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6ـ7، 20
المأساة اإلنسانية تتفاقم في إثيوبيا وفي الدول المجاورة لها  )األناضول(

ــه اعـــتـــراف الــرئــيــس األمــيــركــي  ــدا أنـ ــدم مــا بـ لــم يـ
دونالد ترامب )الصورة(، وإن عبر تويتر، بفوز 
الديمقراطي جو بايدن في االنتخابات  منافسه 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فــي الــثــالــث مــن نوفمبر/

إذ ســارع  دقــائــق،  الحالي ســوى  الثاني  تشرين 
بايدن  أن  فيها  يوضح  ثانية،  تغريدة  نشر  إلــى 
فاز فقط في عيون اإلعالم املزيف وأن »الطريق 

« و»ال يعترف بشيء«.
ً
ال يزال طويال

وجــــاءت الــتــغــريــدة الــثــانــيــة لــتــرامــب، بــعــدمــا قــال 
االنتخابات  ألن  )بــايــدن(  فــاز  »لــقــد  تويتر  عبر 
ــم ُيـــســـمـــح بـــمـــراقـــبـــن لــعــمــلــيــة  ــ كـــانـــت مــــــــزورة. ل

االقتراع، وتمت جدولة عملية فرز األصوات من 
اليساري  الــخــاص  للقطاع  مملوكة  شــركــة  قبل 
الراديكالي، دومينيون، التي تملك سمعة سيئة«. 
وأضــاف »نجحوا في كثير من األمـــور، لكن لم 
يــتــم إمــســاكــهــم. الــتــصــويــت عــبــر الــبــريــد مزحة 
ســـمـــجـــة!«. مـــن جــهــتــه، قــــال رون كـــاليـــن، الـــذي 
الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب جــو بايدن  اخــتــاره 
ملنصب كبير موظفي البيت األبيض، أمس األحد 
إن تــغــريــدة تــرامــب الــتــي أقــر فيها بــفــوز بــايــدن، 
تأثير  لها  يكن  لم  عنها الحقًا،  يتراجع  أن  قبل 
عــلــى حقيقة االنــتــخــابــات. وأوضــــح فــي حديث 

يكتبه دونالد  »مــا  أن  »إن.بــي.ســي«  على شبكة 
ترامب على تويتر ال يحدد ما إذا كان جو بايدن 
رئيسًا«، مشيرًا إلى أن »الشعب األميركي فعل 
ذلك«. واعتبر أنه يتعن على الحكومة االتحادية 
اعــتــمــاد جــهــود الــفــريــق االنــتــقــالــي هـــذا األســبــوع 
بــايــدن مــن تلقي إحــاطــات  حــتــى يتمكن فــريــق 

األمن القومي والتصدي لفيروس كورونا.
ويـــأتـــي الــتــخــبــط الـــــذي يــظــهــر عــلــى أداء تــرامــب 
فــي وقـــت بـــدأ يــنــاقــش مــع مــســتــشــاريــه مــشــاريــع 
الساحة  على  ظهوره  وضمان  محتملة  إعالمية 
بما يبقيه في دائرة الضوء قبل محاولة محتملة 

للعودة للبيت األبيض في 2024. ويحاول ترامب 
االستفادة من قاعدة املؤيدين له، والذين خرج ما 
 عن 10 آالف شخص منهم أول من أمس 

ّ
ال يقل

الــشــارع، وتجّمعوا في ساحة فــريــدوم بالزا  إلــى 
عــلــى مــقــربــة مــن الــبــيــت األبــيــض رافــعــن األعـــالم 
عليها  تب 

ُ
ك قبعات حمراء  األميركية ومعتمرين 

مــجــددًا«،  عظيمة  أميركا  »لنجعل  تــرامــب  شــعــار 
السرقة«.  »أوقــفــوا  عليها  تب 

ُ
ك الفــتــات  وحاملن 

كما اشتبك العشرات منهم مع معارضن لترامب. 
)فرانس برس، رويترز(
]التفاصيل ص. 6[
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مناوشات بين الجيش المغربي و»بوليساريو«
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البديل الليبي 
المفقود

الرباط ـ عادل نجدي

في تطور خرق الهدوء الحذر الذي ساد 
العسكرية  العملية  عــقــب  أمـــس  مــن  أول 
للجيش املغربي التي أدت إلبعاد عناصر 
مــحــســوبــة عــلــى جــبــهــة بــولــيــســاريــو من 
الــســاح في  الــكــركــرات مــنــزوعــة  منطقة 
الصحراء، وإعــادة فتح املعبر الحدودي 
مع موريتانيا الذي كانت أغلقته الجبهة 
مغربية  عسكرية  مصادر  أعلنت  هناك، 
ــة لــحــمــل  ــيــ ــر آلــ ــيـ ــــس األحــــــــد، عــــن تـــدمـ أمــ
األســلــحــة شــرق الــجــدار األمــنــي بمنطقة 

املحبس.
وقـــالـــت املــــصــــادر الــعــســكــريــة املــغــربــيــة، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت عــنــهــا وســـائـــل إعـــام 
 تدمير اآللية جاء »بعد رصد 

ّ
محلية، إن

ــزازات عــــدة لــلــجــبــهــة، عــبــر إطـــاق  ــفـ ــتـ اسـ
النيران من دون إحداث أي أضرار بشرية 
ــة بـــصـــفـــوف الــــقــــوات املــســلــحــة  ــاديــ أو مــ

امللكية«.
وبــحــســب أســتــاذ الــعــاقــات الــدولــيــة في 
ــاريــــس، عبد  ــة الــعــســكــريــة فـــي بــ املــــدرســ
الــــرحــــمــــان مــــكــــاوي، فـــــإن تـــدمـــيـــر اآللـــيـــة 
ــة واضـــحـــة إلــــى مـــن يــهــمــه األمــــر،  ــالـ »رسـ
وقوة  بكل صرامة  املغرب سيواجه  بــأن 
امللكي  للجيش  بوليساريو  اســتــفــزازات 
املغربي على طول الجدار األمني«. واتهم 
مكاوي في حديث مع »العربي الجديد«، 
إلى  املنطقة  »جــر  بـــ بــولــيــســاريــو،  جبهة 

حرب مفتوحة«. 
نفسها  تضع  »بوليساريو  فــإن  وبــرأيــه 
في وضعية الهروب إلى األمام من خال 
قرارها العودة إلى حمل الساح والقيام 
على  امللكية  املسلحة  الــقــوات  باستفزاز 
ــنـــي، مـــا قـــد يــجــر إلــــى حــرب  ــدار األمـ الـــجـ
لها عواقب وخيمة على  مفتوحة تكون 

املنطقة ككل«.
ــي عــن  ــربــ ــغــ ويـــــأتـــــي إعــــــــان الــــجــــيــــش املــ
تــدمــيــر اآللــيــة بــعــد 24 ســاعــة عــن إعــان 
»بــولــيــســاريــو«، »نــهــايــة االلـــتـــزام بوقف 
إطـــــــــاق الـــــــنـــــــار«، واســــتــــئــــنــــاف الـــعـــمـــل 
الــقــتــالــي ضــد املــغــرب، ردًا عــلــى العملية 
الـــتـــي نــفــذهــا الــجــيــش املـــغـــربـــي إلعــــادة 
تعرقل  كانت  الــذي  الكركرات  فتح معبر 
الجبهة.  على  محسوبة  عناصر  حركته 
الــجــبــهــة تكليف مــا تسميه  كــمــا أعــلــنــت 
»الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــأمـــــن«، بـــاتـــخـــاذ 
بتنفيذ  املتعلقة  والــتــدابــيــر  اإلجــــــراءات 
ــة الـــــحـــــرب، وذلـــــــك فــي  ــالــ مـــقـــتـــضـــيـــات حــ
خـــطـــوة مـــن شــأنــهــا تـــأزيـــم الـــوضـــع في 

إعان  بالتزامن مع  وكــان الفتًا  املنطقة. 
»بــولــيــســاريــو« نــهــايــة االلـــتـــزام بــاتــفــاق 
وقف إطــاق النار، الــذي وقع عام 1991، 
حديثها عن تنفيذها هجمات بالقذائف 
منطقتي  فــي  والــرشــاشــات  الصاروخية 

املحبس والكركرات.
 هذه األوضــاع، ال يبدو أن أزمة 

ّ
وفي ظل

الـــكـــركـــرات ســتــنــتــهــي هــنــا، بــعــد أن بــات 
اتفاق وقف إطاق النار مهددًا بالنسف 
فــي أي لــحــظــة، ال ســيــمــا أن اإلعــــان عن 
»نهاية االلتزام بوقف إطاق النار« يأتي 
لقيادة  مــتــواتــرة  فــي ســيــاق تصريحات 
»بــولــيــســاريــو« طــيــلــة األشــهــر املــاضــيــة، 
تدفع في اتجاه العودة إلى نقطة الصفر، 
مشاركتها  في  النظر  بإعادة  بتهديدها 
»العودة  في عملية السام ككل، تارة، وبـ

إلى حمل الساح« تارة أخرى.
وفي الوقت الذي تتهم فيه »بوليساريو« 
»نسف« قرار وقف إطاق النار،  املغرب بـ
ــادة جـــيـــشـــه عـــمـــلـــيـــة عــســكــريــة  ــ ــيـ ــ بـــعـــد قـ
الــكــركــرات،  إغـــاق معبر  الجمعة إلنــهــاء 
تشير املعطيات املتوفرة، إلى أن الرباط 
ــــال بـــاغـــات  غـــيـــر راغــــبــــة، ســــــواء مــــن خـ
وسائل  تنقله  مــا  أو  الــرســمــيــة،  الجيش 
ــر  ــتـــوتـ ــيــــة، فـــــي رفـــــــع الـ ــمــ اإلعــــــــــام الــــرســ
العسكرية  العملية  توسيع  أو  باملنطقة 
مع ما يعنيه ذلك من نسف التفاق وقف 

النار.
لــكــن هـــذا االلـــتـــزام بــاتــفــاق وقـــف إطـــاق 
ــدمــــت  ــي حـــــــال أقــ ــ ــن يـــصـــمـــد فــ ــ ــار، لــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
»بوليساريو« على خطوات تهدد األمن 
الـــقـــومـــي لــلــمــغــرب ووحــــدتــــه الـــتـــرابـــيـــة. 

الدولية  الــدراســات  ويؤكد مدير مختبر 
حول إدارة األزمــات في جامعة القاضي 
عــيــاض بــمــراكــش، إدريــــس لــكــريــنــي، في 
حديث مع »العربي الجديد »، أن »الرباط 
وإن كانت حريصة على الشرعية الدولية 
وعلى اتفاق وقــف إطــاق الــنــار، إال أنها 
لن تتساهل مع كل ما من شأنه تهديد 
أمنها وأمن املنطقة، وهي مستعدة لكل 

الخيارات«.
مــن جهته، يــرى رئــيــس مــركــز الصحراء 
وأفريقيا للدراسات االستراتيجية، عبد 
الــفــاتــحــي، أن »الــجــبــهــة تسعى  الــفــتــاح 
ــادة مــلــف نـــزاع الــصــحــراء  الــيــوم، إلـــى إعــ
ــامـــرة لــن  ــي مـــغـ ــ ــفـــر، وهـ ــى نــقــطــة الـــصـ ــ إلـ
تنجح فيها تمامًا بالنظر إلى التغيرات 
فــــي الـــخـــريـــطـــة الـــســـيـــاســـيـــة ولــوضــعــهــا 

السياسي الضيق«.
ــل لــلــيــوم الـــثـــانـــي على  ـــى ذلـــــك، تـــواصـ إلـ
التوالي، أمس، عبور املزيد من شاحنات 
نـــقـــل الـــبـــضـــائـــع، الـــتـــي كـــانـــت تــحــركــات 
»بــولــيــســاريــو« قــد عــرقــلــت ســيــرهــا منذ 
ثــاثــة أســابــيــع، فــي كــا االتــجــاهــني، بني 
املغرب وموريتانيا عبر املركز الحدودي 

للكركرات.
وكان املغرب قد أطلق في الساعات األولى 
املاضي، عملية  الجمعة  يــوم  من صباح 
موالني  لطرد  العدائية«  »غير  بـ وصفها 
الــكــركــرات،  »بــولــيــســاريــو« مــن منطقة  لـــ
لتأمني تدفق السلع واألفــراد عبر املعبر 
الحدودي مع موريتانيا هناك، في حني 
وقف  التفاق  »نهاية«  الجبهة  اعتبرتها 

إطاق النار و»بداية« للحرب.

تباين بين قادة 
االحتالل بشأن تحقيق 

هدوء طويل األمد

للحديث تتمة...

الرئاسة  بايدن  جو  لتسلم  المتبقي  الوقت  من  االستفادة  اإلسرائيلي  االحتالل  يحاول 
يضع  قد  ما  المحتلة،  القدس  في  خصوصًا  االستيطان،  تسريع  عبر  األميركية، 
بينه وبين  الخالف  انفجر  الدولتين، والذي كان  المتمسك بحل  بايدن،  ضغوطًا على 

رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سابقًا

القدس المحتلة ـ محمد محسن

ــــال اإلســــرائــــيــــلــــي مــن  ــتــ ــ ســــــــّرع االحــ
ــد الــــــقــــــدس املـــحـــتـــلـــة  ــويــ ــهــ ــة تــ ــيـ ــلـ ــمـ عـ
وزرعــــهــــا بــاملــســتــوطــنــات، وفــصــلــهــا 
عـــن مــديــنــة بــيــت لــحــم، عــبــر املــضــي قــدمــًا في 
الجزء  للمستوطنني في  الوحدات  بناء مئات 
العربية  الفلسطينية  الغالبية  ذات  الــشــرقــي 
مــن املــديــنــة، وذلــــك فــي ســبــاق مــع الــزمــن قبل 
ــتـــخـــب جــو  ــنـ ــــي املـ ــــركـ ــيـ ــ ــيــــس األمـ ــرئــ دخــــــــول الــ
في  بمعارضته لاستيطان  املــعــروف  بــايــدن، 
الــضــفــة والــــداعــــم لــحــل الـــدولـــتـــني، إلــــى الــبــيــت 
يقوم  أن  املقرر  لزيارة من  األبيض. واستباقًا 
بومبيو  مايك  األميركي  الخارجية  وزيــر  بها 
إلسرائيل، خال أيام، وسيخرق فيها األعراف 
أول  سيكون  إنــه  إذ  األميركية،  الدبلوماسية 
وزيــــــر خـــارجـــيـــة أمـــيـــركـــي يــــــزور مــســتــوطــنــة 
الــلــه فــي الضفة الغربية،  »بــســاغــوت« فــي رام 
اإلســـكـــان  أعــلــنــت وزارة  املـــحـــتـــل،  والــــجــــوالن 
املستوطنات،  مراقبة  ومجموعة  اإلسرائيلية 
أمــس األحـــد، أن إســرائــيــل قـــّررت املــضــي قدمًا 
في بناء مئات املنازل الجديدة للمستوطنني 
املحتلة.  )الشرقية(  بالقدس  في حي حساس 
لتشييد  مناقصات  اإلســكــان  وزارة  وأطــلــقــت 
أكــثــر مــن 1257 وحـــدة جــديــدة فــي مستوطنة 
املحتلة  الــقــدس  هــامــاتــوس« جنوب  »جفعات 
أراضــي  مــن  طباليا  لخربة  تتبع  أراٍض  على 
بلدتي بيت صفافا وبيت جاال في محافظتي 
ــا قـــوبـــل بــرفــض  ــو مـ ــقـــدس وبـــيـــت لـــحـــم، وهــ الـ
الفلسطينيني، الذين حــذروا من خطورته في 

سياق تسريع العمل باملشروع االستيطاني.
وتـــأتـــي املـــنـــاقـــصـــات بــمــوجــب خــطــة أحــيــاهــا 
الــوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو  رئيس 
فــــي فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي، لـــبـــنـــاء 3000 
معارضة  تسببت  بعدما  استيطانية  وحـــدة 
دولـــيـــة فـــي تــجــمــيــدهــا. وأعـــلـــنـــت الــــــــوزارة أن 
العطاء سينتهي في 18 يناير/كانون الثاني 
اليمني  بــايــدن  أداء  يــومــني مــن  املقبل، أي قبل 
ــالـــد تــرامــب،  الــدســتــوريــة خــلــفــًا لــلــرئــيــس دونـ
الذي ساندت إدارته االستيطان بشكل زايدت 
فــيــه عــلــى الــيــمــني الــصــهــيــونــي نــفــســه. وقــالــت 
اآلن«،  »الــســام  املستوطنات،  مراقبة  منظمة 
ومنتقدون إن البناء هناك سيعزل مدينة بيت 

لحم الفلسطينية عن القدس. 
وقال الخبير املختص في شؤون االستيطان، 
»العربي الجديد«، إن اإلعان  خليل تفكجي، لـ
اإلســـرائـــيـــلـــي الــجــديــد بــخــصــوص بـــنـــاء أكــثــر 
استيطانية هو محاولة من  من 1200 وحــدة 
الــعــمــل بهذا  الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة لتسريع 
أكــثــر من  الـــذي تعطل  االستيطاني،  املــشــروع 
مــــرة بــســبــب مــشــكــات تــتــعــلــق بــمــلــكــيــة جــزء 
عليها مستوطنة  التي ستقام  األراضــــي،  مــن 
في  اللوثرية  للكنيسة  هــامــاتــوس«  »جفعات 
ــقــــدس، حــيــث مـــارســـت الــحــكــومــة األملــانــيــة  الــ
ضغوطًا على حكومة االحتال ملنع البناء في 
تلك األراضـــي. ولفت إلــى أن إعــان املناقصة، 
الــثــالــثــة، حيث كانت  للمرة  األحـــد، يتم  أمــس 
آخـــر مـــرة أعــلــن عــنــهــا قــبــل ســتــة شـــهـــور، لكن 
أحــــدًا مـــن املـــقـــاولـــني لـــم يـــشـــارك فــيــهــا وقــتــهــا. 
الجديد يشكل حلقة في  أن املخطط  وأوضــح 
سلسلة مستوطنات مشروع القدس عام 2020 
الرامي إلى عزل القدس بالكامل عن محيطها 
دونــمــًا   950 عــلــى  ســتــقــام  حــيــث  الفلسطيني، 
من أراضي خربة طباليا املقسمة بني أراضي 
أماك غائبني وأخرى ملواطنني وثالثة أميرية. 
وأشــــــار إلــــى أن إقـــامـــة مــســتــوطــنــة »جــفــعــات 
هاماتوس« تهدف الى إقامة بيت لحم يهودية 
ربــط مستوطنتي »جيلو« و»جبل  مــن خــال 
أبو غنيم« وإقامة نحو تسعة فنادق إلحكام 
الجنوبية  الجهة  مــن  بالكامل  املدينة  إغـــاق 
وعـــزل صـــور بــاهــر وبــيــت صــفــافــا والــشــرفــات 

بالكامل عن بيت ساحور وبيت لحم.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم »الـــســـام اآلن« بــريــان 
ــز، إن الـــخـــطـــوة تــســمــح لــلــمــقــاولــني بــبــدء  ــفـ ريـ
املزايدة على العطاءات، وهي عملية ستنتهي 
ــام فــقــط مــن تنصيب بــايــدن، موضحًا  قــبــل أيـ
أنه يمكن أن يبدأ البناء بعد ذلك في غضون 
أشهر. وأوضحت الحركة، في بيان، أن »هذه 
ــاق الـــــســـــام«، مــضــيــفــة أن  ــ ــ ضــــربــــة قـــاتـــلـــة آلفـ
إســرائــيــل »تستغل األســابــيــع األخــيــرة إلدارة 
تــرامــب مــن أجـــل إرســــاء حــقــائــق عــلــى األرض 

سيكون من الصعب للغاية التراجع عنها من 
أجل تحقيق السام«.

وبــعــد أربــــع ســـنـــوات مـــن حــكــم تـــرامـــب، الـــذي 
لليمني  كبير  بشكل  مواتية  سياساته  كــانــت 
الــصــهــيــونــي املــتــطــرف فـــي إســـرائـــيـــل، والــــذي 
ــنــــات، تـــواجـــه  ــتــــوطــ حــــــــّرض عـــلـــى بــــنــــاء املــــســ

إســرائــيــل واقــًعــا جــديــًدا فــي ظــل حــكــم بــايــدن، 
الـــذي مــن املــرجــح أن يعيد املــوقــف األمــيــركــي 
السابق الذي اعتبر املستوطنات غير شرعية 
الفلسطينيني.  مع  السام  أمــام  عقبة  وتشكل 
وزار بـــايـــدن إســرائــيــل والــضــفــة الــغــربــيــة في 
مــنــصــب  يـــتـــولـــى  كــــــان  عـــنـــدمـــا  ــام 2010  ــ ــعـ ــ الـ

نــائــب الــرئــيــس الــســابــق بـــاراك أوبــامــا، وأدلــى 
إلعانها  إســرائــيــل  فيها  انــتــقــد  بتصريحات 
أثناء وجوده في املنطقة عن خطة لبناء 1600 
وحدة في مستوطنة »رامات شلومو«. وكانت 
قــويــة لاحتال  إدارة أوبــامــا وجــهــت ضــربــة 
اإلســرائــيــلــي فـــي الـــعـــام 2016، عــنــدمــا صــوت 

مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي بــــــ14 صـــوتـــًا لــصــالــح 
مشروع قرار يدين االستيطان اإلسرائيلي في 
األراضي الفلسطينية، فيما امتنعت الواليات 
الفيتو.  تستخدم  ولــم  التصويت  عن  املتحدة 
وكانت منظمة »السام اآلن« أعلنت، الخميس 
املاضي، موافقة إسرائيل على بناء 96 وحدة 
في  »رامـــات شلومو«  في  استيطانية جديدة 
الشرقية، ضمن مشروع كان يفترض  القدس 
أن ينفذ في 2010 لكنه علق بسبب معارضة 
بـــايـــدن. وتــســبــب الـــقـــرار اإلســرائــيــلــي فــي ذلــك 
الـــوقـــت بــتــوتــر الــعــاقــات مـــع الــبــيــت األبــيــض 
ــــال حــمــلــتــه  ــلــــن بــــايــــدن، خـ ألشـــهـــر عــــــدة. وأعــ
االنـــتـــخـــابـــيـــة، أن إدارتــــــــه ســـتـــجـــدد مــعــارضــة 
تعتبر  التي  للمستوطنات  املتحدة  الــواليــات 
غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل 
ــــني الـــجـــانـــبـــني  ــــام بـ ــــسـ عـــقـــبـــة أمـــــــام إحـــــــال الـ

اإلسرائيلي والفلسطيني. 
الفلسطينية  الرئاسة  باسم  املتحدث  وانتقد 
نبيل أبـــو رديــنــة، أمـــس األحــــد، طـــرح الــعــطــاء. 
ــذا الـــقـــرار االســتــيــطــانــي  ــ وقـــــال، فـــي بـــيـــان، »هـ
ــــاوالت حــكــومــة  ــــحـ ــتــــمــــرار ملـ ــو اســ الــــجــــديــــد، هــ
االحـــتـــال قــتــل حــل الــدولــتــني املـــدعـــوم دولــيــًا، 
التي  الــدولــيــة  الشرعية  ــرارات  قــ لكل  والتنكر 
أكـــــــدت مــــــــرارًا أن االســـتـــيـــطـــان جــمــيــعــه غــيــر 
شرعي«. وأكد القيادي في حركة »فتح« حاتم 
»العربي الجديد«، أن  عبد القادر، في حديث لـ
»ما نشهده هذه األيــام يمثل ذروة التصعيد 
ــقـــدس املــحــتــلــة ومــحــاولــة  اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي الـ
منتقدًا   ، فــيــهــا«  الفلسطيني  الــوجــود  طــمــس 
الــدول العربية التي سارعت إلى التطبيع مع 
دولــة االحــتــال، بل تجاوز بعضها الخطوط 
الـــحـــمـــراء فــلــســطــيــنــيــًا وعــربــيــًا وحـــتـــى عــاملــيــًا 
املقامة  املستوطنات  فــي  باالستثمار  بالبدء 
على أراضي الفلسطينيني. وأكد الناطق باسم 
حركة »حماس« حــازم قاسم، أمــس األحــد، أن 
استقبال اإلمارات رئيس مجلس املستوطنات 
الصهيونية في الضفة الغربية وعقد اتفاقات 
اقتصادية معه، يشكل دعمًا حقيقيًا للنشاط 
االســـتـــيـــطـــانـــي فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة. ولــفــت 
قــاســم، فــي تــصــريــح، إلـــى أن تــزايــد الــعــاقــات 
بـــــني اإلمـــــــــــارات ومــــكــــونــــات االســــتــــيــــطــــان فــي 
الضفة الغربية، يعزز من قدرة االحتال على 
ــتـــعـــمـــاري، وهــو  تــطــبــيــق مــخــطــط الـــضـــم االسـ
يــؤكــد الــتــضــلــيــل الــــذي مــارســتــه الـــــدول الــتــي 
وقعت اتفاقات التطبيع عندما أعلنت أن هذه 

االتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم.

حركتي  قيادة  من  وفد  وصل 
»فتح« و»حماس« الفلسطينيتين، 
ــرة،  ــاه ــق ــد، إلـــى ال ــ أمـــس األحـ
ــزة، إلجـــراء  ــن قــطــاع غـ آتــيــًا م
الثنائية  اللقاءات  من  مجموعة 
والمسؤولين  الحركتين،  بين 
العامة  المخابرات  جهاز  فــي 
مصادر  ــت  ــح وأوض الــمــصــري. 
أن  الجديد«،  لـ»العربي  مصرية، 
وفد »فتح«، ترأسه القيادي في 
الحركة أحمد حلس، فيما ترأس 
المكتب  عضو  »حماس«  وفد 
إلى  الفتة  الحية،  خليل  السياسي 
أن الزيارة تأتي بهدف بحث ملف 
المصالحة الداخلية. ومن المقرر 
اآلتي  »حماس«  وفــد  ينضم  أن 
من  آخر  وفد  إلى  القطاع  من 
الخارج بقيادة نائب رئيس المكتب 
السياسي للحركة صالح العاروري.

»حماس« و»فتح« 
تبحثان المصالحة

القدس المحتلة 
العربي الجديد

هـــدد رئــيــس الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة، 
ــيـــاهـــو، أمــــــس األحــــــد،  ــنـ ــتـ بـــنـــيـــامـــني نـ
في  الفلسطينية  الــفــصــائــل  بــتــدفــيــع 
قطاع غزة »ثمنًا باهظًا«، وذلك عقب 
قــصــف جــيــش االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
ــع لـــحـــركـــة حــمــاس  ــواقــ فـــجـــر أمـــــس مــ
في قطاع غــزة، وذلــك ردًا على إطاق 
أســدود  باتجاه مستوطنة  صــواريــخ 

ووسط إسرائيل الليلة املاضية. 
ونقل موقع »عــرب 48« عن نتنياهو 
هاجم  اإلسرائيلي  »الجيش  إن  قوله 
أهــــــدافــــــًا لــــحــــمــــاس فـــــي قــــطــــاع غـــــزة، 
ــوم )أمــــــس األحـــــــــد(، ولـــن  ــيــ صـــبـــاح الــ
نقبل أي هجمات ضد دولة إسرائيل 
ــــددًا  ــهـ ــ ومـــــواطـــــنـــــيـــــهـــــا«. وأضـــــــــــــاف مـ
ــنــــي أحــــــذر املـــنـــظـــمـــات اإلرهـــابـــيـــة  »أنــ
ــة كـــورونـــا،  ــزة، حــتــى خـــال أزمــ فـــي غــ
ــأال يــمــتــحــنــونــا«. وتـــابـــع نــتــنــيــاهــو  بــ
»أنني ال أفصح عن تفاصيل خطتنا 
لــهــم إن ثمن  أقـــول  الــعــســكــريــة، لكني 
باهظا  الــعــدوانــيــة سيكون  اســتــمــرار 
ــيـــاق نـــفـــســـه، أطــلــق  جـــــــدا«. وفـــــي الـــسـ
رئــيــس حـــزب »كــاحــول لــفــان« ووزيـــر 

ــلــــي، بـــنـــي غــانــتــس،  ــيــ األمــــــن اإلســــرائــ
أمـــــــــس، تــــهــــديــــدًا ضـــــد املــــدنــــيــــني فــي 
األخــيــرة  »ليلتنا  أن  معتبرًا  الــقــطــاع، 
لـــم تــكــن هـــادئـــة وحـــركـــة حــمــاس هي 
املــســؤولــة عــن ذلـــك. ونــحــن نعمل في 
عدة اتجاهات، عسكرية وأخــرى، من 
أجل تحقيق هــدوء طويل األمــد. وإذا 
لم تنجح حماس في امتحان الهدوء، 
ســتــكــون الــنــتــائــج قــاســيــة بــالــنــســبــة 
لقيادتها أواًل وبالنسبة لسكان قطاع 
غــــــــزة«. وكــــــان نـــاطـــق بـــلـــســـان جــيــش 
االحتال أشــار إلــى أن األخير قصف 
مواقع  املدفعية  وبنيران  بالطائرات 
لحركة »حماس« في قطاع غــزة، بما 
للحركة،  تابعة  تحتية  بنى  ذلــك  فــي 
الفتًا إلى أن الجيش يجري تقديرات 
ــلــــوضــــع املـــــيـــــدانـــــي. وأشــــــــــار مـــوقـــع  لــ
»يــديــعــوت أحــرونــوت« إلــى أن جيش 

أول عبر منظومة  اعترض  االحتال، 
القبة الحديدية، أحد الصواريخ التي 
أطلقت باتجاه أســدود، فيما لم تكن 
ــنـــاك حـــاجـــة العــــتــــراض الــــصــــاروخ  هـ
ــــام  الـــثـــانـــي. وتـــحـــدثـــت وســــائــــل اإلعـ
عن  املاضية،  األيــام  في  اإلسرائيلية، 
تأهب واســتــعــداد فــي دولــة االحتال 
الغتيال  السنوية  الــذكــرى  بمناسبة 
قـــائـــد »ســــرايــــا الــــقــــدس« فـــي الــجــهــاد 
اإلســامــي بهاء أبــو العطا، في العام 

املاضي.
فــــــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، كــــشــــف يـــوســـي 
يهشوع، املراسل العسكري لصحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرنـــوت« أنـــه فــي الــوقــت 
الــذي يبدي فيه عــدد من قــادة جيش 
ــيـــس هــيــئــة  ــــال، وضــمــنــهــم رئـ ــتـ ــ االحـ
ــــي وقــــائــــد  ــافـ ــ ــوخـ ــ األركــــــــــــــان أفـــــيـــــف كـ
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــيــــة فــ ــنــــوبــ املــــنــــطــــقــــة الــــجــ
للتوصل  حماسة  هليفي،  هرتسلي 
األمر  تهدئة طويلة  ينظم  اتفاق  إلــى 
ــيــــس جـــهـــاز  ــــع »حــــــمــــــاس«، فــــــان رئــ مـ
ــاد يــــوســــي كــــوهــــني وقــــيــــادات  ــ ــــوسـ املـ
ــحــــذرون مـــن مثل  عــســكــريــة أخـــــرى يــ
هذا االتفاق، على اعتبار أن التوصل 
لتهدئة يتطلب أواًل تحقيق الردع في 

مواجهة الفصائل الفلسطينية.

أطلقت مناقصة لتشييد 1257 وحدة جديدة في »جفعات هاماتوس« )أحمد غرابلي/فرانس برس(

مصادر عسكرية: تدمير اآللية جاء بعد رصد استفزازات لبوليساريو )فضل سنا/فرانس برس(

وليد التليلي

لّوحت املبعوثة األممية إلى ليبيا 
باإلنابة، ستيفاني ويليامز، بما 
تملكه من دعم وربما قوة إنفاذ 
في ملفها الشائك، ليبيا. وقالت 

بكل وضوح للصحافيني املعتمدين 
في نيويورك، وليس في  الحوار 

السياسي في تونس، إّن »املجتمع 
الدولي لديه الوسائل الالزمة ملنع 
املفسدين، بما في ذلك استخدام 

العقوبات وفقًا لقرارات مجلس األمن 
ذات الصلة«.

وبغّض النظر عن مآالت الحوار 
السياسي، وقفزًا فوق رأي الليبيني، 

يظهر املجتمع الدولي وكأنه حازم 
هذه املرة في طرح مشروع لليبيا، 
وله أن يفعل ذلك بما أن الليبيني لم 

 واحدًا إلنهاء 
ً
يطرحوا مشروعًا بديال

أزمتهم بأنفسهم ويتفقوا على 
مسار يتالءم مع طموحات شعبهم 

وخصوصيات بلدهم.
وفي ساعة متأخرة من مساء 

السبت، وبينما كان املتحاورون في 
ضاحية قمرت التونسية يتصارعون 

حول آلية اختيار املجلس الرئاسي 
والحكومة ويتقاذفون قوائم 

األسماء املرشحة من عواصم عربية 
بالخصوص، كان أعضاء ليبيون 

من مجلس النواب واملجلس األعلى 
للدولة وهيئة الدستور، غير بعيد، 
ينظمون مؤتمرًا صحافيًا موحدًا 

إلبداء رأيهم في املسار الذي اختاره 
املجتمع الدولي. دعوا البعثة األممية 

للذهاب إلى االستفتاء على الدستور، 
مؤكدين أن أي حوار ال يؤدي إلى 

االستفتاء على الدستور لن يحقق 
ما ينتظره الليبيون.

ودعا املجتمعون إلى عدم املساس 
بمشروع الدستور املنجز، مشددين 

على أن االستفتاء هو الفيصل.
سبحان من جمعهم من جديد 
بعدما كانوا على مدى سنوات 

يتنازعون شرعية تفتتت بسبب 
صراعاتهم، ولكن هذا االجتماع وإن 

كان محمودًا، إال أنه جاء متأخرًا، ألن 
األشقاء الليبيني فوتوا كل الفرص 

من بني أيديهم وفتحوا بالدهم 
لكل الغرباء بما يحملونه من عتاد 

ورصاص، تقاتلوا وتصارعوا 
واختلفوا حول كل شيء، وكان 

بعضهم مستعدًا لتقسيم ليبيا من 
أجل البقاء في السلطة. واليوم قد 
يكون األوان قد فات على التوافق 

وإنقاذ هذا البلد من الداخل، ليأتي 
الحل وُيفرض من الخارج، برغم 

ما تدعيه األمم املتحدة وتظهره من 
نّيات حسنة.

صحيح أن شراهة بعض الدول 
وطمعها في ثروات ليبيا قد يكونان 

السبب في املأساة، ولكن هؤالء 
ولجوا إلى طرابلس وبنغازي وسرت 

بأياٍد ليبية سّهلت ذلك وقِبلت على 
نفسها بيع بالدها بسبب النهم 

والطمع.
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بغداد ـ زيد سالم

عــلــمــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــن مـــصـــادر 
عــراقــيــة رفــيــعــة املــســتــوى فـــي بـــغـــداد، أن 
ــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
شــكــل وفـــــدًا وزاريـــــــًا رفـــيـــعـــًا، يــضــم أيــضــًا 
قــيــادات أمــنــيــة وعــســكــريــة، لبحث مسألة 
ــال مــحــافــظــة  ــمــ ــدة جــــــرف الـــصـــخـــر شــ ــلــ بــ
بـــابـــل. وتــســيــطــر عــلــى املــنــطــقــة مجموعة 
أبــرزهــا  بـــإيـــران،  املــرتــبــطــة  مــن املليشيات 
»كتائب حــزب الــلــه«، و»الــنــجــبــاء«، وجند 
أهل  و»الخراساني«، و»عصائب  اإلمــام«، 
الحق«، وتمنع القوات العراقية الحكومية 
من دخولها منذ استعادة السيطرة على 

البلدة نهاية 2014. 
وجــــرت مـــحـــاوالت ســابــقــة، فــي حكومتي 
حيدر العبادي، وعادل عبد املهدي، بدفع 
من األمم املتحدة وأطراف سياسية، لحل 
مـــوضـــوع جـــرف الــصــخــر، إال أنــهــا بـــاءت 
بالفشل. وتحدث مسؤولون وسياسيون 
ــات عـــديـــدة انــتــهــت  ــاطـ عـــراقـــيـــون، عـــن وسـ
بــالــفــشــل، شملت زيــــارة بــيــروت وطــهــران 

لبحث ملف البلدة.
وأمـــس األحـــد، أبــلــغ مــســؤول عــراقــي بــارز 
أن حكومة  الجديد«،  »العربي  بغداد،  في 
الــتــحــرك نحو ملف   

ً
فــعــا بـــدأت  الكاظمي 

جرف الصخر، وهي شكلت خلية عمل من 
األعرجي،  قاسم  الوطني  األمــن  مستشار 
ورئيس أركان الجيش الفريق عبد األمير 
الشعبي  الــحــشــد  يــارالــلــه، ورئــيــس هيئة 
فــالــح الــفــيــاض، إضــافــة إلـــى وكــيــل وزارة 
الهجرة واملهجرين كريم النوري، وقيادات 
أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة مــخــتــلــفــة. وســتــعــمــل 
الــخــلــيــة عــلــى بـــدء مــفــاوضــات مـــع زعــمــاء 
الفصائل التي تسيطر على جرف الصخر، 
ومــــحــــاولــــة إقـــنـــاعـــهـــا بـــالـــســـمـــاح لــلــوفــد 
الــدخــول للبلدة واالطــــاع على أحــوالــهــا، 
إمــكــانــيــة تطبيع األوضــــاع فيها،  وبــحــث 
وإعادة أهلها إليها قبيل االنتخابات في 
يونيو/حزيران املقبل، على غرار اتفاقية 
تــطــبــيــع األوضــــــــاع فــــي مـــديـــنـــة ســنــجــار، 
غــربــي املـــوصـــل الــشــهــر املـــاضـــي، املــوقــعــة 
بــني أربــيــل وبــغــداد. وأضـــاف املــســؤول أن 

 اتـــصـــاالتـــهـــا، وقــد 
ً
الــخــلــيــة بـــاشـــرت فـــعـــا

ــــراف أخـــرى  ــر لـــقـــاءات مـــع أطـ يــتــطــلــب األمــ
غير تلك املوجودة في العراق، )من دون أن 
يسميها( إذ إن رفض فتح البلدة وإعادة 
أهلها إليها كان قد صدر بشكل شخصي 
مـــن قــبــل زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« اإليـــرانـــي 

السابق قاسم سليماني، وفقًا لقوله.
املــــحــــاولــــة  ــنـــجـــح  تـ تــــوقــــعــــات أن  وحــــــــول 
الحكومية الجديدة في استعادة السيطرة 
على جــرف الصخر، قــال املسؤول إنــه من 
الحكومي  الوفد  بدخول  السماح  املرجح 
التقاط  يتم  وأن  املقبلة،  بالفترة  للبلدة 
صـــور ومــقــاطــع فــيــديــو فــيــهــا. وقـــد يصار 
لإلعان أنها بحاجة ملزيد من اإلجــراءات 
ــا، لـــكـــن عــمــلــيــًا ال  ــهـ ــيـ إلعـــــــادة ســـكـــانـــهـــا إلـ
املسلحة  للجماعات  حقيقية  نية  تــوجــد 
بتسليم البلدة واالنسحاب منها. وحاليًا 
يـــطـــرحـــون مــــوضــــوع انـــســـحـــاب الــــقــــوات 
األمــيــركــيــة مــن الــعــراق مــقــابــل االنــســحــاب 
ــا مـــوقـــع  ــهــ ــبــــار أنــ ــتــ ــن الــــبــــلــــدة، عـــلـــى اعــ ــ مـ
استراتيجي وتعتبر بوابة جنوب العراق 

للقادمني من بغداد. 
ومـــنـــذ مــطــلــع الـــشـــهـــر الــــحــــالــــي، تـــواصـــل 
بــالــتــعــاون مع  الــعــراقــيــة،  الــهــجــرة  وزارة 
وزارتي الدفاع والداخلية، عمليات إغاق 
مـــتـــســـارعـــة لــلــمــخــيــمــات شــــمــــال وغـــربـــي 
الباد، عبر إعادة من فيها إلى مناطقهم. 
 أكـــثـــر مـــن 10 مــخــيــمــات 

ً
ــد أغـــلـــق فـــعـــا وقــ

الــحــكــومــة  مـــســـاعـــي  اآلن، ضـــمـــن  لـــغـــايـــة 
إلغــاق صفحة الــنــزوح قبل موعد إجــراء 
ــدن وبــــلــــدات جـــرف  ــ االنــــتــــخــــابــــات. لـــكـــن مـ
والعويسات،  والعوجة،  ويــثــرب،  الصخر 
وعــزيــز بــلــد، والــســعــديــة ومــنــاطــق أخـــرى، 
تــقــف حــجــر عـــثـــرة، إذ مـــا زال خــلــيــط من 
عليها  تسيطر  إليــران  املوالية  املليشيات 
وترفض االنسحاب منها أو إعادة أهلها 

إليها.
وفي السياق، قال عضو البرملان العراقي 
رعد الدهلكي إن »حكومات حيدر العبادي 
وعــادل عبداملهدي فشلت خال السنوات 
املــاضــيــة بــدخــول الــبــلــدة، ومــعــرفــة أســـرار 

منع الــنــازحــني مــن الــعــودة إلــى منازلهم. 
وال يمكن التنبؤ بما ستصل إليه حكومة 
»العربي  الكاظمي بهذا امللف«. وأوضح، لـ
ــلـــدة )جـــــرف الــصــخــر(  ــبـ الـــجـــديـــد«، أن »الـ
الكبير، وليس هناك  املعتقل  باتت تشبه 
أي جــهــة تــجــرؤ عــلــى الــدخــول إلــيــهــا، وال 
بــد أن ينتهي هــذا املــلــف بــقــوة وحـــزم من 
قــبــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة«. ولــفــت إلـــى أن 
»النازحني في املخيمات من أهالي جرف 
الصخر، باتوا با سكن وال ُمستقر بعد 
النزوح وبلدتهم مغلقة،  إغــاق مخيمات 
ــة جـــديـــدة تـــضـــاف إلــــى أزمــــات  ــ ــذه أزمـ ــ وهـ
ــعـــراق  الـــــعـــــراق«. وأوضـــــــح »يــــوجــــد فــــي الـ
حــالــيــًا أكــثــر مـــن مــلــيــون نـــــازح. ورغــــم أن 
جميع املناطق التي احتلها تنظيم داعش 
تم تحريرها، إال أن بعضها باتت معزولة 
عن العالم بسبب سيطرة فصائل مسلحة 

وأحزاب عليها«.
ويـــســـيـــطـــر عـــلـــى جـــــرف الـــصـــخـــر حــالــيــًا 
خــلــيــط مـــن املــلــيــشــيــات، األكـــثـــر ارتــبــاطــًا 
ــا »كـــتـــائـــب حـــــزب الـــلـــه«  ــ ــــرزهـ بـــــإيـــــران، أبـ
و»ســرايــا الــخــراســانــي« و»عــصــائــب أهل 
ــام عــلــي« وحــركــة  ــ الـــحـــق« و»كــتــائــب اإلمـ
»الـــنـــجـــبـــاء«. وتــصــنــف هــــذه املــلــيــشــيــات 
ــل املـــقـــاومـــة  ــائـ نــفــســهــا عـــلـــى أنـــهـــا »فـــصـ
اإلسامية«، وتمتلك أجنحة مسلحة في 
ســـوريـــة، تــقــاتــل إلـــى جــانــب نــظــام بــشــار 
ــمـــة، منعها  ـــبـــرر، بــصــيــغــة دائـ

ُ
ــد. وت ــ األسـ

لنازحي جرف الصخر من العودة إليها، 
بأن البلدة ال تزال تمثل مطمعًا لعناصر 
أو أنها مليئة باأللغام، إال أن  »داعـــش«، 
مـــا ُيـــســـّرب مـــن مـــصـــادر مــحــلــيــة وأخـــرى 

أمنية، يشير إلى غير ذلك.
وتــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مــع أحمد 
الــجــنــابــي، وهــو نـــازح مــن جــرف الصخر، 
ببابل.  صغيرة  شقة  فــي  حاليًا  ويستقر 
لــســيــطــرة  تــخــضــع  ــلــــدة ال  ــبــ وقــــــال إن »الــ
الــــدولــــة، وإنـــمـــا ملــلــيــشــيــات تــمــنــع دخـــول 
أي أســـر إلــيــهــا. وحــــاول أكــثــر مــن مـــرة أن 
أماكهم  عــلــى  ليطمئنوا  أهــلــهــا  يدخلها 
الــفــصــائــل  عــنــاصــر  أن  إال  وبــســاتــيــنــهــم، 
ــالــــي بــالــرصــاص  ــهــــوا األهــ املــســلــحــة واجــ
الحي ومنعوهم من االقتراب«. وأوضح أن 
»أقرباءه من نفس البلدة يسكنون حاليًا 
في أكثر من مخيم للنزوح سُيغلق قريبًا، 
ــن ســيــتــوجــهــون  ــى أيــ ــم ال يـــعـــرفـــون إلــ وهــ
إغــاق مخيماتهم«. وتــحــررت جرف  بعد 
الصخر من سيطرة تنظيم »داعش«، الذي 
احــتــلــهــا بــعــد انــســحــاب الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
أن تحريرها  إال  منها، منذ ست سنوات. 
ــام املــلــيــشــيــات لــلــســيــطــرة  ــ فــتــح املـــجـــال أمـ
 2014 عــام  ومــنــذ  تأمينها.  بحجة  عليها 
إليــران  موالية  فصائل  عــدة  فيها  تستقر 
وتـــضـــع قــطــعــاتــهــا الــعــســكــريــة فــيــهــا، وال 

تسمح لسكانها بالعودة إليها.

ال توجد نية حقيقية 
للجماعات المسلحة 

بتسليم البلدة

تمنع القوات 
الحكومية من دخول 

البلدة منذ نهاية 2014 

العراق: وفد الكاظمي يفاوض 
المليشيات لدخول جرف الصخر

تحاول الحكومة 
العراقية مجددًا 

التفاوض مع مليشيات 
مرتبطة بإيران لدخول 

بلدة جرف الصخر، 
وبحث إمكانية تطبيع 

األوضاع فيها

  شرق
      غرب

أمير قطر يهنئ 
رئيس تونس 

هــنــأ أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن 
الرئيس  )الــصــورة(،  آل ثاني  حمد 
ــد، خـــال  ــ ــّي ــعــ الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســ
اجـــتـــمـــاعـــهـــمـــا فــــي الـــــدوحـــــة أمـــس 
الحوار  ملتقى  نجاح  على  األحـــد، 
برعاية  تونس  في  املنعقد  الليبي 
ــم املــتــحــدة. وأعــــرب أمــيــر قطر  األمــ
عن ثقته بأن هذه الزيارة ستسهم 
التي  الثنائية  في تعزيز العاقات 
آفاق  إلى  البلدين وتدفعها  تجمع 

أرحب ملا فيه مصلحة الشعبني.
)العربي الجديد(

مشاِركات في الحوار 
الليبي يطالبن بثلث 

المناصب
ــــات فــي  ــاركـ ــ ــــشـ ــلـــيـــبـــيـــات املـ أكـــــــدت الـ
الـــحـــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي املنعقد 
فــــي تــــونــــس، أمـــــس األحــــــــد، أهــمــيــة 
تــعــزيــز دور املــــرأة فــي بــنــاء الــدولــة، 
ــنـــاصـــب الــعــلــيــا،  ــة فــــي املـ ــاركــ واملــــشــ
املساواة  أســاس  على  الوطن  وبناء 
ــــددت  والـــتـــكـــافـــؤ فــــي الـــــفـــــرص. وشــ
املـــشـــاركـــات فـــي املــلــتــقــى، فـــي بــيــان، 
على ضــرورة وجود تمثيل حقيقي 
وفي  القيادية  املــنــاِصــب  فــي  للمرأة 
السلطة التنفيذية بنسبة ال تقل عن 

30 في املائة.
)العربي الجديد(

النظام يحّضر لحملة 
أمنية في درعا

اســتــقــدمــت قــــوات الــنــظــام الــســوري 
ــة لــــهــــا، أمـــس  ــيــ ــوالــ ــلـــيـــشـــيـــات املــ واملـ
األحــد، تعزيزات عسكرية إلــى ريف 
ــا الــشــرقــي، فـــي إطـــار  مــحــافــظــة درعــ
التحضير لحملة أمنية واسعة في 
املنطقة، بحثًا عن مطلوبني، تتهمهم 
التفجير  عــمــلــيــات  وراء  بــالــوقــوف 
املحافظة.  التي تشهدها  واالغتيال 
الــحــورانــي إن  وقــال الناشط محمد 
قــــوات الــنــظــام اســتــقــدمــت تــعــزيــزات 
عسكرية، ضّمت دبابات، إلى محيط 
بلدة املليحة الغربية في ريف درعا 
تشهده  أمني  توتر  الشرقي، وســط 

املنطقة.
)العربي الجديد(

الكاظمي يتمسك 
بموعد االنتخابات 

المبكرة

أكــــــــد رئـــــيـــــس الـــــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي )الـــــصـــــورة(، 
أمس األحد، التزام حكومته بإجراء 
االنــتــخــابــات املــبــكــرة فــي الــســادس 
ــل،  ــبــ ــقــ  مـــــــن يــــــونــــــيــــــو/حــــــزيــــــران املــ
وذلـــــــك خــــــال اســـتـــقـــبـــالـــه أعـــضـــاء 
املـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا املـــســـتـــقـــلـــة 
لانتخابات، وهو اللقاء الثاني له 
معهم في أقل من شهر واحد. وقال 
الــكــاظــمــي ألعــضــاء املــفــوضــيــة »مــا 
إلجـــراء  متطلبات  مــن  تحتاجونه 
االنــتــخــابــات فــي مــوعــدهــا اطلبوه 
مــجــلــس  أمــــــام  عـــرضـــه  لــيــتــم  اآلن، 
الـــوزراء في أقــرب جلسة، لكي يتم 
ــتـــي تــــؤدي  إقـــــــرار كــــل مــطــالــبــكــم الـ
التاريخية  املهمة  هــذه  إجـــراء  إلــى 

لحكومتنا«.
)العربي الجديد(

إيران: إصابة مير حسين 
موسوي بكورونا 

ب من الزعيم  أفاد موقع »كلمة« املقرَّ
ــــي مـــيـــر حــســني  ــرانـ ــ اإلصــــاحــــي اإليـ
صيبا 

ُ
مــوســوي، بأنه وزوجــتــه قــد أ

ــيـــروس كــــورونــــا فــــي إقــامــتــهــمــا  ــفـ بـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــة اإليــ ــمـ ــعـــاصـ ــالـ الـــجـــبـــريـــة بـ
طهران. ووصف املوقع، أمس األحد، 
وزوجته  ملوسوي  الصحي  الوضع 
بـــأنـــه »جــــيــــد«، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أنــهــمــا 
مقر  فــي  الطبية  للمعاينة  خضعا 
إقامتهما الجبرية. ويقبع موسوي 
وزوجته األكاديمية الدكتورة زهراء 
الدين  رهنورد، باإلضافة إلى رجل 
ــيــــس الـــبـــرملـــان  ــهــــدي كـــــروبـــــي، رئــ مــ
اإليــرانــي األســبــق، في إقامة جبرية 

منذ 11 عامًا.
)العربي الجديد(

نتنياهو يهدد فصائل غزة
غانتس يحّمل »حماس« مسؤولية التصعيد

االحتالل يسرع 
االستيطان 
في القدس

إسرائيل تسابق وصول بايدن للبيت األبيض: 
عزل المدينة عن بيت لحم
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أذربيجان تمدد مهلة 
االنسحاب األرمني من 

كالباجار
أعـــلـــنـــت أذربـــــيـــــجـــــان، أمــــــس األحــــــد، 
ــا عــــلــــى تــــمــــديــــد املــــوعــــد  ــهــ ــتــ ــقــ مــــوافــ
ــائــــي النــــســــحــــاب األرمـــــــــــن مــن  ــهــ ــنــ الــ
ــار اتــفــاق  مــنــطــقــة كــالــبــاجــار، فـــي إطــ
وقف إطالق النار في إقليم ناغورنو 
ــد حــكــمــت حــاجــيــيــف،  ــ كــــارابــــاخ. وأكـ
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــاســ ــيــ مـــســـتـــشـــار الــــســ
للرئيس األذربيجاني إلهام علييف، 
 بالده »وافقت على تمديد املوعد 

ّ
أن

املسلحة  القوات  النسحاب  النهائي 
األرمينية واملستوطنني األرمــن غير 
الــشــرعــيــني مـــن كــالــبــاجــار حــتــى 25 

نوفمبر/تشرين الثاني الحالي«.
)فرانس برس(

أرمينيا: إحباط محاولة 
الغتيال رئيس الوزراء

ــاز األمـــــــــن الــــوطــــنــــي فــي  ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــلـ ــ أعـ
أرمــيــنــيــا، أول مــن أمـــس الــســبــت، أنــه 
أحــبــط مــحــاولــة اغــتــيــال اســتــهــدفــت 
رئـــيـــس الـــــــوزراء نــيــكــول بــاشــيــنــيــان 
)الصورة(، واالستيالء على السلطة 
املسؤولني  مــن  جــانــب مجموعة  مــن 
السابقني. وذكر جهاز األمن الوطني 
أنه تم اعتقال رئيسه السابق آرتور 
فانيتسيان، والرئيس السابق للكتلة 
الـــبـــرملـــانـــيـــة لـــلـــحـــزب »الـــجـــمـــهـــوري« 
ــرام بــــاغــــداســــاريــــان، واملـــحـــارب  ــاهــ فــ
الـــــســـــابـــــق آشــــــــــوت مــــيــــنــــاســــاريــــان. 
ــح فــــي بــــيــــان: »املـــشـــتـــبـــه بــهــم  ــ ــ وأوضـ
كــانــوا يــعــتــزمــون اغــتــصــاب السلطة 
ــة مــــن خـــالل  بــطــريــقــة غـــيـــر مـــشـــروعـ

اغتيال رئيس الوزراء«.
)رويترز(

بيرو: 3 قتلى في 
احتجاجات منددة بعزل 

فيزكارا
بـــــيـــــرو، أول  فـــــي  قــــتــــل 3 أشـــــخـــــاص 
مـــن أمــــس الــســبــت، فـــي احــتــجــاجــات 
مـــنـــددة بــإقــالــة الـــكـــونـــغـــرس، رئــيــس 
ــارا، بـــمـــزاعـــم  ــ ــزكـ ــ ــيـ ــ ــن فـ ــ ــارتـ ــ ــــالد مـ ــبـ ــ الـ
فساد. وذكرت وسائل إعالم محلية، 
فـــيـــزكـــارا، في  أنـــصـــار  مـــن  أن اآلالف 
باستقالة  طــالــبــوا  لــيــمــا،  الــعــاصــمــة 
مــانــويــل ميرينو.  الــجــديــد  الــرئــيــس 
وأضـــافـــت أن الــشــرطــة تــدخــلــت ملنع 
املــتــظــاهــريــن مــن الــســيــر نــحــو مبنى 
فــي ساحة  بــعــد تجمعهم  الــبــرملــان، 
سان مارتن، وشارع أبانكاي. وأكدت 
املـــتـــظـــاهـــريـــن  ــــني  بـ ــات  ــ ــدامـ ــ ــــصـ الـ  

ّ
أن

ــل 3  ــتـ ــقـ والـــــشـــــرطـــــة، أســـــفـــــرت عـــــن مـ
أشخاص، وإصابة آخرين.

)األناضول(

قوات األمن البيالروسية 
تفرق محتجين

تــــجــــّددت، أمــــس األحـــــد، الــتــظــاهــرات 
مينسك  البيالروسية  العاصمة  في 
لوكاشنكو،  ألكسندر  الــرئــيــس  ضــد 
على خلفية  الغضب  وســط تصاعد 
مــوت ناشط مــعــارض يدعى رومــان 
ــر اعــتــقــالــه.  ــ ــيــــرًا إثـ بـــونـــداريـــنـــكـــو أخــ
وفّرقت الشرطة املحتجني باستخدام 
ــلــــدمــــوع  ــة لــ ــلــ ــيــ قــــنــــابــــل الــــــغــــــاز املــــســ
ــم  ــيــ ــراطــ ــة وخــ ــيــ ــوتــ والــــقــــنــــابــــل الــــصــ
املياه، وفــق ما أوردت وسائل إعالم 
»فياسنا«  منظمة  وأعــلــنــت  محلية. 
اعتقال  عــن  الحقوقية  البيالروسية 
بــيــنــهــم صــحــافــيــون  328 شـــخـــصـــا، 

خالل االحتجاجات.
)فرانس برس(

أردوغان: لمحادثات 
حول قبرص على أساس 

»دولتين«

أعــلــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
ــــورة(، أمــــس األحــــد،  ــــصـ أردوغـــــــان )الـ
خالل زيارة إلى قبرص التركية، غير 
املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، أن املــحــادثــات 
حــــول الـــجـــزيـــرة املــقــســومــة يــجــب أن 
يــكــون هــدفــهــا الــتــوصــل إلـــى تسوية 
أســـاس »دولــتــني منفصلتني«.  عــلــى 
ــال أردوغــــــان فـــي خـــطـــاب: »هــنــاك  وقــ
شــعــبــان ودولــــتــــان مــنــفــصــلــتــان في 

قبرص«.
)فرانس برس(

أسعد سليمان

تواصلت، أمس األحد، املواجهات في محافظة 
ــــني جـــنـــوبـــي الـــيـــمـــن، بــــني الــــقــــوات الــتــابــعــة  أبـ
ــر »املـــجـــلـــس  ــاصــ ــنــ لـــلـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة وعــ
االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« االنـــفـــصـــالـــي املـــدعـــوم 
للطرفني  تــعــزيــزات عسكرية  إمــاراتــيــا، وســط 

تنذر بتطور االشتباكات.
اليمنية  القوات  في  وذكــرت مصادر عسكرية 
و«املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، لـــ«الــعــربــي 
 الطرفني دفعا بتعزيزات جديدة، 

ّ
الجديد«، أن

أمــس األحـــد، إلــى جبهات الــصــراع فــي الشيخ 
ســــالــــم والــــطــــريــــة، بــمــحــيــط مـــديـــنـــة زنـــجـــبـــار 
ــة أبــــــــني، بـــعـــد يــــومــــني مــن  ــافـــظـ عـــاصـــمـــة مـــحـ
مــا ينذر بتفّجر األوضـــاع. وترافقت  املــعــارك، 
التعزيزات مع معلومات حصلت عليها  هذه 
ــد«، تــفــيــد بـــدعـــم اإلمـــــــارات  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ
ــانـــة جــــديــــدة مــن  ــتـــرسـ وكـــــالءهـــــا فــــي أبـــــــني، بـ
البحر.  عبر  أخيرًا  قد وصلت  كانت  األسلحة 

إسطنبول ـ جابر عمر

بـــرز فــي املــعــركــة الــعــســكــريــة الــتــي جـــرت بني 
كــارابــاخ،  ناغورنو  في  وأرمينيا  أذربيجان 
والتي توقفت قبل أيام باتفاق، برعاية تركية 
وروسية، ويقضي ببقاء القوات اآلذريــة في 
جــمــيــع املـــنـــاطـــق الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا في 
اإلقليم، دور الطائرات املسيرة في العمليات 

القتالية الحديثة.
ودفع هذا األمر بالكثير من املحللني العتبار 
أن التفوق الذي حققته أذربيجان في املعركة 
يــعــود إلــــى امــتــالكــهــا نـــمـــاذج مـــن املــســيــرات 
للمراقبة، وأخرى مسلحة  املتطورة  التركية 
إلــى خــروج  أدى  مــا  لتنفيذ عمليات قصف، 
ســـالح الــدبــابــات مــن املــعــركــة بــشــكــل فعلي، 
شكلت  لكونها  مشاركتها،  أهمية  من  وقلل 
ــة، يــســهــل عــلــى  ــ ــحـ ــ أهــــدافــــا مــكــشــوفــة وواضـ

املسيرات استهدافها.
الــقــوات األذربــيــجــانــيــة فيديوهات  ونــشــرت 
ــائــــرات فــــي عــمــلــيــة  ــاح تـــلـــك الــــطــ تــكــشــف نـــجـ

وفي سيناريو يتكرر كل مرة، لجأت ما تسمى 
بـ«هيئة رئاسة املجلس االنتقالي الجنوبي«، 
ــد، إلـــى الــتــنــصــل مــن أي مسؤولية  أمـــس األحــ
عـــن الــتــصــعــيــد فـــي أبــــني. وتــحــدثــت فـــي بــيــان 
»خــروقــات  سمتها  عما  عقدته  اجتماع  عقب 
مــــتــــصــــاعــــدة ملـــلـــيـــشـــيـــا اإلخـــــــــــوان اإلرهــــابــــيــــة 
ــر تـــنـــظـــيـــمـــي الـــقـــاعـــدة  ــنـــاصـ ــعـ واملـــــســـــنـــــودة بـ
وداعــــش اإلرهــابــيــني فــي جــبــهــات مــحــور أبــني 
الــقــتــالــي«. وأشـــــادت »بــالــصــمــود األســطــوري 
 مــا 

ً
لـــلـــقـــوات املــســلــحــة الـــجـــنـــوبـــيـــة«، واضــــعــــة

يــجــري فــي إطـــار »مـــحـــاوالت الــنــفــس األخــيــرة 
الـــريـــاض«. وخلصت  اتــفــاق  إلجــهــاض تنفيذ 
إلى أن »استمرار تلك الخروقات واالعتداءات 
لن  الجنوبية،  قواتنا  مــواقــع  على  اإلجــرامــيــة 

ُيبقيها في مواقع الدفاع بشكل مستمر«.
ــل، تـــوالـــت مـــواقـــف املـــســـؤولـــني في  ــابـ ــقـ فـــي املـ
ــم الـــقـــوات  الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي تـــؤكـــد دعــ
الحكومية في أبني، ال سيما بعد مقتل النقيب 
املــعــارك، وهــو شقيق قائد  الزامكي فــي  هيثم 
الزامكي.  لــؤي  رئاسية  حماية  الثالث  الــلــواء 
وتــحــدث الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربـــه منصور 
هادي، في اتصال تعزية أجراه مع قائد اللواء 
الـــثـــالـــث، أول مـــن أمــــس الــســبــت، عـــن »مــعــركــة 
الـــدفـــاع عـــن الـــوطـــن فـــي مــحــافــظــة أبـــــني«. كما 
ــــاءت تــصــريــحــات رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق  جـ
ــر،  ــن دغــ مـــســـتـــشـــار الــــرئــــيــــس، أحـــمـــد عــبــيــد بــ
وقيادات عسكرية وأمنية لتصب في االتجاه 
نفسه، وسط تأكيد على الوقوف خلف القوات 
الحكومية املتواجدة في أبني، ودعم عملياتها 

العسكرية ضّد مليشيات االنتقالي.
وكانت مصادر في املنطقة العسكرية الرابعة 

بقلق،  التطورات  هذه  إلى  الشرعية  الحكومة 
 في حديث مع »العربي الجديد«، أنها 

ً
معتبرة

لــإمــارات  أوســـع  »غــيــر منفصلة عــن مخطط 
ووكــــالئــــهــــا يـــشـــمـــل مـــحـــافـــظـــتـــي حـــضـــرمـــوت 
وســقــطــرى إلـــى جــانــب الــســاحــل الــغــربــي، في 
مسعى من هذين الطرفني من خالل التصعيد 

ــات. ووصـــف  ــ ــدرعـ ــ ــابـــات واملـ اســـتـــهـــداف الـــدبـ
مــحــلــلــون عــســكــريــون مـــا حــصــل فـــي اإلقــلــيــم 
بأنه أول معركة كسبها طرف عبر الطائرات 
املـــســـيـــرة، وهــــو مـــا يـــــؤدي النـــتـــقـــال املـــعـــارك 
فيها  تــكــون  جــديــدة،  مرحلة  إلــى  العسكرية 
املـــســـيـــرات عـــنـــصـــرًا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا بـــحـــروب 
املستقبل، خصوصا أنه ال توجد حتى اآلن 

وسائل دفاعية كافية لصدها.
ــان لــلــطــائــرات املــســيــرة الــتــركــيــة دور في  وكــ
ــيــــرة، حيث  مــعــركــة نـــاغـــورنـــو كــــارابــــاخ األخــ
اعــتــمــدت عــلــيــهــا أذربـــيـــجـــان لــحــســم الــحــرب 
الــســنــوات  فــي  أنـــقـــرة،  ملصلحتها. ونــجــحــت 
املسيرة  الطائرات  إنتاج  قطاع  في  األخيرة، 
ــا ســهــل عــمــلــيــات الـــقـــوات  قــلــيــلــة الــتــكــلــفــة، مـ
الــتــركــيــة فــي ســـوريـــة، ضــد تنظيم »داعـــش« 
ــدات الــحــمــايــة« الــكــرديــة، وضـــد قــوات  ــ و»وحـ
النظام قبل أشــهــر. كما أن هــذا األمــر مكنها 
من استهداف قــوات وقيادات حزب »العمال 
ــل تـــركـــيـــا وفـــــي جــبــال  ــ ــ الـــكـــردســـتـــانـــي« داخـ
قــنــديــل شــمــال الـــعـــراق. وســاهــمــت املــســيــرات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا تــركــيــا إلــــى حــكــومــة الـــوفـــاق 
الوطني الليبية في طرابلس في تحرير مدن 
وفك  الليبي،  الــغــرب  فــي  مهمة  استراتيجية 
الحصار عن العاصمة، ووصول املعركة إلى 

حدود مدينة سرت.
ــة بـــانـــخـــفـــاض  ــيـ ــركـ ــتـ ــــرات الـ ــائـ ــ ــــطـ ــتــــاز الـ وتــــمــ
تكاليف إنتاجها وتقنياتها العالية، وغياب 
العنصر البشري في أي خسائر قد تتعرض 
أو تدميرها، على عكس  لها حــال سقوطها 
ينتج  قــد  ومـــا  التقليدية،  املــقــاتــالت  ســقــوط 

عنها من مقتل وأسر طياريها.

ناغورنو  معركة  فــي  املــســيــرات  أهمية  وعــن 
كــارابــاخ، ودورهـــا فــي الــحــروب املستقبلية، 
قال املحلل العسكري العراقي صبحي ناظم 
»العربي الجديد«، إن »معركة إقليم  توفيق، لـ
كــــارابــــاخ لـــم تــــرق إلــــى مــســتــوى الـــحـــرب، بل 
معارك محلية ليس فيها حركة كبيرة. وهذه 
أولى املعارك في العالم بني قوتني مسلحتني 
وأرمــيــنــيــا،  أذربــيــجــان  تمثلهما  نظاميتني، 
استخدمت فيها الطائرات املسيرة. واقتصر 
ــيـــرات الـــتـــركـــيـــة، وتـــلـــك األمــيــركــيــة  دور املـــسـ
ضربات،  توجيه  على  سابقا  واإلسرائيلية، 
والصومال  وأفغانستان  والعراق  اليمن  في 
للمسيرات  اســتــخــدام  وأول   .

ً
مــثــال وســوريــة 

ــد جــيــش  ــم يـــكـــن ضــ ــة لــ ــوريــ الـــتـــركـــيـــة فــــي ســ
ليبيا  على  ينطبق  مــا  وهــو  منظم،  حقيقي 
أيــــضــــا. الـــجـــيـــش الـــنـــظـــامـــي الـــوحـــيـــد الــــذي 

واجهها هو األرميني«.
ــــي حــســم  فـ الـــتـــركـــيـــة  املــــســــيــــرات  وعــــــن دور 
املـــعـــارك، قـــال تــوفــيــق »أي مــعــركــة ال تحسم 
إال بــاملــشــاة، بــدعــم مــن الــدبــابــات واملــدفــعــيــة 
والهندسة واألســلــحــة األخــــرى. املــســيــرات ال 
الــجــويــة هو  الــقــوى  تحسم املــعــركــة. إن دور 

إســنــاد الــقــوى الــبــريــة الــتــي تــقــوم بالهجوم 
املـــســـيـــرات  ــــاع عـــنـــهـــا.  ــــدفـ ومـــســـك األرض والـ
ألحقت أذى كبيرًا بقوات أرمينيا، وأحبطت 
ــقـــدم  ــتـ مــــعــــنــــويــــات الـــــجـــــنـــــود وســـــاهـــــمـــــت بـ
الـــقـــوات األذربــيــجــانــيــة فــي مــنــاطــق واســعــة. 
ــرار التي  ــ وقـــد اضــطــرت أرمــيــنــيــا، بــعــد األضـ
لحقت بــهــا، إلــى القبول بــوقــف إطـــالق النار 
والرضوخ لشروط أذربيجان«. وأضاف »في 
الــراهــن يمكن اعتبار املــســيــرات رقما  الــوقــت 
صعبا، طاملا ليس هناك، حتى اآلن، طائرات 
مــقــاتــلــة تــشــتــبــك مــعــهــا، أو يــتــم اســتــهــدافــهــا 
بــاملــقــذوفــات أو عبر صــواريــخ جــو - جــو، أو 
توفر أسلحة أرضية فعالة ملقاومة املسيرات 
هذا  وإســقــاطــهــا.  واســتــهــدافــهــا  ومعالجتها 
املـــوقـــف لـــن يـــطـــول كـــثـــيـــرًا، فــالــتــكــنــولــوجــيــا 
الــعــســكــريــة قــــادرة عــلــى تــطــويــر اإلمــكــانــات« 

ملواجهة الطائرات املسيرة.
ولــــفــــت تـــوفـــيـــق إلــــــى أنــــــه »ال يـــجـــب الــنــظــر 
ــفـــوق  ــتـ ــلــــى أنــــهــــا الـــــســـــالح املـ لـــلـــمـــســـيـــرات عــ
بــاملــعــارك، ومـــا حــصــل فــي كـــارابـــاخ ال يمكن 
اعتماده كمبدأ في معارك أخرى«. لكنه أشار 
ــيـــرات الــتــركــيــة تــتــمــيــز بصغر  إلــــى أن »املـــسـ
حـــجـــمـــهـــا، بــحــيــث يــصــعــب عـــلـــى الــــــــــرادارات 
على  للطيران  قابلية  لديها  أن  كما  كشفها. 
مــســتــوى مــنــخــفــض، والــســيــطــرة عــلــيــهــا من 
مـــواقـــع آمـــنـــة. كــمــا أن تــجــهــيــزهــا بــمــحــركــات 
عادية يوفر لها األمان، إذ إنها ال تصدر كتلة 
عبرها.  للصواريخ مالحقتها  يمكن  حرارية 
بــاإلضــافــة إلـــى أن تــنــوع األســلــحــة واملــعــدات 
 ونهارًا، 

ً
التي تحملها، وقابليتها للعمل ليال

تمثل مشكلة دفاعية«.

قد شرحت لـ«العربي الجديد« تفاصيل عودة 
 عمليات 

ّ
تــفــجــر الـــصـــراع فــي أبــــني. وقــالــت إن

ــن الــشــرعــيــة  انـــســـحـــاب مـــجـــامـــيـــع مــســلــحــة مــ
واالنتقالي من جبهات القتال في الشيخ سالم 
والــطــريــة فــي مــحــافــظــة أبــــني، كــانــت قــد بــدأت 
مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوعــني، عــلــى ضـــوء الــتــقــدم 
ــريــــاض، إال  ــاق الــ ــفـ فـــي املــــشــــاورات لــتــنــفــيــذ اتـ
أنــه فجأة دفعت اإلمـــارات ووكــالؤهــا باتجاه 
تمركزهم ودعمهم  نقاط  إلــى  املقاتلني  إعــادة 
بالسالح. كما تّم الدفع بمزيد من التعزيزات 
إلــــى زنــجــبــار عــاصــمــة أبــــني، خــــالل األســبــوع 
اندلعت أعمال عسكرية  املاضي. وسرعان ما 

فجر الجمعة ما زالت مستمرة.
ــة مــــحــــســــوبــــة عــلــى  ــيـ ــنـ ــمـ ــادر يـ ــ ــــصــ ــر مــ ــظــ ــنــ وتــ

ــفـــاق الـــريـــاض بحجة  الـــجـــديـــد، إلــــى إنـــهـــاء اتـ
تفّجر األوضــاع عسكريا في مناطق التماس، 

وتحميل الشرعية السبب«.
وكشفت مصادر عسكرية في الساحل الغربي 
 اإلمارات أرسلت 

ّ
لليمن، لـ«العربي الجديد«، أن

وكالئها  لدعم  الغربي  الساحل  إلى  تعزيزات 
فيه، عبر ميناء املخاء، قبل أن يتم ارسال جزء 
من هذه التعزيزات إلى عدن وأبــني، ومن بني 
ولــم تستبعد  ذلــك، أسلحة حديثة ومتطورة. 
ــادر أن تــلــجــأ اإلمــــــــارات إلــــى اســتــخــدام  املــــصــ

طائرات مسيرة في معارك أبني املستمرة.
 ســفــنــا 

ّ
فــــي األثـــــنـــــاء، لــفــتــت املــــصــــادر إلـــــى أن

إمــاراتــيــة تــصــل يــومــيــا إلـــى جــزيــرة سقطرى 
ــد  ــواعـ ــاء قـ ــ ــــشـ ــهــــدف إلــــــى إنـ ــــدات تــ ــعـ ــ تـــحـــمـــل مـ
 مــن دور إلســرائــيــل فــي هذا 

ً
عسكرية، مــحــذرة

ــار. كما رجــحــت املــصــادر لــجــوء أبوظبي  اإلطــ
إلى إنشاء مطار عسكري في الجزيرة.

وعــلــى ضــوء التصعيد الــجــديــد، بــدأ الغضب 
يتصاعد جنوبا من دور التحالف السعودي 
اإلمــاراتــي فــي جــّر الجنوبيني إلــى اقتتال في 
أبـــني. وارتــفــعــت أخــيــرًا أصـــوات تــنــادي بوقف 
ــال، بـــعـــد أن أصـــبـــح خـــطـــرًا عــلــى  ــتــ ــتــ هـــــذا االقــ
الفجوة  تــوســع  أنــفــســهــم، بسبب  الــجــنــوبــيــني 
مــجــتــمــعــيــا ومــنــاطــقــيــا بـــني الـــســـكـــان. ويــنــظــر 
 
ّ
كثر بقلق إلى الــدور السعودي، خصوصا أن

الــريــاض نفسها لــم تــحــرك ســاكــنــا حــتــى اآلن 
بعد انــفــجــار الــوضــع عسكريا فــي أبـــني، على 
 رقــابــتــهــا وإشــرافــهــا عــلــى وقــف 

ّ
الــرغــم مــن أن

إطــــالق الـــنـــار وفـــق اتـــفـــاق الـــريـــاض، تجبرها 
على إلزام الطرفني بوقف التصعيد، حسب ما 

كانت تعهدت به للحكومة الشرعية.

