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أميركا 

على هامش انتخابات سبتمبر 2016 في عّمان  )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

أعلنت شركتا »بفايزر« )أميركية(، و»بيونتيك« 
)أملانية(، أّن اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد، 
الذي تعمالن على تطويره، »فّعال بنسبة 90 في 
املائة«، بعد التحليل األولي لنتائج املرحلة الثالثة 
من التجارب السريرية، وهي األخيرة قبل تقديم 
طــلــب تــرخــيــصــه. وقـــالـــت الــشــركــتــان فـــي بــيــان 
للقاح«  الفعالية  ه جرى قياس »هذه 

ّ
إن مشترك، 

الذين أصيبوا  عبر املقارنة بني عدد املشاركني 
بفيروس كورونا في املجموعة التي تلقت اللقاح 
وعدد املصابني في مجموعة أخرى تلقت لقاحًا 
وهميًا »بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية« 

و28 يومًا من تلقي الجرعة األولى. كذلك، صّرح 
)الصورة(،  بورال  ألبير  »بفايزر«  رئيس شركة 
ـــه »بــعــد أكــثــر من 

ّ
ومــديــرهــا الـــعـــام، فــي بــيــان، أن

ثــمــانــيــة أشــهــر عــلــى بـــدء أســــوأ وبــــاء مــنــذ أكثر 
املــرحــلــة تمثل خطوة  هــذه  أّن  قـــرن، نعتقد  مــن 
معركتنا  فــي  للعالم  بالنسبة  األمـــام  إلــى  مهمة 
ضد كــورونــا«. وأضـــاف: »املجموعة األولــى من 
الثالثة من تجربتنا للقاح، أعطت  نتائج املرحلة 
الدليل األولي على قدرة لقاحنا على الوقاية من 
عان 

ّ
هما ستصن

ّ
كورونا«. وتوقعت الشركتان أن

اللقاح في  إلــى 50 مليون جرعة مــن  مــا يصل 

إلــى 1.3 مليار   
ً
الــعــام 2020 وصـــوال العالم فــي 

جرعة عام 2021. هذا اإلعــالن أدى إلى ارتفاع 
كبير في البورصات األوروبية في منتصف يوم 
أمس. ونحو الساعة 11:00 بتوقيت غرينيتش، 
بــعــيــد إعــــالن الــشــركــتــني، ســّجــلــت أســــواق املــال 
ــيـــة ارتــفــاعــًا كــبــيــرًا بنسبة تــفــوق 5 في  األوروبـ
املائة في باريس وفرانكفورت وميالنو، وبنسبة 
3.29 فـــي املـــائـــة فـــي لـــنـــدن. ومـــن جــهــتــه، رّحـــب 
تــرامــب عبر تغريدة  األمــيــركــي دونــالــد  الرئيس 
العظيم«  »النبأ  سماه  بما  »تويتر«،  موقع  على 
تلك  إلى  و»بيونتيك«، مشيرًا  »بفايزر«  إلعــالن 

ــواق األســـهـــم. إلـــى ذلــك،  الــقــفــزة الــكــبــيــرة فــي أســ
أكثر  اإلثنني،  أمــس  بحلول مساء  العالم،  سجل 
فيما  الفيروس،  مليون حالة شفاء من  من 36 
بلغ عــدد اإلصــابــات نحو 51 مليونًا، والوفيات 
أّن  ألفًا. وتعني هــذه األرقــام  نحو مليون و266 
املائة،  فــي   2.5 مــن  أكثر  تبلغ  ال  الوفيات  نسبة 
ها كانت تشكل 2.8 في املائة قبل شهر 

ّ
علمًا أن

واحـــد، فــي الــحــادي عشر مــن أكــتــوبــر/ تشرين 
فبلغت  العامة  الشفاء  نسبة  أمــا  املاضي.  األول 

70.6 في املائة.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

ترامب يؤخر انطالق المرحلة االنتقالية

أظهرت مسودة 
اتفاق الحوار الليبي 

في تونس، اختالفات 
جوهرية عما ورد في 

وثيقة الصخيرات.
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إسرائيل تتوقع عودة التنسيق األمني
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ترامب 
عبد اهلل صالح

رام اهلل ـ العربي الجديد

يأمل مسؤولون إسرائيليون بأن يؤدي 
وصــول جــو بــايــدن للرئاسة فــي أميركا 
إلى إعادة التنسيق األمني بني االحتالل 
والسلطة الفلسطينية، فيما أعلن رئيس 
أن  اشــتــيــة  مــحــمــد  الفلسطيني  الــــــوزراء 
ــة ثــنــائــيــة  فـــلـــســـطـــني تـــتـــطـــلـــع إلــــــى عــــالقــ
ذلك  ربــط  دون  مــن  أميركية  فلسطينية 
»معاريف«  صحيفة  وذكــرت  بإسرائيل. 
اإلســرائــيــلــيــة، أمـــس االثـــنـــني، أنـــه »حتى 
ــــي بــني  ــنـ ــ ــــري تـــنـــســـيـــق أمـ ــــجـ الـــــيـــــوم ال يـ
الفلسطينية وبني الجيش  أجهزة األمن 
والشاباك«،  املدنية  واإلدارة  اإلسرائيلي 
»فــي إســرائــيــل ال يعتقدون  أنــه  مضيفة 
أنه يتوقع حدوث تغيير دراماتيكي في 
سياسة السلطة في هذه القضية«. ونقل 
موقع »عرب 48« عن »معاريف« إشارتها 
إلى أن »التقديرات ترجح أنه بعد دخول 
بايدن إلى منصبه، لن يستمر )الرئيس 
رفض  فــي  عباس  محمود(  الفلسطيني 
الحصول على أموال الضرائب املوجودة 
بــحــوزة إســرائــيــل، وســيــعــود إلـــى مسار 
التنسيق األمني. وفي جميع األحوال، ال 
توجد توقعات لدى جهاز األمن بتغيير 
دراماتيكي، والتقديرات هي أن استقرار 
الوضع األمني سيجري تدريجيًا، وفقط 
بــعــد اســتــئــنــاف الــعــالقــات بــني الــواليــات 

املتحدة والسلطة الفلسطينية«. 
ــة ثـــــانـــــيـــــة، أفـــــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــأن »الــــقــــلــــق فــي  ــل هـــــيـــــوم« بـــــ ــيــ ــرائــ ــســ »يــ
إســـرائـــيـــل هـــو مـــن اســتــئــنــاف الــضــغــوط 
الــدولــيــة عــلــى إســرائــيــل مــن أجـــل تقديم 
ــازالت لــلــفــلــســطــيــنــيــني«. ونــقــلــت عن  ــنــ تــ
مصادر إسرائيلية تقديرها أن »سياسة 
أميركية كهذه من شأنها تأجيل الجهود 
ــنــــاع دول ســنــيــة مــعــتــدلــة بــتــحــويــل  إلقــ
ــيــــل إلـــــى عـــالقـــات  عـــالقـــاتـــهـــا مــــع إســــرائــ
عــلــنــيــة«. وتـــوقـــعـــت »يـــســـرائـــيـــل هــيــوم« 
الــحــفــاظ على  بــايــدن  أن »تــواصــل إدارة 
اإلسرائيلي  الــنــوعــي  العسكري  الــتــفــوق 
ــط، وعــلــى املــســاعــدات  ــ فــي الــشــرق األوسـ
ــويــــة  ــنــ ــســ ــة األمــــــيــــــركــــــيــــــة الــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
إلســـرائـــيـــل«. وأشــــــارت »مـــعـــاريـــف«، من 

جهتها، إلـــى »وجــــود إجــمــاع فــي جهاز 
األمن اإلسرائيلي حول أهمية اتفاقيات 
الــتــحــالــف وتــطــبــيــع الـــعـــالقـــات مـــع دول 
ــه ال يــتــوقــع أن تــكــون هــذه  الــخــلــيــج، وأنــ
االتـــفـــاقـــات اآلن مــحــل شـــــك«. وأضـــافـــت 
أن »الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة اإلســرائــيــلــيــة 
تعتبر أن هذه االتفاقات أدت إلى تغيير 
اســتــراتــيــجــي كــبــيــر فـــي املــنــطــقــة، بــإزالــة 
مقاطعتها  إزالـــــة  عــربــيــة  دول  اشـــتـــراط 
الفلسطينية«.  القضية  بحل  إلســرائــيــل 
وفي ما يتعلق بإيران، أشارت الصحيفة 
ــن ال  إلـــى أن »املـــســـؤولـــني فـــي جــهــاز األمــ
يـــرون بــخــســارة )دونـــالـــد( تــرامــب نهاية 
ــة بــني  ــركــ ــتــ ــح املــــشــ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــة واملـ ــركـ ــعـ ــمـ ــلـ لـ
ــات املــتــحــدة فـــي هــذه  إســـرائـــيـــل والــــواليــ
ـــن  ــي جـــهـــاز األمـ الـــقـــضـــيـــة. ويـــثـــمـــنـــون فــ
إسهام السياسة األميركية في السنوات 
األخــيــرة ضد النظام اإليــرانــي. لكن رغم 
ذلــك، فــإن الــعــودة إلــى إطــار اتفاق الــدول 
الكبرى مع إيران حول النووي اإليراني 
ــالـــضـــرورة  ال يــعــتــبــر تـــوجـــهـــًا ســلــبــيــًا بـ
طاملا أن الحديث يــدور عن اتفاق أفضل 
ــاروخـــي  ــامـــج الـــصـ ــبـــرنـ ويـــشـــمـــل لـــجـــم الـ
ــع فــي  ــمـــوضـ ــتـ ــاوالت الـ اإليــــــرانــــــي ومــــــحــــ

املنطقة«. 
وقــال اشتية، خــالل جلسة الحكومة في 

إلــى  تتطلع  فلسطني  إن  أمـــس،  الــلــه  رام 
أمــيــركــيــة من  ثــنــائــيــة فلسطينية  عــالقــة 
دون ربــط ذلــك بــإســرائــيــل، تــكــون مبنية 
عــلــى أســـاس احــتــرام قــيــم الــحــق والــعــدل 
ــن  ــة، لــتــحــقــيــق األمــ ــريــ ــحــ ــاواة والــ ــ ــســ ــ واملــ
والـــســـالم واالســـتـــقـــرار مـــن خــــالل إنــهــاء 
االحتالل. وأضــاف: »عطفًا على ترحيب 
األميركي جو  الرئيس  بانتخاب  عباس 
كــامــاال هــاريــس، ونحن  بــايــدن ونائبته 
فإننا  والتهنئة،  الترحيب  هــذا  فــي  معه 
الــجــديــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  مـــن  نـــأمـــل 
العمل على مسار سياسي جدي مستند 
إلـــى الــشــرعــيــة الــدولــيــة وحـــل الــدولــتــني، 
ــتــــــراف بــفــلــســطــني، والـــعـــمـــل عــلــى  واالعــــ
أن عباس شريك  إنهاء الصراع«، مؤكدًا 
جــدي ألي مسار ينهي االحــتــالل. وتابع 
ــدو الــــســــالم، وعــلــى  أن »االســـتـــيـــطـــان عـــ
حكومة االحتالل اإلسرائيلي أن تتوقف 
عــــن مــخــطــطــاتــهــا االســـتـــعـــمـــاريـــة وعـــن 
الوحدات  آالف  أراضينا وبناء  مصادرة 
االستيطانية«.  وتابع: »لقد حان الوقت 
 الدولتني أو 

ّ
إلسرائيل أن تختار بني حل

الذوبان الديمغرافي، إذ إنه للمرة األولى 
منذ 1948، يفوق عدد الفلسطينيني في 
اإلسرائيليني  عــدد  التاريخية  فلسطني 

اليهود بأكثر من 250 ألف شخص«.

كوبيّو فلوريدا 
أيّدوا ترامب في 
االنتخابات األخيرة

للحديث تتمة...

المرحلة  إلدارة  فريقه  الختيار  خطواته  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  يسرع 
المقبلة، في وقت ال يبدو فيه أن الرئيس الخاسر في االنتخابات دونالد ترامب مستعد 
للتسليم بسهولة، مع اتجاهه لرفع دعاوى قضائية بحجة حصول تزوير، ال يبدو 

أنها ستغير من النتيجة المعلنة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيــــس  ــرئــ ــع الــ ــ ــريـ ــ ــسـ ــ فـــــــي مـــــــــــــــوازاة تـ
ــدن  ــايـ ــــو بـ األمــــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب جـ
لالنتقال  فريقه  الختيار  خطواته 
إلـــى الــبــيــت األبــيــض فــي 20 يــنــايــر/كــانــون 
السلطة،  لتسلمه  القانوني  املوعد  الثاني، 
فإن الرئيس املنتهية واليته دونالد ترامب 
ال يزال مصرًا على رفض التسليم بخسارته 
ــه  ــتـــوجـ ــبــــر الـ االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، عــ
ــرفــــع دعــــــــاوى قـــضـــائـــيـــة بـــحـــجـــة حــصــول  لــ
االنتخابات، ودعــم ذلك  عمليات تزوير في 
مختلفة.  مــنــاطــق  فــي  ألنــصــاره  بتجمعات 
سيسمحان  وفــريــقــه  تـــرامـــب  أن  يـــبـــدو  وال 
بانتقال سلس للسلطة، وهو ما برزت أول 
مــؤشــراتــه بــرفــض مـــديـــرة إدارة الــخــدمــات 
املمتلكات  على  املشرفة  األميركية،  العامة 
االتـــحـــاديـــة، إمــيــلــي مــيــرفــي، الــتــوقــيــع على 
ــدن بـــبـــدء عمله  ــايـ ــة تــســمــح لــفــريــق بـ ــالـ رسـ
رسميًا هذا األسبوع، لتؤخر بذلك إجراءات 
يحدث  أن  وإلــى  االنتقالية.  بالعملية  البدء 
ذلك فإن العاملني في فريق بايدن ال يمكنهم 
دخول الوكاالت االتحادية أو الحصول على 
أموال اتحادية مخصصة للفترة االنتقالية.
وبينما يــدفــع بــعــض الــجــمــهــوريــني تــرامــب 
لــالســتــمــرار فـــي املـــعـــركـــة، مــثــل الــســيــنــاتــور 
قــال لشبكة »فوكس  الــذي  ليندسي غراهام 
نــيــوز« األحــــد مــخــاطــبــًا تــرامــب »ال تــتــنــازل 
عن أّي شيء سّيدي الرئيس، حارب بقوة«، 
ــرت أن  فـــإن وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بــــرس« ذكــ
يــواجــه ضغوطًا للتعاون مــع فريق  تــرامــب 
بايدن لضمان انتقال سلس للسلطة. وحث 
الحزبي  غير  للمركز  االســتــشــاري  املجلس 
لالنتقال الرئاسي، إدارة ترامب على »البدء 
فورا في عملية االنتقال بعد االنتخابات«. 
ــرد جــــني بـــســـاكـــي، املـــســـاعـــد االنــتــقــالــي  وغــــ
 »األمن القومي األميركي 

ً
لبايدن األحد قائال

إشــارة  على  تعتمد  االقتصادية  واملصالح 
الفيدرالية بوضوح وبسرعة إلى  الحكومة 
أن حكومة الواليات املتحدة ستحترم إرادة 
الشعب األميركي وتنخرط في انتقال سلس 

وسلمي للسلطة«.
كما أن مسؤولني ديمقراطيني يراهنون على 
ــب شلل 

ّ
تـــعـــاون الــجــمــهــوريــني مــعــهــم لــتــجــن

الديمقراطي  السيناتور  وقــال  املــؤّســســات. 
أن«:  أن  لــشــبــكــة »ســـــي  كـــالبـــيـــرن  جـــيـــمـــس 
أم  بهزيمته  تــرامــب  اعــتــرف  إذا  يهّمني  »ال 
ــا يــهــّمــنــي هـــو أن يــســاعــدنــا  لـــم يـــعـــتـــرف، مـ
ــهــــوري فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــمــ ــجــ الـــــحـــــزب الــ
السيناتور   

ّ
أن وبــدا  ديمقراطيتنا«.  سالمة 

الجمهوري روي بالنت يمّهد الطريق لذلك، 
وقال لقناة »إيه بي سي«: »حان الوقت ألن 
يترك الرئيس محاميه يتحّدثون ويقّدمون 
ــــى املـــحـــاكـــم واألمـــيـــركـــيـــني، ثــم  حــجــجــهــم إلـ

يمكننا املضي قدمًا«.
فــي مقابل ذلــك، يعتزم تــرامــب رفــع سلسلة 
ــًا ملــحــامــيــه  ــقـ ــاوى الـــقـــضـــائـــيـــة، وفـ ــ ــدعـ ــ مــــن الـ
 لديه »الكثير 

ّ
إن الــذي قال  رودي جولياني 

ــة« عــلــى حــــدوث تــزويــر انــتــخــابــي.  ــ مــن األدلـ
نيوز«  »فــوكــس  لشبكة  جولياني  وأضـــاف 
تـــرامـــب ســيــرفــع دعــــوى قضائية  فــريــق   

ّ
إن

فــي واليـــة بنسلفانيا )أمـــس االثــنــني( ضد 
مـــســـؤولـــني »النـــتـــهـــاكـــهـــم الـــحـــقـــوق املــدنــيــة 
وانتهاكهم  عــادلــة  انــتــخــابــات غير  ــراء  وإجــ
قــانــون الـــواليـــة«. وتــابــع »ســتــكــون الــدعــوى 
ــة بــنــســلــفــانــيــا. والــثــانــيــة  ــ األولـــــــى فــــي واليــ

ستكون إما ميشيغن أو جورجيا«.
من جهته، أعلن املتحدث باسم حملة ترامب 
االنتخابية، تيم ميرتو، أن الرئيس املنتهية 
واليته ينوي عقد لقاءات جماهيرية لحشد 
الدعم ملعركة الطعن في نتيجة االنتخابات. 
أو مكانًا لهذه  لكن ميرتو لم يحدد موعدًا 
ــرامــــب ســيــســعــى  الــــلــــقــــاءات. وأضـــــــاف أن تــ
باألصوات  تالعب  بحدوث  اتهاماته  لدعم 
وذلك بتسليط الضوء على حاالت تم فيها 
االنتخابات.  استخدام أصــوات متوفني في 
كما قال املدعون العامون الجمهوريون في 
وأوكالهوما  وميزوري  وكنتاكي  لويزيانا 
إنــهــم ســيــتــخــذون خــطــوات ملــســاعــدة حملة 
ترامب في الطعن على األسلوب الذي أدارت 
به والية بنسلفانيا فرز األصوات البريدية.

لكن وكالة »أسوشييتد برس« وغيرها من 

 عن 
ً
وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــيــة ذكـــرت نــقــال

مــســؤولــني فــي حملة تــرامــب وحــلــفــاء لــه أن 
القضائية ليس  الــدعــاوى  مــن وراء  الــهــدف 
ــة دامـــغـــة عــلــى حــصــول  ــ الــحــصــول عــلــى أدلـ
احــتــيــال، بــل تــزويــد تــرامــب بنتيجة يمكن 
لم  إنـــه  لــلــقــول  الــقــدرة  وتمنحه  يتقبلها  أن 
يــخــســر انــتــخــابــات نــزيــهــة، ولــكــن مـــن دون 

وسيلة  منحه  وبــالــتــالــي  الــنــتــيــجــة،  تغيير 
 لــلــمــغــادرة بــأفــضــل طــريــقــة مــمــكــنــة، إضــافــة 
إلى إقناع قاعدة مؤيديه بالبقاء إلى جانبه. 
ــنـــطـــن بـــوســـت« عـــن مــســؤول   ونــقــلــت »واشـ
مــعــظــم  »يــــعــــلــــم  قـــــولـــــه:  اإلدارة  فـــــي  ــيـــر  ــبـ كـ
انتهى، ولكن هناك بعض  األمــر  أن  الــنــاس 
الــــرافــــضــــني... املـــســـتـــشـــارون يــقــاتــلــون علنا 

 نيابة عن الرئيس لكنهم اعترفوا لآلخرين 
بـــــأن املـــعـــركـــة ال يــمــكــن أن تــســتــمــر لــفــتــرة 

طويلة«.
في مقابل ذلك، بدأ بايدن الخطوات األولى 
نــحــو االنــتــقــال إلـــى الــبــيــت األبــيــض فــي 20 
يــنــايــر، وحـــصـــل ونــائــبــتــه كـــامـــاال هــاريــس 
أمــــس عــلــى إحـــاطـــة مــشــتــركــة مـــن فريقهما 

االستشاري االنتقالي حول كورونا. بعدها 
أعـــلـــن بـــايـــدن تــشــكــيــل فــريــقــه االســـتـــشـــاري 

ملواجهة كورونا. 
لبايدن  االنتقالي  اإللكتروني  املوقع  ونشر 
ــات ســيــعــمــل عــلــيــهــا الــرئــيــس  ــ ــويـ ــ أربــــــع أولـ
املــنــتــخــب: كـــورونـــا والــتــعــافــي االقــتــصــادي 
واملـــســـاواة الــعــرقــيــة والــتــغــيــر املــنــاخــي. كما 
ذكـــرت قــنــاة »أن بــي ســـي« أن فــريــق بــايــدن 
حــــدد 4300 شــخــص مــحــتــمــلــني لــلــوظــائــف 

الفيدرالية البالغ عددها 4000.
 عن مصادر 

ً
نقال »رويــتــرز«  وكشفت وكالة 

مــطــلــعــة عــلــى خــطــط بـــايـــدن، أســـمـــاء بعض 
املـــســـاعـــديـــن الــرئــيــســيــني الــــذيــــن ســيــعــتــمــد 
كــلــني وستيف  رون  ومــنــهــم  بــايــدن،  عليهم 
ريــكــيــتــي وبـــوريـــس ريـــد. وُيــعــتــبــر كــلــني من 
ــــى لــبــايــدن ملــنــصــب كبير  االخـــتـــيـــارات األولـ
مــوظــفــي الــبــيــت األبـــيـــض. ومــــن املــرشــحــني 
كـــذلـــك لــتــولــي مــنــاصــب مــرمــوقــة ســيــدريــك 
ريتشموند عضو الكونغرس عن لويزيانا، 
ــة لــــوس  ــديــ ــلــ ــــس بــ ــيـ ــ وإريــــــــــك جــــارســــتــــي رئـ

أنجليس.
السابق  الجراحني  كبير  يــؤدي  أن  وُيتوقع 
الــجــديــدة.  اإلدارة  فــي  دورا  مــيــرثــي  فيفيك 
أن  يرجح  الخزانة  وزيــر  وبالنسبة ملنصب 
ليل برينارد عضوة مجلس  يرشح لشغله 
مــحــافــظــي االحــتــيــاطــي االتــــحــــادي، وســـارة 
ــوزارة  ــ ــلـــوم راســــكــــني الـــوكـــيـــلـــة الـــســـابـــقـــة لــ بـ
بــايــدن  املــتــوقــع أن يستفيد  الــخــزانــة. ومـــن 
االقتصاديني  مستشاريه  بعض  مــن  كــذلــك 
ومـــنـــهـــم جــــاريــــد بـــرنـــســـتـــني وبـــــن هـــاريـــس 
ــة. وبــالــنــســبــة  ــمـ ــهـ ــنـــاصـــب اقــــتــــصــــاديــــة مـ ملـ
للسياسة الخارجية، يعد أنتوني بلينكني، 
من املرشحني لتولي منصب مستشار األمن 
القومي أو وزير الخارجية. ويبرز أيضا اسم 
بالسياسة  يتعلق  ملنصب  سوليفان  جــاك 
الــخــارجــيــة. وتــعــد ســــوزان رايـــس مــن أقــوى 
وتعد  الخارجية.  وزيــرة  ملنصب  املرشحني 
ميشيل فلورنوي املسؤولة السابقة البارزة 
في وزارة الدفاع من أقوى املرشحني لتولي 
املخابرات  اســمــا مسؤولي  ويــبــرز  الــــوزارة. 
الــســابــقــني، مــايــكــل مـــوريـــل وأفـــريـــل هــيــنــز، 
كــمــنــافــســني رئــيــســيــني لــرئــاســة املــخــابــرات 
ــرات املـــركـــزيـــة  ــابــ ــخــ ــة املــ ــالــ الـــوطـــنـــيـــة أو وكــ
)سي. آي. إيه(. ويدرس فريق بايدن تعيني 
مــســؤول خــاص باملناخ واملــرجــح ترشيحه 
لهذا املنصب وزير الخارجية األسبق جون 

كيري، وكذلك براين ديز.

تعامل  كيفية  إلى  األنظار  تتجه 
معركة  مع  الجمهوري  الحزب 
دونالد ترامب القضائية، مع بروز 
الجمهوري  فالرئيس  انقسامات، 
أّكد  ــن  االب بــوش  ــورج  ج السابق 
واضحة«.  »النتيجة  أّن  بيان  في 
الشيوخ  مجلس  عضوا  هنأ  كما 
وليزا  رومني  ميت  الجمهوريان، 
بالفوز.  بايدن  موركوفسكي، 
وصرّح رومني بأّن ترامب »سيقبل 
مفر  ال  الــذي  األمــر  النهاية،  في 
منه«. وأضاف أنه يفضل أن يرى 
العالم رحيال أكثر لباقة، لكن هذا 
فيما  الرجل«.  طبيعة  من  ليس 
جيمس  الديمقراطي  النائب  قال 
الجمهوري  الحزب  إن  كليبيرن 
للمساعدة  »مسؤولية«  لديه 
في إقناع ترامب بأن الوقت حان 

لالستسالم.

انقسام 
جمهوري

الشيوعية  الــجــزيــرة  إلـــى  بالنسبة 
الواقعة »على فم الواليات املتحدة« 
ــا الــــــراحــــــل فـــيـــدل  ــهـ ــمـ ــيـ بـــحـــســـب زعـ
كــاســتــرو، فـــإن كــوبــا كــانــت سعيدة 
النـــتـــهـــاء عــهــد الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
دونــالــد تــرامــب. ومـــع أن خلفه جو 
ــدن ُيـــعـــتـــبـــر شــخــصــًا مــجــهــواًل  ــايــ بــ
ــكـــان  ــيـــة الـــسـ ــبـ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى غـــالـ
ــذلــــك بــالــنــســبــة إلـــى  ــا، وكــ ــوبــ ــي كــ فــ
السياسة التي سينتهجها إزاءهم، 
لكنهم متأكدون مــن أمــر واحـــد: أي 
ــيــــركــــي ســـيـــكـــون أفـــضـــل  ــيــــس أمــ رئــ
مـــن دونـــالـــد تـــرامـــب. مـــع أن تــرامــب 
حقق فوزًا كبيرًا في والية فلوريدا 
ـــن أبـــرزهـــا  ــاب مـ ــبــ األمـــيـــركـــيـــة، ألســ
يسارية  لحكومات  الشديدة  إدانته 
كان  ما  الالتينية، وهــو  أميركا  في 
ــه تــأثــيــر لــــدى كــوبــيــني أمــيــركــيــني  لـ
مـــحـــافـــظـــني فــــي مـــيـــامـــي، يــمــقــتــون 
الحكومة الشيوعية في هافانا. لكن 
بالنسبة للناس الذين يعيشون في 
كوبا التي تحكمها قيادة شيوعية 
منذ ستة عقود، فإن حديث ترامب 
عن ميول يسارية لبايدن، يجعلهم 

يبتسمون على سبيل السخرية.
ــانـــا وواشـــنـــطـــن  ــافـ ــع الـــعـــلـــم أن هـ مــ

تـــقـــاربـــتـــا بــشــكــل كــبــيــر فــــي نــهــايــة 
االنفتاح  سياسة  بفعل   ،2014 عــام 
بــاراك  األسبق  الرئيس  قادها  التي 
أوباما، وزار بموجبها كوبا، إال أن 
وصــول تــرامــب إلــى البيت األبيض 
ــرة. فــي  ــ ــزيــ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ أثـــــــــار ذهـــــــــــواًل فــ
السياسي  الخبير  اعتبر  الــســيــاق، 
خــورخــي غــومــيــز بـــاراتـــا، أن إعـــادة 
لــو تحققت، كانت  تــرامــب  انــتــخــاب 
تهديد  أو  »كــارثــة  بمثابة  ســتــكــون 
مــروع« لكوبا. فخالل أربــع سنوات 
بــإعــادة تفعيل  تــرامــب  قــامــت إدارة 
والـــتـــدابـــيـــر  اإلجــــــــــــــراءات  ــــن  مـ  130
لــتــشــديــد الــحــصــار األمــيــركــي على 
ــرت تلك التدابير على 

ّ
كوبا. وقــد أث

ــاع الـــخـــاص  ــطــ ــقــ الـــــنـــــاس وعــــلــــى الــ
الـــنـــامـــي، ومــــن بــيــنــهــا فــــرض قــيــود 
ــوال إلـــى عــائــالت  ــ عــلــى تــحــويــل األمـ

ــــق الــــــرحــــــالت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــــي كــــــوبــــــا وتـ
الـــســـيـــاحـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة، وغــالــبــيــة 
ــرة مــن  ــاشــ ــبــ الـــــرحـــــالت الــــجــــويــــة املــ
الواليات املتحدة وإغالق القنصلية 

األميركية في هافانا.
لكن الكوبيني لم ينسوا، فمنذ ثورة 
1959 بقيادة فيدل كاسترو، شهدت 
الجزيرة 12 رئيسًا للواليات املتحدة، 
ــان الــديــمــقــراطــيــون تــاريــخــيــًا هم  وكــ
صرامة.  السياسات  أكثر  طبقوا  من 
الخنازير  في خليج  اإلنـــزال  فعملية 
والــــحــــصــــار الــــــذي فـــــرض فــــي 1962 
وأزمة الصواريخ، جميعها كانت في 
 .)1963 ــــ   1960( كينيدي  جــون  عهد 
وقانون »هيلمز بورتون« الذي أعاد 
فــرض الحصار جــاء خــالل عهد بيل 
هناك  لكن   .)2001 ــ   1993( كلينتون 
نقطة فــي صــالــح بــايــدن، فحني كان 
نـــائـــبـــًا لـــلـــرئـــيـــس فــــي عـــهـــد أوبــــامــــا، 
شجع على التعاون بني البلدين في 
عــدد من املــجــاالت، وعمل على جمع 
ــائـــالت بـــني كـــوبـــا وكــوبــيــني  شــمــل عـ
ــتــــراب. وهـــي الــنــقــطــة األكــثــر  فـــي االغــ
إثارة للجدل في تاريخ العالقات بني 

أميركا وكوبا.
)فرانس برس(

)Getty( يعتزم ترامب تنظيم تجمعات لمؤيديه

اشتية: نتطلع إلى عالقة ثنائية فلسطينية أميركية )عصام الريماوي/األناضول(

زكريا أحمد

أعادت التصريحات التي يكررها 
دونالد ترامب، منذ أيام، عن 

أنه الرئيس الشرعي الفائز في 
االنتخابات األميركية، شريط 

الذكريات إلى »ترامب صغير« حكم 
 من إقراره 

ً
اليمن 33 سنة. وبدال

بانتهاء عصره، لجأ لزرع الفنت 
تل وترك لشعبة 

ُ
واالنقالبات، حتى ق

لعنة قد تالحقه 3 عقود.
في واشنطن، التاريخ يعيد نفسه. 

قال ترامب إنه سيوافق على انتقال 
سلس للسلطة عندما يتأكد من 
نزاهة االنتخابات، في تطابق مع 

مقولة الرئيس اليمني السابق علي 
عبد الله صالح، التي أعلن فيها، 

عقب انتفاضة 2011، أنه مستعد 
للرحيل من السلطة لكن »على 
أسس سليمة، وسيسلمها إلى 

أياٍد أمينة، ال أياٍد مريضة وحاقدة 
وفاسدة«. قال صالح للشارع 

املطالب برحيله »سنواجه التحّدي 
بالتحّدي«. وها هو ترامب يكرر، من 

أميركا، األسطوانة ذاتها ملن يقول 
إنه قد سقط باالنتخابات، ويصرخ 

بعبارات قذافية »هؤالء الناس 
لصوص... أجهزة املدن الكبرى 

فاسدة... هذه انتخابات مسروقة«. 
وربما في تغريدة قادمة يقول 

»من أنتم؟«. حتى اآلن، وبعد أيام 
من السقوط املدوي، ال يزال ترامب 

في املرحلة األولى، وهي صعوبة 
التصديق بأنه لم يعد رئيسًا.  وبما 
أن العجرفة واالستهانة بالخصوم 

صفة مشتركة، فليس من املستبعد 
أن يكرر ترامب مقولة التحدي 

الشهيرة التي أطلقها ترامب اليمن، 
لق ولم 

ُ
باللهجة العامية »ال قد خ

تنجبه أمه بعد من يقل لعلي عبد 
الله صالح يرحل«، أو »البيت األبيض 

أبعد عليكم من عني الشمس«. 
جنون العظمة عند ترامب يقول إنه 
قرر الرحيل، لكن بالتقسيط، كما 
فعل شبيهه اليمني. ففي 2012، 
وعندما فقد األمل بالحكم عقب 
انتخاب عبدربه منصور هادي 

رئيسًا، ظل صالح يتمسك بصفة 
الرئيس، ويبعث التهاني إلى نظرائه 
العرب بصيغة »بعث الرئيس علي 

صالح رئيس املؤتمر الشعبي برقية 
تهنئة«. كان األهم عنده أن يظل 

رئيسًا ألي كيان، ولو كان اتحاد 
نقابات النقل. وعلى مجلس الشيوخ 

تكليف ترامب برئاسة رابطة كرة 
الغولف للمحترفني، رغم أنه فاشل 

فيها.
من املبكر أن نتصور هرولة 

الواليات املتحدة نحو النموذج 
اليمني. لكن ال يزال هذا العام 

العجيب يخبئ لنا 50 يومًا مقبلة، 
وال نريد أن نصحو يومًا وقد 

أصبحت العاصمة واشنطن تحت 
حصار مسلح وبوادر انقالب، 

في تكرار للطريقة التي انتقم بها 
»صالح« من خلفه هادي ومن 

اليمنيني جميعًا.
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إسطنبول ـ جابر عمر

ترقبت أنقرة باهتمام نتيجة االنتخابات 
ــة، والــــتــــي حــظــيــت  ــيــ ــيــــركــ الـــرئـــاســـيـــة األمــ
بـــتـــغـــطـــيـــة مـــكـــثـــفـــة مـــــن وســـــائـــــل اإلعـــــــالم 
األصــوات  فــرز  عملية  وال سيما  التركية، 
ــد  ــالـ ــتــــه دونـ بــــني الـــرئـــيـــس املــنــتــهــيــة واليــ
جو  الفائز  الديمقراطي  واملرشح  ترامب، 
بايدن، مع التركيز على أن األخير صاحب 
ــخ ســـيـــئ جــــــدًا بـــالـــنـــســـبـــة لـــتـــركـــيـــا،  ــ ــاريـ ــ تـ
ــراب فــكــرة تقسيم  خــصــوصــًا أن الــرجــل عـ
ــة وســنــيــة  ــرديــ ــراق إلـــــى 3 مـــنـــاطـــق كــ ــ ــعـ ــ الـ
وشيعية، وهو عراب أكراد املنطقة بشكل 
عـــام، وكــانــت لــه تــصــريــحــات حـــادة تجاه 
تركيا تضمنت تهديدات طاولت الرئيس 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان، وحــديــثــه فــي وقــت 
سابق عن نواياه بدعم املعارضة التركية 
إلســـقـــاط أردوغـــــــان. كــمــا أن بـــايـــدن اتــخــذ 
مـــواقـــف مــنــاوئــة لــلــســيــاســات الــخــارجــيــة 
ــرق املـــتـــوســـط، والـــصـــراع  الــتــركــيــة فـــي شــ
التركي اليوناني. ويأتي االهتمام التركي 
بالشأن األميركي لوجود قضايا مشتركة 
وأزمــة  الــكــردي،  امللف  البلدين، منها  بــني 
شراء أنقرة ملنظومة الصواريخ الروسية 
مـــقـــاتـــالت  بــيــعــهــا  ورفـــــــض   ،»400 »إس 
»إف 35«، واملــلــف الــســوري، والــعــالقــة مع 
روسيا، واملوقف األميركي من إيواء زعيم 
جماعة »الخدمة« فتح الله غولن، املطلوب 
ــد فـــي تــركــيــا، ومــلــف الــعــقــوبــات  رقـــم واحــ
ــلـــق بـــانـــك«  األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى مـــصـــرف »خـ
الــتــركــي، إضـــافـــة إلـــى مــلــف مــعــاقــبــة قتلة 
الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 

القنصلية السعودية في إسطنبول.
ــواقــــف بـــايـــدن،  هــــذه املـــلـــفـــات الــعــالــقــة ومــ
دفــعــت اإلعــــالم الــتــركــي للميل أكــثــر لفوز 
ترامب، وهو ما أملحت إليه مصادر تركية 
تركيا  بـــأن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ مطلعة 
ل فــوز تــرامــب، على الرغم من 

ّ
كانت تفض

املشاكل مع أنقرة التي رافقت فترة حكمه، 
إال أنــــه كــــان مــتــفــهــمــًا لــلــمــواقــف الــتــركــيــة، 
ــرارًا، فــيــمــا بــايــدن كــان  ــ وأعــــرب عــن ذلـــك مـ
واضـــحـــًا فـــي تــصــريــحــاتــه. لــكــن املــصــادر 
ــاء  أضـــافـــت أن أردوغــــــان تــعــامــل مـــع رؤسـ
ــهـــوريـــني وديـــمـــقـــراطـــيـــني مــــا يــجــعــل  ــمـ جـ
أن  ممكنًا، خصوصًا  بــايــدن  مــع  التعامل 

العالقة بني الدولتني مؤسساتية.
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلـــــــــك، فــــــــإن الـــتـــعـــلـــيـــق 

التركي حول نتائج االنتخابات  الرسمي 
األمــيــركــيــة تـــأخـــر، وجــــاء أواًل عــبــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــولــود جـــاووش أوغــلــو الــذي 
قـــال قــبــل حــســم الــنــتــائــج إن بــــالده تنظر 
إلـــى عالقتها مــع الـــواليـــات املــتــحــدة على 
أنها فــوق األحـــزاب. مــن جهته، قــال نائب 
»أنقرة  إن  أوقــطــاي  فــؤاد  التركي  الرئيس 
تتابع االنتخابات األميركية من الخارج، 
ــل مــرشــحــًا عــلــى آخـــر، 

ّ
مـــن دون أن تــفــض

وبخالف  القديمة«.  تركيا  ليست  وتركيا 
هذين التصريحني، لم تصدر تصريحات 
ــئـــة، واقــــتــــصــــرت الــتــهــنــئــة  ــنـ رســـمـــيـــة مـــهـ
عــلــى زعــيــم حـــزب »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
املعارض كمال كلجدار أوغلو، على الرغم 
من أن املعارضة رفضت تصريحات بايدن 

السابقة بدعمها للتخلص من أردوغان.
ــدن مــع  ــايــ ــواقــــف بــ وتـــتـــرقـــب األوســـــــــاط مــ
تــرجــيــحــات بــــأن يــــرث ســيــاســة الــرئــيــس 
ــتـــي شــابــتــهــا  ــا، والـ ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــبـــق بــ األسـ
عالقة متوترة مع أنقرة سببها األساسي 
ــة الــــتــــي لــــم تـــنـــفـــذ فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــــود األمـ ــــوعـ الـ
ســوريــة، ودعـــم األحــــزاب الــكــرديــة، ومنها 
حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« و»وحـــدات 
 عــن 

ً
ــايـــة الـــشـــعـــب« الــــكــــرديــــة، فــــضــــال حـــمـ

الـــخـــالف حــــول جــمــاعــة »الـــخـــدمـــة« الــتــي 
يـــتـــواجـــد زعــيــمــهــا غـــولـــن فـــي واشــنــطــن، 
وراء  بالوقوف  للجماعة  أنقرة  اتهام  مع 
املـــحـــاولـــة االنــقــالبــيــة عــــام 2016. وكــانــت 
هناك اتهامات تركية غير رسمية بتواطؤ 

من إدارة أوباما بدعم االنقالب.
بدعم  السابقة  بايدن  تصريحات  وكانت 
ــان قد  ــ املــعــارضــة الــتــركــيــة إلســقــاط أردوغـ
صّبت الزيت على نار العالقات املشتعلة 
بني البلدين، ما يشي بمرحلة مضطربة، 
إال في حال بّدل الرئيس األميركي الجديد 
مـــن تــصــرفــاتــه تـــجـــاه تــركــيــا بــعــد تــولــيــه 
الـــرئـــاســـة إلــــى تـــقـــارب مـــع الــحــلــيــف املــهــم 
فــي حلف شــمــال األطــلــســي، واستعادتها 
مجددًا بعد السياسات األميركية السابقة 
إلــى تقاربها من روسيا. فعلى  أدت  التي 
ت إدارة أوباما في 

ّ
سبيل املثال، أدى تعن

رفــض بيع صــواريــخ »بــاتــريــوت« لتركيا، 
إلـــى دفـــع األخـــيـــرة لـــشـــراء مــنــظــومــة »إس 
واشـــنـــطـــن  ــفـــرض  ــتـ لـ روســـــيـــــا،  مــــن   »400

عقوبات عليها.
وتــعــلــيــقــًا عــلــى هــــذا املـــلـــف، رأى الــكــاتــب 
ــركـــي حـــمـــزة تـــكـــني، فــي  ــتـ ــافـــي الـ والـــصـــحـ

وصول  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
بـــايـــدن إلـــى الــبــيــت األبـــيـــض لـــن يــكــون له 
تــأثــيــر ســلــبــي عــلــى تــركــيــا كــمــا يــتــصــور 
البعض، مضيفًا »بالنسبة ألنقرة ال فرق 
بني ترامب وبايدن، فالسياسات األميركية 
شــبــه ثــابــتــة تــجــاه الــقــضــايــا الــكــبــرى في 
ترامب  عهدي  ففي  مثل سورية،  املنطقة، 
وأوباما بقي النظام السوري، كما أن دعم 
التنظيمات اإلرهابية )الوحدات الكردية( 
ــــي عــهــد  ــم يـــتـــغـــيـــر ال فـ ــ ــة لـ ــ ــــوريـ ــال سـ ــمــ شــ

الديمقراطيني وال الجمهوريني«.
وتـــوقـــع تــكــني أن يــعــتــمــد بـــايـــدن ســيــاســة 
أوباما نفسها تجاه تركيا، مضيفًا أنه »في 
التنظيمات  بدعم  واشنطن  استمرت  حال 
ــكـــون الـــعـــالقـــات جـــيـــدة،  ــيــــة فـــلـــن تـ اإلرهــــابــ
خــصــوصــًا أن املـــلـــفـــات الــخــالفــيــة عـــديـــدة، 
ــة ودعــــــم الــتــنــظــيــمــات  ــوريــ مــنــهــا مـــلـــف ســ
الــكــرديــة، وصـــواًل إلــى الــعــراق، والخالفات 
ــقــــاط الــــنــــزاع فــي  ــرق املـــتـــوســـط، ونــ ــ فــــي شـ
إلى تدخل واشنطن أحيانًا  ليبيا، إضافة 
سيما  ال  التركية،  الداخلية  السياسة  فــي 
وتابع:  عــام 2016«.  الفاشل  االنــقــالب  بعد 
ــان بــــايــــدن حـــريـــصـــًا عـــلـــى عـــالقـــات  ــ »إذا كـ
تغيير  مسؤولية  فعليه  تركيا،  مــع  جيدة 
الـــســـيـــاســـات حــــول املـــلـــفـــات الـــعـــالـــقـــة، وإال 
فــإن الــخــالفــات ســـتـــزداد«، مــؤكــدًا أن أنقرة 
بايدن وعلى  »غير متخوفة من سياسات 
الديمقراطيني  بالتعامل مع  درايــة وخبرة 
ــايــــدن  والــــجــــمــــهــــوريــــني، وتــــصــــريــــحــــات بــ
ــــي تـــصـــريـــحـــات انــتــخــابــيــة  اإلعــــالمــــيــــة هـ
شـــعـــبـــويـــة لــــن يــســتــطــيــع تــطــبــيــقــهــا عــلــى 
ــــال الــكــاتــب  أرض الـــــواقـــــع«. مــــن جـــهـــتـــه، قـ
والصحافي التركي الكردي فايق بولوط، 
»بـــايـــدن ينتقد  إن  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
ــر،  ــ ســيــاســات أردوغـــــــان بـــني الـــحـــني واآلخـ
لــكــنــه غــيــر دقــيــق فـــي تــصــريــحــاتــه وفيها 
تــهــور، لكن بما أن الــعــالقــات بــني البلدين 
ستكون بشكل مؤسساتي فإنها ستشهد 
بعض  توقع  مع   ،

ً
مستقبال أكثر  استقرارًا 

ــاذ قـــــــــرارات فــي  ــخــ ــرات فــــي حـــــال اتــ ــوتــ ــتــ الــ
ــنــــواب ضـــد حــصــول  مــجــلــس الــشــيــوخ والــ
عــلــى صـــواريـــخ إس 400«، مضيفًا  أنــقــرة 
»فترة شخصنة العالقات انتهت، وبعدما 
على  وتقتصر  تــدور  الدبلوماسية  كانت 
تــرامــب وأردوغــــــان خـــرج األمـــر حــالــيــًا عن 
هــذا اإلطــــار«. وتــوقــع أن »تــضــع واشنطن 
ثقلها مــجــددًا فــي املــلــف الـــســـوري، مــا قد 
يــؤدي إلــى توتر ومشاكل جديدة، كما أن 
بــايــدن سيدعم الــحــركــة الــكــرديــة، وهــو ما 
املناطق  إزاء  التركية  السياسة  يؤثر على 
املشترك  القاسم  لكن  في سورية،  الكردية 
بـــني الــبــلــديــن فـــي ســـوريـــة ســيــكــون ملف 
إدلب، فواشنطن لن تقبل بعملية عسكرية 
واســعــة ضــد إدلــــب«. وعــن إمــكــان حصول 
تــدخــالت أمــيــركــيــة فــي الــشــؤون الداخلية 
ــر غــيــر  ــ ــذا األمــ ــ ــــدد عـــلـــى أن هـ الـــتـــركـــيـــة، شـ
أميركا ستركز على مسألة  ممكن، »ولكن 
ــقـــوق اإلنـــســـان وحــريــة  الــديــمــقــراطــيــة وحـ
الــتــعــبــيــر، وهــــي ال تــســتــطــيــع دعــــم طــرف 
بــشــكــل مــبــاشــر، بـــل ســتــركــز عــلــى مــســألــة 

الحريات، وإيجاد حل للمسألة الكردية«.

ملف منظومة »إس 
400« من أبرز النقاط 

الخالفية بين الطرفين

بايدن عراب فكرة 
تقسيم العراق وعراب 

أكراد المنطقة

 قائمة طويلة من الملفات الكبيرة العالقة 
بايدن خبر أسود لتركيا

تترقب تركيا باهتمام 
كبير توجهات الرئيس 

األميركي المنتخب 
جو بايدن، في ظل 

الملفات الكبيرة العالقة 
بين البلدين، من الصراع 

السوري إلى نزاع 
المتوسط
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      غرب

روسيا ُترجئ تهنئة بايدن

أعــلــن الــكــرمــلــني، أمـــس االثـــنـــني، أن 
بوتني  فالديمير  الروسي  الرئيس 
نتيجة  إعــــالن  ينتظر  )الــــصــــورة(، 
في  الرئاسية  لالنتخابات  رسمية 
الــفــائــز،  املــتــحــدة لتهنئة  الـــواليـــات 
املنتهية  الرئيس  اعــتــراض  بسبب 
واليـــتـــه دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــى فــوز 
املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن. 
ــة  وقـــــــال املــــتــــحــــدث بــــاســــم الـــرئـــاسـ
ــــري بـــيـــســـكـــوف  ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــروســـــيـــــة ديـ
ــبــــر أنــــــــه مــن  ــتــ ــعــ ــيــــني: »نــ ــافــ لــــصــــحــ
الرسمية  النتائج  انتظار  الصائب 
أن  أريد  جريت. 

ُ
أ التي  لالنتخابات 

أذكر بأن الرئيس بوتني قال مرات 
عـــدة إنـــه ســيــحــتــرم خــيــار الشعب 

األميركي مهما كان«.
)فرانس برس(

... والصين أيضًا
امــتــنــعــت الـــصـــني عــــن تــهــنــئــة جــو 
بايدن بفوزه بالرئاسة األميركية، 
ــيــــرة إلـــــــى أن  أمـــــــس االثــــــنــــــني، مــــشــ
لم  لالنتخابات  النهائية  النتيجة 
ــعــرف بــعــد. وقـــال مــتــحــدث باسم 

ُ
ت

وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــغ 
ويــنــبــني أمــــام الــصــحــافــة: »أخــذنــا 
علمًا بأن بايدن أعلن أنه الفائز في 
االنــتــخــابــات«. وأضـــاف »عــلــى حّد 
حّدد 

ُ
علمنا، نتيجة االنتخابات ست

بموجب القوانني واآلليات املعمول 
بها في الواليات املتحدة«.

)فرانس برس(

استقالة وزير إستوني 
بسبب االنتخابات 

األميركية
اإلستوني  الداخلية  وزيــر  استقال 
ــارت هــيــلــم،  ــ الــيــمــيــنــي املـــتـــطـــرف مــ
أمــس اإلثنني، بعد يــوم من وصفه 
الرئيس املنتخب جو بايدن وابنه 
فــاســدة«، من  بـ«شخصيات  هانتر 
دون تــقــديــم مــزيــد مـــن الــتــفــاصــيــل 
أو األدلــة. وقــال هيلم، عضو حزب 
ــتــــونــــي املـــحـــافـــظ:  »الــــشــــعــــب« اإلســ
»قررت االستقالة بسبب االفتراءات 
الــتــي تنتجها وســائــل  واألكـــاذيـــب 
ــة«. وأضــــــاف  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــتـ ــ اإلعـــــــــالم اإلسـ
لــقــنــاة »إي آر آر«  فــي تــصــريــحــات 
الــعــامــة: »لـــم أفــعــل شــيــئــًا بــاألمــس 
من شأنه أن يعرض أمن إستونيا 

للخطر«.
)أسوشييتد برس(

الغنوشي: فوز بايدن 
رسالة إيجابية 

اعــتــبــر رئــيــس الـــبـــرملـــان الــتــونــســي 
راشــد الغنوشي )الــصــورة(، مساء 
فــــوز  أن  األحـــــــــــد،  أمــــــــس  مــــــن  أول 
املرشح الديمقراطي جو بايدن في 
األميركية  الــرئــاســيــة  االنــتــخــابــات 
في  للديمقراطية  إيجابية  رســالــة 

ــم. وأضــــــاف فـــي مــقــابــلــة مع  ــالـ ــعـ الـ
أن  التونسي،  الرسمي  التلفزيون 
»تـــونـــس تــدعــم ســيــاســة أمــيــركــيــة، 
بــل سياسة  ليست ســيــاســة حـــزب 
دولــــــــة. الـــــدولـــــة األمـــيـــركـــيـــة تــدعــم 
االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي وتــــرى فيه 

أقل كلفة من غيره«. 
)األناضول(

برلين ستعمل مع 
واشنطن

أنجيال  األملــانــيــة  املستشارة  أكــدت 
مــيــركــل، أمـــس االثـــنـــني، أن بــالدهــا 
ســـتـــقـــف »جـــنـــبـــًا إلــــــى جــــنــــب« مــع 
الــــــــواليــــــــات املـــــتـــــحـــــدة والــــرئــــيــــس 
املـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن بــمــواجــهــة 
»املـــشـــكـــالت الـــعـــاملـــيـــة«، عــلــى غـــرار 
االحتباس الحراري ووباء كورونا. 
وقـــّدمـــت املــســتــشــارة األملـــانـــيـــة في 
ــــح صـــــحـــــافـــــي، تـــهـــانـــيـــهـــا  ــريـ ــ ــــصـ تـ
»الحارة جدًا« لبايدن، بعدما كانت 
عــالقــاتــهــا مـــع الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــد تــرامــب  ــالــ املــنــتــهــيــة واليـــتـــه دونــ
»الـــخـــبـــرة في  ــادت بــــ ــ ــ مـــعـــقـــدة. وأشـ
الــســيــاســة الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة« 

التي يتمتع بها بايدن.
)فرانس برس(

هافانا: أي رئيس إال ترامب
كوبيو فلوريدا يخسرون ملهمهم

ترامب يؤخر 
انطالق المرحلة 

االنتقالية
دعاوى قضائية تمهيدًا لخروج 

محترم... وبايدن يجهز فريقه
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التحالف يدمر طائرتين 
مسيّرتين للحوثيين

ــم الـــتـــحـــالـــف  ــاســ ــتــــحــــدث بــ ــن املــ ــلــ أعــ
الـــذي تــقــوده الــســعــوديــة فــي اليمن، 
ــنــــن، عن  تـــركـــي املـــالـــكـــي، أمــــس اإلثــ
ــوات الـــتـــحـــالـــف طــائــرتــن  ــ تـــدمـــيـــر قــ
مـــســـيـــرتـــن مــلــغــومــتــن أطــلــقــتــهــمــا 
األراضـــي  صــوب  الحوثين  جماعة 
ــم يعلق  الـــســـعـــوديـــة. فـــي املـــقـــابـــل، لـ
ــذه االتـــهـــامـــات.  الــحــوثــيــون عــلــى هــ
من جهته، أعلن مصدر عسكري في 
اليمنية  األنـــبـــاء  لــوكــالــة  الــجــمــاعــة، 
ــة(  ــاعـ ــمـ ــا الـــجـ ــرهــ ــديــ ســــبــــأ )الـــــتـــــي تــ
ــارة عــلــى  ــ  الـــتـــحـــالـــف 14 غــ

ّ
ــن ــ عــــن شـ

محافظات صعدة ومــأرب والجوف 
خالل 24 ساعة.

)العربي الجديد(

موراليس 
يعود إلى بوليفيا

عــــاد الـــرئـــيـــس الــبــولــيــفــي الــســابــق 
إيــفــو مــورالــيــس )الــــصــــورة(، أمــس 
اإلثـــنـــن، إلـــى بـــالده غـــداة تنصيب 
لــويــس آرســــي املـــقـــرب مــنــه رئــيــســا 
ــد ســـنـــة مــن  ــعــ ــبــــالد، وبــ ــلــ ــدًا لــ ــ ــديـ ــ جـ
اســتــقــالــتــه ومـــغـــادرتـــه الـــبـــالد إثــر 
إعــادة انتخابه لوالية رابعة. وقال 
ــبـــل أن يـــعـــبـــر ســيــرًا  مــــورالــــيــــس، قـ
الجسر الحدودي الذي يربط مدينة 
الكـــويـــاكـــا األرجـــنـــتـــيـــنـــيـــة بــمــديــنــة 
فـــيـــالزون فـــي بــولــيــفــيــا، »قــســم من 
حياتي يبقى في األرجنتن«. وبعد 
فــراره إلى املكسيك، لجأ موراليس 

إلى األرجنتن.
)فرانس برس(

تونس: مبادرة جديدة 
في »النهضة«

ــة  ــركــ تـــــتـــــعـــــدد املــــــــــبــــــــــادرات فـــــــي حــ
»الـــنـــهـــضـــة« الـــتـــونـــســـيـــة مــــن أجـــل 
واالستقاالت  للخالفات  وضــع حد 
أخيرًا بسبب  الحركة  التي طاولت 
قـــضـــيـــة تــــرشــــح راشـــــــد الــغــنــوشــي 
ــة. وفــــي  ــ ــــركـ ــــحـ ــة الـ ــاســ ــرئــ مـــــجـــــددًا لــ
ــيـــس الــحــكــومــة  ــقـــدم رئـ الـــســـيـــاق، تـ
ــد إلــــى  ــائــ ــعــ ــــادي الــ ــيـ ــ ــقـ ــ األســــــبــــــق، الـ
الــحــركــة أخـــيـــرًا، حـــمـــادي الــجــبــالــي 
بمبادرة جديدة. ودعا  )الــصــورة(، 
إلــــى أن يــعــّبــر رئـــيـــس الــحــركــة عن 
الـــتـــزامـــه بــتــطــبــيــق جــمــيــع فــصــول 
الــقــانــون األســاســي للحركة وعــدم 
ــه، وأن  ــيـ نــيــتــه تــغــيــيــر أي فـــصـــل فـ
املــقــبــل ســيــحــدد مستقبل  املــؤتــمــر 
الحركة، وأي تغيير يقره سيحترم 

مبدأ عدم الرجعية في تطبيقه.
)العربي الجديد(

 بوتين يقيل 3 وزراء
ــع الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر  ــ

ّ
 وق

بوتن، أمــس اإلثــنــن، على مراسيم 
النقل يفغيني ديتريخ،  إقالة وزراء 
ــيـــف،  ــاكـــوشـ والــــبــــنــــاء فـــالديـــمـــيـــر يـ
ــئــــة  ــيــ ــبــ ــيــــة والــ ــيــــعــ ــبــ واملـــــــــــــــــوارد الــــطــ
دمــيــتــري كــوبــيــلــكــن. وذكــــر املكتب 
قرر  بوتن  أن  للكرملن  الصحافي 
مفوضا  مندوبا  ياكوشيف  تعين 
الـــفـــدرالـــيـــة  أورال  ــرة  ــدائــ بــ رئـــاســـيـــا 
ح 

ّ
خلفا لنيقوالي تسوكانوف. ورش

الــروســي ميخائيل  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس 
الطاقة ألكسندر  ميشوستن، وزير 
نوفاك، ملنصب نائب رئيس الوزراء، 
ليصبح منصب وزير الطاقة شاغرًا 

أيضا.
)العربي الجديد(

االحتالل يعتقل 
13 فلسطينيًا 

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
أمس اإلثنن، 13 مواطنا فلسطينيا 
ــــي الــضــفــة  ــــن مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة فـ مـ
الــغــربــيــة، بــيــنــهــم األســـيـــرة املــحــررة 
والــصــحــافــيــة بـــشـــرى الـــطـــويـــل. مع 
العلم أن الطويل تحررت من سجون 
االحـــتـــالل قــبــل ثــالثــة أشـــهـــر، حيث 
األول، على  أمـــس  اعــتــقــالــهــا،  جـــرى 
حـــاجـــز عـــســـكـــري قـــــرب مــســتــوطــنــة 
»يــتــســهــار« املــقــامــة جـــنـــوب مــديــنــة 
نــابــلــس، أثــنــاء عــودتــهــا مــن مدينة 

جنن.
)العربي الجديد(

انتقد بايدن وفاة 
المواطن األميركي 

المصري مصطفى قاسم

حدد خطيب زاده 
ثالثة شروط للعالقات 

مع واشنطن

هاريس موصوفة 
بكونها »مصدر قلق« 

في الدوائر الرئاسية

اعتمد ترامب 
موقفًا متشددًا حيال 

طهران خالل واليته

السيسي 
يستعجل 

استرضاء بايدن

القاهرة ــ العربي الجديد

ــــري عــبــد  ــــصـ ــيــــس املـ ــرئــ تـــعـــّمـــد الــ
الــفــتــاح الــســيــســي أن يـــكـــون أول 
ــــح  ــــرشـ ــنــــئ املـ ــهــ ــــي يــ ــربــ ــ ــم عــ ــ ــيــ ــ زعــ
الديمقراطي جو بايدن بفوزه في انتخابات 
الرئاسة األميركية، موجها رسالة إيجابية 
أخرى قبل ساعات من ظهور نتيجة والية 
بنسلفانيا الحاسمة، باإلفراج املفاجئ عن 
الحقوقي  الناشط  أبناء عمومة  خمسة من 
املـــصـــري الــقــريــب مـــن حــمــلــة بـــايـــدن محمد 
قل هؤالء في مصر عقب رفع 

ُ
سلطان. واعت

سلطان دعوى قضائية ضد النظام املصري 
القضاء األميركي، طلب فيها مالحقة  أمــام 
املـــســـؤولـــن املــصــريــن خــــالل فــتــرة مــذبــحــة 
رئيس  فيهم  بمن  العدوية،  رابعة  اعتصام 
الــــوزراء األســبــق حـــازم الــبــبــالوي املقيم في 

الواليات املتحدة حاليا.
ولـــم تــتــح للسيسي ســابــقــا فــرصــة االلــتــقــاء 
الــــذي عــامــلــه به  بـــبـــايـــدن، فـــي ظـــل االزدراء 
األخير سابقا عندما وجه له نقدًا علنيا في 
يوليو/ تموز املاضي، بوصفه »الديكتاتور 
ــفـــضـــل لــــتــــرامــــب«، فــــي إشــــــــارة لــلــوصــف  املـ
ــــذي أطــلــقــه الــرئــيــس األمـــيـــركـــي املــنــتــهــيــة  الـ
واليته دونالد ترامب على السيسي، خالل 
السبع  الــدول  قمة  اجتماع  مشاركتهما في 
الـــكـــبـــرى فـــي فــرنــســا فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

.2019
ــدن أن انـــتـــقـــد وفــــــاة املـــواطـــن  ــايـ وســـبـــق لـــبـ
األميركي من أصل مصري مصطفى قاسم 
الــحــالــي.  الــعــام  فــي سجنه املــصــري، مطلع 
فــي  ــرامــــب  تــ إدارة  ــاذل  ــخــ تــ أيـــضـــا  ــد  ــقـ ــتـ وانـ
التعامل مع تلك القضية، لكنه في تغريدته 
 هجوما مزدوجا على ترامب 

ّ
الشهيرة شن

اعتقال  مسؤولية  األول  فحّمل  والسيسي. 
الـــشـــاب مــحــمــد عــمــاشــة ملـــدة 468 يــومــا في 
السجون املصرية قبل اإلفــراج عنه بضغط 
أمــيــركــي. ومـــن جــهــة ثــانــيــة هـــّدد بالتعامل 
بشكل مختلف مع السيسي في حــال فوزه 
بــالــرئــاســة، بــقــولــه: »ال مــزيــد مــن الشيكات 

االتــصــاالت األوروبــيــة واألمــيــركــيــة الرسمية 
فـــي األســابــيــع األخـــيـــرة، لـــإعـــراب عـــن القلق 
املعتقلن على  املواطنن  ارتفاع عدد  بسبب 
خلفية الحراك الشعبي األخير منذ شهرين، 
ســــواء خـــالل مــشــاركــتــهــم فــي الــتــظــاهــرات أو 
الحمالت األمنية للتخويف والحد  في إطار 
ــع الــنــظــام  ــ ــــو مــــا دفـ ــراك. وهـ ــ ــــحـ مــــن اتــــســــاع الـ
لإسراع في اإلفراج عن النشطاء السياسين 
وعقب  قبل  اعتقالهم  تــم  ممن  والحقوقين، 

أحداث سبتمبر 2019.
وشـــرحـــت املـــصـــادر أن االتـــصـــاالت املــصــريــة 
الديمقراطية  مع حملة بايدن والشخصيات 
ــة، كـــشـــفـــت وجــــــــود أربــــــــع قــضــايــا  ــطــ ــيــ الــــوســ
ــيـــة يـــجـــب عـــلـــى الــســيــســي حــلــحــلــتــهــا  أســـاسـ
األبــيــض.  البيت  ثقة  على  للحصول  سريعا 
الحزب  إلــى احتمال دفــع  واستندت املصادر 
ــايـــدن في  الــديــمــقــراطــي بـــهـــاريـــس لــخــالفــة بـ
الــرئــاســة بعد واليــتــه األولـــى، فــي عــام 2024. 
وهو ما يطرح احتمال أن ال يتعامل السيسي 
ــاء ديــمــقــراطــيــن، على  الحــقــا ســـوى مــع رؤســ
ــذي يــســمــح بــه  ــ ــهـــده الــ ــل حـــتـــى نـــهـــايـــة عـ ــ األقــ
الدستور الحالي بعد تعديله، في عام 2030.

القضية األولى متعلقة باألوضاع الحقوقية، 
املجال  وإغــالق  السياسين  مالحقة  وتشمل 
ــام أمــــــام األحــــــــزاب واألوضـــــــــاع املـــتـــرديـــة  ــعــ الــ
للسجناء واملعتقلن. ويتمسك بهذه القضية، 
من خلف بايدن، مساعدوه املحسوبون على 
ــاراك أوبـــامـــا والــســيــاســي  الــرئــيــس األســبــق بــ
الديمقراطي بيرني ساندرز، ويصّرون على 
ضرورة تحقيق تقدم كبير فيها، قبل املضي 
قــدمــا فــي عــالقــة شــراكــة مــع نــظــام السيسي. 
مـــع الــعــلــم أن عـــالقـــات وطـــيـــدة تــجــمــع هـــؤالء 
املــســاعــديــن بـــدوائـــر وشــخــصــيــات حــقــوقــيــة 
وســيــاســيــة مــصــريــة مـــعـــارضـــة فـــي الـــداخـــل 
ــارج، وتــســتــطــيــع الــتــأثــيــر عــلــى الــبــيــت  ــخــ والــ

األبيض أكثر من أي وقت مضى.
والــقــضــيــة الــثــانــيــة مــرتــبــطــة بــتــحــريــر مــجــال 
الـــعـــمـــل األهــــلــــي مــــن الـــســـيـــطـــرة املــخــابــراتــيــة 
ــي حملة بــايــدن ووســطــاء 

ّ
واألمــنــيــة، مــع تــبــن

االتــصــاالت، رؤية  الديمقراطي خــالل  الحزب 

على بياض لديكتاتور ترامب املفضل«.
السيسي  انفتاح  على  للتأكيد  وفي محاولة 
العامة  املخابرات  بايدن، دفعت  للتعامل مع 
اإلعــالم املحلي إلبــراز كونه أول زعيم عربي 
وفي املنطقة يهنئ املرشح الديمقراطي. وفي 
اململوكة  اإلعــالم  ت وسائل 

ّ
تبن نفسه  الوقت 

للمخابرات خطابا ينتقد بايدن ويخّوف من 
مغبة صعوده للسلطة وتأثيره على التجربة 
الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة. ويــشــكــك الــخــطــاب 

أيضا في سالمة ونزاهة التصويت والفرز.
ــة مـــصـــريـــة  ــيــ ــلــــومــــاســ وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر دبــ
يكن  لم  بايدن  فــوز   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ

لكن  السيسي،  يتمناها  التي  النتيجة  قطعا 
وزارة الخارجية املصرية باشرت اتصاالتها 
مع حملته االنتخابية أخيرًا. وهي اتصاالت 
أيــام من  كشفت عنها »العربي الجديد« قبل 
البحث عن  القاهرة  بــدأت  االقــتــراع. بالتالي، 
في  لتمهيد تحسن ملحوظ  مفاتيح جديدة 
األبيض.  للبيت  الجديد  الساكن  مع  العالقة 
كذلك سعت إلجراء اتصاالت مع نائبة بايدن، 
»مصدر  بكونها  املوصوفة  هــاريــس،  كــامــاال 
والدبلوماسية  الرئاسية  الــدوائــر  فــي  قــلــق« 
وحتى االستخباراتية في القاهرة هذه األيام، 
نــظــرًا لــلــمــعــلــومــات املــشــاعــة عـــن تــوجــهــاتــهــا 

الفكرية والحقوقية والسياسية.
وأوضــحــت املــصــادر أن االتــصــاالت املصرية 
مـــع حــمــلــة بـــايـــدن لـــم تــقــتــصــر عــلــى الــطــابــع 
 من القاهرة 

ً
املركزي، لكنها تضمنت تواصال

وبعثتيها في نيويورك وواشنطن مع نواب 
ونشطاء ديمقراطين وشبان كانت تربطهم 
عـــالقـــات شــخــصــيــة جـــيـــدة بــالــدبــلــومــاســيــن 
املــصــريــن، أو ســبــق لــهــم أن زاروا مــصــر في 
وفــود  فــي  كأعضاء  والتقاهم  السيسي  عهد 

رسمية. 
ووفـــقـــا لـــلـــمـــصـــادر، فــــإن اإلفـــــــراج عـــن معظم 
املتهمن  مــن  السجون  فــي  الباقن  املعتقلن 
أبــنــاء عمومة  ثــم  أحـــداث سبتمبر 2019  فــي 
ــة »االســـتـــجـــابـــة  ــدايــ مــحــمــد ســـلـــطـــان، كـــــان بــ
للنصائح« التي تلقتها مصر في هذا اإلطار. 
وتــكــامــلــت الــنــصــائــح مـــع مــوجــة جـــديـــدة من 

واضـــحـــة بـــضـــرورة عــــودة األوضــــــاع إلــــى ما 
كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــخــذهــا 
اتــخــذ خطوات  قــد  السيسي  وكـــان  السيسي. 
الحقوقية  األهلية  املنظمات  على  التضييق 
األجنبية  املساعدات  تدفق  ومنع  والخيرية، 
 عــن مــحــاولــة االســتــئــثــار بهذا 

ً
إلــيــهــا، فــضــال

املـــجـــال مـــن خــــالل مــنــظــمــات تــابــعــة ألجــهــزة 
الــــدولــــة. ويـــعـــود الــســبــب فـــي هــــذا الــتــعــديــل 
إلـــى رغــبــة الــعــديــد مـــن الــجــهــات املــانــحــة في 
الواليات املتحدة بإعادة نشاطها إلى مصر 
والتعاون مع املجتمع املدني والحكومة على 
حد سواء، في املشروعات التنموية املختلفة 
لنحو خــمــس ســنــوات، وفشل  الــتــي تعطلت 
الــضــغــوط الــغــربــيــة فــي الــتــغــلــب عــلــى معظم 
العقبات العملية والقانونية التي استحدثها 

النظام املصري.
والقضية الثالثة متعلقة باقتصاد الجيش، 
مباشر  بشكل  تأثيرها  ينعكس  قــد  والــتــي 
تشغل  وهــي  األميركية ملصر،  املعونة  على 
ــرات األعــــضــــاء الــديــمــقــراطــيــن  بـــشـــدة عــــشــ
بمجلسي النواب والشيوخ ولبعضهم نفوذ 
لدى دائرة بايدن. مع العلم أن بعض هؤالء 
التي  االستماع  فــي جلسة  الــنــواب تحدثوا 
الكونغرس حول هذا املوضوع  أجريت في 
عــــام 2017، بـــشـــأن مــلــفــي حـــقـــوق اإلنـــســـان 

االقــتــصــادي للجيش، ونــتــج عنها  والــــدور 
تعليق جزء من املعونة. وطرحوا تساؤالت 
ــري لــهــذه  ــن مـــــدى حـــاجـــة الـــجـــيـــش املــــصــ عــ
الــتــي تضاءلت  املــالــيــة  القيمة  املــعــونــة ذات 
بمرور الزمن، وبينت كون الجيش املصري 
قادرًا على تحقيق أرباح ضخمة من أنشطة 
املستثمرين  على  مستمرًا  تضييقا  تشهد 

األجانب، ومنهم األميركيون.
واملعونة األميركية ملصر مبلغ ثابت سنويا 
تتلقاه مصر من الواليات املتحدة في أعقاب 
توقيع اتفاقية السالم املصرية اإلسرائيلية 
على  بموجبها  مصر  وتحصل   ،1978 عــام 
مليون   815 منها  دوالر،  مــلــيــار   2.1 مبلغ 
دوالر معونة اقتصادية، و1.3 مليار دوالر 

معونة عسكرية.
لكن القيمة السياسية للمعونة أكبر بكثير 
من قيمتها املالية، فهي من ناحية تعبر عن 
اعتراف واشنطن بشرعية الرئيس املصري 
وبمساعدتها له وبدعمها لسياساته، ومن 
ناحية أخرى تحافظ ضمنيا على العالقات 
العلم  مــع  الــبــلــديــن.  بــن  القائمة  العسكرية 
أن بـــعـــض نـــــــواب الــــحــــزبــــن الـــديـــمـــقـــراطـــي 
والجمهوري بن عامي 2013 و2014 دعوا 
إلعــــــــادة صـــيـــاغـــة املــــســــاعــــدات والـــعـــالقـــات 
بمصر، بعد انقالب 3 يوليو/ تموز 2013. 
وهــو مــا كــان أحــد أســبــاب انــدفــاع السيسي 
لــتــنــويــع مـــصـــادر اســـتـــيـــراد األســـلـــحـــة، وإن 
حافظ أيضا على ضرورة إخطار واشنطن 
األمني  التنسيق  على  والحفاظ  بصفقاته 

واالستخباراتي بن البلدين.
قــــدم مجلس   2014 ــران  ــزيــ حــ يـــونـــيـــو/  فــفــي 
املعونة  لخفض  مقترحا  األمــيــركــي  الشيوخ 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة ملــصــر مـــن 1.3 مليار 
وكذلك  فقط،  دوالر  مليار  إلــى  دوالر سنويا 
مليون   250 مــن  االقتصادية  املعونة  خفض 
دوالر إلى 150 مليون دوالر، مع تعليق جزء 
من املعونة العسكرية بعد االنقالب ألسباب 

تتعلق بحقوق اإلنسان.
أمـــــا الـــقـــضـــيـــة الــــرابــــعــــة، املـــرتـــبـــطـــة بــمــصــر 
كــدولــة وليس فقط كنظام حــاكــم، فهي سد 

النهضة، وهو امللف األبرز الذي كان ترامب 
يــســانــد فــيــه مــصــر. وبــحــســب املـــصـــادر، فــإن 
تغير  توقع  املصرين  مــن  طلبوا  الوسطاء 
ــر، قـــد ال  ــ املـــوقـــف األمـــيـــركـــي إلــــى مـــوقـــف آخـ
يكون على قدر االهتمام نفسه بهذا امللف، 
لــلــتــهــرب مـــن مــعــضــلــة االخــتــيــار بـــن مصر 
وإثيوبيا. وأخذ هذا املوقف بعن االعتبار 
دعم األميركين من أصل إثيوبي وأفريقي 
لبايدن، ووجود بعضهم في مناصب بارزة 
املطلوب  إن  بالتالي  االنــتــخــابــيــة.  بحملته 
مــن الــســيــســي، وفــقــا لــلــوســطــاء، الــبــحــث عن 
ــداء مــرونــة  ــ ــ مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة لــلــقــضــيــة وإبـ
على  إصـــراره  استمر  إذا  اإلثيوبين،  تجاه 
إشــراك الواليات املتحدة في امللف. وهو ما 
قوبل بالرفض من الدبلوماسين املصرين 
املنخرطن في االتصاالت، ورأى بعضهم أن 
مراجعة  الديمقراطي  والــحــزب  بــايــدن  على 
هذه القضية تحديدًا بكل زواياها، والتأكد 
ــــي وســعــهــا  ــا فـ ــ ــــل مـ ــذلــــت كـ ــــن أن مـــصـــر بــ مـ
مع  بمرونة  وتعاطت  اتــفــاق،  إلــى  للتوصل 
كل املقترحات اإلقليمية والدولية. ويتولى 
األمـــيـــركـــي مـــن أصــــل إثـــيـــوبـــي، يــوهــانــيــس 
أبــــــراهــــــام، مـــنـــصـــب ســـكـــرتـــيـــر املـــســـتـــجـــدات 

اليومية بفريق الرئاسة االنتقالي لبايدن. 
وأوضــحــت املــصــادر أن املــوقــف مــن جماعة 
اإلخــــــوان املــســلــمــن، كــتــنــظــيــم، لــيــس بــذاتــه 
بايدن  دائـــرة  اهتمامات  قائمة  على  قضية 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، لــكــن مــســألــة التنكيل 
بأعضاء الجماعة وامتداداتهم االجتماعية 
كــأفــراد ومــصــالــح اقــتــصــاديــة، هــي جــزء من 
الــقــضــيــة األولـــــى الــخــاصــة بــاملــجــال الــعــام. 
وذكرت املصادر أن الوسطاء الديمقراطين 
نــصــحــوا بــاتــبــاع طــــرق جـــديـــدة ومــبــاشــرة 
للتواصل مع دائرة بايدن واملسارعة التخاذ 
قــــرارات داخــلــيــة مــعــبــرة عــن تغير املــواقــف، 
ــذل مـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــد والـــوقـــت  ــ بــــــداًل مــــن بـ
واملــــال عــلــى مـــحـــاوالت للحشد والــتــواصــل 
بــواســطــة شــركــات أمــيــركــيــة، لــن تــنــجــح في 
املطلوب في ذهنية بايدن  التغيير  تحقيق 

ومساعديه.

