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من تجمع ضد العنف بحق النساء في غزة عام ( 2016محمد عبد/فرانس برس)

الحدث

كورونا :الصين حجبت معلومات عن خبراء منظمة الصحة
نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» األميركية،
عن أعضاء في فريق التحقيق الذي تقوده منظمة
الصحة العاملية في الصني حــول منشأ فيروس
كــورونــا الـجــديــدّ ،أن السلطات الصينية رفضت
تـقــديــم مـعـلــومــات أول ـيــة وشـخـصـيــة عــن حــاالت
اإلصابة املبكرة بكورونا ألعضاء الفريق ،يمكن
أن تساعدهم في تحديد كيف ومتى بدأ فيروس
كورونا في االنتشار عام  .2019ونقلت الصحيفة
عــن الـفــريــق قــولــه ّإن بـكــن رفـضــت الـكـشــف عن
معلومات خاصة بـ 174إصابة بالفيروس جرى
رصــدهــا فــي ديسمبر /كــانــون األول  2019في

ّ
مــديـنــة ووه ـ ــان ،بــإقـلـيــم ه ــوب ــي ،امل ـعــروفــة بــأنـهــا
البؤرة األولى للفيروس .وقال أعضاء في الفريق
األممي ّإن املسؤولني والعلماء الصينيني قدموا
مـلـخـصــات شــامـلــة ح ــول ح ــاالت ع ــدة ،بعضها
سبق اإلعــان عــن تفشي الفيروس فــي ووهــان،
ّ
لكن منع الخبراء من مشاهدة البيانات األساسية
ل ـلــدراســات ،ولـيــس املـلـخـصــات ،عــرقــل  -بحسب
الفريق  -تحليلهم الخاص حول أصل الفيروس.
وقــال عضو الفريق ،األسترالي دومينيك دوايــر:
«عرضوا علينا بعض األمثلة ال جميع األمثلة ،ما
يعني ّأن تفسير البيانات سيكون مـحــدودًا من

وجهة نظرنا ،وإن اعتبر الطرف اآلخــر ّأن هناك
إمكانية جيدة للتفسير بناء على امللخصات».
وكـ ــان فــريــق مـنـظـمــة الـصـحــة ق ــد أن ـهــى مهمته،
اإلثنني املاضي ،من دون أن يتوصل إلــى نتيجة
حــاس ـمــة ح ــول مـنـشــأ ال ـف ـي ــروس .ع ـلــى صعيد
أبـ ـح ــاث ال ـل ـق ــاح ،أع ـل ـنــت جــام ـعــة «أوكـ ـسـ ـف ــورد»
البريطانية ،التي طورت لقاحًا مضادًا للفيروس
مع شركة «أسترازينيكا» البريطانية -السويدية،
ّ
أنـهــا تخطط الخـتـبــار الـلـقــاح على األط ـفــال ألول
مــرة .ميدانيًا ،بــدأت واليــة فيكتوريا األسترالية،
ً
أمس السبت ،عزال عامًا يستمر خمسة أيام في

ظل سعي السلطات ملنع موجة ثالثة من الفيروس
مــرتـبـطــة بــالـســالــة ســريـعــة االن ـت ـشــار املكتشفة
ف ــي بــريـطــانـيــا .وك ــان ــت شـ ــوارع مــديـنــة مـلـبــورن
عاصمة الــواليــة وضواحيها شبه خالية السبت
بعد صدور أوامر للسكان بمالزمة املنازل وعدم
الخروج إال للضرورة.
وسجل العالم ،بحلول مساء أمس ،نحو  81مليون
شفاء من الفيروس ،فيما تجاوز عدد اإلصابات
 109ماليني ،واقـتــرب عــدد الوفيات من مليونني
و 400ألف ،بحسب أرقام موقع «ورلد ميترز».

(العربي الجديد ،رويترز ،أسوشييتد برس)
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«االتحاد الديمقراطي» يضرب
الحوار الكردي ...ويفاوض النظام

يشرح رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية ،قدري جميل ،لـ«العربي الجديد»،
أسباب رفض المنصة طرح قيام «مجلس عسكري» بإدارة مرحلة انتقالية في سورية،
مستعيدًا رؤيته لشكل الحكم المستقبلي في هذا البلد ،وتصور المنصة للحل،
باإلضافة إلى أعمال اللجنة الدستورية ومسار أستانة

ّ
شن «االتحاد
الديمقراطي» الكردي
في سورية ،حملة
جديدة ضد «المجلس
الوطني الكردي»،
متهمًا إياه بالعمالة
يقوض
لتركيا ،ما
ّ
إمكانية التقدم في
جولة حوار جديدة
مرتقبة بينهما

قدري جميل

فكرة «المجلس
العسكري»
فقاعة

أمين العاصي

الطرح يخدم النظام السوري
وحرف لألنظار عن القرار 2254

للحديث تتمة...

مجلس عسكري
لمصلحة َمن؟
عبسي سميسم

عاد موضوع إنشاء مجلس عسكري
من املعارضة السورية والنظام ليقود
مرحلة انتقالية في سورية إلى الواجهة
اإلعالم ووسائل
من جديد عبر وسائل ُ
التواصل االجتماعي ،إذ طرح مجددًا
اسم مناف طالس ،ابن وزير الدفاع
السوري األسبق مصطفى طالس،
كقائد محتمل لهذا املجلس ،من دون
أن يصدر منه أي تصريح يؤكد أو
ينفي هذا املوضوع ،الذي تم طرحه
مرارًا منذ بدايات الثورة السورية،
مع ّ
تبدل األسماء املقدمة لقيادة هذا
املجلس .على الرغم من أن صدور قرار
مجلس األمن رقم  2254لعام ،2016
الذي حدد طريق الحل السياسي في
سورية من خالل هيئة حكم انتقالي
كاملة الصالحيات ،هو بمثابة إلغاء
لفكرة إنشاء مجلس عسكري يضم
ضباطًا من املعارضة والنظام ممن لم
تتلطخ أيديهم بدماء السوريني ،لكن
طرح املجلس يعود في وقت ُسد فيه
أفق الحل السياسي وفق قرار مجلس
األمن ،ووفق مرجعية جنيف ،مع
إعالن املبعوث األممي غير بيدرسن
فشله في تحقيق أي ّ
تقدم في هذا
املسار .هذا الطرح في هذه الظروف
يخدم بالدرجة األولى ّ
التوجه الروسي
الذي يسيطر على الجانب العسكري
في سورية بشكل عام ،والذي ال يزال
يسعى إليجاد حل ،سواء من خالل
الحسم العسكري وتمكني النظام من
السيطرة بالقوة على معظم األراضي
السورية ،أو من خالل املسارات التي
ابتدعها ،وخصوصًا مسار أستانة
الذي يتمثل فيه العسكر بشكل
رئيسي ،والذي عمل من خالله على
تمكني النظام من فرض سيطرته على
كل مناطق خفض التصعيد عدا جزء
من املنطقة الرابعة «محافظة إدلب».
كل ذلك بهدف تقوية موقف النظام
التفاوضي وضمان الوصول إلى حل
نهائي في سورية من خالل إعادة
هيكلة املؤسسة العسكرية للنظام
التي يهيمن عليها الروس بشكل
شبه كامل .بالتالي ،فإن أي حل في
سورية من خالل إنشاء مجلس
عسكري كبديل ملرجعية جنيف،
ّ
سيمكن الروس من الهيمنة على
قراراته ،وفرض حل وفق رؤيتهم التي
تقوم على إعادة تأهيل النظام نفسه،
خصوصًا أن الدول األخرى املتدخلة
والفاعلة في امللف السوري وتحديدًا
الواليات املتحدة لن تكون لديها أدوات
ّ
تحكم كافية بأي مجلس عسكري
يمكن أن ُيشكل وفق الرؤية املطروحة.
هذا األمر يجعل من فكرة إنشاء هكذا
مجلس مرفوضة من قبل الواليات
املتحدة ودول االتحاد األوروبي .هذه
العوامل تجعل من املستبعد إنشاء
مجلس عسكري في الوقت الحالي،
على الرغم من كل اللغط الذي يدور
حوله وكل الترويج اإلعالمي الذي
يحاول إظهار مجلس كهذا كمخرج
للسوريني.

عماد كركص

ّ
فــي ظــل وص ــول العملية السياسية
ّ
ل ـح ــل الـ ـص ــراع الـ ـس ــوري إل ــى طــريــق
شـ ـب ــه م ـ ـ ـسـ ـ ــدود ،م ـ ــع الـ ـفـ ـش ــل ال ـ ــذي
يخيم على مسار اللجنة الدستورية ،وبــروز
الخالفات داخل «هيئة التفاوض» املعارضة،
التي انبثق عنها وفــد املعارضة إلــى اللجنة،
تـ ــدور أس ـئ ـلــة ح ــول م ــآل ه ــذه الـعـمـلـيــة الـتــي
تـجــري وســط انـقـســام فــي صـفــوف املـعــارضــة.
كــذلــك ت ــدور ال ـت ـســاؤالت ح ــول شـكــل الـحـلــول
امل ــرض ـي ــة ألطـ ـ ــراف ال ـ ـصـ ــراع ،ومـسـتـقـبــل هــذا
الصراع وأفقه ،ال سيما مع عــودة طــرح فكرة
تشكيل «مجلس عسكري» لقيادة البالد .هذه
النقاط ،وغيرها ،يطرحها «العربي الجديد»
على قدري جميل ،أمني مجلس حزب «اإلرادة
الشعبية» ،ورئيس «منصة موسكو» (إحدى
«منصات» املعارضة السورية) ،التي تربطها
عالقة جيدة مع روسيا.
ح ــول مــاهـيــة «مـنـصــة مــوسـكــو» ومـكــونــاتـهــا
حاليًا ،وما إذا كانت تبدلت رؤيتها وأهدافها
ّ
وطــريـقــة طــرحـهــا لـلـحــل ال ـس ــوري ،مـنــذ بــروز
هــذا املصطلح ،يلفت جميل إلــى أن «املنصة
تضم عددًا من األحــزاب والحركات والتيارات
املوجودة في مختلف املناطق السورية ،والتي
ت ـضــم م ـنــاض ـلــن س ـيــاس ـيــن م ــوج ــودي ــن في
مواقع املعارضة منذ عقود» .ويوضح أن «من
بــن مكونات املنصة ،حــزب اإلرادة الشعبية
ومـجـلــس الـعـشــائــر الـعــربـيــة وال ـت ـيــار الـثــالــث
ألجــل سورية وتيار طريق التغيير السلمي،
باإلضافة إلى الحزب الديمقراطي االجتماعي
وتجمع سورية األم ،وغيرها من التشكيالت».
وي ـض ـيــف« :رؤي ـت ـنــا ك ـقــوى مـكــونــة للمنصة،
ح ـت ــى ق ـب ــل ت ـش ـك ـي ـل ـهــا ،وحـ ـت ــى م ــا ق ـب ــل ع ــام
ّ
 ،2011هي أن التغيير الجذري الشامل في كل
النواحي هو ضرورة وجودية لسورية .وبعد
 ،2011رفـضـنــا ش ـع ــارات األط ـ ــراف املـتـشــددة
مــن الجهتني ،بالحسم واإلس ـقــاط ،ألنـنــا كنا

ّ
نعرف أنه لن يتحقق أي منهما ،وما سيجرى
هــو تدمير للبالد وال ـع ـبــاد» .ويـتــابــع جميل:
«دع ــون ــا إل ــى ال ـح ــوار وال ـحــل الـسـيــاســي منذ
اللحظة األولـ ــى ،ولـحـمــايــة الـحــركــة الشعبية
من التدخالت الخارجية ،ومــن القمع األمني
والعنف ،ورفضنا التسلح والطائفية .مواقفنا
هذه كانت وال تزال ثابتة».
وح ــول امل ــوض ــوع األه ــم ال ــذي ي ــدور الـحــديــث
ع ـن ــه فـ ــي الـ ــوقـ ــت الـ ـ ــراهـ ـ ــن ،مـ ــن أن مـنـصـتــي
مــوس ـكــو وال ـق ــاه ــرة قـ ّـدم ـتــا مـقـتــرحــا ل ـلــروس
لتشكيل مجلس ّعسكري يـقــود الـبــاد خالل
فـتــرة انـتـقــالـيــةُ ،يــذكــر جميل بــأنــه نـفــى األمــر
باسم «منصة موسكو» ككل ،وليس باسمه
الشخصي فـقــط ،وكــذلــك فـعــل األس ـتــاذ خالد
املـحــامـيــد فــي لـقــاء تلفزيوني أخ ـي ـرًا .ويلفت
ّ
السيد جمال سليمان
إلى أن «املسألة هي أن
(مـ ـنـ ـص ــة ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة) ت ـ ـقـ ــدم ب ــأفـ ـك ــار شـفـهـيــة
شخصية خالفًا ملا جــرى ترويجه» .ويتابع:
ّ
«ب ــال ـن ـس ـب ــة لـ ـن ــا ،ق ـنــاع ـت ـنــا ه ــي أن ال ـف ـقــاعــة
اإلعــام ـيــة ح ــول مـجـلــس عـسـكــري لـهــا هــدف
واحد هو حرف األنظار عن (قرار مجلس األمن
الدولي)  .»2254ويعتبر جميل في هذا السياق
أن «تراكم التعطيل ضمن اللجنة الدستورية
وضع الجميع أمام استحقاق الخطوة التالية،
وال ـت ــي يـنـبـغــي أن ت ـكــون مـنـطـقـيــا م ــن ضمن
ّ
قاموس ال ــ ،2254ولــذا فــإن إلقاء فكرة مجلس
عـسـكــري لـقـيــادة املــرحـلــة االنـتـقــالـيــة هــو كما
نقول في دمشق (فت ّبرات الصحن) ،الغرض
ّ
منه قطع الطريق على السير قدمًا في الحل
ـت تلوح فيه إمكانية جدية
السياسي ،في وقـ ٍ
ل ـح ــدوث ذلـ ـ ــك» ،بـحـســب رأيـ ـ ــه .ويـ ــرى جميل
أن ــه «ف ــي ح ــال ك ــان املـجـلــس الـعـسـكــري ج ــزءًا
م ــن جـســم الـحـكــم االن ـت ـقــالــي الـ ــذي ه ــو جسم
سياسي بالضرورة ،والذي ينص عليه القرار
 ،2254فهذا أمر مقبول ،وربما ضــروري .لكن
ما يجرى طرحه هو أمر آخر تمامًا ،هو طرح
من خارج  2254بالكامل» .ويستفيض رئيس
«مـنـصــة مــوسـكــو» فــي شــرحــه أس ـبــاب رفــض

جميل :التغيير الجذري الشامل ضرورة لسورية (نيكيتا شفتسوف /األناضول)

جميل :لعدم تضخيم
أهمية اللجنة
الدستورية وال تقليلها
جميل :خروج
القوات األجنبية لن يتم
بال ّ
حل سياسي

ال ـطــرح ،معتبرًا أن «مــن يطرحونه يخدمون
النظام ،سواء عن وعي أو دونه ،بتقديم صورة
هي أن املعارضة انقالبية ومعادية للتوافق
ول ـل ـحــل ال ـس ـي ــاس ــي ،م ــا ي ـس ـهــل الـ ـه ــروب مــن
العملية السياسية .بهذه الطريقة يخلصون
النظام من الحرج والضغط املتعلق باللجنة
الدستورية وبالعملية السياسية ككل».
وع ــن خ ــاف «مـنـصــة مــوس ـكــو» مــع مـكــونــات
«هيئة الـتـفــاوض» ،بسبب استبعاد ممثلها
(مهند دليقان) إلى الهيئة ووفد الدستورية،
خصوصًا مع إرسال املنصة ومكونات أخرى
رس ــال ــة إل ــى امل ـب ـعــوث األم ـم ــي غـيــر بـيــدرســن،

ق ـب ـيــل انـ ـط ــاق ال ـج ــول ــة األخ ـ ـيـ ــرة م ــن أع ـم ــال
اللجنة الدستورية ،واالتهامات التي طاولت
املنصة بعرقلة مسار اللجنة ،يــرد جميل لك
ب ــال ـق ــول« :الـ ـخ ــاف ه ــو ب ــن ث ــاث ــة م ـكــونــات
مــن الـهـيـئــة ،نـحــن وهـيـئــة التنسيق ومنصة
الـ ـق ــاه ــرة ،ومـ ـك ــون راب ـ ــع ه ــو االئ ـ ـتـ ــاف» .أمــا
بالنسبة لالتهام بالعرقلة ،فيؤكد أنها «املرة
ّ
األولـ ــى ال ـتــي نـسـمــع ب ــه .وب ـكــل األح ـ ــوال ،فــإن
ْ
اتهامات من هذا النوع ،إن وجدت ،فهي تأتي
من أطــراف ضمن املعارضة أو النظام ،كانت
ضد تشكيل اللجنة الدستورية من األســاس
في الوقت الذي كنا ندفع فيه نحو تشكيلها».
وعما إذا كان ال يــزال يعتقد أن مسار اللجنة
الدستورية سيفضي إلى حل ،أو يكون جزءًا
ّ
مـنــه ،يـقــول جميل« :مــا قلناه ونعيده هــو أن
اللجنة هــي مـجــرد مـفـتــاح لـلـحــل ،والـحــل هو
بالتطبيق الكامل للقرار  2254بكل بنوده .ال
ينبغي تضخيم أهـمـيــة اللجنة وال التقليل
منها .إن اللجنة لن تتمكن من إنجاز مهمتها
دون السير بالتوازي في بقية مفردات القرار
 2254وضمنًا (الحكم ذو املصداقية الشامل
للجميع وغير الطائفي)».
ّ
وع ــن ال ـح ــل ال ــذي يـنــاســب «امل ـن ـصــة» ملشكلة
استبعاد ممثلها عــن هيئة الـتـفــاوض ووفــد
ّ
اللجنة الدستورية ،يقول «ينبغي التذكير أن
استبعاد ممثلنا جــرى بطريقة غير شرعية

ومخالفة للنظام الــداخـلــي لهيئة التفاوض.
وه ــو ج ــرى عـلــى أس ــاس رأي سـيــاســي قـ ّـدمــه
ب ــاس ــم مـنـصــة مــوس ـكــو ك ـك ــل ،وه ــو املـطــالـبــة
بنقل أعمال اللجنة الدستورية إلى دمشق مع
توفير الضمانات األممية الالزمة ألعضائها».
وحــول هــذا االقـتــراح ،يشدد جميل أن املنصة
«ال ت ــزال مـصــرة عليه وعـلــى كــونــه صحيحًا
وضروريًا إلنهاء كل مسرحيات التعطيل».
وب ـ ــرز أخـ ـيـ ـرًا ال ـت ــوج ــه ال ــروس ــي السـتـئـنــاف
لـ ـق ــاءات م ـس ــار أس ـت ــان ــة ب ـعــد ف ـشــل ال ـجــولــة
األخيرة من اللجنة الدستورية ،وتم تحديد
جــولــة ج ــدي ــدة م ــن امل ـس ــار ( 16و 17فـبــرايــر
الحالي) ،مع اعتقاد بأن الروس ،وباملشاركة
مع إيــران وتركيا ،يرغبون في إهمال مسار
الــدسـتــوريــة ،وال ـعــودة إلــى أستانة بعد عام
من توقفه .وعن رأيه في ذلك ،يوضح جميل
أن «ه ــذا االعـتـقــاد ال أس ــاس لــه مــن الصحة؛
فــالـلـجـنــة الــدس ـتــوريــة هــي مــن إن ـتــاج مسار
ّ
أس ـت ــان ــة ن ـف ـســه ال ـ ــذي ن ــظ ــم ب ـش ـكــل مـشـتــرك
مؤتمر سوتشي الذي جرى فيه إقرار النقاط
الــ ،12وكذلك إقرار إنشاء اللجنة الدستورية
بالتوافق مع القرار .»2254
وقبل حوالي شهرين ،خــرج جميل بمؤتمر
ص ـ ـحـ ــافـ ــي أشـ ـ ـ ـ ــار خ ـ ــال ـ ــه إلـ ـ ـ ــى أن ال ـ ـبـ ــاد
وال ـ ـسـ ــوريـ ــن ،ي ـع ـي ـش ــون أزم ـ ـ ــة اق ـت ـص ــادي ــة
ً
ومعيشية غير مسبوقة ،وطــرح حـلــوال ،من

خـ ــراج ال ــوج ــود الـعـسـكــري املـتـعــدد،
بينها إ ّ
لكنه تجنب الحديث عن الوجود العسكري
الـ ــروسـ ــي .وعـ ــن س ـبــب ذل ـ ــك ،ي ـج ـيــب جميل
الـ ـي ــوم« :ن ـح ــن ل ــم نـتـجـنــب ذكـ ــر أح ـ ــد ،نحن
ن ـطــالــب ب ـخ ــروج ك ــل الـ ـق ــوات األج ـن ـب ـيــة من
سورية على اإلط ــاق ،األميركية والروسية
ً
والتركية واإليــرانـيــة ،وأوال ق ــوات االحـتــال
الصهيوني التي عليها الخروج من الجوالن
ال ـس ــوري امل ـح ـتــل ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن تمييزنا
الــواضــح بــن األدوار املختلفة جــذريــا التي
تقوم بها القوات األجنبية في سورية ،ولكن
تـحـقـيــق ذل ــك الـ ـخ ــروج غ ـيــر مـمـكــن ب ــا حل
سياسي شامل».
وح ــول شـكــل ال ــدول ــة ال ـســوريــة املستقبلية،
يقول جميل لـ«العربي الجديد»« :ما نطرحه
يـ ـتـ ـج ــاوز الـ ـح ــدي ــث عـ ــن الم ــرك ــزي ــة إداريـ ـ ـ ــة،
ويتعارض مع طرح البعض للفدرالية .نطرح
ض ــرورة صياغة عالقة جــديــدة بــن املركزية
والالمركزية ،إذ إنه دون مركز قوي ال توجد
دول ـ ــة ،خ ـصــوصــا ف ــي ظـ ــروف تـقـسـيــم األم ــر
الواقع املوجودة حاليًا والتي لن تختفي من
تـلـقــاء نفسها بـمـجــرد ب ــدء الـحــل السياسي.
ـدر م ــن ال ــام ــرك ــزي ــة ،ال
ول ـك ــن أي ـض ــا ،دون قـ ـ ٍ
يوجد شعب؛ أي ال توجد مساحة للتعبير
عن إرادة الشعب إذا بقيت املركزية بشكلها
املطلق القائم حاليًا».

فــي مــؤشــر واض ــح على ال ـهـ ّـوة الواسعة
ب ــن «االت ـ ـحـ ــاد ال ــدي ـم ـق ــراط ــي» الـ ـك ــردي،
املسيطر عمليًا على الشمال الشرقي من
سورية ،وبني «املجلس الوطني الكردي»
(ائ ـت ــاف س ـيــاســي كـ ــردي ف ــي س ــوري ــة)،
ج ـ ـ ّـدد الـ ـقـ ـي ــادي فـ ــي «االتـ ـ ـح ـ ــاد» ،آل ـ ــدار
خليل ،أخيرًا ،اتهام «املجلس» بالعمالة
لتركيا ،ما يزيد الشكوك حــول إمكانية
التوصل إلى اتفاق سياسي بني الطرفني
ال ـكــرديــن .وت ـســود خــافــات عميقة بني
ّ
«االتحاد» و«املجلس» ،يحتاج حلها إلى
ج ـهــود مـضــاعـفــة مــن اإلدارة األمـيــركـيــة
امل ـشــرفــة عـلــى ح ــوار بـيـنـهـمــا ،لــم يحقق
نتيجة حتى اللحظة .فــي األثـنــاء ،يــزور
وف ــد مــن «االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي» حاليًا
دم ـ ـشـ ــق ،فـ ــي إط ـ ـ ــار ج ــول ــة جـ ــديـ ــدة مــن
التفاوض مع النظام ،لم تفض سابقاتها
إلى أي نتيجة.
واعتبر عضو الهيئة الرئاسية املشتركة
لـ«االتحاد الديمقراطي» ،آلدار خليل ،في
تـصــريـحــات صـحــافـيــة أطـلـقـهــا أول من
أمــس الجمعة ،أن االت ـفــاق مــع «املجلس
الــوط ـنــي الـ ـك ــردي» ف ــي س ــوري ــة «خـيــانــة
لدماء الشهداء» ،على ّ
حد تعبيره .خليل،
الذي يرأس وفد األحــزاب الكردية ،أو ما
ُيعرف بـ«أحزاب الوحدة» التي تدور في
فـلــك «االت ـح ــاد الــديـمـقــراطــي» املنخرطة
ف ـ ــي ح ـ ـ ــوار م ـ ــع «امل ـ ـج ـ ـلـ ــس» امل ـن ـض ــوي
ف ــي ص ـفــوف امل ـعــارضــة ال ـس ــوري ــة ،اتـهــم
األخ ـي ــر ب ــ«ال ـع ـمــالــة» ل ـتــرك ـيــا .وقـ ــال في
هذا الصدد« :عندما نجلس على طاولة
املفاوضات مع أعضاء املجلس الوطني،
نغلق أعيننا ونفتحها وكأننا نفاوض
األتراك».
وكان خليل نفسه قد اتهم ،في منتصف
ش ـهــر ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
فــي تـصــريـحــات صـحــافـيــة أي ـضــا ،قــوات
ال ـب ـش ـمــركــة الـ ـس ــوري ــة ب ــأن ـه ــا «م ــرت ــزق ــة
للدولة التركية ،واستخدمتها في شنكال
(سـ ـنـ ـج ــار) وقـ ـن ــدي ــل» .وتـ ــابـ ــع« :مـثـلـمــا
استخدم (الــرئـيــس التركي رجــب طيب)
أردوغــان املرتزقة في ليبيا وأذربيجان،
يستخدم ه ــؤالء أيـضــا ،ولـهــذا ليس من
املمكن قبولهم ،فالذين عملوا مرتزقة،

من المقرر أن يخوض
الطرفان جولة
مفاوضات قريبًا

عقوبات واشنطن على «الحشد» :تـوقعات بتهدئة أميركية
تحدثت مصادر عراقية
عن بوادر تهدئة أميركية
في ملف العراق ،ما قد
يجمد عقوبات إضافية
منتظرة قد تطاول
قيادات في «الحشد
الشعبي» ،وشخصيات
سياسية ،ربطًا بمقاربة
مختلفة إلدارة جو بايدن
للملف
بغداد ـ براء الشمري

محاوالت إلدراج «منظمة بدر» على الئحة العقوبات (أحمد الربيعي/فرانس برس)

شـ ـه ــدت الـ ـسـ ـن ــوات األربـ ـ ـ ــع امل ــاضـ ـي ــة ،إدراج
ن ـحــو  15ق ـي ــادي ــا بـ ـ ــارزًا ف ــي ف ـصــائــل عــراقـيــة
مـسـلـحــة ،وسـيــاسـيــن عــراق ـيــن ،عـلــى الئـحــة
العقوبات األميركية ،ضمن سياسة الضغط
ال ـت ــي ان ـت ـه ـج ـت ـهــا إدارة ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ف ــي امل ـل ــف ال ـعــراقــي
ضــد الـقــوى الحليفة إلي ــران .ال ـيــوم ،وفــي ظل
رئاسة جو بايدن الــواليــات املتحدة ،تختلف
ت ــوقـ ـع ــات ب ــرمل ــان ـي ــن وس ـي ــاس ـي ــن ع ــراق ـي ــن
ب ـش ــأن طـبـيـعــة ال ـت ـعــامــل األم ـي ــرك ــي م ــع ملف
الـ ـق ــوى امل ـس ـل ـحــة ال ـح ـل ـي ـفــة لـ ـطـ ـه ــران ،وس ــط
تفاؤل أطراف سياسية بتهدئة على مستوى
تعامل واشنطن في امللف العراقي ،قد توقف
عقوبات وشيكة منتظرة على قياديني آخرين،

كــانــت اإلدارة األمـيــركـيــة الـســابـقــة قــد لـ ّـوحــت
ب ـهــا مـطـلــع دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول املــاضــي.
وأش ـ ــار ع ـضــو ال ـب ــرمل ــان ال ـع ــراق ــي ،ع ــن «ت ـيــار
الحكمة» بزعامة ّ
عمار الحكيم ،النائب علي
البديري ،إلــى وجــود بــوادر جيدة من اإلدارة
األميركية الجديدة لترطيب األجواء مع القوى
السياسية املختلفة ،متوقعًا فــي حــديــث مع
«الـعــربــي الـجــديــد» أن تـجــري مــراجـعــة ألغلب
ُ
الـ ـق ــرارات ال ـتــي ات ـخ ــذت فــي عـهــد ت ــرام ــب ،في
ّ
م ــا يـتـعـلــق بــاملـلــف ال ـعــراقــي ت ـحــدي ـدًا .ورج ــح
البديري «وجــود تحركات بعيدة عن اإلعالم،
فــي مــا يتعلق بــإلـغــاء أو تجميد الـكـثـيــر من
قــرارات إدارة ترامب املتعلقة بالعراق ،ومنها
ال ـع ـقــوبــات ع ـلــى ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـعــراق ـيــة في
الحشد أو تلك السياسية» .وقــال النائب عن
«تيار الحكمة» ،إن األمور تسير نحو التهدئة،
وإن األجــواء السياسية الداخلية والخارجية
تشير إلــى ذل ــك ،بـخــاف مــا جــرى خــال فترة
حـكــم تــرامــب .فــي األث ـنــاءّ ،
رد مـســؤول عــراقــي
فــي مكتب رئيس ال ــوزراء مصطفى الكاظمي
على س ــؤال حــول مــا إذا كــان هـنــاك أي تحرك
عراقي بشأن القرارات األميركية املتخذة تجاه
ال ـع ــراق خ ــال والي ــة ت ــرام ــب ،مـثــل الـعـقــوبــات
على شخصيات سياسية وفصائلية حليفة
إليـ ــران ،وتـحـجـيــم امل ـســاعــدات املــالـيــة املقدمة
ف ــي ب ــرام ــج إعـ ــادة اإلعـ ـم ــار ،وت ــدري ــب ال ـقــوات
ً
العراقية ،وصــوال إلى إعــادة التفاهمات حول
بعض الجوانب العسكرية التي تعثرت بعد
تــداعـيــات اغتيال قــائــد «فيلق الـقــدس» قاسم
سليماني (مطلع الـعــام املــاضــي فــي بـغــداد).
ً
وأكـ ـ ــد املـ ـص ــدر أن «الـ ـ ـع ـ ــراق ي ـت ــوق ــع ت ـعــامــا
م ـخ ـت ـل ـفــا» ،لـكـنــه رأى ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن ذلـ ـ ــك «لـ ـ ــن ي ـت ــم مـ ـ ــرة واح ـ ـ ــدة،

ويتوقف أيضًا على الـتـطــورات الداخلية في
العراق وفي املنطقة» .وكشف املسؤول ،الذي
طلب عدم ذكر اسمه ،أن االتصال الوحيد بني
ب ـغــداد واإلدارة األمـيــركـيــة ال ـجــديــدة ت ـ ّـم بني
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسني ونظيره
األميركي أنتوني بلينكن ،األسبوع املاضي،
وجـ ـ ــرى خ ــال ــه تـ ـن ــاول أه ـم ـي ــة دعـ ــم حـكــومــة
الكاظمي والوصول إلى انتخابات نزيهة .في
املقابل ،كشف عضو البرملان العراقي السابق
ّ
رزاق الحيدري ،عن «تحركات سياسية إللغاء
ال ـع ـقــوبــات األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى قـ ـي ــادات الـحـشــد
ال ـش ـع ـب ــي ،ب ـح ـســب م ــا ت ـ ـ ّـم ت ـســري ـبــه ل ـن ــا فــي
األي ــام األخ ـيــرة» .ورأى الـحـيــدري ،فــي حديث
لـ«العربي الجديد» ،أن «األميركيني يجب أن
يتعاملوا مع الحشد الشعبي كقوة موجودة
على األرض ،وال يمكن تجاوزها» .ولفت إلى
أن «بعض دول الجوار لديها فيتو كبير على
الحشد الذي يعتبرونه تابعًا لدول أخرى ،وأن
ّ
قراره يصدر من دول أخرى ،وكل ذلك يحتاج
إلى حلول من خالل حوار عراقي خالص عبر
املؤسسات الرسمية ،ومنها وزارة الخارجية».
وك ــان الـنــائــب عــن تـحــالــف «ال ـف ـتــح» ،الـجـنــاح
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ــ«الـ ـحـ ـش ــد الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ،ح ــام ــد
املـ ــوسـ ــوي ،ق ــد اتـ ـه ــم ،األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،مــا
وصـفـهــا ب ــ»أج ـن ــدات خــارج ـيــة ودفـ ــع داخـلــي
عــراقــي وإقـلـيـمــي يـقــف وراء الـعـقــوبــات التي
فــرض ـت ـهــا الـ ـخ ــزان ــة األم ـي ــرك ـي ــة ع ـل ــى بـعــض
الشخصيات العراقية»ُ ،مقرًا بوجود محاوالت
لـ«إدراج منظمة بدر (بزعامة هادي العامري،
تــأسـســت ع ــام  ،1982وم ــن أك ـثــر التنظيمات
املسلحة والء إليـ ــران) ضـمــن قــائـمــة اإلره ــاب
مــن خــال الكونغرس» .واعتبر املــوســوي في
إيجاز صحافي نقلته وسائل إعــام محلية،

يتوقع العراق
تعامًال مختلفًا من
إدارة بايدن
محاوالت إللغاء
العقوبات األميركية على
قيادات الحشد الشعبي
أن غ ـيــاب ال ــوح ــدة الــداخ ـل ـيــة جـعــل ال ــوالي ــات
املتحدة تتدخل في الشأن العراقي.
وخ ــال األســابـيــع األخ ـيــرة مــن والي ــة تــرامــب،
فــرضــت وزارة ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة عـقــوبــات
على شخصيات عراقية بارزة ،بينها قيادات
في «الحشد الشعبي» ،أبرزهم رئيس «هيئة
الحشد الشعبي» فالح الفياض ،ورئيس أركان
«الحشد» أبو فدك املحمداوي ،بسبب اتهامات
م ـت ـع ـل ـقــة ب ــامل ـس ــاه ـم ــة ف ــي ق ـم ــع ال ـت ـظ ــاه ــرات
الـعــراقـيــة الـتــي انـطـلـقــت فــي أكـتــوبــر/تـشــريــن
األول  ،2019وسقط خاللها أكثر من  700قتيل
وآالف الجرحى من املحتجني.
وكــانــت الخزانة األميركية قــد أدرج ــت سابقًا
ع ـلــى الئ ـح ــة ال ـع ـق ــوب ــات قـ ـي ــادات بـ ـ ــارزة عــدة
ف ــي مـلـيـشـيــات مــرتـبـطــة ب ــإي ــران .وم ــن الــذيــن
طاولتهم هذه العقوبات ،قيس الخزعلي ،زعيم
مليشيا «عـصــائــب أهــل ال ـحــق» ،وهــو فصيل
مـسـلــح مــرت ـبــط ب ــإي ــران ومـ ـت ــورط ف ــي جــرائــم
تطهير وخطف وإعدامات بدوافع طائفية في

مــدن عــراقـيــة ع ــدة .كما فــرضــت عـقــوبــات على
شـقـيــق قـيــس ال ـخــزع ـلــي ،ل ـيــث ،املـتـهــم ب ــإدارة
مجموعات مناهضة للمتظاهرين واالتجار
ً
بــال ـســاح ،ف ـضــا ع ــن حـســن ال ــام ــي ،امللقب
بــأبــو زيـنــب الــامــي ،وه ــو م ـســؤول مــا يعرف
بـ«أمنية الحشد» ،املتهم بالوقوف وراء خطف
املتظاهرين والناشطني خالل الفترة األخيرة.
ك ـمــا ف ــرض ــت ع ـق ــوب ــات أم ـيــرك ـيــة ع ـلــى زعـيــم
مليشيا «حـشــد الـشـبــك» ،وعــد الـقــدو ،وزعيم
مـلـيـشـيــا «ال ـن ـج ـب ــاء» أك ـ ــرم ال ـك ـع ـبــي ،وزع ـيــم
مليشيا «بابليون» ريان الكلداني.
وتعليقًا عـلــى الـتــوقـعــات بــالـتـهــدئــة ،وكيفية
إدارة ملف العقوبات مع وصول بايدن للبيت
األبيض ،استبعد الخبير السياسي العراقي،
أح ـمــد ال ـح ـمــدانــي ،أي رف ــع قــريــب للعقوبات
األم ـيــرك ـيــة ،لـكـنــه أقـ ـ ّـر ب ــوج ــود ب ـ ــوادر تـهــدئــة
ق ــد ت ـحــول دون إض ــاف ــة أس ـم ــاء ج ــدي ــدة على
الــائ ـحــة ،م ـح ــذرًا م ــن أن ي ـكــون ال ـع ــراق ج ــزءًا
من صفقة أميركية  -إيرانية جديدة تزيد من
مأزق انتقاله إلى بلد مستقل ومدني.
واع ـت ـب ــر ال ـح ـم ــدان ــي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد» ،أن «أي تخفيف من وطأة العقوبات
أو تـ ـق ــارب أم ـي ــرك ــي م ــع الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة
واملـسـلـحــة املــوالـيــة إلي ــران فــي ال ـع ــراق ،يعني
عملي استعداء التيار املدني في البالد،
بشكل ّ
الــذي مثلته االحتجاجات الشعبية .كما أنه
سيكون رسالة سلبية للغاية لكل العراقيني
بشأن ترسيخ الهيمنة اإليرانية على البالد».
وأش ـ ــار ال ـخ ـب ـيــر ال ـس ـيــاســي إل ــى أن «اإلدارة
األميركية ليست مطالبة بتشديد العقوبات
أو رفعها ،بقدر ما أن عليها تبعات والتزامات
أخالقية تجاه العراق تتمثل بإصالح األخطاء
التي ارتكبتها في هذا البلد».

لـيــس مــن املـعـقــول أن يـكــون لـهــم دور أو
وظيفة في املجال العسكري».
وت ـ ــؤك ـ ــد تـ ـص ــريـ ـح ــات خ ـل ـي ــل أن ح ــزب
«االتـحــاد الديمقراطي» يختلق الــذرائــع
إلف ـش ــال ال ـح ــوار م ــع «امل ـج ـلــس الــوطـنــي
ال ـك ــردي» ،ال ــذي يتلقى دعـمــا كـبـيـرًا من
قيادة إقليم كردستان العراق .ومن املقرر
أن يشرع الطرفان في جولة مفاوضات
ُ
جديدة تعد األولى في عهد إدارة الرئيس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،غايتها التوصل
إلى اتفاق بينهما ينهي حالة القطيعة،
وي ــؤس ــس لـتـشـكـيــل مــرجـعـيــة سـيــاسـيــة
واحـ ــدة ل ــأك ــراد ال ـســوريــن تمثلهم في
ّ
استحقاقات الحل السياسي.
واص ـط ــدم ال ـح ــوار بــن ال ـطــرفــن ،وال ــذي
يكاد يرقى إلى مستوى املفاوضات ،وبدأ
في إبريل /نيسان املاضي ،بعقبات عدة،
أبرزها إصــرار املجلس على عودة قوات
البشمركة السورية واملتمركزة في شمال
ال ـعــراق إلــى منطقة شــرقــي نهر الـفــرات،
وف ـ ـ ّـك ارتـ ـب ــاط «االت ـ ـحـ ــاد الــدي ـم ـقــراطــي»
بـحــزب «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» ،وإلـغــاء
التجنيد اإلجباري ،باإلضافة إلى حسم
مصير املعتقلني واملختطفني.
وتعليقًا على تصريحات خليل األخيرة،
قــال عضو الهيئة الرئاسية لـ«املجلس
الوطني الكردي» ،املنسق العام في حركة
«اإلصـ ـ ـ ــاح ال ـ ـك ـ ــردي» ،ف ـي ـصــل ي ــوس ــف،
إن «مـ ـس ــأل ــة وحـ ـ ـ ــدة املـ ــوقـ ــف ال ـ ـكـ ــردي،
م ـس ــأل ــة اس ـتــرات ـي ـج ـيــة ب ـح ـســب ق ـ ــرارات
املؤتمر الوطني الـكــردي الـثــالــث» .وأكــد
يــوســف لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن املجلس
«يـسـعــى بــاسـتـمــرار إل ــى إج ـ ــراءات بـنــاء
ال ـث ـق ــة بـ ــن الـ ـط ــرف ــن ،ووجـ ـ ـ ــود ضــامــن
دول ــي ومـفــاوضــات تفضي إلــى اتفاقية
م ـس ـت ــدام ــة ب ـم ــرت ـك ــزات ق ــوي ــة ،وت ـح ـقــق
شراكة فعلية».
ّ
وشدد عضو الهيئة الرئاسية لـ«املجلس
الــوطـنــي ال ـكــردي» على «تــأكـيــد املجلس
أهمية استمرار املفاوضات التي تجرى
بــرعــايــة ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة» ،الف ـتــا إلــى
أن قــائــد «قـ ــوات ســوريــة الــديـمـقــراطـيــة»
(قسد) مظلوم عبدي «تعهد بإزالة اآلثار
ال ـس ـل ـب ـيــة ال ـت ــي ح ــدث ــت خـ ــال ال ـش ـهــور
املــاض ـيــة بـسـبــب ح ــرق م ـكــاتــب املـجـلــس
واالع ـت ـق ــاالت والـتـصــريـحــات اإلعــامـيــة
املسيئة له».
وب ـح ـســب مـ ـص ــادر م ـط ـل ـعــة ،ي ـعــد آلـ ــدار
خ ـل ـيــل املـ ــولـ ــود ف ــي م ـحــاف ـظــة الـحـسـكــة
ال ـســوريــة فــي ع ــام  1970مــن «الـصـقــور»
فــي «ال ـع ـمــال ال ـكــردس ـتــانــي» ،ال ــذي يعد
«االت ـحــاد الــديـمـقــراطــي» نسخة ســوريــة
م ـ ـنـ ــه .وأشـ ـ ـ ـ ـ ــارت امل ـ ـ ـصـ ـ ــادر ف ـ ــي ح ــدي ــث
لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إلــى أن تصريحات
خليل املتكررة املسيئة للمجلس الوطني
«تــؤكــد أن الـعـمــال الـكــردسـتــانــي يحاول
ّ
ال ـت ـم ــل ــص م ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات ،ك ــي يـبـقــى
م ـت ـف ــردًا ف ــي ال ـ ـقـ ــرار ب ــرم ـت ــه ف ــي مـنـطـقــة
شرقي نهر الفرات».
ويسيطر «االتـحــاد الديمقراطي» ،تحت
غ ـطــاء «ق ـســد» وبــدعــم أم ـيــركــي مـبــاشــر،
على نحو ثلث مساحة سورية ،إذ يفرض
ّ
سيطرته على جــل منطقة شــرق الفرات
ال ـتــي ُيـنـظــر الـيـهــا بــاعـتـبــارهــا «ســوريــة
امل ـف ـي ــدة» ب ـثــروات ـهــا امل ــائ ـي ــة وال ــزراع ـي ــة
والنفطية.
من جهته ،رأى نائب رئيس «رابطة الكرد
السوريني املستقلني» ،رديــف مصطفى،
أن ال ـ ـح ـ ــوار بـ ــن «املـ ـجـ ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي»
و«االتحاد الديمقراطي» ال جدوى منه.
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شرق
غرب
العراق :انفجار بالخطأ
يقتل  21من «داعش»
لقي  21عنصرًا من تنظيم «داعــش»
مـصــرعـهــم ،أم ــس ال ـس ـبــت ،بــانـفـجــار
سـ ـي ــارة مـفـخـخــة ب ــ«ال ـخ ـط ــأ» خــال
إع ــداده ــا لتنفيذ تفجير انـتـحــاري.
وذك ــر قــائــد عمليات ســامــراء ،الـلــواء
الــركــن جـبــار ال ــدراج ــي ،فــي بـيــان ،أن
« 21عنصرًا من داعش قتلوا بانفجار
س ـيــارة مفخخة يـقــودهــا انـتـحــاري،
كان ينوي تفجيرها في إحدى نقاط
التفتيش التابعة للشرطة االتحادية
ف ــي مـنـطـقــة ج ــام س ــام ــراء جـنــوبــي
قضاء الدور بمحافظة صالح الدين».
(العربي الجديد)
الرئيس العراقي يدعو
ٍ
عقد جديد
لتأسيس
دعــا الرئيس الـعــراقــي ،برهم صالح

(الصورة) ،أمس السبت ،إلى مراجعة
العملية السياسية في البالد ،مؤكدًا
الحاجة إلــى تأسيس عقد سياسي
جديد .وجاء ذلك خالل مشاركته في
الفعالية السنوية لــ«يــوم الشهيد»،
ن ـظ ـم ـهــا ب ــال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـغـ ــداد ،ت ـيــار
«الحكمة الوطني» .وأض ــاف« :نحن
ب ـح ــاج ــة مل ــراج ـع ــة م ـج ـمــل الـعـمـلـيــة
السياسية ،وتأسيس عقد سياسي
ج ــدي ــد يـضـمــن تـصـحـيــح امل ـس ــارات
ويلبي طموحات الشعب».
(األناضول)

تصد
سورية :المعارضة
ّ
النظام في إدلب
ص ــدت الـفـصــائــل املـقــاتـلــة ف ــي إدل ــب
شمالي غــرب ســوريــة ،أمــس السبت،
م ـ ـحـ ــاولـ ــة تـ ـسـ ـل ــل ل ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـس ــوري فــي ري ــف إدل ــب الـجـنــوبــي.
وأوض ـ ـح ـ ــت م ـ ـصـ ــادر مـ ـي ــدانـ ـي ــة أن
االشـ ـتـ ـب ــاك ــات ت ــرافـ ـق ــت مـ ــع قـصــف
مـتـبــادل بــن الـطــرفــن ،فيما قصفت
قوات النظام أيضًا مناطق في جبل
الزاوية وسهل الغاب .وكانت سرية
القناصني في غرفة عمليات «الفتح
املـبــن» تمكنت مـســاء أول مــن أمس
الجمعة من قتل عنصرين من قوات
النظام واملليشيات التابعة له.
(العربي الجديد)
استعداد إثيوبي لتسوية
النزاع مع السودان
أع ـل ـنــت امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـخــارجـيــة
اإلثيوبية مفتي دينا ،أمس السبت،
استعداد بــاده لقبول الوساطة من
أج ــل ت ـســويــة الـ ـن ــزاع الـ ـح ــدودي مع
ال ـ ـسـ ــودان ،ب ـم ـجــرد إخ ـ ــاء الـجـيــش
ال ـس ــودان ــي املـنـطـقــة ال ـتــي «احـتـلـهــا
بـ ـ ــال ـ ـ ـقـ ـ ــوة» .وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ــي م ــؤت ـم ــر
صحافي فــي جــوبــا عاصمة جنوب
السودان ،عبر تقنية االتصال املرئي،
أن البلدين يمكنهما حل النزاع وديًا
م ــن خ ــال اآلل ـي ــات الـقــائـمــة بـمـجــرد
إخ ــاء الجيش الـســودانــي للمنطقة
التي احتلها بالقوة».
(األناضول)
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الحدث

هجوم جوي جديد على مطار أبها والشرعية
تلتقط أنفاسها في مأرب

يواصل الحوثيون
التصعيد تجاه
السعودية ،وكان
آخر محطاته
استهداف مطار
أبها أمس بهجوم
بطائرة مسيّرة
مفخخة ،أعلن
التحالف إحباطه،
وذلك في وقت
تتواصل المعارك
العنيفة في مأرب،
مع استعادة
القوات اليمنية
المبادرة ونجاحها
في شن هجوم
معاكس واسع
على الحوثيين في
جبهات مختلفة
وتكبيدهم خسائر
كبيرة

عدن ـ العربي الجديد

تصعيد حوثي ضد السعودية
ف ــي م ـقــابــل ال ــرس ــائ ــل اإلي ـجــاب ـيــة
الـتــي ّ
وجـهـتـهــا اإلدارة األميركية
أخ ـي ـرًا ت ـجــاه ال ـحــوث ـيــن وب ـهــدف
ما تقول إنه دفع التسوية السلمية للصراع
ّ
تصعد عسكريًا ،أكان
اليمني ،كانت الجماعة
عبر هجمات مكثفة ضد السعودية في األيام
األخيرة ،أو من خالل فتح معركة مأرب التي
ال يبدو أنها ستكون قصيرة .هذا التصعيد
يطرح تساؤالت عن أهداف جماعة الحوثيني
م ــن وراء ه ــذا الـتـصـعـيــد ،أك ــان دف ــع الـطــرف
اآلخر ملفاوضات وفق شروطها ،أو الحصول
على مكاسب ميدانية قبل أي تهدئة للصراع،
على الرغم من أنها تبدو بعيدة راهنًا .وفي
ج ــدي ــد الـتـصـعـيــد ال ـح ــوث ــي ،أع ـل ــن املـتـحــدث
الرسمي العسكري باسم الحوثيني العميد
ّ
مسيرة
يحيى سريع ،تنفيذ هجوم بطائرة
أمــس على مـطــار أبـهــا الــدولــي جـنــوب غربي
ّ
املسير
السعودية ،موضحًا أن «سالح الجو
استهدف هدفًا هامًا في مطار أبها بطائرة
مــن ن ــوع صـمــاد  3وكــانــت اإلصــابــة دقـيـقــة».
وأشار إلى أن «العملية الهجومية على مطار
أبها تأتي ردًا على غارات العدوان وتصعيده
العسكري وحـصــاره املتواصل على الشعب
ال ـي ـم ـنــي» .م ــن جـهـتــه ،أع ـلــن الـتـحــالــف ال ــذي
ت ـق ــوده ال ـس ـعــوديــة ،تــدم ـيــر م ـسـ ّـيــرة حــوثـيــة
مفخخة حاولت استهداف مطار أبها .وقال
ف ــي ب ـي ــان إن ــه «ت ــم إح ـب ــاط ك ــاف ــة امل ـح ــاوالت
اإلره ــابـ ـي ــة ال ـت ـص ـع ـيــديــة ملـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي
املدعومة مــن إي ــران» ،معتبرًا أن «املـحــاوالت
اإلره ــاب ـي ــة مـمـنـهـجــة وم ـتـع ـمــدة الس ـت ـهــداف
املدنيني واألعيان املدنية» .وكــان الحوثيون
قــد اسـتـهــدفــوا األرب ـعــاء املــاضــي مـطــار أبها،
مـ ــا أدى إل ـ ــى اشـ ـتـ ـع ــال طـ ــائـ ــرة ع ـل ــى أرض
امل ـطــار .كـمــا أعـلـنــت الــريــاض الخميس أنها
اعترضت صــاروخــا بالستيًا وطــائــرتــن بال
ّ
طيار أطلقها الحوثيون باتجاه أراضيها من
اليمن.
والقـ ــى الـتـصـعـيــد ال ـحــوثــي إدانـ ـ ــات عــديــدة،

وقال األمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
يــوســف ب ــن أح ـمــد الـعـثـيـمــن ،ف ــي ب ـي ــان ،إن
املـنـظـمــة «تــديــن ه ــذه امل ـمــارســات اإلجــرامـيــة
ال ـتــي تـنـفــذهــا مـلـيـشـيــا ال ـحــوثــي اإلرهــاب ـيــة
ب ــاسـ ـتـ ـه ــداف امل ــدنـ ـي ــن واألع ـ ـ ـيـ ـ ــان امل ــدن ـي ــة،
وت ـحـ ّـمــل ه ــذه املـلـيـشـيــا وم ــن ي ـقــف وراء هـ ــا
ويمدها باملال والسالح املسؤولية الكاملة».

كـ ـم ــا دان ـ ـ ـ ــت ت ـ ــون ـ ــس بـ ـ ـش ـ ــدة مـ ـ ــا وص ـف ـت ـه ــا
بـ«االعتداءات الخطيرة» واملخالفة للقانون
الـ ــدولـ ــي ،ال ـت ــي تـنـتـهــك سـ ـي ــادة ال ـس ـعــوديــة.
وقــالــت الـخــارجـيــة الـتــونـسـيــة ،فــي ب ـيــان ،إن
تونس «تجدد اإلعراب عن تضامنها الكامل
مع السعودية ووقوفها الدائم إلى جانبها،
وتــؤكــد تــونــس دعـمـهــا امل ـتــواصــل للمملكة،

فــي مـجــابـهــة مـثــل ه ــذه األع ـم ــال الـعــدائـيــة».
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،بـ ــدأت ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة
اليمنية بامتصاص الصدمة بعد أسبوع من
هجمات حوثية غير مسبوقة على محافظة
مـ ــأرب الـنـفـطـيــة شــرقــي ال ـب ــاد ،س ـقــط فيها
مئات القتلى .وشهد ليل الجمعة وفجر أمس
السبت ،معارك طاحنة في األطــراف الغربية

أعلن الحوثيون قصف
هدف هام في مطار أبها
السعودي
نجح الجيش بالتحول
للهجوم في مأرب وكبّد
الحوثيين خسائر

والشمالية الغربية ملدينة مأرب ،بعد تصدي
ق ـ ـ ــوات ال ـج ـي ــش ال ــوطـ ـن ــي ورجـ ـ ـ ــال ال ـق ـبــائــل
لهجمات حوثية مزدوجة في مديرية مدغل،
وج ـب ـهــات املـشـجــح وصـ ـ ــرواح .وق ــال مـصــدر
م ـيــدانــي ف ــي الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ك ـتــائــب م ــن ال ـج ـيــش الــوطـنــي
وال ـق ـبــائــل ،ص ــدت سـلـسـلــة هـجـمــات حوثية

انتهاك لألعراف الدولية
دان األمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف معاودة
المليشيات الحوثية استهداف مطار أبها ،معتبرًا أن «االعتداءات التي
تستهدف السعودية تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين واألعراف الدولية»،
محمًال في بيان هذه المليشيات ومن يقف وراءها ويمدها بالمال
والسالح المسؤولية الكاملة .ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف
بحزم في وجه المليشيات الحوثية ومن يقف وراءها في محاوالتها
المستمرة لزعزعة األمن والسلم في المنطقة.
احتدمت المعارك في مأرب (فرانس برس)

متابعة

يزور وفد من اللجنة
العسكرية المشتركة في
ليبيا ،موسكو ،قريبًا ،سعيًا
لفتح كوة في جدار أزمة
المرتزقة األجانب ،والتي
تعيق تقدم مسار الحل
العسكري

طرابلس ــ العربي الجديد

فـيـمــا ال تـ ــزال قـضـيــة املــرتــزقــة الـعـسـكــريــن
امل ـتــواجــديــن عـلــى األرض الـلـيـبـيــة ،عـنــوا ّنــا
ّ
مفتوحًا لتعثر مـســار الـحــل الليبي بشقه
العسكري ،يعتزم ٌ
وفد من اللجنة العسكرية
امل ـش ـت ــرك ــة  ،5+5امل ــؤلـ ـف ــة مـ ــن م ـم ـث ـلــن عــن
حـكــومــة ال ــوف ــاق ومـعـسـكــر ال ـل ــواء املتعاقد
خليفة حفتر ،واملنبثقة عــن مؤتمر برلني
الـ ـلـ ـيـ ـب ــي ،الـ ـت ــوج ــه ق ــريـ ـب ــا إلـ ـ ــى ال ـع ــاص ـم ــة
الــروسـيــة مــوسـكــو ،ك ــأول محطة خــارجـيــة،
ف ــي م ـح ــاول ــة ل ـلــدفــع ب ــات ـج ــاه حـلـحـلــة هــذا

دعمت دول عدة أطراف الصراع في ليبيا عسكريًا (أنس كانلي/األناضول)

عادت قضية اتفاقيتي
حكومة الوفاق مع
أنقرة إلى الواجهة

هــراســة ،أن إلـحــاق الــرئـيــس الـتــركــي شرطه
أي ـض ــا ب ـه ـجــوم ع ـلــى م ــاك ــرون ،إش ـ ــارة إلــى
استمرار الدعم اإلماراتي (بتنسيق ومعرفة
فرنسية) ملعسكر حفتر ،مرجحًا أن تكون
بــاريــس محطة أيـضــا فــي إط ــار جــولــة وفــد
اللجنة .واعتبر هراسة في حديث لـ«العربي
الـجــديــد» ،أن «افـتـتــاح جــولــة الــوفــد بــزيــارة
ً
م ــوس ـك ــو ي ـع ـنــي أن ـ ــه س ـي ـك ــون م ـش ـك ــا مــن
جانب ممثلي حكومة الوفاق العسكريني»،
ً
م ـت ـفــائــا ب ــأن تـنـجــح ال ـخ ـطــوة ف ــي حلحلة
الكثير من الصعوبات التي تقف في طريق
تخلص البالد من املقاتلني األجانب.
إلــى ذل ــك ،ع ــادت الـخــافــات اإلقليمية حول
امل ـلــف الـلـيـبــي ،لـلـبــروز إل ــى الـسـطــح ،مــا قد
ي ـج ـبــر ال ـس ـل ـطــة ال ـج ــدي ــدة ف ــي لـيـبـيــا على
ال ـتــورط فـيـهــا ،رغ ــم إب ــداء قــادتـهــا اهتمامًا
بالدفع بمسارات الحل املصاحبة للمسار
الـ ـسـ ـي ــاس ــي .وكـ ـ ـ ــان ب ـ ـيـ ــان ص ـ ـ ــدر أول مــن
أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة ع ــن وزراء خ ــارج ـي ــة مصر
وقبرص واليونان ،سامح شكري ونيكوس
خــريـسـتــودولـيــديــس ونـيـكــوس ديـنــديــاس،
في اختتام أعمال «منتدى فيليا» (منتدى
الصداقة) ،في أثينا ،طالب السلطة الجديدة
في ليبيا ،بإلغاء مــذكــرات التفاهم املوقعة
بني أنقرة وحكومة الوفاق ،وضرورة إخراج

شرق
غرب

خاص

غانتس :نتنياهو
أض ّر بالعالقات
اإلسرائيلية  -األميركية

بدء االستعدادات في غزة لالنتخابات الفلسطينية ()Getty

«حماس» لن ترشح قيادات
صفها األول لالنتخابات التشريعية
غزة ـ ضياء خليل

كـ ـشـ ـف ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـ ـقـ ــربـ ــة مـ ـ ــن ح ــرك ــة
املقاومة اإلسالمية «حماس» ،لـ«العربي
ّ
ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـحــركــة تـمـيــل لـتــرشـيــح
ق ـ ـيـ ــادات م ــن الـ ـص ــف ال ـث ــان ــي وال ـث ــال ــث
وكفاءات وطنية ومستقلني في قائمتها
لالنتخابات التشريعية املقبلة املقررة
فــي م ــاي ــو/أي ــار املـقـبــل ،وأن ـهــا ال ترغب
فــي ت ـصـ ّـدر قـيــاديــي الـصــف األول فيها
ل ـل ـق ــائ ـم ــة ،ك ـم ــا كـ ـ ــان ع ـل ـي ــه ال ـ ـحـ ــال فــي
انـتـخــابــات ال ـعــام  2006وال ـتــي حصلت
فيها على األغلبية بـ 76مقعدًا من أصل
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ّ
ومـ ـ ــن امل ـ ـقـ ــرر أن تـ ـج ــرى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الفلسطينية عـلــى ث ــاث م ــراح ــل ،تـبــدأ
باالنتخابات التشريعية في  22مايو/
أيار املقبل ،ثم االنتخابات الرئاسية في
ُ
 31يوليو/تموز املقبل ،على أن تعتبر
نـتــائــج انـتـخــابــات املـجـلــس التشريعي
امل ــرح ـل ــة األول ـ ـ ــى ف ــي ت ـش ـك ـيــل املـجـلــس
الــوطـنــي الفلسطيني ،وي ـتــم استكمال
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي فـ ــي 31
ّ
أغسطس/آب املقبل .وذكرت املصادر أن
شكل مشاركة «حماس» في االنتخابات
ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة س ـي ـخ ـت ـل ــف عــن
ّ
تصدر قادة
انتخابات العام  2006التي
صفها األول القائمة االنتخابية ،ولكنها
هذه املرة ترغب في خوض االنتخابات
بقائمة تضم شخصيات من الصفوف
التنظيمية الثانية والثالثة إلى جانب
مستقلني ومن تسميهم «ذوي كفاءات».
وبــالـنـسـبــة لــانـتـخــابــات الــرئــاس ـيــة ،لم
تـحـســم «حـ ـم ــاس» خ ـيــارهــا ب ـع ــد ،وفــق
ّ
امل ـ ـصـ ــادر ،ل ـك ــن الـ ــراجـ ــح ح ـت ــى اآلن أن
الحركة لــن ترشح أح ـدًا للمنصب ،لكن
مــن املـمـكــن وضـمــن «تــواف ـقــات وطنية»
أن تـ ّـدعــم تــرشــح آخ ــري ــن م ــن خــارجـهــا،
ّ
وتفضل أن يكون هناك مرشح توافقي
ف ـص ــائ ـل ــي .وف ـ ــي ال ـ ـعـ ــام  2019أن ـش ــأت
«ح ـم ــاس» لـجـنــة داخ ـل ـيــة لــانـتـخــابــات

م ـه ـم ـت ـه ــا ال ـت ـج ـه ـي ــز ألي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات
مقبلة ،وكان حينها يجري الحديث عن
ق ــرب إت ـمــام االنـتـخــابــات ،لـكــن املــراسـيــم
الرئاسية لم تصدر في حينه.
ّ
وشـ ـ ــددت املـ ـص ــادر ع ـلــى أن «ح ـم ــاس»
اتـ ـخ ــذت قـ ـ ــرارًا داخ ـل ـي ــا بـتـسـهـيــل كــافــة
اإلجــراءات املطلوبة إلجــراء االنتخابات
في قطاع غزة الذي تسيطر عليه ،وأنها
لن تقف في وجه االنتخابات بل ستدعم
إجراءها بقوة وحتى النهاية.
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،م ــا زال ــت االنـتـخــابــات
الــداخـلـيــة ال ـتــي سـتـفــرز أع ـضــاء املكتب
الـسـيــاســي ال ـع ــام وامل ـكــاتــب السياسية
الفرعية وقيادات «حماس» في املناطق
الفلسطينية وال ـخ ــارج مـسـتـمــرة ،ومــن
ُ
امل ـ ـقـ ــرر أن تـ ـنـ ـج ــز ج ـم ـي ــع تــرت ـي ـبــات ـهــا
ف ــي غ ـض ــون ال ـش ـه ــري ــن امل ـق ـب ـل ــن ،عـلــى
ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـت ـح ـض ـي ــر ل ــان ـت ـخ ــاب ــات
الـفـلـسـطـيـنـيــة ال ـع ــام ــة .ورفـ ــض مجلس
الشورى العام في «حماس» مقترحات
بتأجيل االنـتـخــابــات الــداخـلـيــة للتفرغ
لالستحقاق االنتخابي ألهميته حركيًا،
وأصـ ّـر املجلس على إجــراء االنتخابات
الداخلية في موعدها ،على أن تحصل
ً
في فترة شهرين بــدال من ستة كما هو
مـعـتــاد .وذك ــرت م ـصــادر فــي «حـمــاس»
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن األجواء الحركية
الـعــامــة تميل إل ــى الـتـجــديــد إلسماعيل
هنية في رئاسة املكتب السياسي ،ألنه
«ل ــم يــأخــذ فــرصـتــه كــام ـلــة» ف ــي واليـتــه
األول ــى ،نتيجة «محاصرته» فــي قطاع
غ ــزة ألك ـثــر م ــن ثـلـثــي مــدتــه ومـنـعــه من
ّ
ال ـح ــرك ــة ،ق ـبــل أن ت ـس ـمــح ل ــه م ـصــر في
دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول  2019بالسفر
وال ـب ـقــاء ف ــي ال ـخ ــارج مـنــذ ذل ــك الــوقــت.
وانتخب مجلس شورى «حماس» في 6
مايو/أيار  ،2017إسماعيل هنية رئيسًا
للمكتب السياسي للحركة خلفًا لخالد
مشعل ،وانتخب كذلك يحيى السنوار
قــائ ـدًا ل ــ«ح ـمــاس» فــي قـطــاع غ ــزة خلفًا
لهنية.