النازحون 
السوريون

األشقاء 
القاطرجي

واملــوافــقــات األمــنــيــة، تعصف بحلم الــعــودة 
ــراء الــعــمــلــيــات  ــ لــعــشــرات آالف الـــنـــازحـــني جـ
العسكرية التي شهدتها مناطق في دمشق 
مــنــذ 2011. وجــــرت خـــالل سيطرة  وريــفــهــا 
قـــوات الــنــظــام على هــذه املــنــاطــق، منذ أكثر 
من عامني، عملية نهب للمنازل واملمتلكات 
العامة والخاصة من قبل مليشيات مدعومة 

من النظام.
وداخــل دمشق، دّمــرت آلة النظام العسكرية 
ــا مخيم  ــرزهــ ــاطـــق، لــعــل أبــ ــنـ الـــعـــديـــد مـــن املـ
ــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة، وجــــوبــــر فــي  الـــيـــرمـــوك جـ
ــابـــون فـــي شــمــالــهــا الــشــرقــي.  ــقـ شـــرقـــهـــا، والـ
كما مسحت بشكل شبه كامل مدينة داريــا 
على األطــراف الجنوبية الغربية للعاصمة، 
ــدن وبـــلـــدات الــغــوطــة الــشــرقــيــة، وبــعــض  ومــ
املـــدن والــبــلــدات فــي منطقة وادي بـــردى في 
ريف دمشق الشمالي الغربي، وهو ما أدى 
اآلالف وتهجير  إلــى مقتل وإصابة عشرات 
مثلهم داخــل وخــارج ســوريــة. تقول أم عمر 

الــنــظــام عــلــى هــــذه الــعــائــلــة بـــدايـــات 2013، 
حــني سيطر »الجيش الــســوري الــحــر« على 
محافظة الرقة التي تعد إحدى أهم السالل 
ــدأت بتوريد  الــغــذائــيــة فــي ســوريــة، حــيــث بـ
النظام  مناطق سيطرة  إلــى  والقطن  القمح 
بــأســعــار مــرتــفــعــة. وتــشــيــر املــصــادر إلـــى أن 
»داعــش«  مع  اتصال  قنوات  فتحت  العائلة 
الذي سيطر على شرق سورية في 2014، ما 
سمح لها بنقل الحبوب والنفط من مناطق 
سيطرة التنظيم إلى مناطق هيمنة النظام، 

وهو الدور الذي تلعبه اليوم مع »قسد«.
وتؤكد املصادر، التي لم ترغب بذكر اسمها، 
الــقــاطــرجــي، املكونة مــن 3 أشــقــاء،  أن عائلة 
هــم محمد بـــراء وحــســام ومــحــمــد، يعملون 
فــي كــل شــيء مــن أجــل الــحــصــول على املــال، 
مــعــتــبــرة أنــهــم مـــن األذرع الــــســــوداء إليــــران 
شر 

ُ
و»حزب الله« في سورية. وفي تحقيق ن

مــطــلــع الـــعـــام املـــاضـــي، ذكــــر مــوقــع »جــســر« 
املعارض أن ثروة اإلخوة الثالثة تصل إلى 
مليون   120 )نحو  ســوريــة  ليرة  مليار   300
دوالر(. وأشار إلى أنهم »يملكون ويديرون 
تعمل  التي  الشركات  مــن  واســعــة  مجموعة 
فـــي مـــجـــاالت مــخــتــلــفــة، ويـــحـــوزون عــشــرات 

ريان محمد

ــاول الــنــظــام الـــســـوري،  ــام حــ قــبــل أيــ
ورقــة  اســتــغــالل  روســـيـــا،  وحليفته 
الـــنـــازحـــني واملــهــجــريــن والــالجــئــني 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ لـــــلـــــحـــــصـــــول عــــــلــــــى مــــــكــــــاســــــب ســ
تنظيم مؤتمر حول  واقتصادية، من خــالل 
ــعـــره املــجــتــمــع الــــدولــــي أي  الـــالجـــئـــني، لــــم يـ
اهتمام، كون النظام ال يزال يضع العراقيل 
ــاول، مــنــذ  ــ ــحـ ــ ــتــــحــــدة، الـــتـــي تـ أمــــــام األمــــــم املــ
ــلـــول ســيــاســيــة  حـ إيــــجــــاد  مــنــتــصــف 2012، 
باءت  املحاولة  هــذه  لكن  السورية.  للقضية 
بالفشل، في الوقت الذي تعرض فيه املؤتمر 

لسخرية واسعة. 
النظام برغبته بعودة  وال تحتاج ادعــاءات 
للكثير  مناطقهم  إلــى  والالجئني  النازحني 
إذ يكفي تتبع كيف  لــدحــضــهــا،  الــجــهــد  مــن 
يــعــرقــل عـــودة الــنــازحــني داخـــل ســوريــة إلــى 
ــا تــــــزال الـــلـــجـــان، والـــلـــقـــاءات  ــ مـــنـــازلـــهـــم. ومـ

أمين العاصي

دفـــع الــنــظــام الـــســـوري، مـــع اشــتــداد 
في  بالتغيير  املطالبني  ضــد  حــربــه 
تــشــكــيــل مجموعة  بــاتــجــاه  الـــبـــالد، 
مــن املــلــيــشــيــات املــحــلــيــة، لــهــا مــهــام مــتــعــددة، 
الصراع لصالحه. وأدى  ملساعدته في حسم 
هــذا األمــر إلــى تــحــّول متزعميها الــى »أمــراء 
حــرب«، و»حيتان مال« يتاجرون بكل شيء، 
ويتعاملون مع كل أطراف الصراع، بما فيها 

تنظيم »داعش«، من أجل املال فقط.
وتقف في مقدمة هذه امليلشيات مجموعة 
أنــشــأتــهــا عــائــلــة الــقــاطــرجــي، الــتــي تشعبت 
مــهــامــهــا مـــن الــقــتــال بــجــانــب قــــوات الــنــظــام 
إلـــى حــمــايــة قــوافــل الــتــجــارة لــهــذه العائلة، 
التي طفت على السطح في خضم الصراع، 
ينقل  لوسيط  النظام  حاجة  على  معتمدة 
ــــرق ســــوريــــة إلـــى  الـــحـــبـــوب والـــنـــفـــط مــــن شـ

مناطق سيطرته.
وقفزت هذه املليشيا إلى واجهة الحدث، أول 
من أمس، حني نحرت مجموعة من »داعش« 
ــا، كـــــانـــــوا يــــقــــودون  ــرهــ ــنــــاصــ خـــمـــســـة مـــــن عــ
مناطق  من  قادمة  بالنفط  محملة  صهاريج 
سيطرة »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــالد إلــــى مــنــطــقــة خــاضــعــة 
لسيطرة النظام. ووفق مصادر محلية، نصب 
الــتــنــظــيــم كــمــيــنــا عــلــى الـــطـــريـــق الـــــذي يصل 
السورية،  البادية  أطـــراف  على  بحماة  الــرقــة 
واحــتــجــز عـــددًا مــن السائقني ذبــح بعضهم، 
بينما ال يزال مصير البعض اآلخر مجهواًل، 
في جريمة تكررت أخيرًا مع عودة خاليا من 

»داعش« للنشاط في البادية السورية.
ــقـــاطـــرجـــي عـــلـــى ســطــح  وطـــفـــت مــلــيــشــيــا الـ
األحداث في سورية منتصف 2013، بعد أن 
ُيوصف  التي  العائلة،  هــذه  أعــمــال  اتسعت 
»حــيــتــان الــــحــــرب« الـــتـــي بــدأهــا  ــا بـــ ــرادهــ أفــ
فــي 2011. وتنحدر  الــســوريــني  النظام ضــد 
عائلة القاطرجي من مدينة الباب في ريف 
بدأ  نشاطها  لكن  الــشــرقــي،  الشمالي  حلب 
في مدينة الرقة، حني كان رب هذه العائلة 
يعمل خياطا، قبل أن تنتقل إلى مدينة حلب 

مطلع األلفية الجديدة.
اعتمد  فقد  مطلعة،  محلية  مــصــادر  ووفـــق 

ــة مــــن مــخــيــم فــلــســطــني  ــازحـ ــنـ ــــو خـــلـــيـــل، الـ أبـ
منذ  دمشق،  جنوب  الفلسطينيني  لالجئني 
ــام 2012،  ــعـ ــدء األعــــمــــال الــعــســكــريــة فـــي الـ بــ
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«: »قــبــل أن 
يقيموا مؤتمرًا لعودة الالجئني فليعيدونا 
إلى منازلنا، التي نهبوها هم وشبيحتهم«. 
وتضيف »عندما سيطر النظام على جنوب 
دمشق، ودفع مقاتلني من فصائل املعارضة 
ومــدنــيــني إلـــى إدلـــب عـــام 2018، وســمــح لنا 
بـــزيـــارة مــنــازلــنــا، اعــتــقــدنــا أن عــلــيــنــا حــزم 
أمتعتنا للعودة إليها. فغالبية املنازل، على 
الــتــي يقع بها بيتي قرب  فــي املنطقة  األقـــل 
معمل الــبــســكــويــت، كــانــت مــا تـــزال قــائــمــة«. 
وتتابع »قد تكون بعض الجدران قد فتحت، 
ــاج الـــنـــوافـــذ واألبـــــــواب قـــد تــحــطــم، إال  ــ وزجــ
املنازل  أثــاث  أن  أنني شاهدت بعيني كيف 
واألبواب ما تزال في أماكنها. ومنها منزلي، 
الـــذي لــم ُيــمــس مــن قــبــل مقاتلي املــعــارضــة، 
حيث بقي كما تركته قبل ســنــوات، ما خال 
األثــاث من مكانه. ولكن  أماكن بعض  تبدل 
الــحــال تــغــّيــر بــعــد دخـــول قـــوات الــنــظــام إلــى 
أنها عندما  إلــى  أم عمر  الحي، حيث تشير 
فــارغ  زارت منزلها بعد ذلــك »وجــدتــه شبه 
ــان هـــنـــاك أشــخــاص  ــ ــالـــت »كـ ــه«. وقـ ــاثــ مـــن أثــ
يــــــرتــــــدون الــــلــــبــــاس الــــعــــســــكــــري يــجــمــعــون 

ــقــــارات الـــفـــاخـــرة، فـــي قلب  ــعــ الـــبـــنـــايـــات والــ
دمشق وحلب التاريخية، ويشترون النفط 
والــقــمــح مــن داعـــش وقــســد على حــّد ســواء، 
ويستوردون البضائع من تركيا، وتخترق 
قوافل شاحناتهم خطوط الصراع امللتهبة 
بــمــنــتــهــى الـــيـــســـر«، وفــــق املــــوقــــع. وفــرضــت 
واشنطن ضمن الحزمة الخامسة من قانون 
»قــيــصــر«، الــتــي صـــدرت قبل أيـــام، عقوبات 
على 19 فردًا وكيانا داعما للنظام السوري، 

ــاء والـــــهـــــاتـــــف، بـــواســـطـــة  ــربــ ــهــ ــكــ كـــــابـــــالت الــ
سيارات عسكرية، إضافة إلى جمع األدوات 
أبــواب  الــكــبــيــرة، واألملــنــيــوم مــن  الكهربائية 
ليتم جمعها في ساحة قريبة من  ونــوافــذ، 
الــحــي. وعــنــدمــا حــاولــت  فــي  دوار فلسطني 
منعهم من نهب منزلي، أجابني أحدهم أنهم 
مأمورون، وهذه أوامر عسكرية. لقد حرقوا 

كابالت الكهرباء الستخالص النحاس«.
ولم يسمح النظام للنازحني بدخول املنطقة، 
فــي حــني اســتــمــرت عــمــلــيــات الــنــهــب املنظم، 
»التعفيش«  وهو ما بات ُيعرف اصطالحا بـ
ــل مـــلـــيـــشـــيـــات مــــرتــــبــــطــــة مـــبـــاشـــرة  ــبــ ــن قــ ــ مــ
بــكــبــار الــضــبــاط فـــي قــــوات الـــنـــظـــام، »حــتــى 
من  الكهرباء  أســـالك  ملرحلة سحب  وصــلــت 
جـــدران املــنــازل، ونــزع سيراميك األرضــيــات 
والجدران، وهدم السقوف واألسطح لسحب 
الــحــديــد مـــن داخــلــهــا، وفـــك طـــوب الـــجـــدران 
ــعـــه«، بــحــســب مـــا أفـــــاد بـــه الـــعـــديـــد من  ــيـ وبـ

»العربي الجديد«. األهالي لـ
وتــتــكــرر وعـــود الــنــظــام لــلــنــازحــني بــالــعــودة 
مــنــذ الــعــام 2018، إال أنـــه ســرعــان مــا يتبني 
لهم أنها »نوع من املراوغة وإضاعة الوقت«، 
ــذي  ــ ــه. ح )36 عــــامــــا(، والـ ــلــ الــ بــحــســب عـــبـــد 
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بــســالمــتــه. ويـــبـــنّي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــه اضـــطـــر إلــــى تــــرك مــنــزلــه في  الـــجـــديـــد«، أنــ
أحياء العاصمة الجنوبية بسبب العمليات 
العسكرية في 2013، مشيرًا إلى أن استئجار 
ــنـــزل مـــتـــواضـــع فــــي دمـــشـــق اســـتـــنـــزف كــل  مـ
مــدخــراتــه، مضيفا: لقد فــقــدت كــل شــيء في 
وأوضــح  بالبلد.  تعصف  التي  البطالة  ظــل 
لتعطيل  دائــمــا  العراقيل  »يخلق  النظام  أن 
ا مــــن األوراق  ــــى مـــنـــازلـــنـــا، بــــــدء عـــودتـــنـــا إلـ
الـــعـــدل،  كـــاتـــب  لــلــمــلــكــيــة، ألوراق  الــثــبــوتــيــة 
وفواتير الكهرباء واملاء والهاتف، واملالية«. 
الفواتير  هــذه  أن نسدد كل  ويضيف: يجب 
من يــوم خروجنا من املنزل لليوم، وهــو ما 
فتح أمامنا أبواب الفساد واالبتزاز من قبل 
موظفي الدولة. ويوضح أن »املرحلة الثانية 
الــعــذاب للعودة إلــى منازلنا هي  مــن رحــلــة 
مــســألــة املــوافــقــة األمــنــيــة، الــتــي ربــمــا تحرم 
منشور  بسبب  منزله  استالم  من  الشخص 
كتبه على صفحته على موقع فيسبوك، أو 
تقرير كيدي. ومن يحالفه الحظ بتخطي كل 
تلك العراقيل، تبدأ معاناته في تنظيم املنزل 
ونـــقـــل املـــخـــلـــفـــات«. ويــشــيــر إلــــى أن الــنــظــام 
للمنازل،  أبــــواب  بتركيب  للبعض  »يــســمــح 
من  تعفيشها  بعدم  ضمانات  أي  دون  لكن 
ــادة الــبــنــيــة  ــ ــد، خــــالل فـــتـــرة انـــتـــظـــار إعــ ــديـ جـ
التحتية من صرف صحي وشبكة كهرباء، 

والتي يتم العمل عليها بشكل بطيء جدا«.
مـــن جــانــبــه، يــوضــح فـــــراس. خ، الــــذي طلب 
ــم عــائــلــتــه ألســــبــــاب أمــنــيــة،  ــ ــــدم كـــشـــف اسـ عـ
والنازح من منطقة القدم على أطراف دمشق 
الــجــنــوبــيــة، أنـــه وكــثــيــريــن غــيــره بــاتــوا على 
الـــنـــظـــام »غـــيـــر جــــاد فـــي تسهيل  قــنــاعــة أن 
عودة النازحني إلى منازلهم، خصوصا في 
أحياء جنوب دمشق«. ويضيف، في حديث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام بــصــدد 
تــنــفــيــذ مــخــطــطــات جـــديـــدة، لــإيــرانــيــني يد 
أحياء  إقامة  النظام  »يريد  موضحا:  فيها، 
ــا دفـــعـــه إلــــى تــدمــيــرنــا بكل  ــو مـ جـــديـــدة وهــ
صــنــوف األســلــحــة. إيـــران تــريــد وضــع يدها 
عــلــى أحــيــاء دمــشــق الجنوبية وربــطــهــا مع 
منطقة السيدة زينب«. ويشير إلى أن أغلب 
سكان أحياء دمشق الجنوبية الذين نزحوا 
إلى دمشق ولم يهاجروا إلى بلدان أوروبية 
ولكن  منازلهم،  تأهيل  إلعـــادة  »مستعدون 
»املضحك  ويضيف:  لــنــا«.  يسمح  ال  النظام 
الالجئني  أجــل  مــن  مؤتمرًا  يعقد  النظام  أن 
الــســوريــني فــي الـــخـــارج، وهـــو يعلم أنــهــم ال 
يــفــكــرون بـــالـــعـــودة فـــي حــــال اســـتـــمـــراره في 
السوريني  بأوجاع  يتسلى  النظام  السلطة. 
ويــعــتــبــرهــم ورقــــة مــســاومــة إلعــــادة تأهيله 
وتعويمه من قبل املجتمع الدولي«. ويعتقد 
فراس أن النظام يهدف من وراء عرقلة عودة 
الــنــازحــني إلــى منازلهم فــي دمــشــق وريفها 
إلى دفع أكبر عدد من السوريني إلى الهجرة.

ضمنهم حسام بن أحمد رشدي القاطرجي، 
ــو االبـــــن الـــثـــانـــي فـــي الـــعـــائـــلـــة. ويــتــزعــم  وهــ
حسام )38 سنة(، وهــو عضو في »مجلس 
إلى  قاتلت  التي  العائلة  مليشيا  الشعب«، 
جانب قوات النظام في عدة جبهات، إضافة 
إلى دورها في حماية قوافل السيارات التي 
من  النظام  سيطرة  ملناطق  البضائع  تنقل 
وزارة  وكانت  من ســوريــة.  الشرقي  الشمال 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة فــرضــت عــقــوبــات على 
مــحــمــد الــقــاطــرجــي فـــي 2018، مــشــيــرة إلــى 
أن لـــه »روابـــــط قــويــة مـــع الــنــظــام الـــســـوري، 
وُيسهل تجارة الوقود بني النظام وتنظيم 
داعش، بما في ذلك توفير املنتجات النفطية 

لألراضي الخاضعة لسيطرة داعش«.
دعم  السورية  للثورة  األولــى  الشهور  ومــع 
الـــنـــظـــام إنــــشــــاء مــلــيــشــيــات مــحــلــيــة، تــحــت 
مسّمى »الدفاع الوطني«، تضم مجموعات 
مـــن »الـــشـــبـــيـــحـــة«، وهــــم الــفــئــة األكـــثـــر والء 
لــلــنــظــام واألكــــثــــر قـــســـوة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــــذه املــلــيــشــيــات  مـــعـــارضـــيـــه، حـــتـــى بـــاتـــت هـ
قوى فاعلة، مع خروج بعضها عن سيطرة 
الــنــظــام نــفــســه. واعــتــمــد الــنــظــام عــلــى هــذه 
املــلــيــشــيــات، وأخــــــرى أنــشــأتــهــا إيـــــــران، في 
حـــصـــار املـــنـــاطـــق الـــخـــارجـــة عـــن ســيــطــرتــه، 
مقابل إطالق يدها في نهبها بعد السيطرة 
عــلــيــهــا، وهـــو مــا حـــدث فــي دمــشــق وريفها 
وفـــي ريـــف حــمــص وفـــي مــديــنــة حــلــب وفــي 
ريف إدلــب. لكن مليشيا القاطرجي تميزت 
ـــا بــــكــــون مـــهـــمـــتـــهـــا الـــرئـــيـــســـيـــة  ــواهــ ــ ـــن سـ عــ
هـــي حــمــايــة مــصــالــح عــائــلــة بــعــيــنــهــا، رغــم 
إلــى جانب  القتال  املــحــدودة في  مشاركتها 
قوات النظام في بعض الجبهات. وتوضح 
مصادر مطلعة أن مليشيا القاطرجي تضم 
أفرادًا من ريفي حلب والرقة، مشيرة إلى أن 
هــذه العائلة »تستغل حاجة هــؤالء األفــراد 
وتـــدفـــعـــهـــم كــــوقــــود لــحــمــايــة مــصــالــحــهــا«. 
وأضافت: »لطاملا قتل تنظيم داعش عناصر 
البادية،  في  املليشيات، خصوصا  من هذه 

التي باتت ثقبا أسود يبتلع من يعبره«.
ــاحــــث فــي  ــبــ ــدد، يــــوضــــح الــ ــ ــــصــ ــذا الــ ــ ــ ــي هـ ــ ــ وفـ
مــركــز »جــســور« لــلــدراســات وائـــل عــلــوان، في 
حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــنــظــام 
بعد خــروج الكثير من املناطق عن سيطرته 
محلية،  مليشيات  على  كامل  بشكل  »اعتمد 
ومــجــمــوعــات جــهــويــة يستفيد مــن نــفــوذهــا 
هناك  أصبحت  ويضيف:  املناطق«.  تلك  في 
املليشيات. ويشير  النظام وهــذه  شراكة بني 
إلــــى أن مــتــزعــمــي هــــذه املــلــيــشــيــات »كـــّونـــوا 
ثروات هائلة من خالل هذه الشراكة«، ومنها 
مــجــمــوعــة الـــقـــاطـــرجـــي. ويـــبـــنّي أن »اإلخـــــوة 
الــثــالثــة« الــذيــن يــشــكــلــون عــائــلــة الــقــاطــرجــي 
»ســخــروا كــل الــوســائــل للحصول عــلــى املــال 
وتجنيد عدد كبير من السوريني لصالحهم«. 
ويــضــيــف: وجــد الــنــظــام بــهــذه الــعــائــلــة، التي 
املنطقة  فــي  اجتماعية  عــالقــات  شبكة  تملك 
الــشــرقــيــة مـــن ســــوريــــة، ُمـــنـــقـــذًا لــــه، مــوضــحــا 
أن »هــــذه املــنــطــقــة تــحــوي الــحــبــوب والــنــفــط، 
وهما مادتان يحتاجهما نظام األسد بشدة 
مناطقه«.  في  االجتماعي  االستقرار  لضمان 
بشار  العائلة  هــذه  أنقذت  بالفعل  ويضيف: 
جــلــب  خـــــالل  مــــن  و2015،   2014 فــــي  األســــــد 
الـــقـــمـــح والـــنـــفـــط مــــن املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة إلـــى 
أنه خالل  إلى  النظام. ويشير علوان  مناطق 
ــتــــداد األزمــــة  الــشــهــريــن األخـــيـــريـــن، ومــــع اشــ
االقتصادية على نظام األســد، »تــورد عائلة 
صهريج   700 نحو  يومي  بشكل  القاطرجي 
مــــن املــــحــــروقــــات مــــن مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــســد 
إلــــى مــنــاطــق الـــنـــظـــام، مــســتــفــيــدًا مـــن حــاجــة 
النفط كونها ال تستطيع  لبيع  الــقــوات  هــذه 

تصديره خارج سورية«.

مقاتلون تابعون لالنتقالي في منطقة الشيخ سالم في أبين )نبيل حسن/فرانس برس(

تورد عائلة القاطرجي المحروقات لمناطق النظام )لؤي بشارة/فرانس برس(

دمرت آلة النظام العسكرية مناطق في دمشق )لؤي بشارة/فرانس برس(

كرر النظام السوري، 
منذ العام 2018، 
وعوده للنازحين 

والمهجرين 
بالعودة إلى 
منازلهم في 

دمشق وريفها، 
إال أنه يضع، في 

المقابل، الكثير من 
العراقيل لتحقيق 
هذا األمر، وأبرزها 

حصول النازح على 
موافقة أمنية، 

باإلضافة إلى 
إمكانية سرقة 

منزله مجددًا بعد 
عمليات التعفيش

منتصف  سورية  في  األحداث  سطح  على  القاطرجي  مليشيا  طفت 
القمح  تورد  وأصبحت  العائلة،  هذه  أعمال  اتسعت  أن  بعد   ،2013

والنفط من مناطق خارجة عن سيطرة قوات النظام إلى مناطقه
تقريرقضية

هكذا يعرقل النظام عودتهم 
إلى دمشق وريفها

مليشيا سورية عابرة 
لخطوط الصراع

رصدمتابعة

ندم 
على البقاء

يقول النازح فراس إّن 
»النظام متهالك، ولم 
تعد لديه القدرة على 
تقديم الحد األدنى من 
الخدمات للسكان في 

مناطق سيطرته«. ويؤكد 
أن أغلب السوريين الذين لم 
يغادروا بالدهم »نادمون 

على البقاء«، مضيفًا: 
»كما ترى، لم يبق شيء 

في مناطق النظام، ال خبز 
وال محروقات. تعطلت 

الحياة تمامًا«.

النظام يعتبر 
النازحين ورقة مساومة 

إلعادة تأهيله

بدأت العائلة توريد 
القمح والقطن لمناطق 

النظام في 2013

نفذت مليشيات 
مرتبطة بكبار الضباط 

عمليات تعفيش 
ممنهجة

دعمت اإلمارات 
وكالءها في أبين بترسانة 

جديدة من األسلحة

اعتمدت أذربيجان على 
المسيرات التركية لحسم 

الحرب لمصلحتها

ذبحت مجموعة من 
»داعش« خمسة من 

مليشيا القاطرجي

ال تزال المعارك مستمرة 
بين القوات اليمنية 
وعناصر »المجلس 

االنتقالي« في محافظة 
أبين جنوب اليمن، 

وسط دعم من اإلمارات 
لالنفصاليين

ساهمت الطائرات 
التركية المسيرة، التي 

امتلكتها أذربيجان، 
في إضعاف معنويات 

القوات األرمينية خالل 
معركة ناغورنو كاراباخ
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تمدد  من  القلق  يسود  الذي  الوقت  في 
أقاليم  إلى  اإلثيوبي  تيغراي  إقليم  معارك 
أخرى، بدأت المخاوف من توسع الصراع نحو 
دول الجوار، تتصاعد مع تبني قوات اإلقليم 

إطالق صواريخ على عاصمة إريتريا

67
سياسة

منها.  الــعــديــد  »لــديــنــا  بـــرس«:  »أسوشييتد  لـ
أي  فــي  انــتــقــائــي  اســتــخــدامــهــا بشكل  يمكننا 
استهداف  احتمال  عــن  ُسئل  وعندما  مــكــان«. 
ــاب:  ــ الـــعـــاصـــمـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة أديــــــس أبــــابــــا، أجـ
الـــصـــواريـــخ بعيدة  لــكــن  ــد أن أخـــبـــرك،  »ال أريــ
املـــدى أيــضــا«. وحـــول وقــف إطـــاق الــنــار، قال 
 االتحاد األفريقي يضغط من 

ّ
جبراميكائيل إن

أجــل وقــف إطـــاق الــنــار، »لــكــن رئــيــس الـــوزراء 
)آبي أحمد( غير مستعد لاستماع. إنه يؤمن 
بما لديه من قــوة«. ووصــف ذلــك بأنه »وضع 
 دولـــيـــا«. وكــان 

ً
فــوضــوي حــقــا يتطلب تــدخــا

جــبــرامــيــكــائــيــل قــد قـــال يـــوم الــثــاثــاء املــاضــي 
 إريــتــريــا أرســلــت قـــوات عبر الــحــدود لدعم 

ّ
إن

ــر الخارجية   وزيـ
ّ
حــكــومــة آبـــي أحــمــد. غــيــر أن

اإلريـــتـــري عــثــمــان صــالــح مــحــمــد، نــفــى صحة 
»رويـــــتـــــرز«: »لـــســـنـــا طـــرفـــا فــي  ذلــــــك، وقــــــال لــــــ

الصراع«.
وأكـــد مــســؤول كبير آخـــر فــي »جــبــهــة تحرير 
تـــيـــغـــراي«، وهــــو غــيــتــاتــشــو رضـــــا، فـــي بــيــان 
 
ّ
ــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، أن

ُ
ن

رئيس وزراء إثيوبيا »يجند اآلن دعم طائرات 

كبير  تصعيد  عن  دبلوماسيني  تقارير  بذلك 
الــصــراع املستمر منذ نحو أسبوعني في  في 
إثيوبيا. وكتب جبراميكائيل في رسالة نصية 
إلى وكالة »رويترز«: »القتال ال يزال مستمرًا 
عــلــى جــبــهــات عــــدة«. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة من 
الهجوم، تحدث خمسة دبلوماسيني إقليميني 
»رويـــتـــرز« عــن إطـــاق ثــاثــة صــواريــخ على  لــــ
األقـــل مــن إثــيــوبــيــا عــلــى الــعــاصــمــة اإلريــتــريــة 
الدبلوماسيني  وقــال ثاثة من  السبت،  مساء 
إن اثنني على األقل من تلك الصواريخ سقطا 
على مــطــار أســمــرة. وفــي تحذير أمــنــي، قالت 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي إريــتــريــا إن »سلسلة 
ــوات الــعــالــيــة ســمــعــت فـــي أســـمـــرة«  ــ ــ مـــن األصـ
عدد  جبراميكائيل،  يذكر  ولــم  السبت.  مساء 
الـــصـــواريـــخ الـــتـــي أطــلــقــت عــلــى أســـمـــرة يــوم 
الــســبــت، لكنه قـــال إنــهــا املــديــنــة الــوحــيــدة في 
إريتريا التي تم استهدافها. وقــال: »ما دامت 
الـــقـــوات تــقــاتــل هــنــا، فــإنــنــا ســنــأخــذ أي هــدف 
نافيا في  الــنــار«،  مــشــروع وسنطلق  عسكري 
األنباء  بــرس«  »أسوشييتد  وكالة  مع  حديث 

عن دخول قوات تيغراي إلى إريتريا.
وأوضح جبراميكائيل لوكالة »فرانس برس«، 
كــذلــك مطار  اإلثــيــوبــيــة تستخدم  »الــقــوات   

ّ
أن

أسمرة« في عمليتها العسكرية ضد منطقته، 
مــا يــجــعــل املــطــار »هــدفــا مــشــروعــا« عــلــى حد 
السبت.  لــيــل  الــتــي وقــعــت  لــلــضــربــات  تعبيره 
وأضــــاف أن قــواتــه تــخــوض مــعــارك ضــد »16 
فرقة« تابعة للجيش اإلريتري منذ أيام »على 
قـــوات إريترية   

ّ
أن إلــى  عـــدة«. وأشـــار  جبهات 

عبرت الحدود إلى داخل إثيوبيا عند بلدات 
ــا وزاالمــبــيــســا الـــحـــدوديـــة الــتــي  ــ بـــادمـــي ورامـ
تقع في اإلقليم الشمالي املضطرب. وأضاف: 
أجنبية  بدولة  باالستعانة  بادنا  »تهاجمنا 

هي إريتريا. )إنها( خيانة!«.
ــــدد الـــصـــواريـــخ  ــم يـــذكـــر جــبــرامــيــكــائــيــل عـ ــ ولـ
ــال  املـــتـــبـــقـــيـــة تـــحـــت تــــصــــرف قـــــواتـــــه، لـــكـــنـــه قـ

لــتــحــريــر تـــيـــغـــراي«، أعــلــن الــجــيــش اإلثــيــوبــي 
تــحــقــيــق مــكــاســب عــســكــريــة ومـــيـــدانـــيـــة، بما 
فــيــهــا الــســيــطــرة عــلــى مــطــار اإلقـــلـــيـــم، واتــخــذ 
ــراءات عسكرية تــرافــقــت الحــقــا مــع تعيني  ــ إجـ
رئــيــس جــديــد لــحــكــومــة اإلقـــلـــيـــم. إذ قــــال آبــي 
البرملان عنّي  إن  املــاضــي،  الجمعة  يــوم  أحمد، 
رئيسا جديدًا إلقليم تيغراي هو مولو نيغا، 
فــيــمــا تــشــن الـــقـــوات االتـــحـــاديـــة هــجــومــا على 
زعماء املنطقة الواقعة في شمال الباد الذين 
تتهمهم الحكومة بالخيانة واإلرهــاب. وجاء 
ــن تــجــريــد الــبــرملــان  ــوم مـ هــــذا اإلعــــــان بــعــد يــ
ــيـــون جــبــرامــيــكــائــيــل  رئـــيـــس تـــيـــغـــراي دبـــرصـ
وكــان  القضائية.  املــاحــقــة  مــن  الحصانة  مــن 
ــخــب جــبــرامــيــكــائــيــل فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 

ُ
انــت

لتحرير  الشعبية  »الجبهة  ويــتــرأس  املــاضــي 
تيغراي«.

ويــرجــح مــحــلــلــون وصــحــافــيــون تــحــدثــوا مع 
 الحملة 

ّ
»العربي الجديد« من أديس أبابا، أن

الشعبية  »الجبهة  ضد  الحكومية  العسكرية 
لتحرير تيغراي«، سيكون لها تبعات محلية 
ــن وســـيـــاســـة  ــ ــلـــى أمــ ــة عـ ــيـ ــانـ وتــــداعــــيــــات إنـــسـ

 عـــدم الحسم 
ّ
إثــيــوبــيــا الــجــديــدة، مــؤكــديــن أن

عــســكــريــا لـــتـــمـــرد الــجــبــهــة ســيــفــاقــم الـــوضـــع 
األمني في إثيوبيا ويفتح شهية أقاليم أخرى 

للتمرد ضّد الحكومة.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــقــول الــصــحــافــي الــســودانــي 
في  إثيوبيا، عباس محمد صالح،  في  املقيم 
 
ّ
حديث مع »العربي الجديد« عبر الهاتف، إن

»النزاع العسكري في إقليم تيغراي ستكون له 
تداعيات محلية وخارجية؛ فالتبعات املحلية 
ستظهر في حال عدم الحسم السريع للوضع 
املــتــفــجــر، ألن ذلــــك قـــد يــســاعــد عــلــى انــتــقــال 
ــرى أو يـــجـــّر مــنــاطــق  ــ ــى مــرحــلــة أخـ الــــنــــزاع إلــ
 عــن وقــــوع نــزاعــات 

ً
أخــــرى مــن الـــبـــاد، فــضــا

الخارجية،  التبعات  أّما  عرقية هناك وهناك. 
ــا يــتــعــلــق بــالــقــلــق مـــن الــتــداعــيــات  فــأهــمــهــا مـ
اإلقليمية واإلنسانية التي سيتركها الصراع، 
الكبرى هشة وعبئا  الــدول  تراها  منطقة  في 

إنسانيا كبيرًا«.
ويضيف عباس أنه »ال يوجد خيار أمام آبي 
أحمد سوى الحسم السريع في هذه املعركة، 
 
ّ
التعقيدات والتداعيات، ألن بغض النظر عن 

ــذا اإلقــلــيــم على  ثــمــن عــــدم الــســيــطــرة عــلــى هــ
التأثير عليه شخصيا،  نحو سريع، سيكون 
أكثر  باهظة وعلى  فاتورة  إذ سيدفع نظامه 
 »بإمكان الجيش 

ّ
من صعيد«. ويرى صالح أن

اإلثــيــوبــي ســحــق الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لتحرير 
ــــن ثــم  تـــيـــغـــراي والـــســـيـــطـــرة عـــلـــى اإلقـــلـــيـــم ومـ
الفيدرالية عليه«، لكنه  الحكومة  إرادة  فرض 

يعترف في الوقت نفسه بأن ذلك »لن يتحقق 
مـــن دون دفــــع ثــمــن بـــاهـــظ، وســـتـــكـــون حــربــا 
تستنزف الدولة وال تتوقف عند حدود إقليم 
تــيــغــراي، وإنـــمـــا ستنتقل إلـــى أقــالــيــم أخـــرى 
 
ّ
فــإن مراقبني  املــجــاورة«. وبحسب  البلدان  أو 

النزاع العسكري في إثيوبيا ستكون له أبعاد 
وخــيــمــة عــلــى مــنــطــقــة الـــقـــرن األفـــريـــقـــي، الــتــي 
عاشت ردحــا من الزمن تحت نــار الصراعات 
العسكرية، وفي أزمات إنسانية نتيجة الفقر 
والــــجــــفــــاف والـــــحـــــروب واألمــــــــــراض املـــعـــديـــة. 
 الحملة العسكرية املستعرة 

ّ
ويقول صالح »إن

فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي ســتــفــاقــم مـــجـــددًا ظــواهــر 
املنظمة  الجريمة  وشبكات  واللجوء  الــنــزوح 
لــلــحــدود، وتــحــديــدًا شبكات الهجرة  الــعــابــرة 
الــشــرعــيــة، وســتــؤثــر كــذلــك على الجانب  غير 
 

ّ
األمـــنـــي، وال ســيــمــا مــســألــة اإلرهـــــاب، فــي ظــل

ضعف دول املنطقة أمام التحديات األمنية«. 
الــنــزاع مدمر اقتصاديا   »هــذا 

ّ
أن إلــى  ويشير 

صعيد  على  إنسانيا  وُمكلف  الــطــرفــني،  لكا 
 عن 

ً
الــطــارئــة للضحايا، فــضــا االحــتــيــاجــات 

التسليحية واملــوارد في نزاع  القدرات  تبديد 
داخلي كان يمكن تجنبه قبل أن يشتعل«.

ــرور قـــرابـــة أســبــوعــني مـــن الــهــجــمــات  وبــعــد مــ
أيام  قبل  بــدأت  تيغراي،  إقليم  في  العسكرية 
الــنــزاع وتجنب  دعـــوات دولــيــة وأممية لوقف 
ــّد الـــســـكـــان. ويـــرى  ــازر حــــرب ضــ ارتــــكــــاب مـــجـ
جــــاءت  ــة  ــيـ ــدولـ الـ ــال  ــعــ األفــ »ردود   

ّ
أن ــالـــح  صـ

متأخرة جدًا، على الرغم من الدعوات لتحرك 
الـــصـــراع، ويــمــنــع تفاقمه  وقــائــي يــنــزع فتيل 
تعد  لــم  الــدولــي  فاملجتمع  أخــطــر.  ملستويات 
لــديــه فــرصــة للتأثير عــلــى الــطــرفــني فــي هــذه 
املرحلة بعد انزالقهما إلى مواجهات مسلحة 
املواجهة تعد  أن هذه  إلى  مباشرة. وبالنظر 
مــعــركــة مــصــيــريــة لــكــا الـــطـــرفـــني، فــلــن يــكــون 
املجتمع الدولي قادرًا على القيام بأي تحرك 
لهذا  اإلنسانية  التداعيات  تجاه  فّعال ســوى 

النزاع«.
للدبلوماسية  اإلثــيــوبــي  »املــعــهــد  أمـــا رئــيــس 
الشعبية« ياسني أحمد، فيقول في حديث مع 
الهاتف: »إذا حسمت  الجديد«، عبر  »العربي 
 املنطقة ستشهد استقرارًا، 

ّ
املعركة سريعا، فإن

فــحــكــومــة إقــلــيــم تــيــغــراي لــم تقبل الــتــحــوالت 

الجارية في إثيوبيا وتعمل دوما على إحداث 
 

ّ
قاقل في الباد«. لكن أحمد ال يستبعد »حل
الــخــافــات بــني اإلقــلــيــم والــحــكــومــة اإلثيوبية 
للحوار  الفرصة  أعطيت  إذا  املفاوضات،  عبر 
 
ّ
مــن كــا الطرفني املــتــنــازعــني«. ويشير إلــى أن
حكومة آبي أحمد »كانت تدعو قيادات اإلقليم 
للحوار والجلوس إلى طاولة املفاوضات منذ 
العالقة  السياسية  عام 2018، لحل الخافات 
 مــحــاوالتــهــا 

ّ
بـــني اإلقــلــيــم والـــحـــكـــومـــة، إال أن

بـــاءت بــالــفــشــل، وانــتــهــت إلـــى خــيــار عسكري 
الشعبية  الجبهة  إقــدام  ــرض عليها، نتيجة 

ُ
ف

فــــي إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي عـــلـــى إجـــــــراء انــتــخــابــات 
املاضي. وهو  رئاسية مطلع سبتمبر/أيلول 
إثيوبيا  في  املركزية  للسلطة  تحديا  ل 

ّ
مث ما 

والدستور املعمول به، بعد أن ضربت الجبهة 
ــــرض الـــحـــائـــط قــــــــرارات الـــبـــرملـــان والــلــجــنــة  عـ
تنظيم  أجلت  والتي  لانتخابات،  الفيدرالية 

االنتخابات في األقاليم اإلثيوبية عموما«.
 قادة إقليم تيغراي 

ّ
ويضيف ياسني أحمد أن

ــزاب  ــ ــقـــدوا حــلــفــاءهــم مـــن الــقــومــيــات واألحـ »فـ
األخــرى، نتيجة سعيهم لتحقيق مصالحهم 
ــر الــــذي فـــرض عــزلــة سياسية  الــخــاصــة، األمــ
منذ  تيغراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة  على 
عـــامـــني، وال ســيــمــا بــعــد خـــافـــات قــيــاداتــهــا 
السياسية مع السلطة املركزية وبعد أن فقدوا 
مناصبهم ونفوذهم داخل النظام اإلثيوبي«.

 »حسم الصراع في اإلقليم 
ّ
وبحسب أحمد، فإن

ــادات ومـــســـؤولـــي  ــيــ ال يـــتـــوقـــف إال بــتــقــديــم قــ
الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إلى العدالة، 
مؤسسات  ضــّد  العسكرية  تعدياتهم  بسبب 
الحكومة اإلثــيــوبــيــة«. وعــن احــتــمــال حصول 
تدخات خارجية لوقف النزاع بني الجانبني، 
الخارجية  »التدخات  إن  أحمد  يقول ياسني 
ــا صــاغــيــة فـــي إثــيــوبــيــا، بسبب  ــ لـــن تــجــد آذانـ
الــرفــض املــتــكــرر مــن قــبــل رئــيــس الـــــوزراء آبــي 
أحمد لها، وقــولــه مـــرارًا وتــكــرارًا فــي أكثر من 
مــيــدان، إن هــذه أزمـــة داخــلــيــة وال نــريــد ألحد 

التدخل في شؤوننا الداخلية«.
أنور  الصومالي  الصحافي  يقول  جهته،  من 
بــشــيــر املـــنـــحـــدر مـــن اإلقـــلـــيـــم الــصــومــالــي في 
إثيوبيا )يقع في املنطقة بني غرب الصومال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ــرق إثـــيـــوبـــيـــا(، لــــ ــ وشـ
لــــم تـــحـــســـم لــصــالــح  ــة إذا  ــاريــ ــجــ الــ »الـــــحـــــرب 
الحكومة اإلثيوبية، فإن هذا النزاع العسكري 
ســيــنــتــقــل حــتــمــا إلــــى أقـــالـــيـــم أخــــــرى، ويــفــتــح 
قــد يجعل إثيوبيا  جبهات جــديــدة، وهــو مــا 
ــان حــــــرب مـــشـــتـــعـــل هــنــا  ــ ــركـ ــ كـــلـــهـــا بـــمـــثـــابـــة بـ
 »الجبهة الشعبية 

ّ
وهناك«. ويضيف بشير أن

لــتــحــريــر تــيــغــراي ســتــواجــه مــصــيــرًا غامضا، 
ومــن املتوقع أن تحصل جرائم حــرب وإبــادة 
نتيجة دخول  اإلقليم،  هــذا  في  السكان  بحق 
الــنــزاع مثل قومية  أخـــرى على خــط  قوميات 
األمهرة ذات الكثافة السكانية في إثيوبيا بعد 
 »قيادات تيغراي هي 

ّ
األورومو«. وأشار إلى أن

التي ابتكرت النظام الفيدرالي من أجل تقاسم 
السلطة وثروات الباد مع القوميات األخرى 
ــددًا مـــن الــنــاحــيــة الــســكــانــيــة،  الــتــي تــفــوقــهــا عــ

وخصوصا قوميتا األمهرة واألورومو«.
الفتاح،  أنور عبد  الصومالي  أما الصحافي 
 »الــتــبــعــات 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن فــيــقــول لـــ

اإلنـــســـانـــيـــة لـــلـــحـــرب الــعــســكــريــة اإلثــيــوبــيــة 
ــــدأت تــظــهــر جــلــيــا فـــي املــنــاطــق الــحــدوديــة  بـ
بني الــســودان وإثيوبيا، حيث فــّر اآلالف من 
مــنــازلــهــم فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي نــحــو الــبــلــدات 
واملـــــدن الـــســـودانـــيـــة الـــحـــدوديـــة، وقــــد وصــل 
بــعــضــهــم وهـــــم يـــشـــكـــون مــــن تـــبـــعـــات حـــرب 

نفسية مريرة«.

نزاع تيغراي 
يتمدد

قتل مسلحون 34 شخصًا على األقل 
ركاب  حافلة  استهدف  هجوم  في 
إثيوبيا،  غــرب  بنيشنقول-قماز  في 
أخيرًا سلسلة  التي شهدت  المنطقة 
هجمات دامية ضد مدنيين، وفق 
اإلنسان  حقوق  لجنة  به  أفــادت  ما 
الوطنية، أمس األحد. وقالت اللجنة 
في بيان إن »التقديرات حاليًا تشير إلى 
شخصًا،   34 يبلغ  الضحايا  عــدد  أّن 
الهجوم  جــراء  يرتفع«  بأن  ويرّجح 
وسط  ويأتي  السبت،  ليل  وقع  الذي 
أمني  فــراغ  من  متنامية  مخاوف 
في  العسكرية  الحملة  ضــوء  في 

إقليم تيغراي.

34 قتيًال في الغرب
الغالف

الشافعي أبتدون

ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــلــ ــمــ ــل الــــحــ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ تـ
لـــلـــجـــيـــش اإلثــــيــــوبــــي عـــلـــى إقــلــيــم 
ــراي الــــشــــمــــالــــي الــــــــــذي يــقــع  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ تـ
ــــودان، منذ  ــسـ ــ عــلــى الـــحـــدود مـــع إريـــتـــريـــا والـ
الــحــالــي،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  مــن  الــرابــع 
وأمنية  اجتماعية  تــداعــيــات  ــا  وراءهــ  

ً
فة

ّ
مخل

فـــي اإلقـــلـــيـــم، حــيــث تـــواِصـــل أفـــــواج الــهــاربــني 
ــحــــدود نحو  مـــن الـــحـــرب املــســتــعــرة عـــبـــور الــ
آمنة. كما  املجاور بحثا عن ماجئ  السودان 
السكان  بحق  حــرب  بارتكاب جرائم  تهما   

ّ
أن

إثيوبية  قبل منظمات  توّجه من  تيغراي  في 

جبراميكائيل: نخوض 
معارك ضد 16 فرقة 
تابعة للجيش اإلريتري

قال آبي أحمد إن بالده 
قادرة على تحقيق 

أهداف العملية

نيران في إثيوبيا ودول الجوار
حقوقية، لحكومة آبي أحمد. وفيما تتواصل 
املــــعــــارك فـــي اإلقـــلـــيـــم، الـــتـــي تــرافــقــهــا دعــــوات 
التطورات   

ّ
فــإن الــحــرب،  لوقف  دولــيــة وأممية 

بدأت تنذر بحرب أهلية في إثيوبيا، لن تكون 
دول الـــجـــوار بــمــنــأى عـــن تــداعــيــاتــهــا. ولــيــس 
تــبــنــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر تــيــغــراي« 
قصف مطار أسمرة في إريتريا مساء السبت، 
 تــعــزيــزًا للمخاوف مــن انـــدالع نـــزاع واســع 

ّ
إال

النطاق في منطقة القرن األفريقي.
ــلــــيــــم تــــيــــغــــراي دبــــرصــــيــــون  وقــــــــال رئــــيــــس إقــ
أطلقت  قــواتــه  إن  األحـــد،  أمــس  جبراميكائيل، 
ــخ عــلــى مـــطـــار الــعــاصــمــة اإلريـــتـــريـــة  ــواريــ صــ
أســـمـــرة مــســاء أول مـــن أمـــس الــســبــت، مــؤكــدًا 

قالت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين أمس األحد، 
إن عدد الفارين إلى السودان من الصراع الدائر في إقليم تيغراي شمال 
إثيوبيا، ارتفع إلى ما ال يقل عن 20 
المفوضية  بيانات  وأوضحت  ألفا. 
عبروا  الجــئ   12500 مــن  أكثر  أن 
حمداييت  منطقة  عند  الحدود 
عند  عـــبـــروا   7500 قـــرابـــة  وأن 
منطقة اللقضي في الفترة من 7 
الثاني الحالي.  و 14 نوفمبر/تشرين 
وأخرى  محلية  وكــاالت  وتحاول 
مساعدة  المتحدة  لألمم  تابعة 

الالجئين.

أكثر من 20 ألف الجئ

فّر عشرات آالف اإلثيوبيين نحو السودان هربًا من المعارك )إبراهيم حامد/فرانس برس(
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ترامب يعترف بفوز بايدن... بـ»التزوير«روسيا تترقب سياسات بايدن مع جيرانها

موسكو ـ رامي القليوبي

مــع تــرقــب اإلعــــان الــرســمــي عــن فـــوز مرشح 
جو  األميركية  للرئاسة  الديمقراطي  الحزب 
بايدن، في انتخابات الرئاسة التي جرت في 
3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي الــحــالــي، تتابع 
روســيــا عــن كــثــب مــا قــد يجلبه ســّيــد البيت 
البيض الجديد من تعديات على سياسات 
واشــنــطــن تــجــاه دول الــجــوار الــروســي، وفي 
العام  منذ  تحولت  التي  أوكــرانــيــا،  مقدمتها 
2014 إلى ملف شائك في العاقات الروسية 
- الغربية. وفرضت دول غربية عدة عقوبات 
اقتصادية غير مسبوقة على روسيا، بسبب 
الــقــرم، ودعــمــهــا منطقة  ضّمها شبه جــزيــرة 

دونباس املوالية لها، شرق أوكرانيا.
الرئيسي للملف  ــا كان بايدن هو املنسق 

ّ
ومل

األوكـــــرانـــــي، وتــبــنــى مــوقــفــا مـــتـــشـــددًا حــيــال 
الــكــرمــلــني حــني كـــان نــائــبــا لــلــرئــيــس الــســابــق 
اليوم من  أوبــامــا، زاد انتخابه رئيسا  بــاراك 
الــجــديــدة من  اإلدارة  مــوقــف  التكهنات حــول 
األطلسي،  كييف وحلف شمال  التعاون بني 
ــي الـــحـــلـــف،  ــ ــا فــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة أوكــ ــويــ وآفـــــــــــاق عــــضــ
ــرانــــي فــاديــمــيــر  ومــقــتــرحــات الــرئــيــس األوكــ
ــتـــحـــديـــث اتــــفــــاقــــات مــيــنــســك  زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـ

للتسوية في دونباس املوالية لروسيا.
ومع ذلك، رّجح أستاذ العلوم السياسية في 
الدولية،  للعاقات  الحكومي  موسكو  معهد 
التي  املتشددة  املــواقــف  أن  كوكتيش،  كيريل 
يــتــبــنــاهــا الــديــمــقــراطــيــون تــجــاه روســـيـــا قد 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــتـــرف الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــرامــب  اعـ
رســــمــــيــــا لــــلــــمــــرة األولــــــــــى بــــفــــوز جـــــو بــــايــــدن 
ــر بــتــزويــر  ــ ــذا األمـ ــه ربــــط هــ بـــالـــرئـــاســـة، إال أنــ
نــتــائــج االنــتــخــابــات، وذلــــك بــعــد ســاعــات من 
تسجيل اشتباكات بني مناصريه ومعارضيه 
فـــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن. وكــتــب تـــرامـــب، في 
)بايدن( ألن  فاز  »لقد  »تويتر«:  تغريدة على 
االنتخابات كانت مزورة. لم ُيسمح بمراقبني 
فــرز  االقـــتـــراع، وتــمــت جــدولــة عملية  لعملية 
األصـــــــوات مـــن قــبــل شـــركـــة مــمــلــوكــة لــلــقــطــاع 
الــخــاص الــيــســاري الــراديــكــالــي، دومــيــنــيــون، 
لــم تتأهل  الــتــي تملك سمعة سيئة ومــعــدات 
حتى لتكساس )التي فزت بها بفارق كبير!(. 
وســائــل اإلعــــام وهــمــيــة وصــامــتــة، وأكـــثـــر!«. 
وأضاف »نجحوا في كثير من األمور لكن لم 
مزحة  البريد  عبر  التصويت  إمساكهم.  يتم 
ســمــجــة!«. وعــقــب ذلـــك بــوقــت قــصــيــر، تــراجــع 
 في تغريدة ثانية، إن بايدن فاز 

ً
ترامب قائا

املــزيــف وأن »الطريق  فقط فــي عيون اإلعـــام 
«. وكان ترامب قد بدأ منذ يوم 

ً
ال يزال طويا

بفوز  لــاعــتــراف  بالتمهيد  املــاضــي  الجمعة 
 الــوقــت كــفــيــل بــأن 

ّ
 »أعــتــقــد أن

ً
خــصــمــه، قــائــا

ُيخبرنا« أّي إدارة ستكون في البيت األبيض.
ــــس مــــع قـــول  وتـــــزامـــــن اعـــــتـــــراف تــــرامــــب أمــ
اتضاح  مع  إنــه  الخاسر  الرئيس  مساعدي 
ــــورة الــنــتــيــجــة أكـــثـــر، نـــاقـــش األخـــيـــر مع  صـ
ــة مــحــتــمــلــة  ــيـ ــاريـــع إعـــامـ مـــســـتـــشـــاريـــه مـــشـ
وضــمــان ظــهــوره عــلــى الــســاحــة بــمــا يبقيه 

تكون هادفة إلى التوصل لصفقة في نهاية 
األمر. وتوقع في الوقت نفسه تراجعا لقضايا 
ـــم أولـــويـــات 

ّ
الــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة عــلــى ســـل

ــرورة مواجهة   ضــ
ّ

فــي ظـــل الــجــديــدة،  اإلدارة 
التداعيات االجتماعية واالقتصادية الناجمة 
عن تفشي وباء كورونا. ورأى كوكتيش، في 
»يتعني على  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
 

ّ
أي رئيس أميركي منتخب التركيز على حل
املشاكل واألزمة االقتصادية التي من املنتظر 
أن تبلغ ذروتها مع بداية العام املقبل، بينما 
ــضــعــف نـــتـــائـــج فـــــرز األصــــــــوات شــرعــيــة 

ُ
ســت

السياسة  وعــلــى صعيد  الــجــديــد«.  الــرئــيــس 
الخارجية، استبعد كوكتيش أن يحدث »أي 

تغيير لديناميكيتها«. 
الــديــمــقــراطــيــة  وحــــول تــأثــيــر صــعــود اإلدارة 
األوكرانية،  األزمــة  في  روسيا  مواجهة  على 
أنه  الروسي  السياسية  العلوم  اعتبر أستاذ 
مبدأ  يفّعلون  قد  الديمقراطيني  أن  »صحيح 
التوصل  الــحــازمــة، ولكن بهدف  املــفــاوضــات 
إلى صفقة في نهاية األمر، ما سيتيح تسوية 
عدد من القضايا اإلقليمية معهم، وذلك على 
عــكــس )الــرئــيــس الــخــاســر فـــي االنــتــخــابــات( 
دونالد ترامب، الذي كان مكبل اليدين بسبب 

عوامل داخلية أميركية«.
وخال الفترة املاضية، لم تعد أوكرانيا هي 
الــبــلــد الــوحــيــد فــي الـــجـــوار الـــروســـي موضع 
بــل أضيفت  والــغــرب،  بــني موسكو  التنافس 
إلـــيـــهـــا بـــيـــاروســـيـــا، الـــتـــي تـــوجـــه رئــيــســهــا 
ألكسندر لوكاشينكو نحو تطبيع العاقات 
مع أوروبــا، وحتى استقبال كبار املسؤولني 
ــن فـــيـــهـــم مـــســـتـــشـــار األمــــن  ــمـ ــيــــني، بـ ــركــ ــيــ األمــ
الــقــومــي األمـــيـــركـــي الــســابــق جــــون بــولــتــون، 
ووزير الخارجية مايك بومبيو، في مينسك. 
ــــول بـــيـــاروســـيـــا مــرحــلــة  ــل الــــخــــاف حـ ــ ودخــ
جديدة وسط صعود موجة من االحتجاجات 
ــادة  مــنــذ أغـــســـطـــس/آب املــــاضــــي، رفـــضـــا إلعــ
انــتــخــاب لــوكــاشــيــنــكــو املـــدعـــوم مــن موسكو 
لــــلــــواليــــة الـــــســـــادســـــة، مــــقــــابــــل دعـــــــم الــــغــــرب 
للمرشحة الخاسرة عن املعارضة سفيتانا 

تيخانوفسكايا. 
حــدوث  احتمال  كوكتيش  استبعد  ذلـــك،  مــع 

ــرة الـــضـــوء قــبــل مـــحـــاولـــة محتملة  ــ فـــي دائــ
فــي 2024. وكــانــت  األبــيــض  للبيت  لــلــعــودة 
واشــنــطــن، والــتــي صــوتــت لــلــديــمــقــراطــي جو 
بـــايـــدن، عــلــى مــوعــد مــســاء أول مــن أمـــس مع 
»عــنــف الــخــاســريــن« مــن أنــصــار تــرامــب الــذي 
االنتخابات  نتائج  على  لاحتجاج  تجمعوا 
شرت 

ُ
و»تزويرها«. وأظهرت مقاطع مصورة ن

ــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي مــعــارك  ــواقـ عــلــى مـ
بــــاأليــــدي والـــــهـــــراوات حــيــث اشــتــبــك مــؤيــدو 
بالقبول  يطالبونهم  الذين  أولئك  مع  ترامب 
بــالــنــتــائــج الــديــمــقــراطــيــة. وامـــتـــدت الــتــوتــرات 
حــتــى صــبــاح أمــــس األحـــــد. وأدى هــــذا األمـــر 
إلى وقوع جرحى من الطرفني، فيما اعتقلت 
الشرطة نحو 20 شخصا، بينهم أربعة بتهم 
حــمــل ســـاح بشكل غــيــر قــانــونــي. وقـــد يمثل 
هـــجـــوم مـــنـــاصـــري تــــرامــــب عـــلـــى املـــعـــارضـــني 
رســـالـــة مــبــطــنــة عـــن اســـتـــعـــدادهـــم للتصعيد 
إذا تــــم اإلقـــــــــرار رســـمـــيـــا بـــخـــســـارة الــرئــيــس 

الجمهوري. 
 عن 10 آالف شخص قد تجّمعوا 

ّ
وكان ما ال يقل

في ساحة فريدوم بازا على مقربة من البيت 
األبيض رافعني األعام األميركية ومعتمرين 
قــبــعــات حـــمـــراء ُكـــتـــب عــلــيــهــا شـــعـــار تــرامــب 
وحاملني  مــجــددًا«،  عظيمة  أمــيــركــا  »لنجعل 
وكتب  السرقة«.  »أوقــفــوا  عليها  ُكتب  الفتات 
ترامب، بعد مروره لفترة وجيزة أمام داعميه، 
في تغريدة، »مئات آالف األشخاص يظهرون 
دعمهم في )واشنطن(. لن يقبلوا بانتخابات 
مـــزّورة وفــاســدة!«، مبالغا بــأعــداد املشاركني 
املتحدثة باسمه كايلي  التجمع. وذهبت  في 
ماكيناني أبعد من ذلك فتحدثت عن مشاركة 
التجمع. وفي  »أكثر من مليون شخص« في 
وقت الحق، تحدث ترامب في تغريدات أخرى 
مجددًا عن تزوير، وادعى بأن قراصنة نجحوا 
املاكينات االنتخابية.  إلى بعض  التسلل  في 
التقارير  فــي  التحيز اإلعــامــي  واشــتــكــى مــن 

بشأن التظاهرة.
وهــــــــذا املــــشــــهــــد غــــيــــر مـــــألـــــوف مـــــن قــــبــــل فــي 
التي صّوتت  الفيدرالية األميركية  العاصمة 
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بأكثر 
من 90 في املائة من الناخبني لصالح بايدن. 

األسلحة النارية وشخص بتهمة العنف ضد 
شرطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

كــمــا خـــرجـــت تـــظـــاهـــرات مـــؤيـــدة لــتــرامــب في 
ديـــلـــراي بــيــتــش بــواليــة فــلــوريــدا، والنسينغ 
الكابيتول في  بوالية ميشيغن، وأمــام مبنى 
واليــة أوريــغــون. وكــان من بني املشاركني في 
املسيرة في أوريغون أعضاء من »براود بويز«، 
وهــــي جــمــاعــة فــاشــيــة مــعــروفــة بــمــشــاجــرات 
املــعــارضــني األيديولوجيني في  الــشــوارع مــع 

التجمعات السياسية.
ــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة األمــيــركــيــة  ــقـ وأعـــلـــنـــت الـ
الكبيرة نتائج كافة الواليات. وفاز بايدن بـ306 
من أصوات الهيئة الناخبة مقابل 232 لترامب، 
فاز  عندما   2016 لعام  املعاكسة  النتيجة  أي 
الــجــمــهــوري مــقــابــل هـــيـــاري كــلــيــنــتــون. ومــن 
ــــوات فــي جورجيا  ــادة فـــرز األصـ املــفــتــرض إعــ
حيث الفارق ضئيل جدًا بني املرشحني، إال أن 
نتيجتها ال تغّير شيئا في النتيجة النهائية، 
إذ يملك بايدن، مهما يحصل في هذه الوالية، 
270 مــن أصــــوات كــبــار الــنــاخــبــني الــضــروريــة 

للوصول إلى البيت األبيض.
مــن جهة ثانية، تجاهل بــايــدن إلــى حــد كبير 
مــزاعــم تــرامــب املتكررة بــحــدوث تــزويــر، وركــز 
السلطة  لتولي  االستعداد  ذلــك على  بــداًل من 
واستقبال مكاملات التهنئة من زعماء العالم. 
صحافي،  سأله  عندما  باإليجاب  بايدن  ورد 
أول من أمس، عما إذا كان قد أحرز تقدما في 
اخــتــيــار أعــضــاء إدارتــــه وذلـــك خـــال جــولــة له 
بــالــدراجــة الــهــوائــيــة مــع زوجــتــه جــيــل. وأعــاق 
ــيـــة قــبــول  ــــض تــــرامــــب طــــــوال األيـــــــام املـــاضـ رفـ
للسلطة.  الــرســمــي  االنــتــقــال  عملية  الــهــزيــمــة 
ــة الـــتـــي تـــقـــدم الــتــمــويــل  ــاديــ فـــالـــوكـــالـــة االتــــحــ
للرئيس املنتخب املقبل، وهي إدارة الخدمات 
الـــعـــامـــة، لـــم تــعــتــرف بــعــد بـــفـــوز بـــايـــدن األمـــر 
الـــذي يــحــرمــه مــن اســتــخــدام املــقــار االتــحــاديــة 
ومـــواردهـــا. وقـــال رون كــلــني، الـــذي وقــع عليه 
اختيار بايدن ليكون رئيسا لهيئة العاملني في 
االنتقال  إن  املاضي،  األسبوع  األبيض  البيت 
استعداد  لضمان  ضـــروري  للسلطة  الــســريــع 
للتحصني  محتمل  برنامج  لتنفيذ  الحكومة 

من فيروس كورونا أوائل العام املقبل. )Getty/كان بايدن المنسق الرئيسي لملف أوكرانيا )جو رايدل

)Getty( وقعت اشتباكات بين مناصري ترامب ومعارضيه

فــوز بــايــدن إلــى حــدوث تغيير فــي السياسة 
السوفييتي  االتــحــاد  فضاء  تجاه  األميركية 
الـــســـابـــق، لــجــهــة ســـعـــي واشـــنـــطـــن لــتــحــويــل 

املنطقة إلى مشكلة بالنسبة إلى موسكو. 
وال يرى نائب مدير معهد بلدان رابطة الدول 
املــســتــقــلــة، فــاديــمــيــر جـــاريـــخـــني، اخــتــافــا 
جوهريا بــني تــرامــب وبــايــدن، الفتا إلــى أن 
في  »اختلفوا  والديمقراطيني  الجمهوريني 
الــداخــلــيــة  للسياستني  االتــجــاهــات  جــمــيــع 
والـــخـــارجـــيـــة بـــاســـتـــثـــنـــاء فـــضـــاء االتـــحـــاد 
جاريخني  وأوضـــح  الــســابــق«.  السوفييتي 
أن »هذا هو االتجاه الوحيد الذي يتبعون 
ــن نــعــلــمــهــا.  ــحــ فـــيـــه ســـيـــاســـة مـــــوحـــــدة، ونــ
السوفييتية  الــبــلــدان  يــحــاولــون قطع  إنــهــم 
السابقة عن روســيــا، لخلق منطقة صحية 
حولها ومحاولة تفكيك روسيا نفسها. تم 
اعتماد هذه االستراتيجية في عهود )بيل( 
كلينتون و)جـــورج( بــوش )االبـــن( وأوباما 

أي تــغــيــيــر يـــذكـــر فـــي الــســيــاســة األمــيــركــيــة 
بايدن، معتبرًا  تجاه بياروسيا مع صعود 
عـــاقـــات مينسك  قــــوة  »تــــــدرك  أن واشـــنـــطـــن 
مــع مــوســكــو، ولــذلــك لــن يــكــون ألي عقوبات 
غربية تأثير على لوكاشينكو. كما أن نظامه 
أصبح أكثر قوة اآلن، بعدما أثبت قدرته على 

الصمود أمام االحتجاجات«.
ــع مـــوقـــع  ــلـ ــطـ ــتـ ــم، تــــوقــــع خـــــبـــــراء اسـ ــ ــ ــدورهـ ــ ــ بـ
ــــي املـــتـــخـــصـــص فــي  ــــروسـ »أوكــــــرانــــــيــــــا.رو« الـ
الــشــؤون األوكــرانــيــة أيضا آراؤهـــم، أال يؤدي 

ــر مــديــر  ــ ــــدن«. وأقــ ــايـ ــ ــــب، واآلن مــــع بـ ــرامـ ــ وتـ
األوكــرانــي  )»أفـــق«(،  »بيرسبيكتيفا«  مركز 
روديــاكــوف،  بافيل  والتحليل،  للمعلومات 
ــة الـــخـــارجـــيـــة  ــيــــاســ ــــو اآلخـــــــــــر، بـــــــأن الــــســ هــ
األمـــيـــركـــيـــة مــســتــقــرة وثـــابـــتـــة، وال تــتــحــدد 
إلى  روديــاكــوف  ولفت  الرئيس.  بشخصية 
كمنافس  أمــيــركــا  فــي  »روســـيـــا مصنفة  أن 
وخــصــم، وحــتــى عـــدو. كــان يتم وسيستمر 
النظر  السياسة، بصرف  هــذه  مثل  انتهاج 
عن فوز بايدن أو ترامب، أو ال أحد منهما 
ــــال اســـتـــمـــرت املــــرافــــعــــات الــقــضــائــيــة  فــــي حـ

لنصف عام«. 
فــي ســيــاق آخـــر، تــوقــع روديـــاكـــوف أن يشكل 
الذي  زيلينسكي،  على  خطرًا  بايدن  صعود 
 تعامل 

ّ
قد يفقد السلطة، وفق اعتقاده، في ظل

الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب مــــع الــرئــيــس 
األوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، على 

أنه »الزوجة املفضلة« في أوكرانيا.

تبنى بايدن موقفًا 
متشددًا من الكرملين حين 

كان نائبًا ألوباما

أنــه سيتّم  أســرع وقــت ممكن ألنهم يعرفون 
إثبات سرقة االنتخابات في نهاية املطاف«. 
التي  قــيــم التجمع فــي أجـــواء مماثلة لتلك 

ُ
وأ

االنتخابية،  التجمعات  خــال  ســائــدة  كانت 
ــائــــعــــني. ولـــــم يـــكـــن مــعــظــم  مــــع مـــوســـيـــقـــى وبــ
املتظاهرين يضعون كمامات. ويقول هؤالء 
أنــه مــن املمكن أن  يــزالــون يعتقدون  إنــهــم ال 
يــفــوز تـــرامـــب بـــواليـــة ثــانــيــة. وقـــالـــت كاتلني 
أريــكــســون، الــتــي جـــاءت على مــن طــائــرة من 
كولورادو كانت »تغّص بمناصرين لترامب«، 
إن األمر »سيكون معقدًا كثيرًا، لكن كل شيء 

ممكن بعون الله«.
طعت 

ُ
وكانت املتاجر وسط العاصمة، التي ق

الطرقات فيها أمام حركة السير، محصنة إلى 
حّد كبير خلف صفائح خشبية، إذ إن اإلعان 
ــاهــــرات مــــضــــادة أثـــــــار الـــخـــشـــيـــة مــن  عــــن تــــظــ
كبير.  الشرطة بشكل  انتشار  رغــم  مواجهات 
وبعد حلول املساء، حصلت بعض الصدامات 
بــني مــؤيــديــن ومــنــاهــضــني لــتــرامــب. وأعــلــنــت 
شرطة واشنطن أنها أوقفت عشرين شخصا، 
ــانـــون بــشــأن  ــقـ مــــن بــيــنــهــم أربــــعــــة ملــخــالــفــة الـ

وقالت كريس نابوليتانا، وجاءت من مدينة 
بالتيمور املــجــاورة، لوكالة »فــرانــس بــرس«: 
 أن يرى األشخاص 

ّ
»الرئيس ترامب يستحق

الـــذيـــن يــدعــمــونــه وأن يــشــعــر بــاملــحــبــة الــتــي 
ها لــه«. وجــاء آخـــرون مــن مناطق بعيدة 

ّ
نكن

الــتــي قـــادت سيارتها  عــلــى غـــرار بـــام روس، 
ــاعـــات مـــن أوهــــايــــو في  ألكـــثـــر مـــن ثــمــانــي سـ
ــبـــاد، لــلــمــشــاركــة فـــي هــــذا التجمع  شــمــال الـ
بينها  إلــيــه مجموعات مختلفة،  دعــت  الـــذي 
»بــــــراود بـــويـــز« الــيــمــيــنــيــة املــتــطــرفــة. وقــالــت 
ُكــتــب عليها  كــانــت تعتمر قبعة  الــتــي  روس، 
الديمقراطيني  إن  تـــرامـــب«،  أجـــل  مــن  »نــســاء 
»يـــحـــاولـــون دفـــع جـــو بـــايـــدن إلـــى الــحــكــم في 

وقعت اشتباكات باأليدي 
بين مناصري ترامب 

ومعارضيه

يرجح متابعون روس أن 
يتجه الرئيس األميركي 

المنتخب جو بايدن 
إلى مواصلة سياسة 

الديمقراطيين مع 
روسيا، التي ترتكز على 

المفاوضات الحازمة

يبدو أن الرئيس األميركي 
دونالد ترامب قد 

استسلم بعدما أعلن 
عبر تويتر فوز جو بايدن 

بـ»التزوير«، قبل أن يتراجع 
عن اعترافه

متابعة إضاءة

بـــدون طــيــار إمــاراتــيــة مــتــمــركــزة فــي )مــديــنــة( 
عصب اإلريترية في حربه املدمرة ضد شعب 
تـــيـــغـــراي«، مـــن دون أن يــقــدم أي دلــيــل يــدعــم 

إدعائه، بحسب وكالة »أسوشييتد برس«.
ــال آبـــي أحــمــد فـــي تــغــريــدة على  مـــن جــهــتــه، قـ
ــادرة على  ــد، إن بـــاده قــ »تــويــتــر«، أمـــس األحــ
تــحــقــيــق أهــــــــداف عــمــلــيــتــهــا الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
تــيــغــراي »بــنــفــســهــا«، وذلــــك بــعــد ســاعــات من 
قــــول جــبــرامــيــكــائــيــل إن قـــواتـــه تــقــاتــل قـــوات 
مــن إريــتــريــا املـــجـــاورة بــاإلضــافــة إلـــى الــقــوات 

اإلثيوبية.
وهيمنت »جبهة تحرير تيغراي« على الحياة 
إثيوبيا على مدى نحو ثاثة  السياسية في 
عـــقـــود وخـــاضـــت حـــربـــا حـــدوديـــة مـــدمـــرة مع 
عن  أسفرت  و2000،   1998 عامي  بني  إريتريا 
مــقــتــل عـــشـــرات اآلالف. ووقــــع الـــبـــلـــدان اتــفــاق 
الــرئــيــس   حــكــومــة 

ّ
قــبــل عـــامـــني، إال أن ســــام 

ــورقـــي ال تــــزال مــعــاديــة  اإلريــــتــــري إســـيـــاس أفـ
لقيادة تيغراي بسبب دورها في تلك الحرب.

ــرب الـــعـــســـكـــريـــة بــني  ــحــ ــن الــ ــوع مــ ــبــ وبـــعـــد أســ
ــة الــشــعــبــيــة  ــهــ ــبــ ــجــ ــــي و»الــ ــــوبـ ــيـ ــ الــــجــــيــــش اإلثـ



سياسة
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هل يحظى خصوم النظام بهامش أكبر مع بايدن؟

مصر: حراك سياسي للمعارضين

النظام أفرج عن 
مئات المحتجزين فور 

إعالن بايدن رئيسًا

القاهرة ـ العربي الجديد

بـــدأت مــنــظــمــات املــجــتــمــع املــدنــي 
ــة املـــعـــارضـــة  واألحـــــــــزاب املـــصـــريـ
النظام  عــلــى  ضغوطها  تــمــارس 
املـــصـــري، بــهــدف الــحــصــول عــلــى مساحة 
أكبر من حرية الحركة، وانتقاد ممارسات 
الـــحـــكـــومـــة فــــي مـــلـــفـــات أهـــمـــهـــا الـــحـــريـــات 
ــان، اســتــغــااًل  ــســ وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق اإلنــ
إلعان فوز املرشح الديمقراطي جو بايدن 
برئاسة الواليات املتحدة. فاألخير عاصر 
ذروة احتدام األزمة في مصر، بعد إطاحة 
الجيش بالرئيس املنتخب الراحل محمد 
ــان يــشــغــل مــنــصــب نــائــب  مـــرســـي، حـــن كــ

الرئيس األميركي السابق باراك أوباما.
تموضع  عــن  املصرية  املعارضة  وتبحث 
جــــديــــد بـــعـــد غــــيــــاب دام لـــســـنـــوات تــحــت 
الــذي حاصر  السيسي،  الفتاح  عبد  حكم 
املجتمع  ومــنــظــمــات  السياسية  ــزاب  األحــ
املـــدنـــي، وقــّيــد نــشــاطــهــا، وســيــطــر نظامه 
على أجهزة اإلعــام الحكومية والخاصة 
 الدعم الكبير الذي 

ّ
على حد سواء، في ظل

حــظــي بـــه مـــن إدارة املـــرشـــح الــجــمــهــوري 
ــد تــــرامــــب عـــلـــى مـــــدى 4  ــ ــالـ ــ الـــخـــاســـر دونـ
ــنـــوات، عــلــى الـــرغـــم مـــن تــســلــيــط وزارة  سـ
الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة الـــضـــوء، فـــي وقــت 
سابق، على االنتهاكات الجسيمة لحقوق 

اإلنسان في مصر.
»العربي  وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ
 حــديــث بـــايـــدن املــتــكــرر عن 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

املــقــدمــة مــن بــاده  املــســاعــدات العسكرية 
إلـــــى مـــصـــر، والـــــــذي صـــــرح ســـابـــقـــا بــأنــه 
»ال مــــزيــــد مـــــن الــــشــــيــــكــــات عــــلــــى بـــيـــاض 
تــرامــب«، شجع  لــدى  املفضل  للديكتاتور 
قـــوى املــعــارضــة املــصــريــة عــلــى فــتــح ملف 
األوضـــاع  وتــــرّدي  السياسين  املعتقلن 
 
ّ
الــحــقــوقــيــة فـــي الـــســـجـــون، خــصــوصــا أن
هــــنــــاك مـــطـــالـــبـــات مــــن جـــمـــاعـــات حــقــوق 
اإلنــســان فــي الــواليــات املــتــحــدة بــضــرورة 
وضع شروط مسبقة لحصول مصر على 
الــبــالــغ إجــمــالــيــهــا 1.3 مليار  املــســاعــدات 

دوالر سنويا.
 هـــنـــاك اتـــصـــاالت 

ّ
ــادر أن ــافــــت املــــصــ وأضــ

ــعـــــض األحـــــــــــزاب  ــ ــا بـــــــن بـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــرى حـ ــ ــجــ ــ تــ
ــــي تـــكـــتـــل بـــاســـم  ــة، واملــــؤلــــفــــة فـ ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
»الـــحـــركـــة املـــدنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، وبــن 
 
ّ
لحث ودولــيــة،  محلية  حقوقية  منظمات 
أجـــل  مــــن  ــدة  ــديــ ــجــ الــ األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
الــضــغــط عــلــى الــنــظــام املـــصـــري لتحسن 
بعض أوضـــاع حقوق اإلنــســان، واإلفـــراج 
عـــن املــعــتــقــلــن الــســيــاســيــن عــلــى خلفية 
أحداث التظاهر التي شهدتها الباد قبل 
 النظام املصري 

ّ
نحو شهرين، ال سيما أن

عــلــيــهــا، والـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــذ ســـنـــوات. 
الــســيــســي أّول زعــيــم عــربــي يهنئ  ــان  وكــ
بـــايـــدن بـــفـــوزه فـــي انـــتـــخـــابـــات الــرئــاســة 
ــة إيـــجـــابـــيـــة  ــ ــالـ ــ ــا رسـ ــهـ ــة، مـــوجـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
أخـــــرى قــبــل ســـاعـــات مـــن ظـــهـــور نتيجة 
ــة بــنــســلــفــانــيــا الــحــاســمــة، بـــاإلفـــراج  ــ واليـ
املـــفـــاجـــئ عـــن خــمــســة مـــن أبـــنـــاء عــمــومــة 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي األمـــيـــركـــي مـــن أصــل 
اعتقلوا  والــذيــن  سلطان،  محمد  مصري 
عــقــب رفـــع األخـــيـــر دعــــوى قــضــائــيــة أمـــام 
الــقــضــاء األمـــيـــركـــي، طــلــب فــيــهــا مــاحــقــة 
مذبحة  فترة  خــال  املصرين  املسؤولن 
اعتصام رابعة العدوية، بمن فيهم رئيس 

أفرج عن املئات من املحتجزين فور إعان 
بايدن رئيسا للواليات املتحدة.

