لبنان :هدوء قبل المعركة السياسية

بعد يوم من اشتباكات أوقعت  7قتلى وعشرات الجرحى ،عاد الهدوء إلى بيروت
أمس الجمعة ،في ما تبدو محطة فاصلة قبيل معركة سياسية متوقعة]8[ .
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الحرب.
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الحدث

كورونا :احتجاجات في إيطاليا ضد «جواز المرور األخضر»
اندلعت احتجاجات فــي إيطاليا ،أمــس الجمعة،
مــع دخ ــول واح ــدة مــن أكـثــر اإلج ـ ــراءات صــرامــة
مل ـكــاف ـحــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا حـيــز
التنفيذ ،وال ــذي يستلزم مــن جميع العمال ،من
الـقـضــاة إل ــى الـعــامــات املـنــزلـيــات ،إب ــراز بطاقة
صـحـيــة ل ـلــوصــول إل ــى م ـك ــان عـمـلـهــم .وكــانــت
الشرطة موجودة بكامل قوتها وأغلقت املدارس
باكرًا وأصدرت السفارات تحذيرات من احتمال
وقوع أعمال عنف وسط مخاوف من أن تتحول
الـتـظــاهــرات املـنــاهـضــة للتلقيح إل ــى مــواجـهــات،
كما حدث في روما خالل عطلة نهاية األسبوع.

وه ــددت احـتـجــاجــات عـمــال املــوانــئ فــي جنوى
وتريستي بالتأثير على األنشطة التجارية ،لكن
الـتـقــاريــر املـبـكــرة أش ــارت إل ــى أن املــوانــئ كانت
تعمل .وهتف املتظاهرون «ليبرتا» (الحرية) في
تظاهرة سلمية إلى حد كبير في فلورنسا.
ً
ُويظهر ما يسمى «جواز املرور األخضر» دليال
على التطعيم ،أو اختبارًا سلبيًا حديثًا أو تعافيًا
م ــن ك ــوف ـي ــد 19-ف ــي األش ـه ــر ال ـس ـتــة املــاض ـيــة.
وت ـط ـل ـبــه إي ـطــال ـيــا ل ـل ــوص ــول إلـ ــى ج ـم ـيــع أنـ ــواع
األنشطة الداخلية ألسابيع ،بما في ذلــك تناول
ال ـط ـعــام وزي ـ ــارة امل ـتــاحــف واملـ ـس ــارح وق ـط ــارات

املسافات الطويلة .لكن إضافة متطلبات مكان
ً
العمل أثارت جدال محتدمًا ومعارضة في بؤرة
تفشي املــرض في وقــت من األوق ــات ،حيث تعد
معدالت التطعيم من أعلى املعدالت في أوروبــا،
ّ
للمتحور
وحيث تــم الحفاظ على أحــدث ظهور
«دلتا» تحت السيطرة إلى حد كبير.
من جهة ثانية ،قال مسؤولو صحة بريطانيون،
يقدر بنحو  43ألف شخص
أمس الجمعة ،إن ما ً
ربما تــم إخـبــارهــم خطأ وقيل لهم أنهم ليسوا
مصابني بفيروس كــورونــا بسبب مشاكل في
مختبر خــاص .وقالت وكالة األمــن الصحي في

ً
املـمـلـكــة امل ـتـحــدة إن مـعـمــا فــي ولـفــرهــامـبـتــون
بــوســط إن ـك ـل ـتــرا ،ت ــم تـعـلـيــق عـمـلــه مــن معالجة
مسحات االختبار بعد تقارير عن وجود نتائج
سلبية كاذبة.
إلــى ذلــك ،ارتفعت حصيلة اإلصــابــات والوفيات
اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى مستوى
قياسي آخر ،أمس الجمعة .وأبلغت فرقة العمل
املعنية بفيروس كورونا الحكومية عن 32,196
حالة إصــابــة مــؤكــدة جــديــدة بفيروس كــورونــا،
و 999حالة وفاة خالل الـ  24ساعة املاضية.

(أسوشييتد برس)
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سعيّد يفتح معركة
ضد المجتمع الدولي

ال تزال إيران ترفض تحديد موعد للعودة إلى مفاوضات فيينا حول االتفاق
النووي ،ساعية لتوفير ضمانات تحفظ مصالحها قبل ذلك وتؤكد على ضرورة
رفع العقوبات عنها ،في وقت تبدو فيه محادثاتها مع السعودية على طريق
التقدم ،وفق ما أعلنت الرياض

يسير تململ المجتمع
الدولي من إجراءات
الرئيس التونسي قيس
سعيّد في منحى
تصاعدي ،فيما يواصل
سعيّد التفرد بالسلطة
غير آبه بالتحديات

إيران غير
جاهزة للعودة
إلى فيينا

صالح الدين الجورشي

طهران تريد ضمانات قبل استئناف المفاوضات
النووية وتقدم في المحادثات مع السعودية
للحديث تتمة...

كذبة سالمة
الحكومة
اإلسرائيلية
نضال محمد وتد

ال شيء يثير االستفزاز والغضب ،أو
هكذا يفترض فلسطينيًا على األقل،
مثل السكوت بل والقبول بذرائع
اإلدارة األميركية بقيادة جو بايدن،
في املماطلة بإعادة فتح القنصلية
األميركية في الشطر الشرقي من
القدس املحتلة عام  ،1967أو سكوتها
الضمني على استئناف سياسات
االستيطان والبناء االستيطاني في
القدس املحتلة وفي باقي أجزاء الضفة
الغربية وما يرافقها من مخططات
تهجير جنوبي الخليل ،مثل كذبة
الحفاظ على االئتالف الحكومي
اإلسرائيلي الحالي.
نقول هذا ألن رئيس حكومة االحتالل
نفتالي بينت ،الرمز األكثر يمينية
في السياسة اإلسرائيلية بعد أتباع
«كهانا» ،ال يترك فرصة أو منصة
ال هو وال حليفته في حزبه أيليت
شاكيد ،إال ويؤكدان فيها بصراحة،
أو قل بوقاحة ،معارضتهما العلنية
وعلى رؤوس األشهاد ليس فقط
إلقامة دولة فلسطينية أو تحريك
مبادرة سياسية ،بل حتى مجرد عقد
لقاء مع رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس .بل إن الشريك األكبر
في الحكومة ،يئير لبيدّ ،
أقر هو اآلخر
في أكثر من مناسبة بأن الوقت الراهن
ليس مناسبًا لحل الدولتني ،وأن حزبه
يعارض إعادة فتح قنصلية أميركية
في القدس املحتلة ،أو الخوض بإطالق
تحرك سياسي خارج دائرة «تحسني
مستوى املعيشة» والتنسيق األمني.
وعلى الرغم من هذا الوضوح في
املواقف ألهم عنصرين في حكومة
االحتالل ،فإن اإلدارة األميركية
تواصل ،بحسب تصريحات ملسؤولني
كبار في الخارجية األميركية ،تسويف
الوفاء بتعهداتها للسلطة الفلسطينية
بشأن القنصلية ،والسكوت وغض
الطرف عن سياسة االستيطان ،كي
ال تهز استقرار ائتالف الحكومة
اإلسرائيلية الحالية ،لضمان تطبيق
التناوب بني لبيد وبينت في عام .2023
ولكن ال يمكن تقريع أو رفض هذا
التحايل األميركي من دون اإلشارة
إلى أن مثل هذا ما كان ليتم لوال
رسائل عربية وفلسطينية تعزز الوهم
بأن املواقف اإلسرائيلية ستتغير
وتتبدل بمجرد أن يستلم لبيد
مقاليد الحكومة .والحقيقة أن السلطة
الفلسطينية التي كانت استصرخت
قبل شهرين عبر املوفد األميركي
هادي عمرو أنها على وشك االنهيار
وأن شعبيتها في خطر وأوضاعها
االقتصادية ال تساعدها على الصمود
في وجه انفجار عضب شعبي وال
على مواصلة القيام بمهام التنسيق،
ليست قادرة اليوم على االحتجاج على
ّ
َ
سياسات بايدن ،ولم يبق لها إال التعلق
بوهم انتظار لبيد وبفتات تصاريح
العمل واملساعدات االقتصادية.

طهران ـ العربي الجديد

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ـج ـه ــود الــدول ـيــة
إلع ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق مـ ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا
ح ـ ــول االت ـ ـفـ ــاق الـ ـ ـن ـ ــووي ،وآخ ــره ــا
زيارة املسؤول في االتحاد األوروبي إنريكي
مورا إلى طهران ،الخميس املاضي ،بالتوازي
مع تحذير أميركي من أن الــواليــات املتحدة
س ـت ـل ـجــأ إل ـ ــى «خ ـ ـي ـ ــارات أخـ ـ ـ ــرى» إذا فـشــل
املـســار الــدبـلــومــاســي على صعيد البرنامج
ال ـنــووي ،فــإن طـهــران ال تــزال ترفض العودة
راهـنــا إلــى فيينا ،مــع سعيها لوضع أجندة
جديدة للمفاوضات بعد استئنافها ،بما قد
يستدعي إع ــادة الـنـظــر فــي اتـفــاقــات جزئية
حصلت سابقًا.
ولــم تحقق زي ــارة مــورا إلــى إي ــران ،الخميس،
هــدف ـهــا امل ـن ـش ــود أوروب ـ ـيـ ــا ف ــي ال ـت ــوص ــل مع
إيران إلى موعد محدد الستئناف مفاوضات
فيينا .ونـقـلــت وكــالــة «روي ـت ــرز» عــن مـســؤول
كبير فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،أم ــس ،أن إيــران
ليست جــاهــزة بـعــد لـلـعــودة إل ــى امل ـحــادثــات،
وأن فــريـقـهــا ال ـجــديــد لـلـمـفــاوضــات يــريــد أن
يـنــاقــش مــع الـتـكـتــل فــي بــروكـســل الـنـصــوص
ال ـت ــي س ـت ـطــرح ف ــي األس ــاب ـي ــع امل ـق ـب ـلــة .وق ــال
امل ـســؤول «إنـهــم غير مستعدين بعد للحوار
ف ــي ف ـي ـي ـنــا» ،مـضـيـفــا أن ــه يـعـتـقــد أن ط ـهــران
«عازمة بالتأكيد على العودة إلى فيينا وعلى
إت ـم ــام املـ ـف ــاوض ــات» .وأض ـ ــاف «أص ـ ــروا على
أنهم ال يريدون املحادثات ملجرد املحادثات،
هم يــريــدون تحقيق نتائج عملية والتوصل
التفاق نهائي حول إعادة االتفاق النووي إلى
الحياة» .ومع إعالن وزارة الخارجية اإليرانية
ب ـعــد زيـ ـ ــارة م ـ ــورا أن ـه ــا س ـت ـجــري م ـحــادثــات
خ ــال األي ـ ــام امل ـق ـبـلــة م ــع االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
فــي بــروك ـســل ،وص ــف امل ـس ــؤول عـقــد اجتماع

فــي بــروكـســل بــأنــه «ف ـكــرة ج ـيــدة» .كـمــا أكــدت
مـصــادر إيرانية مطلعة لـ«العربي الجديد»،
أن زيـ ــارة مـ ــورا إل ــى إيـ ــران ل ــم تـحـقــق هــدفـهــا
امل ـن ـش ــود أوروب ـ ـيـ ــا ف ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى مــوعــد
محدد الستئناف مفاوضات فيينا ،موضحة
أن املسؤول األوروبي «لم يحمل معه إجابات
مقنعة بشأن تساؤالت وتحفظات الجمهورية
اإلسالمية» حول الجوالت السابقة والسياسة
األميركية واألوروبية خاللها .ووفق املصادر،
أك ــدت إيـ ــران لـلـمـســؤول األوروبـ ـ ــي «جــديـتـهــا
وقــرارهــا بــالـعــودة الحتمية» إلــى مفاوضات
فيينا« ،من دون تحديد موعد» ،موضحة في
الــوقــت نفسه أن الـخــارجـيــة اإليــرانـيــة أبلغته
بـ«جملة مالحظات وتحفظات».
والتحفظات كانت حول نقطتني أساسيتني،
حـســب امل ـص ــادر ،األول ــى بـشــأن امل ـســار الــذي
سـلـكـتــه امل ـف ــاوض ــات خ ــال الـ ـج ــوالت الـســت
املاضية والـتــوجــه األمـيــركــي فيها ،والنقطة
الثانية حول سلوك اإلدارة األميركية الراهنة
واألط ــراف األوروب ـيــة تـجــاه االتـفــاق الـنــووي
منذ تسلم الرئيس جو بايدن السلطة.
وب ـش ــأن م ـســار امل ـف ــاوض ــات ،أب ـلــغ امل ـفــاوض
اإليراني علي باقري ضيفه األوروبي بـ«أربع
مــاح ـظــات أس ــاس ـي ــة»« ،ارت ـب ـطــت بــاألســاس
بالخالفات الـتــي أوصـلــت مـفــاوضــات فيينا
إلى طريق مسدود» ،بحسب املصادر .وقالت
إن باقري تحدث ملورا عن «امتعاض إيراني
شــديــد مــن الـسـلــوك األوروب ــي منذ انسحاب
واشـنـطــن مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي (ع ــام )2018
وخالل مفاوضات فيينا».
املالحظة األولــى تتصل بـ«املوقف األميركي
مــن إلـغــاء الـعـقــوبــات ،وع ــدم التعهد برفعها
جـمـيـعـهــا» .ولـفـتــت امل ـص ــادر إل ــى أن اإلدارة
األميركية أعلنت خــال املفاوضات السابقة
ع ــن مــواف ـق ـت ـهــا ع ـلــى «ت ـع ـل ـيــق» ب ـعــض هــذه

لم تحقق زيارة مورا إلى إيران هدفها ()Getty

إيران تسعى إلى وضع
أجندة جديدة على
طاولة المفاوضات
فرنسا :على إيران إظهار
استعدادها الستئناف
المحادثات

ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات الـ ـ ـت ـ ــي ف ـ ــرض ـ ــت ت ـ ـحـ ــت ع ـ ـنـ ــوان
«م ـكــاف ـحــة اإلرهـ ـ ـ ــاب» ،ل ـكــن ه ــذا م ــا تــرفـضــه
طهران وتطالب برفعها وليس تعليقها .وفي
الـسـيــاق أي ـضــا ،أك ــدت إي ــران مل ــورا تشكيكها
بجدية إدارة بايدن في رفع العقوبات بشكل
مــؤثــر وف ــاع ــل .وع ــن املــاح ـظــة الـثــانـيــة التي
ناقشتها إيــران مع املسؤول األوروبــي ،قالت
امل ـصــادر إن «أه ــم املــاحـظــات ترتبط بشرط

إيران التحقق من رفع العقوبات قبل العودة
إلــى التزاماتها» ،مشيرة إلــى أن «هــذه عقدة
أساسية باملفاوضات».
وامل ــاحـ ـظ ــة ال ـث ــال ـث ــة أن إيـ ـ ـ ــران ت ـص ــر عـلــى
«ضــرورة الحصول على ضمانات وتعهدات
أم ـيــرك ـيــة ب ـع ــدم ال ـن ـك ــوث الح ـق ــا ب ـمــا سيتم
االتفاق عليه في فيينا» ،حسب املصادر ،التي
قــالــت إن املــاحـظــة الــرابـعــة تمثلت فــي ربــط
أميركا االتـفــاق فــي فيينا بالتفاوض الحقًا
على قضايا أخ ــرى «فــأبـلــغ بــاقــري املـســؤول
ً
األوروبي برفض إيران القاطع لذلك» ،فضال
عــن الـتــأكـيــد عـلــى رف ــض «أي تغيير ببنود
االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــال ـجــداول
الزمنية للقيود على البرنامج النووي».
وكشفت امل ـصــادر أن إي ــران تسعى مــن خالل
طرح هذه املالحظات إلى «وضع أجندة جديدة
على طــاولــة املـفــاوضــات بعد استئنافها ،ما
يجعل من الصعب استئناف املفاوضات من
النقطة التي توقفت عندها ويستدعي ذلك
إع ـ ــادة ال ـن ـظــر ف ــي ات ـف ــاق ــات جــزئ ـيــة حصلت
ســاب ـقــا» .وأشـ ــارت إل ــى أن الـجــانــب اإليــرانــي
أك ــد أن ــه «ل ــم تـصــدر أي مــؤشــرات مــن اإلدارة
األميركية خالل الفترة املاضية ،تنم عن حسن

ّ
نية أميركية ورغبة بالتوصل إلــى حــل ،ولم
تـنـفــذ وع ــوده ــا عـبــر الــوس ـطــاء ب ــاإلف ــراج عن
أرصدة إيرانية مجمدة».
تزامنا مع ذلــك ،ما زالــت املـشــاورات اإليرانية
الداخلية مستمرة بشأن رســم استراتيجية
تفاوضية جديدة قبل العودة إلى املفاوضات،
حسب املصادر اإليرانية .وأضافت أن «فريق
ع ـمــل ب ـح ـضــور رؤس ـ ــاء ال ـس ـل ـطــات اإليــران ـيــة
ال ـث ــاث وش ـخ ـص ـيــات س ـيــاس ـيــة يـعـمــل على
إعـ ـ ـ ــداد االس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة ل ـخــوض
امل ـف ــاوض ــات» ،مـشـيــرة إل ــى أن أم ــن املجلس
األعلى لألمن القومي اإليراني علي شمخاني
يـقــود ه ــذا ال ـفــريــق ،وه ــو عـقــد حـتــى ال ـيــوم 7
جلسات .وناقش الفريق في هذه االجتماعات
تفاصيل املباحثات النووية السابقة ،و«أفكارًا
ع ــدة لـتـبـنــي اسـتــراتـيـجـيــة ج ــدي ــدة ،لـكـنــه لم
يتوصل بعد إلــى نتيجة نهائية» .ورجحت
أن تستأنف مـفــاوضــات فيينا أواخ ــر الشهر
الـحــالــي أو مـطـلــع نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي
«بالنظر إلى اقتراب املشاورات الداخلية في
إيران من «نهاياتها».
فــي ه ــذا الــوقــت ،نقلت وكــالــة «روي ـت ــرز» عن
مـتـحــدث بــاســم وزارة الـخــارجـيــة الفرنسية

قوله ،أمس ،إن إيران يجب أن تظهر باألفعال
استعدادها الستئناف محادثات فيينا مع
القوى العاملية بشأن برنامجها النووي.
في غضون ذلك ،يبدو أن املفاوضات بني إيران
والسعودية تتقدم .وكشف وزيــر الخارجية
السعودي ،األمير فيصل بن فرحان ،أن بالده
«جـ ـ ــادة» ف ــي امل ـح ــادث ــات م ــع إيـ ـ ــران ،واص ـفــا
إي ــاه ــا بـ ــ«ال ــودي ــة» .ووص ــف ف ــي مـقــابـلــة مع
صـحـيـفــة «فــايـنـنـشــال تــاي ـمــز» الـبــريـطــانـيــة،
املفاوضات بأنها «استكشافية» .وأشار إلى
أن بــاده تــدرس السماح إليــران بــإعــادة فتح
قنصليتها في مدينة جدة ،إال أن املحادثات
لــم تـحــرز تـقــدمــا كــافـيــا الس ـت ـعــادة الـعــاقــات
الدبلوماسية الـكــامـلــة .وك ــان بــن فــرحــان قد
ال ـت ـقــى ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي أن ـت ــون ــي بلينكن
ف ــي واش ـن ـط ــن ،ال ـخ ـم ـيــس ،وت ـب ــادال وج ـهــات
ال ـن ـظ ــر إزاء ال ـب ــرن ــام ــج ال ـ ـنـ ــووي اإليـ ــرانـ ــي.
وذك ــرت الخارجية السعودية أن بــن فرحان
ال ـت ـقــى أي ـض ــا امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي ال ـخــاص
ل ـش ــؤون إيـ ـ ــران روبـ ـ ــرت م ــال ــي ون ــاق ــش معه
مسألة «تكثيف الجهود املشتركة للتصدي
لالنتهاكات اإليرانية لالتفاقيات واملعاهدات
الدولية املتعلقة باالتفاق النووي».

«تــونــس دول ــة ح ــرة مستقلة وال مجال
ل ـل ـتــدخــل ف ــي ش ــؤونـ ـه ــا»« ،ن ـح ــن لـسـنــا
ً
بستانًا أو حقال نحن دولة ذات سيادة...
ول ـ ــن ن ـق ـبــل أن ت ــوض ــع س ـي ــادت ـن ــا ف ــوق
أي مـ ــائـ ــدة أجـ ـنـ ـبـ ـي ــة» .بـ ـه ــذه ال ـك ـل ـمــات
ال ـت ــي اف ـت ـتــح ب ـهــا أول مـجـلــس ل ـل ــوزراء
فــي حكومته الـتــي شكلها أخ ـي ـرًا ،أعلن
ّ
سعيد معركته
الرئيس التونسي قيس
ضــد الـحـكــومــات امل ـنــاوئــة ل ــه ،راف ـعــا في
وج ـه ـه ــا ش ـع ــار «الـ ــدفـ ــاع ع ــن ال ـس ـي ــادة
الوطنية» ،وذلك بعدما ّقرر سحب جواز
السفر الدبلوماسي من الرئيس األسبق
املنصف املــرزوقــي ال ــذي وصـفــه بــ«عــدو
تونس» ،وفتح ضده على الفور تحقيقًا
قضائيًا بتهمة «التآمر على أمن تونس
الــداخـلــي» .أمــا على الصعيد الخارجي،
ّ
سعيد بدعوة السفير األميركي
فقد قام
فــي تونس دونــالــد بـلــوم ،وأبلغه بشكل
غير مسبوق «استياء الدولة التونسية
من إدراج األوضاع في تونس في جدول
أعمال الكونغرس األميركي» ،في جلسة
خلصت إلــى أن الديمقراطية في تونس
«م ـ ـهـ ــددة» .ي ــأت ــي ذلـ ــك ف ــي ظـ ــرف تـ ــزداد
فـيــه الـضـغــوط الـخــارجـيــة عـلــى الرئيس
ال ـتــون ـســي بـسـبــب اس ـت ـم ــرار اإلجـ ـ ــراءات
االس ـت ـث ـنــائ ـيــة ال ـت ــي ات ـخ ــذه ــا (م ـن ــذ 25
ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز املـ ــاضـ ــي) دون تـحــديــد
سقف زمني واضح ،وبذلك تكون تونس
قــد وق ـعــت بــن وض ــع اق ـت ـصــادي صعب
وعزلة دولية مرشحة إلى أن تزداد حدة.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،قـ ــرر م ـك ـتــب ال ـبــرملــان
األوروبـ ــي فــي اجتماعه األخـيــر تعليق
ع ـض ــوي ــة ت ــون ــس ،إلـ ــى ج ــان ــب ال ـت ـشــاد
وغينيا ،في مختلف اللجان البرملانية
الـفــرنـكــوفــونـيــة ،مـقــابــل تــوجـيــه تحذير
لجمهورية أفريقيا الوسطى .وتم تبرير
ذلك القرار بالتأكيد أنه «أمــاه التدخل
ف ــي ش ـ ــؤون ب ــرمل ــان ــات الـ ـ ــدول امل ــذك ــورة
وتعطيل أعـمــالـهــا» .جــاء هــذا التعليق
بعد تأجيل قمة الفرنكوفونية ملدة سنة
أخــرى ،بعدما كانت ستعقد في تونس
خ ــال ش ـهــر نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي

خلصت جلسة
للكونغرس إلى أن
الديمقراطية في
تونس مهددة

املـقـبــل .وه ــي الـقـمــة ال ـتــي ب ــذل الــرئـيــس
التونسي جهودًا ضخمة من أجل عقدها
في موعدها ،نظرًا ملا كانت ستمثله من
مناسبة دولية مهمة تعتبر األولــى من
نوعها التي كــان يفترض أن تلتئم في
ّ
ظل عهدته الرئاسية .لكن دور الرئاسة
الـ ـكـ ـن ــدي ــة كـ ـ ــان م ـ ـحـ ــددًا فـ ــي تــأج ـي ـل ـهــا
ألس ـبــاب سياسية تتعلق ب ــاإلج ــراءات
االستثنائية ســاريــة املـفـعــول ،فــي حني
اك ـت ـفــت ال ـج ـه ــات الــرس ـم ـيــة الـتــونـسـيــة
ب ــاخـ ـت ــزال أس ـ ـبـ ــاب ال ـت ــأخ ـي ــر فـ ــي ع ــدم
اكتمال الترتيبات التنظيمية .غير أن
ذلك لم يقلل من أهمية هذا القرار الذي
شكل ضربة موجعة للرئاسة التونسية
في هذا الظرف بالذات.
على الرغم من ذلك ،لم يتغير موقف ّ
سعيد،
إذ بـقــي م ـصـ ّـرًا عـلــى مــواصـلــة الـسـيــر في
طريقه ،غير عابئ بما يــدور في الساحة
الــدولـيــة .إذ بعد جلسة االستماع أخيرًا
التي عقدت في الكونغرس حول الوضع
فــي تــونــس ،واتـفــاق غالبية األعـضــاء من
الحزبني الديمقراطي والجمهوري حول
ّ
سعيد ليس سوى
اعتبار مــا أقــدم عليه
«انـ ـق ــاب» ،قـ ــررت وك ــال ــة م ــودي ــز ،إح ــدى
أكبر مؤسسات التصنيف العاملية التي
هاجمها سـعـ ّـيــد ب ـقــوة ،تخفيض ترقيم
إصــدار العملة األجنبية والعملة املحلية
الــديـنــار مــن ب 2إلــى ب 3مــع اإلبـقــاء على
آف ــاق سلبية .وه ــذا التشخيص الجديد
للحالة املالية الصعبة لتونس من شأنه
أن يزيد من حجم املتاعب التي يواجهها
االقـ ـتـ ـص ــاد امل ـح ـل ــي ،ألن االق ـ ـتـ ــراض من
ً
الساحة الدولية يكاد يصبح مستحيال
ف ــي ظ ــل ال ـظ ــروف ال ـحــال ـيــة .ه ــذا الــوضــع
دف ـ ــع ب ــال ـن ــائ ــب ف ــي الـ ـب ــرمل ــان ال ـتــون ـســي
املـجـمــدة أعـمــالــه ه ـشــام الـعـجـبــونــي ،عن
التيار الديمقراطي الذي كان من مساندي
س ـعـ ّـيــد لـيـلـخــص ح ـجــم املـ ــأسـ ــاة بـقــولــه
إن «الـسـيـنــاريــو اللبناني أصـبــح قريبًا،
والطريق معبدة إلــى نــادي بــاريــس» .لن
تـتــوقــف ال ـض ـغــوط الـخــارجـيــة عـنــد هــذا
ال ـح ــد ،خ ـصــوصــا أن األس ــاب ـي ــع املـقـبـلــة
ق ــد تـحـمــل م ــزي ــدا م ــن األخـ ـب ــار الـسـيـئــة.
ل ـكــن ال ـح ـكــومــات ال ـغــرب ـيــة ال ـت ــي يــراهــن
عـلـيـهــا م ـعــارضــو سـعـ ّـيــد ق ــد ال تـجــازف
بمصالحها وعــاقــاتـهــا مــن أج ــل عيون
املـعــارضــة التونسية ،على الــرغــم مــن أن
ضغوطها الدبلوماسية ال يستهان بها،
ّ
خصوصًا في ظل األوضــاع االقتصادية
الـتــي تمر بها تــونــس .لـهــذا السبب دعا
الـقـيــادي املستقيل مــن «الـنـهـضــة» ،عبد
ال ـل ـط ـيــف امل ـك ــي ،أط ـ ــراف امل ـع ــارض ــة إلــى
«ض ــرورة إيـجــاد حلول داخـلـيــة» ،ونهى
عن «انتظار الحلول من الخارج» .وهذه
مسألة على غاية من األهمية ستواجهها
األح ــزاب املخاصمة للرئيس التونسي
ال ــذي ي ـح ــاول اآلن ح ـشــرهــا ،ف ــي زاوي ــة،
خصوصًا حــركــة «الـنـهـضــة» ،باتهامها
بكونها «عــدوة لوطنها وشعبها» ،كما
ورد ف ــي خ ـطــابــه األخـ ـي ــر .ل ـكــن ال ـعــامــل
ال ـ ـخـ ــارجـ ــي س ـي ـب ـق ــى م ـ ـحـ ــددًا ل ـل ـص ــراع
الداخلي ،خصوصًا أن األوراق التي في
يد ّ
سعيد تكاد تنفد ،وسيقول االقتصاد
قوله .فهل ستقف بعض دول الخليج إلى
جانب ّ
سعيد كما سبق لها أن فعلت؟

هل تكون تل رفعت الهـدف المقبل ألنقرة؟
تظهر التطورات في
الشمال السوري أن تركيا
اقتربت من حسم قرارها
بشن قواتها عملية
عسكرية ،مع المعارضة
السورية المسلحة،
تستهدف «قوات سورية
الديمقراطية» (قسد) في
مدينة تل رفعت
عماد كركص

نفذت القوات التركية ثالث عمليات سابقًا (عمر حج قدور/فرانس برس)

ي ـتــركــز ال ـحــديــث ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،س ــواء
فــي األوس ــاط التركية أو فــي الـشــارع شمالي
س ــوري ــة ح ـيــث تـسـيـطــر امل ـع ــارض ــة املــدعــومــة
تركيًا ،عن إمكان حصول عمل عسكري مشترك
جديد بني الجيش التركي وقــوات املعارضة
ال ـس ــوري ــة ،املــدعــومــة م ــن أن ـق ــرة ،ض ــد «ق ــوات
س ــوري ــة الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـس ــد) ال ـتــي تتلقى
دعمًا مباشرًا مــن الــواليــات املـتـحــدة .وتتجه
األن ـظ ــار نـحــو تــل رفـعــت ومـحـيـطـهــا ،املدينة
الـتــي تقطنها غالبية عــربـيــة ،فيما تسيطر
عليها الوحدات الكردية منذ العام  ،2016بعد
هجوم عنيف تلقى خالله املسلحون األكــراد
دعمًا جويًا روسـيــا ،مــا أحــدث دم ــارًا بالبنى
واملمتلكات وأدى إلى نزوح الكثير من سكان
املدينة ومحيطها عنها.
وع ـ ـل ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،طـ ــال ـ ـبـ ــت أنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـ ــروس
واألم ـ ـ ـيـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــن بـ ــال ـ ـض ـ ـغـ ــط عـ ـ ـل ـ ــى «قـ ـ ـس ـ ــد»
لالنسحاب مــن ثــاث مــدن رئيسية تقع على

خطوط التماس مع مناطق نفوذها ،التي تقع
تـحــت سـيـطــرة املـعــارضــة الـســوريــة املــدعــومــة
مـنـهــا ،وه ــي تــل رف ـعــت ومـنـبــج وع ــن الـعــرب
(كــوبــانــي) ،وجميعها فــي الــريـفــن الشمالي
والـشـمــالــي الـشــرقــي مــن حـلــب ،وتـلــك األخـيــرة
مـتــاخـمــة ت ـمــامــا ل ـل ـحــدود ال ـتــرك ـيــة م ــن جهة
ش ـمــال ح ـلــب .وت ـه ــدف أن ـق ــرة لـلـسـيـطــرة على
كــامــل الـشــريــط ال ـحــدودي مــع ســوريــة ،بعمق
حوالي  30كيلومترًا ،ضمانًا ألمنها القومي،
كـمــا ي ـقــول امل ـس ــؤول ــون األت ـ ــراك ال ــذي ــن رك ــزوا
ط ـ ــوال األع ـ ـ ــوام األربـ ـ ــع امل ــاض ـي ــة ع ـلــى إب ـعــاد
امل ـج ـمــوعــات ال ـكــرديــة ع ــن الـ ـح ــدود ،ال سيما
املـنــاطــق الـخــاضـعــة للسيطرة ال ـكــرديــة غــرب
نـهــر الـ ـف ــرات ،أي مــديـنـتــي مـنـبــج وت ــل رفـعــت
ومحيطيهما .وك ــان العميد عــدنــان األحـمــد،
ن ــائ ــب رئـ ـي ــس ه ـي ـئــة األرك ـ ـ ـ ــان ف ــي «ال ـج ـيــش
ال ــوط ـن ــي» املـ ـع ــارض وال ـح ـل ـيــف ل ـتــرك ـيــا ،قد
أجرى أول من أمس الخميس ،إلى جانب عدد
مــن ضباط «الجيش الــوطـنــي» ،زي ــارة لنقاط
ربــاط «الجبهة السورية للتحرير» الفاصلة
ب ــن س ـي ـطــرة قـ ــوات امل ـع ــارض ــة ال ـس ــوري ــة من
جهة ،و«قسد» وقوات النظام من جهة أخرى،
غ ــرب مــديـنــة ال ـبــاب الــواقـعــة ضـمــن مــا ُيـعــرف
بمنطقة «درع الفرات» شمال شرقي محافظة
حلب ،أي على مقربة من مدينة تل رفعت التي
ت ــدور حولها تكهنات ان ــدالع معركة جديدة
الستردادها من قبل املعارضة.
وقالت مصادر عسكرية ،لـ«العربي الجديد»،
إن الـ ـه ــدف م ــن زيـ ـ ــارة األحـ ـم ــد ه ــو تـكـثـيــف
عـ ــدد ن ـق ــاط ال ــرب ــاط وزي ـ ـ ــادة عـ ــدد الـعـنــاصــر
عـلــى خـطــوط ال ـت ـمــاس ،خـصــوصــا فــي اآلون ــة
األخيرة ،بعد تكثيف «قسد» محاوالت التسلل
إل ــى مــواقــع «الـجـيــش الــوطـنــي» عـلــى خطوط
الـتـمــاس شـمــالــي مـحــافـظــة حـلــب .كـمــا أجــرت
«غرفة القيادة املوحدة  -عزم» ،التي تضم عدة
فصائل من «الجيش الوطني» ،اجتماعًا مساء

الخميس املاضي ،وذلك لبحث آخر املستجدات
املحلية وسبل التعاون والتنسيق مــع باقي
مكونات «الجيش الوطني» .كما قــال مصدر
تركي مقرب من الحكومة في أنقرة ،لـ«العربي
الـجــديــد» ،إن إطــاق عملية عسكرية جديدة،
بالشراكة بني املعارضة والجيش التركي ،أمر
بــات بالفعل مطروحًا داخــل األروق ــة الضيقة
للحكومة التركية ،مضيفًا أن الرئيس التركي
رجب طيب أردوغان بات يطلع على كثير من
التفاصيل الـتــي تحيط باملعطيات امليدانية
شمال حلب ،وال سيما الخروقات التي يقوم
بـهــا مـسـلـحــو «ق ـس ــد» ،وبـ ــات مـقـتـنـعــا بــإزالــة
الـتـهــديــدات مــن أســاسـهــا .وأش ــار املـصــدر إلى
أن أبـ ــرز ال ـخ ـي ــارات ع ـنــد أردوغ ـ ـ ــان وال ـق ـيــادة
العسكرية هو عملية عسكرية جديدة لدحر
«ق ـس ــد» ع ــن ب ـعــض امل ــواق ــع ،ال سـيـمــا ف ــي تل
رفعت ،وإزالــة التهديدات ،بعد فشل الواليات
امل ـت ـحــدة وال ـ ــروس بــإق ـنــاع «ق ـس ــد» بــاالل ـتــزام
باالتفاقيات.
وأول م ــن أم ــس ،ه ــدد وزي ــر ال ــدف ــاع الـتــركــي
خلوصي أكار بأن بالده ستقوم بالالزم في
امل ـكــان وال ــزم ــان املـنــاسـبــن لــوقــف الهجمات
اإلرهابية شمالي سورية ،بحسبه ،موضحًا
أن أن ـقــرة سـتـقــوم بــالــازم لـحـمــايــة حقوقها
وم ـصــال ـح ـهــا والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ـي ـهــا ف ــي امل ـك ــان
وال ــزم ــان املـنــاسـبــن تـحــت ق ـي ــادة أردوغ ـ ــان،
بـحـســب م ــا نـقـلــت ع ـنــه وك ــال ــة «األن ــاض ــول»
ال ـتــرك ـيــة .وأش ـ ــار أكـ ــار إل ــى وجـ ــود تـغـيــرات
وت ـ ـ ـحـ ـ ــوالت جـ ـ ـ ــادة ف ـ ــي املـ ـنـ ـطـ ـق ــة وال ـ ـعـ ــالـ ــم،
خصوصًا في قضايا األمــن والــدفــاع ،مؤكدًا
أن ـه ــم ي ــراق ـب ــون ذل ــك ع ــن ك ـثــب الت ـخ ــاذ كــافــة
اإلجراءات املناسبة .وأضاف أن بالده تحترم
حقوق وسيادة دول الـجــوار ،وفــي حــال عدم
اتخاذ أي خطوة تجاه لجم اإلرهابيني هناك
(سورية) فإن تركيا ستقوم بالالزم ،مشددًا
على أن أنقرة لم ولــن تسمح إطالقًا بإنشاء

قصف مناطق خفض التصعيد

قصفت قوات النظام السوري ،أمس األول ،بالمدفعية والصواريخ
قرى في جبل الزاوية جنوب إدلب ،ومنطقة سهل الغاب بريف حماة
الغربي ،ومنطقة جبل األكــراد
بريف الالذقية الشرقي ،وريف حلب
الغربي ضمن ما ُتع َرف بمنطقة
«خفض التصعيد الرابعة» .وقال
الناشط علي حــاج سليمان ،إن
«قـــوات الــنــظــام قصفت بأكثر
من  30قذيفة وصــاروخــً قرى
فليفل ،وسفوهن ،والفطيرة،
وكفر عويد فــي جبل الــزاويــة
جنوب إدلب».

مـمــر إره ــاب ــي ،وأن ــه سـيـتــم الـقـضــاء عـلــى كل
م ــن ي ـس ـعــى م ــن الـ ــوحـ ــدات ال ـك ــردي ــة لـلـقـيــام
بذلك .وحول االتفاقيات املبرمة مع الواليات
املتحدة وروسيا بشأن شمالي سورية ،قال
أكار« :نحن ،كتركيا ،نقوم بواجبنا على أكمل
وجه ،ونفي بالتزاماتنا».
وك ــان أردوغـ ـ ــان أك ــد ،االث ـنــن امل ــاض ــي ،نـفــاد
ص ـب ــر أنـ ـق ــرة حـ ـي ــال ب ـ ــؤر اإلرهـ ـ ـ ــاب شـمــالــي
سـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وع ـ ــزمـ ـ ـه ـ ــا ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـقـ ـ ـض ـ ــاء ع ـلــى
ال ـت ـهــديــدات ف ــي م ـهــدهــا ،م ــا ع ــد إش ـ ــارة إلــى
التجهيز لعملية عسكرية شمالي ســوريــة.
وسابقًا ،نفذت أنقرة ثالث عمليات عسكرية،
باملشاركة مــع «الـجـيــش الــوطـنــي» املـعــارض
املـ ــدعـ ــوم م ــن ق ـب ـل ـه ــا ،ك ــان ــت األولـ ـ ـ ــى صـيــف

 2016ح ــن دحـ ــر ال ـج ـي ــش ال ـت ــرك ــي وقـ ــوات
املـ ـع ــارض ــة ت ـن ـظ ـيــم «داع ـ ـ ـ ــش» ع ــن مــديـنـتــي
الباب وجرابلس ومحيطيهما شمالي حلب،
ضمن ما عرف بعملية «درع الفرات» .وكانت
الثانية ضد «قسد» ربيع العام  ،2018التي
أبعد من خاللها الجيش التركي واملعارضة
«قسد» عن مدينة عفرين ومحيطها ،ضمن
مــا عــرف بعملية «غـصــن الــزي ـتــون» .وشنت
املعارضة السورية والجيش التركي عملية
عـسـكــريــة أخـ ــرى ض ــد «ق ـس ــد» خــريــف ال ـعــام
 ،2019وتمكنت مــن دحــر الــوحــدات الكردية
عن منطقة واسعة تبدأ من مدينة تل أبيض
بريف الرقة وتصل إلى مدينة رأس العني في
ريف الحسكة الغربي .وكان الجيش التركي

يهم بتوسيع نـطــاق السيطرة لــوال تجميد
املـعــارك بناء على اتـفــاق أميركي ـ تــركــي ،ثم
اتـفــاق آخــر روس ــي  -تــركــي أنـهــى العمليات،
م ـق ــاب ــل شـ ـ ــروط ت ــرك ـي ــة ت ـط ــال ــب بــان ـس ـحــاب
«قـســد» مــن مناطق سيطرتها على الحدود
نـحــو الـجـنــوب بعمق حــوالــي  30كيلومترًا.
وأخ ـي ـرًا ،زادت وت ـيــرة امل ـنــاوشــات الجانبية
ب ــن «ق ـس ــد» م ــن ج ـهــة ،وف ـصــائــل امل ـعــارضــة
والـ ـجـ ـي ــش الـ ـت ــرك ــي مـ ــن ج ـه ــة أخـ ـ ـ ــرى ،ق ــرب
خـطــوط الـتـمــاس لـكــل مــن سـيـطــرة الـطــرفــن.
ويـقــول األت ــراك إن عمليات التسلل مــن قبل
املسلحني األكراد باتت تهدد الجيش التركي
أكثر من ذي قبل.
وتـعـلـيـقــا ع ـلــى ذلـ ــك ،ق ــال ال ـبــاحــث بــالـشــأن
التركي والعالقات الدولية طه عودة أوغلو
إن التصريحات التركية ،التي صــدرت عن
كبار املسؤولني األت ــراك ،والتي كــان آخرها
ألكـ ـ ــار ،ت ـن ــذر بـ ــأن الـعـمـلـيــة ال ـع ـس ـكــريــة في
ال ـش ـمــال الـ ـس ــوري ض ــد ال ــوح ــدات ال ـكــرديــة
باتت قريبة .وأضاف ،في حديث مع «العربي
ال ـجــديــد» ،أن «كــافــة املـعـطـيــات (السياسية
والعسكرية) التركية ،وحتى وسائل اإلعالم
املقربة من حــزب العدالة والتنمية الحاكم،
تشير إلى أن الجميع بانتظار ساعة الصفر
إلط ــاق العملية الـعـسـكــريــة ضــد الــوحــدات
الـكــرديــة ،واملتوقعة فــي تــل رفـعــت» .وكشف
عـ ـ ــودة أوغـ ـل ــو أن ـ ــه «ف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل ،م ــا زال ــت
الـتـقــاريــر األمـنـيــة تـصــل إل ــى أردوغ ـ ــان عبر
مـسـتـشــاريــه ،وال ـتــي ت ـقــول إن أن ـقــرة حاليًا
تبحث عن مخرج للتصعيد األخير من قبل
قسد ،واملتناغم مع التصعيد الــروســي ،من
خالل عملية عسكرية مختلفة عن العمليات
املاضية ،ولكن يبدو أن هناك خطة جاهزة
حاليًا على طــاولــة أردوغ ــان -أكــار بانتظار
الـتــوقـيــع عليها أو إجـهــاضـهــا فــي الدقيقة
الـ 91من عمر األزمة الحالية».
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شرق
غرب
الحوثيون يسيطرون
على مركز العبدية
أعـ ـل ــن مـ ـص ــدر فـ ــي مـ ـ ـ ــأرب ،ل ــوك ــال ــة
«األن ـ ـ ــاض ـ ـ ــول» ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن
الـ ـح ــوثـ ـي ــن سـ ـيـ ـط ــروا عـ ـل ــى م ــرك ــز
مديرية العبدية فــي محافظ مــأرب
وس ــط ال ـي ـمــن ،ب ـعــد ح ـصــارهــم لها
منذ أكثر من  3أسابيع .وأوضح ّأن
عملية السيطرة جاءت بعد أن نفذ

املسلحون ،خالل الساعات املاضية،
هجمات مكثفة على مواقع القوات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ورج ـ ـ ـ ــال الـ ـقـ ـب ــائ ــل فــي
مديرية العبدية.
(األناضول)

أسرى «الجهاد» يواصلون
اإلضراب عن الطعام
ّ
أك ـ ــد ن ـ ــادي األس ـ ـيـ ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ّ
أم ــس الـجـمـعــة ،أن مـعــركــة األس ــرى
ت ـت ـص ــاع ــد ف ـ ــي س ـ ـجـ ــون االح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي ،مـشـيـرًا إل ــى أن أســرى
حركة الجهاد اإلسالمي يواصلون
اإلض ـ ـ ـ ــراب ع ــن الـ ـطـ ـع ــام ،الـ ـ ــذي ب ــدأ
األربعاء املاضي ،ملواجهة إجراءات
إدارة سـجــون ّاالح ـت ــال التنكيلية
امل ـض ــاع ـف ــة ب ـح ــق ـه ــم .وأوضـ ـ ـ ــح أن ــه
فــي حــال لــم تستجب إدارة سجون
االحـتــال ملطلب األس ــرى األساسي
ّ
في ما يتعلق بأسرى «الجهاد» ،فإن
مجموعات مــن الفصائل ستنضم
لإلضراب.
(العربي الجديد)
«هآرتس» :إيران تخفض
عديد مليشياتها في
سورية
قـ ـ ــال م ـح ـل ــل ال ـ ـش ـ ــؤون ال ـع ـس ـكــريــة
واألم ـن ـيــة فــي صحيفة «ه ــآرت ــس»،
عــامــوس هرئيل ،أمــس الجمعة ،إن
ّ
إيران قلصت أخيرًا من وجودها في
ســوريــة ،بفعل الـضـغــوط الــروسـيــة
وال ـســوريــة وأس ـب ــاب أخ ــرى ،مبينًا
أن ط ـ ـهـ ــران ق ـل ـص ــت ع ـ ــدد ع ـنــاصــر
م ـل ـي ـش ـيــات ـهــا فـ ــي سـ ــوريـ ــة مـ ــن 20
ألـفــا إلــى  10آالف عنصر .وبحسب
ه ــرئـ ـي ــل ،ف ـ ــإن ه ـ ــذا ال ـت ـق ـل ـي ــص هــو
بـ ـ ــاألسـ ـ ــاس ب ـف ـع ــل الـ ـضـ ـغ ــط ال ـ ــذي
م ــارس ـت ــه روسـ ـي ــا ،إذ إن اس ـت ـمــرار
االنفجارات في مطار دمشق الدولي
ك ــان أم ـ ـرًا م ـحــرجــا لــرئ ـيــس الـنـظــام
بشار األســد .والـيــوم ،وبفعل الدعم
الـ ـ ــروسـ ـ ــي ،فـ ـ ــإن الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـس ــوري
يستعيد سيطرته من جديد.
(العربي الجديد)
تركيا :توقيف  54شخصًا
في  16والية

ّ
شنت القوات األمنية التركية ،أمس
الجمعة ،عملية أمنية في  16والية
ض ــد مـشـتـبـهــن ف ــي االنـ ـتـ ـم ــاء إل ــى
تـنـظـيــم «د ه ـ ـ ك ب -ج» ال ـي ـســاري
املتطرف ،أوقـفــت فيها  54مشتبهًا
فيه .وكانت النيابة العامة قد أمرت
بتوقيف  126شخصًا من التنظيم.
وشاركت في العملية قوات مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب ،وق ـي ــادة ق ــوات الـ ــدرك في
إسطنبول.
(األناضول)

السودان« :الحرية
والتغيير» تتمسك برئاسة
«السيادة»
أك ــد عـضــو املـجـلــس امل ــرك ــزي لقوى
«الـ ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» (االئ ـ ـتـ ــاف
الحاكم) في السودان ،معتز صالح،
فــي مقابلة مــع وكــالــة «األنــاضــول»
نشرت أمــس الجمعة ،عــدم التنازل
ع ـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــام رئ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ــة مـ ـجـ ـل ــس
الـ ـسـ ـي ــادة مـ ــن امل ـ ـكـ ــون ال ـع ـس ـك ــري،
دون إخـ ـض ــاع امل ـس ــأل ــة ل ـل ـت ـفــاوض
ع ـل ــى اإلطـ ـ ـ ـ ــاق .وب ـ ـشـ ــأن مـسـتـقـبــل
ال ـش ــراك ــة ب ــن امل ـك ــون ــن الـعـسـكــري
واملدني بالسلطة ،في ظل التوترات
والتصعيد الكالمي بينهما ،أوضح
م ـع ـت ــز أن «ه ـ ـنـ ــاك أج ـ ـهـ ــزة قــائ ـمــة
تحكم العالقة بني األطــراف ،وهناك
وثـيـقــة دس ـتــوريــة يـنـبـغــي الــرجــوع
إليها ،وعــدم اللجوء إلــى التصعيد
واالتهامات املتبادلة بني الطرفني».
(األناضول)
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الحدث

ألغت المحكمة
الجنائية في روما
الدعوى الجنائية
الغيابية المقامة
من االدعاء العام
في روما ضد
الضباط المصريين
المتهمين بقتل
الطالب اإليطالي
جوليو ريجيني،
ما يجعل المسار
القضائي اإليطالي
في القضية متعثرًا،
ليبقى التعويل على
الضغط السياسي
عائلة ريجيني لدى وصولها إلى المحكمة أول من أمس (فيليبو منتفورتي /فرانس برس)

تعثر محاكمة
قتلة ريجيني
أدلة
كافية

قالت محامية عائلة
جوليو ريجيني ،أليساندرا
باليريني ،أمام المحكمة،
أول من أمس الخميس،
إنه «بعد خمس سنوات
ونصف السنة ،نريد
محاكمة» ،مضيفة أن ما
حصل للقتيل تسبّب «بألم
وشددت باليريني
هائل».
ّ
على أن ثمة «أدلة كافية»
بأن المتهمين يعلمون
بمجريات المحكمة.

الضغط السياسي واإلنتربول
طريقان أمام إيطاليا
القاهرة ــ العربي الجديد

قــررت املحكمة الجنائية فــي رومــا،
م ـس ــاء أم ــس األول ال ـخ ـم ـيــس ،بعد
جـلـســة اسـتـغــرقــت نـحــو  9ســاعــات،
إل ـغ ــاء ال ــدع ــوى الـجـنــائـيــة الـغـيــابـيــة املـقــامــة
م ــن االدع ـ ــاء ال ـع ــام ف ــي رومـ ــا ض ــد الـضـبــاط
املصريني األربعة املتهمني بخطف وتعذيب
وق ـتــل ال ـطــالــب اإلي ـطــالــي جــولـيــو ريـجـيـنــي،
ّ
بعد تأكد غياب أي تمثيل للمتهمني بسبب
ّ
تخوف مصر من تحريك دعوى مباشرة ضد
ال ــدول ــة أو إص ـ ــدار قـ ــرار ق ـضــائــي بضبطهم
وإحضارهم ،أو إدراج أسمائهم في القوائم
الــدولـيــة .واخـتـفــى ريجيني فــي الـقــاهــرة في
 25يناير /كــانــون الثاني  2016قبل العثور
عـلــى جثته فــي  3ف ـبــرايــر /شـبــاط مــن الـعــام
ذات ــه .والـضـبــاط املـتـهـمــون هــم ال ـلــواء طــارق
ص ــاب ــر ،ال ـع ـق ـيــد آسـ ــر كـ ـم ــال ،ال ـع ـق ـيــد هـشــام

حـلـمــي ،وامل ـق ــدم م ـجــدي عـبــد ال ـعــال شــريــف.
وأص ـ ـبـ ــح ص ــاب ــر م ـس ــاع ــد وزي ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
لــأحــوال املدنية ،وكــان خــال الواقعة يعمل
مــديــر قـطــاع فــي جـهــاز األم ــن الــوطـنــي ،وهــو
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء
على تقرير رفــع إليه مــن أحــد مساعديه عن
أنشطته البحثية عن النقابات املستقلة في
مصر .أما املقدم شريف ،فهو الذي أبلغ عنه
ضابط أفريقي بأنه سمع منه حديثًا عفويًا
أث ـنــاء تــدريــب فــي كينيا ع ــام  ،2017اعـتــرف
فيه بتورطه في قتل «الشاب اإليطالي» كما
وصف ريجيني .أما العقيد كمال ،فكان يعمل
رئيسًا ملباحث املــرافــق فــي الـقــاهــرة ،وتوجد
دالئ ــل عـ ّلــى أن ــه هــو ال ــذي أش ــرف عـلــى رســم
خطة تعقب ريجيني.
وسعى مدعي عام روما ،سيرجيو كواليوكو،
خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــة أول مـ ــن أم ـ ــس ،ب ـم ـســاعــدة
أســرة ريجيني والحملة الحقوقية املساندة

لهم ،وعــدد من نــواب البرملان اإليطالي ،إلى
إق ـنــاع املحكمة بــإصــدار حـكــم ضــد املتهمني
فــي الـنـهــايــة ،وقـبــل ذل ــك االسـتـمــاع إل ــى عــدد
مــن الـشـهــود ال ـج ــدد ،مــن بينهم األكــاديـمـيــة
امل ـصــريــة مـهــا مـحـفــوظ عـبــد الــرح ـمــن ،الـتــي
كانت املشرفة العلمية على أبحاث ريجيني
بالجامعة ،والـتــي ّ
وجهته للسفر إلــى مصر
إلجراء أبحاثه حول النقابات املستقلة .وقال
امل ــدع ــي ال ـع ــام لـلـمـحـكـمــة إن إفـ ـ ــادات شـهــود
العيان وغيرها من «عناصر اإلثبات املهمة»
تدين ضباط األمن في جريمة القتل .وذكر أن
الضباط األربعة ليسوا على علم باملحاكمة
فـ ـحـ ـس ــب ب ـ ــل «ت ـ ـص ـ ـ ّـرف ـ ــوا بـ ـشـ ـك ــل م ـن ـه ـجــي
وم ـس ـت ـم ــر إلبـ ـ ـط ـ ــاء ال ـت ـح ـق ـي ــق وع ــرقـ ـلـ ـت ــه».
وأضاف أنه تم استجوابهم جميعًا في 2018
مــن قبل جـهــاز األم ــن امل ـصــري ،بعد  5أشهر
من إبــاغ إيطاليا السلطات املصرية بأنهم
قيد التحقيق« ،ومــن غير املحتمل» أن األمن
لــم يخبرهم بــأنـهــم مشتبه فيهم رسـمـيــون.
وعرض كواليوكو  13نقطة أمام املحكمة ،قال
ً
إنها توضح كيف حاولت مصر أوال تقويض
ال ـت ـح ـق ـي ــق ،ثـ ــم رأت أن تـ ـح ــول دون إبـ ــاغ
املـشـتـبــه فـيـهــم بـتــوجـيــه الـتـهــم إل ـي ـهــم .وقــال
إن املحققني املصريني تباطأوا في القضية،
ً
مـتـجــاهـلــن  39مــن أص ــل  64طـلـبــا منفصال

بدأت تضعف في روما
اآلمال المعلقة على
المسار القضائي
مدعي عام روما:
المحققون المصريون
تباطأوا في القضية

للحصول على معلومات ،الفتًا إلى أن املواد
الـتــي ج ــرى تسليمها كــانــت عــديـمــة الـفــائــدة
في الغالب .وتابع أن إيطاليا حاولت خالل
نـحــو  30مـنــاسـبــة ،عـبــر ق ـنــوات دبلوماسية
وحكومية ،الحصول على عناوين املشتبه
فيهم ،إذ أبلغ رئيس الــوزراء آنــذاك جوزيبي
كونتي الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي
بأن عدم التعاون يؤثر سلبًا على العالقات
الثنائية .لكن محامي الدفاع عن آسر كامل،
ال ــذي ّ
عينته املـحـكـمــة ،ترانكيلينو ســارنــو،
ق ــال أول مــن أم ــس إن ــه يـجــب حـفــظ القضية.
وأضاف« :ال يعلم املتهمون شيئًا .ال يعلمون
مــا تهمتهم ،وال أننا مــوجــودون هنا اليوم،
وال من يدافع عنهم».
وع ــن الـخ ـطــوة الـتــالـيــة فــي الـقـضـيــة ،كشفت
مـ ـص ــادر دب ـل ــوم ــاس ـي ــة وق ــان ــون ـي ــة م ـصــريــة
مـطـلـعــة ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» أن ـهــا سـتـكــون
عودة ملف القضية إلى االدعاء الذي سيرفعه
إلى قاضي تحريك الدعوى الجنائية ،لتثور
م ـجــددًا أمــامــه إشـكــالـيــة ع ــدم إمـكــانـيــة إعــام
الضباط املتهمني بذواتهم بدعوى االتهام،
م ــا ي ـن ـت ـفــي م ـع ــه ع ـل ـم ـهــم ال ـق ــان ــون ــي األك ـي ــد
بالقضية .ونظرًا لعدم امتالك ادعاء روما أي
مـعـلــومــات شخصية عــن الـضـبــاط املتهمني
رس ـم ـي ــا ،عـ ــدا أس ـم ــاء غ ـيــر كــام ـلــة ووظ ــائ ــف
بعضها قديمة ،سيتم توجيه طلبات املثول
ومذكرة االدعاء إلى النيابة العامة املصرية،
وكذلك السفارة املصرية في روما ،باعتبارها
القائمة على املصالح املصرية في إيطاليا،
فــي ظــل عــدم وج ــود اتفاقية تـعــاون قضائي
تنظم مثل هذه الحالة بني البلدين .ورجحت
امل ـصــادر إرس ــال ادع ــاء روم ــا قريبًا املطالبة
القضائية رقم  68إلى النيابة العامة املصرية
ملساعدتها فــي إب ــاغ املـتـهـمــن ،إذ سـبــق أن
أعـلــن املــدعــي أن ــه ّ
وج ــه  67مطالبة قضائية
مــن دون ج ــدوى ب ـشــأن أم ــور مـخـتـلـفــة ،منذ
بــدء الـتـعــاون القضائي امل ــأزوم بــن البلدين
عقب مقتل ريجيني .وحول املوقف القانوني
لـلـمـتـهـمــن ح ــال ـي ــا ،ق ــال ــت املـ ـص ــادر إن ق ــرار
االتهام ما زال قائمًا ،لكن ال توجد حاليًا له
أي قوة تنفيذية ،مشيرة إلى إمكانية إعادة
االدعاء امللف للتحقيق وملزيد من استيضاح
امل ـع ـل ــوم ــات ح ـ ــول ال ـ ـحـ ــادث ذاتـ ـ ــه أو هــويــة
املتهمني ،إذا نجحت بالفعل مساعي الدفع
بعدد من الشهود الجدد.
ووفقًا للمصادر ،فأمام روما اآلن ،إلى جانب
املطالبات القضائية ،طريقان ُيـ ّ
ـرجــح السير
فيهما :األول خــاص بالضغوط السياسية
امل ـت ـع ــددة ال ـتــي م ــن الـ ـ ــوارد زي ــادت ـه ــا بسبب
ضعف اآلمــال املعلقة على املسار القضائي،
وكذلك استجابة للضغوط الكبيرة من نواب
امل ـع ــارض ــة ع ـلــى ال ـح ـكــومــة ل ــوق ــف الـتـعــامــل
االق ـت ـصــادي والـعـسـكــري مــع مـصــر فــي حــال
اس ـت ـم ــرار ت ـهــرب ـهــا م ــن امل ـس ــؤول ـي ــة وإخ ـف ــاء
الحقيقة .أم ــا الـثــانــي ،فـهــو ات ـخــاذ إج ــراءات
أمنية عاملية بطلب إدراج الضباط األربـعــة
ع ـل ــى ق ــوائ ــم اإلن ـ ـتـ ــربـ ــول ،م ــن خ ـ ــال دع ــوى
منفصلة يرفعها االدعاء ويبت فيها القضاء
اإليطالي ،األمــر الــذي تخشى مصر حدوثه،
واستعدادًا له أصدرت قانونًا يتيح للمحكمة
الدستورية العليا وقف مثل تلك القرارات.
وت ـت ـعــدد االت ـه ــام ــات املــوج ـهــة إل ــى الـضـبــاط
األربـ ـع ــة لـتـشـمــل تـشـكـيــل مـجـمــوعــة لخطف
األش ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــاص ،وامل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـتـ ـع ــذي ــب،
وامل ـ ـشـ ــاركـ ــة فـ ــي إي ـ ـقـ ــاع إص ـ ــاب ـ ــات خ ـط ـيــرة
بجسد ريجيني بواسطة السوائل الساخنة
واألسلحة الـحــادة والـضــرب متعدد الصور،
والتواطؤ على قتله ،علمًا بأن االدعاء تراجع
سابقًا عن تحريك الــدعــوى ضد مشتبه فيه
خامس هو أمني الشرطة محمود نجم ،بسبب
نقص في األدلــة .وبحسب القانون اإليطالي
يـمـكــن للمتهمني جـمـيـعــا مـخــاطـبــة االدعـ ــاء
ال ـعــام لنفي الــوقــائــع ،كـمــا يمكنهم املطالبة
باملثول أمــام االدع ــاء ل ــإدالء بــأقــوالـهــم ،لكن
مـ ـج ــرد ت ـس ـلــم ت ـل ــك اإلع ـ ــان ـ ــات ب ـ ــأي ص ــورة
يعني العلم املحقق بالقضية ،وبالتالي عدم
إمكانية إلغائها وضرورة استمرار املحاكمة،
وهو ما تتحاشى مصر حدوثه.

خاص

صفقة األسرى بين «حماس» واالحتالل :اتهامات لعباس بالعرقلة
اتهمت مصادر
مصرية الرئيس محمود
عباس بعرقلة صفقة
األسرى بين «حماس»
واالحتالل ،لتضمنها اسم
مروان البرغوثي

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت م ـصــادر مـصــريــة خــاصــة عــن مفاجأة
متعلقة بصفقة األس ــرى الـتــي تتوسط فيها
الـ ـق ــاه ــرة بـ ــن ح ــرك ــة «ح ـ ـمـ ــاس» واالح ـ ـتـ ــال
اإلســرائـيـلــي .ونـ ّـوهــت فــي أحــاديــث لـ«العربي
الجديد» ،إلــى أن أجهزة مصرية مطلعة على
هــذا امللف ،تتهم رئيس السلطة الفلسطينية
م ـح ـمــود ع ـب ــاس ب ــأن ــه «أدى دورًا تـخــريـبـيــا
لعرقلة إتـمــام الصفقة ،أو إح ــداث تـقـ ّـدم بها،
ب ـس ـبــب اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى ض ــم ال ـح ــرك ــة الس ــم
القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي ضمن
قوائم األســرى ،الذين تتمسك حماس بإطالق
ســراح ـهــم نـظـيــر إطـ ــاق سـ ــراح أرب ـع ــة أس ــرى
إسرائيليني لدى الحركة» .وقالت املصادر إن
عباس ضغط لدى أكثر من طرف بينهم مصر،
لــات ـفــاق ب ـشــأن بـعــض الـتــرتـيـبــات الــداخـلـيــة،
وعلى أمــور ذات صلة ببقائه في موقعه على
رأس السلطة الفلسطينية لفترة غير محددة،
قبل الشروع في أي مفاوضات لتبادل األسرى

بني حماس ،واالحـتــال اإلسرائيلي ،تتضمن
اســم م ــروان الـبــرغــوثــي .وكــانــت «ح ـمــاس» قد
أشــارت إلى أن قائمة األســرى الذين ستطالب
بتحريرهم ضمن الصفقة الجديدة ،ستتضمن
رموزًا وطنية ،ومناضلني من فصائل مختلفة،
فيما أوضـحــت مـصــادر فــي الـحــركــة فــي وقت
سابق ،أن قائمة «حماس» تتضمن إلى جانب
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،األمـ ــن ال ـع ــام لـلـجـبـهــة الشعبية
ل ـت ـحــريــر ف ـل ـس ـطــن ،أحـ ـم ــد س ـ ـعـ ــدات ،وال ـ ــذي
يقضي حكمًا بالسجن ملدة  30عامًا ،في قضية
مـقـتــل وزيـ ــر ال ـس ـيــاحــة اإلســرائ ـي ـلــي رحـبـعــام
زئـيـفــي فــي  17أكـتــوبــر/تـشــريــن األول ،2001
قـضــى منها نـحــو  14عــامــا بـعــد اعـتـقــالــه عــام
 .2006وكانت فــدوى البرغوثي ،زوجــة مــروان
البرغوثي ،قد التقت رئيس املكتب السياسي
لـحــركــة «ح ـم ــاس» إسـمــاعـيــل هـنـيــة ف ــي وقــت
ســابــق ،والـ ــذي أك ــد بـ ــدوره أن زوج ـهــا م ــروان
وق ـي ــادات أخ ــرى سـيـكــونــون عـلــى رأس قائمة
املطلوب إطــاق سراحهمّ ،
مشددًا لها على أن
«قضية األسرى ليست حزبية» .وأكد هنية أن
الحركة ّقدمت تصورًا واضحًا للجانب املصري
ورؤية تفصيلية إلنجاز صفقة تبادل األسرى،
وتعهدت بـضــرورة إنـجــاز صفقة جــديــدة ،من
دون العودة إلى الوراء.
وبحسب املـصــادر ،فــإن عباس يــرى أن إدراج
«ح ـ ـم ـ ــاس» أس ـ ـمـ ــاء عـ ـ ــدد مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
م ــن رمـ ــوز ال ـف ـصــائــل ي ـهــدف ف ــي امل ـق ــام األول
إلحراجه ،وإظهاره في صورة املتخاذل بشأن
م ـل ــف األس ـ ـ ــرى وم ـس ــاع ــي إطـ ـ ــاق س ــراح ـه ــم،
خ ـصــوصــا أمـ ــام حــرك ـتــه .وأض ــاف ــت أن ــه بعد
تصاعد الحديث عن االستحقاقات االنتخابية

وتشكيل قيادة وطنية جديدة ،زادت املخاوف
ل ــدى ع ـب ــاس ،بـسـبــب إدراكـ ـ ــه ق ــوة الـبــرغــوثــي
كمنافس قــوي حــال ترشح فــي أي انتخابات
سواء داخلية بالحركة ،أو انتخابات رئاسية.
وخـ ــال مـ ـش ــاورات ال ـقــاهــرة أخ ـي ـرًا ،ب ــن وفــد
ق ـي ــادة «ح ـم ــاس» بــرئــاســة هـنـيــة ،م ــع رئـيــس
جهاز املخابرات العامة عباس كامل ،كان ملف
املصالحة الداخلية وإنهاء االنقسام حاضرًا
بقوة على طاولة النقاش ،مع تمسك القاهرة
بضرورة التوصل لصيغة تنهي هذا االنقسام،
في وقت أبلغ فيه الرئيس املصري عبد الفتاح
السيسي ،رئيس السلطة الفلسطينية أن هناك
ج ـهــودًا ل ـعــودة الـسـلـطــة إل ــى ق ـطــاع غ ــزة عبر
تشكيل حكومة وحدة وطنية .وهو ما أشارت

إل ـيــه ال ـحــركــة ف ــي بـيــانـهــا ب ـشــأن اجـتـمــاعــات
ال ـقــاهــرة ،مــؤكــدة أنـهــا ستعمل عـلــى تحقيق
وحــدة الشعب الفلسطيني ،وإنـهــاء االنقسام
الـ ـ ــذي يـ ـح ــاول االح ـ ـتـ ــال اس ـت ـغ ــال ــه ب ـفــرض
الــوقــائــع عـلــى األرض ،فـيـمــا يـتـنـصــل الـعــالــم
مــن مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

ضغط عباس على
أطراف عدة لضمان
استمراره في السلطة

يعتبر عباس أن تداول اسم البرغوثي موجّ ه ضده (عصام ريماوي/األناضول)

ودعــت إلــى إع ــادة ترتيب البيت الفلسطيني
ســريـعــا وف ــق رؤي ــة تتضمن ثــاثــة م ـســارات.
أول تلك املسارات ،هو السعي إلعــادة تشكيل
ق ـ ـيـ ــادة ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي وف ـ ــق األسـ ــس
الديمقراطية والوطنية لتشكيل قيادة مركزية
واحــدة ،متمثلة بإعادة بناء منظمة التحرير
الفلسطينية ،تـضــم الجميع لـتـكــون منطلقًا
لتحقيق أهــداف الشعب الفلسطيني .وأكــدت
الحركة استعدادها لالنخراط في عملية جادة
إلعادة ترتيب القيادة الفلسطينية عبر بوابة
االنـتـخــابــات ،أو الـتــوافــق على تشكيل قيادة
مــؤقـتــة لـفـتــرة زمـنـيــة م ـحــددة ومـتـفــق عليها
تمهيدًا للوصول لالنتخابات.
أمــا املـســار الثاني فيتمثل فــي الـتــوافــق على
استراتيجية وطنية ،تتضمن صياغة برنامج
سياسي وطني متوافق عليه بني كل مكونات
الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات .أما
امل ـســار الـثــالــث فيتضمن االت ـفــاق عـلــى رؤيــة
للمقاومة الشاملة وإدارتها ،ملواجهة املشروع
الـصـهـيــونــي بـكــل الــوســائــل واألدوات ضمن
ال ــرؤي ــة االسـتــراتـيـجـيــة الــوطـنـيــة للمواجهة
الـشــامـلــة م ــع االح ـت ــال ومـخـطـطــاتــه ،ووق ــف
تمدده في املنطقة ،وكبح جرائمه وسياساته
ال ـع ـن ـص ــري ــة .م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ك ـش ـفــت امل ـص ــادر
املصرية أن التوافق على اتفاق يضمن تشكيل
ق ـيــادة مــؤقـتــة ،حـمــل فــي طـيــاتــه نــزعــا لفتيل
األزمــة بشكل يضمن تهدئة مخاوف عباس،
ما يدفعه للتوجه إلى اتفاق مع «حماس» من
جهة ،وعدم عرقلة أي اتفاقات لتبادل أسرى
تتضمن البرغوثي أو أيًا من رموز الفصائل
األخرى ،من جهة أخرى.

