نغـم المـولد النبـوي

يمثّل مجلس المولد النبوي حالة فريدة جديرة بالتأمل ،فهو لقاء روحي
ديني ،وهو أيضًا ملتقى موسيقي غنائي مع منشد وجمهور «كورال»]26[ .
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تتفاقم معدالت دفع
الرشى في العراق،
وال تقتصر على المستويات
الدنيا ،بل تصل إلى أعلى
السلم اإلداري.
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الحدث

كورونا :تشبّث ببراءات اختراع اللقاحات حتى اآلن
ما زال موضوع تعليق بــراءات اختراع اللقاحات
ً
املـ ـض ــادة ل ـك ــوف ـي ــد 19-يـثـيــر ج ـ ــداال ف ــي ال ـعــالــم.
وأخيرًا ،لم يخرج املجلس املعني بحقوق امللكية
الفكرية في مجال التجارة التابع ملنظمة التجارة
العاملية ّ
بأي معطيات إيجابية في هذا الخصوص،
إذ لم ّ
يتوصل أعضاؤه إلى توافق .وكان املجلس
قد اجتمع ،قبل سبعة أسابيع فقط من االجتماع
ُ
الـ ــوزاري للمنظمة ،ملناقشة القضية الـتــي تـ َـعـ ّـد
حاسمة لــزيــادة إنـتــاج اللقاحات ومكافحة عدم
املساواة في الحصول عليهاّ .
وشدد أعضاء منه
ّ
ّ
ّ
التوصل إلــى حل
على الخطر املتأتي من فشل

وسط جاد ،مضيفني ّأن النجاح في التوافق حول
املسألة فــي االجتماع ال ــوزاري املقبل «لــن يبعث
فـقــط بــرســالــة تـضــامــن دول ــي ق ــوي ــة ،ب ــل ســوف
يثبت كــذلــك ّأن منظمة ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة ق ــادرة
على االستجابة ألزمــة عاملية كـبــرى» .وفــي هذا
السياقّ ،
أقر سفير النرويج لدى منظمة التجارة
ّ
ال ـعــامل ـيــة ،دغ ـفــن س ــورل ــي ،بـ ــأن مـجـلــس حـقــوق
امللكية الـفـكــريــة ال ــذي يـتــرأســه «لـيــس فــي وضــع
يسمح له باالتفاق على نتيجة ملموسة وإيجابية
ّ
فــي هــذه املــرحـلــة» ،موضحًا أن ــه ســوف يواصل
«التشاور مع األعضاء حول كيفية املضي قدمًا

نحو توافق» قبل االجتماع الوزاري املقرر ما بني
 30نوفمبر /تشرين الثاني والثالث من ديسمبر/
َ
كانون األول املقبلني في جنيف .من جهة أخرى،
صـ ّـوتــت لجنة مــن الـخـبــراء الطبيني األميركيني
بــاإلجـمــاع على توصية بالحصول على جرعة
ثانية من لقاح شركة «جونسون أند جونسون»
املضاد لكوفيد .19-ويمكن لهذا القرار أن يساعد
في التخفيف من حالة عدم اليقني لدى نحو 15
ّ
ّ
مليون أميركي تلقوا الجرعة الوحيدة منه لكنهم
مــا زال ــوا يتساءلون إذا كانت كافية لحمايتهم،
ّ
متحور دلتا من فيروس
خصوصًا مع انتشار

ّ
ك ــورون ــا ال ـج ــدي ــد .واتـ ـف ــق أع ـض ــاء الـلـجـنــة بعد
اجتماعها ً
بناء على طلب من وكالة الغذاء والدواء
األميركية (إف دي إيــه) مــع رأي شركة األدويــة
ّ
ّ
على ّأن األدل ــة املـتــوفــرة فــي مــا يـخـ ّـص السالمة
والفعالية تدعم السير في خيار جرعة ثانية من
اللقاح ثانية .وفي نيوزيلندا ،أظهرت بيانات وزارة
الصحة ّأن  2.5في املائة من سكان البالد على
ّ
ّ
أقــل تقدير تلقوا لقاحًا مضادًا لكوفيد ،19-في
يــوم واحــد ،في إطــار مساعي الحكومة لتسريع
وتيرة التحصني والتعايش مع كورونا.

(فرانس برس ،رويترز)
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محكمة أميركية تمهل
حفتر للمثول أمامها

يعمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استنفاد كل الطرق الدبلوماسية مع
أميركا وروسيا قبل إطالق أنقرة عملية عسكرية ضد «قوات سورية الديمقراطية»
(قسد) ،والتي أكد قيادي فيها استعدادها لمواجهة القوات التركية ،وسط تركيز
من أنقرة على ضرورة «تطهير» منطقة تل رفعت من «قسد»

طرابلس ـ العربي الجديد

الشمال السوري
على حافة
صدام عسكري

يعرض يوسف عبدلكي أعماله ّ األخيرة التي أنجزها في محترفه الدمشقي في فترة
النزيف .واذ خرج الدم الى األزقة وغمر السطوح ولطخ الوجوه واألصابع ،سيكون
ّ
الكيفية التي
من البديهي أن يطوف على وجوه الذاهبني الى صالة العرض سؤال
ّ
السوري أثره على هذه األعمال .بداهة السؤال ليس مرجعها
يطبع بها مهرجان الدم
ّ
جنسية الفنان وحسب بل ترجع ،قبل أي شيء اخر ،الى نشاطه الفني ذاته .والذي
لم يكن بالنسبة الــى عبدلكي غير وجــه من وجــوه نشاطه االنساني بكل شموله.
ّ
الحفرية في
لقد سبق وأشــرت الى هذه الناحية في دراســة سابقة تناولت أعماله ّ
ثمانينات القرن املاضي ومن الفيد التذكير بها ألن عالقة هذا الفنان بفنه تساهم
في فهم الكيفية التي يختار بها مفرداته ويبلور صيغه ويشحن عامله ّ
بقوة التعبير.
لقد احتفت لوحته على الدوام بالرؤية الحادة الى أشياء العالم وبالقسوة املكنونة
وبــاملــرارة التي ُ
تعبر حتى فــي األق ــداح الفارغة وعلى الغصون .لقد كانت أعماله
بالفاجعة حتى حني يستخدم في
بطبيعتها نسيجًا من القلق واالحساس الخفي
ّ
ّ
ّ
شاعرية .ان عامله الفني محتقن ومــأســاوي ومن
األيقونية
صوغها أكثر املـفــردات
يتابع أعماله يدرك ،بكل تأكيد ،أن الذي يحدث في محيط مرسمه وفي البيت الكبير
ّ
ّ
دموية ،وتمزق في نسيج املجتمع ،وازدهار في صناعة املوت
من أهوال وانفجارات
ّ
وتعميمه كما املحاوالت السلطوية الدؤوبة لتزوير التاريخ ،ان كل هذا الذي يجري
كان له في لوحات عبدلكي اشاراته األكثر سطوعًا على مدى السنوات.

تحضيرات تركية لعملية ضد
«قسد» ...وأردوغان يستعد
لمناقشة القضية مع بايدن وبوتين

للحديث تتمة...

جدوى العملية
التركية
عبسي سميسم

تشير املعطيات امليدانية في شمال
سورية ،وتصريحات املسؤولني
األتراك ،إلى احتمال أن يكون الرد
التركي ،على ما تسميه أنقرة
استفزازات من قبل «قوات سورية
الديمقراطية» (قسد) ،على شكل
عملية عسكرية ،من املرجح أن
تكون وجهتها مدينة تل رفعت ،ذات
الغالبية العربية ،التي سيطرت عليها
«قسد» في  2016بدعم روسي.
وفي حال أقدمت أنقرة على قيادة
فصائل «الجيش الوطني» ،املدعومة
من قبلها ،للقيام بهذه العملية ،فإنها
ستكون العملية األولى لتركيا من
دون التنسيق مع روسيا والواليات
املتحدة ،وإنما ردًا على عدم
استجابتهما ملطالبها بلجم «قسد».
ومن شأن هذا األمر أن يفتح الوضع
في شمال سورية على كثير من
االحتماالت ،تتعلق بردود فعل كل
من واشنطن وموسكو ،والرسائل
التي قد توجهانها ردًا على تلك
العملية ،والتي ال يستبعد أن يكون
الرد الروسي عليها من خالل قيادة
قوات النظام إلى عملية جديدة في
جنوب إدلب ،لطاملا لوح بها .لكن،
بغض النظر عن وجهة العملية
وردات الفعل عليها ،وما قد تسببه
تلك الردات من مزيد من التهجير
لسكان مناطق أخرىّ ،
فإن تمكني
تركيا فصائل «الجيش الوطني»
من التقدم عسكريًا ،والسيطرة
على مناطق جديدة ،بحسب
مقتضيات مصلحة أنقرة ،وبهدف
وحيد هو إبعاد خطر «قسد» عن
الحدود التركية ،لم يعد يأخذ طابع
االنتصار لدى الكثير من السوريني
في مناطق املعارضة .يأتي ذلك
بسبب عدم االكتراث بإدارة تلك
املناطق بعد السيطرة عليها ،وترك
اليد الطولى فيها للفصائل ،التي ما
إن تتمكن من إحكام السيطرة على
منطقة ما ،حتى تعم فيها الفوضى
والفلتان األمني ،بسبب غياب ،أو
ضعف ،دور املؤسسات التي تدير
املنطقة على حساب تعاظم دور
الفصائل ،التي تحكم سكان املنطقة
كسلطة أمر واقع ،تقوم على االبتزاز
والقمع للسكان .طبعًا هذا عدا عن
اقتتال الفصائل فيما بينها ،والتي
غالبًا ما يذهب ضحيتها مواطنون
مدنيون.
فرغم قيام تركيا بثالث عمليات
عسكرية ،سيطرت من خاللها على
معظم مناطق الشمال السوري،
ّ
فإنها إلى اآلن لم تنتج إدارة مدنية
في أي من تلك املناطق ،تضمن
أمن واستقرار السكان ،وتضع
حدًا للفلتان األمني فيها .علمًا أن
الطريقة املثلى للتعاطي مع الوضع
تطبيق
في سورية ،هي املضي في
ّ
الحل السياسي الذي تنادي به كل
الدول املتدخلة في الشأن السوري،
من دون أن تسير به ّأي دولة ،وإن
خطوة لألمام.

أمين العاصي

كــل املعطيات العسكرية والسياسية تشير
إلـ ــى أن ال ـش ـم ــال الـ ـس ــوري بـ ــات ع ـلــى حــافــة
صدام عسكري جديد ،طرفاه الجيش التركي
وف ـص ــائ ــل س ــوري ــة م ــدع ــوم ــة م ـن ــه ،و«ق ـ ــوات
ســوريــة الديمقراطية» (ق ـســد) ،الـتــي وجــدت
نفسها مجددًا في عني العاصفة التركية ،إال
إذا حالت التوازنات والتفاهمات اإلقليمية
والدولية دون ذلك.
وجــاء الوعيد التركي هــذه املــرة من الرئيس
رجب طيب أردوغان الذي أكد ،في إسطنبول
أمس األول ،أن «كفاحنا في سورية سيستمر
بشكل مختلف لـلـغــايــة فــي الـفـتــرة املـقـبـلــة»،
مضيفًا« :سنخوض كل أشكال الكفاح الالزم
ض ــد ت ـلــك الـتـنـظـيـمــات اإلره ــاب ـي ــة وال ـق ــوات
املــدعــومــة أميركيًا هـنــاك ،وكــذلــك ضــد قــوات
ال ـ ـن ـ ـظـ ــام ،ونـ ـح ــن ع ـ ــاق ـ ــدون ال ـ ـعـ ــزم فـ ــي ه ــذا
الخصوص» .وأردف بالقول إن تنظيم حزب
الـعـمــال الـكــردسـتــانــي ،وام ـتــداداتــه الــوحــدات
الكردية ،وحزب االتحاد الديمقراطي ،تصول
وتجول ليس ّفي الشمال فقط ،بل في عموم
ســوريــة ،وتتلقى الــدعــم مــن ق ــوات التحالف
وفي مقدمتها الواليات املتحدة.
وفي السياق ،نقلت وكالة «رويترز» ،الجمعة
املــاضــي ،عن مسؤول تركي وصفته بالبارز
قوله إنه «من الضروري تطهير املناطق (في
شمال سورية) وخصوصًا منطقة تل رفعت
(ش ـم ــال ح ـلــب) ال ـتــي تـنـطـلــق مـنـهــا هجمات
ض ــدن ــا ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار» .وأض ـ ــاف املـ ـس ــؤول أن
الجيش ووكالة املخابرات الوطنية يتخذان
االس ـت ـعــدادات للعملية العسكرية املحتملة
ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية ،الجناح
ال ـع ـس ـك ــري ل ـح ــزب «االت ـ ـحـ ــاد الــدي ـم ـقــراطــي
ّ
واملكون الرئيس لـ«قسد» .وتابع:
السوري»،
ُ
«الـقــرار بذلك اتخذ ،والتنسيق الــازم سيتم
م ــع دول بـعـيـنـهــا .سـ ُـي ـنــاقــش امل ــوض ــوع مع

روسيا والواليات املتحدة» .وقال مسؤوالن
تركيان للوكالة إن أردوغــان سيناقش األمر
مــع الرئيس األميركي جــو بــايــدن خــال قمة
مجموعة العشرين في روما نهاية أكتوبر/
تشرين األول الـحــالــي ،فيما أشــار ثالث إلى
أن الــرئـيــس الـتــركــي سـيـتـحــدث مــع الرئيس
الروسي فالديمير بوتني بعد املحادثات مع
بــايــدن .وبـعــد ســاعــات مــن تفجير استهدف
ً
رتال عسكريًا تركيًا قرب مدينة معرة مصرين
في ريف إدلب ،أول من أمس الجمعة ما أسفر،
ب ـح ـســب مـ ـص ــادر ع ـ ــدة ،ع ــن م ـق ـتــل جـنــديــن
تركيني وإصابة  5آخرين ،استهدفت القوات
الـتــركـيــة فـجــر أم ــس مــواقــع تــابـعــة لــ«قـســد».
وق ــال الـنــاشــط مـحـمــد الـشـمــالــي ،لــ«الـعــربــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،إن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات الـ ـت ــركـ ـي ــة ق ـص ـفــت
باألسلحة الثقيلة مناطق مختلفة في ريفي
ال ــرق ــة وح ـل ــب .واس ـت ـه ــدف ال ـق ـصــف خــاصــة
مواقع «قسد» في قرية أم البراميل ،والطريق
ال ــدول ــي أم  »4ف ــي ري ــف نــاحـيــة ع ــن عيسى
شمالي الــرقــة ،ما أدى لوقوع أضــرار مادية.
كما طــاول قرية املالكية وقلعة شــوارغــة في
ناحية شرا في ريف عفرين.
وك ــان ال ـخــاف تـصــاعــد بــن تــركـيــا و«ق ــوات
سـ ــوريـ ــة ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،خـ ـ ــال األسـ ـب ــوع
املــاضــي ،بعد اسـتـهــداف مــا ُت ّ
سمى بــ«قــوات
تحرير عفرين» القوات التركية في ريف حلب
الـشـمــالــي أك ـثــر م ــن مـ ــرة ،م ــا أدى إل ــى مقتل
وإصابة عدد من الجنود .وأشار رياض درار،
وه ــو ال ــرئ ـي ــس امل ـش ـت ــرك ل ــ»م ـج ـلــس ســوريــة
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (مـ ـس ــد) ،الـ ـ ــذراع الـسـيــاسـيــة
لــ«قـســد» ،فــي حــديــث مــع «الـعــربــي الجديد»،
إل ــى أن «تــركـيــا ت ـهــدد ال ـطــرف الـضـعـيــف في
سورية بحجج واهية ال معنى لها» .وأضاف:
«موسكو وواشنطن متفقتان على أال تتغير
االتفاقات والحدود املتفق عليها ،معتبرًا أن
«تركيا تخسر ،وسوف تخسر باستمرار».
وبنظرة على الشمال السوري يظهر وجود

اعتقال وقمع
الفلسطينيين يتواصالن

شرق
غرب
إيران تتطلع
لتحسين عالقاتها مع
العالم العربي
أكـ ــد امل ــدي ــر الـ ـع ــام لـ ـش ــؤون ال ـشــرق
األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط وش ـ ـ ـمـ ـ ــال أفـ ــري ـ ـق ـ ـيـ ــا فــي
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة ،مـيــر مسعود
حـسـيـنـيــان ،ف ــي مـقــابـلــة م ــع وكــالــة
«إي ـس ـنــا» أم ــس ال ـس ـبــت ،أن أه ــداف
إيــران من الحوار مع السعودية في
ب ـغــداد ،تـتـجــاوز تحسني الـعــاقــات
وال ـت ـقــارب بــن الـبـلــديــن ،إل ــى جعل
ذلــك جـسـرًا نحو إص ــاح عالقاتها
مـ ــع ال ـ ـ ـ ــدول الـ ـع ــربـ ـي ــة وتـ ـع ــزي ــزه ــا.
وكـ ـش ــف ع ــن «م ـش ـك ـل ـتــن كـبـيــرتــن
راهنًا في العالقات مع مصر» ،هما
احتجاز القاهرة ناقلة نفط إيرانية
منذ نحو عــامــن ،ووج ــود سجناء
إي ــرانـ ـي ــن ف ــي م ـص ــر ح ـك ــم عـلـيـهــم
باإلعدام بتهمة حيازة املخدرات.
(العربي الجديد)
تونس :وزير سابق يندد
بتطويق منزله

القدس المحتلة ،رام اهلل ـ العربي الجديد

أمس السبت وليل الجمعة ،فلسطينيني من القدس املحتلة
اعتقلت قوات االحتاللّ ،
والـضـفــة الـغــربـيــة ،فيما نــفــذت مــع املستوطنني اع ـت ــداءات على الفلسطينيني في
عــدة مناطق من الضفة الغربية .وقالت مصادر محلية في بلدة العيسوية وسط
الـقــدس املحتلة ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إن حــاجـزًا لـقــوات االح ـتــال اعـتــرض سيارة
أحــد الفلسطينيني ،حيث كــان في طريقه مع أطفاله إليصالهم إلــى املــدرســة ،وقام
باعتقاله .كما تم اعتقال  4فلسطينيني على مدخل حي الشيخ جــراح ،بعد أن تم
االعتداء عليهم بالضرب .واعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي شابني من قرية بيت
دجن شرق نابلس شمال الضفة الغربية ،هما :محمد رياض شحادة ،ومجد مجدي
أبو حلوان ،بعدما داهمت منزلي ذويهما في القرية ،وفتشتهما.
واع ـتــدى مستوطنون ،بحماية جيش االح ـتــال ،أمــس الـسـبــت ،على فلسطينيني
في منطقة العطارة شرق يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية ،بعدما حاول
الفلسطينيون الوصول إلى أراضيهم التي وضع فيها املستوطنون خزانات للمياه
لسقي األشجار التي زرعوها في منطقة العطارة املحاذية ملستوطنات «افيجال»
و«سوسيا» و«متسبي يائير» املقامة على أراضي الفلسطينيني .وسبق ذلك إطالق
مستوطنني النار باتجاه األطفال من عائلة ربعي في قرية التوانة.

سبق لـ«قسد» أن تراجعت أمام الجيش التركي (دليل سليمان/فرانس برس)

استهدفت القوات
التركية مواقع لـ«قسد»
بعد مقتل جنديين
شرفان درويش :ال نريد
الحرب لكننا سندافع عن
أنفسنا وشعبنا

عدة سيناريوهات للتدخل التركي في حال
فشلت السياسة في تجنيب املنطقة صدامًا
عسكريًا جديدًا ،يمكن أن يفضي إلى خسارة
«قـ ـس ــد» م ــواق ــع ل ـص ــال ــح ال ـج ــان ــب ال ـت ــرك ــي.
الهدف األول أمام أنقرة هو منطقة تل رفعت
في ريــف حلب الشمالي ،والتي تعد منطقة
نفوذ روسي رغم سيطرة «الوحدات» الكردية
عـلـيـهــا م ــع ع ــدة ب ـل ــدات وق ــرى مـحـيـطــة بـهــا.

ولكن من املرجح أن أي تساهل روسي يجب
أن يقابله تساهل تركي مماثل في محافظة
إدلب ،حيث يتطلع الروس للسيطرة الكاملة
ع ـلــى ال ـط ــري ــق ال ــدول ــي «أم  ،»4ال ـ ــذي يصل
الـســاحــل ال ـســوري بمدينة حلب كـبــرى مدن
الشمال .والهدف الثاني أمام الجيش التركي
قــد يـكــون منطقة منبج شـمــال شــرقــي حلب،
ضمن النفوذ األميركي ،وهــو ما يجعل هذا
ال ـهــدف بعيد امل ـنــال فــي ظــل تــدهــور العالقة
بني أنقرة وواشنطن في اآلونــة األخيرة .أما
الهدف الثالث ،فقد يكون منطقة عني العرب
(كــوبــانــي) ،عـلــى ال ـحــدود ال ـســوريــة التركية
مباشرة .وهذا الهدف أيضًا ليس في متناول
األتراك ،كون شرق الفرات خاضعًا لتفاهمات
روسية تركية ،وأميركية تركية ،منذ أكتوبر/
تشرين األول  2019عقب عملية «نبع السالم»
في ريفي الرقة والحسكة.
وأكــد شرفان درويــش ،القيادي في «مجلس
مـنـبــج ال ـع ـس ـكــري» ال ـتــابــع لـ ــ«ق ــوات ســوريــة
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة» ،فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن لدى هذه القوات «مهمة واحدة
هي حماية شعبنا وأرضنا ووطننا من أي
اعتداء» ،مشيرًا إلى أن «هذه القوات ال تخشى

الجيش الـتــركــي» .وقــال إن «مصير املناطق
ال ـتــي احـتـلـتـهــا ،وتـهـجـيــر أه ـل ـهــا ،والـفـلـتــان
األم ـنــي امل ــوج ــود فـيـهــا ،واض ـحــة للجميع»،
ع ـلــى ح ــد وص ـف ــه .غ ـيــر أن ش ــرف ــان اس ـت ــدرك
بــال ـقــول إن ه ـنــاك م ــن يــريــد إراقـ ــة مــزيــد من
الــدمــاء ،ونحن بالتأكيد ال نريد الـحــرب ،بل
الحلول السياسية ،ولكننا بالتأكيد سندافع
عن أنفسنا وشعبنا ضد أي اعتداء.
وفي السياق ،أشار الرائد يوسف حمود ،وهو
املتحدث باسم «الجيش الوطني» الذي يضم
فصائل املعارضة في الشمال ،في حديث مع
«العربي الجديد» ،إلــى أنــه «خــال الشهرين
األخيرين ازداد االستهداف الروسي ملناطق
ً
في الشمال الـســوري ،فضال عن االستهداف
املتكرر من مليشيا الوحدات الكردية ملناطق
تـحــت سـيـطــرة فـصــائــل امل ـع ــارض ــة ،وه ــو ما
أدى إلــى توتر كبير في املنطقة» .ولفت إلى
ً
أن هناك عمال عسكريًا في الشمال السوري،
لكنه غير واضــح املعالم بعد ،وغير محدد،
ولكن كامل قطاع الجبهة محور مفتوح لهذه
العملية.
وس ـبــق لـ ــ«ق ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» أن
تراجعت أمــام الجيش التركي غــرب الـفــرات،

حـ ـي ــث غ ـ ـ ـ ــادرت أوائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـعـ ــام  ،2018تـحــت
ضــربــاتــه ،مــن منطقة عـفــريــن وت ـمــركــزت في
منطقة تل رفعت .واضطرت في شرق الفرات
إلى التراجع عن منطقتي تل أبيض في ريف
الرقة الشمالي ،ورأس العني في ريف الحسكة
أواخر .2019
من جانبه ،رأى القيادي في فصائل املعارضة
الـ ـس ــوري ــة ف ــي ش ـم ــال الـ ـب ــاد ال ـن ـق ـيــب عـبــد
السالم عبد الــرزاق ،في حديث مع «العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن ــه «رغـ ــم الـتـحـشـيــد اإلع ــام ــي،
إال أن ـنــي ال أت ــوق ــع عـمـلـيــة عـسـكــريــة تركية
واسعة النطاق وشيكة في شمال سورية».
واعـتـبــر أن ه ــذا األم ــر م ـنــوط ب ــ«ات ـفــاق بني
أنقرة وموسكو وواشنطن» ،مضيفًا :تركيا
تريد من وراء هذا التحشيد الحصول على
مكاسب من دون معارك .وتوقع أن تكون أي
عملية «محدودة» ،مشيرًا إلى أن «العمليات
ال ـســاب ـقــة ل ـتــرك ـيــا ف ــي س ــوري ــة ك ــان ــت نـتــاج
تفاهمات» ،مضيفًا« :الحديث يدور حول تل
رفعت ،ولكن تركيا ال تستطيع تحريرها من
دون اتفاق مع روسيا التي تحتفظ بوجود
عسكري في املنطقة» ،موضحًا أنه «ال يمكن
أن يحدث صدام تركي روسي».

ماكرون يعترف بـ«جرائم»
ضد جزائريين
ذهــب الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون ،أمــس السبت ،أبعد من سلفه فرانسوا
هوالند ،منددًا بـ»جرائم ال مبرر لها بالنسبة إلــى الجمهورية» ،إثــر إقامة مراسم
ً
إحياء للذكرى الستني لقتل متظاهرين جزائريني في باريس في  17أكتوبر/
رسمية
تشرين األول  ،1961بعضهم ألقت بهم الشرطة في نهر السني.
وأقيمت املراسم على ضفاف نهر السني بالقرب من جسر بيزون الذي سلكه قبل 60
عامًا متظاهرون جزائريون وصلوا من حي نانتير املجاور ،تلبية لدعوة فرع جبهة
التحرير الوطني في فرنسا .وهي املرة األولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى
مكان املجزرة التي يقدر املؤرخون عدد ضحاياها بما ال يقل عن العشرات ،في حني
اكتفت الحصيلة الرسمية باإلشارة إلى ثالثة قتلى .وإذ أشار إلى حصول «جرائم»،
واقفًا دقيقة صمت وواضعًا إكليال من الزهور في املكان ،يكون ماكرون قد اتخذ
موقفًا يتجاوز ما أقر به هوالند في عام  2012حني تحدث عن «قمع دام».
وقــال اإلليزيه ،في بيان ،إن مــاكــرون «أقــر بالوقائع :إن الجرائم التي ارتكبت تلك
الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) ال مبرر لها بالنسبة
إلــى الـجـمـهــوريــة» .وأض ــاف أن «فــرنـســا تنظر إلــى تــاريـخـهــا بــرمـتــه بتبصر وتقر
ً
باملسؤوليات التي تم تحديدها بوضوح .أوال وقبل كل شــيء ،إنها تدين لنفسها
بذلك ثم لجميع من أدمتهم حــرب الجزائر ،ومــا واكبها من جرائم ارتكبت من كل
الجهات ،في أجسادهم وأرواحهم».
(فرانس برس ،العربي الجديد)

سقوط العبدية ...انتكاسة جديـدة للحكومة اليمنية في مأرب
منيت الحكومة اليمنية
ُ
الشرعية بخسارة جديدة
في محافظة مأرب،
حيث سقطت مديرية
العبدية بيد الحوثيين بعد
أسابيع على حصارها من
قبل الجماعة واستبسال
رجال القبائل في الدفاع
عنها
عدن ـ العربي الجديد

خالل تشييع مقاتلين حوثيين في صنعاء سقطوا في معارك مأرب (محمد حمود)Getty/
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تـ ــواصـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـيــة املـ ـعـ ـت ــرف بـهــا
دوليًا ،حصد الخسائر في امليدان العسكري،
بــالـتــوازي مــع فشلها فــي حــل مختلف أزمــات
الـيـمـنـيــن األخ ـ ــرى ،وق ــد تـعــرضــت النـتـكــاســة
جديدة في املعركة املصيرية التي تخوضها
مع جماعة الحوثيني على تخوم مدينة مأرب،
بـعــد خـســارتـهــا ملــديــريــة جــديــدة فــي األط ــراف
الجنوبية للمحافظة النفطية الواقعة شرقي
ال ـبــاد .فبعد أســابـيــع مــن الـحـصــار الحوثي
الخانق واملـقــاومــة الشرسة مــن قبل القبائل،
تـمـكـنــت ج ـمــاعــة ال ـحــوث ـيــن ،م ــن ال ـتــوغــل في
م ــدي ــري ــة ال ـع ـب ــدي ــة ،ل ـت ـك ـمــل س ـي ـطــرت ـهــا عـلــى
كــافــة الـشــريــط الـجـنــوبــي ملحافظة م ــأرب ،من
ً
رح ـبــة وصـ ــوال إل ــى حــريــب وم ـنــاطــق بيحان
فــي محافظة شـبــوة .يأتي ذلــك بعدما تخلت
ال ـح ـك ــوم ــة عـ ــن دع ـ ــم رج ـ ــال ال ـق ـب ــائ ــل ه ـن ــاك،
ول ــم تـفـلــح غـ ــارات الـتـحــالــف ال ـعــربــي بـقـيــادة
السعودية ،والتي أودت بحياة مئات املقاتلني

من جماعة «أنـصــار الله» في األيــام األخيرة،
ب ـح ـســب ب ـي ــان ــات هـ ــذا ال ـت ـح ــال ــف ،ف ــي إج ـبــار
الحوثيني على التراجع.
وك ــان ــت م ــدي ــري ــة ال ـع ـب ــدي ــة ،واحـ ـ ــدة م ــن أب ــرز
جبهات القتال الصلبة املناهضة للحوثيني
جـنــوبــي مـ ــأرب .وخ ــاف ــا لــاجـتـيــاح الـحــوثــي
السلس في مديريات رحبة وحريب وبيحان،
حـ ــاف ـ ـظـ ــت ال ـ ـع ـ ـبـ ــديـ ــة ع ـ ـلـ ــى صـ ـ ـم ـ ــود ُوصـ ـ ــف
بــ«األسـطــوري» ،في وجــه الهجمات الحوثية
الرغم من الحصار التام املفروض عليها،
على
ّ
وع ــدم تلقي رج ــال القبائل فيها أي إم ــدادات
من الحكومة الشرعية منذ  21سبتمبر/أيلول
املاضي.
وأك ــد م ـســؤولــون ف ــي ال ـق ــوات الـحـكــومـيــة في
ّ
م ــأرب ،لوكالة «فــرانــس ب ــرس» ،أن الحوثيني
ح ـق ـق ــوا ت ـق ــدم ــا فـ ــي ال ـع ـب ــدي ــة فـ ــي ال ـس ــاع ــات
ّ
املــاضـيــة .وق ــال أحــد املـســؤولــن إن الحوثيني
باتوا «في مركز مديرية العبدية بعد حصار
دام أرب ـع ــة أس ــاب ـي ــع» ،مـتـهـمــا «أنـ ـص ــار ال ـلــه»
ب ــارت ـك ــاب «ج ــرائ ــم خ ـطــف وس ـج ــن وتـنـكـيــل»
بحق القبائل التي كانت تتعاون مع القوات
الحكومية.
وكان وزير اإلعالم والثقافة والسياحة ،معمر
اإلريــانــي ،قــد حــذر ،أول مــن أمــس «مــن جرائم
إب ـ ــادة جـمــاعـيــة تــرتـكـبـهــا مـلـيـشـيــا الـحــوثــي
بحق أبـنــاء املــديــريــة بعد تـهــديــدات أطلقتها
عـبــر وســائــل إعــام ـهــا ،وم ــن كــارثــة إنسانية
غير مسبوقة جراء استمرار الحصار الجائر
ورفــض املليشيا فتح ممرات آمنة للمدنيني،
ف ــي اس ـت ـبــاحــة ل ـل ـقــوانــن ال ــدول ـي ــة ومــواث ـيــق
حـ ـق ــوق اإلن ـ ـس ـ ــان» .وقـ ـ ــال اإلري ـ ــان ـ ــي لــوكــالــة
األنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التي تديرها
الحكومة ،إن «املـصــادر املحلية تؤكد ارتفاع
موجة الـنــزوح الداخلي مــن مناطق (الشيب،
الحجلة ،ثمدة ،املــذود ،العر) جنوب وجنوب
ش ــرق مــديــريــة ال ـع ـبــديــة ،بـعــد ت ـعـ ّـرض الـقــرى

اآلهـلــة بالسكان لقصف واسـتـهــداف ممنهج
وم ـت ـع ـمــد م ــن مـل ـي ـش ـيــا ال ـح ــوث ــي اإلره ــاب ـي ــة
بمختلف أنواع األسلحة الثقيلة واملتوسطة».
بــدوره ،اعتبر الناطق الرسمي باسم جماعة
«أنـصــار الله» ورئيس الوفد املـفــاوض عنها،
م ـح ـمــد ع ـبــد الـ ـس ــام ،ع ـبــر تــوي ـتــر أم ـ ــس ،أن
«الــدولــة (جماعة الحوثيني) قامت بواجبها
ف ـ ــي تـ ــأمـ ــن مـ ــديـ ــريـ ــة ال ـ ـع ـ ـبـ ــديـ ــة» .وق ـ ـ ـ ــال إن
«االش ـت ـبــاكــات الـتــي شـهــدتـهــا املــديــريــة كانت
م ــع عـنــاصــر تـكـفـيــريــة ذات عــاقــة بتنظيمي
القاعدة وداعش ومرتبطة بقوى العدوان (في
إشارة إلى الحكومة والتحالف العربي) ،وقد
قــامــت الــدولــة بــواجـبـهــا فــي تــأمــن املــديــريــة».
ويكرر الحوثيون هذه الالزمة لتبرير عمليات
اجتياحهم للمديريات.
وف ـ ــي إش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى الـ ـحـ ـص ــار ال ـ ـ ــذي فــرض ـتــه
ال ـج ـمــاعــة ع ـلــى ال ـع ـب ــدي ــة ،قـ ــال ع ـبــد ال ـس ــام:
«سبق أن أبلغنا األمم املتحدة وأطرافًا دولية
ترحيبنا بــإدخــال املـســاعــدات اإلنسانية إلى
مديرية العبدية ،لكن ما تبني أنهم يزايدون
إعـ ــام ـ ـيـ ــا وأنـ ـ ـه ـ ــم غـ ـي ــر جـ ــديـ ــن ف ـ ــي إيـ ـج ــاد
معالجات إنسانية فعلية ،كما هو الحال في
عموم اليمن املحاصر منذ سبع سنوات .ومع
ذلــك ،نؤكد أن املـســارات سالكة ملن أراد فعليًا
تقديم مساعدة إنسانية».
وعلى الرغم من سيطرة الحوثيني على مركز
م ــدي ــري ــة ال ـع ـبــديــة ال ـ ــذي ي ـضــم م ـقــر الـسـلـطــة
املحلية وإدارة الشرطة واملستشفى الحكومي
الوحيد ،إال أن مجاميع من املقاومة الشعبية،
خصوصًا قبائل بني عبد ،رفضت االستسالم
وفـ ـضـ ـل ــت االن ـ ـس ـ ـحـ ــاب م ـ ــن مـ ــركـ ــز امل ــدي ــري ــة
باتجاه سالسل جبلية ،حيث توعدت بقتال
الحوثيني حتى املــوت .وأوضــح مصدر قبلي
لـ«العربي الجديد» ،أن قبائل بني عبد ،التي
ت ـتــزعــم امل ـق ــاوم ــة ض ــد ال ـح ــوث ـي ــن ،تــراج ـعــت
إل ــى س ــاس ــل جـبـلـيــة فــاص ـلــة ب ــن مــديــريـتــي

تظاهرة جديدة في تعز

تظاهر مئات اليمنيين في محافظة تعز جنوب غربي البالد ،أمس
السبت ،احتجاجًا على تدهور األوضــاع االقتصادية والمعيشية في
ونــت عليها عبارات أبرزها
المحافظة .ورفع المتظاهرون الفتات ُد ّ
«تدهور العملة وصمة عار على
الــحــكــومــة» ،و«ارتــفــاع األســعــار
وإهمال السلطة حرب قاتلة على
المواطن» ،و«االنــقــاب الحوثي
حملت
سبب لكل المصائب» ،فيما
ّ
«الهبة الشبابية للتصحيح» الداعية
إلى التظاهرة ،الحكومة اليمنية
مــســؤولــيــة تـــدهـــور األوضــــاع
الكارثية.