أربع قضايا تنتظر الحسم 
أبرزها دور الجيش

كان السيسي الديكتاتور المفضل لدى ترامب )فرانس برس(

رّحبت إيران بحذر برحيل ترامب وفوز بايدن )األناضول(

الرئيس  استرضاء  السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  يستعجل 
محاولة  لجهة  صعبة  مهمته  وتبدو  بايدن.  جو  المنتخب  األميركي 
حساسة،  قضايا  في  الماضية  السنوات  في  اعتمدها  مسارات  تغيير 

لعالقاته الممتازة بدونالد ترامب

تقرير

دبــلــومــاســي مـــع طـــهـــران ســيــكــون ضيقا 
وعــقــبــات مختلفة.  بــعــوامــل  ومــحــكــومــا 
وبايدن كان يشغل منصب نائب الرئيس 
بــاراك أوباما لدى إبــرام االتفاق النووي 
قبل خمسة أعوام، وسبق له أن تحدث عن 
ضرورة اتباع »طريقة أذكى« في التعامل 
مـــع إيـــــــران، فـــي مـــقـــال كــتــبــه فـــي أيـــلـــول/

»نحتاج  أنـــه  واعــتــبــر  املــاضــي.  سبتمبر 
املسار بشكل عاجل«، مؤكدًا  تغيير  إلــى 
»فشل خطير«،  أن سياسة سلفه انتهت بـ
وجعلت إيـــران مــن وجــهــة نــظــره »أقـــرب« 
المتالك سالح نــووي. وأكد بايدن عزمه 
ــراح عـــلـــى طــــهــــران خـــــوض »مـــســـار  ــ ــتـ ــ االقـ
الدبلوماسية«.  إلــى  لــلــعــودة  بــه  مــوثــوق 
لــكــن الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب شـــــّدد عــلــى أنــه 
ســيــكــون »صـــارمـــا« مــع إيــــران، وربـــط أي 
ــاق الـــنـــووي،  ــفــ عـــــودة مــحــتــمــلــة إلــــى االتــ

بعودة طهران لكامل التزاماتها.
ــكــــس مــــــا جــــــــرى قــــبــــل أربــــعــــة  وعـــــلـــــى عــ
أعــوام، فقد غاب امللف اإليراني إلى حّد 
كبير عــن الــحــمــلــة االنــتــخــابــيــة األخــيــرة 
ــان املـــوقـــف  ــ ــــات املـــتـــحـــدة. وكــ ــــواليـ فــــي الـ
واضحا  طــهــران  حيال  لترامب  املتشدد 
املنتهية  الرئيس  واعتمد  خالل واليته. 
ســيــاســة قـــامـــت بـــالـــدرجـــة األولــــــى على 
الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، مــا ســاهــم في 
تــعــمــيــق غــيــاب الــثــقــة مـــن طـــهـــران تــجــاه 
األمــيــركــي. وشهدت  األكــبــر«  »الشيطان 
عــالقــات الــبــلــديــن، املــقــطــوعــة مــنــذ نحو 
40 عـــامـــا، زيــــــادة فـــي مــنــســوب الــتــوتــر 
منذ تــولــي تــرامــب مهامه عــام 2017، ال 
اغتيال  بعد  الحالي  العام  مطلع  سيما 
اللواء اإليراني قاسم سليماني بضربة 
جوية أميركية في بغداد. وكانت نقطة 
التحول األســاســيــة فــي عــالقــة الــواليــات 
املــتــحــدة بـــإيـــران فـــي عــهــد تـــرامـــب، قـــرار 
األخير في عــام 2018 االنسحاب بشكل 
ــاق حـــــول الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــفـ ــ أحــــــــادي مــــن االتـ
الــــــنــــــووي اإليـــــــرانـــــــي. وأعــــــــــاد الـــرئـــيـــس 
األمــيــركــي فـــرض عــقــوبــات قــاســيــة على 
طهران ضمن سياسة »ضغوط قصوى« 
انعكاسات  لها  وكانت  حيالها،  اتبعها 
وسعر  اإليــرانــي  االقتصاد  على  سلبية 
أن  تــرامــب  املحلية. ورأى  العملة  صــرف 
االتفاق الــذي أبــرم في عهد سلفه باراك 
أوباما، كان أسوأ االتفاقات، وسعى إلى 
الضغط على إيران من أجل التوصل إلى 

»اتفاق أفضل«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ــتــــرام  ــــوى لـــغـــة الــــســــالم واحــ ــــي سـ ــرانـ ــ اإليـ
عزته«، مشيرًا إلى أن »ثمة فرصة لتبتعد 
واشنطن عن املخادعن واملفلسن الذين 
يــقــدمــون املـــشـــورة لــــــإدارة األمــيــركــيــة«. 
شــــــروط  ثـــــالثـــــة  زاده  ــيــــب  خــــطــ وحــــــــــدد 
هــو  »األول  واشــــنــــطــــن:  ــــع  مـ لـــلـــعـــالقـــات 
اع القرار 

ّ
تغيير الفكر والقناعة لدى صن

األميركين، والثاني هو تغيير الخطاب 
واللغة مع الشعب اإليراني، والثالث هو 
اتخاذ إجراءات الزمة والعودة عن املسار 
الـــخـــاطـــئ والـــتـــعـــويـــض عـــن الــســيــاســات 
الخاطئة«. وفي معرض رده، على سؤال 
مع  تواصل  لديها  كانت طهران  اذا  عما 
فريق بايدن، قال خطيب زادة إن اإلجابة 
أي  مع  تواصل  على  لسنا  »سلبية،  عنه 
باالتفاق  املرتبطة  املواضيع  أحــد خــارج 
األميركية  اإلدارة  أن  الــنــووي، خصوصا 

املقبلة لم تستلم السلطة بعد«.
وأكد املتحدث اإليراني أن بالده »ستتخذ 
قــراراتــهــا وفـــق الــظــروف الــجــديــدة« بعد 
ــّددًا عــلــى أن  تــســلــم بـــايـــدن الــســلــطــة، مـــشـ
»األفعال هي املهمة بالنسبة لنا والكالم 
والـــتـــكـــهـــنـــات غـــيـــر مـــهـــمـــة«، مــضــيــفــا أن 
ــران لــن تــغــّيــر ســيــاســاتــهــا مــع رحيل  ــ »إيـ

األشخاص ومجيء آخرين«.
الـــجـــارة  الـــــــدول  زادة  ــاطــــب خــطــيــب  وخــ
 إن »رحيل وهم ترامب يجب 

ً
إليران، قائال

أن يوصل جيراننا إلى القناعة بأنهم ال 
يمكنهم توفير األمــن من خــالل ممارسة 
ــراء األســلــحــة«، داعيا  الــلــوبــي وشـ العمل 
آلية  إياهم إلى »العقالنية للوصول إلى 

إقليمية«.
ــــدى بـــايـــدن نــيــتــه »تــغــيــيــر  مـــن جــهــتــه، أبـ
املسار« الذي اعتمدته إدارة ترامب حيال 
إيران، لكن الهامش املتاح لتحقيق خرق 

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  مــــهــــنــــدس  هــــزيــــمــــة  أدت 
»الضغط األقصى« األميركية ضد إيران، 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب املــنــســحــب من 
االتــفــاق الــنــووي معها عــام 2018، وفــوز 
املــرشــح الــديــمــقــراطــي جــو بــايــدن، املؤيد 
لهذا االتفاق، إلى بروز معطيات جديدة 
فـــي هـــذا املـــلـــف. لــكــن حــديــث مــســتــشــاري 
ــايــــدن، عـــن تـــوّجـــهـــه لــتــوســيــع االتـــفـــاق  بــ
النووي بما يشمل قضايا عالقة أخرى، 
اإليـــرانـــيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  واجـــهـــتـــه 
أمـــس االثـــنـــن، بــالــتــأكــيــد أن طــهــران »لــن 
االتــفــاق«،  التفاوض بشأن  بــإعــادة  تقبل 
مــعــتــبــرة بـــأنـــه »مــــن الـــســـذاجـــة الــحــديــث 
ــــرى بـــشـــأن خطة  ــرة أخـ عـــن الـــتـــفـــاوض مــ
العمل املشتركة الشاملة )االسم الرسمي 

لالتفاق النووي(«.
وجـــاء هـــذا املــوقــف عــلــى لــســان املتحدث 
باسم الخارجية اإليرانية، سعيد خطيب 
أن  مــؤكــدًا  الصحافي،  مؤتمره  فــي  زادة، 
النووي كان نتيجة مفاوضات  »االتفاق 
بــن إيـــران ودول أخـــرى، وقلنا مـــرارًا إنه 
حصل في املاضي وغير قابل إلخضاعه 
اإلدارة  أن  وأضــــــاف  مــــجــــددًا«.  لــلــنــقــاش 
األمـــيـــركـــيـــة »املـــتـــنـــمـــرة قــــد خــــرجــــت مــن 
التزاماتها القطعية بعد االنسشحاب من 
االتــفــاق الــنــووي، والــقــرار 2231 وألحقت 
أضرارًا كثيرة وجادة بالشعب اإليراني«. 
وخاطب اإلدارة األميركية املقبلة بالقول 
إن »أي إدارة إذا ما حاولت تغيير املسار 
فــعــلــيــهــا الــنــظــر إلــــى الـــحـــقـــائـــق. إن أهــم 
التعهدات لبقية األطراف في االتفاق كان 
رفــع الــعــقــوبــات«، الــتــي أعـــادت واشنطن 

فرضها.
ـــ  ــة ـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وعـــــــن مـــصـــيـــر الـــــعـــــالقـــــات اإليــ
قــال املتحدث  بــايــدن،  األميركية في عهد 
إدارة  إن  ــة،  ــيــ ــرانــ اإليــ الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم 
ترامب »سلكت مسارًا خاطئا جدًا خالل 
السنوات املاضية. ولن تنفع مع الشعب 

عقبات أمام تقارب بايدن وإيران
طهران ترفض التفاوض على االتفاق النووي

أعلنت إيران رفضها 
إعادة التفاوض حول 
االتفاق النووي، بعد 

بروز أنباء عن نية الرئيس 
األميركي المنتخب جو 

بايدن، توسيعه
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األوضاع الحقوقية في مصر تثير أسئلة فرنسية»معارضة صورية« في البرلمان المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

كشف مصدر قيادي في حزب مصري معارض 
أن »مؤشرات الفرز لنتائج الجولة األولى من 
الــنــواب،  النــتــخــابــات مجلس  الثانية  املــرحــلــة 
التي أجريت يومي السبت واألحــد املاضين، 
أظــهــرت عـــدم تــالعــب الــلــجــان الــعــامــة بنتائج 
اآلن. يأتي ذلك بخالف  الفرعية حتى  اللجان 
مــا حــدث فــي املرحلة األولـــى مــن االنتخابات، 
قبل نحو أسبوعن، من خالل إضافة أصوات 
السلطة  على  املحسوبن  للمرشحن  وهمية 

الحاكمة أثناء عملية جمع النتائج«.
وقــال املــصــدر، في حديث خــاص مع »العربي 
الجديد«، إن »النظام املصري قرر عدم إقصاء 
جميع املعارضن من تشكيل مجلس النواب، 
ال سيما بعد إعــالن فوز املرشح الديمقراطي 
جو بايدن بمنصب رئيس الواليات املتحدة«.
ــــدن اضـــطـــر  ــايـ ــ ــــدر أن »فـــــــوز بـ ــــصـ وأضـــــــــاف املـ
دائــــرة السيسي إلـــى مــراجــعــة بــعــض املــلــفــات، 
استعدادًا للمساءلة األميركية بشأنها، ومنها 
مدى تمثيل قوى املعارضة في مجلس النواب 
الــجــديــد، خــصــوصــا بــعــد تغييبها تــمــامــا في 
مجلس الــشــيــوخ )الــغــرفــة الــثــانــيــة لــلــبــرملــان(، 
والــــذي اســتــحــوذ عــلــى أكــثــر مــن 75 فــي املــائــة 
من مقاعده حــزب مستقبل وطــن، املدعوم من 

أجهزة الدولة«.
وتــابــع أن »هــنــاك معلومات شبه مــؤكــدة عن 
عـــدد من  فـــوز  تــعــمــد عملية  عـــدم تعطيل وال 
أعضاء تكتل )25-30( البرملاني )يصنف نفسه 
ــه مـــعـــارض لــلــحــكــومــة( فـــي مــرحــلــتــي  عــلــى أنــ
االنتخاب. ولعل أبرزهم هيثم الحريري الذي 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــصــــص الـــــجـــــزء األكـــــبـــــر مـــــن زيــــــــــارة وزيـــــر 
ُ

خ
إلى  لــودريــان  إيــف  جــان  الفرنسي  الخارجية 
الــقــاهــرة للنقاش حــول تبعات أزمـــة اإلســـاءة 
للنبي محمد والتأثيرات املحتملة على فرنسا 
بعد اتساع الدعوات ملقاطعة منتجاتها داخل 
مصر وفي دول عربية وإسالمية عدة، وكذلك 
ملناهضة  دولـــي  مؤتمر  عقد  إمكانية  لبحث 
الكراهية والتطرف. لكن مسألة حقوق اإلنسان 
وســوء أوضــاع املعتقلن كانت حاضرة بقوة 
لودريان  أجراها  التي  املحادثات  على طاولة 
مـــع الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح السيسي 
ووزير خارجيته سامح شكري، وكذلك خالل 
ـــاب والــشــخــصــيــات 

ّ
لــقــاء جــمــعــه بــبــعــض الـــكـــت

العامة في مقر السفارة الفرنسية.
ــيــــة فــي  ــيــــة غــــربــ ــلــــومــــاســ ووفـــــقـــــا ملـــــصـــــادر دبــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فــإن  الـــقـــاهـــرة تــحــدثــت لــــ
لـــودريـــان تــحــدث مــع السيسي تــحــديــدًا حــول 

يــخــوض جــولــة اإلعـــــادة عــن دائــــرة مــحــرم بك 
بــاإلســكــنــدريــة، وأحــمــد الــطــنــطــاوي عــن دائــرة 
الــديــن داوود عن  الــشــيــخ، وضــيــاء  قلن بكفر 
بــدمــيــاط، وأحــمــد الشرقاوي  البر  دائـــرة رأس 
بالدقهلية، ومحمد عبد  املنصورة  دائــرة  عن 

الغني عن دائرة الزيتون بالقاهرة«.
ونــجــح الــطــنــطــاوي فــي خــوض جــولــة اإلعـــادة  
ــك عـــلـــى جـــمـــيـــع مـــنـــافـــســـيـــه مــن  ــذلــ مـــتـــفـــوقـــا بــ
األحـــزاب واملستقلن. وهــو ما تكرر  مرشحي 

مع داوود.
غــيــر أن عــضــويــن بـــارزيـــن فـــي الــتــكــتــل خــســرا 
مــقــعــديــهــمــا فــــي دائـــــــرة مــحــافــظــة الـــســـويـــس، 
بعد اإلطاحة بهما من الجولة األولــى، وهما 
الـــصـــحـــافـــي الــــيــــســــاري عـــبـــد الــحــمــيــد كـــمـــال، 
والعضو املشاكس في لجنة الخطة واملوازنة 
بــالــبــرملــان طــلــعــت خــلــيــل. كــمــا فــقــد الــتــكــتــل 4 
آخــريــن مــن أعــضــائــه ألســبــاب مــخــتــلــفــة، وهــم 
العتماني ومــحــمــود عــزت )خــســرا في  محمد 
 عــن النائب عــن دائــرة 

ً
املرحلة األولـــى(، فضال

أعلن  الــذي  الشريف،  بالقاهرة جمال  املعادي 
عــــدم تــرشــحــه عـــن الــــدائــــرة مـــجـــددًا، واملــخــرج 
الــســيــنــمــائــي خــالــد يـــوســـف، الــــذي ســافــر إلــى 
فرنسا بتذكرة ذهاب دون عودة العام املاضي.
ــأن تــكــتــل املـــعـــارضـــة  ــ ــاد املــــصــــدر نــفــســه بـ ــ ــ وأفـ
الجديد سيضم 12 نائبا عن »الحزب املصري 
الديمقراطي« وحزب »التجمع« اليساري، على 
»القائمة  وقع انضمام الحزبن إلى ما يعرف بـ
الوطنية من أجل مصر«، املؤكد فوزها بجميع 
مقاعد القائمة املغلقة )تستحوذ على 50 في 
املائة من مقاعد البرملان(. ويعني هذا مراوحة 
كتلة املعارضة »الصورية« بن 20 و30 نائبا، 

30( إيهاب منصور، املرشح السابق عن دائرة 
العمرانية بالجيزة، ورئيس الهيئة البرملانية 
لـــلـــحـــزب فــــي الـــفـــصـــل الــتــشــريــعــي املــنــقــضــي، 
البياضي، باإلضافة  والنائب السابق فريدي 
إلى أميرة صابر، وريهام عبد النبي، وسميرة 
الناصر.  عبد  ومها  السعيد،  الــجــزار، وســنــاء 

استمرار حبس عشرات النشطاء السياسين 
وعقب  قبيل  اعتقالهم  تــم  ممن  والحقوقين 
أيــلــول 2019،  مــن سبتمبر/  العشرين  أحـــداث 
ــم املـــتـــهـــمـــون فــــي الــقــضــيــة املـــعـــروفـــة  ــ ــرزهـ ــ وأبـ
ــن كــانــوا  ــذيـ »مــجــمــوعــة األمـــــل« والـ إعــالمــيــا بـــ
انتخابات  في  للمشاركة  التنسيق  يحاولون 
الـــجـــاريـــة حــالــيــا، ومنعتهم  الـــنـــواب  مــجــلــس 
الـــســـلـــطـــات مــــن مـــمـــارســـة حـــقـــهـــم الــســيــاســي 
بــاعــتــقــالــهــم. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن لـــودريـــان 
والشكاوى  محددين  نشطاء  عــدة  عــن  تحدث 
الـــتـــي تــصــل لـــبـــاريـــس وتـــرصـــدهـــا املــنــظــمــات 
الحقوقية بشأن سوء أوضاعهم في السجون 
املصرية، ممن هم معتقلون على ذمة »قضية 
الناشط  القضايا، ومنهم  األمــل« وغيرها من 
الـــيـــســـاري املـــصـــري الــفــلــســطــيــنــي رامــــي نبيل 
ــاريـــس بــوضــعــه بشكل  ــذي تــهــتــم بـ ــ شـــعـــث، الـ
خــاص القــتــرانــه بــزوجــة فرنسية هــي سيلن 
الخارجية  أن أصـــدرت وزارة  لــوبــران. وســبــق 
الــفــرنــســيــة عـــدة بــيــانــات، لــحــث الــقــاهــرة على 
اإلفــــراج عــنــه ورفـــع اســمــه مــن قــائــمــة اإلرهـــاب 
التي تم إدراجه عليها العام املاضي مع غيره 
ــن املــتــهــمــن فـــي هــــذه الــقــضــيــة. وأوضـــحـــت  مـ
املــصــادر أن مــن بــن املــواضــيــع الــتــي عرضها 
ــا، مـــصـــيـــر قـــضـــيـــة الـــتـــمـــويـــل  ــ لــــــودريــــــان أيـــــضـ
 173 رقـــم  املــدنــي  املجتمع  ملنظمات  األجــنــبــي 
لــم يــنــتــه رســمــيــا التحقيق  الــتــي  لــســنــة 2011 
ــا يـــقـــرب مــــن خــمــس  فــيــهــا حـــتـــى اآلن بـــعـــد مــ
سنوات من االستدعاءات والفحص واملالحقة 
ــرارات املــنــع مـــن الــســفــر وتجميد  ــ ــ األمــنــيــة وقـ
األمــوال، والتي طاولت عددًا من الشخصيات 
الــحــقــوقــيــة املـــوثـــوقـــة وذات املــصــداقــيــة لــدى 

الحكومة الفرنسية. وأشــارت املصادر إلى أن 
لــم يحصل على أي إجــابــة واضحة  لــودريــان 
السيسي  تمسك  إذ  القضيتن،  هــاتــن  بــشــأن 
وشكري بترديد أن جميع هذه املسائل في يد 
»القضاء املستقل« وما زالت قيد التحقيق وال 

يجوز للسلطة التنفيذية التدخل فيها.
وكشفت املصادر أن هناك موضوعا آخر طرح 
منذ فترة بن باريس والقاهرة وتمت اإلشارة 
إليه خالل زيارة لودريان، يتمثل في الهجوم 
الحالي  العام  ه في ربيع 

ّ
الــذي شن الصحافي 

ـــاب املــحــســوبــن عــلــى املــخــابــرات 
ّ
بــعــض الـــكـــت

الـــعـــامـــة ودائـــــــرة الــســيــســي عــلــى شــخــصــيــات 
دبلوماسية غير بارزة في السفارة الفرنسية 
ــيـــات فـــرنـــســـيـــة أخـــــــرى مــن  بـــمـــصـــر، وشـــخـــصـ
الخارج، بدعوى أنها متواصلة مع حقوقين 
ــارضـــن. وســـبـــق أن أبــلــغــت  ــعـ وصـــحـــافـــيـــن مـ
ــن هـــذا  ــا مــ ــيـــاءهـ ــتـ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة اسـ ــيـ الـــخـــارجـ
على  السلبي  انعكاسه  مــن  مــحــذرة  الــهــجــوم، 

العالقات الدبلوماسية بن البلدين.
كــمــا طــرحــت عــلــى طـــاولـــة املـــحـــادثـــات مسألة 
تـــأخـــر إصـــــــدار الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة لــقــانــون 
ــان مــــن املـــفـــتـــرض  ــ ــمـــل األهـــــلـــــي، والــــتــــي كــ ــعـ الـ
إصدارها قبل الحادي والعشرين من فبراير/ 

شــبــاط املــاضــي، لكنها ســتــصــدر، حسب آخر 
املقبل،  الشهر  الحكومية، مطلع  التصريحات 
والعجز  القانون  تقريبا من صــدور  عــام  بعد 
عن تطبيقه. وطلب الفرنسيون عرض املسودة 
النهائية لالئحة عليهم أسوة بما حدث خالل 
فترة إعــداد القانون واملسودة األولــى لالئحة 
الــشــتــاء املــاضــي. كما تطرقت املــحــادثــات إلى 
مــالحــظــات ســجــلــتــهــا فــرنــســا بــشــأن تفضيل 
مستثمرين من دول أخرى للتعاقد معهم في 
ألســبــاب  وضــخــمــة،  مختلفة  حكومية  أعــمــال 
تنويع  السيسي في  إطــار رغبة  سياسية في 
ــاء أكــبــر  ــ ــراف الـــتـــعـــاقـــدات األجــنــبــيــة إلرضــ ــ أطــ
عــدد مــن الــعــواصــم. وعلى الــرغــم مــن أن مصر 
بــاتــت مــن املــتــعــاقــديــن الرئيسين عــلــى شــراء 
األســلــحــة الــفــرنــســيــة فــي عــهــد الــســيــســي، وأن 
االستخباراتية  جهودهما  ينسقان  البلدين 
ومنطقة  ليبيا  في  متقدم  بشكل  والعسكرية 
امللف  فــإن  تركيا،  املتوسط ضــد  البحر  شــرق 
ــر بصمات  الــحــقــوقــي يــتــرك بــن الــحــن واآلخــ
على العالقة بينهما. وسبق أن كشفت مصادر 
دبــلــومــاســيــة أوروبـــيـــة ومــصــريــة فــي الــقــاهــرة 
فــبــرايــر/  فـــي 10 و19  الـــجـــديـــد«،  »الـــعـــربـــي  لــــ
شــبــاط املـــاضـــي، أن فــرنــســا اعـــتـــذرت عــن عــدم 
الــبــحــريــة. وواجــهــت  تــزويــد مــصــر بطلباتها 
حكومة إيمانويل ماكرون انتقادات الذعة من 
املتقدم  املعارضة والصحافة بسبب تعاملها 
مـــع الـــنـــظـــام املـــصـــري فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة 
وخصوصا في ملف التسليح، كما هاجمتها 
الــدولــيــة،  العفو  منظمة  منها  عـــدة،  منظمات 
بسبب تصديرها أسلحة مختلفة استخدمت 

في قمع املدنين داخل البالد.

فوزهم  املرجح  املرشحن  بعض  حساب  بعد 
عن حزب »الوفد الجديد«، ويصنفون أنفسهم 

على أنهم »معارضون«.
ــزب »الــــوفــــد الـــجـــديـــد«  ــ واســـتـــطـــاع مـــرشـــح حـ
محمد  الشيخ  كفر  بمحافظة  دســـوق  بــدائــرة 
الــشــعــب  الــعــلــيــم داوود، وكـــيـــل مــجــلــس  عــبــد 
ــادة،  ــ الــســابــق عـــن الـــحـــزب، خـــوض جــولــة اإلعـ
إضــافــة إلـــى 16 نــائــبــا ضــمــنــوا مــقــاعــدهــم عن 
الحزب في »القائمة الوطنية«، في وقت فشل 
فيه 28 مرشحا عن الحزب في خــوض جولة 

اإلعادة خالل انتخابات املرحلة األولى.
على  الديمقراطي«  املصري  »الــحــزب  وحصل 
7 مــقــاعــد فــي »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« املحسوبة 
على النظام. وتصدر هؤالء عضو تكتل )25-

ـــ5 مــقــاعــد لصالح  وحــظــي حـــزب »الــتــجــمــع« بـ
نــائــب رئــيــس الــحــزب عــاطــف مـــغـــاوري، الــذي 
شــغــل عــضــويــة الـــبـــرملـــان الـــــذي كــــان يسيطر 
عليه تيار اإلسالم السياسي في أعقاب ثورة 
25 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011، عـــالوة على 
عــضــو املــكــتــب الــســيــاســي بــالــحــزب مــارســيــل 
ســمــيــر، وعــضــو اتــحــاد الــنــســاء ســلــمــى مـــراد، 
والــروائــيــة ضحى عــاصــي، والــصــحــافــي عالء 
األحــزاب   عن »تنسيقية شباب 

ً
عصام، ممثال
والسياسين«.

»املحافظن«  ذلــك، يخوض رئيس حــزب  إلــى 
رجل األعمال أكمل قرطام، جولة اإلعادة على 
املقعد الثالث في دائرة دار السالم والبساتن 
بـــالـــقـــاهـــرة مــــع املــــرشــــح عـــلـــي عـــبـــد الـــونـــيـــس، 
ــان الـــســـابـــق فــي  ــ ــسـ ــ وكــــيــــل لـــجـــنـــة حــــقــــوق اإلنـ
البرملان. وكان قرطام قد واجه حملة إعالمية 
منظمة، منذ أن أعلن حزبه رفض التعديالت 
الستمرار  مهدت  والتي  األخــيــرة،  الدستورية 

السيسي في الحكم حتى عام 2030.
وأوضـــح املــصــدر أن الــخــســارة الــتــي مني بها 
كل من رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، 
بعد حلوله سادسا في ترتيب املرشحن عن 
ائتالف  وعــضــو  بالدقهلية،  غمر  ميت  دائـــرة 
محمد  بالقاهرة  عابدين  دائـــرة  عــن  األغلبية 
أبو حامد، ومن قبلهما اإلعالمي عبد الرحيم 
تستهدف  بالجيزة،  العجوزة  دائــرة  عن  علي 
إعـــطـــاء انــطــبــاع بــــأن وجـــودهـــم غــيــر مــرغــوب 
الــبــرملــان، نــظــرًا لتصريحات األول  فــيــه داخـــل 
»املــنــفــلــتــة« إزاء مــعــارضــيــه، وهـــجـــوم الــثــانــي 
الــدائــم على األزهــر وشيخه، وارتــبــاط الثالث 

باملرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق. )Getty/لم يتم التالعب بنتائج المرحلة الثانية من االنتخابات )إسالم صفوت

خاصتقرير

خسر مرتضى منصور 
بعد حلوله سادسًا عن 

دائرة ميت غمر

لودريان تحدث مع 
السيسي حول استمرار 

حبس نشطاء

حضرت األوضاع 
الحقوقية خالل لقاءات 

وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان إلى 

القاهرة، مع إثارته 
ملفات عدد من 

المعتقلين
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سيول: توقيف شخصين 
هددا السفارة الفرنسية

أعلنت الشرطة الكورية الجنوبية، 
ــنــــني، تــوقــيــف شخصني  أمــــس االثــ
فـــــــي ســــــيــــــول لـــتـــعـــلـــيـــقـــهـــمـــا عـــلـــى 
جــــدار الــســفــارة الــفــرنــســيــة خمسة 
ــدات  ــديــ ــهــ ــتـــضـــمـــن تــ مـــــنـــــشـــــورات تـ
ــرام املـــســـلـــمـــني.  ــ ــتــ ــ ــو إلــــــى احــ ــ ــدعـ ــ وتـ
ــل الـــتـــي  ــ ــائــ ــ ــرســ ــ وظــــــهــــــرت هــــــــذه الــ
ــتــــهــــدف خــــصــــوصــــا الــــرئــــيــــس  تــــســ
ــرون  ــ ــاكـ ــ ــي إيــــمــــانــــويــــل مـ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
)الــصــورة(، في األول من نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي. وتم توقيف 
الــشــخــصــني فــــي نـــهـــايـــة األســـبـــوع 
املــاضــي. وال يــزال اسما وجنسيتا 

املشتبه بهما مجهولة. 
)فرانس برس(

جندي روسي يقتل
3 من رفاقه

ــيــــش الـــــــروســـــــي، أمــــس  ــــن الــــجــ ــلـ ــ أعـ
ــنـــــني، تـــوقـــيـــف جـــنـــدي روســــي  ــ االثـ
مــشــتــبــه بـــه فـــي قــتــل ثـــاثـــة جــنــود 
فــجــرًا فــي قــاعــدة عــســكــريــة بــفــأس. 
وأفــــــــادت الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة فــي 
ــاالت األنــــبــــاء  ــ ــوكــ ــ ــيـــــا لــ غــــــرب روســـ
الروسية، أن »قــوات األمــن أوقفت« 
»حاليا،  أنها   

ً
به، مضيفة مشتبها 

الشخص  تشمل  تحقيقات  جرى 
ُ
ت

املوقوف«. والحادثة ليست األولى 
مــن نــوعــهــا، فــفــي أكــتــوبــر/تــشــريــن 
األول من العام املاضي، فتح جندي 
روسي النار على جنود في قاعدة 
أسفر  مما  سيبيريا،  فــي  عسكرية 

عن مقتل ثمانية وإصابة اثنني.
)فرانس برس(

قمة أوروبية لـ»الرد 
على اإلرهاب« 

تــعــقــد فــرنــســا والــنــمــســا وأملــانــيــا 
واالتحاد األوروبي، اليوم الثاثاء، 
ــرة عــبــر الــفــيــديــو، حــول 

ّ
قــمــة مــصــغ

»الـــــــــرّد األوروبــــــــــي عـــلـــى الــتــهــديــد 
لقاء في باريس  اإلرهــابــي«، بعيد 
يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــــاكــــرون واملـــســـتـــشـــار الــنــمــســاوي 
سيباستيان كورتز، وفق ما أعلنت 
االثنني.  أمــس  الفرنسية،  الرئاسة 
مــاكــرون مضاعفة  أعلن  أن  وسبق 
عــديــد قـــوات املــراقــبــة على الــحــدود 
الفرنسية ودعا إلى إعادة صياغة 
»بالعمق« القواعد الناظمة لفضاء 

شينغن لحرية التنقل في أوروبا.
)فرانس برس(

إخفاقات المخابرات 
النمساوية

ــم إخـــــــفـــــــاق املـــــخـــــابـــــرات  ــ ــجـ ــ بـــــــــدا حـ
االثنني،  أمــس  واضحا  النمساوية، 
أن  ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ وزارة  تــــأكــــيــــد  مـــــع 
ــداء فــيــيــنــا األســــبــــوع  ــ ــتـ ــ مـــرتـــكـــب اعـ
املـــاضـــي، شــــارك فــي اجــتــمــاع كبير 
فــــي الـــصـــيـــف، ضــــم مـــتـــشـــدديـــن مــن 
الخارج. واعترفت النمسا بارتكاب 
التعامل مع  غتفر« في 

ُ
ت »أخطاء ال 

املعلومات املخابراتية عن املتشدد، 
الـــــذي قــتــل أربـــعـــة بـــالـــرصـــاص في 
ــوع  ــبــ ــط فـــيـــيـــنـــا األســ ــوســ ــوم بــ ــجــ هــ
املـــاضـــي. وكــانــت الــنــمــســا قــد أكــدت 
فـــي وقــــت ســابــق أن املــســلــح حـــاول 
شراء ذخيرة في سلوفاكيا، والتقى 
ــراد مـــن أملــانــيــا كـــانـــوا تحت  ــ مـــع أفــ

املراقبة.
)رويترز(

أرمينيا: شوشة بعهدتنا

أعــلــنــت أرمــيــنــيــا، أمـــس االثـــنـــني، أن 
مــســتــمــرًا للسيطرة  ــزال  يــ الــقــتــال ال 
االستراتيجية  شوشة  مدينة  على 
فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كـــارابـــاخ، غــداة 
ــان أنـــهـــا اســتــولــت  ــجــ ــيــ إعــــــان أذربــ
إلهام  األذري  الرئيس  وكــان  عليها. 
ــــورة(، أعـــلـــن أول من  ــــصـ عــلــيــيــف )الـ
ــــس األحــــــــد، أن قــــواتــــه ســيــطــرت  أمــ
عـــلـــى شـــــوشـــــة، املــــعــــروفــــة لـــأرمـــن 
باسم شوشي، وهي مدينة حيوية 
ــا وتــــعــــد ثــــانــــي أكـــبـــر  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
مــديــنــة فـــي اإلقــلــيــم، بــعــد عاصمته 

ستيباناكيرت.
)فرانس برس(

عّمان ـ أنور الزيادات

ــدان الــثــقــة بـــــدور مجلس  ــقـ بـــني فـ
الــنــواب األردنـــي وتفشي جائحة 
ــــاد، تــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ ــ ــي الـ ــ ــا فــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
الــعــوامــل الــتــي تــدفــع لترجيح نسبة عــزوف 
كبيرة عن املشاركة في االنتخابات البرملانية 
التي يشهدها األردن اليوم الثاثاء مللء 130 
مــقــعــدًا نــيــابــيــا فــي مــجــلــس الـــنـــواب الــتــاســع 
عشر، موزعة على 23 دائرة انتخابية، على 
ــــان رســـمـــي عــن  ــود إعــ ــ ــــدم وجــ الــــرغــــم مــــن عـ
املقاطعة سوى من حزب وحيد هو »الشراكة 
واإلنــــقــــاذ«. وبــيــنــمــا ال تــشــهــد االنــتــخــابــات 
ــام مــشــاركــة  الــبــرملــانــيــة فـــي األردن بــشــكــل عـ
أن تؤثر  ُيتوقع  فــإن عــوامــل جــديــدة  كبيرة، 
على قــرار األردنــيــني بالعزوف عن االقتراع، 
ــاء كـــورونـــا،  ــ فــإضــافــة إلــــى املـــخـــاوف مـــن وبـ
واملعيشية  االقتصادية  األولــويــات  تسيطر 
عــلــى اهــتــمــامــات املـــواطـــنـــني، بـــالـــتـــوازي مع 
إحــداث  بالبرملان وقــدرتــه على  ثقة ضعيفة 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن االســـتـــحـــقـــاق  تـــغـــيـــيـــر، عـ
ــدة، مــع  ــ ــ

ّ
ــق ــ ــعــ ــ ــــي ظـــــــــروف مـــهـــمـــة ومــ ــــي فــ ــأتـ ــ يـ

الداخل،  في  الصعبة  االقتصادية  األوضــاع 

يشكلون 23 في املئة من مجموع املرشحني 
الكلي لانتخابات. ووفق املدير العام لدائرة 
األحـــــوال املــدنــيــة، فــهــد الــعــمــوش، فـــإن عــدد 

الناخبني تجاوز األربعة مايني و647 ألفا.
اإلثنني مرحلة  أمــس  الباد صباح  ودخلت 
الـــصـــمـــت االنــــتــــخــــابــــي، اســـتـــبـــاقـــا لــلــعــمــلــيــة 
االنــــتــــخــــابــــيــــة. ودعـــــــــت الـــهـــيـــئـــة املـــســـتـــقـــلـــة 
الــتــقــّيــد بتطبيق  إلــــى ضــــــرورة  لــانــتــخــاب 
االنتخابية  الدعاية  أشكال  ووقــف  القانون 
كافة في مختلف وسائل اإلعام والتواصل، 
ــــى أن قــــانــــون االنـــتـــخـــاب يــحــظــر  مـــشـــيـــرة إلـ
قبل 24 ساعة  االنتخابية  الدعاية  ممارسة 
لـــة  ــراع تـــحـــت طـــائـــلـــة املـــســـاء ــ ــتـ ــ ــوم االقـ ــ مــــن يـ
الــقــانــونــيــة. وســتــرصــد الــجــهــات الــرقــابــيــة، 
ــيــــة، الـــــتـــــزام املـــرشـــحـــني  والــــجــــهــــات الــــرســــمــ
واملـــرشـــحـــات بــفــتــرة الــصــمــت االنــتــخــابــي، 
وســـتـــقـــوم هــيــئــة االنـــتـــخـــاب بـــمـــراقـــب كــافــة 
ــر مــنــصــات  ــبـ مــــواقــــع الـــدعـــايـــة مـــيـــدانـــيـــا وعـ

التواصل االجتماعي ملتابعة أي تجاوزات.
وأفــــــــاد املـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــهـــيـــئـــة املــســتــقــلــة 
لـــانـــتـــخـــاب جـــهـــاد املـــومـــنـــي، فــــي تــصــريــح 
ــأن هـــنـــاك حـــوالـــي  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، بـ لــــ
ــــف شـــخـــص ســـيـــعـــمـــلـــون مــــع الــهــيــئــة  55 ألــ
ــــراع، الفـــتـــا إلــى  ــتـ ــ ــاح عــمــلــيــة ســيــر االقـ إلنـــجـ
أن هــنــاك حــوالــي 1824 مــركــزًا مــوزعــة على 
محافظات  في مختلف  االنتخابية  الــدوائــر 
ــح أن الـــنـــاخـــبـــني ســيــدلــون  ــ ــ املـــمـــلـــكـــة. وأوضـ
بـــأصـــواتـــهـــم فـــي 8061 صـــنـــدوقـــا فـــي كــافــة 
الــــدوائــــر، الفــتــا إلـــى أن الــهــيــئــة عــمــلــت على 
تهيئة البيئة املناسبة التي تسمح للجميع 
بـــــــاإلدالء بـــأصـــواتـــهـــم بــكــل يــســر وســهــولــة.

والتطورات السياسية املتسارعة في اإلقليم.
ــلــــغ عــــــدد الــــقــــوائــــم الـــنـــهـــائـــيـــة املـــرشـــحـــة  وبــ
ــة املـــســـتـــقـــلـــة  ــئــ ــيــ ــهــ ــــات، وفــــــــق الــ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــــانـ لـ
ــدد املــرشــحــني  ــ لــانــتــخــاب، 294 قــائــمــة، وعـ
داخل هذه القوائم 1674 مرشحا، منهم 1314 
من الذكور، و360 من اإلنــاث. وسيشارك 41 
االنتخابات من أصــل 48 مسجلة  حزبا في 
وسجلت الهيئة رقما غير قليل من املخالفات، في الباد، بمجموع 389 مرشحا ومرشحة، 

وأعلن املومني، في تصريح صحافي األحد، 
أن الهيئة تعاملت مع أكثر من 830 مخالفة 
انتخابية، تنوعت بني مخالفات لتعليمات 
املــادة  مخالفة  وأخــرى  االنتخابية،  الدعاية 
»املــال  )59( مــن قــانــون االنــتــخــاب املتعقلة بـــ
األسود«. وأشار إلى تشكيل 3 لجان تدقيق 
ألقاليم الشمال والوسط والجنوب، لتسرع 
الدوائر  كافة  في  النتائج  استخراج  عملية 

االنتخابية.
وفي محاولة لرفع عدد املقترعني، قرر رئيس 
الــــــوزراء بــشــر الــخــصــاونــة تــعــطــيــل الـــــوزارات 
والـــدوائـــر الــرســمــيــة واملــؤســســات والــهــيــئــات 
العامة والخاصة يوم االنتخاب، وذلك لتمكني 
املوظفني من املشاركة في االقتراع. كما أصدر 
ـــاعــــات الــحــظــر  بـــاغـــا الـــســـبـــت، حـــــدد فـــيـــه سـ
ذ بعد إجــراء االنتخابات 

ّ
الشامل الــذي سينف

العاشرة  الساعة  ليبدأ تطبيقه من  النيابية، 
ــراع  ــتــ ــن عــمــلــيــة االقــ ــاًء بـــعـــد االنــــتــــهــــاء مــ ــســ مــ
الــثــاثــاء، وينتهي  الــيــوم  الصناديق  وإغـــاق 
عند الــســاعــة الــســادســة مــن صــبــاح األحـــد 15 

أكتوبر/تشرين الثاني الحالي.
ويقول وزير اإلعام األسبق سميح املعايطة، 
»العربي الجديد«، إنه عبر تاريخ  في حديث لـ

االنتخابات األردنية تراوحت نسب االقتراع 
بــني 40 و60 فــي املــئــة، وهـــذا ضمن معدالت 
املشاركة العاملية، لكن هذه االنتخابات فيها 
الناس  أولــويــات  على  عوامل جديدة دخلت 
توخي  وبــني  املشاركة  بــني  املفاضلة  ومنها 
الــحــذر فــي مــا يتعلق بــوبــاء كـــورونـــا وهــذا 
ينطبق ليس فقط على كبار السن بل حتى 
على فئات أخرى. ويشير إلى أن هذا املوسم 
االنــتــخــابــي لــيــســت فــيــه مــقــاطــعــة ســيــاســيــة 
مــنــظــمــة مـــن قــــوى ســيــاســيــة أو اجــتــمــاعــيــة، 
لــكــن هــنــاك تـــزايـــدًا فـــي حــالــة عـــدم االهــتــمــام 
وعـــدم املــبــاالة الــتــي تــعــود إلــى أســبــاب عــدة، 
منها وجود فئات لم تكن يوما تشارك وغير 
إلى تعّمق  معنية بأي أمر سياسي، إضافة 
الــقــنــاعــة بـــالـــدور الــهــامــشــي ملــجــلــس الــنــواب 
حياة  فــي  الهامة  القضايا  على  التأثير  فــي 
القضايا  أولوية  أن  والدولة، مضيفا  الناس 
ــيـــة ســـيـــطـــرت عــلــى  ــيـــشـ ــعـ ــاديــــة واملـ ــتــــصــ االقــ
فئات شبابية وأربـــاب أســر من بطالة وفقر 
وجعلت من فكرة املشاركة ترفا أمام الحاجة 
الــحــيــاة. ويــــرى أن  الــعــمــل أو متطلبات  إلـــى 
املشاركة هذا العام لن تكون أكبر من املوسم 
املستقلة  الهيئة  املاضي، وكما توقع رئيس 
الـــ35  تتجاوز  لن  املشاركة  فــإن  لانتخابات 

فــي املــائــة، وهـــذا الــتــقــديــر دقــيــق عــلــى الــرغــم 
من أن نشاط املحافظات خارج العاصمة قد 

، وفق قوله.
ً
يزيد النسبة قليا

من جهته، يعتقد الكاتب السياسي واملحلل 
»الـــعـــربـــي  أنـــيـــس خـــصـــاونـــة، فــــي حـــديـــث لــــ
الجديد  بالبرملان  الــنــاس  ثقة  أن  الــجــديــد«، 

ضئيلة جدًا واآلمال املعقودة عليه ضعيفة، 
فقط  مرتبطا  ليس  الثقة  فــقــدان  أن  مضيفا 
بهذه املؤسسة بل يشمل مؤسسات أخرى، ال 
سيما في ظل ما تطرحه الحكومة من برامج 
وقـــرارات، وهــو ما يؤثر على زخــم املشاركة 
في عملية االنتخاب. ويشير إلى أن »الناس 

ال تــــرى أن الـــبـــرملـــان املــقــبــل ســيــكــون أفــضــل 
لــن يشّكل فجرًا جــديــدًا، أو  مــن سابقه، فهو 
تطورًا في الحياة السياسية، وهذا له جذور 
الحكومة تؤثر  أن  تــرى  فــالــنــاس  تــاريــخــيــة، 
وتتدخل أحيانا في االنتخابات«، الفتا إلى 
في  املتداولة عن تدخل حكومات  األحاديث 
لسان  عن  منقول  أحدها  سابقة،  انتخابات 
رئــيــس وزراء ســابــق، واألخــــرى منقولة عن 

مدير سابق ألحد األجهزة األمنية.
أن جائحة كورونا تؤثر  ويضيف خصاونة 
على إقــبــال الــنــاس على االنــتــخــابــات، كما أن 
قــرار رئيس الـــوزراء فــرض حظر بعد انتهاء 
عملية االقـــتـــراع يــزيــد الــشــكــوك حـــول نــزاهــة 
في  خصوصا  الحكومة،  ونوايا  االنتخابات 
متابعا  وقراراتها،  بالحكومة  الثقة  عدم  ظل 
»تــاريــخــيــا هــنــاك مــا يــبــرر شــكــوك املــواطــنــني 
ــرار  قــ ــع  الـــحـــكـــومـــة، وزاد ذلـــــك مــ ــراءات  ــ ــإجــ ــ بــ
الــحــكــومــة األخـــيـــرة الــحــظــر الــشــامــل«. ويــرى 
أن هـــذه االنــتــخــابــات مــهــمــة وظــــروف األردن 
جدًا،  صعبة  االقتصادية  فــاألوضــاع  معقدة، 
مقلق  السياسي  والوضع  عالية،  واملديونية 
ــا هـــنـــاك صــفــقــات  ــمــ فــــي إقـــلـــيـــم مــلــتــهــب، وربــ
وتسويات مقبلة، فمن سيراقبها، متوقعا أال 
يكون البرملان املقبل بمستوى املرحلة املقبلة.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دعـــــا تـــحـــالـــف »عـــني 
والــذي تقوده جمعية معهد  النساء«،  على 
تــضــامــن الــنــســاء األردنــــــي »تـــضـــامـــن«، في 
بيان، إلى املساءلة واحترام سيادة القانون 
مــن قبل  املحتملة  الــتــجــاوزات  فــي مواجهة 
اتخاذ  وإلــى  واملرشحات،  املرشحني  بعض 
اإلجراءات القانونية ملنع حدوث املخالفات 
وإزالـــتـــهـــا إذا وقـــعـــت. وحــــذر الــتــحــالــف من 
ــابــــي ســـيـــكـــون  ــخــ ــتــ الــــصــــمــــت االنــ أن خـــــــرق 
 بــوجــود وســائــل االتـــصـــال الحديثة 

ً
ســهــا

كاإلنترنت والهواتف الخلوية، فا يعقل أن 
يتم وقف البث الشبكي للمواقع اإللكترونية 
تروج  التي  االجتماعي  التواصل  أو مواقع 
وتـــمـــارس الــدعــايــة االنــتــخــابــيــة عــلــى مـــدار 

الساعة حتى يوم االقتراع.
مــن يترشح لعضوية مجلس  فــي  وُيــشــتــرط 
الـــنـــواب أن يــكــون أردنـــيـــا مــنــذ عــشــر ســنــوات 
على األقل، أتم الثاثني عاما من عمره في يوم 
االقتراع، وأال يكون محكوما عليه باإلفاس 
ولــــم يــســتــعــد اعـــتـــبـــاره قــانــونــيــا، وأال يــكــون 
مــجــنــونــا، أو مــحــكــومــا عــلــيــه بــالــســجــن مــدة 
تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية 
ولم يعف عنه، وأال يكون من أقارب امللك في 
التي تعني بقانون خــاص. ويشترط  الدرجة 
ــع الــحــكــومــة أو  أيـــضـــا أال يـــكـــون مــتــعــاقــدًا مـ
املؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي 
أي  أو  الــحــكــومــة  عليها  تسيطر  أو  تملكها 
مؤسسة رسمية عامة سواء كان هذا التعاقد 
باستثناء  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بطريقة 
ما كان من عقود استئجار األراضي واألماك 
ومن كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر 

من عشرة أشخاص.
وتتألف املقاعد البالغ عددها 130 مقعدًا في 
مجلس النواب من 115 عضوًا يتم انتخابهم 
عــــن طــــريــــق الــتــمــثــيــل الـــنـــســـبـــي فــــي قــائــمــة 
ــرة انــتــخــابــيــة مــوزعــة  ــ مــفــتــوحــة مـــن 23 دائــ
الــدائــرة  وتــتــراوح حصة  12 محافظة،  على 
بـــني ثــاثــة وتــســعــة مــقــاعــد حــســب املــســاحــة 
الجغرافية وعدد السكان، و15 مقعدًا )كوتا( 
مخصصة للنساء اللواتي حصلن على أكبر 
ــوات فـــي كـــل مـــن املــحــافــظــات  ــ عـــدد مـــن األصــ
االثنتي عشرة ومناطق البادية الثاث. كما 
تـــم تــخــصــيــص تــســعــة مـــن مــقــاعــد التمثيل 
لأقلية  مقعدًا   115 عــددهــا  البالغ  النسبي 
مخصصة  أخــرى  مقاعد  وثاثة  املسيحية، 

لأقليات الشيشانية و الشركسية.
القائمة  األردن،  في  االنتخاب  نظام  ويعتمد 
الــنــســبــيــة املــفــتــوحــة، ملــــلء املــقــاعــد الــنــيــابــيــة 
أواًل، ومن  للقائمة  الناخب  ـــ130، ويــصــّوت  الـ
ثـــم لــأعــضــاء الـــذيـــن يـــرغـــب الــتــصــويــت لهم 
قائمة  كــل  أن تحصل  القائمة، ويــجــب  داخـــل 
االنتخابية، بنسبة عدد  الدائرة  على مقاعد 
من  كقائمة،  عليها  الــتــي حصلت  األصــــوات، 
مــجــمــوع املــقــتــرعــني فــي الـــدائـــرة االنــتــخــابــيــة 
ذاتـــهـــا. وُيـــحـــدد الــفــائــزون مــن هـــذه الــقــائــمــة، 
ــتـــي حــصــل  ــلـــى األصــــــــوات الـ ــاس أعـ ــ عـــلـــى أســ
عليها املرشحون في القائمة، وفي حال تعذر 
إكمال ملء املقاعد بالنسبة الصحيحة، فإنه 
هذه  ملــلء  األعــلــى  الباقي  طريقة  اعتماد  يتم 
مقاعد  عــدد  على  القائمة  وتحصل  املــقــاعــد. 
مــن إجمالي  مــا حصلت عليه  مــســاٍو لنسبة 
أصوات املقترعني الصحيحة وسيكون هناك 
نسب مجزوءة وكسور، ولذلك اعتمد القانون 
نظاما يسمى نظام الباقي األعلى الحتساب 
ــة الـــــتـــــســـــاوي بــنــســبــة  ــ ــالـ ــ املـــــقـــــاعـــــد. وفـــــــي حـ
األصـــوات بني قائمتني أو تساوي األصــوات 
ــنـــني، يـــجـــري رئـــيـــس لجنة  بـــني مــرشــحــني اثـ
االنــتــخــاب الــقــرعــة بــني املــتــســاويــن فــي نسبة 

األصوات أو عددها لتحديد الفائز منهما.

تبدأ عملية االقتراع عند الساعة السابعة صباحًا، وتنتهي عند السابعة 
ساعتين.  مدة  الدوائر  بعض  في  االقتراع  تمديد  إمكانية  مع  مساء، 
دعت  كورونا،  تفشي  ظل  وفي 
إلى  لالنتخابات  المستقلة  الهيئة 
وتزويد  الكمامة،  بارتداء  االلتزام 
الناخب بالقفازات وقلم مخصص 
في  ــراع  ــت االق لجنة  قبل  مــن  لــه 
ــى  ــراع، إضـــافـــة إل ــ ــت ــ ــة االق ــرف غ
الناخب  اســم  إدراج  من  التحقق 
اإللكتروني  الناخبين  جــدول  في 
يتم  ثم  الباركود  قارئة  باستخدام 

تأشير ذلك على جدول الناخبين.

إجراءات استثنائية

االقتراع  صناديق  إلى  اليوم  األردنيون  يتجه 
البرلمان  لمقاعد  مرشحًا   1674 بين  لالختيار 
تحديات  وســط  يأتي  استحقاق  في  ـــ130  ال

كبيرة تواجه البالد، أكان في الداخل أو لجهة 
أن  غير  المحيط.  في  المتسارعة  التطورات 
ستكون  المشاركة  نسبة  أن  يعني  ال  ــك  ذل

تدفع  العوامل  من  الكثير  إن  بل  مرتفعة، 
إلى  فإضافة  االقتراع،  عن  للعزوف  األردنيين 
وتوجه  الــنــواب  مجلس  ــدور  ب الثقة  غياب 

اهتمام المواطنين نحو األولويات المعيشية 
واالقتصادية، يأتي تفشي وباء كورونا ليزيد 
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ــا بــالــتــحــضــيــر ملــؤتــمــر  ــدمـ تــمــضــي دمـــشـــق قـ
الــاجــئــني الـــســـوريـــني، الـــــذي وصــفــتــه وزارة 
التوقعات  »الــدولــي«، رغــم  بـــ النظام  خارجية 
املشككة بقدرة النظام وحليفه الروسي على 
األربــعــاء،  غـــدًا،  املــحــدد  املؤتمر بموعده  عقد 
السورية.  العاصمة  في  الخميس،  غد  وبعد 
ــا الـــتـــرويـــج لــلــمــؤتــمــر على  ــيـ وتــــواصــــل روسـ
إيقاع تحفظ غربي ودولي سواء من الواليات 
األوروبــــيــــني. وتعتبر  أو حــلــفــائــهــا  املــتــحــدة 
واشنطن هذه الخطوة محطة للتحايل على 
املسارات السياسية الرامية للحل في سورية، 
ال ســيــمــا الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، الــتــي يعرقل 
ويماطل  منها،  جديدة  جولة  انعقاد  النظام 
لعرقلة تقدم سيرها من خال جدول األعمال.  
للمؤتمر  بالترويج  النظام  خارجية  وبــدأت 
عبر معّرفاتها بإعاٍن مصّور يؤكد انعقاده 
في املوعد املــحــدد، يأتي ذلــك بعد جولة قام 
إلى  الــروســي  للرئيس  الخاص  املبعوث  بها 
ســـوريـــة ألــكــســنــدر الفــرنــتــيــيــف، إلــــى كـــل من 
بــغــداد وبـــيـــروت وَعـــّمـــان عــلــى رأس وفـــد من 
الروسيتني، قبل  الدفاع والخارجية  وزارتــي 
أن ينتهي املطاف بهم في دمشق ولقاء رأس 
الــنــظــام بــشــار األســـد، نهاية الشهر املــاضــي، 

بهدف التحضير للمؤتمر.
ــــت الــــــوزارتــــــان الـــروســـيـــتـــان دعـــــوات  ــهـ ــ ووّجـ
بـــــــعـــــــنـــــــوان »تـــــســـــهـــــيـــــل عــــــــــــــودة الـــــاجـــــئـــــني 
والجهات  الهيئات  ممثلي  إلــى  والنازحني«، 
الفاعلة الدولية واإلقليمية من دون اإلشارة 
للدول. وأوضح نص الدعوة أنه »بالنظر إلى 

بغداد ـ براء الشمري

يجري الحديث في العراق عن وجود جهود 
ــادة قــــوى ســيــاســيــة وبــرملــانــيــون  ــ يــبــذلــهــا قـ
تهدف إلى تصفير الخصومات السياسية، 
أو الـــحـــّد مــنــهــا، تــمــهــيــدًا لــتــشــكــيــل تــحــالــف 
ســـيـــاســـي كـــبـــيـــر، يــمــكــن أن يــشــكــل الــكــتــلــة 
تشكيل  حق  تمتلك  التي  الكبرى  البرملانية 
وبحسب  للدستور.  وفــقــا  املقبلة  الحكومة 
بــرملــانــيــني وســيــاســيــني، فـــإن األنـــظـــار تتجه 
نــحــو أبــــرز هـــذه الــخــصــومــات، املــتــمــثــلــة في 
الخاف بني رئيس ائتاف »دولة القانون«، 
رئيس الوزراء األسبق نوري املالكي، وزعيم 
هذه  تعود  الصدر.  مقتدى  الصدري  التيار 
ذ املالكي 

ّ
الخصومات إلى عام 2008، حني نف

أمنية  عملية  للحكومة  رئيسا  كــان  عندما 
واسعة ُسّميت »صولة الفرسان«، استهدفت 
عــنــاصــر »جـــيـــش املــــهــــدي«، الـــتـــابـــع لــلــتــيــار 
الــــصــــدري فــــي الـــبـــصـــرة، جـــنـــوبـــي الــــعــــراق. 

االســتــقــرار الحالي فــي ســوريــة والصعوبات 
املستقبلة  الــبــلــدان  تواجهها  الــتــي  املــتــزايــدة 
لـــاجـــئـــني، مـــن الــــضــــروري تــكــثــيــف الــجــهــود 
ــة لــتــقــديــم مـــســـاعـــدة شــامــلــة ألولــئــك  ــيـ الـــدولـ
ــعـــودة إلــى  الــســوريــني الـــذيـــن يــرغــبــون فـــي الـ
ــارت الـــدعـــوة فـــي نــصــهــا إلــى  ــ وطــنــهــم«. وأشــ
»استعادة  تهيئة األجواء لعودة الاجئني، كـ
ــيـــة واالتــــصــــاالت،  الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة األســـاسـ
وبناء املنازل، والقيام بإزالة األلغام لأغراض 

اإلنسانية«.  
ولــفــت نــص الــدعــوة إلــى أن جلسات املؤتمر 
ومــوائــد مستديرة حول  »نــقــاشــات  ستشمل 
ــدة«، مــثــل »مــســاعــدة  ــ املـــوضـــوعـــات األكـــثـــر حـ
ــائـــديـــن، وتـــرمـــيـــم املــــرافــــق االجــتــمــاعــيــة،  ــعـ الـ
واملـــســـاعـــدة اإلنــســانــيــة، ومــكــافــحــة فــيــروس 
كـــــــــورونـــــــــا«. إضــــــافــــــة إلــــــــى ذلــــــــك ســيــتــكــمــن 
ــن زيــــــارة مــراكــز  »املـــشـــاركـــون فـــي املـــؤتـــمـــر مـ
ــاكـــن إقــامــتــهــم  ــة املــؤقــتــة لــاجــئــني وأمـ ــامـ اإلقـ
الدائمة في محافظة حمص واملناطق القريبة 

من مخيم الركبان«.  
ومـــن الــواضــح أن مــوســكــو ســتــزّج مــن خــال 
جدول أعمال املؤتمر املتضمن تأهيل البنية 
ــازل وتـــرمـــيـــم املـــرافـــق  ــ ــنـ ــ ــاء املـ ــنــ الــتــحــتــيــة وبــ
االجــتــمــاعــيــة، بملف إعـــادة اإلعــمــار مــن دون 
تسميته صــراحــة فــي جـــدول أعــمــال املؤتمر. 
فــي مقدمتها  املــلــف تضع دول غربية  وهـــذا 
الواليات املتحدة، خطوطا حمراء على البدء 
بــتــنــفــيــذه فـــي الـــبـــاد، قــبــل إنـــجـــاز الــتــســويــة 
السياسية بناء على القرار 2254 واملرجعيات 

األممية. 
الفيديو  وبالفعل، وخال اجتماع عبر تقنية 

الـــروســـي ســيــكــون مــن أكــبــر الـــوفـــود مــشــاركــة 
فيه.  وكان الدبلوماسي السوري املنشق عن 
واشنطن،  فــي  املقيم  بربندي،  بسام  النظام، 
قـــد أكــــد عــبــر صــفــحــتــه عــلــى »فــيــســبــوك«، أن 
األمــيــركــيــني أبــلــغــوا الــجــانــب الـــروســـي بعدم 
حضور املؤتمر، مع اإلشاره إلى أن واشنطن 

املــهــدي،  جيش  عناصر  الحكومة  ووصــفــت 
ــانـــون«.  ــقـ فـــي حــيــنــه بــــ »الـــخـــارجـــني عــلــى الـ
ونشبت معارك بني قوات األمن والصدريني 
تسببت في سقوط مئات القتلى والجرحى 
السلطات  اعتقال  عــن   

ً
فــضــا الجانبني،  مــن 

ــة عـــنـــاصـــر وقـــــيـــــادات فــــي »جــيــش  ــيـ ــراقـ ــعـ الـ
املهدي«.

املطلبي،  السياسي سعد  رأى  الــســيــاق،  فــي 
تــحــل من  أن  يــجــب  الشخصية  الــقــضــايــا  أن 
الــعــامــة، موضحا فــي حديث  أجــل املصلحة 
الخصومات  بعض  أن  الجديد«  »العربي  لـــ 
تــعــود لــخــافــات شخصية تــجــاوزت قضية 
ــيــــة. وأضــــــــــاف: »ســمــعــت  ــنــ املـــصـــلـــحـــة الــــوطــ
 عــن آخـــريـــن، أن املــالــكــي تــحــدث بشكل 

ً
نــقــا

ــه ألي نــــوع مـــن أنــــواع  ــوابــ مـــريـــح، وفـــتـــح أبــ
ــفـــاوض والــــحــــوار بني  ــتـ الــصــلــح وإعـــــــادة الـ
قـــــادة الــكــتــل الــســيــاســيــة، خــصــوصــا زعــيــم 
الــتــيــار الــصــدري مــقــتــدى الـــصـــدر«. وكــشــف: 
املالكي  املقربني من  »ننتظر من األشخاص 
والــــصــــدر تـــرتـــيـــب األمــــــــور، لــنــشــهــد حـــــوارًا 
عقانيا بعيدًا عن التزمت والتاريخ«. ووّجه 
ــن الــطــرفــني  املــطــلــبــي نــصــيــحــة لــلــمــقــربــني مـ
املاضي  يتركوا  وأن  املستقبل،  إلــى  بالنظر 
خلفهم. واعتبر أنه »من الضروري أن يعود 
وقــوتــه وتأثيره  قــدرتــه  إلــى  الشيعي  البيت 
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة«، مــشــّددًا عــلــى أن 
»املطلوب هو أن تفرز لنا االنتخابات املقبلة 
تحالفا سياسيا من الكتلة البرملانية األكثر 

عددًا«.
ــــدوره، لــفــت عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب محمد  بـ
الجديد«،  »العربي  لـ  الــبــلــداوي،  في حديٍث 

إلى وجود أطراف تدفع باتجاه خلق فجوة 
إلى  الفــتــا  السياسية،  الــقــوى  بــني  وتشكيك 
ـــ »تـــنـــاســـي املــــاضــــي وفــتــح  ــة لــ ــود حـــاجـ ــ وجــ
صفحة جديدة من أجل العراق«. وأشار إلى 
وجود استحقاقات سياسية ال يمكن ألحد 
املحاصصة  أن وصــلــت  بــعــد  الــتــنــازل عنها 
إلـــى مــراحــل مــتــقــدمــة، مــشــّددًا عــلــى ضـــرورة 

مللمة األوراق من أجل خدمة الجماهير.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر عــضــو فـــي الـــبـــرملـــان عن 
تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، فـــي حـــديـــٍث لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن جــهــود تــصــفــيــر الــخــصــومــات 
الــســيــاســيــة ال تــقــتــصــر عـــلـــى الــــخــــاف بــني 
ــه لــحــل  ــد تـــوجـ ــدر، بــــل يـــوجـ ــ ــــصـ املـــالـــكـــي والـ
الــخــافــات، مــن أجـــل تهيئة األجـــواء  جميع 
لانتخابات، ثم تشكيل الحكومة من خال 
أنه استدرك  عملية ديمقراطية سلسة. غير 
: »لــكــن ال يمكن انــكــار أن الــخــاف بني 

ً
قــائــا

املــالــكــي والــصــدر ُيــعــّد مــن أعــمــق الــخــافــات 
التي ضربت الواقع السياسي العراقي منذ 
الشهية  يفتح  أن  يمكن  وأن حلها  ســنــوات، 

لحل مشاكل أخرى أقل حدة«.
املالكي« )دولة  السابق عن »ائتاف  النائب 

القانون( خالد األســدي، قال إن الصلح بني 
املالكي والصدر جزء من خيارات سياسية 
ــراف املــعــنــيــة،  ــ ــ يــنــبــغــي أن تــلــجــأ إلــيــهــا األطـ
فــي الــوقــت الحاضر أو الحــقــا، مشيرًا خال 
عـــداوات دائمة  أن ال  إلــى  مقابلة تلفزيونية 
فــي الــعــمــل الــســيــاســي وال صـــداقـــات دائــمــة. 
ا مــن  ــزء ــ ــر يـــعـــد جــ ــ وأضـــــــاف أن »تـــقـــبـــل اآلخــ
الــنــضــوج الــســيــاســي الــــذي يــجــب أن تسير 
عـــلـــيـــه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة مـــهـــمـــا كـــانـــت 
ـــذا الــنــضــوج  ــتــــافــــات«، مــوضــحــا أن هـ االخــ
بدأ يظهر عند القوى السياسية. ولفت إلى 
يــده مفتوحة للصلح مع  قــال إن  املالكي  أن 
الصدر، وليست لديه مشكلة في ذلك، مؤكدًا 
أن الــنــضــوج الــســيــاســي الــحــالــي قــد يفضي 
إلى لقاءات أفضل من التي كانت تجري في 

املرحلة املاضية.
املالكي والــصــدر،  التقريب بــني  وفــي ســيــاق 
البرملان عن تحالف »ســائــرون«،  أكــد عضو 
املدعوم من التيار الصدري، ستار العتابي، 
فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول املـــاضـــي، عــــدم وجـــود 
خاف حقيقي بني املالكي والصدر، واصفا 
الــوضــع بينهم بــأنــه »تــنــافــس«. وتــوقــع أن 
فــي ظل  املقبلة تغييرًا  االنــتــخــابــات  تــحــدث 
وجود قوى سياسية لها ثقلها في الشارع، 
مشّددًا على أن األمر ال يصل إلى حد الخاف، 
أو الطرق املسدودة. وسبق هذه املرحلة من 
رئيس  إجــراء  واملالكي،  الصدر  بني  العاقة 
ــادي الـــعـــامـــري، جــهــود  تــحــالــف »الـــفـــتـــح«، هــ
الــحــالــي، من  الــعــام  وســاطــة بينهما، مطلع 
لم  الجهود  أن تلك  إال  القطيعة،  إنــهــاء  أجــل 

تسفر عن لقاء بني الطرفني.

الروسي فاديمير بوتني ورأس  الرئيس  بني 
الــنــظــام الــســوري بــشــار األســــد، أمـــس االثــنــني، 
ــادة اإلعـــمـــار«،  ــ حـــاول األســـد تــعــويــم مــلــف »إعـ
بـــالـــتـــشـــديـــد عــــلــــى »مــــعــــالــــجــــة أســـــبـــــاب فـــــرار 
الــســوريــني مـــن ديـــارهـــم وجــعــلــتــهــم الجــئــني«، 
يعني  مــا  التحتية،  البنية  بــدمــار  وحــصــرهــا 
ضــــرورة إعــــادة تــأهــيــل تــلــك الــبــنــيــة مــن خــال 
الـــبـــدء بــمــرحــلــة إعــــــادة اإلعــــمــــار. واعـــتـــبـــر أن 
ــد  ــم واحـ قــضــيــة الـــاجـــئـــني هـــي »األولــــويــــة رقــ
خـــال املــرحــلــة املــقــبــلــة، خــصــوصــا بــعــدمــا تم 
تحرير جزء كبير من األراضي وانحسار رقعة 
املقابل،  في  االرهـــاب«.  استمرار  برغم  املعارك 
أكــد بــوتــني لــأســد خــال الــلــقــاء، تأييد بــاده 
الــكــبــيــر لــعــقــد املــؤتــمــر، مــشــيــرًا إلـــى أن الــوفــد 

دفعت باتجاه عدم حضور الدول الحليفة ال 
الاجئني  حــل مشكلة  ألن  األوروبـــيـــة،  سيما 
يكون في جنيف وعبر قــرارات األمم املتحدة 

وليس عبر أي مسار آخر.
ورّجحت مصادر روسية مطلعة مشاركة 20 
دولة. وقال مصدر في وزارة خارجية النظام 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »املــؤتــمــر  الـــســـوري لـــ
الــــذي سينعقد فــي مــجــمــع قــصــر املــؤتــمــرات 
وفــنــدق إيــبــا بــدمــشــق، ستقتصر املــشــاركــة 
ويشير  لــلــنــظــام«.  الصديقة  الـــدول  على  فيه 
الحد  فــي  الجهود األميركية  إلــى نجاح  ذلــك 
وحصرها  املؤتمر  فــي  الدولية  املشاركة  مــن 
املسار  شرعية  يجعل  مــا  وحلفائه  بالنظام 
ــاد تــلــك الــجــهــود  ــ مــنــقــوصــة أو مـــعـــدومـــة. وقـ
املـــمـــثـــل الــــخــــاص لـــلـــتـــواصـــل بـــشـــأن ســـوريـــة 
جــيــمــس جــيــفــري قــبــل تــقــديــم اســتــقــالــتــه أول 
مــن أمـــس، األحـــد، لينوب عنه نــائــب مساعد 
وزير الخارجية جويل رايبرون. وذكر مصدر 
»الــعــربــي  فــي وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة لـــ
حيال  األميركية  االستراتيجية  أن  الجديد«، 
امللف السوري ستبقى مستمرة على حالها، 
الــجــديــدة  األمــيــركــيــة  إلـــى حــني تسلم اإلدارة 

للرئيس جو بايدن مهامها بالكامل.  
وفــــي غـــيـــاب أي مـــوقـــف تـــركـــي رســـمـــي حــول 
ــارة  ــ املـــؤتـــمـــر، وامـــتـــنـــاع الفــرنــتــيــيــف عــــن زيـ
ــة الـــشـــهـــر  ــقـ ــطـ ــنـ أنـــــقـــــرة فـــــي جــــولــــتــــه عــــلــــى املـ
املعارضة  التركية  السياسية  دعــت  املــاضــي، 
إيــاي آكــســوي، وهــي عضو بحزب »الجيد« 
املــــعــــارض، الــســيــاســيــني املـــعـــارضـــني األتــــراك 
لحضور مؤتمر الاجئني. مع العلم أن تركيا 
تستضيف أكثر من 3.5 مايني سوري فيها. يرغب األسد بتعويم ملف إعادة اإلعمار في المؤتمر )فرانس برس(

رصدتقرير

واشنطن دفعت 
باتجاه عدم حضور الدول 

الحليفة المؤتمر

الخالف بين 
المالكي والصدر يُعّد 

من  أعمق األزمات

تعمل قوى عراقية عدة 
على تصفير الخصومات 

السياسية داخل البيت 
الشيعي تحديدًا، مع 

توارد أنباء عن محاوالت 
لجمع نوري المالكي 

بمقتدى الصدر

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة

تعاملت الهيئة 
المستقلة مع أكثر من 

830 مخالفة انتخابية

حزب وحيد هو 
»الشراكة واإلنقاذ« أعلن 

مقاطعة االنتخابات

االنتخابات 
على األردنية للتشجيع  مــســعــى  فـــي 

تدخلت  االنتخابات،  في  المشاركة 
دعت  إذ  الــديــنــيــة،  الــمــؤســســات 
المشاركة  إلى  العام  اإلفتاء  دائرة 
وحقًا  مشروعًا  أمــرًا  بوصفها 
وأمانة.  وطنيًا  وواجبًا  دستوريًا 
وقالت الدائرة إن االنتخابات وسيلة 
وتمثل  ــواب،  ــن ال الختيار  شرعية 
التي  الشورى  قاعدة  آليات  إحدى 
باألدلة  اإلسالمية  الشريعة  تقررها 
بالعمل  الصحابة  بل سبق  الكثيرة، 
التاريخ،  بــدايــة  فــي  اآللــيــة  بهذه 
بالتعليمات  ــزام  ــت االل ــى  إل داعــيــة 
الصحية  بـــاإلرشـــادات  والــعــمــل 
كافة، من لبس الكمامات وااللتزام 
العملية  أثناء  الجسدي  بالتباعد 
ــل وســائــل  االنــتــخــابــيــة، وأخـــذ ك

الحيطة.

