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خالل اعتصام الجئين من دارفور أمام مقر األمم المتحدة في عمان  )شادي نسور/األناضول(

تـــزداد وتــيــرة العمل على إنــتــاج لــقــاحــات ضّد 
ي موجة ثانية من الوباء. 

ّ
 تفش

ّ
كورونا، في ظل

الــهــنــدي، وهـــو أكبر  وكــشــف معهد األمـــصـــال 
مليون   40 أنتج  أنــه  العالم،  في  للقاحات  منتج 
جــرعــة مــن لــقــاح كــورونــا الـــذي تــطــوره شركة 
»أسترا زينيكا« لألدوية وجامعة »أوكسفورد« 
ــي إنــتــاج  ــبــريــطــانــيــة، عــلــى أن يـــبـــدأ قــريــبــا فـ ال
جــرعــات مــن اللقاح الــذي تــطــوره شركة الــدواء 
األمــيــركــيــة »نــوفــافــاكــس« املــنــافــســة، إذ يسعى 
كالهما للحصول على موافقة املعنيني. وعلى 
الــرغــم مــن عــدم وجـــود لقاحات معتمدة حتى 

اآلن في ظل استمرار التجارب، ُمّولت شركات 
األدويــة الرائدة حول العالم لبدء إنتاج جرعات 
مــن الــلــقــاحــات، بعدما تــجــاوز عــدد اإلصــابــات 
نحو  منهم  ــوفــي 

ُ
ت  ،52.608.702 الــعــالــم  حــول 

في نحو 36.784.565، 
ُ

1.292.238، في وقت ش
بحسب موقع »وورلد ميتر«.

ــيــــة لـــتـــجـــارب عــلــى لــقــاح  ــ ــنــتــائــج األول ــانـــت ال وكـ
»ســبــوتــنــيــك فــــي« الـــــذي يـــجـــري تـــطـــويـــره في 
 
ً
روســيــا، قــد أشـــارت إلــى أنــه ربما يكون فعاال

بنسبة 92%. ويأتي ذلك بعدما أعلنت شركتا 
أن  يمكن  لقاحهما  أن  و«بــيــونــتــيــك«  »فـــايـــزر« 

ـــ كـــوفـــيـــد-19 بــنــســبــة %90.  يــمــنــع اإلصـــابـــة بـ
وأعــلــن املــديــر الــعــام لــالتــحــاد الــدولــي لشركات 
ــة، تــومــاس كــويــنــي، أن الــبــيــانــات األولــيــة  ــ األدويـ
املنشورة حول فعالية اللقاح هي »أفضل أخبار 
علمية نحصل عليها هذه السنة«. ويشار إلى 
أن االتــحــاد األوروبـــي كــان قد أعلن توزيع أول 

لقاحات في الفصل األول من 2021.
العاملية،  الصحة  مــديــر منظمة  أعــلــن  ذلـــك،  إلــى 
تــيــدروس أدهـــانـــوم غــيــبــريــســوس، فــي منتدى 
الــســالم فــي بــاريــس، أنــه يمكن أن يكون عامة 
الــنــاس قــد ســئــمــوا مــن كـــورونـــا، لــكــن يــجــب أن 

يــظــلــوا فــي حــالــة تــأهــب قــصــوى لــلــتــصــدي لــه. 
أضاف: »رّبما نكون قد سئمنا من كوفيد-19 
ــدول األوروبـــيـــة  ــ لكنه لــم يــســأم مــنــا. ومـــع أن ال
تكافح من أجل التصدي للفيروس، يبدو أنه لم 
يطرأ عليه تغّير كبير، كما أن اإلجراءات الرامية 

إلى مجابهته لم تتغير أيضا«.
الحانات واملطاعم  أغلقت  التي  أملانيا،  سّجل 

ُ
وت

وعددًا من املنشآت العامة ملدة شهر، »مؤشرات 
أولى« تبنّي تراجع اإلصابات بكورونا، بحسب 

معهد »روبرت كوخ« لألمراض املعدية.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

محادثات ليبيا: توافقات سياسية مهددة

كشفت »منظمة 
الخصوصية الدولية« 

عن تمويل االتحاد 
األوروبي برامج تدريب 

على التجسس 
والقرصنة.

21

الجمعة  13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  □  العدد 2265  السنة السابعة

Friday 13 November 2020

Osaka Dining Set

homesrusgroup.com / homesrusqatar

                    حيــاة بــالزا  |  مــول قطــر
6999 4015   إزدان مــول - الوكــرة  هاتف:



23
سياسة

أوروبا... خشية 
من الترامبية 

قوات الوفاق: 
التحركات ال توحي بنية 

إخراج المليشيات
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خالل 18 شهرًا

للحديث تتمة...

على وقع األخبار اإليجابية من سرت وتونس، حول التوافقات العسكرية والسياسية 
وإخراج  شهرًا   18 خالل  انتخابات  تنظيم  على  االتفاق  سيما  وال  الليبي،  الصراع  لحل 
المقاتلين األجانب من البالد، لم تغب المخاوف من تحركات للمليشيات تهدد هذا 

التقّدم الذي يحظى بدعم دولي كبير

تونس، طرابلس ـ العربي الجديد

تــــفــــتــــح الــــــتــــــوافــــــقــــــات الــــســــيــــاســــيــــة 
ــتــــي تــــوصــــل إلــيــهــا  ــكـــريـــة الــ والـــعـــسـ
الليبي  الــســيــاســي  الـــحـــوار  مــلــتــقــى 
فـــي تــونــس ومـــحـــادثـــات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
املشتركة )5+5( في ســرت، الباب أمــام نهاية 
لـــلـــصـــراع الــلــيــبــي املـــتـــواصـــل مـــنـــذ نـــحـــو 10 
ســـنـــوات، غــيــر أن املـــخـــاوف تــبــقــى قــائــمــة من 
هــذه  تــخــرق  للمليشيات  مــيــدانــيــة  تــحــركــات 
ــقـــات وتـــجـــعـــل تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى أرض  ــوافـ ــتـ الـ
الترحيب  مــن  الــرغــم  ، على 

ً
الــواقــع مستحيال

الدولي بتوّجه املسار نحو الحل.
وفــي مـــوازاة اإلعـــالن عــن تــوافــق املجتمعني 
فـــي تـــونـــس عــلــى تــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات على 
أســــاس دســـتـــوري فــي فــتــرة ال تــتــجــاوز 18 
شهرًا، إضافة إلى اتفاق عسكري في سرت 
لــســحــب املـــقـــاتـــلـــني، كـــانـــت حــكــومــة الـــوفـــاق 
التحركات العسكرية  أن  الوطني تحذر من 
في محيط سرت إلى الجفرة ال توحي بنية 
إخالء املنطقة من املليشيات املسلحة وهو 

ما يهدد الحوار السلمي.
ولفت املتحدث باسم قــوات حكومة الوفاق 
الــعــقــيــد مــحــمــد قــنــونــو، فــي بــيــان صحافي 
ــــى أن  ــاه الـــبـــعـــثـــة األمـــمـــيـــة إلــ ــبــ ــتــ أمـــــــس، »انــ
ــا يـــحـــدث حــتــى اآلن فـــي لــــقــــاءات الــلــجــنــة  مـ
ــرت، ال يــصــب فـــي اتــجــاه  الــعــســكــريــة فـــي ســ
وقـــف دائـــم إلطـــالق الـــنـــار«. وحـــول التحفظ 
اللجنة بــســرت، عــلــق قنونو  عــلــى اجــتــمــاع 
: »الــتــحــركــات الــعــســكــريــة فـــي محيط 

ً
قـــائـــال

ــى الـــجـــفـــرة ال تـــوحـــي بــنــيــة إخـــالء  ــرت إلــ ســ
ال  والبعثة  املسلحة  املليشيات  من  املنطقة 
تجهل ذلـــك، كــمــا ال يمكن اعــتــبــار مــا جــرى 
في ســرت بالخطوة لــأمــام، بل هي خطوة 
لــم نقل للخلف«. وتــابــع »إن  الــهــواء إن  فــي 

لــــم يـــصـــحـــح الــــوضــــع فــنــخــشــى الــــقــــول إن 
املــفــاوضــات قــد ال تؤتي أكــلــهــا... ال نريد أن 
تـــكـــون هــــذه املـــمـــارســـات ســبــبــا فـــي إفــشــال 
التفاوض  نقبل  السلمي، وال  الحوار  مسار 
الجوية«.  ودفاعاتهم  املرتزقة  حــراب  تحت 
كــمــا أبـــدى اســتــغــرابــه حـــول أســبــاب هبوط 
طائرة وفد حكومة الوفاق العسكري خارج 
: »ملــــــاذا تـــنـــزل طـــائـــرة وفــدنــا 

ً
ــال ــائــ ســـــرت، قــ

شرقي  كيلومترًا   170 بعد  على  العسكري 
سرت على الرغم من وجود مطارين بمدينة 

سرت حاضنة اللقاء«؟
فـــي الــســيــاق نــفــســه، طـــالـــب املــجــلــس األعــلــى 
لـــلـــدولـــة، أعــــضــــاء مــلــتــقــى تـــونـــس بـــضـــرورة 
ــــالن الــــدســــتــــوري واالتــــفــــاق  ــاإلعـ ــ الـــتـــمـــســـك بـ
»مرجعية  ع في الصخيرات كـ

ّ
السياسي املوق

ــد املــجــلــس، فـــي بــيــان  ضــامــنــة لـــلـــحـــوار«. وأكــ
الحوار  التزام جلسات ملتقى  أمــس، وجــوب 
السياسي بقرارات مجلس األمن وتوصيات 
األمني العام والتي قررت أن اتفاق الصخيرات 
السياسية  الشرعية  تحدد  اساسية  »ركــيــزة 
القفز  في ليبيا، ومستوياتها ولــذا ال يجوز 
عليها أو تجاوزها أو استبدالها باملجهول«. 
وشـــدد عــلــى وجـــوب اعــتــمــاد مــخــرجــات لقاء 
أن  مــؤكــدًا  الليبي،  لالتفاق  كمرجعية  بــرلــني 
وإتمام  الدستور  على  »االستفتاء  في  الحل 
ــلـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة بـــانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة  املـــرحـ
ــيـــد املـــؤســـســـات وتــعــديــل  وبـــرملـــانـــيـــة وتـــوحـ
السلطة التنفيذية طبقا لالتفاق السياسي«.

جـــاءت هـــذه املـــواقـــف مــع اســتــمــرار الــلــقــاءات 
العسكرية والسياسية بالتوازي. وفي سرت، 
اتفقت اللجنة العسكرية املشتركة )5+5( على 
التماس،  خطوط  مــن  املقاتلني  لسحب  خطة 
ــن األراضــــــي  ــــب مــ ــانـ ــ وإخـــــــــراج املــــرتــــزقــــة األجـ
ــع االتــــفــــاق عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة  الـــلـــيـــبـــيـــة، مــ
للمراقبة واإلشراف على تنفيذ ذلك، وتشكيل 

قــــوة مــشــتــركــة بـــني الــطــرفــني لــتــأمــني الــطــرق 
واملدن، كما نقلت قناة »الجزيرة« عن مصدر 
الــوفــاق أمــس. وكانت اللجنة قد  في حكومة 
عت في جنيف برعاية أممية نهاية الشهر 

ّ
وق

املـــاضـــي، اتــفــاقــا دائـــمـــا لــوقــف إطــــالق الــنــار. 
أعقب ذلك توصل وفــدي اللجنة في اجتماع 
غــــدامــــس فــــي لــيــبــيــا األســــبــــوع املــــاضــــي إلـــى 
توافق على بنود تطبيق اتفاق وقف إطالق 
النار، من بينها تشكيل لجنة لإلشراف على 

أسعد سليمان

ــة، وال ســيــمــا  ــيــ ــطــــورات الــــدولــ ــتــ تــنــعــكــس الــ
ــة الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــيـ ــاسـ ــرئـ االنـــتـــخـــابـــات الـ
جرت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي 
ونتائجها، على الصراع القائم في اليمن، مع 
بروز توجهات مختلفة لالعبني الخارجيني، 
أكــــان فــي صــنــعــاء أم جــنــوبــي الــيــمــن. فعلى 
ــالـــف  ــتـــحـ جــــانــــب الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة والـ
السعودي اإلماراتي، تبرز االنعكاسات على 
ملف تشكيل الحكومة الجديدة وفق »اتفاق 
ــــع بــــني الـــحـــكـــومـــة الــقــائــمــة 

ّ
ــــاض« املــــوق ــريـ ــ الـ

»واملجلس االنتقالي الجنوبي« االنفصالي، 
ــر تــحــركــات  فــيــمــا تــظــهــر عــلــى الــجــانــب اآلخــ
إيرانية لترتيب وضع جماعة »أنصار الله« 
)الـــحـــوثـــيـــني(، تــحــضــيــرًا ملـــفـــاوضـــات بــاتــت 

مرتقبة أكثر من أي وقت مضى.
لدفع مشروع  أممي  مــع تحرك  ذلــك  يتزامن 
ــزال خـــاضـــعـــا لــنــقــاشــات  ــ ــــذي ال يــ الــــســــالم الــ
ــراع، الـــســـلـــطـــة الــشــرعــيــة  ــ ــــصــ بــــني قـــطـــبـــي الــ

خـــروج الــقــوات األجنبية مــن الــبــالد. كما تم 
اختيار مدينة سرت مقرًا للجنة، التي بدأت 
جلستها السادسة الثالثاء املاضي واملتوقع 
الــجــمــعــة، الستكمال  الــيــوم  حــتــى  أن تستمر 
آلــيــات تنفيذ اتــفــاق وقــف إطــالق الــنــار، فيما 
تــبــقــى عملية إخــــراج املــقــاتــلــني األجـــانـــب من 

البالد التحدي األبرز.
ــثــــات  ــبــــاحــ ــــت املــ ــلـ ــ ــــواصـ فــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، تـ
الــلــيــبــيــة فــي تــونــس بـــإشـــراف األمــــم املــتــحــدة 
أمس  وتــركــزت  ليبيا،  75 مشاركا  وبحضور 
جديدة  انتقالية  حكومة  تشكيل  بحث  على 
مــوحــدة لــإلشــراف على املــرحــلــة الــتــي تسبق 
االنتخابات، غداة إعالن االتفاق على تنظيم 

انتخابات في غضون 18 شهرًا.
للدعم  املتحدة  األمــم  بعثة  رئيسة  وأعلنت 
في ليبيا باإلنابة ستيفاني وليامز، مساء 
ــاء، اتـــفـــاق األطــــــراف املــجــتــمــعــة على  ــعــ األربــ
تنظيم انــتــخــابــات خـــالل 18 شــهــرًا. وقــالــت 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي إن املمثلني  ولــيــامــز 
القادمني من مختلف أنحاء ليبيا »توّصلوا 
إلـــى خــارطــة طــريــق مــبــدئــيــة إلنــهــاء الــفــتــرة 
االنـــتـــقـــالـــيـــة وتــنــظــيــم انـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
ــة حــــــــّرة، نـــزيـــهـــة، شـــامـــلـــة، وذات  ــيـ ــانـ ــرملـ وبـ

والحوثيني. وقالت مصادر سياسية يمنية 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشرعية  في  رفيعة 
الــتــغــيــرات الــحــاصــلــة فــي املنطقة والــســاحــة 
الدولية تؤثر على مسار الصراع في اليمن. 
األممي  للمبعوث  جــديــدة  مــحــاوالت  فهناك 
ـــراز تــقــّدم  ــ ــارتـــن غــريــفــيــت إلحـ ــى الــيــمــن مـ إلــ
فــي مــشــروع الــســالم فــي الــيــمــن قــبــل انتقال 
السلطة في الواليات املتحدة، وال سيما بعد 
م الحكومة الشرعية والحوثيني مسودة 

ّ
تسل

ــــي، الــــــذي يــتــم  ــمـ ــ ــــروع األمـ ــــشـ ــن املـ ــدة مــ ــديــ جــ
التحضير له حول إنهاء الصراع في اليمن.

وكان غريفيث، قد دعا أطراف النزاع اليمني 
إلى اتخاذ القرارات النهائية املطلوبة بشأن 
اإلعـــــالن املــشــتــرك لــوقــف الـــحـــرب. وقــــال في 
إحاطة أمام مجلس األمن الدولي مساء أول 
مــن أمــس األربـــعـــاء، إن »االلــتــزامــات الــجــادة 
ــادرة  واملــــدروســــة لـــقـــادة الــطــرفــني وحـــدهـــا قـ
ــزاع«، داعـــيـــا الــطــرفــني  ــ ــنـ ــ عــلــى إنـــهـــاء هــــذا الـ
ــقـــرارات الــنــهــائــيــة املــطــلــوبــة لكي  »التــخــاذ الـ
تؤتي مفاوضات اإلعالن املشترك ثمارها«. 
وأضـــاف »لقد وصــل اليمن إلــى نقطة ال بّد 
فــيــهــا مــن اتــخــاذ الـــقـــرار، وذلــــك لــيــس للمرة 
األولى وحتما ليس للمرة األخيرة. فاملحنة 
التي يعاني منها شعب اليمن ال تتطلب أقل 
من رهــان حــازم على السالم وإنهاء الحرب 
 

ّ
الــبــالد واســتــئــنــاف السعي نحو حل وفــتــح 
غريفيث  وأعـــرب  الجميع«.  يشمل  سياسي 
ــنـــف مــــن حــني  ــعـ الـ ــد  ــاعـ قـــلـــقـــه إزاء تـــصـ عــــن 
آلخــر بــني الطرفني فــي مــأرب وتــعــز، وتزايد 
الــهــجــمــات عــلــى األراضــــي الــســعــوديــة، الفتا 
إلـــى أن تــكــرر أحــــداث إطــــالق لــلــنــار وقصف 
إلــى تدمير منازل  أدى  الفترة األخــيــرة،  فــي 
في  للعبادة  ودور  ومستشفيات  ومــــدارس 
مواقع عدة في اليمن. وجّدد دعوته ألطراف 
التي  بــااللــتــزامــات  للتمسك  اليمني،  الــنــزاع 
بحماية  الــدولــي  الــقــانــون  عليهم  يفرضها 

ضــرورة  على  وليامز  وشـــّددت  مصداقية«. 
ــراع فــي املــضــي قــدمــا إلـــى »انــتــخــابــات  ــ اإلسـ
عــامــة يــجــب أن تــكــون شــفــافــة ومبنية على 
والتجّمع«.  التعبير  لحرية  الــتــام  االحــتــرام 
وأضافت »سيكون هناك معرقلون، ومن ال 
ها اعتبرت أن »غالبية 

ّ
يريدون التغيير«، لكن

ــادة ســيــادتــهــم  ــعــ ــتــ الـــلـــيـــبـــيـــني يـــــريـــــدون اســ
وشرعية مؤسساتهم«، متابعة »هناك قوة 
للتركيز  نــحــتــاج  مـــا  ــذا  وهــ دافـــعـــة حقيقية 
لأسماء  التطرق  ونفت  وتشجيعه«.  عليه 
املرشحة لحقائب سيادية إلى حد اآلن، بل 

تم تناول اختصاصات املجلس الرئاسي.
مــن طرابلس  مــصــادر حكومية  قــالــت  فيما 
»البرنامج  وثيقة  مــســودة  تعديل  لجنة  إن 
الــســيــاســي الــوطــنــي لــلــمــرحــلــة الــتــمــهــيــديــة 
تقديم  من  انتهت  األممية،  الشامل«،  للحل 
ــأن فــصــل  ــشــ تـــعـــديـــالتـــهـــا عـــلـــى الـــوثـــيـــقـــة بــ
صــالحــيــات مــكــونــات الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
بإضافة بند يتعلق بضرورة تولي املجلس 
الدفاع والخارجية  الرئاسي تعيني وزيري 
بالتنسيق مع رئيس الحكومة، كون تمثيل 
الــــبــــالد خـــارجـــيـــا مــــن صـــالحـــيـــات املــجــلــس 
الـــرئـــاســـي، ويــتــعــلــق مــنــصــب وزيــــر الــدفــاع 

أرواح املدنيني والبنى التحتية املدنية.
في  الــحــاصــل  التعثر  إلـــى  وتــطــرق غريفيث 
ــذي تـــرعـــاه الــســعــوديــة  »اتـــفـــاق الـــريـــاض« الــ
بني الحكومة اليمنية و»املجلس االنتقالي« 
ــــح إلـــى أن ذلـــك يعيق 

ّ
املـــدعـــوم إمـــاراتـــيـــا، ومل

عملية السالم الشامل. وأكد أن األمم املتحدة 
ــفــــاق مـــن أجــل  بـــأمـــّس الـــحـــاجـــة لــنــجــاح االتــ
داعيا  الــســالم،  وعملية  والجنوب  اليمنيني 
ــلـــس االنــتــقــالــي  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة و»املـــجـ
الجنوبي« االنفصالي لتنفيذه بشكل عاجل.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــبــرز مــســاع مــن أطـــراف 
ـ اإلماراتي للضغط  في التحالف السعودي 
إلجــــــــــراء تــــعــــديــــل فـــــي »اتــــــفــــــاق الــــــريــــــاض«، 
وتحديدًا في ما يخص الجوانب العسكرية 
واألمـــنـــيـــة. وأكـــــدت املـــصـــادر الــيــمــنــيــة الــتــي 
»العربي الجديد«، أن تعثر إعالن  تحدثت لـ
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة وفــــق »اتـــفـــاق 
الرياض«، يأتي بسبب هذه التغيرات، وعدم 
وجــود نّية لــدى السعودية في اإلســـراع في 
بــوادر حلحلة  بــروز  الرغم من  تنفيذه على 
املــلــف الــعــســكــري، لــكــن نــتــائــج االنــتــخــابــات 
األميركية دفعت نحو تراجع في هذا امللف 

ما عرقل إعالن الحكومة الجديدة.
عـــلـــى الـــجـــهـــة األخـــــــــرى، انــــدفــــع الـــحـــوثـــيـــون 
ــرق الــيــمــن وتــحــديــدًا  ــى الــتــصــعــيــد فـــي شــ إلــ
ــفـــرض مـــزيـــد مــن  ــأرب، فــــي مـــحـــاولـــة لـ ــ ــ فــــي مـ
لتراجع،  تعرضهم  بعد  امليدانية  السيطرة 
الدولية على وقف  فيما أجبرتهم الضغوط 
التصعيد في الساحل الغربي، وتحديدًا في 
مدينة الحديدة. في املقابل، كان ملف األسرى 
واملعتقلني قد شهد تقدما، بعد إتمام صفقة 

التبادل األولى والتحضير لصفقة جديدة.
»العربي الجديد«،  وأكدت املصادر اليمنية لـ
ــال ســفــيــرهــا إلــى  ــ ــران فـــي إرسـ ــ ــراع إيـ ــ أن إسـ
ــاء اســــتــــعــــدادًا وتــحــســبــا ملــــا قــد  ــ صـــنـــعـــاء جـ
ـــن تـــغـــيـــرات فــي  تـــشـــهـــده الـــفـــتـــرة املـــقـــبـــلـــة مـ

بمهام مشتركة بني املجلس والحكومة في 
تنفيذ بنود االتفاق العسكري، ال سيما بند 

إخراج املقاتلني األجانب.
وفـــي دعـــم جــديــد لــلــحــوار الــلــيــبــي، قـــال وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي الفـــــــروف، إن 
موسكو تأمل في أن تنجح املفاوضات بشأن 
الــتــســويــة الــلــيــبــيــة، وأن تــتــجــســد نــتــائــجــهــا 
فــي تصريحات  الــواقــع. وأضـــاف  على أرض 
يتم تنفيذ  أن  األهـــم،  »األمـــر  أمــس  صحافية 
نتائج هذا العمل، ال أن تبقى ورقة تالية بعد 

مؤتمر دوري«.
والسياسة  لأمن  األعــلــى  املمثل  كما وصــف 
الــخــارجــيــة فـــي االتـــحـــاد األوروبــــــي جــوزيــب 
الــذي تم  »الخطوة املهمة« االتــفــاق  بــوريــل، بـ
بــني األطـــراف الليبية فــي تونس على إجــراء 
»تويتر«  انتخابات. وأشــار في تغريدة عبر 
أمس إلى أن بروكسل تتابع عن كثب مجريات 
املــفــاوضــات الــجــاريــة بــني الــطــرفــني الليبيني 
»هي خطوة هامة  فـ املتصارعني في تونس، 
على طريق تنظيم انتخابات نزيهة وحكومة 
أمله في  موحدة مستقرة«. وعّبر بوريل عن 
أن يــتــواصــل »الـــحـــوار املــثــمــر«، مــشــددًا على 

ضرورة عدم تفويت هذه الفرصة السانحة.

بِد 
ُ
خارطة الصراع في اليمن، في وقت لم ت

فيه دول التحالف نفسها أي موقف واضح 
بانتظار معرفة  الصراع وذلــك  تجاه مسار 
ــــإلدارة األمــيــركــيــة حــول  الــتــوجــه الــجــديــد لــ
مجمل قضايا الصراع في الشرق األوسط، 
بــمــا فــيــهــا الـــحـــرب فـــي الــيــمــن. وتـــأتـــي هــذه 
خالل  الديمقراطيني  الهتمام  نظرًا  املواقف 
األشــهــر األخــيــرة بمسار الــحــرب فــي اليمن، 
ــاءات عــــدة قــبــيــل االنــتــخــابــات  ــقـ إذ أجـــــروا لـ
قيادات  واستدعوا  الحرب  حــول  األميركية 
بـــارزة فــي الــيــمــن، كــان مــن بينها مستشار 
الرئيس اليمني نائب رئيس مجلس النواب 
عــبــد الــعــزيــز جـــبـــاري، الــــذي تــم اســتــدعــاؤه 
مــن قــبــل الــحــزب الــديــمــقــراطــي قــبــل شهرين 

وتــم االســتــمــاع لــه إضــافــة إلــى آخــريــن حول 
الصراع في اليمن.

»العربي  لـ يمني،  دبلوماسي  مصدر  وقال 
الــجــديــد«، إن الــديــمــقــراطــيــني بــزعــامــة جو 
بـــايـــدن قـــد يــدفــعــون نــحــو الـــســـالم وإنــهــاء 
الـــصـــراع، وفــقــا ملــا أكــــدوه مــع مــن التقوهم 
مـــن املـــســـؤولـــني والـــســـيـــاســـيـــني الــيــمــنــيــني. 
وهذا قد يخلط أهداف بعض املؤثرين في 
الــصــراع في اليمن، ومــن ال يــريــدون إحالل 
ــك الــبــعــض  ــذلـ ــراع، لـ ــ ــــصـ الــــســــالم وإنــــهــــاء الـ
يــتــرقــب الــــتــــطــــورات، فــيــمــا الــبــعــض اآلخـــر 
اإليرانيني  سيما  ال  التصعيد،  نحو  يدفع 
الـــذيـــن يـــريـــدون اســتــغــالل فــتــرة الــشــهــريــن 
الــجــديــدة  اإلدارة  ــتـــالم  اسـ قــبــيــل  الــحــالــيــة 

البيت األبيض، لتحقيق مكاسب سياسية 
للحوثيني. وعسكرية 

وفي سياق متصل، كشف مصدران مقربان 
ــلــــه« )الـــحـــوثـــيـــني(،  مــــن جـــمـــاعـــة »أنــــصــــار الــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن حــصــول تــغــيــرات  لـــ
جديدة داخــل الجماعة منذ وصــول السفير 
اإليراني حسن إيرلو إلى صنعاء. فقد بدأت 
مــرحــلــة إبــعــاد الــحــرس الــقــديــم فــي صفوف 
الحوثيني، واستبداله بوجوه جديدة شابة، 
مع مضايقات لبعض قيادات الحرس القديم 
ومــمــن كــانــوا فــي صــفــوف الــرئــيــس اليمني 
الراحل علي عبدالله صالح، وسط مخاوف 
ــــدى الـــبـــعـــض مــــن مـــواجـــهـــة مــصــيــر  جـــديـــة لـ
الـــقـــيـــادي الــــبــــارز حــســن زيــــد الـــــذي تــعــرض 

لالغتيال قبل نحو أسبوعني في صنعاء.
ولم يستبعد املصدران أن يكون ذلك التحول 
ضمن مرحلة جديدة متفق عليها مع أطراف 
خــارجــيــة ســّهــلــت وصـــول السفير اإليــرانــي، 
لـــتـــرتـــيـــب وضـــــع جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــني قــبــيــل 
الـــحـــوارات املقبلة املــنــتــظــرة إلنــهــاء الــصــراع 
وإحـــــالل الـــســـالم فـــي الــيــمــن. بــالــتــالــي يــدفــع 
الحوثيون إلى فرض املرتبطني بهم مباشرة 
لتولي القيادة في املرحلة املقبلة، إذا ما أمكن 
استبعاد  السلطة، مع  تقاسم  إلــى  الــوصــول 

حلفائهم في صنعاء واحتكار الحوارات.
ومع ذلك، تبقى هناك تعثرات داخلية لوقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة مــع رفـــض الحوثيني 
ــقـــطـــوع بــــني مــحــافــظــة إب  ــريـــق املـ فـــتـــح الـــطـ
الــضــالــع )جــنــوب(، بعد  )وســـط( ومحافظة 
أن كــانــت قـــيـــادة مــحــافــظــة الــضــالــع وقــــوات 
قــد وافقت  االنــتــقــالــي«  الشرعية و»املــجــلــس 
على فتح الطريق، لكن رفض الحوثيني أفشل 
للتخفيف  اإلنسانية  الجهود  ذلــك، ليضرب 
من معاناة املواطنني في التنقالت وإيصال 
الوقود واملواد الغذائية إلى املناطق الواقعة 

تحت سيطرة الحوثيني في محافظة إب.

وليامز: غالبية الليبيين يريدون استعادة شرعية مؤسساتهم )ياسين قايدي/األناضول(

اسُتهدف المدنيون بكثافة في المعارك األخيرة )فرانس برس(

ناصر السهلي

من الواضح أن ثقافة الهزيمة 
اإلسكندنافية تختلف عن األميركية. 

ففي األولى، ُيربى الصغار على 
أال يلقوا لعبهم على رأس الرابح، 

كخاسرين سّيئني. في األميركية 
يبدو أن »عودة البطل«، وعكس 

ل وعي 
ّ
الهزيمة إلى فوز، باتت تشك

ماليني األميركيني الرافضني لهزيمة 
رئيسهم املثير للجدل، دونالد 

ترامب، الحاصل على 70 مليون 
صوت، حاملني صورًا وشعارات 

تقّدمه بمشاهد سينمائية مثل أفالم 
»رامبو«، بانتظار عودته مظفرًا.

تحوالت األعوام املاضية الشعبوية، 
بهذه الحدة، في الغرب عمومًا، تثير 

مخاوف ديمقراطيات أوروبية، 
خصوصًا في الوسط والشمال، 

 الخطاب القومي املتعصب 
ّ

حيث شق
طريقه. فترامب شكل هاجسًا 

ثقافيًا وسياسيًا، ليس عند املعسكر 
الليبرالي واليسار ويسار الوسط 

فحسب، بل حتى في أوساط يمني 
الوسط والتيار املحافظ التقليدي، 

خصوصًا أنه يجد جمهورًا مصفقًا 
كلما يوغل في شعبويته، بسبب 

عالقة وتداخل الديمقراطيتني على 
جانبي املحيط، وتملق بعض الساسة 

األوروبيني لتيار اليمني املتطرف.
منذ تفشي وباء كورونا، ربيع 

العام الحالي، واستهتار ترامب به، 
ر البعض مما سماه »فاشية 

ّ
حذ

أميركية«. وفي الواقع، باتت تأثيرات 
حقبة ترامب مقلقة في تأسيسها 
»الترامبية األوروبية«، وباألخص  لـ

مع شيوع تثقيف سياسي يمارسه 
شعبويوها ومتطرفوها حول 

»املنقذ«، والتخويف من »االندثار«، 
بتنٍب ضمني لنظرية املؤامرة على 

العرق األبيض. وعليه، لم يكن 
غريبًا مشهد غبطة وأمنيات رئيسة 

املفوضية األوروبية، أورسوال فون 
ديرالين، بفوز الديمقراطي جو بايدن.

وتتزايد أكثر هواجس ومخاوف 
ديمقراطيات أوروبا من انعكاسات 

وأثر املشهد الترامبي وإرثه، على 
مستقبل نماذج حكمها املؤسساتي، 

والتعددي الديمقراطي السلس.
الالفت أيضًا مخاوف بعض 

األوروبيني من انعكاسات نشوء ما 
يشبه حربًا أهلية أميركية باردة، 
مع تواتر مشاهد مليشيات تؤيد 

النهج الترامبي، املؤمنة بعمق بوجود 
مؤامرات، وفي بالهم تاريخ مليشيات 

فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا 
وبينيتو موسوليني في إيطاليا 

وأدولف هتلر في أملانيا، والعدوى التي 
سرت في أنحاء القارة آنذاك.

باختصار، العالقة الجدلية والسجال 
حول ما يجري على ضفتي 

األطلسي، وال سيما بالنسبة ملن 
يحرصون على ما حققته عقود 

الحريات الديمقراطية.

أفرزت تداعيات االنتخابات 
الرئاسية األميركية وقائع 

عدة في اليمن، لعّل 
أبرزها محاولة إيران 

تنظيم الحوثيين في 
ظّل تعليق »اتفاق 

الرياض«. مع ذلك حّث 
المبعوث األممي مارتن 

غريفيث على السالم

اإلغاثة في حاالت  المتحدة لعملية  لألمم  العام  األمين  أعلن مبعوث 
األكثر  »المهمة  أن  األربعاء،  مساء  )الصورة(،  لوكوك  مارك  الطوارئ 
منع  هي  اليوم  اليمن  في  إلحاحًا 
انتشار المجاعة«. وأكد في إحاطة 
في مجلس األمن الدولي، على أن 
بعض المناطق في اليمن تشهد 
وقت  أي  من  أســوأ  تغذية  سوء 
المناطق  بعض  ــي  وف مــضــى، 
أطفال  أربعة  كل  من  واحدًا  فإن 
التغذية  سوء  من  يعاني  يمنيين 
الحاد. وأضاف أن القتال في اليمن 

مستمر على 48 جبهة.

انتشار المجاعة

بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول عراقي بارز في الحكومة 
الــســابــقــة بـــرئـــاســـة عـــــادل عــبــد املـــهـــدي، 
ــه  ــفـ »الـــــعـــــربـــــي الــــــجــــــديــــــد«، عــــمــــا وصـ لــــــ
أبوظبي  قــّدمــتــهــا  مــغــريــات«  »سلسلة  بـ
بني عامي 2018 و2019 لبغداد، تضّمنت 
وعـــــــودًا بـــمـــســـاعـــدات مـــالـــيـــة ومـــشـــاريـــع 
ــا مــنــظــمــات  ــفـــذهـ ــنـ ــة ســــريــــعــــة تـ ــويـ ــمـ ــنـ تـ
إمـــاراتـــيـــة. كــمــا تــعــّهــدت بــمــســاعــدة عبد 
املــــهــــدي فــــي الــتــخــفــيــف مــــن الـــتـــوتـــر مــع 
الواليات املتحدة والــذي تصاعد الحقا، 
ــخـــاذ الــحــكــومــة الــعــراقــيــة  فـــي مــقــابــل اتـ
ـــي 

ّ
ــن ــبـ ــر، وتـ ــ ــــطـ ــاه قـ ــ ــــجـ ــا ســـلـــبـــيـــا تـ ــفــ مــــوقــ

اتــهــامــات دأبـــت الــــدول املــحــاصــرة لقطر 
على تكرارها منذ عام 2017.

وأشار املسؤول، الذي ال يزال في األمانة 
الجانب  أن  إلــى  الــــوزراء،  العامة ملجلس 
اإلماراتي قّدم »سلسلة مغريات لحكومة 
ــهــــدي فــــي ســبــيــل دفــعــهــا  عــــــادل عـــبـــد املــ
ــــة«،  ــــدوحـ ــن الـ ــاذ مـــوقـــف ســلــبــي مــ ــخــ التــ
مبينا أنه »عندما لم تستجب الحكومة، 
تالشت جميع الوعود بما فيها أنشطة 
إنسانية تتعلق باملدن التي تم تحريرها 
ــا الــتــي  مـــن تــنــظــيــم داعــــــش، أو وعــــودهــ
قدمتها في مؤتمر املانحني في الكويت 

عام 2018«.
وأضـــــاف أن أطـــرافـــا إمـــاراتـــيـــة اقــتــرحــت 
مــن بــني سلسلة مــحــاوالت اإلغــــراء تلك، 
التوسط لعبد املهدي في البيت األبيض 
لتخفيف التوتر مع إدارة دونالد ترامب، 
ولفت   .2018 األول  تشرين  أكتوبر/  في 
أن »سياسيا عراقيا معروفا حاول  إلــى 
امللف، لكن حكومة  أداء دور ما في هــذا 
ــــت الـــــتـــــجـــــاوب مــع  ــــضـ ــــدي رفـ ــهــ ــ ــد املــ ــبــ عــ
املوضوع والتدخل في األزمة الخليجية 
لــصــالــح طـــرف مـــا. كــمــا أن حــلــفــاء إيـــران 
من الكتل والقوى السياسية كان لديهم 
موقف رافض ألي تقارب مع اإلمارات أو 

السعودية«.
وأشـــار إلــى »لــجــوء مــؤســســات وأطـــراف 
اب 

ّ
إماراتية لكسب مواقف سياسيني وكت

وشــخــصــيــات إعــالمــيــة عــراقــيــة لــلــغــايــة 
عــدد منهم. وتّمت  نفسها، ونجحت مع 
مضايقة عدد من العراقيني املقيمني في 
اإلمــارات بسبب زيــارات سابقة لهم إلى 

فشل محاوالت إماراتية لجعل 
العراق طرفًا في األزمة الخليجية

فشلت أبوظبي مرات 
عدة في استمالة 

الحكومة العراقية 
بقيادة عادل عبد 

المهدي في األزمة 
الخليجية، رغم 

الوعود المكثفة

تعّهدت أبوظبي 
بإصالح عالقة عبد 
المهدي بواشنطن

دولـــة قطر لحضور مــعــارض أو نــدوات 
وفــعــالــيــات مــخــتــلــفــة هـــنـــاك، مـــن بينهم 
تدخل  األمــر  واستدعى  جامعي.  أستاذ 
الــعــراق للسماح لــه بــمــغــادرة اإلمــــارات، 
ــواز ســفــره عند  بــعــد ســحــب األخـــيـــرة جــ
التدقيق  نــزولــه فــي مــطــار دبـــي، بحجة 
األمني. وهو إجراء معتمد في اإلمارات 
بمثابة إقامة جبرية أو منع سفر املقيم«.
ــــؤول أن حـــكـــومـــة مــصــطــفــى  ــــسـ وأكــــــد املـ
في  بالحياد  ملتزمة  الحالية  الكاظمي 
ما خص األزمة الخليجية، لوجود قرار 
سياسي من الكتل الشيعية في البرملان 
بــعــدم االصــطــفــاف مـــع أي مـــحـــور، على 
الرغم من التقارب األخير من السعودية 
وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم بني 

البلدين في األيام املاضية.
ـــق عــضــو لــجــنــة األمــــن والــــدفــــاع في 

ّ
وعـــل

ــان، كـــريـــم عـــلـــيـــوي، عـــلـــى حــديــث  ــرملــ ــبــ الــ
املسؤول العراقي، بالقول إنها »تفاصيل 
لـ«العربي  معروفة«. وأوضــح في حديث 
الــجــديــد«، أن الــجــانــب اإلمـــاراتـــي أجــرى 
مـــحـــاوالت عــــدة خــــالل الــفــتــرة الــســابــقــة، 
ــعــــراق  ــا، لـــــــزّج الــ ــهـ ــنـ ــم مـ ــلـــى قـــسـ ــــلــــع عـ

ّ
اط

ــة الــخــلــيــجــيــة بــشــكــل أو بــآخــر،  ــ فـــي األزمـ
ــرق مــخــتــلــفــة، لــكــنــهــا القــت  ــ وبـــصـــور وطـ
رفــضــا حــكــومــيــا وســيــاســيــا. واســـتـــدرك: 
»ســــعــــت أبـــوظـــبـــي بــــطــــرق شـــتـــى لــكــنــهــا 
فـــشـــلـــت وانــــتــــهــــى املــــــوضــــــوع«، مــضــيــفــا 
»الــعــراق ال يريد أن يكون طرفا في هذه 
الــــخــــالفــــات. وهــــنــــاك مــــحــــاوالت مــمــاثــلــة 
جرت، وما زالت مستمرة، لجعل العراق 
فـــي مــحــور دون آخـــر فـــي مــلــف الــصــراع 
إيران  مع  السعودي  اإلماراتي  األميركي 
أبوظبي  واتهم  أيــضــا«.  لم تنجح  لكنها 
بأنها »جزء من مشكلة التوتر باملنطقة«.

وفــي وقــت سابق، وّجــه عــدد من أعضاء 
ــي انـــــتـــــقـــــادات حـــــادة  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ ــان الـ ــ ــرملـ ــ ــبـ ــ الـ
ــر تـــقـــاريـــر  ــلـــى خــلــفــيــة نـــشـ ألبــــوظــــبــــي عـ
ــزب »الـــعـــمـــال  ــ ــا مــســلــحــي حــ ــمـــهـ عــــن دعـ
الكردستاني« في شمال العراق، تحديدًا 
ــيــــل. وآخـــر  شـــرقـــي دهـــــوك وشـــمـــالـــي أربــ
هذه االنتقادات جاءت على لسان عضو 
البرملان  فــي  الخارجية  الــعــالقــات  لجنة 
ــارات  مــخــتــار املـــوســـوي، الـــذي اتــهــم اإلمــ
حــزب  مــتــواصــل ملسلحي  »دعـــم  بتقديم 
بــات يؤثر  الــعــراق، بما  الــعــمــال شمالي 
عــلــى أمـــن الــعــراق واســـتـــقـــراره«. واعتبر 
أن »األجـــنـــدة اإلمــاراتــيــة الــحــالــيــة باتت 
تــهــدد أمـــن واســتــقــرار الـــعـــراق مــن خــالل 
هذا الدعم الذي تقدمه أبوظبي ملسلحي 
الــــحــــزب، املــــوجــــود بــشــكــل غـــيـــر شــرعــي 
داخل األراضي العراقية، نكاية بتركيا«.

ــــدوره، رأى الــخــبــيــر مــحــمــد الــتــمــيــمــي،  بــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  »الــ ـــ فــــي حــــديــــث لــ
»مــــحــــاوالت االســـتـــقـــطـــاب الـــتـــي أعــقــبــت 
األزمة الخليجية لم تتوقف على العراق، 
بــــل شــمــلــت مــخــتــلــف دول املــنــطــقــة فــي 
لكسب حلفاء  إمــاراتــي سعودي  مسعى 
في الخطوات التصعيدية ضد قطر. لكن 
لــلــعــراق، فــقــد جـــرت مــحــاوالت  بالنسبة 
تـــتـــجـــاوز مــســألــة الــحــكــومــة فـــي بــغــداد 
 عن 

ً
ومــنــهــا مــع إقــلــيــم كــردســتــان، فــضــال

ــاب وإعــالمــيــني وحتى على 
ّ
كــت استمالة 

في  تنشط  الــتــي  الشخصيات  مــســتــوى 
مـــجـــال الــتــحــلــيــل الــســيــاســي لـــأحـــداث، 

ونجحت نوعا ما«.

Friday 13 November 2020 Friday 13 November 2020
الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة

  شرق
      غرب

موفد ماكرون: لإلسراع 
بتشكيل حكومة لبنانية

بــاشــر املـــوفـــد الــرئــاســي الــفــرنــســي 
ــــل، أمــس  إلـــى لــبــنــان، بــاتــريــك دوريـ
اتــــه فــــي الـــعـــاصـــمـــة بــــيــــروت،  ــاء ــقــ لــ
ــراع بــتــشــكــيــل  ــ ــــإلسـ ــي مـــحـــاولـــة لـ فــ
ــف 

ّ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة، الـــتـــي كــل

»املستقبل« سعد  تيار  رئيس  بها 
الـــحـــريـــري. والــتــقــى دوريــــــل، الـــذي 
الرئيس  مستشار  منصب  يشغل 
الشرق  لشؤون  ماكرون  إيمانويل 
األدنـــى، أمـــس، رئــيــس الجمهورية 
مــيــشــال عـــون )الــــصــــورة( ورئــيــس 
الـــبـــرملـــان نــبــيــه بــــــري، مــــحــــذرًا مــن 
دقــة وخــطــورة األزمـــة االقتصادية 
فــي لــبــنــان، وضــــرورة اإلســــراع في 
تــشــكــيــل حــكــومــة كـــفـــوءة ملــبــاشــرة 

اإلصالحات.
)العربي الجديد(

»داعش« يتبنى اعتداء 
جدة

تــــبــــنــــى تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــش« أمــــس 
ناسفة  بعبوة  االعــتــداء  الخميس، 
عـــلـــى مـــقـــبـــرة لــغــيــر املــســلــمــني فــي 
ــع  ــ ــة، أوقـ ــوديــ ــعــ ــســ مـــديـــنـــة جـــــــّدة الــ
جريحني، خالل إحياء دبلوماسيني 
أوروبيني ذكرى اتفاق الهدنة عام 
بــيــان  فـــي  1918. وقـــــال »داعــــــــش«، 
نـــشـــرتـــه حـــســـابـــات مــتــطــرفــة عــلــى 
تطبيق »تلغرام »، إن »مفرزة أمنية 
من جنود الخالفة تمكنت من زرع 
عبوة ناسفة في مقبرة الخواجات 
فــــي حــــي الـــبـــلـــد فــــي مـــديـــنـــة جــــدة« 
األربــعــاء، مضيفا أنــه »بعد تجّمع 
عدد من قناصل« الدول األوروبية، 
»فّجرها املجاهدون عليهم، ما أدى 

إلصابة عدد منهم«.
)فرانس برس(

إطالق نار على السفارة 
السعودية في الهاي

أعــلــنــت الــشــرطــة الــهــولــنــديــة أمــس 
عــــدة  رصــــــاصــــــات  أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ
السفارة  أمــس على  أطلقت صباح 
الـــســـعـــوديـــة فــــي الهـــــــاي مــــن دون 
وقــــــوع إصـــــابـــــات، مـــوضـــحـــة أنــهــا 
فــتــحــت تــحــقــيــقــا فـــي الــــحــــادث. من 
السعودية  السفارة  أكــدت  جهتها، 
أن أيا من العاملني فيها لم يصب 
خالل إطالق النار، معربة عن إدانة 
»االعتداء  لهذا  السعودية  حكومة 
ــعـــوديـــني  ــة »الـــسـ ــ ــيـ ــ ــــان«، داعـ ــبـ ــ ــــجـ الـ
ــدا لـــرفـــع  ــنــ ــولــ ــي هــ ــ املــــتــــواجــــديــــن فـ

الحيطة والحذر«.
)فرانس برس(

استقالة وزير الداخلية 
األردني 

قّدم وزير الداخلية األردني توفيق 
الحالملة، أمس الخميس، استقالته، 
ــر املــســلــحــة  ــاهــ ــظــ عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة املــ
الــتــي رافــقــت إعـــالن نتائج مجلس 
الـــنـــواب األردنـــــي، فــي االنــتــخــابــات 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــــي جـــــــرت الـــــثـــــالثـــــاء املـ ــتـ ــ الـ
وأعلن رئيس الوزراء األردني بشر 
الــخــصــاونــة )الـــصـــورة(، فــي بــيــان، 
اســتــقــالــة الــحــالملــة، الــتــي قـــال إنها 
ــن مــنــطــلــق املـــســـؤولـــّيـــة  ــ جــــــاءت »مـ
ــّيـــة«، مــؤكــدًا أن حكومته »لــن  األدبـ
تتهاون في تطبيق القانون بشأن 

املخالفات املؤسفة«.
)العربي الجديد(

خبيرة أممية تدعو 
إلنهاء حصار قطر 

ــبـــرت الـــخـــبـــيـــرة املــســتــقــلــة فــي  ــتـ اعـ
األمــم املتحدة، إلينا دوهــان، أمس 
 إجــــــراءات املــقــاطــعــة 

ّ
الــخــمــيــس، أن

التي اتخذتها السعودية واإلمارات 
ل 

ّ
والبحرين ومصر ضد قطر، تمث

داعية  اإلنسان«،  لحقوق  »انتهاكا 
إلــــى رفــعــهــا. ورأت دوهــــــان، وهــي 
ـــم املـــتـــحـــدة الـــخـــاصـــة  ـــ ــّررة األمـ ــ ــقـ ــ مـ
بتقييم تأثير املقاطعة على حقوق 
اإلنــســان، أن »أي إجـــراءات أحادية 
ــيـــة، إذا  ــانـــب هــــي غـــيـــر قـــانـــونـ الـــجـ
كانت لها آثــار سلبية على حقوق 

اإلنسان والحريات األساسية«.
)فرانس برس(

محادثات ليبيا
توافقات سياسية 

مهددة
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اجتماعات سرت وتونس 
تدفع الحلول ومخاوف 

من تحركات للمليشيات



كشف تقرير 
محكمة 

المحاسبات 
في تونس 

حول االنتخابات 
التشريعية 

والرئاسية األخيرة 
عن مخالفات 

لبعض األحزاب 
والمرشحين، وال 

سيما الحصول 
على تمويالت 
خارجية. وعزّز 

التقرير المخاوف 
من تأثير تدخل 
أطراف خارجية 

في المشهد 
السياسي، لتبدي 

بعض األحزاب 
خشيتها من هذه 

التجاوزات

املشهد في  وأنــقــرة  مــن موسكو  كــل  تتصدر 
ــق بــإقــلــيــم نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ بعد 

ّ
مـــا يــتــعــل

تــوقــيــع اتـــفـــاق وقـــف الــقــتــال، مــســاء اإلثــنــني-
وأرمينيا.  وأذربــيــجــان  روسيا  بني  الثالثاء، 
األتــراك  املسؤولني  تصريحات  تشير  وفيما 
 بالدهم ستشارك مع روسيا في قوة 

ّ
إلى أن

االتفاق،  وتطبيق  سير  ملراقبة  السالم  حفظ 
أكــدت موسكو، أمــس، أن هــذه القوة ستكون 
روسية فقط. وقال املتحدث باسم الكرملني، 
 قوات حفظ السالم في 

ّ
دميتري بيسكوف، إن

 التنسيق 
ّ
إقليم كاراباخ ستكون روسية، وإن

أذربيجان.  في  تركيا سيكون عبر مركز  مع 
ــال بــيــســكــوف، فــي تــصــريــح نقلته وكــالــة  وقــ
»نـــوفـــوســـتـــي« أمـــــس، ردًا عــلــى تــصــريــحــات 
أنقرة بشأن مشاركة قوات تركية في عمليات 
السالم في كــارابــاخ: »يمكننا أن نفترض أن 
هــنــاك بــعــض االخــتــالفــات فــي الــفــهــم... قــوات 
حفظ السالم هي الجيش الروسي املنتشر في 
)األذربيجاني  الطرفني  بني  التماس  منطقة 
واألرمــــنــــي(، وســيــكــون الــتــفــاعــل مــع الجيش 

التركي في إطار مركز للمراقبة على أراضي 
أذربــيــجــان«. وشـــدد على أن »هـــذا املــوضــوع 
 موسكو أكــدت أكثر 

ّ
لم يناقش«. وأضــاف أن

من مرة أن مشاركة قوات تركية في عمليات 
الــســالم فــي كــارابــاخ، »ليست فقط موضوعا 
للنقاش بني موسكو وأنقرة، بل يجب أن يتم 
االتفاق عليها من قبل أرمينيا وأذربيجان«. 
بدوره، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي 
 املـــراقـــبـــني 

ّ
ــــس، أن الفــــــــروف، فــــي تـــصـــريـــح أمــ

ــراك لــن يــكــونــوا مــوجــوديــن فــي كــارابــاخ،  األتــ
الــروس واألتـــراك سيكون  املراقبني  وأن عمل 

عن بعد باستخدام الطائرات املسيرة.
وأمــــس، أكـــد وزيـــر الـــدفـــاع الــتــركــي خلوصي 
أكـــــار، خــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا فـــي مــقــر الــبــرملــان 
 تركيا ستشارك 

ّ
التركي بالعاصمة أنقرة، أن

الــســالم املشتركة ملراقبة سير  فــي قــوة حفظ 
وتطبيق االتفاق.

ويــــزور وفـــد روســــي، الــيــوم الــجــمــعــة، تركيا 
للبحث في وقف إطالق النار في كاراباخ. إذ 
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاووش 
أوغلو، أمــس، أن وفــدًا روسيا سيصل اليوم 
إلــــى تــركــيــا لــلــبــحــث فـــي املـــراقـــبـــة املــشــتــركــة 
لوقف إطالق النار في ناغورنو كاراباخ من 
قبل موسكو وأنقرة. واالتفاق املبرم اإلثنني 
بــني أذربــيــجــان وأرمينيا بــرعــايــة روســيــا ال 
يأتي على ذكر أي دور تركي في تنفيذ وقف 
تؤكد  باكو،  أنقرة، حليفة  لكن  النار.  إطــالق 
ومساء  تطبيقه.  موسكو  مــع  ستراقب  أنها 
األربعاء وقع وزيرا الدفاع الروسي والتركي 
مذكرة حول تشكيل مركز مراقبة مشترك في 
افتراضي، وفقا ألنقرة. وقــال جاووش  حفل 
أوغلو خالل مؤتمر صحافي في باكو أمس، 
نــقــلــتــه قـــنـــوات الــتــلــفــزة الــتــركــيــة: »سنبحث 
املركز املشترك ملراقبة وقف  في طريقة عمل 

إطالق النار مع الوفد الروسي الذي سيزور 
تركيا الجمعة«. وأضــاف »ستضطلع تركيا 
ــا« فـــي هــــذا املــركــز  ــيـ ــالـــدور نــفــســه مـــع روسـ بـ
الــــذي ســيــكــلــف بــمــراقــبــة خـــروقـــات محتملة 
لــوقــف إطـــالق الــنــار »بـــرًا وجـــوًا«. وقـــال: »من 
خالل املركز ستتم مراقبة املنطقة بالطائرات 
املسيرة، وستتخذ كافة التدابير الالزمة ملنع 
املركز  لالتفاق«. وسيقام  انتهاك  أي  حــدوث 
في موقع تختاره أذربيجان، وفقا للسلطات 
ــلـــو أرمــيــنــيــا  ــاووش أوغـ ــ ــذر جــ ــ الــتــركــيــة. وحـ
: »اتــفــاق كــارابــاخ يحمل توقيع رئيس 

ً
قــائــال

وزراء أرمــيــنــيــا، وبــالــتــالــي فــهــو مــلــزم لــهــذا 
وقف  انتهكوا  إذا  الثمن  وسيدفعون  البلد، 

إطالق النار«.
األرمينية،  الدفاع  وزارة  أعلنت  جهتها،  من 

أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــنــطــقــة حـــظـــر جـــــوي فــي 
أرمينيا وإقليم ناغورنو كاراباخ باستثناء 
ــة، بـــحـــســـب مــــا قــالــت  ــكـــريـ الــــطــــائــــرات الـــعـــسـ
وكــــالــــة إنـــتـــرفـــاكـــس الــــروســــيــــة. ويــــأتــــي ذلـــك 
ــيـــا عــلــى  ــنـ ــيـ فـــيـــمـــا تــــواصــــل الـــتـــوتـــر فــــي أرمـ
ــتـــراضـــات واالحـــتـــجـــاجـــات على  خــلــفــيــة االعـ
األرمينية، أمس،  السلطات  االتفاق. وأوقفت 
املفترض  لدورهم  املعارضة  قــادة  عشرة من 
فـــي االحـــتـــجـــاجـــات الــعــنــيــفــة الـــتـــي انــدلــعــت 
ــقــل املــعــارضــون، 

ُ
عــقــب تــوقــيــع االتـــفـــاق. واعــت

قــادة في حزبي »أرمينيا املزدهرة«  وبينهم 
و»االتــحــاد الــثــوري األرمــنــي«، حسب مكتب 
املدعي العام، بتهمة »التنظيم غير القانوني 

الضطرابات جماعية عنيفة«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

أمين العاصي

مــن شخصيات كردية  الــدعــوات  تنقطع  لــم 
ــع الــجــانــب  ــة فـــاعـــلـــة لــفــتــح حــــــوار مــ ــوريــ ســ
إلــى تنامي  الــذي ينظر بقلق كبير  التركي، 
القوة العسكرية ألطراف كردية في الشمال 
الــشــرقــي مـــن ســـوريـــة بــدعــم أمــيــركــي. وهــو 
أنــقــرة خــطــرًا داهــمــا على أمنها  مــا تعتبره 
ــل تـــلـــكـــؤ حـــزب  ــ ــي ظـ ــ الــــقــــومــــي، ال ســـيـــمـــا فـ
»االتحاد الديمقراطي«، املهيمن على »قوات 
تسيطر  التي  )قسد(  الديمقراطية«  سورية 
ــلـــى جــــل شــــرقــــي الـــــفـــــرات، فــــي إعـــــــالن فــك  عـ
الكردستاني«،  »العمال  االرتــبــاط مع حــزب 

ف في تركيا وفي دول أخرى في خانة 
ّ
املصن

التنظيمات اإلرهابية.
وأبـــــــــــدى زعـــــيـــــم »قـــــــســـــــد«، مــــظــــلــــوم عــــبــــدي، 
استعداده إلجــراء محادثات سالم مع تركيا 
»مـــن دون أي شـــروط مــســبــقــة«، مضيفا، في 
ــام، أنــه  ــشــرت قــبــل أيــ

ُ
تــصــريــحــات صحافية ن

»يمكن أن يثبت الرئيس رجب طيب أردوغان 
أنه أكثر استعدادًا للسالم مع أكراد سورية«. 
ولفت عبدي إلى أنه ربما يفكر في التوسط 
بــني تــركــيــا وحــــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، 
لــإلرهــاب،  لوائحها  على  تركيا  الــذي تضعه 
لكنه اشترط »أن تتصرف أنقرة بحسن نّية«، 
مشيرًا إلى أن الواليات املتحدة حريصة على 

الوساطة في السالم بينهم وبني تركيا.
وهذه ليست املرة األولى التي يبدي عبدي 
التركي،  الجانب  مع  في حــوار  رغبته  فيها 
الـــــذي يــنــظــر بــقــلــق كــبــيــر إلــــى تــنــامــي قــوة 
»قسد« في الشمال الشرقي من سورية، ألن 
»وحــــدات حماية الــشــعــب« الــكــرديــة، الـــذراع 
الديمقراطي«،  »االتــحــاد  لــحــزب  العسكرية 
أنها نسخة سورية  إليها على  الــذي ينظر 
من حزب »العمال«، هي املتحكمة في »قسد« 
لجهتي القيادة والتوجيه. وتسيطر »قسد« 
ــفــــرات، وهــو  عــلــى مــجــمــل مــنــطــقــة شـــرقـــي الــ
مــا يــدفــع الــجــانــب الــتــركــي إلـــى الــتــشــدد في 
التعامل معها، في ظل اتهامات بأن قياديني 
ـــن »الــــعــــمــــال الـــكـــردســـتـــانـــي«  ــر مــ ــنــــاصــ وعــ
يتخذون مــن هــذه الــقــوات غــطــاء، لالنتشار 

في الشمال الشرقي من سورية.
ولكن أنقرة منفتحة على »املجلس الوطني 
ــــذي شــــرع مــنــذ إبــريــل/نــيــســان  ــكــــردي« الـ الــ
املاضي في حــوار، يكاد يرقى إلى مستوى 
ــاد الــديــمــقــراطــي«،  املـــفـــاوضـــات مـــع »االتــــحــ
الــذاتــيــة في  وأحــــزاب أخـــرى تشكل »اإلدارة 

لتشكيل مرجعية  شــمــال شــرقــي ســـوريـــة«، 
سياسية كردية واحدة في سورية والتشارك 
في إدارة شرقي الفرات. ولكن الحوار تعثر 
بسبب رفــض »االتــحــاد الديمقراطي« حتى 
اللحظة، فــك االرتــبــاط مــع »الــعــمــال« وطــرد 

عناصر األخير من سورية.
في هذا السياق، قال عضو الهيئة الرئاسية 
العام  املنسق  الــكــردي«،  الوطني  »املجلس  لـ
ــة »اإلصــــــــــالح الــــــكــــــردي«، فــيــصــل  ــركــ فــــي حــ
إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  يوسف، 
وعدم  الجوار  حسن  أهمية  »يؤكد  املجلس 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة«. وأضـــاف: 
»نحن مهتمون بالوضع السوري وتحييده 
العالقة  اإلقليمية وتحسني  التجاذبات  من 
مع دول الجوار ومنها تركيا التي تجمعنا 
مــعــهــا حــــــدود طـــويـــلـــة وتــــتــــوزع الـــعـــائـــالت 
عــلــى جــانــبــي الـــحـــدود، وال شــك أن تحسني 
الــعــالقــات معها يــخــدم مــصــالــح الــســوريــني 

عموما«.
ــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ــ ــــوريـ ــلـــس سـ وكـــــــان »مـــجـ
)مـــــســـــد(، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر بـــمـــثـــابـــة الـــجـــنـــاح 
»قسد«، قد أبدى هو اآلخر رغبة  السياسي لـ
فــي الـــحـــوار مــع املــعــارضــة الــســوريــة. ولكن 
االئتالف الوطني السوري يربط بني خروج 
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« مـــن ســـوريـــة وبــني 
الجلوس على طاولة التفاوض، بينما قالت 

إلهام  »مسد«  في  التنفيذية  الهيئة  رئيسة 
أحمد، أخيرًا، إن »تركيا تتحكم في قرارات 
االئــتــالف وتمنع الــحــوار مــع مسد واإلدارة 

الذاتية«.
ويرجح مراقبون أال تستجيب أنقرة لدعوة 
عــبــدي فــتــح حــــوار عــلــنــي مــعــهــا، خصوصا 
فــي ظــل تعثر املــفــاوضــات بــني أكبر كيانني 
ــة بــســبــب  ــ ــوريـ ــ ــي سـ ــ ــــني فـ ــرديـ ــ ــيـــني كـ ــيـــاسـ سـ
عــقــدة حــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«. ورأى 
املــحــلــل الــســيــاســي الــتــركــي فــــراس رضــــوان 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  أوغــــلــــو، فـــي حـــديـــث لـ
للدعوة  يستجيب  »لــن  التركي  الجانب  أن 
ألسباب عــدة«، مضيفا أن »األزمــة السورية 
 عن كون مظلوم عبدي 

ً
لم تحل بعد، فضال

تركيا،  فــي  البرتقالية  الــالئــحــة  على  نفسه 
لــلــعــدالــة«. ومــضــى بالقول:  أنــه مطلوب  أي 
كامل  السياسي بشكل  الفكر  تغيير  »يجب 
لــلــمــســيــطــريــن عـــلـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 
سورية، وال سيما لجهة التفكير في تقسيم 
سورية ومعاداة تركيا. وربما ستكون هناك 
استجابة اســتــخــبــاراتــيــة، ولــكــن الــطــريــق ال 

 أمام االستجابة السياسية«.
ً
يزال طويال

وفـــي الــســيــاق، أكـــدت مــصــادر كــرديــة مطلعة 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األكــــــراد الــســوريــني  لــــ
»يشعرون بأن حزب العمال تحّول إلى عبء 
كبير عليهم«، مشيرة إلى أن هناك محاوالت 
لتقليص نفوذ هذا الحزب استجابة ملطالب 
أميركية، ولتفادي أي مخاطر على مكتسبات 
السنوات  فــي ســوريــة، خــالل  حصلوا عليها 
للمناطق  الــذاتــيــة  اإلدارة  وأبــرزهــا  األخــيــرة، 

التي يسيطرون عليها«.
ويـــعـــد الـــعـــرب غــالــبــيــة الـــســـكـــان فـــي منطقة 
شرقي نهر الفرات، ولكن سيطرة األكراد على 

»قسد« سمح لهم بالتفرد في إدارة املنطقة.

45
سياسة

موسكو: قوات حفظ السالم في كاراباخ روسيةتقارب تركيا وأكراد سورية ينتظر حل عقدة »العمال«

رصدت املحكمة صفحات لإلشهار السياسي 
بها،  الــخــارج بمبالغ غير مصرح  ممولة من 
وذكــرت  أجنبية،  حسابات  مــن  مقابلها  ُدفـــع 
»النهضة«  أحــزاب  تخص  مخالفات  املحكمة 
و»قـــلـــب تـــونـــس« و»تـــحـــيـــا تـــونـــس« و»آفـــــاق 

تونس« وقائمات مستقلة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، قـــالـــت رئــيــســة الــحــزب 
ــــوري الــــحــــر« عـــبـــيـــر مــــوســــي، خـــالل  ــتـ ــ ــــدسـ »الـ

زوجته في الخارج وهو حساب غير مصرح 
به لدى البنك املركزي.

مـــن جــهــة أخــــــرى، بــّيــنــت املــحــكــمــة مـــن خــالل 
فحص محاضر هيئة االنتخابات أن املرشح 
ــابـــات الـــرئـــاســـيـــة يــــوســــف الـــشـــاهـــد  ــتـــخـ لـــالنـ
)رئــيــس الــحــكــومــة األســبــق( استعمل مـــوارد 
اإلدارة العمومية أثناء قيامه بأنشطة حملته 
االنتخابية، وهو ما نفاه الشاهد في رده. كما 

جلسة عامة برملانية بحضور محافظ البنك 
تمويالت  بتلقي  اتهامها  على  ردًا  املــركــزي، 
مــشــبــوهــة مـــن اإلمــــــارات والــســعــوديــة، »إنــهــا 
اتصلت بالبنك املركزي وأعلمته بأن حزبها 
ال عالقات خارجية له وال تمويالت أجنبية... 
وإذا حدث أي شيء من هذا القبيل رغما عن 
إرادتــنــا ألننا ال نتحّكم في من يرسل أمــوااًل 
ال  ألنــنــا  املــســؤولــيــة...  نتحّمل  فــال  لحسابنا 

نــتــحــّكــم فــي مــن يــضــخ أمـــــوااًل لــرصــيــدنــا وال 
نعلم مصدرها«، مشيرة إلى أنه ليس لديها 
هيئة  تطالب  لذلك  وللتتبع،  للتثبت  وسيلة 
الــتــحــالــيــل املــالــيــة والــبــنــك املـــركـــزي بــالــقــيــام 
بـــــدورهـــــمـــــا. واعــــتــــبــــر نــــشــــطــــاء ســـيـــاســـيـــون 
ومــدونــون أن زلــة لــســان مــوســي أوقــعــت بها 
وكــشــفــت عـــن تــلــقــيــهــا أمـــــــوااًل مــشــبــوهــة في 
تمويالت  مــن  للتنصل  مقنعة  غير  مــحــاولــة 

مــــوجــــودة فــــي حـــســـابـــات حـــزبـــهـــا، عـــلـــى حــد 
تعبيرهم.

وقال األمني العام لحزب »التيار الديمقراطي«، 
الوزير السابق غازي الشواشي، في تصريح 
ــقـــريـــر مــحــكــمــة  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن »تـ لــــ
الرئاسية  االنتخابات  أن  كشف  املحاسبات 
جدًا  خطيرة  إخـــالالت  شابتها  والتشريعية 
تتعلق بشبهات جدية لتمويالت أجنبية من 
بــعــض املــرشــحــني فــي الــرئــاســيــة وتــمــويــالت 
من مصادر مجهولة، واستعمال للجمعيات 
الخيرية وتــوظــيــف لــوســائــل، وهــو مــا يمس 
بــشــفــافــيــة االنـــتـــخـــابـــات ونـــزاهـــتـــهـــا وتــكــافــؤ 
ــد الـــشـــواشـــي أن  ــ الـــفـــرص فـــي الـــتـــرشـــح«. وأكـ
ــة  ــــزب الــتــيــار الــديــمــقــراطــي بـــصـــدد دراســ »حـ
وسيلجأ  املحاسبات  محكمة  لتقرير  معّمقة 
لـــلـــقـــضـــاء حـــــــول االنــــتــــهــــاكــــات واإلخــــــــــالالت 
أمــوال  متلقي  عقوبة  تصل  حيث  الــخــطــيــرة، 
ــــى خــمــس  ــابـــات إلـ ــتـــخـ أجــنــبــيــة لــتــمــويــل االنـ

سنوات سجنا وهي عقوبة صارمة«.
ولفت الشواشي إلى أن »الفرصة سانحة اليوم 
باالنتخابات  املتالعبني  أيــدي  على  للضرب 
الــتــي مــســت نــزاهــتــهــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن »هــذه 
األطراف معلومة، فمنها من تساند الحكومة 
ــل الــبــرملــان وتسعى  ولــديــهــا كــتــل كــبــيــرة داخـ
 أن تقوم 

ً
للتمكن داخل مفاصل الدولة«، آمال

محكمة املحاسبات بإحالة امللفات والقضايا 
بــدوره  القضاء  يقوم  وأن  العمومية  للنيابة 
يتحّمل  حتى  الــالزمــة  بالسرعة  فيها  بالبت 
كل طرف مسؤوليته. وأضاف »إذا رغبنا في 
وانتخابات  حقيقية  لديمقراطية  التأسيس 
نــزيــهــة وشـــفـــافـــة، يــجــب قــطــع الـــطـــريـــق أمـــام 
ــه نـــّيـــة الســتــعــمــال املـــــال الــســيــاســي  ــن لـ ــل مـ كـ
وتوظيف اإلعالم واستعمال جمعيات العمل 
الديمقراطية  تضرب  وسائل  وهــي  الخيري، 
فـــي الــصــمــيــم وتــعــطــل املـــســـار الــديــمــقــراطــي 
وتجعل من ديمقراطيتنا ديمقراطية واجهة 

فقط من دون مضمون«.
مــن جــهــتــه، اعــتــبــر الــقــيــادي الــبــارز فــي حــزب 
الــوريــمــي، فــي تصريح  »الــنــهــضــة«، العجمي 
الصادرة  »االتهامات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
خـــصـــوم  أو  ــافـــســـني  ــنـ مـ أو  ــارضــــني  ــعــ مــ عـــــن 
أمــوال من أطــراف  سياسيني للنهضة بتلقي 
وجــهــات أجنبية مــــردودة عــلــى أصــحــابــهــا«. 
 »لسنا محل شبهة أو إدانة وكل 

ً
وتابع قائال

معامالتنا شفافة، ونحن حزب قانوني يقّدم 
ويقّدم  وبرامجه  أنشطته  عــن  دوريـــة  تقارير 
ملــصــالــح الـــدولـــة كـــل الــبــيــانــات املــطــلــوبــة في 
املعمول  اإلجـــراءات  ووفــق  القانونية  آجالها 

بها«.
وأضـــــــــاف الــــوريــــمــــي أن »مــــيــــزانــــيــــة الـــحـــزب 
السنوية معلنة ومواردها معلومة ومصرح 
بها وأبواب صرفها ومجاالت إنفاقها محددة 
الــدولــة بما  بدقة، ونحن نتعاون مع هيئات 
فــيــهــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات 
املالية  الــجــهــويــة ومــصــالــح وزارة  وفــروعــهــا 
والهيئات الرقابية، كما يصرح قادة الحركة 
ووزراؤها ونوابها بممتلكاتهم وفق القانون 
أمــــــام هــيــئــة مـــكـــافـــحـــة الـــفـــســـاد والـــتـــصـــريـــح 
باملمتلكات«. وإذ أكد احترام قانون األحزاب، 
أعلن »أننا نحتفظ ألنفسنا بحق مقاضاة من 
يفتري علينا ويدعي بالباطل«، مشددًا على 
أن »مكتب الشؤون القانونية التابع للحركة 
يعكف على دراسة إمكانية مقاضاة املفترين 
وهو ينتظر فقط اإلذن من القيادة السياسية 
للشروع في إجراءات التتّبع«. وتابع: »ندعو 
في حركة النهضة جميع األطراف إلى النزاهة 
ــد مـــن الــشــفــافــيــة«،  ــزيــ ــانـــون واملــ ــقـ والــــتــــزام الـ
أن يكون صــراع  »الــصــراع ينبغي  أن  معتبرًا 
بـــرامـــج والــتــنــافــس يــحــســم بــالــصــنــدوق، أمــا 
تفسير بعض األطــراف لهزائمهم وخيباتهم 
االنتخابية بأن النهضة لها إمكانيات مادية 
أكبر منهم، فهذا هروب من مواجهة الحقيقة 

واالعتراف بالفشل«.

متابعةإضاءة

يرجح مراقبون أال 
تستجيب أنقرة لدعوة 

عبدي فتح حوار معها

التمويل األجنبي يهدد الديمقراطية

دعت جمعية القضاة التونسيين، أمس الخميس، النيابة العامة للقضاء 
»الجّدية  التحقيقات  إجــراء  إلى  المالي  القضائي  والقطب  العدلي 
والالزمة« بخصوص الجرائم االنتخابية الواردة بتقرير محكمة المحاسبات 
حول انتخابات 2019، خصوصًا حول التمويالت األجنبية لالنتخابات الرئاسية 
والتشريعية. وشّددت، في بيان، على ضرورة التحقيق حول التصاريح 
بالشبهات بشأن التمويل األجنبي الواردة بالتقرير، ضمانًا للمساءلة والحّد 

من اإلفالت من العقاب.