ّ
العبدية وحريب تدعى املكنة .وأكدت مصادر
متطابقة لـ«العربي الجديد» ،أن رجال القبائل
فــي العبدية قــامــوا قبل انسحابهم مــن مركز
امل ــدي ــري ــة ،بـتـفـجـيــر ع ــدد م ــن م ـخ ــازن الـســاح
الثقيلة ،حـتــى ال يـقــوم املـقــاتـلــون الحوثيون
باستغاللها فــي املـعــركــة ضــد الـشــرعـيــة ،كما
قاموا بنسف مركز الشرطة.
وال ُي ـ ـعـ ــرف ح ـج ــم خ ـس ــائ ــر رج ـ ــال امل ـق ــاوم ــة
ً
الشعبية فــي معركة العبدية .إال أن مسؤوال
عسكريًا تـحــدث لــوكــالــة «فــرانــس ب ــرس» ،عن
م ـق ـتــل «ق ــراب ــة ع ـشــريــن ش ـخ ـصــا م ــن ال ـق ــوات
الحكومية والـقـبــائــل املــوالـيــة لـهــا ،باإلضافة
إل ــى ج ــرح  47آخ ــري ــن» ف ــي ال ـس ــاع ــات األرب ــع
وال ـع ـشــريــن امل ــاض ـي ــة ،وه ــي حـصـيـلــة أكــدهــا

م ـ ـسـ ــؤول ع ـس ـك ــري آخ ـ ـ ــر .مـ ــن ج ـه ـت ـه ــم ،ك ــان
ن ــاش ـط ــون ح ــوث ـي ــون يـ ــروجـ ــون ،أمـ ـ ــس ،عـبــر
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،لـخـبــر مقتل
القائد امليداني البارز في جبهة العبدية ،عبد
الـحـكـيــم ال ـ ـشـ ــدادي ،الـ ــذي رف ــض االس ـت ـســام
للحوثيني ،من دون أن يتسنى التحقق من دقة
تلك املعلومات .كما أن الـقــوات الحكومية لم
تعلن بشكل رسمي أي تفاصيل عن هذا األمر.
وط ـي ـلــة األس ــاب ـي ــع امل ــاض ـي ــة ،ع ـج ــزت ال ـق ــوات
الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـح ـك ــوم ــة ال ـي ـم ـن ـي ــة وال ـت ـح ــال ــف
ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي ال ـ ــداع ـ ــم لـ ـه ــا ع ـ ــن ف ـ ــك ال ـح ـص ــار
الحوثي على مديرية العبدية ،فيما اقتصر
دور الـطـيــران الـحــربــي للتحالف ،على إبطاء
الهجمات الحوثية اليومية فقط ،على الرغم

مــن إعــانــه إلـحــاق خسائر بشرية كبيرة في
صفوف الجماعة .وفي السياق ،أفاد التحالف
في بيان أمس بأنه نفذ « 32عملية استهداف»
خالل الساعات األربع والعشرين املاضية أدت
إلى تدمير  11آلية عسكرية «وخسائر بشرية
تـجــاوزت  160عنصرًا إرهــابـيــا» فــي العبدية.
وخ ــال األس ـبــوع األخ ـيــر ،أعـلــن التحالف عن
مقتل أكثر من  700من الحوثيني في مديرية
العبدية وحدها ،وفق وكالة «فرانس برس».
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن ع ـ ـشـ ــرات ال ـ ـ ـغـ ـ ــارات ال ـت ــي
كـ ــان ال ـت ـحــالــف ي ـح ــرص ع ـلــى اإلعـ ـ ــان عنها
ف ــي ب ـي ــان ــات رس ـم ـي ــة م ـن ــذ م ـط ـلــع األسـ ـب ــوع
امل ــاض ــي ،وي ـت ـح ــدث ع ــن ن ـج ــاح ال ـط ـي ــران في
قتل مئات العناصر الحوثية ،إال أن جماعة
الـحــوثـيــن دفـعــت ب ــآالف املـقــاتـلــن فــي سبيل
إسقاط العبدية وأطلقت عشرات الصواريخ
الباليستية على مقر املديرية .وسقطت عدد
مــن ال ـصــواريــخ الـحــوثـيــة عـلــى أع ـيــان مدنية
داخل العبدية ومنها املرفق الصحي الوحيد،
وهـ ـ ــو مـ ــا جـ ـع ــل الـ ـسـ ـلـ ـط ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة ،تـعـلــن
الخميس املــاضــي ،املــديــريــة منطقة منكوبة،
جـ ــراء ال ـق ـصــف وال ـح ـص ــار وم ـن ــع الـحــوثـيــن
وصــول اإلم ــدادات الغذائية والــدوائـيــة لنحو
 35ألف نسمة يعيشون هناك.
وق ــوب ــل س ـق ــوط م ــدي ــري ــة ال ـع ـبــديــة ف ــي أي ــدي
ال ـحــوث ـيــن ،ب ــان ـت ـق ــادات واس ـع ــة ف ــي ال ـش ــارع
اليمني ،حيث انتقد خبراء وناشطون تخاذل
قـيــادة الحكومة الشرعية وعــدم قيامها بأي
تحرك لفك الحصار عن املديرية ،بما يواكب
ص ـم ــود ال ـق ـب ــائ ــل واس ـت ـب ـســال ـهــا ف ــي ال ــدف ــاع
عــن الـعـبــديــة .واعـتـبــر نــاشـطــون يـمـنـيــون ،أن
االنتكاسات التي حصلت في مــأرب ،ال تعود
لعوامل مرتبطة بقوة الحوثيني ،بل إلى فساد
وض ـعــف أه ـ ــداف وط ـم ــوح ــات األطـ ـ ــراف الـتــي
دعمها التحالف ،في إشــارة لوحدات وألوية
الجيش الوطني في مأرب.

نـ ـ ــدد ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـت ــونـ ـس ــي ال ـس ــاب ــق
لحقوق اإلن ـســان ،مهدي بــن غربية
(الصورة) ،أمس السبت ،بما وصفه
بــ«الـتــرهـيــب الـبــولـيـســي» وتطويق
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة م ـ ـنـ ــزلـ ــه .وتـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاءل ،فــي
تدوينة على «فيسبوك»« :ال أدري
مل ــاذا كــل ه ــذا الـتــرهـيــب البوليسي
لــي ولــولــدي ولعائلتي ولجيراني
وبأي حق؟ وهل هناك أمر قضائي
ّ
وحمل السلطة «مسؤولية
بذلك؟».
كل اعتداء يتم على حقوقه».
(العربي الجديد)

«داعش» يتبنى مجزرة
مسجد قندهار
ت ـ ـب ـ ـنـ ــى تـ ـنـ ـظـ ـي ــم «داع ـ ـ ـ ـ ــش-والي ـ ـ ـ ـ ــة
خ ــراس ــان» ،أم ــس ال ـس ـبــت ،هجومًا
انتحاريًا استهدف مسجدًا للشيعة
فــي مدينة قندهار األفغانية أمس
األول ،وأدى إلــى مقتل  41شخصًا
عـلــى األق ــل وإص ــاب ــة  .71وقـ ــال ،في
بيان نشره على قنواته في تطبيق
«ت ـي ـل ـي ـغ ــرام» ،إن ان ـت ـحــاريــن نـفــذا
هجومني داخل املسجد خالل صالة
الجمعة.
(فرانس برس)
وفد من «طالبان»
في أوزبكستان
بدأ وفد من حكومة حركة «طالبان»،
بــرئــاســة نــائــب رئـيــس الـ ــوزراء املــا
عبد السالم حنفي (الصورة) ،زيارة
إل ــى الـعــاصـمــة األوزب ـك ـيــة طشقند،
إلج ـ ـ ـ ـ ــراء مـ ـب ــاحـ ـث ــات م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
األوزب ـك ـي ــة ح ــول م ـل ـفــات مـخـتـلـفــة،
خ ـص ــوص ــا االقـ ـتـ ـص ــاد والـ ـتـ ـج ــارة.
وقال الناطق باسم «طالبان» ،وهو
وكيل وزارة الخارجية في حكومة
تصريف األعمال ذبيح الله مجاهد،
فــي بـيــان ،إن الــوفــد يـضــم ع ــددًا من
الــوزراء ،منهم االقتصاد والتجارة،
والـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم ال ـ ـع ـ ــال ـ ــي ،وال ـ ـص ـ ـحـ ــة،
واملـ ـ ــواصـ ـ ــات ،ك ـم ــا ي ـض ــم مـحــافــظ
البنك املركزي.
(العربي الجديد)

االتحاد األفريقي يخفق
بسحب صفة «مراقب»
من إسرائيل
أخـ ـف ــق اجـ ـتـ ـم ــاع وزراء خ ــارج ـي ــة
االت ـحــاد األفــريـقــي ،أمــس األول ،في
حـســم قـضـيــة مـنــح إســرائ ـيــل صفة
مراقب فيه ،بسبب االنقسام الحاد
فــي املــواقــف بــن مــؤيــد وراف ــض ،ما
أدى إلـ ــى إرجـ ـ ــاء ال ـح ـســم إلـ ــى قمة
رؤسـ ــاء دول االت ـح ــاد ف ــي فـبــرايــر/
ش ـبــاط امل ـق ـبــل ،بـعــد تـمـســك املـغــرب
والـ ـك ــونـ ـغ ــو ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ب ـق ــرار
عـ ـض ــوي ــة إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل .وأكـ ـ ـ ــد وزي ـ ــر
ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــري رم ـ ـطـ ــان
لعمامرة ،بحسب بيان للخارجية،
أن «الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاش ب ـ ـ ـشـ ـ ــأن الـ ـقـ ـضـ ـي ــة
املـ ـثـ ـي ــرة ل ـل ـج ــدل ح ـ ــول م ـن ــح صـفــة
ّ
امل ــراق ــب إلس ــرائـ ـي ــل ،س ــل ــط ال ـضــوء
عـلــى االن ـق ـســام الـعـمـيــق بــن ال ــدول
األعضاء في االتحاد األفريقي».
(العربي الجديد)
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على الرغم من االنتفاضة الشعبية التي اندلعت في  17أكتوبر/تشرين األول
 2019في لبنان ،وما تال ذلك من أحداث ،وال سيما االنهيار االقتصادي وانفجار
مرفأ بيروت ،فإنّ كلّ ذلك لم يفلح في إسقاط المنظومة الحاكمة

عين على البرلمان
يقول الناشط السياسي جيمي كرم
لـ«العربي الجديد» إن مسألة توحيد
الصفوف سياسيًا «ليست أمرًا مهمًا
حاليًا ،بقدر أهمية أن نكون مقتنعين
ومتوحدين حول مبدأ مواجهة
المنظومة» .ويضيف« :يجب أن
نبحث عن أفضل الطرق إلحــداث
بمقعد أو اثنين
الخرق الذي قد يبدأ
ٍ
في مجلس النواب ،إلدخــال صوت
معارض إلى البرلمان المقبل ،على
أن يتسع هذا التمثيل في المستقبل،
بعد التعلم من التجارب ،واالنتظام
في العمل السياسي وكسب ثقة
الناس».

عامان على انتفاضة
 17أكتوبر المنظومة الحاكمة
في لبنان تقاوم
السقوط

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

م ـ ـ ّـر ع ـ ــام ـ ــان عـ ـل ــى انـ ـتـ ـف ــاض ــة 17
أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول الشعبية
فــي لبنان ،غير أن املشهد ال يــزال
هو نفسه ،ال بل يــزداد ســوءًا ،ليس فقط منذ
ذل ــك ال ـحــن ،ول ـكــن مـنــذ ثــاثــن عــامــا أعقبت
انتهاء الحرب األهلية اللبنانية .فاملنظومة
ال ـت ـق ـل ـيــديــة ال تـ ـ ــزال ت ـح ـكــم ال ـب ـل ــد بــال ـســاح
والفساد ،وتنهب املال العام من دون أي رادع
أو محاسبة ،بينما الشعب الذي يرزح تحت

ويــذل ُ
أســوأ أزمــة اقتصاديةُ ،يـجـ َّـوع ُ
وي َ
سرق
ُ
ُ
وي ـه ـ َّـج ــر ،وأخـ ـيـ ـرًا ُي ـف ـ َّـج ــر ،وت ـم ـنــع مـحــاسـبــة
املتورطني ،كما يحصل اآلن من خالل الضغط
إلط ــاح ــة امل ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي ف ــي ان ـف ـج ــار مــرفــأ
ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـق ــاض ــي ط ـ ــارق ب ـي ـط ــار ،ح ـت ــى لــو
تطلب ذلــك ،التهديد بانفالت أمني وانــدالع
اش ـت ـبــاكــات داخـ ــل بـ ـي ــروت ،وخ ـل ــق ّشــارعــن
متقابلني ،وافتعال قتال أهلي «مصغر» كما
ك ــان امل ـش ـهــد عـلـيــه ق ـبــل أيـ ــام ف ــي الـعــاصـمــة.
ال ب ــل إن األح ـ ـ ــزاب س ــارع ــت الس ـت ـغ ــال هــذا
القتال الستعادة شعبيتها ،عبر شـ ّـد عصب

مجلس القضاءيستمع لبيطار

من المنتظر أن يجتمع مجلس القضاء األعلى بعد غد الثالثاء،
بالمحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت ،طــارق بيطار ،لالستماع
لرأيه حــول مسار التحقيق في
القضية .بــالــتــزامــن ،قــال رئيس
الوزراء نجيب ميقاتي (الصورة)،
فــي بــيــان أمــس ّ
إن «الحكومة
حريصة على عدم التدخل في
أي ملف يخص القضاء» وذلك
بعد اجتماعه بوزير العدل هنري
خــوري ،ورئيس مجلس القضاء
األعلى سهيل شاهين ،والنائب
العام التمييزي غسان عويدات.

جمهورها ،قبيل االنتخابات النيابية املقررة
في الربيع املقبل ،وما بعدها الرئاسية.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـتـ ـك ــرر ش ـ ـعـ ــار «إسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـط ـب ـق ــة
السياسية» عند كل تحرك ،وتتعالى املطالب
بــ«مـحــاسـبــة امل ـســؤولــن عــن ان ـه ـيــار الـبـلــد»،
ً
وص ــوال إل ــى الــدعــوة ملعاقبة املـســؤولــن عن
انفجار مــرفــأ بـيــروت املــدمــر ال ــذي وقــع فــي 4
ّ
أغـسـطــس/آب مــن الـعــام املــاضــي وخــلــف أكثر
مــن  200قتيل وآالف الـجــرحــى ،وغـيــرهــا من
ال ـه ـت ــاف ــات ال ـت ــي ي ــرح ــل ص ــداه ــا م ــع ان ـت ـهــاء
التحركات ،يبقى السياسيون في مواقعهم،
مسيطرين مع املصارف ،على مواقع ومراكز
ال ــدول ــة ،ال ب ــل مـنـتـفـضــن ف ــي وج ــه الـقـضــاء
ع ـنــدمــا ي ـق ـتــرب م ــن «ه ــال ـت ـه ــم» ،فـيـســارعــون
إلــى التجييش والـتـهــويــل والـلـعــب على وتر
الفتنة والطائفية ،وتعزيز نظريات املؤامرة
واالستهداف.
أس ـبــاب كـثـيــرة حــالــت دون تحقيق التغيير
امل ـن ـشــود ف ــي امل ـش ـهــد ال ـل ـب ـنــانــي ،ع ـلــى الــرغــم
ّ
م ــن ت ـم ـ ّـس ــك امل ـح ـت ـجــن ب ـم ـطــال ـب ـهــم وت ـمــكــن
امل ـج ـم ــوع ــات امل ــدن ـي ــة م ــن إح ـ ـ ــداث خـ ــرق فــي
االن ـت ـخــابــات الـنـقــابـيــة عـلــى صـعـيــد نقابتي
امل ـ ـحـ ــامـ ــن وامل ـ ـه ـ ـنـ ــدسـ ــن واالسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات
ال ـطــاب ـيــة ف ــي ال ـج ــام ـع ــات ،وح ـت ــى ف ــي خلق
إعالم بديل خارج التبعية للقوى السياسية.
وت ـت ـح ــدث م ــدي ــرة ت ـحــريــر م ـج ـلــة «اس ـتــديــو
أشغال عامة» البحثية ،جنى نخال ،لـ«العربي
الجديد» ،عن أسباب تعثر تحقيق املطالب.
وت ـش ـيــر إل ــى «اس ـت ـخ ـفــاف ال ـن ــاس ف ــي ب ــادئ
األمر بقوة وسيطرة النظام ،إذ لم نكن نتوقع
أنـ ــه مـتـغـلـغــل ب ـه ــذا ال ـش ـك ــل ،واع ـت ـق ــدن ــا أنـنــا
بـضــربــات متتالية فــي استطاعتنا القضاء
عـ ـلـ ـي ــه» .وت ـض ـي ــف نـ ـخ ــال أن «امل ـج ـم ــوع ــات
املــدنـيــة الـتــي نـشــأت بفعل الـتـحــركــات؛ ســواء

عــام ( 2015احـتـجــاجــات انطلقت بفعل أزمــة
النفايات وتطورت للمطالبة بإسقاط الطبقة
الـسـيــاسـيــة) أو ع ــام  ،2019ل ــم تـتـمـكــن حتى
ال ـســاعــة م ــن اقـ ـت ــراح خ ـط ــوات عـمـلـيــة فعلية
لتحقيق التغيير ،علمًا بأن املسؤولية هنا ال
تتحملها فقط هذه املجموعات وحدها ،بل ال
بد من ربــط األمــور أيضًا بــاألزمــات املتراكمة
منذ عقود ،وصعوبة خرق النظام وهيمنته
على جميع مفاصل الحياة».
ك ــذل ــك ،ت ـت ـحــدث ن ـخ ــال ع ــن «ق ـ ــدرة املـنـظــومــة
املتحكمة بالبلد ،على مسك الناس من اليد
التي تؤملها ،من ناحية مسألة تقديم الخدمات
وم ـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ـح ـي ــاة ال ـي ــوم ـي ــة م ــن ج ـهــة،
ّ
وتحكمها بــالـعــاًقــات االجتماعية مــن جهة
ثــانـيــة» ،مــوضـحــة أن ه ــذه املـنـظــومــة «ق ــادرة
على إحــداث شــرخ اجتماعي حقيقي بني من
يدعمها والطرف الذي يعارضها ،وببساطة
لها أن تمنع الخدمات عن كل من يقف ضدها.
ولهذا كله ،نحن غير قادرين لغاية اآلن على
إحداث تغيير حقيقي في النظام».
ونشر مركز «اسـتــديــو أشـغــال عــامــة» أخيرًا،
في الذكرى الثانية لـ«انتفاضة  17تشرين»،
مـلـفــا ح ــول ال ــواق ــع االق ـت ـص ــادي والـسـيــاســي
واالجتماعي واملديني في لبنان .وحول هذا
امللف ،تشير نخال إلــى أنــه «يعالج القضايا
اليومية للناس ،عبر قراءة نقدية لالنتفاضة
والتفكير بما نريد اليوم بعد هذه االنتفاضة،
وخــال أحد أســوأ ثالثة انهيارات اقتصادية
فــي األع ــوام املــائــة األخ ـيــرة» .كما أنــه «يعالج
مـســألــة ال ـعــدالــة املـكــانـيــة ال ـتــي نـبـحــث عنها
ف ــي م ــدي ـن ــة يـ ـح ــاول ال ـن ـظ ــام ت ـه ـج ـيــر أهـلـهــا
ً
وقضم آخــر بقايا األمــاك العامة ،فضال عن
مـســألــة الـفـصــل وال ـت ـفــاوت االجـتـمــاعــي التي
أبرزتها االنتفاضة ولم تعالجها ،إضافة إلى

تؤدي األجهزة األمنية دورًا رئيسيًا في حماية المنظومة (حسين بيضون)

ال يزال السياسيون
التقليديون مسيطرين
على مراكز الدولة
تنظم مجموعات مدنية
تحركًا تحت عنوان
«استعادة الدولة»
االنتفاضة يجب أن
تعود أقوى ألن الوضع
أصبح أسوأ

تقرير

أسبوع على االنتخابات العراقية :مخاوف من بازار الترضيات
يعزز تواصل أزمة إعالن
نتائج االنتخابات العراقية،
المخاوف من أن
مفوضية االنتخابات ربما
تكون قد دخلت في
لعبة الترضية السياسية بين
القوى المتنافسة
بغداد ـ محمد علي

ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن م ـ ــرور أس ـب ــوع ع ـلــى إجـ ــراء
االنتخابات العراقية ،وتــواصــل أزمــة إعــان
النتائج ،إال أن أي تعليق بشأن ما رافق هذه
العملية ،مــن ارت ـبــاك وفــوضــى واعـتــراضــات
سياسية ،لم يصدر عن بعثة األمــم املتحدة

ّ
أو االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـل ــذي ــن م ــث ــا صـفــة
الراعي الخارجي لهذه االنتخابات عبر أكثر
من  800مراقب دولــي وأممي شــاركــوا فيها.
ويــأتــي ذلــك فــي وقــت تــواصــل فيه مفوضية
االنـتـخــابــات عملية إع ــادة عــد وف ــرز أصــوات
آالف املحطات االنتخابية بشكل يدوي داخل
املنطقة الخضراء وسط بغداد ،بعد سلسلة
مــن الـضـغــوط واالع ـتــراضــات الـتــي أطلقتها
قوى وفصائل مسلحة ،توصف بأنها حليفة
لطهران ،والتي اعتبرت أن النتائج «مفبركة»،
وتحدثت عن «مؤامرة ضد الحشد الشعبي»،
مـعـلـنــة ع ــن رف ـض ـهــا ل ـه ــذه ال ـن ـتــائــج كــونـهــا
«تهدد السلم األهـلــي» ،وذلــك عقب تحقيقها
ن ـت ــائ ــج م ـت ــدن ـي ــة وغـ ـي ــر م ـس ـب ــوق ــة فـ ــي ع ــدد
املقاعد البرملانية التي حصلت عليها جراء
االنتخابات.
النتائج التي أعلنت مساء اإلثـنــن املاضي،
وخـضـعــت لـتـعــديــات ع ــدة عـلــى م ــدار األي ــام
املاضية بسبب اسـتـمــرار عمليات احتساب

تتواصل عملية إعادة عد وفرز أصوات آالف المحطات االنتخابية (مرتضى السوداني/األناضول)

أص ـ ــوات امل ـح ـط ــات االن ـت ـخــاب ـيــة ال ـت ــي تـقــول
مفوضية االنـتـخــابــات إنـهــا تــأخــرت نتيجة
لخلل فـنــي ،وأخ ــرى وردت بشأنها شكاوى
مــن مـمـثـلــي ك ـيــانــات سـيــاسـيــة ،أسـهـمــت في
تغيير عدد ما حصلت عليه القوى السياسية
بواقع مقعدين إلى خمسة لكل كتلة؛ بزيادة
أو نقصان.
وحـتــى مـســاء أمــس الـسـبــت ،علمت «العربي
الجديد» ،أن عدد مقاعد التيار الصدري التي
حصل عليها في اإلعــان األول عن النتائج،
تراجع من  73إلى  70مقعدًا ،في وقت ارتفع

يُتوقع أن ينخفض
عدد النواب المستقلين
من  11إلى 8

ع ــدد مـقــاعــد تـحــالــف «ال ـف ـتــح» ،إل ــى نـحــو 20
مقعدًا بعد أن كان  14مقعدًا فقط .كما ارتفع
ع ــدد م ـقــاعــد ت ـحــالــف «قـ ــوى ال ــدول ــة» إل ــى 5
مقاعد بعد أن كان  4مقاعد ،فيما ارتفع عدد
مقاعد تحالف «العقد الــوطـنــي» إلــى  6بعد
أن كان  ،4وتحالف «دولة القانون» إلى نحو
 40مـقـعـدًا ،بينما يـتــوقــع أن ينخفض عــدد
النواب املستقلني من  11إلى  8فقط ،بعد رفع
اسم ثالثة منهم في دوائر انتخابية جنوبي
ّ
ّ
معنيني
ال ـع ــراق ،فــي واس ــط وال ـب ـصــرة .لـكــن
بالشأن االنتخابي يؤكدون أن ما يعلن على
موقع املفوضية هو آخر ما تم احتسابه من
أصوات ،وهناك منافسة على مائة أو مائتي
صوت فقط لرفع مرشح وهبوط آخر.
ـاق ،ق ــال نــائــب ب ــارز ف ــي الـبــرملــان
وف ــي ال ـس ـيـ ّ
املنحل ،إنه تلقى معلومات من مصادر مقربة
من مفوضية االنتخابات ،تفيد بأن األخيرة
ق ــد تـعـلــن ال ـن ـتــائــج بـشـكــل أولـ ــي خ ــال الـ ــ72
ساعة املقبلة .وعــزا النائب ،الــذي فضل عدم
كشف اسمه ،في حديث مع «العربي الجديد»،
سـبــب صـمــت بعثة األم ــم املـتـحــدة واالت ـحــاد
األوروب ـ ـ ـ ــي وعـ ـ ــدم ال ـت ـع ـل ـيــق ع ـل ــى م ـجــريــات
ال ـت ـعــاطــي م ــع ن ـتــائــج االن ـت ـخ ــاب ــات إل ــى «أن
الطرفني غير راضيني عن اإلجراءات األخيرة
للمفوضية لناحية إعادة عد وفرز األصوات،
والتضارب في تصريحات املسؤولني فيها
ب ــن وق ــت وآخـ ــر ،إض ــاف ــة إل ــى فـتــح محطات
اقتراع من دون أمر قضائي ومن دون حضور
أو إش ــراف جـهــات مستقلة ،خــافــا ملــا ينص
عليه قانون االنتخابات النافذ في البالد».
وأوض ـ ــح ال ـنــائــب نـفـســه ّأن الـبـعـثــة األمـمـيــة
واالتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي «ف ــض ــا ال ـص ـمــت على
التحدث بإيجابية أو تأييد ما يجري حاليًا
ف ــي ق ــاع ــة ن ـصــب ال ـج ـن ــدي امل ـج ـه ــول (داخـ ــل
املنطقة الخضراء) ،حيث تتم عمليات إعادة
ال ـعــد وال ـف ــرز ال ـي ــدوي ،إذ إن ه ـنــاك مـخــاوف
دولية حقيقية من أن املفوضية ربما تكون
قد دخلت في لعبة الترضية السياسية بني
الـقــوى املتنافسة» .مــن جهته ،أكــد مستشار
الحكومة لشؤون االنتخابات ،عبد الحسني
ال ـه ـن ــداوي ،أن «ال ـن ـتــائــج الـنـهــائـيــة ستعلن
ق ــري ـب ــا جـ ـ ـ ـدًا» .وق ـ ــال ف ــي ت ـص ــري ــح مـقـتـضــب
لـ«العربي الجديد» ،إن «عمليات العد والفرز
اليدوية متواصلة وهي على وشك االنتهاء»،
من دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
من جهتها ،ذكرت مفوضية االنتخابات أنها
تعالج حاليًا  356شكوى بشأن االنتخابات
الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت يـ ـ ــوم األحـ ـ ـ ــد امل ـ ــاض ـ ــي ،وه ــو

خــاف الرقم الــذي أعلنته سابقًا والبالغ 74
شكوى فقط .ونقلت وكالة األنـبــاء الرسمية
عــن م ـســؤول قـســم ال ـش ـكــاوى فــي املـفــوضـيــة،
ح ـس ـن ــن لـ ـي ــث ،ق ــول ــه أم ـ ـ ــس ،إن امل ـفــوض ـيــة
«تسلمت  329شكوى بشأن االقـتــراع العام،
و 27شكوى بشأن االقتراع الخاص» ،مضيفًا
أن «لـجــانــا خــاصــة فــي املفوضية تحقق في
الشكاوى».
تلك
ُ
في األثناء ،أعلن أمس عن أول تحالف مدني
سياسي عراقي في البرملان ،إذ كشف رئيس
حــركــة «ام ـت ــداد» ،عــاء الــركــابــي ،عــن تحالف
ب ــرمل ــان ــي ب ــن امل ــدن ـي ــن وال ـ ـنـ ــواب املـسـتـقـلــن
الذين فازوا في االنتخابات ،موضحًا أن عدد
أع ـضــاء ه ــذا الـتـحــالــف يـصــل إل ــى  30نــائـبــا،
وهــو مــا يجعله رقـمــا مــؤثـرًا داخ ــل الـبــرملــان.
وقال الركابي ،في تصريح للصحافيني «لن
ن ـش ـتــرك ف ــي أي ح ـكــومــة م ـحــاص ـصــة ،ولـكــن
س ـن ـت ـجــه إلـ ــى ت ـش ـك ـيــل م ـع ــارض ــة سـيــاسـيــة
داخــل مجلس الـنــواب ملتابعة ومراقبة عمل
الـ ـ ـ ــوزارات وامل ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة ،وكــذلــك
التركيز على الجانب التشريعي خالل العمل
في مجلس النواب».
من جانبها ،أكدت مصادر في مدينة النجف،
لـ«العربي الجديد» ،عقد اجتماع في املدينة
بــن عــدد مــن الـنــواب املستقلني الــذيــن فــازوا
ف ــي االن ـت ـخــابــات ،ب ـهــدف ال ــدخ ــول ف ــي تكتل
واحد مع املدنيني في حركة «امتداد» .ووفقًا
ل ـل ـم ـصــادر ن ـف ـس ـهــا ،ف ــإن الـ ـن ــواب املـسـتـقـلــن
هم كل من «محمد عنوز ،وهــادي السالمي،
وحميد الشبالوي ،وحيدر الشمخي ،وعبد
الهادي الحسناوي».
ون ـق ــل م ــوق ــع إخـ ـب ــاري م ـح ـلــي ،ع ــن املــرشــح
املستقل الفائز في االنتخابات ،باسم خشان،
أول من أمس ،قوله إن «كتلة املستقلني التي
نهدف لإلعالن عنها ستتجاوز  30نائبًا في
ال ـب ــرمل ــان» ،مـتـحــدثــا عــن مــامــح ه ــذه الكتلة
بالقول «إنها ستذهب إلى معارضة حقيقية
م ــدع ــوم ــة مـ ــن الـ ـشـ ـع ــب ،ت ـش ـم ــل امل ـح ــاس ـب ــة
واالسـ ـتـ ـج ــواب ــات وتـ ـق ــوي ــم ع ـم ــل ال ـح ـكــومــة
وتشريع وتعديل القوانني وإلـغــاء بعضها،
فهذا يعد في صميم واجب النائب» .واعتبر
خ ـش ــان ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه أن تـسـمـيــة رئـيــس
ال ـح ـك ــوم ــة امل ـق ـب ـلــة م ــن ق ـب ــل ت ـح ــال ــف مــدنــي
م ـس ـت ـقــل «لـ ـي ــس ب ـح ـلــم ص ـع ــب امل ـ ـنـ ــال ،ك ــون
التوازنات السياسية الحالية تشهد تكافؤًا
فـ ــي ال ـ ـفـ ــرص بـ ــن م ـ ـحـ ــوري ن ـ ـ ــوري امل ــال ـك ــي
ومقتدى الصدر ،وهذا األمر يجعلنا (بيضة
القبان) لكال الطرفني».

معالجة الــواقــع االقـتـصــادي السياسي الــذي
بدأ بالظهور قبل االنتفاضة وبعدها ،والذي
ت ـح ــاول الـسـلـطــة إخ ـف ــاءه ع ـبــر ح ـلــول تطيل
األزمــة وتسمح لها بالهرب مــن املسؤولية».
وتتوقف نخال عند «العدالة املكانية وأهمية
التنظيم في األحياء والشوارع ،وتكوين لجان
قـ ــادرة عـلــى تــأمــن ال ـخــدمــات لـلـنــاس بشكل
ديمقراطي ،وعلى «مشاركة الوعي السياسي
حول حقوق السكان عامة».
من جهته ،يرى الناشط السياسي واألستاذ
الجامعي ،جيمي كرم ،في حديث مع «العربي
ال ـجــديــد» ،أن «ال ـث ــورة نـجـحــت فــي ف ـتــرة من
ال ـف ـت ــرات ف ــي ال ـح ـشــد ال ـج ـمــاه ـيــري وإط ــاق
ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي ف ــي امل ـ ــدن ال ـت ــي كـ ــان هــذا
ال ـع ـمــل م ـغـ ّـي ـبــا فـيـهــا وم ـح ـص ــورًا بـمـكــونــات
الـسـلـطــة ع ـلــى م ــدى ع ـق ــود ،وج ـع ـلــت ال ـنــاس
ساحات عامة وتلتقي مع بعضها
تنزل إلى
ٍ
ب ـع ـضــا ب ـع ــدم ــا ك ــان ــت م ـق ـم ــوع ــة وم ـ ـفـ ــروزة،
فحصل تـفــاعــل مــواطـنــي كبير وتـبــاحــث في

أفـكــار سياسية مستقبلية على مستوى كل
ّ
مـنـطـقــة .وبــال ـتــالــي ،تـمــكـنــت االن ـت ـفــاضــة من
كـســر حــاجــز االنـقـســامــات املجتمعية ،وبــات
منظروها العبًا أساسيًا على الساحة املحلية
تخشى منهم األح ــزاب التقليدية ،خصوصًا
بعد كشف ملفات فـســاد عــن طــريــق محامني
وم ـج ـم ــوع ــات نــاش ـطــة ط ــاول ــت الـسـيــاسـيــن
وكذلك القطاع املصرفي وفضائحه».
من ناحية ثانية ،يشير كرم إلى أن «السلطة
الـسـيــاسـيــة تمكنت عـلــى م ــدى أكـثــر مــن 30
ع ــام ــا ف ــي ال ـح ـك ــم ،م ــن ال ـق ـض ــاء ع ـلــى أم ــور
ع ــدة ،عـلــى رأس ـهــا تغييب أي فــريــق خــارج
دائـ ــرت ـ ـهـ ــا ،خ ـص ــوص ــا أص ـ ـحـ ــاب امل ـش ــاري ــع
ال ـس ـيــاس ـيــة امل ـن ــاه ـض ــة لـ ـه ــا .ك ــذل ــك ،كــانــت
أح ــزاب السلطة مسيطرة بشكل كامل على
الـنـقــابــات وعـمـلـهــا» .ويـلـفــت ك ــرم كــذلــك إلــى
«املـ ـم ــارس ــات ال ـق ـم ـع ـيــة واالتـ ـه ــام ــات ال ـتــي
طـ ــاولـ ــت الـ ـن ــاشـ ـط ـ ّـن خـ ـ ــال انـ ـتـ ـف ــاض ــة 17
أكـتــوبــر ،وهــو مــا أث ــر ،إضــافــة إلــى العوامل

املـ ــذكـ ــورة ،ع ـلــى الـ ـث ــورة واس ـت ـمــراري ـت ـهــا».
ويعتبر كرم أن «املنظومة الحاكمة ،اعتمدت
س ـي ــاس ــة امل ـم ــاط ـل ــة والـ ـحـ ـل ــول والـ ـشـ ـع ــارات
الكاذبة االحتيالية ،مثل رفع شعار تشكيل
حكومة مستقلة صاحبة اختصاص ُ ،بينما
ّ
نـعـلــم ج ـي ـدًا أن الـحـكــومـتــن الـلـتــن شــكـلـتــا
بعد الثورة (حكومة حسان دياب وحكومة
نجيب ميقاتي) ،منبثقتان عن هذه السلطة،
وليستا إال تمثيل لها داخل مجلس الوزراء.
كما لعبت هــذه املنظومة على عامل الوقت
إلجهاض الـثــورة ،وأتــت األزمــة االقتصادية
مكان آخر،
ضربة قاضية جعلت الناس في
ٍ
ّ
همهم الوحيد تأمني لقمة العيش والــدواء
ومستلزمات الحياة».
تبعًا لـهــذه األس ـبــاب والـعــوامــل ،يــرى كــرم أن
وقت حتى
«املجموعات الناشئة تحتاج إلى
ٍ
تختبر العمل السياسي ،وفــي الــوقــت نفسه
ً
ليست لديها رفاهية الوقت ،وقد بــدأت فعال
تـتـشـكــل مـجـمــوعــات فــاعـلــة ف ــي مـنــاطــق عــدة

منها طرابلس ،حيث هناك أشخاص يريدون
مواجهة السلطة».
وتـنـظــم مـجـمــوعــات مــدنـيــة بـعــد ظـهــر الـيــوم
األح ـ ــد ت ـحــركــا ف ــي ال ـعــاص ـمــة بـ ـي ــروت تحت
ع ـن ــوان «اس ـت ـع ــادة ال ــدول ــة» ،ي ـبــدأ م ــن قصر
الـعــدل ويمر فــي منطقة السوديكو ثــم جسر
ً
الرينغ ،ومبنى جمعية املصارف ،وصوال إلى
ساحة الشهداء فــي وســط العاصمة .ويقول
عدد من املشاركني في هذه املسيرة لـ«العربي
الجديد» ،إن االنتفاضة اليوم يجب أن تعود
أقوى ،ألن الوضع أصبح أسوأ بكثير مما كان
عليه عــام  ،2019حينما كــان ال ــدوالر يشهد
ً
ارتفاعًا خجوال أمام الليرة اللبنانية ،بينما
تـخـطــى ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ال ـع ـشــريــن ألــف
ليرة .كذلك ،فإن االرتفاع الجنوني في أسعار
مختلف السلع والخدمات متواصل ،ال سيما
بعد رفــع الدعم عن معظمها ،في حني أنــه ال
وج ــود لــرقـيــب أو سـلـطــة تـضــع ح ـدًا لجنون
وجشع تجار السوق السوداء الذين يظهرون
أق ــوى م ــن ال ــدول ــة ،ب ــل يـعـمـلــون بتغطية من
أحــزاب السلطة ،بحسب ما يــرى كثيرون في
لبنان.
ويؤكد هــؤالء أن قضية انفجار مرفأ بيروت
ستكون حاضرة في املسيرة اليوم ،ويقولون
إن ه ـ ــذه ال ـق ـض ـيــة «ف ـض ـح ــت ك ــذب ــة ح ـكــومــة
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ال ـت ــي ت ــرف ــع ش ـع ــار اإلن ـق ــاذ
واإلص ـ ــاح ومـكــافـحــة ال ـف ـســاد ،أم ــام الــداخــل
والخارج ،إذ ظهر بوضوح أن هذه الحكومة
تمثل املنظومة وزاري ــا ولــن تكون إال حامية
للفاسدين واملجرمني ،خصوصًا بعد تهديد
ح ــرك ــة أم ـ ــل وحـ ـ ــزب الـ ـل ــه ب ـت ـع ـل ـيــق م ـشــاركــة
وزرائـ ـهـ ـم ــا ف ــي اج ـت ـم ــاع ــات هـ ــذه ال ـح ـكــومــة،
ـاض (ط ـ ــارق بـيـطــار)
وال ـس ـعــي لــإطــاحــة ب ـق ـ ٍ
يعمل بجهد للوصول إلى العدالة والحقيقة».
يــذكــر أن ــه بـعــد انـ ــدالع انـتـفــاضــة  17أكـتــوبــر
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فــي  ،2019استقالت حكومة سعد الحريري
بضغط من الشارع في الـ 29من الشهر نفسه،
لـيـكـلــف ب ـعــدهــا رئ ـيــس ال ـج ـم ـهــوريــة مـيـشــال
عـ ــون ف ــي  19دي ـس ـم ـبــر/كــانــون األول 2019
ح ـس ــان ديـ ــاب بـتـشـكـيــل ال ـح ـكــومــة ال ـجــديــدة
ويوقع مرسوم تشكيلها في  21يناير/كانون
الثاني .2020
أت ـ ــت ح ـك ــوم ــة ديـ ـ ــاب ب ـع ـن ــاوي ــن إصــاح ـيــة
عريضة وخطة «مائة يوم» تلبي طموحات
ال ـش ـبــاب الـلـبـنــانــي الـ ــذي ان ـت ـفــض إلس ـقــاط
املنظومة بأكملها تحت شعار «كلن يعني
ك ـل ــن» ،لـيـتـبــن ســري ـعــا م ــن أس ـم ــاء ال ـ ــوزراء
وطــري ـقــة تـشـكـيــل حـكــومــة ديـ ــاب ،أن ـهــا أتــت
برعاية «حزب الله» وحلفائه .وعجز وزراء
بل
هذه الحكومة عن إدارة شؤون وزاراتهم ،ال ً
ساهموا في إغراق البلد أكثر ،فكانوا عرضة
لتحركات طاولت مكاتبهم ،خصوصًا وزراء
االقـتـصــاد والـطــاقــة وال ـشــؤون االجتماعية،
ُ
بينما اتهمت وزارتا الدفاع والداخلية بقمع
التظاهرات والتحركات واعتقال الناشطني،
وه ــي م ــن امل ـشــاهــد ال ـت ــي أثـ ــرت سـلـبــا على
الحضور الشعبي في التحركات ،التي كان
أي ـضــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا م ــن أبـ ــرز األس ـبــاب
ال ـت ــي أث ـ ــرت عـلـيـهــا وأخـ ـل ــت ال ـس ــاح ــات من
املنتفضني.
ال ـف ـض ـي ـح ــة الـ ـكـ ـب ــرى ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ـ ـ ّـرت ال ـس ـل ـطــة
ال ـس ـيــاس ـيــة بــأك ـم ـل ـهــا ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك حـكــومــة
ح ـس ــان ديـ ـ ــاب ،وأجـ ـج ــت الـ ـش ــارع وال ـغ ـضــب
الشعبي بشكل كبير م ـجــددًا ،كــانــت انفجار
مرفأ بيروت في  4أغسطس  .2020فقد اضطر
دي ــاب بـعــد ذل ــك ،وتـحــديـدًا فــي  10أغسطس،
لــإعــان عــن استقالة حكومته ،بينما قصد
الرئيس الفرنسي إيمانويل مــاكــرون لبنان،
كــاسـرًا القطيعة الخارجية مــع حكام لبنان،
ّ
ومعومًا مجددًا املنظومة الحاكمة ،إذ وضع
بيدها مبادرة إصالحية وجعل منها املنقذ
على الرغم من رفعه خطابات حادة بوجهها.
وفــي  31أغسطس  ،2020كلف عــون السفير
اللبناني لدى أملانيا ،مصطفى أديب ،بتشكيل
حكومة جديدة ،قبل أن يعتذر األخير في 26
سبتمبر/أيلول نتيجة الشروط واملحاصصة
التي أرادت األحزاب فرضها عليه ،وإصرارها
على اختيار وزرائها وحقائبها ،فسارع سعد
الـحــريــري مــن جــديــد إلع ــان نفسه «مرشحًا
ُ
طبيعيًا» لرئاسة الحكومة ،وكلف بذلك في
 22أكتوبر  ،2020وخــاض جــوالت وصــوالت
مــع الــرئـيــس عــون ومــن خلفه صـهــره النائب
جبران باسيل ،قبل أن يعتذر الحريري كذلك
فــي  15يوليو/تموز املــاضــي ،ويــأخــذ مكانه
نجيب ميقاتي في  26يوليو.
في  10سبتمبر املاضي ،أعلن ميقاتي تشكيل
ح ـكــومــة ،ت ــرف ــع ال ـي ــوم ش ـع ــار اإلنـ ـق ــاذ ،وهــي
نفسها تعلق جلساتها في أصعب الظروف،
بسبب تهديدات وزراء حزب الله وحركة أمل،
إذا لم تتم إقالة املحقق العدلي طارق بيطار،
الــذي تجرأ للمرة األولــى وادعــى على رئيس
حـكــومــة ســابــق (ح ـس ــان دي ـ ــاب) ومـســؤولــن
سياسيني نافذين ،وأصــدر مذكرات إحضار
وتوقيف بحقهم ،وقد ترجمت هذه التهديدات
سريعًا باشتباكات بيروت األخيرة.
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متابعة