اتـهــم وزي ــر األم ــن اإلســرائـيـلــي بني
غانتس (الصورة) ،رئيس الحكومة
بـ ـنـ ـي ــام ــن نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو بـ ـ ــاإلضـ ـ ــرار
بــال ـعــاقــات م ــع ال ــوالي ــات املـتـحــدة.
ورأى غ ــان ـت ــس ،ف ــي ح ــدي ــث لـقـنــاة
«كـ ـ ـ ـ ــان» اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ال ــرس ـم ـي ــة،
أول م ــن أمـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن م ــرور
 3أس ــابـ ـي ــع عـ ـل ــى ت ـس ـل ــم ال ــرئ ـي ــس
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ج ـ ــو ب ـ ــاي ـ ــدن ال ــرئ ــاس ــة
دون مهاتفة نتنياهو «أم ــر غريب
ومقلق» ،معربًا عن اعتقاده أن «ذلك
نتاج سلوك نتنياهو مسارًا واحدًا،
ندفع ثمنه».
(العربي الجديد)

البرغوثي مرشح
للرئاسة ويدعم قائمة
تشريعية غير رسمية
أكــد عضو املجلس ال ـثــوري لحركة
«فـ ـت ــح» ،ح ــات ــم ع ـبــد ال ـ ـقـ ــادر ،أمــس
ال ـس ـبــت ،أن األس ـي ــر وال ـق ـي ــادي في
الحركة ،مــروان البرغوثي ،ال ينوي
ال ـتــرشــح لــانـتـخــابــات التشريعية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ب ــل ل ـلــرئــاســة فـقــط،
لكنه سيدعم قائمة انتخابية غير
رسـمـيــة ل ــ«ف ـتــح» إن لــم تـلــب قائمة
الـ ـح ــرك ــة الـ ـ ـش ـ ــروط ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة
لـلـعـمـلـيــة .وأض ـ ــاف ع ـبــد ال ـق ــادر أن
ّ
ـار لـتـشـكـيــل قــائ ـمــة ظــل
«ال ـع ـم ــل جـ ـ ٍ
فتحاوية سيدعمها عضو مركزية
ف ـتــح نــاصــر الـ ـق ــدوة وم ـق ــرب ــون من
البرغوثي» ،فيما أكــد رئيس نادي
األس ـيــر الفلسطيني ق ــدورة فــارس
أن «ما يفكر فيه مــروان هو توحيد
فتح».
(العربي الجديد)
مصر :إدانات لشمل شعث
والعليمي بـ«اإلرهاب»
دانت األمم املتحدة ،في بيان ،أمس
ال ـس ـب ــت ،اس ـت ـخ ــدام ح ـكــومــة مصر
«السيئ» لقوانني مكافحة اإلرهاب
ف ـ ــي قـ ـم ــع امل ـ ـعـ ــارضـ ــن ال ـس ـل ـم ـيــن
وال ـن ـش ـط ــاء ال ـح ـق ــوق ـي ــن ،مـطــالـبــة
بـ ــاإلفـ ــراج ال ـ ـفـ ــوري ع ــن ال ـنــاش ـطــن
رامــي شعث وزي ــاد العليمي ،ورفــع
اسميهما من قوائم االرهاب .وأعرب
ال ـب ـي ــان ع ــن ال ـق ـل ــق م ــن ال ـت ــأث ـي ــرات
الحقوقية لهذا اإلدراج ،والـتــي من
ضمنها «الحق في حرية التعبير،
واألث ـ ــر الـسـلـبــي ع ـلــى عــائـلـتـيـهـمــا،
وحقهما في العمل».
(العربي الجديد)
بوقادوم :التفجيرات
النووية الفرنسية في
الجزائر فاقت هيروشيما

الحدث

وفد ليبي إلى موسكو قريبًا :المرتزقة األجانب أوًال
امل ـ ـلـ ــف .ويـ ــأتـ ــي ذل ـ ــك فـ ــي وق ـ ــت عـ ـ ــادت فـيــه
تــأثـيــرات األط ــراف الـخــارجـيــة املتدخلة في
األزمــة الليبية ،إلــى الواجهة ،بعد أيــام من
اتفاق ملتقى الحوار السياسي على تشكيل
سلطة سياسية جديدة موحدة في البالد،
مــا يـهــدد إمـكــانـيــة مـضــي األطـ ــراف املحلية
املعنية في إنجاح مسارات الحل .وكشفت
م ـص ــادر ع ـلــى ص ـلــة بــالـلـجـنــة الـعـسـكــريــة،
وفد لزيارة عدد من
عزم أعضائها تشكيل ٍ
العواصم الدولية على صلة بامللف األمني
في البالد ،وتحديدًا ملناقشة قضية إخراج
املـقــاتـلــن األجــانــب مــن ليبيا ،وال ـتــي تلقى
اهتمامًا دوليًا واسعًا .وأوضحت املصادر،
لـ«العربي الجديد» ،أنه من املرجح أن يصل
الــوفــد قريبًا إلــى مــوسـكــو ،ك ــأول محطة له
فــي ه ــذا اإلطـ ــار ،لـلـقــاء ع ــدد مــن املـســؤولــن
ال ـ ـ ــروس بـ ـه ــدف ال ـت ـب ــاح ــث ح ـ ــول ال ــوج ــود
الروسي العسكري غير الرسمي في البالد
(«ف ــاغ ـن ــر») .ووف ــق املـ ـص ــادر ،ف ــإن «حقيبة
أعضاء الوفد ستحمل إجابة حول شرعية
وجــود القوات التركية في ليبيا وإمكانية
خروجها» ،ما يشير إلى وجود اتصال بني
الوفد والجانب التركي.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان،
ق ــد أك ــد ف ــي كـلـمــة ل ــه ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،أن
ب ــاده «ستبحث سحب قــواتـهــا مــن ليبيا،
ً
إذا انسحبت القوات األجنبية األخرى أوال».
وك ــان أردوغـ ــان يــرد فــي ذلــك على الرئيس
الـفــرنـســي إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،ال ــذي طالب
تــركـيــا ب ــإخ ــراج قــوات ـهــا م ــن لـيـبـيــا ،متهمًا
إياها بجلب املرتزقة للقتال في هذا البلد.
ومن دون شك ،فإن الرئيس التركي يقصد
الدعم الروسي لحفتر بـ«القوات األجنبية».
ورأى ال ـن ــاش ــط ال ـس ـيــاســي ال ـل ـي ـبــي ،مــالــك

ف ــي جـبــل ه ـي ــان ،ون ـف ــذت هـجــومــا معاكسًا
على جبهة الكسارة ،أبرز املواقع التي كانت
جـمــاعــة الـحــوثـيــن ق ــد تـسـلـلــت إلـيـهــا خــال
األيام املاضية ،غربي مأرب .ووفقًا للمصدر،
فقد أثمر التحول النوعي من وضعية الدفاع
إلــى الهجوم ،عن تأمني خطوط إمــداد هامة
ً
للجيش الوطني ،فضال عن تكبيد املليشيات
الحوثية خسائر كبيرة في العتاد واألرواح.
وأك ــد امل ـصــدر وج ــود ت ـحــول الف ــت فــي سير
املـعــركــة على األرض ،مشيرًا إلــى أن الخطر
فــي جبهات ص ــرواح وهـيــان ال يــزال قائمًا،
خصوصًا أن املليشيات الحوثية التي تجيد
حــرب الـعـصــابــات ،تشن هجمات مــن مواقع
غـيــر مـتــوقـعــة ،وتـحـصــد تـقــدمــات كـبـيــرة من
خالل ذلك ،كما حدث خالل اليومني املاضيني
في هيالن ومدغل.
ّ
وأع ـلــن الـجـيــش الـيـمـنــي ،أم ــس ،ش ــن هجوم
معاكس واســع ردًا على هجمات الحوثيني
ب ـج ـب ـهــات ه ـي ــان واملـ ـخ ــدرة وصـ ـ ـ ــرواح ،في
محافظة مأرب .وأفاد الجيش ،في خبر نشره
موقعه «سبتمبر نت» ،أن القوات الحكومية
ت ـم ـك ـنــت خـ ـ ــال الـ ـهـ ـج ــوم مـ ــن إح ـ ـ ـ ــراز ت ـقــدم
م ـيــدانــي ،وس ــط تــراجــع مستمر للحوثيني.
وأس ـفــرت املــواجـهــات بــن الجانبني فــي تلك
الجبهات ،عن «مصرع عدد كبير من عناصر
ال ـح ــوث ـي ــن ،ب ـي ـن ـهــم قـ ـي ــادي ــون م ـي ــدان ـي ــون،
أبرزهم أبو صالح الحمزي ،والنهمي األمير
الشريف» ،وفق الجيش.
ّ
وت ـلــقــت الـ ـق ــوات ال ـح ـكــوم ـيــة دف ـع ــة مـعـنــويــة
كبيرة خالل الساعات املاضية ،بعد تلقيها
إس ـنــادًا بشريًا كبيرًا مــن محافظتي شبوة
وأبــن ،وهــو ما جعلها تتحول من وضعية
الـ ــدفـ ــاع وت ـل ـق ــي الـ ـض ــرب ــات ال ـح ــوث ـي ــة ،إل ــى
اسـ ـتـ ـع ــادة مـ ــواقـ ــع خ ـس ــرت ـه ــا خ ـ ــال األي ـ ــام
املاضية.
وسـ ــانـ ــدت مـ ـق ــات ــات ال ـت ـح ــال ــف ال ـس ـع ــودي
اإلمـ ــاراتـ ــي املـ ـع ــارك ب ـق ــوة ،وخـ ــال الـيــومــن
املاضيني ،ارتفع عدد الضربات الجوية إلى
 44غارة ،تركزت بدرجة رئيسية في مديريتي
ص ــرواح ومــدغــل ،حيث تــدور أعـنــف املـعــارك
ب ــن ال ـط ــرف ــن .ودفـ ـع ــت الـ ـق ــوات الـحـكــومـيــة
ثمنًا باهظًا السـتـعــادة بعض املــواقــع التي
خسرتها ،ووفقًا ملصدر عسكري ،فقد سقط
أكثر من  20قتيال خالل معارك الكسارة فقط.
وأثــارت االستراتيجية التي تتبعها القوات
الحكومية في التفريط بمواقع ثم استعادتها
بعد خسائر بشرية واسعة ،انتقادات خبراء
ع ـس ـك ــري ــن .وق ـ ـ ــال م ـح ـم ــد ال ـي ـف ــرس ــي وه ــو
ـوال للشرعية ،فــي تغريدة
خبير عسكري م ـ ٍ
على «تــويـتــر» ،إن «االعـتـمــاد على التصدي
وتـ ـ ــرك إدارة وقـ ــت ومـ ـك ــان امل ـ ـعـ ــارك لـلـعــدو
مـكـنــاه مــن كـســب مـســاحــات ُح ــررت ســابـقــا».
وبعيدًا عن جبهات مــأرب ،احتدمت املعارك
أيضًا فــي مناطق املــزاريــق الصحراوية بني
م ـحــاف ـظ ـتــي الـ ـج ــوف ومـ ـ ـ ــأرب ،والـ ـت ــي تـشــن
جـمــاعــة الـحــوثـيــن هـجـمــات مـكـثـفــة عبرها
بهدف الوصول إلى حقول النفط والغاز في
ري ــدان وصــافــر .وأعـلـنــت ال ـقــوات الحكومية
أن وحــدات من الجيش الوطني ،استدرجت
مجموعات حوثية إلى كمني باتجاه املواقع
الـعـسـكــريــة ف ــي مـلـيـفـيـفــة وقـ ــرن الـصـيـعــري،
شــرقــي بـيــر امل ــزاري ــق ،قـبــل أن تـطـبــق عليها
الحصار وتشتبك معها لنحو أربع ساعات
م ـت ــواص ـل ــة ،م ــا أس ـف ــر ع ــن س ـق ــوط عـ ــدد من
الـعـنــاصــر بــن قتيل وجــريــح ،دون ذكــر رقــم
مـحــدد .ج ــاءت هــذه الـتـطــورات بعد ساعات
من إعالن وزير الخارجية األميركي أنتوني
بلينكن ،أن ب ــاده سـتــرفــع جـمــاعــة «أنـصــار
ال ـلــه» (الـحــوثـيــن) مــن قائمتها للمنظمات
اإلرهابية األجنبية ،الثالثاء املقبل .بدورها،
رحـ ـب ــت جـ ـم ــاع ــة ال ـ ـحـ ــوثـ ــي ،ب ـ ـقـ ــرار اإلدارة
ً
األميركية الـجــديــدة ،معتبرة إيــاه «إيجابيًا
لصالح اليمن».

5

تح ّرك قضائي وتنديد حكومي بالهتافات ضد روحاني
القوات األجنبية واملرتزقة من ليبيا .وشارك
في االجتماع أيضًا وزراء خارجية فرنسا
والسعودية والبحرين ،جان إيف لودريان
وفيصل بن فرحان وعبد اللطيف الزياني،
ووزيــرة الدولة اإلماراتية لشؤون التعاون
ال ــدول ــي ري ــم الـهــاشـمــي .وردًا عـلــى الـبـيــان،
اتهمت الخارجية التركية ال ــدول املشاركة
فــي املنتدى «بــربــط تحالف يهدد املصالح
الـتــركـيــة ،وتـهــديــد ال ـســام واالس ـت ـق ــرار في
امل ـن ـط ـق ــة» .وفـ ــي ّ
رد ض ـم ـنــي ع ـل ــى مـطــالــب
الـبـيــان السلطة الـجــديــدة فــي ليبيا بإلغاء
االتفاقات التركية  -الليبية ،وخروج القوات
األجنبية ،قالت الخارجية التركية إنــه «ال
ي ـحــق مل ــن ت ـس ـبــب ف ــي جـ ـ ّـر لـيـبـيــا إلـ ــى عــدم
االسـتـقــرار مــن خــال احـتـضــان االنقالبيني
م ـ ــن أج ـ ـ ــل مـ ـص ــالـ ـح ــه الـ ـضـ ـيـ ـق ــة وم ـط ــال ـب ــه
املتطرفة ،أن ينتقد سياسات تركيا القائمة
على اإلنصاف في املنطقة».
ورأى األستاذ الجامعي الليبي في العلوم
ال ـس ـيــاس ـيــة ،خـلـيـفــة ال ـ ـحـ ــداد ،أن م ـحــاولــة
ال ـب ـيــان ال ـثــاثــي ال ـ ـ ّ
ـزج بــالـسـلـطــة ال ـجــديــدة
فــي أت ــون الـخــافــات اإلقـلـيـمـيــة ،يـهــدف إلــى
جعل االتفاقني البحري واألمني بني أنقرة
ّ
وحكومة الوفاق «في سلة واحدة» ،معتبرًا
أن تراجع قــوة االتفاقني كورقة بيد تركيا،
ب ـع ــد إزاحـ ـ ـ ــة ح ـل ـي ـف ـت ـهــا فـ ــي ط ــرابـ ـل ــس عــن
السلطة ،قد يخلق خيارات إقليمية جديدة
ت ـفــرض ـهــا امل ـس ـت ـج ــدات .وال يـ ــرى الـ ـح ــداد،
فــي حــديــث لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،فــي تأكيد
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـل ـي ـب ـيــة الـ ـج ــدي ــد ،عـبــد
الـحـمـيــد دب ـي ـبــة ،عـلــى صــداق ـتــه املـتـيـنــة مع
تركيا ،إمكانية للبناء عليها للتكهن بشكل
العالقات التي ستحددها السلطة الجديدة
مع تلك األطراف.

يتعرّض الرئيس اإليراني
حسن روحاني لهجمات
عدة في الداخل،
وآخرها الهتافات
المضادة له في شوارع
أصفهان ،يوم األربعاء
الماضي ،بمناسبة ذكرى
الثورة
طهران ـ صابر غل عنبري

ّ
يستمر الجدل في إيران بشأن هتافات أطلقت
ضــد الــرئـيــس اإليــرانــي ،حسن روحــانــي ،في
مسيرات بمدينة أصفهان فــي الــذكــرى الــ42
الن ـت ـصــار ال ـث ــورة اإلســام ـيــة ،ي ــوم األرب ـعــاء
املــاضــي .وق ــد أظ ـهــرت فـيــديــوهــات اجتاحت
شبكات التواصل االجتماعي في إيران قيام
عدد من راكبي الدراجات النارية في أصفهان
أث ـ ـنـ ــاء امل ـ ـس ـ ـيـ ــرات ،بـ ــإطـ ــاق هـ ـت ــاف «املـ ـ ــوت
ل ــروح ــان ــي» ،ردًا ع ـلــى م ـطــال ـبــة امل ــذي ــع عبر
مـكـبــرات ال ـصــوت بــإطــاق الـهـتــافــات «امل ــوت
ألميركا» و«امل ــوت إلســرائـيــل» .وال ُيـعـ ّـد مثل
هــذا األم ــر غريبًا فــي ال ـبــاد ،ففي كــل موسم
انتخابي أو حني تحتدم الخالفات الداخلية
ح ـ ــول م ـل ـف ــات م ـع ـي ـنــة ،م ـث ــل الـ ـتـ ـف ــاوض مــع
الواليات املتحدة وغيرها ،تحصل مثل هذه
الـحــوادث .مع العلم أن طهران على مشارف
انتخابات رئاسية في يونيو/حزيران املقبل.
وأثـ ــارت الـهـتــافــات ضــد روحــانــي ردات فعل

وانـتـقــادات واسـعــة مــن الحكومة والـتـيــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة «االع ـت ــدال ـي ــة» و«اإلص ــاحـ ـي ــة».
واعتبرت األوساط الحكومية أن ما جرى «لم
يكن عفويًا وكان مخططًا من قبل» .وفي آخر
هــذه ال ــردود ،علق املتحدث باسم الحكومة،
علي ربيعي ،أمس السبت ،على الحادث في
ـال نـشــره فــي صحيفة «إيـ ــران» الرسمية.
مـقـ ٍ
وتطرق ربيعي إلى جذور هذه الحوادث ،من
وجهة نـظــره ،فعزاها فــي مقاله إلــى مشاكل
بنيوية في الفضاء السياسي في البالد ،ما
أدى إلــى «تـنــافــس سياسي غير منتظم في
البنية الـسـيــاسـيــة» .وات ـهــم «ت ـيــارًا سياسيًا
بــأدل ـجــة ال ـش ـعــارات لـكـســب الـسـلـطــة وات ـهــام
ال ـط ــرف اآلخـ ــر بـخـيــانــة اإلس ـ ــام والـ ـث ــورة».
وأوض ــح أن «الـتـنــافــس الـسـيــاســي فــي إي ــران
ال ـيــوم يـفـتـقــر إل ــى قــواعــد تنظيمية مـحــددة
وعدم وجود أحزاب أصيلة بهويات محددة،
مــا سيجعله مــع مــرور الــوقــت تابعًا لقواعد
االستقطاب في الشوارع».
وأض ــاف أن ــه «كـلـمــا نـقـتــرب مــن االنـتـخــابــات
يحتدم هــذا االستقطاب والـتـجــاذب وت ــزداد
ه ــذه ال ـت ـصــرفــات» ،مـشـيـرًا إل ــى أن الهتافات
فــي ال ـشــوارع ضــد روحــانــي تمثل «تجسيدًا
في الساحة العامة للخطابات التي نسمعها
أحـ ـي ــان ــا عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى ال ـس ـل ـط ــة وب ـع ــض
األوسـ ـ ــاط الـسـيــاسـيــة واإلع ــامـ ـي ــة» ،متهمًا
خصوم الحكومة السياسيني بأنهم يهدفون
مــن خــال هــذه التصرفات إلــى «االسـتـحــواذ
على السلطة السياسية».
ومــع مواجهة روحاني والحكومة انتقادات
في الشارع بسبب املشاكل االقتصادية ،بما
يـغــري الـتـيــار املـنــافــس لتسجيل نـقــاط على
واالعـتــدالـيــن فــي هذه
حـســاب اإلصــاحـيــن ّ
الظروف االنتخابية ،حذر ربيعي من الرهان

أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـج ــزائ ــري
ص ـ ـب ـ ــري ب ـ ـ ــوق ـ ـ ــادوم (الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــورة)،
أمــس السبت ،أن تفجيرات فرنسا
الـنــوويــة فــي الـصـحــراء الجزائرية
عام  ،1960فاقت بـ 3إلى  4أضعاف
القنبلة الـتــي ألـقـيــت عـلــى الـيــابــان
في الحرب العاملية الثانية .وكتب
بوقادوم على «تويتر» ،في ذكرى
تـ ـفـ ـجـ ـي ــرات «الـ ـ ـج ـ ــرب ـ ــوع األزرق»
ال ـ ـنـ ــوويـ ــة ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة رق ـ ـ ـ ــان ،أن
«التفجير جــاء بقوة  70كيلوطنا،
م ــا يـ ـع ــادل م ــن  3إلـ ــى  4أض ـع ــاف
قنبلة هيروشيما».
(العربي الجديد)

تدهور الوضع االقتصادي بشدّ ة في إيران ()Getty

على ترحيب اإليرانيني بهذا السلوك .وكتب
«مــن الـســذاجــة الـتـصــور بــأن املجتمع بشكل
عام سيرحب بهذه التصريحات واإلهانات».
بدورها نددت الحكومة ،مساء أول من أمس
الجمعة ،بالهتافات ضد رئيس الجمهورية،
ُ
ووص ـف ـت ـهــا ب ــ«امل ـخــال ـفــة ل ـل ـقــانــون وت ـصــرف
ملصلحة األجانب»ّ .
وشددت على أن الهتافات
هــي «انـتـهــاك مـكــرر لـتــوصـيــات املــرشــد علي
خامنئي ،الذي أكد أخيرًا على ضرورة االلتزام
ب ــاألدب اإلســامــي فــي الـحــديــث» .مــن جهته،
ّ
عــلــق ال ـنــائــب امل ـحــافــظ ع ــن دائ ـ ــرة أصـفـهــان،
عباس مقتدي خور اسجاني ،بصورة غريبة،
معتبرًا أن «الهتافات مزحة ال أكثر» .ونقلت
عنه صحيفة «همشهري» قوله إن الهتافات
«حدثت خــارج املسار الرئيسي للمسيرات»،

داعيًا «الجميع إلى الوحدة» .قضائيًا ،نقلت
واك ـل ــة «تـسـنـيــم» ع ــن امل ــدع ــي ال ـع ــام ال ـثــوري
فــي مــديـنــة أصـفـهــان ،عـلــي أصـفـهــانــي ،أمــس
ال ـس ـبــت ،ق ــول ــه إن ــه أصـ ــدر أوامـ ـ ــره لــأجـهــزة
األمـنـيــة لـلـتـعــرف عـلــى امل ـحـ ّـرضــن ومطلقي
ال ـه ـت ــاف ــات واإلهـ ــانـ ــة لــرئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة.
واستنكر «محاولة البعض الترويج بوجود
انقسام في البالد» ،مؤكدًا «ضــرورة الحفاظ
على موقع أركــان النظام السيادية» .وشـ ّـدد
على أن «الجهاز القضائي سيواجه منتهكي
ال ـق ــان ــون ب ـق ــوة ب ـغــض ال ـن ـظــر ع ــن الـقـضــايــا
ال ـف ـئ ــوي ــة»ُ .
وي ـح ـ ّـم ــل امل ـح ــاف ـظ ــون الـحـكــومــة
ّ
مسؤولية ت ــردي الــوضــع االقـتـصــادي ،فيما
ّ
توجه األخيرة أصابع االتهام إلى العقوبات
األميركية القاسية.

أفغانستان :مقتل
 30عنصرًا من
«طالبان» بانفجار
أعلنت وزارة الدفاع األفغانية ،أمس
السبت ،مقتل  30عنصرًا من حركة
«طالبان» في انفجار وقع في اليوم
ذاته بإقليم بلخ شمال أفغانستان.
وقالت ال ــوزارة إن انفجارًا وقــع في
مسجد فــي منطقة قولتا بمديرية
دولـ ــت أبـ ــاد ف ــي اإلق ـل ـيــم ،أس ـفــر عن
سقوط القتلى ،ومن بينهم  6أجانب
مــن مـهـنــدســي األل ـغ ــام ،مـضـيـفــة أن
هـ ــؤالء «ك ــان ــوا ي ــدرب ــون املـسـلـحــن
على صنع القنابل».
(العربي الجديد)
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خاص

توجسها من االحتجاجات األخيرة في
أبــدت السلطات السودانية
ّ
البالد ،متهمة حزب «المؤتمر الوطني» المنحل ،بزعزعة االستقرار،
ّ
بشن حملة شاملة ضد كــوادره ،بالتزامن مع فرض حالة
فأمرت
الطوارئ في واليات عدة

أركان النظام المصري كانوا يعلمون

جلسات استماع قضية ريجيني

احتجاجات
السودان

مع وضع البرلمان
اإليطالي يده على
قضية الطالب
المقتول في مصر،
جوليو ريجيني ،تتزايد
التساؤالت عن تورط
النظام المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

اعتقاالت جماعية
لكوادر حزب البشير

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ش ــرع ــت الـ ـس ـلـ ـط ــات الـ ـس ــودانـ ـي ــة،
أخ ـي ـرًا ،فــي تنفيذ حملة سياسية
وأمنية واسعة النطاق ضد حزب
«امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي» امل ـن ـح ــل ،ح ــزب الــرئـيــس
املـ ـع ــزول ع ـمــر ال ـب ـش ـيــر ،شـمـلــت اع ـت ـقــال عــدد
م ــن قـ ـي ــادات ــه ف ــي امل ــرك ــز وال ـ ــوالي ـ ــات .ج ــاءت
الحملة بعد احتجاجات شعبية ،خالل األيام
األخـيــرة ،فــي عــدد كبير مــن املــدن السودانية،
مـثــل ال ـق ـضــارف ،وبــورت ـســودان ش ــرق الـبــاد،
واألبيض ،وأم روابة ،والرهد في والية شمال
كــردفــان ،والفاشر ونياال والضعني ،ومحلية
بـحــر ال ـع ــرب ،وكـلـهــا ف ــي إقـلـيــم دارفـ ـ ــور .كما
امـ ـت ــدت االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ب ـش ـكــل مـ ـح ــدود إل ــى
العاصمة الخرطوم ،ومدينة عطبرة ،شمالي
البالد.
لم تأخذ تظاهرات تلك املناطق طابعًا سلميًا،
كـمــا ح ــدث بــالـنـسـبــة لـلـتـظــاهــرات ض ــد نـظــام
البشير قبل نحو عامني ،وال حتى التظاهرات
التي خرجت ضد الحكومة االنتقالية الحالية
مـنــذ تشكيلها ف ــي  .2019وت ـحـ ّـولــت غالبية
التظاهرات في األيام األخيرة إلى انفالت أمني،
رافقته عمليات نهب وسلب للمحال التجارية
وتخريب للممتلكات العامة وحرق للسيارات
الخاصة والحكومية .وهــو مــا وثقته الكثير
من مقاطع الفيديو التي انتشرت في وسائط
التواصل االجتماعي ،وأكده شهود عيان من
تلك املناطق النائية عن املركز.
ولــم تتردد كل حكومات الــواليــات والحكومة
املــركــزيــة وال ـت ـحــال ـفــات الـحــاكـمــة ف ــي تــوجـيــه
أصــابــع االت ـهــام لعناصر «املــؤتـمــر الــوطـنــي»
امل ـن ـحــل ب ــال ـت ــورط ف ـي ـمــا ج ـ ــرى ،بــالـتـخـطـيــط
والتمويل والتنفيذ .وسارعت السلطات إلى
إغالق املدارس وإعالن حالة الطوارئ وفرض
حظر التجول في املدن الرئيسية .كما اتهمت
قـ ــوى س ـيــاس ـيــة الـ ـق ــوات األم ـن ـي ــة بــالـتـبــاطــؤ
فـ ــي ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع االنـ ـ ـف ـ ــات األمـ ـ ـن ـ ــي ،وذلـ ــك
ف ــي إطـ ــار تـصـفـيــة ال ـح ـســابــات ب ــن املـكــونــن
الـعـسـكــري وامل ــدن ــي ف ــي الـسـلـطــة االنـتـقــالـيــة.
ويريد املكون األول تحميل الثاني مسؤولية
األزم ـ ـ ــات امل ـع ـي ـش ـيــة ،وهـ ــي ال ـع ــام ــل الــرئ ـيــس
ف ــي ت ـحــريــك ال ـ ـشـ ــارع .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،أصـ ــدرت

ل ـج ـن ــة إزالـ ـ ـ ــة ال ـت ـم ـك ــن ومـ ـح ــارب ــة نـ ـظ ــام 30
يونيو ،نظام البشير ،منشورًا لكل الواليات
ووك ـ ــاء ال ـن ـيــابــات ب ـســرعــة ال ـق ـبــض ع ـلــى كل
الـنــاشـطــن م ــن ق ـي ــادات ال ـح ــزب امل ـن ـحــل .كما
أمــر والة الــواليــات ،حتى التي لم تمتد إليها
االحـتـجــاجــات وعـمـلـيــات الـتـخــريــب ،بمراقبة
عناصر وقـيــادات «املؤتمر الوطني» تحسبًا
لتكرار األحداث في والياتها.
مع بداية تنفيذ تلك التوجيهات ،بدأت حملة
ً
اع ـت ـقــاالت ،لتشمل فــي املــركــز ك ــا مــن حسبو
محمد عبد الرحمن ،النائب األسـبــق لرئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ،وأحـ ــد قـ ـي ــادات ح ــزب الـبـشـيــر،
والقيادي البارز في الحزب أمني حسن عمر،
وال ـص ـحــافــي امل ـح ـســوب ع ـلــى ال ـح ــزب حسني
خ ــوجـ ـل ــي ،ال ـ ــذي ي ـم ـت ـلــك قـ ـن ــاة «أم درم ـ ــان»
ال ـف ـضــائ ـيــة وص ـح ـي ـفــة «أل ـ ـ ـ ــوان» الـسـيــاسـيــة
املتوقفة عن الصدور.
وكـ ـش ــف م ـ ـصـ ــادر لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن
هـنــاك أكـثــر مــن  44بــاغــا جنائيًا تــم تدوينه
بواسطة شرطة املباحث ضد قيادات وكوادر
ال ـح ــزب ف ــي واليـ ــة ال ـخ ــرط ــوم وح ــده ــا ،بتهم
إثــارة النعرات وتقويض النظام الدستوري،
وم ـ ــن املـ ـت ــوق ــع إلـ ـق ــاء ال ـق ـب ــض ع ـل ـي ـهــم خ ــال
الفترة املقبلة .ولــم تكتف سلطات العاصمة
بـ ــاإلجـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة وح ــده ــا ،ب ــل نـشــرت
وحـ ــدات مــن الـشــرطــة بـشـكــل كـثـيــف مـنــذ يــوم
الجمعة املاضي ،تحسبًا لحدوث انفالت أمني
مماثل ملا حدث في مدن أخــرى .أما في والية
ال ـق ـض ــارف ،ش ــرق ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـت ــي شـهــدت
انفالتًا أمنيًا غير مسبوق ،فقد جرى توقيف 9
من قيادات حزب «املؤتمر الوطني» ،من وزراء
سابقني ،وقيادات أخرى من أحزاب معارضة،
وإمام مسجد واثنني من الصحافينيّ ،
ولوحت
السلطات هناك بتقديمهم للمحاكمة.
وف ــي واليـ ــة ش ـمــال ك ــردف ــان ،وح ـســب شــرطــة
ال ــوالي ــة ،ألـقــي الـقـبــض عـلــى  100مــن املشتبه
في تورطهم في األحــداث ،في كل من مدينتي
األبيض وأم روابة داخل الوالية .والحقًا أصدر
وال ــي الــواليــة خــالــد مصطفى ق ــرارًا بمالحقة
كل الناشطني من أعضاء «املؤتمر الوطني»،
واتخاذ اإلج ــراءات القانونية بحقهم ،مشيرًا
إلى أن حملة اعتقاالت واسعة بدأت منذ مساء
األربعاء املاضي لرموز وقيادات النظام البائد

الحزب المنحل
«يراقب بقلق انتهاكات
قوى الحرية والتغيير»
تحولت غالبية
ّ
التظاهرات في األيام
األخيرة إلى انفالت أمني

التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ املخططات
في جميع أنحاء الــواليــة ،وســوف يتم اتخاذ
إجراءات بحق كل من تثبت إدانته أو ضلوعه
فــي األحـ ــداث وسـيـقــدمــون ملـحــاكـمــات فــوريــة.
وأكد أن من يقود هذا العمل هو خائن للوطن
وحكومة الثورة والفترة االنتقالية وجريمة
ضد اإلنسانية ،وهو ذات اإلجــراء التي اتخذ
في واليــات أخــرى .وتفتح كل تلك اإلج ــراءات
ب ـت ـقــديــرات ال ـك ـث ـيــريــن ،ال ـب ــاب أمـ ــام مــواجـهــة
ج ــدي ــدة أك ـث ــر حـ ــدة ب ــن ال ـح ـكــومــة وال ـن ـظــام
السابق ،الذي ال تزال الكثير من مفاتيح اللعبة
السياسية وبطاقات الضغط بيده .ومنذ قرار
حله وحظر نشاطه في ديسمبر/كانون األول
 ،2019لجأ حزب «املؤتمر الوطني» إلى العمل
الـســري ،وإخـفــاء قياداته أو سفرهم للخارج،
ال سيما بعد اعتقال وتوقيف قيادات الصف
األول ،مثل عمر البشير وعلي عثمان ونافع
ع ـل ــي ن ــاف ــع وإبـ ــراه ـ ـيـ ــم غ ـ ـنـ ــدور وأن ـ ــس عـمــر
وعوضة الجاز والزبير أحمد حسن وآخرين.
لكن بصمة الـحــزب بــدت واضـحــة فــي الحراك
املستمر واملناوئ لحكومة عبد الله حمدوك،
ً
وهــو ح ــراك يــأخــذ أش ـكــاال مختلفة ،سياسيًا
وإعالميًا وعلى مواقع التواصل االجتماعي،
كـمــا ال يستبعد الـبـعــض تــأثـيــر ال ـحــزب على
األوض ـ ـ ــاع االق ـت ـص ــادي ــة والـ ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة
أياد له داخل تلك القطاعات.
لوجود ٍ
وفي بيان له ردًا على حملة االعتقاالت واتهام
كوادره بالتورط في عمليات االنفالت األمني،

اعتبرت السلطات أن التظاهرات السابقة كانت سلمية (فرانس برس)

قــال «املــؤتـمــر الــوطـنــي» إنــه ومـنــذ ترجله عن
السلطة «يراقب بقلق انتهاكات قوى الحرية
والـتـغـيـيــر للشرعية الــدس ـتــوريــة ،وتسييس
مــؤسـســات ال ـعــدالــة وم ـح ــاوالت إع ــاء صــوت
واحــد بتعطيل املحكمة الدستورية ،وإقصاء
الحزب ومحاولة طمسه من الحياة السياسية،
متناسني وزنه الجماهيري وثقله املجتمعي».
وأعلن حرصه على «حفظ أمــن البالد وحقن
الــدمــاء فــي ال ـس ــودان ،عـلــى الــرغــم مــن اعتقال
قـ ـي ــادات الـ ـح ــزب وم ـ ـصـ ــادرة أص ــول ــه ودوره
والتضييق على عضويته وتخصيص لجنة
غـيــر دسـتــوريــة وال قــانــونـيــة ات ـخــذت منهجًا
اس ـت ـفــزازيــا وتـ ـج ــاوزت األع ـ ــراف الــدسـتــوريــة
والقانونية لتمارس سلطات القضاء وتنفيذ
القانون والنيابة بتشف ممنهج ضد عضوية
ّ
الحزب» .وأكد أن «االنضباط الكامل وااللتزام
ال ـصــارم بسلمية امل ـعــارضــة الـتــي يــؤمــن بها
الحزب هي ما كــان وسيكون صونًا ملصلحة
ال ـبــاد العليا وال ـتــزامــا اخــاقـيــا لـحــزب قائد
ملجتمع رائد».
واعتبر الحزب أن «تلك الحالة من الهستيريا
السياسية للنظام القائم فــي مواجهة فشله
وتشرذمه خلف عــدو وهمي باتهامات عــدة،
وتلفيق مستمر وحملة مشبوهة ومشوهة
ومحاوالت تخريبية للحراك السلمي للجموع
التي خرجت بصدق من كافة واليات السودان
ضد سياساتهم الرعناء ،ما هي إال محاولة
للتستر خلف الفشل املستمر فــي االقتصاد
وم ـعــاش ال ـنــاس ،وهــروبــا مــن حــالــة الـخــذالن
امل ـخــزي لـتـطـلـعــات الـجـمــاهـيــر» .وأضـ ــاف أنــه
«يــدرك حالة الهشاشة التي تعيشها البالد،
ً
وم ـنــذ تــأسـيـســه ك ــان حــزبــا م ـس ــؤوال تتقدمه
كفاءات وطنية وسياسية وأهل دراية بالحكم،
وكان وما يزال حريصًا على استقرار السودان

وسالمة أهله واملحافظة على إنجازاته ولن
ينجر إلى أعمال التخريب والتدمير ملقدرات
البالد وأصولها ،كما لن يسمح باالستهانة او
املساس بعضويته أو النيل منهم خارج إطار
القانون ،وسيتخذ كافة السبل القانونية في
ذلــك» .واعتبر أن «التخطيط لتحويل غضب
الـجـمــاهـيــر امل ـش ــروع إل ــى كــارثــة تـقـضــي على
مكتسبات الشعب ،هو من صميم تدبير من
يئسوا من السيطرة على مجريات األوضــاع
في الدولة وخرجوا للعلن بنوايا تدميرية ،ال
تنتهي عند القضاء على الحكومة بــل تمتد
لتشمل املؤسسات العسكرية واألمنية».
وع ــن ذلـ ــك ،ق ــال ال ـق ـي ــادي ف ــي ال ـح ــزب محمد
الـحـســن األمـ ــن ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن كل
ال ـت ــوق ـي ـف ــات هـ ــي ع ـم ــل س ـي ــاس ــي ب ـع ـي ــد عــن
القانون ،إذ يتم االعتقال على أساس االنتماء
ال ـسـيــاســي والـتـنـكـيــل بــال ـخ ـصــوم ،ومـخــالــف
فــي الــوقــت نفسه ملــا ُرف ــع مــن شـعــارات ثورية
ف ــي ال ـســابــق ع ــن «ال ـح ــري ــة والـ ـع ــدال ــة» .وأك ــد
ق ـ ــدرة الـ ـح ــزب ع ـل ــى م ــواج ـه ــة ذلـ ــك سـيــاسـيــا
وقــانــونـيــا وعـبــر ال ـطــرق السلمية املـشــروعــة.
وأضــاف األمــن أن السلطات لم ّ
تقدم أي أدلة
على تــورط قـيــادات أو أعضاء في الحزب في
األحداث األخيرة ،التي عزاها إلى حالة الفشل
االقتصادي واألمني للحكومة التي أوصلت
املواطنني إلــى مرحلة الـجــوع ،وال يمكن بعد
ذلــك أن تجعل من اآلخــر شماعة إلخفاقاتها،
وفق قوله.
ووجـ ـ ـ ـ ــدت االعـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ل ـع ـن ــاص ــر «امل ــؤتـ ـم ــر
الوطني» اعتراضًا من قــوى معارضة أخــرى،
مـ ـث ــل حـ ـ ــزب «املـ ــؤت ـ ـمـ ــر الـ ـشـ ـعـ ـب ــي» ال ـ ـ ــذي عــد
الخطوة أمـرًا سياسيًا خــارج القانون ،وحذر
م ــن خ ـطــورت ـهــا ،مـعـتـبـرًا أن ـه ــا س ـتــزيــد الـبـلــد
ً
اش ـت ـعــاال ،وس ـت ــؤدي إل ــى دخ ــول الـبـلــد دائ ــرة

تقرير

نواب يدفعون باتجاه
توسيع تحميل النظام
المصري المسؤولية
االستغالل القضائي
لما ورد في شهادة
غويدي «مستبعد»

من حراك في روما للمطالبة بالحقيقة في قضية ريجيني ()Getty
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عد عكسي إلغالق غوانتنامو :نهاية مؤجلة لحقبة سوداء

ّ
ش ــكـ ـل ــت اع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداءات  11س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول
 2001م ـح ـطــة ف ــاص ـل ــة ف ــي ت ــاري ــخ م ــا بـعــد
الـحــرب ال ـبــاردة ( )1991-1947وتسعينيات
تـفـكــك االت ـح ــاد الـســوفـيـيـتــي ويــوغــوســافـ ّيــا
وتشيكوسلوفاكيا وغيرها ،بــدءًا مــن ترنح
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ت ـح ــت ض ــرب ــات تـنـظـيــم
ً
«القاعدة» وصــوال إلــى اجتياح أفغانستان،
ً
م ــوئ ــل ال ـت ـن ـظ ـيــم .أراد األم ـي ــرك ـي ــون مـعـتـقــا
يتيح لهم وضع «اإلرهابيني» فيه ،فاختاروا
معتقل خليج غوانتنامو ال ــذي اسـتــأجــروه
م ــن ك ــوب ــا ف ــي ع ــام  ،1903وب ــاش ــروا الـعـمــل
عـلــى نـقــل املـعـتـقـلــن إل ـيــه فــي يـنــايــر/كــانــون
الثاني  .2002لم يكن املعتقل عاديًا ،بل ّ
تحول
الح ـق ــا إل ــى واحـ ــد م ــن مـعـتـقــات ع ــدة تحت
القيادة األميركية ،املعروفة بالتعذيب ،مثل
ً
«أبــو غريب» و«بوكا» في العراق ،فضال عن
سجون سرية في أنحاء عدة من العالم .حيال
ذلك ،سعى الرئيس األسبق باراك أوباما إلى
إغ ــاق غوانتنامو ،وط ـ ّـي صفحة بشعة في
التاريخ العسكري األميركي ،لكنه لم ينجح
 ،2009خصوصًا أن ملف
في مسعاه في عام ُ
«ال ـقــاعــدة» لــم يـكــن قــد أق ـفــل بـعــد ،قـبــل مقتل
زعيمه أسامة بن الدن في  2مايو/أيار .2011
الحقًا ،سعى الرئيس السابق دونالد ترامب،
إلى توسيع عمل املعتقل وتعزيزه ،لـ«وضع
األشرار فيه» .لكن الرئيس الحالي جو بايدن
يحاول االنتهاء من هــذا امللف نهائيًا ،وفقًا
لوعد سابق له.
ٍ
أول م ــن أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أع ـل ـن ــت امل ـت ـحــدثــة
باسم البيت األبيض ،جني ساكي ،أن بايدن
يــريــد إغ ــاق معتقل غوانتنامو قبل انتهاء

أخذ القانون باليدّ .
ووجه انتقادات ملؤسسات
ال ـعــدالــة بــال ـبــادُ ،مـسـتـهـجـنــا تــأخـيــر عملها
ال ـقــانــونــي ،وط ــال ــب مـجـلــس ال ـس ـيــادة بــإقــالــة
النائب العام وتقديمه للمحاكمة ،مشددًا على
وقف أي اعتقاالت إال وفق القانون الجنائي.
وبـطــريـقــة مختلفة ،أب ــدت جـهــات داخ ــل قــوى
ال ـثــورة رفضها ملــا حـصــل ،مثل نــائــب رئيس
«الحركة الشعبية لتحرير ال ـســودان» ،ياسر
عــرمــان ،الــذي غــرد في حسابه على «تويتر»،
ً
قــائــا إن اعـتـقــال ق ـيــادات «املــؤتـمــر الــوطـنــي»
يجب أال يتم على طريقته باالعتقال التحفظي
واالسـ ـتـ ـثـ ـن ــائ ــي وخ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـقـ ــانـ ــون .وط ــال ــب
السلطات بتوجيه تهم واضحة وفق إجراءات
قانونية سليمة.
لكن القيادي في تحالف قوى «إعالن الحرية
وال ـت ـغ ـي ـيــر» م ـعــز حـ ـض ــرة ،ن ـفــى ل ــ«ال ـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» وج ـ ــود أي اس ـت ـه ــداف لـلـخـصــوم
السياسيني عبر اإلجــراءات األخيرة ،منوهًا
إلــى أنها ليست اعتقاالت إنما أوامــر قبض
عادية صــادرة من النيابات وفــق معلومات
أولية ولم تصدر من جهة عسكرية أو أمنية.
كما نفى أن يكون في تلك اإلجراءات أي نوع
من أنــواع الخيانة للثورة ومبادئ «الحرية
والـعــدالــة» ،وأن جماهير الشعب السوداني
تــدرك ذلــك تمامًا وتـفــرق بــن حرية التعبير
السلمي وعمليات التخريب املمنهج الذي تم
األسـبــوع املــاضــي .يوافق على ذلــك القيادي
فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب «ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــوري» حـ ـي ــدر ش ـب ــو،
ال ــذي أوض ــح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن حملة
تــوق ـيــف قـ ـي ــادات «امل ــؤت ـم ــر ال ــوط ـن ــي» تمت
بتوجيه من والة الواليات الذين توفرت لهم
معلومات عن مخططات تخريبية تتجاوز
االحتجاجات السلمية ضد تــردي األوضــاع
املعيشية إلى حد التخريب.

واصـ ـل ــت ال ـل ـج ـنــة ال ـب ــرمل ــان ـي ــة اإلي ـطــال ـيــة
ج ـ ـ ـل ـ ـ ـسـ ـ ــات االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــاع ل ـ ـل ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــن
الـسـيــاسـيــن فــي حـكــومــة مــاتـيــو ري ـنــزي،
التي وقع في عهدها حــادث خطف وقتل
الـطــالــب جــولـيــو ريـجـيـنــي فــي مـصــر عــام
ّ
 .2016وتـ ــركـ ــز ال ـل ـج ـن ــة ع ـل ــى اتـ ـص ــاالت
ه ـ ـ ـ ــؤالء م ـ ــع امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن فــي
ت ـلــك ال ـف ـت ــرة .وخـ ـ ــارج إي ـط ــال ـي ــا ،تـسـتـمـ ّـر
االجـتـمــاعــات الـبــرملــانـيــة األوروب ـي ــة وفــي
املجلس األوروبـ ــي لبحث سبل التعامل
مع النظام املصري ،على خلفية انتهاكات
حقوق اإلنسان ،وما آلت إليه التحقيقات
امل ـص ــري ــة واإلي ـط ــال ـي ــة ف ــي ق ـض ـيــة مـقـتــل
ري ـج ـي ـنــي وام ـت ـن ــاع ال ـن ـظ ــام ع ــن تـسـلـيــم
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص املـ ـشـ ـتـ ـب ــه فـ ـيـ ـه ــم وإغ ـ ـ ــاق
القضية محليًا .وتتابع السفارة املصرية
ف ــي روم ـ ــا ع ــن ك ـثــب ج ـل ـســات االس ـت ـمــاع
امل ـت ـتــال ـيــة ،رغـ ــم ان ـع ـق ــاده ــا ب ـش ـكــل ســري
وعـ ــن ب ـعــد ف ــي ب ـعــض األحـ ـي ــان ل ــدواع ــي
ّ
وتقدم عنها تقارير
تفشي وباء كورونا،
دوريـ ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـ ــوزارة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ب ــال ـق ــاه ــرة.
وحملت الجلسة األخـيــرة اتجاهًا سلبيًا
بــالـنـسـبــة ل ـل ـم ـصــريــن ،يـتـمـثــل ف ــي طــرح
احتمالية أن تكون «مستويات عليا في
النظام الحاكم» ،على حد تعبير مصادر
دبـلــومــاسـيــة مطلعة ،قــد عــرفــت بطبيعة
خـطــف ريـجـيـنــي وم ــا يــواج ـهــه م ــن خطر
على حياته ،قبل اإلعالن عن العثور على
جثته صباح  4فبراير /شباط  .2016وهو
مــا يــؤكــد املـســؤولـيــة السياسية للنظام،
ّ
وتعمده تضليل روما منذ ذلك الوقت.
وأجــرت اللجنة جلسة االستماع األخيرة
منذ يومني مع وزيرة التنمية االقتصادية
الـســابـقــة فـيــديــريـكــا غــويــدي ،الـتــي كانت
آخ ــر م ـســؤولــة إي ـطــال ـيــة تـلـتـقــي الــرئـيــس

املصري عبد الفتاح السيسي قبل العثور
ع ـلــى ج ـثــة ري ـج ـي ـنــي .وال ـت ــزم ــت غــويــدي
الصمت بصورة ملحوظة خالل السنوات
الخمس املاضية ،بشأن تفاصيل حديثها
مع السيسي عن مصير ريجيني ،قبل أن
تفجر مـفــاجــأة بـقــولـهــا إنـهــا «ش ـعــرت أن
ً
هـنــاك أم ـرًا جـلــا سـيـحــدث عـنــدمــا سألت
الـسـيـســي ع ــن مـصـيــر ال ـطــالــب (املـخـتـفــي
آنذاك)» ،وتأكيد السيسي لها أنه «سيبذل
كل ما في وسعه لتوضيح األمر».
وكــانــت غــويــدي قــد وصـلــت إل ــى الـقــاهــرة
مطلع فبراير /شباط  ،2016على رأس وفد
اقتصادي كبير يضم  46رجل أعمال ،من
ممثلي كبرى الشركات اإليطالية العاملة
ف ــي ال ـق ـطــاعــات املـخـتـلـفــة .وف ــي ص ـبــاح 3
فبراير  ،2016استقبل السيسي غويدي في
اجتماعني؛ أولهما منفرد بصحبة السفير
اإلي ـطــالــي مــاوريــزيــو م ــاس ــاري ،والـثــانــي
ج ـم ــاع ــي م ــع م ـم ـث ـلــي الـ ـش ــرك ــات .وق ــال ــت
غــويــدي فــي جلسة االس ـت ـمــاع البرملانية
إنـهــا ســألــت السيسي عــن ريجيني وإنــه
ً
«نظر لعينيها طويال وكــرر أكثر من مرة
ّ
حرصه على توضيح كل شيء» ،مما ولد
لديها انطباعًا بأن شيئًا ما سيحدث ،وأن
رومــا ستعرف «أم ـرًا خطيرًا» فــي القريب
العاجل ،بحسب قولها.
بالعودة لالتصاالت املعلنة بني الجانبني
فــي تلك األي ــام؛ اتضح أن حديث غويدي
مــع السيسي لــم يكن األول مــن نــوعــه ،إذ
طالب رينزي السيسي في  31يناير ،أي
قبل لقاء غويدي بثالثة أيام ،بالعمل على
إظهار الحقيقة الكاملة الختفاء ريجيني.
ويـعـنــي ه ــذا أن الــرئــاســة املـصــريــة كانت
عـلــى عـلــم بــأهـمـيــة ال ـحــدث وك ــان أمــامـهــا
فترة كافية لالطالع على حقيقة خضوع
ريجيني ملراقبة أمنية ،وهو ما لم تعترف

به مصر إال بعد عامني تقريبًا من مقتله.
وأعلنت السلطات املصرية عن العثور على
جثة ريجيني صـبــاح  4فـبــرايــر وبعدها
بدقائق أعلنت السفارة اإليطالية مغادرة
غويدي القاهرة ،لكن حديث الــوزيــرة في
جلسة االستماع كشف أمرًا آخر ،هو أنها
«علمت في املساء» ،وأنها «تلقت تعليمات
مــن ريـنــزي بقطع زيــارتـهــا لـلـقــاهــرة» .ما
يدل على أن مصر أبلغت إيطاليا في وقت
سابق على اإلعالن الرسمي ،وأن إيطاليا
أيـضــا تمهلت فــي اإلع ــان لليوم التالي.
تجدر اإلشارة في سياق مراجعة السياق
الزمني لــأحــداث أن أول تصريح رسمي
م ــن م ـس ــؤول أم ـن ــي م ـص ــري ع ـقــب إع ــان
العثور على الجثة ،كان من مدير اإلدارة
العامة ملباحث الجيزة اللواء خالد شلبي،
الــذي أفــاد بــأن ريجيني لقي مصرعه في
ح ــادث سـيــر وأن الـجـثــة خــالـيــة م ــن آث ــار
طلقات نارية أو طعنات .وقالت مصادر
دبلوماسية مطلعة لـ«العربي الجديد» إن
السفارة املصرية في روما رصدت ّ
توجه
ع ــدد م ــن الـ ـن ــواب امل ـتــرصــديــن للحكومة
والناشطني في حملة «الحقيقة من أجل
ريجيني» ،الستغالل الشهادة التي أدلت
ب ـهــا غ ــوي ــدي ،ل ـلــدفــع ف ــي ات ـج ــاه تــوسـيــع
ت ـح ـم ـيــل الـ ـنـ ـظ ــام امل ـ ـصـ ــري امل ـس ــؤول ـي ــة.
ّ
ً
وع ــل ــل هـ ـ ــؤالء ذل ـ ــك ب ــاع ـت ـب ــاره ــا «دلـ ـي ــا
ً
محتمال على املـعــرفــة املسبقة بما حدث
لريجيني ،أو على األقل املعرفة باختطافه
بواسطة جهة أمنية» .وأضافت املصادر
أن االسـتـغــال القضائي أو القانوني ملا
ورد في شهادة غويدي «مستبعد» ،لكن
بــالـطـبــع يـمـكــن اس ـتـخــدامــه سـيــاسـيــا في
تـكــويــن رأي جـمــاعــي لــدى ن ــواب الـبــرملــان
األوروبي وأعضاء املجلس األوروبي ضد
الـنـظــام امل ـصــري .وشـ ـ ّـددت امل ـصــادر على
تــوالــي جـلـســات االسـتـمــاع الـتــي يعقدها
أع ـضــاء بــاملـجـلــس وال ـبــرملــان مـنــذ نهاية
الـعــام املــاضــي ،للوقوف على مستجدات
القضية ،ضمن تحركات يسارية النتزاع
قـ ـ ـ ـ ــرار مـ ـ ــن امل ـ ـج ـ ـلـ ــس األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أع ـل ــى
سـلـطــة ف ــي االتـ ـح ــاد ،بـتـطـبـيــق عـقــوبــات
عسكرية عامة على مصر بحظر التوريد
والتعاون .وتطرقت إلى الحراك اإليطالي
فــي الـشــأن ذاتــه سعيًا إللـحــاق مصر بكل
م ــن ال ـس ـع ــوديــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات ،ف ــي تطبيق
القانون املحلي رقم  185لسنة  ،1990الذي
يمنع توريد األسلحة إيطالية الصنع إلى
الدول التي تنتهك حقوق اإلنسان.

والي ـت ــه ،فــي  20يـنــايــر  .2025وش ـ ـ ّـددت في
مؤتمر صحافي أنــه «هــذا بالتأكيد هدفنا
ون ـي ـت ـنــا» ،مـضـيـفــة «لـ ــذا ب ــدأن ــا عـمـلـيــة مع
مجلس األم ــن الـقــومــي للعمل مــع مختلف
الـ ـ ــوكـ ـ ــاالت الـ ـفـ ـي ــدرالـ ـي ــة وت ـق ـي ـي ــم ال ــوض ــع
الحالي الــذي ورثناه عن اإلدارة السابقة».
ً
ـدوال زمنيًا ،بل ّ
شددت
ولم تحدد ساكي جـ
على أن املراجعة الرسمية ستكون «قوية»،
وسـتـتـطـلــب م ـشــاركــة م ـســؤولــن مــن وزارة
الــدفــاع ووزارة ال ـعــدل وال ــوك ــاالت األخ ــرى،
الذين لم يتم تعيينهم بعد في ظل اإلدارة
الجديدة.
وقـ ـ ــال م ـ ـصـ ــدران م ـط ـل ـعــان إن امل ـســاعــديــن
املشاركني في املناقشات الداخلية ينظرون
ف ــي إج ـ ـ ــراء ت ـن ـف ـيــذي ي ــوق ـع ــه ال ــرئ ـي ــس فــي
األسابيع أو األشهر املقبلة ،فيما يعد إشارة
على جهد جديد إلزالة ما يصفه املدافعون
عــن حـقــوق اإلن ـســان بــأنــه وصـمــة عــار على
ج ـبــن واش ـن ـط ــن .م ــن ج ـه ـتــه ،أكـ ــد مـســاعــد
وزير الدفاع األميركي للشؤون العامة جون
كـيــربــي تــأيـيــد وزارة الــدفــاع «الـبـنـتــاغــون»
لضرورة إغالق معتقل غوانتنامو .وأضاف
أن «ه ــذه املـهـمــة مـتـعــددة املـسـتــويــات ولها
ع ــوام ــل ك ـث ـيــرة .م ــن امل ـهــم أن نـضـمــن أمننا
القومي في ما يتعلق بمصير املعتقلني».
وك ـ ــان أوب ــام ــا ق ــد ت ـع ـهــد ب ــإغ ــاق املـعـتـقــل
عندما تــرشــح للرئاسة للمرة األول ــى عام
 ،2008وق ــال إن غوانتنامو سيغلق خالل
عام واحد من دخوله البيت األبيض ،ولكنه
لــم يفلح فــي تنفيذ أحــد أهــم وع ــوده .وعــزا
مقربون من أوباما فشله في إغالق السجن

األك ـثــر إث ــارة لـلـجــدل إل ــى عــوائــق ع ــدة ،من
بينها عراقيل وضعها الكونغرس عندما
أق ـ ّـر قــانــونــا فــي ع ــام  2011يـسـمــى «قــانــون
إج ــازة الــدفــاع الــوط ـنــي» ،ويتضمن قـيــودًا
ص ــارم ــة ع ـل ــى اسـ ـتـ ـخ ــدام األمـ ـ ـ ــوال ال ـعــامــة
لـعـمـلـيــات ن ـقــل ال ـس ـج ـنــاء إل ــى ب ـلــدان ـهــم أو
إلى الواليات املتحدة للمحاكمة .وتضمن
هــذا الـقــانــون شــروطــا ،منها مـنــع عمليات
النقل إن لــم يقرر وزيــر الــدفــاع بــأن الدولة
املـسـتـقـبـلــة ق ــد اس ـتــوفــت مـعــايـيــر م ـحــددة،
من ضمنها التزامها بضمان عدم انخراط
املحتجز املفرج عنه في املستقبل في أعمال
أو ن ـشــاطــات إره ــاب ـي ــة م ــن شــأن ـهــا تـهــديــد
ال ــوالي ــات املـتـحــدة أو حلفائها .لـكــن تحت

إدارة أوباما ،أعيد توطني  197شخصًا في
بلدانهم أو بـلــدان ثــالـثــة .أمــا تــرامــب فدعا
إل ــى إب ـقــائــه ،لـكـنــه أب ــدى ت ـ ّ
ـذم ــره مــن كلفته
ال ـع ــال ـي ــة ،ال ـت ــي ب ـل ـغــت  445م ـل ـيــون دوالر
س ـن ــوي ــا .وب ـح ـســب ت ـق ــاري ــر ص ـ ــدرت ال ـعــام
امل ـ ــاض ـ ــي ،ف ـق ــد ك ـل ــف غ ــوان ـت ـن ــام ــو داف ـع ــي

بايدن يريد إغالق
معتقل غوانتنامو قبل
انتهاء واليته

تحرك أمام البيت األبيض للمطالبة بإغالق المعتقل (براندون سميالوفسكي/فرانس برس)

الـضــرائــب األمـيــركـيــن أكـثــر مــن  6مليارات
دوالر منذ إنشائه .ولم يطلق ترامب سراح
أي مــن املعتقلني ال ــ 41الباقني ،عــدا سجني
سـ ـع ــودي ت ـ ّ
ـوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق م ــع ال ـق ـضــاء
األميركي.
وم ــر عـلــى ه ــذا املـعـتـقــل مـنــذ افـتـتــاحــه أكثر
مـ ــن  800شـ ـخ ــص أوقـ ـ ـف ـ ــوا ب ـت ـه ــم تـتـعـلــق
ب ــاإلره ــاب ،ويـقـبــع حــالـيــا فـيــه  41شخصًا
مـنـهــم  26سـجـيـنــا خ ـط ـرًا ال يـمـكــن اإلفـ ــراج
ع ـن ـه ــم ،وأب ـ ــرزه ـ ــم ال ـع ـق ــل املـ ــدبـ ــر ،بـحـســب
األم ـيــرك ـيــن ،لـهـجـمــات  11سـبـتـمـبــر خــالــد
شـيــخ مـحـمــد .وف ــي ذروت ـ ــه ف ــي ع ــام ،2003
ك ــان املـعـتـقــل يـحـتـجــز ن ـحــو  680سـجـيـنــا.
وبدأت الواليات املتحدة مساعيها ملالحقة
بعض األسرى في جرائم حرب أمام محاكم
ت ـعــرف بــالـلـجــان الـعـسـكــريــة ،وأف ــرج ــت عن
 532سجينًا .وهناك  10أشخاص يواجهون
املـحــاكـمــة أم ــام لجنة عـسـكــريــة ،مــن بينهم
خمسة متهمني بالتخطيط وتقديم الدعم
اللوجستي لهجمات  11سبتمبر .وتعثرت
قضيتهم بسبب اإلجراءات التمهيدية التي
استمرت سنوات .ودارت سجاالت ساخنة
ف ــي واش ـن ـط ــن حـ ــول إغ ـ ــاق امل ـع ـت ـقــل ونـقــل
املعتقلني إلى األراضــي األميركية ،أو ّ
ردهم
إلى بلدانهم األم .ويبدو أن الجدال لم ينتهِ ،
إذ قال السيناتور الجمهوري من تكساس،
جون كورنني ،بعد إعالن البيت األبيض ،إن
«هــوس الديمقراطيني بــإدخــال اإلرهابيني
إل ــى س ــاح ــات األم ـيــرك ـيــن الـخـلـفـيــة غــريــب
ومضلل وخطير».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)

العالقات المصرية اإلماراتية في أضعف مراحلها

تمرّ العالقات بين
مصر واإلمارات في
الفترة الراهنة بأضعف
مراحلها ،على خلفية
اختالف المواقف
حيال مجموعة من
الملفات
القاهرة ـ العربي الجديد

ك ـش ـفــت مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ك ــوال ـي ــس جــديــدة
ب ـش ــأن ت ـ ــأزم ص ــام ــت ل ـل ـعــاقــات ب ــن مصر
واإلمـ ـ ـ ــارات ،أخـ ـيـ ـرًا ،ع ـلــى وق ــع ت ــراج ــع دعــم
أب ــوظـ ـب ــي ل ـل ـن ـظ ــام امل ـ ـص ـ ــري ،سـ ـ ـ ــواء عـلــى
امل ـس ـت ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ،أو ف ــي م ــا يتعلق
بملفات املنطقة التي قررت أبوظبي التحرك
فيها بما يـتــوافــق مــع مصالحها الخاصة
مــن دون النظر للمصالح املـصــريــة ،حسب
املـ ـص ــادر .وق ــال ــت املـ ـص ــادر ،ال ـت ــي تـحــدثــت
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن أزمــة كبيرة نشبت
بني البلدين بعدما ّ
وجهت دوائــر إماراتية،
ات ـه ــام ــات ل ـل ـقــاهــرة بــام ـتــاك ـهــا مـعـلــومــات
اس ـت ـخ ـبــارات ـيــة ب ـشــأن اس ـت ـه ــداف سـفــارتــي
أبــوظ ـبــي ف ــي ك ــل م ــن إثـيــوبـيــا وال ـخــرطــوم،
مــن دون إبــاغ املـســؤولــن اإلمــاراتـيــن بها،
ً
للتعامل مع املوقف ،مشيرة إلى أن مسؤوال
بــارزًا في اإلم ــارات ،واجــه رئيس املخابرات

العامة اللواء عباس كامل بتلك املعلومات،
وال ـ ــذي ن ـفــى ب ـ ــدوره ذل ــك األم ـ ــر ،أو ام ـتــاك
ال ـق ــاه ــرة أي م ـع ـلــومــات ب ـش ــأن ــه .وأض ــاف ــت
املصادر أن «القاهرة ربما تكون بالفعل قد
حـصـلــت ع ـلــى م ـع ـلــومــات ب ـشــأن اس ـت ـهــداف
سـفــارتــي اإلمـ ــارات فــي إثيوبيا وال ـســودان،
نظرًا للنشاط االستخباراتي املصري أخيرًا
فــي منطقة الـقــرن األفــريـقــي نتيجة للعديد
من املتغيرات ،والتي يأتي على رأسها ملف
أزمة سد النهضة».
أبوظبي وإقليم تيغراي

وأوض ـ ـحـ ــت امل ـ ـصـ ــادر أن ـ ــه «ف ـ ــي ح ـ ــال صــح
أن مـ ـص ــر حـ ـصـ ـل ــت عـ ـل ــى مـ ـعـ ـل ــوم ــات مــن
ه ــذا ال ـنــوع ول ــم تبلغها إل ــى أبــوظـبــي ،فــإن
ال ـس ـبــب ق ــد ي ـك ــون ح ــال ــة ال ـغ ـضــب امل ـصــري
تجاه اإلمــارات ،نظرًا لدور األخيرة في دعم
إثـيــوبـيــا ،فــي مــواجـهــة الـتـحــركــات املصرية
الرامية للضغط على أديس أبابا إلجبارها
عـ ـل ــى الـ ـت ــوص ــل إلـ ـ ــى اتـ ـ ـف ـ ــاق م ـ ـلـ ــزم ب ـش ــأن
ســد الـنـهـضــة» ،مــؤكــدة أن ال ـقــاهــرة تمتلك
معلومات بـشــأن دعــم عسكري ولوجستي
واستخباري كبير ّ
قدمته أبوظبي ألديس
أب ــاب ــا خ ــال ال ـف ـتــرة املــاض ـيــة ،وبــالـتـحــديــد
ف ــي أزمـ ــة إق ـل ـيــم ت ـي ـغ ــراي ،واألح ـ ـ ــداث الـتــي
يشهدها ،والتي كانت القاهرة ّ
تعول على
استغاللها للضغط على إثيوبيا ،لتسريع
عملية الوصول إلى اتفاق.
وكـشـفــت امل ـص ــادر أن ال ـقــاهــرة حصلت على
معلومات بـشــأن تــزويــد اإلم ــارات إلثيوبيا،
بأسلحة نوعية متطورة ،أخيرًا ،كما أمدتها

بمعلومات خــاصــة بـتـحــركــات عــربـيــة كانت
ّ
تعول عليها مصر بشأن أزمــة سد النهضة،
وهـ ـ ــو مـ ــا كـ ـ ــان ب ـم ـث ــاب ــة الـ ـص ــدم ــة ل ـل ـق ـي ــادة
السياسية املصرية ،مشددة على أن العالقات
بني مصر واإلم ــارات ربما تكون في أضعف
م ــراح ـل ـه ــا ،ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن الـ ــدوائـ ــر في
البلدين تـحــاول التغطية عليه ،بــل وإظـهــار
عكسه.
ت ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ه ـن ــاك ال ـع ــدي ــد مــن
امللفات فــي املنطقة تشهد تباينًا كبيرًا بني
مصر واإلمــارات ،في مقدمتها امللف الليبي،
ال ــذي تـتـحــرك فـيــه الـقــاهــرة بـعـيـدًا تـمــامــا في
الوقت الراهن عن املوقف اإلماراتي ،بعد فترة
طويلة من التحالف والتنسيق املشترك في
امللف .وبحسب املصادر التي تحدثت إليها
«العربي الجديد» ،فإن هناك ما يمكن وصفه
بلعبة الكراسي املوسيقية ،إذ تقوم الدوائر
املصرية ،بإعادة ترتيب العالقات مع أطراف
اإلقليم املختلفة بما يتواءم ويخدم مصالح
القاهرة ،مشيرة إلى أن ما تشهده العالقات
املصرية اإلماراتية من تطورات ،قد يستتبع
ترتيبات أخرى مع أطراف دولية مثل تركيا
بشأن امللفات الكبرى في املنطقة.

تختلف مصر مع
اإلمارات حول ملفات
عدة وأبرزها ليبيا

تهديد السفارة اإلماراتية

وكانت السلطات اإلثيوبية قد أعلنت مطلع
فـ ـب ــراي ــر/شـ ـب ــاط الـ ـح ــال ــي إح ـ ـبـ ــاط مـخـطــط
لـ ــاع ـ ـتـ ــداء عـ ـل ــى ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة اإلم ـ ــاراتـ ـ ـي ـ ــة فــي
العاصمة أديــس أبــابــا ،واعتقال  15شخصًا
شاركوا في املؤامرة .ونقلت الوكالة الرسمية
في إثيوبيا ،عن جهاز املخابرات اإلثيوبي،
ّ
أن ال ـس ـل ـطــات تـمــكـنــت م ــن إح ـب ــاط املـخـطــط
ومصادرة أسلحة ومتفجرات ووثائق خالل
عـمـلـيــة أمـنـيــة اسـتـهــدفــت مـجـمــوعــة محلية
كــانــت ستنفذ الـهـجــوم بتعليمات مــن جهة
إرهــاب ـيــة أجـنـبـيــة ،مــا ك ــان س ـيــؤدي ألض ــرار
ف ــي األرواح وامل ـم ـت ـل ـك ــات .وأشـ ـ ـ ــارت وك ــال ــة
األنباء الحكومية اإلثيوبية إلى مخطط آخر
الستهداف البعثة الدبلوماسية اإلماراتية
في السودان.
وب ـح ـس ــب وكـ ــالـ ــة األن ـ ـبـ ــاء ال ـح ـك ــوم ـي ــة فــي
إث ـي ــوب ـي ــا ،فـ ــإن ج ـه ــاز املـ ـخ ــاب ــرات الــوط ـنــي
اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي عـ ـم ــل ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق مـ ــع ن ـظ ـيــره
ال ـس ــودان ــي ف ــي م ــا يـتـعـلــق ب ــامل ــؤام ــرة الـتــي
تستهدف الدبلوماسيني اإلماراتيني ،فيما
ّ
لــم تعلق اإلمـ ــارات أو ال ـســودان على األمــر،
ف ــي وقـ ــت ك ـش ـفــت ف ـي ــه ت ـق ــاري ــر أن إح ـب ــاط
ذلــك املخطط جــاء بتنسيق استخباري مع
إســرائ ـيــل .واعـتـقـلــت الـسـلـطــات اإلثـيــوبـيــة،
بعض املشتبه بهم مــن املجموعة بالقرب
م ــن ال ـس ـف ــارة اإلم ــارات ـي ــة ف ــي أديـ ــس أبــابــا،
بحسب التقارير .ووفقًا للوكالة ،فقد تلقى
آخ ــرون مبالغ نقدية مــن الجهة الخارجية
التي خططت للهجوم ،كما تم اعتقال أحد
املتورطني في املؤامرة في السويد.