دعوة لفتح تحقيق

تقرير

تونس ـ آدم يوسف

في  املحاسبات  تقرير محكمة  أعــاد 
تونس حول االنتخابات التشريعية 
والرئاسية للعام 2019، الجدل حول 
تــهــديــد املــــال الــســيــاســي والــتــمــويــل األجــنــبــي 
ــــزاب، لــلــمــســار الـــديـــمـــقـــراطـــي ولـــنـــزاهـــة  ــــأحـ لـ
تأثير تدخل  االنتخابات، وسط مخاوف من 
ــة فـــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي  ــيــ ــارجــ أطـــــــــراف خــ
التونسي. وذكر تقرير محكمة املحاسبات أن 
1159 قائمة من مجمل 1506 قوائم ترشحت 
بإيداع  قامت   2019 التشريعية  لالنتخابات 
ــــدى مـــصـــالـــح املــحــكــمــة  حــســابــاتــهــا املـــالـــيـــة لـ
فـــي اآلجـــــال الــقــانــونــيــة، مـــؤكـــدة أنــــه تـــم ختم 
التحقيق في شأن 203 قوائم من أجل إصدار 
أحـــكـــام لــفــرض غـــرامـــات مــالــيــة عــلــى الــقــوائــم 
عشر  قيمة  دفــع  خــالل  مــن  للقانون  املخالفة 
االنتخابية  للمساعدة  األقــصــى  املبلغ  مــرات 
ــة. وأكــــــــدت املـــحـــكـــمـــة وجـــــــود 400  ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
مرشح للبرملان ينتمون في الوقت نفسه إلى 
ينتج عنه  قد  مجالس تسيير جمعيات مما 
الجمعيات  عمل  تمويل  بــني  تــداخــل  مخاطر 

والعمل السياسي.
ــــن قـــويـــة  ــرائـ ــ كـــمـــا بـــّيـــنـــت املـــحـــكـــمـــة وجـــــــود قـ
ومــتــضــافــرة حـــول تــعــاقــد أشــخــاص وأحـــزاب 
ــفـــائـــدتـــهـــم مــع  ــبــــاشــــرة أو لـ ســــــــواء بـــصـــفـــة مــ
ــيـــد،  ــتـــأيـ ــيـــة بـــقـــصـــد كـــســـب الـ ــبـ ــنـ ــات أجـ ــ ــركـ ــ شـ
تتقاطع مدد تنفيذها مع الفترة االنتخابية، 
الفائزين  أحــد  جــانــب شبهة بخصوص  إلــى 
فــــي االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــــــذي انــتــفــع 
هامة  بمبالغ  تحويالت  وأصـــدر  بتحويالت 
وقام بعمليات سحب تزامنا مع االنتخابات. 
وجــــاء فــي الــتــقــريــر، أن املــرشــح لــالنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، زعــيــم حـــزب »قــلــب تــونــس« نبيل 
الـــقـــروي، شـــارك فــي عـــدد مــن أنــشــطــة جمعية 
برنامج  عبر  لها  روج  الــتــي  تــونــس«  »خليل 
وذكــر  الخاصة.  »نسمة«  قناة  فــي  تلفزيوني 
مــع شــركــة ضغط  الــقــروي تعامل  أن  التقرير 
أجنبية بمبلغ قيمته مليون دوالر تم تحويل 
دفعة منه تساوي 150 ألف دوالر من حساب 

رام اهلل ـ نائلة خليل

»الـــعـــربـــي  ـــ أكـــــــدت مــــصــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة لـ
الفلسطينية  السلطة  توقيع  الــجــديــد«، 
ــر عـــــــائـــــــدات الــــــضــــــرائــــــب، وهــــي  ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ فـ
الــخــطــوة الــتــي تــســبــق تــحــويــل عــائــدات 
الفلسطينية،  املــصــارف  إلـــى  الــضــرائــب 
فــي خطوة هــي األولـــى مــن نوعها، منذ 
مايو/  فــي  الفلسطينية  السلطة  إعــالن 
العالقات والتنسيق  املاضي، قطع  أيــار 
األمـــنـــي مـــع إســـرائـــيـــل. وأكـــــدت مــصــادر 
»العربي الجديد«، أنه  سياسية رفيعة، لـ
»لم يعد هناك ما يمنع استالم عائدات 
الضرائب )املقاصة( من إسرائيل«، وذلك 
بعد فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن 
بالرئاسة األميركية، إذ »لم تعد صفقة 
الـــقـــرن )خـــطـــة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
لتصفية القضية الفلسطينية( موجودة 
الــطــاولــة كما كــان يرغمنا دونــالــد  على 
ــوال الـــوقـــت«. وقـــال  تـــرامـــب عــلــى ذلـــك طــ
املصدر: »سنأخذ عائدات الضرائب اآلن 
دون أن ندفع أي ثمن سياسي كما كان 

يريد ترامب«.
وكانت القيادة الفلسطينية قد توصلت 
فـــي اجــتــمــاع ســابــق لــهــا إلــــى »ضــــرورة 
الـــنـــزول عـــن الــشــجــرة وتــبــريــد الــعــالقــة 
مــع إســرائــيــل«، وفــتــح حـــوار مــع اإلدارة 
فـــاز  ســــــواء  األزمـــــــــة،  إلدارة  ــيـــة  ــركـ ــيـ األمـ
الذي  بايدن  جو  منافسه  أو  بالرئاسة، 
للفلسطينيني.  وطمأنات  وعــودًا  أعطى 
وتـــرى الــقــيــادة أن أي حـــوار مــع اإلدارة 
 النظر 

ّ
األميركية بعد االنتخابات، بغض

عـــن الــفــائــز، مـــرهـــون بــتــبــريــد الــعــالقــات 
مــع إســرائــيــل والــنــزول عــن الــشــجــرة، أي 
ــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا  ــ ــقـ ــ ــعــــودة عـــن الـ الــ
ــد الــتــصــعــيــد  الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة ضـ
ــــي الـــســـيـــاســـي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــلــــي واألمـ ــيــ ــرائــ اإلســ
واملالي ضدها. وأكدت مصادر مصرفية 
الفلسطينية  السلطة  توقيع  متطابقة 

فواتير عائدات الضرائب يوم الخميس 
املاضي، وإرسالها إلى وزارة املالية في 

دولة االحتالل اإلسرائيلي.
وأكد الخبير االقتصادي جعفر صدقة، 
ــادرة الــقــيــادة  ــبـ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، مـ لـــ
املــالــيــة  وزارة  بــتــوجــيــه  الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــا  ــهـ ــالـ ــة وإرسـ ــقـــاصـ لــتــوقــيــع كـــشـــوف املـ
إلـــى اإلســرائــيــلــيــني كــمــا هــي الـــعـــادة في 
 
ً
نــهــايــة كــل شــهــر، وقـــد حــصــل ذلـــك فعال

بــــعــــد يـــومـــني  املــــــاضــــــي، أي  ــيـــس  ــمـ الـــخـ
فــقــط مــن يـــوم االقـــتـــراع فــي االنــتــخــابــات 
األميركية. ورأى صدقة أن »الكرة باتت 
اآلن في ملعب إسرائيل، التي لم تحّول 
ــة عـــلـــى األقــــــل حـــتـــى يـــــوم أمـــس  ــقـــاصـ املـ
)األربعاء(. وأوضح الخبير االقتصادي 
السلطة  الــتــي رفــضــت  األمــــوال  أن قيمة 
الفلسطينية استالمها منذ مايو/ أيار 
مــلــيــارات شيكل،  نــحــو 3  املــاضــي تبلغ 
أي 900 مليون دوالر، وهي عن األشهر 
يونيو/حزيران  منذ  املاضية  الخمسة 
وحتى أكتوبر/ تشرين األول املاضيني.

ــانـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــد نــشــرت  وكـ
تقريرًا عن عزم  املاضي،  أكتوبر   28 في 
القيادة الفلسطينية على تبريد العالقة 
مع إسرائيل في حال فوز أيٍّ من ترامب 
أو بايدن، للخروج من مأزقها السياسي 
واملـــالـــي، لــكــن فـــوز بــايــدن جــعــل الــقــيــادة 
الفلسطينية تتنفس الصعداء. وكشفت 
»العربي الجديد« عن وجود »وعود من 
بايدن، ترتبط بنقاط هامة، هي اعترافه 
 الــدولــتــني، وإعـــادة االتــصــاالت مع 

ّ
بــحــل

فــتــح مكتبها  وإعــــادة  الــتــحــريــر  منظمة 
القنصلية  فـــي واشــنــطــن وإلـــغـــاء دمــــج 
ــة فــي  ــيـ ــيـــركـ ــفـــارة األمـ ــالـــسـ ــة بـ ــيـ ــيـــركـ األمـ
القدس، وإعادة فتح القنصلية األميركية 
فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة«، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ــدات عــن  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــع املــ ــطــ ــن قــ ــ الـــــتـــــراجـــــع عــ
املساعدات  واستئناف  »أونـــروا«  وكالة 

للفلسطينيني.

السلطة الفلسطينية تمهد 
الستالم عائدات الضرائب

لّمحت موسي إلى 
تلقي حزبها تمويًال 

خارجيًا رغمًا عن إرادته

»النهضة«: نحن حزب 
قانوني يقّدم تقارير 

دورية عن أنشطته

يزور وفد روسي، اليوم، 
تركيا للبحث في وقف 

إطالق النار في إقليم 
كاراباخ. وفيما ستراقب 

أنقرة وموسكو تطبيق 
االتفاق، تبدو الصورة 

غير واضحة بشأن قوات 
حفظ السالم

في ظّل المساعي 
الكردية للحوار مع تركيا، 

ال تبدو أنقرة مستعدة 
للقبول بذلك، ما لم ُتتخذ 

خطوات محددة، ال 
سيما لجهة فك ارتباط 
»قسد« بـ»الكردستاني«

خاص خفايا االنتخابات التونسية: شبهات بتدخالت خارجية 
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108 وحدات استيطانية 
جديدة في القدس 

المحتلة 
صادقت بلدية االحتالل اإلسرائيلي 
فــي الــقــدس املحتلة عــلــى بــنــاء 108 
مستوطنة  في  استيطانية  وحــدات 
»رمــــــات شـــلـــومـــو«، شــمــالــي مــديــنــة 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، بــحــســب مـــا قالته 
ــة، أمـــس  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــبــــث اإلســ هـــيـــئـــة الــ
الخميس. من جهتها، قالت صحيفة 
»هـــآرتـــس« اإلســرائــيــلــيــة، أمــــس، إن 
إســـرائـــيـــل تــتــجــه لــلــمــصــادقــة عــلــى 
االستيطانية  الـــوحـــدات  آالف  بــنــاء 
الرئيس  قــبــل تنصيب  الــقــدس،  فــي 

األميركي املنتخب جو بايدن.
)األناضول(

سورية: تفجير عربة 
روسية في درعا

ــة عـــربـــة  ــفــ ــاســ ــوة نــ ــ ــبـ ــ ــدفــــت عـ ــهــ ــتــ اســ
روســيــة فــي درعـــا جــنــوبــي ســوريــة، 
أمس الخميس. وذكر موقع »تجمع 
أحرار حوران« ومواقع أخرى محلية 
أثـــنـــاء  انـــفـــجـــرت  نـــاســـفـــة   عــــبــــوة 

ّ
أن

ــة عــلــى طــريــق  ــيـ ــة روسـ ــرور مـــدرعـ ــ مـ
السهوة – املسيفرة شرقي درعا، ما 
لــتــضــرر اآللــيــة، مــن دون ورود  أدى 
معلومات عن وقوع خسائر بشرية. 
وفــي شمالي الــبــالد، تــبــادلــت قــوات 
القصف  املسلحة  والفصائل  النظام 
بــعــد ظــهــر أمـــس، عــلــى مــحــاور جبل 
الزاوية في ريف إدلب الجنوبي. كما 
الــســوري«  الوطني  »الجيش  تــبــادل 
و»قــســد« الــقــصــف املــدفــعــي فــي عــدة 

محاور بريف الرقة الشمالي.
)العربي الجديد(

واشنطن تؤكد دعمها 
لمحاسبة األسد

إلى  الجديد  األميركي  املبعوث  أكــد 
ســوريــة جــويــل ريــبــورن )الــصــورة(، 
هيئة  رئيس  مع  هاتفية  مكاملة  في 
الــتــفــاوض فــي املــعــارضــة الــســوريــة، 
أنس العبدة، دعم الواليات املتحدة 
ــلـــى مــحــاســبــة  ــة عـ لـــعـــمـــل املــــعــــارضــ
ــام الــــســــوري والـــــوصـــــول إلـــى  ــنـــظـ الـ
قــرار مجلس  حل سياسي بموجب 
ــــن رقــــم 2254، بــحــســب مـــا جــاء  األمـ
فــي تــغــريــدة عــلــى حــســاب الــســفــارة 
األمــيــركــيــة فــي ســـوريـــة. مــن جهته، 
ريبورن  أن  تغريدة  فــي  العبدة  أكــد 
شّدد »على ضرورة محاسبة األسد 

وأتباعه على جرائمهم«.
)العربي الجديد(

قتلى بتحطم مروحية 
لمراقبين دوليين في 

سيناء
أســفــر تــحــطــم مــروحــيــة تــابــعــة لقوة 
املـــراقـــبـــني الـــدولـــيـــني فـــي ســيــنــاء في 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، عــــن مــقــتــل  ــر، أمـ مـــصـ
ثمانية جنود من جنسيات مختلفة، 
وفق مصدر إسرائيلي. وقال املصدر 
 القتلى هم 

ّ
لوكالة »فرانس برس«، إن

وتشيكي،  وفرنسي  أميركيني  ستة 
وجميعهم أعضاء في القوة الدولية 
السالم  اتفاق  املكلفة مراقبة تطبيق 
املوقع في عام  بني مصر وإسرائيل 
1979. ولم يذكر املصدر اإلسرائيلي 
مــا إذا كـــان حـــادث تحطم املــروحــيــة 
نتيجة هجوم أم مجرد حادث عرضي.
)فرانس برس(

استكمال مباحثات رفع 
السودان من »قائمة 

اإلرهاب«

بــحــث املــبــعــوث األمــيــركــي الــخــاص 
ــــوث  إلـــــــــــى الـــــــــــســـــــــــودان دونـــــــــالـــــــــد بــ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، مــع  )الـــــــصـــــــورة(، أمــ
الــســودانــي  الــســيــادة  عضو مجلس 
ــــي، فـــي  ــــشـ ــايـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــن الـ ــــسـ ــد حـ ــمــ ــحــ مــ
الخرطوم استكمال رفع اسم البالد 
مـــن »قــائــمــة اإلرهـــــــاب«، وذلــــك وفــق 
أن  البيان  وأوضـــح  للمجلس.  بيان 
اللقاء تطرق إلى »ضرورة استكمال 
ــــودان مــن  ــســ ــ ــم الــ ــ ــع اســ ــ خــــطــــوات رفــ
الــدول الراعية لــإلرهــاب، بما  قائمة 
يسهم في دعم املشروعات التنموية 

واالقتصادية السودانية«.
)األناضول(
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الجيش اإلثيوبي يسيطر 
على غربي تيغراي

ــوزراء اإلثــيــوبــي أبــي  ــ ــاد رئــيــس الـ أفـ
)الـــصـــورة(، أمـــس الخميس،  أحــمــد 
بأن الجيش يلحق الهزائم بالقوات 
تــيــغــراي، متهما  إقــلــيــم  فــي  املحلية 
خـــصـــومـــه بـــارتـــكـــاب فـــظـــائـــع خـــالل 
ــي تــغــريــدة  ــبـــوع مـــن الـــقـــتـــال. وفــ أسـ
ــر«، كـــتـــب أبــــي:  ــتــ ــويــ عـــلـــى مـــوقـــع »تــ
»تــــم تــحــريــر املــنــطــقــة الــغــربــيــة من 
الجيش  »يــقــوم  مضيفا  تــيــغــراي«، 
وتوفير  اإلنسانية  املعونة  بتقديم 

الخدمات. ويقدم الطعام للناس«.
)رويترز(

الصين تنّدد باستقاالت 
نواب هونغ كونغ

اعــتــبــرت الـــصـــني، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــغ كــونــغ  ــونـ عـــبـــر مــكــتــب شــــــؤون هـ
ومـــاكـــاو فــي بــكــني، أن االســتــقــاالت 
لها  املــعــارضــني  للنواب  الجماعية 
ــــعــــًد »تـــحـــديـــا 

ُ
فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ، ت

املستعمرة  في  لسلطتها  صارخا« 
الــبــريــطــانــيــة الـــســـابـــقـــة. وكــــــان 15 
نــائــبــا قــد اســتــقــالــوا، أول مــن أمــس 
األربعاء، احتجاجا على قرار لجنة 
تشريعية رئيسية في الصني بعزل 
أربـــعـــة مـــن زمـــالئـــهـــم، مـــا جــعــل من 
لبكني.  مؤيدين  املجلس  فــي  تبقى 
وتــأتــي هـــذه االســتــقــاالت فــي وقــٍت 
تشتد فيه الضغوط على املعارضة 

في هونغ كونغ. 
)فرانس برس(

العقوبات على إيران 
ستستمر

ــيــــركــــي الـــخـــاص  أكـــــد املـــبـــعـــوث األمــ
لــــــشــــــؤون إيــــــــــــران إلــــــيــــــوت أبـــــرامـــــز 
)الــــــــصــــــــورة(، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أن 
ســيــاســة الــضــغــط بــالــعــقــوبــات على 
ــايـــدن  بـ جــــو  إدارة  ظــــل  فــــي  إيــــــــران 
ــد الـــرئـــيـــس  ــّهــ ــعــ ــمــــرة، رغـــــــم تــ ــتــ مــــســ
املتحدة  الــواليــات  بــإعــادة  املنتخب 
إلـــى االتــفــاق الـــنـــووي. وقـــال أبــرامــز 
إيــران  تستهدف  التي  العقوبات  إن 
بسبب انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان، 
الباليستية،  الــصــواريــخ  وبــرنــامــج 
ــلــــيــــمــــي ســتــســتــمــر.  ــا اإلقــ ــ ــــوذهـ ــفـ ــ ونـ
إلــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ بـ وتـــــابـــــع أن ذلــــــــك، 
مفتشي  قبل  مــن  املستمر  التدقيق 
األمم املتحدة والشركاء األميركيني 
ــــط، ســُيــبــقــي على  فــي الــشــرق األوسـ

هذا الضغط.
)أسوشييتد برس(

تركيا لطمأنة أميركا 
بشأن »أس 400«

الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
أكار، أمس الخميس، استعداد بالده 
لــلــواليــات  الفنية  املــخــاوف  لتبديد 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــتـــوافـــق  ــ ــــي مـ املــــتــــحــــدة فـ
مــقــاتــالت  مـــع   »400 »أس  مــنــظــومــة 
»أف 35«. جاء ذلك في كلمة ألقاها 
أكــار خالل مناقشة ميزانية وزارتــه 
لعام 2021، في مقر البرملان التركي 
بالعاصمة أنــقــرة. وأوضـــح أكــار أن 
تــركــيــا ســتــســتــخــدم مــنــظــومــة »أس 
400« مثلما يستخدم بعض أعضاء 
حلف شمال األطلسي منظومة »أس 

300« داخل نطاق الحلف.
)األناضول(

أفغانستان: مقتل زعيم 
حركة »أوزبكستان 

اإلسالمية«
األفـــغـــانـــيـــة،  الــــدفــــاع  وزارة  أعـــلـــنـــت 
حركة  زعــيــم  مقتل  الخميس،  أمــس 
ــان اإلســــالمــــيــــة« عــزيــز  ــتــ ــكــــســ »أوزبــ
ــــي مـــنـــطـــقـــة ســـعـــيـــد غـــول  ــــداش فـ ــلـ ــ يـ
بــــمــــديــــريــــة غـــــــورمـــــــاش فــــــي إقـــلـــيـــم 
ــالــــي أفــــغــــانــــســــتــــان.  ــمــ فـــــــاريـــــــاب، شــ
صــيــب 

ُ
وأضـــافـــت أن نــجــلــه حــكــمــت أ

بـــجـــروح، مــوضــحــة أن يــلــداش كــان 
ــوات  ــقــ ــد الــ ــ يـــخـــطـــط لـــلـــعـــمـــلـــيـــات ضـ
األفـــغـــانـــيـــة فـــي الـــشـــمـــال األفـــغـــانـــي. 
وعزيز يلداش نجل مؤسس الحركة 
طــاهــر يــلــداش، الـــذي قــتــل فــي غــارة 
أميركية، شمال غربي باكستان، في 

عام 2009.
)العربي الجديد(

زادت موسكو نفوذها 
في السودان وجمهورية 

أفريقيا الوسطى

السيسي: القاهرة 
اتفقت مع أثينا على 

التصدي ألي تهديد

يمكن أن يثير االتفاق 
حفيظة بعض القوى 

اإلقليمية

زيارة السيسي جزء 
من تكريس التحالف 

المضاد ألردوغان

قاعدة روسية 
في السودان

سامر إلياس

في مؤشٍر جديد إلى نّية روسيا 
تـــكـــثـــيـــف وجــــــودهــــــا الـــعـــســـكـــري 
والــســيــاســي فـــي املـــيـــاه الــدافــئــة، 
ــيـــــرًا عــن  كـــشـــفـــت الـــحـــكـــومـــة الــــروســــيــــة أخـــ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق مــبــدئــي مــع الـــســـودان، 
ــدة دعـــــم تــقــنــي - فــنــي  ــاعــ مــــن أجـــــل بـــنـــاء قــ
ــــي مــديــنــة  ــة لــــأســــطــــول الـــــروســـــي فـ ــريـ ــحـ بـ
األحمر.  البحر  الساحلية على  بورتسودان 
وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء الــروســي، ميخائيل 
مـــيـــشـــوســـتـــني، أن الـــحـــكـــومـــة وافــــقــــت عــلــى 
االتــفــاقــيــة فـــي 6 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الحالي، بعد مناقشات واسعة في وزارتــي 
املؤسسات  إلى  إضافة  والخارجية،  الدفاع 
التنفيذية،  الفيدرالية املعنية في السلطات 
ولجنة  الــعــامــة،  والنيابة  العليا  واملحكمة 
الــتــحــقــيــقــات. وتــقــّدمــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
بــطــلــب إلـــى الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــني، من 
الــذي تّم  أجــل املوافقة على االتفاق املبدئي 
التوصل إليه، بعد مفاوضات بني مسؤولي 
الــبــلــديــن فــي الــعــام املــاضــي فــي الــخــرطــوم، 
واستكملت في موسكو خالل العام الحالي.
ويشي االتفاق على إنشاء القاعدة البحرية 
ــدأت بتنفيذ  ــ ــا بـ ــيـ ــأن روسـ فـــي الــــســــودان، بــ
استراتيجية طويلة األمد لتوسيع وجودها 
العسكري في أفريقيا، بعدما زادت نفوذها 
فــــي هـــــذا الـــبـــلـــد وفـــــي جـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا 
الوسطى، ليكلل ذلك جهودًا روسية للعودة 
العام  البحر األحمر بقوة. ففي  إلى منطقة 
2016، تقدمت موسكو بطلب إلى جيبوتي 
للحصول على وجوٍد بحري دائم في البالد، 
لكن تّم رفض طلبها. وربما تراهن روسيا 
على زيــادة دورهــا في القرن األفريقي وفي 
 توقعات بتغيرات جذرية في 

ّ
اليمن، في ظل

السياسة األمــيــركــيــة مــن حــرب الــيــمــن، بعد 
ــة الحكم فــي واشنطن. 

ّ
تسلم جــو بــايــدن دف

الجديد  االتــفــاق  يثير  أن  ُيستبعد  ال  فيما 
حفيظة بعض القوى اإلقليمية.

وذكر مصدر روسي مطلع على املفاوضات 
ــانـــب الــــســــودانــــي، فــــي اتــــصــــال مــع  مــــع الـــجـ
الــجــديــد«، أن »روســيــا تسعى إلى  »العربي 
في  االنتقالية  الحكومة  مع  االتفاق  توقيع 

ووفــقــا لــلــنــص املـــعـــروض عــلــى بــوتــني، فــإن 
»السودان يعرب لروسيا عن موافقته على 
إنشاء ونشر مركز لوجيستي على أراضيه، 
بهدف  التحتية،  بنيته  وتحديث  وتطوير 
صيانة السفن الحربية الروسية وتموينها 
واســـتـــراحـــة أفـــــراد طــواقــمــهــا«، مــشــيــرًا إلــى 
أن االتــفــاق نــابــع عــن »الــرغــبــة املــتــبــادلــة في 
الهادف  العسكري  التعاون  تعزيز وتطوير 
لزيادة القدرة الدفاعية لروسيا والسودان«. 
كما يشير النّص إلى أن »املركز اللوجيستي 
ــوافـــق وجـــــوده  ــتـ ــــي فــــي الـــــســـــودان يـ ــــروسـ الـ
ــداف الــحــفــاظ عــلــى الــســلــم واالســتــقــرار  ــ وأهـ
وليس  دفاعيا  طابعا  ويحمل  املنطقة،  فــي 

موجها ضد دول أخرى«.
الــجــاهــز بثالث  وبحسب مــشــروع االتــفــاق، 
العربية واإلنكليزية والروسية،  لغات، هي 
فـــإن حــمــايــة الــقــاعــدة مــن الــخــارج تــقــع على 
عــاتــق الــســلــطــات الــســودانــيــة، لــكــن روســيــا 
العسكرية  الحواجز  تستطيع وضع بعض 
خــــــارج الـــقـــاعـــدة لــحــمــايــتــهــا، كـــمـــا تــتــولــى 
الـــقـــوات الــروســيــة حــمــايــة الـــجـــزء الــبــحــري. 
ويـــتـــمـــتـــع الــــجــــنــــود الــــــــــروس وعـــائـــالتـــهـــم 
معاهدات  بمقتضى  دبلوماسية  بحصانة 

فيينا 1961.
ولم يحدد االتفاق شروطا مالية الستئجار 
ــة، لــكــنــه يــنــص  ــريـ ــبـــحـ املـــنـــاطـــق الـــبـــّريـــة والـ
ــا لـــلـــســـودان مــجــانــا  ــيــ ــــقــــّدم روســ

ُ
عـــلـــى أن ت

ــعـــدات عــســكــريــة بــهــدف تنظيم  أســلــحــة ومـ
الــــــدفــــــاع الـــــجـــــوي لـــلـــمـــركـــز الـــلـــوجـــيـــســـتـــي 

الحالي«، مشيرًا  العام  نهاية  قبل  السودان 
إلى أن »الدبلوماسيني والعسكريني الروس 
يخشون من ضغوط قد تمارسها واشنطن 
الخرطوم  اإلقليمية على  العواصم  وبعض 
لعدم التوقيع على االتفاقية«. وشّدد املصدر 
على أن »القاعدة ال تمثل تهديدًا ألي طرف، 
وهدفها دعــم الجهود الــروســيــة فــي إحــالل 
األمن للسودان واملنطقة الحيوية في البحر 
األحمر والقرن األفريقي، الذي طاملا تعرض 
لهجمات الــقــراصــنــة فــي الــعــقــود األخــيــرة«. 
ــال املـــصـــدر إن »روســـيـــا فــكــرت مــلــيــا في  وقــ
العرض السوداني املطروح منذ العام 2017 
إلنــشــاء قــاعــدة بــحــريــة فــي الــبــحــر األحــمــر، 
ــع الـــلـــمـــســـات األخــــيــــرة عــلــى  ــ وســــّرعــــت وضـ
السوداني،  األميركي  التقارب  بعد  االتفاق 
أن واشنطن تسعى  من  تنطلق  نظرًا ألنها 
إلى  الروسية  األساطيل  عــودة  إلــى تعطيل 

مجدها السابق«.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي املـــخـــلـــوع عمر 
الــعــام 2017، إنــه بحث مع  البشير قــال فــي 
ــدفــــاع الــــروســــي ســيــرغــي  ــر الــ بـــوتـــني ووزيـــــ
شويغو إمكانية إنشاء قاعدة عسكرية على 
الــبــحــر األحـــمـــر فـــي الــــســــودان، لــكــن الـــروس 
اهتماما  لــم يظهروا  عـــدة،  مــصــادر  بحسب 

كبيرًا في املوضوع حينها.
ــيـــة الــــتــــي حــصــلــت  ــاقـ ــفـ وبـــحـــســـب نـــــّص االتـ
»العربي الجديد« على نسخة منها باللغة 
ــيـــة 25 عــامــا  ــاقـ الــــروســــيــــة، فـــــإن مـــــدة االتـــفـ
ــدة 10 ســنــوات  قــابــلــة لــلــتــمــديــد تــلــقــائــيــا ملــ
على الــتــوالــي، فــي حــال عــدم إخــطــار أي من 
االتـــفـــاق. كما  إنــهــاء  بنّيته  الــطــرفــني خطيا 
تنص على أال يتجاوز عدد السفن الحربية 
بما في  األربــع سفن،  القاعدة  في  الروسية 
ذلــــك تــلــك الــعــامــلــة بــالــطــاقــة الـــنـــوويـــة، مع 
مراعاة متطلبات السالمة البيئة والنووية. 
ــزيــــد عـــدد  ــاق، يـــجـــب أال يــ ــفــــ وبـــحـــســـب االتــــ
العسكريني فيها على 300 عسكري، ويمكن 
زيـــادة الــعــدد باتفاق بــني الــطــرفــني. ويشير 
نّص مشروع االتفاقية إلى أن افتتاح قاعدة 
الدعم التقني للقوات البحرية الروسية في 
السودان »يلبي أهداف الحفاظ على السالم 
واالســـتـــقـــرار فـــي املــنــطــقــة، ويــحــمــل طــابــعــا 

دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى«.

االتـــفـــاق، يمكن لروسيا  املــقــتــرح. وبــحــســب 
تحددها  إضافية  مساحات  على  الحصول 

بروتوكوالت إضافية.
ــاق املـــبـــدئـــي بــعــد  ــفــ ــــالن عــــن االتــ ــ ــاء االعـ ــ وجــ
نحو شهر من تسلم قيادة القوات البحرية 
الــســودانــيــة فـــي 10 أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 
املـــاضـــي، فــي قــاعــدة بــورتــســودان البحرية 
)فــلــمــنــجــو(، سفينة تــدريــب حــربــيــة مــهــداة 
من روسيا. وذكر بيان سوداني حينها، إنه 
التعاون العسكري املتطور  جــاء »فــي إطــار 
بـــني الـــخـــرطـــوم ومـــوســـكـــو«. ونــقــلــت وكــالــة 
األنباء السودانية »سونا« عن ممثل القوات 
ــلــــواء بـــحـــري حــاج  الــبــحــريــة الـــســـودانـــيـــة الــ
أحــمــد يـــوســـف، أن »الــســفــيــنــة تــعــّد إضــافــة 
حقيقية لقدرات القوات البحرية خاصة في 

مجال التدريب«.
 عــلــى 

ً
ــال ــطـــ  مـــ

ً
ــاحــــــال ــك الــــــــســــــــودان ســــ ــلــ ــمــ ويــ

الــبــحــر األحـــمـــر بـــطـــول 700 كــيــلــومــتــر يقع 
بـــني قــنــاة الــســويــس ومــضــيــق بـــاب املــنــدب 
ــا إلـــى  ــيــ ــيـــجـــي الــــــذي ســـعـــت روســ ــتـــراتـ االسـ
إيــجــاد قــاعــدة بــالــقــرب مــنــه مــنــذ ستينيات 
الــقــرن املــاضــي، وكـــان لها نقطة دعــم تقني 
حتى  الصومالي  بربرة  ميناء  في  معروفة 
ــار األدمــــيــــرال الــروســي  ــ الــثــمــانــيــنــيــات. وأشـ
املــتــقــاعــد فــيــكــتــور كــرافــشــيــنــكــو فـــي تعليق 
لوكالة »إنترفاكس«، إلى أن روسيا ستعزز 
من خالل إنشاء قاعدة بحرية في السودان، 
ــقــــدرات  وجــــودهــــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا وتــــوســــع الــ
ــاف أنـــه »فــي  ــ الــعــمــلــيــاتــيــة لــأســطــول. وأضـ
البحر  الواقع، سيكون لروسيا قاعدة على 
ــر. هـــــذه مــنــطــقــة مــــتــــوتــــرة. الـــوجـــود  ــ ــمـ ــ األحـ
الــبــحــري الــروســي هــنــاك ضــــروري. بالطبع 
ألسطولنا«.  العملياتية  الــقــدرات  ســتــزداد 
اللوجيستي  وأوضح كرافشينكو أن املركز 
في السودان مهم للسفن الحربية الروسية، 

ــة الـــقـــرصـــنـــة  ــافـــحـ ــكـ الــــتــــي تــــقــــوم بـــمـــهـــام مـ
ــل. ولـــفـــت إلــى  ــقـــوافـ وتــــشــــارك فـــي حــمــايــة الـ
املركز  أن يصبح  يمكن  املستقبل،  »فــي  أنــه 
الــلــوجــيــســتــي فـــي الـــســـودان قـــاعـــدة بحرية 

متكاملة«.
ويـــمـــكـــن أن يــثــيــر االتــــفــــاق حــفــيــظــة بــعــض 
القوى اإلقليمية، ومنها السعودية، وكذلك 
بــدعــم من  السيطرة  إلــى  الساعية  اإلمــــارات 
إسرائيل على أهم املوانئ على البحر األحمر 
وخــلــيــج عــــدن. فــفــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ع السودان على ميثاق تأسيس 

ّ
املاضي، وق

الــعــربــيــة واألفــريــقــيــة املطلة  ــدول  الــ مجلس 
ــدن، والـــذي  عــلــى الــبــحــر األحـــمـــر وخــلــيــج عــ
يــضــم الـــســـعـــوديـــة وجــيــبــوتــي والـــصـــومـــال 
ويهدف  واألردن.  واليمن  ومصر  وإريتريا 
هذا املجلس الذي أسس بمبادرة سعودية 
لــلــتــنــســيــق والـــتـــشـــاور بـــشـــأن املـــمـــر املــائــي 
الحيوي، ملواجهة األخطار املحدقة في ظل 
الــتــواجــد املــتــزايــد فــي البحر األحــمــر لقوى 

إقليمية ودولية.
ــقـــاعـــدة الــلــوجــيــســتــيــة  ومــــن الــــواضــــح أن الـ
الـــروســـيـــة فـــي الــــســــودان يــمــكــن أن تــتــطــور 
لــتــتــحــول إلـــى قــاعــدة عــســكــريــة كــامــلــة، كما 
ــاعــــدة طــــرطــــوس فــــي ســـوريـــة  ــع قــ حـــصـــل مــ
املاضي.  القرن  منذ سبعينيات  واملوجودة 
في  الــروســي  العسكري  التدخل  بعد  ولــكــن 
الصراع السوري، وّسعت موسكو القاعدة، 
ــع بوتني على مرسوم 

ّ
وفــي نهاية 2017 وق

يـــصـــادق عــلــى اتـــفـــاق مـــع الــنــظــام الــســوري 
الستئجار القاعدة ملدة 49 عاما، وتوسيعها 
بنحو 24 هكتارًا، إضافة إلى زيادة قدرتها 

على استقبال السفن الروسية.
ــعــــالقــــات ســيــاســيــة  ــبــــط الــــــســــــودان بــ ــرتــ ويــ
روسيا،  مــع  مميزة  وعسكرية  واقتصادية 
سعى البشير إلى تعزيزها في آخر سنوات 

اتفاقيات  الــســودان وروســيــا  ـــع 
ّ
حكمه. ووق

عدة للتعاون العسكري، أثناء زيارة البشير 
ــتـــدريـــب،  ــالـ بـ تــتــعــلــق   ،2017 فــــي  ــكـــو  ملـــوسـ
الحربية  السفن  ودخــول  الخبرات،  وتــبــادل 

ملوانئ البلدين.
السلطات  أكـــدت  بالبشير،  اإلطــاحــة  وبــعــد 
ــدة الــــــعــــــام املــــاضــــي  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الـــــســـــودانـــــيـــــة الــ
السياسية  بــاالتــفــاقــيــات  الــخــرطــوم  تمسك 
االقتصادية والعسكرية املوقعة مع روسيا. 
اتفاقية  تفعيل  تــم   ،2019 مــايــو/أيــار  وفـــي 

دخول السفن الحربية ملوانئ البلدين.
أعــلــن   ،2019 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  ــي  وفــ
السيادة  رئيس مجلس  لقائه  لــدى  بــوتــني، 
االنتقالي عبد الفتاح البرهان، على هامش 
ــة فــــي مــديــنــة  ــيـ ــقـ ــريـ الـــقـــمـــة الــــروســــيــــة - األفـ
ســوتــشــي، دعـــم الـــســـودان مـــن أجـــل تطبيع 
الــوضــع الــســيــاســي الــداخــلــي. وكـــان رئيس 
الــــــوزراء الـــســـودانـــي عــبــد الــلــه حـــمـــدوك، قد 
وزيــــر  فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2019،  الـــتـــقـــى 
ــــروف، في  الــخــارجــيــة الـــروســـي ســيــرغــي الفـ
مــقــر األمـــــم املـــتـــحـــدة، عــلــى هـــامـــش الـــــدورة 
نــيــويــورك. واتفق  فــي  الــعــامــة  74 للجمعية 
الـــرجـــالن عــلــى مــواصــلــة الــتــعــاون بينهما، 
والتنسيق في جميع القضايا ذات االهتمام 
 ،2020 فبراير/شباط  نهاية  وفــي  املشترك. 
أكــد رئيس هيئة األركـــان السوداني محمد 
االتفاقيات  تفعيل  أهمية  الحسني،  عثمان 
العسكرية املوقعة بني الخرطوم وموسكو، 
للتعاون  العامة  اإلدارة  مدير  مع  لقاء  بعد 
الــدولــي فــي وزارة الــدفــاع الــروســيــة العقيد 
سيرغي يورشنكا، والوفد املرافق له. وذكر 
بــيــان ســودانــي حينها، أن الــوفــد الــروســي 
يزور السودان في إطار الترتيبات الجارية 
بني البلدين، لتعزيز التعاون العسكري في 

مختلف املجاالت بني البلدين.

موسكو تؤسس لوجود 
دائم في القارة األفريقية

)Getty/تقول روسيا إن القاعدة ال تمثل تهديدًا ألي طرف )ليف فيدوسييف

بدأ السيسي زيارته لليونان يوم الثالثاء الماضي )أنجيلوس تزورتزينيس/فرانس برس(

توصلت روسيا والسودان إلى اتفاقية إلنشاء قاعدة بحرية روسية في 
بورتسودان. وترفع القاعدة شعار الدعم التقني والفني، لكن تجربة 
جهود  لتكليل  ومهامها،  حضورها  توسع  باحتمال  تشي  سورية، 

موسكو للتمركز في أفريقيا، وتثبيت حضورها في مياهها الدافئة

الحدث

تجاوبا  والتي القت  الفرنسية،  املنتجات 
فــي دول إســالمــيــة عـــدة، أزعــجــت بــاريــس 
القاهرة،  ومنهم  املنطقة،  فــي  وحلفاءها 
الرئيس  زيـــارة  تكون  أن  يمكن  وبالتالي 
املــصــري إلـــى الــيــونــان جــــزءًا مــن تكريس 

التحالف املضاد ألردوغان في املنطقة.
في السياق نفسه، قال السيسي في مقال 
أول  الــيــونــانــيــة،  »بــيــمــا«  نشرته صحيفة 
ــاء، بـــعـــنـــوان »مــســتــقــبــل  ــ ــعـ ــ مـــن أمــــس األربـ
ــديــــات  ــتــــحــ ــاون وســــــــط الــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مـــــلـــــيء بـ
لــلــيــونــان تأتي   »زيـــارتـــي 

ّ
اإلقــلــيــمــيــة«، إن

ــتـــوتـــر واالحـــتـــقـــان،   حـــالـــة مــــن الـ
ّ

فــــي ظـــــل
التي  السلبية  املــمــارســات  بــعــض  نتيجة 
املؤمنني  بــني  املشاعر  تغذية  فــي  تساهم 
مــن ديــانــات مختلفة. ونحن بــني جزئني؛ 
أحــدهــمــا يــســيء إلـــى املــعــتــقــدات املــقــدســة 
ويــقــلــل مــن شــأنــهــا، وآخـــر يــرتــكــب جــرائــم 
مروعة بحجة الدفاع عن الدين«. وأضاف 
ــالـــه: »بـــعـــض األطــــــراف  ــقـ الــســيــســي فــــي مـ
ــات تــوســعــيــة،  ــاسـ ــيـ املــــعــــروفــــة تــتــبــنــى سـ
ومــمــارســات اســتــفــزازيــة، وهــي انتهاكات 
جسيمة لقواعد القانون الدولي، وميثاق 
األمم املتحدة، بما يهدد األمن واالستقرار 

في املنطقة«.
من جهته، قال مصدر مطلع في مشيخة 
 »الحكومة 

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ األزهــر 

املـــصـــريـــة طـــالـــبـــت اإلمــــــــام األكــــبــــر أحــمــد 
الطيب بعدم التصعيد في قضية الرسوم 
املـــســـيـــئـــة، حـــفـــاظـــا عـــلـــى عـــالقـــة الـــقـــاهـــرة 
مـــع بـــاريـــس، إال أنــهــا غــضــت الـــطـــرف عن 
تــصــريــحــات الــطــيــب الــتــي أدلــــى بــهــا بعد 
الفرنسي جان  الخارجية  لقائه مع وزيــر 
ــي، والـــتـــي  ــ ــاضـ ــ إيـــــف لـــــودريـــــان األحـــــــد املـ
 األزهــر هو املعّبر 

ّ
اشتملت على تأكيد أن

عن نحو ملياري مسلم حول العالم«. 
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، حـــــذرت مــصــر الــســلــطــة 
الفلسطينية من أي نوع من أنواع التقارب 
مع تركيا في ما يخّص ملف التنقيب عن 
كشفت  إذ  الفلسطينية.  املــيــاه  فــي  الــغــاز 
الــجــديــد«، في  »العربي  لـ مــصــادر مصرية 
 »القاهرة وجهت تحذيرات 

ّ
وقت سابق، أن

الفلسطينية،  لــلــســلــطــة  الــلــهــجــة  شـــديـــدة 
بـــعـــد مـــعـــلـــومـــات اســـتـــخـــبـــاريـــة وصــلــتــهــا 
الفلسطيني في  الــجــانــب  انـــخـــراط  بــشــأن 
ــيــــر مــعــلــنــة مــع  ــفــــاوضــــات مـــتـــقـــدمـــة وغــ مــ
تركيا، متعلقة بالتوصل إلى اتفاق خاص 
بــتــرســيــم الــــحــــدود الـــبـــحـــريـــة، وإمــكــانــيــة 
الـــحـــصـــول عـــلـــى حــــق تـــطـــويـــر حـــقـــل غـــزة 

مارين للغاز )قبالة ساحل قطاع غزة(«.

جــو بــايــدن«. فــي السياق، قــال مصدر في 
»الـــعـــربـــي  لــــ املـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
 زيــارة السيسي إلى اليونان 

ّ
الجديد«، إن

الحدود  تعيني  اتفاقية  الستكمال  تمّهد 
الــبــحــريــة املــصــريــة الــيــونــانــيــة املــؤقــتــة، ال 
جــديــدة،  أميركية  إدارة  وجـــود  مــع  سيما 
 الــتــعــويــل عــلــى إدارة جو 

ّ
مــســتــطــردًا بــــأن

بايدن »ربما لن يفضي إلى شيء ملموس 
بالنسبة للطرفني املصري واليوناني في 

هذا امللف«.
واعــتــبــر السيسي فــي تــصــريــحــاتــه خــالل 
 تــوقــيــع اتــفــاقــيــة 

ّ
املــؤتــمــر الــصــحــافــي، أن

تــحــديــد املــنــطــقــة االقــتــصــاديــة الــخــالــصــة 
لــلــبــلــديــن »يــمــثــل نــقــطــة تــحــول أســاســيــة، 
ــي مـــســـتـــوى وطــبــيــعــة  ــ ونـــقـــلـــة نـــوعـــيـــة فـ
الــعــالقــات بــني مــصــر والـــيـــونـــان«، مدعيا 
 »االتفاقية متماشية تماما مع مبادئ 

ّ
أن

األمـــــم املـــتـــحـــدة لـــقـــانـــون الـــبـــحـــار، وتــعــزز 
التعاون اإلقليمي في منطقة شرق البحر 
املتوسط، بما يفتح آفاقا واسعة لصالح 

املوارد املتاحة لكال البلدين«.
البحرية بني  الحدود  اتفاق تعيني  ل 

ّ
ومث

مصر واليونان حلقة جديدة في مسلسل 
وأنــقــرة، في ضوء  القاهرة  التصعيد بني 
الــصــراع الــتــاريــخــي بــني تركيا والــيــونــان 
تركيا  الــجــزر. وتعتبر  على ملكية بعض 
صــاحــبــة الـــســـواحـــل األطــــــول فـــي اإلقــلــيــم 
االتفاق  ذلــك  بعد  لها  وستكون  بالكامل، 
ــة الـــبـــحـــريـــة األصــــغــــر، واملــنــطــقــة  ــاحـ املـــسـ

االقتصادية األقل مساحة.
»الــعــربــي  وأشـــــار املـــصـــدر الــــذي تــحــدث لـــ
الــتــي حققها  الشعبية   

ّ
أن إلـــى  الــجــديــد«، 

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــان 
للنبي محمد،  املسيئة  الرسوم  أزمــة  بعد 
ــه إلــــــــى مـــقـــاطـــعـــة  ــ ــوتــ ــ ــع دعــ ــ ــا مــ خــــصــــوصــ

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  كــشــف مــصــدر مــصــري مــطــلــع لـــ
الــرئــيــس عبد الفتاح   زيـــارة 

ّ
الــجــديــد«، أن

ــتــــي بـــدأهـــا  ــان، والــ ــونــ ــيــ الــســيــســي إلـــــى الــ
الــثــالثــاء املــاضــي، تــقــررت قبل أربــعــة أيــام 
فــقــط، وجـــــاءت بـــنـــاًء عــلــى اتـــصـــاالت بني 
ــة إلــى  ــافـ الـــقـــاهـــرة وبــــاريــــس وأثـــيـــنـــا، إضـ
 مصر وقيادتها 

ّ
نيقوسيا، مشيرًا إلى أن

السياسية تشكل جزءًا من تحالف إقليمي 
ــيــــة، لــلــوقــوف ضـــّد ما  يــشــمــل دواًل أوروبــ

سماها »األطماع التركية في املنطقة«.
وقـــال املــصــدر الــقــريــب مــن دائـــرة الرئيس 
 »السيسي عّجل بزيارة أثينا 

ّ
املصري، إن

فــي ضـــوء االنـــتـــصـــارات الــســيــاســيــة التي 
عــدة، ومنها  حققتها تركيا على أصعدة 
لــلــقــوات األذربــيــجــانــيــة  االنــتــصــار الكبير 
املــدعــومــة مــن تــركــيــا فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو 
كاراباخ، واستعادة أذربيجان مدنا كانت 
ربع  من  أكثر  منذ  أرمينيا  تحت سيطرة 

قرن، بمساعدة من الجيش التركي«.
ــّدمــــت تــركــيــا  ويــــــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، قــ
ــئــــة ألذربــــــيــــــجــــــان عــــلــــى تــحــقــيــق  ــنــ ــتــــهــ الــ
ــارك إقـــلـــيـــم كــــارابــــاخ.  ــعــ االنـــتـــصـــار فــــي مــ
أكار  التركي خلوصي  الدفاع  وقــال وزيــر 
 بـــالده »ســتــظــل إلـــى جــانــب أذربــيــجــان 

ّ
إن

حتى استعادة جميع أراضيها املحتلة«، 
 »بـــاكـــو اســـتـــعـــادت أراضــيــهــا 

ّ
مــضــيــفــا أن

املحتلة منذ 30 عاما بكفاحها، وعزمها«.
مع  صحافي  مؤتمر  فــي  السيسي،  وقـــال 
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي كــيــريــاكــوس  رئـ
 
ّ
ميتسوتاكيس، أول من أمس األربعاء، إن

التصدي  أثينا على  مــع  اتفقت  »الــقــاهــرة 
ــلــــيــــمــــي، وكـــذلـــك  ــن اإلقــ ألي تـــهـــديـــد لــــأمــ
لـــإلجـــراءات األحــاديــة فــي شــرق املتوسط 
ــارة لـــإلجـــراءات الــتــركــيــة(«، وهــو  )فـــي إشــ
ــا عــقــب عــلــيــه مــيــتــســوتــاكــيــس بــالــقــول:  مـ
»نتطلع ومصر إلى تدخل أميركي حاسم 
في املتوسط تحت إدارة الرئيس املنتخب 

»انتصارات تركيا« تقلق السيسي
زيارة الرئيس المصري لليونان

دفعت »انتصارات 
تركيا« في أكثر من 
ملف أخيرًا، بالرئيس 

المصري عبد الفتاح 
السيسي إلى تعجيل 

زيارته إلى اليونان

اجتماع مصري إسرائيلي سوداني لترتيب ملحقات التطبيعتعديل حكومة ميشوستين: صراع النفوذ وكورونا 
موسكو ـ رامي القليوبي

بــعــد مــصــادقــة الــرئــيــس الـــروســـي، فالديمير 
ــدد،  ــاء خــمــســة وزراء جــ ــمــ أســ عـــلـــى  ــوتــــني،  بــ
يــســتــهــل الـــفـــريـــق الــحــكــومــي الـــجـــديـــد عمله 
ــــات  ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة مــــــــن الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ بـــــمـــــواجـــــهـــــة مـ
 

ّ
ظل في  الصعبة،  واالجتماعية  االقتصادية 
املــوجــة الــثــانــيــة مــن فــيــروس كـــورونـــا، وســط 
ألـــف حــالــة إصــابــة يومية  تسجيل نــحــو 20 
جـــديـــدة فـــي عـــمـــوم أنـــحـــاء روســـيـــا. ويــجــمــع 
محللون سياسيون على أن التعديل الوزاري 
ــــني مـــجـــمـــوعـــات الـــنـــفـــوذ  ــا بـ ــ ــراعـ ــ يـــعـــكـــس صـ
بالحكومة الروسية مع سعي رئيس الوزراء، 
ميخائيل ميشوستني، إلى التخلص من إرث 
التعديل  وشمل  ميدفيديف.  دميتري  سلفه 
الــــــوزاري املــفــاجــئ حــقــائــب الــطــاقــة، والــنــقــل، 
والبناء، واملوارد الطبيعية والبيئة، وتنمية 
الشمالي،  الــقــطــب  ومنطقة  األقــصــى  الــشــرق 
السابق،  الطاقة  وزيــر  تعيني  إلــى  باإلضافة 
الـــوزراء، بعد  لرئيس  نائبا  ألكسندر نوفاك، 
ــوزراء مــن تسعة  ــ زيــــادة عـــدد نـــواب رئــيــس الـ
إلـــى عــشــرة. وبـــرز اســـم نــوفــاك بــقــوة بصفته 
مفاوضا فّعااًل مع الــدول املنتجة للنفط، في 
إطــار إبـــرام صفقة »أوبـــك+« لخفض اإلنتاج 
فــي نهاية عــام 2016، وأثــنــاء املــوجــة األولــى 
مــن وبــــاء كـــورونـــا فــي الــربــيــع املـــاضـــي، حني 
الــواليــات املتحدة في االتفاق.  ى إشــراك 

ّ
تسن

مــا ســاهــم فــي تــعــاٍف نــســبــي ألســعــار النفط 
ب املوازنة الروسية انهيارًا حتميا.

ّ
وتجن

ــــي مـــجـــال  ــبــــرة فـ ومــــــن مـــــؤشـــــرات وضــــــع الــــخــ
األعمال ضمن مقاييس اختيار الوزراء الجدد، 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــم مـــن ســـقـــوط الـــرئـــيـــس األمــيــركــي  عــلــى الـــرغـ
ــاق االنـــتـــخـــابـــي  ــبــ ــي الــــســ ــ ــــب فـ ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالــ ــ دونــ
إال  بــايــدن،  الديمقراطي جــو  املــرشــح  لصالح 
 الــتــحــركــات الــرامــيــة إلتــمــام اتــفــاق تطبيع 

ّ
أن

العالقات بني االحتالل اإلسرائيلي والسودان 
ــــالن الــرســمــي  مـــا زالــــت جـــاريـــة، مـــن أجـــل اإلعـ
عــنــهــا خــــالل وقــــت قــصــيــر. وكــشــفــت مــصــادر 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عـــن عــقــد لــقــاء  خــاصــة لـــ
ــكــــري، ســيــضــم  مـــرتـــقـــب عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــســ
ــكـــريـــني مــــن مــصــر  ــيـــني وعـــسـ ــنـ مــــســــؤولــــني أمـ
والسودان وإسرائيل، بناًء على طلب مصري. 
اللقاء املزمع عقده خالل   

ّ
أن وأكــدت املــصــادر 

الــقــاهــرة  يــأتــي بــعــد تنسيق بــني  أيـــام قليلة، 
والــخــرطــوم، إذ طــالــب املــســؤولــون فــي مصر 
بضرورة التنسيق ووضع الخطوط الفاصلة 
املتعلقة بالعالقات بني البلدان الثالثة، وذلك 
 قلق مصر املتنامي بشأن مصالحها 

ّ
في ظل

مع السودان، والقضايا ذات الطابع الخاص 

الروسية  الجوية  الخطوط  عــام  مدير  تعيني 
»أيروفلوت«، فيتالي سافيلييف، وزيرًا للنقل، 
القابضة،  هايدرو«  »روس  مجموعة  ورئيس 
خلفا  الطاقة  لحقيبة  شولغينوف،  نيكوالي 
ــــوزاري تعيني  لــنــوفــاك. كــمــا شــمــل الــتــعــديــل الـ
ــيــــس صــــنــــدوق تــنــمــيــة الــــشــــرق األقــــصــــى،  رئــ
الشرق  لتنمية  وزيــرًا  تشيكونكوف،  أليكسي 
األقــــصــــى ومــنــطــقــة الـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي، خــلــفــا 
أللكسندر كوزلوف، الذي تولى حقيبة املوارد 
فايزولني،  إيريك  ُعــنّي  الطبيعية والبيئة. كما 
وزيــــرًا لــلــبــنــاء، بــعــدمــا كـــان نــائــبــا أول للوزير 

السابق، فالديمير ياكوشيف.
ــي هــــــذا اإلطـــــــــــار، اعـــتـــبـــر مــــديــــر عــــــام مـــركـــز  ــ فـ
أليكسي  مــوســكــو،  فــي  السياسية  املــعــلــومــات 
يكن  لم  الحالي  الـــوزاري  التعديل  أن  موخني، 
مفاجئا، مرجحا أن بوتني وميشوستني وّجها 
من خالله رسالة مفادها، أن تشكيلة الــوزراء 
لــيــســت »بــقــرة مــقــدســة« ال يــمــكــن اســتــبــدالــهــا. 
»الــــعــــربــــي  ـــ ــــوخـــــني فـــــي حـــــديـــــٍث لــ وأضــــــــــاف مـ
الــجــديــد«، أنـــه »عــلــى مــا يــبــدو جـــرت مناقشة 
التعديل خــالل فــتــرة اســتــمــرت بــني أسبوعني 
وشــــهــــر، وهـــــو مــتــعــلــق بــــصــــراع مــجــمــوعــات 
الـــنـــفـــوذ، إذ يــســعــى مــيــشــوســتــني لــلــتــخــلــص 
الـــوزراء  قائمة  أن  كما  ميدفيديف.  فــريــق  مــن 
بارتباطهما  يشتبه  اسمني  تضمنت  املقالني 
بكبار رجــال األعــمــال. أمــا تعيني نوفاك نائبا 
لرئيس الــوزراء، فكان أمــرًا متوقعا قبل فترة، 
ولــكــن تـــم تــأجــيــلــه بــســبــب فــضــائــح فــســاد في 
مــحــيــطــه، فــتــطــلــبــت االنــتــظــار لــلــتــأكــد مـــن أنــه 
بــمــنــأى عــنــهــا«. وخـــلـــص إلــــى أن تــقــيــيــم أداء 
ــــوزاري،  الــحــكــومــة الــروســيــة بــعــد الــتــعــديــل الــ

والـــســـيـــاســـة الـــداخـــلـــيـــة الـــروســـيـــة« فـــي مــركــز 
»كارنيغي« في موسكو، أندري كوليسنيكوف، 
يمكن وصفه  ال  الحالي  الــــوزاري  التعديل  أن 
ــزا الــهــدف  ــ بـــأنـــه عــمــل ســيــاســي بــامــتــيــاز. وعـ
الــرئــيــســي مــنــه، إلـــى الــســعــي إلظـــهـــار مفعول 
الـــعـــمـــل الـــنـــشـــط واخـــتـــبـــار الـــقـــانـــون الــجــديــد 

لتشكيل الحكومة.
ــال كــولــيــســنــيــكــوف فـــي تــعــلــيــق لصحيفة  ــ وقـ
الليبرالية  التوجهات  ذات  غــازيــتــا«  »نــوفــايــا 
ــــع الـــتـــعـــديـــالت الـــجـــديـــدة،  ــه »مـ ــ املــــعــــارضــــة، إنـ

ــّد الــنــهــضــة، واألمــــن فــي منطقة  مــثــل أزمــــة سـ
البحر األحمر، والنزاع الحدودي بني القاهرة 

والخرطوم حول حاليب وشالتني.
 االجتماع املرتقب الذي 

ّ
وبحسب املصادر، فإن

من املقرر أن يشارك فيه من مصر مسؤولون 
بجهاز املخابرات العامة، إضافة إلى مساعد 
ــاع لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، وقــائــد  ــدفــ وزيـــــر الــ
ملفات  بــحــث  سيتقدمه  الــجــنــوبــيــة،  املــنــطــقــة 
بني  املشتركة  األبــعــاد  ذات  اإلرهـــاب  مكافحة 
 هناك مطالب 

ّ
 إلى أن

ً
األطراف الثالثة، مشيرة

إسرائيلية بــوقــف الــدعــم املــقــدم مــن الــســودان 
للفصائل الفلسطينية املسلحة وفي مقدمتها 
التي كانت تتمتع بعالقات  حركة »حماس«، 
السوداني  النظام  مع  للغاية  وقوية  متميزة 
السابق بقيادة عمر البشير. ولفتت املصادر 
 التنسيق حول األمن في منطقة البحر 

ّ
إلى أن

األحمر، سيحظى بجانب كبير من املباحثات 
ــراف الــثــالثــة، وذلــــك ضــمــن الخطط  ــ بـــني األطــ
املــصــريــة الـــرامـــيـــة لــلــتــضــيــيــق عــلــى الــتــواجــد 
التركي أيضا في تلك املنطقة؛ فهناك تواجد 
اتفاقية   عن 

ً
تركي كبير في الصومال، فضال

ــن الـــســـودانـــيـــة الــتــي  ــواكــ ــرة ســ ــزيــ تـــطـــويـــر جــ
وقعتها أنقرة مع نظام البشير الذي أطاحت 
 اتــفــاق 

ّ
بـــه الــــثــــورة. وبــحــســب املــــصــــادر، فـــــإن

الــتــطــبــيــع الـــســـودانـــي اإلســـرائـــيـــلـــي، ســيــغــّيــر 
تحديات  وسيخلق  بالكامل،  املنطقة  طبيعة 
ــدة يـــجـــب الــتــرتــيــب  ــديــ أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة جــ
املــســبــق لــهــا، لــيــس بــني تــل أبــيــب والــخــرطــوم 

فقط، ولكن بني القوى األفريقية الفاعلة.
ــــذي مـــن املــنــتــظــر أن  يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـ
ــد رســــمــــي إســـرائـــيـــلـــي األحــــد  ــ ــيـــه وفــ يـــصـــل فـ

املقبل إلى السودان، في إطــار ترسيخ عملية 
تــطــبــيــع الـــعـــالقـــات بــــني الـــطـــرفـــني. وبــحــســب 
 هذه 

ّ
هيئة الــبــث اإلســرائــيــلــيــة الــرســمــيــة، فـــإن

الــزيــارة ستكون األولـــى منذ أن أعــلــن ترامب 
ــفـــاق حــول  ــى اتـ الــشــهــر املــــاضــــي، الـــتـــوصـــل إلــ
السودانية.   - اإلسرائيلية  الــعــالقــات  تطبيع 
 
ّ
»الـــهـــيـــئـــة«، إن ــــذي تـــحـــدث لــــ ــال املـــصـــدر الـ ــ وقـ
الــوفــد سيضم مــوظــفــني فــي مــجــاالت مهنية 
 
ّ
ــكـــون ســـيـــاســـيـــا، مـــوضـــحـــا أن ــن يـ ــ مــعــيــنــة ولـ
»عــدد األعضاء فيه سيكون أقــل مما كــان في 
الوفد الــذي زار اإلمـــارات في شهر سبتمبر/
أيلول املاضي«. ومن املتوقع أن يشمل الوفد 
اإلســـرائـــيـــلـــي مـــســـؤولـــني مــــن مــجــلــس األمــــن 

القومي، ومن وزارة الخارجية.
من  طلبت  قــد  اإلسرائيلية  الحكومة  وكــانــت 
إسرائيلية  السماح لشركات طيران  السودان 
باستخدام مجاله الجوي بشكل منتظم عقب 
اإلعــــالن عــن تطبيع الــعــالقــات بــني الــطــرفــني. 
ومن املقرر أن تعبر في األيام املقبلة رحلتان 
جــويــتــان إســرائــيــلــيــتــان لــلــمــرة األولــــى أجـــواء 
الــســودان إلــى كمباال عاصمة أوغــنــدا وبنوم 
طائرة  عبرت  وكــانــت  كمبوديا.  عاصمة  بنه 
تــجــاريــة إســرائــيــلــيــة تــابــعــة لــشــركــة »الـــعـــال« 

ــواء الــســودانــيــة األحـــد املــاضــي، منطلقة  األجــ
مــن مــطــار بــن غـــوريـــون إلـــى مــديــنــة عنتيبي 
األوغــنــديــة، وهـــي فــارغــة، لتقل وفـــد مــن 153 
أوغـــنـــديـــا لــتــدريــبــهــم عــلــى أســـالـــيـــب الـــزراعـــة 

الحديثة في إسرائيل.
وأعلن البيت األبيض في 23 أكتوبر/تشرين 
مــرســومــا  ــــــع 

ّ
وق ــرامــــب  تــ  

ّ
أن ــــي،  ــــاضـ املـ األول 

بــرفــع اســـم الـــســـودان مــن الــقــائــمــة األمــيــركــيــة 
الـــخـــرطـــوم   

ّ
ــاب، وأن ــ ــــإلرهـ لـ الـــراعـــيـــة  ــلــــدول  لــ

وتــــل أبـــيـــب اتــفــقــتــا بــوســاطــة أمــيــركــيــة على 
ــــف بــيــان  ــات بــيــنــهــمــا. ووصــ ــعـــالقـ تــطــبــيــع الـ
مــشــتــرك أمـــيـــركـــي - ســــودانــــي - إســرائــيــلــي، 
ــــودان وإســـرائـــيـــل  ــــسـ اتــــفــــاق الــتــطــبــيــع بــــني الـ
»الــتــاريــخــي«. وكــانــت مــصــادر دبلوماسية  بـــ
ــعـــربـــي  »الـ ـــ ــالــــت لـ ــريـــة وخـــلـــيـــجـــيـــة قــــد قــ مـــصـ
 
ّ
إن ــــي  ــاضــ ــ املــ ســـبـــتـــمـــبـــر   15 ــــي  فــ الـــــجـــــديـــــد« 

السيسي يبذل  الفتاح  الرئيس املصري عبد 
ــــرى لـــإلســـراع بـــإدخـــال الـــســـودان  جـــهـــودًا أخـ
دائــــــرة الــــــدول الــعــربــيــة املــطــبــعــة، كـــجـــزء من 
عبر  للمنطقة،  الجديد  األمــيــركــي  التخطيط 
املالية  املــســاعــدات  بانهمار  الــخــرطــوم  ــراء  إغـ
والــلــوجــســتــيــة عليها مــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــا ودول خــلــيــجــيــة. وأعـــلـــن املــتــحــدث  ــ ــ وأوروبـ
حيدر  السودانية،  الخارجية  باسم  السابق 
األمــر  للتطبيع،  بــالده  تأييد حكومة  بـــدوي، 
الذي تلقفه مباشرة رئيس حكومة االحتالل 
تعود  أن  قبل  بالترحيب،  نتنياهو  بنيامني 
السودانية عبر وزيرها عمر قمر  الخارجية 
تعلن  ثــّم  السابقة،  التصريحات  لنفي  الدين 
إقــالــة املــتــحــدث الــرســمــي، الـــذي يــبــدو أنــه قد 

تحدث بما ليس مصرحا بنشره.

أزمة  التعامل مع  قدرتها على  سيعتمد على 
كورونا وتحقيق مشاريع قومية كبرى. وعلى 
ــة الــســابــقــة، جــرت  ــوزاريــ عــكــس الــتــعــديــالت الــ
الروسي  للدستور  املرة وفقا  التعيينات هذه 
املــعــدل فــي الــعــام الــحــالــي، والــقــانــون الجديد، 
مــمــا اقــتــضــى أن يــحــيــل مــيــشــوســتــني أســمــاء 
املرشحني للحقائب غير السيادية إلى مجلس 
الدوما )النواب( ملناقشتهم ونيل دعم اللجان 

البرملانية املعنية.
السياسية  »املــؤســســات  بــرنــامــج  مــديــر  ورأى 

حصل الدوما على فرصة ملناقشة ترشيحات 
الوزراء بعناية أكبر، وهذا ما سيقوم به خالل 
الــفــتــرة املقبلة. ومــن األســهــل الــقــيــام بــذلــك مع 
ــوزراء غــيــر املــثــيــريــن لــلــتــســاؤالت وال يمكن  ــ الـ
أن يــكــون هــنــاك أي نــقــاش حولهم مــن ناحية 
املـــبـــدأ: أغــلــبــهــم تــكــنــوقــراط بــامــتــيــاز وخــبــراء 
مــتــخــصــصــون فــــي مـــجـــاالتـــهـــم. ال مــواضــيــع 
اإلجـــراء  تــمــريــر  ولــكــنــه يمكن  هــنــا،  للمناقشة 
أما  الجديد«.  الدستور  تفعيل  تم  إنــه  والقول 
إلــى  فــأرجــعــهــا كوليسنيكوف  نــوفــاك،  تــرقــيــة 
نوع من االمتنان له على حسن أدائه في قطاع 
الطاقة، مع تكريسه نظام »رأسمالية الدولة«، 
مــمــا قـــد يــشــكــل لـــه نــقــطــة انـــطـــالق جـــديـــدة في 

مسيرته املهنية.
أليكسي  السياسي،  املحلل  اعتبر  من جهته، 
يـــأتـــي  الـــــــــــــوزاري  الــــتــــعــــديــــل  مـــــاكـــــاركـــــني، أن 
بعد  ميشوستني  فــريــق  لتشكيل  اســتــكــمــااًل 
تــقــدم حــكــومــة مــيــدفــيــديــف بــاســتــقــالــتــهــا في 
يناير/كانون الثاني املاضي. وقال ماكاركني 
»نــوفــايــا غــازيــتــا«: »تــعــرف رئــيــس الــــوزراء  لـــ
عــلــى مــرؤوســيــه الــذيــن اســتــمــروا مــنــذ حقبة 
مــيــدفــيــديــف، وهــــو مـــا دفـــعـــه إلــــى إقــالــتــهــم. 
تواجهها  مشاكل  هناك  ذلــك،  إلــى  باإلضافة 
البالد تتطلب إجراء تغييرات«. وكان بوتني 
قـــد اعــتــمــد آلــيــة جـــديـــدة لتشكيل الــحــكــومــة، 
ــا فـــي تــرشــيــحــات  تــقــتــضــي أن يــنــظــر الــــدومــ
الــوزراء الجدد باقتراح من رئيس الحكومة، 
مــمــا مـــّهـــد لــلــتــعــديــل الـــــــوزاري الـــحـــالـــي، بما 
يتناسب مع تعديل الدستور، الذي شمل إلى 
جانب »تصفير« عدد واليات بوتني، إصالحا 

ملنظومة توزيع السلطة بني فروعها. )Getty( كّرست التعديالت تقدم نوفاك في الهرمية الحكومية

خاصإضاءة

يتنامى قلق مصر بشأن 
مصالحها مع السودان 

ومنها سد النهضة

في ظّل قلق مصر 
المتنامي بشأن مصالحها 

مع السودان، تسعى 
القاهرة لترتيب ملحقات 

اتفاق التطبيع بين 
الخرطوم وتل أبيب

Friday 13 November 2020 Friday 13 November 2020
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القروض تنهي أزمة رواتب العراقيين
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أنهى البرملان العراقي جدل أزمة 
بالتصويت  املــتــأخــرة،  الــرواتــب 
عـــلـــى قـــــانـــــون االقــــــتــــــراض بــعــد 
خــافــات بــن الــقــوى الــســيــاســيــة، ليضمن 
تسليم رواتب املوظفن ملدة 3 أشهر أخرى، 
وهو ما تسعى إليه الحكومة كحل في ظل 

األزمة املالية القائمة في الباد.
ــة تــأخــيــر الـــرواتـــب واحــــدة من  ومــثــلــت أزمــ
أخطر األزمات التي واجهتها الباد أخيرا، 
ــتـــي تــســبــبــت بــــإحــــراج لــلــحــكــومــة الــتــي  والـ
القانون  إال من خــال  تأمينها   لم تستطع 
العجز  لسد  بــاالقــتــراض  لها  الـــذي يسمح 
املـــالـــي الـــنـــاتـــج عـــن األزمــــــة املـــالـــيـــة بسبب 
انـــخـــفـــاض أســـعـــار الــنــفــط عـــاملـــيـــا. وخـــال 
جــلــســة  امـــتـــدت حــتــى ســاعــة مــتــقــدمــة من 
فــجــر أمــــس، الــخــمــيــس، اســتــطــاع الــبــرملــان 
فقراته  بعض  تعديل  بعد  القانون،  تمرير 

ــع رؤيــــــة بـــعـــض األطــــــراف  بـــمـــا يــنــســجــم مــ
السياسية التي كانت معترضة.

ــأم نــصــابــهــا  ــتــ وتـــــــرأس الـــجـــلـــســـة، الـــتـــي الــ
بـــــصـــــعـــــوبـــــة، رئــــــيــــــس الـــــــبـــــــرملـــــــان مـــحـــمـــد 
الــحــلــبــوســي، وتــــم عــــرض فـــقـــرات الــقــانــون 
ــم تــم  ــ ــتــــصــــويــــت، ومــــــن ثـ ــردة عـــلـــى الــ ــفــ ــنــ مــ
ــان  الــتــصــويــت عــلــى الـــقـــانـــون بــكــامــلــه. وكـ
ــكــــرد قــــد قـــاطـــعـــوا الــجــلــســة فــي  الــــنــــواب الــ
ــا، مـــعـــتـــرضـــن عـــلـــى طـــــرح بــعــض  ــهـ ــتـ ــدايـ بـ
الــقــوى مــقــتــرحــا يــحــدد حــصــة اإلقــلــيــم من 
الجارية  )النفقات  الفعلي  اإلنفاق  مجموع 
ونـــفـــقـــات املـــشـــاريـــع االســـتـــثـــمـــاريـــة(، بــعــد 
ــة املــــحــــددة  ــاديـ ــيـ ــسـ اســـتـــبـــعـــاد الـــنـــفـــقـــات الـ
بــقــانــون املـــوازنـــة الــعــامــة، شـــرط الــتــزامــهــم 
بتسديد مبالغ النفط املصدر من كردستان 
ــرادات األخـــرى غير النفطية،  ــ الــعــراق واإليـ

مقابل حصوله )اإلقليم( على نفقاته.
وســبــق انــعــقــاد الــجــلــســة اجــتــمــاع فـــي قبة 
البرملان لقادة القوى السياسية بمن فيهم 

الكرد، مع اللجنة املالية البرملانية، أفضى 
القانون وتأجيل  تمرير  التوافق على  إلــى 
أن خافا ومشادات  إال  الكرد،  فقرة حصة 
كــامــيــة بــن الـــنـــواب الــكــرد ونــــواب الــقــوى 
األخــــــــرى خـــــال الـــجـــلـــســـة دفــــعــــت بـــاتـــجـــاه 
مــضــي الــبــرملــان بــالــتــصــويــت عــلــى الــفــقــرة، 
ليضمن الكرد الحصول على حصتهم من 
دون شــــروط عــلــيــهــم. وســيــغــطــي الــقــانــون 
املالي في موازنة  العجز  الــذي تم تمريره، 
الثاني،  الحكومة ألشهر نوفمبر/ تشرين 
كانون  ويناير/  األول،  كانون  وديسمبر/ 

الثاني من العام املقبل.
قوى سياسية عّدت القانون غير منصف، 
ــتـــبـــرت أنــــه لـــم يــضــمــن تـــوزيـــعـــا عـــادال  واعـ
بـــن املـــحـــافـــظـــات. وقـــــال الـــنـــائـــب عـــن كتلة 
ــداوي، فــي  ــمــ ــال املــــحــ ــمـ الـــنـــهـــج الـــوطـــنـــي جـ
بـــيـــان لـــــه: »لـــــم يــضــمــن الــــقــــانــــون تــوزيــعــا 
ــادال فـــي تــخــصــيــصــات املــحــافــظــات، ولــم  عــ
والــجــنــوب في  الــوســط  تنصف محافظات 

على  االستثمارية«. وشــدد  تخصيصاتها 
الوسط  أن تسلم محافظات  أنــه »ال يصح 
والجنوب كل منتوجها النفطي وإيــرادات 
منافذها للخزينة العامة، في وقت تمتنع 
فيه سلطات اإلقليم عن تسليم نفط اإلقليم 

واإليرادات االتحادية األخرى«.
أمــا الــنــائــب محمد صــاحــب الــدراجــي، فقد 
حذر من استمرار االعتماد على االقتراض 
الـــقـــوانـــن،  بــتــمــريــر  األذرع  لـــي  وســـيـــاســـة 
وقــــال فــي تــغــريــدة لـــه، إن »جــلــســة مجلس 
الــســادســة صباحا  الساعة  انتهت  الــنــواب 
بــالــتــصــويــت عــلــى تــســديــد عــجــز الـــرواتـــب، 
والسبب هو تفاوض واتفاق رؤساء الكتل 
مع الكرد حول تأجيل فقرة حصتهم، لكن 
الــنــواب )الــكــرد( رفــضــوا االتــفــاق، وأصـــروا 
على الــتــصــويــت«، مــشــددا على أنــه »يجب 
إيــجــاد حــلــول أخـــرى غــيــر االقـــتـــراض، لكي 
نتجنب اإلفاس الناعم. سياسة لي األذرع 

.»
ً

لن تكون مقبولة مستقبا

عدنان عبد الرزاق

ــة االقـــتـــصـــاد عـــن مــؤتــمــر إعـــــادة الــاجــئــن  ــ غـــابـــت ورقـ
السورين، الذي اختتم أعماله مساء أمس في العاصمة 
دمشق، ألن نظام بشار األسد فقد القدرة على استخدام 
هذه الورقة وإعالة السورين ولو بالحد األدنى، حسب 
وزيــــر االقــتــصــاد بــالــحــكــومــة املــعــارضــة عــبــد الحكيم 
»العربي الجديد«، بلغة ساخرة:  املصري، الذي يقول لـ
لعل بصور الطوابير أمام األفران ومراكز توزيع الوقود 
الداخل  ســوريــو  يعيشها  التي  البحبوحة  على  دليا 
لــم تعد  املــصــري:  بــالــعــودة. ويضيف  يغري املهجرين 

الطامعة  للدول  بالنسبة  مغرّية  اإلعــمــار  إعــادة  كعكة 
بحصتها من كعكة خراب سورية، ألن قانون »قيصر« 
األميركي والعقوبات واملواقف األوروبية واضحة بأنه 
الوزير  إعـــادة إعــمــار قبل الحل السياسي. وأضـــاف  ال 
السورين  »إخــوتــنــا  أن  املــعــارض،  االئــتــاف  بحكومة 
يعيشون الفقر واالمتهان لتحصيل قوت يومهم«، ففي 
حن األجــور ال تزيد عن 50 ألف ليرة شهريًا )الــدوالر 
= نحو 1250 ليرة رسميا(، تزيد تكاليف املعيشة، عدا 
إيجار املسكن، عن 600 ألف ليرة، ما وضع السورين 
بمقدمة قوائم الفقر والبطالة، بعدما زاد من هم تحت 
البطالة  إلــى 50%، وتــجــاوزت نسبة  املدقع  الفقر  خط 

ــرأي الـــوزيـــر، لـــو تــتــاح الــفــرصــة لــســوريــي  83%، لـــذا بــ
التجويع والتفقير ريثما  مــن  لــهــاجــروا هــربــًا  الــداخــل 

يزول نظام بشار األسد.
أمــس، »مؤتمر  أول من  قد استضافت،  وكانت دمشق 
الاجئن السورين«، برعاية ورئاسة روسية وحضور 

ممثلن عن 27 دولة ومنظمة غير حكومية.
وتــطــرق رئــيــس الــنــظــام الـــســـوري بــشــار األســــد، خــال 
افــتــتــاح املــؤتــمــر أول مــن أمـــس، إلـــى أن نــظــامــه يــواجــه 
الاجئن  ماين  مترابطة،  عناصر  من  مركبة  قضية 
الراغبن في العودة وبنية تحتية مدمرة، مشيرًا إلى أن 
مؤسسات الدولة السورية تمكنت من التقدم خطوات 

مــقــبــولــة نسبة إلـــى إمــكــانــيــاتــهــا فــي الــتــعــامــل مــع هــذا 
نظام  حــرب  نتيجة  الخسائر  وزادت  الكبير.  التحدي 
األسد وحلفائه بموسكو وطهران على ثورة السورين 
عن 442 مليار دوالر، بحسب آخر تقرير دولــي تطرق 

آلثار الحرب املندلعة بسورية منذ مارس/ آذار 2011.
ــــرى االقـــتـــصـــادي الـــســـوري مــحــمــود حـــســـن، خــال  ويـ
وإن  سياسي  املؤتمر  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديثه 
 إنــســانــيــًا أو اقــتــصــاديــًا، وهــدفــه أن تتقدم 

ً
أخـــذ شــكــا

روســــيــــا خـــطـــوة وتـــســـحـــب مـــلـــف الـــاجـــئـــن مــــن األمــــم 
املتحدة، وأن ترّوج لنظام األسد وتحاول إعادة إنتاجه 

قبل االستحقاق الرئاسي في العام املقبل.