يزداد التوتر بين روسيا وحلف شمال األطلسي على أكثر من جبهة وفي
أكثر من ملف ،وهو ما تؤكده التصريحات والتحركات لكال الطرفين.
وعلى الرغم من الحرص الذي يبديانه على التواصل ،إال أن الوضع يشير
إلى عودة أجواء الحرب الباردة بين الطرفين

الشرطة :مقتل النائب أميس عمل إرهابي

بريطانيا تتجه لتعزيز أمن المشرعين

روسيا
وحلف األطلسي

تتجه بريطانيا لتعزيز
أمن البرلمانيين بعد
مقتل النائب ديفيد
أميس ،خصوصًا حين
يكونون على اتصال
مباشر بناخبيهم

عودة إلى أجواء
الحرب الباردة

سامر إلياس

ت ـك ـش ــف ت ـص ــري ـح ــات امل ـس ــؤول ــن
الروس ونظرائهم في حلف شمال
األطـ ـلـ ـس ــي (ال ـ ـنـ ــاتـ ــو) أن ال ـع ــاق ــة
بــن الطرفني مــا زالــت تتسم بطبيعة شديدة
التعقيد ،وغـيــاب الثقة وت ـضــارب ص ــارخ في
امل ـص ــال ــح ،ف ـي ـمــا ت ـن ــذر االتـ ـه ــام ــات امل ـت ـبــادلــة
والتحذيرات من بروز عوامل تشير إلى تزايد
املخاطر ،بانزالق العالقات إلى مستوى يعيد
لألذهان أجواء الحرب الباردة.
وفي العقدين األخيرين ،شهدت العالقات بني
روسيا وحلف شمال األطلسي تقلبات كثيرة.
ففي مطلع األلفية الثالثة ،كان الحديث يدور
عن رأب الصدع بني الطرفني وتـحـ ّـول جذري
في العالقة ينقلها من املواجهة إلى الشراكة،
وإيجاد آليات متطورة لحل القضايا الخالفية
في مجال األمن ،بالتزامات وإجراءات متبادلة.
وعلى الرغم من أن العالقات بقيت في حالة مد
وجزرّ ،
ومرت بامتحانات صعبة أهمها حرب
جورجيا في  2008وضم شبه جزيرة القرم في
 ،2014فقد حافظ الطرفان على قنوات اتصال
مفتوحة نجحت في ّ
الحد من التصعيد.
تصعيد متبادل

وازدادت حــدة تصريحات ال ــروس بعد طرد
حـلــف األطـلـســي ثـمــانـيــة دبـلــومــاسـيــن روس
معتمدين لــدى ّ
مقر الحلف في بروكسل ،في
السابع من أكتوبر /تشرين األول الحالي .وفي
حــن أرج ــع الحلف ق ــرار طــرد الدبلوماسيني
الروس إلى تنامي أنشطة موسكو «الخبيثة»،
ً
قائال إن املطرودين كانوا ضباط استخبارات،
ّ
أكـ ــدت مــوس ـكــو أن ـهــا س ـت ــرد .ورأى املـتـحــدث
بــاســم الـكــرمـلــن ديـم ـتــري بـيـسـكــوف أن قــرار
األطلسي ّ
«يقوض تمامًا آمال عودة العالقات
إلى طبيعتها ،واستئناف الحوار مع التكتل».
وصـ ّـعــدت روسـيــا مــن هجومها الدبلوماسي
ع ـل ــى الـ ـحـ ـل ــف ،وات ـه ـم ـت ــه ع ـل ــى لـ ـس ــان وزيـ ــر
خــارجـيـتـهــا سـيــرغــي الفـ ــروف بــأنــه «ي ـحــاول
تـسـخــن ال ــوض ــع ،وت ـقــويــض آل ـي ــات الـتـفــاعــل
القائمة بني الدول» بسعيه إلى نشر قواته في
آسيا بعد انسحابه من أفغانستان .وأضاف
الفــروف ،خالل اجتماع وزراء خارجية الدول

امل ـشــاركــة فــي مــؤتـمــر «الـتـفــاعــل وب ـنــاء الثقة
«الهياكل
في آسيا» ،يوم الثالثاء املاضي ،أن ُ
ال ـض ـي ـق ــة والـ ـكـ ـت ــل ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي ش ـك ـلــت
بمنطق ال ـحــرب ال ـب ــاردة وسـيــاســة االح ـتــواء
ت ـســاهــم ب ــدوره ــا ف ــي ذلـ ـ ــك» ،ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
حلف األطـلـســي .وفــي لقائه مــع األم ــن العام
ل ـل ـح ـلــف ،ي ـن ــس س ـت ــول ـت ـن ـب ــرغ ،ع ـل ــى هــامــش
أع ـم ــال الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة لــأمــم امل ـت ـحــدة في
نيويورك في  23سبتمبر /أيلول املاضي ،قال
الف ــروف إن «ال ـط ــرف ال ــروس ــي ج ـ ّـدد التذكير
بوجود اقتراحات داعية إلى خفض التصعيد
وتـخـفـيــف ح ــدة ال ـتــوتــر عـلــى خــط ال ـت ـمــاس».
وكــان الرئيس فالديمير بوتني قد أعــرب ،في
اف ـت ـتــاح مــؤت ـمــر مــوس ـكــو ال ــدول ــي ل ــأم ــن في
 23يــون ـيــو /ح ــزي ــران مــن ال ـعــام ال ـحــالــي ،عن
ّ
املستمر ل ـقــدرات حلف
قلقه حـيــال «الـتـعــزيــز
األطلسي العسكرية والبنية التحتية الخاصة
به بالقرب من الحدود الروسية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال سـتــولـت ـن ـبــرغ ،ف ــي يــونـيــو/
ح ــزي ــران امل ــاض ــي ،إن «ال ـع ــاق ــة ب ــن روس ـيــا
والـحـلــف عـنــد أدن ــى مستوياتها مـنــذ نهاية
الحرب الـبــاردة» .ووصــف هــذه العالقة بأنها
«مـ ـعـ ـق ــدة» ،ق ـب ــل أن ي ـس ـت ــدرك ب ـ ــأن «ال ـح ـلــف
سـ ـي ــواص ــل ال ـ ـحـ ــوار مـ ــع روس ـ ـي ـ ــا» .وه ـ ــو مــا
ي ــؤك ــد ع ـل ـيــه أي ـض ــا املـ ـس ــؤول ــون ال ـ ــروس فــي
تـ ـص ــريـ ـح ــاتـ ـه ــم ،عـ ـل ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ال ـن ـت ــائ ــج
املحدودة التي خرجت بها مختلف الحوارات
إلـ ــى اآلن ،ومـ ـ ـ ّ
ـرد ذل ـ ــك ،بـحـســب ح ـلــف شـمــال
األط ـل ـس ــي ،ه ــو ال ـس ـل ــوك ال ــروس ــي «املـنـتـهــك
للقوانني الدولية» ،بينما ترى موسكو أن دول
الحلف تحاول من خالل الحوار فرض أجندة
محددة على روسيا« ،وهــذا األمر يجعل مثل
ً
هذا الحوار مستحيال في الظروف الحالية»،
وفق تصريح أدلى به املتحدث الرسمي باسم
الــرئــاســة الــروسـيــة دمـيـتــري بيسكوف مطلع
يوليو /تموز املاضي.
إعادة تموضع

ّ
وش ــك ــل الـ ـغ ــزو األمـ ـي ــرك ــي ألف ـغ ــان ـس ـت ــان فــي
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ع ــام  ،2001وم ــن ثم
غـ ــزو ال ـ ـعـ ــراق ف ــي م ـ ـ ــارس /آذار عـ ــام ،2003
فــرصــة ســانـحــة لــروسـيــا للعمل عـلــى تطوير
اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــاتـ ـه ــا وإعـ ـ ـ ـ ـ ــادة ب ـ ـنـ ــاء ق ــوت ـه ــا،

صعدت روسيا من
ّ
هجومها الدبلوماسي
على الحلف األطلسي
تخشى موسكو من
إعادة الحلف تركيز
قدراته الحتواء روسيا

واس ـت ـعــادة حـضــورهــا عـلــى امل ـســرح الــدولــي.
وه ـ ــذه ال ـس ـيــاســة كـ ــان ق ــد ب ــدأه ــا ب ــوت ــن في
العامني األخيرين من واليته الرئاسية األولى
( ،)2004 - 2000من خالل العمل على تحسني
األوضـ ـ ـ ــاع االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وت ـم ــاس ــك الـجـبـهــة
ال ــداخ ـل ـي ــة ال ــروسـ ـي ــة ع ـب ــر إيـ ـق ــاف ال ـن ــزع ــات
االنـفـصــالـيــة ،وتـعــزيــز قبضته وكـســر شوكة
حيتان األوليغارشية الــذيــن كــانــوا يمسكون
ب ـم ـفــاصــل ال ــدول ــة واق ـت ـص ــاده ــا ،ويــوج ـهــون
سـيــاســاتـهــا ملـ ــواالة ال ـغــرب فــي عـهــد الــرئـيــس
الراحل بوريس يلتسني.
وفــي مطلع واليـتــه الــرئــاسـيــة الثانية (2004
  ،)2008ب ــدأت تـتـبـلــور رؤي ــة جيوسياسيةشــامـلــة لــرجــل الـكــرمـلــن ال ـق ــوي ،س ــارت على
خطني متوازيني؛ األول استعادة نفوذ بالده
الجيوسياسي في فضاء االتحاد السوفييتي
الـ ـس ــاب ــق ،والـ ـث ــان ــي بـ ـن ــاء ش ـب ـك ــة ت ـحــال ـفــات
إقليمية ودولية بهدف استعادة دور روسيا
كـ ـق ــوة ك ـ ـبـ ــرى ،وإنـ ـ ـه ـ ــاء ال ـق ـط ـب ـي ــة األحـ ــاديـ ــة
األم ـي ــرك ـي ــة .ل ـتــأتــي ب ـعــد ذل ــك الـنـقـلــة الـثــالـثــة
ع ــام  ،2008بـعــد الـتــدخــل الـعـسـكــري الــروســي
فــي جــورج ـيــا ،ولـعـلـهــا األه ــم فــي تغيير دفــة
السياسة الخارجية الــروسـيــة ،بــاإلعــان عن
عملية شاملة إلعادة هيكلة الجيش الروسي
واالرتقاء بجهوزيته وتزويده بأسلحة حديثة
ومتطورة ،بما فيها األسلحة االستراتيجية،
وق ــد ُرصـ ــدت لــذلــك ع ــام  2010مـيــزانـيــة تقدر
ب ـ ـ ـ ــ 720م ـل ـي ــار دوالر أمـ ـي ــرك ــي ع ـل ــى امـ ـت ــداد

خالل تدريبات بين أوكرانيا وأميركا وحلف األطلسي في سبتمبر الماضي (يوري دياشيشين /فرانس برس)

عشر س ـنــوات .نـجــاح روسـيــا فــي إع ــادة بناء
قوتها ،في وقــت كــان يعتقد فيه حلف شمال
األطلسي أنــه استطاع احتواءها وتحويلها
إلــى مجرد دولــة إقليمية ،أطلق شــرارة جولة
جــديــدة مــن الـصــراع الجيوسياسي بــن هذه
الدولة والحلف بقيادة الواليات املتحدة ،كان
مــن نتائجها ضــم روسـيــا شبه جــزيــرة القرم
عــام  ،2014والـتــدخــل العسكري الــروســي في
ســوريــة ع ــام  ،2015وزيـ ــادة الـنـفــوذ الــروســي
فــي أفــريـقـيــا ،ال سيما فــي ال ــدول الـتــي تشهد
ص ــراع ــات مـحـتــدمــة م ـثــل لـيـبـيــا وجـمـهــوريــة
آسـ ـي ــا ال ــوس ـط ــى وم ــال ــي وت ـ ـشـ ــاد ،وغ ـي ــره ــا.
ونجحت روسيا مرة أخرى في حساب تكلفة
تدخالتها الخارجية «الـخـشـنــة» ،بتقدير أن
ّ
رد الفعل األميركي والغربي سيكون ضعيفًا،
وبالتالي ستكون التكلفة ضئيلة جدًا مقارنة
مع املكاسب التي ترمي إليها موسكو من وراء
تــدخــاتـهــا ،ويـمـكــن لــروسـيــا تحمل املخاطر
التي قد تنتج عن ذلك .لكن حسابات موسكو
التي تبدو متماسكة ال تصلح للقياس عليها
في مواجهات أشمل ،فالحروب التي خاضها
ال ـج ـيــش ال ــروس ــي ح ـتــى اآلن ك ــان ــت مختلة
لصالحه بشكل كـبـيــر ،بــاإلضــافــة إلــى أنــه لم
ُي ـخ ـت ـبــر ب ـعــد ف ــي حـ ــرب واسـ ـع ــة ال ـن ـط ــاق مع
خصم قوي.
وت ـج ــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن خ ـب ــراء اقـتـصــاديــن
ومـ ـّحـ ـلـ ـل ــن سـ ـي ــاسـ ـي ــن وعـ ـسـ ـك ــري ــن روس ـ ــا
ح ــذروا مــن مخاطر زي ــادة اإلنـفــاق العسكري
على االقتصاد الــروســي ،ومنهم وزيــر املالية
األسبق أليكسي كودرين ،الذي ّقدم استقالته
مــن منصبه خريف عــام  .2011ونبه الخبراء
ّ
إلــى احتمال االنــزالق في سباق تسلح مكلف
وغـيــر مـجـ ٍـد ،بينما تستطيع روسـيــا حماية

أمنها القومي باالعتماد على الردع النووي،
ولفتوا إلى ضرورة األخذ بعني االعتبار ليس
فقط ردود الفعل املباشرة للخصم ،بل ردود
فـعـلــه غـيــر امل ـبــاشــرة أي ـض ــا ،وال ـت ــي يـمـكــن أن
تكون أشــد ضــررًا على املــدى الطويل .وكشف
مشروع املــوازنــة الفيدرالية للسنوات الثالث
املقبلة ( )2024 ،2023 ،2022أن حجم اإلنفاق
العسكري فــي روس ـيــا ،سيبلغ  2.6فــي املائة
مــن الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،أو نحو  15في
املــائــة مــن نفقات املــوازنــة الـعــامــة ،وهــو يزيد
عن حجم اإلنفاق على تطوير االقتصاد بعد
جائحة كورونا.
مفاهيم جديدة

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف،
فــي لقاء لــه مــع خريجي الجامعات الــذيــن تم
ض ـم ـه ــم ل ـل ـع ـمــل فـ ــي ال ـس ـل ــك ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي،
فــي الـثــامــن مــن الـشـهــر الـحــالــي ،إن «موسكو
تعمل حــالـيــا عـلــى تـحــديــث مـفـهــوم السياسة
ّ
«سيتعي
الخارجية الــروسـيــة» .وأضــاف أنــه
على الدبلوماسيني الــذيــن تــم ضمهم حديثًا
العمل فــي مرحلة حاسمة فــي تــاريــخ روسيا
ّ
وال ـع ــال ــم ،ألن ال ــوض ــع ف ــي ال ـعــالــم ل ــن يصبح
أسهل» ،موضحًا أن املحتوى الرئيسي ملفهوم
الـسـيــاســة ال ـخــارج ـيــة الــروس ـيــة ه ــو «ضـمــان
ال ـظــروف الـخــارجـيــة األك ـثــر مــاء مــة للتنمية
الداخلية للبلد» .لكن ما قاله الفروف ال يؤشر
بالضرورة إلى ّ
تحول منظور في السياسات
الـخــارجـيــة الــروس ـيــة مــن شــأنــه وق ــف تــدهــور
العالقات مع حلف األطلسي ،الذي ّ
حدد أمينه
العام ينس ستولتنبرغ ،في يونيو /حزيران
املاضي ،سياسة الحلف تجاه روسيا بالقول
«يجب أن نكون أقوياء ومستعدين لالحتواء

رصد

أعـلــن رئـيــس جـمـهــوريــة أفــريـقـيــا الوسطى
ف ــوس ـت ــان أرك ــان ــج ت ــوادي ــرا «وق ـف ــا إلط ــاق
الـنــار مــن جانب واح ــد» ،اسـتـعــدادًا لتنظيم
حوار وطني ،فيما سارع تحالف املتمردين
ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـتــأك ـيــد احـ ـت ــرام ــه الـ ـه ــدن ــة ،إذا
التزمت الحكومة بها.
وتـ ــأتـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـت ـ ـطـ ــورات ل ـت ـش ـك ــل ف ــرص ــة
متجددة إلنهاء الحرب األهلية التي تغرق
فيها البالد منذ  .2013وتسيطر الجماعات
املسلحة على مساحات كبيرة من األراضي،
ونزح نحو ربع سكان البالد ،البالغ عددهم
ن ـحــو خـمـســة مــايــن ن ـس ـمــة .إال أن جيش

أفريقيا الوسطى استطاع ،بدعم من مرتزقة
«فاغنر» الروس وجنود روانديني ،استعادة
املـ ــدن الــرئـيـسـيــة ال ـتــي احـتـلـهــا امل ـت ـمــردون
ف ــي ع ــام  ،2020قـبــل أن يـصـ ّـعــد امل ـت ـمــردون
هجماتهم في األسابيع األخيرة على مدن
بعيدة عن العاصمة بانغي.
وقال تواديرا ،في خطاب متلفز أمس األول:
«يجب أن تتاح الفرصة للسالم ،على الرغم
م ــن ال ـف ـظــائــع وال ـظ ـلــم وامل ـع ــان ــاة ،وإلع ـطــاء
فرصة للحل السياسي للمصالحة والسالم
مــع كــل الـجـمــاعــات املسلحة ،وإج ــراء حــوار
وطني شــامــل» .وأعـلــن أنــه «يــرحــب بالوعد

أعلن متمردو «تحالف الوطنيين» احترامهم وقف النار ()Getty

منع مرتزقة «فاغنر»
الروس سقوط العاصمة
بيد المتمردين

يوليو/تموز  ،2018أن تصاعد النزاع ،الذي
راح ضـحـيـتــه اآلالف ،أج ـب ــر ن ـحــو مـلـيــون
شـخــص عـلــى م ـغ ــادرة ق ــراه ــم .وت ــم توقيع
سبعة اتفاقات ســام خــال خمس سنوات
من دون أن يــؤدي أي منها إلــى االستقرار.
وتعد هذه الجمهورية من أفقر دول العالم
على الرغم من غناها بالذهب واملاس.
وكـ ـ ـ ــان ت ـ ــم االت ـ ـف ـ ــاق عـ ـل ــى خ ــريـ ـط ــة ط ــري ــق
مشتركة للسالم فــي الـبــاد ،خــال اجتماع
رؤســاء الــدول خــال القمة املصغرة ملنظمة
املؤتمر الــدولــي ملنطقة البحيرات الكبرى،
في  16سبتمبر/أيلول املاضي ،في عاصمة
أن ـغ ــوال ،ل ــوان ــدا .وش ـه ــدت ال ـب ــاد ف ـتــرة من
ال ـهــدوء النسبي أواخ ــر  2015و ،2016لكن
العنف اشتد مرة أخــرى .وبعد وساطة من
الــرئـيــس الـســودانــي املـخـلــوع عمر البشير،
وقعت سلطات أفريقيا الوسطى وممثلني
ع ــن  14مـجـمــوعــة مـسـلـحــة ،ف ــي  6فـبــرايــر/
ش ـب ــاط  ،2019ع ـق ــب مـ ـح ــادث ــات جـ ــرت فــي
الخرطوم دامت نحو أسبوعني ،على اتفاقية
سالم تهدف إلى إنهاء الصراع في البالد.
إال أن ج ـمــاعــات مـسـلـحــة مـجـتـمـعــة ضمن
«تحالف الوطنيني من أجل التغيير» شنت
ه ـج ــوم ــا واسـ ـع ــا ع ـل ــى ال ـع ــاص ـم ــة بــان ـغــي،
فـ ــي ديـ ـسـ ـمـ ـب ــر/ك ــان ــون األول  ،2020ملـنــع

كشفت أرقام الشرطة
عن زيادة في الجنح ضد
البرلمانيين
أوصى توبايس إلوود
بتعليق االجتماعات
المباشرة مع الناخبين

ُ
قتل أميس أثناء اجتماعه بناخبين في دائرته داخل كنيسة (تولغا أكمن/فرانس برس)

شرق
غرب
النرويج تحقق في
تعامل الشرطة مع
«هجوم القوس»
أعلنت السلطات النرويجية ،أمس
السبت ،فتح تحقيق فــي تصرفات
الـ ـش ــرط ــة والـ ـ ــوكـ ـ ــاالت األمـ ـنـ ـي ــة فــي
أع ـق ــاب ه ـج ــوم ب ــال ـق ــوس وال ـس ـهــم،
األرب ـع ــاء امل ــاض ــي ،أس ـفــر عــن مقتل
خمسة أشخاص وإصابة ثالثة في
بلدة كونغسبرغ .وكــان مسؤولون
فـ ــي الـ ـش ــرط ــة قـ ــالـ ــوا إن ال ـض ـب ــاط
األوائ ـ ـ ـ ــل ف ــي امل ــوق ــع الحـ ـظ ــوا أح ــد
لكنهم احتموا وطلبوا
املشتبه بهم،
ُ
ت ـع ــزي ــزات ع ـنــدمــا أط ـ ِـل ـق ــت الـسـهــام
عليهم.
(أسوشييتد برس)
عسكر ميانمار ينتقدون
االستبعاد من «آسيان»

أل ـ ـقـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة فــي
مـ ـي ــانـ ـم ــار ،أم ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،ب ــال ـل ــوم
عـلــى «ال ـتــدخــل األج ـن ـبــي» فــي قــرار
استبعاد زعـيــم املجلس العسكري
الجنرال مني أونغ هلينغ (الصورة)
من حضور قمة رابطة دول جنوب
شــرقــي آس ـيــا (آسـ ـي ــان) ال ـتــي تعقد
في بروناي من  26إلى  28أكتوبر/
تشرين األول الحالي .وقال املتحدث
ب ــاس ــم ال ـح ـك ــوم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة زاو
مــن ت ــون ،لـقـنــاة «ب ــي.ب ــي.س ــي» ،إن
الــواليــات املتحدة وممثلي االتحاد
األوروب ــي ضغطوا على زعـمــاء في
رابـطــة «آس ـيــان» الستبعاد هلينغ
مــن الـقـمــة .وكــانــت ب ــرون ــاي أعلنت
أن ـ ــه س ـت ـت ــم دع ـ ـ ــوة ش ـخ ـص ـيــة غـيــر
سياسية إلى القمة.
(رويترز)

مؤيد لليمين المتطرف
األميركي يترشح
للكونغرس
أع ـل ــن رون وات ـك ـي ـن ــز ،م ــدي ــر مــوقــع
إلكتروني يعتبره كثيرون مرتبطًا
بالحركة املوالية للرئيس األميركي
الـ ـس ــاب ــق دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب وح ــرك ــة
ّ
املتطرف التي
«كـيــو-أنــون» لليمني
تؤمن بنظرية املؤامرة ،أمس األول،
ترشحه عــن الجمهوريني ليصبح
نــائـبــا عــن أري ــزون ــا فــي الـكــونـغــرس
في االنتخابات النصفية في العام
 .2022وفي ترديده اتهامات ترامب
بـ ـ ـ ــدون دلـ ـي ــل بـ ـش ــأن االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية لعام  ،2020اعتبر واتكينز
أن تزوير أصــوات الناخبني قضية
إشكالية كبرى.
(فرانس برس)
فرنسا تكرم صامويل
باتي في ذكرى قتله

تقرير

فرصة متجددة للمصالحة في أفريقيا الوسطى
ال ـ ـ ــذي ق ـط ـع ــه ق ـ ـ ــادة الـ ـجـ ـم ــاع ــات امل ـس ـل ـحــة
ب ـ ــوق ـ ــف جـ ـمـ ـي ــع األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال املـ ـسـ ـلـ ـح ــة ع ـلــى
األراضي الوطنية ،ورفض جميع املؤامرات
والـ ـتـ ـعـ ـه ــدات ال ــرامـ ـي ــة ل ــزع ــزع ــة اس ـت ـق ــرار
مؤسسات الجمهورية ،وحـصــر مقاتليهم
م ــن أج ــل ن ــزع ال ـس ــاح وال ـت ـســريــح وإعـ ــادة
اإلدماج واإلصالح» .وأعلن أن «وقف إطالق
ال ـنــار ال ـف ــوري مــن جــانــب واح ــد دل ـيــل على
رغبتي الراسخة في تفضيل نهج الحوار».
وش ــدد ت ــوادي ــرا عـلــى أهـمـيــة ه ــذه الـخـطــوة
لتمكني وص ــول املـســاعــدات اإلنـســانـيــة إلى
امل ـنــاطــق ال ـتــي تـسـيـطــر عـلـيـهــا الـجـمــاعــات
امل ـس ـل ـحــة ،ول ـي ـكــون لـلـمــواطـنــن مـنـفــذ إلــى
ال ـخ ــدم ــات االج ـت ـمــاع ـيــة وض ـم ــان حريتهم
وحمايتهم من العنف.
وع ـلــى الــرغــم مــن إعــانــه تــوقــف العمليات
العسكرية ،فقد أكــد تــواديــرا أن قــوات األمن
ال تزال قادرة على العمل دفاعًا عن النفس،
ويمكنها أيضًا الحفاظ على النظام العام
دون انـتـهــاك وق ــف إط ــاق ال ـنــار .وأع ـلــن أن
بعثة حفظ الـســام التابعة لــأمــم املتحدة
«مينوسكا» ستواصل عملياتها مــن دون
أن تتأثر بالهدنة.
وق ـ ــال م ـت ـحــدث ب ــاس ــم ت ـحــالــف امل ـت ـمــرديــن
ال ــرئ ـي ـس ــي «تـ ـح ــال ــف ال ــوط ـن ـي ــن مـ ــن أج ــل
الـتـغـيـيــر» لــوكــالــة «رويـ ـت ــرز» ،أم ــس األول،
إن ــه يــرحــب ب ــامل ـب ــادرة ،مــؤك ـدًا أن التحالف
سيحترم وقــف إطــاق الـنــار إذا التزمت به
الحكومة.
وتـشـهــد أفــريـقـيــا الــوس ـطــى ت ــده ــورًا أمنيًا
منذ أواخ ــر  ،2013حــن اندلعت اشتباكات
فــي العاصمة بانغي بــن مسلحي جماعة
«سيليكا» اإلسالمية ومجموعات مسيحية.
وكانت األمم املتحدة ذكرت في تقرير ،نهاية

والــدفــاع» .وأضــاف «فــي الوقت نفسه نحتاج
إلى حوار مع روسيا االتحادية ،فهي جارتنا،
ونحن بحاجة للتحدث معها ،حتى لو كنا ال
نتوقع تحسن العالقات في املستقبل القريب».
ولـيــس مــن قبيل املـصــادفــة تــزامــن التصعيد
بــن روسـيــا وحلف األطلسي مــع اإلع ــان عن
انسحاب الـقــوات األميركية وق ــوات «الناتو»
م ــن أف ـغــان ـس ـتــان ،وإن ك ــان االن ـس ـح ــاب ليس
السبب الرئيس للتصعيد ،بل أحد تداعياته
غ ـيــر املـ ـب ــاش ــرة ،ال ـت ــي ك ـش ـفــت ع ــن ت ـع ـق ـيــدات
عــاقــة روس ـيــا واألط ـل ـســي ،وازديـ ــاد سخونة
الـصــراع الجيوسياسي بينهما ،منذ أن بدأ
الحلف تعزيز قواته في دول البلطيق وشرق
أوروب ـ ــا بـعــد قـمــة األط ـل ـســي ف ــي وارسـ ــو عــام
 ،2016ملــواجـهــة أي هـجــوم عسكري تقليدي،
وك ـ ـ ّ
ـرد ع ـس ـكــري عـمـلــي ع ـلــى إل ـح ــاق مــوسـكــو
شبه جزيرة القرم بها ،وتدخلها في الشؤون
الداخلية ألوكرانيا.
ّ
وت ـخ ـش ــى م ــوس ـك ــو م ــن أن ح ـل ــف األط ـل ـســي
بـقـيــادة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ،بـعــد خــروجــه من
املـ ــأزق األف ـغــانــي ال ــذي اس ـت ـنــزف ق ــوات ــه على
مـ ــدار ع ـشــريــن ع ــام ــا ،سـيـعـيــد تــرك ـيــز قــدراتــه
الحـتــواء روسـيــا ،كــأولــويــة للحفاظ على أمن
أوروب ـ ــا ،وك ـج ــزء م ــن عـمـلـيــة أش ـمــل الح ـتــواء
الـ ـص ــن ،أع ـط ـي ــت زخـ ـم ــا إض ــاف ـي ــا بــا ُت ـفــاق ـيــة
أوك ـ ـ ــوس ( )AUKUSاألم ـن ـي ــة الـ ـت ــي أب ــرم ــت
ف ــي سـبـتـمـبــر /أي ـل ــول امل ــاض ــي ب ــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وبــريـطــانـيــا وأسـ ّتــرالـيــا ،وانتقدتها
روس ـيــا أكـثــر مــن م ــرة .ولــخــص وزي ــر الــدفــاع
الروسي ،سيرغي شويغو ،في يونيو املاضي
ّ
رؤيــة بــاده للحلف بالقول إن «حـلــف شمال
األط ـل ـســي أص ـبــح تـحــالـفــا عـسـكــريــا سياسيًا
عامليًا الحتواء روسيا والصني».

أعادت الصدمة التي سببها مقتل النائب
عن حــزب املحافظني ديفيد أميس ،أمس
األول ،بعد تعرضه للطعن أثناء اجتماعه
بناخبني في دائرته داخل كنيسة ،مسألة
سالمة املسؤولني املنتخبني إلى الواجهة
بعد خمس سنوات من جريمة قتل أخرى.
وه ــو مــا يـبــدو أن ــه سيتغير ،مــع اإلع ــان
عن أنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية لحماية
املشرعني.
ُ
واع ــت ـق ــل رج ــل يـبـلــغ م ــن ال ـع ـمــر  25سنة
أمس األول في الكنيسة امليثودية ،في لي-
أون-سـ ــي ش ــرق ل ـنــدن ،بـعــد مقتل أمـيــس.
ووصـ ـف ــت ش ــرط ــة ال ـع ــاص ـم ــة ،ف ــي ب ـيــان،
جريمة القتل بأنها عمل إرهابي ،مشيرة
إلــى أن عناصر التحقيق األولــى «كشفت
عـ ــن دافـ ـ ـ ــع م ـح ـت ـم ــل م ــرتـ ـب ــط ب ــال ـت ـط ــرف
اإلس ــام ــي»ُ .
وعـهــد بالتحقيق إلــى إدارة
مكافحة اإلره ــاب .وذك ــرت وســائــل إعــام
بــري ـطــان ـيــة ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،أن امل ــوق ــوف
بــريـطــانــي مــن أص ــل صــومــالــي .وأش ــارت
صحيفة «ذي غــارديــان» إلــى أن بياناته
ت ـت ـطــابــق م ــع ت ـلــك ال ـع ــائ ــدة إل ــى شخص
أبلغ عنه أخيرًا برنامج مكافحة التطرف
(بــريـفـنــت) .وتعتقد الـشــرطــة أن املهاجم
تصرف بمفرده.
وتعبيرًا عن الوحدة ،وضع رئيس الوزراء
املحافظ بوريس جونسون وزعيم حزب
العمال املعارض كير ستارمر باقتني من
الزهور معًا في موقع الجريمة أمس السبت.
ُ ّ
وتذكر عملية قتل أميس ،رئيس جمعية
ّ
الصداقة القطرية البريطانية والذي عزى
به أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني،
بصدمة اغتيال النائبة عن حزب العمال جو
كوكس في يونيو/حزيران  .2016وكانت
ُ
طعنت وقتها بيد املتطرف اليميني توماس
ماير ( 53سنة) قبل أسبوع من االستفتاء

على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
(بريكست) .وقالت كيم ليدبيتر ،النائبة عن
«العمال» وشقيقة جو كوكس ،إنها ُصدمت
«عندما فكرت في أن أمرًا فظيعًا قد يحدث
مرة أخرى لنائب آخر .لعائلة أخرى».
وأدت الـ ـح ــادثـ ـت ــان إلـ ـ ــى ال ـت ـش ـك ـي ــك فــي
ال ـتــرت ـي ـبــات األم ـن ـيــة املـحـيـطــة بــال ـنــواب،
ال س ـي ـمــا ع ـنــدمــا ي ـك ــون ــون ع ـلــى ات ـصــال
بــال ـج ـم ـهــور ف ــي دوائـ ــرهـ ــم االن ـت ـخــاب ـيــة.
وأعـلـنــت وزي ــرة الــداخـلـيــة بــريـتــي باتيل،
أم ــس ال ـس ـبــت ،أن ــه سـيـتــم ات ـخ ــاذ تــدابـيــر
أمنية لحماية املـشــرعــن ،حتى يتمكنوا
من االستمرار بعملهم بعد مقتل أميس.
وقالت« :نحن نعيش في مجتمع مفتوح
وديـ ـمـ ـق ــراط ــي .ال ي ـم ـكــن أن ي ــرع ـب ـن ــا أي
ف ــرد ويـمـنـعـنــا م ــن خــدمــة ديـمـقــراطـيـتـنــا
املنتخبة» .وذك ــرت صحيفة «تــايـمــز» أن
باتيل ستتحدث أمام البرملان غدًا اإلثنني.
وال ُي ـم ـنــح ال ـس ـيــاس ـيــون ال ـبــري ـطــان ـيــون
عـ ـم ــوم ــا حـ ـم ــاي ــة م ـ ــن ال ـ ـشـ ــرطـ ــة ع ـن ــدم ــا
يجتمعون بناخبيهم.
واقـتــرح النائب العمالي كريس براينت،
في عمود في صحيفة «ذي غارديان» ،أن
يلتقي الـنــواب ناخبيهم فقط «بناء على
مــواع ـيــد» .وق ــال« :ال نــريــد أن نعيش في
ً
حصون ،لكنني ال أريد أن أفقد زميال آخر
فــي عملية قتل عنيفة» .وأوص ــى النائب
امل ـح ــاف ــظ ت ــوب ــاي ــس إل ـ ـ ــوود ،ال ـ ــذي ح ــاول
إن ـق ــاذ ح ـيــاة ضــابــط ال ـشــرطــة كـيــث بــاملــر
بعد طعنه في هجوم في  2017بالقرب من
البرملان في اعتداء تبناه تنظيم «داعش»
وقتها ،في تغريدة ،بتعليق االجتماعات
وجـ ـه ــا ل ــوج ــه ب ــن ال ـ ـنـ ــواب ونــاخ ـب ـي ـهــم.