النظام املصري قد   
ّ
فــإن ووفقا للمصادر، 

الشكلية«  »املعارضة  من  بهامش  يسمح 
فــي مجلس الــنــواب املقبل، وهــو مــا ظهر 
بـــوضـــوح فـــي خــفــض مــســتــوى الــتــاعــب 
بصورة كبيرة في نتائج املرحلة الثانية 
من االنتخابات )بخاف املرحلة األولى(، 
 عـــن وقـــف االعـــتـــقـــاالت للناشطن 

ً
فــضــا

والحقوقين  والــصــحــافــيــن  السياسين 
خـــال هـــذه الــفــتــرة، ولـــو بــصــورة مؤقتة. 
إلــى استغاله  وهــو مــا تسعى املعارضة 
املــفــروضــة  املــحــاصــرة  بتخفيف ضــغــوط 

الوزراء األسبق حازم البباوي، املقيم في 
الواليات املتحدة حاليا.

وســــارعــــت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــصــريــة 
 فيروس كورونا، 

ً
للضغط كذلك مستغلة

 اإلجراءات االحترازية للحد 
ّ
خصوصا أن

ــعـــت إلـــى  ــــول الـــعـــالـــم دفـ مــــن الـــجـــائـــحـــة حـ
التكدس، بما  التزاحم في أماكن  تخفيف 
فيها الــســجــون ومــقــار االحــتــجــاز، بينما 
توسعت السلطات املصرية في املقابل في 
حمات القبض العشوائي على املواطنن 
خــال الــفــتــرة املــاضــيــة، لتزيد مــن تكدس 
باملحتجزين،  أســاســا  املكتظة  الــســجــون 

باعتراف املنظمات الدولية.
وال تزال السلطات املصرية تجّدد حبس 
املـــئـــات مـــن املــقــبــوض عــلــيــهــم فـــي أحـــداث 
الذين  ســواء  املاضي،  20 سبتمبر/أيلول 
ــــدودة عــلــى  ــــحـ ــي تــــظــــاهــــرات مـ ــوا فــ ــرجــ خــ
مستوى الجمهورية، أو حتى أولئك الذين 
ألقي القبض عليهم عشوائيا من الشوارع 
القضيتن  إلــى  ــمــوا 

ُ
مــن منازلهم، وض أو 

تــجــاوز  والــلــتــن   ،2020 لسنة  و960   880
عدد املعتقلن فيهما الـ2000 معتقل.

أوضاع املعتقلن
ــاع املعتقلن  ــراِع مصر أيــضــا أوضـ ولــم تـ
املعتقلون في  السجون، حتى اضطر  في 
سجن استقبال طرة إلى إعان إضرابهم 
ــن الـــطـــعـــام )مـــــن خـــــال رفـــــض اســـتـــام  عــ
الــتــعــيــن وهــــو طـــعـــام الـــســـجـــن( مــنــذ 10 
احتجاجا  املاضي،  األول  أكتوبر/تشرين 
على االنتهاكات املمنهجة بحقهم، ومنها 
االعــتــداء عليهم بــالــضــرب، ورفـــض عاج 
أكثر من حالة مرضية عاجلة، وتجريدهم 

من متعلقاتهم داخل الزنازين.
ورصــــــدت »الــشــبــكــة الــعــربــيــة ملــعــلــومــات 
اإلنـــســـان«، وهـــي منظمة مجتمع  حــقــوق 
مـــدنـــي مــصــريــة، فـــي تــقــريــر حـــديـــث لــهــا، 
ــات بـــحـــق املــعــتــقــلــن  ــاكـ ــهـ ــتـ عــــــددًا مــــن االنـ
أزمــة فيروس   تفاقم 

ّ
السياسين، في ظــل

 العديد من 
ّ
 أن

ً
كورونا في مصر، موضحة

الدول اتخذت الكثير من التدابير املختلفة 
ــــروس، ومــنــهــا  ــيـ ــ ــفـ ــ ــة هــــــذا الـ ــهــ ــي مــــواجــ ــ فـ
الكامل، وحظر التجول، والحظر  اإلغاق 
املحبوسن خوفا  عــن  واإلفـــراج  الجزئي، 
مـــن تــفــشــي الـــوبـــاء، وصــعــوبــة الــســيــطــرة 
عليه. لكن الوضع في مصر اختلف كثيرًا، 
فــمــنــذ الــوهــلــة األولـــــى لــتــفــشــي الــجــائــحــة 
عـــاملـــيـــا، وبــــــداًل مـــن اإلفـــــــراج عـــن ســجــنــاء 
ــوفـــن ملــخــالــفــات قــانــونــيــة  ــوقـ الـــــــرأي، واملـ
طفيفة، توسعت السلطات في ممارسات 
السجناء عامة، وسجناء  التضييق على 
الــرأي بشكل خــاص، عبر حرمان أسرهم 
الحبس في كثير  الــزيــارات، وتجديد  من 

مــن األحـــيـــان مــن دون حــضــور املتهمن، 
أو ســمــاع دفــاعــهــم، أو الــســمــاح بحضور 
بــل ومـــن دون إحــضــارهــم من  محاميهم، 
سجونهم إلــى مقر املــحــاكــم مــن األســاس 
ــك عــلــى  ــ ــأتــــي ذلـ بــاملــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون. ويــ
الــرغــم مــن تــصــاُعــد املــطــالــبــات مــن داخــل 
مــصــر عـــن طــريــق الــنــشــطــاء الــســيــاســيــن 
ــأن الـــعـــام،  ــشـ ــالـ واملــــحــــامــــن واملـــهـــتـــمـــن بـ
بضرورة اإلفــراج الفوري عن املحبوسن 
على ذمــة قضايا الــرأي، خوفا من تفشي 
»الشبكة  ونــاقــشــت  كــورونــا بينهم.  وبـــاء 
ــه تــقــصــيــر  ــ الـــعـــربـــيـــة« فــــي تـــقـــريـــرهـــا أوجــ
ــة كــــورونــــا،  ــائـــحـ ــلـــف جـ ــة فــــي مـ ــكـــومـ الـــحـ
ضمن  القمع،  لخدمة  استخدمته  وكــيــف 
كورونا  »جائحة  بعنوان  قانونية  ورقــة 
فــي خــدمــة الــقــمــع«. واســتــشــهــدت الشبكة 
قـــرارًا بوقف  املــصــريــة  السلطات  بــاتــخــاذ 
جلسات املحاكم، ووقف زيارات السجون 
للسيطرة  كمحاولة  واملــحــامــن  لــأهــالــي 
على الوباء، في حن توسعت في عمليات 

توقيف املواطنن بتوقيت متزامن.
وقالت الشبكة: »العجيب أن وباء كورونا 
لم يكن رادعا أبدًا ألجهزة األمن املصرية، 
ــنـــي )أمــــن  خـــصـــوصـــا جـــهـــاز األمــــــن الـــوطـ
 
َ
الدولة سابقا(، والذي لم يتوقف أو يتوان
املواطنن،  القبض على  فــي  يــومــا واحـــدًا 
نشطاء  وبينهم  وترهيبهم،  وإخــفــائــهــم، 
سياسيون ومحامون«. وأضافت: »وصل 
األمــــر بــالــجــهــاز إلــــى إلـــقـــاء الــقــبــض على 
ــاء الـــذيـــن يــشــتــكــون أو يــنــاقــشــون  ــبــ األطــ
إجــراءات الدولة املصرية في التعامل مع 

وباء كورونا«.
يناقش  أو  يتحدث  من  »أصبح  وتابعت: 
إجـــــراءات الـــدولـــة أو الــنــظــام املــصــري في 
الــتــعــامــل مـــع هــــذه الــجــائــحــة فـــي مــرمــى 
نيران األمن الوطني، واألمثلة كثيرة عن 
مـــن تـــم الــقــبــض عــلــيــهــم، والــتــنــكــيــل بــهــم، 
بسبب مــا نــشــروه عــن تعامل الــدولــة مع 

وباء كورونا«.
كــمــا لــفــتــت الــــورقــــة الــقــانــونــيــة إلــــى قـــرار 
»تـــجـــديـــد الــحــبــس مـــن دون  الــحــكــومــة بــــ
ســــمــــاع أقــــــــــوال املـــتـــهـــمـــن ومـــحـــامـــيـــهـــم، 
وأحيانا رغم وجود املتهمن داخل مبنى 
»جميع   

ّ
أن الشبكة  وأوضــحــت  املحكمة«. 

من قبض عليهم بعد انتشار وباء كورونا 
لم يمثلوا أمام جهة التحقيق سوى مرة 
والتحقيق معهم  أثناء ظهورهم  واحــدة، 
فــي نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة، وجــمــيــع جلسات 
ذلك  بعد  النيابة  أمـــام  أمــر حبسهم  نظر 
كــانــت مــجــرد تــجــديــدات ورقـــيـــة مـــن دون 
وجود املتهم، أو السماح ملحاميه بتقديم 
أوجه دفاعه عنه. بل في كثير من األحيان 
يكون املتهم موجودًا في الزنزانة التابعة 
دون  مــن  ورقــيــا  وُيــجــدد حبسه  للنيابة، 
محاميه،  مقابلة  أو  املحقق،  أمــام  مثوله 
من  و143   142 للمادتن  باملخالفة  وذلــك 
قـــانـــون اإلجـــــــراءات الــجــنــائــيــة املـــصـــري«. 
ــدم  كــمــا اســتــعــرضــت الــــورقــــة انـــتـــهـــاك »عـ
نــقــل املــتــهــمــن لــلــمــحــاكــم والـــحـــرمـــان من 
ــم الــفــتــح الـــعـــام ملــؤســســات  ــارات، رغــ ــ ــزيـ ــ الـ

الدولة بعد الغلق الجزئي جراء الوباء«.

أوقف النظام حمالت اعتقال الناشطين خالل الفترة األخيرة )فرانس برس(

تدريب جوي بين القاهرة والخرطوم: 
تحذير إلثيوبيا

القاهرة ـ العربي الجديد

ــي األولـــــــــى مــن  ــ ــئـــة هـ ــفـــاجـ ــي خــــطــــوة مـ ــ فـ
نــــوعــــهــــا، كــــشــــف املــــتــــحــــدث الـــعـــســـكـــري 
املـــصـــري تـــامـــر الـــرفـــاعـــي أول مـــن أمــس 
السبت، عــن وصـــول وحـــدات مــن الــقــوات 
الــجــويــة وعــنــاصــر مـــن قــــوات الــصــاعــقــة 
املــــصــــريــــة إلــــــى قــــاعــــدة مـــــــروي الـــجـــويـــة 
السودانية  العاصمة  شمال  السودانية 
الخرطوم، للمشاركة في تدريب مشترك 
مع القوات الجوية السودانية تحت اسم 
»نــســور الــنــيــل«. الــتــدريــب الـــذي يحصل 
ألول مــــرة بـــن الــبــلــديــن ويــســتــمــر حتى 
نوفمبر/ من شهر  والعشرين  الــســادس 
تشهد  وقــت  في  الحالي،  الثاني  تشرين 
النهضة تعثرًا  أزمــة سد  فيه مفاوضات 
كبيرًا.  كما أنه جاء في أعقاب تصريحات 
للرئيس األميركي املنتهي واليته دونالد 
ترامب، التي حذر فيها إثيوبيا من إقدام 
مــصــر عــلــى تــفــجــيــر الــســد إذا مـــا فشلت 
ــالــــت مــــصــــادر مــصــريــة  ــات. وقــ ــاوضــ ــفــ املــ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  وســــودانــــيــــة، لــــ
 عن إجراء قائد 

ً
التدريب العسكري فضا

الركن  الفريق  السوداني  الجوي  الــدفــاع 
عبد الخير عبد الله يرافقه وفد عسكري 
رفيع املستوى زيــارة رسمية إلى مصر، 
استغرقت عــدة أيــام، كلها تــطــورات تعد 
رسالة قوية واضحة إلثيوبيا، بعد فشل 
جـــولـــة املـــفـــاوضـــات األخـــيـــرة بـــشـــأن سد 
أديــس  فــي  املــســؤولــن  ك  النهضة، وتمسُّ
أبـــابـــا بــمــوقــفــهــم الــــرافــــض ألي تــجــاوب 
مـــع املـــاحـــظـــات املــصــريــة والـــســـودانـــيـــة، 
ــر  ــ ــواء إثـــيـــوبـــيـــا بـــســـيـــاســـة األمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واسـ
الـــواقـــع واســتــحــالــة الــحــلــول الــعــســكــريــة.

وكــشــفــت املـــصـــادر أن هــنــاك اتــفــاقــا على 
ــة في  ــاركـ ــاتـــات املـــصـــريـــة املـــشـ ــقـ بـــقـــاء املـ
الــتــدريــب مــن طـــراز رافـــال بــقــاعــدة مــروي 
فــي الــســودان، وفــق تنسيق مصري على 
أعلى مستوى، من دون اإلعــان عن تلك 
الخطوة، وذلك في إشارة بالغة الوضوح 
العسكري  الحل  اإلثيوبي بكون  للجانب 

مطروحا على طاولة األزمة.
وبــحــســب مــصــادر مــصــريــة خــاصــة، فــإن 
الـــتـــفـــاوض  إدارة  فــــي  إثـــيـــوبـــيـــا  أســــلــــوب 
ونهجها املـــراوغ، بــدون تركها أي مجال 
للحل السياسي الذي يراعي مصالح جميع 
األطــــراف، أدى إلــى تــقــارب يعد األول من 
على  بناء  والقاهرة  الخرطوم  بن  نوعه 
قواعد جــديــدة. وأشـــارت املــصــادر إلــى أن 
التنسيق  على  طــرأ  الــذي  الكبير  التطور 
الــســودانــي، ربما يكون حاسما  املــصــري 

خال األيام املقبلة على صعيد املفاوضات 
خصوصا، بعدما تحجج الجانب اإلثيوبي 
بتعطيل التفاوض مجددًا بسبب األوضاع 
الداخلية في ظل املواجهات العسكرية بن 
الحكومة في أديس أبابا وإقليم تيغراي. 
وتــابــعــت املـــصـــادر أنــــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــقــدم أديـــس أبــابــا هــذه الــذرائــع لتعطيل 
الــتــفــاوض، فــإنــهــا تــواصــل بشكل مكثف 

عمليات البناء في السد.
»العربي  من جهته، قال مصدر سوداني لـ
العسكري  التنسيق  طبيعة  إن  الجديد« 
بن القاهرة والخرطوم والتدريب الجوي، 
يؤكدان الهدف من ورائهما. ولفت إلى أنه 
على سبيل املثال كان من األجدر أن يكون 
تــدريــبــا بــحــريــا، فــي نــطــاق التنسيق بن 
البلدين في البحر األحمر. وشدد على أن 
»العاقات العسكرية بن البلدين في الوقت 

الراهن تعد في أعلى مستوياتها«.
وكــشــف املـــصـــدر أن »هـــنـــاك اتــفــاقــا على 
تعاون مصري سوداني، من خال مراكز 
البلدين،  بــن  اتــفــاقــات  ضمن  لوجستية 
تحت غطاء دور مصري في إعادة هيكلة 
وبناء القوات املسلحة السودانية، بشكل 
يضمن وجود قوات نوعية مصرية بشكل 

منتظم هناك«. 
ــا تـــســـعـــى املـــــــنـــــــاورات املـــصـــريـــة  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
السودانية إليصال رسالة إلى إثيوبيا، فقد 
أبدت مصادر سياسية مصرية، خشيتها 
وترويج  للموقف،  إثيوبيا  استغال  من 
تهديد الطرفن األولن بالعمل العسكري، 
لـــكـــســـب مــــزيــــد مــــن الـــتـــعـــاطـــف الــصــيــنــي 
والروسي واألوروبي واألفريقي، ودوائر 
مهمة في اإلدارة األميركية، ما يدعم موقف 

أديس أبابا في مفاوضات السد.

يحمل التدريب المصري ـ السوداني الجوي رسالة تحذير واضحة إلثيوبيا في ظل استمرار تعثر 
مفاوضات سد النهضة واالتهامات الموجهة ألديس أبابا بتعمد المماطلة في حل القضية

مقاتالت من طراز رافال ستبقى في قاعدة 
مروي )خالد دسوقي/فرانس برس(
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طيران تونس يتأهب للعودة إلى ليبيا
تونس ـ إيمان الحامدي

بـــاشـــرت شـــركـــة الــخــطــوط الــتــونــســيــة تــرتــيــبــات 
الليبية  املـــطـــارات  نــحــو  إعــــادة تسيير رحــاتــهــا 
بعد تــوقــف دام أكــثــر مــن ســّت ســنــوات فرضتها 
الـــظـــروف األمــنــيــة فــي الـــجـــارة الــجــنــوبــيــة لــتــونــس. وحسب 
مــصــادر تــونــســيــة، فـــإن عـــودة رحـــات الــخــطــوط التونسية 
الفنية  الترتيبات  مــن  تــفــرض جملة  الليبية  املــطــارات  إلــى 
والتجارية لضمان سامة األسطول والطواقم واملسافرين 

وتحديد الكلفة الجديدة إلعادة تسيير الخطوط.
»الــعــربــي  ــال مـــصـــدر مـــن شـــركـــة الــخــطــوط الــتــونــســيــة لـــ ــ وقـ
ــوادر الــشــركــة ســتــنــتــقــل يــــوم 22  ــ الـــجـــديـــد« إن لــجــنــة مـــن كــ
طرابلس  العاصمة  إلــى  الــجــاري  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
الجانب  مــن  تفقدية ستلتقي خالها مسؤولن  زيـــارة  فــي 
إثرها  ضَبط على 

ُ
التي ست العودة  الليبي، من أجل ترتيب 

ل عدم ذكر اسمه، 
ّ

الرحات الجديدة. وأّكد املصدر، الذي فض
أن تسّير الخطوط التونسية في مرحلة أولى رحات يومية 
ز في وقت 

َّ
في اتجاه مطارات طرابلس وبنغازي، على أن ُيعز

الحق عدد الرحات بناًء على الطلب وعدد املسافرين.

 اإلدارة 
ّ
وحــول األسعار املرتقبة للتذاكر، أفــاد املتحدث بــأن

الــتــجــاريــة ســتــحــددهــا عــقــب زيــــارة الــلــجــنــة الــفــنــيــة لليبيا، 
مرجحا ارتفاع كلفة التذاكر بسبب زيادة أسعار التأمينات 

وخدمات األمن والسامة.
للناقلة  الربحية  الخطوط  أكثر  ليبيا  تونس  خــط  ويمثل 
إذ كان يستأثر بنسبة 20% من نشاط  التونسية،  الجّوية 
الـــشـــركـــة، حــيــث كـــانـــت الـــخـــطـــوط الــتــونــســيــة تــســّيــر مــعــدل 
سبع رحات يومية في اتجاه مطارات معيتيقة وبنغازي 
ومــصــراتــة وســبــهــا، غــيــر أن اضـــطـــراب الــوضــع األمــنــي في 
ليبيا سّبب وقف رحات الخطوط الناقلة التونسية تماما 
نــحــو هـــذا الــبــلــد مــنــذ 15 يــولــيــو/ تــمــوز 2014. وتستهدف 
الــخــطــوط الــتــونــســيــة عــبــر رحــاتــهــا نــقــل 500 ألـــف مسافر 
بعد  مبيعاتها  لتنمية  إضــافــيــة  فــرصــة  يمثل  مــا  ســنــويــا، 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة الــتــي كــبــدت الــشــركــة خــســائــر تــفــوق الـــ 
ــل عــــودة الـــرحـــات الــجــويــة نحو 

ّ
400 مــلــيــون ديـــنـــار. وتــمــث

ليبيا دعامة مهمة للتبادل االقتصادي بن البلدين، سواء 
لنقل املسافرين أو السلع، في ظل تأكيد من تكتات رجال 
التجاري  التعامل  تنشيط  لــضــرورة  الجانبن  من  األعــمــال 
الترتيب  ويتزامن  التجارية.  املبادالت  ورفــع  الجارتن  بن 

التونسية إلى ليبيا مع  لعودة الرحات الجوية للخطوط 
استئناف حركة نقل األشخاص والسلع بن تونس عقب 8 
أشهر من غلق معابر رأس الجدير والذهيبة في االتجاهن 
 بــالــحــركــة 

ً
ــــــر مـــبـــاشـــرة

ّ
ــا أث بــســبــب الـــجـــائـــحـــة الـــصـــحـــيـــة، مــ

في  التونسية  النقل  وزارة  وقــالــت  البلدين.  بــن  التجارية 
بيان يوم الجمعة املاضي: »تبعا لاتفاق الذي تّم بمقتضاه 
فتح الحدود البرية والجوية بن تونس وليبيا: تعلم وزارة 
النقل واللوجستيك أنه تقرر استئناف نشاط النقل الجوي 

بن البلدين ابتداًء من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020«.
وأضافت الوزارة أن »عودة نشاط النقل الجوي ستتم طبقا 
للبروتوكول الصحي، الذي يتضمن إجراءات تيسير حركة 
تنقل املسافرين وتبادل السلع والخدمات، وكذلك اإلجراءات 
التونسين  املواطنن  قبل  مــن  تطبيقها  الــواجــب  الصحية 
الوقاية من  إطــار  البلدين في  تنقلهم بن  والليبين خــال 
ــا«. وفـــي إطــــار اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة من  جــائــحــة كــــورونــ
كـــورونـــا، أغــلــقــت تــونــس مــطــاراتــهــا أمـــام الــرحــات الجوية 
الــقــادمــة مــن الــخــارج فــي 17 مــــارس/ آذار املــاضــي، قــبــل أن 
تقرر استئناف تلك الرحات جزئيا اعتبارًا من 27 يونيو/ 

حزيران املاضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

تشغيل  تشجيع  منه  ُيـــراُد  تدبيرًا  املغربية  الحكومة  طـــوّرت 
الفئة هي  الــشــبــاب فــي ظــل جائحة كــورونــا، خــاصــة أن تلك 
حفز  منه  يتوخى  كذلك  اململكة،  فــي  للبطالة  عرضة  األكــثــر 

الشركات على التشغيل في ظل الصعوبات التي تواجهها.
وكانت الحكومة قد اقترحت عبر مشروع قانون املالية للعام 
الضريبة على  مــن  اإلعــفــاء  تدبير ينص على  إحـــداث  املقبل، 
الدخل بالنسبة إلى األجور املدفوعة لألشخاص البالغني من 
وذلــك  لهم،  أول تشغيل  عند  األكــثــر  على  عامًا  ثالثني  العمر 
ملــدة عــامــني، شــرط أن يــكــون التوظيف فــي إطـــار عقد شغل 

غير محدد املدة. غير أن املناقشات التي عرفتها لجنة املالية، 
في مجلس النواب، أقنعت الحكومة بسّن إعفاء من الضريبة 
التي تصيب األجــر املدفوع من طــرف شركة أو  الدخل،  على 
حيث  لــه،  تشغيل  أول  بمناسبة  لألجير  تعاونية  أو  جمعية 
ينتظر أن يــســري ذلــك اإلعــفــاء ملــدة ثــالثــة أعـــوام اعــتــبــارًا من 
االستفادة  أجل  من  الجديد،  التعديل  ونص  التشغيل.  تاريخ 
من ذلك اإلعفاء، أن يبرم العقد في الفترة املمتدة بني يناير/ 
كانون الثاني ونهاية ديسمبر/ كانون األول، وأال يتجاوز عمر 
األجير 35 عامًا عند إبرام عقد الشغل، عوض 30 عامًا، كما 

جاء في مشروع قانون املالية الذي اقترحته الحكومة.
التدبير استجابة ملقترح تعديل تقدمت به أحزاب  وجاء ذلك 

واملعاصرة  األصــالــة  حــزب  اقترح  بينما  الحكومية،  األغلبية 
املجال  لفتح  بـ 35 عامًا،  املحدد  السن  إلغاء شرط  املعارض، 

أمام جميع الباحثني عن عمل.
وطالب حزب االستقالل املعارض، عند مناقشة ذلك التدبير، 
الدخل، كي  الضريبة على  بتمديد االستفادة من اإلعفاء من 
يشمل أولــئــك الــذيــن يبلغون 40 عــامــًا، واقــتــرح أيــضــًا تمكني 
األشخاص الذين فقدوا فرص عملهم لظروف قاهرة خارجة 
عن إرادتــهــم من االستفادة من ذلــك اإلعــفــاء، خاصة في ظل 
الجائحة. ويعتبر الشباب املراوحة أعمارهم بني 25 و34 عامًا 
من بني األكثر عرضة للبطالة في املغرب، حيث قفزت من 15 
في املائة في الفصل الثالث من العام املاضي إلى 19.5 في املائة 

في الفترة نفسها من الحالي، حسب بيانات املندوبية السامية 
للتخطيط. ويــؤكــد عــضــو اتــحــاد الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــزراعــة، 
»العربي الجديد« أنه إذا كان الشباب املراوحة  محمد الهاكش، لـ
للبطالة،  أعمارهم بني 25 و34 عامًا في األريــاف أقل عرضة 
مقارنة بتلك الفئة في األرياف، فألن الشغل الناقص والشغل 

غير مؤدى عنه في األرياف أكثر انتشارًا بني أولئك الشباب.
الــذي  الفئة فــي األريــــاف،  الشباب مــن تلك  أن عــدد  ويتصور 
في  ارتفع  يكون  قد  الشغل،  في ســوق  الهشاشة  من  يعاني 
ظل الجائحة والجفاف الذي عرفه املغرب في املوسم األخير، 
خاصة أن فرصة الهجرة نحو املدن أضحت شبه منعدمة في 

ظل التدابير االحترازية التي اتخذتها السلطات.

إعفاء ضريبي في المغرب لمحاصرة البطالة

استمرار 
زيادة مبيعات 

السيارات
واصــــــــــــلــــــــــــت مـــــبـــــيـــــعـــــات 
ســـــــيـــــــارات الـــــــركـــــــاب فــي 
ــع فـــي  ــ ــــوســ ــتــ ــ ــ الــــــصــــــن ال
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
املاضي، إذ أدى التعافي 
االقـــــــتـــــــصـــــــادي وســـــــوق 
أفضل  بنحو  التصدير، 
من املتوقع، إلى استقرار 
ثقة املستهلكن. وذكرت 
الركاب  جمعية سيارات 
مــبــيــعــات  أن  الــصــيــنــيــة 
الـــــتـــــجـــــزئـــــة لـــــســـــيـــــارات 
الــركــاب فــي الــصــن، بما 
في ذلك سيارات السيدان 
واملــــركــــبــــات الـــريـــاضـــيـــة 
والــشــاحــنــات الــصــغــيــرة 
واملـــــــركـــــــبـــــــات مــــتــــعــــددة 
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ األغـــــــــــــــــــــراض، ارتـ
املائة على  في   8 بنسبة 
أســــــــــــــاس ســـــــنـــــــوي إلــــــى 
مــلــيــون وحــــدة في   1.99
الــشــهــر املـــاضـــي. وقــالــت 
الجمعية إن املبيعات في 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 
 4.1 بـــنـــســـبـــة  ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــة عـــلـــى أســــاس  ــائــ فــــي املــ
شــهــري بــفــضــل عـــروض 
املبيعات املحلية الفعالة 
ــات الـــــســـــوق  ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ــعــ ــ ومــ
اإليـــــجـــــابـــــيـــــة. وتــــعــــافــــت 
صــنــاعــة الـــســـيـــارات في 
من  رد 

ّ
مط بنحو  الصن 

وبــــاء كــوفــيــد-19 بسبب 
ــواء في  ــتــ إجـــــــراءات االحــ
ــــي ســــاعــــدت  ــتـ ــ الـــــبـــــاد الـ
فـــي تــحــســن مــعــنــويــات 

املستهلكن.

ارتفاع معدل التضخم في األردن
ارتفع الرقم القياسي ألسعار المستهلك »التضخم«  في 
األردن لنهاية شهر اكتوبر/تشرين األول من العام الجاري، 
مقابل   ،101.06 النقطة  إلى  ليصل  بالمائة،   0.43 بنسبة 
أبرز  الماضي. من  العام  الفترة من  لنفس  100.63نقطة 
االرتفاع  التي ساهمت في هذا  السلعية  المجموعات 
 0.13 بمقدار  والبيض  ومنتجاتها  األلبان  مجموعة 
والمعلبة  الجافة  والبقول  الخضروات  مئوية،  نقطة 
والمكسرات  الفواكه  مئوية،  نقطة   0.13 بمقدار 
بمقدار 0.11 نقطة مئوية، التبغ والسجائر بمقدار 0.09 
مئوية.  نقطة   0.08 بمقدار  والتعليم  مئوية،  نقطة 
ومن  السلع  من  مجموعة  أسعار  انخفضت  بالمقابل 

أبرزها مجموعة الوقود واإلنارة.

الفلفل التركي يصدر إلى 100 دولة
من  األناضول  وكالة  عليها  حصلت  معطيات  أكدت 
»رابطة المصدرين في منطقة جنوب شرق األناضول«، 
بلغت قيمة صادرات تركيا من الفلفل الحار المطحون 
وصعدت  دوالر.  ألف  و876  ماليين   5 الماضي،  العام 
األشهر  خالل  دوالر،  ألف  و79  ماليين   6 إلى  صادراتها 

العشرة األولى من 2020. 
من  طنًا   1997 صدرت  تركيا  أن  المعطيات  وذكرت 
الفلفل الحار، إلى 100 دولة في الفترة بين يناير/ كانون 
الثاني وأكتوبر/ تشرين األول من الحالي. وفي مقدمة 
ألمانيا،  جاءت  التركي  للفلفل  المستوردة  الدول 
المتحدة،  والواليات  وإيطاليا،  وبريطانيا،  والسعودية، 

وهولندا، والكاميرون.

10 ماليين فرنسي تحت خط الفقر
»خط  تحت  يعيشون  الذين  الفرنسيين  عدد  تخطى 
مع  القادمة  السلبية  التأثيرات  جراء  ماليين،   10 الفقر«، 
اإلسعافات  جمعية  وذكرت  كورونا.  فيروس  وباء 
أن  السبت،  تقريرها  في  الفرنسية  الكاثوليكية  األولية 
الفرنسيين.  دخل  انخفاض  في  تسبب  كورونا  فيروس 
وفي دراسة الميزانية التي أجرتها الجمعية على 3 آالف 
دخل  على  يعيشون  نصفهم  من  أكثر  أن  تبين  أسرة، 
أقل من 9 يوروهات في اليوم، بعد خصم المصاريف 
وأشارت  والطاقة.  المياه  وفواتير  اإليجار  مثل  اإلجبارية 
الدراسة إلى أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 0.9 نقطة 
إلى 9.5 بالمائة في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة 

بالفترة نفسها من العام الماضي.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

عقب توصل شركتي فايزر 
وبيونتيك إلى لقاح فعال لعالج 

فيروس كورونا، دّب النشاط في 
أسواق املال، حيث قفزت مؤشرات 

البورصات وأسعار األسهم والنفط، 
وكذلك أسواق السلع األولية، 

بمعدالت لم تشهدها منذ شهور، 
ذلك ألن الكشف قد يفتح الباب 

وبشكل سريع أمام إعادة النشاط 
لالقتصاد العاملي، وإصالح الخلل 
في القطاعات املتضررة من الوباء، 

وفي مقدمتها النفط والطيران 
والسياحة والسفر والصناعة 

والصادرات وسوق العمل 
والقروض وغيرها. كما سيعمل 

على تنشيط األسواق وتحريك 
الطلب على السلع والخدمات، وهو 

ما يساهم في الحد من البطالة 
وتوفير فرص عمل.

لكن هذا الزخم والتفاؤل الذي 
أحدثه الكشف الطبي املهم في 

أسواق املال والقطاعات االقتصادية 
سيتراجع يوما بعد يوم ألسباب 
عدة، منها زيادة حاالت اإلصابة 

بالفيروس داخل العديد من الدول 
التي تقود االقتصاد العاملي، كما 

هو الحال مع الواليات املتحدة 
وبريطانيا وفرنسا والهند وروسيا 

وإسبانيا والبرازيل وتركيا.
كما أن أسواق املال أدركت أن اللقاح 
لن يطرح لالستهالك بشكل سريع، 
فهناك مرحلة لم يتم إنجازها بعد 
في التجارب، وبالتالي فإن متاعب 

البورصات واالقتصاد ستظل 
مستمرة عدة شهور إلى حني طرح 
اللقاح في األسواق بكميات ضخمة 

وبأسعار مناسبة.
أضف إلى ذلك غموض موقف 

الدول ذات االقتصادات الضعيفة 
بالنسبة للقدرة على التعاقد مع 

الشركتني املنتجتني لشراء اللقاح 
بكميات كبيرة وطرحه مجانا 
للمواطن، فاللقاح سيتم طرحه 

بـ20 دوالرا للعبوة، وهو مبلغ قد 
يفوق قدرات غالبية املواطنني في 

الدول الفقيرة التي تعاني من أزمات 
مالية.

وهناك مخاوف من أن يتحول 
لقاح كورونا إلى سلعة تجارية 

واحتكارية، في ظل قصر اإلنتاج 
على شركتني فقط هما فايزر 
وبيونتيك، واللتني قد ال يغطي 
إنتاجهما احتياجات كل دول 

العالم خالل فترة قصيرة، خاصة 
أن الطلب سيكون ضخما، إذ 

أن معظم دول العالم تعاني من 
تفشي الفيروس، واللقاح لن 

يكون متاحًا ملن ال يستطيعون 
الحصول عليه، أو ال يقدرون على 

تحّمل تكلفته، كما تقول منظمة 
»أوكسفام« ملكافحة الفقر. كما أن 
كل دول العالم ترغب في طّي ملف 
كورونا املزعج صحيا واقتصاديا 
بسرعة، حتى تستعيد القطاعات 
املختلفة وإيرادات النقد األجنبي 

عافيتها، وبالتالي فإن الدول الثرية 
ستتسابق على االستحواذ على 

شراء اللقاح وبأي ثمن.
إزاء الوضع املتأرجح، فإن من 

املتوقع أن تشهد األسواق املالية 
مزيدًا من التقلبات خالل الفترة 

املقبلة، ولن تشهد مؤشراتها حالة 
استقرار سوى مع وصول أول 

عبوة من لقاح كورونا للمستهلك.

شهور صعبة 
على االقتصاد 

العالمي

Monday 16 November 2020
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اقتصاد

بغداد ـ محمد علي

ــيــــع فــي  ــد مــــســــؤول عــــراقــــي رفــ ــ أكــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  ــداد، لـــ ــغـ بـ
خـــطـــط اســـتـــثـــمـــار نـــحـــو مــلــيــون 
هكتار بالقطاع الزراعي العراقي في باديتي 
األنـــبـــار والــســمــاوة غـــرب وجــنــوبــي الــعــراق، 
ــلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة  الــــتــــي تـــقـــدمـــت بـــهـــا الـــسـ
ــا ألســـبـــاب  ــاؤهـ ــغـ لــحــكــومــة بــــغــــداد قــــد تــــم إلـ
بعد  ذلــك  يأتي  باملتعددة.  املسؤول  وصفها 
نــحــو أســبــوعــن مـــن حــمــلــة مــنــظــمــة قــادتــهــا 
إليـــران  مــوالــيــة  ــــزاب  وأحـ مسلحة  مليشيات 
فــي الـــعـــراق، أبـــرزهـــا مــلــيــشــيــات »الــنــجــبــاء«، 
ــائـــب حــزب  ــتـ ــائـــب أهــــل الــــحــــق«، و»كـ و»عـــصـ
الــلــه«، فضال عــن تحالفي »الــفــتــح«، و»دولـــة 
الــقــانــون«، بــزعــامــة هـــادي الــعــامــري ونـــوري 
املالكي، لرفض مخطط االستثمار السعودي 
الذي يهدف الستصالح نحو مليون هكتار 
أبقار  زراعية منها مشاريع  إلقامة مشاريع 
ومــواش ومشتقات الحليب. كما كان يشمل 
مختلفة،  محاصيل  زراعـــة  املقترح  املــشــروع 
من شأنها أن توفر عشرات آالف فرص العمل 

في العراق.
ــبـــرت هــــذه املــلــيــشــيــات أن االســتــثــمــار  ــتـ واعـ
جديد  استعمار  بمثابة  الــزراعــي  السعودي 
ــه مــحــاولــة  ــأنـ ــه مــــراقــــبــــون، بـ ــفـ ــو مــــا وصـ ــ وهـ
لــحــمــايــة مـــصـــالـــح إيـــــــران فــــي الــــعــــراق الــتــي 
تهيمن على أكثر من 60 باملائة من املنتجات 

الجزائر ـ حمزة كحال

الشتاء  الــجــزائــر حلول فصل  مــزارعــو  يترقب 
وأنظارهم موجهة للسماء، وقلوبهم منقسمة 
بن خوف من تواصل مسلسل الجفاف، بعد 
مرور فصل خريٍف جاٍف، وبن تفاؤٍل بنهاية 
الكابوس الذي أرق فالحي الجزائر منذ أكثر 
ــــط تـــذمـــرهـــم مــــن شــــح إعـــانـــات  مــــن ســـنـــة، وسـ

الحكومة.
ولـــم يــشــهــد شــهــرا نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
كــبــيــرًا  تـــســـاقـــطـــا  األول  ــريـــن  تـــشـ وأكــــتــــوبــــر/ 

عمان ـ زيد الدبيسية

واصــــل قــطــاع الــعــقــار فـــي األردن خــســائــره 
تــداوالتــه  مــن  دوالر  مليار   1.4 نحو  ليفقد 
ــن الـــعـــام  خـــــالل الـــعـــشـــرة شـــهـــور األولــــــــى مــ
الحالي، وسط توقعات بمزيد من التراجع 
ــيـــات جــائــحــة  لــلــفــتــرة املــقــبــلــة بــســبــب تـــداعـ
كورونا وتراجع مستويات املعيشية بشكل 
كــبــيــر. وحــســب أحــــدث بــيــانــات صــــادرة عن 
دائـــــرة األراضــــــي واملـــســـاحـــة األردنــــيــــة، فقد 
ــقــــارات فــي  ــــوق الــــعــ انــخــفــضــت تــــــــداوالت سـ
املنقضية  للفترة   %28 نسبته  بما  األردن 
من العام الحالي، حيث بلغت 3.6 مليارات 
دوالر،  مليار   1.4 بحوالي  متراجعة  دوالر 
مــقــارنــة بــتــداوالت الــســوق لـــذات الــفــتــرة من 

العام املاضي.
ــال رئـــيـــس جــمــعــيــة مستثمري  ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
»الــعــربــي  قــطــاع اإلســـكـــان، كــمــال عــوامــلــة، لـــ
الجديد«، إن »سوق العقار فقد نسبة كبيرة 
ــتـــي حــقــقــهــا فــــي الـــســـنـــوات  مــــن مــكــاســبــه الـ
الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة، مــســجــال تــراجــعــا كــبــيــرا 
خــــالل الـــعـــشـــرة شـــهـــور املــنــقــضــيــة مـــن هــذا 
العام، وذلك بحسب ما كان متوقعا نتيجة 
للظروف الصعبة التي يعاني منها األردن 
والـــتـــي تــعــمــقــت بــســبــب تـــداعـــيـــات جــائــحــة 

كورونا وتراجع اإلقبال على شراء األراضي 
واملـــســـاكـــن«. وأضــــاف عــوامــلــة أن األوضــــاع 
املعيشية لغالبية املواطنن لم تعد تمكنهم 
ــتـــي تشكل  ــراء الــشــقــق الــســكــنــيــة والـ ــ مـــن شـ
ــــداوالت ســـوق الــعــقــار فــي األردن،  غــالــبــيــة تـ
إضافة إلى ركود مبيعات مختلفة لألراضي 

في كافة املناطق.
وقـــال إن هــنــاك تــراجــعــا واضــحــا فــي حركة 
ــا أدى  ــ ــقـــق الـــســـكـــنـــيـــة، مـ ــشـ ــلـــى الـ ــلـــب عـ ــطـ الـ
ــن الــكــلــف  قـــيـــام املــســتــثــمــريــن إلـــــى الـــحـــد مــ
ــايــــات تـــحـــفـــيـــز عـــمـــلـــيـــات الــــــشــــــراء، لــكــن  لــــغــ
ــاع االقــتــصــاديــة الــعــامــة أثــــرت على  ــ األوضــ
ــــوق، إضــــافــــة إلـــــى تـــشـــدد الـــبـــنـــوك فــي  ــــسـ الـ
ارتفاع  بحجة  االئتمانية  التسهيالت  منح 
املـــخـــاطـــر، وعــــدم قــــدرة شــريــحــة كــبــيــرة من 
املــقــتــرضــن تــســديــد األقــســاط والــتــزامــاتــهــم 

املالية تجاه املصارف.
وأشار إلى املخاطر التي تهدد املستثمرين 
فــي الــقــطــاع واحــتــمــال خــــروج بعضهم من 
الخسائر ومنهم  مــن  مزيد  لتجنب  الــســوق 
من نقل استثماراته إلى بلدان أخرى تتوفر 
لديها معطيات وظروف أفضل لالستثمار.

ــي، فــي أحــــدث تقرير  ــ الــبــنــك املـــركـــزي األردنــ
لــه اطلعت عليه »الــعــربــي الــجــديــد«، أكــد أن 
األصــــــول الـــعـــقـــاريـــة تــعــد مـــحـــورا أســاســيــا 

لــلــنــشــاطــات االســتــثــمــاريــة فـــي االقـــتـــصـــاد، 
ــع الـــقـــطـــاعـــات  نـــظـــرا لــتــشــابــكــهــا الـــكـــبـــيـــر مــ
االستثمارية األخرى وانعكاسات التطورات 
التي تفرضها أسعار األصول العقارية على 
الــنــقــديــة واالســتــقــرار  التضخم والــســيــاســة 
ــــى أن انـــخـــفـــاض أســـعـــار  املــــالــــي. وأشـــــــار إلـ
األصــــــول الـــعـــقـــاريـــة قـــد جــــاء نــتــيــجــة لــعــدة 
االقــتــصــادي  الــنــشــاط  عــوامــل، منها تباطؤ 
في األردن وتداعياته على القطاع العقاري 
وتــراجــع أوضـــاع العمالة األردنــيــة فــي دول 
إقباال  األكثر  الفئة  يعدون  والذين  الخليج، 
على شــراء الــعــقــارات، إضــافــة إلــى تداعيات 
جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، والــــتــــي كـــــان لـــهـــا األثــــر 
الواضح على معظم القطاعات االقتصادية 

في األردن ومنها القطاع العقاري.
ــة، فـــقـــد بـــلـــغ عـــدد  ــيـ ــمـ ــانـــات رسـ ــيـ وحـــســـب بـ
ــــالل الــنــصــف  ــبـــاعـــة خـ الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة املـ
األول من العام الحالي حوالي 10100 شقة، 
مــقــارنــة مـــع 13200 شــقــة لــــذات الــفــتــرة من 

العام املاضي، بتراجع ما نسبته %24.
وقـــال الــبــنــك املــركــزي إن الــتــبــاطــؤ امللحوظ 
على بعض  العقاري يستوجب  القطاع  في 
البنوك النظر في نسبة الحد األعلى لنسبة 
القرض إلى قيمة العقار املرهون، خصوصا 
ـــدى الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــرتــفــع الــنــســبــة لــديــهــا  لـ

عن  تنتج  قــد  أي مخاطر  لتجنب   %80 عــن 
انخفاض أسعار العقارات.

ــــي ســــــوق الـــعـــقـــار  وكـــــــان حـــجـــم الــــــتــــــداول فـ
ليبلغ   %12 بنسبة  املاضي  العام  انخفض 
6.5 مليارات دوالر. ووفقا لدائرة األراضي، 
البيع لألجانب خالل  انخفضت حركة  فقد 
العشرة أشهر األولى من العام 2020 بنسبة 
الــشــقــق  مــبــيــعــات  انــخــفــضــت  34%، حـــيـــث 
بنسبة  األراضـــــي  ومــبــيــعــات   ،%26 بنسبة 

44% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
غير  ملبيعات  التقديرية  القيمة  وانخفضت 
األردنـــيـــن خـــالل الــعــشــرة أشــهــر األولــــى من 
 بالفترة 

ً
العام الحالي بنسبة 23%، مقارنة

بــلــغــت 189  ــام 2019 حـــيـــث  ــ عـ مــــن  نــفــســهــا 
مليون دوالر. 

وكـــانـــت الــحــكــومــة األردنــــيــــة قـــد قـــــررت في 
ــاضــــي،  املــ األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/  شـــهـــر 
الــعــقــارات إلـــى 4.5  خــفــض رســــوم تسجيل 
فـــي املـــائـــة مــقــابــل 9 فـــي املـــائـــة ســابــقــا من 
القيمة اإلجــمــالــيــة لــلــعــقــار، وخــفــض رســوم 
نقل امللكية بن األقــارب من الدرجة األولى، 
فــي محاولة منها مــن أجــل تحريك أســواق 
الـــعـــقـــارات الــتــي تـــأثـــرت بــشــدة مـــن جائحة 
كورونا، إال أن اإلجراءات الحكومية لم تؤثر 

كثيرا في القطاع.

الـــزراعـــيـــة املـــوجـــودة بــالــســوق املــحــلــيــة منذ 
 6 سنوات بمجموع تصدير تتجاوز قيمته 

مليارات دوالر منها سنويا.
ــــذي رفــــض ذكــر  ــال املـــســـؤول الـــعـــراقـــي، الـ ــ وقـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن مــخــطــط  ـــ اســــمــــه، لــ
االستثمار الــســعــودي تــم إلــغــاؤه فــي الوقت 
الحالي سواء في األنبار أو املثنى، مبينا أن 
جملة من األسباب أدت إلى ذلك بينها فنية، 
تتعلق بالحاجة إلى مصدر مياه دائم يجب 
أن يــكــون مــؤمــنــا عــلــى األقــــل لــعــشــر ســنــوات 
قادمة، وهو ما اعتبرته وزارة املوارد املائية 
يتعلق بدجلة  مــا  فــي  غــيــر ممكن  الــعــراقــيــة 
النهرين  مستويات  تــراجــع  بسبب  والــفــرات 
بفعل السدود التركية ومشاريع إيرانية على 
غــيــر قليل  عـــدد  أدت لتجفيف  روافــــد دجــلــة 
منها، كما أن املياه الجوفية تعتبر من األمن 
املجازفة  يمكن  وال  الــعــراقــي  الوطني  املــائــي 

باستنزافها«، وفقا لقوله.
املسؤول ذاته أقر بأن »حسابات ذات طبيعة 
ــاب لـــخـــيـــارات أخـــرى  ــذهـ ســيــاســيــة عــطــلــت الـ
فــي هـــذا االســتــثــمــار الــضــخــم مــثــل االعــتــمــاد 
ــنـــهـــري( أو  ــمـــة )الــــــري الـ عــلــى الــــزراعــــة الـــدائـ
تقليل مساحة األرضــي املستثمرة، أو إلغاء 

لــألمــطــار، الــتــي تــراجــعــت مــنــذ بـــدايـــة املــوســم 
الزراعي بنسبة فاقت 60 في املائة عن العام ما 
قبل املاضي 2018، ونحو 80 في املائة، مقارنة 

باألعوام السابقة.
وإلى ذلك يكشف الخبير التقني في الشؤون 
»منسوب  أن  بــســاطــي،  الحكيم  عبد  الــجــويــة، 
تــســاقــط األمــطــار فــي شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني الحالي لم يتعد 22 مليمترًا، في حن 
أن املــعــدل فــي الــســنــوات مــا قــبــل املــاضــيــة هو 
األول  أكــتــوبــر/ تشرين  عــن  أمــا  مليمتر،   100
تراجعا  األمــطــار  تساقط  سجل  فقد  املنصرم 
إلــــى 25 مــلــم مــقــابــل مـــعـــدل فـــي املـــاضـــي بلغ 
71 مــلــم، فــي حــن أن الــتــوقــعــات تــؤكــد ارتــفــاع 
النسبة إلى 40 مم، وبالنسبة لشهر ديسمبر/ 
كانون األول يقّدر بحوالي 50 مم مقابل 111 

ملم كمعدل في السنوات األخيرة«.
وأكد بساطي لـ »العربي الجديد« أن »النسبة 
السنوية لن تتعدى 300 مليمتر مقابل معدل 
سنوي بلغ 680 مليمترًا سنة 2017، و630 ملم 
سنة 2018، و250 ملم سنة 2019، ما يعني أن 
الجزائر تمر بسنة جافة ثانية بعد احتساب 

سنة 2019.«
قــــد دعـــت  الـــديـــنـــيـــة  ــــؤون  ــــشـ الـ وكــــانــــت وزارة 
يـــوم  ــاء  ــقـ ــتـــسـ االسـ الـــجـــزائـــريـــن ألداء صـــــالة 
الــســبــت 14 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، وذلـــك 

املــشــاريــع الــزراعــيــة الــتــي تتطلب اســتــهــالك 
مياه كثيرة، إذ إن الحكومة تعرضت لحملة 
ضغط كبيرة من املعسكر املقرب من طهران 
بشأن إيقاف عملية االستثمار السعودي في 

هذا القطاع«.
والــخــمــيــس املــــاضــــي، أصــــــدرت مــجــمــوعــات 
مسلحة مــرتــبــطــة بـــإيـــران بــيــانــا هــــددت فيه 
بـــاعـــتـــبـــار االســـتـــثـــمـــارات الـــســـعـــوديـــة هــدفــا 
لـــهـــا، مــعــتــبــرة أن فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مع 
الــســعــوديــة يــجــب أن يــكــون بــعــد مـــا أسمته 
»دفع الدية«، في إشــارة الى تورط مواطنن 
العراق  في  إرهابية  مع جماعات  سعودين 
خـــالل الــســنــوات املــاضــيــة. والــبــيــان املشترك 
مؤخرا  مليشيات ظهرت  أصدرته مجموعة 
ــبـــق أن تــبــنــت  عـــلـــى الـــســـاحـــة الـــعـــراقـــيـــة وسـ

ــام عـــــدد مــــن مـــقـــار الــتــابــعــة  ــتـــحـ عــمــلــيــات اقـ
استهداف  فضال  فضائية  وقــنــوات  ألحـــزاب 

بعثات دبلوماسية.
ــــذه املــجــمــوعــات  ــأن هـ ويــعــتــقــد مـــراقـــبـــون بـــ
الــلــه  ــديــــدة ملــلــيــشــيــا كـــتـــائـــب حـــــزب  أذرع جــ
والــنــجــبــاء وجــمــاعــات أخــــرى بــــارزة ترتبط 
بــالــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي مــثــل العصائب 
والـــخـــراســـانـــي، الــتــي أكــــدت فـــي بــيــانــهــا أنــه 
ــفـــاق عــلــى أن أي اســتــثــمــار ســعــودي  تـــم االتـ
ســيــكــون هــدفــا لــلــجــمــاعــات املــتــحــالــفــة«، في 
الــى الجماعات الثالثة التي أصــدرت  إشــارة 
الــبــيــان، مــتــحــدثــة عـــن أنــهــا اتــفــقــت عــلــى أنــه 
إال بعد  الـــســـعـــودي  لــالســتــثــمــار  مـــجـــال  »ال 
والفتاوى  املخففات  تعويض عوائل شهداء 

السعودية«.
وكــان رئيس الـــوزراء األســبــق، زعيم ائتالف 
ــة الــقــانــون«، نـــوري املــالــكــي، وهـــو أحــد  »دولــ
ــران فـــي الــــعــــراق قـــد هــاجــم  ــهـ ــرز حــلــفــاء طـ ــ أبـ
خــــــطــــــوات حــــكــــومــــة مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
الــقــطــاع الــزراعــي  لالستثمار الــســعــودي فــي 
العراقي، معتبرا أنها استعمار، فيما هاجم 
نواب من تحالف »الفتح«، الجناح السياسي 
على  العراقي  التفاهم  الشعبي«،  »الحشد  لـ

الــزراعــي  بالقطاع  استثمارية  فــرص  عــرض 
أمام السعودية. 

التيار  قـــال عــضــو  الــتــطــورات  عــلــى  وتعليقا 
املـــــدنـــــي الــــعــــراقــــي والــــنــــاشــــط فـــــي الــــحــــراك 
»العربي  الشعبي االحتجاجي، أحمد حقي، لـ
الـــجـــديـــد«، إن ذلــــك كــــان مــتــوقــعــا. وأضــــاف 
حقي أن الحملة املنسقة للجماعات التابعة 
إيــران  بمثابة حماية ملصالح  كــانــت  إليـــران 
في الــعــراق على حساب مصلحة الــدولــة، إذ 
إن اإليـــرانـــيـــن يــتــكــئــون عــلــى مـــا يــصــدرونــه 
لــلــعــراق مـــن بــضــائــع زراعـــيـــة مــقــابــل ضــمــان 
وصول العملة الصعبة لهم، متهما حكومة 
الكاظمي بالضعف أمام املليشيات وهيمنة 
»الـــدولـــة  ــاه بــــ ــمـ ــا أسـ ــزاب الـــتـــي تـــقـــود مـ ــ ــ األحـ

العميقة في العراق«.
ــاضـــي، انــتــقــد رئــيــس الـــــوزراء  واألســــبــــوع املـ
ــــي، قــــــــوى لــــــم يــســمــهــا  ــمـ ــ ــاظـ ــ ــكـ ــ مـــصـــطـــفـــى الـ
والــــدول  الـــعـــراق  بــن  تــقــارب  أي  ملهاجمتها 
األخرى. وقال الكاظمي على هامش اجتماع 
مجلس الــــوزراء األســبــوعــي: »هــنــاك حمالت 
تــشــكــيــك بــــأي تـــقـــارب لـــلـــعـــراق مـــع أي دولـــة 
األوراق  إلــى خلط  تــهــدف  ترافقها شــائــعــات 
وتعطيل أي تفاهم يصب في صالح البلد«، 

ــارة الـــى حــمــالت نــفــذتــهــا الــجــمــاعــات  فــي إشــ
املــوالــيــة إليـــران ضــد مــذكــرات تفاهم وقعها 
القاهرة والــريــاض. وأشار  العراق أخيرا مع 
الكاظمي إلى أن املجلس التنسيقي العراقي 
خالل  متواصلة  اجتماعات  عقد  الــســعــودي 
الــيــومــن املــاضــيــن لــلــوصــول إلـــى مجموعة 
تــفــاهــمــات بــخــصــوص قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة 
والــــتــــجــــارة والــــــزراعــــــة والــــنــــفــــط والــتــعــلــيــم 
والــثــقــافــة وغــيــرهــا. وشـــدد عــلــى ضــــرورة أن 
يكون العراق بيئة جاذبة لالستثمار وليس 
طــاردة له، ألنه بحاجة فعلية لالستثمارات 

وتوفير فرص العمل واإلعمار«.
وقت  في  تعهدت  العراقية  الحكومة  وكانت 
أمــام دخــول الشركات  سابق بإزالة العقبات 

االستثمارية السعودية إلى البالد.
جــاء ذلــك في اجتماع عقده الكاظمي يــوم 8 
أعضاء  مع  الجاري  الثاني  نوفمبر/تشرين 
ــعــــراقــــي الـــســـعـــودي  املـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي الــ
بالعاصمة بغداد، ملناقشة الخطط التنفيذية 
بيان  وفــق  البلدين،  بن  املوقعة  لالتفاقيات 

صادر عن الحكومة العراقية.
ــفــــت إلــــى  ــكــــاظــــمــــي لــ وأفــــــــــاد الــــبــــيــــان بـــــــأن الــ
الشركات  أمــام  املتاحة  االستثمارية  الفرص 
ــى »ســـعـــي الــحــكــومــة  الـــســـعـــوديـــة، مــشــيــرًا إلــ
التي  الشركات  أمــام  العقبات  تذليل كل  إلــى 
ترغب في االستثمار بالعراق«. كذلك أوضح 
»أهمية تفعيل بعض املشاريع املشتركة بن 
 
ً
البلدين، ضمن إطار الجامعة العربية، فضال

عن تطوير العمل في السوق النفطية«.
ــان الـــعـــراق والــســعــوديــة قـــد شــّكــال لجنة  وكــ
ــديـــن فــــي يــــولــــيــــو/ تــمــوز  ــلـ ــبـ ــة بــــن الـ خــــاصــ
املـــاضـــي، بــهــدف بــحــث املــلــفــات االقــتــصــاديــة 
واالســتــثــمــاريــة. وزار مــؤخــرا وفـــد ســعــودي 
الفضلي  الرحمن  عبد  البيئة  وزيــر  برئاسة 
بـــنـــدر بن  الــصــنــاعــة  ــعــــراق، ويـــضـــم وزراء  الــ
إبــراهــيــم الــخــريــف، والــنــقــل، ومؤسسة النقد 
العربي السعودية وهيئة التجارة الخارجية.
واستأنفت السعودية العالقات الدبلوماسية 
األول 2015،  كانون  العراق في ديسمبر/  مع 
ــراء الـــغـــزو  ــ ــا مــــن انــقــطــاعــهــا جــ ــامـ بـــعـــد 25 عـ
من  عقود  وبعد   .1990 عــام  للكويت  العراقي 
زيــارة  العالقات تتحسن، عقب  بــدأت  التوتر، 
قــام  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2017،  فـــي 25  لـــبـــغـــداد 
عــادل  آنـــذاك،  السعودي  الخارجية  وزيــر  بها 
الجبير. ومــن املــقــرر أن يــبــدأ رئــيــس الـــوزراء 
الـــعـــراقـــي جـــولـــة خــلــيــجــيــة ســتــكــون الــثــانــيــة 
مـــن نــوعــهــا مــنــذ مــنــحــه الــثــقــة مــطــلــع أيــــار/ 
مــايــو املـــاضـــي، بــعــد جــولــة أوروبـــيـــة شملت 
ملسؤول  ووفــقــا  وأملــانــيــا.  وبريطانيا  فرنسا 
عــراقــي، فــي وقـــت ســابــق، فـــإن الـــزيـــارة حتى 
 مـــن الــســعــوديــة والــكــويــت، 

ً ّ
ــال ــ اآلن تــشــمــل كـ

وقــــد تــتــســع لــتــشــمــل دواًل خــلــيــجــيــة أخــــرى. 
»العربي  لـ تصريحات  فــي  املــســؤول  وكشف 
الجديد« أن املحطة األولى للكاظمي ستكون 
الــــســــعــــوديــــة، وســـيـــوقـــع خـــاللـــهـــا عـــــــددًا مــن 
االتفاقيات االقتصادية واالستثمارية املهمة 
في الرياض، باإلضافة إلى اتفاقيات تعاون 

أمني واستخباراتي.
في املقابل، تسعى إيــران إلــى زيــادة التبادل 
العراق،  مع  االقتصادي  والتعاون  التجاري 
وقـــال الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي في 
تــصــريــحــات شــهــر يــولــيــو/ تـــمـــوز املـــاضـــي، 
إن طـــهـــران وبـــغـــداد تــســعــيــان لـــزيـــادة حجم 
التبادل التجاري بن البلدين إلى 20 مليار 
دوالر ســنــويــا. وأضــــاف روحــانــي أنـــه بحث 
مع رئيس الحكومة العراقية تطوير وتنمية 
البلدين، مشيرًا إلى  التجارية بن  العالقات 
التجاري،  التبادل  حجم  لزيادة  مساعيهما 
فــي خــطــوة وصــفــهــا مــراقــبــون بــأنــهــا مــســاٍع 
لــتــرســيــخ الــهــيــمــنــة اإليــرانــيــة عــلــى األســــواق 

العراقية.

بعد التراجع الكبير لتساقط األمطار في هذه 
الفترة التي تتميز في العادة بانخفاض حاد 
لدراجات الحرارة، وتساقط أولي للثلوج على 

املناطق التي ال يتعدى ارتفاعها 1000 متر.
املــائــيــة عن  املــــوارد  مــن جانبها كشفت وزارة 
انـــخـــفـــاض مــنــســوب امـــتـــالء الــــســــدود مـــن 63 
باملائة شهر فبراير/ شباط املنصرم، إلى 50 
باملائة الشهر الحالي، جراء ارتفاع االستهالك 
ــار والـــثـــلـــوج خــاصــة في  ــطـ وقــلــة تــســاقــط األمـ

املناطق الشمالية.
ــلـــقـــت عــمــلــيــة دعـــم  وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة قــــد أطـ
عــمــلــيــات الـــــري بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــفــالحــن 
ــفـــاح والـــخـــضـــروات  ــتـ املــنــتــجــن لــلــزيــتــون والـ
فــــي الـــبـــيـــوت الــبــالســتــيــكــيــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
مــحــاصــيــل الــحــبــوب كــالــقــمــح والــشــعــيــر، كما 
أعلنت عن دعم األعالف، وذلك ملساعدتهم في 
التي مست  الجفاف  موجة  مواجهة مخلفات 

البالد طيلة 2020.
وتــــخــــص الـــعـــمـــلـــيـــة الـــــــري والــــســــقــــي بــتــقــنــيــة 
اآلبـــار،  مضخات  شـــراء  تخص  كما  التقطير، 
وتــقــدر كلفة الــدعــم بــحــوالــي 120 ألـــف ديــنــار 
)950 دوالرًا(، فيما بلغ دعــم إقامة األحــواض 
 400 إلــى  يصل  بما  بالستيك  بغشاء  املــائــيــة 

ألف دينار )3100 دوالر(.
ويجد املزارعون صعوبة في إخفاء قلقهم من 

الجزائر  عليه  تبني  الــذي  األمــطــار،  انحباس 
آمــــــااًل كــثــيــرة مـــن أجــــل تـــجـــاوز شــبــح مــوســم 
البالد  أبيض، وانتظار محصول وفير يعفي 
ــــذي تــفــاقــمــت فـــاتـــورتـــه، في  مـــن االســـتـــيـــراد الـ
اتــهــا  ظــل قــلــة املــســاعــدات املــالــيــة وبـــطء إجــراء

اإلدارية.
الــديــن  تـــاج  الـــزراعـــي، محمد  وحــســب الخبير 

لواجي، فإن »شّح األمطار في األشهر األخيرة، 
الزراعة  لقطاع  بالنسبة  سلبيا   

ً
عامال يشّكل 

 أغــلــب املـــزارعـــن في 
ّ
بــصــفــة عــامــة، خــاصــة أن

ــبــــالد( واملــنــاطــق  الـــهـــضـــاب الــعــلــيــا )وســـــط الــ
األمطار  مياه  على  كثيرًا  يعتمدون  الشمالية 
الزراعية واملحاصيل  املنتجات  لتوفير سائر 

املختلفة.

إيران تعرقل استثمارات سعودية في زراعة الـعراق

عقارات األردن تخسر 1.4 مليار دوالرشبح الجفاف يهّدد زراعة الجزائر

عقبات تواجه خططًا حكومية لتنمية القطاع الزراعي )فريق فرج محمود/األناضول(

عرقلت مليشيات تابعة 
بقرارها إليران، خطط 

استثمار سعودية في 
قطاع الزارعة العراقية 

تستهدف استصالح 
مليون هكتار وزارعتها 
بالعديد من المحاصيل 

الضرورية

يشّكل شّح األمطار في 
األشهر األخيرة، عامًال سلبيًا 

بالنسبة للزراعة الجزائرية، 
وسط مخاوف من تكبّد 

الفالحين خسائر باهظة 
في ظل شكاوى من 
عدم وجود مساندة 

حكومية لهم

الخضروات 
اإلسرائيلية تتدفق 

إلى اإلمارات
بدأت الخضروات والفواكه 

اإلسرائيلية، بالتدفق في األسواق 
اإلماراتية، فيما تستعد شركة 

إسرائيلية إلقامة مزارع في 
اإلمارات، بحسب مسؤول مقرب 

من رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو. وعرض أوفير جندملان 
املتحدث باسم نتنياهو لإلعالم 

العربي، صورا ألحد األسواق في 
اإلمارات تعرض فيه منتجات 

زراعية إسرائيلية. وقال في تغريدة 
بحسابه على تويتر  »أفضل 
وأفخر الفواكه والخضروات 
اإلسرائيلية، تباع حاليا في 

املتاجر واألسواق اإلماراتية، بعد 
ن 

ّ
أن تم التوقيع على اتفاقية تمك

مزارعني إسرائيليني من تصدير 
محاصيلهم إلى اإلمارات«. 

وأضاف جندملان »كما ستقيم 
شركة أجركسكو اإلسرائيلية 

مزارع في اإلمارات، ستزود 
بتقنيات إسرائيلية متطورة«. 
والشركة املذكورة هي شركة 

خاصة متخصصة في تصدير 
املنتجات الزراعية من إسرائيل. 

يشار إلى أن الفواكه والخضراوت 
التي يتم تصديرها من إسرائيل 

إلى اإلمارات، يتم إنتاج بعضها في 
مزارع باملستوطنات اإلسرائيلية 

بالضفة الغربية الفلسطينية 
ومرتفعات الجوالن السوري، 

املحتلتني.

البطالة في مصر 
عند 7.3% خالل 

الربع الثالث 
تراجع معدل البطالة في سوق العمل 

املصري، إلى 7.3 باملئة خالل الربع 
الثالث من العام الجاري، نزوال من 

9.6 باملئة في الربع الثاني لذات 
العام. وقال الجهاز املركزي للتعبئة 
العامة واإلحصاء في مصر، أمس 

األحد، إن هبوط نسبة البطالة يعود 
إلى استئناف األنشطة اليومية 

املعتادة في األسواق، بعد ارتباك 
في الربع الثاني، كإحدى تبعات 

فيروس كورونا. وبلغ عدد العاطلني 
عن العمل في السوق املحلية حتى 

نهاية الربع الثالث 2020، نحو 
2.061 مليون متعطل، بنسبة 7.3 
باملئة، نزوال من 2.57 مليونا في 

الربع الثاني. وبلغ معدل البطالة بني 
الذكور 5.8 باملئة من إجمالي الذكور 
في قوة العمل، بينما كان 8.5 باملئة 
في الربع السابق، مقابل 15.2 باملئة 
نسبة بطالة اإلناث، مقارنة مع 16.2 

باملئة في الربع الثاني.

تركيا تزود 
مناطق سورية 

بمياه الشرب

تتولى مؤسسة املياه التركية حفر 
وترميم اآلبار لسد احتياجات 

السكان من املياه العذبة في املناطق 
املحررة شمال سورية. ووفق 
تقرير وزارة الزراعة والغابات 

التركية، فإن أعمال الحفر وترميم 
اآلبار تجري في مناطق عمليات 

درع الفرات وغصن الزيتون ونبع 
السالم. وبحسب التقرير فقد تم 

توفير مياه الشرب لنحو 705 
آالف شخص في مناطق جوبان 

باي والباب واعزاز ومارع ودارميك 
الواقعة ضمن منطقة درع الفرات. 

وكذلك قامت مؤسسة املياه التركية 
بترميم اآلبار املتضررة من الحرب 
التي شهدتها مناطق درع الفرات. 

وفي منطقة نبع السالم، قامت 
مؤسسة املياه التركية بتوفير مياه 

الشرب لنحو 510 آالف شخص، 
عبر حفر 36 بئرا جديدا وترميم 

10 آبار. وكذلك قامت مؤسسة 
املياه التركية بحفر آبار الستخراج 
مياه الشرب في مخيمات يقطنها 
النازحون. يذكر أن تركيا نفذت 3 

عمليات عسكرية في شمال سورية 
)درع الفرات، غصن الزيتون، نبع 

السالم( حررت خاللها مساحات 
كبيرة من اإلرهابيني، شرق وغرب 

نهر الفرات.

أخبار مال وسياسة

أسواقفالحة

بروفايل

جانيت يلين
واشنطن ـ شريف عثمان

حن تركت جانيت يلن منصب رئيس بنك االحتياط 
أوائــل عام 2018،  املركزي األميركي(  )البنك  الفيدرالي 
ــا، تـــصـــور الـــبـــعـــض أن  ــامــ وكــــــان عـــمـــرهـــا آنـــــــذاك 73 عــ
االقــتــصــاديــة الـــواعـــدة قــد وصــلــت إلـــى آخـــر محطاتها 
املــهــنــيــة، بــعــد عــقــود مـــن الــنــجــاح. لــكــن شـــاء الـــقـــدر أن 
تفرض صناديق االقتراع تغيير ساكن البيت األبيض 
في السنوات األربع القادمة، ليأتي الضيف الجديد جو 
بايدن وفي حقيبته ورقة تضع اسم جانيت يلن على 
رأس قائمة املرشحن، لتكون أول امــرأة تتولى وزارة 
الخزانة في الواليات املتحدة، بعد أن كانت أول سيدة 
تترأس بنك االحتياط الفيدرالي، والوحيدة حتى اآلن. 
وبــعــد تسجيل عــجــز فــي املــيــزانــيــة األمــيــركــيــة بقيمة 
ثالثة تريليونات دوالر في العام املالي املنتهي بنهاية 
سبتمبر/أيلول املاضي، وتزايد احتماالت إقرار حزمة 
إنقاذ جديدة لالقتصاد لن تقل قيمتها عن تريليوني 
دوالر، قد تعود يلن، إلى اإلدارة األميركية في واحدة 
من أصعب اللحظات التي يمر بها االقتصاد األميركي، 
والتي تتطلع فيها أعن مئات املالين، داخل وخارج 
الــواليــات املتحدة، إلــى ما ستضخه من أمــوال، بهدف 
الـــخـــروج بــاالقــتــصــاد األكـــبـــر فـــي الــعــالــم مـــن الـــركـــود، 

وتعيد عشرات املالين من األميركين إلى وظائفهم. 
وأثـــنـــاء تــولــيــهــا رئــاســة الــبــنــك الــفــيــدرالــي، كـــان شعار 
»توزيع أكثر عداًل للثروة« عنصرًا مهما في الكثير من 
لقاءات وأحاديث يلن، يذكر منها حديثها أمام لجنة 
النواب، حن وصفت فجوة  املالية بمجلس  الخدمات 
الثروة املتزايدة بن األجناس املختلفة بأنها »مزعجة 
 بنتائج أحدث األبحاث التي أكدت 

ً
للغاية«، مستشهدة

أن زيادة التفاوت في الثروات »يمكن أن يكون له تأثير 
على إنفاق املستهلكن وفرص التعليم املتاحة«، وهو 
ما يؤثر بالضرورة على االقتصاد والسلم املجتمعي.

ــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــطـ ــرابـ ــــالل جــلــســة فــــي مـــؤتـــمـــر الـ وخــ
األميركية هذا العام بعنوان »كيف يمكن لالقتصاد 
حل مشكلة العرق؟«، قالت يلن إن التباينات العرقية 
استطالع  على  ردًا  واقتبست  للغاية«،  عادلة  »غير 
لــلــرابــطــة مــن عــضــو أمــيــركــي مــن أصـــل أفــريــقــي قــال 
فــيــه »يهيمن عــلــى االقــتــصــاد أشــخــاص ال يهتمون 

كــثــيــرًا بــعــواقــب الــعــنــصــريــة«. وعــــن إتـــاحـــة الــفــرص 
للجنسن، كــان ليلن بــاٌع طويل على مــدار حياتها 
املهنية. وفي مقابلة حديثة مع صحيفة فاينانشال 
تايمز، تــقــول صاحبة الــدكــتــوراه فــي االقــتــصــاد من 
عاما  عشرين  قبل  كانت  إنها  العريقة،  ييل  جامعة 
تقدمها  تعطيل  فــي  يتسبب  لــم  جنسها  أن  تعتقد 
املهني، إال أنها بعد كل تلك السنوات، أصبحت تقدر 
بشدة الصعوبة التي تقابلها النساء للحصول على 
التقدير املستحق في أي أدوار أو أعمال اقتصادية 
يشاركن فيها. وتــرى يلن أن »هناك رجــااًل في هذا 
املجال ال يزالون حتى يومنا هذا عدوانين للغاية 

مع املرأة العاملة فيه«. 
الفيدرالي،  البنك  قيادة  في  القوية  التجربة  وبخالف 
عــمــلــت يــلــن فـــور حــصــولــهــا عــلــى الـــدكـــتـــوراه كــأســتــاذ 
مــســاعــد فـــي جــامــعــة هـــارفـــرد الــعــريــقــة، لــتــصــبــح بعد 
ثم  الفيدرالي،  البنك  إدارة  اقتصادية في مجلس  ذلــك 
محاضرة في كلية لندن العريقة لالقتصاد والسياسة، 
ليدرس على يديها اآلالف من طلبة االقتصاد وإدارة 
األعــمــال، في الــدرجــات العلمية املختلفة، وفــي العديد 

من الجامعات.
أوباما بها  بــاراك  السابق  الرئيس  وبخالف استعانة 
في إدارة البنك الفيدرالي، وترشيح بايدن لها كوزيرة 
لــلــخــزانــة، تــرأســت مجلس املــســتــشــاريــن االقــتــصــاديــن 
للرئيس األسبق بيل كلينتون، الذي يعتبر الكثيرون 
عهده وسياساته من األفضل اقتصاديا بن الرؤساء 
األمـــيـــركـــيـــن، مـــا يــعــنــي أن كـــل الــــرؤســــاء مـــن الــحــزب 
الديمقراطي خالل ما يقرب من ثالثة عقود استعانوا 
بــالــســيــدة الـــتـــي ولـــــدت ألســـــرة مــتــوســطــة مـــن أصـــول 
بــولــنــديــة يــهــوديــة فـــي حـــي بــروكــلــن الــشــهــيــر بــواليــة 
نيويورك األميركية، والتي كادت تتخصص في دراسة 
األخيرة  اللحظات  في  رغبتها  تعدل  أن  قبل  الفلسفة، 
لتدرس االقتصاد وتنبغ فيه. وتزوجت يلن من جورج 
أكرلوف، أستاذ االقتصاد حاليا بجامعة كاليفورنيا، 
ــــذي حــصــل بــعــد زواجــهــمــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل في  والـ
ــاديـــن الــشــهــيــريــن  ــتـــصـ ــتــــصــــاد، مـــشـــاركـــة مــــع االقـ االقــ
مايكل سبنس وجوزيف ستيغلتز. أما ابنهما روبرت 
أكرلوف، فال يزال مدرسا لالقتصاد في جامعة وارويك 

البريطانية العريقة.