االقتصاد يغيب عن مؤتمر عودة الالجئين السوريين في دمشق

المغرب وتونس أكبر 
الخاسرين من أوروبا

اعتبرت منظمة أوكسفام 
الدولية، أن املغرب وتونس »أكبر 

الخاسرين« من سياسات التجارة 
والهجرة لالتحاد األوروبي. 
ودعت أوكسفام، في تقرير 

اطلعت عليه األناضول، االتحاد 
األوروبي واملغرب وتونس، 

إلى »ضمان أن أي استئناف 
ملفاوضات التجارة والهجرة، 

ينبغي أن يدعم االنتعاش العادل 
والشامل لجميع األشخاص الذين 

يعيشون في شمال أفريقيا«.
وأكدت املنظمة في تقريرها أن 

»السياسات التجارية غير العادلة، 
وغير املتسقة، واملزدوجة، التي 

يتبعها االتحاد األوروبي في 
شمال أفريقيا ساهمت في فقدان 

الوظائف، واستنزاف العقول، 
والتأثيرات السلبية الساحقة على 
أولئك الذين ال يستطيعون تحّمل 

تكاليفها«.

رواتب الفلسطينيين تتآكل
تتآكل رواتب الفلسطينيني في 
عز أزمة اقتصادية ومعيشية 

تتضافر فيها املشكالت الداخلية، 
وتضييق االحتالل، مع انتشار 

فيروس كورونا وتأثيره على 
القطاعات االقتصادية والعمالة 
فيها، بحيث أصبحت الرواتب 

ال تكفي االحتياجات األساسية 
لألسرة مع االرتفاع املستمر في 

تكاليف املعيشة في األراضي 
الفلسطينية. 

ويطبق في فلسطني غالف 
ضريبي وجمارك واحد تقريبا 

مع االحتالل، وفق وكالة 
األناضول، مع اختالف الحد 
األدنى لألجور بني الطرفني، 

فبينما يصل إلى 5300 شيقل 
)1558 دوالرا( لإلسرائيليني، فإنه 
يبلغ 1450 شيقال )425 دوالرا( 
للفلسطينيني. وللشهر الخامس 

على التوالي، صرفت السلطة 
الفلسطينية، الشهر املاضي، 
نصف راتب ملوظفيها، تحت 

ضغط أزمتي جائحة كورونا 
م عائدات املقاصة من 

ّ
وعدم تسل

االحتالل، والتي تقدر بنحو 200 
مليون دوالر شهريا. 

طيران اإلمارات تسّجل 
خسائر فادحة

سّجلت شركة »طيران اإلمارات« 
خسائر بقيمة 3.4 مليارات دوالر، 
بحسب نتائجها نصف السنوية 

التي أصدرتها أمس الخميس، 
في أول خسائر ألكبر مجموعة 

نقل جوي في الشرق األوسط 
منذ ثالثة عقود تأتي على خلفية 

اإلغالقات املرتبطة بفيروس 
كورونا املستجد. 

وقال الرئيس التنفيذي لطيران 
اإلمارات، الشيخ أحمد بن سعيد 

آل مكتوم، في بيان نشرته 
»فرانس برس« إنه »بفعل هذه 

األوضاع غير املسبوقة التي 
أصابت قطاع الطيران والسفر، 

سجلت مجموعة اإلمارات 
خسائر نصف سنوية للمرة 

األولى منذ أكثر من 30 عامًا«. 

أخبار

تحديات 
لقاح كورونا 

تكبح مكاسب 
أسهم اليابان

أن  أثــر نظيراتها األميركية، بيد  التكنولوجيا  اقتفت أسهم  إذ  العام  قــرب أعلى مستوى في 29 عاما ونصف  الخميس،  أمــس  أغلق مؤشر نيكي 
املكاسب كبحتها عمليات بيع لجني األرباح عقب ارتفاع غذاه تفاؤل بشأن تطورات متعلقة بلقاح لكوفيد-19. وارتفع املؤشر نيكي 0.68 باملئة إلى 
25520.88 نقطة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الخامس من يونيو/ حزيران 1991 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت األسهم لفترة وجيزة 
في تعامات ما بعد الظهيرة، إذ انتاب الحذر بعض املستثمرين بشأن االرتفاع وباعوا األسهم لجني األربــاح. وقــال دايسوكي أوتشياما كبير 
اإلستراتيجين لدى أوكاسان لألوراق املالية »الجميع مبتهجون بأنباء اللقاح، لكنهم بدأوا يدركون أن هناك العديد من التحديات، مثل املسائل 

اللوجيستية وأداء اللقاح«. 

اقتصاد
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الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة

)فرانس برس(

انتقال »استثنائي« للسلطة في أميركا

بايدن يتحرك وسط األلغام 

هل يقترب ترامب من االستسالم؟

تحتجز الخارجية 
األميركية برقيات تهنئة 

دولية لبايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

بن املسار الدستوري الذي يجب 
السلطة  انتقال  أن تسلكه عملية 
ــذي  ــ ــات املـــتـــحـــدة، والـ ــ ــواليـ ــ فــــي الـ
ــزال يــعــرقــلــه الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب،  ــ ال يـ
نوفمبر/تشرين   3 انتخابات  فــي  الخاسر 
الــثــانــي الـــحـــالـــي، وضــــــرورة انـــطـــاق فــريــق 
الرئيس املنتخب جو بايدن عمليًا لفهم ما 
غاب عن اإلدارة الديمقراطية ألربع سنوات 
بــايــدن بن  الفيدرالية، يسير  الــوكــاالت  فــي 
ألـــغـــام كــثــيــرة يــزرعــهــا الــبــيــت األبـــيـــض في 
قــدم، قد تؤثر  ــة 

ّ
زل أّي  طريقه، محترسًا من 

ترامب  يتبعه  الـــذي  القضائي  املــســار  على 
للتمسك بالسلطة. على الرغم من ذلك، يعمل 
االنتخابات،  فــي  الفائز  األمــيــركــي  الرئيس 
ــتـــوى، مـــحـــاواًل  بــمــنــطــق مــهــنــي عـــالـــي املـــسـ
 عقوٍد من الخبرة في الكونغرس وفي 

ّ
ضخ

واشـــنـــطـــن وإلـــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس الــســابــق 
الولوج  التأخير في  لتفادي  أوبــامــا،  بــاراك 
الفيدرالية، من دون استنفار  الوكاالت  إلى 
الـــطـــرف اآلخــــــر. مـــن جــهــتــه، يـــبـــدو تـــرامـــب، 
ــن مــنــطــلــق عــــــداوة وتــعــنــت  ــه يــعــمــل مـ ــأنـ وكـ
الفريق  مهمة  تسهيل  عــدم  عبر  شخصي، 
أنه  فــي  خطرذلك  ويمكن  لخلفه.  االنتقالي 
يــأتــي فــي ظـــرف اســتــثــنــائــي تعيشه الــبــاد 
 كورونا. وال يزال ترامب وجمهوره، 

ّ
في ظل

يضعون العرقلة، في خانة مواجهة »سرقة 
الجمهوريون  يــواصــل  فيما  االنــتــخــابــات«، 
 الـــرئـــيـــس الـــخـــاســـر في 

ّ
الــتــأكــيــد عــلــى حــــق

أصــوات  حــول  القضائية  معاركه  استكمال 
أن  الــواليــات. واستبعد فريق بايدن  بعض 
يمنح ترامب الضوء األخضر هذا األسبوع 

لتسهيل العملية االنتقالية رسميًا.
ويمنع البيت األبيض اإلدارة األميركية من 
الــتــعــاون رســمــيــًا مــع بـــايـــدن، فــيــمــا ترفض 
إدارة الخدمات العامة، التي تقودها إميلي 
مورفي، املعينة من ترامب، حتى اآلن، إرسال 
فــي االنتخابات،  بــايــدن  فــوز  مصادقة على 
لبدء العملية االنتقالية، ما يعني أن فريق 
األخــيــر االنــتــقــالــي، الـــذي يــشــرف عليه تيد 
املباني  مــن دخــول  زال ممنوعًا  كوفمان، ال 

الحكومية والحصول على املعلومات. 
رغــم ذلــك، أكــد بــايــدن الثاثاء املــاضــي، بدء 
العمل على املرحلة االنتقالية، وقام بتعين 
500 شخص في »فريق مراجعة الوكاالت«، 
وهم سيعملون لجمع املعلومات حول عمل 
رسمية  غــيــر  بطريقة  الــفــيــدرالــيــة،  اإلدارات 
مــن املسؤولن  أي  لقاء  مــن دون  اآلن،  حتى 

واملوظفن الحكومين الحالين. 
ــوازاة ذلـــك، أعــلــن بــايــدن أول مــن أمس  فــي مــ
ــاء، تــعــيــن الـــديـــمـــقـــراطـــي املــتــمــرس،  ــ ــعـ ــ األربـ
البيت  رون كلن، في منصب كبير موظفي 
األبيض، وهو أول تعين له في إدارته، فيما 
مــن املــتــوقــع اإلعــــان عــن تــعــيــيــنــات رسمية 
أخـــرى قــبــل نــهــايــة الــشــهــر الــحــالــي. ويعتبر 
املنصب من أهم املناصب غير املنتخبة في 
واشــنــطــن، وال يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة مجلس 

غور. وفي عهد أوباما، تولى تنظيم عملية 
تعامل البيت األبــيــض مــع أزمـــة إيــبــوال في 
بأنه  2014. من جهته، وصــف كلن تعيينه 
»شرف حياة«، مضيفًا »أنتظر بفارغ الصبر 
أن أساعد الرئيس ونائبة الرئيس املنتخبة 
في جمع فريق موهوب ومتنوع للعمل في 
ــراف إلــــى تطبيق  ــيـــض، واالنــــصــ الــبــيــت األبـ
بــرنــامــجــهــمــا الـــطـــمـــوح مـــن أجــــل الــتــغــيــيــر، 

والسعي إلى رأب االنقسامات في بلدنا«.
وبالعودة إلى فريق الحملة االنتقالية، فقد 
»واشــنــطــن بــوســت«،  أكــــدت مـــصـــادر مــنــه لـــ
ــنــــوات غـــيـــر رســمــيــة  ــم يــعــمــلــون عـــبـــر قــ ــهـ أنـ
لفهم مــا يــجــري فــي الــحــكــومــة، والــتــواصــل 
الُعّمالية،  واملجموعات  األبحاث  مراكز  مع 
ولــكــن الســيــمــا أيــضــًا مــع مــوظــفــن سابقن 
بينهم  مــن  الفيدرالية،  الــوكــاالت  فــي  عملوا 
الــعــديــد مــمــن قــدمــوا اســتــقــاالتــهــم فــي عهد 
تــرامــب، نتيجة إحباطهم مــن ســوء إدارتـــه. 
ــار مــوقــع »بــولــيــتــيــكــو«، إلـــى أن فــريــق  ــ وأشـ
ــًا  ــزامـ ــتـ ــه تـــمـــثـــل الـ ــتـ ــقــــول إن الئـــحـ بــــايــــدن يــ
الديمقراطي،  الحزب  في  اليساري  للجناح 
رغم »بعض التشاؤم« لدى هذا الجناح من 
أجندة الرئيس املنتخب. التوجه الليبرالي، 

يعكسه أيضًا الدور الكبير الذي يلعبه تيد 
ــايـــدن، وهــــو الــرجــل  كـــوفـــمـــان، إلــــى جــانــب بـ
ــــذي ُيــنــظــر إلـــيـــه بـــأنـــه حــلــقــة الـــوصـــل بن  الـ
ليبرالية  واألكــثــر  املعتدلن،  الديمقراطين 
داخــل الحزب. هــذا الــدور، سيكون مفصليًا 

فــي إدارة الــشــأن االقــتــصــادي الــداخــلــي، مع 
وعـــود بــايــدن بــرفــع الــحــّد األدنــــى لــألجــور، 
وتــســهــيــل تــمــويــل ومـــســـاعـــدة املــجــتــمــعــات 

األكثر تهميشًا.
الخارجية، فواصل  الــعــاقــات  فــي ملف  أمــا 
ــيـــس املــنــتــخــب أمــــــس، تــلــقــي الــتــهــنــئــة  الـــرئـ
بفوزه باالنتخابات من رؤســاء وقــادة دول 
أجــنــبــيــة، وهــــم رئــيــس الـــــــوزراء األســتــرالــي 
يوشيهيدي  والياباني  موريسون  سكوت 
ــا الــجــنــوبــيــة مـــون  ــيــــس كــــوريــ ــا، ورئــ ســــوغــ
جاي إن. وكــان بايدن تلقى أيضًا اتصالن 
مــــن املـــســـتـــشـــارة األملـــانـــيـــة أنـــجـــيـــا مــيــركــل 
ــرودو.  ورئـــيـــس الــــــوزراء الــكــنــدي جــاســن تــ
في  املتحدة  الواليات  بايدن حلفاء  وطمأن 
ســيــول وسيدني وطــوكــيــو، واعـــدًا باإلبقاء 
عــلــى اتــفــاقــيــات الـــدفـــاع املــشــتــرك، وإصـــاح 
العاقات بعد التوتر في عهد ترامب، وذلك 
غــداة اتــصــاالت هاتفية مــع قــادة أوروبــيــن 

 »أميركا عادت«.
ّ
وتأكيده أن

ــايـــدن على  ــرامـــب أيـــضـــًا نـــشـــاط بـ ويـــعـــرقـــل تـ
ــر مـــوقـــع »ســــي أن  ــ الــصــعــيــد الـــخـــارجـــي. وذكـ
أن«، أن مجموعة من برقيات التهنئة وجهت 
للرئيس املنتخب من زعماء دولين، ال تزال 
تحتجزها وزارة الخارجية وترفض إطاعه 
الــتــواصــل  عــلــى  بــايــدن  عليها، ولــذلــك يعمل 
مع هؤالء الزعماء عبر خطوط غير رسمية، 
وخدمة  للوجستيات  تفتقد  محمية،  وغــيــر 
الترجمة، وقد تكون معرضة للتجسس. كما 
أن الرئيس املنتخب محروٌم من االطاع على 
الــتــقــاريــر االســتــخــبــاريــة الــيــومــيــة، الــتــي هي 
ــه. وســعــى زعــمــاء دولــيــون للتواصل 

ّ
مــن حــق

ــا، ملــعــرفــة  ــامــ مـــع دبــلــومــاســيــن فـــي عــهــد أوبــ
كيفية التواصل مع بايدن. وفي موقف الفت 
جايمس  الجمهوري،  السيناتور  قــال  أمــس، 
النــكــفــورد، الـــذي يـــرأس لجنة األمـــن الوطني 
إنــه ال  الكونغرس،  فــي  الحكومية  والــشــؤون 
يمانع في حصول بايدن على هذه التقارير 
املناسبة  ــراءات  اإلجــ سيتخذ  وإنــه  اليومية، 
إذا لم يحصل ذلك مع بداية األسبوع املقبل. 

وأضاف أنه بدأ يتحرك حول هذه املسألة.
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سياسة

بات الترشح مجددًا 
للرئاسة في 2024 الوسيلة 

األكثر ترجيحًا للرئيس 
األميركي الخاسر في 

االنتخابات دونالد ترامب، 
لخروج مشرف له من 

البيت األبيض، بحسب 
مساعديه

أطلق الرئيس األميركي المنتخب، جو بايدن، يد فريقه لعملية انتقال السلطة، ولكن بشكل غير مسبوق في تاريخ الدولة العظمى، 
إذ يواصل دونالد ترامب حرمانه من االمتيازات التي تحّق له خالل هذه المرحلة، ما قد يؤخر أجندته عند تنصيبه

)Getty/يعمل فريق بايدن من خلف الستار )جو رايدل

واشنطن ـ العربي الجديد

املنتخب جو  الرئيس األميركي  فيما واصــل 
بايدن تشكيل إدارته، أمس الخميس، ال يزال 
نوفمبر/   3 انتخابات  فــي  الخاسر  الرئيس 
تشرين الثاني الحالي دونالد ترامب، يرفض 
له  لكن مساعدين  االنتخابات،  نتيجة  قبول 
ــم السلطة فــي نهاية 

ّ
ُيــســل تــوقــعــوا أخــيــرًا أن 

ــراف بــفــوز مــنــافــســه.  ــتـ املـــطـــاف، مـــن دون االعـ
ــيــــارات تـــرامـــب كــثــيــرًا لــانــقــاب  وتــضــيــق خــ
عــلــى نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، الــتــي لـــم تعلنها 
رســمــيــًا بــعــد إدارة الــخــدمــات الــعــامــة، لكنها 
ــرز األصــــــــوات فــــي الــــواليــــات.  ــ أعـــلـــنـــت عـــبـــر فـ
الجمهوري  جــورجــيــا،  واليـــة  وقـــال سكرتير 
ــد أي  ــم يــتــم رصــ ــه لـ ــراد رافــيــنــســبــيــرغــر، إنــ ــ بـ
مــؤشــر حتى اآلن إلــى تــاعــب واســـع النطاق 
في إحصاء األصــوات بالوالية، حيث يتقدم 
بـــايـــدن حــالــيــًا بـــفـــارق 14 ألـــف صــــوت، وذلـــك 
بعد إعان رافينسبيرغر أنه أمر بإعادة فرز 
ــوات يـــدويـــًا، ألن الـــفـــارق مــتــقــارب جــدًا،  ــ األصـ
ــوات أحصيت  مــعــربــًا عــن اعــتــقــاده بـــأن األصــ
ــاف أنـــه ال يــوجــد دلــيــل عــلــى أي  ــ بـــدقـــة. وأضـ

بــايــدن.  تــقــدم  لقلب  يكفي  بما  كبيرة  فـــوارق 
ــهـــوريـــون فــي  ــمـ كـــمـــا فـــشـــل املــــســــؤولــــون الـــجـ
تقديم  فــي  عليها  املــتــنــازع  الـــواليـــات  جميع 
واسعة  تــزويــر  ملموسة حــول عمليات  أدلـــة 

بإمكانها دعم حملة ترامب القضائية.
ويمضي ترامب قدمًا في طعون قانونية في 
ــات عـــدة ملــحــاولــة تغيير الــنــتــيــجــة، لكن  واليــ
بــدأت تظهر  إشـــارات كشف عنها مساعدوه 
بــشــأن عــزمــه عــلــى االســتــســام فـــي الــنــهــايــة. 
أمــس،  بــوســت«،  ونقلت صحيفة »واشــنــطــن 
عن مساعدين ومستشارين وحلفاء للرئيس 
الخاسر، أنه ال يملك استراتيجية كبيرة لقلب 
خالها  مــن  تقدم  التي  االنتخابية،  املــعــادلــة 
االنتخابي،  املجمع  أصــوات  في  عليه  بايدن 
وكــذلــك فــي الــتــصــويــت الــشــعــبــي، بــحــوالــي 5 
ــــؤالء لــلــصــحــيــفــة إن  ــال هـ ــ ــــوت. وقـ مـــايـــن صـ
ترامب بدأ يتحدث داخــل دوائــره املغلقة عن 
عزمه على الترشح للرئاسة مجددًا في العام 
يقترب من  ربما أصبح  أنــه  مــا يعني   ،2024

رفع الراية البيضاء.  
ويـــواصـــل تـــرامـــب، بــحــســب أحـــد مستشاريه 
»واشنطن بوست«، التحادث  الذين تحدثوا لـ
عبر الهاتف مع مستشاريه وأصدقائه، منذ 
إعـــان نــتــائــج االنــتــخــابــات، مــحــاواًل »إيــجــاد 
أشخاص يقدمون له أخبارًا جيدة«. وأضاف 
أن الــرئــيــس الــخــاســر أشــــار فـــي بــعــض هــذه 
ــه بــــات مـــدركـــًا أن بــايــدن  ــات، إلــــى أنــ املـــحـــادثـ
ســيــتــولــى الـــرئـــاســـة رســمــيــًا فـــي 20 يــنــايــر/ 
التنصيب.  يــوم  أي في  املقبل،  الثاني  كانون 
ــه  ــثـ ــاديـ ــــي أحـ ــــن الـــتـــمـــســـك فـ ــًا عـ ــكــــن عــــوضــ ولــ
ــدأ تــــرامــــب يــنــاقــش  ــ ــيـــة«، بـ ــثـــانـ »الــــواليــــة الـ بـــــ
أربــع  بعد  مــجــددًا  للرئاسة  ترشحه  احتمال 
ســنــوات، وهــي إشــارة إلــى أنــه بــات يعرف أن 
األبــيــض أصبحت  البيت  فــي  الحالية  أيــامــه 
معدودة. وبحسب مسؤول كبير في اإلدارة، 
ــأن مــا  ــ ــزم لــــه تــــرامــــب عـــبـــر الـــهـــاتـــف بـ ــ فـــقـــد جـ

سيفعله فقط هو »الترشح في العام 2024«. 
تــرامــب  تــرشــح  إمــكــانــيــة  أن  الصحيفة  ورأت 
الضوء،  دائـــرة  فــي  مــجــددًا ستبقيه  للرئاسة 
لكنها ستحدث أيضًا جمودًا في تمهيديات 
مــن نجوم  العديد  إن  إذ  الجمهوري.  الــحــزب 
الحزب الصاعدين، بمن فيهم السيناتور توم 
كــوتــون، واملــبــعــوثــة األمــيــركــيــة السابقة لدى 
الرئيس  ونائب  هايلي،  نيكي  املتحدة  األمــم 
مايك بنس، لن يسعوا للترشح للرئاسة في 

2024 إذا كان ترامب يخطط لذلك. 
واســتــبــعــد مـــســـاعـــدون لـــتـــرامـــب أن يــعــتــرف 
فــي  رأوا  لـــكـــنـــهـــم  مـــنـــافـــســـه،  ــوز  ــفــ بــ ــر  ــ ــيـ ــ األخـ
أحــاديــث ملــوقــع شبكة »أن بــي ســـي«، أنـــه قد 
يقول شيئًا على غرار »نحن ال نستطيع أبدًا 
ــادل بــهــا«.  الـــوثـــوق بــالــنــتــائــج، لكنني لــن أجــ
املعارك  انتهاء  إنــه بعد  آخــر  وقــال مستشار 
فإن  األصــــوات،  احتساب  وإعـــادة  القضائية، 
الــقــول  لــتــرامــب أن يفعله هــو  أكــثــر مــا يمكن 
إنه يعترف بالنتائج، لكنه »لن يستطيع أبدًا 
أضــاف  املستشار  لكن  دقــتــهــا«.  مــدى  معرفة 

»لم نصل إلى هذه املرحلة بعد«.
املصادر  اإلحباط، بحسب  ويسود جو من 
»أن بـــــي ســـــــــي«، داخـــــل  ــدثــــت لـــــــــــ ــــي تــــحــ ــتـ ــ الـ
ــا يــصــفــه حــلــفــاء  ــو مــ ــ الـــبـــيـــت األبــــيــــض، وهـ
اليقن«،  وعـــدم  »اإلحـــراج  بــــ أيــضــًا  للرئيس 
ــّراء اســتــمــرار رفـــض الــرئــيــس االعـــتـــراف  ــ جـ
بالهزيمة. وقــال مصدر إن هذا الوضع »ال 
أن  أن يكون مستدامًا«، محذرين من  يمكن 
ال قرار نهائيًا بعد بشأن الوجهة التي يريد 
ــــور إلــيــهــا. لــكــن مجموعة  تـــرامـــب أخـــذ األمـ
معظمهم  الكبار،  املستشارين  من  صغيرة 
مـــن حــمــلــة تـــرامـــب االنــتــخــابــيــة، ال يــزالــون 
يؤمنون بأن هناك طريقًا ممكنًا الستعادة 
النصر. على الرغم من ذلك، قال مصدر إنه 
»حـــتـــى تـــرامـــب بــــات مـــدركـــًا أن فــــرص قلب 

النتائج هي تقريبًا صفر«.

ترامب  في عهد  عليه  تناوب  وقــد  الشيوخ، 
 مــن مـــارك مــيــدوز، مــيــك مــولــفــانــي، جــون 

ّ
كـــل

ــال بـــايـــدن في  كــيــلــي وريـــنـــس بــريــبــوس. وقــ
بيان صدر عن فريقه االنتقالي إن »الخبرة 
الــعــمــيــقــة واملـــتـــنـــّوعـــة لـــــرون كـــلـــن، وقـــدرتـــه 
الــنــاس مــن جميع األطــيــاف  على العمل مــع 
الــســيــاســيــة، هـــي بــالــضــبــط مـــا أحـــتـــاج إلــيــه 
فــي كــبــيــر مــوظــفــي الــبــيــت األبــيــض فــي هــذا 
ــة ونــعــمــل على  الــوقــت الـــذي نــواجــه فــيــه أزمـ
ــا«. ويــشــغــل كــلــن )59  إعــــادة تــوحــيــد بـــادنـ
عامًا( منذ 2009 منصب مدير مكتب بايدن 
عندما كــان األخير نائبًا ألوبــامــا، كما عمل 
بــايــدن عندما كــان رئيسًا  سابقًا فــي مكتب 
ثم  الــشــيــوخ،  مجلس  فــي  القضائية  للجنة 
تولى منصب مدير مكتب نائب الرئيس آل 

متابعة

■ من يقنع املطّبعن العرب بأن يخففوا من هذا العناق الحميم مع 
الكيان الصهيوني؟! كأنما هو أّمهم التي اجتمعوا بها بعد عقود من 

فراق قسري! الحق أن القضية ليست كذلك... إنه الخوف من بايدن. فهم 
يعتقدون أن اللوبي الصهيوني هو وحده الكفيل بلجم مواقفه حيالهم.

■ تركيا أبدت استعدادها للتباحث مع األميركين بشأن هواجسهم 
املتعلقة بمنظومة »أس 400« الروسية. التعاون الروسي التركي 

العسكري والسياسي أحد أعقد امللفات التي ستواجه األتراك مع إدارة 
بايدن. والهامش األميركي الذي ساعد أنقرة في عهد ترامب على 

التحرك بمرونة في هذا امللف سيضيق في عهد بايدن.

■ يستمر نظام #األسد في كذبه وبرعاية روسية، كيف يمكن لاجئن 
العودة وما زال النظام الذي هجرهم مستعدًا العتقالهم وتعذيبهم 

 عن عدم رغبتهم في االنضمام إلى طوابير الغاز والخبز 
ً
وقتلهم، فضا

والبنزين والسكر والشاي...

■ بالكيماوي والبراميل واختبار مافيا بوتن ألسلحتها باملدنين... هل 
هاجر السوريون هربًا من الزالزل لتطلب روسيا عدم تسييس القضية!

■ األمل الوحيد بتحقيق االستقرار في سورية أن يكون الكبار قد 
حققوا أهدافهم عن طريق نظام األسد وأن األسد لم يعد مفيدًا لضباع 

العالم وآن األوان الستبداله بنظام جديد أكثر فائدة... وغير ذلك 
انسوا... إذا بقي بشار فهذا يعني أن مشغليه لم يستنفدوه بعد وما زال 

مفيدًا لهم.

■ بعد مئة يوم، ما زالت #بيروت منكوبة رغم الجهود الجبارة التي 
بذلها متطوعون ومتطوعات وجمعيات ومؤسسات أهلية ومنظمات 

دولية ضاعفت جهودها لتعويض غياب الدولة وأجهزتها... بس الدمار 
ما زال ظاهرًا في كل األحياء املحيطة باملرفأ والنفوس ما زالت محبطة 

وغاضبة واملحاسبة مفقودة #انفجار_مرفأ_بيروت.

■#انقلوا_جلسات_حوار_تونس_على_الهواء فأبسط حقوق الشعب 
الليبي أن يعرف كيف تحدد خيارات ومصير ومستقبل الوطن والشعب.

■ عندما يلتقي السيسي مع الغربين تجده يا سام رجا فاضا، لكن 
مع املصرين يتصرف وكأنه رمسيس الثاني.

الدفاع  العميق  »التزامه  بايدن  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  أكد 
البلدين،  بين  المستمرة  االتفاقيات  عن  الناشئة  وااللتزامات  اليابان«  عن 
وبحسب  به.  سوغا  يوشيهيدي  الياباناي  ــوزراء  ال رئيس  اتصال  خالل 
سينكاكو،  جزر  إلى  يمتد  االلتزام  هذا  أن  أكد  بايدن  فإن  معلومات، 
بالده  بين  التحالف  بايدن  ووصف  والصين.  اليابان  بين  عليها  المتنازع 
اتصال  خالل  المنطقة،  في  واالزدهــار«  األمن  »محور  بأنه  وسيول 

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن به.

طمأنة للحلفاء في آسيا

Friday 13 November 2020
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طرابلس ـ العربي الجديد

ــهـــرت بـــيـــانـــات حــديــثــة ملــصــرف  أظـ
ــلـــس أن  ــرابـ ــــزي فــــي طـ ــــركـ لــيــبــيــا املـ
ــــود خـــــــــارج الـــقـــطـــاع  ــقـ ــ ــنـ ــ عـــــــرض الـ
سبتمبر/  شهر  نهاية  حتى  ارتــفــع  املصرفي 
أيــلــول املــاضــي إلـــى مــا يــعــادل 7.72 أضــعــاف 
معدله الطبيعي، إذ وصل عرض النقود نسبة 
إلى الناتج املحلي اإلجمالى إلى نحو 300 في 
املائة. وأوضح »املركزي« أن العملة املتداوالة 
اإلجــمــالــيــة بــلــغــت 55 مــلــيــار ديـــنـــار )الـــــدوالر 
ديــنــار(، منها 38.6 مليار دينار  يــســاوي 1.4 
دينار  مليار  و1.4  الجمهور  لــدى  العملة  مــن 
لدى الجهاز املصرفي باإلضافة إلى 15 مليار 
دينار عملة مطبوعة لدى املصرف املوازي في 
البيضاء وتوزعت ما بن التداول في السوق 
ــان حــجــم الــكــتــلــة  ــ ــاز فـــي الـــبـــيـــوت. وكـ ــنـ ــتـ واالكـ
مليار   40 يــــوازي   2010 عـــام  بنهاية  الــنــقــديــة 
ديــنــار، ثــم ارتــفــع خــال عشر ســنــوات وصــواًل 
إلى 107 مليارات دينار بنهاية الربع األول من 
الصادرة  الحالي. وطبقا لإلحصائيات  العام 
عن املصرف املركزي، بلغت العملة في التداول 
خـــارج املــصــرف املــركــزي فــي أواخــــر سبتمبر 
بلغت  بينما  ديــنــار،  مــلــيــار   14.2 نــحــو   2011
كمية العملة لدى الجمهور 7.6 مليارات دينار 
في نهاية عام 2010، و3.9 مليارات دينار في 

نهاية عام 2006.

خيارات محدودة
ــادي،  ــهـ ــادي أبـــوبـــكـــر الـ ــتـــصـ وقـــــال املــحــلــل االقـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه ال  فـــي تــصــريــحــات لـــ
النقد، وذلــك لعدم  توجد حلول بشأن عــرض 
وانقسام  بالباد  السياسي  االستقرار  توافر 
ــاف أن الـــخـــيـــارات  ــ ــ الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة. وأضـ
املــطــروحــة ملــتــخــذي الــقــرار الــنــقــدي مــحــدودة، 
الــتــمــويــل بالعجز مــن خـــال طباعة  وأبـــرزهـــا 
املزيد من النقود، وهو ما يتسبب في ضعف 
الـــديـــنـــار الــلــيــبــي أكـــثـــر مـــمـــا هــــو عــلــيــه اآلن، 

باإلضافة لعدم اجتماع مجلس إدارة مصرف 
لــيــبــيــا املـــركـــزي بــســبــب االنــقــســام الــســيــاســي. 
وطــالــب بــضــرورة تــوجــيــه الــســيــاســة النقدية 

باالتجاه الذي يساهم في االستقرار النقدي.
ــــي عـــــــدد مــن  ــاذ االقـــــتـــــصـــــاد فــ ــ ــتــ ــ واعــــتــــبــــر أســ
زيــادة  أن  املصراتي،  وئــام  الليبية  الجامعات 
اإلنـــفـــاق نــاتــجــة عــن تــزايــد عـــرض الــنــقــود من 
ــال إن اســتــمــرار  ــ ــركــــزي، وقـ خــــال املـــصـــرف املــ
األزمــــة املــعــيــشــيــة وعــــدم تــوفــيــر لــقــمــة العيش 
لـــعـــوائـــل بـــعـــض الـــشـــرائـــح ســـيـــزيـــد تــفــاقــمــهــا 
مـــع تــصــاعــد مــشــكــلــة الــســيــولــة الــتــي وصفها 

باألصعب منذ عام 2011.
ــقـــود تــفــوق  ــنـ ــــرض الـ وأوضـــــــح أن مــــعــــدالت عـ
االقتصاديات  وأن  اإلجــمــالــي،  املحلي  الناتج 
ــود فــيــهــا مــع  ــقـ ــنـ الــســلــيــمــة يـــتـــطـــور عـــــرض الـ
ــتـــاج الــســلــعــي والـــخـــدمـــي، ولــكــن في  نــمــو اإلنـ
ــادة  ــر تــمــامــًا، حــيــث إن زيـ لــيــبــيــا يــخــتــلــف األمــ
عرض النقود تترافق مع انكماش في الناتج 
املــحــلــي اإلجــمــالــي، ودعـــا إلـــى ضــــرورة اتــبــاع 
النقود  امــتــصــاص  املــركــزي سياسة  املــصــرف 
وذلك  التضخم،  من  الحد  بغية  الجمهور  من 
باستخدام أدوات السياسة النقدية، ألن األمر 
وتتواصل  للمواطنن.  الشرائية  القوة  يمس 
بغالبيتهم  يعتمدون  الذين  الليبين  معاناة 

على مداخيلهم من املرتبات، وإن كان بعضهم 
يمتلك بطاقة شراء صادرة عن أحد املصارف، 
فـــإنـــهـــم ال يــســتــطــيــعــون اســتــعــمــالــهــا بــســبــب 

توقف املنظومة اإللكترونية بشكل متكرر.

تفاقم أزمة السيولة
»الــعــربــي  ــال املـــواطـــن الــعــمــاري جــلــول لـــ وقــ
الجديد«، إن ال حديث للمواطن اليوم إال عن 
السيولة، إضافة إلى أزمة نقص األدوية مع 
غــاء األســعــار. ويضاف إلــى هــذه املشكات 
على  يؤثر  الــذي  الكهربائي  التيار  انقطاع 
ــد املــواطــن مــوســى مصباح  شـــّح املــيــاه. وأكـ
أنــه زبـــون لــدى مــصــرف الــتــجــارة والتنمية 
السيولة  وأن  بطرابلس،  العماد  ذات  بفرع 
شبه مقطوعة منذ عامن ونيف. وأشار إلى 
إقبال عدد من الليبين على سحب ودائعهم 
بسبب عدم الثقة بالجهاز املصرفي، فضا 
عــن الخشية مــن انـــدالع مــزيــد مــن االقتتال 

بن األطراف املتصارعة.
ومن جانبه، لفت املصرفي رمضان أبولقاسم 
في  االقتصادية  اإلصــاحــات  برنامج  أن  إلــى 
استقراراألسعار  في  2018، ساهم  عــام  نهاية 
ــة الــســيــولــة إلـــى حــد كبير وفــي  ومــعــالــجــة أزمـ
الــتــخــفــيــض مـــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة الــتــي تشمل 
الجمهور  العام والخاص لدى  القطاع  ودائــع 
من 122 مليار دينار إلى 107 مليارات دينار، 
ولكن توقف إنتاج النفط، مطلع العام، تسبب 

في أزمة سيولة أخرى باملصارف.
ــات  ــدراســ ــلــ فـــيـــمـــا أكــــــد مــــديــــر مــــركــــز أويــــــــا لــ
ليبيا وقعت  أن  أبولسن  االقتصادية أحمد 
فــي فــخ الــســيــولــة، وأن االقــتــصــاد الــلــيــبــي ال 
يــســتــوعــب أكــثــر مــن خمسة مــلــيــارات ديــنــار 
املصارف  خــارج  املــتــداولــة  العملة  وأن  فقط، 
»العربي الجديد«،  تناهز 38.6 مليارًا. وأكد لـ
النشاط  فــي  املــصــرفــي  الــجــهــاز  عـــدم فاعلية 
االقتصادي وتركز جزء من مهمته في جذب 
الــــودائــــع تــحــت الــطــلــب مـــن دون تــوظــيــفــهــا 
كثيرا  الليبي  االقتصاد  وعانى  الــســوق.  في 
إغاقات  بسبب  النفط  إيــــرادات  مــن خسائر 
ــقــــول واملــــــوانــــــئ نـــتـــيـــجـــة الـــــصـــــراع بــن  الــــحــ
الفرقاء، ما انعكس سلبا على سعر الدينار 
في السوق السوداء. وتسبب إقفال املنشآت 
املاضي،  الثاني  يناير/كانون  منذ  النفطية 
دوالر.  مليارات   9.8 نحو  بلغت  في خسائر 
ولــكــن مــصــادر مــن إدارة اإلنــتــاج باملؤسسة 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط كــشــفــت فــــي وقـــــت ســابــق 
»العربي الجديد« أن إنتاج ليبيا من النفط  لـ
يــتــوقــع أن يــرتــفــع إلـــى مــلــيــون بــرمــيــل خــال 

شهر نوفمبر/تشرين الثاني املقبل.

الجزائر ـ حمزة كحال

خنقت أزمــتــا تــراجــع عــائــدات الــنــفــط وكـــورونـــا شــركــة النفط 
باملائة من   92 أكثر من  التي تضمن  الجزائرية »سوناطراك« 
إلى  املـــوارد  دفعها شح  إذ  اإلجمالية سنويا،  الباد  مداخيل 
مراجعة حساباتها، وانتهاج سياسة »شد الحزام«، من خال 

تجميد خطة استثمارية بـ 10 مليارات دوالر.
وحسب املعلومات التي تحوزها »العربي الجديد« من مصدر 
داخـــل »ســونــاطــراك« فـــإن »الــعــمــاق الــجــزائــري قـــرر تعليق 3 
مــشــاريــع كــبــرى، أولــهــا مصنع للغاز املــســال فــي حقل »رورد 
الــبــاغــيــل« بــمــديــنــة حــاســي مــســعــود )981 كــيــلــومــتــرا جــنــوب 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة(، والــــذي يتضمن وحــــدة ضــغــط الــغــاز 
الــغــاز، كما جمدت  الــغــاز ووحـــدة معالجة  ووحــــدات تجفيف 
ــــت1«، الــــذي يــهــدف إلـــى تطوير  ســونــاطــراك مــشــروع »تـــن ريـ
الحقل بآبار وشبكة تجميع ووحدة ملعالجة الغاز، باإلضافة 

ملشروع »رود شقا«، وذلك تحت ضغط نقص األموال« .
وكشف نفس املتحدث لـ »العربي الجديد« أن » الشركة أيضا 
إطـــار تخفيض  فــي  بــئــرا لاستغال  فــي 26  التنقيب  جــمــدت 
ميزانية 2020، إضافة لثاثن بئرا يجري تطويرها، وإبطال 
خــدمــة 50 حــفــارة نفطية، واملــــرور تــدريــجــيــا مــن 68 آلـــة حفر 
إلــى 18 حــفــارة، بنهاية الــعــام الــجــاري، لكبح اإلنــفــاق«. ولفت 
املسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إلى احتمال تسريح أكثر من 5 
آالف عامل قبل نهاية السنة، ويضاف لهذا العمال الذين سيتم 
تقليص عددهم في شركات الخدمات املرتبطة باألشغال في 
اآلبار، بما فيها شركات فرعية لسوناطراك، وشركات مناولة 
أخرى في مجاالت النقل والهندسة املدنية وغيرها، ما قد يؤثر 

على الوضع االجتماعي خاصة على الواليات الجنوبية«.
املنصرم،  الشهر  قــد كشفت  الــجــزائــريــة  الــطــاقــة  وكــانــت وزارة 
جراء  »ســونــاطــراك«،  الحكومية  املحروقات  أن خسائر شركة 
جائحة كورونا بلغت 10 مليارات دوالر في الشهور التسعة 
األولى من العام الجاري، وحسب وزارة الطاقة، فإن صادرات 
سوناطراك تراجعت بنسبة 41 في املئة حتى نهاية سبتمبر/

أيلول املاضي مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. بدورها، تكبدت 
شــركــة »نــفــطــال« وهـــي فـــرع ســونــاطــراك الــتــي تحتكر تــوزيــع 
وتسويق الوقود، خسائر بلغت 333 مليون دوالر، كما طاولت 
فـــروع سوناطراك  أحــد  »الطاسيلي«  طــيــران  شــركــة  الخسائر 

وبلغت 12 مليون دوالر.
من جانبه أكد وزيــر الطاقة الجزائري عبد املجيد عطار، في 
تــراجــع عــائــدات ســونــاطــراك من  الــثــانــي،  03 نوفمبر/تشرين 
املحروقات حتى سبتمبر/أيلول املاضي إلى 14.6 مليار دوالر 

مقابل 25 مليارا في نفس الفترة من السنة املاضية.
وأرجـــــع عـــطـــار ســبــب تـــراجـــع املـــداخـــيـــل إلــــى انــخــفــاض حجم 
التصدير بـــ 14 بــاملــائــة وإلـــى تــدهــور مــعــدل أســعــار الــبــتــرول، 
مشيرا إلى أن املداخيل التقديرية من الجباية النفطية تراجعة 

نهاية سبتمبر/أيلول إلى 31 باملائة.
ومـــن املــنــتــظــر أن يــزيــد اخــتــنــاق ســـونـــاطـــراك مــالــيــا مـــن حــدة 
األزمة املالية التي تعصف بالجزائر، فالعماق النفطي يعتبر 
قاطرة االقصاد الجزائري، ومحرك عجلة السيولة في الباد، 
بضمانها ألكــثــر مــن 92 بــاملــائــة مــن عــائــدات الــجــزائــر املالية 
املــتــأتــيــة مــن بــيــع الــنــفــط أســـاســـا. وفـــي الــســيــاق يـــرى الخبير 
النفطي ومدير معهد »إيمرجي« للدراسات النفطية بباريس، 
مراد برور، أن »اختناق سوناطراك املالي بات يهدد اإلقتصاد 
الـــجـــزائـــري ولـــيـــس الــشــركــة فـــقـــط، فــالــشــركــة عـــانـــت مـــن ســوء 
التسيير والفساد لسنوات طويلة، إال أن تراجع عائداتها بات 

مصدر قلق للحكومة قبل مجلس ادارة الشركة »
لـ »العربي الجديد« أن  وأضــاف الخبير الجزائري في حديث 
»ســونــاطــراك هــي ضامنة قــوت الــجــزائــر فهي وحــدهــا تشكل 
ــادرات الــجــزائــر  ــ جــل عـــائـــدات الــنــفــط إذا اعــتــبــرنــا أن 3 مــن صـ
هي مشتقات نفطية تضاف إلى 92 باملائة التي تمثل النفط 
من  قريبا  الــجــزائــري سيتأثر  االقتصاد  أن  بالتأكيد  والــغــاز، 
تضرر ســونــاطــراك، والخطير في األمــر أن الشركة دخلت في 
الــصــادرات  مــا سيقلص  الــداخــلــي  الطلب  فيها  ارتــفــع  مرحلة 
أكــثــر، وفــي ظــل شــح املــــوارد لــن تستطيع رفــع طــاقــة إنتاجها 

واستكشاف حقول جديدة«.

تضخم النقود خارج المصارف 
يهدد االقتصاد الليبي

أزمة مالية حادة تواجه »سوناطراك« )Getty(تراجع سعر الدينار في السوق السوداء أثر سلبا على معيشة المواطنين )محمود تركية/ فرانس برس(

الجزائر تؤجل 3 مشاريع نفطية كبرى

الزيادة الكبيرة للمعروض 
النقدي خارج القطاع 
المصرفي في ليبيا أثار 
المخاوف من مخاطر 

تهّدد اقتصاد البالد الذي 
يعاني من أزمات خانقة

العراق: حبس محافظ بابل 
السابق بتهمة الفساد

أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق 
)رسمية تتولى الكشف عن الفساد(، 

أمس الخميس، صدور حكم أولي بحبس 
محافظ بابل السابق، كرار العبادي، ثالث 

سنوات؛ بتهمة هدر 14 مليار دينار 
عراقي )نحو 11.6 مليون دوالر(. وقالت 

الهيئة، في بيان، إن »محافظ بابل السابق 
قام باإلضرار باملال العام، عبر توقيعه 
على عقد بني ديوان املحافظة والشركة 

العامة لصناعة السيارات، لغرض تجهيز 
بلدية مدينة الحلة )عاصمة بابل( 

بمركبات، خالفا للقانون«. وأوضحت أن 
»محكمة جنح الحلة أصدرت حكما أوليا 
غيابيا بالحبس الشديد 3 سنوات على 
محافظ بابل السابق«. وهذا الحكم هو 

الثاني بحق العبادي، إذ أصدرت محكمة 
جنايات محافظة بابل، في مارس/ آذار 
املاضي، حكما أوليا بسجنه 7 سنوات؛ 

بتهمة التزوير. وأصدر القضاء العراقي، 
في نوفبمر/ تشرين الثاني 2019، أمرا 

بالقبض على العبادي، إثر تغيبه عن 
جلسة ملحاكمته بتهمة التزوير. وال يزال 

املحافظ السابق هاربا.

قناة السويس تخفض 
رسوم السفن السياحية

قررت هيئة قناة السويس املصرية، 
خفض رسوم عبور السفن السياحية 

في القناة بنسبة تصل إلى %50، 
بشرط توقف السفينة ما ال يقل عن 48 
ساعة في ميناءين على األقل من املوانئ 

املصرية.
وصرح رئيس الهيئة أسامة ربيع، أول 
من أمس، أن الهدف من خفض رسوم 
السفن السياحية العابرة من القناة هو 

»تقديم كافة التسهيالت الرامية إلى 
تشجيع السفن السياحية، على التوقف 
في املوانئ املصرية املطلة على ساحل 
البحرين األحمر واملتوسط«، على حد 

قوله. وتسببت إجراءات احتواء انتشار 
فيروس كورونا، التي فرضتها مصر في 
مارس/ آذار املاضي، في توقف شبه تام 
لقطاع السياحة الذي يسهم بما يتراوح 

بني 12 و15% في الناتج املحلي اإلجمالي 
في مصر. وكان ربيع قد قال إن إيرادات 

القناة تراجعت بنسبة 9.6% في مايو/ 
أيار املاضي، مقارنة بالشهر نفسه من 

عام 2019، بفعل تداعيات تفشي فيروس 
كورونا على حركة التجارة العاملية.

72 مليون راكب يسافرون 
عبر مطار إسطنبول

بلغ عدد املسافرين عبر مطار إسطنبول 
الدولي، 72 مليونًا و95 ألف راكب، وذلك 
منذ افتتاحه بتاريخ 29 أكتوبر/ تشرين 

فها 
ّ
األول 2018. وبالرغم من اآلثار التي خل

وباء كورونا على حركة النقل والسياحة 
حول العالم، إال أن مطار إسطنبول شهد 

حركة حيوية. وأظهرت أرقام رسمية، سفر 
72 مليونًا و95 ألفًا و138 راكبًا عبره، 

منذ افتتاحه وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين 
األول املاضي. وخالل الفترة ذاتها، بلغ عدد 
املسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار، 

52 مليونًا و966 ألفًا و610. كذلك شهد 
املطار تنظيم 485 ألفًا و971 رحلة منذ 

افتتاحه، منها 351 ألفًا و800 رحلة على 
الخطوط الخارجية. ودخل املطار الخدمة 

بطاقة كاملة في إبريل/ نيسان 2019، 
وستصل قدرته إلى 200 مليون مسافر، 

ليكون األكبر في العالم، عند اكتمال جميع 
مراحله لغاية عام 2025.

إيران تبدأ استخراج النحاس 
من منجم في كرمان

أعلن حاکم مدينة عنبر آباد في محافظة 
كرمان )جنوب شرقّي إيران(، محمود 

رئيسی، بدء عمليات استخراج النحاس من 
منجم کرور في جنوب املحافظة باحتياطي 
ر بـ21 مليون طن. وحسب وكالة األنباء  يقدَّ

اإليرانية )ارنا(، قال محمود رئيسی، إن 
حجم إنتاج النحاس من منجم کرور يبلغ 
مليون طن سنويًا. ويقع منجم کرور في 

مدينة عنبر آباد على مسافة 4260 کم 
َست شرکة مناجم  سِّ

ُ
من جنوب کرمان. وأ

سرجشمه کرمان في عام 1972، وتغّير 
اسمها في عام 1976 إلى الشركة اإليرانية 
الوطنية للصناعات النحاسية، التي تشمل 

جميع أنشطة مناجم النحاس في البالد.
وإيران من ضمن الدول املعدنية العشرة 

األولى في العالم، وتحظى باحتياطات 
منجمية كبيرة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

55
أكـــد الــمــصــرف الــمــركــزي 
العملة  كمية  أن  الليبي 
بلغت  اإلجمالية  المتداوالة 
 38.6 منها  دينار،  مليار   55
مليار دينار من العملة لدى 
دينار  مليار  و1.4  الجمهور 
لدى الجهاز المصرفي و15 
مليار دينار عملة مطبوعة 
لدى المصرف الموازي في 

البيضاء.

تقارير عربية

طاقةتمويل

أعــلــنــت جــمــاعــة الـــحـــوثـــي الــيــمــنــيــة 
ــــى مــيــنــاء  ــــول ســفــيــنــة نــفــط إل وصـ
تــحــت سيطرتها،  الــواقــع  الــحــديــدة 
ــــالد، بـــعـــد احـــتـــجـــازهـــا  ــبـ ــ غـــربـــي الـ
 6 مــن  العربي ألكثر  التحالف  مــن 
أشهر. وتسبب منع وصول سفن 
الــنــفــط فـــي أزمــــة وقــــود حــــادة في 
الشرعية  الحكومة  وتتهم  الــبــالد. 
الــحــوثــيــني بــأنــهــم وراء أزمــــة عــدم 
وصـــــول الـــســـفـــن. وحـــســـب وكــالــة 
األنــاضــول، ذكــر بــيــان صـــادر عن 
شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة بــصــنــعــاء 
)خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني(، 
ســفــيــنــة  أن  األربـــــــــعـــــــــاء،  مـــــســـــاء 
»فيكتوريوس وصلت للميناء بعد 
احتجازها بشكل تعسفي من قبل 
التحالف ملدة 190 يوما«. وأضاف 
البيان أن السفينة »محملة بـ12 ألفا 
الــبــنــزيــن، و17 ألفا  و7 أطــنــان مــن 
و149 طــنــا مــن الـــديـــزل«. وأوضـــح 
أن إجمالي الغرامات املتراكمة على 
بلغت  احتجازها،  بسبب  السفينة 

4 ماليني و180 ألف دوالر. 

وصول 
سفينة 

نفط لميناء 
الحديدة الخرطوم ـ هالة حمزة

يــشــهــد مــعــدل الــتــضــخــم فــي الـــســـودان زيـــادة 
نسبة  آخــرهــا  بلغ  متسارع  وبشكل  قياسية 
األول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  لـــشـــهـــر   %229.85
بــــــ212% لــشــهــر سبتمبر/ املـــاضـــي، مــقــارنــة 
وكـــانـــت   %17.56 بــنــســبــة  بـــارتـــفـــاع  أيــــلــــول، 
الحالي  للعام  الــســودانــيــة  الحكومة  مــوازنــة 
اســتــهــدفــت مــتــوســط مــعــدل تــضــخــم بنسبة 
28.7% والحرص على خفضه، إال أن ما حدث 

هو العكس.
وفــي هــذا الــســيــاق، قــال مــديــر اإلدارة العامة 
ــة فـــــي الـــجـــهـــاز  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــــإلحـــــصـــــاءات االقـ
الــــوزراء، العالم  املــركــزي لــإلحــصــاء بمجلس 

ارتــفــاع  الــجــديــد«، إن  »الــعــربــي  لـــ عبد الغني، 
الــتــضــخــم كـــــان نــتــيــجــة الرتــــفــــاع مــجــمــوعــة 
األغـــــذيـــــة واملـــــشـــــروبـــــات، والــــــــذي ســـجـــل فــي 
مــقــارنــة   ،%194.53 األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن 

بـ175.29% خال سبتمبر/أيلول املنصرم.
أن يكون تحرير  فــي معرض حديثه،  ونــفــى، 

الوقود سببا في االرتفاع، الفتا إلى أن رصد 
آثار تحرير الوقود سيظهر في تقرير جهاز 
ــاء لــشــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي  اإلحــــصــ
االستهاكية  السلع  أسعار  وتشهد  الحالي. 
الــضــروريــة فــي األســــواق الــســودانــيــة، حسب 
»العربي الجديد«، زيــادات مضطردة  لـ تّجار 
عقب تطبيق الحكومة سياسة تحرير الوقود 
والسلع  البضائع  نقل  بأسعار  قفزت  والتي 
إلــى مناطق االستهاك،  اإلنــتــاج  مــن مناطق 
وارتــفــع سعر جــوال السكر زنــة 50 كيلو من 
5.800 إلى 6.100 آالف جنيه )الدوالر = نحو 
55 جنيهًا رسميًا( وزيــوت الطعام عبوة 36 

رطا من 6 إلى 7 آالف جنيه.
وقــــال الــقــيــادي فــي قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، 

االنتقالية  للحكومة  الــســيــاســيــة  الــحــاضــنــة 
»الــعــربــي  فـــي الــــســــودان، عــــادل خــلــف الـــلـــه، لـــ
لــهــذه النسبة  ارتــفــاع التضخم  الــجــديــد«، إن 
غــيــر املــســبــوقــة هـــو نـــتـــاج لــعــجــز الــحــكــومــة 
الــدوالر  أمــام  الجنيه  الحفاظ على قيمة  فــي 
وتطبيقها لتحرير الوقود وزيادتها العالية 
ــــور ومـــرتـــبـــات الــعــامــلــن  غــيــر املــــدروســــة ألجـ
بالدولة بدون توفير مصادر تمويل حقيقية 
لها، مــا أدى إلــى زيـــادات مستمرة بنسبة ال 
تــقــل عـــن 20% شــهــريــا فـــي مــؤشــر التضخم 
الشهري. وأشار خلف الله إلى أن االستمرار 
ــات الـــحـــكـــومـــيـــة يـــــؤدي  ــاســ ــيــ ــســ فـــــي هـــــــذه الــ
مستقبا إلــى املــزيــد مــن االنــفــات واالرتــفــاع 
يتم على  التي  السلة  أسعار سلع  في  الحاد 

أساسها احتساب معدل التضخم.
وشكك في صحة األرقام التي يوردها جهاز 
اإلحصاء للتضخم، مشيرا إلى وجود تدخل 
لــتــخــفــيــف حــــدة ارتــفــاعــهــا. وقــــال إن املــؤشــر 
تجاوز  املنصرم  للشهر  للتضخم  الحقيقي 
بالتفاصيل  ذلـــك  اســـتـــدراك  ويــمــكــن   ،%300
التي أوردها بيان الجهاز املركزي لإلحصاء 
بأن التضخم في والية الجزيرة بلغ في أعلى 

معدل له الـ %351.33.
ــار، قـــال الــخــبــيــر اإلحــصــائــي  ــ وفـــي نــفــس اإلطـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  عــبــد الــلــه الـــرمـــادي، لـــ
األرقـــام الــصــادرة عــن التضخم فــي الــســودان 
إذا  الغموض واالختال  الكثير من  يكتنفها 
ما قورنت بواقع الحال في األسواق وانفات 
أسعار السلع، حتى أن املواطن صار ال يثق 
كــثــيــرا فـــي األرقــــــام الــتــي تــعــلــن مـــن الــجــهــات 
الرسمية، مشيرا إلى أن السبب في التضارب 
هـــو أن الــطــريــقــة الــتــي يــحــســب بــهــا مــعــدالت 
تــقــوم على مــعــادالت ونــســب تمتد  التضخم 

عبر فترات زمنية محددة.
وحسب الرمادي، قد يتغير الواقع في السوق 
قبل صدور تلك األرقــام، ما يؤدي إلى حدوث 
ــــرق بــــن األرقــــــــام والـــــواقـــــع، خـــاصـــة إن كـــان  فـ
الــحــديــث عــلــى فــتــرات زمــنــيــة قــصــيــرة كمعدل 
املــدة  كــانــت  إن  أمــا  التضخم مــن شهر لشهر، 
من عام لعام فإن ذلك يمنح فرصة المتصاص 
أو ذوبــــان الــذبــذبــات الــصــغــيــرة الــتــي تحدث 

لظروف اقتصادية طارئة أو موسمية. وأضاف 
ــادي: »آفـــة االقــتــصــاد الــســودانــي اآلن أن  ــرمـ الـ
ــره لــيــســوا مــن ذوي الــدرايــة  الــقــائــمــن عــلــى أمـ
واملهنية لتحليل وتشخيص املشاكل بصورة 
صحيحة، ومن ثم الخروج بمعالجات صائبة، 
احتساب  عمليات  تــوكــل  أن  املــفــتــرض  مــن  إذ 
مـــعـــدالت الــتــضــخــم لـــكـــوادر ذات تــأهــيــل عــال 
فــي مــجــال اإلحــصــاء، ضمانا لسامة األرقـــام 
وإيــصــالــهــا بــشــكــل صــحــيــح ودقـــيـــق لــلــدارس 
واملــتــلــقــي والــتــنــفــيــذيــن فـــي الــحــكــومــة. ودعـــا 
البيانات  فــي  الشفافية  توخي  إلــى  الحكومة 
في  السوق  أسعار  تكون  املعروضة وحتى ال 
اتجاه والبيانات واإلحصاءات في اتجاه آخر 
مــغــايــر ال يــمــت لــلــواقــع بــصــلــة، مــا يــشــكــك في 
مسؤولون  رفــض  املقابل،  وفــي  مصداقيتها. 
في الجهاز املركزي لإلحصاء تشكيك خبراء 
ــي األرقـــــــــام واإلحــــــصــــــاءات الــتــي  اقـــتـــصـــاد فــ
يــصــدرهــا الــجــهــاز حـــول الــتــضــخــم، مؤكدين 
في  عامليا  بها  معمول  بمعادلة  االســتــعــانــة 
حساب وقياس التضخم الشهري والسنوي. 
ــفـــع مــعــدل  وحـــســـب الــبــيــانــات الــرســمــيــة، ارتـ
أعلى  17 واليــة، وبلغ  السنوي في  التضخم 
مــعــدل 351.33% فــي واليـــة الــجــزيــرة وأدنـــى 
بــيــنــمــا  ســــنــــار،  ــة  ــ واليــ فــــي   %187.70 مـــعـــدل 

سجلت والية غرب دارفور استقرارا.
ــرت الــحــكــومــة االنــتــقــالــيــة فـــي الـــســـودان  ــ وأقــ
رسميا تحرير أســعــار الــوقــود بــزيــادة فاقت 
تــدهــور  مــن  فــي مــحــاولــة منها للحد   ،%400
األوضــــــاع املــالــيــة لــلــبــاد. وبــمــوجــب الـــقـــرار 
الــــذي أعــلــنــه فـــي وقـــت ســـابـــق، وزيــــر الــطــاقــة 
سعر  ارتــفــع  الرحمن،  عبد  خيري  والتعدين 
البنزين من 28 جنيهًا إلى 120، بينما  ليتر 
ارتفع سعر ليتر الغازولن من 23 جنيهًا إلى 
106، على أن يباع بتلك األسعار في 14 شركة 
 56 بسعر  الشركات  بقية  تبيع  فيما  بترول، 
الغازولن.  لليتر  و46  البنزين  لليتر  جنيهًا 
»العربي  لـ سابقًا  تحدثوا  مراقبن،  وحسب 
الجديد«، فإن خطوة الحكومة تأتي في إطار 
ضغوط صندوق النقد الدولي الذي يشترط 
إلغاء الدعم ملنح السودان قروضًا تعينه على 

الحد من أزمته املالية الخانقة.

الخطوط التونسية بال قيادةالسودان: مستوى قياسي للتضخم وعجز حكومي

ارتفاع كبير ألسعار السلع الغذائية في أسواق السودان )أشرف شاذلي/فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

لــــم تــتــمــكــن الـــحـــكـــومـــة الــتــونــســيــة مــن 
شركة  لتسيير  جديد  مسؤول  اختيار 
الطيران الحكومية بعد أكثر من أربعة 
أشــهــر مــن إقــالــة املــديــر الــعــام الــســابــق 
إلياس املنكبي، فيما يزيد فراغ القيادة 
من صعوبات الخطوط التونسية التي 
تواجه تحدي الصمود أمام أسوء أزمة 

تمر بها الشركة منذ تأسيسيها.
وتـــــــواجـــــــه الــــحــــكــــومــــة صــــعــــوبــــة فــي 
الــشــركــة  لتسيير  كـــفـــاءات  اســتــقــطــاب 
الحكومية رغم عرض املنصب في أكثر 
من مناسبة على مسيرين في القطاع 
الخاص، ما يطيل انتظار الحلول في 
الشركة التي تخضع للتسيير املؤقت 

من قبل متصرف إداري.
ونهاية أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
أعــلــنــت وزارة الــنــقــل فــي بــيــان رسمي 
لها عن تسمية واصف العيادي مديرا 
عــامــا لــلــشــركــة، وهـــو مــهــنــدس طــيــران 
يشرف على مشروع تنفيذي لتطوير 
ــالــــح شـــركـــة  ــيـــة لــــصــ ــنـ ــقـ ــتـ األجــــــهــــــزة الـ

»لوفتهانزا« األملانية.
ــه بــعــد أكــثــر مــن أســبــوعــن من  غــيــر أنـ
عن  رسمي  غير  بشكل  علن 

ُ
أ االنتظار 

ــيـــادي عـــن املــنــصــب وعـــدم  ــي الـــعـ
ّ
تــخــل

مــبــاشــرتــه ملــهــامــه دون ذكـــر األســبــاب. 
ــة  ــــي شـــركـ ــؤول فــ ــ ــســ ــ ــدر مــ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
»العربي الجديد«  الخطوط التونسية لـ
أنه تقرر إلغاء تعين عيادي في خطة 
مدير عام للشركة، وأن املسؤول الذي 
منذ  املــؤســســة  رأس  عــلــى  تعيينه  تــم 

أسبوعن لم يباشر مهامه.
ــــذي رفــــض ذكــر  ــر ذات املــــصــــدر، الـ ــ وذكـ
اســمــه، أنــه لــم يتم الــتــّوصــل إلــى اتفاق 
بـــن الــحــكــومــة والـــعـــيـــادي حـــول األجـــر 
باعتبار  األخير  هــذا  الــذي سيتقاضاه 
أن املـــديـــر الـــعـــام لــلــخــطــوط الــتــونــســيــة 
يــخــضــع لــســلــم األجــــور فــي املــؤســســات 
يقبل  لــم  الــعــيــادي  إن  وقـــال  العمومية. 

الخطوط  عــام  ملدير  املخصص  باألجر 
عام  مــديــر  تسمية  مرجحا  التونسية، 
اإلدارة  عــلــى رأس  الــشــغــور  لــســد  آخــــر 
العامة الذي يتواصل منذ شهر يوليو/ 
تموز املاضي بعد إقالة إلياس املنكبي.

وبسبب ضعف األجور تواجه الحكومة 
صعوبات في إقناع كفاءات تعمل في 
الــخــاص على تسيير شركات  الــقــطــاع 
حكومية، مقابل تواصل موجة هجرة 
الحكومية نحو شركات  الــكــوادر  كبار 

خاصة بحثا عن آفاق عمل أرحب.
ــــف بـــالـــوظـــيـــفـــة 

ّ
وكـــــــــان الــــــوزيــــــر املــــكــــل

الـــعـــمـــومـــيـــة فــــي الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
الحوكمة  اقــتــرح تغيير  عــّبــو،  مــحــّمــد 
بــاملــؤســســات الــعــمــومــيــة ومـــن بينها 
التونسية وإخــضــاع أجــور  الــخــطــوط 
كــبــار املــوظــفــن إلـــى قـــــرارات مجالس 
تسييرها،  إمكانيات  بهدف  اإلدارات 

غير أنه لم يتم اعتماد هذا املقرح.
ــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــــــال الـــخـــبـــيـــر  وفــــــــي هــــــ
الشريف،  االقتصادي، محمد منصف 
بــالــتــعــجــيــل  ــبـــة  ــالـ مـــطـ الـــحـــكـــومـــة  إن 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي ســلــم تــأجــيــر كبار 
املوظفن واملسيرين في القطاع العام 
وتنظيرها مع رواتب القطاع الخاص.

ــــف فـــــــي تـــصـــريـــح  ــريــ ــ ــشــ ــ وأضــــــــــــــاف الــ
الـــقـــطـــاع  أن  الـــــجـــــديـــــد«  ــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ لـ
السنوات  الحكومي فقد جاذبيته في 
ــة وأخـــــــرى  ــ ــيــ ــ ــاب ذاتــ ــ ــبــ ــ األخــــــيــــــرة ألســ
ــة ومـــــــــن بــــيــــنــــهــــا ضـــعـــف  ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــــوضـ مـ
الرواتب املقترحة على كبار املسيرين 
وصــعــوبــة الــعــمــل فـــي هـــذه الــشــركــات 
ــون ثقيلة  ــ ــن تـــركـــة ديـ الـــتـــي تــعــانــي مـ
وأجــــــواء اجــتــمــاعــيــة مــحــتــقــنــة بسبب 

ب نقابتها، وفق قوله.
ّ
تصل

تــنــتــظــر الــخــطــوط الــتــونــســيــة مــســّيــرا 
ــدا مــــــــن أجــــــــــل خـــــطـــــة اإلنــــــقــــــاذ  ــديــــــ جــــــ
إدارة  مجلس  اقترحها  التي  العاجلة 
تفاقم  مقابل  الحكومة،  على  الشركة 
ــات أزمــــة  ــداعـــيـ صــعــوبــاتــهــا بــســبــب تـ
الــكــوفــيــد عــلــى الــنــقــل الــجــوي. وقـــدرت 

لشركة  املــاديــة  الخسائر  النقل  وزارة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــتــونــســيــة بسبب 
تعليق الرحات الجوية بـ400 مليون 
دون  دوالر(،  ــلـــيـــون  مـ  145( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ
اعتبار الكلفة غير املباشرة الضرورية 
الطائرات خال فترة الحجر  لصيانة 
ــــروس  ــيـ ــ ــبــــب مـــــــــرض فـ ــــي بــــســ ــــحـ ــــصـ الـ
كورونا الجديد. وقالت الوزارة إن تلك 
الــخــســائــر نــاتــجــة عـــن تــوقــف املــاحــة 
الرحات  تعليق  بقرار  عما  الجوية، 
الـــتـــجـــاريـــة لــلــنــقــل الــــجــــوي مــــن وإلــــى 
ــــارات الــتــونــســيــة مـــنـــذ مــنــتــصــف  ــــطـ املـ

شهر مارس/ آذار املاضي.
ــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  ــ ــركـ ــ وكـــــانـــــت شـ
التونسية تتجه نحو شراء 5 طائرات 
جـــديـــدة دفـــعـــة واحــــــدة، »لـــكـــن الــوضــع 
العاملي بسبب تأثيرات مرض كورونا 
تسبب في تأخير تسلم هذه الطائرات 
الـــتـــي ســيــتــم اقــتــنــاؤهــا عــلــى دفـــعـــات، 
ــدة خــــال ســنــة 2021  ــ ــائـــرة واحــ أي طـ
وطائرتان سنة 2022 وطائرتان سنة 
التونسية  الــخــطــوط  وتشتغل   .2023
على خطة إنقاذ تشمل فتح رأس مال 
الــشــركــة ملــســاهــمــة أجــنــبــيــة، وتسريح 
ــزء مــــن املـــوظـــفـــن، كـــمـــا طــلــبــت مــن  ــ جـ
الحكومة إسنادها بتوفير دعم بـ100 
مليون دينار لتمكينها من استئناف 
نشاطها بعد جائحة كورونا. وتواجه 
الحكومة التونسية أزمة مالية حادة، 
ــيــــروس  ــفـــشـــي فــ ــات تـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــبـــب تـ بـــسـ
كـــــورونـــــا عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــقـــطـــاعـــات 
ــا يـــعـــرقـــل إمـــكـــانـــيـــة  ــ االقــــتــــصــــاديــــة، مـ
دعــمــهــا لــلــخــطــوط الــتــونــســيــة مــالــيــًا 

خال هذه املرحلة.
وبـــدأت الــشــركــة أول الــعــام الــحــالــي في 
تنفيذ خطة لتسريح 1200 موظف على 
ثاث سنوات بكلفة 170 مليون دينار 
كـــان يــفــتــرض أن تــوفــرهــا الــشــركــة من 
عجزت  أن  بعد  الــخــاصــة،  إمكانياتها 
الــدولــة عــن توفير االعــتــمــادات الازمة 

لبرنامج تأهيل الخطوط التونسية.

طيرانمعيشة

خبراء: المؤشر الحقيقي 
للتضخم الشهر الماضي 
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

ــة  ــيــ ــنــ ــقــ ــتــ خــــــــســــــــرت شـــــــــركـــــــــات الــ
الصينية الكبرى نحو 255 مليار 
دوالر من قيمتها السوقية  منذ 
الجاري  النفوذ  الثاثاء بسبب صــراع  يــوم 
بــن الــحــزب الــشــيــوعــي الــــذي يــســعــى للحد 
مــن نفوذ مــلــيــارديــرات التقنية املــتــزايــد في 
تقييدية  إجـــراءات  عبر  الصيني  االقتصاد 
املليارديرات  وبــن  االحتكارية  لنشاطاتها 
وخــدمــات  التقنية  شــركــات  يملكون  الــذيــن 
اإلنترنت وينتقدون الجهات التشريعية في 

الحزب الشيوعي. 
ــــظ خـــبـــراء فـــي الـــشـــؤون الــصــيــنــيــة أن  والحـ
ــاء والــــحــــزب  ــ ــريــ ــ ــراع يـــتـــزايـــد بــــن األثــ ــ ــــصـ الـ
لتزايد  تبعًا  الــصــن  فــي  الــحــاكــم  الشيوعي 

عــــدد املـــلـــيـــارديـــرات الـــذيـــن خــلــقــتــهــم ثـــورة 
التقنية واإلنترنت. وبات هذا الصراع  يهدد 
ــال الــصــيــنــيــة الــتــي شــهــدت أكــبــر  ــواق املــ ــ أسـ
الــجــاري، إذ فاق  الــعــام  انتعاشة لها خــال 
ترليونات دوالر ألول   10 السوقي  حجمها 

مــرة خــال الشهر املاضي، قبل أن تتعرض 
النتكاسة كبرى خال األسبوع الجاري. 