تحفيز ديني 
للمشاركة

عزوف متوقع 
بسبب كورونا 

وغياب الثقة

ال اهتمام كبيرًا باالنتخابات )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

1674 مرشحًا 
يتنافسون على 

130 مقعدًا
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الصراعات السياسية تعّطل رواتب العراقيين
بغداد ـ سالم الجاف

ــان  ــرملــ ــبــ لـــــم يـــتـــضـــمـــن جـــــــــدول الــ
الــعــراقــي لجلسة أمـــس، االثــنــن، 
فـــقـــرة الــتــصــويــت عــلــى مــشــروع 
الــذي يتيح  املــالــي«،  العجز  قانون »تمويل 
للحكومة االقتراض من أجل صرف رواتب 
املوظفن املتأخرة، ما يؤشر إلى أن الصراع 
بـــن الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان انــعــكــس بشكل 
واضـــح عــلــى املــوظــفــن الــذيــن لــم يحصلوا 
على وعــود محّددة الستالم رواتــب الشهر 

املاضي. 
وقال عضو مجلس النواب )البرملان(، رعد 
الدهلكي، إن اللجنة املالية اجتمعت، أمس، 
الكاظمي، من  الـــوزراء مصطفى  مع رئيس 
أجـــل الــخــروج بــرؤيــة أخــيــرة بــشــأن قــانــون 
»العربي  لـ مــؤكــدا  املــالــي«،  العجز  »تــمــويــل 

الجديد«، أن البرملان ال يعرقل القانون. 
وبن أن دعم البرملان لحلول أزمة الرواتب 

ــلـــى بــــيــــاض«.  »صــــك مــــوقــــع عـ لــــن يــــكــــون بـــــ
وأشار إلى وجود توجه نحو تقنن مبالغ 
بالشكل  الحكومة  تــريــدهــا  الــتــي  الــقــروض 
الــذي يجعلها تصب في مصلحة املواطن، 
التي  وليس في خدمة األحــزاب السياسية 
لــطــاملــا اعـــتـــاش كــثــيــر مــنــهــا عــلــى مـــوازنـــة 
املسلحة  أجنحتها  »دعم  لـ العراقية  الدولة 

أو مؤسساتها السياسية«. 
ــتـــالف في  ــود اخـ ــ ولـــفـــت الــدهــلــكــي إلــــى وجـ
وجـــهـــات الــنــظــر بـــن الــحــكــومــة والـــبـــرملـــان 
ــأن الــــقــــانــــون الـــــــذي يـــتـــيـــح لــلــحــكــومــة  ــشــ بــ
االقــتــراض، موضحا أن االختالف ال يفسد 

للود قضية. 
وأشار إلى أن الجميع يريد خدمة املواطن 
ــديـــن مــن  ــيـ ــفـ ــتـ وغــــلــــق األبــــــــــــواب أمــــــــام املـــسـ
أن بعض  مؤكدا  السابقة،  الدولة  موازنات 
وتابع  املالية.  وزيــر  بإقالة  طالبوا  الــنــواب 
لعبا  يمثل  املوظفن  بــرواتــب  »التالعب  أن 
بالنار«، مبينا أن ورقة اإلصالح الحكومية 

غير قابلة للتطبيق في الوضع الحرج الذي 
تمر به البالد. 

وأضـــــــاف: »عـــلـــى رئـــيـــس الــــــــوزراء أن يعي 
خطورة األمــر، وأن يقوم بخطوات لتغيير 
مــوعــد  أن  مـــوضـــحـــا  املــــالــــيــــة«،  وزارة  فـــكـــر 
تسليم رواتب املوظفن أمر يجب أن تسأل 

عنه الحكومة. 
الــبــرملــان، أمــس،  وعــقــدت اللجنة املالية فــي 
بيان  الـــوزراء، بحسب  رئيس  اجتماعا مع 
للدائرة اإلعالمية ملجلس النواب، أكدت فيه 
العجز  »تمويل  قانون  ناقش  االجتماع  أن 

املالي« تمهيدا لتمريره في البرملان. 
ــــروع قـــانـــون  ــــشـ ــــي مـ وطـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة فـ
»تــــمــــويــــل الــــعــــجــــز املــــــالــــــي« الــــســــمــــاح لــهــا 
بــاقــتــراض 41 تــريــلــيــون ديــنــار )مـــا يــعــادل 
نحو 33 مليار دوالر(، إال أن هذا املبلغ القى 
القانونية  اللجنة  داخــل  كبيرة  اعتراضات 
في البرملان، إذ أكد بعض أعضائها أن هذا 
أو  الــنــصــف  إلـــى  أن يخفض  املــبــلــغ ينبغي 

أقــل مــن ذلــك. وأول مــن أمــس، أكــدت اللجنة 
ــــرورة ضغط  املــالــيــة فـــي الـــبـــرملـــان عــلــى ضــ
ويثقل  فــيــه  مبالغا  كــونــه  االقـــتـــراض  مبلغ 
كاهل الدولة ويحمل األجيال املقبلة ديونا 
كبيرة، داعية في بيان، إلى تركيز االقتراض 
برواتب  املتمثلة  الــضــروريــة  النفقات  على 
ــــراء والــعــقــود  املــوظــفــن واملــتــقــاعــديــن واألجـ
ومستحقات  االجتماعية  الــرعــايــة  وشبكة 

الفالحن واألدوية والبطاقة التموينية. 
وشددت اللجنة على ضرورة قيام الحكومة 
تعظيم  فـــي  حقيقية  إصــالحــيــة  بــخــطــوات 
إيــــــرادات الـــدولـــة، مــثــل »تــحــديــث الــجــمــارك 
واملـــنـــافـــذ وتــجــفــيــف مــنــابــع الــفــســاد فــيــهــا، 
وجـــبـــايـــة الـــكـــهـــربـــاء وتــحــصــيــل اإليـــــــرادات 
ــاء  ــغـ الــحــكــومــيــة مــــن أجــــــور الـــخـــدمـــات وإلـ
كافة اإلعفاءات الجمركية ما عدا الصادرة 
بتحصيل  مطالبة  خاصة«،  بقوانن  منها 
شركات  على  املستحقة  الحكومية  الديون 
االتصاالت واملؤسسات العاملة في العراق.

طهران ــ العربي الجديد

تجّمع مستثمرون إيرانيون، أمس اإلثنن، أمام مقر 
استمرار سقوطها  على  احتجاجا  طــهــران،  بــورصــة 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، ومـــا وصــفــوهــا بــتــدخــالت 
الحكومة اإليــرانــيــة فــي هــذا الــســوق، وعــدم تنفيذها 
شعارات  املحتجون  ورفــع  البورصة.  بدعم  وعودها 
ضد سياسات الحكومة االقتصادية والقائمن على 
بورصة طهران. ودخل مندوبون من املتجمعن إلى 
مقر البورصة للتفاوض مع مسؤوليها ونقل مطالب 
ــتـــظـــاهـــرون الــحــكــومــة  ــــؤالء املـ املـــحـــتـــجـــن. ويـــتـــهـــم هــ

ــهـــور املــــاضــــيــــة، دعـــت  ــا، خـــــالل الـــشـ ــهـ ــأنـ ــة بـ ــيــ ــرانــ اإليــ
إلى االستثمار في بورصة طهران،  مــرارا  اإليرانين 
بــأســعــار عالية جــدا،  ببيع أسهمها  قــامــت  وبــعــدهــا 
خالل شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب املاضين، 
في  البورصة  نزيف  ذلــك  بعد  ليبدأ  قولهم،  بحسب 
اليوم،  حتى  مستمر  وهــو  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول 
ــم الــحــكــومــة وشــركــاتــهــا الــنــشــيــطــة في  مـــن دون دعــ
ــة. وخـــــالل هــــذه الـــفـــتـــرة، هــبــطــت مـــؤشـــرات  ــبـــورصـ الـ
الــبــورصــة اإليــرانــيــة مــن مــلــيــونــن و100 ألـــف نقطة 
إلى مليون و215 نقطة خالل معامالت أمس اإلثنن، 
ليخسر املستثمرون اإليرانيون نحو 70 في املائة من 

رؤوس أموالهم وأرباح جنوها سابقا خالل األشهر 
الــثــالثــة املــاضــيــة. وبــعــد اســتــمــرار ســقــوط الــبــورصــة، 
راجــــت خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة تــوقــعــات بـــأن الــوضــع 
مع  أنــه  غير  األميركية،  االنتخابات  بعد  سيتحسن 
ــــالن عـــن فـــوز املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بــايــدن،  اإلعـ
تــواصــل الــنــزيــف، مــا أصـــاب املستثمرين اإليــرانــيــن 
بإحباط شديد، دفع بعضهم إلى االحتجاج أمام مقر 

البورصة.
اإليرانية  البورصة  استمرار سقوط  البعض  ويعزو 
بعد فوز بايدن إلى تراجع كبير لقيمة الدوالر مقابل 
الــريــال اإليــرانــي، خــالل األيـــام األخــيــرة، مــن 300 ألف 

ريــال قبل االنتخابات إلــى 230 ألــف ريــال حتى أول 
من أمــس، إال أن الـــدوالر ارتفع خــالل مـــداوالت أمس، 
بنسبة 5.5 في املائة بعد زيادة الطلب عليه. ووصل 
سعر الصرف إلى 248 ألف ريــال. ُيشار إلى أنه بعد 
الجاري،  العام  اإليرانية، منذ مطلع  الحكومة  دعــوة 
البورصة،  فــي  االستثمار  إلــى  اإليــرانــيــن،  املواطنن 
شجع  ومــا  فيها.  املستثمرين  عــدد  كبير  بشكل  زاد 
املـــاليـــن مـــن اإليـــرانـــيـــن عــلــى االســتــثــمــار فــيــهــا، هو 
خالل  للمستثمرين  البورصة  حققتها  كبيرة  أربــاح 
النزيف، لكن هذه األربــاح  الشهور املاضية قبل بدء 

ذهبت سدى خالل الشهور الثالثة املاضية.

مستثمرون يحتجون على تهاوي مؤشرات بورصة طهران

فيتش تعدل النظرة 
المستقبلية للسعودية

عدلت وكالة فيتش للتصنيفات 
االئتمانية أمس االثنني، النظرة 

املستقبلية للسعودية إلى سلبية 
وعزت ذلك إلى ضعف األوضاع 

املالية وامليزان الخارجي للمملكة، 
 .›A‹ لكنها أبقت التصنيف عند

وقالت الوكالة إن اململكة، وهي 

أكبر مصدر للنفط في العالم 
وتضررت أوضاعها املالية بفعل 
جائحة فيروس كورونا وتراجع 

أسعار الخام، قد تشهد زيادة 
عجز امليزانية إلى 12.8 باملئة من 
الناتج املحلي اإلجمالي هذا العام 

من 4.5 باملئة في 2019، وهو 
ما يعكس تراجعا 33 باملئة في 

عائدات النفط وانخفاضا خمسة 
باملئة في العائدات غير النفطية 
وزيادة بنسبة واحد باملئة في 
اإلنفاق مقارنة بالعام املاضي. 

وتابعت فيتش قائلة إن من املتوقع 
أن ينخفض صافي األصول 

األجنبية إلى 60 باملئة من الناتج 
املحلي اإلجمالي بحلول 2022 من 

نحو 72 باملئة في 2020-2019، 
بسبب إصدار ديون والسحب من 

االحتياطيات.

البحرين تتعاون مع إسرائيل 
في الخدمات الجوية

أوردت وكالة األنباء البحرينية 
الرسمية )بنا(، أمس االثنني، أن 
مجلس الوزراء في اململكة وافق 
على مذكرة تفاهم مع الحكومة 

اإلسرائيلية بشأن الخدمات 
الجوية. وحسب )بنا(، فوض 

مجلس الوزراء وزارة املواصالت 
واالتصاالت بالتوقيع على 

مذكرة التفاهم، فيما أحال إلى 
اللجنة الوزارية للشؤون القانونية 

والتشريعية االتفاقية النهائية 
املرتبطة بالخدمات الجوية بني 

البلدين. ولم تورد الوكالة أية 
تفاصيل إضافية بشأن مذكرة 

التفاهم أو االتفاقية النهائية، 
املتوقع املصادقة عليها بني 

البلدين، تنفيذا التفاقية تطبيع 
العالقات املوقعة في سبتمبر/ 

أيلول املاضي. 

نمو صادرات تركيا من 
الحبوب %6.8

بلغت صادرات تركيا من الحبوب 
والبقوليات والبذور الزيتية، 5.9 

مليارات دوالر، محققة نموًا 
بنسبة 6.8 باملئة، خالل األشهر 

الـ 10 األولى من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 

املاضي. وبحسب بيانات أحصتها 
األناضول من اتحاد مصّدري 
منطقة وسط األناضول، فقد 

صّدرت تركيا 7.7 ماليني طن من 
الحبوب، خالل الفترة بني يناير/
كانون الثاني – أكتوبر/ تشرين 
األول 2020. وبهذا أصبح قطاع 

الحبوب والبقوليات، ثالث القطاعات 
التركية األكثر تصديرًا ملنتجاتها 
إلى الخارج. وتصدر القمح، أكثر 

املنتجات تصديرًا في هذا القطاع، 
حيث بلغت عائدات تصديرها 

798.6 مليون دوالر، خالل الفترة 
املذكورة.

لقطات

»نيكي« 
ألعلى مستوى 

في 29 عامًا

بلغ املؤشر نيكي الياباني، أمس اإلثنن، أعلى مستوى في نحو ثالثة عقود تقريبا، بعد أن فاز جو بايدن بالرئاسة األميركية، فيما قاد سهم هوندا 
موتور املكاسب بن شركات صناعة السيارات بفضل أرقام أرباح قوية. وسارع املستثمرون، الذين أحجموا عن الشراء األسبوع املاضي بسبب الضبابية 
السياسية في الواليات املتحدة، للشراء إذ يركزون على قدرة بايدن على توسعة تحفيز مالي واتخاذ تدابير لخفض انتشار كوفيد-19. وارتفع املؤشر 
نيكي 2.12 في املائة إلى 24839.84 نقطة، وهو أعلى مستوى إغالق منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 1991، ليربح 8.1 في املائة في الجلسات الخمس املاضية. 

وصعد املؤشر توبكس األوسع نطاقا 1.41 في املائة إلى 1681.90 نقطة، وهو مستوى لم ُيسجل منذ أواخر فبراير/ شباط.

اقتصاد

)فرانس برس(

Tuesday 10 November 2020
الثالثاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  24  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2262  السنة السابعة

حرب إثيوبيا: مئات القتلى في أيام

8
سياسة

ال يزال رئيس الحكومة 
اإلثيوبية آبي أحمد 
يتمسك بحربه على 

»الجبهة الشعبية 
لتحرير تيغراي«، والتي 

أدت خالل أيام إلى 
سقوط مئات القتلى 

في اإلقليم

اتفاق  عن  جوهرية  اختالف  نقاط  وجود  اتفاقه  مسودة  ُتظهر  والذي  الليبي،  الحوار  انطلق  وتونسي،  أممي  تفاؤل  وسط 
الصخيرات، خصوصًا لناحية تجاوز معضلة اعتماد الحكومة ووزرائها، والصالحيات التي منحتها الوثيقة لألعضاء الـ 75 للملتقى

آبــي أحمد،  الـــوزراء اإلثيوبي  يحاول رئيس 
تشنها  الــتــي  العسكرية  الحملة  عــن  الــدفــاع 
الـــحـــكـــومـــة االتــــحــــاديــــة فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي، 
بــالده  أن  الــبــالد، عبر تشديده على  شمالي 
ال تنزلق إلى الفوضى، وذلك وسط مخاوف 
مــن انـــدالع حــرب أهلية فــي ثاني أكبر دولــة 
أفريقية من حيث عدد السكان )110 مالين 

نسمة(. 
التي  العسكرية  الحملة  آبي أحمد  ويواصل 
أعــلــن عنها، األربــعــاء املــاضــي، ضــد اإلقليم، 
رغــم مــنــاشــدات دولــيــة لــلــحــوار مــع »الجبهة 
الشعبية لتحرير تيغراي« بداًل من املخاطرة 

باندالع حرب أهلية. 
وتجاهل دعوات من األمم املتحدة والحلفاء 
في املنطقة للتفاوض مع القادة املحلين في 
تــيــغــراي، وهــي مــوطــن جماعة عرقية قــادت 
االئتالف الحاكم على مدى عقود، إلى أن تولى 
آبي أحمد، وهو من »األورومو«، السلطة في 
العام 2018. وعن آبي أحمد، األحد املاضي، 
قـــادة جـــددًا للجيش واملــخــابــرات والــشــرطــة 
ــرًا جــديــدًا للخارجية، وهي  االتــحــاديــة ووزيـ
تغييرات يقول محللون إنها جمعت حلفاء 

مــع تصاعد حدة  فــي مناصب عليا  مقربن 
لوكالة  عسكرية،  مــصــادر  وأعلنت  الــصــراع. 
»رويترز« أمس اإلثنن، سقوط مئات القتلى 

في الصراع في إقليم تيغراي. 
وقــــال مـــســـؤول عــســكــري فـــي مــنــطــقــة أمــهــرة 
املــجــاورة إن االشتباكات أســفــرت عــن مقتل 
نــحــو 500 مــن قـــوات تــيــغــراي، بينما ذكــرت 
ــادر أمـــنـــيـــة أخــــــرى أن الــجــيــش  ثـــالثـــة مــــصــ
ــــالل دفــــاعــــه عــن  ــئــــات خـ اإلثـــيـــوبـــي خـــســـر املــ
ــقـــوات  ــتـــي اتـــهـــمـــت الـــســـلـــطـــات الـ الـــقـــاعـــدة الـ
التابعة للجبهة بمهاجمتها أخيرًا. وأعلنت 
»الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي«، في 
ــيـــان عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« أمـــــس اإلثــــنــــن، أن  بـ
الطائرات التابعة للحكومة االتحادية شنت 
املنطقة  مــن عشر ضــربــات جوية على  أكثر 

في األيام القليلة املاضية. 
ــال رئــــيــــس إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي دبـــرصـــيـــون  ــ ــ وقـ
جبراميكائيل، الذي يرأس »الجبهة الشعبية 
األحد  »رويــتــرز«،  لوكالة  تيغراي«،  لتحرير 
املـــاضـــي، إن الــجــبــهــة ســتــواصــل الـــدفـــاع عن 
االتحادية  السلطات  تــوافــق  أن  إلــى  نفسها 
إلــى  وأشــــار جبراميكائيل  الــتــفــاوض.  عــلــى 
أن الحكومة املركزية ال تــزال تقصف بعض 
»الحكومة  أن  بــالــطــائــرات، معتبرًا  األهـــداف 

فقدت سيطرتها تمامًا على تيغراي«.
وكتب آبي أحمد، في تغريدات أمس اإلثنن، 
الذين عبروا  »إثيوبيا ممتنة لألصدقاء  أن 
عن قلقهم... املخاوف من انزالق إثيوبيا إلى 
الفوضى ال أساس لها، وتأتي نتيجة لعدم 
فهم أوضاعنا«. وشــدد على قــدرة حكومته 
وقــال:  للبالد.  الداخلية  الــشــؤون  إدارة  على 
سيادة  إلــى  تــهــدف  )العسكرية(  »عملياتنا 
بشكل  واالستقرار  السالم  وضمان  القانون 
نـــهـــائـــي، مــــن خـــــالل تـــقـــديـــم مــــن يـــزعـــزعـــون 
االستقرار إلى العدالة«. وأضاف: »ال أساس 
للمخاوف من انزالق إثيوبيا إلى الفوضى، 

القانون،  إنفاذ  أجــل  من  عمليتنا  وسننهي 
إدارة  على  القدرة  لديها  ذات سيادة  كدولة 

شؤونها الداخلية«. 
وكــان مــراقــبــون دولــيــون حـــذروا، أخــيــرًا، من 
ــذه الـــدولـــة،  مــخــاطــر الـــحـــرب األهــلــيــة فـــي هــ
ــراي املــدجــجــة  ــغـ ــيـ ــتــــي تــشــمــل مــنــطــقــة تـ والــ
تزعزع  أن  إمكانية  إلــى  بــالــســالح، مشيرين 
بالفعل.  املضطرب  األفريقي  القرن  استقرار 
ويقول محللون إن قوات »الجبهة الشعبية 
هي  املنطقة،  تحكم  التي  تيغراي«،  لتحرير 
قوات متمرسة بالقتال في املعارك، وتمتلك 

مخازن ضخمة من املعدات العسكرية. 
وكــان آبــي أحمد دعــا، في بيان أمــس األول، 
ــيـــاق  الـــسـ إدراك  ــى  ــ ــ إلـ الــــــدولــــــي  »املــــجــــتــــمــــع 
والــــتــــجــــاوزات املــســتــمــرة مـــن قــبــل الــجــبــهــة 
ــتـــي دفــعــت  الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي، الـ
ــــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــة  الـــحـــكـــومـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة إلـ
إنـــفـــاذ الــــقــــانــــون«. واعـــتـــبـــر أن »الــــهــــدف من 
العقاب  العملية هو وضــع حد لإلفالت من 
بشكل نهائي ومعاقبة القوى التي تحركت 
لــزعــزعــة اســتــقــرار الــبــالد واملــنــطــقــة«. واتــهــم 
الجبهة بأنها »ترعى وتدرب وتجهز أي قوة 
أعمال عنيفة وغير  في  لالنخراط  مستعدة 
قــانــونــيــة لــعــرقــلــة الـــتـــحـــول الــديــمــقــراطــي«. 
ــاف: »تــبــنــت الــجــبــهــة قـــانـــون انــتــخــاٍب  ــ وأضــ
غير قانوني، وهيئة انتخابية غير قانونية، 
فيها  فــازت  انتخابات غير شرعية  وأجـــرت 
اإلقليمي«. وأوضح  املجلس  بجميع مقاعد 
ــًا بــحــشــود  ــمــــد »أنــــهــــا قــــامــــت أيــــضــ ــي أحــ ــ آبــ
عــســكــريــة ضــخــمــة بـــهـــدف تــرهــيــب الــشــعــب 
ــــى أن  ــيـــرًا إلــ ــة«، مـــشـ ــيــ ــوبــ ــيــ والـــحـــكـــومـــة اإلثــ
التي  تــيــغــراي،  لتحرير  الشعبية  »الــجــبــهــة 
تــســتــحــوذ عــلــى األمـــــــوال الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
االحتمال  لهذا  تستعد  والتنمية،  املساعدة 

منذ 2018«.
)رويترز، فرانس برس، األناضول(

متابعة

■ اختزال الصراع في #ليبيا على أنه صراع من أجل املال فقط يعتبر 
تفكيرا ناقصا وبعيدا عن الرؤية الشاملة للموضوع.

■ عدم سقوط #طرابلس كان في مصلحة األمن القومي والوطني لكل من 
#الجزائر و#تونس.

■ ال تكن شاهد زور على وطن منهوب. مجلسكم ال يمثل أحدًا سوى 
التوقيع على قوانن البيع والتطبيع #مقاطع #لن_أشارك_في_

انتخابات_2020 #مقاطعون_ألجل_الوطن

■ ألن الوطن عالي والصحة غالية وألن الصوت أمانة واملوقف شهادة 
وألن ذاكرتنا قصيرة ولكن وجعنا كبير وألن مشوارنا طويل وحيلنا 
ضعيف وألن املبادئ راسخة ألعماق األرض ووجودك يعمل فرق: كن 

الكلمة، كن املوقف #مقاطعون_ألجل_الوطن #بدناش_انتخابات #االردن_
ينتخب #انتخابات_مجلس_النواب_2020

■ #أين_هو_الرئيس سؤال كان أيام حكم عبد العزيز #بوتفليقة الجزائر 
القديمة

 #أين_هو_الرئيس  سؤال اليوم ايام حكم عبد املجيد #تبون 
 الجزائر الجديدة السؤال... ماذا تغير!!؟

■ قامت حرب في الصومال... نزح الشعب. قامت حرب في سورية.. نزح 
الشعب. قامت حرب في العراق... نزح الشعب.

قامت حرب في اليمن... نزحت الحكومة وبقي الشعب 

و إذا نّص البلد أكلها كورونا وعدد الوفيات إلى تزايد بشو بينفع 
ّ
■ إن

االقتصاد يعني؟ لهالدرجة الناس ما عندها قيمة لحياتها وحياة والدها؟  
#كورونا_لبنان #كورونا 

■ شو هي خطة اللبنانين في حال أبرم بايدن صفقة نووية جديدة مع 
إيران مع احتمال إطالق يد فروعها العسكرية في لبنان؟ قبول وتسوية 

مثل ما صار بعهد أوباما؟

■ مصر مفيهاش انتخابات وال مجلس شعب وال حياة سياسية دي 
مسرحية ومرتضي منصور سقط عشان هما قلبوا عليه بس إنك تشوفه 

مذلول ونهايته بتتكتب دي حاجة تفرح
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تفاؤل أممي وتونسي

الحوار الليبي: تعديل جوهري على الصخيرات

ستتألف السلطة 
التنفيذية من مجلس 

رئاسي وحكومة 
موحدة

تونس، طرابلس ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــســـودة االتـــفـــاق الــلــيــبــي 
الــجــديــد، مــع انــطــالق الـــحـــوار في 
 عن 

ً
تــونــس بــمــشــاركــة 75 مــمــثــال

تغييرات جوهرية  الليبية، وجــود  األطـــراف 
عـــن اتـــفـــاق الـــصـــخـــيـــرات، خــصــوصــًا فـــي ما 
يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الــــجــــديــــدة، 
ــتــــي مــنــحــتــهــا  ــات الــــواســــعــــة الــ ــيــ والــــصــــالحــ
ـــ 75 ملــلــتــقــى الـــحـــوار  ــ الـــوثـــيـــقـــة لـــألعـــضـــاء الـ
كــجــهــة عــلــيــا مــهــيــمــنــة يـــتـــراجـــع مــعــهــا دور 
مجلسي الدولة والنواب املنبثقن من اتفاق 

الصخيرات.
ــم املـــتـــحـــدة، أمــــس اإلثــــنــــن، في  ــ ــبـــرت األمـ وعـ
افــتــتــاح امللتقى فــي تــونــس عــلــى مـــدى ستة 
ــام، عـــن »تـــفـــاؤل« بــإمــكــان تــحــقــيــق نتائج  ــ أيـ
ــات، بــيــنــمــا وصـــف  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ ــة فــــي املـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
املــحــادثــات  سعّيد  قيس  التونسي  الــرئــيــس 
فــي بــالده بأنها »تاريخية«، مــؤكــدًا أن هذه 

الخطوة جاءت من »أجل السالم«.
وحصلت »العربي الجديد«، على نسخة من 
امللحق األول املــطــروح أمــام أعــضــاء امللتقى، 
ــــات اخـــتـــيـــار الــســلــطــة  ــيـ ــ بـــشـــأن مـــعـــايـــيـــر وآلـ
الوثيقة  أكــدت  وبينما  الــجــديــدة.  التنفيذية 
»مــا ورد في  لـــ اتــفــاق معدل  أنها تنص على 
املــوقــع فــي مدينة  الليبي  االتــفــاق السياسي 
الــصــخــيــرات بـــتـــاريـــخ 17 ديــســمــبــر/كــانــون 
يخالفه«،  مــا  كــل  ُمــلــغــى  وُيـــَعـــّد   ،2015 األول 
تبدو  الجديد  االتــفــاق  فــي  التغييرات  أن  إال 
جوهرية، خصوصًا في ما يتعلق بالسلطة 
الواسعة  والصالحيات  الجديدة،  التنفيذية 
الـــتـــي مــنــحــتــهــا الـــوثـــيـــقـــة لـــألعـــضـــاء الــــــ 75 
مللتقى الحوار السياسي الحالي كجهة عليا 
الدولة  يتراجع معها دور مجلسي  مهيمنة 

والنواب املنبثقن من اتفاق الصخيرات.
املرحلة  أن  الوثيقة  حـــددت  واضـــح،  وبشكل 
املقبلة مرحلة تمهيدية إلنهاء حالة الصراع 
األمــن، وتوحيد مؤسسات  املسلح وتحقيق 
الــدولــة لــوقــف حــالــة االنــهــيــار فــي الــخــدمــات 
واالقـــتـــصـــاد. وأشـــــارت إلـــى أن هـــذه املــرحــلــة 
يــنــاط بــهــا أيــضــًا »الــتــحــضــيــر لــالنــتــخــابــات 
في  إجــرائــهــا  لضمان  والبرملانية  الرئاسية 
حــول  مجتمعي  حــــوار  يسبقها  مــوعــدهــا«، 
وقانون  الدستورية  وقاعدتها  االنتخابات 

االنتخابات.
وعــلــى صــعــيــد هــيــكــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة 
أنــهــا مكونة  إلــى  الوثيقة  لفتت  الــجــديــدة، 
من مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبن، 
املرحلة  إدارة  يتوليان  مــوحــدة،  وحكومة 
االنــتــقــالــيــة بـــالـــتـــوافـــق. ويـــتـــكـــون املــجــلــس 
ــن رئـــيـــس ونــائــبــن  الــــرئــــاســــي الـــجـــديـــد مــ
يعكسون التوازن الجغرافي، بينما تتكون 
الــحــكــومــة مــن رئــيــس وزراء يــخــتــار نــوابــه 
واليــة  مــدة  وتــكــون  الحكومية،  وتشكيلته 
مــكــونــي الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة الــجــديــدة 18 
شهرًا، قابلة للتمديد إلى ستة أشهر أخرى 
الــعــمــل عــلــى أهـــم مهامهما  إذا تــأخــرا فــي 
ــاز الــــقــــواعــــد الـــدســـتـــوريـــة  ــجـ ــإنـ املــتــمــثــلــة بـ
ــــن املـــــرحـــــلـــــة الـــــدائـــــمـــــة. ــــدشـ ــتـ ــ الــــــــالزمــــــــة لـ

مـــرتـــن، تـــحـــال الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة على 
ر 

ُّ
املجلس الرئاسي العتمادها، وفي حال تعذ

الرئاسي  املجلس  مــن  الثقة  على  الــحــصــول 
لالنعقاد  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى  يــدعــى 
ــد  ــديـ ــة الــــجــــديــــدة. والـــجـ ــكـــومـ العــــتــــمــــاد الـــحـ
الثاني  القسم  هــو  الصخيرات  عــن  املختلف 
مــن الــنــص، الـــذي يعطي املــجــلــس الــرئــاســي 
ــرار الــحــكــومــة أو  ــ ثـــم مــلــتــقــى الـــحـــوار حـــق إقـ
إسقاطها أو اعتماد سلطة تنفيذية جديدة.

بـــعـــض صـــالحـــيـــات  الـــوثـــيـــقـــة  وإن حـــــــددت 
اتــفــاق  عليها  يــنــص  لــم  الــجــديــدة  للحكومة 
الصخيرات مثل »تمثيل الدولة في عالقاتها 
الخارجية وعقد االتفاقيات وتوقيع مذكرات 
الــتــفــاهــم الــتــي تــخــدم املــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة«، 
أنــهــا أكــــدت ضــــرورة اضــطــالع الحكومة  إال 
إنــهــاء حالة  »العمل على  فــي  أعمالها  بــأهــم 
يتفق عليه من  مــا  املسلح، وتنفيذ  الــصــراع 
الــنــار، وتوحيد  لــوقــف إطـــالق  صــيــغ عملية 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــة، بــ ــ ــافــ ــ مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة كــ
املــؤســســات األمــنــيــة والــعــســكــريــة«، وتــقــديــم 
الرئاسية  »التحضير لالنتخابات  لـ مشروع 

والبرملانية، واتخاذ كل التدابير الالزمة«.
املجلس  رئيس  طريقة الختيار  حـــّددت  كما 
اقتراح  خــالل  من  ونائبيه  الجديد  الرئاسي 

الـــدوائـــر االنــتــخــابــيــة ألقــالــيــم ليبيا الــثــالثــة، 
قبل أن تعرض األسماء املرشحة على البعثة 
األممية للتأكد من انطباق الشروط واملعايير 
التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي 
التجمعات  قبل  مــن  املقترحة  األســمــاء  على 
ــاء املــلــتــقــى رئــيــس  ــددة، ويـــخـــتـــار أعـــضـ ــحــ املــ

وأعضاء املجلس بطريقة التصويت، على أن 
يكون الرئيس من اإلقليم الذي ال ينتمي إليه 
األول  النائب  يختار  فيما  الحكومة،  رئيس 
ــعـــدد الــســكــانــي  والـــثـــانـــي بــحــســب تــرتــيــب الـ

للدوائر االنتخابية لإلقليمن اآلخرين.
ومن بن االختالفات التي تضمنتها وثيقة 
االتفاق الجديد، استمرار عمل ملتقى الحوار 
الــســيــاســي، بــهــدف مــتــابــعــة تــنــفــيــذ االتــفــاق 
املتحدة.  األمــم  بعثة  مــع  بالتنسيق  الجديد 
ــقـــى بـــاخـــتـــيـــار  ــتـ ــلـ ــيـــكـــل عــــمــــل املـ وحــــــــــددت هـ
»ســـكـــرتـــاريـــا« لــلــمــلــتــقــى تــتــكــون مـــن خمسة 
وتقييم  ملتابعة  امللتقى،  يختارهم  أعــضــاء 
وتـــقـــويـــم املـــؤســـســـات املــعــنــيــة بــتــنــفــيــذ هــذا 
االتفاق بواقع نصف سنوي، وتحديد مدى 
التزام وكفاءة أداء تلك املؤسسات في تنفيذ 
املــهــام املــحــددة لــهــا فــي املــرحــلــة التمهيدية. 
كـــذلـــك ُيـــســـَمـــح ألعـــضـــاء املــلــتــقــى االجــتــمــاع 
ــفــــاق الــســيــاســي بما  »تـــعـــديـــل االتــ مـــجـــددًا لــــ
املؤسسات  تــواجــه  التي  اإلشكاليات  يعالج 

املختارة«، بالتنسيق مع البعثة األممية.
وقال سعيد، في افتتاح امللتقى أمس اإلثنن، 
إال  أن يكون  الحل ال يمكن  بــأن  إنــه »مقتنع 
ينبغي  الليبي  الشعب  شرعية  وبــأن  ليبيًا، 
االقــتــراع وتبسطها  تــخــرج مــن صناديق  أن 
عــلــى جــمــيــع أنــحــاء لــيــبــيــا، ألنـــه لــيــس هناك 
شــرق وغـــرب، وهــي مــمــهــدات لتقسيم ليبيا 
وجب االنتباه لها«. وأضاف أن »ليبيا اليوم 
عــلــى مــوعــد مــع الــتــاريــخ. هــي خــطــوة مهمة 
ــــخ مـــحـــددة  ــواريـ ــ ــتــــور مـــؤقـــت وتـ لـــوضـــع دســ
الــشــعــب  إرادة  تـــخـــرج  حـــتـــى  لـــالنـــتـــخـــابـــات 
الــلــيــبــي مــن صــنــاديــق االقـــتـــراع حـــرة منهية 

صوت الرصاص«.
لألمن  الــخــاصــة  املمثلة  أكـــدت  جهتها،  مــن 
العام في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز، أن 
إلــى اتفاق لوقف إطــالق النار مهد  التوصل 
من  ينتقلون  و»أنــهــم  الهامة،  الخطوة  لهذه 
مراحل انتقالية إلى مرحلة اليقن وتحقيق 
االستقرار واالزدهـــار«. واعتبرت أن الطريق 
 وال مفروشًا 

ً
لــم يكن سهال إلــى هــذا امللتقى 

بــــالــــورود«، وأنـــهـــا واثـــقـــة مـــن قــــدرة الــفــرقــاء 
الليبين على التوصل إلى حلول توافقية.

انطلق الحوار الليبي في تونس أمس )فتحي بلعيد/فرانس برس(

الرئاسي الجديد، فقد  وحــول مهام املجلس 
واعتماد  دولــيــًا  الــبــالد  تمثيل  فــي  تلخصت 
أبرز  لكن  الخارجية.  الدبلوماسية  البعثات 
للجيش  األعلى  القائد  القيام بمهام  مهامه: 
الــلــيــبــي، وتــســمــيــة رئــيــس وأعـــضـــاء مجلس 
القومي بالتشاور مع رئيس  الدفاع واألمــن 
الــحــكــومــة، وفـــي مـــدة ال تــتــجــاوز شــهــرًا من 
وذهبت  مهامه.  الــرئــاســي  املجلس  مباشرة 
الوثيقة إلى تضمن نقاط اختالف جوهرية 
في االتفاق الجديد عن الصخيرات، لتجاوز 
ــا. فقد  ــهــ مــعــضــلــة اعــتــمــاد الــحــكــومــة ووزرائــ
طــالــبــت رئـــيـــس الــحــكــومــة الــجــديــد بــتــقــديــم 
تشكيلته الحكومية ملجلس النواب في مدة 
أقــصــاهــا 30 يــومــًا، العــتــمــادهــا خــالل عشرة 
ــيــــر عــلــيــهــا  ــال اعــــتــــراض األخــ ــ ــي حـ ــ أيـــــــام، وفـ

مع  صحافي  مؤتمر  خالل  بوريطة،  ناصر  المغربي  الخارجية  وزير  أكد 
في  توافق  وجود  اإلثنين،  أمس  لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  نظيره 
اآلراء بين الرباط وباريس حول ضرورة استمرار وقف إطالق النار في ليبيا. 
وبالرغم من تأكيد لودريان على وجود مؤشرات إيجابية لحل األزمة، إال 
أنه دعا إلى توخي الحذر، وقال »أعتقد أن هناك مؤشرات إيجابية في 
ما يتعلق بليبيا، لنُقل إنها مشجعة، على اعتبار أنه كانت هناك عمليات 

أدت إلى إحباط«.

توافق مغربي فرنسي لوقف النار
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الجزائر ـ حمزة كحال

ــــس الـــــغـــــلـــــق وفــــــــرض  ــ ــاجـ ــ ــ عــــــــــاد هـ
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي الـــكـــلـــي، لــيــخــيــم 
خاصة  الجزائريني،  يوميات  على 
الـــفـــقـــراء وأصـــحـــاب الــطــبــقــة الــوســطــى الــذيــن 
يتخوفون من العودة إلى غلق االقتصاد، بعد 
اعــتــراف الــحــكــومــة الــجــزائــريــة بــدخــول الــبــاد 
في ما ُيعرف بـ »املوجة الثانية« عقب ارتفاع 
مــســتــوى الـــعـــدوى وتــصــاعــد مــطــالــب نشطاء 
وأطباء بالعودة إلى الحجر الصحي الشامل.

الهشة  للطبقات  الغلق  إلــى  الــعــودة  وتعتبر 
والــعــمــال فـــي الــقــطــاعــات الـــحـــرة )بــالــيــومــيــة( 
القسرية  اإلحــالــة  بمثابة  الحرفيني،  وصــغــار 
إلى البطالة بعد أن دفعت هذه الطبقات كلفة 
بــاهــظــة مـــن جــــراء قــــرار الــغــلــق الــشــامــل الـــذي 
ــارس/ آذار  ــ طــبــقــتــه الــحــكــومــة الــســابــقــة فـــي مـ

املاضي لنحو 6 أشهٍر.
وسط العاصمة الجزائرية، وبعد قرابة ثاثة 
أشــهــٍر مــن الــعــودة إلــى نــشــاطــه، يــؤكــد عثمان 
الــبــرودي ســائــق األجـــرة لـــ »الــعــربــي الجديد« 
الذي يسعى لتأمني الحد األدنى من مصاريفه 
تعني  االقتصادي  الغلق  »عــودة  أن  اليومية، 
إطاق رصاصة الرحمة على ضعيفي الدخل 
ــاب الـــدخـــل الـــيـــومـــي، بــالــكــاد نــجــد ما  وأصـــحـ
ليست  العمل  وتيرة  الــيــوم،  تغطي مصاريف 
كــورونــا«. ويبدي  الحال قبل  كما كانت عليه 
ــاع عـــدوى  ــفـ الــــبــــرودي مـــخـــاوف أيــضــا مـــن ارتـ
ــذي يـــزيـــد مـــن انـــحـــســـار نــشــاطــه  ــ الـــفـــيـــروس الـ
ــتــــاط  ــنــــني مــــن االخــ ــواطــ بـــســـبـــب مــــخــــاوف املــ
وانتقال العدوى إلى بيوتهم، مقابل استعداده 
لتقديم مختلف أنواع التضحيات بما في ذلك 

خطر التعرض للعدوى لتأمني رزقه اليومي.
ــه »يــقــســم »الـــيـــومـــيـــة« )مــداخــيــل  ويــضــيــف أنــ
ــزء ملــصــاريــف  الـــيـــوم( عــلــى ثـــاثـــة أقـــســـاط، جــ
الــبــيــت، وقــســط ثـــان لــوقــود الــســيــارة والــجــزء 
الثالث يدخره لتسديد دينه الذي تراكم طيلة 
فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي املــنــصــرم، »الـــوضـــع ال 
لــي وحـــدي، بــل ملايني  يحتمل أي غلق ليس 

من الجزائريني، منهم من قل مدخوله ومنهم 
من انقطعت مداخيله بعد فقدان عمله«.

بالفيروس، خال  اإلصابة  وارتفعت معدالت 
األيـــام الــعــشــرة األخــيــرة بشكل الفـــت، لتنتقل 
من 121 إصابة، إلى 642 إصابة، في ما اعتبر 
مـــؤشـــرًا عــلــى حــــدوث مــوجــة ثــانــيــة، وأعــلــنــت 
وباء  تفشي  ومتابعة  لرصد  العلمية  اللجنة 
اإلجمالي  العدد  ارتفاع  الجزائر،  في  كورونا 

إلى أكثر من 60 ألف إصابة.
ولـــم تستبعد الــحــكــومــة الــجــزائــريــة فــي بيان 
صـــادر عنها فــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، 
الــلــجــوء إلـــى اتــخــاذ مــزيــد مــن تــدابــيــر الحجر 
االســـتـــهـــدافـــيـــة إذا اســتــمــر الـــوضـــع الــوبــائــي 
فــي الــتــدهــور، وكلفت الــدوائــر الــوزاريــة بمنع 
االجتماعات  أو  الــنــدوات  أو  امللتقيات  تنظيم 
ــر، يــشــكــل عــامــا مـــن عــوامــل  أو أي تــجــمــع آخــ

انتشار الوباء، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
وفي نفس اليوم، قال وزير الصحة الجزائري 
عبد الــرحــمــان بــن بــوزيــد إن »الــجــزائــر دخلت 
فــي املــوجــة الــثــانــيــة مــن تفشي وبـــاء كــورونــا 
على غرار العديد من الدول في العالم، ويبقى 
قرار فرض حجر صحي شامل من صاحيات 

رئاستي الجمهورية والحكومة«.
من جانبها، طالبت وزارة الداخلية املواطنني 
ــراءات الـــوقـــائـــيـــة  ــ ــ ــاإلجـ ــ ــ ــارم بـ ــ ــــصـ بــــااللــــتــــزام الـ
والـــبـــروتـــوكـــوالت الــصــحــيــة املــفــروضــة للحد 

ــبـــاد، بــالــتــزامــن مع  ــاء فـــي الـ ــوبـ مـــن تــفــشــي الـ
االستئناف التدريجي للنشاطات االقتصادية 
واالجــتــمــاعــيــة والــتــربــويــة. وفــاقــمــت تداعيات 
كورونا معاناة عمال الجزائر، الذين يواجهون 
صعوبات معيشية منذ عــدة سنوات في ظل 
الزهيدة على  األجـــور  الــغــاء، بينما ال تقوى 
فأكثر من مليون ونصف  الضغوط.  مواجهة 
ــورًا ال يــتــعــدى  ــ املـــلـــيـــون عـــامـــل يــتــقــاضــون أجــ
متوسطها 30 ألف دينار شهريا )290 دوالرا(، 
وفــق الــبــيــانــات الــرســمــيــة، الــتــي تشير إلــى أن 
نحو ثلثهم ال يتمتعون بعقود عمل نهائية، 
لتدفع عشرات  كــورونــا  بينما جــاءت جائحة 

آالف العمال نحو البطالة.
ــال بـــوســـاحـــيـــة واحــــــد مــــن الـــعـــمـــال الـــذيـــن  ــمـ كـ
اضطرهم الفيروس واسع االنتشار إلى البقاء 
ــرا، بــعــدمــا تــوقــفــت شــركــة  مـــن دون عــمــل قـــسـ
املقاوالت التي يعمل فيها، واضطر إلى العمل 
فــي أحــد املــقــاهــي لتأمني قــوت يــومــه، يــقــول لـ 
»العربي الجديد« إنه توقف عن العمل منذ 22 
مارس/آذار املاضي، »بسبب تجميد مشاريع 
الــبــنــاء بــقــرار حــكــومــي«، مضيفا أن آخــر أجر 
تقاضاه كان في ذلك الشهر بينما لم يحصل 
بعده على دينار واحــد، ما دفعه إلى البطالة 
ــادة رفـــع التجميد عــن األنشطة  إعــ إلـــى غــايــة 
التجارية، ما سمح له بالظفر بعمل في أحد 
املــقــاهــي بـــأجـــرة يــومــيــة بــــ 700 ديـــنـــار )5.42 
دوالرات( ســاعــدتــه عــلــى امــتــصــاص جـــزء من 
التمدرس  مصاريف  خاصة  بيته،  مصاريف 

ألبنائه الثاثة.
ويتخوف كمال بوساحية من فرض الحكومة 
لحجر صحي جزئي أو شامل، حيث يؤكد أن 
لــه ولعائلته،  مــوجــعــة  غــلــق يعني ضــربــة  أي 
فمداخيله الشهرية هوت منذ خسارته لعمله 
في قطاع البناء، وال يقدر على عيش سيناريو 

الغلق للمرة الثانية.
وكانت وزارة العمل الجزائرية قد كشفت عن 
جائحة  مــن  عامل  مليون  نصف  نحو  تضرر 
كورونا الجديد، جراء الغلق األول لاقتصاد، 
الـــــذي ألـــقـــى بــظــالــه الــســلــبــيــة عــلــى مختلف 

األنشطة االقتصادية في الدولة.
ــوزارة فـــي تــقــريــر، حــصــل »الــعــربــي  ــ ــ وقـــالـــت الـ
إنــه جــرى إحصاء  منه،  الجديد« على نسخة 
ألــف عــامــل مــن دون مــداخــيــل مالية منذ   200
ألفا  املنصرمني، و50  إلــى يوليو  مــــارس/آذار 
فقدوا عملهم نهائيا، و180 ألف عامل شهدت 

رواتبهم تأخرًا بني شهرين وثاثة أشهر.
التقرير عينة من العمال بلغ حجمها  وشمل 
نـــصـــف مـــلـــيـــون عــــامــــل فــــي الـــقـــطـــاعـــني الـــعـــام 
والـــخـــاص، مـــا يــجــعــل الــنــتــائــج نــســبــيــة، كــون 

سوق العمل يضم قرابة 10 مايني عامل.

الرباط ــ مصطفى قماس

يتخوف منتجو زيت الزيتون باملغرب من أن يجدوا صعوبات 
في املنافسة في األسواق الخارجية في العام الحالي، في ظل 

ارتفاع اإلنتاج املحلي من الزيتون في العام الحالي.
ــتـــاج الـــزيـــتـــون فـــي املـــغـــرب خــــال الــعــام  ويـــتـــوقـــع أن يــصــل إنـ
الــحــالــي إلـــى 1.6 مــلــيــون طـــن، بـــزيـــادة بــنــســبــة 14 فـــي املــائــة، 
قــيــاســا بــاملــســتــوى الـــذي بلغه فــي الــعــام املــاضــي، حــني وصــل 
إلــى 1.4 مليون طــن، بعدما وصــل فــي املــوســم الــذي قبله إلى 
1.9 مليون طن، حسب بيانات رسمية. وصرح وزير الفاحة 
والصيد البحري، عزيز أخنوش، في كلمة له بمجلس النواب، 
إلى  مــرده  الحالي،  املوسم  الزيتون في  ارتــفــاع محصول  بــأن 
شهري  فــي  اململكة  عرفتها  الــتــي  املــطــريــة  التساقطات  تأثير 
إبريل ومايو، رغم الجفاف املسجل في العام الحالي. ويترقب 
الفترة  في  املنتظرة  املطرية  التساقطات  تفضي  أن  املنتجون 
ــتـــون، ما  ــزيـ ــن الـ ــتــــاج مـ املــقــبــلــة إلــــى الــتــأثــيــر عــلــى جـــــودة اإلنــ
الزيتون،  النهائي من زيت  املحصول  إيجابا على  سينعكس 
ــادة كــمــيــات الــزيــوت  ــ عــلــى اعــتــبــار أن األمـــطـــار مـــن شــأنــهــا زيـ
إيــراداتــهــم  دعــم  املــغــاربــة على  املنتجون  ويــعــول  املستخرجة. 
الــتــي تــأتــي مــن الــســوق املــحــلــيــة، عــبــر الــتــصــديــر عــلــى اعتبار 
أنهم يتمكنون من تسويق ما بني 12 و35 ألف طن في السوق 
الخارجية، غير أن التصدير يبقى رهينا باملنافسة الخارجية.

لكن املنتجني واملــصــدريــن يــراقــبــون الــســوق مــن أجــل التعرف 
على األسعار التي ستقترح عليهم، خاصة أن موسم التصدير 

سيبدأ في شهر يناير/ كانون الثاني.
ويــعــتــبــر رئــيــس فــيــدرالــيــة مــنــتــجــي الـــزيـــتـــون ونـــائـــب رئــيــس 
الكونفدرالية املغربية للزراعة والتنمية القروية، رشيد بنعلي، 
أن املنافسة اآلتية من تونس ومصر وإسبانيا وإيطاليا تكون 
من الشدة، بحيث تشكل عامل مزاحمة كبيرة للمنتج املغربي. 
التونسيون  املنتجون  يتحملها  التي  التكاليف  أن  ويوضح 
يعطيهم  مــا  املــغــاربــة،  بنظرائهم  مقارنة  الــربــع،  بحوالي  تقل 
ــك يـــصـــدق على  ــى أن ذلــ هــامــشــا تــنــافــســيــا كـــبـــيـــرا، مــشــيــرا إلــ

املنتجني املصريني، الذين يستفيدون من تكاليف تقل عن تلك 
املصريني  املنتجني  أن  إلــى  املغاربة. ويشير  بها  التي ُيخص 
يتمتعون بتكاليف على مستوى األجور ضعيفة، حيث إنها 
بالكاد تتجاوز الدوالرين في اليوم للعامل الواحد في قطاع 
املــغــرب حــوالــي 10 دوالرات في  فــي  الــزيــتــون، بينما تتجاوز 

اليوم الواحد في فترة الجني والتحويل.
وال تــقــتــصــر املــنــافــســة الـــتـــي يــواجــهــهــا املــنــتــجــون املــغــاربــة 
مــن اإليطاليني  كــذلــك  تــأتــي  بــل  التونسيني واملــصــريــني،  على 
ــذي يــخــصــهــم به  ــبــــان، الـــذيـــن يــســتــفــيــدون مـــن الـــدعـــم الــ واإلســ

االتحاد األوروبي، والذي يساعدهم على خفض تكاليفهم.
التنافسية على مستوى  القدرة على  أنه بسبب عدم  ويعتبر 
األسعار وتراجع الطلب الخارجي والداخلي في ظل الجائحة، 
الزيتون، علما  راكــم املنتجون املغاربة فائضا مهما من زيت 
ا مــن الــزيــتــون يــصــدر حيث يــجــرى تحويله إلــى زيت  أن جـــزء
زيتون في بلد مثل إسبانيا. ولم يفلح املنتجون املغاربة في 
ــــوام املــاضــيــة، وهـــو مــا يجد  تــصــديــر فــائــض اإلنـــتـــاج فــي األعـ
التي توفرها  املــســاعــدات  التكاليف، رغــم  ارتــفــاع  فــي  تفسيره 
الـــدولـــة لــلــمــصــدريــن، عــلــمــا أن املــصــدريــن اإلســـبـــان يــتــوفــرون 
ــــي، بينما يستفيد زيت  على مــســاعــدات مــن االتــحــاد األوروبـ
زيت  منتجو  وسجل  الجيدة.  سمعته  مــن  اإليطالي  الزيتون 
التصدير  املوسم األخير من أجل  الزيتون فرصا سانحة في 
إلى السوق األميركية، بعد التدابير الجمركية التي فرضتها 
الغذائية،  أميركا على االتحاد األوروبــي بالنسبة للصادرات 
مــا حــد مــن ولــوج اإلســبــان واإليطاليني لتلك الــســوق، غير أن 
حجم الصادرات املغربية إليها لم يأِت في مستوى اآلمال التي 
سلسلة  مستوى  على  الحاصل  التطور  ورغــم  عليها.  عقدت 
الزيتون واإلنتاج في األعوام األخيرة، إال أن املغرب لم يتمكن 
من أن يصبح مصدرا خالصا لزيت الزيتون قياسا بما يحققه 
منافسوه في منطقة البحر األبيض املتوسط. وما زال إنتاج 
زيـــت الــزيــتــون بــاملــغــرب دون تــوقــعــات الــبــرنــامــج املــوقــع بني 
الدولة واملنتجني، في ظل سياسة املخطط األخضر، حيث كان 

توقع بلوغه 330 ألف طن في العام الحالي، 2020.

الجزائر: شبح الغلق يخيف 
الطبقتين الهشة والوسطى

)Getty /(اإلغالق يعيد القطاعات االقتصادية إلى الجمود )بالل بنسالمGetty( توقعات بارتفاع إنتاج الزيتون في العام الحالي إلى 1.6 مليون طن

المنافسة الخارجية تعصر زيتون المغرب

الفقراء وأصحاب الطبقة 
الوسطى في الجزائر 

األكثر خوفًا من العودة 
إلى غلق االقتصاد، وما 
يترتب عليه من تداعيات 

سلبية على معيشتهم

تأجيل جزئي لرواتب 
موظفي »األونروا«

أعلن، أمس االثنني، املفوض العام لوكالة 
األمم املتحدة إلغاثة وتشغيل الالجئني 

الفلسطينيني في الشرق األدنى )األونروا( 
فيليب الزاريني، أن الوكالة مضطرة، 

نتيجة عدم توفر األموال الكافية واملوثوقة 
من الدول املانحة في األمم املتحدة، ألن 

تؤجل جزئيًا دفع رواتب 28000 موظف 
وموظفة، بما يشمل العاملني في الرعاية 

الصحية واملعلمني، وأنها تحتاج إلى تأمني 
70 مليون دوالر أميركي لكي تتمكن 

من دفع الرواتب كاملة لشهري نوفمبر/
تشرين الثاني وديسمبر/كانون األول. 

: »على الرغم من 
ً
وصرح الزاريني قائال

جميع جهودنا لتأمني املوارد الالزمة 
التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل 
برامجنا اإلنسانية واإلنمائية، إال أنني 

وبأسى شديد أعلمت عاملينا، أمس، بأنه 
ال يوجد لدى األونروا موارد مالية كافية 

حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا 
الشهر«. 

العراق سيزيل عقبات 
دخول الشركات السعودية
تعهدت الحكومة العراقية، بإزالة العقبات 

أمام دخول الشركات االستثمارية 
السعودية إلى البالد. جاء ذلك في 

اجتماع عقده رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي مع أعضاء املجلس التنسيقي 
العراقي السعودي في العاصمة بغداد، 

أول من أمس، ملناقشة الخطط التنفيذية 
لالتفاقيات املوقعة بني البلدين، وفق بيان 
صادر عن الحكومة العراقية. وأفاد البيان 

بأن الكاظمي لفت إلى الفرص االستثمارية 
املتاحة أمام الشركات السعودية، مشيرا 

إلى »سعي الحكومة إلى تذليل كل العقبات 
أمام الشركات التي ترغب في االستثمار 

في العراق«. كما أوضح »أهمية تفعيل 
بعض املشاريع املشتركة بني البلدين، 

ضمن إطار الجامعة العربية، فضال عن 
تطوير العمل في السوق النفطية«. 

وكان العراق والسعودية، شكال لجنة 
خاصة بني البلدين في يوليو/تموز 

املاضي، بهدف بحث امللفات االقتصادية 
واالستثمارية. واألحد، بدأ وفد سعودي 

برئاسة وزير البيئة عبد الرحمن الفضلي، 
زيارة للعراق، يضم وزراء الصناعة بندر 

بن إبراهيم الخريف، والنقل، ومؤسسة 
النقد العربي السعودية، وهيئة التجارة 

الخارجية.

جمارك بكين تعفي الشركات 
من غرامات متأخرة

أعفت جمارك بكني الشركات من غرامات 
متأخرة بقيمة نحو ستة ماليني يوان 
)حوالي 907800 دوالر أميركي( من 

أجل تخفيف الصعوبات املالية خالل وباء 
كوفيد-19 في عام 2020، وفق ما أظهرت 
بيانات من جمارك بكني. وخالل النصف 

األول من هذا العام، واجهت الشركات 
الصينية صعوبات في التشغيل ودوران 

رأس املال نتيجة تأثرها بالوباء.
ولتخفيف الضغوط على الشركات، طرحت 

جمارك بكني سياسة تسمح للشركات 
بتأخير دفع الضرائب لثالثة أشهر مع 

اإلعفاء من الغرامة املتأخرة ذات الصلة. 
وحسب وكالة األنباء الصينية )شينخوا(، 

تعاطت جمارك بكني مع أكثر من 200 
مليون يوان من املدفوعات الضريبية 

املتأخرة للشركات حتى اآلن هذا العام، 
بحسب البيانات.

تعاون اقتصادي 
بين إيران وأفغانستان

أكد وزير الطاقة اإليراني، رضا أردكانيان، 
خالل لقائه مع ممثلة األمم املتحدة الخاصة 

في أفغانستان، ديبورا ليونز، أن تعزيز 
التعاون االقتصادي بني البلدين هو أحد 
أهم متطلبات تحقيق التنمية املستدامة 

واألمن اإلقليمي. ولدى لقائه ممثلة األمم 
املتحدة الخاصة في أفغانستان ورئيسة 

بعثة األمم املتحدة لتقديم املساعدة إلى 
أفغانستان )UNAMA(، ديبورا ليونز، 

أشار أردكانيان إلى احتياجات هذا البلد، 
والطاقات االقتصادية والخبرة املتوفرة لدى 

إيران للمساعدة على تحقيق التقدم في 
املجاالت العلمية والصناعية واالقتصادية 

في أفغانستان، في إطار منظمات األمم 
املتحدة. وأكد وزير الطاقة بصفته رئيس 

لجنة التعاون االقتصادي املشتركة بني 
إيران وأفغانستان، على تطوير التعاون بني 

البلدين.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

200
قالت وزارة العمل الجزائرية 
ألف   200 إحصاء  جرى  إنه 
مداخيل  دون  من  عامل 
إلى  مـــارس/آذار  منذ  مالية 
المنصرمين،  تموز  يوليو/ 
عملهم  فقدوا  ألفًا  و50 
عامل  ــف  أل و180  نهائيًا، 
بين  تأخرًا  رواتبهم  شهدت 

شهرين وثالثة أشهر.

تقارير عربية

تجارةاقتصاد الناس

ــون،  ــ ــيــ ــ ــ ــال مـــتـــعـــامـــلـــون أوروب ــ قــ
املـــؤســـســـة  إن  االثـــــنـــــني،  أمــــــس 
في  الــخــارجــيــة  للتجارة  الــعــامــة 
سورية طرحت مناقصة عاملية 
لـــشـــراء 25 ألـــف طـــن مـــن األرز 
األبيض. وأضافت أن املناقصة 
ديسمبر/ من  الثاني  في  غلق 

ُ
ت

املــقــبــل. وحــســب  األول  كـــانـــون 
أرزا  املــنــاقــصــة  رويـــتـــرز، تطلب 
أبــيــض قــصــيــر الــحــبــة، صينيا 
غــلــقــت مناقصة 

ُ
وأ أو مــصــريــا. 

ألفا و400  منفصلة لشراء 39 
فــي  األبـــــيـــــض  األرز  مـــــن  طـــــن 
ــثــانــي.  ال نــوفــمــبــر/تــشــريــن   23
ــتــــورد الـــنـــظـــام الــــســــوري  ويــــســ
معظم االحتياجات الغذائية من 
الــخــارج، وســط تــدهــور اإلنــتــاج 
الزراعي، في ظل تواصل الحرب 
ــا الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــهــ ــاتــ ــيــ ــداعــ وتــ
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات. ويــعــانــي 
الـــســـوريـــون مـــن مـــوجـــات غــالء 
الغذائية  السلع  متتالية ملختلف 

الضرورية.

مناقصة 
سورية 

لشراء األرز
عدن ـ محمد راجح

اختطاف  فيه عملية  الــذي تستمر  الوقت  في 
وعزل جزيرة سقطرى اليمنية االستراتيجية 
الــتــوالــي، تشير عديد  عــلــى  الــخــامــس  للشهر 
املــــــصــــــادر إلـــــــى تــــمــــدد عـــمـــلـــيـــات االســــتــــيــــاء 
والنهب والتجريف التي تطاول أهم مواقعها 

وثرواتها الطبيعية والسياحية والسمكية.
الجنوبي  االنتقالي  املجلس  سلطات  وتحكم 
بدعم إماراتي السيطرة على الجزيرة اليمنية 
التي تعد محل أطماع واسعة من قبل تحالف 
الحرب في اليمن، وذلــك بعد استيائها على 
ــتـــي تــعــد  مـــؤســـســـات الــــدولــــة فــــي الـــجـــزيـــرة الـ
املــحــافــظــة رقـــم 22 فــي الــيــمــن، وإغــاقــهــا أمــام 
الصيادين  وتشريد  املنافذ  كافة  من  أبنائها 
ــز الــصــيــد  ــ ــراكـ ــ ــاف عـــمـــل مـــؤســـســـات ومـ ــ ــقـ ــ وإيـ

العاملة في الجزيرة. الهيئة العامة للمصائد 
السمكية في محافظة أرخبيل سقطرى كانت 
الخصوص،  بهذا  لها  اجتماع  فــي  قــد كشفت 
عــــن تـــنـــام كــبــيــر لــعــمــلــيــات الـــنـــهـــب والــصــيــد 
إذ  السمكية،  الــثــروة  يــجــرف  الـــذي  العشوائي 
وجهت دعوة في هذا الصدد إلى تفعيل دور 
العشوائي  الصيد  لوقف  والتفتيش  الــرقــابــة 

ــارج الــجــزيــرة  ــ مـــن قــبــل ســفــن وقــــــوارب مـــن خـ
أضرت بالقطاع السمكي.

وطــــالــــب اجــــتــــمــــاع لــلــهــيــئــة بــالــتــنــســيــق بــني 
بما فيها حرس  األمنية والعسكرية  األجهزة 
الـــشـــواطـــئ وخـــفـــر الـــســـواحـــل لــضــبــط الــســفــن 
ــارج  ــن خــ ــة مــ ــادمــ ــقــ ــوارب األجـــنـــبـــيـــة والــ ــ ــقــ ــ ــ وال
سقطرى واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقها.

ــادت مـــصـــادر مــطــلــعــة عــامــلــة فـــي الــقــطــاع  ــ وأفــ
اليمنية  الــجــزيــرة  بــأن  فــي سقطرى،  السمكي 
تــعــرضــت لــغــزو واســـع خـــال األشــهــر القليلة 
ــة لــلــســفــن األجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي ال يــعــرف  ــيـ املـــاضـ
باستمرار  اليمنية  املــيــاه  وتــدخــل  مــصــدرهــا 
اقتحام صيادين  إلــى  مــريــب. إضــافــة  وبشكل 
ــداد كــبــيــرة، كــمــا تــحــدثــت هــذه  ــأعـ لــلــجــزيــرة بـ
»العربي الجديد«، ومن ثم الخروج  املصادر لـ
ظــل تسهيل جهات  فــي  البحرية  املــنــافــذ  عبر 

وتشكيات  إمــاراتــيــة  أنــهــا  يعتقد  عــســكــريــة، 
الجنوبي  االنــتــقــالــي  للمجلس  تــابــعــة  أخـــرى 
فــي سواحل  وتتمركز  أبــوظــبــي  تدعمه  الـــذي 
وشــواطــئ الــجــزيــرة وبــعــض املــواقــع واملــرافــق 

األخرى في الجزيرة اليمنية. 
وتــتــهــم الــســلــطــات املــحــلــيــة فـــي ســقــطــرى تلك 
السفن والقوارب التي يقدر عددها بالعشرات، 
من  والتهرب  للجزيرة  املحلية  املـــوارد  بنهب 
دفع العائدات املقررة للدولة، خصوصا لسفن 
الصيد التي تدخل املياه اليمنية حول أرخبيل 
سقطرى، وما تقوم به من صيد غير مشروع 

يهدد الحياة البحرية في املنطقة بشكل عام.
وشكل استياء حلفاء اإلمارات على الجزيرة 
ــي تــنــفــيــذ اتـــفـــاق  الــيــمــنــيــة عــقــبــة رئـــيـــســـيـــة فــ
الرياض املبرم بني الحكومة اليمنية واملجلس 
القوات  أثر سيطرة  الجنوبي، على  االنتقالي 
أبوظبي  تدعمها  التي  العسكرية  واملجاميع 
على املؤسسات واملرافق الحكومية وتقويض 

عمل السلطات املحلية في املحافظة.
في السياق، قال لطف الحدب، وهو من سكان 
الـــجـــزيـــرة وعـــضـــو فـــي الــجــمــعــيــة الــتــعــاونــيــة 
من  ممارسته  تتم  ما  إن  بالجزيرة،  السمكية 
إجراءات واالستياء على أهم املرافق واملواقع 
ليس فقط السواحل ومراكز الصيد السمكية 
والطبيعية  االقــتــصــاديــة  املــواقــع  بــل مختلف 
والخدمية، أدى إلى تشرد كثير من الصيادين 
الحدب  وملــح  العمل.  عن  وتوقفهم  والعاملني 
»العربي الجديد«، إلى أن من يقف  في حديث لـ
فــي وجــه هــذا التجريف واالســتــيــاء والنهب 
إذ  واملاحقات،  والتهجير  لاعتقال  يتعرض 
الجزيرة  أبناء  من  الصيادين  عشرات  أصبح 
يــســتــطــيــعــون مــمــارســة عملهم  مــشــرديــن وال 
املــعــتــاد فــي مــراكــز ومــواقــع الــصــيــد الرسمية 
املحددة في املياه اليمنية.  وحسب إحصائية 
رســمــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
فــقــد وصــــل عــــدد الـــصـــيـــاديـــن والـــعـــامـــلـــني في 
ــن تــــأثــــروا أو فـــقـــدوا  ــذيــ ــاع الــســمــكــي الــ ــطـ ــقـ الـ
مــصــادر دخــلــهــم جـــراء الــحــرب والــقــصــف إلــى 
ألفا  ألـــف صــيــاد و102 مــوظــف و21  نــحــو 30 
مـــن األيــــــدي الــعــامــلــة املـــســـاعـــدة. كــمــا تسبب 
متوسط  نسبة  تدني  فــي  القطاع  هــذا  تضرر 

االستهاك من األسماك سنويا للفرد الواحد 
كان  حيث   ،%80 بنسبة  اليمن  مستوى  على 
مــتــوســط مـــا يــحــصــل عــلــيــه الـــفـــرد حـــوالـــي 14 
كــلــغ ســنــويــا، بــســبــب الــتــأثــيــرات الــنــاتــجــة عن 
اســتــهــداف الــقــطــاع الــســمــكــي، حــســب بــيــانــات 
رســمــيــة. وتــشــهــد األســـــواق الــيــمــنــيــة ارتــفــاعــا 
كبيرا في أسعار األسماك مع تراجع عمليات 
اإلنتاج والتصدير والصعوبات التي فرضتها 
الـــحـــرب فـــي نــقــل األســـمـــاك مـــن مـــراكـــز الصيد 
املحافظات  بقية  إلــى  الساحلية  املــنــاطــق  فــي 
واملــنــاطــق الــيــمــنــيــة. وال يــتــوقــف مــا تتعرض 
لــه سقطرى عند هــذا الحد بــل يــطــاول جميع 
املـــواقـــع االقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاحــيــة لــلــجــزيــرة 
املتنوعة  ــوارد  واملــ بــالــثــروات  الغنية  اليمنية 
ــع الــســيــاحــيــة والــنــبــاتــات  ــواقــ ــعـــددة واملــ ــتـ واملـ
ــاك، مثل  ــمـ ــــادرة مـــن األسـ ــادرة وأصـــنـــاف نـ ــنـ الـ
ـــروخ، الـــــــذي تـــســـتـــهـــدفـــه شــــركــــات صــيــد  ــشـــ ــ الــ
إمــــاراتــــيــــة فــــي مـــوســـم اصــــطــــيــــاده. ويــتــحــدث 
بن مسلم، وهــو من  فهد  االجتماعي  الناشط 
املعيشية  األزمـــات  عــن عديد  سكان سقطرى، 
ــاة ســـكـــان الــــجــــزيــــرة مــن  ــانـ ــعـ الـــتـــي فـــاقـــمـــت مـ
والغاز  والــديــزل  البنزين  املعروض من  نقص 
ــفــــاع مــضــاعــف فـــي أســـعـــارهـــا،  وبـــالـــتـــالـــي ارتــ
إضـــافـــة إلــــى غــــاء واســـــع فـــي أســـعـــار الــســلــع 
اعــتــاد سكان  والــتــي  الــغــذائــيــة واالستهاكية 
الجزيرة أن تكون مستقرة ومتوفرة ومتاحة 
ويرى  املعيشية.  احتياجاتهم  تلبي  بكميات 
أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديثه  بــن مسلم 
القطاع  كبير على  أثـــرت بشكل  الــوقــود  أزمـــة 
ــرى  ــ ــ خـ

َ
ــــات ا ــاعـ ــ ــــطـ ــي فـــــي ســــقــــطــــرى وقـ ــ ــ ــزراعـ ــ ــ الـ

ــادي عــامــلــة فــاقــمــت مــعــانــاتــهــم  ــ تــســتــوعــب أيــ
بــشــكــل كــبــيــر. وتــشــهــد ســقــطــرى احــتــجــاجــات 
مـــتـــواصـــلـــة مــــن قـــبـــل مــواطــنــيــهــا عـــلـــى تــــردي 
األوضاع في الجزيرة والعبث الذي يطاولها، 
في حني يطالب محتجون من أبناء سقطرى 
ــع الـــــراهـــــن الـــــــذي يــفــاقــم  ــلـــوضـ ــد لـ ــ بــــوضــــع حـ
مــعــانــاتــهــم املــعــيــشــيــة. بــــــدوره، يــــرى الــبــاحــث 
ــبـــد الـــــوهـــــاب الـــشـــرجـــبـــي، أن  االقــــتــــصــــادي عـ
ــا يـــجـــري فــــي ســـقـــطـــرى كـــــان مــتــوقــعــا مــنــذ  مــ
اختطافها وعزلها وإغاقها من جميع املنافذ 

وخضوعها لسيطرة حلفاء اإلمارات.
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)Getty( اتهامات لإلمارات بتخريب الثروة السمكية في الجزيرة

الكويت ــ أحمد الزعبي

ذكــــــر تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي اطـــلـــعـــت عــلــيــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن مــتــوســط راتــب 
املواطن الكويتي في القطاع الحكومي 
ارتفع بنسبة 20 باملائة خال السنوات 
الخمس املاضية، فيما بلغ خال العام 
آالف دوالر   5 مــــن  ــقـــرب  يـ مــــا  ــاري  ــجــ الــ
ــاوالت  ــحـ ــم مـ ــ ــك رغـ ــ ــأتــــي ذلـ ــا. ويــ شـــهـــريـ
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة مــعــالــجــة األزمــــة 
تداعيات  بسبب  تفاقمت  الــتــي  املــالــيــة 
ــلــــى االقــــتــــصــــاد،  ــة كــــــورونــــــا عــ ــائــــحــ جــ

ومساعيها إلصاح امليزانية.
ــه إدارة  ــدتـ وتــضــمــن الــتــقــريــر الـــــذي أعـ
االقتصاد الكلي التابعة ملجلس الوزراء 
الكويتي، أن إجمالي قيمة بند الرواتب 
فـــي املــيــزانــيــة الــعــامــة لــلــدولــة فـــي عــام 
2015 كان 33.8 مليار دوالر، فيما ارتفع 

إلى 40 مليار دوالر في عام 2020.
راتــب  متوسط  أن  إلــى  التقرير  وأشـــار 
املـــواطـــن الــكــويــتــي فـــي عــــام 2015 كــان 
املتوسط  هــذا  قفز  فيما  دوالر،  آالف   4
خال السنوات الخمس املاضية ليصل 
أن  عـــن  كــشــف  كــمــا  آالف دوالر،   5 إلــــى 
ــب املــــواطــــن الـــكـــويـــتـــي فــــي الــقــطــاع  ــ راتــ
الــــخــــاص يـــزيـــد عــــن راتــــــب نـــظـــيـــره فــي 

القطاع الحكومي.
وبـــلـــغ مــتــوســط راتـــــب الــكــويــتــي الـــذي 
يعمل في شركات القطاع الخاص بعد 
الــذي  الوطنية  العمالة  دعــم  احــتــســاب 
تقدمه الــحــكــومــة، مــا يــقــرب مــن 7 آالف 

دوالر، حسب بيانات رسمية.
على جــانــب آخـــر، أكــد مــســؤول كويتي 
»العربي الجديد«، أن الحكومة تسعى  لـ
امليزانية  في  البنود  كافة  تقليص  إلــى 
من أجل معالجة العجز املتفاقم بسبب 
أزمـــــــة كــــــورونــــــا، مـــشـــيـــرا إلــــــى أن بــنــد 
الــــرواتــــب هـــو أكــبــر بــنــد فـــي املــيــزانــيــة، 
حيث بلغ ما يقرب من 40 مليار دوالر 
في ميزانية العام الجاري 2020/ 2021.