وق ــال رئـيــس مجلس العموم البريطاني
ليندساي هــويــل ،املصمم على «مراجعة
س ــام ــة الـ ـ ـن ـ ــواب» ،إن امل ـ ــأس ـ ــاة ب ـم ـثــابــة
«صــدمــة يـتــردد صــداهــا عـبــر البرملانيني
وفي جميع أنحاء البالد».
وأعلنت النائبة العمالية هارييت هارمان
أنـهــا تـعـتــزم الـكـتــابــة إل ــى رئـيــس ال ــوزراء
لتطلب منه دعــم مــا يعرف باسم مؤتمر
رئيس البرملان ملراجعة سالمة البرملانيني.
وفــي إط ــار مؤتمر رئـيــس الـبــرملــان ،الــذي
ي ـح ــدث مـ ــرة ك ــل  10سـ ـن ــوات ،ي ـتــم جمع
األح ــزاب والسلطات السياسية للخروج
بتوصيات غير حزبية .وقــالــت هــارمــان،
لــراديــو «بــي بــي ســي» أم ــس« :أعـتـقــد أنــه
بينما نشعر بالقلق إزاء هــذه الخسارة
املــروعــة ،ال يمكننا فقط التأكيد على أنه
ال ينبغي تغيير أي شيء .ال أعتقد أن أي
شـخــص يــريــد ال ــذه ــاب إل ــى مــوقــف حيث
تقوم الشرطة بفحص أفراد يأتون لرؤيتنا،
لكنني متأكدة من أن هناك طريقة أكثر أمانًا
للقيام بأعمالنا» .وأضافت« :منذ مقتل جو
كوكس املأساوي ،شهدنا تغييرات في أمن
منازلنا ،ولدينا تغييرات في أمن البرملان،
لكننا لــم ننظر فــي مسألة كيفية قيامنا
بهذا العمل املهم في دوائرنا االنتخابية.
ولكن لكي نفعل ذلك بطريقة آمنة ،أعتقد
أننا يجب أن نفعل ذلك اآلن».
ومــا يزيد القلق هــو األرق ــام التي تكشف
ع ــن زي ـ ــادة ف ــي ال ـج ـنــح ض ــد الـبــرملــانـيــن.
ففي  ،2019أش ــارت الـشــرطــة البريطانية
إلى زيادة بنسبة  126في املائة في 2017
و ،2018وزي ــادة بنسبة  90فــي املــائــة في
األشهر األربعة األولى من  .2019وقال عدد
مــن املـســؤولــن املنتخبني إنـهــم تعرضوا
لتهديدات بالقتل فــي أجــواء «بريكست»
ال ــذي أح ــدث انـقـســامــا عميقًا فــي الـبــاد.
كما أن تهديدات وشتائم تطاول ُ مساعدين
للبرملانيني .وفي العام  ،2000قتل أندرو
بـنـيـنـغــن ،مـســاعــد ال ـنــائــب الــديـمـقــراطــي
الليبرالي نايجل جونز ،بسيف على يد
رج ــل يـعــانــي مــن مـشـكــات نـفـسـيــة ،فيما
أصيب جونز بجروح .وفي  ،2010تعرض
النائب العمالي ستيفن تيمز للطعن مرتني
على يد إسالمي يبلغ من العمر  21سنة،
ألن ــه صـ ـ ّـوت ل ـصــالــح ال ـتــدخــل الـعـسـكــري
البريطاني في العراق في .2003
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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قائمة القضايا العالقة بين القاهرة وأنقرة تتسع
إعـ ـ ــادة ان ـت ـخ ــاب تـ ــواديـ ــرا رئ ـي ـس ــا .وطـلـبــت
حينها أفريقيا الوسطى الدعم من روسيا
وكيغالي اللتني استجابتا بإرسال مرتزقة
«فاغنر» وجنود روانديني .واستعاد جيش
أفــري ـق ـيــا ال ــوس ـط ــى ،ب ـف ـضــل دعـ ــم املــرتــزقــة
والجنود الروانديني ،كافة املــدن الرئيسية
التي احتلها املتمردون الذين تراجعوا إلى
الـغــابــات واألدغ ـ ــال ،للمرة األول ــى منذ بدء
الـحــرب األهلية فــي  .2013وبعض املرتزقة
مـتــواجــد منذ  2018فــي أفريقيا الوسطى،
لكن موسكو أوف ــدت ق ــوات إضــافـيــة بشكل
كثيف نهاية ديسمبر  2020إلنقاذ تواديرا
الذي كان مهددا بهجوم من املتمردين.
وكان خبراء في األمم املتحدة قد اتهموا ،في
تقرير في يونيو/حزيران املاضي ،مرتزقة
«ف ــاغ ـن ــر» ب ــارت ـك ــاب «ان ـت ـه ــاك ــات لـلـقــانــون
الدولي اإلنساني» بمشاركة قــوات أفريقيا
ال ــوسـ ـط ــى ،م ـنــاق ـضــن ادعـ ـ ـ ـ ــاءات مــوس ـكــو
ب ــأن ـه ــم غ ـي ــر م ـس ـل ـحــن وال يـ ـش ــارك ــون فــي
القتال .ووقعت حــوادث عدة بني قوة حفظ
ال ـس ــام (م ـي ـنــوس ـكــا) وه ـ ــؤالء امل ــرت ــزق ــة ،إذ
تــم اسـتـهــداف مسؤولني أمميني وعمليات
سـطــو وتـفـتـيــش املــرك ـبــات وتــدم ـيــر طــائــرة
م ـس ـيــرة ت ــاب ـعــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة ،م ـمــا أدى
إل ــى تـفــاقــم الـتــوتــر داخ ــل مجلس األم ــن مع
روسـ ـي ــا ،وف ـق ــا لــدب ـلــومــاس ـيــن .وأقـ ــر وزي ــر
العدل في أفريقيا الوسطى ،أرنو دجوباي
ً
أبــالــن ،أخ ـي ـرًا ،بـجــزء مــن االتـهــامــات قــائــا،
إن «امل ـس ــؤول ــن ع ــن الـ ـح ــوادث الـ ـ ــواردة في
تـقــريــر األم ــم املـتـحــدة ينقسمون إل ــى ثــاث
فـئــات ،بــاإلضــافــة إلــى قــوات حفظ الـســام»:
املـتـمــردون وهــم األغلبية ،والـقــوات األمنية
و«املدربون الروس» بحسب قوله.
(العربي الجديد ،األناضول)

ال يزال الملف الليبي األكثر
إلحاحًا بالنسبة إلى مصر
في مشاوراتها مع
تركيا ،التي يعد ملف
شرق المتوسط األبرز على
جدول أعمالها
القاهرة ـ العربي الجديد

ت ـف ــرض عـ ــدة ق ـضــايــا عــال ـقــة نـفـسـهــا على
العالقات التركية املصرية ،من دون أن يمنع
ذلك استمرار النقاش بني الطرفني في إطار
جوالت املباحثات التي تجري بني ممثلني
عن القاهرة وأنقرة.
وأبــدت القاهرة أخيرًا انزعاجها من اتفاق
ب ــن أنـ ـق ــرة وأديـ ـ ــس أب ــاب ــا ع ـلــى تــزويــدهــا
ّ
املسيرة .واستنادًا إلى ما أوردته
بالطائرات
وكالة «رويترز» يوم الخميس املاضي ،فإن
مصر طلبت من الواليات املتحدة األميركية
وبـعــض ال ــدول األوروب ـيــة مساعدتها على
تجميد صفقة تقوم بموجبها تركيا ببيع
ط ــائ ــرات م ـس ـ ّـي ــرة إلث ـي ــوب ـي ــا ،فـيـمــا تسعى
القاهرة لتضييق الخناق على أديس أبابا
بسبب أزمة سد ّالنهضة.
في موازاة ذلك ،وقع وزير الكهرباء والطاقة
املـتـجــددة امل ـصــري محمد شــاكــر ،األرب ـعــاء
امل ــاض ــي ،م ــذك ــرة ت ـفــاهــم م ــع وزارة البيئة
والـ ـط ــاق ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة ،ه ــي ب ـم ـثــابــة ات ـف ــاق
مبدئي للموافقة على الربط الكهربائي بني
البلدين ،وموافقة على دراسة الجدوى التي

ت ــم االن ـت ـهــاء مـنـهــا إلن ـش ــاء م ـش ــروع الــربــط
الكهربائي بــن مصر والـيــونــان عــن طريق
كــابــل كهربائي بـحــري يــوفــر ربـطــا مباشرًا
لتبادل الكهرباء بني البلدين ،ويمتد للسوق
األوروبية املوحدة ،ويمر عبر قبرص ،التي
ت ـعــد شــري ـكــا رئ ـي ـس ـيــا ف ــي مـ ـش ــروع الــربــط
الكهربائي بني مصر وأوروبا .ووقع الوزير
املصري مع وزيرة الطاقة القبرصية ناتاشا
بـيـلــدس ،فــي نيقوسيا أم ــس الـسـبــت ،على
مــذكــرة تفاهم لــربــط الكهرباء بــن البلدين
عبر كابل تحت البحر.
وقالت مصادر مصرية خاصة ،لـ«العربي
الجديد» ،إن قائمة القضايا محل النقاش
على املـسـتــوى األمـنــي بــن الـقــاهــرة وأنـقــرة
متخمة ،فــي وقــت يتمسك كــل مــن الطرفني
بـ ـم ــوقـ ـف ــه ،م ـ ــع إبـ ـ ـ ـ ــداء اس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـت ـق ــدي ــم
ً
تسهيالت في قضايا غير جوهرية ،مشيرة
إل ــى أن هـنــاك أزم ــات يـكــون مسكوتًا عنها
خ ــال جـلـســات ال ـن ـقــاش ملـنــع زيـ ــادة قائمة
مطالب الطرف اآلخــر .ولفتت املـصــادر إلى
أن امللف الليبي هو األكثر إلحاحًا من جانب
مصر خــال املـشــاورات الجارية ،فيما يعد
ملف شرق املتوسط وتوقيع اتفاق ترسيم
املياه االقتصادية مع مصر األهــم للجانب
التركي.
وأوضـ ـ ـح ـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر أن «ت ـ ــزوي ـ ــد أن ـق ــرة
ّ
املسيرة القتالية
ألديــس أبــابــا بالطائرات
ّ
امللح بالنسبة للقاهرة راهنًا،
ليس باألمر
وي ـم ـك ــن تـ ــداركـ ــه الحـ ـق ــا .ك ـم ــا أن ال ـل ـجــوء
لوساطة أميركية للضغط على أنقرة يعد
أق ــل كـلـفــة مــن طــرحــه عـلــى طــاولــة الـنـقــاش
املباشر بني القاهرة وأنقرة ،خصوصًا أن
مصر من جهة غير مستعدة حاليًا لتوقيع
أيــة اتفاقات ثنائية مع تركيا بشأن شرق

امل ـتــوســط ،وم ــن جـهــة أخ ــرى تـضـغــط كــون
ملف انتهاكات الحكومة اإلثيوبية بحق
سكان إقليم تيغراي يحظى باهتمام كبير
لــدى اإلدارة األميركية» .وتطالب القاهرة
بإخراج «كافة املرتزقة والقوات األجنبية»
مـ ــن ل ـي ـب ـي ــا بـ ــأسـ ــرع وق ـ ـ ــت ،ف ـي ـم ــا ت ــرف ــض
االع ـتــراف باالتفاقية األمـنـيــة املــوقـعــة بني
أن ـقــرة وحـكــومــة الــوفــاق الليبية السابقة،
والتي تسمح بتواجد عسكريني نظاميني
أتراك في ليبيا.
مــن جــانـبــه ،ق ــال مـصــدر سـيــاســي تــركــي إن
أنقرة «حريصة على إقامة عالقات طبيعية
مــع الشعب امل ـصــري ،لـلــوصــول إلــى صيغة
تضمن مصالح الشعبني» .وكشف املصدر
التركي املسؤول أن «اللقاءات الجارية بني
البلدين بحثت الكثير من ملفات الخالف،
وتــوصـلــت لـتــوافــق حــول بعضها ،فــي حني
ال يــزال البعض اآلخــر محل نقاش ،في ظل
ارتـ ـف ــاع س ـقــف امل ـط ــال ــب امل ـص ــري ــة ف ــي هــذه

قائمة القضايا األمنية
بين القاهرة وأنقرة
متخمة
تزويد أنقرة ألديس أبابا
بالطائرات المسيّرة ليس
الملح للقاهرة
باألمر
ّ

املـلـفــات» .وأش ــار إلــى أن «أنـقــرة أب ــدت أكثر
مــن مــرة ،استعدادها ملساعدة الـقــاهــرة في
ملفات داخـلـيــة وخــارجـيــة ت ــؤرق الحكومة
املـ ـص ــري ــة» .وتـ ــابـ ــع« :وجـ ــدنـ ــا ع ـل ــى سـبـيــل
املثال أن الحكومة في مصر ترفض بشكل
قــاطــع مـســاعــدة أي طــرف للتوصل إلــى أي
تفاهم بشأن األزمة السياسية الداخلية مع
املعارضة املصرية» ،في إشــارة إلى جماعة
«اإلخوان املسلمني».
وق ــال املـصــدر« :كــذلــك عــرضــت أنـقــرة خالل
لـ ـق ــاء ات س ــاب ـق ــة م ــع م ـس ـت ــوى أم ـن ــي ب ــارز
ف ــي مـصــر إمـكــانـيــة ال ـق ـيــام ب ــدور ف ــي أزم ــة
س ــد ال ـن ـه ـضــة م ــع إث ـيــوب ـيــا ،اس ـت ـن ــادًا إلــى
ع ــاق ــات أن ـق ــرة م ــع أديـ ــس أب ــاب ــا ،وه ــو ما
لم يلق حماسة مصرية» .وأضــاف أن «ما
تطرحه أنقرة خالل اللقاء ات مع املسؤولني
املصريني ينطلق من أمر واقع على األرض،
في حني نــرى أن مطالب كثيرة للقاهرة ال
تستند إل ــى الـتـقــديــر نـفـســه .فـكـيــف يطلب
م ـن ــا اإلخـ ـ ـ ــال ب ــاتـ ـف ــاق رسـ ـم ــي م ــوق ــع مــع
ح ـك ــوم ــة ل ـي ـب ـي ــة ،م ـع ـت ــرف ب ـه ــا دولـ ـي ــا فــي
حـيـنــه ،وتـلــك االتـفــاقـيــة مــودعــة ل ــدى األمــم
امل ـت ـح ــدة ،وس ـح ــب ك ــاف ــة ال ـخ ـب ــراء األت ـ ــراك
ً
مــن ليبيا بــدون أيــة ضمانات أوال لتأمني
م ـص ــال ــح ت ــركـ ـي ــا ،وث ــانـ ـي ــا ب ـ ـخـ ــروج بــاقــي
الـعـنــاصــر األجـنـبـيــة ال ـتــي ت ـتــواجــد بشكل
غير شرعي عكس تواجد الخبراء األتراك».
وأكد املسؤول التركي أن أنقرة ال تزال تمد
ي ــده ــا ل ـل ـقــاهــرة ،مـعـتـبـرًا أن ال ـت ـع ــاون بني
الـبـلــديــن سـيـكــون أكـثــر إف ــادة لهما مــن أيــة
أط ــراف أخ ــرى ،نـظـرًا ملــا يملكه الـبـلــدان من
تاريخ مشترك وإمكانات إقليمية ،مشددًا
على أن «الطرق املباشرة بني البلدين أكثر
قدرة على تحقيق املصالح».

ب ـع ــد م ـ ــرور عـ ــام ع ـل ــى ق ـت ــل أس ـت ــاذ
الـتــاريــخ الـفــرنـســي صــامــويــل باتي
ب ـي ــد إسـ ــامـ ــي ش ـي ـش ــان ــي ل ـعــرضــه
رسومًا كاريكاتورية للنبي محمد
على تالميذه ضمن ّ
حصة دراسية،
ّ
كرمت فرنسا ،أمــس السبت ،باتي،
الـ ـ ــذي وص ـف ــه ال ــرئ ـي ــس إي ـمــانــويــل
مـ ــاكـ ــرون ب ــأن ــه «بـ ـط ــل هـ ـ ــادئ» مــن
أبـطــال الجمهورية .وكـشــف رئيس
ال ــوزراء جــان كاستكس (الـصــورة)،
وإل ــى جــانـبــه والـ ــدا بــاتــي وأق ــارب ــه،
عــن لــوحــة تــذكــاريــة لصامويل عند
مدخل وزارة التربية في باريس.
(فرانس برس)

هونغ كونغ :سجن
نشطاء بسبب احتجاج
ُح ـ ـكـ ــم عـ ـل ــى س ـب ـع ــة مـ ــن ال ـن ـش ـط ــاء
املطالبني بالديمقراطية في هونغ
كونغ ،بينهم نــواب سابقون ،أمس
السبت ،بالسجن لفترات تصل إلى
 12شهرًا لدورهم في احتجاج العام
امل ــاض ــي ض ــد ق ــان ــون شــامــل لــأمــن
الـ ـق ــوم ــي ف ــرض ـت ــه ال ـ ـصـ ــن ،ي ـهــدف
إلــى «معاقبة التخريب واالنفصال
واإلره ـ ـ ـ ــاب والـ ـت ــواط ــؤ م ــع ال ـق ــوات
األج ـن ـب ـي ــة» .وأقـ ـ ـ ّـر ال ـس ـب ـعــة بــأنـهــم
مذنبون فــي تهم مــن بينها تنظيم
تجمع غير مـصــرح بــه فــي يوليو/
تموز .2020
(رويترز)
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خريطة طريق حمدوك ال تلبي مطالب العسكر وحلفائهم

احتجاجات إلسقاط الحكومة السودانية
احتشد آالف السودانيين،
أمس السبت ،أمام
القصر الرئاسي في
الخرطوم ،للمطالبة
بإسقاط حكومة عبد
اهلل حمدوك ،الذي خيّب
أول من أمس الجمعة،
آمال العسكر وحلفائهم
ّ
حل
الجدد بعدم
الحكومة ،وطرح بدًال
من ذلك خريطة طريق
للخروج من األزمة
الخرطوم ـ العربي الجديد

شـ ــارك آالف ال ـس ــودان ـي ــن ،أمــس
ال ـس ـب ــت ،ف ــي ت ـح ــرك احـتـجــاجــي
ف ـ ــي م ـح ـي ــط الـ ـقـ ـص ــر ال ــرئ ــاس ــي
فـ ــي ال ـ ـخـ ــرطـ ــوم ،ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـح ــل ح ـكــومــة
رئـيــس الـ ــوزراء عبد الـلــه حـمــدوك وتشكيل
ح ـكــومــة ب ــدي ـل ــة .وج ـ ــاء ال ـت ـح ــرك ب ـن ــاء على
دع ــوة وجهتها مجموعة أح ــزاب وحــركــات
مـسـلـحــة مـنـشـقــة ع ــن تـحــالــف «قـ ــوى إع ــان
ـت
ال ـح ــري ــة وال ـت ـغ ـي ـي ــر» الـ ـح ــاك ــم ،واح ـت ـف ـظـ ً
لنفسها باسم «الحرية والتغيير» ،متهمة
أحــزابــا أخ ــرى باختطاف ال ـقــرار السياسي
والتنفيذي داخل الدولة والتحالف الحاكم.
وتطالب هــذه القوى وأهمها حركة «العدل
واملـ ـس ــاواة» بـقـيــادة جـبــريــل إبــراه ـيــم الــذي
يـشـغــل مـنـصــب وزي ــر املــال ـيــة ف ــي الـحـكــومــة
الحالية ،وحركة «تحرير السودان» بقيادة
ميني أرك ــو مـيـنــاوي ،ال ــذي يشغل منصب
والي إقليم دارفور ،بتوسيع قاعدة املشاركة
الـسـيــاسـيــة ف ــي ال ـح ـكــومــة ،وح ــل الـحـكــومــة
الحالية .وتـجــد هــذه املجموعة دعـمــا الفتًا
من املكون العسكري في السلطة االنتقالية،
الــذي يكرر املطالب ذاتـهــا ،وذلــك رغبة منه،
حسب تفسيرات مراقبني ،في االستفادة من
تـلــك ال ـقــوى لـبـنــاء تـحــالــف سـيــاســي جــديــد،
ً
ي ـك ــون ب ــدي ــا ع ــن ال ـت ـحــالــف ال ـح ــال ــي ال ــذي
ي ـعــارض تــوجـهــات الـعـسـكــر ورغـبــاتـهــم في
تصدر املشهد خصوصًا مــع اقـتــراب موعد
نقل إدارة مجلس السيادة إلى املكون املدني.

وح ـم ــل املـ ـش ــارك ــون ف ــي اح ـت ـج ــاج ــات أم ــس،
شعارات تدعو إلى إسقاط الحكومة ،ورددوا
شعارات الثورة السودانية املعتادة« :حكومة
ال ـج ــوع تـسـقــط بـ ــس»« ،ح ـكــومــة الـ ــذل تسقط
ب ــس»« ،سـقـطــت سـقـطــت ي ــا حـ ـم ــدوك» ،وذل ــك
بعد وصولهم إلــى القصر الرئاسي مــن دون
أن يــواجـهــوا ب ــأي اع ـتــراض مــن قـبــل الشرطة
أو الـجـيــش ،كـمــا ك ــان يـحــدث فــي الـتـظــاهــرات
السابقة .وشــارك فــي املــوكــب عــدد مــن ممثلي
ال ـق ـب ــائ ــل وأطـ ـ ـف ـ ــال املـ ـ ـ ـ ــدارس الـ ـق ــرآنـ ـي ــة بـعــد
اسـتـئـجــار س ـي ــارات الـنـقــل ال ـعــام لتوصيلهم
إلــى مـكــان التجمع ،فيما تراجعت السلطات
األمنية وأغلقت محيط مجلس الــوزراء ،الذي
قرر منظمو التظاهرات االعتصام أمامه لحني
إسقاط الحكومة.
واسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـك ـ ــرت ال ـ ـ ـق ـ ــوى امل ـ ـن ـ ـش ـ ـقـ ــة ع ـ ــن قـ ــوى
تـحــالــف الـحــريــة والـتـغـيـيــر ،وال ـتــي دع ــت إلــى
االح ـت ـجــاجــات ،ف ــي ب ـي ــان ،م ــا قــالــت إن ــه قـيــام
والي الخرطوم أيمن نمر ،باستخدام العربات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة وعـ ـم ــال الـ ــواليـ ــة إلغـ ـ ــاق بـعــض
الـ ـش ــوارع ف ــي مـحـيــط الـقـصــر وح ــول مجلس
الوزراء ،مشيرة إلى أنها تدين وبشدة ما تقوم
ب ــه مـجـمــوعــة األح ـ ــزاب الـسـيــاسـيــة املستغلة
ألجهزة السلطة في تنفيذ أجندتها الخارجة
عن القانون واملعطلة للديمقراطية واالنتقال
السلمي .وأضاف البيان أنه «من حق أي جهة
الوصول إلى رئاسة مجلس الــوزراء للتعبير
عن رأيها السياسي واملدعوم بقواعد شعبية
حقيقية ،وأن التصرفات الطفولية التي تقوم
بـهــا ه ــذه ال ـج ـهــات ،تـقــود ال ـث ــورة إل ــى هــاويــة
ال تـحـمــد عـقـبــاهــا» .وأشـ ــار الـبـيــان إل ــى أنهم
«سيكشفون عن مساوئ وجــود تلك األحــزاب
في رأس السلطة ،من دون مشاركة املكونات
األخرى إلعالن الحرية والتغيير».
مــن جـهـتــه ،ق ــال وال ــي الـخــرطــوم إن مجموعة
م ـس ـل ـح ــة أعـ ــاقـ ــت عـ ـم ــل قـ ـ ـ ــوات مـ ــن ال ـش ــرط ــة
واالستخبارات ،ومنعتهم من مواصلة عملهم
ف ــي وضـ ــع الـ ـح ــواج ــز ال ـتــأم ـي ـن ـيــة ف ــي وس ــط
الخرطوم .وأشار في بيان له ،إلى أن املجموعة
املسلحة ادع ــت انتماءها للحركات املسلحة
املوقعة على اتفاق السالم ،مبينًا أن السلطات
األمـنـيــة كــانــت تــريــد تــأمــن املــواقــع السيادية
بإغالق الطرق املؤدية إليها ،من أجل الحفاظ
ع ـلــى امل ـم ـت ـل ـكــات ال ـع ــام ــة وال ـخ ــاص ــة وكــذلــك
األرواح ،على غرار اإلجراءات التي اتخذت في
كل املواكب السابقة.
وفي ختام التحرك ،وقع املنشقون على ميثاق
ب ــاس ــم «الـ ـت ــواف ــق ال ــوط ـن ــي إلص ـ ــاح ال ـحــريــة
والتغيير».
وأول من أمــس الجمعةّ ،
خيب رئيس الــوزراء

حل أزمة كهرباء العراق عبر الخليج
بغداد ـ أكثم سيف الدين

أعلن الـعــراق قــرب انـطــاق الــربــط الخليجي
للطاقة الكهربائية ،لتدعيم الطاقة الوطنية
ُ
ف ــي ال ـب ــاد ،ال ـتــي تـسـبــب لـلـحـكــومــة أزم ــات
مستمرة بسبب تــراجــع التجهيز وانقطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ،وال س ـي ـمــا ف ــي ف ـصــل ال ـص ـيــف،
نتيجة قطع إي ــران الـغــاز عــن الـعــراق بشكل
متكرر.
وزير الكهرباء العراقي ،عادل كريم ،أكد أول
واألردن
ُمــن أم ــس ،أن «ال ــرب ــط مــع الـخـلـيــج
َ
كمل ،كذلك فإن الربط مع تركيا ّ
تم ولم يبق
أ ِ
س ــوى تشغيل ال ـخ ــط» ،مبينًا فــي تصريح
لــوكــالــة األن ـب ــاء ال ـعــراق ـيــة الــرسـمـيــة (واع)،
أن «تــأخ ـيــر ال ــرب ــط الـخـلـيـجــي ك ــان بسبب

اإلجـ ـ ـ ــراءات الــروت ـي ـن ـيــة ،وأي ـض ــا ت ـحــديــدات
سـعــر التعريفة والـبـيــع مــع الـخـلـيــج ،وعند
ال ــوص ــول إل ــى الـسـعــر ال ـع ــادل بــن الـطــرفــن
سنمضي به».
وأك ــد أن «الـ ــوزارة هـيــأت املـحـطــات الحالية
الـ ـغ ــازي ــة والـ ـبـ ـخ ــاري ــة بـ ـط ــاق ــات إن ـتــاج ـيــة
جـيــدة ،ولــديـهــا خطط مهمة خــال الصيف
املقبل» ،مشيرًا إلى أنه «خالل فصل الصيف
ال ـح ــال ــي ت ـمــت زي ـ ــادة ال ـط ــاق ــة الـكـهــربــائـيــة
إلــى مـسـتــويــات عــالـيــة ج ـدًا ألول مــرة تصل
إلــى  141ألــف ميغاواط ،وهــذا إنجاز كبير،
ولوال تحديدات الغاز اإليراني لوصلنا إلى
أرق ــام أك ـبــر» .وأض ــاف أن «مـشــاريــع الطاقة
الشمسية من ضمن خطة الحكومة ووزارة
الـكـهــربــاء ،وقــد قطعنا شــوطــا كبيرًا قياسًا

مع دول الجوار بهذا الجانب» ،مشيرًا إلى أن
«املوافقات التي حصلت من مجلس الوزراء
ستصل ال ــوزارة عبرها وخــال سنتني إلى
 5آالف م ـي ـغ ــاواط ،وه ــذا مـهــم جـ ـدًا لـلـعــراق
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ط ــاق ــة ن ـظ ـي ـف ــة» .وأوض ـ ــح
أن «ه ــذه املــواف ـقــات سـتـســاعــد ال ـع ــراق على
الـحـصــول على ق ــروض مــن شــركــات وبنوك
عاملية ،ألجــل بناء محطات أو أعمال أخرى
في مجال الكهرباء» .املتحدث باسم الوزارة،
أحمد موسى ،أكــد أن «توجيهات الحكومة
وال ـ ـ ـ ــوزارة م ـس ـت ـمــرة وع ــازم ــة ب ـجــديــة على
إنجاز الربط الكهربائي الخليجي» ،مبينًا
في تصريح صحافي أنه «تم إنجاز  %87من
ً
الربط ،وأن املباحثات مستمرة ،فضال عن أن
هناك خطوطًا ومحطات منجزة بالكامل».

وأض ــاف أن «هـنــاك اجـتـمــاعــات ومباحثات
عقدت مع السفير الكويتي إلنجاز خط نقل
الطاقة الذي يبلغ طوله  300كيلومتر220 ،
كيلومترًا منها داخل الكويت ،و 80كيلومترًا
في العراق».
وفــي مــا يتعلق بالربط مــع األردن ،أكــد أنه
«ت ـمــت تغطيته م ــادي ــا م ــن نــاحـيــة الـتـعــاقــد
وال ـ ـبـ ــروتـ ــوكـ ــوالت الـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وم ـ ــن امل ــؤم ــل
إحــالــة العمل على شركة جـنــرال إلكتريك».
وواج ـهــت الـحـكــومــة الـعــراقـيــة ط ــوال موسم
ال ـص ـيــف امل ــاض ــي م ـشــاكــل ك ـب ـيــرة بتجهيز
ال ـطــاقــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة ،ال ـت ــي انـخـفـضــت إلــى
مستويات متدنية ،إثر تالعب إيران بتوريد
ال ـغــاز ل ـل ـعــراق ،ال ــذي يـسـتـخــدم فــي تشغيل
املحطات الكهربائية.

ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للحكومة (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

واجه المتظاهرون
لم يُ َ
بأي اعتراض من قبل
الشرطة أو الجيش
ال ـســودانــي ،عـبــد الـلــه ح ـمــدوك ،آم ــال العسكر
وح ـل ـف ــائ ـه ــم الـ ـ ـج ـ ــدد ب ـ ـعـ ــدم إص ـ ـ ـ ـ ــداره ق ـ ــرارًا
بـحــل الـحـكــومــة ،وتــأك ـيــده خ ــال بـيــان متلفز
بــاصـطـفــافــه م ــع االن ـت ـق ــال الــدي ـم ـقــراطــي ضد
ّ
االنقالبيني من دون تسميتهم .وذكر أن موقفه
«ب ــوض ــوح وصـ ــرامـ ــة ،ه ــو االن ـح ـي ــاز ال ـكــامــل
لالنتقال املــدنــي الــديـمـقــراطــي وإلك ـمــال مهام
ثورة ديسمبر/كانون األول املجيدة ،وتحقيق
ش ـع ــارات ـه ــا امل ـت ـم ـث ـلــة ف ــي ال ـح ــري ــة والـ ـس ــام
والعدالة».
وقـ ــال ح ـم ــدوك إن ــه ط ــرح خــري ـطــة ط ــري ــق من
 10م ـحــاور عـلــى مـكــونــات الـفـتــرة االنـتـقــالـيــة
لحل األزم ــة الحالية فــي ال ـس ــودان ،وذل ــك في
ظ ــل ت ـف ــاق ــم الـ ـخ ــاف ــات ب ــن امل ـك ــون ــن امل ــدن ــي
وال ـع ـس ـكــري .وأض ـ ــاف« :ع ـق ــدت ،خ ــال األي ــام
امل ــاض ـي ــة ،سـلـسـلــة اج ـت ـم ــاع ــات م ــع م ـكــونــات
الفترة االنتقالية حول ما يجب فعله في مقبل
األيام للخروج من األزمة السياسية ،لتحصني
الـ ـفـ ـت ــرة االنـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــة وت ـص ـح ـي ــح ع ـث ــرات ـه ــا،

وخلصت من النقاشات إلى النظر للمستقبل
وطرح خريطة طريق للحل» .وتشمل خريطة
ال ـطــريــق ،بـحـســب ح ـم ــدوك« ،ال ــوق ــف ال ـفــوري
لكافة أشـكــال التصعيد بــن جميع األط ــراف،
وعودة العمل في مؤسسات الفترة االنتقالية،
وأن تدار الخالفات خارجها ،واالتفاق على أن
قضايا اإلره ــاب وامل ـهــددات األمنية يجب أال
تخضع للمكايدات أو املزايدات أو التجاذبات
باعتبارها من قضايا األمن القومي».
كما تشمل ،وفق ما أوردته وكالة «األناضول»:
«االب ـت ـعــاد عــن ات ـخــاذ أي قـ ــرارات أو خـطــوات
أحــاديــة ،وأن مرجعية الـتــوافــق بــن مكونات
السلطة االنتقالية هــي الوثيقة الدستورية،
واالل ـ ـت ـ ــزام ب ـت ـف ـك ـيــك دولـ ـ ــة الـ ـح ــزب ملـصـلـحــة
دولــة الــوطــن باعتباره التزامًا دسـتــوريــا ،مع
مــراجـعــة ط ــرق ووســائــل الـعـمــل وض ـمــان حق
االستئناف».
ك ــذل ــك ،ت ــدع ــو ال ـخ ــري ـط ــة إل ـ ــى «إن ـ ـهـ ــاء حــالــة
االن ـ ـق ـ ـسـ ــام وال ـ ـش ـ ـقـ ــاق وس ـ ـ ــط ك ـ ــل مـ ـك ــون ــات
(الحرية والتغيير) ،لتوسيع قاعدة الحكومة
السياسية وال ـتــوافــق الـعــريــض عـلــى مجلس
تشريعي واسع التمثيل من كل السودانيني»،
وتـ ـط ــال ــب ب ــ«ت ـح ـق ـي ــق ال ـ ـعـ ــدالـ ــة االن ـت ـق ــال ـي ــة
واالل ـت ــزام بـمـبــادرة رئـيــس الـ ــوزراء بوصفها
منصة متوافقًا عليها».
ّ
وشــدد حمدوك على أن الصراع في السودان
«ل ـي ــس ب ــن امل ــدن ـي ــن وال ـع ـس ـك ــري ــن ،ب ــل بني

م ـع ـس ـكــر االنـ ـتـ ـق ــال ال ــدي ـم ـق ــراط ــي ومـعـسـكــر
ً
االنـقــاب على ال ـثــورة» ،قــائــا «لـســت محايدًا
ف ـ ــي الـ ـ ـن ـ ــزاع ،وأن ـ ـ ـحـ ـ ــاز ب ــالـ ـك ــام ــل ل ــان ـت ـق ــال
املــدنــي الديمقراطي» .وطــالــب رئيس ال ــوزراء
السوداني بـ«عدم استغالل مؤسسات الدولة
ّ
ف ــي ال ـ ـصـ ــراع الـ ـسـ ـي ــاس ــي» ،مـ ـش ــددًا ع ـل ــى أن
«مرجعيتنا هي الوثيقة الدستورية» ،داعيًا
إلـ ــى ت ــواف ــق ع ــري ــض حـ ــول تـشـكـيــل املـجـلــس
التشريعي .وش ــدد على ض ــرورة وقــف أنــواع
الشقاق بني قــوى «إعــان الحرية والتغيير»،
الفتًا إلى أن مبادرة «الطريق إلى األمام» هي
السبيل للتوافق .كما شدد على أن «السودان
ال يحتمل مزيدًا من الصراعات ،والحديث عن
الفشل لــم يعد يصلح أم ــام مـعــانــاة الـنــاس»،
مضيفًا« :شعبنا دفــع ثمنًا غاليًا فــي الثورة
ولن يسامحنا التاريخ إن لم نصل باالنتقال
إلى نهايته املرجوة».
وبـ ـش ــأن أزم ـ ــة شـ ــرق ال ـ ـسـ ــودان ح ـيــث يغلق
م ـح ـت ـج ــون م ـن ــذ أس ــابـ ـي ــع ال ـ ـطـ ــرق وم ـي ـن ــاء
بورتسودان ،وســط حديث عن دور للعسكر
في ذلك من أجل الضغط على الحكومة ،قال
ّ
ح ـمــدوك إن قـضـيــة ش ــرق ال ـس ــودان «قضية
ّ
عــادلــة» ،متعهدًا ب ــأن «الـحـكــومــة تضع على
عاتقها مهمة وضــع حــد للتهميش» ،داعيًا
فــي الــوقــت نفسه أهــالــي شــرق ال ـســودان إلى
«فتح الـطــرق وامليناء حتى ال تــزداد معاناة
الشعب السوداني».
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أخبار

نمو التجارة الخارجية
لمقاطعة هوبي الصينية

قالت مديرية الجمارك في مقاطعة
هوبي ،بوسط الصني ،إن املقاطعة
سجلت نموًا بنسبة  31.9باملائة
على أساس سنوي في حجم
تجارتها الخارجية ،وذلك خالل
األرباع الثالثة األولى من العام
الجاري  .2021وأضافت املديرية

أن القيمة اإلجمالية لكل من واردات
وصادرات املقاطعة سجلت قرابة
 384مليار يوان (نحو  59.6مليار
دوالر أميركي) خالل الفترة
املذكورة .وجاء الرقم املسجل
نتيجة مساهمة القطاع الخاص
في املقاطعة بـ 224.5مليار يوان،
بارتفاع نسبته  37.9باملائة على
أساس سنوي ،ما يشكل نسبة
 58.5باملائة من إجمالي التجارة
الخارجية للمقاطعة.
هجمات على البنية األساسية
النفطية في كولومبيا

أعلن مقاتلون يساريون من جيش
التحرير الوطنى فى كولومبيا
ُ
مسؤوليتهم عن هجوم ش ّن على
خط أنابيب يستخدم لنقل النفط
الخام إلى أهم مصفاة فى البالد
بمدينة بارانكابيرميجا .وقالت
شركة إيكوبترول في بيان إن
الهجوم أسفر عن تسرب نفطي
أثر على النباتات والتربة املحيطة.
وقال متحدث إن حريقا اندلع ولكن
تمت السيطرة عليه فيما بعد .وكان
جيش التحرير الوطني قد أعلن
مسؤوليته عن هجمات على حقل
ال سيرا إنفانتاس في سبتمبر/
أيلول ،ما أدى إلى توقف اإلنتاج
في بعض اآلبار .وينتج هذا الحقل
نحو  30ألف برميل من النفط
الخام يوميا .وقال متحدث باسم
إيكوبترول ّإن اإلنتاج لم يتوقف
في أي من اآلبار عقب الهجوم
يوم الجمعة .وقال جيش التحرير
الوطني إنه مستعد ملناقشة وقف
هجماته على البنية التحتية النفطية
مقابل إلغاء رسوم الطرق وتعديل
أسعار الوقود.

باريس تريد حًال لمشكلة صيد
السمك في جيرسي

()Getty

زيادة
صادرات تركيا
من البطيخ

ارتفعت صادرات تركيا من البطيخ خالل األشهر التسعة األولى من العام الجاري بنسبة  6باملائة مقارنة بالفترة نفسها من العام املنصرم ،حيث بلغت
قيمة الصادرات التركية من البطيخ خالل هذه الفترة أكثر من  21مليون دوالر .وحسب املعلومات التي حصل عليها مراسل األناضول ،من اتحاد مصدري
بحر إيجة ،فإن تركيا التي صدرت  19.9مليون دوالر من البطيخ في الفترة من يناير /كانون الثاني إلى سبتمبر /أيلول من العام املاضي ،زادت صادراتها
بنسبة  6في املائة لتصل إلى  21مليونًا و 166ألف دوالر في نفس الفترة من العام الجاري .ووفقًا للمعلومات خالل هذه الفترة تم بيع معظم البطيخ إلى
روسيا بمبلغ  4.4ماليني دوالر ،تليها بولندا بـ  2.4مليون دوالر ،ثم البوسنة والهرسك بمليوني دوالر.

صرحت وزيرة البحار الفرنسية
أنيك جيراردان بأنها تريد حال
بحلول األول من تشرين الثاني/
نوفمبر ملسألة رخص صيد السمك
ملا بعد بريكست ،التي تمنحها
جزيرة جيرسي البريطانية ،قبل
لقاء مع مسؤوليها االثنني في
باريس .وقالت جيراردان في
بروكسل إن املوعد النهائي يبقى
«بالضرورة األول من تشرين
الثاني/نوفمبر ،ألن نهاية تشرين
األول/أكتوبر هي املهلة األخيرة
لتعطي جيرسي ردودا على طلبات
تراخيص» الصيادين الفرنسيني،
الذين أمهلوا حتى ذلك التاريخ
لتقديم الوثائق املطلوبة .وكانت
جيراردان تتحدث بعد اجتماع مع
نائب رئيس املفوضية األوروبية
ماروس سيفكوفيتش ومفوض
صيد السمك فيرجينيوس
سينكيفيسيوس .وقالت الوزيرة
الفرنسية« :بقي أسبوعان لهذا
القرار (من جيرسي).