رصد
بغداد ــ محمد علي

كشفت مصادر سياسية في بغداد،
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،عـ ــن حـ ــراك
واسـ ــع ف ــي ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة من
قـبــل رئـيــس ال ـ ــوزراء األس ـبــق ن ــوري املــالـكــي،
لتشكيل تحالف كبير يضم أكثر من ست كتل
سياسية ،للحصول على التكليف بتشكيل
الحكومة املقبلة من «التيار الصدري» بقيادة
مقتدى الـصــدر ،وذلــك فيما تستمر عمليات
إع ــادة الـفــرز لبعض املــراكــز االنتخابية بعد
االنتخابات التشريعية التي شهدها العراق،
يوم األحد املاضي.
وي ـه ــدف حـ ــراك املــال ـكــي ،إل ــى جـمــع نـحــو 90
مقعدًا برملانيًا من خالل تشكيل تحالف يضم
ً
كــا مــن :تحالف «دولــة القانون» الــذي يملك
حتى اآلن  38مقعدًا ،وتحالف «الفتح» الذي
ارتفعت عدد مقاعده إلى نحو  20حتى اآلن
ً
بدال من  ،14و«العقد الوطني» بزعامة فالح
الـفـيــاض ،رئـيــس «الـحـشــد الـشـعـبــي» ،بواقع
 6مقاعد ،وتحالف «قــوى الــدولــة»  5مقاعد،
وحــزب «الفضيلة» مقعد واح ــد ،و«حـقــوق»،
الذراع السياسية ملليشيا «كتائب حزب الله»،
بــواقــع مـقـعــد واحـ ــد ،و«ص ــادق ــون» ،الـجـنــاح
السياسي ملليشيا «عصائب أهل الحق» .كما
يضم التحالف املنشود ،كتلة «سـنــد» ،التي
ً
تمثل مليشيا «جند اإلمــام» ،وكتال صغيرة
م ـمــاث ـلــة ب ــواق ــع م ـق ـعــد أو م ـق ـع ــدي ــن ،وس ــط
تأكيدات أن زعيم مليشيا «بابليون» ،ريان
الكلداني ،الذي حصلت كتلته على  4مقاعد
للمسيحيني من أصل  ،5وافق على املشاركة
في هذا التحالف أيضًا.
وتحدث مسؤول في املكتب السياسي لحزب
الــدعــوة اإلســامـيــة (ال ــذي يتزعمه املــالـكــي)،
طـلــب ع ــدم ذك ــر اس ـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
ع ــن «أيـ ـ ــام قـلـيـلــة لـتـظـهــر م ــام ــح الـتـحــالــف
الـ ـجـ ــدي ــد» ،م ـب ـي ـنــا فـ ــي اتـ ـصـ ــال ه ــات ـف ــي مــن
بغداد ،أن «التحالف الجديد يضم كل القوى
الشيعية باستثناء الصدر ،ويمكنه االلتحاق
لـتـشـكـيــل ح ـك ــوم ــة ت ــواف ـق ـي ــة» .وتـ ـح ــدث عــن
«عــزلــة برملانية» للرافضني االلتحاق بقوى
«اإلط ــار التنسيقي الشيعي» ال ــذي يترأسه
املــال ـكــي ،م ـق ـرًا ب ــزي ــارة «شـخـصـيــات إيــرانـيــة
صــدي ـقــة» ،وأخ ــرى أج ــرت ات ـصــاالت هاتفية
خ ـ ــال الـ ـي ــوم ــن امل ــاضـ ـي ــن ،بـ ـه ــدف ت ـقــريــب
وجهات النظر بني الفرقاء السياسيني حيال
نتائج االنتخابات «غير الواقعية» ،على ّ
حد
تعبيره .وح ــول الشخصية الـتــي سيقدمها
التحالف لرئاسة الحكومة ،قــال إن مرشحه
سيكون نوري املالكي.
الـ ـح ــراك ال ـح ــال ــي أع ـ ــاد إلـ ــى ال ــواج ـه ــة أزم ــة

يسعى رئيس الــوزراء العراقي األسبق نوري المالكي ،للعودة إلى
المنصب ،عبر تشكيل الكتلة البرلمانية الكبرى ،بالتحالف مع «الحشد
الشعبي» ،رغم عدم صدور نتائج االنتخابات النهائية بعد

ما بعد
االنتخابات
العراقية

معركة الكتلة الكبرى
تستبق اإلعالن النهائي للنتائج

«الكتلة األكبر عــددًا في البرملان» ،والتي قد
ال تكون بعيدة عن أزمة انتخابات عام ،2010
التي فازت فيها كتلة رئيس الوزراء األسبق
إيـ ــاد عـ ــاوي ب ــواق ــع  91م ـق ـع ـدًا ،فـيـمــا حلت
قائمة املــالـكــي ثانية بــواقــع  89مـقـعـدًا .لكن
تفسيرًا وص ــف بــاملـشــوه وتـحــت الـضـغــوط،
حـ ـيـ ـنـ ـه ــا ،ل ـل ـم ـح ـك ـم ــة االتـ ـ ـح ـ ــادي ـ ــة ال ـع ـل ـي ــا،
اعـتـبــر أن الكتلة الـكـبــرى ليست الـتــي تفوز
بــاالنـتـخــابــات ،بــل الـتــي تنجح فــي التشكل
داخ ــل الـبــرملــان فــي أول جلسة لـهــا ،مــا حرم
عالوي من حق تشكيل الحكومة.
واع ـت ـب ــر ع ـض ــو ت ـح ــال ــف «الـ ـفـ ـت ــح» ،مـحـمــد
الــدراجــي ،في تصريح لـ«العربي الجديد»،
أن «مفهوم الكتلة الكبرى واضــح وصريح
وس ـن ـج ـم ــع أكـ ـث ــر مـ ــن  90م ـق ـع ـدًا فـ ــي أول
جلسات البرملان بغض النظر عن النتائج
النهائية للبرملان» ،مقرًا بأن تشكيل حكومة
جــديــدة قــد ال يـتــم خــال ع ــام  2021فــي ظل
التجاذبات الحالية ،والتي من املؤكد أنها
ستطول في حال لم يحصل اتفاق سياسي
مرضي لكل األطراف.
ّ
مــن جهته ،عــلــق عضو الـحــزب الديمقراطي
ال ـك ــردس ـت ــان ــي ع ــرف ــات كـ ـ ــرم ،ع ـل ــى الـ ـح ــراك
الـ ـح ــال ــي فـ ــي بـ ـ ـغ ـ ــداد ،ب ــالـ ـق ــول إن «اإلط ـ ـ ــار
ال ـت ـن ـس ـي ـقــي ل ـل ـق ــوى ال ـش ـي ـع ـي ــة ،ي ــرف ـض ــون
ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات م ــن ج ـه ــة ،ومـ ــن جـهــة

أخـ ــرى ،يـشـكـلــون الـكـتـلــة ال ـك ـب ــرى» ،مضيفًا
َّ
ف ــي ت ـصــري ـحــات صـحــافـيــة أن ه ــذا «إن دل
على شيء ،فإنما يدل على اعترافهم بنزاهة
االنتخابات وخسارتهم فيها».
وتعليقًا على حــراك املالكي ،رأى الخبير في
الشأن السياسي العراقي وأستاذ الدراسات
السياسية في جامعة بغداد ،محمد العبيدي،
أن «األزمــة ستبقى ضمن السقف االعتيادي
ألزمات العراق السياسية ما لم تتدخل فيها
الـفـصــائــل املـسـلـحــة ،وه ــو م ــا ال ي ـبــدو حتى
اآلن مضمونًا فــي ظــل بـيــانــات تلك الـقــوى».
وأضـ ـ ــاف ال ـع ـب ـي ــدي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـعــربــي

يهدف حراك
المالكي إلى جمع نحو
 90مقعدًا برلمانيًا
الدراجي :تشكيل
حكومة جديدة قد ال يتم
في عام 2021

الجديد» ،أن «خطوة تجميد الصدر لجماعة
ســرايــا ال ـســام فــي ديــالــى وب ــاب ــل ،قــد تـكــون
محاولة لتجنب التصعيد مع قوى مسلحة
أخ ــرى فــي املحافظتني» ،معتبرًا أن «انـتــزاع
حــق تشكيل الحكومة مــن الـصــدر على غــرار
مــا حصل مــع إي ــاد ع ــاوي ،قــد ُيـقــابــل بأزمة
كبيرة لها أبـعــاد أمنية أيـضــا ،خصوصًا أن
الطرف اإليراني فقد رجل التسويات السابق
(قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري
اإليــرانــي) قاسم سليماني ،الــذي كــان مؤثرًا
على األط ــراف كافة على عكس (قائد «فليق
القدس» الحالي) إسماعيل قاآني».
في هذه األثناء ،أصدر الرئيس العراقي برهم
صالح ورئيس مجلس القضاء األعلى فائق
زيـ ـ ــدان ،أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،ب ـيــانــا مـشـتــركــا أكــد
«الحرص على أمن البلد واستقراره والعمل
على عدم انجراره نحو أي تصعيد قد يؤثر
على األم ــن ال ـعــام» ،معتبرا أن «التعامل مع
اع ـت ــراض ــات ال ـن ـتــائــج االن ـت ـخــاب ـيــة ،مـقـبــولــة
ضمن السياق القانوني».
في غضون ذلك ،تواصل املفوضية املستقلة
لالنتخابات العراقية عمليات العد والفرز
ال ـي ــدوي ل ــأص ــوات ،مــؤكــدة فــي آخ ــر إيـجــاز
لها مـســاء أمــس الجمعة ،أن هـنــاك أكـثــر من
 3آالف محطة انتخابية يجري ّ
عدها يدويًا
داخ ــل مــركــز عمليات املفوضية فــي املنطقة
الخضراء .ودافعت املفوضية أمس الجمعة،
عــن نـفـسـهــا ،إزاء االت ـهــامــات الـتــي تتعرض
لها من القوى الحليفة إليــران الخاسرة في
االنتخابات ،مؤكدة أنها ستنهي إعادة العد
والفرز اليوم السبت .وقــال عضو املفوضية
عـ ـم ــاد ج ـم ـي ــل ،إن «هـ ـن ــاك ش ــائـ ـع ــات ج ــرى
تناقلها عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي
احتوت معلومات غير واقعية ،ولم تظهر أي
شكاوى أو اعتراضات على عملية االقتراع
إال بـعــد إع ــان ال ـن ـتــائــج» .ول ـفــت جـمـيــل في
ت ـص ــري ــح صـ ـح ــاف ــي ،إل ـ ــى أن ـ ــه «ت ـ ــم اإلع ـ ــان
بـعــد  24ســاعــة مــن االنـتـخــا ّبــات ،عــن  94في
املــائــة مــن الـنـتــائــج ،ومــا تبقى هــي محطات
الـفــرز ال ـيــدوي ،إذ تــم اختيار محطة فــي كل
مــركــز انـتـخــابــي ل ـعـ ّـد نتائجها ي ــدوي ــا ،وتــم
تأكيد ذلــك فــي مؤتمر املفوضية األول بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات» .وبـ ـ ّـن ع ـضــو امل ـفــوض ـيــة أنــه
«بعد اإلعالن عن نتائج  8273لالقتراع العام،
و 595تصويت خاص ،و 86للنازحني ،جرى
ّ
عدها يــدويــا ،أحــدث هــذا فــوارق بــاألصــوات،
وه ـن ــال ــك شـ ـك ــاوى وطـ ـع ــون ال ب ــد أن تعيد
املفوضية ّ
عدها وفرزها إن ثبتت األدلــة ،ثم
تعلن النتائج» .وتوقع أن «تحدث النتائج
التي لــم تعد أو تـفــرز ،تغييرًا مــن املمكن أن
يؤثر على النتائج وتغير املعادلة».

5

شرق
غرب
مقتل نائب بريطاني
ُطعنًا في كنيسة
قتل ديفيد أميس ،النائب في حزب
املـ ـح ــافـ ـظ ــن ال ـ ـ ــذي ي ـ ـقـ ــوده رئ ـي ــس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،بعد
طـعـنــه ع ــدة م ـ ــرات ،أم ــس الـجـمـعــة،
ع ـلــى ي ــد رجـ ــل دخـ ــل إلـ ــى اج ـت ـمــاع
بـ ــن الـ ـن ــائ ــب وأفـ ـ ـ ـ ــراد مـ ــن دائ ــرت ــه
االن ـت ـخــاب ـيــة ف ــي إح ـ ــدى الـكـنــائــس
فــي شــرق الـبــاد .وأعلنت الشرطة،
فــي ب ـيــان ،أن ــه «ت ــم اعـتـقــال شخص
يـ ـبـ ـل ــغ م ـ ــن الـ ـعـ ـم ــر  25سـ ـن ــة ب ـعــد
وصول الضباط إلى مكان الحادث
لالشتباه في ضلوعه في القتل وتم
العثور على سكني».
(رويترز)
ألمانيا :اتفاق بين 3
أحزاب لتشكيل حكومة
أعـ ـل ــن وزيـ ـ ــر املـ ـ ــال األملـ ــانـ ــي أوالف
ش ـ ــول ـ ـت ـ ــس ،أم ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـجـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــة ،أن
االش ـ ـ ـتـ ـ ــراك ـ ـ ـيـ ـ ــن الـ ــدي ـ ـم ـ ـقـ ــراط ـ ـيـ ــن
وال ـخ ـض ــر وال ـ ـحـ ــزب الــدي ـم ـقــراطــي
ال ـحــر تــوص ـلــوا إل ــى ات ـف ــاق مبدئي
ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـلــة.
وقال شولتس ،املنتمي إلى الحزب
االش ـتــراكــي الــدي ـم ـقــراطــي« :اتفقنا
على نــص .هــذه نتيجة جـ ّـيــدة جدًا
وتظهر بوضوح أنه يمكن تشكيل
حـ ـك ــوم ــة ف ـ ــي أمل ــانـ ـي ــا ت ـ ـهـ ــدف إل ــى
ض ـم ــان تـحـقـيــق ت ـ ـقـ ـ ّـدم» .وبـحـســب
النص ،فإن األحزاب الثالثة ستعمق
محادثاتها وسـتـجــري مفاوضات
رسمية بشأن كل تفاصيل التحالف
املستقبلي.
(فرانس برس)
أرمينيا :جرح ستة جنود
برصاص أذربيجانيين
أع ـل ـن ــت ي ــريـ ـف ــان ،أم ـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
أن س ـ ـتـ ــة جـ ـ ـن ـ ــود أرمـ ـ ـ ـ ــن جـ ــرحـ ــوا
بـنـيــران ال ـق ــوات األذربـيـجــانـيــة في
مـنـطـقــة ن ــاغ ــورن ــو كـ ــارابـ ــاخ .وق ــال
املندوب األرميني لحقوق اإلنسان
أرمـ ــان تــاتــويــان ،فــي تــدوي ـنــة على
«فـيـسـبــوك» ،إن اثـنــن مــن الجنود
فـ ـ ــي ح ـ ــال ـ ــة «حـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــة» ،م ــوض ـح ــا
أن ال ـ ـحـ ــادث وقـ ــع قـ ــرب ق ــري ــة ن ــور
ش ــن ف ــي ن ــاغ ــورن ــو كـ ــارابـ ــاخ «فــي
م ـن ـط ـقــة م ـ ـجـ ــاورة ملـ ــواقـ ــع الـ ـق ــوات
األذربيجانية».
(فرانس برس)
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تحاول الواليات المتحدة وروسيا رسم خريطة طريق جديدة تفضي
إلى إعادة بناء الثقة بينهما ،انطالقًا من مباحثات االستقرار االستراتيجي
في موضوع خفض التسليح ،وتاثيرها على مجمل الملفات
اإلقليمية

خالفات متعددة
إلــى جــانــب ملف التسلح الــنــووي،
تختلف الدولتان في ملفات عدة،
مثل األمــن في أوروبـــا ،وأوكرانيا،
واتــفــاق «أوكــــوس» بين الــواليــات
المتحدة وبريطانيا وأستراليا ،وإشراك
الحد من األسلحة
الصين بمعاهدة
ّ
النووية ،علمًا بأن بكين أعلنت عدم
اهتمامها بإجراء مباحثات ثالثية.
وعلى الرغم من النتائج المتواضعة
حتى اآلن ،فــإن الطرفين الروسي
واألميركي يدركان أهمية استمرار
الحوار وتخفيف التوترات بينهما،
كخصمين جيوسياسيين في عالم ما
بعد الحرب الباردة.

أميركا ـ روسيا

مباحثات االستقرار االستراتيجي:
سقف منخفض ونتائج محدودة

سامر إلياس

ك ـش ـفــت ت ـصــري ـحــات امل ـســؤولــن
ال ـ ـ ـ ـ ـ ــروس ف ـ ــي األي ـ ـ ـ ـ ـ ــام األخ ـ ـي ـ ــرة
أن م ـ ـ ـبـ ـ ــاح ـ ـ ـثـ ـ ــات االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة م ــع ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ما
زال ــت ف ــي مــرحـلــة «ج ــس ال ـن ـبــض» وت ـبــادل
االق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــات ملـ ـع ــرف ــة نـ ـ ــوايـ ـ ــا كـ ـ ــل طـ ـ ــرف،
وإم ـكــان ـيــة ال ـتــوصــل إل ــى ح ـلــول وس ــط في
بعض القضايا األخ ــرى ،مــن أجــل التركيز
ع ـل ــى م ــوض ــوع األس ـل ـح ــة االس ـتــرات ـي ـج ـيــة
وخـفــض التسليح .وب ــدا واضـحــا أن زيــارة
نائبة وزيــر الخارجية األميركي فيكتوريا
نوالند إلى موسكو تندرج في إطار الجهود
الستكشاف أفق املباحثات وتحقيق بعض
الخروقات في القضايا الثنائية ،وامللفات
اإلقليمية للبناء عليها الحقًا ،على أساس

«روح نـتــائــج قـمــة جـنـيــف» ب ــن الــرئـيـســن
الــروســي فــاديـمـيــر بــوتــن واألم ـيــركــي جو
بايدن في  16يونيو /حزيران املاضي.
وبعد لقاءات نوالند في مقر إدارة الكرملني
األرب ـع ــاء مــع ديـمـتــري ك ــوزاك نــائــب رئيس
اإلدارة ،املسؤول عن ملف العالقة مع بلدان
االتحاد السوفييتي السابق ،أشار املتحدث
ب ــاس ــم ال ـكــرم ـلــن دي ـم ـت ــري ب ـي ـس ـكــوف إلــى
أن العالقة بــن الــواليــات املتحدة وروسـيــا
تشهد تطورًا إيجابيًا ،وأن مباحثات نوالند
جــاءت في إطــار «روح جنيف» واالتفاقات
التي توصل لها رئيسا البلدين في قمتهما.
ومــع إشــارتــه إلــى أن لـقــاءات نــوالنــد ليست
األول ــى مــن نــوعـهــا ،وأنـهــا ج ــاءت بعد عدة
ج ــوالت مــن امل ـش ــاورات حــول مسائل األمــن
االستراتيجي والتسليح واألمن السيبراني،
دعـ ــا ب ـي ـس ـكــوف إلـ ــى عـ ــدم ت ــوق ــع خ ــروق ــات

محاولة كلينتون

ُتعتبر الواليات المتحدة من بين ثماني دول
لم تصادق على معاهدة الحظر الشامل
للتجارب النووية ،رغم أن الرئيس األسبق
بيل كلينتون (ال ــص ــورة) ،عرضها على
الكونغرس ،لكنه فشل في إقناع مجلس
الشيوخ في مارس /آذار  ،2000في التوقيع
على المعاهدة ،ولم يحصل سوى على
دعم  48سيناتورًا من أصل  ،100بينما كان
يتطلب األمر موافقة  67سيناتورًا .ولم
توقع الصين على المعاهدة أيضًا ،فضًال
عن مصر وإيران وإسرائيل وكوريا الشمالية
والهند وباكستان.

ك ـب ـي ــرة والـ ـت ــوص ــل إلـ ــى اتـ ـف ــاق ــات ســري ـعــا،
نظرًا ألن «عالقاتنا الثنائية تواجه مشاكل
كبيرة جدًا .وال يمكن تسويتها بسرعة ،لكن
هذه االتصاالت ضرورية بال شك».
غير أن بيسكوف ،عــاد ليقول للصحافيني
ّ
الخميس ،إن الكرملني تمكن مــن التوصل
إلــى تفاهم بـشــأن اسـتـمــرار االت ـصــاالت بني
ال ــرئ ـي ـس ــن ب ــوت ــن وب ـ ــاي ـ ــدن ،خ ـ ــال زي ـ ــارة
نــوالنــد إلــى موسكو .وق ــال بيسكوف« :دار
حديث عن هذا األمر بالفعل خالل استقبال
(مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية)
يــوري أوشــاكــوف لنوالند يــوم األربـعــاء؛ تم
التوصل إلى عدة تفاهمات بشأن استمرار
االت ـ ـصـ ــاالت ع ـلــى أع ـل ــى م ـس ـت ــوى ،وسـيـتــم
تجسيد هذه التفاهمات» .وردًا على سؤال
عما إذا تــم التوصل إلــى تفاهم بشأن لقاء
ب ــن الــرئـيـســن ف ــي املـسـتـقـبــل ال ـقــريــب ،قــال
بيسكوف« :هناك تفاهم بشأن آفاق استمرار
ال ـحــوار على أعـلــى مـسـتــوى» .وعــن توقيت
حدوث ذلك ،قال« :في املستقبل القريب».
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،ل ـ ــم ت ـك ـش ــف نـ ـ ــوالنـ ـ ــد ،وه ــي
املسؤولة األبرز في الخارجية األميركية في
شؤون روسيا وبلدان االتحاد السوفييتي
السابق وأوراس ـيــا ،عــن نتائج مباحثاتها
مــع املـســؤولــن فــي الـكــرمـلــن أول مــن أمــس
األربـ ـع ــاء .واكـتـفــت بــالـقــول إن «امل ـحــادثــات
مع اإلدارة الرئاسية الروسية كانت مثمرة
لـ ـلـ ـغ ــاي ــة» .وك ـ ـ ــان ن ــائ ــب وزي ـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـ ــروس ـ ــي ،س ـي ــرغ ــي ري ــابـ ـك ــوف ،ق ـ ــال بـعــد
محادثاته مع نوالند إن «مشكلة االستقرار
االستراتيجي وآفاق مواصلة العمل في هذا
االتـجــاه كانت على رأس األولــويــات ضمن
املــواض ـيــع الــدول ـيــة ال ـتــي ج ــرى تـنــاولـهــا».
وأضـ ــاف أن «امل ـحــادثــات مــع نــوالنــد كانت
صــريـحــة لـلـغــايــة ،لـكــن م ــواق ــف ال ـطــرفــن ال
تزال حتى اآلن غير متطابقة بشكل جيد».
وتــزامـنــا مــع بــدء زي ــارة نــوالنــد إلــى موسكو،
ب ــرر نــائــب مــديــر إدارة مـنــع االن ـت ـشــار ونــزع
األس ـل ـح ــة ف ــي وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة ال ــروس ـي ــة،
قسطنطني فورونتسوف ،تطوير بالده أنواعًا
ج ــدي ــدة م ــن األس ـل ـح ــة .وقـ ــال ف ــي كـلـمــة أم ــام

اللجنة األولى للجمعية العامة لألمم املتحدة
التي تعالج قضايا نــزع السالح إن «تطوير
امل ـن ـظــومــات الـ ــواعـ ــدة ،إجـ ـ ــراء يـحـمــل طــابـعــا
اضـطــراريــا ،ويــرتـبــط ب ـضــرورة الـحـفــاظ على
التوازن االستراتيجي ،الذي قد يتم تقويضه
م ــن خ ـ ــال الـ ـخـ ـط ــوات األم ـي ــرك ـي ــة امل ــزع ــزع ــة
لالستقرار ،عبر نشر نظام دفــاع صاروخي
عاملي غير خاضع ألي قيود ،مقترنة مع نشر
أسلحة غير نووية عالية الدقة لضربة عاملية
قادرة على حل املهام االستراتيجية».
ورأى خـبــراء أن زي ــارة نــوالنــد إلــى موسكو
م ـه ـم ــة ج ـ ـدًا ل ـل ــدف ــع ب ـم ـب ــاح ـث ــات ال ـ ـتـ ــوازن
االس ـت ــرات ـي ـج ــي ب ــن واش ـن ـط ــن وم ــوس ـك ــو،
وحــل بعض الخالفات الثنائية عبر حــوار
على مستوى رفـيــع ،خصوصًا أن الــزيــارة
جـ ـ ـ ـ ــاءت ب ـ ـعـ ــد صـ ـفـ ـق ــة سـ ـمـ ـح ــت م ــوس ـك ــو
ب ـم ــوج ـب ـه ــا ل ـ ـنـ ــوالنـ ــد ب ـ ــدخ ـ ــول األراض ـ ـ ـ ــي
الروسية على الرغم من أنها على القائمة
السوداء للممنوعني من دخول روسيا ،في
مـقــابــل ال ـس ـمــاح ل ـفــورون ـت ـســوف املــوضــوع
عـلــى الـقــائـمــة األم ـيــرك ـيــة م ــن امل ـشــاركــة في
اجتماعات لألمم املتحدة في نيويورك.
وفي مقال لصحيفة «روسيسكايا غازيتا»،
رأى رئ ـيــس مـجـلــس ال ـس ـيــاســة الـخــارجـيــة
والدفاعية واملــديــر العلمي لـنــادي فــالــداي،
ف ـ ـيـ ــودور ل ــوكـ ـي ــان ــوف ،أن إص ـ ـ ــرار اإلدارة
األميركية على إجراء الزيارة ،وإقدامها على
صفقة مــع روس ـيــا ،يـعــود إلــى رغـبــة بايدن
ف ــي تـهــدئــة امل ـشــاكــل ال ـتــي يـمـكــن أن تعطل
تركيزها األساسي بااللتفات نحو أولوية
صراعها مع الصني .ولم يستبعد أن تغير
الــواليــات املـتـحــدة موقفها مــن الـقـيــادة في
أوكــرانـيــا مــن أجــل ضمان بقاء األم ــور على
حــالـهــا وع ــدم تسخني ال ـصــراع فــي منطقة
ّ
تضم إقليمي
دونباس شرقي البالد (التي
دون ـي ـت ـســك ول ــوغ ــان ـس ــك) م ــع امل ـج ـمــوعــات
االنفصالية املدعومة مــن روسـيــا .وخلص
الخبير الــروســي امل ـقـ ّـرب مــن الـكــرمـلــن إلــى
القول إن زيارة نوالند جاءت بسبب حاجة
الواليات املتحدة إلى التنبؤ بنوايا روسيا،
في عدد من امللفات ومن ضمنها أوكرانيا.
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بيسكوف :العالقة
بين الواليات المتحدة
وروسيا تتطور
اتسمت جوالت مباحثات
االستقرار االستراتيجي
بتكتم شديد

أفغانستان تهتز على وقع مجزرة جديدة
في وقت كان فيه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين
يدعو إلى عدم التسرع في
االعتراف بحركة «طالبان»،
كانت أفغانستان تهتز على
وقع تفجير جديد
كابول ـ العربي الجديد
إسطنبول ـ جابر عمر

للمرة الثانية فــي غـضــون أس ـبــوع ،يسقط
ع ـش ــرات الـقـتـلــى وال ـجــرحــى ف ــي اسـتـهــداف
م ـس ـجــد لـلـشـيـعــة ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ف ــي ما
يمثل تـحــديــا مـتـصــاعـدًا لـحــركــة «طــالـبــان»
وس ـي ـط ــرت ـه ــا عـ ـل ــى الـ ـبـ ـل ــد ،خـ ـص ــوص ــا أن
الهجوم وقع في قندهار ،التي تعتبر املعقل
األساسي للحركة.
واسـ ـتـ ـه ــدف انـ ـتـ ـح ــاري ــون ،أمـ ــس ال ـج ـم ـعــة،
مـسـجـدًا للشيعة أث ـنــاء ص ــاة الـجـمـعــة في
مدينة قندهار ،جنوب أفغانستان أدى إلى
سقوط نحو  100قتيل وجريح.
وتحدثت وكاالت أنباء عن مقتل  37شخصًا
وإصابة  70بجروح .وقال املسؤول اإلعالمي
في وزارة الداخلية األفغانية قــاري سعيد
خوستي ،في تغريدة ،إنه «مع األسف وقع
تفجير بمسجد للشيعة في قندهار ،وهناك
العديد من األشخاص بني قتيل وجريح»،
مؤكدًا أن القوات الخاصة لحركة «طالبان»
تحقق في الحادث .وأظهرت صور انتشرت
عـلــى وس ــائ ــل ال ـتــواصــل االج ـت ـمــاعــي جثثًا
ملقاة على أرض مسجد «فــاطـمـيــة» .وقــال
أحد سكان قندهار ويدعى ميروس صميم،
لـ ــ»الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ث ـ ــاث عـمـلـيــات
انـ ـتـ ـح ــاري ــة وقـ ـع ــت فـ ــي م ـس ـج ــد ل ـل ـش ـي ـعــة،
االنتحاري األول ّ
فجر حزامه الناسف على
البوابة الرئيسية ،بينما فجر االنتحاريان
الثاني والـثــالــث حزاميهما داخــل املسجد.
وأكــد شهود لوكالة «فــرانــس بــرس» وقــوع

ثالثة انفجارات في أكبر مسجد للشيعة في
قندهار .فيما قال املتحدث باسم «طالبان»
ذبيح الله مجاهد ،وهو وكيل وزارة الثقافة
واإلعـ ـ ـ ــام ف ــي ح ـك ــوم ــة ت ـص ــري ــف األعـ ـم ــال،
ف ــي ت ـغ ــري ــدة ،إن «ط ــال ـب ــان ت ــدي ــن ال ـه ـجــوم
املأساوي على مسجد في قندهار ،وتعتبره
جريمة في حق الشعب» .وأكــد أن «الحركة
أم ــرت قــواتـهــا أن تبحث عــن مرتكبي هــذه
الجريمة وتسليمهم إلــى الـقــانــون» ،مقدمًا
تعازيه ألسر الضحايا.
وك ـ ـ ــان ت ـف ـج ـيــر م ـم ــاث ــل ن ــاج ــم عـ ــن عـمـلـيــة
ان ـت ـح ــاري ــة ق ــد اسـ ـتـ ـه ــدف م ـس ـج ـدًا ألق ـل ـيــة
ال ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــزارة فـ ـ ــي مـ ــدي ـ ـنـ ــة قـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدوز ،ش ـم ــال ــي
أفـغــانـسـتــان ،األس ـبــوع املــاض ــي ،وأدى إلــى
م ـق ـتــل ن ـح ــو  60ش ـخ ـص ــا .وت ـب ـن ــى تـنـظـيــم
«داعش» ذلك الهجوم.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ــرت ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـلـ ـي ــات امل ــرتـ ـبـ ـط ــة
بالنزاعات «إكــس تــراك» أنــه في حــال تبنى
«تنظيم داعــش  -واليــة خــراسـ ّـان» االعـتــداء
الجديد ،فسيكون أول هجوم ينفذه التنظيم
في قندهار ،ورابع مجزرة تؤدي إلى سقوط
ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مـ ــن ال ـض ـح ــاي ــا م ـن ــذ س ـي ـطــرت
«طالبان» على كابول منتصف أغسطس/
آب املاضي .وقال الباحث لدى «إكس تراك»
ـد ،ل ــوك ــال ــة «ف ــران ــس بـ ـ ــرس» ،إن
ع ـبــد ال ـس ـي ـ ّ
االعتداء «يمثل تحديًا ملزاعم طالبان بأنها
تسيطر على البالد .إن لم تكن طالبان قادرة
ع ـلــى ح ـمــايــة ق ـنــدهــار م ــن اعـ ـت ــداء لتنظيم
الــدولــة اإلســامـيــة  -واليــة خــراســان ،فكيف
يمكنها حماية باقي مناطق البالد؟».
مـ ــن ج ـه ــة ث ــانـ ـي ــة ،أعـ ـل ــن م ــوف ــد ال ـكــرم ـلــن
الخاص بامللف األفغاني زامير كابولوف،
أمس الجمعة ،أن موسكو ستستضيف في
 19أكتوبر /تشرين األول الحالي ،محادثات
بشأن أفغانستان تشمل الــواليــات املتحدة
وال ـص ــن وبــاك ـس ـتــان .وق ــال إن «االج ـت ـمــاع
سـيـضــم ال ـتــروي ـكــا امل ــوس ـع ــة ال ـت ــي ت ـشــارك
فيها روس ـيــا وال ــوالي ــات املـتـحــدة والـصــن
وبـ ــاك ـ ـس ـ ـتـ ــان وسـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــاول ال ـ ـتـ ــوصـ ــل إل ــى
مــوقــف مـشـتــرك بـشــأن الــوضــع املتقلب في
أفغانستان» .وكشف أن ممثلني عن حركة
«طــالـبــان» أك ــدوا مشاركتهم فــي محادثات

في موسكو األربعاء املقبل ،لكنها لم تعلن
بـعــد عــن أع ـضــاء وفــدهــا .وأع ـلــن الكرملني،
في بيان ،أن الرئيس فالديمير بوتني ليس
لديه أي خطط للقاء وفد «طالبان» .وكانت
مــوسـكــو اسـتـضــافــت مــؤتـمـرًا دول ـيــا بشأن
أفغانستان في مارس /آذار املاضي ،أصدرت
خالله روسـيــا والــواليــات املتحدة والصني
وبــاكـسـتــان بـيــانــا مشتركا يــدعــو األط ــراف
األفغانية املتحاربة آنذاك إلى التوصل إلى
اتفاق سالم وكبح العنف .وبعدها ،سحبت

بوتين :هناك ألفا
مقاتل من «داعش»
شمالي أفغانستان

ال ــوالي ــات املـتـحــدة وحـلـفــاؤهــا قــواتـهــم من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ب ـع ــد  20ع ــام ــا مـ ــن الـ ـح ــرب،
واستولت «طالبان» على السلطة إثر تقدم
خاطف ،وانهارت الحكومة السابقة.
وق ـ ـ ـ ــال ب ـ ــوت ـ ــن ،خ ـ ـ ــال اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع لـ ــرؤسـ ــاء
ب ـلــدان راب ـطــة الـ ــدول املستقلة فــي عاصمة
بـيــاروسـيــا مينسك ،أمــس الجمعة ،إنــه ال
داعي للتسرع في االعتراف الرسمي بحركة
«طـ ــال ـ ـبـ ــان» .وق ـ ـ ــال« :ن ـت ـف ـهــم أنـ ـن ــا بـحــاجــة
إل ــى الـتـفــاعــل مـعـهــم (ط ــال ـب ــان) ،لـكــن يجب
أال نـتـســرع» ،مـشـيـرًا إل ــى أن ــه «سـيـكــون من
الـصـعــب عـلــى طــالـبــان التخلي عــن مصدر
دخل ،مثل تهريب املخدرات» .ولفت إلى أن
«هناك ألفي مقاتل من تنظيم داعش شمالي
أفغانستان ،ويخطط قادتهم للتأثير على
دول ومناطق أخرى في روسيا».
من جهة أخرى ،ذكرت صحيفة «خبر تورك»
التركية ،أمس الجمعة ،أن وفد «طالبان» الذي
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ع ـل ــى ع ـك ــس ال ـت ـص ــري ـح ــات ال ـع ـل ـن ـيــة ال ـتــي
ي ـط ـل ـق ـهــا ال ـ ـطـ ــرفـ ــان فـ ــي مـ ـن ــاسـ ـب ــات عـ ــدة،
اتـ ـسـ ـم ــت جـ ـ ـ ــوالت مـ ـب ــاحـ ـث ــات االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار
االس ـتــرات ـي ـجــي بـتـكـتــم شــديــد ع ــن الـنـتــائــج
من قبل مسؤولي البلدين .وفي  5أكتوبر/
تـ ـش ــري ــن األول ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ع ـ ـقـ ــدت ال ـل ـج ـنــة
ال ــروسـ ـي ــة األم ـي ــرك ـي ــة امل ـش ـت ــرك ــة ال ـخــاصــة
ب ـم ـعــاهــدة ال ـح ـ ّـد م ــن األس ـل ـحــة الـهـجــومـيــة
ً
االستراتيجية اجتماعًا جــديـدًا ،استكماال
مل ـبــاح ـثــات االسـ ـتـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي بني
الـبـلــديــن ،الـتــي انـتـهــت جولتها األول ــى في
يوليو /تموز املــاضــي والثانية فــي نهاية
س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي .وي ـث ـيــر ات ـفــاق

ال ـط ــرف ــن ع ـل ــى ت ـش ـك ـيــل م ـج ـمــوع ـتــي عـمــل
خاصتني االهتمام بحد ذاته لجهة النتائج
الـتــي قــد تحققها املجموعتان ،على الرغم
مــن الـنـتــائــج املـتــواضـعــة ال ـتــي تحققت في
جولتي مباحثات االستقرار االستراتيجي،
واسـتـبــاقـهـمــا بـتــراشــق سـيــاســي وإعــامــي
بني موسكو وواشنطن.
وكبادرة حسن ّ
نية ،أعلنت الواليات املتحدة
ي ــوم الـثــاثــاء املــاضــي عــن حـجــم مخزونها
مــن الـ ــرؤوس ال ـنــوويــة ،فــي بـيــان ص ــدر عن
وزارة خــارج ـي ـت ـهــا .وح ـس ــب ال ـب ـيــان «ك ــان
الجيش األميركي يمتلك  3750رأسًا نوويًا
ّ ً
مفعال أو غير مفعل في  30سبتمبر/أيلول

 ،»2020وه ــو امل ـخ ــزون األدنـ ــى لــديـهــا منذ
ال ـحــرب ال ـب ــاردة ( )1991 1947مــع االتـحــاد
ال ـس ــوف ـي ـي ـت ــي الـ ـس ــاب ــق .وأف ـ ـ ـ ــادت الـ ـ ـ ــوزارة
ف ــي بـيــانـهــا ب ــأن «زيـ ـ ــادة ال ـش ـفــاف ـيــة بـشــأن
املخزونات النووية للدول أمر مهم لجهود
منع االنتشار ونزع السالح» .وال يشمل هذا
الرقم عدد الرؤوس األميركية التي ُسحبت
بـ ـن ــاء ع ـل ــى مـ ـع ــاه ــدة الـ ـح ــد مـ ــن األس ـل ـح ــة
الهجومية االستراتيجية مع روسيا.
وفي املقابل ،ذكرت وزارة الخارجية الروسية،
في بيان صدر تزامنًا مع البيان األميركي،
أن وزيــر الخارجية سيرغي الفــروف أجرى
لـقــاء فــي مــوسـكــو مــع الـسـكــرتـيــر التنفيذي

للجنة التحضيرية ملنظمة معاهدة الحظر
الشامل للتجارب الـنــوويــة ،روب ــرت فلويد.
وجــاء في البيان أن الفــروف «شـ ّـدد على أن
روس ـيــا االت ـحــاديــة تعتبر مـعــاهــدة الحظر
ال ـشــامــل ل ـل ـت ـجــارب ال ـن ــووي ــة أداة قــانــونـيــة
دولية فريدة ال بديل لها».
ب ـع ــد أن ك ــان ــت ع ـل ــى وشـ ـ ــك االنـ ـهـ ـي ــار فــي
ع ـهــد الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـســابــق دون ــال ــد
َّ
تــرامــب ،شــكــل تمديد معاهدة «سـتــارت »3
ب ــن الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة ل ـخ ـمــس س ـن ــوات،
ف ــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ــاض ــي ،فــرصــة للبدء
بحوار شامل بني البلدين حــول االستقرار
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،مـ ــن دون سـ ـق ــف مــرت ـفــع
للتوقعاتّ .
وتم االكتفاء في املرحلة األولى
بالتخفيف من حدة التوتر ،والتركيز على
املجاالت املمكنة للعمل املشترك في قضايا
مثل األمن السيبراني ،للوصول إلى «جعل
العالقات بــن البلدين أكثر قابلية للتنبؤ
بها» ،على ّ
حد وصف بوتني في تعليق له
على جهود نظيره األميركي للحفاظ على
االتـ ـص ــاالت ب ــن واش ـن ـطــن ومــوس ـكــو ملنع
انزالق العالقات بينهما نحو األسوأ.
ولم تخرج جولتا مباحثات حوار االستقرار
االسـتــراتـيـجــي فــي جنيف عــن امل ـتــوقــع ،ما
أضفى عليهما طابعًا استكشافيًا لكيفية
وضـ ــع إط ـ ــار مـسـتـقـبـلــي ل ـت ـقــريــب امل ــواق ــف
وحل الخالفات بني البلدين .وتــرأس الوفد
األم ـي ــرك ــي ف ــي امل ـبــاح ـثــات ال ـنــائ ـبــة األول ــى
لــوزيــر الـخــارجـيــة ويـنــدي شـيــرمــان ،بينما
تـ ـ ــرأس ري ــابـ ـك ــوف ال ــوف ــد ال ـ ــروس ـ ــي ،ال ــذي
قــال في تقييمه لنتائج املباحثات إنــه «تم
تحقيق تـقــدم بـشــأن بـعــض الـقـضــايــا ،لكن
االخ ـت ــاف ــات ف ــي امل ــواق ــف ال تـ ــزال ك ـث ـيــرة».
وأضـ ـ ـ ــاف فـ ــي ت ـص ــري ــح آخ ـ ــر ب ـع ــد ان ـت ـه ــاء
امل ـبــاح ـثــات «ن ـحــن نـسـتـعــد ل ــأس ــوأ ،لكننا
بالتأكيد نأمل باألفضل ،وال نزال نعتقد أن
هناك فرصة ملقاربة براغماتية لالنتصار
وان ـخــراط الــواليــات املـتـحــدة فــي العمل مع
روسيا بنوايا حسنة إليجاد توازن وحلول
مقبولة للطرفني».
بدورها وصفت شيرمان املباحثات بأنها
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«ك ــان ــت ج ــوه ــري ــة» ،وأض ــاف ــت ف ــي مــؤتـمــر
صحافي عقدته مطلع أكتوبر الحالي ،أن
«الــواليــات املتحدة وروسـيــا تـقــران بــأن من
مسؤولية كلتا الـقــوتــن العظميني الـقــدرة
على االجـتـمــاع وحــل املشاكل فــي املـجــاالت
التي يمكننا فيها ذلك».
يتفق املحللون السياسيون والعسكريون
عـلــى أن الـتـحــديــات ال ـتــي تــواجــه الـعــاقــات
األمـيــركـيــة الــروس ـيــة ت ـفــرض عـلــى الـطــرفــن
ت ـقــديــم تـ ـن ــازالت م ـت ـبــادلــة إليـ ـج ــاد أرض ـيــة
الس ـ ـت ـ ـقـ ــرار اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،تـ ـب ــدأ ب ـتــوح ـيــد
املفاهيم ،ووضــع آلية فعالة إلدارة األزمــات
والتخفيف مــن حدتها .فمفهوم االستقرار
االستراتيجي كما أكــده ريابكوف يجب أن
يقوم على أساس التوازن واملساواة و«أخذ
املخاوف الروسية املشروعة بعني االعتبار».
وت ـب ـنــي روسـ ـي ــا ع ـلــى هـ ــذا امل ـف ـه ــوم أن من
حقها استعادة التوازن من خالل إجــراءات
مضادة إلجــراءات الواليات املتحدة وحلف
شمال األطلسي في أوروبا ،تشمل القدرات
ال ـنــوويــة والـ ـق ــدرات الـعـسـكــريــة الـتـقـلـيــديــة
لـل ـح ـفــاظ ع ـلــى ت ـفــوق ـهــا ،وال ـح ــد م ــن ال ـقــوة
األميركية ،السيما في شمال أوروبا .وعلى
نطاق أوسع تنطلق رؤية روسيا لالستقرار
االستراتيجي على أنه جزء من تــوازن عام
في النظام الــدولــي ،يضم عناصر متالزمة
عـسـكــريــة وسـيــاسـيــة واقـتـصــاديــة تخفض
مستوى التهديد والصراع العسكري .وهو
مــا تــرفـضــه ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،وتـعـتـبــر أن
أساس االستقرار االستراتيجي مع روسيا
ّ
الحد من التسلح لتجنب حرب نووية ودور
الـبـلــديــن ف ــي ال ـح ـفــاظ عـلــى األمـ ــن ال ــدول ــي،
وعــدم ربط ذلك بملفات أخــرى ذات اهتمام
م ـش ـتــرك ب ــن ال ـب ـلــديــن دون أن ي ـم ـنــع ذلــك
مناقشتها والتعاون فيها ما أمكن.
واسـ ـتـ ـبـ ـق ــت واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ال ـ ـجـ ــولـ ــة ال ـث ــان ـي ــة
م ــن م ـبــاح ـثــات االسـ ـتـ ـق ــرار االس ـتــرات ـي ـجــي
بالكشف عن ثــاث نقاط سيطرحها الوفد
األم ـ ـيـ ــركـ ــي عـ ـل ــى طـ ــاولـ ــة الـ ـبـ ـح ــث ،وحـ ــدد
مـ ـس ــؤول شـ ـ ــؤون ن ـ ــزع الـ ـس ــاح ف ــي وزارة
ال ـخــارج ـيــة ب ــون ــي جـيـنـكـيـنــز ه ــذه الـنـقــاط
أمـ ــام مــؤتـمــر حـلــف ش ـمــال األط ـل ـســي حــول
نــزع الـســاح وع ــدم انـتـشــار أسلحة الــدمــار
الـ ـش ــام ــل ،ف ــي كــوب ـن ـهــاغــن ف ــي  6سـبـتـمـبــر
املاضي .النقطة األولى عبارة عن اتفاقيات
تقييدية تشمل األنواع الجديدة من أنظمة
إيصال األسلحة النووية العابرة للقارات.
وجاء في النقطة الثانية ضرورة أن تشمل
االتفاقيات بــن البلدين األسلحة النووية
غير االستراتيجية أيـضــا .ونـ ّـصــت النقطة
الثالثة على اإلبقاء على القيود املفروضة
ع ـل ــى الـ ـص ــواري ــخ ال ــروسـ ـي ــة الـبــالـيـسـتـيــة
الـعــابــرة لـلـقــارات وال ـصــواريــخ الباليستية
فــي الـغــواصــات والـقــاذفــات الثقيلة املــزودة
ب ــأس ـل ـح ــة ن ـ ــووي ـ ــة ،ب ـع ــد انـ ـتـ ـه ــاء ات ـفــاق ـيــة
األسلحة الهجومية اإلستراتيجية الجديدة
في عام .2026
وتمخضت جــولـتــا املـبــاحـثــات عــن تحديد
موعد الجتماع اللجنة الروسية األميركية
امل ـش ـت ــرك ــة ال ـخ ــاص ــة ب ـم ـع ــاه ــدة الـ ـح ـ ّـد مــن
األس ـ ـل ـ ـحـ ــة الـ ـهـ ـج ــومـ ـي ــة االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة،
وتشكيل مجموعة تبحث مـبــادئ الرقابة
عـلــى األسـلـحــة ،ومـجـمــوعــة ثــانـيــة مهمتها
ت ـ ـحـ ــديـ ــد ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرات ال ـ ـكـ ــام ـ ـنـ ــة ل ــأس ـل ـح ــة
االسـتــراتـيـجـيــة .ولـعــل اإلن ـجــاز األب ــرز على
الصعيد العملي ،وربـمــا الــوحـيــد ،تحقيق
تقدم في مجال األمن السبيراني.

هيدالغو مرشحة لرئاسيات فرنسا :طريق صعب
زار أن ـقــرة طـلــب مهلة لــدراســة تــوفـيــر تركيا
حماية ملطار كابول ،مشيرة إلى أن لقاء جرى
فــي أن ـقــرة أم ــس األول بــن وزي ــر الـخــارجـيــة
التركي مولود جاووش أوغلو ووفد الحركة،
ال ـ ــذي ت ــرأس ــه وزي ـ ــر خــارج ـي ـت ـهــا أم ـي ــر خــان
مـتـقــي .وبـحـســب الـصـحـيـفــة ،ف ــإن االجـتـمــاع
جــرى الترتيب لــه فــي وقــت قصير ،إذ وصل
الطلب عبر السفارة التركية في كابول عصر
األرب ـع ــاء املــاضــي ،لترتيب مجموعة العمل
املختصة بأفغانستان في وزارة الخارجية
التركية ال ــزي ــارة ،ومــوافـقــة ج ــاووش أوغـلــو.
وأض ــاف ــت أن «املـجـمــوعــة عملت بـســرعــة من
أجــل اإلعــداد للقاء ،وفــق  7عناوين رئيسية،
وطــرحــت أن ـقــرة م ـجــددًا رغبتها فــي تشغيل
وحماية مطار كــابــول وتحديثه ،وأن حركة
ط ــالـ ـب ــان م ـق ـت ـن ـعــة بـ ـم ــوض ــوع ف ـت ــح امل ـط ــار
ل ـل ـعــالــم» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن «ال ـح ــرك ــة طــالـبــت
بمزيد من الوقت للتفكير باألمر».

اختار الحزب االشتراكي
الفرنسي عمدة باريس
آن هيدالغو لتكون
مرشحته للرئاسيات في
 ،2022لكن وصول
االشتراكيين إلى اإلليزيه
ربما يكون بعيد المنال

مــن دون كثير مــن امل ـفــاجــآت ،هــزمــت عمدة
بــاريــس االش ـتــراك ـيــة آن هـيــدالـغــو ،أول من
أم ــس ال ـخ ـم ـيــس ،وزيـ ــر ال ــزراع ــة الـفــرنـســي
ال ـس ــاب ــق س ـت ـي ـفــان ل ــوف ــول ،ف ــي ان ـت ـخــابــات
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ل ـتــرش ـيــح
شخصية لـخــوض املـنــافـســة الــرئــاسـيــة في
فــرن ـســا ف ــي إب ــري ــل /ن ـي ـســان امل ـق ـبــل .وعـلــى
الــرغــم مــن أن التصويت ال ــذي صـ ّـب  72في
املــائــة منه لصالح هيدالغو ،كــان متوقعًا،
عـلــى اعـتـبــار أن تــرشــح لــوفــول ك ــان شكليًا
بنسبة كبيرة ،إال أن هذه النسبة ال تعكس
ب ــال ـض ــرورة ال ـق ـنــاعــة داخـ ــل الـ ـح ــزب ،ال ــذي
تراجعت كثيرًا قوته خــال العقد املاضي،
أن بــإمـكــان السياسية االشـتــراكـيــة العبور
إلى الدور الثاني من االنتخابات ،ومنافسة
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون على
األرجـ ـ ــح .وتـعـكــس ه ــذه الـخـشـيــة ب ــدوره ــا،
خصوصًا ،األزمة التي يعاني منها الحزب
االشتراكي الفرنسي ،بعدما أفضى اإلمعان
ف ــي تـهـمـيـشــه وتـقـسـيـمــه إلـ ــى ت ـحــولــه إلــى
ح ـ ــزب ال ي ـف ـكــر الـ ـي ــوم س ـ ــوى ف ــي ال ـح ـفــاظ
عـلــى ماكينته االنـتـخــابـيــة .ويــأتــي تــراجــع
األيديولوجيا اليسارية ،لدى االشتراكيني،
ً
عـ ـل ــى ح ـ ـسـ ــاب الـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدة ،م ــاصـ ـق ــا أص ـ ــا
الس ـت ـم ــرار والدة أح ـ ــزاب ف ــي فــرن ـســا ،منذ
س ـنــوات ،على حـســاب الثنائية التقليدية،
ب ــن ال ـي ـمــن وال ـي ـس ــار .وف ـي ـمــا ق ـضــم حــزب
م ــاك ــرون« ،الـجـمـهــوريــة إل ــى األم ـ ــام» ،الــذي
يعتبر نفسه «وسـطـيــا» ،الكثير مــن قاعدة

االش ـت ــراك ـي ــن ،وأخ ـ ــذ م ـعــه وج ــوه ــا مهمة
داخل الحزب ،مثل وزير الخارجية الحالي
جان إيف لودريان ،ومع رحيل السياسيني
العريقني ،بقيت هيدالغو األكثر قــدرة على
تـمـثـيــل ال ـح ــزب خ ــال الــرئــاس ـيــات املـقـبـلــة،
بحسب الــذيــن صــوتــوا لـهــا الـخـمـيــس .هــذا
التمثيل قد ال يفضي بالضرورة إلى عودة
االشتراكيني إلى اإلليزيه ،بل للحفاظ على
بقاء الحزب نفسه ،وسط زحمة املنافسني.
وفازت هيدالغو ،مساء الخميس ،بترشيح
ال ـ ـحـ ــزب االش ـ ـتـ ــراكـ ــي لـ ـخ ــوض ان ـت ـخ ــاب ــات
الــرئــاســة فــي رب ـيــع  .2022ووف ـقــا للنتائج
األول ـيــة ،فقد حصلت على أكـثــر مــن  72في
املــائــة مــن األصـ ــوات فــي انـتـخــابــات الـحــزب
ال ــداخ ـل ـي ــة ض ــد م ـنــاف ـس ـهــا ال ــوح ـي ــد ،وزي ــر
الزراعة السابق وعمدة مان ستيفان لوفول.
وأع ـلــن الـسـكــرتـيــر األول لـلـحــزب أوليفييه
فور ،الداعم لهيدالغو ،فوز املرشحة البالغة
من العمر  62عامًا ،والتي كانت قد أطلقت
حملتها الرئاسية رسميًا في  23سبتمبر/
أيلول املاضي ،من روان.
وهيدالغو ،التي تتطلع لتكون أول رئيسة
لـفــرنـســا ،م ــن مــوال ـيــد األن ــدل ــس ف ــي جـنــوب
إسبانيا ،هــاجــرت إلــى فرنسا مــع والديها
فــي ســن الـثــانـيــة ،وحصلت على الجنسية
الفرنسية فــي ســن الـ ــ .14وتشغل هيدالغو
منصب عمدة باريس منذ  ،2014ما جعلها
فــي مــوقــع ق ــوة داخ ــل ال ـحــزب ،ال ــذي أصبح
معظم قيادييه اليوم أكثر بروزًا في األرياف.
وفـ ــور ان ـت ـخــاب ـهــا ،احـتـفـلــت ع ـم ــدة بــاريــس
مــن ال ــدائ ــرة ال ـ ــ 20فــي الـعــاصـمــة الفرنسية
بترشيحها ،معلنة «إننا انطلقنا» .وقالت
إنها تقيس جيدًا املسؤولية التي تقع على
عــاتـقـهــا ،مـعــربــة عــن فـخــرهــا «بـحـمــل أل ــوان
الحزب ،ألوان يسار قادر على الحكم ،يدرك
ممارسة السلطة واملسؤوليات».
ل ـكــن ال ـط ــري ــق أم ـ ــام ه ـيــدال ـغــو ل ـيــس مـعـبــدا
ب ــال ــورود ،كـمــا ي ـقــول ق ـيــاديــون فــي ال ـحــزب.
وكــان التصويت الــداخـلــي ،مساء الخميس،
ق ــد اس ـت ـبــق بـنـكـســة ص ـبــاح ـيــة ،م ــع خ ــروج
اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي مل ـع ـهــد «بـ ــي ف ــي آي» ،لــم
يعط هيدالغو ســوى  4فــي املــائــة مــن نوايا

تسعى هيدالغو لتكون أول رئيسة لفرنسا ()Getty

تعتمد هيدالغو على
أجندة بيئية وتراهن على
تنازل الخضر
الـتـصــويــت ف ــي االن ـت ـخــابــات الــرئــاس ـيــة (أي
تحت العتبة الرمزية  5في املائة) ،علمًا أنها
لــم تحصل فــي أي استطالع بعد على أكثر
من  7في املائة .وقبل  6أشهر من االستحقاق،
قــال مـصــدر اشـتــراكــي لصحيفة «لــومــونــد»:
«ندرك أننا لن نستطيع الصعود إلى  14في
املائة بعصا سحرية ،نحتاج إلى عمل».
هكذا ،تبدأ رحلة الحزب االشتراكي لتثبيت
عزيمة قاعدته وتوسعتها وإقناع ناخبيه
بأجندة هيدالغو التي تعتبر استثنائيتها
الــوح ـيــدة فــي أنـهــا تسعى إل ــى الـجـمــع بني
أج ـنــدة بـيـئـيــة ،أصـبـحــت أك ـثــر أهـمـيــة لــدى

ال ـف ــرن ـس ـي ــن ،واش ـ ـت ــراكـ ـيـ ــة ،ل ـن ــاح ـي ــة دع ــم
الطبقة الوسطى وحقوق ّ
العمال .وتستثمر
ه ـي ــدال ـغ ــو ب ــإن ـج ــازات ـه ــا ك ـع ـم ــدة ب ــاري ــس،
ودفـعـهــا لـعــاصـمــة صــديـقــة للبيئة .تعتزم
ع ـم ــدة م ــدي ـن ــة ل ـي ــل ،الـ ــوزيـ ــرة االش ـت ــراك ـي ــة
السابقة مــارتــن أوب ــري ،والقريبة جـدًا من
هـيــدالـغــو ،اسـتـضــافــة «مــؤتـمــر التنصيب»
لألخيرة في معقلها ،في  23أكتوبر /تشرين
األول الحالي ،حيث ستكون عمدة باريس
إلــى جانب رئيس ال ــوزراء األسـبــق ليونيل
جــوسـبــان .لـكــن األخ ـبــار السيئة تـتــواصــل.
فمع انطالق حملة االشتراكي ،أعلن الوزير
السابق فــرانـســوا المــي ،املـقــرب مــن أوبــري،
االنضمام إلــى حملة الرئاسة للمرشح عن
حزب الخضر يانيك جادو.
وي ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرز جـ ـ ـ ـ ـ ــادو ك ـ ـ ــالـ ـ ـ ـص ـ ـ ــداع األسـ ـ ــاسـ ـ ــي
لالشتراكيني ،بعكس ما يثار في فرنسا عن
الخطر الــذي قد ينجم عن ترشح اإلعالمي
املثير للجدل ،ومن اليمني املتطرف املعادي
للمهاجرين إريــك زيمور .إذ باإلضافة إلى

ما يقضمه ماكرون من حصة االشتراكيني،
يحصل جادو اليوم في استطالعات الرأي
عـلــى م ــا ب ــن  10و 15ف ــي امل ــائ ــة ،وه ــو رقــم
ق ــد يـحـمـلــه إذا م ــا اس ـت ـطــاع ج ــذب أص ــوات
يسارية ،إلى الــدور الثاني من االنتخابات.
ول ــدغ ــدغ ــة م ـشــاعــر االش ـت ــراك ـي ــن ،انـتـقــدت
أوبري ،أخيرًا ،حملة جادو ،إذ توجهت إليه
بقولها« :االنـتـقــال اإليـكــولــوجــي (البيئي)،
لن تفعله إذا لم تؤمن الوصول إلى الرعاية
الـصـحـيــة ،الـتـعـلـيــم ،املـســاكــن لـلـجـمـيــع ،إذا
لم تتحدث عن األحـيــاء الشعبية واملناطق
الريفية والخدمات».
وسط ذلــك ،يبدو أن الخضر واالشتراكيني
س ـي ـكــونــان م ـج ـبــريــن قــري ـبــا ع ـلــى ال ــدخ ــول
فــي مـفــاوضــات مــن تحت الـطــاولــة ،إمــا معًا
للتحالف ،أو كــل منهما مــع أح ــزاب أخــرى
منضوية فــي خــانــة الـيـســار ،وذل ــك لهزيمة
مــاكــرون .وأب ــرز هــذه األح ــزاب «فرنسا غير
الخاضعة» (الـيـســار الــراديـكــالــي) ،بزعامة
جان لوك ميلونشان ،والشيوعي الفرنسي
ب ــزع ــام ــة ف ــاب ـي ــان روس ـ ـيـ ــل .وهـ ـن ــاك أي ـضــا
املــرشــح االش ـتــراكــي امل ـن ـفــرد ،رج ــل األعـمــال
أرنــو مونتبور ،الــذي يترشح تحت عنوان
«سيادي» (االبتعاد عن األجندة األوروبية).
وإلـ ـ ـ ــى اآلن ،يـ ــرفـ ــض كـ ــل مـ ــن االشـ ـت ــراك ــي
والخضر أي حديث عن االنصهار .فجادو،
الـ ــذي س ـحــب تــرشـيـحــه ف ــي  2017لـصــالــح
مــرشــح االش ـتــراك ـيــن بــونــوا ه ــام ــون ،يجد
نفسه الـيــوم فــي موقع انتخابي أكثر قــوة،
فيما يخشى االش ـتــراك ـيــون مــن أن يفضي
أي انسحاب إلى زوال الحزب عن الخريطة
ال ـس ـيــاس ـيــة .وال ي ـب ــدو م ـي ـلــون ـشــان ،ال ــذي
تعطيه استطالعات ال ــرأي أرقــامــا متقدمة
ع ـلــى ه ـيــدال ـغــو ،ب ـمــوقــع ال ـت ـن ــازل .إذ أعـلــن
املتحدث باسمه ألكسيس كوربيار أخيرًا،
أن على «اليسار التوحد للفوز بالرئاسيات،
ولكن وراء ميلونشان» .ورأى لــوران تيلو،
ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ال ـي ـس ــار ال ـف ــرن ـس ــي ،مـتـحــدثــا
لــ«لــومــونــد» ،أن أي فرضية لــانــدمــاج بني
اليسار لن تصبح واضحة قبل نهاية العام،
وفقًا ملا ستكون عليه االستطالعات.
(العربي الجديد)
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حزب اهلل وأمل متمسكان بإطاحة بيطار

هدوء بيروت قبل عودة المعارك السياسية
شيّع «حزب اهلل»
وحركة «أمل» ضحايا
اشتباكات بيروت ،أول من
أمس الخميس ،وسط
تشديدهما على ضرورة
إطاحة قاضي التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت
طارق بيطار

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

ّ
بــدا الترقــب واضحــا فــي العاصمــة
اللبنانيــة بيــروت ،أمــس الجمعــة،
ّ
فــي ظــل حــداد وطنــي عــام ،بعــد
تشــييع ضحايــا االشــتباكات التــي وقعــت
أول مــن أمــس الخميــس ،وأدت إلى ســقوط 7
أشــخاص وجرح أكثر من  60شــخصًا ،وكأن
اســتراحة مــا بــن اشــتباك وتشــييع ،تســبق
عاصفــة جديــدة مــن التطــورات ،ســواء علــى
صعيــد التحقيــق مجريــات مــا حصــل يــوم
الخميــس فــي الطيونــة ـ عــن الرمانة ،أو بما
يتعلــق بمصيــر املحقــق العدلــي فــي قضيــة
انفجار مرفأ بيروت ،القاضي طارق بيطار.
وبعــد أن شـ ّـيع حــزب اللــه وحركــة «أمــل»
ضحاياهما ،خرج رئيس املجلس التنفيذي
في الحزب ،هاشم صفي الدين ،للتأكيد على
أن حــزب اللــه «لــن ينجــر إلــى فتنــة مذهبيــة
وال إلــى حــرب أهليــة» ،لكنــه شـ ّـدد علــى أنــه
«بنفــس الوقــت لــن نتــرك دمــاء شــهدائنا
تذهب هدرًا» ،داعيًا القوى األمنية والقضاء
ّ
«تحمل مســؤولية تقديم املســؤولني عن
إلى
األحداث للعدالة» .واتهم صفي الدين ،حزب
«القــوات اللبنانيــة» بأنــه «كان يســعى إلــى
إحــداث حــرب أهليــة جديدة في لبنــان» .كما
ألقــى املفتــي الجعفــري املمتــاز الشــيخ أحمد
قبــان ،خطبــة أثنــاء التشــييع قــال فيهــا إن
«مذبحة الطيونة عبارة عن كمني إسرائيلي
جــرى تنفيــذه بأيـ ٍـد قواتيــة» .لكــن «القــوات»
جـ ّـددت رفضهــا تهمــة حــزب اللــه و«أمــل»،
داعيــة القضــاء والجيــش إلــى التحقيــق
باألحــداث وتوقيــف املســؤولني عنهــا.
بدورهــا ،أعلنــت وزارة الصحة اللبنانية ،أن
عــدد الضحايــا ارتفــع إلــى ســبعة ،بعــد وفاة
جريح متأثرًا بإصاباته البالغة.
ٍ
ـت واصــل فيــه الجيــش اللبنانــي
وفــي وقـ ٍ

انتشــاره فــي مواقع االشــتباكات ،أثار بيانه
الثانــي ،الــذي صــدر مســاء الخميــس ،بلبلــة
في األوساط املحلية .واتهمه مناصرو حزب
الله وحركة أمل بتغيير روايته األولى ،التي
أكدت بشكل غير مباشر تعرض املتظاهرين
ـن ،بينمــا اعتبــر فــي بيانــه الثانــي أنــه
لكمـ ٍ
«حصــل إشــكال تــاه تبــادل إلطــاق النــار».
وحــول هــذه التباينــات ،أكــدت مصــادر فــي
ّ
الجيــش لـ«العربــي الجديد» أن «التحقيقات
مســتمرة ملعرفــة مــا حصــل وكيفيــة انــدالع
االشــتباكات ،ومــن هــم القناصــون ومطلقــو
النــار» ،كاشــفة أن «هنــاك موقوفــن يجــري
االستماع إلى اعترافاتهم وأقوالهم».
من جهته ،التقى رئيس الجمهورية ميشــال
عون وزير العدل هنري خوري ،الذي وضعه
فــي أجواء التحقيقــات الجارية في األحداث.
وكشــفت مصــادر لـ«العربــي الجديــد» أن
اللقــاء تطـ ّـرق إلــى ملــف بيطــار ،واملخــارج
ّ
القانونيــة التــي يمكــن االســتعانة بهــا لحــل
القضيــة ،مــع اســتمرار تمســك حــزب اللــه
وحركــة «أمــل» بموقفهما بتعطيل الحكومة
حتــى اســتبدال املحقــق العدلــي .كمــا عــرض
عــون مــع وزيــر الدفــاع موريــس ســليم
األوضــاع األمنيــة ،وقــال األخيــر إن الجيــش
«لن يسمح بأي تجاوزات من شأنها إحداث
اضطرابات أو تهديد السالمة العامة».
مــن جهتــه ،شـ ّـدد نــادي قضــاة لبنــان فــي
بيــان علــى أن «القضــاء قــال كلمتــه ،وخلــص
غيــر مــرة إلــى عــدم قبــول طلبــات ّ
رد املحقــق
العدلي في جريمة املرفأ ،وعليه من له إذنان
فليسمع صوت القانون جيدًا ،وليتوقف عن
العبث في آخر حصن في فكرة الدولة».
كذلــك ،تــداول رؤســاء الحكومــة الســابقون،
فــؤاد الســنيورة ســعد الحريــري وتمــام
ســام فــي األوضــاع ،وكـ ّـرروا وفــق تعبيرهم
«موقفهــم الثابــت بالتــزام احتــرام الحريــات
العامــة ،وفــي أولهــا حــق التعبيــر عــن الــرأي
والتظاهــر الســلمي ضمــن القوانــن املرعيــة
اإلجــراء وعــدم التعــرض لهــا وعــدم جــواز
اســتخدام العنــف» .وكـ ّـرروا أيضــا موقفهــم
مــن «ضــرورة االســتعانة بلجنــة تحقيــق
دولية أو عربية من أجل املسارعة إلى كشف
الحقائــق الكاملــة عــن تلك الجريمــة (انفجار
املرفــأ) بــكل مالبســاتها وليــس االكتفــاء
ّ
والتلهــي بمســائل التقصيــر اإلداري ،إذ إن
اهتمــام الرؤســاء الســابقني فــي هــذا الشــأن
ينصب على تأكيد حماية السلم األهلي في
لبنان» .ودعوا إلى ضرورة العمل «من خالل
مجلس النواب للمسارعة إلى إصدار قانون
دســتوري برفع الحصانات عن الجميع ،من

تصنيف سلبي جديد لتونس

تونس ـ إيمان الحامدي

خفضــت وكالــة التصنيــف
االئتمانــي «موديــز» تصنيــف
تونــس الســيادي إلــى مســتوى
البلدان ذات املخاطر املرتفعة ،ما شكل صدمة
بني األوساط االقتصادية ،فيما تقترب البالد
مــن اللجــوء إلى نادي باريس بســبب تصاعد
مخاطــر تعثــر ســداد الديــن ،وتزايــد الحاجــة
لتوفيــر الســيولة وتســيير النفقــات العاجلــة
للدولــة .وتراجــع تصنيــف تونــس إلــى Caa1
مــع املحافظــة علــى آفاق ســلبية ،كذلــك أعلنت
الوكالــة تخفيــض اإلصــدارات الســيادية علــى
املــدى الطويــل بالعملــة األجنبيــة والدينــار
التونســي ،وشــمل التخفيــض أيضا تصنيف
البنــك املركــزي التونســي باعتبــاره ضمانــا
لخــاص جميــع ســندات الســيادية التــي
تصدرهــا الحكومــة .وقالــت الوكالــة إن هــذا

الخفــض يعكــس ضعــف الحوكمــة وزيــادة
املخاطــر فــي مــا يتعلــق بقــدرة الحكومــة على
اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البالد
إلى تمويالت جديدة لتلبية الحاجيات املالية
املتفاقمــة علــى مدى الســنوات القليلــة املقبلة.
كذلــك وضعــت موديــز تونس ضمن مجموعة
البلــدان التــي تشــكو مــن التعثــر املالــي علــى
غــرار الســلفادور ،العــراق ،وإثيوبيــا ،ومالــي،
وسريالنكا.
وقــال عضــو املعهــد العربــي لرؤســاء
املؤسســات نافــع النيفــر إن التصنيــف الــذي
بلغتــه تونــس ،هــو نتيجــة حتميــة لتأخــر
اإلصالحــات االقتصاديــة وغيــاب الشــجاعة
السياســية للحــكام طيلــة الســنوات العشــر
املاضيــة ،رغــم قــرع املتعاملــن االقتصاديــن
أجــراس الخطــر منــذ مــدة .وأكــد النيفــر ،فــي
تصريــح لـ ـ «العربــي الجديــد» ،أن انعــدام
الكفــاءة والجــرأة لــدى الطبقــة السياســية

الحاكمــة جــر البــاد إلــى أســوأ التصنيفــات
وجعــل تونــس تحــت ضغــط مالــي مرتفــع،
معب ـرًا عــن مخاوفــه مــن تداعيــات قاســية
للتصنيف على االقتصاد.
واعتبــر أن تصنيــف «موديــز» هــو ّ
ـاس
ـ
ق
رد
ٍ
علــى التعنــت وعــدم إيــاء مســألة الوقــت
ومواقف الشــركاء املاليني أي اهتمام ،منبها
مــن خطــورة مواصلــة سياســة الهــروب إلــى
األمام لتغطية الفشــل في وقت توشــك البالد
على الوصول إلى الهاوية.
وقبــل أيــام مــن تخفيض «موديــز» لتصنيف
تونــس ،قــال الرئيــس التونســي قيس ســعيد
إن البــاد لــن تكــون فــي موقــع التلميــذ لــدى
مؤسســات التصنيــف وإن لتونــس ســيادة
ســتدافع عنهــا ،منتقــدا الحديــث عن ضغوط
التصنيفات ومخاطرها على البالد.
كذلــك وصــف ســعيد فــي مقطــع فيديــو
تــم نشــره علــى صفحــة الرئاســة وكاالت

التصنيــف بـ ـ «أمــك صنافــة» ،وهــي املــرأة
املاهــرة فــي فــن الطهــي باللهجــة املحليــة.
ويأتــي التصنيــف الســلبي الجديــد لتونــس
بعــد أيــام قليلــة مــن تشــكيل حكومــة نجــاء
بــودن التــي أدت اليمــن الدســتورية اإلثنــن
املاضــي .وبــدأت رئيســة الحكومــة مهامهــا
بامللــف االقتصــادي بلقــاء جمعهــا بوزيــرة
املاليــة ســهام البوغديــري ومحافــظ البنــك
املركــزي مــروان العباســي مــن أجــل بحــث
حلــول لعجــز املوازنــة وإيجاد حلــول لتوفير
 9مليــارات دوالر ملواصلــة تســيير النفقــات
في ما تبقى من السنة.
وأكد الخبير املالي محســن حســن أن تونس
أصبحــت بلــدا عالــي املخاطــر بمقتضــى
التصنيف الجديد ،معتبرا أن خروج تونس
إلــى الســوق املاليــة العامليــة لالقتــراض غيــر
ممكــن حاليــا مــع وجــود نســب فائــدة عاليــة
جدا تصل إلى  15في املائة.