وأشــار املصدر الــذي رفــض ذكــر اسمه، 

أن الـــحـــكـــومـــة تـــســـتـــهـــدف خـــفـــض بــنــد 
الرواتب في امليزانية بنسبة 25 باملائة 
ليصل إلـــى 30 مــلــيــارا فــقــط، الفــتــا إلــى 
ألـــف  أكـــثـــر مــــن 14  ــدمــــات  ــاء خــ ــهــ أن إنــ
وافــــد يــعــمــلــون فـــي مــخــتــلــف الــــــوزارات 
والهيئات الحكومية سيقلص امليزانية 

بنسبة 10 باملائة.
املـــــصـــــدر أن إجــــمــــالــــي رواتـــــــب  وأكـــــــــد 
القطاعات  الذين يعملون في  الوافدين 
الحكومية بلغ ما يقرب من 4 مليارات 
الوافد  راتــب  بلغ متوسط  فيما  دوالر، 
في القطاع الحكومي ما يقرب من 2500 

دوالر.
الــحــكــومــة تستهدف وقــف  أن  وأوضــــح 
الــتــعــيــيــنــات فـــي الـــــــــوزارات والــهــيــئــات 
ما  عــام 2025، وهــو  الحكومية بحلول 
ســيــخــفــض بــنــد الــــرواتــــب الـــــذي يمثل 
عــبــئــا عــلــى املــيــزانــيــة، فــيــمــا شـــدد على 
أن إصــــاح املــيــزانــيــة لـــن يــقــتــصــر على 
تقليص بند الرواتب فقط، حيث ستبدأ 
الـــحـــكـــومـــة فــــي إجـــــــــراءات أخـــــــرى، مــثــل 
تقليص الدعم وزيــادة الرسوم وفرض 
شهر  بحلول  املــضــافــة  القيمة  ضريبة 

إبريل/ نيسان 2021.
مـــن جــانــبــه، قــــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
»الـــعـــربـــي  ـــ ــى، لـ ــ ــوسـ ــ ــلـــي املـ الـــكـــويـــتـــي عـ
امليزانية  الرواتب في  إن بند  الجديد«، 
الــعــامــة لــلــدولــة تــضــخــم بـــصـــورة غير 
ــنــــوات املـــاضـــيـــة،  مـــســـبـــوقـــة خـــــال الــــســ
مــشــددا على ضـــرورة عــدم املبالغة في 
مــنــح املـــزايـــا لــلــمــواطــنــني فــي ظــل عجز 
الــــدولــــة عـــن تــوفــيــر الــســيــولــة الــكــافــيــة 

لإلنفاق على البنود األخرى.
ــا املـــوســـى الــحــكــومــة إلــــى إصـــاح  ــ ودعـ
ــام بـــمـــا فــيــهــا بــنــد  ــ املـــيـــزانـــيـــة بــشــكــل عـ
ــــع ضـــــــــرورة وضــــــع آلـــيـــات  الــــــرواتــــــب مـ
القطاع  في  املواطنني  لرواتب  واضحة 
الحكومي، محذرا من أنه في ظل النمو 
املتوقع للتضخم، فقد تضررت شريحة 
كبيرة من املواطنني الذين حصلوا على 
الراتب الحكومي ولن  قــروض بضمان 

ــداد أقــســاطــهــم. وكــانــت  يــســتــطــيــعــوا ســ
أزمــة سيولة خال  قــد شهدت  الكويت 
األشهر املاضية، حيث أكد وزير املالية 
الــكــويــتــي بــــراك الــشــيــتــان أن الــســيــولــة 
حتى  الــرواتــب  لتغطية  تكفي  املتوفرة 
الجاري  الثاني  شهر نوفمبر/ تشرين 
بــســبــب اســتــمــرار انــخــفــاض اإليـــــرادات 

املالية نتيجة انخفاض أسعار النفط.
كما قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ 
صباح الخالد الصباح إنه ليست لدى 
الــرواتــب خال  لــدفــع  الحكومة سيولة 
األشـــهـــر املــقــبــلــة، مـــشـــددا عــلــى أهــمــيــة 
إقرار قانون الدين العام حتى ال تتجه 
الحكومة إلى تسييل أصول الدولة في 

الخارج.
بــــــــــــدوره، أكـــــــد الــــبــــاحــــث االقــــتــــصــــادي 
ــتـــي عـــــــادل الـــفـــهـــيـــد أن الـــوضـــع  ــكـــويـ الـ
ــــذي اعـــتـــاد على  املــعــيــشــي لــلــمــواطــن الـ
الرفاهية لن يتحمل الضغوط الحالية 
والتضخم الناجم عن تداعيات فيروس 
كورونا أو املساس براتبه بأي شكل من 
األشـــكـــال، خــصــوصــا فــي ظــل الــدعــوات 
الرواتب  بخفض  تطالب  التي  األخيرة 

تحت شعارات إصاح امليزانية.
ــــال اتــــصــــال هــاتــفــي  ــال الـــفـــهـــيـــد، خـ ــ وقــ
الــزيــادة غير  إن  الجديد«،  »العربي  مع 
ــارات  ــ ــجـ ــ املـــســـبـــوقـــة فــــي األســــعــــار واإليـ
الشهرية ذات القيمة املرتفعة فضا عن 
املواطن  تجعل  مختلفة،  شهرية  أعباء 
ــــب فــــي هـــذه  ــرواتـ ــ ال يــتــحــمــل خـــفـــض الـ

املرحلة.
وأضـــاف أن البعض ينظر إلــى ارتــفــاع 
قيمة راتب املواطن وال يدرك أن تكاليف 
مرتفعة  الكويت  فــي  املعيشية  الحياة 
لــلــغــايــة، مــشــيــرا إلـــى أن املـــواطـــن لــديــه 
كــبــيــرة تستنزف  احــتــيــاجــات شــهــريــة 

راتبه.
وتــعــانــي الــكــويــت مــن هــبــوط كبير في 
اإليــرادات املالية في ظل تراجع أسعار 
النفط عامليا وتداعيات جائحة كورونا 

على مختلف القطاعات االقتصادية.

أجورمال وسياسة

سفن وقوارب من 
خارج الجزيرة تدخل 

للشواطئ بدون رقابة

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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موسى مهدي

ــدأ  ــ ــ ــر بـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ وســـــــــــــط ارتـــــــــــيـــــــــــاح كــ
ــهـــم فــي  ــعـــامـــاتـ املــــســــتــــثــــمــــرون تـ
أسواق املال العاملية أمس االثنني، 
للبورصات  الرئيسية  املــؤشــرات  لبست  إذ 
حلة خــضــراء، ولــكــن قــد تــكــون أســـواق املــال 
الــنــاشــئــة األكــثــر ارتــيــاحــا، إذ كــســب مؤشر 
نــســبــة  الـــنـــاشـــئـــة  لــــأســــواق  أس«  ســــي  »أم 
1.3%، وهــو أعلى معدل له منذ عــام 2018. 
الناشئة  العمات  ارتفع سعر صــرف  كذلك 
مقابل الدوالر في معظم دول آسيا وأميركا 
ــواق املــنــطــقــة الــعــربــيــة، لكن  ــ الــاتــيــنــيــة وأسـ
تتعرض لضغط  كانت  التي  الـــدول  عمات 
الرئيس ترامب  تجاري كبير من قبل إدارة 
حصدت أكبر املكاسب، وعلى رأسها البيزو 

املكسيكي. 
ــة إلـــى  ــ ــرونـ ــ وتـــتـــوقـــع املـــكـــســـيـــك أن تــــعــــود املـ
عاقاتها التجارية مع أميركا، في ظل اإلدارة 
األمــيــركــيــة، خــافــا لــلــتــوتــرات الــتــي شابتها 
على عهد الرئيس تــرامــب.  وتــوقــع مصرف 
األميركي  االستثماري  ستانلي«  »مــورغــان 

ــل الــعــمــات  ــرة لــلــعــمــاء، أن تـــواصـ ــذكـ فـــي مـ
بايدن  انتخاب جو  استفادتها من  الناشئة 
إلى  زبائنه  ودعــا  املتحدة،  للواليات  رئيسا 

املــراهــنــة على الــيــوان. وتــراجــع سعر صرف 
الدوالر إلى أقل مستوى له في 10 أسابيع في 
تعامات منتصف الظهيرة في لندن، حسب 
ــرز. وتــشــيــر بـــيـــانـــات نــشــرة  ــتــ مــــؤشــــرات رويــ
»مورنينغ ستار« األميركية إلى أن األسواق 
الناشئة عانت من هروب االستثمارات خال 
الـــعـــام الــــجــــاري، إذ هــــرب مــنــهــا نــحــو  25.8 
مــلــيــار دوالر مـــن  صــنــاديــق األســهــم ونحو 
السندات.  مــن صناديق  دوالر  مــلــيــارات   9.2
لــكــن مـــع تـــواصـــل الــتــوقــعــات حـــول اكــتــســاح 
الرئاسية  لانتخابات  الديمقراطي  الحزب 
فـــي أمـــيـــركـــا، بــــدأ املــســتــثــمــرون رحــلــة عـــودة 
التدفقات  لشراء األصــول الخطرة، وارتفعت 
ــّدر  ــقـ األجـــنـــبـــيـــة فــــي األســــــــواق الـــنـــاشـــئـــة. ويـ
األسبوع  تقرير  فــي  الــدولــي  التمويل  معهد 
ت 

ّ
خ

ُ
ض دوالر  مليار   17.9 نحو  أن  املــاضــي، 

أكتوبر/  خــال شهر  الناشئة  األســــواق  فــي 
تشرين األول املاضي. 

االستثماري  املحلل  قــال  الــشــأن،  ذات  وفــي 
فــي  ــاد  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ أســــــتــــــاذ  آش،  ــوثــــي  ــمــ ــيــ تــ
جــامــعــة مــانــشــســتــر الــبــريــطــانــيــة »إن فــتــرة 
رئــاســة تــرامــب لــم تكن جــيــدة بالنسبة إلى 
ــتـــجـــارة الــعــاملــيــة بــســبــب الــســيــاســة  نــمــو الـ
الحمائية«. ومن املتوقع أن تشهد األسواق 
الــدوالريــة  الــنــاشــئــة عـــودة قــويــة للتدفقات 
مـــن قــبــل املــــصــــارف األمــيــركــيــة وصــنــاديــق 
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انــعــكــســت الــتــغــيــرات فــي تــركــيــا، أمـــس األول، 
عــلــى ســعــر صــــرف الــلــيــرة الـــتـــي تـــهـــاوت هــذا 
العام لتخسر أكثر من 30% من قيمتها، فما 
ــال الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي مــحــافــظ املــصــرف  ــ إن أقـ
ــر املــالــيــة  ــ ــراد أويــــصــــال وعــــني وزيـ ــ املــــركــــزي مـ
ــر املــــال  ــ ــّدم وزيــ ــقــ ــال، وتــ ــبــ ــق، نـــاجـــي آغــ ــبــ األســ
لــيــل األحــــد، حتى  الــبــيــرق باستقالته  بــــراءت 
اإلثنني  لتفتتح أمس  الليرة بالتحسن،  بدأت 
عن   %0.2836 بنسبة  متحسنة   ،8.228 على 
إقفال األحد وتستمر في التحسن لتقترب من 
بنسبة  مرتفعة  الواحد  للدوالر  ليرات   8.097
التي  لــلــقــرارات  ــواق  األســ وتــتــرقــب   .%1.6916
ســتــصــدرهــا لجنة الــســيــاســة الــنــقــديــة فــي 19 

نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ويـــــــرى أســــتــــاذ املـــالـــيـــة فــــي جـــامـــعـــة بـــاشـــاك 
تغيير  أن  شعبو،  فـــراس  بإسطنبول،  شهير 
املسؤولني، وزير املال ومحافظ املركزي، يدل 
عــلــى تــغــيــيــر الــســيــاســة املــالــيــة والــنــقــديــة في 
تركيا، وهو ما تلقفه السوق املنتظر، خاصة 
بعد صمت املركزي ألكثر من شهر، واقتصار 
بالتصريحات  الصرف  سعر  تراجع  معالجة 
ــان  ــة كـ ــريـ ــظـ الـــســـيـــاســـيـــة وخــــطــــط وبـــــرامـــــج نـ

يطرحها وزير املال املستقيل، براءت البيرق.
»الــعــربــي الــجــديــد« مــا إن  ويــضــيــف شــعــبــو لـــ
السوق واملستثمرون، بعد تصريحات  أحس 

قال البنك املركزي الفرنسي، أمس االثنني، إن 
النشاط االقتصادي في الباد يشهد تراجعا 
بــنــســبــة 12 بــاملــئــة هــــذا الــشــهــر عـــن مــســتــواه 
الطبيعي بعد دخول الباد في إجراءات عزل 
عام للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك 
الحكومة  وفرضت  العام.  هــذا  الثانية  للمرة 
ــتـــوبـــر/ تــشــريــن  اإلغــــــاق الـــجـــديـــد فـــي 30 أكـ
األول، لكبح ارتفاع حاالت اإلصابة الجديدة 
بــالــفــيــروس، لــكــن الــقــيــود  تــعــد أقـــل صــرامــة 
من املرة األولــى. وفرنسا ثاني أكبر اقتصاد 
الــيــورو بعد أملانيا ويــقــدر حجم  فــي منطقة 
اقتصادها بنحو 2.6 تريليون دوالر، حسب 
تــقــديــرات الــعــام الــجــاري، 2020. وقـــال البنك 
املركزي الفرنسي إنه من املتوقع أن ينخفض 
الــنــشــاط االقــتــصــادي  بنسبة 12 بــاملــئــة عن 
أسوأ  لذلك، وهو  نتيجة  العادية  املستويات 
أكتوبر/ تشرين  باملئة في  أربعة  من تراجع 
األول املـــاضـــي، لــكــنــه أفــضــل مـــن خـــســـارة 31 
باملئة شهدها في إبريل/ نيسان خال أحد 

أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا. 
وقال محافظ البنك املركزي فرانسوا فيلوروا 
دو جالو، لراديو »آر.تــي إل« الفرنسي: »قبل 
املوجة الثانية كنا نعتقد أننا سنشهد ركودًا 
أقل بقليل من تسعة باملئة، لكننا اآلن نتوقع 
أن يكون بني تسعة وعشرة باملئة لعام 2020 
الفرنسي  املركزي  بأكمله«. ويتوقع املصرف 
 
ً
ــات الـــتـــي تــتــطــلــب تــعــامــا ــدمـ أن تـــكـــون الـــخـ
مباشرًا مــع العماء هــي األكــثــر تــضــررًا، وأن 
يتراجع النشاط بنسبة  40 باملئة في قطاعات 
الجملة والتجزئة والنقل والفنادق واملطاعم. 

ويــعــانــي االقــتــصــاد الــفــرنــســي مــنــذ ســنــوات 
مــن ضعف النمو االقــتــصــادي، وهــو مــن بني 
االقتصادات األوروبية التي لم تتعاف تماما 
من أزمة ديون اليورو، كما أنه خسر واحدة 
من أهــم مكوناته إلــى جانب الصناعة خال 
العام الــجــاري، وهــي السياحة التي عــادة ما 
تــرفــع حجم اإلنــفــاق فــي الــخــدمــات واملتاجر 
الفرنسية. وتنعش السياحة الفرنسية، التي 
تحت ضربات جائحة  العام  بداية  منذ  تئن 
كورونا، قطاعات مهمة، مثل الفنادق وحركة 
ــاعــــم والــــخــــدمــــات الـــخـــاصـــة  الـــتـــســـوق واملــــطــ
بــالــتــنــقــل وإيــــجــــارات الـــعـــقـــارات. كــمــا تعاني 
الصادرات الفرنسية في الوقت الراهن كذلك 

من حملة املقاطعة العربية للمنتجات. 
وتعتمد الصادرات الفرنسية بدرجة رئيسية 
التي استوردت  على دول االتحاد األوروبــي 
نحو 52% من الصادرات الفرنسية في العام 
داخــل  فرنسا  أن حصة  غير   ،2019 املــاضــي، 
االتـــحـــاد تــراجــعــت نــســبــيــا، بــســبــب املنافسة 
الــشــرســة الــتــي تجدها مــن هــولــنــدا وأملــانــيــا. 
ــا مــــن الـــســـوق  ــرنـــسـ ــة فـ ــا تــــراجــــعــــت حـــصـ ــمـ كـ
العاملي بنسبة 2.8% خال العقدين املاضيني 
الصينية  للمنتجات  القوي  الصعود  بسبب 
فـــي أســـــواق أوروبـــــــا، وكـــذلـــك بــســبــب ضعف 

تنافسية السلع الفرنسية.
املـــســـتـــوردة للمنتجات  الـــــدول  تــرتــيــب  وفـــي 
الفرنسية، تعد أملانيا أكبر مستورد ثم تليها 
ثم  إيطاليا،  ثم  األميركية،  املتحدة  الــواليــات 
الـــدول وحدها  إســبــانــيــا، ثــم بلجيكا، وهـــذه 
استوردت نحو 44.6% من السلع الفرنسية. 
ــة، ســجــلــت  ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ ـــب الــــبــــيــــانــــات الــ ـــســ وحــ
ــادرات الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا أكــبــر  ــ ــــصــ الــ
الــتــراجــعــات بــســبــب املــنــافــســة الــتــي تــجــدهــا 
مــنــذ ســـنـــوات مـــن الــصــني وروســـيـــا. وحــســب 
الفرنسية  السلع  حصة  تراجعت  الــبــيــانــات، 
تـــســـتـــورده  ــا  ــن مـــجـــمـــوع مــ بــنــســبــة 5.6% مــ

أفريقيا من السلع.
)العربي الجديد، رويترز(

ثمة خطة  أن  آغــبــال،  ناجي  الجديد،  املحافظ 
ووعـــــودا خـــال اجــتــمــاع املـــركـــزي بــعــد عشرة 
أيـــــام، حــتــى انــتــعــشــت الــلــيــرة وزاد األمــــل في 
رائــع خال  فرأينا مستوى تحسن  األســــواق، 
أمــس اإلثــنــني وعــلــى نحو مستمر. وحـــول ما 
الجديد  املركزي  محافظ  يستخدمه  أن  يمكن 
ــرارات خـــال االجــتــمــاع  مــن أدوات نــقــديــة أو قــ
املــرتــقــب فـــي 19 الــــجــــاري، يــشــيــر شــعــبــو إلــى 
طــرح سندات  كثيرة، منها  خــيــارات  أن هناك 
وســـيـــكـــون عــلــيــهــا إقـــبـــال إن اســتــمــر تــحــّســن 
سعر الصرف، أو ربما يقرر التشدد في منح 
القروض بعد التسهيات التي رأيناها خال 
ذروة كورونا والتي زادت من معروض الليرة 
في األسواق. ولكن أستاذ املالية شعبو يقول 
إنه »ال يتوقع رفع سعر الفائدة أو رفعه بشكل 
كبير، ألن توجهات املحافظ الجديد متناغمة 
مــــع األهـــــــــداف الـــتـــركـــيـــة الـــعـــامـــة الــــتــــي يــعــبــر 
الرئيس  مقدمتهم  وفـــي  الــســيــاســيــون،  عنها 
أردوغـــــــان«. ويـــبـــنّي املــتــحــدث أن هـــدف تركيا 
العام هو زيادة اإلنتاج والصادرات وتوجيه 
املــــدخــــرات نــحــو االقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي، وهــو 
لتخرج  الـــفـــائـــدة،  ــض ســعــر 

ّ
تــخــف مـــا يجعلها 

املدخرات من صناديق املصارف إلى األسواق 
واإلنتاج، حتى تتمكن تركيا من تحقيق نسبة 
أستاذ  ويــقــول   .%5 بنسبة  املستهدفة  النمو 
لــدى تركيا  املالية شعبو: توجد طــرق كثيرة 
لرفع سعر الليرة. منها التنسيق مع املصارف 
أموالها  لتستثمر  وتقديم طمأنة وضمانات، 
بالقطع األجنبي في السوق التركية، ومعروف 

ــارج، وقـــت ذاك  ــخـ الـ فـــي  بــعــضــهــا يستثمر  أن 
ستنتعش الليرة كثيرًا. وكان محافظ املصرف 
املركزي التركي الجديد، ناجي آغبال، قد أكد 
خــال أول بــيــان لــه »عــلــى مــواصــلــة استخدام 
مع  تماشيا  النقدية  السياسة  أدوات  جميع 
الــهــدف الرئيسي الســتــقــرار األســعــار«، مبينا 
املــركــزي  للبنك  الرئيسية  األهــــداف  »إن  أمــس 
األسعار،  استقرار  على  والحفاظ  ضمان  هي 
وتــمــاشــيــا مـــع الـــهـــدف الــرئــيــســي سنستخدم 
جميع أدوات السياسة بشكل حاسم«، مؤكدًا 
فــي الــوقــت نــفــســه عــلــى »تــعــزيــز االتـــصـــال في 
الشفافية  مبادئ  إطــار  في  النقدية،  السياسة 

واملساءلة والقدرة على التنبؤ«.
من جانبه، يرى أستاذ االقتصاد في جامعة 
أن  الجاسم،  الناصر  عبد  التركية،  مــارديــن 
الـــخـــيـــارات أمــــام مــحــافــظ املـــصـــرف املــركــزي 
أداة سعر  لم يستخدم  إن  الجديد محدودة 
أن 10.25% هو سعر مرتفع  الفائدة، مبررًا 
العالم،  كما  تعيش،  تركيا  لكن  عــام،  بشكل 
ــة كــــورونــــا وتــــراجــــع اإلنـــتـــاج  ــ ارتــــــــدادات أزمـ
الجاسم،  بـــرأي  لـــذا،  والــســيــاحــة.  والتصدير 
ال ضير من رفــع سعر الفائدة مع إجــراءات 
نــقــديــة وحــتــى مــالــيــة أخــــرى، لــبــث الطمأنة 
ــواق وكــســر تــهــاوي الــلــيــرة، مشيرًا  فــي األســ
إلى ضرورة »التناغم بني رفع سعر الفائدة 
ــة فــي الــســوق، ســواء عبر  وضــخ كتل دوالريـ
املصارف  أو حتى  تركيا  أو حلفاء  املــركــزي 
الــخــاصــة، فليس مــن مــخــاطــر- بـــرأيـــه- على 
االحــتــيــاطــي األجــنــبــي بــاملــصــرف املـــركـــزي، 
وإن تراجع بنسبة 30% هذا العام. ويتوقع 
الــــجــــاســــم أن تــتــحــســن جـــمـــيـــع املـــعـــطـــيـــات، 
بعد زوال آثــار وبــاء كــورونــا، إذ تأثرت أهم 
مـــولـــدات الــقــطــع األجــنــبــي فــي تــركــيــا، وهــي 
ــــادرات، وزاد خــلــل املــيــزان  الــســيــاحــة والـــــصـ
الـــتـــجـــاري وتـــراكـــمـــت اســتــحــقــاقــات الـــديـــون 
الــوبــاء،  الــخــارجــيــة، ولــكــن بعد زوال نتائج 
ــادرات الــتــركــيــة والــســيــاحــة،  ــ ــــصـ ســتــعــود الـ

وبالتالي ستتحسن الليرة.

أكبر تراجع للنشاط االقتصادي الفرنسيارتفاع كبير لقيمة الليرة التركية

اإلدارة  ظــــل  فــــي  واملــــعــــاشــــات  االســـتـــثـــمـــار 
الجديدة. وتتوافر لدى املصارف األميركية 
تــرلــيــونــات دوالر  ر بنحو 3.7  تــقــدَّ ســيــولــة 
عائدًا  استثمارية تحقق  قنوات  تبحث عن 
كــبــيــرًا لــهــا فـــي وقــــت تــنــخــفــض فــيــه نسبة 
الــفــائــدة تحت الصفر فــي أوروبــــا، وتـــراوح 
بـــني 0.25 وصـــفـــر فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة. 

الــخــطــرة الـــتـــي تــحــقــق عـــوائـــد مــرتــفــعــة في 
ــواق الــنــاشــئــة، خــاصــة فــي آســيــا التي  ــ األسـ
تحقق نجاحات أكبر في محاصرة جائحة 
الناشئة األخرى  كورونا مقارنة باألسواق 
في أميركا الجنوبية. في هذا الشأن، يقول 
تشارلز روبرتسون، كبير االقتصاديني في 
إن  األميركي،  كابيتال  رينيسنس  صندوق 

أن  يعني  الفائدة  من  الضئيل  املعدل  وهــذا 
املكنوزة  األمــوال  لهذه  االستثماري  العائد 
فــي الــحــســابــات املــصــرفــيــة ســيــكــون متدنيا 
جــدًا فــي أوروبـــا وأميركا خــال مــا بقي من 
الـــعـــام وحــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام املــقــبــل على 
ــك مــن  ــ ــالـــي، ســـيـــرفـــع ذلـ ــقـــديـــر. وبـــالـــتـ ــل تـ ــ أقـ
األصــول  في  األميركية  االستثمارات  معدل 

في  أفضل  الناشئة سيكون  األســـواق  »أداء 
ظــل إدارة جــو بـــايـــدن«. ويـــرى االقــتــصــادي 
روبـــرتـــســـون أن فــــوز الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
مالية  تحفيز  حزمة  سيطلق  باالنتخابات 
ضــخــمــة إلنــــقــــاذ االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي مــن 
تداعيات جائحة كورونا. وفي ذات الصدد، 
يقّدر مصرف »غولدمان ساكس« األميركي 

 حزمة التحفيز املالي التي ستقّرها 
ّ

أن ال تقل
إدارة بايدن عن ترليوني دوالر، وقد تقّر في 
بــدايــة يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــبــاشــرة بعد 

تنصيب الرئيس الجديد بايدن. 
ــذه الـــحـــزمـــة مــن  ــ ــع هـ ــرفـ ــن املـــتـــوقـــع أن تـ ــ ومـ
جاذبية أسواق املال الناشئة، ألنها سترفع 
من حجم السيولة لدى املصارف األميركية، 
وبالتالي ستزيد من التدفقات. وهنالك شبه 
اتــفــاق بــني خــبــراء املــال على أن فــوز الحزب 
الــديــمــقــراطــي سيعمل عــلــى إضــعــاف سعر 
صرف الدوالر أكثر من مستوياته الحالية، 
كذلك سيحافظ على سعر الفائدة املنخفض 
على الدوالر لفترة أطول، وبالتالي ستنتهي 
معاناة العمات الناشئة من الدوالر القوي، 
وســيــدفــع املـــصـــارف األمــيــركــيــة نــحــو شــراء 
ســنــدات الــديــن الــتــي ترتفع عــوائــدهــا خال 
كــذلــك سيغري سعر صرف  املقبلة.  الــفــتــرة 
الــعــمــات الــنــاشــئــة املــرتــفــع مــقــابــل الــــدوالر، 
املستثمرين األميركيني بشراء األصــول في 
األســواق  بعض  لكن  الناشئة.  االقتصادات 
قــد ال تستفيد مــن خــســارة ترامب  الناشئة 
بــســبــب االســتــراتــيــجــيــة الــســيــاســيــة للحزب 
الديمقراطي، ومن بني هذه األسواق روسيا 
ــــل وربــــمــــا تـــركـــيـــا. وال يــســتــبــعــد  ــــرازيـ ــبـ ــ والـ
على  بكني  بايدن  إدارة  تساوم  أن  محللون 
الــعــاقــات وتــشــتــرط عليها خفض  تحسني 

العاقات التجارية مع موسكو. 
 

ّ
ســتــغــض بـــايـــدن  إدارة  أن  الــبــعــض  ويـــــرى 

ــــود الــــتــــجــــاريــــة  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعــــض الـ ـــن بــ ـــرف عـــ ــطـــ الــــ
املفروضة على الصني، إذا وافقت الحكومة 
التجارية  عاقاتها  تقليص  على  الصينية 
ــة والــعــســكــريــة مـــع مــوســكــو،  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ
واتخذت موقفا أكثر برودة من ذي قبل تجاه 
الديمقراطي  الــحــزب  أن  روســيــا. ومــعــروف 

شديد العداء ملوسكو. 
ولكن في كل األحــوال، تشير قــراءات خبراء 
بايدن  إدارة  أن  إلــى  دولــيــة  استراتيجيات 
ستكون مرنة أكثر في تعاملها مع الصني، 
وهــو ما سيفيد األســواق اآلسيوية عموما 
الــتــي كــانــت تــتــهــّيــب الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة 
ــرامـــب. ويــاحــظ  فـــي عــهــد إدارة الــرئــيــس تـ
أن أســهــم الــتــقــنــيــة األمــيــركــيــة الــتــي تتاجر 
ــع آســـيـــا ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا بعد  مـ
تــرجــيــح فـــوز بــايــدن فــي االنــتــخــابــات خــال 
ــــو مــــا يـــؤشـــر عــلــى  تـــعـــامـــات الـــجـــمـــعـــة، وهـ
بني  املستقبلية  العاقات  فــي  أفضل  مسار 

بكني وواشنطن.

بداية  في  األميركية  البورصة  في  الطيران  شركات  أسهم  ارتفعت 
التعامالت بالسوق األميركي، مع أنباء إيجابية حول اللقاح المرتقب 
شأن  ومــن  ــا«.  ــورون »ك لفيروس 
العزلة  يفّك  أن  اللقاح  هذا  نجاح 
عــودة  فــي  ويساهم  الــدولــيــة 
مرة  للتحليق  الــطــيــران  شــركــات 
أخرى دون كوابح. وحسب بيانات 
لقناة »سي أن بي سي« األميركية، 
قفز سهم »أميركان إيرالينز« بنحو 
 ،%18 بنسبة  إيرالينز  ودلتا   %25
فيما صعد سهم »يونايتد إيرالينز« 

بنسبة %20.

ارتفاع أسهم شركات الطيران

تقرير

تحسنت الليرة التركية في 
أسواق الصرف، أمس 

االثنين، بنسبة %0.2836، 
مستفيدة من تصريحات 

محافظ المركزي الجديد 
واستقالة وزير المالية
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في  فروعه  في  640 وظيفة  إلغاء  الفرنسي  أعلن مصرف »سوسييتيه جنرال« 
املـــدن واملــقــاطــعــات الفرنسية. وتــركــزت اإللــغــاءات فــي فــرعــه الــخــاص بالتمويل 
ُيَعّد من أهم البنوك الفرنسية،  واالستثمار. وسبق لهذا املصرف الكبير، الذي 
أن أخطر باضطراره إلى تقليص تكاليف نشاطاته بما قيمته 450 مليون يورو 
بحلول عامي 2023/2022 من أجل رفع مستوى العائد الربحي على نشاطاته. 
تتخذها  التي  التقشفية  السياسة  في سياق  املــذكــورة  الوظائف  إلغاء  ويدخل 
املــصــارف ملــواجــهــة تــداعــيــات جــائــحــة كــورونــا فــي وقـــت يعيش فــيــه االقــتــصــاد 
الفرنسي أكبر تراجع في النمو. ويذكر أن السياسة التقشفية أجبرت املصرف 

على خفض التكاليف وتقليص فروعه العاملية وعدد العاملني فيها.

ارتــفــعــت أربـــاح سلسلة مــاكــدونــالــدز الفصلية خــال الــربــع الــثــالــث مــن العام 
الــجــاري، فيما تــراجــعــت اإليـــــرادات، لكن بــأقــل مــن تــوقــعــات املحللني. وقالت 
أرباحا بقيمة 1.76 مليار دوالر )2.35 دوالر  إنها سجلت  الشركة األميركية 
للسهم( مقارنة بمستوى 1.61 مليار دوالر )2.11 دوالر للسهم( خال الفترة 
نفسها من العام املاضي. وبلغ نصيب السهم من األرباح املعدلة 2.22 دوالر، 
ــرادات  ــ وهـــو مــســتــوى أعــلــى مـــن الــتــوقــعــات عــنــد 1.91 دوالر. وانــخــفــضــت إيـ
تموز وحتى  يوليو/  من  الفترة  في  دوالر  مليارات   5.42 إلــى  »ماكدونالدز« 
 ،2019 من  نفسها  الفترة  خــال  دوالر  مليارات   5.50 مقابل  أيلول  سبتمبر/ 
ومقابل توقعات تراجعها عند 5.40 مليارات دوالر. وتعهدت الشركة بزيادة 
أنــهــا ستواصل  لــلــســهــم. وأوضـــحـــت  إلـــى 1.29 دوالر  ــــاح %3  تــوزيــعــات األربـ
الــقــيــود فــي األســــواق املختلفة مــع اســتــمــرار جائحة »كــورونــا«،  التعامل مــع 
أسواقها  فــي بعض  الطعام  لقاعات  اإللــزامــي  اإلغـــاق  فــي  الجديدة  والقيود 

الدولية مثل فرنسا وأملانيا وبريطانيا وكندا.

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان أمس االثنني، إن الطلب في باده على 
الوقود تعافى تقريبا وعاد إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19، وإن الهند 
ستشهد أسرع نمو الستهاك الطاقة بني جميع االقتصادات الكبيرة في العقود 
املقبلة. وذكر الوزير الهندي في مؤتمر للنفط أن املبيعات املحلية للبنزين وزيت 
الهند، زادت في أكتوبر/ تشرين األول ملستوياتها قبل  الغاز وغــاز الطهو في 
العالم وسط تزايد  الهند ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في  عــام. وتعد 

عدد السكان والطبقة الوسطى. 
وتابع برادان أن حصة الهند من استهاك الطاقة عامليا سترتفع من سبعة باملئة 

حاليا إلى 12 باملئة في 2050.

أخبار في صور

سوسييتيه جنرال يقلّص وظائفه

زيادة أرباح ماكدونالدز 

تعافي الطلب على النفط 
في الهند 

)getty( فرع لمصرف سوسييته جنرال في باريس

)getty( مطعم ماكدونالدز في أوكرانيا

)Getty( محطة وقود في منطقة البنقال في الهند



عبد الحميد اجماهيري

فــي معرض  تــوكــفــيــل ،  دو  أليكسيس  كـــان 
ــّمـــاه »عــــن الــديــمــوقــراطــيــة  حــديــثــه عــمــا سـ
األمــيــركــيــة« قــد رأى فــي الــواليــات املتحدة 
الصورة املثالية لهذا االلتزام النبيل للسلم 
تسميته  على  نتعارف  والـــذي  السياسي، 
الــديــمــقــراطــيــة.  وكــتــب » أعـــتـــرف بــأنــي،   فــي  
ــو أكـــبـــر مـــن أمـــيـــركـــا،   ــا هـ ــت مـ ــ  أمـــيـــركـــا،   رأيـ
الديمقراطية  عــن صــورة  فيها   لقد بحثت 
نفسها«. وأمــام هــذا االعــتــراف الــذي   يعود 
ــــن املـــتـــابـــعـــة  ــدو مـ ــبــ ــــن،   يــ ــرنـ ــ ــة قـ ــ ــرابـ ــ إلــــــى قـ
الكبيرة لكل البشرية مجريات االنتخابات 
ــأن آخـــر األخــبــار  الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، وكـ
كتبت بالفعل في سنة 1853،  تاريخ صدور 
املجلد األول من كتابه، مع تعديل بسيط، 
ربما يقتضيه الفارق الزمني، وهذا الفارق 
إلــى البحث عــن تلك  أن األميركين عـــادوا 
الصورة املثلى في انتخابات رئيسهم، فقد 
االقتراع  نتيجة  اإلعــان عن  سمعنا عقب 
بعودة  الفرح  عن  بقليل،  وقبله  الرئاسي، 

املؤسسات والديمقراطية.
أشـــادت كــامــاال هــاريــس، أول امـــرأة تتبوأ 
»يــوم  منصب نــائــب الــرئــيــس األمــيــركــي، بـــ
ــارت إلـــى الـــقـــول إن  ــ جــديــد ألمـــيـــركـــا«، وصـ
»هـــذه االنــتــخــابــات هــي حـــول مــا هــو أكثر 

مهنا الحبيل

لطاملا قفز هذا السؤال الذي تتبن صحته 
بعد حن: ما الذي يعنيه للعرب تغير مقعد 
الــرئــيــس فـــي الــبــيــت األبـــيـــض؟ فـــي مجمل 
ــات املــتــحــدة  الــســيــاســات ومــصــالــح الــــواليــ
 بعد 

ً
األمــيــركــيــة، كـــان يــبــدو الــجــواب ســهــا

تــجــارب عــديــدة عاشها الــوطــن الــعــربــي. لم 
ــــدة، فــارقــا  يستشعر الـــعـــرب، ولـــو مـــرة واحـ
مركزيا في قضاياهم القومية، أو في واقع 
الــحــريــات والــعــدالــة الــســيــاســيــة املــخــنــوقــة، 
فــي األرض الــعــربــيــة، مــن حــلــفــاء واشــنــطــن 
وقــبــائــل االســتــبــداد الــعــربــي والــعــاملــي. غير 
أنه في التفاصيل كانت هناك أمــور مهمة، 
وتــغــيــرات على األرض فــي بعض األقــطــار، 
التقديري ملصالح  املوقف  تغير  فيها  لعب 
تتركها  التي  للمساحة  ى 

ّ
حت أو  واشنطن، 

ب عليه 
ّ
لظروف األحداث، واقعا مختلفا ترت

باالعتبار  أخــذًا  أنظمة وسقوطها،  صعود 
حــجــم الـــبـــروبـــاغـــنـــدا الـــتـــي أحــدثــهــا بعض 
»اإلله األميركي«، وسّيروا منه قدرًا  العرب لـ
الزما، لشدة الهزيمة النفسية التي يعيشها 

الوجدان العربي.
الخاسر  الرئيس  ذ 

ّ
نف فترة صــعــوده،  وفــي 

في االنتخابات تجريفات ممنهجة للحياة 
الــســيــاســيــة واملــدنــيــة فـــي أمــيــركــا، صعقت 
الــرغــم مــن أن جــذور  العاملي، على  الضمير 
الرأسمالي،  التوحش  وهيمنة  العنصرية 
لم ولن تكون مرتبطة بمرحلة ترامب، وإنما 
هي عميقة للغاية في كا الحزبن، اللذين 
املقننة،  الديمقراطية  اللعبة  نــمــوذج  مثا 
ــال والــنــفــوذ الــغــربــي  تــحــت ســلــطــة رأس املــ
األبـــيـــض. ولـــم تــســمــح هـــذه الـــقـــوة بتغييٍر 
ُيــذكــر، فــي تــاريــخ أمــيــركــا السياسي،  كبيٍر 
ال  مهما،  اختراقا  املــدنــي  الكفاح  وإن حقق 
ُيمكن أن تغفل انتفاضة جــورج فلويد عن 
برحلة ضمير  إنجازاته، وربطه من جديد 
العدالة املقاوم في التاريخ األميركي. وهنا 
مسألة مهمة، أن سقوط ترامب، شاركت فيه 
تــشــكــات جــديــدة مــن قـــوى الــكــفــاح املــدنــي، 
مــثــلــت خــلــيــطــا مــــن األعــــــــراق والـــقـــومـــيـــات. 
ــرب ومـــســـلـــمـــون، وكــــانــــوا إحـــدى  ومــنــهــم عــ
قواعد التشكل الديمغرافي لشركاء الرئيس 
ـــر 

ّ
ــو بــــايــــدن، فـــهـــل هـــــذا مـــؤش املـــنـــتـــخـــب، جــ

على  الحكم  ولكن  نعم،  املراجعة؟  يستحق 
تأثيره ال يزال مبكرًا.

وإذا كانت عــودة أوبــامــا، من خــال عاقته 

إياد الدليمي

حــســم الــنــاخــب األمـــيـــركـــي أمــــره بــاتــجــاه 
انــتــخــاب ســاكــن جــديــد لــلــبــيــت األبــيــض، 
ــراطـــي هـــــذه املـــــــــّرة، لـــيـــطـــوي بــذلــك  ــقـ ــمـ ديـ
ــع ســــنــــوات عـــجـــاف قــضــاهــا  ــ صــفــحــة أربــ
األمــيــركــي، ومــن خلفه الــعــالــم، تحت ظل 
ــة، بل  شــجــرة تــرامــب الــتــي مــا كــانــت وارفــ
كانت نافضة أوراقها واحدة بعد أخرى، 
فما كادت سنواتها األربع تنقضي؛ حتى 
انفض عنها الناخب األميركي، وقد شعر 

بأن باده تستحق رئيسا أفضل.
الــذي بــات يقف على أبــواب  الديمقراطي 
الــبــيــت األبـــيـــض بــانــتــظــار الـــدخـــول، جو 
عــدة،  بتغييراٍت  مطالبا  سيكون  بــايــدن، 
األميركية  السياسة  مستوى  على  ليس 
العامة، داخلية أم خارجية، فتلك لعمري 
من ثوابت دولة املؤسسات. ولكن سيقع 
على عاتقه ترتيب وإعادة تشكيل صورة 
أميركا التي اهتزت كثيرًا بفعل تصّرفات 
رئــيــٍس؛ لــو قيض لــه البقاء أربــعــة أخــرى 
من السنوات، لكان أدخــل أعظم دولــة في 
أتون فوضاه التي ال تنتهي، فترامب أقل 
 بقدرة الواليات 

ً
بكثير من أن يحكم دولة

املتحدة.
العراق الذي لم يدخل سباق االنتخابات 
الرئاسية األميركية هذه املّرة سيكون له 
الجديد،  الرئيس  طــاولــة  دائــم على  ملف 
الـــديـــمـــقـــراطـــي الــــــذي صــــــّوت عـــلـــى حـــرب 
ــان فــتــرة رئـــاســـة الــجــمــهــوري،  ــ الـــعـــراق إّبـ
ــر رأيــــه  ــّيـ ــه غـ ــ ــــوش االبـــــــن، إال أنـ جــــــورج بـ
ــيـــس  بــــعــــد ذلــــــــك، ووجــــــــد فـــــي قــــــــرار الـــرئـ
الديمقراطي، باراك أوباما؛ سحب القوات 
األميركية من العراق، فرصة للتكفير عما 
يراه خطأ ارتكبه في ذلك التصويت. غير 
أن هذا الديمقراطي كان من دعاة تقسيم 
الــعــراق، فعندما كــان عــضــوًا فــي مجلس 
الــشــيــوخ عــن واليــــة ديـــاويـــر عـــام 2006، 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة تــحــتــرق  يــــوم كـــانـــت الــ
بــنــيــران املــقــاومــة الــعــراقــيــة، ووصـــل عــدد 
إلى  الــقــوات  تلك  على  اليومية  الهجمات 
قرابة األلــف. يومذاك، اقترح بايدن خطة 
إلـــى ثـــاث مــنــاطــق ذات  الـــعـــراق  لتقسيم 
اســـتـــقـــال شـــبـــه ذاتـــــــي، شــيــعــيــة وســنــيــة 
وكردية. واعتبر أن هذا التقسيم يمكن أن 
يسمح للقوات األميركية بمغادرة العراق 

محمد أبو رمان

ح الديمقراطي 
ّ

على الرغم من انتصار املرش
جــــو بــــايــــدن فــــي االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 
 
ّ
األميركية، فمن الصعوبة بمكان القول إن
 
ّ
إن أو  انتهى،  ترامب  دونــالــد  الرئيس  إرث 
الــتــأثــيــر العميق الـــذي أحــدثــه فــي أوســـاط 
بالضرورة،  سيتراجع  األميركي  املجتمع 
ــام  ــقـــسـ ــقـــطـــاب واالنـ ــتـ بـــخـــاصـــة حـــالـــة االسـ
الــداخــلــي الـــذي شــهــدتــه الـــواليـــات املتحدة 
خال فترته. وقد أكدت صحيفة واشنطن 
 
ّ
بــــوســــت عــــلــــى هـــــــذه الــــفــــكــــرة بــــالــــقــــول إن
فــاز بايدن.  تــمــوت، ولــو  الترامبية فكرة ال 
وأشــار املحلل السياسي األميركي، إيشان 
 األصــوات التي حصل عليها 

ّ
ثــارو، إلى أن

ــن الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا في  ــرامـــب أكـــثـــر مـ تـ
قاعدة   

ّ
أن يعني  مــا  السابقة،  االنــتــخــابــات 

اجتماعية عريضة تؤيد، غالبا، طروحاته 
التي، وفقا لبايدن، وتشاركه في ذلك نسبة 
ــن، تــهــّدد  ــريــ كــبــيــرة مـــن األمــيــركــيــن واآلخــ
ــيـــركـــي الــداخــلــي  الـــســـام االجـــتـــمـــاعـــي األمـ
الذي  األمــر  والديمقراطية،  التعّددية  وقيم 
ال يقتصر على الواليات املتحدة، بل تمتد 

آثاره إلى السياسات العاملية.
لم ينته التحّدي، إذًا، مع خروج ترامب من 
الــبــيــت األبـــيـــض، فــهــنــالــك تــحــدٍّ كــبــيــر أمــام 
الــرئــيــس الــقــادم )بــعــد االنــتــهــاء مــن إصــرار 
تــرامــب على عــدم االعــتــراف بالهزيمة( في 
ــادة الــــــروح األمـــيـــركـــيـــة الــجــمــاعــيــة،  ــعـ ــتـ اسـ
ها 

ّ
وإعــادة أميركا إلى الحالة السابقة. لكن

 ترامب لم يأت من 
ّ
مهمة ليست سهلة، ألن

ــه يعكس توجهات 
ّ
فــراغ، ولم ينجح إال ألن

 
ً
قاعدة اجتماعية عريضة، أصبحت مؤيدة
ــــس هـــذه  ــواجـ ــ لـــخـــطـــابـــه الــــــــذي يـــحـــاكـــي هـ
األميركية  الــهــويــة  مــوضــوع  فــي  الشريحة 
من الثقافات واملجتمعات األخرى، بخاصة 
الاتينية واملكسيكية على وجه التحديد، 

واإلسامية بدرجة ثانية.
إلى كتاب صموئيل  يقودنا ذلك بوضوح 
هــنــتــنــغــتــون الـــــذي كــتــبــه فـــي الـــعـــام 2004 
أميركا«  الكبرى حــول  املناظرة  »مــن نحن: 
)Who Are We(، وهو آخر كتبه )توفي في 
الهوية  2008(، ويناقش فيه املخاطر على 

مــنــي«، مضيفة  أو  بــايــدن  بكثير مــن جــو 
أنــهــا »تتعلق بـــروح أمــيــركــا واســتــعــدادنــا 
للمحاربة من أجلها«. نحن أمــام تصريح 
شعور  إلــى  االنتخابية  التعبئة  يــتــجــاوز 
عام، كما لو أن أميركا تكتشف نفسها من 
جديد، بعد العبور القرف للرئيس ترامب 
الذي بعثر املؤسسات لفائدة فردانية، كان 
توكفيل نفسه قد اعتبرها أحد االنزالقات 
التي تهدد الديمقراطية األميركية. ويمكن 
الفرنسي  الكاتب  يــزور  أن  األدبــي  للخيال 
بكتابه عــن الــواليــات املــتــحــدة، ويـــراه  وقد 
شّد رأسه،   وهو   يتقلب في   قبره، فصاحب 
»الديمقراطية في   أميركا«،   أهم كتاب ربما 
عـــن الــحــكــم ،   فـــي   الــقــرنــن األخـــيـــريـــن،   كـــان  
 يعتبر أن أهم ميزة للديمقراطية األميركية  
أنها تنبني   وتشيد على  إطاقية السيادة 
ترامب،  حساب  يضرب  لــم  فهو  الشعبية ، 
بعد عقود، وهو »يربي« الديمقراطية على 
الطريقة العربية، أي التي تقف عند مزاج 

الحاكم.
كبنية  الديمقراطية  بتحليل  توكفيل   قــام 
الــيــوم . وهو  مــا تحتاجه  و هـــذا  سياسية ، 
ــك، الــحــديــث عن  مـــا يــفــّســر، عــطــفــا عــلــى ذلــ
الديمقراطية  الــذي   تعطيه  الحركة  الزخم 
السياسية.      والحياة  والقوانن  للحكومة 
وتاليا، انتصار املزاج الشعبوي، التآمري 

تــكــاد ال تــكــون مــعــلــنــة مـــن الـــــدول املعنية 
ــــيء كـــان  ــيــــة، فــــا شــ ــيــــركــ بـــالـــســـيـــاســـة األمــ
عـــنـــد تــــرامــــب بــــــدون مـــقـــابـــل، ســــــواء عــلــى 
أســـاس املصلحة األمــيــركــيــة املــبــاشــرة، أو 
عــلــى أســــاس املــصــالــح املــشــتــركــة مـــع دول 
يــقــتــســم مــعــهــا املــصــلــحــة أو الــتــمــوقــعــات، 
املنطقة  أن  صحيحا  كــان  وإذا  كإسرائيل. 
الذي  نفسه  للضغط  تخضع  لم  املغاربية 
خضعت له دول الشرق األوســط، فقد كان 

واضـــحـــا أن األخـــيـــر كــــان ســيــفــرز نــتــائــج 
ــذه املــنــطــقــة،  ــ عـــلـــى االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي هـ
ــتـــمـــرار الــضــغــط مـــن أجــل  لــيــس أقــلــهــا اسـ
التطبيع مع دولة االحتال أو التموقع في 
مواجهة روسيا، بحشرها في خندقه عند 
التنافس الجيواستراتيجي أو الصن، من 
زاويـــة الــحــرب االقــتــصــاديــة الــتــي خاضها 
التنن األصفر. وقــد ال تتغير ثوابت  ضد 
االستراتيجية األميركية رأسا على عقب، 
وجـــو بــايــدن، مــن زاويــــة املــصــالــح، سيظل 
أمــيــركــيــا، وإن كــــان ديــمــقــراطــيــا، وخــافــه 
أنــه سيشرك األنظمة،  مــع دونــالــد تــرامــب 
ــيــــن  والـــشـــركـــاء األقــــربــــن، ســيــمــا األوروبــ
فــي تــدبــيــري الثنائي اآلســيــوي، الــروســي 
مشكات  وتدبير  أفريقيا  فــي  الصيني،   -
إلى  اإلرهــابــيــة، إضافة  األمــن والتهديدات 
الديمقراطية  قــاعــدة  على  اللعب  مــحــاولــة 

في تحديد شروط التعاون.
الديمقراطي لبايدن،  وسيكون لاكتشاف 
بــعــد الــتــجــربــة الــتــرامــبــيــة، ثــمــن، وامـــتـــداد 
أيضا. وقد يكون مختبره من خارج أميركا، 
ــــدول  ــم الـ ــ بـــعـــد إعـــــــادة تـــوحـــيـــدهـــا، هــــو دعـ
الــســائــرة فــي طــريــق الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي، 
ــادة تنشيط الــتــعــاون مــع الـــدول التي  وإعــ
تفعل البند الديمقراطي في إدارة شؤونها، 
ــدول الــتــي تــقــتــســم مــعــه هـــذه الـــروح  ــ أي الـ

العامة للعقل الديمقراطي، سواء من خال 
دعـــم مــنــظــمــاتــهــا الــديــمــقــراطــيــة واملــدنــيــة، 
أو مـــن خــــال تــطــويــر الـــشـــراكـــة مـــع حلف 
شمال األطلسي، أي الشريك االستراتيجي 
ــال املـــغـــرب وتـــونـــس.  املــفــضــل، كــمــا هـــو حــ
ــالــــذات مــواصــلــة  وتــنــتــظــر بــــاد املـــغـــرب بــ
الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والــــــدعــــــم، مــن 
االستراتيجية،  الشراكات  استمرار  خــال 
تدمج  والتي  وأمنيا،  وتنمويا  اقتصاديا 
فــيــهــا األقــالــيــم الــجــنــوبــيــة. وســيــكــون جو 
ــايـــدن، مـــن زاويـــــة إنـــعـــاش الــديــمــقــراطــيــة  بـ
م قيم، يأخذ 

ّ
األميركية، أمام معيار أو سل

ــذه الـــواجـــهـــة،  ــ بـــاالعـــتـــبـــار الـــتـــقـــدم عـــلـــى هـ
مـــن خــــال األخــــذ بــاالعــتــبــار الــديــنــامــيــات 
الداخلية للدمقرطة، وهو أمر ال تتساوى 

فيه دول املغرب الكبير، لألسف.
الدائم،  للربح  إلى دو توكفيل،  بالرجوع 
ال بــــد مــــن االقـــتـــنـــاع الـــنـــهـــائـــي والــــدائــــم، 
بإطاقية السيادة الشعبية، ثم ال بد من 
تحليل الديمقراطية كبنية سياسية، بما 
الحركة  تنفخها  حيوية،  مــن  ذلــك  يعني 
الــديــمــقــراطــيــة فـــي الــحــكــومــة والــقــوانــن 
والــحــيــاة الــســيــاســيــة، وهـــو أمـــر يحصن 
أيـــضـــا مــــن تـــقـــلـــبـــات املــــــــزاج االنـــتـــخـــابـــي 

للقوى الكبرى!
)كاتب مغربي(

ــة الـــرئـــيـــس  ــبــ ــائــ الـــشـــخـــصـــيـــة بــــبــــايــــدن، ونــ
املنتخب، كاماال هاريس، وعاقتهما بهذه 
الــقــواعــد الــعــائــدة والــجــديــدة، تضفي على 
التغيير األمــيــركــي، واقــعــا جــديــدًا،  مــشــهــد 
لعهود  وخارجيا،  داخليا  تحّديا  يمثل  قد 
الــعــســف األمــيــركــي الــحــلــيــف مــع مستبّدي 
الــعــرب، ومـــع مــدافــعــة قـــوى الــيــمــن الــتــي ال 
تزال تملك قوة فارقة، في الغرب إجمااًل، مع 
صعود أجواء انقسام اجتماعي في العالم 

الغربي.
وعلى الرغم من ذلك كله، فإن حالة االختاف 
اليوم، عند سقوط عهدة ترامب، تعني في 
الشرق،  فــي  أمـــورًا مهمة  النسبية  املــوازيــن 
كــمــا أن النسبية الــتــي صــعــدت فــي تــطــّرف 
تــرامــب لــعــبــت دورًا كــبــيــرًا، فــي خــنــق بيئة 
الـــحـــريـــات وتــفــجــيــر املـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
الـــعـــربـــيـــة، وامـــتـــداداتـــهـــا،  فـــي قــلــب األرض 
وخصوصا  الــعــرب،  املستبّدين  واحتضان 
في محور أبوظبي، ملواجهة ضد فلسطن، 
واســتــهــداف الــرســالــة اإلســامــيــة، فــلــم تعد 
املوالي  العربي  املستبد  خطاب  بــن  ــفــّرق 

ُ
ت

ملرحلة ترامب وخطاب الحركة الصهيونية، 
ــر، كــأنــمــا جو  ــك يــعــطــي تـــســـاؤاًل آخــ لــكــن ذلـ
الفلسطينية  القضية  بايدن في موقفه من 

سيختلف، كا.. ليس األمر كذلك.
ولــكــنــه فـــي الـــقـــوى الــعــربــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ــي الــــواليــــات  ــ ــا، وفـ ــهــ ــانــ وحـــراكـــهـــا فــــي أوطــ
الذي  فالخنق  مهمة،  فارقة  نقطة  املتحدة، 
ُيــراهــن، ولــو بتقدير نسبي،  دعــمــه تــرامــب 
على تغّير فرص دعمه في البيت األبيض، 
ومـــن خـــال نــشــاط هـــذه املــجــمــوعــات الــتــي 
أن حضور  بــايــدن، خصوصا  مــع  تحالفت 
تــأثــيــرات الــحــمــات اإلعـــامـــيـــة، والــخــطــاب 
االجتماعي املدني، للقوى الشعبية العربية 
واإلسامية في أميركا، والتي تحولت إلى 
بــات أكبر  الفاعل،  جــزء من املجتمع املدني 
وأكـــثـــر تــأثــيــرًا، وفـــي أقـــل األحــــــوال، وإن لم 
القتل  إفـــراج لضحايا  حــمــات  فــي  تساهم 
االعتقال  وكـــوارث  السجون،  في  السياسي 
وقمع الضمير، فهي ستنتج بيئة قلق أكبر 

ألنظمة االستبداد العربي. 
الشرق  وسُيمثل سقوط ترامب ملعارضات 
ــؤثـــرة، بــمــا فــيــهــا تــركــيــا الــتــي  مـــســـاحـــاٍت مـ
انتصار  ي 

ّ
تمن فــي  خليجية  دوال  شــاركــت 

ترامب، غير أن ذلك ال يعني مواجهة كسر 
ــرامـــب وتـــركـــيـــا الــرئــيــس  عــظــم بـــن إدارة تـ
أردوغــــــــان، بـــل مـــرّجـــح أن يــصــا إلــــى سلة 

الــعــراق  وإال سيدخل   ،2008 عــام  بحلول 
دوامــة عنف طائفي، يمكن أن تسهم في 

زعزعة استقرار املنطقة.
ــايـــدن، فــبــعــدهــا بــوقــت  تــحــقــقــت نـــبـــوءة بـ
طــائــفــيــة استمرت  انــدلــعــت حـــرب  قصير 
أكثر من عامن، يــوم أن تم تفجير مرقد 
اإلمام علي الهادي في سامراء، وما تبع 
ذلـــك مــن حـــرٍب طــائــفــيــٍة أّدت إلـــى أن يقل 
تــركــيــز املـــقـــاومـــة الــعــراقــيــة عــلــى املــحــتــل 
األميركي، ولندخل جميعنا نفقا طائفيا، 
يــبــدو أنــــه أعــــّد بــشــكــل جــيــد مـــن دهــاقــنــة 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة، وربــمــا مــن بينهم 

بايدن.
عــمــومــا، يــحــمــل الـــقـــادم الــجــديــد إرثــــا في 
الــتــعــامــل مــع الـــعـــراق مــلــفــا بــقــي ضاغطا 
سنواٍت على كل ساكني البيت األبيض، 
فقد زار العراق 27 مــرة، وهو على عاقة 
جــيــدة مــع هـــذا املــلــف والــفــاعــلــن فــيــه من 
الساسة العراقين. وبالتالي، من املتوقع 
أنــــه ســيــتــعــامــل بــطــريــقــة ربـــمـــا مختلفة 
عــــن ســـلـــفـــه الـــجـــمـــهـــوري تـــــرامـــــب، الــــذي 
ــلــه عــراقــيــون كــثــيــرون ســاحــا 

ّ
وإن يــفــض

ــرانـــي فــي بــادهــم،  الــنــفــوذ اإليـ لتقليص 
غير أن واقع الحال يفيد بأن حقبة ترامب 
شــهــدت أكــبــر تــدخــل إيـــرانـــي فــي الــعــراق، 
إلــى حد سيطرة مليشياتها على  وصــل 
قدم إدارة 

ُ
كل مفاصل الباد، من دون أن ت

الجمهوري ترامب على فعل أي شيء، ما 

ــهــا أخـــذت طابعا 
ّ
األمــيــركــيــة، الــتــي يـــرى أن

معينا منذ ثاثة قرون ذات أبعاد عقائدية 
ودينية وعرقية وثقافية، وهو هوية أنكلو 
ساكسونية - بروتستانتية، وكان اإلنكليز 
الـــقـــادمـــون مـــن الـــخـــارج يــعــّرفــون أنفسهم 

مستوطنن، ال مهاجرين.
وفـــــقـــــا لـــهـــنـــتـــنـــغـــتـــون، تـــشـــكـــلـــت الــــهــــويــــة 
األمــيــركــيــة مـــن عــنــاصــر رئــيــســيــة، وقــامــت 
عــلــى قـــدرة الـــواليـــات املــتــحــدة عــلــى إدمـــاج 
الجميع ضمن إطارها، ولكنها مع ارتفاع 
الاتينين،  لــدى  الكبيرة  الهجرة  معدالت 
بخاصة املكسيكين، منذ فترة الستينيات، 
أميركا   

ّ
وكــأن تواجه خطرًا حقيقيا،  بــدأت 

تــتــحــول إلــــى بــلــد ثــنــائــي الــثــقــافــة والــلــغــة 
املكسيكين  اندماج  صعوبة  مع  والهوية، 
فــي املجتمعات األميركية. وبـــداًل مــن ذلــك، 
بدأت تهيمن الثقافة املكسيكية على بعض 
املناطق بصورة واضحة، كمدينة ميامي، 

على سبيل املثال.
 
ّ
ــع أن ـ

ّ
ــوق ــؤلـــف تـ  املـ

ّ
املـــهـــم فـــي املــــوضــــوع أن

مثل هذه التحوالت واألخطار التي يشعر 
وثقافتهم  هويتهم  على  األمــيــركــيــون  بها 
الــتــيــارات اليمينية  ســتــحــّرك، بــالــضــرورة، 
في  الثقافة  عن  الــدفــاع  بذريعة  األميركية، 

مواجهة املهاجرين والثقافات الجديدة.
استدعت  التي  الترامبية   

ّ
أن القصيد  بيت 

وانتعشت  الهوياتي،  االحــتــراب  خطابات 
معها السلطويات في العالم العربي )بعد 
تــعــزيــز الــتــشــكــيــك بــالــديــمــقــراطــيــة وقيمها 
وجدواها(، وتزامنت مع صعود اليمينيات 
ل خطرًا، 

ّ
تــزال تمث الغربية واألوروبــيــة، ال 

األميركي،  الــداخــل  على صعيد  فقط  ليس 
أيــضــا. وهنالك  الــعــاملــي  بــل عــلــى الصعيد 
اليوم خطابات متناسقة معها في أوروبا 
والغرب، وامتحانات عسيرة ال تزال تواجه 
قيم التعايش والديمقراطية والتنوع التي 
الــغــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــات  تــأســســت عليها 
ــم لـــلـــشـــعـــوب  ــلــ ــاد حــ ــ ــجــ ــ ــي إيــ ــ ــدت فــ ــ ــ ــاعـ ــ ــ وسـ
واملجتمعات األخرى باللحاق باملجتمعات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، وبـــــتـــــأســـــيـــــس أنــــظــــمــــة 
ديــمــقــراطــيــة تــؤمــن بــاملــواطــنــة والــتــعــّدديــة 

الثقافية والدينية والسياسية.
)كاتب ووزير أردني سابق(

ــــت أعـــــــراض  ــانــ ــ ــلــــى الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة، وبــ عــ
ــبـــداد أو الــطــغــيــان  ــتـ تـــدهـــورهـــا  فـــي »االسـ
الـــرخـــو« الــــذي حـــذر مــنــه تــوكــفــيــل، والـــذي 
أراده  تـــرامـــب  وســيــلــة لــلــبــقــاء.  وقــــد تــوقــع 
ــات الــديــمــقــراطــيــة  ــزالقــ ــل انــ دو تــوكــفــيــل كـ
معروفة  فــي   ثاثية  األميركية،   ولخصها 
ــــي   أدبـــــيـــــات الــــســــيــــاســــة: طــغــيــان  ــــوم فـ ــيـ ــ الـ

األغلبية،   والفردانية، واستبداد الدولة .       
ــروح الـــعـــامـــة لــلــعــقــل،   كــمــا تــتــجــّســد في  ــ الــ
الــســيــاســي،   للتنافس  السلمية  املــمــارســة 
ـــح بــإظــهــار الــعــضــات 

ّ
ــمــهــا الــفــرد املـــرش

َّ
 لــغ

والــشــحــن املــيــتــا - عـــرقـــي، والــتــشــكــيــك في 
ــــؤدي  ــي تـ ــتــ ــل الــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــل الــــخــــصــــوم والـ ــ كـ
إلــــــى..  هــزيــمــتــه.   وهــنــا ال بـــد أن نــتــســاءل 
عـــن املــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي لــانــتــصــار الـــذي 
حــاز عليه جو بــايــدن، كما عبرت عن ذلك 
أغلب عواصم العالم الحر، على الرغم من 
اعتادته  الـــذي  الــديــمــوقــراطــي  التمرين  أن 
مسألة  االنتخابي  التمرين  يجعل  أميركا 
ــح أن الـــغـــرب األطــلــســي  ــواضــ ــادة؟ الــ ــتـ ــعـ مـ
وجــــد فـــي »تــاريــخــيــة« الــنــصــر عــــودة إلــى 
بمنظماتها  ــيـــة،  الـــدولـ الــســيــاســة  ثـــوابـــت 
الدولية واألساليب املعتادة التي ال تعطي 
للعجرفة الذاتية معنى في بناء العاقات 

الدولية.
مـــن الـــزاويـــة املــغــاربــيــة، كــانــت الــتــخــوفــات 

تــفــاهــم إقــلــيــمــي، ولـــكـــن مــلــف االنــتــخــابــات 
التركي، وتحالف اإلسامين الديمقراطين 
الرئيس  وخصوم  اليسارية،  املعارضة  مع 
أردوغان في القاعدة الكردية واتباع حركة 
الخدمة )غــولــن(، قــد يحظى بــدعــم ضمني 

من إدارة بايدن.
وفي األزمــة الخليجية، فإن سقوط ترامب، 
ــغــــزو الـــعـــســـكـــري لـــقـــطـــر، وتـــولـــي  حــلــيــف الــ
بايدن الذي فاز حلفاؤه من القوى املدنية، 
الـــصـــديـــقـــة لــــلــــدوحــــة، بـــعـــضـــويـــة مــجــلــس 
ــواب، ومــجــالــس واليـــــات، وفـــي خريطة  الـــنـ
أن يكون با  الديمقراطي، ال يمكن  الحزب 
السعودية  الحكومة  ملف  بــروز  مع  تأثير، 
فــي هـــذه الــقــضــيــة، وقــضــايــا أخـــرى وعـــودة 
مشهد إعدام جمال خاشقجي، فالتصعيد 
اإلعـــامـــي املـــرافـــق لــكــل مــلــف قــديــم لــتــرامــب 
ــأرًا لـــإعـــام األمـــيـــركـــي املــــعــــادي لــه،  ــ ــات ثـ بــ
وعاقته بالسعودية. وهو ما شّكل حسما 
ــبـــاق األمـــيـــركـــي  لـــصـــالـــح الــــدوحــــة فــــي الـــسـ
الرئاسي، وُيلقي ظاله على العاقات بن 
الدوحة والرياض، وتأثيرات سقوط ترامب 
في املشهد األوروبــي الــذي كان األقــرب إلى 
الحمقاء  السياسات  مواجهة  في  الــدوحــة، 
للرياض، من دون أن يمنع ذلــك الغرب من 
رف مصالحه في هذه السياسة، وبالتالي 

َ
غ

ــرار  ــمـ ــتـ ــن: اسـ ــاريــ ــيــ فــــــإن الـــــريـــــاض أمـــــــام خــ
ــواء مــريــحــة لــلــدوحــة، أو  ــ الــحــصــار، فـــي أجـ
الــقــبــول بــعــرض فــك االشــتــبــاك، واالعــتــراف 
ــرب، كــمــا  ــ ــحــ ــ ــنـــي بـــأنـــهـــا خــــســــرت الــ ــمـ الـــضـ

خسرها ترامب.
)كاتب عربي في كندا(

األميركية  الــســفــارة  بغلق  الــتــهــديــد  خــا 
فـــي بـــغـــداد، والـــتـــي تـــحـــّولـــت، فـــي عــهــده، 
إلــــى مـــرمـــى لــلــتــهــديــف الـــصـــاروخـــي من 

املليشيات الوالئية التابعة إليران.
عــلــى بـــايـــدن أن يــعــيــد تــرتــيــب الـــصـــورة، 
الــذي دعــا إلى  فعراق اليوم ليس العراق 
تقسيمه إلى ثاث مناطق شبه مستقلة، 
وعـــــراق الـــيـــوم يــعــيــش واحـــــدة مـــن أســـوأ 
ــل ســيــطــرة  ــيـــة، فــــي ظــ ــتـــاريـــخـ ــه الـ ــلـ ــراحـ مـ
ــران عــلــى أغــلــب مفاصل  شــبــه مطلقة إليــ
الباد، عبر وكائها املحلين، سياسين 
فحتى  ومليشيات،  أحـــزاب  وعــســكــريــن، 
التي جاءت  األميركية  املتحدة  الــواليــات 
بــكــل هـــذه الــجــوقــة الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة 
في عراق اليوم وجدت نفسها في لحظة 
فارقة، خارج الحسابات، فا تملك أرضا 
وال نفوذًا، وال حتى قدرة على التدخل في 

أي قرار سياسي.
الــذي قام به  الهائل  الضغط االقتصادي 
ــران حــّولــهــا إلـــى خــيــارات  تــرامــب عــلــى إيــ
ــــراق،  ــعـ ــ ــــي نــــفــــوذهــــا داخـــــــل الـ الــــتــــوســــع فـ
فــكــان أن أفــقــرت املــيــزانــيــة الــعــراقــيــة التي 
أكثر من  أن إليـــران  أثبتت تقارير دولــيــة 
طريق وطريق مارسته من أجل ديمومة 
اقـــتـــصـــادهـــا عــبــر الــــعــــراق، وعـــبـــر مــنــافــذ 
عراقية عدة، وصل بعضها إلى درجة بيع 
نفط إيراني عبر العراق، ناهيك طبعا عن 
الصعبة  العملة  على  الحصول  عمليات 
من  الكثير  الكثير  وغيرها  الــعــراق،  عبر 
تلك  عــلــى  للتحايل  اإليــرانــيــة  األســالــيــب 
العقوبات عبر حديقتها الخلفية، العراق.