المليشيات تحمي 
مصالح طهران على 

حساب بغداد

جانيت يلين، رئيسة بنك االحتياط الفيدرالي 
قائمة  رأس  على  أصبحت  السابقة، 
المرشحين لتولى وزارة الخزانة األميركية، 
لتكون أول سيدة تصل إلى هذا المنصب 
بعد أن كانت أول سيدة تترأس المصرف 

المركزي

ــاء الـــعـــراقـــي، أمــس  ــض ــق حــكــم ال
شركات  رخص  تجديد  بإبطال  األحد، 
في  العاملة  المحمولة  الهواتف 
البالد، وفق ما أفادت به وكالة األنباء 
إنها  الوكالة،  وقالت  »واع«.  الرسمية 
حصلت على نسخة من األمر القضائي 
بغداد  استئناف  محكمة  عن  الصادر 
قرار  تضّمن  الــذي  االتحادية،  الكرخ 
إبطال تجديد رخص شركات الهواتف 
التوضيح  المحمولة، بدون مزيد من 
أشاد  جانبه،  من  اإلبطال.  أسباب  بشأن 
البرنامج  تنفيذ  متابعة  لجنة  عضو 
االستراتيجي  والتخطيط  الحكومي 
في البرلمان، محمد شياع السوداني، 

بقرار القضاء.

إبطال تجديد 
تراخيص المحمول
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اقتصاد

لندن ــ العربي الجديد

بينما يخيم االنقسام والفوضى 
عــــلــــى املــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي فــي 
الواليات املتحدة، تواصل الصني 
تــمــددهــا الــتــجــاري واالقــتــصــادي فــي آسيا 
عبر التوقيع على أكبر منطقة تجارة حرة 
ــعــت 15 دولـــة مــن منطقة 

ّ
فــي الــعــالــم. إذ وق

آســيــا واملــحــيــط الـــهـــادئ أمـــس األحــــد، على 
أكــبــر اتــفــاق لــلــتــجــارة الــحــرة عــلــى مستوى 
العالم، يشمل ثلث االقتصاد العاملي ويبلغ 
وفــقــا  دوالر  تـــرلـــيـــون   26.2 نــحــو  حــجــمــهــا 

لبيانات يابانية. 
وتعد منطقة التجارة الحرة انتصارًا للصني 
في السباق الجاري بني بكني وواشنطن على 
النفوذ الجيوسياسي في آسيا وبناء النظام 
االتفاقية  توقيع  يعد  كما  الــجــديــد،  الــعــاملــي 

هزيمة ملشروع الحماية التجارية الذي تبناه 
الرئيس األميركي دونالد ترامب خالل األربع 

سنوات املاضية.
وجــــــــاءت اتـــفـــاقـــيـــة »الــــشــــراكــــة االقـــتـــصـــاديـــة 

من  سنوات  ثماني  بعد  الشاملة«  اإلقليمية 
املــفــاوضــات، وتــشــارك فيها الصني واليابان 
الجنوبية وأســتــرالــيــا. ومــن املرجح  وكــوريــا 
أن تؤدي هذه االتفاقية إلى تعزيز دور بكني 
املــهــيــمــن فــي املــنــطــقــة فــي مــواجــهــة الــواليــات 

املتحدة، التي لم تشارك في االتفاقية.
ــــاق عـــلـــى حـــســـاب الــتــحــالــفــات  ــفـ ــ ــأتــــي االتـ ويــ
كــانــت تخطط  الــتــي  التجارية واالقــتــصــاديــة 
لــهــا الـــواليـــات املــتــحــدة فـــي آســيــا مـــع الـــدول 
والتي  الصني  ضد  املنطقة  في  الديمقراطية 
ــا   مــــن الـــهـــنـــد والــــيــــابــــان وكـــوريـ

ً
ــــال ســتــضــم كـ

الجنوبية ودول النمور اآلسيوية وأستراليا. 
ــة،  ــويـ ــيـ ــــؤون اآلسـ ــــشـ ــي الـ ويـــعـــيـــب الـــخـــبـــيـــر فــ
ــلـــى الــــواليــــات  ســـابـــيـــســـتـــيـــان ســـتـــرانـــجـــو، عـ
املـــتـــحـــدة اهــتــمــامــهــا بـــالـــنـــزاعـــات الــتــجــاريــة 
وإهمالها  آســيــا  فــي  حلفائها  مــع  الصغيرة 
ــع الــتــنــني  ــهـــدف الــرئــيــســي فـــي صـــراعـــهـــا مـ الـ
ــرة تـــمـــدده  الــصــيــنــي واملـــتـــمـــثـــل فــــي مـــحـــاصـ

التجاري واالقتصادي. 
من  كل  الجديد  الشراكة  عن مشروع  وغابت 
الواليات املتحدة والهند وروسيا، كما شمل 
الــنــمــور اآلســيــويــة التي  االتــفــاق جميع دول 

تعتمد في حمايتها األمنية على واشنطن. 
هيروشي  اليابانية،  التجارة  وزيــر  ووصــف 
كــاجــيــامــا االتـــفـــاق بــأنــه ســيــكــون فـــي صــالــح 

أكبر اتفاق للتجارة

نص االتفاق بين 
يدي رئيس وزراء 

فيتنام أمس 
)نهاك نغوين/

فرانس برس(

في خطوة تحسب لصالح صراعها مع واشنطن، تمكنت الصين من 
قيادة 15 دولة لتوقيع منطقة تجارة حرة تضم 15 دولة يقدر حجم 
اقتصاداتها بنحو 26.2 تريليون دوالر وعدد سكانها 2.2 مليار نسمة. 
األميركي  السياسي  المشهد  فيه  يتعقد  وقت  في  االتفاق  ويأتي 

بسبب عدم اعتراف ترامب بنتائج االنتخابات

االتفاق يلغي معظم 
الجمارك على السلع 
والخدمات بين دول 

المنطقة الحرة

وتيرة االنكماش في 
االقتصاد الروسي تراجعت 

من 8% إلى %3.6

األعمال التجارية 
البريطانية تراقب بقلق 

مجرى المحادثات

15 دولة 
بقيادة الصين 

من 
آسيا والمحيط 

الهادئ 
بال أميركا

)Getty( متجر في موسكو)Getty( المفاوض البريطاني ديفيد فروست يصر على عدم تقديم تنازالت

موسكو ـ رامي القليوبي

أنـــهـــى الـــروبـــل الـــروســـي األســـبـــوع املــاضــي 
ــا طــفــيــفــا  ــعـ ــراجـ  تـ

ً
بـــــــأداء مـــتـــبـــايـــن، مـــســـجـــال

أمــام الـــدوالر الــذي تــجــاوز سعر صرفه في 
، ولكن 

ً
تعامالت بورصة موسكو 77 روبــال

 
ً
ــال ــ روبـ  80 عــتــبــة  مــــن  يـــقـــتـــرب  أن  مــــن دون 
الــتــي ســبــق لــه تخطيها عــشــيــة انــتــخــابــات 
املنافسة  احــتــدام  وســط  األميركية  الرئاسة 
بني الرئيس الذي تنتهي واليته في يناير/ 
ــالـــد تـــرامـــب، ومــنــافــســه  كـــانـــون الــثــانــي دونـ

الديمقراطي جو بايدن. 
وعــلــى مــســتــوى االقــتــصــاد الــكــلــي، سجلت 
تراجعا  الروسي  االقتصاد  انكماش  وتيرة 
مــلــحــوظــا فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام رغــم 
كورونا  من جائحة  الثانية  املوجة  صعود 
وتــســجــيــل أكــثــر مـــن 20 ألـــف حــالــة جــديــدة 

يوميا على مستوى عموم البالد. 
كــمــا اســتــفــاد الـــروبـــل واالقــتــصــاد الــروســي 
من تعافي أسعار النفط التي استقرت فوق 
لــلــبــرمــيــل وســـط تــرقــب  مــســتــوى 40 دوالرًا 
ــدادات واالســتــخــدام واســع النطاق  بــدء اإلمــ
للقاحات املضادة لفيروس كورونا وعودة 

الحياة إلى طبيعتها ما قبل الجائحة.  
ومع ذلك، تقلل نائبة رئيس مركز »ألباري« 
للتحليل واملعلومات، ناتاليا ميلتشاكوفا، 
مـــــن أهــــمــــيــــة تــــأثــــيــــر نــــتــــائــــج االنــــتــــخــــابــــات 
األميركية على االقتصاد الروسي والروبل 
على  أســاســي  بشكل  يعتمدان  بــاتــا  اللذين 

لندن ـ العربي الجديد

قال وزيــران بريطاني وأيرلندي، أمس األحد، 
إنه البد من تحقيق تقدم في املحادثات الرامية 
إلى خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي هذا 
االنتقالية  الفترة  انتهاء  قبل  وذلــك  األســبــوع، 
مـــع االتــــحــــاد فـــي 31 ديــســمــبــر/كــانــون األول 

املقبل.
وتواجه بريطانيا واالتحاد األوروبي صعوبة 
فــي االتــفــاق عــلــى تــرتــيــب الــعــالقــة املستقبلية 
ــــرى. ومــن  بينهما فـــي الــتــجــارة ومـــجـــاالت أخـ
اضطراب  الطرفان خطر  يواجه  االتــفــاق،  دون 
حــركــة الـــتـــجـــارة بــيــنــهــمــا الــتــي تــقــدر قيمتها 
الــفــتــرة  بــنــحــو تـــريـــلـــيـــون دوالر بـــعـــد نـــهـــايـــة 
الجانبني  من  املفاوضون  ويسعى  االنتقالية. 
إلـــى حــســم مــوضــوعــات رئــيــســيــة مــن الــرســوم 
الــجــمــركــيــة والـــلـــوائـــح واملــعــايــيــر الــتــي تحكم 

السلع والخدمات.
وقـــــــــال وزيـــــــــر الـــبـــيـــئـــة الــــبــــريــــطــــانــــي، جـــــورج 
إيوستس، لتلفزيون بي بي سي أمس األحد، 

»مــن الــضــروري تحريك األمـــور هــذا األســبــوع، 
وتــحــقــيــق انــفــراجــة فـــي بــعــض هـــذه الــقــضــايــا 
لدينا  إلــى حــل، وأن يكون  الصعبة والتوصل 
التفاق  العريضة  الــخــطــوط  بعض  األقـــل  على 
ــاف الـــوزيـــر، »بـــخـــالف ذلـــك يصبح  ــ مــــا«. وأضـ
املتاح  الوقت  األمــر في غاية الصعوبة، ويبدأ 
لنا للتنفيذ في النفاد«. من ناحية أخرى، شدد 
وزيـــر الــخــارجــيــة األيــرلــنــدي ســايــمــون كوفني 
عــلــى أهــمــيــة عــنــصــر الــوقــت فــي الــتــوصــل إلــى 
اتفاق. وقال »هذا هو أسبوع التحرك.... علينا 
أن نحقق تــقــدمــا كــبــيــرًا هـــذا األســـبـــوع. نرجو 
ــن تــســويــة املـــشـــاكـــل الـــكـــبـــرى من  أن نــتــمــكــن مـ

حيث املبدأ هذا األسبوع«. وأضاف »وهذا في 
غاية الصعوبة، لكنه ممكن جدًا ». من جانبه، 
ــفــــاوض الــبــريــطــانــي ديــفــيــد فـــروســـت،  قــــال املــ
أمــس األحــد، إن بــالده لن تبّدل موقفها خالل 
محادثاتها الرامية للتوصل إلى اتفاق بشأن 
مرحلة ما بعد بريكست مع االتحاد األوروبي.

وأضاف، في تغريدة عبر تويتر، لدى وصوله 
إلى بروكسل حيث تنطلق الجولة األخيرة من 
املحادثات اليوم اإلثنني »نعمل على التوصل 
إلى اتفاق، لكن االتفاق الوحيد املمكن هو ذاك 
يعيد سيطرتنا  والــذي  مع سيادتنا  املتوافق 
كان  هكذا  ومياهنا.  وتجارتنا  قوانيننا  على 

موقفنا الثابت منذ البداية ولن نبّدله«.
وبعد ثمانية أشهر من املحادثات الشاقة في 
خضّم األزمة الصحية، يبدأ االتحاد األوروبي 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، اإلثــــنــــني، الـــجـــولـــة األخــــيــــرة مــن 
املـــفـــاوضـــات لــلــنــقــاش فـــي اتـــفـــاق تـــجـــاري غير 
إلـــى فشل  املــحــادثــات  تنتهي  أن  أو  مــســبــوق، 
سياسي مرير. وخرجت بريطانيا رسميا من 
االتحاد األوروبي في 31 يناير/كانون الثاني 
أن تأثير االنفصال لن يظهر قبل  إال  املاضي، 
األول مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل، بعد 

انتهاء الفترة االنتقالية.
يــذكــر أن كــال مــن لــنــدن وبــروكــســل تعهدتا في 
اتفاقية تجارية باسم »ال  بــإبــرام  وقــت سابق 
رســـوم جــمــركــيــة، وصــفــر حــصــص« لــلــحــّد قــدر 
لكن  لبريكست،  السلبية  العواقب  من  اإلمكان 
قبل أقــل مــن خمسني يوما مــن نهاية الــعــام ال 

تزال املحادثات تراوح مكانها.
ــلـــومـــاســـي أوروبـــــــــي أن »املــنــطــق  ويـــعـــتـــبـــر دبـ
والعقل يجب أن يسمحا بالتوصل إلى اتفاق«، 
ويتابع »لكن ما اتضح خالل السنوات األخيرة 
السليم ال  والــحــّس  االقتصادي  املنطق  أن  هو 

يكفيان لشرح ما يحصل في ملف بريكست«.
ــال الــتــجــاريــة في  ــمــ وتـــتـــرقـــب الـــشـــركـــات واألعــ
بريطانيا بفارغ الصبر نتائج هذه املحادثات 
التي ستكون لها تداعيات كبرى على مستقبل 

تجارتها مع الكتلة األوروبية.

آفاق مواجهة جائحة كورونا، وفق رأيها.  
»العربي  وتقول ميلتشاكوفا في تعليقات لـ
مـــبـــاشـــرًا  تــــأثــــيــــرًا  ــع  ــ ــوقــ ــ أتــ ــد«: »ال  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
لـــالنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 
الــروســي، فــالــتــبــادل الــتــجــاري بــني البلدين 
ترفع  قــد  واشنطن  أن  كبيرًا، صحيح  ليس 
عصا العقوبات على روسيا واملشاريع مثل 
»الــســيــل الــشــمــالــي-2« لنقل الــغــاز الــروســي 
ــا، ولكنها ستمس في  إلــى أملانيا ثم أوروبـ
هـــذه الــحــالــة أيــضــا مــصــالــح قــطــاع األعــمــال 
ــي. كما أن بــايــدن يختلف مــن جهة  األوروبــ
الــســيــاســات فــي مــجــال الــطــاقــة عــن دونــالــد 
تـــرامـــب الــــذي كـــان يـــراهـــن عــلــى دعـــم قــطــاع 

النفط والغاز األميركي«. 
ديناميكية  الــتــي ستحدد  الــعــوامــل  وحـــول 
أســعــار النفط فــي ظـــروف جائحة كــورونــا، 
تــضــيــف: »تــخــضــع أســـعـــار الــنــفــط للعرض 
ــذي تــــراجــــع كـــثـــيـــرًا فــــي ظــــروف  ــ والـــطـــلـــب الــ
اإلغالق الكلي في الربيع املاضي واملخاوف 
من تكراره أثناء املوجة الثانية. ولكن إعالن 
شــركــتــني غــربــيــتــني عـــن نـــجـــاح اخـــتـــبـــارات 
اللقاح املضاد لكورونا يمهد لتعافي الطلب 

في حال استخدامه على نطاق واسع«.  
ومــــن مــــؤشــــرات الـــتـــفـــاؤل بــــــأداء االقــتــصــاد 
األميركية،  االنتخابات  عن  بعيدًا  الــروســي 
مــا أظــهــرتــه األرقـــــام األخـــيـــرة الـــصـــادرة عن 
هيئة اإلحصاء الروسية »روس ستات« من 
الروسي  االقتصاد  انكماش  وتــيــرة  تــراجــع 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن الـــعـــام لــتــبــلــغ نسبة 
املائة  في   8 املائة مقابل  في   3.6 االنكماش 

في الربع الثاني الذي شهد ذروة إجراءات 
اإلغالق الكلي في روسيا وحول العالم.  

مــن جــانــبــه، أرجـــع عــضــو أكــاديــمــيــة العلوم 
ــة، ألـــكـــســـنـــدر شــــيــــروف، الـــعـــوامـــل  ــيــ الــــروســ
الــرئــيــســيــة لــفــرمــلــة تــبــاطــؤ وتــيــرة الــتــراجــع 
االقـــتـــصـــادي إلــــى انـــتـــهـــاء اإلغــــــالق الــكــلــي، 
وتــحــقــق الــطــلــب املـــؤجـــل بـــني املــســتــهــلــكــني 

واملصنعني على حد سواء. 
ونــقــلــت صحيفة »إر بــي كـــا« الــروســيــة عن 
شــيــروف قــولــه: »الــنــاس الــذيــن امتنعوا عن 
واألجهزة  والسيارات  املعمرة  السلع  شــراء 
املنزلية خالل الشهور املاضية، حضروا إلى 

السوق لشراء طلباتهم املؤجلة«.
ومع ذلك، استبعد شيروف احتمال التعافي 
الروسي  اإلجمالي  املحلي  للناتج  السريع 
فــي الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام حــتــى فــي حــال 
عـــدم حـــدوث املــوجــة الــثــانــيــة مــن الجائحة، 
اآلن  والــعــرض  الطلب  »مستويات  مضيفا: 

أقل منها قبل عام. 
مــوجــة الطلب املــؤجــل الــتــي دفــعــت بتجارة 
الــتــجــزئــة والــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة بــقــوة، 

ستتراجع تدريجيا«. 
فـــإن  ســـــتـــــات«،  »روس  بــــيــــانــــات  وبـــحـــســـب 
قــطــاع الـــزراعـــة ســجــل فــي الــربــع الــثــالــث من 
الـــعـــام نـــمـــوًا بــنــســبــة 2.7 فـــي املـــائـــة مــقــابــل 
املائة.  في   5 الصناعة بنسبة  تراجع قطاع 
وكـــان النصيب األكــبــر مــن الــتــراجــع لقطاع 
استخراج املوارد الطبيعية والذي بلغ 11.5 
فــي املــائــة وســـط اســتــمــرار ســريــان مفعول 

اتفاق »أوبك+« لخفض إنتاج النفط.
وفـــي الــقــطــاع الــخــدمــي، سجلت حــركــة نقل 
الركاب تراجعا نسبته 44.7 في املائة وسط 
اســـتـــمـــرار تــعــلــيــق حــركــة الــســفــر والــطــيــران 
والسياحة مع أغلبية دول العالم، وخدمات 
أخرى مدفوعة األجر بنسبة 17.4 في املائة. 
كما تراجعت تجارة التجزئة بنسبة 2.5 في 
الثالث  الربع  املائة على أســاس سنوي في 

من العام الحالي.

ضغوط لحسم ملف بريكست الشائكبايدن والنفط يدعمان االقتصاد الروسي

صحيفة  نقلتها  تعليقات  فــي  وقـــال  بــــالده. 
»جـــابـــان تــايــمــز« الـــصـــادرة بــاإلنــكــلــيــزيــة في 
ــيـــر كــبــيــر  ــأثـ طـــوكـــيـــو، »ســـيـــكـــون لـــالتـــفـــاق تـ
آسيا  فــي  اليابانية  الـــصـــادرات  تحسن  على 
وسيزيد من كفاءة سالسل اإلمداد«. وتسمح 
االتفاقية بإلغاء91% من الجمارك املفروضة 
على السلع والــخــدمــات بــني الـــدول األعــضــاء 

في منطقة التجارة الحرة. 
وظــهــر مــشــروع منطقة الــتــجــارة الــحــرة الــذي 

إلى جانب الصني واليابان وكوريا الجنوبية 
الدول  حصة  وتبلغ  وأستراليا،  ونيوزيلندا 
املوقعة على املشروع نحو 30% من إجمالي 
الــنــاتــج الــداخــلــي الــعــاملــي، كــمــا يــشــمــل نحو 
2.2 مــلــيــار مــســتــهــلــك. وتــــم تــوقــيــع االتـــفـــاق، 
الذي ُعرض أول مرة في 2012، في ختام قمة 
لقادة دول جنوب شرق آسيا التي تعاني من 

جائحة كورونا. 
وقال رئيس الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ 

اقترحته الصني في وقت متزامن مع مشروع 
الشراكة عبر املحيط الهادئ في العام 2012، 
.  ووفق 

ً
لكن املفاوضات استغرقت وقتا طويال

ــرق آســـيـــا فـــي معهد  رئـــيـــس قــســم جـــنـــوب شــ
العلوم  ألكاديمية  التابع  الشرقية  الــدراســات 
توقيع  فــإن  موسياكوف،  دميتري  الــروســيــة، 

االتفاقية يعد انتصارًا للمشروع الصيني«.
ويضم اتفاق »الشراكة االقتصادية اإلقليمية 
آسيا،  فــي جنوب شــرق  دول  الشاملة« عشر 

افتراضية،  جلسة  فــي  التوقيع  مــراســم  بعد 
ــظـــروف الــعــاملــيــة الــحــالــيــة، يــوفــر  »فــــي ظـــل الـ
الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الــشــراكــة االقــتــصــاديــة 
اإلقــلــيــمــيــة الــشــامــلــة بــصــيــص نــــور وأمـــــل«. 
وأضــــاف »يــظــهــر بــوضــوح أن الــتــعــدديــة هي 
الــطــريــق األمـــثـــل، ويــمــثــل االتـــجـــاه الصحيح 

لتقدم االقتصاد العاملي والبشرية«.
ويــنــص االتـــفـــاق الــــذي تــقــوده الــصــني على 
خــفــض الــــرســــوم الــجــمــركــيــة وفـــتـــح تــجــارة 

ــام املــنــتــجــات  ــ ــبـــاب أمـ الـــخـــدمـــات، ويــفــتــح الـ
الصناعية الرخيصة لغزو أسواق آسيا من 
دون كوابح جمركية. وحسب وكالة فرانس 
برس، قال خبير التجارة لدى كلية األعمال 
الـــتـــابـــعـــة لـــجـــامـــعـــة ســـنـــغـــافـــورة الــوطــنــيــة 
ــاق »يــــرّســــخ  ــ ــفـ ــ ــري، إن االتـ ــ ــابـ ــ ألـــكـــســـانـــدر كـ
طموحات الصني الجيوسياسية اإلقليمية 
األوســــع حــيــال مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق«، 
ــارة إلــى مــشــروع بكني االستثماري  فــي إشـ

الهادف إلى توسيع نفوذ الصني عامليا. 
وتــــواجــــه الـــعـــديـــد مــــن الـــــــدول املـــوقـــعـــة عــلــى 
ــاق تــفــشــيــا واســـعـــا لـــفـــيـــروس كـــورونـــا  ــفــ االتــ
املستجد، وتأمل في أن يساهم اتفاق الشراكة 
االقتصادية اإلقليمية الشاملة في التخفيف 
من وطأة الكلفة االقتصادية الكبيرة للوباء. 
وتــعــّرضــت إنــدونــيــســيــا أخــيــرًا وألول ركــود 
تشهده منذ عقدين، بينما انكمش االقتصاد 
الفيليبيني بنسبة 11.5 في املئة في الفصل 
املـــاضـــي مـــقـــارنـــة بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الــعــام 

السابق. 
مــــن جــانــبــهــا قـــالـــت ديــــبــــورا إيـــلـــمـــز املـــديـــرة 
ــاري اآلســــيــــوي،  ــجــ ــتــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــلـــمـــركـــز الــ
وهــــو مــعــهــد اســـتـــشـــارات مــقــره ســنــغــافــورة، 
يجعل  الـــذي  بالسبب  املنطقة  كــوفــيــد  ــر  ــ »ذّك
مــن الــتــجــارة أمــــرًا مــهــمــا فــي وقـــت تــبــدو فيه 
الحكومات متحّمسة أكثر من أي وقت مضى 
وتابعت  إيــجــابــي«.  اقتصادي  نمو  لتحقيق 
فــي تحقيق  »أن يساهم  االتــفــاق  بإمكان  أنــه 
ــــك«.  وانــســحــبــت الــهــنــد مــن االتـــفـــاق الــعــام  ذلـ
املاضي جّراء قلقها حيال املنتجات الصينية 
زهيدة الثمن التي سيفسح املجال لدخولها 
الــبــالد، وكــانــت نيودلهي الغائب األبــرز  إلــى 
خالل مراسم التوقيع االفتراضي الذي جرى 

أمس األحد.
املتحدة عن  الواليات  الرغم من غياب  وعلى 
الجنسيات  متعددة  شركاتها  لكن  االتــفــاق، 
ستستفيد مــن االتــفــاق بسبب وجــودهــا في 
الدول األعضاء في اتفاقية الشراكة التجارية. 
ــأن االتــــفــــاق أن يــخــفــض الــتــكــالــيــف  ــ ــــن شـ ومـ
السماح  الــشــركــات عبر  األمـــور على  ويسّهل 
لــهــا بــتــصــديــر املــنــتــجــات إلـــى أي بــلــد ضمن 
الــتــكــتــل دون الــحــاجــة لــإيــفــاء بــاملــتــطــلــبــات 
االتفاق واحدًا  لكل دولــة. ويتناول  املنفصلة 
املواضيع حساسية وهــو موضوع  أكثر  من 
امللكية الفكرية، لكنه ال يشمل حماية البيئة 

وحقوق العمال.

قالت وكالة شينخوا الصينية إن اتفاقية الشراكة التجارية ستتيح للشركات 
دول  لمعظم  جمركية  عوائق  دون  من  منتجاتها  تصدير  الصينية 
بلغ  األرقام،  لالتفاقية. ووفق  ربما تنضم الحقًا  التي  الهند  آسيا، عدا 
الدول  مع  الصينية  التجارة  حجم 
 481.8 آسيان  كتلة  في  األعضاء 
التسعة  الشهور  في  دوالر  مليار 
الكتلة  ــذه  ه لتصبح  الماضية، 
شريك  أكــبــر  دول   10 تضم  الــتــي 
محللون  ويتوقع  للصين.  تجاري 
الصين  موقع  االتفاقية  تعزز  أن 

االقتصادي والتجاري عالميًا.

481.8 مليار دوالر

مال وناس

استفاد الروبل واالقتصاد 
الروسي من تعافي 

أسعار النفط التي استقرت 
فوق مستوى 40 دوالرًا 

للبرميل
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رؤية

سهام معط اهلل 

الثاني 2020 محفورًا في ذهن  نوفمبر/ تشرين  تاريخ 7   
ّ

سيظل
كة في شرعية 

ِّ
دونالد ترامب الذي ال يزال حبيس دوغمائيته املشك

ضت عن فوز جو بايدن الذي أصبح الرئيس 
َّ
االنتخابات التي تمخ

التلفزيونية  القنوات  فحتى  املتحدة،  للواليات  واألربــعــن  الــســادس 
األمــيــركــيــة قــطــعــت بــثــا لــتــرامــب الــــذي أصــيــب بــعــســر هــضــم نتائج 
ظ بحموضة خسارته على مسمع ومرأى 

ُّ
االنتخابات، وحاول التلف

الــعــالــم. كــمــا فــعــلــت مــنــصــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي مـــا بوسعها 
قدر   

ً
ــاوال ح ـ ـ م تــرامــب  ينشرها  الــتــي  لة 

َّ
املضل للتغريدات  ي  للتصدِّ

اإلمـــكـــان أن يــتــحــايــل ذهــنــيــا عــلــى الــنــاخــبــن بغية االســتــيــاء على 
أصواتهم تحت عباءة السياسي ذي الدهاء والحنكة. 

العديد  قــام  األميركية  الرئاسة  بايدن في سماء  ومــع صعود نجم 
برنامجه،  بــن سطور  مــا  واســتــقــراء  ته 

ّ
بتشريح خط لن 

ِّ
املحل مــن 

ولكن يستعصي عليهم اإلمساك بالحقيقة في ثنايا نواياه وأهداف 
ما تجاه املنطقة العربية التي تمتّد من  حلفائه ومآرب داعميه، ال سيَّ
ليس طريقا  األبيض  البيت  في  بايدن  الخليج. مشوار  إلــى  املحيط 
مفروشا بالورود، بل باملتاعب والصعاب بسبب تشابك العديد من 
 كضرورة إصاح 

ً
كا عاجا تحرُّ ب 

َّ
تتطل التي  الحّساسة  القضايا 

بت بــه جــائــحــة كـــورونـــا، وإنــعــاش  ــذي تسبَّ الــخــراب االقــتــصــادي الـ
االقتصاد األميركي وإعادة بعث األمل الذي سلبه ترامب من الفئات 
املساهمة  رفـــع  عــلــى  بــاالعــتــمــاد  اقــتــصــاديــا  ــة 

ّ
والــهــش املستضعفة 

الصحية  الرعاية  وتعزيز  الكبرى،  والشركات  لألثرياء  الضريبية 
مــن خـــال إحــيــاء مــشــروع »أوبـــامـــا كــيــر« وإرجـــاعـــه إلـــى الــواجــهــة، 
إيــران،  إزاء  األميركية  السياسات  العنصري، وتقويم  الظلم  ووقــف 
ما  الصن، روسيا، سورية، العراق، فلسطن والدول الخليجية، ال سيَّ
 
ً
بدال الهجرة  بملف  خاّصة  جديدة  وهندسة سياسات  السعودية، 

مع  التعامل  فــي  والعنصرية  النرجسية  الترامبية  السياسات  مــن 
منظمة  إلــى  والــعــودة  املتحدة،  للواليات  اللجوء  وطالبي  املهاجرين 
الصحة العاملية واتفاقية باريس للمناخ، وتعزيز دور منظمة التجارة 
أكثر  نهج  ــخــاذ 

ِّ
وات الحمائية  الترامبية  للنزعة  حــدٍّ  ووضــع  العاملية 

ليبرالية في التجارة الدولية. 
يــات الصعبة  ــم بــايــدن مــيــراثــا رئــاســيــا مــحــفــوفــا بــالــتــحــدِّ

َّ
ســيــتــســل

2020، حيث  الثاني  كــانــون  يناير/   20 يــوم  الثقيلة  واملــســؤولــيــات 
يتعنَّ عليه انــتــشــال االقــتــصــاد األمــيــركــي مــن خــنــدق كــوفــيــد-19، 
 عملي ملعضلة فقدان حوالي 10.1 ماين وظيفة منذ 

ٍّ
وإيجاد حل

شهر فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، والــتــي كــانــت مـــاذًا للفئات األكثر 
ضعفا في املجتمع األميركي، وتقديم إعانات للعاطلن عن العمل، 
رة بـ 600  قدَّ

ُ
منح لهم وامل

ُ
ف اإلعانات التي كانت ت

ُّ
ما بعد توق ال سيَّ

دوالر قبل أشهر، والحصول على املزيد من املوارد املالية للتخفيف 
من اآلثار االقتصادية للجائحة، عاوة على الحزمة املالية اإلجمالية 
والبالغة  السنة  هــذه  تمريرها  على  الكونغرس  وافــق  التي  لإلنقاذ 
دوالر  تريليون   2.2 بـــ  ر  ُيــقــدَّ مبلغا  ن  )تتضمَّ دوالر  تريليونات   3
النواب األميركي وعرضا تحفيزيا بمبلغ 1.8  وافــق عليه  مجلس 
مه البيت األبيض كمغازلة من ترامب لناخبيه(، ال  تريليون دوالر قدَّ
ما وأّن حظوظ بايدن في إصاح ما أفسدته الجائحة أصبحت  سيَّ
مرتفعة، بعد إعان شركة »فايزر« لألدوية عن التوصل إلى لقاح 

ضّد فيروس كورونا وبنسبة نجاح عالية.
 ،

ً
ن سيكون طويا التحسُّ أّن مشوار  نفسه  قــرارة  في  بايدن  يعلم 

كرئيس  منصبه  الـــذي شغل  أوبــامــا  لــبــاراك  كنائب  لخبرته  نــظــرًا 
للواليات املتحدة يوم 20 يناير/ كانون الثاني 2009، أي في الوقت 
الصارخ  ي 

ِّ
وبالتفش كبير  ركــود  في  غارقة  الباد  فيه  كانت  الــذي 

للبطالة وفقدان مئات اآلالف من األميركين ملنازلهم كل شهر، حيث 
في  تحفيز  أكبر حزمة  على  فبراير/شباط 2009  في  أوباما  ــع 

َّ
وق

ر بـ831 مليار دوالر، ولكن األمر استغرق  قدَّ
ُ
تاريخ أميركا آنذاك ت

إلــى 5 باملائة،  البطالة  أكثر من ست سنوات حتى ينخفض معدل 
ويعود بذلك إلى املستوى الذي كان عليه قبل بداية ذلك الركود. 

د املوافقة  ع، بمجرَّ
َّ
وجدير بالذكر أّن الفريق االقتصادي ألوباما توق

باملائة   4 يتجاوز  نمو  معدل  تحقيق  التحفيزية،  الخطة  تلك  على 
سنويا من عام 2011 حتى عام 2013، ولكن الواقع كان له صورة 
ى 2 باملائة  حقيقية سوداء أخرى أفادت بتسجيل معدل نمو ال يتعدَّ
من 2009 إلــى 2012، وتحديدًا بعد مــرور سنتن من إطــاق تلك 
يزال  ال  الفترة  تلك  خــال  البطالة  معدل  وكــان  التحفيزية،  الحزمة 
قابعا عند 9 باملائة.  يواجه بايدن مهمة شبيهة بتلك التي تتناولها 
ق نظرته التفاؤلية يتعنَّ 

ِّ
سلسلة أفام املهمة املستحيلة، ولكي يحق

نمو  مــعــدل  لتحسن  املــفــعــول  عليه رســم خطة سحرية وســريــعــة 
بيانات صندوق  حاليا حسب  ر  ُيقدَّ الــذي  اإلجمالي  املحلي  الناتج 
النقد الدولي بـ -4.3 باملائة. عربيا تنتظر املنطقة من بايدن الكثير، 
رات املتعلقة بنتائج  فكما تابعت املنطقة العربية أيضا عن كثب التطوُّ
الدول إلعادة حساباتها  التي ستدفع بعض  االنتخابات األميركية 
ض ملاحقات قضائية  تتعرَّ قد  دول  فهناك  واقتصاديا،  سياسيا 
ها أضاعت 

ّ
وملمارسات لّي الذراع كالسعودية، ودول أخرى ستجد أن

مع  التطبيع  ملوكب  انضمامها  في سبيل  والجهد  املــال  من  الكثير 
والــســودان، وعواصم تخشى عودة  كــاإلمــارات  الصهيوني  الكيان 
اإلدارة األميركية إلى االتفاق النووي مع إيران كالرياض وأبوظبي 
خمد نيران الحرب فيها كسورية 

ُ
واملنامة، ودول تنتظر قرارات قد ت

واليمن وليبيا، ودول تتحاشى االنجرار إلى التقسيم والامركزية 
ل اإلسرائيلي  كالعراق، ودول في أمسِّ الحاجة إلى وضع حدٍّ للتغوُّ
 أميركيا جادًا إلنهاء الحصار عليها 

ً
ا

ُّ
ب تدخ

َّ
كفلسطن، ودول تترق

للحصول  بايدن  من  األخضر  الضوء  ي 
ِّ
لتلق ع 

َّ
تتطل ودول  كقطر، 

املالية  املؤسسات  من  والــقــروض  املالية  املساعدات  من  املزيد  على 
الدولية مثل لبنان، األردن ومصر وتونس، علما أّن صندوق النقد 
الدولي قد قام وحده بإقراض أكثر من 10 مليارات دوالر أو نحو 

ذلك لدول الشرق األوسط وشمال أفريقيا هذا العام فقط. 
ــد انــفــراج الوضع 

ِّ
ــه ينبغي على بــايــدن، الــذي يــؤك

ّ
خاصة الــقــول إن

ر 
ِّ
أن يفك لــألمــيــركــيــن،  املعيشي  املــســتــوى  االقــتــصــادي وتــحــســن 

ر 
ُّ
بتأخ بت  الــتــي تسبَّ الــعــثــرات  كــل  ب 

َّ
يتجن وأن  الــصــنــدوق،  خـــارج 

التي  ألوبــامــا  الرئاسية  الفترة  خــال  األميركي  االقتصاد  انتعاش 
ت االقــتــصــاد الــعــاملــي فــي عام  ــة املــالــيــة الــتــي هـــزَّ تلت مــبــاشــرة األزمـ
الديمقراطية  قَيم  ترسيخ  في  املساهمة  عليه  ب  يتوجَّ كما   ،2008
ق  ى بها، في العالم العربي املمزَّ

َّ
والسام وحقوق اإلنسان، التي يتغن

بالصراعات والنزاعات واألزمات، والوقت كفيل بكشف ما إذا كان 
أربــع سنوات، ويستأنف  الــوراء  إلى  الساعة  بايدن سُيعيد عقارب 
ف أوباما ليشفي علل الدول التي تعاني تحت 

ّ
العمل من حيث توق

جزمة اإلمبريالية األميركية.

هل سُينهي بايدن فوضى 
االقتصاد األميركي؟



أبو القاسم علي الربو

ــيــــون، فـــــي الــــعــــاشــــر مــن  ــبــ ــيــ ــلــ اســـتـــيـــقـــظ الــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي الـــحـــالـــي، على 
وقـــع فــاجــعــة اغــتــيــال املــحــامــيــة والناشطة 
 46( الــبــرعــصــي  الـــبـــارزة، حــنــان  الحقوقية 
عـــامـــا(، الــتــي اشــتــهــرت فــي بــنــغــازي باسم 
ــرصــــاص فــي  ــالــ »عــــجــــوز بـــــرقـــــة«. قـــتـــلـــت بــ
ــنـــهـــار، وســــط أحــــد أكـــبـــر شــــوارع  وضــــح الـ
العلني  بانتقادها  ُعرفت  بنغازي.  مدينة 
والصريح واملتكرر لالنتهاكات في املنطقة 
ــتـــخـــدمـــت الــبــث  ــة فــــي لـــيـــبـــيـــا. اسـ ــيـ ــرقـ الـــشـ
إليصال  وسيلة  »فيسبوك«  على  املباشر 
ــــى املــــســــؤولــــن، وكــــانــــت تــظــن  صـــوتـــهـــا إلــ
أن األمـــر يــهــمــهــم، عــلــى الــرغــم مــن إدراكــهــا 
حــجــم املــخــاطــرة وصــعــوبــة الــطــريــق الـــذي 
تتلقاها  كانت  التي  والتهديدات  اختارته 
باستمرار من مجهولن ومعلومن، حسب 
تــصــريــحــاتــهــا فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة. وقــد 
ســجــلــت مــقــاطــع مـــصـــورة كـــثـــيـــرة، آخــرهــا 
التسجيل املباشر الذي بثته قبل اغتيالها 
بــلــحــظــات، حــيــث ظـــهـــرت فــيــه جــالــســة في 
سيارتها، وهي تنتقد مجموعات مسلحة 
املــتــقــاعــد خليفة حفتر،  الـــلـــواء  مــن  قــريــبــة 
تــســيــطــر عــلــى بـــنـــغـــازي وتـــرهـــب األهـــالـــي 
أن  تـــدري  تــكــن  ولـــم  وتــصــادر ممتلكاتهم، 
لن  األخــيــر، وأنــهــا  التسجيل سيكون  هــذا 
ــة ابــنــتــهــا الـــوحـــيـــدة الــتــي  ــ تــتــمــكــن مـــن رؤيـ

المهدي مبروك

عت الحكومة التونسية، قبل أيام، على 
ّ
وق

اتــفــاقــيــة مـــع »تــنــســيــقــيــة الـــكـــامـــور«، وهــي 
ــدا مـــن أطـــول  ــ ــادوا واحـ ــ مــجــمــوعــة شــبــان قـ
الــتــحــّركــات االحــتــجــاجــيــة فــي الــبــالد بعد 
الـــثـــورة. والــكــامــور منطقة صــحــراويــة في 
التي  الجنوب(  )أقصى  تطاوين  محافظة 
تــجــاور ليبيا، وتــعــد مــن املــنــاطــق الــنــادرة 
التي يتوفر فيها مخزون نفط في تونس. 
ــــد عـــمـــد آالف مــــن الـــشـــبـــاب، مـــنـــذ أكــثــر  وقـ
مــن أربـــع ســـنـــوات، إلـــى تنظيم مــظــاهــرات 
واعــتــصــامــات وصــلــت إلـــى اقــتــحــام حقول 
النفط وإغــالقــهــا مــنــذ  شهر مـــارس/ آذار 
2020. وتــقــوم أنــشــطــة مــحــافــظــة تــطــاويــن 
التي ال تتساقط فيها األمطار إال قليال على 
اإلبـــل والفالحة  النفط وتــربــيــة  اســتــخــراج 
التقليدية، ومن األوهام الظن أنها منطقة 
تعوم على بحيرة نفط، فإنتاج تونس من 
النفط محدود أصال، على خالف جارتيها، 

الجزائر وليبيا.
أكثر من أربع سنوات تقريبا، ظل الشباب 
مــرابــضــا فـــي مــخــتــلــف املــنــشــآت الــحــيــويــة 
قــيــاداٍت محليٍة  في املحافظة، ملتفا حــول 
رفــضــت كــل أشــكــال اســتــغــالل تــحــّركــاتــهــا، 
بــل وجــهــت انـــتـــقـــاداٍت حــــاّدة إلـــى االتــحــاد 
للشغل ومنظمات وطنية  التونسي  العام 
الرغم  أخــرى، واختارت االستقاللية، على 
من شبهاٍت ما زالت تالحقها بشأن ميول 
ســيــاســيــة لــبــعــضــهــم. اضـــطـــّرت الــحــكــومــة، 
فـــي أكــثــر مـــن مــــرة، إلـــى تــوقــيــع اتــفــاقــيــات 
مـــع »تــنــســيــقــة الـــكـــامـــور« هــــذه. ومـــع ذلـــك، 
وجدت نفسها أيضا »مرغمة« على التنّكر 
لــهــا ولــــو بــعــد حــــن. وكـــانـــت الــحــكــومــات، 
ــــع 

ّ
ــّرة، وتــــوق ــطــ فــــي كــــل مـــــــرة، تــــذهــــب مــــضــ

املتأججة، وهي  لتهدئة األوضــاع  االتفاق 
وإمــكــانــاتــهــا ال تسمح  مـــواردهـــا  أن  تعلم 
بــذلــك. كــانــت تـــدرك أنــهــا لــن تعّمر طويال. 
ـــع حــتــى تــشــتــري سلمها 

ّ
لــذلــك كــانــت تـــوق

تلتهمها. ظلت  الــحــرائــق حتى ال  وإطــفــاء 
الحكومات تتعاقب، فتجد أمامها كل مرة، 

عمار ديوب

خّيب فوز مرشح الحزب الديمقراطي، جو 
بايدن، أمل أنظمٍة وقوى سياسية كثيرة، 
أّولها األنظمة التسلطية، فللرجل مواقف 
تـــقـــول بــرفــضــهــا، وتـــأيـــيـــده الــديــمــقــراطــيــة 
الـــنـــظـــام في  الــخــائــبــن  الـــعـــالـــم، وأّول  فـــي 
 بولي العهد، محمد بن 

ً
السعودية، ممثال

سلمان، وبعده ولي عهد أبوظبي، محمد 
ــد، وهـــنـــاك الــرئــيــس املـــصـــري، عبد  ــ بـــن زايـ
الــفــتــاح الــســيــســي، ومــلــك الــبــحــريــن تكملة 
للسابقن، والـــذي يــرســم ســيــاســات بــالده 
ــا لـــلـــهـــوى الــــســــعــــودي. .. والــســيــاســة  ــقـ وفـ
بنى على األوهام 

ُ
العربية في كثير منها ت

 
ً
قائال بــمــرارة  َســِخــَر  واملناكفة! وهناك من 

إن مـــعـــســـكـــرا انــــتــــصــــر وآخــــــــر ســــقــــط فــي 
 مــعــســكــراتــنــا »دولــــنــــا« من 

ّ
عـــاملـــنـــا، وكــــــأن

تـــقـــّرر الــســيــاســات األمـــيـــركـــيـــة، فــيــمــا هــذه 
ــاك، وإذ  ــنــ ــــة هــ ــــدولـ ــات الـ ــا مـــؤســـسـ ــررهـ ــقـ تـ
تــعــطــي مـــجـــاالت واســـعـــة لــلــرئــيــس، فإنها 
العامة للدولة.  هي من تتحّكم بالسياسة 
وهذا يعني أن ما أّسسه الرئيس السابق، 
باراك أوباما، لم يبتعد عنه كثيرًا الرئيس 
األخير  ترامب، وما أسسه  أخيرا  الخاسر 
لـــن يــبــتــعــد عــنــه الــرئــيــس املــرتــقــب بــايــدن 
برنامٍج  من  ــّدم 

َ
ق ومهما  وبالتالي،  كثيرًا. 

انتخابيٍّ مختلٍف عن ترامب، فإن االنتقال 
األبــيــض سيفرض على بايدن  البيت  إلــى 
ــّددة، وبــــاعــــتــــبــــاره رجــــل  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــات مـ ــاســ ــيــ ســ

مؤسسات، فإنه سيصغي إليها كثيرًا.
ــلـــون أن تــــرامــــب شـــعـــبـــوي،  ــلـ ــمـــع املـــحـ ُيـــجـ
ويــمــيــنــي، وفـــيـــه صـــفـــات كــثــيــرة أعـــظـــم أو 
الــدولــة  بمؤسسات  تستهن  ــهــا 

ّ
وكــل أردأ، 

وعكسه  العاملية.  واالتــفــاقــيــات  األميركية 
بايدن، وبالتالي من شبه املؤكد أن األخير 
سيعيد أمــيــركــا إلـــى االتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
ــرارات مـــن تــرامــب  ــقــ الـــتـــي خـــرجـــت مــنــهــا بــ
)املـــــنـــــاخ، مــجــلــس حـــقـــوق اإلنـــــســـــان، دعـــم 
وغيرها(.  التجارية  االتفاقيات  »أونـــروا«، 
ولكن ذلك ال يعني أن بايدن سيهتم كثيرًا 
للديمقراطية في عاملنا، أو سيسقط أنظمة 
تسلطية أشير إلى بعضها أعاله. هذا وهم 
أيضا، ربما إدارته ستستغل ما تراكم في 
زمن ترامب، من سياسات دولية ألميركا، 
وبما يحقق لها حضورًا عامليا من جديد، 
ــا تـــســـعـــى إلــــــى الــــــتــــــوازن بـــعـــالقـــات  ــ ــمـ ــ وربـ
أكــثــر عقالنية بــن الــــدول. وهـــذا لــن يكون 
لصالح دعم جماعة اإلخوان املسلمن في 
إلـــى االتــفــاق  إيــــران والـــعـــودة  منطقتنا أو 
ــا كـــــــان. وكــــذلــــك لــــن تــتــخــلــى  ــمـ الـــــنـــــووي كـ
التطبيع  اتفاقيات  عــن  املــتــحــدة  الــواليــات 
ــا تــــرامــــب ورئــــيــــس حــكــومــة  ــقـــدهـ ــتــــي عـ الــ
إسرائيل نتنياهو مع بعض القادة العرب.

داود كتّاب

بعد زوال الغبار، ومع قرب تنصيب إدارة 
بــايــدن - هــاريــس فــي الــبــيــت األبــيــض، من 
الــجــديــدة  أفــكــار اإلدارة  املــتــوقــع أن تــكــون 
فـــي ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة قــريــبــة إلدارة 
أوبــامــا - بــايــدن. وتــقــول مــصــادر أميركية 
إن هذه اإلدارة ستحاول تقليل اهتمامها 
ــالــــشــــرق األوســـــــــــط. وهــــــــذه تـــصـــريـــحـــات  بــ
تقليدية تقولها تقريبا كل إدارة أميركية، 
ثــم ســرعــان مــا يــتــم الــتــراجــع عــنــهــا، حيث 
ــة والــــوضــــع  ــيــ ــدانــ ــيــ تــــفــــرض األوضـــــــــــاع املــ
ــلــــشــــرق األوســــــــــط عــلــى  ــيــــجــــي لــ ــراتــ ــتــ االســ
وقــد  املــنــطــقــة.  بقضايا  االهــتــمــام  اإلدارات 
تتم ترجمة هذه األقوال بتعين شخصية 
األوســط  للشرق  معمق  فهم  ذات  معروفة 
مبعوث،  أي  كما  يحتاج،  مبعوثا خاصا، 
أيضا  وثقته، وسيكون  الرئيس  دعــم  إلــى 
في حاجة إلى قدرة التنسيق مع من سيتم 
وزيــرة(  )أو  وزيــر  فــي موقعي  تسميتهما 
الـــخـــارجـــيـــة ومـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي. 
وترجح مصادر سوزان رايس للخارجية، 
ــن غــيــر املــتــوقــع مــنــاقــشــة مـــن ســيــكــون  ومــ
مبعوثا خاصا للشرق األوســط قبل ذلك، 
ألن وزيـــــر/ة الــخــارجــيــة يــجــب أن يــشــارك 
فـــي هـــذه املــنــاقــشــات.  املـــعـــروف واملــتــوقــع 
بــايــدن،  أن مـــواقـــف مــهــمــة ســتــكــون إلدارة 
الدولية  االتفاقيات  احترام  على  تتمحور 
والــعــودة إلــى إعطاء األمــم املتحدة دورهــا 
ــــذا يعني  ــات. وهـ ــزاعـ ــنـ املـــهـــم، آلـــيـــة لــحــل الـ
الــعــودة السريعة إلــى االتــفــاق الــنــووي مع 
إيــــران ومــعــاهــدة بــاريــس لــلــمــنــاخ. كــمــا أن 
مــن املــتــوقــع عـــودة الـــواليـــات املــتــحــدة إلــى 
اإلنسان ومنظمة  عضوية مجلس حقوق 
من  وغيرها  واليونسكو  العاملية  الصحة 

املؤسسات الدولية. إنديانا.
وســـتـــكـــون األمـــــم املـــتـــحـــدة مــســرحــا مهما 
ــنــــاء إدارة  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي أثــ لــلــقــضــيــة 
ــرار مــجــلــس األمــــن 2334  بـــايـــدن، فــهــنــاك قــ
الــذي سمحت إدارة أوباما بأن يمر، وهو 
يــفــرض وقــفــا فــوريــا لــالســتــيــطــان. ولــذلــك 
والضغط  ببنوده،  التمسك  سيكون مهما 
ــه، والــضــغــط  ــرامـ ــتـ ــايـــدن الحـ بـ إدارة  عــلــى 
على إسرائيل في هــذا األمــر امللزم، والــذي 

ــا املـــســـلـــحـــون بــاخــتــطــافــهــا.   ــ ــّددهـ ــ طـــاملـــا هـ
دفــعــت الــبــرعــصــي حياتها ألنــهــا قــالــت ال، 
واختلفت مــع مــن ينتهك حــقــوق اإلنــســان، 
واســـتـــقـــبـــل جـــســـدهـــا 30 رصــــاصــــة، ألنــهــا 
جاءت على قصص نساء تعّرضن لالعتداء 
واالخــتــطــاف واالغــتــصــاب، مــن شخصيات 
إلــى مليشيات داخــل مدينة  نــافــدة تنتمي 
بـــــنـــــغـــــازي. وطــــالــــبــــت حـــفـــتـــر بـــمـــحـــاســـبـــة 
ســكــت، 

ُ
املــتــوّرطــن فــي هـــذه الـــحـــوادث، ثــم أ

إلى األبد، صوتها الذي انتقد صّدام، نجل 
حفتر، بسبب حصوله على رتبة عقيد في 
ه، وبعد 

ّ
الجيش، على الرغم من صغر سن

سنة واحدة من تخّرجه برتبة مالزم ثاٍن. 
وقعت جريمة القتل بعد نحو عام ونصف 
عام من اختفاء النائبة سهام سرقيوة التي 
اخــتــطــفــتــهــا مــجــمــوعــة مــســلــحــة مـــن بيتها 
فــي بنغازي، وإصــابــة زوجــهــا بالرصاص 
فــي ســاقــيــه، وذلـــك بــعــد انــتــقــادهــا الهجوم 
ــتــه قــــوات حــفــتــر عــلــى طــرابــلــس. 

ّ
الــــذي شــن

ودعت مجلس النواب، آنــذاك، إلى ضرورة 
استدعاء املسؤولن عن الجيش الليبي في 
املنطقة الشرقية. ولم تشفع لها حصانتها 
)على  مصيرها  عن  الكشف  في  البرملانية 
أقــل تــقــديــر(، على الــرغــم مــن كــل املطالبات 
مالبسات  عــن  بالكشف  والــدولــيــة  املحلية 

الجريمة والقصاص من الجناة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، وبــالــطــريــقــة نفسها، 
السياسية،  والــنــاشــطــة  املــحــامــيــة  ــت 

َ
اغــتــيــل

ــعـــان في  مــن إعــــادة تــدويــر أنــفــســهــم، واإلمـ
آدميتهم،  باحترام  املطالبة  األفــواه  تكميم 
ــلـــى  ــد وعـ ــلــ ــبــ ــى الــ ــلــ وفـــــــــرض ســــطــــوتــــهــــم عــ

إمكاناتها االقتصادية.
وُوجــدت جثة املدافعة عن حقوق اإلنسان، 
ــائــــري، داخـــــــل صـــنـــدوق  ــتــــصــــار الــــحــــصــ انــ
املغدورة  وكانت   .2015 عــام  في  سيارتها، 
ــة تـــنـــويـــر،  ــ ــركـ ــ ــة مــــشــــاركــــة فـــــي حـ مــــؤســــســ
ــرّوج  ــ ــ ــة تـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــة غــــيــــر سـ ــمـــوعـ ــي مـــجـ ــ ــ وهـ

ـــي لـــيـــبـــيـــا، وشـــاركـــت  ــة فـ ــافـ ــقـ ــثـ الــــســــالم والـ
فـــي احـــتـــجـــاجـــات عـــديـــدة مــطــالــبــة بــدولــة 
ديــمــقــراطــيــة تــحــتــرم فيها حــقــوق اإلنــســان 

ويسود فيها القانون واملساواة.
ــالـــبـــت مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة بــفــتــح  وطـ
اغتيال  في حادثة  تحقيق سريع وشفاف 
املــــحــــامــــيــــة حــــنــــان الــــبــــرعــــصــــي األســــبــــوع 
املخاطر  على   

ً
»دلــيــال واعتبرتها  املــاضــي، 

اللواتي  ليبيا  فــي  الــنــســاء  تواجهها  الــتــي 
ــارت  ــ ــور ســيــاســيــة«. وأشـ ــ يــتــحــدثــن عـــن أمـ
إلى  »تــويــتــر«،  تغريدات على  فــي  املنظمة، 
ــراد  ــــت عــلــى انـــتـــقـــاد أفــ أن الــبــرعــصــي »دأبــ
شرق  في  املسلحة  باملجموعات  مرتبطن 
البالد، ما أدى الى تلقيها عدة تهديدات، بما 
فيها القتل، لها والبنتها«، و»أن اغتيالها 
جاء بعد إعالن عزمها على نشر فيديو عن 
فساد صدام نجل حفتر«. ووصفت السفارة 
»املفوهة  بـ  البرعصي  ليبيا  األميركية في 
وأكــدت  الفساد«،  مكافحة  إلــى  التي سعت 
أنه يجب عدم التسامح مع إسكات أصوات 
»عملية  أن  مضيفة  السلمين،  الناشطن 
الــقــتــل الــشــائــنــة هـــذه تــؤكــد أهــمــيــة تشكيل 
حــكــومــة مـــســـؤولـــة أمـــــام الــشــعــب الــلــيــبــي، 
الغاشمة  للفساد والقوة  السماح  بــداًل من 
بـــرســـم مــســتــقــبــل لـــيـــبـــيـــا«. وطــــالــــب أعـــيـــان 
الضحية(  إليها  )تنتمي  البراعصة  قبيلة 
وشــبــابــهــا »الــقــيــادة الــعــامــة فــي بــنــغــازي« 
بكشف مــالبــســات الــجــريــمــة، مــؤّكــديــن، في 

البرملان  مبنى  أمــام  االحتجاجية  وقفتهم 
فـــــي الــــبــــيــــضــــاء، ضــــــــــرورة الــــقــــضــــاء عــلــى 
املــلــيــشــيــات الــتــي اســتــبــاحــت دمـــاء النساء 
قــبــل الـــرجـــال، حــســب تــعــبــيــرهــم، وأنــهــم لن 
يرضوا إال بالقصاص من الجناة، من دون 

مماطلة أو تسويف. 
وُيـــذكـــر أن الــجــريــمــة وقــعــت بــالــتــزامــن مع 
انــشــغــال املــســؤولــن الــلــيــبــيــن بــمــعــاركــهــم 
عــلــى شــكــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وتـــوزيـــع 
وّد  بينهم، ومحاولة كسب  فيما  املناصب 
مبعوثة األمم املتحدة بالوكالة، استيفاني 
وليامز، إلدراكهم أنها قــادرة على تحقيق 
طــمــوحــاتــهــم فـــي الــــوصــــول إلــــى الــســلــطــة، 
املستقبل،  أمــا  ملصيرهم.  الليبين  تــاركــن 
ــدة »فـــلـــنـــدع  ــ ــاعـ ــ فـــإنـــهـــم يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى قـ
املــســتــقــبــل لــلــمــســتــقــبــل«. وعــلــى الـــرغـــم من 
ــداوالت  املــ الــســيــاســيــة الليبية فــي  املـــعـــارك 
ــدرك  ــي تـــونـــس وغــــيــــرهــــا، يــ الـــتـــي جـــــرت فــ
بتغير  يتغير  لــن  أن حاله  الليبي  املــواطــن 
 
ْ
وأن عليها،  الجالسن  وتبديل  الــكــراســي، 
 عمليات االغتيال 

ّ
ليس هناك ما يضمن أن

لن تتكرر، وأن السؤال القائم دائما هو عّمن 
ــهــان 

ُ
ســيــأتــي دوره تــالــيــا. ومـــا بــن امــــرأة ت

ــغــتــال فــي وطــنــهــا ملــجــّرد كــلــمــة، وامــــرأة 
ُ
وت

تتحّكم في مصير بلد من خالل اختيار من 
الحيرة  تظل  سيحكمه،  وكيف  سيحكمه، 

سيدة املوقف.
)كاتب ليبي(

اتفاقياٍت  وهي تستلم مهامها وملفاتها، 
غير مطبقة، وتنسيقيات احتجاج مصّرة 
الــتــوقــيــع عليه بينها  تــم  عــلــى  تنفيذ مــا 

وبن الدولة.
ــامـــور االنــــتــــظــــار، وغــضــب  ــكـ ــبـــاب الـ  شـ

ّ
ــل ــ مـ

لـــهـــذا الـــتـــنـــكـــر، فــقــصــد املــنــطــقــة الــنــفــطــيــة 
ــة تــحــت  ــقــ ــنــــطــ وحـــــــاصـــــــرهـــــــا.. وكــــــانــــــت املــ
ــار  ــتـ حـــمـــايـــة الـــجـــيـــش الــــــذي تــــراجــــع، واخـ
عــدم االصــطــدام مــع هـــؤالء الــشــبــاب الذين 
الــحــقــول النفطية،  الــزحــف عــلــى  واصـــلـــوا 
وأغــلــقــوا األنـــبـــوب املـــركـــزي الــــذي ينساب 
منه النفط. تواصل إغالق الحقول أشهرا، 
ــعــــشــــرات مـــلـــيـــارات  وقــــــــــّدرت الـــخـــســـائـــر بــ
التونسية، في وقــٍت تعرف فيها  الدنانير 
املــالــيــة العمومية أزمـــة خــانــقــة، لــم يــتــرّدد 
مختصون بنعتها بحافة اإلفالس تقريبا.

ــة االتـــــــفـــــــاق،  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ـــــــعـــــــت الـ
ّ
أخـــــــيـــــــرا وق

واســـتـــجـــابـــت تــقــريــبــا لــكــثــيــر مـــمـــا طــلــبــه 
الـــشـــبـــاب: مـــبـــالـــغ وضـــعـــت فــــي صـــنـــدوق 
للنهوض باملنطقة، شركات تنمية محلية، 
تــوظــيــف نــحــو 1500 شـــاب فــي الــشــركــات 
األجنبية في املنطقة النفطية وغيرها، ثم 
غادر املحتجون  الحقول النفطية، تاركن 
الشركات األجنبية تستأنف عملها. وقد 
املشيشي،  الحكومة، هشام  رئيس  ســّوق 
لحكومته.  مكسبا  الــعــام  لــلــرأي  االتـــفـــاق 
ــــت فــي  ــعـ ــ ــدلـ ــ ــى انـ ــتــ ومــــــــا إن تــــــم ذلـــــــــك، حــ
والوسط  الغربي  الشمال  فــي  محافظات 
احتجاجية،  تحّركات  والجنوب  الغربي 
في  تختلف،  ال  مطالب  بتحقيق  طالبت 
جـــوهـــرهـــا، عـــن مــطــالــب مــنــطــقــة الــكــامــور 
)تــــطــــاويــــن(: تــحــســن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، 
تـــحـــديـــث الــــخــــدمــــات، وتــشــغــيــل الــشــبــاب 

العاطل عن العمل. 
اضـــطـــّرت الـــدولـــة إلــــى أن تــتــنــازل لــفــائــدة 
لّبت مطالب يقول  الكامور.  االعتصام في 
 حقيقية 

ً
حدث تنمية

ُ
مختصون إنها لن ت

فـــي املــنــطــقــة، فـــاألرجـــح أن ذلـــك كـــان ريــعــا 
ــزاز، لــشــراء  ــ ــتـ ــ ُيـــدفـــع تــحــت الـــضـــغـــط  واالبـ
اســتــقــرار حكومة، ولــيــس إلحـــداث  تنميٍة 
حــقــيــقــيــة، فـــاملـــشـــاريـــع الــــتــــي تــــم االتــــفــــاق 

 مــن محلين أتـــراك أن بايدن 
ٌ

ظهر تــخــوف
ــّددًا مــــع حـــكـــومـــة بـــلـــدهـــم،  ــتــــشــ ــيـــكـــون مــ سـ
عــكــس تـــرامـــب الــــذي كـــان هــاتــفــه مفتوحا 
للرئيس التركي، أردوغان، »طيلة الوقت«. 
ــي مـــقـــالـــه »عـــن  ــ ــــالن، فـ ــبـ ــ وكــــتــــب مـــــــــروان قـ
توجهات إدارة بايدن الخارجية« )العربي 
بـــايـــديـــن  أن   ،)2020/11/11 الــــجــــديــــد، 
اتجاهن:  مــن  انطالقا  سياساته  سيبني 
ــر مــؤيــد )أخـــالقـــي(،  ــا(، وآخــ ــامــ نــفــعــي )أوبــ
ويــعــتــمــد عــلــى حــقــوق اإلنـــســـان وااللـــتـــزام 
بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. مـــــا هـــــو غـــيـــر صــحــيــح 
االعــتــقــاد بـــأن بــايــدن ســيــلــتــزم ببرنامجه 
أوبــامــا،  أو سيكّرر سياسات  االنــتــخــابــي، 
وكذلك لن توضع خيارات محّددة مسبقا 
 . أمــامــه، تــدور رحاها بن نفعيٍّ وأخــالقــيٍّ
األدق أن بايدن سيعتمد سياساٍت مرتبطة 
اإلدارة  الــعــاملــيــة، ومــصــالــح  بـــالـــتـــوازنـــات 
األمــيــركــيــة، وســيــرســم مــع إدارتــــه سياسة 
عــاملــيــة جـــديـــدة، وفــيــهــا عــــودة إلـــى تفعيل 
املؤسسات الدولية، والتي ال تتناقض مع 
سياسات اللبرلة الجديدة والعوملة، والتي 
لم تنب نظاما عامليا ديمقراطيا وإنسانيا، 
وإنــمــا نــظــامــا عــاملــيــا فــيــه ســيــطــرة مطلقة 

للدول العظمى على العالم.
الــخــالف بــشــأن ســيــاســات مــا قــبــل بــايــدن، 
السيطرة على  ومعه، سيكون حــول شكل 
العالم، أي بن أميركا والصن أواًل، وتاليا، 
»عظمة« سياساتها  األقــل  الـــدول  ستبني 
وفـــقـــا ألمــيــركــا أو الـــصـــن، وكـــذلـــك الــــدول 
اإلقــلــيــمــيــة؛ وبــالــتــالــي، مــن شــبــه املــؤكــد أن 
 
ً
اليمن العنصري والشعبوية تلقيا ضربة
عاملية، ويشمل األمر كل القوى الشعبوية 
ــا والــعــالــم، وســيــعــود التصعيد  فــي أوروبــ
ضــد كــل مــن الــصــن وروســـيـــا، وستعاني 
روســـيـــا »املـــدلـــلـــة عــنــد تـــرامـــب« مـــن تــبــوؤ 

الديمقراطين اإلدارة األميركية.
كبيرة،  بفرص  وحلفاؤها  إيــران  تنعم  لن 
ــن تـــكـــون طــريــق  ــا. ولــ ــامــ ــن أوبــ كــمــا فـــي زمــ
الــعــودة إلـــى الــبــرنــامــج الــنــووي مفتوحة، 
فــإيــران تــفــرض تــمــّددًا كــبــيــرًا فــي املنطقة، 
ــيــــل  ــــن تـــركـــيـــا وإســــرائــ ــرفـــــوض مـ ــ وهـــــــذا مـ
وروســـيـــا والـــــدول الــعــربــيــة. وفـــي الــعــراق، 
ــــي وثــــــورة  ــرانــ ــ ــركــــي إيــ ــيــ هــــنــــاك خــــــالف أمــ
اإليرانية  السعادة  في  وبالتالي،  شعبية. 
وإن سيتفاوض  تــســّرع،  بــايــدن  بانتصار 
ــيــــر مــــع إيـــــــران عـــلـــى الـــقـــضـــايـــا كـــافـــة،  األخــ
وهــــــذا خـــيـــار ســـيـــريـــح إيـــــــــران، ولـــكـــنـــه لــن 
ــدًا بــالــســمــاح لــهــا بــاســتــئــنــاف  يــكــون مــعــبَّ
سيطرتها  واستمرار  الــنــووي،  برنامجها 
على العراق أو سورية واليمن؛ هذا أصبح 
مرفوضا حتى أميركيا. واإلدارة األميركية 
هــي، وليس تــرامــب، من فرضت سياسات 

األخير في سورية والعراق.