حزب اهلل :حزب القوات
كان يسعى إلحداث
حرب أهلية
أي نــوع كانــت ومــن دون أي اســتثناء ،بمــا
يعنــي تعليــق املــواد الدســتورية املخصصة
للحصانــات الرئاســية والوزاريــة والنيابيــة
والقضائيــة والعســكرية إلحقــاق العدالــة
الكاملة وغير االنتقائية أو املجزأة».
فــي املواقــف الدوليــة ،دعــت الخارجيــة
القطريــة كافة األطــراف اللبنانية إلى تجنب
التصعيــد وضبــط النفــس وتغليــب صــوت
الحكمــة واملصلحــة الوطنيــة علــى املصالــح
الحزبيــة والسياســية .وذكــرت في بيان أنها
«تتابــع بقلــق التطــورات امليدانية لألوضاع
في لبنان» ،مؤكدة «استمرار دعم دولة قطر
لألشــقاء اللبنانيــن ،ومواصلــة مشــاركتها
الفاعلة في كافة الجهود الدولية واإلقليمية
التــي مــن شــأنها ضمــان االســتقرار فــي

أخبار

روسيا قد تستأنف مبيعات
الغاز الفورية

قال نائب رئيس الوزراء الروسي
ألكسندر نوفاك ،الجمعة ،إن
روسيا قد تستأنف مبيعات الغاز
الفورية بعد أن تستكمل ملء
مخزون احتياطياتها ،في خطوة
قد تخفف الضغط على األسعار
في أوروبا .ولم يذكر نوفاك متى

سيتم ذلك وبأي كميات ستكون
تلك املبيعات ،لكن الحكومة
قالت إنها تعتزم مواصلة زيادة
املخزونات املحلية حتى األول من
نوفمبر /تشرين الثاني.
الليرة التركية تهبط
لمستوى قياسي جديد

انتشار مكثف للجيش اللبناني في بيروت (أنور عمرو/فرانس برس)

جمهورية لبنان ،وتحقيق تطلعات شــعبها
الشقيق».
واستنكرت الخارجية األميركية ،اشتباكات
بيروت .وقال املتحدث باســم الخارجية نيد
برايــس ،إن واشــنطن «تعــارض محــاوالت
الترهيــب التــي يتعــرض لهــا القضــاء فــي
لبنــان» ،مشــيرًا إلــى أن اإلدارة األميركيــة
تدعــم «اســتقالل القضــاء اللبنانــي» .ومــع
دعوتــه جميــع األطــراف فــي لبنــان إلــى
«التهدئــة ووقــف التصعيــد ال ســيما فــي
بيــروت» ،اتهــم برايــس «حــزب اللــه» بأنــه
«يزعزع استقرار لبنان».
ووصف املتحدث باسم الخارجية اإليرانية،
ســعيد خطيــب زادة األحــداث بـ«املريــرة»،
مشــيرًا إلى أن بالده «ترصد تطورات لبنان
عــن قــرب وبدقــة» .وأكــد فــي بيــان «ضــرورة
الحفــاظ علــى االســتقرار والهــدوء فــي
لبنــان»ّ ،
موجهًا أصابــع االتهام إلى «الكيان
الصهيونــي وعمالئــه» .أمــا الخارجيــة
الســعودية ،فأكــدت فــي بيانهــا أنهــا «تتابــع
باهتمــام األحــداث الجاريــة فــي لبنــان،
وتعــرب عــن أملهــا فــي اســتقرار األوضــاع
بأسرع وقت» .وأضافت« :تتطلع اململكة إلى
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أن يعــم لبنــان األمــن والســام بإنهــاء حيازة
واســتخدام الســاح خــارج إطــار الدولــة
وتقويــة الدولــة اللبنانيــة لصالــح جميــع
اللبنانيني من دون استثناء».
ودعــت الخارجيــة الروســية كافــة األطــراف
فــي لبنــان إلــى «ضبــط النفس» ،مشــيرة إلى
أن «موســكو تشــعر بقلق بالغ حيال التوتر
السياســي املتزايــد فــي لبنــان .ونحــض
جميــع السياســيني اللبنانيــن علــى ضبــط
النفــس والحكمــة» .وأعربــت الــوزارة عــن
ّ
أملهــا فــي أن يتمكــن رئيــس الــوزراء الجديد
نجيب ميقاتي من التعامل مع «تحد خطير
وصعــب للغايــة» .ودعــت فرنســا جميــع
األطــراف فــي لبنــان إلــى التحلــي بالهــدوء،
وحثــت الجميــع علــى التركيــز علــى تطبيــق
اإلصالحــات للخــروج مــن أزمــة اقتصاديــة
متصاعــدة .وقالــت املتحدثــة باســم وزارة
الخارجيــة الفرنســية ،آن كليــر لوجنــدر،
للصحافيني« :تدعو فرنســا جميع األطراف
املعنيــة إلــى الهــدوء .األولويــة اآلن يجــب
أن تكــون لتطبيــق اإلصالحــات الضروريــة
والعاجلــة إلخــراج لبنــان مــن األزمــة،
خصوصًا في قطاع الطاقة».

انخفضت الليرة التركية إلى
مستوى قياسي جديد مقابل
الدوالر الجمعة ،في ظل قلق
املستثمرين بشأن احتماالت
تطبيق املزيد من إجراءات التيسير
النقدي رغم ارتفاع التضخم،
وذلك بعدما أقال الرئيس رجب
طيب أردوغان ثالثة من صانعي
السياسات بالبنك املركزي.
وسجلت الليرة أدنى مستوى لها
على اإلطالق عند  9.2250مقابل
العملة األميركية.
بريطانيا تخفف القواعد
لسائقي الشاحنات

أعلنت بريطانيا ،الجمعة ،أنها
ستخفف قواعدها التي تحدد
عدد الشحنات التي يمكن لسائقي
الشاحنات األجانب إيصالها،
في محاولة للتخفيف من حدة
أزمة سالسل اإلمداد قبل عيد
امليالد .ويمكن حاليا للسائقني
القادمني من االتحاد األوروبي
القيام بعمليتي توصيل فقط في
غضون سبعة أيام من وصولهم
إلى بريطانيا .وبموجب القواعد
الجديدة التي تأمل الحكومة
تطبيقها قبل عيد امليالد ،سيكون
بإمكانهم القيام برحالت غير
محدودة خالل فترة أسبوعني.
فائض تجارة منطقة اليورو
يتراجع %65.7

أظهرت بيانات رسمية ،الجمعة،
تراجع الفائض التجاري السلعي
ملنطقة اليورو بنسبة  65.7في
املائة على أساس سنوي ،إلى 4.8
مليارات يورو في أغسطس /آب
املاضي ،من  14مليار يورو قبل
عام .وقال مكتب اإلحصاءات
األوروبي «يوروستات» إن فائض
منطقة اليورو ( 19دولة) سجل
تراجعا بنسبة  76.8في املائة على
أساس شهري ،من  20.7مليار
يورو في يوليو /تموز .2021
رفع سقف الدين األميركي

(أندرياس سوالرو /فرانس برس)

احتجاجات
موظفي
«أليطاليا»

ّ
ً
احتجاجا خارج مطار «فيوميتشينو» في روما الجمعة ،مع بدء شركة الطيران اإليطالية الجديدة ITA
نظم موظفو شركة الطيران اإليطالية «أليطاليا»
عملياتها .وتم تشكيل الشركة الجديدة من رماد «أليطاليا» الخاسرة ،والتي ُوضعت تحت إدارة الدولة في عام  2017ولكنها تدهورت أكثر خالل جائحة
فيــروس كورونــا .بموجــب اتفــاق تــم إبرامــه مــع االتحــاد األوروبــي ،اســتحوذت الشــركة الجديــدة على أكثــر من نصف طائــرات أليطاليا والتي تم إنشــاؤها
ً
احتجاجا على ما ســموه «عقود الخصم»
في عام  ،1946لكن آالف املوظفني أصبحوا عاطلني عن العمل .ونظمت نقابة عمال أليطاليا مظاهرات متكررة،
املقترحة من  ،ITAمع تخفيضات في األجور تصل إلى  20في املائة وحتى  40في املائة للطيارين.

أعلن البيت األبيض ،أن ّالرئيس
األميركي ،جو بايدن ،وقع مشروع
قانون ينص على رفع سقف دين
حكومة الواليات املتحدة إلى 28.9
تريليون دوالر .وأجل بايدن بذلك
املوعد النهائي الذي ستتخلف
الواليات املتحدة بعده عن سداد
ديونها حتى ديسمبر.

االنتخابات الليبية تبعث تفاؤًال اقتصاديًا
طرابلس ــ أحمد الخميسي

ّ
يتفــاءل خبــراء ومحللــون فــي ليبيــا بانتعــاش
اقتصـ ّ
ـادي فــي حــال إجــراء االنتخابــات املقبلــة فــي
 24ديســمبر /كانــون األول ،وهــو مــا يــؤدي لتوحيــد
ّ
الســلطات وتشــكيل أجســام سياسـ ّـية جديــدة قــد
تســاهم فــي نهضـ ّـة اقتصاديــة .فيمــا مــن املرجــح أن
تصــل اإليــرادات الن ّ
فطيــة خــال العــام املقبــل إلــى 35
مليــار دوالر ،وفــق تقديــرات مصــرف ليبيــا املركــزيّ.
ّ
املحلــل االقتصـ ّ
ـادي أبوبكــر الهــادي ،فــي
وقــال
ّ
ّ
ـ«العربي الجديد» ،إن خيار االنتخابات
تصريحات ل

ّ
ّ
النفــق النتهــاء «العشـ ّ
ـرية
هــو الضــوء فــي نهايــة
ّ
الســوداء» .إذ إنــه فــي حــال إجــراء االنتخابــات يمكــن
التعويــل علــى وقــف أزمــة الحكــم الســائدة منذ عشــر
سنوات ،والتخلص من املؤسسات منتهية الشرعية،
والصرف عبر حكومة واحدة وكذلك توحيد ّ
السلطة
ّ
الن ّ
قدية ،مع محافظ واحد للبنك املركزي.
ّ
ّ
ّ
الحاصلــة بالبــاد كلهــا مــن
وأضـ
ـاف أن الصراعــات ّ
أجــل ّ
الســلطة ،واســتخدم النفــط كورقة ضغــط ،فيما
االنقســام الحكومـ ّـي منــذ  2014يحتــاج إلــى حلــول
ّ
شرعية جديدة.
وبحث عن
كمــا بـ ّـن الدكتــور عبــد الحكيــم عامــر غيــث ،أســتاذ

ّ
ّ
االقتصاد في جامعة ّ الجبل الغربي ،أن الحل األمثل
ّ
الســتمرار إنتــاج النفــط واملشــاريع االســتثمارية
ّ
يتثمــل فــي االســتقرار ّ
السياسـ ّـي ،وهــذا ال يأتــي إل
ّ
ّ
ّ
عبــر إجــراء االنتخابــات ،ألن األطــراف السياســية
املتصارعــة عبــارة عــن خطــوط متوازيــة ال يمكنهــا
االتفاق.
ّ
ـ«العربي
بــدوره ،أكــد الدكتــور عبــد ّ املنعم الورفلــي ،ل
ّ
االقتصاديــة ّ
ّ
جيــدة
الجديــد» ،أن جميــع املؤشــرات
ّ
خــال العــام الحالـ ّـي وذلــك بعــد منــح الثقــة لحكو ّمــة
ّ
ّ
الوطنيــة ،منهــا انخفــاض معـ ّـدل التضخــم
الوحــدة ّ
ّ
خــال النصــف األول مــن العــام إلــى  1.3فــي املائــة مع

ّ
ّ
ارتفــاع اإليــرادات النفطيــة والشــروع فــي مشــروعات
ّ
ّ
التنميــة ،علــى ّ
الرغــم مــن أن الحكومــة تعانــي مــن
ّ
ّ
بعض التجادبات ّ
ياسية.
الس
ّ
وذكــر البنــك ّ
الدولـ ّـي أن ليبيــا أحــرزت تقدمــا كبيــرا
ّ
ّ
نحــو إنهــاء صراعهــا الــذي دام عقــدا مــن الزمــن
ّ
.2021
واملضـ ّـي قدمــا نحــو إعــادة الت
وحيــد فــي عــام ّ
ّ
وقـ ّـد ّأدى ذلــك إلــى انتعــاش قــوي فــي إنتــاج النفــط
والنشــاط االقتصـ ّ
ـادي ،ومــا تبعــه مــن انتعــاش فــي
ّ
ّ
ّ
جاريــة والحســابات الجاريــة،
املوازيــن ّاملاليــة والت ّ
ّ
حيــث تمثــل اإليــرادات النفطية نحو  95في املائة من
العامة ّ
ّ
للدولة ،وفق األرقام الرسمية.
اإليرادات
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أسعار النفط تخنـق دوًال عربية

أسعار النفط الدولية ترتفع بشكل متسارع ،له .عدد من الدول الذي يدعم المحروقات
لتزيد معها إيرادات الدول العربية المنتجة ،يبحث عن تمويل سريع للنفقات ،بعدما
ولتخنق في الوقت ذاته الدول المستوردة أعد موازنته على أساس سعر برميل للنفط

ال يتعدى الخمسين دوالرًا ،ما أدخل المحلية ،ما وضعها أمام معضلة تفاقم
الموازنات في عجز مباشر حين فاق سعر األزمات المعيشية مع ارتفاع إنفاق األسر
البرميل الـ 80دوالرًا .دول أخرى حررت األسعار على هذه المواد األساسية

النفط يشعل
موازنتي تونس
والمغرب

األزمة تشتد في لبنان
وتقلق األردن
يعاني كل من لبنان واألردن من
أزمات مالية ومعيشية ،لتأتي
أسعار النفط بلوى جديدة تخنق
االقتصادين و ُترهق المواطنين

انعكاسات مباشرة
على جيوب المستهلكين
تتأثر كل من تونس
والمغرب بارتفاع أسعار
النفط العالمية عبر زيادة
نفقات الموازنة ،فيما
يواجه المواطن التضخم
في السلع الحيوية
تونس ،الرباط ـ إيمان الحامدي

مصطفى قماس

ي ـض ـغ ــط تـ ـص ــاع ــد سـ ـع ــر ال ـن ـف ــط
فــي الـســوق الـعــاملـيــة عـلــى مــوازنــة
ت ـ ـ ــون ـ ـ ــس ،ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ت ـ ـ ــواج ـ ـ ــه عـ ـجـ ـزًا
قـيــاسـيــا وص ــل إل ــى تـسـعــة م ـل ـيــارات دي ـنــار،
بما يــوازي  3.2مليارات دوالر ،فيما ترتفع
الـخـســائــر يــومـيــا بسبب تـ ّ
ـوســع ال ـف ــارق بني
ال ـت ـق ــدي ــرات الـحـكــومـيــة ال ـت ــي ت ــم اعـتـمــادهــا
فـ ــي قـ ــانـ ــون املـ ـي ــزانـ ـي ــة وب ـ ــورص ـ ــة األسـ ـع ــار

العاملية .واعتمدت تونس عند إقــرار موازنة
ال ـع ــام ال ـحــالــي سـعــر بــرمـيــل الـنـفــط عـنــد 45
دوالرًا ،غير أن ري ــاح الـســوق العاملية قلبت
ك ــل ال ـت ــوق ـع ــات ل ـت ــدف ــع ال ـس ـع ــر إل ـ ــى ضـعــف
الـتـقــديــرات الحكومية ،مــا تسبب بفجوة ال
ّ
يتعي على
تقل عن مليار دوالر حتى اليوم،
الحكومة ردمها عبر االقتراض ،أو عبر إعادة
تنشيط آلية التعديل اآللي في أسعار النفط
املجمدة منذ شهر مارس /آذار املاضي.
وأكـ ـ ــد ال ـخ ـب ـيــر امل ــال ــي آرام ب ــال ـح ــاج أن كــل
امل ــؤش ــرات الـعــاملـيــة كــانــت تـشـيــر مـنــذ بــدايــة
ال ـع ــام إل ــى ارتـ ـف ــاع س ـعــر ال ـطــاقــة م ــع تـحــرك
الـطـلــب ال ـعــاملــي وبـ ــدء الـتـعــافــي م ــن جــائـحــة
كورونا ،الفتًا إلى أن الحكومة وقعت في خطأ
فادح باعتماد تقديرات سعرية منخفضة.
وقال بالحاج في تصريح لـ«العربي الجديد»،
إن أولى تداعيات ارتفاع أسعار برميل النفط
عامليا إلى ما فوق  80دوالرا اليوم ،ستطاول
ميزانية الدعم ،حيث يجب املضي في تعديل
جديد ألسعار املحروقات املوجهة للمستهلك
في إطار آلية التعديل اآللي.
وأش ـ ــار بــال ـحــاج إل ــى أن تــونــس ل ــم تستغل

تأثير على كل األنشطة
ال ينعكس ارتفاع سعر المشتقات النفطية في السوق المحلية زيادة في
نفقات األسر على البنزين والمازوت والغاز فقط ،وإنما تمتد االرتفاعات
إلى كل السلع .إذ ترتفع كلفة إنتاج بعض السلع التي تعتمد مشتقات
النفط في التصنيع ،كما تتأثر الزراعة التي تحتاج إلى المواد البترولية
لتشغيل مضخات المياه وبعض اآلالت ،فيما ينعكس ارتفاع كلفة
النقل مباشرة على كافة السلع التي يتم شحنها إلى المحال واألسواق
قبل وصولها إلى المستهلك.

الجمال ،زيد الدبيسية
عمان ـ ريتا
بيروتّ ،
ّ

ارتفاع األسعار يطاول المواطنين (فتحي بلعيد /فرانس برس)

هـ ـب ــوط أسـ ـع ــار الـ ـط ــاق ــة ع ــامل ـي ــا ب ــال ـت ـح ـ ّـوط
لـتـعــزيــز مـخــزونــاتـهــا أو ش ــراء ع ـقــود آجـلــة،
مـ ــا س ـي ــدف ـع ـه ــا إلـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ــادة األسـ ـ ـع ـ ــار عـلــى
امل ـس ـت ـه ـل ـكــن .األزم ـ ــة ذاتـ ـه ــا ت ـن ـس ـحــب عـلــى
اململكة املغربية .إذ لم تكف أسعار السوالر
والـبـنــزيــن عــن االرت ـف ــاع فــي الـفـتــرة األخـيــرة
ف ــي الـ ـس ــوق امل ـح ـل ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا اس ـت ـق ــر سـعــر
غ ــاز الـطـهــو ال ــذي يحظى بــدعــم الــدولــة عبر
صندوق املقاصة ،وهو دعم ينتظر أن تزيد
موازنته فــي ظــل ترقب ارتـفــاع أسـعــار الغاز
في السوق الدولية في العام املقبل .ويرتقب
أن تقدم الحكومة الجديدة مشروع موازنة
العام املقبل ،حيث كانت املذكرة التوجيهية
إلعـ ـ ــدادهـ ـ ــا الـ ـت ــي صـ ـ ــدرت مـ ــن قـ ـب ــل رئ ـي ــس
الحكومة السابق سعد الدين العثماني ،قد
حددت سعر غاز البوتان بـ 450دوالرًا للطن،
إال أن األسعار في السوق الدولية بلغت في
سبتمبر /أيلول املاضي  731دوالرًا للطن ،ما
سينعكس على مجمل أرقام املوازنة.
وينتظر أن يواصل سعر السوالر والبنزين
ارت ـفــاعــه فــي ظــل خـضــوعــه لـقــانــون الـعــرض

ارتفاع اإلنفاق على
استيراد النفط يخفض
موازنات الدعم
الطلب منذ  ،2015بينما يرتقب أن يتواصل
دع ــم غ ــاز ال ـب ــوت ــان ع ـبــر ص ـن ــدوق امل ـقــاصــة،
حسب الخبير فــي املــالـيــة العمومية محمد
الرهج .وسجلت أسعار السوالر ،الذي يعتبر
األكثر استهالكا من قبل أصحاب العربات،
ارتـفــاعــات متتالية فــي الـعــام الـحــالــي ،حيث
الحظت «العربي الجديد» وصوله إلى 9.70
دراهــم للتر الواحد ( 1.06دوالر) ،ولــم يسلم
البنزين من تلك الزيادة ،حيث قفز سعره إلى
 11.50درهمًا ( 1.26دوالر).
وي ـع ـت ـبــر ال ـح ـســن ال ـي ـم ــان ــي ،م ـن ـســق جبهة
الدفاع عن شركة «سامير» املالكة للمصفاة
ال ــوح ـي ــدة امل ـتــوق ـفــة ع ــن ال ـت ـك ــري ــر ،أن سـعــر

السوالر مثال يبقى خاضعًا لتقلبات السوق
فــي ظــل غـيــاب التكرير ،حيث يقفز  9دراهــم
عندما يصل الخام في السوق الدولية إلى 60
دوالرًا للبرميل ،ويقترب من  10دراهم عندما
يصل البرميل إلى  70دوالرًا.
وتــؤكــد الـعــديــد مــن القطاعات تأثير ارتـفــاع
أس ـع ــار الـ ـس ــوالر ع ـلــى نـشــاطـهــا ف ــي الـفـتــرة
األخيرة ،حيث يساهم ذلك في زيــادة أسعار
املنتجات األساسية ،ما يرفع السعر النهائي
للسلع لدى املستهلكني .ويشير املــزارع عبد
البشيعيري إلى أن سعر السوالر املرتفع في
الفترة األخـيــرة ،يساهم في زيــادة التكاليف
على املــزارعــن ،الــذيــن سينكبون فــي الشهر
ال ـح ــال ــي ع ـلــى ع ـم ـل ـيــة الـ ـح ــرث ال ـت ــي تـعـتـبــر
حاسمة بالنسبة للعديد من الزراعات.
وي ـت ــوق ــع أن يـنـعـكــس ارتـ ـف ــاع ال ــوق ــود على
أسعار النقل ،حيث تشير املندوبية السامية
للتخطيط إلى أن قطاع النقل يقود ارتفاعات
األسعار ،حيث زادت أسعاره بنسبة  6.1في
املائة ،حسب بيانات شهر أغسطس /آب.
وك ــان مـحــافــظ الـبـنــك امل ــرك ــزي عـبــد اللطيف

تزايد مشكالت السوريين ...وتصاعد احتجاجات اليمن
دمشق ،اليمن ـ فؤاد عبد العزيز
محمد راجح

لعب ارتفاع أسعار املحروقات دورًا كبيرًا في
تفاقم أزمة السوريني االقتصادية واملعيشية
خــال الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة ،لـكــن يعتبر
ال ـعــام  2021األس ــوأ مــن ه ــذا ال ـجــانــب .رفعت
حكومة النظام السوري أسعار البنزين أربع
مـ ــرات ف ــي غ ـضــون سـبـعــة أش ـه ــر ،كـمــا رفـعــت
سعر املازوت ،الذي يعتمد عليه السوريون في
التدفئة ،أكثر من  250في املائة دفعة واحــدة
في تموز /يوليو املاضي .وتأتي االرتفاعات
املتواصلة في أسعار النفط العاملية كعنصر
جدي للقلق يساور املواطنني يوميًا.
وعانت املناطق الخاضعة لسيطرة النظام من
انقطاع شبه كامل للمحروقات ،األمر الذي ترك
آثــارا سلبية كبيرة على مناحي الحياة كافة،
مــن ارت ـفــاع فــي أس ـعــار الـسـلــع إل ــى مستويات
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خيالية ،إلــى رفــع كلفة الـنـقــل .ويلقي النظام
السوري بالالئمة في أسباب أزمة املحروقات
على العقوبات االقتصادية الغربية ،باإلضافة
إلى خروج حقول النفط السورية عن سيطرته
منذ العام  ،2014واضطراره الستيراد أكثر من
 80في املائة من حاجته من األسواق الخارجية
بالعملة الصعبة.
ي ــرى املـحـلــل والـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ال ـســوري
رأفــت املصلح أن النظام السوري يقول دائمًا
إن لــديــه أرخ ــص سـعــر مـحــروقــات بــن ال ــدول
العربية ،حيث إن مبلغ  500ليرة سورية لليتر
امل ــازوت يـعــادل نحو  20سنتا فـقــط ،دون أن
ي ـقــارن ه ــذا الــرقــم بـمـتــوســط الــدخــل الشهري
املتدني للسوريني والذي يبلغ  20دوالرا فقط.
بــاإلضــافــة لــذلــك ،يتابع املصلح ،فــي تصريح
لـ«العربي الجديد» ،فــإن زيــادة سعر املــازوت
انعكست على قـطــاعــات ع ــدة ،بينها الــزراعــة
ً
وال ـص ـنــاعــة ف ـضــا ع ــن وس ــائ ــل الـنـقــل ال ـعــام،

مـ ـشـ ـي ــرا إل ـ ــى أن إنـ ـ ـت ـ ــاج س ـ ــوري ـ ــة م ـ ــن ك ــاف ــة
املحاصيل الــزراعـيــة تــراجــع هــذا املــوســم إلى
ً
أك ـث ــر م ــن ال ـن ـصــف ،بـ ــدءا م ــن ال ـق ـمــح وص ــوال
إلى الخضار والفواكه ،وهو ما انعكس على
ارتفاع أسعارها في األسواق.
فــي الـيـمــن ،تـتــزايــد الـتـحــركــات االحـتـجــاجـيــة
فــي الـعــديــد مــن امل ـنــاطــق ،مــع تـصــاعــد األزم ــة
امل ـع ـي ـش ـيــة ل ـل ـمــواط ـنــن ،وض ـم ـن ـهــا ان ـع ـكــاس
ارتفاع أسعار املحروقات على موازنات األسر.
ويترقب اليمنيون بقلق تطورات سوق الطاقة
الـعــاملـيــة ال ـتــي ش ـهــدت ق ـفــزات سـعــريــة كبيرة
خالل الفترة املاضية ،فيما تساهم اإلجراءات
املـتـخــذة أخ ـي ـرًا لتخفيف الـقـيــود عـلــى ميناء
ال ـحــديــدة بتخفيف ح ــدة نـقــص امل ـحــروقــات،
وكــذا انـفــراج األزم ــة فــي عــدن بعد قيام البنك
املـ ــركـ ــزي بـتـلـبـيــة ط ـل ـب ــات اسـ ـتـ ـي ــراد ال ــوق ــود
وســداد مستحقات التجار املستوردين .ومن
املتوقع أن تستقبل األسواق اليمنية شحنات

وقود مستوردة باألسعار الجديدة املرتفعة،
ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي تـشـهــد ف ـيــه مـعـظــم مـنــاطــق
البالد الخاضعة لسلطات متعددة اختناقات
وأزم ــات متواصلة ومـتـكــررة فــي الــوقــود منذ

أزمة وقود متواصلة في اليمن
(محمد حمود /األناضول)

بداية الحرب في  ،2015وزادت حدتها بشكل
كبير خالل العامني األخيرين ،األمر الذي فاقم
أزم ــة الـيـمـنـيــن ب ـص ــورة ل ــم يـعــد باستطاعة
الكثيرين منهم تحملها.
ويـتــوقــع الخبير املـخـتــص فــي مـجــال الطاقة
ج ـم ـيــل الـ ـق ــاض ــي ،ف ــي ح ــدي ـث ــه م ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن تشهد أسعار الــوقــود ارتفاعات
ق ـي ــاس ـي ــة خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة الـ ـق ــادم ــة ف ــي ع ـمــوم
مـ ـح ــافـ ـظ ــات الـ ـيـ ـم ــن بـ ـع ــد اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال م ـي ـنــاء
ال ـحــديــدة ،األس ـبــوع املــاضــي ،سفينة محملة
باملشتقات النفطية ،خصوصا الغاز ،لتغطية
احتياجات األسواق في مناطق شمال اليمن،
التي تعاني من أزمة شديدة.
ويضيف أن السوق اليمنية قادمة على أزمة
سعرية كبيرة بعد إنـهــاء الحكومة اليمنية
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات امل ـ ـصـ ــارفـ ــة الـ ـخ ــاص ــة ب ــاس ـت ـي ــراد
املشتقات النفطية بعد نحو  8أشهر من آخر
عملية قام بها البنك املركزي.

ال ـج ــواه ــري ق ــد تــوقــع ت ـس ــارع الـتـضـخــم مع
ارتفاع أسعار النفط واملــواد األولية ،مقارنة
بالعام املــاضــي ،ليرتفع مــن واحــد فــي املائة
هذا العام إلى  1.2في املائة في .2022
غير أن صندوق النقد الدولي أكد في تقريره
األخـيــر أن معدل التضخم سيرتفع إلــى 1.4
ف ــي امل ــائ ــة ف ــي ال ـع ــام ال ـح ــال ــي ،ويـسـتـقــر في
حــدود  1.2في املائة في العام املقبل ،بعدما
كان في حدود  0.6في املائة في .2020
وي ـ ـت ـ ـصـ ــور الـ ـيـ ـم ــان ــي أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ظ ـ ــل امل ـض ــي
ف ــي إغـ ــاق امل ـص ـف ــاة ،سـيـبـقــى امل ـغ ــرب ال ــذي
يستورد النفط املكرر اليوم مرتهنا للسوق
ال ــدول ـي ــة .ويــرت ـهــن امل ـغ ــرب ب ـحــوالــي  94في
املائة في تأمني حاجياته من الطاقة للسوق
الخارجية ،ما يزيد من عجز امليزان التجاري.
وتـ ـفـ ـي ــد ب ـ ـيـ ــانـ ــات ال ـ ـخـ ــزانـ ــة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة ب ــأن
مخصصات املقاصة التي تهم دعــم الدقيق
والسكر والغاز ،وصلت في سبتمبر /أيلول
املــاضــي إلــى  990مـلـيــون دوالر ،مـقــابــل 850
مـلـيــون دوالر ف ــي ال ـف ـتــرة نـفـسـهــا م ــن الـعــام
املاضي ،أي بزيادة بنسبة تصل إلى حوالي

 16في املائة .فيما يستحوذ غاز الطهو على
حــوالــي  70فــي املــائــة مــن الــدعــم فــي املـغــرب،
وه ــو يــرت ـفــع تـبـعــا لـسـعــر غ ــاز ال ـب ــوت ــان في
السوق الدولية ،ويعزى ارتفاع الدعم ،حسب
مديرية الــدراســات والـتــوقـعــات االقتصادية
ال ـتــاب ـعــة لـ ـ ــوزارة امل ــال ـي ــة ،إل ــى ال ــزي ــادة الـتــي
شهدها سعر الـغــاز الـعــاملــي .ويــؤكــد الرهج
مواصلة الحكومة في عامها األول دعم غاز
الطهو والسكر والدقيق ،مشددا على أن قرار
خفض الدعم عبر مشروع املوازنة يحتاج إلى
ق ــرار سياسي مــن قبل الـحـكــومــة ،سيصعب
عليها اتـخــاذه .ويــوضــح أن الصعوبة تأتي
م ــن كـ ــون ال ـس ـي ــاق ال ـح ــال ــي م ـت ـســم بــارت ـفــاع
أسعار املــواد التي يستوردها املغرب والتي
تحظى بالدعم ،حيث إن أي تحرير لألسعار
سينعكس على القدرة الشرائية لألسر.
وكان وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
ال ـس ــاب ــق ،ع ـنــد ت ـقــديــم امل ــذك ــرة الـتــوجـيـهـيــة
إلعداد املوازنة ،قد أعلن أنه سيتم تحرير 50
في املائة من أسعار غاز الطهو في  ،2023قبل
التحرير الشامل في .2024

بــات ارتـفــاع أسـعــار املـحــروقــات فــي لبنان أشبه بالخبر
اليومي الــذي يقرأه املــواطــن ،بينما يشاهد على تطبيق
هاتفه تحليق سعر صــرف ال ــدوالر ،ومعه تــدهــور قيمة
راتبه الذي ما عاد يكفي لتأمني أبسط ّ
مقومات العيش.
وتأتي االرتفاعات في أسعار النفط الدولية لتزيد األزمة،
إن كان على مالية الدولة أو على املواطنني.
إذ فيما سجل سعر الدوالر  20500ليرة لبنانية ،الجمعة،
اللبنانية قد أعلنت عن زيادة جديدة
كانت وزارة الطاقة
ً
في أسعار املحروقات كافة ،بحيث ارتفع سعر صفيحة
البنزين إلــى مــا بــن  242و 250ألــف لـيــرة تقريبًا ،فيما
سجل امل ــازوت  235ألــف لـيــرة .أمــا الـغــاز فبات يصل إلى
املستهلك بأكثر من  220ألف ليرة للقارورة الواحدة .علمًا
ّ
الحد األدنى لألجور ال يزال مثبتا عند  675ألف ليرة.
أن
ّ
ويشير رئيس نقابة العاملني واملوزعني في قطاع الغاز
فــريــد زي ـنــون ،فــي حديثه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أن
«تأثير ارتفاع األسعار كبير على املواطنني ،وخصوصًا
عـلــى صـعـيــد ال ـغ ــاز ،ال ــذي ي ـعـ ّـد م ــادة حـيــويــة جـ ـدًا ولـهــا
ت ــداع ـي ــات سـلـبـيــة ج ـ ـدًا ،سـ ــواء عـلــى صـعـيــد االس ـت ـخــدام
املنزلي أو التجاري والصناعي».
ّ
ّ
ويلفت زينون إلــى أن «فــاتــورة الغاز تبقى أقــل كلفة بني
املـحــروقــات ،حيث نستهلك  250ألــف طــن فــي الـسـنــة ،ما
يوازي  200مليون دوالر .من هنا على الحكومة اللبنانية
أن تـسـتـمـ ّـر فــي دع ــم ه ــذه امل ـ ــادة ،وال سـيـمــا ون ـحــن على
أب ــواب فصل الـشـتــاء ،حيث ترتفع الـحــاجــة إليها ســواء
للطبخ أو التدفئة أو تشغيل املــاء الساخنة» .من جهته،
يرى مدير عام االستثمار السابق في وزارة الطاقة واملياه
واملستشار في الشؤون املالية العامة غسان بيضون ،في
حديثه مع «العربي الجديد» ،أن «كلفة املحروقات تدخل
بكل تحديدات األسعار للسلع وأكالف اإلنتاج ،وبالتالي
كــان يجب أن يكون رفــع أسعارها مــدروســا ويـصــار إلى
ت ــدارك نتائجه مــع إعـطــاء الـنــاس تعويضا لـهــذه الكلفة
وتعزيز القدرة على الصمود والعيش».
ويضيف بيضون «تــرجـمــة ارت ـفــاع سعر النفط العاملي
عـلــى ال ـل ـيــرة يــدخــل فـيـهــا ع ـن ـصــران ،األول ارت ـف ــاع سعر
املحروقات محليًا ،والثاني ارتفاع سعر صرف الدوالر في
السوق السوداء ،باعتبار أن كل استيراد تقابله الحاجة
إل ــى تــأمــن الـ ـ ـ ــدوالرات» .ه ــذه ال ـع ــوام ــل ،ي ـقــول بـيـضــون،
تزيد الكلفة ،خاصة على موازنة كهرباء لبنان ،حيث إن
إيرادات املؤسسة ال تغطي كلفة اإلنتاج الكهربائي.
إلى األردن ،حيث يرجح خبراء أن تتجاوز قيمة فاتورة
الطاقة في األردن  5مليارات دوالر مع نهاية العام الحالي،
بسبب ارتفاع أسعار النفط والغاز عامليا ،والتي أخذت

اتـجــاهــا صـعــوديــا مـنــذ بــدايــة ال ـعــام .وبـحـســب الـخـبــراء،
فـ ــإن امل ـع ـض ـلــة االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي األردن سـتـشـتــد خــال
األشهر القليلة املقبلة بسبب األعباء الناتجة عن ارتفاع
أسعار النفط والغاز ،ما سيؤدي إلى تفاقم عجز املوازنة
وتــراجــع االحتياطيات من العمالت األجنبية واألضــرار
التي ستحلق ببيئة االستثمار.
وتسبب ارتفاع أسعار املشتقات النفطية والكهرباء خالل
السنوات املاضية بتفجر احتجاجات شعبية نتجت عنها
في إحدى السنوات اإلطاحة بالحكومة التي كان يرأسها
هاني امللقي .وأمام االرتفاع املتوقع ألسعار النفط والغاز،
تجد الحكومة األردنية برئاسة بشر الخصاونة ،بحسب
الخبراء ،نفسها أمام تحديات هي األصعب منذ تشكيلها
في تشرين األول /أكتوبر  ،2020وال سيما أن حالة من عدم
الرضا تنتاب الشارع بسبب تردي األوضاع االقتصادية
واملعيشية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة .ويقول عضو
مجلس النواب األردني واملختص في قطاع الطاقة النائب
موسى هنطش ،لـ«العربي الجديد» ،إن املؤشرات العاملية
تؤكد أن أسعار النفط ستواصل االرتـفــاع خــال األشهر
املقبلة ،وربما تزيد عن  100دوالر ،ما يضع األردن أمام
صـعــوبــات اقـتـصــاديــة ومــالـيــة وضـغــوطــات جــديــدة على
بيئة االستثمار .
م ــن ج ــان ـب ــه ،ي ـش ــرح ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة هــاشــم
عقل ،متحدثًا لـ«العربي الجديد» ،أن الحكومة مطالبة
بتخفيض الضريبة املقطوعة املفروضة على املشتقات
النفطية وذلــك للحد من ارتـفــاع األسـعــار محليا ،مشيرا
إلى أن الضريبة املفروضة على البنزين  95أوكتان تبلغ
 57قرشا و 90أوكتان تبلغ  37قرشا.
ودع ـ ــا ال ـخ ـب ـيــر ع ـقــل ال ـح ـكــومــة لـتـثـبـيــت أس ـع ــار مــادتــي
الـســوالر والـكــاز ،حيث يكثر الطلب عليهما خــال فصل
الشتاء من قبل الشرائح الفقيرة ومنخفضة الدخل ،وذلك
لتخفيف األعـبــاء املالية عــن هــذه الـفـئــات ،وال سيما مع
االرتفاع املتوقع ألسعار النفط والغاز.

الكهرباء في لبنان تتأثر بأسعار الفيول (فاضل عيتاني)Getty /

شح في السودان وطفرة سعرية في مصر
حدث أزمة الوقود
ُت ِ
صداعًا يوميًا للسودانيين
مع التقلبات في األسعار
الدولية ،فيما يواجه
المصريون زيادات
في كلفة السلع
الخرطوم ،مصر ـ عاصم إسماعيل
عبداهلل عبده

تشكل قضية نقص الوقود في السودان إحدى
أسوأ األزمات التي تواجه املواطنني في غالبية
ال ــوالي ــات وضـمـنـهــا ال ـخ ــرط ــوم ح ـيــث املــركــز
االقتصادي للبالد .وبعدما انتهجت الدولة

م ـســار تـحــريــر أس ـعــار الـسـلــع االسـتــراتـيـجـيــة
فــي يناير /كــانــون الثاني مــن الـعــام الحالي،
في مقدمتها تحرير أسعار الــوقــود ،تفاقمت
معاناة السودانيني املعيشية ،وأصبح سعر
النفط العاملي واح ـدًا مــن املــؤشــرات التي تتم
متابعتها فــي كــل بـيــت .وتنعكس ارتـفــاعــات
األسـ ـع ــار ال ــدول ـي ــة ل ـبــرم ـيــل ال ـن ـفــط تضخمًا
يـ ـط ــاول ال ـس ـلــع األس ــاسـ ـي ــة ،ف ــي ح ــن تــوقــف
عــدد من الصناعات املحلية وخــرج تجار من
األسواق بسبب الركود وارتفاع تكلفة اإلنتاج.
ويقول االقتصادي الفاتح عثمان لـ«العربي
الجديد» إن الحكومة االنتقالية قامت بتحرير
سعر الوقود كليا باستثناء فيول الكهرباء،
بــالـتــالــي يـخـضــع سـعــر الـبـنــزيــن وال ـغــازولــن
للتقلبات الـعــاملـيــة .وفـيـمــا لــن تـتــأثــر مــوازنــة
الـحـكــومــة بــارت ـفــاع سـعــر الـنـفــط ال ـعــاملــي من
حيث تغطية حاجيات السوق ،إال أن نفقاتها
املرصودة لدعم الكهرباء والغاز تشهد ارتفاعًا

مستمرًا .ويلفت الفاتح إلــى مساع حكومية
للتخلص من دعم الكهرباء في موازنة العام
املقبل .أما الخبير االقتصادي عادل عبد املنعم
فيؤكد على تأثر الـســودان بــأي زيــادة عاملية
ألنـ ــه ي ـس ـت ــورد أك ـث ــر م ــن ن ـصــف احـتـيــاجــاتــه
النفطية البالغة مـلـيــاري دوالر مــن الـخــارج.
وي ـل ـفــت إلـ ــى أن زيـ ـ ــادة س ـعــر ال ـن ـفــط ال ــدول ــي
تؤثر على غالبية السلع املستوردة األخــرى،
فيما موارد السودان من العملة الصعبة بما
فيها تحويالت املغتربني ال تتجاوزالسبعة

اتجاه في السودان
لرفع الدعم عن الفيول
المخصص للكهرباء

م ـل ـيــارات دوالر .أم ــا ف ــي م ـصــر ،فـيــؤكــد عــدد
مــن املــراق ـبــن واملـتــابـعــن أن امل ــواط ــن هــو من
ً
عامليا،
النفط
سيتحمل فاتورة ارتفاع أسعار
ً
في ظل تراجع الدعم الحكومي تنفيذا ألوامر
صندوق النقد الدولي ،سواء عن طريق زيادة
أسعار الوقود أو ارتفاع أسعار املواد الغذائية
األس ــاسـ ـي ــة .ويـ ـت ــوق ــع ال ـخ ـب ـي ــر االقـ ـتـ ـص ــادي
الدكتور عبدالنبي عبداملطلب ،في حديث مع
«العربي الـجــديــد» ،أنــه حــال استمرار ارتفاع
أس ـع ــار ال ـن ـفــط ع ــامل ـ ًـي ــا ،سـتـسـتـغــل الـحـكــومــة
امل ـصــريــة ه ــذا االرتـ ـف ــاع ف ــي تـحـمـيــل املــواطــن
مــزيـ ًـدا مــن األعـبــاء خــاصــة وأنـهــا تحتكر بيع
هذه املنتجات .ويرى عبد املطلب أن الحكومة
لديها عــدة بدائل ملواجهة هــذه األزمــة ،منها،
ً
إحالل الغاز الطبيعي بديل للبوتاغاز والذي
تستورد الحكومة نصف احتياجاتها منه ،أما
الـســوالر فاإلنتاج املحلي يكفي  70في املائة
من االستهالك ،ويمكن تقليل هذا الفارق من

خالل ترشيد االستهالك والتوسع فى إحالل
الغاز الطبيعي .ويشير إلى أن قرار الحكومة
بــإجــراء تـعــديــات عـلــى امل ــوازن ــة الـعــامــة عقب
ارتفاع أسعار الطاقة سيتوقف على خطتها
للتنمية ،إذ إنها تستطيع الحفاظ على أسعار
الـســوالر للمصانع لضمان اسـتـقــرار أوضــاع
الـقـطــاع الصناعي فــي ال ـبــاد ،حتى وإن أتى
ذل ــك عـلــى ح ـســاب زيـ ــادة دع ــم ال ــوق ــود املـقــدم
للقطاع .وكــذلــك يمكن أن تــوائــم بــن النفقات
واإليرادات في املوازنة العامة من خالل العمل
على زيــادة اإلنـتــاج ،وبالتالي زيــادة األربــاح،
وهـ ــو م ــا ي ــزي ــد م ــن ق ـي ـمــة الـ ــوعـ ــاء ال ـخــاضــع
للضريبة .ويوضح أن أزمــة ارتفاع املنتجات
ال ـب ـتــرول ـيــة سـتـنـعـكــس بـشـكــل أس ــاس ــي على
أسـعــار ال ـغــذاء عــاملـيــا ،وبــالـتــالــي سـتـكــون من
أهم املشاكل التي ستواجه الحكومة املصرية،
خاصة في ظل استيراد أكثر من  60في املائة
من االحتياجات الغذائية.
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مسلســل الحبار هو مسلسل كوري جنوبي بدأ بثه في سبتمبر الماضي على نتفليكس ،وحقق انتشارًا
واسعًا ،فما أسباب انتشاره؟ وما اآلثار النفسية له؟
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لعبة الحبّار

ناقوس خطر لتحذير المربين
سحر طلعت

لعبــة الحبــار ( )Squidهــي مسلســل تلفزيونــي
درامــي كــوري جنوبي يتم بثه على نتفليكس،
وتــم توزيعــه فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي 17
ســبتمبر  .2021ويركــز علــى مســابقة يشــارك
فيهــا ً 456
العبــا ،وكل منهــم يعانــي مــن ديــون
متراكمــة ،يلعبون مجموعة من ألعاب األطفال
مــع عقوبــات قاتلــة عنــد الخســارة ،ولكن هناك
فرصة الفوز بجائزة  45.6مليار وون .وحصل
املسلســل على إعجاب واهتمام واســعني ،وفي
غضون أســبوع من إطالقه ،أصبح أحد برامج
نتفليكــس األكثــر مشــاهدة .يأتــي اســم الحبــار
ُ
من لعبة تمارس في ساحات املدرسة الكورية،
حيــث يركــض األطفــال نحــو خــط النهايــة مــع
«الضــوء األخضــر» ،ومطلــوب منهــم التجمــد
إذا صــرخ قائــد اللعبــة «الضــوء األحمر» ،ويتم
اســتبعاد أي العــب يتــم ضبطــه وهــو يتحــرك،
ولكــن فــي عــرض نتفليكــسُ ،يقتــل الالعبــون
الذين يتم ضبطهم أثناء تحركهم بالرصاص.

فقد العديد من المالك وثائقهم بسبب انهيار الدولة والحرب األهلية ()Getty

تنفجر صراعات العشائر الصومالية بسبب نزاعات للسيطرة على األراضي والملكيات ،إذ تعرضت السجالت والخرائط
للتلف والسرقة بعد سقوط الدولة المركزية ،ونمت ظاهرة تزوير المستندات والتالعب بالبيانات الحكومية في
قلب مقديشو

لماذا تحظى لعبة الحبار
بشعبية كبيرة؟

يعتقد أن التفسير نفسي ،إنها تدور حول لعبة
ســرية ،يلعبهــا أشــخاص يائســون مدينــون،
واحد منهم فقط سيفوز بجوائز مالية ضخمة
ج ـدًا ( 45.6مليــار وون) والبقيــة ســيموتون،
وجميــع جــوالت اللعبــة عبــارة عــن نســخ مــن
ألعــاب األطفــال الكوريــة (وفــي جميــع أنحــاء
العالم) ،مثل لعبة شد الحبل .فهي نقد واضح
ً
جدا للمجتمع الرأسمالي املهووس باملنافسة،
حيــث يتنافــس الفقراء فــي لعبة الحياة واملوت
بــكل معنــى الكلمــة مــن أجــل البقــاء ،وكل هــذا
للترفيــه عــن فاحشــي الثــراء ،وفــي الوقــت الذي
يشــعر فيــه املزيــد واملزيــد مــن النــاس بالقلــق
مــن الظلــم االجتماعــي ،وخيبة أمــل من العجلة
الطاحنــة فــي مجتمعاتنــا ،فــإن هــذا النــوع مــن
التفكيــر فــي الظلــم االجتماعــي فــي رأســمالية
الغــاب يبــاع بشــكل واضــح .لكــن ،هنــاك العديد
مــن العــروض واألفالم التي تركــب هذه املوجة،
ربمــا مــا يميــز لعبــة الحبــار هــو أنهــا تظهــر
تحولــن نفســيني يجعــان النقــد االجتماعــي
أكثر قابلية للهضم للجماهير العاملية:
ً
¶ أول ،بينما نتعاطف مع املتنافســن ونضع
أنفســنا فــي مكانهــم ،فهــذا ليــس كل مــا نفعله،
فبعــد حلقتــن ،تــم الكشــف عن أن هــذه األلعاب
تتــم مشــاهدتها مــن قبــل كبــار الشــخصيات
الذيــن يراهنــون باألمــوال علــى املتنافســن،
ً
تمامــا كمــا يحــدث فــي ســباقات الخيــل،
وبالتالــي فمــن يشــاهد املسلســل يصبــح مثلــه
مثــل هؤالء األشــخاص املهمني ،الذين يديرون
اللعبــة ،ويســعدون بالتلصــص ملعرفــة مــن
سيموت في هذه الجولة ومن سينجو ،وكأننا
ً
ً
مزدوجا :نتابع
منظورا
أثناء املشاهدة نتبنى
املتنافســن ونتوافــق معهــمً ،قلقــون بشــأن كل
حركــة يقومــون بهــا ،لكننــا أيضــا نتوافــق مــع
الشــخصيات املهمــة ،ونراقــب األلعــاب ببــرود،
ويعتبــر التبديــل بــن هذيــن املنظوريــن هــو
ً
وابتكارا في العرض.
الخطوة األكثر أهمية
¶ ً
ثانيــا ،العــرض كــوري ،وباللغــة الكوريــة،
فهــو مــن ناحيــة ،يسـ ًـتغل الهــوس الكــوري
العاملــي ،وقــد يجــذب أيضــا األشــخاص الذين
منعهم الوباء من الســفر إلى بلدان أخرى في
العامني املاضيني.
األطفال يقلدون الحبار...
والمدارس تحذر

بــدأت املــدارس فــي إصــدار تحذيــرات لآلبــاء
بشــأن العــرض العنيــف لنتفليكــس الحبــار،

صراعات العشائر
الصومالية

مشاهدة العنف تجعل األطفال أكثر عرضة للتصرف بطريقة عدوانية (أندريا فانديري)Getty /

ويأتــي هــذا التحذيــر بعــد أن بــدأ الطــاب فــي
مطالبــة املعلمــن بتنظيــم مســابقات تشــبه
املسلســل الكــوري الشــهير الحبــار .وقالــت
املــدارس إن التالميــذ بــدأوا بلعــب اللعبــة فــي
املالعــب ،وبالتالــي املــدارس تحــذر أوليــاء
األمــور مــن أن العــرض ،ومشــاهده العنيفــة
واملروعة ،ال يناسب األطفال الصغار.
تلقــى أحــد اآلبــاء في لندن رســالة من مدرســة
ابنــه فــي إلفــورد ،تحــذر فيهــا مــن أن التالميذ
يلعبــون نســختهم الخاصة مــن لعبة الحبار،
وأنــه يمكــن معاقبــة الوالديــن بســببها ،وفــي
الوقــت نفســه ،أصــدرت مدرســة فــي كينــت
ً
دروســا إضافيــة حــول العنــف واألذى عبــر
اإلنترنت كرد فعل على شعبية البرنامج.
أكــدت مدرســة  Goodwin Academyاألخــرى أن
ً
خطابا إلى أولياء األمور
فريق الحماية أرسل
بخصــوص مخــاوف الســن بشــأن محتــوى
السلسلة ،وعلى وسائل التواصل االجتماعي،
كتــب أحــد الوالديــن« :لقــد تلقينــا رســالتني
دراســيتني (ابتدائــي  /ثانــوي) تحــذران اآلبــاء
من الســماح لألطفال بمشــاهدة لعبة الحبار».
وفــي بلجيــكا ،أفــادت إحــدى املــدارس بــأن
ـاب الحبــار»،
تالميذهــا كانــوا يلعبــون «ألعـ ُ
حيــث يضــرب األطفــال الالعبــن «املســتبعدين
مــن اللعــب» .وقــال جــون جولــي ،الرئيــس
التنفيــذي لشــركة  ،Parentkindفــي اململكــة
املتحــدة« :عندمــا تكــون هناك مخــاوف تتعلق
بالحمايــة ،خاصــة عندمــا يشــاهد األطفــال

أصدرت مدارس في أوروبا
تحذيرات لآلباء بشأن عرض
«الحبار» العنيف
الذيــن تقــل أعمارهــم عــن ً 15
عامــا العــرض فــي
املنــزل ،يحتــاج اآلبــاء إلى ممارســة ســلطاتهم،
بشــأن مــا إذا كان أي محتــوى مناسـ ًـبا أو غيــر
مناســب ألطفالهــم ،ومنــع غيــر املناســب ،مــا
يعنــي أنــه يجــب علــى الوالدين أن يســتخدموا
اإلشراف األبوي التخاذ القرار».
تأثير عنف التليفزيون على الصحة النفسية
نتيجة أعوام من النتائج «املقلقة باســتمرار»
حــول املحتــوى العنيــف لبرامــج األطفــال،
تشــكلت لجنــة استشــارية علميــة فــي أميــركا
خــال الفتــرة بــن  ،1982 - 1969حــول
التلفزيــون والســلوك االجتماعــي ،وأشــار
تقريرهــا إلــى أنــه« :قــد يصبــح األطفــال أقــل
ومعانــاة اآلخريــن ،وقد يكون
حساســية آلالم ً
األطفــال أكثــر خوفــا مــن العالــم مــن حولهــم،
وقــد يكــون األطفــال أكثــر عرضــة للتصــرف
بطريقة عدوانية أو مؤذية تجاه اآلخرين».
ووجــدت أبحــاث أجراهــا علمــاء النفــس فــي
الثمانينيــات أن األطفــال الذيــن شــاهدوا
ســاعات طويلــة مــن العنــف علــى شاشــة

التلفزيــون عندمــا كانــوا فــي املدرســة
االبتدائيــة يميلــون إلــى إظهــار مســتويات
أعلــى مــن الســلوك العدواني عندمــا أصبحوا
مراهقــن .مــن خــال مراقبــة هــؤالء املشــاركني
فــي مرحلــة البلــوغ .وأن التعــرض للعنــف
اإلعالمــي يمكــن أن يزيــل حساســية النــاس
تجاه العنف في العالم الحقيقي.
تأثير عنف ألعاب الفيديو

أظهــرت العديــد مــن املراجعــات التحليليــة
عــن آثــار ســلبية للتعــرض للعنــف فــي ألعــاب
الفيديو أن «األدلة تشير بقوة إلى أن التعرض
أللعاب الفيديو العنيفة هو عامل خطر سببي
لزيــادة الســلوك العدوانــي واإلدراك العدوانــي
والتأثيــر العدوانــي وانخفــاض التعاطــف
والســلوك االجتماعــي اإليجابــي ،وأظهــرت
األبحــاث الســابقة التــي أجراهــا أندرســون أن
ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تزيد
مــن األفكار واملشــاعر والســلوك العدواني لدى
الشــخص ســواء فــي البيئــات املختبريــة أو في
الحياة اليومية .مسلســل لعبة الحبار الكوري
الجنوبــي أصبــح فــي خــال أســبوع واحــد
مــن أشــهر املسلســات حــول العالــم ،ويعتقــد
بوجــود عوامــل نفســية وراء انتشــار هــذا
املسلســل الــذي لــم يــروج لــه الترويــج الكافــي،
ورغم تضارب الدراســات حول تأثير مشــاهدة
العنــف فــي امليديــا؛ إال أن أطفــال املدارس بدأوا
تقليد اللعبة؛ مما يدق ناقوس الخطر.

معلومة تهمك إنجاز تاريخي :أول لقاح لمالريا األطفال
في لحظة تاريخية ،كما وصفها د .تيدروس أدحانوم
غيبريسوس ،مدير منظمة الصحة العاملية ،أوصت املنظمة
بتوزيع أول لقاح لألطفال ضد املالريا املتصورة (RTS,S/
 ،)AS01وهي أشد طفيليات املالريا فتكا في العالم واألكثر
انتشارا في أفريقيا .وينبغي أن يعطى األطفال من سن  5أشهر
وفق برنامج من  4جرعات للحد من مرض املالريا وعبئه.
وتستند التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي يجري تنفيذه
في غانا وكينيا ومالوي استفاد منه أكثر من  800ألف طفل
منذ عام  .2019وقد ُحشد التمويل لهذا البرنامج التجريبي من
خالل تعاون غير مسبوق بني ثالث هيئات رئيسية لتمويل
الصحة العاملية :تحالف اللقاحات «غافي»؛ والصندوق العاملي
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛ واملرفق الدولي لشراء األدوية.

وقال غيبريسوس «لقاح املالريا لألطفال الذي طال انتظاره
يمثل إنجازا غير مسبوق في العلوم وصحة الطفل ومكافحة
املالريا ،ويمكن الستخدام هذا اللقاح إلى جانب األدوات
املتاحة للوقاية من املالريا ،أن ينقذ أرواح عشرات اآلالف من
صغار السن كل عام».
وقالت د .ماتشيديزو مويتي ،مديرة املنظمة اإلقليمية
ألفريقيا« :لقد كنا نأمل منذ مدة طويلة أن نصل إلى لقاح
فعال ضد املالريا ،وها نحن نشهد اآلن ألول مرة لقاحا يوصى
باستخدامه على نطاق واسع .وتمنح توصية اليوم بصيص
أمل جديد للقارة التي تتحمل أثقل عبء للمرض ،ونتوقع أن
يحصل املزيد من األطفال على الحماية من املالريا ،وأن يكبروا
ويصيروا بالغني وهم في أتم الصحة والعافية».