ال يبدو أن بــايــدن يرغب فــي السير على 
ــنــــوال ســلــفــه تــــرامــــب فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع  مــ
العراق أو إيران، بعد أن تحوال إلى ملف 
واحـــــد، هــــذا يــؤثــر عــلــى ذاك وبــالــعــكــس. 
سيحاول عقد اتفاق جديد مع إيــران، قد 
يفضي إلــى الــعــودة إلــى االتــفــاق النووي 
بـــشـــروط، قـــد تــكــون نــفــســهــا الــتــي طــالــب 
ــران، وعــدم  إيــ تــرامــب، غير أن تعنت  بها 
إلى  ــرا موافقتها 

ّ
أخ التنازل؛  رغبتها في 

حن وصــول رئيس جديد. وفــي حــال تم 
الــتــوافــق األمــيــركــي اإليـــرانـــي عــلــى عــودة 
مـــشـــروطـــة إلــــى االتــــفــــاق، فــســيــكــون ذلــك 
مقابل استحقاقاٍت على إيران تسديدها، 
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــا فـ ــفــــوذهــ مـــنـــهـــا تـــقـــلـــيـــص نــ
خصوصا أن هذا البلد سيكون بانتظار 
يونيو/حزيران  في  انتخابي  استحقاق 
املــقــبــل. فــأمــيــركــا مـــا بــعــد تـــرامـــب تــرغــب 
ــراق الــتــي  ــعـ فـــي إعـــــادة مــصــالــحــهــا فـــي الـ
تــضــررت كــثــيــرًا بسبب الــنــفــوذ اإليــرانــي 
الــذي كــان يرفض أي وجــود أميركي في 
الــعــراق، خصوصا بعد مقتل قائد فيلق 
ــقـــدس فـــي الـــحـــرس الــــثــــوري اإليــــرانــــي،  الـ
الــجــنــرال قــاســم ســلــيــمــانــي، مــطــلــع الــعــام 
الجاري )2020( قرب مطار بغداد، وأيضا 
خصوصا  األميركية،  السياسات  بسبب 
الــذي كان كثير التهديد  في فترة ترامب 
في  رغبته  أبــدى  مــا  وكثيرًا  الفعل،  قليل 

التخلص من العراق ووجعه املزمن.
نــعــم، بــايــدن هــو صــاحــب نــظــريــة تقسيم 
الــعــراق إلــى ثــاثــة أقــالــيــم شبه مستقلة، 
لكنه قد ال يكون متحّمسا لها هذه املرة، 
خصوصا وأن مصالح الواليات املتحدة 
تـــبـــدو، حــتــى الــلــحــظــة، مـــع عــــراق واحــــد، 
ولكن ذلك ال يمنع أن أي اعتراض إيراني 
األميركي  الوجود  أمــام  املجال  فتح  على 
ــد يـــدفـــع بـــاتـــجـــاه تــجــديــد تــلــك الـــدعـــوة  قـ
ز 

ّ
ــد تـــعـــز ــتــــي قــ ــمـــة، والــ ــقـــديـ الـــبـــايـــدنـــيـــة الـ

طموحات بعض الساسة في العراق ممن 
إقامة  باتوا يتحّدثون علنا عن ضــرورة 
األقــالــيــم الــفــيــدرالــيــة عــلــى أســـس طائفية 
وعــرقــيــة، فــهــل يــعــّجــل بــايــدن بــرؤيــة تلك 
األقــالــيــم، أم أن لــصــراع الــنــفــوذ اإليــرانــي 

األميركي رأيا آخر؟
)كاتب عراقي(

دو توكفيل يقرأ مصالح المغرب الكبير  مع بايدن

سقوط ترامب... توقيعاٌت عربية

العراق وبايدن ونبوءة التقسيم

»الترامبية وما بعدها« 
ومقاربات هنتنغتون

روح العقل، كما 
تتجّسد في التنافس 

مها  السياسي، لغَّ
ترامب بالشحن 

الميتا ـ عرقي

الرياض أمام خيارين: 
استمرار الحصار، 

في أجواء مريحة 
للدوحة، أو القبول 
بعرض فك االشتباك

ال يبدو أن بايدن يرغب 
في السير على منوال 

سلفه ترامب في 
التعامل مع العراق 

أو إيران، بعد أن تحوال 
إلى ملف واحد

آراء

عيسى الشعيبي

رابطة  أو  طالبي  قطاع  مستوى  على  وإن  العالم،  فــي  تجري  انتخاباٍت  أي  أن  مــع 
من  مزيد  إضــفــاء  أجــل  مــن  انتخابية«،  »معركة  بـ تلقائيًا،  تــوَصــف،  باتت  نسوية، 
األهمية على املباراة االفتراضية، وإضافة جرعة من الحماسة واإلثارة لدى الالعبني 
الرئاسية  االنتخابات  أن  إال  الشاشات،  وأمــام  املدرجات  على  املتفرجني  وجمهور 
وينطبق  التعريف،  بــأل  »املــعــركــة«  اســم  تستحق  بعد،   

ً
فــصــوال الجارية  األميركية 

عليها هذا التعبير املجازي املستعار من قاموس الحرب، بجدارة واستحقاق تاّمني، 
ربما أكثر من أي معارك/ انتخابات/ مباريات جرت من قبل، بما في ذلك تصفيات 

ربع النهائي في منافسات كأس العالم. 
رافــقــه من  مــا  بكل  الخمسني،  الــواليــات  فــي  الطويل  االنتخابات  يــوم  انقضاء  بعد 
إثارة وتوترات وتوقعات، ومرور لياٍل بطيئة وثقيلة من الترقب واالنتظار، ونهارات 
والدبلوماسيني  واملراسلني  والناخبني  املرشحني  ألعصاب  ومضنية  مديدة  فــرز 
واملراقبني في العالم بأسره، قبل حسمها في الصناديق، ها هي حرب دونالد ترامب 
العد والفرز إلى ساحة القضاء، وسط سيل من  الدونكيشوتية تنتقل من مراكز 
املزاعم واالتهامات املنطلقة بال عقال، عن حدوث تزوير وغش وتالعب، ال سابق لها 
إال في دول العالم الثالث، في تحّول يزيد، بالضرورة، من حدة االحتدام واالنقسام، 

وقد يؤدي إلى تهشيم صورة إحدى أعرق الديمقراطيات.
وســط هــذه املــشــاهــد املــضــطــربــة، واملــفــتــوحــة على أســـوأ االحــتــمــاالت، وفــي خضم 
طوفان األخبار املتدفقة عن حالة بلد عظيم بكل املقاييس، بات يقف على شفير 
وضع داخلي منذر بشتى األخطار، بما في ذلك وجود رئيسني يتنازعان األحقية 
الراحل  األثير،  الغضة روايــة صديقي  الذاكرة  الدستورية، استعدت من  والشرعية 
واحـــد«.  ورأس  »قبعتان  عــنــوان  تحت  قبل عقدين  الــصــادرة  تلك  الــــرزاز،  مــؤنــس 
وآملني أن مؤنس لم يعد بيننا اليوم، ليرى أن شيئًا من نبوءته الروائية عن مرض 
االزدواجية قد بدأ يتحقق، كما أحزنني أن ذاك الفتى املوهوب قد مضى قبل األوان، 
قبعة  »رأســـان في  إلــى  السابق،  العنوان  تعديل  استئذانه في  يعد في وسعي  فلم 
واحدة« على غرار ما سبق أن اقترحته عليه، في مراجعة نقدية استحسنها لروايته 

 من »فاصلة آخر السطر«.
ً
التي عنونتها »فاصلة أول السطر«، بدال

ن الدينامية األميركية من إزالة هذا التشويه املعيب الذي ألحقه ترامب 
ّ
إلى أن تتمك

بنظامها الديمقراطي، ومداواة هذا الجرح السطحي ملنظومة قيمية حصينة، تعرف 
العني  نــرى رؤيــة  فيها، ها نحن  تقع  التي  األخــطــاء  تدافع نفسها، وتصّحح  كيف 
املجّردة مدى عمق مظاهر الخراب، وتتجلى أمامنا شتى بواطن الخلل التي أوقعها 
الديمقراطية  اللعبة  قــواعــد  فــي  فقط  ليس  اليتيمة،  واليــتــه  طــوال  واشنطن«  »أزعـــر 
املستقّرة في بلد العلم والحلم والقوة والفرص وحائزي أكبر عدد من جوائز نوبل، 
إلــى مصاف  التي دفعها تــرامــب بكلتا يديه  الــدولــة العظمى،  بــل أيضًا فــي صــورة 
ثل الرفيعة، وتراجع املكانة 

ُ
دولة عالم ثالث، طوال أربع سنوات كانت كافية لتآكل امل

األميركية امللهمة، وتسخيف املبادئ التي طّوبت لها الزعامة العاملية.
كــانــت أربـــع ســنــوات مــن عــهــد تــرامــب، بــمــا شـــاع فيها مــن مــظــاهــر عـــداء وكــراهــيــة 
واملسلمني  والسود  والنساء  والضعفاء  األقليات  ضد  بيضاء،  عرقية  وعنصرية 
التنّوع  بلد  أميركا  روح  على  حـــرٍب  بمثابة  وغــيــرهــم،  ــاء  واألدبــ والعلماء  واإلعـــالم 
والتعّدد واملهاجرين، على قدس أقداسها وسحر جاذبيتها على مّر السنني، على 
جارى، األمر الذي ُيخشى 

ُ
ما في سّرها من عوامل دفٍع ال تنضب، وقوى ناعمة ال ت

إلــى أجــٍل غير معلوم، مع وجــود عشرات  معه استمرار هــذه الحرب تحت الطاولة 
بعماء  تــرامــب  وراء  يــركــضــون  ممن  املتعصبني،  العنصريني  األمــيــركــيــني  مــاليــني 
إن  تّرهاته،  نقاش، ويصّدقون  العشوائية بال  بصيرة، ويصّدقون على سياساته 
لم نقل يضفون عليه نوعًا من القداسة والرسولية، حتى إن قال لهم إن الشمس 

تبزغ من الغرب.

معن البياري

الشعراء وتراجمهم، قصة علي  الــعــرب، في سير  األقــدمــني  تشتهر في بطون كتب 
ا جاء بغداد أول مرة، أنشد الخليفة 

ّ
بن الجهم، الشاعر الذي كان يقيم في البادية، ومل

العباسي، املتوكل، قصيدة مديح، وفيها: 
أنت كالكلِب في حفاظك للوّد/ وكالتْيس في قراع الخطوب... 

ا عرف الخليفة ُحسن مقصده، وخشونة لفظه، وأنه ما رأى سوى ما شّبهه به، 
ّ
ومل

بــدار حسنٍة على شاطئ نهر دجلة، فيها  له  البادية، فأمر  لعدم املخالطة ومالزمته 
بستاٌن حسن، والجسُر قريب منه، وأمر بالغذاء اللطيف أن يتعاهد به، فكان الشاعر 
يرى حركة الناس ولطافة الحضر، فأقام ستة أشهر على ذلك، واألدبــاء يتعاهدون 

ل، لينشده، فأنشد: 
ّ
مجالسته، ثم استدعاه الخليفة املتوك

أعدن   ... أدري  وال  أدري  الهوى من حيث  والجسر/ جلنب  الرصافة  بني  املها  عيون 
لي الشوق القديم ولم أكن/ سلوُت ولكن زدَن جمرا على جمر .. فقال الخليفة: لقد 

 ولطافة.
ً
خشيُت عليه أن يذوب رقة

أما اإلتيان بتلك القصة إلى هنا، فهو انعدام اللطافة في تشاطر محّرر في قناة العربية، 
 إخبارية، في موقعها اإلخباري، من دبي، ساعاٍت بعد حسم جو بايدن نيله 

ً
طّير قصة

رئاسة الواليات املتحدة، أرادت ما هو أكثر من الغمز واللمز، وفضحت ما في حشايا 
القائمني على القناة، ومن خلفهم ومن وراءهم، من شديد االمتعاض من رئاسة بايدن 
ا اختارت للقصة العنوان الذي بقي ساعات قبل إزاحته، ربما بعد تنبيه من 

ّ
هذه، مل

مراجع عليا غير معلومة، »الكالب تعود إلى البيت األبيض«، مع صورة بايدن واقفا 
وإلى جانبه كلب )هل هو الكلب ميجر الذي تبناه قبل عامني أم كلب العائلة تشامب؟ 
.. ال أعرف(. والراجح أن الزميل الذي استطاب هذا العنوان، ثم استحسنه املسؤولون 
ه لها، 

ُ
عنه، قبل أن يرعووا، أغواهم عدم تفضيل دونالد ترامب الكالب، وربما بغض

 لقطات جورج بوش االبن، يداعب كلبه، وهو 
ٌ
على غير كثيرين من أسالفه )مشهورة

يتكلم عن عالٍم أفضل من دون صدام حسني(، وقد »غّرد« ترامب في هذا الخصوص، 
ب عليه بايدن: دعونا نعيد الكالب إلى البيت األبيض.

ّ
فعق

إنما أراد علي بن الجهم مديحا للخليفة، الحافظ للود كالكلب، فيما ناس »العربية« 
أرادوا تحقيرا في رئيس أميركا املرتقب، فالصورة العامة للكالب ليست حسنة في 
الثقافة العربية الشعبية، وإال ما سارع القائمون على التحرير في القناة التلفزيونية 
إلى شطب العنوان، تداركا منهم األثر الشديد السلبية الذي يتركه أمٌر كهذا، سيما أن 
هذه القناة، كما نظيرات لها وصحافاٌت ومنّصاٌت غير قليلة في اإلمارات ومصر، لم 
تكترث أبدا باملزاج الشعبي العربي العريض الذي تابع االنتخابات الرئاسية األميركية 
ببايدن  وليس حّبا  األبيض،  البيت  من  ترامب  دونالد  لخروج  اشتياقا  وتفاصيلها، 
باب  في  واملنّصات  والصحف  القنوات  تلك  في  عليه  التشنيعات  إدراج  يمكن  الــذي 
د كتاب ومعلقون 

ّ
العجائب والطرائف والغرائب. ومن مضحكاٍت غزيرة هنا أن يتجن

ورؤساء تحرير في صحف مصرية لتقريع »انحرافات« تلفزاٍت وصحف أميركية 
كبرى )سي إن إن وواشنطن بوست مثال( في انحيازها ضد ترامب.

عــلــى الـــغـــرار نــفــســه، أو مــا ُيــشــبــهــه عــلــى األصــــح، فــعــلــت صحيفة الــشــرق األوســـط 
األنباء  املوجزة )بثتها في األصل وكالة  القصة اإلخبارية  )السعودية(، في نشرها 
 

ّ
ا عنونتها »الكالب تعود إلى البيت األبيض بعد أربع سنوات«، وهو أخف

ّ
الفرنسية(، مل

وقعا من حرفنة »العربية«، سيما وقد نشر في باب املنّوعات )وهو كذلك بداهة(، غير 
أنها، احتراسا وتحّسبا واحترازا، بادرت إلى تعديل العنوان، في موقعها اإللكتروني، 

ليكون مباشرا وتقليديا، من دون أي ظالل محتملة له. 
إنه، على األرجح، سوء الطوية الذي ال صلة له بالفطنة الحسنة. كان ثقيال، زاوله إعالم 
عربي عريض، في ثالثة بلدان على األقل، ضد جو بايدن، ويعود إلى خياراٍت سياسيٍة 
 مع ترامب وشروره. وكان في الوسع أن يعمد القائمون على هذا اإلعالم إلى 

ّ
تصطف

بعض الحياد وشيء من املهنية في األخبار والتقارير والقصص الصحافية، ويتركوا 
لوا ترامب أو بايدن. لكنهم لم يقدروا، افتقدوا الكياسة أو 

ّ
اب أن يفض

ّ
للمعلقني والكت

مقادير منها، على ما شوهد على شاشات مصريٍة، بدا ناسها كأنهم موظفون في 
حملة ترامب، وهم يتحّدثون عن تزوير حدث في االقتراع بالبريد )!(. .. وألن املالفظ 
سعد، كما ُيخبرنا قول سائر، فإن السعد خانهم، وهم يلعبون في قصة كالب بايدن، 
رتنا بعلي بن الجهم شاعرا مكينا، يعرف مواطن 

ّ
فدّوت فضيحة »العربية« تلك، وذك

كل قول ومقامه ومقاصده، فرأى في الكلب وفاءه، وال شيء آخر.

محمد طلبة رضوان

منذ  عليه  يلّحون  يــريــده.  ال  أحــد  ال  »معتدال«.  إسالما  الفرنسيون  الساسة  يريد 
الرؤساء جاك شيراك، نيكوالي ساركوزي، إيمانويل ماكرون، وغيرهم،  سنوات، 
تلو األخــرى، ويدفعون باتجاه  املؤسسة  ون 

ّ
تلو األخــرى، ويتبن املبادرة  يطرحون 

»نموذٍج بعينه«، يسمونه حينا اإلسالم املعتدل، وأحيانا أخرى »اإلسالم الفرنسي«. 
وفي املقابل، ثّمة خطاب عدائي يوجهونه إلى املسلمني، في عمومهم، وقت السؤال، 
وإلى اإلسالم السياسي وحده، وقت املساءلة، أو املؤاخذة، أو املقاطعة االقتصادية!

ماكرون  ويراهم  الحكومي،  اإلسالمي  النموذج  هــذا  فرنسا  في  املسلمون  يقاطع 
أن  والحال  الدينية،  ومنتجاتها  الدولة  يشترون بضائع  ال  ألنهم  انعزاليني،  وغيره 
الخطاب ال ظاهره، نحن نسمعه وهــم يعيشونه. وال  َيـــَرْون واقــع  مسلمي فرنسا 
يحتاج املراقب إلى جهٍد كثير، كي يتبني حقيقة االعتدال الفرنسي، ليس كما يعلن 
ونه، 

ّ
ويتبن يــريــدونــه،  كما  بــل  الرسمية،  خطاباتهم  فــي  الفرنسيون،  الساسة  عنه 

ويطرحونه، ويحتفون به. 
خذ مثال واحدا: الشيخ حسن الشلغومي، واعظ مسلم، كما هو مفترض، فرنسي، 
من أصل تونسي. تتبناه الدولة الفرنسية، وتفتح له أبوابها كافة. يظهر باستمرار 
ومــاكــرون، ويفاخر بصداقتهما. رئيس منتدى  لطيفة مع ســاركــوزي  في صــور 
أئمة مسلمي فرنسا ملكافحة التطّرف، وهو منتدى تمّوله اإلمــارات. ال بــأس، ذلك 
كله عادي. األهم واألخطر هو أفكار الشيخ، موطن الشاهد، وبيت القصيد، مفهوم 
الشيخ عن التطّرف، ومفهومه عن االعتدال. يرى الشلغومي أن »اإلسالم السياسي 
هو سرطان األمــة«. ويصرح بذلك في كل مناسبة. ال بأس، هذا حقه، اتفقت معه 
أو اختلفت، فهو يتحّدث عن جانب سياسي حركي في التفكير اإلسالمي، فرع ال 
 جدٍل وأخٍذ وردٍّ وعراٍك 

ّ
أصل، رأي ال شرع، وهو رأي سبقه إليه آخرون، وهو محل

وتطاحن أكثر من مائة عام بني فريقني، وقراءتني، وتأويلني. 
أمـــام وجــهــة نظر لها وجــاهــتــهــا، إال أن مــوقــف الشيخ مــن تسييس  إلــى هــنــا، نحن 
اإلسالم يفقد وجهته ووجاهته وموقعه، وكل عالقة له بالرؤية والنظر، حني تعرف 
لــدى الشيخ أي مانع من تسييس أي ديــن آخــر، فالتسييس جريمة، فقط،  أنــه ليس 
الدينية،  دولــتــه  ويــدعــم  الصهيوني،  الكيان  الشلغومي  يــزور  بــاإلســالم.  يتعلق  حــني 
الله  ويلتقط الصور مع جنود االحــتــالل، ويعانق أفيخاي أدرعــي في حــرارة، يدعو 
لجيش االحتالل بالتوفيق. ويصف املتحدث الرسمي باسم الجيش اإلسرائيلي بأنه 
بأنهم منفتحون، مساملون، ال يكرهون اإلســالم،  الصهاينة  سيده وأخــوه. ويصف 
وال يكرهون املسلمني، أقوياء ضد الشر. أما الشر فهو، وفق »الشيخ املعتدل«، حركة 
حماس واملقاومة الفلسطينية التي وصفها الشلغومي، هي وكل من يقاوم إسرائيل، 

باإلرهاب!
الدين، دين ضد أصحابه،  الدين، دين منزوع  اإلســالم املعتدل، إذن، هو دين ضد 
من  إخراجهم  ومع  للمحتل،  استسالمهم  ومع  وضد قضاياهم، وضد حقوقهم، 
ديارهم، ومع تهجيرهم وتشريدهم، يصف املعتدي عليهم بالقوة في مواجهة الشر، 
ويصف املقاوم املتمّسك بحقه باإلرهاب. هكذا يتم تعريف االعتدال، وتقديمه، فهل 

يوجد طريقة أنجح من هذه لالنتصار لكل ما هو غير معتدل؟ 
مقاطعه الفرنسية على »يوتيوب« مادة خام للكوميديا السوداء، وكذلك تصريحاته 
إلــى أن الشلغومي كــان يظن أن  ومستوى معرفته بما يحدث حوله. وصــل األمــر 
»شارلي إيبدو« هو اسم لشخص مسكني تعّرض العتداء إرهابي، على يد متطّرفني 
مسلمني. وحني سألته الصحافة الفرنسية التي هرعت إليه بعد الحادث، تستطلع 
التأثر أمــام الكاميرات، وقــال: »رأيت  ع 

َّ
َصن

َ
رأيــه، باعتباره ممثل اإلســالم املعتدل، ت

أحــّس بالورطة،  عائلة شارلي وأنــا حزين من أجلهم«، وحني سألوه: شارلي من؟ 
التعريف  الــكــاريــكــاتــوري، هــو باختصار:  النموذج  واســتــأذن فــي االنــصــراف، هــذا 

الفرنسي لالعتدال اإلسالمي.

رأسان في قبّعٍة واحدة قناة العربية أم علي بن الجهم؟

التعريف الفرنسي 
لالعتدال اإلسالمي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

سالم لبيض

ــاع مــجــّســم  ــ ــفـ ــ مـــــّر شـــهـــر أو يــــزيــــد عـــلـــى ارتـ
فـــلـــســـطـــن فـــــي ســــمــــاء مــــديــــنــــة مــــدنــــن فــي 
الجنوب التونسي، في مطلع شهر أكتوبر/
تــشــريــن األول املــنــقــضــي، وذلــــك تــزامــنــا مع 
حلول الذكرى الخامسة والثالثن لالعتداء 
الــصــهــيــونــي عــلــى حــمــام شــط فــي ضاحية 
ــان يـــوجـــد مــقــر  تـــونـــس الـــجـــنـــوبـــيـــة، أيـــــن كـــ
منظمة التحرير الفلسطينية، بعد نقله من 

بيروت سنة 1982.
املجّسم، على بساطته، تسكنه معاني عّدة، 
الثقافة  في  الدائم  فلسطن  أبرزها حضور 
التونسية،  املحلية  النخب  ولــدى  الشعبية 
الفلسطينية في  في زمن بدت فيه القضية 
حالة أفول وتراجع، مقابل توسع صهيوني 
على األصعدة واالتجاهات كافة، واختراق 
مجاالت ودول وشعوب في آسيا وأفريقيا 
وأمــيــركــا الالتينية كــانــت، إلــى وقــت قريب، 
تــنــتــمــي إلـــــى فـــســـطـــاط فــلــســطــن وحــلــفــهــا 

اإلنساني وقضيتها العادلة.
ــدنــــن، وهـــنـــدس  ــم بـــلـــديـــة مــ ــّسـ ــجــــزت املـــجـ أنــ
ـــت حــقــيــقــة 

ّ
ــل ــى أن تـــجـ ــ ــا، إلــ ــ ــاهــ ــ الــــفــــكــــرة ورعــ

تالمسها األيدي وتمتع الناظرين املسكونن 
بالوفاء لفلسطن، املستشار البلدي الطبيب 
والــكــاتــب، عــبــد الــحــكــيــم كــرشــيــد، الــــذي لقي 
دعــم ومــســانــدة طيف واســع مــن املجتمعن، 
بــمــشــاربــهــمــا املختلفة  ــدنـــي،  الــســيــاســي واملـ
واملتعّددة، خصوصا االتحاد العام التونسي 
للشغل، التنظيم النقابي العريق والرئيسي 
في تونس، والذي ظل نصيرا دائما للقضية 
زعيمه  يــد  على  تأسيسه،  منذ  الفلسطينية 

الشهيد فرحات حشاد سنة 1946.
يوقظ مجّسم فلسطن وعيا عميقا بجريمة 
وتــشــريــد شــعــب وتهجيره  األرض  احــتــالل 
وقتل أطفاله وإذالل شيوخه وهــدم منازله 
ومحاولة تصفيته وانتهاك أقدس مقدسات 
ــي بــيــت  ــــرب، مــســلــمــن ومـــســـيـــحـــيـــن، فــ ــعـ ــ الـ
املـــقـــدس أولـــــى الــقــبــلــتــن وثـــالـــث الــحــرمــن 
الــشــريــفــن ومــســرى الــرســول األعــظــم صلى 
الله عليه وسلم وفي بيت لحم مهد السيد 
القيامة.  كنيسة  ومقّر  السالم  عليه  املسيح 
ــر الــتــونــســيــن املـــاّريـــن حـــذو املجسم  ــذّكـ ويـ
ــم وتــطــوعــهــم  ــ ــــدادهـ بــنــضــال أســـالفـــهـــم وأجـ
للقتال في كل الحروب العربية الصهيونية 
فــي صــفــوف جــيــوش بــلــدان الــطــوق العربي 

سامية عيسى

ــيـــاســـات الـــرئـــيـــس  ــّكــــر الـــتـــنـــبـــؤ بـــسـ مــــن املــــبــ
الخارجية،  بايدن،  جو  املنتخب،  األميركي 
بــعــد الــفــوضــى الــعــارمــة الــتــي تــركــهــا سلفه 
دونالد ترامب، واتسمت بالتهور والتهريج 
إدارٍة  مــن  أربــع ســنــوات  والشخصنة. فبعد 
افتقدت،  عــديــدة،  دولــيــة  مللفات  متزنة  غير 
عــلــى يــد تـــرامـــب، املــقــّومــات املــنــطــقــيــة، وفــي 
ــيــــة، ال تــعــكــس  ــة الــــحــــســــاســ ــالــــغــ مــــلــــفــــاٍت بــ
تقيم  الــعــالــم، وال  التي يشهدها  الــتــحــوالت 
وزنـــــا لــلــمــخــاطــر املــتــرتــبــة عــلــى ســيــاســات 
ــان فــــي الـــوســـع  ــ ــة، إن كــ ــيــ تــــرامــــب الــــخــــارجــ
األميركية  امللفات  أمــا  سياسات.  تسميتها 
التصّدي لجائحة  الداخلية، وفي مقدمتها 
كــورونــا، فقد تــرك ترامب عبئا ثقيال وإرثــا 
واالنـــقـــســـامـــات،  اإلدارة  ســـــوء  مــــن  مـــرعـــبـــا 
وضـــع الــديــمــقــراطــيــة فــي الـــواليـــات املتحدة 
ــزٍر، جعلت حتى  األمــيــركــيــة فــي مــســتــوى مــ
أعداء تقليدين لها عبر العالم يخشون من 
التخبط الذي لم يعتادوه على القوة العظمى 
األكثر تأثيرا في العالم واألكثر نفوذا، على 
الرغم من التنامي الهائل للصن بوصفها 
قـــوة مــنــافــســة. وقـــد انعكست هـــذه الخشية 
في الداخل األميركي، كما في خارجه، قلقا 
وعـــدم اســتــقــرار، وتــخــوفــا مــن الــنــزوع نحو 
تشبه،  استعالئية  ومــمــارســات  العنصرية 
إلى حد كبير، ممارسات ديكتاتورين كثر، 
أمــن في  القذافي في ليبيا وعيدي  كمعمر 
أوغـــنـــدا وعــبــد الــفــتــاح الــســيــســي فـــي مصر 
أدنــى  يفتقدون  عــديــديــن،  وقـــادة شعبوين 
أربــع  لكنها  الــرشــيــدة.  الحوكمة  مستويات 
ســـنـــوات فــقــط، تــنــفــس بــعــدهــا األمــيــركــيــون 
ــــداء خــــصــــوصــــا، وشـــــعـــــوب كـــثـــيـــرة  ــعـ ــ ــــصـ الـ
ثانية،  ترامب بوالية  فــوز  عــدم  عموما، من 
وما قد يعنيه ذلك من كوارث تتفاقم لتزعزع 

االستقرار في داخل أميركا وخارجها. 
وأبلغ مثال على هذا طريقة إدارته التعامل 
ــد الـــعـــنـــصـــريـــة بــعــد  ــع االحـــتـــجـــاجـــات ضــ مــ
أفريقية، جورج  أصــول  األميركي من  مقتل 
فــلــويــد، خــنــقــا تــحــت حــــذاء شــرطــي أبــيــض، 
وما  الجائحة،  مواجهة  فــي  الــذريــع  وفشله 
ــاد،  ــه مــــن تــــراجــــع اقـــتـــصـــادي حــ تــســبــبــت بــ
الـــوفـــيـــات  مــــن  بـــعـــشـــرات اآلالف  وتــســبــبــت 
ومالين اإلصــابــات، بل كانت الجائحة في 
الواليات املتحدة األسوأ في العالم، جعلت 
لــأزمــات  تــرامــب مــصــدرا منتجا  إدارة  مــن 

فــي مــصــر واألردن وســوريــة ولــبــنــان، وفــي 
الفلسطينية،  واملــقــاومــة  الــثــورة  تنظيمات 
بــمــخــتــلــف تــوجــهــاتــهــا الـــقـــومـــيـــة الــعــربــيــة 
ويطرح  واليسارية.  واإلسالمية  والوطنية 
تساؤالٍت جّدية لدى العابرين األجانب عن 
وخريطتها  بفلسطن،  الــتــونــســيــن  عــالقــة 
املــجــّســمــة فــي أعــالــي ســاحــاتــهــا وطــرقــاتــهــا 
ومــســالــكــهــا، املــنــحــوتــة فــي ذاكــــرة أجيالها 
الــتــي تـــرى فــيــهــا قــطــعــة مــن تــلــك الـــذاكـــرة ال 
تمحي أبدا، مهما كان حجم املؤامرة، ومهما 
بلغت درجة النسيان، ومكّونا من مكونات 
ــا  الــشــخــصــيــة الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة، ودرســ
من الــدروس التي يتعلمها طالب املــدارس، 
 والـــحـــرف 

ّ
ــط ــخــ ــع تــعــلــمــهــم الــ ــوازي مــ ــتــ ــالــ بــ

ــى بــه األطـــفـــال في 
ّ
والــكــلــمــة، ونــشــيــدا يــتــغــن

الفصول والساحات.
وقــــد دّون مـــؤرخـــون تــونــســيــون وفــالســفــة 
ــولــــوجــــيــــون مــــؤلــــفــــات ضـــخـــمـــة،  وســــوســــيــ
ــاال جــلــيــلــة تـــــــروي مــخــتــلــف مـــراحـــل  ــ ــمـ ــ وأعـ
ــراط تــــونــــس، ومــثــقــفــيــهــا وعــلــمــائــهــا  ــ ــخـ ــ انـ
الشعبية  وطبقاتها  ونقاباتها  وأحــزابــهــا 
فلسطن،  دعــم  فــي  املتعاقبة،  وحكوماتها 
فــي صفوف  والقتال  لقضيتها  واالنــتــصــار 
والــدم  بــاملــال  والتبرع  املقاومة  تنظيماتها 
والتطوع بالنفس والدفاع عنها في املنابر 
الــعــاملــيــة واملــؤســســات اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الــحــكــومــيــة وغــيــر الــحــكــومــيــة، حــتــى بــاتــت 
الكتابة عن فلسطن واملنافحة عنها تقليدا 
لــــدى األكـــاديـــمـــيـــن والــســيــاســيــن وبــعــض 
الدبلوماسين التونسين، على غرار الدور 
العربية  الـــدول  مــنــدوب جامعة  لعبه  الـــذي 
بــاريــس سابقا، حــمــادي الصيد. وعلى  فــي 
ف عبد اللطيف الحناشي »تطور 

ّ
غرار مؤل

الخطاب السياسي في تونس إزاء القضية 
علي  وكتابي   ،»1955  -  1920 الفلسطينية 
الصهيوني  االستعمار  »جــذور  املحجوبي 
»الــنــشــاط  التيمومي  والـــهـــادي  بفلسطن« 
الصهيوني بتونس 1897 - 1948«. ومؤلف 
ــة »الــــهــــويــــة.. اإلســـــالم  ــالـ ــقـ ــذه املـ صـــاحـــب هـــ
ّصل فيه القول في 

ُ
العروبة التونسة« الذي ف

القضية الفلسطينية لدى النخب واألحزاب 
والــطــالب  النقابية  والــحــركــتــن  السياسية 
الــتــونــســيــة. وســـالـــم بــويــحــي فـــي دراســـتـــه 
ــّمـــال تـــونـــس وفــلــســطــن  عـــن الــعــالقــة بـــن عـ
ومــــواقــــف الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــونــســيــة من 

القضية الفلسطينية 1945 - 1956.

والــفــشــل وانــعــدام املــســؤولــيــة، سيما أيضا 
فـــي مــســائــل تــتــعــلــق بــاملــصــالــح األمــيــركــيــة 
التي إما تجاهل ترامب رعايتها أو أدارها 
ــا فـــعـــل فــي  بــشــكــل ســـيـــئ ومـــتـــهـــور، مـــثـــل مــ
إعالن القدس عاصمة إلسرائيل، غير عابئ 
بالفلسطينين، وما تمثله القدس من رمزية 
دينية ملليار ونصف مليار مسلم عبر العالم. 
للتغير  باريس  »اتفاقية  من  انسحابه  كما 
املناخي«، كما  انسحابه املسيء من منظمة 
الــصــحــة الــعــاملــيــة، فـــي عـــز تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا. زرع تــرامــب الــقــلــق، فــي كــل لحظة 
حــكــم فــيــهــا، بسبب عـــدم الــقــدرة عــلــى توقع 
سياساته أو تحليلها وفق املنطق العلمي 
للتحليالت السياسية ومنطق البداهة. رزح 
العالم تحت رحمته، ألن قرارته وسياساته 
ــرة، بــوصــفــه رئــيــس أكــبــر قــــوة عظمى  مـــؤثـ
تــقــود الــعــالــم، حتى وإن كــانــت تــقــوده وفق 
لــم تكن هذه  مصالحها. ولــكــن مــع تــرامــب، 
يقيسها  أو  في سياساته،  املصالح ظاهرة 
أميركا  قاد  العكس،  بميزان دقيق. بل على 
والــعــالــم بعقلية رجــل أعــمــال وتــاجــر أقــرب 
إلى بائع خضار في سوق شعبي رخيص، 
يقيم الصفقات ويدير سياسة خارجية فظة 
واستعالئية، ويغّرد على »تويتر«، كما لو 
كـــان دمــيــة يتلهى بــهــا، ويــهــاجــم خصومه 
أحــيــانــا بــنــرجــســيــة فــاقــعــة، ســيــمــا وســائــل 
ــه، وهــذا  ــ اإلعــــالم مــمــن يــنــتــقــدون ســـوء إدارتـ

غيض من فيض.
كشف  أنــه  ترامب  لعهد  اإليجابية  الناحية 
ــه الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلـــفـــظـــاظـــة والـــصـــفـــاقـــة  ــ ــــوجـ الـ
األميركية للقوة العظمى، ذات الوجه القبيح 
 سماكته وتقسو، بحسب 

ّ
املغلف بقناع ترق

ما تتطلبه مصالح »ثلة وول ستريت« من 
رجــال املــال واألعمال، والتي يعمل الساسة 
األميركيون من رؤساء وكونغرس ومجلس 
فــي تلطيف  فــي خــدمــة مصالحها،  شــيــوخ 
كما  األميركية  والقيم  للديمقراطية  مقنع 
لــم تخرج بعد عــن سجلها  نعرفها، والــتــي 
ــيــــن، عـــبـــر شــن  ــلــ فــــي إبــــــــادة الـــســـكـــان األصــ
املعمورة  أرجــاء  في  الدماء  الحروب وسفك 
ــم الــديــكــتــاتــوريــات هــنــا ومــواجــهــتــهــا  ــ ودعـ
ــــد  ــايـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ هــــــنــــــاك، فــــضــــال عــــــن نـــــظـــــام األبـ
بحسب  املحتلة،  فلسطن  فــي  الصهيوني 
مـــا تــقــتــضــيــه املـــصـــالـــح األمـــيـــركـــيـــة أو تلك 
املالي  النظام  عــرش  تتربع على  التي  الثلة 
والنيوليبرالية  »وول ستريت«  في  العاملي 
ــتــــي تــتــحــكــم بـــاقـــتـــصـــاديـــات  ــة الــ ــتـــوحـــشـ املـ

ــطــــن جــــــــزء مــــــن بــــــرامــــــج األحــــــــــزاب  ــســ ــلــ وفــ
السياسية التونسية، وعناوين أعمدة قاّرة 
في الصحف اليومية واألسبوعية، وندوات 
ــبـــحـــوث والـــــدراســـــات،  ــز الـ ــة فــــي مــــراكــ ــمــ دائــ
ــدونــــات  ــم لــجــمــعــيــات وصـــفـــحـــات ومــ ــ ــ واسـ
التاريخية  للشرعية  مــصــدر  وهــي  عــديــدة، 
في  دائـــم  وانــخــراط  والشعبية،  والنضالية 
دولتها  لقيام  ورفــض  للصهيونية،  الــعــداء 
قطاع  وفــي  التاريخية  فلسطن  أرض  على 
ــــع مــجــســم  ــرفـ ــ ــيــــة. ولـ ــة الــــغــــربــ ــفــ غــــــزة والــــضــ
الجنوبية  التونسية  املــديــنــة  فــي  فلسطن 
تــكــاد تحتفظ  إذ  كــثــيــرة،  مــبــّررات تاريخية 
كل عائلٍة من واليــة مدنن املتاخمة لليبيا 
الذين  ها 

ّ
األثــر عــن كبار سن بــذكــرى عميقة 

ــا عـــن فــلــســطــن ســنــة 1948  ــاعـ تـــطـــوعـــوا دفـ
مــشــيــا عــلــى األقــــــــدام، مــجــتــازيــن األراضـــــي 
الــطــرابــلــســيــة كــمــا كــانــت تــســمــى فـــي األدب 
الـــكـــولـــونـــيـــالـــي الـــفـــرنـــســـي، مـــــــرورا بــمــصــر، 
ــقــــدس الـــتـــي اعـــتـــاد  ــى مـــديـــنـــة الــ ــ وصــــــوال إلـ
زيارتها  على  كثيرون  ومغاربة  تونسيون 
الحج،  أداء فريضة  أثناء  قبل االحــتــالل في 
ولــهــم بــاب فــي أســوارهــا وآخـــر فــي املسجد 

األقصى يسمى باب املغاربة.
وفـــي مــديــنــة مــدنــن وتــخــومــهــا، وتــحــديــدا 
بــلــدة ســيــدي مــخــلــوف، يــرقــد مــيــلــود ناجح 
نــومــة الــــذي قـــاد عملية قــبــيــة الــفــدائــيــة في 
شمال فلسطن املحتلة التي نظمها تنظيم 
بواسطة  العامة  الــقــيــادة  الشعبية  الجبهة 
ــل مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــتــ طـــــائـــــرات شــــراعــــيــــة، وقــ
الــعــســكــريــن الــصــهــايــنــة يـــوم 25 نــوفــمــبــر/

يرتقي  أن  قبل   ،1987 سنة  الــثــانــي  تشرين 
شــهــيــدا. وكـــانـــت تــلــك الــعــمــلــيــة بــمــثــابــة رّد 
جــاء  كــمــا  الفلسطينية،  للقضية  لــالعــتــبــار 
ــالـــة نـــومـــة نــفــســه الـــتـــي كــتــبــهــا قبل  فـــي رسـ
تنفيذ العملية، وهي عالوة على ذلك انتقام 
لشهداء فلسطن وتونس الذين بلغ عددهم 
68 سقطوا فيما تسميه الدولة الصهيونية 
ــاد »عــمــلــيــة  وجـــهـــاز اســتــخــبــاراتــهــا املــــوســ
ــتـــي نــفــذتــهــا ثــمــانــي  الــــســــاق الــخــشــبــيــة« الـ
طائرات من سالح الجو الصهيوني صباح 
 1985 األول سنة  أكتوبر/تشرين  من  األول 
العملية  كانت  كما  الشط.  في مدينة حّمام 
األولـــى،  الفلسطينية  لــالنــتــفــاضــة  منطلقا 
املعروفة بانتفاضة الحجارة التي انفجرت 
ــــوم 8 ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون األول  يـ ــا  ــهـ ــرارتـ شـ
1987، أي أسبوعن بعد تنفيذ عملية قبية 

العالم، بما ال يسمح أليٍّ منها بالخروج عن 
استبداديته. هذا الوجه الفج لترامب نسخة 
الذي ما  النظام األميركي  كاريكاتورية عن 
لأميركين  املقنع  االستعباد  يــمــارس  زال 
األفارقة، رغم أنف الدستور والتعديل الـ13 
بإلغاء العبودية، فيما تتواصل السياسات 
األمــيــركــيــة فـــي مــعــظــم الـــواليـــات بــمــمــارســة 
ــا يــســمــونــهــم الــــســــود، هــذا  الــتــمــيــيــز ضـــد مـ
فــضــال عـــن أقـــلـــيـــات عـــديـــدة غــيــر الــبــيــضــاء 
لــلــمــهــاجــريــن، فـــي مــجــتــمــع مــهــاجــريــن بــدأ 
سيرته التاريخية بإبادة السكان األصلين 
واالســــتــــيــــطــــان االســــتــــعــــمــــاري ومـــمـــارســـة 

العبودية في أبشع صورها. 
األميركية،  االنتخابات  ترامب  بعد خسارة 
احتفل عشرات اآلالف، وربما مئات اآلالف، 
فــي واليــــات عـــديـــدة، بــهــذه الــخــســارة، أكثر 
مما كان احتفاال بفوز بايدن. وربما يعرف 
األخــيــر ذلــــك، بــل اســتــثــمــر بــكــره الــنــاخــبــات 
االنتخابية،  حملته  في  لترامب  والناخبن 
علنا وضــمــنــا. ولــكــن فــي املــقــبــل مــن األيـــام، 
يــتــوقــع أن يـــعـــود بـــايـــدن إلــــى الــســيــاســات 
األمــيــركــيــة املــعــتــادة فــي أكــثــر مــن مــلــف في 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة أقـــلـــه، وهـــو ابـــن هــذه 
الـــســـيـــاســـة والـــخـــبـــيـــر فـــيـــهـــا وبـــمـــلـــفـــاتـــهـــا، 
نــظــرا إلـــى تــجــربــتــه الــعــريــقــة فـــي الــســيــاســة 
الخارجية على مدى نحو خمسن عاما في 
دوائر صنع القرار، سيناتور متمرس، بنى 
خبرته منذ كان في التاسعة والعشرين من 
عــمــره. وهــــذا مــا يمنحه حــرفــيــة عــالــيــة في 
الخارجية، تعيد مللمة ما تصّدع  السياسة 
 وتقسو، بحسب املصالح 

ّ
منها، بأقنعٍة ترق

األميركية، مع فــارق أنه الرئيس هذه املــّرة. 
ربما يصدق بتصريحاته، في خطاب الفوز، 
التمييز على  تــمــنــع  قــوانــن  بــشــأن إصــــدار 
باختياره  والــجــنــس، سيما  الــنــوع  أســـاس 
ــرأة فــي مــوقــع نــائــبــة الــرئــيــس، ألول مــرة  امــ
فـــي تـــاريـــخ أمـــيـــركـــا، ويـــبـــدو أنـــهـــا ستلعب 
الــدور األهــم في التغيير في سياسة بايدن 
األمـــيـــركـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة، فــقــد جـــــاءت كــامــاال 
ــاط الـــشـــبـــاب فـــي الــحــزب  ــ هـــاريـــس مـــن أوســ
الــديــمــقــراطــي، ذات الــتــوجــهــات الــيــســاريــة، 
ومّدعية عامة، تتقن لغة القانون والحقوق، 
ــلـــونـــة )أمــــهــــا هــنــديــة  ــــي ذات أصـــــــول مـ وهــ
ووالدها من جامايكا(، كما باراك أوباما، ما 
املخلفات  التعامل مع  في  يمنحها صدقية 
الــعــنــصــريــة حـــيـــال األمـــيـــركـــيـــن األفــــارقــــة، 
والتمييز ضد األقليات العرقية، كما النساء 

يــوم 13 ديسمبر  إلــى  املسلحة، واســتــمــرت 
1993، وسقط فيها 1300 شهيد فلسطيني. 
ــا تــتــم مــن تــونــس، باعتبار  ــهـ وكــانــت إدارتـ
في  تنظيمها  على  واملــشــرف  مهندسها  أن 
الفلسطيني،  الــقــائــد  هــو  الــتــحــريــر  منظمة 
ــر )أبـــــو جـــهـــاد( الـــــذي اغــتــالــه  خــلــيــل الــــوزيــ
ــفـــرق  ــكــــون مــــن مــخــتــلــف الـ كــــومــــانــــدوس مــ
الصهيونية  والعسكرية  األمنية  واألجهزة 
فــي بيته فــي ســيــدي بوسعيد فــي ضاحية 
تــونــس الــشــمــالــيــة، يـــوم 16 إبــريــل/نــيــســان 
1988، في عملية نوعية، تمت تحت حماية 
ــتــــراف  ــيـــر، بـــحـــســـب اعــ ــبـ أســــطــــول بــــحــــري كـ
الصهيونية   13 القناة  بثته  الـــذي  التقرير 
الصهيونية  الحكومة  واعتبرت  سنة.  قبل 
عــنــاصــر الــكــومــانــدوس الـــذي نــفــذ العملية 
ــم تـــتـــوقـــف ســيــاســة  ــ »أبــــطــــاال قـــومـــيـــن«. ولـ

وحــقــوقــهــن، وأيــضــا فــي اســتــصــدار قــوانــن 
ملزمة لحماية البيئة. ويبدو أن إرث أوباما 
سيستعاد مع جو بايدن وكاماال هاريس، 
ــم غـــيـــر مــســبــوق  ــ ــا رأيــــنــــاه مــــن دعـ ســيــمــا مــ
ــا( لــكــلــيــهــمــا، وكــيــف وضـــع كل  ــامــ مــنــه )أوبــ
فــي حملتهما  الــرئــاســيــة  ونــجــومــيــتــه  ثقله 
االنتخابية، كما لم يفعل أي رئيس أسبق، 
الــتــي شــابــت حملة  الــثــغــرات  مستفيدا مــن 
 ،2016 عـــام  االنــتــخــابــيــة  كلينتون  هــيــالري 
ومن شخصية دونالد ترامب املكروهة لدى 

قطاعات واسعة. 
سيكمل بايدن من حيث انتهى أوباما، مع 
فــرق سعيه إلــى بناء ما هدمه تــرامــب، وما 

االغتياالت الصهيونية سنة 1988 باغتيال 
خــلــيــل الـــوزيـــر، وإنـــمـــا اســتــؤنــفــت بــاغــتــيــال 
املــهــنــدس الــتــونــســي مــحــمــد الـــــــزواري يــوم 
بيته  أمــام   2016 األول  ديسمبر/كانون   15
ــاد  ــاز املـــوسـ ــهـ فــــي مـــديـــنـــة صـــفـــاقـــس مــــن جـ
تونسي  التفريق بن  دون  من  الصهيوني، 
ــــرى،  ــرة أخـ ــ ــدم مـ ــ وفــلــســطــيــنــي، لــيــخــتــلــط الــ
كــمــا اخــتــلــط فـــي حــمــام الــشــط ســنــة 1985، 
فالسلطات   ،1987 ســنــة  قبية  عملية  وفـــي 
املقاومة  مع  تبادلت  قد  كانت  الصهيونية 
على  استشهدوا  تونسين  رفــات  اللبنانية 
نومة  نــاجــح  مــيــلــود  منهم  فلسطن،  أرض 
املــــذكــــور ســلــفــا وعــــمــــران املـــقـــدمـــي وفــيــصــل 
الــحــشــائــشــي وريــــــاض بـــن جــمــاعــة وبــلــيــغ 

اللجمي وكمال بدري وسامي الحاج علي.
يــعــكــس مـــجـــّســـم خـــريـــطـــة فــلــســطــن رمـــزيـــة 
مـــكـــثـــفـــة بــــعــــرضــــه أســـــمـــــاء مـــــــدن فــلــســطــن 
ــا وبــلــداتــهــا الــتــي تــأبــى  ــراهـ الــتــاريــخــيــة وقـ
الـــنـــســـيـــان فــــي الـــــذاكـــــرة الـــعـــربـــيـــة، نــاهــيــك 
ووعــيــهــا  الفلسطينية  األجـــيـــال  ــــرة  ذاكـ عـــن 
ــل مـــحـــاوالت  ــم مــــن كــ ــرغــ الـــجـــمـــعـــي، عـــلـــى الــ
الطمس وتغيير الشواهد على األرض التي 
تــقــوم بــهــا ســلــطــات االحـــتـــالل الــصــهــيــونــي. 
وهي، بالتوازي مع ذلك، صيحة قادمة من 
أعــمــاق الــتــاريــخ، تــواصــل مــا قــام بــه الشيخ 
فــي تنظيم مؤتمر  الــثــعــالــبــي  الــعــزيــز  عــبــد 
املــفــتــي  بــتــكــلــيــف مــــن  الــــقــــدس ســـنـــة 1931، 
املقدسي الشيخ أمن الحسيني، وتستنسخ 
جــهــد الــشــيــخ مــحــمــد الــفــاضــل بـــن عــاشــور 
الـــذي أســـس ســنــة 1948 »لــجــنــة الــدفــاع عن 
فلسطن العربية« و»فرع املؤتمر اإلسالمي 
لفائدة القدس الشريف«، وتقطع مع ظاهرة 
الــتــطــبــيــع الــتــي رفــضــهــا الــتــونــســيــون إّبـــان 
حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي 
الذي فتح مكتب رعاية مصالح الجمهورية 
أبيب سنة 1996، وسمح  تل  في  التونسية 
في  الصهيوني  الخارجية  وزيــر  بمشاركة 
في  انتظمت  الــتــي  املــعــلــومــات  قمة مجتمع 
ت في الفترة 

ّ
تونس سنة 2005، والتي تفش

األخــيــرة لــدى حــكــومــاٍت عــربــيــٍة تلهث وراء 
الشامل، مــن دون  األمــن الصهيوني  ســراب 
اختراق  على  قــدرة  الظاهرة  لهذه  يكون  أن 
مختلف  فــي  واملجتمعي  الشعبي  النسيج 
الـــــدول الــعــربــيــة، إال مـــن نــخــب ظــلــت قــابــلــة 

للبيع والشراء.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

يـــواجـــهـــه الـــعـــالـــم مـــن تــــحــــّوالت وتـــحـــّديـــات 
كــبــيــرة، تــســارعــت وتــيــرتــهــا، وزاد فــيــروس 
ــا مــــن مـــضـــاعـــفـــاتـــهـــا، كـــمـــا الــــداخــــل  ــ ــــورونـ كـ
األميركي الذي يتطلع إلى تغييرات سريعة 
ــار، ســيــمــا فـــي قــطــاعــات  ــتـــظـ ال تــحــتــمــل االنـ
ــاد والـــتـــعـــلـــيـــم وتــعــزيــز  ــتــــصــ الـــصـــحـــة واالقــ
الجائحة  هــذه  وســط  االجتماعية،  الــعــدالــة 

املرعبة التي هي أولوية بديهية وعاجلة.
ــة  ــيـ ــارجـ ــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـ ــ ــ أمـ
ــراع الــعــربــي اإلســرائــيــلــي  األمــيــركــيــة والـــصـ
على  ستطرأ  متغيرات  فهنالك  خصوصًا، 
استئناف  عــديــدة، سيما في مسألة  ملفات 
املــــفــــاوضــــات بــــن الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
والكيان الصهيوني وحل الدولتن، وإعادة 
إقرار املساهمة األميركية في موازنة وكالة 
غوث الالجئن الفلسطينين التابعة لأمم 
املتحدة )أونروا( فضال عن كبح االستيطان، 
ووقف عمليات ضم أجزاء كبيرة من الضفة 
اتفاقيات  استكمال  أمــا  إلسرائيل.  الغربية 
عجلة،  بغير  ولــكــن  فــســتــتــواصــل،  التطبيع 
مع فرض عالقات أكثر جّدية واحترافا مع 
التهديدات  بــاالعــتــبــار  تــأخــذ  الخليج،  دول 
اإليرانية، وإعادة فتح مسار االتفاق النووي 
الذي قد تطرأ عليه تعديالت، تتعلق بكبح 
ــران، فـــي عــمــلــهــا املـــتـــواصـــل على  ــ ــ جـــمـــاح إيـ
زعـــزعـــة االســـتـــقـــرار فـــي املــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
الواليات املتحدة بملف  فضال عن مصالح 
باستعادة  تتعلق  وقــضــايــا  والــغــاز  النفط 
ســمــعــة أمـــيـــركـــا بــوصــفــهــا الـــقـــوة الــعــظــمــى 
األولى، وهي ملفات تتعلق ببعضها بعضا 

وتتبادل التأثير. 
أما امللف األهم لبايدن، فهو ترتيب العالقة 
ـــر دبـــلـــومـــاســـيـــة نــشــطــة  ــبـ ــــن، وعــ ــــصـ ــع الـ ــ مـ
ســتــتــســم بــالــبــراغــمــاتــيــة والــواقــعــيــة، ولــكــن 
ــة، حتى  ــاديـ ــرمـ ســيــغــلــب عــلــيــهــا نــــوع مـــن الـ
تتضح األمور لبايدن بعد أربع سنوات من 
التخبط. سيسعى إلى وقف تغلغل الصن 
االقـــتـــصـــادي والــســيــاســي فـــي الــعــالــم على 
ُيعره  لم  ما  األميركي، وهــو  النفوذ  حساب 
باراك أوباما األهمية الالزمة في فترة حكمه، 
أن  واملتوقع  فظة.  بعدوانية  تــرامــب  وأداره 
إلى  امللف بحنكٍة تستند  هــذا  بــايــدن  يدير 
أن  مهنية عالية وخبرة عريقة، سيما بعد 
فــي وقت  األمــيــركــيــة،  للقيادة  الــعــالــم  افتقد 
لم تجهز أية قوة صاعدة ألن تكون البديل 

املقبول، سيما الصن. 
)كاتبة وإعالمية فلسطينية في بيروت(

في رمزية مجّسم فلسطين بمدينة تونسية

كوميديا ترامب السوداء أم براغماتية بايدن الرمادية؟
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القاهرة ـ العربي الجديد

ــاد الــجــهــاز املـــركـــزي لــلــتــعــبــئــة الــعــامــة  ــ أعـ
واإلحــصــاء فــي مــصــر، إثـــارة أزمـــة ارتــفــاع 
نسب الــطــالق فــي الــبــالد. وأخــيــرًا، أصــدر 
ــفـــاع خـــالل الـــعـــام املــاضــي  ــذا االرتـ تــقــريــرًا أظــهــر هـ
مــقــابــل  فـــي  طــــالق  حـــالـــة   225929  

ً
مــســجــال  ،2019

في   6.8 نسبتها  بـــزيـــادة  أي   ،2018 عـــام   211554
املائة. أما عقود الزواج، فسجلت 927844 عقدًا عام 
بزيادة   2018 عــام  عقدًا   887315 مقابل  في   ،2019

نسبتها 4.6 في املائة.
 أعلى نسبة طالق ُسّجلت 

ّ
التقرير أن كذلك، أظهر 

لـــدى الــفــئــة الــعــمــريــة مــا بــن 30 و35 عــامــًا، بينما 
سجلت أقل نسبة طالق لدى الفئة العمرية ما بن 
بــالــنــســاء، سجلت  ق 

ّ
مــا يتعل 18 و20 عــامــًا. وفـــي 

أعــلــى نسبة طــالق لــدى الفئة العمرية مــا بــن 30 
العمرية 65  الفئة  لــدى  األقــل  عــامــًا، والنسبة  و35 
عامًا فأكثر. كذلك سّجلت أعلى نسبة طــالق لدى 
سّجلت  بينما  متوسطة،  شهادة  على  الحاصلن 
ــة  أقـــــل نــســبــة طـــــالق لـــــدى الـــحـــاصـــلـــن عـــلـــى درجــ
جــامــعــيــة. وبــلــغ أعــلــى مــعــّدل طـــالق 4,9 فــي األلــف 
في محافظة القاهرة، وأقل معدل طالق واحد في 
األلـــف فــي محافظتي أســيــوط واملــنــيــا فــي صعيد 
النهائية 11819  الــطــالق  أحــكــام  عــدد  مصر. وبلغ 
حكمًا عام 2019، في مقابل 8542 حكمًا عام 2018، 

أعلى  املـــائـــة. وســّجــلــت  فــي   38.4 بـــزيـــادة نسبتها 
نسبة طالق بسبب الخلع 10447 حالة، أي بنسبة 
88.4 فـــي املـــائـــة. كـــذلـــك، ســجــلــت أقـــل نــســبــة طــالق 
بسبب تغيير الديانة ما نسبته 0.01 في املائة من 

جملة األحكام النهائية.

حالة كل دقيقتين
هذه األرقــام تطرح عالمات استفهام حول ارتفاع 
نــســب الـــطـــالق ومـــخـــاطـــره عــلــى املــجــتــمــع. ويــقــول 
خــبــراء إن مــصــر تــواجــه حــالــة طـــالق كــل دقيقتن 
أقــل. وخــالل السنوات األخــيــرة،  أو  ونصف دقيقة 
ارتفعت نسبة الطالق حتى أصبحت من بن أعلى 
دول الــعــالــم عــلــى هـــذا املــســتــوى، مــا دفـــع الــخــبــراء 
إلى التحذير من خطورة ارتفاع نسب الطالق بن 
الــشــبــاب، فــي الــوقــت الـــذي تــعــانــي فــيــه الــبــالد من 
الحياة  فــي  كــان لها تأثير كبير  اقــتــصــاديــة  أزمـــة 
 
ً
ــة االقـــتـــصـــاديـــة عــامــال ــ ــّد األزمــ ــَعــ ــ

ُ
االجــتــمــاعــيــة. وت

أساسيًا في ارتفاع نسب الطالق والتفكك األسري، 
إذ إن الــفــقــر وضــعــف الــقــدرة الــشــرائــيــة فــي مقابل 
غالء األسعار يحاصران معظم األسر، وخصوصًا 

محدودي الدخل.
مــن هــنــا، ُيــعــّد ارتــفــاع مــعــدالت الفقر أحــد أسباب 
الــطــالق الــرئــيــســيــة. وعــــادة مــا تنشأ خــالفــات بن 
الـــزوجـــن حــــول املـــصـــاريـــف والــــديــــون واألقـــســـاط، 
 عــن مــتــطــلــبــات الــحــيــاة الــزوجــيــة الــيــومــيــة، 

ً
فــضــال

وبدل إيجار الشقة، والتدخالت األسرية الخطيرة. 
ــبـــاب إلـــى الــطــالق  وبــالــتــالــي، تــــؤدي كـــل تــلــك األسـ
والـــخـــلـــع. مـــن هــنــا، ال بـــد مـــن االهـــتـــمـــام بتحسن 
املستوى املعيشي لأفراد، واالستفادة من البرامج 
اإلعالمية للتوعية، وإعداد برامج لتوجيه الشباب 
وتــأهــيــلــهــم نــفــســيــًا مـــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى عائلة 

مترابطة.

أزمة اجتماعيّة
 
ّ
وتــقــول األســتــاذة فــي علم االجــتــمــاع عــزة كريم إن

الـــطـــالق، خــصــوصــًا بــن املــتــزوجــن حــديــثــًا، ُيــَعــّد 
أزمــة كبيرة في مصر، ويــؤدي إلــى أزمــات نفسية 
واجتماعية. وتوضح أن املرأة تنخفض حظوظها 
في الــزواج مجددًا بعد الطالق، أو تكون مضطرة 
إلى قبول الــزواج من شخص لديه ظــروف صعبة 
لــم تــكــن لتقبل بــهــا لـــوال طــالقــهــا. يــضــاف إلـــى ما 
الناتجة من وجــود أطفال،  سبق املشاكل األخــرى 
وأحيانًا رفض األم أو األب تربيتهم. وبالتالي، قد 
يلجأ األطفال إلى الشارع. وتــرى أن معظم أطفال 
الشوارع هم من زيجات فاشلة. كذلك فإن الطالق 
يزيد من نسبة الجرائم في املجتمع، ويــؤدي إلى 
مشاكل اجتماعية أخرى، كاالنتحار أو الرغبة في 

االنتقام.
في اإلطــار نفسه، تقول أستاذة علم االجتماع في 
جامعة »بنها« هالة منصور، إن مبادرات »مودة – 

لّم الشمل – ال للطالق« لم تؤدِّ إلى نتائج إيجابية 
مؤكدة  وتشابكها،  الزوجية  املشاكل  كثرة  بسبب 
أن مــؤشــر الـــطـــالق فـــي املــحــافــظــات املــصــريــة بــات 
بالسنوات   

ً
مقارنة ارتفاع معدالته،  في ظل  مقلقًا 

الــســابــقــة بــشــكــل مــلــحــوظ، وهـــو مـــا أكــــده الــجــهــاز 
على  واإلحــصــاء، مشددة  العامة  للتعبئة  املركزي 
أن معظم حــاالت الطالق في املحاكم األسرية هي 
ــة واجــتــمــاعــيــة، بــاإلضــافــة  ــاديـ نــتــيــجــة مــشــاكــل مـ
إلى  التدخل والسعي  إلــى تراجع دور األســرة في 

تحقيق الصلح بن الزوجن املتخاصمن.

مجتمع
سلمت سفارة قطر في الصن، مساعدات طبية من »قطر الخيرية«، إلى دولة منغوليا ملساعدتها 
في جهود الحّد من انتشار فيروس كورونا الجديد. وتولى تسليم املساعدات، السكرتير الثالث 
في السفارة، جاسم عبد الخالق الغامدي، إلى رئاسة القسم االقتصادي والتجاري املسؤول عن 
عدد  يبلغ  التي  منغوليا   

ّ
أن ُيذكر  الصن.  لــدى  منغوليا  بسفارة  األجنبية  والــقــروض  التبرعات 

 لإلصابات بكورونا، 
ً
العالم تسجيال أقــل دول  ألــف نسمة، هي من  سكانها نحو 3 مالين و300 

)قنا( بلغ عن أكثر من 370 إصابة. 
ُ
بحسب اإلعالنات الرسمية، إذ لم ت

الــنــاريــة خالل  املــفــرقــعــات واأللــعــاب  اســتــخــدام  البيئة بمنع  أمـــرت محكمة هندية مكلفة شـــؤون 
احتفاالت عيد األنــوار الهندوسي في املــدن التي تعاني من تلوث الهواء، متحدثة عن رابــط بن 
التلوث وتفشي فيروس كورونا الجديد. وقبل عيد األنوار )ديوالي( الذي يحييه الهندوس السبت 
الــذي يــؤديــه التلوث فــي االزديـــاد  الـــدور   هــذا الحظر ضـــروري بسبب 

ّ
املقبل، اعتبرت املحكمة أن

املفرقعات  فيه  الــذي تتسبب  التلوث   
ّ
إن املحكمة  وقالت  بالفيروس.  اإلصــابــات  عــدد  في  املتجدد 

)فرانس برس( واأللعاب النارية »يفاقم املخاطر على املدينة والصحة«. 

الهند: المفرقعات ممنوعة في المدن الملوثةقطر تقدم مساعدات طبية لمنغوليا

األزهــر،  فى  للفتوى  الرئيسية  اللجنة  رئيس  يرى 
استسهال  هناك  بات  أنه  حجاج،  أحمد  الشيخ 
للجوء إلى الطالق، على الرغم من أن اهلل شرّعه 
إذا ما استحالت العشرة بين طرفين، مؤكدًا على 
اإلسالمية  الثقافة  ونشر  الدينية  التوعية  أهمية 
والجامعات  الشباب  ومــراكــز  المساجد  فــي 
للعمل  الدولة  أجهزة  كل  وتكاتف  والندوات، 

على الحد منها.

توعية دينية

في دراسة نشرت حديثًا، توصل باحثون صينيون 
وأملان إلى أّن كبسوالت »شو فنغ جيه دو« وهو عقار 
عشبي ُمسجل يتكون من ثماني نباتات طبية، من 
لإلصابات  واعــدًا  عشبيًا  »عالجًا  يكون  أن  املمكن 
املتوسطة بمرض فيروس كورونا الجديد«. ونشرت 
الــــدراســــة فـــي دوريــــــة »فــيــتــومــيــديــســن« الــشــهــريــة 
املتخصصة في الطب النباتي، وشارك فيها باحثون 

لقاح  أو  مــن الصن وأملــانــيــا. حاليًا، ال يوجد عــالج 
مؤكد لكورونا، لكن، يحظى استخدام الطب العشبي 
عاملي  بــاهــتــمــام  مكافحته،  فــي  التقليدي  الصيني 
نــظــرًا الســتــخــدامــه بشكل دوري فــي الــصــن خالل 
فترة تفشي املــرض، بحسب كاتبي الدراسة، الذين 
التقليدي  الصيني  الطب  استخدام  إلى  أيضًا  لفتوا 
بنجاح في عالج مرض سارس في 2003 وإنفلونزا 

أّن  الباحثون  عــام 2009. وأضـــاف  إن 1«  »إتـــش 1 
كــبــســوالت »شـــو فــنــغ جــيــه دو« تــتــكــون مــن ثماني 
ــي عـــــالج األمــــــراض  ــتــــهــــرت فــ نـــبـــاتـــات طـــبـــيـــة، واشــ
التنفسية الفيروسية املختلفة، بفضل خصائصها 
املضادة للفيروسات واملضادة لاللتهابات واملحفزة 
للمناعة ضــد اإلصــابــات الــرئــويــة الــحــادة. وأظــهــرت 
البيانات اإلكلينيكية أّن تلك الكبسوالت، إلى جانب 

قللت بشكل  لــلــفــيــروســات،  املــضــاد  املعتمد  الــعــالج 
كبير مــن مــدة التعافي مــن املـــرض، ومــن اإلرهـــاق، 
وكذلك مدة السعال، مقارنة بالعالج املعتمد وحده. 
أكثر  العشبي يصبح  العالج  أّن  الــدراســة  وأضــافــت 
أيام بعد  فاعلية عندما يستخدم خالل أول ثمانية 

ظهور أعراض كورونا.
)شينخوا(
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ظل اليمن آمنًا آلالف الالجئين األفارقة، حتى في ظّل 
الحرب، لكّن عام 2020 كان مريرًا للمهاجرين الذين 

يحاولون العبور من اليمن إلى دول الخليج عادة

الرياضة لألطفال البيض فقط في الدنمارك

1819
مجتمع

تعز ــ زكريا أحمد

خـــــــال الـــــعـــــام الـــــــجـــــــاري، تـــــــآزرت 
الـــظـــروف الــســيــئــة ضـــّد الــاجــئــن 
ــــى  ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــاإلضـ ــ ــ ــي الـــــيـــــمـــــن. وبـ ــ ــ فـ
جائحة كورونا واإلعان الصادر من جماعة 
 أول إصابة في صنعاء كانت 

ّ
الحوثين بــأن

فه ذلــك مــن حمات 
ّ
ملهاجر أفــريــقــي، ومــا خل

كراهية تجاه ذوي البشرة السوداء، انعكس 
ــــروف  ــــظـ ــكـــري الـــكـــبـــيـــر والـ ــعـــسـ الـــتـــصـــعـــيـــد الـ
االقتصادية املتردية بشكل سلبي على آالف 
الربع  األفارقة في املحافظات اليمنية. خال 
األخــيــر مــن الــعــام الــجــاري، لــم تعد األراضـــي 
األفــارقــة  لــاجــئــن  قبلة  اليمنية  والــســواحــل 
كما كانت، ووفقًا لتقارير أممية، فقد تسببت 
في  للمهاجرين«  املعادية  السيئة  »املعاملة 
انــخــفــاض عـــدد الـــوافـــديـــن إلـــى الــيــمــن. وقـــال 
»العربي  لـ اليمني  مصدر في خفر السواحل 
ــتــــي تــلــت  ــة الــ ــ ــعـ ــ  األشــــهــــر األربـ

ّ
ــديــــد« إن الــــجــ

منفصلة،  سجلت  الـــجـــاري،  الــعــام  منتصف 
وصول نحو 300 مهاجر أفريقي فقط، بعدما 
كان املتوسط الشهري املسجل خال األشهر 
املــمــاثــلــة لــهــا فـــي الـــعـــام املـــاضـــي، مـــا بـــن 10 
آالف و12 ألف الجئ. وأرجع املصدر التراجع 
الحاصل إلى الرقابة الصارمة التي اتخذتها 
كورونا،  فيروس  تفشي  من  للحّد  السلطات 
خصوصًا في سواحل الحديدة، غربي اليمن، 
وســـواحـــل خــلــيــج عــــدن وشـــواطـــئ مــحــافــظــة 

شبوة، جنوب وشرقي الباد. 
وعلى الرغم من العناوين الظاهرة لانحسار 
الــحــاصــل فـــي تــدفــق الــاجــئــن، والـــتـــي يقف 
 الحملة 

ّ
فــيــروس كــورونــا فــي صــدارتــهــا، فــإن

السلطات، خصوصًا  اتبعتها  التي  العدائية 
التابعة للحوثين في صنعاء، كانت السبب 
ــــزوف املـــهـــاجـــريـــن عــــن تــكــثــيــف  ـــرز فــــي عــ ــ األبــ
الــرحــات صــوب اليمن. وفــي آخــر تقاريرها، 
كشفت املنظمة الدولية للهجرة، عن تعرض 
املـــهـــاجـــريـــن األفـــــارقـــــة لـــلـــوصـــم بــاعــتــبــارهــم 
نــاقــلــن لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، فـــي إشــــــارة إلــى 
 
ّ
بأن الحوثية  السلطات  الــصــادر من  اإلعــان 
كانت ملهاجر صومالي،  بالوباء  أول إصابة 
فــي وقــت قامت بالتكتم عــن اإلصــابــات التي 

ُسجلت ملواطنن يمنين. 
ــذا اإلطــــــار، يـــقـــول عــبــد الـــســـام قــاســم،  فـــي هــ
أحـــد مستشفيات صنعاء  فــي  وهـــو مــمــرض 
 مــا أعلنه مــا يسمى 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن لـــ

ــان بـــدايـــة الــتــحــول  ــر الــصــحــة الــحــوثــي كـ وزيــ
فـــي تــعــامــل املــجــتــمــع مـــع أبـــنـــاء الجنسيتن 
ــة، واســـتـــعـــدائـــهـــم.  ــيــ ــوبــ ــيــ الـــصـــومـــالـــيـــة واإلثــ
ــدد مــن  ــ ــــي مــرفــقــنــا الـــصـــحـــي وعــ يـــضـــيـــف: »فـ
املرافق والشركات، جرى تسريح عشرات من 
عمال النظافة األفارقة، وكذلك الحال بالنسبة 
والشركات.  املنازل  في  األفريقيات  للعامات 

أكثر من 4 آالف مهاجر في ظروف صعبة جدًا 
آالف   7 يتواجد  فيما  الطرقات،  على  أغلبهم 
السعودية،  الــحــدود  قــرب  مهاجر في صعدة 
في  العالقن  آالف  بوجود  تقارير   عن 

ً
فضا

محافظات أخرى مثل مأرب ولحج وغيرهما.
ووتــش«  رايــتــس  »هيومن  منظمة  واتهمت 
فــي تــقــريــر أخــيــر، جــمــاعــة الــحــوثــيــن بطرد 
املـــهـــاجـــريـــن اإلثـــيـــوبـــيـــن من  قـــســـري آلالف 
شـــمـــال الـــيـــمـــن فــــي إبــــريــــل/ نـــيـــســـان 2020 
ــتـــذّرعـــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، مـــا أدى إلــى  مـ
مقتل العشرات وإجبارهم على النزوح إلى 
 حرس الحدود 

ّ
الحدود السعودية، وقالت إن

املهاجرين  على  الــنــار  أطلقوا  الــســعــوديــن، 
ــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل الـــعـــشـــرات،  ــاريــــن، مــ ــفــ الــ
ــاجــــن إلــــــى مــنــطــقــة  ــنــ بـــيـــنـــمـــا فــــــّر مــــئــــات الــ
حـــدوديـــة جــبــلــيــة. وال تــتــوقــف االنــتــهــاكــات 
ضــد املــهــاجــريــن األفــارقــة فــي رحــلــة الــعــذاب 
عــنــد هـــذا الــحــّد، بــل قــالــت منسقة الــشــؤون 
تقرير  في  غــرانــدي،  ليز  باليمن،  اإلنسانية 
 املــهــاجــريــن فـــي الــيــمــن، هـــم من 

ّ
حـــديـــث، إن

بــن األشـــخـــاص األكــثــر ضــعــفــًا فــي املنطقة 
بـــأســـرهـــا، وهــــم ضــحــايــا الـــغـــرق واإلســـــاءة 
واالستغال من قبل تجار البشر واملهربن.