7

شرق
غرب
إيطاليا :دراغي رئيسًا
للحكومة

أدى م ـ ــاري ـ ــو دراغ ـ ـ ـ ــي (ال ـ ـص ـ ــورة)
اليمني الــدسـتــوريــة ،أمــس السبت،
رئيسًا للحكومة في إيطاليا ،عقب
أسابيع من أزمــة غير مسبوقة في
ثــالــث اق ـت ـصــادات منطقة ال ـيــورو.
وردد دراغ ـ ـ ـ ــي ،ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
لـ ـلـ ـمـ ـص ــرف املـ ـ ــركـ ـ ــزي األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي،
«أقسم أن أكون وفيًا للجمهورية».
وك ــان يقف أم ــام الــرئـيــس سيرجو
ماتاريال في القصر الرئاسي خالل
املراسم التي بثها التلفزيون بشكل
مباشر.
(فرانس برس)

تايالند :مسيرة احتجاجية
للمعارضة
ّ
نـ ــظـ ــم امل ـ ـعـ ــارضـ ــون فـ ــي ت ــاي ــان ــد،
أمــس الـسـبــت ،مسيرة نحو نصب
ت ـ ـ ــذك ـ ـ ــاري ض ـ ـخـ ــم فـ ـ ــي ال ـع ــاص ـم ــة
ب ــانـ ـك ــوك ،ول ـ ـفـ ــوه ب ـق ـط ـعــة ق ـمــاش
قرمزية ،داعني السلطات إلى إلغاء
قوانني التشهير امللكية الصارمة.
وك ــان زخ ــم االحـتـجــاجــات الــداعـيــة
إلى إصالح شامل لحكومة رئيس
الـ ـ ـ ـ ــوزراء بـ ــرايـ ــوت تـ ـش ــان أو تـشــا
قــد ت ـبــاطــأت فــي األش ـه ــر األخ ـي ــرة،
بسبب موجة جديدة من اإلصابات
بفيروس كورونا في تايالند .لكن
اع ـت ـق ــال ال ـس ـل ـطــات أخـ ـيـ ـرًا ألرب ـعــة
قـ ــادة ب ــارزي ــن دف ــع املـحـتـجــن إلــى
العودة للشارع.
(فرانس برس)
ميانمار :االنقالبيون
يعتقلون نشطاء
اع ـت ـق ـل ــت سـ ـلـ ـط ــات االن ـ ـ ـقـ ـ ــاب فــي
ميانمار ،أمــس السبت ،سبعة من
امل ــؤي ــدي ــن الـ ـب ــارزي ــن ل ـل ـت ـظــاهــرات
الــرافـضــة لــانـقــاب الـعـسـكــري ،من
بينهم مــن كــو ناينغ وهــو ناشط
مـنــذ الـقـمــع ال ــدم ــوي الحـتـجــاجــات
عام  .1988وذكر فريق «ترو نيوز»
اإلعالمي التابع للجيش في بيان،
أنـ ـ ــه ي ـن ـب ـغ ــي عـ ـل ــى ال ـ ـنـ ــاس إبـ ــاغ
ال ـشــرطــة إذا رأوا أي ــا م ــن السبعة
ُ
وسيعاقب أي شخص
املــذكــوريــن،
يؤويهم .وأضاف البيان أن دعاوى
أقيمت بموجب الفصل ( 505ب) من
قانون العقوبات ،الذي استخدمته
املـجــالــس العسكرية السابقة ضد
املعارضني والــذي تصدر بموجبه
أحكام بالحبس تصل إلى سنتني.
(رويترز)
تحذير من فوز لوبان
برئاسيات فرنسا
ّ
حــذر وزيــر املالية الفرنسي برونو
لــو مـيــر (الـ ـص ــورة) ،أم ــس الـسـبــت،
مــن احـتـمــال فــوز زعيمة املعارضة
اليمينية املتطرفة مارين لوبان ،في
االنتخابات الرئاسية لعام .2022
وقـ ــال ل ــو م ـيــر ملـحـطــة «بـ ـ ـ ــي.إف.إم»
ال ـت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة« :ن ـع ـل ــم ج ـم ـي ـعــا أن
انتخاب مارين لوبان أمر محتمل.
إنـ ـ ـ ــه احـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــال س ـ ـيـ ــاسـ ــي ويـ ـج ــب
م ـعــارضــة ذل ــك .أتـمـنــى أن يترشح
إيمانويل ماكرون ويعاد انتخابه».
(فرانس برس)

أميركا تستأنف حكم
تسليم أسانج
استأنفت إدارة الرئيس األميركي
ج ــو ب ــاي ــدن ،م ـس ــاء أول م ــن أمــس
الـجـمـعــة ،حـكــم قــاضـيــة بريطانية
ض ـ ـ ـ ــد ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــم م ـ ـ ــؤس ـ ـ ــس مـ ــوقـ ــع
«وي ـك ـي ـل ـي ـكــس» ج ــول ـي ــان أس ــان ــج،
وف ـق ــا مل ــا ذكـ ــر مـ ـس ــؤول ف ــي وزارة
الـ ـع ــدل .وكـ ــان أمـ ــام ال ـ ـ ــوزارة حتى
يــوم أول من أمــس الجمعة لتقديم
اسـ ـتـ ـئـ ـن ــاف ض ـ ــد حـ ـك ــم ال ـق ــاض ـي ــة
فــان ـي ـســا بــاري ـت ـســر ف ــي  4ي ـنــايــر/
كـ ــانـ ــون الـ ـث ــان ــي امل ـ ــاض ـ ــي ،مـ ــن أن
أسـ ــانـ ــج ي ـع ــان ــي م ـش ــاك ــل صـحـيــة
ع ـق ـل ـيــة ،م ــن ش ــأن ـه ــا أن ت ــزي ــد مــن
خطر االنـتـحــار إذا تــم إرســالــه إلى
الواليات املتحدة ملحاكمته.
(فرانس برس)
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محاولة جديدة لزيادة المشاركة النسائية

تعديل قانون االنتخابات المغربية
تتطور المشاركة
النسائية في مختلف
االستحقاقات االنتخابية
في المغرب ،في سياق
كسر الحواجز
بين الجنسين ،وتمكين
المرأة من المشاركة
في القرارات
الرباط ـ عادل نجدي

«امل ــرأة املـغــربـيــة الـفــاعـلــة سياسيًا
ت ـس ـت ـح ــق امل ـ ــزي ـ ــد م ـ ــن م ـس ــاح ــات
العمل داخــل املــؤسـســات املنتخبة
وعـ ّـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ال ـ ـبـ ــرملـ ــان» .بـ ـه ــذه الـ ـعـ ـب ــارات
تلخص النائبة البرملانية عن حزب «األصالة
واملـعــاصــرة» ،أكبر أحــزاب املـعــارضــة ،ابتسام
ع ـ ـ ـ ــزاوي ،فـ ــي ح ــدي ــث لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»،
تجربة خمس سنوات من دخولها املؤسسة
التشريعية من بوابة نظام التمييز اإليجابي
أو املحاصصة ،الذي بمقتضاه تم تخصيص
 60مقعدًا ملرشحات اللوائح الوطنية لألحزاب
مــن أصــل  395مقعدًا برملانيًا .وفــي ظــل واقــع
انـتـخــابــي لــه ق ــواع ــده ال ـتــي يـصـعــب مـعـهــا أن
ً
تـحـظــى املـ ــرأة أوال بـتــزكـيــة ال ـح ــزب ،وم ــن ثم
بـفــرص متساوية وآل ـيــات عمل تماثل مــا قد
يتأمن لباقي املرشحني ،ترى عزاوي أن محطة
االن ـت ـخ ــاب ــات امل ـن ـت ـظــرة ف ــي ال ـص ـيــف امل ـق ـبــل،
مـنــاسـبــة ل ـلــرفــع م ــن ال ـح ـضــور ال ـن ـســائــي في
البرملان الجديد .وتعتمد النائبة على ما ُسجل
من مساهمة نوعية للنساء في مختلف نواحي
العمل البرملاني ،من تشريع ومراقبة الحكومة
والسياسات العامة والدبلوماسية البرملانية.
ويعود كل ذلك إلى عام  ،2002حني تم التوافق
ب ــن األحـ ـ ـ ــزاب امل ـغ ــرب ـي ــة ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ن ـظــام
التمييز اإلي ـجــابــي أو املـحــاصـصــة ،مــن أجــل
تـحـســن تـمـثـيــل ال ـن ـســاء اق ـتــراعــا وتــرشـيـحــا،
وكـســب ره ــان تحقيق مـشــاركــة وازن ــة للمرأة
في اتخاذ القرارات ،وتسيير الشأن العام .لكن
بعد  19سنة على ذلــك ،يبدو املـغــرب متجهًا
ن ـح ــو خ ـط ــوة أخـ ـ ــرى ل ـت ـعــزيــز ذلـ ــك الـتـمـثـيــل
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات امل ـن ـت ـخ ـب ــة .فــي

السياق ،كشفت التعديالت الخاصة بالقوانني
االنتخابية ،التي أقرها املجلس الــوزاري يوم
الخميس املــاضــي ،بــرئــاســة الـعــاهــل املغربي
امللك محمد السادس ،عن توجه نحو تطوير
اآللية التشريعية املتعلقة بالتمثيل النسائي.
ويتعلق األمــر باستبدال الــدائــرة االنتخابية
ال ــوط ـن ـي ــة بـ ــدوائـ ــر ان ـت ـخ ــاب ـي ــة جـ ـه ــوي ــة ،فــي
خ ـ ــال االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وامل ـح ـل ـيــة
وال ـج ـهــويــة املـنـتـظــر إج ــراؤه ــا ص ـيــف .2021
وبحسب التعديالت التي أدخلت على القانون
التنظيمي املتعلق بانتخاب أعضاء مجلس
الـ ـن ــواب (ال ـغ ــرف ــة األول ـ ــى ل ـل ـبــرملــان امل ـغــربــي)،
ت ـح ـ ّـول ــت ال ــائ ـح ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـت ــي ت ـض ــم 90
ع ـض ـوًا ،إل ــى الئ ـحــة جـهــويــة مقسمة عـلــى 12
جهة بحسب عدد سكانها .وتشمل كل الئحة
تــرش ـيــح م ـقــدمــة بــرســم ال ــدوائ ــر االنـتـخــابـيــة
الجهوية أسماء مرشحات ال يقل عددهن عن
ثلثي عدد املقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة
انتخابية جهوية ،مــع «تخصيص املرتبتني
األولى والثانية في كل الئحة حصريًا للنساء».
وفــي الــوقــت الــذي أعـلــن فيه مـشــروع القانون
أن ال ــائـ ـح ــة ال ـج ـه ــوي ــة ال تـ ـح ــول دون حــق
ال ـن ـســاء فــي ال ـتــرشــح بــرســم امل ـقــاعــد امل ـحــددة
ل ـلــدوائــر االنـتـخــابـيــة املـحـلـيــة ،ن ـ ّـص عـلــى أن
مجلس النواب يتألف «من  395عضوًا ،منهم
 90ع ـض ـوًا يـنـتـخـبــون ع ـلــى صـعـيــد ال ــدوائ ــر
االنتخابية الجهوية»ُ .
وحــدد للدار البيضاء
 12مقعدًا ،و 10مقاعد لكل من فاس مكناس،
وال ــرب ــاط س ــا ،وم ــراك ــش أس ـف ــي ،و 8مـقــاعــد
لـطـنـجــة ت ـط ــوان ،و 7مـقــاعــد لـكــل مــن ال ـشــرق،
وبـنــي م ــال ،وس ــوس ،و 6مـقــاعــد لــدرعــة ،و5
مقاعد لكلميم والعيون ،و 3مقاعد للداخلة.
ويــأتــي تحويل الــائـحــة الوطنية إلــى لوائح
جهوية فــي وقــت تــرى فيه املنظمات املدنية
وال ـح ـق ــوق ـي ــة وال ـن ـس ــائ ـي ــة ،أن م ـع ــرك ــة املـ ــرأة
املغربية من أجل التمكني السياسي لم تتمكن
من تجاوز النقص الحاصل في الدخول إلى
مراكز القرار .مع العلم أن قفزة نوعية تحققت
عـلــى مـسـتــوى الـنـهــوض بــأوضــاع الـنـســاء ،ال
سيما فــي امل ـجــال الـسـيــاســي ،بــاعـتـمــاد نظام
«الـكــوتــا» املـحــدد حاليًا بنسبة  21فــي املائة،
ك ــإج ــراء مــؤقــت يــرمــي إل ــى ت ـعــزيــز تمثيلهن
داخــل البرملان ،وانخراطهن في صنع القرار.
بـلـغــة األرق ـ ــام ،شـهــد ح ـضــور امل ـ ــرأة املـغــربـيــة
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى م ـج ـل ــس ال ـ ـنـ ــواب (الـ ـب ــرمل ــان)
ارتـفــاعــا مـطــردًا منذ عــام  ،1993إذ انتقل من
تـمـثـيــل م ـح ــدود بـنــائـبـتــن فـقــط يــوم ـهــا ،إلــى

فازت  81امرأة في انتخابات ( 2016فرانس برس)

 35نــائ ـبــة ف ــي ان ـت ـخــابــات  ،2002و 34نــائـبــة
فــي انتخابات  ،2007ليرتفع عــددهــن إلــى 67
نــائـبــة فــي انـتـخــابــات  .2011وف ــي ع ــام 2016
فــازت  81نائبة في االنتخابات من أصل 395
وبنسبة  20.5في املائة 60 ،منهن وصلن عن
طريق الالئحة الوطنية وتسع عبر اللوائح
املحلية ،و 12عبر الئحة الشباب .كــذلــك ،بلغ
عدد النساء في مجلس املستشارين (الغرفة
ال ـثــان ـيــة ل ـل ـب ــرمل ــان)  13م ـس ـت ـشــارة م ــن أصــل
 120عـضـوًا فــي التركيبة الحالية للمجلس.
في املقابل ،ارتفع تمثيل النساء في البلديات
م ــن خـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة وال ـج ـهــويــة
الـســابـقــة مــن  12فــي املــائــة إل ــى  27فــي املــائــة،
ومـ ــن  2.9ف ــي امل ــائ ــة إلـ ــى  37ف ــي امل ــائ ــة على
مستوى الجهات .فيما ظلت نسبة البلديات
الـتــي تـتــرأسـهــا نـســاء ال تـتـعــدى  1فــي املــائــة.
ّ
م ــع ذلـ ـ ــك ،فـ ـ ــإن ه ـ ــذه األرق ـ ـ ــام ت ـب ـقــى ضـعـيـفــة
إذا م ــا ق ــورن ــت بتمثيل ال ـن ـســاء ف ــي الـبــرملــان
الـتــونـســي ( 34.56فــي امل ــائ ــة) ،وف ــي الـجــزائــر
( 31.6في املــائــة) ،كما ترسم صــورة عن واقع

بدأت مشاركة
النساء برلمانيًا بنائبتين
في عام 1993

ال يلبي طموحات الحركة النسائية في مجال
ال ـن ـه ــوض ب ـح ـقــوق امل ـ ــرأة وإقـ ـ ــرار املـنــاصـفــة
وتــرسـيــخ أدواره ـ ــا الـقـيــاديــة فــي املـجـتـمــع ،ال
سـيـمــا فــي ظــل الـتــأخــر الـحــاصــل فــي تطبيق
النصوص القانونية املتقدمة املتعلقة بإنشاء
ّ
هيئة املناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
وب ـح ـس ــب عـ ـ ـ ـ ــزاوي ،فـ ـ ــإن اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ــدائـ ــرة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ال ــوط ـن ـي ــة ب ـ ــدوائ ـ ــر ان ـت ـخــاب ـيــة
جهوية خطوة جديدة إلى األمام لتعزيز دعم
الـتــواجــد النسائي داخ ــل الهيئات املنتخبة،
مشيرة إلى أن ذلك التعويض فيه إرساء نوع
مــن ال ـعــدالــة عـلــى املـسـتــوى املـجــالــي وضـمــان
لتمثيل نساء الجهات ال ــ 12للمملكة ،بعد أن
أظ ـه ــرت ال ـت ـجــربــة ،خـصــوصــا ف ــي انـتـخــابــات
 ،2011أن غــال ـب ـيــة ال ـن ـس ــاء الـ ـل ــوات ــي دخ ـلــن
البرملان كن من محور الرباط  -الدار البيضاء.
وتــرى عــزاوي أن املغرب حسم في اختياراته
الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ،وأنـ ـ ـ ــه ي ـس ـع ــى نـ ـح ــو تـحـقـيــق
مـجـتـمــع امل ـن ــاص ـف ــة ،وأن اس ـت ـب ــدال الــائ ـحــة
الــوطـن ـيــة ب ـلــوائــح ج ـهــويــة خ ـطــوة مـهـمــة في
أفــق تحقيق املناصفة الحقيقية ،على أسس
ال ـك ـف ــاءة واالس ـت ـح ـق ــاق والـ ـت ــراك ــم الـنـضــالــي
للنساء داخــل األحــزاب .وتلفت إلى أن طموح
املـ ـ ـ ــرأة امل ـغ ــرب ـي ــة ال ـف ــاع ـل ــة س ـي ــاس ـي ــا ،ه ــو أن
ي ـكــون ن ـظــام «ال ـك ــوت ــا» إجـ ــراء انـتـقــالـيــا نحو
م ـســاواة حقيقية فــي الـحـظــوظ وال ـفــرص في
ال ـت ــرش ــح امل ـب ــاش ــر ف ــي الـ ــدوائـ ــر االن ـت ـخــاب ـيــة
ونـيــل ثقة املــواطـنــن ،وهــو مــا يـفــرض تهيئة

ال ـظ ــروف واملـجـتـمــع وال ـنــاخ ـبــن ل ــذل ــك .وإل ــى
حــن تحقيق ذل ــك ،تشير ع ــزاوي إلــى أنــه من
ال ـضــروري امل ــرور عبر «ال ـكــوتــا» ،باعتبارها
آلية ديمقراطية ،في اتجاه تحقيق املزيد من
املكتسبات إلــى حــن بـلــوغ مطمح املناصفة.
مــن جهتها ،تــرى النائبة عــن حــزب «الحركة
ال ـش ـع ـب ـيــة» ،املـ ـش ــارك ف ــي ال ـح ـكــومــة ،حكيمة
ّ
بلقساوي ،أن نظام «الكوتا» جاء «لتصحيح
خـلــل يـهــم الـتـمـثـيــل الـنـسـبــي الـنـســائــي داخــل
املؤسسة التشريعية ،وإلبراز قيادات نسائية
متمكنة وق ــادرة على خــوض غـمــار املنافسة
ّ
بالدوائر االنتخابية .لكن ذلك لم نلمسه إلى
ح ــدود ال ـي ــوم ،عـلــى ال ــرغ ــم م ــن ب ــروز ك ـفــاءات
م ـه ـن ـيــة ع ــال ـي ــة ح ــاض ــرة وم ـل ـت ــزم ــة بـعـمـلـهــا
داخ ــل قـبــة ال ـبــرملــان ،وت ـقــوم بــامل ـهــام املـنــوطــة
بها داخ ــل املــؤسـســة التشريعية على أحسن
مــا ي ــرام مــن تشريع ومــراقـبــة ودبلوماسية».
وت ــوض ــح ب ـل ـق ـســاوي ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي
ّ
الـ ـج ــدي ــد « ،أن «ال ـ ـكـ ــوتـ ــا» إج ـ ـ ـ ــراء مــرح ـلــي
ضـ ــروري م ــن أج ــل ب ـلــوغ ال ـه ــدف املـتـمـثــل في
ال ـت ـم ـث ـيــل ال ـن ـس ــائ ــي امل ـت ـط ـلــع إلـ ــى امل ـنــاص ـفــة
ف ــي مــرح ـلــة مـسـتـقـبـلـيــة قــري ـبــة ان ـط ــاق ــا مــن
ال ـ ــدوائ ـ ــر االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،م ــع ضـ ـ ــرورة إرف ــاق ــه
بــرغ ـبــة ح ـق ـي ـق ـيــة ،خ ـصــوصــا لـ ــدى األح ـ ــزاب.
أمــا الباحثة فــي الـعـلــوم السياسية شريفة
ملــويــر ،فـتــرى أن تعويض الــائـحــة الوطنية
بلوائح جهوية ،وإن كانت خطوة مهمة في
سياق تقوية تمثيلية امل ــرأة فــي املؤسسات
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،إال أن ال ـح ــاج ــة ب ــات ــت مـلـ ّـحــة
الـ ـي ــوم لـتـقـيـيــم ت ـج ــرب ــة «الـ ـك ــوت ــا» ال ـت ــي تــم
اع ـت ـم ــاده ــا ف ــي املـ ـغ ــرب خـ ــال أرب ـ ــع دورات
ـث
ان ـت ـخــاب ـيــة م ـنــذ  .2002وت ـل ـفــت ف ــي حــديـ ٍ
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،إلـ ــى أن ال ـت ـجــربــة لم
تـتــح ب ــروز ق ـي ــادات نـســائـيــة تـنــافــس الــرجــل
خ ــارج إط ــار «ال ـكــوتــا» ،وأن االعـتـمــاد الكلي
عـلــى تـمـثـيــل املـ ــرأة م ــن خ ــال تـلــك اآلل ـي ــة لم
يغير في الثقافة السياسية السائدة شيئًا.
ووفقًا ملوير ،فإن الثقافة السياسية الذكورية
ال ـت ــي ت ـس ــود ف ــي ال ـف ـعــل ال ـس ـيــاســي ،وتـعــامــل
األحـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة م ــع ال ــائ ـح ــة الــوطـنـيــة
بالكثير من املحسوبية ،حـ ّـول «كوتا» النساء
إلــى ريــع لالستفادة منه عــوض تقوية مكانة
امل ـ ــرأة ف ــي امل ــؤس ـس ــات .وتـعـتـبــر أن «م ــع هــذا
الــوضــع أصـبــح ب ــروز ق ـيــادات نسائية صعبًا
جـ ـ ـ ـدًا ف ـ ــي ظ ـ ــل ت ـه ـم ـي ــش ح ـق ـي ـق ــي ألص ـ ـ ــوات
نسائية ،تهدف إلى تعزيز مكانة املــرأة فعليًا
ع ـ ــوض ال ـب ـح ــث ع ــن ري ـ ــع ل ــاس ـت ـف ــادة م ـن ــه».

 7مليارات جنيه لنقل البرلمان المصري
القاهرة ـ العربي الجديد

كشفت مصادر في األمانة العامة
ملجلس ال ـنــواب امل ـصــري عــن نقل
أعمال املجلس إلــى مقره الجديد
في العاصمة اإلداريــة ،التي يجري إنشاؤها
ح ــال ـي ــا شـ ـ ــرق الـ ـق ــاه ــرة فـ ــي ات ـ ـجـ ــاه مــدي ـنــة
الـســويــس ،بــدايــة مــن شهر أكـتــوبــر /تشرين
األول املقبل ،بالتزامن مــع بــدء دور انعقاده
السنوي الثاني للفصل التشريعي ،وإرجــاء
نـقــل أع ـمــال مجلس الـشـيــوخ ملـقــر العاصمة
الجديدة إلى دور انعقاده السنوي الرابع في
أكتوبر /تشرين األول .2023
وقالت املصادر لـ«العربي الجديد» ،إن شركة
«املقاولون العرب» املسؤولة عن تنفيذ مبنى
البرملان في العاصمة اإلداري ــة أوشكت على
االنـتـهــاء مــن تجهيزاته بعد عمل دام لنحو
 27ش ـه ـرًا ،تـمـهـيـدًا النـعـقــاد مـجـلــس ال ـنــواب

في املقر الجديد بعد شهور قليلة ،مبينة أن
شركة العاصمة اإلداريــة (يستحوذ الجيش
على نسبة حاكمة فيها) ستعلن رسميًا عن
االنتهاء من املشروع بنهاية يونيو /حزيران
املقبل.
وأض ــاف ــت املـ ـص ــادر أن تـكـلـفــة إن ـش ــاء مبنى
البرملان الجديد بغرفتيه (النواب والشيوخ)،
بلغت نحو  4.8مليارات جنيه مــن أصــل 50
مليارًا مخصصة إلنشاء الحي الحكومي في
العاصمة الجديدة ،والذي يقع على مساحة
ت ـعــادل  150ف ــدان ــا ،ويـتـضـمــن  10مجمعات
ت ـضــم  34م ـق ـرًا وزاري ـ ـ ــا ،بــاسـتـثـنــاء وزارتـ ــي
الدفاع والداخلية ،إضافة إلــى مبنى رئاسة
الوزراء ،ومبنى مجلسي النواب والشيوخ.
وت ــاب ـع ــت أن مـ ــوازنـ ــة الـ ــدولـ ــة ل ـل ـع ــام امل ــال ــي
الـجــاري ( )2021-2020تحملت مــا يقرب من
 7م ـل ـيــارات جـنـيــه لـصــالــح مجلسي ال ـنــواب
وال ـش ـي ــوخ ،مـتـضـمـنــة تـكـلـفــة إن ـش ــاء املـبـنــى

الجديد للبرملان ،جراء تخصيص نحو مليار
و 606ماليني جنيه لتغطية بدالت ومكافآت
أعـضــاء مجلس الـنــواب السنوية ،باإلضافة
إلى رواتب العاملني في املجلس ،و 500مليون
جنيه لصالح موازنة مجلس الشيوخ ،علمًا
أن مخصصات العاملني في مجلس الشورى
الـســابــق هــي مــدرجــة فــي األص ــل فــي مــوازنــة
مجلس النواب.
ويعد مقر البرملان املصري الجديد هو األكبر
في منطقة الشرق األوســط ،إذ إنه شيد على
مساحة  26فدانًا (الفدان يعادل  4200متر)،
وتتسع القاعة الرئيسية لنحو ألــف عضو،
بـمـسـطــح ي ـع ــادل  3أض ـع ــاف املـبـنــى الـحــالــي
ملجلس النواب في وسط القاهرة.
وأش ـ ـ ــارت املـ ـص ــادر إلـ ــى أنـ ــه م ــن املـ ـق ــرر نقل
تبعية مبنى البرملان التاريخي في القاهرة
إلى «صندوق مصر السيادي» غير الخاضع
لـلــرقــابــة ،وال ــذي يملك الــرئـيــس عـبــد الفتاح

الـسـيـســي سـلـطــة نـقــل مـلـكـيــة أي م ــن أص ــول
الدولة املستغلة أو غير املستغلة إليه ،عقب
االن ـت ـهــاء مــن جميع إج ـ ــراءات نـقــل مجلسي
الـ ـن ــواب وال ـش ـي ــوخ ،ع ـلــى غ ـ ــرار ن ـقــل مجمع
التحرير ،ومقر وزارة الداخلية القديم ،واملقر
السابق للحزب الوطني (املنحل) على طريق
كورنيش النيل للصندوق.
في مــوازاة ذلــك ،يناقش مجلس النواب على
مــدار جلساته املنعقدة أيــام األحــد واالثنني
والـثــاثــاء مــن هــذا األس ـبــوع ،مـشــروع قانون
الالئحة الداخلية ملجلس الشيوخ ،الذي يكاد
ً
يـكــون معطال منذ انـعـقــاده فــي  18أكتوبر/
تشرين األول املاضي ،إيذانًا بتشكيل لجانه
النوعية البالغة  14لجنة ،وبدء أعماله.
وأق ــر مجلس الـشـيــوخ فــي م ـشــروع الالئحة
مـنــح أعـضــائــه مـكــافــأة شـهــريــة ت ـعــادل الحد
األقصى لألجور بقيمة  42ألف جنيه ،وهي
ُمعفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

9

أخبار

أول صندوق لبيتكوين في
أسواق المال

أعلنت السلطات الكندية أنها
سمحت بإطالق أول صندوق
استثماري لعملة بيتكوين الرقمية
في البورصة في العالم ،ما يمنح
املستثمرين في تجارة التجزئة
إمكانية أكبر للوصول إلى هذه
العملة الرقمية املزدهرة.

ومنحت «لجنة األوراق املالية في
أونتاريو» التي تشرف على بورصة
تورونتو ،موافقة على إطالق هذا
الصندوق للمؤشرات املتداولة
الذي اقترحته شركة «بربوس
اينفستمنتس انك» .وصرح متحدث
باسم اللجنة ،لوكالة «فرانس برس»،
بأن الصندوق سيدرج في البورصة
«اعتبارًا من األسبوع املقبل» تحت
ُشعار «بي تي سي سي».
وأطلقت بيتكوين في  ،2009ولم
تكن قيمتها كبيرة في البداية،
لكن كسرت حاجز  48ألف دوالر
األسبوع املاضي ،مدفوعة بإعالن
شركة «تيسال» األميركية لصناعة
السيارات الكهربائية استثمارًا
كبيرًا بقيمة  1.5مليار دوالر في
أول عملة رقمية ،وأنها تنوي قبول
هذه العملة كوسيلة دفع عند شراء
سياراتها.
مشاريع جديدة تنعش البناء
في قطر

ربط تقرير عقاري تعزيز نمو
قطاع اإلنشاءات والبناء في قطر،
بالعقود املرتبطة باملشروعات
الجديدة املزمع تنفيذها خالل
العامني ،الجاري واملقبل.
وأوضح تقرير شركة األصمخ
للمشاريع العقارية ،الصادر أمس
السبت ،أن تكلفة املشروعات
الرئيسية الجديدة َّ
تقدر بنحو 14.3
مليار ريال ( 3.9مليارات دوالر)،
منها  7.4مليارات ريال ملشاريع
قطاع املواصالت واالتصاالت،
ونحو  1.6مليار ريال في
قطاع التعليم ،و 1.3مليار ريال
ملشروعات الصحة ،إلى جانب
مشاريع توسعة مطار حمد،
املخطط االنتهاء منها في بداية عام
 ،2022والتي تحظى بـ  4مليارات
ً
ريال ،فضال عن تنفيذ مشروع
صيانة مطار الدوحة الدولي السابق
الستخدامه في استضافة بطولة
كأس العالم لكرة القدم .2022
ارتفاع االستثمار األجنبي في
ُعمان

()Getty

انخفاض
السفر بالقطارات
في الصين

تراجعت رحــات السكك الحديد في الصني خــال فترة االنــدفــاع نحو السفر في عطلة رأس السنة الصينية الجديدة املزدحمة عــادة بنسبة ،%70
وسط دعوات للسكان بالبقاء في مكانهم لتجنب تفشي فيروس كورونا الجديد .وأعلنت مجموعة السكك الحديد الصينية ،أمس السبت ،وفق وكالة
أسوشيتد برس ،تنظيم  52.33مليون رحلة ركاب في الفترة من  28يناير /كانون الثاني إلى  11فبراير /شباط ،بانخفاض قدره  %68.8عن الفترة
نفسها من العام املاضي .وهــذا االندفاع نحو السفر عمومًا ،هو أكبر هجرة بشرية سنوية في العالم ،حيث يعود سكان املــدن والعمال املهاجرون
والطالب إلى مسقط رأسهم للتجمعات العائلية .وتتبنى سلطات النقل في الصني تدابير احترازية مشددة ضد الفيروس ،من بينها منع الحمولة
الزائدة في القطارات ،وضمان التباعد الجسدي بني الركاب.

أظهرت أحدث بيانات عن االستثمار
األجنبي املباشر في سلطنة ُعمان،
ارتفاع االستثمارات إلى نحو 15.4
مليار ريال ( 40.1مليار دوالر)
في نهاية الربع الثاني من ،2020
مقارنة بـ  13.6مليار ريال في
الفترة نفسها من  .2019وأوضحت
بيانات املركز الوطني لإلحصاء
واملعلومات الحكومي ،أمس ،أن
اململكة املتحدة جاءت في املرتبة
األولى في حجم االستثمارات
األجنبية املباشرة ،حيث بلغ حجم
استثمارها نحو  7.8مليارات ريال،
تليها الواليات املتحدة بنحو 1.8
مليار ريال ،ثم اإلمارات بـ 1.25
مليار ،والكويت  933.5مليون ريال.

الفساد واألزمة المالية يهددان أراضي العراق بالتصحر
بغداد ـ أكثم سيف الدين

ّ
حــذر مسؤولون عراقيون من اتساع ظاهرة التصحر
على مساحات شاسعة من العراق ،في ظل عدم وجود
مشاريع لدعم املساحات الخضراء ،معتبرين أن األزمة
ّ
املــالـيــة سبب ذل ــك ،فيما عــلــق آخ ــرون املـســؤولـيــة على
ال ـف ـســاد ال ــذي أث ــر سـلـبــا عـلــى امل ـشــاريــع الــزراع ـيــة في
البالد .وقال وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري،
إن «ه ـ ـنـ ــاك م ـش ـك ــات ك ـث ـي ــرة تـ ـح ــول دون م ــواج ـه ــة
الـتـصـحــر ،نتيجة وج ــود مـســاحــات شــاسـعــة وكثبان
رمـلـيــة تـقــابـلـهــا قـلــة املـخـصـصــات املــالـيــة ال ـتــي وقفت

عائقا أمام االستمرار في مشاريع الواحات التي كانت
مــوجــودة قبل الـعــام  2014أو الـبــدء بمشاريع جديدة
أخــرى» .وأضــاف الجبوري ،في تصريحات صحافية،
أمس ،أن «الوزارة زادت املساحات املزروعة في املناطق
الـصـحــراويــة وسقيها عــن طــريــق املـيــاه الجوفية بعد
إضافة نحو مليون دونم في تلك املناطق ،في األنبار
(غرب) وكركوك (شمال) وصالح الدين (وسط) واملثنى
وكــربــاء والنجف (جـنــوب) ،مما جعل تلك املساحات
ّ
تكون حزامًا أخضر يخفف الكثبان الرملية ،األمر الذي
مــن شــأنــه خـفــض الـغـبــار مـقــارنــة ب ــاألع ــوام املــاضـيــة».
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه «فـ ــي ظ ــل غ ـي ــاب الـ ـق ــوان ــن ال ـت ــي تــدعــم

املشاريع الزراعية والتشجير ،فإن رقعة التصحر في
عموم البالد ستتسع مستقبال» .من جهته ،أكد مسؤول
فــي هيئة النزاهة العراقية ،أن «التصحر ال عالقة له
باألزمة املالية األخـيــرة ،بل هو ملف مرتبط بالفساد
املـسـتـشــري فــي ال ـبــاد وف ــي وزارة ال ــزراع ــة» .وتـحــدث
املسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ،لـ«العربي الجديد»،
عــن وج ــود «مـشــاريــع منذ أكـثــر مــن  8سـنــوات إلنشاء
أحــزمــة خـضــراء فــي الـبــاد ،وتــافــي مشكلة التصحر،
إال أنه لم يتم الشروع بها» .وأوضح أن «تلك املشاريع
يمتد عمرها إلى ما قبل األزمة املالية ،وأن الفساد في
ال ــوزارة حــال دون تنفيذها» ،مبينا أن «هـنــاك ملفات

ُ
كثيرة في وزارة الزراعة يشوبها الفساد ،وتتابع من
هيئة النزاهة ،وأن تأثيرها السلبي واضــح على أداء
ال ــوزارة» .من جهتهّ ،
حمل عضو الجمعيات الفالحية
في محافظة بابل ،حــازم الجنابي ،الحكومة املركزية
والـحـكــومــات املحلية ،مسؤولية العجز عــن التصدي
لـظــاهــرة الـتـصـحــر ،األم ــر ال ــذي دف ــع بــاتـجــاه تفاقمها
وصعوبة السيطرة عليها في ظل الظرف الحالي .وقال
الجنابي لـ«العربي الجديد» ،إن «املناطق الخضراء في
عموم البالد تعرضت هي األخرى إلى الجفاف ،بسبب
اإلهمال والفساد ،ولم توفر لها منظومات السقي ،ما
تسبب بموتها خالل العامني األخيرين».
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صناعة

مال وناس

صادرات أردنية ضئيلة إلى أوروبا

تونس

أزمة أسمدة
تهدد موسم
حبوب واعدًا
تهدد أزمة أسمدة
موسمًا واعدًا للحبوب
في تونس ،حيث يخشى
المزارعون انقضاء فترة
حرجة خالل األسبوعين
المقبلين دون الحصول
على الكميات المطلوبة
لتحصين سنابل القمح
تونس ـ إيمان الحامدي

بـ ـ ــن م ـ ـقـ ــر ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة فــي
مـ ـح ــافـ ـظ ــة بـ ــاجـ ــة (ش ـ ـ ـمـ ـ ــال غ ــرب
تـ ــونـ ــس) ون ـ ـقـ ــاط بـ ـي ــع األس ـ ـمـ ــدة
امل ــدع ــوم ــة ح ـك ــوم ـي ــا ،ي ـق ـطــع املـ ـ ـ ــزارع ع ــدن ــان
املاكني عشرات الكيلومترات يوميًا بحثًا عن
إجابة عن موعد وصول الكميات التي تشهد
نقصًا حـ ّـادًا منذ بضعة أسابيع ،فيما تقاوم
زراعات القمح والشعير الستكمال النمو في
ظل غياب الكميات املطلوبة.
وت ـش ـهــد ت ــون ــس نـقـصــا ف ــي م ــادت ــي «دي أي
ب ــي» واألمــون ـي ـتــر (ن ـت ــرات األم ـن ـي ــوم) ،وهـمــا
نــوعــان رئيسيان مــن األسـمــدة الــازمــة لنمو
املحاصيل املختلفة ،ال سيما الحبوب .ويقول
املاكني لـ«العربي الجديد» إنه يرفض أن يقع
فريسة لشبكات السماسرة الذين يضاربون
فـ ــي أس ـ ـعـ ــار األس ـ ـمـ ــدة وأض ـ ـحـ ــوا ي ـح ـك ـمــون
قبضتهم على السوق.
وتحتاج الحبوب ،بحسب املــزارع التونسي،
إلى التسميد في مناسبتني من أجل املحافظة
ع ـلــى امل ـحــاص ـيــل وت ـح ـســن جـ ــودة الـحـبــوب

في كل من ديسمبر /كانون األول وفبراير/
شباط ،معتبرًا أن هذه املواد حيوية للزراعات
وال يمكن االسـتـغـنــاء عنها ،ومـشـيـرًا إلــى أن
األسبوعني املقبلني سيحددان مصير املوسم
الزراعي.
ووفق املاكني يحتاج هكتار الحبوب (الهكتار
ي ـعــادل  10آالف مـتــر مــربــع) إل ــى مــا بــن 3.5
و 4قناطير من األمونيتر ،الفتًا إلى أن سعر
القنطار املــدعــوم يبلغ نحو  50ديـنــارًا (18.2
دوالرًا) ،بينما يباع في السوق السوداء بـ 60
دينارًا ،بزيادة تبلغ نسبتها  ،%20كما يباع
ً
قنطار مادة «دي أي بي» بنحو  75دينارًا بدال
من السعر الرسمي البالغ  62دينارًا.
لــم يهنأ املــزارعــون هــذا الـعــام بــوفــرة األمطار
وانـقـشــاع شبح الجفاف ال ــذي اجـتــاح البالد
الـعــام املــاضــي ،إذ أطلت أزمــة األسـمــدة لتحد
من آمالهم بتحقيق موسم وفير للحبوب هذا
العام.
وينظم املــزارعــون في مناطق زراعــة الحبوب
وقفات احتجاجية يوميًا أمام مقار السلطات
ال ـج ـه ــوي ــة (امل ـح ـل ـي ــة) ف ــي ال ـف ـت ــرة األخـ ـي ــرة،
مطالبني بضخ الكميات الالزمة من األسمدة
في األسواق ومالحقة املضاربني واملحتكرين
الذين أشعلوا األسعار.
وت ـح ـت ــاج الـ ــزراعـ ــات ال ـت ــي ت ـم ـتــد إلـ ــى قــرابــة
مليون و 250ألف هكتار ،وفق وزارة الفالحة،
إلــى قــرابــة  200ألــف طــن مــن م ــادة األمونيتر
سـنــويــا ،فيما تشير مـصــادر رسمية إلــى أن
أزم ــة تــراجــع إنـتــاج الـفــوسـفــات فــي السنوات
األخ ـ ـيـ ــرة أثـ ـ ــرت ب ـش ـكــل س ـل ـبــي ع ـل ــى تــوف ـيــر
األسمدة في البالد.
ويدفع القطاع الزراعي ثمنًا باهظًا لتهاوي
مـ ـنـ ـظ ــوم ــة صـ ـن ــاع ــة األسـ ـ ـم ـ ــدة وم ـش ـت ـق ــات
الفوسفات التي يوفرها املجمع الكيميائي
التونسي من مستخرجات الفوسفات ،حيث
يــؤمــن املـجـمــع مـنــذ ع ـقــود مــاضـيــة الـكـمـيــات
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تظهر الــبــيــانــات الرسمية
تراجع إنتاح الفوسفات في
تونس خالل العام الماضي
بنسبة  ،%44مسجال 3.1
ماليين طــن ،وذلــك بسبب
االضطرابات واالعتصامات
المتكررة الــتــي تشهدها
مناطق اإلنتاج.

مزارع تونسي يحمل قمحًا في موسم حصاد سابق (فرانس برس)

الــازمــة للسوق املحلية والـتـصــديــر ،غير أن
تراجع اإلنتاج اضطر املجمع إلى االستيراد
من الجزائر وتركيا.
وبسبب االحتجاجات واإلضرابات املتواصلة

منذ عام  2011وتعطل اإلنتاج خرجت تونس
تدريجيًا من نادي كبار مصدري الفوسفات
ومشتقاته لتتحول مــن بلد مصدر إلــى بلد
م ـس ـتــورد مـنــذ ع ــام  ،2020إذ ش ـهــدت الـبــاد

رسو أول باخرة من الفوسفات املستورد في
إبريل /نسيان من ذلك العام.
وف ــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول املــاضــي قالت
وزارة ال ـف ــاح ــة إن ــه ت ــم االتـ ـف ــاق م ــع املـجـمــع

تقارير عربية
مصارف

بنوك كويتية توقف إقراض الوافدين
الكويت ـ أحمد الزعبي

أوقفت العديد من البنوك العاملة في الكويت،
منح الـقــروض االستهالكية للوافدين ألجل
غ ـيــر م ـس ـمــى ،فـيـمــا وض ـع ــت أخـ ــرى شــروطــا
وصـفـتـهــا م ـص ــادر بــالـتـعـجـيــزيــة ،وذلـ ــك في
إطار إجــراءات تحوطية أكثر تشددًا في منح
الـ ـق ــروض ،ف ــي ظ ــل ت ــده ــور األوض ـ ــاع املــالـيــة
للكثير مــن العمالة الــوافــدة بسبب تداعيات
جائحة فيروس كورونا.
وق ــال م ـصــدر م ـســؤول فــي الـقـطــاع املـصــرفــي
لـ«العربي الجديد» إن البنك املركزي الكويتي
أص ــدر تعليمات للبنوك العاملة فــي الــدولــة
ب ـشــأن ال ـت ـشــدد ف ــي مـنــح ال ـق ــروض الـجــديــدة
خ ــال ال ـف ـتــرة امل ـق ـب ـلــة ،بـسـبــب حـ ــاالت إن ـهــاء
الـ ـخ ــدم ــات الـ ـت ــي ت ـش ـه ــده ــا ال ـ ـبـ ــاد ،خــاصــة
م ــع اإلغـ ـ ــاق امل ـت ـك ــرر ل ـل ـع ــديــد م ــن الـنـشـطــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مل ــواجـ ـه ــة انـ ـتـ ـش ــار كـ ــورونـ ــا،
باإلضافة إلى ارتفاع نسبة املتعثرين بنسبة

 .%150وأكــد املـصــدر أن البنوك تــواجــه أزمــة
غـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة ب ـ ـشـ ــأن ت ـح ـص ـي ــل األق ـ ـسـ ــاط
املتأخرة على الوافدين ،مشيرا إلى أن العدد
اإلجـمــالــي للمتعثرين بنهاية الـعــام املاضي
بـلــغ  255ألــف واف ــد مـقــارنــة مــع  102ألــف في
نهاية مارس /آذار من نفس العام.
وأوض ـ ـ ــح أن إج ـم ــال ــي األق ـ ـسـ ــاط املـسـتـحـقــة
والديون على الوافدين تجاوزت  900مليون
دوالر ،الفـتــا إلــى أن الـبـنــوك الكويتية قــررت
اتـ ـخ ــاذ اإلج ـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة بـحـقـهــم منذ
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،بعد إبالغ
البنك املركزي باألوضاع الراهنة.
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من الوافدين
امل ـت ـع ـثــريــن خ ـ ــارج الـ ـب ــاد ،وتـ ـق ــوم اإلدارات
القانونية في البنوك بالتواصل معهم ملعرفة
طريقة السداد ،كما تم التواصل مع الشركات
وكفالء الوافدين ملعرفة آلية تحصيل األقساط
املستحقة من الشركات التي تكفل املوظفني
الذين لديهم مستحقات نهاية الخدمة .على

مواطنون هنود يصطفون في مطار الكويت انتظارًا للرحيل (فرانس برس)

جــانــب آخ ــر ،كشفت وثيقة مصرفية أطلعت
عليها «العربي الجديد» أنــه على الــرغــم من
أن البنوك قررت عدم منح قروض للوافدين،
إال أنها استثنت الوافدين الذين يعملون في
وزارات الصحة والتربية واألوق ــاف مــن تلك
القرارات األخيرة.
وذكــرت الوثيقة أنه بعد انتهاء فترة األشهر
الستة التي حددتها البنوك الكويتية لتأجيل
أقساط القروض في الفترة من إبريل /نيسان
ونهاية أكتوبر /تشرين األول املاضي ،تخلف
أك ـثــر م ــن  150أل ــف واف ــد ع ــن س ــداد أقـســاطــه

 255ألف وافد
تعثروا في سداد أقساط
القروض

امل ـت ــأخ ــرة .وف ــي أع ـق ــاب أزم ــة ك ــورون ــا ،كــانــت
ال ـب ـنــوك ق ــد قـ ــررت تــأج ـيــل أق ـس ــاط ال ـقــروض
االسـتـهــاكـيــة لـلـمــواطـنــن وال ــواف ــدي ــن مل ــدة 6
أشهر نتيجة األوضاع غير املستقرة وقرارات
الحكومة بــوقــف األنـشـطــة الـتـجــاريــة وفــرض
الحظر الشامل ملدة  3أشهر.
وفي أعقاب تفشي كورونا ،قامت شركات في
الـقـطــاع ال ـخــاص بــإنـهــاء خــدمــات الكثير من
موظفيها ،فيما قررت شركات أخرى تقليص
روات ـ ـ ــب ال ـع ــام ـل ــن ب ـن ـســب ت ـص ــل إلـ ــى ،%50
فيما ق ــررت الـحـكــومــة إن ـهــاء خــدمــات اآلالف
مــن الــوافــديــن الــذيــن يعملون فــي املؤسسات
الـحـكــومـيــة لتنفيذ خـطــة الـتـكــويــت (تــوطــن
الوظائف).
وق ــال الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي الـكــويـتــي م ــروان
ســامــة لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن أزم ــة كــورونــا
ت ـس ـب ـبــت فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن املـ ـشـ ـك ــات ل ـكــافــة
القطاعات االقتصادية والتجارية ،ومن بينها
ق ـطــاع امل ـص ــارف ال ــذي يــواجــه أزم ــة حقيقية
بشأن إمكانية تحصيل الـقــروض واألقساط
املتأخرة لدى الوافدين.
وأضــاف سالمة «الحكومة شريكة في األزمة
الراهنة بقراراتها العشوائية وغير املدروسة
م ــن خـ ــال اس ـت ـم ــرار فـ ــرض ح ـظــر اس ـت ـق ـبــال
مواطني الدول الـ  34املحظورة ،حيث إن هناك
آالف الــوافــديــن الــذيــن ال يستطيعون العودة
إل ــى الـكــويــت فـضــا عــن ع ــدم إمـكــانـيــة ســداد
القروض املستحقة عليهم بسبب انقطاعهم
ع ــن ال ـع ـم ــل» .وأش ـ ــار إل ــى أن ه ـن ــاك شــريـحــة
كبيرة من الوافدين املتعثرين لن يستطيعوا
سداد القروض املتأخرة عليهم بسبب حمالت
ال ـت ـس ــري ــح ال ـك ـب ـي ــرة خـ ــال ال ـف ـت ــرة املــاض ـيــة
وخ ـص ــوص ــا األشـ ـه ــر ال ـت ــي أع ـق ـب ــت جــائـحــة
كـ ــورونـ ــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ت ــده ــور األوض ـ ــاع
املعيشية للوافدين بصورة عامة خالل العام
املاضي .وتشير بيانات البنك املركزي إلى أن
حجم محفظة القروض الشخصية يصل إلى
 50مليار دوالر ،منها نحو  6مليارات دوالر
من الـقــروض االستهالكية ومــا تبقى يتوزع
ب ــن ق ـ ــروض غ ـيــر مـصـنـفــة وقـ ـ ــروض ل ـشــراء
األسهم والعقارات.
ب ـ ــدوره ،أك ــد الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي الكويتي
عــادل الفهيد ،أن سياسة منح القروض في
ال ـســابــق كــانــت يـشــوبـهــا ب ـعــض الـتـســاهــل،
مشددا على ضــرورة وضع سياسة جديدة
ت ـت ـن ــاس ــب مـ ــع ط ـب ـي ـعــة م ـع ـي ـشــة ال ــواف ــدي ــن

وتتوافق مع األوضاع االستثنائية الحالية.
وقال الفهيد خالل اتصال هاتفي مع «العربي
الـجــديــد» إن ق ــرارات الحكومة بـشــأن تشديد
القيود واستمرار اإلج ــراءات االحـتــرازيــة في
الـعــديــد مــن األنـشـطــة الـتـجــاريــة والترفيهية
ســاهـمــت ف ــي تـكـبـيــد ع ــدد كـبـيــر م ــن شــركــات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـخ ـ ــاص خـ ـس ــائ ــر ف ـ ــادح ـ ــة ،حـيــث
اضطرت تلك الشركات إلى تسريح اآلالف من
املوظفني.
وأض ــاف أن األزم ــة لها أبـعــاد مختلفة ،حيث
أدى التراجع االقتصادي وعدم عودة الحياة
ال ـط ـب ـي ـع ـيــة إلـ ــى س ــاب ــق ع ـهــدهــا إلـ ــى ت ـضــرر
العديد من األنشطة التجارية التي تؤثر على
مـخـتـلــف ال ـن ــواح ــي االق ـت ـصــاديــة وه ــو األم ــر
الذي يدفع الشركات تقوم بتسريح موظفيها،
والبنوك تتشدد في سياسة منح القروض.
ووفق مصادر مصرفية لجأت بعض البنوك
إلــى وضــع شــروط تعجيزية ،بحيث تقتصر
التسهيالت االئتمانية املقدمة على شرائح
م ـح ــدودة ج ـدًا مــن ال ــواف ــدي ــن ،حـيــث تشترط
تجاوز الراتب  13ألف دوالر شهريًا وهو ما
ال ينطبق على معظم الوافدين.
كــان تقرير ص ــادر عــن مــركــز الكويت الــدولــي
ل ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــارات وال ـ ـب ـ ـح ـ ــوث االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
(مستقل) ،قد ذكر أن هناك ما يقرب من 900
أل ــف وافـ ــد غـ ـ ــادروا س ــوق ال ـع ـمــل ف ــي الــدولــة
بـسـبــب اإلج ـ ـ ــراءات وال ـ ـقـ ــرارات ال ـتــي تبنتها
الحكومة من إغــاق املطار وعــدم القدرة على
تجديد اإلقامات.
وأكد التقرير الذي نشرته «العربي الجديد»
في وقت سابق من فبراير /شباط الجاري أن
من بني الـ  900ألف الذين رحلوا العام املاضي،
يوجد أكثر من  300ألــف وافــد غــادروا بشكل
طوعي بعد البحث عن فرص عمل في الدول
الخليجية املجاورة أو في بالدهم.
وتـسـبـبــت أزمـ ــة ك ــورون ــا ف ــي ض ـغــوط مــالـيــة
كبيرة ،إذ توقعت الحكومة أن تسجل موازنة
العام املالي الجديد ،الــذي يبدأ في األول من
إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـبــل ف ــي ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني املاضي ،عجزًا بقيمة  40مليار دوالر.
ووف ـ ــق امل ــوزان ــة ال ـت ــي أع ـل ــن عـنـهــا مجلس
الوزراء نهاية يناير /كانون الثاني املاضي،
ت ـقــدر امل ـص ــروف ــات بـنـحــو  23مـلـيــار ديـنــار
( 76.1مليار دوالر) ،بينما يتوقع تحقيق
إيرادات بحوالي  10.9مليارات دينار (36.1
مليار دوالر).

ال ـك ـي ـم ـيــائــي ب ــدع ــم م ــن وزارة امل ــالـ ـي ــة عـلــى
استيراد  60ألف طن من األمونيتر على ثالث
دفعات بداية من نوفمبر /تشرين الثاني إلى
جانب مادة الـ«دي اي بي» التي تشهد نقصًا
بنحو  90ألف طن.
وقالت ال ــوزارة إنــه سيجرى توزيع األسمدة
على مختلف مناطق إنتاج الزراعات الكبرى،
كما ستواصل اللجنة الفنية املكلفة بمتابعة
التوزيع العمل على تفادي كل أشكال االحتكار
وارتفاع األسعار ،مع تعهد املوزعني باحترام
األسعار ومد الوزارة بقائمة املنتفعني.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ي ـق ــول م ـح ـمــد رج ــاي ـب ـي ــة ،عضو
منظمة املــزارعــن املكلف بــالــزراعــات الكبرى،
إن الـهـيــاكــل املـهـنـيــة أخ ـطــرت فــي وق ــت مبكر
مــن املــوســم الــزراعــي السلطات بــوجــود أزمــة
أسـمــدة ح ــادة قــد تعصف بــاملــوســم الــزراعــي،
غ ـي ــر أن ـه ــا ل ــم ت ـت ـح ــرك ل ـت ـف ــادي األزم ـ ـ ــة عـبــر
االستيراد مبكرًا.
ويـضـيــف رجــايـبـيــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن
الفالحني أضحوا ضحايا شبكات املضاربة
وفــوضــى الـســوق ،مشيرًا إلــى أنهم مجبرون
على الخضوع لقوانني تجار السوق السوداء
الذين فرضوا سطوتهم على الوضع الحالي،
بينما ال بــد مــن أن تتبع الحكومة إج ــراءات
ص ــارم ــة ل ـتــوزيــع الــدف ـعــات امل ـ ــوردة وضـمــان
حصص صـغــار الـفــاحــن .وتظهر البيانات
الرسمية تراجع إنتاج الفوسفات في تونس
ً
خ ــال ال ـع ــام امل ــاض ــي بـنـسـبــة  ،%44مسجال
 3.1مــايــن ط ــن ،وذل ــك بسبب االضـطــرابــات
واالعتصامات املتكررة التي تشهدها مناطق
ً
اإلنـ ـت ــاج ،ف ـضــا ع ــن ع ــدم الـتـمـكــن م ــن شحن
س ـ ــوى  2.3م ـل ـي ــون ط ــن إل ـ ــى م ـع ــام ــل صـنــع
األسمدة ،مقابل  3.2ماليني طن في .2019

المنافسة السعرية تحول دون نفاذ السلع األردنية ألسواق أوروبا (فرانس برس)

عمان ـ زيد الدبيسية

 5س ـن ــوات م ـضــت ع ـلــى ات ـف ــاق تـبـسـيــط ق ــواع ــد امل ـن ـشــأ بني
األردن واالتحاد األوروب ــي ،والــذي هدف إلى تسهيل دخول
الصادرات األردنية إلى األسواق األوروبية مقابل اشتراطات
تعهدت الحكومة األردنـيــة بتفيذها لتشغيل عــدد كبير من
الــاجـئــن ال ـســوريــن ،إال أن الـبـيــانــات الــرسـمـيــة تظهر عــدم
تحقيق االتفاق ملبتغاه في ظل تسجيل صادرات ضئيلة.
وبحسب مـســؤول حكومي فقد بلغ عــدد الـشــركــات التي تم
مـنـحـهــا تـفــويـضــا لـلـتـصــديــر إل ــى االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي وفـقــا
لقواعد املنشأ املبسطة  15شركة تعمل في قطاعات املالبس
الجاهزة ،البالستيك ،الصناعات املعدنية ،املنظفات ،األسالك
والكوابل الكهربائية ،واألجهزة الكهربائية.
وقال املسؤول لـ«العربي الجديد» إن  10شركات فقط قامت
بالتصدير بموجب التسهيالت بقيمة إجمالية تبلغ 79.8
مـلـيــون ي ــورو مـنــذ  ،2016حـيــث ص ــدرت تـلــك ال ـشــركــات إلــى
إسبانيا ،قبرص ،فرنسا ،بلجيكا ،هنغاريا ،هولندا والسويد.
وأشار إلى أن الصناعة األردنية لم تحقق املأمول من اتفاق
تبسيط قواعد املنشأ ،والذي يعطي املنتجات األردنية مزايا
تفضيلية لدخول األســواق األوروبـيــة ،خاصة تعديل شرط
املناطق التنموية واملدن واملناطق الصناعية املستفيدة من
القرار ،ليشمل كافة املصانع في اململكة.
لكن رئيس غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير قال لـ«العربي
الجديد» إن املصانع األردنـيــة لم تستفد من االتفاق بسبب
ارتفاع كلف اإلنتاج وبالتالي ارتفاع األسعار وعــدم القدرة
على املنافسة أمام السلع املماثلة في السوق األوروبية.
وأضاف الجغبير أن «املنتجات املحلية مثقلة باألعباء املالية
التي تحد من تنافسيتها محليًا وخارجيًا والتي تتوزع بني
الـضــرائــب والــرســوم وأس ـعــار الـطــاقــة املرتفعة وقــد أضافت
جائحة كورونا صعوبات جديدة للقطاع الصناعي».

وبـمــوجــب االت ـفــاق فـقــد تــم تـعــديــل الـفـتــرة الــزمـنـيــة لتطبيق
ً
الـقــرار لتصبح لغاية  31ديسمبر /كانون األول  2030بدال
مــن نهاية نفس الشهر مــن عــام  2026وتعديل آلية تطبيق
شرط توظيف نسبة العمالة املحددة من الالجئني السوريني
داخل املنشأة الصناعية بحيث ال تقل عن  %15من إجمالي
عدد املوظفني العاملني في هذه املنشأة أو العاملني على خط
اإلنتاج املخصص للتصدير في إطار هذا القرار.
واسـتـنــادا إلــى ذلــك فقد تــم خفض الـعــدد اإلجـمــالــي لفرص
العمل املـطـلــوب توفيرها لالجئني الـســوريــن مــن  200ألف
فرصة عمل في القطاع الصناعي إلى  60ألفًا على األقل بشكل
قانوني في مختلف القطاعات االقتصادية.
وقـ ــال ال ـنــاشــط ف ــي م ـج ــال إغ ــاث ــة الــاج ـئــن ال ـس ــوري ــن زي ــاد
الـصـمــادي لـ«العربي الـجــديــد» إن أع ــداد العاملني السوريني
في املصانع األردنية قليل جدًا لعدة أسباب أهمها انخفاض
األجـ ــور وات ـج ــاه ال ـســوريــن لـلـعـمــل فــي ق ـطــاعــات أخ ــرى مثل
ال ــزراع ــة واألعـ ـم ــال ال ـحــرف ـيــة وامل ـه ـن ـيــة ،مـضـيـفــا أن مـعــانــاة
السوريني في األردن ازدادت بسبب تداعيات جائحة كورونا
وإغ ــاق عــدد كبير مــن املنشآت الـتــي أض ــرت أيـضــا بوظائف
األردنيني .وانكمش االقتصاد األردني بنسبة  %3خالل العام
املاضي  ،2020فيما تتوقع الحكومة أن يسجل نموًا بنسبة
 %2.5في  .2021وكانت الحكومة قد اتخذت ،في يناير /كانون
الثاني املاضي ،عــدة إج ــراءات إلعــادة الحياة إلــى طبيعتها
بشكل متدرج ،حيث تم وقف العمل بقرار الحظر الشامل يوم
الجمعة من كل أسبوع وفتح العديد من القطاعات.
ووفــق وزيــر املالية ،محمد العسعس ،خــال خطاب مشروع
املوازنة الذي ألقاه أمام مجلس النواب الشهر املاضي ،فإن عام
 2021هو األصعب على اململكة ،بسبب الظروف االستثنائية
الـتــي فرضتها تــداعـيــات الجائحة .وتـقــدر الحكومة العجز
املتوقع للعام الـجــاري بنحو  2.05مليار دينار ( 2.9مليار
دوالر) ،فيما بلغ  3.05مليارات دوالر في .2020
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أخبــار
العرب
زيادة إنتاج العراق من الغاز
قالت وزارة النفط العراقية ،في بيان ،أمس
السبت ،إن العراق أنتج  77.6مليار قدم
مكعبة من الغاز من حقول النفط ،خالل
ديسمبر/كانون األول املاضي ،بزيادة
تقدر بنحو  5.6مليارات قدم مكعبة عن
الشهر السابق له ،مشيرة إلى أنه جرى
حرق نحو  40.3مليار قدم مكعبة من
الغاز ،لضعف إمكانات استغالله .وتزامنا
مع استخراج النفط ،يتم استخراج
الغاز بشكل مرفق ،حيث تعمد الجهات
العراقية املختصة إلى إحراق كميات
كبيرة منه جراء ضعف اإلمكانات التقنية
الستغالله .ويمتلك العراق مخزونا قدره
 132تريليون قدم مكعبة من الغاز ،جرى
إحراق  700مليار قدم مكعبة منها،
وفق تقديرات مختصني .وال يزال العراق
يستورد الغاز من إيران ،عبر أنبوبني،
بواقع نحو  5ماليني متر مكعب يوميا،
لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية في
البالد .ودشن رئيس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي ،في نوفمبر/تشرين
الثاني ،أضخم برج محلي إلنتاج الغاز
املصاحب الستخراج النفط ،من حقول
الخام العمالقة جنوبي البالد ،بطاقة
تصل إلى  400مليون قدم مكعبة يوميًا.
وقالت وزارة النفط ّالعراقية ،الشهر
املاضيّ ،إن العراق وقع مذكرة تفاهم
مع شركة «توتال» الفرنسية لتنفيذ
«مشاريع كبيرة واعدة» في البالد،
على األخص في مجال استخدام الغاز
الطبيعي والطاقة النظيفة.
نمو تمويل القطاع الخاص
عمان
في ُ
أظهر تقرير صادر عن البنك املركزي
ً
العماني ،نمو االئتمان املمنوح من
البنوك للقطاع الخاص بنسبة ،%2.2
على أساس سنوي ،بنهاية ديسمبر/
كانون األول املاضي ،ليصل إلى 19.8
مليار ريال ( 48.8مليار دوالر) .وأشار
التقرير ،الذي أوردته وكالة األنباء
العمانية ،أمس ،إلى أن إجمالي الودائع
لدى البنوك التجارية التقليدية بلغ حوالي
 20.5مليار ريال ،بزيادة  %2.4عن نهاية
عام  ،2019وذلك بدعم من زيادة ودائع
القطاع الخاص التي نمت بنسبة %10.8
لتبلغ  14.4مليار ريال.

12

سيارات
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تحقيقات

المتسوقين ،كشفت الشركة
في محاولة لمساعدة
ّ
األميركية المتخصصة بالسيارات «أوتوترايدر»
 Autotraderالتي تتخذ أطلنطا (جورجيا) مقرًا،
قائمة بأفضل السيارات الجديدة لهذا العام تحت
مسمى «»2021 Best New Cars for
ّ
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أفضل  12سيارة

تصنيف «أوتوترايدر»
لموديالت 2021

شركات آسيوية تستحوذ على ثلثي المجموعة
لندن ـ العربي الجديد

عن التصنيف الجديد الصادر هذا
األس ـبــوع ،تـقــول «أوتــوتــرايــدر» إن
خـبــراء هــا دقـقــوا فــي أكـثــر مــن 300
طراز متاح حاليًا ،وحصروا الالئحة بأفضل
 12سيارة جديدة دون سواها ،بحيث تغطي
مجموعة متنوعة من أنماط الحياة املختلفة،
بدءًا من ّ
رواد الطرق ،وسائقي املسالك الوعرة،
ً
م ـ ــرورًا بـ ــذوي ال ـ ــذوق ال ـف ــاخ ــر ،ووصـ ـ ــوال إلــى
الزبائن املتطلعني إلى صون البيئة وجعلها
أولـ ــويـ ــة .وتـ ــم اخ ـت ـي ــار ال ـس ـي ــارات ب ـن ــاء على
م ـج ـمــوعــة م ـعــاي ـيــر ،مـنـهــا ال ــراح ــة الــداخ ـل ـيــة
وج ــودة التصنيع وامل ـيــزات التقنية وتجربة
القيادة والسعر ،شرط أن تكون موديل العام
الحالي أو القادم ،وأن تحصل على  4عالمات

أو أكثر في مقياس ّ
مكون من  5نقاط ،ليخلص
التصنيف إلى اختيار  12سيارة موديل ،2021
نعرضها فيما يلي من األرخــص إلى األغلى،
مع األخــذ في االعتبار أن هــذه السيارات هي
األفـضــل لكن فــي فـئــات مختلفة ،مــع سيطرة
واض ـح ــة لـلـشــركــات اآلس ـيــويــة (تـهـيـمــن على
ً
ثلثي املجموعة) ،وال يعني أن ما يرد أوال هو
األفضل بينها باملطلق:
Nissan Kicks

تنتجها «نيسان مــوتــور» اليابانية ويبدأ
ُ
سعرها من  20.65ألف دوالر .وهي تعد من
أكثر السيارات بأسعار معقولة في القائمة،
ول ــديـ ـه ــا ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـسـ ـم ــات وإم ـك ــان ـي ــة
التعديل بحيث يمكن ملجموعة واسعة من
السائقني تحمل ميزانيتها.

جديد السيارات
سعر «تسال  »3مضاعف في سنغافورة
تـبـيــع شــركــة «ت ـس ــا»  Tesla Incاألم ـيــرك ـيــة املـتـخـصـصــة بــإن ـتــاج ال ـس ـيــارات
الكهربائية ،طرازها «تسال  »3في سنغافورة ،بسعر يبدأ من نحو  113ألف دوالر
سنغافوري تعادل  85.2ألــف دوالر أميركي ،أي أكثر من ضعف التكلفة التي
تبيع بها السيارة نفسها داخل الواليات املتحدة ،بلد الشركة األم ،وفقًا لشبكة
ً
«بلومبيرغ» ،نقال عن موقع «تسال سنغابور».

 Acura TLX 2021إنتاج القسم الفاخر من «هوندا» اليابانية ويبدأ سعرها من  37.5ألف دوالر (الشركة)

Kia K5

تـنـتـجـهــا «ك ـي ــا كـ ـ ــورب» ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة
وي ـب ــدأ سـعــرهــا م ــن  23.59أل ــف دوالر ،وهــي
سـيــدان متوسطة الحجم مــع مظهر خارجي
الف ــت لـلـنـظــر وتـصـمـيــم داخ ـل ــي فـسـيــح عــالــي
التقنية ،وهي جيدة بما يكفي لجعل الراغبني
بشراء سيارة «بي.إم»  BMWمن الفئة الثالثة
يعيدون النظر بجدية في خياراتهم.
Ford Bronco Sport

تـنـتـجـهــا «ف ـ ــورد م ــوت ــور» األم ـيــرك ـيــة وي ـبــدأ
س ـعــرهــا م ــن  26.82أل ــف دوالر .ه ــي س ـيــارة
ك ــروس أوف ــر مناسبة للطرق ولــديـهــا قــدرات
ع ـل ــى الـ ـط ــرق الـ ــوعـ ــرة ،م ــع االحـ ـتـ ـف ــاظ ب ــروح
موديل «برونكو» السابق.
Hyundai Santa Fe

م ــن إن ـت ــاج «ه ـي ــون ــداي» ال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة،
ويبدأ سعرها من  26.85ألف دوالر .التحديث
جعلها تبدو وكأنها سيارة أكبر مع الكثير
مــن التنوع تحت غـطــاء املـحــرك .ففيها خيار
تيربو قوي ،وهجني (قياسي  ،)AWDونموذج
ُ
هجني مدمج .وتعد الشركة جيدة إلى حد ما
في سيارات الدفع الرباعي والهجينة .كما أن
ّ
وتميزًا.
داخليتها أصبحت أكثر هدوءًا
150-Ford F

تـنـتـجـهــا «ف ـ ــورد م ــوت ــور» األم ـيــرك ـيــة وي ـبــدأ
س ـعــرهــا م ــن  28.94أل ــف دوالر .وه ــي تمنح
ال ـس ــائ ـق ــن املـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـ ـخ ـ ـيـ ــارات واملـ ــرونـ ــة
والتفاصيل الـتــي تجعل اسـتـخــدام الشاحنة
أسهل ،بما في ذلك مسطرة مدمجة في الجزء
الــداخ ـلــي مــن ال ـبــاب الـخـلـفــي ومـنــافــذ الطاقة
وخيارات التصميم الداخلي الراقية.
Kia Sorento

ّ
بمجرد
ويمكن أن يرتفع سعر هذه السيارة إلى نحو  155ألف دوالر سنغافوري
تضمني إضــافــات مثل نظام الــدفــع الــربــاعــي ،فــي حــن أن سعر املركبة يبدأ في
الواليات املتحدة من نحو  38ألف دوالر.
مبيعات أقل من «هوندا» و«نيسان»
من املتوقع أن تنحسر مبيعات شركتي «هــونــدا» و«نيسان» بمقدار  250ألف
سيارة بنهاية السنة املالية الحالية التي تنتهي في مــارس /آذار  ،2021بسبب
النقص العاملي في رقائق أشباه املــوصــات ،ومــا يلحقه من أضــرار بإنتاج هذا

تـنـتـجـهــا «ك ـي ــا كـ ـ ــورب» ال ـك ــوري ــة الـجـنــوبـيــة
ويبدأ سعرها من  29.39ألــف دوالر .وتنتقل
نسختها الجديدة من سيارات الدفع الرباعي
منخفضة التكلفة إلى سيارات الدفع الرباعي

 8سيارات بين األفضل
تنتجها شركات يابانية
وكورية جنوبية
يبدأ سعر السيارات من
 20.6ألف دوالر وصوًال
إلى  49ألفًا
شبه الفاخرة عن طريق بعض الخيارات .مع
سورينتو ،استحوذت كيا على روح سيارة
«تيلورايد» الشهيرة في مجموعة أصغر.
Toyota Venza

تـنـتـجـهــا شــركــة «ت ــوي ــوت ــا» الـيــابــانـيــة ويـبــدأ
س ـعــرهــا م ــن  32.47أل ــف دوالر .وه ــي تـعــود
هــذه امل ــرة كـسـيــارة هجينة متوسطة الحجم
مــن صفني فـقــط ،وتكشف األس ـطــورة القائلة
بأن السيارات الهجينة هي حل وسط لتوفير
أفضل للوقود .كما أنها سيارة كــروس أوفر
جديدة تمامًا.
Volvo XC40

تنتجها مجموعة «فولفو» السويدية ويبدأ
س ـعــرهــا م ــن  33.7أل ــف دوالر .وه ــي س ـيــارة
م ـت ـع ــددة األغ ـ ـ ــراض  SUVص ـغ ـيــرة م ـم ـتــازة.
ُ
وتعتبر نسخة  Rechargeمقنعة بشكل خاص
ألن ـهــا س ـي ــارة كـهــربــائـيــة بــال ـكــامــل بتصميم
متميز وق ــوة  402حـصــان وم ــدى  208أمـيــال.
كما تتميز بتسارع مذهل ومدى الئق ،إضافة
إلى سمعة «فولفو» التي تكتسبها عن جدارة
فيما يتعلق بالسالمة.
Acura TLX

من مجموعة «هوندا» اليابانية ويبدأ سعرها

دوالر .وق ــد ع ــادت  Acuraإلــى
مــن  37.5أل ــف
ُ
جــذورهــا الفخمة املـعــاد تصميمها بالكامل،
مــع تــركـيــز أك ـبــر عـلــى األداء والـتـكـنــولــوجـيــا.
إنها سـيــارة سـيــدان رياضية ممتازة تتمتع
بمعالجة رشيقة وقيادة سلسة وأداء ّ
محرك
ممتع .فإذا كنت تنوي شراء سيدان رياضية
متوسطة الحجم بسعر معقول ،فإن  TLXهي
بديل ممتاز مع القليل من التنازالت.
Lexus IS

تــاب ـعــة ل ـشــركــة «ت ــوي ــوت ــا» ال ـيــابــان ـيــة وي ـبــدأ
س ـعــرهــا م ــن  39ألـ ــف دوالر .هـ ــذه ال ـس ـيــدان
املحدثة متوازنة بشكل جميل ودقيقة ونقية،
مع قيادة ممتعة .يأتي التحديث بموثوقية
طويلة األمد وتجربة ملكية ميسورة التكلفة،
وهو أمر ال تحصل عليه دائمًا في سيارة تركز
على السائقُ .
ويظهر هذا اإلصدار األخير من
 ISأن «لكزس» جادة في تقديم كل من الفخامة
واألداء الرياضي في آن معًا.
Genesis GV80

ت ــابـ ـع ــة ملـ ـجـ ـم ــوع ــة «ه ـ ـ ـيـ ـ ــونـ ـ ــداي» الـ ـك ــوري ــة
الجنوبية ،ويبدأ سعرها من  48.9ألف دوالر.
إن ـه ــا س ـي ــارة دف ــع رب ــاع ــي ف ــاخ ــرة مـتــوسـطــة
الـحـجــم مــع مـقــاعــد مـتــوفــرة بـثــاثــة صـفــوف،
وتـتـنــافــس بـسـعــرهــا م ـبــاشــرة مــع املـنــافـســن
األوروب ـ ـيـ ــن األك ـث ــر ت ـك ـل ـفــة .وقـ ــد ت ـك ــون هــذه
ال ـس ـيــارة الــريــاضـيـ ُـة مـتـعــددة االسـتـخــدامــات
املهيبة والرائعة وامل ّ
حسنة واملريحة جديدة
تمامًا ،لكنها بالفعل تتربع على قمة فئتها.
Chevrolet Tahoe

مــن مجموعة «جـنــرال مــوتــورز» األميركية
ويـبــدأ سعرها مــن  49ألــف دوالر .وتتميز
ال ـس ـيــارة امل ـعــاد تصميمها بـنـظــام تعليق
مستقل ربــاعــي الـعـجــات ،بما يوفر قيادة
مريحة على الطرق الوعرة ،ويوفر مساحة
داخلية أكبر للركاب والبضائع .والسيارة
متاحة بمجموعة جذابة من املحركات ،بما
في ذلك الديزل.