سؤال في الصحة
أجريت عملية للرباط الصليبي
األمامي وغضروف الركبة
وتهذيبًا بالمنظار ،بقالي
أربعة أشهر وما زال هناك
تورم وألم في الركبة ولحد
اآلن ال أستطيع المشي بصورة
طبيعية.

األخ الفاضل؛
إعــادة بنــاء الربــاط الصليبــي
تتطلــب إمــا أخــذ وتــر مــن أوتــار
العضالت الخلفية أو جزء من وتر
العضلــة األماميــة للركبــة .واملــكان
الــذي يتــم وضــع الربــاط (الوتــر)
فيــه يحتــاج لعمل قنــاة في العظام
لتوصيــل الوتــر ووضعــه مــكان
الرباط القديم .وإعادة بناء الرباط
الجديــد تبــدأ بعــد العمليــة وقــد
يأخــذ اكتمــال االلتئــام مــن ثالثــة
أشهر إلى سنة.
ويتوقــع أن تعــود ملمارســة الحياة
الطبيعيــة بعــد ثالثــة أشــهر مــع
العــاج الطبيعــي لــدى متخصص
يفضــل أن تكــون لديــه خبــرة فــي
تأهيــل إصابــات املالعــب .ويمكــن
العــودة ملمارســة رياضــة خفيفــة
مثــل الســباحة الخفيفــة بعد ثالثة
أشــهر مــن العمليــة حســب التقــدم
فــي العــاج الطبيعــي! لكــن ،أنصح
بعــدم لعــب رياضــة التحاميــة مثل
كــرة القــدم ملــدة ســنة .وفــي حالــة
وجود ألم ال يتحسن بالتدريج مع
الوقــت وتوقــف التقــدم فــي الحركة
وبنــاء العضــات ،أنصــح بزيــارة
الطبيب املعالج لتقييم الحالة.
مــع تمنياتــي لكــم بالصحــة
والعافية..
د .بالل إبراهيم
أخصائي اإلصابات وجراحة العظام

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

اقتتال للسيطرة على األراضي والملكيات

مقديشو ـ أحمد جيسود

أنجــز جامــع حســن عيســى،
عضــو لجنــة حــل الخالفــات فــي
دائــرة األراضــي التابعــة لبلديــة
هرجيســا شــمال الصومــال ،وزمــاؤه عملهــم
املتعلــق ببحــث نــزاع علــى ملكيــة مزرعــة تقــع
شــمال شــرق املدينــة ،بــن عشــيرتي هبــرأوال
وقرهاجــي ،وصــار األمــر بيــد القضــاء والــذي
ســيصدر حكمــه البــات فــي القضيــة املحالــة
إليه في ديسمبر/كانون األول املقبل.
وتطــور الخــاف الــذي بــدأ مطلــع العــام
املاضــي ،إلــى اشــتباكات بــن العشــيرتني،
وزادت وتيرتــه بعــد تدخــل عضــو مجلــس
مدينة هرجيســا ،تيمــا كادي ،ونعمان محمد
جامع ،قائد مركز شرطة حي الشيخ نور ،من
أجــل دعم عشــيرتهما ،فــي مقابل آل قرهاجي،
ما أدى إلى إصابة قائد الشــرطة في اشــتباك
وقــع فــي يناير/كانــون الثانــي املاضــي ،وفــق
عيســى ،والــذي تابــع فــي إفادتــه لـ»العربــي
الجديــد»« :قــوات الشــرطة تورطــت وصــارت
جزءا من ذلك النزاع».
وتعــد القضيــة الســابقة واحــدة مــن بــن 90
ملفــا ،تــم حــل  62منهــا بينمــا تــم تحويــل 28
إلى املحاكم املختصة خالل العام املاضي من
قبل لجنة حل الخالفات في بلدية هرجيســا،
ومنــذ بدايــة العام وحتى أغســطس/آب 2021
جــرى حــل  29نزاعــا وإحالــة  9قضايــا إلــى
املحاكم.
وال تتوقــف الظاهــرة علــى هرجيســا ،إذ
بلغــت نســبة قضايــا النــزاع علــى األراضــي
واملنظــورة أمــام محكمــة إقليــم بنــادر فــي
مقديشــو  %80مــن إجمالــي القضايا املدنية
والتــي بلــغ عددهــا  940قضيــة خــال العــام
املاضــي ،فيمــا بلغــت النســبة بمحكمة والية
بونتالنــد  %60مــن بني  3810قضايا ،و%70
فــي محكمــة والية غوباالند من إجمالي 410
قضايــا ،و %40مــن إجمالــي القضايا املدنية
البالــغ عددهــا  740قضيــة فــي محاكــم واليــة
الجنــوب الغربــي وفــق مــا يؤكــده رئيــس
محكمــة إقليــم بنــادر ،القاضــي عبدالخضــر
محمــد حســن ،عبــر بيانــات تقريــر املؤتمــر
الســنوي الثانــي للمؤسســة القضائيــة فــي
الصومال والتي صدرت في ديسمبر .2020

تغذية صراعات العشائر

يتألــف املجتمــع الصومالــي مــن مجموعــة
متنوعــة مــن العشــائر التــي يغلــب علــى
منتســبيها الــوالء واالنتمــاء املطلــق ،وفــق
ســالم ســعيد ســالم ،العميــد الســابق لكليــة
الحقــوق جامعــة واليــة بونتالنــد والذي عمل
ســابقا مديــرا للمشــاريع فــي برنامــج األمــم
املتحــدة االنمائــي ،ويوضــح ســالم أنــه بعــد
ســقوط الدولــة املركزية فــي الصومال في عام
 ،1991أصبحــت العشــيرة والقبيلــة بمثابــة
الدولة واملالذ اآلمن في الحرب والسلم.
وتعــد القيمــة العاليــة لألراضــي فــي املناطــق
الحضرية ،مثل (مقديشو ،بيدوة ،بوصاصو
وهرجيســا وبربــرة) مصــدرا للتوتــرات
الشــخصية والقبليــة» ،بحســب تقريــر
«الصومــال :توســيع املــدن كتحليــل للتنميــة»
الصــادر عــن البنك الدولي لإلنشــاء والتعمير
فــي عــام  ،2020وال يبــدو األمــر أكثــر خطــورة
فــي أي مــكان ،ممــا هــو عليــه الحــال فــي املــدن
الصوماليــة بمــا يخــص إصــدار تراخيــص
امللكية وإدارة املنازعات ،وفق التقرير.
وتســعى العشــائر والقبائــل املســلحة إلــى
توســيع نفوذهــا مــن خــال االســتحواذ علــى
األراضــي ،حســبما يقــول عبدالعزيــر قاســم،
الرئيــس الســابق لدائــرة األراضــي واألمــاك
فــي بلديــة بوصاصــو لـ»العربــي الجديــد»،
ويكمــل البروفيســور يحيــى شــيخ عامــر،
أســتاذ االقتصــاد فــي الجامعــة الوطنيــة
الصوماليــة الخاصــة ،قائــا إن ظاهــرة النزاع
علــى األراضــي بــدأت بالتفاقم منــذ عام ،2010
وتابــع لـ«العربي الجديــد»« :النزاعات تتزايد
فــي املــدن التــي تشــهد تطــورات عمرانيــة
واقتصاديــة وخدمية» .وهو ما يؤيده محمد
بــرى إبراهيــم أحمــد ،القاضــي فــي املحكمــة
العليــا بمدينــة كســمايو ،مؤكــدا لـ»العربــي
الجديد» على وقوع «حروب» مصغرة بسبب
النزاعــات علــى األراضــي ،خاصــة فــي املــدن
الكبــرى ،وأهمها مقديشــو ،وكســمايو جنوب
شــرق الصومــال ،وجالكعيــو وواليات غلمدغ
وسط ،وبونتالند شمال شرق ،ووالية جنوب
غرب الصومال ،وفق توثيق معد التحقيق.
وتــؤدي النزاعــات بني العشــائر إلــى تداعيات
خطيــرة ،ومــن ذلــك مــا وقــع بــن قبيلتــي
العوراملــي وماجرتــن علــى أرض فــي قريــة

دلســن ( 30كيلومتـ ًـرا مــن مدينــة كيســمايو)
فــي إبريــل /نيســان  ،2020مــا أســفر عــن مقتل
 20شــخصا ،وفق أحمد محمود يوســف أحد
زعمــاء العوراملــي ،مؤكدا علــى التوصل لحل
يقضي بوقف إطالق النار عبر الوسطاء ،لكن
ملكية األرض ،ما تزال محل نزاع حتى اآلن.
«وتســتولي الجماعــات واألفــراد األقويــاء،
ً
غالبــا مــن العشــائر علــى األراضــي بشــكل
غيــر قانونــي ويجــرى أخذهــا مــن الفقــراء أو
األقليات أو الفئات الضعيفة األخرى الذين ال
حول لهم وال قوة .وفي بعض الحاالت ،يقوم
املســؤولون الحكوميــون بتســليم األراضــي
إلــى األفــراد دون التشــاور مــع املالكــن أو
إعطــاء معلومــات مســبقة لهــم» ،وفــق تقريــر
«مســارات ومؤسســات حــل نزاعــات األراضــي
فــي مقديشــو :برنامــج توســيع الوصــول إلــى
العدالــة فــي الصومــال» ( )EAJالصــادر عــن
الوكالــة األميركيــة للتنميــة الدولية في يناير
.2020
تداعيات مستمرة النهيار الحكومة
المركزية

فاقمت نزاعات
الملكية من أعداد
ضحايا اقتتال
العشائر الصومالية
 % 80من إجمالي
القضايا المدنية
بالعاصمة تتعلق
بنزاعات الملكية

بعــد انهيــار الحكومــة املركزية فــي الصومال،
تعرضــت ســجالت األراضــي واملبانــي
والخرائــط القديمــة والتــي تعــود إلــى حقبــة
االحتــال اإليطالــي ومــا بعــد االســتقالل
للتلف والســرقة ،ما شــجع على تزوير وثائق
ملكيات األراضي وغيرها من املستندات ،كما
يقول موســى أحمد عيســى ،الخبير القانوني
فــي الجامعــة الوطنيــة الصوماليــة لـ«العربي
الجديد».
ويتــورط موظفــون ومهندســون بدوائــر
التخطيط في البلديات في عمليات االستيالء
علــى األراضــي ،إذ يعملــون في الجهة املخولة
بتحديــد مســاحة األرض وشــكلها وجهتهــا
وترقيمهــا وبنــاء علــى ذلــك تعطــى رخــص
ملكيــة ،بحســب أحمــد شــيخ علــي ،النائــب
الســابق ملديــر دائرة األشــغال العامــة والطرق
فــي بلديــة مقديشــو ،وتابــع لـ«العربــي
الجديــد»« :بعــض املوظفــن يصــدرون وثائق
ملكيــة لألراضي تســتعمل فــي عملية اإلثبات
أمام القضاء ،بتأثير من زعماء القبائل».
ويقر املهندس عبدالله عيسى صبري ،والذي
عمــل فــي دائــرة التخطيــط العمرانــي ببلديــة
مقديشو ،بإمكانية وقوع عمليات تالعب في
مســاحة األرض وشــكلها وجهتها وترقيمها
في ســجالت البلدية ،أو تســجيلها مرة أخرى
باســم شــخص آخــر ،وفــق قولــه لـ«العربــي
الجديد».
وتنقســم األراضــي املتنــازع عليهــا فــي
الصومــال إلــى أراضــي دولــة ،تــم بســط
الســيطرة عليهــا واالنتفــاع بهــا مــن خــال
الســكن أو التأجيــر ألشــخاص أخريــن بعــد
انهيــار الحكومــة املركزيــة ،والنــوع الثانــي
أراض ســكنية وزراعيــة خاصــة ،بحســب
ســعيد ســالم والــذي يقول« :العديــد من املالك
فقــدوا مســتنداتهم ووثائقهــم بســبب الحــرب
األهليــة والنــزوح إلــى أماكــن آمنــة ومــا رافــق
ذلك من مشاكل».
ومــع بدايــة عــودة النازحــن إلــى منازلهــم
وممتلكاتهــم ،اشــتعلت الخالفــات بــن مــن
يســتولي علــى األراضــي ،مدعيــا ملكيتهــا
وبــن أصحابهــا األصليــن ،وفــق أحمــد

شــيخ علــي ،مؤكــدا أن ضعــف مؤهــات
وقــدرات كــوادر البلديــات اإلداريــة ،يســاهم
فــي اســتمرار هــذه النزاعــات .وباإلضافــة
إلــى مــا ســبق يعيــد زكريــا يوســف موســى،
الباحــث فــي شــؤون الصراعــات العشــائرية
وأســتاذ القانــون بكليــة الشــريعة والقانــون
في جامعة والية بونتالند الحكومية ،سبب
تفاقــم الظاهــرة وما ترتب عليها من انتشــار
الفوضى والعنف والقتل ،إلى ضعف النظام
القضائي والقوانني املنظمة مللكية العقارات
واألراضي.
مركز تزوير الوثائق

يعــد مركــز عبــد اللــه شــديه بســوق بــكارو فــي
مقديشــو واحــدا مــن املناطــق التــي يقصدهــا
الباحثون عن وثائق ملكية مزورة ،وتتفاوت
قيمــة املبلــغ مــن وثيقــة إلــى أخــرى ،حســب
القيمــة املقــدرة لألراضــي وموقعهــا ،فــإذا
كانــت األراضــي تقــع باألحيــاء الراقيــة فــي
مديريــات جنــوب وشــرق مقديشــو ،قــد تصــل
قيمــة تزوير مســتند امللكيــة إلى  6آالف دوالر
أميركــي ،وفــق توثيــق معــد التحقيــق الــذي
تواصــل مــع سمســار يعمــل فــي املجــال عــرف
نفســه باســم محمــد علــي ،قائــا« :وثائــق
امللكيــة منهــا نوعــان األول قديــم (تســمى
محليــا دميــال  ،Damiyaaleصــدرت مــن قبــل
الحكومــة املركزيــة الصوماليــة مــا بــن 1960
و 1991وترتفــع قيمــة هــذا النــوع مــن األرض
فــي الشــوارع الرئيســية ملقديشــو ،إذ يتــراوح
ســعر قطعة األرض البالغ مســاحتها عشرين
في عشرين مترا ،ما بني  120و 500ألف دوالر
أميركي حسب موقعها.
ّ
ّ
انتقاليــة أصدرتهــا
ملكيــة
والثانيــة وثيقــة
البلديــات بعــد عــام  2000تســمى محليــا
منشــيبيال  ،minishibiyaaleوتسمح لحاملها
بالســكن واالنتفــاع بــاألرض لفتــرة زمنيــة
ُ
معينــة ،ويمكــن للدولــة أن تصادرهــا إذا
تتطلــب األمــر ذلــك ،وهي أقــل قيمة ،إذ يتراوح
ســعر األرض علــى أطــراف مدينــة مقديشــو
(مــن أكثــر املناطق التي تحدث فيها النزاعات
بني املواطنني) التي تبلغ مســاحتها عشــرين
فــي عشــرين متــرا ما بــن  60و 100ألف دوالر،
حسب موقعها كما يقول علي.
ويؤكــد أحمــد شــيخ علــي لـ«العربــي الجديد»
أن ظاهــرة التزويــر أصبحت واحدة من أخطر
املشــكالت التــي تهــدد اســتقرار الصومــال،
إذ يمكــن ألي شــخص تزويــر وثائــق امللكيــة
وخاصــة التي صــدرت بعد عام  ،2000مقارنة
بالوثائــق الصــادرة أيــام الحكومــة املركزيــة.
ويســتخدم املــزورون آلــة الطباعــة اليدويــة
(كانت تستخدم في طباعة الوثائق الرسمية
بمــا فيهــا مســتندات امللكيــة) لتزويــر وثائــق
ملكيــة األراضــي ،وكذلــك ماكينــات الطباعــة
الحديثــة ،باإلضافــة إلــى تقليــد النقــوش
والرســوم والتواقيــع علــى الوثائــق ،بعدهــا
يمكــن نقــل ملكيــات األراضــي دون علــم
أصحابهــا األصليــن ،وفــق تأكيد محمد برى
إبراهيــم أحمــد ،القاضــي باملحكمــة العليــا
فــي مدينــة كســمايو ،محــذرا مــن آثــار تطــور
إمكانيــات املزوريــن ممــن يعتمــدون علــى
التكنولوجيا الحديثة في التالعب بامللكيات
ومــن ثــم انتشــار أوســع للظاهــرة وتداعياتها
الخطرة في مختلف أرجاء الصومال.
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وسيرضى عنكم اليهود
باسل طلوزي

ليكن إلـيـعــازر أو كــوهــن أو شـ ــارون ،ال تعنيني املـسـمـيــات .كــل مــا أن ـشــده الظفر
بصديق يحمل الجواز اإلسرائيلي الذي لم أكتشف مبلغ «قداسته» إال ً
أخيرا ،أعني
عندما سمحت اإلمــارات لحامل هذا الجواز بدخول أراضيها بال تأشيرة ،في حني
ّ
ً
ّ
ّ
متحر ًجا على أبــواب املطارات،
علي أنا العربي أن أظــل مدى الدهر خجل بجوازي،
أتسلل كاللص إلى الطائرات ،كمن يخوض مغامرته األخيرة ،وعليه أن يحجز تذكرة
اإليــاب قبل الــذهــاب ،ألنــه على األغلب سيعود على الطائرة نفسها؛ عندما توصد
ً
أبواب االستقبال دونه ،فيدخل من باب «الخروج» مباشرة إلى الطائرة التي لم تطفئ
ّ
وتتشتت الطرق ،واآلن ّ
يتعي ّ
علي أن أبحث عن
محركاتها بعد .اآلن تتعاكس املصائر،
صديق هو أزيد من صديق ،يدعى كوهني أو شارون ،ال فرق ،فهو «العربي» الجديد
ً
ً
ّ
ّ
املرحب به في بالد ظنن ّاها أقرب من حبل الوريد ،فكانت حبل ،فعل ،لكن حول الوريد.
أريد من كوهني أن يتعطف بمنحي جنسية «بالده» ألدخل إلى «بالدي» ،أن يمنحني
قلنسوته ليعرفني موظف الجوازات ،بعد أن جهلني بالكوفية والعقال ،وأن يهبني
جواز سفر بالعبرية ،كي يستطيعوا قراءتي بـ«العربية».
علي ً
جلدا أو ً
سأقول له :خبئني في حقيب ٍة غير قابلة للتفتيش ،أنا الذي لم يبقوا ّ
عظما
شدة التفتيش ،وعندما أعجزتهم الحيل عن العثور على دليل إدانة واحد ّ
من ّ
ضدي،
ٍ
كائنات
اتهموني بأني غير قابل للذوبان في منظومة «العهد الجديد» الذي يحتاج
ٍ
مهيأة للتفريط حتى حرف الياء األخير من األحرف «الهجائية» .سأقول لكوهني أو
ّ
ّ
شارونّ ،
سيان ،كنتم على «حق» وكنا على «باطل» ،فأنتم املحتل الوحيد في العالم
ً
الــذي ّ
يرحب به ضحاياه ،ويعتبرون احتالله «شــرفــا» يوجب االحتفاء واالحتفال،
وتفتح من أجله العواصم ،ال ليزورها بل ليحتلها بالصفقات واألحــاف واملعابد،
وأنتم املحتل الذي ينبغي االعتذار منه عن دم الضحايا الذي ّلوث ثيابه ،وعن الشعب
ّ
ّ
الذي لم ُيلق البندقية بعد في فلسطني ،وأنتم املحتل الوحيد الذي «احتل فأمن فنام»،
عرب ُيسدلون عليه الغطاء ،ويصفحون عن جرائمه ما تقدم منها وما تأخر.
بفضل ٍ
سأقول لهم إن رضاكم هو وساطتنا الوحيدة بعد اليوم لنيل رضــا أشقائنا في
دبي وأبــو ظبي ،بعد أن نسخنا آياتنا« ،ليرضى عنا اليهود» ،فأنتم واسطة العقد،
ّ
والطفل املدلل الذي ال يجرؤ غيره على حمل طلبات أشقائه إلى أبيه وأمه ،ونعدكم أن
ّ
ال نخدش مشاعركم أو مشاعر أشقائنا «الكبار» بمطالب من قبيل« :كفوا عدوانكم
عن ّ
غزة» ،أو «كفى تلويث أرضنا باملستوطنات» ،ولن نبالغ بمطالب على غرار اإلبقاء
على القدس عاصمة لفلسطني ،أو السماح لالجئني بالعودة إلى أراضيهم ،فتلك أماني
خطفتها من بني أيدينا املعجزات واملستحيالت ،بفضل «أشقائنا» الذين راحوا اليوم
ّ
ينقبون التاريخ ليبرهنوا على أحقية اليهود باستعادة «وطنهم» و«هيكلهم» ،ودولتهم
ً
التي أخذوا على عاتقهم ّ
مدها من «النيل إلى الفرات» مجانا.
ٍّ
لعربي
أعلم أن طلب «الجنسية» اإلسرائيلية في املرحلة الراهنة أعصى من أن يتحقق
ً
مثلي ،ولذا ربما أتنازل قليل عن سقف أحالمي بزيارة أشقائي في دبي وأبو ظبي،
أو حتى بالحصول على «التأشيرة الذهبية» التي تؤهل حاملها دخــول الفردوس
«املفقود» بالنسبة لي ،و«املوجود» بالنسبة ألمثالكم من رهط بن غوريون وغولدا
مرورا بشامير وبيغن الذين ّ
أتخيل أن يعاد دفنهم ً
مائيرً ،
قريبا في أبو ظبي ،تكريمًا
لـ«إنجازاتهم» باستعادة «وطنهم».
مضطرا ،ألطلب منكم ،ربما ،أن تحملوا معكم بعض األمــانــات التي ّ
ً
أود
سأتنازل،
إيصالها إلــى أصــدقــاء هـنــاك .س ـ ّ
ـأدس فــي أمتعتكم ،غير القابلة للتفتيشّ ،
ضمة
ملوخية ناشفة ،ملعتقلي رأي يقبعون في السجون املعتمة هناك ،ونصف كيلو جبنة
مغلية لصديقي تيسير النجار الذي زعم قبل أن يموت إنه لم ُيفرج عنه بعد ،فما زال
ً
محتضرا.
سجينًا في سجن الوثبة الذي التهم أثمن سني حياته ،وعاد إلينا
ً
ّ
مصمم ،أيضا ،أن ً تحملوا رسالة إلى الحكام هناك ،مفادها :نحن الذين نرفض أن
ً
ّ
ّ
ندخل أرضا ملوثة بأقدام العدو حتى لو منحتمونا التأشيرة «املاسية».
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وقائع أفغانية

بلبلة االنتخابات في بالد بابل
محمود الريماوي

حـظـيــت االن ـت ـخــابــات الـبــرملــانـيــة الـعــراقـيــة
الـ ـت ــي ان ـت ـظ ـم ــت أخ ـ ـيـ ــرا ب ــاه ـت ـم ــام واس ـ ــع،
وذلــك ملا لالنتخابات من انعكاس مباشر
على املـعــادالت السياسية ومــوازيــن القوى
ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ،وتـ ـح ــدي ــد وجـ ـه ــة ال ـ ـعـ ــراق فــي
املرحلة املقبلة ،مرحلة اكتمال االنسحاب
األميركي من العمليات القتالية ،ومحاوالت
هــذا البلد النأي بـ«نفسه» عن التجاذبات
الـعـنـيـفــة ال ـتــي تـحـكــم م ـســار اإلق ـل ـيــم ،وعــن
تصفية الحسابات بني إيران وأميركا على
أراضيه ومراكزحدوده.
وق ــد ت ـبـ ّـدى بـعــض ه ــذا االهـتـمــام بمتابعة
نحو مائة مراقب أوروبي و 60دبلوماسيًا
أوروب ـ ـيـ ــا ل ـه ــذه االن ـت ـخ ــاب ــات ،وتـنــويـهـهــم
اإلي ـجــابــي بـمـجــرى الـعـ ّمـلـيــة االنـتـخــابـيــة،
إال أن املفارقات التي حفت بهذه املناسية
سـ ــرعـ ــان مـ ــا ب ـ ـ ــرزت مـ ــع انـ ـخـ ـف ــاض نـسـبــة
االقـ ـت ــراع إل ــى  ،%41وه ــي م ــن أق ــل النسب
الـتــي شهدتها االنـتـخــابــات الـعــراقـيــة منذ
الـعــام  .2003والــراجــح أن نسبة التصويت
الضعيفة لم تتم استجابة لدعوات املقاطعة
إال ب ـص ــورة جــزئ ـيــة ،فــالـجـمـهــور الـعــراقــي
العريض أبدى يأسه وازوراره عن املشاركة،
ن ـت ـي ـجــة إدراكـ ـ ـ ــه ال ـح ـ ّـس ــي أعـ ـط ــاب ال ـح ـيــاة
السياسية ،وفي ّ
مقدمها استشراء الفساد
بصورة مهولة ،ثم اضطراب حبل األمن مع

كاريكاتير

وج ــود نـحــو  67مليشيا مسلحة ،أغلبها
تتبع إلي ــران .وهنا املفارقة الثانية فــي أن
هذه األذرع املسلحة قد خاضت االنتخابات
تــرش ـي ـحــا واق ـ ـتـ ــراعـ ــا ،ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن
القانون يحظر مشاركتها! وعليه ،لم يكن
مستغربا أن ترفض هذه املليشيات نتائج
االنتخابات التي لم تتفق مع طموحاتها،
وأن ّ
تلوح بالعنف ضد نتائجها ،فوجود
هــذه املليشيات يقوم أســاســا على تغييب
القانون ومخالفته ،واالحتكام إلى ترهيب
الـ ـس ــاح الـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــوزه ،وت ـ ـنـ ــازع الـ ـق ــوات
املسلحة والـقــوى األمنية في حق حيازته.
وم ـع ـلــوم أن االت ـه ــام ــات ّ
وج ـه ــت إل ــى هــذه
األذرع باستهداف املحتجني الــذيــن سقط
منهم ستمائة ضحية وإصابة بضعة آالف
على مدى األعوام الثالثة املاضية ،من دون
أن تمتد يد العدالة ملعاقبة الجناة.
وعـلــى الــرغــم مــن املــاب ـســات الـتــي أحــاطــت
بالعملية االنتخابية وموقعها في العملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ،إال أن الـ ـق ــوى ال ـش ــاب ــة ،قــوى
ّ
املحتجني الــذيــن يوصفون بالتشرينيني،
ش ــارك ــت ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،وذل ـ ــك نـتـيـجــة
ال ـش ـع ــور ب ــان ـس ــداد اآلفـ ـ ــاق وال ـح ــاج ــة إلــى
اختراق ما ،بل إنها نجحت في تبكير موعد
االن ـت ـخ ــاب ــات ،وق ــد حـقـقــت بــالـفـعــل بعض
النتائج فــي عــداد املستقلني الفائزين (15
مقعدا في حصيلة أولية) ،بينما قاطعتها
قوى أخرى ،أبرزها الحزب الشيوعي ،أقدم

معن البياري

األحزاب العراقية .وبينما يكتفي خاسرون
فــي االنـتـخــابــات بتقديم طـعــون ،فــي شتى
الدول ،فقد انبرى الخاسرون من املليشيات
إلى القيام باستعراضات مسلحة ،وتوجيه
حملة تخويف إلــى مفوضية االنتخابات.
وعلى الرغم من أن املليشيات التي تنضوي
أساسا في تكتل الفتح قد أضافت بضعة
مقاعد إلى صفوف الفائزين مع استكمال
عمليات الفرز ،إال أن أجواء التوتر لم تهدأ.
وقــد انضمت قــوى أخ ــرى إلــى الساخطني،
م ـث ــل ائ ـ ـتـ ــاف «ال ــوطـ ـنـ ـي ــة» بـ ـقـ ـي ــادة إيـ ــاد
عــاوي ،الــذي حظي بمقعد واحــد في هذه
االنتخابات ،مقابل  19مقعدا في املجلس
ال ـن ـيــابــي امل ـن ـص ــرف ،وك ــذل ــك تـكـتــل رئـيــس
ال ــوزراء األسـبــق حيدر العبادي «النصر»،
مــع ت ـيــار ع ـ ّـمــار الـحـكـيــم «ال ـح ـك ـمــة» ،وكــان
الفتا قــول أحــد قــادة األخير إن تياره نـ ٌ
ـادم
على التحالف مع تيار العبادي.
وفــي الحصيلة ،عكست ه ــذه االنـتـخــابــات
حـ ــال االن ـقـ ـس ــام وال ـب ـل ـب ـلــة ال ـت ــي يـعـيـشـهــا
ال ـش ــارع ال ـعــراقــي مـنــذ أم ــد ط ــوي ــل .ولـيــس
سـ ـ ّـرا أن اآلم ـ ــال واألش ـ ـ ــواق ال ـتــي أطلقتها
حــركــة االحـتـجــاجــات الشبابية قــد أوق ــدت
جــذوة األمــل في النفوس ،وخصوصا لدى
األجـيــال الجديدة ،وبــالــذات لقطاع النساء
االحتجاجات،
اللواتي شاركت بكثافة في
ّ
وهــو مــا ّ
يفسر إقـبــال زه ــاء  900مترشحة
على خــوض االنتخابات ،وقــد فــازت منهن

أماني العلي

وائل نجم

كـ ــاد ل ـب ـن ــان أن ي ـن ــزل ــق إلـ ــى أت ـ ــون ال ـح ــرب
األه ـل ـيــة ،وم ــن املـنـطـقــة ذات ـه ــا ال ـتــي انــزلــق
إل ـي ـه ــا ف ــي الـ ـع ــام  ،1975م ــن م ـن ـط ـقــة عــن
ّ
الرمانة شــرق بيروت على الخلفية ذاتها.
ّ
ّ
ولكن هذه املرة مع جهة مختلفة ،هي مكون
ّ
لبنان ،هــذه املـ ّـرة بني
أساسي من مكونات ّ
ّ
قوى حزبية لبنانية تمثل مكونات طائفية.
ما حصل ظهر يوم الخميس ( 14أكتوبر/
تشرين األول الجاري) ،في منطقة الطيونة
عـنــد الـنـقـطــة الـفــاصـلــة ب ــن مـنـطـقـتــي عني
ّ
والشياح
الرمانة ذات األغلبية املسيحية
ذات األغلبية الشيعية مــن تـبــادل إلطــاق
النار وعمليات قنص ّأدت إلى سقوط قتلى
وج ــرح ــى ،صـ ــورة م ــن ص ــور ال ـح ــرب الـتــي
كادت أن تنتج خطوط ّ
تماس بني املنطقتني
من جديد ،وتعيد لبنان إلى أجــواء الحرب
ّ
األهلية املشؤومة ،ولكن بقدرة قادر تخطى
لبنان هذا القطوع حاليًا ،من دون أن يعني
ذلك انتهاء األزمة أو الخروج من املجهول.
وبغض النظر عن األسباب التي قادت إلى
هــذه الحادثة ،وبغض النظر عن الروايات
وفريق لتبرير فعله
ـرف
التي ساقها كل طـ ٍ
ٍ
أو ّ
ردة فعله ،فقد سقط عدد من الضحايا،
ّ
وجرى ترويع الناس ،وتم تسجيل خسائر
مـ ــاديـ ــة ك ـث ـي ــرة فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات واملـ ـح ــات
التجارية واملنازل ،ولكن األهم من ذلك كله
جرى تثبيت معادلة أو معادالت جديدة لم
تكن حاضرة حتى األمس القريب .املعادلة
ّ
األولى أن الجميع ال يريد أن يذهب إلى املكان
األهلية أو الفوضى
الذي يشعل فيه الحرب ّ
العامة والعارمة ،والدليل أنه على الرغم من
حجم الضحايا الكبير (سبعة قتلى) ،آثر
الـفــرقــاء تفويض الجيش وال ـقــوى األمنية
والعسكرية متابعة املوضوع ،وعملوا على
عدم ّ
تطور الوضع وانفالته ومللمة الجراح
واالنتظار .مرحليًا ،هــذا يعني أن الجميع
ما زال يؤمن بلبنان كيانا لجميع أبنائه،
وال ّنية حالية ٍّ
ألي من األطراف الذهاب نحو
مشروع تقسيمي أو انعزالي أو انفصالي،
بـحـيــث ي ـك ــون ل ـكــل م ـك ـ ّـون م ــن الـلـبـنــانـيــن
لبنانه الخاص .هذه نقطة ّ
مهمة وإيجابية،
كشفتها الحادثة على مرارتها وضخامة
الخسارة التي وقعت.
ّ
غير أن فـكــرة اإليـمــان بلبنان الـجــامــع لكل
أب ـن ــائ ــه تـنـقـصـهــا ف ـك ــرة اإليـ ـم ــان بــالــدولــة
أيـضــا .بمعنى آخ ــر ،أن تـكــون الــدولــة ،عبر
مؤسساتها الرسمية ،املرجع الذي يحتكم

بينما يكتفي خاسرون
في االنتخابات
بتقديم طعون ،في
شتى الدول ،فقد
انبرى الخاسرون
من المليشيات إلى
استعراضات مسلحة

ّ
 97مترشحة ،ونحو الربع منهن على نظام
الكوتا .وفي الوقت ذاته ،لم تنخفض وتيرة
ال ـيــأس ل ــدى قـطــاعــات وشــرائــح أخ ــرى ،بل
ّ
ارتفعت ،وهو ما تدل عليه نسبة املشاركة
املـتــدنـيــة ودعـ ــوات املـقــاطـعــة .فيما أظـهــرت
هذه املناسبة الواقع الطائفي ّ
وكرسته ،فقد
ّ
ّ
صـعــدت قــوى سنية ،عبر قائمتي «تـقــدم»
برئاسة محمد الحلبوسي و«عزم» برئاسة

سامية عيسى

التحامل على المسلمين لرئاسيات فرنسا
عمر المرابط

ّ
ي ـشــكــل امل ـس ـل ـمــون ح ــوال ــى ع ـشــر املـجـتـمــع
الفرنسي ،بعدد يناهز الستة ماليني نسمة،
وه ــو ع ــدد تـقــريـبــي ،نـظـرًا إل ــى أن الـقــانــون
الفرنسي يمنع اإلحصاء على أساس العرق
وال ــدي ــن ،لكنه ال يمنع مهاجمة املسلمني
وازدراء دي ـن ـهــم واع ـت ـب ــاره ــم دخـ ــاء على
املجتمع الفرنسي ،فهم ال يقبلون الذوبان
ف ــي ال ـث ـقــافــة املـسـيـحـيــة ال ـي ـهــوديــة لـلـبـلــد،
وديـنـهــم هــو الـعــائــق األسـ ــاس ،ووجــودهــم
غزو إسالمي بطيء لفرنسا سيجعل البلد
مسلمًا في أفق قرن ،تبعًا لنظرية االستبدال
الكبير الذي أصبح أكبر ّ
مروجيها إعالميًا
الـكــاتــب الـفــرنـســي ،ذو األص ــول الـيـهــوديــة،
إي ـ ّـري ــك زم ـ ــور ،أق ـ ــرب م ــا ي ـك ــون م ــن إع ــان
ترشحه لالنتخابات الرئاسية الفرنسية.
بـ ـقـ ـي ــت حـ ـ ــوالـ ـ ــي س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ع ـ ـلـ ــى أهـ ــم
االستحقاقات االنتخابية في فرنسا ،التي
تسمح كل خمس سنوات باختيار الرئيس
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ذي الـ ـص ــاحـ ـي ــات ال ــواسـ ـع ــة،
وتجديد الجمعية الوطنية الفرنسية ،أي
الغرفة السفلى للبرملان الفرنسي .وفي هذا
الـصــدد ،يــاحــظ املتابعون أن ال ــرأي العام
يتوجه ّ
ّ
توجهًا متزايدًا نحو
في هذا البلد
ّ
أطــروحــات اليمني املتطرف الفرنسي ،فقد
ّ
أكـ ــدت نـتــائــج االن ـت ـخــابــات فــي ع ــام ،2016
لم تكن،
كما استطالعات الــرأي ،أن فرنسا ً
منذ أكـثــر مــن خمسني سـنــة ،يمينية بهذا
ال ـش ـكــل ،م ــا يـجـعــل ح ـظــوظ ال ـي ـســار للفوز
في االنتخابات املقبلة شبه معدومة ،ومن
ث ـ ّـم ــة ،سـيـكــون ان ـح ـصــار ال ـت ـنــافــس ،إذا لم
تحصل أيــة مفاجأة ،بني الرئيس ماكرون
ّ
ّ
املتطرف.
ومرشحي اليمني واليمني
هذا ما يعتقده أغلبية املتنافسني ،وهذا ما
يـ ّ
ـروجــه اإلع ــام الفرنسي ،وهــذا مــا يؤكده
ك ـب ــار امل ـح ـل ـلــن ال ـس ـيــاس ـيــن .وإذا علمنا
ً
أن ال ــره ــان ي ـكــون أوال لـلـعـبــور إل ــى ال ــدور
الثاني بطل العجب ،خصوصًا وأن تاريخ
الرئاسيات فــي فرنسا ُم ّ
حمل باملفاجآت،
سيما في الدور األول ،حيث تكون النتائج
متقاربة جدًا .ومن األمثلة ،في سنة ،1995
بـيـنـمــا كـ ــان ال ـج ـم ـيــع يـعـتـقــد أن الــرئــاســة
ستكون من حظ الوزير األول آنذاك ،إدوارد

خ ـم ـيــس ال ـخ ـن ـج ــر .ف ـي ـمــا ح ــاف ـظ ــت ال ـقــوى
ّ
الشيعية على أرجحيتها ،مع فرق أن تكتل
مقتدى الصدر قد حقق ،هــذه امل ـ ّـرةّ ،
تقدما
إضافيا ،باحتالله املركز األول بــ 73مقعدا
ع ـل ــى حـ ـس ــاب الـ ـق ــوى األخ ـ ـ ـ ــرى .وي ــوص ــف
ال ـصــدر بــاملـعـتــدل واملـنـفـتــح وطـنـيــا ،وذلــك
جنبا إلى جنب مع تقلباته السياسية شبه
ّ
الدائمة ،وكذلك تقلبه بني خــوض املعترك
ال ـس ـيــاســي وال ــزه ــد ف ـي ــه ،غ ـيــر أنـ ــه يـبـقــى،
فــي الـنـهــايــة ،خ ــارج ال ـنــواة األيــديــولــوجـيــة
بالوالء إليران ،وهو ما
تدين
ً
الصلبة التي ً
جــذب إليه كتلة عريضة مــن الناخبني من
داخــل طائفته ومــن خارجها ّ.وعلى الرغم
من النتيجة الباهرة التي حققها ،فــإن في
وســع امل ــرء املـجــازفــة بتوقع أن الـطــريــق لن
يكون مفتوحا أمامه وأمــام تياره لتشكيل
حـكــومــة جــديــدة تـخـلــف ّ حـكــومــة مصطفى
الـكــاظـمــي ال ــذي ل ــم ي ـتــرشــح لــانـتـخــابــات،
فالدستور ال يحسم في أمر املؤهل لتشكيل
حـكــومــة .وس ــوف تنشط جـهــود متضافرة
مــن املـتـضـ ّـرريــن لقطع الطريق أمــام التيار
الصدري لتشكيل حكومة ،ومحاولة تكرار
سابقة قطع الطريق على فوز إيــاد عالوي
بانتخابات  ،2010إذ رفض منافسه آنذاك،
نــوري املالكي ،نتائج االنتخابات ،ورفض
تسمية ع ــاوي رئـيـســا للحكومة ،وطــالــب
بإعادة الفرز اليدوي ،وكان أن أعيد الفرز
وتم التثبت من فوز عالوي .وعلى الرغم من

ذلك ،لم يتوقف السعي املستميت للمالكي
للقفز إلى رئاسة الحكومة ،وقد كان له ما
أراد عبر «صفقةٍ » ،منح عــاوي بموجبها
منصبا في هيئةٍ مستحدثة باسم «مجلس
السياسات» ،وهو مجلس لم ير النور.
ّ
حل ،هذه ّ
املرة ،في
وعلى الرغم من أن املالكي
املركز الثالث بـ 37مقعدا ،إال أن من املتوقع
أن يسعى إلى العودة إلى رئاسة الحكومة،
ً
مستغال امل ــزاج السياسي املتقلب ملقتدى
ال ـص ــدر ،ومـيـلــه إل ــى االن ـ ــدراج فــي صفوف
املعارضة ،ال في أوساط الحكم ،وعدم إمكانية
إسـ ـن ــاد رئ ــاس ــة ال ـح ـك ــوم ــة إلـ ــى شـخـصـيــة
سنية (الحلبوسي صاحب املركز الثاني)،
ّ
يتيسر ذلك ،فسوف يسعى املالكي
وإذا لم
إلى االستحواذ على حقائب سيادية ،مثل
الداخلية والدفاع والخارجية وغيرها ،ومن
املتوقع أن ّ
يتعرض الصدر لضغوط شرسة،
ّ
ُ
تبدت بعض مظاهرها مبكرا في التهديد
ّ
ب ــإح ــراق م ـقــراتــه احـتـجــاجــا عـلــى الـنـتــائــج،
وعقابا على فوز تياره في هذه االنتخابات.
وفــي جميع األح ــوال ،ســوف يكون مخاض
تشكيل الحكومة طويال ووالدتها عسيرة،
وقد تشهد البالد خروقا أمنية ،وذلك ضمن
سياسة الترهيب واالبتزاز التي دأبت قوى
ّ
األمر الواقع على اتباعها لفرض أجندتها
على عموم العراقيني بكل السبل ،وخصوصا
غير املشروعة منها.
(كاتب من األردن)

هل يقف اللبنانيون خلف قاضيهم
طارق بيطار؟

لبنان ...معادلة جديدة
وانتصار بالنقاط
ّ
إل ـيــه ك ــل الـلـبـنــانـيــن عـلــى قــاعــدة امل ـســاواة
بــال ـح ـقــوق وال ــواجـ ـب ــات .بـمـعـنــى آخ ـ ــر ،أن
ال ي ـكــون ه ـنــاك مــن يـخـضــع ملـنـطــق الــدولــة
ومؤسساتها ،ومن هو خارج منطق الدولة
ّ
تتحول هــذه الفكرة بعد
ومؤسساتها .لم
إلى قناعة راسخة في عقول اللبنانيني أو
بعضهم ممن يعتبر أو ينظر إلــى املسألة
ّ
م ــن زاوي ـ ــة أن ال ــدول ــة ي ـجــب أن ت ـك ــون في
خدمته ،ولو على حساب شركائه بالوطن.
ّ
ولعل في لجوء األطراف التي انخرطت في
صدام الخميس املسلح إلى الجيش ليكون
الفاصل والحكم بني املتقاتلني ما يمكن أن
ّ
ً
ّ
يشكل مــدخــا يـعــزز ،يومًا بعد يــوم ،فكرة
الدولة ومؤسساتها الجامعة.
املعادلة األبــرز التي ظهرت في صــدام يوم
الخميس املسلح هــي فــي مسألة االحتكام
إلــى السالح وكسر حصريته ،أو باألحرى
عــدم القبول بحصرية السالح بيد الدولة.
ب ـم ـع ـنــى آخ ـ ـ ــر ،وبـ ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـ ــذي
استخدم السالح في محيط منطقة الطيونة،
واعتمد عملية القنص ،واستهداف بعض
امل ـت ـظــاهــريــن ب ـعــد أن ع ـم ــدوا إل ــى تكسير
املحالت والسيارات والدخول إلى األحياء
الداخلية ملنطقة عني الرمانة ،بغض النظر
ّ
منظمًا أو
عــن هــذا الـفــاعـ ّـل ،حزبيًا كــان أو
ّ
غـيــر ذل ــك ،إال أن ــه ك ـ ّـرس م ـعــادلــة جــديــدةن
مفادها بأن ال سالح بيد فئة من اللبنانيني
عـلــى ح ـســاب فـئــة اخـ ــرى تـسـتـقــوي ب ــه في
أي لحظة ،أو على أقــل تقدير تستفيد من
طيفه الــذي يمأل أجــواء لبنان .اليوم هناك
ّ
معادلة جديدة مفادها بــأن السالح يكون
بيد األجهزة العسكرية واألمنية الرسمية
فقط أو يكون بيد الجميع ،وهــو مــا أشــار
إليه ضمنًا رئيس حزب القوات اللبنانية،
سـمـيــر ج ـع ـجــع ،ورئ ـي ــس حـ ــزب ال ـك ـتــائــب،
ّ
ّ
الجميل ،عندما قــاال ،كل على حدة،
سامي
الشارع سيقابله شارع بعد اليوم.
هل يؤسس ما حصل واملعادالت الجديدة
ّ
إلى سالم وحل حقيقي في لبنان ،تكون فيه
الصالح للجميع؟ أم ترى هي
الدولة املرجع
ّ
هدنة واستراحة هشة ،يمكن أن تعود األمور
خــروج عــن نـطــاق السيطرة؟
بعدها ّ إلــى ال ـ ً
أم تشكل محطة على طريق رســم خريطة
املنطقة ،ومنها لبنان؟ أسئلة كثيرة ال تجد
ّ
إجاباتها بعد ،لكن الثابت أن لبنان ما زال
ّ
متأثرًا بأحداث املنطقة ،وأن املعركة الجارية
ْ
ُ
فيها لم تحسم بعد ،وإن يسجل كل فريق
على الفريق اآلخر انتصارات جزئية بالنقاط.
(كاتب لبناني)

باالدور ،خصوصًا بعد  14سنة من الحكم
االش ـتــراكــي فــي عـهــد الــرئ ـيــس م ـي ـتــران ،لم
يـسـتـطــع الـعـبــور إل ــى ال ــدور الـثــانــي ،ومــر
غريمه جاك شيراك ليظفر بالرئاسة مقابل
ّ
املرشح االشتراكي ،ليونيل جوسبان .وفي
سـنــة  2002بينما كــان الجميع يعتقد أن
األخير سيفوز بالرئاسة ،إذا به يتعثر في
ال ــدور األولّ ،وه ــذا مــا حصل تقريبًا سنة
 2007مــع مــرشــح الــوســط ال ــذي أخ ــرج من
ال ــدور األول ،وف ــاز نيكوال ســاركــوزي ضد
مرشحة اليسار .وفي  2012خسر الرئيس
س ـ ـ ــارك ـ ـ ــوزي ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ــوج ــاه ــة
واألم ــوال الطائلة التي صــرفــتّ ،
وأدت إلى
ال ـح ـكــم ع ـل ـيــه بــال ـس ـجــن ،ون ـج ــح فــران ـسـ ّـوا
هوالند الذي لم يترشح سنة  2017للتدني
املفرط في شعبيته ،وعاد ساركوزي ،لكنه
فـشــل فــي االنـتـخــابــات التمهيدية لليمني،
ثم أقصي الــوزيــر األول السابق ،فرانسوا
فـيــون ،فــي ال ــدور األول ،ليفتح الـبــاب على
مصراعيه إليمانويل مــاكــرون للفوز ضد
ٌ
ّ
حسابات سياسوية
املتطرف .هي
اليمني
ّ
تـتـحــكــم ف ــي امل ـش ـهــد ال ـس ـيــاســي الـفــرنـســي
منذ عـ ّـدة سـنــوات .هــاجــس اإلقـصــاء يــراود
كــل مــرشــح ،وبــالـتــالــي يــدفـعــه إل ــى مغازلة
ناخبني عن يمينه ويساره ،واستمالة جزء
من الناخبني الخارجني عن دائرة مناصريه
التقليديني .وبما أن اليسار تالشى ،ونظرًا
ّ
إلــى ّ تضخم كتلة اليمني املـتـطـ ّـرف فــإن كل
املــرشـحــن مــن الــوســط والـيـمــن يـحــاولــون
استمالة جزء منه.
لكن هذا ال يفسر كل شيء ،ألن بني كل الكتل
ال ـس ـيــاس ـيــة ي ــوج ــد ق ــاس ــم م ـش ـتــرك يجمع
بــن عــديــديــن مـنـهــم ،الـتـشـبــث بالعلمانية
ّ
املتطرفة لفرنسا ،العلمانية التي يزعجها
كــل مـظـهــر مــن مـظــاهــر ال ـتــديــن اإلســامــي،
وصــل إلــى حــد مطالبة أحــد املرشحني من
حزب الجمهوريني بالتفريق بني ما ّ
سماه
الفرنسيني حـقــا قلبًا وقــالـبــا والفرنسيني
الذين اكتسبوا الجنسية الفرنسية ،بفضل
سـعــة ك ــرم الـقــانــون الـفــرنـســي ،وال ــذي وعــد
بتغييره فــور وصــولــه إلــى الــرئــاســة .وهــذا
ال ي ـع ـنــي ف ـق ــط أن ال ـف ــرن ـس ـي ــن املـسـلـمــن
م ــواط ـن ــون م ــن ال ــدرج ــة ال ـثــان ـيــة ،ب ــل ح ـ ّـدة
التحامل والهجوم عليهم تدل على هوانهم
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تاريخ الرئاسيات
حمل
م ّ
في فرنسا ُ
بالمفاجآت ،سيما في
الدور األول

ّ
وتــدنــي قيمتهم ،واعـتـبــارهــم لــدى الطبقة
السياسة الفرنسية ،التي تريد مسلمني من
دون إســام ،على حد قــول املفكر الفرنسي
املختص ،فرانسوا بورغا.
ً
ب ــدأت ف ـعــا حـمـلــة االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
فــي فرنسا ،وتزامنها مــع محاكمة مرتبي
الهجمات اإلرهــابـيــة الـتــي ضــربــت باريس
في نوفمبر /تشرين الثاني  2015يزيد من
ّ
تسمم األجــواء املعادية للمسلمني ،وينفث
الـكــراهـيــة علنًا عـلــى وســائــل اإلع ــام .ومــن
ّ
ثمة أصبح التحامل صراحة على اإلسالم،
وضـمـنـيــا ع ـلــى امل ـس ـل ـمــن ،ت ـج ــارة راب ـحــة،
تصعد أسهم السياسيني الفرنسيني بقدر
ّ
تهجمهم على اإلسالم واملسلمني في خلط
ّ
متعمد وتعميم مـقـصــود .وبـعــد املطالبة
بــاإلدمــاج ،ثم االستيعاب ،أصبحنا نسمع
مـطــالــب بــالــذوبــان فــي املجتمع الفرنسي،
مـطــالــب تــريــد مــن املـسـلـمــن االن ـس ــاخ عن
هويتهم الدينية والثقافية التي ال تنسجم
مــع م ـبــادئ الـجـمـهــوريــة الـفــرنـسـيــة ،حسب
زعمهم ،حتى األسماء يجب تغييرها .وهذا
مــا حــدا بعديدين منهم إلــى الـقـيــام بــدور
يـمـكــن وص ـفــه بـ ــدور «الـحــركـيــن ال ـجــدد»،
متناسني ما أصــاب الحركيني الجزائريني
ُ
الذين استقبل أخيرًا أحفادهم في اإلليزيه،
طلبًا للصفح ،وقــد مــات أغلبهم .أمــا أغلب
مسلمي فرنسا فهم يعيشون زمن التيه ،ال
يــدرون ماذا يفعلون ،وكأنهم يساقون إلى
املوت وهم ينظرون.
(كاتب مغربي في باريس)

أع ــادت اشتباكات بـيــروت فــي  14أكتوبر/
ت ـش ــري ــن األول الـ ـ ـج ـ ــاري أش ـ ـبـ ــاح ال ـح ــرب
األهـلـيــة اللبنانية الـتــي انــدلـعــت شرارتها
ال ـ ـعـ ــام  ،1975واسـ ـتـ ـم ــرت  15ع ــام ــا إل ــى
الــواجـهــة ،سيما بمفرداتها املكانية التي
ت ـم ـحــورت ف ــي خ ــط ت ـم ـ ّ
ـاس ع ــن الــرمــانــة/
الشياح ومحور مستديرة الطيونة .وعبر
ال ـت ـلــويــح بــال ـحــرب األه ـل ـي ــة ،افـتـعـلــت تلك
االشـتـبــاكــات بوصفها بــروفــا ملــا يمكن أن
ي ـحـ ُـدث لــو اسـتـمــر ال ـقــاضــي ط ــارق بيطار
يترأس التحقيقات في حــدث االنفجار في
مرفأ بيروت .وهو سلوك اتبعته املنظومة
الحاكمة ،سعيا إلى عرقلة التحقيقات في
وإن تــازم التلويح بـعــودة هذه
االنـفـجــارً .
الـحــرب بــدايــة ،أكـثــر مــن م ـ ّـرة ،مــع االنـهـيــار
املــالــي واالق ـت ـصــادي ،لـلـهــروب إل ــى األم ــام
وتـغـطـيــة مـحــاسـبــة امل ـن ـظــومــة الـسـيــاسـيــة
الحاكمة ،فقد أخذ حيز التنفيذ ،هذه ّ
املرة،
ع ـلــى خـلـفـيــة إزاحـ ـ ــة ال ـق ــاض ــي ب ـي ـطــار عن
مهمته فــي مـلــف تحقيقات انـفـجــار املــرفــأ
ال ـ ــذي حـ ــدث ف ــي  4أغ ـس ـط ــس /آب ،2020
وراح ضحيته أكثر من مائتي قتيل ومئات
الـجــرحــى ،وتــدمـيــر مـئــات املـبــانــي واملـحــال
الـتـجــاريــة وال ـشــركــات واملـمـتـلـكــات الـعــامــة
والخاصة ،وتصدع آالف املنازل في عموم
العاصمة بيروت ،في ما اعتبر من أضخم
االنفجارات عبر التاريخ.
يـبــدو أن الـقــاضــي بيطار يمسك على أهل
ال ـس ـل ـطــة أدل ـ ــة دامـ ـغ ــة دف ـع ـتــه إلـ ــى إصـ ــدار
م ــذك ــرات تــوقـيــف واس ـت ـجــواب ومــاحـقــات
قـضــائـيــة ع ــدي ــدة ،منحته ج ــرأة وشـجــاعــة
ل ــم ي ـع ـهــدهــا ال ـل ـب ـنــان ـيــون م ــن ق ـب ــل ،فبعد
استبعاد الـقــاضــي الـســابــق ،ف ــادي ص ـ ّـوان،
وتـعـيــن ال ـقــاضــي ط ــارق بـيـطــار خـلـفــا لــه،
ّ
مجددا رمــوز املنظومة ذاتها التي
طالبت
ّ
استبعدت صوان باستبعاد القاضي بيطار
عــن ملف تحقيقات املــرفــأ ،ليس لـشــيء إال
ألنــه ،هو اآلخــرّ ،
خطوات
تجرأ على اتخاذ
ٍ
ع ـم ـل ـي ــةٍ ب ـم ــاح ـق ــة امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن امل ـت ـه ـمــن
عــن الـجــريـمــة امل ـ ّ
ـروع ــة ،مـهـمــا عــا شــأنـهــم،
وال ـبــدء بمالحقة ه ــؤالء واح ــدا تـلــو اآلخــر
السـتـجــوابـهــم .ويـبــدو أن هـنــاك مسؤولني
سـيـجــيء إلـيـهــم دور املــاح ـقــة أي ـضــا على
خ ـل ـف ـيــة ق ــان ــون ـي ــة م ـح ـض ــة ،ف ـم ــن طـبـيـعــة
القاضي أن يقوم بعمله .ومن شأن الدول أن
ترتكز على حكم القانون .وأن يكون الجميع
تحت سقف القانون ،وإال لن يكون هنالك
ُ
دول ـ ــة أو ع ــدال ــة ت ـس ــائ ــل وت ـح ــاس ــب .ومــن
ّ
طبيعة املجرمني أن يهربوا أو يتهربوا من
املساءلة واملحاسبة .لكن حني يكون املجرم
م ــن ف ـئــة حــامـيـهــا حــرام ـي ـهــا ،وي ـج ـلــس في
ســدة السلطة أو كــان يجلس فيها ،يصبح

ّ
تهربه مــن املـســاء لــة ،وهــذا أبـســط اإليـمــان،
ّ
وتهرب رموز
الذروة في الوقاحة والفجور.
املنظومة السياسية من املساءلة بحد ذاته
جريمة يعاقب عليها القانون في أي بلد.
وي ـبــدو أن امل ـســاء لــة ب ـشــأن تـخــزيــن نـتــرات
األمــونـيــوم فــي املــرفــأّ ،
وأدى إلــى االنفجار،
عـ ـ ــدة س ـ ـن ـ ــوات ،ال بـ ــد أن ت ـ ـطـ ــاول جـمـيــع
الــذيــن مـ ـ ّـروا عـلــى الـسـلـطــة فــي تـلــك الـفـتــرة
م ــن ت ـخــزي ـن ـهــا ،أي ــا ك ــان م ــرك ــزه ــم .وتــالـيــا
م ـســؤول ـي ـت ـهــم ع ــن االنـ ـفـ ـج ــار ،إن ت ــواط ــؤا
أو إه ـمــاال ،أو عــن تصميم .ولـعــل السلوك
اإلج ــرام ــي للمنظومة الـحــاكـمــة ال يفاجئ
أحدا في لبنان والعالم ،فهي باتت النموذج
األك ـث ــر فـجــاجــة لـلـفـســاد ف ــي ال ـعــالــم ،ليس
ف ــي ح ـجــم ال ـن ـهــب املـمـنـهــج الـ ــذي مــارسـتــه
ع ـق ــودا فـحـســب ،ب ــل أي ـضــا ف ــي الـفـســاديــن،
اإلداري واألخ ــاق ــي ال ـف ــاق ــع ،ملـمــارســاتـهــا
فــي إدارة الـبـلــد .رئـيــس تلو آخــر وحكومة
تلو أخــرى ،وبرملان يتبعه برملان ،وانهيار
معلن يـجــري بـبــطء ثــم يـتـســارع ويتسارع
في السنوات األخيرة ،وإذ باللبنانيني في
وس ــط كــارثــة مــالـيــة واقـتـصــاديــة تــراكـمــت،
رغم األنوف التي زكمها الفسادّ ،
وجردتهم
من ودائعهم ،وأفرغت خزينة لبنان من أي
مــال يمكن له أن ّ
يقدم الخدمات للبنانيني
ٍ
التي يدفعون ضرائبها وفوقها الرشاوى
ّ
التي يجب دفعها ،كي يتمكنوا من إنجاز
معامالتهم بسهولة ويسر.
ال ـت ـهــديــدات ال ـتــي طــاولــت ال ـقــاضــي فــادي
صـ ـ ّـوان هــي ذات ـهــا ال ـتــي ت ـطــاول الـقــاضــي
طـ ــارق ال ـب ـي ـطــار ،ت ـحــت ذرائ ـ ــع التسييس
وافـ ـتـ ـع ــال ال ـف ـت ـن ــة .وعـ ـل ــى أل ـس ـن ــة رمـ ــوز
املـنـظــومــة الـسـيــاسـيــة ذات ـهــا ال ـتــي طــردت
ّ
صــوان ،وجــاءت بالبيطار ّمهللة مرحبة،
ظـنــا مـنـهــا رب ـمــا أن ــه سـيـغــض الـنـظــر في
تـحـقـيـقــاتــه ع ــرف ــان ــا م ـنــه بـجـمـيـلـهــا ،لكن
ح ـس ــاب ــات حـقـلـهــم ل ــم ت ـت ـطــابــق م ــع بـيــدر
ّ
تورط هذه املنظومة بغالبيتها في انفجار
امل ــرف ــأ .وع ـل ــى ال ـ ّـرغ ــم م ــن رفـ ــع املــاح ـقــن
قضائيا دعوى كف يد القاضي بيطار عن
تحقيقات انفجار املرفأ بدعوى«االرتياب»،
وال ـت ــي خ ـس ــروا ف ـي ـهــا ،وع ـل ــى ال ــرغ ــم رفــع
مــن الــدعــوى ذاتـهــا ملحكمة التمييز التي
خسروا فيها أيضا أمــام القاضي بيطار،
فإن ذلك لم يثنهم عن العمل على إقصائه.
ـدات
بــل وصــل األم ــر إلــى حــد إط ــاق تـهــديـ ٍ
لسان أمني عام حزب
ضمنيةٍ وعلنيةٍ على ّ
الله ،حسن نصرالله ،لكف يده عن هذا ملف
املرفأ .ومن يراقب ّ
تطورات األمور في ملف
انـفـجــار املــرفــأ ي ــدرك بسهولة أن الهجمة
على القاضي طارق بيطار وقبله القاضي
فـ ــادي صـ ـ ـ ّـوان ،ك ـمــا ال ـت ـقــاعــس والـتـبــاطــؤ
فــي م ـبــاشــرة الـتـحـقـيـقــات قـبـلـهـمــا ،تشير
ّ
يتهجمون
بأصابع االتهام فعليا إلى من
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المنظومة السياسية
الحاكمة في لبنان
تفضح نفسها
وتتخبّط على وقع
الفضيحة وانهيار
سمعتها وشرعيتها

قــال القائم بأعمال وزيــر الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان ،أمير خان
متقي ،إن الحركة قادرة على القضاء على التهديد الذي يمثله تنظيم الدولة اإلسالمية
ّ
في بالده ،غير أن البادي أن هذا ليس مؤكدًا ،وأنه كالم في الوسع إدراجه في الدعائية
التي تحتاجها «طالبان» حاليًا ،وستبقى تحتاجها ،بدليل أن في مقدور مجرمني
انتحاريني فــي تنظيم الــدولــة اإلسالمية (والي ــة خــراســان أو غيرها) أن ّ
يفجرا في
مسجد لألفغان الشيعة في أثناء صالة الجمعة أمس في قندهار (جنوب) ،فيقتل
ٍ
نحو ُ ،40ويـصــاب عـشــرات الجرحى .وذلــك بعد أن أمكن للتنظيم ارتـكــاب تفجير
في مسجد آخر ،للشيعة أيضًا ،في أثناء صالة الجمعة األسبوع املاضي في قندز
ّ
(شمال شرق) ،قضى فيه نحو مائة مصل .بل يستطيع التنظيم اإلرهابي أن يزهو
بجريمته هذه ،فيعلن ،بلغ ٍة شديدة الشناعة والطائفية السوداء ،أن انتحاريًا منه ّ
فجر
سترته الناسفة «وسط جموع الروافض داخل املعبد» .وأيامًا بعد االنسحاب األميركي
املعلوم ،في أغسطس /آب املاضي ،قتل  13عسكريًا أميركيًا و 85شخصًا أفغانيًا
( 150جريحًا) في هجوم انتحاري قرب مطار كابول ،اقترفه التنظيم نفسه ...وال
تفيد هذه الوقائع الدامية (وأخرى محتملة) بغير ّ
تحد أمني عظيم الشأن واألكالف،
يمثله «الدولة اإلسالمية» ،سيما وأن مساجد الشيعة من أهدافه املفضلة ،وامليسورة
فيما يبدو ،في أطراف شاسعة في البالد .أما حديث مسؤول األمن في قندز ،دوست
محمد ،أن من يرتكبون هــذه األفـعــال الشنيعة إنما يــريــدون زرع الفتنة بني السنة
والشيعة ،فال يحفل به أحد.
ليس واردًا أن ينهض «تحالف دولي» ،بقيادة الواليات املتحدة ،للقضاء على «داعش»
في أفغانستان ،يشابه الذي قام من أجل القضاء عليه في سورية والعراق ،فاملسألة
األمنية في هذا البلد موكولة ،بحكم الواقع وتفاصيل الراهن ،لسلطة حركة طالبان
التي انقادت لها البالد التي انصرف عنها األميركان وغيرهم .ولكن أمير خان متقي
يقول إن إضعاف الحكومة األفغانية (املؤقتة؟) ليس في مصلحة أحــد ،ويمكن أن
يؤثر مباشرة على العالم في مجال األمن ،ما يعني أن قسطًا من املسؤولية املشتركة
يسمونه املجتمع الدولي ،وفي ّ
ربما يفرض نفسه على ما ّ
مقدمته الواليات املتحدة،
من أجل حماية األفغان من ّ
توحش تنظيم الدولة اإلسالمية ،بنسخته املمثلة في والية
ً
خراسان أو غيرها .على أن أمرًا كهذا ليس من املوثوق أن يجري ،فضال عن أن حركة
طالبان ال تطلبه وال تفترضه ،وإنما ّ
تلح على عدم نسيان أفغانستان ،وعلى االعتراف
بحكومتها ،وعلى مساعدات ضرورية وعاجلة ،وعلى اتصاالت مباشرة ومتواصلة
معها ،واألمر األخير جار ،بل من غير املمكن تفاديه ،فاملحادثات أخيرًا بني مسؤولني
أميركيني وآخرين من الحركة «سارت على ما يرام» ،بحسب الحركة نفسها ،وكانت
«صريحة واحترافية» بحسب الخارجية األميركية ،كما أن مخرجاتها جاءت إيجابية،
وبناءة ،بحسب املصادر القطرية واألميركية .والظاهر أن هذا كله ليس كالمًا إنشائيًا،
بدليل أن واشنطن وافقت على تقديم مساعدات إنسانية ألفغانستان ،وأن الجانبني
«اتفقا على أهمية استمرار التواصل» .وإذا ما عطفنا ذلك كله على اجتماعات أخرى
استضافتها الدوحة أيضًا مع االتحاد األوروبي والنتائج املشابهة يصير في الوسع
أن ّ
يخمن واحدنا أن مسألة االعتراف بحركة طالبان مؤسسة حاكمة في أفغانستان
مسألة وقت ،مع عدم إغفال أن رصد الجاري في هذا البلد على صعيد تحول مطلوب
في ممارسات طالبان ومنظورها بشأن األقليات وحقوق املرأة بل وحقوق اإلنسان
عمومًا ويمكن هنا تخمني أن مصالح شركات استثمار وإعمار وتنقيب عن معادن
مهمة في هذا البلد ستكون في حسابات موضوعة على أكثر من طاولة قريبًا.
ثمة سيولة ظاهرة في الحوادث والوقائع الجارية في البلد املثقل بأعباء التاريخ وأنواء
الجغرافيا في الجوار واإلقليم وإلى أن ّ
تتبي املسارات الالحقة التي قد يمضي إليها
ثمة ما يخيف وما يقلق كثيرًا إذا ما مضى تنظيم الدولة اإلسالمية في استهدافه
الشيعة وغيرهم.