إيران :السجن  18عامًا لمحافظ البنك المركزي األسبق
طهران ـ صابر غل عنبري

أع ـلــن امل ـت ـحــدث بــاســم الـسـلـطــة الـقـضــائـيــة اإليــران ـيــة،
ذبيح الله خداييان ،أمس السبت ،عن إصــدار السلطة
أح ـك ــام ــا ق ـضــائ ـيــة قـطـعـيــة بــال ـس ـجــن مل ـحــافــظ الـبـنــك
امل ــرك ــزي األسـ ـب ــق ،ول ــي ال ـل ــه س ـي ــف ،ونــائ ـبــه ل ـشــؤون
الـعـمــات األجـنـبـيــة ،أحـمــد عــراقـجــي ،ل ــ 10و 8سنوات
على الـتــوالــي .وأك ــد خــدايـيــان للتلفزيون اإليــرانــي أن
املحكومني بالسجن واجها تهمًا بــاإلخــال في سوق
الـعـمــات وب ـيــع نـحــو  160مـلـيــون دوالر و 20مليون
ي ــورو بـ«شكل غير قــانــونــي» .وك ــان ولــي الـلــه سيف،

ق ــد تــولــى إدارة الـبـنــك امل ــرك ــزي اإلي ــران ــي ،ع ــام 2013
ح ـتــى  2018إلـ ــى أن أق ــال ــه ال ــرئ ـي ــس اإليـ ــرانـ ــي حسن
روحاني ،في إطار تغييرات في املجموعة االقتصادية
بالحكومة بعد تصاعد االنتقادات على خلفية األزمة
االقتصادية وتراجع قيمة الريال اإليراني أمام الدوالر
والعمالت األجنبية األخــرى في البالد .وقام ولي الله
سيف بتعيني أحمد عراقجي ،نائبا له لشؤون النقد
األجنبي بالبنك املركزي اإليراني ،عام  2017وظل في
منصبه نحو سـنــة ،قبل أن ُيعتقل عــام  2018بتهمة
اإلخ ــال بــالـنـظــام االق ـت ـصــادي .ويـصــل ع ــدد املتهمني
فــي مـلــف العملة األجـنـبـيــة إل ــى عـشــرة أش ـخــاص ،من

بينهم مسؤولون آخــرون في البنك املركزي اإليراني،
مثل مدير الشؤون الدولية بمعاونية النقد األجنبي
فــي الـبـنــك ،رس ــول س ـجــاد ،ال ــذي حـكــم عليه بالسجن
 7سـنــوات و 7أشـهــر تـعــزيــرا وغــرامــة مالية وحرمانه
الدائم من الوظائف الحكومية .وتحدث املتحدث باسم
السلطة القضائية اإليرانية ،عن إصدار أحكام بالسجن
لـ 13و 5سنوات للمتهمني اآلخرين في امللف القضائي
ساالر أغاخاني ،املضارب في العمالت األجنبية وميثم
خدايي ،املوظف السابق في الرئاسة اإليرانية ،مؤكدا
أن السلطة القضائية «ستتصدى بكل حــزم لكل من
يخون البيت العام» .وتعاني إيران من أزمة اقتصادية

ومالية خانقة ،انعكست على سعر العملة املحلية التي
تهاوت في مقابل العمالت األجنبية .ودفعت األزمات
املتصاعدة الحكومة إلــى وضــع خطة ملقايضة النفط
واملكثفات الغازية بالسلع ،إذ أعلنت اللجنة الحكومية
املكلفة بــذلــك ،ألول م ــرة ،ضــوابــط لـهــذه العملية جــاء
فيها« :يمكن املقايضة بجميع السلع وامل ــواد الخام
والخدمات وتنفيذ املشاريع التي تحتاج إليها البالد»
مكلفة وزارة النفط بعقد الصفقات مع الشركات التي
سـتـقــوم بــاملـقــايـضــة لـقــاء الـحـصــول عـلــى الـنـفــط .وفــي
إط ــار ه ــذه الـخـطــة ،ألـغــت الـحـكــومــة اإليــران ـيــة الـقـيــود
املرتبطة بالحد األقصى الستيراد السلع.
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المغرب

مال وناس

رجال األعمال يطلبون خفض الضريبة

الجزائريون
يدفعون الثمن

الرباط ـ مصطفى قماس

شــرع رجــال األعـمــال املغاربة فــي التعبير عن
انتظاراتهم الجبائية بعد تشكيل الحكومة
في سياق االستعداد إلعــان مشروع موازنة
ال ـعــام املـقـبــل ،حـيــث يتطلعون إل ـ ّـى الحصول
على تدابير جبائية يريدونها تخفض العبء
الجبائي ،ما يخلق حالة من الترقب حول ما
ستعلنه الحكومة فــي سياق متسم بارتفاع
العجز املــوازنــي .وينتظر أن تكشف الحكومة
الجديدة عن مشروع موازنة العام في مستهل
األسـبــوع املقبل ،بعد تقديم وزيــرة االقتصاد
واملـ ــال ـ ـيـ ــة ،نـ ــاديـ ــة فـ ـت ــاح ع ـ ـلـ ــوي ،لـخـطــوطـهــا
العريضة ،أمس السبت ،أمام مجلس الحكومة
املنعقد بالرباط.
وعـ ّـبــر رج ــال األع ـمــال عــن االرت ـيــاح للبرنامج
الـ ـ ــذي ك ـش ـف ــت عـ ـن ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة فـ ــي مـسـتـهــل
األسبوع املاضي والرامي إلى بلوغ متوسط
معدل نمو في حدود  4في املائة وخلق مليون
فرصة عمل في خمسة أعــوام وزيــادة تشغيل
النساء وتعميم الحماية االجتماعية.
ويؤكد رجال األعمال أنهم مستعدون من أجل

أول خطوة حكومية نحو رفع
الدعم لتخفيف األزمة المالية
باتت فاتورة الدعم
ترهق الخزينة العمومية
للجزائر ،متأثرة بتهاوي
الدينار ،ما دفع الحكومة
إلى اإلسراع نحو مراجعة
سياسة الدعم
الجزائر ـ حمزة كحال

تـ ـتـ ـج ــه الـ ـحـ ـك ــوم ــة الـ ـج ــزائ ــري ــة
نـ ـ ـح ـ ــو أول خـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوة ملـ ــراج ـ ـعـ ــة
سـيــاســة الــدعــم تمهيدًا إللـغــائــه،
ع ـبــر اقـ ـت ــراح م ــوازن ــة  2022ف ـتــح ص ـنــدوق
للتعويضات النقدية لصالح األسر املعوزة،
ً
حيث سيصبح هــذا الصندوق فاعال عقب
مراجعة وتعديل أسعار املنتجات املدعمة.
وي ــأت ــي ذلـ ــك ب ـعــدمــا ب ــات ــت ف ــات ــورة الــدعــم
ترهق الخزينة العمومية ،متأثرة بتهاوي
الدينار ،والتي عجزت عن كبحه خوفًا من
انفجار الشارع الجزائري.
ووفق املادة  187من مشروع املوازنة العامة
لعام  ،2022الــذي تحوز «العربي الجديد»
نسخة منه ،فإن االعتمادات املخصصة في
إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية
لصالح األسر املؤهلة ترصد لفائدة الوزير
املـكـلــف بــاملــال ـيــة ،وت ـح ــدد كـيـفـيــات تطبيق
ه ــذه املـ ــادة بـنـصــوص تنظيمية ،ال سيما
قائمة املنتجات املدعمة املعنية بمراجعة
األسعار ،وفئات األسر املستهدفة ،ومعايير
التأهيل لالستفادة من هذا التعويض وكذا
كيفيات التحويل النقدي .وبحسب تبريرات

تحقيق
عدن ـ محمد راجح

تـتــواصــل امل ـعــارك العسكرية في
الغنية بالنفط
املحافظة اليمنية
ً
وال ـ ـغـ ــاز م ـ ـ ــأرب ،م ـخ ـل ـفــة تـبـعــات
كــارثـيــة عـلــى كــل املـسـتــويــات االقـتـصــاديــة،
م ــع تـسـبــب ه ــذه املـ ـع ــارك ،ال ـتــي يـ ــدور جــزء
منها في مناطق خطوط أنابيب نقل النفط
والغاز من مواقع اإلنتاج في صافر ،شرقي
م ـ ـ ــأرب ،إلـ ــى م ــوان ــئ ال ـت ـص ــدي ــر ف ــي ش ـبــوة
وغ ـيــرهــا م ــن امل ــوان ــئ الـيـمـنـيــة املخصصة
لتصدير هذه املنتجات ،في توقف اإلنتاج.
وأعــادت التطورات املتسارعة لسوق الغاز
ال ـط ـب ـي ـعــي امل ـ ـسـ ــال فـ ــي الـ ـع ــال ــم ف ـت ــح مـلــف
االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ثـ ـ ــروات الـ ـغ ــاز مـ ـج ـ ّـددا في
ال ـي ـم ــن ،م ــع ارتـ ـف ــاع الـ ــدعـ ــوات وامل ـطــال ـبــات
بضرورة استغالل هذه الفرصة في ظروف
البالد الراهنة ،وما تشهده من انهيار كبير
فــي مختلف الـقـطــاعــات وتعطيل محركات
االقتصاد ومــوارده ،والعمل على استئناف
ت ـص ــدي ــر الـ ـغ ــاز املـ ـس ــال وخـ ـط ــوط تـشـغـيــل
الـحـقــول اليمنية املنتجة لـلـغــاز الطبيعي
املسال.
مطالبات ودعوات ال يتفق معها الخبير في
املركز الوطني للدراسات واألبحاث النفطية
وجيه الصالحي ،الذي يرسم صورة قاتمة
ويـقــدم رأيــا يخالف الكثيرين فــي أن قطاع
النفط والـغــاز في اليمن مدمر تمامًا بفعل
الحرب التي تركزت بشكل كبير في مناطق
اإلنتاج وخطوط النقل وموانئ التصدير،
إذ يتطلب إصالحها وإعــادتـهــا إلــى العمل
مليارات الـ ــدوالرات ،فــي الــوقــت الــذي تضع
كل األطراف املتصارعة عيونها عليها.
وي ـشــرح الـصــاحــي فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» أن اليمن وقــع على عقود طويلة
األمـ ـ ــد م ــع الـ ـش ــرك ــات ال ـع ــامل ـي ــة ،خـصــوصــا
ال ـف ــرن ـس ـي ــة وال ـ ـكـ ــوريـ ــة الـ ـت ــي ت ــدي ــر ق ـطــاع
ال ـغــاز الطبيعي امل ـســال وعـمـلـيــات اإلنـتــاج
والتصدير ،وهــذه الشركات غ ــادرت البالد
ب ــداي ــة ال ـح ــرب ف ــي ال ـع ــام  ،2015وعــودتـهــا
إلـ ــى ال ـع ـمــل س ـت ـكــون م ـش ــروط ــة بـمـعــالـجــة
مــا لحقها مــن أض ــرار وخسائر بسبب هذا
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الـحـكــومــة ال ـجــزائــريــة ،فـقــد ضـمـنــت الــدولــة
الجزائرية من خالل سياستها االجتماعية
ح ـ ـمـ ــايـ ــة ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدرة الـ ـ ـش ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـط ـب ـق ــات
االجـتـمــاعـيــة املـحـتــاجــة والـفـقـيــرة والـهـشــة،
وكذلك بالنسبة للطبقات املتوسطة ،وهذا
عبر عــدة أجـهــزة لــإعــانــات املـبــاشــرة وغير
املباشرة (دعم األسعار ،امتيازات جبائية،
تخفيض معدل الفائدة).
وت ـض ـيــف ال ـح ـكــومــة ف ــي الــوث ـي ـقــة املـنـتـظــر
ع ــرضـ ـه ــا عـ ـل ــى ال ـ ـبـ ــرملـ ــان ،الـ ـشـ ـه ــر امل ـق ـب ــل،
أنـ ـ ــه «بـ ـغـ ـي ــة االن ـ ـت ـ ـقـ ــال مـ ــن أج ـ ـهـ ــزة ال ــدع ــم
امل ـع ـم ـمــة ن ـحــو ج ـه ــاز دعـ ــم م ــوج ــه لـصــالــح
األس ــر املحتاجة وبــالـتــالــي ضـمــان العدالة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ،واالسـ ـتـ ـج ــاب ــة الن ـش ـغ ــاالت
الطبقة السياسية ،ال سيما النواب».
ويرى عضو لجنة الشؤون املالية بالبرملان
الجزائري ،محمد الحاج الغوثي ،إن «نجاح
عملية التوجه من الدعم العام نحو الدعم
املـ ــوجـ ــه مل ـس ـت ـح ـق ـيــه مـ ــرهـ ــون بــال ـش ـفــاف ـيــة
واعتماد قاعدة بيانات صحيحة إلى جانب
التنسيق بــن القطاعات املعنية ومسيري
الـ ـبـ ـل ــدي ــات وال ـج ـم ـع ـي ــات ك ــون ـه ــم األقـ ـ ــرب
لألسر».
وأك ـ ـ ــد الـ ـن ــائ ــب الـ ـب ــرمل ــان ــي فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الجديد» أن «اقتراح مشروع قانون
املــال ـيــة لـسـنــة  2022بــاس ـت ـحــداث ص ـنــدوق
وط ـ ـنـ ــي ل ـل ـت ـع ــوي ـض ــات الـ ـنـ ـق ــدي ــة ل ـصــالــح

أموال السوق
تقدر بـ 90مليار
الموازي
ّ
دوالر

األســر املـعــوزة يقتضي جملة مــن الشروط
عـلــى رأس ـهــا قــاعــدة بـيــانــات صحيحة عن
املواطنني حتى يتم توجيه الدعم ملستحقيه
فعليًا ،فاالقتصاد امل ــوازي سيكون أول ما
سيعصف بشفافية تسيير الدعم».
وأض ــاف« :أم ــوال الـســوق امل ــوازي ،واملـقــدرة
بـ ـ ـ ـ ــ 90مـ ـلـ ـي ــار دوالر حـ ـس ــب ال ـ ــرق ـ ــم ال ـ ــذي
ك ـش ــف ع ـن ــه ال ــرئ ـي ــس ع ـب ــد امل ـج ـي ــد ت ـب ــون،
ستحرم املعوزين من االستفادة من الدعم
االجـتـمــاعــي ،كــون الناشطني بتلك السوق
يـتـعــامـلــون دون وث ــائ ــق رس ـم ـيــة ،وه ــو ما
يجعلهم رسـمـيــا ف ـئــات هـشــة تستفيد من
ال ــدع ــم ،ع ـلــى غـ ــرار م ــا ح ـصــل خ ــال منحة
ك ــورون ــا وم ـن ــح ال ــدخ ــول امل ــدرس ــي وكــذلــك
إعانات رمضان.
واض ـط ــرت الـحـكــومــة لــرفــع مـيــزانـيــة الــدعــم
في موازنة  ،2022رغــم مــرور البالد بوضع
اقـ ـتـ ـص ــادي صـ ـع ــب ،ي ـت ـمـ ّـيــز ب ـش ــح املـ ـ ــوارد
وانكماش االقتصاد وســط ارتـفــاع اإلنفاق
الحكومي ،ما يضع نظام عبد املجيد تبون
أمــام مطرقة «شــح امل ــوارد املالية» وسندان
ُ
«ش ــراء الـسـلــم االج ـت ـمــاعــي» ،حـتــى ال تثير
ال ـش ــارع الـ ــذي ال يـ ــزال منقسمًا ب ــن مــؤيـ ٍـد
ـارض لــه مـنــذ انـتـخــابــه فــي 12
لـتـبــون وم ـع ـ
ٍ
ديسمبر /كانون األول .2019
وفــق األرق ــام التي جــاءت فــي مــوازنــة 2022
ال ـت ـم ـه ـي ــدي ــة ،ف ـ ــإن م ـي ــزان ـي ــة الـ ــدعـ ــم أو مــا
ّ
ستقدر
يعرف بـ «التحويالت االجتماعية»
بـ ـ  2220مـلـيــار دي ـن ــار ،أي مــا ي ـعــادل 16.4
مليار دوالر ،مــا يمثل  11باملائة مــن قيمة
الناتج الداخلي الـخــام ،مقابل  1920مليار
دينار سنة  ،2021و 1700مليار دينار السنة
التي قبلها.
وتتحاشى الحكومة إجراء دراسة متعمقة
حــول وضعية الـجــزائــريــن ،خاصة العمال

الليرة بالسوق السوداء حسب نشرة الذهب

م ــن الـطـبـقــة الــوس ـطــى واملـ ـع ــوزة ،ف ــي وقــت
تشير دراس ــات إلــى أن مــايــن الجزائريني
يعيشون تحت خط الفقر .ووفقًا للخبراء،
فإن أكثر من ثلث العمال معرضون للخطر،
خ ــاص ــة مـ ــع االنـ ـخـ ـف ــاض الـ ـح ــر فـ ــي ال ـق ــوة
الشرائية.
وق ــال الخبير فــي السياسات االجتماعية،
نــور الــديــن بــودربــة ،إنــه ينبغي رفــع الدعم
تدريجيًا لتجنب إثقال كاهل املواطن ،الذي
يـعــانــي مــن دف ــع ثـمــن تــراجــع اإلي ـ ــرادات من

جيبه رغم محدودية دخله .وأشــار بودربة
فـ ــي ح ــدي ــث مـ ــع «ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إل ــى
إمكانية تحديد الدعم من خالل استحداث
ب ـطــاقــة مـخـصـصــة ل ــذل ــك ،ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى دخــل
األس ــر ،مثلما هــو معمول بــه فــي مصر مع
بطاقة التموين.
واقترح التبليغ الذاتي عن الحاجة من قبل
الراغبني في الــدعــم ،لكون الجزائر ال تملك
ب ـطــاقــة خ ــاص ــة بــامل ـح ـتــاجــن ،وي ـك ــون ذلــك
كـمــرحـلــة أولـ ــى ،ل ـبــدء الـتـنـفـيــذ ف ــي غـضــون

إهدار ثروات
غاز اليمن

معارك مأرب تضيع االستفادة من قفزات األسعار

%5.1

بــدأ اليمن إنــتــاج وتصدير
الــغــاز الطبيعي المسال
عام  ،2009ويبلغ إجمالي
الطاقة اإلنتاجية للمشروع
 6.7مــايــيــن طـــن مــتــري
سنويًا .وساهمت عائدات
صادرات الغاز فقط بحوالي
 %5.1من إجمالي إيــرادات
الموازنة عام .2015

استهداف الوصول
إلى معدل ضريبي
بنحو %25

سورية

حرمت المعارك الدائرة في مأرب اليمنيين من مكاسب هائلة كانت ستتحقق من صادرات الغاز
وتقدر بنحو  1.6مليار دوالر سنويًا ،ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه البالد من انهيار كبير في
ّ
مختلف القطاعات وتعطيل محركات االقتصاد وموارده ،ما فاقم سوء الوضع المعيشي

التوقف ،وممكن أن تطالب بتعويضات قد
تكون على حساب حصة الحكومة اليمنية
من عائدات التصدير.
وغـ ــادرت شــركــات الـنـفــط وال ـغ ــاز األجنبية
اليمن ،وتوقف إنتاج وتصدير النفط الخام
وال ـغــاز الطبيعي املـســال كليًا منذ إبــريــل/
نيسان  ،2015تزامنًا مــع انخفاض أسعار
النفط العاملية بصورة حادة ،وتوقف تكرير
النفط في مصفاة عدن وحدثت أزمة خانقة
فــي املـشـتـقــات النفطية ،مــا انـعـكــس سلبيًا
على املؤشرات واملوازين االقتصادية الكلية
وساهم بطريقة مباشر وغير مباشرة في
تدهور الحياة املعيشية ملاليني اليمنيني.
ويمتلك اليمن احتياطيا مــن النفط الخام
يقدر بنحو  3مليارات برميل ،إضافة إلى
اح ـت ـيــاطــي أول ـ ــي م ــن الـ ـغ ــاز ق ـ ــدره 18.215
مليار قــدم مكعبة ،حتى عــام  .2014ولعب
القطاع النفطي (نفط وغ ــاز) أهمية عالية
فــي الـنـشــاط االقـتـصــادي وتـمــويــل التنمية
في اليمن ،حيث ساهم قبل تعطله بـ%24.1
مــن الناتج املحلي اإلجـمــالــي ،و %83.3من

العمل مع الحكومة من أجــل تنفيذ املشاريع
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة وت ـف ـع ـي ــل ت ــوصـ ـي ــات الـ ـنـ ـم ــوذج
ُ
التنموي ،الذي كشف عن مضامينه في مايو/
أيــار املــاضــي ،والــذي يــراد له أن يؤثر بتنمية
املغرب على مدى خمسة عشر عامًا.
وكـشــف االت ـحــاد ال ـعــام مل ـقــاوالت امل ـغــرب ،أول
من أمس ،عن كتابه األبيض ،الذي يبسط فيه
تصوره لألولويات التي يفترض أن تستفيد
منها الشركات في ظل النموذج التنموي الذي
يريد املغرب االسترشاد به في الخمسة عشر
عامًا املقبلة.
ويؤكد رجال األعمال أن مطالبهم ذات الصلة
ب ـم ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة تـ ـن ــدرج ض ـمــن ت ـحــديــات
اإلنعاش االقتصادي بعد كوفيد وطموحات

الـنـمــوذج الـتـنـمــوي الـجــديــد ،ال ــذي يــدعــو في
ت ـصــورهــم ل ـيــس ف ـقــط إل ــى تـعـبـئــة اإليـ ـ ــرادات
مــن أج ــل تـمــويــل الـسـيــاســات واالس ـت ـث ـمــارات
العمومية ،بل كذلك إلى تمويل الجبائية من
أجل التضامن واالبتكار والتنافسية.
ويدعون إلى الحفاظ على تنافسية الشركات
املعرضة للمنافسة العاملية عبر حفظ الضغط
الـجـبــائــي ومــراج ـعــة ض ــرائ ــب امل ــدخ ــات عند
االستيراد والعمل بجباية خضراء.
وي ــراه ــن رج ــال األع ـم ــال عـلــى الـحـصــول على
تـخـفـيـضــات ضــريـبـيــة فــي ال ـعــام امل ـق ـبــل ،تـهـ ّـم
الـ ـض ــريـ ـب ــة عـ ـل ــى ال ـ ـشـ ــركـ ــات كـ ــي تـ ـص ــل إل ــى
املستوى املعمول به في بعض الدول املنافسة،
حيث يستهدفون الوصول إلــى معدل  25في
املائة عوض  31في املائة حاليًا.
وق ـ ــد أوض ـ ـ ــح ن ــائ ــب رئـ ـي ــس االتـ ـ ـح ـ ــاد ال ـع ــام
للمقاوالت ،املهدي التازي ،أول من أمس ،عند
تقديم الكتاب األبيض بالدار البيضاء ،على
أن خفض الضريبة على الـشــركــات يعد أحد
عوامل تنافسية املغرب ،كي ال تتحول بعض
الشركات مثل تلك التي توفر الـسـيــارات إلى
بلدان أخرى منافسة.

إجمالي ال ـصــادرات السلعية ،و %45.3من
إجـمــالــي إي ـ ــرادات امل ــوازن ــة الـعــامــة لـلــدولــة.
وفــي املقابل ،يــرى املحلل االقتصادي علي
الحوشبي ،في حديثه لـ«العربي الجديد»،
أن مــن مصلحة جميع األط ــراف املتحاربة،
وفي طليعتهم الحوثيون الذين يستمرون
في هجومهم العسكري على مأرب للسيطرة

 1.6مليار دوالر
خسائر سنوية من وقف
صادرات الغاز
اليمن يحتاج إلى
إعادة تحريك مياه
اقتصاده الراكدة

ع ـل ــى ح ـق ــول ال ـن ـف ــط وال ـ ـغـ ــاز ،ت ـح ـي ـيــد ه ــذا
القطاع وإعادته للعمل واستغالل املتغيرات
في ســوق الغاز املسال العاملي ،لالستفادة
من العائدات ومواجهة االلتزامات الهائلة
إلن ـقــاذ االقـتـصــاد الــوطـنــي .ويـشـيــر إل ــى أن
ال ـع ـق ــود ال ـخ ــاص ــة ب ـق ـطــاع ال ـن ـفــط والـ ـغ ــاز،
فــي وضــع اليمن الــراهــن ،ال أهمية لها في
ظ ــل ت ـس ــارع االن ـه ـيــار االق ـت ـص ــادي وتـفــاقــم
األزم ـ ــة اإلن ـســان ـيــة وان ـت ـش ــار ال ـج ــوع وه ــذا
التدمير العبثي ال ــذي يـطــاول كــل مـقــدرات
البالد .ويؤكد أن عائدات النفط والغاز أهم
مصادر تدفق العملة الصعبة التي تغذي
االحتياطيات الخارجية من النقد األجنبي،
وت ـم ــوي ــل واردات ال ـس ـلــع ال ـغ ــذائ ـي ــة وغـيــر
الغذائية ،وتدعم استقرار سعر الصرف في
ظل التهاوي املتواصل للعملة املحلية.
وبدأ اليمن إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي
امل ـســال ع ــام  ،2009ويـبـلــغ إجـمــالــي الطاقة
اإلنتاجية للمشروع  6.7ماليني طن متري
سنويًا .وساهمت عــائــدات ص ــادرات الغاز
ف ـقــط ب ـحــوالــي  %6.9و %5.1م ــن إجـمــالــي

ميزانية الدعم في
الموازنة المقبلة تبلغ
 16.4مليار دوالر
(فرانس برس)

ُ َّ
ستة أشهر ،على أن تنقح القائمة تدريجًا،
إلــى حني التوصل إلــى بطاقة للمستحقني
الفعليني بعد ثالث سنوات على األكثر.
ولـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخ ـ ــف ال ـ ـخ ـ ـب ـ ـيـ ــر ف ـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات
االجتماعية مخاوفه مــن أن ي ــؤدي تحرير
األسعار ورفع الدعم إلى تآكل أجور الطبقة
املتوسطة بنسبة  20في املائة ،مقابل نحو
 1في املائة فقط ألصحاب الدخول املرتفعة،
ً
فـضــا عــن أن أسـعــار الكثير مــن السلع لن
تكون في متناول الجميع.

إيـ ـ ـ ـ ـ ــرادات املـ ـ ــوازنـ ـ ــة الـ ـع ــام ــة عـ ــامـ ــي 2014
و 2015على التوالي ،قبل أن تتوقف عملية
التصدير .وانخفضت كمية صادرات الغاز
الطبيعي امل ـســال بـحــوالــي  %80.3مقارنة
بما كــانــت عليه عــام  2014بسبب مـغــادرة
الشركات املنتجة الـبــاد ،وبالتالي ،توقف
إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي املسال منذ
 3إبــريــل /نيسان  .2015وتشير البيانات
الفعلية إلــى انخفاض ص ــادرات الـغــاز إلى
 1.31مليون طن متري في السنوات األولى
م ــن ال ـ ـحـ ــرب ،ب ـي ـن ـمــا ك ـ ــان م ــن امل ـخ ـط ــط لــه
تصدير  6.7ماليني طن متري .وباألخذ في
االعتبار أسعار الغاز العاملية ،تقدر تكلفة
الفرصة الضائعة في قيمة صــادرات الغاز
الطبيعي املسال بحوالي  1.6مليار دوالر
كل عام منذ .2015
ويـعـ ّـد اليمن منتجا صغيرا للنفط الخام
والغاز الطبيعي املسال مقارنة بدول أخرى
في املنطقة ،مع ذلك ،فقد كان لقطاع النفط
ال ــدور الرئيسي فــي تمويل مــوازنــة الــدولــة
ودف ـ ــع الـتـنـمـيــة وت ــوف ـي ــر ال ـع ـم ـلــة الـصـعـبــة
ال ــازم ــة لتغطية واردات الـسـلــع الـغــذائـيــة
والرأسمالية خالل العقود املاضية.
وتـ ـسـ ـبـ ـب ــت الـ ـ ـح ـ ــرب ف ـ ــي وق ـ ـ ــف ال ـت ـص ــدي ــر
وت ـف ـج ـي ــر أزم ـ ـ ــات اق ـت ـص ــادي ــة وم ـع ـي ـش ـيــة،
تجلت خصوصًا بــأزمــة خانقة فــي الوقود
تـفــاوتــت حدتها بــن املـنــاطــق والـقـطــاعــات،
فـمـثــا ،كــانــت م ــأرب أق ــل املـحــافـظــات تــأثــرا
بأزمة الوقود ،وانخفضت مبيعات الشركة
الوطنية للنفط «صافر» ملحطات الكهرباء
وشركات الطيران ومصانع اإلسمنت بنحو
 ،%77و ،%80.8و % 81.8على التوالي.
وف ـ ـ ــي س ـب ـي ــل ت ـح ـس ــن حـ ـص ــة الـ ـيـ ـم ــن مــن
ع ــائ ــدات ص ـ ــادرات ال ـغ ــاز ،كــانــت الـحـكــومــة
ق ــد قــامــت ب ــإع ــادة ال ـت ـفــاوض عـلــى الـعـقــود
مــع الـشــركــات املـســاهـمــة فــي م ـشــروع الـغــاز
الطبيعي املسال ،ما ساهم في زيادة حصة
الحكومة في آخــر عــام قبل اشتعال الحرب
الدائرة في اليمن.
ويشدد املسؤول السابق في شركة نفطية
يمنية مروان القادري ،لـ«العربي الجديد»،
عـلــى أن ه ـنــاك فــرصــة السـتـئـنــاف تصدير
الغاز الطبيعي املسال ،إذ لن تجد الحكومة
اليمنية أفضل من هذا التوقيت الستعادة
ح ـصــة ال ـي ـمــن ف ــي الـ ـس ــوق ال ــدول ـي ــة لـلـغــاز
امل ـســال مــع ارت ـف ــاع األس ـع ــار ،ألن ــه فــي حــال
تــم اسـتـئـنــاف تـصــديــر ال ـغــاز خ ــال الـفـتــرة
املــاض ـيــة قـبــل ق ـف ــزات األس ـع ــار عــامل ـيــا ،كــان
اليمن سيتكبد خسائر فادحة حتى في ظل
الوضعية الحالية التي تعيشها البالد ،إذ

كان من املتوقع انخفاض نصيب الحكومة
من صــادرات الغاز عما كانت عليه ،بسبب
انخفاض األسعار العاملية ،بأكثر من %60
قبل أن تعاود االرتفاع مؤخرًا.
وي ـح ـتــاج ال ـي ـمــن أك ـث ــر م ــن أي وق ــت مضى
إلع ـ ـ ــادة ت ـح ــري ــك مـ ـي ــاه اقـ ـتـ ـص ــاده ال ــراك ــدة
وامل ـع ـط ـلــة ،ف ــي ظ ــل تـفــاقــم خـطـيــر لــأزمــات
املعيشية واإلنسانية الكارثية التي تجتاح
اليمنيني .وهو وضع دفع أكثر من مسؤول
أم ـم ــي لـلـت ـحــذيــر ط ـ ــوال األسـ ـب ــوع املــاضــي
مما يجري في مــأرب من معارك متواصلة
مع استمرار الصراع الدائر في البالد على
مختلف املستويات ،وما ينتج عن ذلك من
تبعات مؤثرة على سكان البالد.
الحرب تحرم
اليمنيين من
استغالل ثروات
النفط والغاز
(فرانس برس)

فــي ســوريــة هـنــاك عــدة أسـعــار صــرف رسمية
ل ـل ـيــرة م ـقــابــل ال ـع ـمــات األخ ـ ــرى ،ت ـص ــدر عن
«م ـ ـصـ ــرف سـ ــوريـ ــة املـ ـ ــركـ ـ ــزي» ،م ـن ـه ــا الئ ـحــة
أس ـعــار ص ــرف خــاصــة بــامل ـصــارف والـصــرافــة
وأخ ـ ــرى ل ـل ـب ــدالت ال ـع ـس ـكــري ــة ،ب ـي ـن ـمــا ه ـنــاك
ن ـشــرات خــاصــة بـشــركــات ال ـط ـيــران ،وك ــل هــذه
النشرات السابقة تــدور حول السعر الرسمي
ال ــذي ي ـصــدره امل ــرك ــزي ،لكنها جميعًا تبقى
دون مـسـتــوى سـعــر ص ــرف ال ـس ــوق ال ـس ــوداء
(امل ـ ــوازي) ال ــذي يعتبر أقــربـهــا لقيمة الـلـيــرة.
ومع تراجع قيمة الليرة السورية إلى أسعار
قياسية وخاصة في مطلع عــام  2021عندما
ّ
تخطت حاجز ال ــ 4700في شهر مــارس  /آذار
الفائت ،حاول املصرف املركزي توحيد أسعار
رفعها تماشيًا مع أسعار السوق
الصرف بعد ّ
امل ـ ـ ـ ــوازي ،وات ــخ ــذ إج ـ ـ ـ ــراءات تـ ـج ـ ّـرم ال ـت ـعــامــل
بالعمالت األجنبية سعيًا منه لضبط األسعار
التي يعلم أنها ليست حقيقية ،بحسب ما قال
الخبير االقتصادي أحمد سليمان لـ«العربي
الـجــديــد» .ويضيف سليمان أن الليرة فقدت
أكثر من  93باملائة من قيمتها الشرائية خالل
السنوات العشر املاضية ،وتضاعفت أسعار
ال ـص ــرف ف ــي ع ــام  2020وح ــده أك ـثــر م ــن 211
ّ
يصر على تحديد أسعار
باملائة ،لكن النظام
صــرف بعيدة عــن القيمة الحقيقة لـهــا ،بغية
جني املــزيــد مــن األرب ــاح الـتــي تــأتــي مــن فــارق

الليرة تواصل التراجع أمام العمالت األجنبية
(فرانس برس)

ع ـم ـل ـيــات ال ـ ـصـ ــرف ،وخ ــاص ــة م ــن الـ ـح ــواالت
واملساعدات اإلنسانية التي تصل بالدوالر.
وب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ـ ــال ال ـ ـبـ ــاحـ ــث امل ـ ـه ـ ـتـ ــم ب ــالـ ـش ــأن
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي ،إب ــراهـ ـي ــم عـ ـلـ ـي ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،إن الـنـظــام يعلم أن سـعــر الـصــرف
ال ــذي يطرحه غير واق ـعــي ،ويعلم فــي الوقت
نـفـســه أن س ـعــر ال ـس ــوق امل ـ ــوازي ه ــو األق ــرب
لحقيقة قيمة الليرة ،لكنه ال يستطيع الضغط
على «الجمعية الحرفية للصاغة» التي تصدر
عنها أسعار الذهب ،خوفًا من تخفيض سعره
الحقيقي ومن ثم ّ
تسربه إلى خارج البالد.
ّ
وبحسب «عـلـيــان» فــإن الـســوق امل ــوازي يقيم

سعر الليرة بـنـ ً
ـاء على نـشــرات ســوق الذهب،
إذ تقيم جمعية الصاغة غــرام الذهب بسعره
ال ـح ـق ـي ـقــي أم ـ ــام الـ ـ ـ ــدوالر ،وح ـي ـن ـهــا يستنير
املتعاملون في السوق السوداء بتلك األسعار
ال ـتــي تـعـكــس قـيـمــة ال ـل ـيــرة بـشـكــل قــريــب من
الــواقــع ،ويعتمدون آلية تسمى التقييم عبر
«الدوالر الذهبي» أو الدوالر ّ
املقوم بالذهب.
وأش ـ ــار ال ـبــاحــث ف ــي حــدي ـثــه إل ــى أن حـكــومــة
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـ ـس ـ ــوري ت ـج ـع ــل ال ـج ـم ـي ــع خ ــاس ـرًا
بــإنـكــارهــا سـعــر ال ـصــرف الحقيقي وفرضها
الـتـعــامــل بــاألس ـعــار الـتــي تـصــدر عنها فقط،
ّ
وه ــذا يـصــب فــي صــالــح املـتـحــكـمــن بالسوق
الـســوداء الذين يلجأ إليهم كل من يرغب في
ت ـص ــري ــف ال ـع ـم ــات داخـ ـ ــل م ـن ــاط ــق سـيـطــرة
النظام بسعر أفـضــل ،والــذيــن هــم فــي الغالب
ّ
مــن ّ
املقربني مــن النظام وممن شكلوا ثــروات
نتيجة الحرب .وتــراوح سعر الصرف بني 50
و 45لـيــرة لـلــدوالر حتى عــام  ،2011لكنه بدأ
بــال ـتــراجــع بــال ـتــزامــن م ــع انـ ــدالع ال ـث ــورة عــام
 ،2011وشهد تراجعات كبرى منذ عام ،2013
إذ وصـ ــل س ـعــر صـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر ف ــي مـ ــارس/
آذار إل ــى نـحــو  120ل ـيــرة .ومـنــذ مطلع الـعــام
الجاري أضيفت أسباب جديدة إلى العوامل
االقتصادية ،التي هوت بالعملة املحلية إلى
نحو  3500ليرة للدوالر حاليًا.
(العربي الجديد)

تواصل تهاوي العملة المحلية
واصلت العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى
على اإلطالق أمام الدوالر والعمالت األجنبية نهاية األسبوع املاضي في
ً
العاصمة املؤقتة عــدن ،حيث تجاوز الــدوالر  1320ريــاال ،وسط موجة
غير مسبوقة من الغالء واالرتفاع الجنوني ألسعار السلع الغذائية في
عدن ومحافظات الجنوب .يأتي انهيار قيمة الريال املتسارع على الرغم
من امتالك البالد لـثــروات النفط والـغــاز وإمكانات اقتصادية تجعلها
قادرة على زيادة اإليرادات وتوفير النقد األجنبي ،إال أن الحرب الدائرة
واالنقسامات السياسية واملالية أدت إلى تدهور الريال ،حسب مراقبني.