الرقائق تضغط «جنرال موتورز» وخسائر
الشركات  61مليار دوالر

ديترويت ـ العربي الجديد

القطاع ،مع أن الشركتني سجلتا نتائج أفضل من املتوقع بني أكتوبر /تشرين
األول إلى ديسمبر /كانون األول ،بحسب رويترز .لكن «هوندا» خفضت مبيعاتها
املستهدفة  100ألف سيارة تعادل  ،%2.2إلى  4.5ماليني سيارة ،بينما خفضت
«نيسان هدفها  150ألفًا تعادل  ،%3.6إلى  4.015ماليني سيارة.
نمو سوق سيارات الصين %30

التوقعات الـحــذرة لنمو األرب ــاح فــي العام
 2021التي ّ
قدمتها شركة «جنرال موتورز»
األميركية تعكس الضرر املرتقب من نقص
أش ـب ــاه امل ــوص ــات الـ ــذي ي ـت ـ ّ
ـردد صـ ــداه في
مـصــانــع ش ــرك ــات ال ـس ـي ــارات الـعــاملـيــة على
م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم .ف ــال ـش ــرك ــة الـ ـت ــي تـتـخــذ
ديـ ـت ــروي ــت م ـ ـق ـ ـرًا ،ت ـت ــوق ــع اسـ ـتـ ـم ــرار نـمــو
ال ــدخ ــل ه ـ ــذا الـ ـع ــام ب ـع ــد اإلب ـ ـ ــاغ ع ــن رب ــع
راب ــع ق ــوي ف ــي ال ـع ــام  ،2020لـكـنـهــا ح ــذرت
ّ
مــن ال ــري ــاح املـعــاكـســة ال ـتــي يــولــدهــا نقص
أشباه املوصالت ،والذي أدى إلى تخفيض
إنـتــاجـهــا فــي  3مـصــانــع أمـيــركـيــة شمالية.
الــرئـيـســة الـتـنـفـيــذيــة ل ــ«ج ـن ــرال م ــوت ــورز»،
م ـ ـ ــاري بـ ـ ـ ــارا ،ت ـع ـه ــدت ب ـ ــأن ت ـح ـم ــي شــركــة
صناعة الـسـيــارات األميركية مــن تداعيات
نقص الرقائق مركباتها ذات هوامش الربح
األعلى ،وقالت« :نحن نفعل كل ما هو ممكن
حــال ـيــا ،ل ــذا ل ــن نـفـقــد أي إن ـت ــاج ع ـلــى م ــدار
الـعــام للشاحنات الكبيرة وسـيــارات الدفع
الرباعي».
املحلل لــدى «إدوارد جــونــز» ،جيف ويـنــداو،
قال لشبكة «بلومبيرغ» عبر الهاتف« :كانت
ال ـن ـتــائــج أق ــل م ــن ال ـت ــوق ـع ــات ،وه ـن ــاك ري ــاح
معاكسة مثل نقص أشباه املوصالت وأسعار
ال ـس ـل ــع» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن «أداء األس ـه ــم كــان
جـيـدًا ،لكننا نــدخــل فـتــرة زمنية ننفق فيها
مبالغ هائلة على مبادرات النمو املستقبلية،
إنما أمامنا هذه الرياح املعاكسة قادمة».
خسائر الشركات  61مليار دوالر

ُ
تعد الصني أكبر سوق للسيارات في العالم ،وقد حققت مبيعاتها قفزة كبيرة
بلغت نسبتها  %30في يناير /كانون الثاني املنصرم للشهر العاشر على التوالي،
ً
مقارنة بالشهر نفسه سنة  ،2020وفقًا ملــا أوردت رويـتــرز ،نقال عــن بيانات
«اتحاد مصنعي السيارات» التي أوضحت أن املبيعات وصلت إلــى  2.5مليون
سيارة الشهر الفائت .كذلك زادت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة ،مثل السيارات
الكهربائية (التي تعمل بالبطاريات) والهجينة (بنزين وكهرباء) واملركبات التي
تعمل بخاليا وقــود الهيدروجني ،بنسبة عالية بلغت  %239في يناير /كانون
الثاني ،مسجلة  179ألف سيارة.

وقد ّ
خصص صانعو أشباه املوصالت مزيدًا
من الحصص للمنتجات االستهالكية ،بما
أجبر شركات صناعة السيارات على التدافع
لتأمني اإلمـ ــدادات الكافية ،فيما أدى تعاف
أســرع من املتوقع في الطلب على السيارات
فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة فــي األش ـهــر األخ ـيــرة،
إلــى تفاقم أزمــة الـعــرض .في السياق ،أفــادت
ال ـش ــرك ــة االس ـت ـش ــاري ــة «أل ـي ـك ــس ب ــارت ـن ــرز»
ب ــأن الـنـقــص الـعــاملــي فــي الــرقــائــق قــد يكلف
ص ــان ـع ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات  61م ـل ـي ــار دوالر مــن

إقرار قانون حماية األسرة خطوة مؤجلة بحجج واهية (العربي الجديد)

تتفاقم آالم الغزيات المعنفات ،بسبب تقاعس الشرطة عن القيام بدورها في حمايتهن إذ يتلكأ مسؤولي الشكاوى
ويحاولون ثنيهنّ عن اللجوء إلى القانون ،ما أدى إلى وقوع حاالت قتل ،بينما يحاصرهن قصور تشريعي وأعراف

معاناة الغزيات
تقاعس الشرطة يفاقم العنف
ضد النساء

غزة ـ محمد الجمل

ات ـج ـهــت الـثــاثـيـنـيــة ال ـغ ــزي ــة ،أمــل
ســالــم إل ــى مــركــز ال ـشــرطــة لتقديم
ش ـ ـكـ ــوى ض ـ ــد زوجـ ـ ـه ـ ــا ف ـ ــي ش ـهــر
فـبــرايــر/شـبــاط  ،2020بـعــدمــا اع ـتــدى عليها
بــالـضــرب امل ـب ــرح ،وه ــو مــا أك ــده تـقــريــر طبي
كـشــف عــن وج ــود كــدمــات فــي مختلف أنـحــاء
جسدها ،لكن املسؤول عن تلقي الشكوى بدال
من القيام بعمله ،حولها إلــى قسم العالقات
العامة ،وهناك خضعت سالم ملحاوالت إقناع
مــن قـبــل الـعــامـلــن فــي قـســم الـشــرطــة بمدينة
غزة ،لثنيها عن التقدم بشكوى ضد زوجها،
ُ
وحني أصرت طلب منها املجيء بوالدها الذي
ً
رفض ذلك مفضال الطرق الودية في الحل ،ما
أجبرها على الخضوع لرغبة العائلة ،التي
أعــادت ـهــا م ـجــددًا لــزوج ـهــا ،قــائـلــة :لــ«الـعــربــي
ال ـجــديــد»« :ع ــدت بــانـتـظــار جــولــة جــديــدة من
العنف».
تلكؤ الشرطة يفضي إلى القتل

مشكلة اإلمدادات بأشباه الموصالت خفضت كمية اإلنتاج في مصانع «جنرال موتورز» وغيرها ()Getty

خ ـســائــر امل ـب ـي ـعــات ه ــذا الـ ـع ــام .م ــن جـهـتـهــا،
قالت «جنرال موتورز» إن النقص سيخفض
بـمـقــدار بــن  1.5مـلـيــار وم ـل ـيــاري دوالر من
ُ
أرباحها املعدلة للعام  ،2021بعدما اضطرت
لــوقــف الـعـمــل فــي  3مـصــانــع حـتــى منتصف
مارسُ /آذار املقبل ،وبناء بعض املركبات في
مصانع أخرى ،ريثما يرد على السوق املزيد
من الرقائق ،علمًا أن الشركة حاولت التقليل
من الـضــرر ،قائلة إنها تعتبر نــدرة الرقائق
بمثابة «نكسة مؤقتة».
املدير املالي للشركة ،بــول جاكوبسون ،قال

نقص الرقائق أوقف
اإلنتاج في  3مصانع
أميركية شمالية

في مكاملة« :ال نعتقد أن هذه الرياح املعاكسة
ق ـص ـيــرة األجـ ــل س ـتــؤثــر ع ـلــى ق ــوة أربــاح ـنــا
طويلة األجل ،فالعمل األساسي لم يكن يومًا
أكثر قــوة مما هو عليه اآلن» ،مشيرًا إلــى أن
«جــي.إم» ّ
تحول الرقائق من السيارات األقل
شـهــرة إل ــى أكـثــرهــا مبيعًا مــن أج ــل تخفيف
الضغط عن امليزانية والتأثير في سوقها.
وتوقعت «جنرال موتورز» أن تراوح األرباح
امل ـع ــدل ــة ق ـب ــل الـ ـف ــوائ ــد والـ ـض ــرائ ــب ب ــن 10
مـلـيــارات و 11مليار دوالر فــي الـعــام ،2021
وهو ما يعني أرباحًا معدلة للسهم من 4.5
دوالرات إلــى  5.25دوالرات ،مقارنة مــع 4.9
دوالرات للسهم و 9.7مليارات دوالر أرباحًا
معدلة في العام .2020
املـحـلــل ل ــدى «ك ــري ــدي س ــوي ــس» ،دان ليفي،
كتب في مذكرة بحثية أن الطلب القوي على
مركبات «جــي.إم» واالندفاعة القوية باتجاه
ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة سـيـســاعــدان الشركة
ّ
التحدي املؤقت لنقص الرقائق.
على تجاوز

تتلكأ الشرطة في تسجيل شكاوى املعنفات،
وتحيل األمر للصلح العشائري ،أو تطلب من
الضحية أن تأتي بوالدها أو شقيقها األكبر،
وهــو مــا أدى إلــى تضاعف العنف ضــد املــرأة
في القطاع ،بحسب إفادة الحقوقية والباحثة
فــي وحــدة امل ــرأة باملركز الفلسطيني لحقوق
اإلنسان ماجدة شحادة ،والناشطة النسوية
تغريد جمعة ،املدير التنفيذي التحاد لجان
املرأة الفلسطينية.
ويؤدي مسار إعادة املعنفة دون أخذ مقتضى
قــانــونــي ب ـحــق م ـم ــارس ال ـع ـنــف ض ــده ــا ،إلــى
ال ـت ـم ــادي ف ــي األفـ ـع ــال اإلج ــرامـ ـي ــة« ،ولــدي ـنــا
توثيق لحالتني في عام  2020توجهتا مرتني
للشرطة دون اتخاذ إج ــراءات مناسبة ،حتى
توفيتا بعد تعرضهما لضرب مبرح من قبل
األهل» ،بحسب ما تؤكده شحادة.
ورصد معد التحقيق ثماني حاالت تعرضن
للعنف ،وتوجهن لتقديم شكوى ،لكن أربعة
مـنـهــن اض ـط ــررن لـلـتــراجــع ،مـقــابــل الـحـصــول
على الطالق الذي يطالنب به ،أو الحصول على
حضانة األطفال ،بينما مورست ضغوط على
األربع األخريات من العالقات العامة وجهات
ع ـش ــائ ــري ــة ل ـس ـح ــب الـ ـشـ ـك ــاوى أو ال ـت ــراج ــع
عــن تـقــديـمـهــا .وي ـتــم مـســاومــة ثـلــث املعنفات
والـلــواتــي يطالنب بالطالق ،على التنازل عن
حـقــوقـهــن الـشــرعـيــة مـقــابــل ال ـط ــاق ،بحسب

ما تؤكده جمعة وشحادة ،حتى أن بعضهن
اض ـط ــر ل ــدف ــع رسـ ــوم املـحـكـمــة لـيـتــم ال ـط ــاق،
(تـ ـص ــل إل ـ ــى  100دوالر) ،وف ـ ــق م ــا رص ــدت ــه
امل ـحــام ـيــة ف ــي ال ـع ـيــادة ال ـقــانــون ـيــة للجمعية
الوطنية للديمقراطية والقانون رباب الشاعر.
تفاقم العنف ضد المرأة

وثـقــت جمعيات حـقــوق امل ــرأة فــي غ ــزة1800 ،
شكوى عنف جسدي ونفسي وجنسي ،داخل
األسـ ــرة ،س ــواء مــن األب ،أو الـ ــزوج ،أو أق ــارب
م ــن ال ــدرج ــة األولـ ــى خ ــال ع ــام  ،2019بينما
تــراجـعــت  1700حــالــة عــن شـكــواهــن ،ولــم يتم
تـسـجـيـلـهــا ،ف ــي ح ــن بـلـغــت ال ـش ـك ــاوى حتى
أواس ــط شهر سبتمبر /أيـلــول املــاضــي 1500
شـكــوى ،وتــراجـعــت النساء عــن تسجيل أكثر
م ــن  700ش ـك ــوى ،وف ــق م ــا ت ــؤك ــده الـنــاشـطــة
جمعة .وبلغ عدد جرائم القتل في قطاع غزة
والضفة الغربية  121جريمة قتل امرأة وطفل
على أيــدي ذويهم منذ عام  2015حتى نهاية
 ،2020وحسب مركز املــرأة لإلرشاد القانوني
واالجـ ـتـ ـم ــاع ــي ،فـ ــإن  %37م ــن ح ـ ــاالت الـقـتــل
لـشــابــات بــأعـمــار صـغـيــرة ،بــن  18عــامــا و29
عــامــا ،و %29منهن يحملن مــؤهــا جامعيا،
م ــن بـيـنـهــن الـعـشــريـنـيــة ص ـفــاء شـكـشــك الـتــي
لفظت أنـفــاسـهــا األخ ـي ــرة فــي فـبــرايــر/شـبــاط
املاضي ،بعد تعرضها لضرب مبرح من قبل
ً
زوج ـه ــا ،ال ــذي رفـضــت أن تعطيه  20شيكال
( 8دوالرات) مــدع ـيــا ق ـبــل اع ـت ــراف ــه بــالـجــرم
للجهات األمـنـيــة أنـهــا انـتـحــرت حسب إفــادة
األم لـ«العربي الجديد».
وت ـعــرضــت  %29م ــن امل ـت ــزوج ــات أو الـلــواتــي
سبق لهن الــزواج ألحد أشكال العنف ،و%61
م ــن املـعـنـفــات فـضـلــن ال ـس ـكــوت وع ــدم إخـبــار
أحـ ــد ،و %1مـنـهــن ذه ــن لـتـقــديــم ش ـكــوى في
م ــراك ــز ن ـســويــة أو ف ــي م ــراك ــز ل ـل ـشــرطــة ،وفــق
دراسـ ـ ــة م ـس ـح ـيــة أجـ ــراهـ ــا ال ـج ـه ــاز امل ــرك ــزي
لإلحصاء الفلسطيني ،شملت الضفة الغربية
وقطاع غزة نهاية عام  ،2019وبينت الدراسة
أن  %40مــن املـعـنـفــات يعلمن بــوجــود مــراكــز
للشرطة ومــراكــز للحماية من العنف ،لكنهن
امتنعن عن تقديم شكاوى.
ووفـ ــق جـمـعــة ف ــإن ب ـعــض مـتـلـقــي ال ـش ـكــاوى
يحاولون وضع اللوم على السيدة ،بسؤالها
«م ـ ـ ــاذا ف ـع ـلــت ل ـي ـض ــرب ــك؟» ،وهـ ــو م ــا ت ــؤك ــده
الـ ــدك ـ ـتـ ــورة س ـ ـنـ ــاء أبـ ـ ــو عـ ـ ـ ــودة األخ ـص ــائ ـي ــة
ال ـن ـف ـس ـيــة ب ـمــركــز «ح ـم ــاي ــة وت ـم ـكــن ال ـن ـســاء
والعائالت» املتخصص بقضايا العنف ضد

 1800شكوى
عنف جسدي
ونفسي وجنسي
داخل األسرة في
غزة خالل عام
 1700امرأة تراجعن
عن شكواهن ضد
المعتدين

النساء ،والتابع ملركز األبحاث واالستشارات
القانونية ،واملحامي محمود وافي من جمعية
ال ـث ـق ــاف ــة وال ـف ـك ــر ال ـح ــر والـ ـت ــي ت ــدي ــر ع ـي ــادة
قانونية خاصة بالنساء مــن الفئات الهشة،
موضحني أن الـشــرطــة فــي كثير مــن األحـيــان
ال تنصف النساء ،وال تساعدهن على التقدم
بشكاوى ضد املعتدين ،إذا كانوا أقــربــاء من
الدرجة األولى.
قصور قانوني

تـبـلــغ نـسـبــة املـعـنـفــات ال ـلــواتــي يفصحن عن
تعرضهن لالعتداء  %11من إجمالي الحاالت
املرصودة وهؤالء هن من يجرؤن على تقديم
شكوى ضد الشخص املعنف ،بحسب جمعة
التي لفتت إلى أن أكثر من  %80من الشكاوى
ال ـتــي ي ـتــم تـقــديـمـهــا ال تـنـجــح ف ــي اسـتـكـمــال
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ـقــانــون ـيــة ،وال ت ــزي ــد نـسـبــة من
يحصلن على حقوقهن عن  %9إذا ما وجدن
جـهــة ت ـســانــدهــن ،وه ــو م ــا تــرجـعــه الـنــاشـطــة
جـمـعــة إل ــى أن مـتـلـقــي ال ـش ـك ــاوى ف ــي مــراكــز
ال ـشــرطــة ،غـيــر م ــدرب ــن لـلـتـعــامــل م ــع الـنـســاء
امل ـع ـن ـفــات ،وت ــاب ـع ــت« :ه ـن ــاك ض ـب ــاط شــرطــة
يتعاملون مع األمر من منطلق إنهاء القضية
وعــدم إيصالها للمحكمة أو النيابة ،وربما
الــدوافــع نبيلة للحفاظ على تماسك األســرة،
ل ـك ــن ال ـن ـت ـي ـجــة ك ــان ــت الـ ـتـ ـم ــادي ف ــي ال ـع ـنــف،
وصوال إلى القتل».
واص ـط ــدم ــت ب ـعــض ال ـق ـضــايــا ال ـت ــي تبنتها
مــؤسـســات نـســويــة وأوصـلـتـهــا إل ــى املـحــاكــم،
بـقـصــور قــانــونــي ،وفــق جمعة الـتــي أضــافــت:
«فــي الـبــدايــة تــواجــه الـسـيــدات مشكلة إثبات
الـعـنــف ،خــاصــة إذا لــم يكن بحوزتهن تقرير
طبي ،أو مر على الحادثة فترة من الزمن ،أما
فــي ح ــاالت القتل فالقاتل إذا كــان أبــا أو أخًا
أو زوج ــا ،يـخــرج مــن السجن بعد أشـهــر ،إما
ً
بحجة «العذر املخفف» ،الــذي ما زال معموال
به في غزة (تم إبطاله في الضفة) ،أو ألنه هو
ول ــي ال ــدم ،أو ت ـنــازل ول ــي ال ــدم ،وه ــذا يعطي
ضوءًا أخضر لالستمرار في القتل».
وتنص املادة ( )18من قانون العقوبات رقم 74
لسنة 1936م املطبق في غزة على أنه «يجوز
قبول املـعــذرة فــي ارتـكــاب فعل أو تــرك يعتبر
إتيانه جرمًا لــوال وجــود تلك املعذرة إذا كان
في وسع الشخص املتهم أن يثبت بأنه ارتكب
ذلــك الفعل أو الـتــرك درءًا لنتائج لــم يكن في
الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت
أللحقت أذى أو ضــررًا بليغًا به أو بشرفه أو
ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن
ه ــو م ـلــزم بـحـمــايـتـهــم أو ب ـمــال م ــوض ــوع في
عـهــدتــه» ،وه ــذا ح ــدث مــع خـمــس ح ــاالت قتل
عـلــى خلفية ال ـشــرف فــي غ ــزة مـنــذ ع ــام 2017
وحتى عام .2020
ّ
ويؤكد القصور التشريعي السابق أهمية سن
ُ
قــوانــن تـحــارب العنف داخ ــل األس ــرة ،وتـلــزم
الجيران باإلبالغ عن حــاالت تعنيف النساء،
ليتم نقل تلك القضايا إلى نيابة مختصة لها
عالقة بالعنف األســري ،تحت إشــراف النيابة
ال ـعــامــة ،بـحـســب م ــا ي ــراه ال ـبــاحــث الـحـقــوقــي
محمد أبو هاشم.
الشرطة :نستشعر
خطورة الظاهرة

ي ـق ــول ال ـع ـق ـيــد أي ـم ــن ال ـب ـط ـن ـي ـجــي ،ال ـنــاطــق

باسم الشرطة فــي غــزة« :نستشعر خطورة
ال ـظــاهــرة ،وغـيــرنــا مــن الـتـعــامــل مــع قضايا
العنف ضد النساء ،ونشجع املعنفات على
ت ـقــديــم شـ ـك ــاوى ض ــد م ــن يـعـنـفـهــن ،ونـحــن
بـ ـص ــدد ن ـش ــر م ـ ــادة إع ــامـ ـي ــة م ـم ــول ــة عـلــى
مواقع التواصل االجتماعي ،إلظهار القناة
املفتوحة التي خصصتها الشرطة الستقبال
الشكاوى».
وتــابــع أن الشرطة تعاملت مــع  100شكوى
ف ـ ــي ع ـ ـ ــام  2019ون ـ ـحـ ــو  60حـ ـت ــى ن ـه ــاي ــة
سـبـتـمـبــر/أيـلــول املــاضــي ،وحــولــت بعضها
«ل ـب ـي ــت األم ـ ـ ـ ــان» وه ـ ــو م ــؤس ـس ــة حـكــومـيــة
مخصصة إليــواء النساء املعنفات ،في حني
ُ
ت ـح ـ ّـول بـعــض الـقـضــايــا إل ــى قـســم «األسـ ــرة
والـطـفــولــة» ،امللحق بقسم الـعــاقــات العامة
في الشرطة.
وتؤكد اعتدال قنيطة رئيسة وحدة املرأة في
وزارة التنمية االجتماعية والتي تدير بيت
األمان الحكومي ،أنه يجري استقبال حوالى
 160حــالــة إي ــواء سـنــويــا ،ويـقــدم املــركــز 400
اسـتـشــارة نفسية أو اجتماعية و قانونية،
بـيـنـمــا ت ــؤك ــد أبـ ــو ع ـ ــودة أن م ــرك ــز «ح ـي ــاة»
استقبل  326حالة خالل العام  ،2019تم إيواء
 29منهن ،واستقبل العام املاضي 178 ،امرأة
معنفة استفادت  36منهن من خدمة اإليواء.
شكوى على المأل

ع ــرض ــت ب ـع ــض امل ـع ـن ـف ــات شـ ـك ــواه ـ ُـن عـلــى
مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي بعدما أغلقت
األبواب في وجوههن ،إذ وثق معد التحقيق
أربع حاالت مماثلة في غزة خالل عام ،2020
وهــو مــا ت ــراه الناشطتان جمعة وشـحــادة،
مسعى مــن الضحية إليـجــاد مــن يساعدها،
غـيــر أن ش ـحــادة ت ــرى أن ذل ــك ال يــوفــر حــا،
ففي النهاية ستعود املعنفة إلى بيت العائلة
وتــواجــه الخطر ،لذلك مــن ال ـضــروري فرض
رقــابــة مستمرة على أوضــاعـهــن فــي املـنــزل.
وتؤكد مصادر التحقيق أهمية إقرار قانون
حماية األسرة ،الذي ال يزال مشروعا لم ُي ّ
قر،
بحجة االنـقـســام وحــل املجلس التشريعي،
إذ تساءلت شحادة كيف يتم إقرار  67قرارا
بقانون في غزة ،وأكثر من  150قرارا بقانون
في الضفة الغربية خالل فترة االنقسام ،في
حــن لــم يـتــم تـحــويــل قــانــون حـمــايــة األس ــرة
الضروري إلى قانون نافذ.
ووفق شحادة فإن هذا القانون يعطي حماية
لـلـنـســاء ،ويـضـعــف دور الـعـشــائــريــة ويـعــزز
دور الـ ـق ــان ــون ،وي ـض ــع ش ــروط ــا وض ــواب ــط
ألخذ اإلفــادات من النساء واألطفال املعنفني
بـمــا يـضـمــن حـقــوقـهــم ،وي ـضــع ح ــدا إلف ــات
مرتكبي الـجــرائــم بحق النساء مــن العدالة.
ورغم املطالبات الواسعة بإقرار القانون ،إال
أن نحو  300مـحــام وقـعــوا فــي شهر مايو/
أيــار املاضي على عريضة ،قدموها لرئيس
السلطة الفلسطينية ،مبدين اعتراضهم على
تطبيق القانون الذي أقر بالقراءة األولى من
قبل مجلس الـ ــوزراء فــي  11مــن شهر مايو
 ،2020معتبرينه محاولة لـفــرض النموذج
الفلسطينية ،وأنه أحد
الغربي على األســرة
َ
متطلبات اتفاقية سيداو ،ومن ث ّم فإنه حتى
لو أقر الرئيس القانون فمن املمكن أال يطبق
في غــزة ،على غــرار قوانني أقــرت في الضفة
ولم تطبق في القطاع.
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صراع على الهزيمة
باسل طلوزي

من حسن حظ الجنرال كارل فون كالوزفيتز الذي عاش في أواخر القرن السابع
ً
ً
ضخما عن نظرية الحرب وخططها ،أنه ليس على قيد الحياة
عشر ،ووضع مؤلفا
ً
ـرب تخاض هدفها
الـيــوم ،ليعرف أن ّثمة عــربــا دحـضــوا نظريته القائلة إن أي حـ ٍ
االنتصار على العدو وسحقه ،واستبدلوها بنظرية جديدة قوامها «الحرب من أجل
ّ
عسكري على وجه األرض.
الهزيمة» ،وليس النصر الذي يسعى إليه كل قائد
ٌ
ً
مصطلحا أوض ــح ت ـحــديـ ًـدا ،لقلنا إنـهــا ص ــراع ــات عــربـيــة فــي سبيل
ولـئــن شئنا
ّ
صراعات محكمة
الحضيض؛ إذ من الجلي أن كثيرين من عرب اليوم يخوضون
ٍ
اإلع ــداد والتخطيط ،للبقاء تحت سقف الدونية ،كمن يكافح املتون لالنتقال إلى
الهوامش.
ً
ً
ً
ً
ً
ومستترا في أحايني أخرى،
صراعا ،معلنا أحيانا،
من عرب اليوم ،مثل ،من يخوض
سالحا ًّ
ً
نوويا ،ويسوقون آالف الذرائع لتسويغ مواقفهم العدائية،
ضد امتالك إيران
منها الخشية على «أمن اإلقليم والسالم العاملي» ،وكأن هذه الحمائم العربية تعيش
في «املدينة الفاضلة» بوداع ٍة وسالم ،وال تريد أن ّ
تلوث نقاء إقليمها بأسلحة الدمار
الشامل ،وتدخل مع إسرائيل على خط «القلق» نفسه من نوايا إيــران «الخبيثة»
بامتالك مثل هــذا السالح ،بل ّثمة تنسيق بني الطرفني لحصار إيــران وإجهاض
نزعاتها النووية .وفي املقابل ،تتغاضى الحمائم عن مستنقع التلوث الذي يغمرها
حتى أعناقها بترسانات إسرائيل الفتاكة من أسلح ٍة نووي ٍة وكيماوية وجرثومية،
إال إذا كانت تعتقد ،بغبائها املستفحل ،أنها قد أمنت ّ
سالم
شر إسرائيل بمعاهدات
ٍ
سيطمسها براز الحمام.
ً
كان األدعى أن يتجاوز أولئك العرب قصر نظرهم برهة واحــدة ،ليعرفوا أن قنبلة
إيــران النووية إن لم تكن ً
رادعــا إلسرائيل ،فستتيح لهم ،على األقــلً ،
فرصا أزيد
ً
للمناورة بــن عمالقني نـ ّ
ـوويــن ،ولــربـمــا منحهم ذلــك ق ــدرة على تحسني شــروط
ً
معاهداتهم مــع إســرائـيــل ،وهــذه تحديدا أعظم مــا يحتاجه املـفــاوض الفلسطيني
«الغلبان» أمام الغول اإلسرائيلي الذي ّ
جرده حتى من ثيابه ،غير أن ّالدونية تأبى أن
ّ
ً
تفارق أقزامها ،فعوضا عن االنحياز إليران ،أقلها في هذا الجانب ،ثمة من العرب
من ّ
يشدون على يدي أميركا في انسحابها من اتفاقها (النووي) مع إيران املوقع
سنة  ،2015ولم تعارضه آنذاك سوى إسرائيل وحدها ،بل منهم من يطالب اليوم
ً
ّ
غربي
مفاوضات مقبلة بشأن إبرام أي اتفاق أميركي
بأن يكون «شريكا» في أي
ٍ
جديد مع إيران.
ً
ُ
أوردت إيران مثل عن الصراعات العربية العكسية ،ألنها األوضح في هذه املرحلة،
ُ ّ
من دون التغافل عن كثير منها .على صعيد محلي ،شكلت في األردن جمعية
شعبية ملقاومة برنامج إلنشاء مفاعل نووي بسيط في جامعة العلوم والتكنولوجيا
ألغراض توليد الكهرباء ،ال أزيد من ذلك ،فثارت ثائرة قطاع من املواطنني «الحمائم»،
الذين رأوا في املفاعل ً
خطرا على «البيئة» ،وهو ما يبرهن أن الصراع على الهوامش
ال يقتصر على فئة الحكام ،بل تشاطرهم في ذلك قطاعات شعبية ال يستهان بها.
املعضلة التي لن يقوى على تفسيرها أحد هي ذلك التناقض العجيب في الشخصية
ّ
تعلق األمــر بالصراعات الداخلية والبينية؛ فال ّ
يتورعون حينها عن
العربية ،إذا
نفض ريش الحمام عن جلودهم ،واستبداله بالحراشف واألنياب ،واستخدام كل ما
في أيديهم من أسلحة الفتك والسحق ،وتشريع االستعانة بالخارج وترساناته من
ّ
يورانيوم مخضب وقنابل انشطارية ،وعدم املمانعة من استخدام السالح النووي،
ّ
ّ
لشيء سوى
والتفرد بالحكم واحتالل املتون ،ال
إن تطلب األمر ،من أجل السيادة
ٍ
ألن املـنــازع أخ وشقيق وابــن جلدة  ..على الــرغــم مــن أن سيادتهم على شعوبهم
ورقية ،سرعان ما ّ
ّ
ّ
تتمزق عند أدنى ّ
ٌ
لغايات
حروب
خارجية .آنذاك ،تشتعل
هبة ريح
ٍ
ّ
أخرى ،تسمى «حروب الهوامش» أو «الحروب من أجل األوكار» ،ومن أجل أن نظل
ّ
في الصف األخير من العالم.
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أسامة عثمان

تـ ـ ـك ـ ـ ّـررت فـ ــي األيـ ـ ـ ــام األخـ ـ ـي ـ ــرة اعـ ـ ـت ـ ــداءات
ّ
اإلرهابية على فلسطينيني،
املستوطنني
ّ
ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة امل ـح ـت ــل ــة ،وك ـ ــان من
آخ ـ ــر ض ـح ــاي ــاه ــا املـ ــواطـ ــن ب ـ ــال ش ـح ــادة
بواطنة ،مــن مدينة البيرة .استشهد ،مع
آخ ــري ــن أص ـي ـب ــوا ب ـ ـجـ ــروح؛ إثـ ــر دهـسـهــم
م ــن م ـس ـت ــوط ــن إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ف ــي األغـ ـ ــوار
الـشـمــالـيــة ،شــرقـ ّـي الـضـفــة الـغــربـيــة .وقــال
أمني سر حركة فتح في محافظة طوباس
واألغـ ـ ـ ــوار ،م ـح ـمــود صــواف ـطــة ل ــ«ال ـعــربــي
الجديد»ّ ،إن ّ
الشبان كانوا يسيرون ،ضمن
مسار مشي بيئي ،على جانب الطريق ،في
األغ ــوار ،و ٍكــان املستوطن يسير ّ
بسيارته
عـلــى الـجــانــب اآلخ ــر مــن ال ـطــريــق ،وفـجــأة
ّ
ات ـج ــه ن ـحــوهــم ب ـس ـ ّـي ــارت ــه ،وده ـ َـس ـه ــم؛ ما
أدى إلى استشهاد أحدهم ،وإصابة اثنني
آخرين بجروح خطرة .كان بواطنة ضمن
«فــريــق م ـســارات» ،وهــي مـســارات شبابية
بدأ نشاطها في السنوات األخيرة ،بهدف
التعريف بالوطن الفلسطيني ،وبجغرافية
ف ـل ـس ـط ــن وتـ ــاري ـ ـخ ـ ـهـ ــا ،ول ـ ـ ــزي ـ ـ ــادة وع ــي
املـجـمــوعــات الشبابية بأهمية املحافظة
ّ
التوسع االستعماري
على األرض ،في وجه
اإلسرائيلي .وبات هذا النوع من السياحة
ًّ
نسبيا ،يحظى باهتمام قطاع
الـحــديــث،
املحلية
واملجتمعات
ـاب،
ـ
ب
ـ
ش
ـ
ل
ا
ـن
واس ــع مـ
ّ
وامل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــات املـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،كـ ـم ــا ي ــوض ــح

كاريكاتير

مـنـظـمــوه ،وامل ـش ــارك ــون ف ـيــه .وق ـبــل أي ــام،
اسـتـشـهــد الـعــامــل ع ــزام جـمـيــل عــامــر ،من
قرية كفر قليل ،جنوب شــرق نابلس؛ إثر
ده ـس ــه م ــن م ـس ـتــوطــن ،بــال ـقــرب م ــن بـلــدة
حارس ،في محافظة سلفيت شمال الضفة
الغربية .وقال مسؤول اإلعالم في محافظة
ّ
س ـل ـف ـيــت ،م ـعــن ريـ ـ ــان ،إن ع ــام ــر كـ ــان في
طــريــق عــودتــه مــن عمله ،وكــان يــريــد قطع
الشارعً ،بعد أن كانت اإلشارة حمراء ،لكن
ّ
متعمد بسيارته،
مستوطنا هاجمه بشكل
ودهسه.
ّ
ـداءات تـكـشــف
ـ
ـ
ـ
ت
ـ
ـ
ـ
ع
اال
ـذه
ـ
ـ
ه
ـح
ـ
م
ـا
ـ
م
ولـ ـع ــل
ّ
عـ ّـمــا وراء ه ـ ــا؛ مــن دواف ـ ــع ،يـتـمــثــل أبــرزهــا
فـ ــي ت ـح ـج ـيــم الـ ــوجـ ــود ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فــي
الضفة الغربية ،لصالح تظهير الــوجــود
االسـتـيـطــانــي االح ـت ــال ــي .وهـ ــذا ملحوظ
فــي مـجـمــل م ـمــارســات احـتــالـيــة رسـمـيــة،
ّ
ّ
متطرفة ،قد تختط لنفسها
واستيطانية
ً
أحيانا مـســارات غير ّ
منسقة مباشرة مع
ٍ
جيش االح ـتــال؛ مــا أظـهــر ،فــي مناسبات
س ــاب ـق ــة ،ت ـص ــادم ــات ب ــن ال ـط ــرف ــن؛ ليس
ألن جـيــش االح ـت ــال حــريــص عـلــى حـيــاة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ومـ ـمـ ـتـ ـلـ ـك ــاتـ ـه ــم ،ول ـك ــن
للمخاطر املتوقعة ج ـ ّـراء تلك املمارسات
ال ـ ـتـ ــي تـ ـق ــوده ــا جـ ـم ــاع ــات اس ـت ـي ـطــان ـيــة
ّ
ّ
همجيتها،
متطرفة ،وتـكــون صــارخــة فــي
وانكشافها أمام القانون الدولي ًاإلنساني،
وكــذلــك لكونها قــد تــربــك ،أح ـيــانــا ،خطط
جيش االحتالل ،حني تأتي في غير وقتها،

فهد

حسام كنفاني

وراء موجات
االعتداءات اإلجرامية
جماعات من غالة
المستوطنين ،ق ّررت
المبادرة إليها ببواعث
كراهية عنصرية

لثني الفلسطينيني عن السفر والتواصل،
ول ـت ـك ــري ــس ال ـ ـعـ ــزل ،ح ـي ــث ي ـص ـبــح الـسـفــر
ب ــن مــدي ـنــة وأخـ ـ ــرى ،ف ــي ب ـعــض األوق ـ ــات،
م ـخــاطــرة حـقـيـقـيــة ،يـقــع الـقـتــل فـيـهــا على
َّ
ّ
مجرد عابرين قـ ّـدر مــرورهــم ،عند عــزم ثل ّة
من املستوطنني ارتـكــاب جريمة قتل بحق
ّ
ّ
أي فلسطيني م ـســافــر .كـمــا ن ـتــذكــر مقتل
ً
ّ
األم الفلسطينية عائشة الرابي ( 47عاما)،
مــن بـلــدة بـ ّـديــا ،فــي محافظة سلفيت ،عام
 ،2018بـحـجــر امل ـس ـتــوط ـنــن الـ ــذي أص ــاب
رأسها ،وهي برفقة زوجها .وهو االعتداء
الذي اعترفت وزارة األمن اإلسرائيلية بأنه

أنور الجمعاوي

محمد أبو رمان

في استخدام المعتقلين رهائن
خليل العناني

أفرجت السلطات السعودية ،قبل أيام ،عن
ُ
الناشطة لجني الهذلول التي قضت نحو
أل ــف ي ــوم فــي أح ــد سـجــون بــادهــا ،ليس
لذنب سوى أنها دافعت عن حق املرأة في
قـيــادة الـسـيــارة ،وذل ــك على الــرغــم مــن أن
اململكة قد أباحت املسألة الحقًا ،فأصبح
هـ ــذا ال ـح ــق أم ـ ــرا مـ ـش ــروع ــا .ه ـك ــذا ض ــاع
ع ــام ــان وس ـب ـعــة أش ـه ــر م ــن ع ـمــر الـشــابــة
الـتــي لــم تكمل عامها الـثــالــث والـثــاثــن.
علما أنـهــا كــانــت قــد اعتقلت مــن قبل في
دي ـس ـم ـب ــر/ك ــان ــون األول  2014مل ـ ــدة 73
يومًا بعد محاولتها قـيــادة السيارة من
اإلمـ ــارات إلــى الـسـعــوديــة .وفــي األسـبــوع
املاضي ،أطلقت السلطات املصرية سراح
ال ـص ـحــافــي ف ــي ق ـنــاة ال ـج ــزي ــرة ،مـحـمــود
حسني ،الذي تم اعتقاله في  20ديسمبر/
كانون األول عــام  ،2016في أثناء عودته
إل ـ ــى الـ ـق ــاه ــرة مـ ــن ال ـ ــدوح ـ ــة ،فـ ــي إج ـ ــازة
سـنــويــة لــزيــارة أســرتــه ،وق ــد ضــاعــت من
عـمــره حــوالــي أرب ــع س ـنــوات ،قضاها في
حـبــس اح ـت ـيــاطــي ،م ــن دون مـحــاكـمــة أو
تهمة حقيقية.
ال يوجد سبب واضــح ّ
يفسر التزامن في
ُ
اإلف ــراج عــن لجني ومحمود ،كما لــم يكن
ً
هـنــاك سـبــب منطقي العـتـقــالـهـمــا أص ــا.
تمامًا ،كما ال يوجد سبب مقنع إلبقاء آالف
املواطنني في مصر والسعودية وغيرهما
م ـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان الـ ـع ــربـ ـي ــة ف ـ ــي امل ـع ـت ـق ــات
والسجون السياسية ،خصوصا وأن لدى
هــذه األنظمة مــن األدوات واألســالـيــب ما
ّ
يجعلها تـتـحــكــم فــي كــل ش ــاردة وواردة
فــي مجتمعاتها ،خـصــوصــا فــي أوس ــاط
ً
السياسيني املعارضني ،إن وجدوا أصال.
ك ـم ــا أن ف ــي مـ ـق ــدوره ــا أيـ ـض ــا أن تـمـنــع
هؤالء من الحديث أو ممارسة أي نشاط
سـ ـي ــاس ــي ،ب ـم ــا ق ــد ي ــدف ـع ـه ــم سـ ـ ــواء إل ــى
الصمت أو الهروب وترك البالد.
لـ ــذا ي ـص ـبــح ال ـ ـسـ ــؤال :مل ـ ــاذا ي ـت ــم اع ـت ـقــال
شـخــص مـثــل لـجــن الـهــذلــول أو محمود
حسني ،وهما ال يمثالن تهديدًا حقيقيًا
لـلـنـظــام ،س ــواء فــي مـصــر أو الـسـعــوديــة؟

نتيجة «عمل عدائي» ،وقع ألسباب قومية،
وبــدوافــع أيديولوجية عنصرية وعدائية
ت ـجــاه الفلسطينيني ال ـع ــرب؛ مل ـج ـ ّـرد أنـهــم
عرب .تزداد هذه االعتداءات االستيطانية
اإلره ــاب ـي ــة ،عـلــى الــرغــم مــن ق ــرار املحكمة
الـجـنــائـيــة الــدول ـي ــة ش ـمــول اخـتـصــاصـهــا
القضائي الجرائم التي تقع في األراضــي
الفلسطينية املحتلة ،وعلى الــرغــم مــن أن
االسـتـيـطــان هــو أكـبــر القضايا املطروحة
أم ــام محكمة الـجـنــايــات الــدولـيــة ،فعقلية
امل ـس ـت ــوط ـن ــن امل ـت ـ ّع ــال ـي ــة عـ ـل ــى الـ ـق ــان ــون
الـ ــدولـ ــي ،وامل ـت ـش ـب ــثــة ب ــاألي ـ ًـدي ــول ــوج ـي ــات
ّ
املتطرفة ،أكثر انغالقا ،بما يعزلها
الدينية
عن تكييف خططها ،وممارساتها.
ل ـي ـس ــت هـ ـ ــذه امل ـ ــوج ـ ــات مـ ــن االع ـ ـ ـتـ ـ ــداءات
ٌ
جماعات من
ُاإلجرامية عفوية ،بل وراءها
غ ــاة املـسـتــوطـنــن ،ق ـ ّـررت امل ـب ــادرة إليها،
بـبــواعــث كــراهـيــة عنصرية ،وتـحــت غطاء
ّ
متطرفة
تحريضي مــن مرجعيات دينية
ّ
ال ترى ّ
أي حرمة للدم الفلسطيني ،بغض
َ
النظر عن ظروف املعتدى عليهم ،وبقطع
ّ
الـنـظــر عــن كــونـهــم مــدنـيــن ع ــزال ،وليسوا
ف ــي ح ــال ــة اش ـت ـب ــاك م ــع ج ـن ــود االح ـت ــال
ومـسـتــوطـنـيــه ،ونـسـتــذكــر إشـ ــادة حــاخــام
مدينة صفد ،شموئيل إلياهو ،باالعتداء
عـلــى عــائـلــة ال ــراب ــي ،وقــولــه إن مؤسسات
«ال ــدول ــة» ،وال سـيـمــا ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي،
فاسدة ،لكن يجب على ّ
الشبان املشبوهني
عدم الخوف من السجن؛ «ألنه من السجن

ي ـخــرج امل ـل ــوك» .تـتـفــاقــم ه ــذه االع ـت ــداءات
االسـ ـتـ ـيـ ـط ــانـ ـي ــة عـ ـل ــى خـ ـلـ ـف ـ ّـي ــة الـ ـت ـ ّ
ـوج ــه
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي االحـ ـت ــال ــي إل ـ ــى س ـيــاســات
ال ـي ـمــن امل ـت ـط ـ ِّـرف ،ال ــداع ـم ــة لــاسـتـيـطــان،
وبعد إعالن وزير االستيطان اإلسرائيلي،
ّ
تـســاحــي هـنـغـبــي ،أن حـكــومـتــه ستمضي
في تنفيذ الرؤية القائمة على جلب أكثر
مــن مـلـيــون ي ـهــودي إلــى املـسـتــوطـنــات في
ال ـض ـف ــة ال ـغ ــرب ـي ــة .أم ـ ــا رئـ ـي ــس ال ـح ـكــومــة
االحتاللية ،نتنياهو ،فهو أقرب ما يكون
إلـ ــى هـ ــذه الـ ـت ـ ّـي ــارات ال ـح ــري ــدي ــة الــدي ـن ـيــة
ّ
املتطرفة ،وأقــرب إلى التماهي مع نزعات
املستوطنني العدائية والعنصرية .وهو
فـ ــي أم ـ ـ ـ ّـس الـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى اس ـت ــرض ــائ ـه ــا،
خ ـص ـ ً
ـوص ــا ف ــي ظ ــرف ــه املـ ـ ـ ــأزوم ،ق ـضــائـ ّـيــا؛
ُ
بسبب مواجهته تهم الفساد واالحتيال
وخـيــانــة األمــانــة ،ولحاجته إلــى األح ــزاب
الصهيونية الــداعـمــة ّ لــه ،فــي االنتخابات
املـ ـقـ ـبـ ـل ــة؛ ألن ـ ـهـ ــا تـ ـم ــث ــل الـ ـكـ ـت ّــل ال ـح ــزب ـي ــة
املـتـحــالـفــة م ـعــه؛ لـتــرجـيــح كــفـتــه لتشكيل
الـ ـحـ ـك ــوم ــة .وال ت ـل ـت ـف ــت إدارة ال ــرئ ـي ــس
األم ـي ــرك ــي ،ج ــو ب ــاي ــدن ،إلـ ــى هـ ــذا ال ــواق ــع
ّ
ّ
املختل ،بني دولــة محتلة تدعم ،أو تغطي
عـلــى إرهـ ــاب مـسـتــوطـنـيـهــا ،وه ــي مـصـ ّـرة
ّ
على الخط املعهود؛ من حماية إسرائيل،
أمام ّ
تسائل
أي مالحقات قضائية دولية،
ِ
ّ
قــادتـهــا عــن سجلهم الـطــويــل ،فــي انتهاك
حقوق الفلسطينيني ،شعبا كامال وأفرادا.
(كاتب فلسطيني)

سطوة الرئيس في تونس

ما بعد «الوالدة من الخاصرة»
عاد أستاذنا ،سيف الدين عبد الفتاح ،في مقالته أول من أمس ،في «العربي الجديد»،
بعنوان ّ
«تدرج اإلعداد في التخلص من االستبداد» ،إلى كتاب عبد الرحمن الكواكبي
«طبائع االستبداد  ،»..بما سمحت له مساحة املقال لذلك ،ضمن مراجعات نقدية،
ّ
غير مباشرة ،لثورات الربيع العربي .ولعل زبدة املقال تكمن في التأكيد على التمييز
بني إسقاط املستبد (شخصا أو حكومة) والبناء ملرحلة ما بعد االستبداد ،فالثورة
وال ـخــروج على الـحــاكــم ،كفعل ث ــوري احـتـجــاجــي ،مرتبط بـشــروط معينة ،لكن ما
التخلص من عالئق االستبداد وشبكاته والوصول إلى مرحلة جديدة هي
يتلوه من
ٌ
ً
توافقات وعمال بنائيًا وتراكميًا أكثر تعقيدًا.
بالضرورة معركة تتطلب
ٍ
ّ
لعل مداخلة عبد الفتاح ،وهو من الرموز املعروفة في الدعوة إلى الحرية والديمقراطية،
وكان له دور في ثورات الربيع العربي على درجة من األهمية ،تأتي في اللحظة املناسبة
تمامًا ،ونحن نستعيد هذا العام ذكريات مرور عقد على قيامة الربيع العربي ،بما
ّ
والتحرر والخروج
حملته من رياح تغيير وأحالم داعبت خيال الشعوب في الحرية
ّ
ّ
من حلقة «االستثناء العربي» في ّ
التحول الديمقراطي ،التي نظر لها منظرون غربيون
كثيرون بعدم إمكانية دخول الدول العربية إلى النادي الديمقراطي.
ومن يقرأ ما كتبه الكواكبي ،وهذه القراءة له في سياق الفكر العربي ،قديمًا وحديثًا،
سيجده يقع في صلب الـجــداالت واإلشـكــاالت املرتبطة بما يصطلح عليه «املسألة
الثقافية» ،ومــا حملته مــن مـقــاربــات لعلماء ومفكرين كـبــار ،أمـثــال الشيخ محمد
عبده وتلميذه محمد رشيد رضــا ،ربطت التخلص من االستبداد بشروط ثقافية
ومجتمعية وبإصالح ديني واجتماعي ،وجمعية العلماء املسلمني في الجزائر ،ومالك
بن نبي (ونظرية حول الصنمية) ،وتلميذه جودت سعيد في مذهب ابن آدم األول،
وغيرها من مقاربات لعلماء ومفكرين ومثقفني كبار.
ً
ال يعني ذلك ،بالضرورة ،استعادة مقوالت املدرسة الثقافية بكل ما فيها (مثال تحدث
اإلمام محمد عبده عن املستبد العادل في إطار وظيفي مؤقت ،إلى حني تكون األمة
ّ
قادرة على القيام بمسؤولياتها) ،لكنه يدفع إلى مراجع ٍة نقدي ٍة لثورات الربيع العربي
والتمييز بني التحول نحو الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية وترسيخها ،األمر الذي
عمليات مختلفة ،تقوم على بناء البديل ،وليس فقط هدم صروح االستبداد،
يتطلب
ٍ
والتخلص من تبعاته.
يمكن العودة هنا إلى جملة من الكتب املهمة والعميقة التي نشرها املركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات لخبراء يناقشون الثورات العربية بصورة ّ
مفصلة ،في
الحيثيات والتحوالت والديناميكيات ،بخاصة كتاب عزمي بشارة املهم «االنتقال
الديمقراطي وإشكالياته  ..دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة» ،إذ تتيح قراءات علمية
موضوعية ّ
كسر لجدران االستبداد األمنية والنفسية والثقافية،
مفصلة ملا حدث من
ٍ
لالنتكاسات التالية لذلك في دول عربية كثيرةً ،
سواء التي حدثت فيها ثورات مضادة،
أو وقعت في شراك الحروب األهلية القائمة على الهويات املحتربة ،طائفيًا وعرقيًا
ودينيًا ،وحتى االستقطابات بني التيارات واألحزاب األيديولوجية.
مــا تــزال الشعوب العربية ،فــي األغـلــب األع ــم ،فــي لحظة انتقالية منذ ث ــورات الربيع
العربي ،يصعب العودة بعدها إلى ترميم السلطوية وديناميكاتها ومنحها الشرعية
ً
ّ
ّ
مرة أخــرى ،لكنها تتطلب عمال كبيرًا فكريًا وواقعيًا لتحقيق الحلم بالوصول إلى
مرحلة جديدة من الديمقراطية والحرية والعدالة ،وهــذه هي الشعارات والقيم التي
ُ
تأخرت كثيرًا في مشاهدة مسلسل «الوالدة من الخاصرة»،
قامت من أجلها الثورات.
ّ
بأجزائه الثالثة ،وهو وثيقة درامية تستحق املتابعة املعمقة .العمل ،وإن لخص الحالة
ّ
السورية ،إال أنه استبطن كثيرًا من شروط الواقع العربي .ونحن اليوم أحوج ما نكون
إلى القراءة واملراجعة والتفكير ،مثقفني وقوى سياسية وتيارات إسالمية وليبرالية
ّ
والتعلم منه والتفكير في املرحلة املقبلةّ ،
فمهمة اإلنقاذ
وعلمانية لدراسة ما حدث
ّ
لم تنته ،ودور املفكرين واملثقفني اليوم يتمثل برسم معالم الطريق لشعوب وسط
الحرائق والنيران.

انتخابات فلسطين وتفكك «فتح»

لماذا يتصاعد إرهاب المستوطنين؟
وف ــي غ ـيــر ال ـس ـيــاق الـ ــذي ت ــري ــده حـكــومــة
االحتالل.
وذلـ ـ ـ ــك كـ ـل ــه بـ ـغ ــرض ال ـ ـحـ ـ ّـد مـ ــن ال ـظ ـه ــور
ّ
ّ
والحيوي،
العادي منه،
الفلسطيني ،حتى
ً
أيضا ،كما نلحظ مقادير الغيظ والكراهية
الـ ـت ــي ت ـط ـب ــع امل ـس ـت ــوط ـن ــن ،فـ ــي م ــواس ــم
قـطــف ال ــزي ـت ــون ،وه ــو م ــوس ـ ٌـم ضـ ــارب في
ّ
املعمرة،
التاريخ ،مقرون بشجرة الزيتون
وم ــرك ـ ّ
ـزي ـت ـه ــا فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
واالجتماعية ،ففي كل موسم
االقتصادية ُ
ن ـش ـه ــد ح ـ ــرق غ ـ ـ ــاة امل ـس ـت ــوط ـن ــن م ـئــات
أشـ ـج ــار ال ــزيـ ـت ــون؛ ف ــي م ـح ــاول ــة إلح ـبــاط
ال ـ ـ ــروح الـفـلـسـطـيـنـيــة امل ـح ـت ـف ـيــة بـمــوســم
الـقـطــاف ،بعد انتظار سـنـ ّ
ـوي ،كــأن أولئك
ّ
املستوطنني ال يطيقون هــذه االنسيابية
ال ـع ـ ّ
ـادي ــة ،م ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن وعــوائ ـل ـهــم؛
ً
ً
كبارا ،وصغارا ،وهذا االلتحام الوجودي،
وهذا التناغم بني األرض وإنسانها.
بالطبع ،ال يقتصر استهداف املستوطنني
اإلرهـ ـ ــابـ ـ ـ ّـي ألرواح ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،عـلــى
النشاطات الجماعية ،كتنظيم «املسارات»،
ّ
ً
مثل ،أو مواسم قطف الزيتون ،بل تتخلل
ّ
العام كله ،وتطاول البيوت (كما عند حرق
املستوطنني منزل عائلة دوابشة ،في قرية
دومـ ـ ــا ،ف ــي م ـحــاف ـظــة ن ــاب ـل ــس ،وقـ ــد تــوفــي
فـيـهــا ط ـفــل رض ـي ــع ووال ـ ـ ـ ــداه) ،وامل ـســاجــد،
والـ ـس ـ ّـي ــارات ،وغ ـيــرهــا ،ول ـكــن ف ــي ح ــوادث
مـ ـتـ ـف ـ ّـرق ــة ،وهـ ـ ــم ح ــريـ ـص ــون ع ـل ــى ت ـهــديــد
ال ـطــرق ،بــن مــدن الضفة الغربية وقــراهــا،

وماذا تجني األنظمة السلطوية من فعل
ك ـهــذا؟ صـحـيــح أن ه ــذه األنـظـمــة تضيق
ذرعًا بالنقد ،وال تقبل حرية التعبير ،وإال
ملــا ُوص ـفــت بالسلطوية ،لـكــن ه ــذا أيضا
ال يـبــدو سببًا كافيًا كــي تمأل سجونها
باملعتقلني واملعتقالت ،ولفترات طويلة
على غرار ما يحدث مع عشرات آالف من
املعتقلني في العالم العربي.
أحد األسباب التي تبدو منطقية لتفسير
ه ــذا األم ــر اس ـت ـخــدام ه ــذه األنـظـمــة ملف
املعتقلني السياسيني كبوليصة تأمني،
وورقـ ـ ــة تـ ـف ــاوض م ــع الـ ـغ ــرب ،خـصــوصــا
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .ول ـيــس م ـصــادفــة أنــه
ُ
قد تم إطــاق ســراح لجني ومحمود ،بعد
أن حدث تغيير كبير في البيت األبيض،
بعد أن خرج منه الرئيس األكثر سلطوية
واس ـت ـبــدادًا فــي تــاريــخ الــواليــات املتحدة
دونالد ترامب ،والذي كان ّ
يقدم دعمًا غير
مـشــروط ألنظمتنا السلطوية على مــدار
السنوات األربع املاضية .وقد ُيقرأ اإلفراج
ْ
املعتقلي بادرة ُحسن نية من
عن كل من
ال ـن ـظــامــن ،امل ـص ــري والـ ـسـ ـع ــودي ،تـجــاه
إدارة الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن ،أو «ع ــرب ــون
مـحـبــة» حـســب ال ـقــول الـشــائــع فــي مصر،
وذل ــك بـغـيــة تلطيف األج ـ ــواء مـعــه خــال
س ـن ــوات األرب ـ ــع امل ـق ـب ـلــة .ولـ ــذا ال يجب
ال ـ ُ
أن ن ـفــاجــأ إذا ت ــم اإلفـ ـ ــراج ع ــن م ــزي ــد من
املعتقلني واملعتقالت في كال البلدين في
الفترة املقبلة.
بكلمات أخ ــرى ،يتم اسـتـخــدام املعتقلني
السياسيني في بالدنا كما لو كانوا رهائن
ي ـت ــم الـ ـتـ ـف ــاوض ع ـل ـي ـهــم م ــع ال ـح ـكــومــات
الغربية ،كما لو كنا في ســوق للنخاسة
السياسية .أي أننا ،نحن املواطنني العرب،
ليس لنا أية قيمة حقيقية لدى حكامنا،
وإنـمــا نحن مـجـ ّـرد أوراق لعب أو بيادق
ع ـلــى ط ــاول ــة ال ـت ـف ــاوض م ــع ال ـح ـكــومــات
الغربية ،يستخدمونها وقتما يشاؤون،
س ــواء باالعتقال أو اإلف ــراج .وهـنــا يبدو
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام األنـ ـظـ ـم ــة ال ـس ـل ـط ــوي ــة ورقـ ــة
املعتقلني ورقة تفاوضية أشبه باستخدام
مـجــرمــي ال ـحــرب املــدنـيــن دروع ــا بشرية
فــي حــروبـهــم وصــراعــاتـهــم ،فـهــؤالء ليس

ليست مصادفة أنه
تم إطالق سراح لُجين
الهذلول ومحمود
حسين ،بعد حدوث
تغيير كبير في البيت
األبيض

لــديـهــم مــانــع مــن التضحية بمواطنيهم
من أجل الحفاظ على مواقعهم وبقائهم
في السلطة .وقد رأينا معتقلني مصريني
وسعوديني يحملون الجنسية األميركية،
تـ ــم اإلفـ ـ ـ ـ ــراج عـ ـنـ ـه ــم ،لـ ـي ــس ب ــاع ـت ـب ــاره ــم
مواطنني عربا باألساس ،وإنما لكونهم
مواطنني أميركيني.
ولعل من املفارقة أن خطاب هذه األنظمة
م ـلــيء ب ـش ـعــارات الــوطـنـيــة الــزاع ـقــة التي
تصل إلــى حــد الشوفينية املـتـطـ ّـرفــة ،في
ح ــن أن ـهــا األك ـث ــر انـتـهــاكــا وتـفــريـطــا في
ه ــذه املـشــاعــر الــوطـنـيــة مــن خ ــال رهنها
ّ
للحكومات الغربية .ولعل هــذا هو أحط
أن ـ ــواع االس ـت ـب ــداد الـ ــذي ش ـهــدتــه بــادنــا
عـلــى م ــدار ال ـقــرن امل ــاض ــي ،والـ ــذي وصــل
إل ــى مــرحـلــة املـتــاجــرة بـحـقــوق املــواطـنــن
وح ــري ــات ـه ــم ،والـ ـ ــذي ي ـب ــدو ك ـمــن يـتــاجــر
وعــرضــه مــن أجــل حفنة مــن املــال،
بشرفه ِ
وذل ـ ــك وفـ ــق ط ــري ــق «االعـ ـتـ ـق ــال /اإلف ـ ــراج
مـقــابــل ال ــدع ــم /ال ــدف ــع» .وب ـقــدر مــا تبدو
السياسية ،وإن شئت قل
هــذه املقايضة ً
ّ
الصفقة ،مخجلة ومــذلــة ،بقدر مــا تبدو،
لــأســف ،حــاضــرة وفــاع ـلــة فــي حـســابــات
األنظمة العربية ،فــي رســم عالقاتها مع
الحكومات الغربية.
(كاتب مصري)
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ي ـع ـت ـبــر رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة ش ـخ ـصـ ّـيــة
مـ ـ ـح ـ ــوري ـ ــة ،حـ ـ ــاضـ ـ ــرة بـ ـشـ ـك ــل الفـ ـ ـ ــت فــي
امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي ال ـتــون ـســي امل ـعــاصــر.
وتـكـتـســب أهـ ّـم ـي ـت ـهــا م ــن أن ـه ــا شخصية
ق ـي ــادي ــة ،ت ـشــرف ع ـلــى مـ ّ
ـؤس ـســة سـيــاديــة
ّ
وازنــة ،وتتولى تمثيل البالد في الداخل
ّ
ّ
والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وت ـض ـط ـلــع ب ـم ـه ــام تـن ـفـيــذيــة
معتبرة ،وعليها ّ
املعول في ضمان الوحدة
الــوط ـن ـيــة ،واحـ ـت ــرام ال ــدس ـت ــور ،وتحقيق
االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار ،وت ـن ـش ـي ــط ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
االقتصادية .والناظر في التاريخ الراهن
ّ
ّ
ّ
شخصية الرئيس ظلت،
يتبي أن
لتونس
ّ
في الغالب ،شخصية تراوح بني التمكني
لـسـطــوة الــرئ ـيــس م ــع تـمــديــد ن ـف ــوذه إلــى
ّ
مجاالت شتى ومحاوالت التأصيل لحكم
بصالحيات
تشاركي ،يلتزم فيه الرئيس
ٍ
م ـ ـخ ـ ـصـ ــوصـ ــة ،وي ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــاون ضـ ـمـ ـن ــه م ــع
امل ـ ّ
ـؤس ـس ــات ال ـس ـيــاديــة األخ ـ ــرى لتسيير
ّ
ش ــؤون ال ـبــاد .ويمكن تاريخيا التمييز
بــن مرحلتني فــي سـيــرورة الــرئــاســة بعد
االسـ ـتـ ـق ــال :م ــرح ـل ــة ال ــرئ ـي ــس األح ـ ـ ــادي،
الـشـمــولــي قـبــل الـ ـث ــورة .وب ـعــدهــا مرحلة
ّ
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ــل ــف ،مـ ـح ــدود ال ـصــاح ـيــات
ّ
واملدة بموجب الدستور الجديد.
ع ــان ــى م ـع ـظ ــم ال ـت ــون ـس ـي ــن ع ـ ـقـ ــودا قـبــل
الثورة ويــات الحكم الرئاسي /األحــادي
ّ
ال ـ ــذي ي ـس ـتــأثــر ب ـمــوج ـبــه ال ــرئ ـي ــس ب ـجــل
ّ
ال ـ ـ ـصـ ـ ــاح ـ ـ ـيـ ـ ــات ،وي ـ ـس ـ ـتـ ــولـ ــي ع ـ ـلـ ــى كـ ــل
ال ـسـل ـطــات ،وي ـمــأ وح ـ ُ
ـزب ــه امل ـجــال ال ـعــام،
ويـ ـ ـ ـ ّ
ـزور االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وي ـح ـت ـكــر وســائــل
وي ـق ـص ــي خ ـصــومــه بـشـكــل ف ــجّ،
اإلع ـ ـ ــامُ ،
وي ـنـ ّـصــب نـفـســه نــاطـقــا بــاســم الــدس ـتــور،
ووصـ ّـيــا على العقول وعلى الجمهورية،
وعلى الحجر والبشر .كــان ذلــك مشهودا
خ ــال ح ـكــم الـحـبـيــب بــورق ـي ـبــة ث ــم خلفه
ّ
زيــن العابدين بــن علي .استغل بورقيبة
مـ ـسـ ـتـ ـج ـ ّـدات ال ـ ـظـ ــرف الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وف ــي
ّ
مـقـ ّـدمـتـهــا تــرهــل حـكــم ال ـبــايــات ،وتــراجــع
االس ـت ـع ـم ــار ،وان ـت ـش ــار ح ــرك ــات ال ـت ـحـ ّـرر
الوطني ،وصعود ظاهرة الزعيم القومي،
ّ
ليدشن انقالبا أبيض سلسا على الباي،
وذلـ ـ ــك ب ــدع ــم داخـ ـل ــي وخ ـ ــارج ـ ــي .وظ ـهــر
ّ
للناس في صورة «املجاهد األكبر» الذي
ّ
دحر املحتل الفرنسي ،وجاء باالستقالل.
ّ
عمليا بالبالد
وانتقل الرئيس بورقيبة
مــن حقبة الحكم امللكي إلــى زمــن النظام
الـجـمـهــوري ،وص ـ ّـوب جـهــده نحو تعميم
التعليم وعـصــرنـتــه ،ودع ــم حـقــوق امل ــرأة،
وت ــوفـ ـي ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـصـ ـحـ ـي ــةّ .
ورسـ ـ ــخ
دعائم حكم رئاسي مطلقّ ،
فطوع القضاء
ألهــوائــه ،ول ـ ّ
ـزج معارضيه فــي املعتقالت،
وعـ ـ ّـدل الــدس ـتــور لـيـضـمــن لـنـفـســه الحكم
ّ
مـ ـ ـ ــدى الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاة ،ووظ ـ ـ ـ ـ ــف امل ــؤس ـ ّـسـ ـت ــن،
األمـ ـنـ ـي ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،فـ ــي جـ ــانـ ـ ٍـب م ــا،
لـقـمــع االحـتـجــاجــات الشعبية املـعــارضــة
لسياساته.
وكانت لبورقيبة اليد الطولى في تعيني
ْ
مــن يــريــد وع ــزل مــن يــريــد مــن املـســؤولــن
ّ
صـلــب هـيــاكــل ال ــدول ــة ،وك ــان يـتـحــكــم في
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة وأع ـ ـضـ ــائ ـ ـهـ ــا ،وك ـ ــان
مـجـلــس الـ ـن ـ ّـواب ع ــام ــرا ب ــامل ــوال ــن ل ــه من
ال ـح ــزب االش ـت ــراك ــي ال ــدس ـت ــوري الـحــاكــم.
وأهـ ــدر م ــاال كـثـيــرا فــي تـشـيـيــد الـقـصــور،
واالح ـت ـف ــال ب ــأع ـي ــاد م ـي ــاده ال ـت ــي كــانــت
ّ
ت ــدوم شـهــرا ويــزيــد مــن كــل ع ــام ،واحتكر
ال ـظ ـهــور اإلع ــام ــي وال ي ـك ــاد يـخـلــو يــوم
مــن ع ـهــده مــن دون ب ـ ّـث مــا كــانــت ّ
تسمى
«تــوج ـي ـهــات ال ـسـ ّـيــد ال ــرئ ـي ــس» ،واخ ـت ــزل
ف ـخ ــام ـت ــه جـ ـه ــود ال ـت ــون ـس ـي ــن وكــدح ـهــم
في طــرد االحـتــال وبناء الــدولــة الحديثة

ف ــي ش ـخ ـصــه ّ ،ق ــائ ــا« :ت ــون ــس ه ــي أنـ ــا».
ويعرف عنه أنــه لم يكن يقبل منافسا له
على الكاريزما والزعامة من خصومه أو
ّ
مــن أنـصــاره ،حتى سـ ّـمــاه أحمد القديدي
«بورقيبة مفترس الرجال» ،فقد شاع إنه
ّ
وجــه بتصفية صالح بــن يــوســف ،عندما
ذاع صيت الــرجــل ،فــي الــداخــل وال ـخــارج،
واختلف معه على كيفية استقالل تونس
وطريقة حكمها .كما ّ
زج في السجن وزيره
وحليفه أحـمــد بــن صــالــح ،عندما فشلت
سياسة التعاضد الـتــي أم ــره بتنفيذها.
ودفع الوزير ّ
األول ّ
محمد مزالي إلى الفرار
مــن الـبــاد عندما عــا نجمه ونافسه في
شعبيته في الداخل التونسي .ومن ّ
ثمة،
سئم طيف من التونسيني سطوة فخامته،
وكرهوا النظام الرئاسي الذي ّأبد الزعيم
ّ
وغمط الناس جل حقوقهم.
ك ــان ــت الـ ـث ــورة ال ـش ـع ـب ـيــة ال ـت ــي اشـتـعـلــت
ن ـهــايــة ال ـع ــام  ،2010ف ــي جــانــب م ــا ،ضـ ّـد
ّ
ال ـن ـظــام الــرئــاســي الـبـغـيــض ،وج ــل ــى ذلــك
ش ـع ــار «ال ـش ـعــب ي ــري ــد إس ـق ــاط ال ـن ـظــام».
لــذلــك أنـتــج االنـتـقــال الــديـمـقــراطــي نظاما
ّ
ّ
ّ
س سـلـطــة الـشـعــب،
بــرملــانــيــا م ـع ــدال ،ي ـك ــر ّ
مــن خ ــال اخ ـت ـيــاره مـمــثـلـيــه فــي الـبــرملــان
ب ـطــري ـقــة دي ـم ـق ــراط ـي ــة ن ــزي ـه ــة ،ويـضـبــط
ّ
صالحيات رئيس الحكومة ،ويقلص من
ص ــاح ـي ــات رئ ـي ــس ال ـج ـم ـهــوريــة خشية
ّ
تغوله وت ـفـ ّـرده بمقاليد الحكم .وتعاقب
على البالد خالل عقد بعد الثورة خمسة
ّ
رؤس ــاء ،تــولــوا الحكم بطريقة دستورية،
ّ
س ـل ـم ـيــة ،س ـل ـســة (فـ ـ ــؤاد امل ـ ـبـ ــزع ،منصف
ّ
محمد
السبسي،
املــرزوقــي ،الباجي قايد
ّ
ال ـنــاصــر ،قـيــس س ـعـ ّـيــد) .لـكــنـهــم تباينوا
فـ ــي م ـس ـت ــوى الـ ـت ــزامـ ـه ــم ب ـصــاح ـيــات ـهــم
ّ
واحـ ـت ــرامـ ـه ــم الـ ــدس ـ ـتـ ــور .ت ـح ـ ّـم ــل املـ ـب ــزع
وال ـنــاصــر مـســؤولـيــة الــرئــاســة فــي وضــع
استثنائي ،وتفاديا للفراغ في أعلى هرم
ّ
فاألول حكم بعد هروب بن علي،
السلطة.
وال ـثــانــي حـكــم بـعــد وف ــاة الـسـبـســي ،وكــل
منهما احـتــرم ح ــدوده وضمن السيرورة
ال ـع ــادي ــة ل ــدوال ـي ــب ال ــدول ــة .فـيـمــا ُيـعـتـبــر
م ـن ـصــف امل ـ ــرزوق ـ ــي مـ ــن أع ـ ــام ال ـت ـجــربــة
الديمقراطية في تونس ،ففي عهده ّ
تمت
ص ـي ــاغ ــة ال ــدسـ ـت ــور الـ ـج ــدي ــد ،وازده ـ ـ ــرت
ال ـح ـ ّـري ــات بـشـكــل غـيــر م ـس ـبــوق ،وأحـســن
تمثيل البالد في الخارج ،خصوصا لدى
االتحاد األوروبــي ،ومـ ّـد جسور التواصل
مـ ــع دول إف ــريـ ـقـ ـي ــة ،وم ـ ــع ب ـ ـلـ ــدان داع ـم ــة
ّ
ل ـتــونــس (ت ــرك ـي ــا ،ق ـط ــر ،امل ـ ـغـ ــرب) ،وعـ ــزز
حيادية املؤسسة العسكرية وجاهزيتها،
ـاون مـعـتـبــر م ــع ال ـبــرملــان
وك ـ ــان ع ـلــى تـ ـع ـ ٍ
وال ـح ـكــومــة وم ـن ـظ ـمــات املـجـتـمــع املــدنــي.
ومــع السبسي بــدأت بشكل واضــح بــوادر
ال ـص ــراع عـلــى ال ـصــاح ـيــات ب ــن رئيسي
ّ
الجمهورية والحكومة ،فقد أراد التحكم
فــي الـهـيـكــل الـحـكــومــي ،وك ــان لــه ذل ــك في
ّ
حكومة الحبيب الصيد .لكن خلفه يوسف
الشاهد لم يكن طـ ْـوع السبسي ،واختلفا
في مسائل ولــم ُيفلح رئيس الجمهورية
في إطاحته نظرا إلى وجود حزام حزبي
م ــن ح ــول ــه .وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـخ ــاف ــات،
ّ
تحلى السبسي ب ــروح املـســؤولـيــة ،ومـ ّـرر
تحويرا (تعديال) وزاري ــا أجــراه الشاهد،
ع ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى بـعــض
الـ ــوجـ ــوه ،وف ـع ــل ذلـ ــك ض ـمــانــا ل ـس ـيــرورة
ال ــدول ــة ،ولـكــي ال يـكــون مـصــدر تــأزيــم بل
رئيسا توافقيا ،جامعا إلى ّ
حد ما.
ّأم ــا قـيــس س ـعـ ّـيــد ،ف ـم ـعــروف بفصاحته،
ونظافة يــده ،ودرايته الواسعة بالقانون
الدستوري ،واصطفافه نظريا إلى جانب
ال ـش ـب ــاب والـ ـفـ ـق ــراء ومـ ـن ــادات ــه بـمـكــافـحــة
الفساد ،ومناهضة التطبيع مع إسرائيل،