عن خميس بيروت
ع ـل ـيــه .ب ــل رب ـمــا يـفـيــد ب ــأن ل ــدى الـقــاضــي
ّ
بيطار ما يعرفه وما هو متأكد منه ،سيما
ّ
أنــه يقف هــادئــا صــامــدا ثابتا أم ــام شتى
االت ـه ــام ــات وال ـت ـهــديــدات ال ـتــي تـمــارسـهــا
رمـ ـ ــوز م ـن ـظــومــة امل ـح ــاص ـص ــة ال ـطــائ ـف ـيــة
ّ
ال ـحــاك ـمــة وامل ـت ـحــك ـمــة ب ــال ــرق ــاب وال ـع ـبــاد
فــي عـمــوم لـبـنــان ،بكل طــوائـفــه ومناطقه.
اتهامات وصلت إلى حد التلويح بالقبع
واإلق ـص ــاء وال ـح ــرب األه ـل ـيــة .وه ــي الـيــوم
تنفذ تهديداتها بــالـنــار وعـنــف الـشــوارع
واألحـيــاء وإسقاط الحكومة إن لم تمتثل
فـ ــي إزاحـ ـ ـ ــة الـ ـق ــاض ــي ط ـ ـ ــارق ب ـي ـط ــار عــن
ت ـح ـق ـي ـقــات ان ـف ـج ــار املـ ــرفـ ــأ .ب ــل وتـفـضــح
نفسها وتـكـشــف تـ ّ
ـورط ـهــا مــن أع ـلــى هــرم
فــي السلطة إلــى أدن ــاه بكل مــا أوتـيــت من
غطرسة القوة وفجاجة السلوك اإلجرامي.
اشتباكات الطيونة والشياح وعني الرمانة
ستكون لحظة مفصلية فــي تــاريــخ لبنان.
ه ــي ف ــرص ــة أي ـض ــا ل ـي ـت ـمـ ّـســك الـلـبـنــانـيــون
واللبنانيات بسلطة القضاء واستقالليته،
وبــدولــة الـقــانــون ال ــذي مــن غـيــره ال وجــود
ل ـشــيء يــدعــى دولـ ــة ،وذل ــك بــوقــوفـهــم سـ ّـدا
منيعا لحماية القضاء والقضاة .ليس فقط
مــن أجــل تحقيق الـعــدالــة مــن أجــل ضحايا
انـفـجــار املــرفــأ ،بــل مــن أج ــل ام ـتــاك مفتاح
ال ـخ ــروج م ــن األزمـ ــة الـطــاحـنــة ال ـتــي تـهـ ّـدد
حياتهم ومستقبل أبنائهم ووطنهم .فرصة
لـنـصــرة اسـتـقــالـيــة ال ـق ـضــاء ،فـهــو مفتاح
ال ـخ ــروج م ــن االن ـح ـط ــاط األخ ــاق ــي املــديــد
ّ
الذي تجلى بأوجهه الطائفية والعنصرية،
ويكاد ّ
يمس ضمير كل لبناني ولبنانية في
مواجهةٍ مع الذات الفردية والجمعية سعيا
إلــى الـخــاص مــن هــذه املـنـظــومــة الـفــاســدة
ّ
وامل ـف ـس ــدة  ،وإال س ـت ـحــل ف ــوض ــى مــرعـبــة
تنشأ على أنقاض كارثة اقتصادية ومالية
واجتماعية ومعيشية وأخالقية ،أين منها
الحرب األهلية املاضية .السؤال في لبنان
بـعــد ه ــذه االش ـت ـبــاكــات كـبـيــر وكـبـيــر جــدا.
وهو ليس رهنا بالقاضي طــارق البيطار،
أو الجسم القضائي النزيه والـشـجــاع ،بل
هــو ســؤال برسم اللبنانيات واللبنانيني،
بـ ـك ــل ط ــوائـ ـفـ ـه ــم وفـ ـئ ــاتـ ـه ــم وش ــرائـ ـحـ ـه ــم
العمرية ،ال سيما أن املنظومة السياسية
ّ
وتتخبط على وقع
الحاكمة تفضح نفسها
الفضيحة وانـهـيــار سمعتها وشرعيتها
وبلوغها حــدود العجز املطلق من قدرتها
على الحكم والتسلط.
ال ـســؤال بعد هــذه االشـتـبــاكــات املــريـبــة هو
امـتـحــان أخـيــر لـ ــإرادة الــوطـنـيــة املستقلة
والـ ـتـ ـح ـ ّـرر م ــن الـ ـخ ــوف ،ألن الـ ـج ــواب عنه
مفتاح التغيير والخروج من الهاوية ،وإال
فمن بعده الطوفان.
(كاتبة فلسطينية في بيروت)

بيار عقيقي

ُيمكن أن ُيـقــال الكثير عما جــرى فــي ش ــوارع بـيــروت ،أول مــن أمــس الخميس ،في
التظاهرة التي دعــا إليها حــزب الله وحركة أمــل إلطاحة املحقق في انفجار مرفأ
بـيــروت ،القاضي طــارق البيطار .ومــن الطبيعي أن موقع الـحــدث ،فــي منطقة عني
ّ
مستفز لذاكرة جماعية مسكونة بالهواجس واآلالم ،في مكان ُع ّد
الرمانة ـ الطيونة،
حدودًا مذهبية بني املسيحيني واملسلمني طوال سني الحرب األهلية اللبنانية (1975
ّ
تماس عني الرمانة ـ ّ
أقل شهرة من خط ّ
الشياح.
ـ  ،)1990ولو كان
ّ
تظاهرة .إطــاق نــار .تبادل إلطــاق النار .سقوط ضحايا .انتشار املتفرج للقوى
األمنية ّ
ّ
التحرك إال وفقًا لقرار سياسي ،دائمًا ما يكون غائبًا
بحجة عدم القدرة على
أو معتمدًا على مبدأ «التوافقية السياسية» .اتهامات عشوائية .تهديدات متبادلة.
ّ
الشعور بالخوف واإلحساس بفائض القوةّ .ادعاء املظلومية وتبني البطولة .استثمار
ّالدم واالستثمار في صور الضحايا .التشييع .إطالق رصاص باسم الحزن .مواقف
سياسية دولية متباينة .دعوات اعتيادية إلى ضبط النفس .إعالم غير مهني ،يهدف
ـوال أو
إلى تحميل جهة واحــدة كل ما جرى .وألطــراف كل قضية أو حدث إعالم مـ ٍ
مناصر لها .مواقف سياسية أقرب إلى إلقاء القصائد من أجل استيعاب اللحظة
األولى ،واالعتماد على الزمن لتبريد أحداث  14أكتوبر /تشرين األول  ،2021وأيضًا
من أجل إخفاء عجز نظام الدولة وقوانينها .كلها عناصر حضرت يوم الخميس
الطويل .لم تزدها حضورًا سوى وسائل التواصل االجتماعي ،الغائب شبه الوحيد
عن يوميات حرب لبنان الطاحنة.
ً
ال يجب الـعــودة ســوى إلــى األس ــاس :مــن سمح بإبقاء الــذاكــرة مثقوبة فــي األحياء
املسيحية ـ املسلمة املتقابلة؟ مــن سمح باالستغالل الــدائــم لهذه النقطة مــن أجل
استخدامها ٌفي أي لحظة ،لتحقيق مآرب مصلحية تحت اسم «أهداف سياسية؟».
لن تجد أسئلة عديدة أجوبة حقيقية وفعلية لها ،ألن قانون العفو الصادر في 26
أغسطس /آب  1991سمح ألمراء الحرب بعد انتهائها بالنفاذ بأفعالهم ،والشعور
«قوم ال ُي ّ
بأنهم ٌ
مسون» .وحاول كل منهم ،على طريقته ،إسباغ طابع البطولة والعظمة
على «إنجازاته» الحربية.
مشهد األطـفــال املرعوبني فــي امل ــدارس هــو نفسه عرفته مــرتــن ،فــي عامي 1989
و .1990لكنني كنت ،كأبناء جيلي ،أعلم أن هناك حربًا ،بسبب التردد الدائم إلى
ً
املالجئ .وهو ما ال يعرفه أطفال الجيل الحالي ،ويجب أال يعرفوه أصال .مقتل سيد ٍة
في منزلها ،مأساة ّ
انتهت ،وإن دخلت الذاكرة.
تتكرر بعد عقود من االعتقاد بأنها
ُ
ّ
امرأة ال ذنب لها سوى وقوعها في مجال إلطالق النار .ولو قدر لها سابقًا لكانت
تركت البالد إلى غير رجعة.
وألسباب شخصي ٍة وسياسي ٍة وحزبية ،كل ما
كثر،
سيستغل
ما الذي سيحصل؟
ٍ
ُ
جرى يوم الخميس .وستظهر أقاويل وأخبار كثيرة .وسترمى االتهامات جزافًا.
وسيعمل اإلعــام على تزخيم كــل شــيء طائفيًا وسياسيًا .سيشعر اللبنانيون
بخوف مرعب .غير القادر على الهجرة ُ
سيصبح مسكونًا بهاجس األمان .سيقترب
ٍ
أكثر من طائفته ،وسيبتعد أكثر عن الطوائف األخ ــرى .وفــي لحظة انتخابية ،إن
ّ
املتطرف في طائفته ،مسيحيًا
حصلت في  27مارس /آذار املقبل ،سيختار اليمني
ٌ
كان أم مسلمًا .بعد هذه االنتخابات ،سيكون الشارع قد هدأ .املاضي زاخر بنماذج
مماثلة ،من أحداث جامعة بيروت العربية و 7أيار وقبرشمون والشويفات والحدث
وســن الـفـيــل ،واعـتـصــام وســط بـيــروت واالغـتـيــاالت والتفجيرات وتجميد املسار
الدستوري للبالد ،وغيرها .بعد كل هذه األحداث ،حرفيًا ،يجلس جميع أطرافها على
طاول ٍة واحــدة .وهو ما سيحصل في لبنان بعد حني .ال عجب ،فقد فعلوا ذلك بعد
حرب لبنان ،وسقوط عشرات آالف الضحايا ،وعدم معرفة مصير  17ألف مفقود.
املرة غير» ،لكن التاريخ اللبناني لعني .ال شيء ّ
سيخرج من يقول« :هذه ّ
يتغير فيه،
ّ
سوى تزايد غباء بعضهم ،وارتفاع عدد مستغلي األحــداث ،والــدوس على الذاكرة
رغم نقائها ووضوحها.
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المسكوت عنه في التفاعالت الدولية الجارية
حسن نافعة

تطورات
كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن
ٍ
جديــد ٍة يشــهدها النظــام الدولي في املرحلة
الراهنــة ،خصوصــا مــا يتصــل منهــا بتفاقم
الصــراع بــن الواليــات املتحــدة والصــن ،ما
ّ
ـرب بــارد ٍة لــن تقل ضــراوة عن التي
ينــذر بحـ ٍ
اندلعــت فــي أعقــاب الحــرب العامليــة الثانيــة
بني الواليات املتحدة واالتحاد السوفييتي،
وامتـ ّـدت أكثــر مــن أربعــة عقود ،ولــم تنته إال
ّ
بتفــكك االتحــاد الســوفييتي وانهيــاره فــي
بدايــة تســعينات القــرن املاضــي .وقــد لفتــت
ّ
انتبــاه املحللــن مؤشـ ٌ
ـرات عــدة ،تــدل على أن
الواليــات املتحــدة بــدأت فــي إعــادة ترتيــب
أوراقهــا اســتعدادا للمواجهــة املتوقعــة
مــع الصــن .مــن هــذه املؤشــرات :انســحاب
الواليــات املتحــدة الكامــل مــن أفغانســتان،
تخفيــض حجــم قواتهــا العســكرية
املوجــودة فــي منطقــة الشــرق األوســط،
ّ
وتحركاتهــا العســكرية في
زيــادة أنشــطتها
منطقــة املحيطــن ،الهنــدي والهــادئ ،وفــي
بحــر الصــن نفســها ،إبــرام تحالفــات أمنيــة
جديــدة مــع القــوى دوليــة قريبــة جغرافيــا
مــن الصــن ،كأســتراليا التــي وقعــت معهــا
اتفاقيــة أمنيــة تضــم اململكــة املتحــدة أيضــا
(اتفاقيــة أوكــوس  ،)AUKUSوتوجــه واضح
نحو تدعيم العالقة بكل من الهند واليابان.
ّ
التحركات األميركية املوجهة
في مقابل هذه
ضــد الصــن ،يبــدو واضحــا أن األخيــرة
تأخذهــا علــى محمــل الجــد ،وبــدأت تعمــل
علــى إعــادة ترتيــب أوراقهــا وتحالفاتهــا
الدوليــة ،اســتعدادا لتلــك املواجهة املحتملة،
وذلــك مــن خــال العمــل ،مــن ناحيــة ،علــى
بنــاء عالقــة اســتراتيجة صلبــة مــع روســيا
االتحاديــة ،وتمتــن عالقتهــا ،مــن ناحيــة
أخــرى ،مــع كل الــدول املعنيــة واملرتبطــة،
بشــكل أو بآخــر ،بمبــادرة الحــزام والطريــق،
خصوصا دول العالم الثالث.
ّ
صحــت هــذه التحليــات ،فمعنــى ذلــك
إذا
أن النظــام الدولــي بــدأ يدفــع دفعــا نحــو
الدخــول فــي عمليــة اســتقطابية مــن نــوع
جديــد ،طرفاهــا هذه املـ ّـرة :الواليات املتحدة
وحلفاؤهــا ،مــن ناحية ،والصــن وحلفاؤها
مــن ناحيــة أخــرى .ومــن ثــم يتوقــع أن
تجــري التفاعــات الدوليــة خــال املرحلــة
املقبلــة وفــق قاعــدة «مــن ليــس معــي فهــو
ضــدي» .وفــي هــذه الحالــة ،قــد تجــد الــدول
ُ
األخــرى نفســها فــي وضـ ٍـع ال تحســد عليــه:
فإمــا االنضمــام كرهــا إلــى أحــد املعســكرين
الجديديــن املتصارعــن ،بكل ما يترتب على

ذلــك مــن أعبــاء ،نتيجــة الصــراع املحتــوم مع
املعســكر اآلخــر ،أو النــأي بالنفــس بعيــدا
عــن كليهمــا ،بــكل مــا يترتــب علــى ذلــك مــن
احتمــاالت العزلــة ،وربما مواجهة الضغوط
القادمــة مــن كال االتجاهــن .وألن الصــراع
بني املعســكرين الجديدين يقوم على أســس
قوميــة واقتصاديــة ،وليس عقائدية ،ســوف
ّ
املنضمة
يكــون مــن الصعــب على الــدول غير
ألي منهما تشكيل كتلة ثالثة مماثلة لكتلة
عــدم االنحيــاز التي هدفت إلى التخفيف من
حـ ّـدة الصــراع بــن املعســكرين ،الرأســمالي
واالشــتراكي ،وللحيلولــة دون تحـ ّـول
الحــرب البــاردة بينهمــا ســاخنة .وإذا صـ ّـح
هــذا االســتنتاج ،يتوقــع أن يتســم النظــام
الدولــي فــي املرحلة املقبلة إما باالســتقطاب
الثنائــي بــن معســكرين كبيريــن فــي حالــة
تمــاس أو احتــكاك مباشــر ،فــي غيــاب كتلــة
عازلــة ،األمــر الــذي سـ ّ
ـيؤدي ،حتمــا ،إلــى
إدارة العالقــة بينهمــا ،باالســتناد إلــى
موازيــن القــوى وحدهــا ،وبــا أي مرجعيات
قانونيــة أو أخالقيــة أو أيديولوجيــة ،أو
الدخــول فــي حالــة ســيولة وفوضى شــاملة،
بسبب وجود عدد كبير من الدول الصغيرة
واملتوســطة غيــر الراغبــة فــي االنضمــام
إلــى أي مــن املعســكرين املتصارعــن ،وغيــر
القــادرة ،فــي الوقــت نفســه ،على تشــكيل قوة
ثالثــة متجانســة ،تعمــل علــى تقليــل فــرص
االحتــكاك بينهمــا .وفــي الحالتــن ،يتوقــع
أن تكــون املؤسســات الدوليــة العامليــة ،وفــي
مقدمتهــا منظومــة األمــم املتحــدة ،الخاســر
األكبــر مــن هــذا الوضــع ،وتلــك هــي القضيــة
املســكوت عنهــا فــي كل التفاعــات الجاريــة
على املسرح الدولي في املرحلة الراهنة ،وال
يتحـ ّـدث عنهــا أحــد .وربمــا يكــون مــن املفيــد
هنــا ذكــر حقائــق أساســية متعلقــة بطبيعــة
املؤسسات الدولية التي تأسست في مرحلة
مــا بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة ،وكثيــرا مــا
يجــري تغافلهــا أو نســيانها ،بقصــد أو
بدونه:
األولــى :التحالــف املنتصــر فــي هــذه
الحــرب ،وضــم الواليــات املتحــدة واالتحــاد
الســوفييتي اللذيــن وقفــا معــا فــي خنــدق
واحــد ضــد النازيــة األملانيــة والفاشــية
اإليطاليــة والعســكرية اليابانيــة ،هــو
الــذي صــاغ القواعــد الخاصــة بنظــام األمــن
ّ
تضمنــه ميثــاق األمــم
الجماعــي الــذي
املتحــدة ،وهــي قواعــد يفتــرض أنهــا ما تزال
سارية املفعول ،ولم يدخل عليها أي تعديل.
ّ
الثانيــة :انقســام هــذا التحالــف الــذي تشــكل
ّإبــان الحــرب إلــى معســكرين متصارعــن

بعدهــا أضعــف نظام األمــن الجماعي وحال
دون تطبيقــه بالكامــل ،لكنــه لــم يــؤد إلــى
انهيــار األمــم املتحــدة نفســها ،ربمـ ّـا بســبب
تــوازن الرعــب النــووي الــذي تحقــق بــن
املعســكرين ،الرأســمالي واالشــتراكي ،فــي
مرحلة الحقة.
الثالثــة :البنيــة املؤسســية الحاليــة لألمــم
املتحــدة ،بمــا في ذلك ما يتعلق منها بنظام
األمــن الجماعــي .نمــت وتطـ ّـورت فــي ظــل
ظــروف الحــرب البــاردة ومالبســاتها ،ولــم
يطرأ عليها أي تغيير ،على الرغم من انتهاء
الحرب الباردة منذ أكثر من ثالثني عاما.
الرابعــة :الحــت فــرص عديــدة لتطويــر هــذه
البنيــة فــي أكثــر مــن مناســبة ،خصوصــا
ّإبــان أزمــة احتــال الكويــت التــي لعــب فيهــا
مجلــس األمــن دورا مختلفــا تمامــا عن الذي
لعبــه فــي كل األزمــات الســابقة والالحقــة،
لكــن الواليــات املتحــدة ّ
تعمــدت إجهــاض
تلــك املحــاوالت ،ربمــا بســبب إصرارهــا على
االنفــراد بالهيمنــة علــى النظــام الدولــي،
وتحويل األمم املتحدة إلى ّ
مجرد أداة قابلة
لالســتخدام فــي تحقيــق األهــداف واملصالح
األميركية وحدها.
اآلن ،وبعــد تــآكل الــوزن النســبي للواليــات
املتحدة في النظام الدولي ،واتضاح عجزها
التــام عــن قيــادة النظــام الدولــي فــي املرحلــة
الراهنــة ،خاصــة بعــد فشــل غزوهــا لــكل مــن
أفغانســتان والعــراق ،وهزيمتهــا العســكرية
فيهمــا ،بــدأت تلــوح في األفــق فرصة جديدة
إلصــاح البنيــة املؤسســية لألمــم املتحــدة،
ـراءات محـ ّـددة ،يمكن
األمــر الــذي يتطلــب إجـ
ٍ
تلخيص أهمها على النحو التالي:
أوال :توســيع نطــاق العضويــة فــي مجلــس
األمــن ،بمــا يتناســب مــع التوســع الكبيــر فــي
عضويــة األمــم املتحــدة ،والتــي زادت مــن 50
عنــد النشــأة إلــى  193حاليــا ،بمــا فــي ذلــك
عضويــة الــدول الدائمــة التي ينبغي أن ّ
تعدل
بمــا يتناســب مــع التغيــر الــذي طــرأ علــى
موازيــن القــوى العامليــة واإلقليميــة ،وكذلــك
إلغاء حق الفيتو ،أو على األقل إعادة تحديد
شروط استخدامه ومجاالت هذا االستخدام،
بمــا يحــول دون تمكــن دولــة واحــدة ،أو
مجموعــة صغيــرة مــن الــدول املتحالفــة ،مــن
ّ
تعطيل إرادة املجتمع الدولي وشلها.
ثانيــا :إعــادة صياغــة القواعــد واملبــادئ
األساســية التــي يقــوم عليهــا امليثــاق ،لكــي
تصبــح أكثــر تحديــدا وإحكامــا ،وبمــا
يحــول دون تمكــن أي دولــةٍ مــن التهـ ّـرب
مــن التزاماتهــا أو انتهــاك امليثــاق .مــن أهــم
املبــادئ والقواعــد التي تحتاج إلى كثير من

المجتمع الدولي
اهتم كثيرا بقضة
إصالح منظومة األمم
المتحدة خالل الحقبة
األخيرة من القرن
الماضي والحقبة
األولى من القرن
الحالي
البنية المؤسسية
الحالية لألمم
المتحدة ،بما في
ذلك ما يتعلق بنظام
األمن الجماعي.
وتطورت في
نمت
ّ
ظروف الحرب الباردة
ومالبساتها

التحديــد والتدقيــق :مبــدأ عــدم التدخــل فــي
الشــؤون الداخليــة ،حــق الدفاع الشــرعي عن
النفس  ..إلخ.
ثالثــا :زيــادة الســلطات والصالحيــات
املمنوحــة ملحكمــة العــدل الدوليــة علــى
ّ
النحــو الــذي يمكنهــا مــن الفصــل فــي
املنازعــات الدوليــة ذات األبعــاد القانونيــة،
كاملنازعــات املتعلقــة بالحــدود وامليــاه
وغيرهــا ،أي اعتمــاد مبــدأ االختصــاص
ّ
اإللزامي .وبما يمكنها أيضا من الفصل في
مــدى دســتورية القــرارات الصــادرة عــن كل
أجهــزة األمــم املتحــدة وفروعهــا الرئيســية،
بمــا فــي ذلــك مجلــس األمــن .رابعــا :إعــادة

تحديــد ســلطات املجلــس االقتصــادي
واالجتماعــي وصالحياتــه ،لتمكينــه مــن
التمتــع فــي مجــاالت اختصاصــه ،الســلطات
والصالحيــات نفســها التــي يتمتــع بهــا
مجلــس األمــن فــي األمــور املتعلقــة بتســوية
املنازعات السياسية بني الدول ،وبما ّ
يؤدي
إلــى تمكينــه مــن اإلشــراف الفعلــي والفعــال
علــى كل املنظمــات والــوكاالت العامليــة
ّ
املتخصصة.
خامســا :إعــادة هيكلــة الجهــاز اإلداري
ملنظومــة األمــم املتحــدة بطريقــة تســمح
بإزالــة مظاهــر الترهــل والبيروقراطيــة التي
علقــت بــه ،وبمــا يســمح ،فــي الوقــت نفســه،
بتصحيــح العالقــة املؤسســية وتقويتهــا،
وهي التي تربط بني األمم املتحدة ،وكل من
املنظمــات اإلقليميــة ومؤسســات املجتمــع
املدنــي العاملــي (املنظمــات الدوليــة غيــر
الحكومية).
ٌ
ومعــروف أن املجتمــع الدولــي اهتــم كثيــرا
بقضــة إصــاح منظومة األمــم املتحدة خالل
الحقبــة األخيــرة مــن القــرن املاضــي والحقبة
ّ
األولــى مــن القــرن الحالــي ،وتمكــن مــن بلورة
أفــكار عديــدة ال تخــرج كثيــرا عــن األفــكار
اإلصالحيــة املشــار إليهــا آنفــا ،غيــر أن هــذا
االهتمام تراخى كثيرا في السنوات األخيرة.
ولألسباب التي سبقت اإلشارة إليها أيضا.
اليــوم ،ومــع اندفــاع الواليــات املتحــدة نحــو
إشــعال حــرب بــاردة جديــدة فــي مواجهــة
الصــن ،تبــدو الحاجــة ّ
ماســة ،أكثــر مــن أي
وقــت مضــى ،إلعــادة إحيــاء االهتمــام بهــذه
القضيــة املســكوت عنهــا حاليــا ،خصوصــا
وأن األمم املتحدة ستحتفل ،بعد أيام بالعيد
املاسي لدخول ميثاقها حيز التنفيذ يوم 24
أكتوبر /تشرين األول عام .1946
بقــي أن ُيشــار هنــا إلــى أن األمــم املتحــدة
ّ
هــي أول منظمــة دوليــة تتمكــن مــن تحويــل
حلــم العامليــة إلــى واقــع ملمــوس ،فــأول
مــرة فــي تاريــخ البشــرية يصبــح لــكل دولــة
مــن دون اســتثناء إطــار ّ
مؤسســي ،تتفاعــل
مــن خاللــه ومــن داخلــه .ولكــن متــى تصبــح
هذه املنظمة اســما على مسـ ّـمى ،أي منظمة
لشــعوب وأمــم متحــدة فعــا ،وتتحـ ّـول مــن
ثم إلى إطار ّ
مؤسســي في خدمة اإلنســانية
كلهــا ،وليــس إلــى مجـ ّـرد أداة فــي خدمــة
القــوى الطامحــة إلــى الهيمنــة علــى النظــام
الدولــي ،كمــا هــو واقــع الحــال اليــوم؟ تلــك
هــي القضيــة املســكوت عنها فــي التفاعالت
الدوليــة البشــرية ،والتــي آن األوان إلدارة
ّ
وجاد حولها!
حــوار حقيقي
(كاتب وأكاديمي مصري)
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هارفارد أغنى جامعة في العالم

قالــت جامعــة هارفــارد األميركيــة ،أغنــى جامعــة فــي العالم ،يــوم الخميس ،إن أوقافهــا حققت ربحًا
بنســبة  34فــي املائــة وإن قيمتهــا قفــزت إلــى  53.2مليــار دوالر فــي الســنة املاليــة التــي انتهــت فــي
يونيو /حزيران .وســاعدت اســتثمارات الجامعة في األســواق الخاصة والعامة في تحقيق الزيادة
التي قال املسؤولون في الجامعة إنها تمثل سنة مالية «رائعة» .وقبل عام ،أعلنت هارفارد عن ربح
نسبته  7.3في املائة ،خالل السنة املالية التي انتهت في يونيو /حزيران  2020بعد شهور فقط من
(رويترز)
هبوط األسواق بسبب جائحة فيروس كورونا.

ألقــت الشــرطة الكوريــة الجنوبيــة القبــض علــى أربعــة أشــخاص بزعــم تركيــب كاميــرات خفيــة فــي
غرف فندق بأكمله ومحاولة ابتزاز الضيوف الذين تم تصويرهم ليدفعوا املال .وقال سيو سانغ
هيوك ،املسؤول في وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية في شرطة العاصمة سيول ،إن املشتبه بهم
التقطوا صورًا ألشهر وحاولوا ابتزاز بعض الضيوف بتهديدهم بنشر املقاطع املصورة الخاصة
بهــم ،لكــن محــاوالت ابتزازهــم فشــلت .ولــم يقــدم ســيو تفاصيــل حــول كيفيــة تركيــب املشــتبه بهــم
(أسوشييتد برس)
للكاميرات في الفندق في يانغبيونغ ،بالقرب من سيول.

طعن بفوائد حليب األطفال الصناعي
أظهــرت دراســة حديثــة نشــرت نتائجهــا مجلــة
«بريتــش ميديــكال جورنــال» الطبيــة أن منتجــات
حليــب األطفــال التــي يشــتريها األهــل كبديــل عــن
حليــب األم ،ال تخضــع فــي املجمــل إلــى فحــوص
دقيقة ،وقد تتضمن معلومات مضللة على صعيد
ّ
ً
ّ
الفوائــد الغذائيــة .وفيما تمثــل البدائل املصنعة مثال
مــن بروتينــات حليــب البقــر ســوقًا متناميــة فــي
العالم ،وفي وقت يؤكد منتجوها أنها تمنح األطفال

الفوائــد الغذائيــة ذاتهــا لحليــب األم ،تطالــب الدراســة
املنتجــن بإجــراء تجــارب ســريرية منهجيــة إلثبات
القيمة الغذائية لهذه املنتجات.
لكــن الدراســة تعتبــر أن معاييــر التجــارب «غيــر
موثوقــة» ،اســتنادًا إلــى مراقبــة طريقــة إجــراء 125
تجربــة منــذ عــام  ،2015وتالحــظ أن «أربعــا من كل
خمــس تجــارب احتــوت ثغرات كافية إلثارة شــكوك
فــي شــأن خالصاتهــا» .وتشــير إلــى أن «تجــارب

كثيــرة لــم توضــح العناصــر املعتمــدة فــي تقييــم
النتائــج ،علمــا أن املصداقيــة تســتوجب أن تكــون
أي دراســة ســريرية واضحــة حيــال األهــداف ملنــع
االستنسابية».
والحظــت الدراســة أن «بعــض التجــارب اســتثنت
ّ
األطفــال الرضــع عشــوائيًا مــن مجموعــات شــملها
االختبــار ،مــا يثيــر مخــاوف مــن أخطــاء فــي عمليــة
املقارنــة .كمــا أنها تفضــي دائمًا إلى نتائج إيجابية،

ويشــارك فيهــا صانعــو املنتجــات ،مــا يفقدهــا
االســتقاللية» .واعتبــر معــدو الدراســة أن التجــارب
تفتقر إلى الضوابط الالزمة للتأكد من عدم مواجهة
ّ
األطفال الرضع تحديدًا أي مخاطر ،خصوصًا على
صعيــد قلــة التغذيــة« ،مــن هنــا يجــب تغييــر طريقــة
إجرائها ونشر نتائجها ،كي ال يواجه املستهلكون
معلومات مضللة».
(فرانس برس)


عن صفقة نيوكاسل يونايتد
ماجد عزام

بعــد عامــن علــى انطــاق الفكــرة ،وعام على
طرحهــا بشــكل عملــي أمــام رابطــة الــدوري
اإلنكليــزي ،أجــازت األخيــرة صفقــة شــراء
صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي
نــادي نيوكاســل يونايتــد العريــق .طــوال
الوقــت ،كان النقــاش سياســيًا بامتيــاز ،أو
بالحــد األدنــى سياســيًا اقتصاديــا رياضيــا
حــول الصفقــة وخلفياتهــا ومضامينهــا
وتداعياتهــا ،مــا أدى إلــى وصولهــا إلــى
طاولــة لجنــة الثقافة واإلعالم والرياضة في
مجلــس العمــوم البريطانــي .وال شــك فــي أن
الحســم كان سياســيًا  -اقتصاديًا  -رياضيًا
أيضــا ،تحدي ـدًا فــي مــا يتعلــق بالعاملــن
اللذيــن أعاقــا الصفقــة ،واملتمثلــن بتبعيــة
الصنــدوق االســتثماري مباشــرة للحكومــة،
كمــا قرصنــة حقــوق بث قناة بي أن ســبورت
الرياضيــة القطرية في األراضي الســعودية،
علمــا أنهــا الناقــل الرســمي والحصــري
للــدوري اإلنكليــزي فــي املنطقــة العربيــة،
مواز ،إنســاني
هــذا إضافــة طبعــا إلى نقاش
ٍ
وقانوني وإعالمي جماهيري مفتوح بشأن
الصفقــة وأهدافهــا وآفاقهــا مــن منظمــات
حقــوق اإلنســان في بريطانيــا والعالم ،على
خلفية الســجل الســيئ للســلطات السعودية
في هذا املجال.
ّ
بناء على ما ســبق ،تشــكل رأي عام سياسي
ورياضــي وقانونــي وإعالمــي رافــض
للصفقــة ،علــى الرغــم مــن تأييــد جماهيــر
نيوكاســل الســاحق لهــا ،رغبــة منهــا فــي
انتشــال ناديهــا العريــق مــن الواقــع املــزري
الــذي عاشــه فــي حقبــة املالــك الســابق مايــك
أشلي .ولكن هذا التأييد لم يحل دون عرقلة
الصفقــة وتجميدهــا ،عبــر إعــان الصنــدوق
الســعودي رســميًا انســحابه منهــا ألســباب
اقتصاديــة وإجرائيــة ،كما قــال في بيانه في
يوليو /تموز من العام املاضي.
إذن ،السبب املركزي الذي أعاق الصفقة كان
التخـ ّـوف مــن عالقــة الصنــدوق بالحكومــة
الســعودية أو تبعيتــه لهــا بشــكل مباشــر،
واحتمــال تأثيــر األخيــرة علــى النــادي
اإلنكليــزي العريــق أو تحكمهــا بــه .ولكــن

ضمن أســباب أو بيئة سياسية واقتصادية
مسـ ّ
ـتجدة تـ ّـم تقديــم تعهــدات وضمانــات
قانونيــة ملزمــة بعــدم تدخــل الحكومــة فــي
إدارة النــادي بــأي حــال ،وأن الصنــدوق
ّ
ـيتصرف وكأنه هيئة مســتقلة ،وســيكون
سـ
رئيســه ،ياســر الرمــان ،بمثابــة املديــر غيــر
التنفيــذي للنــادي ،مــع احتــرام تــام وصــارم
لقواعــد ولوائــح الرابطــة والــدوري وكــرة
والرياضة ْبشكل عام.
القدم
َ
لــم يقنــع هــذا املخــرج كثيريــن طبعــا ،كــون
الصنــدوق ســياديًا وتابعــا للحكومــة
الســعودية ،ويرأســه ولــي العهــد محمــد بــن
ســلمان .وكان الفتــا ج ـدًا فــي هــذا الصــدد
حديــث مـ ّ
ـدرب نــادي نيوكاســل الحالــي،
ً
ســتيف بــروس ،عــن تلقيــه اتصــاال مــن
الســفارة الســعودية فــي لنــدن ،للحضور من
أجــل التباحــث فــي مســتقبل النــادي ،بعدمــا
بــات بــروس بمثابــة مـ ّ
ـدرب انتقالــي فــي ظــل
مغــادرة حتميــة ،فــي الشــتاء أو فــي الصيــف
على أبعد تقدير ،الستقدام أحد كبار ّ
مدربي
أوروبــا ،بينمــا تعاطــى العــب مانشســتر
يونايتد الســابق ومدرب نيوكاســل الحالي
َباحترافية شديدة مع الحدث .وما كان لهذا
املخــرج ليمــر لــوال تجــاوز العائــق املركــزي
السياســي واالقتصــادي والرياضــي الثانــي
للصفقــة ،واملتمثــل بالنــزاع القضائــي بــن
قنــاة بــي أن ســبورت القطريــة والســلطات
الســعودية ،والــذي وصــل إلــى منظمــة
التجــارة العامليــة حــول قرصنــة الســلطات
فــي الريــاض حقــوق بــث القنــاة الحصريــة،
كمــا منعهــا مــن العمــل فــي الســعودية ،علــى
الرغــم مــن أنهــا الناقــل الرســمي والحصــري
للــدوري اإلنكليــزي فــي املنطقــة العربيــة
بصفقةٍ بلغت مئات ماليني الدوالرات .وهذا
يعنــي أن الســعودية ســعت وعبــر ذراعهــا
ـاد يلعــب
االســتثماري الرئيســي لشــراء نـ ٍ
فــي الــدوري اإلنكليــزي ،بينمــا تتغاضــى
عــن قرصنــة حقــوق بثــه الحصــري علــى
أراضيها .في الفترة املاضية ،تم اإلعالن عن
التوصل إلى تسوية بني الطرفني ،وستعود
قنــاة بــي أن ســبورت للعمــل فــي الســعودية،
كمــا ســتتوقف قرصنــة بثهــا وبرامجهــا
ومســابقاتها ،مــع حديــث حتــى عــن منحهــا
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تعويضــا مناســبًا عــن املرحلــة املاضيــة،
خصوصــا بعدمــا حكمــت منظمــة التجــارة
الدولية لصالحها.
إذن؛ لــم يكــن تعهــد الحكومــة الســعودية
بعــدم التدخــل فــي إدارة النــادي اإلنكليــزي
كافيــا ،لــوال التســوية مــع قنــاة بــي أن.
ســبورت ،وجــاء ذلــك كلــه معطوفــا أيضــا
علــى االنفتــاح واملصالحــات والتســويات
فــي املنطقــة والعالــم ،تحدي ـدًا فــي مــا يتعلق
بإنهــاء الحصــار العربــي الرباعي على قطر،
وتعهــدات باحتــرام أكثر لحقوق اإلنســان أو
ّ
على األقل عدم انتهاكها بشكل فظ وصريح،
كنتــاج مباشــرة للبيئة الناتجــة عن مغادرة
الرئيــس األميركــي الســابق دونالــد ترامــب،
البيــت األبيــض ،ومجــيء الديموقراطــي جو
بايــدن ووضعــه ملــف حقــوق اإلنســان علــى
أجندة عالقاته مع السعودية ودول أخرى.
سياســيًا واقتصاديــا؛ يمكــن الحديــث أيضًا
عــن خــروج بريطانيا مــن االتحاد األوروبي،
مــع املضــي فــي تنفيــذ آليــة «بريكســت»،
وحاجــة البــاد إلــى اســتقدام اســتثمارات
ضخمــة إلنعــاش االقتصــاد ،خصوصــا فــي
مرحلــة التعافــي مــن جائحــة كورونــا ،مــع
االنتبــاه إلــى أن صفقــة شــراء «نيوكاســل»
ّ
كلفــت الصنــدوق الســعودي نصــف مليــار
دوالر تقريبــا ،مــع تعهــدات وخطــط بصــرف
مئات املاليني ،وربما مليارات أخرى لتطوير
ّ
ومدربــن
بنــاه التحتيــة ،وجلــب العبــن
كبــارًا إلعــادة النــادي العريــق إلــى املنافســة
ومنصــات التتويــج إنكليزيــا وأوروبيــا.
وهــذا يفســر تأييــد الحكومــة البريطانيــة
املستتر ،شبه العلني ،للصفقة طوال الوقت،
آلثارهــا االقتصاديــة اإليجابيــة ،ولعالقتهــا
الوثيقــة السياســية والتجارية مع الحكومة
السعودية .ولكن ما كان في وسعها التدخل
ّ
الفــظ والعلنــي لتمريرهــا أمــام العوائــق
ّ
ّ
الجدية متعددة املستويات التي واجهتها.
ّ
فــي كل األحــوال ،مــرت الصفقــة سياســيًا
واقتصاديــا ورياضيــا ،لكــن النقــاش
اإلنســاني والقانونــي والجماهيــري
واإلعالمي مسـ ٌّ
ـتمر بشــأنها ،مــع توجس كل
أنديــة الــدوري اإلنكليــزي ( 19مــن أصل ،)20
باســتثناء «نيوكاســل» طبعــا ،مــن الصفقــة،
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السبب المركزي الذي
أعاق الصفقة كان
التخوف من عالقة
ّ
الصندوق بالحكومة
السعودية أو تبعيته
لها بشكل مباشر
م ّرت الصفقة
سياسيًا واقتصاديًا
ورياضيًا ،لكن النقاش
اإلنساني والقانوني
والجماهيري
واإلعالمي مستم ٌّر
بشأنها

ودعوتها إلى اجتماع عاجل ملناقشة آثارها
وتقليــص أضرارهــا ،وليــس لعرقلتهــا أو
إلغائها بعدما باتت أمرًا واقعًا.
وعمومــا ،جــاء أفضــل تلخيــص أو تعبيــر
عــن الصفقــة وحجــم التناقــض بــن تأييــد
جماهيــر نيوكاســل العــارم واملعارضــة
الواسعة لها خارج أسوار النادي ،فقد كتب
أسطورة نيوكاسل وإنكلترا الالعب السابق
آالن شــيرار ،في صحيفة أتليتيك (الســبت 9
أكتوبــر /تشــرين األول) حرفيًا« :كغيري من
املنتمــن إلــى هــذا النــادي تلتهمهــم مشــاعر

المكاتب
¶ المكتب الرئيسي ،لندن
Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366
¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

متناقضــة ،والســبب ســنوات الفشــل الذريــع
الــذي تســببت فيــه اإلدارة الســابقة ،وفــي
ّ
متحمــس
مقدمتهــا مايــكل أشــلي .والــكل
للتغيير والتحول الكلي تحت اإلدارة الثرية
الجديــدة ،واملحيــط الخارجــي ،ال ســيما
ممــن ال يشــجعون نيوكاســل ،ال يمكنهــم
استيعاب مشاعر جماهير املاكبايس .نحن
لــم نكــن مثــل شــيفيلد وينــزداي ،أو غريمنــا
ســندرالند ،ولســنا مثل ديربي كاونتي اآلن،
ناد تاريخي ولم نقع في أزمة حقيقية،
نحن ٍ
ولكــن فــي الوقــت نفســه نشــعر بأننــا نعيش
فــي أزمــة .وعلينــا التفهــم أن العالــم ليــس
مثاليــا ،وكل مــا نأملــه فقــط أن تعــاد الحيــاة
ّ
لنادينا عن طريق امللك الجدد».
وختــم أســطورة نيوكاســل «تضعنــا كــرة
القــدم فــي مواقــف صعبــة .ويمكــن أن تجعــل
منــا منافقــن أيضــا .وعلــى الرغــم مــن أن
أنصــار النــادي أيــدوا بأغلبيــة ســاحقة أن
يباع «نيوكاسل» إلى صندوق االستثمارات
السعودي ،إال أن إدارة الفريق لم تستشرهم
بشــكل حقيقــي»« .هــذه صفقــة تــم إجراؤهــا
بــن مليارديــر وبعــض املليارديــرات األكثــر
ثـ ً
ـراء .لــم تتــم استشــارتنا .ولــم يكــن لدينــا
خيار .وعلى املعترضني على الصفقة النظر
أيضــا إلــى األمــوال الروســية ،والصينيــة،
واإلماراتيــة ،فــي الــدوري اإلنكليــزي ،وأنــا
أريد للنادي أن يمثل مدينتي ،وليس نظامًا
اســتبداديًا ،لكــن يبــدو أن الشــيء الثانــي
سيفتح الطريق أمام األول».
هنــا ال بــد مــن اإلشــارة إلــى أن الفــرع
البريطانــي ملنظمــة العفــو الدوليــة يعمــل
ّ
ً
فعــا علــى حــل معادلــة أو معضلــة آالن
شــيرار ،وهــو طلــب اجتماعــا رســميًا مــع
رابطــة الــدوري اإلنكليــزي لفــرض قواعــد
جديــدة لحوكمــة كــرة القــدم ،بصفتهــا
رياضــة عامليــة بحاجــة إلــى تحديــث قواعــد
ّ
متورطني في انتهاكات
امللكيــة بهــا ملنــع أي
جسيمة لحقوق اإلنسان من الشراء في ظل
شــغف كــرة القــدم اإلنكليزيــة وبريقها ،كون
توافــق قواعــد امللكيــة مــع حقــوق اإلنســان
ّ
ـيصب فــي مصلحــة اللعبــة علــى املــدى
سـ
البعيد.
(كاتب فلسطيني في إسطنبول)
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قسم لكورونا في مخيم عين الحلوة

صيدا ـ انتصار الدنان

أنشــأ مستشــفى النــداء اإلنســاني داخــل
مخيــم عــن الحلــوة لالجئني الفلســطينيني
فــي مدينــة صيــدا ،جنوبــي لبنــان ،قســمًا
للعنايــة الفائقــة مخصصــا للمصابــن بكوفيــد،19-
فــي ظــل الحاجــة املاســة إلــى تقديــم الخدمــات األكثــر
إلحاحــا لالجئــن الفلســطينيني الذيــن يواجهــون
تداعيــات أزمــة كورونــا في ظــل معاناتهم من ظروف
معيشية صعبة.
يقول املدير العام ملستشفى النداء اإلنساني ،الدكتور
عامــر السـ ّـماك لـ«العربــي الجديــد»« :نــدرك جي ـدًا أن
التعامــل مــع أزمــة تفشــي فيــروس كورونــا الجديــد
يســتدعي تحديث األفكار والوســائل املستخدمة في
مواجهــة مخاطــره .وبســبب حساســية املخيم ،وعدم
إمــكان مصابــن مغادرتــه ألســباب مختلفــة مــن أجل
تلقــي العــاج ،وجدنــا ضــرورة إلنشــاء قســم للعناية
الفائقــة خــاص بمرضــى كورونــا ووضعنــاه قيــد
التنفيذ مستفيدين من توفر رغبة كبيرة لدى لجنة
الحــوار اللبناني-الفلســطيني التــي اضطلعــت بــدور
كبير في تأمني كل مستلزمات التجهيز».
يضيــف السـ ّـماك« :شــكل مستشــفى النــداء اإلنســاني
جــزءًا مــن مبــادرات االســتجابة ملتطلبــات مكافحــة
كوفيــد 19 -فــي املخيــم ،وتغطيــة كل التجمعــات
الفلســطينية فــي لبنــان التــي أطلقهــا رئيــس لجنــة

الحــوار اللبنانــي -الفلســطيني الدكتــور حســن
منيمنــة بالتنســيق مــع منظمــة الصحــة العامليــة
ووزارة الصحــة العامــة فــي لبنــان ورئيــس اللجنــة
الوطنيــة إلدارة لقــاح كورونــا فــي لبنــان الدكتــور
عبــد الرحمــن البــزري ،إلى جانب منظمتي أطباء بال
حــدود ويونيســف (منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة)
وســفارة دولــة فلســطني فــي لبنــان ،وجمعيــة الهــال
األحمــر الفلســطيني ،وكل العاملــن فــي املجــال.
وســوف يواصــل املستشــفى دوره فــي مواكبــة
متطلبــات االســتجابة امللحــة عبــر هــذا القســم الــذي
شــاركت أملانيــا فــي تمويلــه عبــر مؤسســة جــي آي 2
ونفــذه برنامــج األمم املتحدة اإلنمائي ،ومهماته في
املشاركة بحماية مجتمعنا الفلسطيني باملخيمات،
مــع التمســك باســتكمال الجهــود التــي بذلتهــا
مؤسســات تعمــل فــي هــذا املجــال ،مثــل هيئــة إغاثــة
وتشــغيل الالجئني الفلســطينيني (أونروا) وجمعية
ّ
تصدت منذ البداية
الهالل األحمر الفلسطيني التي
ُ
للوباء واستطاعت إنقاذ ناس كثر».
مــن جهتــه ،يقــول الطبيــب املســؤول عــن قســم كورونــا
في مستشــفى النداء اإلنســاني الدكتور عبد الله عبد
اللــه لـ«العربــي الجديــد» إن «قســم العنايــة الفائقــة
بمرضــى كورونــا ســوف يتابــع حــاالت شــخصها
متخصصــون قبــل حضورهــا ،وســوف يتـ ّـم التعامــل
مع اإلصابات بحســب درجة ّ
حدتها التي ســنحددها
عبــر إخضــاع املريض لفحوص وصور أشــعة تســمح

لنــا بدخــول مرحلــة العــاج املطلــوب ،واالنتقــال إلــى
املراقبــة اليوميــة للتعـ ّـرف إلــى املســتجدات» .يشــير
عبــد اللــه إلــى أن «قســم عــاج مرضــى كورونــا معزول
عــن املستشــفى ،والقادمــون إليــه يدخلــون عبــر بوابــة
خاصــة تمنــع أي احتــكاك مــع باقــي األقســام .وهــو
يتضمــن أجهــزة تهويــة خاصــة ،ومجهــز بمختبــر
يعمــل علــى مــدار الســاعة ،ويتنــاوب فيــه أطبــاء
متخصصون في أمراض القلب والرئة وغسل الكلى».
ويلفت منيمنة بدوره إلى أن «لجنة الحوار اللبناني-
الفلســطيني تنبهــت منــذ بدايــة أزمــة كورونــا إلــى
أهميــة إعطــاء أولوية ملكافحة الوباء داخل املخيمات
الفلســطينية ،وطبقــت سياســة لدعــم املستشــفيات
واملســتوصفات ،وأنشــأت قســمًا فــي مستشــفى
الهمشري بصيدا ،في حني تعمل حاليًا على تجهيز
أقســام أخــرى فــي مستشــفى صفــد شــمالي لبنــان
ومستشــفى البــص فــي منطقــة صــور فــي الجنــوب،
وعلــى دعــم مستشــفى النــداء اإلنســاني فــي مخيــم
عــن الحلــوة عبــر تزويــد القســم الخــاص بــه بأفضــل
التجهيــزات ،مــع اإلفــادة مــن تمويــل مــن دول مانحــة،
علمــا أن ثمــة حاجــة ملحــة الســتحداث هــذا القســم
فــي داخــل املخيــم ،ألن ثمــة أشــخاصًا ال يســتطيعون
الخروج منه ،ما يمنع تقديم العالج لهم».
ويكشــف رئيــس اللجنــة الوطنيــة اللبنانيــة إلدارة
لقــاح كورونــا الدكتــور عبــد الرحمــن البــزري ،أن
«العمــل علــى تجهيــز قســم العنايــة الفائقــة بمرضــى

 6أسرّة بتجهيزات حديثة
السماك إن «المشروع أنجز
يقول الدكتور عامر
ّ
وفق تعليمات وزارة الصحة العامة في لبنان،
ويحتوي القسم على ستة أسرّة بتجهيزات حديثة،
من بينها ثالثة مــزودة بأجهزة تنفس صناعي،
وكذلك جهاز لغسل الكلى .وقد ُو ّ
ظف فريق
عمل متخصص ومــؤهــل للعمل فــي قسم
العناية الفائقة بمرضى كورونا ،ونأمل أن يسد
هذا القسم الحاجات الضرورية».

كورونــا فــي مستشــفى النــداء اإلنســاني بــدأ قبل عام
ونصف عام .وقد أجرينا زيارات ميدانية مع اللجنة
العليا لهيئة الحوار اللبناني -الفلسطيني ،وناقشنا
خطوات دعم الحكومة األملانية للمشروع الذي ّ
تحول
إلى واقع» .ويشــير البزري إلى أن «القســم املســتحدث
هــو الوحيــد فــي مخيم عني الحلوة الذي ُي َع ّد من بني
أكبــر املخيمــات الفلســطينية فــي لبنــان ويضم كثافة
ُ
ســكانية ،وأشــخاصًا كث ـرًا غيــر قادريــن على الخروج
ألســباب مختلفــة .مــن هنــا كان مــن الضــروري العمل
لتحصني الوضع الصحي في داخله».
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جامعيو غزة يصطدمون
بأبحاث التخرج المكلفة

ال سبيل لهروب نازحي مخيمات الشمال السوري من
شتاء يعيشونه كأنهم في «ثالجة» ،وبالتالي ال سبيل إال
إلى توقع األسوأ من دخول سيول األمطار خيمهم،
والتعرض للبرد القارس بتدفئة معدومة أحيانًا

شتـاء
النـازحين
عبد اهلل البشير

م ـ ــع تـ ـلـ ـم ــس ال ـ ـعـ ــامـ ــات األول ـ ـ ــى
ل ـ ـقـ ــدوم الـ ـشـ ـت ــاء ع ـب ــر ان ـخ ـف ــاض
نسمات
درجات الحرارة وهبوب
ّ
الــريــاح الـبــاردة ،تتسلل إلــى الخيام املرقعة
للنازحني في شمال سورية الذكريات املؤملة
لـحـلــول فـصــل أم ـطــار الـخـيــر ،وال ـتــي تتكرر
منذ عشرة أعــوام ،من خــال غــرق املخيمات
ب ـم ـي ــاه الـ ـسـ ـي ــول ،وس ـل ــب الـ ـب ــرد وم ــوج ــات
ال ـص ـق ـي ــع أرواح األطـ ـ ـف ـ ــال الـ ــذيـ ــن ي ـح ــاول
ذووهم عبثًا إيجاد أي شيء الستخدامه في
حمايتهم من البرد ،وكذلك مفارقة البعض
الحياة اختناقًا بسبب انقطاع األوكسجني
في الخيم.
ف ــي إطـ ـ ــار اسـ ـتـ ـع ــداداتـ ـه ــم ل ـف ـصــل ال ـش ـت ــاء،
يـسـتـخــدم الـ ـن ــازح ــون ،أك ــان ــوا مـقـيـمــن في
خيم أم في منازل صغيرة داخل املخيمات،
وسـ ــائـ ــل ت ــدف ـئ ــة قـ ــد ي ـت ـس ـبــب ب ـع ـض ـهــا فــي
مقتلهم ،لكن حجتهم تتمثل في أنه «ال يمكن
مقارنة الشعور ّبالبرد بالشعور بالخطر،
خصوصًا إذا تدنت درجات الحرارة كثيرًا».
بالطبع تتوافر وسائل تدفئة مرتفعة الثمن
مثل تلك التي تستخدم مــادة امل ــازوت ،لكن
يـصـعــب ح ـصــول مـعـظــم قــاطـنــي املـخـيـمــات
ع ـل ـي ـهــا ،ك ـمــا ي ـم ـكــن إشـ ـع ــال ال ـح ـطــب ال ــذي
يشكل وسـيـلــة تــدفـئــة تقليدية للبشر منذ
فجر التاريخ ،لكن الفقر يدفع النازحني إلى
إي ـج ــاد ب ــدائ ــل ل ـهــذه الــوســائــل ال ـتــي تعتبر
آم ـن ــة ن ـس ـب ـيــا ،وب ـي ـن ـهــا اسـ ـتـ ـخ ــدام مــابــس
قديمة وفحم حجري وحتى أحذية وأكياس
نايلون أو أي شيء قابل لالشتعال.
نداءات «خاوية»

يترافق تحضير وسائل التدفئة مع ترقيع
ال ـخ ـيــم وح ـف ــر ال ـخ ـن ــادق حـ ــول امل ـخ ـي ـمــات،
فــي مـحــاولــة شـبــه عبثية ملـنــع ت ـسـ ّـرب مياه
األمـطــار إليها .أمــا ن ــداءات االستغاثة التي
ي ـط ـل ـق ـهــا ال ـ ـنـ ــازحـ ــون ل ـت ـج ـن ـي ـب ـهــم م ـش ـقــات
الشتاء ،فيرتد صداها خاويًا.
في املنطقة املمتدة بني بلدة أطمة ومدينة
الــدانــا شـمــال غــربــي إدل ــب ،تنتشر عـشــرات
املـخـيـمــات ال ـتــي يـقـيــم فـيــه ن ــازح ــون ،منها
مـخـيـمــات ال ـكــرامــة ودي ــر ح ـســان وبــابــولــن
الـتــي يـتــرقــب كثير مــن نــازحـيـهــا الحصول
على مـســاعــدات تقدمها منظمات إنسانية
ل ـهــم ف ــي م ـط ـلــع ك ــل شـ ـت ــاء ،وم ـن ـهــم فــاطـمــة
العبد الله التي تقيم منذ  3أعوام في مخيم
قريب من بلدة دير حسان ،وتقول لـ»العربي
الجديد»« :أقيم في منطقة صخرية مرتفعة
ً
شتاء وتشهد
باملخيم وتعصف بها الرياح
مــوجــات صقيع ال يمكن تحملها .والبيت
الذي أمكث فيه يضم غرفتني واحدة منهما

مسار التحصيل العلمي
لطالب جامعات غزة
مليء بالصعوبات
الكبيرة من كل حدب
وصوب ،وصوًال إلى
بحوث التخرّج المكلفة
على صعيد الرسوم
ومستلزمات التنفيذ

غزة ـ أمجد ياغي

تحدي الدفء
الغالي في
شمال سورية

م ـس ـق ــوف ــة بـ ـل ــوح ت ــوتـ ـي ــاء ي ـت ـح ــول إل ـ ــى مــا
يشبه ثالجة في الليالي الـبــاردة» .تضيف:
«الحطب هو الخيار الوحيد لتدفئة عائلتنا
هذا العام ،لذا سنشتري كمية منه ونقتصد
في استهالكه كي يكفينا طوال فترة الشتاء،
وإذا نقصنا الـقـلـيــل سـنـتــدبــر أم ــرن ــا ،علمًا
أننا كنا حصلنا مع بدء فصل الشتاء العام
املــاضــي عـلــى ع ــدد قـلـيــل مــن أك ـيــاس الفحم
ال ـح ـجــري وزع ـت ـهــا مـنـظـمــة إن ـســان ـيــة ،لكن
كميتها لم تكف إال أليام قليلة .أما استخدام
وسائل التدفئة على املازوت هذا العام فأمر
مستحيل بسبب غالء سعره».
حلول خدماتية

ف ــي ن ـهــايــة أغ ـس ـط ــس /آب امل ــاض ــي ،بــاشــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع امل ـ ــدن ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ت ـن ـف ـي ــذ أعـ ـم ــال
خدماتية تسبق حلول فصل الشتاء ،شملت
ردم خطوط غير صالحة للصرف الصحي،
وف ـتــح ق ـن ــوات تـصــريــف ملـنــع وصـ ــول املـيــاه
إلى الخيم ،وتعبيد طرق وإصالح الفجوات
فيها ،وبناء خيم في أماكن جــديــدة ،وإزالــة
بــؤر لتجميع النفايات ،فــي خـطــوات تهدف
إل ــى الـتـخـفـيــف م ــن األضـ ـ ــرار ال ـتــي تجلبها
ال ـ ـس ـ ـيـ ــول وتـ ـتـ ـسـ ـب ــب ف ـ ــي غ ـ ـ ــرق م ـخ ـي ـم ــات
بكاملها ،وهو ما تكرر مرات سنويًا سابقًا،

علمًا أن شـتــاء ال ـعــام املــاضــي شـهــد تضرر
ح ــوال ــي  50أل ــف نـ ــازح ل ــدى اج ـت ـيــاح مـيــاه
األم ـطــار مخيمات كفر ع ــروق .وكــانــت هذه
الحوادث تكررت سابقًا في مخيمات أطمة
وتـلــك الـقــريـبــة مــن مــديـنــة ســرمــدا ،حـيــث لم
ّ
لصد
تـنـفــع كــل الـتـحـضـيــرات ال ـتــي أجــريــت
م ـيــاه األم ـط ــار ومـنـعـهــا م ــن إغ ـ ــراق الـخـيــام
وف ــرض إمـضــاء الـنــازحــن أيــامــا بــا مــأوى.
وأعقبت السيول التي ألحقت أضرارًا كبيرة
باملخيمات في نهاية يناير /كانون الثاني
 ،2021عاصفة ثلجية زادت معاناة النازحني
الذين يبحثون عن الدفء.
حطب وبقايا زيتون

يـنــاشــد مــديــر مخيم الـتــح الـقــريــب مــن بلدة
باتنتة في ريف إدلب ،عبد السالم يوسف ،بال
جدوىّ ،
مد املنظمات اإلنسانية يد العون إلى
النازحني من أجل مساعدتهم على مواجهة
فصل الشتاء .ويقول لـ»العربي الجديد»« :لم
يستعد أهالي املخيم ملواجهة فصل الشتاء
الـحــالــي بسبب وضـعـهــم املعيشي الصعب
جدًا .وهم لن يستطيعوا تأمني مواد التدفئة
من حطب أو بيرين (بذور الزيتون) رغم أنها
األكثر رخصًا في السوق نسبيًا .أما املازوت
فيصعب الحصول عليه ،ونحن نطالب كل
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مشهد قد يتكرر هذا الشتاء (محمد سعيد /األناضول)

املنظمات اإلنسانية بأن توفر لنا املادتني».
ُ
ويعتمد نازحون كثر للتدفئة على البيرين
التي تنتج من بقايا عصر الزيتون ،وتضغط
على شكل أسطوانات يتراوح طول الواحدة
منها بني  30و 40سنتيمترًا ،وقطرها نحو
ً
 3إنشات .وتعتبر بالتالي بديال للمازوت،
وت ـ ّـول ــد الـ ـح ــرارة ل ـف ـت ــرات .وي ــوض ــح أحـمــد
أب ــو نــاصــر الـ ـن ــازح م ــن ري ــف مـنـطـقــة مـعــرة
النعمان جنوبي إدل ــب لــ»الـعــربــي الجديد»
أنه استخدم البيرين للتدفئة العام املاضي
رغــم أن رائحتها مزعجة ،لكن اعتاد عليها
مــع أف ــراد أســرتــه مــع م ــرور الــوقــت .وسيكرر
ذلك هذا العام في ظل عدم قدرته على شراء
املــازوت ،علمًا أنه جلب كمية  200كليوغرام
من الحطب الــذي «يمنح ال ــدفء ،وال يصدر

167

عدد األشخاص المتوفين بسبب البرد
في سورية بين عامي  2011و،2020
بينهم  77طفًال

ب ـخــاف ال ـب ـيــريــن روائ ـ ــح مــزع ـجــة وكــري ـهــة،
ودخانه غير كثيف».
 ...وصوًال إلى البالستيك
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مخيمًا فــي مناطق أطـمــة وســرمــدا والــدانــا
وك ـفــرت ـخــاريــم وكـلـلــي وبــات ـبــو وك ـفــردريــان
وحفسرجة وسلقني وأرمناز وسهل الروج
ّ
مشيد
ومعرة مصرين وغيرها ،ومعظمها
ع ـش ــوائ ـي ــا ،ن ـت ـي ـجــة الـ ـع ــواص ــف وال ـه ـط ــول
الـغــزيــر لــأمـطــار .وشـمـلــت الـخـســائــر تمزق
خـ ـي ــام ك ـل ـيــا م ــا ج ـع ـل ـهــا غ ـي ــر ص ــال ـح ــة ،أو
تعرضها ألض ــرار جــزئـيــة .وتـشـيــر الشبكة
الـ ـس ــوري ــة ل ـح ـق ــوق اإلن ـ ـسـ ــان إل ـ ــى أن 167
شخصًا قتلوا بسبب البرد في سورية بني
ً
عامي  2011و ،2020بينهم  77طفال.
وتتحدث مصادر محلية لـ»العربي الجديد»
عــن أن قسمًا كـبـيـرًا مــن نــازحــي املخيمات،
ي ـح ــرق ــون ب ـس ـبــب ال ــوض ــع املـ ـ ــادي الـصـعــب
مالبس قديمة وأحذية ،من اجل استخدامها
في التدفئة خالل فصل الشتاء ،ألن سعرها
م ـن ـخ ـف ــض مـ ـق ــارن ــة بـ ـ ــاملـ ـ ــازوت والـ ـحـ ـط ــب.
وي ـ ـجـ ــري ش ـ ـ ــراء هـ ـ ــذه املـ ــابـ ــس واألحـ ــذيـ ــة
بحسب ال ــوزن ،وتشكل رغــم ضررها خيارًا
متاحًا للنازحني .كما تعتمد عائالت على
ج ـمــع م ـ ــواد قــاب ـلــة لــاش ـت ـعــال م ــن مـكـبــات
نـفــايــات ،مثل م ــواد البالستيك الـتــي يمكن
استخدامها في التدفئة خالل الشتاء.
صيانة الخيم

ح ــال ـي ــا ،يـ ـح ــاول م ـع ـظــم ال ـن ــازح ــن صـيــانــة

خيمهم وح ـفــر خ ـنــادق حــولـهــا قـبــل حلول
ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ،ب ـي ـن ـم ــا يـ ــواج ـ ـهـ ــون أي ـ ـضـ ــا أزم ـ ــة
انـقـطــاع الـطــرق الـتــي يـنــاشــدون إصالحها.
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ي ـقــول مــديــر فــريــق «منسقو
استجابة ســوريــة» محمد حــاج لـ»العربي
الجديد»« :تتعدد أسباب أزمــة قطع الطرق
فـ ــي املـ ـخـ ـيـ ـم ــات ،وب ـي ـن ـه ــا ت ـش ـي ـيــدهــا عـلــى
أراض زراعية ترابية غير مؤهلة لشق طرق
ٍ
ف ـي ـهــا كــون ـهــا طـيـنـيــة وم ــوح ـل ــة ،أو تنفيذ
مشاريع للبنى التحتية .ويقوم النازحون
غالبًا بإنشاء طــرق في املخيمات ورصفها
وردمها ،كي ال تتجمع املياه فيها».
وإلـ ـ ــى ج ــان ــب هـ ـ ــذه االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات ،تـعـمــل
منظمات إنسانية على توفير مــا تستطيع
مل ـســاعــدة ال ـن ــازح ــن ومـ ـ ّـد ي ــد ال ـع ــون إلـيـهــم،
ّ
ومنها منظمة «أطباء بال حدود» التي وزعت
عـلــى  14,500أس ــرة فــي أكـثــر مــن  70مخيمًا
لوازم للحماية من البرد ومن درجات الحرارة
امل ـتــدن ـيــة ف ــي ال ـش ـت ــاء امل ــاض ــي .ك ـمــا أعـ ــادت
املنظمة تأهيل  2275خيمة في  6مخيمات.
وشمل ذلك تركيب أرضيات وعوازل حرارية
داخل الخيم ،ووضع أحجار من طوب حولها
ملنع تسرب املياه إلى داخلها.
لكن مسؤولي إغاثة يعتبرون أن االستجابة
اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة «ال ت ـ ـ ــزال ض ـع ـي ـف ــة ،مـ ــا يـحـتــم
حـصــول أض ــرار كـبـيــرة» .ويـطــالـبــون الـفــرق
اإلنسانية بالعمل لتحسني تصريف املياه
ال ـتــي تـتـجـمــع ف ــي امل ـخ ـي ـمــات ،وت ـســاهــم في
إنشاء شبكات للصرف الصحي ولتصريف
األمطار في املخيمات ،وإنشاء حفر وخنادق
فــي محيط املخيمات والـخـيــام المتصاص

في يناير /كانون الثاني
الماضي ،تضرر  145مخيمًا
بالسيول في الشمال
السوري
يترقب النازحون الحصول
على مساعدات تقدمها
منظمات إنسانية لهم
مطلع كل شتاء

الصدمة املائية األولى الناجمة عن السيول،
إضافة إلى العمل على فرش طرق املخيمات
بحصى لتسهيل عمليات اإلجــاء ووصول
الفرق اإلنسانية.
وف ــي إح ـصــاء أخ ـيــر أجـ ــراه فــريــق «منسقو
اسـ ـتـ ـج ــاب ــة سـ ـ ــوريـ ـ ــة» بـ ـل ــغ إجـ ـم ــال ــي ع ــدد
املـخـيـمــات ف ــي ش ـمــال غــربــي س ــوري ــة 1489
تضم حــوالــي مليون ونصف مليون نــازح،
ّ
مشيدة عشوائيًا .وقد تعرضت
بينها 452
هذه املخيمات لكوارث طبيعية كثيرة ،حيث
ألحق هطول األمطار أضرارًا بـ  537مخيمًا،
ودم ـ ــر  3187خ ـي ـمــة ،ع ـل ـمــا أن عـ ــدد الـخـيــم
املتضررة جزئيًا بلغ .5851

يشكل عجز طــاب كثيرين فــي غــزة عن
تـســديــد ال ــرس ــوم الـجــامـعـيــة الـكــامـلــة أو
حتى نصفها تمهيدًا إلدراج اسمهم في
سـجــات كـشــوف االخـتـبــارات النهائية،
أكثر املشاكل التي واجهوها في سنوات
ال ـح ـص ــار اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .ك ـم ــا يـحــرمـهــم
تــدهــور الــوضــع االقـتـصــادي مــن دراســة
تخصصات علمية تـحـتــاج إل ــى رســوم
مرتفعة .واليوم تبلغ املشاكل ّ
حد عجز
ال ـطــاب عــن تــأمــن امل ــال إلج ــراء أبـحــاث
التخرج.
يـعـمــد ب ـعــض ال ـط ــاب إل ــى تـنـفـيــذ هــذه
األبحاث التي تضاف تكاليفها املرتفعة
ال ـ ــى امل ـ ـصـ ــاريـ ــف ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ف ـ ــي ب ـعــض
التخصصات ،في شكل مشترك ،أو إلى
اختيار أبحاث غير مكلفة حتى لو أثرت
على املعدل النهائي لعالمات التخرج،
وه ــو مــا حـصــل مــع إي ـهــاب بــركــات (23
عــامــا) ال ــذي اكـتـفــى بتقدير «ج ـيــد» في
ب ـح ــث الـ ـتـ ـخ ــرج ال ـ ـخـ ــاص بـ ــه فـ ــي قـســم
الهندسة املدنية.
ع ـلــى م ــدى ث ــاث ــة أش ـه ــر ،واجـ ــه إي ـهــاب
عقبات عدة في إنجاز بحث تخرجه الذي
تـضـمــن تـصــامـيــم بـنــى تحتية ملـشــروع
هندسي ،بينها العمل على الكمبيوتر
املـحـمــول ال ـخــاص بشقيقته املـتــزوجــة،
واالضطرار إلى دفع مبلغ مالي ملصمم
غ ــراف ـي ــك ،وآخـ ــر لـجـلــب أدوات خشبية
وأخ ـ ـ ـ ــرى مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـن ـف ـي ــذ م ـج ـس ـم ــات.
واستخدم إيهاب موقعًا مجانيًا جعله
ينجز العرض الفني للتصميم بجودة
أقل من تلك املطلوبة في معايير البحث،
كما أن الكمبيوتر املـحـمــول ال ــذي عمل
عليه لــم يسمح بتنزيل بــرامــج حديثة.
وواجـ ــه أي ـضــا مـشـكـلــة تـحـضـيــره بحث
التخرج داخ ــل مـنــزل يضم عـشــرة أفــراد
إلى جانب والــده الذي يعاني من إعاقة
منذ سنوات.
يـ ـق ــول إي ـ ـهـ ــاب لـ ـ ـ «ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـج ــدي ــد»:
«ال ـت ـح ـقــت ب ـك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة مـسـتـفـيـدًا
مــن منحة قدمتها لــي مؤسسة خيرية،
ألن ظ ــروف ــي امل ــالـ ـي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ال
تسمح بأن أنفق على دراستي ،علمًا أن
مـصــاريــف امل ـعــدات واألب ـحــاث تقع على
عاتقي ،وهــو حــال كثيرين مــن زمالئي.
وه ـك ــذا دف ـعــت ثـمـنــا غــالـيــا الض ـط ــراري
إل ــى إن ـجــاز بـحــث بــاسـتـخــدام إمـكــانــات
محدودة ،إذ نال درجة تقييم منخفضة
أثرت على معدلي التراكمي النهائي .لقد
كان مشروع التخرج في كلية الهندسة
ف ــردي ــا وص ـع ـبــا وبـمـتـطـلـبــات مـكـلـفــة ال
يمكن التهرب منها».
ً
عـ ـم ــوم ــا ،ي ـ ــواج ـ ــه ط ـ ــاب غ ـ ــزة ظـ ــروفـ ــا
صعبة فــي تــأمــن االحـتـيــاجــات املــاديــة
ل ـجــام ـعــات ـهــم ،ع ـل ـمــا أن وزارة الـتــربـيــة
والتعليم الفلسطينية تتيح حصولهم
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروض ل ـ ـ ـتـ ـ ــأمـ ـ ــن رس ـ ــومـ ـ ـه ـ ــم
وت ـس ــدي ــده ــا ب ـن ـظــام ال ـت ـق ـس ـيــط ،لكنها
تلزمهم دف ــع الــرســوم عـبــر ب ـنــوك ،وهــو
م ــا اع ـت ـبــره ك ـث ـيــرون أك ـبــر م ــن قــدراتـهــم
في ظل تزايد التأثير السلبي للحصار
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي عـ ـل ــى اقـ ـتـ ـص ــاد غـ ـ ــزة فــي
األعوام الثالثة األخيرة.
إل ــى ذلـ ــك ،يـسـتـفـيــد ب ـعــض ال ـط ــاب من
برامج لتحرير شهادات التخرج تغطي

م ـيــزان ـيــات ـهــا دول وج ـم ـع ـي ــات خـيــريــة
إق ـل ـي ـم ـيــة ،ع ـل ـمــا أن ق ـط ــر ق ــدم ــت ال ـع ــام
املــاضــي مـنـحــا لـتـحــريــر أك ـثــر مــن 3000
شهادة تخرج.
وب ــن م ـشــاكــل ال ـط ــاب الـجــامـعـيــن في
غزة ،عدم امتالك قسم كبير منهم أجهزة
كمبيوتر محمولة خاصة بهم ،أو حتى
أجهزة كمبيوتر داخل البيت ،ما يعرقل
تـنـفـيــذهــم م ـه ـمــات أكــادي ـم ـيــة وعـمـلـيــة،
ً
وصوال إلى بحوث التخرج.
وبالنسبة إلــى جهاد محمد ( 25عامًا)
الذي يدرس تخصص العالج الطبيعي،
ال يــوجــد ح ـتــى اآلن أي وس ـي ـلــة مــاديــة
إلن ـجــاز بـحــث ال ـت ـخــرج ال ــذي مــن املـقــرر
ُ
سل َم مسودته األول ــى فــي منتصف
أن ي ِ
ديسمبر /كانون األول املقبل .يوضح لـ
«العربي الجديد»« :يميل األكاديميون
واملحاضرون في معظم العام الدراسي
إلى اختيار واجبات غير مكلفة للطالب
مــراعــاة للظروف االقتصادية السائدة،
وتـقـتـصــر ع ـلــى ال ـب ـحــث ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
وتقديم ملخصات ألبـحــاث .لكن ذلــك ال
يمنع عجزي حاليًا عن استكمال بحث
تـخــرجــي ال ــذي أح ـتــاج فـيــه إل ــى ترجمة
دراسات ،وتنفيذ مجسم مطلوب للجزء
العلوي لجسم اإلنسان».
يضيف« :ينتمي القسم األكبر من طالب

الجامعات إلى أسر فقيرة ،ونتعرض في
جامعتنا لضغوط كثيرة من أجــل دفع
نصف قيمة الرسوم فصليًا ،ما يجعلنا
نـتــدبــر أمــورنــا بـطــرق ع ــدة .وشخصيًا،
باعت أمــي سلسلة ذهــب لتأمني نصف
رس ـ ــوم ال ـف ـص ــل الـ ــدراسـ ــي األخ ـ ـيـ ــر ،وال
أزال أفكر بالوسائل املتاحة األقــل كلفة
لتلبية متطلبات بـحــث الـتـخــرج ،فهذا
أمر صعب علي».
مــن جـهـتــه ،اسـتـطــاع نـبـيــل ال ـح ــداد (24
ع ــام ــا) إق ـن ــاع م ـشــرف مـ ــادة الـبـحــث في
ك ـل ـيــة ال ـص ـي ــدل ــة بـتـنـفـيــذ ب ـح ــث ت ـخــرج
م ـ ــع ثـ ــاثـ ــة م ـ ــن زمـ ـ ــائـ ـ ــه ،ب ــاعـ ـتـ ـب ــار أن
جميعهم يــواجـهــون ظــروفــا اقتصادية
غ ـيــر ع ــادي ــة .وهـ ــم قـ ـ ــرروا إن ـج ــاز بحث
عــن عـقــار مسكن ل ــآالم الـشــديــدة يخلو
مــن أيــة أع ــراض جانبية ،لكنه لــم ينجز
ف ـع ـل ـي ــا م ـ ــع بـ ــاقـ ــي زم ـ ــائ ـ ــه أي م ـه ـمــة
عملية خــاصــة بالبحث ط ــوال العامني
املاضيني اللذين أمضوهما مع غالبية
الطالب في التعليم اإللكتروني بسبب
جائحة كورونا .ويقول نبيل لـ»العربي
الـجــديــد»« :املشكلة أن ال مفر مــن بحث
ال ـت ـخــرج ،عـلـمــا أن كلفته قــد تـصــل إلــى
ألــف دوالر في كليات الهندسة والطب،
ويحتاج غالبًا إلــى كمبيوتر شخصي
يسمح ّ
بتفرغ الطالب للعمل عليه».