واسـتـمــرت ق ـفــزات الـ ــدوالر األمـيــركــي فــي مـقــابــل العملة املـحـلـيــة ،رغــم
اإلجــراءات والقيود املشددة املفروضة من الحكومة املعترف بها دوليًا
والبنك املركزي اليمني أخيرًا على قطاع الصرافة لوضع حد لتدهور
الـعـمـلــة املـحـلـيــة .وقـ ــررت الـحـكــومــة ي ــوم الـسـبــت املــاضــي إل ـغــاء جميع
التعامالت والعقود التجارية الداخلية بالعملة األجنبية واقتصارها على
العملة الوطنية .وأكــد مجلس الــوزراء برئاسة معني عبد امللك أن هناك
ُ
عدة إجراءات ش ِرع في تنفيذها ستظهر آثارها قريبًا لتحقيق استقرار
أسعار العملة ،بما فيها فرض قيود على واردات السلع الكمالية.
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سيارتا «تسال» و«هوندا سيفيك» محطمتان (جف كريتشين)Getty /
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تحقيقات
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شاشة في سيارة «تسال» (زانغ بينغ)Getty /

خناق تحقيق السالمة يشتد على «تسال»
واشنطن ـ العربي الجديد

تتصاعد حدة التوتر بني «تسال»
 Teslaو»اإلدارة الوطنية للسالمة
املـ ــروريـ ــة ع ـلــى ال ـط ــرق ال ـســري ـعــة»
 NHTSAفي الواليات املتحدة ،التي أصبحت
أك ـثــر ت ـشــددا فــي اس ـت ـجــواب الـشــركــة الــرائــدة
ف ــي م ـج ــال تـصـنـيــع الـ ـسـ ـي ــارات الـكـهــربــائـيــة

ح ــول ق ــراره ــا ب ـعــدم إص ـ ــدار اس ـت ــدع ــاء أث ـنــاء
تحديث برنامج مهم يدخل في نظام تشغيل
مركباتها .وانفجرت اإلشكالية بني الطرفني
ب ـع ــدم ــا أج ـ ــرت «ت ـ ـسـ ــا» ت ـح ــدي ـث ــا ل ـبــرنــامــج
«الـســائــق اآلل ــي»  Autopilotال ـخــاص بـهــا في
أواخر سبتمبر /أيلول املاضي بهدف تحسني
قدرته على تحديد السيارات املتوقفة بحاالت
الطوارئ املتوقفة ،فيما تقول اإلدارة الرسمية

جديد السيارات
جديدة معدلة من «كيا سيراتو»

أطلقت الشركة الكورية الجنوبية «كيا»  Kiaنماذج معدلة من سيارتها املعروفة
«سيراتو»  ،Ceratoاملعروفة في بعض الــدول باسم «فورتي»  ،Forteوهي تتميز
خصوصا لجهة تصاميم املصابيح األمامية وبعض اللمسات البسيطة لتحسني
مظهر الفتحات الهوائية وممتصات الصدمات ،وجهزت العجالت بأقراص كروم
مميزة التصميم .وستطرح «سيراتو» بمحركات «إم.ب ــي.أي»  MPIسعة  2.0لتر
بعزم  149حصانا ،ومحركات «جي.دي.أي»  GDIالتوربينية سعة  1.6ليتر وعزم
 204أحصنة ،وستعمل هذه املحركات مع علب سرعة ميكانيكية بست سرعات
وعلب أوتوماتيكية بسبع سرعات.
العائلية األنيقة «تويوتا ريميون» قريبًا

األميركية املعنية أن عيب األمان كان يجب أن
يؤدي إلى عملية استدعاء للسيارات ،حتى لو
تم التحديث «أونالين» عبر شبكة اإلنترنت.
وفـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة م ــوجـ ـه ــة إلـ ـ ــى م ــدي ــر الـ ـج ــودة
امل ـي ــدان ـي ــة ف ــي «تـ ـسّ ــا» إي ـ ــدي غ ـي ـتــس ،قــالــت
الوكالة إن «أي مصنع يصدر تحديثا أونالين
للحد مــن عـيــب تصنيعي يشكل خـطــرا على
يتعي عليه أن ّ
ّ
يقدم إشعار
سالمة املركبات،
اسـتــدعــاء مصاحب لـهــذه العملية فــي الوقت
املناسب إلى إدارة السالمة املرورية» ،حسبما
أورد موقع «فورتشن» .Fortune
وف ـت ــح م ـس ــؤول ــو ال ـس ــام ــة تـحـقـيـقــا رسـمـيــا
بشأن «السائق اآللي» الخاص بشركة «تسال»
فــي أغـسـطــس /آب ال ـفــائــت ،بـعــد سلسلة من
االص ـ ـطـ ــدامـ ــات بـ ـسـ ـي ــارات م ـتــوق ـفــة ألس ـب ــاب
تتعلق بحاالت طارئة على الشوارع ،وحصل
ذلــك  12مــرة مؤديا إلــى إصابات وأضــرار في
امل ــرك ـب ــات .غـيــر أن امل ــدي ــر الـتـنـفـيــذي للشركة
إلون ماسك تجاهل هذا التحقيق ،معلنا بعد
أيام أن «تسال» ستطرح خيار القيادة الذاتية
الكاملة لجميع املالكني ،الشهر املاضي ،وهي
ميزة تتيح للسائقني رفــع أيديهم عــن عجلة
القيادة بينما يقود «السائق اآللــي» السيارة
ب ـن ـف ـســه ح ـ ــول شـ ـ ـ ــوارع امل ــديـ ـن ــة ب ــاس ـت ـخ ــدام
ك ــام ـيــرات ــه ف ـقــط لـلـتـنـقــل داخ ـ ــل بـيـئــة مـعـقــدة
للغاية مع املشاة والحيوانات األليفة وسائقي
الدراجات والسيارات األخرى.
ون ـظ ــرا ل ـكــونــه م ـج ـ ّـرد أداة م ـس ــاع ــدة ولـيــس
نظام قيادة ذاتيا حقيقيا ،تظل املسؤولية في
جميع األوقـ ــات عـلــى عــاتــق الـســائــق فــي حــال
وقوع حادث بدال من رميها في وجه «تسال».
وجــاء التصعيد بني «تسال» وإدارة السالمة
املـ ــروريـ ــة ف ــي أعـ ـق ــاب جـ ــدل س ــاخ ــن سـ ــاد في
وقت سابق من العام الحالي ،عندما سحبت
«تـ ـق ــاري ــر امل ـس ـت ـه ـل ــك» ت ـص ـن ـي ـفــات ال ـس ــام ــة
الخاصة بها من بعض طرازات «تسال» ،وأزال
«معهد التأمني للسالمة على الطرق السريعة»
 IIHSتصنيفها «.»Top Safety Pick Plus
وجـ ــاء ك ــا ال ـق ــراري ــن ب ـعــدمــا تــوق ـفــت إدارة
السالمة املــروريــة عن إعطاء الطرازين «»3

المواطن العراقي يدفع حوالي أربع رشى في السنة ()Getty

تتفاقم معدالت دفع الرشى في العراق ،وال تقتصر على مستويات عليا ،بل تبدأ من أدنى السلم اإلداري إذ يضطر
مراجعون في دوائر حكومية متنوعة إلى إنجاز معامالتهم والحصول على حقوقهم العادية بواسطتها وإال
ضاعت عليهم

سيارة «تسال  »3الكهربائية ()Getty

«تسال واي» عند محطة شحن في سيدني (برندون ثورن)Getty /

يتحمل السائق
ّ
مسؤولية الحادث عند
تولي «اآللي» القيادة
و«واي» و Yعالمات االختيار على موقعها
عـلــى اإلنـتــرنــت للحصول عـلــى تـحــذيــر من
االصطدام األمامي ،والفرملة التلقائية في
حـ ــاالت ال ـ ـطـ ــوارئ ،وال ـت ـحــذيــر م ــن م ـغ ــادرة

املسار ،ودعــم الفرامل في حــاالت الطوارئ.
ووفـ ـق ــا ل ــوك ــال ــة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» األم ـي ــرك ـي ــة،
يغطي التحقيق  765ألف سيارة تقريبًا ،أي
كل ما باعته «تسال» في الــواليــات املتحدة
منذ بــدايــة الـعــام  .2014وسـبــق للوكالة أن
حــددت  12حادثا منذ العام  ،2018أصابت
ّ
التعرف
خاللها ميزة السائق اآللي ،أو ميزة
إلى اإلرشــادات املرورية املعروفة اختصارًا
باسم  ،TACCاملركبات بأضواء وامضة أو
مشاعل أو لوحة سهم مضاءة أو مخاريط
تحذر من املخاطر.

«بي.إم دبليو آي2022 »4

مراهنة على سيدان كهربائية أكثر تطورًا لتعزيز التنافس
برلين ـ العربي الجديد

تستعد الشركة اليابانية «تويوتا»  Toyotaإلطالق نموذجها األحدث من سيارات
«ريـمـيــون»  Rumionالعائلية ،وهــي ،وفــق صــور مسربة ،مشابهة إلــى حــد كبير
لسيارات «إرتيغا»  Ertigaالعائلية الجديدة من «سوزوكي»  ،Suzukiإذ حصلت
على هيكل «ميني فــان» متوسط الحجم وتصميم مماثل للواجهات واملصابيح،
ُ
و 3صفوف من املقاعد تتسع لـ 7ركاب .ومن املنتظر أن تطرح املركبة بمحركات
بنزين سعة  1.5لتر وعــزم  105أحصنة ،لتعمل هــذه املحركات مــع علب سرعة
ميكانيكية بخمس سرعات وعلب أوتوماتيكية بأربع سرعات ،أما سعر السيارة
فسوف يراوح بني  16و 17ألف دوالر.
خطط جديد لشركة «أوروس» الروسية

شـهــدت العاصمة الــروسـيــة موسكو افـتـتــاح صــالــون جــديــد لـسـيــارات «أوروس»
ُ
الفاخرة بلغت مساحته  180مترا مربعا ،مع مساحة خصصت ملنطقة الصيانة
وبلغت  100متر مربع .واغتنمت الشركة املناسبة للكشف عن خط إنتاج «أوروس»
لعام  2022الذي سيشهد سيارة جديدة هي كروس «كوميندانت» ،التي ُيفترض أن
تكون مزودة بمحرك هجني يولد قوة  598حصانا ويتكون من محرك بنزين V8
ومحرك كهربائي وبطارية كهربائية .ولن يزيد خلوص السيارة (أي املسافة بني
قعر السيارة وسطح الطريق) عن  200مليمتر .أما سيارة «ميني وان»« ،أرسينال»،
فقد امتنعت الشركة راهنا عن إنتاجها بسبب قلة الطلب عليها.

يتوقع خبراء من سيارة «بي.إم دبليو» BMW
 i4مــوديــل  2022الكهربائية بالكامل واملقرر
ط ــرح ـه ــا ف ــي صـ ـ ــاالت الـ ـع ــرض م ـط ـلــع ال ـع ــام
املقبل ،أن تصل في الوقت املناسب بالنسبة
لـشــركــة صـنــاعــة ال ـس ـيــارات األملــانـيــة الـفــاخــرة
ال ـتــي تـتـخــذ مــن مـيــونــخ م ـقــرا ،وال ـتــي أعلنت
في  11أكتوبر /تشرين األول الحالي ،ارتفاع
مـبـيـعــات الــربــع الـثــالــث  %8.7قـيــاســا بالعام
السابق .قد تجاوزت هذه املبيعات «لكزس»
 Lexusالتي حلت في املرتبة الثانية في األشهر
التسعة األولــى من عام  ،2021مما جعل «بي.
إم دبليو» تحتل لقب معظم السيارات الفاخرة
املبيعة فــي الــواليــات املـتـحــدة هــذا ال ـعــام ،في
وق ــت سـجـلــت «أودي»  Audiو«م ــرس ـي ــدس-
ب ـنــز»  Mercedes-Benzو«ب ــورش ــه» Porsche
انخفاضا فــي مبيعاتها .وفــي حــن استغرق

وصول «بي.إم دبليو» وقتا أطول من سيارات
ال ـس ـيــدان الـكـهــربــائـيــة ال ـتــي كــانــت مـعــروضــة
لـلـبـيــع ســابـقــا م ــن «أودي» و«بـ ــورشـ ــه» ،فــإن
دخـ ـ ــول ال ـش ــرك ــة األمل ــانـ ـي ــة ال ـ ــرائ ـ ــدة إل ـ ــى فـئــة
ال ـس ـيــارات الـكـهــربــائـيــة الـفــاخــرة يـقــدم خـيــارا
جديدا جذابا لعمالئها الذين يتطلعون إلى
املستقبل ،والذين اضطروا سابقا إلى إنفاق
أموالهم لشراء سيارات من شركات منافسة.
خ ـلــف عـجـلــة ال ـق ـي ــادة ه ــو امل ـك ــان الـ ــذي شعر
فيه خبراء «بلومبيرغ» بالحماس ألول مرة

يراوح سعر
الطرازين بين  55.4ألف
دوالر و 65.9ألفًا

ثوان من صفر إلى  60ميًال في الساعة (الشركة)
تتسارع السيارة خالل 3.7
ٍ

قــادوا فيها سيارة  i4في رحلة عبر بافاريا،
فــاالنــدفــاع الخفيف للمحركات ،واإلحـســاس
الصلب لعجلة القيادة أثناء اتصالها بنظام
الدفع الرباعي ،واستجابة نظام التعليق هي
مــا اس ـت ـحــوذت عـلــى اهـتـمــامـهــم أث ـنــاء السير
على الطريق السريع خارج ميونخ.
وتتميز س ـيــارة «آي 4إم M50 i4 »50بنظام
تعليق رياضي متكيف مع نوابض ومصدات
تم تكوينها فرديا ،ما يجعل السيارة تشعر
باملرونة والضوء ،فضال عن شعور التوجيه
ال ــري ــاض ــي امل ـت ـغ ـي ــر ب ــاالس ـت ـج ــاب ــة والـ ــذكـ ــاء
االصطناعي .لكن مع تسارعها خالل  3.7ثوان
من صفر إلى  60ميال ( 96.5كم) في الساعة،
وســرعــة قـصــوى تبلغ  140مـيــا ( 225.3كــم)
فــي الـســاعــة ،هــي ليست بنفس ســرعــة أفضل
إصـ ــدارات «بــورشــه تــايـكــان»  Taycanاألغـلــى
ثمنا أو «تسال»  Teslaموديل «إس»  ،Sوهي
إص ــدارات تتسارع إلــى  60ميال في أقــل من 3
ـوان ،وتبلغ سرعاتها القصوى األعلى قوة
ثـ ٍ
 161ميال في الساعة و 200ميل ( 321.8كم) في
الساعة ،على التوالي .ومع ذلك ،فسيارة «بي.
ُ
إم» املـشــار إليها سريعة بما يكفي بالنسبة
لسيارات فئتها ،وتتسم بالثبات الحاد أثناء
قـيــادتـهــا .وتـعـتــزم الـشــركــة بـيــع نسختني من
«آي i4 »4م ـحــرك «إي درايـ ــف eDrive40 40
بقيمة  55.4ألف دوالر ،و M50 i4بقيمة 65.9
ألف دوالر .فالطراز  M50 i4يتسم بمزيد من
القوة وال يحتاج إلى نطاق كبير لالنتقال إلى
سرعة عالية .ويتمتع محرك الــدفــع الخلفي
لـسـيــارة  eDrive40 i4بـقــوة  335حصانا مع
مدى  300ميل ( 482.8كم) ،فيما محرك الدفع
الرباعي  M50 i4قوته  536حصانا مع مدى
يبلغ  245ميال ( 394.2كم).
ُ
ويـقــال حاليا إن كــا الـطــرازيــن  i4سيشمالن
تعليقا هــوائـيــا خلفيا مـنـفـصــا ،يـمــا يعني
تضمينهما ميزة التسوية الذاتية التلقائية،
ال ـ ـتـ ــي تـ ـمـ ـن ــح الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارة ثـ ـب ــات ــا ح ـ ـ ـ ــادا ع ـنــد
االرتفاعات املتعرجة.

الرشوة
في العراق
اإلنجاز مقابل الدفع

تحقيق ـ سهى عودة

دف ــع األرب ـع ـي ـنــي ال ـعــراقــي حسني
أح ـم ــد رش ـ ــوة بـقـيـمــة  300دوالر
أمـ ـي ــرك ــي ف ـ ــي دائـ ـ ـ ـ ــرة ال ـت ـس ـج ـيــل
ال ـع ـقــاري بمحافظة مـيـســان ج ـنــوب ال ـعــراق
حيث يسكن ،من أجل أن يتمكن من تسجيل
مـلـكـيـتــه مل ـن ــزل اشـ ـت ــراه بـمـســاحــة  100مـتــر،
إذ عـجــز عــن إكـمــال معاملته ،بحجة وجــود
توجيه بعدم تسجيل املساحات الصغيرة.
يقول أحمد لـ«العربي الجديد»« :دفعت املبلغ
عبر محام وسيط في عام  ،2017ودخلت إلى
مكتب مدير دائرة السجل العقاري طالبا منه
املساعدة في إتمام املعاملة ،لكنه رفض ،غير
أنني ذكرته بأني من طرف املحامي ،عندها
قــاط ـع ـنــي م ــوق ـع ــا ع ـل ــى ورقـ ـ ــة م ــوج ـه ــة إل ــى
املوظف املعني من أجل إتمام املعاملة».
لكن علي قاسم وهام ،مدير التسجيل العقاري
فــي مـحــافـظــة مـيـســان ،ي ــرد قــائــا لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد»« :ال تــوجــد ش ـك ــاوى ض ــد ال ــدائ ــرة
أم ــام أي جهة قضائية أو رقــابـيــة ،والــدائــرة
مستعدة الستقبال شكاوى املواطنني».
نفي وهام تدحضه ،نتائج استبيان قياس
َّ
مديرية التسجيل
ُمدركات الرشوة في دوائر
َّ
العامة والذي نفذته هيئة النزاهة
العقاري
االتحادية (حكومية مستقلة تخضع لرقابة
مجلس ال ـن ــواب) بـمـشــاركــة  11أل ــف مــراجــع
في  44دائــرة ببغداد و 14محافظة عراقية،
وكشفت عن ارتفاع في ُنسب (دفــع الرشوة
أو ت ـعــاط ـي ـهــا) ،إذ ب ـلــغ املـ ـع ـ َّـدل ال ـع ــام لــدفــع
الرشوة في دوائر بغداد  ،%31.77وسجلت
دائ ــرة التسجيل الـعـقــاري فــي الـبـيــاع أعلى
ٌّ
نسبة لــدفــع الــرشــوة  %44.2تلتها ك ــل من
الرصافة الثانية – البتاوين  %41.6والكرخ
األولــى – املنصور  %41.4والكرخ الثانية –
َّ
العامرية .%40.1
وخلص استبيان شمل  20دائ ــرة حكومية
ف ــي ع ـم ــوم ال ـ ـعـ ــراق ،ن ـفــذتــه ه ـي ـئــة ال ـنــزاهــة
االت ـحــاديــة ،إلــى أن نسبة مــدركــات الــرشــوة
في العراق بلغت  ،%10.57فيما بلغت نسبة
ح ــاالت دف ــع الــرشــوة  ،%4.18وف ــق التقرير
السنوي لعام  2020الصادر عن الهيئة.

سبل إنجاز المعامالت

حـ ــل ال ـ ـع ـ ــراق فـ ــي امل ــرتـ ـب ــة  160ع ــاملـ ـي ــا فــي
مؤشر مــدركــات الفساد الـصــادر عــن منظمة
الـشـفــافـيــة الـعــاملـيــة فــي يـنــايــر/كــانــون األول
والـنــزاهــة
 .2020وتــوصـلــت دراس ــة «الـفـســاد ُ
ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ــام ال ـع ــراق ــي» ال ـت ــي أن ـج ــزت
بشراكة كــل مــن مكتب األم ــم املتحدة املعني
ب ــاملـ ـخ ــدرات وال ـج ــري ـم ــة والـ ـجـ ـه ــاز امل ــرك ــزي
لــإحـصــاء وهـيـئــة إح ـصــاء إقـلـيــم كــردسـتــان
ولجنة النزاهة بمجلس النواب العراقي في
 19يــونـيــو/حــزيــران  2013إلــى أن «أكـثــر من
نصف مواطني الـعــراق يــرون أن الفساد في
ازدياد مستمر كما أن املواطن العراقي يدفع
حوالي أربع رشى في السنة».
ويـضـطــر  %45.8م ــن داف ـع ــي ال ــرش ــاوى إلــى
ال ـل ـجــوء إل ـي ـهــا م ــن أج ــل ت ـســريــع اإلجـ ـ ــراءات
اإلداريــة ،ويضطر أكثر من الربع  %26.6إلى
دفع رشاوى للحصول على معاملة أو خدمة
أفـضــل ،وفــق الــدراســة ذاتـهــا .وهــو مــا يؤيده
سعيد ياسني موسى ،رئيس تحالف من أجل
ال ـنــزاهــة (شـبـكــة مـنـظـمــات مـجـتـمــع مــدنــي)،
مــؤكــدا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :البيروقراطية
الـعــالـيــة وعـ ــدم الـتـعــامــل اإلن ـســانــي م ــن قبل
املــوظ ـفــن ،يـجـبــر املـتـعــامـلــن عـلــى ال ــرش ــوة،
وخ ــاص ــة ف ــي امل ـنــافــذ ذات ال ـت ـمــاس املـبــاشــر
م ــع امل ــواطـ ـن ــن ،م ـث ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــوازات ،وشـ ـه ــادة
الجنسية العراقية ثم مديرية املــرور العامة
ودائــرة األحــوال املدنية» ،مضيفا أن الفساد
ف ــي ال ـع ــراق ت ـحــرك م ــن األع ـل ــى أي املـنــاصــب
السياسية الكبيرة نزوال إلى املناصب الدنيا.
ومن واقع تجربة فؤاد غانم األستاذ في كلية
الهندسة بجامعة املوصل ،فإن التعامل مع
دوائر املرور يعتبر عالمة على الرشوة في
العراق ،قائال« :في نينوى يصنعون الكثير
من العراقيل ملساومة املواطن ،مثال استمارة
إجــازة السياقة باألصل إلكترونية ،لكن ال
يـتــم تــوفـيــرهــا إال مــن خ ــال مــوظــف امل ــرور،
ل ـي ـت ـكــدس امل ــواط ـن ــون ف ــي ط ــواب ـي ــر طــويـلــة
ومـهـيـنــة ،وم ــن يـشـتـ ِـر كــرامـتــه ووق ـتــه يدفع
املـ ــال» ،مضيفا لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :دفــع
ُ
ال ــرش ــوة يـتــم مــن خ ــال «ك ـت ــاب الـعــرائــض»
مـمــن يـجـلـســون ع ــادة عـنــد ب ــواب ــة املــديــريــة

ويعملون وسـطــاء بــن املــواطـنــن مــن جهة
وبني ضباط وموظفي مديرية املرور.
ويـ ـت ــاب ــع غـ ــانـ ــم« :أخـ ـب ــرن ــي أح ـ ــد ال ــوس ـط ــاء
بـشـكــل واضـ ــح وب ـص ــوت عـ ــال :إذا أردت أن
تأتيك استمارة إجــازة السياقة اإللكترونية
وأن ــت مــرتــاح فــي مـكــانــك خ ــال عـشــر دقــائــق
ادف ـ ــع» ،مـضـيـفــا« :حـصـلــت عـلــى االس ـت ـمــارة
اإللكترونية كاملة بكافة التفاصيل وموقعة
م ــن املـ ـ ــرور واس ـت ـخ ـب ــارات وزارة الــداخ ـل ـيــة
ودفعت مبلغا يوازي  60دوالرا».
ويرد العميد سامي عبد الخالق ،مدير مرور
نينوى شـمــال ال ـعــراق ،قــائــا« :قـبــل أكـثــر من
سنة عادت مديرية املــرور للعمل في نينوى
بعد إغالقها لسبع سنوات ،ونعم كان هناك
زح ــام كـبـيــر مــن قـبــل املــراج ـعــن .والـطــوابـيــر
ع ـ ــادة م ــا ت ـف ـتــح املـ ـج ــال ل ـل ــرش ــوة وال ـل ـج ــوء
ل ـل ــوس ـي ــط بـ ــن امل ـ ــواط ـ ــن واملـ ـ ــوظـ ـ ــف ،لـكـنـنــا
قـضـيـنــا عـلــى ه ــذا األمـ ــر خ ــال أيـ ــام بــزيــادة
ع ــدد املــوظـفــن وس ــاع ــات ال ـع ـمــل» .ويضيف
لـ«العربي الجديد»« :املواطن هو املسؤول عن
دفع الرشوة واستخدام الوسيط بينه وبني
موظفي املرور».
الفساد يقتل أحالم العراقيين

عدل العام
الم َّ
بلغ ُ
لدفع الرشوة في
دوائر بغداد %31.77
حل العراق
في المرتبة 160
عالميًا بمؤشر
مدركات الفساد

تتباين نسبة انتشار ظــاهــرة الــرشــوة بني
األقــالـيــم الـعــراقـيــة ،إذ بلغت فــي العاصمة
 %29.3واملحافظات األخرى  %10.2وإقليم
ك ــردسـ ـت ــان  ،%3.7وفـ ــق دراس ـ ـ ــة «ال ـف ـس ــاد
وال ـ ـنـ ــزاهـ ــة فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام الـ ـع ــراق ــي».
وتتعرض نسبة  %5.2من موظفي الخدمة
املدنية في بغداد لعروض الرشوة أكثر من
نـظــرائـهــم ف ــي امل ـحــاف ـظــات األخـ ـ ــرى ،بينما
تعرض  %60مــن إجمالي موظفي الخدمة
امل ــدن ـي ــة لـ ـل ــرش ــوة ،وف ـ ــق ال ـ ــدراس ـ ــة ،وال ـت ــي
توضح أن أعلى معدالت الرشوة تنتشر بني
املـتـعــامـلــن مــع مــوظـفــي تسجيل األراض ــي
والشرطة وموظفي الضرائب والعائدات.
وال يختلف الــوضــع كـثـيــرا فــي امل ــدن التي
تخلصت من تنظيم «داعش» ،مثل املوصل،
إذ يـتـعــرض املــواط ـنــون الب ـت ــزاز املــوظـفــن،
وفــق الثالثيني أبــو محمد (اس ــم مستعار
ل ـ ـ ــدواع أمـ ـنـ ـي ــة) ،وال ـ ـ ــذي دمـ ــر م ـن ــزل ــه ج ــراء
العمليات العسكرية خالل استعادة املدينة،
مــؤكــدا لـ«العربي الـجــديــد» أنــه تنقل خالل
عــامــي  2018و 2019ب ــن الـلـجـنــة املــركــزيــة
ل ـت ـعــويــض ض ـح ــاي ــا اإلرهـ ـ ـ ــاب ف ــي بـ ـغ ــداد،
واللجان الفرعية في نينوى ،والتي قدرت
تـعــويـضــاتــه ب ـ ـ  150م ـل ـيــون دي ـن ــار عــراقــي
( 103آالف دوالر أميركي) ليحكم القاضي
ف ــي امل ــوص ــل بــاسـتـحـقــاقــه  %50م ــن مبلغ
ال ـت ـعــويــض ال ـ ــذي ق ــدرت ــه ال ـل ـج ـنــة .وي ـق ــول:
«عـنــدمــا وص ــل األم ــر إل ــى الـلـجـنــة املــركــزيــة
فــي بـغــداد ،تلقيت اتـصــاال هاتفيا مــن أحد
املــوظـفــن ه ـنــاك ،يـخـيــرنــي بــن اس ـتــام 30
مـلـيــون دي ـن ــار (ح ــوال ــي  21أل ــف دوالر) أو
ض ـي ــاع امل ـعــام ـلــة واألوراق ،ف ــواف ـق ــت على
مضض».
محاوالت خجولة للمواجهة

ي ــؤك ــد ال ـت ـق ــري ــر الـ ـسـ ـن ــوي ل ـه ـي ـئــة ال ـن ــزاه ــة
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاديـ ـ ــة أن عـ ـ ـ ــدد أوامـ ـ ـ ـ ـ ــر االس ـ ـت ـ ـقـ ــدام
القضائية املتعلقة بجريمة الــرشــوة والتي
صــدرت خــال عــام  2020بلغ  197أم ــرا ،كما
بلغت أوامر القبض  124أمرا ،وبلغت أوامر
التوقيف  104أوامر ،وبلغت عمليات الضبط

بالجرم املشهود للرشوة  53عملية .فيما
ب ـل ـغــت أوام ـ ـ ــر اإلحـ ــالـ ــة ب ـج ــري ـم ــة ال ــرش ــوة
إلــى محكمة الجنح والـجـنــايــات  188أمــرا.
وصـ ـ ــدر  22ح ـك ـمــا ق ـضــائ ـيــا بـ ــاإلدانـ ــة فــي
جريمة الرشوة.
وتمكنت هيئة النزاهة االتحادية من ضبط
 24م ــوظ ــف ت ـس ـل ـمــوا رشـ ــى ف ــي  19دائـ ــرة
حكومية ،بينهم  12مسؤوال ،خالل الفترة
مــن يناير/كانون الثاني وحتى الخامس
وال ـع ـشــريــن مــن يــولـيــو/تـمــوز  ،2021وفــق
م ـ ــا وثـ ـقـ ـت ــه م ـ ـعـ ــدة ال ـت ـح ـق ـي ــق م ـ ــن امل ــوق ــع
ال ــرس ـم ــي لـلـهـيـئــة ،وال ـت ــي رص ـ ــدت ص ــدور
أحـ ـ ـك ـ ــام ق ـض ــائ ـي ــة ض ـ ــد خ ـم ـس ــة م ــوظ ـف ــن
حكوميني بسبب تلقيهم لـلــرشــوة ،بينهم
م ــدي ــر ع ــام بـ ـ ــوزارة ال ـك ـه ــرب ــاء ،ك ــان يشغل
منصب املــديــر ال ـعــام لـلــدائــرة االقـتـصـ َّ
ـاديــة
فــي وزارة الكهرباء ســابـقــا ،وال ــذي حكمت
ع ـل ـيــه مـحـكـمــة ج ـن ــاي ــات م ـكــاف ـ َّحـ َـة ال ـف ـســاد
امل ــرك ـ َّ
ـزي ــة ف ــي الـقـضـ َّـيــة ال ـتــي َح ــق ــق ـ ْـت فيها،
ـاون م ــع لـجـنــة األمـ ــر ال ــدي ــوان ــي ،29
بــال ـت ـعـ ُ
ُ َّ
ـوات وغــرامــةٍ
بـحـبــس املـ ــدان م ــدة أرب ــع س ـن ـ ٍ
َّ
ماليةٍ ؛ استنادًا إلى أحكام القرار  160لسنة
 ،1983لتسلمه مليارًا و 350مليون دينار
عــراقـ ُـي (مـلـيــون دوالر) ،لـتـمــريــر ع ـقـ ٍـد كــان
فترض أن ُي َ
ُي َ
بر َم بني وزارة الكهرباء ووزارة
معدات لوزارة
الصناعة واملعادن؛ لتجهيز
ٍ
الكهرباء.
لكن عمليات الضبط هذه ومحاكمة بعض
امل ـت ـه ـمــن ب ـجــري ـمــة الـ ــرشـ ــوة ،ل ــم ت ـح ــد مــن
ال ـظــاهــرة ،وف ــق مــا تــوصــل إل ـيــه التحقيق،
وي ــرج ــع رئ ـيــس تـحــالــف م ــن أج ــل ال ـنــزاهــة،
ت ـصــاعــد م ـع ــدالت ال ــرش ــوة ف ــي مــؤسـســات
الــدولــة إلــى غياب الرقابة االستباقية التي
كانت متمثلة بمكاتب املفتشني العموميني
(تأسست وفق أمر سلطة االئتالف املؤقتة
املنحلة رقم  57لسنة  )2004على املؤسسات
والــدوائــر الحكومية ،بعد حــل تلك املكاتب
بموجب القانون رقم  24لسنة  ،2019بحجة
ع ـ ــدم ال ــدسـ ـت ــوري ــة والـ ـعـ ـج ــز عـ ــن م ـكــاف ـحــة
الفساد في البالد ،فضال عن استمرار غياب
ال ـحــوك ـمــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة واالع ـت ـم ــاد بشكل
كامل على املعامالت الورقية.
ويحجم بعض املراجعني عن اإلبالغ عن دفع
رشاوى ،نتيجة لصعوبة إثبات ذلك ،وعدم
وج ــود رادع حقيقي للمرتشي ،فضال عن
تـعــاون امل ـســؤول مــع الشخص ال ــذي يطلب
رشــوة مــن خــال تأمني الحماية لــه ،مقابل
التقاسم معه ،بحسب إفادة زياد السنجري،
املتحدث باسم مرصد أفــاد ُ(يعنى برصد
وتوثيق االنتهاكات اإلنسانية واملخالفات
ال ـق ــان ــون ـي ــة ف ــي الـ ـ ـع ـ ــراق) ،ل ـك ــن الـثــاثـيـنــي
صافي محمد (اســم مستعار لــدواع أمنية)
رفـ ــض عـ ــدم اإلبـ ـ ــاغ ع ــن ط ـلــب دفـ ــع رش ــوة
بقيمة  1000دوالر أميركي ملسؤول باملركز
الطبي في مطار بغداد مقابل تمرير ملف
فـحــوصــاتــه الـطـبـيــة م ــا يــؤهـلــه لــانـضـمــام
إل ــى دورة لـلـطـيــران املــدنــي تنظمها شركة
الـخـطــوط الـجــويــة الـعــراقـيــة ،وبــالـفـعــل قــدم
شكوى رفقة زميل لــه ،وتمكن مــن تسجيل
طلب الرشوة عبر جواله (حصلت العربي
ال ـجــديــد ع ـلــى الـتـسـجـيــل) ك ـمــا ق ــدم أوراق
فحوصات طبية تثبت عدم معاناته من أي
مشكلة في القلب مثلما ادعى املسؤول ،لكن
حتى اليوم لم يحصل على أي نتيجة بينما
نال آخرون فرصته.
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ملك البندورة
باسل طلوزي

لم تكن محض «بـنــدورة» يزرعها ويقطفها ويبيعها في دكانه الصغير في سوق
الخضراوات والفاكهة ،وال هي ّ
مجرد مهنة يعيش منها وعليها ،فاملسألة أبعد من ذلك
ّ
ّ
بكثير؛ إذ غيرت «البندورة» مجرى حياته برمته ،عندما أدرك أن هذه الحبة الحمراء
ّ
إنسانيًا ضاربًا في مجاهل التاريخ ،وعرف أنها كانت ،ذات عصور غابرة،
تحمل إرثًا
ّ
«فاكهة امللوك» ،قبل أن ّ
تجردها العصور املتقدمة من فرادتها ،وتنقلها من قائمة
ّ
الفاكهة إلى قائمة الخضار ،فال تثير فضول املشتري كثيرًا ،وهو يقلبها بتأفف على
اتّ ،
بسطات الباعة ،ثم يختار منها بضع ّ
وينحي األخرى جانبًا ،وسرعان ما ينتقل
حب ٍ
صنف آخر .آنذاكّ ،قرر هذا العاشق «األحمر» أن يعيد للبندورة اعتبارها ،ويجعل
إلى
ٍ
من العناية بها معركة مصير بالنسبة إليه ،بدليل أنه ّ
خصص لها مكان الصدارة في
ّ
بأوارق شفافة ،كما
دكانه إلى جانب أصناف الفاكهة األخرى ،وحرص على تغليفها
ٍ
يغلف اإلجاص والجوافة والفواكه املميزة األخرى باهظة الثمن ،لكن بأسعار السوق،
ّ
طبعًا ،كي ال يتجنبها املشترون .وبالفعل ،استحوذت بندورة صاحبنا على اهتمام
املشترين الذين أصبحوا يقبلون عليها من دون املحال األخــرى ،منبهرين بطريقة
ٌ ّ
ٌ
مغاير لكل ما ألفوه من قبل،
عرضها ،حتى إنهم باتوا على قناع ٍة بأنها صنف
واقترن املبيع بالبائع ،فغدا لقب صاحبنا «ملك البندورة» بال منازع ،ما أفضى ،في
نهاية املطاف ،إلى تفاقم إحساسه بالزهو ،معتقدًا أنه أعاد االحترام املفقود لبندورة
العصر .وال يــدري كيف خطر في ذهن صاحبنا أن ّ
يوسع دائــرة احترام البندورة،
ليعيدها إلى عرشها القديم ،فخامرته فكرة إهداء عبو ٍة يومي ٍة منها إلى رئيس الدولة،
ّ
يتنبه ،هو اآلخر ،إلى مجدها الغابر ،وتعود ّ
عله ّ
مجددًا «فاكهة امللوك» كما كانت عليه
ّ
في عصور خالية ،وعندها سيكون قد أكمل رسالته التي سخر نفسه من أجلها.
ّ
ّ
وصمم على تنفيذها ،ومــا هي إال أيـ ٌ
ـام مـعــدودات ،حتى كان
تملكته الفكرة تمامًا،
يحمل أول عبوة من البندورة ،في صندوق فخم بال غطاء ،كي يترك ّ
لحبات البندورة
ّ
أن ّ
واتجه إلى باب ٍالقصر ،طالبًا من ّ
الحراس ّ تمرير الصندوق
تقدم نفسها للرئيس،
لفخامته ،مــع بـطــاقـ ٍة تحمل أح ـ ّـر مشاعر التوقير والتبجيل ،مــوقـعــة بــاســم «ملك
ّ
البندورة» .استغرب ّ
الحراس ،بادئ األمر ،من هذا «املختل» الذي يحمل عبوة بندورة،
ّ
لرئيس آخر اهتماماته البندورة و«ملكها» ،لكنهم قرروا أن يكملوا «النكتة»
لتقديمها
ٍ
إلى آخر طرافتها ،فحملوا العبوة إلى داخل القصر ووضعوها في مكتب الرئيس،
وفي اعتقادهم أنهم ُ
سيدخلون السرور إليه ،خصوصًا أنه ال يزال عابسًا ومكتئبًا
ٌ
يعرف أحد في القصر سببًا
منذ أيام ،ويستشيط غضبًا ألتفه األسباب ،من دون أن
ّ
ّ
لهذا الغضب املباغت الذي حل بسيدهم .وعلى عكس ما توقعه الحراس ،ما إن ولج
ً
الرئيس مكتبه ورأى صندوق البندورة ماثال أمامه ،حتى أصيب بحالة رعب غير
مألوفة ،وتراجع إلى الوراء كمن يرى ّ
جنيًا أو شيطانًا ،وسرعان ما خرج من مكتبه
ً
مهروال وهو يشتم ويلعن ،ويسأل ّ
ّ
عمن تجرأ على وضع «البندورة» في مكتبه ...كان
كمن يرى البندورة أول مرة في حياته ،وبعدما أعــدم الحرس واستبدلهم بآخرين،
جاء أول مرسوم يصدره عقب ذلك ،بسرعة استبدال اسم البندورة بـ«الطماطم» أو
أي مسمى آخر ،مع تنفيذ القرار على وجه السرعة في عموم البالد .وامتثل الجميع
لألمر ،بما في ذلك وزارة التربية التي حذفت اسم البندورة من الكتب املدرسية ،بينما
ّ
ُن ّفذت حمالت همجية على محال الخضار والفواكه لتغيير ّ
مسماها ،وكــان محل
صاحبنا أولها بالطبع ،لكونه سبب املصائب .لم ّ
يصدق ملك البندورة ،وهو يسمع
ً
ّ
السلطاني ،واحتاج وقتًا طويال ليستوعب أن عليه تغيير االسم إلى «طماطم»،
األمر
ّ
ّ
وعندما رفض تغييره ،عرضوا عليه أن يغيره إلى أي اسم آخر ،باستثناء «البندورة»،
مع إمهاله أربعًا وعشرين ساعة للتعديل ،تحت طائلة إغالق محله والفتك به .بعد
تفكير شــاق ،لم يكن أمــام املسكني خيار ســوى االمتثال ألوامــر «الرئيس» التي ال
ّ
تتكرر مرتني ،فتوصل إلى مقارب ٍة حاول فيها املزاوجة بني االسم املولع به واسم آخر
يشبهه ،غير مدرك أن هذه املقاربة ستقوده إلى حتفه ،فقد اختار أن يضع الفتة فوق
كوم البندورةّ ،
مدونة عليها كلمة «باندورا».