يقدم قيس
لم
ّ
مبادرة
أي
سعيد ّ
ٍ
تشريعية لتغيير ما
ٍ
يريد تغييره ،ويبدو
أنّه يريد أن يعمل
المؤسسات
خارج
ّ
أو فوقها

وال ُي ـخ ـفــي ازدراءه األحـ ـ ــزاب وال ـب ــرمل ــان،
ورغ ـب ـت ــه ف ــي ت ـغ ـي ـيــر ال ـن ـظ ــام ال ـس ـيــاسـ ّـي
وت ــوسـ ـي ــع ص ــاحـ ـي ــات الـ ــرئ ـ ـيـ ــس .ل ـكــنــه
ّ
عمليا يـبــدو بــا بــرنــامــج واض ـ ّـح املعالم،
وس ـي ــاس ــات ــه االت ـص ــال ـي ــة م ـت ـع ــث ــرة ،ول ــم
ي ـق ـ ّـدم ّ
أي مـ ـب ــادر ٍة تـشــر ّيـعـيــةٍ لـتـغـيـيــر ما
يعمل
يــريــد
تغييره .ويـبــدو أن ــه يــريــد أن ّ
ّ
املؤسسات أو فوقها ،ومعه توقفت
خارج
الدبلوماسية االقـتـصــاديــة أو تـكــاد ،ولم
ي ـكــن ل ـتــونــس ح ـضــور وازن ف ــي املـحــافــل
الدولية .وكثيرا ما ّ
تحدث داخل املؤسسة
العسكرية واألمنية أو خارجها عن «غرف
مـظـلـمــة ،وع ــن م ـن ـ ّ
ـدس ــن ،وع ــن م ــؤام ــرات
ّ
ُ
تحاك لتونس ،وعن أطــراف تريد التسلل
إل ــى امل ــؤس ـس ــات ال ـس ـيــاديــة لـضــربـهــا من
الــداخــل وبـ ّـث الفتنة» ،مــن دون أن ّ
يسمي
األش ـخ ــاص واألشـ ـي ــاء بــأس ـمــائ ـهــا ،فـكــان
ُ
خـطــابــه هــام ـيــاُ ،م ـل ـغــزا ،غـيــر جــامــع ،وال
يبعث الطمأنينة في النفوس.
ّ
وف ــي ع ـهــده ،اش ـتـ ّـد ال ـتــوتــر بــن مـكـ ّـونــات
هـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـح ـ ـكـ ــم (ال ـ ـ ــرئ ـ ـ ــاس ـ ـ ــة ،الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان،
الحكومة) ،والنزاع على الدستور والنفوذ
وال ـصــاح ـيــات .وام ـت ـنــاع سـعـيــد ،أخ ـيــرا،
عن قبول أداء ال ــوزراء الجدد اليمني بعد
الـتـعــديــل الـ ـ ــوزاري دل ـيــل عـلــى ذل ــك ،وهــو
ّ
ّ
تـ ّ
ـوجــه ُيـعــطــل س ـي ــرورة ال ــدول ــة ،ويـقــلــص
من شعبية الرئيس .والحكم بفساد وزير
مــن اخـتـصــاص الـقـضــاء ،وتعيني أعضاء
الحكومة من اختصاص رئيس الحكومة،
ورفــض قبول أداء اليمني «خــرق جسيم»
لتكليف ّ
مقيد بموجب الدستور بحسب
ٍ
قــانــون ـيــن .والـ ـق ــول إن ال ــرئ ـي ــس يحتكر
تــأويــل الــدس ـتــور خـطــأ شــائــع ،فالرئيس
مطالب بــاحـتــرام الــدسـتــور والـسـهــر على
ت ـن ـف ـي ــذه ،ال اح ـت ـك ــار ت ــأويـ ـل ــه .وال يـمـكــن
لـ ـل ــرئـ ـي ــس أن ي ـ ـكـ ــون قـ ــاض ـ ـيـ ــا ،ورئـ ـي ــس
حـكــومــة ،ونــاطـقــا بــاســم الــدس ـتــور فــي آن
ّ
ف ــي ظـ ــل ن ـظ ــام دي ـم ـق ــراط ــي .وفـ ــي غ ـيــاب
ُ
املـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة ،ي ـف ـتــرض مــراجـعــة
الهيئة العليا ملراقبة دستورية القوانني
ّ
أو املـحـكـمــة اإلداري ـ ــة أو الـبـحــث ع ــن حــل
سياسي لــأزمــة ،بوساطة بعض حكماء
املجتمع املدني أو اتحاد الشغل.
ختاما ،قطعت الثورة التونسية مع نظام
الحكم الرئاسي ،ومــن أراد تغيير النظام
ال ـس ـي ــاس ــي ال ـ ــراه ـ ــن ف ـل ـي ـف ـعــل فـ ــي إطـ ــار
مــؤسـســي /دس ـت ــوري .وأح ــرى ّبالجميع
تأسيس املحكمة الدستورية لفض النزاع
عـلــى الــدس ـتــور وال ـن ـفــوذ وال ـصــاح ـيــات،
ّ
والتوجه إلى بلورة استراتيجية جامعة/
نــاج ـعــة لـتـحـقـيــق االن ـت ـق ــال االق ـت ـص ــادي
املنشود.
(كاتب تونسي)

مع اإلعالن عن موعد االنتخابات الفلسطينية ،التشريعية والرئاسية ،عادت األجواء
التي سادت خالل االنتخابات األخيرة التي شهدتها األراضي الفلسطينية ،وتحديدًا
الخاصة بالرئاسة التي أجريت في عام  .2005خالل تلك الفترة شهدت حركة «فتح»
انقسامًا حادًا بني مكوناتها القيادية ،وخصوصًا مع تسريب القيادي الفتحاوي
األسير ،مــروان البرغوثي ،نيته الترشح للرئاسة ،وهو ما أثار موجة عاصفة ضد
البرغوثي من قبل قياديني أساسيني في الحركة ،بعدما تم االتفاق على أن يكون
محمود عباس (أبــو مــازن) املرشح الوحيد للحركة .نتذكر في تلك املرحلة كيف
تناوب مسؤولون في حركة «فتح» ،ومن بينهم للمفارقة فاروق القدومي الذي يعد
من املعارضني التاريخيني ألبو مازن ومسار أوسلو ،ليحذروا البرغوثي من الترشح
والتشكيك بنواياه.
املشهد نفسه يتكرر اليوم ،لكن بدرجة أكثر جدية ،خصوصًا أن البرغوثي لم يسرب
نيته الترشح لالنتخابات الرئاسية الفلسطينية املقررة في  31يوليو/تموز من العام
الحالي فحسب ،بل أعلن ذلك صراحة ،وزاد عليه التلويح بطرح قائمة «ظل» فتحاوية
في االنتخابات التشريعية املقررة في  22مايو/أيار املقبل ،في حال لم تستجب قيادة
الحركة لشروطه التي حددها خالل لقائه مع عضو اللجنة املركزية لحركة «فتح»،
حسني الشيخ ،الــذي زاره في األســر ،وفي مقدمتها أن يشارك في وضع األسماء
في قائمة «فتح» التي ستترشح لالنتخابات التشريعية .وبحسب ما ذكرت بعض
وسائل اإلعالم اإلسرائيلية ،فقد كان لقاء الشيخ والبرغوثي عاصفًا ،ما يوحي بأن
الحركة ورئيسها لن يتجاوبا مع مطالب القيادي الفتحاوي األسير.
املشهد ،وإن كان مشابهًا ملا حدث في  2005من حيث الشكل ،إال أنه أشد خطورة
بفعل التغييرات التي شهدتها الساحة الفلسطينية عمومًا ،والفتحاوية خصوصًا،
خالل السنوات الخمس عشرة املاضية ،وفي مقدمها حالة االنقسام الفلسطيني
املستمر واالنـشـقــاقــات فــي حــركــة «فـتــح» الـتــي يـقــودهــا الـقـيــادي املـفـصــول محمد
دح ــان .وإذا كــانــت أج ــواء املـصــالـحــة طــاغـيــة حــالـيــا عـلــى صعيد م ـحــاوالت إنـهــاء
االنقسام ،فإن الوضع الداخلي في «فتح» ال يــزال معقدًا ،وسط محاوالت دحالن،
مدعومًا من النظامني اإلمــاراتــي واملـصــري ،قلب الطاولة على الرئيس الفلسطيني
محمود عباس .وهو بالتأكيد اليوم سيحاول استغالل حالة التوتر القائمة حاليًا
بني عباس والبرغوثي ،وانعكاساتها املرتقبة داخل «فتح» ،في ظل نيته أيضًا طرح
قوائم انتخابية منافسة لـ«فتح» ،خصوصًا في قطاع غزة ،األمر الذي سيزيد من
حدة التفكك في حركة «فتح».
تدرك الرئاسة الفلسطينية أن مضي البرغوثي في مسعاه سيكون له أثر كبير على
حركة «فتح» ،خصوصًا ملا يتمتع به األخير من شعبية قد تخوله الفوز بالرئاسة في
حال ترشح جديًا ،إضافة إلى قدرته على إيصال كتلة نيابية إذا طرح فعليًا «قائمة
الظل» التي يجري الحديث عنها .لذا من املتوقع أن تبدأ قيادة «فتح» حملة مضادة
ُ
مشابهة لتلك التي شنت في عام  .2005ولكن في ظل جدية الوضع الحالي ،فإن
الحملة قد تحمل أسلحة جديدة ،وليست مجرد ظهور على الفضائيات ،وخصوصًا
مــع تطور وســائــل الـتــواصــل االجتماعي بــن  2005و .2021ستهدف الحملة إلى
محاولة شيطنة البرغوثي ،وتسريب تسجيالت أو محاضر لقاءات أو ما إلى ذلك
مــن معطيات تخدم هــذه الغاية ،وال سيما أن هناك حديثًا عــن أن البرغوثي غير
محبوب داخل الحركة األسيرة ،بفعل بعض املمارسات التي تحدث داخل السجون
اإلسرائيلية.
بغض النظر عما ستنتجه هذه الحملة ،وما ستسفر عنه االنتخابات الفلسطينية
والـصــراع على الرئاسة ومقاعد املجلس التشريعي ،فإنها ستترك حركة «فتح»
غارقة في مزيد من التشرذم والتفكك ،وهي التي تحولت من حركة تحرر وطني إلى
حزب سلطة ،وهو ما تظهره هذه الصراعات.

هل يقلق بايدن إسرائيل؟
فاطمة ياسين

كان جو بايدن نائبا للرئيس باراك أوباما ،عندما تم التوقيع في عام  2015على
االتفاقية مع إيــران بشأن برنامجها النووي .ويعلل كثيرون ّ
تمدد إيــران السريع
في املنطقة في عهد أوباما بأنه كان نتيجة سياسية لتلك االتفاقية ،فإيران تعتمد
عـلــى إن ـتــاج قنبلتها ال ـنــوويــة ،لـتـفــرض عـلــى محيطها تنفيذ مــا تــرغــب فـيــه ،لكن
االتفاقية حققت لها ما تريد من دون أن تلجأ إلــى األالعيب العلمية والسياسية
إلنجاز القنبلة .يجلس بايدن نفسه اآلن في املكتب البيضاوي ،وقد أزيح كابوس
تــرامــب الــذي ألغى مــن السياسة األميركية كــل مــا يمت ألوبــامــا بصلة .ويـبــدو أن
ّ
الوقت واملسرح متاحان لبايدن لترتيب الفوضى التي خلفها ترامب ،وعلى الجميع
أن يعيد التفكير في وضعه السياسي ،خصوصا إسرائيل التي حققت مكاسب
أحالم لذيذ ٍة تحولت على يد ترامب إلى حقائق ،بدءا من
كانت تأتيها على شكل
ٍ
االعتراف بالقدس عاصمة لها ،وبالجوالن جزءا جغرافيا منها ،والتضييق املالي
الفلسطينية ،ووصــوال إلى قطار التطبيع
التحرير
منظمة
الذي أجــراه ترامب على
ً
ً
ً
الذي أعطى إسرائيل مساحة جغرافية شاسعة تمارس فيها اقتصادا وسياسة
بعائد مضمون ..كان بايدن ،السياسي الديمقراطي التقليدي ،شاهدا على سياسة
أوباما السابقة ،والتي لم تعتبرها إسرائيل في صالحها ،وقد يجعل وجــود هذا
خطوات جديد ٍة تستطيع بها مجابهة
الرئيس في البيت األبيض إسرائيل تفكر في
ٍ
ما يمكن أن يبدر عن بايدن..
في التقاليد الرئاسية األميركية ،عند تغير الحزب الــذي يفوز بالرئاسة ،تجري
مراجعة عامة لكل مــا قــام بــه الرئيس الـســابــق .واملــراجـعــة تعني إع ــادة ق ــراءة كل
القرارات والسياسات املتبعة ،من دون أن تعني بالضرورة تغيير هذه كلها .وهذا
ينطبق على ما كــان متبعا نحو إسرائيل ،وقــد صـ ّـرح وزيــر الخارجية األميركي
الجديد ،أنتوني بلينكن ،بأنه يعرف أهمية الجوالن إلسرائيل ،ولكنه ال يؤيد اعتراف
ترامب بها جزءًا من إسرائيل .تظهر القراءة األولى ،والثانية كذلك ،للتصريح تمايزا
ٌ
تمايز أدبي فقط ،فعدم موافقة بلينكن على
أميركيا حاليا عن زمن ترامب ،ولكنه
ما قام به ترامب لن يغير من واقع األمر كثيرًا ،وقد ربط بلينكن أهمية هذه املنطقة
بالنسبة إلــى إســرائـيــل بــوجــود مليشيا إيــرانـيــة ،مــا يعني أنــه لــن يمانع مــن دوام
السيطرة اإلسرائيلية عليها ،لتحاشي أي طغيان عسكري إيراني قادم من سورية،
محتمل .وقد خرج رئيس حكومة االحتالل ،نتنياهو ،في اليوم التالي ،ليؤكد أن
الجوالن سيبقى تحت السيادة اإلسرائيلية باتفاق أو من دونــه ،وهــذا هو املوقف
اإلسرائيلي الدائم الذي كـ ّـرره كل رؤســاء وزراء إسرائيل منذ مقتل إسحق رابني
في .1995
على الرغم من أن الصحافة اإلسرائيلية ّ
تردد «بقلق» تأخر االتصال الهاتفي األول
بني بايدن ونتنياهو ،ولكن هذا القلق الظاهري ال يدعو إلى قلق سياسي عام ،فإدارة
الرئيس الجديد لن تراجع خطوة ترامب السياسية ،نقل السفارة إلى القدس ،بعد أن
صارت خطوة نهائية .ولن يكون لديها إال خيار متابعة ما بدأت به اإلدارة السابقة
من تعبيد طريق التطبيع السريع ،وقــد تساعد هــذه اإلدارة في تدشني مزيد من
اتفاقيات التطبيع ،بما يوفره هذا النوع من اإلنجازات من دعاية سياسية مجانية.
ولكن املعضلة هي االتفاق النووي ،وهو امللف املهم إليران ولدول الخليج وإلسرائيل
بدرجة أكبر ،فاالتفاق الذي ألغاه ترامب قد يكون من الصعب العودة إليه بصيغته
السابقة ،وقد شهدنا تراشقا أميركيا إيرانيا بشأنه ،والتمهيد التفاق جديد لن يبدأ
حاال .وهنا ستظهر قوة العالقات اإلسرائيلية األميركية ،فشكل االتفاق الجديد أو
مستوى التعديل الذي يمكن أن يدخل على القديم ،سيوضح مدى حميمية العالقة
بــن الــدولـتــن ،ولكن اتفاقا جــديــدا أو تعديال محتمال قــد ال تحتمله واليــة واحــدة
لبايدن ،وهو بحاج ٍة إلى فترة ثانية ،ليعبر مثل هذا االتفاق حقول األلغام املحيطة
به .ووفــق هذه املعطيات ،قد يكون انتظار نتنياهو اتصال بايدن األول به مجرد
ّ
املتحرقة لخبر مثير.
تفصيل بروتوكولي ال يهم إال الصحافة
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لجين وحسابات اإلدارة األميركية
شجاعة َ
لميس أندوني

نفرح لحرية لجني الهذلول ونوف عبد العزيز،
ّ
ونتمنى أل يبقى سجني رأي أو سياسي واحد
فــي العالم العربي .لكن ظــروف إطــاق َســراح
ُ
الناشطتني السعوديتني في بلدهما تذكرنا
بأنه لوال تدخل إدارة الرئيس األميركي ،جو
بايدن ،لبقيتا معتقلتني .وبالتالي ،ال بد من
ض ـغــط أم ـيــركــي «ح ـق ـي ـقــي» ع ـلــى الـحـكــومــات
العربية ،لتعترف بحقوقنا ،نحن الشعوب،
في الكالم والتعبير والعمل السياسي ،وهو
مــا ال ت ـبــادر إلـيــه ال ــوالي ــات املـتـحــدة إال ملــامــا،
وفــي خدمة السياسة األميركيةُ .
ويـشــار هنا
إلــى هــذا األم ــر مــن دون االسـتـهــانــة بشجاعة
لـجــن أو ن ــوف ،أو ب ـعــدالــة ال ـن ـضــال مــن أجــل
حقوق املواطنة واملساواة.
ّ
الطرف اآلخر للمعادلة أن كبح الحريات وملء
ال ـس ـجــون ب ـ ــأرواح يـتـحـكــم فـيـهــا ال ـح ـكــام ،في
الــدول العربية ،يعود ،أحيانًا ،إلــى املعارضة
ال ـش ـع ـب ـيــة ل ـت ـبـع ـيــة ال ـح ـك ــوم ــات ،وت ـن ـف ـيــذهــا
س ـي ــاس ــات أم ـيــرك ـيــة تـتـطـلــب تـكـمـيــم األف ـ ــواه
وتـعــذيــب األج ـســاد .فــدفــاع الــواليــات املتحدة
عن معتقل ٌ
لحسابات سياسيةٍ ال
أمر يخضع
ٍ
دخل لها بالدفاع عن حقوق اإلنسان ،فسواء
كانت الدولة املعنية مؤيدة ألميركا أو مناوئة
لها ،وسواء اعتبرت واشنطن النظام حليفًا أو
عــدوًا ،فالسياسة تحكم موقفها .وفــي معظم
األحـيــان ،تستعمل انتهاكات حقوق اإلنسان
ورقـ ـ ــة ضـ ـغ ــط إلض ـ ـعـ ــاف نـ ـظ ــام أو اب ـ ـتـ ــزازه

ـات ال عــاقــة لـهــا بــالـحـقــوق أو
لتبني س ـيــاسـ ٍ
ال ـعــدالــة ،بــل خــدمــة ألهـ ــداف واشـنـطــن اآلنـيــة
أو االس ـتــرات ـي ـج ـيــة .ال يـمـكـنـنــا ت ـبــريــر بطش
األن ـظ ـم ــة ب ـمــوقــف أم ـي ــرك ــا أو تــدخ ـل ـهــا ،لكن
تاريخ االنقالبات العسكرية ،وغير العسكرية،
ـات دم ــوي ــةٍ في
ح ــاف ــل بـتـصـنـيــع دي ـك ـت ــات ــوري ـ ٍ
أرجـ ـ ــاء املـ ـعـ ـم ــورة ،وإن ك ـ ــان لــأم ـيــرك ـي ـتــن،
الــوس ـطــى وال ـج ـنــوب ـيــة ،الـنـصـيــب األك ـب ــر من
سلسلة االنقالبات املوجهة واملنفذة من وكالة
املـخــابــرات األميركية .وقــد اعـتــذرت الــواليــات
املـتـحــدة ،بعد مــرور عـقــود ،عــن أدوار لها في
بعض االنقالبات ،ولم تعتذر عن كلها ،ودائمًا
وفقًا للتغيير في املصالح األميركية ،ولكنها
لم تقدم تعويضًا ٍّ
ألي من ضحاياها.
وفي العالم العربي وغيره ،دول حليفة ألميركا
وأخـ ــرى مـعــاديــة لـهــا ،تـبــدع فــي االنـتـهــاكــات
وفنون االعتقال والتعذيب واإلخفاء القصير
أو الطويل سنوات أو إلى األبد ،يعود املعارض
جثة مشوهة أو ال يعود .وذلك تحت شعارات
م ـخ ـت ـل ـفــة وم ـت ـن ــاق ـض ــة ،مـ ــن ق ـب ـي ــل م ـق ــاوم ــة
ً
أمـيــركــا وإســرائـيــل مـثــا .قــد يختلف املوقف
السياسي بني دولــة وأخــرى ،وهــذا مهم ،لكن
األهم أنهما قد تتساويان في احتقار النفس
اإلن ـس ــان ـي ــة أو ت ـت ـنــاف ـســان ف ـي ــه .ف ــي حــالـتــي
الـنــاشـطــة لـجــن الـهــذلــول الـتــي أمـضــت نحو
خـمــس س ـنــوات فــي الـسـجــن ،وذك ــرت تقارير
أن ـه ــا ت ـعــرضــت ف ــي األثـ ـن ــاء ل ـت ـعــذيــب ،ب ــدأت
تـتـحـ ّـدث عــن تفاصيله األلـيـمــة بنفسها وقد
أصبحت طليقة ،واملـ ّ
ـدونــة نوف عبد العزيز،

التي يلقبها حراكيون سعوديون باملدافعة
عــن املظلومني ،سيكون لها مــا تــرويــه ،وفقًا
لوضعها ،فــي حالتيهما ،كما بـشــأن معظم
زمــائ ـه ـمــا وزم ـيــات ـه ـمــا ف ــي االع ـت ـق ــال ،كــان
املوقف األميركي إمــا صمتًا أو تــواطـؤًا ،كما
في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ،األمر
الــذي انتهى بتدخل أدى إلى اإلفــراج عنهما،
وقد يؤدي إلى إطالق معتقلني آخرين ،وذلك
اتـســاقــا مــع ق ــرار اإلدارة األمـ ًيــركـيــة الجديدة
إرسـ ـ ــاء ق ــواع ــد أك ـث ــر ص ــرام ــة م ــع م ــن كــانــوا
أصدقاء ترامب وحلفاءه ّ
املقربني في املنطقة،
أي إن ظــروف استمرار اعتقال لجني ونــوف،
ثــم إط ــاق ســراحـهـمــا ،خضعت لحساسيات
وصـ ــراعـ ــات س ـي ــاس ـي ــة ،ت ــرت ــب ع ـن ـهــا صمت
أمـيــركــي أو اع ـتــراض أمـيــركــي ،فالتوجه إلى
إدارة بايدن والحزب الديمقراطي يفرض على
حلفاء الواليات املتحدة الذين كانوا أقرب إلى
إدارة ترامب تحسني وضــع حقوق اإلنسان،
كجزء من رؤية بايدن لتحسني صورة أميركا
ال ـتــي اه ـت ــزت أمـ ــام حـلـفــائـهــا ،نـتـيـجــة تـهــور
ّ
املتشدد لترامب وفجاجته،
التوجه اليميني
لكنها أيضًا تخدم أوجه كبح جماح هؤالء في
تعاملهم مع الحلفاء التقليديني من األنظمة
ال ـعــرب ـيــة ف ــي امل ـن ـط ـقــة .ل ـيــس لـلـجــن ون ــوف
عالقة بهذه األجندات .طالبت لجني بحقوق
مدنية ،وبوقف منع النساء في السعودية من
قيادة السيارة .صحيح أن صاحب القرار في
اململكة أطـلــق «انـفـتــاحــا» غير مـسـبــوق ،كما
من تمثيالته االعتراف بقانونية قيادة املرأة،

حكاية الناشطات
السعوديات ملهمة
لكل من يطمح إلى
التغيير في الحقوق
المدنية والقانون في
العالم العربي

ولـكــن التغيير يـبــدو أن ــه يـجــب أن يــأتــي من
فوق ،تأكيدًا لسلطة الدولة ،فبدا أن «جريمة»
لـجــن هــي ت ـحـ ّـدي أص ـحــاب الـسـلـطــة ،فليس
مسموحًا أن يكون التغيير خاضعًا ملطالب
حـقــوقـيــة أو مــدن ـيــة ،فـفــي ه ــذا خ ــرق لعالقة
اإلذعــان املفروضة على املواطن في أكثر من
َ
دولة عربية .عدا أن الناشطات تحدين الدور
الـتـقـلـيــدي ال ــذي تـفــرضــه بـعــض الـحـكــومــات
ع ـلــى امل ـ ـ ــرأة ،وك ـ ــأن ف ــي أن ـه ــن ن ـس ــاء ت ـحـ ّـديــا
لرجولة املسؤولني ،وهي حالة تعرضت لها
نــاش ـطــات عــرب ـيــات ك ـث ـيــرات ،ف ـح ـقــوق امل ــرأة

م ـنــوطــة ،فــي بـعــض ال ـبــاد ال ـعــرب ـيــة ،ب ــإرادة
ال ـح ــاك ــم ورؤيـ ـت ــه «ال ــدي ـن ـي ــة» ال ـت ــي تخضع
ل ـقــرار س ـيــاســي ،ال يـعـكــس بــال ـضــرورة فـكـرًا
وهذا
تنويريًا ،أو باعتراف بالحقوق املدنيةَ ،
ّ
لب النضال من أجل إحقاق املواطنةُ ،يعاقب
عليه الرجال والنساء ،فيما يختلط ،أحيانًا،
غضب ذك ــوري مــن السلطات الحاكمة على
الجنس األضعف في رأي هؤالء في السلطة
خارج السلطة.
قضية حقوق اإلنسان محقة ،ولكن الواليات
املـتـحــدة ت ــرى أن فــي وسـعـهــا أن تستثمرها
في تعميق العالقات الخليجية اإلسرائيلية،
وهــذا غير أخالقي بشأن السعودية وغيرها.
وم ـع ـلــوم أن األمـ ــن اإلســرائ ـي ـلــي ،او الهيمنة
األم ـن ـي ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ع ـل ــى الـفـلـسـطـيـنـيــن
واملنطقة ،محرك رئيس للخطوات األميركية
ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــن تـ ـفـ ـع ــل شـ ـيـ ـئ ــا لـ ـحـ ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان
الفلسطيني تحت االحتالل.
ال يـ ـمـ ـك ــن إن ـ ـ ـكـ ـ ــار أن ح ـ ـكـ ــايـ ــة الـ ـن ــاشـ ـط ــات
السعوديات تبقى ملهمة لكل من يطمح إلى
الـتـغـيـيــر ف ــي ال ـح ـقــوق املــدن ـيــة وال ـق ــان ــون في
العالم العربي .والحديث عن البعد السياسي
للموقف األميركي فيها ال يلغي هذه الحقيقة،
وال ي ـق ـل ــل مـ ــن ت ـق ــدي ــر ش ـج ــاع ــة ال ـن ــاش ـط ــات
وتضحياتهن ،غير أنه من دون محاولة فهم
األبعاد السياسية قد نفقد وضوح الرؤية ،وال
نفرق بني سياسات استعمارية واستراتيجية
أميركية واملعركة من أجل الحقوق املدنية.
(كاتبة من األردن)
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إندونيسيا :نزوح اآلالف بسبب الفيضانات

أجبرت الفيضانات العارمة ،التي أعقبت أيامًا من األمـطــار الغزيرة في مقاطعة جــاوا الغربية
ّ
بإندونيسيا ،اآلالف على ترك منازلهم .وأفــادت السلطات بأن فيضان نهري سيتاروم وسيبيت
أغرق أكثر من  4500منزل في منطقة كاراوانغ ،ثاني أكبر منتج لألرز في مقاطعة جاوا الغربية
بعد أندرامايو .كذلك ،تضررت مئات الهكتارات من حقول األرز بسبب الفيضانات ،وفقًا ملا ذكرته
وكالة كاراوانغ اإلقليمية ملواجهة الكوارث .وتعتبر إندونيسيا من البلدان األكثر تعرضًا للكوارث
(قنا)
الطبيعية من زالزل وموجات تسونامي ،وغيرها.

لقي  19شخصًا على األقل مصرعهم وأصيب عشرات بجروح في انفجار في مصنع للمفرقعات
واألسهم النارية في الهند ،كما أعلنت السلطات أمس .ووقع االنفجار بعد ظهر أول من أمس في
ّ
ويعد أسوأ كارثة من نوعها تشهدها الوالية الواقعة جنوبًا.
فيرودوناغار في والية تاميل نادو،
ّ
وقال املسؤول املحلي آر كانان إن حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع ،مضيفًا« :حتى اآلن ،يتلقى 34
جريحًا العالج .البعض منهم حروقهم بالغة» .أضاف أن نحو  74شخصًا كانوا في املصنع وقت
(فرانس برس)
الحادث .وبحسب تقارير نشرتها وسائل إعالمية ،فاملصنع غير شرعي .

كارثة التوزيع غير العادل للقاحات
ّ
حــذر خـبــراء فــي مجال الصحة واألم ــراض مــن أن
تـطــويــر ل ـقــاحــات ج ــدي ــدة ض ــد ك ــورون ــا سيفشل
فــي إن ـهــاء الـجــائـحــة مــا لــم تحصل جميع الـبـلــدان
على جــرعــات بطريقة سريعة وعــادلــة .وفــي وقت
تفكر دول ع ــدة فــي اعـتـمــاد فـكــرة «ج ــواز السفر
الـلـقــاحــي» عند استئناف الـسـفــر ،قــال ه ــؤالء في
رسالة مفتوحة نشرتها مجلة «النسيت» الطبية إن

تخزين اللقاحات في البلدان األكثر ً
ثراء لن يؤدي
إال إلــى إطالة أمــد حــال الـطــوارئ الصحية العاملية.
وحذروا من أن «قومية اللقاح» قد تؤدي الى فشل
مبادرة كوفاكس التي تهدف إلى إيصال اللقاحات
إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل التي تواجه
ً
نقصًا هــائــا فــي الـجــرعــات .وقــال املـ ِـعـ ّـد الرئيسي
للرسالة أوليفييه ووترز من كلية لندن لالقتصاد

والعلوم السياسية إن «الحقيقة الصارخة هي أن
العالم يحتاج اآلن إلى جرعات أكبر من اللقاحات
املضادة لكورونا أكثر من أي لقاح آخر في التاريخ،
مــن أجــل تحصني عــدد كــاف مــن الـنــاس لتحقيق
مـنــاعــة عــامل ـيــة» .أضـ ــاف« :م ــا لــم ُت ـ ـ ّ
ـوزع الـلـقــاحــات
بشكل أكثر إنصافًا قد تمر سنوات قبل السيطرة
على كورونا على املستوى العاملي» .ورغم وجود

أكثر من عشرين لقاحًا ضد كورونا قيد التطوير
أو تمت املوافقة على استخدامها ،ما زالــت البلدان
منخفضة الدخل تواجه تحديات لوجستية هائلة
لشراء اللقاحات وإعطائها للسكان .ويشمل ذلك
ً
نقص األموال لشراء اللقاحات ،فضال عن ضعف
البنية التحتية لنقلها وتخزينها.

(فرانس برس)

المقاومة مذهبية والمهمة وطنية
راتب شعبو

ات ـســاع دائـ ــرة الــذيــن يـتـهـمــون ح ــزب ال ـلــه في
جريمة اغتيال الكاتب والناشط لقمان سليم
ت ـع ــادل إدان ـ ــة ،ب ـص ــرف ال ـن ـظــر ع ــن الـتـحـقـيــق
ونـتــائـجــه ،ألنــه يعكس مــدى انـحـطــاط تقييم
الـحــزب فــي النظر الـعــام .مــا وصــل إليه حزب
الـلــه ،ال سيما فــي أنـظــار لبنانيني وســوريــن
كـثـيــريــن ،ك ــان كــامـنــا فــي تـكــويــن ال ـحــزب ،كما
املوت في القنبلة.
عـلــى ض ــوء ال ـتــراجــع ال ـح ـ ّـاد ف ــي اع ـت ـبــار هــذا
الحزب ،بعد أن ّ
تحول إلى قوة قمع وترهيب
مــن خ ــارج ال ــدول ــة ،س ــواء فــي داخ ــل لـبـنــان أو
خــارجــه ،يّـبــرز ال ـســؤال :م ــاذا تصبح املقاومة
عندما تكف عن املقاومة؟ العادة أن املقاومة
التي ّ
تحرر بلدها من االحتالل تستولي على
الحكم في البلد ،مستثمرة رصيدها الوطني،
ّ
وتتحول إلى استبداد يعتاش في الواقع على
ه ــذا الــرص ـيــد ويـسـتـهـلـكــه ،وه ـك ــذا تـنـشــأ في
املجتمع مقاومة جديدة ضد املقاومة القديمة
التي صارت حكمًا مستبدًا .غير أن حزب الله
في لبنان استهلك رصيده «الوطني» بطريقةٍ
أخرى أكثر تعقيدًا.
لــم تـكــن امل ـقــاومــة ال ـتــي حـ ـ ّـررت ج ـنــوب لبنان
وطـنـيــة ،بــل مذهبية ،وهــي بــذلــك فـ ّـوتــت على
ل ـب ـن ــان إم ـك ــان ـي ــة ج ـم ــع الـ ـط ــوائ ــف ف ــي ع ـقــدة
وط ـن ـي ــة ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن م ـق ــاوم ــة االح ـت ــال
ّ
تـشــكــل قــاسـمــا مـشـتــركــا لغالبية اللبنانيني.
ّ
كذلك فوتت على لبنان فرصة الزهو الوطني

ال ـ ـ ــذي ي ـع ـق ــب تـ ـح ــري ــر األرض ،ح ـ ــن ش ـعــر
اللبنانيون ،سيما غير الشيعة منهم ،أن هذا
ٌ
نصر لفئة لبنانية أكثر مما هو نصر
التحرير
وطـنــي ع ــام .ولـكــن األه ــم أن الـحــزب راح ،بعد
التحرير ،يصرف رصيده «الوطني» في قمع
اآلخرين معنويًا (طهر فمك قبل أن تتكلم عن
املـقــاومــة!) ،ويـصــرف سالحه وقــوتــه البشرية
فــي سند ذاك القمع املـعـنــوي بــالـقــوة املــاديــة،
عـبــر ف ــرض سـيــاســاتــه وتــرهـيــب مخالفيه أو
قـتـلـهــم ،وال سيما حــن يـكــونــون مــن الــوســط
االجـتـمــاعــي لـلـحــزب .ه ـكــذا ن ـشــأت فــي لبنان
مقاومة للمقاومة تستمد قيمتها املعنوية من
انحطاط القيمة املعنوية للمقاومة السابقة
التي ّ
تحولت إلى قوة قمع وطغيان في الدولة
ومن خارج الدولة.
أن ـج ــز حـ ــزب ال ـل ــه ت ـحــريــر ج ـن ــوب ل ـب ـنــان من
االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي ب ـب ـطــولــةٍ ل ــم يـنـكــرهــا
عليه أحــد ،وتـحـ ّـول الحزب وأمينه العام إلى
أيقونة للمقاومة لدى الشعوب العربية التي
ّ
حركها شعور قومي ،من دون أن يحضر في
ذهنها االخـتــاف املذهبي مع الحزب املقاوم
ّ
ال ــذي ك ــان ،فــي عــز مقاومته ،يـبــرز مذهبيته،
ويـخـلــص ل ـهــا ،ويـجـعــل مـنـهــا الـعـصــب ال ــذي
يـشـ ّـد مقاتليه .الــديـمــو ّقــراطـيــون العلمانيون
اللبنانيون والـعــرب غــضــوا النظر أيـضــا عن
الطبيعة الدينية للحزب ،وكبسوا جراحهم
بــاملـلــح ،حــن أق ــدم هــذه الـحــزب ال ــذي أبهرهم
في أدائه وانضباطه ومقاومته على قتل عدد
مــن أب ــرز ك ــوادره ــم ،لكنهم وجـ ــدوا أن ــه ليس

«م ـنــاس ـبــا» ن ـقــده أو ال ـش ـكــوى م ـنــه ،م ــع ذل ــك.
ً
بالفعل ،كان نقد حزب الله حينها سبيال إلى
االنعزال السياسي ،أو حتى الدخول في دائرة
الشك والخيانة.
ال ــدع ــم امل ـ ــادي اإلي ــران ــي ال ـك ـب ـيــر ،إض ــاف ــة إلــى
ّ
العصبية املذهبية ،شــكــا املــزيــج ال ــذي أنتج
ق ــوة ل ـحــزب ال ـلــه ،وامل ـفــارقــة أن م ـصــدر الـقــوة
ه ــذا ك ــان نفسه مـصــدر ال ـخــراب ال ـقــادم الــذي
سيعيشه الــوطــن امل ـح ـ َّـرر .الـتـحــريــر الــوطـنــي
بعصبية مــذهـبـيــة هــو مـصــدر الـخـلــل .الـقــوة
املذهبية التي تقدم خدمة وطنية مــا ،سوف
تــرتــد ،كما لــو بـقــانــون ،على الوطنية نفسها
وتـحـطـمـهــا .م ــن عـصـبـيــة مــذهـبـيــة مـسـنــودة
مــن دولــة لها مصلحة جــاءت قــوة حــزب الله،
أما مقبوليته وقيمته االعتبارية فقد نجمت
ع ــن ت ـصـ ّـديــه ال ـب ـطــولــي وث ـبــاتــه ف ــي مــواجـهــة
االح ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي قـبــل رب ـيــع ع ــام .2000
االنبهار بالعمليات البطولية التي طاملا تاق
إليها الـعــرب ضــد االح ـتــال اإلســرائـيـلــي ،وال
ّ
سيما بعد  ،1967غــطــى على كــل مــا يضمره
ت ـكــويــن حـ ــزب ال ـل ــه وتــرك ـي ـبــه م ــن اح ـت ـمــاالت
رع ــب قــادمــة .كـمــا أن سـيــاســة ال ـحــزب التالية
لالنسحاب اإلسرائيلي من الجنوب (التسامح
ح ـيــال جـيــش لـبـنــان الـجـنــوبــي وإي ـك ــال أم ــره
ل ـل ــدول ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،ع ـ ــدم ال ـط ـم ــع بــالـسـلـطــة
ّ
الـسـيــا ّسـيــة) ع ــززت قيمته ل ــدى الـعـمــوم ،إلــى
ح ــد غـ ــذى ال ــوه ــم ،ل ــدى ك ـث ـيــريــن ،بــأنــه حــزب
ديني «مــن طــراز جــديــد» .شــيء مشابه ّ
تكرر
م ــع ت ـن ـظ ـي ـمــات إس ــام ـي ــة ف ــي س ــوري ــة أب ــدت

القوة المذهبية التي
تقدم خدمة وطنية
ّ
ما ،سوف ترتد ،كما لو
بقانون ،على الوطنية
نفسها وتحطمها

ً
استبساال في مواجهة نظام األســد ،فأبهرت
أنـصــار الديموقراطية العلمانية السوريني،
وأسكتتهم عن الطبيعة الدينية والسياسية
لهذه التنظيمات التي راحــت تضيق عليهم،
وتعتقلهم وتغتالهم ،من دون أن يجدوا من
املـنــاســب نقدها والـشـكــوى منها ،إال بعد أن
استفحل األم ــر ،كما استفحل فــي لبنان بعد
االنسحاب اإلسرائيلي ،وبشكل أكثر وضوحًا
بـعــد اغ ـت ـيــال رف ـيــق ال ـح ــري ــري .ظ ــاه ــرة مــؤملــة
ّ
يتوهم فيها طرف أنه متحالف مع طرف آخر
ّ
يكن له العداء أكثر مما يكنه للعدو املشترك.
طــاملــا أن ح ــزب ال ـلــه ي ـقــاتــل إس ــرائ ـي ــل فيجب
السكوت عنه ،واعتبار ّ
تعدياته على مخالفيه

ضــريـبــة ال بــد منها لـقــاء دوره الــوطـنــي .هــذا
املنطق اللبناني هو نفسه املنطق الذي ّ
تكرر
فــي ســوريــة حرفيًا ،علينا فقط أن نـضــع ،في
الجملة الـســابـقــة ،التشكيالت اإلســامـيــة في
ســوريــة محل حــزب الـلــه ،ونـظــام األس ــد محل
إسرائيل.
ف ــي غ ـم ــرة الـ ـص ــراع ال ـع ـن ـيــف ض ــد االح ـت ــال
اإلسرائيلي في لبنان ،وضد نظام األســد في
ســوريــة ،لــم يغفل حــزب الـلــه ،وال التنظيمات
الـعـسـكــريــة الــديـنـيــة فــي س ــوري ــة ،عــن م ـعــاداة
الديمقراطيني العلمانيني ،وعن ممارسة هذا
العداء ضدهم بكل صنوف االستقواء والعنف
املمكنة .وقد قام نضال حزب الله ضد إسرائيل
التي تعتدي على األرض اللبنانية ،ونضال
التنظيمات اإلسالمية ضد نظام األسد الذي
يعتدي على عمومية الــدولــة الـســوريــة ،على
خ ـلــل أصـ ـي ــل ،ه ــو االس ـت ـن ــاد إلـ ــى تـنـظـيـمــات
دينية تعتدي ،بدورها ،على تماسك املجتمع،
م ــن خـ ــال تــوظ ـيــف ال ـع ـص ـب ـيــة املــذه ـب ـيــة في
إنـجــاز مـهــام وطـنـيــة .هــذا الـنــوع مــن النضال
مجتمعات متنوعة
أو املقاومة ،وال سيما في
ٍ
دينيًا ،يفتت املجتمع ،ويـضـ ّـر بــه بما ال يقل
عن ضرر العدو الذي تناضل ضده .لم تتأخر
هذه التنظيمات في إثبات أن للجانب املذهبي
غير الــوطـنــي السيطرة النهائية بما يمكنه
أن يـخـ ّـرب أو يعكس كــل اإلن ـجــازات الوطنية
(ضد مستعمر أو ضد طاغية) التي يمكن أن
تحققها هذه التنظيمات.
(كاتب سوري في باريس)

عندما يسجن النظام السوري إعالمييه
عمار ديوب

ال س ـل ـطــة رابـ ـع ــة ل ــإع ــام ف ــي سـ ــوريـ ــة .ك ــان
االع ـ ـت ـ ـقـ ــال وامل ـ ـ ـ ــوت مـ ــن م ـص ـي ــر اإلع ــامـ ـي ــن
املعارضني بعد  ،2011واآلن انضم إلى املصير
ذاته إعالميو السلطة .حديث اعتقاالت بعض
إعالميي السلطة صار شائعًا في سورية .هي
ليست املــرة األول ــى ،ولكنها تأتي ،هــذه املــرة،
متوافقة مع بداية الحملة األمنية لالنتخابات
الرئاسة؛ إذًا فلتجف األقالم عن النقد ،ولتتجه
بأكملها نحو املعركة املصيرية :االنتخابات.
رســالــة لـقــاء الــرئـيــس ال ـس ــوري ،بـشــار األس ــد،
أخيرا ،مع إعالميي السلطة في هذا االتجاه؛
فـمــن فـهــم الـقـصــد أه ــا ب ــه ،وم ــن لــم يفهم فله
السجن؛ الخيارات واضحة إذًا.
ـث ما
ـ
ي
ـد
ـ
ح
ـد
ـ
ع
ـ
ب
تــأتــي حــالــة إخـ ــراس اإلعـ ــام
ٍ
زال يتناقله ويعيشه الـســوريــون ،إنــه حديث
األمــل الـكــاذب بتغيير األوض ــاع بعد القضاء
على اإلرهابيني واملؤامرة ،فإذا بالبلد أصبح
ً
م ـح ـت ــا م ــن الـ ـ ــروس واإليـ ــران ـ ـيـ ــن واألتـ ـ ــراك
واألم ـي ــرك ـ ّـان ،وإســرائ ـيــل ت ـصــول وت ـجــول في
ُ
سمائه .تكذب أحاديث السلطة طوابير الخبز
والوقود وانقطاع الكهرباء ،وهــذه الحاجات
ً
الضرورية ما أن تجد السلطة لها حال حتى
ّ
مسلط عليها من جديد .األنكى أن
كسيف
تطل
ٍ
ٍ
ّ
َ
ٍّ
ي بأنها لن تنتهي
الناس صاروا على وعي ب ٍ
في وقت قريب؛ انتقادات اإلعالميني تأتي من

ّ
جراء عجز النظام عن تلبية تلك االحتياجات،
وع ـ ــن فـ ـق ـ ٍـر أصـ ـبـ ـح ــوا ي ـع ـي ـش ــون فـ ــي رح ــاب ــه
الــواس ـعــة ،وم ــن دون ِّ
أي أف ـ ٍـق بـتـغـيـيـ ٍـر قــريــب
ألوضاعهم .اإلعالميون أكثر السوريني معرفة
بعالقة النظام بإيران وروسيا ،وبمصالحهما
ف ــي س ــوري ــة ،وب ــواق ــع الـلـحـظــة الــراه ـنــة لتلك
الـعــاقــة .ألنهم كــذلــك ،فهم يعرفون أن هاتني
َّ
ال ــدولـ ـت ــن أوقـ ـفـ ـت ــا ج ـ ــل امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،وه ـمــا
ّ
أزمات ،ال ُيعرف أولها من آخرها،
غارقتان في
ٍ
ولـيــس فــي جعبة الــرئـيــس األمـيــركــي ،بــايــدن،
االتـفــاق الـنــووي الـقــديــم ،وال ــذي ،وكـمــا يبدو،
صــار مـشــروطــا باتفاقيات تتعلق بالوجود
اإلقـلـيـمــي إليـ ــران وبــال ـصــواريــخ الـبــالـسـتـيــة،
وش ـطــب كــل ال ـت ـطــورات ال ـتــي راكـمـتـهــا إي ــران
فــي الصناعة الـنــوويــة منذ انسحب الرئيس
السابق ،تــرامــب ،مــن االتـفــاق ،وفــي هــذا يتفق
األوروب ـ ـ ـيـ ـ ــون م ــع ب ــاي ــدن ك ــذل ــك .وب ــال ـت ــال ــي،
ال َي ـل ـحــظ اإلع ــام ـي ــون ال ـع ــارف ــون بمقتضى
األح ــوال تـغـ ّـيـرًا ،لطاملا ّ
عممته أجـهــزة األمــن،
وأن بايدن سيقلب ظهر املجن لترامب ،وسيتم
إي ـق ــاف ق ــان ــون ق ـي ـصــر ،وس ـت ـعــود امل ـي ــاه إلــى
مجاريها كما قبل ُ .2011سردية النظام هذه
ّ
َملها موالوه ،وفــوق ذلك أفقروا أشـ َّـد اإلفقار،
وبالتالي صار النقد يتفجر تلقائيًا .وإليقافه
يــأتــي االعـتـقــال واملــاحـقــة واملـتــابـعــة األمنية،
وه ــذا ي ـطــاول لـيــس اإلعــام ـيــن ف ـقــط ،وربـمــا
أك ـثــريــة امل ــوال ــن ،حـيــث أص ـب ـحــوا هــم الخطر
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

حــالـيــا .انتهج الـنـظــام تكميم األف ــواه والقمع
وال ـق ـتــل ،وب ـش ـكـ ٍـل مـمـنـهــج ،مـنــذ  ،2011وه ــذا
يريد تمرير
خياره الوحيد حاليًا ،سيما أنه
ّ
مسألة االنتخابات ومن دون أي «منغصات»
ذات مـعـنــى .الـتـهــاون مــع الـنـقــد س ـي ـ ّ
ـؤدي ،مع
انـهـيــار ال ـخــدمــات واألوض ـ ــاع املـعـيـشـيــة ،إلــى
مظاهر احتجاجية ،وهذا ما قد يضطره إلى
ً
مــزيـ ٍـد مــن الـقـمــع ،وسـيـكــون نتائج ذلــك وبــاال
أك ـبــر .يــريــد الـنـظــام ،فــي اعـتـقــالــه اإلعــامـيــن،
إغ ــاق طــريــق االح ـت ـجــاجــات مــا أمـكـنــه ،وهــو
بكل األحوال سيرة حياته ،أي االعتقال.
فــي األي ــام األخ ـي ــرة ،الحـظـنــا تـطــويــق النظام
مـشـكـلــة ك ـب ـيــرة ف ــي مــدي ـنــة الـ ـس ــوي ــداء ،حيث
ٌ
تسريبات
قارب الوضع من االنفجار ،وهناك
تــؤكــد ات ـصــال الــرئـيــس بـشــار األس ــد بالشيخ
بهجت الـهـجــري لتطويق إشـكــال استخفاف
ضابط أمن كبير به .تزامنت املشكلة األخيرة
مــع كـتــابــات م ـنـ ّـددة بــاالنـتـخــابــات ،ويـبــدو أن
ّ
طي مشكلة الضابط ستسهل ألجهزة السلطة
تطويق قضية تلك الكتابات ،ودفع املدينة إلى
ّ
تجدد العهد للرئيس.
ّ
كذلك انفجر الــوضــع فــي الحسكة ،ويتخوف
النظام مــن رفــض قــوات ســوريــا الديمقراطية
(ق ـس ــد) إج ـ ــراء ت ـلــك االن ـت ـخــابــات ف ــي مـنــاطــق
س ـي ـطــرت ـهــا ،ح ـيــث سـيـعـنــي ذلـ ــك ال ــرف ــض أن
السلطة السورية لم يعد لها من وجود هناك،
وأن «قسد» و«مسد» و«اإلدارة الذاتية» ليست
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ح ـب ـرًا عـلــى ورق .ال ـن ـظــام وروس ـي ــا ي ـحــاوالن
تطويق اإلشكال هناك ،وبما يبقي النظام في
ّ
تلك املدينة ،ويعزز الوجود الروسي كذلك.
األمـ ـ ــر ع ـي ـنــه ف ــي م ــدي ـن ــة درع ـ ـ ــا ،ح ـي ــث تــؤكــد
التحقيقات الصحافية واألخبار أن األوضاع
غير هادئة ،ومناطق عديدة في املدينة قابلة
لالنفجار .وبالتالي ،كيف ُ
سيجري انتخاباته
تـلــك واملــدي ـنــة غـيــر مـسـتـقــرة ،وأغـلـبـيــة أهلها
راف ـضــة تـلــك االن ـت ـخــابــات .مشكلة الـنـظــام أن
ّ
تتعدى القمع ،بينما احتياجات
خياراته ال
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الناس تبدأ بالخبز ،وال تنتهي بتوفير األمن،
وذل ــك كـلــه لـيــس ضـمــن أول ــوي ــات ــه ،وح ـتــى لو
شــاء ذلــك فليس في مقدوره توفيرها ،سيما
ـات
أن إي ـ ـ ــران وروس ـ ـيـ ــا غ ــارقـ ـت ــان ف ــي م ـش ـكـ ٍ
داخلية مستعصية .ال يمكن للنظام أن َينعم
بــدي ـمــومــة ص ـمــت ال ـش ـع ــب ،ب ـعــد أن ان ـه ــارت
ال ـخ ــدم ــات ،وتــراج ـعــت قـيـمــة الـعـمـلــة ،وكــذلــك
بعد أن شعر الـنــاس أن الفصائل املعادية له
ّ
لن تتمكن من تغييره أو تهديد املدن الواقعة
ت ـح ــت س ـي ـط ــرت ــه .أي ـ ـضـ ــا ،لـ ــم ت ـع ــد أسـ ـط ــورة
تنظيم الــدولــة اإلســامـيــة (داعـ ــش) تفيد في
حشد الجمهور خلف القيادة؛ وحرب النظام
وروسـ ـي ــا وإي ـ ـ ــران أخ ـي ــرا ض ــد «داع ـ ـ ــش» هي
رسائل إلى أميركا وأوروبــا بأن بديل النظام
ه ــو «داع ـ ـ ـ ــش» ،وب ــال ـت ــال ــي ع ـل ـي ـكــم شــرع ـن ـتــه،
واملوافقة على االنتخابات املقررة املقبلة.
يجد الـنـظــام ال ــذي بــاشــر حملته االنتخابية
نـفـســه م ـحــرجــا ،فـهـنــاك هـيـئــة تـحــريــر الـشــام
و«قسد» واملناطق التي تحت سيطرة تركيا،
ً
وه ـنــاك امل ـش ـكــات ال ـتــي ال يـجــد لـهــا ح ــا في
الـحـسـكــة والـ ـس ــوي ــداء ودرعـ ـ ــا ،وي ـض ــاف إلــى
ذلــك عـلـ ّـو الـصــوت املــوالــي ،والــرافــض للنظام
واالسـتـخـفــاف بمسألة االن ـت ـخــابــات ،ولـســان
حــال ـهــم ي ـق ــول :ك ـيــف ت ـتــم ه ــذه االن ـت ـخــابــات،
وال ـن ـظ ــام ل ـيــس ق ـ ــادرا ع ـلــى ت ــأم ــن ال ـخ ـبــز أو
الوقود أو الكهرباء وسواه كثير.
(كاتب سوري)
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مساعدات المتطوعين ُتنقذ أهالي الموصل
الموصل ـ ميمونة الباسل

ي ـع ـت ـم ــد أهـ ــالـ ــي م ــديـ ـن ــة امل ـ ــوص ـ ــل ،م ــرك ــز
م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى وثـ ــانـ ــي أكـ ـب ــر مــدي ـنــة
فــي ال ـع ــراق مــن حـيــث ال ـس ـكــان وت ـقــع على
مسافة  465كيلومترًا شمال العاصمة بغداد ،على
التكافل االجتماعي لتخطي األزم ــات االقتصادية
واالجـتـمــاعـيــة وغـيــرهــا بـعــد ال ـحــرب األخ ـيــرة التي
ّ
خلفت دمارًا كبيرًا في البنى التحتية واألرزاق ،وقد
بــاتــت آالف األس ــر مــن دون معيل أو عـمــل .ويــؤكــد
األهالي أن حمالت التبرع والتكافل التي تشهدها
مناطقهم مــن قـبــل منظمات ومـجـمــوعــات شبابية
كــانــت بمثابة ع ــون كبير لـهــم بـعــدمــا ســاهـمــت في
التخفيف مــن آث ــار ال ـحــرب امل ــدم ــرة ال ـتــي شهدتها
املدينة ،في ظل استمرار مماطلة الحكومة بتعويض
ّ
املتضررين من تلك الحرب.
ويـقــول مــديــر دائ ــرة اإلحـصــاء فــي محافظة نينوى
(شـمــال ال ـعــراق) نــوفــل سليمان ،إن مدينة البعاج
(جنوب غرب املوصل) تحتل املرتبة األولى لناحية
معدالت الفقر ،تليها مدينة الحضر ،ومدينة تلعفر،
ثم مدينة املوصل .كما تفيد بيانات البنك الدولي
بأن نسبة الفقر في املناطق املحررة تضاعفت إلى
 40فــي املــائــة خ ــال الـفـتــرة األخ ـي ــرة .وتــؤكــد بعثة
ً
األمم املتحدة في بغداد أن طفال عراقيًا من بني كل
أربعة أطفال يعاني من جراء الفقر .كذلك ،فإن تراجع

فرص العمل ساهم في ارتفاع نسبة الفقر في هذه
املناطق ،خصوصًا املوصل.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،ت ـقــول أم س ـعــد ،وه ــي م ــن سـكــان
م ــدي ـن ــة امل ــوص ــل ال ـق ــدي ـم ــة ،ل ـ ـ «الـ ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
ّ
«ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء الـ ـح ــرب ،ع ـ ـ ُ
ـدت إلـ ــى بـيـتــي ألجـ ــد كــل
شيء مدمرًا ســواء البيت أو الحي» ،مشيرة إلى أن
«ش ـبــاب املنطقة عـمـلــوا عـلــى مساعدتنا مــن خــال
إزالة األنقاض وتوزيع األغذية واألغطية واألدوية.
وكانوا يعطوننا أرقــام هواتفهم لالتصال بهم في
ُ
حــال احتجنا ألي مساعدة» .تضيف أم سعد التي
تعمل ّ
خياطة من منزلها« :أحيك املالبس ألساعد
زوجي الذي يعمل بأجر يومي بعدما خسر محاله
التي كــان يبيع فيها املــواد الغذائية بعد الـنــزوح».
ّ
تضيف« :لدينا أربعة أطفال ولكل منهم احتياجاته
ومتطلباته التي نحاول تلبيتها ،وخصوصًا أننا
لــم نحصل على تـعــويـضــات ،باستثناء مساعدات
ّ
الخيرين من طعام وش ــراب .ولــوال هــذه املساعدات
ملا تمكنا من إعــادة تأهيل بعض غــرف بيتنا التي
تضررت بنسبة  60في املائة خالل الحرب».
من جهتها ،تقول رزان يونس ،وهي طالبة جامعية
ل ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :مـنــذ انـتـهــاء ال ـحــرب وحتى
اليوم ،يعمل أهالي املوصل على مساعدة بعضهم
بـ ـعـ ـض ــا» .ي ــون ــس الـ ـت ــي ت ـط ــوع ــت فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مــن
ال ـح ـمــات ،ت ــوض ــح« :ل ــم يـكــن ح ــال عــائـلـتــي أفـضــل
من العائالت التي قدمنا لها املـســاعــدات ،فقد ُد ّمــر

منزلنا وتلقينا بدورنا مساعدات غذائية من بعض
املجموعات التطوعية» .تضيف« :نـشــارك فــي رفع
األنقاض وتأمني األدوية».
أمــا الناشط املــدنــي أيــوب ذن ــون ،فيقول ل ـ «العربي
ال ـج ــدي ــد» إن ال ـع ـمــل ال ـخ ـيــري ي ـمـ ّـيــز امل ــوص ــل ،كما
ّ
أن التكافل االجـتـمــاعــي سمة مــن سماتها .وتهتم
جـمـعـيــات بـنـحــو  5آالف يـتـيــم مـثــل جـمـعـيــة «فـعــل
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــرات» ،ف ـ ــي وق ـ ـ ــت تـ ـ ـج ـ ــاوز ع ـ ـ ــدد امل ـ ـ ـبـ ـ ــادرات
وامل ـج ـم ــوع ــات ال ـت ـطــوع ـيــة ال ــرق ــم  .70ي ـض ـيــف« :ال
ننكر الــدور الحكومي لكنه حتمًا ضئيل باملقارنة
مع حجم الدمار الــذي حل في هــذه املدينة على كل
املستويات االقتصادية واألمنية والخدماتية .خسر
الكثير من الناس أعمالهم وتجارتهم ،وكــان يجب
أن يكون هناك تعويضات» ،موضحًا أن هناك 50
ألف معاملة لتعويضات مقدمة إلى الجهات املعنية
لم يحصل منها سوى ألف تقريبًا على تعويضات.
لــذلــك ،يجب أن يكون هناك تحرك جــدي وملموس
لتقديم التعويضات ودعم املصابني أو الذين فقدوا
أعمالهم وتجارتهم من جراء الحرب .بالتالي ،يجب
مضاعفة الجهود الحكومية لتعود املوصل إلى ما
كانت عليه».
إلى ذلك ،يقول رئيس مؤسسة «تطوع معنا» في
نينوى عمر محمد ،ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد»« :هناك
العديد من صور التكافل االجتماعي في املوصل.
ّ
على سبيل املثال ،شكل طالب مجموعات لتأهيل

فقر
تفيد إحصائيات رسميّة في العراق بأن معدالت
الفقر وصلت إلــى مستوى قياسي ،مشيرة
إلى أن  38في المائة من السكان ،أي ما يعادل
مليونًا و 800ألف شخص ،يعيشون تحت خط
الفقر في عموم محافظة نينوى (مركزها
الموصل) التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو
 465كيلومترًا ،علمًا أن عدد القاطنين فيها
يقدر بـ  3.5ماليين نسمة.
ّ

املباني املتضررة في الجامعات ،في وقت تكفلت
مــؤسـســات ومـنـظـمــات بـتــأمــن احـتـيــاجــات بعض
الـعــائــات مثل توفير بـيــوت وأدوي ــة وغـيــرهــا من
األس ــاسـ ـي ــات» .ي ـض ـيــف« :خـ ــال ان ـت ـشــار جــائـحــة
ك ـ ــورون ـ ــا ،ب ـ ــرز دور الـ ـشـ ـب ــاب فـ ــي دع ـ ــم امل ــرض ــى
واملـحـتــاجــن باملستلزمات الـصـحـيــة ،والـعــائــات
مــن أص ـحــاب الــدخــل امل ـح ــدود الــذيــن عــانــوا أثـنــاء
فرض حظر التجوال وتوفير املواد الغذائية .حتى
ال ـن ـســاء ش ــارك ــن بـشـكــل ف ـعــال ف ــي تــرم ـيــم امل ـنــازل
وتوزيع املواد العينية».
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مصر تخشى تفشيًا جديدًا لكورونا

يبدأ لبنان ،اليوم األحد ،تلقيح بعض الفئات المستهدفة،
ضد كورونا ،مع انطالق «البرنامج الوطني للتحصين»،
ّ
وذلك باستخدام لقاح «فايزر» .وهي الحملة التي
ينتظرها كثيرون ،ال سيما القطاعات االقتصادية

تتخوف مصر من
ٍّ
تفش جديد لكورونا
مع ارتفاع أعداد
االصابات أخيرًا ،األمر
الذي سيؤثّر في قرارها
بإعادة فتح المدارس

لقاحات
لبنان جهود
كبيرة

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

دخ ـ ـ ــل لـ ـبـ ـن ــان م ــرحـ ـل ــة م ــواجـ ـه ــة
فيروس كورونا الجديد من بوابةِ
حملة التطعيم الـتــي ينظر إليها
الـقـطــاع الـصـحــي بــاعـتـبــارهــا املـنـقــذ املــأمــول،
ّ
ف ــي ظ ــل اس ـت ـم ــرار ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد اإلص ــاب ــات
وال ــوفـ ـي ــات ي ــوم ـي ــا ،وامل ـ ـخـ ــاوف ال ـج ــدي ــة مــن
التفشي السريع للساللة البريطانية الجديدة
ّ
امل ـت ـح ـ ّـورة ل ـل ــوب ــاء ،ال ـت ــي شــك ـلــت ف ــي ُ الـفـتــرة
َّ
األخيرة الجزء األكبر من اإلصابات املسجلة،
بحسب وزير الصحة حمد حسن.
ّ
قــال حسن إن لقاح شركة «فــايــزر» األميركية
سيصل الــى لبنان يــوم السبت (أم ــس) على
أن تنطلق الحملة رسميًا األحــد (الـيــوم) من
ال ـس ــرايــا (م ـقــر ال ـح ـكــومــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة) ،لـيـبــدأ
ت ـن ـف ـيــذ الـ ـخـ ـط ــة ،الـ ـت ــي س ـم ـي ــت «ال ـب ــرن ــام ــج
الوطني للتحصني» غدًا اإلثنني.
ح ـجــز ل ـب ـنــان أك ـث ــر م ــن مـلـيــونــن و 700ألــف
جــرعــة مــن ال ـل ـقــاحــات ،لـيـحـصــل عـلـيـهــا وفــق
ـت ل ــم يـحـســم رئـيــس
أرب ـ ــع م ــراح ــل .وفـ ــي وق ـ ـ ٍ
اللجنة الوطنية إلدارة اللقاح ضــد كــورونــا،
الــدكـتــور عبد الــرحـمــن ال ـبــزري ،مسألة تلقي
ال ــرؤس ــاء الـثــاثــة مـيـشــال ع ــون ،ونـبـيــه بــري،
وح ـس ــان ديـ ــاب ال ـل ـقــاح ف ــي اف ـت ـتــاح الـحـمـلــة،
ّ
الجديد» ّأن اللقاح سيشمل
يؤكد لـ«العربي
ً
ُ
ّ
بداية الجسم الطبي ،واملسنني الذين سجلوا
ّ
املنصة اإللكترونية املفتوحة
أسماءهم فــي
ل ـل ـم ــواط ـن ــن ل ـت ـس ـج ـي ــل أسـ ـم ــائـ ـه ــم ل ـل ـق ــاح،
ً
وسيفتتح أوال أربعة أو خمسة مراكز للتلقيح
قبل توسيع العدد ،ملراقبة الترجمة امليدانية
لـلـتــدريـبــات وشـفــافـيــة الـعـمـلـيــة ،وامل ـن ــاورات
التي سبق للمراكز إجراؤها تحضيرًا لكيفية
إع ـ ـطـ ــاء الـ ـلـ ـق ــاح .ي ـض ـي ــف« :م ـ ــن امل ــرتـ ـق ــب أن
يصل عــدد مراكز التلقيح بني األحــد (اليوم)
والـثــاثــاء (بعد غــد) إلــى  16أو  17مــركـزًا في
مـخـتـلــف امل ـنــاطــق الـلـبـنــانـيــة ،ع ـلــى أن تــزيــد
تــدري ـج ـيــا وت ــام ــس األربـ ـع ــن ،ع ـنــد وص ــول
دفـعــات أكـثــر مــن الـلـقــاحــات» .ويلفت الـبــزري
ّ
إلــى أن املــراكــز األرب ـعــة األول ــى املــؤكــدة حتى
ّ
ال ـيــوم سـتـكــون كــلـهــا فــي أرب ـعــة مستشفيات
في بيروت هي« :رفيق الحريري» و«الجامعة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة» و«أوتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــل دي ـ ـ ـ ــو» و«ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروم»
وستجرى متابعة الجهوزية وآليات العمل،
للبناء عليها في ّاملراحل املقبلة.
يـ ّكـشــف ال ـب ــزري أنـ ــه س ـت ـكــون ه ـنــاك وح ــدات
نقالة فــي مختلف املناطق اللبنانية بهدف
إع ـ ـطـ ــاء الـ ـلـ ـق ــاح ل ـل ـف ـئ ــات ال ـ ـتـ ــي ال يـمـكـنـهــا
ال ـت ــوج ــه إلـ ــى املـ ــراكـ ــزّ ،ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
ُ
س ــت ـخ ـ َّـص ــص وح ـ ـ ــدة ن ــق ــال ــة ل ـل ـم ـس ـن ــن ،فــي
مستشفى دار العجزة اإلسالمية ،وكذلك في
ديــر الصليب (مستشفى الصليب لألمراض
العقلية والنفسية) وغيرها مــن الجمعيات

القاهرة ـ العربي الجديد

وشكوك
مع بدء
التطعيم

ُ َّ
ّ
واملؤسسات .ويوضح أن اللقاحات ستخزن
خ ــال املــرح ـلــة األولـ ــى فــي مستشفى «رفـيــق
ال ـح ــري ــري» حـيــث تـتــوفــر ب ـ ــرادات ب ــدرج ــة 80
ت ـحــت ال ـص ـف ــر ،ك ــذل ــك ه ـن ــاك  20بـ ـ ــرادًا يمكن
اللجوء إليها الحـقــا ،وربـمــا أكـثــر ،ولــن تكون
هـ ـن ــاك ّ
أي م ـش ـك ـلــة فـ ــي ن ـق ــل الـ ـلـ ـق ــاح ــات ،إذ
ّ
ستجرى العملية بــواسـطــة س ـيــارات مـبــردة،
ّ
وفــق ال ـحــرارة امل ـحــددة .يشير الـبــزري إلــى أن
ّ
تلقي اللقاح غير إلــزامــي ،إذ إن هـنــاك حرية
ّ
للفرد باتخاذ الـقــرار ،كما أن اللقاح مجاني
عن طريق وزارة الصحة العامة ،متحدثًا عن
أهـمـيــة خـطــة الـتـلـقـيــح لـلـحـمــايــة املجتمعية،
وت ــوجـ ـي ــه امل ـ ــواط ـ ــن وم ـت ــاب ـع ـت ــه فـ ــي م ــراح ــل
التلقيح ومراقبة اآلثار السلبية للعملية.
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول نـقـيــب األط ـب ــاء ف ــي لـبـنــان،
الدكتور شرف أبو شرف ،لـ«العربي الجديد»،
ّإن «األك ـثــريــة الـســاحـقــة مــن األط ـب ــاء ّ
سجلوا
أسماءهم ،ســواء عبر املنصة التي وضعتها
وزارة الصحة أو النقابة أو في املستشفيات
الـتــي يعملون فـيـهــا ،لتلقي الـلـقــاح وعــددهــم
بـ ـ ـ ــاآلالف ،ون ـح ــن م ـت ـفــائ ـلــون ج ـ ـدًا بــوصــولــه

إلــى لبنان ،خصوصًا أن ال خيار آخــر لدينا
اآلن ،وق ــد أظ ـهــرت ال ـت ـجــارب م ــدى فعاليته،
وأع ـ ــداد اإلص ــاب ــات مــرتـفـعــة جـ ـدًا والــوف ـيــات
وص ـل ــت إل ــى  27ف ــي ال ـط ــاق ــم ال ـط ـبــي وح ــده.
م ــن هـنــا أهـمـيــة تـلـقــي الـعــامـلــن ف ــي الجسم
الطبي اللقاح لالستمرار والصمود ملواجهة
فيروس كورونا ومعالجة املرضى املصابني
به والبقاء ضمن الصفوف األمامية في هذه
املعركة التي قاربت السنة منذ تسجيل أول
إص ــاب ــة ف ــي ل ـب ـنــان ف ــي  21ف ـب ــراي ــر /شـبــاط
 .»2020ومن املتوقع أن يحصل نحو  55ألف
شـخــص مــن الـعــامـلــن فــي الــرعــايــة الصحية
وال ـق ـطــاع الـطـبــي والـتـمــريـضــي عـلــى الـلـقــاح،
ض ـمــن ال ـف ـئ ــات األولـ ـ ـ ــى ،صــاح ـبــة األول ــوي ــة،
نـظـرًا لــوقــوف ه ــؤالء فــي الـصـفــوف األمــامـيــة
مل ــواجـ ـه ــة ك ـ ــورون ـ ــا ،وع ـم ـل ـه ــم مـ ـب ــاش ــرة مــع
املرضى املصابني ،وفي غرف العناية املركزة،
ولتعرضهم يوميًا لخطر اإلصابة ،نسبة إلى
االحتكاك املباشر مع املصابني ،ال سيما كبار
ّ
ال ـســن ،ويـعــانــون مــن أوض ــاع صحية دقيقة
ّ
تستوجب التلقيح .ويلفت أبو شرف إلى أن
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يسجل لبنان عددًا يوميًا كبيرًا من اإلصابات (حسين بيضون)

«املــراكــز الـتــي ُيطلب منها إعـطــاء اللقاحات
لها اإلمـكــانــات البشرية والعملية والعلمية
الـكــافـيــة ألداء العملية ،كـمــا لــديـهــا ال ـبــرادات
الــازمــة للحفاظ على ج ــودة الـلـقــاح ،ويبقى
أن نرى في األيام القليلة املقبلة التنفيذ على
األرض من جانب اللجنة املختصة بالحملة».
ّ
وبحسب وزارة الصحة ،فإن اللقاح يستهدف
في املرحلة األولى من هم أكثر عرضة للخطر
بحسب وظيفتهم ،ومكان عملهم ،وأعمارهم،
ّ
وحالتهم الصحية .وقالت الوزارة إن املرحلة
األولـ ـ ــى لـعـمـلـيــة ال ـت ـل ـق ـيــح ال ـت ــي ت ـب ــدأ ال ـيــوم
تستهدف العاملني في القطاع الصحي العام
وال ـخ ــاص الــذيــن هــم فــي الـخـطــوط األمــامـيــة
ملكافحة الـفـيــروس ،وكـبــار الـســن ،أي مــن هم

500.000

فقط ،من سكان لبنان ،سجلوا
أسماءهم للحصول على لقاح كورونا،
ّ
أقل من  %10منهم
حتى اآلن ،أي

ّ
فــي ســن  65عــامــا ومــا فــوق بغض النظر عن
حالتهم الصحية ،واألشخاص الذين تتراوح
أع ـم ــاره ــم ب ــن  55ع ــام ــا و 64وي ـع ــان ــون من
أمراض مزمنة .أما املرحلة الثانية ،فتستهدف
األش ـخــاص الــذيــن ت ـتــراوح أعـمــارهــم بــن 55
عامًا و 64بغض النظر عن حالتهم الصحية،
واألشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة
م ــن ال ـف ـئ ــات ال ـع ـم ــري ــة األخـ ـ ـ ــرى ،وال ـعــام ـلــن
الصحيني الذين لم تشملهم املرحلة األولــى.
وت ـس ـت ـهــدف امل ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة ال ـعــام ـلــن في
القطاعات الحيوية ،فيما تستهدف الرابعة
جميع األش ـخــاص الــراغـبــن فــي أخ ــذ اللقاح
عندما يصبح متوفرًا.
وف ــي م ـع ــرض ّ
ـواط ـنــن
ـ
مل
ا
ـة
ـ
ل
ـ
ئ
ـ
س
أ
ـى
ـ
ل
ـ
ع
رده ـ ــا
ّ
الشائعة ،أشــارت وزارة الصحة إلــى أنــه كما
ُ
غــالـبـيــة الـلـقــاحــات الـتــي تـعـطــى فــي العضل،
هناك بعض اآلثار الجانبية املتوقع حدوثها،
مـثــل االح ـم ــرار ،واأللـ ــم مـكــان إجـ ــراء الحقنة،
وقد يحدث في بعض الحاالت ارتفاع طفيف
في درجة حرارة الجسم خالل أول  48ساعة،
وشعور بالتعب والصداع ،وألم في العضالت،
وفي حاالت شبه نادرة لوحظ حصول ردات
ّ
تحسسية .وشــددت وزارة الصحة على
فعل
ضرورة االلتزام باملواعيد الخاصة بالتلقيح
ل ـض ـم ــان الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى م ـس ـت ــوى امل ـن ــاع ــة
املطلوب واالستفادة القصوى من اللقاح.
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن لبنان حجز مليونني
و 730ألـ ــف ج ــرع ــة م ــن ال ـل ـق ــاح ــات م ــن خــال
مـنـصــة «ك ــوف ــاك ــس» ،ول ــم ت ـحــدد ال ـل ـقــاحــات،
إذ قــد تـكــون «ف ــاي ــزر» أو غ ـيــره ،وذل ــك لنحو

 20فــي املــائــة مــن الـسـكــان ،وج ــرى الـتـفــاوض
م ــع ش ــرك ــة «أس ـت ــرازي ـن ـي ـك ــا» ال ـبــري ـطــان ـيــة -
ال ـس ــوي ــدي ــة ،لـحـجــز م ـل ـيــون ون ـص ــف مـلـيــون
جــرعــة مــن لقاحها ال ــذي طــورتــه مــع جامعة
«أوك ـ ـس ـ ـفـ ــورد» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة ،ومـ ــن امل ـتــوقــع
وصولها في مارس /آذار املقبل .كذلك ،وافقت
الـلـجـنــة الـعـلـمـيــة الـفـنـيــة ال ـتــي شـكـلـهــا وزي ــر
الصحة للبحث في تسجيل لقاحات َّ
مقدمة
من القطاع الخاص على السماح بإصدار إذن
ط ــارئ للقاح «سبوتنيك فــي» الــروســي على
أن يجرى استيراده حصرًا من قبل مستودع
أدوية مجاز.
وكـ ـ ــان اإلق ـ ـبـ ــال ض ـع ـي ـفــا ع ـل ــى امل ـن ـص ــة ال ـتــي
وضعتها وزارة الصحة الـعــامــة للمواطنني
لتسجيل أسماء الراغبني في الحصول على
اللقاح ،نظرًا ملخاوف السكان من ّ
أي أعراض
محتملة يمكن أن يتركها اللقاح على الجسم،
وت ـ ّ
ـري ــث الـبـعــض حـتــى ب ــدء عـمـلـيــة التلقيح
ّ
ومراقبة آثاره الجانبية ،في ظل عدم ثقة قسم
ّ
م ــن الـلـبـنــانـيــن ب ـكــل م ــا يـحـكــى ع ــن فـيــروس
ً
ك ــورونــا الـجــديــد ولـقــاحــاتــه ،فـضــا عــن عــدم
ث ـقــة ال ـق ـســم األك ـب ــر م ــن الـلـبـنــانـيــن بــالــدولــة
وأج ـهــزت ـهــا ،وق ــدرات ـه ــا عـلــى املـحــافـظــة على
ســامــة ال ـل ـقــاح ن ـظ ـرًا ل ـشــروط تـخــزيـنــه الـتــي
ّ
تـتـطــلــب دق ــة عــال ـيــة ،م ــع م ــا تـمـلــك الـسـلـطــات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة م ــن تـ ـج ــارب س ـي ـئــة ع ـل ــى صـعــد
مختلفة تشوبها عمليات فساد.
وع ـمــدت امل ــراج ــع املـعـنـيــة مــن وزارة الصحة
والـ ـ ـلـ ـ ـج ـ ــان املـ ـخـ ـتـ ـص ــة وال ـ ـط ـ ــواق ـ ــم ال ـط ـب ـي ــة
ّ
وغـ ـي ــره ــا إل ـ ــى ح ـ ــث امل ــواطـ ـن ــن ع ـل ــى تـلـقــي

اللقاحات س ُتخ َّزن خالل
المرحلة األولى في
مستشفى «الحريري»
وحدات ّ
نقالة ستعطي
اللقاح لمن ال يمكنه
التوجه إلى المراكز

الـلـقــاح ،واإلض ــاءة على إيجابيات الخطوة،
وإطالق حملة لنشر التوعية حول اللقاحات
والتجارب الدولية التي أثبتت فاعليتها ،كما
مالحقة األخ ـبــار الــزائـفــة الـتــي تـشـ ّـوه صــورة
ّ
اللقاح وتبث شائعات ومفاهيم خاطئة حوله
بما يزيد من تردد الناس في الحصول عليه.
ّ
وبــال ـعــودة إل ــى ال ـب ــزري ،يــؤكــد أن «اإلق ـبــال
على املنصة اختلف بمرور الوقت ،وتخطى
 500أل ــف شـخــص مـمــن سـ ّـجـلــوا أسـمــاء هــم
للحصول على اللقاح ،والتعويل يبقى على
األي ـ ــام امل ـق ـب ـلــة ،ال ـتــي سـتـشـهــد ورشـ ــة عمل
مـكـثـفــة ،م ــع األم ــل ف ــي أن تـشـمــل الـلـقــاحــات
ال ـن ـس ـبــة األكـ ـب ــر م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن لـتـحـقـيــق
الغاية املرجوة منها والسيطرة على الوباء
بالوصول إلى مناعة مجتمعية».