بعض بحوث التخرج قد تكون فردية (محمد الحجار)

قد ينتظر أعوامًا إلنجاز بحث التخرج (محمد الحجار)

الليبيات يحققن نجاحات في العمل عن بعد
يفتح العمل عن بعد
آفاقًا جديدة لليبيات من
أجل إثبات حضورهن
المهني في عالم
األعمال وتمتعهن بأفكار
قد تقود إلى مشاريع
ناجحة ،كما يكسر بعض
قيود إخضاعهن لمراقبة
أسرية دائمة في مجال
العمل
تعمل على مشروع خاص
عبر اإلنترنت (محمود تركية/
فرانس برس)

طرابلس ـ العربي الجديد

يـمـنــح الـعـمــل ع ــن بـعــد املـ ــرأة الـلـيـبـيــة فــرصــة
اإلفادة من شكل جديد من الوظائف واألعمال
لتخطي صـعــوبــات ع ــدة ،س ــواء تـلــك املتعلقة
بالوضع االقتصادي ،أو القيود االجتماعية
املحافظة التي تمنعها مــن العمل بعيدًا عن
عيون املراقبة األسرية.
نجحت نجوى الصويري في الحصول على
ف ــرص ــة لـلـعـمــل م ــع ش ــرك ــة أجـنـبـيــة احـتــاجــت
موظفني ملتابعة أعمال مكتبها في العاصمة
طــرابـلــس ،بعدما أرغـمــت على مـغــادرة ليبيا
قـ ـب ــل س ـ ـنـ ــوات ب ـس ـب ــب الـ ـعـ ـن ــف وال ـع ـم ـل ـي ــات
املسلحة.
ت ـت ـحــدث ال ـص ــوي ــري ال ـت ــي تـحـمــل إج ـ ــازة في
تخصص إدارة األعمال وتعيش في طرابلس،
لـ»العربي الـجــديــد» عــن متطلبات وظيفتها،
بالقول« :يحرس ثالثة موظفني املكتب املقفل
للشركة .وبناء على معلوماتهم أزود الشركة
بتقرير أسبوعي عن وضع املكتب ،وأقدم لها

ت ـقــاريــر دوريـ ــة ع ــن ف ــرص الـعـمــل وامل ـشــاريــع
ال ـت ـن ـمــويــة امل ـط ــروح ــة ف ــي الـ ـب ــاد ف ــي مـجــال
عملها» .ومنحت إجادتها اللغة اإلنكليزية
ال ـصــويــري فــرصــة الـعـمــل مــع ال ـشــركــة .ورغــم
األجــر املالي الضئيل التي تتقاضاه شهريًا،
تـعـتـبــر أن وظـيـفـتـهــا تـشـكــل فــرصــة للتعرف
على مجاالت عمل خارج ليبيا ،وفتح جسور
للتواصل من أجل تحقيق طموحات أخرى.
م ــن جـهـتـهــا ،حـصـلــت إي ـم ــان الـ ـص ــراف ،وهــي
خريجة جامعية تعيش في مدينة الخميس
ش ــرق طــراب ـلــس ،عـلــى عـقــد مــؤقــت م ــع شــركــة
كـبـيــرة تصمم مـنـظــومــات للمحاسبة وامل ــال،
ووصــل الـعــرض إلــى منزلها بسبب عالقتها
بشخص نافذ في الشركة.
تـقــول لــ»الـعــربــي الـجــديــد» إن «فــرصــة العمل
ال ـت ــي ح ـص ـلــت عـلـيـهــا م ـنــاس ـبــة ج ـ ـدًا بسبب
ظروفي األسرية ،إذ أعيش فقط مع أمي التي
يـمـنـعـنــي مــرض ـهــا وع ـج ــزه ــا م ــن تــرك ـهــا في
البيت لشغل أي وظيفة» .تضيف« :العمل مع
ه ــذه الـشــركــة ال يتطلب ح ـضــوري شخصيًا،

تشكل بعض الوظائف
فرصة للتعرف على
مجاالت عمل في الخارج
العمل عن بعد بات ظاهرة
صحية تسمح للمرأة بنوع
جديد من الشراكة

فكل تعامالتي معها تجري عبر اإلنترنت أو
بواسطة اتصاالت هاتفية .وآمل في أن يفتح
ه ــذا الـعـمــل ب ــاب مــواصـلـتــي الـعـمــل معها عن
بـعــد» .وفــي السياق ،استطاعت وداد جمعة
امل ـت ـح ــدرة م ــن مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي وصــديـقـتـهــا
التي تسكن في املبنى السكني ذاتــه تنشيط

عـمــل صفحة عـلــى مــوقــع «فـيـسـبــوك» لعرض
مــوديــات إكسسوارات نسائية ،وجلب إقبال
كـبـيــر عليها وتـحـقـيــق مـكــاســب مــالـيــة منها.
ت ـش ــرح طــري ـقــة عـمـلـهــا ل ــ»ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»
بالقول« :نتعامل مع الزبائن من دون أن نغادر
شقتنا ،ونلبي طلبات الزبائن مع راغبني في
تنفيذ أعمال توصيل منزلي».
وتــرى أن هــذه الفرص تشكل وسيلة لتجاوز
العقبات االجتماعية ،مشيرة إلى أنها تتقاسم
العمل في شكل جيد مع صديقتها .و»لو كان
هذا العمل مثل دوام حكومي ملا استطعنا أن
نجني شيئًا ،ألنه يتطلب ساعات طويلة حتى
خالل فترة الليل ،والقيود املطبقة في املنطقة
ً
التي نعيش فيها ال تسمح لنا بالعمل ليال».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ت ــؤك ــد ال ـب ــاح ـث ــة االج ـت ـم ــاع ـي ــة
حسنية الشيخ في حديثها لـ»العربي الجديد»
أن ال ـت ـجــارب الـنــاجـحــة شـجـعــت الـنـســاء على
االن ـخــراط فــي ســوق العمل اإللـكـتــرونــي ،مثل
نشاط بيع الحلويات واألشغال املنزلية عبر
اإلنـتــرنــت .وتـقــول« :كــل مــا تحتاجه امل ــرأة هو

التنسيق مــع عاملني فــي التوصيل املنزلي،
أما الباقي فرهن كيفية التعامل عبر صفحات
التواصل االجتماعي».
وتربط الشيخ اكتشاف هذا النوع من األعمال
ب ـف ـتــرة ح ـظــر ال ـت ـج ــول ألش ـه ــر خـ ــال مــراحــل
تـفـشــي وب ــاء ك ــورون ــا .وتـشـيــر إل ــى أن «أس ـرًا
كثيرة كانت تعيش على أعـمــال يومية ،مثل
ق ـيــادة س ـي ــارات األجـ ــرة والـعـمــل فــي مصانع
وم ـتــاجــر ،تــوقــف عـمـلـهــا حـيـنـهــا ،م ــا جعلها
تشجع نساءها وبناتها على قبول عــروض
العمل عن بعد» .وتتابع« :شجع نجاح وجدية
ُ
ال ـع ــام ــات أربـ ـ ــاب ع ـمــل كـ ـث ــرا ع ـلــى الـتـعــامــل
مـعـهــن .وعـلــى سبيل امل ـثــال ،اسـتـغـنــى معمل
امللكة للحلويات في طرابلس عن أكثر عماله،
وتعامل مع ربات البيوت مباشرة .وأنا أعرف
نساء يــزودن املعمل بأصناف من الحلويات،
م ــا خ ـفــض ت ـكــال ـي ـفــه ،ألن ــه ب ــات غ ـيــر مضطر
لشراء مــواد أولـيــة ،وتأمني احتياجات النقل
سيارات ،ودفع تكاليف إضافية مختلفة.
عبر ّ
كما خفض مصاريفه الشهرية وبينها رواتب

العاملني» .وتتحدث الشيخ عن ميزات العمل
عــن بعد بالنسبة إلــى امل ــرأة الليبية بالقول:
«يتمتع هذا العمل بخصوصية بالنسبة إلى
املناطق التي تطبق تقاليد محافظة .فاملرأة
تجد في العمل عن بعد راحة من املضايقات،
أو من االحتكاك بالرجال ،خصوصًا إذا كانت
البيئة ريـفـيــة أو بــدويــة .ويعتبر ه ــذا الـنــوع
من األعمال فرصة إلبــراز مهارات النساء في
األريــاف وتنميتها» .وتــرى الشيخ أن العمل
عــن بـعــد «لــم يـعــد ظــاهــرة دخـيـلــة ،بــل ظــاهــرة
صحية تسمح للمرأة بنوع جديد من الشراكة
عبر صنع روافد جديدة لالقتصاد ،والتنبيه
على فــرص عمل مــن نــوع جــديــد .وهــو إحــدى
وس ــائ ــل ال ـق ـضــاء ع ـلــى ال ـب ـطــالــة .وسـيـتــوســع
اإلقـ ـب ــال عـلـيــه ف ــي املـسـتـقـبــل لـيـضــم شــريـحــة
الــذكــور» .وتـشــدد على أهمية العمل عــن بعد
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ـن ـســاء ت ـحــدي ـدًا كــونــه يسمح
لـهــن بــاملــوازنــة بــن مـســؤولـيــات الـعـمــل وبــن
حياتهن الشخصية كزوجات وأمهات ،وترى
أنه السبب األول في إقبال النساء عليه.

20

منوعات

السبت  16أكتوبر /تشرين األول  2021م  10ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2602السنة الثامنة
Saturday 16 October 2021

السبت  16أكتوبر /تشرين األول  2021م  10ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2602السنة الثامنة
Saturday 16 October 2021

مجتمع فالش

بقع سوداء على
شاطئ كاليفورنيا

MEDIA

أخبار

ينظفان شاطئ هاتاتي التركي

تعتزم شركة «مايكروسوفت»
إغالق خدمة «لينكد إن» في
الصين هذا العام ،بعد تشديد
قواعد اإلنترنت من قبل بكين.
ستستبدل «لينكد إن» منصتها
المحلية في الصين بتطبيق جديد
يسمى «إن جوبز» ،يحتوي على
بعض ميزات الشبكات المهنية.

وجه المدعون العامون في
ّ
 14والية أميركية ،األربعاء ،رسالة
إلى الرئيس التنفيذي لشركة
«فيسبوك» مارك زوكربيرغ،
يسألونه فيها عما إذا كان كبار
ناشري المعلومات المغلوطة عن
اللقاحات المضادة لفيروس كورونا
تلقوا معاملة خاصة.

اصطدمت «آبل» مع السلطات
في كوريا الجنوبية الجمعة ،بشأن
المتطلبات الجديدة المتمثلة
في التوقف عن إجبار مطوري
التطبيقات على استخدام أنظمة
الدفع الخاصة بها ،مع تحذير
رسمي حكومي من تحقيق
محتمل في امتثال الشركة.

21

سترسل الصين ثالثة رواد
إلى محطة فضاء غير مكتملة
اليوم السبت ،منهم أول رائدة
فضاء صينية تزور المحطة
التي سيمكثون فيها لستة أشهر.
وستكون هذه البعثة الثانية من
أربع بعثات مأهولة مقررة إلى
المحطة.

صحافيو مصر المسجونون :أوضاع قاسية وصمت نقابي
سجنوا بسبب آرائهم أو عملهم ،بعضهم انقضت مدد حبسهم احتياطيًا ،وال يزالون
ممن ُ
تضج السجون المصرية بعشرات الصحافيين ّ
ّ
في السجون بالمخالفة للقانون ،وسط صمت النقابة
القاهرة ـ العربي الجديد

تعاني مجموعة من الصحافيني املصريني
املحبوســن في عدد من الســجون املصرية
مــن أوضــاع ســيئة وانتهــاكات بالجملــة
ألبســط حقوقهــم املنصــوص عليهــا
فــي القانــون ،بينمــا ال تســتمع نقابــة
الصحافيــن ٍّ
ألي مــن مناشــدات أســرهم.
فالصحافي املصري محمود الطيب ،أنهى
عامــن كاملــن فــي الحبــس االحتياطــي،
منــذ القبــض عليــه فــي  12أكتوبر/تشــرين
األول  2019من منزله في محافظة القاهرة،
ُ
وعرض على النيابة على ذمة القضية 488
لســنة  2019حصــر أمــن الدولــة العليــا ،مــا
يســتوجب إخــاء ســبيله فــورًا ،ومع ذلك ال
يــزال حبــس الخطيب ُيجـ َّـدد دون محاكمة.
قرار القبض على الخطيب جاء بعد نشــره
خب ـرًا عــن القبــض على طالبــن بريطانيني
موجوديــن فــي مصــر ألغــراض أكاديميــة
مــن محيــط ميــدان التحريــر ،ووجهــت إليــه
النيابة تهم االنضمام إلى جماعة إرهابية،
مــع العلــم بأغراضهــا ،وإشــاعة وإذاعــة
أخبــار كاذبة ،واســتخدام أحــد املواقع على
اإلنترنت الرتكاب هذه الجريمة.
مــن جهتــه ،الصحافــي املصــري ،أحمــد
ســبيع ،ممنــوع مــن الزيــارات منــذ القبــض
عليــه منــذ  20شــهرًا ،باملخالفــة للقانــون.
وكانــت إيمــان محــروس ،زوجــة الصحافي
أحمــد ســبيع ،قــد تقدمــت بطلــب إلــى نقيب
الصحافيــن ضيــاء رشــوان ،طالبــت فيــه
بتكليــف محامــي النقابــة الحضــور مــع
زوجهــا وتكليفــه زيــارة زوجهــا فــي ســجن
شــديد الحراســة جنــوب القاهــرة .وقالــت
محــروس فــي طلبها« :أتقدم إلى ســيادتكم
بطلبــي لتكليــف محامــي النقابــة متابعــة
جلســات التجديــد الخاصــة بزوجــي
الصحافــي أحمــد محمــد ســبيع وإثبــات
حضــوره معــه ،كذلــك تكليفه القيــام بزيارة
زوجــي فــي الســجن حيــث مــكان إقامتــه
شــديد الحراســة لالطــاع علــى ظروفــه
وحالتــه الصحــة نظ ـرًا النقطــاع األخبــار
عنــه ،حيــث ُيجـ َّـدد لــه تلقائيــا دون حضــور
جلســات ،طبقــا ملــا نقلــه لــي املحامــي».
ُوأضافــت« :زوجــي ممنوع مــن الزيارة منذ
قبــض عليــه مطلــع عــام  2020حتــى وقتنــا
هــذا ،وال نتمكــن نحــن أســرته مــن إدخــال
األدويــة الخاصــة بــه ،وخاصــة بعــد ســوء
حالتــه الصحيــة فــي محبســه ،كذلــك باقــي
املتعلقــات الشــخصية الضروريــة ،وبنـ ً
ـاء
عليه أطلب من سيادتكم التدخل لتمكيني
مــن زيارتــه واالطمئنــان عليــه وعلــى أنــه ال
يــزال علــى قيــد الحيــاة» .وتابعــت زوجــة
الصحافــي املعتقــل« :طلبــي األول واألخيــر
هــو مطالبــة ســيادتكم والنقابــة باإلفــراج
عنــه اعتبــارًا لحالتــه الصحيــة وظــروف

حملة تنظيف على شاطئ حيفا

أثبتت تجارب عقود ما بعد
االكتشافات النفطية التي
ّ
غيرت أنماط عيش البشرية،
استحالة ربطها بمنافع كوكب األرض
واإلنسان عليه ،رغم أنه يفترض أنها
استخدمت في األصل لتوفير وسائل
«راحة» تفيد مسار الحياة وأخرى
لتعزيز اإلنتاجية والحركة الصناعية
واالبتكارات ،تمهيدًا لنمو االقتصاد
الضروري لتحسني تطور الشعوب.
ما عايشه العالم في عقود ما بعد
االكتشافات النفطية هو تلوث بعد
تلوث ،وحوادث بعد حوادث أصابت
الطبيعة وال تزال بكوارث ال حلول
ملعالجة تداعيات بعضها حتى في حال
االنتظار سنوات طويلة ،وفي مقدمها
البحار واألنهر التي اخترقت البقع
النفطية السوداء مساحات مناظرها
الزرقاء الخالبة التي تخلق بهجة
كبيرة في النفس ،وبنعم الحياة.
ّ
التسربات النفطية الناتجة عن
تصل
ناقالت البترول أو خطوط األنابيب
التالفة أو أعطال املنصات البحرية
إلى الشواطئ وتلتصق بالصخور
وحبات الرمل ،وتجعل املنطقة كلها
غير مناسبة للحياة البحرية ،إذ
تهدد الطيور التي تعتمد في غذائها
على السباحة والغوص ،كما تقتل
ّ
التسربات الثدييات البحرية كالحيتان
والدالفني والفقمة .إلى ذلك ،تلحق
التسربات النفطية إلى جانب مخالفات
رمي النفايات في األنهر أضرارًا
كبيرة فورية بعملية تكاثر األسماك،
وبعدها بالتربة وخصوبة األراضي
الزراعية واإلنتاجية .ومعروف أيضًا
أن العاملني في تنظيف البقع النفطية
يصابون بمشاكل صحية كبيرة الحقًا،
ما يستدعي دفع كلفة باهظة للرعاية
الصحية الخاصة بهم.
(العربي الجديد)

(الصور :فرانس برس /األناضول)Getty /

التلوث النفطي
مياه «سوداء» لكوكب األرض

وسط نهر أومبيولو الملوّ ث في جنوب أفريقيا

ناشطة ضد التلوث النفطي في إيطاليا
يمدون أنبوبًا للنفط
في جزيرة تابوغا
ببنما

مزارع قرب نهر ملوث في
جنوب نيجيريا

األســرة املعيشــية ،خاصــة أنــه قضــى فــي
محبسه ما يقارب العامني إال أربعة أشهر.
أقــدم التماســا لكــم وأنــا علــى يقــن مــن
إخالصكم في السعي لإلفراج عنه».
ألقــي القبــض علــى الصحافــي املصــري،
ومديــر مكتــب قنــاة «األقصى» في القاهرة،
أحمــد ســبيع ،فــي أثناء مشــاركته فــي عزاء
املفكــر اإلســامي البــارز وعضــو هيئــة

تناشد أسر الصحافيين
النقابة التدخل من دون
أي رد منها

من احتجاج عام  2014ضدّ قمع الصحافيين والمصورين المصريين (محمود خالد/فرانس برس)

«فيسبوك» تشدد قواعدها
ضد المضايقات
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

أعلنــت شــركة «فيســبوك» ،األربعــاء ،تشــديد
قواعدهــا ضــد املضايقــات عبــر منصاتهــا،
فــي وقــت تعمــل شــبكة التواصــل االجتماعي
العمالقــة علــى إقنــاع الســلطات والرأي العام
بدورها اإليجابي في املجتمع.
وقالــت مديــرة الســامة فــي «فيســبوك»،
أنتيغونــي ديفيــس ،فــي بيــان« :ال نســمح
باملضايقــات علــى منصتنــا ،وعندمــا
يحــدث ذلــك نتصــرف» .وكان مــا كشــفته
املوظفــة الســابقة فــي «فيســبوك» فرانســيس
هاوغــن ،مــن خــال وثائــق داخليــة للشــركة
سـ ّـربتها وشــهادة أدلــت بهــا أمــام لجنــة فــي
مجلــس الشــيوخ األميركــي ،أدى إلــى اهتــزاز
ً
جديــد لســمعة الشــبكة التــي تتعــرض أصــا
النتقــادات كثيــرة مــن الســلطات واملنظمــات
غيــر الحكوميــة .وأكــدت فرانســيس هاوغــن
أن «فيســبوك» وتطبيقاتهــا ،وتحدي ـدًا
ّ
«إنســتغرام» ،تغلــب «الربــح املــادي» علــى
«ســامة» املســتخدمني .وهــو مــا نفــاه
مؤســس «فيســبوك» ورئيســها التنفيــذي
مــارك زوكربيــرغ .وتعتــزم «فيســبوك» حاليًا
التصــدي لـ«جهــود املضايقــة الجماعيــة
املنسقة التي تستهدف األفراد ذوي األوضاع
الهشة في العالم الحقيقي ،كضحايا املآسي

كبــار العلمــاء ،محمــد عمــارة ،فــي األول
مــن مــارس/آذار  ،2020وأدرج علــى ذمــة
القضيــة رقــم  1360لســنة  2019حصــر أمــن
دولــة عليــا ،املتهم فيها ببث ونشــر وإذاعة
أخبــار وبيانــات كاذبــة ،إســاءة اســتخدام
وســيلة مــن وســائل التواصــل االجتماعــي
«فيســبوك» ،ومشــاركة جماعــة إرهابيــة.
وقضى سبيع  5سنوات في سجن العقرب،

العنيفــة أو املعارضــن السياســيني حتــى لو
كان املحتــوى نفســه ال ينتهــك» قواعدهــا،
وفق ما أوضحت ديفيس .وقد تلجأ الشبكة
االجتماعيــة فــي هــذا اإلطار أيضــا إلى حذف
الرســائل الخاصــة أو التعليقــات ،اعتمــادًا
على السياق ومعلومات إضافية.
كذلك ستعمل «فيسبوك» على توفير حماية
أفضــل للشــخصيات العامــة ،كالسياســيني
واملشــاهير ،عبــر إضافــة فئــة جديــدة إلــى
قائمــة املحظــورات التــي تركــز علــى إضفــاء
الطابــع الجنســي علــى هــؤالء .وقالــت
أنتيغونــي ديفيــس «ســنزيل التعليقــات
الجنســية التي تشـ ّـكل مضايقات»ً ،
بناء على
السياق الذي يقدمه األفراد.
ووســعت املنصــة إطــار الشــخصيات العامــة
ليشــمل الصحافيــن واملدافعــن عــن حقــوق
اإلنســان الذين اشتهروا بعملهم .وأوضحت
أنتيغوني ديفيس أن هؤالء سيتمتعون من
اآلن فصاع ـدًا بحماية «من املحتوى املســيء،
وبينهــا علــى ســبيل املثــال الرســائل التــي
تصنفهم وفقًا ملظهرهم الجسدي».
وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرملانيني
األميركيــن فــي جلســة اســتماع ،علــى إثــر ما
أدلت به فرانسيس هاوغني.
وأكدت هاوغني في شــهادتها أن «فيســبوك»
تدرك أن تطبيقها «إنستغرام» يشكل أخطارًا

قبل أن يحصل على إخالء سبيل من التهم
املوجهــة إليــه فــي قضيــة عرفــت إعالميــا
ب ــ«إدارة امللــف اإلعالمــي في غرفــة عمليات
اعتصام رابعة العدوية» عام  ،2013وعانى
حينها من ظروف مشابهة كمنع الزيارة.
في السياق ذاته ،يعاني املصور الصحافي
عبد الرحمن خطاب ،من سلسلة انتهاكات
متواصلــة منــذ القبــض عليــه وإخفائــه
قســريًا وتدويــره علــى ذمــة عــدد مــن
القضايــا علــى مــدار أربــع ســنوات .ووثقــت
الشــبكة املصريــة االنتهــاكات التــي تعرض
لهــا املصــور الصحافــي عبــد الرحمــن
خطــاب ،علــى مــدار  4ســنوات مــن االعتقــال
واإلخفــاء القســري ،والتدويــر ،علــى ذمــة
قضايا أخرى.
خطــاب مصــور صحافي مــن مواليد ،1996
اعتقل للمرة األولى في  19سبتمبر/أيلول
 ،2016مــن محــل إقامتــه فــي حلوان ،وعانى
اإلخفــاء القســري لفتــرة دامــت  35يومــا.
تعـ ّـرض خطاب لعــدد هائل من االنتهاكات
فــي أثنــاء فتــرة إخفائــه قســريًا ،بدايــة مــن
اإلهانــة النفســية والجســدية بــكل األلفــاظ
البذيئــة ،مــرورًا بالصعــق بالكهربــاء،
ً
والتجريــد مــن املالبــس ،وصــوال إلــى
التعليق بالباب وخلع الكتف .ظهر خطاب
أمــام النيابــة للمــرة األولى فــي  22أكتوبر/
تشــرين األول  2016علــى خلفيــة اتهامــات
بالضلــوع فــي خليــة إعالميــة تســمى
اللجــان اإللكترونيــة ،وأخلــي ســبيله بعــد
ســنة مــن التحقيقــات .بعــد عــام ونصــف،
أعيــد اعتقالــه مرة أخرى بتاريخ  19مايو/
أيــار  2019مــن ســكن الطلبــة باملعــادي عند
الواحدة فجرًا خالل شهر رمضان ،وأخفي
قســريًا ملــدة  64يومــا ،رأى فيهــا ألوانــا
مضاعفــة مــن العذاب ،ال تقارن بما تعرض
لــه ســابقًا ،ليظهــر أمــام النيابــة بالقضيــة
 840حصــر أمــن دولــة عليــا ،وهــي قضيــة
إعالمية أيضًا .وفي ديسمبر/كانون األول
 ،2020حصــل علــى إخــاء ســبيل ،وجــرى
تدويــره مرتــن على ذمة قضايا أخرى ،وال
يزال رهن االعتقال حتى اآلن.
(((وطالبــت الشــبكة املصريــة بتدخــل
النائــب العــام إلخــاء ســبيل عبــد الرحمــن
خطــاب ،نظ ـرًا لعــدم تورطــه فــي مخالفــات
أو ثبــوت االتهامــات التــي وجهــت إليــه،
وطالبت الشبكة أيضًا بوضع حد لسياسة
التنكيــل بالصحافيــن والعاملــن فــي
الحقــل اإلعالمــي ،والتوقــف عــن مالحقتهم
وانتهاك حقوقهم))).
يشــار إلــى أن مصــر حافظــت علــى تدنــي
مرتبتهــا املتأخــرة فــي التصنيــف العاملــي
لحريــة الصحافــة ،حســب تقريــر منظمــة
«مراســلون بــا حــدود» لعــام  ،2021حيــث
كانــت مصــر فــي املركــز الـ ـ  166الــذي ّ
يقيــم
الوضع اإلعالمي في  180بلدًا.

تأجيل انتخابات الصحافيين
األردنيين
عمان ـ العربي الجديد
ّ

ستمثل هاوغين أمام البرلمانين البريطاني واألوروبي
(جيم واتسون /فرانس برس)

علــى الصحــة النفســية والبدنيــة للفتيــات
املراهقــات اللواتــي يتعرضــن بكثافــة مــن
خاللها ألسطورة الجسد األنثوي املثالي.
وتلقــت هاوغــن دعــوة أيضــا مــن البرملانيني
األوروبيني إلى جلســة اســتماع ،وســتجتمع
كذلــك مع مجلس اإلشــراف على «فيســبوك»،
وهــي هيئــة مســتقلة عــن املجموعــة تتولــى
تقييم سياســات الشــبكة املتعلقة باإلشــراف
علــى املحتــوى ،كمــا ســتمثل أمــام لجنــة
برملانية بريطانية هذا الشهر.

أدى عدم اكتمال النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الصحافيني
األردنيــن ،أمــس الجمعــة ،إلــى تأجيــل انتخــاب النقيــب ونائبــه ومجلــس النقابــة
إلــى األســبوع املقبــل .وأعلــن القائــم بأعمــال نقيــب الصحافيــن األردنيــن ينــال
البرمــاوي ،فــي تصريحــات صحافيــة ،عــن تأجيــل انتخابــات النقابــة حتــى يــوم
الجمعــة املقبــل ،لعــدم تحقيــق النصــاب القانونــي ،وأفــاد بــأن عــددًا الحاضريــن
اليوم بلغ  416صحافيًا ،في حني يستلزم اكتمال النصاب حضور .572
ووفقــا للقانــون ،يشــترط لعقــد اجتمــاع الهيئــة العامــة للنقابــة حضــور نصــف
أعضائهــا  ،1+لغايــات النصــاب القانونــي ،وبعدها تجرى االنتخابات .وفي حال
لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل االجتماع إلى يوم الجمعة الذي يليه ،ويعقد
بمــن حضــر ،بغــض النظــر عــن العــدد .واألســبوع املقبــل ينتخــب أعضــاء الهيئــة
العامــة لنقابــة الصحافيــن األردنيني مجلس نقابتهم الجديد ،واملكون من نقيب
ونائب نقيب و 9أعضاء.
أغلقــت نقابــة الصحافيــن ،مــع انتهــاء الدوام الرســمي ليوم االثنــن املاضي ،باب
الترشــح ملركــزي النقيــب ونائــب النقيــب وعضويــة مجلــس النقابــة .وبلــغ عــدد
املرشــحني ملركــز النقيــب  ،3وهــم النقيبــان الســابقان طــارق املومنــي الــذي تولــى
املوقــع لدورتــن متتاليتــن (دورة  2011ودورة  ،)2014وراكان الســعايدة (دورة
 2017الحاليــة قبــل اســتقالته مــن منصبــه قبــل نحــو ســتة أشــهر) ،إضافــة إلــى
الصحافية فلحة بريزات ،وهي أول امرأة تترشح للمنصب .في حني ترشح ملركز
نائــب النقيــب  5صحافيــن ،وهــم جمال اشــتيوي ،وســعد حتر ،وفايــز عضيبات،
وماجــد القرعــان ،ومحمــد عمــار صــاح ،الــذي أعلــن انســحابه الخميس .وترشــح
لعضوية املجلس  30صحافيًا.
ويحق لـ 1143صحافيًا املشــاركة في االقتراع ،وهم املســددون اللتزاماتهم املالية
واشتراكاتهم السنوية ،واملدرجون في سجل الصحافيني املمارسني حتى نهاية
دوام يوم  21سبتمبر/أيلول املاضي.
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

بغداد ــ عالء المفرجي

ن ـج ــوان ع ـلــي صــان ـعــة أف ـ ــام ،لها
خـبــرة متراكمة فــي مـجــال األفــام
ّ
امل ـس ـت ـقــلــة ،ال ـق ـص ـيــرة وال ـطــوي ـلــة،
والـبــرامــج التلفزيونية .بدايتها مــع «املــركــز
ّ
ـام
ال ـع ــراق ــي لـلـفـيـلــم امل ـس ـت ُـق ــلّ» ،وإنـ ـج ــاز أف ـ ٍ
قصيرة قليلة التكلفة .يـعــد «طـيــور نسمة»
أهم ما أنجزته للسينما ،ونال جائزة «أفضل
ّ
رؤيــة إخراجية لفئة الـطــاب» من «مهرجان
ترايبيكا» ،كما شارك في مهرجانات أخرى.
الحـ ـق ــا ،ال ـت ـح ـقــت بـ ــ«م ـ ّ
ـؤسـ ـس ــة صـ ــدى لـلـفــن
املعاصر» ،فكانت تجربة مختلفة في صناعة
ّ
الـ«فيديو آرت» وفن التركيب .ثم بدأت العمل
ف ــي امل ـج ــال الــوثــائ ـقـ ّـي ال ـق ـصـيــر ،بتحقيقها
م ـش ــاري ــع ل ـصــالــح الـ ــ«ب ــي ب ــي س ــي (،)BBC
عملت بعدها في البرنامج الساخر الشهير
«الـبـشـيــر ش ــو» عـلــى قـنــاة  .DWشــاركــت في
كـتــابــة وإع ـ ــداد ب ــرام ــج تـلـفــزيــونـيــة ملـحـطــات
فضائية مختلفة.
الـتـقـتـهــا «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ف ــي ح ــوار عن
محطات فنية لها.

في هذا الحوار مع «العربي الجديد» تتحدث المخرجة العراقية نجوان علي عن تجربتها
في مجال األفالم الطويلة والقصيرة والبرامج التلفزيونية

نجوان علي

ـور نـسـمــة» مــن األف ــام املـ ّتـمـ ّـيــزة ،الـتــي لفتت
¶ «ط ـيـ ّ
ّ
انتباه النقاد والجمهور .لكنك توقفت عن اإلخــراج.
ما سبب ذلك؟ ُ
«طيور نسمة» أنتج عام  ،2013ونال إعجاب
ّ
كثيرين ،باإلضافة إلى إعجاب
نقاد وزمالء
ّ
ٌ
فعائد
الجمهور .أمــا توقفي عــن اإلخ ــراج،
ّ
يخص الوسط الفني،
أسباب ،منها ما
إلى
وأخرى ٍ ّ
أنا.
ني
تخص
ّ
السبب الرئيسي العنصرية املقنعة تجاه
أي أنـ ـث ــى ت ـع ـم ــل فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ،فـ ــي م ـجــال

ُ
كنت أعمل في
عندما
الوسط السينمائي كنتُ
الفتاة الوحيدة

¶ هل كانت هناك صعوبات في عملك؟
مــا حـصــل لــي مــن مــواقــف وت ـج ــارب ،جعلني
أعتزل مع نفسي .هناك من حاربني بالكالم،
وهناك من حاربني باستغاللي ماديًا .حتى
ّ
«كلية الفنون الجميلة» لــم تكن مقتنعة بــأن
طالبة فيها تعمل ،فكانت هناك محاولة لفصلي
منها ،إلــى ْأن قـ ّـر ُ
رت االنسحاب من العمل في
اختصاصي ،واالستمرار بالدراسة .وغيرها
م ــواق ــف كـثـيــرة أخـ ــرى .ك ـنـ ُـت أع ـمــل ف ــي فــريــق
اإلخراج مع رعد مشتت ،في «صمت الراعي».

عودة للسينما
تقول المخرجة العراقية،
نجوان علي ،لـ «العربي
الجديد» عن قراءتها
للمشهد الفني والسينمائي
العراقي« :أعتقد ّ
أن
ٌ
كامن
ما يحدث اآلن
في االتجاه إلى الدراما
(التلفزيون) .هذا بالتأكيد
سيعطي مجاًال ألسماء
جديدة بالظهور في
المشهد السينمائي ،وأيضًا
الرواد
عودة المهاجرين ّ
والشباب من خارج البلد،
أفالم سينمائية.
لتحقيق
ٍ
أنا مثًال سأعود إلى السينما
بفيلم مختلف،
قريبًا،
ٍ
ْ
كفكرة وبيئة ،وإن كنت غير
مستعجلة».

إضاءة

اق ـت ـص ــر ع ـل ــى م ـش ـهــد وحـ ـي ــد ،ض ـم ــن ح ــوار
هــام ـشــي خ ــال امل ــوع ــد ال ـغ ــرام ــي األول بني
«زه ـ ـ ــرة» و«أنـ ـ ـ ــس» ،ح ــن ت ـق ــول «زه ـ ـ ــرة» إن
انـفـجــار ب ـيــروت تسبب بخسائر مــاديــة ،إذ
ّ
تـحــطــم صــالــونـهــا واض ـط ــرت إلعـ ــادة بنائه
م ــن ج ــدي ــد! وإلـ ــى جــانــب امل ـتــاجــرة بحكاية
انفجار مرفأ بيروت إعالميًا ،فــإن املسلسل
تاجر أيضًا بالقضايا النسوية التي ادعى
أنــه يعالجها ،حيث قدمها بشكل سطحي
وعالجها بمنطق ذكوري ال يتناسب معها.
األم العزباء والحمل خارج إطار الزواج

من خالل شخصية «لينا» (لني غــرة)َّ ،
صور
املـسـلـســل ال ـعــاقــات الـجـنـسـيــة خـ ــارج إط ــار
ال ــزواج فــي مجتمعاتنا على أنــه أمــر يعيب
امل ـ ــرأة وح ــده ــا دونـ ــا ع ــن ال ــرج ــل .لــأســف ال
يمكن إنكار أن هذا األمر يمثل ما يحدث في
ً
فعال ،لكن املسلسل ّ
كرس هذا املفهوم
الواقع
ً
بدال من انتقاده .يتضح ذلك من خالل ردود
الفعل املتشابهة واآلراء الـتــي تتشارك بها
جـمـيــع الـشـخـصـيــات عـنــدمــا تـحـمــل «لـيـنــا»
ع ــن ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ م ــن حـبـيـبـهــا ،فالجميع
ً
دون استثناء يلقي اللوم كامال عليها ،ألنها
«أعـطــت حبيبها كــل مــا تملك قبل ال ــزواج».

انفجار مرفأ بيروت

ت ــم ت ـص ــوي ــر امل ـس ـل ـســل ف ــي حـ ـ ــارة بـمـنـطـقــة
مــار مـخــايــل ،املتاخمة ملــرفــأ ب ـيــروت ،والتي
تضررت بشكل كبير إثر انفجاره؛ األمر الذي
ســاهــم بتأكيد تصريحات صـنــاع املسلسل
وجعلنا نظن بأنه سيحاكي بالفعل لحظة
االنفجار لينتهي املسلسل بحدث مأساوي.
إال أن الطريقة الـتــي ص ـ ّـور بها جــو بوعيد
الحارة كانت مغايرة للواقع ،لتبدو نظيفة
ومـنـقـحــة ع ـلــى طــري ـقــة ال ـف ـيــديــو ك ـل ـيــب ،فال
تظهر باملسلسل أي آثار للدمار الذي تسبب
به االنفجار ،والــذي يتبني لنا في الحلقات
األخيرة من املسلسل أنه يسبق زمنيًا أحداث
املسلسل؛ بــل إن الحديث عــن انفجار املرفأ

صور المسلسل العالقات
خارج إطار الزوج كعا ٍر
وخطر على المرأة
صور المسلسل في منطقة مار مخايل المتاخمة لمرفأ بيروت (الصب ّاح لإلنتاج)
ُ

وكنت
¶ وم ــاذا عــن تجربتك فــي «صـمــت الــراعــي»،
ِ
يومها مساعدة املخرج رعد مشتت؟
كــانــت مــن أجـمــل ال ـت ـجــارب ،رغ ــم الـصـعــوبــات
واملـعــوقــات .العمل مــع فــريــق يمتلك مــن روح
الفن الكثيرّ ،
وأولهم رعد مشتت ،الذي يمتلك
ّ
ْ
الكثير .تعلمت منه أن أكون أكثر صبرًا ،وأكثر
ّ
ح ـ ّـبــا لـعـمـلــي ،وأن ال ـي ــأس مـسـتـحـيــل ،وأن ـنــا
نستطيع تحقيق الكثيرُ .
كنت أعمل مساعدة
مـ ـخ ــرج م ـ ـتـ ـ ّ
ـدربـ ــة .اسـ ـتـ ـف ــدت ال ـك ـث ـي ــر .كــانــت
ّ
التجربة فنية وقيمة ،استطعت بفضلها رؤية
َ ْ
م ــا خ ــل ــف املـشـهــد الـسـيـنـمــائــي م ــن تـعــامــات
ٌ
ُ َ
شـخـصـيــة ورس ـم ـي ــة ،وك ـيــف ي ـنــتــج ع ـمــل مع
ّ
مؤسسة حكومية في العراق.
¶ يبدو لي ّأن التلفزيون ،وتحديدًا قطاع ّاملسلسالت،
أخ ــذك مــن الـسـيـنـمــا .هــل ه ــذا بسبب قــلــة املـشــاريــع
ٌ
ّ
السينمائية ،أم أنه شغف بالتلفزيون؟
ّ
أحــد األسـبــاب قلة اإلنـتــاج السينمائي .هناك
أي ـضــا اك ـت ـســاح ال ــدرام ــا ال ـعــامل ـيــة ف ــي الــوقــت
الــراهــن ،وشعبيتها التي ازدادت فــي األعــوام
األخيرةّ ،
وتفوقت على شعبية ّالسينما .الوسط
السينمائي العاملي واملحلي تأثر بموجة الدراما
ٌ
امل ــوج ــودة ،والـسـبــب كــامــن فــي تـجـ ّـدد األفـكــار
العالية .وأيضًا
العبقرية ،والقاعدة الجماهيرية ً
ّ
ألني غــادرت البلد ،فكانت فرصة للعمل أكثر
مع التلفزيون .عملنا ،شقيقي وأنا ،في سلسلة
ق ُـصــص وثــائـقـيــة ل ـ ــ ،BBC Extraوك ــان معنا
ُ
امل ّ
عملت أيضًا مع التلفزيون
صور نشوان علي.
ُ
العماني ،في فقرة «مراجعة سينمائية» ،ثم
في مسلسل آخر لقناة «الشرقية» ،كمساعدة
م ـخ ــرج ،م ــع اإلع ــام ـ ّـي أح ـمــد ال ـب ـش ـيــر .كــانــت
ً
التجربة مختلفة ،ألنــه ُيعتبر عمال كوميديًا
مختلفًا جدًا في الطرح ،وغريبًا على الكوميديا
ُ
عملت في برنامج
العراقية املألوفة .بعد ذلك،
ً
«البشير شو» .واستكماال ملشواري في الدراما
ُ
شاركت ،مع زمــاء ،في تأسيس
والتلفزيون،
«غرفة للكتابة»ّ ،
ضمت  7أشخاص ،بينهم شاب
ّ
واحد ،فحققنا أول مشروع تلفزيوني« ،قصص
لجابر» .ثم توالت املشاريع التلفزيونية.
ال أزال أعمل فــي الكتابة ،التي بدأتها قبل 5
أع ــوام ،عـنــدمــا شــاركـ ُـت فــي ورش ــة كـتــابــة ،مع
ً
مسلسالّ .
النص موجود
زميالت لي ،وكتبنا
ٍ
أكثر من عرض إلنتاجه،
على
وحصل
وجاهز،
ّ
ّ
ّ
ل ـكــنــه م ـت ــوق ــف اآلن ،ألنـ ـن ــا ن ـف ـكــر ب ــإخ ــراج ــه،
كونه يعتمد على بطولة ّنسائية .نحن غير
مستعجلني على تنفيذه ،ألننا نريده أن يظهر
بأجمل ما يكون .طبعًا ،عندما أقول نحن ،أقصد
فيروز عقيدي ،زميلتي في الكتابة واإلخراج،
واملنتجة هدى الكاظمي ،وأنا.

رصد

معرض لألحجار الكريمة
غزة ـ يوسف أبو وطفة

َحـ ـ ـ ّـول الـفـلـسـطـيـنــي صـ ــاح ال ـك ـح ـل ــوت ،م ــن مخيم
جباليا لالجئني الفلسطينيني ،شمالي قطاع غزة،
إحــدى شقق منزله إلــى معرض لألحجار الكريمة
والصخور التي عمل على جمعها طوال مدة زمنية
تـتـجــاوز  5س ـن ــوات ،بـمـســاعــدة فــريــق مــن الـخـبــراء
واملتطوعني .وتتنوع األحجار الكريمة والصخور
التي يعرضها الكحلوت وأحجامها وتواريخها ،إذ
ترصد عصورًا جيولوجية يعود عمر بعضها إلى
مئات السنوات ،ويتم جمعها إما من البحر أو من
السماء ،وجميعها جمعت من داخل القطاع.
بــدأت الفكرة تــراود الهاوي الفلسطيني مطلع عام
 2000حــن تمكن مــن إدخ ــال جـهــاز متخصص في
فحص األحـجــار الكريمة والـصـخــور خــال عودته
إلــى القطاع بعد أداء مناسك الحج في السعودية،
ق ـبــل أن ت ــدخ ــل خ ـط ـتــه ح ـيــز الـتـنـفـيــذ ف ــي األع ـ ــوام
الخمسة األخ ـي ــرة .فــي امل ـعــرض املـنــزلــي امل ـئــات من
الـقـطــع واألحـ ـج ــار ،ال ـتــي عـمــل الـكـحـلــوت والـفــريــق
املوجود معه على تصنيفها ووضعها داخل أكياس
بالستيكية يحتوي كل منها على نوع مختلف من
الصخور ،فيما وضع في مقدمة كل ورقة موجودة
على األكياس اسمه.
يقول الكحلوت ،لـ«العربي الجديد» ،إن هذا العمل
تبلور على شكل فكرة وهواية شخصية بالنسبة
لــه قـبــل أن يترجمه إلــى عـمــل واق ـعــي عـلــى األرض.

ّ
وتمكن من جمع وشــراء عدد من األحجار الكريمة
والـصـخــور املــوجــودة داخ ــل الـقـطــاع والـتــي يعتبر
ش ــاط ــئ ال ـب ـحــر أو سـقــوطـهــا م ــن ال ـف ـضــاء م ـصــدرًا
وحيدًا لها .تحمل الهاوي الفلسطيني عبئًا ماليًا
كبيرًا في سبيل جمع هذه القطع واألحجار الكريمة،
سواء عبر شرائها من بعض جامعيها في القطاع
أو فــي سبيل الـعـمــل عـلــى تصنيف ه ــذه الـحـجــارة
والقطع ومعرفة أصنافها وأنواعها وتقسيمها إلى
مجموعات وفقًا لذلك.
تتنوع األصـنــاف املعروضة مــن الحجارة الكريمة
بني «الـيــاقــوت» و«الــزبــرجــد» ،باإلضافة إلــى قائمة
أخ ــرى مــن الـحـجــارة الـتــي ق ــام الـكـحـلــوت بجمعها
ووض ـع ـهــا داخـ ــل م ـعــرضــه الـ ــذي أط ـلــق عـلـيــه اســم
«معرض فلسطني لألحجار الكريمة» ،والذي يأمل
أن يكون األول واألكبر فلسطينيًا.
وبحسب الهاوي الفلسطيني ،فإنه ال يوجد سعر
م ـح ــدد لـجـمـيــع ال ـح ـج ــارة ال ـكــري ـمــة أو ال ـص ـخــور،
إذ ي ـت ـفــاوت س ـعــرهــا ح ـســب طـبـيـعـتـهــا وجــودت ـهــا

يعمل الكحلوت
على جمع هذه القطع
من شاطئ البحر

يعتمد المعرض
على إمكانات
بسيطة (عبد
الحكيم أبو رياش)

والتركيبة الخاصة بها ،ووصل سعر بعض القطع
التي اشتراها إلى  1200دوالر أميركي ،فيما لم يزد
سعر بعضها عن بضعة دوالرات .يعمل الكحلوت
برفقة املقربني منه على جمع هذه القطع من شاطئ
البحر بدرجة أساسية من خالل البحث في أوقات
ال ـص ـبــاح ال ـبــاكــر ف ــي جـمـيــع م ــا ي ـقــذفــه ال ـب ـحــر من
صخور وحـجــارة ،ويخضعها للتقييم والفحص،
قبل أن يعتمدها وينقلها لتصبح جاهزة للعرض.
استعان الـهــاوي الفلسطيني وفريقه العامل معه
بمجموعة كبيرة من املختصني في مجال الحجارة
الكريمة والصخور ،وهو ما أكسبهم خبرة ومهارة
فــي التعرف إلــى مــا يتم جمعه فــي الفترة األخيرة
بسهولة ،والتفريق بني الصخور واألحجار الكريمة
وبني املقلد منها.
وتمكن الكحلوت في اآلونــة األخـيــرة من الحصول
ع ـلــى اع ـت ـم ــاد م ــن ال ـج ـه ــات ال ـح ـكــوم ـيــة املـخـتـصــة
ف ــي ال ـق ـطــاع لـجـمــع ه ــذه ال ـق ـطــع وع ــرض ـه ــا ،وفـتــح
املـجــال أمــام طلبة الــدراســات العليا فــي الجامعات
الفلسطينية املحلية ومساعدتهم في التعرف إلى
الصخور وأنواعها.
وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــالـ ــك م ـ ـعـ ــرض «فـ ـلـ ـسـ ـط ــن ل ــأحـ ـج ــار
الكريمة» ،فإن هذه العملية تختلف كليًا عن عملية
جمع اآلث ــار واملقتنيات الـتــاريـخـيــة ،كــون األخـيــرة
توثق الحقب التاريخية والحضارات القائمة ،في
حــن توثق الصخور والـحـجــارة الكريمة العصور
من ناحية جيولوجية بحتة.

شاشات

صالون زهرة ...حلول ذكورية للقضايا النسوية
سبق عرض مسلسل «صالون زهرة» حملة
إع ــان ـي ــة س ــوق ــت ل ـل ـع ـمــل ب ــاع ـت ـب ــاره ي ـطــرح
الـ ـع ــدي ــد م ــن ال ـق ـض ــاي ــا اإلن ـس ــان ـي ــة ال ـهــامــة
كمعاناة النساء في املجتمع اللبناني ،وأنه
يرصد آثار انفجار مرفأ بيروت على الحياة
فــي لـبـنــان .لـكــن بـعــد انـتـهــاء املسلسل الــذي
كـتـبـتــه ن ــادي ــن جــابــر وأخ ــرج ــه ج ــو بــوعـيــد،
يـتـبــن أن املـسـلـســل ه ــو م ـجــرد حـكــايــة حب
صـيـغــت فــي قــالــب كــومـيــدي خـفـيــف ،تجمع
امل ـ ـهـ ــرب «أن ـ ـ ـ ــس» الـ ـ ـ ــذي يـ ـجـ ـس ــده مـعـتـصــم
النهار ،والكوافيرة «زه ــرة» التي تجسدها
نادين نسيب نجيم عن طريق الصدفة ،وأن
القضايا اإلنسانية التي استثمرها العمل
بحملته الترويجية لــم تكن ســوى حكايات
ه ــام ـش ـي ــة تـ ـم ــت م ـع ــال ـج ـت ـه ــا وم ـح ــاك ــات ـه ــا
بطريقة سطحية.

¶ ه ــل ك ـ ــان ه ـ ــذا س ـب ـبــا الن ـس ـح ــاب ــك م ــن امل ـش ـهــد
السينمائي العراقي ،وسفرك إلى تركيا؟
ّ
هـ ـ ــذا سـ ـب ــب ،هـ ـن ــاك أس ـ ـبـ ــاب أخـ ـ ــرى ت ـت ـعــلــق
بصناعة الفيلم فــي ال ـعــراق ،وبعضها يمنع
ّ
انطالقة حقيقية للسينما العراقية ،لعل في
مقدمتها اإلنتاج والتمويل.

ّ
¶ مــا سـبــب قــلــة املـخــرجــات الـعــراقـيــات فــي املشهد
السينمائي؟
عدم وجود دعم معنوي ُ
ومساندة لها ،وعدم
إعطائها فرصة ومساحة للعمل .هناك ّدائمًا
نظرة ناقصة للنساء في العراق ،تقول إنها ال
ْ
تستطيع أن تكون مخرجة أو مديرة تصوير،
ْ
أو أن تعمل في أي عمل فني تقني .هــذا رأي
ُ
ّ
نابع من تجربة خاصة مررت فيها.

علي« :هناك من حاربني بالكالم ،وهناك من حاربني باستغاللي ماديًا» (نجوان علي /فيسبوك)

نور عويتي

ّ
ّ
امل ـفــارقــة أن ــه طـلــب مــنــي جـلــب هــويــة األح ــوال
ّ
املــدن ـيــة ،لـلـتــأكــد م ــن ع ـمــري وص ـ ّـح ــة أق ــوال ــي.

¶ إذًا ،ال أفالم لك بعد «طيور نسمة».
ك ــا .ت ــرك ـ ُـت اإلخ ـ ــراج ،وات ـج ـهــت إل ــى الـكـتــابــة
والعمل في التلفزيون.

هناك دائمًا نظرة ناقصة للنساء في العراق
ّ
ّ
السينما .ربـمــا الـيــوم أق ــل ،ال أع ــرف ،ألنــي
ّ
خ ـ ـ ــارج الـ ـبـ ـل ــد ،رغ ـ ــم أن ع ــام ـل ــن ك ـث ـيــريــن
ُ ّ
ف ــي ال ــوس ــط ال ـف ـنــي ،بـشـكــل عـ ــام ،ي ــذك ــرون
دائمًا بافتقاد الوسط للعنصر النسائي،
ْ
ّ
وب ــال ـح ــاج ــة إلـ ـيـ ـه ــن .لـ ـك ــن ،ف ــي ال ـح ـق ـي ـقــة،
ّ
اكـتـشـفـ ُـت أن هــذا م ـجـ ّـرد ك ــام ،ال ُيـعـمــل ّ به
ُ
إطالقًا .كالم يراد منه إظهار صورة املثقف
ِّ
املتقبل للجنس اآلخر.
ُ
عندما كنت أعمل في الوسط السينمائي،
ُ
كنت الفتاة الوحيدة.
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التلفزة العربية في مرحلة انتقالية
ً
نتيجة لذلك تقرر «لينا» إجهاض الجنني،
ليسلط املسلسل الضوء هنا على القانون،
الــذي يـجـ ّـرم امل ــرأة الـتــي تجهض ،ويعاقبها
ب ــالـ ـسـ ـج ــن مـ ـ ــن س ـ ـتـ ــة أشـ ـ ـه ـ ــر ح ـ ـتـ ــى ثـ ــاث
سنوات وفقًا للمادتني  539و 546من قانون
العقوبات؛ دون أن تغير هذه املعلومات من
سياق القصة البتة.
وفي سياق منفصل ،يعرض املسلسل بشكل
مفاجئ حكاية عاشتها «زهرة» في املاضي،
ح ــن ت ـع ــرض ــت ل ــاغ ـت ـص ــاب م ــن ق ـب ــل رج ــل
مجهول ،وحملت بطفلة رفضت إجهاضها.
ه ــذه الـطـفـلــة ب ـقــي وج ــوده ــا س ـ ـرًا ،لتعيش
دون أوراق مـبـعــدة وم ـعــزولــة ومـغـيـبــة عن
أعني املجتمع أعوامًا طويلة؛ ليبني املسلسل
م ـعــانــاة األم ال ـع ــزبــاء .لـكــن الـسـيــئ فــي هــذه
القصة أن املسلسل يعزو املشكلة إلى تشدد
امل ـج ـت ـمــع وج ـه ـلــه وي ـل ـ ّـم ــع ص ـ ــورة ال ـقــانــون
ال ـل ـب ـنــانــي ،الـ ــذي يـمـنـحـهــا ال ـحــق ًبتسجيل
الفتاة ويمنحها أوراقًا قانونية وفقا للمادة
 15مـ ــن قـ ــانـ ــون األح ـ ـ ـ ــوال ال ـش ـخ ـص ـي ــة ،وال
يشير املسلسل إلى ذكورية القوانني التي ال
تنصف املــرأة املغتصبة وال تحميها وإنما
ً
تعطي مغتصبها فرصة ال ــزواج منها بــدال
م ــن ال ـع ـق ــاب .واألسـ ـ ــوأ أن كـلـتــا الـحـكــايـتــن
تنتهيان نهاية سعيدة تتماشى مع معايير
ً
املجتمع ال ــذك ــوري ،ف ــ«زه ــرة» ستجد رجــا
متفهمًا يتقبل ابنتها وينتشلها مــن حالة
القهر ،و«لينا» ستعود لحبيبها وتتزوجه
بـعــد أن تـعــرضــت للخيانة وبـعــدمــا أجـبــرت
على اإلجـهــاض؛ فالرجل وحــده من ينتصر
في نهاية املطاف ،واملرأة ستظهر في العرس
ً
األخير الذي يتم ضمن صالون زهرة سعيدة
بهذا االنتصار.