«فاطمة »...الهوية والوطن
محمد أبو رمان

يعكس الصديق األديــب محمد عبد الكريم الــزيــود عشقه املـكــان ،واهتمامه الكبير
بحكايا القرى واملدن وقصص األردنيني في روايته الجديدة «فاطمة ...حكاية البارود
والسنابل» (اآلن ناشرون ،مدعوم من وزارة الثقافةّ ،
عمان ،)2021 ،التي وإن أخذت
ّ
فإنها تحمل في مضمونها ّ
بمضمون ٍّ
علمي ،يتناول
نصًا أدبيًا
قالبًا سرديًا روائيًا،
ٍ
تاريخ القرى واألمكنة والتعريف بالثقافة التراثية األردنية.
الـكـتــاب رحـلــة جميلة ممتعة فــي الـتــاريــخ األردن ــي ،يضع بصمته فــي تـطـ ّـور بعض
العشائر والـبـلــدات والـقــرى اقتصاديًا واجتماعيًا نحو الحياة املــدنـ ّـيــة واالسـتـقــرار
ّ
والزراعة ،ثم العالقة مع الدولة والجيش .وإذا كان يركز على منطقة الهاشمية (قرية
الـكــاتــب) ،فـ ّ
ـإن مــا يتضمنه يمكن ،عمليًا ،إسقاطه على مــا جــرى فــي أغلب مناطق
ّ
األردن ،في استنطاق معالم التحوالت االجتماعية واالقتصادية.
ّ
يقول لي الزيود إنه استوحى فكرة الرواية من نص للروائي األردني هاشم غرايبة ،عن
قصة آمنة (تزوجت من عسكري وجابت معه املعسكرات وشهدت معه أحداثًا عدة)،
فخطر في باله أن ّ
يتحدث عن حكاية فاطمة ،املرأة البدوية التي تعكس شخصية آالف
النساء األردنيات وحياتهن وكفاحهن ،من الجيل الذي شهد عقد االستقالل وبداية
بناء اململكة مع امللك الحسني بن طالل (الرواية تستحضر استشهاد امللك املؤسس
عبد الله األول في بداية الخمسينيات) ،وهو الجيل الذي انتقل من حياة التنقل والرعي
إلى الزراعة واالستقرار ،ثم أصبح الجيش العربي املاكينة التي يتم من خاللها إدماج
نسبة كبيرة منهم في الدولة ،ومن يكمل تعليمه ُي َّ
عي في الوظيفة الحكومية.
ّ
يمكن أن نلمس في كتاب «فاطمة »...البحث ّ
الجدي املكثف لــدى جيل من املثقفني
والشباب األردنـيــن عــن الهوية الوطنية األردن ـيــة ،وهــي هوية نلمس بصماتها في
الرواية ،من خالل الحديث عن قيم البداوة (البساطةّ ،
املحبة بني الناس ،التعاون وغياب
الطبقية الفجة) ،واألرض والــزراعــة ،والجيش والعالقة البنيوية مع الدولة ،والقضية
الفلسطينية (الشهداء األردنيون في القدس) ،الرموز والشخصيات التاريخية (في
الرواية ماجد العدوان ،صايل الشهوان ،عواد القالب ،حسن الزيودي ،تمر الغويري
وحابس املجالي وغيرهم) ،والعادات األردنية والثقافة التقليدية (الدحية واملهيجنة،
وحصاد القمح ،التراويد ،املريس  ...إلــخ) ،وسـ ّـر املكان ،وهو أمـ ٌـر يتميز فيه الزيود،
ّ
وتحوالتها واملناطق املختلفة والحكايا وقصة اإلنسان
إذ يبحث في نشأة القرى
ّ
(يتحدث في الرواية عن قصة العالوك والهاشمية وحي الغويرية
األردنــي واألرض
ومدينة الزرقاء ،والقرى واألماكن املختلفة ،مثل صروت ،موبص ،الحوايا ،السخنة،
وسيل الزرقاء ،وطواحني عدوان ،ودعه ،غريسا ،جبل املطوق ،مقام الولي زيدان.)..
ربما أحــد األسـبــاب التي ّ
تفسر االنـشـغــال الشديد والـهــائــل لــدى جيل مــن الشباب
ّ
واملثقفني األردنيني اليوم بموضوع الهوية الوطنية هو الشعور بأن الدولة لم تسع على
ّ
مر العقود املاضية إلى بناء إطار واضح للهوية الوطنية ،يستدعي التاريخ والجغرافيا
ٌ
قحط واضحٌ
والعالقة بني اإلنسان واألرض ،والرموز التاريخية والسياسية ،فهنالك
في الثقافة الوطنية األردنية في هذا املجال ،سواء كان عن عدم إدراك لدى مؤسسات
الدولة ألهمية املوضوع أو ألسباب أخرىّ ،
فإن جيل الشباب األردني يبدو اليوم ،وهو
على أبــواب مئوية الدولة الثانية ،يبحث عن ذاتـ ٌـه ،عبر الحفر في األحــداث التاريخية
والتطورات املجتمعية والتراث الثقافي ،وهو مجال ما يزال خصبًا في األردن ،مقارنة
بدول ومجتمعات أخرى ،مثل العراق وسورية ومصر ولبنان واملغرب وغيرها ،لديها
تراكم كبير من الدراسات ّ
املتنوعة في الحقب التاريخية املختلفة والرموز الوطنية
والسياسية وتشكالت الذات الوطنية .املهم أال ينقلب الحديث عن الهوية الوطنية إلى
تقوقع على الذات ورفض للتطوير والتحديث ،والجمود على بعض العادات واملفاهيم
واألوضاع التاريخية ،فما ّ
تؤسس له سردية فاطمة هي هوية تنطلق من فهم التاريخ
وال ـت ـحــوالت والـتـطــور املجتمعي والـثـقــافــي لفهم ال ــذات واالن ـط ــاق نـحــو املستقبل،
فــالـهــويــات الفاعلة هــي املنفتحة املـتـطـ ّـورة الديناميكية الـتــي تستوعب املتغيرات،
وتحتضن الجميع من أبناء الوطن ،وال تقتصر على فئات أو ظروف أو تقاليد معينة.
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لبنان :غرق «المنقذين»

ميركل في إسرائيل
تقادم الخطيب

زارت املستشارة األملانية ،أنغيال ميركل،
إســرائـيــل ،قبل أي ــام ،ولـهــذا االخـتـيــار ،أن
تكون هذه آخر زيارة رسمية لها ،دوافعه
السياسية والدينية في آن .وعند مقارنة
عــدد زياراتها إسرائيل مع ّ
أي مستشار
ّ
أمل ــان ــي س ــاب ــق ،ن ـجــد أن م ـيــركــل أكـثــرهــم
ع ــددًا ،فــاملـسـتـشــار أب ــو الــوحــدة األملــانـيــة
كـمــا يـطـلــق عـلـيــه ،هـيـلـمــوت ك ــول ،سافر
خالل السنوات الـ  16من حكمه مستشارًا
مــرتــن فـقــط إل ــى إســرائ ـيــل ،فيما زارتـهــا
ميركل سبع مرات.
كــانــت أملــان ـيــا الـشــرقـيــة تـنـظــر بــارتـيــاب
إل ــى إســرائ ـيــل ،فـيـمــا أقـيـمــت أول عــاقــة
دبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة بـ ــن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل وأمل ــانـ ـي ــا
س ـت ـش ــار األمل ــان ــي
ال ـغ ــرب ـي ــة ف ــي ع ـه ــد امل ـ ّ
كونراد أديناور الذي وقع في عام 1952
مع أول رؤساء حكومات إسرائيل ،ديفيد
بن غوريون ،اتفاقية التعويضات التي
تلتزم فيها أملانيا بدفع سلع وخدمات
إلســرائ ـيــل بقيمة  3.45م ـل ـيــارات م ــارك.
وحــرص أديـنــاور بنفسه على أن ُت ّ
حول
تـلــك الـتـعــويـضــات فــي الــوقــت املـنــاســب.
ّ
وبـهــذا أوجــد الثقة التي مكنت مــن عقد
لقاء بينه وبني بن غوريون .وعلى الرغم

من التزام أملانيا بدفع التعويضات إلى
إسرائيل ،إال أن تاريخ العالقات بينهما
ك ــان يـتـســم ب ـعــدم ال ـث ـقــة ،خ ـصــوصــا من
ال ـ ـطـ ــرف اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ف ـب ـع ــد أن أع ـيــد
ت ــوح ـي ــد أمل ــان ـي ــا عـ ــام  ،1990قـ ــال وزي ــر
الخارجية اإلسرائيلي حينها ،إسحاق
شامير ،علنًا ،إنه ُيخشى من أن تستغل
أملــانـيــا م ـ ّ
ـوح ــدة وقــويــة الـفــرصــة إلع ــادة
ّ
ال ـه ــول ــوك ــوس ــت ب ـح ــق الـ ـيـ ـه ــود ،ف ــوج ــه
هيلموت كول رسالة إلى شامير ،رفض
فـيـهــا بـصــرامــة تـصــريـحــاتــه ،وق ــال إنها
غير منصفة تجاه أملانيا ،التي تعلمت
مـ ــن ت ــاريـ ـخـ ـه ــا .وق ـ ــد أث ـب ـت ــت ال ـت ـج ــرب ــة
عـ ــدم ص ـح ــة ال ـت ـخ ــوف ــات اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة،
فالوحدة األملانية انعكست إيجابًا على
إســرائـيــل ،واعتبر أمــن إسرائيل ينتمي
إلى املصالح العليا ألملانيا كما صرحت
بذلك ميركل عام .2008
ويمكن القول إن العالقات اإلسرائيلية
األمل ــان ـي ــة الـ ـت ــزم ب ـشــأن ـهــا خ ـط ــا م ــوح ـدًا
كــل املـسـتـشــاريــن األمل ــان الــذيــن تـنــاوبــوا
ع ـلــى ال ـس ـل ـطــة ،وم ـع ـظ ـم ـهــم م ــن ال ـحــزب
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي امل ـس ـي ـح ــي ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر
أكـ ـ ـث ـ ــر األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب تـ ـ ـن ـ ــاوب ـ ــا وع ـ ـ ـم ـ ـ ـرًا ف ــي
السلطة فــي أملانيا .مــا حــدث فــي الفترة
النازية ألقى ظالله على الواقع األملاني

ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ـق ــد تـ ـج ــاوز األم ـ ــر مـســألــة
مـ ـع ــاداة ال ـســام ـيــة ،أو مـ ـع ــاداة ال ـي ـهــود،
إلـ ــى الـ ـخ ــوف م ــن ان ـت ـق ــاد إس ــرائ ـي ــل فــي
أي مــن وســائــل اإلع ــام األملــانـيــة ،كما أن
عـقــدة الــذنــب أصـبـحــت تـحـ ّـرك السياسة
األملانية في األســاس .لذا كانت الجهود
ّ
ب ـ ـم ـ ـحـ ــاولـ ــة الـ ـتـ ـطـ ـه ــر وال ـ ـت ـ ـخـ ــلـ ــص مــن
ّ
ه ــذا ال ــذن ــب الـ ــذي ت ــم اق ـت ــراف ــه .ت ــوطــدت
ال ـع ــاق ــات ع ـلــى م ـس ـتــويــات اق ـت ـصــاديــة
ُ
وسياسية وعسكرية ،فأملانيا تعد منذ
ف ـتــرة طــويـلــة ثــانــي أه ــم شــريــك تـجــاري
إلس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل بـ ـع ــد ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة،
ّ
ـرات غــواصــات إلــى إسرائيل.
وصــدرت مـ ٍ
ك ـمــا أن أمل ــان ـي ــا ت ـل ـتــزم ب ـص ــورة خــاصــة
بحل الــدولـتــن ،وتـنــادي بـهــذا األم ــر في
كــل مــواجـهــة ت ـحـ ُـدث بــن الفلسطينيني
ّ
وتشدد عليه .لكن يبدو
واإلسرائيليني،
أن لعالقة الحزب املسيحي الديمقراطي
ب ــإس ــرائ ـي ــل دوافـ ـ ــع دي ـن ـي ــة ،ف ـف ــي كـتــابــه
«صداقة مستحيلة ،ديفيد بن غوريون
وكـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــراد أديـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاور» يـ ـ ـ ــرى الـ ـك ــات ــب
م ـي ـشــاي ـيــل ب ـ ــورش ـ ــارد ،امل ــدي ــر ال ـســابــق
مل ـك ـتــب م ــؤس ـس ــة كـ ــونـ ــراد أديـ ـ ـن ـ ــاور فــي
إسرائيل ،أن املستشار األملــانــي السابق
صهيوني كاثوليكي من منطقة الراين،
وأن ـ ــه كـ ــان ي ـش ـع ــر ،م ـن ــذ ال ـع ـشــري ـن ـيــات،

ٌ
َ ُ
مألوف أن تكتب الديكتاتوريات العسكرية
أهــازيــج االسـتـقــرار الوهمية خلف سياج
الخوف ،وعلى أنغام نظريات املؤامرة .لكن
السلطات املصرية تتفوق على مثيالتها،
فــي ام ـتــاك ديـنــامـيــات وم ــراوغ ــات الـســرد
الــوق ـحــة ،فـبـعــد أن ك ــان طــالــب الــدك ـتــوراه
اإلي ـط ــال ــي ،جــولـيــو ريـجـيـنــي ( 28عــامــا)،
لحظة مقتله ،شــريـكــا فــي مــؤامــرة كونية
تستهدف الــدولــة املـصــريــة ،أصـبــح فجأة
ضحية ،مع نشر السلطات ،في مايو /أيار
املاضي ،فيديو بعنوان «قصة ريجيني»،
يروج فكرة املؤامرة من منظور آخر ،وهو
تـعـ ّـرض الـشــاب للخطف والـقـتــل ،على يد
مجموعة مــن معارضي النظام املحليني،
لجهات أجنبية ،بالتزامن مع
أو التابعني
ٍ
زيارة وفد إيطالي كبير للقاهرة.
جــاءت تلك الـســرديــة ،شبه الرسمية ،قبل
أسابيع من أولــى جلسات محاكمة أربعة
مــن رج ــال األم ــن امل ـصــريــن ،غـيــابـيــا ،أمــام
ال ـق ـضــاء ال ـج ـنــائــي اإلي ـط ــال ــي ،ف ــي قضية
ت ـعــذيــب ال ـش ــاب ريـجـيـنــي وم ـق ـت ـلــه ،وهــي
الجريمة التي جرت وقائعها في القاهرة
في  25يناير /كانون الثاني  ،2016وأبى
الضحية ،منذ ذلك الحني ،إال أن يفضح من
داخل قبره ِستر مرتكبيها.
وق ــد ش ـهــدت الـعــاصـمــة اإلي ـطــال ـيــة روم ــا،
ف ــي  14أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول ال ـج ــاري،
ثاني جلسات املحاكمة ،وهــي واحــدة من
املـ ّـرات القليلة التي ُيحاسب فيها أمنيون
ُ
مـصــريــون عـلــى جــرائــم قـتــل ات ـه ـمــوا بها،
راح ضحيتها آالف منذ أحداث  3يوليو/
تموز  ،2013لكن الفرق أن قاضي الدائرة
األولى ليس مصريًا ،وال يلتزم بتوجيهات
الـنــائــب ال ـعــام ،أو تــوصـيــات رئـيــس جهاز
املخابرات .وقاعة املحاكمة ليست مسيسة،
وبـعـيــدة تمامًا عــن معهد أمـنــاء الشرطة،
وهذا محمل الخطورة.
اختفى جوليو ريجيني ال ــذي كــان يقوم
بأبحاثه فــي النقابات العمالية املصرية
فــي الـقــاهــرة ،فــي الــذكــرى الخامسة لثورة
 25ي ـنــايــر .وب ـع ــد تـسـعــة أي ـ ــامُ ،ع ـث ــر على
جثته على جانب إحــدى الطرق السريعة،
وع ـل ـي ـه ــا آث ـ ـ ــار ت ـع ــذي ــب مـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـروع .وأمل ـح ــت
ُالشرطة املصرية ،بــدايــة ،إلــى أن ريجيني
قتل في حادث سير ،لكن عالمات التعذيب
ع ـلــى جـ ـس ــده ،وت ـع ــري ــة ج ـس ــده لــإي ـحــاء،
ربـ ـ ـم ـ ــا ،ب ـ ــوج ـ ــود دوافـ ـ ـ ـ ــع ج ـن ـس ـي ــة خ ـلــف
ال ــوف ــاة ،وم ــا ك ـشــف ع ـنــه ت ـشــريــح مــدعــن
إيطاليني الجثة الحقًا دحض تلك الرواية
املتهافتة ،فالطالب أصيب بجراح عديدة
وكـســرت عــدة عـظــام فــي جسمه ،وتـعـ ّـرض
«ل ـضــربــات بــالـيــد والـ ـه ــراوات وامل ـط ــارق»،
وشـمـلــت عمليات الـتـعــذيــب الـتــي تـعـ ّـرض
ل ـه ــا اسـ ـتـ ـخ ــدام ك ـ ــاب م ـ ـ ّ
ـدرب ـ ــة ،واﻹيـ ـه ــام
باﻹغراق ،والعنف الجنسي ،حسب ما أفاد
شــاهــد لصحيفة الريبوبليكا اﻹيطالية.
وق ـضــى الـضـحـيــة بــالـكـيـفـيــة ال ـتــي يـمــوت
ف ـي ـه ــا آالف فـ ــي م ـ ـصـ ــر ،وسـ ـ ــط ح ـصــانــة
ّ
قضائية توفرها الدولة للقتلة .ثم سطرت
السلطات سيناريو أكثر سطحية ،وزعمت
أن عصابة إجرامية من محافظة الشرقية
قـتـلـتــه ،وأن ال ـج ـنــاة جـمـيـعــا :طـ ــارق عبد
الفتاح ،سعد عبد الفتاح ،مصطفى بكر،
صــاح السيد ،إبــراهـيــم ف ــاروق ،قتلوا في
تـ ـب ــادل إلط ـ ــاق الـ ــرصـ ــاص م ــع ال ـش ــرط ــة،
وهكذا انتهت القضية.
في قضايا محلية مشابهة ومماثلة ،كانت
ه ــذه الـنـهــايــة اإلف ــك ،تعني إف ــات الجناة
من املحاسبة والعقاب ،لكن البعد الدولي،
ّ
وتمسك أسرة الضحية بحق ابنها ،فتحا
كوة في جدار الخوف ،وكشفا بعضًا مما
يــاقـيــه الـضـحــايــا امل ـصــريــون م ــن أهـ ــوال،
والذي وصل ،نتيجة الصمت ،إلى غيرهم.
تفتت الخيوط الــزائـفــة وتهافت حكايات

قامت قيامة ريجيني،
ولو أغلقت مصر
رسميًا تحقيقها في
وفاته ،ولو رفضت
تسليم المشتبه بهم
األربعة

الـتـضـلـيــل رف ـعــا أس ـهــم الـقـتـلــة ،وربطتهم
بـ ـم ــؤسـ ـس ــة ال ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا مــع
ت ـن ــوع األجـ ـه ــزة ال ـس ـيــاديــة ال ـت ــي شــاركــت
فـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــري ـ ـمـ ــة وت ـ ـ ـعـ ـ ــددهـ ـ ــا ،ف ــال ـس ـل ـط ــة
الــدي ـك ـتــاتــوريــة ،الـبـعـيــدة ع ــن أي حـســاب،
حــاولــت أن تــدفــع فــاتــورة باهظة لتجاوز
أزمــة القتل ،شملت عــروض شــراء أسلحة
إيطالية ،مـقــاتــات مــن ط ــراز «يوروفايتر
تـ ــاي ـ ـفـ ــون» م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة امل ـ ـ ـهـ ـ ــام ،وط ـ ــائ ـ ــرات
«إيـ ــرمـ ــاكـ ــي إم  »346-ل ـل ـق ـت ــال ال ـخ ـف ـيــف
والـتــدريــب املـتـقـ ّـدم ،ومــروحـيــات مــن طــراز
 ،AW149إض ــاف ــة إلـ ــى ق ـمــر لــاس ـت ـطــاع
والتصوير الراداري ،و 20زورقًا مسلحًا من
فئة « »Falaj IIلعمل دوريــات ،وفرقاطتني
من طراز «فريم برجاميني» ،وهي الصفقة
التي اعتبرت بمثابة صفقة القرن.
ب ـع ــد س ـ ـنـ ــوات مـ ــن امل ـم ــاط ـل ــة ،ق ـ ـ ّـرر ق ــاض
إي ـط ــال ــي أن ه ـن ــاك أدل ـ ــة م ـت ــوف ــرة وج ـيــدة
ّ
مقدمة من االدعاء العام تساعد على تقديم
ال ـض ـبــاط املـتـهـمــن إل ــى ال ـعــدالــة بجريمة
تـعــذيــب ال ـطــالــب اإلي ـطــالــي وق ـت ـلــه :ال ـلــواء
طـ ــارق ص ــاب ــر ،وال ـض ـب ــاط ح ـســام حـلـمــي،
وآسـ ـ ــر ك ــام ــل م ـح ـمــد إب ــراهـ ـي ــم ،وم ـج ــدي
إبراهيم عبدالله شريف.
ً
وتبعث املحاكمة رسائل ذات أهمية :أوال،
ليس مــن ال ـضــروري أن يكون اإلف ــات من
العقاب سيد املوقف ونهاية املشهد ،يبقى
األمل في استرداد حق ضحايا االنتهاكات
وأهاليهم قائمًا ،وتقديم الجناة للعدالة،
مـهـمــا ط ــال ال ــزم ــن .ثــان ـيــا ،الـجــريـمــة الـتــي
وق ـع ــت ب ـحــق جــول ـيــو ري ـج ـي ـنــي مـكـتـمـلــة
األركـ ـ ـ ــان ،ب ــداي ــة م ــن مــراق ـب ـتــه وحـ ـص ــاره،
واخـ ـتـ ـط ــاف ــه ،وإخـ ـف ــائ ــه ق ـس ــري ــا ف ــي م ـقـ ّـر
م ـبــاحــث أم ــن ال ــدول ــة ،وت ـعــذي ـبــه الن ـت ــزاع
اعترافات تدينه ،ثم نقله إلــى «املخابرات
ال ـحــرب ـيــة» ،لـيـتــم تـعــذيـبــه م ـج ـ ّـددًا وحـتــى
مقتله ،ثم فبركة مسرح الجريمة وقصص
مـخـتـلـقــة ع ــن ال ــوف ــاة ،ان ـت ـهــت ف ــي واح ــدة
مـنـهــا بـخـمــس ض ـحــايــا ق ـت ـلــوا ب ــدم ب ــارد.

ُ
قتل ريجيني تحت التعذيب عام ( 2016كريستيان
مينيللي)Getty /

العالقات اإلسرائيلية
األلمانية التزم بشأنها
خطًا موحدًا ّ
كل
المستشارين األلمان
الذين تناوبوا على
السلطة

بــاهـتـمــام كبير وارت ـبــاط مــع الـيـهــوديــة.
وكان بن غوريون يدرك أنه يحتاج إلى
املال من أملانيا لبناء دولته الفتية.
وت ـع ـيــدنــا هـ ــذه اإلشـ ـ ـ ــارات إلـ ــى الـتـمـ ّـعــن
ف ـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــة م ـ ـ ــرة أخـ ـ ـ ــرى ب ـ ــن الـ ـح ــزب
الــديـمـقــراطــي املسيحي وإســرائ ـيــل ،على
الرغم من التناقض املرعب الذي يكتنف
وقت يشار إلى الصهيونية
الحزب ،ففي
ٍ
املـسـيـحـيــة داخ ـ ــل أروقـ ـ ــة الـ ـح ــزب ،هـنــاك

كاريكاتير
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ثالثًا ،ال يمكن تجاهل الــدور الــذي قــام به
أف ـ ــراد عــائـلــة جــولـيــو ريـجـيـنــي ،وت ـح ـ ّـدوا
فيه حكومة بلدهم وبرملانهم ،وفضحوا
العالقات والرشاوى االقتصادية وصفقات
الـ ـس ــاح ،ولـ ـج ــأوا إلـ ــى ال ـق ـض ــاء ،وال ـ ــدور
اإلع ــام ــي وال ـس ــرد املـعـلــومــاتــي والـحـشــد
الجماهيري الـضــاغــط ،مــن أجــل الــوصــول
إلى العدالة ،واسترداد حق ابنهم القتيل،
والــدعــايــة السياسية مــن قبيل التصريح
إن ـه ــم ف ــي م ـصــر ق ـت ـلــوه ك ـمــا ل ــو أنـ ــه كــان
مـصــريــا ،ورفـعـهــم سقف مطالبهم ،وعــدم
رض ــوخ ـه ــم ل ـل ـم ـس ــاوم ــات .رابـ ـع ــا ،أهـمـيــة
الدور االستراتيجي الذي يمكن أن تقوم به
املنظمات الحقوقية في رصد االنتهاكات
وتوثيقها ،ومتابعة الجناة ومحاصرتهم
ومــاح ـق ـت ـهــم ،وض ـم ــان ع ــدم إفــات ـهــم من
ْ
العقاب ،وإن طــال الزمن ،فالعمل من أجل
ّ
املعتقلني يجب أن يتعدى مرحلة حضور
ال ـج ـل ـس ــات وإي ـ ـصـ ــال ال ـط ـع ــام وامل ــاب ــس
ودفع الكفاالت إلى فضح األدوار وتشديد
الخناق حول الجناة ،وخنقهم بجرائمهم.
س ــادس ــا ،ال أح ــد ي ـصـ ّـدق ال ــدول ــة املصرية
بقضائها ،وأج ـهــزة أمـنـهــا ،وتصريحات
ق ـيــادات ـهــا الـسـيــاسـيــة وأك ــاذي ـب ـه ــم ،حتى
ال ــرئـ ـي ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي ال ـ ـسـ ــابـ ــق ،دونـ ــالـ ــد
ت ــرام ــب ،وصـ ــف ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري مـ ــرارًا
بالقاتل ،على الرغم من إعجابه بنموذجه
الديكتاتوري ،لكن وصول قضية ريجيني
إلـ ــى امل ـح ــاك ـم ــة ال ـع ـل ـن ـيــة الـ ـع ــادل ــة ،ب ــدون
أق ـف ــاص ع ــازل ــة ل ـل ـصــوت ،وأدوات للقهر
وبث الخوف ،يعني أن كرة الثلج بدأت في
التدحرج ،وأن هذه القضية يمكن أن تكون
املرتكز والبداية التي تؤسس إلزالة ّ
تعهد
النظام بإسباغ الحماية على ضباط أمن
الدولة واالستخبارات الحربية ومرتكبي
االن ـ ـت ـ ـهـ ــاكـ ــات داخـ ـ ـ ــل الـ ـسـ ـج ــون ومـ ــراكـ ــز
االحـتـجــاز ،مــن أجــل اسـتـمــرارهــا ،وأنـهــا ال
يمكن أن تدوم.
بعد ما يقارب خمس سنوات على موته،
حددت الئحة االتهام الصادرة عن ّ
ّ
املدعي
الـعــام فــي روم ــا ،فــي  10ديسمبر /كانون
األول  ،2020املسؤولني األربعة الكبار ،عن
مقتله ،وطــاردتـهــم دم ــاؤه وهــو فــي قبره،
ص ــاب زلــزالــه الــدولــة املـصــريــة في
وربـمــا أ ّ
مقتل .ومثل سابقة يمكن أن تبنى عليها
وس ــائ ــل تـفـعـيــل ُآل ـي ــات امل ـســاء لــة الــدولـيــة
للقتلة ،لـطــاملــا أغـلـقــت أب ــواب ال ـعــدالــة في
وجوه الضحايا في الداخل.
قــامــت قيامة ريجيني ،ولــو أغلقت مصر
ً
رسميا تحقيقها فــي وفــاتــه ،ولــو رفضت
تسليم املشتبه بهم األربعة ،إذ كيف يتوقع
أن يـسـلــم الــدي ـك ـتــاتــور ق ـي ــادات ــه األم ـن ـيــة،
فيضعف ص ـ ّـك حـمــايـتــه شــركــاء جــرائـمــه،
وتنهار أسوار أسرار بمذابح وجرائم قتل
خارج إطار القانون وانتهاكات .وبحسب
تقرير ملنظمة كوميتي فور جاستس فإن
ريجيني ليس األجنبي الوحيد الذي وقع
ضحية للسلطات املصرية ،فمنذ يناير/
ك ــان ــون ال ـثــانــي  ،2016ت ـع ـ ّـرض الـفــرنـســي
إريــك النــغ واألميركي جيمس هنري لون
للتعذيب والقتل في الحجز.
ّ
تلك الجرائم ،لكن دماء ريجيني
ربما مرت ّ
أبـ ــت أن تـ ـج ــف ،وروحـ ـ ــه أبـ ــت أن تـتــوقــف
عــن الكفاح ،وتستسلم للقتلة البربريني.
لقد استشعر ريجيني عند وصــولــه إلى
القاهرة ،في نهاية  ،2015أن الوضع كئيب.
تهديد على حياته ،وكان
لم يكن يرى أي
ٍ
يعتقد أن أســوأ ما يمكن أن ُ
يحدث له هو
ّ
ترحيله قـبــل أن يتمكن مــن إن ـهــاء بحثه.
لم يكن يعلم بوجود شبكة من املخبرين
حوله ،تضم زميلته ّ
املقربة الباحثة نورا
وهبي ،وشريكه في السكن محمد السيد
الـصـيــاد ،ونقيب الـبــاعــة الجائلني محمد
عبدالله ،وال أن والدته بعد أسابيع ستجد
ً
صعوبة في التعرف على مالمح جثمانه.
(مدير تنفيذي ملنظمة كوميتي فور جاستس)

ّ
امل ـن ـشــقــون ع ــن ال ـح ــزب ،وال ــذي ــن ّأس ـســوا
الحزب اليميني ،البديل من أجل أملانيا،
وال ــذي يعتبر غـطـ ً
ـاء سياسيًا للحركات
الـنــازيــة ،كما أنــه يستخدم املصطلحات
ال ـن ــازي ــة ف ــي خ ـطــابــاتــه ،ول ــدي ــه امل ــواق ــف
نـفـسـهــا فـيـمــا يـتـعـلــق ب ـم ـع ــاداة الـيـهــود
والـ ـس ــامـ ـي ــة .ل ـك ــن ه ـ ــذه اإلشـ ـ ـ ـ ــارات ال ـتــي
ذك ــره ــا ال ـك ــات ــب ت ـع ـيــدنــا إل ـ ــى الـخـلـفـيــة
الدينية للمستشارة مـيــركــل ،وتربيتها
الكاثوليكية املحافظة ،فوالدها ّ
قسيس
مــن أملانيا الشرقية .ويـبــدو أن تربيتها
الدينية أحــد الــدوافــع لزياراتها الكثيرة
إلى إسرائيل .وإن كان األمــر يحتاج إلى
دراســة بصفة منفردة .لكن باستعراض
ال ـع ــاق ــة ب ــن م ـي ــرك ــل وإسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،نـجــد
أنها في  2008كانت أول ممثلة حكومية
أجـنـبـيــة ت ـت ـحـ ّـدث أم ــام الـكـنـيـســت .وذلــك
بــال ـل ـغــة األمل ــانـ ـي ــة ،ل ـغ ــة ال ـج ـن ــاة (ج ـن ــاة
الـهــولــوكــوســت) .وأم ــام الـبــرملــان األملــانــي
ّ
يتحدث من الجانب اإلسرائيلي سوى
لم
ُ
ال ــرئ ـي ــس ش ـي ـم ــون ب ـي ــري ــس الـ ـ ــذي دع ــي
ل ـح ـضــور االح ـت ـف ــال ب ــال ــذك ــرى الـسـنــويــة
ل ـل ـب ــرمل ــان ،ت ـ ّ
ـرح ـم ــا ع ـلــى ض ـحــايــا الـقـتــل
الجماعي الذي نفذه النازيون.
وفـ ــي خ ـطــاب ـهــا (الـ ـت ــاريـ ـخ ــي) ذاك أم ــام
الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ،ظ ـ ـهـ ــرت مـ ـي ــرك ــل مـ ـت ــأث ــرة،

حسام كنفاني

عـ ـن ــدم ــا ق ـ ــال ـ ــت« :ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد ف ـ ــي ه ــذا
املـ ـ ــوقـ ـ ــع ،أقـ ـ ـ ـ ــول ،بـ ـك ــل وضـ ـ ـ ـ ــوح ،إن كــل
ح ـك ــوم ــة أمل ــان ـي ــة وك ـ ــل م ـس ـت ـش ــار قـبـلــي
كــانــوا ملتزمني باملسؤولية التاريخية
الـ ـخ ــاص ــة ألمل ــانـ ـي ــا ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ــى أم ــن
إســرائ ـيــل .وه ــذه املـســؤولـيــة التاريخية
ألملــا ّن ـيــا ج ــزء م ــن سـيــاســة ال ــدول ــة الـتــي
ت ـت ـبــنــاهــا بـ ـ ــادي .وه ـ ــذا ي ـع ـنــي أن أمــن
إسرائيل بالنسبة لي كمستشارة أملانية
غ ـيــر ق ــاب ــل أبـ ـ ـدًا ل ـل ـم ـس ــاوم ــة» .وم ـيــركــل
أي ـض ــا أول م ـس ـت ـش ــارة أمل ــان ـي ــة تـحـضــر
اجـتـمــاعــا ملـجـلــس ال ـ ــوزراء اإلســرائـيـلــي،
ول ـ ـه ـ ــذا دالل ـ ـ ـ ــة واض ـ ـح ـ ــة عـ ـل ــى دع ـم ـه ــا
إلسرائيل .وزياراتها املتكررة إسرائيل،
واخـتـيــارهــا دولــة االحـتــال هــذه لتكون
آخــر محطة لها في حياتها السياسية،
يـتـجــاوزان عملية الــدعــم السياسي إلى
ً
مسألة العقيدة ،ويلقيان ظالال من الشك
على التنشئة الدينية التي تمتعت بها
املـسـتـشــارة ،ويـحـيــان إل ــى س ــؤال كبير
يـتـعـلــق بــالـصـهـيــونـيــة املـسـيـحـيــة ،فهل
هناك امتداد لهذه املسألة داخل الحزب
امل ـس ـي ـح ــي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ،مـ ــن ك ــون ــراد
أديـ ـن ــاور إل ــى م ـيــركــل؟ ت ـح ـتــاج اإلجــابــة
بحثًا بصورة ّ
معمقة.
(كاتب مصري في برلني)

صحافة عالمية

ُ ّ
من الوقت قبل اكتشاف أن الحكومة التي شكلت في لبنان برئاسة
لم يمض الكثير ُ
نجيب مـيـقــاتــي ،وق ـ ّـدم ــت عـلــى أنـهــا حـكــومــة «إن ـقــاذيــة» مــن األوضـ ــاع االقـتـصــاديــة
والسياسية املتردية في البالد ،باتت بحاجة فعليًا إلى إنقاذ ،بعدما غرقت في أطنان
من التجاذبات السياسية ،في مقدمها قضية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ،والذي
بات يهدد بتفجير البالد أمنيًا ،وهو ما تجلى في االشتباكات الدامية التي شهدتها
بيروت يــوم الخميس املــاضــي ،والتي سيكون لها الكثير من التداعيات السياسية
واالقتصادية داخليًا وخارجيًا.
كذلك لم تحتج هذه الحكومة إلى الكثير من الجهد إلخفاء طابعها السياسي ،بعدما
كان من املفروض أن تكون حكومة تكنوقراطية ،بحسب الشروط الدولية التي وضعها
املانحون ملساعدة لبنان على التعافي من أزمته االقتصادية الخانقة .فالسجاالت التي
شهدتها جلسات الحكومة األخيرة في ما يخص تحقيقات القاضي طارق بيطار،
ومذكرات التوقيف التي أصدرها ،كشفت أن هذه الحكومة وتركيبتها أبعد ما تكون
عن التكنوقراط ،فأقنعة «الخبرات» سرعان ما سقطت لتظهر الوجوه الحزبية الفجة
للوزراء املوزعني على طاولة مجلس الوزراء .هذه الحكومة اليوم ،وبعد األحداث األمنية
الخطرة التي وقعت في بيروت ،وما تحمله من نذر انفجار الوضع األمني في البالد،
باتت في حكم املجمدة أعمالها ،وخصوصًا أن الخالف حول تنحية قاضي التحقيق
في انفجار مرفأ بيروت ال يمكن تجاوزه بتسويات سياسية ،بعدما وضع حزب الله
(الحاكم الفعلي للبنان) هذا األمر شرطًا الستكمال عمل الحكومة ،وإال التعطيل .إذ
بات من الواضح أن هذا الحزب يضع تنحية القاضي بيطار على رأس أولوياته ،وهو
ما ال يكتمه األمــن العام للحزب حسن نصر الله في كل الخطابات التي يطل بها
على أنصاره .فاختفت إسرائيل ومقاومتها من هذه الخطابات ليحل محلها بيطار
ومحاوالت شيطنته .وهذا أيضًا ما تقوم به وسائل اإلعالم التي تدور في فلك حزب
الله .الـحــزب ،ومعه حركة «أم ــل» ،أخــذا الحملة إلــى مرحلة أعلى باستخدام الشارع
للضغط باتجاه تنحية بيطار من منصبه ،وهو ما قاد الحقًا إلى املواجهات الدامية،
وما قد يكون لها من تداعيات أمنية على املديني القريب والبعيد.
هــذا اإلص ــرار مــن جــانــب حــزب الـلــه على إزاح ــة قــاضــي التحقيق يثير الكثير من
الشكوك حــول مخاوف الحزب مما قد تحمله نتائج التحقيق في حــال مضيه في
طريقه ،وخصوصًا أنه في األيام األولى التي تلت االنفجار في  4أغسطس/آب ،2020
دارت الكثير من الشبهات حــول مسؤولية الحزب عن شحنة نترات األمونيوم ،أو
استخدامها الحقًا عبر نقلها إلى سورية .هذا اإلصرار على هذا الهدف ،واستخدام
الوسائل كافة لتحقيقه ،تنطبق عليه مقولة «كاد املريب أن يقول خذوني».
ً
ً
بالنهاية ،وفــي ظــل سلطة الـحــزب فــي البلد ،فإنه سيحقق هــدفــه ،وعــاجــا أو آجــا،
ستتم تنحية القاضي بيطار ،أو أن يتنحى من تلقاء نفسه .لكن ذلك لن يمر مرور
الكرام على الحكومة «اإلنقاذية» الساعية إلى مفاوضات مع البنك الدولي وصندوق
النقد ،وأمامها شروط معقدة من الدول املانحة ،في مقدمها «مكافحة الفساد» .فكيف
بإمكان هذه الحكومة ،ورئيسها ،مخاطبة املجتمع الدولي ،وكان أول عمل قامت به
هذه الحكومة ،أو غضت الطرف عنه وساهم جزء منها فيه ،هو عرقلة التحقيقات في
انفجار املرفأ والتدخل في عمل القضاء.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يــدرك أن ما يحدث في ما يخص قاضي التحقيق
ّ
يعقد مهامهّ ،
ويقربها من االستحالة .وأكثر من ذلك ،فهذا األمر لن يوقف املفاوضات
مع املانحني الدوليني فحسب ،بل يهدد بفرض عقوبات إضافية على لبنان ليغرقه
وحكومته بمزيد من األزمات االقتصادية ،وهو ما ّلوح به صراحة االتحاد األوروبي.
في املحصلة ،فــإن هــذه الحكومة «اإلنـقــاذيــة» غرقت في املحاصصات والحسابات
الطائفية وسطوة حزب الله ،قبل إبحارها .وقد ال يطول الوقت قبل أن تطاول التنحية
أو التنحي رئيسها شخصيًا.