الصراع معقد يتنافس فيه األثرياء والحزب 
الــبــاد. إذ  الــثــروة فــي  الشيوعي على إدارة 
بات نفوذ املال املتزايد في السوق الصيني  
يتضارب مع نفوذ اللجان املركزية بالحزب 
الــشــيــوعــي الــتــي تــســعــى لــفــرض الــســيــطــرة  
واملــالــي  االقــتــصــادي  الــنــشــاط  الكاملة على 
ــعـــب تــوصــيــف  ــبــــاد. ويــــبــــدو مــــن الـــصـ ــالــ بــ
النظام الذي يحكم الصن في الوقت الراهن، 
بينما  الشيوعي  العلم  ترفع  دولــة  إنها  إذ 
يــبــنــى نــظــامــهــا عــلــى األســــس الــرأســمــالــيــة، 
الحاكم  النظام  على  يطلق  أن  يمكن  وربما 

في الصن »أوليغارشيا رأس املال«.  
ــــي الـــثـــاثـــاء املــــاضــــي أعـــلـــنـــت الــحــكــومــة  وفـ
الــصــيــنــيــة عـــن إجــــــراءات جـــديـــدة لــلــحــد من 
والتقنية  اإلنترنت  شركات  واحتكار  نفوذ 
الــرغــم مــن أن هذه  للسوق الصيني، وعــلــى 
ــور املــقــتــرح ولــم  ــزال فـــي طــ ــ اإلجــــــــراءات ال تـ
تــتــحــول إلــــى قـــوانـــن إال أنــهــا بــثــت الــرعــب 
فـــي الـــســـوق ومـــخـــاوف كــبــار مـــاك شــركــات 

التقنية.          
اليابانية  نــومــورا  لــشــركــة  تحليل  وحــســب 
يــوم الثاثاء، فــإن هــذه اإلجـــراءات أغضبت 
ــاء واملــســتــثــمــريــن فـــي شــركــات  كـــبـــار األثــــريــ
الــتــقــنــيــة، خــاصــة بــعــد الــخــســائــر الضخمة 
أسعار  فــي  التقنية  تكبدتها شــركــات  الــتــي 

صراع 
السلطة والمال

النوايا الحكومية 
بثت الرعب في 

البورصة الصينية 
)Getty(

بينما تتواصل مكاسب أسواق المال الغربية تتراجع مؤشرات البورصات 
التقنية بعد  الصينية بسبب الخسائر الكبرى التي تعرضت لها شركات 
اإلعالن عن إجراءات مقترحة لضبط السوق. وخسرت شركات التقنية 

الصينية الكبرى نحو 255 مليار دوالر منذ الثالثاء
الملياردير جاك ما 

مؤسس على بابا كان أول 
ضحايا االنتقادات

مساٍع لتنشيط الصادرات 
للحصول على عمالت 

تعوض خسارة السياحة

»غيتس« الخيرية تتبرع 
بـ70 مليون دوالر لجهود 

تطوير اللقاحات

شركات التقنية 
الصينية تخسر 

255 مليار دوالر 
في أيام

تخطط الخطوط الجوية السنغافورية للحصول على تمويات قيمتها 630 
مليون دوالر، من خال بيع سندات قابلة للتحويل، في ظل سعي الشركة إلى 
تعزيز السيولة خال الجائحة التي أضرت بشدة بالسفر الجوي. وأوضحت 
التمويل سيستخدم  أن  الخميس،  للبورصة، أمس  الشركة في وثائق قدمت 
الشركة  وقالت  بلومبيرغ.  لوكالة  وفقًا  الرأسمالية،  وللنفقات  الدين  لخدمة 
إنها ستستعن بمصرف »إتــش إس بي سي هولدينجز« إلدارة عملية بيع 
السندات. وذلك بعدما أعلنت الشركة، في وقت سابق من هذا الشهر، تسجيل 
أكبر خسائر فصلية على اإلطاق مع تدهور الطلب على السفر الجوي، بسبب 

جائحة »كوفيد -19«.

الرابع  الواليات املتحدة تراجعها، لألسبوع  البطالة في  واصلت طلبات إعانة 
التوالي، وبأكثر من توقعات املحللن، في إشــارة إلى استمرار الزخم في  على 
سوق العمل لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب بيانات وزارة 
العمل األميركية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة األولية في الواليات املتحدة 
عند مستوى 709 آالف خال األسبوع املنتهي في السابع من نوفمبر/تشرين 
انخفض متوسط  ألــف طلب. كما  أن تسجل 730  الثاني، بينما توقع محللون 
عدد طلبات إعانة البطالة في األربعة أسابيع املاضية، وهو املعيار األكثر دقة 
لقياس أداء سوق العمل األميركي، بنحو 33.25 ألف طلب إلى 755.2 ألف طلب. 
وبحسب بيانات »يوروستات«، انخفض اإلنتاج الصناعي لدى منطقة اليورو 
ارتفع 0.6% في أغسطس، فيما  0.4% في سبتمبر على أســاس شهري بعدما 

أشارت التوقعات إلى أنه سيتراجع %0.6.

تراجعت أسعار النفط، أمس الخميس، بعد مكاسب على مدى ثاثة أيام، حيث 
تراجع املتعاملون عن توقعاتهم املتفائلة بشأن التوزيع املبكر للقاح لكوفيد-19. 
وأثارت وكالة الطاقة الدولية شكوكا بشأن تعاف سريع للطلب، في ظل زيادة 
حاالت اإلصابة بالفيروس في أوروبا والواليات املتحدة. وانخفض خام برنت 
20 سنتا بما يعادل 0.5 باملائة إلى 43.60 دوالرًا للبرميل في التعامات املبكرة 
أو 0.5 باملائة  الوسيط األميركي 21 سنتا  أمــس. وتــراجــع خــام غــرب تكساس 
إلى 41.24 دوالرًا للبرميل. وارتفع الخامان أكثر من عشرة باملائة هذا األسبوع 
بدعم اآلمال في إمكانية السيطرة على الجائحة بعدما كشفت بيانات أن لقاحا 
تجريبيا تطوره فايزر وبيونتك تتجاوز فعاليته 90 باملائة. لكن وكالة الطاقة 
الدولية قالت، أمس، إن من غير املرجح أن يتلقى الطلب العاملي على النفط دعما 

واضحا من استخدام اللقاح قبيل مرور فترة طويلة من 2021.

أخبار في صور

الخطوط الجوية السنغافورية 
بصدد إصدار سندات 

تراجع طلبات البطالة في أميركا

النفط يهبط بعد تشكيك وكالة 
الطاقة في تعاف سريع للطلب

)Getty( العملة التركية حافظت على مستواها تحت حاجز 8 ليرات للدوالر)Getty( الرئيس التنفيذي لفايزر ألبرت بورال

التركي  والتكنولوجيا  الصناعة  وزيــر  قال 
مصطفى ورانــك، أمس الخميس، إن الطلب 
االقتصادية  القطاعات  في  االستثمار  على 
بتركيا، ارتفع خال األشهر التسعة األولى 
مــن الــعــام الــجــاري، بأكثر مــن 13 فــي املائة. 
ــتـــركـــي.  ــك فــــي تــــغــــريــــدة لــــلــــوزيــــر الـ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
وأوضح ورانك أن وزارته منحت ألفًا و127 
ــــال شـــهـــر ســبــتــمــبــر/ وثـــيـــقـــة تــحــفــيــزيــة خـ
أيــلــول املــاضــي، األمـــر الـــذي أتـــاح اإلمكانية 
الستثمارات بقيمة 19.4 مليار ليرة تركية. 
وأضــــاف ورانــــك أن االســتــثــمــارات املــذكــورة 
خــال سبتمبر املــاضــي، وفـــرت فــرص عمل 
لنحو 30 ألفًا و506 أشخاص. وأكد الوزير 
التركي أن الثقة باالستثمار في باده تزداد 

يومًا بعد يوم.
أمـــس  الـــتـــركـــيـــة،  ــارة  ــتـــجـ الـ وزارة  وأطـــلـــقـــت 
الخميس، برنامجًا لتشجيع التصدير تحت 
شــعــار »الــخــطــوة األولــــى للتصدير فــي 81 
التركية  التجارة  واليــة«. وأوضحت وزيــرة 
بإسطنبول،  اجتماع  في  بكجان،  روهصار 
أن البرنامج يهدف لزيادة وتنويع صادرات 
الباد. وأضافت أن البرنامج سيمنح جميع 
الشركات في كافة أنحاء الواليات التركية، 

فرصة التصدير.
كما أشـــارت إلــى أن عــدد املصديرين األتــراك 
املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين  شهر  في  زاد 
نفسه  بالشهر  مقارنة  املــائــة  فــي   5.8 بنسبة 
مـــن الـــعـــام املــــاضــــي، وبـــلـــغ 43 ألــــف مـــصـــّدر. 
املزيد  الوزيرة على أهمية مشاركة  وشــددت 

أمس  إيكزامنر«،  »واشنطن  صحيفة  قالت 
الــخــمــيــس، إن الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
بــورال، باع األسهم  ألبرت  فايزر األميركية، 
 132508 والبالغة  الشركة  في  يملكها  التي 
أســهــم، يــوم اإلثــنــن، وجنى منها نحو 5.6 
ــن اإلعــــــان عن  مـــايـــن دوالر، مــســتــفــيــدًا مـ
اللقاح الجديد املضاد لجائحة كورونا الذي 
الشركة  مع  باالشتراك  الشركة  عنه  أعلنت 
األملـــانـــيـــة بــيــونــتــيــك. وبـــاإلضـــافـــة لــلــرئــيــس 
التنفيذي، باعت كذلك نائبته سالي سوملان 
تمتلكها  دوالر  مــلــيــون   1.8 بقيمة  أســهــمــًا 
في الشركة. ويذكر أن سهم الشركة تراجع 
فــي نــهــايــة تــعــامــات »وول ســتــريــت«، يــوم 
األربعاء، وخسر 18 سنتًا، وبنسبة %0.47، 
إلى 38.50 دوالرًا. وجاءت الخسائر بسبب 
مــبــيــعــات جــنــي أربـــــــاح، ولـــكـــن ســعــر سهم 
الــشــركــة ربــمــا يــعــود لتحقيق قــفــزات كبرى 
مـــع الـــبـــدء فـــي بــيــع الـــجـــرعـــات فـــي الــســوق 

العاملي. وعانت شركة فايزر، التي تعد من 
كبرى شركات األدوية في الواليات املتحدة، 
مــن تــراجــع أربــاحــهــا فــي الــربــع الــثــالــث من 
العام الجاري. ومن غير املتوقع أن يحصل 
العديد من األميركين على اللقاح، إذ أعلن 
لن  األرجـــح  أنهم على  األميركين  مــن   %90
يــحــصــلــوا عــلــى الـــلـــقـــاح، كــمــا لـــن تستطيع 
الدول الفقيرة الحصول عليه بسبب السعر 
املرتفع والحجوزات الضخمة من الواليات 
التي وصلت  وبريطانيا،  وأوروبـــا  املتحدة 

إلــى 340 مليون جــرعــة. وهنالك  اآلن  حتى 
صف طويل من الحجوزات من قبل دول، من 

بينها اليابان وكورويا الجنوبية. 
ويذكر أن اللقاح لم يرفع كثيرًا سعر سهم 
فــي األسبوع  فــايــزر عــن مستوياتها  شركة 
املاضي، إذ إنها كانت تحوم حول 36 دوالرًا 
للسهم في البورصة األميركية. وتوقع بنك 
االســتــثــمــار األمـــيـــركـــي مــــورغــــان ســتــانــلــي، 
ــيـــة  ــيـــركـ أن تـــجـــنـــي شـــركـــتـــا »فــــــايــــــزر« األمـ
و»بيونتيك« األملانية 13 مليار دوالر خال 
الـــعـــام املــقــبــل مـــن الــلــقــاح املـــضـــاد لــفــيــروس 
ــذي تــنــتــجــانــه بــشــكــل مــشــتــرك،  ــ ــا، الـ كــــورونــ
املتوافرة  الجرعات  أن تصل  يتوقع  والــذي 
منه خال 2021 إلى نحو 1.3 مليار جرعة. 
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــر شــــركــــة فـــــايـــــزر الــ ــظـ ــتـ ــنـ وتـ
تــرخــيــص مـــن الــحــكــومــة األمــيــركــيــة لــلــقــاح 

خال األسابيع املقبلة. 
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة »غيتس« الخيرية، 
أمس الخميس، عن التبرع بمبلغ 70 مليون 
دوالر لــلــجــهــود الــعــاملــيــة لــتــطــويــر وتــوزيــع 
لــقــاحــات وعـــاجـــات جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19«، 
الــدولــيــون  وتــأمــل فــي أن يتعهد املــانــحــون 
اآلخـــــرون بــاملــزيــد. وأوضـــحـــت املــؤســســة أن 
مـــلـــيـــون دوالر  بــقــيــمــة 50  ــًا  ــيـ ــافـ مــبــلــغــًا إضـ
ــادرة »كــــوفــــاكــــس« بــقــيــادة  ــبــ ســيــخــصــص ملــ
اللقاحات »جــافــي«،  أجــل  مــن  تحالف عاملي 
»ســي  لتحالف  إضــافــيــة  دوالر  مــلــيــون  و20 
إي بي آي«، الذي يشارك في تمويل تطوير 
الـــعـــديـــد مـــن الـــلـــقـــاحـــات املــحــتــمــلــة. وذكــــرت 
ــة لــلــمــؤســســة مــيــلــيــنــدا  ــاركــ الـــرئـــيـــســـة املــــشــ
ــه »عــلــيــنــا أن نضمن  ــيـــان، أنــ غــيــتــس، فـــي بـ
ــــرص مــتــســاويــة  ــلـــى فــ حــــصــــول الـــجـــمـــيـــع عـ
لــاخــتــبــارات واألدويــــــة والــلــقــاحــات عندما 
الذي  املكان  النظر عن  تكون متاحة، بغض 
اليوم يعني  العالم. تعهدنا  تعيش فيه في 
املـــوارد الازمة  االقــتــراب من الحصول على 
ملساعدة العالم على مكافحة هذا الفيروس«.  
)العربي الجديد(

الــشــركــات املختصة فــي قــطــاع الصناعة  مــن 
ــــى أن 8.7  الـــتـــصـــديـــر، مـــشـــيـــرة إلـ بــعــمــلــيــات 
فــي املــائــة مــن الــشــركــات العاملة فــي القطاع 
ــــي الـــتـــصـــديـــر الـــعـــام  ــــت فـ ــاركـ ــ الـــصـــنـــاعـــي شـ
ــا تــســعــى لــدفــع  ــهــ ــــدت أن وزارتــ املـــاضـــي. وأكــ
الشركات الصغيرة واملتوسطة إلى املشاركة 
في عمليات التصدير عبر البرنامج الجديد.

في  فكرنا  »عندما  قائلة:  الــوزيــرة  وتابعت 
إعـــداد هــذا الــبــرنــامــج، قمنا بــإجــراء دراســة 
ــات  دقـــيـــقـــة لــألمــثــلــة املـــــوجـــــودة فــــي الــــواليــ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا وأيــرلــنــدا 
ودول أخرى، واستخلصنا من هذه األمثلة 
الجوانب األفضل«. وأردفت: »هذا البرنامج 
سيساهم في ذات الوقت في زيادة صادرات 
تــركــيــا مــن املــنــتــجــات ذات الــقــيــمــة املــضــافــة 
الـــعـــالـــيـــة، وســـنـــبـــدأ بــتــطــبــيــقــه مــبــدئــيــًا فــي 
واليـــــات أضــنــة وقـــهـــرمـــان مــرعــش وقــونــيــة 
ومانيسا وسامصون«. وأشــارت كذلك إلى 
التركية  التجارة  وزارة  تقدمه  الــذي  الــدعــم 
للراغبن في االنضمام إلى قطاع التصدير، 
مبينة أن الوزارة تقدم تسهيات كبيرة في 

هذا الخصوص.
ارتفاعها  واصــلــت  التركية  الليرة  أن  ُيــذكــر 
ــدوالر فــي  ــلــ أمـــــس تـــحـــت حـــاجـــز 8 لــــيــــرات لــ
سوق إسطنبول للرصف األجنبي. وتسعى 
الــصــادرات  تنشيط  إلــى  التركية  الحكومة 
التي  الخسائر  تعويض  أمــل  على  التركية 
ويــرى خبراء  السياحة.  قطاع  في  تكبدتها 
أن السوق التركية ستكون من بن األسواق 
لــاســتــثــمــارات األجنبية فــي حال  الــجــاذبــة 

إلــى طبيعتها  العاملية  االقــتــصــادات  عـــودة 
بــســبــب الــجــاذبــيــة الــتــي تــوفــرهــا مـــن حيث 
العائد الكبير بسبب ارتفاع الفائدة. في هذا 
الصدد، قال خبراء اقتصاديون، إن األسواق 
استجابت بشكل إيجابي وزاد الطلب على 
األصول التركية عقب إعان الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغــان عن »حقبة جديدة في 
االقـــتـــصـــاد«، يـــوم الــثــاثــاء مــؤكــديــن زيـــادة 
الــتــوقــعــات اإليــجــابــيــة للفترة املــقــبــلــة. وفــي 
ــــوزار،  ــار إنـــانـــج سـ ــ حــديــثــه لـــألنـــاضـــول، أشـ
جــلــوبــال  »فـــيـــرتـــوس  فـــي  اإلداري  الـــشـــريـــك 
لاستشارات« التركية إلى انخفاض مبادلة 
مخاطر االئتمان )CDS( من 550 نقطة إلى 
406 خــــال أيــــام قــلــيــلــة. وأضــــــاف: »لــــم تمر 
بفترة  املاضية  الــثــاث  السنوات  فــي  تركيا 
تعاٍف مشابهة. مع الخطوات التي اتخذها 
الــرئــيــس )أردوغـــــــــان(، يــمــكــنــنــا الـــقـــول إنــنــا 
دخــلــنــا فــتــرة انــتــعــاش كــبــيــرة فــي األســــواق 
املــالــيــة«. مــن جانبه، أشـــار فــرحــات يوكسل 
»أكــنــوس«  املــؤســس لشركة  الشريك  تـــورك، 
لاستشارات االقتصادية، إلى أهمية إدارة 

التواصل والتوقعات.
ــم تـــكـــن هـــنـــاك زيـــــــادة فــــي الـــفـــائـــدة  ــ وقـــــــال: »لـ
ــــدوالر انــخــفــض مـــن 8.50  حــتــى اآلن، لــكــن الــ
إلــــى 7.87. هــــذا الـــوضـــع يــوضــح لــنــا أهــمــيــة 
الــتــواصــل«. وأضـــاف: »أهـــم ركــائــز االقتصاد 
ولقد  للسوق،  رســائــل صحيحة  هــي توجيه 
أداة  أهــم  التواصل  اليوم. سيكون  ذلــك  رأينا 
سياسية فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة. بــاإلضــافــة إلــى 
واملالية  الــخــزانــة  وزارة  الــرئــيــس، يجب على 
التواصل بشكل  إلى  اللجوء  املركزي  والبنك 
ــار مــديــر قسم  فــعــال لــلــغــايــة«. مــن جــهــتــه، أشـ
»دنــيــز«،  شــركــة  فــي  االستثمار  استراتيجية 
ــه عـــقـــب الـــتـــطـــورات  ــ ــــى أنـ أوركــــــــون غـــــــودك، إلـ
األخيرة القت التصريحات األولــى من البنك 
استجابة  واملــالــيــة  الــخــزانــة  املــركــزي ووزارة 

إيجابية في السوق.
)العربي الجديد، األناضول(

مسؤولو »فايزر« يجنون أرباح اللقاحتفاؤل تركي بانتعاش االستثمار األجنبي

أسهمها. ومنذ يوم الثاثاء املاضي خسرت 
شركات التقنية الصينية الكبرى نحو 255 
إذ هبط  السوقية.  قيمتها  مــن  مــلــيــاردوالر 
سعر سهم علي بابا كبرى شركات مبيعات 
لتخسر  قيمته  مــن   %9.8 بنحو  اإلنــتــرنــت 
كما خسرت   دوالر،  مليار   97 نحو  الشركة 

الحكومة الصينية االكتتاب األولي لشركة 
البالغ قيمته 35 مليار دوالر، وهي  »آنــت« 
امللياردير الصيني جاك ما،  شركة يملكها 
وربما يكلف تعليق االكتتاب الشركة نحو 

50% من قيمتها السوقية. 
فــي هــذا الــشــأن، قــال جيفري هــالــي،  كبير 

أسهم  شركة »جي دي كوم« نحو 26 مليار 
دوالر وخسر سهم تينسنت نحو 6.0% في 
سوق هونغ كونغ، كما خسر سهم ميتوان، 
وهــي شركة تقنية جــديــدة، نحو 10% يوم 
أي خسر   األربــــعــــاء،  يــــوم  و%6.0  الـــثـــاثـــاء 
نحو 16%  من قيمته في يومن. كما علقت 

مـــحـــلـــلـــي أســــــــــواق آســــيــــا بــــشــــركــــة أونــــــــادا 
لـــلـــوســـاطـــة املـــالـــيـــة فــــي آســــيــــا، »الــحــكــومــة 
الــصــيــنــيــة قــلــقــة مــن تــنــامــي حــجــم شــركــات 
الـــتـــقـــنـــيـــة واحــــتــــمــــال احــــتــــكــــارهــــا لــلــســوق 
الصيني«. من جانبها قالت شركة نومورا 
الــيــابــانــيــة لــلــوســاطــة املــالــيــة فـــي تــحــلــيــل، 

ات  »نعتقد أنه في حال تحول هذه اإلجراء
ــى قـــــانـــــون فــــإنــــهــــا ســـتـــضـــعـــف شــــركــــات  ــ ــ إلـ
املالية  الخدمات  تقديم  ومنصات  التقنية 
فــــي الـــــصـــــن«.  وبــــــدأ صــــــراع الـــنـــفـــوذ بــن 
األثــــريــــاء والـــجـــهـــات الــتــشــريــعــيــة بــالــحــزب 
امللياردير  انتقد  حينما  الحاكم  الشيوعي 
الذي  بابا«  مــا، مؤسس شركة »علي  جــاك 
بــنــحــو 60 مــلــيــار دوالر، قبل  ثــروتــه  تــقــدر 
أسابيع السلطات التشريعية في الحكومة 
ات.  الــصــيــنــيــة حــيــنــمــا تـــم اقـــتـــراح اإلجـــــــراء
تــعــلــيــق  ــيـــة  ــنـ ــيـ الـــصـ الــــحــــكــــومــــة  وكــــــــان رد 
اكتتاب شركة »آنت« التي يملكها جاك ما 
وهــنــالــك مــخــاوف مــن أن تــكــون الــســلــطــات 
الــصــيــنــيــة قـــد اعــتــقــلــت جــــاك مــــا، الـــــذي لــم 
تظهر له أية تعليقات في وسائل التواصل 
ذكــرت  مــا  أســبــوع، حسب  منذ  االجتماعي 
كل من صحيفة »واشنطن بوست« ووكالة 

بلومبيرغ. 
ــقــــول الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة إن  وبـــيـــنـــمـــا تــ
ات املقترحة ستعمل لصالح تنظيم  اإلجراء
ســـوق الــتــقــنــيــة وخــدمــاتــهــا، يـــرى أصــحــاب 
بيان  ذلــك. وحسب  التقنية عكس  شــركــات 
الــحــكــومــة، فــــإن مـــســـودة الـــقـــوانـــن املــؤلــفــة 
الدولة  إدارة  من 22 صفحة والصادرة عن 
تعمل على  ــى،  األولــ لــلــمــرة  الــســوق  لضبط 
الــحــد مـــن ســلــوكــيــات االحــتــكــار ومــحــاربــة 
الــســلــوكــيــات املــنــاهــضــة لــلــمــنــافــســة الــحــرة 
وتسعى  بالباد.  التقنية  لقطاع  بالنسبة 
الــقــوانــن الــجــديــدة إلــى مــنــع الــشــركــات من 
املستهلكن،  عن  حساسة  بيانات  مشاركة 
ــراج املــنــافــســن  ــ ومـــحـــاربـــة ســـلـــوكـــيـــات  إخــ
الــصــغــار مــن الــســوق والــبــيــع بــخــســارة من 
أجــــل الـــقـــضـــاء عــلــى املـــنـــافـــســـن. ولـــكـــن فــي 
ــقـــوانـــن الـــخـــنـــاق أيــضــًا  املـــقـــابـــل تــضــيــق الـ
ــر الــــشــــركــــات  ــبـ ــجـ ــلــــى املــــنــــصــــات الــــتــــي تـ عــ
عــلــى الــدخــول فــي تــرتــيــبــات حــصــريــة. كما 
الــشــركــات التي  الــقــوانــن أيــضــا  تستهدف  
على  بناء  الزبائن بصورة مختلفة  تعامل 

بياناتهم وعاداتهم الشرائية.
ــتـــي تــعــنــى  ويــــذكــــر أن شـــركـــة »هـــــــــورون« الـ
بشؤون الثروة واألثرياء ومقرها شنغهاي، 
ــيــــارديــــرات الـــجـــدد  ــلــ ــدد املــ ــ قــــد كــشــفــت أن عـ
فــي الــصــن تــجــاوز نــظــراءهــم فــي الــواليــات 
املــتــحــدة خــــال الـــعـــام املـــاضـــي. وبـــلـــغ عــدد 
املليارديرات في الصن خال العام املاضي 
مليارديرات  مليارديرا بحساب   799 نحو  
السلطات  أن  ويذكر  وتــايــوان.  كونغ  هونغ 
الصينية كانت اصــدرت إجــراءات في العام 
املــاضــي لتقييد حــركــة رأس املـــال وأجـــازت 
قـــوانـــن صـــارمـــة لــلــتــحــويــات املـــالـــيـــة إلــى 

خارج الصن.

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن الصين ستسعى لتحقيق اختراقات 
إن  قوله  شي  عن  رويترز  وكالة  ونقلت  الرئيسية.  التقنيات  في  كبيرة 
تـــداول  مــنــصــات  ستبني  الــصــيــن 
ووضع  الدولية.  المالية  لألصول 
اجتماع  فــي  الشيوعي  الــحــزب 
لمنح  خــطــة  الــمــركــزيــة  الــلــجــان 
التقنية  صناعات  لتطوير  أولوية 
وزير  وقال  العلمية.  واالختراعات 
زيغانغ:  ــغ  وان والعلوم  التقنية 
في  مقدراتنا  نــطــور  أن  »نــرغــب 
نرغب  ما  إلنتاج  والتقنية  العلوم 

فيه من دون الحاجة للغير«.

بكين تبني منصات تداول مالية

مال وسياسة

بينما أطلقت وزارة التجارة 
التركية أمس الخميس 

برنامجًا لتشجيع التصدير، 
قال وزير تركي إن الطلب 
يتزايد على االستثمار بتركيا
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مالك ونوس

اعــتــمــد الـــكـــيـــان اإلســـرائـــيـــلـــي مــنــذ احــتــال 
استراتيجية   ،1967 سنة  الغربية،  الضفة 
قضم أراضــيــهــا دونــمــا بعد آخـــر، وتهجير 
ــهــا إلـــى األراضـــــي الــتــي  أهــلــهــا مــنــهــا وضــمِّ
يحتلها، من أجل إقامة مستوطنات عليها. 
ولـــم يــكــن، بــاعــتــمــاده هـــذه االســتــراتــيــجــيــة، 
يــهــدف إلـــى إســـكـــان إســرائــيــلــيــني فائضني 
فــي أراضـــي الضفة، بقدر مــا كــان يريد من 
 

ُّ
ـــدق

ُ
هـــذه املــســتــوطــنــات أن تــكــون أســافــني ت

املأمولة، من جهة،  الفلسطينية  الدولة  في 
وأن تــشــكــل، مـــن جـــهـــٍة ثـــانـــيـــة، ومــــع مـــرور 
األيــــام واســتــمــرار عمليات الــقــضــم والــضــم 
واالســتــيــطــان، جــســمــا اســتــيــطــانــيــا يصبح 
ــة لـــدولـــة  ــ ــــوازيـ دولــــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة أخــــــرى مـ
االحتال، وجزءًا منها، في نهاية األمر. في 
هــذه األيــام، يكتمل هــذا املــشــروع، مع جدار 
الفصل العنصري، والطرق االلتفافية التي 
ببعض،  بعضها  املستوطنات  هــذه  تــربــط 
ــة إلــى  ــافــ ــة. وإضــ ــ ــــدولـ ــل مــــا يــشــبــه الـ لــتــشــكِّ
اســتــمــاك األراضــــــي إلقـــامـــة مــســتــوطــنــات 
ــاعــــل هــــــــذه األيــــــــــــام قــضــيــة  ــفــ ــتــ ــا، تــ ــهــ ــيــ ــلــ عــ
أمكنة متعّددة من  األراضــي في  استماك 
تربط  طــرٍق  إقامة  بهدف  الغربية،  الضفة 
املــســتــوطــنــات اإلســرائــيــلــيــة. وتــتــســم هــذه 
غير  وربــمــا  الجسيمة،  بالخطورة  الــطــرق 
املــســبــوقــة، لــســبــبــني جـــوهـــريـــني، يــنــتــجــان 
السبب  يكمن  بينهما.  تبادلية  عاقة  عن 

أسامة أبو ارشيد

في البرنامج االنتخابي لجوزيف بايدن، 
»الرئيس املنتخب« اآلن مع وقف التنفيذ 
إلى حني، نجد تركيزًا كبيرًا على ضرورة 
اســتــعــادة الـــواليـــات املــتــحــدة مــا يصفها 
»الــقــيــادة األخــاقــيــة«، إذا مــا أرادت أن  بـــ
ومصداقيتها  العاملية  قيادتها  تستعيد 
بـــــــــني حـــــلـــــفـــــائـــــهـــــا وخــــــصــــــومــــــهــــــا عـــلـــى 
الـــســـواء. أيــضــا، نــجــد تــعــابــيــر أخـــرى في 
ديمقراطيتنا  »إصـــاح  مــثــل:  الــبــرنــامــج، 
وتــنــشــيــطــهــا«، وإظــهــار »قـــوة الــنــمــوذج« 
ــــوة«  ــقـ ــ ــيـــــس »نــــــمــــــوذج الـ ــ األمـــــيـــــركـــــي، ولـ
قبل  أشهرًا  البرنامج  ذلــك  ُكــِتــَب  فحسب. 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة الــتــي 
جــرت قبل عشرة أيــام، وفــاز فيها بايدن 
ولكن  ترامب،  دونالد  الرئيس  وخسرها 
بــعــض أفــكــاره وفــقــراتــه وتــعــابــيــره تبدو 
ــدت لــتــوصــيــف هـــذه الــلــحــظــة  وكــأنــهــا أعــ
املعاصر،  األميركي  التاريخ  فــي  الفارقة 
ــَحــنِي األســاســيــني 

َّ
ــَرش

ُ
أيــن يــرفــض أحــد امل

أن يــعــتــرف بــالــهــزيــمــة. املــشــكــلــة أن هــذا 
املــرشــح الــخــاســر يــشــغــل مــنــصــب رئــيــس 
ــات املـــتـــحـــدة حــتــى الــعــشــريــن مــن  ــواليــ الــ
يـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وجـــرى 
السلمي  االنتقال  على  يشرف  أن  العرف 
إلــى اإلدارة  الــذاهــبــة  إدارتـــه  للسلطة مــن 
الـــقـــادمـــة، ويــرتــبــط هـــذا بـــاألمـــن الــقــومــي 

للباد ومصالح العباد.
ال تـــقـــف حــــــــدود املــــفــــارقــــة عـــنـــد تـــرامـــب 
ــتــــصــــّرف بــطــفــولــيــة  الـــشـــعـــبـــوي الــــــــذي يــ
أمــراض  أنــه يعاني من  وأنانية، وال شك 
نــفــســيــة كــتــب حــولــهــا كــثــيــرون، وتــحــّدث 
قــريــبــون مــنــه عــنــهــا، بــل إنـــه يــجــد تأييدًا 
الجمهوريني  الزعماء  أغلب  وتواطؤًا من 
في الكونغرس وفــي إدارتـــه. يعلم هؤالء 
أنه خسر، وهو األمر الذي يؤّكده مسؤولو 
انــتــخــابــات جــمــهــوريــون، كــمــا فـــي واليـــة 
أيــضــا حجم  يعلمون  ولكنهم  جــورجــيــا، 
الــتــي يتمتع  الــواســعــة  الــقــاعــدة الشعبية 

الوليد آدم مادبو

ــــدت الــرســومــات الــكــاريــكــاتــيــريــة التي 
ّ
ول

ــاراٍت  ــكــــســ أعــــيــــد نـــشـــرهـــا فــــي فـــرنـــســـا انــ
وثــغــراٍت فــي الــوعــي اإلســامــي الشرقي، 
وأحـــــدثـــــت  ــي،  ــ ــربــ ــ ــغــ ــ ــ ال الـــــائـــــكـــــي  وذاك 
التاريخي  باملسار  صلة  لها  انطباعاٍت 
لــتــطــور األشـــيـــاء لــكــل مــنــهــمــا، أكـــثـــر من 
لرؤيٍة  الثابتة  باألسس  منها  كل  إيمان 
ــكـــون ســبــبــا لــلــصــراع  ــاد تـ ــكـ جـــوهـــريـــٍة تـ
املــانــي )ثــنــائــي( الــــذي كـــاد يــنــشــب كلما 
ة إلـــى  ــاء ــ ــاإلســ ــ أحــــســــت كــــل مـــجـــمـــوعـــة بــ

معتقدها!
بمثابة  للمجتمع هو  تطور  كل  كــان  إذا 
مسار ارتــهــانــي، فــإن الــتــحــّرر، كما يقول 
ــــوش شــيــغــان، لــن يــتــم فــي مستوى  داريـ
ــل فــــي مــســتــوى  ــتـــحـــول الــــوجــــدانــــي، بــ الـ
ِضع 

ْ
ُيخ الــذي حني  ذاتــه،  تجدد املجتمع 

القائمة على  العامة  لــإرادة  الفرد  إرادة 
الفضيلة، يكون قد وضع حدًا لاستهتار 
ــر اآلخــــــريــــــن.  ــاعــ ــشــ ــمــ واالســـــتـــــخـــــفـــــاف بــ
املجتمع الغربي، على الرغم من تجّدده، 
يــرفــض إخــضــاع إرادات األفــــراد لـــإرادة 
اإلســامــيــة،  املجتمعات  أن  كــمــا  الــعــامــة، 
تكاد  العاطفي،  انفعالها  من  الرغم  على 

ال تبرح خانتي الجمود والتكلس.
وهـــذا الــتــصــويــب هــو اآلن املــحــور الــذي 
ــي آن واحــــــد الــشــحــنــات  تــــــدور حـــولـــه فــ
ــــاب اإلســـــــامـــــــي،  ــــطـ ــــخـ ــلـ ــ االنـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة لـ
تنّدد  الــتــي  النفسية  املــســالــك  وتــحــوالت 
وتستنكر أواليات القهر وسلطة اإلكراه 
البلدان األوروبية  التي تمارسها بعض 
عــلــى مــواطــنــيــهــا املــســلــمــني، وذلــــك بـــدءًا 
إلــى  الــيــومــيــة،  املعيشية  الــتــحــّديــات  مــن 
ــيـــة إلـــــى األســـئـــلـــة  ــتـــمـــاعـ الـــضـــغـــوط االجـ

الوجودية الكبرى. 
ــا فــي  ــنــ ــتــ ــبــ وجــــــودنــــــا فـــــي الــــــغــــــرب، ورغــ
الوصول إليه عبر املحيطات، أكبر دليل 
على فشلنا في إيجاد مكان مائم يمكن 
بل  مجتمعاتنا،  رفــعــة  فــي  بــه  نسهم  أن 
الــدائــرة على عدم  الــحــروب األهلية   

ّ
تــدل

بطريقٍة  تفعيل مؤسساتنا  على  قدرتنا 
تـــســـتـــوعـــب عـــظـــيـــم مـــوروثـــاتـــنـــا وفـــائـــق 
ــر هو  ــذا الــتــشــاكــس مــع اآلخـ تــنــوعــنــا. ولـ
الــذات، تشاكس يأخذ  بمثابة تنازع مع 
املعرفية  األدوات  الفتقارنا  سلبيا  بعدًا 
والــحــضــاريــة، ولــعــجــز الــغــرب عــن إدراك 
إدارتــه  مــن  كــي يتمّكن  الــســجــال،  طبيعة 
ــل مـــكـــابـــرة األخـــيـــر،  بــــصــــورة ســـلـــســـة، بــ
تــعــنــتــه وعــــدم اعـــتـــرافـــه بـــــدوره املــســتــمــر 
ــــرق،  ــــطـ فـــــي تـــقـــنـــني الـــتـــخـــلـــف بـــشـــتـــى الـ
االقتصادية والسياسية، في دول العالم 

الثالث.
يــلــزمــنــا هــنــا أن نــمــيــز بـــني الــعــلــمــانــيــة، 
بنسختها األميركية التي تستبطن سبل 
اإلكـــــراه مــؤســســيــا وبــنــيــويــا، والــائــكــيــة 
بــنــســخــتــهــا الــفــرنــســيــة الـــتـــي تـــرفـــض أن 
العناصر تنوعا، وتمعن  تستوعب أشد 
ــــي مــصــهــر  ــا فـ ــهـــرهـ ــة، لـــصـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ــي املـ ــ فـ
توليفي كبير. لقد أزاح الغرب »املقّدس« 
مــن مــركــزيــتــه إلـــى الــهــامــش، األمـــر الــذي 
الــتــعــارضــات بــني إرادة الله  ــام  أقـ لــربــمــا 
ألنظمة  التعبد  غــدا  فقد  الــنــاس،  وإرادة 
الــحــكــم الــقــائــمــة، بــفــضــل مــا وضــعــت من 
ــان مــدنــيــة وســـيـــاســـيـــة، ويــفــضــل ما  ــ أديــ
أحــدثــتــه الـــثـــورة الــعــلــمــيــة واإلســهــامــات 
التكنولوجية التي حولت العالم بكل ما 
مــادة  إلــى  رمــزيــة ومؤسسية  مــن  يحمل 
تستثن  لــم  تــداولــيــة  وقــيــمــة  استعمالية 

مصطفى الجفال

فخامة السيد الرئيس:
الثقة  على  الــرئــيــس  السيد  فخامة  أهنئكم 
ــا الـــشـــعـــب األمـــيـــركـــي  ــ ــاهـ ــ ــتــــي مـــنـــحـــكـــم إيـ الــ
العظيم، والــتــي فــرح لها مــايــني مــن البشر 
ضاقوا  املختلفة،  العالم  بــقــاع  امــتــداد  على 
املسؤولة  وغير  الرعناء  بالسياسات  ذرعــا 
للرئيس الذي وضعتم، وباألساليب األكثر 
ديمقراطية، حّدا لسياساته املدمرة بالنسبة 
للعالم أجمع. ومن ذلك أن شعبي الفلسطيني 
تـــحـــّول إلــــى أكـــبـــر ضــحــيــة لــســيــاســات هــذا 
املــــــســــــؤول الـــــــــذي مـــــــــارس عـــلـــيـــه عـــجـــرفـــتـــه 
وجــافــتــه، وتـــصـــّرف فـــي حــقــوقــنــا مـــن دون 
تفويض مــن أحــد، وذلــك باسم بلدكم الــذي 
يتأكد للشعوب كافة أنه بريء من سياسات 
معروفة،  أصبحت  التي  وجماعته  الرئيس 
ــقـــوم عـــلـــى الـــظـــلـــم وســــرقــــة حــقــوق  ــتــــي تـ والــ
الرئيس  إدارة  اتخذت  الفلسطيني.  الشعب 
ترامب مجموعة من القرارات التي استهدفت 
ا  بــدء الفلسطيني،  بالشعب  الــضــرر  إلــحــاق 
ــــف تـــقـــديـــم املـــســـاعـــدة لـــوكـــالـــة غـــوث  مــــن وقـ
)أونــروا(،  الفلسطينيني  الاجئني  وتشغيل 
بغرض القضاء على حق العودة الذي أقّرته 
املواثيق الدولية وقرارات األمم املتحدة. وثم 
الــتــراجــع عــن حــل الــدولــتــني، وخــلــق مشروع 
تصفوي جديد للقضية الفلسطينية باسم 
مــســتــشــاره، جــاريــد  الــقــرن، وتكليف  صفقة 
ــل، ديــفــيــد  ــيــ ــرائــ ــره فــــي إســ ــيـ ــفـ ــر، وسـ ــنـ كـــوشـ
التهديد لفرض  فريدمان، بممارسة أشكال 
هذه الصفقة التي تحرم الشعب الفلسطيني 

ى من حقوقه.
ّ
مما تبق

ترافق ذلك مع سياساٍت غير أخاقية لفرض 
التطبيع، بطرٍق غير أخاقيٍة، بني إسرائيل 
ــلــــدان عـــربـــيـــة بـــعـــيـــدة عــــن جــوهــر  وثــــاثــــة بــ
ــراع الـــعـــربـــي اإلســـرائـــيـــلـــي، والـــغـــرض  الــــصــ
دائما االتفاق على الحقوق الوطنية للشعب 
الفلسطيني. وتم إقفال القنصلية األميركية 
في القدس ملنع التواصل بني أبناء الشعب 
أن  عــلــمــا  األمــيــركــيــة،  واإلدارة  الفلسطيني 
ــنــــاء الــشــعــب  ــا بــــني أبــ ــاك تــــواصــــا دائــــمــ ــنـ هـ
املتحدة،  الــواليــات  في  وأهلهم  الفلسطيني 
حيث يشارك فلسطينيون في شتى مناحي 
الحياة فيها. وأشير هنا إلى أنه تم انتخاب 
ــنــــواب  ــة فــلــســطــيــنــيــني فــــي مـــجـــلـــس الــ ثــــاثــ
األمـــيـــركـــي، يــضــافــون إلــــى رابـــعـــة كــانــت قد 
انتخبت في االنتخابات التشريعية السابقة، 
فــي مجلس املستشارين. وقد  آخــر  وعــضــو 

تــرافــقــت هــذه اإلجـــــراءات بتشديد الحصار 
على أشكال الوجود الفلسطيني في بلدكم، 
الفلسطيني  للشعب  رمــوز تمثيلية  وإقفال 
في الواليات املتحدة. يتساءل أبناء شعبنا 
عــن أســبــاب هـــذا الــعــداء مــن طـــرف واحـــد له 
وحقوقه الوطنية. ونشعر بأن العاقة بيننا 
حب من طــرف واحــد. ونتساءل عن أسباب 
استمرار هــذا الــعــداء مــن طــرف واحـــد، علما 
أن األمور كانت قد تطورت في عهد الرئيس 
اتفاق  توقيع  بعد  كلينتون،  بيل  األســبــق، 
إعان املبادئ بني منظمة التحرير وحكومة 

إسرائيل في البيت األبيض في 1993.
لــيــس خــافــيــا عــلــيــكــم أن غــــاة املــتــطــّرفــني 
الصهاينة، والذين دّبــروا، في العام 1995، 
اغــتــيــال رئــيــس حــكــومــة إســرائــيــل، إسحق 
ــــني، وحــــدهــــم املــــســــؤولــــون عــــن تـــدهـــور  ــ رابـ
األوضــــــاع، ومـــا أدى إلــيــه ذلـــك مـــن تــراجــع 
أنــصــار الــســام فــي إســرائــيــل وتــفــّوق قوى 
التطّرف والحرب، وهو املعضلة الحقيقية 
إدارة ترامب لتعزيز  الــيــوم. وجــاءت  حتى 
هـــــذا االتــــجــــاه املـــتـــطـــّرف داخــــــل إســـرائـــيـــل 

ومجمل املنطقة.
فخامة الرئيس

أمل أبناء الشعب الفلسطيني الذين عّبروا 
عـــن ابــتــهــاجــهــم بــفــوزكــم أنـــتـــم، ونــائــبــتــكــم 
كاميا هاريس، فيكم كبير، في أن تعمموا 
مــبــادئــكــم وشــعــاراتــكــم عــلــى أبــنــاء الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وبـــقـــيـــة الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
ــة، حــتــى يـــكـــون الــتــغــيــيــر الـــذي  ــيـ واإلســـامـ
أتــيــتــم بـــه عـــامـــا لــشــعــوب الــبــشــريــة عــامــة، 
أشكال  التي عانت وتعاني من  خصوصا 

االحتال.
السيد الرئيس

عــلــى الـــرغـــم مـــن املـــآســـي واملـــحـــن وأشـــكـــال 
والقتل دونما سبب،  االحتال وسياساته، 
والــســجــن، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه قلما عانى 
شــعــب مــثــلــه، فـــإن شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي لن 
يتخلى عــن حــقــوقــه، ولـــه فــي عــبــر الــتــاريــخ 
لــلــتــمــســك بــحــقــوقــه.  مــــا يــكــفــي مــــن دروس 
هـــذه رســـالـــة، حــضــرة الــســيــد الــرئــيــس، من 
والقانون  السياسة  لعلم  فلسطيني  أستاذ 
ــتـــوري، عـــانـــى، كــمــا بــقــيــة شــعــبــه، من  الـــدسـ
ــتـــال. ويــأمــل أن  املــآســي الــتــي سببها االحـ
تساهم في مزيد من التفهم والعمل، انطاقا 

دائما من املبادئ التي تدافعون عنها.
البشرية  لخدمة  جهودكم  فــي  الله  وفقكم 

جمعاء من دون استثناء. 
)أستاذ جامعي فلسطيني في املغرب(

الـــطـــرق تصل  هــــذه  أن  واقـــــع  األول خــلــف 
املستوطنات بعضها ببعض، لكي تشكل 
كــيــانــا اســتــيــطــانــيــا واحـــــدًا، بــعــد أن كــانــت 
املستوطنات اإلسرائيلية بؤرا وتجمعات 
السبب  أمــا  الــضــفــة.  مناطق  فــي   

ً
متبعثرة

الثاني، فيكمن خلف حقيقة أنها ستجعل 
كيانا  كانت  التي  الغربية  الضفة  مناطق 
ــزرا مــتــبــعــثــرٍة، ال  ــ واحــــــدًا، كـــانـــتـــونـــاٍت وجــ
ــٍن، على  ــٍط أو مــمــرٍّ آمــ يــربــط بينها أي رابــ
عكس املستوطنات التي يمكن القول إنها 
د، ولن يطول األمر كثيرًا حتى تعلن  ستتحَّ
الــواقــع،  ذاتــهــا دولـــة مستقلة بحكم األمـــر 

تندمج في النهاية مع دولة االحتال.
بــرزت خطورته،  الــذي  الطريق الجديد  أمــا 
ويـــنـــدرج ضــمــن هـــذه الــخــطــة فــهــو الــطــريــق 
االلتفافي في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، 
أخيرًا  اإلسرائيلية  السلطات  أعلنت  الــذي 
ه بهدف ربط املستوطنات 

ّ
عن مناقصٍة لشق

ولتنفيذه،  املــنــطــقــة.  فــي  املــعــزولــة  الجبلية 
الـــدونـــمـــات،  ــادر اإلســـرائـــيـــلـــيـــون آالف  يـــصـ
ــانــــي ويـــقـــطـــعـــون أشـــجـــار  ــبــ ويــــهــــدمــــون املــ
الزيتون. والطريق الجديد جزٌء من مخطط 
لتنفيذ شبكة طـــرٍق تمتد مــن شمال  قــديــم 
الــضــفــة إلــــى جــنــوبــهــا فــيــقــســمــهــا. كــمــا أن 
 وأخرى عرضية، تمتدُّ 

ٌ
 التفافية

ٌ
هنالك طرق

مــن شــرق الضفة إلــى غــربــهــا، وتــهــدف إلى 
فــصــل شــمــال الــضــفــة عــن جــنــوبــهــا، ومنها 
الــطــريــق الــــذي يــمــرُّ قــــرب بــلــدة زعـــتـــرة في 
منطقة بــيــت لــحــم، ويــقــســم الــضــفــة قسمني 

ـــصـــادرة تــقــع فــي جـــوار بـــؤر استيطانية 
ُ
امل

 
ً
مقامة سابقا، أي ستصبح أراضــَي زراعية

مستوطنات،  عليها  ستقام  أو  لها   
ً
تــابــعــة

كما جرت العادة. 
االستيطانية  الــهــجــمــة  هـــذه  تفسير  يمكن 
أنها نتيجة أولية ومباشرة  غير املسبوقة 
التــــــفــــــاقــــــات الــــتــــطــــبــــيــــع، الــــــتــــــي اتــــخــــذهــــا 
ــر لــلــمــضــي  ــيــــون ضــــــــوءًا أخــــضــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
فـــي مــخــطــط تــهــويــد أراضـــــي الــضــفــة. أواًل، 
ض رئــيــس الــــوزراء اإلســرائــيــلــي،  عندما قـــوَّ
بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، بــنــفــســه اّدعــــــــاء دولــــة 
اإلمارات أن التطبيع جاء مقابل وقف الضم 

واالســتــيــطــان، وقـــال، فــي 16 أغــســطــس/ آب 
املاضي، في اجتماع الحكومة اإلسرائيلية: 
»لـــم يــطــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى الــخــطــة )صفقة 
الــقــرن(، والــرئــيــس تــرامــب ملتزم بــهــا، وأنــا 
ملتزم بــإجــراء مــفــاوضــاٍت على أســاســهــا«، 
وقــطــع بــــأن الـــســـام لــيــس مــقــابــل أي شــيء 
سوى السام. وثانيا، حني أوعز إلى املجلس 
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والـــبـــنـــاء اإلســـرائـــيـــلـــي  األعــ
املاضي  الشهر  بــدايــة  الــغــربــيــة،  الضفة  فــي 
بــاســتــئــنــاف  األول(،  ــريـــن  تـــشـ ــــر/  ــــوبـ ــتـ ــ )أكـ
اجــتــمــاعــاتــه الـــتـــي كـــانـــت مــتــوقــفــة ثــمــانــيــة 
باملوافقة  يومها  وأعطى توجيهاته  أشهر. 
على بناء 5400 وحــدة استيطانية. وثالثا، 
التوقف عن  لــم يجد مــن يطلب منه  عندما 
ذلك، أو يردعه مهّددًا بوقف مسار التطبيع، 
أو حــتــى يــطــلــب مــنــه تــأجــيــل هــــذه املــوجــة. 
ورابعا، عندما ملس الضعف والهوان الذي 
وصـــل إلــيــه املــوقــف الــعــربــي تــجــاه القضية 
الـــدول  جــامــعــة  رفــضــت  حــني  الفلسطينية، 
العربية، في اجتماع وزراء الخارجية العرب 
االفتراضي، في 9 سبتمبر/ أيلول املاضي، 
ــرار يــــديــــن الــتــطــبــيــع بــني  ــ ــ ــقــــة عـــلـــى قـ املــــوافــ
اإلمارات ودولة االحتال، تقّدمت به السلطة 

.
ً
الفلسطينية، الضعيفة أصا

ـــــراِفـــــق املــخــطــطــات 
ُ
أمـــــا الــــخــــطــــورة الــــتــــي ت

ــة لــتــقــســيــم الـــضـــفـــة وتـــمـــزيـــق  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الــتــي خــرجــت،  فــهــي األصــــوات  جغرافيتها 
ــنـــاطـــق الــتــي  أخــــيــــرًا، وَدعـــــــت إلـــــى جـــعـــل املـ
إمــــاراٍت عشائرية،  التقسيم  هــذا  عــن  تنتج 

الوطني  لــلــمــشــروع  انــكــفــاٍء  بمثابة  لــتــكــون 
د مـــا راكــمــتــه  الــفــلــســطــيــنــي الـــجـــامـــع، وتـــبـــدِّ
جــمــيــع الـــقـــوى الــفــلــســطــيــنــيــة املـــقـــاومـــة من 
ــنــــجــــزات مــــن أجـــــل تــحــقــيــق  تـــضـــحـــيـــات ومــ
دة.  أهــداف هــذا املــشــروع بإقامة دولــة موحَّ
للسياسة  التبّدي  بمثابة  أنــه سيكون  كما 
التي اتبعت في تكييف النضال الفلسطيني 
مـــع املـــمـــارســـات اإلســرائــيــلــيــة اآلنـــيـــة، بعد 
ــيـــة ذات  ــالـ ــدان االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــنـــضـ ــ ــقـ ــ فـ
بفقدانها  َب  تسبَّ والــتــي  البعيدة،  األهـــداف 
الفلسطينية  الوطني  التحرر   حركة 

ُ
ل حوُّ

َ
ت

إلى سلطة أشبه ما تكون باإلدارة املحلية.
الشعب  أبـــنـــاء  أن  يــبــدو  ــر،  ــ األمـ هـــذا  وإزاء 
ــٍل مــن  ــكــ ــد عـــــِدمـــــوا أي شــ ــ الــفــلــســطــيــنــي قـ
ــــذي يــعــد  أشــــكــــال مـــقـــاومـــة االســـتـــيـــطـــان الــ
، وذلك بعد أن كان مشروعهم 

ً
 جديدة

ً
نكبة

يتضمن مقاومة االحــتــال في أراضــي 48 
ــن مــبــادرة  ــــي 67. ومـ ــرده مـــن أراضـ بــعــد طــ
بــعــد خيبتها من  الــفــلــســطــيــنــيــة،  الــســلــطــة 
ــــدول الــعــربــيــة، والــتــفــاتــهــا إلــى  جــامــعــة الــ
الدولية،  بالقرارات   

ً
األمــن مسلحة مجلس 

ــي لــحــل الــقــضــيــة  ــ لــطــلــب عــقــد مــؤتــمــر دولـ
الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية 
الــدولــيــة، مــن هــذه االلــتــفــاتــة يمكن معرفة 
حــجــم الـــيـــأس الــــذي وصــلــت إلـــيـــه، والــــذي 
ال يــغــيــره ســـوى انــــدالع انــتــفــاضــة شعبية 
ــذه الـــســـلـــطـــة نــفــســهــا،  ــ جـــــديـــــدة، عـــمـــلـــت هــ

وتعمل دائما، على وأدها.
)كاتب سوري في روما(

بها، دع عنك امتاكه الحزب الجمهوري 
عمليا، ما يعني أن من سيتحّداه قد يجد 
وتــحــريــضــه، وقد  عــرضــة لسخطه  نفسه 
ينتهي بهم األمــر خــارج مناصبهم التي 
التصويت  نتائج  وتفيد  إليها.  انتخبوا 
الــشــعــبــي، حــتــى صــبــاح أمـــس الخميس، 
بــأن ترامب حصل على أصــوات أكثر من 
72 مليون ناخب، في حني حصل بايدن 
عــلــى أصــــوات أكــثــر مــن 77 مــلــيــونــا. وإذا 
أخـــذنـــا فـــي االعــتــبــار أن أغــلــب مــصــّوتــي 
ترامب خرجوا يوم االنتخابات لاقتراع 
شــخــصــيــا، فــي حــني أن نسبة كــبــيــرة من 
قاعدة بايدن االنتخابية اقترعت مسبقا 
األصــوات  أن  علمنا  ما  وإذا  البريد،  عبر 
الــتــي حــصــل عــلــيــهــا تـــرامـــب تــفــوق الــتــي 
حصل عليها باراك أوباما في انتخابات 
عــام 2008، والتي زادت على 68 مليونا، 
ــلـــى فـــي تـــاريـــخ االنــتــخــابــات  لــتــكــون األعـ
الـــرئـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة حــتــى انــتــخــابــات 
ــبـــوع املـــاضـــي، حــيــنــهــا نــفــهــم درجـــة  األسـ
السحري  حماسة قاعدة ترامب وتأثيره 
عــلــيــهــا لـــلـــوقـــوف فــــي طـــوابـــيـــر مــكــتــظــة 
ى 

ّ
ساعات طويلة في خضم جائحٍة تتفش

في الواليات املتحدة. 
يدرك املسؤولون الجمهوريني ذلك، ومن 
ثمَّ فإن أغلبهم قد اختار أن يقلب القاعدة 
على  رأســـا  الــحــزب«  قبل  »البلد  الذهبية 
عـــقـــب، لــتــكــون »الـــحـــزب قــبــل الـــبـــلـــد«، بل 
الواليات  تجد  وهكذا  البلد«.  قبل  »األنــا 
املتحدة نفسها اليوم هدفا للغمز واللمز 
الذين مارست  والسخرية من خصومها 
عــلــيــهــم األســــتــــاذيــــة دومـــــــا، فـــهـــي لــيــســت 
أحسن حااًل من الصني أو روسيا أو كوريا 
الشمالية أو فنزويا أو إيران، بل قد يحق 
لــهــم أن يــزعــمــوا إنــهــم مــتــقــّدمــون عليها، 
إذ ال يدعون  ذواتــهــم،  مــع  فهم متسقون 
املسألة  نقيضه. طبعا،  ويــمــارســون  أمــرًا 
لــيــســت بــهــذا الــتــبــســيــط، فــأمــيــركــا تبقى 
تــدافــع حقيقي،  دولـــة مــؤســســات، وفيها 
ينقلب على  أن  ترامب  وليس في مقدور 

والسخرية.  الــتــنــدر  مــن  أنــبــيــاءهــم  حتى 
بـــيـــد أن الـــعـــمـــق الــــحــــضــــاري لـــإنـــســـان، 
ــــري، عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــقــــول الــــبــــاحــــث الـ ــا يــ ــمـ كـ
الــــرزاق بــلــقــعــروز، عــمــق ديــنــي روحـــي ال 
تعّوضه أي عقيدة فلسفية، وللمسلمني 
الــحــق فــي أن يــرفــضــوا الــــزي الــســيــاســي 
الــذي يريد تــأويــل العالم  األيــديــولــوجــي 
الــخــاص، بــل مــن واجبهم  وفــق منظوره 
ــراح أفـــــق حـــداثـــي  ــ ــتـ ــ أن يـــســـعـــوا إلـــــى اجـ
التجربة  تكرار  عن  بنفسه  ينأى  جديد، 
لها  بالنسبة  التاريخ  التي بات  الغربية 
الرغم  على  العلمنة،  لتحقيق   

ً
ســيــرورة

مـــن اســتــفــاقــتــهــم عــلــى كــــــوارث أضــاعــت 
كنوز املعني والقيمة.

ــذوة الــفــعــالــيــة الــحــركــة  ــ لــقــد انـــطـــفـــأت جـ
نتيجة  كثيرين  مسلمني  لــدى  اإليمانية 
ضعف الفهم العملي للقرآن، ولذا تراهم 
يــلــجــأون إلــى التعبئة الــروحــيــة الــتــي ال 
تسعى إلى تغيير الجانب النفسي للفرد 
األخاقية  للمقاصد  وتوجيهه  املــســلــم، 
ــا تــســتــدفــعــه ملــواجــهــة  ــدر مـ ــدة، قــ ــديـ الـــسـ
»اآلخر« وتحّديه تحّديا غير حيوي، بل 
إلــى إجـــراء بــرهــانــي أو صدق  ال يستند 
نــظــري، إنــمــا مــجــّرد تـــأويـــات )ولــيــســت 
مـــعـــرفـــة حـــقـــيـــقـــيـــة( جـــلـــبـــت الـــتـــشـــويـــش، 
وأحــــــدثــــــت الــــفــــوضــــى واإلضــــــــــــــراب، فــي 

مجتمعاٍت إنسانيٍة كثيرة.
ــعـــّرض الــنــبــي )ص(، فـــي حــيــاتــه،  لــقــد تـ
ات بــالــغــة، بـــل إلـــى مـــحـــاوالٍت  إلـــى إســـــاء
ردة  أن  بـــيـــد  الـــجـــســـدي،  األذى  طــــاولــــت 
الصبر، حتى  يوما خانة  تبرح  لم  فعله 
أبرز سماته،  كان الصبر على األذى من 

وأجمل صفاته. 
ولنا أن نسأل من أين يأتي هذا »اإلجال« 
التي يتملك بعض »املؤمنني«، ويدفعهم 
إلــى جــز رؤوس مــن تــســّول لهم أنفسهم 
ــفــــة، وقــــــد كـــان  ــريــ ــذات الــــشــ ــ ــلـ ــ ة لـ اإلســــــــــاء
منهجا  التبليغ  يــلــتــزمــوا  أن  بــهــم  حــرَيــا 
لم  أوســــاط  فــي  بــالــنــبــي )ص(  للتعريف 
وبني  بينها  بــل حيل  بــاغ،  إليها  يصل 
مــعــرفــة الــــدعــــوة املــحــمــديــة بــكــل الــطــرق 

والوسائل. 
ــاد هـــــــؤالء املـــتـــحـــمـــســـون ُيـــْســـِقـــطـــون  ــكــ يــ
ــل  ــ ــوامـ ــ أفــــــــكــــــــارًا ومـــــــــقـــــــــوالٍت هـــــــي مـــــــن عـ
املحّمدي،  النهج  على  الخاص  تفكيرهم 
في  املجتمع  حــرمــة  بــذلــك  فيستبيحون 
التبصر، بعد أن استباحوا حرية األفراد 
ة لــأفــراد،  ــاء ــ فــي الــتــفــكــر. ال تــدخــل اإلسـ
ــا أعـــنـــي  ــ ــــن الـــــقـــــيـــــادات، ضـــمـــن مـ دعــــــك عـ
بالتفّكر، فمن يفعل ذلك ال تستفزه فكرة 
ة لــلــمــعــتــقــد قــــدر مـــا يــســعــى إلــى  اإلســــــاء
الــتــعــّرف عــلــى فــاعــلــيــة اإلدمــــاج القسري 
التعرف على حدود  ثّم  للمسلمني، ومن 
الــصــبــر والــتــحــمــل لــديــهــم. هـــذا مــا حــدث 
الــذيــن هزئت  والــنــصــارى  لليهود  ــرارًا  مـ
ردة  تتعّد  فلم  أنبيائهم،  مــن  هــولــيــوود 
فــعــلــهــم اإلهـــمـــال الــــذي أثــبــت جــــدواه في 
الفعل  لــهــذا  التسويقية  الــقــدرة  تضييع 

الشنيع.
ال يستغرقني التفكير في مصير القاتل 
ــالـــة االزدواج  مــــن حـ ــانـــى  عـ ــا  ــمـ ربـ ــــذي  الــ
والــدنــيــوي،  الــديــنــي  للمجالني،  املــاهــوي 
السياسيني  فعل  ردة  تهولني  مــا  بــقــدر 
)املــســلــمــني وغــيــرهــم( الــذيــن يــريــدون أن 
الحاالت  يستخرجوا خاصاٍت من هذه 
ــقــــاربــــاٍت تــتــعــلــق  الـــنـــشـــاز، ويـــطـــرحـــوا مــ
ــي  ــــن ) والـــــديـــــن اإلســــامــ ــديـ ــ بـــمـــصـــيـــر الـ
خاصة( في املجتمع الحديث الذي يطلب 
باطنية وذاتية في  أفــراده حياة روحية 

ض الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــأتــي  ــقــــوِّ ويــ
هذه االندفاعة في حجم االستيطان وبناء 
ج  الــطــرق فــي ظــل مــوجــة التطبيع الــتــي روِّ
التي  القرن  أنها ستوقف صفقة  عون  طبِّ

ُ
امل

تــخــطــط لــضــم الــضــفــة إلـــى دولــــة االحــتــال 
اإلســـرائـــيـــلـــي. فــعــلــى عــكــس مـــا أعــلــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة اإلمــــاراتــــي عــبــد الــلــه بـــن زايــــد، 
بــاده والبحرين  اتفاق تطبيع  قبل توقيع 
عاقاتهما مع دولة االحتال، وفي خطابه 
خال مراسم التوقيع في واشنطن، أن هذه 
االتــفــاقــيــة تــأتــي مــقــابــل وقــــف االســتــيــطــان 
ازداد  ــرن،  ــ ــقــ ــ الــ تـــطـــبـــيـــق صـــفـــقـــة  ــل  ــيــ ــأجــ وتــ
الــهــجــمــات  وازدادت  اإلســرائــيــلــي  الــســعــار 
ب االحتال اإلسرائيلي 

َّ
االستيطانية. إذ كذ

هذا االّدعــاء حني صادقت سلطاته، في 14 
بعد  أي  املـــاضـــي،  األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/ 
شهر من توقيع االتفاق، على مشاريع بناء 
2123 وحدة سكنية استيطانية في الضفة 
الغربية، وهي جزء من مخطٍط أشمل لبناء 
استيطانية  آالف وحــــدة  مــن خــمــســة  أكــثــر 
حني  وكــذلــك  الفلسطينية.  األراضـــــي  عــلــى 
ُكشف، في 16 أكتوبر املاضي، عن استيائه 
ــوار  ــ ــ األغـ أراضــــــــي  مــــن  ــم  ــ ــ عـــلـــى 11200 دونـ
الفلسطينية من أجل إقامة ثاث محميات 
 لتحويل هذه 

ً
طبيعية، وهو ما يعد مقدمة

املحميات إلى بؤر استيطانية. وقال مدير 
عــام توثيق انــتــهــاكــات االحــتــال فــي هيئة 
عــواد،  قاسم  واالستيطان،  الــجــدار  مقاومة 
والـــذي كشف قــرار االســتــيــاء، إن األراضــي 

 لم يعن 
ْ
نتيجة االنتخابات بسهولة، وإن

هذا انعدامه تماما في حال وقع تواطؤ، 
مستبعد جدًا، من الواليات التي يسيطر 
الجمهوريون على مجالسها التشريعية 
العليا في ذلك. على  وسايرتهم املحكمة 
أي حال، هذا حديث آخر، وهو أقرب إلى 

االستحالة.  
ــرآن الـــكـــريـــم نـــجـــد تـــوبـــيـــخـــا ملــن  فــــي الـــــقـــ
يأمرون الناس بشيء وال يطبقونه على 
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األســـود الــدؤلــي يــقــول: »ال تــنــَه عــن خل

ه/ عاٌر عليك إذا فعلت عظيم«. 
َ
وتأتَي مثل

هــذا هــو حــال أمــيــركــا الــيــوم الــتــي عــّراهــا 
ــبــــويٌّ مـــتـــســـلـــط ونــــرجــــســــي مـــصـــاب  شــــعــ
بأعطاب نفسية كثيرة، تمارس األستاذية 
عــلــى الــعــالــم، فــي حــني أنــهــا بــحــاجــة اآلن 
إلى من يذّكرها بالتزام القيم التي تحض 
اآلخرين عليها. سيكون بايدن أمام تحدٍّ 
كبير في سعيه إلى استعادة ما يصفها 
»القيادة األخاقية« في العالم، وإظهار  بـ
النظر،  األميركي، بغض  النموذج«  »قوة 

 أم ال.
ً
اقتنعنا بأنهما قائمان أصا

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

آن واحـــد. هــذه وضعية اخــتــزالــيــة يجب 
أو مصير  العقانية،  قرن بمسير 

ُ
ت أن ال 

مجموعة  كونها  تعدو  ال  التي  الحداثة 
عناصر منَمقة، لكنها منزوعة ومجّردة 
ــة.  ــ ــوديـ ــ ــوجـ ــ ــا الـ ــنـــهـ ــيـ مـــــن بــــعــــض مـــضـــامـ
تـــؤول  أن  تـــريـــد  إرادة  ثـــمـــة  أن  األخـــطـــر 
العالم وفق منظورها، تختبئ خلف ما 

يبدو عقانيا، موضوعيا ومحايدًا. 
ليس املطلوب أن يقّدم الدنيوّي تنازالٍت 
عــلــى حـــســـاب املــــقــــدس، ولـــكـــن أن نــحــّرر 
االكتفائي،  الــغــرور  األول من بعض  هــذا 
الفرد  يــبــدو  قــد  قــد يقضي عليه.  والـــذي 
قا، كما يقول دوركايم، بني تطلعاته 

ّ
ممز

الناجمة  والـــواجـــبـــات  األنــانــيــة  الــفــرديــة 
ــٍة ال  ــيـ عـــن انــتــســابــه إلــــى جـــمـــاعـــٍة أخـــاقـ
تكاد تميز بني العاطفة واملعتقد، فالذي 
ينجرف وراء عاطفٍة تدفعه إلى اإلضرار 
بحياة اآلخرين، يفعل ما يفعل، ظانا أنه 
للجماعة  ــص 

ِّ
ــل

َ
وُمــخ للمعتقد  ــِلــص 

ْ
ُمــخ

مــن جــريــرة الــتــعــّدي الـــذي يــطــاولــهــا من 
ــذه  »الـــســـلـــطـــة الـــزمـــنـــيـــة الــــفــــاســــدة«. وهــ
ــنــــي لـــلـــديـــن، األمــــر  ــتــــأويــــل الــــاديــ آفـــــة الــ
ــان  ــمــ ــكــــون اإليــ ــــُدث حـــيـــنـــمـــا يــ ــــحـ الـــــــذي يـ
داخلية  عديدة  بأسباب  مهّددًا  املشترك 
ماّسة  الحاجة  تكون  وقتها  وخــارجــيــة، 
إلنــــقــــاذ وجـــــود الــــديــــن كــــديــــن، فــــي عــالــم 
ثقافي مرسوم بالفردنة وذوتنة أنساق 
ــع كــتــاب »ســوســيــولــوجــيــا  ــ الـــداللـــة )راجـ
وجــان  ليجيه  لــدانــيــال هيرفيو  الــديــن«، 
ــر  ــاهـ ــــف طـ ــــوسـ ــة يـ ــمــ ــرجــ بـــــــول ويــــــــــام، تــ
ــبــــحــــريــــن لــلــثــقــافــة  ــة الــ ــئـ ــيـ ــــق، هـ ــديـ ــ ــــصـ الـ

والفنون، املنامة، 2018(. 
ــا  ــيـ ــنـ  ديـ

ً
ــل، نــــــــرى تـــــــأويـــــــا ــ ــابــ ــ ــقــ ــ وفــــــــي املــ

للعلمانية في مجتمعاٍت تّدعى مغادرة 
اآللهة ساحتها العامة، لكنها ما برحت 
تــبــحــث عـــن مــصــدر لــلــطــاقــة، تــمــتــح منه 
الـــشـــعـــور بـــوجـــودهـــا الــــخــــاص، وتــعــيــد، 
ــره، بــنــاء مثلها األعـــلـــى، ولـــو أن  عــلــى أثــ
وتقديسا  لرجاالتها،  تأليها  ذلــك  يكون 
ــكـــارهـــم الـــتـــي بـــاتـــت مـــوضـــع إجـــمـــاٍع  ألفـ

يحرم النيل منه. 
وهــــذه الــكــونــيــة كــونــيــة مــائــلــة، لــكــونــهــا 
ــا  ــهــ ــادتــ ــّدي فــــــي شــــــــأن قــ ــ ــعــ ــتــــ ـــ تـــــرصـــــد الـ
فـــــي شــــأن  ــره  ــكـ ــنـ ــتـ تـــسـ الــــوطــــنــــيــــني، وال 
الــزعــمــاء الــديــنــيــني، ولـــو أن يــكــون سيد 
األولــــني واآلخـــريـــن )مــحــّمــد(، عــلــى األقــل 

من وجهة نظر املحبني والتابعني.
)كاتب سوداني(

دولة المستوطنين واألمر الواقع الجديـدة

هل ينجح بايدن في إصالح 
ما أفسده ترامب؟

َسْفر الرسومات... 
كونية بالخط المائل

رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس بايدن

هجمة استيطانية 
نتيجة أولية 

ومباشرة التفاقات 
التطبيع، التي 

اتخذها اإلسرائيليون 
ضوءًا أخضر

بايدن أمام تحّدٍ 
كبير في سعيه إلى 

استعادة ما يصفها 
بـ»القيادة األخالقية« 

في العالم

ترفض العلمانية 
الالئكية بنسختها 

الفرنسية أن 
تستوعب أشد 

العناصر تنوعًا، 
وتمعن في المحاولة 

لصهرها في مصهر 
توليفي كبير

آراء

بشير البكر

يستسهل كثيرون تصنيف الرئيس األميركي، دونالد ترامب، أنه رجل أعمال يعمل 
في السياسة. وبذلك يضعونه في قالب جاهز، ويحكمون على كل أفعاله ومواقفه 
وسياساته من هذه الزاوية فحسب. وانجّر هذا الكسل على فهم استراتيجة ترامب 
الذي ال يمكن اختصاره إلى تاجر تعامل مع السياسة بمنطق الصفقات. صحيٌح 
أن املــال أحــد مــحــّددات مــواقــفــه، وهــذا طبيعي مــن شخص أمضى حياته فــي هذا 
امليدان، إال أن كل مواقفه خاضعة لحساباٍت سياسية، خصوصا حني يتعلق األمر 
موقفا سياسيا  أو  نــزوة  ترامب  عند  االنعزالية  ليست  وعليه،  األميركي.  بالداخل 
انتخابيا، بل هي إيديولوجيا، وهذا يفسر اختياره فريق عمٍل يتكون من مجموعة 
الذي يقدم نفسه  من اإليديولوجيني املتعصبني، في مقدمتهم نائبه مايكل بنس، 
الجمهوري، وهو يجّسد رؤية  الحزب  مسيحيا محافظا أوال، ومن ثم عضوا في 
للدولة تذهب بعيدا في العنصرية والتعّصب والرجعية، حني يتعلق األمر بشعار 
»أميركا أوال« الذي رفعه ترامب في مطلع واليته. وهنا يمكن أن يفهم املرء سبب 
الشرطة والقضاء. وينسحب هذا على  إدخــال إصالحات على جهازي  معارضة 
املوقف من أنظمة الصحة واإلجهاض واملثليني واألقليات، ويذهب حتى إلى العالقة 
الخاصة مع إسرائيل التي يعتبرها بنس تجسيدا للنبوءة التوراتية، وضــرورة ال 
محيد عنها في »األيام األخيرة« التي تسبق العودة الثانية للسيد املسيح واعتناق 
اليهودي  اليهودية وشعبها  اليهود املسيحية )اليوم وكل يوم تقف دولة إسرائيل 

شاهدا حيا على اإليمان الرّباني(.
الحرب  نهاية  منذ  يسبق،  ولــم  تــرامــب.  إدارة  مــرضــا  هما  والعنصرية  االنــعــزالــيــة 
العاملية الثانية، أن بلغ االنقسام العرقي ما وصل إليه عشية االنتخابات األميركية. 
وحني يتحدث الرئيس األميركي عن أميركا العظيمة، فإن العالم يفهم من ذلك أنه 
الواليات  العنصرية داخــل حــدود  البيضاء. ولــم تبق عــدوى ترامب  يقصد أميركا 
املتحدة، بل انسحبت إلى أجزاء أخرى من العالم، إلى بريطانيا، وفرنسا، والبرازيل 
وحتى الهند، فاالستفتاء على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبــي )بريكست( 
تم في بداية عهد ترامب، وما كان له أن ينجح لوال جرعة الدعم التي قّدمها الرئيس 
ويتقّدم  األبــيــض،  البيت  فــي  استقبلهم  الــذيــن  البريطانيني  لالنعزاليني  األمــيــركــي 
 أن مستشار ترامب األسبق 

ٌ
هؤالء زعيم حزب االستقالل، نايجل فاراج. ومعروف

الذي  الــرأس  كــان  بانون،  االستراتيجية(، ستيف  )مسؤول  األيديولوجي  ومنظره 
تولى التنسيق بني األحزاب العنصرية األوروبية، واختار بروكسيل مقر املفوضية 
األوروبــيــة مركزا إلنشاء حركة شعبوية إلطــالق ثــورة شعبوية في أوروبــا، وكان 
الكبير  غرضه تفكيك املشروع األوروبــي. وللغرابة، تبنّي الحقا أن هذا املستشار 

الذي صال وجال في البيت األبيض، قبل أن يطرده ترامب عام 2017، نّصاب.
يجب االعــتــراف بــأن ترامب يمثل ظاهرة عنصرية خطيرة ذات بعد دولــي، إال أنه 
لحسن الحظ أن السبعني مليونا الذين صّوتوا له ليسوا كلهم عنصريني، وإال لكانت 
أميركا على شفير حرب أهلية، فهناك تيارات داخل الحزب الجمهوري بعيدة عن 
العنصرية، وهي من نمط اليمني التقليدي ليس أكثر، وهناك املستفيدون من قضية 
النمو االقتصادي وأسواق االئتمان والتأمني التقاعدي خالل والية ترامب. وهذا يدل 
على أن هؤالء تصّرفوا بدافع املصالح االقتصادية، وليس من منطلقات أيديولوجية. 
بهؤالء  عناية خاصة  يولي  أن  بــايــدن،  جــو  املنتخب،  الرئيس  مهام  مــن  وسيكون 
أنفسهم موحدين يعملون  يقّدمون  الذين  الرؤساء  عــادة  الهّوة، كما يفعل  لجسر 

على أساس املواطنة املتكافئة.
دولــة  أنها  للعالم  وتبرهن  بالبدهيات،  العالم  تذكير  تعيد  أن  أميركا  مــن  مطلوٌب 
فيها  مــزرعــة خــاصــة، تحكمها وتتصّرف  إلــى  تــرامــب  أن حّولها  بعد  مؤسسات، 
أنفاسها  تحبس  املتحدة  الواليات  كانت  بينما  أنه  ذلك  على  البليغ  واملثال  العائلة. 