نعته العب في الفريق اآلخر 
بـ»الخنزير األسود« و»القرد« 

وبكلمة بذيئة جدًا

رضخ بعض األفارقة من 
الصوماليين واإلثيوبيين 
لعملية التجنيد الحوثية

وكان هناك توجه رسمي الحتجاز املهاجرين 
مــن يعملون  أرزاق  كــافــة، كما جــرت محاربة 
فـــي غــســل الـــســـيـــارات بـــالـــشـــوارع، والــتــعــامــل 

معهم بازدراء«.
زاد وصم  فقد  الدولية،  الهجرة  وفقًا ملنظمة 
املهاجرين من تفشي حمات الكراهية ضدهم 
اعتداءات  فوقعت  فــداء،  كبش  واستخدامهم 
عليهم وزادت عمليات االحتجاز، والحرمان 
مــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الـــــخـــــدمـــــات الـــصـــحـــيـــة 
والــقــيــود املــفــروضــة عــلــى الــحــركــة وعمليات 
واملناطق  القتال  إلــى جبهات  القسري  النقل 
اتهامات  الصحراوية. وللمرة األولــى تصدر 
مـــن مــنــظــمــة دولـــيـــة بــاســتــغــال املــهــاجــريــن 
تــواتــر األنباء  أعــمــال قتالية، بالرغم مــن  فــي 
بحقوق  معنية  يمنية  محلية  منظمات  مــن 
اإلنــســان، منذ مطلع الــحــرب، حــول ذلــك، وإن 

كانت الحاالت الفردية. 
ــــزت ســـلـــطـــات  ــجـ ــ ــتـ ــ وخــــــافــــــًا لـــلـــتـــجـــنـــيـــد، احـ
الحوثين في صنعاء وصعدة، مئات األفارقة 
خال األشهر املاضية في أماكن احتجاز غير 
 
ّ
مائمة، ووفقًا ملصادر »العربي الجديد« فإن
الجماعة كانت تزج بأكثر من 300 مهاجر في 
فصل دراســـي واحــد بــإحــدى مـــدارس صعدة 
الـــتـــي جــــرى تــحــويــلــهــا إلــــى مـــركـــز لتجميع 
الحوثية  السلطات  فقط. ووضعت  الاجئن 
ــّرة، فإما  املهاجرين األفــارقــة أمــام خــيــارات ُمـ
اســتــغــالــهــم فــي أعــمــال قــتــالــيــة ضــد الــقــوات 
الحكومية والتحالف السعودي - اإلماراتي، 
أو الترحيل القسري إلى املحافظات الجنوبية 

الخاضعة للحكومة املعترف بها دوليًا.
رضـــــــخ بــــعــــض األفـــــــارقـــــــة مـــــن الــجــنــســيــتــن 
التجنيد،  لعملية  واإلثــيــوبــيــة  الــصــومــالــيــة 
ــى، كـــانـــت جــمــاعــة الــحــوثــيــن،  ــ ــ ولـــلـــمـــرة األولـ
تــعــلــن فــــي 26 أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي، عــن 
تشييع الجئ إثيوبي يدعى محمد حلم، في 
قتاها  مــن  مجموعة  ضمن  حجة،  محافظة 
اليمنين الذين سقطوا في معارك مع القوات 
الحكومية، وفقًا لوسائل إعام رسمية تابعة 
تعتبر محافظة حجة، مسقط  للجماعة. وال 
 الجماعة 

ّ
رأس للمهاجر اإلثيوبي، حلم، لكن

ر، 
ّ

لت دفنه في مقبرة قريبة من مخيم ُكش
ّ

فض
املوطن املؤقت ملئات األفارقة، واملنجم الجديد 
مقاتلن  عــن  الــبــاحــثــن  للحوثين  بالنسبة 
جدد لتعويض النزيف الحاصل بصفوفهم. 
ــرار الــحــوثــي بــتــجــنــيــد مــهــاجــريــن  ــ ودفــــع اإلقــ
ــتـــرف بــهــا  ــعـ أفـــــارقـــــة، الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة املـ
الاجئن  استغال  عملية  دوليًا الستهجان 
فـــي أعـــمـــال عــســكــريــة، واعــتــبــرت عــلــى لــســان 
 استخدام 

ّ
أن وزيـــر اإلعـــام، معمر اإلريــانــي، 

املــهــاجــريــن كــوقــود لــلــمــعــارك »جــريــمــة حــرب 
يجب أن تتوقف«.

غير  والتجنيد  االحتجاز  عمليات  تكن  ولــم 
القانوني، االنتهاكات الوحيدة التي طاولت 

املــهــاجــريــن األفـــارقـــة مــن جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
اإلنسانية  الــشــؤون  تنسيق  مكتب  فبحسب 
باليمن، فقد تّم منذ إبريل/ نيسان حتى 13 
يونيو/ حزيران املاضين، نقل 1500 مهاجر 
أفريقي من مناطق الحوثين إلى املحافظات 
نساء  بينهم  ومــن  قــســري،  بشكل  الجنوبية 
وفتيان وفتيات، بعضهم بحاجة إلى رعاية 
طــبــيــة مـــن أمــــــراض أصـــيـــبـــوا بــهــا مـــن جـــراء 
ظروف االحتجاز غير املائمة، أو من جروح 

ناتجة عن طلقات نارية. 
انتشار  الــدقــة خريطة  ــعــرف على وجــه 

ُ
ت وال 

اليمنية  الجغرافيا  على  األفــارقــة  املهاجرين 
 مــحــافــظــة، ووفــقــًا 

ّ
واألرقــــــــام املــــوجــــودة بـــكـــل

 فــي عـــدن، يعيش 
ّ
ــإن لتقرير أمــمــي حــديــث، فـ

مشكلة انتشار العنصرية 
على أساس العرق واللون 

عميقة في الدنمارك، وهو 
ما خلصت إليه دراسة التحاد 

كرة القدم

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

نيكاس سورنسن )13 عامًا(، طفل دنماركي بشرته 
 والــده برازيلي 

ّ
إن إذ  العرب والاتينين،  إلــى  أقــرب 

)لم يره منذ 10 أعوام( وأمه دنماركية، ارتاد منذ كان 
الوقت،  ذلك  ه منذ 

ّ
لكن القدم،  لكرة  ناديًا  الرابعة  في 

أبناء  أقرانه. أطفال آخــرون من  يواجه عنصرية من 
املهاجرين واجــهــوا مــا واجــهــه هــذا الطفل، مــا أجبر 
غالبية هـــؤالء، ومــن بينهم أطــفــال مــن أصــل عربي، 

على التوقف تمامًا عن ممارسة الرياضة. 
القدم  لكرة  الدنماركي  الرياضي  االتــحــاد  يستغرب 
ــفــــال مـــن أصـــحـــاب الـــبـــشـــرة الـــداكـــنـــة من  غـــيـــاب األطــ
مواطني الــبــاد عــن كــرة الــقــدم وغيرها مــن األلعاب 
 املهاجرين يشكلون نسبة 13.5 في 

ّ
الرياضية. وألن

املــائــة مــن مــجــمــوع ســكــان الــدنــمــارك الــبــالــغ عــددهــم 
بكرة  أطــفــالــهــم  مــن  تلتحق  نــســمــة، وال  مــايــن   5.5
القدم سوى نسبة ضئيلة، فقد أراد االتحاد البحث 
عــن األســبــاب، ليخلص مــن خــال اســتــطــاع وبحث 
 العنصرية ســبــب رئــيــســي فــي ما 

ّ
مــيــدانــيــن إلـــى أن

يجري داخل هذه اململكة االسكندينافية التي تعزز 
فيها ما يشبه الفصل بن اإلثنيات على خلفية لون 
البشرة. فحتى لو كان االسم دنماركيًا خالصًا، مثل 
نيكاس سورنسن، فذلك لم يمنع أطفااًل آخرين من 

نعته بألقاب عنصرية قاسية بسبب لون بشرته.
بي  »روسلينغ  لــنــادي  يلعب  الــذي  نيكاس،  الطفل 
كي« في روسلينغ، جنوب وسط الدنمارك، يختصر 
تماثل  مــمــن ال  الــنــشء  لـــدى  نفسية عميقة  مــعــانــاة 
بشرتهم بشرة الغالبية البيضاء في الباد. فاتحاد 
الكرة الدنماركي، برئاسة مدير التواصل فيه ياكوب 
العمرية  الفئة  استنكاف  أسباب  معرفة  أراد  هوير، 
تحت الخامسة عشرة عن لعب كرة القدم، من خال 
بحث علمي استقصائي حول التنوع أجراه االتحاد 
هـــذا الــعــام، بــالــتــعــاون مــع معهد »كــانــتــار غــالــوب«، 
فكانت النتيجة صادمة، وهو ما دفع القناة الرسمية 
الدنماركية »دي آر« إلى تسليط الضوء على الفتى 
نيكاس، ومعاناته في فريقه. الخاصة التي توصل 
إلــيــهــا مــعــهــد االســتــقــصــاء تــعــكــس بــبــســاطــة نسبة 
أصول  من  من هم  يعانيها  التي  نفسها  العنصرية 
القطاعات.   

ّ
كــل يــتــحــدرون منهم فــي  مهاجرة أو مــن 

 ثاثة من هؤالء يعاني من العنصرية، 
ّ

فواحد من كل
وال يستثنى من ذلك النشء الذين حاولوا أن يكونوا 
جزءًا من اللعبة الشعبية، ما حرم أكثر من نصفهم 
من استكمال حلمهم بسبب تعليقات وعنف األقران 

في الفرق األخرى وجماهيرها.
والستعراض أمثلة على ما يعانيه هؤالء من انتشار 

القناة  استحضرت  الــلــون،  أســاس  على  للعنصرية 
الدنماركية قصة نيكاس سورنس، وهو يشبه إلى 
املتوسط  األبــيــض  الــبــحــر  حـــّد بعيد ســكــان منطقة 
وأميركا الاتينية، وال يشبه االسكندينافين تمامًا، 
 
ّ
 أمه دنماركية األصل. يذكر نيكاس أن

ّ
بالرغم من أن

آخر ما وجه إليه من نعوت عنصرية قاسية كان في 
أكتوبر/ تشرين األول املاضي، أثناء مباراة ضد ناٍد 
»الخنزير  آخــر، حن نعته العب في الفريق اآلخــر بـ
األســـــود« و»الـــقـــرد« وبــكــلــمــة بــذيــئــة جــــدًا، كــمــا هــدد 
األجنبي  ذلـــك  »تحطيم  بـ املــنــافــس  الــفــريــق  جــمــهــور 
ــبـــاراة«. زمــــاؤه فــي الــفــريــق أخـــبـــروه، بعدما  بــعــد املـ
يسمعون  كانوا  لطاملا  هم 

ّ
بأن عليه،  االعــتــداء  ُكشف 

الــفــرق األخــــرى والــجــمــهــور ينعتونه نعوتًا  العــبــي 
عنصرية ويتوعدونه بالضرب.

مسؤول التواصل في اتحاد كرة القدم الدنماركي، 
فظيعًا  ــرًا  »أمـ النتيجة  تلك  اعتبر  هــويــر،  يــاكــوب 
جــدًا، ســواء تعلق األمــر بشخص أو مائة أو ألف، 
فــتــلــك تــجــربــة مـــريـــرة ومــــروعــــة وتــمــنــع األطـــفـــال 
مـــن مــمــارســة الـــريـــاضـــة الـــتـــي يــريــدونــهــا بسبب 
تخلق  ها 

ّ
أن يفترض  القدم  فكرة  العرقي،  أصلهم 

مجتمعًا فيه جسور بن البشر بغض النظر عن 
الــلــون«.  فــي شــهــادتــه، الــتــي تشبه شــهــادات أطفال 
آخــريــن ولـــدوا وكــبــروا فــي هــذا الــبــلــد، ذكــر نيكاس 
 أصعب ما واجهه »أن يصرخ األطفال 

ّ
سورنسن أن

الخنزير  أّيها  بــادك  إلى  الدنماركيون مرددين: عد 
توحي  أطفال  الشهادة عن عنصرية  تلك  األســـود«. 
عنصرية  »وجــود  بـــ والــخــبــراء  الباحثن  مــن  لكثير 
اليسار  يــرى  كما  الدنماركية«  األســر  بن  مترسخة 
 رفــــض يــمــن ويـــســـار الــوســط 

ّ
ــل الـــدنـــمـــاركـــي، فـــي ظــ

ــراف بــتــفــشــي الــعــنــصــريــة فـــي مــجــتــمــع الــبــاد.  ــتـ االعـ
الــذي  والـــدة نيكاس، بيرنيا ســورنــســن، وزوجــهــا 
رباه كيم سورنسن، يريان في تصريحات للتلفزيون 
ــر صــعــب  ــ  »تــــأصــــل الـــعـــنـــصـــريـــة أمــ

ّ
الــــدنــــمــــاركــــي أن

السماح  يجب  وال  نيكاس،  على  نفسيًا  وينعكس 
عــلــى اإلطــــاق بـــأن تنتشر الــعــنــصــريــة عــلــى أســاس 
اللون، إن في الرياضة أو غيرها«. آبــاء آخــرون، من 
أصول غير دنماركية، يختارون سحب أطفالهم من 
حصص الرياضة بعد سماعهم تعليقات عنصرية 
الــرابــعــة والخامسة  بحقهم وحــق مــن هــم حتى فــي 
من العمر، وهو ما عاناه أيضًا نيكاس منذ التحق 

بكرة القدم وهو في الرابعة.
اتحاد  غــالــوب« ملصلحة  »كــانــتــار  وتخلص دراســـة 
ــه فقط 4.5 فــي املــائــة مــن الــنــشء )دون 

ّ
الــكــرة، إلــى أن

15 عامًا(، من أصحاب البشرة الداكنة، يلعبون كرة 
هم 13.5 في املائة من مجموع 

ّ
القدم، على الرغم من أن

 نعوتًا عنصرية 
ّ
نشء الدنمارك. الدراسة تكشف أن

ــال مـــن ذوي الــبــشــرة  ــفــ خــطــيــرة يــتــعــرض لــهــا األطــ
الذين ال يعرفونهم،  الداكنة »ال يطلقها فقط أولئك 
بل تاميذ من مدارسهم، ومن بن أصدقائهم حتى«.

أفارقة اليمنتحقيق
عنصرية وتجنيد حوثي قسري

سوريون يلجؤون للتعليم الخاص

أقساط المدارس الخاصة 
مرتفعة جدًا مقارنة بما 

يتقاضاه األهالي

ريان محمد

رغم كل ما يعانيه السوريون في شمال غربي 
سورية من أزمات معيشية وغياب االستقرار، 
لــدى شريحة واســعــة منهم هاجسًا  أن  يبدو 
ــًا يــتــمــثــل فـــي ضـــمـــان حـــصـــول أبــنــائــهــم  ــمـ دائـ
على تعليم جيد، األمــر الــذي قد يدفعهم إلى 
نقلهم إلى مدارس خاصة وإن كانت التكاليف 
العملية  تــردي  من  الشكوى  في ظل  مرتفعة، 
جــراء  مــن  الحكومية  املــــدارس  فــي  التعليمية 

نقص الدعم وتراجع االهتمام. 
يــقــول أبـــو تــوفــيــق الــشــامــي، الــنــازح مــن ريــف 
دمــشــق إلـــى الــشــمــال الـــســـوري: »األوالد أهــم 
مـــشـــروع فـــي الـــحـــيـــاة«. يــضــيــف فـــي حــديــث لـ  
»العربي الجديد«: »بالنسبة إلي، فإن ضمان 
تعليم أوالدي ال يقل أهمية عن تأمن الطعام 
ــــال الـــســـنـــوات املــاضــيــة  لــــهــــم«، مــضــيــفــًا: »خــ
هّجرنا ونزحنا أكثر من مرة. ودائمًا ما كنت 
ــدارس فـــي هــذه  ــ ــأل مـــا إذا كـــانـــت هـــنـــاك مــ ــ أسـ

املنطقة«. 
ــد أهــم  ــ . وأحـ ــع الــتــعــلــيــم مــــتــــردٍّ ــ ويـــتـــابـــع: »واقــ
ــبــــاب عــــدم وجـــــود دعــــم كــــــاٍف، وأحــيــانــًا  األســ
انـــقـــطـــاع الــــدعــــم بــشــكــل نـــهـــائـــي. الــكــثــيــر مــن 
ــــي الـــوقـــت  املــــدرســــن يـــتـــطـــوعـــون لــلــعــمــل. وفـ
نــفــســه، وكــلــمــا تـــوفـــر ألحـــدهـــم عــمــل مـــا فهو 
مجبر على التغيب عــن املــدرســة مــن أجــل أن 
يؤمن ما يسد رمقه، وهذا حقه، فهو أيضًا في 
حاجة إلى املال. وفي بعض األحيان، يحاول 
ــــي تـــقـــديـــم بـــعـــض الــــدعــــم كــــل بــحــســب  ــالـ ــ األهـ
استطاعته للمدرسن، ما يؤدي إلى استمرار 
ــــدارس  ــا املـ ــ الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة. ُيـــتـــابـــع: »أمـ
الخاصة، فأعتقد أنها أكثر استقرارًا، في ظل 
ر الكادر التعليمي واالهتمام واملتابعة«. 

ّ
توف

تتقاضاها  التي  السنوية  الرسوم  تبقى  لكن 
املدارس الخاصة مرتفعة بالنسبة إلى الكثير 
من سكان شمال ســوريــة، بحسب أبــو محمد 
عــيــد. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »مــن لديه 
ثــاثــة أو أربــعــة أوالد فــي ســن الــدراســة، كيف 
لــه دفــع األقــســاط املــدرســيــة، علمًا أننا بالكاد 
ــا«. ويـــــــرى أن  ــنــ ــومــ ــــوت يــ نــســتــطــيــع تــــأمــــن قــ
»التعليم والصحة حق للناس. وعلى السلطة 
املوجودة حاليًا واملجتمع الدولي واملنظمات 
اإلنسانية تأمن هذه الحقوق بداًل من التوقف 

عن دعم القطاع التعليمي والصحي«. 
مـــن جــهــتــه، يــعــزو مــصــطــفــى رجــــب، مـــن ريــف 
ــنـــاس عــلــى الــتــعــلــيــم  ــال الـ ــبـ ــاب إقـ ــبـ إدلــــــب، أسـ
الخاص إلى ضعف اإلدارة والدعم، باإلضافة 
إلى انتشار فيروس كورونا، األمر الذي أدى 
إلى تعليق العملية التعليمية، إال أن املدارس 
الــخــاصــة لـــم تــلــتــزم بــتــلــك الــتــعــلــيــمــات. وألن 
نهاية  في  أبنائهم  يريدون مصلحة  األهالي 
الخاص.  التعليم  إلى  البعض  املطاف، توجه 
ويوضح أن »أقــســاط املـــدارس في ريــف إدلب 

تتراوح ما بن 150 و300 دوالر. أما املعاهد 
بها تاميذ  يلتحق  مــا  الــتــي غالبًا  الــخــاصــة 
الــشــهــادتــن اإلعـــداديـــة والــثــانــويــة، فــتــتــراوح 

األقساط ما بن 150 و250 دوالرا. 
ويؤكد عبد الرحمن، وهو من مدينة سرمدا 
ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  ــــف إدلـــــــب، لــ فــــي ريـ
زيــادة اإلقبال من قبل األهالي على تسجيل 
أبنائهم في املدارس الخاصة رغم أن كثيرين 
اقتصادية سيئة،  منهم يعانون من أوضــاع 
جعلت مــن الــصــعــب جـــدًا الــعــثــور عــلــى مكان 
لتلميذ جديد، الفتًا إلى أن »غياب الدعم عن 

التعليم ترافق مع تراجع االهتمام بالتعليم، 
مــا دفـــع الــعــائــات الــراغــبــة فــي تــأمــن تعليم 
جوء إلى املــدارس الخاصة. 

ّ
جيد ألطفالها لل

وغالبًا ما يحصل التاميذ على اهتمام أكبر 
فيها«.  

وتــــــــزداد نــســبــة انـــتـــشـــار املــــــــدارس واملـــعـــاهـــد 
الــخــاصــة يــومــًا بــعــد يـــوم فـــي مــنــاطــق إدلـــب. 
ويعزو علي الحاج القاطن في إدلب، األمر إلى 
اإلقبال على التعليم الخاص، وثانيًا سهولة 
الــحــصــول عــلــى تــرخــيــص. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ــدر دخـــل  تـــعـــد تـــلـــك املــــــــدارس واملـــعـــاهـــد مـــصـ
ملــديــريــة الــتــربــيــة الــتــي تجبي مــن الــروضــات 
واملــــدارس االبتدائية مــا بــن 3 و7 فــي املائة، 
واملــــــدارس اإلعــــداديــــة نــحــو 10 فـــي املـــائـــة من 

دخلها السنوي.
كـــذلـــك، تــنــتــشــر املـــــــدارس الـــخـــاصـــة فـــي ريــف 
املسلحة  الــفــصــائــل  لسيطرة  الــخــاضــع  حــلــب 
املــدعــومــة مــن تركيا، كحال مدينة  املــعــارضــة 
ــاب، كـــمـــا يـــقـــول الـــنـــاشـــط عـــلـــي الــحــلــبــي  ــ ــبـ ــ الـ
املــدارس  أن عدد  الجديد«. يضيف  »العربي  لـ

، وجميعها 
ً
واملــعــاهــد الــخــاصــة لــيــس قــلــيــا

والتعليم  التربية  مديرية  قبل  مــن  مرخصة 
 »هناك توجهًا 

ّ
واملجلس املحلي. ويوضح أن

ــر مــــن الــتــعــلــيــم  ــثـ نـــحـــو الــتــعــلــيــم الــــخــــاص أكـ
 الفشل اإلداري واإلهمال، ما 

ّ
الرسمي، في ظل

إلــى تحّمل األقــســاط السنوية  يدفع األهــالــي 
للتاميذ التي تتراوح ما بن 900 ليرة تركية 
ليرة تركية )نحو  )نحو مائة دوالر( و1500 

177 دوالرًا(«. 
 »أقــســاط املــــدارس الخاصة 

ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

مرتفعة جدًا مقارنة بما يتقاضاه األهالي. 
وأعــــرف عــائــات تــحــرم نفسها الــعــديــد من 
ــأمـــن أقـــســـاط  االحـــتـــيـــاجـــات، فــــي ســبــيــل تـ
تتواجد  كما  أبنائها«.  ومستقبل  املــدرســة 
ــة فــــي بـــعـــض املـــنـــاطـــق، مــن  ــدارس خـــاصـ مـــــ
دون أن تـــكـــون مــرخــصــة مـــن قــبــل مــديــريــة 
التربية والتعليم املسؤولة فيها، وتستقبل 
الــتــامــيــذ فــي مــقــابــل رســــوم مــرتــفــعــة. على 
الرغم من ذلك، هناك إقبال من قبل األهالي 

على تلك املدارس.

غسان رمضان الجرادي

تــزأر  أن  ولـــأســـود  تــنــبــح  أن  ولــلــكــاب  الــتــحــدث  للبشر  يــمــكــن  بينما 
وللطيور أن تغّرد فإن هنالك بعض أنواع الطيور التي ال تصدر أصواتًا 
من مصفارها وال من حنجرتها. فما هي الحنجرة وما هو املصفار؟ 
الــحــنــجــرة هــي عــضــلــة فــي أعــلــى الــقــصــبــة الــهــوائــيــة تــحــمــل صــنــاديــق 
إلى  بــاإلضــافــة  ووظيفتها  الــحــيــوانــات  ومعظم  اإلنــســان  عند  صوتية 
ــاديـــث مــنــع الــطــعــام مــن الــســقــوط فــي مجرى  ــوات واألحـ ــ إطــــاق األصـ
عند  أمــا  الرئتني.  إلــى  بــاملــرور  فقط  للهواء  والسماح  الهوائية  القصبة 
الطيور فالحنجرة موجودة ولكنها ال تطلق أصواتًا وال أي شيء من 
هذا القبيل، بل تقوم بمنع الطعام من السقوط في مجرى الهواء. ومع 
الــذي ال  للطيور أصواتًا جميلة ولكنها تخرج من املصفار،  ذلك فإن 
يوجد سوى عند الطيور، ويقع في أسفل القصبة الهوائية عند انقسام 

هذه األخيرة إلى فرعني يصان إلى الرئتني. 
إصــدار  على  ويعمل  الصوتي  الصندوق  على  يحتوي  املصفار  هــذا 
ــوات نـــداء، الــخ.  ــوات خــوف وزقــزقــات جميلة وأصــ أصـــوات نـــداء وأصــ
 من حناجرها. 

ً
إذن تقع  صناديق أصوات الطيور في صدورها بدال

والصندوق الصوتي للطيور يمكن تشبيهه باآللة املوسيقية املسماة 
بالفلوت. أما من ناحية علم تطور املخلوقات فا أحد يدرك حتى اليوم 
كيف تطور هذا العضو الفريد املسمى مصفارًا في مجرى الهواء بغية 
إنتاج األصوات. ومهما يكن من أمر فإنه علينا معرفة أن هناك أنواعًا 
من الطيور تفتقر إلى املصفار وهي من فصيلة نسور العالم الجديد 

ولكنها تتواصل من خال الهسهسة الحلقية. 
تنطق  ال  الــثــديــيــات  على عكس  ولكنها  هــذه حنجرة  الــنــســور  تمتلك 
وال تستعمل سوى للتنفس. كذلك نجد أن أكبر طائر حي على وجه 
األرض، أال وهو طائر النعام، ال يصدر ضوضاء صوتية أو محكية، 
مثله مثل الزرافة، فكاهما بفضل طول رقبتيهما ال يستطيعان دفع 
الهواء في املصفار إلى الخارج وبالتالي يبقيان صامتني. ولكن ذكر 
النعامة فقط يستطيع أن يصدر صوتًا ال ينتج عن مصفار أو حنجرة 
الرقبة نحو  الرقبة بالهواء بحيث يتضاعف قطر  بل عن تعبئة أعلى 
ثاثة أضعاف ومن ثم يعيد إخراجه على دفعات وهو عبارة عن »بو 
- بو - بوووو« ويمكن سماعه من مسافة نسبيًا بعيدة على الرغم من 

أنه يبدو ضعيفًا. 
والتي  العنق  األرجــل وطويلة  الحجم وطويلة  الكبيرة  اللقلق  أما طيور 
البنية، فليس لها مصفار بل  املــاء مع منقار طويل قــوي  تخوض في 
هي خرساء صامتة، وال تصدر أي نداء، بل طقطقة باملنقار مع رأس 
ومنقار مرفوعني إلى األعلى، خاصة خال فصل التفريخ، حيث تتبادل 

أفراد هذه الفصيلة التواصل في ما بينها عبر هذه الوسيلة فقط. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

الطيور الخرساء

إيكولوجيا

غالبًا ما يصل المهاجرون األفارقة بقوارب وسفن متهالكة، إلى مرافئ 
مهاجر  عن  أممي  تقرير  ونقل  والحديدة.  المندب  باب  في  ثانوية 
إثيوبي، قوله إّن مهربي البشر احتجزوهم لمدة أشهر لدى وصولهم 
لم  جهته،  ومن  المعاملة.  وسوء  للتعذيب  وتعرضوا  اليمن،  إلى 
يفرجوا عنه إال بعد دفعه 900 دوالر، أرسلتها أسرته من إثيوبيا بهدف 

إنقاذ حياته.

ضحايا مهربي البشر

ظروف عيش غير الئقة )عبد الناصر علي صادق/ األناضول(

بدأ اتحاد كرة القدم الدنماركي بالتحرك ضد العنصرية )العربي الجديد(
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ــة وبــائــيــة  ــ يــشــهــد الـــعـــالـــم بــأكــمــلــه أزمـ
كبيرة جدًا، وتكاد تكون غير مسبوقة، 
بــوبــاء كــورونــا  فهي مــن جهة ترتبط 
املهدد بمرض يمكن في حاالت معينة 
أن يــصــل إلـــى حـــّد الـــوفـــاة، وبــتــدابــيــر 
حــكــومــيــة ودولــــيــــة هـــدفـــهـــا مــكــافــحــة 
ها تحّد من الحريات، ومن 

ّ
الوباء لكن

جهة أخرى بكّم هائل من األخبار الذي 
ــــام الــتــقــلــيــديــة  ــائـــل اإلعــ تــتــنــاقــلــه وسـ
بجميع أشكالها وأدواتها، وما يعرف 
ــد، فــتــخــتــلــط أخــبــار  ــديـ ــاإلعــــام الـــجـ بــ
من  بكثير  الحقيقية  كــورونــا  جائحة 
األخبار الكاذبة والشائعات أو في أقل 
درجة بالتهويل اليومي املليء بأرقام 
 هـــذا يؤثر 

ّ
ــابـــات والـــوفـــيـــات. كـــل اإلصـ

سلبًا في نمط حياة الناس وسلوكهم 
ــيــــرهــــم ومـــعـــنـــويـــاتـــهـــم  ــكــ ــفــ وطــــــــــرق تــ
ــل حـــتـــى اســـتـــعـــداداتـــهـــم  ومــــزاجــــهــــم بــ
ــم. وبـــــــن هـــــــــؤالء يـــأتـــي  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ وإمـ

بالدرجة األولى املتعلمون.
في هذا اإلطار، يعرض موقع »إنسايد 
هاير إد« التعليمي املتخصص مقااًل 
ــــات الـــطـــبـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــــاقـ ألســـــتـــــاذة األخـ
جــامــعــة »بـــايـــمـــا كــومــيــنــتــي كــولــيــدج 
ــات  ــواليــ ــالــ بــ ــا  ــ ــ ــزونـ ــ ــ أريـ فـــــي   »)PCC(
ــيـــس عــــمــــاد، قــــدمــــت فــيــه  ــدة، مـ ــحــ ــتــ املــ
بعض  بــالــذات  واألســـاتـــذة  للمعلمن 
في  للمتعلمن  الــداعــمــة  الــتــوصــيــات 
تـــجـــاوز األزمـــــة الــحــالــيــة وأّي أزمــــات 

الحقة، كاآلتي:
- ضـــمـــان ســـامـــة طـــابـــك الــعــاطــفــيــة 
واملــعــرفــيــة والــجــســديــة والــشــخــصــيــة: 
عندما ال نشعر باألمان، يصبح التعلم 
يعطي  ببساطة،  الــدمــاغ،   

ّ
ألن صعبًا، 

األولوية للبقاء على قيد الحياة بعيدًا 
عن التعلم وأّي شــيء آخــر. يمكنك أن 

تــقــدم قــصــصــًا ذات مــغــزى بــعــيــدًا عن 
صرامة املنهج التعليمي. كذلك، اسأل 
طابك عن أحوالهم، وادعوهم لكتابة 
بعض املــذكــرات خــال فــتــرات الحجر 
مع  مشاركتها  إمكانية  مــع  الصحي، 

الفصل بأكمله إذا شاءوا ذلك.
- بـــنـــاء الــثــقــة مـــع الــــطــــاب: يــمــكــن أن 
ــلــــق الـــثـــقـــة  ــلــــى خــ ــيــــز عــ ــتــــركــ يـــــــــؤدي الــ
إلــى  املتعلمن  لـــدى  عليها  والــحــفــاظ 
التخفيف من اآلثار السلبية للضياع 
والامعنى وعدم اليقن الذي يقعون 

فيه في مثل هذه األزمات.
ــم األقـــــــــــران )أصـــــدقـــــاء  ــ ــ - تـــســـهـــيـــل دعـ
طـــابـــك  ادُع  لـــبـــعـــضـــهـــم:  الـــــــدراســـــــة( 
ملشاركة قصصهم وخططهم الخاصة 
ــلـــى املــســتــويــن  ــهـــة األزمــــــــة عـ ــمـــواجـ بـ
ــاتـــي مــــع الــفــصــل  ــيـ ــحـ ــمــــي والـ األكــــاديــ
 االتـــصـــال 

ّ
ــأن ــ ــر طـــابـــك بــ ــ ــ بـــأكـــمـــلـــه. ذّك

باآلخرين يساعد الطرفن وال يساعد 
اآلخرين فقط.

لـــلـــمـــتـــعـــلـــمـــن  الـــــســـــمـــــاح  - ضـــــــــــــرورة 
مخاوف  صحة  مــن  تحقق  بالتعبير: 
الطاب وطبيعتها من خال التحدث 
ــنــــة مـــثـــل  ــيــ ــعــ ــا مــ ــ ــايـ ــ ــــضـ مــــعــــهــــم عـــــــن قـ
الــخــوف والــتــوتــر والــقــلــق والــصــدمــة. 
ما  يفهمون  تجعلهم  األحـــاديـــث  تــلــك 
يواجهون، وما نفهمه تمامًا يتضاءل 
خــوفــنــا مــنــه تــلــقــائــيــًا. املــطــلــوب دائــمــًا 
تمكن أولئك الذين فقدوا القدرة على 
ــكـــون لـــهـــم صـــوت  الـــســـيـــطـــرة مــــن أن يـ
أنفسهم. مــن أبسط  يــدافــعــوا عــن  وأن 
األمــثــلــة ســؤالــهــم املــبــاشــر هــم بــالــذات 
في استبيان مختصر: »كيف يمكنني 
ــــال هـــذه  مـــســـاعـــدتـــك عـــلـــى الــتــعــلــم خـ

األوقات الصعبة؟«.
)عصام سحمراني(

خطوات لدعم المتعلمين 
في أوقات األزمات

)Getty /في جامعة »بوسطن« األميركية قبل أيام )جون تلوماسكي

)Getty /خالل إجرائه االمتحانات )كرم المصري
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الخريف الملون

الطعام التقليدي

األنهار وتجربة الصيد 

المشي في الغابات

موسم األعياد

»عندما يقرر معظم الناس زيارة آيسلندا، عليهم اختيار الوقت املناسب«، تقول 
بــرون،  بحسب  آيــســلــنــدا.  فــي  محلية  مجلة  فــي  كاتبة صحافية  بـــرون،  فانسا 
»فإن آيسلندا ليست فقط وجهة للشتاء، فهناك دومًا فصل بني شهري أكتوبر 
الــبــاد مــن أســرار   بما تحويه 

ً
الــوقــت األفــضــل لاستمتاع فــعــا ُيــَعــّد  ونوفمبر، 

الــواقــعــة في  آيسلندا  وكــنــوز طبيعية، وســط طقس معتدل ومــشــمــس.  تصبح 
يتغير  حيث  الخريفية،  العجائب  أرض  التوقيت،  بهذا  األطلسي،  املحيط  شمال 
البرتقالي  باللون  الغنية  الظال  إلــى  الساطع  األخضر  اللون  من  النباتي  الغطاء 
بــرودة،  الــشــاالت والبحيرات تصبح أكثر  املــيــاه فــي  واألصــفــر واألحــمــر، حتى 
ومتألألة بشكل كريستالي. وباإلضافة إلى سحر الطبيعة، هناك أيضًا عديد من 
املهرجانات التي تقام في األرياف خصوصًا، تتعلق بمواسم الحصاد، والزراعة، 
التجارب  من  الكثير  بحداثتها  تجمع  املدينة  فإن  التراثية.كذا،  املأكوالت  وإعــداد 
التي ال يمكن إهمالها، كتجربة استئجار الدراجات الهوائية والتنزه بني األحياء. 

)مصطفى يلسن/ األناضول(

في األسواق القديمة آليسلندا، التي تعيد الزائر إلى القرون األولى للمياد، نظرًا 
لهندستها املعمارية الفريدة، وتصميم منازلها، ال بد من خوض تجربة أخرى 
تتعلق بتذوق األطعمة، وخاصة األطباق الساخنة. يستعد الزوار الكتشاف قائمة 

كبيرة من األطباق الشتوية، وفي مقدمتها أطباق الحساء املنوعة.
صحيح أن تجربة الطعام با شك تجربة فريدة، لكن ماذا عن تجربة التسوق، 
وشراء امللبوسات الشتوية الصوفية، فهي با شك تجربة لذيذة، خاصة إن تمكن 
السائح من زيارة املصانع التقليدية التي تقوم بصناعتها وحياكتها. في املدن 
القديمة أو التقليدية، تكثر معامل حياكة الثياب الصوفية، لذا فهي فرصة للشراء 

)Getty /والتبضع واختيار ما يناسبك من هدايا تذكارية. )مياني فريمان

ــا، هــي  ــادهـ ــيـ ــطـ ــرق اصـ ــ األســــمــــاك الـــنـــهـــريـــة وطــ
واحـــدة مــن املــغــامــرات التي ال بــد مــن تجربتها 
على  للتخييم  رحــات  تخصص  آيسلندا.  في 
ــاح ســيــكــون  ــبـ ــي الـــصـ ــر، ألنـــــه فــ ــهـ ــنـ صـــفـــاف الـ
لتعلم فّن اختيار األسماك  السائح على موعد 
واصـــطـــيـــادهـــا، حــيــث يــجــلــس مــئــات مـــن كــبــار 
الــســن على ضــفــاف الــنــهــر، ويــبــدأون فــي رمي 
سناراتهم اللتقاط األسماك الكبيرة، والفرصة 
ــث مــعــهــم،  ــ ــاديـ ــ ــبـــادل أطـــــــراف األحـ ــتـ مــنــاســبــة لـ
الليل،  والــتــعــرف إلــى طــرق معيشتهم. أمــا فــي 
النار  إشــعــال  وهــي  تنتظركم،  أخــرى  فمغامرة 
التي اصطيَدت،  لألسماك  بحفلة شــواء  والبدء 
وال تخلو السهرة من أجواء فنية غنائية، بحيث 
ــــى أقــصــى أطــــراف  يــصــل صــــوت املــوســيــقــى إل

الجبال املحيطة.
تجربة  تنتظركم  السمك،  إلــى صيد  باإلضافة 
أخرى في شاالت Hraunfossar Lava، حيث 
السباحة  الفترة تجربة  السائح في هذه  يمكن 
املياه.  أن يرتفع منسوب  الــشــاالت، قبل  تحت 

)Getty /ريان بيل(

 ربما خاض الكثير من السياح تجربة السير في املناطق الطبيعية، ممارسة رياضة الهايكينغ، لكن قلة من الناس 
خاضت تجربة السير في الغابات املظلمة. تتميز الرحلة التي يصطحب فيها فريق مدرب السياح منذ ساعات الفجر 
األولى إلى غابات آيسلندا، بأنها واحدة من أكثر املغامرات املشوقة في الباد. فمنذ الساعة الرابعة صباحًا، يكون 
السياح على موعد لخوض أول تجربة لهم، وهي االستمتاع بألوان األورورا، ومراقبة الحركات الضوئية في السماء. 
بعدها، ينتقل السائح للتنزه ملدة ساعتني في املسارات الطبيعية، التي تربط قرى جبلية بعضها ببعض. تقول فانسا 
برون: »في هذه القرى، تشتّم رائحة الحطب، من املواقد املشتعلة في ساعات الصباح األولى، وتخوض تجربة تناول 
الفطور األصلي، من النقانق الطازجة والبيض في مطاعم  قديمة يعود تاريخها إلى مئات السنني«. الكهوف الطبيعية 
ستكون املرحلة الثانية من الرحلة، حيث يقصد السياح الكهوف التي سكنها القدامى، والتي تحول جزء منها إلى ما 

يشبه املعرض الطبيعي. )مريانا سوريز/ فرانس برس(

إذا كنت تستمتع بزيارة املهرجانات والفعاليات املحلية في أثناء السفر، فستستمتع باملهرجانات املمتعة التي تقام 
في آيسلندا خال أشهر الخريف. من جوالت األغنام إلى املهرجانات املوسيقية، إليك بعض األحداث الرئيسية التي 
تحدث خال أشهر الخريف والتي قد ترغب في التأكد من إضافتها إلى التقويم الخاص بك. أولها، بحسب الكاتبة 
بــروان، مهرجان ريتير، الذي يعتبر واحــدًا من أقدم التقاليد الثقافية في آيسلندا، حيث تجول مجموعة كبيرة من 
األغنام ذات الساالت املتنوعة في أرجاء املدينة. يجتمع املزارعون والعائلة واألصدقاء إلعادة األغنام إلى املزارع من 
الجبال، حيث ستشهد للمرة األولى ما يشبه مظاهرة لألغنام، تمّر أمامك ضمن أجواء موسيقية رائعة. أما املهرجان 
جامعة  خــارج  الكبيرة  الخيام  من  العديد  ُينشأ  أسبوع،  كل  نهاية  عطلة  ففي   ،Októberfest مهرجان  فهو  الثاني، 
السكان  أكبر املوسيقيني في آيسلندا، وهي طريقة ممتعة لاحتفال مع  املهرجان بعضًا من  آيسلندا، حيث يقدم 

 )WireImage/املحليني. )ماثيو إيسمان
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MEDIA

ترامب »المواطن« سيخضع لقوانين السوشيال ميديا

الحكومة التونسية بصدد دعم اإلعالم ماديًا

للموازنة  وفيسبوك  تويتر  جهود  منحت 
ــادة الــســيــاســيــن يــخــاطــبــون  ــقــ بـــن تــــرك الــ
تطبيق  يفرضها  التي  القيود  دون  الناس 
القواعد املرتبطة باملنشورات املضللة وتلك 
التي تحض على الكراهية مساحة لترامب 
ال يــحــظــى بــهــا املــســتــخــدمــون الـــعـــاديـــون. 
الرئيس  بها  ع 

ّ
تمت أي معاملة خاصة  لكن 

األميركي دونالد ترامب تنتهي مع واليته 
الرئاسية.

ــة »تـــويـــتـــر« أكــــــدت أن الــرئــيــس  ــركـ  شـ
ّ
ــن ــكـ لـ

األميركي دونالد ترامب سيخضع للقواعد 
املــطــبــقــة عــلــى أي مــســتــخــدم عـــادي لتويتر 
عندما يتولى الرئيس املنتخب جو بايدن 
مهام منصبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وتـــضـــع تــويــتــر تــحــذيــرًا يـــقـــول »الــصــالــح 
العام« على بعض التغريدات التي تخرق 
قـــواعـــدهـــا والــــصــــادرة عـــن زعـــمـــاء الــعــالــم 
 

ً
والـــتـــي كــانــت ســتــحــذف لـــوال ذلــــك. وبـــدال

مــن الــحــذف عـــادة مــا تخفي الــشــركــة هذه 
ــتــــي يـــنـــشـــرهـــا مـــرشـــحـــون  ــتــــغــــريــــدات الــ الــ
ســيــاســيــون أو مــنــتــخــبــون أو مــســؤولــون 
وتتخذ  فوقها  يكتب  بتحذير  حكوميون 
ــهـــا  الــــشــــركــــة إجـــــــــــــراءات لـــتـــقـــيـــيـــد وصـــولـ
للمستخدمن. لكن تويتر قالت إن ذلك ال 
الــســابــقــن. وقــال  ينطبق على املــســؤولــن 
مـــتـــحـــدث بـــاســـم تـــويـــتـــر فــــي بـــيـــان »هــــذه 
ــاء الــعــالــم  ــمــ الـــســـيـــاســـة تــنــطــبــق عـــلـــى زعــ
وليس  للمناصب  واملــرشــحــن  الــحــالــيــن 

على املواطنن الذين تركوا مناصبهم«.
وكـــانـــت الــشــركــة قـــد وضــعــت الــعــديــد من 
ــاب تــــرامــــب، مــنــذ  ــرات عـــلـــى حـــسـ ــذيـ ــحـ ــتـ الـ
ــي جــــــرت يـــوم  ــتــ ــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــة الــ انــ
أساس  ال  مزاعم  على  الثالثاء الحتوائها 
لــهــا عـــن تـــزويـــر االنــتــخــابــات. وفـــي بـــادئ 
األمــر أخفت أحــد منشورات تــرامــب تحت 
تحذير »الــصــالــح الــعــام« فــي مــايــو/ أيــار 
عــنــدمــا خـــالـــف الـــرئـــيـــس قـــواعـــد الــشــركــة 

بتمجيد العنف.
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم »تـــويـــتـــر« إن »نــهــج 
ــيــــال قـــــــادة الـــعـــالـــم واملـــرشـــحـــن  ــتـــر حــ تـــويـ
واملــســؤولــن الــعــامــن مبني على مــبــدأ أنه 
يجب أن يكون بإمكان الناس اختيار رؤية 
مـــا يــقــولــه قــادتــهــم ضــمــن ســيــاق واضــــح«. 
هذه  العمل  إطـــار  سياسة  »تنطبق  وتــابــع 
عــلــى قـــــادة الـــعـــالـــم الــحــالــيــن واملــرشــحــن 
ــنـــن الــخــاصــن  لــتــولــي مــنــاصــب ال املـــواطـ

منوعات
المقاطعة 

تتصدر
عّمان ــ العربي الجديد

 في 
ً

تــداوال تصدرت مقاطعة االنتخابات األكثر 
»تويتر« األردن قبل موعد االنتخابات البرملانية 
الــثــاثــاء 10 نوفمبر/  الــيــوم  املـــقـــررة  األردنـــيـــة، 
نــاشــطــون حملة  أطــلــق  أن  بعد  الــثــانــي،  تشرين 
بــعــنــوان »#لـــن_أشـــارك_فـــي_انـــتـــخـــابـــات2020«، 
»#مــقــاطــعــون_ ــوم أخـــرى كـــ بــاإلضــافــة إلـــى وسـ

ــــوطــــن« و»#الـــشـــعـــب_يـــقـــاطـــع«. وتــفــتــح  ألجــــل_ال
صباحًا   7 الساعة  لانتخاب،  املستقلة  الهيئة 
ــاء، يــتــبــعــهــا  ــراع حـــتـــى 7 مــــســ ــ ــتـ ــ ــنـــاديـــق االقـ صـ
تفشي  بسبب  املــعــزولــني  لألشخاص  ساعتان 
مـــرض كــوفــيــد-19 فــي جميع املــحــافــظــات و23 

دائرة انتخابية، الختيار البرملان املقبل. 
وقالت رقية كنعان في تغريدة لها: »أنا ال أشارك 
فـــي انــتــخــابــات قــوانــيــنــهــا مــشــوهــة ومــصــمــمــة 

هذا  البصم.  وظيفته  ديــكــوري  إلخـــراج مجلس 
مــبــدأي وال عــاقــة لــه بــالــوضــع الــصــحــي. ولكن 
اإلصــرار على توقيت إجرائها مع كل تداعيات 

كورونا يضيف شبهة أخرى«.   
وأشــار محمد حشمة إلى أنه شارك سابقًا في 
 »منذ عام 1993 وأنا بشارك 

ً
االنتخابات، قائا

في االنتخابات.. وكل مرة بقول في شوية أمل.. 
لكن ما جرى هذا العام من قمع للحريات.. أثبت 

أنــه ال يوجد أي أمــل في إنتاج مجلس نواب  لي 
ممثل للمواطنني وتحسن مستوى الديمقراطية 
ولو قليا«. لكن عزمي املساعيد له رأي مخالف، 
فــقــال: »شــــارك وال تــكــن مــحــايــدًا.. فــمــن املــؤكــد 
وجــود من يستحق وتأكد أيضًا من أن حجبك 
لصوتك هو أفضلية للشخص السيئ بأن يمثلك، 
وقرارك باملقاطعة لن يغير من األمر شيء سوى 

نسبة التصويت.. تفكر.. كن ايجابيًا«.

عندما ال يعودون يتولون هذه املناصب«.
ــذا، لــو كــان تــرامــب مــواطــنــا عــاديــا، لكان  ولـ
املـــوقـــع حــــذف مــنــشــوراتــه تــمــامــا بــــدال من 
االكــتــفــاء بــوضــع تــحــذيــرات عليها. وقــالــت 
األســـتـــاذة فـــي جــامــعــة كــــولــــورادو، بــولــدر، 
كاسي فايزلر »أفترض أن الحجة وراء عدم 
ــادر عـــن قــــادة الــعــالــم  إزالـــــة املــضــمــون الـــصـ

تــمــامــا هــي أن مــا يــقــولــونــه مــهــم بالنسبة 
إلينا وعلينا معرفته«. وأضافت »ال أعرف 
إن كــــان يــمــكــن وصــــف ذلــــك بـــأنـــه تــســاهــل. 
لكنها بالتأكيد طريقة مختلفة في تطبيق 

سياسات« هذه املواقع. 
ويشير تويتر إلى أن حسابات قادة العالم 
لـــيـــســـت بـــالـــكـــامـــل فـــــوق ســـيـــاســـات املـــوقـــع 

املــرتــبــطــة بـــحـــذف املــــنــــشــــورات، خــصــوصــا 
أو  ق األمــر بالترويج لإلرهاب 

ّ
عندما يتعل

التهديد بالعنف ونشر معلومات شخصية 
ــنـــاس مــثــل عــنــاويــنــهــم. لــكــن حقيقة  عـــن الـ
ــوادة التشكيك في  أن تــرامــب حـــاول بــال هــ
مصداقية االنتخابات وإعــالن فوزه بشكل 
زائــــف هــو أمـــر يــجــب أن يــعــرفــه املــواطــنــون 
األمــيــركــيــون، بحسب األكــاديــمــيــن، الــذيــن 
ــه بـــأن عــبــاراتــه بحد  يــقــرون فــي الــوقــت ذاتـ
وقالت  للديمقراطية.  تهديدا  ل 

ّ
تمث ذاتــهــا 

ــــن فــي  ــريـ ــ فـــايـــزلـــر »يـــجـــب أخـــــذ هـــذيـــن األمـ
الــحــســبــان... كــان بــإمــكــان تويتر أن يحذف 

حسابه منذ مدة طويلة«. 
لــشــن حملة  لــضــغــوط  وتــعــّرض فيسبوك 
في  أخــفــق  منذ  السياسي  التضليل  على 
 2016 حمالت  فــي  الخارجي  التأثير  منع 
االنتخابية في الواليات املتحدة، وذلك مع 
للنقاشات.  مفتوحة  بقائه منصة  ضمان 
ــذاك الــذي  ــخــذ املــوقــع مــســارا مــغــايــرا لـ

ّ
وات

اتــبــعــه تــويــتــر، الـــذي قـــرر فــي وقـــت سابق 
مــن الــعــام وضــع عــالمــات على منشورات 
ــا مــضــلــلــة والــــحــــد فــي  ــهـ ــتـــرامـــب عـــلـــى أنـ لـ
بعض الــحــاالت مــن الــقــدرة على الوصول 
إلى تصريحات الرئيس على اعتبار أنها 
على  الحض  بشأن  املنصة  قواعد  تنتهك 

العنف.
لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  قــاوم  بـــدوره، 
ــتـــواصـــل فـــرض  مــــــارك زوكـــــربـــــرغ بــشــكــل مـ
قيود على منشورات ترامب، مشيرا إلى أن 
السياسين هي  »الطريقة األمثل ملحاسبة 
عــبــر صــنــاديــق االقـــتـــراع وأعــتــقــد أن علينا 
ــوق بــالــنــاخــبــن لــلــحــكــم بــأنــفــســهــم«.  ــوثــ الــ
ــق 

ّ
ــده فـــي مـــا يــتــعــل ــواعــ وشـــــدد فــيــســبــوك قــ

ــرة املــحــتــدمــة، فحظر  ــيـ بــاالنــتــخــابــات األخـ
إعــالنــات سياسية فــي الــلــحــظــات األخــيــرة 
ومـــعـــلـــومـــات مــضــلــلــة بــــشــــأن الـــتـــصـــويـــت، 
وأضــاف عالمات تحمل معلومات على أي 

إعالن للفوز قبل أوانه.
ــة املــعــتــادة  ــقـــادات الـــالذعـ ــتـ ونـــظـــرا إلــــى االنـ
فــي مــنــشــورات تــرامــب، قــد ينتهي بــه األمــر 
شــخــصــا غـــيـــر مــــرغــــوب فـــيـــه عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل االجتماعي فور خسارته وضعه 
ــاذ كــلــيــة  ــتــ ــة، بــحــســب أســ ــامــ كــشــخــصــيــة عــ
املعلومات في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، 

هاني فريد.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

صنّف تويتر تغريدات 
لترامب مضللًة لكنه أبقى 

منها »للصالح العام«

التخبط السياسي 
لحكومة الفخفاخ 

انعكس في عدم صرف 
المساعدات

تونس ــ محمد معمري

أفاد مصدر من رئاسة الحكومة التونسية 
 رئــيــســهــا هــشــام 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــــــأن

قــرار رئيس الحكومة  قــرر تفعيل  املشيشي 
بتقديم مساعدات  الفخفاخ  إلياس  السابق 
ــــالم الــتــونــســيــة تتمثل  مــالــيــة لــوســائــل اإلعـ
في تخصيص حزمة تقدر بخمسة مالين 
ديــنــار تــونــســي )حــوالــي 1.8 مــلــيــون دوالر 
أميركي(. لكن حزمة املساعدات املالية التي 
إبريل/نيسان  شهر  منذ  عنها  اإلعـــالن  تــّم 
املاضي لم تفّعل ولم يتّم صرفها رغم مطالبة 
»النقابة الوطنية للصحافين التونسين« 
بسرعة صرفها،  الصحف  مديري  وجامعة 
إثــــر األضـــــــرار االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة الــتــي 
تسبب فيها تفشي »كوفيد-19« في تونس 
ــة ملـــدة  ــيــ وتــــوقــــف صـــــــدور الـــصـــحـــف الــــورقــ
ــــرف هـــذه  ــــدم صـ شـــهـــريـــن. ويــــعــــود ســـبـــب عـ
األموال إلى التخبط السياسي الذي عرفته 
استقالتها،  قدمت  والتي  الفخفاخ  حكومة 
 في انتظار تشكيل 

ً
فبقيت املساعدات معلقة

حكومة جــديــدة وهــو األمـــر الـــذي تــّم يــوم 2 
سبتمبر/أيلول املاضي، بعد نيل الحكومة 

الجديدة ثقة البرملان التونسي.
ــيــــة  ــنــ ــة الــــوطــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وطـــــالـــــبـــــت عــــــضــــــوة الـ
لــلــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، أمـــيـــرة محمد 
نـــائـــيـــة، بــــضــــرورة الـــصـــرف الـــعـــاجـــل لــهــذه 
 الــقــطــاع اإلعــالمــي 

ّ
املـــســـاعـــدات، خــاصــة أن

تـــضـــّرر بــشــكــل كــبــيــر مـــن جــائــحــة كـــورونـــا. 
مطالب  يــومــيــا  تتلقى  الــنــقــابــة  أن  وبــّيــنــت 
الذين  الصحافين  عديد  قبل  من  مساعدة 
فــقــدوا عملهم وأحــالــتــهــم جــائــحــة كــورونــا 
إلـــى الــبــطــالــة اإلجــبــاريــة، بــعــد أن أصبحت 
ــتـــي يــعــمــلــون فــيــهــا عـــاجـــزة  ــات الـ ــسـ املـــؤسـ
ــت أن الــقــطــاع  ــافــ ــــم. وأضــ ــــورهـ ــــع أجـ عــــن دفـ

لذلك  أزمـــة مالية خــانــقــة،  اإلعــالمــي يشهد 
وبسرعة  تفعل  أن  الحالية  الحكومة  على 
العاملن  لتنقذ  السابقة  الحكومة  قـــرارات 
فــي الــقــطــاع مــمــا آل إلــيــه وضــعــهــم. أمـــا عن 
مــوعــد تــقــديــم املـــســـاعـــدات وطــــرق صــرفــهــا، 
فقد أفادت عضوة املكتب التنفيذي للنقابة 
املكلفة  التونسين  للصحافين  الوطنية 
الغيلوفي،  فــوزيــة  الــخــارجــيــة،  بــالــعــالقــات 
»األمــر   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 

الــتــونــســيــة.  الــحــكــومــة  يــتــوقــف عــلــى إرادة 
فيمكن صرف هذه املساعدات في أيام، كما 
يمكن أن تتأخر ألشهر، ألن هناك إجراءات 
عــلــى الــحــكــومــة الــتــســريــع فـــي الــقــيــام بــهــا، 
فــي الصحيفة  أمــر حكومي  ومنها إصـــدار 
الــرســمــيــة حــتــى تــصــبــح لـــهـــذه املــســاعــدات 
ــوزارة املــالــيــة  ــ الــصــفــة الــقــانــونــيــة ويــمــكــن لــ

حينها اإلذن بصرفها«.
ــــذه  ــع هـ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــرق تـ ــ ــطــ ــ ــا يــــتــــعــــلــــق بــ ــ ــ وفـــــــــي مـ

 »املــبــلــغ 
ّ
املـــســـاعـــدات، بــيــنــت الــغــيــلــوفــي أن

اإلجمالي للمساعدات يبلغ خمسة مالين 
ديـــنـــار ســيــتــم تــخــصــيــص 250 ألـــف ديــنــار 
أمـــيـــركـــي(  دوالر  ألـــــف   85 )حــــوالــــي  مــنــهــا 
لــتــقــديــم مـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة لـــحـــوالـــي 230 
من  صحافيا وصحافية تونسية تضرروا 
جــائــحــة كــــورونــــا. وســيــخــصــص 150 ألــف 
أمــيــركــي(  ألــــف دوالر   55 ــوالــــي  )حــ ديـــنـــار 
ملساعدة اإلذاعات الجمعياتية، أي اإلذاعات 
الــتــابــعــة لــجــمــعــيــات نــاشــطــة فـــي املــجــتــمــع 
املدني وليست لها موارد مالية كبيرة. في 
حـــن ســيــخــصــص املــبــلــغ املــتــبــقــي، أي 4.6 
مليون   1.6 )حوالي  تونسي  دينار  مالين 
دوالر أميركي(، للقنوات التلفزيونية التي 
ســتــحــصــل عــلــى الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن املــبــلــغ، 
باإلضافة إلى املحطات اإلذاعية والصحف 

الورقية واملواقع اإللكترونية«.
ــالـــت إن »الــــشــــرط األســــاســــي لــلــحــصــول  وقـ
الشغل  قوانن  احترام  املساعدات هو  على 
وتوفير ضمانات مهنية من قبل املؤسسات 
»أما  وأضــافــت:  فيها«.  للعاملن  اإلعالمية 
املالية  ألزمتها  ونــظــرًا  الــورقــيــة،  الصحافة 
الخانقة، فقد تّم تخصيص اعتماد إضافي 
ــارج مــبــلــغ الــخــمــســة مـــاليـــن ديــنــار  ــ لــهــا خـ
يقدر بـ1.2 مليون دينار سيتم صرفه على 
الصحافة  مجال  فــي  اإلعالمية  املؤسسات 
ــيــــة واإللـــكـــتـــرونـــيـــة بـــالـــتـــشـــاور بــن  الــــورقــ
األطراف النقابية وجامعة مديري الصحف 
 تــونــس 

ّ
والــحــكــومــة الــتــونــســيــة«. ُيـــذكـــر أن

تشهد موجة ثانية من جائحة كورونا أكثر 
ضراوة من املوجة السابقة، مما تسبب في 
شــلــل لــلــعــديــد مــن الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
في  التجارية  اإلعــالنــات  مداخيل  وتــراجــع 
وسائل اإلعالم التونسية بسبب األزمة إلى 

أكثر من النصف.

)Getty/ضلّل ترامب مؤيديه خالل االنتخابات عبر حساباته )آدم ديوي

حزمة مساعدات أخرى للصحف كونها األكثر تضررًا )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من  تحميه  كانت  حصانة  أي  كذلك  وراءه  سيترك  الثاني،  يناير/كانون  في  األبيض  البيت  ترامب  دونالد  األميركي  الرئيس  يغادر  عندما 
قواعد وسائل التواصل االجتماعي، بالرغم من إجراءاتها السابقة التي طاولته
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املسلسل بسرد  يــبــدأ  الــعــاج.  بــن مصحات 
األحــداث بلقطة صادمة، حن يقطع توماس 
أنــهــا أضحية  فــي مكتبة عــامــة، معتقدًا  يــده 
يــســتــطــيــع مــــن خـــالـــهـــا تــجــنــيــب الــــواليــــات 
املــتــحــدة األمــيــركــيــة خــــوض حــــرب الــخــلــيــج، 
ويتنقل بذلك من املصح الذي يقطن فيه إلى 

آخر بحراسة أمنية مشددة. 
بالغوص  املسلسل  يبدأ  اللحظة،  ومنذ هذه 
ــبـــدأ دومــيــنــيــك  فــــي الــــعــــذاب أكــــثــــر. وحــــاملــــا يـ

ــن املــشــفــى  ــ ــاس مـ ــ ــومـ ــ مــــحــــاوالتــــه إلخـــــــــراج تـ
وإعادته إلى املصح القديم، يبدأ الترحال بن 
نقط زمنية عدة، كطفولة دومينيك وتوماس، 
هــويــة  يـــعـــرفـــا  أن  مــــن دون  عـــاشـــاهـــا  الــــتــــي 
والــتــي تعرضا خالها ملضايقات  والــدهــمــا، 
ــان يــتــقــصــد  ــ الـــــــذي كــ ــا الـــعـــنـــيـــف  ــمـ ــهـ زوج أمـ
الصرامة  أن  معتقدًا  تــومــاس،  على  التركيز 
دراستهما  مرحلة  أو  وضــعــه،  مــن  ستحسن 
الجامعية والفترة األخيرة التي سبقت وفاة 

محمد استانبولي

ثمة شيء واحد يستطيع املشاهد 
ــي إكـــمـــال  ــده حــــن يــنــجــح فــ ــيـ ــأكـ تـ
 I know This Much Is مــســلــســل 
True، وهو أن أيًا من القائمن على العمل لم 
يتخيلوا، تحت أي ظرف، مشهدًا عامليًا بائسًا 
كــالــذي يــطــغــى الـــيـــوم. ملــــاذا؟ ألنــهــم ببساطة 
كانوا سيؤجلون إنتاج املسلسل )HBO( إلى 
أن يعود املشاهد قادرًا على تحمل مزيد من 
التي  الرواية  املآسي. ففي هذا االقتباس عن 
تــحــمــل نــفــس االســــم لــلــكــاتــب وولــــي المــــب، ال 
مكان للفرح أو تغير الحظ املفاجئ، بل ثمة 
إحساس يتعاظم مع كل حلقة بأن األسوأ لم 

يحن بعد.
يـــــــروي املـــســـلـــســـل قـــصـــة الـــــتـــــوأم دومـــيـــنـــيـــك 
بــيــردزي منذ طفولتهما )والحــقــًا  وتــومــاس 
حكاية وصول جدهما إلى الواليات املتحدة 
ـــســـَرد الــقــصــة في 

ُ
األمــيــركــيــة مــن إيــطــالــيــا(. ت

غــالــبــهــا مـــن مــنــظــور دومــيــنــيــك، األخ املــلــيء 
بــــالــــغــــضــــب واإلحـــــــبـــــــاط املـــــزمـــــنـــــن، والـــــــذي 
بالشيزوفرينيا  املــصــاب  بــتــومــاس،  يعتني 
 
ً
ـــ 20 ســنــة األخـــيـــرة مــتــنــقــا ــــذي قــضــى الــ والــ

األلبوم يحمل 
أغنيات بلهجات مصرية 

ولبنانية وبدوية

كل ما يحيط بالعمل 
من تفاصيل يزيد من 

قتامته وتراجيديته

يرصد العمل اآلثار 
النفسية التي خلّفتها 

الحروب على العراق

2223
منوعات

والــدتــهــمــا بــالــســرطــان، وبــعــدهــا نــحــو قصة 
الجد عبر املخطوط الذي يطلب دومينيك من 

نيدرا ترجمته.
 إلى ذلــك، يمر خط دومينيك بعاقته 

ً
إضافة

ــا، الـــتـــي انــتــهــت  ــّســ مـــع زوجـــتـــه الـــســـابـــقـــة، ديــ
عن  وعجزهما  الرضيعة  ابنتهما  وفــاة  بعد 
تخطي هــذه املــأســاة، وقـــرار دومينيك إجــراء 
 إثر ذلك. 

ً
عمل جراحي كي ال ينجب مستقبا

نستطيع، عبر املرور على هذه األحداث، تلمس 

طبقات املعاناة واألسى التي تعيشها األسرة 
ا كان 

ّ
»امللعونة« كما سيصفها دومينيك. ومل

ــذا الــســرد لـــأحـــداث مــن مــنــظــور دومينيك  هـ
نفسه غالب الوقت، فإنه يبدو كالحامل لهذه 
املسلسل  في  الصراع  يبدو  الطويلة.  املعاناة 
دائـــرًا بــن الــرجــل والــتــاريــخ. فمن وجهة نظر 
دومــيــنــيــك، ثــمــة أزمــــة هــويــة مــزمــنــة، مــردهــا 
وإحــســاســه  الحقيقية  أبــيــه  هــويــة  عــن  بحثه 
الدائم بفقدانه، وبأن هذه الصفحة لن تطوى 
ــذا الــلــغــز. يـــبـــدو اضـــطـــراب  ــا لـــم يــنــكــشــف هــ مـ
عاقته بزوجته شبيهًا من حيث املبدأ، حن 
يفشل كل ما يمكن للحاضر أن يقدمه ويبهت 

أمام ذكرى املصيبة. 
إن اإلضـــــــاءة عــلــى تـــاريـــخ الــعــائــلــة وجــدهــا 
ــأن »الـــلـــعـــنـــة« الــتــي  ــ املــــؤســــس، تـــوحـــي لـــنـــا بـ
 أو 

ً
يــتــحــدث عنها دومــيــنــيــك ليست ســحــريــة

األســرة  بأساس  ق 
ّ
تتعل بل  للطبيعة،  خارقة 

ــا بــنــيــت عــلــيــه، مـــن ذكـــوريـــة الــجــد  ذاتـــهـــا ومــ
املفرطة وتعصبه وعدائيته، التي تتجلى في 
الطريقة التي يتعامل بها مع زوجته واختها 
رغم  األصــلــيــن،  بالسكان  وعــاقــتــه  وابنتها 
كونه وافدًا من إيطاليا. أهم من ذلك، ناحظ 
أن الـــجـــد ودومـــيـــنـــيـــك يـــتـــشـــاركـــان إحــســاســًا 
ــًا  بـــــااللـــــتـــــزام تــــجــــاه أخــــويــــهــــمــــا، وإحــــســــاســ

بفشلهما في ذلك الحقًا. 
الوقت  ذات  فــي  أن دومينيك يختلف  ال شــك 
عن جــده رغــم لعنة النسل هــذه. وإذا ما كان 
ك االثنن، فإن دومينيك –تحت 

ّ
الغضب يتمل

ــاٍن مــعــاصــر-يــبــدي مـــا نسميه  ضــغــوط إنـــسـ
التحكم بغضبه أحيانًا، ألسباب   في 

ً
مشكلة

ســنــتــحــدث عــنــهــا. كــمــا أن الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
الــفــاصــلــة بـــن حــيــاة الــجــد والــحــفــيــد تجعل 
حيث  مــن  أيــضــًا  مختلفن  شخصن  منهما 
الــعــاقــة مـــع الــجــنــس أو الـــعـــرق، الــتــي تــبــدو 
عند الجد عدائية ومتطرفة. ويبدو ما ورثه 
دومــيــنــيــك، وفــقــا ملعطيات عــصــره، إحساسًا 
ــدًا بــاملــســؤولــيــة تــجــاه مــن حــولــه وهـــو ما  زائــ
مــوازنــة  وتــبــدو  مشاكله،  تعقيد  فــي  يساهم 
ا  هذا اإلحساس ومعرفة لحظة التخلي جزًء
من حل مشكلته كما نرى في الحلقة األخيرة.
 كليًا، وإذا 

ٌ
تــومــاس مختلفة إن حكاية مــأســاة 

كان دومينيك يشعر بأن العالم في صراع كامٍل 
 .

ً
معه، فإن توماس يعيش هذا الصراع حقيقة

ي 
ّ
وفـــي جــوهــرهــا، فـــإن الــحــكــايــة تتعلق بتخل

أفــراد ومؤسسات عن فرد وعجزها عن القيام 
بدورها تجاهه. فرغم أننا ال نعرف بشكٍل مؤكد 
األسباب وراء الشيزوفرينيا، إال أننا نعلم أن 
مهمًا   

ً
عــامــا تشكل  أن  يمكن  املحيطة  البيئة 

مــا تعّرض  إن  أو تحّسنها.  الــحــالــة  تفاقم  فــي 
له توماس، منذ الصغر، يؤكد لنا دور البيئة 
السلبي عــلــى تــطــور حــالــتــه، كــمــا أن املسلسل 
 لــواقــع 

ً
يــقــدم -عــبــر شــخــصــيــة تـــومـــاس- إدانــــــة

وخلطها  بشأنه  املعنية  الصحية  املــؤســســات 
اختيار  يساهم  والعقاب.  العاج  مفاهيم  بن 
املـــوقـــع فـــي تــعــزيــز الــطــابــع الــقــاتــم للمسلسل، 
حيث يغلب على جــو القرية غير املــحــددة في 
كــونــيــتــيــكــت الـــبـــطء ويــســاهــم الــجــو الــعــاصــف 
ــذا أمـــام  بــتــعــزيــز هــــذا اإلحــــســــاس. ويــتــركــنــا هــ
إنها  عــديــدون  التي يقول  النقطة  األداء، وهــي 
املسلسل. ولننظر  في  توفيقًا  واألكثر  األنجح 
إلى األمر، حن يجد أي ممثل نفسه أمام تحٍد 
كلعب دور تــوأم، فــإن ثمة ما يدعو إلــى القلق. 
وقد يكون الخوف من عدم ظهور االختاف بن 
الشخصيتن هو ما يدفع املمثل إلــى املبالغة 
 I Know This Much Is فــي  منهما.  كـــٍل  بــــأداء 

True، ال يقع مارك روفالو في هذا الفخ. 
دوري  أداء  يـــفـــرضـــه  الــــــذي  ــتـــحـــدي  الـ ورغــــــم 
دومينيك وتوماس، باختافاتهما التي تبدأ 
مشاكل  بتجسيد  وتنتهي  الــبــدنــي  بالشكل 
كل منهما، فإنه ينجح نهاية األمــر في خلق 
وتثيران  ومتعبتن  متمايزتن  شخصيتن 

التعاطف واالستجابة من املشاهد.

عدنان حمدان

ــال  ــمـ ــتــــاج األعـ ــبـــدو أن بـــعـــض شــــركــــات إنــ يـ
الـــســـوريـــة قـــد اســتــنــفــدت وســـائـــل االبــتــكــار 
أعمال  استنساخ  فحاولت  جــديــدة،  ألفــكــار 
عربية أخرى وقولبتها بقالب سوري. هذه 
ــــن«، نسخ  ــــررت شـــركـــة »غـــولـــدن اليــ ــرة، قـ ــ املــ
املسلسل السعودي املؤلف من عشر حلقات 
ــو مـــن بــطــولــة أســـيـــل عــمــران  »إجــــــــازة«، وهــ
بعنوان  عشارية  فكانت  الــيــوســف،  وتــركــي 
مــن ِضمن مسلسل »بصمة  »طبق األصـــل« 
 
ً
حــدا« املــكــون مــن ثــاث عــشــاريــات. وحقيقة

لــم تنتِه »طــبــق األصـــل« بعشر حــلــقــات، بل 
امــتــدت حــتــى ثـــاث عــشــرة حــلــقــة، وهــــذا ما 
زاد األمر سوءًا، فالعمل كان بطيئًا بأحداثه 
تكثيف وال  فــا  القليل،  الحلقات  عــدد  رغــم 
ــرابـــط بــالــقــصــة، والــتــشــتــت كــــان واضــحــًا   تـ

في األحداث.
ــم أن الــقــصــة مــؤســســة عــلــى الــغــمــوض  ورغــ
ف خيوطه حتى النهاية، إال أن 

َ
كش

ُ
الذي ال ت

البطء كان سيد املوقف، ولم نعرف حقيقة 
الــتــي يــعــانــي منها بــطــل املسلسل  املــشــكــلــة 

اإلصابة بفيروس كورونا فكيف تعاملت معه؟
أصبت به أنا وأسرتي، ولكن مرت علينا مثل 

اإلنفلونزا العادية.

ــا الــســبــب فـــي إنـــقـــاص وزنـــــك بــهــذا  ¶ هـــل كــــورونــ
الشكل؟

ــــاق، فــهــي لــم تــؤثــر عــلــى وزنــي  ال، عــلــى اإلطـ
ــدال مـــن قـــضـــاء أوقـــاتـــنـــا فـــي الــحــجــر  ولـــكـــن بــ
املنزلي ونحن نتناول الطعام فقط؛ قررت أن 

أكسر القاعدة وأتبع نظاما غذائيا.

¶ اعــتــدنــا مــن بــعــض الــفــنــانــن املــصــابــن إعــانــهــم 
الخبر. ملاذا امتنعت عن ذلك؟

حتى ال أثير ضجة إعامية وأشغل محبيني. 
األزمة مرت بشكل سهل واعتزلت أنا وأسرتي 
فــي املــنــزل، كــل فــرد فــي غــرفــة منفصلة، وأنــا 
ــــب أن يــنــشــغــل جــمــهــوري  ــام ال أحـ ــ بــشــكــل عـ
سوى بالغناء الذي أقدمه، وليس بأي ظروف 

مرضية تمر بي أو بأسرتي.

¶ لــكــن مــا ســبــب إعـــان ابــنــك الــولــيــد عــن إصابتك 
وأسرتك بالفيروس بعدما تعافيتم؟

ــيـــب الــقــلــب  ــا مـــنـــدفـــع وطـ ــــى حــــد مــ ــيـــد إلـ الـــولـ

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

للعام الخامس على التوالي، يشارك املطرب 
الـــلـــبـــنـــانـــي عـــاصـــي الـــحـــانـــي فــــي مــهــرجــان 
املوسيقى العربية، حيث أحيا حفله الغنائي 
خاله مؤخرا وسط حضور جماهيري كبير.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« الــتــقــت بـــه لــيــتــحــدث عن 
تجربة  وحقيقة خوضه  الجديدة،  مشاريعه 

التمثيل، ورأيه في غناء نجله الوليد.