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر حـ ـك ــومـ ـي ــة م ـص ــري ــة
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن ارتـ ـف ــاع أع ــداد
اإلص ــاب ــات الـيــومـيــة املـسـجـلــة بـفـيــروس
ك ــورون ــا ،وت ـجــاوزهــا  600حــالــة يوميًا،
رغ ـ ــم انـ ـخـ ـف ــاض تـ ــوافـ ــد املـ ـص ــاب ــن إل ــى
املـسـتـشـفـيــات ،سـيـكــون ل ــه تــأثـيــر بـقــرار
ال ـح ـك ــوم ــة امل ــرتـ ـق ــب وامل ـت ـع ـل ــق ب ـع ــودة
الـ ـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ـ ــة ح ـ ـ ـضـ ـ ــوريـ ـ ــا ف ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـ ــدارس
والجامعات ،الــذي مــن املتوقع أن يكون
جزئيًا.
وغ ــالـ ـب ــا ،ل ــن ي ـق ـت ـصــر ال ـت ــأث ـي ــر بـكـيـفـيــة
استئناف الــدراســة .فبعد اعتماد وزارة
ال ـت ــرب ـي ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـف ـنــي
ال ــدراس ــة عــن بـعــد وإج ـ ــراء االمـتـحــانــات
عن بعد ،في ظل ضعف شبكة اإلنترنت،
تــدرس الحكومة مقترحًا بــإرجــاء عــودة
الـ ــدراسـ ــة إلـ ــى ح ــن حـ ـص ــول امل ــدرس ــن
واألس ــات ــذة الـجــامـعـيــن واإلداري ـ ـ ــن في
م ـخ ـت ـلــف امل ــؤسـ ـس ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة عـلــى
الـ ـلـ ـق ــاح ،م ــع ت ـم ــدي ــد ال ـف ـص ــل ال ــدراس ــي
الثاني إلــى مــا بعد انقضاء عيد الفطر
(مايو /أيار املقبل).
وتـعــزو املـصــادر هــذا املقترح إلــى زيــادة
عـ ــدد اإلصـ ــابـ ــات ب ــالـ ـت ــوازي م ــع ص ــدور
ُ
بـيــانــات جــديــدة رسمية ســتـعــرض على
لجنة إدارة أزمة ،التي تتضمن العديد من
ّ
املــؤشــرات السلبية تتعلق بعدم اكتراث
املواطنني خالل الفترة األخيرة للتباعد
االجتماعي ،أي خالل نهاية عطلة نصف
العام في املدارس والجامعات قبل إجراء
االمتحانات الجامعية.
ُ
وي ـظ ـهــر الـتـقــريــر ارت ـفــاعــا مـلـحــوظــا في
نـسـبــة اإلقـ ـب ــال ع ـلــى امل ـط ــاع ــم وامل ــاه ــي
واملـ ـ ـح ـ ــال الـ ـتـ ـج ــاري ــة وامل ـ ـقـ ــاهـ ــي ودور
ال ـس ـي ـن ـم ــا وكـ ــورن ـ ـيـ ــشً الـ ـنـ ـي ــل بـنـسـبــة
أربعني في املائة ،مقارنة بما كانت عليه
األوض ــاع حتى منتصف يناير /كانون
الثاني املاضي.
وبـ ـحـ ـس ــب الـ ـتـ ـق ــري ــر ،لـ ــم ت ـت ـغ ـيــر نـسـبــة
إق ـبــال املــواط ـنــن عـلــى أسـ ــواق الـخـضــار
والفاكهة ،في وقت تراجع فيه استخدام
وســائــل النقل الـعــام بنسبة عشرين في
املائة بسبب إغالق الجامعات واملعاهد،
عدا عن فترات العطلة.
ّ
وك ـش ــف ت ـقــريــر س ــاب ــق أن اإلقـ ـب ــال على
األماكن السياحية والشواطئ والفنادق
شهد ًتراجعًا أكثر من تسعني في املائة
مقارنة بالعام املاضي .وسجل التقرير
الحالي زيادة بسبب السياحة الداخلية،
ح ـي ــث اس ـت ـق ــر االنـ ـخـ ـف ــاض ع ـن ــد سـبـعــة
وسـبـعــن ف ــي امل ــائ ــة ،م ــا يـمـكــن اعـتـبــاره
ثمرة ملساعي الحكومة إلنعاش النشاط
السياحي .وقبل ثالثة أسابيع ،أطلقت
ّ
الحكومة حملة تحت عنوان «شتي في
مصر» لتشجيع املصريني على االنتقال
إلــى منتجعات البحر األحـمــر واألقصر
وأسوان.
وب ـ ـن ـ ـ ً
ـاء عـ ـل ــى تـ ـل ــك الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،بـ ـ ــات مــن
الــواضــح أن ارتـفــاع أع ــداد اإلصــابــات قد
ي ـم ـثــل ب ــداي ــة مل ــوج ــة إص ــاب ــات ج ــدي ــدة.
وتقول املصادر إن اإلدارات املختصة في
وزارة الصحة والسكان املصرية تتوقع
ارتفاعًا كبيرًا في أعداد االصابات خالل
شـهــر إبــريــل /نـيـســان املـقـبــل ،ب ـنـ ً
ـاء على
عدد من املعطيات ،أولها عودة الدراسة
خالل مــارس /آذار املقبل ،وانتهاء فترة
الـتـحـصــن م ــن اإلص ــاب ــة امل ـق ــدرة علميًا
بمتوسط ثالثة أشهر للنسبة األكبر من
املصابني حتى اآلن ،سواء املسجلون أو
غير ذلك ،وكذلك بسبب انتشار اإلصابة
بشكل أكـبــر فــي فـتــرات التغير املناخي،

م ـع ـت ـبــرة أن ه ــذه ال ـتــوق ـعــات «ك ــارث ـي ــة»
لتزامن االرتفاع املتوقع مع شهر رمضان
وبعض االمتحانات.
ّ
وذكـ ـ ــرت املـ ـص ــادر أن ان ـخ ـف ــاض تــوافــد
ح ــاالت االش ـت ـبــاه إل ــى املـسـتـشـفـيــات مع
تــوافــر األس ـ ّـرة فيها «ينفصل تمامًا عن
احتمال زيادة األعداد بصورة كبيرة في
الفترة املقبلة» ،وذلك يعود إلى التوسع
الــرس ـمــي ف ــي ال ـع ــزل امل ـن ــزل ــي ،م ــا أسـهــم
أي ـض ــا ف ــي تــوف ـيــر ال ـع ــاج ــات الــرسـمـيــة
للمصابني ،مــع اسـتـمــرار عــزلـهــم خــارج
ً
املـسـتـشـفـيــات ،ف ـضــا ع ــن ارت ـف ــاع نسب
ال ـش ـفــاء (بـحـســب اإلع ــان ــات الــرسـمـيــة)
العتماد خطة انقضاء عشرة أيــام على
ظهور األعراض األساسية إلعالن الشفاء
وإخراج املريض من املستشفى ،من دون
اشتراط ّ
تحول الفحص من موجب إلى
سالب.
ويبدو قرار استئناف الدراسة األصعب
ّ
خــال العام الحالي ،األمــر الــذي يتطلب
«قرارًا سياديًا» ،وليس فقط قرارًا فنيًا أو
صحيًا من السلطات املختصة ،وبهدف
إي ـجــاد سـبــل مـعـقــولــة للتعامل مــع ذلــك
ُ
الـ ـ ـق ـ ــرار ،طـ ـ ــرح م ـق ـت ــرح ت ـل ـق ـيــح عـنــاصــر
املنظومة الدراسية ،لتصبح العودة أكثر
أمانًا.
امل ـش ـك ـلــة الــرئ ـي ـس ـيــة أم ـ ــام هـ ــذا امل ـق ـتــرح
ضبابية برنامج التلقيح على املستوى
الوطني حتى اآلن .وبعد خمسة أيام من
حــديــث رئـيــس الـجـمـهــوريــة عـبــد الفتاح
السيسي عن نجاح البرنامج حتى اآلن،

عند جسر النيل (فاضل داوود)Getty /

يلتزمان وضع الكمامة (فاضل داوود)Getty /

الكويت :وافدون ومواطنون عالقون في الـخارج
عدة
ما زالت دول ّ
مضطرة إلى حصر حركة
الطيران المدني حتى
ّ
تتمكن من ضبط تفشي
الفيروس في داخل
أراضيها .الكويت واحدة
منها ،ويجد مواطنوها،
كما الوافدون فيها،
أنفسهم متضرّرين من
قرارات في هذا السياق
خال
المطار شبه
ٍ
(ياسر الزيات /فرانس
برس)

الكويت ـ خالد الخالدي

علق آالف من الوافدين املقيمني في الكويت
وم ـئــات مــن املــواطـنــن الكويتيني فــي خــارج
ال ـب ــاد ،عـقــب ق ـ َ
ـراري ــن اتـخــذتـهـمــا الـسـلـطــات
الصحية الـكــويـتـيــة فــي إط ــار أزم ــة كــورونــا.
الـ ـق ــرار ّ
األول يـقـضــي بـتـقـلـيــل رحـ ــات سفر
الكويتيني إلــى الوطن ،مع إلزامهم بالحجر
املؤسسي على حسابهم الخاصّ .أمــا القرار
الثاني ،فيقضي بوقف دخــول الوافدين إلى
ّ
محدد
الـكــويــت نهائيًا ،وذل ــك إلــى أجــل غير
حتى اآلن.
ه ـكــذا ،وج ــد واف ـ ــدون م ـصــريــون وه ـنــود من
حـمـلــة إق ــام ــات الـعـمــل فــي ال ـكــويــت ،أنفسهم
عالقني في مدينة دبــي اإلماراتية .هم كانوا
قـ ــد ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــوا إل ـي ـه ــا مـ ــن بـ ـل ــدانـ ـه ــم ،ب ـهــدف
اإلقــامــة فيها ملــدة  14يومًا قبل االنتقال إلى
وجهتهم األخـيــرة ،الكويت .وهــم عمدوا إلى
ذلك بسبب حظر الحكومة الكويتية استقبال
الوافدين اآلتــن من عــدد من الــدول مباشرة.

واليوم يجد هؤالء أنفسهم تحت رحمة قرار
السلطات الصحية الكويتية ،ومجبرين على
ّ
تحمل تكاليف مالية كبيرة نتيجة ارتـفــاع
مصاريف السكن واملعيشة في دبي.
ّ
وتوجه
أحمد حنفي ،عامل مصري ترك بالده
إلى دبي لفترة محددة قبل إنهاء رحلته في
ال ـك ــوي ــت ح ـيــث ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ــة مـ ـق ــاوالت،
يخبر «العربي الـجــديــد»« :عـمــدت إلــى حجز
ما ُي ّ
سمى باقة الترانزيت التي تشمل تكلفة
تــذكــرة سفر إلــى اإلم ــارات وتكاليف اإلقــامــة
ف ـي ـهــا وت ـك ــال ـي ــف ف ـح ــص فـ ـي ــروس ك ــورون ــا،
الكويت
باإلضافة إلى تكلفة تذكرة السفر إلى ّ
وت ـكــال ـيــف ال ـح ـجــر املــؤس ـســي ف ـي ـهــا ،لكنني
ّ
فوجئت بأن الكويت ّقررت منع الوافدين من
مضطرًا إلى
الدخول إليها .وهذا ما يجعلني ّ
العودة إلى مصر ،على الرغم من أنني دفعت
ّ
نحو سبعة آالف دوالر أميركي حتى أتمكن
ّ
الوصول إلى الكويت» .ويؤكد حنفي أن
من
«م ــن ح ـ ّـق الـكــويــت إغ ــاق مـطــارهــا ومـنــع ٍّ
أي
كــان مــن دخــول أراضـيـهــا ،لكونها دولــة ذات

األول تقليل رحالت
القرار
ّ
الكويتيين مع إلزامهم
بالحجر المؤسسي
القرار الثاني وقف دخول
الوافدين إلى الكويت إلى
محدد
أجل غير
ّ

س ـي ــادة وت ـح ــاول ال ـح ـفــاظ عـلــى منظومتها
ّالصحية من االنهيار .لكن ما ال يمكن فهمه،
أنـنــا علقنا فــي مدينة أخ ــرى خ ـ ّـارج وطننا،
وفي دولة خليجية ،كما طلبت منا الكويت...
كيف يمكن أن يحدث هذا؟».
م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ـح ـك ــي أح ـ ـمـ ــد سـ ـعـ ـي ــد ،وه ــو

محاسب مصري يعمل في القطاع الخاص
ف ــي ال ـك ــوي ــت ،قـصـتــه م ــع ال ـت ــران ــزي ــت .يـقــول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :كـنــت أقـضــي إجــازتــي
السنوية فــي مصر عندما أغلقت السلطات
الـصـحـيــة م ـطــار ال ـكــويــت ف ــي مـنـتـصــف عــام
 .2020وبعد إعــادة فتحه واستمرار الحظر
املـ ـف ــروض ع ـلــى م ـص ــر ،قـ ـ ـ ّـررت ال ـت ــوج ــه إلــى
تــرك ـيــا ،وم ـن ـهــا إل ــى ال ـك ــوي ــت ،وق ــد كلفتني
الرحلة  2000دوالر ّ أميركي آنــذاك» .يضيف:
«كـنــت محظوظًا ألنـنــي تمكنت مــن العبور،
ّ
ومحظوظًا ألن ذلك حصل عبر دولة رخيصة
ّ
نسبيًا ،ومحظوظًا ألن وظيفتي جيدة وأملك
ً
ماال كافيًا .لكن ماذا عن العمالة الفقيرة التي
تعمل في مهن ذات رواتب متواضعة جدًا ال
تكفي احتياجات أهالي أصحابها في مصر،
ً
فضال عن مدينة غالية من الناحية املعيشية
مثل دبي؟».
ّأما أحمد املطيري ،وهو طالب كويتي يتابع
دراســة األدب العربي في العاصمة ّ األردنية
عـ ّـمــان ،فيخبر «الـعــربــي الـجــديــد» أنــه حــاول

ل ــم تـفـتــح ال ــدول ــة ب ــاب الـتـسـجـيــل للقاح
ولـ ــم ت ـن ـجــح ح ـتــى ف ــي تـلـقـيــح ال ـطــواقــم
الطبية في كل مستشفيات العزل ،التي
تعتبر األولوية في البرنامج ،أو الحملة
ك ـم ــا وص ـف ـه ــا ال ـس ـي ـس ــي ،وذل ـ ــك بـسـبــب
ان ـخ ـف ــاض عـ ــدد ال ـك ـم ـيــات الـ ـ ـ ــواردة إلــى
مصر حتى اآلن ،سواء التي استوردتها
وزارة الصحة والسكان املصرية (مائة
ألــف جــرعــة) أو الهيئة املـصــريــة للشراء
املوحد (خمسون ألف جرعة) ،وهو رقم
ً
يبدو ضئيال للغاية بالنسبة إلى أعداد
األطباء واملمرضني والعاملني اإلداريــن
فــي املستشفيات واملـصــابــن بــاألمــراض
امل ــزم ـن ــة ،وب ـم ــا يـسـتـحـيــل م ـعــه إضــافــة
عناصر املنظومة التعليمية في الوقت
الحالي للفئات املستهدفة.
ومـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال ح ـ ــدي ـ ــث س ـ ــاب ـ ــق مل ـ ـصـ ــادر
حكومية عن املنظومة اإللكترونية التي
ستوضع لتسجيل املــواطـنــن الراغبني
ّ
ف ــي ال ـح ـص ــول ع ـلــى ال ـل ـق ــاح ،ات ـض ــح أن
الغالبية العظمى من اللقاحات ستوزع
مـ ـق ــاب ــل م ـب ـل ــغ م ــال ــي ي ـخ ـت ـل ــف بـحـســب
ن ــوعـ ـه ــا ،وق ـ ــد ي ـخ ـت ـلــف أيـ ـض ــا بـحـســب
الخدمة نفسها ،أكانت في املراكز العامة
ل ـل ـقــاح أم ف ــي املـسـتـشـفـيــات أم بـمـعــرفــة
املواطن الشخصية.
ّ
وسجلت مصر ارتفاعًا بعدد االصابات،
وقد تجاوز عدد االصابات إلى ،171390
وع ــدد الــوف ـيــات  ،9804فــي وق ــت وصــل
فـيــه ع ــدد املـتـعــافــن إل ــى نـحــو 133331
شخصًا.

الـ ـع ــودة إل ــى ال ـكــويــت بـسـبــب ظ ــرف عــائـلــي
طارئ ،لكنه لم يجد ّ
أي تذكرة سفر متوافرة
ّ
فــي األي ــام القليلة املقبلة ،بــاإلضــافــة إلــى َ أن
«تذاكر السفر املتوافرة بعد أسبوع أو اثنني
ت ـصــل أس ـع ــاره ــا إل ــى  1000دي ـن ــار كــويـتــي
(ن ـحــو  3300دوالر أم ـيــركــي) تـشـمــل رســوم
الحجر املؤسسي املفروضة على الجميع».
ّ
ويرى املطيري أن «املشكلة حكومية باملقام
ّ
ّ
ّ
األول ،وذل ــك ألن السلطات الصحية تتخذ
ّ
ّ
قرارات متناقضة في كل يوم ،وهو ما يسبب
توترًا لدى جميع الكويتيني الذين يتابعون
دراسـتـهــم فــي ال ـخــارج أو لــديـهــم ارتـبــاطــات
في العمل خــارج الكويت» ،مستهجنًا «قرار
تقليل عــدد الــرحــات املتوجهة إلــى الكويت
وتحديد عــدد الــركــاب فــي كــل طــائــرة ،بما ال
يتجاوز  35راكبًا».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،تــواص ـلــت «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
م ــع أك ـث ــر م ــن مـ ـس ــؤول ف ــي اإلدارة ال ـعــامــة
للطيران املدني ،وهي الجهة املعنية بــإدارة
مـطــار الـكــويــت الــدولــي وحــركــة الـطـيــران في

ّ
ّ
الـكــويــت ،غير أن املـســؤولــن جميعًا فضلوا
ّ
ع ــدم الـتـصــريــح بــأسـمــائـهــم ،فيما أك ــدوا أن
«ال ـق ــرارات الخاصة بتقليل أع ــداد الــرحــات
ّ
يخص الوافدين ،هي قرارات
أو وقفها في ما
السلطات الصحية ،وما على إدارة الطيران
سوى تطبيقها».
س ــؤول بـ ـ ــارز ف ــي إدارة ال ـط ـي ــران
وي ـل ـف ــت مـ ـ ّ
املدني ،متحفظًا كذلك عن الكشف عن هويته،
ّ
لـ«العربي الجديد» ،إلى أن «لدينا وجهة نظر
طلبت
أخــرى فــي مــا يخص اإلج ــراءات التي ّ
م ـنــا تـطـبـيـقـهــا ال ـس ـل ـطــات ال ـص ـح ـيــة ،لـكــنـنــا
ّ
مـلــزمــون بــاتـبــاع تــوجـيـهــاتـهــا ،لـكــون األزم ــة
أزمة طبية وليست أزمة نقل وطيران ،ولكون
األزمة لدينا مجرد أثر ألزمة أكبر» .يضيف:
«أنا آسف من أجل أولئك العالقني في الخارج،
ّ
ّ
لكن القرار ليس بيدنا» .من جهتها ،لم تعلق
وزارة الصحة الكويتية على أسئلة «العربي
الجديد» عن اآلثار املترتبة عن وقف السماح
للوافدين املقيمني في الكويت والعالقني في
مدن الخليج بالدخول إليها.
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مجتمع فالش

تركيا

MEDIA

أخبار
كاذبة

يتداول مستخدمون لمواقع
التواصل االجتماعي ،منذ سنوات
يدعي ناشروها
عدة ،صورة ّ
أنها أقدم وأندر صورة للكعبة
ّ
المكي .إال أن االدعاء خطأ،
والحرم
مجسمًا يشبه
والصورة ،التي ُتظهر
ّ
الكعبة ،التقطت خالل المرحلة
التحضيرية لمسلسل تاريخي.

انتشرت صور قيل إنها
لمنازل وزّعها الرئيس التركي رجب
ّ
لكن
طيّب أردوغان على الفقراء.
الصور تظهر أردوغان متفقدًا
زلزال ضرب
منازل بنيت للمتضرّرين من
ٍ
شمالي تركيا ،وأخرى بنيت بدًال من
َّ
سكني ستغمره المياه جرّاء
تجمع
ّ
ّ
سد.
بناء ّ

تبادل مستخدمون فيديو
زعموا أنّه يظهر تحليق طائرات
حربيّة إسرائيليّة فوق جبال لبنان
ّ
لكن الفيديو
للتوجه نحو سورية.
ّ
ال عالقة له بالغارات اإلسرائيلية على
مواقع في سورية ،بل يعود إلى
سويسري فوق
عسكري
استعراض
ّ
ّ
األلب عام .2019
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مع انطالق حمالت التلقيح
عجت مواقع
ضد فيروس كوروناّ ،
ّ
التواصل االجتماعي بصور ادعى
ناشروها أن تونس أرسلت طائرة
عسكريّة إلى روسيا الستقدام
جرعات من لقاحها .لكن االدعاء
خطأ ،وتونس نفت تسلّمها جرعات
هذا اللقاح.

بين الواليات المتحدة والنرويج

جندت السلطات الروسية اإلعالم الموالي لشيطنة المعارضين وفعالية إضاءة مصابيح الهواتف المحمولة المرتقبة
اليوم األحد ،والحقت أي منصة إعالمية تذكرها في أخبارها

موسكو تحارب «مصابيح الحب» المعارضة
كولومبيا

للعام الثاني على
التوالي ،يأتي عيد الحب
أو عيد العشاق أو عيد
الفالنتاين وسط تفشي جائحة
كورونا واكتشاف نسخ متحورة من
الفيروس وتجاوز عدد االصابات
حول العالم  108ماليني بحسب موقع
«ورلد ميترز» .في الوقت نفسه ،فإن
الرغبة في عدم الخضوع ملا فرضه
الوباء من إجراءات وقائية كالحجر
املنزلي والتباعد االجتماعي وإغالق
املطاعم والحانات وغيرها ،قد تجعل
البعض أكثر إصرارًا على إيجاد بدائل
لالحتفال ،أو ما قد يرمز إلى استعادة
الحياة واألمل في الخالص والعودة
إلى اليوميات املعتادة.
في الوقت الحالي ،تكثر النصائح
حول كيفية االحتفال بعيد الحب
والتحايل على الظروف الحالية ،ولو
ّ
اضطر بعض العشاق إلى معايدة
بعضهم بعضًا «أونالين» .األساس
هو عدم االستسالم ومحاولة
االستفادة من أي مناسبة قد تحيي
فينا الرغبة في الحياة .األزهار ،سواء
الحمراء أو غيرها ،قد تكون كافية
إلضفاء شعور بالسعادة أو الراحة.
هذه املشاعر قد تبدأ من لحظة اختيار
األزهار وحتى إهدائها .حتى داخل
املنزل ،ينصح الخبراء في علم النفس
باالستفادة من املناسبات لتجديد
املشاعر واالبتعاد عن اليوميات
التي باتت مملة نسبيًا وخصوصًا
أن الخيارات محدودة لدى الجميع،
وتحديدًا في البلدان التي ما زالت
تشهد ارتفاعًا في أعداد اإلصابات
والوفيات.
وإن يعتبر كثيرون أن االحتفال بهذا
العيد يعكس مزيدًا من االنغماس
باألنماط االستهالكية ،إال أنه قد يبدو
هذا العام مختلفًا بعض الشيء ،في
ظل الحاجة إلى أي مناسبة الستعادة
بعض من حياتنا ما قبل كورونا.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس ،األناضول)Getty ،

سامر إلياس

عيد الحب

بعض األمل في ظل كورونا

الهند

بريطانيا
روسيا

الواليات المتحدة
األميركية

في إطار سعيها إلى التخفيف من مشاركة
شعبية واسعة ،استجابة لدعوة املعارضة
الــروس ـيــة املــواط ـنــن إل ــى ال ـخ ــروج لدقائق
وإضـ ــاءة مصابيح الـهــواتــف الـنـقــالــة أمــام
البيوت والتجمعات السكنية ،اليوم األحد،
تـجـهــد الـسـلـطــات للتضييق عـلــى وســائــل
اإلعـ ــام ومـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
كما أطلقت تحذيرات من هجمات إرهابية.
وأف ــردت وســائــل اإلع ــام املوالية للكرملني
م ـ ـ ـسـ ـ ــاحـ ـ ــات واس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــة ل ـ ـت ـ ـشـ ــويـ ــه س ـم ـع ــة
املـعــارضــن ،عبر مقارنة إض ــاءة مصابيح
ال ـه ــوات ــف ال ـن ـقــالــة بـمـشــاعــل ك ــان يحملها
ع ـ ـمـ ــاء الـ ـ ـن ـ ــازي ـ ــة ،أثـ ـ ـن ـ ــاء ح ـ ـصـ ــار م ــدي ـن ــة
ل ـي ـن ـي ـن ـغــراد (س ـ ــان ب ـط ــرس ـب ــورغ ح ــال ـي ــا)،
إلرشاد الطيران املعادي على أهداف فيها.
وفــي األيــام األخـيــرة ،أرسلت هيئة الرقابة
الروسية على االتصاالت (روسكومنادزور)
طلبات إلــى وسائل اإلعــام بــإزالــة األخبار
ك ــاف ــة ح ــول ف ـعــال ـيــة امل ـع ــارض ــة .واع ـت ـبــرت
الـهـيـئــة ه ــذه املـ ــواد دعـ ــوات لـلـمـشــاركــة في
الفعاليات التي وصفتها بـ«غير القانونية
وأعمال الشغب».
وأصـ ـ ـ ــدرت «روس ـ ـكـ ــوم ـ ـنـ ــادزور» أم ـ ـرًا إل ــى
وك ــال ــة  ،2 TVف ــي مــديـنــة تــوم ـســك ،بــإزالــة
خبر نشرته تحت عنوان «أنصار نافالني
يقترحون النزول إلــى الـشــوارع بمصابيح
فــي  14ف ـبــرايــر» ،أي ي ــوم ال ـحــب .وج ــاء في
الطلب الــرسـمــي أن املـنـشــور يحتوي على
دع ـ ــوات لـلـمـشــاركــة ف ــي أع ـم ــال ش ـغــب ،لــذا
يـجــب إزالـ ـت ــه ،وإال ف ــإن ال ــدائ ــرة ستحجب
املوقع اإللكتروني لوسيلة اإلعالم.
ولــم تحدد السلطة الرقابية أي أج ــزاء من
املنشور تنتهك القانون ،لكن  2 TVاضطرت
إلى حذفه .ووصف رئيس تحرير الوكالة،
فيكتور موشنيك ،األحــداث بـ«حالة جنون
دولـ ـ ــة» ،م ـش ـي ـرًا ع ـبــر صـفـحـتــه ع ـلــى مــوقــع
«فيسبوك» إلى أنه «ال توجد لدينا موارد
للتقاضي مع (روسكومنادزور) مرة أخرى،
كـمــا اعـتــدنــا .لـكــن بفضل الـتــرويــج الهائل
للدولة اآلن حــول املصابيح الـتــي يمكنها
إسقاط النظام وجذب طائرات (الناتو) إلى
أهدافنا االستراتيجية ،على ما يبدو ،بات
الجميع في بلدنا يعرف عن األمر».
كما واجه موقع «أتكريتويه ميديا» موقفًا
ً
مـ ـم ــاث ــا ،إذ ط ـل ـب ــت «روس ـ ـكـ ــوم ـ ـنـ ــادزور»
إزال ـ ــة خـبــريــن تـحــت ع ـنــوانــي« :زاخ ــاروف ــا
ـ ـ ع ــن حـمـلــة أن ـص ــار نــافــال ـنــي بــاملـصــابـيــح
الكهربائية» و«مجلس الدوما ال يستبعد
فــرض عقوبات إداريــة بعد حملة صندوق
مكافحة الفساد باملصابيح».
وقالت رئيسة تحرير املوقع ،يوليا ياروش،
لـصـحـيـفــة «ن ــوف ــاي ــا غ ــازي ـت ــا» إن «هــاتــن
املادتني ليستا حول الحملة ،بل عن رد فعل
السلطات عليها .هناك شعور بأن أحدا لم
يحلل أي شيء ،وقارن ما هو دعوة بما هو
ليس كذلك .منذ  10فبراير/شباط ،تطالب
(روسـكــومـنــادزور) بــإزالــة أي مــواد تقريبًا
حول هذا اإلجــراء» .وأوضحت يــاروش أنه
بعد التشاور مــع املحامني ،قــرر املـحــررون
إزالة املواد املحددة.
ً
بناء على طلب الهيئة أيضًا ،حــذف عمود
الكاتب إيغور ياكوفينكو ،في موقع «املجلة
اليومية» ،واملكرس أيضًا للحملة املزمعة.
ووفـقــا لطلب مكتب املــدعــي الـعــام لالتحاد
ال ــروس ــي ،ي ــوم الـخـمـيــس ،ف ــإن املـعـلــومــات
املنشورة في العمود «تحتوي على دعوات
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي األح ـ ـ ـ ـ ــداث ال ـج ـم ــاه ـي ــري ــة
ُ
(ال ـعــامــة) الـتــي تـنـظــم ،فــي انـتـهــاك للنظام
املعمول به» .كما بلغ موقع «نيوز رو» إنذار
مماثل ،بشأن خبر يتحدث عن اإلجــراءات
التقييدية بحق وسائل اإلعالم ،على خلفية
األنباء عن الحملة املعارضة.
ب ــداي ــة األس ـ ـبـ ــوع ،دعـ ــا امل ـ ـعـ ــارض لـيــونـيــد
ف ــول ـك ــوف ،امل ـق ــرب م ــن أل ـي ـك ـســي نــافــال ـنــي،
سكان املدن الروسية الكبيرة إلى الخروج
أمــام بيوتهم مساء يــوم  14فبراير/شباط
الـ ـح ــال ــي ،وإشـ ـ ـع ـ ــال م ـص ــاب ـي ــح ال ـه ــوات ــف

امل ـ ـح ـ ـمـ ــولـ ــة ،وال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوف لـ ــدقـ ــائـ ــق .وك ـت ــب
السياسي« :جعل بوتني (الرئيس الروسي
فالديمير بوتني) الخوف سالحه الرئيسي
والــوح ـيــد .لــذلــك ،نـحــن بـحــاجــة إل ــى تبني
مــا هــو أق ــوى مــن ال ـخــوف» ،فــي إش ــارة إلى
أن الفعالية تدعو إلى الحب ،لتزامنها مع
ذكرى عيد العشاق.
وأوضح فولكوف أن الكثير من املتعاطفني
م ــع امل ـت ـظــاهــريــن ال يـمـكـنـهــم ال ــذه ــاب إلــى
املسيرات ،خوفًا من االعتقاالت والغرامات

رقابة مشددة على
أخبار الفعالية التي دعا
إليها أنصار نافالني

والعواقب األخــرى ،مشيرًا إلى أن «الحملة
املـ ــرت ـ ـج ـ ـلـ ــة ال ـ ـسـ ــري ـ ـعـ ــة سـ ـتـ ـسـ ـم ــح بـ ـع ــدم
االحتكاك» مع قوات األمن .األمر الذي علق
عـلـيــه مـجـلــس ال ــدوم ــا ووزارة الـخــارجـيــة
الـ ــروس ـ ـيـ ــة ،ب ــالـ ـق ــول إن م ـن ـظ ـمــي ال ـح ــدث
يتصرفون بتوجيه من الغرب.
ومعلوم أن أنصار نافالني أعلنوا تعليق
التظاهرات االحتجاجية ،بعد اعتقال أكثر
مــن  10آالف مــن امل ـشــاركــن فــي تـظــاهــرات
 23و 31يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي املــاضــي و2

دعت المعارضة إلى إضاءة مصابيح الهواتف يوم الحب (فاليري شريفولين)Getty/

«حياة نافالني األلمانية»

ض ـمــن الـحـمـلــة اإلع ــام ـي ــة ال ــروس ـي ــة ال ـتــي ت ـصــوب على
املـ ـع ــارض إلـيـكـســي نــافــال ـنــي ،ب ـثــت مـحـطــة «روسـ ـي ــا »1
الحكومية ،مـســاء األح ــد املــاضــي ،تـقــريـرًا ُع ــرض ضمن
بــرنــامــج «حـصــاد األس ـب ــوع» ،لكبير صانعي بروباغندا
الكرملني ديمتري كيسليوف .وقد أثــار سخرية واسعة،
ب ـعــدمــا قـ ــارن ف ـيــا ف ــي أمل ــان ـيــا ،قــالــت م ـعــدة ال ـت ـقــريــر إن
نافالني عاش فيها «حياة بذخ» شهرين ،بالقصر الواقع
على شاطئ البحر األس ــود الــذي أعــد املـعــارض الروسي
فيلمًا استقصائيًا عنه ،وقــال إنــه ملك للرئيس الروسي
فالديمير بوتني ،وإن أصدقاء األخير ّ
شيدوه بكلفة تزيد
عن مائة مليار روبل (نحو مليار و 200مليون يورو) ،في
«أكبر رشوة في تاريخ روسيا».
وت ـحــت ع ـن ــوان «ح ـي ــاة نــافــال ـنــي األمل ــان ـي ــة» ،اسـتـعــرضــت
مــراسـلــة الـقـنــاة فــي أوروب ـ ــا ،أنــاسـتــاسـيــا بــوبــوفــا ،موقع

ً
ووعاء
وتصميم الفيال «الفخمة التي تضم غرف نوم عدة
من الفاكهة وآلة صنع قهوة وإطاللة على غروب الشمس».
وحظي التقرير بمشاهدات كبيرة مقارنة بتقارير القناة
على «يوتيوب» .وعلق اآلالف على الفيديو ،فعبر بعضهم
عن «سخافة فكرة مقارنة حصن بوتني ومحيطه بفيال
عادية في أملانيا» .ولفت صحافي أملاني إلــى أن زجاجة
النبيذ التي عرضها التقرير ال يتجاوز ثمنها  3يورو.
وعـ ــرضـ ــت رئ ـي ـس ــة ق ـس ــم ال ـت ـح ـق ـي ـق ــات فـ ــي «صـ ـن ــدوق
مكافحة الفساد» الــذي أسسه نافالني ،ماريا بيفتشيخ،
عـبــر «تــويـتــر» صــورتــن لـبــابــوفــا ،وس ـخــرت« :ف ــي 2014
الـصـحــافـيــة عـمـلــت فــي الـنـقــاط الـســاخـنــة ،وحـمـلــت العلم
األوملـبــي فــي افتتاح األلـعــاب األوملبية فــي ســوتـشــي ...في
 2021هي نفسها ترفع فرشاة تنظيف التواليت في املكان
الذي استأجره نافالني ألسابيع».

فبراير/شباط الحالي .من جانبها ،حذرت
لجنة التحقيق ووزارة الــداخـلـيــة ومكتب
املـ ــدعـ ــي ال ـ ـعـ ــام ،فـ ــي وق ـ ــت واح ـ ــد ت ـقــري ـبــا،
مــن املـســؤولـيــة عــن امل ـشــاركــة فــي األح ــداث
الجماهيرية «غير املصرح بها» والدعوات
إلى أعمال شغب جماعية ،من دون اإلشارة
مباشرة إلى فعالية املصابيح.
وفـ ــي ظ ــل ل ـج ــوء املـ ـع ــارض ــة إلـ ــى أســال ـيــب
م ـب ـت ـكــرة لـتـنـفـيــذ ح ـمــات ـهــا االحـتـجــاجـيــة
م ــع تـجـنــب قـمــع وتــره ـيــب ال ــدول ــة ،وج ــدت
ال ـس ـل ـط ــات ن ـف ـس ـهــا م ـض ـط ــرة ل ـل ـج ــوء إل ــى
وس ـ ــائ ـ ــل إضـ ــاف ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــردع املـ ــواط ـ ـنـ ــن عــن
امل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة .ف ـ ـبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ـ ــى ال ـت ــره ـي ــب
ب ــاالعـ ـتـ ـق ــاالت وال ـ ـغـ ــرامـ ــات امل ــالـ ـي ــة ،خ ــرج
املسؤولون الروس بتصريحات وتأكيدات
مـتـنــوعــة ،ت ـقــول إن ال ــداع ــن إل ــى الـحـمــات
امل ـعــارضــة عـمــاء لـلـغــرب وط ــاب ــور خامس
ومأجورون وأعداء للبالد.
وم ـ ـ ــن أب ـ ـ ـ ــرز األم ـ ـث ـ ـلـ ــة عـ ـل ــى «اب ـ ـت ـ ـك ـ ــارات»
ال ـس ـل ـط ــات ،وصـ ــف ن ــائ ــب رئ ـي ــس مـجـلــس
ال ـ ــدوم ـ ــا ،ب ـي ــوت ــر ت ــولـ ـسـ ـت ــوي ،امل ـش ــارك ــن
املحتملني في مسيرة املصابيح بالخونة،
وتشبيههم بعمالء النازيني الذين أضاءوا
املشاعل أثناء حصار لينينغراد في الحرب
العاملية الثانية.
وقـ ــال تــول ـس ـتــوي« :ف ــي ال ــواق ــع ،ه ــذا ليس
ً
عـمــا لطيفًا عــن الـحــب .هــذه ليست مجرد
محاولة لتعبئة الشباب .هذه تقنية شارب
امل ـل ــون ــة (جـ ــن ش ـ ــارب أسـ ـت ــاذ ف ــي ال ـع ـلــوم
السياسية وكاتب أميركي معروف بكتبه
ح ـ ــول أس ــالـ ـي ــب الـ ـنـ ـض ــال ال ــاع ـن ـف ــي ضــد
األنظمة االسـتـبــداديــة) .وعــامــة ،هــذا تكرار
ألفعال املنشقني واملتعاونني أثناء حصار
لينينغراد ،عندما أضاءوا أهداف الطيران
األملاني باملصابيح».
وواضـ ـ ــح أن ال ـس ـل ـطــات ال ــروس ـي ــة ت ـحــاول
إق ـح ــام م ــوض ــوع ال ـح ــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة
وم ـ ـح ـ ــارب ـ ــة ال ـ ـن ـ ــازي ـ ــن ورب ـ ـ ـطـ ـ ــه ب ـن ـش ــاط
املعارضة .وفي هذا اإلطار تندرج املحاكمة
األخ ـيــرة للمعارض أليكسي نافالني ،في
قضية «التشهير بمحارب قديم» ،إلضفاء
طــابــع «ال ـخ ــائ ــن» عـلـيــه وت ـشــويــه صــورتــه
في أذهان املواطنني .وبشأن هذه القضية،
وصــف تولستوي رفــض نافالني االعتذار
لـلـمـحــارب الـقــديــم بــ«الـتـجــديــف والـهـجــوم
على تاريخنا».
وع ـلــى نـهــج الـسـيــاسـيــن اآلخ ــري ــن ،وصــف
تولستوي دعــوات أنصار نافالني لفرض
ع ـقــوبــات عـلــى روس ـي ــا واج ـتـمــاعــات ـهــا مع
مـمـثـلــي الـ ـ ــدول األج ـن ـب ـيــة بــأن ـهــا «خ ـيــانــة
للوطن في الحرب الهجينة الجارية» ضد
روسيا ،مختتمًا تصريحه بالقول« :يجب
الـتــوقــف عــن الــدفــاع! يجب أن نـهــاجــم! لقد
جعلنا الغزاة يقتربون منا مرتني بالفعل،
ثم طاردناهم إلى باريس ،وفي املرة الثانية
إلــى بــرلــن .الـقــوة فــي الحقيقة» ،مــؤكـدًا أن
«النصر سيكون لنا».
ولم يقتصر خطاب التخوين والتعاون مع
الـعــدو على الـنــائــب الـبــرملــانــي ،إذ انضمت
إلـ ـي ــه املـ ـتـ ـح ــدث ــة ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ب ــاس ــم وزارة
قالت ،عبر
الخارجية ماريا زاخاروفا التي ُ
أثير إذاعــة «صــدى موسكو» ،إنــه أعلن عن
حملة املصابيح بعد لقاء معاوني نافالني،
ليونيد فــولـكــوف وفــاديـمـيــر أشــوركــوف،
بممثلي الواليات املتحدة وبريطانيا.
أما نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس
ال ــدوم ــا ،ي ــوري شفيتكني ،فـقــد ك ــان لديه
مبرر مختلف ملعارضته حملة املعارضة،
إذ قال في مقابلة مع صحيفة «بوديوم»
إنه «سيكون هناك الكثير من املصابيح،
وسيكون ذلك بالطبع غير مريح بالنسبة
للمقيمني في نفس الفناء واملنزل» ،مشيرًا
إل ــى أن «ال ـن ــاس ي ـع ــودون إل ــى امل ـنــزل من
العمل متعبني ،ويحتاجون إلــى الــراحــة،
ولـيــس الـنـظــر إل ــى ض ــوء املـصــابـيــح الــذي
سينير نــوافــذهــم» ،غير مستبعد اتخاذ
بـعــض الـ ـق ــرارات اإلداريـ ـ ــة أو التشريعية
الـ ـعـ ـق ــابـ ـي ــة ،ب ـ ـنـ ــاء عـ ـل ــى نـ ـت ــائ ــج ال ـح ـم ـلــة
املعارضة في  14فبراير/شباط.
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منوعات فنون وكوكتيل
نقد

أشرف الحساني

ُ
ث ـ ّـم ــة م ــاح ـظ ــات ك ـث ـيــرة تـتـيـحـهــا
ُمشاهدة املسلسل املغربي الجديد
«البيوت أسرار» (ُ ،)2021
للمخرج
ّ
عــاء أكـعـبــون ،منها أن ال أحــد ينكر الطفرة
التقنية الـتــي بــاتــت تحظى بها املسلسالت
الــدرامـيــة املـغــربـ ّـيــة فــي ال ــ 5سـنــوات األخـيــرة.
ّ
غ ـيــر أن ال ــره ــان ع ـلــى الـتـقـنـيــة وم ــا تمنحه
لـلـمـسـلـســات ال ــدرامـ ـي ــة م ــن اس ـت ـس ـهــال في
ص ـيــاغــة م ـعــالــم ب ـصــريــة ،غ ـيــر ك ــاف لـيـكــون
العمل الدرامي جيدًا.
سوء الفهم هذاُ ،يفاقم البالهة ويجعل الكثير
من املخرجني يراهنون على هذا ُ
البعد التقني
ّ
ُ
ال ـص ــرف وامل ـت ـمــثــل ف ـ ُـي ال ـ ّكــام ـيــرا واملــون ـتــاج
واإلكـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوارات واملـ ـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ـ ــرات ال ـص ــوت ـي ــة
ٌ
والـبـصــريــة .ه ــذا عــامــل أســاســي وم ـهــم .لكن
ل ـيــس بــال ـطــر ّي ـقــة ال ـت ــي ت ـغ ــدو فـيـهــا ال ــدرام ــا
ّ
املغربية وكــانـهــا ولـيــدة وســائــط بصرية أو
ُ
استديوهات ،في غياب تــام للمخرج ودوره
فــي اجـتــراح صــورة درامـيــة عــن مجتمع يئن
ّ
ّ
تشظية
مغربية ُم
تحت ُسلطة قاهرة ووقائع
ُ
ومنفلتة من قبضة املنطق .البؤس السياسي

رغم محاوالت صناع مسلسل «البيوت أسرار» إدراج تقنيات التصوير الحديثة والتدخالت البصريّة،
إال أ َّن ضعف العمل والحوار لم يسعف العمل كي يلمس الواقع المعاش للمشاهدين

البيوت أسرار

مآزق التأليف الدرامي م ّرة أخرى
ال ــذي يعيشه الـبـلــد ،ال أح ــد ينتبه إل ـيــه من
ّ
هــؤالء املخرجني .مــع العلم أن عــاء أكعبون
مسلسله «الزعيمة»
في
ّ
قد اهتم بهذا الجانب ّ
لكنها تبقى ُم ّ
همة
( ،)2019ولو بطريقة هشة،
على مستوى طرح بعض األسئلة حول مكر
ُ
السياسة وب ــادة األح ــزاب التي تحيط بها.
فــي مقابل أن تـكــرار مــوضــوعــات اجتماعية
ووجـ ــوه تـلـفــزيــونـيــة بـعـيـنـهــا ،أم ـ ٌـر مـ ّـمــل وال
يخدم مشروع الدراما باملغرب ،وال يستطيع

أن يفتح لها آفاقًا جديدة على مستوى النقد
والتفكير والتخييل ،أمــام نـمــاذج محتشمة
أضحت تطبع صورتها داخل العالم العربي.
وهذا األمر ُتساهم فيه عوامل ّ
عدة ،ال ترتبط
ّ
ّ
املحكية) غير املفهومة
بمسألة اللهجة (اللغة
ّ
بالنسبة إلى بلدان عربية أخرى ،كما تتجاوز
ّ
عنصر الـتــوزيــع ،ألن ضعف وهــزالــة اإلنـتــاج
الـ ــدرامـ ــي ،ي ـح ـت ـك ـمــان بــال ـض ـبــط إلـ ــى عــوامــل
داخلية وليست برانية عن فعل اإلبــداع ،فهي

عناصر جمالية
منفلتة ناتجة عن
ضعف السيناريو

معطوبة في أساسها وفي ُم ّ
تخيلها .لن ّندعي
ُ
ّ
ّ
أن الدراما املشتركة ّمع بلدان عربية أخرى ،قد
ُ
ُ
تفيد صورها وتحقق لها نهضة قوية على
مستوى بنيانها وصناعتها الفنية ،بحكم
ّ
أن ال ـت ـل ـفــزيــون ع ــام ــة ،ي ـب ـقــى م ـج ــرد وسـيــط
ب ـصــري تــرفـيـهــي ،مـهـمــا اجـتـهــد ف ــي صناعة
مسلسالت درامية ،تنضح بكثافة القول ّ
وقوة
ّ
التخييل .وهــو أم ـ ٌـر ُيــؤكــده عــاء أكـعـبــون في
مسلسله «الـبـيــوت أس ــرار» ،مــن خــال حكاية

وجوه جديدة
«البيوت أسرار» يبقى محاولة
متواضعة على مستوى
التخييل الدرامي ،لكن
أهميّته تبرز انطالقًا من
عنصر االهتمام بجماليّات
المشاهد
الصورة وتبئير َ
وقوة األداء لدى بعض
ّ
الشخصيات ،مثل :محمد
خيي ،سعيدة باعدي ،ثريا
العلوي ،سعيد باي .فهؤالء
من منطق الخبرة ،التي
اكتسبوها في تعاملهم
مع مسلسالت درامية،
والتي أُنتجت منذ بداية
األلفية الجديدة ،ساهموا
في بروز هذا العنصر الفني
المتمثّل في األداء .كما ّ
أن
ُ
المخرج عالء أكعبون قام
بإشراك وجوه جديدة.

يشارك محمد خيي في بطولة العمل (دومينيك شاريو)Getty/

أمكنة

عبد الرحمن خضر

ت ـ ـ ــداول ن ــاش ـط ــون ع ـل ــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل
ً
االجتماعي ،يوم الخميس املاضي ،تسجيال
مصورًا من داخل املسجد األموي الكبير في
مدينة مـعــرة النعمان الخاضعة لسيطرة
قـ ـ ــوات ال ـن ـظ ــام ال ـ ـس ـ ــوري ،ج ـن ــوب ــي مــديـنــة
إدلب شمال غربي سورية ،وقد بدت معامله
األث ــري ــة م ـخــربــة ،وق ــد س ــرق ــت مـحـتــويــاتــه،
وهـجــره الـسـكــان ،بعد أن كــان تحفة دينية
وأثـ ــريـ ــة ت ـف ـت ـخــر ب ـه ــا امل ــديـ ـن ــة ،وت ـضــاهــي
الـجــامـعــن األم ــوي ــن فــي الـعــاصـمــة دمشق
وفي مدينة حلب.

هجمة النظام

ويـشـيــر إل ــى أن الـجــامــع الكبير هــو عـنــوان
كـبـيــر ل ـبــاد ال ـش ــام ول ـس ــوري ــة ،وف ـيــه دلـيــل
ع ـل ــى ص ــاب ــة أهـ ــل امل ــدي ـن ــة ال ــذي ــن أعـ ـ ــادوا
إع ـم ــاره بـعــد كــل غ ــزو خ ــارج ــي ،ملــا فـيــه من
آثـ ـ ــار وم ـع ــال ــم ه ــام ــة ش ــاه ــدة ع ـل ــى امل ـع ــرة
ّ
وإعـ ــادة إعـمــارهــا بـعــد كــل غ ــزو .ويــؤكــد أن
الهجمة األخـيــرة التي ّ
تعرضت لها مدينة
م ـعــرة ال ـن ـع ـمــان مـطـلــع ع ــام  2020تختلف
ٌ
عن كل الهجمات ،فهي هجمة مخطط لها
وممنهجة لتدمير املـعــرة وتهجير أهلها،
وتدمير معاملها األثــريــة وتـمـ ّـيــزت بالحقد
الكبير الــذي يحمله املهاجمون من النظام
وح ـل ـفــائــه ع ـلــى امل ــدي ـن ــة وت ــاري ـخ ـه ــا .وعــن
القصف الــذي سبق السيطرة على املدينة،
يـقــول الــرحــوم إن الـنـظــام يــرعــى مليشيات
ال تـحـتــرم ال الـبـشــر وال اآلث ــار الـتــي تعتبر
شواهد على التاريخ الحضاري للمنطقة،

تحوالت المكان
ّ

ّ
يسميه أهــل املدينة
الجامع الكبير أو كما
ّ
املعرة ال ينفصل عن املدينة بحسب
جامع
املؤرخ وابن معرة النعمان شريف الرحوم،
ال ــذي ق ــال ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن الـجــامــع
ّ
تعرض للتخريب والحرق والهدم على يد
كل القوى املحتلة ،التي هاجمت املدينة في
ً
كل الحقب التاريخية ،وصــوال إلــى النظام
ال ـســوري ال ــذي يعتبر مــن أكـثــرهــا توحشًا.
وي ـض ـي ــف الـ ــرحـ ــوم أن ال ـج ــام ــع ال ـ ــذي ك ــان
معبدًا وثنيًا ثــم تحول إلــى كنيسة ومنها
إلــى مسجد عــام  17للهجرة  638مـيــادي،
ي ـع ـت ـب ــر مـ ــن أوس ـ ـ ــع جـ ــوامـ ــع بـ ـ ــاد الـ ـش ــام،
وكــان يرتقى إليه ب ــ 13درجــة وأصـبــح بعد
ذلــك يـنــزل إلـيــه ب ــ 10درج ــات نتيجة الـهــدم.
وم ــن أب ــرز مـعــاملــه الـســاحــة وقبتها واملنبر
ّ
الست ،واملئذنة ذات الطراز
األثري والقباب
العمراني البديع ،التي يتجاوز عمرها ألف
سنة ،وليس في منارات املساجد في الشام

كان الجامع معبدًا
وثنيًا ثم تحول إلى كنيسة
ومنها إلى مسجد
يعتبر جامع المعرّة من أوسع جوامع بالد الشام (العربي الجديد)

إضاءة

المواهب العراقية الصاعدة
إبراهيم علي

ّ
ّ
العراقية عنوان
كانت األغنية
على مــر العصورّ ،
الـشـجــن وال ـح ــزنْ ،وأثـ ــرت عـلــى محيطها الـعــربــي
ّ
َّ
تتميز األغنية العراقية ،عن
الحساسية .إذ
بهذه
ّ
األغاني العربية ،بأنها تدور في فلك خاص
باقي
ّ
ج ـ ًـدا ،وتــؤثــر بما حولها وال تتأثر .شهدت فترة
ً
وأخيرا الغزو األميركي للعراق،
الحرب والحصار
ضياعًا ل ــروح األغـنـيــة الـعــراقـيــة .وال ت ــزال الفنون
العراقية ،وليس فقط الغناء ،تعاني من الحصار
الداخلي ،وهجرة املواهب إلى الخارج.
ف ــي ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،وصـ ــل ال ـف ـنــان
الـ ـع ــراق ــي ك ــاظ ــم ال ـس ــاه ــر إل ـ ــى ب ـ ـيـ ــروت .صــاحــب
«أحبيني» انطلق ً
فنيا مــن بـيــروت بعد سنوات،
ً َّ
َّ
ً
علما أن الساهر عانى من الحصار
عربيا.
ونجم
السياسي في العراق ،والعقوبات من الغناء ،سواء
قبل أو بعد سقوط نظام صــدام حسني .ويعتبر
كاظم الساهر اليوم واحدًا من أكثر النجوم العرب
ً
ونجاحا في العالم العربي ،حتى أن البعض
شهرة
ي ـصـفــه بــال ـن ـجــم ال ـع ــامل ــي ب ـعــدمــا وقـ ــف ع ـلــى أهــم
امل ـســارح األمـيــركـيــة واألوروب ـي ــة ،وحـقــق حضورًا
أس ـطــوريــا .لـكــن الـســاهــر ح ــاول أن يـتـحــايــل على
الفن العراقي بألوان أخــرى ،استطاع من خاللها
تنشيط م ـســاره الـفـنــي ،وه ــذا مــا شـكــل بالنسبة
للبعض مــن أبـنــاء جيله عـقــدة .فهاجر بعضهم،

فيما بـقــي آخ ــرون داخ ــل ال ـعــراق مـحــاصــريــن بما
حققوه ما قبل فترة الحرب والغزو األميركي.
ّ
قبل أسبوعني ،بدأت ً محطة  MBCبعرض برنامج
«ع ــراق أيـ ــدول» بـحــثــا عــن ص ــوت عــراقــي يستحق
الضوء والشهرة .لكن البرنامج بطبيعته يبقى من
ضمن سلسلة طويلة لهذا الـنــوع مــن املسابقات،
وهي برامج سكنت الشاشات العربية منذ عقدين،
وتحولت إلــى «معضلة استهالكية» تعيق ّ
تقدم
الـهــواة إلــى دنـيــا االح ـتــراف والنجومية .لــم يغفل
العراقيون طيلة العقدين السابقني عــن املشاركة
في برامج املسابقات الغنائية ،ويصح القول هنا
أن معظم العراقيني «الهواة» شكلوا نواة أساسية
لقيمة برامج الغناء ،وذلــك ملا يحملونه من قدرة
في الصوت واألداء والتراث املوسيقى لبالد ما بني
النهرين ،وأعادوه بالصوت واملوسيقى للجمهور.
أس ـمـ ٌ
ـاء عــراقـ ّـيــة كثيرة مــرت على بــرامــج املــواهــب،
ّ
وتصح تسميتها بــاألصــوات املهاجرة ،والتي لم

العراقيون «الهواة»
شكلوا نواة أساسية لقيمة
برامج الغناء

رحمة رياض
عضو لجنة
تحكيم برنامج
«عراق آيدول»
()MBC

ّ
تستغل تجربة الشهرة املؤقتة خــال عــرض هذه
الـبــرامــج لتعود لـلـعــراق ،وتـبــدأ برحلة النجومية
املفترضة ،بل استفادت من الشهرة املؤقتة واتخذت
من بيروت أو عمان وحتى دبي مقرًا لها .وتاهت
بعض هذه املواهب في البحث عن شركات إنتاج
ُ
فنية تـسـهــل لـهــم عملية اخـتـيــار األغ ــان ــي وإدارة
األعـمــال والـحـفــات وال ـنــدوات اإلعــامـيــة .تفاوتت
نـسـبــة ن ـجــاح هـ ــؤالء ،لـكــن ارتـفـعــت أس ـهــم املغنية
ال ـع ــراق ـي ــة شـ ــذى ح ـس ــون ب ـعــد ع ـب ــوره ــا بــرنــامــج
«سـ ـ ـت ـ ــاراك» وف ــوزه ــا بــال ـل ـق ــب .ح ـس ــون اسـتـغـلــت
إقــامـتـهــا فــي ب ـي ــروت ،لـتـحــرز ت ـقـ ً
ـدمــا ج ـي ـدًا بــدايــة
التوقيع مــع شركة
مسيرتها الفنية ،ثــم اخـتــارت
ً
«روت ــان ــا» ،بعدما اعـتـمــدت دبــي مـكــانــا إلقامتها.
وهي تعتبر اليوم من األصــوات العراقية الجيدة،
لكن انتشارها العربي قلل من حضورها العراقي.
أمـ ــا رح ـم ــة ري ـ ــاض ف ـهــي أي ـض ــا خــري ـجــة بــرنــامــج
«ستاراك» ووصلت اليوم إلى املشاركة كمدربة في
لجنة تحكيم «عراق آيدول» .ورغم ضعف خبرتها
فــي الحكم على املــواهــب ،خطفت ريــاض األضــواء
ً
عراقيا
في البرنامج ،أمام مجموعة تعتبر األشهر
الـيــوم ،كسيف نبيل وحاتم العراقي .لكن كل ذلك
ال يعدو كونه مجرد فرقعات ألغنية وت ــراث وفن
عراقي تائه هو أيضًا ،ويبحث عن هوية تعيد إليه
املجد الذي أتت عليه الحروب والتهجير ،وجعلته
يتأخر عن منافسيه في العالم العربي.

فيلم

تحوله خرابة
جامع المعرّة األثري ...همجيّة النظام
ّ
وم ـص ــر م ــا ي ـمــاث ـل ـهــا ف ــي إحـ ـك ــام الـصـنـعــة
إال مـئــذنــة الـجــامــع الكبير فــي حـلــب ،وهــي
مقسمة إلى ثمانية أبراج متساوية بالطول
برج أربع نوافذ
والعرض واالرتفاع وفي كل ٍ
متماثلة.