بانتظار إعالن نتائج الواليات املتأرجحة كان ترامب في منتجعه يلعب الغولف.

نواف التميمي

الفلسطيني  والخطاب  األبــيــض،  البيت  في  ورئيس جديد  أخــرى،  أميركية  انتخابات 
البيضاوي في  البيت  تــداول  القديم على حاله، مثل دار لقمان، ال يتجّدد وال يتغير. 
رؤســـاء، وسادسهم  العام 1991، خمسة  في  للسالم  مدريد  مؤتمر  منذ  واشنطن، 
 الخطاب الفلسطيني فــي كــل مــرة مــن تــكــرار مــا قال 

ّ
على الطريق، ومــع ذلــك ال يمل

وقــيــل مــن رغبته فــي العمل مــع كــل رئــيــس جــديــد لعقد مؤتمر دولـــي لحل الــصــراع 
الفلسطيني اإلسرائيلي، والوصول إلى حل عادل على أساس قرارات الشرعية الدولية. 
وفي السنوات الـ18 األخيرة، زاد الخطاب الفلسطيني على الكليشيه ذاتها عبارة »على 
أساس .. ومبادرة السالم العربية كما وردت في قمة بيروت العام 2002«. وقبل أيام 
قليلة، سمعنا الرئيس محمود عباس يعود إلى األسطوانة نفسها، بمناسبة انتخاب 
الرئيس جو بايدن ليحل مكان الرئيس املنصرف دونالد ترامب. طبعًا ال ُيالم الرئيس 
الفلسطيني على التوجه إلى كل رئيس أميركي جديد، ومطالبته باالهتمام بقضية 
تؤرق السالم في الشرق األوسط. لكن على الرئيس الفلسطيني تقدير املتغيرات التي 
طرأت على اإلقليم بشكل خاص، والعالم عامة، قبل التوجه إلى سيد البيت األبيض 
إلــى مجموعة  اإلشـــارة  املهم هنا  ومــن  السياسة واألرض.  بخطاب تجاوزته حقائق 
من هذه املتغيرات التي استجّدت في اإلقليم على األقــل، وتستدعي من الفلسطيني 
التعاطي معها بالضرورة. أوال، ما تسمى املبادرة العربية للسالم، أو مبادرة بيروت 
2002، التي قّدمتها السعودية إلى القمة العربية في بيروت، ونصت باألساس على » 
التزامهم )القادة العرب( بالتوقف عن إقامة أية عالقات مع إسرائيل حتى تستجيب 
لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مؤتمر مدريد للسالم، واالنسحاب من كافة 
األراضي العربية املحتلة حتى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967«. بالنظر إلى 
ما ورد في بنود هذه املبادرة، ومقارنته مع ما يجري على أرض الواقع، نرى أن الدول 
العربية املوقعة على املبادرة، ومنها العربية السعودية، صاحبة املبادرة، لم تعد تلتزم 
بروح هذه املبادرة، بل أسقطت كل ما ورد فيها. من هنا، لم يعد يجدي أن يتضمن 

الخطاب الفلسطيني أي إشارة إلى هذه املبادرة التي تخلى أصحابها عنها. 
األمر اآلخر، مواصلة الرئيس الفلسطيني الحديث عن »حل الدولتني«، وال أدري إن 
كان الواقع على األرض كما يراه الرئيس أبو مازن من نافذة بيته أو مكتبه في رام 
الله ظل فيه ما يتسع لدولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. الحقائق على األرض 
إلــى معجزات خارقة  للحياة، ويحتاج   

ً
قابال يعد  لم  الدولتني«  »حــل  أن  تقر بحقيقة 

انتخاب  األوان، وبمناسبة  آن  انتهى.  املعجزات  القول إن زمن  املنطق  لتطبيقه، ومن 
رئيس جديد للواليات املتحدة األميركية، تجديد الخطاب الفلسطيني، والتفكير خارج 
الصندوق، ولو من باب التجريب، بإمكانات حل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي عبر 
ما ُيعرف بحل دولة ديمقراطّية واحدة جامعة، ترتكز على العدالة واملساواة، وتضمن 
 - دستورية واحدة لكل 

ُ
 فلسطني التاريخّية. دولة ديمقراطية

ّ
سالًما حقيقيًا في كل

مواطنيها. ليس مثل هذا الحل هجينًا في النظم السياسية املتعارف عليها أو القائمة. 
ويلز  أقاليم  تتعايش  البريطاني، حيث  الفيدرالي  االتحاد  نموذج  املثال،  على سبيل 
وإنكلترا وإسكتلندا وأيرلندا الشمالية داخل كيان سياسي ُيعرف باململكة املتحدة، 
دولة اتحادية ذات نظام ملكي دستوري، يحكمها نظام برملاني مع حكومة مركزية 

في العاصمة لندن، مع تمتع كل إقليم بحكم محلي مع حكومة وبرملان محليني.  
الدولتني«،  القائمة على »حل  املبادرات  وبعد فشل كل  السياسية،  البراغماتية  من 
مستقل،  فلسطيني  كيان  قيام  دون  تحول  األرض  على  حقائق  إسرائيل  وخلق 
 فلسطني 

ّ
ال يضر ترك الباب مواربًا أمام فكرة الدولة الديمقراطّية الواحدة في كل

وإقامة  االستعماري،  األبارتهايد  نظام  وتفكيك  للصراع  ممكنا  حال  التاريخّية، 
نظام سياسّي مبني على العدالة واملساواة الكاملة في الحقوق والواجبات لجميع 
الـــذي لحق بالشعب  الظلم  الــعــودة، ورفـــع   

ّ
لــحــق الــكــامــل  التطبيق  املــواطــنــني، وعــلــى 

الفلسطيني منذ العام 1948.

جمانة فرحات

لم يكن من تابع ما ُسمي »املؤتمر الدولي حول عودة الالجئني« في دمشق، الذي نظمته 
 تنطبق عليه، 

ً
روسيا، في حاجة إلى وقٍت كثير إلدراك أن تسمياٍت عدة أخرى أكثر دقة

ليس جــّراء املقاطعة الدولية له فقط، بل بسبب ما تضمنه. خرج بشار األسد بكلمة 
مصّورة على املشاركني في املؤتمر، ُيخّيل ملن سمعها أن املتحدث هو رسول سالم، 
وليس املسؤول عن مجازر ال عد وال حصر لها بحق شعبه، أنتجت، على مدى قرابة 
عشرة أعـــوام، أكبر عــدد من الالجئني حــول العالم، يجمعهم أمــر واحــد: عــدم الرغبة 
في الــعــودة إلــى سورية طاملا أنــه ال يــزال حاكمًا لها. استفاض األســد في إنسانيته 
تمثله  ما  إلــى  وتطّرق  أخالقية«،  إنسانية  »مبادئ  مثل  عبارات  فاستحضر  الزائفة، 
مسألة الالجئني لنظام القتل والتنكيل من »قضية وطنية«. لكنه لم يحتج إلى وقت كثير 
حتى يخلع هذا القناع، ويتحّدث عن »قضية مفتعلة«، وضغوط يتعّرض لها الالجئون 
ملنعهم من العودة، وعن دور العقوبات في إعاقة »إعادة تأهيل البنية التحتية للمناطق 
التي دّمرها اإلرهاب«، ال صواريخه وبراميله املتفجرة التي مسحت مدنًا بأكملها عن 
الخريطة السورية. حتى أن خياله دفعه إلى القول إّن األغلبية الساحقة من السوريني 
يرغبون في العودة »ألنهم يرفضون أن يكونوا رقمًا على لوائح االستثمار السياسي، 

وورقة بيد األنظمة الداعمة لإلرهاب ضد وطنهم«.
الــروســي والحليف  للراعي  لــم يكن مــا رّدده األســد فــي كلمته ســوى صــدى  فعليًا، 
اإليراني، وال سيما أنه أكثر من يجيد أداء هذا الدور، وتمّرس فيه على مدى السنوات 
ران وسيلة ملنعه من السقوط، فكلمة 

ّ
املاضية، بينما كانت طهران وموسكو ال توف

للرئيس  الــخــاص  املبعوث  ألقاها  التي  الفـــروف،  الــروســي سيرغي  الخارجية  وزيــر 
الروسي إلى سورية ألكسندر الفرنتييف، كانت واضحة في التركيز على تسييس 
قضية الالجئني، وتحميل الدول التي تستضيفهم مسؤولية املعاناة، ألنها ببساطة 
ترفض التعاون مع النظام السوري. وهو ما القاه فيه أيضًا مساعد وزير الخارجية 
اإليراني علي أصغر خاجي، الذي كّرر الزمة منع الالجئني من العودة، وصّوب على 
لــوال كلمة  العقوبات، وعلى ضــرورة إعــادة اإلعــمــار. ولــم تكن هــذه الجوقة لتكتمل، 
الفيديو، ولم يتوان عن  ألقى كلمة عبر  الــذي  اللبناني شربل وهبة،  الخارجية  وزيــر 
أّن  باألمن واالستقرار! واألهــم  األكبر من سورية  القسم  ينعم  الحديث حــول كيف 
وهبة كان مخلصًا ألدبيات التيار السياسي اللبناني الذي يمثله وأتى به إلى منصبه، 
فلم يخّيب الظن فيه، إذ سارع إلى تحميل الالجئني السوريني )تصّر الدولة اللبنانية 
االقتصادية على  األعباء  »مفاقمة  إنها  قال  ما  نازحني( مسؤولية  على توصيفهم 
الدولة«، قبل أن يستكمل وزير الشؤون االجتماعية والسياحة رمزي املشرفية املهمة. 
رّدد األخير النغمة نفسها، بحديثه عن أكالٍف مباشرٍة وغير مباشرة، قدرها بأكثر 
من 40 مليار دوالر لوجود الالجئني، واتهمهم بالضغط على الخدمات العامة واملوارد 
املدعومة والبنى التحتية وفرص العمل. ولم يأت الوزيران العتيدان، عمدًا، على سيرة 

كم من األموال تدفقت على لبنان بسبب الالجئني أنفسهم.
تناسى من حضروا »املؤتمر«، وبشكل أدق تجاهلوا، اإلجابة عن سؤالني: ملاذا يفضل 
الجئ سوري يعيش في خيمة، وفي ظروف الإنسانية، البقاء في األردن أو لبنان على 
العودة؟ وملاذا من يوجد اليوم في تركيا وأملانيا وغيرهما، أسقط من قاموسه، على 
الرغم من كل الظروف التي يمّر بها، فكرة العودة إلى بلٍد من يدخل إليه هو في حكم 
املفقود، واملعّرض في أي لحظٍة للسوق إلى جبهات القتال أو للسجن واملــوت تحت 
التعذيب. كان يمكن للنظام، ومعه موسكو وطهران، إطالق تسمية أدق على تجمعهم 
بشؤون  واالهــتــمــام  اإلنسانية  عــن  البعد  كــل  والبعيدة  مــنــه،  الغاية  تــوّصــف حقيقة 
الالجئني. لو قالوا إن الهدف محاولة ابتزاز الدول الغربية لالنخراط في إعادة اإلعمار، 
العقوبات، لكان من املمكن تصديقهم. أما زّج قضية الالجئني  والتوقف عن فرض 

فليس سوى كذب موصوف اعتادوا عليه.

ترامب ظاهرة خطيرة ضرورات تجديد الخطاب الفلسطيني

مؤتمر »الالجئين السوريين«: 
أن تكذب كثيرًا
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آراء

أحمد مفرح

لم يختر املواطن األميركي، قبل أيام، رئيس 
ثرت 

ُ
بالده للسنوات األربع املقبلة فقط، بل أ

خياراته تلك على مصائر مواطنني كثيرين 
فـــي غــيــاهــب ســجــون االحــتــجــاز فـــي مــصــر، 
فــبــالــتــزامــن مـــع تــلــك االنـــتـــخـــابـــات، صـــدرت 
قرارات بإخالء سبيل عدد من أبرز املعتقلني 
 لم يسع 

ٌ
السياسيني في مصر، وهي خطوة

الــنــظــام املـــصـــري مــنــهــا إلــــى تــحــســني ملفه 
الواقعة  االنتهاكات  تخفيف  أو  الحقوقي، 
عـــلـــى املــعــتــقــلــني الـــســـيـــاســـيـــني، أو تــحــســني 
أحـــوال مــراكــز االحــتــجــاز، ولكنها مــن قبيل 
األوراق التي يجري اللعب بها في مواجهة 
الــــضــــغــــوط الـــــدولـــــيـــــة، خــــصــــوصــــا بـــعـــدمـــا 
ونقض  القانونية،  الطرق  كل  النظام  أغلق 
ــاح كــل تــشــريــع كــان  منظومة الــقــضــاء، وأطــ
املصري،  املــواطــن  يحمي بعضا من حقوق 
تحديًدا منذ جاء بمجلس تشريعي منبطح 
ــاح كــــل مــــبــــادئ الـــعـــقـــالنـــيـــة، واالتـــــــــزان،  أطـــــ
باملجتمع  العالقة  إدارة  في  والدبلوماسية 
والجماهير، في مقابل منح القوة والسلطة 

املطلقتني للدبابة واملدّرعة.
انــتــهــت أي إمــكــانــيــٍة لــلــضــغــط عــلــى الــنــظــام 
املــصــري فــي جــهــة املــلــف الــحــقــوقــي مــنــذ بــدأ 
حكم الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، 
خــصــوًصــا مــع نــجــاح الــنــظــام فــي استعمال 
مــلــفــات االســتــثــمــار، والـــالجـــئـــني، واإلرهـــــاب، 
الخارج  مــحــاوالت  كل  ليبيا، إلحباط  وملف 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــل الـ ــ ــه، مــــن أجــ ــيـ ــلـ ــر عـ ــيـ ــأثـ ــتـ فــــي الـ
تعديل أوضاع حقوق اإلنسان وانتهاكاتها، 
وخــصــوصــا أن هــذا كــان أبـــرز مــجــال يساهم 
ــــي )عــبــر دول فــاعــلــة فيه  بــه االتــحــاد األوروبـ
في هذا الصدد إقليمًيا ودولًيا(، وكذا البيت 
األبــيــض الـــذي منح الــنــظــام املــصــري الضوء 
األخضر إلطاحة املواطنني. وال يمكن، في أي 
حــال، إغفال حــدث إصــدار محكمة الجنايات 
الثاني  فــي 3 نوفمبر/ تشرين  الــقــاهــرة،  فــي 
الجاري، قرار إخالء سبيل تاريخي بحق ما 
يقارب 600 معتقل مصري في أكثر من عشر 
قــد مضى على حبسه  كــان بعضهم  قضايا، 
احتياطًيا أكثر من عام، من دون أن تستأنف 

النيابة العامة )كما املعهود منها( الحكم.
ــد الــــفــــتــــاح الــســيــســي  ــبـ ــام عـ ــتـــخـــدم نــــظــ ويـــسـ
تقديم  فــي  ورقــة  السياسيني  املعتقلني  ملف 
القرابني لألنظمة الداعمة له، أو هدايا رمزية 

مهند مبيضين

بــانــتــهــاء االنــتــخــابــات األردنــــيــــة الــبــرملــانــيــة 
ــريــــت يـــــوم 10 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  الـــتـــي أجــ
الثاني الجاري، يكون األردن قد أنجز إنتاج 
الــذي ستكون  الــنــواب التاسع عشر  مجلس 
له أهمية ذات طابع خاص في تاريخ الحياة 
البرملانية، كونه الذي سوف ينتقل بالدولة 
إلى املئوية الثانية من عمرها، وهو مجلٌس 
كان يفترض به أن يعكس التحّول السياسي 
واإلصـــــــالح الـــــذي طـــالـــب بـــه الـــنـــاس ِمــــــرارًا، 
مواجهات  على  ــادرًا  قـ ليكون  األقـــل  على  أو 
ولألسف،  هينة.  ليست  قادمة  استحقاقات 
يبدو أن ذلك كله لم يحدث، إذ يراه كثيرون 
مجلسًا منزوع الدسم، في ظل إصرار الهيئة 
أن  عــلــى  لــالنــتــخــابــات والــحــكــومــة  املستقلة 
انتخاباته جرت في ظل »الظروف الصعبة«، 
وهي مفردة ستالزم التصريحات الحكومية 

إلعالن االنتصارات!
طغت على املجلس الجديد املنتخب وجوه 
جديدة، فيما أخفق نواب كثيرون سابقون 
إلــى مقاعدهم في برملان جديد،  العودة  في 
وصل عدد الذين حالفهم الفوز فيه ألول مرة 
101 نائب، و29 نائبا سابقا، من أصل 120 
نائبا هــو عــدد أعــضــاء مجلس الــنــواب، أي 
أن نسبة النواب الجدد 78%، و22% هم من 
السابقني. ويجب أال تغيب عن هذه النسب 
حقائق املنع الناعم لنواٍب قدامى كثيرين لم 
العميقة،  الــدولــة  إشــارة خضراء من  يتلقوا 
لــتــتــيــح لــهــم الــــنــــزول، كــمــا أن بــعــضــهــم قــرأ 
الرسالة جيدًا، كما هو حال رئيس مجلس 
النواب السابق، عاطف الطراونة، الذي أعلن 
مبكرا عدم ترشحه، وآخرين تّم استقطابهم 
إلـــى مجلس األعـــيـــان، فيما أصـــر قــســم آخــر 
ــا مــن  ــيـ عـــلـــى املـــنـــافـــســـة، ونـــجـــح بــــحــــدود دنـ
األصوات، ونزل قسم ورسب، ويشكك اليوم 
فـــي الــنــتــيــجــة، وقــســم آخــــر ُمــنــع بــالــقــانــون، 
ــأة وجــــــد أنــــــه ال يـــســـتـــطـــيـــع الـــتـــرشـــح  ــ ــجـ ــ وفـ
وهو  عليه،  سابقة  قضية  بوجود  قانونيًا، 
حــــال انــتــهــى إلــيــه غــــازي الــهــوامــلــه وطــــارق 
خــــوري، وهــمــا نــائــبــان مــنــاكــفــان للحكومة 
أن  البرملاني... وهــذا كله معناه  أدائهما  في 
الجو العام تّمت تهيئته لجماعٍة معينٍة، كي 

تنجح، أو تترشح ملجلس النواب.
الدولة واملجتمع  أرسلتها  التي  الرسالة  ما 
معًا من تشكيلة مجلس النواب الجديد؟ في 
املجالس السياسية التي سبقت االنتخابات، 

فعل  كما  العالقة،  واملــســائــل  األمـــور  لتيسير 
فــور ما جــاء دونالد ترامب رئيسا للواليات 
الثاني  يناير/ كانون  األميركية في  املتحدة 
فـــأفـــرج عـــن مــعــتــقــلــني ســيــاســيــني من   ،2016
الــجــنــســيــة املــصــريــة – األمـــيـــركـــيـــة، في  ذوي 
ا 

ً
إطار املصلحة املرتبطة به. كما عهدنا أيض

أن يــســتــخــدم الــنــظــام املــلــف الــحــقــوقــي ورقـــة 
ضغط، وحماية، حينما يواجهه عاصفة من 
الغضب، كما فعل مع املعتقلني في سبتمبر/ 
أيــلــول املـــاضـــي، بـــأن أخــلــى ســبــيــل بعضهم، 
وأبــقــى اآلخــريــن »لــوقــت الــعــوزة«، كما يقول 

املصريون.
ولم يتطور هذا التعامل من النظام املصري 
مع املعتقلني كرهائن ملساومة القوى الدولية 
بالداخل،  املعارضة  األصــوات  وقمع  املؤثرة، 
بني يوٍم وليلة، بل جاء بعد مرحلة مكلفة من 
التنازالت لضبط املساومة، ففي بداية حكمه، 
كان السيسي يستخدم ملف املال والشراكات 
االقتصادية مع الدول الغربية، وفي مقدمتها 
الدول األوروبية املختلفة، من أجل إيقاف أي 
عمٍل فــعــاٍل فــي سبيل تغيير أوضـــاع حقوق 
ــه، وبــعــد  ــ ــعـــارضـــني، إال أنـ اإلنــــســــان وقـــمـــع املـ
نـــفـــاذ الـــدعـــم الـــخـــارجـــي، وتـــــــرّدي األوضـــــاع 
ــة، أصـــبـــح يــســتــهــدف املــعــتــقــلــني  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
السياسيني في وضع أشبه بأنهم »رهائن«. 
ومن ثم، من املضحك املبكي أن ُيقال إن هناك 
املعتقلني في  أوضــــاع  قــانــونــيــة تحكم  حــالــة 
مــصــر، إذ جــمــيــع املــواطــنــني مــعــتــقــلــون بأمر 
ــا، كـــمـــا يــتــم  ــًمـ ــكـ مــــن الـــســـيـــســـي، فــعــلــًيــا أو حـ
اإلفراج عن بعضهم، أفراًدا وأسًرا وجماعات، 
بــأمــر مــبــاشــر مــنــه، وهـــو وحـــده املــتــحــّكــم في 
املعتقلني، واملوتى، واملرضى منذ قام  أعــداد 
 .2013 تموز  يوليو/  في  العسكري  بانقالبه 
وال أدل على هذا مما حدث مع عائلة الناشط 
فبمجرد  سلطان،  محمد  املــصــري  الحقوقي 
لــة رئــيــس  أن قــــام بــمــحــاولــة قــانــونــيــة ملــســاء
الــوزراء السابق حازم الببالوي، الذي أصدر 
القرار باعتقاله واحتجازه وتعذيبه، أقدمت 
الحكومة املــصــريــة على اخــتــطــاف والـــده من 
داخل مقر احتجازه، كما اختطفت السلطات 
خمسة أفراد من عائلته، ووضعتهم جميًعا 

رهن االحتجاز.
مــا الــــذي تــغــيــر فــي األيــــام القليلة املــاضــيــة 
لــيــخــلــي نـــظـــام الــســيــســي ســبــيــل نــحــو 600 
مــعــتــقــل، وهــــو الـــــذي اعـــتـــقـــل، مــنــذ أقــــل من 
مــــواطــــن، منهم  ــقـــارب 1800  يـ ــا  مـ شـــهـــريـــن، 

كــان هــنــاك حــديــث عــن اإلصــــرار امللكي على 
ــــون االســتــحــقــاقــات  إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات، كـ
أن تترتب  املــمــكــن  مــن  كـــان  الــتــي  السياسية 
على تأجيل االنتخابات مكلفة كثيرًا، وهي 
إما عودة املجلس السابق املنحل خالل املدة 
الــدســتــوريــة، أو إعـــالن األحــكــام العرفية، أو 
تأجيل االنتخابات فقط ملطلع العام الجديد، 
وبحسب ما يتيح الدستور من ُمدد زمنية. 
ولــكــن االنــتــخــابــات وإن جـــرت فـــي »ظـــروف 
صعبة«، فإن هذه الظروف، لم تؤثر وبائيًا 
)كورونا( على تشكيلة املجلس، بل من املهم 
ــات، فـــي كل  الــتــذكــيــر بـــأن مــجــلــس الـــنـــواب بــ
مـــرة، يشهد تــراجــعــًا أكــبــر، مــن حيث املنتج 
الــنــهــائــي غــيــر املـــســـّيـــس. وســبــقــت ذلــــك كله 
تغيرات بنيوية على طبيعة النظام الداخلي 
أن  نائب  كل  على  أوجبت  للمجلس، بحيث 
يــكــون مــنــخــرطــًا فــي كــتــلــة، كــمــا أن مشاريع 
القوانني باتت تناقش في اللجان، وتعرض 
معناه  وهــذا  املجلس،  أمــام  التصويت  على 
إفقاد النواب ككل حق املناقشة العلنية أمام 
بنيته  تفكيك  تــّم  املجلس  أن  أي  ناخبيهم، 
كمجلس  ليتحول  الحقيقي،  دوره  وإفــقــاده 
ــتـــراع  إدارة شـــركـــة، ولـــهـــذا نــجــد نــســبــة االقـ
الــدائــم،  الــتــراجــع  لــصــورة  انعكاسا  املتدنية 
وغــيــاب الــثــقــة بــاالنــتــخــابــات ومــخــرجــاتــهــا، 
 من خروقات 

ُ
وهي عملية انتخابية لم تخل

وتوظيف للمال الفاسد.   
ــاءت تـــقـــاريـــر رقـــابـــيـــة مــحــلــيــة على  ــ ــد جـ  وقــ
وجود مخالفاٍت وخروقاٍت عديدة، وانتشار 
ظاهر شراء األصــوات قبيل يوم التصويت، 
الــذي كانت النسبة  وخــالل عملية االقــتــراع 
تمديد  بعد  وصــلــت،  وبــالــكــاد  متدنية،  فيه 
مّدة االقتراع ساعتني، إلى نسبة 29%، وهي 
ــاريـــخ االنــتــخــابــات  ــى الــنــســب فـــي تـ ــ مـــن أدنـ
ــيـــة. ومـــا تــكــّرر ولـــم يــكــن الفــتــًا ضعف  األردنـ
ــبـــرى، عــّمــان  ــكـ نــســبــة االقــــتــــراع فـــي املـــــدن الـ
وإربـــــد والــــزرقــــاء، وارتــفــاعــهــا فـــي األطــــراف 
ذات البنية العشائرية، وحتى هذه األطراف 
أيضًا شهدت تراجعًا عن نسبة املشاركة في 

انتخابات عام 2016.
قــد حسمت مسبقا،  االنــتــخــابــات  كــانــت  وإذا 
ح، أو من 

ّ
من حيث نوعية من ُيسمح له الترش

ُيمنع أو من َيتلقى ضوءًا أخضر، إال أن نتائج 
 الهاجس كان إفراغ مجلس 

ّ
االنتخاب أكدت أن

ــة، أو عــنــيــدة،  ــعـــارضـ ــواب مـــن أصــــــوات مـ ــنــ الــ
الــجــاد أخفقوا  الــرقــابــي  فــالــنــواب ذوو العمل 
في النجاح، أو لم يسمح لهم بالترشح، كما 

ــاب تـــظـــاهـــرات  ــقــ ــوالــــي 400 طـــفـــل فــــي أعــ حــ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي؟ وكـــيـــف ينظر 
باملعتقلني  الخاصة  القضايا  إلــى  تحديًدا 
واإلعالميني،  الصحافيني،  من  السياسيني 
والــنــشــطــاء املــقــبــوض عــلــيــهــم عــلــي خلفية 
تـــظـــاهـــرات ســبــتــمــبــر 2019؟ خــــالل األشــهــر 
ــة املـــنـــصـــرمـــة، وقـــبـــيـــل االنـــتـــخـــابـــات  ــثـــالثـ الـ
األميركية، ارتكب نظام السيسي أكبر عدد 
الــتــي لــم يسبق لها  الــجــرائــم الحقوقية  مــن 
مثيل منذ 2014، ففي ثالثة أشهر، بحسب 
ــنـــوي ملــنــظــمــة كــومــيــتــي  الـــتـــقـــريـــر الــــربــــع سـ
الفترة من يوليو/ تموز  فــور جستس، عن 
مشروع  أعــمــال  ضمن   ،2020 سبتمبر  إلــى 
مــراقــبــة انــتــهــاكــات حـــقـــوق اإلنـــســـان داخـــل 
السيسي  ارتكاب  تم رصــد  االحتجاز،  مقار 
ما يقرب من 2652 انتهاًكا بحق املواطنني 
ــقـــار االحــــتــــجــــاز، مــنــهــا 557 حــالــة  ــل مـ ــ داخــ
اخــتــفــاء قـــســـري، و1686 حــالــة حـــرمـــان من 
ــاة داخـــل  ــ الــحــريــة تــعــســفــًيــا، و29 حـــالـــة وفـ
مــقــار االحــتــجــاز، وكـــذا 360 انــتــهــاًكــا ضمن 
ســوء أوضـــاع االحــتــجــاز. وفــي الــوقــت الــذي 
ــدد ضـــحـــايـــا الـــحـــرمـــان مــن  ــ تــضــخــم فـــيـــه عـ
الحرية تعسفًيا على وجه التحديد، مقارنة 
سابقة،  تقارير  فــي  نفسه  النمط  بضحايا 
فإن شهر سبتمبر املاضي فقط، شهد وقوع 
الغالبية العظمى من االنتهاكات املرصودة 
واملــوثــقــة عــلــى وجـــه الـــســـواء، بنسبة %65، 

و60% على التوالي.
مــا الــــذي تــغــيــر حــتــي يــخــلــي نــظــام السيسي 
ــنــــاشــــط الـــســـيـــاســـي  ــأة ســـبـــيـــل عـــائـــلـــة الــ ــجــ فــ
بالتحديد،  الــوقــت  هـــذا  فــي  محمد ســلــطــان، 
الرئاسية  االنتخابات  هوجة  مع  وبالتزامن 
األمــيــركــيــة؟ ال تــوجــد إجـــابـــة مـــحـــّددة ســوى 
الــنــظــام يترقب  قــادمــا، وأن  أن هــنــاك تغييرا 
التعامل معه، وأن جو بايدن، املنافس القوي، 
والرئيس املنتخب، أشار بشكل أساسي إلى 
هذه القضية بخصوص العالقات األميركية 
– املصرية، وأن هذا التغيير املرتقب لن يتم 
ا، بأدوات الشراكات 

ً
تجاوزه، كما حدث سابق

بل  األجنبية،  الشركات  وجلب  االقتصادية، 
»قــرابــني« من  بتقديم  تــجــاوزه  يتم  أن  يجب 
السلطة  أبقتهم  الذين  السياسيني  املعتقلني 
في حوزتها كرهائن استعداًدا لهذه اللحظة، 
القائم،  النظام  ويــكــاد هــذا يكون لسان حــال 
ــة الـــتـــي يــتــعــامــل بـــهـــا مــع  ــيـ ــنـ والــعــقــلــيــة األمـ
مواطنيه. فمع فوز بايدن، ستتحّول الساحة 

 عدد نواب كتلة اإلصالح، املمثلة لإلخوان 
ّ

قل
إلــى عشرة مقاعد، عــن عــددهــم في  املسملني، 
كــان 17 نائبًا، وأّكــدت  الــذي  السابق  املجلس 
نتائج الدائرة الثالثة في عّمان تغييب صوت 
املــعــارضــة، بعدم نجاح أي مرشح مــن قائمة 
ــــت عــلــى رفــــع شـــعـــار الـــدولـــة  »مـــعـــًا« الـــتـــي دأبـ
املدنية وبرنامجه، وهذا يعني أن الحكومات 
ــواب  ــل وجــــــود مــجــلــس نــ ــــح فــــي ظــ ــرابـ ــ ــي الـ هــ
املشاكسة  الوجوه  فيه  وغابت  الخبرة،  قليل 

للحكومات رقابيًا ونقدًا.
ـــقـــرر الــحــكــومــة األردنــــيــــة أنـــهـــا نــفــذت 

ُ
وإذ ت

 
ّ
ن

ّ
 أ

ّ
االســتــحــقــاق الــديــمــقــراطــي فــي وقــتــه، إال

كلفته الــصــحــيــة ســتــكــون صــعــبــة الحــقــًا في 
نظر مراقبني كثيرين، كون حالة وباء كورنا 
فـــي تــصــاعــد كــبــيــر والفـــــت، وهــــو مـــا يجعل 
مجتمٍع  في  كبيرة  والخطورة  شديدا  اللوم 
يــشــهــد عــــدم االلــــتــــزام بــتــعــلــيــمــات الــســالمــة 
العامة، ويحب الخروج على القانون وأوامر 
الـــدفـــاع. ولــعــل أعــمــال الــشــغــب الــتــي اندلعت 
في مناطق عشائرية داخل عّمان بعد إعالن 
النتائج دليل على أن املجتمع الذي ينتخب، 
ثم يرّد على نتائج الصندوق االنتخابي إن 
لم تكن في صالحه، بإطالق العيارات النارية 
وإغـــــالق الـــطـــرق، لـــم يــعــّد لــلــديــمــقــراطــيــة، أو 
مورست عليه عملية تجهيل بأدوات السلطة 
الـــرديء،  السياسية، وهــو قــانــون االنــتــخــاب 
االنتخابات  نتائج  فــرز  في  الشفافية  وعــدم 

التي حدثت فيها فجوات تّم رصدها.
نعم، لقد أّدى التراخي في تطبيق سياسات 
الــســالمــة الـــعـــامـــة، واالنــــفــــالت مـــن الــقــانــون، 
وعدم الحساب، إلى ارتفاع حاالت اإلصابة 
ــابـــات، ولــكــن  ــتـــخـ ــا قــبــيــل االنـ بـــوبـــاء كــــورونــ
ــم أن الــنــتــائــج الــتــي آلـــت إلــيــهــا العملية  األهـ
ر بوجود حالة سياسية 

ّ
االنتخابية ال تبش

رقــابــيــة نــيــابــيــة فــاعــلــة، خــصــوصــا فـــي ظل 
ــي املــجــلــس،  ضـــعـــف الــــخــــبــــرات الــــجــــديــــدة فــ
وحداثة تجربتها في الحياة العامة والعمل 
الـــحـــكـــومـــة والــهــيــئــة  ــل إن  بــ ــيـــاســـي، ال  الـــسـ
ــًا  ــّرد دومـ ــغـ املــســتــقــلــة لــالنــتــخــابــات كـــانـــت تـ
ــانـــون االنـــتـــخـــاب الـــحـــالـــي هـــو صــديــق  إن قـ
لألحزاب، لكن لألسف عن أي أحزاٍب نتحّدث 
في ظل الرغبة الشديدة من املطبخ السياسي 
العملية  مــخــرجــات  على  بالهيمنة  لــلــدولــة، 
االنــتــخــابــيــة، وتصعيد وجـــوٍه بــرملــانــيــٍة من 

أهل الطاعة املطلقة فقط. 
لقد وضعت االنتخابات البرملانية املجتمع 
ــيــــة، هــي  ــيــــاســ األردنــــــــــــي أمـــــــــام مـــعـــضـــلـــٍة ســ

الدولية، خصوًصا في ما له عالقة باألوضاع 
الــشــرق األوســــط، وفـــي مقدمتها  فــي منطقة 
األوضــاع في مصر، إلى ساحة أفضل كثيًرا 
ــرة، والــتــشــبــيــك،  ــاصــ ــنــ ــال املــ ــمــ بــالــنــســبــة ألعــ
ــر الـــذي يــتــوقــع أن  والــتــعــاون، والــتــأثــيــر؛ األمـ
الحقوقية.  األوضــــاع  كبيرعلى  بشكل  يــؤثــر 
وفي ما يخص توقعات حركة النظام املصري 
التحّول، هناك ثالثة سيناريوهات  إزاء هذا 
أعتقد أن النظام املصري سيتبعها مع ملف 

حقوق اإلنسان في مصر: 
وزيــادتــه  بــل  القمع،  فــي طريق  املضي  األول: 
درجــة ومــجــااًل، إليــجــاد مساحٍة مــن الضغط 
عــلــى األنــظــمــة الــغــربــيــة، وخــصــوًصــا النظام 
األمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد. وســــوف يــعــنــي هــــذا من 
ناحية إيجاد مساحات ضغط علي مسارات 

موقٍف  ذات  نقديٍة  وجـــوٍه  تقديم  فــي  الفشل 
السياسات  اعتراضيٍّ سياسيٍّ واضح على 
الـــعـــامـــة الــــتــــي غـــالـــبـــًا مــــا تـــضـــر بـــاملـــواطـــن، 
ــرار بصعوبة  ــ وهــــذا أمــــٌر يــتــضــاعــف مــع اإلقـ
الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة املــقــبــلــة عــلــى األردن 
فـــي ظـــل إدارة أمــيــركــيــة جـــديـــدة، غــالــبــًا ما 
السياسية  املسلمني  اإلخـــوان  تشجع حركة 
غــيــر وازن سّياسيًا  بــهــا، وبـــرملـــان  وتــرحــب 
كله تعاظم  ُيختبر سابقًا، وُيرافق هذا  ولم 
أزمات االقتصاد وارتفاع الدْين العام ونسب 
البطالة واستحقاقات وباء كورونا العظيمة 

األثر على مالّية الدولة.  
ــلــــى أن نـــتـــائـــج  ــد عــ ــيــ ــأكــ ــتــ الــ ــجــــب  ــن، يــ ــ ــكــ ــ ــ ول
االنتخابات جاءت غير بعيدة عن التوقعات، 
أخــيــرا،  املــعــلــنــة  ــيـــان  األعـ مــجــلــس  فتشكيلة 
والتي عبرت عن قالب محافظ بشكل كبير، 
وهو أمٌر معتاد في طبيعة اختيارات مجلس 

أخرى من املجتمع الدولي في مصر، وخفض 
ســقــف الــتــوقــعــات الــخــاصــة بــتــعــديــل املــســار. 
ــه يــبــدو مـــســـاًرا منطقًيا  وعــلــى الــرغــم مــن أنـ
لنظام »سادي« يستطيب تعذيب  مواطنيه، 
بعقباٍت  فيه سيأتي  االســتــمــرار  أن  فــالــواقــع 
يعلمها املجتمع الدولي والقوى املؤثرة فيه 
جيًدا، خصوصا مع حداثة عهده في موجة 
انفجرت قبل عقد، وأفضت  التي  التظاهرات 
بأنظمة »صــديــقــة« و»مــحــالــفــة« إلــى غياهب 
ــن ثـــم سيصعب  الــتــاريــخ لــتــأتــي غــيــرهــا، ومـ
عـــلـــى الـــنـــظـــام املــــصــــري االســــتــــدامــــة فــــي هـــذا 
املسار، مع كونه معتمًدا باألساس على دعم 
في  وحلفائها  الغربية  والــحــكــومــات  الــقــوى 

إقليمه املباشر.
الثاني: أن  يستمر النظام في استخدام امللف 
التي  الضغوط  مــع  تــفــاوض  ورقـــة  الحقوقي 
ســتــتــم عــلــيــه، وأن يــســتــعــمــل مـــا تــحــت يــديــه 
املدافعني  خــصــوًصــا  للمعتقلني،  ملفات  مــن 
السياسيني،  واملعتقلني  اإلنسان،  عن حقوق 
الــدولــي  الــذيــن يطالب املجتمع  واملــعــارضــني 
بــاإلفــراج عنهم، وتفعيل ملفاتهم في سبيل 
الحصول على مزيد من الدعم، املالي تحديًدا، 
خـــصـــوًصـــا فـــي ظـــل األوضـــــــاع االقــتــصــاديــة 
ــبـــالد، وهـــو األمـــر  الــصــعــبــة الــتــي تــمــر بــهــا الـ
الحقوقي في كونه  امللف  به  الــذي سيستمر 
تقبلها  األزمـــــــات،  أثـــنـــاء  فـــي  »مــســكــنــة«  أداة 
ويرفضها  الغربية،  واألنــظــمــة  الحكم  دوائـــر 
بــالــتــأكــيــد املــجــتــمــع املـــدنـــي الــحــقــوقــي الـــذي 
ســـيـــمـــارس مـــزيـــدا مـــن الـــضـــغـــوط، مـــع مــزيــٍد 
الــحــال  فيستديم  سيتلقاه،  الـــذي  الــدعــم  مــن 
على هــذا، إلى أن تطرأ تغيرات في األوضــاع 
االقــتــصــاديــة تــســتــتــبــع تــغــيــًرا عــلــى األرض، 
التحقق، والذي  وهو السيناريو األقــرب إلى 

يتوقع الكاتب بروزه في الفترة املقبلة.
والبدء  العقالنية،  طريق  الثالث:  السيناريو 
ــطـــوات اســتــبــاقــيــة مـــن شــأنــهــا  ــاذ خـ فـــي اتـــخـ
ــاٍت مــن  ــاحـ ــسـ ــر، مـــثـــل فـــتـــح مـ ــوتـ ــتـ تــخــفــيــف الـ
وقد  الحقوقي.  امللف  بخصوص  التفاهمات 
يتبع هذا بروز فرصة ذهبية ومتاحة ونافذة 
السياسيني  املعتقلني  جــديــدة ألوضـــاع  أمــل 
ــــى إيـــجـــاد  ــر، بــــل قــــد يــمــتــد األمــــــر إلـ فــــي مـــصـ
للمجتمع  الــتــدريــجــي  للفتح  حقيقية  فــرص 
املــدنــي فــي مصر، وهــو مــا ليس متوقعا من 
هــــذا الــنــظــام الــــذي يــصــعــب وصــفــه بكلمات 

العقالنية واالتزان في أي حال.
)كاتب وحقوقي مصري في جنيف(

األعيان، وهو مجلس امللك كما هو متعارف، 
كانت تشي بتشكيلة مجلس النواب املقبلة، 
 عــن تشكيلة األعــيــان، 

ً
والــتــي لــم تكن بعيدة

فحظي األردنــيــون بما يجعلهم أمــام حننٍي 
دائم للحظة االنتقال الديمقراطي عام 1989 
ذاك  األمــر  العام، ويتجاوز  ذلــك  وانتخابات 
الـــحـــنـــني، إلــــى أن اإلحــــســــاس بــالــعــجــز بعد 
النتائج الحالية سيعّمق العجز السياسي، 
ــيـــد أمــــام  وســيــجــعــل الـــحـــكـــومـــات مــطــلــقــة الـ
ز 

ّ
مــجــلــس نــــواب ضــعــيــف. وذلــــك كــلــه ســيــعــز

ــات،  ــكـــومـ ــــن والـــحـ ــــواطـ فـــجـــوة الـــثـــقـــة بــــني املـ
وهـــي فــجــوة تــــزداد اتــســاعــًا مــع كــل حكومة 
 تـــراجـــع الــنــقــد الــســيــاســي 

ّ
ــل جــــديــــدة، فـــي ظــ

السياسي،  من مضمونها  النقابات  وإفــراغ 
الذي كانت آخر معاركة أزمة نقابة املعلمني 

واغالقها.
ــــراع املـــتـــدنـــيـــة فــي  ــتـ ــ لـــقـــد أثـــبـــتـــت نــســبــة االقـ
الحاسم  الدور  البرملانية غياب  االنتخابات 
ــزاب. وألول مـــرة تــقــل نسبة  ــ لــلــشــبــاب واألحــ
ــن الــــذكــــور، ويــعــكــس ذلــك  اقــــتــــراع اإلنــــــاث عـ
البرملان  بمؤسسة  الثقة  ضعف  تعاظم  كله 
التي أفاد املؤشر العربي، الصادر عن املركز 
قبل  السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي 
نــحــو شــهــر، إلـــى أنــهــا فــي أدنــــى ســلــم الثقة 

باملؤسسات األردنية.
وفــي عموم املشهد السياسي األردنـــي، ثّمة 
تشهد  السياسية  العملية  أن  عــلــى  إجــمــاع 
ــــالح الــســيــاســي غــاب  تــراجــعــًا عـــامـــًا، واإلصــ
عـــن أجـــنـــدة الــحــكــومــة الــســابــقــة لــلــحــكــومــة 
ــتـــوبـــر/  ــتـــي تــشــكــلــت الـــشـــهـــر املــــاضــــي )أكـ الـ
كذلك  الخصاونة، وهو  األول( بشر  تشرين 
أبرز  يبدو، ولعل  الراهنة كما  الحكومة  في 
اكتمال اإلصــالح السياسي قانون  معوقات 
االنتخاب الراهن الذي أتى بمجلس النواب 
الــجــديــد، فــهــو قـــانـــون مــجــحــف، وال يسمح 
لــألغــلــبــيــة الــســيــاســيــة بــالــتــشــكــل، ويــجــعــل 
النخب  تقّدم  اإليقاع في  الدولة هي ضابط 
وتصعيدها، وهنا يمكن القول: كلّما ضعف 
وزاد  الــتــحــّديــات،  تعاظمت  الــنــواب  مجلس 

الفساد السياسي لضعف الرقابة.
ُيضاف إلى ذلك كله موقع األردن في إقليم 
عــربــي ســاخــن، وال بــّد أن الــوضــع اإلقليمي 
اإلدارة  مـــــع  الـــتـــعـــقـــيـــد  مـــــن  ملــــزيــــد  ـــــح 

ّ
مـــــرش

األمــيــركــيــة الــجــديــدة، وســيــاق عــالقــتــهــا مع 
دول الــخــلــيــج تــحــديــدًا، وهـــو مــا يــدعــو إلــى 

مزيد من الحذر والريبة. 
)أستاذ جامعي أردني(
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بيوت إسمنتية لنازحين سوريين قبل الشتاء

األعاصير تحاصر الفيليبين

17

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

قــاح لالجئني في ريف  يصف مدير مخيم 
إدلـــب فــي ســوريــة، محمود الــطــخ، الوضع 
فــي املخيم بـــ »الــخــطــيــر«؛ فـــآالف النازحني 
فروا إلى املخيم بعد استيالء النظام السوري على 
ع آخرون 

ّ
قرى ومدن ريف إدلب الشرقي، في وقت توز

على مخيمات ترمانني وكفرلوسني ومشهد روحني 
الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود الــتــركــيــة. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
يلفت الــطــخ، فــي حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى 
التركية  املنظمات  زيــادة  بعد  النازحني خيرًا  تأّمل 
والدولية تسليم البعض مساكن إسمنتية. يضيف 
النظام  الــتــي سيطر عليها  املـــدن  مــن  الــنــازحــني  أن 
ــارس/آذار  ــ ــ خــــالل هــجــمــاتــه األخــــيــــرة، فـــي شــهــري مـ
وإبــريــل/نــيــســان املــاضــيــني، »هــم فقط مــن يمنحون 
مساكن«. وكانت نحو مائة أسرة من مدينة سرمني 
قد تقدمت بطلب للحصول على مساكن إسمنتية، 
بلداتهم  أن  باعتبار  بــالــرفــض،  قــوبــل  طلبها  أن  إال 
خارج منطقة سيطرة النظام. ويوضح أن العائالت 
النازحة من معرة النعمان وخان شيخون وسراقب 

بدأت تستلم هذه البيوت.
وحول كيفية تسليم هذه املساكن، يقول الطخ إنه 
املنظمات  إدارة  بــني  ُيــبــرم  عقد  على  التوقيع  يتم 
والـــنـــازحـــني، لــتــقــدم الــبــيــوت مــجــانــًا مـــع خــدمــات 
وبــدأت  بيعها.  أو  تأجيرها  عــدم  إضــافــيــة، شــرط 

مــنــظــمــات دولـــيـــة وأخـــــرى مــحــلــيــة يــديــرهــا رجـــال 
أعـــمـــال ســــوريــــون، بـــنـــاء مــســاكــن لــلــنــازحــني على 
مقربة من الحدود التركية. في هذا اإلطار، تسارع 
عمل املنظمات بعد تخصيص ميزانية من املوازنة 
الــعــامــة لــلــدولــة لــعــام 2020، لــبــنــاء مــســاكــن على 
امـــتـــداد 32 كــيــلــومــتــرًا مــربــعــًا، كــمــا تــقــول مــصــادر 
 البالد تسعى 

ّ
تركية لـ »العربي الجديد«. تضيف أن

ــواء مــلــيــون ســـوري نـــازح فــي مــســاكــن جــديــدة،  إليــ
 بهدف إبعادهم عن السكن في خيم قماشية خالل 

الشتاء الحالي.
تـــاشـــي« و»جــيــهــانــومــا«  وأنـــهـــت جمعيتا »صـــدقـــة 
ــنـــاء 310 مــــنــــازل مـــؤقـــتـــة فــــي مــنــطــقــة  الـــتـــركـــيـــتـــان بـ
كفرلوسني في ريف مدينة إدلب السورية، كما يقول 
مصطفى شان، رئيس جمعية »جيهانوما«. ويلفت 
فــي هذه  تــم إسكانها  التي  العائالت  أن معظم  إلــى 
املنازل لديها أطفال يتامى. من جهته، يقول رئيس 
الجمعية  إن  أوزدال،  كــال  تــاشــي«  »صــدقــة  جمعية 
محافظة  فــي  مناطق   9 فــي  مختلفة  مشاريع  تنفذ 
إدلب، من بينها املنازل املؤقتة، موضحًا أن جمعية 
»صــدقــة تــاشــي« تسعى إلــى إنــشــاء 5000 منزل من 

الحجر واإلسمنت في سورية.
»الــــســــالم  جــمــعــيــة  إدارة  مـــجـــلـــس  رئــــيــــس  ويــــقــــول 
الجديد«:  »العربي  لـ  مالحفجي،  زكريا  اإلنسانية« 
»فــي الــوقــت الــحــالــي، تسعى الــعــديــد مــن املنظمات 
إلى بناء 3 آالف مسكن للنازحني قبل حلول فصل 

الـــشـــتـــاء«، الفــتــًا إلـــى أن جـــل هـــذه املــنــظــمــات تركية 
وأوروبية، باإلضافة إلى أخرى يديرها رجال أعمال 
سوريون. وفي ما يتعلق بأبرز املنظمات السورية 
التي تبني مساكن للنازحني، يلفت مالحفجي إلى 
وجود العشرات منها، من بينها »عطاء« و»بنيان« 
ــام«. يــضــيــف مــالحــفــجــي أن »الـــســـالم  ــ ــــشـ و»نـــــــور الـ
 ،2013 عام  سوريون  مغتربون  أسسها  اإلنسانية« 

وتهدف إلى مساعدة النازحني وسوريي الداخل. 
إلـــى ذلــــك، تــكــشــف مــصــادر لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
قطر والكويت هما الدولتان العربيتان الوحيدتان 
لبناء  املحلية  املنظمات  تدعمان  اللتان  املتبقيتان، 
مــســاكــن لــلــنــازحــني فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي، فـــي وقــت 
تكتفي األمم املتحدة بتقديم خيام قماشية تهترئ 
ــام. لـــكـــن حـــالـــيـــًا، ونــتــيــجــة ضــــغــــوٍط مــــن قــبــل  ــ كــــل عــ
مــنــظــمــات مــحــلــيــة، بـــدأت بــنــاء مــا تسميه »مساكن 
اقتصادية« إسمنتية، لكن بسقف من قماش. وكانت 
منظمة الهالل األحمر القطري قد أعلنت أخيرًا عن 
االنتهاء من املراحل األولى من مشروع بناء مدينة 
الــبــاب شمالي ســوريــة،  فــي مدينة  السكنية  الــهــالل 
والذي جاء بدعم من صندوق قطر للتنمية وتنفيذ 
التمثيلي  القطري مــن خــالل مكتبه  الــهــالل األحــمــر 
الــكــوارث والــطــوارئ  إدارة  فــي تركيا، بالتعاون مــع 
التركية )آفاد(، بهدف توفير مساكن لنحو 700 من 

اليتامى واألرامل واألشخاص املعوقني.
أقيمت  السكنية  الــهــالل  أن مدينة  املــصــادر  تضيف 

على مساحة 20 ألف متر مربع على مقربة من مدينة 
ــة نــحــو 150 شــجــرة،  ــ الـــبـــاب الـــســـوريـــة، وتــمــت زراعـ
بـــاإلضـــافـــة إلــــى االهـــتـــمـــام بــالــبــنــى الــتــحــتــيــة )مــيــاه 

للشرب، صرف صحي( وتشييد طرقات إسفلتية.
الـــواحـــدة 46 مترًا  السكنية  الــشــقــة  وتــبــلــغ مــســاحــة 
مربعًا، موزعة على 29 مبنى. وفي كل مبنى 4 شقق 
مــوزعــة عــلــى طــابــقــني. والــشــقــة الـــواحـــدة عــبــارة عن 

غرفتني مع منافعها من مياه وكهرباء وغير ذلك.

مجتمع
النسائي،  التمثيل  تراجع  األردنــي  النواب  النيابية ملجلس  لالنتخابات  النهائية  النتائج  كشفت 
وبحسب النتائج حصلت النساء الفائزات بعضوية مجلس النواب التاسع عشر على 68126 صوتًا 
ملقترعني ومقترعات، وبانخفاض نسبته 39.3 في املائة )44183 صوتًا( عن األصوات التي حصلن 
عليها بانتخابات عام 2016. وبلغ عدد الفائزات 15، وقد حصلن على مقاعد حسب نظام الكوتا، 
فيما لم تنجح أي مرشحة في الوصول إلى البرملان عن طريق التنافس، على عكس انتخابات عام 
)العربي الجديد( 2016 حيث حصلت النساء على خمسة مقاعد تنافسيًا الى جانب مقاعد الكوتا. 

حظرت وزارة الداخلية التركية التدخني في األماكن العامة في جميع أنحاء البالد للحد من انتشار 
فيروس كورونا. وقالت الوزارة في بيان، يوم األربعاء، إنه سيتم حظر التدخني في الشوارع املزدحمة 
ومحطات الحافالت والساحات العامة عند الضرورة. وأضافت أنه يجب اتباع وضع الكمامات على 
مستوى البالد في األماكن العامة، والذي كان ساري املفعول لعدة أشهر، في جميع األوقات، وكان 
املدخنون ينتهكون بشكل روتيني قاعدة الكمامة. وشهدت تركيا ارتفاعًا في عدد اإلصابات منذ 
)أسوشييتد برس( رفع اإلغالق الجزئي وإعادة فتح الشركات في أواخر مايو/ أيار املاضي. 

تركيا: حظر التدخين للحد من كورونااألردن: تراجع التمثيل النسائي في مجلس النواب

غازي  مدينة  في  »عطاء«  منظمة  مدير  يقول 
إن  الجديد«،  لـ»العربي  دادة،  وائل  محمد  عنتاب 
قطر وتركيا تقدمان التمويل األساسي للمنظمات 
لبناء المساكن للنازحين، بهدف نقلهم من الواقع 
والمخيمات  الكروم  في  يعيشونه  الذي  السيئ 
القماشية. ويشير إلى أن »عطاء« تحرص على بناء 
لتوفير مدرسة  إذ تخطط  قرى سكنية منظمة، 
االهتمام  مع  ومستوصف  وجامع  تجمع  لكل 

بالمساحات الخضراء من حدائق وغيرها.

تمويل المنظمات

الفيليبني،  أحــيــاء عاصمة  مــن  العديد  املــيــاه  غــمــرت 
ــو ثــالــث إعــصــار  مــانــيــا، بــعــد مــــرور »فــامــكــو«، وهـ
ــــال أســـابـــيـــع، والـــــــذي أّدى إلـــى  ــــبــــاد خـ يـــضـــرب ال
مقتل شخص واحــد على األقــل في مكان آخــر من 
ــادر اإلعــصــار األرخــبــيــل مــن الــغــرب،  األرخــبــيــل. وغـ
ليواصل مساره في بحر الصني الجنوبي. وحذرت 
انهيارات  حــدوث  مخاطر  من  الفيليبينية  السلطات 

أرضية واجتياح أمواج عاتية الساحل. وأدت األمطار 
 الحركة في عدد من أحياء العاصمة 

ّ
الغزيرة إلى شل

ويــزداد  نسمة.  مليون   12 عــدد سكانها  يبلغ  التي 
الوضع سوءًا في العديد من املناطق املجاورة.

وقال ريزال رويل سانتوس )53 عامًا(، وهو مسؤول 
»املياه  إّن  اإلقليم،  الطوارئ في  متقاعد في خدمات 
تغمر العديد من املناطق التي أطلقت نداءات استغاثة«، 

اإلعصار  بــمــرور  ــر 
ّ
ــذك

ُ
ت الفيضانات  أن  إلــى  مشيرًا 

العاصفة  الفيليبني  فـــي  يــســمــى  كــمــا  أو  كــيــتــســانــا 
االستوائية أوندوي في عام 2009، التي أودت بحياة 
مئات األشخاص. ويقول مسؤول في الدفاع املدني 
إن كمية األمطار التي هطلت بسبب اإلعصار فامكو 
ــدوي،  أونـ العاصفة  الــتــي نجمت عــن  تلك  مــن  قريبة 
تتفاقم ألن مجاري  قــد  الفيضانات  أن  إلــى  مشيرًا 

األحــيــاء  أحــد  ماريكينا سيتي،  وفــي  املــيــاه ممتلئة. 
األكثر تضررًا من جراء اإلعصار، يستخدم أعضاء 
في  عالقني  إلنــقــاذ ســكــان  زوارق  األحــمــر  الصليب 
ــال رئــيــس بــلــديــة »مــاريــكــيــنــا سيتي«   مــنــازلــهــم. وقــ
»مــا نشهده يضاهي في  إن  تــيــودورو  مارسيلينو 

حجمه ما حدث عند مرور أوندوي«. 
)فرانس برس(

)تيد ألجيبيه/ فرانس برس(
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الخسائر التي تكبدوها في املنازل أو األراضي 
 

ّ
أو املمتلكات، وفي حال تعذرت عودتهم يحق
ــرر.  لــهــم الـــحـــصـــول عــلــى تــعــويــض وجـــبـــر ضـ
الظروف االجتماعية  االتفاق تهيئة  واشترط 
للعودة  والسياسية  واألمــنــيــة  واالقــتــصــاديــة 
املـــرجـــوة مــن دون الــتــعــرض لــخــطــر الــتــحــرش 
واالضــطــهــاد والتمييز، كما إزالـــة األلــغــام من 
إيــواء كافية في  أماكن  العودة، وبناء  طرقات 
قــرى ومــنــاطــق الــعــودة الــطــوعــيــة. كــذلــك، منح 
ــئـــني مـــن األطـــفـــال  ــنـــازحـــني والـــالجـ ــاق الـ ــفــ االتــ
والحوامل واألمهات بصحبة األطفال الصغار 
ــرًا واألشــخــاص  والــنــســاء الــلــواتــي يكفلن أســ
ــة واملـــســـنـــني، إمــكــانــيــة الــحــصــول  ــاقـ ذوي اإلعـ
الـــتـــي يقتضيها  واملـــســـاعـــدة  الــحــمــايــة  عــلــى 
وضــعــهــم واملــعــامــلــة الــتــي تـــراعـــي أوضــاعــهــم 
 تــلــك الــبــنــود وغــيــرهــا تــتــولــى، 

ّ
الـــخـــاصـــة. كــــل

بموجب االتفاق، مفوضية خاصة بالنازحني 
تتولى  أن  على  تنفيذها،  متابعة  والالجئني 
ّصرغير 

ُ
املفوضية كذلك تيسير جمع  شمل الق

املصحوبني بذويهم مع أسرهم وذويهم.
عــامــا(، نزحت قبل 14   40( النبي  مريم جــار 
عـــامـــا إلــــى الـــخـــرطـــوم، لــتــمــتــهــن بــيــع الــشــاي 
فـــي شـــــوارع الــعــاصــمــة، ال تــرغــب حــالــيــا في 
الــعــودة إلــى واليــة غــرب دارفـــور التي نزحت 
 منطقتها 

ّ
ها غير مقتنعة تماما بأن

ّ
منها، ألن

ــرد فــي  ــ ــة اآلن، بـــالـــرغـــم مـــمـــا يـ ــنـ األصـــلـــيـــة آمـ
 أبناءها 

ّ
»العربي الجديد«، إن اإلعالم. تقول لـ

فــــي الــــخــــرطــــوم أتـــيـــحـــت لـــهـــم فـــــرص دخــــول 
مراحلهم   

ّ
كــل يتابعوا  أن  وتتمنى  املــــدارس، 

أن يحظوا  ــهــا ال تضمن 
ّ
ألن فيها،  الــدراســيــة 

ها 
ّ
بــالــخــدمــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــي دارفـــــــور. لكن

ها 
ّ
ها غالبا ما تشتاق إلى قريتها وأن

ّ
تؤكد أن

تتمنى أن يعيش أبناؤها هناك، لكن في هذه 
الظروف ال تستطيع العودة، وال تصدق كالم 

السياسيني وتعهدات املليشيات.
يتفق معها خضر محمد علي،  مــا  إلــى حــد 
وهـــو نــــازح فـــي مــخــيــم كــلــمــة بـــواليـــة جــنــوب 
دارفور، وشارك في مفاوضات السالم ضمن 
الجديد«،  »العربي  لـ يقول  النازحني.  ممثلي 
ــن والــخــدمــات  ــ  املـــخـــاوف مـــن انـــعـــدام األمـ

ّ
إن

األســاســيــة مــشــروعــة، وهــنــاك عــوائــق أخــرى 
عــدة تحتاج إلــى عمل جــاد إلقناع النازحني 
 ما جاء 

ّ
إلــى قراهم. يوضح علي أن بالعودة 

في االتفاق كاٍف بنسبة 100 في املائة، إذ منح 
النازحني والالجئني حق التعويض الذي قد 
يــصــل إلـــى 750 دوالرًا أمــيــركــيــا ســنــويــا ملــدة 
ــهــم فــقــدوا قبل رحلة النزوح 

ّ
10 ســنــوات، ألن

 شيء، من منازلهم إلى وسائل إنتاجهم، 
ّ

كل
بــاإلضــافــة إلـــى بــنــد إنـــشـــاء صـــنـــدوق خــاص 
ــى نـــحـــو 10  ــ بـــالـــنـــازحـــني يـــصـــل رأســـمـــالـــه إلـ

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــن  ــريـ ــي أوائـــــــــــــل أكــــــتــــــوبــــــر/ تـــشـ ــ ــ فـ
الــحــكــومــة  املـــاضـــي، وقـــعـــت  األول 
ــــودان اتـــفـــاق  ــــسـ االنـــتـــقـــالـــيـــة فــــي الـ
ســـالم مـــع حـــركـــات مــســلــحــة ظــلــت تــقــاتــل في 
إقليم دارفـــور، غربي الــبــالد، منذ عــام 2003، 
ألــف قتيل، فيما أدت  فــي حــرب أوقــعــت 300 
أكثر من مليوني سوداني نحو  إلى تهجير 
ــا،  ــهـ ــارجـ ــبــــالد وخـ مـــنـــاطـــق أخـــــــرى، داخــــــل الــ

بحسب تقديرات منظمات دولية.
النازحون في مخيمات وصــل عددها  تــوزع 
إلى مائة، في واليــات إقليم دارفــور الخمس، 
وأبـــرزهـــا وأكــبــرهــا مخيما ُكــلــمــة وقــريــضــة، 
ــور، والـــســـالم بــشــمــال دارفــــور،  ــ بــجــنــوب دارفــ
ــرق دارفـــــــــــور. وتــــضــــم واليــــة  ــ والــــنــــيــــم فــــي شــ
ــــط دارفــــــــور وحــــدهــــا 21 مــخــيــمــا. عــانــت  وسـ
واملياه ومن  الغذاء  من نقص  املخيمات  تلك 
هجمات مليشيات عليها، وانتشار الجريمة 
فيها، كما خرج رجالها ونساؤها من دائرة 
اإلنــتــاج وبـــات االعــتــمــاد كــبــيــرًا عــلــى اإلغــاثــة 
الــتــي تــوفــرهــا املــنــظــمــات الــدولــيــة. وبحسب 
فــي تفكك  الــنــزوح  كثيرين، تسببت مــوجــات 
أســـري بــالــرغــم مــن الــتــمــاســك الـــذي كـــان قبل 
الـــحـــرب، كــمــا تــســبــبــت مـــوجـــات الـــنـــزوح في 
الشباب،  خصوصا  الــنــازحــني،  بعض  تخلي 
- ثقافية راســخــة، نتيجة  عن قيم اجتماعية 
ــة املــجــتــمــعــيــة. ودفـــــع الـــنـــزوح  ــابـ ــرقـ غـــيـــاب الـ
أزواجــهــن  فقدن  اللواتي  النساء  مــن  كثيرات 
إلى العمل في مهن شاقة، بما في ذلك العمل 
في البناء، كما واجهن مخاطر االغتصاب في 
كثير من األحيان، ال سيما في الساعات التي 

يقضينها في االحتطاب خارج املخيمات.
ــم، جـــرت  ــيــ ــلــ ــد انــــــــدالع الــــحــــرب فــــي اإلقــ ــعــ وبــ
مــحــاوالت عــدة إلعـــادة الــنــازحــني، باإلضافة 
إلــــى الــالجــئــني فـــي دول الـــجـــوار مــثــل تــشــاد 
ــى قــــراهــــم، خــصــوصــا  ــنـــوب الــــســــودان، إلــ وجـ
عقب التوقيع على اتفاقيات سالم في أبوجا 
 تلك املحاوالت 

ّ
)2005(، والدوحة )2011(، لكن

فشلت لعدم توفر األمن بشكل كاٍف، وافتقار 
مــنــاطــق الــــعــــودة لـــخـــدمـــات املـــيـــاه والــصــحــة 
ــة إلــــى عــــدم اســتــطــاعــة  ــافـ والــتــعــلــيــم، بـــاإلضـ
الــنــازحــني إعـــادة إعــمــار أو ترميم أو تجهيز 

منازلهم التي دمرتها الحرب.
ــن األول  ــريـ ــشـ ــــن أكــــتــــوبــــر/ تـ ــالــــث مـ ــثــ وفــــــي الــ
املاضي، وقعت الحكومة السودانية االنتقالية 
على اتــفــاق ســالم مــع حــركــات مسلحة تقاتل 
في إقليم دارفــور. وقد خصص االتفاق بنودًا 
 الــذيــن 

ّ
تــتــعــلــق بـــالـــنـــازحـــني والـــالجـــئـــني وكـــــل

هّجرتهم حرب الـ17 عاما. وأبرز ما نص عليه 
االتفاق أن يتمتع النازحون والالجئون بحق 
العودة إلى منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، 
على أن يجري تعويضهم على نحو عادل عن 

نازحو 
دارفور

آمال العودة 
وعوائقها 

بعد 17 عامًا 
من التهجير

في  األهلية  الحرب  بسبب  النازحين،  آالف  مئات  يرغب 
التي بدأت قبل 17 عامًا، في  السوداني،  إقليم دارفور 
كثير  يكتنفها  آمالهم  لكّن  مناطقهم،  إلى  العودة 
األمن  غياب  في  العودة  مخاطر  حول  القلق  من 

والخدمات األساسية

في حال تعذرت عودة 
النازحين يحّق لهم الحصول 

على تعويض وجبر ضرر

تهيئة الظروف للعودة 
من دون التعرض لخطر 

التحرش والتمييز

1819
مجتمع

»إذا جرى تفعيل الصندوق  مليارات دوالر، فـ
ــيــــؤدي إلــــــى نـــظـــرة  ــلـــغ املــــــرصــــــود، فــــســ ــبـ ــاملـ بـ

إيجابية لدى كثير من األسر النازحة«. 
ــثــــورة الــشــعــبــيــة الـــتـــي أطــاحــت   الــ

ّ
يــتــابــع أن

بـــالـــنـــظـــام الـــســـابـــق والـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي حـــدث 
ــاة الـــنـــازحـــني حــتــى  ــيـ ــرًا عـــلـــى حـ ــ ــتـــرك أثــ لــــم يـ
أيضا  الــســالم حــدد  اتــفــاق   

ّ
أن اآلن. ويضيف 

 
ّ

تــعــويــضــات جــمــاعــيــة تتمثل فــي تــوفــيــر كــل
الخدمات الضرورية في مناطق العودة، عدا 
عــن مــنــح الــنــازحــني حــق الــبــقــاء فــي املــنــاطــق 
تلك  إعـــادة تخطيط  تــجــري  أن  الحالية على 
املناطق وإقامة مجمعات سكنية كبيرة لهم 

في أطراف املدن التي يعيشون فيها اآلن. 
ــرورة توفير األمـــن أواًل  ويــشــدد علي على ضـ
 االتفاق أقّر 

ّ
قبل أّي رحلة عودة، مشيرًا إلى أن

تشكيل قوة أمنية قوامها 12 ألف جندي قابلة 
للزيادة، لتكون مهمتها حماية املدنيني، بمن 
إبعاد  االتــفــاق على  أكــد  النازحون، كما  فيهم 
على  أوقـــات سابقة  فــي  استولوا  مستوطنني 
 ذلـــك اإلبـــعـــاد ال 

ّ
قـــرى الــنــازحــني، الفــتــا إلـــى أن

دارفورعرفت طوال   
ّ
ألن التعايش،  عدم  يعني 

تاريخها التعايش بني القبائل، واملصالحات 
الــنــزاعــات، فــــاألرض يمكن أن تتيح  فــي حـــال 
الــفــرصــة للجميع لــيــعــيــشــوا مــعــا بــعــد اتــفــاق 

السالم. 
الــنــزوح نفسها   عملية 

ّ
أن ويــؤكــد علي أيضا 

انقطع  إذ  كــبــيــرة،  مجتمعية  أضـــــرارًا  تــركــت 
ارتــبــاط األطــفــال الــذيــن ولـــدوا فــي املعسكرات 
ــنـــوات عن  ــوا فـــي عــمــر أقــــل مـــن 10 سـ ــانـ أو كـ
جـــذورهـــم، وانــغــمــســوا فــي حــيــاة املــديــنــة، فال 
ــعــــودة، وربـــمـــا أدى ذلــــك إلــى  يــرغــبــون فـــي الــ
هو  اآلن  والتحدي  وتفككها،  األســر  انفصال 
إقناع أولئك بأهمية العودة من ناحية أسرية 
ــم بــــــأرض ومــــوروثــــات  ــهـ ومــجــتــمــعــيــة وربـــطـ
االنغماس في  أجدادهم، مع تشجيعهم على 
الحياة الجديدة، وإعادتهم إلى دائرة اإلنتاج 
الريفي حيث تتعدد فرصه في مناطق العودة، 

مثل الزراعة والتجارة وتربية املواشي.
والية  في  املقيم  الصحافي  يرسم  من جهته، 
جنوب دارفور، محجوب حسون، صورة قاتمة 
خصوصا  مخيماتهم،  فــي  الــنــازحــني  لحياة 
 
ّ
النساء اللواتي يواجهن ظروفا صعبة، إذ إن

أطــفــال يواجهن  أزواجــهــن ولديهن  مــن فقدن 
ركن بال مأوى 

ُ
مشقات في تربيتهم، بعدما ت

 هؤالء 
ّ
سوى مخيمات النزوح. ويشير إلى أن

يضطررن مع نقص الغذاء في املخيمات إلى 

الكبيرة  املــدن  في  املنزلية  الخدمة  في  العمل 
حسون  ويتوقع  الصعبة.  املهن  مــن  وغيرها 
ــودة الـــنـــازحـــني  ــ ــ ــروز عــــوائــــق فــــي طــــريــــق عـ ــ ــ بـ
والالجئني، أولها استحالة توفير التعويض 
الكافي لهم، الذي حدده اتفاق السالم األخير 
بني الحكومة والحركات املسلحة، خصوصا 
ــة الـــســـودانـــيـــة الــتــي  مـــع شـــح إيــــــــرادات الــــدولــ
تـــواجـــه ظـــروفـــا مــالــيــة صــعــبــة، مـــع صــعــوبــة 
ــم دولـــي  ــرى تــتــعــلــق بــالــحــصــول عــلــى دعــ ــ أخـ
انتشار فيروس  العاملية بعد  األزمـــة   

ّ
فــي ظــل

ــا. الـــعـــائـــق الــــثــــانــــي، بــحــســب حـــســـون،  ــ ــــورنـ كـ
ــنـــازحـــني، ســـواء  ــي الـ ــ يــرتــبــط بـــاحـــتـــالل أراضــ
كانت سكنية أو زراعية، وقد مضى على ذلك 
 تــجــربــة اتــفــاق الــســالم 

ّ
17 عــامــا، مــا يعني أن

ــبـــرًا عـــلـــى ورق، والــنــتــيــجــة  الـــشـــامـــل تـــظـــل حـ
الــســالم في  اتــفــاق  مــدى تنفيذ  النهائية هــي 
واالجتماعية  واالقتصادية  األمنية  محاوره 

حتى يقتنع النازحون بالعودة.
مــن جــانــبــه، يــقــول مــوســى عــبــد الــلــه، املهتم 
 عودة النازحني والالجئني 

ّ
بملف دارفور، إن

الــحــرب بإقليم دارفــــور تحديدًا  فــي مــنــاطــق 
ـــراهـــم، واحــــدة مــن املــطــالــب األســاســيــة 

ُ
إلـــى ق

لــلــســودانــيــني بــعــد الـــثـــورة والــتــغــيــيــر، وهــي 
مناقشتها  تمت  التي  األساسية  البنود  من 
االنتقالية  الحكومة  بني  حولها  والتفاوض 
وحـــركـــات الــكــفــاح املــســلــح بــعــاصــمــة جــنــوب 
الــــــســــــودان، جــــوبــــا. وبـــحـــســـب مــــا آلـــــت إلــيــه 
تــّم االتــفــاق بشأنها. وهي  املــفــاوضــات، فقد 
ــتــــي يــتــمــتــرس  فــــي املــــقــــابــــل مــــن املــــطــــالــــب الــ
عبد  الــســودان،  تحرير  حركة  رئيس  خلفها 
ــم تــدخــل الــحــركــة في  الـــواحـــد مــحــمــد نـــور )لـ

االتـــفـــاق بــعــد، رغـــم املــســاعــي لضمها إلــيــه(. 
ــتـــرط بــقــســوة أن تــســتــكــمــل الـــعـــودة  ــد اشـ وقــ
التفاوض مع  حتى قبل جلوسه إلى طاولة 
الحكومة االنتقالية، وبالتالي إذا تّمت عودة 
ــراهــم ومناطقهم، يــكــون قد 

ُ
الــنــازحــني إلــى ق

انــتــفــى شــرطــه الــقــاســي. ويـــوضـــح عــبــد الــلــه 
ال  الواقع،  إلى  »بالنظر  الجديد«:  »العربي  لـ
 ذلك 

ّ
أعتقد أنه سيتم ذلك اآلن، أو قريبا، ألن

للتأهيل  وعمليات  عـــدة،  اجــــراءات  يستلزم 
ــذا كــلــه يستلزم  الــنــفــســي واالجــتــمــاعــي، وهــ
أموااًل طائلة، ليس للحكومة االنتقالية قدرة 
الــدولــيــون  الــداعــمــون  لــم يــتــدخــل  عليها، إذا 
ــراء  ــ ــإجـ ــ واإلقــــلــــيــــمــــيــــون فــــيــــهــــا«، مـــطـــالـــبـــا بـ
القبائل  بــني  شــامــلــة  اجتماعية  مــصــالــحــات 
إلى  النازحون  الــعــودة، حتى ال يضطر  قبل 

ترك مناطقهم والنزوح مرة أخرى.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ــ أمجد ياغي

فـــازت مــدّرســة اللغة اإلنــكــلــيــزيــة، أسماء 
م 

ّ
»املعل بلقب  غـــزة،  قــطــاع  مــن  مصطفى، 

 AKS الــعــاملــي لــعــام 2020« مــن مــؤّســســة
نــهــايــة  الـــهـــنـــد،  فـــي   Education Award
يعلن  )لــم  املاضي  األول  أكتوبر/تشرين 
متفّوقة على  بعد(،  النتيجة رسميا  عن 
ــن بــيــنــهــم 4  ــم حــــول الـــعـــالـــم، مـ

ّ
100 مــعــل

مــن فلسطني، وذلــك بعدما نجحت على 
مدار 12 عاما من مسيرتها العلمية، في 
والوسائل  األعــمــال  مــن  تقديم مجموعة 
اإلبداعية لتدريس مادة اللغة اإلنكليزية 
كــتــاب »45 لعبة  تــألــيــف  وغــيــرهــا، منها 
الناطقني  لغير  اإلنكليزية  اللغة  لتعليم 
التعليمية حول  الرحالت  بها«، عدا عن 

العالم لتعليم مهارات اللغة اإلنكليزية.
 Ask Education وبعدما أعلنت مؤسسة
في الهند عن فتح باب الترشح للمسابقة 
الــتــي تقدمها الخــتــيــار أفضل  الــســنــويــة 
ــــررت مصطفى  ــام، قـ ــ املــعــلــمــني مـــن كـــل عـ
االشـــتـــراك فـــي هـــذه املــســابــقــة لــتــثــبــت أن 
كــــوادر علمية مــتــمــيــزة فــي قطاع  هــنــاك 
البريد  بالنتيجة عبر  غــزة، وقــد تبلغت 
اإللكتروني، على أن يكون إعالن النتائج 
وتــوزيــع الــجــوائــز افــتــراضــيــا فــي 22 من 
الشهر الجاري. واختارت لجان التحكيم 
كتابها »45 لعبة لتعليم اللغة اإلنكليزية 
لغير الناطقني بها« ضمن أفضل عشرة 
أعمال للمعلمني من أصل 120 دولــة في 
العالم. وقبل إعالن النتيجة النهائية، تم 
 مباشر قبل إعالن 

ّ
عرض كتابها في بث

النتيجة النهائية.  
ــة لـــغـــة إنـــكـــلـــيـــزيـــة فــي  ــ ــدّرسـ ــ مــصــطــفــى مـ
ــة حــلــيــمــة الـــســـعـــديـــة األســـاســـيـــة  ــدرســ مــ
لــلــبــنــات فـــي بــلــدة جــيــالــيــا شــمــال قــطــاع 
غزة. تخرجت من الجامعة اإلسالمية في 
كلية تربية قسم لغة إنكليزية عام 2008، 
وانضمت إلى صفوف املدرسني في العام 
املعلمني  اخــتــبــار  اجــتــيــازهــا  بــعــد  نفسه 
لــدى  معتمدة  معلمة  وهـــي  واملــقــابــالت، 
»مجتمع ناشونال جيوغرافيك« العلمي 
 ،2020 لــعــام  والتعليمي  واالستكشافي 

مي آبل العاملي.
ّ
وعضو نادي معل

إال أنــهــا أصــبــحــت مــعــروفــة بـــني صــفــوف 
ــيـــزيـــة فــــي شــمــال  ــلـ ــكـ املـــعـــلـــمـــني لـــلـــغـــة اإلنـ
الوسائل  استخدامها  بسبب  غــزة،  قطاع 
ــاب لــتــعــزيــز تعلم  ــعــ الــتــكــنــولــوجــيــة واأللــ
الـــلـــغـــة. وكـــــان تــأثــيــر أســلــوبــهــا واضــحــا 
ــــول مـــصـــطـــفـــى لـــ  ــقـ ــ ــلــــى تـــلـــمـــيـــذاتـــهـــا. تـ عــ
الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي عــام 2019، بــدأت 
ــي مـــن خــالل  ــدراتــ الــعــمــل عــلــى تــطــويــر قــ
شـــركـــات  عـــبـــر  دورات  عـــلـــى  ــحــــصــــول  الــ
عــاملــيــة لــلــبــرمــجــة لــتــوظــيــفــهــا فـــي مــجــال 
الــتــعــلــيــم، وتــنــفــيــذ مــشــاريــع مـــع مجتمع 
ناشونال جيوجرافيك لتوظيف الخرائط 
ــغـــرف الــصــفــيــة وربـــطـــهـــا بــمــادة  داخـــــل الـ
األلعاب  إلــى  باإلضافة  اإلنكليزية،  اللغة 
الــتــربــويــة وتــوظــيــفــهــا مـــن خــــالل إشــــراك 
عبر  مختلفة  دول  مــن  ومعلمني  تــالمــيــذ 
وتالميذها  أنها  إلــى  شير 

ُ
وت شــاشــات«. 