لم يتوفر خالل ثماني سنوات إّبــان إدارة 
أوبـــامـــا. وســيــكــون هــنــاك دور مــهــم لألمم 
دفع  محاولة  فــي  الــعــام،  وأمينها  املتحدة 
ــقـــرر أن  فـــكـــرة املـــؤتـــمـــر الــــدولــــي لــلــســالم املـ
يعقد في أوائل العام 2021، وكان الرئيس 
الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــود عـــبـــاس، قـــد أطــلــق 
الفكرة خالل افتتاح الدورة العادية لألمم 
ــــي. ويــجــب  ــــاضـ ــي الـــخـــريـــف املـ املـــتـــحـــدة فــ
للتحضير  املقبلة  األشــهــر  مــن  االســتــفــادة 
لــلــمــؤتــمــر، لــضــمــان أن تــكــون هــنــاك فــائــدة 
خطابات  فقط  وليس  وملموسة،  حقيقية 

وكلمات ال قوة تنفيذية لها.
الــقــيــادة الفلسطينية  إلــى هــذا كــلــه، على   
وضـــــــع اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــحـــكـــمـــة لــكــيــفــيــة 
الــتــعــامــل مــع اإلدارة األمــيــركــيــة الــجــديــدة، 
ومنها التفكير الجاد بمن يمثل فلسطن 
فــي واشــنــطــن، فــاملــتــوقــع أنـــه سيتم إعـــادة 
فتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، 
مع ضرورة أن يكون ذلك بناء على شروط 
مختلفة عن التي كانت في السابق، والتي 
تتطلب موافقة اإلدارة كل ستة أشهر على 
استمرار عمل املكتب الذي يعد »ممثلية« 
والعاملن  الذي حرمها  األمر  فلسطينية، 
فيها مــن شـــروط الــعــمــل، والــحــصــول على 
الــتــأشــيــرات الـــضـــروريـــة وغــيــرهــا. ولــيــس 
واضــحــا مــا إذا سيتم إعـــادة حسام زملط 
إلى العاصمة األميركية، أو إرسال شخص 
آخـــــر. وفــــي كـــل األحــــــــوال، يــجــب أن يــكــون 
مــمــثــل فلسطن فــي واشــنــطــن قــــادرا على 
بــنــاء عــالقــات قــويــة مــع اإلدارة الــجــديــدة، 
وفي الوقت نفسه، مع االستفادة من الزخم 
الجالية  مع  بالتواصل  لفلسطن،  الكبير 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة واملــســلــمــة، ومــع 
وخصوصا  الديمقراطي،  الــحــزب  أوســـاط 
مـــع الــتــيــار الــتــقــدمــي فــيــه، والـــــذي تــرأســه 
املشاركة في  التي رفضت  أورتيز  أوكازيا 
مناسبة إحياء 25 عاما على اغتيال رئيس 
وزراء إســـرائـــيـــل األســـبـــق، إســـحـــق رابــــن، 

بضغط من أعضاء التيار الديمقراطي.
مهم  فلسطيني  من عمل  ومهما سيجري 
فـــي واشــنــطــن ونـــيـــويـــورك، وغــيــرهــمــا في 
الــعــالــم، لــن يــكــون لــه أي فــائــدة إذا لــم يتم 

تسريع عملية املصالحة الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

ــلــــوى أبــــــو قـــعـــيـــقـــيـــص، أحــــــد مــؤســســي  ســ
 ،2014 عــام  فــي  الليبي  االنــتــقــالــي  املجلس 
بعد نشرها على صفحتها في »فيسبوك« 
يوم  في  قتلوا  ليبين  ثالثة جنود  أسماء 
واحد في مدينة بنغازي، حيث اغتالها في 
منزلها رجال مقنعون مجهولون يرتدون 
ت 

َ
أزياًء عسكرية. وعلى املنوال نفسه، اغتيل

الــبــرقــاوي،  فريحة  الــنــواب،  عضو مجلس 
التي ُعرفت بمواقفها الجريئة، وانتقادها 
مــطــرت سيارتها 

ُ
أعــضــاء الــبــرملــان، حــيــث أ

التي كانت تقودها بالرصاص في مدينة 
درنة، من دون أن يتمكن أحد من املاّرة من 

إسعافها، أو حتى االقتراب منها.
ولم تكن العاصمة طرابلس في حال أحسن، 
ــال، راح  ــيـ ــتـ فــقــد شـــهـــدت عــــدة عــمــلــيــات اغـ
ضحيتها نساء بريئات، على الرغم من أن 
 تلك العمليات لم يكن بدوافع سياسية، 

ّ
جل

بل بدوافع السرقة أو االغتصاب أو االبتزاز 
لــلــحــصــول عــلــى الــفــديــة. ولــعــل أشــهــر هــذه 
املدوية  بالصرخة  املرتبطة  تلك  العمليات 
»حرام عليكم.. عندكم واليا )نساء(«، التي 
ستظل وصمة عار على جبن كل مسؤول 
تهاون في فرض األمن، وتخلى عن واجبه 
في حماية مواطنيه. وسيظل ذلك الفيديو 
ــّور لـــهـــذه الـــســـيـــدة، وهــــي تــســتــجــدي  املــــصــ
املــجــرمــن وتــتــوســلــهــم بــعــدم اغــتــصــابــهــا، 
ــبــيــحــت فــيــهــا كل 

ُ
شـــاهـــدًا عــلــى حــقــبــة اســت

املحرمات، ومّكنت أمراء الحرب واملجرمن 

بشأنها ليست توزيعا عادال للثورة، إنما 
لــلــريــع، تقلص بحكم وقـــف إنــتــاج  تــوزيــع 
ــاب الــقــطــاع  الــنــفــط والــفــوســفــات، ومـــا أصــ
الــســيــاحــي مــن شــلــٍل مــنــذ حــلــول الجائحة 

التي ضربت القطاع بشكل موجع. 
والعادلة  القوية  املواطنن  بدولة  يليق  ال 
أن تذهب إلى التفاوض مع مناطقها وهي 
املظلومية  األصــوب ملعالجة هذه  مذلولة. 
الــتــاريــخــيــة أن تــعــمــد الــــى تــغــيــيــر املــنــوال 
ــة بـــن املــنــاطــق،  ــل عـــدالـ الــتــنــمــوي، مـــن أجــ
وتــوزيــع عوائدها،  البالد  ثــروات  وتقاسم 
عــادلــٍة ومستديمٍة تشمل  تنميٍة  أجــل  مــن 
الــــدولــــة  إذالل  فــــي  االســــتــــمــــرار  الـــجـــمـــيـــع. 
ــا عـــلـــى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــاٍت مــع  ــارهــ ــبــ وإجــ
مشروعة،  مطالب  لتلبية   

ْ
وإن املحتجن، 

ســيــؤّدي، ال مــحــالــة، إلــى إضــعــاف الــدولــة، 
ولو على املدى البعيد، عالوة على أنه لن 
 في تلك املناطق، بل 

ً
 مستدامة

ً
يتيح تنمية

قــد يــحــرض عــلــى تــمــزيــق وحــــدة املجتمع 
وإلــــهــــاب مـــشـــاعـــر الـــجـــهـــويـــة واملــنــاطــقــيــة 
البغيضة. ربما سيعتصم بعضهم قريبا، 
غالقا السدود، بحجة أنها ملك منطقتهم 

وحدهم؟
)كاتب ووزير تونسي سابق(

السياسة  إن  والــواقــعــيــة  العقالنية  تــقــول 
الــعــربــيــة، أنــظــمــة ومـــعـــارضـــات، ال تنطلق 
الكلية  املصالح  مــن  إقـــرار سياساتها  فــي 
لــلــمــواطــنــن، وال مـــن الــســيــاســات الــعــامــة 
لــلــدول، وهــو ما حــاول تلمّسه علي العبد 
الله في مقاله »السياسة وضرورة النظرة 
الشاملة« )العربي الجديد، 2020/11/11(. 
لتغيير  الصلب  األســاس  أن  والقصد هنا 
ســيــاســات اإلدارة األمــيــركــيــة أو تــركــيــا أو 
إيران أو إسرائيل، وكذلك روسيا، هو تغيير 
ومعارضات،  أنظمة  الوطنية،  السياسات 
وهـــذا إشــكــال كبير لــم تفهمه الـــدول التي 
دعــمــت الــثــورات املـــضـــاّدة، أو الــقــوى التي 
 أساسيا في الصراع السياسي 

ً
شكلت ثقال

ــــالم الــســيــاســي،  مــنــذ 2011، ونــقــصــد اإلسـ
وكـــذلـــك الـــقـــوى الــديــمــقــراطــيــة »املـــتـــعـــّددة 
األشكال«. إذا، لن ترى الواليات املتحدة، أو 
أية دولة عظمى، أو إقليمية، قيمة للعرب، 
ـــوا ســـيـــاســـات 

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــبـــل أن يـ مـــجـــتـــمـــعـــن، قـ

واالجتماعي  السياسي  للتغيير  وطنية 
ز الديمقراطية 

ّ
والــكــلــي بــعــامــة، وبــمــا يــعــز

في  للفصل  الــقــانــون  وحكم  للحكم،  شكال 
املــنــازعــات بــن كــل أفـــراد املجتمع، وآليات 
النهوض االقتصادي )الزراعة والصناعة( 
وتحسن شروط املفقرين في مجتمعاتنا 
العربية. ال أريد االبتعاد عن هدف املقال، 
السياسة  الــكــالم عــن رداءة  ولكن ال يمكن 
لــلــقــضــايــا  تـــوضـــيـــح  ــن دون  ــ مـ الـــعـــربـــيـــة 
لتكون  السياسة  قيمة  وإخــفــاض  املغيبة، 
تكتيكا سياسيا بائسا، يتغير تباعا على 

وقع سياسات الدول العظمى واإلقليمية.
ــاز بـــايـــدن، والــســيــئ فــي ذلـــك كــلــه، وعلى  فـ
الــرغــم مــن خــســاراتــنــا الــكــبــرى مــنــذ 2011، 
ــران  والـــتـــي أفــضــت إلـــى ســيــطــرة كـــل مـــن إيـ
ــيــــل، لـــم نتعلم  ــا وإســــرائــ ــيــ وتـــركـــيـــا وروســ
مــنــهــا شــيــئــا. انــتــقــلــت اإلمــــــــارات، بتغطية 
سعودية، مــن حــرٍب فــي اليمن، إلــى تدخٍل 
»تــافــه« مع  إلــى تطبيٍع  ليبيا،  فــي  صفيق 
عـــدو الــعــرب، وفـــي ذلـــك لــم تــتــقــدم )ومعها 
الوحدة  البحرين( بمبادرة واحــدة إلعــادة 
إلــــى الــخــلــيــج، أو لــتــســويــة األوضـــــــاع في 
اليمن وليبيا. وفي سورية راحوا يناوئون 
تــركــيــا، ويــتــقــّربــون مـــن الــنــظــام الـــســـوري، 
وكذلك املعارضات أو القوى السياسية هنا 
اآلن سياسات  ينتهجوا حتى  لــم  وهــنــاك. 
وطنية كلية، تترفع عن مصالحها الضيقة 
يرتهنون  وبــدورهــم  ذاك،  أو  التنظيم  لهذا 

 .
ً
إلى دول أخرى كتركيا مثال

السياسة العربية رديئة بامتياز، وتتطلب 
لتكون  كافة،  توجهاتها  في  كبيرًا  تغييرًا 
وطــنــيــة، أي تــتــبــنــى نــهــجــا كــلــّيــا، وبــشــكــٍل 
استراتيجي، يعتمد على مشاركة الشعب 
في إدارة كل شــؤون الــدولــة، وهــذه قضية 
ــرار الــنــظــام  ــإقـ مــعــقــدة، ومــفــتــاحــهــا يــبــدأ بـ
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الــــديــــمــــقــــراطــــي والـــــعـــــدالـــــة االجـ
والحريات السياسية بكل أشكالها، وليس 

بانتظار الفرج من عند بايدن فقط.
)كاتب سوري(

عندما ُتغتال النساء في ليبيا

حركات احتجاجية واستضعاف 
للدولة في تونس

فوز بايدن ورداءة السياسة العربية

كيفية التعامل فلسطينيًا 
مع إدارة بايدن

ال يليق بدولة 
المواطنين القوية 

والعادلة أن تذهب 
إلى التفاوض مع 

مناطقها وهي 
مذلولة

السياسة العربية 
رديئة بامتياز، 

وتتطلب تغييرًا كبيرًا 
في توجهاتها 

كافة، لتكون وطنية

آراء

معن البياري

قال بطرس غالي، قبل ثالثني عاما، إن قضية الصحراء الغربية )أو املغربية( ثاني 
أعقد قضايا العالم )بعد قبرص(. والبادي أن عتاقة هذه القضية املهملة دوليا تجيز 
التسوية أمرا  التعقيد، تجعل الوصول إلى  الذهاب إلى أن قطبة عويصة، أو شديدة 
بعيدا، وتيّسر القول إن تواطؤا عاما ُيؤثر بقاء الحال على ما هو عليه، منذ اتفاق 
وقف إطالق النار )أو الهدنة؟( بني املغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء 
ووادي الذهب )بوليساريو(، املتوصل إليه برعاية األمم املتحدة في العام 1991. بل 
التعليق في 2013، يتجول في مدينتي العيون  إن زائــرا للمنطقة، كما صاحب هذا 
اقتصادية  ويــزور منشآت ومشاريع  والداخلة هناك، ويلتقي كثيرين من ناسهما، 
ومسؤولني  ووجــهــاء  أعيانا  يسأل مضيفيه،  نفسه  يجد  قــطــاع،  غير  فــي  وتنموية، 
مغاربة، أين هو بالضبط نزاع الصحراء املتحّدث عنه في أرشيفات الصحافة؟ يحثك 
على سؤالك هذا فائض األمــن واألمــان هناك، وما تسمعه في أحاديث السكان عن 
الرباط  أن تسمعها في  تقليدية في عيشهم، ال تختلف عما يمكن  هموم وشــؤون 
ف الرسميون من التحفظ، وبعد أن يستعرضوا 

ّ
أو مكناس أو طنجة. وعندما يتخف

حديثا مطوال عن ورشات عمل نشطة ومصانع تقوم وعن الثروات السمكية وغيرها، 
لـ »اإلخــوة في  تلقاهم يبوحون بما ال يستطيعون كتمانه، وموجزه الدعاء بالهداية 
فوا عن محاربة املغرب، سياسيا ودبلوماسيا، 

ّ
الجزائر«، والهداية هذه تعني أن يتوق

ودعما عسكريا لبوليساريو )أو عصابات بوليساريو بتعبيرهم أحيانا(. تسمع هذا 
أيضا من رئيس الحكومة وزميله وزير الخارجية في حينه، عبد اإلله بنكيران وسعد 

الدين العثماني، ومن رئيس البرملان ووزراء ومسؤولني آخرين.
ن القناعة لدى مؤسسة الحكم، وكذا عموم مكونات املشهد السياسي والثقافي 

ّ
تتوط

العام، في املغرب، بأن نفض الجزائر يدها من ملف الصحراء وحده ما يأتي بالتسوية، 
الحيوية،  مصالحها  أن  وتــرى  االنفصالية،  بوليساريو  إســنــاد  عــن  تتوقف  عندما 
وكذا مصالح املغرب العربي الكبير، بلدانا وشعوبا، هو في أن تتحلل من ارتباطها 
الباردة في سبعينيات  الحرب  إّبــان  الــذي صنعته  التشكيل  املتني مع هذا  العضوي 
القرن املاضي. ويرى املغاربة، في عمومهم، أن بلدهم قّدم أقصى ما في وسعه من 
مرونٍة ونيات حسنة من أجل دفن هذا النزاع، وأنــه في الوقت نفسه لن يتنازل عن 
امللك  أعلنها  والتي  املغربية،  السيادة  تحت  الذاتي  الحكم  خطة  وأن  الترابية،  وحدته 
محمد السادس، في 2007، هي أقصى تجاوب منه في إطار سياسة اليد املمدودة 
من جانبه باتجاه الحل، وأن الرباط، وبخطاٍب للملك نفسه في 2018، ما زالت باقية 
على أطروحتها باتجاه الجزائر، للجلوس إلى مائدة حوار مباشر غير مشروط لحل 

جميع امللفات العالقة، ولتجاوز كل الخالفات واإلشكاالت. 
املغرب  أقــدم عليه  الــذي  العسكري  التحّرك  اتفق ربما،  التداعيات، كيفما  يأتي بهذه 
لطرد عناصر من »بوليساريو« من معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا، وتأكيده 
املنطقة، وأنــه يحافظ على قواعد االشتباك. وعلى  اعتداء في  أنــه لن يتهاون مع أي 
ما  وإن  لها،  التخطيط  تم  كما  مهمتها،  أّدت  املغربية  العسكرية  القوة  فــإن  أفيد،  ما 
جرى لم يتجاوز صفته »مناوشاٍت« في الخطوط األمامية، وليس معارك حقيقية، 
أو »بروفة حرب«. وألن العالم العربي ال تنقصه أزمات وتوترات وحروب وصراعات، 
أعلنته »بوليساريو«، عن وقف  والــذي  املــتــزن،  الكالم غير  أال يتدحرج  املــأمــول  فــإن 
أرادت مــداراة  إنما  أنها  إلــى حــرٍب مــتــجــّددٍة هــنــاك. واألرجـــح  التزامها بهدنة 1991، 
إخفاقها في تحّرشها العسكري الذي يحتاج واحُدنا إلى قدرات خاصة في التحليل 
السياسي ملعرفة دوافــع افتعاله، بعد محاولتني )أو أكثر( في العامني املاضيني، مع 
املغرب،  استفزاز  من  املستجدة  النوبة  هــذه  أن  دائما،  والصحيحة  املسبقة،  القناعة 
قدم عليها، من دون ما هو أكثر من ضوء 

ُ
واختبار أعصابه، ما كان لبوليساريو أن ت

املــغــرب، من حكومات عربية عديدة  مـــؤازرة  بيانات  توالت  أخضر جــزائــري. وفيما 
)قطر واإلمارات مثال(، فضحت العدوانية البالغة الفظاظة في اإلعالم الجزائري ضد 
ٍة اتصفت بها تصريحات الرئيس عبد املجيد 

ّ
املغرب القصة كلها، سيما بعد لغٍة جاف

تبون، ورموز العهد الجديد في الجزائر، تجاه املغرب. .. وألن زمن الديمقراطيني يعود 
ه 

ُ
إلى البيت األبيض، وهؤالء يحترفون التنغيص على الرباط، وألن تدبيرا ما يتم طبخ

في الجزائر بشأن »حق تقرير املصير للشعب الصحراوي«، فإن املرّجح أن موقعة 
الكركرات دشنت تسخينا مرتقبا في ملف الصحراء املغربية، أو ما كان ثاني أعقد 

صراع في العالم، بحسب بطرس غالي.

بسمة النسور

بعثت تغريدة للملك عبدالله الثاني على »تويتر« ارتياحا واسعا بني األردنيني، ذلك 
املتمثلة في احتفاالت  القانون  الشديدة مظاهر خرق  إدانته  أكــد، بلهجة حازمة،  أنه 
جماهيرية حاشدة، جرت فور ظهور نتائج االنتخابات النيابية، في تحدٍّ سافر لقرار 
الحظر الشامل املفروض في اململكة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، 
شهدت اكتظاظا خطيرا ومثيرا للقلق، ما ينبئ باحتمالية زيادة أعداد املصابني بوباء 
كورونا، وقد سجل األردن أعلى أعداد إصابات في املنطقة. تخلل تلك التجمعات غير 
القانونية التي أقيمت برعاية نواب فائزين إطالق عنيف للرصاص الحي، واستخدام 
القانون،  إلى مدافع صوت، في عصيان علني لسيادة  أوتوماتيكية، إضافة  أسلحة 
للعالم صــورة غير حضارية عن  وقدمت  املواطنني،  بــأرواح  واستخفاف  واستهانة 
األردن.  استهجن كثيرون صمت الدولة إزاء تلك االنتهاكات التي تمت تحت السمع 
مخزية،  همجية  سلوكيات  ترصد  الــحــدث،  قلب  مــن  بفيديوهات  ووثــقــت  والبصر، 
تدفقت على مواقع التواصل. وشعر مواطنون ملتزمون بقانون الدفاع الذي أقعدهم 
العدالة وازدواجــيــة معايير  والــغــن وغــيــاب  أيــام متتالية بالغضب  أربــعــة  البيوت  فــي 
ولتعطي  األمـــر،  لتحسم  امللكية  التغريدة  فــجــاءت  املخالفني،  مــع  التعاطي  فــي  الــدولــة 
الــرادعــة بحق املخالفني،  القانونية  اتــخــاذ اإلجــــراءات  الــضــوء األخــضــر فــي  الحكومة 
بالدولة  نــواب منتخبني مخالفني، تمهيدا ملحاسبتهم. وكــان حريا  حيث تم توقيف 
بدي تشّددا احترازيا مسبقا، مستثمرة قانون الدفاع الذي يمنحها  صالحيات 

ُ
أن ت

استثنائية واسعة في تطبيق القانون. كان الحرّي بها أن تستبق األحداث املتوقعة، 
كون إطالق الرصاص تعبيرا عن الفرح عادة مقيتة، متأصلة في مجتمعاتنا، لطاملا 
ذهبت ضحيتها أرواح بريئة. كان عليها، والحالة هذه، أن تصدر أمر دفاع خاصا، 
ينص صراحة على تجريم النواب املخالفني، وفرض عقوبات تصل إلى التجريد، من 
مناصريه، وضمان  منهم بضبط  الواحد  يلتزم  لم  حــال  في  املجلس،  حق عضوية 
القبيحة  املشاهد  تلك  تصدير  عــن  عوضا  الوقائية،  الصحية  بالتعليمات  تقيدهم 
املتخلفة، املثيرة للخيبة والخجل، من التسيب واالستهتار بصحة املواطن، والضرب 
يطلق  وهــو  عــمــره،  مــن  العاشرة  فــي  لطفل  فيديو  أفظعها  الحائط،  عــرض  بالقانون 
الرصاص الحي، احتفاال بنجاح مرشح العشيرة، حامال على كتفه الصغيرة رشاشا 
الذيب  »الطفل  الجهلة على  الحاضرين، وثناء بعض  أوتوماتيكيا وسط استحسان 
قاهر العدى!«. والسؤال الذي ألّح على متابعني عن ذوي هذا الطفل، وكيف يوافقون 
على تعريض ابنهم للخطر الجسيم، واملقامرة بحياته على هذا النحو العبثي، فقط 
لغاية املباهاة ومكايدة الخصوم. وجاء اعتذار رئيس الوزراء واستقالة وزير الداخلية 
عن  تعّبران  كونهما  الصحيح،  الطريق  فــي  خطوتني  األردنــيــون،  استحسنها  التي 
أخطاء  تبعات  املــســؤول  تحّمل  مبدأ  على  ــدان 

ّ
وتــؤك ومدني مطلوب،  نهج حضاري 

مرؤوسيه، حتى لو لم يكن مسؤوال بشكل مباشرعن هذا اإلخفاق األمني املريع. 
 لشيطنة املجتمع العشائري باملطلق. وفي هذا 

ً
وجد بعضهم في تلك األحداث فرصة

التوجه تجن كبير على منظومة اجتماعية، تنطوي على كثير من أشكال التضامن 
والتكافل، من شأنها توفير األمان االجتماعي واالقتصادي، فيما لو تخلصت من 
خطابها العنصري املنغلق واملعادي لآلخر. ويعرف الدارسون أن العرف العشائري 
املظلوم  وإنــصــاف  العدالة  تحقيق  إلــى  تسعى  نبيلة،  كثيرة  إنسانية  قيما  يتضمن 
التسعينيات،  مطلع  فــي  الشعبية  السلط  وثيقة  كثيرون  ــر 

ّ
ويــتــذك املــلــهــوف.  وإغــاثــة 

وهي نتاج حوار عقول متفتحة من أبناء العشائر، مواكبة للتغييرات والتطورات في 
املجتمع، وقد احتوت بنودا إصالحية عديدة، مثل ضرورة التخلي عن املظاهر املكلفة 
الزائفة في املناسبات املختلفة، ومنع إطالق الرصاص تحت أي ظرف، والتخلص من 
لزم أبناء العشيرة، حتى سابع جد، بالجالءعن 

ُ
عقوبة الجلوة الجماعية التي كانت ت

مــقــرات إقامتهم، فــي حــال ارتــكــب أحــدهــم ُجــرمــا مــا. ولشديد األســـف، انــدثــرت تلك 
العجاف  السنني  مــّر  على  وســـادت  باملجتمع،  بالنهوض  الكفيلة  التقّدمية  الوثيقة 
الجامعات،  البغيضة في مشاجرات  آثارها  قيم ومفاهيم عدائية جاهلة، نعاني من 
الواحد.  البلد  أبناء  الفرقة بني  الراهن  التي تكرس بشكلها  االنتخابات  وفي مواسم 
.. ساهمت في ذلك ظروف اقتصادية ضاغطة، أّدت إلى تفشي البطالة بني صفوف 
الواعدة إال  الشابات والشبان، ما جعل خيبة األمل والنكوص عنوانا لحياتهم غير 

بمزيد من القهر واإلحباط.

سامح راشد

ُمخطٌئ من يحسب أن الخسارة العربية في هزيمة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 
الرئاسة األميركية تكمن فقط في فقد الغطاء الداعم واملظلة الحامية لسياسات حكام 
األميركيني تسامحًا مع  الــرؤســاء  أكثر  مــن  تــرامــب  كــان  عــرب وتصرفاتهم، فربما 
النمط العربي في إدارة الشعوب والدول. لكن رحيله عن البيت األبيض ال يعني باملّرة 
سيقوم  أو  لغيرهم،  أو  للعرب  العصا  سيمسك  بــايــدن،  جــو  الديمقراطي،  خلفه  أن 
وآسيا  وأفريقيا  العربي  العالم  في  اإلنسان  يومي ألوضــاع حقوق  بكشف حساب 
وأميركا الجنوبية، فاملسافات بني ترامب وبايدن ليست بهذا االتساع الذي يتصوره، 

أو باألصح يطمح إليه، بعض ممن أحبطتهم شعبوية ترامب وسياساته البلطجية. 
سر حزن قادة وساسة وإعالميني وطّبالني عرب غياب النموذج الذي كان يجّسده 
ترامب، وتلك هي الخسارة الحقيقية واألهــم، فقد كان الرجل يقّدم، بإبداع، نموذجًا 
حداثيًا للدكتاتور صاحب الرؤية األحادية املطلقة. الحاكم نرجسي الطباع عنصري 
النزعة بوهيمي املرجعية، إذ ال قناعات توّجهه سوى ما يعتبره إلهامًا خفيًا، خّصه 
به الله إن كان مؤمنًا، أو وهبته إياه الطبيعة إن كان ملحدًا أو ال دينيا. ذلك هو »النمط« 
الــواليــات املتحدة األميركية. وهو  البيت األبيض للمرة األولــى منذ نشأة  الــذي دخــل 
النمط الراسخ في البلدان غير املتحضرة إنسانيًا، وإن كانت متقّدمة اقتصاديًا أو ذات 
ثقل عاملي، باملعايير األخرى لتقدم األمم، خالف الرقي الحضاري واحترام اإلنسانية 
جوهرا وكلمة سر في بقاء البشرية ووجودها وازدهارها.  وعلى الرغم من انتشار 
هذا النموذج الهمجي، لم يكن من اليسير استدعاءه ليتباهى به سحرة فراعني العالم 
الثالث، إذ لكل من تجلياته مثالب وثغرات واضحة. من روسيا الشيوعية إلى الصني 
التي تطبق االشتراكية على الشعب والرأسمالية على الحكام ومن في ركابهم، إلى 
أفريقيا البدائية القبلية، وأميركا الجنوبية التي يرزح معظم شعوبها تحت خط الفقر، 
تحت  ال  مــع حكامهم،  الشعوب  بــوقــوف   

ً
تنموية قــفــزاٍت  دولــهــا  بعض  فيما حققت 

أقدامهم، على الرغم من أن بعضهم شعبويون بامتياز. في املقابل، تحتفظ الواليات 
كأقوى  مبهرة،  ذهنية  بصورة  واملتخلفة  العربية  الشعوب  لــدى  األميركية  املتحدة 
ى كل شاب وفتاة الحياة فيها 

ّ
وأعظم دولة وبلد الحريات وأرض األحــالم التي يتمن

واالنتساب إليها. ظل الساسة العرب والعاملثالثيون عقودا تحت وطأة تلك املقارنة، 
الظاملة في نظرهم، مع الواليات املتحدة. لذا لم يكن االحتفاء بتولي شخص مثل ترامب 
وإدارة عالقات  األمــور  إلــى  النظر  في  التجارية  وطريقته  السطحية  قناعاته  بسبب 
بالده، وإنما ألنه أسقط ذلك الحاجز النفسي واملعنوي بني واشنطن وتلك العواصم 
املنكوبة بمن يحكمونها. وأتاح وجوُده للمدلسني والكذابني استدعاء أحداث ووقائع 
كثيرة لكسر ذلك النموذج التقليدي الشهير لدولة الحريات التي تقّدس حق الفرد، وال 
التظاهرات،  العربية بمشاهد قمع الشرطة  بطش فيها وال ظلم. فامتألت الشاشات 
واستهزاء ترامب وتطاوله على وسائل إعالم شهيرة. ثم جاءت حوادث قتل أميركيني 
سود بواسطة رجال الشرطة، لتتوج هذه املقارنات التي استحضرها اإلعالم العربي، 
ونفخ فيها من روحه، واستشهد بها على أن لدى األميركيني أيضًا ما يعانون منه، 
وكيف أن للشرطة هناك أخطاء أسوأ مما يشتكي منه أي مواطن عربي مقهور، إلى 

آخر تلك القياسات الفاسدة نوعًا وكمًا.

عندما يتحرك 
ملف الصحراء المغربية

عصيان علني

الخسارة الحقيقية 
في هزيمة ترامب
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يدرك المواطن الليبي 
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الكراسي، وتبديل 
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ليس هناك ما يضمن 

أّن عمليات االغتيال لن 
تتكرر
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آراء

سامية عيسى

ــمــرت حــكــايــة فــيــروس كـــورونـــا، مــنــذ بــدء 
ُ
ط

تــفــشــيــه فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
للثقافة  العنصرية  الــتــفــاوتــات  ركـــام  تحت 
العظمى  الغالبية  استهدفت  التي  السائدة 
مــن األفــارقــة الــســود، وإن لــم تنحصر بهم. 
ــت هـــذه الــعــنــصــريــة مـــن شـــأن قيمة 

ّ
إذ حــط

اإلنـــســـان بــصــفــتــه إنــســانــا فـــي ســلــم الــقــيــم. 
وأصبحت مثار نقاش واســع في األوســاط 
األكاديمية واإلعامية، جنبا إلى جنب مع 
الــرئــيــس  مــراكــز األبـــحـــاث. كــيــف سيتعامل 
األمـــيـــركـــي املـــرتـــقـــب، جــــو بــــايــــدن، مــــع هـــذا 
ــار«  املــلــف الــبــغــيــض الــــذي انــكــشــف مــثــل »عـ
يلتصق بديمقراطية منقوصة على الدوام، 
الفيدرالي؟ أعلن، في  منذ تأسيس االتحاد 
حملته االنتخابية وبعد الفوز، أن األولوية 
بالنسبة له هي في مواجهة جائحة كورونا 
الـــتـــي تـــعـــامـــل مــعــهــا الـــرئـــيـــس )الـــخـــاســـر( 
ترامب باستخفاف وتخبط، فضا  دونالد 
الجمعي، كما في  الوعي  الامباالة في  عن 
ــات الــصــحــيــة  الــثــقــافــة الـــســـائـــدة، واملـــمـــارسـ
الــتــمــيــيــزيــة، وتـــراجـــع الــعــدالــة االجــتــمــاعــيــة 
الــتــي أحــاطــت بحياة األمــيــركــيــن مــن أصل 
عــديــدة، فضا عن  وأقــلــيــات ملونة  أفريقي 
فــئــات مهمشة عـــديـــدة. وربــمــا كــانــت إدارة 
ترامب الجائحة في طليعة أسباب خسارته 
ــام بـــايـــدن، ســيــمــا بعد  ــ فـــي االنـــتـــخـــابـــات أمـ
»حياة  حركة  قادتها  التي  املــواجــهــة  حملة 
الـــســـود مــهــمــة« بـــدايـــة لــيــقــظــة وعــــي جــديــد 
املتحدة  الــواليــات  على  العنصرية  ملخاطر 
ا من  ــزء ــ  كـــانـــت جـ

ْ
األمــيــركــيــة بــرمــتــهــا، وإن

تـــرامـــب، وتقاعسه  حملة أوســـع ربــمــا ضــد 
عـــن مــواجــهــة الــجــائــحــة بــاالســتــنــاد للعلم 
حياة  تتطلبها  التي  والجّدية  واملصداقية 

عموم األميركين. 
ــى الــتــضــحــيــة  ــ كـــانـــت دعــــــوة كـــبـــار الـــســـن إلـ
ــرك أنــفــســهــم لـــلـــمـــوت أمــــام  ــ ــم، وتــ ــهــ ــأرواحــ بــ
جــائــحــة كــــورونــــا، بــوصــفــهــم الـــهـــدف األول 
ثقيلة  بمزحة  أشــبــه  للفيروس،  واألضــعــف 
لـــبـــرامـــج الـــفـــكـــاهـــة، أشــعــلــت الـــغـــضـــب، قبل 
أشــهــر، عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
سيما »تويتر«، حن بدأ االنتشار املتسارع 
لــلــوبــاء داخــــل واليــــات عـــديـــدة، ســيــمــا التي 
األميركين  مــن  كــبــيــرة  نسبة  فيها  يعيش 
فــــضــــا عـــــن عـــــشـــــرات آالف مــن  األفـــــــارقـــــــة، 

سعد كيوان

قد يتساءل املرء كيف لدولٍة، مثل لبنان، أن 
تغوص في مفاوضاٍت مع إسرائيل التي ال 
تعترف بها، كونها مغتصبة ألرض الشعب 
ــل أن تــرســم  ــ الــفــلــســطــيــنــي ووطــــنــــه، مــــن أجـ
حدودها معها. وما الضرورة أو الفائدة في 
أن سلطتها عاجزة، وحكومتها  ذلــك، طاملا 
مستقيلة، واقتصادها منهار، ومؤسساتها 
مــعــطــلــة، وطــبــقــتــهــا الــســيــاســيــة املــتــحــكــمــة 
ــمــــارس الـــنـــهـــب املــنــظــم  ــرة، تــ ــ ــاجـ ــ فــــاســــدة وفـ
ــم تــعــد تــحــظــى بــثــقــة أكــثــريــة  مــنــذ عــقــود، ولـ
شــعــبــهــا، وبــالــتــالــي غــيــر قــــادرة عــلــى فــرض 
ــرار  شـــروطـــهـــا، وبــــاألخــــص عــنــدمــا يـــكـــون قـ
الدولة اللبنانية مخطوفا يتحّكم به تنظيم 
مسلح يتلقى أوامره من دولة خارجية وغير 

عربية. 
ــتــــال دام أكـــثـــر مــــن عـــشـــريـــن ســنــة  بـــعـــد احــ
لجنوب لبنان، اضطرت إسرائيل لانسحاب 
في ربيع عام 2000، وتم على إثرها ترسيم 
الدولتن، عبر خط  نهائية بن  حــدود غير 
الـــــذي تم  ــط هـــــوف« األزرق  ــري ســمــي »خــ بــ
حرب  كانت  ثــم  أميركية.  بوساطة  اعتماده 
تـــمـــوز 2006 الـــتـــي تــــــوّرط بــهــا حــــزب الــلــه، 
األوراق،  خـــلـــط  يــعــيــد  لـــكـــي  لـــبـــنـــان،  ووّرط 
ويخفف الضغط الداخلي عنه، ويتقدم مللء 
الــفــراغ الـــذي خلفه اغــتــيــال رفــيــق الــحــريــري 
فـــي 2005، واضـــطـــرار حــلــيــفــه بــشــار األســـد 
لبنان. واستمر أمن  إلــى سحب جيشه من 
فــي محاولته  الــحــزب، حسن نصرالله،  عــام 
اكتسحت  أن  الداخلي بعد  بالقرار  اإلمساك 
قوى 14 آذار االنتخابات البرملانية في ربيع 
 الوسط التجاري لبيروت، في 

ّ
2005، فاحتل

نهاية عام 2006، وحاصر السراي الحكومي 
ســنــة ونـــصـــف الــســنــة، مـــن دون أن يــتــمــّكــن 
مــن أن يــفــرض تــعــديــا فــي مـــوازيـــن الــقــوى. 
عندها لجأ إلــى الساح، وغــزا في 7 مايو/ 
أيـــار 2008 بــيــروت، وتــمــّكــن مــن فــرض واقــع 
قــوى  إرغـــــام  إلــــى  أدى  عــلــى األرض،  جـــديـــد 
التي  الــدوحــة  بتسوية  القبول  على  آذار   14
زائــد واحد(  )الثلث  املعطل«  »الثلث  منحته 
ــدد الــــــــــوزراء، مــــا يــمــكــنــه مــــن تــعــطــيــل  ــ مــــن عـ
الحكومة ساعة يشاء. ومــع ذلــك، لم يتمّكن 
النيابية  األكثرية  انــتــزاع  عــام 2009 من  من 
للمرة الثانية على التوالي، وبقيت بالتالي 
ــع اشـــتـــداد   وحـــــــــذرة، مــ

ً
األجـــــــــواء مـــشـــحـــونـــة

أن  إلــى  واإلســرائــيــلــيــة،  األميركية  الضغوط 

األمـــيـــركـــيـــن الــــاتــــن، وتــجــمــعــات الــســكــان 
األصــلــيــن وكـــبـــار الـــســـن، واألشــــخــــاص في 
االحتياجات  وذوي  واملعدمن  وضع هش، 
الخاصة، واملشّردين من دون مأوى )حوالي 
نـــصـــف مـــلـــيـــون أمــــيــــركــــي(. إذ لــــم تــقــتــصــر 
تلك الــامــبــاالة اإلنــســانــيــة على الــســود، بل 
طاولت الفئات العاملة ذات األجور املتدنية 
لــأمــيــركــيــن الــبــيــض أيـــضـــا، والـــتـــي لطاملا 
عانت من التمييز في الوصول إلى الرعاية 
الـــكـــافـــيـــة، بحسب  الــــجــــودة  ذات  الــصــحــيــة 
تــحــلــيــات »واشــنــطــن بــوســت« الــتــي بنيت 
لديها  تــوفــرت  على معلومات وإحــصــاءات 

من واليات عديدة. 
ــة بــكــوفــيــد - 19 بن  ــابــ بــلــغــت نــســبــة اإلصــ
األمــيــركــيــن األفــارقــة ثــاثــة أضــعــاف، وأدت 
إلــى مــا نسبته ستة أضــعــاف الــوفــيــات، أي 
70% من املصابن، مقارنة بمثياتها عند 
األغــلــبــيــة بــن أوســــاط األمــيــركــيــن البيض. 
فــيــمــا أعــلــنــت مــؤســســة ســويــتــش كـــود عــام 
2019،  قبل وقت قصير من تفشي فيروس 
كــورونــا، أن العنصرية، بحد ذاتــهــا، »أزمــة 
ــة«، بــحــســب خــبــرتــهــا  صــحــيــة عـــامـــة دائـــــمـــ
ــــات عـــديـــدة، ســيــمــا فـــي مــيــلــووكــي،  فـــي واليـ
فالنقص الفادح في برامج الرعاية الصحية 
التي تــطــاول الــســود هــنــاك، بسبب التمييز 
املهمشة  الفئات  أيضا  توفر  ال  العنصري، 
ــارات تـــدنـــي قــيــمــة  ــبــ ــتــ ــة، بــســبــب اعــ ــ

ّ
ــهــــش والــ

الــجــســديــة أو املهن  لــقــدرتــه  اإلنـــســـان، تبعا 
، أو الطبقة االجتماعية 

ً
التي تعتبر وضيعة

الــســواء،  على  والبيض  امللونن  مــن  الدنيا 
وفق معايير مادية بحتة، بحيث يمنح من 
يملك الثروة اعتبارا أكبر بكثير من الفقراء 
ومــتــدنــيــي األجــــور. والــشــيء نفسه ينطبق 
في »العنصرية ضد النساء«، بوصفهن أقل 
األميركي،  القيم  الــرجــال في سلم  شأنا من 
بحسب الثقافة السائدة، على الرغم من كل 
للتمييز  املناهضة  والتشريعات  الــقــوانــن 
ضد النساء، في ظل الديمقراطية األميركية! 
وهـــــــي ثــــقــــافــــة أنـــتـــجـــتـــهـــا الـــنـــيـــولـــيـــبـــرالـــيـــة 
اإلبــادات  أميركا، وتاريخ من  في  املتمركزة 
ــــن، والــــعــــبــــوديــــة،  ــيـ ــلـــ ضـــــد الــــســــكــــان األصـــ
وســرقــات األراضـــي، لــم يتم االعــتــذار عنها، 
الــجــامــعــيــة  أو  املـــدرســـيـــة  ــاهـــج  ــنـ املـ فــــي  إن 
ووســـائـــل اإلعــــام و»هـــولـــيـــوود« إال فــي ما 
نــدر. وربما إن حــدث، فمن بــاب رفــع العتب 
أو الزخرفة ال غير، وإال كيف نفهم ما جرى 

بـــادر رئــيــس مجلس الــنــواب، وزعــيــم حركة 
أمــل، نبيه بــّري، خــال عــام 2010، وبموافقة 
حـــزب الــلــه بطبيعة الـــحـــال، إلـــى وضـــع يــده 
البحرية، ماقيا  الحدود  ترسيم  على ملف 
كانت  الــتــي  واشنطن  الطريق  منتصف  فــي 
أجل تحقيق  تمارس ضغوطا مستمّرة من 
الترسيم عمليا  يعني  التي  إسرائيل،  رغبة 
وتسليما  بــحــدودهــا  اعــتــرافــا  لها  بالنسبة 
بــوجــودهــا. ومـــّرت االتــصــاالت واملفاوضات 
غــيــر املــبــاشــرة فـــي مـــراحـــل مــتــقــطــعــة، طـــوال 
فترة إدارة أوباما، تبعا للتطورات الداخلية 
ــهــــدت، فــــي الـــســـنـــوات  واإلقـــلـــيـــمـــيـــة الـــتـــي شــ
الــخــمــس األخــــيــــرة، نــمــوا مــتــصــاعــدا لــلــدور 
اإليراني، وتمّددا لنفود املالي في املنطقة، 
ــراق، بــعــد  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــة والـ ــ ــــوريـ ــــي سـ وخــــصــــوصــــا فـ
التوقيع على االتفاق النووي بن واشنطن 
وطهران صيف 2015، وبقيت مسألة ترسيم 
 فـــي يـــد الــطــرفــن الشيعين 

ً
الـــحـــدود ورقـــــة

)ولــيــس فــي يــد الـــدولـــة( يــعــيــدان تحريكها 
عندما تضيق فيهما السبل. 

ضاعف دخول الرئيس ترامب البيت األبيض 
نــهــايــة عـــام 2016 مــن الــضــغــوط األمــيــركــيــة 
ــا بـــعـــدمـــا تــمــّكــن  ــنــــان، وخــــصــــوصــ ــبــ عـــلـــى لــ
حــــزب الــلــه مـــن فــــرض مــيــشــال عــــون رئــيــســا 
ــد مـــن فــوز  ــ ــبـــوع واحـ لــلــجــمــهــوريــة، قــبــل أسـ
وتحّوله  بــالــرئــاســة،  الجمهوري  املــلــيــارديــر 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  لــســهــام  رئــيــســيــا  هـــدفـــا 
الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــت أن هــدفــهــا الرئيسي 
فــــي املـــنـــطـــقـــة لـــيـــس إســــقــــاط بــــشــــار األســـــد، 
وإنــمــا تطويع إيـــران ولــي أذرعــهــا املسلحة 

فلويد،  الــبــشــرة، جـــورج  األســـود  لأميركي 
ــذاء شـــرطـــي من  ومــــا تــبــع مـــوتـــه خــنــقــا بـــحـ
احتجاجات. وربما كان موته الشرارة التي 
ألوانه  بكل  األمــيــركــي،  املجتمع  فيها  واجــه 
وفــئــاتــه، حــكــايــاتــهــم املــؤملــة مــع العنصرية 
التي رفع الوباء عنها ورقة التوت، الرتباط 
التفشي والوفيات والتداعيات االقتصادية 
بالعنصرية  وثيقا  ارتــبــاطــا  واالجتماعية 

والتمييز بكل أنواعه وأشكاله.
ــرآة  نـــظـــر األمـــيـــركـــيـــون إلـــــى أنــفــســهــم فــــي مــ
السلم   يقفون تحت 

ً
عـــراة فــإذ بهم  كــورونــا، 

ــدان الـــعـــنـــصـــريـــة  ــ ــنـ ــ ــــن سـ ــرمــــي لـــلـــقـــيـــم بـ ــهــ الــ
ومـــطـــرقـــة كــوفــيــد 19 الـــقـــاســـيـــة، ويــعــيــشــون 
ووحــدة  غربة  منازلهم  فــي  الصحي  الحْجر 
ورعــــــبــــــا، ويـــتـــطـــلـــعـــون إلـــــــى الـــــخـــــاص مــن 
كــابــوس مــا زالــــوا )ومــــا زال الــعــالــم( يئنون 
من تفاصيله املرعبة وموجاته املقبلة، على 
الرغم من اكتشاف لقاح فايزر- بونتيك الذي 
ربما سيوزع وفق الشروط التمييزية ذاتها 
أو أقل قليا. هنا، ستوضع مصداقية بايدن 
على املحك، فهو ابن املؤسسة التي مارست 
التمييز عــقــودا، وال يمكن البــن الحزب  هــذا 
تاريخ  مــن  يتنصل  أن  العريق  الديمقراطي 
مغرق بالعنصرية، داخل أميركا وخارجها، 
املــعــانــاة  مــن  حصتهم  للفلسطينين  وكـــان 
منها عقودا من الدعم األميركي للسياسات 
اإلسرائيلية، بغض النظر عن ساكني البيت 
ــيــــض، مـــن جــمــهــوريــن وديــمــقــراطــيــن،  األبــ
املتعاقبة  اإلســرائــيــلــيــة  الــحــكــومــات  لـــون  أو 
مــن يــســار أو يمن أو وســـط. مــع أن املنطقة 
ــا، لــيــســت في  ــكـــومـــاٍت وشـــعـــوبـ الـــعـــربـــيـــة، حـ
أفــضــل حــــال، بــعــدمــا تــمــزقــت بـــلـــدان عــديــدة 
تحت التمييز الطائفي والصراعات املذهبية 
العنصرية  بعضها  مـــارس  وقـــد  والــعــرقــيــة. 
ضــد اآلخـــر، امـــرأة كــان أم الجــئــا أم أجــيــرا أم 
ــاع  مـــن جــنــســيــة أخــــرى تــغــلــب عــلــيــهــا األوضــ
الهشة، تدنت فيها قيمة اإلنسان إلى أسفل 
كافة،  املجتمعات  فــي  للقيم  الــهــرمــي  السلم 
هنا أو هناك في أوروبــا والــواليــات املتحدة 
دفــع  إلــــى  وأدت  كـــافـــة،  األرض  بـــقـــاع  فـــي  أو 
أثمان باهظة في مواجهة الوباء في أنظمة 
ش فيها التمييز، انهارت 

ّ
رعاية صحية يعش

أو عجزت عن القيام بما عليها أن تقوم به. 
ولــكــن األمــــر يــخــتــلــف هــنــا، ويــتــخــذ فـــي بــلــٍد 
شارك فيه الناخبات والناخبون األميركيون 
من أجل التغيير، وليس للتخلص من ترامب 

ــّددة فــــي الـــعـــمـــق الـــعـــربـــي، وتـــحـــديـــدا  ــمــ ــتــ املــ
حـــزب الــلــه، وإعــادتــهــا إلـــى داخـــل حــدودهــا. 
النووي، وراح  االتفاق  ترامب رفضه  وأعلن 
ــران  ــ ــتــــصــــادي يــشــتــد عـــلـــى إيـ الـــحـــصـــار االقــ
والـــعـــقـــوبـــات تــنــهــال عــلــى حــــزب الـــلـــه، وتــم 
اتهما  لبنانين،  إقفال )وتصفية( مصرفن 
الحزب  لحساب  مصرفية  عمليات  بتمويل 
أكثر  واعتقال  ماحقة  وتمت  تسهيلها،  أو 
مــن رجــل أعــمــال لبناني فــي مختلف أنحاء 
العالم يقوم بتمويل أو على عاقة ما بحزب 
الــلــه، آخــرهــم قــاســم تــاج الــديــن الـــذي اعتقل 
في املغرب قبل ثــاث سنوات، وتــم تسليمه 
إلى أميركا التي أطلقت سراحه في يوليو/ 
ــي. فـــي هــــذه األثــــنــــاء، بــــدأ بـــّري  تــمــوز املـــاضـ
بتحريك ملف املفاوضات لترسيم الحدود، 
مستقبا مبعوثا أميركيا تلو اآلخر، فكانت 
اٍت ظاهرها يبحث في الوضع الداخلي  لقاء
ــة الــحــكــومــة،  ــ ــتـــصـــادي وأزمــ ــتـــدهـــور االقـ والـ
ــلــــوس عــلــى  ــى الــــجــ ــتــ وجــــوهــــرهــــا كـــيـــف ومــ
طــاولــة املــفــاوضــات مــع إســرائــيــل لتخفيف 
الضغط عن حزب الله، فيما كان هو يسعى 
اتهام اآلخرين  التجييش داخليا حــول  إلــى 
بالفساد، لكي يقطع الطريق على أي مزايدة 

أو إحراج في ملف التفاوض. 
لم تتمهل إدارة ترامب في تكثيف الرسائل 
املهّددة عبر فرض عقوبات على قيادين في 
حزب الله، وفي مقدمهم نصرالله نفسه، ثم 
جاءت ضربة اغتيال قائد فيلق القدس في 
قاسم سليماني،  اإليــرانــي،  الثوري  الحرس 
ــراج  الــقــاصــمــة، فـــي بــــغــــداد، لــتــســرع فـــي إخــ

فقط. فهل يفلح بايدن ومعه كاميا هاريس، 
ذات األصول امللونة، واملــرأة، الشابة نسبيا، 
فــي أن تــكــون الــضــمــانــة لــكــي يــصــُدق بــايــدن 
فـــي وعـــــوده، ســيــمــا أنـــه أعــلــن أنـــه لـــن يــجــدد 
لــه التحرر من  لــواليــة ثانية، وهــو مــا يتيح 
ــــادة »وول ســـتـــريـــت«، والــطــغــمــة  ضـــغـــوط سـ
املالية املتحّكمة بالسياسات األميركية، كما 
اللوبي الصهيوني، وما سيحدث في أميركا 
سوف يؤثر علينا في املنطقة العربية، وعلى 
ــره. والـــعـــالـــم مـــا بــعــد الــجــائــحــة  ــأسـ الــعــالــم بـ
لــيــس كــمــا قــبــلــه. وبــحــســب املــفــكــر األمــيــركــي، 
مقّدمة  كورونا  فيروس  يعتبر  تشومسكي، 
لكوارث أخرى، تتعلق باالحتباس الحراري 
والتهديدات النووية، كما الحياة وسط عالم 

العملية من الكواليس، وإعان بّري رسميا 
عن التوصل إلى اتفاق مع الواليات املتحدة 
ــان مــــن املــفــتــرض  ــ ــة لـــلـــتـــفـــاوض. كـ ــيـ ــــول آلـ حـ
ــات الــلــبــنــانــيــة -  ــاوضــ ــفــ أن تــبــقــى ورقــــــة املــ
اإلســرائــيــلــيــة فــي يــد طـــهـــران، إلـــى أن يحن 
وقــت الــجــلــوس على طــاولــة املــفــاوضــات مع 
واشــنــطــن، غــيــر أن تــرامــب لــم يــتــرك متسعا 
للمناورة مقابل مخاوف طهران  الوقت  من 
مــن حظوظ تــرامــب الــجــّديــة فــي الــعــودة إلى 
البيت األبيض، فجاء إعان رئيس املجلس 
النيابي عن إطار للمفاوضات مع إسرائيل، 
وآليتها وموعدها، في 14 أكتوبر/ تشرين 
ــتـــحـــدة  املـ األمــــــــم  بــــرعــــايــــة  املــــــاضــــــي،  األول 
أسابيع  ثاثة  قبل  أي  أميركية،  وبمشاركة 
غير  األميركية،  االنتخابات  موعد  من  فقط 

من األوبئة قد ال ينتهي. وهو ما يتطلب، في 
رأيه، بناء حركة تضامن اجتماعي ملواجهة 
ــفـــشـــل الـــــذريـــــع لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة املـــتـــوحـــشـــة،  الـ
وتــراجــع قوتها في مواجهة أزمـــاٍت تسببت 

بها أو ساهمت في التسبب بها. 
لهذا يصبح سؤال التغيير، على الرغم من 
اللقاحات العديدة ضد كوفيد - 19 مفصليا، 
قد يــؤّدي، حكما، إلــى والدة نظام شيوعي 
مختلف عما تحدث عنه كارل ماركس منذ 
150 عاما، بحسب الفيلسوف املثير للجدل، 
ســافــوي جــيــجــيــك، فــي كــتــابــه الـــصـــادر في 
إبريل/ نيسان 2020 »الجائحة«، قائم على 
انحال الحدود القومية وتقهقرها ملصلحة 
حـــركـــة تـــضـــامـــن عـــاملـــيـــة ملـــواجـــهـــة فـــيـــروس 
كورونا، ومضاعفاته التي ستقوض دعائم 
العالم كما نعرفه، والتي لن تتركنا لشأننا 

سنوات عديدة بحسب علماء كثيرين. 
تمنيات  أو  جيجيك  توقعات  صــدقــت  وإذا 
تشومسكي، فإن مواجهة امللفات الداخلية، 
والــتــمــيــيــز ضد  الــعــنــصــريــة  وفـــي مقدمتها 
الفئات األكثر تهميشا، بما فيها النساء، هي 
تحّد قد يتفوق على املخاوف التي يصعب 
توقعها في ما تبقى من أسابيع قليلة لحكم 
ترامب الذي اقتات أربع سنوات من األرض 
واملتأصلة،  املتفشية  للعنصرية  الخصبة 
ــقـــيـــقـــي الـــــذي  ــــروس الـــحـ ــيـ ــ ــفـ ــ والـــــتـــــي هـــــي الـ
يواجهه جو بايدن، كي يتمّكن من مواجهة 
جائحة كورونا، كي ال تطمر تحت الجذور 
العنصرية للثقافة األميركية داخل املجتمع 
األمـــيـــركـــي، كــمــا طـــمـــرت تــحــتــهــا ســيــاســات 
تــمــيــيــزيــة كــثــيــرة تــطــبــع جــوهــر االســتــغــال 
االقتصادي  والنظام  للرأسمالية  املتوحش 
العالم  عــلــى  الــكــارثــيــة  بسياساته  الــعــاملــي، 
والــشــعــوب، وليس داخــل الــواليــات املتحدة 
ــذا يــصــبــح إقــــــــرار الـــقـــوانـــن  ــهــ ــا. وبــ ــ ــــدهـ وحـ
ووضعها  والعنصرية،  للتمييز  املناهضة 
ــفـــوري، بــمــثــابــة اإلجــــراء  مــوضــع الــتــنــفــيــذ الـ
األول في التصّدي للجائحة، وكي ال تتوقف 
حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة« عــلــى الــســود 
وحــدهــم، بــل تتعّداها، كــي تشمل كــل حياة 
هــل سيتمّكن   .. األرض.  كــوكــب  على سطح 
جــو بـــايـــدن، بصحبة كــامــيــا هـــاريـــس، من 
ذلـــك؟ هــي فــرصــة نـــادرة لــديــه أربـــع سنوات 
ثغرة في هذا  فتح  أقله  أو  لتحقيقها،  فقط 

الجدار األسود.
)كاتبة فلسطينية في بيروت(

أن املــفــاجــأة حــمــلــت، كــمــا هــو ظــاهــر، خصم 
ترامب إلى البيت األبيض. وانطلق التمهيد 
والــتــحــضــيــر مــن »الــثــنــائــي الــشــيــعــي« الــذي 
اضطر أن يقوم بحملة شرح وإقناع وتبرير 
لهذه الخطوة، خصوصا وأنه مارس عملية 
 ،

ٍّ
اقتحام وتعّد، قام بها بّري نفسه على ملف

هو من صاحيات رئيس الجمهورية بحسب 
صاحيات  مــن  ولــيــس  اللبناني،  الــدســتــور 
وعقد  فالتفاوض  النيابي،  املجلس  رئيس 
الجمهورية  رئيس  صاحية  من  املعاهدات 
الــــذي، حــتــى وإن كـــان مــوافــقــا، ال يــســعــه إال 
أن يــتــمــّســك بــصــاحــيــاتــه، وهـــو كـــان فعليا 
ــر نــفــســه، وكــــّون فــريــقــه لــلــتــفــاوض، 

ّ
قــد حــض

مــتــنــاغــمــا مــع تــوجــه اإلدارة األمــيــركــيــة، ما 
أّدى إلى إشكاالت مع الفريق الشيعي، وإلى 
خافات داخل الفريق الرئاسي نفسه، إذ كان 
العوني، جبران باسيل، وهو  التيار  رئيس 
صهر الرئيس، يريد أن يبعث رسائل طمأنة 
إلــى واشــنــطــن وتــل أبــيــب، صــونــا لحظوظه 
يعلم  يكن  ولــم   ،2022 عــام  املقبلة  الرئاسية 
أن واشنطن كانت جاّدة وحاسمة في إطباق 
فقط  ساعة   48 بعد  عليه،  العقوبات  سيف 
على إقفال صناديق االقتراع في انتخابات 
الرئاسة األميركية، وقبل انقشاع غبار حّدة 

املواجهة بن املرشحْن، ترامب وبايدن! 
وفي املقابل، اضطر بّري إلى التراجع خطوة 
إلـــى الـــــوراء، تــاركــا لــلــرئــيــس عـــون صاحية 
تشكيل الوفد إنقاذا ملاء الوجه بن الحلفاء 
الــلــدوديــن. ولكن املفارقة األخــطــر واألهـــم أن 
إلــى خــوض معركة  الثنائي الشيعي اضطر 
قاسية القناع اللبنانين، وتحديدا جمهوره، 
بــأن إطـــاق املــفــاوضــات مــع إســرائــيــل مجرد 
الحدود،  لترسيم  جغرافية  حسابية  عملية 
وال عاقة لها باالعتراف بإسرائيل، وال حتى 
بالتطبيع معها، ال بــل أكــثــر مــن ذلـــك، يصر 
عملية  أنها  التأكيد  على  تحديدا  نصرالله 
تفاوض غير مباشرة، في حن أن الوفدين، 
قاعة  فــي  يجلسان  واإلســرائــيــلــي،  اللبناني 
ــنـــاوال مــعــا الــغــداء  واحـــــدة وجــهــا لـــوجـــه، وتـ
املفاوضات،  من  الثانية  الجولة  انتهاء  بعد 
بدعوة من األمم املتحدة؟! وهكذا وجد حزب 
بورطة  أشبه  يائسة  في محاولة  نفسه  الله 
ــا بـــــرح عـــقـــودا  ــهـــوره بــصــحــة مــ ــمـ ــاع جـ ــنــ إلقــ
يعبئهم ضده، وكأن استبدال كلمة إسرائيل 
بــمــصــطــلــح كـــيـــان الـــعـــدو يــجــعــل الــتــفــاوض 

محلا ملن شيطنه وشعوذه!
)كاتب لبناني(

األميركيون والعنصرية أمام مرآة كورونا

حزب اهلل وورطة المفاوضات مع إسرائيل
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الكويت ـ خالد الخالدي

بـــــدأت الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الــكــويــت 
اســتــعــداداتــهــا الســتــقــبــال لــقــاح فــيــروس 
ــــذي أنــتــجــتــه شــركــتــا  كـــورونـــا الــجــديــد الـ
»فـــايـــزر« األمــيــركــيــة و»بــيــوتــنــك« األملــانــيــة، والـــذي 
أعلنت الشركتان عن نجاحه بنسبة فعالية تصل 
إلى 90 في املائة، بناًء على التحليل األولي لنتائج 
املرحلة الثالثة من التجارب السريرية. وقال مصدر 
»الــعــربــي  مــســؤول فــي وزارة الــصــحــة الــكــويــتــيــة لـــ
بالفعل الستيراد  بدأت  االستعدادات   

ّ
إن الجديد« 

نحو مليون جرعة من هذا اللقاح في حال اعتمدته 
ينّص  إذ  األميركية،  والـــدواء  الــغــذاء  إدارة  رسميا 
االتـــفـــاق املــبــدئــي مــع الــشــركــة املــنــتــجــة عــلــى شــرط 
موافقة الجهات الصحية الرسمية األميركية، وفي 
 وزارة الصحة غير ملزمة 

ّ
حال عدم موافقتها فإن

باستيراده.
الرقابية على طلب وزارة  داخليا، وافقت الجهات 
الصحة تخصيص مبلغ مبدئي بقيمة 7.6 ماين 
دينار كويتي )24 مليونا و740 ألف دوالر أميركي( 
وأكــد مصدر  اللقاح.  من  األولــى  الدفعة  الستيراد 
العامة  للمناقصات  املــركــزي  الجهاز  فــي  مــســؤول 
 الــكــويــت قــد تحصل على 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن لـــ

اللقاح من  مــن  أكبر  اســتــيــراد كميات  فــي  أفضلية 
شركة »فايزر« بسبب حجم استثمارات الصندوق 

ــادي الـــرســـمـــي الـــكـــويـــتـــي فــــي شـــركـــة »بــــاك  الـــســـيـ
روك« أحــد أكبر مالكي »فــايــزر«. وأضــاف املصدر 
»العربي الجديد«: »من الصعب استباق األحداث  لـ
نا 

ّ
أن منه هو  متأكدون  ما نحن  لكن  كبير،  بشكل 

ــراء مــلــيــون لـــقـــاح بشكل  ــ حــصــلــنــا عــلــى أحــقــيــة شـ
أكيد، وبانتظار كميات أكبر، كما شكلنا مع وزارة 
الــصــحــة لــجــنــتــن مــخــتــصــتــن ملــتــابــعــة الــشــركــات 
ــرى الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تـــجـــاربـــهـــا الــســريــريــة  ــ ــ األخـ
اكــتــشــاف لقاح  إلــى نتيجة مرضية فــي  لــلــوصــول 
مــع شركة  اللجنتن  إحـــدى  إذ تواصلت  كــورونــا، 
أكسفورد  جامعة  مــع  تتعاون  التي  أسترازينيكا 
 
ّ
ــا«. وأكــــد املـــصـــدر املـــســـؤول أن إلنـــتـــاج لــقــاح أيـــضـ

ــوزراء خــصــص مــيــزانــيــة تــصــل إلـــى 75  ــ مــجــلــس الــ
مليون دينار كويتي )244 مليون دوالر أميركي( 
والجهاز  الصحة  وزارة  تــصــرف  تحت  ووضــعــهــا 
لقاح  أّي  الســتــيــراد  الــعــامــة  للمناقصات  املــركــزي 
اكتشافه وهــو ما يجري حاليا  لكورونا في حــال 

العمل وفقه.
ــر الــصــحــة بــاســل الــصــبــاح،  مــن جــهــتــه، يــقــول وزيــ
ــد«: »الــــوقــــت املـــتـــوقـــع لــوصــول  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ لــــ
الــدفــعــات األولـــى للقاح إلــى الــكــويــت سيكون بن 
ــريـــل/ نــيــســان 2021،  شــهــري فــبــرايــر/ شــبــاط وإبـ
وستكون األولوية لكبار السن وأصحاب األمراض 
وبعدها  الطبية،  الطواقم  إلــى  باإلضافة  املزمنة، 
ســيــجــري تــعــمــيــم الــلــقــاح عــلــى الــســكــان كـــافـــة في 

الكويت، في حال توفير كميات كافية«. وبحسب 
 الــســلــطــات الصحية وضــعــت جـــدواًل 

ّ
الـــوزيـــر، فـــإن

زمــنــيــا وآلـــيـــات مــيــســرة لــتــطــعــيــم األشــــخــــاص، إذ 
 شخص يرد اسمه في قوائم التطعيم 

ّ
سيحصل كل

تفيد  مــرتــن، وُيعطى بعدها شــهــادة  اللقاح  على 
الحملة  هــذه  وســتــكــون  التطعيم،  على  بحصوله 
هــي األكــبــر فــي تــاريــخ الــكــويــت الــصــحــي، مــشــددًا 
ــود عــمــلــيــة تــنــظــيــم إلــكــتــرونــي للتطعيم  عــلــى وجــ
مــنــعــا الخــــتــــاط الــــنــــاس وحــــرصــــا عـــلـــى الــتــبــاعــد 
االجــتــمــاعــي. وعــــن الـــعـــدد الــنــهــائــي الــــذي تسعى 
 الكويت 

ّ
وزارة الصحة الستيراده، قال الصباح إن

ستسعى لجلب أكبر عدد ممكن، يغطي املواطنن 
 الــعــدد التقديري 

ّ
واملــقــيــمــن عــلــى حـــّد ســــواء، لــكــن

الــذي ستستورده الكويت هو 4 ماين لقاح مما 
 مليوني شخص في الكويت سيحصلون 

ّ
يعني أن

لن يعطى ملن هم دون  اللقاح   
ّ
أن عليه، خصوصا 

18 عــامــا وفــقــا لــلــتــوصــيــات الــصــحــيــة حــتــى اآلن. 
ويؤكد وزير الصحة على انشغال الوزارة الحالي 
من  كبيرة  لكميات  اللوجستية  االســتــعــدادات  فــي 
اللقاحات وتخزينها في أماكن مناسبة، خصوصا 
 الطاقة االستيعابية للمخازن الطبية الكويتية 

ّ
أن

ليست كبيرة إلى هذا الحد.
وبدأت إدارة املستودعات الطبية في وزارة الصحة 
صبحان  منطقة  في  مخازنها  بتجهيز  الكويتية 
استعدادًا الستقبال كميات من اللقاح، فيما بدأت 

الكويت  فــي  الــكــبــرى  التخزين  شــركــات  بمخاطبة 
الطبية  االعــتــمــادات  مــع  لتصميم مــخــازن تتوافق 
 
ّ
وبشكل عاجل. وقالت املصادر الطبية الكويتية إن
هناك أزمة تخزين في الكويت بسبب عدم وجود 
مخازن كافية لتخزين اللقاح بطريقة تضمن عدم 
 الوزارة ستشكل لجنة لبحث 

ّ
تعرضه للتلف، لكن

عند  فعاليته  من  والتأكد  لتخزينه  الطرق  أفضل 
وصوله. وجرى إخاء صاالت األندية الرياضية في 
من  بالقرب  امليداني  املستشفى  الكويت، وتجهيز 
استاد جابر الدولي بمنطقة العارضية الصناعية 

استعدادًا الستقبال املشمولن بالتطعيم.

مجتمع
أحالت الجهات املختصة في قطر 130 شخصا للنيابة العامة، لعدم التزامهم وضع الكمامة في 
األماكن التي تتطلب ذلك. كذلك، أحيل 5 آخــرون للنيابة ملخالفتهم الحّد املسموح به في املركبة 
الواحدة. ويأتي هذا اإلجراء استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء، بشأن األمراض املعدية، واإلجراءات 
الجهات  الجديد. وناشدت  انتشار فيروس كورونا  للحد من  بها  املعمول  الوقائية واالحترازية 
املختصة الــجــمــهــور ضــــرورة الــتــزام الـــقـــرارات االحــتــرازيــة والــوقــائــيــة املــعــمــول بــهــا، حــفــاظــا على 
)قنا( سامتهم وسامة اآلخرين من انتشار العدوى.  

لقي عشرة مرضى مصابن بفيروس كورونا الجديد حتفهم، بعدما اندلع حريق في أحد أقسام 
السبت، وفــق متحدثة باسم  األول  أمــس  فــي مستشفى بشمال شــرق رومــانــيــا،  املــشــددة  العناية 
بياترا  ببلدة  مستشفى  في  املشددة  العناية  قسم  في  السبت،  مساء  الحريق  واندلع  املستشفى. 
املستشفى  باسم  املتحدثة  وأفـــادت  نحو ساعة.  بعد  عليه  الــطــوارئ  أجهزة  ناميتس. وسيطرت 
 »عشرة أشخاص أعلنت وفاتهم، فيما سبعة حالتهم حرجة«. وتوفي ثمانية من 

ّ
إيرينا بوبا أن

)فرانس برس( الضحايا بالنيران بينما أعلنت وفاة شخصن آخرين بعد إجائهما.  

رومانيا: وفاة 10 مصابين بكورونا بحريق مستشفىقطر: إحالة 130 شخصًا للنيابة العامة بسبب الكمامة

وزارة  مــن  الــزعــبــي،  العزيز  عبد  الطبيب  يقول 
استعداداتها  تجري  »الــوزارة  الكويتية:  الصحة 
من  ننتهي  حتى  اللقاح،  جلب  حــال  في  جديًا، 
إلى  الحياة  وتعود  سريع  بشكل  التطعيم  عملية 
كبير  تفاؤل  »هناك  ويضيف:  الطبيعية«.  دورتها 
اللقاح،  بهذا  الكويت  داخل  الطبي  الوسط  في 

خصوصًا أّن الفيروس أنهك الطواقم الطبية«.

تفاؤل طبي

املــتــظــاهــرة الــبــولــنــديــة فـــي مــديــنــة كـــراكـــوف، تحتّج 
مــن أجـــل حــق الــنــســاء فــي اإلجـــهـــاض، بــعــد تشديد 
ــقــيــود عــلــى هــــذا األمــــر أخـــيـــرًا. وفــــي هــــذا اإلطــــار،  ال
 من 

ً
ــال ــى املــنــظــمــات املــعــنــيــة بــإنــهــاء الــحــمــل وابــ

ّ
تــتــلــق

الدستورية  املحكمة  حكم  منذ صــدور  االتــصــاالت 
القيود على اإلجــهــاض الشهر املاضي،  الــذي شــّدد 
حـــاظـــرًا هـــذه املــمــارســة بــالــكــامــل. وتــعــتــبــر جمعية 

»تــشــوتــشــا بـــاســـيـــا«، وهــــي مــنــظــمــة غــيــر حكومية 
خذ من العاصمة األملانية برلني مقرًا لها وتساعد 

ّ
تت

أّن  أملانيا،  في  اإلجهاض  اخترن  اللواتي  البولنديات 
 بسبب 

ً
قـــرار املحكمة يــفــاقــم وضــعــًا مــعــقــدًا أصـــال

 عند رغبة 
ً
انتشار فيروس كورونا الجديد. ونــزوال

بولندا  في  املحكمة  أبطلت  الحاكم،  املحافظ  الحزب 
ــهــــاض إن كــــان الــجــنــني  بـــنـــدًا قــانــونــيــًا يــجــيــز اإلجــ

يعاني مــن تــشــّوهــات خلقية خــطــرة. وبــعــد صــدور 
طلبات  عـــّدة  الحكومية  غير  املنظمة  ت 

ّ
تلق الــقــرار، 

في  لإلجهاض  رن 
ّ

»كــن يحض نــســاء  مــن  مساعدة 
بولندا، لكن لم يعد أحد يقبل بإجراء العملية لهن«، 
بحسب برتني، مشيرة إلى أّن »هؤالء النساء يعانني 
األرجــح،  على  يعيش  ولــن  مريض  فالجنني  الكثير، 
وهّن مجبرات على اإلنجاب. وهي معاناة شديدة«. 

وسّجلت منظمات أخرى زيادة في طلبات املساعدة، 
الناجمة  الحدود  عبر  التنقل  صعوبات  من  بالرغم 
عن الجائحة. وتشير منظمة »إجهاض بال حدود«، 
السفر إلسقاط  ها ساعدت 40 بولندية على 

ّ
أن إلى 

الحكم،  صـــدور  منذ  للسفر،  للتحضير  أو  الجنني 
وهو عدد يوازي ضعفي ذاك املسّجل شهريًا عادة. 
)فرانس برس(

)Getty /بياتا زاورزل(
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غراندي، دعت في التقرير الذي اطلعت عليه 
»الــعــربــي الــجــديــد« أطـــراف الــنــزاع إلــى رفع 
 ما في وسعها للتقليل 

ّ
الحصار، وبــذل كل

ــر واملــجــتــمــعــات  ــار الـــحـــرب عــلــى األســ مـــن آثــ
بأن  املــانــحــة  الــجــهــات  طالبت  كما  املحلية، 
تبحث  و»أن  اليمني،  الشعب  مــع  تتضامن 
عــمــيــقــا لــتــســتــمــر فـــي تــوفــيــر املـــــــوارد الــتــي 
األممية،  للمسؤولة  ووفــقــا  إليها«.  نحتاج 
فاليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ومع 
ذلك »ليس لدى املنظمات اإلنسانية املوارد 
األشخاص  إلنــقــاذ  تحتاجها  التي  الكافية 
لم  إذا  حياتهم  وسيفقدون  يعانون  الــذيــن 
نّمد لهم يد العون، فعواقب نقص التمويل 
هائلة ومــدمــرة«. وأبــلــغ عــدد مــن املنظمات 
األمـــمـــيـــة بــالــفــعــل، وعـــلـــى رأســـهـــا بــرنــامــج 
األغـــذيـــة الــعــاملــي، مــئــات األســــر الــتــي كانت 
ـــة غـــذائـــيـــة شــهــريــة مــنــذ مطلع 

ّ
ــل تــتــلــقــى سـ

ها لم يعد بمقدورها مساعدتهم 
ّ
الحرب، أن

ــقـــة، لـــعـــدم امـــتـــاك  ــابـ بــنــفــس الــــوتــــيــــرة الـــسـ
الــتــمــويــل الــكــافــي. وفـــي هـــذا اإلطـــــار، تــقــول 
»الــعــربــي  الــخــمــســيــنــيــة مـــريـــم الـــعـــديـــنـــي، لـــ
 مــمــثــلــي املــنــظــمــات اإلغــاثــيــة 

ّ
الـــجـــديـــد«، إن

ــي الـــســـكـــنـــي وســــــط مـــديـــنـــة تـــعـــز،  ــحــ ــــي الــ فـ
ة الغذائية 

ّ
ه »سيتم صرف السل

ّ
أن أبلغوهم 

 60 يوما، وليس بشكل شهري 
ّ

املعتادة كل

ــان مــعــمــواًل بـــه مــنــذ مــطــلــع الـــحـــرب«.   كــمــا كـ
ــقـــى مـــســـؤولـــون أمـــمـــيـــون، بــالــلــوم وراء  وألـ
ــة لــلــبــرامــج  ــيــ انـــحـــســـار الـــتـــمـــويـــات الــــدولــ
اإلنــســانــيــة عــلــى الــتــدخــات الــحــوثــيــة التي 
ــة فـــــي صـــنـــعـــاء  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ أعـــــاقـــــت األعــــــمــــــال اإلغـ
ومناطق سيطرة الجماعة. وطوال الشهرين 
اإلنسانية  الــشــؤون  منسق  اتهم  املاضيني، 
ــــوك، جــمــاعــة  ــوكـ ــ ــتــــحــــدة، مــــــارك لـ ــم املــ بــــاألمــ
ــاعـــدات إلــى  الــحــوثــيــني بـــحـــرف مـــســـار املـــسـ
جبهات القتال أو أشخاص غير مستحقني، 
فــيــمــا اتــهــمــت مــنــظــمــات مــحــلــيــة، الــجــمــاعــة 
األكثر  السكنية  املناطق  على  تهيمن  التي 
كـــثـــافـــة بـــالـــيـــمـــن، بـــنـــهـــب مــــخــــازن بـــرنـــامـــج 
ــة  ــيـ ــاثـ ــيــــع املــــــــواد اإلغـ األغـــــذيـــــة الــــعــــاملــــي وبــ
ــــوداء. وال تـــبـــدو الــســلــطــات  ــســ ــ ــالـــســـوق الــ بـ
 

ّ
الحوثية مكترثة للتحذيرات األممية بالكف
عن التدخل في عملها، فقد أعلن ما يسمى 
اإلنسانية  الشؤون  وتنسيق  إدارة  مجلس 
الــتــابــع لــلــجــمــاعــة، فــي 9 نــوفــمــبــر/ تشرين 
الــثــانــي الــــجــــاري، عـــن إقـــــرار »آلـــيـــة تنسيق 
جديدة مع املنظمات« تشير إلى فرض قيود 
وتشديدات أكبر على العمل اإلغاثي. ويبدو 
األممية  املنظمات  مــع  الــحــوثــي  الــصــدام   

ّ
أن

سيقود ملزيد من تعقيد األوضاع اإلنسانية 
ــامــــات  ــهــ اتــ مـــــع  ــا  خــــصــــوصــ األرض،  ــلــــى  عــ

تعز ـ زكريا أحمد

فــــي األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة، تــعــالــت 
الوضع  تجاه  األممية  الصيحات 
اإلنساني في اليمن، كما استمرت 
الــتــحــذيــرات مـــن مــجــاعــة مــحــتــمــلــة خــــال ما 
ــــك، ال يــكــتــرث  تــبــقــى مـــن الـــعـــام 2020. مـــع ذلـ
املتفاقمة،  اليمنيني  ملأساة  املانحني  مجتمع 
ــن الــــوفــــاء  ــ ــه عـ ــامــ ــجــ  إحــ

ّ
ــي ظــــــل ــ خـــصـــوصـــا فـ

ــات الـــتـــي قــطــعــهــا مـــن قــبــل لــأمــم  ــزامـ ــتـ ــااللـ بـ
املتحدة.

في مطلع العام الجاري، أعلنت األمم املتحدة، 
 خــطــة االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة فـــي الــيــمــن 

ّ
أن

مع  أميركي،  مليارات دوالر   3.2 إلــى  تحتاج 
اتـــســـاع رقــعــة الــفــقــر لــتــشــمــل ثــلــثــي الــســكــان، 
وحتى مطلع أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
لــم تتلق املــنــظــمــات اإلغــاثــيــة الــدولــيــة ســوى 
مليار و300 مليون دوالر، أي أقل من نصف 
حــجــم الــتــعــهــدات املــطــلــوبــة. وبــعــدمــا كــانــت 
املــواد اإلغاثية التي تقّدمها منظمات أممية 
هـــي الـــتـــريـــاق الـــــذي أنـــقـــذ مـــايـــني الــيــمــنــيــني 
الحرب  ســنــوات  طـــوال  مجاعة محتملة،  مــن 
ــم املـــتـــحـــدة لــتــقــلــيــص  ــ ــ ــيــــة، تـــتـــجـــه األمـ املــــاضــ
عملياتها اإلغاثية من جراء نقص التمويات 
الازمة من مجتمع املانحني. وبالفعل، أعلن 
مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية في اليمن، 
فــي أكتوبر املــاضــي، عــن إغـــاق 15 مــن أصل 
41 برنامجا إنسانيا رئيسيا لأمم املتحدة، 
للمصير  ُعــرضــة  املتبقية،  الــبــرامــج   

ّ
إن وقـــال 

 
ً
 تمويا

َّ
نفسه في األسابيع املقبلة ما لم تتلق

إضافيا.
ــأثـــر نـــحـــو 9  وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر أمــــمــــي، فـــقـــد تـ
مايني شخص من جراء تقليص املساعدات 
نيسان وسبتمبر/  إبــريــل/  بني  ما  الغذائية 
أيلول املاضيني، فيما سيتضرر 1.37 مليون 
شــخــص آخـــر حــتــى ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
املقبل ما لم يجِر تأمني تمويل إضافي. وتقول 
التغذية   تخفيض خدمات 

ّ
إن املتحدة،  األمــم 

إلــى تضرر  أدى  املــاضــي،  منذ يوليو/ تموز 
أكــثــر مـــن 334 ألـــف امـــــرأة حــامــل ومــرضــعــة، 
وإذا لم يوفر تمويل إضافي، فقد تمنع هذه 
الثانية  ألــف طفل ما دون  الخدمات عن 530 

من العمر، بحلول ديسمبر املقبل.
فـــي مـــوقـــف يــكــشــف حــجــم الــــذهــــول األمـــمـــي، 
قــالــت مــنــســقــة الـــشـــؤون اإلنــســانــيــة بــالــيــمــن، 
لــيــز غــــرانــــدي، فـــي آخــــر تــقــريــر عـــن الــوضــع 
اإلنــســانــي بــالــيــمــن، أواخــــر أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املاضي: »كان املانحون كرماء بشكل ال 
يصدق خال فترة الحرب، إذ قدموا مليارات 
الدوالرات لدعم األشخاص الذين ليس لديهم 
مكان يذهبون إليه وال أحد آخر يلجؤون له،  
نا نعاني من عجز كبير هذا العام، ونحن 

ّ
لكن

بعيدون جدًا عما نحتاج إليه، إلى حّد كبير«.