¶ مــا رأيــــك فــي ردة فــعــل الــجــمــهــور املــصــري بعد 
حفلك في مهرجان املوسيقى العربية؟

أرى أن الــدورة الحالية مختلفة واستثنائية 
ـــــدورات الــســابــقــة، ألنــهــا أقــيــمــت في  عــن كــل ال
الوقت  للغاية، ففي  توقيت حساس وصعب 
الذي يعاني العالم كله من إغاق الفعاليات 
ــة، نــــــرى مـــهـــرجـــان  ــ ــافـ ــ الـــفـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة كـ
وأنــا  إقــامــتــه،  عــن  معلنا  يفاجئنا  املوسيقى 
ســعــيــد جــــدا بــالــغــنــاء وســــط هــــذه الـــظـــروف 
الــحــيــاة وليس  بــد أن تستمر  فــا  الــصــعــبــة، 
بــمــقــدورنــا إال أن نـــحـــرص عــلــى اإلجــــــراءات 

االحترازية.

¶ كان من املفترض أن تطرح ألبومك الغنائي 
منذ عدة شهور فهل تحدد له توقيت آخر؟

ال يــوجــد تــوقــيــت نــهــائــي لــطــرحــه، وإن كنت 
أتمنى أن يتم طرحه مع نهاية العام الجاري 
2020، علما بأني كنت سأطرحه في الصيف، 
ــكـــن مــــر لـــبـــنـــان بــــأحــــداث صـــعـــبـــة، بـــجـــوار  ولـ
فــيــروس كــورونــا. أتمنى أن يحظى  انــتــشــار 
األلبوم بإعجاب الجمهور في العالم العربي.

لهم تجربة  الذين كانت  الفنانن  تعد من ضمن   ¶

عندما  حتى  الجمهور  يفهمها  ولــم  وائـــل، 
ــــاءت مــتــوقــعــة وال  ـــت الــنــهــايــة، حــيــث جـ

ّ
حـــل

غريب فيها. في حن كان إخراج علي محي 
ساحرة،  لقطات  فا  كاسيكيًا،  علي  الدين 
وال حركات كاميرا سلسة أو الفتة، بل كان 
النمط تقليديًا يعيدنا إلى مشاهد األعمال 
أيام التسعينيات، حيث ال ابتكار متفرد وال 
تجديد تقني واضح، وربما لعبت امليزانية 

الضعيفة دورًا في هذا اإلطار.
أما على صعيد األداء، فلعب الفنان عباس 
الـــنـــوري دوره بــطــريــقــة مــتــقــنــة، لــكــنــه ربــمــا 
كان الفنان الوحيد املتميز في العمل، حيث 
باهتًا  أداًء  علي  نــور  الشابة  الفنانة  قدمت 
 عن 

ً
وغير مقنع، مع العلم أنها حلت بديلة

النجمة كاريس بشار، لكنها لم تقدم أفضل 
ــا لــديــهــا لــتــســتــطــيــع مــنــافــســتــهــا، وكــانــت  مـ
قــدراتــهــا مــحــدودة، رغــم تقديم نــور ألدوار 
بــيــروت«،  مهمة سابقًا، وال سيما »عـــروس 
ــيـــاد يـــوســـف وهــبــة  ــان دورا مـ ــ فــــي حــــن كـ
نور مكّرَرين ولم يخرجا عن التنميط، فلم 
يــذكــر أو رســمــا شخصيات  يضيفا جــديــدًا 

جديدة تبقى في ذاكرة املتلقن.
ــا الــشــخــصــيــات الــثــانــويــة مــثــل عــهــد ديــب،  أمـ
 في 

َ
ــم، وتـــــرف الـــتـــقـــي، تــهــّمــشــن ــيـ ــراهـ رشــــا ابـ

الشخصيات  لتكون  أنفسهن،   
َ
وكــررن العمل 

مهمشة، وكأن ال أثر لها، مع أن لها دورًا في 
تحريك األحداث ولو بالقليل. 

النص الذي كتبته سام كسيري، لم يعِط أي 
عــبــارات  بــا  بــل جــاء  للعمل،  روح تجديدية 
بالقصة  املحيط  الغموض  في  وبالغ  رنانة، 
بشكل مستفز ورديء شابه الشطط لتصبح 
الحكاية رتيبة يستعجل الجمهور نهايتها 
ــا تــنــتــهــي أيــضــًا  ــهــ ــكـــل لـــيـــتـــفـــاجـــأ أنــ ــأي شـ ــ بــ

 
ً
ــح يــمــنــح فــرصــة ــ ــر واضـ بـــا مــضــمــون أو أثــ
فـــي تــقــديــم ســيــنــاريــو مــخــتــلــف. مـــن جــديــد، 
إذن، يــقــع نــص ســــوري فــي فــخ االســتــنــســاخ 
والــتــعــلــيــب والـــــحـــــوارات املـــطـــاطـــة، مـــن دون 
للجمهور  يــقــدم  مبتكر  تفصيل  أي  إضــفــاء 

قصة جاذبة تشده من األلف إلى الياء. باتت 
عجالة،  على  نجز 

ُ
ت الجديدة  األعمال  معظم 

ــة الـــدعـــم  ــلـ بــــذرائــــع مــرتــبــطــة بـــالـــتـــمـــويـــل، وقـ
أسماء  على  االتــكــاء   

ّ
أن ويــبــدو  اللوجستي. 

أجل  الجمهور من  المعة ومهمة، الستدراج 

متابعة املسلسات، لم يعد كافيًا أو مرضيًا. 
التي  املتعة  عن  باحثًا  املشاهد  يبقى  هكذا، 
الـــدرامـــا الــســوريــة يــومــًا حــن كانت  قدمتها 
بدايتها،  منذ  التفاصيل  محبوكة  الحلقات 
وحتى نهاية آخر مشهد في الحلقة األخيرة.

لــلــغــايــة، لــــذا تــحــدث لـــإعـــام عـــن إصــابــتــنــا، 
ــع الــتــواصــل  ــواقـ وصـــــار املــــوضــــوع حـــديـــث مـ

االجتماعي.

¶ ما رأيك في خطوات الوليد الغنائية؟
ــدا، ويـــســـيـــر بـــخـــطـــوات  ــ ــ الـــولـــيـــد مــــوهــــوب جـ
هــادئــة، ويــعــرف مــا يــريــده، هــو محب للغاية 
الديو  للغناء، وقــد أعــد عــدة أغنيات بــجــوار 

الذي سيجمعني به.

¶ خاض كثير من املطربن تجربة الحفات أوناين 
في فترة منع الحفات املباشرة. ملاذا لم تجربها؟

بــصــدق شــديــد ال أفــضــلــهــا ألن الــحــفــات في 
أن يكون هناك تفاعل بيني وبن  رأيــي هــي 
الوقوف على خشبة  لوجه،  الجمهور وجها 
املسرح ورؤية الجمهور حولك متعة عظيمة.

¶ نعود للحديث عن ألبومك ما أبرز مامحه؟
ــبــــوم يــحــمــل أغـــنـــيـــات بــلــهــجــات مــصــريــة  األلــ
ولــبــنــانــيــة وبــــدويــــة، وهـــنـــاك أغــنــيــة شعبية 
أقدمها، بجوار أن األلبوم يحتوى على ديو 
اسم  يحمل  الــولــيــد  بابني  يجمعني  غنائي 
»حبيبي«، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس 
ــرضــي 

ُ
ــادل الــعــراقــي، وأتــمــنــى أن ت وألــحــان عـ
األغنيات كافة أذواق الجمهور العربي.

¶ بمناسبة ذكر الغناء الشعبي، هل أنت من محبيه؟
األمــر ال يرتبط بُكره أو حب بقدر ما يرتبط 
والتراثي  الشعبي  فالغناء  األغنية،  بكلمات 
كلمات  يحمل  كــان  ولكن  عليه،  ترّبينا  كلنا 
تليق بأذن املتلقي العربية، وال تحتوي على 
أي كلمات مبتذلة مخجلة، وهناك كذلك في 

األلبوم أغنية من ألحاني.

صورة مشوهة وليست »طبق األصل«عاصي الحالني... في انتظار األلبوم الجديد
سارت حلقات المسلسل 

السوري، »طبق األصل«، 
ببطء شديد، من دون 

أي ترابط أو تكثيف في 
الحكاية. هنا، قراءة في 

العمل

بغداد ــ عالء المفرجي

عبد،  أحمد  للعراقي  الخامسة«،  »الــقــّصــة  ُيــشــارك 
ـ  الــــ33 )18  الـــدورة  فــي برنامج »العمل األول«، فــي 
لـــ«مــهــرجــان   )2020 الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن   29
أمـــســـتـــردام الـــدولـــي لـــأفـــام الــوثــائــقــيــة«، فـــي أول 
ــروى تــجــربــة  ــ ــ ـ

ُ
ــه. فــــي 90 دقـــيـــقـــة، ت ــ ــــي لـ ــــرٍض دولــ عــ

عميقة ومريرة، ممتّدة على 4 عقود من الصراعات 
العراق: »كتبُت 5 قصص في ليالي  والحروب في 
ــوام،  الـــحـــرب، عـــام 2003. حــيــنــهــا، كــنــُت أبــلــغ 9 أعــ
القّصة  أوراق  تــاركــًا  مــنــهــا،   4 فــي  أبــطــالــي  فقتلُت 
 يــظــهــر ومــيــض القصف 

ْ
الــخــامــســة مــبــعــثــرة، لــكــن

قال  كما  أخـــرى«،  أحيانًا  ويختفي  أحيانًا،  عليها 
»العربي الجديد«. عبد لـ

أحــمــد عــبــد، كــاتــب ومــونــتــيــر، ُولـــد فــي بــغــداد عــام 
ــّدة، منها:  ــ أفـــامـــًا قــصــيــرة عـ ــــرج  أنــتــج وأخـ  .1994
ــيــــور ســنــجــار«،  »ِعـــــش الــــحــــرب« و»صـــافـــيـــا« و»طــ
الفائز بجائزة أفضل عمل صحفي، في »بــي. بي. 
)لــنــدن(. عمل مساعد مخرج ألفــام طويلة،  ســي« 
الــدراجــي، و»شـــارع حيفا«  »الرحلة« ملحمد  منها: 
ــرج فيلمه  ــ ملــهــنــد حـــيـــال، وغــيــرهــمــا، ثـــم كــتــب وأخـ
الــخــامــســة«. عــن احتفاظه  الــطــويــل األول »الــقــّصــة 
ــه بعد أعـــوام على 

ّ
أن بفكرة الفيلم، أشــار عبد إلــى 

تركه القّصة، عاد مجّددًا إليها، ُملقيًا عليها نظرة 

ظهر 
ُ
ل في الكاميرا، التي ت

ّ
خاصة هذه املــّرة، تتمث

واآلثــار  ية، 
ّ
املتشظ لشخصياته  الصامت  الجانب 

فتها الحروب عليها، منذ الحرب 
ّ
النفسية التي خل

العراقية اإليرانية )1980 ـ 1988(.
يبدأ فيلم »القّصة الخامسة« من صبّي يعيش في 
بــاديــة املــوصــل، تركته ُصـــَور الجثث املــحــشــّوة في 
رأســـه يــعــانــي نــفــســيــًا، هــو املــنــعــزل مــع أغــنــامــه. ثم 
يحدث انتقال إلى جبال سنجار، حيث تعيش فتاة 
ُمقاتلة منذ دخــول »داعـــش« إلى  )18 عــامــًا( باتت 
 ُيقيم ُمنعزاًل في منزله، 

ٌ
مدينتهم. هناك أيضًا رجل

ويــحــاول رســـم وجـــوه الــذيــن كـــان يدفنهم فــي تلك 
الحرب؛ باإلضافة إلى رجل ُمسن، يقطن وحيدًا، هو 
أيضًا، بن قطارات مهجورة، بعد عودته من األسر، 
مــنــذ 30 عــامــًا فـــي الـــحـــرب نــفــســهــا: »بـــحـــذر، يــدعــو 
»الــقــّصــة الــخــامــســة« إلـــى الــتــأّمــل واالنـــغـــمـــاس في 
دواخل الشخصيات، من خال الصمت الذي يهيمن 

عليها«. عــن تجربته فــي اإلنــتــاج والــتــصــويــر، قال 
 التصوير حصل في العراق ولبنان: 

ّ
أحمد عبد إن

»استغرق العمل 4 أعــوام، في ظــروف ليست جّيدة 
أبدًا«، إلى درجة اضطّر عبد معها إلى بيع مقتنيات 
لـــه، هـــو وصــديــقــه ســيــف الـــديـــن، مــديــر الــتــصــويــر، 
ليتمكنا من إكماله. وعن تكاليف إنتاجه، والجهات 
التي مّولته، قال: »لم أجد من يساعدني في العراق، 
فبحثت عن جهات إنتاجية خارجية، وتمّكنت من 
املــعــروف  املــخــرج األمــيــركــي جيمس لونكلي،  لــقــاء 
»أوسكار«.  لـ بعضها  ــح 

ِّ
ُرش وثائقية،  أفــاٍم  بصنع 

ساعدني في العثور على ُمنتج. خال البحث عامًا 
ت 

ّ
وتبن لــؤي حفار،  السوري  املنتج  التقيُت   ،

ً
كاما

لت بمصاريف 
ّ
»الجزيرة الوثائقية« املشروع، فتكف

إنــتــاجــه بــالــكــامــل. وحــصــلــُت أيــضــًا عــلــى دعـــم من 
مؤّسسة »آفاق«، إحدى أبرز مؤّسسات الدعم الفني 
املعهد  أيضًا منحة من  األوســـط. هناك  الشرق  في 
األملاني »غوته«، كما اختير املشروع في »مهرجان 
»أفضل مشروع«،  كامدن السينمائي« في أميركا، كـ
إلى أفــاٍم قليلة للغاية، من أصل 160 مشروعًا من 

العالم«.
وتحّدث عبد عن كــوادر عربية عاملة في »القّصة 
 سيف الــديــن رافــقــه فــي رحلة 

ّ
 إن

ً
الخامسة«، قــائــا

لنا خالها 
ّ
ة للغاية، تنق

ّ
إنجاز الفيلم: »رحلة شاق

بن املوصل وبغداد طوال 4 أعوام«.

I Know This Much Is True

أدى عباس النوري دورًا الفتًا في العمل )فيسبوك(

يدعو الفيلم 
إلى التأّمل 
واالنغماس 
في دواخل 
الشخصيات )من 
الفيلم(

سيقدم أغنية باالشتراك مع ابنه الوليد )أنور عمرو/ فرانس برس(

)HBO( أّدى مارك روفالو دورين صعبين في العمل

توأٌم، أحدهما يعاني شيزوفرينيا، واآلخر يسعى إلى إنقاذ األول، باحثًا عن تاريخ عائلته، وهوية 
أبيه، ويخوض صراعًا مع ماضيه، وواقع المؤسسة األميركية

رجالن ضّد التاريخ

»القصة الخامسة«: رحلة شاقة

فنون وكوكتيل
مسلسل

لقاء

نقددردشة

 I know يُحَسب لمسلسل
this much is true، مأخذه 

على موضوع الصحة 
النفسية عند الرجال، وال 

نقصد بذلك حكاية توماس 
وحسب، بل دومينيك أيضا. 
وثمة جهد مبذول لتجنب 

الكليشيهات والقوالب 
الكسولة التي تلجأ إليها 
األعمال التلفزيونية أحيانًا 
حين تحاول التطرق إلى 

الموضوع. مع ذلك، 
أثير النقاش حول قدرة 

المشاهد اليوم على تجنب 
اإلجهاد العاطفي حين 

يتابع العمل، بسبب اتسامه 
بالقتامة الشديدة، وندرة 

لحظات الفرح فيه.

دومينيك أيضًا

Tuesday 10 November 2020 Tuesday 10 November 2020
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ــــي ال تـــمـــت لــأثــر  ثـــانـــيـــة مــــن مــخــيــلــتــه، وهـ
األصلي بأي صلة«. 

املعماري  االستشراق  النمط،  »هــذا  ويكمل: 
الـــفـــنـــي، يــعــتــمــد فـــي كــثــيــر مــنــه عــلــى نــظــرة 
املــســتــشــرق إلــــى الــــشــــرق، وهـــــذا يــظــهــر في 
ــنـــاس ومــامــحــهــم  شــكــل املـــديـــنـــة وأوجــــــه الـ
ومابسهم فــي الــشــارع، خــاصــة إذا لــم يزر 
ــا، ألن مـــن املـــعـــروف  ــشـــرق أســــاســ الـــفـــنـــان الـ
ــذا الـــنـــمـــط يــعــتــمــدون  ــ أن الـــرســـامـــن فــــي هـ
عــلــى رســـومـــات مــســتــشــرقــن آخــريــن وعلى 
كــتــابــاتــهــم أيـــضـــا، فــبــالــتــالــي أرى ضــــرورة 
املستشرق  حسب  على  النمط  هــذا  تقسيم 
ــم الــعــمــائــر والــشــارع  وزيـــارتـــه لــلــشــرق ورسـ
مــبــاشــرة وتــأثــره فــكــريــا بــمــا قـــرأ ســابــقــا، أم 
أنـــه مــســتــشــرق يــســتــدعــي كــل مــا هــو شائع 

ونمطي في املخيلة الغربية عن الشرق«.

استشراق توثيقي
وإلـــى جــانــب النمط الفني مــن االســتــشــراق 
ــاري، فـــهـــنـــاك بــحــســب الفـــــي نــمــطــان  ــمــ ــعــ املــ
الجديد«  »العربي  لـــ  آخـــران؛ هما كما يبن 
االســـتـــشـــراق املـــعـــمـــاري الــتــوثــيــقــي و»هــــذا 
قــد يــكــون تــابــعــا ملــؤســســة أو بجهد خــاص 
وهـــذا مــن أكــثــر األعــمــال إخــاصــا لــأثــر في 
برغوان  جــول  عليه  ومثال  التوثيق  عملية 
وبــــريــــس دافـــــــن املــــعــــمــــاريــــان الـــفـــرنـــســـيـــان 
ــذان عـــمـــا عـــلـــى عــــمــــارة الــــقــــاهــــرة، أمـــا  ــ ــلـ ــ الـ
ــر فــهــو االســتــشــراق  ــيـ الــنــمــط الــثــالــث واألخـ
املــعــمــاري الــخــاص، وهـــو ملــعــمــاريــن كــانــوا 
يعملون على رسم العمائر القاهرية إلعادة 
أخــرى في  مــرة  الفنية  استخدام عناصرها 
ليس  يرسمون  أنهم  أي  الخاصة،  أعمالهم 
لهدف فني وال توثيقي بل الستخدام هذه 
النماذج في تصاميمهم املعمارية الحقا في 

مصر وخارجها«.
ــنـــظـــم الفــــــــي، بــــمــــبــــادرة شـــخـــصـــيـــة مـــنـــه،  يـ
مجموعة من املحاضرات حول االستشراق 
ــــي كــــل مـــحـــاضـــرة يـــتـــنـــاول  املــــعــــمــــاري، وفــ

ــنــــادي الــيــونــانــي«  تــجــربــة مـــحـــددة فـــي »الــ
فــــي الــــقــــاهــــرة، يــــقــــول: »بـــــدايـــــة اهـــتـــمـــامـــي 
دراستي  من  نابعة  املعماري  باالستشراق 
لــآثــار املــعــمــاريــة نفسها فــي الــقــاهــرة، ألن 
واململوكية  القاهرية  لــآثــار  الكامل  الفهم 
فــي الــقــاهــرة بــشــكــل خــــاص، لــن يــكــتــمــل إال 
بــدراســة االســتــشــراق املــعــمــاري، وبــدراســة 
نـــظـــرة املــعــمــاريــن األجـــانـــب إلــــى الــعــمــارة 
الــقــاهــريــة، ألنــهــم بــنــوا نــظــرتــهــم بــنــاء على 
معرفة  على  فيه  اعــتــمــدوا  مختلف  تحليل 
الــيــوم، في  لنا  زالــت غير متاحة  مــا  كبيرة 

القرن الواحد والعشرين«. 

القاهرة في فيينا
كـــانـــت املـــحـــاضـــرة األولـــــى حــــول املــعــمــاري 
 )1892-1845( شــمــورانــز  فــرانــز  الــتــشــيــكــي 
»هـــو  الفــــــي  ــقــــول  يــ  ،  Franz Schmoranz
ــم شـــهـــيـــر كـــــان يــرمــم  ــرمــ ابـــــن ملـــعـــمـــاري ومــ
الـــكـــنـــائـــس فــــي شــــرق بــوهــيــمــيــا، وقــــد بـــدأ 
ــده إلــى  حــيــاتــه كــمــعــمــاري يــتــدرب عــنــد والــ
تــحــت   1868 عــــام  الـــقـــاهـــرة  إلــــى  ــافـــر  أن سـ
ــل كــــــارل فـــونـــدبـــيـــتـــش وهـــــو كـــــان يــعــمــل  ظــ

نوال العلي

حــــن نـــتـــحـــدث عــــن االســـتـــشـــراق 
املـــعـــمـــاري، يــخــطــر لــنــا أن األمـــر 
مــتــعــلــق بــمــســألــة صــــورة الــشــرق 
املصري  الباحث  لكن  الغربي،  املتخيل  فــي 
ــة اآلثـــار  مــعــاذ الفـــي، املــتــخــّصــص فــي دراســ
ــك،  ــذلـ ــيـــس كـ ــة، يــــــرى أن األمـــــــر لـ ــ ــيـ ــ ــــامـ اإلسـ
يوضح في حديث لـ »العربي الجديد«، أنه 
يفصل دائما »ما بن االستشراق املعماري 
ــتــــشــــراق كــمــفــهــوم عـــــام، فــمــن وجــهــة  واالســ
 
ً
نــظــري فــإنــه ينفصل تــمــامــا بــوصــفــه عما
أكاديميا ال يمت لنظرة الغرب إلينا«، لكنه 
يضيف أن هناك عدة أنماط من االستشراق 

املعماري ومنها النمط الفني.

إسقاطات المخيلة الفنية
يــقــول الفـــي: »االســتــشــراق املــعــمــاري الفني 
التي  اللوحات  على  أساسي  بشكل  يعتمد 
ترسم اآلثار املوجودة في القاهرة، والهدف 
منه عرض حالة الشارع القاهري أو الشرقي 
بالعمائر  مختلطة  الناس  خــال حركة  من 
العمل  توثيق  إلــى  يهدف  ال  فهو  الشرقية، 
األثــــــري نــفــســه، لـــذلـــك فـــي هــــذا الــنــمــط ثمة 
 وعناصر معمارية 

ً
اختاط بن مسجد مثا

محمود وهبة

نذير شؤم 
في هذه اللحظة 

أذكُر جّيدًا الزاوية التي خرجُت منها 
الّرِحَم الذي ضّمني لتسعة أشهر 

قات البطن بعد الوالدة 
ّ
تشق

ــوا بــهــا جــســدي الــعــاري عند 
ّ
ــتــي لــف

ّ
ة ال املــــاء

خروجهم من مستشفى غندور 
أذكُر جيدًا اآلن 

 والدتي 
ُ
أنني ومنذ

كنُت نذيَر شؤم. 

حياة جديدة
اآلن في هذه اللحظة 

ال داعي للسخرية 
ــــذي تـــجـــّمـــعـــوا لــــلــــمــــداواة أفـــرغـــوا  ــاء الــ ــ ــّبـ ــ األطـ

رصاصاتهم 
في قلب املريض. 

 عاريات.
ٌ
ة املشفى تجتمُع نسوة

ّ
على حاف

 ويرتجفن
َ
يولولن

 الغولواز األحمر بطاقة غامرة.
َّ
ن

ّ
يدخ

 بي 
َ
 يحملقن

ُ
النسوة

 جسدَي النحيل 
َ
يتمايزن

 األّم التي أنجبتني. 
َ
 صورة

َ
ويتخايلن

 
ُ
على األرض جثت النسوة

 بفعِل املخّدر.
ُ
نامِت النسوة

في هذه اللحظة 
أستعدُّ 

 جديدة. 
ً
كي أبدأ حياة

أموات 
ال بأَس بحفلة تشييع آخر الليل 

 سأشّيع؟ 
ْ
لكن من

أمواتي كثٌر وقد زادوا على األلف 
أمواتي ناموا في توابيت 
أقصُد في ُعلِب الّسردين. 

ـــة كـــمـــا كـــانـــوا 
ّ
ــن ــى الـــجـ ــ أمــــواتــــي ســبــقــونــي إلـ

يزعمون
صاروا صفرًا على ِشمال. 

تهويمات
األحـــــــــاُم حــــن تــنــتــهــي لـــحـــظـــة االســـتـــيـــقـــاظ 

املفاجئ 
 في الخريف 

ُ
 تذبل

َ
الوروُد حن

 يشرُد ويبتعُد عن القطيع 
َ
العصفوُر حن

هر حن يغّيُر مجراه 
ّ
الن

 حن يطول
ُ

الليل
ى 

ّ
النهاُر إذ يتمط

 على الجدار 
ُ

ق
َّ
عل

ُ
 حن ت

ُ
الّسمكة

 حن تنفجُر وتغور 
ُ
التفاحة

ها 
َ
 حمولت

ُ
فرغ

ُ
 إذ ت

ُ
األرض

 وبا إنذار 
ً
 حن يأتي بغتة

ُ
الّسيل

عموُد اإلشارة حن يرتطُم بالسّيارة ويخلُع 
الرصيف 

 إذ يدوُر حول الطاولة 
ُ

النادل
دهُس تحت األقدام 

ُ
 حن ت

ُ
الكرامة

القاهرة بعيون قديمة وجـديدة يلقي الباحث المصري 
المتخصص في 

اآلثار اإلسالمية معاذ 
الفي مجموعة من 

المحاضرات، حول 
االستشراق المعماري، 

يتناول في كل منها 
تجربة أحد المعماريين 

الغربيين الذين تأثروا 
بالطراز المملوكي في 

القاهرة. هنا حديث عنها 
مع »العربي الجديد«

إذا كان اإلنسان من قبل 
عبدًا للطبيعة، فيخشى 
أنه أصبح عبدًا للعلم، ال 
يهمه أكثر من تحقيق 

انتصارات علمية من 
دون ضمان نتائجها 

الكارثية على األرض

األحالُم حين تنتهي لحظة االستيقاظ المفاجئ

في ركاب عالقة مركبة

االستشراق المعماري  عودة إلى القرن التاسع عشر

يميّز الباحث بين 
ثالثة أنماط من االستشراق 

المعماري

يتفاءل الكثيرون 
بقدرة العلم على 

تصحيح أخطائه

اختار عدة 
معماريين غربيين ليتناول 

تجاربهم تباعًا

ــي )الـــصـــورة( إلــى  ــاذ الفـ ــع يــلــفــت م
ومراجع  أرشيف  إلى  الوصول  صعوبة 
تخص هؤالء المعماريين أو االستشراق 
اضطر  أنه  ويذكر  بالعموم،  المعماري 
فيينا  فــي  متحف  مــع  الــتــواصــل  ــى  إل
وجود  فترة  حــول  وثائق  إلــى  ليصل 
أمده  ــذي  وال القاهرة،  في  شمورانز 
أن  وتبين  ــادرة،  ن واسكتشات  بلوحات 
وأنها  يستخدمها،  لم  نفسه  المتحف 
محفوظة في المخازن. من هنا يعمل 
حاليًا على كتاب يكون مرجعًا للدارسين 

والمهتمين في هذا الصدد عربيًا.

في غياب األرشيف

2425
ثقافة

لقاء

قصائد

إطاللة

فعاليات

عــلــى الـــزخـــرفـــة الــداخــلــيــة لــقــصــر الــجــزيــرة 
لـــلـــخـــديـــوي إســـمـــاعـــيـــل )الــــيــــوم هــــو فــنــدق 
املــاريــوت في الزمالك(، وأثــنــاء وجــوده في 
القاهرة بدأ يعمل على سكتشات ولوحات 
ــادة اســتــخــدامــهــا فــي أعــمــالــه بــعــد ذلــك  إلعــ
الصور  يلتقط  مــصــّور  أيضا  يرافقه  وكــان 
ــالـــم الــــقــــاهــــرة، واهــــتــــم بــشــكــل  لـــبـــعـــض مـــعـ

 املستمّر 
ّ
األمهات وخوفهن

اآلباء حن يضرسون 
السمُّ حن يصيُر ترياقا 

رج 
َ
 خارجا من الف

ُ
 حن يصرخ

ُ
الطفل

 وتنتشْر 
ُ

نَبش
ُ
األسراُر حن ت

القلُب حن ينفطُر من الحّب
 ميتا 

ُ
التابوُت حن يحتضن

الّسواُد األعظُم حن يغطي جدران البلدة أّيام 
عاشوراء 

 حـــن تـــغـــادُرنـــا بــعــد أن نــضــغــط زّر 
ُ
الـــرســـالـــة
اإلرسال 

 تعوُد بقدرِة قادر 
َ
 حن

ُ
 املنسّية

ُ
التفاصيل

 لذوي القربى حن نموت 
ُ
املوّدة والرحمة

 بالدعاء 
ُ

 للمرضى حن نبتهل
ُ

الشفاُء العاجل
 صــــدَر 

ُ
 حــــن تـــخـــتـــرق

ُ
 الـــطـــائـــشـــة

ُ
ــة الــــرصــــاصــ
عاشٍق أبله 

 األجـــــــــــــواء 
َ
ــــــفــــــن

ّ
ــاوات حــــــــن ُيــــــلــــــط ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ

 املاكرة 
ّ
بابتساماتهن

الــواجــُب املــدرســّي حــن نــنــجــزُه قبل الحّصة 
بقليل 

الفجر ولسنا  مــع  يوقظنا  املــســّحــراتــي حــن 
بصائمن

 الـــَعـــَرق والـــروائـــح 
ُ
الـــبـــاصـــاُت حـــن تــحــتــضــن

النتنة 
 حن يقرأ األذكار 

ُ
املؤمن

 
ً
 حن تصيُر َجَما

ُ
الناقة

بح
ّ
ُر للذ

ّ
 حن تتحض

ُ
الخراف

األدرينالن حن يرتفع
 مزاجا.

ُ
عّدل

ُ
 إذ ت

ُ
القهوة

)شاعر من لبنان(

خاص في رسم الطراز اململوكي، وهو أبرز 
املدينة. صمم شمورانز  طراز معماري في 
أيضا قصر قناة السويس لكنه اآلن لم يعد 
مــوجــودًا، لكن أبـــرز أعــمــالــه كــان فــي فيينا 
العاملي  املعرض  في  املصري  الجناح  وهو 
فيها بعد أن أوكل إليه الخديوي إسماعيل 
التاسع  الــقــرن  فــي  هــذه املهمة، حيث شــاع 
عـــشـــر تــنــظــيــم املــــعــــارض الــفــنــيــة الــعــاملــيــة 

الكبرى في العواصم الغربية«. 
يــروي الفــي كيف أنــه وفــي الجناح املصري 
في فيينا، عام 1873، قام شمورانز بتصميم 
القاهرة بطابع مملوكي خالص، فقلد القبة 
ــقـــاه فـــرج  مــــن قـــايـــتـــبـــاي واملـــئـــذنـــة مــــن خـــانـ
بــن بــرقــوق فــي قــرافــة املــمــالــيــك، وتفاصيل 
ثم   إيــنــال،  السلطان  من مجموعة  معمارية 
الــزجــاج. واستفاد  تــفــرغ  تماما للعمل فــي 
مــن اإلرث املــمــلــوكــي ولــكــنــه، بــحــســب الفــي، 
كــان مبتكرًا ولــيــس مــقــلــدًا، بــخــاف نظرائه 
في أوروبا في وقت كانت الفنون التطبيقية 
فيه مزدهرة ويجري تقليد التراث الشرقي 
في  اليوم  تعرض  املبتكرة  ونماذجه  فيها، 

متاحف مختلفة. 

مشاريع الحقة
اختار الفــي عــدة معمارين ســوف يتناول 
تــجــاربــهــم تــبــاعــا؛ يفسر ذلــك بــأن »الــعــامــل 
املــشــتــرك بـــن الـــذيـــن اخــتــرتــهــم هـــو الــعــمــل 
إعــــــادة  الـــتـــوثـــيـــق أو  ــهــــدف  بــ ــــي  ــمـ ــ ــاديـ ــ األكـ
اإلنـــتـــاج، أعــنــي بــالــعــمــل األكــاديــمــي العمل 
املــعــمــاري بـــدون أي أيــديــولــوجــيــا خــاصــة، 
ســـألـــقـــي مـــحـــاضـــرات عــــن جـــيـــل بــــورغــــوان 
فــرنــســي  مــعــمــاري  وهـــو   ،Jules Bourgoin
أعماله  ووثــق  القاهرة  عمارة  على  اشتغل 
ــيـــة  الـــعـــربـ ــفــــظ اآلثــــــــــار  لـــجـــنـــة حــ ــتــــى أن  حــ
وإعــادة  الترميم  في  رسوماته  استخدمت 
ــنــــاصــــر املــــعــــمــــاريــــة، املــــعــــمــــاري  بــــنــــاء الــــعــ
 Prisse d’avennes الثالث هو بريس دافــن 
القاهرة«،  في  العربي  »الفن  كتاب  صاحب 
واملــــعــــمــــاري الــــرابــــع هــــو بـــاســـكـــال كــوســت 
عهد  فــي  املــعــمــاريــن  كــبــيــر   ،Pascal Coste
العناصر  توثيق  على  وعمل  علي،  محمد 
الــفــنــيــة فــي عــمــارة الــقــاهــرة، أمـــا املــعــمــاري 
 Owen الخامس فهو اإلنكليزي أوين جونز
Jones وقد وضع كاتالوغا خاصا بفلسفة 

الفن اإلسامي في القاهرة وغرناطة«. 

حفلة تشييع آخر الليل

ملهاة العلم ومأساة العالم

ينّظم مركز دراسات الترجمة التابع لـ »الجامعة األميركية« في القاهرة، محاضرة 
الثالثاء،  اليوم  افتراضية عبر تطبيق زوم اإللكتروني بداية من السابعة من مساء 
البرتغالية  إلى  الوسطى  العصور  في  اإلسالمية  الفلسفة  ترجمة  بعنوان 

وتقّدمها الباحثة كاتارينا بيلو.

بوب  لكتاب  نقاشية  أمسية  الكويت،  في  )كــاب(  المعاصر  الفن  منصة  تقيم 
كالوس  األلماني  الروسي  الفوتوغرافي  والمصور  الفنان  كتبه  الذي  )تاشن(  آرت 
هونيف )1939/الصورة(، تحاضر فيها المعمارية الكويتية دانة الراشد عند السابعة 
من مساء األربعاء 18 من الشهر الجاري، حيث تبث الجلسة افتراضيًا على حساب 

المنصة في إنستغرام.

تلقي الكاتبة والمخرجة الفلسطينية ليانا بدر )1950(، عند السابعة والنصف من 
مساء غد األربعاء، المحاضرة السنوية التي تنظم ضمن جائزة سيف غباش للترجمة 
الذي  الجو  ابتكار موزاييك األدب،  عن  بدر في محاضرتها  تتناول  العربية.  األدبية 
والجنسيات  الكتابات  تنوع  عن  وتتحدث  رأسها،  مسقط  القدس  في  فيه  نشأت 

واألشخاص الذين واجهتهم في سنواتها األولى في المدينة.

يتواصل معرض كرز للفنان التشكيلي المصري مصطفى ربيع في غاليري الزمالك 
بالقاهرة حتى نهاية الشهر الجاري. يتناول الفنان بأسلوب المدرسة البدائية الطبيعة 
وثمرة الكرز بشكل خاص، والتي يعتبرها تذكر بالربيع والهشاشة، نجد حبات الكرز 

مبعثرة على القماش ومالبس النساء وفي خلفيات لوحاته.

فّواز حداد

للسيطرة  بذلت  التي  املحاوالت  حققت 
ــارًا لــلــبــشــريــة،  ــتــــصــ عـــلـــى الـــطـــبـــيـــعـــة، انــ
بـــات اإلنـــســـان ســّيــدهــا، ولـــم يــعــد عــبــدًا 
ــن املــمــكــن  ــدا مـ لــنــزواتــهــا وأهـــوائـــهـــا، غــ
مــــن زالزل وأعـــاصـــيـــر  ــــع غــضــبــهــا 

ّ
ــوق تــ

وهــبــوب ريـــاح وعــواصــف. عموما أخذ 
العلم يتنبأ بالكوارث، فُيستعد لها، ما 
ل مــن أخــطــارهــا، ويجعل أضــرارهــا 

ّ
يقل

مــن دون نجاح  الــدنــيــا، وإن  بــالــحــدود 
كـــبـــيـــر. كـــمـــا عـــمـــل الـــعـــلـــم عـــلـــى الــقــضــاء 
عــلــى األمـــــــراض املــســتــوطــنــة واألوبـــئـــة 
ــــراض كــانــت  واإلســـهـــام بــمــعــالــجــات ألمـ
تــــبــــدو مــســتــحــيــلــة الــــشــــفــــاء، ونــلــمــس 
تأثيره في زيادة متوّسط عمر اإلنسان 
الخامسة  قــارب  حتى  تصاعدي  بشكل 

والسبعن في البلدان املتقدمة.
ــان مـــــن قــبــل  ــ ــســ ــ بـــيـــد أنــــــه إذا كــــــان اإلنــ
عـــبـــدًا لــلــطــبــيــعــة، فــيــخــشــى أن يــصــبــح 
مــن تحقيق  أكــثــر  يهمه  ال  للعلم،  عــبــدًا 
مــــن دون ضــمــان  عــلــمــيــة  انــــتــــصــــارات 
األرض،  عــــلــــى  ــة  ــ ــيـ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ نـــتـــائـــجـــهـــا 
إنــجــازات  فــي تحقيق  أال يخفق   مــجــرد 

تحسب له.
يــمــكــن تــقــديــر هــــذه األخــــطــــار، بــالــنــظــر 
ــه لـــن يــصــبــح عـــبـــدًا لــلــعــلــم فــقــط،  إلــــى أنــ
يــكــون  أن  أي  أيــــضــــا.  لـــلـــحـــكـــومـــات  بــــل 
العلم أسير حكومات طموحة تستغله 
فـــي صـــراعـــات عــاملــيــة، ال تــخــفــي نــوايــا 
ــرى، بــإنــتــاج  الــهــيــمــنــة عــلــى شــعــوب أخـــ
ــة ونـــوويـــة، ومختلف أنـــواع  قــنــابــل ذريـ
األســلــحــة مــن الــبــنــادق إلــى الــصــواريــخ، 
وتحويل طــائــرات الــركــاب إلــى طــائــرات 
قاذفة ومقاتلة، ودائما في طور تحسن 
على  العلماء  ت 

ّ
فحث القتالية،  قدراتها 

تــطــويــر أســلــحــة ذات قــــدرة عــالــيــة على 
الــتــدمــيــر، وتــطــويــر أســلــحــة الــقــتــل عن 
بعد، مع تحقيق أكبر قدر من اإلصابات 
ستخدم 

ُ
املميتة، كذلك برامج للتجسس ت

للسيطرة على الدول الصغرى. كل هذا 
يتم بدعم من برامج حكومية منخرطة 
ــدول األخـــرى  فــي عــقــدة الــتــنــافــس مــع الــ
الفساد  ل 

ّ
للتفوق عليها، ما يحل سعيا 

بشراء عماء وضمائر واستزالم رؤساء 
ــا يــذهــب  دول تـــابـــعـــن لــســيــاســاتــهــا مــ
بهم إلــى شــراء علماء، ال هــّم لهم سوى 
تحقيق انتصار علمي مهما كان شأنه، 
دونما النظر إلى استخداماته الحربية، 
مـــن دون الـــحـــق بــتــقــيــيــد اســتــعــمــاالتــه.

إلــيــه، بــقــدر مــا بـــات يــدفــع بــاهــظــا ثمنا 
لــحــاجــات لــم تكن مــوجــودة، وأصبحت 
ال غنى عنها. فاإلنسان الذي حاول في 
يبدو  الطبيعة،  على  السيطرة  الــبــدايــة 
الــيــوم عــلــى حـــذر مــن الــعــلــم، ويــتــســاءل 
عن سبل التحّكم به، فاالختراعات التي 
كانت واعـــدة يمكن أن تــؤدي إلــى دمــار 
كــان ما يزال  البشري كله، وإن  الجنس 
يـــبـــذل الــــوعــــود بــمــجــيء عــصــر ذهــبــي، 
يــحــمــل انـــتـــصـــارات عــلــمــيــة، وازدهـــــــارًا 
ــة  ــعـ مـــعـــيـــشـــيـــا، وإنـــــجـــــاز خــــطــــوات واسـ
اإلنــســانــيــة؛ رفاهية  فــي مــجــال الصحة 
ووفــــرة، أعــمــار تـــزداد طـــواًل، عــدالــة تعّم 
العالم، سام يشمل الكرة األرضية، غزو 
تخّيله،  يصعب  مما  والعديد  للفضاء، 
وحدها السينما بادرت إلى استثماره... 

وال غرابة في انقابه إلى حقيقة.

يــتــوقــع املتشائمون  نــفــســه،  الــوقــت  فــي 
ــارًا اقــــتــــصــــاديــــا، وتـــــــدهـــــــورًا فــي  ــ ــيـ ــ ــهـ ــ انـ
الـــصـــحـــة، وأوبــــئــــة ال يــمــكــن الــســيــطــرة 
تسبقها  لــم  إن  بيئية،  وكـــوارث  عليها، 
ــة نـــــوويـــــة، وهـــــجـــــرات جـــمـــاعـــيـــة،  ــ ــارثـ ــ كـ
السكان، وشعوب  في  وانخفاض هائل 
فــي سبيلها إلـــى االنـــقـــراض، وانــتــشــار 
شمولية،  بحكومات  ر 

ّ
تبش عنصريات 

تعود بالبشر إلى الرق.
بينما يــتــفــاءل الــكــثــيــرون عــن ثــقــة بــأن 
الــــعــــلــــم لــــديــــه الــــــقــــــدرة عــــلــــى تــصــحــيــح 
أخطائه، بالنظر إلى فتوحاته السابقة 
الهائلة، ويتجاهلون سلبياته  وقفزاته 
املـــدمـــرة، أو يــمــنــحــونــهــا اهــتــمــامــا أقـــل، 
ويركزون على مجاالت التقّدم املستمر، 
لكن الخطوات املظفرة للعلم، ال تحمينا 
من النظر بقلق عميق إلى ما قد يحدثه 
ــنـــذر بـــأخـــطـــار حــقــيــقــيــة،  مــــن أضــــــــرار، تـ
بــقــادة في  بــل  فــقــط،  العلم  ليس بسبب 
بالغرور والغباء، وما  عاملنا يتمتعون 
تدمير الحضارة، وفناء البشرية، إال من 
تداعيات أفكار عقول مخبولة مهووسة 
منه  تختفي  قــد  عــالــم،  على  بالسيطرة 

جراء جشعهم جميع صور الحياة.
)روائي من سورية(

ــلـــم فــــي خـــــــراب الــبــيــئــة  كـــمـــا أســــهــــم الـــعـ
ــعـــــض أمـــــــــراض  ــ واملـــــــــنـــــــــاخ؛ وظـــــــهـــــــور بـ
غــيــر مــعــروفــة ســابــقــا وأوبـــئـــة )آخــرهــا 
الكورونا، يشك أنها قادمة من املخابر( 
الفعلي  االجتماعي  الــتــواصــل  وتــداعــي 
إلى الحدود الدنيا، واالكتفاء بالتواصل 
ــــك االســــتــــخــــدامــــات  ــذلـ ــ االفــــــتــــــراضــــــي، كـ
ــة لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـــحـــديـــثـــة  ــئـ ــيـ الـــسـ
الـــتـــي تــحــد مـــن الـــحـــريـــات الــشــخــصــيــة، 
في  الرقابة  تحت  مواطنيها  بوضعها 
أصغر وأدق تفاصيل حياتهم، فتدخل 
ــــراد من  ــدا تــمــّكــن أفـ إلـــى غـــرف الـــنـــوم، عـ
انــتــهــاك خــصــوصــيــة اآلخـــريـــن، ومنهم 
وفنانن  سياسين  عــامــة؛  شخصيات 
ــال أعـــمـــال. وقـــد يصبح  ــ ــيـــدات ورجـ وسـ
الــعــلــم وســيــلــة البــتــكــار وســائــل تعذيب 

نفسية إلخضاع البشر في املعتقات.
ال ريب، عاد تقّدم العلم في القرن الواحد 
والعشرين بالكثير من الفوائد واملنافع 
ه لم يعد من املمكن 

ّ
 أن

ّ
على البشرية، إال

السيطرة على هذا  األحــيــان  فــي بعض 
ــّدم، وال حــتــى اســتــيــعــابــه، بــعــدمــا  ــقـ ــتـ الـ
اقتحم الحياة مثل أخطبوط وّرط البشر 
أمــور حياتهم،  وإن سّهل  متاهاته،  في 
لــكــن بــقــدر مــا أصــبــح اإلنـــســـان بحاجة 
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من تخطيطات فرانز شمورانز

ديفيد كامبريا )إيطاليا(، زيت على قماش

»العاشق«، سمعان خّوام، زيت على قماش
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نجم الدين خلف اهلل

منذ ظهور امليثاق األوروبّي لتدريس 
غلون في قطاع 

َ
اللغات، ما فتَئ املشت

تــعــلــيــم الــــضــــاد لــلــنــاطــقــن بــغــيــرهــا 
ــة بن 

ّ
ُيــواصــلــون الــجــهــوَد حــتــى يــضــّيــقــوا الــشــق

ُيرّكز  الــذي  امليثاق،  اللغة واقتضاءات هذا  هذه 
 املعارف ونظِرّي املعلومات. 

َ
على الكفاءات، َبدل

ومن بن آِخر هذه الجهود، كتاُب فادي شاهن: 
ًرا عن دار الرماتان 

ّ
خ

َ
ر I«، الذي صدر ُمؤ

ْ
ف »السِّ

ــزدان بــاأللــوان  الــفــرنــســيــة، فــي مــائــتــي صفحة تــ
ها 

َ
ق

َ
راف كما  التوضيحّية،  واملــرّبــعــات  والــّصــور 

 
ً
، مــمــا يجعلها أكــثــر جــاذبــيــة  صـــوتـــيٌّ

ٌ
تــســجــيــل

ملن  ة  عمليَّ بيداغوجية   
ً
أداة ها 

َ
استعمال وُييسر 

أْي: بشكٍل عصامّي،  بــذاتــه،  يــروم دراســة لغِتنا 
والسيما في أوساط فئات الشّبان والُكهول في 

البلدان الفرنكفونية. 
يرّكز هذا املنهج الدراسي على اكتساب َمهارات 
باين 

ُ
ت التي  الُوسطى،  العربية  التواصل باللغة 

حكي، لكن من دون 
َ
 الفصيح وامل

ّ
 من السجل

ًّ
كال

قطع مع أيٍّ منهما. ويتوّجه هذا العمل إلى 
َ
أن ت

ب املبتدئن تماًما، الذين ال يملكون أدنى 
ّ

الطال
ا وال رسًما. 

ً
طق

ُ
فكرٍة عن هذه اللغة وحروفها، ال ن

ونه: 
ْ
ّصص الجزَء األول منه، والذي َعن

َ
ولذلَك خ

اد درٌب وعٌر طويل، 
ّ

طوات األولى«، كأنما الض
ُ

»الخ
.
ً
 وكتابة

ً
إلتقان حروف األلفباء مشافهة

 
َّ
أن التمهيدّي، أوضـــح شــاهــن  القسم  وفــي هــذا 
ــذه »الـــخـــطـــوات األولـــــــى« تـــهـــدف إلــى  طــبــيــعــة هــ
 عن 

ً
طقها، فــضــال

ُ
الــحــروف ون التمّكن مــن َرســـم 

امتالك َبعض الكلمات الّسهلة وحفظ أجزاَء من 
الحوارات والعبارات عن ظهر قلٍب في محاولة 
لخلق شعوٍر، لدى الطالب املبتدئ، بقدرته على 
تقديم نفسه بشكل موجز منذ الدرس األول. وقد 
ا، يتضمن كل 

ً
القسم معجًما بسيط ألحق بهذا 

طّرق إليها في هذا القسم األول 
ُ
املفردات التي ت

مع ترجمتها إلى الفرنسّية. 
إلــى قواعد اإلطــار األوروبـــي لتدريس  وبالنظر 
 هـــذا التمهيد ال يــنــدرج ضــمــن أي 

َّ
ــإن الــلــغــات، فـ

ما هو توطئة 
ّ
ة، وإن

ّ
مستوى من مستوياته الست

 A1 ــــى املـــســـتـــوى ــــل الـــنـــفـــاذ إلـ ــة مــــن أجـ ــ ــــرورّيـ ضـ
والذي يقتضي بعُد استخداَم العديد من الجمل 
الــذات، في  الجاهزة، ضمن كفاءات التعبير عن 

سياقات الحوار الفعلّية.
املنهج  ــصــول 

ُ
ف فيه  فتوالت  الثاني  القسم  وأمــا 

 عــلــى اكــتــســاب ســائــر املـــهـــارات 
ً
الــســبــعــة مـــركـــزة

والتسّوق  الطقس  عن  الحديث  مثل  التعبيرّية 
بيب وغيرها من َمواقف 

ّ
ووصف األمراض لدى الط

»املحافظة على البقاء«، كما جاء في نّص امليثاق، 
وهي سلسلة من الحوارات والنصوص الهادفة 
بمختلف  التحّية  إلــقــاء  مــن  املتعلم  تمكن  إلــى 
صيغها، والحديث عن الذات وعن الغير، والعطلة 
واألصدقاء والعمل، في نطاق حقل محدوٍد من 
 َوحدٍة من هذه الوحدات السبع 

ّ
املوضوعات. وكل

تنقسم إلى نصٍّ رئيس، ثّم إلى مفردات، تعابير، 
ختم بتمارين تطبيقّية تعن 

ُ
قواعد مبسطة وت

ل تلك القواعد وتثبيتها كآلياٍت ذهنّية 
ّ
على تمث
تلقائّية.

 الرهان البيداغوجي الذي َيطرحه هذا 
َّ
وال شكَّ أن

وات 
َ
ن  في أوروّبا في السَّ

َ
ف

ّ
ل
ُ
يره مما أ

َ
الكتاب، وغ

اللغة  قواعد  بن  التوفيق  هو  املاضية،  القليلة 
التواصل  فــي  ستخدم 

ُ
ت ما 

ّ
قل والــتــي  الفصحى، 

الــيــومــي، وبــن ضـــرورة امــتــالك ناصية كفاءات 
التواصل الحقيقّية، دون اصطناٍع أو تكلٍف. ذلك 
الناطقن  العربّية، من   

ُ
َيشتكي منه طلبة ما   

َّ
أن

ة بن الفصيح 
َّ
بغيرها في أوروّبا، هو ُبعد الشق

 ما 
َّ
النظري واللهجات العامّية. وقد ُيضيفون أن

َيحفظونه من هاتيك القواعد »ال يصلح لشيٍء عدا 
تأمل ُجمٍل وتراكيَب، َمفصولٍة عن الواقع، حيث 
طتنا 

َ
مخال آنــاء  التعبير  وعــن  الفهم  عــن  عجز 

َ
ن

الَعرب في بلدانهم« . 
ة 

ّ
قليص هذه الشق

َ
ولذلك َجهد فادي شاهن في ت

عبر التركيز على ُمفردات العربّية الوسطى والتي 
اليومي. وتجدر  االستخدام  على  ذاتها  َرضت 

َ
ف

 اختياراته  للرصيد املعجمي، 
َّ
املالحظة هنا أن

ضع 
َ

املتألف من زهاء ثالثمئة ُمفردٍة وعبارة، قد خ
امتداد  إلى »منهجّية تجريبية صارمة«. فعلى 
ثالِث سنوات كاملة، قام شاهن بتدوين كلمات 
املحاورة، املأخوذة من الحياة اليومية، على شاشة 
من، حتى ترسخ 

ّ
تعل

ُ
حاسوٍب، داخل الفصل مع امل

لَب منهم 
َ
في ذاكرتهم البصرّية، بعد أن كان قد ط

تصّور الكلمات-األدوات التي يحتاجونها ضمن 
التواصل األولي التلقائي. واستمّر العمل بهذه 
ضت 

ّ
تمخ حتى  طويلة  حصٍص  طيلة  الطريقة 

األكثر  ها 
َّ
أن التي اتضح  املعجمّية،  القوائم  هذه 

ترّدًدا واألقرب إلى »املهام التواصلية املرسومة 
في مستوى A1«، حسب امليثاق. 

وباالعتماد عليها تحديًدا، تّمت صياغة حواراِت 
 

ّ
الــكــتــاب مــع إضــافــة بعض املــفــردات مــن السجل

الــّدارج، حتى تكون هذه الجمل الحوارّية أقرَب 
وأبــعــَد عن  الراهنة  املجتمعات  إلــى حياتنا في 
ــحــادثــة. هـــذا، وقـــد عــدَّ 

ُ
ــع أثــنــاء نــشــاط امل

ّ
الــتــصــن

ة »مغامرة  حكيَّ
َ
الكاتُب إدماَجه لبعض الكلمات امل

ه َيطرح، من 
ّ
 مليئًا باملسؤولية«، ألن

ً
ُكبرى وحقال

خالل هذه الخطوة البيداغوجية، قضّية السجل 
س اليوَم للموظفن  اللغوي الذي ينبغي أن ُيَدرَّ
والــصــحــافــّيــن وحــتــى لــلــطــالب الــذيــن يــدرســون 
الضاد، ال من أجل التعّرف إلى نصوصها األدبية 
الكالسيكّية، وال من أجل مطالعة أعمدة الصحف 
ما من أجل تبادل بعض 

ّ
ة، وإن اإلخبارية واملختصَّ

الُجمل أثناء عملهم في العالم العربي. 
 في يوٍم من األيام إلى 

ُ
صل

َ
ويتساءل شاهن: »هل ن

م العربية القديمة عن العربية املعاصرة 
ّ
عل

َ
فصل ت

الجامعات؟«،  في  لهما  مختلفْن  قسمن  وفتح 
تساؤله مشروٌع نظًرا إلى َحجم املسافة الفاصلة 
بن العربية املكتوبة واللهجات املحكية، وال سيما 
التي نمارسها،  الحقيقية  واصل 

ّ
الت في »مهام« 

، في مجتمعاتنا. فما من  يومّيا وبشكٍل عفويٍّ
أحــٍد منا يتكلم الفصحى مع أهل الحّي وال مع 
اله، وإالَّ عدَّ ذلك ضرًبا من التعالي. 

ّ
ّبازه أو بق

َ
خ

ــحــو فــقــد َحــظــيــت هـــي األخــــرى 
ّ
وأمــــا قـــواعـــد الــن

ع التركيز 
َ
باهتمام كبيٍر، في هذا املستوى، ووق

مائر املنفصلة وتصريف األفعال 
ّ

على تملك الض
ا  ــــذرات ممَّ

َ
فــي املــضــارع املـــرفـــوع، إلـــى جــانــب ش

 
َّ
ُيــحــتــاج إلـــيـــه فـــي هــــذه املـــرحـــلـــة. وال يــخــفــى أن
ينبغي  التي  املسائل  أعقد  من  القواعد  تدريس 
دبيٍر، حتى نصل إلى 

َ
فكيٍر وت

َ
 تحظى ِبفضل ت

ْ
أن

الضيم ال  أن نلحق  املطلوب منها، دون  املــقــدار 
ُمتعلموها   

َ
ُيــرهــق وال  معيارّيتها  فــي  ــاد 

ّ
بــالــض

بكثرة االستثناءات َوَوعر التصريفات.
ٌب بها في فرنسا  فر« مساهمة مرحَّ »كتاب السِّ
 

ّ
كل من  ا 

ً
املشحونة خوف أجوائها  وســط  اليوم 

مــا هــو عــربــي وَرْبـــطـــه بــالــتــطــّرف. وهـــو وثيقة 
جــديــدة مــفــيــدة، تــنــضــاف إلـــى رصــيــد الــوثــائــق 
واملستندات البيداغوجّية األخرى الهادفة إلى 
وَوصلها  املــعــاصــرة  العربية  تــدريــس  حديث 

َ
ت

ــر بـــهـــا نـــحـــو دوائـــــر  ــيـ ــسـ ــنــــاس والـ بـــمـــشـــاغـــل الــ
ى ال تظل لغتنا، وفي هذه الدوائر 

ّ
حاورة، حت

ُ
امل

للصيغ  أو  األجنبي  لــالقــتــراض   
ً
رهينة ذاتــهــا، 

املوغلة في َمحليتها. خطوة أخرى نحو العربية 
ي 

ّ
تَبعها أجزاء الحقة تغط

َ
الوسطى. واملأمول أن ت

املستويات الخمسة املتبقية وتنزع عن الضاد 
حق بها، جّراء مناصريها ومناوئيها، 

َ
بعض ما ل

من هاالت التقديس والترهيب. 

نّقاد أرسطو تعليم العربية زمن التوّجس الفرنسي
ال شّراُحه

أشبه بكتاب جماعي 
لعلماء قدامى 

تحت إشراف محمد 
بن ساسي

شوقي بن حسن

إذا كــان هــنــاك اعــتــراف بـــدور الــعــرب في 
إلى  الفلسفة  - من  املعرفة  الحفاظ على 
علوم الحياة - خالل العصور الوسيطة 
)التي تقابل ما ُيعرف بعصور الظلمات 
األوروبية(، أي أنهم كانوا حلقة الوصل 
ــــن اإلشــــعــــاع اإلغـــريـــقـــي وعــصــر  بــــن زمـ
اخــتــالف بن  الــحــداثــة، فإننا نقف على 
بــأن  يــقــول  األّول  ــدور؛  ــ الـ لــهــذا  تقييمن 
ــــدور نـــقـــل األمـــانـــة  الــــعــــرب لــــم يــكــتــفــوا بــ
اإلغريقية كما هي إلى الغرب بل أضافوا 
لها وطّوروا الكثير من مقوالتها، مقابل 
رأي ثــــان كــــان يــحــصــر دورهـــــم كــمــجــّرد 
أفقًا نقدّيًا يتيح تجاوز  لم يمتلك  ناقل 

اإلرث اإلغريقي.
في كتابه »الشكوك على أرسطوطاليس.. 
ــلـــوم الــعــربــيــة«  ــعـ ــاريــــخ الـ فـــصـــول فــــي تــ
الصادر مؤخرًا عن منشورات »نيرفانا«، 
يعود اإلبستيمولوجي التونسي محمد 
ــن نـــصـــوص  ــ ــي إلـــــــى عـــــــدد مــ ــ ــاسـ ــ ــن سـ ــ بــ
الفالسفة والعلماء العرب القدامى حول 
الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي لــيــفــحــص مــوقــع 
العرب في تاريخ املعرفة؛ هل هم مجّرد 
ناقل بن »غرب قديم« و»غــرب حديث«، 
بــلــغــة املـــؤلـــف، أم كــانــت لــهــم إســهــامــات 
لـــوالهـــا مـــا كـــانـــت اكـــتـــشـــافـــات غــالــيــلــيــه 
ــودة  ــن وكـــبـــلـــر مـــمـــكـــنـــة.  عـــبـــر عــ ــوتـ ــيـ ونـ
إلــى نــصــوص »شــــّراح« أرسطو  متأنية 
في مجاالت متباينة؛ مثل ابن باجة مع 
الديناميكا، وابن سينا ضمن البصريات، 
ــن فــتــح الـــخـــازنـــي فـــي عــلــم الــحــيــل/  ــ وابـ
امليكانيكا، يحسم بن ساسي الكثير من 
ذلــك الجدل املــطــّول حيث يثبت بــأن من 
نتداول على تسميتهم بالشّراح إنما هم 
اد، فكثيرًا ما خرجوا عن أقوال صاحب 

ّ
نق

»األورغانون« في مسائل طرحها بنفسه 
واعتقد بأنه وضع لها حلواًل علمية، غير 
أن علماء املسلمن »خرجوا عن تعاليم 
ــم فــي اقــتــراح حــلــول مــغــيــرة«، وفــق 

ّ
املــعــل

عبارة املؤلف. فهل يمكن - بعد ذلك - أن 
نحصر من يتجّرأ على مثل هذه املقوالت 

الفاحصة في خانة الشرح؟ 

في  العرب  يبّن بن ساسي مساهمة  ال 
املــدافــع  بلهجة  األرســطــي  اإلرث  تطوير 
أو املطالب باالعتراف، كما درجت عليه 
الــكــتــابــات الــعــربــيــة فـــي تـــاريـــخ الــعــلــوم 
ــة يــنــقــدهــا بــشــكــل مــتــفــّرق  ــــي نـــزعـ ) وهـ
فــي كــتــابــه(، حيث يــصــّور عــالقــة العرب 
ر بن نقيضن؛ 

ّ
بأرسطو كحالة من التوت

ــه، فــــي هـــذا  ــيـ اإليــــمــــان بــعــلــمــه والــــشــــك فـ
الــســيــاق يــضــيء الــكــثــيــر مــن الــســجــاالت 
ــد/ ابــن  ــ ــن رشـ ــ بـــن عــلــمــاء املــســلــمــن )ابـ

الهيثم، وابن سينا/ البيروني...(.
مـــن هــنــا، يــعــتــبــر الــبــاحــث الــتــونــســي أن 
الغرب الحديث قد ورث التراث اليوناني 
الــذي حافظ عليه الــعــرب، كما أنــه ورث 
ــراث الـــعـــرب، وقــــد حـــرصـــوا هم  ــ أيـــضـــًا تـ
أيــضــًا على أن يكونوا نــقــادًا ال شــّراحــًا، 
»االختيار  وهو ما يسّميه بن ساسي بـ
العربي ليخلقوا أنفسهم بأنفسهم«، في 
إشــارة لطيفة إلى أمم أخــرى ورثــت علم 
اإلغريق وتبّدد بن أيديهم أو لم يعرفوا 
ــه، مــــن ذلـــك  ــنــ  فـــغـــفـــلـــوا عــ

ً
قــيــمــتــه أصـــــــال

الــرومــان باعتبارهم حلقة وصــل أخرى 
بن »الغرب القديم« و»الغرب الحديث«.

رغم أنه يمكن القول إن كتاب بن ساسي 
ــابـــة الــحــاســمــة في  يـــقـــّدم مـــا يــشــبــه اإلجـ
العرب  العلماء  دور  بتقييم  ق 

ّ
يتعل مــا 

أنــه وضــع لنفسه  العلوم، إال  في تاريخ 
مطمحًا آخر ورد في مقّدمة الكتاب حيث 
يقّدم مالحظة دقيقة يفتتح بها إشكالية 
ثانية أكثر خفاء وعمقًا حيث يشير بن 
ســاســي إلـــى أن الــفــالســفــة الــعــرب و»إن 
اإللهيات  من  عديدة  مجاالت  في  شّكوا 
والطبيعيات وحتى املنطقيات فال أحد 
ــّرأ أن يـــعـــنـــون نـــصـــًا مــــن نــصــوصــه  تــــجــ
بعنوان »الشكوك على أرسطوطاليس« 
على غرار ما فعل الرازي مع جالينوس، 

وابن الهيثم مع بطليموس«. 
الزاوية يبدو كتاب بن ساسي  من هذه 
مــثــل إضـــافـــة كــتــاب نــاقــص فـــي املكتبة 
الــتــراثــيــة الــعــربــيــة، كــتــاب نــجــد فصوله 
ــه عمل  ــأنـ مــتــفــّرقــة فـــي كــتــب كـــثـــيـــرة، وكـ
جــمــاعــّي - بـــمـــفـــردات حــديــثــة - لــعــلــمــاء 
اإلبستيمولوجي  املسلمن أشرف عليه 
الــتــونــســي، وهـــو الــــذي يــشــيــر إلـــى عــدد 
كان  التي  القديمة  العربية  املؤلفات  من 
»الــشــكــوك على  مــن املــمــكــن أن تــعــنــون بـــ
»اإلشـــارات  كتاب  مثل  إرسطوطاليس« 
والـــتـــنـــبـــيـــهـــات« البـــــن ســـيـــنـــا. فـــكـــأن بــن 
ــتـــراث العلمي  ســاســي يــســتــخــرج مـــن الـ
الــعــربــي كــتــابــًا مــن الــوجــود بــالــقــوة إلــى 
الــــوجــــود بــالــفــعــل بــحــســب مــفــاهــيــم من 

املعجم الفلسفي األرسطي.

نظرة أولى

جدارية في مونتريال الكندية لـ كريم الجباري

مثل إضافة كتاب ناقص من التراث العلميبمنأى عن الترهيب

عن »اآلن ناشرون 
وموزعون« في عّمان 

و»مركز الدراسات 
الشرقية« في بريشتينا، 

صدر مؤخرًا كتاب 
مقاربات بلقانية عن 
القدس خالل الحكم 
العثماني من تأليف 

عدد من املؤرخني 
من صربيا وكرواتيا 
والبوسنة وكوسوفو، 

وترجمة وتحرير املؤرخ 
الكوسوفي السوري محمد 

م. اآلرناؤوط،. يكشف 
الكتاب عن جوانب غير 

معروفة عن عالقات 
شعوب البلقان مسيحيني 
ومسلمني بالقدس خالل 

800 سنة، منذ بداية القرن 
الثالث عشر، نتيجة ملكانة 
القدس الجديدة واالرتباط 

الروحي والثقافي بها الذي 
تواصل عبر القرون خالل 

الحج وما بنوه هناك من 
منشآت دينية. 

ضمن سلسلة »حداثات« 
التي يصدرها »معهد 

تونس للفلسفة« و»دار 
كلمة«، صدر مؤخرًا 

كتاب جماعي بعنوان 
فالسفة قرطاج 

أشرف عليه فتحي 
التريكي. يأتي هذا الكتاب 

ضمن مشروع أوسع 
يعتني بتاريخ الفلسفة 
في تونس كان إصداره 

شر في 
ُ
األول قد ن

2012. من الفالسفة 
الذين يتناولهم 

الكتاب أوغسطينوس 
وترتوليانوس وسيلوس 

أبيلوس تيسوس 
والكتنسوس. ومن 

املشاركني في تأليف 
الكتاب: معز املديوني، 
ومحمد علي الكبسي، 

ومعاوية مملوك، ودليلة 
بلحارث، وإدوارد سميث، 

وعادل الغربي، ولطفي 
الحجالوي.

ماهي األّمة.. تاريخ 
عاملي عنوان كتاب 

صدر مؤخرًا للباحث 
الفرنسي باسكال أوري 

عن منشورات »غاليمار«. 
يشير املؤلف في مقّدمة 

كتابه إلى أن منطلقه 
هو نفس السؤال الذي 

طرحه املؤرخ الفرنسي 
إرنست رينان في القرن 

رح 
ُ
التاسع عشر، وط

ضمن ثقافات أخرى 
كثيرة ضمن تبلور 

النزعة القومية التي عرفت 
تراجعًا ملحوظًا في 

نهايات القرن العشرين 
إلى أيامنا مع صعود 

التصّور الشمولي للعالم 
إثر سقوط جدار برلني 

وأثر التكنولوجيا في 
تغيير مفهوم االنتماء. من 
خالل جولة من اليابان إلى 
املكسيك يقّدم أوري تريخ 

مفهوم عرف تحّوالت 
حادة خالل قرنني. 

صدر حديثًا عن منشورات 
»جامعة كولومبيا«، 

كتاب سوسيولوجيا 
شيكاغو، للباحث 

جان ميشيل شابولي 
)1941( بنسخة جديدة، 

ذلك أن الكتاب صدر 
أول مرة بالفرنسية 

في 2001، وتناول فيه 
الكاتب مدرسة شيكاغو 

في علم االجتماع التي 
تعرف بدراساتها الرائدة 

للحياة الحضرية والهجرة 
والجريمة باستخدام 

»املدينة مختبرًا«، وكان لها 
حضور مهيمن في العلوم 
االجتماعية منذ ظهورها 
في جامعة شيكاغو في 
العقود األولى من القرن 
العشرين. الكتاب يتتبع 

تطور وتأثير تقاليد 
شيكاغو، باالعتماد على 

أبحاث أرشيفية عميقة 
ومقابالت أجراها سابقًا 

مع بعض مؤسسيها.

بترجمة أسامة غاوجي، 
صدرت حديثًا عن 

»الشبكة العربية لألبحاث 
والنشر« النسخة العربية 

من كتاب مغامرة 
اإلسالم: الضمير 

والتاريخ في حضارة 
عاملية للمؤّرخ األميركي 

مارشال هودسون 
)1922 - 1968(. ُيعدُّ 

الكتاب، الذي صدر عام 
1974، أحَد املراجع 

األساسية في االستشراق 
وسوسيولوجيا اإلسالم. 

فه 12 عامًا 
ّ
وقد قضى مؤل

في تأليفه، ولم يصدر 
 بعد ستة أعوام من 

ّ
إال

رحيله. عن هذا العمل، 
يقول إدوارد سعيد: 

»باستثناء كتاب ›مغامرة 
اإلسالم‹ لم يحدث أن 
فني 

ّ
وجد جمهور املثق

كتابًا عاّمًا عن اإلسالم 
يعرضه عليهم باألمانة 

املطلوبة«.

صدرت مؤخرًا النسخة 
العربية من كتاب مفهوم 

الفزع للفيلسوف 
الدانماركي سورن 

ورد )1813 - 
َ
كيركك

1855( عن »دار الرافدين«، 
ونقلها عن الدنماركية 

مباشرة املترجم العراقي 
قحطان جاسم الذي كتب 

أيضًا مقّدمة تضيء 
ورد وموقع 

َ
فكر كيركك

هذا العمل ضمن مجمل 
مؤلفاته. صدر الكتاب 

ألول مرة في عام 1844 
وفيه يتأّمل الفيلسوف 

الدانمركي عالقة اإلنسان 
بالخطيئة من خالل 

تحليل فكرة الخطيئة 
األصلية باعتبارها إحدى 

السرديات املؤسسة في 
الحضارة البشرية، ومن 

خاللها يفهم الكثير 
من مسارات البشر 

وخياراتهم من زوايا 
نفسية وفلسفية.

صدر حديثًا عن »املؤسسة 
العربية للدراسات« 

كتاب أحفورات الفهم: 
تاريخانّيات املعنى 

لألكاديمي السوري نجيب 
جورج عوض، ويتضمن 
مجموعة من الدراسات 

التفكيكية والتحليلية التي 
تقارب الثقافة والدين 

والسياسة كتبها املؤلف 
خالل السنوات الخمس 
عشرة املاضية وشارك 

فيها في محاضرات 
ومؤتمرات في جامعات 

غربية وعربية، وعمل فيها 
على مقاربة الهم الثقافي 

واملخيال الالهوتي والفكر 
السياسي العربي والغربي 
بمنهجيات تاريخولوجية 
ملقاربة السياقات الثالثة، 

في كل فصل يقيم 
الباحث محاورة بني 

الفكر السياسي والديني 
والثقافي العربي والغربي 

حول قضية ما.

صدر حديثًا عن 
»دار الكتاب الجديد« 

في بيروت ترجمة 
غة 

ّ
لكتاب فلسفة الل

الّدينّية؛ العالمة 
والّرمز والقّصة لـ 

دان ر. ستايفر أنجزها 
األكاديمي كيان أحمد 

حازم يحيى. يتيح الكتاب 
 إلى الفلسفة 

ً
مدخال

التحليلية للغة وصلتها 
بجانبيها التحقيقي 

والوظيفي، وكيف أثرت 
تطورات هذه الفلسفة 
على اللغة الدينية. كما 

 ألهم 
ً
يقدم الكتاب تحليال

املفكرين في هذا الحقل 
والنصوص املركزية فيه، 

ويتناول علم التأويل، 
وفلسفة االستعارة، 

والسرد، والبنيوية، وما 
بعد البنيوية وعالقة كل 

هذه املجاالت بتحليل 
النصوص الدينية، 
وخاصة املسيحية.
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رياضة

أحرز الروسي 
دانيال 
ميدفيديف 
باكورة ألقابه 
هذا العام 
بعد تتويجه 
بدورة باريس 
لكرة المضرب، 
آخر دورات 
الماسترز لأللف 
نقطة، بفوزه 
على األلماني 
ألكسندر زفيريف 
5-7 و6-4 و1-6 
في المباراة 
النهائية. وسمح 
هذا التتويج 
لميدفيديف 
بالصعود إلى 
المركز الرابع 
في التصنيف 
العالمي 
على حساب 
السويسري 
روجيه فيدرير.

)Getty/ميدفيديف أصبح الرابع عالميًا )جيان كاتوفي

ميدفيديف بطل باريس

كشف الدولي الهولندي ممفيس ديباي، نجم 
فريق ليون الفرنسي، عن إمكانية الرحيل عن 

صفوف فريقه خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 
بعد أن كان قريبا من االنضمام لبرشلونة في 
الصيف املاضي. وبحسب صحيفة »سبورت« 
اإلسبانية، سئل ديباي عقب مباراة ليون أمام 
سانت إيتيان، عما إذا كان سينهي املوسم مع 

ليون، فرد: »تسألني كثيرا هذا السؤال، لكنني لن 
أقدم وعودا لست متأكدا من أنني سأفي بها«.