زاروا 35 دولة »أونالين« معتمدين على 
الخرائط  تقنية زوم، وتعّرفوا من خالل 
على ثقافات الدول وبعض املصطلحات 
املــتــعــلــقــة بـــكـــل مـــنـــهـــا، وتــــبــــادلــــوا طـــرح 
األســئــلــة عــبــر لــعــبــة الـــخـــرائـــط، لتساهم 
في تعريف التالمذة على ثقافات الدول 

وتراثها  وطعامها  ومالبسها  املختلفة 
وأبرز عاداتها وتقاليدها اليومية وتلك 

املتعلقة باملناسبات واألفراح.
إال أنــهــا تــتــحــدث عـــن بــعــض املــعــوقــات، 
ــدد مــن  ــ ــيـــذ فــــي عــ ــتـــالمـ مــــن بــيــنــهــا أن الـ
ــــرى يــعــرفــون إســرائــيــل على  ــــدول األخـ الـ
الخريطة وليس فلسطني. لكن بعد أيام 
عــدة، نجحت تلميذاتها في تــرك بصمة 
التالميذ في دول أخرى  جميلة، وعرفن 
على فلسطني ومدنها وثقافتها. ويأتي 
ــالـــشـــراكـــة مــع  ــاط املــــشــــروع بـ ــنـــشـ هـــــذا الـ
حاضنة األعمال والتكنولوجيا في غزة، 
إلـــى مــســاعــدة التلميذات  والــــذي يــهــدف 
ــدول مـــن حــولــهــن،  ــ عــلــى الــتــعــرف عــلــى الـ
ووصــل عــدد الـــدول إلــى 190 دولـــة، لكنه 
تـــوقـــف بـــعـــض الــــشــــيء فــــي ظــــل انــتــشــار 

فيروس كورونا.
تــتــحــدث مــصــطــفــى عـــن صــعــوبــة الــلــغــة 
اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة والــــريــــاضــــيــــات بــالــنــســبــة 
للتلميذات، ما دفعها إلى تصميم ألعاب 
ــديـــدة. وفــــي بـــدايـــة مسيرتها  تــربــويــة عـ
الــتــعــلــيــمــيــة، عــمــدت إلـــى خــلــق تــحــدٍّ بني 
تلميذاتها، اللواتي كن يجنب على بعض 
مــعــانــي الــكــلــمــات، لــيــتــقــدمــن خــطــوة مع 
النهاية  لــتــفــوز فــي  كــل إجــابــة صحيحة 

ــانــــت كــــل إجـــابـــاتـــهـــا  ــتــــي كــ الـــتـــلـــمـــيـــذة الــ
صــحــيــحــة. كــمــا اعــتــمــدت لــعــبــة الصمت 
ملــــعــــرفــــة الـــكـــلـــمـــة مـــــن خـــــــالل اإلشــــــــــارات 

واإليحاءات.
للتلميذات؛  تصنيفات  وضــع  واخــتــارت 
ــتــــوســــط وضـــعـــيـــف،  ــال ومــ ــ ــ تـــحـــصـــيـــل عـ
)التصنيفات  جميعا  التلميذات  لتشرك 
مــن خالل  مــع بعضهن بعضا،  الــثــالثــة( 
لــعــبــة صـــنـــدوق الــبــيــتــزا. مـــن خـــالل هــذه 
متالصقة  دائــرة خشبية  اللعبة، تصنع 
فيها أربع زوايا وخانة فارغة في الوسط. 
 مجموعة، فتكتب 

ّ
خّصص أسئلة لكل

ُ
وت

الــتــلــمــيــذة الــتــي حــصــلــت عــلــى تحصيل 
ــال جــمــلــة مـــفـــيـــدة، واملـــتـــوســـطـــة كــلــمــة  ــ عـ
الكلمة،  الضعيفة  تلفظ  فيما  مفتاحية، 

بعدما تتمكن من معرفة الكلمة.
ــعـــت األلــــعــــاب الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا أو  ووضـ
ــل كـــتـــاب »45  ــ ابــتــكــرتــهــا وطـــورتـــهـــا داخـ
لــعــبــة لــتــعــلــيــم الـــلـــغـــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة لــغــيــر 
الناطقني بها«. وعــادة ما تهتم بتطوير 
قـــــــدرات تــلــمــيــذاتــهــا وابـــتـــكـــار مــشــاريــع 
اإلنكليزية،  اللغة  ثقافة  لتعزيز  وطنية 
تتالءم مع ظروف قطاع غزة السياسية 
ذلــك  يـــرتـــب  أن  مـــن دون  ــة  ــاديـ ــتـــصـ واالقـ

تكاليف إضافية على األهل. 

الفلسطينية أسماء مصطفى 
»المعلّم العالمي لعام 2020«

ساهمت في تحسين أداء تلميذاتها )محمد الحجار(

اللعب جزء أساسي من التعليم )محمد الحجار(

حياة قاسية في مخيمات النزوح )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

750
دوالرًا، سنويًا، أقرّ اتفاق السالم 

دفعها لكّل نازح، على مدى 10 
سنوات، على سبيل التعويض

لم يكن فوز المعلمة 
الفلسطينية أسماء 

مصطفى بلقب 
»المعلم العالمي لعام 

2020« مستغربًا، هي 
التي اعتمدت األلعاب 

كوسيلة للتعليم، 
وحققت نتائج إيجابية

طالب لبنان، ال سيما 
أولئك الفقراء الذين 
يقصدون الجامعة 

اللبنانية، يعانون من األزمة 
المعيشية، فالرسوم 

الجامعية هي نفسها، 
لكّن كّل االحتياجات 

األكاديمية والحياتية زاد 
سعرها أضعافًا

طالب لبنان في مواجهة األزمة المعيشية
ارتفعت أسعار  

القرطاسية نحو خمسة 
أضعاف كونها مستوردة

مصير السكن الجامعي 
كما بداية العام الدراسي 

الجديد ما زال مجهوًال

بيروت ــ سارة مطر

للعام  اللبنانية  الجامعة  أبـــواب  فتح  يرتبط 
الجامعي 2020/ 2021 بمعّدل انتشار فيروس 
 فرع من 

ّ
كورونا الجديد من جهة، وبموقع كل

الوحيدة في لبنان،  الرسمية  الجامعة،  فــروع 
املـــدارس والجامعات  من جهة أخــرى. تستمر 
ــــوءة، الــتــي  ــــوبـ ــرار اإلغــــــالق فـــي املـــنـــاطـــق املـ ــقـ بـ
فت مناطق حمراء معزولة، كما سيتجدد 

ّ
ُصن

اإلغالق في جميع املناطق بدءًا من هذا السبت، 
ــــالب الــجــامــعــة  ــا طـ ــ ــ أســـبـــوعـــني عـــلـــى األقـــــــل. أّم
الــذيــن كــانــوا يــجــدون فــي الجامعة  اللبنانية، 
والتي  الــفــقــراء«  »جامعة  بـ املــعــروفــة  الوطنية 
تضم 80 ألــف طــالــب، متنفسا وحــيــدًا ملتابعة 
تــكــويــهــم  مـــن دون أن  الــجــامــعــي  تــحــصــيــلــهــم 
ــام تكاليف  الــرســوم الــبــاهــظــة، بــاتــوا الــيــوم أمـ
إضــافــيــة ال طـــاقـــة لــهــم عــلــى تــحــّمــلــهــا، ســـواء 
ى تصوير 

ّ
لناحية السكن واملــواصــالت أو حت

املواد واملحاضرات وطباعتها. في حديثه إلى 
»العربي الجديد« يؤّكد صاحب مكتبة محاذية 

»األســعــار   
ّ
أن اللبنانية  الجامعة  فـــروع  ألحــد 

ارتــفــعــت بــشــكــل فـــائـــق، بــعــدمــا بــاتــت حياتنا 
اليومية واملهنية مرتبطة بالدوالر األميركي، 
فورق الطباعة ارتفع سعره وُيشترط أن ندفعه 
ــــق ســـعـــر الــــصــــرف فــــي الـــســـوق  ــــدوالر ووفــ ــالـ ــ بـ
مــقــابــل 1500  تــقــريــبــا،  لـــيـــرة   7500( الــــســــوداء 
ــهــا عــوامــل 

ّ
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي(. كــل

الطالب،  التكلفة علينا وعلى  زيـــادة  إلــى  أّدت 
ناهيك بصعوبة تأمني الحبر، والــذي نضطّر 
الستيراده بكميات صغيرة تقدر بغرامات، ال 
سّيما للماكينات الكبيرة، ونسّدد كذلك ثمنه 
لت إحـــدى ماكينات 

ّ
بــالــدوالر. وفــي حــال تعط

ما نحاول 
ّ
إن بديل جديدًا عنها،  فال  الطباعة، 

صيانتها لتيسير أمورنا«.
ــطـــالب بــغــالــبــّيــتــهــم بــاتــوا   »الـ

ّ
ويــشــيــر إلــــى أن

يــعــتــمــدون عــلــى الــبــريــد اإللــكــتــرونــي كوسيلة 
ــرات، كـــمـــا إلرســـــال  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ـــي املــــــــواد واملـ

ّ
لـــتـــلـــق

الــتــقــاريــر واألبــــحــــاث والــــعــــروض الــتــقــديــمــيــة 
املــطــلــوبــة مــنــهــم. وال يــأتــيــنــا ســــوى الــطــالــب 
املــضــطــر إلــــى الـــطـــبـــاعـــة، فــنــســاهــم فـــي دعــمــه 

الطباعة على  الكلفة عليه، من خــالل  وتوفير 
الورقة الواحدة من الجهتني، وتصغير حجم 

الحرف، وغيرهما من الطرق«.
ــل عـــدم ذكــر 

ّ
صــاحــب املكتبة نــفــســه، الـــذي فــض

اسمه، يضيف: »اعتدُت تأجير الشقق السكنية 
 
ّ
الثالث املحاذية للجامعة إلى الطالب، غير أن

الــعــام املــاضــي اقتصرت  حركة التأجير خــالل 

ــاده على  ــيـ ــتـ الــجــامــعــيــة واملـــدرســـيـــة لـــعـــدم اعـ
 الــتــوّجــه الــعــام نحو 

ّ
الــشــاشــة الــذكــيــة. كــمــا أن

ُبــعــد، ومــا يرافقه مــن اعتماد على  م عــن 
ّ
التعل

األجهزة اإللكترونية كبديل عن الورق، ساهم 
بـــــدوره فـــي الـــحـــّد مـــن هــــذه الـــحـــركـــة«. ويــقــول 
»العربي الجديد«: »األسعار الباهظة طاولت  لـ
القرطاسية التي ارتفعت نحو خمسة أضعاف، 
الطباعة  كلفة  أّمــا  بالكامل.  مستوردة  كونها 
ي ما كانت عليه، 

َ
والتصوير فقد ارتفعت ضعف

نظرًا الرتفاع سعر الحبر والورق«.
مـــن جــهــتــه، يــوضــح الــطــالــب الــجــامــعــي هـــادي 
الفرو، كيف ارتفعت الكلفة على الصعد كافة. 
»العربي الجديد«: »لم تعد كلفة النقل  ويقول لـ
نفسها، بل زادت بمعدل مرة ونصف تقريبا. أّما 
بالنسبة للطباعة فقد زادت بمعدل ثالث مرات، 
الـــورق،  عــن  نهائّيا  االستغناء  يمكننا  ال  لكن 
الكومبيوتر يسّبب آالمــا ومشاكل في  فجهاز 
الــعــيــون بــعــد طـــول اســتــخــدامــه فـــي الـــقـــراءة«، 
ه اضطر عند تصوير كتب الفصل 

ّ
الفتا إلى أن

الــســابــق، إلـــى دفـــع نــحــو 170 ألـــف لــيــرة )113 

دوالرًا رسميا( بعد عرض من صاحب املكتبة 
له، فقد دفع زمالؤه 200 ألف ليرة )133 دوالرًا 
رسميا( في مكتبة أخرى«. يتابع الفرو: »كنُت 
أدفــع 200 دوالر أميركي شهرّيا مقابل السكن 
 السعر قد ارتفع طبعا 

ّ
إلى جانب الجامعة، لكن

هـــذه الــســنــة، عـــدا عـــن كــلــفــة الــطــعــام الــبــاهــظــة، 
باع بخمسة 

ُ
ت التي كانت  الــواحــدة  فالشطيرة 

اليوم  باتت  رسميا(  دوالرات   3.3( ليرة  آالف 
بـ 15 ألف ليرة )10 دوالرات رسميا( باإلضافة 

.»
ّ

إلى ارتفاع كلفة املستوى املعيشي ككل
السكن  أســـعـــار   

ّ
أن الـــطـــالب  بــعــض  يـــؤّكـــد  وإذ 

فـــي مــجــّمــع رفـــيـــق الـــحـــريـــري الـــجـــامـــعـــي، في 
منطقة الحدث )مجّمع سكني تابع للجامعة 
الــلــبــنــانــيــة( مـــا زالــــت عــلــى حــالــهــا كــمــا الــعــام 
تبلغ 167  تــأجــيــريــة شــهــريــة  بقيمة  املـــاضـــي، 
 

ّ
لكل رســمــيــا(  دوالرًا   111( لبنانية  لــيــرة  ألــف 
 »باب التسجيل 

ّ
هم يشيرون إلى أن

ّ
سرير، فإن

للسكن الجامعي للطالب الجدد لم ُيفتح بعد، 
فــمــصــيــر الــســكــن الــجــامــعــي كــمــا بـــدايـــة الــعــام 

الدراسي الجديد ما زال مجهواًل«.

انتفاضة  ــّراء  جـ األول،  الجامعي  الفصل  على 
)حــــراك شعبي  األول 2019  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
مطلبي وسياسي( وتفاقم األزمة االقتصادية 
ــي جــائــحــة كــورونــا 

ّ
ــّم تــفــش واملــعــيــشــيــة، ومـــن ثـ

أّمــا هذه  الــبــالد، وبالتالي الجامعات.  وإقــفــال 
السنة فما زال مصير العام الجامعي مجهواًل، 
لــكــن، فــي حـــال فتحت الجامعة أبــوابــهــا، فمن 
الــطــبــيــعــي أن تــتــضــاعــف الــقــيــمــة الــتــأجــيــريــة 
للسكن الطالبي، لتالمس 600 ألف ليرة لبنانية 
)400 دوالر رسميا، ونحو 80 دوالرًا في السوق 
 سرير، خصوصا مع 

ّ
املـــوازي( كحد أدنــى لكل

الكهرباء واإلنترنت واستمرار  فاتورة  ارتفاع 
انقطاع املياه واالضطرار لشرائها«.

وفـــي ســيــاٍق مــتــصــل، يــكــشــف مــديــر الــخــدمــات 
 
ّ
لـــدى إحـــدى املــكــتــبــات املــعــروفــة فــي لــبــنــان، أن

»حــركــة الــطــبــاعــة والــتــصــويــر تــراجــعــت بشكٍل 
ملحوٍظ هذه السنة، نظرًا للظروف االقتصادية 
ــار، إذ بـــاتـــت تــقــتــصــر على  ــعــ وتــضــاعــف األســ
ــر 

ّ
حـــركـــة خــجــولــة عــنــد الــــلــــزوم، تــرتــبــط بــتــعــث

البعض فــي فهم الـــدروس أو إنــجــاز الــفــروض 

أمام فرع إلحدى 
كليات الجامعة اللبنانية 

)حسين بيضون(

Friday 13 November 2020 Friday 13 November 2020
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االتحاد األوروبي يمّول الرقابة والتجسس عالميًا
لندن ـ العربي الجديد

خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، ظــهــرت تــقــاريــر 
حــقــوقــّيــة مـــن مــنــظــمــات مــتــعــددة، بعضها 
التعبير  وحــريــة  اإلنـــســـان  بــحــقــوق  معنية 
وأخــــــــــــرى مـــعـــنـــيـــة بــــــاألمــــــن اإللــــكــــتــــرونــــي 
ــدى الــتــجــســس  والـــخـــصـــوصـــّيـــة، تـــوضـــح مــ
والـــرقـــابـــة الــتــي تــقــوم بــهــا حــكــومــات حــول 
الــعــالــم بــمــســاعــدة شـــركـــات تــصــمــم وتبيع 
ــرامـــج تــجــســس وقـــرصـــنـــة. حـــــازت بعض  بـ
الــقــضــايــا عــلــى اهــتــمــام عــاملــي، فيما دفنت 

أنظمة متعددة تلك املعلومات.
ــا بـــــــدأت املـــعـــلـــومـــات عــــن الــتــجــســس  ــمـ ــيـ وفـ
ــتـــحـــدة  ــا مـــــن الـــــــواليـــــــات املـ ــيــ تـــتـــكـــشـــف عــــاملــ
األمــيــركــيــة وأجــهــزة اســتــخــبــاراتــهــا، أظهرت 
معلومات الحقة ضلوع شركات إسرائيلية 
فـــي عــمــلــيــة الــقــرصــنــة، وانـــخـــراط حــكــومــات 
حــــول الـــعـــالـــم بــيــنــهــا حـــكـــومـــات عـــربـــّيـــة في 
ذلك االنتهاك، ما نتج منه سجن معارضني 
 القضّية ال تتوقف هنا، 

ّ
والتنكيل بهم. لكن

فبينما يــزداد اللجوء إلى اإلنترنت كفضاء 
ــة والــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي،  ــ ــدراســ ــ لــلــعــمــل والــ
خــصــوصــا مــع مــا فــرضــتــه جــائــحــة كــورونــا 
ــاوالت األنـــظـــمـــة  ــ ــحــ ــ ــر، تــــــــــزداد مــ ــ ــيـ ــ ــــدابـ مـــــن تـ
العالم النتهاك  والحكومات والشرطة حول 
 االتحاد 

ّ
حقوق األفراد وقرصنتهم. ويبدو أن

األوروبي يمّول عمليات التجسس ويشّجع 
ــة تـــدريـــب عــلــى تطبيق  ــالــ عــلــيــهــا عــبــر »وكــ
ــانــــون«، مــــن أمـــــــوال مــخــصــصــة لــبــرامــج  ــقــ الــ
ــدة دول بــيــنــهــا فـــي الــقــارة  مــســاعــدات فـــي عـ
ـــا لــوثــائــق حــصــلــت عليها 

ً
األفــريــقــّيــة. ووفـــق

 Privacy »الدولية الخصوصية  »منظمة 
والتي  الربحية،  غير   international
نقلتها »فوربس«، تتلقى الشرطة في جميع 
غير  وكالة  من  تدريًبا خاًصا  العالم  أنحاء 
معروفة في االتــحــاد األوروبـــي حــول أفضل 
الــســبــل لــلــتــجــســس عــلــى هـــواتـــف »آيـــفـــون« 

وتطبيقات »فيسبوك« و»تويتر« وغيرها.
وكــالــة  وهــــي   ،cePol أن املــلــفــات  تــكــشــف 
تــدريــب أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون فــي االتــحــاد 
األوروبــي، دّربت الضباط في جميع أنحاء 
الــعــالــم، مــن داخـــل أوروبــــا وأفــريــقــيــا، حــول 
البرامج الضارة )مالوير(  كيفية استخدام 
هــواتــف  إلــــى  لــلــوصــول  األخـــــرى  واألدوات 
االجتماعية.  الشبكات  ومراقبة  املواطنني 
فـــي بــعــض الــــحــــاالت، تــــّم تــمــويــل الــتــدريــب 
ــــي  مـــن خـــزائـــن مــســاعــدات االتـــحـــاد األوروبـ
ــــب  بــعــضــهــا إلـــى دول لــهــا تـــاريـــخ في  وذهـ
منظمة  بحسب  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 

الخصوصية الدولية.
بدافع الغضب من املبادرات السرية السابقة 
ــداًل مــــن حــمــايــة  ـــ ــة بــ ــبــ ــراقــ الــــتــــي تـــســـاعـــد املــ
الخصوصية  منظمة  تطالب  منها،  الناس 
الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان الزميلة 
بـــــــاإلصـــــــاح، وتــــطــــالــــب بـــتـــحـــويـــل أمـــــــوال 
ــدات املـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــدريـــب عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ املـ

االستخبارات إلى برامج غيرّية. 
ويأتي هذا الكشف بعد أيام قليلة من إعان 
ــان األوروبـــــــــي عــــن خـــطـــط لــلــحــد مــن  ــرملـ ــبـ الـ
هناك  حيث  إلــى  التجسس  أدوات  تصدير 

انتهاكات لحقوق اإلنسان.
وقــــــــــــال مــــــديــــــر املـــــــنـــــــاصـــــــرة فــــــــي مـــنـــظـــمـــة 
ُعمانوفيتش:  إديــن  الــدولــيــة  الخصوصية 
»ما كشف عنه اليوم يؤكد أسوأ مخاوفنا 
بــــشــــأن تــــحــــويــــل املـــــســـــاعـــــدات األوروبــــــيــــــة 
ــداًل من  وإضـــفـــاء الــطــابــع األمـــنـــي   عــلــيــهــا. بــ
ــهـــون  مــــســــاعــــدة األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــواجـ
ــاالت مــراقــبــة غير  تــهــديــدات يــومــيــة مــن وكــ
خاضعة للمساءلة، بما في ذلك الناشطني 
يبحثون  الذين  واألشخاص  والصحافيني 
فقط عن حياة أفضل، فإن هذه »املساعدة« 

تخاطر بفعل العكس تماًما«.
ــــي  ــاف »يـــجـــب عــلــى االتــــحــــاد األوروبــ ــ وأضــ
باعتباره أكبر مزود للمساعدات في العالم 
 إصــاحــات 

ّ
يــســن أن  للتغيير  قــويــة  ــوة  وقــ

عاجلة لهذه البرامج السرية وغير املقبولة. 
القيام بذلك هــو خيانة ليس فقط  عــدم  إن 
لــغــرض املــســاعــدة واألشـــخـــاص الـــذيـــن من 
خيانة  ولــكــن  منهم،  تستفيد  أن  املــفــتــرض 

لقيم االتحاد األوروبي«. تتكون امللفات إلى 
حد كبير من شرائح ووثائق من التدريبات 
ــاد األوروبــــــي  ــحــ الـــتـــي قــدمــتــهــا وكـــالـــة االتــ
لــلــتــدريــب عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون ومــقــرهــا 
 cePol ــا. وتــــوفــــر ــهـ ــائـ ــركـ بـــودابـــســـت وشـ
تمويله  ويــتــم  مختلفة،  ألســبــاب  الــتــدريــب 
من قبل برامج االتحاد األوروبــي املختلفة. 
ــادرات الـــتـــي اكــتــشــفــتــهــا »مــنــظــمــة  ــ ــبـ ــ فـــي املـ
الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــــدولــــــيــــــة«، جـــــــاء تـــمـــويـــل 
ــــاب، في  اإلرهـ بــرامــج مكافحة  مــن  بعضها 

حني جــاء البعض اآلخــر، مثل 11.5 مليون 
لــطــائــرة بــدون  يـــورو )13.6 مــلــيــون دوالر( 
التنصت  ومــشــروع  املراقبة  وكاميرا  طيار 
ــاعـــدات، مثل  فـــي الــنــيــجــر، مـــن بـــرامـــج املـــسـ
األوروبــي  لاتحاد  االستئماني  الصندوق 
ــؤّكـــد »مــنــظــمــة الــخــصــوصــيــة  ألفــريــقــيــا. وتـ
الدولية« أنه حتى في الحاالت التي ال يأتي 
فيها دعم االتحاد األوروبــي للتدريب على 
املراقبة من أمــوال املــســاعــدات، فإنه ال يزال 
يسلب األمــوال من املشاريع األكثر حميدة 

بــشــكــل واضــــــح. مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــتــحــدث 
باسم cePol إن تدريبها تم بما يتماشى 
مــع قــانــون االتـــحـــاد األوروبـــــي وســيــاســات 
ــا: »إن مشاركة 

ً
االتــحــاد األوروبـــــي، مــضــيــف

املمارسات والتقنيات الجيدة، بما في ذلك 
الرقمية  الجنائية  بالتحاليل  املتعلقة  تلك 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ومـــراقـــبـــة وسـ
الثالثة  البلدان  القدرات من  لبناء  أمر مهم 
ــم الـــبـــشـــعـــة بـــشـــكـــل أكــثــر  ــرائــ ملـــكـــافـــحـــة الــــجــ
لألطفال  الجنسي  االستغال  مثل  فعالية، 
عــبــر اإلنــتــرنــت؛ ومــنــع ومــكــافــحــة الــتــطــرف 
املــؤدي إلى التطرف العنيف واإلرهـــاب؛ أو 
تعطيل شبكات الجريمة املنظمة املتورطة 
ــة أو  ــيـ ــر الـــشـــرعـ ــيـ فــــي تــســهــيــل الــــهــــجــــرة غـ

االتجار بالبشر أو املخدرات«.
ومـــن بـــني مــئــات الــشــرائــح الــتــدريــبــيــة الــتــي 
ــنـــظـــمـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة  حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »مـ
ــرّوج ألدوات اخــتــراق  الــدولــيــة« تــلــك الــتــي تــ
امللفات  ــظــهــر 

ُ
ت  .GrayKey مــثــل  »آيـــفـــون« 

التي أنتجتها شركة Grayshift ومقرها 
أتانتا، أن األداة التي تِعد بتجاوز شاشات 
الحديثة،  »آيفون«  أجهزة  للعديد من  القفل 
أصبحت اآلن عاملية ويتم دفعها في إفريقيا 
شريحة  وفــي   .cePol بواسطة  وخارجها 
 cePol تدريبية لجلسة في املغرب، أخبرت
الرئيسية الستخدام  املــيــزة  بــأن  املــشــاركــني 
من   ،axiom تسمى  أداة  مــع   GrayKey
 maGnet صــنــع شــريــك الــشــرطــة الــكــنــدي
forensics، هو أنه يمكنه الحصول على 
»آيــفــون«  داخـــل  مــن  »آبــــل«  سلسلة مفاتيح 
)توفر آبل خدمة على الهواتف لحفظ كلمات 
الــســر وإدخـــالـــهـــا دون الــحــاجــة لــحــفــظــهــا(، 
ــول لــلــتــطــبــيــقــات  ومــنــحــهــا إمــكــانــيــة الــــوصــ
ــا. وتـــعـــّرض  ــهـ ــلـ والـــبـــيـــانـــات املــــوجــــودة داخـ
ــادات مـــتـــكـــررة الســـتـــخـــدامـــه  ــقــ ــتــ ــرب النــ ــغــ املــ
»آيفون«  أجهزة  الستهداف  تجسس  أدوات 
الخاصة بالناشطني والصحافيني، وآخرها 

قضية الصحافي عمر الراضي.
أمــــا بــالــنــســبــة لــطــريــقــة أخـــــرى لــكــســر أمـــان 
أجهزة »آيفون« أو الهواتف الذكية األخرى، 
فــقــد دربــــت شــركــة »بــولــيــســيــا نــاســيــونــال« 
اإلسبانية، وهي شريكة لـcePol، السلطات 
فــــي الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الــبــرامــج واألنــظــمــة الـــضـــاّرة الــتــي يمكنها 
املــصــاب. تقول  الجهاز  التحكم عن بعد في 
إحــــدى الـــشـــرائـــح بــبــســاطــة: »املــســتــقــبــل هو 
اســتــخــدام الــبــرامــج الـــضـــارة«.  وأثــــارت هذه 
الـــجـــدل في  مـــن  الــكــثــيــر  الـــبـــرامـــج واألدوات 
 »فــيــســبــوك« رفـــع دعـــوى 

ّ
املـــاضـــي، حــتــى أن

قضائّية ضّد شركة »إن إس أو« اإلسرائيلّية 
ع برامج تجسس وتبيعها لدول 

ّ
التي تصن

عربية،  دول  بينها  اإلنــســان،  تنتهك حقوق 
وتـــســـتـــخـــدم لـــلـــتـــجـــســـس عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــني 
بهم.  والتنكيل  واملــعــارضــني  والصحافيني 
وجــــاءت دعــــوى »فــيــســبــوك« بــعــد أنــبــاء عن 

قيام »إن إس أو« باختراق »واتساب«.
ا 

ً
أيض املــلــفــات  ظهر 

ُ
ت »فـــوربـــس«،  وبحسب 

األوروبــيــة  والشرطة   cePol كيف تشجع
على  التجسس  على  األجنبية  الحكومات 
الشبكات االجتماعية. تِعد إحدى الوحدات 
املغربي،  الوطني  األمــن  لجهاز  التدريبية، 
بأساليب »للمضي قدًما« على »فيسبوك«. 
تــقــول إن  وتـــم تقديمه مــع شــريــحــة مبهمة 
بني منذ 2004«. 

ّ
املتعق »فيسبوك« »يساعد 

غطت الجلسة استخدام الحسابات املزيفة 
ــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــرقــى إلـــى انــتــهــاك  )والـ
تحليل  أدوات  وشــراء  فيسبوك(  سياسات 
لتصور  املستخدمة  االجتماعية  الشبكات 

العاقات بني األهداف محل االهتمام.
بالنسبة إلى »تويتر«، يتم تشجيع الوكاء 
على الظهور كمطورين حتى يمكن منحهم 
وصواًل أعمق من املستخدم العادي. يمكنهم 
الــكــشــط لجمع  أدوات  اســـتـــخـــدام  ذلــــك  بــعــد 
أعــداد كبيرة من التغريدات في وقت واحد. 
ـــا مـــن ســـوء املــعــامــلــة مـــن قــبــل شــركــات 

ً
خـــوف

الخناق  »تــويــتــر« تضييق  حـــاول  املــراقــبــة، 
ــمــــارســــة، وحـــصـــر مــــا يــســمــى  عـــلـــى هـــــذه املــ
 firehose »اإلطـــفـــاء خـــرطـــوم  »وصـــول  بــــ

access إلى عدد قليل من الشركات.

تمويل تدريبات على 
التجسس من برامج 

مساعدات أوروبية

للهواتف  والقرصنة  والتجسس  الرقابة  للشرطة على  تدريب  برامج  الدولية« عن  الخصوصية  كشفت »منظمة 
ومواقع التواصل االجتماعي بتمويل من االتحاد األوروبي، حول العالم، بينها دول عربية

قبل أربع سنوات، بدأ الحديث ينتشر عن استغالل دول 
عربية، قبل هرولتها إلى التطبيع الرسمي بسنوات، برامج 
تحديدًا  اإلســرائــيــلــّيــة،  أو«  إس  »إن  شــركــة  مــن  تجسس 
عبر اإلعالن عن اختراق هاتف املعارض اإلماراتي أحمد 
األنظمة  هــرولــة  عــن  الكشوفات  بعدها  لتتوالى  منصور، 

حول العالم للقرصنة واالختراق، منعًا ألّي حرّية.
وبــعــد اغــتــيــال الــصــحــافــي الــســعــودي جــمــال خاشقجي، 
اتهمت شركة »سيتيزين الب« الكندية الشركة اإلسرائيلية 
تتعامل  السعودية  أّن  التقارير  وأظهرت  هاتفه.  باختراق 
مع »إن إس أو« وشركة السايبر اإلسرائيلية »سيلبرايت« 
سعوديني،  مواطنني  هــواتــف  الخــتــراق   Cellebrite

عدا عن اختراق »تويتر« نفسه للتنكيل بمعارضني.
والشركة اإلسرائيلّية NSO »رائدة« في اختراق املعارضني 
والصحافيني والناشطني وحتى السياسيني حول العالم. 
وقالت مواقع إسرائيلية إّن الشركة تأسست عام 2008، 
وإنها تتخذ من مدينة هرتسليا مقرًا لها. وأشارت إلى أن 
االستخبارات  من خريجي شعبة  هم  الشركة  مؤسسي 

قبل  حصلت  أن  وســبــق  ــان«،  »أمــ العسكرية  اإلسرائيلية 
أعوام بالرغم من حساسية الخدمات التي تبيعها لزبائنها، 
لبيع  اإلسرائيلية  األمــن  وزارة  مــن  رسمي  تصريح  على 
خدماتها لزبائن في دول الخليج العربي، بحسب ما أورد 
خبير الــشــؤون االســتــخــبــاراتــيــة فــي يــديــعــوت أحــرونــوت، 
ها بيعت العام املاضي إلى »نوفالبينا« 

ّ
رونني بيرغمان. لكن

)مقّرها لندن( مقابل مليار دوالر، وفيما حاولت التغطية 
ت تتوالى. 

ّ
على فضائحها، ظل

وناشط الختراق  أكاديمي  أكثر من  تعّرض  وكشف عن 
هواتفهم عبر برمجية »بيغاسوس« في املغرب بني العام 
املاضي والعام الحالي، بينهم الصحافي املغربي وأستاذ 
العالقات الدولية في املعهد الجامعي األميركي في مدينة 
وأستاذ  الجامعي،  بكر  أبو  الفرنسية  بروفانس  آن  آكس 
بالرباط  الــخــامــس  محمد  جامعة  فــي  السياسي  الــتــاريــخ 
املعطي منجب، والصحافي عمر الراضي. كما كشف عن 
اختراق سياسيني في إسبانيا، وبلبلة في الهند إثر عالقة 

بني الشركة والحكومة.

NSO ودول عربية

MEDIA
منوعات

قتل الصحافي الياس دايي الذي أخبار
كان يعمل إلذاعة الحرية في 
انفجار »قنبلة« وضعت تحت 

سيارته في لشكركاه عاصمة 
والية هلمند التي تشهد معارك 

عنيفة بين طالبان والقوات األفغانية 
في األسابيع الماضية، كما أعلن 

الحاكم المحلي عمر زواك.

أعلنت شركة »فيسبوك« استمرار 
الحظر المفروض على اإلعالنات 

السياسية لشهر آخر، في إطار 
التصدي للتضليل، بحسب بيان 

أرسلته شركة التواصل االجتماعي 
إلى المعلنين، »للمساعدة في 
منع البلبلة أو االستغالل السيئ 

لمنصتها«.

عانى موقع »يوتيوب« من 
انقطاع الخدمة في جميع أنحاء 

العالم، وذلك حال دون تحميل 
ومشاهدة مقاطع الفيديو لمدة 

ساعة تقريبًا. 
وقال موقع »داون ديتيكتور دوت 

كوم«، إن العطل أثر على حوالي 
280 ألف مستخدم.

 ،Parler »أصبح تطبيق »بارلر
المنافس لـ»تويتر«، التطبيق األكثر 
تنزيًال في الواليات المتحدة، بسبب 

تدفق المحافظين إليه بعد 
االنتخابات األميركية، 

في أعقاب قمع انتشار المعلومات 
الخاطئة عنها من قبل تويتر 

وفيسبوك.
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قضايا

معين الطاهر

ــات الــرئــاســيــة  ــابـ ــتـــخـ ُحـــســـمـــت االنـ
األمــيــركــيــة، أو تــكــاد. ومـــع اقــتــراب 
الــرئــيــس املــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن من 
الجلوس في املكتب البيضاوي، الذي سيرحل 
عنه، غير مأسوٍف عليه، دونالد ترامب، تعود 
ــداول، بــشــأن املــوقــف  ــتــ األســئــلــة ذاتـــهـــا إلــــى الــ
األميركي من القضية الفلسطينية، وما الذي 
الــعــرب وقضاياهم  فــي حــال  بــايــدن  سيغّيره 
ومــواقــف زعمائهم، وهــو مــا أشـــار إلــيــه مقال 
للكاتب »في انتظار بايدن« )صحيفة العربي 
الجديد، 2020/9/23(، أو في حال األميركيني 
األوســطــيــة، وهــي أسئلة  الــشــرق  وسياستهم 
وجــــدت أجــوبــتــهــا مــنــذ زمــــن، لــكــنــهــا لـــم تجد 
عيونا ترى وآذانا تسمع، لتعتبر من تجاربها 
ودروسها. وفي هذا املطالعة، عــودة 39 عاما 
إلــــى الـــــــوراء، إلــــى الــســابــع مـــن أغــســطــس/ آب 
1981، حني أرسل ملك األردن الراحل، الحسني 
بن طال، رسالة طويلة إلى الرئيس األميركي، 
د فيها ما جــاء في خطبه 

ّ
رونــالــد ريــغــان، يفن

مـــن اّدعـــــــاءات تــاريــخــيــة بــاطــلــة، ومـــن تفسير 
مغلوط لقرارات األمم املتحدة، وانحياٍز كامٍل 
 مــن أهـــم ما 

ّ
ــة الــصــهــيــونــيــة. ولــعــل إلـــى الـــروايـ

جاء أيضا في الرسالة، ذلك األلم الواضح من 
فق مع روايــة 

ّ
موقف بعض الــقــادة الــعــرب، املت

كــان يتنبأ بعصر  تــرامــب – نتنياهو، وكــأنــه 
تــــرامــــب وصـــفـــقـــتـــه، وتـــطـــبـــيـــع بـــعـــض الـــعـــرب 

وتحالفهم مع العدو الصهيوني.
تعود هذه القصة إلى عام 2018، حني أصدر 
السياسات  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املــركــز 
 ،»1988-1970 عـــــودة  ــو  أبــ ــان  ــدنـ عـ »يـــومـــيـــات 
ــابـــق، ومــســتــشــار املــلــك  ــر األردنـــــــي الـــسـ الــــوزيــ
حسني ورئيس ديوانه امللكي. وقد لفت نظري، 
فــراغــات زمنية  اليوميات، وجــود  لهذه  مــعــّدًا 
فيها لحوادث مهمة وقعت خال هذه الفترة، 
كـــان فيها ألبـــو عـــودة دور ومــشــاركــة، وعبثا 
حــاولــنــا الــبــحــث عنها فــي حــيــنــه. وقـــد أشــرت 
إلى ذلك في مقّدمة الكتاب، وفي مراجعتي له 
في مجلة سياسات عربية )العدد 33، يوليو/ 

تموز 2018(.  
بــعــد نــحــو عــــام مـــن صـــــدور الـــيـــومـــيـــات، قـــّرر 
ــــاء الــطــابــق األول مـــن مــنــزلــه،  ــــودة إخـ ــو عـ أبــ
الــذي يضّم مكتبته، وهناك عثرنا، بني ثنايا 
األدراج والــكــتــب واملــلــفــات، على كــمٍّ هــائــٍل من 
اليوميات  فــراغ  التي مألت  والوثائق  األوراق 
ــا وتــصــنــيــفــهــا  ــا. بـــعـــد فــــرزهــ ــابـــق نـــشـــرهـ الـــسـ
وحفظها ضمن أرشيف »ذاكرة فلسطني«، في 
السياسات،  ودراســـة  لألبحاث  العربي  املركز 
ق 

ّ
استقّر الــرأي على أن ُينتخب منها ما يتعل

بالعاقات األردنية - الفلسطينية، وما يرتبط 
بها مــن مباحثات وتــطــّورات عربية ودولــيــة. 
ــأن أفــــرجــــت الــــواليــــات  ــ ــد حــالــفــنــا الـــحـــظ بـ ــ وقـ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة عــن وثــائــق تــلــك املــرحــلــة، 
ــى مــضــاهــاة  ــ ــز إلـ فــلــجــأ الـــبـــاحـــثـــون فــــي املــــركــ
بــعــض الــوثــائــق ومــطــابــقــتــهــا بــاملــوجــودة في 
لتستدرك  عنها،  ــفــرج 

ُ
امل األميركية  األراشــيــف 

مــا سبقها، وتحمل  الــجــديــدة  اليوميات  هــذه 
عــنــوان »األرض والـــزمـــن والـــســـام«، مــع بقاء 
األوراق األخرى متاحة للباحثني الجاّدين في 
أرشيف املركز العربي. ومن ضمن هذه، كانت 
رســـالـــة املــلــك حــســني إلــــى الــرئــيــس األمــيــركــي 

رونالد ريغان.

قواسم مشتركة
ــارات املــجــامــلــة الــتــقــلــيــديــة، يــحــاول  ــبــ بــعــد عــ
الحسني أن يوجد قاسما مشتركا بني العرب 
ــرًا بـــأنـــه »حــفــيــد شـــريـــف مكة  ــذّكــ وأمـــيـــركـــا، مــ
املــكــرمــة، الــحــســني بــن عــلــي، الـــذي قـــاد الــثــورة 
العربية الكبرى عام 1916، فكان أول من سعى 
إلى تطبيق مبادئ الرئيس األميركي توماس 
 

ّ
ويلسون، من أجل أن يكون للفلسطينيني الحق
فــي تقرير مــصــيــرهــم«. وهــي املــبــادئ األربــعــة 
أمــام  فــي خطابه  أعلنها ويلسون  الــتــي  عشر 
يناير/  من  الثامن  في  األميركي،  الكونغرس 
كانون الثاني 1918. وتناولت الرسالة أفكارًا 
والديمقراطية،  املعاهدات،  علنية  حول  مهمة 
 تــقــريــر املــصــيــر، »ولــتــحــقــيــق مــثــل هــذه 

ّ
وحــــق

األهداف، قام العرب بثورتهم«. لكن امللك يرى 
فــي مــمــارســات الـــواليـــات املــتــحــدة الفعلية ما 
يتنافى مع هذه القواسم املشتركة، بل ويراها 
للفلسطينيني«،  املــصــيــر  تــقــريــر   

ّ
ــق حـ »تـــهـــّدد 

التي  لــألمــة  الحضارية  الهوية  أيــضــا  وتــهــّدد 
تتعّرض لضغوط أميركية مختلفة؛ إذ، »حني 
، بل حني تكون هويتنا 

ّ
يكون مثل هــذا الحق

من  جــديــدٍة  ــواٍع  ألنـ معّرضة  كلها  الحضارية 
قحمت فيها الواليات 

ُ
أ الضغوط، أشّد خطرًا، 

املتحدة األميركية«.
لذا، يرى امللك حسني أن ثّمة أزمة جدّية تلوح 
عــيــد رئــيــس وزراء إســرائــيــل، 

ُ
فــي األفــــق؛ إذ »أ

مناحيم بيغن، إلى السلطة، فوق موجة عداٍء 
ــل غــالــبــيــة 

ّ
يــمــث ــه  ــ ـ

ّ
أن  - أّي شـــك  تـــوضـــح - دون 

اإلســرائــيــلــيــني، روحـــا وإرادة ورغــبــة«، معّرفا 
عرف 

ُ
ة ت

ّ
ة املحتل

ّ
 مدينة غز

ّ
الرئيس ريغان بأن

 إلـــى هـــاشـــم، الــجــّد 
ً
ة هـــاشـــم، نــســبــة

ّ
بــاســم غــــز

ُدِفـــن فيها في  الــذي  األعــلــى للبيت الهاشمي، 
 
ّ
القرن الخامس املــيــادي. ومــع هــذا كله، »فــإن
ــرٍة  ــ ــو مــــن أسـ ــ ــيـــل شــــــــارون، وهـ ــئـ الـــجـــنـــرال أريـ
بولندية مهاجرة إلى فلسطني، صّرح ذات مّرة 
 على فلسطني 

ً
ه يعتبرني دخيا

ّ
بسخرية بأن

رئيس  بيغن،  ومناحيم  الفلسطينيني!  وعلى 

الــوزراء اإلسرائيلي املولود في بولندا أيضا، 
ــــــه[ »إســرائــيــل 

ّ
أشــــار مـــؤخـــرًا لـــــألردن عــلــى ]أن

الشرقية«، مستعرضا أحوال املنطقة؛ »فلبنان 
ُينتهك من جديد. والدمار الذي يفتك بأرواح 
ليس  والفلسطينيني وممتلكاتهم  اللبنانيني 

في حاجٍة إلى مزيد من اإليضاح«. 
وعــلــى صعيد األرض املــحــتــلــة »قــامــت أخــيــرًا 
اٍت  ــاتـــخـــاذ إجــــــــراء الـــحـــكـــومـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بـ
فــي املــنــاطــق الــعــربــيــة املــحــتــلــة، مــن شــأنــهــا أن 
ــدودًا إلســـرائـــيـــل«،  ــ تــجــعــل مـــن نــهــر األردن حــ
ــاء  ــ ويـــضـــيـــف: »الـــزعـــامـــات الــســيــاســيــة ورؤسـ
الغربية وفــي قطاع غزة  الضفة  البلديات في 
 

َّ
اإلسرائيلية حق األوامــر  بموجب  محرومون 
 الــبــلــديــات واملــؤســســات 

ّ
االجــتــمــاع مــعــا. وإن

م 
ّ
األخـــرى والــجــمــعــيــات، قــد ُحــظــر عليها تسل

مــنــذ سنة  األردن  دأب  الـــتـــي  املــالــيــة  املــعــونــة 
وجيزة،  فترة  ومنذ  لها.  تقديمها  على   1967
م 

ّ
منعت إسرائيل هذه الجهات أيضا من تسل

املـــعـــونـــة الـــتـــي يــقــّدمــهــا الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لها 
الفلسطينية   - ــة  ــيــ األردنــ الــلــجــنــة  طـــريـــق  مـــن 
املــشــتــركــة، واملــعــّيــنــة ألداء مــثــل هــــذه املــهــمــة. 
 هــذه 

ّ
ــــه ملــن املــؤســف حــقــا أن أقــــول لــكــم إن

ّ
وإن

املــعــونــة هــي أقـــل كــثــيــرًا مــن حــاجــات التنمية 
ألهالي فلسطني الذين يعيشون تحت كابوس 

االحتال اإلسرائيلي!«.
بعد أقل من عام على هذه الرسالة، اجتاحت 
التحرير  وأخــرجــت منظمة  لــبــنــان،  إســرائــيــل 
مــجــزرة  وارتــكــبــت  بـــيـــروت،  مـــن  الفلسطينية 
صبرا وشاتيا. واليوم، اكتملت استعداداتها 
لضّم األغـــوار، وفقا مِلــا جــاء في صفقة ترامب 
حــــدودًا  األردن  نــهــر  يــصــبــح  إذ  نــتــنــيــاهــو،   –
قطاع  عن  الضفة  عــزل  واستكملت  إلسرائيل، 

غزة، وإلحاق االقتصاد الفلسطيني بها.  

جهل في التاريخ 
يستعرض امللك الحسني في رسالته ما يعتقد 
أنــهــا أخـــطـــاء كــبــيــرة فـــي فــهــم تـــاريـــخ املنطقة 
وحوادثها، معربا عن عدم قبوله بأن »يقتبس 
قـــــادة إســـرائـــيـــل مـــن خــطــب ريـــغـــان الـــعـــديـــدة، 
ــقــة بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــا يــخــدم 

ّ
املــتــعــل

الــتــوضــيــح  ــى 
ّ
يــتــول أغـــراضـــهـــم«، مـــن دون أن 

بفلسطني، سبق  ق 
ّ
يتعل ما  ففي  والتصويب؛ 

ــان: »مـــنـــح الــحــلــفــاء ســنــة 1920  ــغــ أن قــــال ريــ
املناطق  تلك  على  انتدابا  العظمى  بريطانيا 
هذا  أقـــّرت  سنتني،  وبعد  )فلسطني(،  ة 

ّ
املحتل

األمــر   حقيقة 
ّ
أن  

ّ
إال األمــــم«.  االنـــتـــداب عصبة 

ولإلنكليز وللفرنسيني، وأهدافهم في التوّسع 
تــجــاوزت  قــد  العثمانية،  الــدولــة  على حــســاب 
حّد خيانتهم للعرب، خيانة إجرامية مجّردة 
من األخاق. فقد تّمت مفاوضات سرية، بدأت 
ســنــة 1915، انــتــهــت إلـــى عـــدد مـــن االتــفــاقــات 
ــــى من  الــســريــة، خـــال الــســنــوات الـــثـــاث األولـ
الحرب العاملية األولــى، ولقد ُعرفت ألول مرة 
السرية،  االتفاقات  هــذه  معلومات عن وجــود 
ــــني املـــحـــفـــوظـــات  ــثــــور عـــلـــيـــهـــا بـ ــــني تــــــّم الــــعــ حـ
ــيـــة بــعــد قـــيـــام الـــثـــورة  اإلمـــبـــراطـــوريـــة الـــروسـ
الــروســيــة. فهل علينا، يــا ســيــادة الرئيس، أن 
نــعــتــقــد، بــعــد هـــذا الـــعـــرض املــجــمــل املــتــكــامــل، 
 حكومة الواليات املتحدة األميركية اليوم 

ّ
بأن

تأخذ بهذه السياسات نفسها، على األقل في 
ق بالعالم العربي؟«، وهو ما يخالف 

ّ
ما يتعل

تماما مبادئ الرئيس األميركي ويلسون.
ــاء ريــغــان أنــه »فــي عام  يــرّد الحسني على اّدعـ
1946، أوجــدت بريطانيا بمفردها، وبموجب 
 
ّ
»إن األردن«، فيقول:  الــورق، مملكة  قطعٍة من 

قطعة الورق الوحيدة املهمة هنا ليست إعان 
بل  البريطاني،  االنــتــداب  عن  األردن  استقال 
الــذي يبنّي قانونيا  التقسيم سنة 1947  قــرار 
الحدود ما بني إسرائيل وفلسطني، هذا مع كون 
ذلك القرار مجحفا من وجهة النظر العربية«. 
وفي الخطاب املعنّي نفسه، يشير ريغان إلى 
»اختاروا  أنهم  زاعما  الفلسطينيني  الاجئني 
ذ العرب 

ّ
أن يهربوا من إسرائيل، خشية أن ُينف

ــهــم 
ّ
تــهــديــداتــهــم بـــاملـــوت لــإلســرائــيــلــيــني«، وأن

هم خونة 
ّ
بصفتهم عربا سُيذبحون، بحّجة أن

إذا ما اختاروا البقاء في إسرائيل. فيرّد عليه 
كم كنتم ستقّدرون 

ّ
الحسني بأنه »لواثق من أن

الــواقــع والحقيقة،  إلــى  أقــرب  الحقائق تقديرًا 
ــعـــّرض لها  لـــو ســمــعــتــم عـــن الــفــظــائــع الـــتـــي تـ
الفلسطينيون على يد اإلسرائيليني، كمذبحة 
 األعمال الوحشّية التي يصعب 

ّ
دير ياسني. إن

تصديق مدى فظاعتها، والرعب الذي مارسه 
بــارزة، مثل  اإلسرائيليون بقيادة شخصياٍت 
مناحيم بيغن نفسه، ضّد األبرياء من الرجال 
والــنــســاء واألطــــفــــال، هـــذه األفـــعـــال الــوحــشــيــة 
 الــخــوف 

ّ
ــحــت أن

ّ
املــعــروفــة لـــدى الــجــمــيــع، وض

ــان هـــو الــســبــب فـــي أّول  مـــن اإلســرائــيــلــيــني كــ
إلــى ذلــك املخاطر  ُيــضــاف  شــتــاٍت فلسطيني. 
الــســكــانــيــة )الــديــمــوغــرافــيــة( املــســتــمــّرة الــتــي 
ــلــة فــي مــزيــٍد من 

ّ
تــفــرضــهــا إســرائــيــل، واملــتــمــث

تهجير الفلسطينيني وطردهم، مما أوضَحته 
ـــة املـــنـــظـــمـــة الــصــهــيــونــيــة الـــعـــاملـــيـــة عــنــد 

ّ
خـــط

معالجتها للمستقبل القريب للضفة الغربية 
ة«. مستطردًا، إن »الّسؤال هنا، هل 

ّ
ولقطاع غز

 تقرير املصير فقط حني ُيختزل 
ّ

سيماَرس حق
الفلسطينيون فيصبحون أقلية في وطنهم؟«.

جهل في الحاضر
ــــت خـــــــطـــــــابـــــــات الـــــــرئـــــــيـــــــس ريــــــغــــــان  ــنـ ــ ــمـ ــ ــــضـ تـ
 بــالــتــاريــخ والــجــغــرافــيــا، 

ً
وتــصــريــحــاتــه جــهــا

ـــقـــة بــالــقــضــيــة 
ّ
ــة املـــتـــعـــل ــيــ وبـــــالـــــقـــــرارات الــــدولــ

الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــهــو يـــزعـــم أن »إســـرائـــيـــل لم 
 
ّ
تــحــاول قــط أن تــضــّم الضفة الــغــربــيــة«، و»إن

قــرارًا آخــر من قـــرارات األمــم املتحدة، هو قرار 
 
ّ
242، صــدر عــام 1967، يــبــنّي بكل صــراحــة أن
 

ّ
ــعــــرب الــفــلــســطــيــنــيــني لــهــم الــحــق الـــيـــهـــود والــ
فـــي االســتــيــطــان هـــنـــاك، إلـــى أن تــتــفــق كـــل من 
حـــدوٍد  عــلــى  بينهما  فيما  واألردن  إســرائــيــل 
آمــنــة ومــعــتــرف بــهــا«، مــانــحــا بــذلــك إســرائــيــل 
املـــحـــتـــلـــة. مــن  فــــي اســـتـــيـــطـــان األرض   

ّ
ـــق ــحـ الــ

ــان »شــخــصــيــا  ــ ــك كـ ــلـ ــوء حــــظ ريــــغــــان أن املـ ــ سـ
أحد املفاوضني على قــرار مجلس األمــن 242، 

وكـــان املــوضــوع يتناول أرضـــا أردنــيــة وقعت 
تحت االحتال، أي، أراضي دولة مستقلة ذات 
ســيــادة، وعــضــو فــي األمـــم املــتــحــدة، احتلتها 
قـــوة أجــنــبــيــة«. وهـــو الـــقـــرار »الــــذي يــنــّص في 
ديباجته على عــدم جـــواز ضــّم أراضـــي الغير 
من طريق الــقــوة«. لذلك، لم يستطع  الحسني 
أن يــرى »كيف يمكن هــذا القرار أن يتضّمن - 
 اليهود 

ّ
ناهيك عن أن يبنّي بكل صراحة – حق

والعرب الفلسطينيني باالستيطان هناك، إلى 
أن يتم االتفاق ما بني األردن وإسرائيل على 

حدود آمنٍة معترٍف بها«. 
ح امللك الحسني أنه على الرغم من الجهد 

ّ
يوض

 
ّ

الــذي ُبــذل لتنفيذ قــرار مجلس األمــن 242، إال
أنه والقرار 338 »قد أخفقا في معالجة جوهر 
املوضوع، أي حقوق الشعب الفلسطيني على 
 من 

ّ
أن الفلسطيني، وأصــبــح واضــحــا  الــتــراب 

دون  الفلسطينية  الــقــضــيــة   
ّ

حـــل املــمــكــن  غــيــر 
املشاركة الكاملة للفلسطينيني. وهكذا أصبح 
 هذه القرارات كانت ال تفي بالغرض 

ّ
جليا أن

املنشود«. كذلك يعارض امللك ريغان في موقفه 
 »الــقــدس العربية هي 

ّ
مــن الــقــدس، ويــؤكــد أن

جزء ال يتجزأ من أراضي الضفة الغربية التي 
 
ّ
فــي حــزيــران/ يونيو سنة 1967. وإن لت 

ُ
احت

السيادة، وكذلك   
ّ

موضوعها يشمل مبدأ حق
الحقوق الدينية والبلدية«. أما النتيجة التي 
أن  بعد  بأنه  ص 

ّ
فتتلخ الحسني،  إليها  يصل 

كانت إسرائيل تسيطر على %70 من األراضي 
أصبحت   ،1967 عــام  حــرب  قبل  الفلسطينية، 
»املــنــاطــق  فـــإن  بأكملها؛  فلسطني  تحتل  اآلن 
فــراغــا في  ل 

ّ
الــحــاضــر تمث الــوقــت  ة فــي 

ّ
املحتل

ــراغ الـــــذي ال  ــفــ ــصــل بـــالـــســـيـــادة؛ هــــذا الــ
ّ
مـــا يــت

أنفسهم  الــفــلــســطــيــنــيــون   
ّ

إال يــمــأله  أن  يــمــكــن 
ــذا الــخــطــاب   هـ

ّ
عــلــى تــرابــهــم املــســتــقــل«. ولـــعـــل

كــــان مـــن األســـبـــاب الـــتـــي حــمــلــت ريـــغـــان على 
أن يــضــّمــن مــبــادرتــه لــلــســام مــفــاوضــات بني 
وضعه  مع  وإسرائيل،  والفلسطينيني  األردن 
ــذي يـــشـــارك،  ــ ــا لــهــويــة الــفــلــســطــيــنــي الـ شـــروطـ
ومـــن ســيــخــتــاره، وهـــو املـــوضـــوع الــــذي شغل 
الجانبني، األردني والفلسطيني، أعواما عدة، 
الشروط  بني  للتوفيق  تنجح  لم  محاولٍة  في 
األمـــيـــركـــيـــة، أو تــعــديــلــهــا وااللـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، 
لضمان تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية. 
وهو ما أّدى، الحقا، وضمن ظروٍف أخرى، من 
إلى  األولــى،  الفلسطينية  االنتفاضة  ضمنها 
فشل االتفاق األردني - الفلسطيني وإعان فّك 
االرتباط القانوني واإلداري مع الضفة الغربية.

األميركية  اإلدارات  مــواقــف  كثيرًا  تختلف  لــم 
املتعاقبة من موضوع االستيطان الصهيوني 
ذرائــع  لذلك  واستخدمت  املحتلة،  األرض  في 
شـــتـــى، مــنــهــا الــتــفــســيــر الــخــاطــئ لـــقـــرار 242، 
ــــوع يــخــضــع  ــــوضـ ومـــنـــهـــا اعـــتـــبـــار أن هـــــذا املـ
لــلــمــفــاوضــات الــنــهــائــيــة، أو الــقــبــول بــالــذرائــع 
الرواية  األمنية لاستيطان، أو االستناد إلى 
الــتــوراتــيــة )كــمــا فــعــل دونـــالـــد تـــرامـــب( ومــنــذ 
 

ّ
حـــق دومــــــــا  اســـتـــخـــدمـــت   ،1967 عــــــام  حــــــرب 

األمــن  قـــراٍر ملجلس  أي  أمــام  )الفيتو(  النقض 
إلى  يــدعــو  أو  يــديــن االســتــيــطــان الصهيوني، 
 عن ذلك إال في األيــام األخيرة 

ّ
وقفه. ولم تشذ

ــا، حـــني امــتــنــعــت عن  ــامــ ــاراك أوبــ ــ ــة بــ ــ مـــن واليـ
قرار  يمّر  أن  بامتناعها  التصويت، وسمحت 

ضّد االستيطان بأغلبية 14 صوتا. 
)كاتب فلسطيني(

مقطع من حال العرب واألميركان
رسالة من الحسين إلى ريغان

يعرب الملك في 
رسالته عن خشيته 
»من المدى الذي 

أصبحت فيه األفكار 
الصهيونية ُتقبل على 

أنّها حقائق« 

تضمنت خطابات ريغان 
وتصريحاته جهًال 

بالتاريخ والجغرافيا، 
وبالقرارات الدولية 

المتعلّقة بالقضية 
الفلسطينية

في السابع من أغسطس/ آب 1981، أرسل ملك األردن الراحل، الحسين بن طالل، رسالة طويلة إلى الرئيس األميركي، رونالد ريغان، 
يفنّد فيها ما جاء في خطبه من اّدعاءات تاريخية باطلة، ومن تفســير مغلــوط لقرارات األمم المتحدة، وانحياٍز كامٍل للرواية 

الصهيونية. فما عالقة األمس باليوم؟ وماذا تفيدنا قراءة هذه الرسالة اليوم مع وصول جو بايدن إلى البيت األبيض؟

)Getty( 1981/11/2 ريغان والملك حسين في البيت األبيض في واشنطن

موضوع  من  المتعاقبة  األميركية  اإلدارات  مواقف  كثيرًا  تختلف  لم 
االستيطان، واستخدمت لذلك ذرائع شتى، منها التفسير الخاطئ لقرار 
مجلس األمن 242، ومنها اعتبار أن هذا الموضوع يخضع للمفاوضات 
الرواية  إلى  االستناد  أو  لالستيطان،  األمنية  بالذرائع  القبول  أو  النهائية، 
التوراتية. ومنذ حرب 1967، استخدمت دومًا حّق النقض أمام أي قرار 
األيام  إال في  إلى وقفه. ولم تشّذ عن ذلك  أو يدعو  االستيطان  يدين 
الرئيس أوباما، حين امتنعت عن التصويت، وسمحت  األخيرة من والية 

بأن يمر قرار ضد االستيطان بأغلبية 14 صوتًا.

إدارات متعاقبة... موقف واحد
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ولــم  ُحـــــــّررت ســنــة 1918،  ــعـــرب  الـ أراضــــــي   
ّ
أن

 مـــن أصــحــابــهــا، 
ً
»تـــكـــن تــلــك األراضــــــي خــالــيــة

عها قوات الحلفاء على من تختار«، 
ّ
ى توز

ّ
حت

وهــي األراضـــي املمتدة إلــى الــشــرق، و»تشمل 
األردن،  نهر  شرقي  الواقعة  الداخلية  سورية 
املمتدة  الشرقية  لبنان  سلسلة  شــرقــي  وإلـــى 
»الفلسطينيني   

ّ
وإن حــلــب«.  إلـــى  الــعــقــبــة  مــن 

كـــانـــوا ُيـــعـــرفـــون بــهــذا االســـــم، ويــســتــخــدمــون 
جـــوازات سفر فلسطينية، وكــانــوا مسيحيني 
 هـــذا كــلــه يبدو 

ّ
 أن

ّ
وعــبــرانــيــني ومــســلــمــني. إال

مهمة،  وليست  واردٍة  غير  أمـــورًا  األيـــام  هــذه 
بكل أسف!«.

ويــكــشــف املــلــك عـــن املـــعـــاهـــدات الــســريــة الــتــي 
»ينبئنا  فيقول:  بينهم،  فيما  الحلفاء  عها 

ّ
وق

 املـــطـــامـــح الــســيــاســيــة لـــلـــروس 
ّ
ــأن ــ الـــتـــاريـــخ بــ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



الــســيــنــمــائــي عـــام 1992. ربما  فــي مـــشـــواره 
ســـيـــنـــدهـــش الـــبـــعـــض حــــني يـــســـمـــع أنـــتـــونـــي 
هــوبــكــنــز وهـــو يــتــحــدث بــتــواضــع شــديــد في 
على   ،

ً
أصـــا القليلة  التليفزيونية  حــواراتــه 

الـــرغـــم مـــن إنـــجـــازاتـــه الــــبــــارزة فـــي مـــشـــواره 
الــبــالــغ من  فــالــرجــل  السينمائي واملــســرحــي، 
يـــزال يعتبر نفسه  عــامــا، ال  الــيــوم 82  العمر 
 هــاويــا، لــم يــقــدم بعد مــا يحلم بــه من 

ً
ممثا

ــراود خــيــالــه. ــ تــ ــزال  ــ تـ أدوار وشــخــصــيــات ال 

أنــه في السنوات األخــيــرة فاجأ جمهوره  إال 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــشــغــفــه بــالــرســم 
البيانو،  على  والــعــزف  املوسيقي  والتأليف 
ــو مــا دفــعــه إلـــى إنــشــاء حــســابــه الــخــاص  وهـ
على تطبيق إنستغرام ليستعرض من خاله 
لوحاته الجديدة، كما أنشأ حسابا آخر على 
 
ً
ــاد طفا تطبيق تــيــك تـــوك الــشــهــيــر، كــأنــه عـ
مـــن جـــديـــد، يــرقــص ويــغــنــي ويـــاعـــب قطته، 
ــورة مـــغـــايـــرة عــن  ــ ــقـــدم صــ فــــي فـــيـــديـــوهـــات تـ

عماد فؤاد

ــتـــونـــي  أنـ أن  فـــــي  أحـــــــد  يــــشــــك  ال 
ــبــــر وأهــــم  ــد أكــ ــ هـــوبـــكـــنـــز هــــو أحــ
عرفتهم  الــذيــن  األحــيــاء  املمثلني 
السينما العاملية حتى يومنا هذا، ليس فقط 
بسبب الكاريزما السحرية التي يتمتع بها 
الرجل الويلزي أمام الكاميرا، والتي جعلت 
منه وحشا مخيفا يبتلع أي ممثل يشاركه 
املشاهد  عــني  عــن  الــكــادر، ويجعله يختفي 
ــتـــونـــي هــوبــكــنــز  فــــا يـــــرى ســـــوى عــيــنــي أنـ
األدوار  نوعية  بفضل  أيضا  بــل  املــؤثــرتــني، 
حياته،  طــوال  هوبكنز  قدمها  التي  املركبة 
ــقـــرن املـــاضـــي،  مــنــذ مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات الـ
حني بدأ يقدم أدوارًا صغيرة على املسارح 
اإلنكليزية، إلى أن التقطته السينما في أول 
عــام   The Lion in Winter فيلم  فــي  أدواره 
والــبــارزة  املهمة  أدواره  إلــى  1968، وصـــواًل 
اليوم من كاسيكيات  تعد  باتت  أفــام  في 
أهمها على اإلطاق  لعل  العاملية،  السينما 
هانيبال  البشر،  لحوم  آكــل  لــدور  تجسيده 
ــمـــان« عــام  لــيــكــتــر، فـــي فــيــلــم »صـــمـــت الـــحـ
1991، والـــذي نــال عنه أول جــائــزة أوسكار 

تشهد المسابقة 
الدولية عروضًا عالمية 

أولى لثالثة أفالم

سيعرض له فيلم 
The Father وقد أّدى 

فيه دورًا استثنائيًا

تضم لجنة التحكيم شكران 
مرتجى ومحمد حداقي 

وميساك باغبودريان

2223
منوعات

الشخصيات السينمائية التي ال تزال عالقة 
في أذهان املايني من محبيه حول العالم.

عزلة كورونا
بسبب خوفه من اإلصابة بفيروس كورونا، 
اضطر أنتوني هوبكنز مؤخرًا إلى رفض دور 
 ،Kenneth Branagh مهم في فيلم من بطولة
يــزال  ال  لكنه  لــديــه،  املفضلني  املمثلني  أحـــد 
يشعر بسعادة غامرة بعد ترشيحه لجائزة 

دوره  عــن  مساعد  ممثل  كأفضل  األوســكــار 
في فيلم The Two Popes للمخرج البرازيلي 
فرناندو ميريلس، كما ينتظر بشغف عرض 
ــذي قــامــت زوجــتــه  فــيــلــمــه الــجــديــد Elyse الــ
الثالثة، ستيا أرويايف، بإخراجه، واملنتظر 
عرضه في الرابع من ديسمبر/كانون األول 
املقبل. كما سيعرض له قريبا فيلم آخر هو 
دور  فيه  هوبكنز  يلعب  حيث   ،The Father
رجل يعاني من الخرف، وقد وصفت مجلة 
»عمل  بأنه  الفيلم   Vanity Fair فير  فانيتي 
بــقــدر مــا هو  رائـــع، تمثيله دقــيــق ومتطلب 
ــاذا احــتــل هوبكنز  مــقــنــع. يــذكــرنــا جميعا ملـ
هذه املكانة الرفيعة في التمثيل السينمائي 

لفترة طويلة«.
يعترف هوبكنز في حوار صحافي، نشرته 
العديد من الصحف الغربية مؤخرًا، أنه لم 
 لطيفا فــي شــبــابــه، ال، بــل كــان 

ً
يــكــن »رجــــا

الـــحـــوار مــزيــنــا بصور  ــاء  لئيما حــقــا«، وجــ
لــوحــاتــه ذات األلـــوان  هوبكنز وهـــو يــرســم 
الزاهية، التي بدأ يعرضها للبيع مؤخرًا في 
معرضني مختلفني في الس فيغاس، والتي 
وصــل سعر بعضها إلــى أكــثــر مــن 80 ألف 
دوالر، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز، 
والتي نقلت عنه أيضا قوله إنه تخلى عن 
مخاوفه التقليدية القديمة من الفشل، وبدأ 
يــســمــح ملـــواهـــبـــه املــوســيــقــيــة والــتــشــكــيــلــيــة 
بالخروج كما هي، وكان ذلك بفضل زوجته 
الثالثة الكولومبية املولد ستيا أرويايف، 
ذات الـــ 64 عــامــا، والــتــي حملت اســم ستيا 
على  منه، وشجعته  زواجــهــا  منذ  هوبكنز 
مــعــاودة املــواظــبــة على الــريــاضــة والتوسع 
فــي الــرســم وتــألــيــف املــقــطــوعــات املوسيقية 

الكاسيكية.
عبارة  بهوبكنز  الــخــاص  إنستغرام  حــســاب 
لــلــوحــاتــه ذات  عـــن مــعــرض تشكيلي ضــخــم 
األلـــــــوان الـــزاهـــيـــة، أغــلــبــهــا وجـــــوه يــرســمــهــا 
هوبكنز عــلــى حــد قــولــه »بــأســلــوب بــدائــي«، 
ــورًا لــــوجــــوه ذات مــامــح  ــ ــرى عـــبـــرهـــا صــ ــ ونــ
حادة مقترنة بتعليقات ملهمة من قبيل: »قل 
أعــظــم هــديــة يمكننا تقديمها  لــلــحــيــاة،  نــعــم 
ألنــفــســنــا«. صـــار الــرســم بــالــنــســبــة لهوبكنز 
خـــال عــزلــة كــورونــا األخــيــرة ولــعــا خالصا، 
مثله مثل القبعات والساعات األنيقة وتأليفه 

املقطوعات املوسيقية على البيانو.