مانحو 
اليمن

مساعدات 
شحيحة تهيّئ 

للمجاعة 
واألوبئة

وجدت المنظمات األممية العاملة في اليمن نفسها 
في ورطة، فالكرم الكبير الذي أبداه المجتمع الدولي 
ماليين  ينزلق  آخر،  بعد  ويومًا  بالتالشي...  بدأ  سابقًا، 

اليمنيين نحو المجاعة واألوبئة الفتاكة

وقف الخدمات لمئات 
آالف النساء المصابات 

بصدمات نفسية

ال حوافز ألكثر من
1800 موظف في 

المجال الطبي

1819
مجتمع

غــيــر مــســبــوقــة ســاقــهــا املـــســـؤول باملجلس 
الحوثي عبد املحسن طــاووس، للمنظمات 
األممية بإيصال شحنة زيت طبخ منتهية 
ــدة، وكــذلــك  ــديـ الــصــاحــيــة إلــــى مــيــنــاء الـــحـ
قيامها باستيراد بذور تالفة تؤدي إلتاف 

التربة، على حد قوله.
ــــــرى، تــمــضــي الــحــكــومــة  ــلـــى الـــضـــفـــة األخــ وعـ
تطبيق  فــي  األخــــرى،  هــي  الشرعية،  اليمنية 
ــلـــهـــا مــع  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــــديـــــدة فـــــي تـــعـــامـ
املنظمات الدولية خال العام املقبل بمناطق 
ــالــــب وزيـــــــر الــتــخــطــيــط  ــد طــ ــقـ ســـيـــطـــرتـــهـــا، فـ
بالحكومة املعترف بها دوليا، نجيب العوج، 

في األسبوع األول من نوفمبر الجاري، بعقد 
مراجعة استراتيجية بشكل دوري مع إشراك 
الحكومة في الكيفية التي تدار وتمول فيها 
إلى  اإلنسانية. وباإلضافة  خطة االستجابة 
للعمل  عرقلة  األكــثــر  وهــي  الحوثية  الــقــيــود 
للمرة  اليمنية،  الحكومة  كشفت  اإلنــســانــي، 
للعمل  فنية  »تــحــديــات  أسمتها  األولـــى عما 
اإلنساني« أبرزها ضعف تشخيص الوضع 
والرقابة  الشفافية  آلــيــات  وضعف  اإلغــاثــي، 
وعدم  التشغيلية،  الكلفة  وارتفاع  والتقييم، 
الـــتـــزام بــعــض املــنــظــمــات بــخــطــة االســتــجــابــة 
املتفق عليها. وللمرة األولى، تتفق الحكومة 
الــنــفــقــات   

ّ
أن الـــشـــرعـــيـــة والـــحـــوثـــيـــون عـــلـــى 

هي  األممية  للمنظمات  الكبيرة  التشغيلية 
مصدرًا   

ّ
لكن املانحني.  تمويات  تلتهم  التي 

النفقات   
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ يقول  أمميا 

 
ّ
تصل إلــى 35 فــي املــائــة فــقــط، بالرغم مــن أن
نسبة املخاطر العالية للعمل من داخل اليمن 
وســيــارات  أمنية  وحماية  نفقات  تستوجب 

مدرعة أكبر من ذلك.
تــقــوم هيئات  األمــمــيــة،  للمنظمات  وخــافــا 
ســعــوديــة وإمـــاراتـــيـــة، بــتــوزيــع مــســاعــدات 
غــذائــيــة للمتضررين مــن الــحــرب فــي املــدن 
الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة املعترف 
الحليفة  املسلحة  الــفــصــائــل  أو  دولــيــا  بــهــا 
لـــلـــدولـــتـــني، وبــــاإلضــــافــــة إلــــــى اتــــهــــام تــلــك 
الجهات باستغال معاناة السكان لتحقيق 
أهــداف سياسية أو االستعراض اإلعامي، 

يــقــول نــاشــط حــقــوقــي فــي عــــدن، طــلــب عــدم 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ هويته،  عن  الكشف 

املــنــظــمــات الــســعــوديــة واإلمـــاراتـــيـــة تفتقر 
آللــيــة تــقــصــي االحــتــيــاجــات الــرئــيــســيــة في 
بتوزيع  مثا  تقوم  إذ  الفقيرة،  املجتمعات 
ـــن الـــتـــمـــور أو املــعــلــبــات  كـــمـــيـــات كـــبـــيـــرة مـ
الــغــذائــيــة الــتــي تــحــوم شــكــوك حـــول تــاريــخ 
بـــمـــواد  ــام  ــمــ ــتــ مــــن دون االهــ صـــاحـــيـــتـــهـــا، 
غــذائــيــة تــعــد ركـــيـــزة ملـــائـــدة الــيــمــنــيــني مثل 
 والدقيق. وانحسرت التدخات 

ّ
مادتي األرز

اإلمـــاراتـــيـــة اإلغــاثــيــة بــشــكــل الفـــت فــي عــدن 
القوات  سحب  منذ  وأبــني  ولحج  والضالع 
اإلماراتية من عدن أواخر 2019، ويقول عبد 
الله سالم وهو من سكان مدينة خور مكسر 
 مــعــونــات 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن بـــعـــدن لــــ

الهال األحمر اإلمــاراتــي، التي كان يغلبها 
الــعــمــل االســتــعــراضــي، اخــتــفــت بــشــكــل تــام، 
 السعودية التي وعدت بتغطية العجز، 

ّ
وإن

لم تِف بتلك الوعود.
 
ّ
الــغــذائــيــة، يــبــدو أن وخــافــا لتقليص املــــواد 

املنظمات  الدائر بني  والــصــراع  التمويل  شح 
والسلطات الحاكمة على األرض في صنعاء 
وعــــــدن، ســيــتــرك الــيــمــنــيــني فــريــســة لــأوبــئــة 
ــرة املــقــبــلــة،  ــتـ ــفـ واألمــــــــــراض الـــقـــاتـــلـــة خـــــال الـ
تـــحـــديـــدًا فــــي الـــفـــتـــرة مــــن ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
فـــي ظل  املــقــبــلــني،  آذار  ــارس/  ــ مــ حــتــى  األول 
ــور الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة وعـــــــودة شــلــل  ــدهــ تــ
ــال تــقــريــر  ــ ــ ــــروس كـــــورونـــــا. وقـ ــيـ ــ ــال وفـ ــ ــفـ ــ األطـ

 
ّ
أمــمــي، اطــلــعــت عــلــيــه »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

الـــوكـــاالت اإلنــســانــيــة، اضــطــرت خـــال الفترة 
بني إبريل/ نيسان وأغسطس/ آب املاضيني، 
إلى قطع الخدمات الصحية في أكثر من 300 
املتخصصة  الــخــدمــات  مرفق صحي، ووقــف 
املصابات  والفتيات  النساء  من  اآلالف  ملئات 
بصدمات نفسية واللواتي يعانني من ضعف 
املاضي،  أيلول  وفــي مطلع سبتمبر/  شديد. 
أنهت  ــهــا 

ّ
أن الــعــاملــيــة،  الصحة  منظمة  أعلنت 

تقديم حــزمــة الــحــّد األدنـــى مــن الــخــدمــات في 
121 مرفقا، ما أدى إلى تضرر مليون شخص، 
باإلضافة إلى حرمان 1.3 مليون شخص من 
الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية املنقذة 
لــأرواح، كما اضطرت لوقف تقديم الحوافز 

ألكثر من 1800 موظف في املجال الطبي.

تحقيق

القاهرة ـ العربي الجديد

رفضت مستشفيات الحميات والصدر 
ــو 81  ــحــ ــا نــ ــ ــددهــ ــ ــــغ عــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
مستشفى، استقبال أي حاالت مرضية 
ــا إلــــى  ــلـــهـ طــــــارئــــــة، وذلــــــــك بــــعــــد تـــحـــويـ
مستشفيات الستقبال مرضى كورونا 
وعـــزلـــهـــم، بـــنـــاء عــلــى تــعــلــيــمــات وزارة 
الصحة العامة. قــرار أثــار حفيظة آالف 
على  يطلقون  أنهم  املرضى، خصوصا 
هــــذه املــســتــشــفــيــات اســــم مــســتــشــفــيــات 
يــومــيــا مئات  كــونــهــا تستقبل  الــفــقــراء، 
املرضى، معظمهم من معدومي الدخل 

ممن يعيشون في القرى واملدن.
الــصــحــة  فـــي وزارة  مـــســـؤول  ويــكــشــف 
الــحــكــومــة مصطفى   رئــيــس 

ّ
أن الــعــامــة 

مدبولي طالب وزيرة الصحة هالة زايد 
بــضــرورة مــواجــهــة املــوجــة الــثــانــيــة من 
وباء كورونا وإعان حالة الطوارئ في 
املستشفيات، وزيادة عدد املستشفيات 
املـــــخـــــصـــــصـــــة لـــــــلـــــــعـــــــزل، مـــــــــن بـــيـــنـــهـــا 
مستشفيات الحميات والصدر. يضيف 
 مستشفيات الحميات والصدر غير 

ّ
أن

ــا، عــلــى  ــ ــــورونـ ــزل مـــرضـــى كـ ــعـ مـــؤهـــلـــة لـ
ــرورة أن تــكــون عــلــى أتــم  ــ الـــرغـــم مـــن ضـ
االســتــعــداد الستقبال مــرضــى كــورونــا 
بــشــكــل خــــاص، بــاإلضــافــة إلـــى مــرضــى 
آخـــريـــن. ويــصــف هـــذه املــســتــشــفــيــات بـ 
»العاجزة« في ظل ما تعانيه من إهمال. 
وعلى الرغم من تخّصص مستشفيات 
 أنــهــا مـــا زالـــت 

ّ
الــحــمــيــات والـــصـــدر، إال

أعـــداد األطــبــاء،  فــي  عاني عجزًا كبيرًا 
ُ
ت

ــــي املـــــعـــــدات واملـــســـتـــلـــزمـــات  ونـــقـــصـــا فـ
الــطــبــيــة، عــلــى رأســـهـــا األدويـــــــة لــعــاج 
وأدوات  األســـــــــــّرة،  وعـــــــدد  الــــفــــيــــروس، 
الطبية  للطواقم  الفيروس  من  الوقاية 
ــازات  ــ ــفــ ــات وقــــ ــمــ ــقــ ــعــ ــــات ومــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــن كـ مــ
ــى نــقــص عــدد  ومــــابــــس، بـــاإلضـــافـــة إلــ

أجهزة التنفس الصناعي.
الواقع السّيئ هذا تواجهه مستشفيات 
العزل بصفة عامة منذ تفشي الفيروس 
الــشــتــاء املـــاضـــي، مـــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع 
نسبة الــوفــيــات مــن األطــبــاء واملــرضــى. 
ويـــرفـــض املـــســـؤول تــصــريــحــات وزارة 
الصحة العامة التي تؤكد استعداداتها 

وجهوزيتها الستقبال املصابني. 
ـــل عــدم 

ّ
ويـــطـــالـــب املــــســــؤول، الـــــذي فـــض

املصرية،  الحكومة  اســمــه،  عــن  الكشف 
بضرورة االستعداد الجيد للوباء، قبل 
العشرات يوميا في مناطق  أن يصيب 
»ملـــاذا يرفض رئيس  ويــســأل:  مختلفة. 
الــــحــــكــــومــــة تـــخـــصـــيـــص مــســتــشــفــيــات 
ـــــه 

ّ
أن ــزل؟ أو  ــعــ ــلــ لــ ــيــــش  ــجــ ــة والــ ــرطــ ــشــ الــ

سيفعل ذلــك في حــال أصبح الفيروس 
أكــثــر خـــطـــورة وأصـــــاب عــــددًا أكــبــر من 

املواطنني؟«.
مــن جهته، يــقــول أســتــاذ أمـــراض الكبد 
األزهــر  فــي جامعة  الهضمي  والــجــهــاز 
أحـــمـــد مـــســـعـــود، أن هـــنـــاك اســتــهــتــارًا 
بكورونا على عكس ما كان عليه األمر 
الشتاء املاضي، متوقعا أن تزداد أعداد 
اإلصـــــابـــــات خـــــال شــــهــــري ديــســمــبــر/ 
كانون األول ويناير/ كانون الثاني، في 
 التراخي وعدم االلتزام باإلجراءات 

ّ
ظل

الـــوقـــائـــيـــة. ويــــقــــول إن »مــســتــشــفــيــات 
الــحــمــيــات والــصــدر فــي مــصــر يــجــب أن 
فيها  تتوفر  مناعة،  تكون مستشفيات 
كـــافـــة اإلمـــكـــانـــيـــات الــطــبــيــة مـــن أدويــــة 
ها ليست في أفضل 

ّ
وكوادر طبية. إال أن

الجهات املسؤولة  اليوم«، مطالبا  حال 
ـــرض  ــون، وفـ ــانــ ــقــ ــــرورة تــطــبــيــق الــ ــــضـ بـ

وقدرها  الحكومة  أقرتها  التي  الغرامة 
4 آالف جنيه )نحو 256 دوالرًا أميركيا( 
ــة فــــي الــــشــــارع  ــامـ ــمـ ــكـ ملــــن ال يــــرتــــدي الـ
ــن الــعــمــل واملـــصـــالـــح الــحــكــومــيــة  ــاكـ وأمـ
واملــســتــشــفــيــات وغـــيـــرهـــا مـــن األمـــاكـــن 
الــتــي يــتــردد عليها املــواطــنــون، مشددًا 
املستشفيات  تستعد  أن  ضـــرورة  على 
املركزية جيدًا الستقبال جميع املرضى. 
يـــشـــكـــو عــــشــــرات املـــــرضـــــى، خــصــوصــا 
أهـــالـــي مــحــافــظــات صــعــيــد مـــصـــر، من 
الحميات  مستشفيات  استقبال  رفــض 
املرضى.  الطارئة من  الحاالت  والصدر 
ــــــــه كــــان 

ّ
ــمـــد ســــطــــوحــــي أن ويــــــؤّكــــــد مـــحـ

يــعــانــي آالمـــا حـــادة فــي الــكــلــى، فتوجه 
فــي محافظة  الــحــمــيــات  إلـــى مستشفى 
األقصر في صعيد مصر، إال أن »إدارة 
املــســتــشــفــى رفــضــت اســتــقــبــالــي بحجة 
على  عـــزل،  مستشفيات  إلـــى  تحويلها 
الرغم من عدم وجود أطباء أو ممرضني 
ــــاالت طـــارئـــة مــصــابــة  الســتــقــبــال أي حـ

بالفيروس«، فتوجه إلى مستوصف. 
مـــن جــهــتــه، يــضــيــف عــمــاد كـــريـــم، وهــو 
الـــحـــمـــيـــات  مـــســـتـــشـــفـــيـــات  أن  ــــف،  ــوظـ ــ مـ
لــلــمــرضــى  األول  املـــــــاذ  هــــي  ــدر  ــ ــــصـ والـ

مـــن الـــفـــقـــراء، وتــحــولــهــا بــالــكــامــل إلــى 
ملــحــدودي  عـــزل، فيه ضــرر  مستشفيات 
ــــدل الــكــشــف  الــــدخــــل، فــــي ظــــل ارتــــفــــاع بـ
ــهــــات الـــطـــبـــّيـــة  ــبــــي. وُيــــطــــالــــب الــــجــ ــطــ الــ
املسؤولة باالهتمام بتلك املستشفيات، 
ـــعـــانـــي بــســبــب قــلــة اإلمــكــانــيــات 

ُ
الـــتـــي ت

الطبية سواء ملرضى كورونا أو الحاالت 
الــطــبــيــة األخـــــرى وعــــدم تــجــهــيــز أقــســام 
الطبي  الفريق  بكافة مستلزمات  العزل 

املخّصص للتعامل مع هذه الحاالت.
ــك، تـــقـــول ســـيـــدة عـــمـــر، وهـــــي ربـــة  ــذلــ كــ
مــــــنــــــزل، إنـــــهـــــا عــــــــــادة مــــــا تــــعــــانــــي مــن 
الصدر مع قدوم  حساسية شديدة في 
فـــصـــل الــــشــــتــــاء. وحــــــني تـــوجـــهـــت إلـــى 
ــد املــســتــشــفــيــات فــــي مــحــافــظــة قــنــا  ــ أحـ
فـــي صــعــيــد مـــصـــر، رفـــضـــت إدارة أمــن 
املــســتــشــفــى دخــولــهــا بــحــجــة تحويلها 
ضيف: »أنا أرملة وأتقاضى 

ُ
إلى عزل. ت

الــذي تبلغ  راتــب معاش تكافل وكرامة 
وأعاني  دوالرًا(،   26( 400 جنيه  قيمته 
أستطيع  وال  العينني،  فــي  مشاكل  مــن 
تحّمل كلفة العيادات الخاصة«. وتسأل: 
»أيــن أذهــب بعدما أغلقت املستشفيات 

أبوابها في وجه الفقراء؟«.

فقراء مصر محرومون من العالج

تبّرع بالدم )خالد دسوقي/ فرانس برس(

شفي من كورونا )خالد دسوقي/ فرانس برس(

الحصة الغذائية لم تعد شهرية )أحمد الباشا/ فرانس برس(

15
من أصل 41 برنامجًا إنسانيًا رئيسيًا لألمم 

المتحدة، في اليمن، توقفت عن 
العمل، والبقية مهددة باإلغالق قريبًا

خّصصت مستشفيات 
الحميات والصدر في 
مصر لمرضى كورونا 
فقط، ما أثار غضب 

المواطنين، خصوصًا 
الفقراء منهم غير 

القادرين على التوجه 
إلى المصحات الخاصة

تنتشر الورش الصناعية 
في العديد من األحياء 

الداخلية، في المدن 
العراقية، ال سيما في 

العاصمة بغداد، وهو 
ما يسبّب اإلزعاج لألهالي، 

فضًال عن الضرر البيئي، 
وإن كان هذا الخيار يعود 

بالفائدة على البعض

ورش صناعية في أحياء بغداد الداخلية تزعج   السكان
الباحثون عن عمل 

يحولون منازلهم إلى 
ورش صناعية

ال يسمح القانون العراقي 
بفتح ورش صناعية داخل 

األحياء السكنية

بغداد ـ كرم سعدي

تــحــّولــت الــــورش الــصــنــاعــيــة داخــــل األحــيــاء 
الــســكــنــيــة فــــي الــــعــــراق إلـــــى مـــصـــدر إزعـــــاج 
ــــدن الـــعـــراقـــيـــة، وذلـــك  ألهـــالـــي الــعــديــد مـــن املـ
املــنــاطــق الصناعية  انــتــقــال البعض مــن  إثــر 
واألماكن املسموح العمل بها إلى أحيائهم، 
مستغلني ضعف الرقابة الرسمية من جهة، 
التهّرب من الضرائب وبدالت  إلى  وسعيهم 
اإليــجــار املرتفعة مــن جهة أخـــرى، فــي وقت 
ــر 

ّ
تــشــهــد فــيــه الـــبـــاد أزمـــــة اقـــتـــصـــاديـــة تــؤث

باملواطنني كثيرًا.   
وفـــي الــوقــت الــــذي تــســبــب فــيــه هـــذه الـــورش 
أذًى نفسيا وبيئيا للبعض، يرى آخــرون أن 
قربها من منازلهم يوفر عليهم عناء التنقل.  
ر 

ّ
وف بأنه  عاما(   57( العجيلي  فائز  يعترف 

مليونا و250 ألف دينار )نحو 1050 دوالرًا(  
 كــان يستأجره في 

ّ
حــني نقل عمله مــن محل

تعتبر  التي  الصناعية  عمر  الشيخ  منطقة 
العاصمة  في  صناعية  منطقة  وأشهر  أكبر 

اًل إياه إلى ورشة  بغداد، إلى مرأب بيته، محوِّ
أن عودته  يــؤكــد  الــوقــت نفسه،  فــي  صغيرة. 
إلـــى املــنــاطــق الــصــنــاعــيــة »ســتــكــون سريعة 
حاملا تعود أحوال الباد إلى ما كانت عليه 

قبل أكثر من عشرين عاما«.
في  يساعده  ســيــارات،  ميكانيكي  العجيلي، 
املهنة  تــعــلــمــوا  الـــذيـــن  الــثــاثــة  عــمــلــه أوالده 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــه  مــن والـــدهـــم. يــقــول لـــ
مستاء من تركه املنطقة الصناعية ومزاولة 
عمله في بيته، لكن »كلفة العمل في املناطق 
الصناعية باتت مرتفعة مع وجود منافسة 
إليها  الــــورش، يــضــاف  كبيرة ووجـــود آالف 
الــذي يبحث  للمواطن  املادية  الحالة  ضعف 
ــــاح  ــــني يـــضـــطـــر إلــــــى إصـ ــن كـــلـــفـــة أقــــــل حـ ــ عـ
سيارته«. ويقول إن ربحه جيد، رغم أسعاره 
املنخفضة. ويلفت إلى أنه قادر على التحكم 

في الوقت، لكونه يعمل داخل منزله.
خيار العجيلي وغيره من أصحاب الورش، 
استغال  أو  السكنية  املــنــاطــق  فــي  بــالــعــمــل 
مــنــزل الــعــائــلــة وتــحــويــلــه الـــى ورشــــة، »صــّب 

فــي مصلحة صــاحــب العمل والــزبــون، لكنه 
بالتأكيد ليس في مصلحة البيئة السكنية«.

واخــتــار غــازي فيصل، الــذي يعمل في طاء 
ــّول جـــزءًا من  الــســيــارات، الــخــيــار نــفــســه، وحــ
 
ً
حديقة منزله إلى ورشة ملزاولة عمله، قائا

لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إنـــه يــعــمــل أحــيــانــا في 

أصحاب املهن أو يشاركون آخرين أعمالهم. 
لذلك، باتت هذه املهن تنتشر داخل األحياء 
وميكانيك  الـــحـــدادة  ورش  مــنــهــا  الــســكــنــيــة، 
الكهرباء  مولدات  إصــاح  وورش  السيارات 
ــتـــي ال  ــزة الــكــهــربــائــيــة وغـــيـــرهـــا، الـ ــ ــهـ ــ واألجـ

تتناسب وبيئة املنطقة السكنية«.
ــابـــل، يــــرى الــبــعــض أن وجـــــود هــذه  ــقـ فـــي املـ
ها،  رغــم مضارِّ فــي مناطق سكنهم،  الـــورش 
ــا يـــؤكـــده  ــو مــ ــ يـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة عــلــيــهــم، وهـ
الــذي يقطن في حــّي العامرية،  يونس عزيز 
أحد أحياء بغداد الغربية، ويقول لـ »العربي 
 جــــــاره الــــــذي يــصــلــح كــهــربــاء 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

الـــــســـــيـــــارات، يـــمـــلـــك بـــيـــتـــا صـــغـــيـــرًا اســتــغــل 
فيها.  يعمل  ــة  ورشـ إلـــى  ليحّولها  ناصيته 
في الــزقــاق الــذي ال يزيد عرضه على عشرة 
ــــؤدي إلــى  ــا يـ أمـــتـــار، تــصــطــف الـــســـيـــارات، مـ
إغــاق الــشــارع أحيانا، إال أن أحــدًا ال يعرب 
عن انزعاجه. يضيف أنه وغيره من السكان 
الــورش لكونها »قريبة  يستفيدون من هــذه 
من منازلنا، ما يجعلها متاحة في أي وقت، 

وتوفر علينا الوقت والجهد واملــال للذهاب 
األسعار  فــإن  كذلك  الصناعية،  املناطق  إلــى 
يعّبر  التي  اإليجابية  هــذه  أيــضــا«.  مناسبة 
أن تخفف من  السكان ال يمكن  عنها بعض 
وطأة »الضرر الكبير« الذي يلحق بهم، كما 

يقول آخرون.
وتــؤكــد بـــراء حــســن، فــي حديثها لـــ »العربي 
الــجــديــد«، أن والــدهــا اضــطــر إلــى بيع منزل 
األسرة بسبب الضوضاء الناتجة من الورش 
الــكــثــيــرة املـــوجـــودة عــلــى مــقــربــة مـــن املــنــزل. 
تضيف: »حّول جارنا جزءًا من حديقته إلى 
اآلالت  حـــدادة. وبتنا نسمع ضجيج  ورشــة 
واملطارق وأصواتها وكأنها موجودة داخل 
إلــى أن يقدم شكوى  بيتنا. واضــطــّر والـــدي 

ضد جارنا، لكن دون جدوى«.
وال يــســمــح الـــقـــانـــون الـــعـــراقـــي بــفــتــح ورش 
الوقت  السكنية. في  صناعية داخل األحياء 
تتغاضى  الرقابية  الجهات  إن  ُيــقــال  نفسه، 
عنها في مقابل رشًى يدفعها أصحاب هذه 

الورش.

الشارع أمام منزله حني يكون ضغط العمل 
كبيرًا. وعلى الرغم من »املكسب الجيد« الذي 
قه، يعترف بمساهمته في إلحاق األذى 

ّ
يحق

بجيرانه. يضيف: »يقّدرون ما أنا عليه. إنه 
عملي الذي أكسب منه قوت عائلتي. أحيانا، 
يعاتبني جيراني ألنني أسّبب إزعاجا لهم«. 
يضيف: »من املؤكد أن عملي هذا غير دائم، 
وسأعود يوما ما إلى الحّي الصناعي الذي 
كــنــت أعـــمـــل فـــيـــه. فـــأنـــا لــســت ســعــيــدًا أيــضــا 

بإتاف حديقة منزلي«. 
إلــى ذلـــك، يــقــول أحــد شــيــوخ مجلس عشائر 
»مجالس   

ّ
إن الدليمي،  العظيم  عبد  بــغــداد، 

شيوخ العشائر في أحياء مختلفة من بغداد 
أضـــرار سّببتها  عــدة بسبب  تلقت شــكــاوى 
السكنية«.  األحياء  داخــل  الصناعية  الــورش 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »هــــذه  ويــــوضــــح لـــــ »الــ
 من قبل مجالس العشائر داخل 

ّ
َحل

ُ
املشاكل ت

املناطق السكنية«، مشيرًا إلى أن »الباحثني 
ــبــــحــــوا يـــســـتـــغـــلـــون مـــنـــازلـــهـــم  ــــن عـــمـــل أصــ عـ
ويحولونها إلى ورش صناعية إن كانوا من 

ورشة إلصالح السيارات 
في بغداد )مرتضى 

سوداني/ األناضول(
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منوعات قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

تشرين  مــن  الخامس  فــي  اندلعت 
الثاني/ نوفمبر 2020 اشتباكات 
عــســكــريــة مــســلــحــة بـــن الــحــكــومــة 
الــفــدرالــيــة اإلثــيــوبــيــة وجــبــهــة تــحــريــر شعب 
تــيــغــراي )TPLF(، أحـــد املــكــونــات األســاســيــة 
للحزب الحاكم السابق، الجبهة الديمقراطية 
الــذي   ،)EPRDF( إثــيــوبــيــا لــشــعــوب  الــثــوريــة 
وثّمة  تقريًبا.  عقود  ثاثة  نحو  الــبــاد  حكم 
الـــوزراء  رئيس  مــع  للصراع  عميقة  خلفيات 
 أســـبـــاًبـــا عــديــدة 

ّ
الـــحـــالـــي، آبــــي أحـــمـــد، ولـــكـــن

أخرى أّدت إلى اندالع النزاع في هذا التوقيت، 
أهمها: تأجيل حكومة آبي أحمد االنتخابات 
الــرئــاســيــة بــســبــب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
)كــوفــيــد - 19(؛ مــا أثــــار اعـــتـــراضـــاٍت واســعــة 
بـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة واألحـــــزاب، 
وحل الحكومة الجبهة الديمقراطية الثورية، 
ــار الــتــابــع آلبـــي أحمد  ــ وإنـــشـــاء حـــزب االزدهــ
بــديــًا مــنــهــا، إضــافــة إلـــى اســتــهــداف أعــضــاء 
الحزب من جبهة تحرير شعب تيغراي. وقد 
دفــعــت هــذه اإلجـــــراءات جبهة تحرير شعب 
ــراء انــتــخــابــات داخــلــيــة في  ــ تــيــغــراي إلـــى إجـ
اإلقليم، من دون موافقة أديس أبابا؛ ما أّدى 

إلى تفجر األزمة.

أوضاع إثيوبيا عشية األزمة 
ســـيـــطـــرت الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة 
من  تحالًفا  تضم  وكــانــت  إثــيــوبــيــا،  لشعوب 
ــزاب كــبــرى، أبـــرزهـــا جبهة تحرير  أربــعــة أحــ
شعب تيغراي، على مقاليد الحكم في إثيوبيا 
 ،)2018 -  1991( تربو على ثاثة عقود  مــدة 
بدعم  مريام  أسقطت منغستو هيا  أن  بعد 
مــن الـــســـودان، وتــمــّكــنــت، خـــال هـــذه الــفــتــرة، 
عالية،  اقتصادية  نمو  مــعــدالت  تحقيق  مــن 
وصلت، في بعض السنوات، إلى نحو 10%. 
ولـــكـــن األوضـــــــاع الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
تــدهــورت بــصــورة كــبــيــرة، بــعــد وفـــاة رئيس 
الـــــــوزراء، مــيــلــس زيــــنــــاوي، الــــذي كــــان أيــًضــا 
تيغراي، وحكم  تحرير شعب  لجبهة  زعيًما 
بقبضة   )2012-1991( عــقــديــن  نــحــو  الـــبـــاد 
ــبــــاد تــشــهــد حـــالـــة مــن  حـــديـــديـــة. وبـــــــدأت الــ
ــاًرا مــــن عـــام  ــبــ ــتــ االضــــطــــرابــــات املـــســـتـــمـــرة اعــ
2015، وبلغت ذروتها في احتجاجات إقليم 
أورومـــيـــا مطلع عـــام 2018. وقـــد وصـــل على 
)بعد  الحكومة  إلــى رئاسة  آبــي أحمد  أثرها 
أن كـــان مــديــًرا لــلــمــخــابــرات الــعــامــة والــحــاكــم 
الفعلي(، بعد تفاهماٍت أسفرت عن انتخابه 
زعيًما لتحالف الجبهة الديمقراطية الثورية 
 .2018 أبــريــل  نيسان/  فــي  إثيوبيا،  لشعوب 
وقد شن حملة تطهير للتيغراي من مفاصل 

السلطة بعد وصوله إلى الحكم.
لــقــي وصـــــول آبــــي أحـــمـــد تــرحــيــًبــا شــعــبــًيــا، 
خصوصا بــن الــشــبــاب الــذيــن كــان لهم دور 
احـــتـــجـــاجـــات 2018، وخـــصـــوًصـــا  فــــي  ــارز  ــ بــ
أطــلــق سلسلة إصـــاحـــات، تضّمنت  أن  بــعــد 
إطاق سراح املعتقلن السياسين، والسماح 
أحــزاب معارضة، وبفضل خطابه  بتأسيس 
ــى الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة فـــــي بــلــد  ــ ــ الــــــداعــــــي إلـ
لكن  عرقية.  80 جماعة  مــن  أكثر  فيه  تعيش 
هــــذه اآلمــــــال ســـرعـــان مـــا تــــبــــّددت؛ إذ عـــادت 
االضطرابات السياسية، وصارت االغتياالت 
أمــــًرا مــعــتــاًدا فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــبــاد، 
وســـط احــتــجــاجــاٍت مــتــكــّررة ضــد الــحــكــومــة، 
ــمـــرد، خــصــوصــا فـــي إقــلــيــم  ــتـ وصـــلـــت حـــد الـ
إليه آبي أحمد نفسه،  الــذي ينتمي  أوروميا 
وســــط اتـــهـــامـــاٍت لـــه بـــأنـــه لـــم يـــبـــِد اهــتــمــاًمــا 
كبيًرا بمصالح جماعته العرقية التي علقت 
ــااًل كــبــيــرة، خــصــوصــا بــعــد أن جــرى  عليه آمــ
تهميشها طويًا، مع أنها تشكل واحــدًة من 
أكبر املجموعات العرقية في الباد. وقد بلغ 
عــدد القتلى فــي احــتــجــاجــات أورومــيــا التي 
اندلعت في تموز/ يوليو 2020 على خلفية 
مــقــتــل مــغــٍن شــعــبــي مـــعـــروف، 616 شــخــًصــا 
على األقل. وحاكمت السلطات أكثر من 4000 
شـــخـــص، بــمــن فــيــهــم كـــبـــار قـــــادة األورومــــــو 
وقــادة معارضة آخــريــن. وفــي جنوب الباد، 
وبــحــســب مــا يسمح بــه الــدســتــور الــفــدرالــي، 
قّدمت إحدى املجموعات الكبيرة في الجنوب، 
وهـــي مجموعة ســيــدامــا اإلثــنــيــة، طــلــًبــا، في 
الفدرالية  الحكومة  إلى  تموز/ يوليو 2018، 
األمــم  إقليم  عــن  لانفصال  استفتاء  إلجـــراء 
 ،)SNNPR( الجنوبية  والشعوب  والقوميات 
وكــان هذا  بها.  إقليم جديد خــاص  وتكوين 
الطلب األول من نوعه على مستوى إثيوبيا. 
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح االســتــفــتــاء فــي عــام 
فــإن مشكاٍت عديدة ظلت عالقة مثل   ،2019
وكذلك  اإلقليم  عاصمة  أواســا  مدينة  تبعية 
حــــدود اإلقـــلـــيـــم؛ مـــا يــنــذر بـــحـــدوث نــــزاع مع 
إقليم األمم والقوميات والشعوب الجنوبية. 
وعـــلـــى املــســتــوى الـــوطـــنـــي، تـــأثـــرت إثــيــوبــيــا 
ــانــــت لـــهـــا تـــداعـــيـــات  بـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وكــ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة كــبــيــرة.

من اآلمال إلى التوترات 
ما إن صعد آبي أحمد إلى سّدة الحكم، حتى 
تصاعدت التوترات بن العاصمة أديس أبابا 
أو الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة مــن جــهــة، وميكيلي 
ــن جـــهـــة أخـــــرى؛  عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي مــ
حــيــث عــمــل آبـــي أحــمــد عــلــى تطبيق سلسلة 
إلـــى تطهير مؤسسات  ــراءات هــادفــة  ــ مــن إجـ
الدولة الفدرالية من أعضاء االئتاف الحاكم 
الثورية  الديمقراطية  الجبهة  وهي  السابق، 
التي كان يقودها ضباط ومسؤولون ينحدر 
أكثرهم من إقليم تيغراي، فتم اعتقال قيادات 
عـــديـــدة، وال ســيــمــا الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، إال 
مـــن اســتــطــاع الـــهـــروب إلـــى خــــارج الـــبـــاد أو 
الذي  إلــى إقليم تيغراي. وقــد رفــض اإلقليم، 
الــذاتــي، تسليم  الحكم  يدير عملًيا نوًعا من 
الهاربن إلى الحكومة الفدرالية؛ فكانت تلك 
الــصــدع السياسي بــن اإلقليم  نــشــوء  بــدايــة 
والــعــاصــمــة أديـــس أبــابــا. ويــعــود اســتــهــداف 
تلك القيادات إلى ضلوعها في هيمنٍة إثنيٍة 
الفدرالية  الحكومة  تــرى  كما  إثيوبيا.  على 
أن الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة الــثــوريــة لـــم تقبل 
خسارة السلطة في عام 2018، ومن ثّم فإنها 
كــانــت خــلــف عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 
منها  األمـــن،  وتــقــويــض  التخريب  وعمليات 
عمليات االغتيال العديدة؛ فهي بذلك تسعى 
آبــي أحمد، إلجباره على  إدارة  إلــى تقويض 
إفــســاح املــجــال لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة، بــــداًل من 

الحكومة الحالية. 
في املقابل، ترى الجبهة أن آبي أحمد انقلب 
عليها، حينما قّرر حل الجبهة الديمقراطية 
ــثــــوريــــة، بـــعـــد أن اســتــخــدمــهــا لــلــوصــول  الــ
الوطني  املجلس  تلقى  حيث  السلطة؛  إلــى 
لــانــتــخــابــات رســـــالــة مـــن رئـــيـــس الــجــبــهــة، 
آبــي أحمد، مفادها أن هــذه الجبهة لم تعد 
مــوجــودة حـزبا سياسيا، وقــد حــل محلها 
حزب االزدهــار، الــذي رفضت جبهة تحرير 
شعب تيغراي االنضمام إليه. وترى جبهة 
الــقــرار يمثل  هــذا  أن  تيغراي  تحرير شعب 
الشعب  إرادة  ويأتي ضد  خرًقا دســتــورًيــا، 
ــزاب  ــ ــــذي انــتــخــب أعـــضـــاء األحـ اإلثـــيـــوبـــي الـ
الـــتـــي كــــان يــتــكــون مــنــهــا تــحــالــف الــجــبــهــة. 

األرومــــو يعارضه،  مــن  وأصــبــح قسم كبير 
يبتعد  الحكم، وأصبح  في  متفرًدا  بوصفه 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــحــجــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
وحــــدة إثــيــوبــيــا وتــنــمــيــتــهــا، وهــــذه أولــويــة 
على الديمقراطية؛ وفي ذلك نوع من التبني 
املــؤاتــي ألفــكــار الرئيس اإلرتــيــري، أسياس 
أفـــورقـــي، كــمــا يـــرّجـــح مــعــلــقــون إثــيــوبــيــون. 
الفدرالية  الحكومة  بــن  الــتــوتــر  ازداد  وقــد 
وإقليم تيغراي، بعد تمديد املجلس األعلى 
فترات حكم  االتــحــاد(  إثيوبيا )مجلس  في 
الــحــكــومــات الــفــدرالــيــة واإلقــلــيــمــيــة بضعة 
أشهر، بسبب تفشي جائحة كورونا. وهي 
خطوة اعتبرها اإلقليم غير دستورية. بناء 
عــلــيــه، مــضــى اإلقــلــيــم فـــي عــقــد انــتــخــابــات 
أيـــلـــول/ سبتمبر   9 فــي  اإلقــلــيــمــي  مجلسه 
2020، على الرغم من تحذيرات أديس أبابا 
واعتبار التصويت غير قانوني. وقد بلغت 
نسبة املشاركة في انتخابات اإلقليم حوالى 
%98، بــمــا يــقــارب 2.7 مــلــيــون نــاخــب وفــًقــا 
للجنة االنتخابية في تيغراي؛ حيث فازت 
جبهة تحرير شعب تيغراي بأغلبية كبيرة، 

وحصلت على 152 مقعًدا من أصل 190. 
وكانت أحزاب املعارضة الرئيسة في إثيوبيا، 
والــتــي يــتــجــاوز عــددهــا مــائــة حــــزب، أعــربــت 
ــانــــون االنـــتـــخـــابـــات الــجــديــد  عــــن رفـــضـــهـــا قــ
إقـــراره قبل تفشي جائحة كورونا؛  الــذي تم 
مقاس  مفّصل على  الــقــانــون  هــذا  أن  رأت  إذ 
حــزب االزدهـــار. وقــد رفــض املجلس الوطني 
لانتخابات حينها مطالب املعارضة بإعادة 
النظر في القانون. وتضم هذه األحزاب، التي 
تــحــظــى بـــدعـــم شــعــبــي كــبــيــر، حــــزب املــؤتــمــر 
الـــفـــدرالـــي ألورومـــيـــا الــــذي يـــقـــوده املــعــارض 

املعروف مرارا غودينا. 
أيًضا  فــي هــذه األزمـــة  امللفات الشائكة  ومــن 
اتحادًيا  ــراًرا  قـ تيغراي  إقليم  حكومة  رفــض 
للجيش،  الــشــمــالــيــة  الــقــيــادة  قـــيـــادة  لتغيير 
والتي يقع مقّرها في اإلقليم، وتضم قيادات 
ــا اإلقـــلـــيـــم  ــايـ مــــعــــروفــــة بــتــعــاطــفــهــا مــــع قـــضـ
فــي مــواجــهــة الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة وإريــتــريــا 
بسبب خافاٍت حدوديٍة واتهامات إلريتريا 
بالتدخل في اإلقليم. وتضم القيادة الشمالية 
أكثر من نصف إجمالي أفراد القوات املسلحة 

اإلثيوبية. 
ــراءات قــنــاعــاٍت لــدى  ــ ــ ــذه اإلجـ ــد رســخــت هـ وقـ
آبي  بــأن  تــيــغــراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
أحــمــد يعمل عــلــى إضــعــاف اإلقــلــيــم ويسعى 
الــخــاف حول  ويعتبر  السلطة.  احتكار  إلــى 
أيًضا  املهمة  امللفات  من  امليزانية  تحويات 
في الصراع بن السلطات الفدرالية وحكومة 
ــيـــغـــراي. وبــســبــب اعـــتـــبـــارهـــا إجــــراء  إقــلــيــم تـ
قــّررت  قانوني؛  غير  اإلقليم  فــي  االنتخابات 
الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة وقــــف تــمــويــل الــســلــطــة 
التنفيذية في إقليم تيغراي، وتوجيهه، بداًل 
من ذلك، إلى اإلدارات املحلية مباشرة؛ ما أثار 

حفيظة زعماء اإلقليم.

تداعيات محتملة للصراع 
مــع إطــاق ثاثة صــواريــخ مصدرها إقليم 
تــيــغــراي، اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة اإلريــتــريــة، 
أســـمـــرة، يـــوم 14 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 

2020، يهّدد الصراع بن الحكومة الفدرالية 
واإلقــلــيــم بالتوسع واالنــتــشــار ليس داخــل 
إثــيــوبــيــا فــحــســب، بـــل خــارجــهــا أيـــًضـــا إلــى 
الدول اإلقليمية، ففي ظل التحالف الجديد 
بن أديس أبابا وأسمرا، بعد توقيع اتفاقية 
الــســام بــن الــبــلــديــن فــي حـــزيـــران/ يونيو 
زيـــارات متبادلة بن  مــن  2018 ومــا تبعها 
أفورقي  زيــارة  البلدين، كان آخرها  قيادات 
إلى سد النهضة في تشرين األول/ أكتوبر 
أجــنــبــي  لـــرئـــيـــس  زيـــــــارة  أول  ــــي  وهـ  ،2020
للسد، فإنه قد يتحّول إلى تحالف عسكري 
وعــمــلــيــات مــشــتــركــة ضـــد إقــلــيــم تــيــغــراي. 
استضافة  ذلــك، مثل  وهنالك شــواهــد على 
أديس أبابا مستشارين عسكرين إريترين. 
ــًدا مــن  ــ ــزيـ ــ ــد يـــســـتـــدعـــي مـ لـــكـــن هـــــذا األمــــــر قــ
االنخراط اإلقليمي في الصراع، فقد تنحاز 
مــصــر إلــــى صـــالـــح إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، بــهــدف 
التأثير في القرار السياسي اإلثيوبي بشأن 
سد النهضة، الذي تعتبره القاهرة تهديًدا 
التحالف  للرد على  القومي، وكذلك  ألمنها 
الناشئ بن أديس أبابا وأسمرة. ولكن هذه 

احتماالت لم تتحقق بعد. 
وعلى الرغم من صدور دعوات تطلب تدخًا 
دبــلــومــاســًيــا دولـــًيـــا ملــنــع تـــدهـــور الــوضــع، 
التماسك  ســيــهــّدد  اســتــمــراره  أن  وال سيما 
الــســيــاســي الـــهـــش فـــي إثــيــوبــيــا، وســيــضــع 
ــام خــطــر الــتــفــكــك، فــإن  الـــدولـــة الــفــدرالــيــة أمــ
االهــتــمــام الـــدولـــي اقــتــصــر حــتــى اآلن على 
دعـــــــوات أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــة األمــــــم املــتــحــدة 

واالتحاد األفريقي لضبط النفس.
وفـــي ظـــل رفـــض بــعــض الـــقـــيـــادات الشمالية 
للجيش اإلثيوبي التدخل العسكري الفدرالي 
في اإلقليم، هناك احتمال أن يتدهور الوضع 
أكـــثـــر، خــصــوصــا مـــع تـــطـــور مــشــاعــر إقــلــيــم 
تــيــغــراي املـــؤيـــدة لــانــفــصــال، وال ســيــمــا أن 
الدستور الفدرالي ينص على هذا الحق، وقد 
 هذا 

ّ
صّرحت قيادات اإلقليم مراًرا باألمر. لكن

مت األمور 
ّ
لن يحصل على األرجح، إال إذا تأز

في  الدولية  والتدخات  الوساطات  وفشلت 
وقـــف الـــنـــزاع. ويــلــقــى املــيــل نــحــو االنــفــصــال 
ــل إثــيــوبــيــا.  قـــبـــواًل لـــدى إثــنــيــاٍت عـــديـــدة داخــ
لكن الحكومة الفدرالية لن تقف على األرجح 
مكتوفة األيدي، وهي ترى الباد في طريقها 
إلى التفكك؛ إذ ستعتبر الحكومة الفدرالية أي 
محاولٍة لانفصال غير قانونية؛ ألنها ترى 
أن السلطة التنفيذية الحالية إلقليم تيغراي 
كما  قانونية.  غير  بطريقة  تشكيلها  تــم  قــد 
االنفصال  اإلقليم نحو  أن من شــأن مساعي 
واالســتــقــال أن تطلق صــراعــات جانبية مع 
مع  قيادتها حالًيا  )املتحالفة  األمهرة  إثنية 
آبي أحمد( بسبب نزاعات حول أراٍض ضّمها 
قبل بضعة  األمهرة  إقليم  من  تيغراي  إقليم 

عقود.
وفي ظل غياب تسوية سياسية للصراع بن 
تيغراي،  إقليم  الفدرالية وسلطات  الحكومة 
التي باتت تنطوي على  قد تتصاعد األزمــة 
مخاطر كبيرة تهّدد وحدة الباد واالستقرار 
اإلقـــلـــيـــمـــي، خــصــوصــا مـــع تــنــامــي صــعــوبــة 
والصراعات  الداخلية  التوترات  بن  الفصل 

اإلقليمية التي تشهدها املنطقة.

مقدماته وأسبابه ومساراته ومآالته

النزاع بين التيغراي 
والحكومة اإلثيوبية

أنشأ آبي أحمد »حزب 
االزدهار«، بديًال من 

الجبهة الديمقراطية 
الثورية لشعوب إثيوبيا 

 
األوضاع السياسية 
واالقتصادية في 

تيغراي تدهورت بعد 
وفاة  زيناوي، الذي 

كان أيًضا زعيًما لجبهة 
تحرير شعب تيغراي

ما إن صعد آبي أحمد 
إلى سّدة الحكم، حتى 
تصاعدت التوترات بين 

أديس أبابا وميكيلي 
عاصمة إقليم تيغراي

ثّمــة خلفيــات عميقة للصراع مع رئيس الــوزراء الحالي، آبي أحمد، ولكّن أســبابًا عديدة أخرى أّدت إلى انــدالع النزاع في هذا 
التوقيــت، أهمهــا: تأجيل حكومة آبي أحمد االنتخابات الرئاســية بســبب جائحة كورونا، وحل الحكومــة الجبهة الديمقراطية 

الثورية، واستهداف أعضاء الحزب من جبهة تحرير شعب تيغراي. هنا، تقدير موقف ألسباب ومآالت النزاع في إقليم تيغراي

الجئون إثيوبيون فروا من القتال العنيف في إقليم تيغري في مركز االستقبال الحدودي في كسال شرق السودان )14/ 11/ 2020/ فرانس برس(

مع إطالق صواريخ من تيغراي، استهدفت العاصمة اإلريترية، أسمرة، 
واإلقليم  الفدرالية  الحكومة  بين  الصراع  يهّدد  نوفمبر،   14 يــوم 
ففي  أيًضا،  خارجها  بل  فحسب،  إثيوبيا  داخل  ليس  واالنتشار،  بالتوسع 
بين  السالم  اتفاقية  توقيع  بعد  وأسمرا،  أبابا  أديس  بين  التحالف  ظل 
قيادات  بين  متبادلة  زيــارات  من  تبعها  وما   ،2018 يونيو  في  البلدين 
البلدين، آخرها زيارة أفورقي إلى سد النهضة في أكتوبر الماضي، كأول 
زيارة لرئيس أجنبي للسد، فإنه قد يتحّول إلى تحالف عسكري وعمليات 

مشتركة ضد إقليم تيغراي.

أسمرة على الخط
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MEDIA

سخرية إلكترونية من 
التجمعات المؤيدة لترامب

»بي بي سي«: األميرة ديانا برّأت 
مارتن بشير

ــي بـــفـــوز  ــالــ أشـــــــــادت أوســـــــــاط ســـيـــلـــيـــكـــون فــ
ــايـــدن فـــي االنــتــخــابــات  الــديــمــقــراطــي جـــو بـ
مواجهة  تتوقع  لكنها  األميركية،  الرئاسية 
عدم ثقة من السياسين من جميع األطياف 
املطلقة  الــقــوة  إزاء  بالقلق  يــشــعــرون  الــذيــن 

لعمالقة التكنولوجيا.
ــــي مـــركـــز  ــبــــاحــــث فـ ــســــت الــ وقـــــــال داريـــــــــل ويــ
بروكينغز  معهد  في  التكنولوجي  االبتكار 
»تــعــرف شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى أن 
الجمهورين والديمقراطين على حد سواء 
يــشــتــكــون مـــن الــطــريــقــة الــتــي تــتــصــرف بها 
الــصــنــاعــة، ويــســتــعــدون ملـــزيـــد مـــن الــرقــابــة 
هذه  االنتقالية  املرحلة  وتــأتــي  والتنظيم«. 
فيما  التكنولوجيا«،  »ســطــوة  تــزايــد  وســط 
يــنــاضــل املـــشـــرعـــون وصـــانـــعـــو الــســيــاســات 
وتنظيم  االحــتــكــار  مكافحة  قــوانــن  إلنــفــاذ 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي والـــهـــجـــرة 

وغيرها من القضايا الخافية.
ومن املقرر أن تستمر اإلجـــراءات القضائية 
ــات األمـــــيـــــركـــــيـــــة ضـــــــد »غــــــوغــــــل«  ــطــ ــلــ ــســ ــلــ لــ
و»أمـــــــــازون« و»فـــيـــســـبـــوك« و»آبـــل«، بـــســـبـــب 
تولي  بعد  النافذ  مركزها  استخدام  إســاءة 
جــو بــايــدن منصبه فــي 20 كــانــون الثاني/

ــن املــتــوقــع أن تــســتــمــر الــشــكــوى  يــنــايــر. ومــ
املـــقـــدمـــة مـــن الــحــكــومــة وواليـــــــات أمــيــركــيــة 
ــتــــوبــــر ضـــد مــجــمــوعــة  فـــي تــشــريــن األول/أكــ
بــســبــب سعيها االحــتــكــاري غير  »غـــوغـــل«، 
القانوني للبحث واإلعانات عبر اإلنترنت 
لـــســـنـــوات. ويــمــكــن أيـــضـــا اســـتـــهـــداف »آبــــل« 
التي تواجه أصا  و»فيسبوك« و»أمـــازون« 
ــدة. ويـــرغـــب الــجــنــاح  ــ إجــــــــراءات قــانــونــيــة عـ
ــيـــســـاري املـــتـــطـــرف لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي  الـ

بالقضاء على هذه املجموعات.
ــال أيــــفــــز مــــن شــــركــــة »ويــــدبــــوش  ــ ــيـ ــ لـــكـــن دانـ
ســيــكــيــوريــايــز« قــــال »بـــمـــا أنــــه مـــن املــرجــح 
أن يــحــتــفــظ الـــجـــمـــهـــوريـــون بــالــغــالــبــيــة في 
مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، يــســتــبــعــد املــســتــثــمــرون 
ــرار تــغــيــيــرات كــبــيــرة فـــي قــوانــن  ــ ــكـــان إقــ إمـ
مكافحة االحتكار«. وسيعتمد التوجه الذي 
ــاوى الــقــضــائــيــة أيــضــا  ــدعـ ــذه الـ ســتــتــخــذه هـ
على هوية وزير العدل ورئيس وكالة حماية 
املستهلك، وهما منصبان سيتعن على جو 

بايدن تجديدهما.
ومــع ذلـــك، يفترض أن تــكــون الــعــاقــات بن 
ــيــــض وعـــمـــالـــقـــة اإلنــــتــــرنــــت أقـــل  الـــبـــيـــت األبــ
فــي عهد دونالد  اضــطــرابــا مما كانت عليه 
تــرامــب، خــصــوصــا بــعــد حـــرص الــعــديــد من 
الوجوه التكنولوجية البارزة من أمثال بيل 
ساندبرغ  وشيريل  بيزوس  وجيف  غيتس 
عــلــى تــهــنــئــة جـــو بـــايـــدن بــعــد فـــــوزه. كــذلــك، 
تـــربـــط عـــاقـــة وثـــيـــقـــة بــــن نـــائـــبـــة الــرئــيــس 
املــنــتــخــب كـــامـــاال هـــاريـــس الـــســـنـــاتـــورة من 
االنتقال  ويأتي  بالقطاع.  كاليفورنيا  والية 
وسط نقاش حاد في واشنطن حول قواعد 

اإلنــتــرنــت، بــمــا فــي ذلـــك مــســؤولــيــة وســائــل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــخــصــوصــيــة على 
إثــارة  األكثر  املــوضــوع  أن  اإلنترنت. ويبدو 
لــلــجــدل هــو مــا يــســمــى بــقــانــون الــقــســم 230 
الــــذي يــحــمــي الــخــدمــات عــبــر اإلنــتــرنــت من 
مــســؤولــيــتــهــا عــــن املـــحـــتـــوى الــــــذي يــنــشــره 
اآلخرون. وكان هذا القانون هدفا النتقادات 
اليسار واليمن، رغم أن ناشطن في الحقوق 

ــه أســـــــاس لــحــريــة  ــ ــة حــــــــذروا مــــن أنــ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
التعبير على اإلنترنت. وقال بايدن إنه يجب 
القسم 230، لكنه لم يقدم تفاصيل  »إلــغــاء« 
عن أي خطة إلصاح القانون. وقال روبرت 
أتــكــيــنــســون رئـــيـــس مــؤســســة تــكــنــولــوجــيــا 
بــايــدن  »تعليقات  إن  واالبــتــكــار  املــعــلــومــات 
هــي خــطــابــات انتخابية أكــثــر مــن أي شــيء 
آخر«، وال يتوقع دفعة قوية إللغاء القانون 

نــظــرًا إلـــى أهــمــيــتــه الــكــبــرى عــلــى اإلنــتــرنــت. 
ومـــن املــتــوقــع عــلــى نــطــاق واســـع أن يعكس 
بـــايـــدن مــســار إدارة تـــرامـــب مـــن خــــال دعــم 
ــذي يــتــطــلــب من  ــ ــر الـ ــ حـــيـــاديـــة الــشــبــكــة، األمـ
مزودي اإلنترنت السماح بالوصول إلى كل 

الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
ــا خــــيــــارات بــشــأن  وســـتـــواجـــه إدارتــــــــه أيـــضـ
الخصوصية عبر اإلنترنت ووصول جهات 
إنــفــاذ الــقــانــون إلـــى املــحــتــوى املــشــفــر، وهــي 
الرئيسية بــن واشنطن  الــخــاف  نــقــاط  مــن 
وسيليكون فالي. وأشار مساعدو بايدن إلى 
النمط  على  الخصوصية  »تــشــريــع  دعمهم 
األوروبـــــــي« لــلــتــحــكــم فـــي طــريــقــة اســتــخــدام 
الشخصية،  البيانات  التكنولوجيا  شركات 
يــواجــهــوا تحديات مع  أن  املحتمل  مــن  لكن 
الشيوخ،  مجلس  فــي  الجمهورية  األغلبية 
أنه  إلى  وفقا ألتكينسون. ولفت أتكينسون 
مــن املــرجــح أن يعكس بــايــدن خطوة ترامب 
املتحدة  الــواليــات  اقتصادي  »فصل«  بشأن 
والصن، األمر الذي سيشّكل مصدر ارتياح 
لــقــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا املــتــشــابــكــة بشكل 
متزايد في البلدين. وأضاف أن فريق بايدن 
يــضــم »أشــخــاصــا تــقــلــيــديــن فـــي الــســيــاســة 
اإلنسان  حقوق  فــي  سينظرون  الخارجية« 
واملصالح االستراتيجية إلى جانب العوامل 
االقتصادية، ما سيمكن شركات مثل »آبل« 

من االزدهار في عملياتها في البلدين.
وأشــــــار آخــــــرون إلــــى أن بـــايـــدن قـــد يضطر 
ــيـــارات لــأمــن الــقــومــي يمكن  إلـــى اتـــخـــاذ خـ
أن تغضب بــكــن، وتــؤثــر على شــركــات مثل 
»هــواوي« و»تيك تــوك« التي تم استهدافها 
ــــل  ــيـ ــ ــــي عـــهـــد تـــــرامـــــب.  وقـــــــال بــــــوب أودونـ فـ
املحلل في شركة »تيكناليسز«، »أشعر بأن 
بايدن سيبقى قاسيا مع الصن«. وأضاف 
»آمـــل بـــأن يتمكن مــن الــقــيــام بــذلــك بطريقة 
أكــثــر إنــتــاجــيــة. ال يــمــكــنــنــا تــجــاهــل حقيقة 
أنــنــا فــي اقــتــصــاد عــاملــي وهــنــاك الكثير من 
التبعية بــن الــبــلــديــن«. وأشــــار بــايــدن إلــى 
أنه سيلغي مراسيم ترامب القاضية بالحد 
الذين  من إعطاء تأشيرات للعمال األجانب 
تــســعــى شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــحــصــول 
عــلــى خــدمــاتــهــم، وهــــو فــــوز كــبــيــر لعمالقة 
»ستقدر  ويست  داريــل  وقــال  التكنولوجيا. 
ــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا إجــــــــراءات الــهــجــرة  شـ
األكـــثـــر عــــدال الـــتـــي اتــخــذهــا بـــايـــدن، والــتــي 
العالية  املـــهـــارات  ذوي  للعاملن  ستسمح 
بــدخــول الـــواليـــات املــتــحــدة ألنــهــا ضــروريــة 
ألعمالهم«. ومع ذلك، سيتوجب على بايدن 
توخي الحذر »حتى ال يعطي انطباعا بأن 
هـــذه اإلجــــــراءات تــضــر بــتــوظــيــف أشــخــاص 
محلين فــي الــواليــات املــتــحــدة«، كما يحذر 
باتريك مورهيد من شركة »مور إنسايست 

أند ستراتيجي«.
)فرانس برس(

إجراءات قضائية 
مرتقبة ضد غوغل وآبل 

وأمازون وفيسبوك

لندن ـ العربي الجديد

بي  »بــي  البريطانية  اإلذاعــــة  هيئة  كشفت 
ــي« أنـــهـــا عـــثـــرت عـــلـــى مــــذكــــرة مــكــتــوبــة  ــ سـ
بــخــط الــيــد مــن األمـــيـــرة ديــانــا تفيد بأنها 
تبرئ الصحافي، مارتن بشير، من ارتكاب 
مخالفات في ما يتعلق بمقابلته التاريخية 

عام 1995 مع العائلة املالكة البريطانية.
ـــص تــحــقــيــق داخـــلـــي إلــــى أن بــشــيــر لم 

ُ
وخـــل

ــراء املــقــابــلــة.  ــ ــيـــرة ديـــانـــا عــلــى إجـ يــجــبــر األمـ
أيضا كلمتها  وقالت »بي بي سي«: »لدينا 

املكتوبة حول ذلك«. 
يأتي هــذا اإلعـــان بعد أسابيع مــن الحملة 
ــتـــي شــنــهــا شــقــيــق األمــــيــــرة ديــــانــــا، إيــــرل  الـ
مــراًرا  بخداعها  بشيرا  فيها  هم 

ّ
يت سبنسر، 

مــن أجــل الــوصــول إلــى العائلة املــالــكــة، بعد 
ــيــــر تـــشـــارلـــز،  ــانــــا مــــن األمــ انـــهـــيـــار زواج ديــ
وأيضا في الوقت الذي تستعد فيه قناة »آي 
تي في« لبث مقابلة مع مات ويسلر، مصمم 
ــــذي طــلــب مــنــه بــشــيــر مــحــاكــاة  الــغــرافــيــك الـ
إنها  ُيــقــال  التي  املزيفة  املصرفية  البيانات 
ســــاعــــدت الـــصـــحـــافـــي فــــي تــــأمــــن مــقــابــلــتــه 

الشهيرة.
أعطت  املـــزورة  الوثائق  إن  سبنسر  يوضح 
انــطــبــاعــا بـــأن شــركــاء الــعــائــلــة املــالــكــة كــانــوا 
يبيعون قصصهم للصحف، وأن هذا األمر 

وغـــيـــره مـــن أســالــيــب الــــخــــداع، كــــان الــســبــب 
في تعريف أخته األميرة بـ بشير الــذي كان 

حينها ال يزال صحافيا مغمورًا
ــقـــة فــــي تــحــقــيــق  ــيـ ـــســـتـــخـــَدم الـــوثـ

ُ
وســـــــوف ت

مستقل يجري العمل عليه إلعادة التحقيق 
ولم  املقابلة.  على  بشير  حصول  كيفية  في 
يــقــدم مــتــحــدث بــاســم »بـــي بــي ســـي« نسخة 
مــن الــرســالــة أو يــشــرح مــكــان املــذكــرة، تقول 

»ذا غارديان«. 
ويـــتـــعـــلـــق هـــــذا الـــنـــقـــاش بــمــقــابــلــة أجـــراهـــا 
املـــراســـل الــتــلــفــزيــونــي فـــي »بــــي بـــي ســــي«،  
مـــارتـــن بــشــيــر، فـــي عــــام 1995، مـــع األمــيــرة 
شاهدها  والتي  ديانا،  الراحلة  البريطانية 
يــقــارب 23 مليون شخص. وبعد  ما  حينها 
ــــه تـــم إنــشــاء 

ّ
عــــم أن

ُ
وقـــت قــصــيــر مـــن بــثــهــا، ز

كــشــفــن مــصــرفــيــن مــزيــفــن، إلقـــنـــاع ديــانــا 
»بــي بي  أن  املقابلة. بيد  فــي  قــدًمــا  باملضي 
ـــذاك بــشــيــرا مـــن ارتــــكــــاب أي  ــ ــّرأت آنـ ــ ــي« بــ ســ

مخالفات في تحقيق أجرته عام 1996.
وشــّكــلــت املــقــابــلــة حــيــنــهــا نــقــطــة تـــحـــّول في 
تــفــاصــيــل  َرَوت  كــونــهــا  املــهــنــيــة،  مــســيــرتــه 
حميمية عــن الــــزواج الــفــاشــل ألمــيــر وأمــيــرة 
ويــلــز، وحــيــاة ديــانــا داخـــل الــعــائــلــة املــالــكــة، 
قبل عامن من وفاتها في حادث سيارة في 

فرنسا.
لكن مزاعم جديدة أشارت إلى تزوير وثائق 

واستخدام أساليب مشبوهة أخرى، لكسب 
ثــقــة عــائــلــة األمـــيـــرة، وإنــجــاز املــقــابــلــة. األمــر 
الذي دفع »بي بي سي«، إلى التعّهد بإجراء 
ــان«،  ــارديـ تــحــقــيــق مــســتــقــل. وبــحــســب »ذا غـ
تطرح هذه املشكلة أيضا أسئلة حول امتثال 
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ُ
وتـــم رفـــض طــلــب ق

في  بالتحقيق  تتعلق  داخــلــيــة  وثــائــق  على 
مقابلة البشير مع ديانا على أساس أن »بي 
بي سي« لم تعد تحتفظ بأي من هذه املواد.

)Getty( 2019 مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ ماثًال أمام الكونغرس عام

)Getty/أنور حسين(

فيما يستمر الرئيس األميركي دونالد ترامب بنشر مزاعم عن »تزوير االنتخابات 
بالخسارة  اعترافه  وبعدم  بــايــدن«،  الديمقراطي جو  فــوز  إلــى  أدى  ما  األميركّية، 
وحشد جمهوره، يعمل معارضوه من حول العالم على السخرية منه على مواقع 
 البوب الكوري »الكيبوب« وسم 

ّ
التواصل االجتماعي. وهذه املرة، أغرق جمهور فن

يوم  تظاهرة  بينها  لترامب،  مــؤيــدة  لتجمعات  الحاشد   MillionMAGAMarch#
السبت في واشنطن، بصور فطائر )البانكيك( في خطوة احتجاجية. 

وحثت املمثلة شيا ديبمور متابعيها على »تويتر« و»تيك توك« على نشر صور 
الفطائر بداًل من االحتجاج على الحدث بالطريقة التقليدية. وقالت في دعوتها: 
»اصنعوا ألنفسكم بعض الفطائر، أو ابحثوا عن صورة جيدة وامأوا وسما. من 
فضلكم على أحد إخبار شباب الكيبوب بهذا«. واستجاب مشجعو الفن الكوري 
للفطائر. ونقل موقع »إنسايدر« عن  الوسم بصور ال حصر لها  للطلب، مغرقن 
الفطائر وهي تتساقط، هي  معلقن ترحيبهم بالخطوة، إذ قال أحدهم إن صور 
أن شباب  آخـــرون  اعتبر  املــقــابــل،  فــي  الفطائر.  باستخدام  مــصــورة  رئاسية  قصة 
الكيبوب »اختطفوا« الوسم، ما جعله غير قابل لاستخدام من قبل املوالن لترامب. 
املواطنن  األمــيــركــي يمنح  الــدســتــور  إن  الخطوة  لهذه  الــرافــضــون  املعلقون  وقــال 
املؤيدين لترامب حق التظاهر، ومن األفضل تجاهلهم وتركهم وشأنهم. وقد يكون 
تجّمع Million MAGA March أكبر تجّمع للجماعات اليمينية املتطرفة والقومية 
البيضاء منذ مسيرة »توحيد اليمن« في عام 2017، وفقا ملوقع »ياهو«. وتجمع 
بــازا«، في العاصمة واشنطن، وهــم يلّوحون  مؤيدو ترامب في ساحة »فــريــدوم 
ــرى«، فــي أجــــواء احتفالية تــذّكــر بمهرجان  بــرايــات ويــهــتــفــون: »أربــــع ســنــوات أخــ
تــرامــب املتظاهرين املؤيدين عبر  بـــرس«. وزار  ــه »فــرانــس  لترامب، وفــق مــا أوردتـ
موكب ضخم وحراسة مشّددة، ولــّوح ملؤيديه الذين قدموا من مختلف الواليات، 
ورّددوا مزاعمه بشأن تزوير االنتخابات، التي لم تجد أساسا قانونّيا لها حتى 
اآلن. ولم تتوقف السخرية من التجمع على جمهور الكيبوب، فقد اعتبر مغردون 

ها تذّكرهم بحشد مؤيدين لرؤساء مستبّدين، يهددون معارضيهم.
ّ
عرب أن

)العربي الجديد(

شركات التكنولوجيا تستعّد لرئاسة بايدن

يغيب فيديو نهاية العامأخبار
Rewind )استرجاع( عن موقع 

»يوتيوب« هذا العام، بسبب 
وباء كورونا. إذ قال القيمون عن 

الموقع في بيان إّن هذا العام 2020 
»كان مختلفًا، وليس من الصواب 

االستمرار في هذا المنحى كأنّه لم 
يكن كذلك«. 

يطلق »فيسبوك« مع ممثلي 
شركات في فرنسا أدوات 

لمساعدة صغار التجار في هذا 
البلد على اتخاذ التحول إلى التداول 

الرقمي ومقاومة تداعيات األزمة 
الصحية، يتضمن برنامجًا من 25 
جلسة تدريبية مجانية وأدوات 

للمنصات.

نعى مجلس نواب الشعب التونسي 
والنقابة الوطنية للصحافيين 

التونسيين اإلعالمي خالد الحداد 
الذي توفي السبت بعد أزمة 

قلبية حادة عن عمر يناهز 50 عامًا. 
وعمل الحداد في »الشروق« قبل 

أن يصبح مستشارًا لرئيس البرلمان راشد 
الغنوشي.

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسال 
إيلون ماسك إنه يعاني »على 
األرجح« من إصابة متوسطة 

بكوفيد-19، مع مواصلته التشكيك 
في دقة اختبارات الكشف عن 

المرض، مشيرًا إلى أّن فحوصات 
متعددة أظهرته سليمًا ومصابًا في 

اليوم نفسه.

وسط تزايد »سطوة التكنولوجيا« واستهداف إدارة ترامب لشركات ومحاباة أخرى، تستعّد شركات التكنولوجيا لرئاسة جو بايدن، في 
ظّل سعي المشّرعين إلنفاذ قوانين وإجراء محاكمات حول االحتكار وغيرها
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جميعًا. أمــا األوبـــرا فــإن الــوقــوف على أي من 
مسارحها يعد شرفًا ألي فنان، ولطاملا وقف 
على منصة األوبــرا كبار املطربني واملطربات 

قديمًا، الذين تعلمنا منهم الكثير.

ــرددت قــبــل مــوافــقــتــك عــلــى املـــشـــاركـــة في  ــ ــ ¶ هـــل ت
املهرجان خاصة في ظل انتشار كورونا؟

ــة في  ــاركـ ال أســتــطــيــع أن أتــــــردد لــقــبــول املـــشـ
مــهــرجــان املــوســيــقــى الــعــربــيــة بــشــكــل خـــاص، 

وإن كــنــت قــد تــــرددت كــثــيــرًا أو ألــغــيــت كــثــيــًرا 
األمــر يتطلب  كــان  إذا  ارتباطاتي، خاصة  من 
السفر خارج لبنان، لكن أنا لدي ثقة كبيرة في 
الحفاظ  على  املهرجان  على  القائمني  حــرص 
اإلجـــراءات  كــل  على سالمة ضيوفه وتطبيق 
الذي  الفيروس،  انتشار  من  للحد  االحترازية 
ــود بــشــكــل  ــعــ نــتــمــنــى جــمــيــعــًا أن يــنــتــهــي ونــ
إلى حياتنا مثلما كانت. ألننا حتى  طبيعي 
لو بدأنا في ممارسة حياتنا بشكل طبيعي، 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

يشارك  التوالي  على  الــرابــع  للعام 
املـــطـــرب الــلــبــنــانــي ســعــد رمــضــان 
ــفـــالت مـــهـــرجـــان املــوســيــقــى  فــــي حـ
الـــعـــربـــيـــة فــــي دورتـــــــه الـــــــــ29. ويــحــتــفــظ ســعــد 
بــقــاعــدة جــمــاهــيــريــة عــريــضــة فـــي مــصــر، لــذا 
تـــرفـــع دائـــمـــًا حــفــالتــه شـــعـــار »كـــامـــل الـــعـــدد«. 
وفي لقاء »العربي الجديد« معه في القاهرة، 
كشف رمضان عن كواليس تحضيراته للحفل 
القادمة، وكيف يعيش  الغنائية  واملشروعات 
ــل جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، ورؤيـــتـــه  ــي ظــ حـــيـــاتـــه فــ

لألوضاع في لبنان.

¶ لــلــمــرة الــرابــعــة تــشــارك فــي مــهــرجــان املوسيقى 
العربية بمصر فما شعورك؟

املهرجان  هــذا  والــفــخــر، ألن  بالسعادة  أشــعــر 
بشكل خاص، ودون كافة املهرجانات األخرى، 
ــا يــمــزج بــني الــلــون الــطــربــي القديم  هــو طــربــّيً
والحداثة. وأشكر كل فرد قائم على هذا الحدث 
 كـــان هـــذا املــهــرجــان، 

ْ
عــلــى مــــدار 29 عـــامـــًا، إذ

وســـيـــســـتـــمـــر، مــــن أهـــــم وأعــــــــرق املـــهـــرجـــانـــات 
ــــذي نعشقه  لــحــفــاظــه عــلــى الـــلـــون الـــتـــراثـــي الـ

عند وضع سجادة قرب 
كنبة، يُفتَرض أن تكون 

بدرجات ألوان الكنبة

منذ فترة طويلة لم 
أقدم أغاني جديدة بسبب 

فيروس كورونا

ظهرت أمل بوشوشة 
في الحلقة السابعة من 

مسلسل »النحات«
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منوعات

ســنــظــل نــمــارســهــا وســــط بــعــض الــتــخــوفــات 
والــقــلــق بــالــتــأكــيــد. وأحـــب أن أقـــول ألصــحــاب 
املــهــرجــان إن إقــامــة هــذا الــحــدث الفني وسط 
الظروف الصعبة، إن دل على شيء، فإنه يدل 
مواجهة  على  ــادرة  وقــ عظيمة  مصر  أن  على 
الــتــحــديــات بــالــفــن فــي الــوقــت الـــذي ألــغــت فيه 

دول عديدة مهرجانات كثيرة.

¶ كيف كانت استعداداتك للحفل ومقابلة الجمهور؟

أعددت األغاني التي سأقدمها. ومثل كل عام، 
ا، إضافة 

ً
في هذا املهرجان أحب أن أقدم أيض

ــانــــي طــربــيــة  ــي، أغــ ــ ــى األغــــانــــي الـــخـــاصـــة بـ ــ إلـ
ــافـــظ وأم كــلــثــوم  لـــألســـاتـــذة عـــبـــد الــحــلــيــم حـ
ــة بــالــحــداثــة  ــالـ ــيـــروز، فــمــزج الــقــديــم واألصـ وفـ
أمر مهم خاصة في مناخ مهرجان املوسيقى 

العربية.

¶ هل ترى أن جمهور هذا املهرجان مختلف عن أي 
جمهور آخر؟

جمهور حفالت املوسيقى العربية يذهب إلى 
شراء تذاكر الحفالت من أجل »السلطنة«، فهو 
يــقــال عنهم  كــبــيــر، وكــمــا  جــمــهــور راٍق بشكل 
»سّميعة«، لذلك فإن انتقاء األغاني التي تقدم 

لهم يحتاج إلى مزيد من الوقت واملجهود.

¶ كيف تعيش حياتك في ظل جائحة كورونا؟
كــثــيــًرا بسبب  الــنــاس، تعطلُت  كــل  مثلي مثل 
ا، 

ً
نغير شيئ أن  ال نستطيع  ولكن  الــفــيــروس، 

فهي أزمــة عامة، وإن شــاء الله ستمر بسالم، 
وكنت طيلة فترة الحجر أحرص على ممارسة 

الرياضة، وقمت بالسياحة داخل لبنان.

¶ بــرأيــك كــيــف يــحــافــظ الــفــنــان عــلــى مــكــانــتــه وســط 
جمهوره؟

أهم شيء هو التطوير، وأن يشتغل الشخص 
عــلــى نــفــســه. فــالــتــعــلــيــم ال يــتــوقــف مــهــمــا كــان 
أشياء  نتعلم  أن  على  والــحــرص  الفنان،  عمر 
ــذاء عــقــولــنــا  ــ ــــوم هــــو بــمــثــابــة غــ جــــديــــدة كــــل يـ
وأرواحنا، فأنا حتى اآلن أحرص على دراسة 
املــوســيــقــى حــتــى أطــــور ذاتـــــي، وقــــد تــخــرجــت 
فــي الجامعة منذ عــدة أشــهــر، وانــدهــش مني 
ــالــــوا إنــــي أصــبــحــت ال  بــعــض األشــــخــــاص وقــ
أحتاج إلى دراسة املوسيقى. لكن ردي هو أني 
مؤمن بأننا دائمًا ال بد أن نتعلم يوميًا شيئًا 
الــثــقــافــات املوسيقية  جـــديـــدًا، ونــتــعــرف عــلــى 
األخــــرى والــجــديــد فــي عــالــم املــوســيــقــى. فأنا 
أتطلع، إن شاء الله، إلى أن أحضر املاجستير 
والدكتوراه في مجالي، وكل شخص يجب أن 
يفعل ذلــك فــي مجاله حتى يــكــون قـــادرًا على 
الــبــقــاء، فــنــجــاح اإلنـــســـان قــد يــكــون مــن خــالل 
أغنية واحدة، ولكن استمرار النجاح هو الذي 

يستحق مزيدًا من املجهود.

¶ ما جديدك بعد عودتك إلى لبنان؟
منذ فترة طويلة لم أقدم أغاني جديدة بسبب 
فــيــروس كـــورونـــا الــــذي ســّبــب الــعــجــز للعالم 
كله، ولم أقدم سوى أغنية واحدة بعد حادث 
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وتــوقــفــت ألن الــحــالــة 
العامة نفسيًا لم تكن تسمح بالغناء نهائيًا. 
املصرية  باللهجة  أغنية  ســأقــدم  قريبًا  ولكن 
الله  شــاء  وإن  اللبنانية،  باللهجة  وأغنيتني 

سيتم طرحها في الفترة القادمة.

؟
ً
¶ هل من املمكن أن نراك على الشاشة ممثال

ــك، والــتــمــثــيــل بــالــنــســبــة لـــي خــطــوة  أتــمــنــى ذلــ
أقــدم عليها، ولكن األمر  أن  أعتقد أنني ال بد 
يــتــوقــف عــلــى جــــودة وقــــوة مـــا ُيـــعـــرض عــلــي، 
ت علي، ولكن 

َ
فكم من مسلسالت وأفالم ُعِرض

كما يقال: لم أجــد نفسي بها. ووجــودي على 
أمٌر يستحق   ،

ً
الجمهور ممثال الشاشة وسط 

التفكير كثيرًا، وخطوة بالتأكيد ليست سهلة 
على اإلطالق.

¶ هــل تفكر فــي إنــجــاز مــشــروع خــاص بعيدًا عن 
الفن على غرار الكثيرين من الفنانني؟

الفكرة  لــم تتبلور  ذلــك كثيًرا لكن  فــي  فــكــرت 
أني  في ذهني بشكل كامل، وسبب تفكيري 
 نجومًا بال عمل، وحياتهم 

ً
رأيت حولنا فعال

فــكــرت كثيرًا في  لــذا  فنيًا،  لــم تعد مضمونة 
أن أقوم بتأمني نفسي، وخاصة أنه، لألسف 

الشديد، لبنان ال يؤّمن حياة الفنانني.