بعد تجاوز مرحلة
فيروس كورونا ،بدأت
الشاشات العربية بعرض
مجموعة من اإلنتاجات
الجديدة ،منها برامج
منوعة ومسلسالت
خاصة
إبراهيم علي

ال يــزال الوضع العربي عمومًا يحط بثقله
على املحطات التلفزيونية العربية ،بدءًا من
ً
تداعيات الحرب في سورية واليمن ،وصوال
إلى جائحة كورونا والخسائر الكثيرة التي
أدت إلى شح في سوق اإلعالنات التجارية.
ً
ال ـيــوم ،وم ــع ه ــدوء عــاصـفــة كــورونــا قليال،
ت ـحــاول معظم املـحـطــات الـعــربـيــة الـخــروج
بما هــو جــديــد ،ولــم يعد يقتصر ذلــك على
القنوات التلفزيونية بل وصل إلى ّ
املنصات
اإللكترونية التي يزداد عدد متابعيها يومًا
بعد يوم .يشهد العالم العربي إعادة هيكلة
ملـعـظــم امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة الـفـضــائـيــة
مـنـهــا وامل ـح ـل ـيــة .مـحـطــة  MBCالـسـعــوديــة
تستعد لالنتقال
مـ ـ ــن دبـ ـ ـ ــي إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ــري ـ ـ ــاض قـ ــري ـ ـبـ ــا ،وكـ ــذلـ ــك
«ال ـت ـل ـف ــزي ــون الـ ـع ــرب ــي» ال ـ ــذي سـيـنـتـقــل فــي
ب ــداي ــة ال ـع ــام امل ـق ـبــل م ــن ل ـنــدن إل ــى ال ــدوح ــة.
وهـنــاك كــام عــن إنـشــاء محطة ثــانـيــة ،وهــذا
ما سيحمل مزيدًا من اإلنتاجات الضرورية

عـلــى سبيل املـنــافـســة بــن املـحـطــات نفسها،
وكذلك اإلعــان عن تأسيس محطة «العربي
 »2الخاصة باملنوعات واإلنتاجات الخاصة.
ً
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ــوض ــع ي ـخ ـت ـلــف ق ـل ـي ــا ،وع ـلــى
ال ــرغ ــم م ــن الـضــائـقــة االق ـت ـصــاديــة واألمـنـيــة
التي يعانيها اللبنانيون ،يبدو أن محطات
التلفزة تسعى للتغيير من خالل جديد على
صـعـيــد ال ـب ــرام ــج وامل ـس ـل ـســات ،رغ ـبــة منها
في االستمرار بعد مــرور أكثر من سنة على
تجميد املشاريع الخاصة بالعرض اليومي،
بسبب الوضع االقتصادي وجائحة كورونا.
ي ـع ــود ال ـكــوم ـيــدي ه ـش ــام حـ ــداد إل ــى تـقــديــم
بــرنــامــج «ل ـه ــون وبـ ــس» عـلــى شــاشــة LBCI
بعد غياب استمر لوقت ،والحديث عن قرار
اتخذه حداد بالهجرة إلى إحدى الدول ،لكن
في بيان صحافي قالت  LBCIإن حداد يعود
في موسم جديد ،بأسلوبه النقدي وحواراته
مــع الفنانني واملـشــاهـيــر بطريقة تـخــرج عن
التقليدية.
وي ـقــدم رودلـ ــف ه ــال بــرنــامـجــا فـنـيــا جــديـدًا
بـ ـعـ ـن ــوان «امل ـ ـج ـ ـهـ ــول» ،ب ـع ــد م ـ ـغـ ــادرة ه ــال
«مـ ـنـ ـص ــة بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت» ،ال ـ ـتـ ــي ع ـ ـ ــرض ع ـب ــره ــا
بــرنــامـجــا مـشــابـهــا ب ـع ـنــوان املــواج ـهــة لسنة
كــامـلــة .وكــذلــك ب ــدأت  LBCIبـعــرض حصري
للمسلسل ال ـتــركــي «زهـ ــرة ال ـث ــال ــوث» ،ال ــذي
حـقــق أع ـلــى نـسـبــة مـتــابـعــة فــي تــركـيــا ،وهــو
يعتبر من اإلنتاجات الضخمة التي يسعى
اإلنتاج التركي لتصديرها إلى العالم.
مـحـطــة «ال ـجــديــد» الـلـبـنــانـيــة ،تعتبر األكـثــر
إن ـت ــاج ــا ق ـيــاســا إلـ ــى ب ــاق ــي امل ـح ـط ــات .أك ـثــر
مــن ثـمــانـيــة بــرامــج ج ــدي ــدة ،مـنـهــا سياسية
واجتماعية وفنية ،بدأ عرضها قبل أسبوع
ف ــي م ـح ــاول ــة واضـ ـح ــة ل ــاس ـت ـم ــرار ب ـعــدمــا

نوال الزغبي في الحلقة األولى من «المجهول» ()LBCI

ش ـه ــدت امل ـح ـطــة سـلـسـلــة م ــن ه ـج ــرة بعض
العاملني فيها بسبب الــوضــع االقـتـصــادي،
خصوصًا في قسم األخبار ،لتعود وتختبر
نسبة مـشــاهــديـهــا عـبــر املـجـمــوعــة الـجــديــدة
من البرامج إضافة إلى عدد من املسلسالت،
منها «حكايتي» ،إخراج جورج روكز.

ول ــم يـسـعــف ال ـحــظ مـحـطــة  MTVاللبنانية
الـتــي تستمر فــي برمجتها بشكل طبيعي،
مـ ــع إضـ ــافـ ــة بـ ـع ــض الـ ـعـ ـن ــاوي ــن والـ ـفـ ـق ــرات
الخاصة ضمن برامجها القديمة ،وتكليف
بعض اإلعالميني بالتجديد ضمن البرامج
املـعــروضــة أو امل ـتــاح إنـتــاجـهــا ال ـيــوم وبــأقــل

كـلـفــة مـمـكـنــة .حـتــى رم ـضــان املـقـبــل سيبقى
ال ـح ــال ف ــي بـعــض الـفـضــائـيــات عـلــى م ــا هو
عـلـيــه بــانـتـظــار الـنـتــائــج الـخــاصــة بــالـعــرض
الــرمـضــانــي ال ــذي يـشـهــد هــو اآلخ ــر تــراجـعــا
واضـ ـ ـح ـ ــا ل ـج ـه ــة ع ـ ــدد املـ ـسـ ـلـ ـس ــات امل ــزم ــع
تصويرها وعرضها.
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في هجران المعاجم العربية الحديثة للشواهد األدبية

إضاءة

مقتطف

ولع قديم بات منسيًّا
ٌ

بينما كان العرب القدماء
أهمية إلى
يولون
ّ
«معاجم المعاني»،
أي تلك الكتب الزاخرة
بالشواهد والمختارات
ّ
فإن
حول محورٍ معيّن،
ّ
يظل غائبًا
التوجه
هذا
ّ
في العصر الحديث .بل
إن آلية االستشهاد تكاد
تكون غائبة حتى عن
العامة اليوم
المعاجم
ّ
نجم الدين خلف اهلل

ُ
الفـتـ ُـة بــن ازده ــار
نــاحــظ مـ ّفــارقــة ِ
معاجم الــشــواهــد وامل ـخ ـتــارات في
ُ
كـ ـت ــب الـ ـق ــدم ــاء ،وّبـ ــن غـ ـي ــاب ه ــذا
الـصـنــف مــن الـتــآلـيــف فــي الــن ـتــاج األل ـس ـنـ ّـي -
العربي في عصرنا .فقد كــان َم ُ
ّ
أثور
الثقافي
ُ ّ
َ
ُ َ
وي ــرت ــب ّإم ــا
ـات
ال ـك ــام ي ـج ــم ــع ف ــي م ــوس ــوع ـ ٍ
ـات ــه وم ـ ًعــان ـيــه أو بـحـســب
ب ـح ـســب م ــوض ــوع ـ ِ
أب ـن ـي ـتــه وق ــوافـ ـي ــه ،وأحـ ـي ــان ــا ح ـســب ال ـ َـح ــرف
َ
لقائله والتذكير
األول مـنــه ،وقــد يعقبه ذكـ ٌـر ِ
ب ـم ـنــاس ـبــات ص ـيــاغ َـتــه ب ــاإل َض ــاف ــة إلـ ــى َب ـيــان
َ
البحر العروضي وشــرح الغريبّ ،
مما يجعل
ّ ً
ّ
ً
مــن هــذه املــأثــورات مـكــونــا رئيسا فــي الهوية
الـجـمــالـ ّـيــة ل ــدى ال ـع ــرب وف ــي َمـنـظــومــة الـقـ َـيــم
األخالقية لديهم.
َ
فقد كــان ه ــؤالء الـقــدمــاء ُي ّ
معاجم
خصصون
ّ
كاملة ُيطلقون عليهاَ :
َ
عاجم املعاني» ،وتدل
«م
هذه الكلمة الغامضة هنا على ِاملحور الفكريّ
ّ
َ
أو «الــثـيـمــة»ِ ،بـلـغــة عـصــرنــا بـمــا هــي تـعــريـ ٌـب
ُ
ّ
 ،Thématiqueحيث كانوا
الفرنسي
للمصطلح
ّ
ّ
ي ـح ـشــدون فـيـهــا ّاألب ـي ــات مــن الــش ـعــر ،ورب ـمــا
ً
ِّ
تجسد ِق َيم
ُج َمل من َبديع النثر الفني ،التي
ا َلـ َـج ـمــاعــة .وأش ـه ــر األم ـث ـلــة عـلــى ذل ــك «كـتــاب
املعاني الكبير في أبيات املعاني» البن قتيبة
الدينوري ( )889 - 828وكتاب «األمثال» البن
ُ
محي (َ ،)845 - 756
َ
ّ
ويدخل في هذا
سـ ّـام الج ُ ُ
َ
الــضــرب كـتــب املـخـتــارات مثل «األصــمـعـيــات»

لألصمعي ( )828 - 740و«دي ــوان الحماسة»
ألبي ّ
تمام وغيرها ٌ
كثير.
ً
وتـخـتــار هــذه الـشــواهــد ،عـمــومــا ،مــن العصر
الـجــاهـلــي وص ــدر اإل َس ــام ال ــذي ُي ـعـ ّـد املــرجــع
ًّ
شكليا،
األساسي في تحديد فصاحة الكلمات
وال ـت ـج ـس ـيــد األمـ ـث ــل لـجـمــالـيـتـهــا أس ـل ــوب ـ ًّـي ــا،
ول ـ َـس ــام ــة َم ـعــان ـي ـهــا م ـض ـم ــون ـ ًّـي ــا .وه ـ ــذا هو
املعنوي َ -
ّ
القيمي الذي َص َدر
الثالوث اللفظي -
عنه ُعـلـمــاء الـ َـبــاغــة والـلـغــة وحـتــى الفالسفة
ـاراتـهــم مــن أجــل توضيح
األقــدمــون فــي اخـتـيـ ّ
ً
مـعــايـيــر اإلنـ ـت ــاج ال ـف ــن ــي ،ف ـضــا ع ــن امل ـبــادئ
ُ
العليا التي َتحكم ّ
ّ
استمرت هذه
األمًة .ولذلك
ُ
ّ
َ
ّ
الكتب واملختارات حية في ضمائرها ،يتجدد
الـتــذكـيــر بـهــا فــي انـتـظــام إل ــى أن انـبـلــج ُ
فجر
ٍ
الحداثة.
ففي العصر الحديثّ ،
تنوع التعامل مع هذا
اإلرث ال ـ ّـث ـ ّ
ـري م ــن ال ـش ــواه ــد ب ـعــد ًأن ص ــارت
ً
ّ
ً
ّ
ً
تطرح إشـكــال أدبــيــا وفلسفيا عميقا بسبب
ّ
نسبية َ
ّ
التجدد والتقادم .فمن
القيم وجداالت
َ
َ
املعاجم والخطابات
جهة أولى درجت بعض
ِ
األخرى ،بما فيها ّ
ّ
ياسي ،على إعادة إنتاج
الس
ّ ّ
َّ
ه ــذه ّ ال ـشــواهــد وإي ــراده ــا طــي ـهــا .إل أن هــذا
ّ ّ
ّ
ّ
وتغير
الحتمي للغة
التطور
التمشي َ ُيغفل
ً
معايير فصاحتها وإط ــاق معانيها ،فضال
التحوالت َ
ّ
العميقة التي طاولت منظومة
عن
َ
ُ
ال ِقيم التي باتت تحكم مجتمعاتنا املعاصرة،
ّ
حـيــث تــأكــد االن ـت ـقــال مــن ال ـن ـمــوذج الـقـبـلـ ّـي -
ّ
َ
ّ
الديني إلى نموذج أقرب إلى الوضعية الكون
.)Positivisme
(ً universel
َّ
وال ــاف ــت أيــضــا أن آل ـيــة االسـتـشـهــاد فــي حـ ّـد
َ
املعاصرة،
ذاتها ُهي التي غابت في َ معاجمنا ُ
ُفال نكاد نعثر عن شواهد الستخدام املفردات
ّ
ش ـكــل أو
املـ ــولـ ــدة ،سـ ــواء ك ــان ال ـتــول ـيــدّ ف ــي ال ـ َ
ّ
املضمون ،كما لو أنهاُ ال تتوفر على شرعية
َ
ّ
ومقبوليتها ،فال
سالمة املفردة
التمثيل على
ً
ّ
نعثر ُ -مثل  -على شواهد استخدام الساسة
العرب املعاصرين لكلمات وعبارات ْ
بعينها.
ِ
َ ٍ
ّ
وقد ّ
يبرر هذا الغياب بضعف امللكة الخطابية

مرآة للثقافة

ُتعد ّ
الشواهد عالمات دالّــة ومــرآة لالختيارات العميقة للثقافة
جهة التمثيل
العربيّة ،من جهة الشكل
ّ
األسلوبي ظــاهـ ًرا ،ومــن ِ
الحضاري للق َيم والمبادئ التي
َ
تاريخ العرب .ويعبّر غيابها
ُتحرّك

منظومة قيم
اليوم عن ضمور
َ
أزمــة
واضحة المعالم ،بل عن َ
لألمة
التوجهات الكبرى
في بناء
ّ
ّ
واقتصارها على أمثلة شعبيّة
أفناها البلى أو اقتباس المقوالت
قصدا .وفي
من َغيرنا أو تغييبها
ً
ّ
كل الحاالت تبدو العودة لهذه
ً
ضرورة.
المختارات

يوميات
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يوم ما كانت اإلمبراطورية كلّها هادئة
في
ٍ

أيام السلطان عبد الحميد األخيرة
في ذاك الزمان لم تكن
األمور خطيرة مثل
ُ
كنت مسيطرًا
اليوم.
على األمور ولم يكن
ّ
لكن
هناك ضرر كبير.
األيام المخيفة أوشكت
على المجيء

ناهد س ِّري أوريك

نقش طباعي ألوغستان فرانسوا لوميتر)Getty( 1840 ،

ََ
ّ
لسياسيي العالم العربي ،باستثناء طفرات
ً َ
َ
ّ
تعبيرية ن ــادرة يمكن أن تــذهــب مـثــا ككلمة
ّ
ّ
«علوج» في فم سعيد الصحاف ّ ،وزير اإلعالم
َ
الـعــراقــي الـســابــق ،أو فـلــتــات الـقــذافــي ون ــوادر
ســى لـقـطــات
ال ـح ـب ـيــب ب ــورق ـي ـب ــة ،دون أن ن ـن ـ ُ
ال ـ َـح ـس ــن ال ـث ــان ــي ف ــي خ ـط ــاب ــات ــه امل ــرت ـج ـل ــة...
ّ
ف ــال ـق ـض ـ ّـي ــة ت ـت ـع ــل ــق ب ــاالس ـت ـع ـم ــال ال ــرش ـي ــق
فـيـمــا يـصــوغــه ً ه ــؤالء الـ ّـســاســة ال ــذي يصلح
أن ي ـكــون أم ـث ـلــة عـلــى ال ـك ــام وش ـه ــادة عـبــور
لــه مــن أج ــل أن تــدمــج فــي املـعــاجــم وتتحصل
ع ـلــى شـ ـه ــادة «امل ــواطـ ـن ــة» .وفـ ــي م ـقــابــل هــذا
ّ
الفرنسية
الغياب ،نجد أن معاجم الشواهد
ً
ّ
ّ
السياسية
خصصت حـ ّـيــزا كـبـيـ ًـرا للمقوالت
وبعضها األخرى للكلمات الساخرة من املرأة
واملجتمع واملعارضة ...مثل «معجم الشواهد
السياسية» لداميان بيغوك ،الــذي جمع فيه
أكثر  1600مثل سائر ّ
للساسة الفرنسيني من
ّ
ـزيــن كـ َ
املتكل ٍمني بما ُيـ ّ
ـامـهــم ،وهــذه
أجــل مـ ّـد
هي وظيفة الشاهد األولى :اإلقناع والترصيع
ّ
ومتانته.
ّوالتدليل على صدقية الرأي ّ
إل أن قـيـمــة ال ـش ــواه ــد ال ت ـتــوقــف ع ـلــى هــذه
الــوظـيـفــة الـتــزيـيـنـ ّـيــة لـلـكــام ،وإن ـمــا تتعداها

عزوف واضح عن
المحدثين
اعتبار األدباء ُ
ّ
ستدل به
مرجعًا يُ
من المعجميين العرب
الحديثين َمن اختار حذف
الشواهد تمامًا
إلــى كونها امل ــرآة العاكسة ُ
ّ
لله ّ
الجمالية
وية
ملستعملي اللغة في فترة من فترات تاريخهم،
ّ
َتـع ـكــس امل ـقــاي ـيــس ال ـل ـغـ ّ
ـويــة ال ـتــي يـتـطــلـعــون
ّ
إل ـي ـهــا وال ـق ـي ــم امل ـج ـت ـم ـعـ ّـيــة ال ـت ــي ي ـ ـ ــودون أن
َ
َ
ّ
تضبط رؤيتهم للكون ،ذلك أن بنية الشواهد
الحكم واألمـثــال السائرة التي
ال تختلف عن ِ
ّ
تصو ًر
طاملا َعمرت كتب النقد القديمة ألنها
ْ
اللذين يلتقطان نقطة
عبقرية الذهن /الكالم

ً
ح ــاس ـم ــة ف ـ ُـيـ ـع ـ ّـب ــران ع ـن ـهــا ب ـم ــا ي ــذه ــب م ـ ّثــا
وشــاهـ ًـدا .ومــن جهة ثانية ،هـنــاك ِمــن ُصــنــاع
ًّ
ً
جذريا ،منذ
املعاجم الحديثة َمن ّاختار حــا
عـصــر الـنـهـَضــة ،يـتـمــثــل ف ــي َح ــذف الـشــواهــد
ً
ّ
اللغوية ،باعتبارها
تماما من شــرح املداخل
ً
َّ
تثقل هذه الشرح أول ،ثم ألن الذائقة الحديثة
َ
ل ــم تـعــد تـسـتـسـيـغـهــا ثــانـ ًـيــا ،أو بــالـنـظــر إلــى
َ
اعـتـبــارهــا ذات طــابــع دي ـنــي ،حـيــث تـ ّ
ـرسـخــت
ّ ٍ
َ
لقرون ِب ُأن النص القرآني هو نموذج
القناعة
ٍ
ّ
ُ
ـاف في حجية
الفصاحة وعنوانها ،مع اخـتـ ٍ
فصاحة الحديث النبوي .وهذا ما قام به ،على
سبيل املـثــالُ ،بـطــرس البستاني فــي ُ
«محيط
(.)1867
املحيط»
ً
ً
واضحا عن اعتبار األدباء
ُكما نلحظ عزوفا
ّ
ُ
ً
مرجعا ُيستدل بكالمهم وت ْجمع منه
املحدثني
ٍّ
َ
َ
َالشواهد .االستثناء الوحيد كان في حل وس ٍط
ّ
نحى إليه ُمعجم «القاموس الجديد للطلب»
( )1985لـلـجـيــانــي بـلـحــاج يـحـيــى وزمــائــه،
ً
الــذيــن ضـ ّـمـنــوا فـيــه أب ـيــاتــا ألدبـ ــاء تونسيني
َ
َمعاصرين مثل أبي القاسم الشابي والبشير
ً
خـ َـر ّيــف ،فضل عن إيــراد العديد من الشواهد
بإيعاز من األديــب التونسي محمود
القديمة
ٍ

ُ
َ
املسعدي الذي ّقدم لهذا املعجم بعد أن الت َمس
القائمني عليه ،في منتصف مرحلة تأليفه،
من
َ
إضــافــة شــواهـ ُـد مــن أجــل تمكني الناشئة من
ّ
والتشبع بما
االطــاع على غـ َـرر ّهــا وفرائدها
والتأليف.
فيها من جمالية النظم َ
ي ـش ـمــل ال ـت ـح ـ ّـول األخـ ـي ــر امل ـض ـم ــون الـقـ َـيـمــي
( )Axiologiqueل ـهــذه ال ـ ُ ُش ــواه ــد ،ف ـقــد كــانــت
في السابق صادحة باملثل العليا للجماعة،
ُ
ّ
متفرقة عن املرأة
نظرات
وإذا بها تختزن في
ٍ
ً
َ
ّ
والـ َـحــرب والطبيعة ،دون ّأي مـغــزى أخــاقـ ّـي
يـســاعــد عـلــى االرت ـق ــاء بــالــضـمـيــر فــي مـعــارج
الكمال .إذ تكفي نظرة سريعة على ما ُي ّ
سمى:
ّ
االبتدائية ،لنرى
«املحفوظات» ،في مدارسنا
كيف حــادت ،طيلة القرن األخير ،من اإلشــادة
ّ
بمكارم األخالق إلى َوصف الطبيعة وتمجيد
الوطن في أحسن األحوال ،وإلى ُم ّ
مديح
جرد
ٍ
للقائد ُامل ّ
بجل في أسوئها.
(كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

عندما يغفو االقتصاد تصحو القصيدة

ّ
يستحق ماركس أن نسخر منه
ال
عندما تفشل السياسة
ّ
فإن الشعر يقوم
بالمهمة ،إيثاريًا .فهو
ّ
بطبعه شيوعي
ومشاعي وفوق ّ
كل
شيء .هكذا سيتشارك
الناس من طبقات
مختلفة الساللم نفسها

باسم النبريص

نصب لرأس كارل ماركس في مدينة شيمنيتز األلمانية ،للنحّ ات الروسي ليف كربل)Getty( 1975 ،

ي ـجــيء الــاج ـئــون إل ــى بـلـجـيـكــا ،م ــع مثلهم
ال ـش ـع ـبــي« :جـ ـ ــاور ال ـس ـع ـيــد ،ت ـس ـع ــد» :بـهــذا
ال ـ ــوه ـ ــم :فـ ــي ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ،هـ ـن ــاك ام ـ ـت ـ ـيـ ــاز .فــي
ّ
ال ـج ـنــوب ،ض ـعــف .فــا ي ـجــدون إل ضعفهم
وهوانهم على األثرياء الفلمنكيني.
ففي هــذا الـنــوع مــن رأس امل ــال ،تـكــون الـقـ ّـوة
التي تفصل بني الطبقات االجتماعية أكبر،
املستمر ّ
ّ
للزوار والعاملني،
بسبب الوصول
ّ
وك ـث ـيـ ٌـر مـنـهــم م ــن ذوي امل ــؤه ــات الـعــالـيــة،
في الشركات الكبيرة.
يبحثون عن فرص ّ
لقد انتهى زمــن الحق في املدينة ،ذاك الذي
ّ
يتحدث عــن األبـعــاد التي تجعل مــن املمكن
ّ
عيش حـيــاة كريمة لسكان امل ــدن .وبالتالي
انتهى زمن الحلم بمكان في العالم ،ويكون

مدينيًا ،بالنسبة لغالب الــاجـئــن .ذ ّلــك أن
عدم االستقرار له عنصر أساسي ،يتمثل في
عــدم امـتــاك أبـســط سبل الـعـيــش ،مثل رغد
املسكن.
ماذا ُ
بعد يمكن القيام به للتخفيف من حدة
ّ
ٌ
شعر ،أنه ما من
الفصل؟ أظــن ،وأغلب الظن
سبيل سوى كتابة القصائد الحديثة ،ولكن
بنوايا قديمة :الرثاء والهجاء!
ّ
ومل ــا كــانــت ه ـنــاك حــاجــة إل ــى س ـيــاســات في
ّ
الـشـعــر ،ال يـمـكــن أن ت ـكــون مـحــلـيــة فحسب،
ب ــل يـجــب أن ت ـكــون ذات طــابــع ف ــوق محلي
ومـسـتـعــرض ،فــا بــد مــن الـشـعــر إذن ،ليس
ف ـقــط لـتـحـســن األم ــاك ــن ال ـع ــام ــة وإم ـكــان ـيــة
ال ــوص ــول إل ـي ـهــا ،ف ــي ال ـح ـلــم ،ول ـكــن لجميع
ّ
مـ ـج ــاالت ح ـي ــاة الـ ـس ــك ــان .م ــن ب ــن ال ـح ـلــول
ّ
املقدمة ،االستثمار في التعليم والنقل العام
والـ ـح ــراك االج ـت ـمــاعــي وال ـع ـم ــران ،وتنظيم
ســوق اإلسـكــان في املناطق التي تعاني من
ض ـغــوط أس ـع ــار اإليـ ـج ــارات غ ـيــر املـعـقــولــة،
ّ
وزيادة اإلسكان االجتماعي ،وقبل كل شيء،
مزجها في املدينة دون إنشاء أحياء معزولة.
ّ
وبهذا املعنى ،عندما يعجز االقتصاد ،فإن
ّ
باملهمة ،إيثاريًا ،فهو
الشعر يندلع ويقوم

ّ
الحق في
انتهى زمن
وحلم الالجئين
المدينة ُ
َ
بمسكن في العالم
ٍ
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عـلــى طــريـقــة تحية امل ـلــوك فــي القصور
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،ان ـ ـح ـ ـنـ ــى ال ـ ـ ـصـ ـ ــدر األع ـ ـظـ ــم
توفيق باشا كثيرًا وهو يــؤدي التحية
لـلـسـلـطــان ع ـبــد ال ـح ـم ـيــد ،رغ ــم رعــايـتــه
آلداب ال ـق ـصــر ال ـع ـث ـمــانــي ،ح ـيــث عمل
أحمد توفيق باشا كسفير سابق للندن
ووزي ــر ســابــق للخارجية أيـضــا .وبعد
التحية أشار له السلطان على الكرسي
الـ ـ ـ ــذي س ـي ـج ـل ــس عـ ـلـ ـي ــه .كـ ـ ــان ال ـب ــاش ــا
واض ـع ــا يـ ـدًا عـلــى األخـ ــرى ف ــوق ص ــدره
وانتظر أوامر السلطان.
ً
قال السلطان عبد الحميد مجامال:
 «كيف األخبار يا باشا؟».بدأ الباشا في الحديث عن األوضاع؛ فقد
كانت إسطنبول في حالتها الطبيعية،
والجيش األول يحافظ على النظام في
ُ
العاصمة ،وتناقش املسائل في البرملان
ب ـ ـ ـهـ ـ ــدوء ،وق ـ ـ ــد جـ ـه ــز م ـج ـل ــس الـ ــوكـ ــاء
بــرنــامـجــا قـصـيـرًا ،وإذا واف ــق السلطان
على هذا البرنامج فسوف يقرأه الصدر
األع ـظ ــم غـ ـدًا ع ـلــى مـجـلــس ال ــوك ــاء .أمــا
عن األريــاف ،فكانت آمنة واألخبار التي
تأتي من أضنة جيدة .وقد أنهى الباشا
حديثه بأن كل شيء على ما يرام.
استمع السلطان عبد الحميد إلى كالم
الصدر األعظم بعناية ولم يقاطعه على
اإلطــاق ،وكــان رأســه منحنيًا .وبعد أن
سكت توفيق باشا ،رفع السلطان رأسه
ومـ ّـد يــده ،وأخــذ البرنامج الــذي تحدث
عنه الباشا وبــدأ فــي قــراء تــه بـبــطء .إال
أن البرنامج كان قصيرًا للغاية وانتهى
من قراءته سريعًا.
قال السلطان عبد الحميد بأداء كأنه لم
يعجبه هذا البرنامج:
 «مناسب».وبعد أن أعاد الورقة إلى الباشاّ ،
حدق
زرقاوين داكنتني وقال:
فيه بعينني
ّ
 «ق ـبــل قـلـيــل لــخـصـ َـت كــل ش ــيء بشكلج ـيــد .ول ــم يـكــن ه ـنــاك م ــا يــدعــو للقلق
في العاصمة وبكل األناضول وواليات
الـ ـع ــرب ،ول ـك ــن بـ ــدأ ال ـغ ـل ـيــان ف ــي ثــاث
واليـ ـ ــات ب ـل ـقــانـ ّـيــة .وال ــذي ــن ه ــرب ــوا من
إسطنبول كاألبطال ذهبوا إلى سالنيك.
وأنور بك وحافظ حقي بك وفتحي بك،
ال ــذي ــن ك ــان ــوا تــاب ـعــن ل ـس ـف ــارات بــرلــن
وف ـي ـي ـن ــا وب ـ ــاري ـ ــس ،تـ ــركـ ــوا وظــائ ـف ـهــم
ً
واتجهوا إلى سيالنيك ليصيروا أبطاال
للحرية .يريدون أن يلتحقوا بالجيش
الــذي سيأتي إلى إسطنبول ليكتسبوا
شهرة جــديــدة .ومحمود شوكت باشا

قــائــد الـجـيــش الـثــالــث أن ــا ال ــذي ربيته،
ُ
ُ
ورف ـعــتــه إل ــى أعـلــى امل ـنــاصــب ،وعـ ّـيـنــتــه
والـيــا على والي ــة مهمة مثل كوسوفا،
ويـجــب أن يضغط على سيالنيك وما
ح ــول ـه ــا .إال أنـ ـن ــا رأيـ ـن ــا ف ــي األحـ ـ ــداث
األخيرة أنه يجب أال نثق في صداقاتنا.
ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ـ ــح ،ل ـق ــد ب ـ ــدأ ال ـغ ـل ـي ــان فــي
سـيــانـيــك ومــانـسـتــر ،وج ـه ــزوا الـقــوات
للمجيء إلسـطـنـبــول .ويــوجــد فــي هذه
ال ـقــوات مــن كــل األعـ ــراق واألدي ـ ــان ،ولــن
يكون محمود شوكت باشا هو رئيس
تلك القوات بالتأكيد ،ولكن هل سيمنع
ُّ
التقدم أم ال؟ وحتى إذا
هذه القوات من
أراد ذلك فهل تكفي إرادته؟».
ق ــال ع ـبــد ال ـحـم ـيــد ذل ــك ب ـ ــأداء طبيعي
وه ـ ـ ـ ـ ـ ــادئ ،فـ ـق ــط ك ـ ـ ــان م ـ ــن وق ـ ـ ــت آلخ ــر
يــأتــي وكــأنــه يستهزئ .بعد ذلــك سكت
السلطان ،وضرب بأصابع يده اليسرى
الـطــويـلــة عـلــى ال ـطــاولــة ،ونـظــر للصدر

ذهب السلطان
لمشاهدة الطيور
ّ
والتوقف عن التفكير
بأي شيء
ّ
األعظم الذي كان مندهشًا .كان بالتأكيد
يفكر« :عندما َ
كنت قبل  13عامًا ناظرًا
ل ـل ـخــارج ـيــة ،ك ـن ـ َـت ت ـع ــرف م ـنــي بعض
األح ـ ــداث الـسـيــاسـيــة ،وك ـن ـ َـت تـنــدهــش.
ول ـك ــن ف ــي ذاك ال ــزم ــان ل ــم ت ـكــن األم ــور
خطيرة مثل اليومُ .
كنت وقتها مسيطرًا
على األمــور ،ولم يكن هناك ضرر كبير
أال ت ـعــرف ب ـعــض األشـ ـي ــاء آنـ ـ ــذاك ،لكن
األيــام الخطيرة واملخيفة أوشكت على
املجيء ،وأنت نائم بهذا الشكل».

لــم ي ـجــرؤ تــوفـيــق بــاشــا عـلــى أن يسأل
ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــان« :وم ـ ـ ـ ــن أيـ ـ ـ ــن ع ـ ــرف ـ ــت هـ ــذه
املعلومات ،وما هي مصادرك؟».
كـ ـ ـ ـ ــان ت ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــق بـ ـ ــاشـ ـ ــا ي ـ ـف ـ ـكـ ــر ف ـ ـ ــي أن
السلطان عبد الحميد في غير األوقات
الـ ـت ــي ي ـت ـع ـلــق ف ـي ـه ــا ب ــوه ــم م ـق ـت ـلــه أو
االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارت املـ ـضـ ـحـ ـك ــة ،فـ ــإنـ ــه ك ــان
يفكر بشكل معقول ،ويـصــدق األشـيــاء
الحقيقية وال ُي ـشــك فــي كــامــه .ووفـقــا
ملا قاله السلطان فيجب إيقاف القوات
التي اجتمعت في سيالنيك ومانستر.
(ترجمة عن التركية :أحمد زكريا
ومالك ٌ دينيز أوزدمير ،والنص املقتطف هنا
فصل من رواية أوريك «أيام السلطان عبد
الحميد األخيرة» الصادرة أخيرًا بالعربية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

السلطان عبد الحميد في بورتريه منشور عام  1908في جريدة «ليلّوستراتسيونه إيتاليانا» ()Getty

فعاليات

ّ
بطبعه شيوعي ومشاعي وفــوق كــل شــيء،
إيثاري بامتياز .وبهذه الطريقة ،سيتشارك
ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس مـ ـ ــن ط ـ ـب ـ ـقـ ــات م ـخ ـت ـل ـف ــة الـ ـس ــال ــم
ويتعاطفون.
■■■
ّ
في جميع األحوال ،ال يستحق كارل ماركس
أن نـسـخــر م ـن ــه .ك ـيــف يـمـكــن ال ـس ـخــريــة من
اق ـت ـصــادي ال ـف ـق ــراء األول؟ م ــن كــاتــب أص ـ ّـح
س ـي ـن ــاري ــو ل ـل ـت ــاري ــخ ال ـب ـش ــري ف ــي األزم ـن ــة
ّ
تصح السخرية لو كان الرجل
الحديثة؟ كانت
نبيًا مسيانيًا ،أو حتى ماركسيًا .أعــرف :ال
يـفـعــل ذل ــك س ــوى يـمـيـنـيــن ،نـخـبــة األثــريــاء
وحثالة البشر من ُم َّ
غيبي الوعي والضمير
واإلحـســاس بعذاب الـنــاس .اإلمبراطوريون
واإلمـ ـب ــري ــالـ ـي ــون وال ــرأسـ ـم ــالـ ـي ــون ع ــاب ــدو
القرش ،وأتباعهم ،وأتباع أتباعهم .ماركس
كــان أكبر الـضـ ّـد وأكـبــر النقض قبالة أشــاء
الحياة ،وأشــاء ّالبشر .وها هو ،بعد وفاته
بـ 138سنة ،يتحقق غالب ما قاله .وها نحن،
ّ
نخب جميعًا
جميع ساكنة الكوكب املقهور،
في أوحال منافي األوطــان ،ومنافي املنافي،
على أمــل وحـيــد :أن نبني مــن تلك األش ـ ّـاء،
ً
ح ـيــاة كــامـلــة هـنــا ،فــا تنقص ع ـض ـوًا .إنـمــا
هيهات!
(شاعر فلسطيني مقيم في بلجيكا)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

يقدم عند الثامنة من مساء األربعاء المقبل في «ساحة روابط للفنون» بالقاهرة
ّ
عرض التي سكنت البيت قبلي للمخرج الفرنسي هنري جول جوليان ضمن
الدورة التاسعة من «مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة» .العرض مقتبس عن
قصيدة للشاعرة السورية رشا عمران ،ويجمع بين أداء ناندا محمد وغناء إيزابيل
دوتوا.
ّ
تنظم «جامعة حمد بن خليفة» بالدوحة ندوة عند السادسة من مساء األربعاء
المقبل لمناقشة كتاب «مستقبل علوم السياسات العامة» الذي حرّره أنيس بن
بريك وليزلي بال .يشارك في الندوة التي تتناول الفرق بين الممارسة والتنظير في
السياسات العامة ،محرّرا الكتاب والباحثون كريس هارتلي ،ونيهيت غويال ،وعال
الطلباوي ،وسريجا ناير ،وأندرياس ريشكمر ،وداريل جارفيس.
حتى مساء غد ،يتواصل في غاليري «تشيزنهال» بلندن معرض الفنان اإليراني
عباس أخافان تحت عنوان نهاية المشهد :تنويعات على الحماقة ،والذي
ويضم عمًال تركيبيًا يعبّر عن
افتتح في الرابع عشر من آب /أغسطس الماضي،
ّ
فكرة إعادة إحياء ألنقاض مدينة تدمر االثرية في سورية وسط تالعب الشعارات
السياسية.
ينطلق عند الثالثة من عصر السبت المقبل في «مجمع النقابات المهنية» بمدينة
إربد األردنية معرض كتاب بعنوان إربد تقرأ بتنظيم من بسطة شادي للكتب.
يضم المعرض  20ألف عنوان بين إصــدارات جديدة ومستعملة في حقول
ّ
تشمل الرواية والشعر والفلسفة والتاريخ وأدب األطفال ،إلى جانب المخطوطات
القديمة.
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سوق في الموصل في
ثالثينيات القرن الماضي
()Getty

بزيــارة معاقلــه ،فأبــدى ترحيبــا ،وقــال إنــه
سيرســل لهــا ســيارة مــن ســياراته الخاصــة
الفخمــة لتحملهــا مــن املوصــل إلــى خيامــه،
غير أنها شــكرت الشــيخ وأخبرته بأن معها
سيارة.
وفــي صبيحــة الثالثــاء  22آذار /مــارس
انطلقــت مــن املوصــل باتجــاه تــل أعفــر،
الواقعــة فــي منتصــف الطريــق بــن املوصــل
ومضارب قبائل شــمر في الشرقاط .وتقول
إنهــا رأت فــي طريقهــا النســوة «يغســلن
األوانــي والثيــاب علــى ضفتــي نهــر دجلــة،
وأدهشتني طريقة غسل النسوة للمالبس،
إذ تمســك كل امــرأة مطرقــة خشــبية لــدق
الثيــاب ،ولســت أفهــم الصلــة بــن إزالــة
األوســاخ مــن الثيــاب وبــن دقهــا بــذاك
املضــرب الخشــبي وهــي موضوعــة علــى
صخــرة ســوى تمزيقهــا ،مــا لــم يكــن لديهــن
ســر ال نفهمه».
وفــي تــل أعفــر كان رجــال الشــيخ اليــاور
بانتظارهــا ،حيــث اصطحبهــا دليل الشــيخ.
في طريق رديء وســط انهمار األمطار التي
كادت ان تغــرق الســيارة ،كمــا تقــول ،علمــا
أن الشــيخ اليــاور قضــى بعــد عامــن مــن
هــذه الرحلــة فــي املكان نفســه ونتيجة لغرق
سيارته باألمطار.
في ضيافة شيخ شمر

يمكن القول إن زينب الحكيم التي درست في لندن وتخرجت مختصة
برياض األطفال عام  ،1920هي واحدة من أكثر الناشطات النسويات
المصريات راديكالية ،فقد كانت تخوض المعارك مع جميع من كانت
تسميهم أعداء المرأة

العراق
بعيون مصرية
ناشطة نسوية في ضيافة شيخ شمر عام 1938
المرأة
الكردية
بعــد الغــداء انتهــت زيــارة
زينــب الحكيــم للباديــة ،فركبــت
ســيارتها متوجهة إلى املوصل،
وفــي طريقهــا اســتذكرت الليلــة
الصعبــة التــي مــرت بهــا فــي
مضــارب الشــيخ ،إذ لــم تســتطع
النوم رغم كل االهتمام والرعاية
اللذيــن حظيــت بهمــا ،وحاولــت
أن تفســر ســبب أرقهــا بأنــه قلــق
ناتج عن بعض األوهام.
ويبــدو أن زينــب الحكيــم قــد
توجهــت بعــد املوصــل إلــى
الســليمانية عاصمة كردســتان،
حيــث اعتبــرت أن رحلتهــا إلــى
كردســتان مــن أعظــم املخاطــرات
وأكثرهــا فائــدة ،بالنســبة
لهــا ،ذلــك ألنهــا اكتشــفت عاملــا
ً
مجهوال للكثيرين.
ومــن أبــرز مالحظاتهــا على تلك
الزيــارة عالقــة املــرأة الكرديــة
بالرجــل الكــردي ،إذ الحظــت
مــن خــال نــص شــعري للشــاعر
الشــاب ،يومهــا ،عبــد اللــه
ســليمان كــوران ،يمثــل حواريــة
بعنــوان الــوردة الداميــة ،حيــث
تقــول إن النــص الشــعري الــذي
صاغتــه بلغــة عربيــة جميلــة
يعبــر «ضمنــا عــن ناحيــة
مــن نواحــي نفســية املــرأة
الكرديــة املعروفــة بقــوة اإلرادة
والشــجاعة والحســن الفائــق،
والنفســية املرحــة الســامية،
والعقليــة الخصبــة علــى جــدب
معينها العلمي ،وقسوة بيئتها
وإن عوضهــا جمــال مناظــر
جبالها ،وجودة هوائها ،وكثرة
ثمارهــا كثي ـرًا ممــا تفقــده مــن
أســباب الحيــاة الرغيــدة ،ونــور
العلم وميزات املدينة».
وتضيــف« :املــرأة الكرديــة علــى
غمرة عواطفها أمينة في الحب،
قاســية فيه ،مضحية إلى املوت،
ولكنهــا صلبــة الــرأي إلــى درجة
شــاذة انتصارًا ملبدأ أو إخالصًا
لحبيــب أو صديــق ،كمــا أنهــا
علــى لطافــة خلقهــا شرســة
منتقمة إذا أرادت».

التالميذ ومصر ودرس اللغة اإلنكليزية
مــن املشــاريع التــي شــجعها الشــيخ عجيــل
كمــا تقــول زينــب الحكيــم إنشــاء مدرســة
ابتدائيــة وســط الباديــة تقــول عنهــا« :بــدأت
فــي العــام  1932أهليــة حيــث أنشــأها الشــيخ
عجيــل اليــاور علــى نفقته ،وبــدأت بعدد قليل
مــن األوالد ،ولكنــه عظيــم بالنســبة لعوامــل
البيئــة هنــاك .فافتتحــت لخمســة وعشــرين
إلــى ثالثــن ول ـدًا مــن أبنــاء البــدو ،ومــن بينهم
أوالد املشــايخ بالضــرورة ،يذهبــون جميعــا
لتلقي الدروس باألمر املشدد من الشيخ وأمره مطاع ،وإن خالف ذلك ميولهم الخاصة .وشجعهم
الشــيخ بمنحهم الســكن واملالبس .وســارت املدرســة في ســبيل التقدم ،وســعى الشــيخ ألن تدخل
تحت إشــراف الحكومة العراقية حتى تفوز بمنهج منظم ،وأســاتذة فنيني ،وفعال في ســنة 1934
أي بعــد ســنتني مــن إنشــائها ،صــارت مدرســة حكومية تمدهــا وزارة املعــارف العراقية باملعلمني
واألدوات املدرســية .ومــن حيــث األثــاث ،هــي عبــارة عــن خيــام بيضــاء كبيــرة ،ومناضــد ومقاعــد
لجلوس األوالد ،وسبورات مع حواملها .أما أدوات الطالب فال تزال على نفقة الشيخ .وصار عدد
تالمذتها اآلن من  50إلى  80تلميذًا يتناقص أو يتزايد العدد بني هذين الرقمني».
وتشــير زينب الحكيم إلى وجود بعض البنات بني األوالد ،حيث كان في املدرســة ســتة صفوف،
وتتراوح أعمار التالميذ بني ست ،وست عشرة .وتقول إنها وجدت خريطة كبيرة للقطر املصري
معلقة على الســبورة ،وبدأ األســتاذ يناقش تالميذه في معلوماتهم عن مصر ،فكان ذلك حســن
ذوق ومجاملــة لطيفــة منــه ،كمــا تقول .ولذلك انتهزت الفرصة وخاطبت التالميذ« :ربما لم يســبق
لكم يا تالميذ رؤية مصرية قبلي؟! فقالوا :ال ،ونحن سعداء برؤيتك .فشكرتهم ،وقلت :أو كنتم
تتخيلــون املــرأة املصريــة كمــا رأيتــم اآلن؟ قالــوا :ال ،كنــا ننتظــر رؤيتهــا في ثياب ســوداء ،فإن من
العيب أن تلبس املرأة الثياب امللونة ،وال سيما ما كان منها أبيض.

في قسم الحريم

في وصفها لقسم النساء تقول« :خباء من الشعر
فــي أحــد أطــراف الــدار عــن يمــن الداخــل إليهــا
طاملا تخيلناه وتمنينا رؤيته ،وضع في الجهة
اليســرى منــه نــوع من الســرير العريــض ،عليه
فراش وثير مغطى بغطاء من
الحريــر الخالــص امللــون .وإلــى جانبــه زرابــي
مبثوثة على األرض املغطاة بالسجاد العجمي،
وتحــت الســرير حقائــب وصناديــق ،تبينــت
فيما بعد أن بها مالبس وحليا ،وحلوى تقدم
للزائــرات» .وتضيــف« :كانــت الســيدة األولــى
التــي اســتقبلتني ابنــة الشــيخ عجيــل اليــاور،
وهــي فتــاة رائعــة الحســن :لــون خمــري جميل،
وخد أسيل ،ولحظ كحيل ،ووجه مستدير عليه
وشم قليل .إذا تكلمت فكأنما صوتها موسيقى
الجنــة العذبــة قــد انبعثــت إلى عاملنــا ،دالل في
وقــار كالنســيم إذا ســرى ،وكالزهــر إذا تمايــل.

اســمها ملــك وهــي ملــك حقــا ،تفيــض رقــة إذا
حودثــت ،وتــذوب عاطفــة إذا اســتلهمت ،حيــاء
في غير تصنع ،وشــمم في غير تكبر .عرفتني
بعدد من زوجات أبيها وأخيها ،كلهن كحيالت
الطــرف أو متكحــات ،يغطــى الوشــم األخضــر
أجــزاء مــن وجوههــن وأجســامهن ،فمنهــن مــن
غطى كل ذقنها برسومه ،أو زججت حاجبيها
به ،ومنهن من وشــمت شــفتها بحيث ال تظهر
حمرتهمــا ،وإنمــا اندمــج لــون الوشــم مــع لــون
الشــفاه فصــار اللــون أخضــر داكنــا .وبعضهن
طرزن قبب أعينهن برسوم غريبة ،هذا والحناء
تخضــب أناملهــن وأكفهــن وكعوبهــن .أما ملك
فكانت في زينتها وأناقتها تفوقهن جميعًا رقة
ودقة ومالحة» .ويبدو أن زينب الحكيم أعجبت
جدًا بهذه الفتاة فدعتها لزيارة القاهرة ،ولكن
ً
ذلك كان مستحيال كما فهمت من شقيقها ،وقد

تيسير خلف

زينــب الحكيــم ،صحافية مصرية
وناشــطة نســوية معروفــة ،قامت
برحلــة إلى العــراق في عام ،1938
بمناســبة مشــاركتها فــي املؤتمــر الطبــي
العربــي األول الــذي انعقــد فــي بغــداد يــوم
 9شــباط /فبرايــر مــن ذلــك العــام ،ونشــرت
بعض فصولها في مجلة الرسالة القاهرية،
وهــو مــا يعــد وثيقــة تاريخيــة مهمــة تتعلق
بتاريــخ العــراق ،وقبيلــة شــمر وشــيخها
عجيــل اليــاور .إذ زارت مضــارب القبيلــة،
وكتبــت عــن عاداتهــم ومحــاوالت الشــيخ
عجيــل لتوطــن أبنــاء قبيلتــه فــي قــرى،
وترغيبهــم فــي الزراعــة ،كمــا تطرقت لبعض
أحــوال نســاء القبيلــة ،وأبــدت إعجابهــا
الشــديد بابنــة الشــيخ الوحيــدة؛ الشــيخة
ملك.
ويمكــن القــول إن زينــب الحكيــم التــي
درســت فــي لنــدن وتخرجــت مختصــة
بريــاض األطفــال عــام  ،1920هــي واحــدة
مــن أكثــر الناشــطات النســويات املصريــات
راديكاليــة ،فقــد كانــت تخــوض املعــارك مــع
جميــع مــن كانــت تســميهم أعداء املــرأة ،ومن
ذلــك معركتهــا مــع الكاتــب توفيــق الحكيــم
ً
الــذي كتــب مقــاال يتهكــم فيــه علــى دعــوات
املســاواة بــن الرجــل واملــرأة ،يقــول فيــه إن
علــى «الزوجــة الحديثــة أن تعــرف على األقل
أن تهيــئ الطعــام لزوجهــا» ،فمــا كان مــن
كاتبتنا إال أن سطرت ردًا ناريًا على األديب
توفيــق الحكيــم نشــرته فــي مجلــة الرســالة
بعنــوان« :أمــر مــن زينب الحكيــم إلى توفيق
الحكيــم» ،حيــث ظــل لقــب عــدو املــرأة مالزمــا
لــه طــوال حياتــه ،رغــم محاوالتــه الالحقــة
لتوضيح موقفه.
من بغداد إلى الموصل

بعــد أن أمضــت فــي بغــداد أكثــر مــن شــهر
بعــد املؤتمــر ،التقــت خــال ذلــك امللــك غــازي
بــن فيصــل ،بدأت زينــب الحكيم رحلتها إلى
ديــار قبيلــة شــمر فــي الرابــع عشــر مــن آذار/
مــارس  1938مســتقلة القطــار إلــى كركــوك،
فوصلت إليها بعد تسع ساعات ،ألن سرعة
القطــار كانــت  25كيلومت ـرًا فــي الســاعة كمــا
قالت ،من كركوك أخذت سيارة إلى املوصل،
فقطعــت  160كيلومت ـرًا فــي طقــس ماطــر
وطرق موحلة.
وفــي املوصــل أمضــت ثمانيــة أيــام اطلعــت
فيهــا علــى معالــم املدينــة التاريخيــة
واإلنشــائية ،وجــزء كبير مــن بلداتها ،كبلدة
تلكيــف ،والشــيخ عــدي ،والعمادية وغيرها،
وكان دليلهــا فــي هــذه الزيــارة رئيــس بلدية
املوصــل آنــذاك خيــر الدين بك العمري ،حيث
رافقهــا لزيــارة بســاتني املوصــل الغنــاء،
ومبانيهــا الجديــدة املشــيدة ،وشــوارعها
املرصوفــة الواســعة .وأثنــاء وجودهــا فــي
املوصل أرســلت خبرًا للشــيخ عجيل الياور،
شــيخ مشــايخ قبيلــة شــمر ،بأنهــا ترغــب

استغلت الفرصة وارتدت ثيابًا بدوية من أزياء
بنت الشيخ ،وتصورت بها للذكرى.
طعام البدو

أفــردت رحالتنــا حي ـزًا للحديــث عــن طعــام
البــدو ،فوصفــت وجبــة العشــاء التــي قدمــت
لها في يومها األول وكانت في خيمة بيضاء
كبيــرة أقيمــت فــي وســطها مائــدة أنيقــة
الترتيــب إفرنجيــة .وكان الخــدم يقدمــون
ألوان الطعام على أحدث نظام ،فقالت للشيخ
أنهــا تريــد أن تتنــاول الطعــام علــى الطريقــة
البدويــة ،فقــال لهــا فــي الصبــاح تأكلــون كمــا
البــدو .ولكــن اإلفطــار كان أيضــا على الطريقة
األوروبية ،ولكنه وعد أن يكون الغداء بدويًا.
وقــد وصفــت ذلــك بقولهــا« :عنــد الســاعة
الثانيــة عشــرة ظه ـرًا دعينــا لركــوب

وعنــد الوصــول كانت ســيارة الشــيخ عجيل
ً
بانتظارهــا فقــال لها« :أهال ومرحبًا ،ها هو
ذا املطــر قــد كــف ،والســماء بــدأت تتكشــف،
والعاصفــة أخــذت تهــدأ .إن فــي مقدمكــم
الخيــر بنــزول الغيــث فمــا أكرمــه مــن مقــدم».
ثــم قــال لهــا الشــيخ صفــوك بــن عجيــل بلغــة
إنكليزيــة« :مرحبــا بكــم .إننــا ســعداء ج ـدًا
برؤيتكم هنا».
وتقــول« :قال ذلــك بلهجة إنكليزية أميركية،
فذهلت ،شيخ بدوي يرتدي املالبس البدوية
والعقال ،وبينه وبني الحضر أميال وأميال،
أو إن شــئت فقــل بينــه وبــن العالــم والحياة
أجيــال ،يكــون هــو هــذا املتكلــم املداعــب فــي
لباقة ولياقة!؟».
وتقــول إنهــا أبــدت اســتغرابها مــن رجــل
الصحــراء ،يتكلم اإلنكليزية ،فصحح لها إن
أرضهم تدعى بادية ميزوبوتاميا ،وليســت
صحراء.
وتضيــف« :هــذا تصحيــح مــن رجــل البادية،
عرفــه بالتجربــة العمليــة وليــس مــن الكتــب،
ورجــل الباديــة ولــو أنه محــدود التفكير إلى
حد كبير لبيئته وظروفه ،إال أنه كما لحظت
حــاد البصــر نافــذ البصيــرة متوقــد الــذكاء
كريم ،له استعداد قوي للتقدم ،ولكنه شديد
الرضــى ســريع التســليم .ومــن أهــم مــا لفــت
انتباهــي اعتمــاده علــى القــدرة اإللهيــة ،أو
علــى مــن يتوســم فيــه رعاية مصالحــه؛ وكل
البــدو فــي هــذه املناطــق خاضعــون للنظــام
العشــائري البحت ،ويأبــون تدخل الحكومة
فــي فــض مشــكالتهم من أي نــوع ،ولو فرض
وكان لبعضهــم مشــكالت تصــل إلى املحاكم
ً
فــي بغــداد أو غيرهــا مثــا ،فشــيخ مشــايخ
شــمر أو ابنــه ،هــو الــذي يمثــل هــؤالء أمــام
الجهــات املختصــة ويدفــع عنهــم ويفــض
هذه القضايا .ولهذه االعتبارات وأشباهها
تخضــع القبائــل لرئيســهم خضوعــا تامــا،
وهــو يســهر على مصالحهــم .علمًا أن زينب
الحكيــم تخبرنــا فــي أحــد فصــول الرحلــة أن
الشــيخ صفــوك خريــج الجامعــة األميركيــة
في بيروت».
مشاريع الشيخ

وتبــدأ زينــب فــي تعــداد املشــاريع التــي بــدأ
بهــا الشــيخ عجيــل اليــاور؛ لتوطــن قبيلتــه
منــذ عــام  1930فــي مراعيهــا ،حيــث كان
يطالب بأرضها لهم من الحكومة العراقية،
بحيــث تكــون وجهتهــم احتــراف الفالحــة؛
ً
وقــد تمــت هــذه الصفقــات لبعضهــم فعــا،
وشــجعهم الشــيخ اليــاور علــى ذلــك بشــراء
بعــض اآلالت الزراعيــة مــن مالــه الخــاص،
مثــل املحاريــث التــي اســتجلبها مــن أملانيــا
فــي أثنــاء زيارتــه األخيــرة ألوروبــا ،كمــا
تقول.
وتضيــف بأنــه ســاعدهم علــى شــراء بعــض
املواشــي ،وبــذور النبــات ،وغرضــه مــن
هــذا كلــه أن يســهل لهــم احتــراف الفالحــة
وتحبيبهــا إليهــم .ولكنهــا تلفــت النظــر إلــى
أن هــذه التجربــة لــم تســفر عن نجــاح يوازي
مــا بــذل مــن مســاعدات وتشــجيع .ومــع هــذا
اســتقر كثير من رؤســاء العشــائر في بعض
القرى التي كونوها.

الســيارات ،وإذا بهــا تســير بنــا مــن حيــث
خيام الشيخ إلى قلب البادية ،فقطعنا نحو
عشــرة أميــال علــى بســاط سندســي جميــل
علــى أرض مســتوية ثابتــة ،حتــى وصلنــا
إلــى مجــرى مــاء بجــري فــي مســاحة طويلــة
وســط البادية ،وهناك وجدنا عبيد الشــيخ،
قــد فرشــوا ســجادة عجميــة نفيســة حمــراء
اللــون ،قــرب مجــرى املــاء .ووضعــت صينيــة
كبيرة فضية وعليها َح َمل محمر ،ومعه أرز
الزعفران املزخرف بالكشــمش .وقال الشيخ:
هكــذا يكــون أكل البــدو ،وضــرب بيمنــاه فــي
األرز املحشـ ّـي بــه الحمــل ،وأخــذ منــه كميــة
طيبــة إلــى فمــه ،ثــم بــدأ يــوزع علينــا مــن
اللحم الشهي .فكانت أكله بدوية بحته ،بني
مظاهر الطبيعة الخاليا ،والنفوس العربية
الكريمة واأليدي السخية».

دخلت النجمة
التونسية أنس
جابر ،قائمة
المصنفات
المحترفات
العشر األوليات
على مستوى
العالم ،ألول مرة
في تاريخ التنس
العربي ،لتحقق
إنجازا جديدا
بعدما أصبحت
أول العبة عربية
تفوز بلقب
في بطوالت
المحترفات،
عندما نالت لقب
برمنغهام في
يونيو/حزيران
الماضي.

إنجاز أنس جابر
أنس جابر واصلت تألقها بعالم الكرة الصفراء (جون كورديس)Getty/

باراغواي تقيل
مدربها بيريزو بعد
الهزيمة أمام بوليفيا

تعادل جديد
لساو باولو في الدوري
البرازيلي

دوري السلة األميركي:
وليامسون يغيب
عن بداية الموسم

أعلن اتحاد باراغواي لكرة القدم ،إقالة مدرب
املنتخب إدواردو بيريزو عقب الخسارة -4صفر
أمام بوليفيا بتصفيات كأس العالم  .2022وتولى
بيريزو قيادة باراغواي في فبراير /شباط 2019
عقب استقالة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.
وقال اتحاد باراغواي ببيان عبر «تويتر» إنه
سيكشف عن الطاقم التدريبي الجديد خالل وقت
قصير .وتحتل باراغواي املركز الثامن بتصفيات
أميركا الجنوبية برصيد  12نقطة من  12مباراة.

واصلت دوامة التعادالت محاصرتها فريق ساو
باولو في الدوري البرازيلي ،حيث سقط الفريق
في فخ التعادل ( )1-1مع ضيفه سييارا ،في ختام
مباريات املرحلة الـ 26من املسابقة .وأنهى سييارا
الشوط األول لصالحه بهدف فابيو غونزالفيس،
وتعادل ساو باولو عبر جوناثان كاييري ،ليكون
التعادل السادس على التوالي للفريق في املسابقة.
ورفع ساو باولو رصيده إلى  31نقطة في املركز
الثالث عشر بفارق نقطة واحدة أمام سييارا.

أعلن نائب رئيس عمليات كرة السلة في نادي نيو
أورليانز بيليكانز ديفيد غريفني أن نجم فريقه
زيون وليامسون سيغيب عن بداية موسم الدوري
األميركي ،بسبب إصابة تعرض لها في قدمه
اليمنى .وقال غريفني في مؤتمر صحافي« :ليس
لدينا تاريخ محدد للعودة» .وكان غريفني قد أكد
في وقت سابق أنه «متفائل» بخصوص عودة
الجناح القوي البالغ من العمر  21عامًا وخوض
املباراة األولى في  20تشرين األول /أكتوبر املاضي.
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مباريـات
األسبـوع

تعود عجلة المنافسات األفريقية لألندية للدوران
من جديد ،عبر بطولتي األبطال والكونفدرالية،
إذ يقص األهلي والزمالك المصريان شريط
المشاركة فيما يحاول النجم التونسي استعادة
أمجاد الماضي

نيمار يتألق ويقود البرازيل لفوز جديد بتصفيات
المونديال
تــألــق النجم نيمار دا سيلفا ،ليقود منتخب ب ــاده الـبــرازيــل لـلـعــودة لسكة
االنـتـصــارات من جديد ،ويقربه أكثر من بلوغ مونديال «قطر  ،»2022بعد
اكتساح أوروغ ــواي  ،1-4ضمن الجولة الثانية عشرة من تصفيات أميركا
الجنوبية .وهــز نجم بــاريــس ســان جيرمان الشباك بهدف وقــدم تمريرتني
حاسمتني خالل الفوز العريض ،ليستعيد صاحب الـ 29عامًا تألقه ،بعد أداء
مخيب صاحبته موجة من االنتقادات خــال لقاء كولومبيا األحــد املاضي،
والذي انتهى بالتعادل السلبي .وفازت األرجنتني بصعوبة على بيرو بهدف
يتيم سجله الوت ــارو فــي الـشــوط األول ،وحصلت بيرو على فرصة تعديل
النتيجة إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البديل جيفرسون فارفان في
الدقيقة  ،64لكن يوشيمان يوتن أطاح بالكرة فوق العارضة.

أبطال أفريقيا
والكونفدرالية

رونالدو يحصد جائزة العب الشهر في مانشستر
يونايتد

مهمات عربية جديدة

القاهرة ـ العربي الجديد

تـنـتـظــر ال ـج ـمــاه ـيــر ف ــي «ال ـش ـمــال
األف ــري ـق ــي» ان ـط ــاق جــولــة عــربـيــة
جــديــدة ،عبر مـبــاريــات ذهــاب دور
الـ  32لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ملوسم
 ،2022-2021والـ ــذي سيشهد الـظـهــور األول
لـلـعــديــد م ــن األن ــدي ــة ال ـعــرب ـيــة ال ـك ـب ــرى ،ممن
جنبتها القرعة التواجد في الدور التمهيدي
األول ،بـ ـحـ ـث ــا عـ ـ ــن ت ـ ــدش ـ ــن ض ـ ــرب ـ ــة ب ــداي ــة
ق ــوي ــة ،وح ـصــد ب ـطــاقــات ال ـتــأهــل إل ــى مرحلة
املجموعات ،والسير قدما في رحلة املنافسة.
وي ـحــل ال ـن ــادي األه ـل ــي امل ـص ــري ،حــامــل لقب
البطولة في آخر نسختني  ،2021-2020ضيفا

شباب بلوزداد الجزائري
يبحث عن إنجاز بالنسخة
الجديدة
على الحرس الوطني بطل النيجر ،في ملعب
األخير ،في بداية تبدو سهلة نظريا بالنسبة
إل ــى الـشـيــاطــن الـحـمــر فــي رح ـلــة ال ــدف ــاع عن
اللقب .وتقام املباراة في ظــروف شائكة ،بعد
موجة الخالفات التي جمعت بني املدير الفني
لألهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني،

النجم الساحلي يحل ضيفا على أرمي الرواندي (جوزيب ساسي/فرانس برس)

الزمالك يحل ضيفا على توسكر الكيني (أحمد عوض)Getty/

وإدارة الـنــادي بسبب تجديد عـقــده ،بخالف
الغيابات الكبيرة ،التي يعاني منها الفريق،
ويـتـصــدرهــا محمد الـشـنــاوي ح ــارس املرمى
وكابنت الفريق ،ومحمد مجدي قفشة صانع
األلعاب املوهوب ،وصالح محسن رأس الحربة
إل ــى جــانــب الـصـفـقــات ال ـجــديــدة ال ــواف ــدة في
امليركاتو الصيفي .وأكد املدير الفني لألهلي
بيتسو موسيماني في تصريحات صحافية
جــاهــزيــة العـبـيــه ،لـخــوض ضــربــة بــدايــة قوية
في رحلة الدفاع عن اللقب القاري ،وقال» لدينا
ط ـمــوحــات ك ـب ـيــرة ،ال ـثــاث ـيــة ،وح ـص ــد الـلـقــب
للمرة الثالثة على التوالي أهــم أحــام الجيل
ال ـحــالــي م ــن ال ــاع ـبــن ،لــدي ـنــا غ ـيــابــات ولـكــن
األهـلــي قــادر على التعامل مــع هــذه الـظــروف،
تــركـيــزنــا جميعا يـنـصــب فــي كيفية تحقيق
نتيجة إيجابية ،ونحترم املنافس والعبيه وال
مـكــان للثقة الــزائــدة ،هــي مـبــاراة صعبة وفي
ملعب املنافس ،وهدفنا األكبر هو العودة من
عقر داره بالفوز واالقتراب من حصد تأشيرة
التأهل إلى مرحلة املجموعات».
وأعلن املدير الفني لألهلي ،قائمته للمباراة،
وضمت علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة
عــاء في حراسة املرمى ورامــي ربيعة ،ياسر
إب ــراه ـي ــم ،ب ــدر ب ــان ــون ،أي ـم ــن أش ـ ــرف ،محمد
هــانــي ،عـلــي مـعـلــول لـلــدفــاع وح ـمــدي فتحي،
أكـ ــرم تــوف ـيــق ،أل ـيــو دي ــان ــج ،ع ـمــرو الـســولـيــة،
أحمد نبيل «كوكا» للوسط ومحمود كهربا،
وليد سليمان ،محمد محمود ،طاهر محمد
طاهر ،محمد شريف في الهجوم.
في املقابل يحل الزمالك املصري ضيفا على
توسكر الكيني في عقر دار األخير في واحدة
مــن ال ـبــدايــات الـصـعـبــة لــأبـيــض فــي رحلته
بــال ـب ـطــولــة .وي ـس ـعــى ال ــزم ــال ــك ب ـطــل الـ ــدوري
املصري ،في آخر نسخة له من تدشني ضربة
ب ــداي ــة ق ــوي ــة ،عـبــر حـصــد ال ـف ــوز أو الـتـعــادل
ووضع قدم في الدور املقبل .ويعاني الزمالك،
هو اآلخر من أزمة غيابات كبرى في صفوفه،
يتصدرها الرباعي العائد من اإلعارة محمد
أون ــاج ــم ومـصـطـفــى فـتـحــي وع ـم ــر الـسـعـيــد
ورزاق س ـي ـس ـي ــه ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى حــرمــانــه
مــن قـيــد أي صفقة جــديــدة مــؤخــرا .ويــراهــن
املــديــر الـفـنــي لـلــزمــالــك بــاتــريــس كــارت ـيــرون،
على مجموعة العبيه الــدولـيــن ،مثل طــارق
حامد ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح
ومحمد أبوجبل واملغربي أشــرف بن شرقي
والثنائي التونسي حمزة املثلوثي وسيف
الــديــن ال ـجــزيــري ،وس ــط تــوقـعــات ب ــأن يلعب
كارتيرون اللقاء بطريقة متوازنة ،كما اعتاد

ح ـصــد ال ـبــرت ـغــالــي كــريـسـتـيــانــو رون ــال ــدو ،ج ــائ ــزة أف ـضــل الع ــب ف ــي فــريــق
مانشستر يونايتد اإلنكليزي عــن شهر سبتمبر/أيلول املــاضــي .وسجل
«الــدون» ،الذي تسلم الجائزة بعد عودته من مشاركته مع منتخب البرتغال
في فترة التوقف الدولي التي أحرز فيها  4أهداف ،ثنائية في ظهوره األول مع
الفريق أمــام نيوكاسل وهدفا مع وست هام يونايتد في الــدوري اإلنكليزي
املمتاز وهدفا في مرمى يونغ بويز وآخــر في مرمى فياريال بــدوري أبطال
أوروبا .وحصد رونالدو ،الذي شكر الجمهور الذي صوت له ،أيضا في األيام
املاضية جائزة العب الشهر في البريمييرليغ.
العب فالنسيا السابق :هذا أفضل وقت لمواجهة
برشلونة
أكد العب فالنسيا السابق ،فرناندو غوميز كولومير ،أن تراجع أداء ونتائج
فريق برشلونة يجعل من «الوقت الحالي األفضل ملواجهته في كامب نو بآخر
 20أو  25سنة» .ويستضيف «البلوغرانا» غدا األحد «الخفافيش» على ملعب
«كامب نو» في الجولة التاسعة من دوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة القدم
«الليغا» .ورغم تردي األوضاع داخل برشلونة ،إال أن العب فالنسيا السابق
أكد في تصريحات لوكالة األنباء اإلسبانية «إفي» ،أن الفريق الكتالوني لديه
العـبــون جـيــدون وأنــه قــادر على جعل األم ــور صعبة على الخصم .وصــرح
قائال« :يمتلك برشلونة العبني جيدين وإذا لعب بصورة جيدة فيمكنه أن
ّ
يصعب األمور كثيرا عليك ،لكن فالنسيا صار فريقا تصعب هزيمته .آمل أن
يواصل املنافسة وأن يخرج من املباراة بنتيجة إيجابية».