اجتماعية مألوفة أدبيًا ومستساغة بصريًا
ُ
بالنسبة ملجتمع مغربي ،غدت حياته اليومية
منكوبة اجتماعيًا ونفسيًا وتتجاوز قصصه
وحكاياته الخيال السينمائي والدرامي ،حتى
ّ
تغدو ضربًا من الخيال ،تتحكم فيه هشاشة
ال ـع ـمــل وصـ ـ ــوره وع ـ ــدم ق ــدرت ــه ع ـلــى ال ـت ـقــاط
تـفــاصـيــل صـغـيــرة م ــن ح ـيــاة ال ـن ــاس وإع ــادة
تخييلها داخل قالب درامي ،بقدر ما يتماهى
مع الواقع ،ينفصل عنه في آن واحد.
ف ــي ال ـح ـل ـقــة األولـ ـ ــى م ــن «ال ـب ـي ــوت أسـ ـ ــرار»،
ٌ
تتوالى الصور بعشوائية ّ
شخصيات
فجة.
تدخل وأخرى تخرج ،دون ّ
أي متعة بصرية.
ل ـكــن س ــوء تـنـظـيــم الـشـخـصـيــات ه ــذا وع ــدم
استقرارها داخل نسج الحكي ،بدا ُمتجاوزًا
ف ــي ال ـح ـل ـق ــة ال ـث ــان ـي ــة ،الـ ـت ــي أضـ ـح ــت فـيـهــا
الصورة أكثر تجذرًا في االجتماع املغاربي،
ُ
ُ ّ
وت ّ
فجر أعطابًا نفسية
وهي ترتق سلوكات
واجـتـمــاعـيــة ،تنخر واق ــع املجتمع املـغــربــي.
ّ
ّ
تتبد ُى جيدًا
النية في خلق صــورة درامـيــة،
ف ــي ط ــري ـق ــة ال ـت ـ ّص ــوي ــر وال ـل ـع ــب ب ــاملـ ـف ــردات
البصرية ،مــع أنـهــا غير كافية فــي استلهام
واقــع يحبل بأعطاب ومــآزق .العنف الرمزي
حــاضــر ويـتـخــذ أب ـع ــادًا ُمـتـشـ ّـعـبــة ،ت ـبــدأ من
تـحــايــل مــديــر املـصـنــع عـلــى دف ــع مستحقات
ّ
الضرر الذي أصاب الطفل ،وينتهي بتعنيف
ـرأة رم ــزي ــا وعـ ــدم تـقــديــم ُح ـلــول مـشــروعــة
امل ـ ـ ُ
ّ
لها ملواجهة حملها .لكن املشكل الرئيسي،
يكمن في كون هذه القصص الجانبية ،التي
تتفرع عن خيط ّ
ّ
القصة األصل ،ال تعمل على
ُ ّ
تثمينها وتغذيتها بصريًا ،بقدرما تشكل
نشازًا بالنسبة للحكاية.
ُ
ّ
إن هـ ــذه ال ـع ـنــاصــر ال ـج ـمــال ـيــة امل ـن ـف ـل ـتــة من
املـسـلـســل والـنــاتـجــة ب ــاألس ــاس عــن هشاشة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو (سـ ـعـ ـي ــدة ب ـ ــاع ـ ــدي وح ـف ـي ـظــة
بـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــدي) ،وه ـ ــزال ـ ـت ـ ــه ،أضـ ـعـ ـف ــت ال ـ ـصـ ــورة
الدرامية وحموالتها النفسية واالجتماعية،
ّ
وجعلتها ُمسطحة ،بالنظر إلــى املجهودات
املـ ـب ــذول ــة ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ص ـن ــاع ــة الـ ـص ــورة
ٌ
وجــودة األداء .بحيث ّأن ضعف ّ
ناتج
النص
باألساس من عدم قدرته على أن يكون مرآة
ت ـع ـكــس م ــا ي ـ ــروج ف ــي امل ـج ـت ـمــع م ــن ش ــروخ
ّ
وتصدعات ،نتيجة غياب التخييل واالرتكان
إلــى ح ــوار تلقائي واق ـعــي ،ال يتضمن حتى
ّ
كتابة
ذرة من اإلبداع .إن هذا االستسهال في ّ
سيناريو ،ال يرتبط بـ«البيوت أسرار» ،وإنما
ُ
يبقى املـشـكــل األس ــاس ،ال ــذي يعترض سير
ّ
وت ـقـ ّـدم الــدرامــا املـغــربــيــة وع ــدم قــدرتـهــا على
طرق موضوعات جديدة ،ليس بالضرورة أن
ّ
تكون أكثر انغماسًا في الواقع العربي ،ولكن
ُ
ّ
على األق ــل ،أن تـقـ ّـدم ص ــورة شــذريــة عــن هذا
ّ
ُ
مكن
الصورة
الواقع ،بحيث أن
الدرامية ال ي ّ
ُ
ّ ُ
التفكير فيها فقط ،وإنما تدرك وتعطي الحق
لـلـ ُـمـتـفـ ّـرج ف ــي مــواص ـلــة ب ـنــاء ون ـســج عملية
ّ
املعنى وفق ذائقته الفنية والجمالية .إذ إن
ال ـق ــدرة عـلــى خـلــق ص ــورة درام ـي ــة مــزدوجــة
ت ـمــزج ال ــواق ــع بــالـخـيــال ،دون أن ُت ـحــدث ّ
أي
نشاز داخل أنماط الصورة ،هي التي تجعل
ً
من املسلسل الدرامي عمال إبداعيًا وتخييليًا،
ُ
وتقريرية وباهتة
ال أن تغدو صوره مرتبكة ُ
ّ
في نقل األحداث وقصصها املتخيلة.
ه ــذا ح ــال مـسـلـســل «ال ـب ـيــوت أس ـ ــرار» لـعــاء
ّ
الدرامية
أكعبون وصورة الكثير من التجارب
ب ــاملـ ـغ ــرب ،الـ ـت ــي ال ت ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـح ـف ــر فــي
بنية املكبوت املغربي سياسيًا واجتماعيًا
وثقافيًا ،في غياب تـ ّ
ـام للدور الــذي ُيمكن أن
يلعبه التلفزيون املغربي في الحد من هذه
الخروقات الفنية واالستسهال الذي أصابها
على مستوى التأليف والتخييل ورفــض ما
ُي ّ
وسيناريوهات ُ ُمبتذلة
قدم لها من مشاريع
ُ ّ
ّ
عــن أح ــداث ووقــائــع ،يــدعــي املــؤلــف واملـخــرج
ّ
ّ
بالتغيرات
فــي املـغــرب أن لها عالقة وطـيــدة
التي طاولت البلد اجتماعيًا وسياسيًا.
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«دفاتر مايا» ...استعادة مالمح ثمانينيات بيروت اليوم
فقد قصفوا الجامع أكـثــر مــن مــرة ّ
ودم ــروا
جزءًا من املئذنة وسقف القسم الشمالي من
املسجد ،واسـتـهــدفــوا القباب الـفــريــدة ،كما
قصفوا متحف املدينة ودم ــروا العديد من
اللوحات الفسيفسائية واآلثار القيمة.
الدفاع المدني

وكانت قوات النظام قد استهدفت ببرميلني
متفجرين عــام  2015متحف املــديـنــة أو ما
يعرف بـ«خان مراد باشا» الذي يعتبر ثاني
أهم متاحف العالم على صعيد الفسيفساء
ويـ ـض ــم ل ــوح ــات وق ـط ـع ــا تـ ـع ــود لـلـعـصــور
القديمة املختلفة ،ويتضمن  1600متر مربع
من املوازييك ،ما أحدث فيه أضرارًا ال يمكن
إصــاح ـهــا بـحـســب خ ـبــراء اآلث ـ ــار .وب ــدوره
يقول عـبــادة ذك ــرى ،مـســؤول الــدفــاع املدني
في مدينة معرة النعمان لـ«العربي الجديد»
إن جميع املؤسسات التي كانت تعمل في
املــديـنــة قـبــل سـيـطــرة الـنـظــام عليها ،كانت
تهتم بحماية اآلثار وتعمل على تنظيفها،
وكــان الــدفــاع املــدنــي على وجــه الخصوص
ّ
ينظف الجامع في املناسبات الدينية وعند
الحاجة .ويضيف أن فرقه كانت تحضر بعد
كل قصف ّ
تعرض له الجامع ،وكانت تعمل
على إزال ــة األن ـقــاض ،مــع مــراعــاة االحتفاظ
ّ
بالقطع األثرية التي تسقط ،وكانت تخزنها
في أماكن خاصة من أجل إعادة ترميمها.
وسـيـطــرت ق ــوات الـنـظــام بــدعــم مــن روسـيــا
وإيـ ــران عـلــى مــديـنــة مـعــرة الـنـعـمــان أواخ ــر
ي ـنــايــر  /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي عـ ــام  ،2020بعد
قصف اسـتـمـ ّـر نحو شهر كــامــل ،أسـفــر عن
سـقــوط مـئــات القتلى والـجــرحــى ،وتهجير
 300ألف مدني.

اختير الفيلم اللبناني
«دفاتر مايا» ،للثنائي
اللبناني جوانا حاجي
توما وخليل جريج ،في
المسابقة الرسميّة للدورة
الـ 71من «مهرجان برلين
السينمائي الدولي»
بيروت ــ العربي الجديد

اختير «دفاتر مايا ( ،»)Memory Boxالفيلم
الــروائــي الطويل الجديد للثنائي اللبناني
جـ ــوانـ ــا ح ــاج ــي ت ــوم ــا وخ ـل ـي ــل جـ ــريـ ــج ،فــي
املسابقة الرسمية لـلــدورة ال ــ 71لـ«مهرجان
ُ
بــرلــن الـسـيـنـمــائــي الـ ــدولـ ــي» ،ال ـتــي ســتـقــام
افتراضيًا بــن األول والـخــامــس مــن مــارس/
ُ ّ
ّ
ّ
خاصة ستنظم
آذار  .2021علمًا أن عروضًا
لـ ــأفـ ــام امل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي املـ ـس ــابـ ـق ــة ن ـف ـس ـهــا،
بعرضها أمــام الجمهور بني  9و 20يونيو/
حزيران املقبل ،في مدينة برلني.
قصة الفيلم

ّ
ُ ِّ
يروي جديد حاجي توما ـ جريج ،الذي تمثل
فيه ريــم التركي (مــايــا األم) ،ومـنــال عيسى
(مايا املراهقة) ،وبالوما فوتياه (ابنة مايا،
ُ
ِأل ـك ــس) ،قـ ّـصــة سـ ّـيــدة لبنانية تــدعــى مــايــا،
تسافر إلى كندا للعيش مع والدتها منذ أكثر
من  30عامًا ،وال تــزال تعيش في مونتريال

امليالد،
مع ّابنتها املراهقة ِألكس .عشية عيد ّ
تتلقى النساء الثالث «غرضًا غير متوقع»،
ـدوق ي ـح ـتــوي ع ـلــى دفــاتــر
عـ ـب ــارة ع ــن صـ ـن ـ
وأشــرطــة «كاسيت» ٍ ُ
ـور ،أرسلتها مايا
ـ
وص
ٍ
ّ
ـ عندما كــانــت ال ت ــزال فــي بـيــروت ـ إلــى أعــز
صديقة لها ،هاجرت إلى فرنسا عام .1982
ت ــرف ــض م ــاي ــا ف ـ ُتــح الـ ـصـ ـن ــدوق ،وم ــواج ـه ــة
ّ
ّ
ذكرياتها .لكن املقتنياتُ ،صـ َـورًا ومذكرات،
ُ
تثير فضول االبنة ِألكس ،فتغوص في هذا
األرشـيــف ،وفــي أس ــرار حياة أمـهــا .وتدخل،
ـال وواق ـ ــع ،عــالــم ُمــراه ـقــة والــدت ـهــا،
بــن خ ـيـ ٍ
الـصــاخـبــة والـعــاطـفـيــة ،فــي ال ـحــرب األهلية
ّ
الخفي.
اللبنانية ،وتكشف ألغاز املاضي
أصداء غريبة من الماضي

بحسب بيان صادر عنهما ،يقول املخرجان
ّ
جوانا حاجي توما وخليل جريج إن فكرة
الفيلم ترتكز على مراسالت ُعثر عليها بعد
 30عامًاّ ،
وصديقتها،
تمت بني حاجي توما
ً
ٌ
ّ
ملدة  6أعوام« :هذا حافز لنا ،وأثار رغبة في
صنع الفيلم ،لننقل إلى ابنتنا عليا ،وإلى
أبناء جيلها ،مالمح من ثمانينيات القرن
الـ ،20في لبنان» .أضاف املخرجان« :أصداء
هذا املاضي غريبة لنا ،في هذا الوقت الذي
يشهد عيشنا انهيارًا وأزمة ال سابق لهما».
وع ــن مـشــاركــة «دف ــات ــر مــايــا» فـ ّـي املسابقة
الــرسـمـيــة لـلــ«بــرلـًيـنــالــه» ،ق ــاال إن ـه ــا تعني
لهما كثيرًا ،خاصة في هذا الوقت والظروف
الـ ـت ــي يـ ـم ـ ّـر ب ـه ــا ل ـب ـن ــان واملـ ـنـ ـطـ ـق ــة« :ن ـحــن
بحاجة اليوم إلى هذا النوع من املشاركات،
ّ
واالحتفاء بالفن والسينما» .أما الشركتان
ال ـل ـب ـنــان ـي ـتــان «أب ـ ـ ــوط ل ــإنـ ـت ــاج» (إن ـ ـتـ ــاج)،
و«أم س ــي» (ت ــوزي ــع) ،فــامل ـشــاركــة «إص ـ ـ ٌ
ـرار

قصة سيّدة لبنانية ُتدعى مايا ،تسافر إلى كندا للعيش مع والدتها (الملف الصحافي للفيلم)
يروي الفيلم
ّ

عـلــى الـ ــدور الـثـقــافــي لـلـبـنــان فــي املـنـطـقــة».
ب ـح ـســب ال ـب ـي ــان ن ـف ـس ــه ،ف ـ ــ«رغـ ــم ال ـظ ــروف
األمنية واالقتصادية والصحية واملعيشية
الصعبة التي ّ
يمر بها لبنان ،ال تــزال قـ ّـوة
ّ
الفكر والـفــن تـحــارب مــن أجــل بقائها ،ومن

أج ّــل وجـ ــود ب ـلـ ٍـد يـعــانــي لـلـحـفــاظ عـلــى ما
تبقى له من صورة حضارية ،عامليًا».
وتعاونت جوانا حاجي ْتوما في العديد من
أفالمها مع خليل جريج .إذ يعتبر «يوم آخر»
أحد أبرز أفالمهما ،وحاز على جائزة «دون

كيخوتة» وجــائــزة  FIPRESCIفي مهرجان
لوكارنو الــدولــي لــأفــام .كما كــان فيلمهما
«البيت الزهر» مرشح لبنان الرسمي ألفضل
فيلم أجنبي في األوسكار ،إال أنه لم يكن بني
املرشحني النهائيني للجائزة.
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سرد
ّ
كل ما أذكره عن سجن
تدمر العسكري هو اللون
األصفر .كل شيء كان
أصفر :الكثبان الرملية
الممتدة على طول
ّ
النظر في البادية السورية،
آثار تدمر ،أسنان الحرس،
الحساء ،جدران السجن،
صور الرئيس
إطارات
َ
المعلّقة في كل مكان،
الهواء األصفر ،الشمس
والرائحة النتنة
الفوز طنجور

ً
ك ــان ــت ج ـ ّـدت ــي مـنـهـمـكــة بتجهيز
الكرتونة التي أحضرها ّ
جدي من
ّ
ّ
بقالة ّأبو علي جوهر .جلس جدي
عـلــى كــرســي ّال ـقــش الصغير فــي بــاحــة ال ــدار
ي ــراق ــب ،وي ـلــف سـيـجــارتــه ويـغـمـغــم .وحــدي
كنت أعرف ما يقوله؛ كان يشتم!
وضـعــت جـ ّـدتــي كــل مــا ي ـلــزم :عـلــب الـســرديــن
ّ
الصفراء ،أقــراص الجبنة البيضاء ُاململحة،
َ
ّ
ُعــلــب املــتــة ،وكـيـ َـس نايلون فيه أوقـيــة قهوة،
ّ ْ
خ ــب ــأت ــه م ـن ــذ أكـ ـث ــر مـ ــن خ ـم ـس ــة أشـ ـه ــر فــي
خزانة مالبسها ،بسبب ثمنها املرتفعّ ،أيام
الثمانينيات الكئيبةّ .
ثمة وشـ ٌـم أزرق باهت
كان يلوح على يدها ،وهي تضع في الزاوية
علبتي دخ ــان حـمــراويــن قـصـيــرتــن ،وت ـ ّ
ـدس
ً
منديال قماشيًا أخرجته من صدرها.
ّ
ّ
«روح يا ستي قلها ألمك إذا بدها تبعت شي،
لـ ّـســه فــي م ـحــل» ،قــالــت جـ ّـدتــي ذل ــك مــن دون
أن تنظر ن ـحــوي .وقـبــل أن أسـمــع آخ ــر كلمة
ّ
ُ
ُ
قطعت شارعًا وتلة رمل،
ركضت مثل سهم.
ُ
وشجرتني ،وبركة ماء ،ووصلت إلى بيتنا.
ّ
ّ
ّ
ستي ّ
لسه الكرتونة فاضية»،
«أمــي ،بتقلك
ُ
ّ
ق ـلـ ُـت لـهــا وأن ــا أل ـت ـقــط أن ـفــاســي .مــالــت أم ــي
بــرأسـهــا مــن املطبخ كـقــرص عـ ّـبــاد الشمس،

بطاقة

تكلّمنا وتكلّم ثم صمتنا جميعًا

ازدواج العيد واألضحية
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ْ
ُ
أخذت
وأومــأت لي أن تعال« .خــود هــدول!».
َ
مـ ــن ي ــده ــا ال ـك ـي ــس ال ـ ــورق ـ ـ ّـي ك ــم ــن يـخـطــف
ُ
وركضت إلى بيت ّ
جدي.
برتقالة من َع َربة،
ّ
فت للحظة ،شممتُ
توق ُ
في الطريق القصيرة
ال ــرائ ـح ــة« ،ي ــا ل ـلــه ،كــاتــو اس ـف ـن ـجــي!» .هــذه
ّ
الرائحة كانت أقوى من كل عطور «شانيل»،
ُ
و«أرم ــان ــي» ،و«هــوغــو ب ــوس» الـتــي نثرتها
على بدني في السنوات الالحقة .كيف لي أن
أقاوم؟ أصمد أمام كيلو لحمة مشوية ،أمام
جمال ابنة الجيران التي تنظر إلـ ّـي ِب َحيرة
فــي كــل م ـ ّـرة أم ـ ُّـر أم ــام بـيـتـهــا ،وأن ــا أدح ــرج
ُ
سددت أنفي بيدي اليمنى،
برجلي كرة قدم.
وحـمـلـ ُـت باليسرى قــالــب الـحـلــوى وأكملتُ

الطريق.
ّ
وضـ ـ َـعـ ــت جـ ـ ّـدتـ ــي ق ــال ــب الـ ـحـ ـل ــوى ف ـ ــوق ك ــل
األشـ ـ ـي ـ ــاء ،وأغـ ـلـ ـق ــت الـ ـك ــرت ــون ــة ،بـ ــل بــال ـغــت
بحزمها وشـ ّـدهــا بما أوتـ َـيـ ْـت مــن ق ـ ّـوة ،وهي
تـنـظــر إلـ ـ ّـي ت ـلــك ال ـن ـظــرة ال ـتــي تــوحــي بـعــدم
ّ
ال ـث ـقــة« .ي ــا س ــت ــي ،هـ ــدول ح ــرامـ ـي ــة!» .نــامــت
ٌ
ش ـم ـ ٌـس ،وتـبـعـثــر ل ـي ــل ص ـي ـفـ ّـي ع ـلــى عـ َتـبــات
ب ـيــوت ال ـب ـلــدة ،ورأى قـمــر آب ه ـشــاشــة حلم
األط ـف ــال ،ثــم ه ــرب مـســرعــا ،بـعــد أن تشاجر
عاشقان وبلغ صوتاهما آخــر سماء .وصل
يقوده
الـبــاص
الصغير فــي الخامسة فـجـرًاّ ،
ّ
أربعيني ِبلحيةٍ سوداء وشاربني كثني
رجل
وحاجبني عريضني ّملتصقني .كان ال ينقطع
ع ــن ال ـتــدخــن والـ ـت ــأف ــف .ص ـع ـ ُ
ـدت أن ــا وأم ــي
وأختي إلــى الباصّ ،
ولوحنا كثيرًا من وراء
ّ
الكالح ألبي ،الذي ظل واقفًا أمام باب
الزجاج ّ
يدخن ويراقبنا نغادر الحارةّ .لو ُ
حت
البيت
ّ
بيدي ألبي كثيرًا ،إلى أن أصبح صغيرًا جدًا.
ّ
ّ
َ
توقف الباص بعد دقيقتني وصعدت جدتي،
ّ
وجـ ـ ــدي ،وخ ــال ــي األصـ ـغ ــر ،ث ــم زوجـ ـ ٌـة ُخــالــي
ْ
ركبت عائلة أخرى
األكبر وابنها الرضيع ،ثم
ال ّأعرفها ،من حارة مجاورة ،وامتأل الباص
ّ
الوطنية ،وأغاني
بالناس ودخــان السجائر
ف ـي ــروز ،وال ـش ـتــائــم ،وال ـص ـل ــوات ،واألدع ـي ــة،
ّ ّ
ُ
ُ
ّ
قاومت
احمرتا.
عيني حتى
فركت
والنذور.

نسبة العيد إلى يوم
القديس تتطلّب
إعدام
ّ
أضحية ،وزمن كورونا
عامر باألضحيات ،لذا
يبدو التعييد به اآلن
ً
عودة إلى المعنى
األصلي للعيد

عباس بيضون

طريق تدمر)Getty( 1989 ،

ّ
النوم .لم أتكلم مع أحد .كان وجهي ملتصقًا
بزجاج نافذة الباص ،أراقب الطريق ،التالل،
ّ
أعـ ّـد عواميد الكهرباء ،وأتأكد من أن األرض
كــرويــة ،ألنـهــا تــدور ورأس ــي ي ــدور .يغالبني
ال ـن ـعــاس ،ي ـهــوي رأس ــي ويــرت ـطــم بــالــزجــاج،
فأصحو وأتابع لعبة املراقبة :غيمة ،شجرة،
ّ ٌ
حفارة تحفر بئرًا في األرض ،حقول واسعة،
تـ ــال ص ـ ـفـ ــراء ،ع ــرب ــات ع ـس ـك ــري ــة ،س ـ ّـي ــارات
شحن ،باصات هوب هوب تنقل بشرًا آخرين
بــن مــدن وق ــرى ال أع ــرف أسـمــاء هــا ،ولكنها
م ـغ ـبـ ّـرة وم ـص ـف ـ ّـرة وك ــال ـح ــة .خ ــال ال ـطــريـ َـق،
َ
أكـ ّـل ــت س ـن ــدوي ـش ــت ـ ْـي زيـ ــت وزع ـ ـتـ ــر ،ون ـص ــف
ت ــف ــاح ــة م ـت ـب ـقـ ّـيــة م ــن أحـ ــدهـ ــم ،ث ــم غـمــزتـنــي
ّ
ج ـ ّـدت ــي« :امـ ـس ــوك ي ــا س ــت ــي» ،ق ــال ــت هـمـســا،
وأع ـط ـت ـن ــي ع ـن ـق ــود ع ـن ــب أص ــاب ــع الـ ـع ــروس
مـقـطــوفــا مــن ش ـجــرة بـيــت جـ ـ ّـدي ،ال ـتــي كانت
ّ
ّ
تسميها بالحنونة ،حتى ّأمي كانت قد أخذت
ُ
غصنًا منها وزرعـتــه ُفي حديقة بيتنا وكبر
ّ
وتفرعت منه أغصان أخــرى صغيرة ،ثم بعد
سنوات أصبح لدينا شجرة عنب اسمها ابنة
الحنونة.
«وصلنا عالشام؟» ،قلت بنفاد صبر.

لمحناه من خلف
القضبان؛ إنّه خالي،
ح خالي
بل ش َب ُ
حلمت بسوق الحميدية
الذي سمعت أنّه
أطول من نهر بردى

«ال».
«مطولني؟»
«شوي»
«أربع ساعات ونصف ولم نصل».
«وين الشام؟»
ّ
«مرينا من جنبها».
ّ
ُ
قلت وظل فمي مفتوحًا.

«يعني ما رح نشوفها؟»
«ال».
لــم َأنـ ـ ْ
ـال وأن ــا أح ـلــم بــالـشــام؛
ـ
ي
ـ
ل
ـاث
ـ
ث
ـذ
ـ
ن
ـ
م
ـم
ٍ
واألبنية الشاهقة َ
وبنات
الشوارع واملقاهي
ْ
ّ
الشامي ،وغزل
املدينة ،وأكشاك عصير التوت
الـبـنــاتّ ،والـ ـب ــرازق ،وس ــوق الـحـمـيــديــة الــذي
سمعت أنه أطول من نهر بردى .أكمل الباص
طريقه ،وداخت الناس من الحرارة والرائحة.
ٌ
ْ
وطفل آخر وداخــت ّ
جدتي،
استفرغت أختي
ّ
ورشوا عليها املاء.
ُ
ّ
وصلنا إلـ ّـى أعـلــى الهضبة الـصـفــراء البنية
ّ
عسكري.
املقفرة .توقف الباص أمــام حاجز
ِ
ّ
أخـ ـ ــذوا ُهـ ـ ّ
ـويـ ــات ال ـج ـم ـيــع ،ف ــت ـش ــوا ال ـب ــاص،
ّ
فتشوا كراتني األكــل ،املالبسَ ،
عمامة جـ ّـدي،
َّ
شـ ــال ج ـ ّـدت ــي ،ك ــل ـن ــا ،كـ ـب ــارًا وص ـ ـغـ ــارًا ،وأك ــل
َ
جندي ،يلبس ّ
ٌّ
عنقود
قبعته الحمراء املائلة،
ّ
ّ
العنب الذي كان مرميًا على كرسي بجانبي.
«الـبــاص بيضل هــون وأنـتــوا كملوا الطريق
ّ
العسكري املــربــوع .كــان يلبس
لألعلى» ،قــال
ُ
ّ
ّ
ّ
مغبرًا ،بذلته العسكرية مغبرة،
بوطًا أسود
حـتــى وج ـهــه املـّتـجـ ّـهــم مـغ ـبـ ّـر .نــزلـنــا جميعًا
من الباص نترنح من تعب الطريق الطويل.

التصقت مالبسنا بأجسادنا بسبب العرق.
ّ
الشمس فوقنا ،العسكر وراء ن ــا وتلك التلة
تقف أمامنا مثل كرش .مشينا في مجموعات
ّ
صغيرة أكثر من كيلومترين إلى أعلى التلة
ّ
في عز الظهر.
«عرقنا وطلعت ريحتنا» ،قالت ّأمي.
«بيفرجها الله »،قالت ّ
جدتي.
ـوي» ،قـ ــال خ ــال ــي وهـ ــو يـحـمــل
«ب ـس ــرع ــة ش ـ ـ ـ ُ ّ
ُ
البن ّية التي كتب عليها «أصيل،
كرتونة األكل
سمن نباتي».
«يـلـعــن أب ــو هــالـجـ ّـيــة ع ــرص ــة» ،غـمـغــم جــدي
ّ
متمهلة.
وهو يمشي بجانبي بخطى
وصلنا إلى ّ
ّ
حديدية كبيرة لبناء ضخم
بوابة
يشبه القلعة ،وبجانبها غرفة صغيرة ،فيها
جنديان ّ
ّ
مدججان باألسلحة ،ذوا
حارسان،
ّ
وجهني صحراويني.
«ال ـه ـ ّ
ـوي ــات ي ــا ش ـب ــاب» ،ق ــال أحــد َه ـمــا ،وهــو
ّ
طويل ونحيف ،وله شاربان كالزغب.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

مهرجان الموسيقى الروحية معركة إلثبات نسب

صراع في فاس
ٌ

على بُعد قرابة أربعة
أشهر ِمن الموعد
المفت َرض لدورته
الجديدة ،نشبت خالفات
تدعي ٌّ
كل
بين جمعي ّ َتين ّ
منهما أحقيّتها بتنظيم
المهرجان
الرباط ـ لبيبة شكري

انطالقه فــي مدينة فــاس باملغرب عام
منذ ّ َ
 ،1994اتخذ «مهرجان املوسيقى الروحية»
ُ
التسامح وجمع ثقافات الشعوب
ِمن فكرة
ّ ُ
ع ـنــوانــا عــريـضــا ل ــدورات ــه ال ـتــي ظــلــت تـقــام
بانتظام طيلة خمسة وعشرين ُعــامــا ،قبل
ُ ٍ
أن ت ـل ـغــى دورة  2020ض ـمــن م ــا أل ـغ ــي من
ّ
املستجد.
مهرجانات بسبب وباء كورونا
َّ ٍ َ
ـرت ــي «الـ ـتـ ـس ـ ُ
ـام ــح» و«ال ـج ـم ــع»
غ ـي ــر أن ف ـك ـ
َ
غائبتني عــن دورة  ،2021الـتــي قد
ت ـبــدوان

من «القصر الملكي» في فاس ()Getty

إطاللة

تلك الرحلة إلى تدمر

خرج سينمائي سوري من مواليد  .1975درس اإلخراج السينمائي في
ُم
ٌ
مولدوفا ،وأخرج العديد من األشرطة الروائية القصيرة؛ من بينها:
«شمس صغيرة» ،الذي نال «جائزة
التانيت البرونزي» في «مهرجان
قرطاج السينمائي» بتونس عام
 ،2008و«نــهــايــة بــالــون أحــمــر».
وفي سجلّه العديد من األفالم
التسجيلية؛ مــن بينها« :ذاكــرة
بــالــلــون الــخــاكــي» ،و«دمــشــق:
سيمفونية مــديــنــة» ،و«خـــارج
أســوار المدينة» ،و«حجر أسود»
و«بارودة خشب».
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تنعقد فــي ح ــزي ــران /يــونـيــو املـقـبــل إذا ما
َّ
انـحـســر ال ــوب ــاء؛ ذل ـ َـك أن املـهــرجــان املغربي
األب ــرز فــي مـجــال املوسيقى الــروحـيــة يجدُ
ن ـف ـســه ،وهـ ــو ع ـلــى ُب ـع ــد أربـ ـع ــة أش ـه ــر ِمــن
ِّ
َ
خضم
املفترض لدورته الجديدة ،في
املوعد
ٌّ
ّ َ
ّ
ـات نـشـبــت بــن جـمـعــيــتــن تــدعــي كـ ُـل
خ ــاف ـ ٍ
ّ
أحقيتها بتنظيمه .ب ــدأت الحكاية
منهما

ّ
ع ـي ــد الـ ـع ــش ــاق 14 ،شـ ـب ــاط /ف ـب ــراي ــر لــم
يختلف عن غيره من املناسبات املماثلة
في زمن كورونا .مثلها كان عيدًا بإصرار
الناس على الحياة ،ولم يكن عيدًا بسبب
الـخــوف على الـحـيــاة .كــان االع ـتــراف به،
لفرط ما هو إرادي ومصنوع ،أقرب إلى
اإلنـكــار .كــان أشبه بحفل وداع أو سكرة
وداع .مثل ّ
بقية األعياد في زمن كورونا،
ب ــدا جـنــونــا وصــراعــا مــع ال ـقــدر .مــع ذلــك
ل ــم ي ـكــن ال ـع ـيــد ف ــي مـنـشـئــه شـيـئــا آخ ــر،
فهوّ ،أول مـ ّـرة ،لم يكن سوى ذكــرى قطع
رأس ّ
القديس فالنتاين عام  237م ،التي
صــادفــت يــوم مـهــرجــان لوبركاليا الــذي
يحتفل ال ــروم ــان فـيــه بالخصب َ
ومـقــدم
الربيع.
في القرن الخامس ّ
حول البابا هذا اليوم
إلــى عيد الـقـ ّـديــس فالنتاين ،ال ــذي ُيقال
ّ
إن اإلمـبــراطــور كـلــوديــوس أعــدمــه عقابًا
ـرار اإلمـبــراطــور بمنع
على
معارضته لـقـ ّ
ّ
الشبان ليتسنى لهم الــوقــت ألداء
زواج
الخدمة العسكرية .في املسألة إذن ،كما
مما ّ
تناهت إلينا ،شبهة زواجّ ،
يمت ملا
ّ
يعنيه العيد مــن الحب واإلخـصــاب .أمــا
ّ
بالقديس نفسه فهي غامضة ،ولو
صلته
ّ
تـ ّ
ـرددت حكاية عــن حــب الـقــديــس لطفلة
ّ
ه ــي اب ـنــة ســجــانــه ،وال ـت ــي كــانــت ت ــزوره
فتنسب
في سجنه ،وتستطرد الحكاية
ِ
ّ
للقديس أنه ترك رسالة لها قبل إعدامه
ّ
وقعها «فالنتاينيك».
ُ
ّأيــا كــان األمــر فــإن العيد ،كما روي عنه،
يـنـطـلــق م ــن م ــأس ــاة ح ــب ،أو م ــن مــأســاة
بــامل ـط ـلــق .يـمـكـنـنــا أن نـفـهــم م ــن ذل ـ ّـك أن
ازدواج الـحــب وامل ــوت فــي عـيــد الـعــشــاق
ال يبعد كثيرًاّ ،
عما هي الـحــال ،في زمن
كورونا .األرجح أنه يمر بهذا الوقت بكل
ثقل املأساة التي أطلقته .األمر بالنسبة
لـلـبـنــانـ ّـيــن ال ي ـقــل ف ــداح ــة ،ف ـقــد ص ــادف
َّ
أن ن ـهــار ال ـع ـيــد ه ــو ال ـي ــوم الـ ــذي اغـتـيــل
فيه رئـيــس ال ــوزراء رفـيــق الـحــريــري ،في
دوي ــه يـتـ ّ
انفجار ال يــزال ّ
ـردد فــي الــذاكــرة
وفي التاريخ الراهن للبنان .نسبة العيد
ّ
إلــى يــوم إع ــدام الـقـ ّـديــس تتطلب قربانًا
وأض ـح ـيــة ،كــانـهــا ف ــي ذل ــك ال ـي ــوم رفـيــق
ال ـح ــري ــري ،وزمـ ــن ك ــورون ــا ،بـ ــدون شــك،
عــامــر بــاألض ـح ـيــات ،ل ــذا ي ـبــدو التعييد
ً
ب ـيــوم فــالـنـتــايــن اآلن ع ـ ــودة إل ــى املـنـبــت
واملعنى األصلي للعيد.
ّ
ي ــوم  14ش ـبــاط فــي تــاريـخـنــا ال يـتــوقــف

ع ـنــد اغ ـت ـي ــال الـ ـح ــري ــري .ل ــه ســاب ـقــة في
مآسينا ،وربما مالهينا ،التاريخية .هذا
ال ـيــوم تــواتــرت املـكــاســب والـخـســائــر في
تاريخه منذ القرن الخامس ،فهو اليوم
ُ
اختراع الهاتف الذي طبع
الذي أعلن فيه ُ
ّ
عصرًا بكامله ،وأنجزت فيه أول غواصة
تـعـمــل ب ــال ــدي ــزل .ل ـك ـنــه ،ف ــي امل ـقــابــل يــوم
زل ــزال أالسـكــا الكبيرّ .أم ــا بالنسبة لنا،
ّ
يتميز حتى اآلن في
فثمة تواريخ َ له ،لم
ُ
أي خانة توضع ،في املالهي أو املآسي،
في التاريخ أو في الهامش.
ُ
فــي ه ــذا ال ـيــوم عـلــى سبيل امل ـثــال ،أعـلــن
االتـحــاد الهاشمي بــن الـعــراق واألردن،
لم يترك االتحاد في التاريخ سوى هذا
الخبر ،فهو لم يكن سوى ّ
رد إعالمي على
وحدة مصر وسورية بقيادة جمال عبد
الناصر ،لكنه أيضًا يوم فتوى الخميني
 1986بإعدام سلمان رشدي جزاء روايته
«آي ـ ــات شـيـطــانـيــة» ،ه ــذه ّ ال ـف ـتــوى ال ــذي
ألـجــأت رشــدي إلــى التخفي ،وقفت عند

ه ــذا ال ـح ــد .ه ـنــاك أي ـضــا ف ــي ه ــذا الـيــوم
إعـ ــدام ك ــان فــي حـيـنــه ذا أث ــر ،هــو إع ــدام
سلمان يــوســف «فـهــد» مـ ّ
ـؤســس الحزب
الشيوعي العراقي عام  ،1946ولن يكون
اغتيال الحريري  2005سوى إعدام آخر.
يتردد إعدام ّ
هكذا ّ
القديس فالنتاين في
تــواريـخـنــا .مـنــذ اغـتـيــال ال ـحــريــري ،غــدا
ال ـع ـيــد مـنــاسـبــة ُم ـلـ ِـب ـســة ف ــي ل ـب ـنــان إلــى
أب ـعــد ح ــد .واجـ ــه الـلـبـنــانـيــون ع ـنــد ذلــك
ال ـحــن حــرجــا تــاري ـخ ـيــا ،ب ــل ه ــم ،اب ـت ـ ً
ـداء
من هــذا اليوم ،شاهدوا تاريخهم يعمل

كان عيدًا بإصرار
الناس على الحياة،
ولم يكن كذلك بسبب
الخوف عليها

ّ
ويتحول إلى دمار
ويتصارع في داخله ّ
تدريجي وانهيار لم يتوقف عن التفاقم،
اآلن من
إلى أن وصل األمر إلى ما هو فيه َ
أزمــات متالحقة .يمكننا لذلك أن نعتبر
أن  14ش ـبــاط ب ــداي ــة ت ــاري ــخ كــامــل لبلد
كـلـ ّبـنــان .مـنــذ ذل ــك ال ـحــن والـلـبـنــانـيــون
يتلقون إرث ذلــك اليوم .استتبع اغتيال
الحريري إعــدامــات ال يبدو أنها انتهت،
ّ
ّ
تتجدد،
وال يزال يتملكنا الخوف من أن
فهناك دومًا نذير بذلك .ليس الخطر هو
فـحـســب مــوجــة إع ــدام ــات ثــانـيــة وثــالـثــة
كــان آخــرهــا اغتيال لقمان سليم .ليست
األضـحـيــة هــي الـحــريــري وح ــده ،ثـ ّـمــة ما
ّ
ُينذر بــأن تكون هــذه املـ ّـرة لبنان كله .إذ
ّ
يبدو أن ال ّ
التصدع واالنقسام،
مفر من
ٌ
ول ــم يـ ُـعــد هـنــاك م ـجــال بـعــد للتصحيح.
م ــا ه ــو ف ــي الـ ـش ــارع ،مـهـمــا كــانــت قـ ّـوتــه
وح ـج ـمــه ،ل ــن يـسـتـطـيــع أن ي ــواج ــه ق ــدرًا
ً
كامال ال ّ
مرد له ،وال قدرة على ردعه.
(شاعر وروائي من لبنان)

تمثال لرفيق الحريري في بيروت)Getty( 2008 ،

فعاليات

فــي آخ ــر أي ــام الـسـنــة املــاض ـيــة؛ حــن أعلنت
«جمعية فــاس ســايــس» عــن تنظيم ال ــدورة
السادسة والعشرين من املهرجان بني الرابع
املقبل
والـثــانــي عـشــر ِم ــن ح ــزي ــران /يــونـيــو
ِ ً
تـحــت ش ـعــار «أنــدل ـس ـيــات ج ــدي ــدة» ،واع ــدة
ّ
ً
ويتميز
ـال،
ـج بـمـسـتــوى ع ـ ٍ
بـتـقــديــم «بــرنــامـ ٍ
بــالـتـجــديــد» .وقـ ّـدمــت الجمعية ،فــي مؤتمر
َ
ص ـح ــاف ــي ،ت ـفــاص ـيــل ع ــن ب ــرن ــام ــج الـ ـ ــدورة؛
ـرق صوفية
ِم ــن بــن مــا ورد ّ فـيــه ح ـضــور ف ـ ٍ
ِمــن الــواليــات املــتـحــدة وســرايـيـفــو ،وتنظيم
ُم ـن ـت ـ ً
ـدى ح ــول م ــوض ــوع «م ـي ـثــاق إبــراه ـيــم:
ٌ
بـ ـي ــان م ــن أجـ ــل إن ـس ــان ـي ــة روح ـ ـيـ ــة» (ل ـيــس
واضحا محتوى الندوة ،وال سيما أن اإلرث
اإلبراهيمي أصبح ذريعة وسـتــارة لتمرير
التطبيع مع الكيان الصهيوني).
َّ
ّ
صحافي
خبر
مجرد
بدا األمـ ُـر ،في ّالبداية،
ٍ
ّ
ع ــادي ل ــم ت ـتــأخــر وس ــائ ــل اإلعـ ــام املـحــلـيــة،
بما فيها ً ُوكالة األنباء الرسمية ،عن نشره،
َّ
لـكــن جـهــة أخ ــرى هــي «جمعية روح فــاس»
ُ
وقت وجيز شيئًا من اإلثارة
ستضيف بعد
ٍ

سبق للقضاء أن
ّ
منظمي
تابع عددًا من
التظاهرة بتهمة
اختالس أموال
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إلى الخبر؛ إذ أصدرت بيانًا ّ
عبرت فيه ّ
عما
ـرف ثالث»
أسمته اندهاشها ِمــن إعــان «ط ـ ٍ
املقبلة ِمن املهرجان.
عن تنظيم الدورة
ّ
واعتبرت «روح فاس» أنها الجهة الوحيدة
ّ
امل ـن ــظ ـم ـ ًـة ل ـل ـم ـهــرجــان م ـن ــذ ع ـش ــري ــن ع ــام ــا،
واصـ ـ ـف ـ ــة إع ـ ـ ــان «ف ـ ـ ــاس سـ ــايـ ــس» بـ ـ ـ ً«غ ّـيــر
الـشــرعــي» و«غـيــر امل ـس ــؤول»ُ ،مضيفة أنها
ل ــن ُت ـع ـل ــن ع ــن ّ
أي م ــوع ـ ٍـد لـتـنـظـيــم ال ـ ــدورة
ُ
ال ـجــديــدة قـبــل أن ت ـص ــادق عـلـيــه السلطات
ً
ّ
املختصة «امتثاال للقواعد الصحية» .كما
ّ
ّلوحت الجمعية باتخاذ «جميع الخطوات
الـقــانــونـيــة لـلـحـفــاظ عـلــى ه ــذا ال ـت ــراث غير
املـ ـ ـ ـ ــادي ...ول ـح ـم ــاي ــة املـ ـه ــرج ــان ِمـ ــن جـمـيــع
املناورات».
ـرب ال ـب ـي ــان ــات» ب ـب ـي ــان ّ
ت ــواص ـل ــت «حـ ـ ـ ُ
ردت
ٍ
ف ـ ـيـ ــه «فـ ـ ـ ـ ــاس سـ ـ ــايـ ـ ــس» ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا أس ـم ـت ــه
ّ
تضمنها بيان غريمها
بـ«املغالطات» التي
«روح فاس» .إحدى تلك املغالطات ،بحسب
ُ
ّ
شرف
البيان الجديد ،هــو «االدع ــاء بأنها ت ِ
على تنظيم التظاهرة منذ عشرين سنة ،في
ّ
َّ
ّ
املؤسسة ذاتها لم تـ َـر النور إل في
حني أن
َّ
َ
واعتبر البيان أن «جمعية فاس
سنة .»2006
ّ
ِّ
املؤسسة للمهرجان ،والسباقة
سايس هي
لتنظيمه من  1994إلى  ،2005وهي الوحيدة
الحاصلة على شهادة تسجيل امللكية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

في  20شباط /فبراير الجاري ،يُقام عرضان موسيقيان ضمن تظاهرة «كالسيكيات
النجمة الزهراء» في سيدي بوسعيد بالقرب من تونس العاصمة؛ األول بعنوان
يقدمه الثنائي :يسرى عبيد (غناء) و مهدي طرابلسي (بيانو) ،يليه عرض
بالكنتو
ّ
سحر األوبرا ألميرة الوبيري ،وتعود فيه إلى موسيقى عصر الباروك.
ّ
ضمن برنامج استكشاف المجموعات واألعمال الفنّيّة عن ُ
ينظمه
قرب الذي
يتحدث يوم
منصات التواصل االجتماعي،
«المتحف الفلسطيني» (بير زيت) عبر
ّ
ّ
األربعاء المقبل المقتني جورج األعمى عن أعمال الفنانة التشكيلية الفلسطينية
ب ( /2006 - 1927العمل) التي تميّزت تجربتها بحضور المشاهد
فاطمة
المح ّ
ِ
الطبيعية القريبة من القدس ،كذلك حضرت رسوماتها في الكتب المدرسية.
ّ
تنظم «أرشيفات هنري بوانكاريه» (فرنسا) ،يوم األربعاء المقبل محاضرة عبر الوسائط
االفتراضية بعنوان الداخلية البراغماتية ،يلقيها الباحث البلجيكي غريغوري
بوشنر الذي يعرض أهم أفكار التيار اإلبستمولوجي الذي تحمل المحاضرة اسمه،
تطور العلوم يستند إلى عنصر التراكم الداخلي لكل مجال
ويدافع عن كون
ّ
معرفي.
حتى نهاية الشهر الجاري ،يتواصل في متحف فريدير بوردا في بادن ــ بادن
األلمانية معرض ألعمال الفنان الفرنسي بيير سوالج ( ،1919الصورة) .المعرض
موسعة لمشوار الفنان الفرنسي؛ حيث تمسح اللوحات المعروضة
أشبه باستعادة
ّ
تحوالت خياراته اإلبداعية
مدة زمنية طويلة ،من  1946إلى  ،2019وتظهر فيها
ّ
عبر العقود.
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موسيقى

بيتهوفن
وتشايكوفسكي
أبحاث ودراسات كثيرة
تشير إلى ّ
أن األغنية األولى
التي أطلقها اإلنسان،
كانت سعيًا إلى الزواج،
بين الذكر واألنثى..
ّ
كأن الغناء كان اإلشارة
والضمانة الستمرار
الحياة البشرية .هنا،
نقف عند ثيمة الحب
لدى كل من بيتهوفن
وتشايكوفسكي

بيتهوفن في غرافيتي في مدينته بون (إينا فاسبندر /فرانس برس)

الحب عازفًا منفردًا
ّ
علي موره لي

ل ـع ــل امل ــوس ـي ـق ــى لـ ــم تـ ـك ــن ،لـ ــو لــم
ي ـكــن الـ ـح ــب .ف ــي دراسـ ـ ــة أج ــراه ــا
سنة  2000بعنوان «أغــانــي قــردة
الچيبون والـغـنــاء الـبـشــري» ،يستقرئ عالم
األنثروبولوجيا ،توماس غايسمان ،تطور
الغناء لدى الثديات من مجموعة الرئيسيات،
أو القردة على أنواعها ،مشيرًا إلى ارتباطه،
عـلــى نـحــو م ــا ،بـسـلــوكـيــات ال ـت ــزاوج مــا بني
األنـ ـث ــى والـ ــذكـ ــر ،وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل امل ـحــاف ـظــة
على وثــاقــة الصلة مــع الجنس اآلخ ــر ،بغية
اإلنجاب والعناية بالصغار.
أمـ ــا ف ــي ب ـحــث ب ـع ـن ــوان «م ـق ــارب ــة م ـت ـعــددة
امل ـن ــاه ــج إزاء أص ـ ــول امل ــوس ـي ـق ــى» ،نـشــرتــه
مجلة العلوم األنثروبولوجية سنة ،2014
ُي ـض ـي ــف الـ ـب ــاح ــث إيـ ـ ــون مـ ــورلـ ــي دورًا ملــا
ُيـطـلــق عـلـيــه «االص ـط ـفــاء الـثـقــافــي» الـقــائــم
على تعزيز سمات اللياقة االجتماعية ،من
خالل املوسيقى على نحو خاص في عادات
ال ـت ــزاوج بــن ال ـب ـشــر ،عـلــى دور االصـطـفــاء
الـ ــداروي ـ ـنـ ــي ال ـط ـب ـي ـعــي امل ـت ـك ــئ ف ـق ــط عـلــى
البيولوجيا ،وذلك في ّ
تتبع املنشأ والسبب
في ميل اإلنسان إلى العزف والغناء.
بـمـقـتـضــى ال ـح ــال ال ـب ـشــريــة ،وم ــع أخ ــذ رأي
العلماء في عني االعتبار ،ال يغيب عن ذهن

ق ـ ــارئ مـ ــدى ارتـ ـب ــاط املــوس ـي ـقــى بــامل ـشــاعــر،
بحكم أن املوسيقى هي أشد الوسائط الفنية
مقدرة على التعبير املجازي عما يحترق في
ـس من
قـلـ ٍـب مــن عــاطـفــة ،وم ــا يختلج فــي نـفـ ٍ
أحــاسـيــس .فما بــالــك ،إذن ،بالحب وأشكاله
ال ـع ــدي ــدة ،م ــن ح ــب جـمــع اث ـنــن أو فـ ّـرقـهـمــا،
عشيقني كانا أم صديقني ،إلى محبة يعانق
بها اإلنسان اإلنسانية.
ُيعد تقليد التروبادور أحد تلك الجذور البكر
ٌ
والعميقة للموسيقى الكالسيكية .وهــو فن
خطابي يؤديه شاعر جـ ّـوالُ ،يلقي القصائد

ألّف بيتهوفن سلسلة
غنائية حملت عنوان «إلى
الحبيبة البعيدة»
ً
ّ
الغزلية املغناة مصاحبة بالعزف على العود
أو القيثارة ،كــان قد ازدهــر في معظم أرجــاء
أوروبــا زمــان العصور الوسطىُ ،
ويعتقد أن

السادسة

إبعادًا للشبهات ،وفي مسعى من أجل صرف األنظار عن حقيقة ميوله،
المعجبات حين كان عميدًا
تزوج تشايكوفسكي من إحدى طالباته ُ
للمعهد الموسيقي في موسكو ،وهي أنطونيا ميليوكوفا .لم يدم
الزواج طويًال ،ولم يزد حياة المؤلف إال عذابًا ،يتجلى في أبدع صورة في
الحركة الرابعة من سيمفونيته السادسة .صرخة عارمة كتمها الوجع
وأطلقها الغضب من ظلم الحياة لكل من يرنو إلى الحرية.

أخبار
عند الثامنة من مساء  19فبراير /شباط
الجاري ،يقيم الثنائي فؤاد ومنيب،
على خشبة مسرح الجمهورية في
يقدمان
القاهرة ،عرضًا موسيقيًا،
ّ
فيه أعمالهما اآللية التي كتباها لكل
من آلتي البيانو والكمان.
أصــــدرت فــرقــة الــــروك األمــيــركــيــة
 ،weezerألبومًا جــديــدًا ،يحمل
عنوان  ،OK Humanوهــو األلبوم
الرابع عشر في مسيرة الفرقة ،التي
تمكنت من فرض نفسها ولونها
الخاص ،الــذي دائمًا ما تستعير فيه
من األرشيف الموسيقي العالمي
نغمات مهملة.
تزامنًا مع ذكرى رحيله ،تقيم فرقة
منيب باند ،يوم الخامس والعشرين
من الشهر الجاري ،حفًال غنائيًا في
«ساقية الصاوي» القاهرية ،تؤ ّدي
لحنها
فيه عددًا من األغاني التي ّ
وغن ّاها الفنان النوبي أحمد منيب.

فرقة The Rubens

عام  2020معكوسًا
عمر بقبوق

أخيرًا ،أصدرت فرقة الروك البديل األسترالية،
 ،The Rubensألبومًا جديدًا بعنوان «،»0202
وه ـ ــو األل ـ ـبـ ــوم الـ ــرابـ ــع ل ـل ـف ــرق ــة الـ ـت ــي بـ ــدأت
مسيرتها قبل عشرة أعــوام .يضم العمل 12
أغنية ،تغلب عليها الصبغة العاطفية.
كان من املقرر أن يتم طرح اإلصدار ،الذي يحمل
اســم سنة  2020معكوسًا ،فــي الـعــام املاضي؛
وقــد تــم طــرح العينات األولــى مــن األلـبــوم في
نهاية 2019؛ التي كان أبرزها أغنية Live In
 ،Lifeالتي وللمفارقة يتم فيها افتراض اقتراب
موعد نهاية العالم في سياق أغنية عاطفية،
إذ ي ــرد فـيـهــا« :س ــأك ــون فــي ال ـخ ــارج ،ألبـحــث
عنك في حياة مختلفة ،وإذا ما اقتربت أكثر
من نهاية العالم ،سأكون حينها قد انتهيت».
وقــد تسببت الـكــوارث التي حلت على العالم
سنة  2020في الترويج لألغنية واأللبوم الذي
يـبـنــي تـســويـقــه عـلــى لـعـبــة األرقـ ـ ــام .لـكــن هــذا
العرض التسويقي لم يكن في محله ،فاأللبوم
قــد تــم إنـتــاجــه وف ـقــا للخطة ال ـتــي ُرس ـمــت له

أصدرت فرقة الروك اإلنكليزية You
 ،Me At Sixألبومًا جديدًا حمل
عنوان  ،Suckapunchوهو األلبوم
الرسمي السابع في مسيرة الفرقة
الــتــي نــشــأت قبل مــا يــقــارب خمس
عشرة سنة ،وعاشت أفضل فترات
تألقها في أعوامها األولى.
أعلن مهرجان مونترو للجاز في
سويسرا ،أن دوراتـــه المقبلة التي
درج على إقامتها صيفًا ستبث أيضًا
عبر اإلنترنت .وأوضــح المنظمون أن
«المهرجان يواصل بذلك انتقاله إلى
ّ
يوفق بين الصيغة
نموذج هجين
الحضورية والحضور الرقمي».

ً
له أصــوال ترجع به إلى الحكم العربي لشبه
ج ــزي ــرة األن ــدل ــس ،حـتــى أن الـتـسـمـيــة ذاتـهــا
ٌ
تحوير للفظة طرب  -دور،
(تروبادور) لعلها
بالعربية.
أو دور طرب
ّ
مــن ه ـنــا ،ي ـبــدو ال ـحــب كـمــا تـغــنــى بــه الـعــرب
ً
وعاشوه وعانوه ،كما لو كان داخال بصميم
التعبير املــوسـيـقــي ل ــدى ال ـغ ــرب .أل ــم الـفــراق
وال ـش ــوق إل ــى ال ـل ـقــاء وال ـت ــوق إل ــى ال ــوص ــال،
فــي ظــل البعد واالنـفـصــال بوصفها جميعًا
ً
مــن مــوضــوعــات الـحــب ال ـع ــذري ،ال ــذي ع ــادة
م ــا يـ ــدور ف ــي داخـ ــل ال ـشــاعــر وخ ـ ــارج خـيــام
الــزوجـيــة ،التي لطاملا دأبــت على تأسيسها
االعـ ـتـ ـب ــارات األس ــري ــة وال ـق ـب ـل ـيــة ،ص ــار عبر
ِّ
وسـيــط ال ـتــروبــادور مــن ُمـشــكــات الخاصية
ّ
السردية ،الدرامية واالحتدامية ،التي ظلت
ُ
ت ـم ـي ــز امل ــوس ـي ـق ــى ال ـكــاس ـي ـك ـيــة ف ــي الـشـكــل
وامل ـ ـض ـ ـمـ ــون ،وحـ ـت ــى فـ ــي الـ ـصـ ـي ــاغ ــة ،عـلــى
األخ ــص فــي الحقبة الــرومــانـسـيــة فــي الـقــرن
التاسع عشر.
أح ــد رمـ ــوز ال ـحــب الـ ـع ــذري ،أح ـ ــادي ال ـطــرف
واملـ ـسـ ـتـ ـعـ ـص ــي ،مـ ــن بـ ــن أع ـ ـ ــام امل ــوس ـي ـق ــى
الكالسيكية ،لـيــس س ــوى رم ــز الرومانسية
األول واألكـبــر ،لودفيغ فــان بيتهوفن .حياة
امل ــوسـ ـيـ ـق ــار لـ ــم تـ ـك ــن وحـ ــدهـ ــا س ـل ـس ـل ــة مــن
التجارب العاطفية البائسة أو غير املكتملة
ف ــي أح ـســن األح ـ ـ ــوال ،ب ــل إن ـهــا ق ــد انـعـكـســت

أيضًا على أعماله بالعناوين واملضامني.
فاملؤلف األشهر في عصره ،وفي كل عصر،
زمن لم تزل الطبقات
لم يتزوج قط .وذلك في ٍ
مصائر النسوة ،سـ ً
ـواء
االجتماعية تحدد
ّ
بـتــزويـجـهــن ع ـنــوة ،أو بتقييد خـيــاراتـهــن
ّ
حيال مــن يتزوجن ،فقد فشل «املزيكاتي»
س ـل ـيــل األسـ ـ ــرة امل ـت ــواض ـع ــة ف ــي بـ ـل ــورة ٍّ
أي
م ــن ق ـصــص ال ـح ــب ال ـت ــي عــاش ـهــا تـتــويـجــا
ً
وانتهاء باألسرة واألوالد ،كما
باالرتباط،
ّ
دلت الرسالة الشهيرة التي تعود إلى سنة
ُ
 ،1812املكتوبة بخط يــده ،وقــد عثر عليها
ش ـي ــائ ــه ب ـعـ ًـد رح ـي ـل ــه ،والـ ـت ــي ُوج ـهــت
ب ــن أ ً
معنونة مفتوحة على الترجيح والتأويل
«إلى الحبيبة الخالدة».
م ــن ال ـن ــاح ـي ــة اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة ،ت ـع ــد الـسـلـسـلــة
الغنائية التي ألفها بيتهوفن بعنوان «إلى
الـحـبـيـبــة ال ـب ـع ـيــدة»ُ ،
ويـعـتـقــد أن ـهــا ج ــاءت
ملنت الرسالة سابقة الذكر ،املثال األكثر
صدًا ً
صراحة في تناول أثر الحب على املوسيقار،
وذلـ ــك م ـقــابــل اإليـ ـح ــاء الـ ـس ــردي والـتـعـبـيــر
امل ـجــازي ،الــذي غالبًا مــا يستبطن األعمال
ُ
اآلل ـيــة .عـبــارة عــن ســت أغ ــان كتبت لصوت
الـبــاريـتــون الــرجــولــي الـجـهـيــر ،بمصاحبة
آل ــة ال ـب ـيــانــو .ال تـتـبــع ف ــي تـتــالــي حلقاتها
ُ
ُ
سيرورة تفضي إلى خاتمة ،بل قفلة تغلق
امل ــؤل ــف دائـ ــريـ ــا ،وذل ـ ــك ب ــإع ــادة مــوضــوعــة
األغ ـن ـي ــة األول ـ ـ ــى ف ــي األخ ـ ـيـ ــرة .إح ـبــاطــاتــه
الغرامية أتــت هــي األخ ــرى حبلى بإبداعات
ّ
خلدها له التاريخ« .من أجل إليز» ،املقطوعة
الخفيفة ذائعة الصيت للبيانو ،التي عزفها
عـبــر ال ـع ـصــور وح ــول ال ـعــالــم كــل مــن وطــأت
أصابعه تقريبًا لوح مفاتيح تلك اآللةُ ،يعتقد
أن بيتهوفن ك ــان قــد كتبها تكريمًا لــذكــرى
إح ـ ــدى ح ـب ـي ـبــاتــه ال ـب ـع ـي ــدات ،وهـ ــي ت ـيــريــزا
مالفاتي ،كــان قــد تقدم بطلب يدها مــرة ،إال
أنــه ُرفــض بحكم أنها سليلة عائلة ثرية قد
ج ــرى تــزويـجـهــا ألح ــد ال ـن ـبــاء ف ــي م ــا بـعــد.
ّ
غويتشياردي ،كانت
امرأة ثانية ،هي جولي
فتنتها الشعلة التي ّ
فجرت في قلب بيتهوفن
ُ
ً
ع ـم ــا إب ــداع ـي ــا ط ـ ـ ّـوب ك ــواح ــد م ــن أش ـه ــر ما
ُ
ك ـتــب آلل ــة الـبـيــانــو ،أال وه ــي ســونــاتــا ضــوء
ّ
الشجية والجليلة.
القمر بحركتها األول ــى
غــويـتـشـ ّـيــاردي أيـضــا كــانــت مــن أس ــرة نبيلة
وثــريــة ،دخلت على حياة الفنان سنة 1801
كتلميذة ت ــدرس عـنــده ع ــزف الـبـيــانــو .حتى
زواجها من كونت نبيل ،كان مؤلفًا هو اآلخر،
لم يطفئ نار العشق في قلب العاشق.
عبقرية موسيقية أخــرى احترقت بنار حب
مستحيل في زمانه ،هو املؤلف الروسي بيتر
إليتش تشايكوفسكي .نـ ٌـار لم تكن كأي نار،
فتشايكوفسكي كان يميل بقلبه إلى من مثل
جنسه ،فــي عصر َو َص ــم أمـثــالــه بــالـعــار ،وال
تــزال روسـيــا الـيــوم بمؤسساتها السياسية
والثقافية مع صعود التيار القومي املحافظ،
ُ
ت ـن ـكــر م ــا خ ـ ّفــي م ــن ح ـيــاتــه الـعــاطـفـيــة الـتــي
أخ ــذت تـتـكــشــف بـعــد خ ــروج بـعــض رسائله
الشخصية من العتمة إلى الضوء.
خالل فترة كتابته لواحدة من أشهر لوحات
الباليه« ،روميو وجولييت» ،اقتباسًا لرائعة
وليم شكسبير الشهيرة ،كان املوسيقار عالقًا
بشباك عشقه إلدوارد زاك ،الــذي كــان وقتها
ال يــزال طالبًا يــدرس املوسيقى في موسكو،
واصفًا إيــاه في إحــدى رسائله بحب حياته.
وك ـم ــا جـ ــرى لـجــولـيـيــت ح ــن ف ـق ــدت روم ـيــو
بـعــد أن ت ـج ـ ّـرع ال ـس ــم ،انـتـحــر زاك مـسـمــومــا،
ب ـضــع سـ ـن ــوات قـلـيـلــة ع ـقــب إنـ ـج ــاز الـتـحـفــة
الفنية الراقصة؛ وكما لو أن العاشق قد بكى
ّ
بمرثية تليق بعشقه قبل مماته.
معشوقه

«كل غرفة مررت بها تحولت إلى غيمة» ()Getty

قبل أكثر من سنة ،ويكاد يكون تأثير جائحة
كورونا عليه غير موجود .تعتمد فرقة The
 Rubensفــي صـنــاعــة ألـبــومـهــا الـجــديــد على
ذات األسلوب الذي رافقها منذ بدايتها؛ فهي
تستند إلى مبدأ «اإلكثار في اإلقالل» ،السائد
فــي موسيقى اإلن ــدي روك ،وتــؤمــن أنــه كلما
قــل ع ــدد ال ـضــربــات املــوسـيـقـيــة فــي األغـنـيــة،
زادت حدتها وتضاعف أثرها .لذلك ،نالحظ
أن الفرقة ال تستخدم في الجملة املوسيقية
الــواحــدة ســوى صــوتــن متباينني ،أو ثالثة
ك ـحــد أقـ ـص ــى .وفـ ــي م ـع ـظــم األغـ ــانـ ــي ،تـنـتــج
مقطعًا يعتمد على اللحن الرئيسي لألغنية،
ولكن يتم عزفه بشكل أبطأ ،لتحاول الفرقة
من خالله أن تستعرض أكبر أثر من املمكن أن

ال تستخدم الفرقة في
الجملة الموسيقية سوى
صوتين متباينين

تصل إليه كل عالمة موسيقية .هــذه الثيمة
التي الزمتها ،ال تتخلى عنها The Rubens
فــي األل ـبــوم الـجــديــد ،بــل عـلــى الـعـكــس ،إنها
تــزداد حــدة ،ألن األغــانــي الجديدة ،هي أبطأ
وأقل صخبًا من أغانيها السابقة.
حكاية األلبوم يتم التمهيد لها في األغنية
االفتتاحية  ،Masterpieceمن خالل االستناد
إلى نظرية االحتماالت ،وافتراض أن الحياة
تتكرر ،وأن النسخة التي وصلنا إليها هي
الـنـسـخــة األربـ ـع ــون؛ لـكــن ه ــذه امل ـقــدمــة التي
تبنيها الـفــرقــة فــي املـقــاطــع األول ــى ،تهدمها
بـ ـ ــذات األغـ ـنـ ـي ــة ،م ــع ت ـح ــوي ــل األغ ـن ـي ــة نـحــو
سـيــاقـهــا ال ـعــاط ـفــي؛ لـيـكــون امل ـغ ــزى ضعيفًا
وسطحيًا ال يحسن استثمار النظرية؛ إذ يتم
تتويج هذا السياق بجمل عاطفية من قبيل:
«أنــت كنت دائمًا التحفة التي تزين العالم»،
وف ـق ــا الفـ ـت ــراض ي ـه ــدم وي ـغ ـيــر ك ــل مـكــونــات
الــوجــود األخ ــرى فــي عــوالــم بــاقــي الحكايات
األربعني ،باستثناء الحب واملحبوب.
هذه البداية ،وإن بدت مبشرة ،إال أنها تبدو
غ ـيــر قـ ـ ــادرة ع ــن الـتـمـهـيــد مل ـح ـتــوى األل ـب ــوم
ع ـل ــى ال ـش ـك ــل األمـ ـ ـث ـ ــل ،إذ إنـ ـه ــا ت ـع ـج ــز عــن
رس ــم س ـيــاق يـجـمــع األغ ــان ــي ببعضها ،كما
تعجز عن الــوصــول بحالة الحب إلــى مكانة
رفيعة .فاأللبوم الــذي تجمعه ثيمة األغاني
ال ـع ــاط ـف ـي ــة ،ي ـب ـقــى ت ــائ ـه ــا م ــن دون ع ـن ــوان،
حـتــى ال ــوص ــول إل ــى األغ ـن ـيــة الــراب ـعــة Time
 ،Of My Lifeال ـت ــي ت ـت ـطــور فـيـهــا املـفــاهـيــم
عــن عــاقــات الـحــب وال ــوج ــود واألل ــم امل ــادي،
لـتــولــد اف ـتــراضــات ال يـعــرف الـخـيــال ح ــدودًا
فيها ،وتفيض بالصور الشعرية؛ إذ تتحول
فيها حالة الحب إلــى النبض الــذي يسيطر
على عصب الكون ،فيتماهى الوجود املادي
مع الشعور حتى تتالشى الحدود بينهما،
حتى يصبح العالم الكائن مـجــرد انعكاس
لحالة شعورية .يــرد في ًاألغنية« :كــل حركة
وك ــل خـطــوة ستنتج خ ـطــأ .كــل غــرفــة مــررت
بـهــا ،تـحــولــت إل ــى غيمة داك ـنــة تــرافـقـنــي في
طريقي .وإذا اخترت يومًا أن أتغلب على األلم
ستنكسر دورة الـحـيــاة .هــل ستتغير ألــوان
الكون لو أنني حبست أنفاسي؟».

يعول نويل لو
غراي رئيس
االتحاد الفرنسي
لكرة القدم
على زين الدين
زيدان ،مدرب ريال
مدريد ،كخليفة
محتمل لديدييه
ديشامب المدير
الفني الحالي
لمنتخب الديوك
إذا لم يرد األخير
االستمرار في
منصبه .وقال
لو غراي في
مقابلة مع
إذاعة (آر تي
إل)»،إذا رحل
ديشامب وكنت
مستمرًا في
منصبي ،أول
شخص سأختاره
سيكون زيدان،
تربطني عالقات
جيدة للغاية به،
على المستوى
الشخصي على
األقل».

زيدان مدربًا لفرنسا؟
لو غراي أكد على عالقته الوطيدة الشخصية بزيدان ()Getty

لويس سواريز :في
عامي الـ 34أمتلك
الطموح نفسه

التشيكية بليسكوفا
تودع أستراليا المفتوحة
ّ
من الدور الثالث

اليبزيغ يحصل على
خدمات أنجلينيو بشكل
نهائي حتى 2025

مهاجم
شدد األوروغواياني لويس سواريز،
ّ
أتلتيكو مدريد ،على «طموحه» الثابت بغض
ّ
النظر عن عمره ( 34عامًا) الذي حقق بسببه كل
شيء تقريبًا خالل مسيرته ،وأكد أن الالعب ال
يسجل األهداف وال يقدم أفضل أداء دون «عمل»
زمالئه .وقال سواريز« :أنا سعيد وفخور باختيار
الجماهير لي كأفضل العب» (في يناير املاضي)،
وتحدث مهاجم الروخيبالنكوس عن «جهده
بشكل دائم.
وعمله» اليومي من أجل التحسن
ٍ

قالت كارولينا بليسكوفا إنها لم تشعر بالراحة
أبدًا ،إذ ودعت املصنفة السادسة بطولة أستراليا
املفتوحة للتنس إثر خسارتها  5-7و 5-7في
الدور الثالث أمام مواطنتها التشيكية كارولينا
موخوفا املصنفة رقم  27عامليًا في ملعب رود
ليفر .وتفاقم إحباط بليسكوفا في املجموعة
األولى ،حيث ُتلقت تحذيرًا إلساءة استخدام
مضربها ثم خصمت منها نقطة لتحطيم مضرب
آخر في الفاصل بني املجموعات.

أعلن اليبزيغ تفعيل بند الشراء في عقد العبه
ُاإلسباني خوسيه أنخل إسموريس «أنجلينيو»،
املعار منذ عام من مانشستر سيتي ،وتوقيع عقد
يمتد حتى  2025مع النادي الذي أحرز الالعب
بقميصه تسعة أهداف وصنع  16أخرى .وأوضح
يوليان ناغلسمان مدرب اليبزيغ أنه «العب
جيد للغاية ،أحد ركائز خطتنا .لعب دورًا كبيرًا
لصالحنا منذ البداية ،ورغم تطوره بشكل سريع
ورائع ،ال يزال يمتلك الكثير إلظهاره».
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تقرير
تخوض األندية العربية ،خاصة الوافدة من دوري أبطال
أفريقيا ،مواجهات استعادة الثقة ،واإلبقاء على أحالم
الفوز بالبطولة

العرب
والكونفدرالية
طموحات لتحقيق نتائج طيبة

مجدي طايل

ما بني مواجهات عربية خالصة،
واخـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ــارات صـ ـعـ ـب ــة ،ت ـخ ــوض
األن ــدي ــة الـعــربـيــة ال ـي ــوم سلسلة
من املباريات القوية ،بحثًا عن نتائج طيبة،
ت ـضــع ب ـهــا ق ــدم ــا ف ــي مــرح ـلــة امل ـج ـمــوعــات،
لبطولة كأس الكونفدرالية األفريقية لكرة
القدم ملوسم  ،2021-2020عبر جولة ذهاب
دور ملحق الـ  32من عمر البطولة واملؤهل
للمجموعات.
وي ـخ ــوض ال ــرج ــاء امل ـغــربــي دي ــرب ــي كـبـيــرا،
بمالقاة االتـحــاد املنستيري التونسي في
ملعب األول .ويسعى الــرجــاء للفوز بفارق

بعيدًا عن العرب

هــدفــن على األق ــل ،لتسهيل مأموريته في
مباراة اإلياب ،وهو يراهن بشكل كبير على
قوته الضاربة ممثلة في أنس الزنيتي ونوح
ال ـس ـع ــداوي وس ـف ـيــان رح ـي ـمــي وع ـبــد اإلل ــه
الحافيظي ومحمد مكعازي ،نجوم املنتخب
املغربي للمحليني الفائز ببطولة كأس األمم
األفريقية للمحليني مؤخرًا في الكاميرون،
وهــم العناصر املــؤثــرة فــي تشكيلة املــدرب
جمال السالمي لحسم النتيجة.
وأكد جمال السالمي ،املدير الفني للرجاء،
فــي تـصــريـحــات إعــام ـيــة ،صـعــوبــة الـلـقــاء،
ف ــي ظ ــل امل ـس ـتــويــات ال ـج ـيــدة ال ـت ــي قـ ّـدمـهــا
االتحاد املنستيري التونسي في البطولة،
وامتالكه العبني أصحاب خبرات ،ووجوها

يـــبـــرز عــــدد مـــن الـــمـــبـــاريـــات في
الكونفدرالية ،بعيدًا عن المواجهات
العربية ،إذ تشهد منافسات ذهاب
مــلــحــق دور الــــ  32مــواجــهــات
أخــرى صعبة ،حين يلتقي القطن
الكاميروني مــع سونيديب بطل
ّ
يحل
النيجر في عقر دار األخير ،فيما
أورالنــدو بيراتس ،وأحد المرشحين
للمنافسة ضيفًا على غاالكسي
بطل بتسوانا ،ويستضيف بالتينيوم
الزيمبابوي نظيره دي كار السنغالي.