A A

ــيـــد-19 إلــى  ــؤّد ســيــنــاريــو جــائــحــة كـــوفـ ــ ــم يـ لـ
القضاء على قطاع إنتاج األفالم واملسلسالت 
ــــوى فــي  ــ ــــذي ُيــعــتــبــر مــــن األقـ الـــبـــريـــطـــانـــي، الــ
العالم، بل هو يحاول اإلفادة من طفرة البث 
 عن 

ً
التدفقي، في محاولة لطرح نفسه بديال

هوليوود.
بفضل مناظرها الخالبة وقالعها التاريخية 
ــا الـــطـــلـــيـــعـــيـــة، تــمــكــنــت  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــوهـ ــــوديـ ــتـ ــ واسـ
الــســنــوات مــن جــذب عدد  بريطانيا على مــر 
مــتــزايــد مـــن اإلنـــتـــاجـــات الــعــاملــيــة. وتــتــهــافــت 
ــركــــات اإلنــــتــــاج الــســيــنــمــائــيــة األمــيــركــيــة  شــ
العمالقة ومنصات الفيديو عند الطلب على 
تصوير أفالمها ومسلسالتها في بريطانيا، 
كمسلسل »غــيــم أوف ثــرونــز«، واألفــــالم ذات 
الشعبية الكبيرة كسلسلتي »جيمس بوند« 

و»ستار وورز«.
في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة 
ــتـــوديـــوز«، غــــاري ديـــفـــي، لــوكــالــة  »ســـكـــاي سـ
السمعية  »الــصــنــاعــات  إن  بــــرس«،  »فـــرانـــس 
والبصرية في بريطانيا تحقق نجاحًا كبيرًا، 
الثقافة«  اقتصاد  فــي  رئيسي  مساهم  وهــي 

الــحــرص على تنسيق األلــوان  أساسيًا هــو 
املوجودة في السجاد بالشكل املناسب مع 
تلك التي في الغرفة. أما الشرط الثاني الذي 
النقوش  تشدد عليه سركيس، فهو تجنب 
املــبــالــغ فيها فــي الــســجــاد الـــذي يــوضــع في 
الخاصة  الــعــنــاصــر  مــن  الكثير  فيها  غــرفــة 
ــوارات  ــ ــســ ــ ــســ ــ ــــوش واإلكــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــور والـ ــكــ ــديــ ــالــ بــ

واأللوان.
فعند وضع سجادة قرب كنبة، ُيفتَرض أن 
تكون بدرجات ألوان الكنبة. في املقابل إذا 
لــم تــكــن الــســّجــادة مــوّحــدة الــلــون، ُيفترض 
ــوان الــتــي فــيــهــا، وفـــق درجـــات  ــ اخــتــيــار األلــ
قريبة من تلك التي لألثاث واإلكسسوارات 

املحيطة، من وسادات وستائر وغيرها.
أما بالنسبة إلى النقوش، فتشدد سركيس 
ــتـــمـــاد الـــســـجـــاد الــــــذي فــيــه  عـــلـــى تــجــنــب اعـ
 
ً
نــقــوش كثيرة فــي غــرفــة تــوجــد فيها أصــال
ــاث أو فـــي الــســتــائــر، ألن  ــ الــنــقــوش فـــي األثــ
الــنــتــيــجــة ســتــكــون ســلــبــيــة عــنــدهــا بسبب 
عنصر املبالغة الذي ال يعتبر مريحًا للنظر. 
اعتدنا على وضع السجاد على األرض في 
أماكن مختلفة في املنزل فيضفي أجواًء من 
الـــدفء والفخامة أيــضــًا فــي املــكــان. فله أثر 
 من يدخل 

ً
واضح يمكن أن يشعر به مباشرة

كارين إليان ضاهر

إحــــدى الـــخـــطـــوات األســـاســـيـــة فـــي الــديــكــور 
الــتــي ُيــفــتــرض الــقــيــام بــهــا فــي هـــذا املــوســم 
ــنـــاســـب لــلــمــنــزل.  ــاد املـ ــار الـــســـجـ ــيـ ــتـ هــــي اخـ
ولــكــل مــنــزل الــســجــاد املــنــاســب لـــه بحسب 
أسلوبه والجو العام املعتمد فيه. وبحسب 
ــور، ألـــكـــســـيـــا ســـركـــيـــس،  ــ ــكـ ــ ــديـ ــ مـــهـــنـــدســـة الـ
يستدعي االختيار النظر في تفاصيل عدة. 
تترك  فيها  الــوقــوع  الــتــي يمكن  فــاألخــطــاء 
أثرًا سلبيًا في تصميم املكان ككل. ويعتبر 
السجاد من اإلكسسوارات املكّملة للتصميم 
أو  أن ينعكس وجودها سلبًا  والتي يمكن 
معايير  ثمة  أن  ــح سركيس 

ّ
وتــوض إيجابًا. 

معينة يجب االستناد إليها العتبارها من 
أما  املــنــزل.  ديكور  في  األساسية  الخطوات 
عند  عليها  الحرص  يجب  التي  التفاصيل 
االختيار فهي: شكل السجاد، ونوعية املواد 

املستخدمة فيه، وحجم السجاد.
ــذه املــعــايــيــر الـــنـــقـــاط الـــتـــي يجب  تــعــتــبــر هــ
االنطالق منها في االختيار، على أن يكون 
الــســجــاد فـــي الــنــهــايــة مــنــســجــمــًا مـــع الــجــو 
الــعــام فــي املــنــزل، وبشكل خــاص مــع املكان 
املالئم  السجاد  الختيار  فيه.  يوضع  الــذي 
للجو العام في املنزل، يبدو املنطق مطلوبًا 
ثمة ســؤااًل  أن  كما  أواًل، بحسب ســركــيــس. 
يطرحه  أن  باالختيار  يقوم  مــن  على  مهمًا 
ـــل الــســجــاد املنسجم 

ّ
عــلــى نــفــســه: هـــل أفـــض

مــع أســلــوب املــكــان الــذي يوضع فيه، ســواء 
كانت غرفة جلوس أو صالونًا أو غرفة نوم، 
أم الهدف أن يضفي السجاد ملسة مجنونة 
الفــتــة فــيــه؟ فــمــا يــجــب أن يــعــرفــه أصــحــاب 
يعتبر  ومــا  ممكنان.  االختيارين  أن  املــنــزل 

على املستوى األوروبي. يعمل نحو 140 ألف 
شــخــص فــي هـــذا الــقــطــاع الـــذي يبلغ حجمه 
ويساهم  االسترلينية،  الجنيهات  مــلــيــارات 
رغم  الــثــقــافــي،  بريطانيا  تعزيز حــضــور  فــي 
السيطرة األميركية الساحقة في هذا املجال.

وفي خطوة تعّبر عن أهمية القطاع، سمحت 
الحكومة البريطانية في مطلع تموز/يوليو، 
إمبوسيبل  »ميشن  فيلم  تصوير  بــمــعــاودة 
الحجر  من  إعفاء  الفيلم  ومنحت طواقم   ،»7
الصحي. حتى أن وزير الثقافة، أوليفر دودن، 
تحدث إلى النجم توم كروز لطمأنته. وعاود 
الــقــطــاع الــعــمــل بــســرعــة بــعــد مــرحــلــة الحجر 
ة ملعاودة تصوير« األعمال، 

ّ
و»تم اإلعداد بدق

اســتــوديــوهــات  فــي  العمليات  مــديــر  بحسب 
»آي تي في«، ديفيد ماكغرينور.

 هـــذه الــعــودة مــشــروطــة بــالــتــزام شــروط 
ّ
لــكــن

ــايــــة، نــــّصــــت عــلــيــهــا  ــلــــغــ ــة صـــــارمـــــة لــ ــيـ صـــحـ
ــة مــــن 50 صـــفـــحـــة، تــحــّد  بــالــتــفــاصــيــل الئـــحـ
مـــن عـــدد األشـــخـــاص املـــوجـــوديـــن فـــي مــوقــع 
لوجه.  املمثلني وجهًا  التقاء  ومن  التصوير، 
ــــظ ديـــفـــي أن »املــنــتــجــني اضــــطــــروا إلــى  والحـ
ــادة  ــًا، مــن خـــالل إعـ ــداعـ أن يــصــبــحــوا أكــثــر إبـ
صــوغ أحـــداث القصة والــلــجــوء إلــى تقنيات 
جديدة كالتوليف عن ُبعد، لكي يتمكنوا من 
التزام  املــحــدد، مع  الوقت  إنجاز األعــمــال في 

املوازنات املحددة«.
البريطانية  السلطات  سمحت  جهتها،  مــن 
باالستمرار في تصوير األعمال خالل مرحلة 
الحجر الجديدة املقرر أن تستمر حتى مطلع 
كانون األول/ديسمبر املقبل. وإذا كانت دور 
السينما خالية أو مغلقة، إن بسبب الجائحة 
أو نــظــرًا إلــى عــدم إطـــالق أفـــالم جــاذبــة فيها، 
كـــ »جيمس بــونــد« الـــذي أرجـــئ إطــالقــه أكثر 

إلى  البريطانية  مــّرة، »سارعت الحكومة  من 
التصّرف، ما يجعل بريطانيا أكثر جاذبية« 
ــام لــشــركــة  ــعـ ــر الـ ــديـ ــق املـ ــذا املــــجــــال، وفــ فـــي هــ
فيكرام  الــهــنــديــة،  إنترتينمنت«  »أبــودانــتــيــا 

مالهوترا.
وقــال املنتج الــبــولــيــوودي، فــي تصريحات لـ 
دائمًا  كــانــت  »بريطانيا  إن  بـــرس«،  »فــرانــس 

مــوقــع الــتــصــويــر املــفــضــل للكثير مــن األفـــالم 
الهندية«. 

ــل الـــلـــغـــة اإلنــكــلــيــزيــة،  ــامـ ــــى عـ فـــبـــاإلضـــافـــة إلـ
ثــمــة عــنــاصــر اســتــقــطــاب أخــــرى، مــنــهــا وفــرة 
 عن 

ً
عـــدد املــمــثــلــني، واملـــهـــارة الــتــقــنــيــة، فــضــال

وائتمان  لإلنتاجات،  مناسب  نظام ضريبي 
ضــريــبــي مــنــذ عــــام 2007. فـــي ســـيـــاق آخـــر، 

ــة الصحية فــي إعــطــاء دفــع  قــد تــســاهــم األزمــ
قــــوي، ألن مــكــوث الـــنـــاس فـــي مــنــازلــهــم أمـــام 
الــشــاشــات بــســبــب الــحــجــر يـــســـّرع اســتــهــالك 
األفالم واملسلسالت. وأدى التحول إلى البث 
الــتــدفــقــي فــي الــســنــوات األخــيــرة إلـــى اإلقــبــال 

على االستوديوهات. 
)فرانس برس(

إلــى املنزل الــذي يزّينه السجاد املــالئــم. في 
الوقت نفسه، يحب البعض تعليق سجادة 
ــد اإلكــــســــســــوارات الــتــي  ــأحـ عـــلـــى الــــجــــدار كـ
من  الكثير  فيها  راقية  بطريقة  املكان  تزين 

الرفاهية. 
 إلى االبتكار 

ً
اللمسة ميال وقد تعكس هذه 

كانت بسيطة وال  وإن  التمّيز،  من  والكثير 
تــتــطــلــب الــكــثــيــر مـــن الــجــهــد. هــــذا شــــرط أن 
الــتــي يــتــم اخــتــيــارهــا مميزة  تــكــون القطعة 
 وتــســتــحــق أن تــلــفــت األنــــظــــار إلــيــهــا. 

ً
فـــعـــال

ــة جـــلـــوس  ــرفــ ــــي غــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، فـ
تعليق سجادة  يمكن  األسلوب،  كالسيكية 
بتصميم الفــت ألحــد املصممني فيها جرأة 
في األلوان والنقوش. من املؤكد أنه سيكون 

لها حضوٌر واضح وأثٌر مميز في الغرفة.
اختيار السجاد يرتبط أيضًا حكمًا بمساحة 
املكان الذي توضع فيه، فيجب أال نغفل عن 
ذلــك. ومــن الــضــروري الحرص على اعتماد 
شكل الــســجــاد والــحــجــم الـــذي يتناسب مع 
أيضًا من  ليكون منسجمًا  الغرفة،  مساحة 
هـــذه الــنــاحــيــة مــع الــجــو الـــعـــام. وال يرتبط 
االخـــتـــيـــار بــاملــســاحــة فــحــســب، إنـــمـــا أيــضــًا 
بـــاألثـــاث املـــوجـــود فــي الــغــرفــة. انــطــالقــًا من 
ذلــك، تشدد سركيس على التأكد من الدور 
الـــذي يــجــب أن يلعبه الــســجــاد. فــقــد ُيــطــرح 
: هــل الــهــدف مــن اعتماد 

ً
الــســؤال اآلتــي مــثــال

الــســجــاد هـــو تــحــديــد املــســاحــات فـــي غــرفــة 
جلوس كبيرة جدًا أم أن الهدف منه إضفاء 
الدفء على املكان؟ من خالل التأكد من دور 
القيام باالختيار  املنزل، يمكن  السجاد في 
ــــذي لـــه أدوار  األفـــضـــل لـــهـــذا اإلكـــســـســـوار الـ
عديدة في املنزل، على رأسها تدفئة املكان 
وتزيينه، وأيضًا إضفاء أجواء من الرفاهية.

بريطانيا كاستوديو تصوير سينمائي ودراميسّجاد المنزل... فن توزيع المساحات
بعكس ما حصل في 

هوليوود، لم تتوقف 
ماكينة اإلنتاج الفني 

البريطانية، بل إنها 
تستقطب المزيد من 

األعمال السينمائية 
األميركية أيضًا

عدنان حمدان

الــدرامــا املشتركة بــدأ يظهر  تغريد خــارج السرب 
للعلن في اآلونــة األخــيــرة، بعدما شعر مجموعة 
 املــســلــســالت املــنــتــَجــة بــاتــت حكرًا 

ّ
مــن الــنــجــوم أن

على عدة أسماء تتكرر بشكل سنوي. وعالمة هذا 
التغريد أخذت تتكشف بإنتاج عربي يخلط نجوم 
سورية ولبنان والخليج مع نجوم مصر، ويكسر 
احتكار السوق املصرية لنجومها، في حني يصدر 
أســمــاء جــديــدة إلــى الــشــهــرة، ويعيد ألــق البطولة 

النسائية الغائبة في الدراما املشتركة.
ــر اســمــاعــيــل:  ــامـ ــرم وسـ ــادل كــ ــ ¶ نــيــلــلــي كـــريـــم وعــ
كريم  نيللي  املــصــريــة  الفنانة  حققته  نــجــاح  بعد 
فــي مسلسل »بــمــيــة وش« خـــالل مــوســم رمــضــان 
الفائت، تشاركت فيه البطولة مع الفنان املصري 
ــنــــان بــثــنــاء  آســــر يـــاســـني، وحـــظـــي مـــن خـــاللـــه االثــ
نيللي  اخــتــارت  والجمهور،  الصحافة  مــن  مــتــواز 
االتجاه شرقًا عبر عملني أسندت فيهما البطولة 
ــو قــلــيــل الــحــدوث  إلـــى فــنــانــني غــيــر مــصــريــني، وهـ
قــبــل، فسبق لها وأن وقفت  فــي أعــمــال نيللي مــن 
إلى جانب الفنان السوري عابد فهد في مسلسل 
»هـــدوء نــســبــي«، ولــكــن لــم تــصــدر حينها كنجمة 
بيروت  في  وتصور  اليوم  لتعود  للعمل،  وحيدة 
حلقة من مسلسل »نمرة 2« إلى جانب عادل كرم 
الذي يشق طريقه بني الدراما والبرامج والسينما، 
فــيــبــدو الــضــوء مــركــزًا عــلــى نيللي أكــثــر. وتتكرر 
الــتــجــربــة مـــع الــفــنــان الـــســـوري ســـامـــر اســمــاعــيــل 

ــاء 12« لــلــمــخــرج الــتــونــســي  ــثـــالثـ ضــمــن فــيــلــم »الـ
مجدي السميري، فرغم أن العمل قائم على بطولة 
نيللي وسامر، إال أن مشاهد نيللي في الفيلم شبه 
يــوم تصوير  إال  مستقلة، وال يجمعها مع سامر 

واحد.
ــبـــارك وعـــمـــرو يـــوســـف: غـــابـــت الــفــنــانــة  ¶ صــبــا مـ
الــدرامــا املشتركة خالل  األردنــيــة صبا مبارك عن 
ــنـــوات الـــفـــائـــتـــة، وحـــرصـــت عــلــى الــبــحــث عن  الـــسـ
الــضــوء عليها. فوقع  عــمــل يعيد تــصــويــب دائــــرة 
املصري  الفنان  مــع  بطولة حكاية  على  االخــتــيــار 
عمرو يوسف ضمن مسلسل »نمرة 2« حملت اسم 
»الناحية الثانية«، ليبرز أداء صبا كفنانة تعرف 
االنفعالية  فــي حاالتها  وتثبت  تــريــد،  مــاذا  جيدًا 
املــتــرنــحــة بــني الــرومــانــســيــة الــعــالــيــة والــالمــبــاالة 
الــحــديــث حولها كشخصية  أعـــاد  درامــيــًا  نضجًا 

قليلة التواجد في الدراما العربية.
¶ أمل بوشوشة وباسل خياط: لم تمانع الفنانة 
الــجــزائــريــة أمــل بــوشــوشــة مــن الــظــهــور فــي سابع 
حلقات مسلسل »النحات« الذي عرض في موسم 

رمـــضـــان الـــفـــائـــت، بـــل كـــســـرت الــــصــــورة الــنــمــطــيــة 
الحلقة  من  الظهور  في  املشتركة  األعــمــال  لنجمة 
األولى. وجاءت مالمحها كبيرة في العمر مناسبة 
لــلــشــخــصــيــة بــانــكــســارهــا الــعــاطــفــي وحــضــورهــا 
املتمكن في املشاهد ولو احتوى على جمل عديدة، 
في  قــديــرات  مــع ممثالت  املــجــال  لنفسها  فاسحة 
الــــدرامــــا مــثــل كــــــارول عـــبـــود ونـــــدى أبــــو فــرحــات 
 
ّ
ودارينا الجندي دون أن تسلب أي واحــدة منهن

الضوء عن أمل. ورغم عدم اكتمال تصوير حلقات 
الــعــمــل، وقـــلـــة مــشــاهــدهــا مـــع بــطــل الــعــمــل بــاســل 
خياط، إال أن أمــل أثبتت حضورًا ال يستهان فيه 

على صعيد اإلطاللة ورّدات الفعل.
¶ ديــمــة قــنــدلــفــت وتــيــم حــســن: انــضــمــت الــفــنــانــة 
الرابع  الــجــزء  بطولة  إلــى  قندلفت  ديمة  السورية 
من مسلسل »الهيبة« لتشارك مواطنها تيم حسن 
صدارة املسلسل، واستطاعت ديمة خالل حلقات 
الــعــمــل األولــــى إفــســاح مــســاحــة خــاصــة لظهورها 
حيث استقلت إلى حد ما في مشاهد جمعتها مع 
غالبية أبطال العمل، وبَدت وكأنها ليست جديدة 
عــلــى الــحــكــايــة، بـــل اســتــغــرقــت فـــي الــحــفــاظ على 
خصوصية حضورها دون االنجراف لصالح أحد 

أبطال املسلسل.
ــدارة األعــمــال  ــ وحـــضـــور نــجــمــات عــربــيــات فـــي صـ
املشتركة يدل على أن الهيمنة الذكورية قد تنتهي 
لصالح أداء نسائي يكسر الصورة النمطية، وهو 
أن الــجــمــال لــيــس فــقــط املــعــيــار الــوحــيــد الخــتــيــار 

البطلة.

ال بد أن نتعلم يوميًا شيئًا جديدًا

)Getty( سمحت السلطات البريطانية باستمرار مشروط للتصوير في فترة الحجر الصحي

غابت الفنانة 
األردنية صبا 
مبارك عن الدراما 
المشتركة خالل 
السنوات الفائتة 
)جوناثان رشاد/ 
)Getty

)Getty( اختيار السجاد يرتبط بمساحة المكان الذي توضع فيه

شارك للمرة الرابعة في مهرجان الموسيقى العربية )فيسبوك(

بمناسبة مشاركته في مهرجان الموسيقى العربيّة في دورته الـ29 في مصر، التقت »العربي 
الجديد« مع المطرب اللبناني سعد رمضان، وأجرت معه الحوار التالي

سعد رمضان

كسر هيمنة الذكور في الدراما

فنون وكوكتيل
حوار

نقد

متابعةديكور

اختتمت في الساعات 
األولى من صباح يوم 

األربعاء الماضي، الدورة 
الـ29 من مهرجان 

الموسيقى العربية بعدما 
شهدت عددًا من الحفالت 

ألبرز الفنانين في العالم 
العربي. أحيا الفنان التونسي 
صابر الرباعي حفل الختام 
وسط تدابير احترازية لمنع 

تفشي فيروس كورونا. 
وقد أقيم الحفل على 

خشبة مسرح النافورة في 
دار األوبرا المصرية، وغنى 

الرباعي عددًا كبيرًا من 
أبرز أعماله طوال ساعة 

ونصف.

ختام صابر 
الرباعي
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ــز الـــعـــربـــي«. ينطلق  فـــي الــعــربــيــة عـــن »املــــركــ
عالم  طرحها  إشكالية  مــن  اللبناني  الباحث 
االجـــتـــمـــاع األملـــانـــي مـــاكـــس فــيــبــر فـــي مــقــدمــة 
الـــبـــروتـــســـتـــانـــتـــيـــة وروح  ــتـــاب »األخـــــــــاق  ــكـ لـ
الــرأســمــالــيــة«، مــفــادهــا أن »كـــل الــذيــن نــشــأوا 
ــل الـــحـــضـــارة األوروبــــيــــة الـــيـــوم، والـــذيـــن  ــ داخـ
سيجدون  العاملي،  التاريخ  مشاكل  يدرسون 
إلــى طرح   مضطرين 

ً
آجـــا أم   

ً
أنفسهم عــاجــا

الــــســــؤال الـــتـــالـــي: مـــا هـــي الــــظــــروف الــخــاصــة 
بــالــحــضــارة الــغــربــيــة دون ســواهــا، الــتــي أدت 
إلى والدة ظواهر ثقافية اكتسبت، كما نميل 
إلـــى االعــتــقــاد، قيمة عــاملــيــة«. وال يخفى هنا 
أن هــنــاك ارتــبــاطــا مــبــاشــرًا بـــن هـــذه املــقــولــة 
واالســـتـــشـــراق بــاعــتــبــاره خــطــابــا مـــن الــغــرب 
ــه املــعــرفــيــة عـــن الـــشـــرق الـــذي  ــ املــطــمــئــن ألدواتــ
ُيفترض أنه ال يملك أدوات معرفية مضادة ملا 

يطرحه الغرب.
يرى القش أنه انطاقا من هذا التساؤل بنى 
فــيــبــر إشــكــالــيــتــه الــنــظــريــة الــتــي شــمــلــت حقل 
أبــحــاثــه املــوســوعــيــة فـــي تـــاريـــخ الــحــضــارات 
ــقـــول املـــحـــاضـــر: »تـــنـــاولـــت هـــذه  واألديــــــــــان. يـ
األبـــحـــاث مــخــتــلــف أشـــكـــال الــعــقــانــيــة خـــارج 
ــرب، والــــتــــي لــــم تــســتــطــع فـــــرض نــفــســهــا  ــ ــغـ ــ الـ
كعقانية كــونــيــة نــظــرًا لــتــجــذرهــا داخـــل بنى 
اجتماعية مختلفة عن تلك التي مّكنت الغرب 

من إنتاج عقانيته الحديثة«. 
ويضيف: »إن هذه البنى االجتماعية الغربية 
هذه  لتعميم  مائما  مناخا  شّكلت  التي  هــي 
فعلى سبيل  ومأسستها.  الحديثة  العقانية 
املــثــال ال الحصر: إذا كــان مــن املــتــداول القول 
بأن الحداثة الفلسفية في الغرب قد بدأت مع 
للعقل وللشك  انحاز بفلسفته  الــذي  ديــكــارت 
العلمي بدل اإليمان الديني املبنّي على اليقن، 
فــالــحــق يــقــال إن ابـــن رشـــد قـــد ســبــقــه بــقــرون 
بتحرير العقل من يقن اإليمان. ولكن خطاب 
ابن رشد »الحديث« اصطدم ببنية اجتماعية 
لتتولى  رشــد  ابــن  عقانية  تتلقف  لــم  عربية 
املعاصرة  ــا  أوروبــ فــي  حصل  كما  مأسستها 

لديكارت. بتعبير آخر، يمكن القول إن الحداثة 
الغربية لم تكن نتاجا لفلسفة ديكارت، بل إن 
هي  والتقنية  والعلمية  االجتماعية  الــثــورات 
التي سهلت والدة عقانية ديكارت، في حن 
منع  فــي  العربية  االجتماعية  البنى  أسهمت 
حداثة ابن رشد من أن تتبلور في مؤسسات 

حديثة دائمة«. 
وسردياته،  االســتــشــراق  مسألة  إلــى  بالعودة 
يــشــيــر الــقــش إلــــى »تـــعـــّدد االســتــراتــيــجــيــات« 
مات 

ّ
واملسل الثوابت  فيه  يرصد  طرحا  مقّدما 

الـــتـــي تــعــطــي لـــهـــذه الــتــعــدديــة االســتــشــراقــيــة 
املركزية  الــثــوابــت  ومــن  وتماسكها.  وحــدتــهــا 
ط القش 

ّ
ملختلف السرديات االستشراقية، سل

تــؤرخ  التي  »النهضة«  إشكالية  على  الــضــوء 
الغربية،  للحداثة  العربية  املجتمعات  ف 

ّ
لتلق

وذلــك في مرحلتن مختلفتن: مرحلة إنشاء 
مدرسة روما املارونية في نهاية القرن السادس 
عشر، ومرحلة حملة بونابرت على مصر في 
نــهــايــة الــقــرن الــثــامــن عــشــر؛ وتــتــنــاول األولـــى 
لقاء الحداثة الغربية باملسيحية الشرقية، في 
حن تتناول األخــرى لقاءها باإلسام. وبعد 
االســـتـــشـــراق، يخلص  أنــــواع  وصـــف مختلف 

الدوحة ـ تيماء دحيم

ــــري الــــحــــديــــث عــن  ــــجـ ــا مـــــا يـ ــبــ ــالــ غــ
االســـتـــشـــراق كــمــقــولــة عـــامـــة تــضــّم 
ـــمـــات 

ّ
ــل ــن املـــسـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ ــا الـ ــهــ ــلــ داخــ

واألحــــكــــام، بــعــضــهــا ســلــبــّي يــكــاد يــرفــض كل 
ما يأتي تحت يافطة االستشراقية وبعضها 
املستشِرق/  مقولة  مــن  يجعل  إيجابي  اآلخــر 
الرجل األبيض مرجعية على حساب أي طرح 
ما نقف على خطاب رصن 

ّ
قل آخــر، وبينهما 

 - يقّدمه  فاحص نقدّي حول االستشراق وما 
في السابق واليوم - حول منطقتنا كموضوع 
االستشراق  في  للنظر  درس.  ضمن محاولة 
نقرأ محاضرة  أن  يمكن  أحــكــام مسبقة،  دون 
الباحث اللبناني سهيل القش، أستاذ الفلسفة 
ألقاها  التي  بكندا،  الفــال  بجامعة  السياسية 
ضـــمـــن ســيــمــنــار »املــــركــــز الـــعـــربـــي لــأبــحــاث 
ودراســـة الــســيــاســات«، يــوم األربــعــاء املــاضــي، 
11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، عبر منّصة 
ما  وهــو  »زووم«  وتطبيق  االفتراضية  املركز 
مــن متابعة طــروحــات  بــاحــثــن كثيرين  مــّكــن 

القش ومن ثّم مناقشته حولها.
 
ُ
ــان: امِلـــــــــْرآة ــنــ ــبــ ــرة عــــنــــوان »لــ حـــمـــلـــت املــــحــــاضــ

املــتــكــســرة؛ الـــســـرديـــات االســتــشــراقــيــة«. وهــي 
 مــن كتاب بعنوان 

ً
تمثل - فــي األصــل - فصا

ــه الــقــش  ــعــ  املـــتـــكـــســـرة« وضــ
ُ
ــان: امِلــــــــــــْرآة ــنــ ــبــ »لــ

أواًل  ليصدر  بــإعــداده  اآلن  ويــقــوم  بالفرنسية 

تونس ـ العربي الجديد

فه عن النشر لسنوات، عاد الروائي 
ّ
بعد توق

إلـــى   )1948( عـــّمـــو  ــن  بــ حــســنــن  الـــتـــونـــســـي 
نشر أعماله فــي 2018 مــن خــال روايـــة »عــام 
الفزوع«. ومع نجاحتها، أعاد إصدار أعمال 
ســابــقــة فــي طــبــعــات جــديــدة مــثــل »رحــمــانــة« 
ــمــــال أثـــبـــتـــت أن  ــي أعــ ــ ــلــــوج«، وهـ ــعــ و»بـــــــاب الــ
شريحة من القّراء التونسين تتلّهف لقراءة 

الرواية التاريخية. 
مؤخرًا، أصدر بن عّمو رواية جديدة بعنوان 
»حجام سوق الباط« عن منشورات »نقوش 
ــنـــوان »فـــي  عـــربـــيـــة«، فــــي جــــزأيــــن؛ األول بـــعـ
مهب األهـــواء« والثاني »قلب الــرحــى«. حول 
تبلور مــشــروع هــذه الــروايــة، يــقــول بــن عّمو 
فـــي حــديــثــه إلـــى »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »بـــدأت 
الرواية في أواسط  فكرة مشروع كتابة هذه 
ثمانينيات القرن املاضي حن وقع بن يدي 
كتاب املرحوم الدكتور رشــاد اإلمــام بعنوان 

»سيرة مصطفى بن إسماعيل« فوجدت في 
هذا األثر جوانب أغرتني باالرتماء في دفاتر 
ــة تستند إلــى  الــبــحــث والــتــنــقــيــب لــبــنــاء روايــ
 في 

ً
وقائع تاريخية عن سيرة رجل كان فاعا

أبعد ما يكون  التونسية وهــو من  السياسة 
عـــن الــســيــاســة والــكــيــاســة، فــكــان أن غــامــرت 
بــكــتــابــة حــلــقــات أســبــوعــيــة نــشــرت بامللحق 
لـــجـــريـــدة »الـــصـــحـــافـــة« ودام نــشــرهــا  الــفــنــي 
بــتــلــك الــطــريــقــة مــــدة خــمــس ســـنـــوات كــانــت 
الــرجــل  عــن حــيــاة  التنقيب  بــمــواصــلــة  مليئة 
وعـــن جــزئــيــاتــهــا وعـــن الـــظـــروف الــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة لــتــلــك الــفــتــرة. وبــعــد االنــتــهــاء 
من نشر حلقاته اكتشفت أنه عمل ضخم وال 
يمكن أن تحتويه دفتا كتاب فتركته يتخّمر 
ــه حــــن يــحــن  ــيـ مــــع األيـــــــام عـــلـــى أن أعــــــود إلـ
الوقت، وقد شعرت أن الوقت حان بعد كتابة 
الروايات إلى  التي جّرت بقية  الفزوع«  »عام 

الضوء«.
وحــول ما يمّيز الرواية الصادرة مؤخرًا عن 
روايــاتــه السابقة، يقول بن عّمو: »كــل روايــة 
ــل امــــتــــدادًا تــاريــخــيــا لــحــقــبــة هـــامـــة من 

ّ
تــمــث

الغرب في التباساته

في جزأين، صدرت مؤخرًا 
رواية جديدة للكاتب 

التونسي تبدو تواصًال 
لخياراته السابقة في 

االستناد للوقائع التاريخية 
لبناء عالمه التخييلي

ضمن محاولة للنظر في 
االستشراق انطالقًا من 

منهجية علمية صارمة 
وبعيدًا عن األحكام 

المسبقة التي باتت رائجة 
في ثقافتنا العربية، قّدم 

الباحث اللبناني منذ أيام 
محاضرة ضمن سيمنار 
»المركز العربي لألبحاث 

ودراسة السياسات«، تمثّل 
جزءًا من كتابه القادم

حسنين بن عّمو  التاريخ إطارًا للحكاية

حتى خط االستواء قد يكذب

سهيل القش  في إعادة فحص المعرفة االستشراقية

يدرس كيف تلّقفت 
المجتمعات العربية 

الحداثة الغربية

ال أجد اهتمامًا من 
النّقاد بالرواية التاريخية 

وال أرى نقادًا

يؤّكد على عدم حصر 
الخطاب االستشراقي 

في األيديولوجيا

لعمل  الشديد  تقديره  عن  تعبيره  رغم 
إدوارد سعيد، يشير سهيل القش إلى ربط 
كمعرفة  االستشراق  والدة  بين  سعيد 
الكولونيالية  السلطة  ووالدة  مركبة 
عشر،  والتاسع  عشر  الثامن  القرنين  في 
الكالسيكي  العصر  بتحديده  سعيد  وأن 
للمعرفة  ــبــدايــة  ال كنقطة  ــي  ــ األوروبـ
الذي  فوكو  خطأ  يكرر  إنما  االستشراقية، 
سبق له وقصر تاريخ الجنون أو الالعقالنية 
إيــاه.  ــي  األوروبـ الكالسيكي  العصر  على 
على  ديــريــدا  مأخذ  بالضبط  هــذا  وكــان 

عمل فوكو حول تاريخ الجنون.

إرث إداورد سعيد

2425
ثقافة

محاضرة

رواية

شعر

فعاليات

البدء كانت املمانعة« إلى  صاحب كتاب »في 
الــقــول إنـــه »إذا كـــان الــغــرب، الـــذي ابــتــدع علم 
اإلناسة الحديث )Ethnologie(، قد اكتشف أن 
املجتمعات  يـــدرس  الـــذي  املستجد  العلم  هــذا 
العريقة،  الــحــضــارات  درس  يلّبي  ال  البدائية 
 لــيــس بــدائــًيــا 

َ
 أبــيــض

ً
وأن كــل مــن لــيــس رجــــا

بــالــضــرورة، فــقــد ابــتــدع االســتــشــراق لــدراســة 

التمييز من حجم  يأتي  ربما  تاريخ تونس. 
الرواية الكبير، وكونها ترتكز على شخصية 
ــداث جميعها  ــ مــحــوريــة اســتــولــت عــلــى األحــ
وأرخــــت ملــســيــرة شــخــص واحـــد كـــان منطلقا 
لتصوير ما آلت إليه تونس في أواخر القرن 

التاسع عشر«.
سألنا الكاتب التونسي عن رهانه في جنس 
الـــروايـــة الــتــاريــخــيــة الــتــي يــمــكــن الــقــول بأنه 
تخّصص فيها دون بقية روائّيي تونس، غير 
أنــه يكشف بأنه لم يكن لديه مشروع جاهز 
يقول:  بداياته.  في  التاريخية  الرواية  ضمن 
»لم أراهن على الرواية التاريخية حن بدأت 
القرن  ثمانينيات  في مطلع  الكتابة  مغامرة 
بإمتاع  أكتب ضمن رغبة  فقد كنت  املاضي، 
القارئ بحكايات مدينة تونس العتيقة مما 
ــرة الــشــيــوخ ومــنــهــا مـــا يمكن  ــ تــخــتــزنــهــا ذاكـ
أن يـــؤرخ لحقبة أو لــحــدث، وقــد وقــفــت على 
حكايات أثارت مخيلتي فانجررت بذلك إلى 
في  التنقيب  وإلـــى  التاريخية  الــروايــة  دنــيــا 
الوثائق حتى حصل لي مخزون ال بــأس به 
صــار في ما بعد مدّونة مرجعية ذات طابع 

ممّيز«.
التراكم؟  لهذا  نقدية  متابعة  توجد  هل  لكن 
يجيب بــن عــّمــو: »ال أرى اهــتــمــام الــنــقــاد وال 
أرى نقادًا. لكن األمر ال يعني الحياة األدبية 
ــا، إذ يــمــكــن الـــقـــول بــأنــنــا نــعــيــش في  وحـــدهـ
مجتمع ال مبال. هناك قلة من النقاد، وهؤالء 
منصرفون إلى نقد األعمال التي تستهويهم 
ــكــــون مــــن الــــشــــرق عـــــــادة، أو حــــن يــمــوت  وتــ

ون على أثره وعلى ذكراه«.
ّ

الكاتب فينقض

 مشكلة العرب مع 
ّ
هذه الحضارات. ولــذا، فــإن

إلى  ليتعرف  بــمــفــرده  يـــأِت  لــم  أنــه  املستشرق 
احتال  بمعّية جيوش  أتاهم  بل  حضارتهم، 
وحــداثــة قــاهــرة، ونــاصــبــوه الــعــداء باعتباره 
ــًبـــا لــلــســلــطــة الــكــولــونــيــالــيــة، وتــمــلــكــهــم  مـــواكـ
العجب حن اكتشفوا وجود استشراق علمي 
للعلم، وهم  أو حًبا  تعلقا بحضارتهم  أتاهم 
أن  إدوارد ســعــيــد،  ومــنــهــم  ــادوا،  ــ ــتـ ــ اعـ الـــذيـــن 
ــط«. يرى 

ّ
يــرادفــوا بــن الــغــرب والظلم والــتــســل

القش أن سعيد »قَصر االستشراق على بعده 
من  العلمي  ُبعده  حساب  على  األيديولوجي 
جــهــة، وعــلــى حــســاب قــــرون مـــن الــتــفــاعــل بن 
الشرق والغرب )خارج العاقة الكولونيالية( 

من جهة أخرى«.
ــه بـــــــاإلشـــــــارة إلــــى  ــرتــ ــقـــــش مــــحــــاضــ ــ يـــخـــتـــم الـ
»اســتــحــالــة حصر الــخــطــاب االســتــشــراقــي في 
النموذج األيديولوجي أو السياسي املاصق 
ر لــلــســلــطــة، إذ وجـــــد هـــــذا الـــنـــمـــوذج  واملـــــبـــــرِّ
التقليدي نفسه مضطًرا إلى مواكبة املعطيات 
ــل مــنــذ الـــحـــرب الــعــاملــيــة  ــ املــســتــجــدة عــلــى األقـ
كما  لاستشراق،  مناص  ال  فأصبح  الثانية، 
يقول جاك بيرك، من تجديد رؤيته ومناهجه 

بما يتناسب مع األوضاع املستجدة، بتحديد 
مامح االستشراق املتجدد«.

ضــمــن الــنــقــاش الــــذي تـــا املـــحـــاضـــرة، تــحــّدث 
ــارس يــواكــيــم عـــن مــاحــظــات »غــيــر  الــكــاتــب فــ
ــول املـــحـــاضـــرة مــنــهــا تـــطـــّرقـــه إلــى  فـــكـــريـــة« حــ
م 

ّ
تعل حــيــث  مــصــر  فــي  ولـــد  كلبناني  تجربته 

في البلدين والحــظ اقتصار املــادة التعليمية 
عــلــى الــتــعــريــف بــحــضــارتــن ال غــيــر: العربية 
كـــحـــضـــارة أم والـــغـــربـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا اآلخــــر 
الــوحــيــد، وإضــافــة إلــى ذلــك يشير إلــى التأثر 
يــأتــي فــي كــل بلد عربي  بــالــحــضــارة الغربية 

بحسب مستعمره السابق.
وتحّدث رشيد بوطيب عن أن محاضرة سهيل 
الــقــش - وكــتــابــه بــشــكــل أوســــع - تــأتــي ضمن 
نــقــديــة صــرنــا نعيشها بقوة  فــكــريــة  »مــوجــة 
في السنوات األخيرة«، وهي موجة يرى أنها 
بن  بالعاقة  تتعلق  مهمة  إلــى قضية  تشير 
فكرتي التقّدم والعنصرية التي تجد منابعها 
في الفكر الهيغلي الذي يشير بوطيب إلى أن 
يه عربيا - بشكل أعمى - هو الــذي أنتج 

ّ
»تبن

الهوية من  الهوة بن خطاب  انقساما وعّمق 
جهة وخطاب التحديث من جهة ثانية«.

جولة جديدة مع سوق البالط

بيٌت يبتسم للبيت اآلخر

المجتمعي؟  تعايشنا  على  الرقمية  المنّصات  تؤثّر  كيف  الجائحة،  زمن  في 
عنواُن محاضرة يُلقيها األكاديمي والباحث في علم االجتماع، اإليطالي أنطونيو 
من  السابعة  عند  بالقاهرة،  الفرنسي«  الثقافي  »المعهد  في  )الصورة(  كازيلي 

مساء اليوم. من إصدارات كازيلي: »الروابط الرقمية«، و»في انتظار اإلنسان اآللي«.

يحتضن »المعهد العالي للموسيقى« في تونس العاصمة، في الثاني من الشهر 
العربي  العالم  في  الموسيقى  مخطوطات  بعنوان  ملتقًى  أشغال  المقبل، 
عدٍد  على  المشاركون  يُضيء  الببليوغرافي.  والجرد  والبحث  التحقيق  بين 
التقنيات  ودور  الموسيقي،  المخطوط  تحقيق  أصول  بينها:  من  المحاور؛  من 

الحديثة في تطوير هذا المجال.

بمشاركة أكاديميّين وباحثين من 22 جامعًة جزائرية، تنطلق السبت المقبل في 
جامعة مدينة أدرار، جنوب الجزائر، أشغال ملتقًى علمي حول الخارطة اللسانية 
ع الخارطة  األمازيغية في الجزائر. من بين المحاور التي يتناولها المشاركون: تنوُّ
باألصناف  الخاصة  األمازيغية  اللسانية  والخارطة  التاريخ،  عبر  الجزائر  في  اللسانية 

ع اللساني في البحث األكاديمي. المنطوقة، وآفاق التنوُّ

السادسة والنصف من  بعّمان، عند  الحميد شومان«  يُعَرض في »مؤّسسة عبد 
مساء غٍد، الفيلم الكوميدي الكالسيكي السالمة أخيرًا )1923( للمخرج األميركي 
ْفريد سي. نيومير. يُعّد العمل أحد أبرز أفالم الممثّل الكوميدي هارولد لويد، 
ويروي مغامرات شاب طموح في مدينة نيويورك التي انتقل إليها بحثًا عن المال.

َهنا كوبلي

المخاض
 بالطبع

ُ
أعرف

كيف هو الشعور

من مشاهدة األخبار
 يتألم

ْ
أحسُّ بحوضي إذ

 عّما قريب
ُ

ُه آٍت وسينزلق
ّ
بأن

ي على وشك الوالدة
ّ
ليس ألن

ولكن ألن القوانن قد تنساُح
كما ينساُح املاء

 الشهوِر
ِّ

 في كل
ُ

ق
ْ
ل

َّ
فالط
وارٌد

ما نخبره ألطفالنا قبل أن يصلوا

على بواخر أو فوق قطارات
أنصاف أموات

يتدحرجون كأعواد كبريت
َفي آخر سيارات النقل الكبيرة

نزل
 ِمن وخز انكسارنا

ٌ
رطٌب وآمن

ومن أجسادنا النازفة.
■ ■ ■

عالم
إذا كان بإمكانك أن تلمس مّدًا فارغا في 

جلد الفقمة
هّدد بتعرية الثقوب بن كل نسجٍة 

ُ
أو ت

في سلك النحاس

الــنــعــامــة  بـــيـــضـــة  اذهـــــــب وهــــدهــــد  إذن 
امللّونة

 محتواها
َّ

تلك التي ُجّوف
 هذا

َّ
وتذّكر من أملى عليك كل

ً
 على العالم أن يكون كاما

َّ
أن

 ما نريد، بكامل أقمارنا،
ُّ

وهذا كل
خوفنا من الظال، وقفزنا في اتجاه

الفلك الكامل املتكامل من الحبل الجّرار
الــــحــــجــــارة الـــصـــافـــيـــة الــــــســــــوداء الـــتـــي 

ننتشلها من املاء
ها تخبرنا

ّ
فها بأكفنا، كل وِّ

َ
ط

ُ
َون

 الدائرة
ّ
 ما هو دائري صحيح، أن

َّ
أن

 دفئنا
ُ
قد تحملنا وتحفظ

 لها 
ّ
ولكن حتى العوالم الكاملة ال بدَّ أن

س. دمها املؤسِّ

ــم، قــــد تـــتـــحـــّرُك  ــهــ ــاتــ مــــحــــرومــــون مــــن آيــ
القارات

 
ُّ

ألنــصــاف قــــواٍف وتــعــبــُر حــــدودًا، وتــلــف
 عقدها

ُ
وتدوُر وينفرط

آسف 
)موشحة إلى هيلني(

محشّوة بن فجوة من الحزن والروح
تشعرين بوزِن كليهما

َسِك بثقٍل
ْ
ف

َ
احملي ن

فقد اصطدمِت بامرأة حامل

 من البيض
ً
وهي تحمل كرتونة

واختلي بسكنك، خلوة األكشاك
بــيــنــمــا يــتــجــاهــلــك الـــشـــاب الــصــغــيــر في 

الطابور ويمضي لأمام.

بالقرب من البيت، بيتك، تبرقن
يمّر الباص

يتراءى أمامك وتتمّدد الطريق

ــان حـــروفـــِك، تــريــن عمق   وديــ
ً
مــتــجــاوزة

األفق،
أواًل انعكاساتك 

وبعد ذلك قربك من األغنية. 

)ترجمة وتقديم: عاطف الشاعر(

ِمــــن أّي مـــحـــور. وحـــتـــى خـــط االســـتـــواء 
قــد يــكــذب. كما هــو عــاملــي، ينشطُر إلى 

اليمن 
عكس ما يجُب أن نكون، 

في الليل أجلس مع عالِم َرِحمي 
وأحسُّ بوديانه املتعّرجة.

 نلتقي 
ُ
الحميمة حــيــث الـــدول  فيه  أجـــُد 

دائما
ننتظُر شعورنا تجاه كل طبٍق معطاء،

 عــالــم غير مكتمل يعني 
ّ

عــارفــن أن كــل
أملا.

 على الــعــالــم أن يكون 
َّ
ولــكــن مــن قــال إن

؟
ً
مكتما

العالم أبدًا ليس هكذا.
، أستلقي في فراشي.

ٌ
 وناقصة

ٌ
مجيدة

ه.
ّ
وحن أستدير يستديُر العالم كل

 من الجبال 
ً
 سلسلة

ّ
شاهد اآلن كيف أن

 بسهولة تختفي أيضا.  
َ

 وكيف
ُ

تنهض
■ ■ ■
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سهيل القش من محاضرة سابقة في »المركز العربي«، الدوحة 2020

وأكـــاديـــمـــيـــة  شــــاعــــرة   Hannah Copley
بريطانية في جامعة ويستمنستر، تناولت 
ــتـــوراه الــتــي قــّدمــتــهــا أعــمــال  ــة الـــدكـ أطـــروحـ
 مــن جـــون سيلكني وتــونــي هــاريــســون 

ّ
كـــل

ــا مــحــاضــرة  ــي أيـــضـ ــ ــل. وهـ ــيـ وجــــوفــــري هـ
ــّررة  ــحــ ــة ومــ ــيــ ــداعــ فــــي مـــجـــال الـــكـــتـــابـــة اإلبــ
»جائزة  بـ فـــازت  الشعرية.  »ســتــانــد«  ملجلة 
لــلــشــعــر« عـــام 2019، وُســمــيــت  نــيــوكــاســل 
كأحد أفضل خمسني شاعرة في بريطانيا 

والجزر األيرلندية. 

بطاقة

حسنين بن عمو

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

ما مضى،  ُيترجمون  العرب  واملترجمون  وقــٍت طويل  منذ 
ل من 

ّ
أي نصوص شعرية أو علمية قديمة نسبيا، وال نقل

 مستمّرة 
ٌ
الحياة حركة الوقت،  ذلــك، ولكن في نفس  أهمية 

والحركة األدبية للغات العالم ما زالت تعجُّ بالحياة وتنبُض 
عرف وأن ُيحتفى بها.  

ُ
 أن ت

ُ
ْستحق

َ
بها، وفيها أصوات ت

مـــن األصــــــوات الــشــعــريــة الـــصـــاعـــدة فـــي بــريــطــانــيــا اآلن 
الشاعرة واألكاديمية البريطانية َهنا كوبلي، وهي صاحبة 
صـــوت شــعــري مــمــيــز يــفــيــُض بــالــعــاطــفــة والــحــســاســيــة 

نحو ما يــدور في عاملها والعوالم التي تــدور رحاها في 
البحار،  اليومية، من قضايا الجئني عالقني في  األخبار 
إلى وبــاء العنصرية. لكن شعر َهنا كوبلي، كما الشعر 
تعبيرية  جمالية   

ُ
يحمل بــل  خطابيا،  ليس  دائــمــا،  الجيد 

وتــصــويــريــة عــمــيــقــة وجــمــيــلــة فـــي آٍن واحـــــد. الــقــصــائــد 
الــتــي نــتــرجــمــهــا أدنــــاه هــي فــي بــعــض مــنــهــا مستوحاة 
بحمِل  يتعلق  ما  في  تجارب شخصية، خصوصا  من 
النساء والظروف املختلفة التي يعشنها أثناء الحمل. كما 

سة،  تتضمن قصائدها إيحاءات إلى نصوص أدبية مؤسِّ
خصوصا للنساء الحاضرات في مسرحيات شكسبير، 
ولـــيـــام ووردزوورث،  بــرونــتــي وشــعــر  إيــمــلــي  وروايــــــات 
وكذلك تتفاعل مع نصوص قانونية وتعليمية ووجهات 
 بحمِل النساء واستبعادهن كصاحبات 

ُ
ق

ّ
نظر طبية تتعل

ِتَب 
ُ
ك اللواتي  النساِء  هــي صــوُت  شــأٍن وصـــوت. كوبلي 

عالم  فــي  أصــواتــهــن  سمُع 
ُ
ت ال  تــكــاُد  أو  الصمت،  عليهن 

سريع الخطى.

الشاعرة



سينما

نديم جرجوره

احا« 
ّ
ة« لن يأكلوا »تف

ّ
»تائهو الجن

ــم بـــــه فـــــاقـــــُد ذاكـــــــــــــرٍة، بــيــنــمــا  ــيـ ــهـ يـ
َدم« ُينجزون تمّردًا في أروقة 

َ
»خ الـ

ــٍر، وفـــي مــتــاهــة بــلــٍد مــنــذوٍر لقمع وبــطــٍش  ديــ
أوروبــيــة  أفــام   3 بحماية سلطة سوفييتية. 
يختلف   

ْ
وإن ســيــنــمــائــي،  فـــعـــٍل  فـــي  تــشــتــرك 

ــيـــض في  أحـــدهـــا بــاســتــخــدامــه األســـــود واألبـ
ــٍر  ــا داخــــــل ديــ ــادئــ تــــه تــــمــــّردًا شــبــابــيــا هــ قــــراء
ـــر الــفــيــلــمــان 

ِّ
ــــــــَدم(، بــيــنــمــا ُيـــســـخ

َ
لــلــرهــبــان )خ

ــاءة عــنــف الــــذات  ــ ـــى إلضــ
ّ
اآلخــــــران ألـــوانـــا شـــت

وغــضــبــهــا وبــحــثــهــا عـــن خــــاٍص بــعــد ضـــاٍل 
 يــحــدث هـــذا فــي طــرقــات ومــســافــات 

ْ
قــــاٍس، إن

ــدراٍن  ـــة(، أو بـــن جــ
ّ
وانـــقـــابـــات )تــائــهــو الـــجـــن

اح(.
ّ
وأمكنة وحّيز ضيٍق )تف

ــــورًا سينمائية  ُصــ تــبــتــكــر  ــة  ــيــ أوروبــ ــــاٍم  أفــ  3
 ،

ٌ
بميزانيات قليلة. فالبهرجة البصرية غائبة

 
ٌ
 األهّم كامن

ّ
والفذلكة الكتابية غير حاضرٍة، ألن

في منح الجسد حرية أكبر لتعبيرات مختلفة، 
وفــي تــرك املــامــح والــنــبــرات والــحــركــات تقول 
اتها  بعض املخّبأ في مسام النصوص وفضاء
أفــراٍد  أفــاٍم أوروبية تعاين ذوات  الدرامية. 3 
ُمقيمن على حافة الخراب، وبعضهم يسقط 

قــا أو أملـــا، وتـــروي فــقــراٍت 
ّ
فيه انــتــحــارًا أو تــمــز

مــن أحــــوال بـــاٍد مــحــكــومــٍة بــقــســوة ســلــطــة، أو 
ــاء يــنــال من  بــعــنــف اجــتــمــاع، أو بــمــخــاطــر وبــ
ذاكرة فرٍد، فيحاول الفرد إعادة تشكيل حياٍة 
جــديــدة، وفقا ملعايير غير عــارٍف بها سابقا، 
تماما كأفراٍد آخرين لن ينجحوا جميعهم في 

تحقيق املبتغى.
 واحــد 

ّ
الــتــوهــان ُيصيب 3 شــبــاٍن، يــحــاول كــل

منهم تحقيق خاٍص له من قسوة واقع، أو من 
ة« ملايس بايننُبر(. 

ّ
انغاق أفق )»تائهو الجن

شــابــان وشـــاّبـــة يــلــتــقــون مــعــا فــي لــحــظــٍة غير 
 فــي طــرقــاٍت طويلة، 

ً
عة، ويــبــدأون رحــلــة

ّ
متوق

ويواجهون تحّديات تضعهم أمام مرايا ذاٍت 
)يوناس  لورنزو  مة. 

ّ
ورغبات محط مكسورة، 

ــدرز( يــــتــــوّرط فـــجـــأة مـــع كـــلـــوي )تــمــار  ــ
ْ
ــال ــ ــَم ْســ

فــان نانينغ( ويــوســف )بــال وهــيــب(، اللذين 
، ويـــخـــتـــاران 

ً
ــة ــدفــ ــر صــ ــ يــلــتــقــي أحـــدهـــمـــا اآلخــ

لورنزو وسيارته لنفاٍذ مطلوٍب من يومياٍت، 
دة. والتوهان 

ّ
مساراتها شائكة وعوائقها معق

نفسه ُيــرافــق آريـــس )آريـــس ســْرِفــتــالــيــس( في 
ـــات غــيــر عــــــارٍف بها 

ّ
شــــــوارع وغــــــرٍف ومـــحـــط

ــاء في  ــي وبــ
ّ

ــر تــفــش  يــفــقــد ذاكـــرتـــه إثـ
ْ
ــة، إذ

ّ
الــبــت

ورغم  نيكوو(.  لكريستوس  ــاح« 
ّ
)»تــف مدينته 

ى 
ّ

 وبــاء يتفش
ّ
 آريــس ُمصاٌب بالتوهان ألن

ّ
أن

وكلوي ويوسف  لورنزو  ُيصاب  مدينته،  في 
غــيــر  األوبـــــئـــــة  تـــكـــن   

ْ
ــاثــــل، وإن ــمــ مــ بــــتــــوهــــاٍن 

أو  فــرٍد  روح  في   
ٍّ

متفش فأخطرها  متشابهة، 
جماعٍة أو بيئٍة أو مكاٍن أو حالٍة، أو في مساٍم 

وانفعاالٍت.
، بـــعـــد فـــقـــدانـــه مـــاضـــيـــه. 

ً
ــاة ــ ــيـ ــ ــــس يــــريــــد حـ ــ آريـ

 
ْ
واألصــدقــاء الـــ3 يــريــدون استعادة حــيــاٍة، وإن

يــصــعــب ذلـــك فليحصلوا عــلــى حــيــاٍة أخـــرى. 
، واملصائب كثيرة، 

ٌ
 الطرقات إليها مغلقة

ّ
لكن

واملــوت ُيحاصر فرحا يحصلون على بعضه 
ــزو يــتــعــّرض  ــورنــ لــــوقــــٍت. يـــوســـف يــنــتــحــر، ولــ
ـــن مــــن شـــقـــيـــقـــه، ســـــــارق أمــــوالــــه 

ّ
ــبـــط ــنـــٍف مـ ــعـ لـ

وشخصّيته واستقاليته، بينما كلوي تحمل 
ه مصدر دخٍل مالّي 

ّ
جنينا غير راغبٍة فيه، لكن

»يــشــتــريــه« مــن يــصــرف عليها  ريثما تــلــده، فـــ
وعليه حاليا.

توهان آريس ينتهي في تشكيل حياٍة له، غير 
يا، 

ّ
مهمٍّ معرفة مصيره فيها. املاضي منتٍه كل

 فقدان ذاكرته »مقصوٌد« 
ّ
والتلميح القليل بأن

بذاته   في عاقته 
ٌ
كامنة فاملسألة  مــؤّكــد،  غير 

ــب عليه 
ّ
ــذا، ومـــا ســيــتــرت فــي لحظة الــفــقــدان هـ

ــٍش. تـــوهـــان يــوســف  ــيــ الحـــقـــا مـــن مــســالــك وعــ
يؤّدي  ولورنزو  كلوي  وتوهان  باملوت،  منتٍه 
بهما إلى تنفيس غضٍب في أعماق روحيهما، 
بإطاق صرخات متتالية في وجٍه فراٍغ يمتّد 

شاسعا أمامهما.
آريـــس وتفاصيل تشييده  تــوهــان  فــي ســـرده 
إنتاج  ــاح« )2020، 

ّ
»تــف  جــديــدة، يستند 

ً
حــيــاة

مــشــتــرك بــن الــيــونــان وبــولــنــدا وســلــوفــاكــيــا، 

الفقدان  ألم  90 دقيقة( على مساٍر هــادئ رغم 
وأداء،  ــكــــي  حــ ــة  ــاطــ بــــســ ــــى  ــلـ ــ وعـ ــاع،  ــ ــيــ ــ ــــضــ والــ
يحّصنهما تصوير )بارتوس سوينيارْسكي( 
يتاعب بألوان الليل والنهار كتاعبه بعتمة 
ذاٍت وروٍح، وخــــارٍج وداخــــل، مــع إظــهــاٍر دائــٍم 
آريــس في بحثه عن  لتوتر وارتباك ُيصيبان 
منفٍذ لخروٍج آمن إلى شكٍل آخر لحياة وعيٍش. 
ة« 

ّ
التوتر واالرتباك حاصان في »تائهو الجن

)2020، هولندا، 85 دقيقة(، فالتصوير )ياسبر 
ــرّكــــز عــلــيــهــمــا فـــي رســـمـــه مــتــتــالــيــات  ــ ولـــــف( ُي
إلى  الخطى  ون 

ّ
يحث شــبــاٍن   3 لسيرة  بصرية 
لة، وآفاٍق معطوبة.

ّ
منافذ معط

ــــــاح« )يــــــورغــــــوس زافــــــاريــــــس(، 
ّ
تـــولـــيـــف »تــــــف

ــى عــاملــيــا فـــي بــرنــامــج  ــ املـــعـــروض لــلــمــّرة األولـ
ـ 12 سبتمبر/   2( ـــ77  ــ الـ الـــــدورة  فـــي  »آفــــــاق«، 
»مهرجان فينيسيا السينمائي  أيلول 2020( لـ
ــط الــســرد، الــدرامــي والبصري  الــدولــي«، ُيــبــسِّ
والجمالي، لقوٍل أكثر هدوءًا عن تحّول جذرّي 
ومــفــاجــئ يــعــانــي املــــرء تــداعــيــاتــه ومــخــاطــره 
بــه، ومنتظرًا تشكيل  وآثــــاره، مــن دون درايـــة 
)الــعــالــم( يمنحه اختبارًا،  ه 

ّ
لــه، لعل عــالــٍم آخــر 

ـــر 
ّ
ــتـــوت ــارات. الـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــنــــع اخـ ــى ُصــ ــ ــه إلــ ــعـ أو يـــدفـ

واالرتــــبــــاك الـــلـــذان ُيــصــيــبــان ثـــاثـــّي »تــائــهــو 
ــمــــري  ــيــــٍف )إيــ ــــة« يـــحـــتـــاجـــان إلــــــى تــــولــ

ّ
الــــجــــن

الخسائر  وعمق  يتناسق  روتلينغْسبيرِجر( 

ــفــتــرض بها  وفــداحــتــهــا فـــي نـــفـــوٍس شـــاّبـــة، ُي
أوقــاتــا وحـــاالٍت مختلفة تماما عّما   تحيا 

ْ
أن

ُيفرض عليها.
، بــشــكــٍل أو بـــآخـــر، في 

ٌ
هــــذه مــســائــل حــــاضــــرة

إيـــرلـــنـــدّي  تـــشـــيـــكـــّي  ــاج  ــتــ إنــ  ،2020( ــــــــــَدم« 
َ

»خ
رومانّي سلوفاكّي مشترك، 80 دقيقة( إليفان 
األولــى  للمرة  املــعــروض  أوستروتشوفسكي، 
الــــدورة  فــي   ،Encounters بــرنــامــج  فــي  عــاملــيــا 
آذار  مــــــارس/   1 ـ  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط   20( الـــــــ70 
»مهرجان برلن السينمائي الدولي«.  2020( لـ
 على لقطات ُمصّورة من جوانب 

ٌ
 دقيق

ٌ
اشتغال

ــٍل كــمــن يــتــلــّصــص على  ــّدة، بــعــضــهــا مـــن عــ ــ عــ
أحـــداٍث يصنعها صــغــاٌر فــي حــرٍب بـــاردة بن 
معسكرين، يتصارع أحدهما مع اآلخر ملزيٍد 
 تــعــود إلى 

ٌ
الــعــالــم. أحــــداث مــن السيطرة على 

وتشيكوسلوفاكيا  الـــــ20،  الــقــرن  ثمانينيات 
 مـــيـــدانـــيـــا لــلــكــنــيــســة 

ً
الـــســـابـــقـــة تــــواجــــه فــــعــــا

فتحاصر  القامعة،  السلطة  ضد  الكاثوليكية 
لاهوت«  براتيْسافا  »كلية  وطــاب  كهنتها 
ــا إلــــــى الــقــتــل  ــيــــانــ ــل أحــ ــٍم«، يـــصـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــٍع »نـ ــمـ ــقـ بـ

والتنكيل. 

سينما 
الخالص 
المعطل

3 أفالم أوروبية جديدة

)Getty /كريستوس نيكوو: فقدان ذاكرة أم تحايل على الحياة؟ )ألبيرتو بيزّولي/ فرانس برس

سحر منقارة في »جدار الصوت«: التعبير الصامت بديع )الملف الصحافي للفيلم(
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حديثة  واحـــد،  وقــٍت  فــي  وكالسيكية  شعبية  هائلة،  سينمائية 
ها كاترين بيغولو )الصورة(، التي 

ّ
وغير امتثالية في آن واحد: إن

أفالمها  مواضيع  وفــي  أفالمها  عبر  النسوية  معركتها  تــمــّرر 
أْن يأتي يوٌم يفقُد فيه  واشتغاالتها، وهذا سيحصل دائمًا إلى 

 معنى.
ّ

 السينمائيني وفقًا لجنسهم كل
ُ

تصنيف
جيروم ديِتي

ــي 
ّ
أن ي أشعر 

ّ
لكن فــي اشتغالي ألفــالمــي.  ثابتة  قــواعــد  ال توجد 

 طــويــلــة. بــاســتــثــنــاء »بــولــيــّس 
ً
ــي فـــتـــرة أحــتــفــظ بــأفــالمــي فـــي ذاتــ

رت فيه سريعًا إثر مشاهدتي فيلمًا وثائقيًا 
ّ
)Polisse(«، الذي فك

 أفالمي تستحوذ علّي. أحيانًا، أكتب 
ّ

على شاشة التلفزيون، كل
مالحظات بنّية تحقيق فيلٍم وفقًا لقاعدة معينة، ثم ال يحصل 
هـــذا، فأضعه جــانــبــًا. وإذا عــاودتــنــي رغــبــة إنــجــازه بعد أعـــوام، 

أستعيده وأبدأ العمل.
مايوين

أكون  الحياة،  التحّول. في  أحــّب  التكّيف.  لــدّي طاقة كبيرة على 
التواجد  إلّي،  التواجد في السينما. بالنسبة  ن من 

ّ
افة ألتمك

ّ
شف

أختفي كي  أْن  أيــضــًا، وهـــذا متناقٌض.  انــصــهــاٌر  الــشــاشــة  على 
ن من الظهور مجّددًا بشكل جّيد للغاية.

ّ
أتمك

لَِيا سايدو

نينوِمَيا  كــايــتــا  تمثيل  نــاغــاهــيــزا،  ملــاكــوتــو   Little Zombies
وســاتــوشــي مــيــزونــو ومــونــدو أوكـــومـــورا وســيــنــا ناكاجيما 
)الصورة(: 4 مراهقني يابانيني )13 عامًا( ُيصبحون يتامى في 
فون فرقة »روك بانك«، يتابع الفيلم 

ّ
وقٍت واحد. يلتقون معًا، ويؤل

رحلة  تبدأ  أْن  قبل  كبيرة،  نجومية  نحو  التصاعدّي  مسارها 
السقوط في هاوية الخراب.

النس  جانب  إلــى   ،
ً
وتمثيال إخــراجــًا  مورتنسن  لفيغو   Falling

أّن  يكتشف  محافظ  أب  )الـــصـــورة(:  ليني  ولـــورا  هنريكسن 
ه سيزوره برفقة حبيبه. عالقة األب بابنه 

ّ
ابنه مثلي الجنس، وأن

كثيرة،  خفايا  فتظهر  بــاك«،  »فالش  بـ ومليئة  ومتوترة،  دة 
ّ
معق

طرح أسئلة عّدة في محاولٍة لفهم اآلخر، ولتصفية حسابات، 
ُ
وت

ولتصالٍح ما، إْن يحدث.

)الصورة(  نــورا حمزاوي  تمثيل  لعمرو حمزاوي،   Eleonore
وأندره ماركون: ُيفترض بالسهرات العائلية في منزل حمزاوي 
ثير غضب أحٍد. لكْن، 

ُ
 ُيمنع طرح مواضيع ت

ْ
أْن تكون حميمية، إذ

رغم الهدوء والسكينة بني أفراد العائلة، هناك أمور سيئة وكثيرة 
تبدأ بالظهور شيئًا فشيئًا.

البهرجة البصرية 
غائبة والفذلكة الكتابية 

غير حاضرة

 دخوٍل إلى صالة سينمائية، بعد 
ُ

 أّول
ُ
ُيْحِدث

إغـــــاٍق تــــاٍم مــنــذ 9 أشـــهـــر، انــطــبــاعــاٍت تــمــزج 
السينما باجتماٍع وثقافٍة وسلوٍك. في الصالة 
 ، لبنانيٌّ املــعــروض  الفيلم  فــقــط.  ُمشاهدين   6
ألحــمــد   )2019( ــــوت«  ــــصـ الـ »جــــــــدار  بـــعـــنـــوان 
لبنانّي آخر  غصن. في صالة مجاورة، فيلٌم 
البعض  يأتي  س، 

ِّ
لوليد مون بعنوان »1982« 

 تسأل 
ْ
الفيلم، إذ شاهدة نادين لبكي ال 

ُ
إليه مل

شـــاّبـــة عـــن مــكــان الــصــالــة تــلــك، بــثــقــٍة مــفــرطــة 
بالذات: »أين ُيعَرض فيلم نادين لبكي؟«.

6 ُمشاهدين في صالة تضّم نحو 300 مقعد. 
»جدار الصوت« ُيثير سجااًل لدى البعض قبل 
اللحظة  تصوير«.  »أمكنة  بسبب  ُيشاَهْد،   

ْ
أن

مسألة  الـــصـــاالت  إقــفــال  تــمــامــا.  مختلفة  اآلن 
 عــقــانــيــا 

ً
ــتــقــن تــعــامــا

ُ
 غــربــّيــة ت

ٌ
عــاملــيــة. دول

لبنان يتخّبط  وجّديا مع وضــٍع كهذا، بينما 
بــقــرارات ُيـــراد منها إخــفــاء انــعــدام املسؤولية 
 

ّ
ن في قهر ناسها كل

ّ
والوعي في سلطٍة تتفن

لحظة. اعتماُد تباعٍد بن املقاعد غير منطقي، 
 يــتــكــاثــر عـــددهـــم فـــي صــالــة 

ْ
فــاملــشــاهــدون، إن

واحــــدة، سيبقون مــتــقــاربــن، إلــى حــّد مــا، من 
ــهــم مـــحـــاصـــرون من 

ّ
الـــجـــوانـــب املــخــتــلــفــة، كــأن

 
ً
راحــة تيح 

ُ
ت لــن  مــا  مــع مسافة  ها، 

ّ
كل الجهات 

ــر قريبا بدء 
َ
ــظ

َ
ــاٍء، ُيــنــت ــِبــك أمـــام ســطــوة وبــ

َ
ملــرت

ه.
ّ
مرحلة العاج الطّبي من

ــذا. الــصــالــة كــبــيــرة،  الــتــجــربــة جــمــيــلــة، رغـــم هــ
ــا. ُمـــشـــاهـــدة فــيــلــٍم فـــي املــكــان  والـــشـــاشـــة أيـــضـ
ــلـــي لــلــُمــشــاهــدة الــســيــنــمــائــيــة ضـــــرورة.  األصـ
 الـــصـــالـــة 

ّ
ــن ــكــ ــيـــات األخـــــــــرى ُمــــفــــيــــدة، لــ ــنـ ــقـ ــتـ الـ

شاهدٍة أفضل. 
ُ
 مطلوبة مل

ٌ
السينمائية مساحة

هذا سؤال مطروح مــرارًا، ومناقشته متكّررة. 
في صالة  فيلٍم  مع  كامل  انسجاٍم  في  الرغبة 
تـــتـــعـــّرض النـــكـــمـــاٍش وتـــعـــطـــيـــل، فــلــبــنــانــيــون 
ــــن مـــعـــنـــى االنـــســـجـــام  ــدركــ ــ ــ ــرون غـــيـــر ُم ــيــ ــثــ كــ
والــتــواصــل والــصــمــت فــي صــالــٍة تــحــتــاج إلــى 
انــســجــام وتــواصــل بــن ُمــشــاهــد وفــيــلــٍم، وإلــى 

مع  والتواصل.  االنسجام  هذين  ز 
ِّ
ُيعز صمٍت 

ــاٍء،   بــســبــب وبــ
ٌ
»جــــدار الـــصـــوت«، املــكــان فــــارغ

واملـــشـــاهـــدون الـــــ6 ُمــتــفــّرقــون فــيــه، وصمتهم 
 فـــي بـــلـــورة انــســجــام وتـــواصـــل مـــع أول 

ٌ
فـــاعـــل

روائّي طويل ألحمد غصن.
مامح  فــي  لتفاصيل   

ّ
أدق  

ً
متابعة ُيتيح  هــذا 

ُمحتاجن  غير  وممثلة،  ممثلن   4 وتعابير 
 الــكــام حــاضــٌر عند الحاجة 

ّ
إلــى كــاٍم رغــم أن

التي يعيشها هــؤالء في منزٍل،  الدقائق  إليه. 
 جـــنـــود إســرائــيــلــيــون طــابــقــه األعـــلـــى، 

ّ
يــحــتــل

ــاالٍت متوافقة  ــ طــويــلــة ومــفــعــمــة بــمــشــاعــر وحـ
ــعـــدام  ــة الـــنـــجـــاة، وانـ ــبـ مـــع قــلــق الــلــحــظــة، ورغـ
 أفـــق. تــصــويــٌر يكشف قـــدرة الــصــمــت على 

ّ
كـــل

ــمـــل، ولـــقـــطـــات تــحــاصــر شــخــصــيــاٍت  ــوٍح أجـ ــ بـ
انكشافها  قبل  ة، 

ّ
املحتل جغرافّيتها  فــي  حّية 

ذاٍت وبلد وتاريخ  أمــام  )الشخصيات( عارية 
نقدية هادئة،  قــراءة  ب 

ّ
يتطل الفيلم  وعاقات. 

خــــارج ســجــال ُمــفــتــعــل، يـــتـــوّرط فــيــه َمـــن يجد 
شاهدته ُمجّددًا 

ُ
نفسه اآلن في صالٍة كبيرة مل

 ،
ً
على شاشة كبيرة، في البلد املعنّي به أصا

مناسبة  غير  اللحظة  ومشاهديه.  وبمخرجه 
لنقاٍش مطلوب. العودة إلى صالة سينمائية 
ها 

ّ
 لوقٍت قليل. لكن

ْ
املتعة، وإن تمتلك شرعية 

تطرح مرة أخرى سؤال االستمرار في ُمشاهدة 
ــة 

ّ
األفــــــــام فــــي صــــالــــة ســيــنــمــائــيــة الحــــقــــا. قــل

املشاهدين )سبب ذلك غير مرتبط بإجراءات 
الــلــبــنــانــيــن بالسينما  صــّحــيــة فــقــط، فــعــاقــة 
عامة، وبسينما لبنانية تحديدًا، غير سوية، 
بــأفــاِم  الساحقة  غالبيتهم  عــاقــة  باستثناء 
 السينما والفيلم 

ّ
 بحق

ٌ
حة( كارثة

ّ
تسليٍة مسط

 مشاهدين يريدون سينما ال 
ّ

وصانعه، وبحق
لتسليٍة، بل ملتعٍة وتساؤالت وتأّمل.

نديم...

أقوالهمالصالة فارغة لكّن الشاشة ُمضيئة

أفعالهم

3 أفالم أوروبية تتناول 
أحوال شباٍن يواجهون 

مخاطر السياسة 
واالجتماع واألوبئة 

والنزاعات الدولية، في 
راهٍن آني أو في ماٍض 

قريب

أخبار
◆ أصدرت املجلة السينمائية 

 La Septieme الفرنسية
Obsession عددًا خاصًا بعنوان 

»جيمس بوند«، بغالٍف يحمل 
 قديمة لشون كونري، في 

ً
صورة

شخصية العميل 007. يتزامن 
صدور العدد )132 صفحة حجم 

 مع وفاة كونري، في 
ً
وسط( صدفة

31 أكتوبر/ تشرين األول 2020، 
بعد شهرين تقريبًا على احتفاله 
بعيد ميالده الـ90 )25 اغسطس/ 

آب املاضي(، لكن الصدور ال عالقة 
له بالوفاة. في العدد، مواضيع 

م ملحات تاريخية  قدِّ
ُ
كثيرة ت

ومعلومات مختلفة عن الشخصية 
وسيرتها وأفالمها والعاملني فيها 

 وإخراجًا وتقنياٍت، وعن 
ً
تمثيال

شبكة العمل التجاري للسلسلة، 
إلى حوارات قليلة مع مشاركني 
فيها، مع تركيٍز متواضع على 
الفيلم األخير من السلسلة، »ال 

وقت للموت« )2021( لكاري 
جوجي فوكوناغا.