طاقة عدم االنتماء
أصبح هوبكنز في عقده التاسع أكثر هدوءًا 
الــذي يقارن حياته  الحياة، هو  وإقبااًل على 
فيقول:  املــبــكــر  وشــبــابــه  طفولته  بــفــتــرة  اآلن 
 لـــم أكــــن ذكـــيـــا، بـــل كنت 

ً
»عــنــدمــا كــنــت طـــفـــا

ــة، وشــــعــــرت بــالــغــضــب  ــ ــدرسـ ــ مـــتـــأخـــرًا فــــي املـ
الــشــديــد واالرتـــبـــاك خـــال فــتــرة املــراهــقــة، لم 
أكــن أعــرف مــاذا أفعل، ولــم يكن لــدّي ذرة من 
األمل. ولكن على الرغم من تقاريري املدرسية 
الــكــارثــيــة، قــلــت ذات يـــوم لـــوالـــدي، الـــذي كــان 
يشجعني دائما: يوما ما سأريك ما يمكنني 
فــعــلــه. أتـــذكـــر ذلـــك اآلن جـــيـــدًا، لــقــد كـــان عيد 
الفصح عام 1955، وقلت ذلك باقتناع تام. في 
نهاية ذلك العام، حصلت على منحة دراسية 
للكلية امللكية الويلزية للموسيقى والدراما، 
وفي السنوات العشر التي تلت ذلــك، حدثت 
ما  أنني  أشــيــاء غيرت مجرى حياتي، حتى 
زلــت أتــســاءل كيف يمكن أن يحدث كــل هــذا، 
تــلــك الــلــحــظــة الــحــاســمــة مــع والــــدي كـــان لها 

عاقة كبيرة بهذا التغير«.
هير  ديفيد  اإلنكليزي  املسرحي  الكاتب  قــال 
ذات يوم إن هوبكنز كان »أكثر شخص قابلته 
شغفا بعمله كممثل«. وفي فيلم وثائقي آخر، 
قال هوبكنز شارحا تقمصه لشخصية امللك 
لير على املسرح البريطاني: »غضب امللك لير 
مثل البركان، غضبه يمزقه تماما، وكان لدي 

على الدوام الغضب ذاته بداخلي«.

إبراهيم علي

كان  اليوم،  وحتى  السبعينيات  بداية  منذ 
لــحــفــل انــتــخــاب مــلــكــة جــمــال لــبــنــان أبــعــاد 
اللبنانية  تجربة  أغنتها  وثقافية،  معنوية 
جورجينا رزق التي فــازت عام 1971 بلقب 
ــــون، وســــاهــــم الـــلـــقـــب فــي  ــكـ ــ مـــلـــكـــة جــــمــــال الـ
تشجيع وتفعيل الحدث السنوي النتخاب 

ملكة جمال لبنان.
حافظ تنظيم حفل ملكة جمال لبنان خال 
عــال،  اللبنانية على مستوى  الــحــرب  فــتــرة 
يكاد يوازي الفعاليات العاملية، وكان مللكة 
انتخابات  في  فعالة  مشاركة  لبنان  جمال 
مــلــكــة جــمــال الـــكـــون، لــكــن الـــصـــورة انقلبت 
اليوم؛ إذ أسست ملشهد يدعو إلى التساؤل 
حول مستقبل انتخابات ملكة جمال لبنان، 
خصوصا أن املشرفني على اللجنة الوطنية 
لــانــتــخــابــات تــغــيــروا، أو رحـــل عـــدد منهم، 
ــر مــرتــبــطــا بــــــوزارة الــســيــاحــة  ــ وأصـــبـــح األمـ
الـــتـــي تــضــع الـــشـــروط واملــعــايــيــر الــخــاصــة 
بهذه االنتخابات، أحيانا من دون دراسات 
باإلمكان توظيفها لصالح األعمال الخيرية 
واإلنسانية الخاصة بحاملة اللقب. في عام 
اللبنانية  الــحــســنــاء  انــتــخــاب  جـــرى   ،2018

املخرجة أن ترمم منزل األب القديم في القرية 
الــصــعــيــديــة الــبــعــيــدة، لــكــن رحــلــتــهــا تكشف 
الغطاء عن أسئلة مرعبة حول ذاتها والعالم.
الفيلم الــثــانــي مــن الــســعــوديــة بــعــنــوان »حــد 
ــار«، مــن إخــــراج عــبــد الــعــزيــز الــشــاحــي،  الـــطـ
وتدور أحداثه في بداية األلفية بالسعودية، 
حول قصة حب تطرح مجموعة من األسئلة 
عن مجتمع على وشــك أن يشهد حراكا غير 
مــســبــوق، بـــني شــــاب يــســتــعــد لــلــعــمــل ســيــافــا 
كـــوالـــده، وفــتــاة والــدتــهــا تــغــنــي فــي األفــــراح، 

وترفض أن تعتزل مهنتها.
العربية«  السينما  »آفــاق  ويــشــارك أيضا في 
الــفــيــلــم املــغــربــي »خــريــف الــتــفــاح«، للمخرج 

محمد مفتكر، في عرضه الدولي األول.
تــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم فـــي قــريــة مــغــربــيــة في 
ــاح فــي  ــفـ ــتـ ــار الـ ــجــ الــــجــــبــــال، حـــيـــث تــنــمــو أشــ
البيوت، فيما يــحــاول أحــد األطفال  ســاحــات 
أن يتعرف إلــى الــحــيــاة والــحــب واملـــوت عبر 
اجتياز األسئلة القاسية التي يطرحها عليه 

األب غريب األطوار.
ــقــــدم  ــم الــــــــعــــــــروض الــــــخــــــاصــــــة، يــ ــ ــــسـ وفـــــــــي قـ
املهرجان الفيلم اللبناني TV Society »عالم 
في  كريمونا،  روبير  إخــراج  من  التلفزيون«، 
عرضه العاملي األول، الــذي تــدور أحداثه في 
كــوالــيــس صــنــاعــة أحـــد بـــرامـــج الـــواقـــع الـــذي 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أعلن القائمون على الدورة الـ 42 من مهرجان 
القاهرة السينمائي عن األفام املقرر عرضها 
ألول  عَرض 

ُ
ت والتي  املختلفة،  املسابقات  في 
مرة عامليا، وبلغ عددها 16 فيلما.

مشاركة  للمهرجان  الدولية  املسابقة  تشهد 
ثاثة أفام في عروضها العاملية األولى، من 
بينها الفيلم الصيني Mo Er Dao Ga، إخراج 
ر  أول فيلم ُيصوَّ ُيــَعــّد  الــذي  ســاو جينلينج، 
في غابة مويرداوجا بإقليم منغوليا، وتدور 
الغابات  مــن قاطعي  أحــداثــه حــول مجموعة 
ــقــــرن املــــاضــــي، لــنــشــاهــد  فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــ
واإلبقاء  الطبيعة  على  الحفاظ  الــصــراع بني 

على حياتهم.
 ،The German Lesson هـــو  الـــثـــانـــي  الــفــيــلــم 
إنتاج بلغاريا وإخراج بافيل ج. فيسناكوف. 
ويــتــابــع الــفــيــلــم قــصــة نــيــقــوال، الـــذي يستعد 
للسفر إلى أملانيا ليعمل سائقا، ويحاول في 
أن يصلح عاقاته  يومه األخير في بلغاريا 

املتدهورة مع أغلب أفراد أسرته قبل السفر.
ــري »حــظــر  ــثــــالــــث، فـــهـــو املــــصــ أمـــــا الـــفـــيـــلـــم الــ
تــجــول« مــن إخــــراج أمــيــر رمــســيــس، وبطولة 
أمينة خليل. تــدور أحــداثــه فــي إحــدى ليالي 
الـــتـــجـــول  ــر  ــتــــرة حـــظـ فــ ــــال  خــــريــــف 2013 خــ
السجن بعد 20  مــن  تــخــرج  أم  بمصر، حــول 
سنة لتجد ابنتها الوحيدة في حالة قطيعة 
دون  معها  عاقتها  إصــاح  فتحاول  معها، 

التطرق إلى املاضي.
وفي مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك 
فــيــلــمــان فـــي عــرضــهــمــا الــعــاملــي األول، هــمــا: 
مــن   -  On the Fence املــــصــــري  الـــوثـــائـــقـــي 
إخــــراج نــســريــن الـــزيـــات، وتــحــاول مــن خاله 

بتنظيم  لــبــنــان،  رعــيــدي ملكة لجمال  مــايــا 
ملكة  وإشـــراف  اللبنانية،   MTV من محطة
جمال الواليات املتحدة األميركية السابقة، 
يملكها  بشركة  فقيه  استعانت  فقيه.  ريما 
زوجـــهـــا، واعــتــمــدت عــلــى اســتــثــمــار الــحــدث 

اللبناني معنويا وتجاريا لصالحها.
الواقع أن الحظ ابتسم لرعيدي بعد فوزها، 
بعد  املفترض  للتاج  تسليمها  فقبيل حفل 
عــام، بــدأت في لبنان انتفاضة 17 أكتوبر/

األوضــــــاع  وبـــســـبـــب   .2019 األول  تـــشـــريـــن 
الــطــارئــة واملـــظـــاهـــرات آنـــــذاك، تــقــرر تأجيل 
الــحــفــل، والــتــمــديــد مللكة جــمــال لــبــنــان سنة 
إضـــافـــيـــة، ريــثــمــا تـــهـــدأ األمــــــور ويــســتــعــيــد 

لبنان عافيته.
تـــحـــول حــفــل انـــتـــخـــاب مــلــكــة جـــمـــال لــبــنــان 
منذ سنوات إلى حرب علنية بني املحطات 
التلفزيونية التي تسعى إلى الكسب املالي 
مــن وراء الــحــدث، وبعد مــا يــقــارب العقدين 
مـــن تـــولـــي مــحــطــة LBCI لـــهـــذه الــفــعــالــيــة، 
ملــحــطــة  ــــق  ــــحـ الـ ــة  ــاحــ ــيــ الــــســ وزارة  ــــت  ــطـ ــ أعـ
يوقع  الـــذي  األمـــر  زميلتها،  ملنافسة   MTV
حالة  في  اللقب،  حاملة  وحتى  املتباريات، 
ضياع واضــح، لفقدان امللكة إلدارة األعمال 
بالدرجة األولى، فكل ما حصل في السنوات 
امللكة  بها  تقوم  رحلة  كــان مجرد  السابقة، 
ــى لــلــمــشــاركــة فـــي حفلي  ــ والــوصــيــفــة األولــ
انــتــخــاب مــلــكــة جــمــال الــكــون ومــلــكــة جمال 

العالم.
ــــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة لـــحـــامـــات  لـــيـــس فـ
لــقــب ملكة جــمــال لــبــنــان إنـــجـــازات باملعنى 
الحقيقي للكلمة، أو حتى، على األقل، البقاء 
في الضوء بعد إعان الفوز، وتسليم التاج 
في ما بعد. وربما تكون فاليري أبو شقرا 

التي حملت اللقب عام 2015 الوحيدة التي 
عرفها الناس بسبب دخولها عالم التمثيل، 
من خــال تبني شركة صــادق الصّباح لها 
فنيا، وتوظيفها في ثاثة مسلسات، خال 
فــتــرة وجـــيـــزة. مــن املــؤكــد أن عــالــم »املــيــديــا 

ــّد مــن فــكــرة انــتــخــابــات ملكات  الــبــديــلــة« حـ
الــجــمــال، خصوصا فــي ظــل تنامي املــواقــع 
الــذي  إنستغرام  ومنها  بــالــصــور،  الخاصة 
تــحــول إلـــى مــنــصــة مـــن عــــروض ال تقتصر 
عــلــى الــغــنــاء أو الــتــلــحــني، بـــل وصـــلـــت إلــى 

 ،Blogger أو  »الفاشينيستا«،  بـــ  ُيــعــرف  مــا 
والتي تسهل طريق الشهرة، من خال كثرة 
املتابعني، وتحقق عائدات مالية لجميات 
عالم  إلــى  للعبور  املناسبة  الفرصة  وجــدن 

الضوء.

يصطدم ببعض تقاليد املجتمع اللبناني ما 
يؤثر بمقدم البرنامج واملشاركني فيه.

وفــي عــرضــه الــدولــي األول، يــشــارك فــي قسم 
الـــعـــروض الــخــاصــة أيـــضـــا، الــفــيــلــم الــروســي 
الــحــصــار« A Siege Diary إخــراج  »يــومــيــات 
ــه في  ــداثـ ــه زايــتــســيــف، الــــذي تــــدور أحـ أنـــدريـ
أثــنــاء فــتــرة حــصــار لينينغراد إبـــان الــحــرب 

العاملية الثانية.
ويشهد قسم عروض منتصف الليل، العرض 
 Sideshow البريطاني  للفيلم  األول  الــعــاملــي 
»عــرض ثــانــوي« إخــراج آدم أولــدرويــد، الذي 
ــه عـــن ُمـــجـــِرَمـــني يـــدخـــان أحــد  ــداثــ تـــــدور أحــ
بــالــداخــل  يـــجـــدان  لــلــســرقــة، لكنهما  الــبــيــوت 

مفاجآت غير متوقعة.
وفي قسم البانوراما، يشارك الفيلم الصيني 
من  املـــيـــنـــاء«،  إلـــى  ــعـــودة  »الـ  Back to Wharf
ــراج لـــي زيــــاو فــيــنــج، فـــي عــرضــه الــدولــي  ــ إخـ
األول، الـــذي تـــدور أحــداثــه حـــول شـــاب يقرر 
العودة إلى مدينته بعد سنوات من ارتكابه 

جريمة، ويحاول التطهر من ماضيه.
مسابقة سينما الغد، أيضا، تحظى بمشاركة 
ثــاثــة أفــــام قــصــيــرة فــي عــروضــهــا العاملية 
 The Man Who األولــى، منها الفيلم املصري
بلع  الــــذي  »الـــرجـــل    Swallowed the Radio
الــراديــو«، إخــراج ياسر شفيعي، الــذي تدور 
أحـــداثـــه فـــي إطــــار كــومــيــدي عـــن رجـــل ابتلع 
ـــجـــرى لـــه عملية 

ُ
الــــراديــــو، وفـــي انــتــظــار أن ت

للتخلص منه.
ومـــن إنــتــاج تــونــس وفــرنــســا يــشــارك الفيلم 
»عــضــضــُت   I Bit My Tongue الــتــســجــيــلــي 
ــن إخـــــــراج نــيــنــا خـــــــادا، وخـــالـــه  ــانـــي« مــ ــسـ لـ
تــحــاول املــخــرجــة الــتــعــرف إلـــى مدينتها من 

خال البحث في اللغة.

ملكة جمال لبنان... اللقب لم يعد هدفًا؟»القاهرة السينمائي« يستعد بـ 16 فيلمًا
بسبب الظروف التي 

يعانيها لبنان، أعلن قبل 
أيام عن استمرار ملكة 

جمال لبنان 2018 بحملها 
للقب الملكة للسنة الثالثة

نور عويتي

يــنــتــقــد الــبــعــض بـــرامـــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع الــعــربــيــة 
املتخصصة بالبحث عن املواهب، وال يجدون فيها 
وعاملية،  أميركية  بــرامــج  عــن  مشوهة  نسخ  ســوى 
ويـــــــرددون دائـــمـــا أن بــنــاء اســتــديــوهــات مــشــابــهــة، 
واستعارة أسماء البرامج العاملية ذاتها، أمر ليس 
كافيا لنجاح برامج »آراب غات تالنت« و»ذا فويس« 
وغيرها. قد نتفق مع هذا الــرأي وقد نختلف معه؛ 
وال سيما أن هــذه البرامج ليست حكرًا على ثقافة 
النسخ منها  العديد من  وتــم تصنيع  دون غيرها، 
بلغات حية عديدة، وهي منتشرة في معظم أنحاء 
العالم. ولكن إن اتفقنا مع أنصار هذا الرأي، فيجب 
علينا أن نضيف: ليس هناك ما هو أسوأ من برامج 
العاملية،  البرامج  من  املستنسخة  العربية  املواهب 
ــة الـــتـــي تــعــرضــهــا  ســــوى بـــرامـــج املــــواهــــب الـــســـوريـ

القنوات التابعة للنظام السوري.
آخــر هــذه الــبــرامــج، هــو برنامج »ســيــريــان تالنت«، 
الــــذي بــــدأت قــنــاة »ســـمـــا« بــعــرضــه مـــؤخـــرًا كــبــديــل 
سوري محلي لبرنامج »آراب غات تالنت«. وينقسم 
الــبــرنــامــج ملــرحــلــتــني، األولــــى تــديــرهــا لجنة ثاثية 
مــكــونــة مـــن ثــاثــة مـــدرســـني مــعــتــمــديــن بــاملــعــهــديــن 
املــســرحــي واملــوســيــقــي، وهـــم: تــامــر الــعــربــيــد، الــذي 
شغل منصب عميد املعهد العالي للفنون املسرحية 
سابقا، ونغم معا، أستاذة في قسم الرقص، ونزيه 
أسعد، املدرس في املعهد املوسيقي. الحلقات األولى 

ــزال تـــعـــرض حــتــى الــــيــــوم، تـــوثـــق عمليه  ــ الـــتـــي ال تـ
اختيار هذه اللجنة للمواهب »األفضل«، وذلك يتم 
ــقــام عــلــى ســطــح أحـــد األبنية 

ُ
فــي جــلــســات غــريــبــة ت

فـــي دمـــشـــق، ال يــحــضــر فــيــه ســـوى أعـــضـــاء اللجنة 
الــذيــن يــجــلــســون مــواجــهــني شــاشــة كــبــيــرة تعرض 
الفيديوهات التي أرسلها املشاركون؛ ليستحضروا 
اتبعتها برامج تلفزيون  التي  بذلك أحد األساليب 
الواقع عامليا في الدول التي تفرض الحجر الصحي 
على مواطنيها؛ لكن الغريب في األمر أن سورية ال 

تفرض الحجر الصحي. 
وأما املرحلة الثانية، فتتضمن عروض أداء حي على 
ثاثية  لجنة  وبحضور  تالنت«،  »سيريان  مسرح 
مــخــتــلــفــة، تــضــم نــجــومــا مـــن الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 
إذ تـــتـــكـــون مــــن شــــكــــران مـــرتـــجـــى ومـــحـــمـــد حـــداقـــي 
ومــيــســاك بــاغــبــودريــان. وبحسب مــا تــم التصريح 
عنه في الحلقة األولى، فإن عدد الواصلني للمرحلة 
الــثــانــيــة يــتــجــاوز املــئــة مــشــتــرك، وفــعــلــيــا مــتــوســط 
يتراوح  حلقة  بكل  الثانية  للمرحلة  املنتقلني  عــدد 

بــني سبعة وعــشــرة أشــخــاص؛ مــا يعني أن حلقات 
ــى الــتــي بـــدت بــغــايــة الــســخــف واملــلــل  ــ املــرحــلــة األولـ

سيتجاوز عددها العشر حلقات بأقل تقدير.
وبــغــض الــنــظــر عــن آلــيــات التحكيم فــي الــبــرنــامــج، 
التلفزيون على حساب  قيمة نجوم  ترفع من  التي 
املدرسني املعتمدين في األكاديمية الفنية السورية 
األكثر عراقة؛ فإن البرنامج بدا قبل وصول نجومه 
الجمهور  يجذب  مــا  هناك  ليس  فعليا،  متواضعا. 
الســتــكــمــال الــبــرنــامــج حــتــى الـــوصـــول إلـــى املــرحــلــة 
الــثــانــيــة، فنحن ال نـــرى عــلــى الــشــاشــة ســـوى لجنة 
التحكيم التي لم تخلق أي نــوع من الــدرامــا في ما 
بــالــرأي على أي مــشــارك خال  بينها، ولــم تختلف 
الــحــلــقــات الـــثـــاث األولـــــــى، لــيــنــجــح جــمــيــع مـــن تم 
اخــتــيــارهــم بــاألصــوات الــثــاثــة، أو بــاإلجــمــاع، على 

غرار ما يحدث في كافة القطاعات السورية.
والضحكات  املــجــامــات  ويــتــبــادلــون  يجلسون  هــم 
دون مبرر، يــرددون املاحظات ذاتها، والتي تحدد 
للغاية؛  تافهة  بــأمــور  للمشاركني  قبولهم  معايير 
أنــه اخــتــار مشهدا من   تــم قبول ممثل ملجرد 

ً
فمثا

مــســرحــيــة لــتــشــيــخــوف، رغـــم اإلشـــــارة إلـــى تلعثمه 
الـــدائـــم بــالــكــام، فــي مــشــهــد مــصــور بــوقــت مسبق، 
كـــان مــن املــمــكــن إعــادتــه ليصل ملــســتــوى أفــضــل، لو 
ــك، تم  ــرار ذلــ كـــان مــقــدمــه يــمــتــلــك املــوهــبــة! وعــلــى غــ
قبول كــل مــن وقــف أثــنــاء أدائـــه ألغنية على مسرح 
وكل من استخدم آلة موسيقية، باستخدام املبررات 

السطحية ذاتها.

ألنني ما زلت هنا

)Getty( 2018 انُتخبت مايا رعيدي ملكًة لجمال لبنان في عام

ُتقام المرحلة 
األولى من 
البرنامج على 
أحد أسطحة 
منازل دمشق 
)رامي السيد/
فرانس برس(

)Imdb( »من فيلم »الدرس األلماني

)Getty/هوبكنز في أحد المعارض التي قّدم فيها لوحاته )جياكومو موريني

ليس أنتوني هوبكنز ممثًال بارعًا وحسب، وإنّما هو فنان تشكيلي وعازف بيانو أيضًا. الرجل ذو 
الـ 82 عامًا، له حساب على إنستغرام وتيك توك، يشاغب من خاللهما العالم

أنتوني هوبكنز

»سيريان تالنت«: باإلجماع

فنون وكوكتيل
مسار

برنامج

إضاءةمهرجان

بدأ هوبكنز كممثل 
مسرحي. وحين يُسأل: 
هل أنت نادم على ترك 
المسرح؟ يجيب: »ال«. 

يقولها بحزم: »شعرت 
فقط أنني ال أستطيع 

التعامل مع روتين المسرح، 
لم أستطع إدارة هذا 

الروتين وكانت مهاراتي 
االجتماعية ضعيفة. 

أعتقد أنني ال أنتمي إلى 
هذا العالم بعد اآلن، ثم 
تغيرت الظروف وذهبت 

إلى أميركا وقدمت 
فيلم »صمت الحمالن«، 
الذي غيّر مسار حياتي. 

وعندها قلت في نفسي: 
ربما يجب عليك االستمرار 

في فعل هذا«.

روتين المسرح

Friday 13 November 2020 Friday 13 November 2020
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ســعــادة مــؤّســس »الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
مبكر  وقــت  منذ   ،)1949  -1904( االجتماعي« 
يــرجــع إلـــى الــعــام 1943 فــي كــتــابــه »الــصــراع 
الفكري في األدب السوري«، ومثلها اعتراضه 
على استخدام الشاعر يوسف الخال ألساطير 

توراتية في مسرحية »هيروديا«. 
يمكن تلخيص هـــذا االتــجــاه بــعــبــارة واحـــدة 
ــراق املــــــــوروث الــــتــــوراتــــي ألرضـــيـــة  ــ ــتـ ــ هــــي »اخـ
ــتــنــا 

َ
الــثــقــافــة الــشــعــريــة«، وهـــو أخــطــر مــا أورث

إّيــاه هــذه املوجة، نظرًا الرتباط هــذا املــوروث 
بـــاإلحـــاالت الــصــهــيــونــيــة إلــيــه، ورؤيــتــهــا إلــى 
لــهــذا  الــصــهــيــونــيــة  الــصــيــاغــة   

ّ
الـــعـــالـــم. أي أن

لــم تتركه مــوروثــًا بريئًا على حاله،  املـــوروث 
العالم  إلــى  بل ربطته وقّيدته بمشروع رؤيــة 
، مع 

ً
يجعل الرمز التوراتي رمزًا كونيًا شامال

 تــبــعــات هـــذا الــشــمــول وآثـــــاره عــلــى ثقافة 
ّ

ــل كـ
شعب تخترق الصهيونية ثقافته وأرضه، بل 

وتمحو وجوده.
العرب  ــاد 

ّ
والــنــق الشعراء  التفات بعض   

ّ
ولــعــل

ــتـــوراة، بــتــأثــيــر تــتــلــُمــذهــم األعــمــى على  إلـــى الـ
مرويات أساتذة الشعر الغربي بكافة تياراته، 
وإدخال رموزها في النص الشعري، وقراءته 
بهذا  نية  نقديًا، ال يحمل ســوء  واستحسانه 
الــظــاهــرة  هـــذه  ر  تـــطـــوُّ أن   

ّ
إال ذاك،  أو  الــقــصــد 

وصل إلى مرحلة خطرة، مرحلة تغيير وجهة 
بخاصة  والفلسطيني  العربي  اإلنسان  رؤيــة 
إلـــى طــبــيــعــة صـــراعـــه مـــع الــصــهــيــونــيــة، وإلـــى 
إلى  وللعالم من حوله،  لنفسه  رؤيته  طبيعة 
الــخــرافــيــة حــول  املــعــتــقــدات الصهيونية  أخـــذ 
»الــــحــــق« و»الــــوعــــد« فـــي اســتــعــمــار فلسطني 
ــمــات 

ّ
املــســل مـــأخـــذ  مــتــاحــة  عــربــيــة  وأي أرض 

واملرتكزات الفكرية.
ــر اســـتـــخـــدام األســـاطـــيـــر واملــبــانــي  ــم يـــُعـــد أمــ لـ
البداية، مجّرد إشــارات  كــان في  الرمزية، كما 
 

َ
»اعــتــنــاق أصــبــح  بــل  تفسيرية،  إلـــى مرجعية 
تصّوٍر« للعالم من حولنا يشيع بهذا القدر أو 
ذاك في قصائد عدد من الشعراء من دون وعي 
ر، بل وحتى بمصدره  بمتضّمنات هذا التصوُّ

اد 
ّ
النق ف 

ّ
يتوق لم  املثال،  ومعناه. على سبيل 

صّور »شجارًا 
ُ
ت التي  التوراتية  الصورة  أمام 

مـــــع الـــــلـــــه« حـــــني شــــاهــــدهــــا بـــعـــضـــهـــم وملــــس 
شيوعها لــدى هــذا الشاعر أو ذاك من شعراء 
وتابعهم  »املقاومة«  لقب شعراء  لهم  خذوا 

ّ
ات

فيه جمهور عريض. 
 مثااًل واحــدًا من أمثلة عديدة 

ّ
وليس هذا إال

الشعراء في فهمهم  تترّدد في شعر  نجدها 
ــنـــاس مــــن حــولــهــم  ــالـ لــعــالقــتــهــم بـــالـــعـــالـــم وبـ
ــل إلــى 

ّ
ـــهـــا مـــّمـــا تــســل

ّ
ــيـــة، وكـــل ــهـ وبــــالــــذات اإللـ

ر تــــوراتــــي صــاغ  ثــقــافــتــهــم قـــادمـــًا مـــن تـــصـــوُّ
أســــطــــورة »الـــشـــعـــب املـــخـــتـــار«، األعـــلـــى فــوق 
ــالــــوجــــود عــلــى  ــاغ عـــالقـــتـــه بــ ــ ــ الـــجـــمـــيـــع، وصـ
ــّدد مــصــيــر  أســــــاس أنـــهـــا عـــالقـــة كـــونـــيـــة تــــحــ
ها، فمن أراد أن ينجو، لجأ إليها، 

ّ
البشرية كل

ومن أنكرها هلك. 
ــدخــل فــي وعي 

ُ
الــتــصــورات املستدخلة ت هــذه 

الــفــرد تـــزويـــرًا، وقـــد ال يلتفت أحـــد إلـــى وعــي 
 أن تعميمها عبر األعمال 

ّ
فــرد تم تــزويــره، إال

ًا، وإحاطتها 
ّ
اإلبداعية شعرًا ونقدًا ورواية وفن

بــكــم صـــاخـــب مـــن االحـــتـــفـــاالت واملــهــرجــانــات 
هو  ريــن،  املــزوِّ أصحابها  وتمجيد  الخطابية 

محمد األسعد

منذ زمن غير بعيد، ولعّدة سنوات، 
كانت للمبنى الرمزي، واألسطوري 
منه بخاّصة، سيطرة على مساحة 
وبلغت  ونــقــدًا.  شعرًا  العربي  الشعري  الفعل 
ــّدًا جــعــل مــن الــشــعــِر فــضــاًء  هـــذه الــســيــطــرة حــ
 أشــكــال 

ّ
ــل  كــ

ُ
ـــــردت فــيــه األســـاطـــيـــُر والــــرمــــوز

َ
ط

السياق  هــذا  وفــي  الواقعي.  اإلنساني  ل  التأمُّ
اكتسبت املباني الرمزية املعتمدة على مئات 
 واضحًا، 

ً
األساطير، وثنية وغير وثنية، ثقال

فها عــدد مــن الــشــعــراء الــعــرب الـــذي رأوا 
ّ
وتلق

الشعرية،  الحساسية  تحديث  من  نوعًا  فيها 
ى الزمن. 

ّ
يمنح قصائدهم عمقًا كونيًا يتخط

ــاٌه فـــــي هــــــذه الـــحـــركـــة  ــ ــجــ ــ ويـــلـــفـــت نـــظـــرنـــا اتــ
ــابـــت الـــوســـط  ــتـ الــشــبــيــهــة بـــالـــحـــّمـــى الـــتـــي انـ
الــشــعــري، وخـــاصـــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي من 
القرن املاضي، لم تحسن بعض وجهات نظر 
ره،  تدبُّ األساطير  استخدام  على  املعترضني 
الــذيــن تحّمسوا  الــشــعــراء  ولــم يستطع وعــي 
 
َ
لــتــوظــيــف األســــطــــورة فـــي قـــصـــائـــدهـــم، تــــارة
 »عـــالـــم الـــيـــوم يــخــلــو مـــن الــشــعــر«، 

َّ
بــحــّجــة أن

 1926( السياب  بــدر شاكر  الشاعر  كما ذهــب 
أنـــهـــا دلـــيـــل حـــداثـــة،  - 1964(، وتـــــارة بــحــّجــة 
كــمــا ذهــــب الـــنـــاقـــد يـــوســـف ســـامـــي الــيــوســف 
تاما  إدراكـــًا  إدراك مضمونه   ،)2013  -  1938(
وتبعاته، باستثناء ملحة صــدرت عن أنطون 

ممدوح عزام

لــــســــُت مـــــن أنـــــصـــــار املــــطــــابــــقــــة بـــــني املــــرجــــع 
واملسرح  الرواية  في  الفني  والعمل  الواقعي 
أن ينتقد  والــســيــنــمــا والــتــلــفــزيــون، وُيــمــكــن 
العمل من الداخل، من دون إجراء أي مطابقة 
حرفية، فال سكان حــارة »صح النوم« )وهو 
نتج وُعرض في الستينيات 

ُ
مسلسل شهير أ

الــســوري  التلفزيون  فــي  العشرين  الــقــرن  مــن 
عيد عرضه منذ أسبوعني( من سورية وال 

ُ
وأ

لة  ُهــم مــن أّي مكان آخــر، بــل مــن بقعة متخيَّ
ف، وهو 

ّ
، شاء املؤل

ً
لة فعال تمامًا، وهي متخيَّ

ل شخصية 
ّ
هنا نهاد قلعي الــذي سوف يمث

ة حيلتها 
ّ
ستشتهر في ما بعد بغبائها وقل

ــًا، أن يــســّمــيــهــا »صـــح  وطـــيـــبـــة قــلــبــهــا أيــــضــ
ــنــــوم«، وســــوف ُيــطــلــق عــلــى جــــزء آخــــَر من  الــ

املسلسل اسم »حارة كل مني إيدو إلو«.
 كــاتــب 

َّ
إذا تـــجـــاوزنـــا مــســألــة املـــطـــابـــقـــة، فـــــإن

املــســلــســل ومـــخـــرَجـــه، والــشــخــصــيــة الــبــطــلــة 
ــدور الـــرئـــيـــســـي فــــيــــه، وهـــو  ــ ــالـ ــ الــــتــــي تــــقــــوم بـ
دريــد لحام، أو غــّوار الطوشة، ينطلقون من 
 
َّ
أن اعتبار  على  قائم  وفلسفي  فكري  أســاس 
»البطل« هو املحتال عديم الشرف. البطل هو 
أي قيمة أخالقية  تــردعــه  الـــذي ال  الــشــخــص 
الخطط  تنفيذ  عــن  اجــتــمــاعــيــة  أو  فــكــريــة  أو 
ت بها جهود أهل الحارة، 

ّ
واملقالب التي يشت

الروحية  الصالت  ويــخــّرب  عاداتهم،  ويــدّمــر 
التي  تلك  أو  بينهم،  املــوجــودة  واالجتماعية 
املشاهدين  نــحــن  وعلينا  لبنائها.  يــســعــون 
املقالب  بتلك  ــســّر، 

ُ
ون نضحك  أو  نبتسم،  أن 

سم 
ّ
الذكية )وهي ليست ذكية أبدًا، بل إنها تت

املشاهدين  واستغباء  املوهبة  ة 
ّ
وقل بالغباء 

ــذهــا غــــــّوار الـــطـــوشـــة ضد 
ّ
أيـــضـــًا( الـــتـــي يــنــف

حسني البورظان، أو ضّد كل من يقترب من 
َور. حسني بأي صورة من الصُّ

وأّما الوجه الثاني لفكرة املسلسل، فهو يقوم 
هم، بال استثناء، من 

ّ
الــحــارة كل أهــل   

َّ
أن على 

صــاحــبــة الــفــنــدق )األوتـــيـــل( إلـــى الــعــامــل في 
الفندق، إلى بائع الخيار، إلى الفنان النحات، 
 من 

ٌ
إلــــى رئــيــس املــخــفــر والـــشـــرطـــي، جــمــاعــة

أساطير تخترق الرؤيا

مواقف هزلية ال يمكن 
استيعابها من الناحية 

األخالقية، إذ أنَّ رسالتها 
الضمنية تهدف إلى 

إقناع المشاِهد بعدم 
تأييد المغلوب أو 

التعاطف معه

لعّل التفات بعض الشعراء 
والنّقاد العرب إلى التوراة 

وإدخال رموزها في النص 
الشعري ال يحمل سوء 

ر هذه  نية، لكن تطوُّ
الظاهرة وصل إلى مرحلة 
تغيير وجهة رؤية اإلنسان 

العربي، والفلسطيني 
بخاصة، إلى طبيعة 

صراعه مع الصهيونية، 
وإلى رؤيته لنفسه وللعالم

خلف حاجز السخرية

سرديات توراتية في ضيافة الشعر العربي

رأى شعراء عرب 
مشكالت عصرهم عبر 

منظور القصص التوراتي

سكان حارة »صح النوم« 
ليسوا من سورية وال ُهم 

من أّي مكان آخر

تزوير للوعي الجماعي 
تحت حجج »فنية النص« 

و»إبداع« المبدع

اإلنسان  بين  الشجار  فكرة  كانت  إذا 
االتفاق  من  معناها  تستمد  ــه  واإلل
المزعوم بين اليهودي الذي أُعطي، 
»مختارًا«،  يكون  أن  األسطورة،  وفق 
وبين يهوه الملَزم بأن ال يتركه طعمة 
العربي  الشاعر  تبنّي  األشرار، فإن  لألغيار 
يبدو  الرؤيا  في  الخصوصية  لهذه 
فــكــاهــة ســــوداء خــشــنــة، ويــبــدو 
أو  الفلسطيني  بتجربة  إلــصــاقــهــا 
ع،  التوسُّ أردنــا  إذا  العربية  المقاومة 
شاذًا، ألنها مقاومة تجري لدحر مثل 

هذه األسطورة بالذات.

فكاهة سوداء خشنة

2425
ثقافة

إضاءة

فعالياتإطاللة

ما يحّولها إلى تزوير للوعي الجماعي تحت 
حجج »فنية النص« و»إبداع« املبدع.

في البداية، وقبل انفجار الصراع مع الحركة 
الــصــهــيــونــيــة، وأنـــــا أشــــــّدد عــلــى أن عــالقــتــنــا 
بــهــا عــالقــة صــراعــيــة بــاألمــس والــيــوم والــغــد، 
شــّكــل الــقــصــُص الــتــوراتــي املــنــظــوَر الـــذي رأى 
خالله شــاعــٌر مثل إلــيــاس أبــو شبكة )1903 - 

ــو الـــوصـــف  ــاء، وهــــــذا هــ ــيــ ــبــ ج، أو األغــ
ّ
الـــــســـــذ

ــّوار الـــطـــوشـــة أن  ــغــ الــحــقــيــقــي الـــــذي ُيــمــكــن لــ
حيرة  فــي  ويضعهم  بمقالبه،  منهم،  يسخر 
ــيـــا. والــــالفــــت أنـــنـــا ســوف  مـــن أمــــر هــــذه الـــدنـ
أن طبيبًا جّراحًا  الحلقات  إحــدى  في  نشهد 
شهيرًا قادمًا من البرازيل، يفتتح عيادة في 
 سذاجة وغباًء ودروشــة 

ّ
حي مجاور، ال يقل

الطوشة،  غــّوار  فيتمّكن  املجموعة،  بقية  عن 
ــيُّ الــــذي ال يــقــرأ وال يــكــتــب، مــن خــداعــه،  ــ ــ ّم

ُ
األ

أقـــاربـــه يــخــشــى العملية   أحـــد 
ّ
أن بـــأن يــزعــم 

صة في 
َّ

الجراحية، بينما تشي حالته، املشخ
الجراحة ضــروريــة،  أن  آخــر،  تقرير لشخص 
 
ّ
ــزائــــدة الــــدوديــــة. الــطــريــف أن الســتــئــصــال الــ
اقــتــراح غـــّوار بتخدير  الــجــّراح الشهير يقبل 
املريض في فنجان القهوة، وُيجري العملية 
لحسني البورظان من دون استشارته، ومن 

دون أن يكون مصابًا بأي أعراض.
وهكذا فنحن أمام هجائية تتستر بالضحك 
 املــجــتــمــع الـــــذي يـــكـــون حـــــارة »صــح 

ّ
مـــن كــــل

ــارة مــحــّمــلــة بــمــعــنــَيــني:  ــبــ ــوم«. )وهــــــي عــ ــ ــنـ ــ الـ
األّول أنها اسم محايد لحّي ما من األحياء، 
لني 

َّ
والثاني أنها تشير إلى الشماتة من املغف

رين(، 
ّ

الذين ينتبهون ملا يحدث حولهم متأخ
وهي مواقف هزلية ال يمكن استيعابها من 
 رسالتها الضمنية 

َّ
الناحية األخالقية، إذ أن

تهدف إلى إقناع املشاهد بعدم تأييد املغلوب 
هذا  وبــني  بينه  أو تضع  مــعــه،  التعاطف  أو 
والــســخــريــة، بحيث  الضحك  حــاجــز  املغلوب 
 ضّد »املجتمع الطّيب«.

َ
يناصر الفرَد املحتال

)روائي من سورية(

الفردية  1947(، مشكالت عصره، بل ومآسيه 
والــجــمــاعــيــة. وكـــانـــت هــــذه الــقــصــص مــرجــعــًا 
العالم من حوله. فاستلهم  تفسيريًا إلضــاءة 
قــصــة »ســــدوم وعـــمـــورة« ليقص علينا قصة 
مــوبــقــات الــعــصــر املــــادي الـــذي نعيشه حسب 
و»دليلة  »شمشون«  حكاية  ل 

َّ
مث

َ
وت اجتهاده، 

ــــني عــلــى الـــصـــراع بـــني عــالــم  ـ
َّ
» كــنــمــوذجــني دال

اإلرادة والحق وعالم الباطل والزوال.
الـــفـــردوس« تكون  »أفــاعــي  وتــكــاد مجموعته 
ر. بالطبع لم يكن  نموذجًا خالصًا لهذا التصوُّ
ر مــولــوَد املسيحية الــشــرقــيــة بل  هـــذا الــتــصــوُّ
مولود االختراق الصهيوني للتراث املسيحي 
بتوراة غريبة عنه بكل قيمه األخالقية، ومع 
 مـــرجـــعـــًا مـــنـــذ عـــهـــد مــا 

ً
ــنــــوة ــك أصـــبـــحـــت عــ ــ ذلـ

ُيــســّمــى عــصــر اإلصـــــالح فـــي الـــربـــع األول من 
الــقــرن الــســادس عــشــر. ويعتقد مـــروان فــارس 
في  صهيونيًا  فكريًا  غـــزوًا  هــنــاك   

ّ
أن  ،)1947(

ــــى وقـــت  الــــتــــراث املــســيــحــي يـــرجـــع أســــاســــًا إلـ
ــدم، إلــى »االلــتــبــاس التاريخي الـــذي أحــدث  أقـ
بني مسألتني غير متالزمتني؛ فقد تم اإليهام 
 
َّ
بأن الزمن  من  رة 

ّ
متأخ تاريخية  مراحل  عبر 

الن 
ّ
ــصــالن يمث

ّ
الـــتـــوراة واإلنــجــيــل كــتــابــان مــت

ــة »اآلداب« 
ّ
الــنــظــر« )مــجــل فــي   

ً
نهجًا مــتــكــامــال

الببيروتية، العدد 4-3، 1982(.
ع  التشبُّ لهذا  مثيل  لم يظهر  أبــو شبكة،  بعد 
ف مع 

ّ
كث

َ
 أن هذا االتجاه ت

ّ
إال بشكل جزئي، إال

فـــي خمسينيات  الــتــرجــمــة املــحــمــومــة  مــوجــة 
»إثــراء«  إلى  الدعوة  العشرين، وبتأثير  القرن 
األدب العربي باملوروث األسطوري بمختلف 
أنــواعــه، كتلك الــدعــوة الــتــي تــصــّدرت ترجمة 
ــريـــزر عــلــى يد  كـــتـــاب »أدونــــيــــس« لــجــيــمــس فـ
وبتأثير   .)1994  -  1920( إبراهيم جبرا  جبرا 
الـــتـــرجـــمـــات، ظـــهـــرت دعـــــــوات إلـــــى اســتــلــهــام 
»إبداعيا« يحتوي  التوراة بوصفها نموذجًا 
واملواقف  واألساطير  الحَكم  من  ذخيرة  على 
اإلنسانية. فبدأنا نقرأ بدءًا من الخمسينيات 
إشارات إلى التوراة، كأن ُيقّدم شاعر مثل أكرم 
الوتري مجموعته الشعرية، »الوتر الجاحد«، 

بسطرين من »نشيد اإلنشاد« التوراتي: 
)شاعر وروائي وناقد من فلسطني(

السادسة صح النوم من  بداية  يقام  اإلنساني،  النفسي  العالج  إلى  مدخل  عنوان  تحت 
والنصف من مساء اليوم نقاش ينّظمه »المعهد المغربي لعلم النفس العالجي«، 
عدم  على  يقوم  تيّار  وهو  اإلنساني،  النفسي  العالج  واقع  تدارس  فيه  ويجري 
الفصل بين مكّونات الذات البشرية من شعور والشعور وجسد وذاكرة وسلوكات.

النيل«  هرقل على خشبة مسرح »تياترو  اليوم، الكوميديا الغنائية  ُتعرض، مساء 
للكاتب  رضوان جالل، وهو مقتبس عن نص  إخراج  العمل من  اإلسكندرية.  في 
المسرحي اليوناني القديم يوريبيدس، وقد صّمم استعراضاته أحمد برعي الذي 
يستفيد في هذا العرض من الفيلم الكرتوني األميركي المقتبس من النص نفسه.

على خشبة مسرح »تياترو« في تونس العاصمة، تعرض بداية من 19 من تشرين 
الثاني/نوفمبر الجاري مسرحية عبور للمخرج التونسي المنصف زهروني، ويشاركه 
أداءها كل من سنية الهذيلي وأمينة بن دّوة. يطرح العمل مسألة االنتقال من 
االجتماعية، حيث  األعراف  الصدام مع  زاوية  أُخرى بعيدًا عن  إلى  هوية جندرية 

يتناولها من زوايا نفسية وفلسفية وميثولوجية.

باريس السنوات المجنونة عنوان جولة افتراضية تقيمها جمعية »باري زيغزاغ« 
الحربين في فرنسا مع صعود  بين  إلى مرحلة ما  الجولة  األحد. تعود  بعد غد 
تيارات فنية مثل السريالية والدادائية ومسرح العبث والتكعيبية، ومن بين المواقع 

التي تمرّ منها الجولة: مقهى السرياليين في مونبارناس، وبيت بيكاسو )اللوحة(.
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وقفة
عبد الرزاق بلعقروزمع

تقف هذه الزاوية 
مع شخصية ثقافية 

عربية في أسئلة سريعة 
حول انشغاالتها 

اإلبداعية وجديد 
إنتاجها وبعض ما توّد 

مشاطرته مع قرّائها

سطيف ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
تشغلني هواجس الثقافة اليوم. واليوم 
مني 

َّ
باملعنى الُعمراني ليس هو اليوم الز

املـــكـــرور والـــعـــائـــد؛ إذ يــعــنــي لــبــنــاٍت في 
أجل  مــن  ف 

َّ
املثق يبذله  واجــتــهــادًا  البناء 

ــام فــــي تـــكـــويـــن الــــوعــــي املـــعـــرفـــي  ــ ــهـ ــ اإلسـ
لـــإنـــســـان. ودومـــــــًا هـــواجـــســـي الــيــومــيــة 
األفكار من  بها  تنتقل  التي  الكيفية  هي 
مثالها إلى واقعها، ِمن عالم األفكار إلى 
العالم  من  االجتماعية،  املتخّيالت  عالم 
املعقول إلى العالم املحسوس، ومن أجل 
وبــحــرارة معرفية،  أشــتــغــل،  فإنني  هـــذا، 
التقاُبل  الــذي يرتفع به هــذا  على املنهج 
ثقافتنا  فــي  والــواقــع  الفكرة  بــني  العقيم 
العربية، فبدأت تلوح لي معالم في أهمية 
التربية الفكرية وبناء العقل على أسس 
ــت لـــي أيـــضـــا أهــمــيــة  فــكــريــة صــلــبــة، الحــ
االرتـــيـــاض عــلــى مــكــارم األخــــالق كشرط 
خول إلى حركة التاريخ...  حيوي ألجل الدُّ
حاليًا، ال تشغلني كثيرًا األحداث العابرة 
السياسي، تشغلني األمور  دى  الصَّ ذات 
ق بالحرية 

ّ
حّرك اإلنسان كي يتحق

ُ
التي ت

مفهوميًا وبالحرية واقعيًا.
الحيوية  ألننا حاليًا، فاقدون للحماسة 
الــتــاريــخ، بتنا كائنات  الــفــعــل فــي  ألجـــل 
ى وتــتــوالــد، مــن غير 

َّ
حــيــة تنمو وتــتــغــذ

إرادتنا هي مبدأ تشريعنا وال  أن تكون 
أثر لنا في العالم... هاجسي اليومي هو 
تــربــيــة الــتــفــكــيــر واالرتـــيـــاض عــلــى القيم 

األخالقية ودروب اآلالم نحو الحضارة.

■ مــا هــو آخـــر عــمــل صـــدر لــك ومـــا هــو عملك 
القادم؟

الت في  آخر عمل صدر لي هو كتاب »تأمُّ
مسائل فلسفية وفكرية حارقة« )2019(، 
ــه 

َ
ــل قــيــمــت ــاولـــت أن أعـــيـــد لــلــتــأمُّ وفـــيـــه حـ

ائد الفلسفي  ل في السَّ الحيوية، ألن التأمُّ
د، وبعد ثــورات  انحصر في النظر املــجــرَّ
املثالية،  املفاهيم  ضد  العلمية  العصور 
 مـــن قيمته 

ُّ
ــم الـــحـــط ـــل وتــ انــحــســر الـــتـــأمُّ

األزمـــات   
َّ
أن  

ّ
إال للعلم،  االنــتــصــار  بحجة 

الـــجـــديـــدة لـــإنـــســـان املـــعـــاصـــر ولــلــعــلــم، 
ل كقيمة  دفعت بالتفكير إلى إحياء التأمُّ
الفلسفي، فكان كتابي  الفكر  مركزية في 
ـــل فــــي الـــعـــديـــد مــن  تــمــريــنــًا لــفــعــل الـــتـــأمُّ
القضايا الحارقة، مثل قضايا املنهج في 
الــعــلــوم والــعــالقــات بــني الــعــلــوم، وأيــضــًا 

قيمة اإلنسان في ظل الثقافة السائلة. 
أّما كتابي املستقبلي فهو »روح الثقافة: 
مــتــى تــكــون الــثــقــافــة قـــــّوة«، وأحـــــاول من 
خالله إعادة بناء مقولة الثقافة، بوصفها 
نــشــاطــًا نــوعــيــًا لــإنــســان ولــيــســت مــجــّرد 
أســلــوب شــعــب مــا فــي نــمــط حــيــاتــه. كما 

ُيــراد  فدومًا  وبالتالي  الفكرية،  ورمــوزي 
لــي أن أكـــون تــابــعــًا... أريـــد أن أدخـــل إلــى 
الفلسفية  وبالجهود  بثقافتي  العاملية 
ــثـــوثـــة فــــي خـــصـــوصـــيـــتـــي الــثــقــافــيــة  ــبـ املـ
لنا من توسيع  بّد  والقيمية، وهكذا فال 
ـــظـــر نـــحـــو الــفــلــســفــات الــشــرقــيــة 

َّ
ــــق الـــن أفـ

ــارج دائـــرة  والــفــالســفــة الـــذيـــن يــقــعــون خــ
النمط الحضاري الغربي، وأريد أن أدفع 
بثقافتي إلى أفق العاملية، كي أحقق هذه 

التوليفة الجدلية املبدعة.

ّيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 
ُ
■ لو ق

ستختار؟
ــد لــكــانــت  ــديـ ــبــــدء مــــن جـ ــّيــــض لــــي الــ ــ

ُ
لــــو ق

نقطة االنــطــالق هــي االمــتــالء بــالــوجــدان 
الـــســـامـــي، وأيـــضـــًا تــحــويــل الــــقــــراءة إلــى 
ــم أولـــويـــاتـــي، ألن 

ّ
قــيــمــة الــقــَيــم ضــمــن ســل

الـــوجـــدان الــســامــي والـــقـــراءة املــتــواصــلــة، 
هـــي املــعــالــم الـــتـــي يــهــتــدي بــهــا اإلنـــســـان 
ــلــمــات الــوجــود، فــال شــك أنــنــا نأتي 

ُ
فــي ظ

ــلــون بــإجــابــات  إلــــى الـــعـــالـــم ونـــحـــن مــحــمَّ
نا 

ّ
أن ولــو  ذواتنا وكينونتنا،  جاهزة عن 

منا السؤال والقراءة والتفكير لكانت 
ّ
تعل

 وصالبة.
ً
اتنا الثقافية أكثر رصانة انتماء

الروحية  القيم  الثقافة على  أقمُت أسس 
 الثقافة التي 

ّ
الحافزة والرافعة، مؤّكدًا أن

ب املعاني الروحية هي ال ثقافة.  ال تتشرَّ
حـــاولـــُت، أيـــضـــًا، فـــي فــصــل مـــن فــصــولــه، 
اإلبانة عن دور الثقافة في ظل الجائحة 
ــاء، بــالــحــديــث عن  ــوبـ الــبــيــولــوجــيــة أي الـ
ــيــــوي وقـــيـــمـــتـــهـــا املـــعـــرفـــيـــة  دورهـــــــــا الــــحــ
واألخــالقــيــة، فقلُت إننا فــي ظــرف تتقّدم 
 
ّ
فيه قيمة األمانة على قيمة الحرية، وإن
دور الثقافة هو بث أخالق العناية التي 
تقوم على االستماع إلى انفعاالت الناس 
والجماعية  الــفــرديــة  همومهم  ومــرافــقــة 

ر. ورسم سبل للتجاوز والتحرُّ

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ــدًا، لــســُت راضـــيـــًا عـــن إنــتــاجــي، وإنــمــا  ــ أبـ
ــــني نـــعـــم وال، نــعــم  ــي بــــــــرزخ بـ ــ أعــــيــــش فـ
الفكري  ألنني في مسلك املعرفة والبناء 
ــم أصــل  ــانـــي، وال، ألنـــنـــي لـ لــلــعــقــل اإلنـــسـ
إلــــى الـــيـــقـــني، وبـــالـــتـــالـــي فـــأنـــا فـــي بـــرزخ 
يقني واألمــل، أقرأ وأجمع وأكتب 

ّ
بني الال

وأنشر وأتحاور وأشــارك في الفضاءات 
الظاهر  فــي  الثقافة  دور   

َّ
ألن اإلعــالمــيــة، 

الذي  البناء  هي  العمق  في  لكنها  قليل، 
إذا انــتــهــت مــســائــل املــعــرفــة والــســيــاســة، 
ــّددة  تــبــقــى الــثــقــافــة ورمــــوزهــــا هـــي املـــحـ

لكينونة الكائن.
أّمــا ملــاذا لست راضيًا، فإنني أعتبر أننا 

عبد الرزاق بلعقروز
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مــا زلــنــا فــي أمــس الــحــاجــة إلــى اكتشاف 
بـــؤر ثــقــافــيــة وتــفــلــســف آخـــر يــمــأ ربـــوع 
املــعــمــورة، فالعالم ليس لونًا واحـــدًا، بل 
ــّددة، ولــيــس  ــعـ ــتـ ــانـــات مـ ــكـ ــوان وإمـ ــ هـــو ألــ
 إمــكــانــًا من 

ّ
الــنــمــط املــعــرفــي الــغــربــي إال

 الــثــقــافــة 
ّ
اإلمــــكــــانــــات... لــســت راضـــيـــًا ألن

ــعــــرف ثــقــافــتــي  ــة املـــهـــيـــمـــنـــة ال تــ ــيـ ــاملـ ــعـ الـ



سينما

نديم جرجوره

 ،2019( بـــــيـــــروت«  ـ  »بــــروكــــســــل 
لــثــيــبــو  دقـــــيـــــقـــــة(،   27 ــا،  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ
ولفارت، يجمع في نّصه تداعيات 
 ،)1990 ـ   1975( اللبنانية  األهــلــيــة  الــحــرب 
املــســتــمــّرة فــي تــأثــيــراٍت مــبــاشــرة ومتنّوعة 
وأساليب  بوسائل  كثيرين  لبنانيني  على 
وتصّرفات جّمة، وراهــٍن متوتر ومضطرب 
قيم في 

ُ
ت عانيه جماعات مختلفة 

ُ
ت ِلق، 

ْ
وُمق

ها غير 
ّ
ما ُيشبه العزلة الجغرافية، تبدو كأن

معنية بحضور سلطة غارقة في مصالحها 
وهواجسها وأعمالها غير املهتّمة بناسها، 
وبعض ناسها ينعزلون جغرافيًا، فيكونون 

أسياد نفوسهم وبيئاتهم الضّيقة.
التكثيف الدرامي لحكاية زياد )رضا فّواز( 
ــٍش يـــومـــي فــــي ريــــٍف  ــيـ يــعــكــس تــفــاصــيــل عـ
قريته  إلــى  عودته  عزلته.  في  كثيرًا  ينغلق 
تهدف إلى زيارة أمٍّ )عايدة صبرا( وشقيٍق 
ه سُيصبح أبًا 

ّ
)إيلي نجيم(، إلخبارهما بأن

فــي وقـــٍت قــريــٍب، وإلـــى اطمئناٍن على حالٍة 
 

ٌ
غير سليمة تتخّبط فيها أٌم أرملة، وشقيق
 
ّ
يغرق، أكثر فأكثر، في خــراِب بلٍد، يبدو أن
)الخراب(  والشقيق( منه  )البلد  خروجهما 

شبه مستحيل.
ـــي )نـــجـــيـــم( مــنــهــمــك فـــي تـــأمـــني حــمــايــة  رامــ

»داعـــش«  فعناصر  الــريــفــيــة،  لبلدته  ذاتــيــة 
ــحـــــــاء مــــحــــيــــطــــة بــــهــــا،  ــي أنـــــ ــــرون فـــــ ــــشـ ــتـ ــ ــنـ ــ مـ
 الــحــدود الــجــغــرافــيــة بني 

ّ
بــاإلضــافــة إلـــى أن

 
ٌ
ــة، فــي مــواقــع كــهــذه، واهــيــة لــبــنــان وســـوريـ
البلد املجاور،  للغاية، والحرب مندلعة في 
ون 

ّ
والــهــاربــون منها يــريــدون خــاصــًا يظن

ه موجوٌد في الجوار. وفرة املعطيات غير 
ّ
أن

مــن ســرد حكاية  السينمائي  الــنــّص  مانعٍة 
ــراٍد  ــاد، ومــعــهــا/ عــبــرهــا حــكــايــة بــلــٍد وأفــ زيــ
ــى. الــوحــش ـ املــصــنــوع في 

ّ
وانـــهـــيـــارات شــت

 
ّ

حرٍب أهلية غير منتهية، ُيبلوره سلٌم هش
الحرب  تلك  إلــى حــّد بعيد،  ُيشبه،  وناقص 
وروٍح،  ذاٍت  فــــي  يــخــتــبــئ  ـ  املــنــتــهــيــة  غـــيـــر 
كاختباء تفكيٍر متوارٍث لن تستأصله غربة 
ــمـــاط عــيــٍش وتفكير  وعـــاقـــات جـــديـــدة وأنـ

مختلفة.
تــفــســيــرات كــهــذه لـــن تــحــول دون ُمــشــاهــدٍة 
في  شارك 

ُ
امل بيروت«،  ـ  »بروكسل  لـ مطلوبة 

ـ 10  الـــ4 )31 أكتوبر/ تشرين األول  الـــدورة 
»مهرجان  نوفمبر/ تشرين الثاني 2020( لـ
مشاركته  )بــعــد  كــنــدا«  فــي  اللبناني  الفيلم 
فــي مــهــرجــانــات عــــّدة، مــنــذ انــتــهــاء إنــتــاجــه 
عة 

ّ
قــبــل أشــهــٍر مـــديـــدة(. الـــزيـــارة غــيــر املتوق

)أو هكذا توحي الــبــدايــة( لــزيــاد دعــوة إلى 
بلٍد،  ل جــزءًا من وقائع  شكِّ

ُ
ت اخــتــراق عوالم 

ـ   قيامته من مــوٍت دائــم. االنغاق 
ٌ
مرفوضة

بحّجة الحماية الذاتية من أغراب وأصوليني 
ـ سمة محلية يتأّصل حضورها، يومًا تلو 
آخـــــر، فـــي وجــــــدان أفـــــــراٍد وعـــقـــِل جــمــاعــات. 
ـ بما ُيفترض بها  ، فالسلطة  الساح عــاديٌّ
 في خرابها 

ٌ
 تكونه كدولة في وطن ـ غائبة

ْ
أن

الــســيــنــمــائــي  الـــنـــص   
ّ

 يــنــفــض
ْ
املــــــــدّوي، وإن

يوسف(  وسمير  ولــفــارت  ثيبو  )سيناريو 
ــضــافــة 

ُ
عــن قـــول هـــذا، فــاملــســار الــحــكــائــّي، امل

إليه مسالك أناس وحركاتهم ونظرتهم إلى 
به  املنطوق   بقول غير 

ٌ
حــالــٍة ومــنــاٍخ، كفيل

مباشرة.
ــّدة فــي عــائــلــة زيــــاد. األم أرمــلــة،  املــصــائــب عـ
 بــمــواجــهــة 

ٌ
ـــقـــيـــم مــعــهــا مـــشـــغـــول

ُ
وابـــنـــهـــا امل

ــًا عــســكــريــًا، ويــحــمــل  ــ »أعــــــــداء«، فــيــرتــدي زّيـ
ســاحــًا مــع رفـــاق ســـاح. زمــن »داعــــش« في 
عن  تفصله   

ْ
وإن  ،)2017( جــدًا  قــريــٌب  لبنان 

الــنــهــايــة املـــزعـــومـــة لــلــحــرب األهــلــيــة أعــــواٌم 
 في عيٍش يومي في 

ٌ
أطول. االرتباك حاصل

بلدة ريفية، كما في نفِس أمٍّ وذاِت ابٍن غير 
ــر، كــمــا يوحي  ــني أحــدهــمــا مــع اآلخــ

َ
مــتــواِفــق

باٍت 
ّ
السرد الحكائّي، النشغاِل االبن بمتطل

ــارج الــعــائــلــة، ولــقــلــِق األم عــلــى اضــطــراب  خـ
الـــعـــائـــلـــة بـــداخـــلـــهـــا. الــــوحــــش يــــخــــرج، ذات 
لحظة، من داخل زياد، رغم انكفائه السابق 
ع 

َ
 خارج ُيمن

ّ
 عنٍف، فالعائلة أهّم، وكل

ّ
عن كل

 من 
ٌ

 زيـــاد منبثق
َ

 عــنــف
ّ
مــن املـــّس بــهــا. أْم أن

ضغٍط وثقٍل وتساؤالت غير مالكٍة إجاباٍت 
واضحة، يحملها ويعيشها في غربته؟

ــول رامــــــــي لـــزيـــاد  ــقــ ــل«، يــ ــيــ ــرحــ ــالــ ــَك بــ ــيــ ــلــ »عــ
)بــالــعــامــّيــة الــلــبــنــانــيــة( أثــنــاء إيــصــالــه إلــى 
لوصوله.  التالي  اليوم  فجر  القرية،  مدخل 
نــظــرة األم إلـــى ولــديــهــا فـــي تــلــك الــســيــارة، 
ــزيــد الــقــلــق قلقًا، 

ُ
األشــبــه بــآلــيــة عــســكــريــة، ت

ـــظـــهـــره الـــنـــظـــرة مــن 
ُ
ــا ت واأللــــــــم أملــــــًا، رغـــــم مــ

دهــشــٍة أو عـــدم تــصــديــق أو انــعــدام فــهــم ما 
يحصل. تفسير املشهد األخير غير مناقٍض 
 تــوضــيــح. أداء 

ّ
ــل ـــشـــاهـــدة مـــتـــحـــّررة مـــن كــ

ُ
مل

 بإثارة 
ٌ

عايدة صبرا، في لقطاٍت قليلة، كفيل
ــشــاهــدة. صمتها أقــســى، 

ُ
بــعــض مــتــٍع مــن امل

واالرتباك الحاّد في ذات رامي يمنحه إيلي 
نجيم، بتمثيله، غليانًا يتوافق وقلق شاٍب 
يــريــد إجـــابـــات عــن أســئــلــة هــجــرة وخــاص 
وهروب وبقاء وتواصل وعزلة. متاهة زياد 
عــودة مفعمة بفصٍل جديٍد في حياته  بني 
)تحّوله إلى أٍب( وواقٍع غير متبّدل في بلٍد، 

ــارًا، تنكشف في  يـــزداد انــهــيــارًا ومــوتــًا ودمــ
ــّواز بساسة  ــ ــادئ يـــؤّديـــه رضـــا فـ تـــحـــّول هــ

وواقعية.
 ينتقل الوقُت سريعًا من نهاٍر إلى ليٍل 

ْ
وإذ

)مديرة  فالتصوير  جــديــد،  فجٍر  انبثاق  ثــم 
مونتاج صــورة:  ــَراّيــون،  ْب فيونا  التصوير: 
 فــي كشف مناخ 

ٌ
ــل

ّ
ــَيــان( مــتــوغ فرجيني مــسِّ

ألـــــواٍن  بــاعــتــمــاد  ــا،  ــ ــرادهـ ــ أفـ الــبــيــئــة وذوات 
تتاءم وصفاء صيٍف ريفّي، قبل حلول ليٍل 
ها تختفي فيه. هذا 

ّ
كل املامح  دامــٍس تكاد 

)هندسة  للصوت  سلٍس   
ٌ

واشتغال يترافق 
الــصــوت: ِســدريــك كــايــان، مــيــكــســاج: ماثيو 
كوكس(، يلتقط نبض املكان وأنفاس الروح 

وارتباكات الحالة.
قّصة واقعية مكتوبة بساسة وهدوء، رغم 
 ارتــبــاك وضــيــاع وفــوضــى وانــشــقــاقــات، 

ّ
كــل

في بلٍد منذور لخراٍب مدوٍّ ودائــم، وألناٍس 
ــرٍب غــيــر منتهية،  مــشــحــونــني بــالــتــبــاس حــ
ــٍن مفتوٍح على احــتــمــاالت غير  وقــســوة راهـ

عة، فرديًا وجماعيًا.
ّ
متوق

»بروكسل ـ بيروت«: لماذا العودة وإلى أين؟ )الملف الصحافي للفيلم(
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أناٌس مشحونون 
بالتباس حرٍب غير منتهية 

وقسوة راهٍن

كتابة تلتزم لغة 
عربية صحيحة بقواعدها 

وصرفها ونحوها

ــدًا،  ــــاٌد ســيــنــمــائــيــون عـــــــرٌب، قــلــيــلــون جــ
ّ
نــــق

ــاء األجــنــبــيــة  ــمـ ُيــــصــــّرون عــلــى تــرجــمــة األسـ
بلغتها  لفظها  بحسب  العربية  اللغة  إلــى 
ــه يــنــســجــم  ــ ــقــــولــــون بـ األصــــلــــيــــة. إصــــــــــراٌر يــ
مـــع تــقــنــيــات الــعــصــر، أو لــســهــولــة املــعــرفــة، 
اٍت مع  فاملهرجانات السينمائية تتيح لقاء
بعض عــارفــي تلك الــلــغــات، والــســؤال مفيٌد 
وضروري، فالغلبة في اللغة العربية لنبرة 
الفرنسية،  باللغة  غالبًا  طيح 

ُ
ت إنكليزية، 

لغة  ــتــقــن 
ُ
ت عــــّدة  عــربــيــة   مجتمعات 

ّ
أن رغـــم 

.
ّ

موليير، أو تعرفها على األقل
الترجمة أساسية في  هذا تساؤل مطروح. 
ــطــق الــســلــيــم مــطــلــوٌب 

ُ
حــيــاة الــشــعــوب، والــن

 عـــامـــلـــني فــي 
ّ
 فــــي أن

ٌ
ــامــــن غـــالـــبـــًا. املــــــــأزق كــ

الـــصـــحـــافـــة واإلعــــــــام الـــعـــربـــيـــني، ُيــقــيــمــون 
زمنًا في باد االغتراب )أبرزها دول ناطقة 
اإلنكليزية(،  أو  الفرنسية  اللغتني  بــإحــدى 
ُيــخــطــئــون فـــي كــتــابــة أســـمـــاء وفــقــًا لكيفية 

ــطــقــهــا بـــإحـــدى تــلــك الــلــغــتــني، ُهــــم الــذيــن 
ُ
ن

في  املــديــدة  إتقانها إلقامتهم  بهم  ُيفترض 
 اإلقامة بحّد 

ّ
بلدان هذه اللغة أو تلك، مع أن

فــي بادهم  ُمقيمني   
ّ
مــهــّمــة، ألن ذاتــهــا غير 

العربية ُيتقنون اللغة أيضًا، فهذا عائٌد إلى 
اجتهاد ومتابعة وتساؤالت، ولحبِّ معرفٍة 

اع.
ّ
واط

 
ٌ
الترجمة عائدة اإلنكليزية في  النبرة  غلبة 
إلـــى ســطــوة تــلــك الــلــغــة عــلــى حــســاب لغات 
 الزمن الراهن 

ّ
أخرى، بما فيها الفرنسية. لكن

ــتــــاح بــــني شـــعـــوٍب  ــفــ  تـــمـــامـــًا، واالنــ
ٌ

مــخــتــلــف
ــادٌر عــلــى توضيح  ــ وحـــضـــارات وثــقــافــات قـ
مسائل عالقة كــهــذه، مــا يـــؤّدي إلــى ترجمة 
أسلم ألسماء عاملني في صناعة السينما، 
اٍب 

ّ
أو ألدباء وفنانني وعلماء وباحثني وكت

أكثر  املــــأزق  ى 
ّ
وســيــاســيــني وغــيــرهــم. يتجل

آبهني  كثيرين غير   
ّ
أن يــبــدو   

ْ
إذ مــصــر،  فــي 

بكتابة صحيحة ألسماء أجنبية، معتبرين 
بــالــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة، كلغة   »مــعــرفــتــهــم« 

ّ
أن

أي  من  ترجماتهم  بتحصني   
ٌ
كفيلة عاملية، 

اعتمادهم نبرة  خطأ. هــذا يظهر كثيرًا في 
إنكليزية )أو »أنغلوساكسونية«، كما يقول 
فــإذا بأسماء  البعض( في ترجمة األسماء، 
ها العربّية بلكنة 

ُ
ق كتابت

َ
نط

ُ
 ت

ً
فرنسية مثا

إنكليزية.
أيكون السؤال مهّمًا إلى هذه الدرجة؟

اد سينمائيون عرب، قليلون جدًا، ُيقّرون 
ّ
نق

 شـــيء يــرتــبــط بــالــســيــنــمــا. هــذا 
ّ

ــل بــأهــمــيــة كـ
صــحــيــح. االنـــفـــتـــاح والــتــقــنــيــات دافــــــٌع إلــى 
ــّي،  ــلـ ــطــقــهــا األصـ

ُ
تــرجــمــة األســــمــــاء وفـــقـــًا لــن

 يتمّكن 
ْ
وهذا غير مستحيل وغير صعٍب، إن

كاتب مقالة من بلوغ األصل لسؤاله، أو من 
ســؤال عــارٍف يتمّكن من بلوغ األصــل؛ وإال 
 
ْ
َداول، وإن

َ
ت

ُ
فما عليه سوى االعتماد على امل

ــَداول فضائحيًا أحيانًا، خصوصًا 
َ
ــت

ُ
امل يكن 

 اللغتني اإلنكليزية والفرنسية شائعتان 
ّ
أن

ــلــــداٍن عـــربـــيـــة، تــعــتــمــد إحـــدى  لــلــغــايــة فـــي بــ
.

ّ
اللغتني على األقل

أيكون السؤال مهّمًا إلى هذه الدرجة؟
يصعب حسم املسألة. كتابة األسماء باللغة 
 أي خطأ 

ّ
ــة، لكن

ّ
ب معرفة ودق

ّ
العربية تتطل

ــّم: الفيلم  ــر عــلــى مــا هــو أهــ
ّ
فــي ذلـــك لــن يــؤث

وصناعته، والسينما وتأّماتها، وهواجس 
ه ُيفترض 

ّ
صانعي األفام وأسئلتهم. كما أن

ـــر عــلــى فــحــوى املـــقـــالـــة، وكيفية 
ّ
بـــه أال يـــؤث

 صحيحة، 
ً
كــتــابــتــهــا، ومــــدى الــتــزامــهــا لــغــة

وأســلــوبــًا ســلــيــمــًا، وتـــحـــّررًا مــطــلــقــًا مـــن أّي 
اللغة وصــرفــهــا ونحوها،  قــواعــد  فــي  خطأ 

 تكن املقالة صحافية ال أكثر.
ْ
وإن

نديم...

أسئلة الترجمة في زمن االنفتاح

فيلٌم قصيرٌ يروي حكاية 
عودة إلى بلٍد منهك 
بالخراب، ويقرأ وقائع 

العيش في فوضى 
اليومّي واالنفعالي 

واالجتماعي، في لحظة 
انهيارات كثيرة

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان القاهرة السينمائي 
قامة بني 

ُ
الدولي« عن أبرز أفالم الدورة الـ42، امل

2 و10 ديسمبر/ كانون األول 2020، في الئحة 
حة إلضافات الحقة. وبحسب محمد 

ّ
ُمرش

حفظي، رئيس املهرجان، فإّن األفالم املختارة 
عرض للمرة األولى في القاهرة. وذكر بيان 

ُ
ست

شارك في املسابقة 
ُ
اإلدارة أّن 3 أفالم منها ت

الدولية: الصيني »مويرداوغا« لساو غينلينغ 
)عن قاطعي أشجار الغابات في ثمانينيات 

القرن الـ20، وصراع املحافطة على الطبيعة 
والبقاء على قيد الحياة(؛ و»دروس أملانية« لبافل 

ج. فيسناكوف )استعداد نيكوال للسفر إلى 
 في يومه 

ً
أملانيا للعمل سائق سيارة، محاوال

األخير في بلغاريا إصالح عالقاته املتدهورة مع 
أغلب أفراد عائلته(؛ و»حظر تجّول« للمصري 

أمير رمسيس )إحدى ليالي خريف 2013، 
م تخرج 

ُ
أثناء فترة حظر التجّول في القاهرة، وأ

من السجن بعد تمضيتها فيه 20 عامًا، لكن 

قاطعها، فتجهد في إصالح 
ُ
ابنتها الوحيدة ت

األمور بينهما(. في »مسابقة آفاق السينما 
العربية«، هناك 3 أفالم: وثائقي مصري بعنوان 
م« لنسرين الزيات )ترميم املنزل القديم 

ِّ
»ع السل

لألب في قريته في الصعيد، والرحلة تكشف 
أسئلة مرعبة عن ذات املخرجة والعالم(؛ والثاني 

سعودي بعنوان »حد الطار« لعبد العزيز 
الشالحي )بداية األلفية، وقّصة حّب، وأسئلة عن 
مجتمع سيشهد حراكًا غير مسبوق(؛ واملغربي 

»خريف التفاح« ملحمد مفتكر )قرية مغربية في 
الجبال، تنمو فيها أشجار التفاح في ساحات 

املنازل، وصبي يتعّرف على الحياة والحّب 
واملوت عبر إجابته على أسئلة قاسية يطرحها 

عليه أب غريب األطوار(. 
في قسم »العروض الخاصة«، ُيعرض الفيلم 

اللبناني TV SocieTy لروبير كريمونا 
)كواليس صناعة برنامج تلفزيون الواقع، 

واالصطدام بتقاليد املجتمع اللبناني(؛ والفيلم 

الروسي »يوميات الحصار« ألندريه زايتسيف 
)حصار ليننغراد أثناء الحرب العاملية الثانية(. 

بينما ُيعرض في »قسم عروض منتصف 
الليل« الفيلم البريطاني SideShow آلدم 

أولدرويد )يدخل مجرمان بيتًا لسرقته، 
صادفهما مفاجآت عّدة(. وفي »بانوراما«، 

ُ
فت

هناك »العودة إلى امليناء« للصيني لي زياو فينغ 
)شاب يعود إلى مدينته بعد غياب أعوام عّدة 
 التطّهر من ماضيه(.