الرجاء المغربي سيالقي نظيره االتحاد المنستيري التونسي (فضل سنا/فرانس برس)

شابة ،مشيرًا إلى أن الفريق لم يحصل على
الــوقــت الـكــافــي للتحضير لـلـمـبــاراة ،ولجأ
إل ــى االسـتـشـفــاء الـســريــع ملجموعة العبيه
الدوليني العائدين من أمم أفريقيا للمحليني
سعيًا لتجهيزهم.
في املقابل ،أكد األسعد الشابي ،املدير الفني
لـلـمـنـسـتـيــري ال ـت ــون ـس ــي ،ف ــي تـصــريـحــات
إعالمية ،امتالكه ّكل املعلومات عن الفريق
املغربي ،واستعداده لخوض لقاء قوي في
الكونفدرالية.
وق ــال الـشــابــي «جمعنا ك ـ ّـل املـعـلــومــات عن
الـ ــرجـ ــاء ،تــاب ـع ـنــا م ـب ــاري ــات ــه ف ــي ال ـ ـ ــدوري،
وكذلك مع اإلسماعيلي في البطولة العربية،
سنحرص على العودة إلى تونس بنتيجة
مريحة ،تفتح أمامنا أبواب التأهل ،واملهمة
لن تكون سهلة ،والفريق املغربي فريق قوي
ويضم العبني مميزين».
ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه ،ي ـ ـحـ ـ ُّـل نـ ـ ـ ــادي ال ـن ـج ــم
الساحلي التونسي ضيفًا على يونغ بطل
ً
سهال للنجم
إسواتيني ،في اختبار يبدو

يخوض شبيبة القبائل
الجزائري مواجهة ضد
الملعب المالي
الـســاعــي إلــى مصالحة جـمــاهـيــره وإح ــراز
الـفــوز واملنافسة بقوة على لقب البطولة.
ويخوض النجم اللقاء تحت قيادة مديره
الـ ـفـ ـن ــي األس ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ــدري ـ ـ ــدي ،وهـ ـ ــو ي ــراه ــن
على نجومه البارزين ،أمثال أمني بن عمر
وصـ ـ ــدام ب ــن ع ــزي ــزة وي ــاس ــن ال ـش ـي ـخــاوي
واإلي ـ ـ ـفـ ـ ــواري س ـل ـي ـم ــان ك ــول ـي ـب ــال ــي وع ـمــر
كــونــاتــي ووج ـ ــدي ك ـشــريــدة وب ـه ــاء الــديــن
السالمي وكريدان.
ويــواجــه النجم مشكلة وحيدة في حراسة
املــرمــى تتمثل فــي إصــابــة الـحــارســن األول
والثاني له أيمن املثلوثي ورامي القابسي،

واللذين خرجا من حسابات الــدريــدي .من
جانبه ،أكد الدريدي ،في تصريحات إعالمية،
ثـقـتــه ال ـكــام ـلــة ف ــي ق ـ ــدرة ال ـح ــارس ــن ولـيــد
كريدان وأحمد سليمان ،على تقديم اإلضافة
عند اخـتـيــار أي منهما للعب أســاسـيــا في
مــواجـهــة بـطــل إســواتـيـنــي ،واملـســاهـمــة في
تحقيق النتيجة املطلوبة.
ويفتقد وفاق سطيف في املباراة أحد أبرز
نجومه ،وهو أكرم جحنيط ،كابنت الفريق،
الـ ـ ــذي ي ـخ ـضــع ل ـل ـتــأه ـيــل ال ـف ـن ــي وب ــرب ــاش
املصاب.
وقال نبيل الكوكي ،املدير الفني لسطيف ،في
تصريحات إعالمية ،إن التأهل بنسبة %70
قــد يحسم فــي لـقــاء الــذهــاب أم ــام كوتوكو،
ال ــذي يـمـلــك الع ـبــن جـيــديــن ،ولـكـنــه يفتقد
للخبرات .مشيرًا إلى أن فريقه يسعى للفوز
بشكل مبكر ،معربًا
في اللقاء ،وحسم البطاقة
ٍ
عن ثقته في تخطي الغيابات التي ّ
يمر بها
الفريق ،في الوقت الحالي ،خاصة في ّ
ظل

ت ـفــوقــه ك ـم ــدرب ع ـلــى كــوتــوكــو ف ــي الـعــديــد

موريتانيا تستضيف أمم أفريقيا لفئة  20عامًا
تتطلع موريتانيا للنجاح
في رحلة استضافتها
لبطولة كأس أمم
أفريقيا لفئة  20عامًا،
في النسخة التي تشهد
مشاركة المغرب وتونس
أيضًا

نواكشوط ـ العربي الجديد

تستعد موريتانيا ،ألول مــرة فــي تاريخها،
الستضافة منافسة أفريقية رسمية ،بداية
م ــن الـ ـي ــوم األحـ ـ ــد ،ح ـيــث س ـت ـكــون مــاعـبـهــا
مسرحًا ملباريات كــأس أمــم أفريقيا لفئة 20
عامًا ،في رهان مزدوج من الجانبني الرياضي
والتنظيمي.
وشهدت موريتانيا ،نهضة كروية كبيرة ،بعد
أن غابت لعدة سنوات عن الواجهة الرياضية
األفريقية ،ألسباب ال تعد وال تحصى ،حيث
رفع مسؤولو اتحادها التحدي عبر تنظيم
محكم منذ ثالث سنوات ،فجاء نجاحها في
نيل ثقة االتحاد األفريقي «كاف» عبر احتضان
مـنــافـســة قــاريــة تـعـكــس حـجــم ال ـت ـطـ ّـور الــذي
ميزها .وبالعودة  10سنوات إلى املاضي ،لم

يكن أحد يتوقع أن تنجح موريتانيا في رفع
تحد مماثل ،حيث لم ُيعرف عن البلد شغفه
ٍ
بـكــرة ال ـقــدم ،إال أن بــرنــامــج رئـيــس االتـحــاد،
أح ـمــد يـحـ ّيــى ،ج ــاء لـيـغـ ّـيــر الـكـثـيــر ف ــي وقــت
وج ـيــز ،ورش ـح ــه لـيـكــون عـلــى رأس االت ـحــاد
األفريقي.
وأبرزت موريتانيا قدرتها في تطوير الذات
عبر مشاركة في كأس أمم أفريقيا للمحليني

تونس تخوض
البطولة بسبعة
محترفين من أوروبا

سنة  ،2018تلتها أخرى تاريخية في «كان»
 2019بـمـصــر ،لتفتح أبــواب ـهــا ألفــريـقـيــا في
ّ
 ،2021وتؤكد استعدادها لتكون عنصرًا هامًا
في الكرة األفريقية على غرار بقية املنتخبات
العربية .ووضعت السلطات املوريتانية كامل
قدراتها إلنجاح هذا الحدث األفريقي ،فرغم
أن املنافسة ستكون بني العبني شباب ،إال أن
رمزية تنظيم منافسة قارية جعلتها حفلة
انتظرها الشعب املوريتاني لفك العقدة التي
الزمته في اللعبة األكثر شعبية في العالم.
ّ
تصرف املنتخبات
وستوضع  3مالعب تحت
ّ
امل ـت ــأه ـل ــة ،وه ــي مـلـعــب شـيـخــة ول ــد بـيــديــا،
ُ
وامللعب األوملـبــي بنواكشوط الــذي ستلعب
فيه املباراة االفتتاحية بني أصحاب األرض
ومنتخب الكاميرون ،وأخيرًا امللعب البلدي
ُ
ب ـن ــواذي ـب ــو .وقـ ـ ـ ـ ّـررت م ــوري ـت ــان ـي ــا أن تـلـعــب
مباريات كــأس أمــم أفريقيا لفئة أقــل مــن 20
عامًا بــأبــواب ُمغلقة تفاديًا لتفشي فيروس
ك ــورون ــا ،وس ـي ـشــارك فــي ال ـ ــدورة منتخبات
قــويــة على غ ــرار غــانــا وغــامـبـيــا ،إضــافــة إلى
تمثيل عربي مميز بحضور منتخبي تونس
واملغرب.
وي ـع ـ ّـول املــديــر الـفـنــي لـشـبــاب «امل ــراب ـط ــون»،
مــوريــل نـجــويــا ومـ ــودي م ـب ــودج ،عـلــى تألق
مـخـتـلــف الــاع ـبــن م ــن أج ــل تـحـقـيــق أفـضــل
نتيجة ممكنة ،حيث أوقعت القرعة منتخب
موريتانيا في مجموعة الكاميرون وموزمبيق
وأوغندا ،لتكون فرصة ذهبية لبعض املواهب
ناد أوروبي ،علمًا أن
من أجل خطف عقد مع ٍ
الدورة ستحظى بمتابعة كشافي املواهب.
تونس تتسلح بـ 7محترفين

موريتانيا تستعد الستضافة البطولة الخاصة بالالعبين تحت  20عامًا (فضل سنا/فرانس برس)

يتحضر منتخب تونس للشباب ،للمشاركة
ألول مرة في تاريخه في بطولة أمم أفريقيا
لكرة القدم لفئة  20عامًا ،بعدما كان قد حط
رحاله هناك يوم الجمعة في نواكشوط.
غد
ويفتتح منتخب تــونــس ،مشاركته يــوم ٍ
اإلثـ ـن ــن ،ب ـمــواج ـهــة بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو ضمن
املجموعة الثانية ،ثم ينتقل «نسور قرطاج»
ملالقاة ناميبيا يوم  18شباط /فبراير ،قبل
خوض املباراة األخيرة ضد منتخب جمهورية
أفريقيا الوسطى ،وذلك في الحادي والعشرين
من الشهر الحالي.
ّ
ووجــه املدير الفني ملنتخب تونس للشباب،
ماهر الكنزاري ،الدعوة إلى  7العبني محترفني
فــي الــدوريــات األوروب ـيــة ،مقابل غياب قائد
الفريق ونجم نــادي الصفاقسي ،عــاء غــرام،
لإلصابة ،وزميله في الفريق أشرف الحباسي
للسبب ذاته .والالعبون املغتربون في قائمة
منتخب تونس ،هم الحارس ،إلياس دامرجي

(ري ــن ال ـفــرن ـســي) وأم ــن ال ـشــارنــي (إف سي
ب ــاري ــس) ورم ـ ــزي فــرجــانــي (إف س ــي نـيـتــرا
الـسـلــوفــاكــي) وآدم بــاالمــن (إي ــك الـســويــدي)
ومعتز زدام (فامليريا الالتفي) ونبيل ماكني
(كييفو فيرونا اإليـطــالــي) وحـســن العياري
(شيفيلد يونايتد اإلنكليزي).
وق ــاد رئـيــس االت ـحــاد التونسي لـكــرة الـقــدم،
ودي ـ ــع الـ ـ ـج ـ ــريء ،وف ـ ــد م ـن ـت ـخــب ب ـ ــاده إل ــى
موريتانيا ،فيما لم يقدر الجهاز الفني على
االستفادة من خدمات بعض العبي املنتخب
األول ،مثل نجم فريق بروندبي الدنماركي،
أنيس بن سليمان ،بسبب رفض إدارة ناديه
تسريحه للمشاركة في مسابقة «كان».
المغرب بقائمة مميزة

ّ
يـسـتـهــل مـنـتـخــب امل ـغ ــرب امل ـســاب ـقــة ال ـقــاريــة
بمواجهة منتخبات غامبيا وغانا ثم تنزانيا
ف ــي دور امل ـج ـمــوعــات .وت ـض ـ ّـم قــائ ـمــة أس ــود
األطلس ،بحسب االتحاد املغربي لكرة القدم،
أسماء مميزة ،بعدما باشرت تدريباتها إثر
وصولها الجمعة إلى نواكشوط ،قبل خوض
أول مباراة أمام املنتخب الغامبي.
وأظهرت القائمة استعانة الجهاز التدريبي
ب ـ ــ 30الع ـب ــا ،م ــا ب ــن امل ـم ــارس ــن ف ــي امل ـغــرب،
واملـحـتــرفــن فــي ال ـق ــارة األوروبـ ـي ــة ،وضـ ّـمــت
قائمة املنتخب املغربي للشباب ،الذي ُيشرف
عـلــى تــدريـبــاتــه املــديــر الـفـنــي املـغــربــي زكــريــا
عبوب 6 ،العبني من الفتح الرباطي ،و 3من
الرجاء والعبًا واحـدًا من الــوداد ،إضافة إلى
العبني من الدوري املغربي في درجته الثانية،
وبعض العناصر املتألقة في دوريات أوروبية
مختلفة ،ونذكر أسماء املحترفني وهم :عمر
الهياللي (إسبانيول) وهيثم عبيدة (ملقة)
ونبيل التويزي (إسبانيول) وعالء بعلروش
(ستراسبورغ) ومحمد أمني أوحتي (أميان)
وع ــادل تــاحـيــف (لـيـغــانـيــس) وزكــريــا عيالن
(برشلونة) وأحمد عزمي (أوتريخت) وفؤاد
املعاش (موناكو) وإلـيــاس شعيرة (إيبيزا)
وياسني كيشطا (لوهافر).
وي ـغ ـيــب ع ــن امل ـن ـت ـخــب ن ـجــم ن ـ ــادي أومل ـب ـيــك
مرسيليا الفرنسي الصاعد أسامة ترغلني،
وذلـ ــك ب ـعــدمــا أث ـب ـتــت ال ـف ـحــوصــات إصــابـتــه
بفيروس كورونا .وبحسب ما أكده لـ»العربي
ال ـجــديــد» عـضــو م ــن االت ـح ــاد امل ـغــربــي لـكــرة
القدم ،فإن الالعب أسامة ترغلني ،الذي يعتبر
من أبــرز العبي منتخب املغرب ،سيبقى في
امل ـغــرب إل ــى أن يـعـيــد تـحــالـيــل أخ ــرى األحــد
املقبل ،وبعدها سيسافر إلى موريتانيا من
أجــل االنضمام للمجموعة ،في حــال تجاوز
مخلفات اإلصابة بالوباء.

مــن امل ـبــاريــات الـســابـقــة ل ــه ،قـبــل أن يتولى
تــدريــب وف ــاق سطيف فــي الـفـتــرة األخ ـيــرة.
وأضــاف الكوكي أن أمله في تحقيق إنجاز
جــديــد عـبــر رحـلـتــه الـتــدريـبـيــة ،بالحصول
ع ـل ــى ل ـق ــب ب ـط ــل ال ـك ــون ـف ــدرال ـي ــة م ــع وف ــاق
سطيف ،خاصة أن البطوالت القارية تعد
من الطموحات الكبرى للجماهير ،وتأمل
في استعادة الفريق تواجده على منصات
التتويج.
وفي الوقت نفسه ،يخوض شبيبة القبائل
الـجــزائــري مــواجـهــة صعبة للغاية ،عندما
يلتقي مع امللعب املالي في عقر دار األخير،
يسعى خاللها الشبيبة إلى تخطي الوضع
الـصـعــب اإلداري ال ــذي ي ـمـ ّـر ب ــه ف ــي الـفـتــرة
األخـ ـي ــرة وتـحـقـيــق نـتـيـجــة م ـب ـشــرة ،يضع
بها قدما فــي مرحلة املجموعات ،أمـ ً
ـا في
املنافسة على لقب البطولة.
وي ـحـ ّـل فــريــق االت ـحــاد الـبـيـضــاوي املغربي
ضيفًا على نكانا رد يفلز الزامبي ،وأحد أكبر
الفرق في زامبيا ،خالل لقاء خارج التوقعات.
ورص ـ ــدت إدارة االتـ ـح ــاد ال ـب ـي ـضــاوي عبر
املنلفوطي ،رئـيــس ال ـنــادي ،مـكــافــآت مالية
كبرى تصل إلــى  1200دوالر ّ
لكل العــب في
حــال ــة ال ـف ــوز ع ـلــى ن ـكــانــا رد يـفـلــز وحـصــد
تأشيرة التأهل إلى الدور املقبل.
وقال عبد الرحيم طاليب ،املدير الفني ،في
تصريحات إعالمية ،إن الحماس والطموح
هما ســاح االتحاد البيضاوي في العودة
من زامبيا بنتيجة مطمئنة واالقـتــراب من
بلوغ مرحلة املجموعات.
وقال طاليب «نكانا فريق كبير في زامبيا،
كرة القدم الزامبية لها قيمتها الكبيرة على
املستوى القاري ،نكانا اسم معروف وقوي
بني األندية القارية ،لدينا رحلة سفر صعبة،
ّ
تضم العبني
ولكن في املقابل لدينا تشكيلة
يـمـلـكــون الـ ــروح وال ـح ـمــاس ،ولــديـهــم رغبة
في التأهل ملرحلة املجموعات ألول مرة في
تاريخ النادي ،أثق في قدرات الالعبني على
تقديم مباراة رائعة للغاية وتحقيق النتيجة
املــرجــوة ووضــع قــدم للبيضاوي في الــدور
املقبل».
ُّ
ويحل نــادي بيراميدز املصري ضيفًا على
رايـسـنــغ اإلي ـف ــواري ،فــي ملعب األخ ـيــر ،في
مواجهة صعبة للغاية بالنسبة لبيراميدز
صاحب النتائج السيئة في الدوري املصري
مؤخرًا ،بخالف ورطة الغيابات الكبرى التي
تالحقه ،يتصدرها غياب عبد الله السعيد
كابنت الفريق لإلصابة ،والثالثي عمر جابر
وأح ـم ــد ال ـش ـن ــاوي ودي ـي ـغــو روالن ،الــذيــن
ّ
تعرضوا لإلصابة بفيروس كورونا ،وأحمد
فتحي ألسباب فنية.
ويــراهــن األرجنتيني رودل ـفــو أروابــاري ـنــا،
املدير الفني ،على نجومه رمضان صبحي
وإبــراهـيــم حسن وإيــريــك ت ــراوري وشريف
إك ــرام ــي وم ـح ـم ــود وادي وج ـ ــون أن ـط ــوي
ونبيل دونغا وأحمد أيمن منصور في حسم
النتيجة .ويلتقي أهلي بنغازي الليبي مع
موتيما بيمبي الـكــونـغــولــي ،فــي مواجهة
صـعـبــة لــأهـلــي ال ـســاعــي لـكـتــابــة الـتــاريــخ
في هذه النسخة.
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الميركاتو الصيفي يطبخ على نا ٍر هادئة
يبقى اسم األرجنتيني
ليونيل ميسي األبرز عند
الحديث عن سوق
االنتقاالت الصيفي في
ظل رغبته بترك برشلونة

تتالي إصابات هذا املدافع ترك بايرن في
ورطــة بسبب تعدد غياباته عــن صفوف
الفريق .وستؤكد الصفقة إن ّ
تمت ،نجاح
ال ـب ــاي ــرن ف ــي انـ ـت ــداب أب ـ ــرز ال ــاع ـب ــن في
«البوندسليغا» حيث نجح في السنوات
امل ــاض ـي ــة ف ــي ضـ ـ ّـم أبـ ـ ــرز ن ـج ــوم الـ ـ ــدوري
املحلي ،كما سيدعم هــذا املدافع ترسانة
الــاعـبــن الـفــرنـسـيــن فــي الـفــريــق بـمــا أن
ً
ّ
يضم في صفوفه كال من بنجامني
بايرن
بافارد ولوكاس هيرنانديز وكينغسلي
كومان وكورينتني توليسو.

لندن ـ العربي الجديد

ّ
وس ــط أزم ــة جــائـحــة ك ــورون ــا ،الـتــي أث ــرت
بشكل مباشر على الرياضة وكــرة القدم،
ٍ
وت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا س ـ ـ ــوق االن ـ ـت ـ ـق ـ ــاالت ،ت ـت ــرق ــب
الجماهير وجميع املتابعني مــا ستؤول
إل ـيــه األمـ ــور مــع ان ـطــاق حـمـلــة التعطيم
عــامل ـيــا ،واألمـ ــل ف ــي الـتـحـ ّـســن الـتــدريـجــي
ب ــأرق ــام املـصــابــن والــوف ـيــات ،مـمــا يعني
إمـكــانـيــة ال ـع ــودة لـلـحـيــاة الـطـبـيـعـيــة في
املــاعــب للجماهير خــال الـفـتــرة املقبلة،
األم ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ــذي مـ ـ ــن ش ـ ــأن ـ ــه دفـ ـ ـ ــع ال ـع ـج ـل ــة
االقتصادية الرياضية مجددًا نحو األمام،
واشتعال ســوق امليركاتو الصيفي .على
الــرغــم مــن ذل ــك نشهد فــي الــوقــت الــراهــن
ً
ـوال عــن ع ـ ّـدة أس ـمــاء قــد ّ
تغير
حــديـثــا م ـطـ
القميص الذي ترتديه حاليًا خالل الفترة
املقبلة.

زياش إلى الكالتشيو؟

أمنية كافو

أصبحت قضية رحيل النجم األرجنتيني
ل ـي ــون ـي ــل م ـي ـس ــي ع ـ ــن نـ ـ ـ ــادي ب ــرش ـل ــون ــة
اإلسباني ،العنوان األبرز لوسائل اإلعالم
العاملية ،وتصريحات كثيرة من مشاهير
«الـســاحــرة املـسـتــديــرة» ،مــع بعض نجوم
الـفــرق األوروب ـيــة الكبيرة ،وعـلــى رأسهم
ن ـي ـمــار م ـهــاجــم ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان،
ال ــذي عـ ّـبــر عــن حلمه باللعب ُم ـجــددًا مع
«ال ـبــرغــوث» .وان ـضــم «أس ـط ــورة منتخب
البرازيل ونادي ميالن سابقًا» كافو ،إلى
مواطنه نيمار دا سيلفا ،في قضية النجم
األرجـنـتـيـنــي لـيــونـيــل مـيـســي ،بـقــولــه في
تصريحات لصحيفة «ماركا» اإلسبانية:
«رؤيـ ــة مـيـســي ونـيـمــار يـلـعـبــان مـعــا مــرة
أخــرى ستكون أم ـرًا مثيرًا» .وتــابــع« :لقد
رأى الـعــالــم مــا فـعـلــه نـيـمــار ومـيـســي في
ن ــادي بــرشـلــونــة قـبــل ع ــدة س ـن ــوات ،وأنــا
ال أع ــرف مــا إذا ك ــان الـنـجــم األرجنتيني
سيرحل إلــى صفوف نــادي باريس سان
جيرمان الفرنسي ،لكن إذا فعلها فسوف
يـفــوز بـمـشـجــع» ،فــي إش ــارة واض ـحــة من
قبل أسطورة البرازيل سابقًا ،كافو ،إلى
تشجيعه رحـيــل «الـبــرغــوث» إلــى الفريق
ال ـفــرن ـســي .يــذكــر أن الـنـجــم األرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي ،قد عانى كثيرًا منذ سوق
االنتقاالت الصيفية املاضية ،بعدما ّ
عبر
ب ـش ـكــل ص ــري ــح ع ــن ن ـي ـتــه ب ــال ــرح ـي ــل عــن

ّ
مرشح للرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان (ماتيو فياللبا)Getty/
ميسي

برشلونة ،لكنهُ تــراجــع عــن ق ــراره بسبب
ضغط اإلدارة املستقيلة برئاسة جوسيب
ماريا بارتوميو.
وب ـعــد أن ق ــرر مـيـســي ال ـب ـقــاء مل ــدة موسم
واح ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــع بـ ــرش ـ ـلـ ــونـ ــة ،خ ـ ـ ــاض ال ـن ـج ــم
األرجنتيني حربًا مع وسائل اإلعــام في
سوق االنتقاالت الشتوية املاضية ،عندما
كشفت صحيفة «إل مــونــدو» اإلسبانية،
ع ــن ق ـي ـمــة ع ـقــد «الـ ـب ــرغ ــوث» م ــع ال ـفــريــق
الكتالوني ،وأظهرت فيه جميع تفاصيله
امل ــالـ ـي ــة ،ل ـي ـت ــواص ــل ال ـض ـغ ــط ع ـل ــى قــائــد
منتخب األرجنتني ،الذي سيكون حرا في
«امليركاتو» املقبل.
أوباميانكو يقترب من بايرن

اقـتــرب ن ــادي بــايــرن ميونخ األملــانــي ،من
الـفــوز بـخــدمــات املــدافــع الفرنسي دايــوت
أوباميكانو ،الــذي يلعب لـنــادي اليبزيغ
األملاني ،ويعتبر واحدًا من أبرز املدافعني
ف ــي ال ـع ــال ــم .وأفـ ـ ــادت صـحـيـفــة «لـيـكـيــب»
ّ
الفرنسية ،بــأن املــدافــع الــدولــي الفرنسي،
ّ
ّ
قرر االنضمام للنادي البافاري ،الذي توج
الخميس ،ببطولة كــأس الـعــالــم لألندية
التي احتضنتها الدوحة .كما أشارت إلى

وجود اتفاق مبدئي بني مختلف األطراف
في انتظار الكشف عن املعطيات التي ّ
تهم
املاليةّ .
ّ
وعبر عدد من
مـ ّـدة العقد وقيمته
ال ـفــرق ال ـك ـبــرى ،عــن رغـبـتـهــا الـكـبـيــرة في
الفوز بخدمات املدافع ،ال سيما تشلسي
وليفربول اإلنكليزيني ،إلــى جانب أندية
أخ ــرى ،رصــدت الــاعــب ،وحــاولــت إقناعه
ّ
بالتوصل إلــى اتفاق سريع .وكــان حسن
ص ــال ــح ح ـم ـي ــدزي ـت ــش ،امل ــدي ــر ال ــري ــاض ــي
لـنــادي بــايــرن ،قــد أكــد فــي وقــت سابق أن
ّ
بضم املدافع صاحب  22عامًا،
فريقه مهتم
وأن إدارة النادي تقابلت مع وكيل الالعب
لتبحث مـعــه تـفــاصـيــل ض ـ ّـم ه ــذا املــدافــع.
ويسعى النادي البافاري ،إلى دعم دفاعه
بالعب قوي ،بعد املشاكل التي عانى منها
الفريق خــال هــذا املــوســم ،إضافة إلــى أن
«صاحب السداسية التاريخية» قد يخسر
العبه املخضرم جيروم بواتينغ ،الذي لم
يعد مرغوبًا في خدماته منذ فترة بسبب
ك ـث ــرة ه ـف ــوات ــه .وك ـ ــان ب ــاي ــرن ،ق ــد تـعــاقــد
قبل موسمني مــع بطل العالم الفرنسي،
ل ــوك ــاس هـيــرنــانــديــز ق ــادم ــا م ــن أتلتيكو
مدريد اإلسباني ،في صفقة قياسية على
املستوى املالي بالنسبة إلى مدافع ،ولكن

أكدت تقارير إعالمية إيطالية وإنكليزية
مختلفة ،أن أسهم املغربي حكيم زيــاش،
الع ــب تـشـلـســي اإلن ـك ـل ـي ــزي ،مــرتـفـعــة في
إي ـطــال ـيــا ،وأن بـعــض األن ــدي ــة تــرغــب في
ال ـت ـع ــاق ــد م ـع ــه خ ـ ــال س ـ ــوق االنـ ـتـ ـق ــاالت
الصيفي .ونقلت صحيفة «دايلي ميل» ،أن
يوفنتوس بطل الدوري اإليطالي ،ونادي
ميالن املتصدر الحالي للكالتشيو ،يرغبان
في استقدام النجم املغربي ،الصيف القادم.
وحسب املصدر ،فإن التفكير اآلن ٌ
قائم على
تقديم مقترح إلــى تشلسي مــن أجــل ضمّ
زيـ ــاش عـلــى سـبـيــل اإلع ـ ــارة م ــع إمـكــانـيــة
ش ــراء الـعـقــد ،الحـقــا .وسـبــق للفريقني أن
استفادا من خدمات نجوم عربية سابقًا،
ن ـج ـحــوا ف ــي ت ـقــديــم اإلض ــاف ــة ع ـلــى غ ــرار
املدافع املغربي مهدي بن عطية الذي تألق
مع يوفنتوس أو الجزائري إسماعيل بن
ناصر الــذي أصبح مــن أهــم العبي نــادي
ميالن منذ املوسم املاضي .وتربط تشلسي
عالقة قوية باألندية اإليطالية ،إذ سبق
للبلوز أن انتدب عددًا من الالعبني البارزين
القادمني من الكالتشيو ،كما أعار مؤخرًا
مدافعه فيكايو توموري إلى نادي ميالن
مع إمكانية الشراء .وحسب املصادر ،فإن
املعطيات األولــى تؤكد أن املــدرب الجديد
لنادي تشلسي ،توماس توخيل ،ال ينوي
منح الفرصة كاملة إلى زياش الذي انتدبه
النادي اللندني الصيف املاضي من أياكس
الـهــولـنــدي .وخ ــال خمس مـبــاريــات ،قاد
فيها املدرب توخيل نادي تشلسي إلى ّ
حد
اآلن ،لم يشارك زياش إال في مباراتني فقط.
خـصــوص نجم
وف ــي تـصــريــح لتوخيل بـ ّ
أياكس السابق ،أشار إلى أنه مطالب بأن
يظهر حقيقة قدراته ،إذ يؤكد أن األملاني
الذي جاء إلى تشلسي خلفًا للمدرب املقال
فرانك المبارد ،أن لديه مقاربة مختلفة عن
سلفه.
ولم تحدد هذه املصادر ما إذا كان تشلسي
ّ
فعليا تسريح الالعبّ ،على سبيل
ينوي
اإلعارة أو بشكل نهائي .كما أنها لم ّ
تقدم
مـعـطـيــات ع ــن مــوقــف ال ــاع ــب م ــن عــرض
مشابه ،ولكن املؤكد أن زياش في حال ّ
قرر
الرحيل ،فسيجد عروضًا عديدة.
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صورة في خبر

تقرير
يحتفل اليوم العديد من العبي كرة القدم بميالدهم في الرابع عشر من
شهر فبراير /شباط .حديثنا سينصب في هذا التقرير على اسمين فقط،
هما األرجنتيني أنخيل دي ماريا والفرنسي لوكاس هيرنانديز ،وسنكون في
أحداث تاريخية حصلت في اليوم ذاته
جولة معهما على
ٍ

التحدي
سيميوني وشعار
ّ

حـ ّـث م ــدرب أتلتيكو مــدريــد ،األرجنتيني دييغو سيميوني ،على العمل واالسـتـعــداد
و«االستمتاع» بما يمتلكه فريقه وهو «اللعب في أي مكان وأي وقت وأي يوم يرغبون
بــه» خــال الــدور ثمن النهائي لــدوري األبـطــال ،في إشــارة إلــى مواجهة تشلسي ذهابًا
على ملعب محايد في بوخارست وإيابًا على ملعب خصمه .وقال املدرب األرجنتيني:
«ال أعتقد أن إبداء الرأي أمر مهم ،وذلك ألن الرأي الذي سنقوله أو نقترحه لن يؤثر في
الواقع .نظرًا ألننا نعيش في لحظة عاملية معقدة فيصعب فيه التمكن من املنافسة والقيام
بعملنا واالستعداد واالستمتاع بما نمتلكه وهو اللعب في أي مكان وأي وقت وأي يوم
يريدونه .ال توجد مشكلة».

 14فبراير
رياضة وتاريخ
حسين غازي

ـوات
ن ـع ــود ب ــال ـت ــاري ــخ الـ ـي ــوم س ـن ـ ٍ
للوراء .نعود للخلط بني الرياضة/
كرة القدم والتاريخ ،والحديث عن
أسماء ُولــدت في مثل هــذا اليوم 14 ،فبراير/
شباط.
أنخيل دي ماريا

فــي مـثــل ه ــذا ال ـيــوم ول ــد الـنـجــم األرجنتيني
أن ـخ ـي ــل دي مـ ــاريـ ــا ،ع ـ ــام  1988فـ ــي مــدي ـنــة
روزاري ـ ـ ـ ــو ،ك ــان ي ـعــانــي م ــن ال ـن ـش ــاط امل ـف ــرط،
وبـنـ ً
ـاء على توصية مــن الطبيب تــم تسجيله
ّ
في فريق للعب كرة القدم في سن الثالثة .وفي
ص ـغــره ســاعــد وال ــدي ــه ف ــي عـمـلـهـمــا بــالـفـحــم.
بسبب الــدخــل املنخفض ال ــذي كــانــت تكسبه
عائلته ،كانت مسألة شــراء أحذية كــرة القدم
ومــواك ـبــة هــوايــة دي مــاريــا أمـ ـرًا صعبًا على
والــديــه .يعتبر دي مــاريــا نفسه «رب أســرة»،
وه ــو الـ ــذي خـصــص مـبـلـغــا كـبـيـرًا م ــن راتـبــه
لـ ّ
ـرد الجميل لعائلته ،التي وقفت إلى جانبه،
بعدما انتقل إلى نادي بنفيكا البرتغالي طلب
ً
من والــده التوقف عن العمل ،فاشترى منزال

كافاني وسانيا
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لوكاس هيرنانديز
نجم بايرن ميونخ ولد
يوم  14فبراير

كــي يبقى الجميع فيه .فــي الرابعة مــن عمره
ّ
انضم دي ماريا إلى روزاريــو سنترال ،مقابل
تعويض لـنــاد محلي اسـمــه تــوريـتــو ،بعدما
ُمنح األخير  35كرة .خاض أنخيل أول مباراة
احترافية يوم  14ديسمبر/كانون األول 2005
ً
ض ــد إن ــدب ـن ــدن ـت ــي ،ح ــن دخـ ــل ب ــدي ــا لــاعــب
هدف له يوم
إميليانو فيكيو ،فيما سجل أول
ٍ
 24نوفمبر/تشرين الثاني  2006ضــد نــادي
كــويـلـمـيــز ،ب ـعــد دق ـي ـقــة واح ـ ــدة م ــن اس ـت ـبــدال
ليوناردو بوزراني.
بـعــد الـلـعــب ف ــي ك ــأس ال ـعــالــم تـحــت  20عـ ًـامــا
( )2007في كندا ،قـ ّـدم بوكا جونيورز عرضا
بقيمة  6.5ماليني دوالر أميركي له ،وتواصل
مـعــه ن ــادي أرس ـن ــال اإلنـكـلـيــزي لـكــن الصفقة

نتابع رحلتنا مع الالعبين الذين ولدوا في مثل هذا اليوم؛  14فبراير/
شباط ،ونذكر منهم النجم األوروغوياني والعب مانشستر يونايتد حاليًا
إديسون كافاني ،الذي يعتبر واحدًا من أساطير نادي باريس سان جيرمان
الفرنسي ،كما يحتفل الالعب السابق باكاري سانيا ببلوغه عامه الثامن
والثالثين ،وهو الذي اشتهر من خالل حمله قميص نادي أرسنال في
بداية األمر ثم اللعب لصالح نادي مانشستر سيتي اإلنكليزي .االسم الثالث
في القائمة هو اإليطالي ماتيو بريغي الذي يدخل اليوم عامه الـ.40

فشلت بسبب الـقــواعــد الـصــارمــة فــي اململكة
املتحدة ،في مسألة منح تصاريح عمل لالعبني
القادمني من خارج االتحاد األوروبي .محطته
ف ــي أوروبـ ـ ــا كــانــت م ــن ب ــواب ــة نـ ــادي بنفيكا،
ص ــاح ــب ال ـق ــوة ال ـك ـب ـيــرة ف ــي ج ــذب الــاعـبــن
ال ـق ــادم ــن م ــن الـ ـق ــارة األم ـي ــرك ـي ــة الــاتـيـنـيــة،
وبــال ـف ـعــل ت ــأل ــق ف ــي ص ـف ــوف األخـ ـي ــر وحـقــق
معه عـ ّـدة ألـقــاب مــا فتح أمــامــه بــوابــة الرحيل
ّ
فاستمر مع
إلى نادي ريال مدريد عام ،2010
األخـيــر حتى  2014وحقق لقب دوري أبطال
أوروبــا بقيادة املــدرب كارلو أنشيلوتي ،قبل
أن يغادر إلى مانشستر يونايتد ،لكن األمور
ّ
بشكل جيد ،فحط رحاله في باريس
لم تسر
ٍ
ســان جـيــرمــان ،ال ــذي حقق معه لقب ال ــدوري
 4مرات إضافة ّ
لعدة ألقاب محلية في الكأس

وال ـس ــوب ــر ،ووص ــول ــه لـنـهــائــي دوري أب ـطــال
أوروبـ ـ ــا امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،الـ ــذي خ ـس ــره أم ــام
بايرن ميونخ األملــانــي .في مثل تاريخ والدة
دي م ــاري ــا ،شـهــد ال ـقــرن الـســابــع عـشــر ،حدثًا
مهمًا يوم  14فبراير ،وذلك بعدما قتل البحار
وامل ـس ـت ـك ـش ــف اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ج ـي ـم ــس ك ـ ــوك أو
القبطان كوك كما هو معروف عام  ،1779أثناء
رحلته الكـتـشــاف جــزر ه ــاواي ،الـتــي ّ
سماها
جــزر ساندويتش .بعد رحلة صــوب الساحل
الـكـنــدي وبـعــدهــا تـجــاه مضيق بيرينغ ،عاد
إلى هاواي للقيام بإصالحات للسفينة ،لكنه
لم يعلم أنه كان متجهًا نحو لقاء حتفه .حصل
ٌ
شجار يومها بني األوروبيني واملحليني على
خلفية سرقة أهــل هــاواي ألحــد الـقــوارب ،ولم
ّ
يـتــم الـتــوصــل إل ــى ح ــل رغ ــم الـتـهــديــد بــإطــاق
النار ،فحاول كوك اختطاف كاالنيوبوتو ملك
هاواي وطلب فدية.
ما حصل الحقًا جاء بسبب كاهن عجوز ،كان
عال ممسكًا جوزة هند ،فشتت
يهتف بصوت ٍ
ورجاله ،حتى ّ
تجمع عدد كبير من
انتباه كوك
الناس ،وحني أدار ظهره للمساعدة في إطالق
القوارب ،ضربه القرويون على رأسه ،ثم طعن
حتى املوت ،مع العلم أن أول من ّ
وجه له ضربة
يدعى كاليمانوكاهوواها
بهراوة كان زعيمًا ُ
أو ك ــان ــاخ ـي ـن ــا ،ك ـم ــا قـ ـت ــل أرب ـ ـعـ ــة مـ ــن م ـشــاة
البحرية معه ،وهــم العريف جيمس توماس
والـ ـجـ ـن ــود ث ـيــوف ـي ـلــوس ه ـي ـن ـكــس وت ــوم ــاس
فاتشيت وجون ألني.

على هامش الحدث
هرنان كريسبو مدربًا جديدًا لفريق ساو باولو
أع ـل ــن نـ ــادي س ــاو ب ــاول ــو ال ـب ــرازي ـل ــي ع ــن تعيني
األرجنتيني هرنان كريسبو مدربًا جديدًا للفريق
في املوسمني املقبلني ،وذلك بعد اقتناصه لقب كوبا
سود أميركانا مع ّ فريق ديفينسا إي خوستيثيا
األرج ـن ـت ـي ـنــي .ووقـ ــع أح ــد أش ـهــر املـهــاجـمــن في
تاريخ األلبيسيليستي سابقًا ،صاحب الـ 45عامًا
عقدًا مع ساو باولو حتى نهاية عام  ،2022حسب
ما أعلن النادي البرازيلي في بيان له .وقال رئيس
النادي ،جوليو كاساريس ،في البيان «بعد تقييم
فـنــي دقـيــق وحـكـيــم اسـتـشــرنــا فـيــه عــدة مهنيني
مختلفني ،رأينا أن هرنان كريسبو هو املناسب
ً
تمامًا ملا نريده لساو باولو» .وبالنسبة لرئيس النادي ،فإن كريسبو «يمتلك تاريخًا حافال
باالنتصارات ،فقد كان العبًا كبيرًا وحاليًا هو مدرب واعد للغاية .سنمتلك مدربًا يمتلك
عقلية الفوز وأيضًا جينات ساو باولو» .واعتزل النجم األرجنتيني األسبق اللعب في عام
 2012وهو العب في صفوف بارما اإليطالي وفي السنوات الالحقة العتزاله عمل مدربًا.
وبدأ كريسبو مسيرته التدريبية مع الفرق الدنيا بالدوري اإليطالي وبعد ذلك عاد لبالده
لقيادة فريق بانفيلد ومن ثم فريق ديفينسا إي خوستيثيا.

لوكاس هيرنانديز

الـنـجــم الـفــرنـســي امل ـتــوج مــؤخ ـرًا بـلـقــب كــأس
العالم لألندية مــع فريق بــايــرن ميونخ على
حـســاب ن ــادي تيغيريس املكسيكي ،يحتفل
اليوم بعيد ميالده الخامس والعشرين .ولد
ف ــي مــدي ـنــة مــرس ـي ـل ـيــا ج ـن ــوب ف ــرن ـس ــا ،وهــو
ن ـجــل ج ــان ف ــرن ـس ــوا ،الع ــب ســابــق ف ــي ن ــادي
مرسيليا ،انتقل بعمر الرابعة إلــى إسبانيا،
وبدأ مسيرته في عالم كرة القدم عام  2014من
بوابة نادي أتلتيكو مدريد «ب» ،قبل أن يقرر

املدرب األرجنتيني دييغو سيميوني ترفيعه
للفريق األول ،فتألق بصفوفه لسنوات وحصل
عـلــى عـ ـ ّـدة أل ـق ــاب بـيـنـهــا ال ـ ــدوري اإلس ـبــانــي،
إضافة لتتويجه بلقب كأس العالم في روسيا
 2018مــع منتخب بــاده فرنسا على حساب
كرواتيا ،ليخطفه نادي بايرن ميونخ األملاني
ع ــام  ،2019ويـصـبــح واح ـ ـدًا مــن أه ــم العـبـيــه.
ننتقل للتاريخ لنروي حكاية سريعة ،مهمة

جدًا على مستوى مجال علم اللغة ،ونتحدث
هنا عن قسم ستراسبورغ ،الــذي أبــرم اتفاقًا
عام  842ميالدي ،بني تشارلز األصلع ولويس
األملـ ــانـ ــي ض ــد أخ ـي ـه ـمــا األكـ ـب ــر ل ــوث ــر األول،
والـ ـث ــاث ــة ه ــم أبـ ـن ــاء ل ــوي ــس األول ،وج ــده ــم
الشهير شارملان ملك الفرنجة وأول «إمبراطور
روم ــان ــي مـ ـق ــدس» .ح ـصــل ه ــذا االتـ ـف ــاق بعد
محاولة لوثر غــزو أراض ــي شقيقه ،فتحالف

االثنان معًا وهزماه في معركة فونتوي عام
 ،1941مما أسفر عن القسم عام  1942بالقرب
م ــن مــدي ـنــة س ـت ــراس ـب ــورغ ،ف ــي ال ـع ــام الـتــالــي
انتهت الحرب األهلية بمعاهدة فــردان ،التي
أنهت النزاع بني الثالثة .أقسم لويس الثاني
األملاني اليمني باللغة الرومانية حتى يتمكن
جنود تشارلك األصلع من فهمه ،وقام األخير
بــاملـثــل لـكــن باللغة الـجــرمــانـيــة ،حـتــى يفهمه

الـطــرف اآلخ ــر .الـجــزء الــرومــانــي مهم ألنــه في
علم اللغة التاريخي ،كان أول شهادة مباشرة
على مقدمة اللغة الفرنسية ،لم يحفظ القسم
بشكله األصلي لكن املؤرخ نيثارد أحد أحفاد
شــارملــان دون ــه بـعـنــوان «شـجــار أبـنــاء لويس
املتدينني» ،ويقول الباحث فيليب والتر« :هذا
هــو أقــدم نــص فرنسي مــوجــود .إنــه سياسي
بطبيعته وليس أدبيًا».

أنخيل دي ماريا
من أشهر الذين
ولدوا في
مثل هذا اليوم
(أوريليان مونييه/
)Getty

وجه رياضي

حنبعل المجـبري
العب شاب مميز
ٌ
في مانشستر
يونايتد ،يتمنى
االتحاد التونسي أن
يمثل منتخب نسور
قرطاج مستقبًال

خ ـســرت ك ــرة ال ـق ــدم الـتــونـسـيــة ،خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
خــدمــات أربـعــة عناصر كــانــت ق ــادرة على تغيير مستوى
منتخب «نسور قرطاج» ،حيث فضلت هذه األسماء اللعب
ّ
ملـنـتـخـبــات فــرنـســا وأملــان ـيــا وه ــول ـن ــدا .فـقــد فــضــل صـبــري
ملوشي ،مدرب نادي الدحيل حاليًا ،تمثيل منتخب فرنسا،
ّ
رغم أنه دعي في إحدى املناسبات لتعزيز صفوف املنتخب
التونسي .كما حرم منتخب فرنسا الجمهور التونسي من
خدمات الثنائي حاتم بن عرفة ووسام بن يدرّ .أما منتخب
أملــان ـيــا فـقــد ح ــرم ال ـن ـســور مــن ســامــي خ ـض ـيــرة ،فــي وقــت
نجح فيه منتخب هولندا فــي ضـ ّـم كريم الــرقـيــق .ورغــم أن
املنتخب التونسي نجح فــي إقـنــاع بعض املــواهــب مــن أجل
تمثيله ،على غرار أنيس بن حتيرة الذي كان زميال لسامي
ّ
خضيرة ومسعود أوزيل ،فإنه قد يخسر العبني جددا خالل
الـفـتــرة الـقــادمــة .وعلقت الجماهير التونسية على الالعب

ً
حنبعل املجبري ،آمــاال عريضة ،حتى يكون لها نجم مثل
بقية املنتخبات العربية ،يلعب لفريق من الصف األول مثل
مانشستر يونايتد اإلنكليزي ،ولهذا فــإن الالعب اكتسب
شهرة كبيرة فــي تونس قبل أن يعلن عــن موقفه النهائي
ّ
بخصوص املنتخب الذي سيمثلهُ .ولد املجبري في فرنسا،
وانضم إلى نــادي باريس عام  2009في صغره ،وفي عام
 2016بــدأت عـ ّـدة أندية إنكليزية السعي للتعاقد معه ،على
غ ــرار مانشستر يــونــايـتــد ومانشستر سيتي وليفربول
وأرسنال .على الرغم من اهتمام األندية اإلنكليزية ،قضى
املجبري فترة مع نادي كلوب دي بولوني بيالنكور ،وكانت
امل ـ ّـدة قـصـيــرة ،لـيــرحــل إل ــى مــونــاكــو فــي ع ــام  2018مقابل
أمل في نادي موناكو بعد
مليون يورو .شعر الالعب بخيبة ٍ
عام من التوقيع ،بعدما أكد والده أن نادي اإلمارة الفرنسية
ٍ
انتهك اتفاقيات العقد ،لينجح مانشستر يونايتد في ّ
ضمه

إلى صفوفه .وبحسب التقارير ،وصلت قيمة الصفقة إلى
حوالي  5ماليني يــورو ،وربما تصل إلــى  10ماليني يــورو،
بحال تحقيق بعض النقاط في العقد على شكل إضافات.
ً
ّ
سريعا في فرق شباب مانشستر يونايتد،
استقر املجبري
ً
وتقدم إلى فريق تحت  23عاما ،على الرغم من أنه كان ال
يــزال بعمر ً 17
عاما .ومــن املتوقع أن يصبح العبًا للفريق
األول في مانشستر يونايتد ،وعنصرا مهما في املستقبل،
ّ
مــع العلم أنــه مــثــل منتخب فرنسا بالفئات العمرية ،تحت
 16عامًا و 17عــامــا .املثير فــي األمــر أن العــب خــط الوسط
السابق املميز ،ورئيس قسم التطوير في الفريق األول لنادي
مــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ،نـيـكــي ب ــات ،ق ــارن مـجـبــري بالعبني
سابقني مروا على تاريخ الشياطني الحمر ،على غرار ديفيد
بيكهام وروي كني ،وذلك بفضل مهارته القيادية.

(العربي الجديد)

أرتيتا يندد بتعرضه لتهديدات هو وأسرته
نــدد مــدرب أرسـنــال اإلنكليزي ،ميكيل أرتيتيا،
بــالـتـهــديــدات الـتــي تـعـ ّـرض لها هــو وأســرتــه عبر
شـبـكــات مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وتـحـ ّـدث
املدرب اإلسباني ،في مؤتمر صحافي ،بعد سؤال
حــول املعاملة التي يتلقاها العديد من الالعبني
عبر السوشيال ميديا في اآلونة األخيرة ،مؤكدًا
أن ــه ع ــاش نـفــس امل ــوق ــف .وق ــال مـســاعــد امل ــدرب
اإلسباني بيب غوارديوال سابقًا في مانشستر
ٌ
معرض لذلك ،لهذا أفضل عدم
سيتي« :جميعنا
قــراءة شــيء ،ألنه ُ
ّ
بشكل
شخصيًا
علي
ؤثر
سي
ٍ
كبير .نبلغ الـنــادي عندما نتعرض لتهديد ســواء أنــا أو أســرتــي» ،مــن دون أن يكشف
سبب هذه التهديدات .وتابع أرتيتا «هذا لن يتوقف غدًا ،هل يمكن فعل شيء على املدى
املتوسط أو البعيد؟ أتمنى ذلــك وه ــذا مــا ندعمه .حماية األشـخــاص الــذيــن يمارسون
الرياضة لعدم حدوث ذلك لهم»ُ .يذكر أن ّ
عدة أطرف في الكرة اإلنكليزية قد طالبت خالل
األسبوع الجاري ،موقعي «فيسبوك» و«تويتر» باتخاذ إجراءات صارمة ضد االستغالل
على شبكات مواقع التواصل االجتماعي ،بعد ّ
تعرض العبني من تشلسي ومانشستر
ّ
يونايتد وسوانزي إلهانات عنصرية ،مع العلم أن الحكم اإلنكليزي مايك دين تعرض هو
اآلخر لتهديدات بسبب قراراته خالل املباريات.
بوتشيتينو :ضغط المباريات وراء إصابة نيمار
استبعد ماريسيو بوتشيتينو مــدرب بــاريــس ســان جيرمان ،أن يكون سبب إصابة
العبه البرازيلي نيمار هو أسلوب حياته ،بل ضغط املباريات لوقت طويل من املوسم.
وقال املدرب األرجنتيني «لم يصب نيمار فقط ،أصيب كذلك (أنخل) دي ماريا والعبون
فــي فــرق أخ ــرى .يجب الـتــوقــف عــن التركيز على بعض الــاعـبــن دون ســواهــم .تعزى
اإلصابات باألساس إلى حدة املنافسة .لعبنا تسع مباريات قوية في  40يومًا» .وأكد
بوتشيتينو أن الشتاء هو موسم اإلصــابــات عــادة وأن جائحة كوفيد 19-تساهم في
ذلك أيضًا حيث «ال تؤثر فحسب على فريقنا ،بل زادت من مستوى اإلصابات بسبب
ضغط املباريات القوية» .وأضاف أن «نيمار أحد أفضل الالعبني في العالم ومن الطبيعي
أن تسلط عليه األضــواء .تقال عنه الكثير من األمــور ،لكنني أعرفه أكثر اآلن وأعلم أنه
محترف بحق ،يعمل بتواضع وبالتزام تجاه النادي» .وأكد ّ
«تعرض لضربة مؤملة ،لكنه
فتى صلب وناضج ،حني تتعرف إليه تدرك طبيعته البشرية .نشعر باألسف من أجله،
هناك أشخاص محيطون به سيساعدونه على العودة أقوى إلى الفريق في أقرب وقت
ممكن» .وأعلن النادي الباريسي الخميس إصابة نيمار في عضلة القدم اليسرى ليغيب
أربعة أسابيع من بينها مباراة برشلونة في دوري األبطال.
نقل مباراة فولفسبيرغر وتوتنهام باليوروباليغ لبودابست
أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) أن مواجهة ذهاب ثمن نهائي الدوري األوروبي
بني فريقي فولفسبيرغر النمساوي وتوتنهام اإلنكليزي ستقام على ملعب (بوشكاش
أرينا) في بودابست (املجر) في ال ــ 18من الشهر الجاري في تمام ال ــ 18:55بالتوقيت
ُ
املحلي .وتعد هذه خامس مباراة بهذا الدور من بطولة الــدوري األوروبــي يتم نقلها من
مقرها األصلي بسبب القيود املفروضة على السفر بني الــدول بسبب وبــاء كورونا.
ُ
ّ
تنضم هذه املواجهة ملثيالتها التي نقلت وهي مولدي-هوفنهايم (فياريال) وريال
وبهذا،
سوسييداد-مانشستر يونايتد (تورينو) وبنفيكا-أرسنال (روما) واإلياب بني الفريقني
في مدرينة بيرايوس (اليونان).
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هوامش

تأسس متحف القرارة بجهود فردية وذاتية من الزوجين نجالء أبو نحلة ومحمد أبو لحية عام  .2016بدأ بقطعة تراثية
واحدة واآلن يضم  3500قطعة

يفتح المتحف أبوابه بشكل شبه دائم أمام الزوار الراغبين في التجول بداخله (عبد الحكيم أبو رياش /العربي الجديد)

متحف القرارة

باختصار

زوجان يحاوالن الحفاظ على التراث في غزة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

يكسر متحف الـقــرارة فــي البلدة
الـ ــواق ـ ـعـ ــة فـ ــي ال ـ ـجـ ــزء ال ـش ـم ــال ــي
الشرقي من محافظة خان يونس،
ج ـنــوبــي ق ـط ــاع غ ـ ــزة ،ال ـط ــاب ــع الـتـقـلـيــدي
ل ـل ـب ـلــدة ال ـت ــي تـشـتـهــر بـطــابـعـهــا الــري ـفــي
وانـتـشــار األراض ــي الــزراعـيــة فــي مختلف
أنحائها مقارنة باملناطق املحيطة بها.
ويوجد املتحف بني مجموعة من األراضي
ال ــزراع ـي ــة املـحـيـطــة ب ــه ،فـيـمــا يـغـلــب على
شكله الـطــابــع التقليدي الـقــديــم للمنازل
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،إلـ ــى ج ــان ــب ب ـســاط ـتــه من
الــداخــل وتــوجــد فيه آالف القطع التراثية
واألثـ ــريـ ــة واملـ ــابـ ــس ال ـق ــدي ـم ــة .وت ــأس ــس
متحف الـقــرارة بجهود فردية وذاتية من
ال ــزوج ــن ن ـجــاء أب ــو نـحـلــة ومـحـمــد أبــو
لحية ،وهما من سكان املنطقة ذاتها ،عام
 ،2016ليكون ْشاهدًا على التراث واآلثــار
الفلسطينية ،إذ بدأ بقطعة تراثية واحدة
فقط ،ليصل محتواه حاليًا لقرابة 3500
قطعة.
وعلى مدار تلك السنوات تحول املكان ملزار
من قبل سكان املنطقة إلى جانب عشرات
األنشطة والفعاليات املدرسية التي نفذت

فيه والتي تتحدث عن التراث الفلسطيني
وال ـح ـض ــارات ال ـتــي كــانــت م ــوج ــودة قبل
آالف السنني .ويضم املتحف مجموعات
كبيرة مــن القطع األثــريــة والتراثية التي
كــانــت مــدفــونــة تـحــت األرض أو فــي عمق
ال ـب ـحــر ،وال ـتــي جـمـعــت م ــن مـجـمــوعــة من
املتطوعني الــذيــن انضموا إلــى أبــو نحلة
وزوجها للعمل ضمن املتحف رغبة منهم
فــي الـحـفــاظ عليه وعـلــى مــا بــه مــن تــراث.
وج ـم ـعــت هـ ــذه ال ـق ـطــع م ــن م ـج ـمــوعــة من
املتطوعني الذين انخرطوا للعمل في إطار
املتحف لتعزيزه بالقطع التراثية واألثرية
التي استخرج أغلبها من منطقة القرارة،
أو تم جمعها من كبار السن الذين عايشوا
حقبات مختلفة من التاريخ الفلسطيني
القديم قبل النكبة وبعدها.
ويـبـلــغ ع ــدد ال ـفــريــق ال ـعــامــل ف ــي املتحف
حاليًا  8أشخاص ،بني فنانني تشكيليني
وح ــرف ـي ــن وم ــرش ــدي ــن لـ ـل ــزوار وم ـعــرفــن
بـ ـ ـ ــاآلثـ ـ ـ ــار ،إلـ ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب وج ـ ـ ـ ــود م ـخ ـت ـبــر
م ـت ـخ ـصــص فـ ــي ت ــرم ـي ــم اآلثـ ـ ـ ــار وال ـق ـط ــع
األثــريــة القديمة ،وال ــذي يعتبر األول من
نوعه في القطاع.
وق ـس ـمــت أبـ ــو نـحـلــة وزوجـ ـه ــا أبـ ــو لحية
امل ـكــان إل ــى ع ــدة غ ــرف تــوجــد فيها القطع

ال ـت ــراث ـي ــة واألث ـ ــري ـ ــة ،ح ـي ــث ج ـم ـعــا داخ ــل
متحفهما مخلفات عسكرية تعود لفترة
االن ـ ـتـ ــداب ال ـبــري ـطــانــي لـفـلـسـطــن وخ ــوذ
ج ـ ـنـ ــود ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ق ـط ــع ن ـحــاس ـيــة
قديمة وموازين ومعدات خاصة بالزيتون
والقهوة.
ويحتوي املتحف على املكاحل النحاسية
والبراقع املرصعة باملعادن وبعض القطع
الذهبية ،حيث كانت النساء يستخدمنها
قناعًا لـلــوجــه ،إلــى جــانــب مــابــس تراثية
قــديـمــة ك ــان ال ــرج ــال وال ـن ـســاء يــرتــدونـهــا
خ ــال حـقــب زمـنـيــة مـتـنــوعــة .أم ــا الساحة
الخارجية للمكان فتحتوي على عشرات
القطع والحجارة القديمة التي تعتبر من
التراث الفلسطيني والتي يتم استخراجها
م ــن بــاط ــن األرض خ ــال عـمـلـيــات الـحـفــر
أو البناء داخــل البلدة أو خــارجـهــا ،فيما
يضم املتحف قطعتني تراثيتني نادرتني
تـتـمـثــان ف ــي «لـ ــوح ال ـ ـ ــدراس» ،وه ــي أداة
زراع ـ ـيـ ــة كـ ــان امل ـ ــزارع ـ ــون يـسـتـخــدمــونـهــا
قديمًا ،ومعصرة للزيتون تعود للعصر
الروماني ويزيد عمرها عن  3آالف عام.
وتـ ـ ـق ـ ــول ن ـ ـجـ ــاء أب ـ ـ ــو ن ـح ـل ــة لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،إن الرغبة فــي تأسيس متحف
خ ــاص ب ــال ـق ــرارة ج ــاء ل ـك ــون ال ـب ـلــدة ذات

يضم املتحف
مجموعات كبيرة من
القطع األثرية والتراثية
التي كانت مدفونة تحت
األرض أو في عمق
البحر ،والتي جمعت من
مجموعة من املتطوعني
■■■
تحول املكان ملزار من
قبل سكان املنطقة إلى
جانب عشرات األنشطة
والفعاليات املدرسية
التي نفذت فيه
■■■
يبلغ عدد الفريق العامل
في املتحف حاليًا 8
أشخاص ،بني فنانني
تشكيليني وحرفيني
ومرشدين للزوار
ومعرفني باآلثار

طــابــع إنـتــاجــي وزراع ـ ــي ،وم ــن أج ــل كسر
القالب التقليدي املـعــروف عنها بطريقة
تـ ـع ــزز م ـع ــرف ــة سـ ـك ــان امل ـن ـط ـق ــة ب ـتــراث ـهــم
وآثارهم .وتوضح أنها واجهت وزوجها
ف ــي ب ــداي ــة األمـ ـ ــر ص ـع ــوب ــات ت ـت ـم ـثــل فــي
ع ــدم تـقـبــل ال ـف ـك ــرة ،وه ــو م ــا ت ــم ت ـجــاوزه
بـ ـ ـم ـ ــرور الـ ـ ــوقـ ـ ــت ،ومـ ـ ــع انـ ـضـ ـم ــام امل ــزي ــد
م ــن امل ـت ـط ــوع ــن ل ـل ـع ـمــل م ـع ـه ـم ــا ،ت ـحــول
امل ـكــان مل ــزار أم ــام سـكــان املـنـطـقــة وبعض
األجانب الذين يــزورون القطاع .وحرص
ال ـقــائ ـمــون عـلــى املـتـحــف خ ــال الـسـنــوات
الـتــي تلت تأسيسه ،على تنظيم رحــات
مدرسية وإقامة أنشطة مرتبطة باألطفال
تـسـتـهــدف الـتــركـيــز عـلــى تـعــزيــز الـعــاقــة
مع التراث واآلثــار الفلسطينية من خالل
ما تم جمعه من قطع قديمة .وتشير أبو
نـحـلــة إل ــى أن تــأس ـيــس امل ـت ـحــف وجـمـيــع
األنشطة املتعلقة به هو نتاج جهد ذاتي
وبتمويل خاص منهما ،وهو األمــر الذي
يـلـقــي عـلـيـهـمــا ب ـعــض ال ـص ـعــوبــات ،كــون
امل ـك ــان امل ـق ــام عـلـيــه امل ـت ـحــف ل ـيــس ملكية
خاصة بهما وتم استئجاره.
ويـفـتــح املـتـحــف أبــوابــه بشكل شـبــه دائــم
أمــام ال ــزوار الراغبني في التجول بداخله
والتعرف إلى أبرز القطع التراثية واألثرية
املـ ــوجـ ــودة ب ــداخـ ـل ــه ،إلـ ــى ج ــان ــب تـنـظـيــم
ف ـعــال ـيــات ش ـبــه ش ـهــريــة ملـخـتـلــف الـفـئــات
العمرية للحفاظ على استمرارية عمله.
ويطمح الزوجان أبو نحلة وأبو لحية إلى
أن يتحول متحف الـقــرارة الثقافي ألكبر
مــزار تراثي في فلسطني ،وأن يتمكنا من
املشاركة في معارض دولية بالقطع التي
ت ــم جـمـعـهــا عـلــى مـ ــدار ال ـف ـتــرة ال ـتــي تلت
تأسيسه وإطالقه بشكل رسمي.

وأخيرًا
قواعد العشق األربعون
خطيب بدلة

فــي خمسمئة صـفـحـ ٍة ونـ ّـيــف ،ج ــاءت رواي ــة «قــواعــد
العشق األرب ـع ــون» لــأديـبــة التركية (الـعــاملـيــة) ،إليف
شــافــاق ،املــولــودة في فرنسا  ،1971بترجمة سلسة
ومتقنة من خالد جبيلي (دار طوي للثقافة والنشر
واإلعــام ،لندن ،)2012 ،وهذه مناسبة لإلشادة بهذا
امل ـتــرجــم ال ــذي ي ـبــرز ب ــن املـتــرجـمــن ع ـ َـن اإلنـكـلـيــزيــة
بوفرة إنتاجه ،وحسن اختياره األعـمــال التي يتقدم
لترجمتها« .قــواعــد الـعـشــق األرب ـع ــون» مــن األعـمــال
األدب ـي ــة ال ـتــي يـتـهـ ّـيــب املـ ــرء م ــن ال ــدخ ــول ف ــي عــاملـهــا،
لضخامة حجمها ،ثم ال يستطيع أن يركنها جانبًا
قطعة أدبية فلسفية،
آخر كلمة فيها ،ألنها ً
حتى يبلغ ً
متقنة هندسة وبـنـ ًـاء وإكـسـ ًـاء ولغة وأحــداثــا ..كل ما
فيها جديد ومبتكر.
في أحد حواراتها الصحافية ،تشير إليف التي تحمل
ّ
املتصوف محيي الدين
كنية والدتها شافاك ،إلى قول
بن عربي إنه سيبحث عن دين الحب أينما كان ،حتى
ولو كان عند اليهود أو النصارى أو املسلمني .وربما
لهذا السبب اخـتــارت الكاتبة ،للمستوى الواقعي من
ً
ّ
رواي ـت ـهــا ،أس ــرة أمـيــركـيــة يـهــوديــة ،وتـمــكـنــت ،ببراعة

استثنائية ،مــن ربــط الــواقـعــي بالتاريخي ،إذ جعلت
َ
ربة األسرة اليهودية ،أيال ،تعمل قارئة نصوص أدبية
لــدى مؤسسة نشر أدبـيــة ،وأول عمل ُيـعــرض عليها
لتقييمه رواي ــة بـعـنــوان «الـكـفــر الـحـلــو» تـتـنــاول حياة
املتصوفة اإلسالميني في القرن الثالث عشر( ،كانوا
َّ
ُيــتـ َـهـمــون بــالــزنــدقــة والـكـفــر) .وتــركــز ،بشكل خــاص،
على جالل الدين الرومي الذي كان يعيش في مدينة
قونية التركية ،ويسميه األتــراك «موالنا» ،والدرويش
الـفـيـلـســوف الـ ــذي ج ــاء ل ـي ـشــاركــه ح ـيــاتــه وتـجــربـتــه
الصوفية شمس الــديــن الـتـبــريــزي ..وبـصـفــاء ،يشبه
ص ـفــاء الـقـلــوب املتعلقة بـحــب ال ـلــه ،ت ـبــدأ عــاقــة حب
(باملراسلة ،ثم تصبح واقعية) بني أيال وكاتب الرواية
ّ
وتصوف.
عزيز الذي كان مسيحيًا وأسلم،
ّ
تقود إليف شافاق دفــة أحداثها الروائية كما لو أنها
ّ
بحار قوي يصارع لجج األمواج ،أو كأنها سيناريست
يــؤلــف فـيـلـمــا سـيـنـمــائـيــا عـظـيـمــا ،ي ـبــدأ بــإل ُـقــاء حجر
ُ
سطحها ســاكــن ،وأعـمــاقـهــا مــأى
كبير فــي بـحـيــر ٍة
بــال ـت ـبــاي ـنــات وال ـت ـن ــاق ـض ــات ..ف ـمــن خ ــال ق ـ ــراءة أيــا
َ
مخطوط رواية عزيز ،نعرف كل شيء عن ذلك الحدث
التاريخي العظيم ،املتمثل باجتماع رجــل ديــن رزيــن،
ّ
ّ
مستقر الـعـلــم ،مـصــنــف فــي علية ال ـقــوم ،ذي شهرة

واسعة وشعبية كبيرة اكتسبهما من خالل خطاباته
الدينية ،هــو مــوالنــا جــال الــديــن الــرومــي ،مــع درويــش
ّ
متصوف تقع فلسفته على الضفة األخرى من الفكر
الديني السائد ،ضف ِة الناس املقهورين ،املسحوقني،
املظلومني ..فبعض الناس الذين يعيشون في الحانات
واملــواخ ـيــر يـمـتـلـكــون نـفــوســا إنـســانـيــة طـيـبــة ،لكنها
مطمورة في أوحال الخطايا ،وهم يرزحون تحت وطأة
نظرة املجتمع التي تحتقرهم ..هذا اللقاء ،بل االندماج،
ّأدى إل ــى ج ـعــل شـخـصـيــة م ــوالن ــا ال ــروم ــي تـصـفــو،
وتعتدل ،وتتوازن ،وتكتمل ،فمن خالل حب الله يحب

تقود إليف شافاق ّ
دفة
أحداث روايتها «قواعد
العشق األربعون» كما لو أنها
بحار قوي يصارع لجج األمواج
ّ

اإلنسان كل الناس ،ويسعى إلى مساعدتهم ،وإعادتهم
ً
إلى إنسانيتهم ،بدال من التعالي عليهم واحتقارهم.
ال ُيشترط بكاتب النص الــدرامــي العظيم أن يخترع
وتناقضات ليفتعل صراعًا دراميًا
ومشكالت
أزمات
ٍ
ٍ
ٍ
يخدم فيلمه ،إذ إن هذه األزمات والتناقضات موجودة
ً
َّ
الجوهري منها الذي
أصــا ،ومــا عليه إال أن يرصد
ينشأ عــن إل ـقــاء الـحـجــر عـلــى سـطــح الـبـحـيــرة .فأيال
امل ــرأة ،الــواقـفــة على أب ــواب سـ ّـن األرب ـعــن ،املتماسكة،
التي تحافظ على استقرار أسرتها ،حتى من خالل
سكوتها عــن مغامرات زوجـهــا العاطفية ،املعارضة
زواج ابنتها بشاب مسيحي ،يعصف بها هذا النوع
م ــن ال ـح ــب ،حـتــى لـتـتــرك ك ــل شـ ــيء ،وتـتـبــع حبيبها
ـال إلــى حيث يموت فــي قونية،
ـرض عـضـ ٍ
املـصــاب بـمـ ٍ
و«الـتـبــريــزي» يـعــرف أن املــوت ينتظره مــن مغامرته،
ومع ذلك يقدم عليها ،ألن رسالته اإلنسانية تستحق
التضحية من أجلها ،باإلضافة إلــى أن هــذه الرسالة
ّ
ت ــول ــد م ــن ال ـق ـلــق ال ــروح ــي م ــا ي ـك ـفــي ألن يستخف
باألخطار ..وهذا ما حصل ،فقد نجحت التجربة في
إشاعة مناخ إنساني يلخص مقولة ابن عربي ،ولكن
هذا العمل الكبير ال يمكن أن ّ
يمر من دون عقوبة ،أو
ثمن ،وهو :موته مقابل ما حقق لآلخرين من حياة.
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