◆ ُيعتبر أدولف نيسانهولك 
أحد أبرز املتخّصصني بسينما 
شارلي شابلن، الذي أصدر عنه 

كتابًا جديدًا بعنوان »شارلي 
شابلن، الحلم« عن »منشورات 
ي« في بروكسل 

ّ
ديدييه دوفيل

)2020، 212 صفحة(. والكتاب 
الجديد ثالث ثالثية للباحث نفسه، 

بعد »العصر الذهبي للكوميديا« 
)1979( و»شارلي شابلن أو 

أسطورة الُصور« )1987(. فيه، 
يستعيد نيسانهولك فيلموغرافيا 
شابلن »في ضوء األحالم«، ففي 

كتابه »سيرتي الذاتية« )الطبعة 
اإلنكليزية األصلية صادرة في 

ف 
ِّ
سبتمبر/ أيلول 1964(، ُيصن

»حالم«. ه بـ
َ
السينمائّي بطل

يت 
ّ
◆ في 12/ 11/ 2020، توف

املخرجة والكاتبة الفرنسية نيلي 
كابالن )مواليد بيونس أيريس، 

1931(. رمز »املوجة الجديدة« في 
السينما الفرنسية )أبرز أفالمها 

»خطيبة القرصان«، 1969(، جاءت 

كابالن، املتحّدرة من عائلة روسية، 
إلى باريس عند بلوغها 22 عامًا، 

وبدأت عملها في السينما مع 
املخرج آبل غانس، مرافقة إياه 

لـ10 أعوام. أمضت الفترة األخيرة 
ني، 

ّ
من حياتها في مأوى للمسن

صيبت بفيروس كورونا، 
ُ
إلى أْن أ

قلت إلى املستشفى. أحّبت األدب 
ُ
فن

اب 
ّ
والشعر، وارتبطت عاطفيًا بكت

عديدين، كفيليب سوبو وأندريه 
بروتون وغيرهما. من أفالمها: 

»والد املراكب الصغيرة« )1971( 
و»نيا« )1976( و»شارل ولوسي« 

)1979( وغيرها، إلى أفالٍم وثائقية 
عن فيكتور هوغو وبابلو بيكاسو 

وآخرين.
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

اعتبر برشلونة 
أفضل فريق 
إسباني في 
القرن 21 
لنتائجه بجميع 
المسابقات 
بين موسمي 
 ،2020-2000
وفقا لدراسة 
أجراها مركز 
األبحاث والتاريخ 
واإلحصاء 
اإلسباني رغم 
أن ريال مدريد 
يتفوق عليه 
أوروبيا. وتصدر 
برشلونة الترتيب 
يليه الريال 
ثم أتلتيكو. 
أما بالنسبة 
لدوري األبطال، 
فاألفضل هو 
الريال.

برشلونة هو األفضل في الدراسة اإلسبانية )لوال بو / األناضول(

برشلونة... فريق القرن

اعترف العداء الجامايكي يوسن بولت، أن 
النجم كريستيانو رونالدو يمكنه التغلب عليه 

بسهولة في العدو، نظرًا للسرعة في الركض التي 
أصبح يمتلكها »صاروخ ماديرا«. وقال بولت 

في تصريحات لصحيفة »ماركا«: »سيفوز علّي 
 سهولة ألنه ال يزال نشطا للغاية، 

ّ
رونالدو بكل

 يوم، بالنسبة لي إنه رياضي 
ّ

وهو يعمل بجد كل
رائع وهو دائما في صدارة رياضته، أعتقد أنه 

وصل للوقت الذي أصبح فيه أسرع مني«.

قال روبرت بيدج مساعد مدرب منتخب ويلز، إن 
غاريث بيل بات يستمتع مجددا باللعبة، بعدما 

عاد إلى توتنهام، وعقب فترة صعبة مع ريال 
مدريد، وأكد أن ذلك ربما يساعد الاعب على 

التألق مع منتخب باده. ونقلت )بي.بي.سي( عن 
بيدج قوله: »يبدو لي أنه يستمتع بكرة القدم... 

اآلن مع توتنهام، فإنه يملك مورينيو الراغب في 
وجوده ويحاول أن يعتمد عليه، اآلن أصبحنا 
نملك العبا عاد إلى حب اللعبة ويستمتع بها«.

أعلن االتحاد األوروبي لكرة القدم إلغاء مباراة 
املنتخبن الروماني والنرويجي ضمن مسابقة 

دوري األمم األوروبية في كرة القدم، بعد قرار 
السلطات النرويجية منع منتخب بادها من 

السفر إلى بوخارست بسبب حالة موجبة 
لفيروس كورونا. وقال االتحاد األوروبي »املباراة 
ال يمكن أن تلعب«. وأمر وزير الصحة النرويجي 
منتخب باده بعدم السفر إلى رومانيا لخوض 

املباراة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يوسين بولت: 
رونالدو أسرع 
وسيفوز علّي

بيل يستمتع 
بكرة القدم منذ

العودة إلى توتنهام

إلغاء مباراة 
النرويج ورومانيا 

بسبب كورونا
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E E

منتخب جنوب السودان 
ال يملك أي نقطة 

في التصفيات األفريقية

إسبانيا ُتصعب موقفها بتعادل مثير أمام سويسرا
وضع املنتخب اإلسباني نفسه في موقف ال يحسد عليه في املجموعة الرابعة، 
ليهدي صدارة  أمــام سويسرا،  ملثله  اإليجابي بهدف  بالتعادل  اكتفى  أن  بعد 
لــواحــد،  أهـــداف  بثالثة  أوكــرانــيــا  أكـــرم ضيافة  الـــذي  أملانيا  ملنتخب  املجموعة 
وذلك في إطار مواجهات الجولة الخامسة وقبل األخيرة. وعلى ملعب )سانت 
جاكوب بارك(، تصدر قائد املنتخب اإلسباني وريال مدريد، سرخيو راموس، 
املشهد وسرق األضواء من الجميع، ليس ألنه بات بمشاركته في املباراة أكثر 
العب في القارة العجوز يخوض مباريات دولية مع منتخب بالده برصيد 177 
جانلويجي  والعالم  إيطاليا  في  املرمى  أسطورة حراسة  رقم  مباراة، محطما 
بوفون. ولكن أيضا ألن صاحب الـ34 عاما تكفل بمفرده بإهدار ركلتي جزاء 
كانتا كفيلتني بقلب النتيجة لصالح اإلسبان، حيث أهدر األولى في الدقيقة 57، 
والثانية في الدقيقة 80، وفي كلتا الركلتني كان التألق من نصيب الحارس يان 
سومر. وفي املباراة الثانية باملجموعة، اقتنص املنتخب األملاني 3 نقاط ثمينة، 
بنتيجة )1-3(.  انتصار كبير  إلــى  أوكــرانــيــا بهدف  أمــام  تــأخــره  قلب  أن  بعد 
النهائي  النتيجتني، يتأجل حسم صدارة املجموعة واملتأهل لنصف  وبهاتني 
ليوم الثالثاء املقبل الذي سيشهد مواجهة من العيار الثقيل بني إسبانيا وأملانيا 
الــصــدارة  أجــل ضمان  مــن  التعادل  أملانيا  منتخب  ويكفي  األول.  ملعب  على 
والتأهل للمربع الذهبي، بينما ال بديل أمام اإلسبان سوى حصد النقاط الثالث 

من أجل استعادة الصدارة والتأهل لنصف النهائي.

فرنسا تثأر من البرتغال في عقر 
دارها وتبلغ نصف النهائي

األمــم األوروبــيــة،  أولــى بطاقات نصف نهائي دوري  الفرنسي  املنتخب  حجز 
إثر فوزه خارج قواعده على منتخب البرتغال بهدف نظيف باملجموعة الثالثة. 
لنجم وســط تشلسي  الثمني  االنتصار  هــذا  فــي  بالفضل  العالم  بطل  ويــديــن 
نغولو كانتي صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 53. وضرب املنتخب الفرنسي 
أكثر من عصفور بهذه النتيجة، حيث إنه ثأر لخسارته في نهائي بطولة األمم 
لقب  ليطيح حامل  نظيف،  بهدف  استضافها،  التي  )يــورو 2016(  األوروبــيــة 
الــدوري األوروبــي من دور املجموعات. كما أن رجال املدرب ديدييه ديشامب 
باتوا أول املتأهلني لنصف النهائي بعد أن رفعوا رصيدهم إلى 13 نقطة في 

صدارة املجموعة، بفارق 3 نقاط عن حامل اللقب، منتخب البرتغال.

قبرص تنتصر.. وتعادل أذربيجان
قلب منتخب قبرص تأخره بهدف أمام ضيفه منتخب لوكسمبورغ إلى فوز 
)2-1(، في الجولة الخامسة من مباريات املجموعة األولى من املستوى الثالث 
لبطولة دوري أمم أوروبا. وفي املباراة األخرى باملجموعة ذاتها، تعادل منتخب 
منتخب  ويتصدر  )مونتنيغرو(.  األســود  الجبل  مع ضيفه  أذربيجان سلبيا 
في  لوكسمبورغ  منتخب  ويحل  نــقــاط،  بعشر  املجموعة  ترتيب  مونتنيغرو 
املركز الثاني بتسع نقاط، ثم أذربيجان في املركز الثالث بخمس نقاط، ويأتي 

منتخب قبرص في املركز األخير بأربع نقاط بعد أن حقق فوزه األول.

سينر يحصد لقبه األول 
في بطوالت المحترفين للتنس

الالعبني  اتحاد  بطوالت  في  بلقب  فائز  أصغر  سينر  يانيك  اإليطالي  أصبح 
 4-6 بوسبيسيل  فاسيك  الكندي  على  تغلب  عندما  عاما   12 في  املحترفني 
و3-6 و7-6 في نهائي بطولة صوفيا املفتوحة للتنس. الالعب البالغ عمره 19 
عاما حسم اللقب عندما كسر إرسال بوسبيسيل مبكرا في املجموعة الثانية. 
لكن الالعب الكندي قلب تأخره بكسرين متتاليني ليلجأ الالعبان إلى املجموعة 
الفاصلة. وحافظ كل منهما على إرساله قبل اللجوء للشوط الفاصل، حيث 
أطــاح بوسبيسيل بضربة خلفية خارج  اللقب عندما  ظل سينر هادئا ونــال 

امللعب.

لوساكا ـ العربي الجديد

تتجه األنظار صوب مواجهات أخرى صعبة 
األمــم  كــأس  لبطولة  املــؤهــلــة  التصفيات  فــي 
األفــريــقــيــة، الــتــي قــرر »كـــاف« تأجيلها عاما 
واحـــدا بسبب تفشي فــيــروس كــورونــا، بعد 
أن كـــان مــن املــقــرر إقــامــتــهــا فــي الــكــامــيــرون، 
حــيــث سيتم إطــاقــهــا فــي املــكــان ذاتـــه شهر 
ــام 2022 بــدال  كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر مـــن عــ
ــل مــنــتــخــب زامــبــيــا  مــــن مــطــلــع 2021. ويـــحـ
لقاء عصيب يمثل  ضيفا على بتسوانا في 
الــفــرصــة األخـــيـــرة بــالــنــســبــة لــلــمــنــتــخــبــن ال 
ــفــــوز. ويــمــلــك منتخب  ــن الــ بـــديـــل خــالــهــا عـ
زامبيا 3 نقاط في املركز الثالث بفارق نقطة 
فيما  الوصيف،  زيمبابوي  عن  فقط  واحــدة 
ويتيح  نــقــطــة،  فــي جعبتها  بــتــســوانــا  تملك 
لـــهـــا الــــفــــوز الــــوصــــول لــلــنــقــطــة 4 ومــاحــقــة 
زيمبابوي أيضا، واإلبقاء على آمال التأهل 
املجموعة  وفي  املقبلة.  القارية  البطولة  إلى 
مع  فاسو  بوركينا  منتخب  يلتقي  الثانية، 
مـــاالوي فــي مواجهة نــاريــة ال تقبل القسمة 

كشف رئيس اللجنة الخماسية إلدارة اتحاد 
كرة القدم في مصر، عمرو الجنايني، أن نادي 
ليفربول اإلنكليزي مطمئن إلى حالة نجمه 
مــحــمــد صــــاح، املـــصـــاب بــفــيــروس كـــورونـــا، 
الــذي حضر  بلدته نجريج،  أكــد عمدة  فيما 
الوقائية  اإلجــــراءات  أن  زفـــاف شقيقه،  حفل 
الحفل. وُأصيب صاح،  كانت متخذة خال 
ج مع ليفربول بلقب الدوري اإلنكليزي  املتوَّ
املوسم املاضي ودوري أبطال أوروبا 2019، 
بالفيروس عشية مباراة منتخب »الفراعنة« 
مع توغو ضمن الجولة الثالثة من تصفيات 

كأس أمم أفريقيا 2021. 
وقــــال الــجــنــايــنــي فــي تــصــريــحــات صحافية 
مسحات  أجرينا  البروتوكول،  »بحسب  إنــه 
لــجــمــيــع الــاعــبــن واإلداريــــــــن. بــعــد صـــدور 
الـــنـــتـــائـــج، تــبــيــنــت إصـــابـــة صــــاح والعــبــن 
ــراءات لعمل  مــن تــوغــو«. وتــابــع: »أخــذنــا إجــ
ثانية، بحسب بروتوكول املصابن،  مسحة 
وذلك في مختبرات رسمية، فتأكدت إصابة 

صاح«.
 وأضاف: »في التوقيت عينه، تكلم صاح مع 

نقاط في   7 األول حاليا  اثــنــن. ويملك  على 
الفوز  له  ويتيح  أوغندا،  بمشاركة  الصدارة 
حسم تأهله إلى بطولة كأس األمم األفريقية، 
في املقابل يملك منتخب ماالوي 3 نقاط وال 
الــفــوز لإلبقاء على آماله  بديل أمــامــه ســوى 
فــي املــنــافــســة عــلــى الــوصــافــة فــي املجموعة 
ــاســـو عــلــى  عـــلـــى األقـــــــل. وفـــــــازت بـــوركـــيـــنـــا فـ
مـــــاالوي بــثــاثــة أهـــــداف لــهــدف فـــي الــجــولــة 
املاضية على ملعب األول في لقاء شهد تألق 

السانا تراوري. 
ــي املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــ وفـ
ــنـــدا مـــع جــنــوب الـــســـودان فـــي لــقــاء آخــر  أوغـ
حاسم في التأهل، حيث يتيح الفوز ألوغندا 
فيما   ،10 للنقطة  والــوصــول  التأهل رسميا 
ال تملك جنوب السودان أية نقاط وخسرت 
ــدا بـــهـــدف دون  ــنــ لـــقـــاءهـــا األخـــيـــر أمـــــام أوغــ
رد. وفـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة، يــحــل منتخب 
جــنــوب أفــريــقــيــا ضيفا عــلــى ســاوتــومــي في 
عقر دار األخــيــرة بحثا عــن فــوز آخــر يؤمن 
بــه تــواجــده فــي الــوصــافــة مــع حسم صراعه 
القوي مع السودان. ويملك منتخب »األوالد« 

ليفربول، وكــان تقريبًا من  الطبي في  فريقه 
دون عوارض. يوَجد حاليًا في فندق املعسكر 
متبعة  الــصــحــة  وزارة  وإجـــــــراءات  مــــعــــزواًل، 
بالتنسيق مع الفريق الطبي لليفربول، وهم 
ــور عــلــى مــا يـــرام.  مطمئنون إلـــى أن كــل األمــ

حالة الاعب النفسية جيدة جدًا«. 
وكان صاح )28 عامًا( قد حضر حفل زفاف 
ــه إلـــــى الـــقـــاهـــرة  ــولــ شــقــيــقــه نـــصـــر فـــــور وصــ
لــانــضــمــام إلـــى مــعــســكــر املــنــتــخــب، بحسب 
له على وسائل  انتشرت  وفيديوهات  صور 
كمامة  مــع  فيها  ظهر  االجتماعي  التواصل 
أحيانًا ودونها في أحيان أخرى، وخصوصًا 
في أثناء التقاط الصور وفي حلقة الرقص. 
ــفــــل تـــكـــريـــمـــه مــن  ــا حــ ــــك حــــضــــر بــــعــــدهــ ــذلـ ــ كـ
االتــحــاد املــصــري لكرة الــقــدم، بعدما أصبح 
الـــدوري اإلنكليزي  يــفــوز بلقب  أول مــصــري 
ودوري أبــطــال أوروبـــــا. وعـــن مــشــاركــتــه في 
حــفــل االتـــحـــاد املـــصـــري، أضــــاف الــجــنــايــنــي: 
»ظــهــر فــي الحفل مــا ال يــزيــد على 5 دقــائــق، 
ــتـــرام الــتــبــاعــد  ــده، مـــع احـ ــ دخـــل فـــي مــمــر وحـ
االجتماعي وارتداء الكمامات. تسّلم الجائزة 
بنفسه، وحتى املذياع لم يمسكه أحد سواه، 

بحسب متطلبات ليفربول«.
 بدوره، قال ماهر شتّيه، عمدة قرية نجريج، 
ــــاح: »تـــحـــدد الـــزفـــاف بــنــاًء  مــســقــط رأس صـ
أراد أن يكون الحضور  على مواعيد محّمد، 
ــــدودًا وال يـــزيـــد عـــلـــى ســبــعــن شــخــصــًا  ــــحـ مـ
مـــن األقــــــارب فـــقـــط«. وتـــابـــع: »حـــصـــل تــبــاعــد 
ــان املــــكــــان مـــفـــتـــوحـــًا، ولــيــس  ــ اجـــتـــمـــاعـــي، وكــ

حاليا 6 نقاط من فوزين وخسارة، فيما لم 
املركز  وتحتل  نقاط  أيــة  ساوتومي  تحصد 
األخــيــر فــي الــجــدول. وفـــازت جنوب أفريقيا 
فــي آخــر لــقــاء على ســاوتــومــي بهدفن دون 
تــاو  بــيــرســي  املــتــألــق  الــثــنــائــي  رد سجلهما 
وزونغو. وفي املجموعة الرابعة، يستضيف 
منتخب غامبيا نظيره الغابون في لقاء رد 
االعتبار واإلبقاء على آمــال الــصــدارة، حيث 
يتصدر الغابون حاليا القمة برصيد 7 نقاط 
مقابل 4 نقاط لغامبيا. وفازت الغابون على 
غامبيا 2-1 في الجولة املاضية، شهد تألق 
اإلنكليزي  أرســنــال  هـــداف  أوبــامــيــانــغ  بيير 
منتخب  ملصلحة  جميا  هــدفــا  سجل  الـــذي 
بــــــاده. وفــــي املــجــمــوعــة الـــســـادســـة، يلتقي 
موزمبيق  مضيفه  مــع  الــكــامــيــرون  منتخب 
في مواجهة لن تبدو سهلة وتحمل الطابع 
الثأري. وفاز األول في الجولة املاضية على 
تألق  القمة وســط  وتــصــدرت   1-4 موزمبيق 
يــتــصــدرهــم كلينتون  الــنــجــوم  لــلــعــديــد مـــن 
الهجوم  نجمي  بوبكر  وفيسنتي  مــوانــغــي 
وسجا 3 أهداف. ويملك الكاميرون 7 نقاط 
في املركز األول مقابل 4 نقاط ملوزمبيق في 
الــوصــافــة، والــتــي تسعى إلــى الــفــوز لإلبقاء 
فريق واحد  يتأهل  التأهل، حيث  آمــال  على 
فقط من هذه املجموعة إلى البطولة القارية 
فــي ظــل مــشــاركــة الــكــامــيــرون البلد املضيف 
فيها. وفي املجموعة التاسعة يلتقي منتخب 
 6 الكونغو  ويملك  إسواتيني،  مع  الكونغو 

نقاط، مقابل رصيد خال إلسواتيني.

مغلقًا. ارتدى صاح الكمامة وأزالها فقط في 
عندما حضّناه  الــصــور. حتى  التقاط  أثــنــاء 

كنا نقّبله في كتفه، ال وجهه«.
ــــر أن صـــــاح يــخــضــع  ــاد قــــد ذكـ ــحــ ــان االتــ ــ وكــ
لـــلـــبـــروتـــوكـــول الــطــبــي بــعــد تــنــســيــق طبيب 
املنتخب محّمد أبو العا مع نادي ليفربول، 
وُحِجَر داخل غرفته في الفندق، كما وجميع 

ت غرفة خاصة 
َ
ز

ِّ
من خالطهم أخيرًا، إذ »ُجه

ــــرى ملــتــابــعــتــه طــبــيــًا، في  بــالــعــزل وغـــرفـــة أخـ
الــوقــت الــــذي يــتــواصــل فــيــه طــبــيــب املنتخب 
ــو الــعــا، مــع كــيــم مــوكــســن، رئيس  مــحــّمــد أبـ
لــيــفــربــول، للمتابعة  لــنــادي  الــجــهــاز الــطــبــي 

والتنسيق أواًل بأول«. 
وانــــــضــــــم صــــــــاح إلــــــــى الئـــــحـــــة اإلصــــــابــــــات 

ــــادي  ــنـ ــ ــــى مـــنـــهـــا الـ ــانـ ــ ــــي عـ ــتـ ــ ــــد-19 الـ ــيـ ــ ــــوفـ ــكـ ــ بـ
اإلنكليزي منذ بداية املوسم، بعد السنغالي 
ســاديــو مــانــي، اإلســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا، 
الــســويــســري شــيــردان شــاكــيــري، والــيــونــانــي 
كوستاس تسيميكاس. وبعد تأكيد إصابته، 
ــــي لـــيـــفـــربـــول  ــاراتـ ــ ــبـ ــ ــــاح عـــــن مـ ــ ســـيـــغـــيـــب صـ
ليستر  ــدز«  »ريــ ـــ الــ يستضيف  إذ  املــقــبــلــتــن، 
اإلنكليزي،  الـــدوري  منافسات  ضمن  سيتي 
أبـــطـــال  اإليــــطــــالــــي ضـــمـــن دوري  ــا  ــتــ ــاالنــ وأتــ
ــا عــلــى مــلــعــب »أنــفــيــلــد« فـــي 21 و25  ــ ــ أوروبـ

تشرين الثاني/ نوفمبر تواليًا. 
وأســهــم صـــاح الـــذي شـــارك املــوســم الحالي 
الــثــمــانــي لليفربول  املـــبـــاريـــات  فـــي  أســاســيــًا 
فــي الــــــدوري، وســجــل ثــمــانــيــة أهـــــداف، بفوز 
-2019 ملوسم  »بريمييرليغ«  الـ بلقب  فريقه 

أوروبــا  أبطال  إلــى لقب دوري  2020، إضافة 
 .2018-2017 فـــي  والـــوصـــافـــة   ،2019-2018
واجتاحت مواقع التواصل االجتماعي ردود 
أفعال متباينة، بعد إعان إصابة نجم فريق 
بــكــورونــا. وأرجـــع مــغــردون إصابة  ليفربول 
صاح إلى عدم التزامه اإلجراءات االحترازية 
خال حضوره حفل زفاف شقيقه، في الوقت 
الذي تعّمد فيه الاعب عدم نشر أي صورة له 
على مواقع التواصل االجتماعي في »تويتر« 
أو »فيسبوك«، خوفًا من إلقاء اللوم عليه من 
قبل الجهاز الفني لنادي ليفربول أو إدارته، 
اللذين ال يعيشان اآلن أفضل حاالتهما، بعد 

إعان إصابة نجم الفريق األول.
)العربي الجديد، فرانس برس(

ليفربول مطمئن إلى وضع صالح بعد إصابته بكوروناجنوب أفريقيا تواجه ساوتومي في لقاء حسم الوصافة
سيواجه منتخب زامبيا 

ضيفه البتسواني في 
لقاء الفرصة األخيرة 

بتصفيات أمم أفريقيا

لقي فريق ليفربول 
بعض الطمأنات إلى حالة 

نجمه المصري محمد 
صالح المصاب بكورونا

منتخب جنوب أفريقيا يبحث عن خطف وصافة المجموعة )فييل ماغاكوي/فرانس برس(

فارق درجة الحرارة بين الجزائر وزيمبابوي يقلق بلماضي )خافيير سوريانو/فرانس برس(

الجماهير الجزائرية تتطلع لضمان التأهل المبكر )فضل سنا/فرانس برس(

صالح أصيب بكورونا بعد العودة إلى بالده )ميغيل ميدينا/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

فـــــوز رابــــــع وحـــســـم الــــصــــعــــود، أم 
تأجيل غير متوقع. عنوان يفرض 
ــى الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــلــ ــوة عــ ــ ــقـ ــ نـــفـــســـه بـ
العربي  والجمهور  خــاص  بشكٍل  الجزائرية 
 منتخب الجزائر 

ّ
بصورة عامة، حينما يحل

ــابــــوي فــي  ــبــ ــمــ ــدم ضـــيـــفـــًا عـــلـــى زيــ ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
الــرابــعــة من  الجولة  هـــراري ضمن  العاصمة 
املؤهلة  للتصفيات  الثامنة  املجموعة  عمر 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية املقبلة في 
الثاني  كانون  يناير/  في  املقررة  الكاميرون 
2022. ويــتــيــح الـــفـــوز لــلــجــزائــر فـــي عــاصــمــة 
زيـــمـــبـــابـــوي إعـــــان تــأهــلــه املــبــكــر إلــــى كــأس 

الجزائر 
والتأهل األفريقي

كتيبة بلماضي تالقي زيمبابوي

لتحقيق  القدم  لكرة  الجزائر  منتخب  يتطلع 
لبطولة  التأهل  وضمان  بالتصفيات  جديد  فوزٍ 
التضفيات  منافسات  استئناف  مع  أفريقيا  أمم 
األفريقية حينما يواجه زمبابوي في لقاء ينشد 

فيه الفوز والتأهل

تقرير

لــقــاءات فقط،  املقبلة عبر 4  األمـــم األفــريــقــيــة 
وقبل نهاية التصفيات بجولتن في مستهل 
رحلة الدفاع عن لقبه الكبير الذي توج به في 

العاصمة املصرية القاهرة 2019. 
يــدخــل املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري الــلــقــاء، ولـــديـــه 9 
نــقــاط مــقــابــل 4 نــقــاط لــزيــمــبــابــوي بـــفـــارق 5 

ــلـــة. ويــــخــــوض مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر  ــقـــاط كـــامـ نـ
الــلــقــاء، وهــو فــي حــالــة فنية مــمــتــازة، ويملك 
األفضلية بعدما فاز على زيمبابوي قبل أيام 
بثاثة أهداف مقابل هدف في الجولة الثالثة 
من عمر املجموعة، إلى جانب ظهور العديد 
فــي أول  الــكــبــار بمستوى مميز  الــنــجــوم  مــن 
بعد   ،2020 عــام  فــي  للجزائر  مــبــاراة رسمية 
توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، 
الذي  املنتخب  كابنت  ريــاض محرز  يتقدمهم 
أدوارًا مختلفة، مثل  رابــحــة وأدى  كــان ورقـــة 
املــهــاجــم الــثــانــي وصـــانـــع األلـــعـــاب والــجــنــاح 
األيمن بشكل جيد، إلى جانب سفيان فيغولي 
الجناح األيمن السريع، وأحد الاعبن الذين 
يعتمد عليهم املدير الفني في بناء الهجمات 
بــجــانــب بـــغـــداد بــونــجــاح املــهــاجــم األول في 
ــرز  ــراء، وأحــــــد أبــ ــاربـــي الــــصــــحــ تــشــكــيــلــة مـــحـ
بــشــدة منذ  ملــعــت  الــتــي  التهديفية  الــعــنــاصــر 
ــرز أيــضــًا  قــــدوم بــلــمــاضــي فـــي عـــام 2018، وبــ
الــوســط املحترف  إسماعيل بــن نــاصــر العــب 
في ميان اإليطالي، الــذي قــّدم مــردودًا جيدًا، 
وظهر املخضرم ياسن براهيمي نجم الريان 
الــقــطــري لـــدى عــودتــه ملنتخب املــحــاربــن في 
من  أكثر  مميز، وصنع  بشكٍل  السابق  اللقاء 
فرصة خطيرة للتسجيل، وهو من العناصر 
الــتــي أضــافــت الــحــيــويــة لــوســط الــجــزائــر في 
الفني جمال  املــبــاراة األخــيــرة. ويراهن املدير 
املواجهة،  فــي  الــضــاربــة  قــوتــه  بلماضي على 
ــغـــداد بــونــجــاح  وتـــحـــديـــدًا ثــنــائــي الـــهـــجـــوم بـ
ــــاض مـــحـــرز قــائــد  ــــداف الـــســـد الــقــطــري وريــ هـ
املحاربن ونجم مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
زيمبابوي  مرمى  في  وسجل  تألق  وكاهما 

خال لقائهما األخير.
وإلـــى جــانــب مــحــرز وبــونــجــاح يــبــرز العبون 
آخــــــرون مــثــل إســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر وجــمــال 
ــن ســـبـــعـــيـــنـــي وســـفـــيـــان  ــ ــلـــعـــمـــري ورامـــــــــي بـ بـ
فيغولي ورايس مبولحي حارس املرمى، إلى 
جــانــب الــوجــه الــجــديــد كــريــم العريبي هــداف 
الــنــجــم الــســاحــلــي الــتــونــســي، الــــذي قـــد يــنــال 
فرصة أخرى في الظهور كمهاجم بديل مميز 

مستقبًا لخافة بونجاح.
ويعتمد بلماضي على طريقة لعب 1-3-2-4، 
الهجوم ويراهن  إلــى 4-3-3 عند  التي تتغير 
فــيــهــا عــلــى الــتــحــضــيــر الــجــيــد لــلــهــجــمــات، ثم 
الحلول الفردية ملحرز وفيغولي في االختراق 
من الطرفن، وكذلك التسديد من خارج منطقة 
الكرات العرضية عبر  إلــى  الــجــزاء، باإلضافة 

تقّدم ظهيري الجنب.
ــلــــمــــاضــــي مــــــن املـــــديـــــريـــــن الـــفـــنـــيـــن  ويـــــعـــــد بــ

الجزائر حققت 
لقب نسخة 2019 على 

حساب السنغال

تمتلك الجزائر مجموعة من النجوم العالميين أبرزهم محرز )خافيير سوريانو/فرانس برس(

املــتــخــصــصــن فــــي الـــلـــعـــب بــــا مـــركـــزيـــة فــي 
الــهــجــوم وإجــــراء الــتــدويــر بــن مثلث الوسط 
املــهــاجــم، وكــذلــك تــقــّدم أحـــد العــبــي االرتــكــاز 
أو العــب  الــثــانــي  املــهــاجــم  لـــأمـــام وأداء دور 
الوسط املهاجم بخاف الضغط املرتفع على 
املنافس عند فقدانه الكرة، سعيًا الستخاص 
الــكــرة مــع اســتــغــال الـــزيـــادة الــعــدديــة لــه في 
محاولة للتسجيل، وهو أسلوب حقق نجاحًا 
 املباريات التي خاضها املنتخب 

ّ
كبيرًا في كل

الــــجــــزائــــري مـــنـــذ أن تـــولـــى جـــمـــال بــلــمــاضــي 
مسئولية قيادة الفريق، الذي يبحث عن رقم 
الـ  قياسي تاريخي يتمثل في تخطي حاجز 

والــحــفــاظ على  الــســابــعــة،  للنقطة  لــلــوصــول 
 صـــحـــوة مــنــتــخــب زامــبــيــا 

ّ
ــل الـــوصـــافـــة فـــي ظــ

انتصاراته،  استمرار  من  والتخوف  األخــيــرة 
ــز الــثــانــي  ــركــ ــبـــابـــوي عـــلـــى املــ ــة زيـــمـ ــقـ ومـــاحـ

والتأهل إلى النهائيات القارية.
الفني  املــديــر  أكــد جمال بلماضي  مــن جانبه 
لــلــجــزائــر فـــي تــصــريــحــات إعـــامـــيـــة خــوضــه 
للمواجهة،  الــثــاث  الــنــقــاط  عــن  الــلــقــاء بحثًا 
ــرارة بــن  ــ ــحـ ــ ــة الـ ــ ــارق درجــ ــ مــــشــــددًا عـــلـــى أن فــ
كان  لــذا  يقلقه،  ما  أكثر  وزيمبابوي  الجزائر 

السفر املبكر على منت طائرة خاصة.
ــاراة فــقــط،  ــبــ ــل نـــقـــاط املــ ــال« نــلــعــب مـــن أجــ ــ وقــ

24 مــبــاراة متتالية بــدون خــســارة، وهــو رقم 
قياسي مسجل باسم املنتخب املصري.

الــتــي يسعى  الــوحــيــدة  الفنية  األزمـــة  وتبقى 
بــلــمــاضــي لــتــجــاوزهــا فــي لــقــائــه املــرتــقــب مع 
زيــمــبــابــوي هــي آخـــر 30 دقــيــقــة مــن لقائهما 
السابق، حينما هبط األداء وظهرت مساحات 
بن العبي الوسط والدفاع استغلها منتخب 
زيـــمـــبـــابـــوي عـــبـــر كـــــــرات بــيــنــيــة طـــولـــيـــة فــي 
ــــس مــبــولــحــي وتــهــديــد  الــــوصــــول ملـــرمـــى رايــ

مرماه أكثر من مرة بخاف تسجيل هدف.
ــة املـــــــبـــــــاراة حـــاجـــة  ــوبــ ــعــ ــــن صــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ ومـــــــا يـ
ــأي نتيجة  زيــمــبــابــوي بـــدورهـــا إلـــى الـــفـــوز بـ

الفوز يتيح لنا التأهل رسميًا إلى كأس األمم 
ــع وأمـــر  األفــريــقــيــة مــبــكــرًا، الــتــأهــل املــبــكــر رائــ
ــواء لــكــون الــفــريــق هـــو حــامــل  نــســعــى إلــيــه ســ
الـــلـــقـــب، أو لــلــرغــبــة فـــي اســـتـــغـــال املـــبـــاراتـــن 
املقبلتن في منح الفرصة للكثير من الوجوه 
الشابة ومتابعة أكبر عدد من املحترفن في 
الــحــفــاظ عــلــى سجل  الـــخـــارج، أو سعيًا وراء 
املنتخب خاليًا من أي هزائم، علينا أن نتغلب 

 الصعوبات، فقد تعودنا على ذلك«.
ّ

على كل
ــبـــل انــــطــــاق الـــجـــولـــتـــن الــثــالــثــة  وأضـــــــاف »قـ
ــا نـــلـــعـــب لـــلـــفـــوز عــلــى  ــنــ ــة أكــــــــدت أنــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ والـ
ــل الــتــأهــل  ــاراتـــن مـــن أجــ ــبـ زيــمــبــابــوي فـــي املـ

ومواصلة املشوار الذي بدأه الفريق منذ فترة، 
املحترفن  الاعبن  مــن  كبير  مــخــزون  لدينا 
العربية وأوروبــــا ولــهــذا ال أنظر  املنطقة  فــي 
يومًا إلى تأثرنا بغياب أي العب، وهو من أهم 
بنود مشروعي عندما توليت قيادة املنتخب، 
 

ّ
وهو صناعة تشكيلة مليئة بالنجوم في كل
إلــى مستويات  بالجميع  والــوصــول  املــراكــز، 
مــتــقــاربــة، لـــدى الــجــزائــر مجموعة رائــعــة من 
 مــكــان ونــثــق فـــي قــدراتــهــم، 

ّ
الــاعــبــن فـــي كـــل

ونراهن عليهم في سباق الدفاع عن لقب بطل 
أمم أفريقيا 2022 والتأهل إلى نهائيات كأس 

العالم املقبلة في قطر 2022«.
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لندن ـ العربي الجديد

ــة نــــجــــم كـــــــرة الــــقــــدم  ــمـ تــــعــــود عـــظـ
رونــالــدو،  كريستيانو  البرتغالي 
ــل عــــلــــى جــــــائــــــزة الــــكــــرة  ــ ــاصـ ــ ــحـ ــ الـ
الــذهــبــيــة خــمــس مــــرات، بــشــكــل أســاســي إلــى 
إصـــراره على أن يكون أفضل العــب كــرة قدم 
في العالم، الفكرة التي غرسها في ذهنه منذ 
طفولته والــتــي قــدمــت لــه والــدتــه دولــوريــس 
لعبت  لتحقيقها.  جوهرية  مساعدة  أفييرو 
هــــذه الـــســـيـــدة، الـــتـــي أصــيــبــت خــــال الــفــتــرة 
املــاضــيــة بــســكــتــة دمــاغــيــة وخــضــعــت لــعــاج 
مـــنـــهـــا فــــي مــســتــشــفــى )نـــيـــلـــيـــو مـــيـــنـــدوســـا( 
محوريا  دورا  البرتغالية،  فونشال  بمدينة 

في مسيرة ابنها الباهرة.
ــا فــــي مــديــنــة  ــهـ ــنـ ــت ابـ ــ فـــــوالـــــدة »الـــــــــــدون« ربــ
ــــروف  ــــل ظـ ــــي ظـ فــــونــــشــــال، مـــســـقـــط رأســـــــــه، فـ
أسرية صعبة بسبب مشكات والده جوزيه 
ديــنــيــس إلدمـــانـــه الــكــحــول وقــــد تـــوفـــي األب 
ــان كــريــســتــيــانــو يــبــلــغ من  فـــي 2005 حـــن كــ
العمر 20 عاما، كما أن شقيقه األكبر هوغو 
كــان يعاني أيضا من اإلدمـــان على الكحول. 
ودفـــعـــت هــــذه املــشــكــات دولــــوريــــس أفــيــيــرو 
إلـــى تــولــي مــســؤولــيــة أســرتــهــا، وقـــد وصفت 
»األم الباسلة«. وكان نجاح ابنها الصغير  بـــ

أمهات 
صنعن النجوم

من  كبير  بقدر  أبناؤهن  لهن  يدين  نساء  القدم،  كرة  نجوم  والدات  إنهن 
الدافع  أنهن  سيما  ال  العالمية،  الكرة  مالعب  في  وإبداعاتهم  نجاحهم 
الحقيقي للكثير من هؤالء النجوم لتقديم وجبات فنية دسمة للجماهير 

وشق طريق النجومية في عالم الساحرة المستديرة

3031
رياضة

تقرير

أحــد أعــظــم إنــجــازات حياتها، وهــو انتصار 
حقق لها مكاسب على املستوى الشخصي، 
فقد نشرت كتابا عن الطهي بعنوان »مطبخ 
الــعــائــلــة الــبــرتــغــالــي«، كــمــا شــاركــت فــي عــدد 
التجارية  عامتها  أطلقت  املــشــروعــات-  مــن 
ابنها.  -التي دشنها  الزيتون  لزيت  الخاصة 
عــاوة على ذلــك، كانت أم »صـــاروخ ماديرا« 
أحــد املــدافــعــن األســاســيــن عنه حــن رأت أن 
ابنها تــعــرض لـــأذى. فقد كــانــت دولــوريــس 
ــن أبـــــرز الـــنـــاشـــطـــات عــلــى شــبــكــات  واحــــــدة مـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي حـــن وجــهــت البنها 
تهمة اغتصاب في الواليات املتحدة، مطالبة 
من  كانت  كما  )فيسبوك(،  على  دعــم  بحملة 
أشد املدافعن عنه واملنتقدين للعنف البدني 
الــذي تعامل به بعض الخصوم مع الاعب. 
ــعـــرض ابـــنـــهـــا لــإصــابــة  ــالــــت األم حــــن تـ وقــ
ــورو 2016(  ــا )يــ ــ فــي نــهــائــي كـــأس أمـــم أوروبـ

واضطر للخروج من املباراة ليكتفي بمؤازرة 
زمائه بحرارة من الدكة االحتياطية: »ليس 
ــذا الــحــال.  بــمــقــدوري مــشــاهــدة ابــنــي عــلــى هـ
كرة القدم تتعلق بركل الكرة وليس بإلحاق 

الضرر بالخصم«.
وتــتــشــابــه بــســالــة دولـــوريـــس أفــيــيــرو، الــتــي 
األســـرة حن  عــن منزل  ابنها  عايشت رحيل 
كــــان فـــي الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن الــعــمــر لينضم 
نـــادي سبورتنغ  فــي  الناشئن  إلــى صــفــوف 
لــشــبــونــة، فـــي الــعــديــد مـــن الــنــقــاط مـــع قصة 
سيليا كوتشيتيني، والدة النجم األرجنتيني 
في  ابنها وهــو  ودعــت  التي  ليونيل ميسي، 
نفس العمر حن رحل عن مدينة روساريو، 
مسقط رأسه، ليختبر حظه بنادي برشلونة 
اإلسباني. انتقل ميسي رفقة والده خورخي 
لإقامة في العاصمة الكتالونية، بينما كان 
صــبــيــا يــافــعــا يــعــانــي مـــن نــقــص هــرمــونــات 
ــه فـــي األرجــنــتــن  الــنــمــو، فـــي حـــن مــكــثــت أمــ
ــن،  ــريـ ــة أبــنــائــهــا الـــثـــاثـــة اآلخـ ــايـ لــتــتــولــى رعـ

رودريغو وماتياس وماريسول.
كـــان هـــذا االنــفــصــال أحـــد أصــعــب الــلــحــظــات 
بالنسبة ألسرة ميسي، وباألخص بالنسبة 
ــه. لـــطـــاملـــا شـــعـــر »الــــبــــرغــــوث«  ــ ــدتــ ــ ــ لــلــيــو ووال
بالكثير من التقدير تجاه أمــه، حتى أنه في 
عــام 2011 رســم صورتها بوشم على ظهره. 
الــتــي حققها  ــازات  اإلنـــجـ أن  وأكــــدت سليليا 
ابــنــهــا فــي »مــســيــرتــه ال تــكــف عــن مفاجأتنا 
يــــومــــا بــــعــــد يــــــــــوم«، وذلــــــــك فـــــي واحــــــــــدة مــن 
مقاباتها النادرة التي أجرتها في ديسمبر/
كــانــون األول املــاضــي مــع أحـــد بــرامــج إذاعـــة 
)سي أن أن( ، فلطاملا حرصت على االبتعاد 

عن اإلعام واألضواء.
في تلك املقابلة، تقول: »قد يرى البعض أنه 
يلعب بشكل سيئ. بل إننا نحن أنفسنا قد 
نرى ذلك، ونخبره باألمر. إنني أخبره بذلك«، 
ــك فـــي مــعــرض شــكــواهــا مــمــن يــنــتــقــدون  وذلــ
ابـــنـــهـــا بــطــريــقــة مــهــيــنــة، مــضــيــفــة أن »ذلــــك 

يؤملني كأم«.
جونسالفيس،  نــاديــنــي  تصمت  لــم  وبــاملــثــل 
والـــــدة الـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار، حـــن لـــم تــــرق لها 
االنـــتـــقـــادات الــتــي تــعــرض لــهــا ابــنــهــا. فحن 
ــيـــرمـــان  تــــعــــرض مــــهــــاجــــم بـــــاريـــــس ســـــــان جـ
روسيا  مــونــديــال  عقب  النــتــقــادات  الفرنسي 
باملبالغة  اتــهــامــات  لــه  2018، عندما وجــهــت 
في السقوط على أرض امللعب وفي إصاباته، 
قالت األم: »أحبك، وسأبقى دائما إلى جوارك 

ابني.. محاربي«.
وكتبت جونسالفيس على حسابها الرسمي 
أكبر  »إنني  حينها:  )إنستغرام(  موقع  على 
ــتــــرام، ال تــــدع كــلــمــات  مــعــجــبــة بــــك، وبـــكـــل احــ
واتــــهــــامــــات مــــن ال يـــحـــبـــون اآلخــــريــــن تــثــبــط 
يحبونك،  بمن  مقارنة  أقلية  إنــهــم  عزيمتك. 

ومن يعرفون قلبك باألساس«.
ومن بن نجوم كرة القدم البرازيلية اآلخرين 
بــدعــم كبير مــن أمهاتهم يبرز  الــذيــن حــظــوا 

أمهات الالعبين كلمة 
سر نجوميتهم في عالم 

كرة القدم

ديربي كاونتي ينفصل عن مدربه
فيليب  اإلنكليزي عن مدربه  الثانية  الدرجة  املنافس في دوري  انفصل ديربي كاونتي 
السابق  هولندا  منتخب  وتولى كوكو العــب  الجديد.  للموسم  بداية ضعيفة  بعد  كوكو 
قيادة ديربي العام املاضي بعد رحيل فرانك المبارد وقاده الحتالل املركز العاشر في 
الدرجة الثانية. لكن ديربي انتصر مرة واحدة في 11 مباراة في املوسم الحالي ويتذيل 
الترتيب برصيد ست نقاط. وقال ديربي إن مساعد املدرب كريس فان فيردن واملدرب 
توان سخيبرز رحال أيضا بالتراضي. وقال ديربي في بيان »يود النادي تسجيل امتنانه 
لسلوك فيليب وجهازه الفني في مواقف صعبة للغاية خالل عهده مع الفريق«. وأضاف 
»ساعد فيليب وجهازه الفني على تطوير عدد ال بأس به من العبي األكاديمية، وكان له 

إسهامات مالية ضخمة وجهود شخصية في مشروعات النادي الخيرية«.

هازارد لم يتعاف من فيروس كورونا
أكد اإلسباني روبرتو مارتينيز، املدير الفني لبلجيكا، أن التحاليل التي أجراها نجم ريال 
مدريد اإلسباني، إيدين هازارد، أثبت أنه ما زال مصابا بفيروس كورونا. وقال مارتينيز 
»فيما يتعلق بموقف إيدين هازارد، نعمل مع الجهاز الطبي لناديه )ريال مدريد(، ولكنه 

ليس متاحا بعد، ولن يكون بإمكانه السفر. هازارد ما زال مصابا بفيورس كورونا«.

وولف مستمر كمدير لفريق مرسيدس
أكـــد الــنــمــســاوي تــوتــو وولــــف أنـــه سيستمر في 
منصبه كــمــديــر لــفــريــق مــرســيــدس فــي املــوســم 

املقبل في بطولة العالم للفورموال1 .
 )RTL( وقـــــال وولـــــف فـــي تــصــريــحــات ملــحــطــة
ــفــريــق ولـــدي  األملـــانـــيـــة »أنــــا شــريــك فـــي مــلــكــيــة ال
عالقة ممتازة مع الجميع. حتى اآلن كان الطريق 
ناجًحا للغاية، مع لويس )هاميلتون( ومع ألقاب 
املصنعني السبعة؛ لكن هناك العديد من الرحالت 
خالل املوسم، مع 250 ليلة فندقية، عملًيا، لذلك 
ــام أو عـــامـــني أو  ــه فـــي غـــضـــون عــ مـــن املــمــكــن أنــ
املنصب  مــا هــذا  أعـــوام، سيشغل شخص  ثالثة 
وسأستمر في منصب إداري آخــر، ولكن بدون 
الكثير من الليالي بعيًدا عن املنزل. ولكن في العام 
املقبل سأستمر في هذا املنصب مبدئيا«، وتابع 
»ستكون هناك تغييرات في املستقبل، ولكن يمكنني أن أؤكد بنسبة 100% أنني العام 

املقبل سأستمر في منصب مدير مرسيدس«.

المدرب كوديت يقود سيلتا فيغو
قاد األرجنتيني إدواردو »تشاتشو« كوديت أول مران له كمدرب لسيلتا فيغو باملدينة 
الرياضية للنادي، حيث التقى بالعبيه الجدد بعد وصوله إلى املدينة عقب تعيينه مديرا 
فنيا للفريق. وكان سيلتا فيغو قد أعلن رسميا عن تعيني كوديت مدربا جديدا للفريق 
الفنية إلنترناسيونال، متصدر  اإلدارة  يونيو/حزيران 2022. ورحل كوديت عن  حتى 
دوري الدرجة األولى البرازيلي حاليا، واملؤهل لثمن نهائي كأس ليبرتادوريس، عقب دفع 
الشرط الجزائي املنصوص عليه في عقده. ويخلف العب كرة القدم السابق في املنصب، 
إشبيلية  أمــام  إمرته،  تحت  مباراة  أول  الفريق  وسيخوض  جونينت،  غارسيا  أوسكار 

السبت املقبل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بالوتيلي يحدد وجهته المقبلة بعد نفي بيراميدز
أثـــيـــرت تــكــهــنــات أخـــيـــرًا بــشــأن انــتــقــال املــهــاجــم 
بيراميدز  إلى  بالوتيلي  ماريو  الشهير  اإليطالي 
املصري، لكن النادي الثري نفى ذلك، بينما ظهرت 
مؤشرات قوية على وجهته املقبلة والتي ستكون 
خارج أوروبا. ونشر رئيس نادي فاسكو دا غاما 
على  لبالوتيلي  فيديو  سيانو  ليفني  الــبــرازيــلــي 
صفحته على »إنستغرام« وهو يقول »سنلتقي 
ميالن  نجم  مع  بالتعاقد  توقعات  قريبًا«، وسط 

اإليطالي ومانشستر سيتي اإلنكليزي السابق.
وقــــال رئــيــس فــاســكــو دا غــامــا ملــحــطــة »بـــي بي 
بالوتيلي،  رايـــوال، وكيل  بمينو  إّن عالقته  ســي« 
الــنــادي  ستساعده فــي جــذب أســمــاء كبيرة إلــى 
البرازيلي الــذي لعب له األســطــورة رومــاريــو. وال 
يرتبط بالوتيلي )30 عامًا( بأي فريق حاليًا بعد إنهاء التعاقد مع بريشيا االيطالي، وكان 
يتدرب أخيرًا مع فريق مغمور بدوري الدرجة الرابعة في بالده. ودفعت مشاكل بالوتيلي 
وقلة انضباطه داخل وخارج امللعب أندية أوروبا لتجاهل التعاقد معه هذا املوسم، لتصل 

إليه بعض العروض من خارج القارة من البرازيل والصني على وجه التحديد.

»سيليساو«. قدم لودي الشهر املاضي أداء عالي املستوى  الـ
خالل الجولتني األوليني من التصفيات املؤهلة لكأس العالم 
أمــام  الــبــرازيــل 5-0 ضــد بوليفيا، و2-4  فــازت  2022، حــني 
البيرو. ويستغل لودي، الذي يلعب بحرية أكبر هجوميًا مع 
املنتخب على عكس مركزه في أتلتيكو، اإلمكانيات الدفاعية 
لدوغالس لويز في خط الوسط، من أجل تأمني املمر األيسر 
بشكل أفــضــل. وبــالــتــالــي، يـــؤدي لـــودي دور الــجــنــاح معظم 

الوقت، ما يعطي نيمار حرية أكبر في التمركز.
ــــى جــهــة الــيــمــني، يــتــمــتــع دانــيــلــو بــســمــات دفــاعــيــة أكــبــر  وإلـ
بكثير مــن املــخــضــرم دانــيــال ألــفــيــس، الـــذي غــاب اســمــه في 
االستدعاءين األخيرين، رغم أنه ال يزال يحلم بلعب نهائيات 
كأس العالم للمرة الثالثة بعمر الـ39. وسيعتمد املدرب تيتي 
على ظهيره االيسر الجديد الذي قد يلعب دورًا مختلفًا في 
املحور األيسر خالل املباريات املقبلة. قبل شهر قال لودي 

معه  األشــيــاء  من  الكثير  تعلمت  »لقد  مؤتمر صحافي  في 
)سيميوني(، خصوصًا لجهة قراءة اللعبة بشكل أفضل«.

وجود لودي هبة سماوية لتيتي، الذي يرى أن بــروزه يأتي 
في أفضل توقيت، مع تراجع مستوى مارسيلو منذ أسابيع، 
إثــبــات نفسه كبديل على قدر  فــي  أليكس ســانــدرو  وفشل 
املهمة. الالعب الوحيد الذي يمكن أن يطغى عليه، هو أليكس 
اإلنكليزي  يونايتد  إلى مانشستر  للتو  انتقل  الــذي  تيليس 

من بورتو البرتغالي، واستدعي للبرازيل.
يعرف لودي أن لديه إرثًا ثقياًل ليحمله، مع وجوده في مركز 
شغله سابقًا العبون كبار كروبيرتو كارلوس أو مارسيلو. 
لكنه بدا أنه يعرف طريقه حني قال »أحاول أن أحذو حذوهم 
وأن أصوغ طريقي بنفسي. أعلم أن هناك الكثير من الضغط 

في املنتخب وأنك بحاجة إلى شخصية، وأال تخاف شيئًا«.
)العربي الجديد(

استغل الظهير األيسر الشاب رينان لودي تراجع أداء مواطنه 
إلى  بتعبيد طريقه  اإلسباني مارسيلو،  ريــال مدريد  العــب 
تشكلية املنتخب البرازيلي خالل تصفيات مونديال 2022 
في قطر، إذ إن تماهيه مع نيمار يصنع العجائب في فريق 
يعتمد بقوة على الجهة اليسرى. وفي الثانية والعشرين من 
عمره فقط، تمكن املدافع الذي وصل بداية املوسم املاضي إلى 
األوروبية  القدم  التأقلم سريعًا مع كرة  أتلتيكو مدريد، من 
واالنضباط التكتيكي الذي فرضه مدربه دييغو سيميوني.

»كولشونيرو« لتعويض رحيل مواطنه  وبعد استقدامه من الـ
فيليبي لــويــس والــفــرنــســي لــوكــا هــيــرنــانــديــس، يــبــدو لــودي 

مندمجًا بشكل مثالي ضمن أفضل خط دفاع في الليغا.
ولم يحتج البرازيلي الشاب الذي نشأ في أتلتيكو باراناينسي 
ــدأ أســاســيــًا في  ألكــثــر مــن خــمــس مــبــاريــات دولــيــة فــقــط، بـ
ــه فـــي الــجــهــة الــيــســرى ملنتخب  ــدارتـ ثــــالث مــنــهــا، لــيــثــبــت جـ

رينان لودي

على هامش الحدث

يسير رينان لودي 
على خطى روبرتو 
كارلوس ومارسيلو 

في الرواق األيسر 
للمنتخب البرازيلي، 

ويسعى للتألق 
واستغالل الفرصة

والدة رونالدو 
يعود لها فضل 
كبير في تألق 
نجلها )كريس 
)Getty/برونسكيل

حامل لقب الدوري اإلسبان

مارادونا  أرماندو  دييغو  األرجنتينية  القدم  كرة  أسطورة  والدة  تعتبر 
واسمها  نجلها،  أجل  من  ضحين  اللواتي  األمهات  بين  من  واحــدة 
كرة  أسطورة  يطلق  كما  مارادونا،  أرماندو  »ملكة«  توتا‹،  »السيدة 
وافتها  التي  فرانكو،  سالفادورا  دالما  والدته  على  األرجنتيني  القدم 
المنية عام 2011. ودالما كانت واحدة من النساء اللواتي تركن عالمة 
فارقة في تطور مسيرة مارادونا على مدار السنين، وهو الذي يحمل 

على ظهره وشما لزهرة تحمل عبارة »توتا، أحبك«.

ملكة مارادونا

وجه رياضي

رونــالــدو نــازاريــو ورونــالــديــنــيــو. فبالنسبة 
لأول، كان لوالدته سونيا نازاريو دور بارز 
بحديثها عن الكثير من جوانب حياة ابنها 
فــي ســنــوات نــشــاطــه. أمـــا دونــيــا ميجيلينا، 
والدة رونالدينيو، فلم تكن على نفس القدر 
من املشاركة، ولكنها كانت حاضرة في أغلب 
انــتــصــارات ابــنــهــا. وفـــي مــا يتعلق بــســانــدرا 
بــيــكــهــام، والـــــدة اإلنــكــلــيــزي ديــفــيــد بــيــكــهــام، 

الفائقة  سرعته  بسبب  نجمه  وسطع  الــقــدم، 
وأهــــدافــــه الـــحـــاســـمـــة. وإلـــــى جـــانـــب مــهــاراتــه 
الكروية، يتميز مبابي بأصوله املتنوعة، فهو 
من مواليد فرنسا ألب من الكاميرون وأم من 
زرعت  والتي  العماري،  فايزة  تدعى  الجزائر 
الرياضة، حيث كانت العبة  في أبنائها حب 
في نــاد ينافس في الــدوري الفرنسي املمتاز 
لكرة اليد. وتعيش فايزة )44 عاما( في الوقت 

ــقــــدت وجـــــــدت فــــي األعـــــــــوام األخـــــيـــــرة عــلــى  فــ
شبكات التواصل االجتماعي طريقا للتفاعل 
كــل ما  بالتعليق على  ابنها وأحــفــادهــا،  مــع 
ينشره الاعب السابق بأندية مثل مانشستر 

يونايتد وريال مدريد.
بدوره سطع نجم كيليان مبابي في مونديال 
ــيــــا، حــيــنــمــا كــــان أحــــد العـــبـــي املــنــتــخــب  روســ
الفرنسي املتّوج بلقب كأس العالم 2018 لكرة 

الــحــالــي فــي بــونــدي القريبة مــن بــاريــس، مع 
زوجــهــا ووالــــد كيليان ويــلــفــريــد مــبــابــي )47 
عــامــا( الـــذي يــعــد ريــاضــيــا أيــضــا، حــيــث كــان 
العــب كــرة قــدم، ويـــدرب حاليا نــاديــا صغيرا 
في منطقته. ولفايزة وويلفريد 3 أوالد، واحد 
أفضل  مبابي بجائزة  وتــّوج  بالتبني.  منهم 
الـــ21 لبطولة كأس  العــب صاعد في النسخة 

العالم التي استضافتها روسيا.

أعلنت الحكومة املحلية في مدريد أن العب التنس رافائيل نادال سيحصل على وسام 
»السلوكيات  »الثاني من مايو« رتبة الصليب األكبر، أعلى وسام تقدمه، عرفانا منها بـ
النموذجية التي تميز بها في خدمة املواطنني«. وستقدم رئيسة حكومة مدريد، إيزابيل 
الذي  الفخري لالعب  التقدير  دياز أيوسو، تقريرا إلى مجلس حكومة املنطقة ملنح هذا 
»القيم والجهود« التي »نحتاج جميعا إلى تذكرها كثيرا اآلن في هذا  تمتلئ مسيرته بـ
الوضع الصعب« الناجم عن تفشي الوباء، بحسب املسؤولة. وفاز نادال في 20 بطولة 

كبرى وهو الوحيد الذي رفع كأس روالن غاروس 13 مرة.

صورة في خبر

أعلى وسام تكريم لنادال

Monday 16 November 2020 Monday 16 November 2020
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حي الدرج
الواجهة األثرية لمدينة غزة القديمة

غزة ـ عالء الحلو

ــــي الـــــــــدرج قـــلـــب الـــبـــلـــدة  يـــحـــتـــل حـ
القديمة، وسط مدينة غزة، ويعتبر 
مــن أبـــرز األحـــيـــاء الــتــاريــخــيــة ذات 
مــامــح الــبــنــاء املــمــلــوكــي. ويــضــم فــي أزقــتــه 
وحواريه العديد من األعيان األثرية القائمة، 
ومــامــح أعــيــان أخـــرى انــدثــرت نتيجة عدم 
ــر فــــي شـــــوارع  ــائـ ــام. ويـــتـــنـــســـم الـــسـ ــمــ ــتــ االهــ
ــتــــاريــــخ وتــعــاقــب  وحـــــــــواري الـــحـــي عـــبـــق الــ
 ُيعتَبر صاحب الحظ األوفر في 

ْ
األجيال، إذ

املعالم األثرية، ومن أبرزها املسجد العمري 
الــكــبــيــر وهـــو أكــبــر مــســاجــد الــقــطــاع. ويــقــع 
إلى الشرق من سوق الزاوية الشعبي، وإلى 
الــشــمــال مــن ســـوق »الــقــيــســاريــة« أو )ســوق 
الــــذهــــب(، وهــــو مــمــر ضــيــق مــغــطــى بــســقــٍف 
الــذهــب ذات  مــحــات  مقبب، وعــلــى جانبيه 
الــشــكــل املــمــيــز والــصــغــيــر، وهـــي عــبــارة عن 

غرف صغيرة ملفوفة الشكل. 
ــاء مــديــنــة  ــيـ ــرز أحـ ــ ــن أبـ ويـــعـــد حـــي الــــــدرج مـ
التي تبلغ 2820  القديمة في مساحته  غــزة 
دونـــمـــا، فــيــمــا يـــرجـــع ســبــب تــســمــيــتــه بــهــذا 
ــتــــدرج الـــطـــبـــوغـــرافـــي، وكــثــرة  االســـــم إلــــى الــ
األدراج املؤدية إلى بيوت املواطنني، والتي 

ال يزال أهالي المنطقة يتمسكون بالمالمح القديمة للبناء )عبد الحكيم أبو رياش(

تمتد على بقع مختلفة العلو، ويضم عددًا 
ــارات، مـــن أبــــرزهــــا: حــــارة الـــســـدرة،  مـــن الــــحــ
السيد هاشم، قرقش، بني عامر، والفواخير 
إلـــى الــغــرب مــن الــحــي )يــعــمــل ســكــانــهــا في 
صناعة األواني الفخارية(. فيما يضم الحي 
والــــذي كـــان يسمى فــي الــســابــق »حـــي بني 
عامر« نسبة لبدو قبيلة بني عامر، ومن ثم 
دفاعا  املقاتلني  إلــى  »البرجلية« نسبة  حي 
ــن أبــــــراج املـــديـــنـــة فـــي الــعــصــر املــمــلــوكــي،  عـ
واملــدارس  والحمامات  املساجد  من  العديد 
ــا  ــرزهــ ــيـــة: وأبــ ــنـ ــا الـــديـ ــ ــزوايــ ــ ــبـــات والــ ــتـ ــكـ واملـ
»الـــزاويـــة األحــمــديــة« وتــعــرف كــذلــك باسم 
ــي مـــكـــان لــلــخــلــوة  ــهـــا«، وهــ ــو شـ »زاويـــــــة أبــ
ــادة، فــيــمــا يــحــتــضــن كـــذلـــك مــســجــد  ــبــ ــعــ والــ
السيد هاشم، ويعود إلى العصر العثماني 

وقد ُبني على الطراز اململوكي. 
ويـــقـــول الــفــلــســطــيــنــي فــتــحــي الـــشـــقـــرة )58 
عاما(، وهو من سكان حي الدرج، إنه يعيش 
مع كافة أفراد أسرته في املنطقة، وقد ورثوا 
ــد«، فيما اعــتــادوا  ــا عــن جـ الــحــيــاة فيها »أبـ
عــلــى مــشــهــد الـــبـــيـــوت الــقــديــمــة املـــتـــراصـــة، 
ــاء الــقــديــم  ــنـ ــبـ ــة الـ ــراقـ ــعـ ــي تـــشـــعـــرهـــم بـ ــتــ والــ
والــذي تغلب  الهندسي  وزخارفه ومعماره 
عليه الجدران اإلسمنتية السميكة )يتراوح 

سمك الجدار من 80 سنتيمترًا حتى 1 متر(. 
حي  أن  الجديد«  »العربي  لـ  الشقرة  ويبنّي 
الدرج يتمّيز بكثرة األدراج واملنحدرات فيه، 
وذلك بسبب طبيعة املنطقة ذات املستويات 
مختلفة االرتفاعات، وهو السبب الرئيسي 
لــتــســمــيــتــه بـــهـــذا االســــــم، فــيــمــا يــضــم عـــددًا 
ــيـــان األثـــريـــة، واملــســاجــد والــبــيــوت  مـــن األعـ
واألســـبـــطـــة املــقــبــبــة، ويــــقــــول: »يــعــتــبــر هــذا 

الحي من أقدم وأعرق أحياء مدينة غزة«. 
وال يزال أهالي املنطقة يتمسكون باملامح 
ــدا واضــحــا على  الــقــديــمــة لــلــبــنــاء، والــــذي بـ
طبيعة أزقتها املتفرعة، وفق وصف الشقرة 
الــذي يشير إلــى أن الــحــي، وعلى الــرغــم من 
أنه  إال  الكبيرة،  واألثــريــة  التراثية  أهميته 
الجهات  مــن  املطلوب  باالهتمام  يحظى  ال 
الرسمية واملؤسساتية، ما يدفع سكانه إلى 
العناية به، وترميم مرافقه وأزقته وجدرانه 

العتيقة قدر املستطاع. 
ويتوسط حي الدرج شارعا رئيسيا )شارع 
الِوحدة(، وتتفرع منه العديد من الشوارع 
الــحــارات، فيما يتميز  إلــى  الفرعية املؤدية 
بـــوجـــود األســـبـــطـــة )وهـــــي شــــــوارع فــرعــيــة 
سباط  مثل  بـــاألقـــواس(،  مسقوفة  صغيرة 
ــا زاال  ــلـــذيـــن مــ ــاب الـ ــبــــاط كـــسـ الــعــلــمــي وســ

سباط  انــدثــر  فيما  اللحظة،  حتى  قائمني 
املفتي في ستينيات القرن املاضي. 

ويتفّرع من شارع الوحدة، إلى الجنوب من 
»مفترق جباليا« شارع »فهمي بيك«، وهو 
القديمة، ويضم  املدينة  أحــد أعتق شــوارع 
عددًا من املحال التجارية القديمة ومحات 
صــنــاعــة الــحــلــويــات واملـــطـــاعـــم الــصــغــيــرة، 
وصـــواًل إلــى مــيــدان فلسطني، وإلـــى الغرب 
ــاف الــقــديــم،  ــ مــنــه يــوجــد مــبــنــى وزارة األوقـ
والذي تم تجريفه لتجديده، إال أن التجريف 
توقف بسبب اكتشاف كنيسة أثرية تعود 
الناحية  تضم  فيما  البيزنطي،  العهد  إلــى 
الــشــرقــيــة لــلــشــارع ســـوق الـــزاويـــة الشعبي، 
ــواد  ــ والــــــذي يــشــتــهــر بــمــحــال الـــعـــطـــارة واملـ

الغذائية. 
ولـــم يسلم حــي الــــدرج مــن غــيــاب االهــتــمــام 
التي أثرت سلبا  الزمن،  والرعاية، وعوامل 
ــا مــســجــد  ــهـ ــنـ ــة، ومـ ــ ــريــ ــ ــلـــى املــــســــاجــــد األثــ عـ
الـــشـــيـــخ زكـــــريـــــا، ومـــســـجـــد الـــشـــيـــخ خـــالـــد 
ومسجد الـــوزيـــري، إلــى جــانــب الــعــديــد من 
لم يتبق منها سوى  التي  األثرية،  األعيان 
لــم يتبق مــن »ســوق  مامح بسيطة، حيث 
الِغال« سوى أجــزاء من آثــاره، فيما اندثر 
العسكر« و«حمام  و«َحــمــام  الكتان«  »خــان 

السوق«. 
ــي مــديــنــة  وبـــفـــعـــل الـــتـــوســـع الـــعـــمـــرانـــي، فــ
غـــزة، الــتــي تــعــّد مــن املـــدن األكــثــر كثافة في 
العالم، فقد قام عدد من املواطنني بتجريف 
ــنــــازل الـــقـــديـــمـــة، وتــحــويــلــهــا إلــى  بــعــض املــ
البعض  اكتفى  فيما  مباٍن سكنية جديدة، 
وزيــادة مساحة  القديمة،  املباني  بتوسعة 
ــاء عـــلـــى األســــــوار  ــ ــقـ ــ ــع اإلبـ ــاء فـــيـــهـــا، مــ ــنـ ــبـ الـ

الخارجية ذات املامح العتيقة.

ُيعتَبر حي الدرج 
صاحب الحظ األوفر 

في املعالم األثرية، ومن 
أبرزها املسجد العمري 

الكبير وهو أكبر 
مساجد القطاع.

■ ■ ■
يرجع سبب تسميته 
بهذا االسم إلى التدرج 
الطبوغرافي، وكثرة 
األدراج املؤدية إلى 

بيوت املواطنني، والتي 
تمتد على بقع مختلفة 

العلو.

■ ■ ■
الحي، وعلى الرغم من 
أهميته التراثية، إال أنه 
ال يحظى باالهتمام 
املطلوب من الجهات 

الرسمية واملؤسساتية.

باختصار

يعتبر حي الدرج في مدينة غزّة من أعرق األحياء التاريخيّة في القطاع. ولكن الحي يتعرّض إلهمال حكومي، إْذ جِرَفت بعض 
المنازل القديمة، وتحّولت لمباٍن سكنية

هوامش

محمود الرحبي

يــتــحــاور صــوتــا املــفــكــر والــنــاقــد فــي تــجــربــة الــبــاحــث 
املغربي، سعيد يقطني، ويتجاوران. فهو  واألكاديمي 
إلى  النظر  إلــى  ما فتئ، في كتبه ومحاضراته، يدعو 
التمييز  فــي  واجتهد  الـــذات. سعى  قائم  الــّســرد علما 
 نقدية، 

ً
 والسرد ممارسة

ً
 إبداعية

ً
بني السرد ممارسة

والسرد علمًا )وهذا األكثُر أهمية بالنسبة إليه( يتخلل 
كل شيء.

كتبه.  كثيرا في  كلمة »سرديات«  تترّدد  لذلك،  وتبعا 
أنــه سعى، في  لنرى  نماذج منها،  نظرة على  وتكفي 
مشروعه النقدي الطويل، إلى تعزيز السرديات علمًا، 
حيث تتّبع جذور املفهوم في التراث النظري السردي، 
التي  الغربيني  تنظيرات  إلــى  الــروس  الشكالنيني  منذ 
الحقبة  بــإنــجــازات  مـــرورا  الثمانينيات،  منذ  تحققت 
الــبــنــيــويــة فـــي فــرنــســا. ولـــم يــشــغــلــه فـــي ذلـــك ترجمة 
املفاهيم وتبسيطها، بقدر ما سعى إلى تقديم معرفٍة 
والتطّورات  املفهوم  فيها جزئيات  تتّبع  بديلٍة  سرديٍة 
الــتــي شــهــدهــا فــي اســتــعــمــاالتــه املـــتـــعـــّددة. وفـــي إطــار 
العربية  لنا االســتــعــمــاالت  مــا قّدمته  ذلـــك، وقــف على 
املتعّددة وناقشها، لغويًا ومعرفيًا، حيث سعى كذلك 
التداول  تربة  في  وبذرها  منها،  توطني مجموعة  إلــى 
فــنــادرا ما تجد اآلن أي أطــروحــٍة في  العربي؛  النقدي 

إلــى كشوفات سعيد يقطني. وفي  تعد  لم  السرديات 
التمييز بني »املرويات«،  خضّم ذلــك، دأب يقطني على 
وهــي الــســرود اإلبــداعــيــة، والــســرديــات »عــلــمــا« قائما 
ــنــبــوءة«  ــدأت إرهـــاصـــات »ال بـــذاتـــه. وشــيــئــا فــشــيــئــا، بــ
فريَدين  والــتــزام  بجّد  عليها  واشتغل  بها  ر 

ّ
بش التي 

تتحقق، بحيث يمكنك أن تجد كتبا فلسفية وأخرى 
ّدمت بصيغ سردية. وعلى سبيل املثال، 

ُ
موسوعية، ق

)للنرويجي جوستاين  »عالم صوفي«  روايــة  حاولت 
الــفــلــســفــة مـــرويـــا بصيغة  غــــــاردر( أن تـــقـــّدم تـــاريـــخ 
»ســـرديـــة«. وفـــي عــلــم االجــتــمــاع هــنــاك أمــثــلــة كــثــيــرة، 
منها ما قامت به فاطمة املرنيسي، حني قّدمت كتبها 
بالرجوع إلى طفولتها في فاس، لتقتطف لنا مشهدا 
سرديا بالغ الداللة. بل إن السينما، بدورها، تستعير 
»صيغة الّراوي«، خصوصا في معالجة أفالم تجّسد 
روايات أو ذوات تعتمد على ذاكرتها في السرد، كما 
رأينا، أخيرا، مع تحفة سكورسيزي الجديدة »الرجل 
اإليــرلــنــدي«... إذن، السرد يسود كل شــيء كما كان 
ــتـــردد فـــي نــشــرات  يــصــر ســعــيــد يــقــطــني. وحـــالـــيـــا، تـ
الفلسطينية  الـــّســـرديـــة  قــبــيــل  مـــن  عـــبـــارات  األخـــبـــار 

والسردية األممية وغيرهما. 
لــقــد الــتــقــط يــقــطــني جــمــلــة مـــن روالن بــــارت »الــســرد 
مــوجــود فــي كــل شـــيء«، وتأّملها وأعــمــل فــكــَره فيها 
طــويــال، وبــنــى عليها جـــزءا مــهــّمــا مــن عــاملــه البحثي 

أني كنت موجودا  الثري واملتنوع. ومن حسن حظي 
»كــورونــا«،  قبل  لــه  مباشرتني  آخــر محاضرتني  فــي 
األولــى، في كلية اآلداب في الرباط بمناسبة االحتفاء 
ــى إيــــالء الــســرديــات،  ــّدد فــيــهــا دعـــوتـــه إلـ بــتــقــاعــده، جــ
هذا   

ّ
يحتل فبحسبه،  ــارزة،  بــ مكانة  علما،  بصفتها 

أنه  الواقع وعلومه، إلى درجة  العلم مختلف تفاصيل 
ى لو أن ُيطلق على كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية 

ّ
تمن

العلوم  معظم  تنظم  باعتبارها  الــســرديــات«،  »كليات 
اإلنسانية وتنسجها. بل إن نــواة أي علم ال تقوم إال 
من خالل »بنية سردية«.. فحتى ونحن نتحدث اآلن 
ونكتب ونتفاعل، فإننا نفعل ذلك على أساس سردي؛ 
الطفل قبل أن يتكلم يأتي بتصرفاٍت سردية، حسب 

الثقافي،  التفاعل  عــن  الثانية  املــحــاضــرة  كانت  قــولــه. 
نظمها مجلس حكماء املسلمني، التابع لدولة اإلمارات، 
البيضاء، جــّدد خاللها  الــدار  في  الكتاب  في معرض 
ــقــول إن أكــثــر فــتــرات الــعــرب ثــــراء هــي حني  يــقــطــني ال
على  كثيرة   

ً
أمثلة وأورد  العالم.  مــع  يتفاعلون  كــانــوا 

تجليات  أسمى  تجّسد  التي  الترجمة  قبيل  من  ذلــك، 
هذا التفاعل؛ ناهيك عن التفاعل املباشر، وهي كثيرة، 
الوحيدة  الوثيقة  تعّد  التي  ابــن فضالن«  »رحلة  مثل 

عن شمال أوروبا. 
تعود عالقتي بيقطني إلى بداية التسعينيات، حني كان 
وكنت  األول.  العائلي  الفتح« سكنه  »حــي  في  يسكن 
أســكــن مــع زمـــالء فــي الــحــي ذاتـــه، وتــجــذرت الــلــقــاءات، 
ــواء حـــني كــنــت طــالــبــا فـــي اإلجــــــازة واملــاجــســتــيــر،  ــ سـ
فــقــد كـــان أســتــاذا لــي فــي الــجــامــعــة. وكــنــت محظوظا 
أن أكــــون ضــمــن آخـــر طــلــبــتــه قــبــل أن يــتــقــاعــد. وكــنــا 
ــزور مــســقــط، ويــمــكــث أحــيــانــا في  نلتقي حــني كـــان يـ
جامعة السلطان قابوس أستاذًا زائرًا. وإذا نزلُت إلى 
الــربــاط قادما من فــاس، فإني ال بد أن أتــواصــل معه، 
وأستفيد من زاده املعرفي واملنهجي الوافر الذي نهله 
نقدية عديدة مختصة في علم  ومـــدارس  من مراجع 
السرديات، والذي جعلنا بإزاء عالم عصامي صبور، 
امتلك شجرة عّدته الخاصة املثمرة التي ال يبخل في 

إشاعتها، وبكثير من الدماثة والتواضع اإلنساني.

نبوءة سعيد يقطين

وأخيرًا

عالم عصامي صبور، امتلك 
شجرة عّدته الخاصة المثمرة 

التي ال يبخل في إشاعتها، 
وبكثير من الدماثة والتواضع
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