تغلب بوكا جونيورز على مضيفه نيويلز أولد 
بويز بهدفن نظيفن في الجولة الثانية من بطولة 

كأس رابطة املحترفن األرجنتينية. وجاء هدفا 
بوكا عبر كارلوس تيفيز وليساندرو لوبيز، ليرفع 
الفريق رصيده إلى ست نقاط ويتصدر املجموعة 
الرابعة متقدما بنقطتن على تاييريس الوصيف. 
ويتصدر املجموعة أتلتيكو توكومان بست نقاط 

متقدما بنقطتن على أونيون الوصيف، فيما يحل 
أرسنال ساراندي ثالثا بنقطة.

قادت ثنائية إدواردو ساشا أتلتيكو مينيرو 
إلى املركز الثاني في الدوري البرازيلي، بعد 

فوز ساحق 4-0 على فالمنغو حامل اللقب. وبدأ 
أتلتيكو املباراة بطريقة رائعة وتقدم 2-0 بفضل 

هدفي ساشا وكينو. وسجل ساشا هدفه الثاني، 
ثم زاد فيدريكو زاراكو من معاناة فالمنغو حن 

أحرز الهدف الرابع. وهذه ثالث مباراة على 
التوالي لفالمنغو بدون فوز، وثاني لقاء على 

التوالي تهتز فيه شباكه 4 مرات.

ديباي يلمح 
إلى إمكانية الرحيل 

عن صفوف ليون

فوز بوكا على أولد بويز 
بكأس رابطة المحترفين 

األرجنتينية

هزيمة جديدة 
لفالمنغو في الدوري 

البرازيلي
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رياضة

المال طالب الفرق 
األخرى أن تبذل جهدها 

بالموسم الجديد

سوسيداد يهزم غرناطة ويواصل صدارة الليغا 
واصل ريال سوسيداد سلسلة نتائجه الرائعة في الليغا، هذا املوسم، بعدما 
غرناطة،  ضيفه  حساب  على   ،)0-2( التوالي  على  الخامس  انتصاره  حصد 
الباسكي  الفريق  أنهى  أرينا(،  التاسعة. وعلى ملعبه )ريالي  الجولة  إطــار  في 
املدافع  توقيع  حمال  اللذين  بالهدفني  األول،  الــشــوط  فــي  »إكلينيكيا«  املــبــاراة 
املخضرم، ناتشو مونريال، والهداف ميكيل أويــارزابــال من ركلة جــزاء، وهو 
الهدافني،  به صــدارة  ليعتلي  الليغا،  في  املوسم  هــذا  لألخير  الــســادس  الهدف 
وليرفع سوسيداد رصيده بهذه النتيجة إلى 20 نقطة، محتال صدارة الليغا، 
في املقابل، سقط الفريق األندلسي في فخ الخسارة الثانية، هذا املوسم، ليظل 

رصيده عند 14 نقطة، في املركز الخامس.

فوز صعب لنابولي في الكالتشيو
احتاج نابولي إلى هدف فيكتور أوسيمن، صاحب أغلى صفقة في تاريخه، 
في  بولونيا،  على مضيفه  ليفوز 1-صفر  أوسبينا،  ديفيد  الحارس  وتألق 
جينارو  مدربه  النتقادات  تعرض  الــذي  نابولي،  وفــرض  اإليطالي.  الـــدوري 
غاتوزو، رغم فوزه 2-1 على رايكا في الدوري األوروبي، سيطرته وتقدم في 
الدقيقة 23، ليقفز إلى املركز الثالث برصيد 14 نقطة، بينما يملك بولونيا 

6 نقاط.

إنتر يكتفي بالتعادل اإليجابي مع أتالنتا
التي جمعتهما  املباراة  أتاالنتا بهدف ملثله، في  إنتر ميالن مع ضيفه  تعادل 
اإليطالي.  الـــدوري  السابع من  األســبــوع  إطــار منافسات  بملعب جيويس، في 
وسجل الوتارو مارتينيز هدف إنتر، وأدرك أليكسي ميرانشوك هدف التعديل 

ليواصل إنتر عجزه عن تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي في 
الدوري، ودوري أبطال أوروبا. وبهذا التعادل، رفع أتاالنتا رصيده إلى 13 نقطة 

باملركز الخامس، كما رفع إنتر رصيده إلى 12 نقطة باملركز السادس.

ليون يتجاوز عقبة سانت إيتيان بالدوري الفرنسي
حقق ليون فوزا ثمينا على ضيفه سانت إيتيان، بهدفني لواحد، بعد أن كان 
متأخرا بهدف نظيف في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي. وتقدم سانت 
مرماه،  في  بالخطأ  لوبيز  أنتوني  البرتغالي  املرمى  حــارس  بتسجيل  إيتيان 
بينما تعادل املهاجم الزيمبابوي تينو كاديوير لليون، وأضاف كاديوير الهدف 
الثاني له ولفريقه. وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد ليون إلى 17 نقطة في املركز 

الخامس، بينما تجمد رصيد سانت إيتيان عند 10 نقاط في املركز الـ15.

انتصار مهم لليفركوزن على مونشنغالدباخ 
بالبوندسليغا

فاز باير ليفركوزن على ضيفه بوروسيا مونشنغالدباخ بنتيجة )4-3(، في 
الجولة السابعة من الدوري األملاني. وعلى ملعب )باي أرينا(، سجل ألصحاب 
بايلي  وليون  بمناسبتني  أالريــو  لوكاس  األرجنتيني  املهاجم  من  كل  األرض 
الرس  مــن  كــل  للضيوف  أحـــرز  بينما  باومغارتلينغر،  يــولــيــان  والــنــمــســاوي 
شتيندل من ركلتي جزاء وفالنتينو الزارو. بهذا الفوز رفع ليفركوزن رصيده 
إلى 15 نقطة في املركز الرابع، فيما تجمد رصيد مونشنغالدباخ عند 11 نقطة 

في املركز السابع.

فولفسبورغ يواصل نتائجه الجيدة بالدوري األلماني
حافظ فولفسبورغ على سجله خاليا من الهزائم ببطولة الدوري األملاني هذا 
املوسم، عقب فوزه 2-1 على ضيفه هوفنهايم، في املرحلة السابعة للمسابقة. 
وارتفع رصيد فولفسبورغ، الذي حقق فوزه الثاني في املسابقة خالل املوسم 
الحالي مقابل 5 تــعــادالت، إلــى 11 نقطة في املركز الــســادس. وتجمد رصيد 
هوفنهايم، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار للمباراة الخامسة على التوالي 

في البطولة، عند 7 نقاط في املركز الثالث عشر.

تـــوج الــعــربــي بــطــًا لـــلـــدوري الـــعـــام الــقــطــري 
الــريــاضــي 2019  للموسم  الــيــد  لــكــرة  للرجال 
/ 2020 بعد فوزه على الوكرة بنتيجة 31 / 
29 في املباراة النهائية التي جمعت الفريقني 

بصالة دحيل الرياضية.
وحقق العربي بذلك اللقب للمرة الثانية بعد 
غياب طويل حيث كان قد حققه للمرة األولى 
فــي   ،1983  /  1982 الـــريـــاضـــي  املــــوســــم  فــــي 
املقابل خسر الوكرة املباراة النهائية الثالثة 
لــه هـــذا املــوســم بــعــد أن كـــان قــد حــل وصيفًا 
أيضًا لبطولتي كأس قطر وكأس أمير الباد.
القطري  وقــام أحمد الشعبي رئيس االتحاد 
لكرة اليد بتسليم درع الدوري لقائد العربي 
الــشــيــخ تميم بن  بــحــضــور  مــحــمــد،  معتصم 

فهد آل ثاني رئيس النادي العربي.
واســتــحــق الــعــربــي الــفــوز عــلــى الــرغــم مــن أن 
الـــوكـــرة كـــان هـــو األفـــضـــل فـــي الـــشـــوط األول 
بــواقــع 15 / 13 حيث  أنــهــاه لصالحه  الـــذي 
نــجــح الــعــربــي فــي الـــعـــودة بــقــوة فــي الــشــوط 
الــذي فــرض فيه تفوقه وتقدم بفارق  الثاني 
وصل إلى أربعة أهداف قبل أن يقلص الوكرة 

خطا اإلسباني جوان مير )سوزوكي( خطوة 
عــمــاقــة نــحــو خــافــة مــواطــنــه مــــارك مــاركــيــز، 
الــغــائــب بسبب اإلصــابــة، فــي إحـــراز لقب فئة 
مــوتــو جــي بــي فــي بــطــولــة الــعــالــم لــلــدراجــات 
فــوزه على حلبة فالنسيا  النارية، وذلــك بعد 
بجائزة أوروبا الكبرى، املرحلة الثانية عشرة 
لهذا املوسم. واقترب مير جدًا من لقبه األول 
فــي الــفــئــة الــكــبــرى رغـــم أنـــه انــتــظــر حــتــى يــوم 
املوسم وفي  األول لهذا  فــوزه  األحــد لتحقيق 
مـــوتـــو جـــي بـــي عــلــى الــــســــواء، مــســتــفــيــدًا من 
تـــراجـــع نــتــائــج الــفــرنــســي فــابــيــو كــــوارتــــارارو 
)ياماها( الذي فرض نفسه بقوة في مستهل 
الــبــطــولــة لــكــنــه عــانــى فـــي الــســبــاقــات األربــعــة 
املــاضــيــة، آخــرهــا الــســبــاق املــاضــي حــني سقط 
عند املنعطف األول قبل أن ينهض مجددًا من 
املركز  مــن  أفــضــل  مــن تحقيق  يتمكن  أن  دون 

الرابع عشر.
وتــقــّدم مير )23 عــامــًا( الــذي يعود انتصاره 
األخـــيـــر إلــــى جـــائـــزة مــالــيــزيــا أواخـــــر مــوســم 
2017 في فئة موتو 3، على مواطنه وزميله 
ــيـــر ســوزوكــي  ألــيــكــس ريـــنـــس، لــيــمــنــح واألخـ

الفارق في الدقائق األخيرة. وحصل الدحيل 
عــلــى املـــركـــز الــثــالــث بــعــد فــــوزه عــلــى األهــلــي 
املركزين  تحديد  لــقــاء  فــي   24  /  25 بنتيجة 

الثالث والرابع الذي سبق النهائي.
الــرقــم القياسي  الــريــان يمتلك  إلــى أن  يــشــار 
في عدد مــرات الفوز بالدوري العام القطري 
ـــرز الــلــقــب 14  ــد، حــيــث أحــ ــيـ لـــلـــرجـــال لـــكـــرة الـ
مــرة، ويليه السد الــذي حصل عليه 9 مــرات، 
فـــي حـــني فـــاز بـــه األهـــلـــي والــجــيــش 4 مـــرات، 
والــدحــيــل وقــطــر والــعــربــي مــرتــني، والــغــرافــة 

والوكرة مرة واحدة لكل منهما.
وهـــنـــأ أحـــمـــد الــشــعــبــي رئـــيـــس اتـــحـــاد كــرة 
النادي  املناسبة  بهذه  له  اليد، في تصريح 
الـــعـــربـــي عــلــى فـــــوزه بــــالــــدوري بــعــد غــيــاب 
الفوز بعد  العربي استحق  طويل، وقــال إن 
في  وخــصــوصــًا  متميزة  قــدم مستويات  أن 
ــــدوري، فــي املــقــابــل ال  املــرحــلــة الــثــانــيــة مــن الـ
تقلل الخسارة من الوكرة الذي كان منافسًا 
قويًا على اللقب حتى املــبــاراة األخــيــرة كما 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة  ُيــحــســب لـــه تـــواجـــده فـــي املــ
التوفيق  يحالفه  لــم  وإن  البطوالت  لجميع 

لــه بأن  ثنائيته األولـــى منذ 1982، مــا سمح 
الصانعني. وبخروجه  بطولة  أيضًا  يتصدر 
خــالــي الـــوفـــاض مـــن جـــائـــزة أوروبــــــا، أصــبــح 
ــارارو مــتــخــلــفــًا بـــفـــارق 37 نــقــطــة عن  ــ ــوارتــ ــ كــ
مــيــر قــبــل ســبــاقــني عــلــى خــتــام الــبــطــولــة، كما 
الوصافة لصالح  بات حتى مهددًا بخسارة 
ريــنــس الـــذي أصــبــح عــلــى املــســافــة ذاتــهــا من 

الدراج الفرنسي )125 نقطة لكل منهما(.
وأصـــبـــح مــيــر بــحــاجــة إلـــى الــصــعــود ملنصة 
التتويج مرة في أحد السباقني األخيرين، وال 
يهم في أي مركز، من أجل أن يمنح إسبانيا 
لــقــبــهــا الـــتـــاســـع تـــوالـــيـــًا فــــي الـــفـــئـــة الـــكـــبـــرى، 
وخــافــة مــارك ماركيز الــذي حــرم مــن الدفاع 
املــواســم األربعة  الــذي احتكره في  اللقب  عن 
املــاضــيــة، بــعــد تــعــرض دراج هــونــدا لــحــادث 
خطير نتج منه كسر في ذراعه اليمنى خال 
ــان مير  ــ ــــاده. وكـ املـــرحـــلـــة االفــتــتــاحــيــة فـــي بــ
بطبيعة الحال »سعيدًا جدًا. كنت أبحث عن 
فوزي األول وتحقق في الوقت املثالي. عشنا 
نكون  أن  واآلن يجب  ممتازة،  أسبوع  نهاية 
أذكياء أكثر من أي وقت مضى )في التعامل 

مع السباقني األخيرين للموسم(«.
ــع هـــــذا الــــفــــوز، الــبــطــولــة  وأوضــــــــح: »حـــتـــى مــ
لـــم تــحــســم لــكــنــي اآلن فـــي وضــــع أفـــضـــل مما 
التجارب  بــدايــة  )مــع  الجمعة  يــوم  عليه  كنت 
الـــحـــرة املــخــصــصــة لـــلـــســـبـــاق(«، مــتــطــرقــًا إلــى 
االستراتيجية التي سيعتمدها في السباقني 
الــصــراع من  بإمكاني  لــم يكن  »إذا  األخــيــريــن 
ــفــــوز، فــيــكــفــيــنــي أن أســـجـــل الـــنـــقـــاط«.  أجــــل الــ

الذي  الشعبي باملستوى  الــفــوز. وأشــاد  في 
املــبــاراة النهائية  قّدمه العربي والــوكــرة في 
وقــــــال إن الـــفـــريـــقـــني قـــدمـــا مـــســـتـــوى كــبــيــرًا 
يعكس تطور كرة اليد القطرية، منوهًا بأن 
املباراة كانت حافلة بالندية واإلثــارة حتى 

لحظاتها األخيرة.
وحــّث رئيس اتــحــاد كــرة اليد جميع الفرق 
على مضاعفة الجهد في املوسم الجديد من 
أجل تقديم أفضل املستويات، مؤكدًا على أن 
ارتفاع حدة التنافس في البطوالت املحلية 
يــنــعــكــس بــشــكــل إيــجــابــي عــلــى املــنــتــخــبــات 

الوطنية.
من جانبه، قــدم محمد جابر املــا أمــني السر 
العربي  الــنــادي  إلــى  التهنئة  لاتحاد  الــعــام 
على التتويج بلقب الدوري للمرة الثانية في 
التتويج  استحق  العربي  أن  تاريخه، مؤكدا 
باللقب لهذا املوسم، ومشيرًا في الوقت نفسه 
إلـــى املــنــافــســة الــقــويــة الــتــي شــهــدهــا الـــدوري 

وحسمها العربي في النهاية لصالحه.
وطــالــب املـــا الــفــرق الــتــي لــم يحالفها الحظ 
في املوسم املنتهي أن تبذل قصارى جهدها 
فــي املــوســم الــجــديــد مــن أجــل املنافسة بقوة 
والصعود على منصات التتويج، خاصة وأن 
الفرصة متاحة للجميع، مشيرًا إلى أن العمل 
متواصل من قبل االتحاد من أجــل التجهيز 
للموسم الجديد بالشكل الذي يضمن ظهور 
من  ممكنة  صــورة  بأفضل  البطوالت  جميع 

جميع النواحي التنظيمية.
)قنا(

التي شهدت  فالنسيا  إلــى حلبة  ويــعــود مير 
بــول اسبارغارو  أن حل  ثاثية إسبانية بعد 
)كـــاي تــي أم( ثــالــثــًا، لــخــوض املــرحــلــة الثالثة 
ــد املــقــبــل، عــلــى أمــل  عــشــرة قــبــل األخـــيـــرة األحــ
حسم اللقب في باده التي تستضيف في هذا 

املــوســم االســتــثــنــائــي نتيجة تــفــشــي فــيــروس 
كــورونــا سبعة سباقات من أصــل 14. وبحال 
لم ينجح في حسم اللقب األحد املقبل، سيكون 
مــيــر أمــــام فــرصــة أخــــرى فــي 22 الــحــالــي حني 
في  الكبرى  البرتغال  بجائزة  املوسم  يختتم 

بورتيماو. من جانب آخر، في وموتو 2، كان 
بيتسيكي  ماركو  اإليطالي  نصيب  من  الفوز 
)كاليكس(، فيما تنازل البريطاني سام لووز 
ــالـــي اآلخـــــر إيــنــيــا  )كـــالـــيـــكـــس( لــصــالــح اإليـــطـ
عن  سقوطه  نتيجة  )كاليكس(  باستيانيني 
دراجته وخروجه من السباق خالي الوفاض.

وهــو الــفــوز الــثــانــي لبيتسيكي هــذا املــوســم، 
»مـــا جــعــلــنــي مــتــأثــرًا جـــدًا عــاطــفــيــًا، ال سيما 
ــيــــدة فــــي آراغـــــــون  ــقــــق نــتــيــجــة جــ ــي لــــم أحــ ــ أنــ
ــبـــاق املـــــاضـــــي(«. وكــشــف  )انـــســـحـــب مــــن الـــسـ
دراجتي  فــي  مشكلة  مــن  »عانيت  بيتسيكي: 
لكني تحدثت معها وقلت، ال تدعيني أسقط، 
ــر«. وبعد سقوط لــووز في  ــاًء، وأفــلــح األمـ رجـ
الثانية من السباق، نجح باستيانيني  اللفة 
في انتزاع صــدارة الترتيب العام بفارق ست 
نــقــاط عــن الــبــريــطــانــي بــعــدمــا أنــهــى الــســبــاق 
واإلســبــانــي خورخي  بيتسيكي  رابــعــا خلف 
لورنتسو  مواطنه  وأمـــام  )كاليكس(،  مــارتــن 
بــالــداســاري )كــالــيــكــس(. وفـــي مــوتــو 3 حقق 
اإلسباني راوول فرنانديز )كاي تي أم( فوزه 
األول، فيما ضيق الياباني آي أوغورا )هوندا( 
الخناق على اإلسباني اآلخــر ألبرت أريناس 
)كاي تي أم( في الصراع على اللقب، مستفيدًا 
من خروج األخير من السباق خالي الوفاض 
فرنانديز  وهيمن  دراجــتــه.  عــن  بعد سقوطه 
)20 عامًا( تمامًا على السباق واستحق فوزه 
املــركــز السابع  إلــى  الــذي صعد بفضله  األول 

في الترتيب العام برصيد 118 نقطة.
)فرانس برس(

مير يخطو خطوة عمالقة نحو لقب موتو جي بيالعربي بطًال لدوري قطر لكرة اليد
العربي حقق اللقب 

للمرة الثانية بعد غياب 
طويل في الدوري 

القطري لكرة اليد

فاز جوان مير على 
حلبة فالنسيا في الموتو 

جي بي، خالل المرحلة 
الثانية عشرة

)Getty( مستوى األندية القطرية ينعكس إيجابًا على المنتخب األول

)Getty/خطف ساسي األنظار مع نادي الزمالك المصري )لوكاس لوفسكي

ضّم نادي المقاولون العرب نجم الترجي السابق الجويني )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/جوان مير أمام فرصة حصد اللقب األحد المقبل )ستيف ووبزر

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــــات املــــحــــتــــرف الــــتــــونــــســــي، هــو 
الــوجــه املفضل، واألكــثــر حضورًا 
انتقاالت »امليركاتو«  في خريطة 
الصفقات  بـــدأت  بــعــدمــا  املــصــري،  الصيفي 
لــضــم  األنــــديــــة  إدارات  ــانـــب  مــــن جـ تـــتـــوالـــى 
محترفني تونسيني إلى صفوفها استعدادا 
القدم  لــكــرة  املمتاز  الـــدوري  لــبــدء منافسات 
املـــحـــتـــرف  وأصــــبــــح   .2021/2020 ملــــوســــم 
الــتــونــســي، مرشحًا ألن يــكــون األعــلــى عــددًا 
مـــن حــيــث االحـــتـــراف فـــي األنـــديـــة املــصــريــة، 
وتــخــطــي رقــــم الـــــــ10 مــحــتــرفــني فـــي املــوســم 
ــدام 4  ــقـ ــتـ املــقــبــل بــعــد الـــبـــدايـــة الـــقـــويـــة، واسـ

األندية المصرية 
و»الميركاتو«

المحترف التونسي أوًال

كبيرًا  اهتمامًا  المصرية  األندية  إدارات  أظهرت 
التونسيين،  المحترفين  خدمات  على  بالحصول 
أبوابها  الصيفية  االنتقاالت  بعدما فتحت سوق 
الذين  الكبير  األداء  بسبب  لهم،  رسمي  بشكل 

يقدمونه

تقرير

ــدة، بعدما فتحت أبــواب  العــبــني دفــعــة واحــ
بشكل رسمي.  أبوابها  الصيفية  االنتقاالت 
وشـــهـــدت الـــتـــعـــاقـــدات الــصــيــفــيــة حــتــى اآلن 
األندية املصرية صفقات تونسية قوية  في 
تصدرها  لصفوفها،  دعمًا  األندية  أبرمتها 
نــادي املــقــاولــون الــعــرب الــذي فاجأ الجميع 

ــا هــيــثــم  ــمـ ــة واحــــــــــدة، هـ ــعــ ــبــــني دفــ ــم العــ بـــضـ
الــجــويــنــي رأس حـــربـــة الــتــرجــي الــتــونــســي 
ــه االحـــــتـــــراف فــي  املــــخــــضــــرم، الــــــذي ســـبـــق لــ
ــا، بــاإلضــافــة إلـــى وســيــم النغموشي  ــ أوروبـ
ــــط اتــــحــــاد بــــن قـــــــردان الــتــونــســي  ــــب وسـ العـ
أيــضــا، وكــاهــمــا وقــع ملوسمني مقبلني في 
عماد  توصية  على  بناء  حــر  انتقال  صفقة 
الفريق  الفني لدعم صفوف  املدير  النحاس 
قبل خوضه سباق الكونفيدرالية األفريقية، 
ــر  ــثـ ــيـــون األكـ ــسـ ــونـ ــتـ ــكـــون املــــحــــتــــرفــــون الـ ــيـ لـ
حـــضـــورا، حــيــث تــضــم الــتــشــكــيــلــة الــرســمــيــة 
حاليا 3 العبني في ظل استمرار سيف الدين 

الجزيري هداف الفريق.
ــيــــة فــي  ــتــــرافــ وبـــــــدأ الـــجـــويـــنـــي مـــســـيـــرتـــه االحــ
عــالــم كــرة الــقــدم مــع نـــادي الــتــرجــي الرياضي 
التونسي في عام 2012، لكن تواجد العديد من 
األسماء الكبيرة دفع اإلدارة إلى إعارته لفريق 
الـــذي خــاض معهم 20  تينيريفي اإلســبــانــي، 
مواجهة سجل فيها 20 هدفًا، ليذهب بعدها 
على سبيل اإلعارة أيضًا إلى العني السعودي 
في سوق االنتقاالت الشتوية املاضية، وشارك 
معهم فــي 11 مــبــاراة سجل فيها هــدفــني. من 
جــهــة أخــــــرى، تــعــاقــد نـــــادي وادي دجـــلـــة مع 
العــب آخــر مميز، وهــو إيــهــاب ملباركي ظهير 
يمتد  بعقد  السابق  الــريــاضــي  الترجي  أيمن 
ملوسمني مقبلني، ليواصل صاحب )28 عامًا( 
رحلة البحث عن التألق مرة أخرى. وانطلقت 
مــســيــرة ملــبــاركــي االحــتــرافــيــة فــي عـــام 2009، 
الــذي خاض  التونسي،  البنزرتي  الــنــادي  مع 
املحلية  الــبــطــوالت  بجميع  مــبــاراة   46 معهم 
إلى  الرحيل  قــرر  لكنه  أهـــداف،   4 سجل فيها 
فــرنــســا لــخــوض تــجــربــة جـــديـــدة، عــبــر بــوابــة 
فريق إيفان، الذي شارك معه في 22 مواجهة 
من دون تسجيل أي هدف، ليعود مرة أخرى 
إلى بــاده في عام 2013، بعدما قــّدم الترجي 
له، ولعب معه 93 مباراة أحرز  عرضًا مميزًا 
فيها 4 أهـــداف. وكـــان نـــادي الــزمــالــك أول من 
ضـــم مــحــتــرفــني مـــن تـــونـــس فـــي »املــيــركــاتــو« 
توقيع  نــال  عندما  املقبل،  للموسم  الصيفي 
التونسي  الصفاقسي  نــجــم  املــثــلــوثــي  حــمــزة 

ملدة 3 مواسم مقبلة في صفقة انتقال حر.
ولعب النجم التونسي فرجاني ساسي قائد 
خط وسط نادي الزمالك املصري دورًا بارزًا 
في قدوم مواطنه حمزة املثلوثي إلى القلعة 
البيضاء، حتى يواصل الظهير األيمن رحلته 
الــرائــعــة فــي عــالــم كـــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا خطف 
األنــظــار إلــيــه، عندما كــان يلعب فــي الــنــادي 
الصفاقسي، الــذي خاض معه 79 مباراة في 

يعد فرجاني ساسي أحد 
أنجح الصفقات التاريخية 

بالدوري المصري

)Getty/احترف التونسي لمباركي مع نادي إيفيان الفرنسي )جون بيري

والــقــاريــة، وسجل  املحلية  الــبــطــوالت  جميع 
الــنــادي الصفاقسي، يعد  له 6 أهـــداف. وقبل 
حــمــزة املــثــلــوثــي أحـــد أبـــرز األظـــهـــرة اليمنى 
الــذيــن مـــروا عــلــى فــريــق الــبــنــزري التونسي، 
ــــذي لــعــب مــعــهــم 110 مـــبـــاراة ســجــل فيها  الـ

هدفني بجميع البطوالت املحلية في باده.
ــة حـــالـــيـــًا العـــبـــني  ــريــ ــة املــــصــ ــ ــديــ ــ وتــــضــــم األنــ
تــوانــســة مــحــتــرفــني، هـــم عــلــي مــعــلــول ظهير 
أيسر األهلي، وفرجاني ساسي العب وسط 
ــّداف وادي دجــلــة،  ــ الـــزمـــالـــك، ورفـــيـــق كــابــو هـ
وســيــف الــديــن الــجــزيــري مــهــاجــم املــقــاولــون 

العرب وعمر لعيوني العب وسط بيراميدز.
وبات املحترف التونسي هو الاعب األجنبي 

الوقت نفسه، ملع فرجاني ساسي في صفوف 
الزمالك منذ قدومه في صيف عام 2018، حيث 
ساهم في حصده 5 بطوالت في موسمني فقط، 
أبرزها الحصول على لقب بطل الكونفيدرالية 
األفريقية، بخاف السوبر األفريقي، والسوبر 
املصري، واختير كأفضل محترف في الزمالك 
املوسم املاضي، باإلضافة إلى املحبة الكبيرة 
التي ينالها من قبل جماهير القلعة البيضاء، 
مواقع  في  به  يقوم  بما  التغني  تواصل  التي 

التواصل االجتماعي.

سيف الجزيري.. صفقة رابحة
ســاهــم الــنــجــم ســيــف الــجــزيــري فـــي صناعة 

لعدة  املــصــريــة،  األنــديــة  إدارات  لــدى  املفضل 
أسباب، ما سنشير إليه في السطور التالية.

معلول وساسي.. بطوالت بالجملة
بدأت التجربة التونسية في املاعب املصرية 
بشكل الفت في عام 2016، حينما تعاقد النادي 
األهلي مع علي معلول ظهير أيسر الصفاقسي، 
الــــذي بـــات أيــقــونــة »أهــــاويــــة« والــنــجــم األول 
الـــذي خطف  الــرائــع  الــفــريــق بفضل األداء  فــي 
به األنــظــار في 4 مواسم متتالية، وكــان فيها 
املدربني،  جميع  تشكيلة  في  أساسيًا  عنصرًا 
بــاإلضــافــة إلـــى مساهمته فــي حــصــد األهــلــي 
لقب بطل الدوري املمتاز 4 مرات متتالية. وفي 

الــتــوانــســة خــال  كــبــيــرة للمحترفني  أرضــيــة 
مــشــواره فــي املــقــاولــون الــعــرب خــال املوسم 
املــاضــي، بعدما ملــع بــشــدة وســجــل 11 هدفًا، 
وقاد »ذئاب الجبل« للفوز باملركز الرابع في 

جدول ترتيب الدوري املمتاز لكرة القدم.
عامًا(   27( صاحب  الجزيري  سيف  ويعتبر 
ــــدوري املــمــتــاز،  أفــضــل مــهــاجــم أجــنــبــي فــي الـ
فيه، رغم  التفريط  املــقــاولــون  إدارة  ورفــضــت 
كثرة العروض العربية التي تلقاها واإلبقاء 

عليه في قائمته خال املوسم املقبل.

فخر وكابو.. بصمات قوية
ســجــل املـــوســـم املـــاضـــي بــصــمــات الفــتــة في 

ســبــاق الــــدوري املــصــري، وبـــرز فــخــر الــديــن 
املخضرم،  التونسي  الــحــربــة  رأس  يــوســف 
النصف  لنادي اإلسماعيلي في  الــذي لعب 
التوقف  قــبــل  املــســابــقــة املحلية  فــي  الــثــانــي 
بــســبــب فـــيـــروس كــــورونــــا، وســجــل هــدفــني، 
وساهم في نجاة »الــدراويــش« من الهبوط 

للدرجة الثانية. 
ــالــــب جـــمـــاهـــيـــر نـــــــادي اإلســـمـــاعـــيـــلـــي  وتــــطــ
برفقة  كــابــو  ملــع  للفريق، كما  اآلن  بــإعــادتــه 
ــلـــة، وأنـــقـــذه مـــن الــهــبــوط بــعــدمــا  وادي دجـ
لــه 7 أهــــداف، وتــســعــى إدارة الفريق  ســجــل 
بــدورهــا هــي األخـــرى لإلبقاء على خدماته 

ملوسم آخر.
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أسنسيو يعّوض غياب فاتي في تشكيلة إسبانيا
سيعوض مهاجم ريال مدريد اإلسباني ماركو أسنسيو، غياب جناح برشلونة أنسو 
فاتي، الذي استدعي، لكنه تعرض لإلصابة، بحسب ما أعلن املنتخب في بيان رسمي. 
وسينضم أسنسيو إلى تشكيلة »ال روخا« الذي يستعد ملباراة ودية غدًا األربعاء أمام 
تواليًا،  الجاري  نوفمبر  الثاني/  تشرين  و17   14 في  وأملانيا  أمــام سويسرا  ثم  هولندا، 
ضمن منافسات دوري األمــم األوروبــيــة. ويعود أسنسيو إلى منتخب بــاده بعد غياب 
أنريكي، أن استدعى أسنسيو )24 عامًا(  ألكثر من عام. وسبق ملدرب املنتخب لويس 
الركبة. وغاب  لكنه غــادر بسبب إصابة في  املاضي،  أيلول/ سبتمبر  التشكيلة في  إلى 
أسنسيو الذي لعب 24 مباراة مع املنتخب األول، عن معظم فترات موسم 2020-2019 
بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي والغضروف املفصلي الخارجي لركبته اليسرى 

خال مباراة ودية ضد أرسنال اإلنكليزي في ميامي بتموز/ يوليو من العام املاضي.

ديباال خارج قائمة األرجنتين لمباراتي باراغواي وبيرو 
ــتــــوس(  ــنــ ــوفــ ــاال )يــ ــ ــبــ ــ ــ ــو دي ــ ــ ــاول ــ ــ اســـتـــبـــعـــد ب
ومـــاركـــوس أكــونــيــا )إشــبــيــلــيــة( مــن قائمة 
ــنــــتــــن إلصـــابـــتـــهـــمـــا، فــيــمــا  مــنــتــخــب األرجــ
ــلــفــريــق لــيــونــيــل  اســـتـــدعـــى املــــديــــر الـــفـــنـــي ل
ســكــالــونــي لــيــســانــدرو مــارتــيــنــيــز )أيــاكــس 
بــاراغــواي وبيرو في  أمــســتــردام(، ملباراتي 
الــثــالــثــة والـــرابـــعـــة مـــن تصفيات  الــجــولــتــن 
أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال قطر 
تــعــرض ملشكلة  قـــد  أكــونــيــا  ــان  وكــ  .2022
عضلية السبت املاضي خال مباراة فريقه 
أمام أوساسونا في الدوري اإلسباني، فيما 
وضم  صحية.  مشاكل  مــن  ديــبــاال  يعاني 
قائمة  إلــى  مارتينيز  ليساندرو  سكالوني 
الـ 24 العبًا الذين اسُتدعوا من الخارج. وفازت األرجنتن في أول مباراتن بالتصفيات 
باراغواي في ملعب »ال بومبونيرا«  اإلكــوادور 1-0 وبوليفيا 1-2، وستستضيف  على 
يوم الخميس املقبل، وستزور بيرو على ملعب »ناسيونال دي ليما« بعدها بخمسة أيام.

لوف يضم الشاب باكو لتعزيز قائمة المانشافت 
استدعى يواكيم لوف، مدرب منتخب أملانيا، ريدل باكو، العب فولفسبورغ، بعدما فقدت 
املاكينات ثاثة من نجومها بسبب اإلصابة. وأصيب جوشوا كيميتش في ركبته، خال 
الـــدوري األملــانــي. كذلك  بــايــرن ميونخ )3-2( على مضيفه بوروسيا دورتــمــونــد فــي  فــوز 
سيغيب مارسيل هالستنبرغ، مدافع اليبزيغ، وتيلو كيرير، العب باريس سان جيرمان، 
عن مباريات األجندة الدولية القادمة. ويستعد منتخب أملانيا ملواجهة التشيك وديًا األربعاء، 
باإلضافة إلى أوكرانيا وإسبانيا، في الجولتن األخيرتن من مرحلة املجموعات، بدوري 
األمم األوروبية. وذكر بيان صادر عن االتحاد األملاني، أن باكو )22 عامًا( الذي لم يشارك 
بأنه خاض 7 مباريات دولية مع  القائمة، علمًا  إلى  املنتخب من قبل، انضم  في صفوف 
منتخب الشباب )تحت 21 عامًا(. ُيذكر أنه سينضم كل من مانويل نوير وليون غوريتسكا 
إلى  ومــاتــيــاس جينتر،  كــروس  وتــونــي  فيرنر  وتيمو  ولــيــروي ساني  غنابري  وسيرجي 

مجموعة لوف يوم الخميس القادم.

اإلصابة تبعد أرنولد عن تشكيلة إنكلترا
ألكسندر- ترينت  ليفربول   العــب  سيغيب 

إنكلترا،  ملنتخب  مباريات  ثــاث  أرنــولــد عن 
هــــذا الــشــهــر، بــعــد إصــابــتــه خــــال الــتــعــادل 
الـــدوري  فــي  ســيــتــي،  مانشستر  مــع   )1-1(
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز. وخــــرج الــظــهــيــر األيــمــن 
بعدما  امللعب،  مــن  ألكسندر-أرنولد  ترينت 
بـــدا أنـــه تــعــرض إلصــابــة فــي الـــســـاق، خــال 
ــثــانــي. وســتــلــعــب إنــكــلــتــرا بــقــيــادة  الــشــوط ال
أيرلندا،  مــع  غــاريــث ساوثغيت  الفني  املــديــر 
بلجيكا  مواجهة  قبل  املقبل،  الخميس  يــوم 
في دوري األمم األوروبية، بعدها بثاثة أيام، 
ثم أيسلندا في ذات البطولة القارية، يوم 18 

من الشهر الجاري.

مالمو بطًال للدوري السويدي للمرة الـ21 بتاريخه
ج فــريــق مــاملــو بلقب الـــدوري الــســويــدي لــكــرة الــقــدم للمرة الــحــاديــة والعشرين في  ُتـــوِّ
تاريخه، عقب فوزه الكبير )4-0( على سيريس، قبل آخر ثاث مباريات للفريق في 
املسابقة هذا املوسم. وعزز ماملو بقيادة مديره الفني الدنماركي يون دال توماسون، 
إلى  الثاني  املركز  إلفسبورغ صاحب  مع  الــفــارق  عًا  موسِّ املسابقة،  لجدول  صــدارتــه 

عشر نقاط، ليتوج الفريق رسميًا باللقب.

0، وفي الشوط الثاني ساءت األمور أكثر عندما أهدر ركلة 
جـــزاء، ومــع ذلــك واصــل أدفــوكــات االعتماد عليه في الفريق 
األول بعد إصابة القائد كريستيان زييغ. في 28 يناير/كانون 
النادي  مع  له  احترافي  أول عقد  يانسن  وقــع  الثاني 2005، 
أبقاه حتى عام 2008، ليتلقى بعدها الدعوة لتمثيل املنتخب 
األملاني ألقل من 21 عاما. في موسمه األول، خاض يانسن 
18 مباراة، وسجل هدفا واحدا في موسم 2004-2005 على 
الرغم من التنافس مع فيليب دايمز في مركز الظهير األيسر. 
الفريق  فــي  دوره  يانسن  واصـــل  مــوســم 2006-2005،  فــي 
األول بشكل منتظم، ومدد عقده مع النادي حتى عام 2009. 
مرتبطا  يانسن  كــان  الــقــدم 2006،  لكرة  العالم  كــأس  وبعد 
باالنتقال من بوروسيا مونشنغادباخ حيث حرصت أندية 
الدرجة األولــى في أملانيا على توقيعه، ومع ذلك أصر ناديه 
الــذي شهد  على عــدم بيعه. في نهاية موسم 2007-2006، 

الــنــادي إلــى دوري الــدرجــة الثانية خــاض يانسن 24  تراجع 
مباراة وسجل هدف واحد في جميع املسابقات. في مارس/

آذار 2007، أعــرب بايرن ميونخ عن اهتمامه بيانسن، وفي 
مايو/أيار تم اإلعان عن انتقاله إلى بايرن مقابل 10 ماين 
يـــورو، وخـــاض أول مــبــاراة لــه مــع الــعــمــاق الــبــافــاري كبديل 
لفيليب الم ضد شافهاوزن السويسري، ولعب أول مباراة له 
في البوندسليغا مع بايرن في االفتتاح ملوسم 2008-2007 
ضــد هــانــزا روســتــوك. بعد فترة وجــيــزة، عانى يانسن من 
اإلصابات، وعاد في 1 مــارس/آذار 2008 إلى الفريق بفوزه 
على شالكه 04، وتوج بايرن في الدوري األملاني مع يانسن 
الذي لعب 33 مباراة في جميع املسابقات. في 28 أغسطس/

آب 2008 أعلن هامبورغ ضم يانسن مقابل 8 ماين يورو، 
وبعد عــدة مــواســم، قــرر الــنــادي عــدم التجديد لــه بعد نهاية 

موسم 2014-2015 ليقرر اعتزال اللعب بعمر الـ29 سنة.

أيوب الحديثي

ولــد العــب كــرة الــقــدم األملــانــي مارسيل يانسن الــذي خاض 
بــاده، في 4 نوفمبر/ مونديالي 2006 و2010 مع منتخب 

تشرين الثاني 1985، وانضم إلى بوروسيا مونشنغادباخ 
في عــام 1993 وتــدرج من خــال أكاديمية الــنــادي، واستمر 
قــام مدرب  الفريق األول عــام 2003 عندما  حتى تواجد مع 
ــد لــيــنــن، بــوضــعــه كــبــديــل في  ــوالـ مــونــشــنــغــادبــاخ آنـــــذاك إيـ
ــدوري األملــانــي ضــد هــانــوفــر. في  ــ املــبــاراة الــتــي أقيمت فــي ال
بداية موسم 2004-2005، لعب يانسن مع فريق بوروسيا 
مونشنغادباخ الثاني في دوري الدرجة الرابعة بقيادة املدرب 
ليانسن  هورست كوبيل، وبحلول نهاية عام 2004 ُمنحت 
فرصة اللعب مع الفريق األول بقيادة ديك أدفوكات، في لقاء 
أمــام هيرتا برلن، خال املباراة التي شهدت فوز هرتا بـ5-

مارسيل يانسن

على هامش الحدث

نجم كرة قدم 
ألماني مثل 

منتخب بالده 
في مونديالي 
2006 و2010، 
وعدة أندية 

بالبوندسليغا مثل 
مونشنغالدباخ 

وبايرن ميونخ

وجه رياضي

داهـــم فــيــروس كــورونــا تــدريــبــات املنتخب الــعــراقــي لــكــرة الــقــدم، بعد الــتــأكــد مــن إصابة 
قبل خوض  املنتخب  أفــراد  لجميع  أجريت  التي  الطبية  الفحوصات  اثنن خــال  العبن 
وديتي األردن وأوزبكستان في الثاني عشر والسابع عشر من الشهر الجاري. وأثبتت 
الفحوصات الطبية التي أجريت لاعبي املنتخب إصابة الاعبن حسن علي وعاء عبد 
املنتخب  املنتخب وتخلفا عن بعثة  الزهرة بفيروس كورونا، وتم عزلهما عن تدريبات 
التي توجهت إلى اإلمارات أمس اإلثنن لخوض املباراتن الوديتن. ُيشار إلى أن فيروس 
الـــدوري العراقي املمتاز، بعد عودة  كــورونــا قد ضــرب عــددا من الاعبن واملــدربــن في 

النشاطات الرياضية وانطاق دوري املوسم الجديد.

صورة في خبر

كورونا يضرب العبي العراق
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مدريد ــ العربي الجديد

سقط ريـــال مــدريــد أمـــام مضيفه 
مقابل  ــداف  أهــ بــأربــعــة  فالنسيا 
هـــدف وحــيــد فــي املــواجــهــة التي 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا عــلــى مــلــعــب »مــيــســتــايــا«، 
ــوع الـــتـــاســـع مــن  ــ ــبـ ــ ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات األسـ
الـــــدوري اإلســبــانــي لــكــرة الـــقـــدم، لتتعرض 
كتيبة املــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـــدان 
للخسارة الثانية في املوسم الحالي. وتقدم 
الــريــال بنتيجة املـــبـــاراة، عبر الــهــدف الــذي 

سقوط كبار أوروبا

شهد ختام جوالت الدوريات األوروبية الكبرى، سقوط أغلب األندية الكبيرة، بعد أن تجرع فريق ريال 
مدريد هزيمة ثقيلة بملعب مستضيفه فالنسيا، خالل المواجهة التي انتهت 1-4. وفي البريميرليغ 

لم يكن أرسنال أفضل حاال، بعد أن خسر على ملعبه بثالثية بيضاء أمام ضيفه أستون فيال

تقرير

ســجــلــه املـــهـــاجـــم الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة، 
أتــى سريعًا، بعدما  فالنسيا  نــادي  رّد  لكن 
ــزاء  ــ ــة جــ ــ ــربـ ــ ــم املـــــواجـــــهـــــة ضـ ــكــ ــتــــســــب حــ احــ
لــصــالــح أصــحــاب األرض، لــيــنــبــري الــشــاب 
ــارلــــوس ســـولـــيـــر لــتــنــفــيــذهــا، ويــســجــلــهــا  كــ
ــارس كــــورتــــوا. وتـــعـــرض ريـــال  بــشــبــاك الـــحـ
املدافع  أحــرز  كبيرة، بعدما  مدريد لصدمة 
الفرنسي رافاييل فاران هدفًا في مرماه عن 
)27 عامًا(  طريق الخطأ، ليواصل صاحب الـ
ــرة، بعدما  ــيـ الــفــتــرة األخـ فـــي  الــســيــئ  األداء 
أحرز هدفني في شباك »امللكي« في غضون 

خمس مباريات لعبها في جميع املسابقات. 
وواصل الريال الغرق في ملعب »ميستايا«، 
بعدما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ثانية 
لصالح فالنسيا، نتيجة عودته مجددًا إلى 
تقنية الفيديو »املساعد«، ليعود مرة أخرى 
بنجاح.  لتنفيذها  ســولــيــر  الــشــاب  املــتــألــق 
بعدها أكمل قائد خط وسط فالنسيا املتألق 
إلحـــراز الــهــدف الثالث »هــاتــريــك«، مــن ركلة 
أهــداف  بأربعة  »الخفافيش«  ليتقدم  جــزاء، 
ــال مــدريــد،  مــقــابــل هـــدف وحــيــد لــصــالــح ريــ
الذي خسر للمرة الثانية في املوسم الحالي 
 .2021-2020 بــمــوســم  اإلســبــانــي  ــالـــدوري  بـ
وبحسب »أوبتا« لالحصاءات، بات سولير 
الــجــزاء  نقطة  مــن  ثالثية  أول العــب يسجل 
الـــدوري اإلسباني  املــبــاراة ضمن  فــي نفس 
خالل القرن الحادي والعشرين، واألهــم أنه 
منح فريقه انتصارا بأمس الحاجة إليه هو 
األول له منذ 29 أيلول/سبتمبر حني تغلب 
باألخير  ملحقا  سوسييداد،  مضيفه  على 
خسارة  وبــعــد  للموسم.  الــوحــيــدة  الهزيمة 
ريال مدريد للمرة الثانية في الليغا، تجّمد 
رصــيــد كتيبة املــــدرب الــفــرنــســي زيـــن الــديــن 
زيدان عند 16 نقطة في املركز الرابع بجدول 
ترتيب الدوري اإلسباني، فيما رفع فالنسيا 

رصيده إلى 11 نقطة باملرتبة التاسعة.
لهزيمة  أرسنال  تعرض  البريميرليغ،  وفي 
ثقيلة على يد ضيفه أستون فيال الذي عاد 
إلى طريق االنتصارات، بعدما سجل أولي 
واتـــكـــنـــز هـــدفـــني فـــي الـــفـــوز 3-صـــفـــر خـــارج 
األرض. وأحرز بوكايو ساكا العب أرسنال 
ــاه بـــطـــريـــق الـــخـــطـــأ بــعــدمــا  ــرمــ هـــدفـــا فــــي مــ
املصري محمود حسن  تعرض لضغط من 
)تريزيغيه(. وأضاف واتكنز الهدفني الثاني 
ــــذي وفـــقـــا ملـــا ذكــرتــه  والـــثـــالـــث فـــي الــلــقــاء الـ
شبكة إحــصــائــيــات »أوبـــتـــا«، فـــإن هـــذه هي 
أول مباراة كاملة للغابوني بيير أوباميانغ 
أرســنــال، يفشل خاللها في تسديد  مهاجم 
كرة واحدة، كما أنه واحدا من 3 العبني فقط 
فــي صــفــوف أرســـنـــال لــم يــحــظــوا بمحاولة 
تسجيل واحدة خالل اللقاء. وكانت انطالقة 
أستون فيال املثالية قد توقفت بعد الخسارة 
في مباراتني متتاليتني لكنه تقدم اآلن إلى 
الــســادس برصيد 15 نقطة من سبع  املركز 
مباريات، وتراجع أرسنال إلى املركز 11 وله 
12 نقطة حــيــث فـــاز أربـــع مـــرات وخــســر في 

أربع مباريات.
وفـــي إنــكــلــتــرا أيــضــًا، وفـــي مــواجــهــة الــقــمــة، 
تـــعـــادل مــانــشــســتــر ســيــتــي بــهــدف ملــثــلــه مع 
لــيــفــربــول، فــي املــبــاراة  ضيفه العنيد فــريــق 
التي جمعت بينهما على ملعب »االتحاد«. 
وبــــدأت كتيبة املــــدرب يــورغــن كــلــوب املــديــر 

ريال مدريد تعرض 
للخسارة الثانية في الليغا 

خالل هذا الموسم

ريال مدريد واصل 
معاناته في 
الجانب الدفاعي 
)خوسي برايتون/
)Getty

أمام   3-2 سقط  حين  الفرنسي  الــدوري  في  له  خسارة  بأول  ليل  ُمني 
التاريخي  أيام من فوزه  العاشرة، بعد  المرحلة  بريست ضمن منافسات 
على ميالن اإليطالي بالدوري األوروبي )يوروبا ليغ( 3-0. وفشل ليل الذي 
تجمد رصيده عند 19 نقطة بالتالي في تقليص الفارق عن باريس سان 
جيرمان المتصدر بـ24 نقطة، بعد فوزه على رين. وخاض ليل المباراة 
أقسى  به  ملحقا  األخير،  دار  عقر  في  ميالن  على  فوزه  بعد  منتشيا 

خسارة له على الصعيد القاري بملعبه.

هزيمة أولى لليل

الــفــنــي لـــنـــادي لــيــفــربــول الــعــمــل مــنــذ إعـــالن 
ــقـــويـــة، لــيــأتــي  الــحــكــم انـــطـــالق املـــواجـــهـــة الـ
الـــهـــدف عـــن طــريــق الــنــجــم املـــصـــري محمد 
السيتي  رّد  لكن  ركلة جـــزاء.  صــالح بفضل 
املــبــادرة،  أتــى سريعًا، بعدما استعاد زمــام 
التمركز ألحد  واستغل الخطأ الدفاعي في 
العــبــي لــيــفــربــول، لــُيــعــلــن الــنــجــم الــبــرازيــلــي 
غــابــريــيــل خــيــســوس عـــن الـــتـــعـــادل. وفــــّرط 
الــســيــتــي بـــهـــدف الــــتــــقــــدم، بــســبــب إضـــاعـــة 
لركلة  بــرويــن  دي  كيفني  البلجيكي  الــقــائــد 
الجزاء، وبعد انتهاء القمة بني الناديني في 
»البريميرليغ«، رفع نادي ليفربول رصيده 
إلــــى 17 نــقــطــة فـــي املـــركـــز الـــثـــالـــث بــجــدول 
تــرتــيــب الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املـــمـــتـــاز لــكــرة 
القدم، فيما وصل رصيد مانشستر سيتي 

إلى 12 نقطة باملرتبة الـ11.
وفــــي مـــبـــاريـــات الــكــالــتــشــيــو، صــنــع مـــدرب 
ــيـــو، فــيــلــيــبــو إنــــزاغــــي الـــحـــدث  فـــريـــق التـــسـ
فـــي املــواجــهــة ضـــد يــوفــنــتــوس فـــي الــجــولــة 
ــدوري  ــ الـــســـابـــعـــة مــــن مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة الــ
اإليطالي، وذلك بعد أن كان السبب الرئيسي 
القاتلة من  التعادل  فريقه نقطة  في خطف 

»البيانكونيري«.
الـــدقـــيـــقـــة 93.51 مــن  فــــي  الــلــقــطــة  وحــــدثــــت 
املــبــاراة أي قبل 9 ثــوان من نهاية املواجهة 
بــفــوز فــريــق يــوفــنــتــوس الــــذي كـــان متقدمًا 
بهدف نظيف سجله البرتغالي كريستيانو 
عــنــدمــا ظهر  األول،  الـــشـــوط  فـــي  ــدو  ــالــ رونــ
املدرب فيليبو إنزاغي بلقطة رائعة، وتقدم 
نــحــو العــبــه مــاروســيــتــش وطــلــب مــنــه لعب 
رمــيــة الــتــمــاس بــســرعــة إلـــى زمــيــلــه خــواكــني 
ــا، الـــــذي اســتــلــم الـــكـــرة وانـــطـــلـــق بها  كــــوريــ
ســريــعــًا نــحــو مــنــطــقــة الـــجـــزاء ثـــم مــــرر كــرة 
ــــى الــــالعــــب فــيــلــيــبــي كــايــســيــدو  حـــاســـمـــة إلـ
الــــذي ســـدد الــكــرة فــي الــشــبــاك فــي الدقيقة 
94. وبـــعـــد هــــذا الـــهـــدف الــقــاتــل أعـــلـــن حكم 
املـــبـــاراة نــهــايــة املــواجــهــة بــالــتــعــادل بهدف 
ــو، لــيــفــقــد  ــيــ ــســ ــتـــوس والتــ ــنـ ملـــثـــلـــه بــــني يـــوفـ
أنــدريــا بيرلو نقاطا  »الــبــيــانــكــونــيــري« مــع 
نقطة  »األزرق«  الــفــريــق  ويــخــطــف  جـــديـــدة 
ثمينة بعد لقطة املـــدرب إنــزاغــي الــذي كان 

السبب الرئيسي وراء هدف التعادل.
وفي إيطاليا أيضا، صدم النجم السويدي 
إبراهيموفيتش، جماهير ناديه أي  زالتــان 
سي ميالن مرة أخرى بعد فشله في تسجيل 
ركلة جزاء، رغم أنه كان وراء هدف التعادل 
بمرمى هيالس  األخيرة  الدقائق  في   )2-2(
السابع  األســبــوع  منافسات  ضمن  فيرونا 
في  إبراهيموفيتش  وأكـــد  الكالتشيو.  مــن 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة تـــنـــازلـــه عـــن تنفيذ 
ركالت الجزاء ملصلحة زميله العاجي فرانك 
كيسيه في املباريات املقبلة، الذي كان وراء 
تنفيذ ركــــالت »الـــروســـونـــيـــري« قــبــل عــودة 

املهاجم السويدي املخضرم للفريق.
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كثرت المبادرات، بعد انفجار مرفأ بيروت، في أغسطس/ آب الماضي، التي تستهدف السكان أنفسهم، فتحاول أن تزيل عنهم 
بعض آثار التجربة القاسية. إحدى المبادرات يقودها مهرجون

مهرجون في بيروت
محاولة زرع ابتسامة بعد انفجار المرفأ

بيروت ــ مالك مكي

فـــي الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بــيــروت 
ــفــــجــــار  ــررة مــــــن جــــــــــراء انــ ــ ــــضــ ــتــ ــ املــ
املاضي،  آب  أغسطس/  من  الرابع 
ــزءًا مـــن شــوارعــهــا  ــ ــر مــرفــأهــا وجــ ــــذي دمــ الـ
ــة  ــرطــ ومـــبـــانـــيـــهـــا، تـــرتـــفـــع بــــالــــونــــات وأشــ
مــلــونــة، وتــنــتــشــر، وإن لــلــحــظــات قــصــيــرة، 
بضحكات وابــتــســامــات، وثــيــاب مــزركــشــة، 
مت 

ّ
نظ فــقــد  مضحكة.  بهلوانية  وحــركــات 

فرقة »كــاون إن مــي« في أكتوبر/ تشرين 
عروضًا  املاضيني  أيلول  وسبتمبر/  األول 
ــوارع بـــيـــروت املــتــضــررة،  ــ تــهــريــجــيــة فـــي شـ
في  وغــيــرهــمــا،  واألشــرفــيــة  الكرنتينا  مثل 
مــحــاولــة مــنــهــا إلضـــحـــاك الــســكــان صــغــارًا 
قصيرة.  زمنية  لفترة  وتسليتهم  وكــبــارًا، 
يــمــتــد الـــعـــرض املـــجـــانـــي ألربـــعـــني دقــيــقــة، 
ويتابعه ما بني عشرين ومائة شخص، مع 
فيروس  الوقائية ضد  باإلجراءات  االلتزام 
كورونا. وتستمر الفرقة، اليوم، بعد انتهاء 
عروض الشارع، بتنظيم ورش عمل خاصة 
ــاعـــي، مــوجــهــة  ــمـ ــتـ ــالـــدعـــم الـــنـــفـــســـي- االجـ بـ
لـــأشـــخـــاص املـــتـــضـــرريـــن مــــن االنـــفـــجـــار، 
لبنان،  فــي  املهاجرين  والعمال  ولاجئني، 
وهو ما يساعدهم في تخطي األزمات التي 

يمرون بها.
ــّرجـــة، مــؤســســة الـــفـــرقـــة، ســابــني  ــهـ تـــقـــول املـ
الضحك،  إلــى  الــنــاس يحتاجون   

ّ
إن شقير، 

بالرغم  ايــجــابــيــة،  ألمـــور  متعطشون  وهـــم 
ــان 

ّ
 الـــتـــشـــاؤم والــــحــــزن الـــلـــذيـــن يــلــف

ّ
ــن كــــل مـ

 الضحك 
ّ
املدينة بلونها الرمادي. تتابع أن

النفسي،  يساعد األشخاص على املستوى 
في الشعور بالراحة وفي االسترخاء، وفي 
وفـــي تخطي  بــأمــل، وإن ضعيفا،  الــشــعــور 
الصغار  األوالد  يتخطى  وكــمــا  الــصــعــاب. 
املــشــاكــل مــن خـــال الــلــعــب، يمكن أيــضــًا أن 
يساعد اللعب والتهريج الكبار أنفسهم في 

تخطي بعض األزمات.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  تــتــابــع شقير قــائــلــة لـــ
»نبدأ بالتجّول في أحد الشوارع، ثم ندعو 
األشــــخــــاص لــانــضــمــام إلــيــنــا مـــن خــال 
حــركــات مفرحة ومــزركــشــة، وبعدها نبدأ 
أيضًا  يحمل  الـــذي  التهريجي،  بــالــعــرض 
كاملحافظة  التوعوية  الرسائل  مــن  كثيرًا 
اليدين،  وغسل  الشخصية،  النظافة  على 
والصحة العامة والبيئة، وإعادة التدوير 
وغــيــرهــا. ويتقّبل األفـــراد هــذه الــعــروض، 
 املــآســي 

ّ
ويــشــاركــون فيها بــالــرغــم مــن كـــل

تتذكر شقير تعليقات  التي يعيشونها«. 
بعض املتابعني للعرض: »هذه التعليقات 
ــار: أنــا  ــفـــجـ ــا حــــدث بــعــد االنـ هـــي أجـــمـــل مـ
فــي حــاجــة ألن أضــحــك وأعــّبــر عــن الــحــزن 
ــــي ذاتــــــــي«. وتـــذكـــر  ــذي فــــي داخــــلــــي، وفـ ــ الــ
 إحدى الفتيات الصغيرات كانت 

ّ
شقير أن

تــجــد صــعــوبــة فـــي الـــكـــام بــســبــب صــدمــة 
ــهــا بــعــد مــتــابــعــة الــعــرض 

ّ
ــفـــجـــار، لــكــن االنـ

ــمــت بــســهــولــة مـــجـــددًا، 
ّ
الـــتـــهـــريـــجـــي، تــكــل

ــــرت والــــديــــهــــا بـــمـــجـــريـــات الـــعـــرض  ــبـ ــ وأخـ
الــعــروض ال   هــذه 

ّ
بعدها. تــقــول شقير إن

تهدف إلى أن يتقّبل األشخاص ما حدث 
فــي هـــذه املــديــنــة، فــهــي تــرفــض أن تتقّبل 
 هذه العروض 

ّ
أو أن تقبل بما حــدث، لكن

ــفـــرح  ــــر بـــعـــض لـــحـــظـــات الـــضـــحـــك والـ
ّ
تــــوف

تستمّر  لكي  األشــخــاص  يحتاجها  الــتــي 

هوامش

عروض ممتعة )العربي الجديد(

الـــحـــيـــاة بـــالـــرغـــم مـــن ســــوداويــــة املـــعـــاش. 
يشارك هشام أسعد، وهو واحد من ستة 
مهرجني، بالعرض. هو يرقص على وقع 
الصغار  يبدأ  كما  والتصفيق،  املوسيقى 
الكبار.  إليهم  بالرقص أيضًا، وقد ينضم 
»ونحن  الجديد«:  »العربي  لـ أسعد  يقول 
ــات،  ــرقــ ــطــ ــوانـــــب أحــــــد الــ نــــرقــــص عـــلـــى جـــ
إلينا سيدة ورقصت، ثم تابعت  انضمت 
جــراء  مــن  املــتــضــرر  منزلها  طريقها نحو 
اللحظة  إلى هذه  أسعد  االنفجار«. يشير 
التي يحاولون نسجها بالرغم من الواقع 
املــــحــــزن واأللـــــيـــــم، فـــمـــن حــــق الــجــمــيــع أن 
يــضــحــك، وإن لــفــتــرة قــصــيــرة، كــمــا يــقــول، 
ما قد يساعد البعض في عيش التجربة 
ومقاربتها بشكل مختلف. ويتابع أسعد 
 دورهــم كمهرجني ال يقتصر على لعب 

ّ
أن

بــعــض املــوســيــقــى، أو صــنــع الــضــجــة، بل 
يتعداه ألن يكونوا إلى جانب األشخاص 
املـــتـــضـــرريـــن بـــدعـــم نــفــســي واجـــتـــمـــاعـــي، 
 املهّرج يتواصل بشكل سريع 

ّ
خصوصًا أن

وشفاف مع األشخاص من دون حواجز، 
ــداث أو  فــي مــحــاولــة إلضــحــاكــهــم مــن األحــ

املآسي التي يعيشونها أو يمّرون بها. 
العدوان اإلسرائيلي  منذ عام 2006 )وقع 
على لبنان في يوليو/ تموز وأغسطس/ 
آب مــن ذلـــك الــعــام( تــقــوم شقير بــجــوالت 

عـــروض تــهــريــج فــي لــبــنــان والـــخـــارج، في 
ــدان وأمــــاكــــن تــعــيــش أزمــــــات إنــســانــيــة  ــلـ بـ
ــوارث طــبــيــعــيــة أو حـــروبـــا وغــيــرهــا.  ــ أو كـ
وقـــّدمـــت شــقــيــر مــع فــريــق »مــهــّرجــون با 
حــــدود« الــدولــي عــروضــًا عـــدة أمـــام فئات 
متضررة أو مهمشة من نازحني والجئني 
وناجني من كوارث أو حروب في مختلف 
باختاف  شقير،  والحظت  العالم.  أنحاء 
ــه يمكن  ــ ـ

ّ
درجـــــات الـــحـــزن أو املـــصـــائـــب، أن

الــنــاس أو منحهم لحظة  دائــمــًا إضــحــاك 
ــيــة 

ّ
ــن خـــــال عــــــروض فــن فـــــرح وتـــســـلـــيـــة مــ

ورّبــمــا  أمــــل.  ببصيص  تــشــعــرهــم  جميلة 
ثيابا ملونة،  املهّرج  البعض في  قد يجد 
أو حركات مضحكة تناسب أجــواء أعياء 
 شقير 

ّ
املــيــاد املــخــصــصــة لــلــصــغــار، لــكــن

فــــن واخـــتـــصـــاص  ــتـــهـــريـــج  الـ  
ّ
أن تــــوضــــح 

جامعي، وكانت قد تابعت شقير دراستها 
عــلــى مـــّر ســنــوات عـــدة فــي لــبــنــان ولــنــدن. 
التهريج رســالــة، وله   

ّ
أن إلــى  كذلك، تشير 

املــهــّرج  ع 
ّ
ويتمت ونــفــســّي.  اجتماعي  بعد 

بقدرة كبيرة على التواصل مع األشخاص 
افًا، وفي 

ّ
في الشارع إذ يكون حقيقّيًا وشف

اتصال مباشر ومضحك مع املجتمع.
وبـــدأ الــعــالــم الــعــربــي، وفــق شقير، يتقّبل 
 الــتــهــريــج والــــعــــروض املــقــدمــة، 

ّ
أكـــثـــر فــــن

وأصــبــح أكــثــر تــقــديــرًا لــه وملـــا يحمله من 

مــــعــــاٍن وأهــــــــــداف. وتــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــى 
 الــفــرقــة تــتــولــى حــالــيــًا تـــدريـــب عــشــرة 

ّ
أن

التهريج وأدواتـــه   
ّ
فــن مهرجني جــدد على 

وخصائصه، ما يوفر فرصة لأشخاص 
املهتمني بهذا املجال في اكتساب املهارات 
الازمة وخوض تجربة جديدة، ما يساهم 

 في لبنان.
ّ
بانتشار أكبر لهذا الفن

 التفاعل مع العروض 
ّ
ويشير أسعد إلى أن

 شــخــص 
ّ

ــل ــكـ ــــاص، فـ ــخـ ــ يــخــتــلــف بــــني األشـ
ه يبقى 

ّ
يتجاوب وطريقته مع العرض، لكن

ــهــا 
ّ
أن ويــضــيــف  والــكــبــار.  للصغار  ممتعًا 

من املــرات القليلة التي تنظم فيها الفرقة 
 عروضها املعتادة 

ّ
عرضًا في بيروت، إذ إن

التي  أو األماكن  هي في بعض املخيمات 
ــدة: »ولــــم  تـــشـــهـــد مـــشـــاكـــل اجـــتـــمـــاعـــيـــة عـــــ
 املــصــيــبــة ســتــكــون في 

ّ
نــتــخــّيــل يـــومـــًا أن

 دورنـــــا ســيــكــون في 
ّ
ــيـــروت، وأن مــديــنــة بـ

خلق بعض لحظات الفرح في هذه املدينة 
املنكوبة«. 

 
ّ
 الــحــزن مــعــشــش فــي الــحــجــر، وكـــأن

ّ
»كــــأن

 
ّ
مراسم العزاء تجوب أرجاء املدينة، وكأن

الحزن تلفنا«   هالة 
ّ
املدينة رمادية، وكــأن

هــــذا مـــا تــشــعــر شــقــيــر بـــه وهــــي تــرقــص، 
ــال املـــديـــنـــة  ــ ــفـ ــ ــع أطـ ــ ــــق، وتـــغـــنـــي مـ

ّ
وتــــصــــف

وسكانها، وهي تحاول أن تلّون وجهًا أو 
سماء، أو مدينة.

يمكن دائمًا إضحاك 
الناس أو منحهم لحظة 
فرح وتسلية من خالل 
ية جميلة 

ّ
عروض فن

تشعرهم ببصيص أمل

■ ■ ■
بدأ العالم العربي 

يتقّبل أكثر فّن التهريج 
والعروض املقدمة، 

وأصبح أكثر تقديرًا له 
وملا يحمله من معاٍن 

وأهداف

■ ■ ■
التفاعل مع العروض 

يختلف بني األشخاص، 
 شخص يتجاوب 

ّ
فكل

ه 
ّ
على طريقته، لكن

يبقى عرضًا ممتعًا 
للصغار والكبار

باختصار

نجوى بركات

حافة، عملُت طويال. منذ سفري إلى باريس  في الصَّ
أساسّي  بشكل  اعتشُت  الجامعية،  دراســتــي  ملتابعة 
مــجــالٍت شهرية،   

ُ
أراســـل كنت  الصحافّي.  العمل  مــن 

وجــرائــد يومّية، وأعـــّد مجالت إذاعــيــة، إلــخ، فــي لبنان 
أوال، ثم في بلدان عربية وأجنبية، وأذكر جّيدا كم كنُت 
أشقى لكسب مبالغ قليلة، ألن االستكتاب لم يكن يوما 
ذا مردود مادّي مرتفع، ثم إني كنُت في بداياتي، وكان 
الصفحات  في  كتبُت  ومشروًعا.  طبيعًيا  برأيي  هــذا 
ــواب املـــســـرح  ــ ــ ــه الـــتـــحـــديـــد، فــــي أبـ ــ ــثــقــافــيــة عـــلـــى وجـ ال
مع  مقابالٍت  أجــري  وكنت  بــالــذات،  واألدب  والسينما 
اب معروفني، عرب و أجانب، يهّمون القارئ العربي، 

ّ
كت

من أمثال: أندريه شديد وألبير قصيري وباولو كويلو، 
وســواهــم مــن صــانــعــي الــحــدث الــثــقــافــي فــي بــاريــس. 
ــدارات واألنــشــطــة األجــنــبــيــة أكثر  ــ وكــنــت أغــطــي اإلصــ
ُر 

ُ
من سواها، بحكم وجودي في عاصمة األنــوار. أذك

فال  انني، 
ّ
الفن وكبار  األدبـــاء  لقاء  من  أتهّيب  كنُت  كم 

أكتفي بمشاهدة عملهم أو  قراءة إصدارهم الجديد، 
وأعمالهم  إصداراتهم  إلى  أعــود  بل  املقابلة،  موضوع 
أمرا  ذلك  وكــان  وأسئلتي،  نفسي،  لتحضير  السابقة 

بديهيا بالنسبة لي، ضريبة ومكافأة في آن. بعد إتمام 
املقابلة، كنُت أعود إلى تفريغ الشريط املسّجل، ثم إلى 
تبييضه وتحريره، فلم أكن أسمح لنفسي أن يفوتني 
 في 

ً
أّي كــالٍم أو أسلوب تعبير، مخافة أال أكــون أمينة

نقله. كنت أحمل مسّجلتي الصغيرة )أو الكبيرة جدا 
 

ٌ
 أن ُيصيبها عطل

ً
للمقابالت اإلذاعية(، وأبقى مرعوبة

ــقــاء، فــأعــود خائبة، خالية الــوفــاض، وقد 
ّ
مــا خــالل الــل

هدرت سدًى وقَت سّيد املقابلة ووقتي.
ذهني،  وفتحت  الصحافة،  رافقتني  طويلة،  ســنــوات 
متني اإلصغاء، ووفرت لي صداقات رائعة، لكني 

ّ
وعل

ق بها وكنت أتمنى دائما الفكاك منها، 
ّ
أقّر أني لم أتعل

ألنها كانت تسرق من جهدي ومن وقتي كثيًرا، كنُت 
سواها،  دون  للكتابة  تخصيصه  أستطيع  لــو  ى 

ّ
أتمن

وما يرفدها من قراءات. 
 
ً
 ومــؤّســســة

ً
ــيــوم، وبــعــد أن قــطــعــُت مــا قطعته روائـــيـــة ال

اب الشباب، صرُت بدوري 
ّ
ملحترف للكتابة ونشر الكت

جرى 
ُ
وت أعمالي  عــن  ُيكتب  إذ  صحافيا«،  »موضوعا 

سأل عن رأيي في 
ُ
معي مقابالت مقروءة ومصّورة، وأ

كذا وكذا. بيد أّن ما أالحظه، منذ فترة ليست قصيرة، 
الكبيرة  املهنة  هــذه  في  والتراخي  الترّهل  من  نــوع  هو 
ُيحسب  رابعة  بأنها سلطة  ُعرفت  لطاملا  التي  واملهّمة 

لها ألف حساب. أتحّدث هنا عن الصحافة الثقافية التي 
ق على كل ما يجري 

ّ
أعرف، تلك التي تنقد وتنقل وتعل

ل نوعا من املنارة لجمهورها من القراء. 
ّ
ثقافيا، وتشك

زالــت تشّرف  الكامل ألسماء كبيرة ما  احترامي  ومــع 
بة 

َ
الكت من  العظمى  األغلبية  فــإن  املهنة،  هــذه  بنتاجها 

ــبــني الـــذي يــمــأون يــومــيــا مــئــات الصفحات 
َ
واملــســتــكــت

الورقية واإللكترونية بكتاباتهم، ينشرون من دون أي 
أو  حــرص على  أو جهد حقيقي،  شعور باملسؤولية، 
احترام عقل القارئ واحترام ذواتهم. بل باتت كتابات 
ة، ال تأتي بجديد، بحيث يبدو 

ّ
األكثرية فاقدة الطعم، هش

ه مسلوقا، مجتّرا، يشي بالِقَدم أكثر مما يعّبر عن 
ُّ
كل

جديد. هذا وثّمة سلوك درج أخيرا، وال عالقة لجائحة 
كوفيد به، وذلك على الرغم من تكاثر وسائل االتصال 
التي تمكّن الصحافّي من مقابلة ضيفه، ولو كان بعيدا 
أقاصي األرض: كــأن ُيرسل الصحافي  ومــوجــودا في 
أسئلة عامة، تفضح عدم قراءته النتاج موضوع املقابلة، 
طالبا الرّد كتابيا، لكي يكتشف من أجريت معه املقابلة 
ّسقت، بشكٍل يوحي 

ُ
من ثم أن إجاباته قد ُحّورت، أو ن

أن الصحافّي هو من صاغها وحّررها ليبّرر ما سيناله 
لقاءها من مكافأة؛ أو كأن ُيطلب من األديــب أن يكتب 
عها هكذا 

ّ
في موضوٍع معنّي، مقالة كاملة، موّسعة، يوق

ومــن دون أي مقابل، وهــو ما ال يحصل في أي مكان 
العالم. وقد يقول قائل إن هذا ذنب الصحف  آخر في 
واملواقع التي تدفع القليل لقاء العمل الصحافي بشكل 
عام،  لكننا سنجد أنفسنا والحال هذه، مأخوذين في 
إلــى مزيد من  إال  بنا  تنتهي  لن  بائسة، مفرغة،  حلقة 

الخواء والالمعنى.  
ومع تقديم اعتذاري املسبق ملن يظلمه هذا الكالم، يجدر 
هم أشخاًصا بعينهم، أو أفراًدا 

ّ
أن أوضح أني لسُت أت

مأخوذي األطراف في ِشباك الحياة وصعوبة تحصيل 
ا ثقافًيا سّمم عالَم الصحافة، بمثل 

ً
الرزق، وإنما سلوك

ا سامية أخرى.
ً
ما سبق له أن أفسد مهن

الصحافُة إذ تترهل وتشيخ

وأخيرًا

كتابات األكثرية فاقدة الطعم، 
هّشة، ال تأتي بجديد، بحيث 

يبدو كلُّه مسلوقًا، مجترًّا، يشي 
بالِقَدم أكثر مما يعبّر عن جديد
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