بلوزداد الجزائري يواجه أسيك ميموزا العاجي (بالل بن سالم)Getty/

فــي املـبــاريــات الـتــي يخوضها خ ــارج ملعبه
وتأمني دفاعه جيدا.
ومن جانبه أكد املدير الفني للزمالك باتريس
كــارتـيــرون ،بــدء البطولة بــأحــام كبيرة هذه
املرة ،وهي الفوز بالكأس للمرة السادسة في
تاريخ الـنــادي .وقــال في تصريحات إعالمية
« الزمالك لديه مجموعة مميزة من الالعبني،
حققنا الــدوري في املوسم املاضي ،وحافظنا
على القوام األساسي للفريق ،ولدينا ثقة في
قــدرة الالعبني على تحقيق لقب بطل دوري
أبطال أفريقيا في املوسم الجديد ،ومواجهة
توسكر ،خطوة البداية ،وعلينا التحلي بالثقة

والتركيز في أرض امللعب ،وألعب املباراة من
أجل الحصول على نتيجة مرضية».
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،يـسـتـضـيــف نـ ــادي املــريــخ
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،نـ ـظـ ـي ــره زان ـ ــاك ـ ــو الـ ــزام ـ ـبـ ــي فــي
الـعــاصـمــة امل ـصــريــة ال ـق ــاه ــرة ،بـحـثــا ع ــن فــوز
كبير ،يــؤمــن بــه موقفه قبل الــذهــاب لزامبيا.
ويدخل املريخ اللقاء ،وهو يضع في حساباته
الـ ـف ــوز بـ ـف ــارق ه ــدف ــن ع ـل ــى األق ـ ـ ــل ،وإس ـع ــاد
جماهيره والتأهل لدور املجموعات للنسخة
الثانية على التوالي ،خاصة في ظل األزمات
اإلداريـ ـ ــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ت ـع ــرض ل ـهــا ال ـن ــادي
م ـ ــؤخ ـ ــرا ،يـ ـتـ ـص ــدره ــا أزمـ ـ ـ ــة املـ ـلـ ـع ــب بـسـبــب

مقتل تيروب ....صدمة كبيرة أللعاب القوى الكينية
تسبب رحيل عداءة
المسافات المتوسطة
والطويلة أغنيس تيروب
بصدمة كبيرة أللعاب
القوى في كينيا

رحلت تيروب قبل  10أيام فقط من احتفالها بعيد ميالدها الـ( 26ألكسندر هاستنسين)Getty/

على مــدى سنوات قليلة فقط ،فرضت عــداءة
امل ـ ـسـ ــافـ ــات املـ ـت ــوسـ ـط ــة والـ ـط ــويـ ـل ــة أغ ـن ـيــس
تيروب نفسها كواحدة من أملع النجمات في
ّ
عالم ألعاب القوى ،حطمت األرقــام القياسية
وفازت بامليداليات لتصبح املعيلة األساسية
لعائلتها الكينية الكبيرة .بيد أن حياة العداءة
وأحالمها اندثرت مبكرا وبقسوة ،عندما تم
العثور عليها مقتولة طعنا فــي غرفة النوم
بمنزلها في مركز التدريب املشهور عامليا في
إيــن بكينيا ،قبل  10أيــام فقط مــن احتفالها
بعيد ميالدها السادس والعشرين.
فقدت كينيا «جوهرة كانت واحــدة من أسرع
عمالقة أل ـعــاب ال ـقــوى ص ـعــودًا عـلــى الساحة
ال ــدولـ ـي ــة» ،ب ـح ـســب ج ــاك ـس ــون ت ـ ــوي ،رئـيــس
االت ـ ـحـ ــاد ال ـك ـي ـنــي أللـ ـع ــاب ال ـ ـقـ ــوى .وأض ـ ــاف
«بالنظر إلى ما حققته في مسيرتها الشابة
حتى اآلن ،فحياتها انتهت بسرعة .هذا األمر
سيؤملنا لفترة طويلة»ُ .
وولدت تيروب لعائلة
مــن الـفــاحــن فــي بـلــدة كيسيس الـهــادئــة في
منطقة «ري ـفــت فــالـيــه» الـشـهـيــرة فــي تشرين
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األول /أكـ ـت ــوب ــر  1995وب ـ ـ ـ ــدأت م ـس ـيــرت ـهــا
الرياضية قبل أقــل من عقد من الــزمــن ،لكنها
سرعان ما حصدت املركز الثاني في أكثر من
سباق محلي ودولي في اختراق الضاحية.
وأصبحت تيروب بسرعة واحدة من النجمات
الصاعدات في كينيا بصفتها بطلة العالم في
اختراق الضاحية لعام  2015وبعد إحرازها
ميداليتني برونزيتني فــي بطولة الـعــالــم في
سباق  10آالف متر ،واحتلت املركز الرابع في
سـبــاق  5آالف مـتــر فــي أوملـبـيــاد طــوكـيــو هــذا
العام .رحلت تيروب بعد شهر واحد فقط من
تحقيق أحــد أعظم إنجازاتها :تحطيم الرقم
الـقـيــاســي الـعــاملــي لـسـبــاق  10كـلــم فــي أملانيا
بزمن قدره  30:01دقيقة ،وهو رقم مذهل وأقل
بـ 28ثانية من الرقم القياسي السابق .وقالت
الشرطة إن زوجها إيمانويل روتيتش ،الذي
اعتقل في مدينة مومباسا الساحلية ،اتصل
بوالدي تيروب قائال إنه ارتكب «خطأ» وسط
ت ـقــاريــر إعــام ـيــة ع ــن م ـشــاكــل ف ــي زواج ـه ـمــا.
بينما كــانــت الــريــاضـيــة تـصـنــع ال ـتــاريــخ في
الـخــارج ،كانت عائلتها تعتمد عليها كونها

تيروب حطمت
الرقم القياسي العالمي
لسباق  10كلم

املعيل األساسي لها .قال قريبها يواش ليمو،
وه ــو ع ــداء ي ـشــارك فــي سـبــاقــات  5آالف متر:
«كانت أغنيس أملنا الوحيد .نحن كعدائني
في العائلة ال ندري ماذا سنفعل اآلن».
ّ
ّ
املشيعون يتجمعون
وتحدث ليمو بينما كان
في منزل العائلة في قرية على بعد ساعتني
بــالـسـيــارة مــن إي ــن .وتـحـ ّـدثــت وال ــدة تـيــروب
املنكوبة ديـنــا عــن كــرم ابنتها تـجــاه العائلة
من خالل مساهمتها بدفع الرسوم املدرسية
وم ــاب ــس األطـ ـف ــال ،وق ــال ــت« :أنـ ــا أي ـضــا كنت
أعتمد عليها في كل شــيء .كلما زارت املنزل
ّ
تتسوق لي ونحتفل جميعا بوجودها
كانت
معنا».
في إينت ،مركز التدريب الذي يقع على ارتفاع
شــاهــق فــي «ري ـفــت فــال ـيــه» فــي غ ــرب كينيا،
أعـ ــرب عـ ـ ــداؤون م ـق ـ ّـرب ــون مـنـهــا ع ــن حــزنـهــم
العميق لرحيلها .وقال إيزاياه كوسغي ،عداء
املـ ــاراثـ ــون واخ ـت ـصــاصــي ال ـع ــاج الطبيعي
الرياضي« :كانت واحدة منا .لقد ّ
تدربنا هنا
فــي إي ــن وقـمـنــا بتمثيل بــادنــا فــي أح ــداث
رياضية مختلفة حول العالم .لقد كانت تقوم
بعمل جيد ،جيد جدا» .وبعد فوزها بسباق
 10كلم في أملانيا وتحطيمها الرقم القياسي،
نشرت تيروب صــورة لها على «إنستغرام»
بابتسامة عــريـضــة وح ــذاء الـجــري األصـفــر،
وش ـكــرت الـلــه ومــديــريـهــا وال ـجـهــات الــراعـيــة
وجـمـهــورهــا وانـتـهــت بــإعــان مــؤثــر للغاية
«الغد واعد».
(فرانس برس)

األح ــداث السياسية واألمـنـيــة بــالـبــاد ،وعــدم
ضم صفقات سوبر قوية مؤخرا.
وي ـحــل نـ ــادي ال ـن ـجــم ال ـســاح ـلــي ،ضـيـفــا على
أرمي الرواندي ،في ضربة بداية صعبة للنجم
الساعي ،الستعادة أمـجــاده القديمة ،خاصة
بـعــد الـتـغـيـيــرات اإلداريـ ــة الـتــي ط ــرأت مــؤخــرا
عليه ،وانتخاب ماهر القروي رئيسا للنادي،
وإطالقه الوعود للجماهير بالعمل على قيادة
النجم للحصول مجددا على األلقاب الكبرى،
مثل أبطال أفريقيا والدوري التونسي.
ويـحــل نــاد عــربــي خــامــس ،ضيفا على أسيك
مـ ـيـ ـم ــوزا ال ـ ـعـ ــاجـ ــي ،وهـ ـ ــو ش ـ ـبـ ــاب ب ـ ـلـ ــوزداد

الجزائري أحد الفرق الكبرى ،التي تألقت في
النسخة املــاضـيــة ،وبلغت ربــع نهائي دوري
األبطال ،ويسعى لتطوير نتائجه ،واملنافسة
عـلــى الـلـقــب فــي النسخة ال ـجــاريــة ،ويـخــوض
ال ـل ـقــاء ،سـعـيــا وراء الـنـتـيـجــة املـطـلــوبــة ،مثل
الفوز أو التعادل لتسهيل مأمورية العبيه في
جولة اإلياب.
وف ــي الـ ــدور نـفـســه ،يـلـعــب املـلـعــب امل ــال ــي ،مع
حـ ــورويـ ــا ال ـغ ـي ـن ــي ،ف ـي ـم ــا ي ـل ـت ـقــي سـ ــاغـ ــرادا
األنغولي مع رويال بطل إسواتيني.
وف ــي ك ــأس الـكــونـفـيــدرالـيــة األفــري ـق ـيــة ،يحل
امل ـ ـصـ ــري الـ ـب ــورسـ ـعـ ـي ــدي املـ ـ ـص ـ ــري ،ضـيـفــا

عـ ـل ــى سـ ـلـ ـط ــات امل ـ ـ ـ ـ ــوارد األوغـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدي ،ف ـي ـمــا
يلتقي بيراميدز املـصــري مــع عــزام يونايتد
ال ـس ـن ـغــالــي ،وال ـج ـي ــش امل ـل ـكــي امل ـغ ــرب ــي مــع
شبيبة القبائل الـجــزائــري فــي ديــربــي عربي
م ـث ـيــر ،ون ـه ـضــة ب ــرك ــان امل ـغــربــي م ــع ات ـحــاد
ب ـن ـق ــردان ال ـتــون ـســي ف ــي دربـ ــي أخـ ــر ،ويـحــل
ش ـب ـي ـبــة ال ـ ـسـ ــاورة الـ ـج ــزائ ــري ،ض ـي ـفــا عـلــى
كونكورد املوريتاني في لقاء عربي خالص،
ويـلـتـقــي أوروابـ ـ ــا يــونــايـتــد الـبـتـســوانــي مع
ال ـق ـطــن ال ـك ــام ـي ــرون ــي ،ف ـي ـمــا ي ـحــل إنـيـيـمـبــا
النيجيري ضيفا على ديامبارس السنغالي،
وهي مواجهات صعبة لكل الفرق.

بــاريــس ســان جــيــرمــان :رامـــوس سيواصل برنامج
التعافي لمدة  10أيام
أعلن نــادي باريس ســان جيرمان ،أن املــدافــع اإلسباني سيرجيو رامــوس
سيواصل برنامجه للتدريبي الفردي تحت إشــراف طبي على مــدار األيام
العشرة املقبلة .وذكر التقرير الطبي الصادر عن النادي الفرنسي ،أن الهدف
من هــذا البرنامج هو «الـعــودة إلــى التدريبات الجماعية» في الوقت الــذي لم
يظهر فيه نجم ريــال مــدريــد السابق حتى اآلن مــع الفريق على الــرغــم من
توقيعه لــه فــي يــولـيــو/تـمــوز املــاضــي ،وذل ــك بسبب سلسلة مــن اإلصــابــات
واآلالم العضلية .ولعب رامــوس ( 35عاما) آخر مباراة له يوم  5مايو/أيار
املاضي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبــا بني ريــال مدريد وتشلسي
اإلنكليزي .وأعرب مدرب الفريق ماوريسيو بوكيتينو عن أسفه لطول فترة
غياب الــاعــب ،ولكنه أبــدى ثقته في أنــه سيعود ملستواه .وقــال في مؤتمر
صحافي« :ليس لدي شك في أنه سيصل ألفضل مستوياته ،األمر صعب
ألي رياضي ،إنه ليس وضعا جيدا أن يظل الشخص لفترة طويلة من دون
التدرب مع زمالئه ومن دون اللعب».

رديف «النشامى» ...فسحة أمل للكرة األردنية
حصد المنتخب األردني
الرديف لقب غرب آسيا
تحت  23عاما ليمنح
بصيص أمل لعشاق
الكرة ببالده
عمان ـ العربي الجديد

زرع م ـن ـت ـخــب األردن ت ـح ــت  23ع ــام ــا ل ـكــرة
القدم ،والذي يطلق عليه املنتخب «الرديف»،
ً
أمــا جديدا في الكرة األردنـيــة ،بعد النتائج
الـجـيــدة ال ـتــي حققها فــي امل ـشــاركــة األخ ـيــرة
حني حقق لقب بطولة غرب آسيا ،بعد الفوز
في النهائي على املنتخب السعودي بنتيجة
 .1-3وساد التفاؤل الشارع الرياضي األردني
بشكل عــام بعد هــذا الـتـتــويــج ،كما ساهمت
ال ـن ـت ــائ ــج األخ ـ ـيـ ــرة لـل ـم ـن ـتـخــب األول أي ـضــا
الـ ــذي ح ـقــق ف ــوزي ــن ع ـلــى مـنـتـخـبــي مــالـيــزيــا
وأوزب ـك ـس ـت ــان ،ف ــي إط ـ ــار ال ـب ـطــولــة الــدول ـيــة
ال ــودي ــة ال ـثــاث ـيــة ال ـتــي اخـتـتـمــت ف ــي َع ـمــان،
فــي رف ــع مـسـتــوى ال ـط ـمــوح .واعـتـبــر ال ـشــارع
الرياضي من العبني ومدربني وجماهير ،أن
النتائج األخيرة بثت روح التفاؤل واالرتياح
بعد سـنــوات عـجــاف ،لــم تشهد نتائج جيدة
لـلـمـنـتـخـبــات الــوط ـن ـيــة .وق ـ ــال امل ــدي ــر الـفـنــي

لـلـمـنـتـخــب ال ــردي ــف أح ـم ــد ه ــاي ــل وصــاحــب
اإلن ـج ــاز ،إن ف ــوز فــريـقــه بـبـطــولــة غ ــرب آسيا
إنـ ـج ــاز ت ــاري ـخ ــي ،وي ــؤس ــس ملــرح ـلــة أف ـضــل،
معتبرا أن الفوز بلقب البطولة األخيرة ،جاء
بـعــد جـهــد جـمــاعــي الت ـح ــاد ال ـك ــرة والـجـهــاز
الفني والالعبني .وعن سر فرحة الشارع بهذا
اإلنجاز ،قال في تصريح نشرته وكالة األنباء
األردنـيــة (بـتــرا) :الجمهور األردن ــي متعطش
لــإن ـجــازات بـعــد أن م ــرت ال ـكــرة األردن ـي ــة في
امل ــرح ـل ــة امل ــاض ـي ــة ب ـحــالــة م ــن عـ ــدم االت ـ ــزان،
معتبرا أن الجميع عــاقــد الـعــزم على مرحلة
جديدة مليئة باإلنجازات والنتائج الجيدة.
وق ـ ــال م ـ ــدرب ف ــري ــق الـ ــوحـ ــدات ع ـبــدال ـلــه أبــو
زمع ،إن نتائج املنتخبني األول والرديف في
األيــام األخيرة ،أعــادت ثقة الشارع الرياضي
باملنتخبات الوطنية ،وهو أمر مهم يؤسس
ملــرح ـلــة م ـت ـم ـيــزة ،م ـع ـبــرا ع ــن ت ـفــاؤلــه ب ـقــدرة
املنتخب الــوطـنــي األول على تحقيق نتائج
الفـتــة فــي بطولة كــأس الـعــرب الـتــي تـقــام في
قطر خالل شهر يناير /كانون الثاني املقبل.
أما العب فريق الحسني إربد سعد الروسان،
تمنى أن تشهد املرحلة املقبلة ،نهضة كروية
أردنية بحثا عن األلقاب .وأضــاف« :املنتخب
الــرديــف أعــاد الهيبة للكرة األردنـيــة ،بعد أن
حـصــد لـقــب بـطــولــة غ ــرب آس ـيــا ،كـمــا أن أداء
املنتخب الوطني األول في البطولة الدولية
الــوديــة ،بعث برسائل مطمئنة عن مستقبل
ال ـكــرة األردنـ ـي ــة» .مــن جـهـتــه ،اعـتـبــر املشجع
مصلح فــريـحــات ،أن نتائج املنتخبني األول

والــرديــف فــي البطولتني األخـيــرتــن ،أعــادت
ثقة الشارع الرياضي باملنتخبات الوطنية،
مطالبا بالبناء على النتائج األخـيــرة بحثا
عن األلقاب .وأضاف« :منذ سنوات لم تحقق
املـنـتـخـبــات ال ـن ـتــائــج ال ـج ـي ــدة ،ك ـمــا أن فشل
املنتخب األول في الوصول إلى الدور الحاسم

من التصفيات املؤهلة لكأس العالم ،تسبب
فــي صــدمــة لـلـشــارع الــريــاضــي املـحـلــي الــذي
ع ــاد لـلـتـفــاؤل بـعــد الـنـتــائــج األخـ ـي ــرة» .وأكــد
أحـمــد هــايــل م ــدرب ردي ــف املنتخب األردن ــي،
أن ل ـقــب ب ـطــولــة ات ـح ــاد غ ــرب آس ـي ــا الـثــانـيــة
تـحــت  23عــامــا لـكــرة ال ـقــدم ،ج ــاء تتويجًا ملا

رديف النشامى حصد لقب غرب آسيا على حساب السعودية (كريم جعفر/فرانس برس)

ق ــدم ــه ال ـن ـشــامــى م ــن عـ ـط ــاءات ك ـب ـيــرة س ـ ً
ـواء
قـبــل ان ـط ــاق امل ـنــاف ـســات أو عـلــى ام ـتــدادهــا.
وقــال امل ــدرب األردن ــي الـشــاب فــي تصريحات
خ ــاص ــة ل ـل ـمــوقــع اإلل ـك ـت ــرون ــي التـ ـح ــاد غــرب
آسـيــا ،إن البطولة كانت مــن األس ــاس فرصة
مـمـيــزة لـكــافــة املـنـتـخـبــات امل ـشــاركــة للوقوف
ع ـلــى م ـس ـتــوى جــاهــزيـتـهــا ق ـبــل ال ـظ ـهــور في
ال ـت ـص ـف ـي ــات امل ــؤهـ ـل ــة إل ـ ــى ن ـه ــائ ـي ــات ك ــأس
آسيا تحت  ،23وج ــاءت بالنسبة للمنتخب
األردنـ ــي عـلــى وج ــه الـتـحــديــد محطة مثالية
باعتباره خاض سلسلة من املباريات القوية
وحصل بالنهاية على اللقب ،وهو ما أضاف
مكتسبات إيـجــابـيــة عـلــى الصعيد املعنوي
جنبًا إلى جنب مع ما تحقق من فوائد على
الـشـقــن الـفـنــي وال ـبــدنــي .وع ــاد هــايــل ليقدم
ش ـكــره إل ــى ات ـح ــاد غ ــرب آس ـي ــا ،م ـج ــددًا على
تنظيم البطولة بعد انقطاع  6سـنــوات ،إلى
جــانــب اخ ـت ـيــار تــوقـيــت مـنــاســب لـهــا يسبق
ال ـت ـص ـف ـيــات وكـ ـ ــان امل ـن ـت ـخــب األردنـ ـ ـ ــي ت ــوج
باللقب بعد الـفــوز على املنتخب السعودي
بـنـتـيـجــة  ،1-3ف ــي امل ـ ـبـ ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة ال ـتــي
أقيمت في  12تشرين األول /أكتوبر الجاري،
عـلــى اس ـتــاد األمـيــر محمد بــن فـهــد بــالــدمــام.
وشهدت البطولة مشاركة واسعة تمثلت بـ11
منتخبًا من أصل  12يمثلون كافة االتحادات
امل ـن ـض ــوي ــة ت ـح ــت م ـظ ـلــة اتـ ـح ــاد غـ ــرب آس ـيــا
وه ــي :األردن ،الـسـعــوديــة ،فلسطني ،الـعــراق،
الـبـحــريــن ،اإلم ـ ــاراتُ ،ع ـمــان ،الـيـمــن ،الـكــويــت،
البحرين ولبنان.
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على هامش الحدث

تقرير
رغم أزمة جائحة فيروس كورونا ،إال أن الالعبين الكبار ال يزالون يتقاضون
أجورًا مرتفعة ،حيث يكسب أعلى عشرة العبين دخًال في العالم ما يزيد
عن  575مليون دوالر في العام ،ما بين رواتب وإيرادات إعالنات ،حيث يأتي
البرتغالي رونالدو في طليعة الالعبين األكثر دخًال

تشافي أفضل مدرب في الدوري القطري لشهر سبتمبر
استهل اإلسباني تشافي هرنانديز ،مدرب فريق السد القطري ،املوسم بصورة رائعة،
حيث حقق العالمة الكاملة ( 15نقطة فــي  5ج ــوالت) ،ولــه  20هــدفــا ،بمعدل أربعة
أهــداف في املباراة ،واستقبلت شباكه  5أهــداف .وحقق فريق السد  4انتصارات في
شهر سبتمبر/أيلول املاضي ،ليصبح تشافي أفضل مدرب في الدوري القطري خالل
الشهر .ولعب السد  4مباريات في شهر سبتمبر ،انتصر في جميعها (السيلية 0-2
وقطر  1-3والريان  2-4والشمال  ،)2-7إلى جانب انتصاره على فريق العربي برباعية
نظيفة في املباراة الوحيدة التي خاضها الفريق حتى اآلن في شهر أكتوبر/تشرين
ُ
األول الجاري ،ليعتلي صدارة تصنيف البطولة التي توج بها املوسم املاضي.

أعلى نجوم
كرة القدم أجرًا

لندن ـ العربي الجديد

ع ــان ــى ع ــال ــم كـ ــرة الـ ـق ــدم م ــن آث ــار
ج ــائ ـح ــة ف ـ ـيـ ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،فـقــد
ظ ـل ــت امل ــاع ــب م ـغ ـل ـقــة ألك ـث ــر مــن
عــام وتقلصت أع ــداد الــرعــاة وأج ــرت األندية
تعديالت فــي ميزانياتها السنوية ملواجهة
هــذه األزم ــة .ورغ ــم صـعــوبــات إيـجــاد تمويل
مــن جــانــب ال ـف ــرق ،إال أن الــاعـبــن الـكـبــار ال
يزالون يتقاضون أجورا مرتفعة جدا ،حيث
يكسب أعلى عشرة العبني دخال في العالم ما
يزيد عن  575مليون دوالر في العام ،ما بني
رواتب وإيرادات إعالنات تسويقية .وبحسب
مجلة «فوربس» ،فإن البرتغالي كريستيانو
رونالدو هو أكثر الالعبني دخال في العالم،
وكـ ــانـ ــت ل ــرح ـي ــل «ال ـ ـ ـ ـ ــدون» عـ ــن يــوف ـن ـتــوس
وانضمامه إلــى مانشستر يونايتد جــدوى
اقتصادية كبيرة.
ووضعت املجلة األميركية املهاجم البرتغالي
( 36عاما) ،على رأس قائمة أعلى العبي كرة
القدم دخــا في العالم بإجمالي  125مليون
دوالر ف ــي الـ ـع ــام ،م ــا ب ــن أج ـ ــور وإي ـ ـ ــرادات
إعــانــات تسويقية فــي مــوســم .2022-2021
وسـيـحـصــل رونـ ــالـ ــدو ،الـ ــذي يـعـتـبــر واح ــدا
من أكبر املنافسني على لقب الكرة الذهبية
فــي  ،2021على  70مليون دوالر هــي عبارة
عن رواتــب ومكافآت انتقال إلــى «الشياطني
الحمر» ،إلى جانب حصوله على  55مليون
دوالر أخـ ـ ــرى م ــن رع ــات ــه ال ـش ـخ ـص ـيــن مــع
عالمات تجارية مختلفة ،مثل «هيربااليف»
و«نايكي» و«كلير» ،أو أعماله التجارية في
مجاالت املالبس وصاالت األلعاب الرياضية
والفنادق والعطور والنظارات وغيرها .وفي
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محمد صالح يأتي
في المرتبة الخامسة
ألعلى الالعبين أجرًا
هــذا السياق ،وضعت مجلة «فــوربــس» نجم
ريال مدريد ويوفنتوس السابق بمرتبة رابع
أعلى الرياضيني دخال من الناحية التجارية
بـ ـع ــد الع ـ ــب الـ ـتـ ـن ــس الـ ـس ــويـ ـس ــري روجـ ـي ــه
فيدرير ( 90مليون دوالر) ،والعب كرة السلة
األميركي ليبرون جيمس ( 65مليون دوالر)،
والع ــب الـغــولــف األمـيــركــي تايغر وودز (60
مـلـيــون دوالر) .وبـحـســب املـجـلــة األمـيــركـيــة،
ي ـت ـصــدر رون ــال ــدو قــائ ـمــة أك ـث ــر الــريــاضـيــن
شـعـبـيــة ف ــي ال ـعــالــم بــأك ـثــر م ــن  500مـلـيــون
مـتــابــع عـلــى شـبـكــات الـتــواصــل االجـتـمــاعــي:
 334مـلـيــون مـتــابــع ف ــي «إن ـس ـت ـغــرام» و149
مليون متابع في «فيسبوك» و 94.2مليون
مـتــابــع ف ــي «ت ــوي ـت ــر» .وي ـت ـفــوق كريستيانو
على األرجنتيني ليونيل ميسي فــي قائمة
«فوربس ألعلى عشرة العبي كرة قدم دخال
في العالم» ،بعدما كــان «البرغوث» يتصدر
ق ــائ ـم ــة أعـ ـل ــى ال ــاعـ ـب ــن أج ـ ــرا خ ـ ــال ال ـع ــام
املاضي .وتراجع ليو إلى املرتبة الثانية في
هذه القائمة بعد مغادرة برشلونة وانتقاله
إلـ ـ ــى بـ ــاريـ ــس سـ ـ ــان جـ ـي ــرم ــان خـ ـ ــال س ــوق
االنتقاالت الصيفية املاضية ،رغم أن األموال
التي سيحصل عليها من النادي الباريسي
لن تكون قليلة 75 :مليون دوالر ،إلى جانب
 35مـلـيــون دوالر أخ ــرى مــن ال ــرع ــاة .ووفـقــا

ملـجـلــة «فـ ــوربـ ــس» ،ف ـقــد ح ـصــل مـيـســي على
 875مليون دوالر رواتب ،و 350مليون دوالر
أخ ــرى م ــن ال ــرع ــاة ط ــوال مـسـيــرتــه ال ـكــرويــة.
وسيكسب ميسي هذا املوسم (،)2022-2021
 110مــايــن دوالر ،بينما يحتل زمـيـلــه في
ال ـفــريــق نـيـمــار املــرت ـبــة الـثــالـثــة بــدخــل تبلغ
قيمته اإلجمالية  95مليون دوالر .وسيحصل
ال ــاع ـب ــون ال ـث ــاث ــة ال ــذي ــن ي ـت ـص ــدرون هــذه
الـقــائـمــة (رون ــال ــدو ومـيـســي ون ـي ـمــار) ،على
 330مليون دوالر هذا املوسم ،أي أكثر بكثير
من الالعبني السبعة اآلخرين الذين يكملون
قائمة أعلى عشرة العبني دخــا فــي العالم،
وال ـ ــذي ـ ــن ي ـح ـص ـل ــون م ـج ـت ـم ـعــن ع ـل ــى 220
مليون دوالر .ويحتل املرتبة الرابعة املهاجم
الفرنسي الشاب كيليان مبابي ،العب باريس
سان جيرمان ،بدخل تبلغ قيمته اإلجمالية
 43م ـل ـيــون دوالر ،أي أق ــل م ــن مـيـســي ب ــ67
مـلـيــون دوالر وأقـ ــل م ــن نـيـمــار ب ـ ــ 52مليون
دوالر .ويأتي املصري محمد صــاح ،جناح
ليفربول ،في املرتبة الخامسة بإجمالي 41
مليون دوالر في املوسم ،وبفارق ستة ماليني
دوالر عن البولندي روبــرت ليفاندوفسكي،
مهاجم بايرن ميونخ .وجــاء نجم برشلونة
ال ـس ــاب ــق وف ـي ـســل ك ــوب ــي ال ـي ــاب ــان ــي ال ـحــالــي
أن ــدري ــس إنـيـيـسـتــا ( 37ع ــام ــا) ،ف ــي املــرتـبــة
السابعة بقائمة «فوربس» بدخل تبلغ قيمته
اإلج ـمــال ـيــة  35م ـل ـيــون دوالر ،وه ــو الــاعــب
الوحيد فــي القائمة الــذي يلعب خــارج قــارة
أوروب ــا .ويحتل الفرنسي بــول بوغبا ،العب
وسط مانشستر يونايتد ،املركز الثامن بـ34
م ـل ـيــون دوالر ،يـلـيــه ال ــوي ـل ــزي غ ــاري ــث بـيــل،
جناح ريال مدريد ،بـ 32مليون دوالر ،ويتذيل
القائمة زميله البلجيكي إيدين هــازارد بـ29

وجه رياضي

أنطوينيو جيوفينازي
تشجع إيطاليا السائق أنطوينيو جيوفينازي لحمل راية البالد في عالم
سباقات الفورموال  1بعد تألقه الالفت في السنين األخيرة

زهير ورد

تنتظر الجماهير اإليطالية ،منذ سنوات بروز سائق في بطولة
العالم للفورموال  ،1يكون قــادرًا على إسعادها خاصة بعد أن
أصابتها الخيبة نتيجة تــراجــع أداء سـيــارة ف ـيــراري الـتــي لها
رمزية كبيرة في إيطاليا ومصدر فخر لإليطاليني .ورغم منح
الفرصة إلــى بعض السائقني في السنوات املاضية مثل يارنو
توريلي وجــان كارلو فيزيكيال ،فــإن هــذا الثنائي لم يقدر على
حصد البطوالت ولم يقدر أي منهما على أن يكون السائق األول
في فريقه.
ويحمل أنطوينيو جيوفينازي ،آمــال الجماهير اإليطالية التي
تــرى فيه السائق الـقــادر على إعــاء رايــة إيطاليا فــي سباقات
فورموال  1خالل السنوات القادمة رغم الصعوبات التي يعاني
ّ
منها مع سيارة ألفا روميو ،خاصة وأنه أصبح يملك خبرة كبيرة
فــي هــذه السباقات ،وق ــادرا على توظيف رصـيــده مــن التجربة
على مختلف الحلبات من أجــل تحقيق إنـجــازات قد ال ترتقى
إلــى املستوى الــذي وصـلــه هاميلتون وفيتيل وغيرهما ولكن
الجمهور اإليطالي متعطش منذ سنوات ملشاهدة سائق إيطالي
ً
يتجاوز خط الوصول أوال .ويبلغ جيوفينازي  27عامًا ،وخاض
تجربتني في عالم فورموال  1كانت األولــى مع املصنع صاوبر

وفريقه الحالي ألفا روميو .ولم تختلف مسيرة اإليطالي عن كل
السائقني فقد كانت البداية مع سباقات كارتينغ ثم شارك في
«فــورمــوال بيلوتا» التي تميز فيها عندما فــاز بــ 6سباقات في
مــوســم واحــد وحــل فــي املــركــز األول .وفــي سنة  ،2013اقتحم
سـبــاقــات فــورمــوال  ،3قبل أن يحقق حلمه وينضم إلــى فريق
فيراري كسائق تجارب في سنة  ،2016كما أتيحت له فرصة
قيادة سيارتي هــاس ،في عديد التجارب الحرة وكذلك سيارة
صاوبر ،وفي سنة  2017ظهر للمرة األولى في سباق فورموال
 1في أستراليا .واستفاد من الشراكة بني فريقي ألفا روميو
وصاوبر ليصبح سائقا في فريق ألفا روميو الذي خاض معه
 54سباقًا في عالم الفئة األولى ،دون أن ينجح في الصعود إلى
ّ
منصة التتويج في أية مناسبة كما أنه لم يفز باملركز األول في
خط االنطالق إلى حد االن ،وهي أرقــام تثبت حجم الصعوبات
التي واجهها لفرض نفسه خاصة أن هــذا املوسم عــرض تألق
عديد السائقني من فرق ال تبدو قوية ولم تحقق نتائج مميزة في
املواسم املاضيةُ .ويعاني السائق اإليطالي من ضعف مردودية
سيارته التي ال تكون قادرة على التجاوز وسرعتها أقل من بقية
الفرق وهو ما جعله يتصرف في بعض السباقات بتهور شديد
ّ
بحثًا عن تحسني ترتيبه ولكنه إلى حد االن لم يصل إلى مبتغاه
ّ
وال يبدو أن ذلك ممكن طاملا أنه ينافس ضمن فريق ضعيف.

كريسبو يؤكد رحيله عن ساو باولو
أكد املدرب األرجنتيني هرنان كريسبو ،رحيله عن نادي ساو باولو البرازيلي وهو
يشعر «بارتياح لبذل قصارى جهده» بعد ثمانية أشهر من توليه مسؤولية إدارة
الفريق ،الذي يقترب من الهبوط .ونشر كريسبو رسالة وداع لنادي ساو باولو على
مواقع التواصل االجتماعي قال فيها« :انتهت مرحلة بذلنا فيها جهدا كبيرا ،وتحملنا
فيها املسؤولية وتحلينا بااللتزام وبذلنا جهدا ،وحاولنا تطبيق أفكارنا في امللعب».
وكان قد أعلن النادي البرازيلي عن رحيل كريسبو عن الفريق بعد تحقيق سلسلة من
النتائج السلبية في الدوري ،وتعيني روجيريو سيني ،حارس املرمى الذي كتب التاريخ
مع ساو باولو ،بدال منه .وتمنى كريسبو التوفيق لروجيريو في مهمته مع النادي الذي
ُ
توج ببطولة باوليستا هذا العام تحت قيادة املدرب األرجنتيني.
ماكرون يقود فريقه للفوز في مباراة خيرية
قاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فريقه (فارييتي فرنسا) للفوز  1-6في مباراة
خيرية على نادي مركز مستشفيات مناطق بواسي .وشارك الرئيس الفرنسي فقط
في الشوط األول وسجل هدفا من ركلة جزاء .وضم فريق (فارييتي فرنسا) ،الذي
تأسس في عام  ،1971العبني قدامى وشخصيات أخرى واحتفل بالذكرى الـ 50على
تأسيسه بهذه املباراة الخيرية لصالح حملة تضامن بهدف تحسني الحياة اليومية
لألطفال املحتجزين في املستشفيات.
بايرن ميونخ يؤكد مثول لوكاس هيرنانديز أمام القضاء
اإلسباني
أكد نادي بايرن ميونخ األملاني أن مدافعه الفرنسي لوكاس هيرنانديز سيمثل أمام
القضاء اإلسباني ،بعد أمر السجن الصادر بحقه في اتهامه بالعنف ضد املرأة ،رغم
أنــه يعتبره أمــرا «خاصا» بالالعب .وقــال هيرنرت هاينر ،رئيس الـنــادي« :هــذه أمور
ُ
خاصة بلوكاس هيرنانديز لن أقيمها» .وصرح رئيس العمالق البافاري« :ستعالج
قضية الالعب األسبوع املقبل ،وسنرى بعدها ما سيحدث» .ولم يصدر بطل أملانيا
حتى اآلن بيانا بشأن القضية املتعلقة بلوكاس هيرنانديز ،الــذي انضم إلى بايرن
ميونخ في عام  2019في صفقة هي األغلى في تاريخ الدوري األملاني «البوندسليغا».

م ـل ـيــون دوالرُ .
وي ـش ـكــل ال ـفــريــق امل ـك ــون من
ع ـشــرة الع ـبــن ه ــم األع ـل ــى أج ــرا ف ــي الـعــالــم،
 8مـهــاجـمــن والع ـب ــا خ ــط وس ــط (إنـيـيـسـتــا
وبــوغ ـبــا) .ورب ـمــا ستشهد ه ــذا الـقــائـمــة في
الفترة املقبلة تقدما للنجم املـصــري محمد
صـ ــاح ،ف ــي ال ــوق ــت الـ ــذي يـسـعــى ف ـيــه ن ــادي
ليفربول اإلنكليزي إلى تحصني نجمه األول،
م ــن خ ــال تـمــديــد ع ـقــده ل ـت ـفــادي «ك ــاب ــوس»
رحيله عن النادي مع قرب انتهاء العقد الذي
يربطه بــ«الــريــدز» ،وكذلك بعد تتالي عديد

فرق أخرى في التعاقد معه.
األخبار عن رغبة ٍ
ووضـ ــع الـ ـن ــادي اإلن ـك ـل ـيــزي خ ـطــة م ــن أجــل
إق ـن ــاع ص ــاح ب ـت ـمــديــد ال ـع ـقــد ل ـتــأمــن عــدم
ـال حـ ــر وك ــذل ــك
خـ ــروجـ ــه فـ ــي ص ـف ـق ــة ان ـ ـت ـ ـقـ ـ ٍ
لتأمني االستقرار في الفريق ،بما أن صالح،
ال ــذي حــل ثــانـيــا فــي تــرتـيــب هــدافــي املــوســم
املاضيُ ،يعتبر ضمن خيارات املدرب يورغن
كـلــوب .ووف ــق مــا نقلته صحيفة «ذا صــان»
اإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ف ــإن ل ـي ـفــربــول ح ــدد الـخـطــوط
الـعــريـضــة ملـشــروعــه الــريــاضــي ال ـهــادف إلــى

برشلونة يجدد لبيدري
ويفقد خدمات أراوخو
أعلن نادي برشلونة اإلسباني عن التوصل
إلــى اتفاق مع العــب وسطه بـيــدري ،لتمديد
ّ
يتضمن
عقد األخير حتى العام  ،2026بما
بندًا جزائيًا تبلغ قيمته مليار يــورو (1.16
مـلـيــار دوالر) .وق ــال ال ـنــادي الـكـتــالــونــي في
ب ـي ــان رسـ ـم ــي« :اتـ ـف ــق ب ــرش ـل ــون ــة وال ــاع ــب
ب ـيــدرو غــونـســالـيــس (ب ـي ــدري) عـلــى تمديد
العقد حتى  30حزيران/يونيو  .2026البند
ال ـج ــزائ ــي م ـح ــدد ب ـم ـل ـيــار ي ـ ـ ــورو» .وأق ـي ـمــت
مــراســم توقيع الــاعــب الـبــالــغ مــن العمر 18
ع ــام ــا يـ ــوم ال ـج ـم ـعــة .وت ــأت ــي هـ ــذه الـصـفـقــة
بمثابة دفعة كبيرة لبرشلونة ،الذي أثقلته
الديون وأرغمت العديد من العبيه البارزين
على م ـغــادرة ال ـنــادي ،كالنجم األرجنتيني
ليونيل ميسي وقبله األروغــوايــانــي لويس
سواريس .وبــرز بيدري في األشهر األخيرة
كواحد من أكثر املواهب الشابة لفتًا لألنظار
فــي الـعــالــم .وان ـضــم إل ــى بــرشـلــونــة مــن الس
بـ ــاملـ ــاس فـ ــي ال ـ ـعـ ــام  2020وحـ ـق ــق ن ـجــاحــا
ص ــاروخـ ـي ــا ،ح ـي ــث ل ـع ــب  53م ـ ـبـ ــاراة تـحــت
قـيــادة امل ــدرب الهولندي رونــالــد كــومــان في
مــوس ـمــه األول .وس ـج ــل ب ـي ــدري ف ــي مــرمــى
ري ــال بـيـتـيــس ،ليصبح راب ــع أص ـغــر هــداف

بيدري بات أحد نجوم برشلونة
(ديفيد راموس)Getty/

لبرشلونة في الدوري اإلسباني ،خلف أنسو
فــاتــي وبــويــان كركيتش ومـيـســي .كما لعب
دورًا محوريًا في وصول إسبانيا إلى نصف
نهائي بطولة كأس أوروبا .2020
م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ك ـش ـفــت ص ـح ـي ـفــة «سـ ـب ــورت»
أن إدارة ال ـبــارســا كــانــت تــريــد اإلع ـ ــان عن
التجديد لفاتي خــال أيــام ،لكن لم يتوصل
الطرفان بعد التفاق .وأشارت إلى أن وصول
خـ ــورخـ ــي م ـي ـن ــدي ــز ،وكـ ـي ــل أع ـ ـمـ ــال ال ــاع ــب
ال ـش ــاب إل ــى بــرش ـلــونــة ،أثـ ــار ض ـج ــة ،ودف ــع
الـبـعــض للتكهن وال ـت ـفــاؤل ب ــأن فــاتــي على
وشــك التوقيع على عقد جديد .واستدركت
الصحيفة الكتالونية «إال أن خورخي مينديز
لم يتقابل مع مسؤولي البارسا ،بل اجتمع
مع فاتي وعائلته ليال ثم غــادر برشلونة».
وأضافت «املفاوضات بني برشلونة وأنسو
لـيـســت بــال ـســرعــة امل ـتــوق ـعــة ،ه ـن ــاك الـعــديــد
م ـ ــن ال ـت ـف ــاص ـي ــل ب ـ ـصـ ــدد االت ـ ـف ـ ــاق ع ـل ـي ـهــا،
ويتوقع الطرفان أنها سوف تستغرق وقتا
ّ
طويال» .من جهة أخرى ،أكد نادي برشلونة
اإلسباني ،أن مدافعه األوروغواياني الشاب
رون ــال ــد أراوخ ـ ــو ت ـع ـ ّـرض إلص ــاب ــة عضلية
بفخذه ،ما ّ
يهدد مشاركته الهامة األسبوع
امل ـق ـبــل ض ــد دي ـنــامــو كـيـيــف األوكـ ــرانـ ــي في
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا وغــريـمــه ري ــال مــدريــد
في كالسيكو الــدوري اإلسباني لكرة القدم.
وق ــال ال ـنــادي الـكــاتــالــونــي فــي ب ـيــان« :أك ــدت
الفحوص التي أجريت ،أن العب الفريق األول
رونــالــد أراوخ ــو تـعــرض لتمزق عضلي في
فخذه األيمن ،ما يعني عدم قدرته املشاركة
م ــع ال ـف ــري ــق» .وخـ ــاض أراوخ ـ ــو ( 22عــامــا)
تـســع م ـبــاريــات ه ــذا امل ــوس ــم م ــع بــرشـلــونــة،
وأص ـب ــح أبـ ــرز أع ـمــدتــه الــدفــاع ـيــة عـلـمــا أنــه
ي ـت ـم ـتــع ب ـم ـش ــارك ــة ه ـج ــوم ـي ــة الفـ ـت ــة خ ــال
الضربات الثابتة .وسيغيب الالعب الدولي
الذي تعرض إلصابة عضلية خالل مواجهة
األرجنتني في تصفيات مونديال  ،2022عن
مـبــاراة غد األحــد في ال ــدوري ضد فالنسيا،
قبل مباراتي األسبوع املقبل الهامتني .وكان
برشلونة الذي خسر أسطورته األرجنتيني
ليونيل ميسي مطلع املوسم لباريس سان
جـيــرمــان الـفــرنـســي فــي صفقة انـتـقــال حــرة،
قد حقق بداية مخيبة في املسابقة القارية
األولـ ــى مــع خ ـســارتــن ضــد بــايــرن ميونيخ
ّ
األمل ــان ــي وبنفيكا الـبــرتـغــالــي .كـمــا يتخلف
بـ ـف ــارق خ ـمــس ن ـق ــاط ع ــن ري ـ ــال م ــدري ــد فــي
الدوري اإلسباني ،علمًا أنه لعب مباراة أقل.
(العربي الجديد/فرانس برس)

إقناع صالح بالبقاء ،وترتكز الخطة أساسًا
ع ـلــى ت ـقــديــم عـ ــرض م ــال ــي ي ـج ـعــل م ــن شبه
ّاملستحيل عـلــى ص ــاح مـقــاومـتــه ،وخــاصــة
أنه سيجعل منه الالعب األغلى في الفريق.
وق ــال ــت الـصـحـيـفــة اإلنـكـلـيــزيــة إن لـيـفــربــول
سيقدم عرضًا يحصل بمقتضاه صالح على
مبلغ  230ألــف جنيه إسترليني أسبوعيًا،
لتمديد عـقــده أربـعــة مــواســم إضــافـيــة ،وهو
مــا يعني ت ـجــاوز رات ــب الـهــولـنــدي فيرجيل
فان دايك ،الذي يحصل أسبوعيًا على مبلغ

 220أل ــف جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي .ورغ ــم أن عقد
ص ــاح يـمـتــد إل ــى م ــوس ــم 2022ـ ،2023فــإن
ليفربول ال يريد أن ينتظر األشهر األخيرة
قـبــل نـهــايــة ال ـع ـقــد ،ب ــل سـيـسـعــى إل ــى حسم
امللف خالل هذه الفترة وبالتالي ُيغلق الباب
أمــام كل الراغبني في الفوز بخدمات النجم
املصري ،وعلى رأسهم برشلونة اإلسباني،
الــذي يرغب بضم الالعب من أجــل تعويض
رحيل قائده السابق ليونيل ميسي لصفوف
باريس سان جيرمان.

رونالدو انتقل
أخيرًا لمانشستر
يونايتد (غلوتير
فاتيا)Getty/

أرتيتا يرد على هنري :هذا مجرد رأي يجب أن أحترمه
رد اإلسباني ميكيل أرتيتا ،مدرب أرسنال ،على الالعب الفرنسي السابق تييري هنري،
الذي أكد أنه ال يعرف ما إذا كان الفريق يسير في االتجاه الصحيح ،وقال إنه «مجرد
رأي» يجب عليه احترامه .وكــان هنري ،العب أرسنال السابق ،قد صرح أثناء فعالية
ملنصة (أمــازون برايم) ،بأنه شاهد جميع مباريات «املدفعجية» هذا املوسم ،وأنه على
الرغم من النتائج الجيدة األخـيــرة ،فهو غير متأكد من أن الفريق يسير في االتجاه
الصحيح .وعقب أرتيتا على تلك التصريحات أمام الصحافيني قائال «لم أسمع ذلك»،
وأضف «لكن هذا مجرد رأي يجب علي أن أحترمه» .وبعدما استهل موسم البريمييرليغ
بثالث هزائم متتالية ،عاد أرسنال إلى املسار الصحيح ،وحقق الفوز في خمس مباريات
على التوالي ،بما في ذلك انتصاره العريض على توتنهام في ديربي شمال لندن .وأوضح
أرتيتا «عندما تكون في لحظة جيدة وفي حالة جيدة ،فأنت تريد اللعب بشكل مستمر
قدر اإلمكان ،لكننا كنا نعلم أن الوقت قد حان لفترة التوقف الدولية».
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هوامش

تحوالت كبرى
د غدانسك من أبرز مدن بولندا وأقدمها ،فيما اسمها راسخ في الوعي الشعبي ،إذ هي شاهدة على
تُ َ
ّ
ع ّ
طبعت تاريخ البالد .كذلك هي مقصد سياحي ساحر في أوروبا الشرقية

سياحة في سفينة تاريخية (العربي الجديد)

غدانسك البولندية

مصنع سفن ومهد لمناهضة الشيوعية
موسكو ـ رامي القليوبي

غــدانـســك تـلــك املــديـنــة الـبــولـنــديــة
املـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى بـ ـ ـح ـ ــر الـ ـبـ ـلـ ـطـ ـي ــق
ّ
املميز
تشتهر بطابعها املعماري
وباحتضانها مصانع سفن أطلق ّ
عمالها
شــرارة إضــرابــات ّأدت في نهاية األمــر إلى
سقوط الشيوعية في البالد في عام 1989
وإل ــى ال ـتـ ّ
ـوجــه نـحــو الـتـكــامــل مــع االت ـحــاد
األوروبي.
وي ـع ــود ت ــاري ــخ اإلض ــراب ــات الـعـمــالـيــة في
غ ــدانـ ـس ــك ال ــواقـ ـع ــة شـ ـم ــال ـ ّـي ب ــولـ ـن ــدا إل ــى
ديسمبر /كانون األول من عام  ،1970حني
ّ
ت ــوق ــف ع ـ ّـم ــال مـصــانــع الـسـفــن ع ــن الـعـمــل،
ّ
احتجاجًا على ارتفاع األسعار عشية عيد
ّ
تتوسع
امل ـيــاد .وراح ــت رقـعــة الـتـحــركــات
على امتداد ساحل بحر البلطيق ،فعمدت
الـسـلـطــات الشيوعية إلــى تــوكـيــل الجيش

ب ــال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ال ـ ــوض ـ ــع .وف ـ ــي مــدي ـنــة
غدينيا املجاورة ،أطلقت قوات األمن النار
على املتظاهرين ،األمر الذي أدى إلى مقتل
مئات وجــرح آالف آخرين في االشتباكات
بالشارع.
وف ــي مـنـتـصــف ع ــام  ،1980أضـ ــرب عـ ّـمــال
م ـص ـن ــع «لـ ـيـ ـن ــن» (ت ـي ـ ّـم ـن ــا ب ــزع ـي ــم ثـ ــورة
ال ـبــاش ـفــة ف ــي روسـ ـي ــا فــادي ـم ـيــر لـيـنــن)
للسفن عــن الـعـمــل ،رفـضــا الرت ـفــاع أسعار
املواد الغذائية أيضًا ،لكن من دون الخروج
إل ـ ــى الـ ـ ـش ـ ــارع ه ـ ــذه املـ ـ ـ ــرة .وق ـ ــد ت ـ ّ
ـوس ـع ــت
اإلضرابات لتشمل كل أنحاء البالد ،علمًا
ّ
أن ليش فاليسا ال ــذي صــار الحـقــا رئيس
الـ ـب ــاد ،ك ــان ف ــي ق ـي ــادة اإلضـ ــرابـ ــات الـتــي
اكـتـسـبــت طــابـعــا سـيــاسـيــا وس ــط تصاعد
دور حركة «التضامن» العمالية املعارضة.
وب ـعــد ع ـجــزه عــن الـتــوصــل إل ــى ات ـفــاق مع
حــركــة «ال ـت ـضــامــن» ،أع ـلــن رئ ـيــس الـ ــوزراء

الـبــولـنــدي آنـ ــذاك ،فــويـتـشــخ يــاروزلـسـكــي،
عن تطبيق القانون العسكري الذي فرض
ق ـي ــودًا ف ــوري ــة عـلــى ح ــري ــات س ـكــان الـبــاد
وم ـن ــح صــاح ـيــات اسـتـثـنــائـيــة لـلـشــرطــة،
األمر الذي ّأدى إلى إبعاد «التضامن» عن
املشهد السياسي البولندي.
وف ــي ن ـهــايــة ثـمــانـيـنـيــات ال ـق ــرن امل ــاض ــي،
ع ــادت الـحــركــات العمالية م ـ ّـرة أخ ــرى إلى
الواجهة في سياق تغييرات جذرية طرأت
ّ
على املشهد بعد تولي آخر زعماء االتحاد
السوفييتي ميخائيل غورباتشوف ،زمام
ّ
ال ـس ـل ـطــة ف ــي م ــوس ـك ــو وت ـخ ــل ـي ــه ع ــن دع ــم
األن ـظ ـمــة الـشـيــوعـيــة الـحـلـيـفــة ف ــي أوروب ــا
ُ
الشرقية .وت ّوجت موجة اإلضــرابــات التي
انطلقت في عام  ،1988بمحادثات «املائدة
امل ـس ـتــديــرة» وتـشـكـيــل حـكــومــة أول ــى غير
شيوعية في بولندا في عام .1989
وفــي هــذا اإلط ــار ،يلفت الـبــاحــث فــي مركز

باختصار
تحتضن املدينة
مصانع سفن أطلق
ّ
عمالها شرارة
إضرابات ّأدت في
نهاية األمر إلى سقوط
الشيوعية في البالد في
عام 1989
■■■
مفاوضات «املائدة
املستديرة» في عام
 1989أفضت إلى إجراء
انتخابات وتشكيل
حكومة غير شيوعية
في بولندا وتحقيق
االنتقال السلمي
للسلطة والفصل بني
فروعها
■■■
ألهمت تجربة التوافق
بني األطراف السياسية
ً
دوال أخرى في كتلة
حلف وارسو إلنهاء
الحكم الشيوعي
بطريقة سلمية

الـ ــدراسـ ــات األوروب ـ ـيـ ــة بـمـعـهــد االق ـت ـصــاد
ال ـ ـعـ ــاملـ ــي وال ـ ـع ـ ــاق ـ ــات ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة الـ ـت ــاب ــع
ألكاديمية العلوم الروسية ،ستانيسالف
ك ــوف ــال ــدي ــن ،إل ـ ــى امل ـك ــان ــة ال ـخ ــاص ــة ال ـتــي
ت ـح ـت ـل ـهــا غ ــدانـ ـس ــك فـ ــي م ـس ـي ــرة ب ــول ـن ــدا
نحو إنـهــاء الحكم الشيوعي التي انطلق
قطارها مطلع سبعينيات القرن املاضي.
ويـ ـق ــول ك ــوف ــالــديــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
«ال ت ـح ـت ــل غ ــدانـ ـس ــك م ـك ــان ــة خ ــاص ــة مــن
جهة املـفــاوضــات بــن السلطة والتضامن
فحسب ،بل هي احتضنت اإلضرابات حتى
قـبــل الـثـمــانـيـنـيــات ،األم ــر ال ــذي أس ـهــم في
إطالق آلية املواجهة بني ّ
العمال والسلطة
وما تالها من تعايش وإطــاق مفاوضات
املائدة املستديرة».
وعن دور إضرابات عام  1970في املسيرة
ال ـن ـض ــال ـي ــة ل ـل ـع ـ ّـم ــال ال ـب ــول ـن ــدي ــن ،ي ـقــول
ّ
ك ــوف ــال ــدي ــن إن «قـ ـم ــع هـ ـ ــذه اإلض ـ ــراب ـ ــات
بــاسـتـخــدام الـجـيــش أدى إل ــى سـفــك دم ــاء،
وقد ترك القمع جروحًا عميقة في املجتمع،
محدثًا تغييرًا في عالقة ّ
العمال مع السلطة
وس ــط تـنــامــي األم ــزج ــة الـنـقــديــة تجاهها
بني ّ
عمال غدانسك» .وعن دور فاليسا في
تحويل مجرى اإلضرابات إلى املفاوضات
ّ
في نهاية الثمانينيات ،يشرح أن «مكانة
ّ
ّ
فــالـيـســا ك ــان ــت تـمــكـنــه م ــن إق ـن ــاع ال ـعــمــال
بــوقــف اإلضـ ــرابـ ــات ،فــدخ ـلــت الـسـلـطــة في
املفاوضات معه .وفي ذلك الوقت ،تشكلت
في غدانسك مجموعة من االتـحــادات ذات
ّ
تــوجـهــات لـيـبــرالـيــة ،علمًا أن ه ــذه املدينة
هي مدينة سياسيني بولنديني ليبراليني
ومـ ـع ــارض ــن ح ــالـ ـي ــا ،ب ـم ــن ف ـي ـه ــم رئ ـيــس
الوزراء األسبق دونالد توسك».
وكانت مفاوضات «املائدة املستديرة» في
عام  1989قد أفضت إلى إجــراء انتخابات
وتشكيل حكومة غير شيوعية في بولندا،
وتـ ـحـ ـقـ ـي ــق االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـسـ ـلـ ـم ــي ل ـل ـس ـل ـطــة
وال ـف ـصــل ب ــن فــروع ـهــا ،م ــع إب ـق ــاء الـحــزب
الشيوعي على أغلبية املقاعد في مجلس
ال ـش ـيــوخ وان ـت ـخ ــاب ي ــاروزل ـس ـك ــي رئـيـســا
للبالد قبل أن يخلفه فاليسا في عام .1990
وق ــد ألـهـمــت ه ــذه الـتـجــربــة الـتــي ّأدت إلــى
ً
توافق بني األطراف السياسية دوال أخرى
ف ــي ك ـت ـلــة ح ـل ــف وارسـ ـ ـ ــو؛ امل ـج ــر وأمل ــان ـي ــا
الـشــرقـيــة وتـشـيـكــوسـلــوفــاكـيــا وبـلـغــاريــا،
إلن ـهــاء الـحـكــم الـشـيــوعــي بطريقة سلمية
في األشهر املقبلة ،باستثناء رومانيا التي
ش ـه ــدت م ــوج ــة م ــن أع ـم ــال ع ـنــف أدت في
نهاية املطاف إلى إعدام الرئيس نيكوالي
ت ـشــاوش ـي ـس ـكــو وزوج ـ ـتـ ــه ،ف ــي ديـسـمـبــر/
كانون األول من عام .1989
ّ
تجدر اإلشارة إلى أن غدانسك ،إلى جانب
ّ
احتضانها مـصــانــع الـسـفــن ،تـحــولــت إلــى
وج ـهــة سـيــاحـيــة رائ ـ ــدة ف ــي بــول ـنــدا تضم
ع ـ ــددًا م ــن امل ـع ــال ــم واملـ ـت ــاح ــف ،م ــن بـيـنـهــا
مـتـحــف ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة (- 1939
 )1945الــذي فتح أبوابه أمــام الزائرين في
عام .2017

وأخيرًا
تتحمل المسؤولية أيضًا
الشعوب
ّ
رشا عمران

ّ
تتحمل األنظمة السياسية التي حكمت بالدنا العربية
فــي الـعـقــود املــاضـيــة املـســؤولـيــة األول ــى عـمــا وصلت
ّ
إليه حال املجتمعات العربية من تخلف وجهل وأمية
وت ـط ـ ّـرف وع ـنــف وتـعـ ّـصــب دي ـنــي ومــذهـبــي وقــومــي،
ّ
تتحمل تلك األنظمة مسؤولية كل األمراض املجتمعية
ٍّ
تغييري عمال بالغ الصعوبة،
حراك
التي تجعل من أي
ٍ
ّ
شاقا وكلفته عالية جدا ،ليس فقط في األرواح ،وإنما
في حالة الشلل التي سوف تصيب املجتمعات ،نتيجة
يأس الساعني إلى التغيير والراغبني فيه ،ذاك أن مقاومة
التغيير ال تأتي فقط من األنظمة وأتباعها وحلفائها،
وإنما تأتي أيضا من ّ
املؤسسات املجتمعية املرتبطة
ٍّ
سياسي سوف
بها ،والتي تــدرك جيدا أن أي تغيير
ٍ ّ
يحصل سـيـكــون عـلــى حـســاب تسلطها وهيمنتها
على املجتمع ،إذ إن ارتباطها الوثيق باألنظمة يجعل
من مصيرهما واحــدا لدى أية محاولة للتغيير ،وهذا
مــا يجعلها تـخــرج كــل وســائـلـهــا ال ـص ـ ّـادة واملـقــاومــة
ّ
واملضادة للحراك املجتمعي التغييري ،وتطلقها على
عنانها ،لتبدو ،حتى ال ـثــورات الكبيرة ،والـتــي دفعت
أثمانها بــالــدم واألرواح ،مستحيلة اإلن ـجــاز ،أو أنها
تـهــدف إلــى إشــاعــة حــالــة مــن الديستوبيا والفوضى
العظيمة في وعي كثيرين من أفــراد هذه املجتمعات،
وال يستطيعون إدراك أن التغيير ،إن حصل وأنجز،

سوف تكون نتائجه لصالحهم أوال ،إذ إن الدأب الذي
اشتغلت به املؤسسات املجتمعية مع األنظمة الحاكمة
عـقــودا استطاع أن يضع العقل العربي الجمعي في
ّ
قماقم تحتاج عقودا مشابهة ،وجهدا خارقا لفكها
وتحرير العقل املعتقل داخلها.
أدركـ ـ ــت األن ـظ ـم ــة ال ـحــاك ـمــة ،م ـنــذ ثـمــانـيـنـيــات ال ـقــرن
ّ
املاضي ،أن ال شيء يمكنه مساعدتها على التسلط
واالستيالء األبدي على الحكم أكثر من جعل شعوبها
ً
غ ــارق ــة ف ــي تـفــاصـيــل غـيـبـيــة ،تـلـهـيـهــا ع ــن التفكير
ّ
بشؤون السياسة واملجتمع ،فجندت لهذا كل طاقاتها
اإلعالمية واملــالـيــة ،استخدمت كــل التقنيات الحديثة
ذل ــك الــوقــت لتكريس الـتـفــاهــة املجتمعية ،فــا عجب
إن كنت تجد لــدى مشاهدتك ّ الفضائيات ،التي تبث
عبر األقـمــار الصناعية ،محطة للفن الهابط والتافه
(ك ــان وقتها بــدايــة ظـهــور الفيديو كليب ،حيث كان
الهدف جذب املشاهد إلى ما يظهر من جسد املغنية
ذات املوهبة املعدومة أو ّ
املؤديات في الفيديو كليب).
وتليها محطة دينية ت ـ ّ
ـروج أف ـكــارا غيبية ،وتشتغل
ُ
على بـ ّـث الكراهية بكل أشكالها ،وتشغل متابعيها
ـؤون ليست مــن جــوهــر الــديــن ،وتــركــت ملجموعة
ب ـشـ ٍ
املشعوذين والـ ّ
ـدجــالــن ،يـظـهــرون ليل نـهــار على
مــن
ّ
الفضائيات ،أن يتدخلوا حتى فــي تفاصيل الحياة
الزوجية واملعيشة في داخــل البيوت ،باسم الحرص
على الدين وقيم املجتمع .وكان هذا كله يتم تحت اسم

«الـصـحــوة اإلســامـيــة» الـتــي غـ ّـيــرت وجــه املجتمعات
العربية ،وكان الدين ركنا رئيسيا فيها ،ولكن بوصفه
عبادة وعالقة خاصة مع الله ،ال بوصف الحياة جزءا
م ـنــه ،وال بــوصـفــه املـسـ ّـيــر ل ـشــؤون ال ـنــاس وحياتها
وتفاصيل يومياتها .املدهش أن مؤسسات إعالمية
ضخمة مالكة عــدة فضائيات كانت تملك التفاهات
وتبثها تحت اسم الفن ،وفي الوقت نفسه ،تبث قنوات
الفتنة والتفاهات الدينية والتحريض ضد االختالف
والـتـنــوع ،والــدعــوة إلــى نبذ الفنون والجمال وتحوير
النصوص الدينية ،والبحث عن أحاديث غير مسندة،
ّ
تسفه الـجـمــال لصالح الـقـبــاحــة ،وتحصر مشكالت
املجتمع في التحليل والتحريم ،ال سيما الجنسي منه،
ليصبح جسد املــرأة وتفاصيله ،وما يظهر أو يخفى

مؤسسات إعالمية
ضخمة مالكة عدة فضائيات
كانت تملك التفاهات وتبثها
تحت اسم الفن

وقت كانت األنظمة
منه ،أكثر ما يشغل املجتمع ،في ٍ
ّ
تتصرف في البالد بوصفها مزارعها الخاصة ،تنهب
ّ
منها ما تشاء وتستبد وتقمع وتقصي ،وتشكل طبقة
مجتمعية جديدة (محدثي النعمة) ،أثرت من الفساد
وعاشت حياة خفية تفعل ما تشاء فيها ،بينما تظهر
إلــى العلن ورعــا دينيا كــاذبــا ،ســرعــان مــا أصبح من
سمات املجتمع العربي ،حيث يمكن ارتكاب كل أنواع
املوبقات في الخفاء ،بينما املسبحة والحجاب ودمغة
اإليمان تعطي املشروعية املجتمعية لكل الخراب الذي
انتشر في املجتمعات ،وباركته األنظمة التي استفادت
منه إلى الحد األقصى.
فشل الربيع العربي ،والخراب الذي كان ينتشر كالفطر
ّ
مستبدة ،وما يظهر
في املجتمعات املحكومة بأنظمة
على العلن منه حاليا ،مع انتشار وسائل التواصل،
ّ
ال ـح ـقــد وال ـك ــراه ـي ــة وال ـع ـن ــف وال ـطــائ ـف ـيــة وال ـت ـشــفــي
والشماتة وكره الجمال والفنون واالختالف والغضب
الــذي ال يميز املسبب الحقيقي ،وتحميل مسؤولية
الفقر والفساد وسوء األحوال املعيشية ملن ال يسير
على النهج نفسه ،ال لألنظمة وحلفائها ،واعتبار أن
كــل مــا يحدث مرجعيته اإليـمــان أو الكفر فقط .هذا
ُ
كـلــه ال ــذي تـمـعــن األنـظـمــة فــي تكريسه س ــوف يكون
عائقا دائما أمام أية عملية تغيير ،ما لم تنتبه الشعوب
الغارقة فيه نفسها إلى خطورته عليها ،فتبدأ هي أوال
عملية تغيير ذاتية في طريق التغيير الشامل والكلي.
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