ً
الرتكابه جريمة، محاوال

تكثيف درامي 
وأداء واقعي

من بروكسل إلى بيروت

ميشائيل هانيكه أو مايكل هانيكي؟ )يوتيوب(

ــون ويــلــز جعلتني  »املــواطــن كــايــن« ألورســ ـــ ُمــشــاهــدتــي األولــــى ل
أشعر باستيعاٍب حقيقي وبصدمة ساحقة. شعرُت في آٍن واحد 
أيضًا  هناك  وإيجازه.  وشّدته  وبكثافته  وكالسيكيته،  بحداثته 
نت من 

ّ
: »لو لم أكن ثريًا إلى هذا الحّد، لتمك

ً
 كثيرة فيه. مثال

ٌ
أقوال

 عظيمًا«. حتى وإْن كنَت تبلغ حينها 12 عامًا 
ً
أْن أصبح رجــال

ك ستقول في ذاتك: »واو، هذا جيٌد للغاية«.
ّ
فقط، فإن

ديفيد فينشر

لدّي قصص كثيرة تخّيلتها منذ سنني. في فترة العزلة املنزلية 
ــــي كــتــبــُت ســيــنــاريــوهــني اثــنــني 

ّ
هــــذه، تــبــلــورت أمـــــوٌر كــثــيــرة، ألن

ي بأن يحصل أحد 
ّ
جديدين. اآلن، ال أملك شيئًا آخر سوى التمن

العودة  مــن  ن 
ّ
أتمك كــي  الكافي،  التمويل  على  املشروعني  هذين 

سريعًا إلى وراء الكاميرا.
فيغو مورتنسن

كــارس،  لغلن كني وجــون  oVer The Moon فيلم تحريك 
بـــأصـــوات ســـانـــدرا أو )الــــصــــورة( وكــــن يـــونـــغ وكــيــمــيــكــو غــلــن: 
على  السّن  فتاة صغيرة  ض  تحرِّ »تشانج«  الصينية  األسطورة 
عوالم  فتكتشف  أســطــوريــة،  إلهة  عــن  للبحث  القمر،  إلــى  السفر 
 .

ً
قبال بها  تعرف  لــم  غريبة  مخلوقات  وتلتقي  أبـــدًا،  تتخّيلها  لــم 

 
ْ
 من فضول املعرفة، لكّن الحزن يرافقها، إذ

ٌ
رحلة الفتاة منطلقة

ها ترغب في معرفة مصير والدها، العالق في مكاٍن ما في ذاك 
ّ
إن

الفضاء الفسيح.

cheMical hearTS لريتشارد تاّن، تمثيل ِليِلي راينهارت 
)الصورة( وأوسنت أبرامز: هنري بايج )17 عامًا( يرأس تحرير 
ية التي يدرس فيها. لم يعرف الحب أبدًا، فما يحلم 

ّ
صحيفة الكل

ية، ما يؤّدي إلى 
ّ
ق إال مع مجيء غرايس تاون إلى الكل

ّ
به لم يتحق

ي لحياته.
ّ
تغيير كل

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

تستعد البرازيل 
لمواجهة 
فنزويال ضمن 
تصفيات أميركا 
الجنوبية 
لمونديال قطر 
2022، في 
وقت متأخر من 
يوم الجمعة 
)فجر السبت 
03:00 بتوقيت 
الدوحة(. 
ويعتزم المدرب 
تيتي إشراك 
ثالثي هجومي 
مكون من 
غابرييل جيسوس 
وريتشارليسون 
وروبرتو 
فيرمينيو، 
وسيحّل آالن 
بديًال لكاسيميرو 
المصاب بكورونا، 
وإيفرتون ريبيرو 
العب وسط 
فالمنغو بدًال من 
فيليبي كوتينيو.

البرازيل تتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط بعد انتصارين متتاليين )ماورو بيمينتيل/فرانس برس(

البرازيل تالقي فنزويال
تقدم نادي برشلونة بدعوى قضائية ضد نجمه 

السابق نيمار دا سيلفا والعب باريس سان 
جيرمان الفرنسي، ملطالبته بدفع 10.2 مايني 

يورو، وفقًا ملعلومة نشرتها جريدة )إل موندو( 
اإلسبانية. وكشفت مصادر من داخل النادي 

الكتالوني لوكالة )إفي( أن الدعوى تستند 
إلى أن النادي الكتالوني كان يخصم ضرائب 
أقل من املفترض من الاعب طيلة مسيرته مع 
الباوغرانا، واآلن يطالب النادي بهذا الفارق.

تلقى املريخ ضربة قوية من االتحاد السوداني 
لكرة القدم، باستبعاد 5 أسماء من قائمته 

الخاصة بأبطال أفريقيا. وجاء إبعاد رمضان 
عجب ومحمد الرشيد بسبب توقيعهما عقودا مع 

الهال قبل التجديد مع املريخ، بينما وقع بخيت 
خميس على عقدين مع الهال واملريخ، ومصعب 

كردمان بسبب توقيعه لعقد مع الخرطوم الوطني، 
أما بكري املدينة فلعدم وصول بطاقته من االتحاد 

العماني بعد أن خاض تجربة مع فريق ظفار.

أكد العب برشلونة ومنتخب إسبانيا تحت 
21 عامًا، بيدرو غونزاليس، أنه يحاول دائمًا 

االستماع والتعلم من قائد فريقه، ليونيل ميسي، 
مشيرًا إلى أن املهاجم األرجنتيني دائمًا ما يعطيه 

النصائح في امللعب. وفي مقابلة مع )إفي(، 
قال الاعب البالغ من العمر 17 عامًا إنه شعر 

بـ«الرهبة« حني رأى ميسي شخصيًا ألول مرة، 
مستطردا »لكن مع مرور األيام وجدته شخصًا 
عاديًا وبمثابة صديق في غرفة خلع املابس«.

برشلونة يطالب 
نيمار بدفع 

10.2 ماليين يورو

االتحاد السوداني 
يستبعد 5 العبين 
من قائمة المريخ

بيدرو: شعرت 
بالرهبة حين رأيت 

ميسي للمرة األولى
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رياضة

وضع االتحاد اآلسيوي 
خطة محكمة لعودة 

التصفيات المزدوجة

ألمانيا تهدر الفرص وتكتفي بالفوز بهدف نظيف 
على التشيك

التشيك في مباراة وديــة، لكنها  الجديد 1-صفر على  أملانيا في ثوبها  فــازت 
أهدرت العديد من الفرص وفشلت في إثارة اإلعجاب قبل مواجهتي أوكرانيا 
وإسبانيا في دوري األمم األوروبية. ولجأ يواخيم لوف مدرب أملانيا، الذي أراح 
تشكيلته األساسية قبل املواجهتني في دوري األمم، إلى خطة 3-4-3 وأشرك 
فيليب ماكس ورايدل باكو ألول مرة مع املنتخب ليمنحا الفريق سرعة أكبر. 
وتقدمت صاحبة األرض، التي تواجه أوكرانيا يوم السبت ثم إسبانيا بعد ذلك 
بثالثة أيام، عندما حول لوكا فالدشميدت تمريرة ماكس العرضية املنخفضة 
في املرمى في الدقيقة 13. وكان يجب على أملانيا تعزيز تقدمها في الشوط 

األول لكنها أهدرت العديد من الفرص عبر يوليان براندت ونديم أميري.

فرنسا تسقط أمام فنلندا
توقف سجل فرنسا الخالي من الهزيمة عند 12 مباراة متتالية عندما خسرت 
بطلة العالم 2-صفر أمام ضيفتها فنلندا في مباراة وديــة. وسجل ماركوس 
فورس وأونــي فاالكاري هدفني في الشوط األول ليمنحا فنلندا فوزها األول 
املباراة  تلك  قبل  الثماني  مواجهاتهما  جميع  في  الخسارة  بعد  فرنسا  على 
ضربة  العارضة  وردت  الكرة  على  العالم  بطلة  واستحوذت  فرنسا.  باستاد 
رأس من ماركوس تــورام لكن فريق املــدرب ديدييه ديشامب، الــذي غاب عنه 
املهاجم كيليان مبابي لإلصابة، افتقر لإلبداع. وتخرج فرنسا، التي لم تخسر 
منذ هزيمتها 2-صفر في تركيا في يونيو/ حزيران 2019 في تصفيات بطولة 
أوروبا 2020، ملواجهة البرتغال يوم السبت ثم تعود لتستضيف السويد يوم 
الثالثاء في املجموعة الثالثة للدرجة األولى بدوري األمم األوروبية. وهز فورس 
مــرمــى ستيف  لفنلندا على  فــرصــة  أول  مــن  اللعب  مــجــريــات  الــشــبــاك عكس 
مــانــدانــدا فــي الدقيقة 28. وضــاعــف فــاالكــاري الــفــارق بعد ذلــك بثالث دقائق 
 
ً
بتسديدة قوية من 20 مترًا. وأشرك ديشامب مهاجمه أنطوني مارسيال بدال
 من بول 

ً
من أوليفييه جيرو في الدقيقة 57 والعب الوسط نغولو كانتي بدال

بوغبا الذي قدم أداء مخيبا لآلمال لكن التغييرات لم تساعد الفريق. وصمدت 
فنلندا لتحقق فوزها الرابع في آخر خمس مباريات.

إيطاليا تنتصر برباعية على إستونيا 
بغياب المدرب مانشيني

أحـــرز فينشنزو غــريــفــو أول هــدفــني دولــيــني فــي مسيرته وعــمــره 27 عــامــا، 
ليساعد تشكيلة احتياطية إليطاليا، التي غاب عنها املدرب روبرتو مانشيني 
وتولى  وديـــا.  إستونيا  على  الــفــوز 4-صــفــر  فــي  بكوفيد-19،  إصابته  بسبب 
املدرب املساعد ألبيريكو إيفاني مسؤولية منتخب بالده، بينما كان مانشيني 
يصدر التعليمات من منزله في روما، حيث يخضع املدرب البالغ عمره 55 عاما 
للعزل عقب إصابته بالفيروس. واستعدت إيطاليا، التي مددت مسيرتها بدون 
خسارة إلى 20 مباراة، بتشكيلة ضمت 41 العبا لخوض مباراتني في دوري 
الفرصة  الودية ملنح  املباراة  والبوسنة، واستغلت  بولندا  أمــام  األوروبــيــة  األمــم 
ملشاركة العبني أقل خبرة. وحصل أليساندرو باستوني على فرصة املشاركة 
أملانيا ألبوين  املولود في  الدفاع، بينما خاض غريفو،  الدولية األولــى في قلب 

إيطاليني وقضى كل مسيرته في الدوري األملاني، مباراته الدولية الرابعة.

البديالن ويند وباه يسجالن في ظهورهما األول 
مع الدنمارك

سجل البديالن يوناس ويند والكسندر باه في   ظهورهما األول مع الدنمارك 
في الفوز 2-صفر على السويد وديا في كوبنهاغن، إذ دفع املنتخبان بفريقني 
من الصف الثاني بسبب جائحة كوفيد-19. وغاب العديد من الالعبني عن 
املباراة بسبب خضوعهم لقواعد الحجر الصحي ولم يحضر أي من املدربني 
السويد بفيروس كــورونــا، بينما ظل  أنــدرســون مــدرب  يــان  اللقاء. وأصيب 
نظيره كاسبر يوملاند في مقر عزله بالفندق مع تسعة العبني بعد اتصالهم 

بشخص مصاب.

كواالالمبور ـ العربي الجديد

بيان  في  القدم  لكرة  اآلسيوي  االتحاد  كشف 
باملصادقة  املسابقات  لجنة  قيام  عن  رسمي، 
عــلــى املـــواعـــيـــد الـــجـــديـــدة لــلــمــواجــهــات الــتــي 
ســتــلــعــب فـــي الــتــصــفــيــات املــشــتــركــة املــؤهــلــة 
ــقـــام ألول  ــتـ ــتــــي سـ ــم، الــ ــالــ ــعــ ــــأس الــ لـــبـــطـــولـــة كــ
ــــط عـــام 2022 في  مـــرة بــتــاريــخ الـــشـــرق األوسـ
ــيـــويـــة الــتــي  قـــطـــر، وبـــطـــولـــة كــــأس األمـــــم اآلسـ
تستضيفها الصني عام 2023، بعدما تأجلت 

بسبب أزمة فيروس كورونا.
االتــحــاد اآلســيــوي على  وبحسب بيان نشره 
موقعه اإللكتروني، فإن اللجنة عقدت اجتماعًا 
الفيديو،  تــوان عبر تقنية  تــراك ووك  برئاسة 
واتفقت على »استكمال جميع مباريات الدور 
 15 اآلســيــويــة بحلول  التصفيات  مــن  الــثــانــي 

يونيو/ حزيران عام 2021«.
وأضـــــــاف أن مـــبـــاريـــات الـــجـــولـــتـــني الــســابــعــة 
والثامنة ستقام في شهر مارس/ آذار املقبل، 
والــجــولــتــني الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة فـــي يونيو 
2021، على أن تنطلق مباريات الدور النهائي 

الدوحة ـ العربي الجديد

الــدوحــة الستضافة  مدينة  لجنة ملف  قّدمت 
لجنة  إلــــى   ،2030 اآلســـيـــويـــة  ــعــــاب  األلــ دورة 
اآلسيوي  األوملــبــي  للمجلس  التابعة  التقييم 
ــــزور قــطــر حــالــيــًا، رؤيــتــهــا وخــطــطــهــا  الـــتـــي تـ
الستضافة نسخة استثنائية وغير مسبوقة 
من األلعاب. واطلعت لجنة التقييم في اليوم 
مفصلة  تقديمية  عــروض  على  للزيارة  األول 
استعراض  الــدوحــة، تضمنت  ملف  لجنة  من 
رؤيـــتـــهـــا وخــطــطــهــا بـــشـــأن اســتــضــافــة دورة 
األلعاب اآلسيوية 2030، ودوافعها الستضافة 
نسخة  منها  ستجعل  التي  والكيفية  الـــدورة 
اســتــثــنــائــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى الــقــيــام بــزيــارات 
ميدانية ألبرز املرافق الرياضية العاملية التي 

تحتضنها الدوحة.
وفي هذا اإلطار، زار وفد لجنة التقييم التابعة 
مــؤســســة قطر  اآلســـيـــوي،  األوملـــبـــي  للمجلس 
الــتــي تــســتــضــيــف عــــددًا مـــن أبــــرز املــؤســســات 
ــالـــم، مـــا يــجــعــلــهــا وجــهــة  الــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــعـ
العالقات  ولتعزيز  األعمال  ولريادة  لالبتكار 

فــي شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول مــن الــعــام نفسه. 
أنه  اتفقت على  اللجنة  أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
»بعد التنسيق مع االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، فإن مباريات الدور الثالث املكونة من 
10 جوالت سوف تستكمل بحلول نهاية شهر 
امللحق  مــبــاريــات  تــقــام  أن  مـــارس 2022، على 
مايو/  العاملي في شهري  وامللحق  اآلســيــوي 
أيــــار ويــونــيــو 2022«، الفــتــًا إلـــى أن مــواجــهــة 

امللحق اآلسيوي ستكون من مباراة واحدة.
وكــــان االتـــحـــاد اآلســـيـــوي قـــد أعــلــن فـــي شهر 
ــن تـــأجـــيـــل جــمــيــع  أغـــســـطـــس/ آب املــــاضــــي عــ
الثاني  الــدور  املباريات املتبقية من تصفيات 
ملونديال 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في 
إلــى العام املقبل جــراء تفشي فيروس  الصني 
 
ً
التصفيات مقررة أصال تلك  كــورونــا. وكانت 
في شهر مــارس/ آذار املــاضــي، لكن استمرار 
انـــتـــشـــار كـــوفـــيـــد-19 حــــال دون إقــامــتــهــا في 
مــوعــدهــا املــحــدد، قــبــل أن يعلن االتــحــاد أواًل 
استئنافها في أكتوبر/ تشرين األول املاضي 
ونــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الـــحـــالـــي، ويــقــرر 
تــأجــيــلــهــا مــجــددًا حــتــى الــعــام املــقــبــل، بسبب 

االجــتــمــاعــيــة. وســـتـــؤدي مــؤســســة قــطــر دورًا 
محوريًا في التشديد على كسر ألعاب الدوحة 
بــالــتــنــوع  ــاء  ــفــ ــتــ الــــحــــواجــــز واالحــ لـــكـــل   2030

الثقافي لدولة قطر ولقارة آسيا.
خـــالل هـــذه الـــزيـــارة، اجــتــمــعــت الــشــيــخــة مــوزا 
إدارة مؤسسة  رئــيــســة مــجــلــس  نـــاصـــر،  بــنــت 
مع  املجتمع،  وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر 
الــوفــد، بــحــضــور الشيخة هــنــد بــنــت حــمــد آل 
ثاني، نائبة رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر 
والرئيسة  املجتمع،  وتنمية  والعلوم  للتربية 
التنفيذية للمؤسسة. ونوقش خالل االجتماع 
استضافة  دعــم نجاح  فــي  دور مؤسسة قطر 

قطر لدورة األلعاب اآلسيوية 2030.
وقـــالـــت الــشــيــخــة هـــنـــد: »إن مــديــنــة الـــدوحـــة 
جــاهــزة بــالــتــأكــيــد الســتــضــافــة دورة األلــعــاب 
اآلســيــويــة 2030، ملــا فــيــهــا مــن مــرافــق عاملية 
تشّكل  كذلك  متقّدمة.  تحتية  وبنية  املستوى 
ــة لــــهــــذه األلــــعــــاب  ــ ــــدوحـ اســـتـــضـــافـــة مـــديـــنـــة الـ
احتفااًل بالرياضة، ومصدر إلهام جيل جديد 
ــة  ــيـــني، لـــيـــس فــــي مـــديـــنـــة الـــدوحـ ــريـــاضـ مــــن الـ

فحسب، بل في املنطقة والعالم بأسره«.
التقييم  بلجنة  الترحيب  »يــســّرنــا  وأضــافــت: 
ــيـــــوي فــي  ــ ــــي اآلسـ ــبـ ــ الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس األوملـ
املـــديـــنـــة الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة. نـــســـعـــى جـــاهـــديـــن فــي 
مــؤســســة قــطــر لــتــعــزيــز الــقــيــم الــتــي تجسدها 
االلتزام،  االحترام،  من  الرياضة،  في  املشاركة 
يأتي  والنشاط.  الرياضية،  الــروح  اإلنــصــاف، 
ــن إيـــمـــانـــنـــا بــأهــمــيــة تــوفــيــر  ــًا مــ ذلـــــك انـــطـــالقـ
الفرص ملختلف أفراد املجتمع من أجل ضمان 

الــقــارة  الــتــي تعيشها دول  الــصــحــيــة  الــحــالــة 
العاملي  الوباء  تفشي  عــودة  نتيجة  الصفراء، 
بقوة، ما جعل بعض السلطات املحلية تعود 

إلى قرارات الحجر الصحي العام.
ويتأهل إلى الدور الثالث متصدرو املجموعات 
الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل املركز 
في  منتخبات  أربــعــة  أول  تصل  فيما  الثاني، 
الــدور الثالث إلى املونديال القطري، في حني 

يخوض الخامس ملحقًا دوليًا.
مـــن جــهــة أخــــــرى، اعـــتـــمـــدت الــلــجــنــة عملية 
تــقــديــم طــلــبــات اســتــضــافــة نــهــائــيــات كــأس 
آسيا تحت 23 عامًا عام 2022، حيث كان من 
املقرر أن تقام البطولة عام 2022 في الصني 
االســتــعــداد الستضافة نهائيات  مــن  كــجــزء 
كـــأس آســيــا 2023، ولــكــن االتــحــاد الصيني 
ــيـــوي بــعــدم  ــاد اآلسـ لــكــرة الـــقـــدم أبــلــغ االتـــحـ

رغبته في تنظيم البطولة.
إعــادة فتح باب  اللجنة على  واتفق أعضاء 
تــقــديــم طــلــبــات اســتــضــافــة بــطــولــتــي كــأس 
فــي 2022 و2024 في  تــحــت 23 عــامــًا  آســيــا 
منطقة غرب آسيا، على أن يتم الترتيب كي 
تكون نسخة عام 2026 جزءًا من االستعداد 

إلقامة كأس آسيا 2027.
وستكون األولوية في النسخة املستقبلية من 
بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا في السنوات 
األوملبية،  التصفيات  مــن  جــزءًا  تكون  ال  التي 
لتقام بالدول التي سوف تستضيف نهائيات 
كـــأس آســيــا. وقــــررت لــجــنــة املــســابــقــات إعـــادة 
بحث مواعيد كأس آسيا تحت 23 عامًا 2022.

صحتهم ورفــاهــيــتــهــم، والــعــمــل مــعــًا مــن أجــل 
مجتمع قوي، حيوي، وفاعل«.

ورّحــــــب الــشــيــخ جـــوعـــان بـــن حــمــد آل ثــانــي، 
رئـــيـــس الــلــجــنــة األوملـــبـــيـــة الــقــطــريــة، ورئــيــس 
األلعاب  الدوحة الستضافة دورة  لجنة ملف 
فـــي مدينة  الــتــقــيــيــم  بــلــجــنــة  اآلســيــويــة 2030 

الـــدوحـــة، وقــــال: »إنـــه مــن دواعــــي ســـرورنـــا أن 
نـــرحـــب بــلــجــنــة الــتــقــيــيــم الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس 
األوملـــبـــي اآلســـيـــوي فــي مــديــنــة الـــدوحـــة حيث 
الرياضة لشرح  املتخصص في  فريقي  يتوق 
التي  املخاطرة  وتجنب  اليقني  حــول  خططنا 
اآلسيوي  األوملبي  للمجلس  بتوفيرهما  نِعد 

ــارة آســـيـــا فـــي عــام  ــ وألبـــــرز الــريــاضــيــني فـــي قـ
2030«. وأضاف: »كما سيسلط فريقي الضوء 
عــلــى الــســبــب وراء أهــمــيــة هــــذا الــيــقــني لــقــارة 
آسيا في هذا التوقيت وما الذي يعنيه وعلى 
كيفية بناء ألعاب الدوحة 2030 إلرث مستدام 
قــبــل. وإذا  يــحــدث مــن  لــم  للقارة بأكملها كما 
األلعاب  دورة  تنظيم  مــا حصلنا على شــرف 
ــــد لــكــم تــنــظــيــم نسخة  اآلســـيـــويـــة، فــإنــنــي أؤكـ

استثنائية من األلعاب«.
مــن جانبه، قــال جــاســم بــن راشـــد البوعينني، 
ــام لـــلـــجـــنـــة األوملــــبــــيــــة الـــقـــطـــريـــة،  ــ ــعـ ــ األمــــــــني الـ
والرئيس التنفيذي للجنة ملف الدوحة 2030:
»نــود إعــادة صياغة املفاهيم القائمة حول 
كيفية استضافة الدورات، فبداًل من التركيز 
الــزمــنــيــة ألعـــمـــال التشييد،  الـــجـــداول  عــلــى 
الرياضة  التركيز سويًا على مستقبل  نود 
فــي دولـــة قطر وقـــارة آســيــا، ونـــود التعامل 
مـــع الـــجـــوانـــب الـــضـــروريـــة واملـــلـــّحـــة كــبــنــاء 
ُيقاس  ال  اآلسيوية  للرياضة  مستدام  إرث 
باملنشآت الرياضية الجديدة فحسب، ولكن 
مـــن خــــالل تــحــســني جـــــودة حـــيـــاة املــجــتــمــع 
وكـــمـــا بــرهــنــت جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا، 
تساهم الرياضة في إنقاذ أرواح الكثيرين. 
لذلك، سيكون من دواعــي ســرورنــا أن نبدأ 
العمل الجاد بالتعاون معكم لرفع مستوى 
جــودة الحياة في قــارة آسيا، حتى تصبح 
لــالحــتــفــاء  بــــوابــــة   2030 الـــــدوحـــــة  ألــــعــــاب 
أفــصــل صـــورة ممكنة  تقديم  فــي  بنجاحنا 

للقارة اآلسيوية«.

قطر تعد بنسخة استثنائية لدورة األلعاب اآلسيوية 2030االتحاد اآلسيوي يكشف موعد استئناف التصفيات المزدوجة
وجد االتحاد اآلسيوي 
نفسه مضطرًا لتغيير 

مواعيد مباريات 
التصفيات بسبب كورونا

تسعى قطر من خالل 
استضافة األلعاب اآلسيوية 

2030 إلى تقديم نسخة 
استثنائية ومميزة

)Getty( يعقد االتحاد اآلسيوي اجتماعاته بشكل متواصل

)Getty( »يسعى مدرب المغرب لتقديم المتعة مع »أسود األطلس

يعتمد منتخب تونس على خبرة نجمه وهبي الخزري )فاضل سينا/فرانس برس(

ألعاب الدوحة ستحتفي بالتنوع الثقافي لدولة قطر وقارة آسيا )العربي الجديد(

مباريـات
      األسبـوع

ــتــــرقــــب  ســــــاعــــــات جــــــديــــــدة مــــــن الــ
والـــحـــذر والــبــحــث عـــن االنــتــصــار 
وحصد النقاط، تنتظر الجماهير 
الــعــربــيــة عــنــدمــا تــتــواصــل رحــلــة منتخبات 
شــمــال أفــريــقــيــا، وهــــذه املــــرة مـــع منتخبات 
مصر وتــونــس واملــغــرب الــتــي تسعى لحسم 
3 نــقــاط فــي خــتــام جــولــة الـــذهـــاب والــحــفــاظ 
ــول لــقــمــة مــجــمــوعــاتــهــا فـــي ســبــاق  أو الـــوصـ
األمم  نهائيات كأس  إلى  املؤهلة  التصفيات 
أن  املنتظر  الــكــامــيــرون  فــي  املقبلة  األفريقية 

تقام في يناير/ كانون الثاني 2022.
ويــدافــع املنتخب املغربي عــن صــدارتــه لقمة 
منتخب  يلتقي  عندما  الخامسة،  املجموعة 
 في 

ً
أفريقيا الوسطى في اختبار يبدو سهال

تونس والمغرب 
ومهمة جديدة

العين على االقتراب 
من أمم أفريقيا

تترقب الجماهير المغربية مباراة منتخب بالدها 
المؤهلة  التصفيات  في  الوسطى  أفريقيا  أمام 
أمام  تونس  منتخب  يلعب  فيما  أفريقيا،  ألمم 

نظيره تنزانيا

تقرير

ظل فارق الخبرات واإلمكانيات بني تشكيلة 
ــرب، ولــكــنــه بــالــغ  ــغــ  مــنــتــخــب لــصــالــح املــ

ّ
كــــل

فــارق  ظــل  فــي  رقميًا  والصعوبة  الحساسية 
النقاط املحدود بينهما.

وتــمــلــك املـــغـــرب 4 نـــقـــاط مـــن جــولــتــني كــانــت 
تــحــتــل بــهــمــا قــمــة املــجــمــوعــة قــبــل أن تلعب 

موريتانيا مع بوروندي، فيما تملك أفريقيا 
الــوســطــى 3 نـــقـــاط فـــي املـــركـــز الــثــالــث وقــبــل 

األخير في جدول ترتيب املجموعة.
بكامل قوته  اللقاء  املغربي  املنتخب  ويدخل 
الفني وحيد  املــديــر  فــرض  الــضــاربــة، بعدما 
خــالــيــلــودزفــيــتــش ســيــاســة جـــديـــدة ورائـــعـــة 
ألســـــــود األطــــلــــس تــمــثــلــت فــــي طــــي صــفــحــة 
ــبـــني بــعــد  ــتــــدعــــاء العـ خــــالفــــات املــــاضــــي واســ
طــول غياب من جديد لالستفادة من قــدرات 

الجميع في سباق التصفيات.
وأســـفـــرت تــلــك الــســيــاســة عــن اســتــدعــاء أمــني 
حــارث، املحترف في شالكة األملاني، بخالف 

إعادة فيصل فجر، العب الوسط املخضرم.
ويــمــلــك املــنــتــخــب املـــغـــربـــي كــتــيــبــة مــدجــجــة 
باملحترفني في كبار األندية األوروبية، التي 
الفني، يتصدرها حكيم  املدير  يراهن عليها 
زيــــاش نــجــم تــشــلــســي اإلنــكــلــيــزي، ويــوســف 
ــيـــة اإلســــبــــانــــي،  ــلـ ــيـ ــبـ الــــنــــصــــيــــري هــــــــداف إشـ
الواعد،  املرمى  حــارس  بونو  ياسني  وزميله 
ويــــوســــف الـــعـــربـــي هـــــــداف أولـــيـــمـــبـــيـــاكـــوس 
الـــيـــونـــانـــي، وزكـــــريـــــاء لــبــيــض العـــــب وســـط 
أياكس الهولندي، بجانب أشــرف بن شرقي 
الزمالك املصري، وأفضل العب مغربي  نجم 

محترف في القارة السمراء.
ويــســعــى املــغــرب فــي لــقــاء أفــريــقــيــا الوسطى 
والحفاظ  السابعة  للنقطة  والــوصــول  للفوز 
على القمة، وتكرار التفوق في الجولة الرابعة 
ــبـــاشـــر والـــســـريـــع  ــأهـــل املـ ــتـ لــحــســم بـــطـــاقـــة الـ
واملــبــكــر ألمـــم أفــريــقــيــا حـــال فـــوز موريتانيا 

مرتني أيضا.
ــد وحـــيـــد خــالــيــلــودزفــيــتــش  ــن جـــانـــبـــه، أكــ ومــ
املــــــديــــــر الــــفــــنــــي لـــلـــمـــنـــتـــخـــب املـــــغـــــربـــــي، فــي 
ــة، تــطــلــعــه لـــلـــفـــوز عــلــى  ــيـ تـــصـــريـــحـــات إعـــالمـ
أفريقيا الوسطى مع تقديم عرض مميز ينال 
الحقيقي  الــوجــه  ويــقــدم  الجماهير  إعــجــاب 

للمنتخب املغربي.
وقــــــال »مـــنـــتـــخـــب أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى يــمــلــك 
فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــلــمــنــافــســة. لـــديـــه 3 نـــقـــاط، 
ويملك العبني مميزين محترفني في أوروبا، 
في  معه  التعامل  قــوة، وعلينا   

ّ
بكل سيؤدي 

أرض امللعب بتوازن. ما يقلقني هو اإلجهاد، 
املــحــتــرفــون لــم يــتــدربــوا ســـوى 3 مـــرات على 
أيضًا،  غائبون  العبون  لدينا  تقدير.  أقصى 
عليها  وأراهـــن  قوية  الحالية  التشكيلة  لكن 
في تحقيق الفوز، وأتمنى تسجيل عدد كبير 
من األهداف وتقديم عرض جميل في الوقت 
منا،  وتنتظر  الجماهير  تتمنى  كما  نفسه، 
وخاصة أن املطلوب ليس التأهل بل املنافسة 

جنوب أفريقيا يلتقي 
ساو تومي وبرينسيب 

بمباراة سهلة

)Getty/يدرك منتخب المغرب صعوبة التصفيات األفريقية )أوزان كوزيه

عــلــى الــلــقــب وتحقيق بــطــاقــة الــتــرشــح أيضًا 
لكأس العالم املقبلة«.

العاشرة  املجموعة  تشهد  نفسه  الــوقــت  فــي 
التونسي  املنتخب  بطلها  مرتقبة  مــواجــهــة 
ــة فــــي الــتــصــفــيــات،  ــاريـ ــنـ ــة الـ ــدايـ ــبـ صـــاحـــب الـ
حــيــنــمــا يــلــتــقــي تـــنـــزانـــيـــا فــــي مــــبــــاراة تــبــدو 

حاسمة بنسبة كبيرة في سباق التأهل.
ويملك املنتخب التونسي حاليًا 6 نقاط من 
انــتــصــاريــن، مــقــابــل 3 نــقــاط لــتــنــزانــيــا التي 
تملك فرصًا قوية في املنافسة على القمة أو 

الوصافة.
الليبي  للجمهور  بأهمية  املــبــاراة  وتحظى 

اللقاء بتكتيك هجومي يعتمد خالله بشكل 
)الــخــاوي  املــهــاجــم  الــوســط  كبير على مثلث 
األهــداف،  واملساكني والخزري( في تسجيل 
له  الــثــالــث  الــفــوز  وتحقيق  النتيجة  وحــســم 
على  والتأكيد  التصفيات  فــي  الــتــوالــي  على 

جدارته في تحمل مسؤولية نسور قرطاج.
إعالمية،  تصريحات  فــي  الكبير  منذر  وأكــد 
يــن، سعيًا  جــاهــزيــة العــبــيــه لــخــوض الــلــقــاء
والحفاظ  الست،  النقاط  وحصد  الفوز  وراء 
على العالمة الكاملة ومواصلة تصدر جدول 

ترتيب املجموعة.
وقـــال الكبير »لدينا فــريــق رائـــع، مــزيــج من 

أيــضــًا الــــذي يــنــتــظــر الـــهـــدايـــا الــتــونــســيــة من 
خالل تحقيق نسور قرطاج الفوز وكذلك في 

الجولة املقبلة.
ويـــدخـــل املــنــتــخــب الــتــونــســي الـــلـــقـــاء بــكــامــل 
قـــوتـــه الـــضـــاربـــة تــحــت قـــيـــادة مـــديـــره الــفــنــي 
في  النجوم  كل  استدعى  الــذي  الكبير،  منذر 
واحــــدة مــن املــــرات االســتــثــنــائــيــة الــتــي يملك 
فيها تشكيلة كاملة العدد، يتصدرها يوسف 
املساكني ووهبي الخزري وفرجاني ساسي 
وعلي معلول ووجدي كشريدة وسيف الدين 
الخاوي، مع الوجوه الواعدة مثل حمزة رفيع 
الكبير  يخوض  أن  وينتظر  اللمطي.  ومــارك 

املحترفني الكبار أصحاب الخبرات وآخرين 
واعدين نراهن عليهم في املستقبل. بدايتنا 
فــي الــتــصــفــيــات رائـــعـــة، حققنا 6 نــقــاط في 
أمــام  قــويــًا  أداء  الــجــمــيــع ينتظر  مــبــاراتــني، 
تنزانيا وهو منتخب منظم ويــؤدي بشكل 
جيد خــارج ملعبه ولديه قائمة مميزة من 
املحترفني في أوروبا، وكان مشاركًا في أمم 
أخــرى  مــرة  املــشــاركــة  إلــى  أفريقيا ويتطلع 
 

ّ
بكل املقبلة. سنلعب  الكاميرون  في نسخة 

الكاملة  العالمة  الفوز وتحقيق  قوة ونريد 
وخــطــتــنــا فـــي الــلــقــاء مــتــوازنــة مـــع الــكــثــافــة 
ــكـــون الــتــوفــيــق  الـــهـــجـــومـــيـــة، وأتـــمـــنـــى أن يـ

أمــام  الــالعــبــني فــي اللمسة األخــيــرة  حليف 
املرمى«.

منتخب  يلتقي  )الجمعة(،  عينه  الــيــوم  وفــي 
جنوب أفريقيا )3 نقاط(، نظيره ساو تومي 
أمــام  مــبــاراة سهلة نسبيًا،  فــي  وبــريــنــســيــب 
ــــذي تــلــقــت شــبــاكــه حتى  مــتــذيــل الــتــرتــيــب الـ
ضد  النيجر  تلعب  فيما  أهــــداف،   5 اللحظة 
إثــيــوبــيــا، ونــيــجــيــريــا تــالقــي ســيــرالــيــون في 
مـــواجـــهـــة ال تــعــد بــالــكــثــيــر مـــن الــصــعــوبــات 
مـــالـــي على  تــلــتــقــي  ــرًا  ــيــ وأخــ األول،  لــلــطــرف 

أرضها بمنتخب زامبيا.
)العربي الجديد(
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حسين غازي

حاجة  اإللكترونية  األلــعــاب  باتت 
مـــلـــّحـــة لـــلـــعـــديـــد مــــن الـــشـــبـــاب فــي 
إذ  السنوات األخيرة،  العالم خالل 
الشاشة  أمـــام  ســاعــات  منهم  الــعــديــد  يقضي 
لــخــوض غــمــار منافسات وهمية وشــّيــقــة في 
الوقت عينه، وقد ارتفعت نسبة اإلدمــان على 
ألعاب الفيديو مع اإلغالق العام في العديد من 
البلدان في عام 2020، بسبب جائحة كورونا 
ــل حــصــدهــا لـــــــأرواح وتــســجــيــل  الـــتـــي تـــواصـ
حاالت مرتفعة في العديد من البلدان، ال سيما 
في الواليات املتحدة األميركية وأوروبــا. ولم 
العاديني،  الشباب  على  فقط  األمــر  هــذا  يؤثر 
بـــل انــغــمــس فــيــه كـــبـــار الـــريـــاضـــيـــني، خــاصــة 
ــقــــدم، عــلــى غـــــرار نــجــم بــاريــس  العـــبـــي كــــرة الــ
دا  نيمار  البرازيلي  واملنتخب  جيرمان  ســان 
إبراهيموفيتش  زالتــــان  والــســويــدي  سيلفا، 
العــــب مـــيـــالن اإليـــطـــالـــي، وســـرخـــيـــو أغـــويـــرو 
نجم مانشستر سيتي، ومسعود أوزيل العب 

أرسنال، والقائمة تطول.

مشكلة نفسية
كشف معالج نفسي بــارز أن عــدد العبي كرة 
القدم الذين يسعون للعالج من إدمان األلعاب 

إدمان جديد 
يهدد الالعبين

التام.  اإلقفال  إلنهاء  لقاح  إيجاد  ويحاول  كورونا  جائحة  العالم  يواجه 
قد  التي  المخاوف  من  واحدة  النفسية  الصحة  تعتبر  الفترة  هذه  وخالل 
تؤثر  التي  الفيديو  ألعاب  تبرز  وهنا  المستقبل.  في  كبرى  مشكلة  تشكل 

بشكل مباشر على حياة الشباب والالعبين الذين قد يدمنون عليها

3031
رياضة

تقرير

قــد ارتــفــع مــنــذ أول إغـــالق لــفــيــروس كــورونــا. 
ــار مــســتــشــاري  ــبـ ــد كـ ــ ــوب، أحـ ــ ــال ســتــيــف بــ ــ وقــ
إنــه يساعد حاليًا 15  بريطانيا،  فــي  اإلدمـــان 
العبًا محترفًا و30 شبه محترف في حل هذه 
املشكلة، التي باتت تؤثر على حياتهم بشكٍل 
مباشر، خاصة أن هذا الرقم هو ثالثة أضعاف 
تحديدًا  كــورونــا،  جائحة  قبل  املسجل  الــرقــم 
قبل فترة التوقف التي عاشها عالم كرة القدم 
ملــدة 3 أشــهــر تقريبًا. وأضـــاف خبير اإلدمـــان 
بــوب »األمـــر يــخــرج عــن نــطــاق الــســيــطــرة، لقد 
ألعاب  على  املدمنني  الالعبني  عــدد  تضاعف 

الفيديو ثالث مرات منذ اإلغالق األول«.
عـــنـــدمـــا تـــوقـــفـــت كـــــرة الــــقــــدم ولـــــم يـــكـــن لـــدى 
ــا يـــفـــعـــلـــونـــه، أصـــبـــحـــت األلـــعـــاب  ــبـــني مــ الـــالعـ
ــيـــة. اآلن، عــلــى الـــرغـــم مـــن عـــودة  أكـــثـــر جـــاذبـ
أنـــهـــا ال زالــــت  ــات، إال  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ الـــتـــدريـــبـــات واملـ
عنها  يتخلوا  لم  الالعبني  ألن  مشكلة،  ل 

ّ
مث

ُ
ت

ــرة الـــقـــدم،  تـــمـــامـــًا. بــطــبــيــعــة الــــحــــال، العـــبـــو كــ
الــعــاديــني، خاصة  مختلفون عــن األشــخــاص 
أكــد غاريث  فقد  مــغــايــر،  أســلــوب حياتهم  أن 
بــيــل فــي إحــــدى املــقــابــالت أن حــيــاتــهــم تشبه 
ــيـــني(، يــأكــلــون وفــق  »الـــروبـــوتـــات« )رجـــــال آلـ
نــظــام مــعــني ويــخــرجــون فــي أوقــــات مــحــددة، 
بالتالي لديهم وقت أكثر من أي شخص آخر 
الحقيقة  للعقل، في  األمــر مدمر  للعب، وهــذا 
هو وباٌء صامت ال يحظى باالهتمام الكافي 
من قبل اإلعالم والقيمني على الرياضة بشكٍل 
عــــام، خــاصــة أن نــتــائــجــه قـــد ال تــتــعــلــق فقط 
التأثير  إنــمــا  والــصــحــي،  الــجــســدي  بالجانب 
األكــــبــــر قــــد يـــكـــون نــفــســيــًا، مـــمـــا قــــد يــنــعــكــس 
عليهم في امللعب وخارجه. قضاء وقت طويل 
أمام شاشة الحاسوب أو »اآلي باد« ملمارسة 
يــكــون بالنسبة للبعض  قــد  الــفــيــديــو  ألــعــاب 
أمــرًا عــاديــًا، وهــو ال يؤخذ على محمل الجد 
 في العشرينيات 

ً
كما ينبغي، فمنع شاب مثال

األلــعــاب لفترات  من عمره، منغمٌس في هــذه 
الحقيقة  طويلة ضمن نمط معني، يشبه في 
خطف طــفــٍل مــن أمـــه، أي بــحــال أخـــذك لجهاز 
التحكم الــخــاص بــه، قــد يتحول إلــى شخٍص 
آخـــر وربــمــا عـــدائـــي، أو قــد يــفــشــل فــي إكــمــال 
يومه بشكٍل طبيعي. بحسب صحيفة »ديلي 
املمتاز  اإلنكليزي  الـــدوري  فــإن العبي  مــيــل«، 
ليسوا محصنني من هــذا اإلدمـــان، يسافرون 
الفنادق  كثيرًا، ولديهم وقت طويل في غرف 

مللئه، وهنا قد تتعقد املشكلة.

خطرٌ كبير
»اضـــطـــراب األلـــعـــاب«  تـــم إدراج مـــا يــســمــى بــــ
كـــحـــالـــة ثـــابـــتـــة مــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة، 
مـــن قــبــل مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة مــنــذ عــام 
)هيئة   NHS طلقت 

ُ
أ  ،2019 أكتوبر  في   .2018

الـــوطـــنـــيـــة( أول مــركــز  الـــصـــحـــيـــة  الــــخــــدمــــات 
ــاب، وذلـــــك بــهــدف  ــعــ ــات األلــ ــرابـ ــطـ وطـــنـــي الضـ
ــتـــراوح أعــمــارهــم بني  عـــالج املـــرضـــى الـــذيـــن تـ
13 و25 عامًا. وقال رالف هسينهوتل، رئيس 
ــه يـــرى  ــ ــتـــون الــــعــــام املـــــاضـــــي، إنــ ــبـ ــامـ ــهـ ــاوثـ سـ
هــذه املشكلة »مــثــل إدمـــان الــكــحــول أو إدمــان 
املخدرات‹‹، وأكد أنه اعتاد على إيقاف تشغيل 
»الواي فاي« في فنادق الفريق لحماية العبيه.
ــال جــيــف ويــتــلــي، العـــب خــط وســط  بـــــدوره، قـ
اآلن  يشغل  الـــذي  الــســابــق،  سيتي  مانشستر 
في  الالعبني  لرعاية  التنفيذي  املدير  منصب 
»ديــلــي مــيــل« »قــد ال يرى  اتــحــاد كــرة الــقــدم، لـــ
بعض الناس أنها مشكلة مقارنة باملشروبات 
أو املــخــدرات أو الــقــمــار. قــد ال يـــرون أنــه ضــاٌر 
ــراض. لكن  ــ مــثــل تــلــك األمــــور، قــد ال يـــرون األعـ
بعضها يمكن أن تكون مشابهة لحاالت إدماٍن 
ــــرى، ألن الـــنـــاس مـــهـــووســـون بــالــشــرب أو  أخــ
القمار ويمكن للناس أن يصبحوا مهووسني 
أنا  نفسه، هل  الــســؤال  باللعب«. وهنا يطرح 
ألــعــب ألنــنــي أســتــمــتــع بـــذلـــك، أم ألــعــب ألنــنــي 
ألعابي  مضطر لفعل هــذا األمــر؟ هل تتداخل 

اإلدمان على ألعاب 
الفيديو يؤثر على 

الصحة النفسية

لويس إنريكي: سنحت لنا فرص لتسجيل المزيد من األهداف
بدا لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا راضيا عن أداء فريقه بعد التعادل مع املنتخب 
الهولندي، رغم تأكيده أن العبيه كان بوسعهم تسجيل املزيد من األهداف. وقال إنريكي 
خالل املؤتمر الصحافي عقب املباراة »إحراز األهداف هو األصعب في كرة القدم. أعتقد 
أننا خلقنا فرصا كافية ملزيد من األهداف. سنحت للمنافس أيضا فرص محققة لكننا 
يشترك  أهــدافــا.  وسيسجلون  للغاية  جيدون  العبون  »لــدي  وأكــد  إيقافها«.  من  تمكنا 
قلة  كانت  إذا  منه على ســؤال عما  ردًا  املهاجمون«،  فقط  ليس  الــهــدف  فــي  ه 

ّ
كل الفريق 

أهداف )ال روخا( تصيبه بالقلق. وتابع »كنت أود أن نستغل مزيدًا من الفرص وهو ما 
كان سينعكس على معنويات الالعبني، لكن هذا األمر سيحدث الحقا«. وأردف »عانينا 
في مسألة الضغط خالل الشوط الثاني، لم يسر األمر كما كان عليه في الشوط األول 
وشكلوا خطورة علينا«. وكان املنتخب اإلسباني هو املبادر بالتسجيل في الشوط األول، 

لكن دوني فان دي بيك أدرك التعادل فور بداية الشوط الثاني.

راموس يصل لرقم بوفون ويقترب من أحمد حسن
عادل سرخيو راموس رقم اإليطالي جانلويجي 
بوفون كأكثر العب أوروبي خوضا للمباريات 
مــع منتخب بـــالده، بعد أن شـــارك مــدافــع ريــال 
ــه مــع )ال  مــدريــد فــي الــلــقــاء الـــدولـــي رقـــم 176 ل
العالم  لــقــب عميد العــبــي  مــن  ليقترب  ـــا(،  روخـ
الـــــذي يــحــمــلــه املـــصـــري أحـــمـــد حـــســـن. ودخـــل 
راموس ملعب مباراة هولندا الودية، في الدقيقة 
 لسرخيو مارتينيز، في 

ً
86 من عمر اللقاء بديال

آخر تغيير أجــراه املــدرب لويس إنريكي. يذكر 
املــيــريــنــغــي ظــهــر ألول مـــرة بقميص  أن مــدافــع 
منتخب إسبانيا حني كــان عمره 19 عاما في 
2005 خــالل مــبــاراة أمـــام الــصــني، وقــد أصبح 
على مسافة ثمانية لقاءات فحسب من الرقم القياسي املسجل باسم املصري أحمد 

حسن الذي لعب 184 مباراة دولية مع منتخب الفراعنة.

دي بور: مواجهة إسبانيا كانت قوية 
وممتعة من الفريقين

أكد مدرب املنتخب الهولندي فرانك دي بور عقب التعادل 1-1 مع إسبانيا، أن اللقاء الذي 
جمع الفريقني كان »قويا وممتعا من الجانبني«. وقال دي بور »تفوق منتخب إسبانيا 
أننا تحسنا كثيرًا بعدها وظهرنا بصورة  رائـــع، رغــم  بـــدأوا بشكل  األول.  الــشــوط  فــي 
أفضل في بعض الفترات«، في تصريحات أوردتها شبكة )تيليديبورتي(. واعتبر املدرب 
أن »الشوط الثاني كان متوازنا أكثر. سجلنا مبكرًا الهدف )التعادل( وسنحت لهم عدة 
فرص، لكن تلك التي الحت لنا كانت أخطر«. واختتم »أنا سعيد، رغم أن إصابة ناثان آكي 

مقلقة. إنها سيئة بالنسبة له ولنا، اضطررنا للبحث عن بديل«.

طوكيو 2020 تدرس إمكانية حظر الصياح 
بين الجماهير في المالعب

إمكانية   2020 طوكيو  أوليمبياد  منظمو  يــدرس 
مــنــع املــتــفــرجــني مــن الــصــيــاح أو الــتــحــدث بصوت 
عاٍل أثناء املنافسات األوملبية، باإلضافة إلى تقييد 
الدخول إلى املالعب، من بني تدابير أخرى ملواجهة 
املنظمة  اللجنة  وأعلنت  كــورونــا.  فيروس  انتشار 
ألوملبياد طوكيو، اإلجراءات التي بدأت مناقشتها 
الصحية  السالمة  لضمان  اليابانية  السلطات  مع 
الــريــاضــي، وذلـــك بعد  الــحــدث  للمتفرجني خـــالل 
للرياضيني واملشاركني  مناقشة إجــراءات مماثلة 
ــر الــتــنــفــيــذي  ــديــ اآلخــــريــــن فــــي الــــحــــدث. وقــــــال املــ
لألوليمبياد، توشيرو موتو، في مؤتمر صحافي 
عن بعد »نريد أن نتأكد من إتاحة الفرصة لوجود متفرجني في املدرجات، بما في ذلك 
الزوار األجانب«. وأوضح موتو أن الشروط النهائية لوجود الجمهور في املدرجات األوملبية 
وبقية  اليابان  في  الجائحة  تطور  كيفية  على  اعتمادًا  املقبل،  الربيع  في  تحديدها  سيتم 
العالم والقيود املفروضة على دخول الدولة. ويخطط املنظمون إلجراء اختبارات )بي سي 
آر( على الزوار عند وصولهم إلى البالد ومراقبة درجة حرارة أجسامهم بشكل متكرر، 
من بني تدابير أخرى. وأضاف موتو أن شروط دخول املسافرين األجانب إلى اليابان خالل 
األلعاب ستعتمد في نهاية املطاف على وضع الوباء في بلدانهم األصلية. وتشمل التدابير 
وتركيب  املغطاة،  املناطق  في  الجيدة  التهوية  ضمان  الــعــدوى  ملكافحة  املخططة  األخــرى 
املتفرجني.  للحفاظ على املسافة االجتماعية بني  األيــدي وتوفير فواصل مادية  معقمات 
وستواصل اللجنة املنظمة ألوملبياد طوكيو 2020 مناقشة إستراتيجيتها لألمن الصحي 
خالل األشهر املقبلة، وستستضيف األسبوع املقبل رئيس اللجنة األوملبية الدولية، توماس 
باخ في العاصمة اليابانية ملناقشة خطوات االستعدادات للحدث املؤجل إلى صيف 2021.

إلى بطولة كأس العالم التي ستقام في قطر ألول مرة بتاريخ 
الــشــرق األوســــط فــي عـــام 2022. وبــاتــت األنــديــة األوروبــيــة 
الــكــبــيــرة تــرســل كــشــافــيــهــا ملــتــابــعــة بـــيـــدرو غــونــســالــفــيــس 
صاحب )22 عــامــا(، مــن أجــل إرســـال تقارير دوريـــة حول 
تطوره في املواجهات املقبلة، حتى تتمكن من حسم أمرها 
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، كونه ُيعد من املواهب 
الشابة الواعدة في عالم كرة القدم. ولد بيدرو غونسالفيس 
الثامن والعشرين من شهر يونيو/حزيران عام 1998،  في 
وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام 2006، عندما انضم 
بني  بعدها  ليتنقل  رأســه،  في مسقط  أكاديمية محلية  إلــى 
ــرر الجهاز  عـــدد مــن األنــديــة املــحــلــيــة، حــتــى عـــام 2017. وقـ
إلى  دعــوة  توجيه  اإلنكليزي،  وولفرهامبتون  لــنــادي  الفني 
النجم البرتغالي الشاب، حتى يخوض تجربة في األكاديمية 
عام  حتى  معهم  ويستمر  بعدها،  قبوله  ليتم  بــه،  الخاصة 

األول  الفريق  بــدالء  نفسه على مقاعد  2019، عندما وجــد 
»الذئاب«. وانتقل النجم الشاب إلى صفوف نادي فاماليكاو  لـ
البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات كاملة، ليخوض بعدها 
املــســابــقــات  ــداف فــي جميع  أهــ 33 مــواجــهــة ســجــل فيها 5 

املحلية، ما جعل أنظار إدارة سبورتينغ لشبونة تتجه إليه.
النجم  إقــنــاع  فــي  لشبونة  سبورتينغ  نـــادي  إدارة  ونجحت 
فاماليكاو  في  نظيرتها  مع  وتواصلت  بمشروعها،  الشاب 
حتى تحصل على عقده، الذي تم توقيعه في شهر أغسطس/

املاضي. ولم يخيب  الصيفي  »امليركاتو«  املاضي خالل  آب 
لشبونة،  سبورتينغ  نــادي  إدارة  آمــال  غونسالفيس  بيدرو 
بعدما خطف األضواء وبقوة في أول 7 مواجهات لعبها في 
الــدوري البرتغالي املمتاز، الــذي سجل فيها 7 أهــداف حتى 
اآلن، ما يجعل أمر رحيله ألحد الفرق األوروبية في الدوريات 

»امليركاتو« الصيفي املقبل أمرًا واردًا للغاية. الكبرى بـ

قتيبة خطيب

أثــــار الــنــجــم الــشــاب بــيــدرو غــونــســالــفــيــس قــائــد خــط وســط 
الجماهير  استحسان  البرتغالي  لشبونة  سبورتينغ  نــادي 
الرياضية في بالده، بسبب املستويات الكبيرة التي يقدمها 
الــدوري املمتاز لكرة القدم  رفقة فريقه، الذي تصدر ترتيب 
هّدافي  تربعه على عرش  إلى  باإلضافة  نقطة،  برصيد 19 

املسابقة املحلية برصيد سبعة أهداف.
إلــى صــدارة  لشبونة  نــاديــه سبورتينغ  غونسالفيس  وقـــاد 
البرتغالي املمتاز لكرة القدم، بعدما ساهم بفوزهم  الدوري 
فــي 6 مــواجــهــات كــامــلــة، مــع تــعــادل وحــيــد، بفضل أهــدافــه 
الحاسمة في شباك خصومه، قبل التوقف الرياضي بسبب 
مواجهات  املنتخبات  فيها  ستخوض  التي  الــدولــيــة،  الفترة 
وديــة، وفي دوري األمــم األوروبــيــة أو في التصفيات املؤهلة 

بيدرو غونسـالفيس

على هامش الحدث

بات النجم 
البرتغالي الشاب 

بيدرو غونسالفيس 
محط أنظار 

الجماهير الرياضية 
العالمية بسبب 
ما يقدمه مع 

سبورتينغ لشبونة

ستيف بوب أحد كبار 
مستشاري اإلدمان في 
بريطانيا يساعد حاليًا 
15 العبًا محترفًا حاليًا 
)Getty/ديفيد ماكنيو(

الالعبين،  بين  الفيديو  ألعاب  رواد  أشهر  من  واحدًا  نيمار  البرازيلي  يُعتبر 
أثناء  في   )LIVE( مباشر  بشكٍل  األحيان  من  العديد  في  يظهر  فهو 
ممارسته ألعاب الحرب، وال سيما )Call of Duty( و)Battlefield(، التي اعتاد 
خوضها مع زمالء له أمثال ماركينيوس، وكذلك تياغو سيلفا. وتعتبر 
حادثة 2018 واحدة من أكثر األمور غرابة من قبل نيمار، حين ظهر ببث 
مباشر تزامنًا مع حفل جوائز فيفا الخاص بأفضل العب في العالم، مع 

العلم أنه يحب االستعراض كذلك، كما هو الحال في الملعب.

نيمار وألعاب الفيديو

وجه رياضي

مــع أجـــزاء أخــرى مــن حياتي، مثل عالقتي أو 
وظــيــفــتــي؟ إذا تــم إهــمــال مــجــاالت أخــــرى في 
حـــيـــاتـــك، فـــهـــذه عـــالمـــة واضـــحـــة عــلــى وجـــود 

مشكلة تحتاج إلى حل.
قــد يــغــرق بعض الــشــبــاب فــي ألــعــاب الفيديو 
حتى ساعات الصباح األولى. إذا لعب شخص 
ما ملدة 10 ساعات متواصلة، يوًما بعد يوم، 
فهو لن يأكل أو ينام بشكل جيد، بالتالي إذ 

العادات السيئة للعب. كما قامت »سبورتنغ 
تــشــانــس«، وهـــي مــؤســســة خــيــريــة للصحة 
العقلية أسسها قائد منتخب إنكلترا السابق 
ــز، بـــإجـــراء مــكــاملــات ومــحــادثــات  ــ تــونــي آدامــ
ــا عــــمــــدت إلـــى  ــمـ بــــشــــأن ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو، كـ
التعليمية  الجلسات  تقديم عدٍد متزايد من 
حــول هــذا املــوضــوع. من جانبه، أكــد أليكس 
مــيــلــز، رئــيــس قــســم الــتــعــلــيــم فـــي ســبــورتــنــغ 

كان الالعبون يفعلون ذلك بهذا النسق لفترة 
زمــنــيــة، فـــإن أجــســادهــم لــن تــســمــح لــهــم بـــأداء 
التمارين بشكٍل مناسب، وقد يتعّرض العديد 

منهم لإلصابات وتراجع املستوى.
وطلبت األندية من رابطة الالعبني املحترفني 
)الــتــي لديها خــط مساعدة يعمل على مــدار 
24 ساعة وقــادر على ربــط العبي كــرة القدم 
حول  الالعبني  إلــى  التحدث  باملستشارين( 

تشانس »هــنــاك أشــخــاص يــأتــون مــن خالل 
الفردية لدينا ولديهم مشكلة  شبكة العالج 
ــداد كــبــيــرة،  ــأعــ مـــع األلــــعــــاب، إنـــهـــا لــيــســت بــ
ولكنها مشكلة أكثر مما كانت عليه قبل 10 
الحال أن  التخوف األكبر بطبيعة  سنوات«. 
يستمّر الالعبون في هذا األمــر، وأن تتطور 
أكــثــر، وحــيــنــهــا سيصبح عالجها  حــالــتــهــم 

صعبًا للغاية.

غادر أسطورة كرة القدم األرجنتيني دييغو مارادونا املستشفى، حيث خضع لجراحة 
)ألبيسيليستي( السابق بعربة إسعاف، ترافقها عربات  في بوينس أيرس. ونقل مدرب الـ
شرطة، إلى منزله، حيث سيظل تحت مالحظة أطباء وذويه. وقال ماتياس مورال، محامي 
الرغم من أن دييغو »مر باللحظة األصعب في حياته«، إال أن »هذه  مــارادونــا، إنه على 
املخاطر تالشت وهو باق لفترة«. وأشار مورال، في تصريحات من أمام باب املستشفى 
املــخ كان  النزيف في  هــذا  اكتشاف  أن  أعتقد  باللحظة األصعب في حياته،  مــّر  »دييغو 

بمثابة املعجزة، حيث كان من املمكن أن يتسبب في وفاته«.

صورة في خبر

خروج مارادونا
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برج الفتاة
عمران في ُحلم الّسلطان

إسطنبول ـ ياسر غريب

ــد عــــشــــرات األمـــــتـــــار مــن  ــعـ ــلـــى بـ عـ
ــــور اآلســـــيـــــوي  ــفـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ ســـــاحـــــل الـ
بإسطنبول، تبرز جزيرة صغيرة 
ــــَد فـــوقـــهـــا بــــــرٌج جــمــيــل ُيـــســـمـــى »بــــرج  ــــيِّ

ُ
ش

الــفــتــاة«، وهـــو املــعــلــم الــوحــيــد املــتــبــقــي من 
الــعــصــر الــبــيــزنــطــي فـــي مــنــطــقــة أســـكـــودار، 
ويقال إن بداياته تعود لعام 411 قبل امليالد 
في عهد القائد اإلغريقي ألكيبيادس، وإن 
إلــى سنة  للبرج يعود  الحالي  الشكل  كــان 
الثاني.   محمود  السلطان  عصر  في   1832
الـــبـــرج الــحــجــري مــثــمــن األضـــــالع، ومــكــون 
ــبــــة، ويــبــلــغ  ــتـــة طــــوابــــق تـــعـــلـــوهـــا قــ مــــن سـ
ــتــــرا، ويــــربــــط بــــن طــوابــقــه  ارتـــفـــاعـــه 23 مــ
 

ّ
ــــزدان بــشــرفــة عــلــويــة تطل درج لــولــبــي، ويـ

 15 )شهداء  الشهير  البوسفور  على جسر 
تموز(. وعادة ما تحيط به طيور النورس 
لتضيف مزيدًا من الجمال على املوقع الذي 
يـــزداد تألقًا مــع فــتــرة الــغــروب، ثــم يتحول 
  .

ً
ليال بــألــوان جميلة  إلــى جــوهــرة مضيئة 

)Getty( أثناء حصار السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية سنة 1453 استخدمته القوات العثمانية برج مراقبة

األسطورة الرائجة حول نشأة هذا البرج 
تــخــلــو مـــن تـــاريـــخ مـــحـــدد لـــأحـــداث ومــن 
أســــمــــاء أبـــطـــالـــهـــا. وهـــــي تـــحـــمـــل مــلــمــحــًا 
ــي الـــثـــقـــافـــة الــتــركــيــة  صـــوفـــيـــًا مـــعـــروفـــًا فــ
الــتــقــلــيــديــة حـــن تــنــاقــش مــســألــة الــقــضــاء 
الفرار منهما  والــقــدر، وعجز اإلنسان عن 

مهما أوتي من الِحَيل. 
ــــذي كــان  ــلــطــان الـ  الــسُّ

َّ
 إن

ُ
تـــقـــول الــحــكــايــة

يحكم املنطقة أفزعه حلٌم يخبره أن ابنته 
الحبيبة ستلدغها أفعى وتموت في عيد 
مــيــالدهــا الــثــامــن عــشــر. فــيــقــرر الــســلــطــان 
الــيــابــســة، فيأمر  عــن  بــإبــعــادهــا  حمايتها 
البوسفور ليصنع جزيرة  بــردم جــزء من 
خــاصــة يــبــنــي عليها هـــذا الــبــرج املــنــعــزل 
لكي تقيم فيه الفتاة وال يحدث لها مكروه. 
تعيش الــفــتــاة فــي بــرجــهــا الــحــصــن آمنة 
يــأتــي عيد ميالدها  ولــكــن حــن  مطمئنة، 
الثامن عشر، يصل إليها كثيٌر من الهدايا، 
بالفاكهة.  مليئة  ــة 

ّ
ســل الــهــدايــا  بــن  ومـــن 

لكن تلك السلة تسللت إليها أفعى سامة 
الفتاة ومــاتــت! ومــع موتها أصبح  لدغت 

الــبــرج مهجورًا ال يسكنه أحــد، لكنه  هــذا 
ظل يحمل اسمه تخليدًا للحادثة! 

مذاهب أخرى تحتمل أن البرج كان بمثابة 
مقبرة بيزنطية قديمة. وفي بعض األوقات 
اتـــخـــذت مــخــزنــًا ومــــركــــزًا لــبــعــض األعـــمـــال 
الــتــجــاريــة الــبــحــريــة. ونـــظـــرًا ملــوقــعــه داخـــل 
 يستخدم منارة ترشد 

ّ
املضيق وارتفاعه، ظل

السلم وبرج  البوسفور وقــت  السفن داخــل 
مــراقــبــة أثــنــاء الـــحـــروب.  املــصــادر التركية 
اإلستراتيجي  ملوقعه  نــظــرًا  أنــه  إلــى  تشير 
باعتباره محطة   1110 منذ سنة  استخدم 
ــقـــادمـــة من  تــحــصــيــل رســـــوم مـــن الــســفــن الـ
البحر األســود وإليه، فقد وضعت سلسلة 
كــبــيــرة إلعــاقــة املــالحــة بــعــرض الــبــوســفــور، 
تــبــدأ مـــن الــجــانــب األوروبـــــــي وصـــــواًل إلــى 
ــرور  ــ ــار الـــســـفـــن عـــلـــى املـ ــبــ ــتـــاة إلجــ ــفـ ــرج الـ ــ بـ
مـــن املـــســـافـــة الــضــيــقــة املـــتـــاحـــة بـــن الــبــرج 
الرسوم  تدفع  ثّم  اآلسيوي ومن  والشاطئ 
املـــقـــررة. وفـــي بــعــض األوقـــــات تـــم توصيل 
تزال  بالشاطئ عبر جــدار دفاعي ال  البرج 
بقاياه مــوجــودة تحت املـــاء.  أثــنــاء حصار 

للقسطنطينية  الــفــاتــح  مــحــمــد  الــســلــطــان 
العثمانية  الــقــوات  استخدمته   1453 سنة 
بـــرج مــراقــبــة. وحـــن حــصــل الـــزلـــزال املــدمــر 
م البرُج مثل  في إسطنبول سنة 1509، تهدَّ
عشرات املنشآت املعمارية العريقة كجامع 
أيوب  أبــي  الفاتح وجامع  السلطان محمد 
األنصاري. وقد أعيد بناؤه مرة أخرى، لكنه 
تعرض لحريق سنة 1721، وأعيد ترميمه 
وظـــل يــســتــخــدم مـــنـــارة لــلــســفــن حــتــى سنة 
1829. ثم استخدم بعد ذلــك مكانًا للحجر 
الــصــحــي نــظــرًا لــعــزلــتــه عــن الــيــابــســة. وفــي 
الــســلــطــان مــحــمــود الثاني  ســنــة 1832 أمـــر 
له  العشرين حصلت  القرن  وفــي  بترميمه. 
العديد من عمليات الترميم أولها في سنة 
1945، كما حصل على عملية ترميم أخرى 
سنة 1998 أثناء تصوير فيلم جيمس بوند 
The world is not enough، وبعد زلزال 1999 
أضيفت دعامات فوالذية للمبنى لحمايته 

من الزالزل. 
ومقهى  األول،  طابقه  في  مطعم  افتتاح  مع 
في الطابق األعلى، وإطاللة شرفته العلوية 
على جسر البوسفور وبعض معالم الجانب 
األوروبــــــــــــي كـــجـــامـــع آيــــــا صـــوفـــيـــا وجـــامـــع 
الــســلــطــان أحـــمـــد؛ صـــار بـــرج الــفــتــاة يــجــذب 
إليه  الوصول  ويمكن  السياح.  آالف  سنويًا 
عــبــر بــعــض الــســفــن طــــوال الــيــوم ابـــتـــداء من 
الــتــاســعــة صـــبـــاحـــًا. ويــفــضــل زوار شــاطــئ 
الــذي  الــغــروب  أســكــودار االستمتاع بمنظر 
يتداخل في لقطة مبهرة مع البرج الجميل. 
الجميلة تميزه في  امللونة  أضـــواءه  أن  كما 

الليل من مسافات بعيدة.

البرج الحجري مثمن 
األضالع، ومكون من 
ستة طوابق تعلوها 

قبة، ويبلغ ارتفاعه 23 
مترًا، ويربط بني طوابقه 

درج لولبي

■ ■ ■
ُيقال إن البرج كان 

بمثابة مقبرة بيزنطية 
قديمة، وفي بعض 

األوقات اتخذ مخزنًا 
ومركزًا لبعض األعمال 

التجارية البحرية

■ ■ ■
املصادر التركية 

تشير إلى أنه نظرًا 
ملوقعه اإلستراتيجي 
استخدم منذ سنة 

1110 باعتباره محطة 
تحصيل رسوم من 
السفن القادمة من 

البحر األسود

باختصار

على ساحل البوسفور في الجهة اآلسيوية من إسطنبول، يقع مبنى اسمه بُرج الفتاة. يُحكى أّن سلطانًا شيّده ليحمي ابنته 
من لدغة أفعى شهدها في الُحلم. هنا، زيارة إلى المكان

هوامش

معن البياري

الشهير،  املــذيــع  تماما، ألن  دقيقا  أعــاله  الــعــنــوان  ليس 
ــغ الـــكـــثـــافـــة )42  ــالـ ــبـ ــي كـــتـــّيـــبـــه الـ مــحــمــد كــــريــــشــــان، فــ
التلفزيونية«  األخــبــار  »مــذيــع  القيمة،  العالي  صفحة(، 
يــقــّدم نصائح  ال  لـــإعـــالم، 2020(،  الــجــزيــرة  )مــعــهــد 
ملــذيــع نــشــرات أخــبــار فــي أي تــلــفــزيــون يــريــد أن يتقن 
 
ٌ
تــعــقــبــهــا حــزمــة أداءه، وإنـــمـــا هـــي نــصــيــحــة واحـــــــدة، 

مــن الـــشـــروط )أو االســتــحــقــاقــات لــو أردنــــا شــيــئــا من 
الحال(  بطبيعة  )واملذيعة  املذيع  هذا  على  التفلسف؟(، 
مشاهديه  ارتياح  وُيحرز  حضورا،  لينجح  يلبيها،  أن 
يعّد هذه  أن  أراد  أراد من  لو  أمــا  ومستمعيه إلطاللته. 
الــشــروط نصائح هــي األخـــرى، فله ذلــك تسامحا. أما 
تلك النصيحة التي يبُسطها مذيع قناة الجزيرة وأحد 
نجومها، محمد كريشان، أن عليَك، إذا ما كانت لديَك 
الرغبة في أن تصير مذيع أخبار تلفزيونية أن تعرف 
 مستحق، 

ٌ
القدرة على هذا شــرط أنها غير كافية، وأن 

 واختصاٌص ومــزاٌج وشخصية 
ٌ
ذلك أن »املسألة درايــة

وطّيب  غيره«.  تناسب  وال  امليدان  هــذا  وتناسب  تالئم 
ُم بخالصٍة 

َ
ت
َ
في الكتيب )لَم ال نسّميه كتابا؟(، أنه ُيخت

اختبار  بات 
ّ
متطل مــن  القليلة  صفحاته  فــي  مــا  توجز 

هــذه الــقــدرة، ومــوجــبــاٍت على مــذيــع )مــذيــعــة( األخــبــار 
التلفزيونية أن يحققها في شخصه. ولعل العبارة التي 

ت، فكانت إيجاَز 
ّ
طوى فيها الكتاب صفحاته أوفت ووف

اإليجاز في هذه الخالصة، »الكل يغني، والكل قد يذهب 
ان بني املطرب واملؤّدي، 

ّ
في ظنه أنه مغٍن جيد، ولكن شت

وبني املغني الحقيقي ومن هو دون املستوى«.
الزميل السابق في الصحافة املكتوبة، سنواٍت قبل أن 
يصبح املذيع الذي نعرف، لم يشحط الذئب من ذيله، في 
حسب من بديهيات 

ُ
كتابه، فقد جال على مسائل ربما ت

العمل التلفزيوني، غير أنه أجاد عرض هذه التي يحسبها 
بعضنا بديهيات، ووازاها بما هو غير مشهور وشائع 
أداء مذيع نــشــرات األخــبــار )يرويها  مــن تفاصيل فــي 
سقت هذه 

ّ
وال يقرأها، كما التعبير الحاذق للكاتب(، وات

بتلك بطواٍف طيب في مسائل جوهرية في عمل هذا 
املــذيــع، سيما وأنـــه أيــضــا يــحــاور فــي نــشــرات األخــبــار 
)والبرامج( ذوي صلة بموضوعاتها. وإذ يلتزم الكتاب 
بحدوده عن مذيع األخبار التلفزيونية، وال يتجاوزها، 
الوفيرة  فإن االنتباهات والشواهد واألمثلة واملفارقات 
ح به الخبرة 

ّ
سل

ُ
ت على ما ت

ّ
فيه )على قلة صفحاته( دل

تكون  ال  عندما  واقــتــدار، سّيما  كــفــاءٍة  مــن  صاحبها 
هــذه الــخــبــرة مــجــّرد ســنــوات عــديــدة فــي هــذا العمل أو 
ذاك )صحافيون وإعالميون عرب يتفاصحون علينا 
لنا خبرة، فيما هم  املديدة، ويبعونها  بسنوات عملهم 
بال لون أو ميزة، وركيكون وأقل من عاديني(. وال أجامل 
محمد كريشان، عندما أزعم هنا إنه من نوع نادر من 

بني أهل الشاشة التلفزيونية العربية، في حقل األخبار 
والبرامج الحوارية السياسية، وقد أحرز في استفتاءات 
واستطالعات عربية املنزلة األولى لدى املشاهد العربي، 
املتوتر  الراهن،  اإلعالمي  االستقطاب  يستجّد  أن  قبل 

واملوتور.
يــســعــف الـــكـــتـــاب املــشــتــغــلــني بــــاإلعــــالم، الــتــلــفــزيــونــي 
اإلخباري خصوصا، بإضاءات لها قيمتها، والعاملني 
التدريب في هــذا الحقل. وإلــى هــذه اإلفــادة  في ميدان 
وتلك، يسعد به القارئ الذّواقة، باملعنى العام، فالناس 
فــي الــعــمــوم يــشــاهــدون نــشــرات األخـــبـــار وبــرامــجــهــا، 
هذا  بــشــأن  وأفضلياتهم  أمزجتهم  منهم  ولكثيرين 
املذيع أو ذاك، على هذه الشاشة أو تلك. ولهم أحكامهم 

التي يرون فيها هذه املذيعة أفضل من تلك، وذاك املذيع 
أكثر كفاءة من ذاك. وهنا، يجوز حسبان الكتاب، املنّوه 
به في هذه السطور، عابرا لألمزجة واألعمار، يستطيب 
املوقع اإللكتروني ملعهد  فيه قارئه )متوفر كامال في 
أي  إغفاله  الضافية، وعدم  ه 

َ
الجزيرة لإعالم( بساطت

مسألٍة في أداء مذيع األخبار التلفزيونية عندما يريد 
يكون  ولكي  ابا. 

ّ
مريحا، جذ ناجحا،  موفقا،  يكون  أن 

يتابع شــؤون  أن  يــعــرف،  أن  يتثقف،  أن  يلزمه  هــكــذا، 
السياسة ومستجّداتها، أن يقرأ، أن يتقن اللغة العربية، 
نحوا وتعبيرا، ونطقها، ويؤّدي مخارج حروفها جيدا، 
أن يــحــرص عــلــى مظهر حــســن، أن يــقــرأ الــنــصــوص، 
عارفا بالوقفات والفواصل والتلوينات والنغمات فيها، 
ولوزام التوكيد فيها، أن يعرف تماما متى يبتسم إذا 
لــه أن يفعل،  استطاب هــذا، وأيــن ال يفعل أو ال يجوز 
 بــأي شـــأن، أن يــكــون صــاحــب صوت 

ّ
أن ال يستخف

ة«، أن ال يتعالم على من يحاوره، 
ّ
وحضور وقبول و»طل

أن يستعد لــكــل نــشــرة أو مــقــابــلــة فــال يــعــتــّد بــدرايــتــه 
الــســابــقــة، أن يــشــعــر بــالــوقــت، وأن يــحــتــرف اإليــجــاز 
والتكثيف واملباشرة والوضوح .. وقبل هذا كله وبعده، 
والرغبة  الحماس  ال  والــكــفــاءة،  املوهبة  على  يتوفر  أن 
وشهوة الجماهيرية والنجومية. وأن ال يكتفي بقراءة 
 غالبا، وإنما 

ٌّ
هذه املقالة التي توِجز، وكل إيجاٍز مخل

أن يعمل بنصائح محمد كريشان.

نصائح محمد كريشان

وأخيرًا

كتاب ال يغفل أي مسألٍة في 
أداء مذيع األخبار التلفزيونية 
عندما يريد أن يكون موفقًا، 

ناجحًا، مريحًا، جّذابًا
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