مراحل عسيرة على لبنان
فاطمة ياسين

ُحاسب على أحالمنا؟
هل سن
َ
سالم الكواكبي

في رواية لصديق ممن ّ
تعرضوا لالعتقال
ٍ
السياسي والتعذيب خــال فترة طويلة
ف ــي س ــوري ــة أن ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي وراء
فاجعته أنــه روى يــومــا أم ــام أصــدقــاء له
ف ــي ال ـخــدمــة الـعـسـكــريــة م ــا ح ـلــم ب ــه في
أثناء نومه .وكان الحلم ُيقارب الخطوط
الحمر فــي العقلية األمنية الـســائــدة في
املجتمع منذ عقود ،ووردت فيه تفاصيل
عــن تغيير فــي النظام الـحــاكــم ،ليس في
سورية تحديدًا ،إنما في مكان ما مجهول
ّ
وتحسبًا من الوقوع
الهوية والشخوص.
فــي خطر الفكرة ،لــم يـتـ ّ
ـردد الصديق في
أن يصف ما تراءى له بأنه كابوس .وكما
ّ
ـإن مــن األصــدقــاء مــن لــديــه ّ
ذمــة
ال ـعــادة ،ف ـ
وطنية مرتفعة ،إذ سرعان ما نقل سردية
الحلم /الكابوس إلى ضابط األمن ،طمعًا
ب ــإج ــازة أو ح ـظ ــوة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن
الراوي ّ
ّ
التصور،
شدد مرارًا ،وبنفاق فاق
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـب ــار مـ ــا حـ ـل ــم بـ ــه وت ـفــاص ـي ـلــه
ّ
ال ي ـع ــدو أن ي ـك ــون إال ك ــاب ــوس ــا م ـع ــززًا
ّ
بالتعوذ من الشيطان الرجيم ،مرفقًا ذلك
بــالــدعــوات إلــى ديمومة االسـتـقــرار الــذي
يـنـعــم ب ــه ال ـش ـعــب الـ ـس ــوري الـعـظـيــم مع
ّ ْ
مجرد أن راودته
قيادته الحكيمة ،إال أن
أضغاث األحــام االنقالبية فقد أودى به
هذا إلى شبه التهلكة والوقوع في براثن
األم ـنــوقــراط ـيــة .وإم ـعــانــا ف ــي الـغــرائـبـيــة
التي ّ
ميزت املعتقالت السورية ،طلب منه
ّ
املحقق ،بكل جــديــة ،أن يـعــود إلــى النوم
ّ
ليحدثه ،فــي الـيــوم التالي ،عــن تفاصيل
جديدة لربما لم ترد في الحلم األساس.
بـعــد مـ ــرور عـشــر س ـن ــوات عـلــى انـطــاقــة
الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي ،تـعـبــر ش ـعــوب املنطقة
العربية ،املتنوعة إثنيًا وديـنـيــا ،والتي
ـال مشتركة في
جمعت فــي مــا بينها آ ُم ـ ّ
ال ـبــدايــات ،املتفائلة وامل ـبــشــرة ،لتحقيق
الحرية واسترجاع الكرامة ،تعبر مساحة
ّ
محددة
واسـعــة ،وتـكــاد تكون بــا نهاية
يجتمع فيها اإلحباط إلى جانب الخيبة
ّ
ومعززين باأللم ،فمع بداية االحتجاجات
في أكثر من دولــة عربية كانت الشعوب
بغد أفضل،
تعيش مرحلة تمتلئ باألمل ٍ
وانتقال سياسي سلمي يعتمد أساسًا
على إرادة الشعب ،للتحول من رعايا إلى
مواطنني .وهــي مرحلة يمكن تسميتها

ب ـمــرح ـلــة إدارة األمـ ـ ــل .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،فقد
انتهجت السلطات املـسـتـبـ ّـدة عــدة طرق
لـحـمــايــة ُمـلـكـهــا ودي ـمــومــة اس ـت ـبــدادهــا.
ـات
فمنها مــن عـمــد إل ــى الـقـيــام بــإصــاحـ ٍ
ت ـج ـم ـي ـل ـيــةٍ سـ ــرعـ ــان مـ ــا زالـ ـ ــت ع ـن ــد أول
ـان ليظهر الـعـفــن ويـتـفـ ّـجــر القيح.
ام ـت ـحـ ٍ
ّ
مستبدة أخــرى سارعت،
وسلطات دول
ومن دون انتظار أو ّ
تردد ،إلى استعمال

أش ــد أش ـك ــال ال ـق ــوة الـتــرهـيـبـيــة م ــن قمع
ّ
للحريات العامة إلى اللجوء إلى العنف
امل ـن ـه ـج ــي ال ـ ـ ــذي اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف ،ب ـ ـ ــادئ ذي
ّ
بـ ــدء ،ك ــل الـنـشـطــاء الـسـلـمـيــن ،لـتـتـحـ ّـول
ـات
مــن بـعــدهــا االحـتـجــاجــات إلــى صــدامـ ٍ
مسلحة وتقع املقتلة ،فكانت مرحلة إدارة
العنف.
ّ
للمستبدين
واليوم ،وبعدما استتب األمر
ُ
استثناءات قد تكاد ال تذكر،
عمومًا مع
ٍ
فقد دخلت الشعوب ،أو الجزء منها الذي
ك ــان مــؤمـنــا بـحـتـمـيــة الـتـغـيـيــر وســاعـيــا
ً
إلـيــه ،فــي مـســار مـتـعـ ّـرج صـعــودًا ون ــزوال
إل ــى ح ــال ــة م ــن هــزي ـمــة ذات ـي ــة وجـمـعـيــة،
ّ
ل ـح ـقــت ب ـك ــل امل ـش ــاري ــع ال ـت ـح ـ ّـرري ــة الـتــي
صـ ـع ــدت ع ـل ــى وج ـ ــه املـ ـ ــاء م ـ ــدة ق ـص ـيــرة
فــي بــدايــات هــذا الربيع امل ــوؤود .هزيمة
تـنـعـكــس م ــن خ ــال الـتـعـبـيــرات الـفــرديــة
كما من خالل التصرفات الجمعية .وهي
ّ
متناميةٍ في
ـات
غالبًا إلــى صــراعـ ٍ
ُ
ت ــؤدي ُ
صفوف املجهضة مشاريعهم واملحبطة
آمـ ــال ـ ـهـ ــم ،ف ـي ـس ـت ـع ـي ـض ــون ع ـ ــن م ــرح ـل ــة
ّ
ّ
ّ
بالتصدي
املتعسف
التصدي للمستبد
ّ
لرفيق أو رفيقة الدرب املتعرج والصعب
نحو الحرية .وبالتالي ،تظهر الخالفات
ال ـع ـق ــائ ــدي ــة ب ـ ــوض ـ ــوح ،ل ـي ـج ــري ت ـب ــادل
االتـ ـه ــام ــات ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن ال ـهــزي ـمــة
أو ج ــزء م ـن ـهــا ،فـيـنـصــرف اإلســام ـيــون
ً
والليبراليون ،مثال ،إلى التخندق وإبراز
ُ
خــافــات ـهــم إل ــى ال ـع ـلــن ،م ـس ـنـ ّـديــن إلـيـهــا
ال ـجــزء األك ـبــر مــن أس ـبــاب تـعــثــر امل ـســار،
ناسني مراحل لم يمض عليها ٌ
وقت كثير
ـرك وط ـن ــي في
اجـتـمـعــا فـيـهــا عـلــى م ـش ـتـ ٍ
وتتطرف املواقف ٍ ّ
ّ
وتحتد
حدوده الدنيا.
ّ
ال ـل ـه ـجــات وي ـظ ـهــر لـلـعـيــان أن «ت ــروم ــا»
ً
الـهــزيـمــة تــركــت أثـ ـرًا نـفـسـيــا ه ــائ ــا لــدى
ّجميع األطراف املهزومة.
إنها مرحلة إدارة الهزيمة إذًا ،سعيًا ،في
مسار
اآلن ذات ــه ،إلــى الـخــروج منها إلــى ّ ٍ
يتم من خالله تجديد األمــل ،والتخلص

انتهجت السلطات
المستبدة عدة
ّ
ملكها
طرق لحماية ُ
وديمومة استبدادها

مــن تكاتف الـعــوامــل املــوضــوعـيــة وتلكم
الــذات ـيــة ال ـتــي س ــاع ــدت عـلــى وقـ ــوع هــذه
الهزيمة وامتدادها.
واالع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــراف ب ـ ــالـ ـ ـش ـ ــيء ه ـ ـ ــو األس ـ ـ ـ ــاس
مل ـحــاولــة ال ـت ـحـ ّـرر مــن ق ـي ــوده ،خصوصًا
إن ســاهـمــت ،إل ــى جــانــب ال ـقــوى املحلية
ّ
املستبدة ،إن كانت حكومية أو دينية أو
فوضوية ،إرادات إقليمية جيدة التمويل
ت ـس ـعــى ،م ـنــذ ب ــدء الــرب ـيــع ال ـع ــرب ــي ،إلــى
تعزيز حظوظ الـثــورات املـضـ ّ
ـادة إن عبر
املؤسسات
السياسات العامة أو عبر دعم
ُ
ّ
مضادة آتت أكلها
القمعية .وهي ثورات
مـ ــن خـ ـ ــال تـ ــراجـ ــع اإلصـ ـ ــاحـ ـ ــات حـيـنــا
واالنقالب على الديمقراطية بالعنف أو
بالحنكة الـسـيــاسـيــة أح ـيــانــا .وب ـم ــوازاة
ذل ـ ـ ـ ــك ،صـ ـمـ ـت ــت ال ـ ـق ـ ــوى ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة
ال ـغ ــرب ـي ــة ع ــن إجـ ـه ــاض ال ـح ـل ــم ودع ـم ــت
ع ــودة املستبد أو تـعــزيــزه للحفاظ على
االستقرار ومكافحة اإلرهــاب والسيطرة
ّ
على ملف اللجوء.
في مرحلة إدارة الهزيمة للخروج منها،
من دون قبولها أمـرًا واقعًا حتمًا ،يعود
هناك معنى لوضع سيناريو التحشيد
ّ
املتجدد والحذر ،كما االهتمام التكويني
بـ ــأمـ ــور ال ـ ـشـ ــأن ال ـ ـعـ ــام وتـ ـع ــزي ــز عـمـلـيــة
ال ـتــوع ـيــة ع ـلــى اس ـت ـخ ــدام أدوات الـعـمــل
الـ ـع ــام ،ف ـي ـعــود اإلنـ ـس ــان الـطـبـيـعــي إلــى
ســوءًا وبإمكانية تحقيق
الحلم ٍ
بغد أقل ُ
ـزء يسير مــن املبتغى .والعائق األكبر
جـ ٍ
أن ت ـجــري مـحــاسـبــة أحــام ـنــا املـشـتــركــة
بــالـعـقـلـيــة نـفـسـهــا ال ـت ــي م ــورس ــت بحق
صديقي الذي حوسب على أحالمه.
(كاتب سوري في باريس)

يمكن تسمية املرحلة الحالية من حياة السياسة في لبنان «مرحلة انفجار املرفأ».
ولتأخذ هــذه التسمية املعنى املطلوب ،يمكن أن يطلق على املرحلة التي سبقتها
منذ عام  2005مرحلة «ما بعد اغتيال رفيق الحريري» .وكانت مرحلة الوصاية
السورية ّقد سبقت ذلك كله اعتبارًا من عام  ...1990جاءت كل هذه املراحل بعد
فترة شــاقــة وعصيبة ودمــويــة عاشها اللبنانيون خــال الـحــرب األهلية (-1975
ً
 ،)1990ويمكن االستمرار في ّ
العد خلفًا ،وصــوال إلى لحظة االستقالل ،فالحياة
ٌ
ٌ
خطير من املكون املحلي القائم على طوائف ومذاهب
مزيج
السياسية في لبنان
ّ
ّ
ليست بالضرورة متدينة ،ولكنها مصرة على التمسك بشعاراتها الدينية ،ومن
ّ
متعددة،
وصايات
املرجعيات الخارجية املتداخلة باملحلي املذهبي ،التي تمارس
ٍ
تبدأ بالنصح واإلرشاد ،وال تنتهي باإلمالء وفرض الشروط .وبالطبع ،كان الجنرال
ً
الفرنسي هنري غورو مهندس الجغرافيا والسكان فاشال قبل مائة عام ،عندما
اختار للبنان أن يكون بهذا التركيب.
مضى اآلن مــا يــزيــد على سـنــة ،منذ انفجر مـخــزن ضخم مـلــيء ب ـمـ ّـادة شديدة
ُ َ
االنفجار ،خ ِّزنت مدة طويلة بطريقة غامضة .ويحاول الرأي العام اللبناني معرفة
كيف وملاذا وفي ّأي ظروف حصل ذلك ،ونتجت منه استقالة الحكومة التي كانت قد
وتضارب بني ما هو تكنوقراطي وما هو سياسي ،لكن قوة
جاءت بعد توافق رخو ً
انفجار املرفأ لم تكن كافية لتحفيز الكتل السياسية املتمذهبة على إنتاج حكوم ٍة
ّ
فاستمرت الحكومة املستقيلة في مكانها تحت اســم حكومة تصريف
جــديــد ٍة،
ّ
أعمال ،عامًا ،قبل أن تحل محلها حكومة نجيب ميقاتي الذي جاء هو اآلخر من
ّ
دون توافق كامل ،بعد فشل سعد الحريري الذي كان الشخصية املفضلة األولى
للمهمة ...لم يكن حدث املرفأ الوحيد املحفز على إنتاج حكومة ،فقد غرق السوق
اللبناني ،وانهارت العملة ،وانهار معها كل أمل باالنفراج مع فقدان الوقود والدواء،
واآلن بدأ التهديد األمني يحيق باملجتمع.
ّ
انعطاف مهم ٍة تجعل
حــادث انفجار املرفأ املفجع الــذي كــان يجب أن يشكل نقطة
ٍ
الـفــروق بني الكتل السياسية واملذهبية يتالشى ،أو يخف أثــرهــاّ ،
تحول إلــى نقطة
ً
خالف أخرى! وبدال من التعامل معه باعتباره حالة قانونية وجنائية ،يجري فيها
البحث عن الفاعل ،سواء عن قصد أو من دونه ،إلى اصطفاف جديد أكثر التصاقًا
بالطوائف وباملليشيات ولجوءًا إلى السالح .وتبدو هنا الطبقات السياسية اللبنانية،
ً
املدعومة عسكريًا ًمن خارج الحدود ،أكثر سيطرة على املجتمع ورأيه العام ،وتبدو
ّ
سيطرتها واض ـحــة فــي التحكم بتحريك ال ـشــوارع وملئها باملجاميع الـكـبــرى ،أو
االستهانة بالحكومات عسيرة الوالدة التي تقود لبنان .وقد قاد حزب الله استعراضًا
ّ
جسد فيه هذه الحالة بالتعاون مع إيران وسورية ،عبر أرتال صهاريج املازوت التي
انتقلت إليه عبر طريق طويل من سورية ،تحت أنظار الحكومة مهيضة الجناح.
رسميًا وإعالميًا ،انتهت الحرب األهلية في لبنان ،عندما شـ ّـن الجيش السوري
مدعومًا بالطائرات هجومًا على منطقة بعبدا مقر الجنرال ميشال عــون (-13
ّ
يتحرك في األجــواء اللبنانية ألول مرة وآخر
 .)1990-10وكــان الطيران السوري
مــرة منذ عــام  ،1982عــام االجتياح اإلسرائيلي .لكن الحقيقة أن الحرب الداخلية
َ
ّ
استمرت ،وإن بوسائل ليست عسكرية معلنة .وتكتيكات الحرب لم تتوقف ،وبقيت
موجودة تحت السطح ،بالسماح لبؤرة عسكرية واسعة بالوجود بعيدًا عن أعني
الحكومة تحت يافطة «مقاومة إسرائيل» ،والقبول ببقاء بــذور الحرب من خالل
العناية بجذورها مــع إخفاء محاولتها التعريش عاليًا ...عطب النظام الــذي مهد
مواده األولية موجودةّ ،
للحرب األهلية ما زالت ّ
وتهدد باالنفجار في كل لحظة .وما
ّ
ُ
حدث الخميس املاضي يمكن أن يتمدد إذا سمح لألزمة الحالية بأن تتفاقم أكثر.
وال تبدو مأساة مرفأ بيروت إال فرصة جديدة لتظهر عيوب النظام الذي وضعه
ّ
غورو ،واستفادت منه كل دول اإلقليم الطامعة ،من دون أن تتمكن الطبقة السياسية
من تجاوزه أو مواجهته بطريقة ّ
جادة.

16

مجتمع

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

آراء

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

أزمة الهجرة المعاصرة ونظام االستغالل العالمي
مصطفى البرغوثي

أس ـب ــاب ع ــدي ــدة تــدفــع ال ـن ــاس إل ــى ال ـه ـجــرة،
منها األسباب االقتصادية ،والبطالة ،والقمع
والتنكيل ،والبحث عن األمان .وبغض النظر
عــن األس ـب ــاب ،ه ـنــاك ه ـجــرة قـســريــة وأخ ــرى
اخ ـت ـي ــاري ــة .ت ـح ــدث ال ـق ـســريــة ع ـنــدمــا ت ـهـ ّـدد
الـحــروب واملـجــازر واملـجــاعــات حياة الناس،
ّ
ل ـع ــل م ــن أبـ ــرزهـ ــا ،ف ــي ت ــاري ـخ ـن ــا امل ـع ــاص ــر،
ثــاث هجرات كبرى ،األولــى في الصني بعد
االحـتــال الياباني منشوريا عــام  1931وما
تبعه مــن تنكيل ،وقـتــل ،واغـتـصــاب ،مــا أدى
إل ــى هـجــرة عـشــريــن مـلـيــون إن ـس ــان .الثانية
ف ــي ع ــام  ،1947نـتـيـجــة اع ـت ـمــاد االسـتـعـمــار
الـبــريـطــانــي سـيــاســة «ف ـ ّـرق تـســد» الشهيرة،
والـتــي أدت إلــى تقسيم ال ـقـ ّـارة الهندية إلى
دولـتــن ،الهند وباكستان ،ومــا تبع ذلــك من
صراعات وحشيةٍ أدت إلى هجرة ما بني 12
ٍ
إلى  16مليون إنسان من مسلمني وهندوس،
واسـ ـتـ ـم ـ ّـرت آث ـ ــار هـ ــذه ال ـس ـي ــاس ــة بــان ـق ـســام
باكستان إلــى دولتي باكستان وبنغالدش،
وإل ـ ــى امل ــواجـ ـه ــات امل ـس ـل ـحــة الـ ــدوريـ ــة ال ـتــي
تعيشها منطقة كشمير .الثالثة هي الهجرة
األشهر ،وحدثت بعد ذلك بعام في فلسطني،
نتيجة جــريـمــة أخ ــرى ارتـكـبـهــا االسـتـعـمــار
الـبــريـطــانــي ،وع ــد ب ـل ـفــور ،ونـتـيـجــة امل ـجــازر
الـتــي ارتكبتها الـعـصــابــات الصهيونية في

 ،1948وأسفرت عن تهجير  %70من الشعب
الفلسطيني ،أصبحوا الـيــوم حــوالــي سبعة
مــايــن الج ــئ مـهـ ّـجــريــن بــال ـقــوة ،بـعـيـدًا عن
وطنهم ومحرومني من العودة إليه.
ل ـي ـس ــت الـ ـهـ ـج ــرة االخ ـ ـت ـ ـيـ ــاريـ ــة فـ ــي الـ ــواقـ ــع
اخـتـيــاريــة تـمــامــا ،إذ يكمن سببها الرئيس
ف ــي ان ـع ــدام ال ـعــدالــة ف ــي ال ـن ـظــام الــرأسـمــالــي
االق ـت ـصــادي ال ـعــاملــي ،وال ـت ـفــاوت الـهــائــل في
ّ
التطور االقتصادي ومداخيل الناس.
درجات
وحـســب البنك الــدولــي ،فــإن متوسط الدخل
الـقــومــي للفرد فــي الـعــالــم حــوالــي أحــد عشر
ألف دوالر سنويًا ،ولكن هذا رقم خادع ،ألنه
ال يظهر الـفــروق بني ال ــدول ،ففي حني يصل
دخ ــل ال ـف ــرد إل ــى  66أل ــف دوالر ف ــي أمـيــركــا
الشمالية ،و 34ألف دوالر في أوروبــا ،و126
أل ــف دوالر لـلـفــرد فــي لــوكـسـمـبــورغ ،فــإنــه ال
يتجاوز  508دوالرات في أفغانستان ،وأقل
مــن  270دوالرًا فــي بــورونــدي األفريقية ،وال
يــزيــد ع ــن  614دوالرًا ف ــي ت ـش ــاد ،وي ـقــل عن
 600دوالر في جمهورية أفريقيا الوسطى،
والكونغو ،وموزامبيق ،والنيجر ،والسودان،
و 300دوالر في الصومال ،وال يتجاوز 800
دوالر للفرد في قطاع غزة ،في حني يصل إلى
 44ألف دوالر للفرد في إسرائيل.
وفـ ــي ح ــن ت ـت ـم ـتــع دول أم ـي ــرك ــا الـشـمــالـيــة
وأوروبا بدخل مرتفع ،فإنها تعاني من أزمةٍ
بـشــريــةٍ تـكـمــن فــي انـخـفــاض نـسـبــة املــوالـيــد

الجدد ،وتعاظم عدد كبار السن غير القادرين
على العمل فــي هرمها الـسـكــانــي ،مــا يـهـ ّـدد،
بصورة خطيرة ،أنظمة الضمان االجتماعي
لــدي ـهــا ،وال ـت ــي ال يـمـكــن أن تـصـمــد م ــن دون
قــوة عاملة ّ
شابة تغذي الدخل االقتصادي.
ّ
ومـقــابــل ذل ــك ،ف ــإن نـسـبــة الـشـبــاب الـقــادريــن
على العمل مرتفعة في البلدان الفقيرة ذات
الدخل املنخفض .ينشئ هذا الواقع عمليتني
متناقضتني ،فالشركات الكبرى في البلدان
الــرأسـمــالـيــة امل ـت ـطـ ّـورة ( )corporatesتسعى
إلـ ــى زي ـ ـ ــادة أرب ــاحـ ـه ــا ،م ــن خـ ــال اس ـت ـغــال
القوة العاملة الرخيصة في البلدان الفقيرة
وضعيفة الدخل ،وهي مثل حكوماتها تضع
كــل العقبات املمكنة فــي وجــه هجرة العمال
إليها لتحافظ على استغاللها هؤالء العمال
ذوي األجــور الرخيصة في بلدانهم .وهي ال
تريد لهم أن يهاجروا ،ألن أجورهم سترتفع
إذا وصـلــوا إلــى الـبـلــدان الغنية ً ،وستصبح
ال ــدول الـتــي وصـلــوا إليها ملزمة بإدراجهم
فــي أنـظـمــة الـتــأمــن الـصـحــي ،واالجـتـمــاعــي،
والـحـمــايــة مــن إصــابــات ال ـع ـمــل ...إل ــخ .وهــذا
ال ـس ـبــب ه ــو املـ ـح ـ ّـرك الـحـقـيـقــي لــاتـجــاهــات
ال ـع ـن ـصــريــة ،واألح ـ ـ ــزاب ال ـقــوم ـيــة امل ـت ـطـ ّـرفــة،
ـدان كــالــواليــات
والـيـمـيـنـيــة الـفــاشـيــة ف ــي ب ـل ـ ٍ
املتحدة وأوروبا ،والرئيس األميركي السابق،
دونالد ترامب ،والعنصرية الفرنسية مارين
لوبان ،نموذجان صارخان لهذه االتجاهات.

العولمة الرأسمالية
تقسم العالم بكامله
َغلة
إلى بلدان مست ِ
وبلدان مست َ
َغلة

ما تمارسه منظومة االستغالل الرأسمالي هو
إطــاق حرية تنقل رأس املــال واالستثمارات،
وحرية التجارة والتصدير بني بلدان العالم،
مــع تقييد تنقل الـعـمــال إلــى الـبـلــدان الغنية
ومنعه .وبذلك يتحقق الربح ّ
مرة باستغالل
القوة العاملة الرخيصة في بلدانها ،وأخرى
بـبـيـعـهــا امل ـن ـت ـجــات االس ـت ـهــاك ـيــة ال ـجــاهــزة
لـ ـه ــذه ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،وال ـ ـتـ ــي ت ـح ـت ـك ــر إن ـت ــاج ـه ــا
كبريات الشركات ،مثل مايكروسوفت وآبل،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك مـنـتـجــات اإلع ـ ــام االجـتـمــاعــي
ّ
كفيسبوك .ولـكــن ذلــك ال يـحــل مشكلة نقص
القوى البشرية العاملة ،لدى بعض البلدان،
وذل ــك هــو سـبــب العملية املـنــاقـضــة الثانية،
ع ـنــدمــا ت ـشـ ّـجــع ال ـب ـل ــدان ال ـص ـنــاع ـيــة هـجــرة

امل ـت ـع ـل ـمــن وال ـع ـق ــول ال ـش ـ ّـاب ــة إلـ ــى ب ـلــدان ـهــا.
وم ـ ــا يـ ـح ــدث ف ـع ـل ـيــا أن م ـع ـظ ــم امل ـه ــاج ــري ــن
مــن خـ ّـري ـجــي ال ـب ـلــدان الـفـقـيــرة والـنــامـيــة من
أطـبــاء ،ومهندسني ،وعلماء ،واختصاصيي
كمبيوتر ،يتعلمون في بالدهم على حساب
ق ــوت أه ـل ـهــم ،أو أمـ ــوال دول ـه ــم ،أو يــذهـبــون
ـات عـلــى حـســاب اقـت ـصــادات بــادهــم
فــي بـعـثـ ٍ
الضعيفة ،ثم يهاجرون إلــى البلدان الغنية،
تصرف من قوت يومها
فكأن البلدان الفقيرة
ِ
ع ـلــى تـعـلـيــم ال ـخ ـب ــراء االق ـت ـص ــادي ــن الــذيــن
سيذهبون وهــم جــاهــزون للعمل ،حتى وهم
درجات
يستكملون تعليمهم للحصول على
ٍ
عليا ،لخدمة اقتصاد البلدان الغنية ،ولحل
أزم ــة نـقــص ال ـقــوى الـبـشــريــة فيها ومعالجة
املخاطر على صناديق الضمان االجتماعي
ّ
فيها .إنها صورة موحشة للعالم الذي نعيش
ّ
فيه ،وال ّ
تصدق بعض الدول الغنية
يجملها
ـدات م ـحــدود ٍة على بـلــدان استغلتها
بـمـســاعـ ٍ
ّ
ونهبت ثرواتها ،وما تزال .وهي صورة تجلت
وباء كورونا التي
بأوضح ما يكون في أزمة
ّ
يعيشها العالم ،ففي حني يتلقى الناس في
البلدان الغنية لقاح التطعيم الثالث ،تعاني
معظم ال ــدول األفــريـقـيــة ودول عــديــدة أخــرى
مــن ان ـعــدام الـلـقــاحــات ،بـعــدمــا عــانــت مــن قلة
الـفـحــوصــات ،وستعاني فــي املستقبل كذلك
من ّ
شح األدوية والعالجات.
(أمني عام املبادرة الوطنية الفلسطينية)
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إندونيسيا :غرق  11طفًال وإنقاذ  10عند تنظيف نهر

ً ُ
غرق  11طفال وأنقذ  10آخرون في خالل نزهة مدرسية لتنظيف نهر سيليور في مقاطعة جاوة
الغربية بإندونيسيا ،بحسب ما أفاد مسؤولون محليون أمس السبت .وأوضحوا ّأن النشاط ضمّ
ّ
 150تلميذًا من مدرسة إسالمية إعــداديــة ،لكن  21منهم انزلقوا في املياه .وصـ ّـرح رئيس مكتب
ّ
باندونغ للبحث واإلنـقــاذ ديــدن ريدوانسيه بــأن «الطقس كــان جيدًا وال سيول .واألطـفــال الذين
كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض ،لذا عندما انزلق أحدهم تبعه اآلخــرون» .وذكرت
غرقوا ّ
(أسوشييتد برس)
تقارير أنهم كانوا يحاولون عبور النهر عندما سقطوا فيه».

ّ
كشف نائب املدير التنفيذي ملنظمة األمم املتحدة للطفولة (يونيسف) عمر عبدي أن حركة طالبان
ّسوف تعلن «قريبًا جدًا» السماح لجميع الفتيات األفغانيات بااللتحاق باملدارس َالثانوية .أضاف
ّ
أنها تعمل على إطار يسمح للفتيات بمواصلة تعليمهن بعد الصف السادسُ ،ينشر «ما بني شهر
َ
ّ
ّ
إلى شهرين» .وتابع عبدي أن «ماليني الفتيات في سن التعليم الثانوي يفتقرن إلى التعليم اليوم،
ّ
نحث طالبان على عدم االنتظارّ .
فأي يوم ننتظره هو يوم ضائع بالنسبة إلى الفتيات غير
ونحن
(أسوشييتد برس)
امللتحقات باملدرسة».

تعسف بولندا بحق المهاجرين
ضد
ّ
أمام ّ
مقر الحزب البولندي الحاكم في مدينة كراكوف
جنوبي البالد ،كان الصغيران (الصورة) يشاركان
ّ
في ّ
تحرك احتجاجي نظمته مجموعة من األمهات
واألطفال في إطار مبادرة «عائلة بال حدود» ،تنديدًا
بأساليب تعامل السلطات البولندية مع املهاجرين
والــاجـئــن .وه ــؤالء الـبــولـنــديــون ليسوا الوحيدين
الذين ّ
يعبرون عن امتعاضهم ،فاملفوضية السامية

لألمم املتحدة لـشــؤون الالجئني عـ ّـبــرت أخـيـرًا عن
ّ
قلقها البالغ بشأن تشريع تبنته وارسو هذا األسبوع
يسمح برفض طلبات لجوء املهاجرين تعسفيًا.
وكــانــت مــوافـقــة ال ـبــرملــان الـبــولـنــدي عـلــى التشريع
الجديد قد أتت ردًا على ّ
تجمع مئات املهاجرين من
الشرق األوسط وآسيا وأفريقيا على حدود بالده
مع بيالروسيا ،علمًا ّأن بولندا  -العضو في االتحاد

ّ
ّ
ّ
تشجع املهاجرين
األوروبــي  -تتهم جارتها بأنها
على عبور الحدود ردًا على العقوبات التي يفرضها
االتحاد على النظام البيالروسي .وقد ّ
شددت ممثلة
املفوضية في بولندا كريستني غوير ،في بيان ،على
ّ
ّأن القانون الجديد ّ
«يقوض الحق األساسي في طلب
اللجوء املنصوص عليه في القانون الدولي وقانون
االت ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي» .وأوض ـح ــت غــويــر ّأن تقييد

وصول طالبي اللجوء إلى األراضي وإلى اإلجراءات
الخاصة باللجوء «يتعارض مع اتفاقية اللجوء لعام
ّ
 ،1951التي ّ
تبي بشكل واضح أنه ال تنبغي معاقبة
طالبي اللجوء على عبورهم الـحــدود بشكل غير
نظامي» .أضافت ّأن تلك املمارسات «سوف تفاقم
فقط معاناة األشخاص الذين أجبروا على الهروب».

(العربي الجديد ،أسوشييتد برس)

الطيونة
كيف انتصر حزب اهلل في موقعة ّ
شادي عالء الدين

أن يـسـقــط ّ قـتـلــى ل ـحــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل في
ت ـبــادل لـلــنـيــران مــع خـصــوم لـهـمــا ،كـمــا جــرى
الخميس 14 ،أكتوبر /تشرين األول الحالي،
فــي موقعة الطيونة فــي بـيــروت ،فهذا يعني،
وف ــق وج ـهــة نـظــر س ــائ ــدة ،تـغـيـيــرا بـ ــارزا في
ّ
اللعبة ،وفي موقع حزب الله في ّ
الداخل
قواعد
ّ
اللبناني .ذلــك أن حــزب الـلــه ال يــديــر معاركه
بسذاجة ،وربما تكمن أهم نقاط قوته الفعلية
في هشاشة خصومه وقصر النظر في قراءة
مشاريعه.
ّ
بدا واضحا ،في الفترة األخيرة ،أن حزب الله
قد أرجــع سالحه الحربي إلى خلفية املشهد،
ً
ّ
وفعالية ،سالح
واستبدله بسالح أكثر فتكا
ّ
االقتصاد .قاد حملة انهيار اقتصادي عامة،
وأدارهـ ـ ـ ـ ــا ب ـن ـج ــاح م ـن ـق ـطــع ال ـن ـظ ـي ــر .ال أح ــد
يـنــاقــش مــوضــوع تـحـكـ ّـمــه بـمـنـ ّـصــات تحديد
ّ
ّ
االقتصادية.
سعر الدوالر ،وجل شؤون البلد
ّ
الحالية على دفع األزمات
تقوم استراتيجيته
ّ
املعيشية إلــى حــدود قصوى ،تتضاءل معها
ّ
هيئة املنقذ،
الس ّياسة وتختفي ،ثم يظهر في ً
ويــوزع املكرمات هنا وهناك ،مخترقا حدود
ّ
ال ــط ــوائ ــف الـ ـت ــي ال ي ـم ـكــن ل ـل ـس ــاح الـ ـع ــاري
اختراقها ،ولكن «تنكة» املازوت تستطيع.
بـنــاء عـلــى ذل ــك ،كــان سـلــوك قــاضــي التحقيق
طارق بيطار،
العدلي في تفجير مرفأ بيروتّ ،
ً
خطيرا ،على الــرغــم مــن أنــه فــي الشكل يصب
ف ــي م ـص ـل ـحــة ال ـ ـحـ ــزب ،ألنـ ــه ي ـض ـعــف جـمـيــع

القوى ،ويضعها في دائــرة املساءلة .من هنا
بــدت الحملة الكبيرة ضــد الــرجــل مستغربة،
كونه لم يعمد إلى استدعاء شخصيات على
ت ـم ـ ٍّ
ـاس م ـبــاشــر م ــع ال ـح ــزب أو تـنـتـمــي إل ـيــه.
واإلشكال الــذي أثــاره القاضي يكمن تحديداً
ً
ّ
فــي ب ـعــده األوسـ ــع الـ ــذي يـتـضـمــن عـ ــودة إلــى
ّ
السياسة وحكم القانون ،وهو ما ال يمكن أن
يحتمله حزب الله في هذه املرحلة التي يقوم
فيها مـشــروعــه عـلــى ن ــزع الـ ّـسـيــاســة بالكامل
ّ
عــن كــل مـفــاصــل الـعـيــش الــلـبـنــانــي ،وإحــالـتــه
ّ
ّ
البدائية ،مثل
إلى حالةٍ تتحكم فيها الغرائز
الجوع والخوف.
ُ
ّ
حزبية
لــم ت ـبــرز واق ـعــة الـطـيــونــة وج ــود ق ــوة
ّ
فعلية قــادرة على مواجهة الـحــزب ،وتكبيده
الـخـســا ّئــر ،مــا يعني تغييرا فــي املـعــادلــة ،بل
ب ــدا كــأنــه نـجــح فــي صـنــع املـ ّعــادلــة كـلـهــا ،بما
ّ
فــي ذل ــك ّ
ردات األف ـع ــال املـتــوقـعــة ال ـتــي أحكم
ً
سـلــفــا الـ ّـسـيـطــرة عـلــى نـتــائـجـهــا .. .وك ــان من
ّ
ّ
يواجه التوغل املسلح بالسالح،
البديهي أن ّ
وخـ ـص ــوص ــا أن ـ ــه ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،ف ـق ــد ُس ـبــق
بـ ــإعـ ــانـ ــات وتـ ـ ـه ـ ــدي ـ ــدات ،بـ ـ ــدت كـ ـ ــأن الـ ـه ــدف
ّ
منها منح الفرصة للطرف اآلخــر التخاذ كل
احتياطاته واالستعداد للمعركة .والحزب لم
يخض معركة ّ
فعليا ،بل كان يريد أن يشتري
ّ
ً
مجزرة تقع في حقه ليصبح ولـ ّـي دم ،وبذلك
يقيم تــوازيــا مــع دمــاء شـهــداء املــرفــأ ،وينشئ
م ـجــاال يـسـمــح بـتـحــويــل م ــا يـسـعــى إل ـيــه من
التحقيق إلى حالة مقبولة،
إقفال نهائي مللف
ّ
ُت َ
شرعن تحت عنوان تجنب الفتنة.

ي ـب ـي ــع ال ـ ـحـ ــزب ال ـ ــدم ـ ــاء ل ـي ـش ـت ــري ال ـس ـل ـط ــة.
ّ
يعلم الجميع أن ال أحــد يــوازيــه فــي الـقــدرات
ٌ
ٌ
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة .ت ـخ ــرج ت ـح ـل ـيــات ك ـث ـي ــرة تــؤكــد
صـهــا ،ول ـكــن ال ـف ــرق الـحــاســم
تــراج ـع ـهــا وتـقـلـ ّ
بينه وبني غيره أنــه نجح في إيجاد جمهور
يمثل العسكرة وتقبل املوت الجامع املشترك
بينه .ألــم تطلب أخــت الضحية املدنية ،مريم
سقطت فــي ال ـشـ ّـيــاح ،مباشرة
فــرحــات ،الـتــي
ّ
ودم أخـتـهــا لــم يـجــف بـعــد مــن الـسـيــد (حسن
ـال للغاية؟
نـصـ ّـرالـلــه) أال يـحــزن ،ألن حــزنــه غ ـ ٍ
تضحي بحزنها الخاص وبــدمــاء أختها في
سـبـيــل ال ـج ـهــة ال ـحــزب ـيــة ال ـت ــي تـنـتـمــي إلـيـهــا
ومـشــروعـهــا .ينشر الفيديو ال ــذي تطلق فيه
ه ــذا الـتـصــريــح تـحــت ع ـنــوان تحميل قاضي
ّ
ّ
املسؤولية عــن الــدمــاء ،وفــي الوقت
التحقيق
ّ
ن ـف ـســه ،تـنـطـلــق ح ـم ــات إع ــام ــي ــة مـبــرمـجــة،
ّ
اللبنانية ،سمير جعجع،
تصف قائد ّ القوات
بالقاتل والنازي ،وتظهر على غالف صحيفة
األخبار صورة له تظهره في هيئة هتلر.
تـصـ ّـب كــل هــذه الــوقــائــع فــي مصلحة الحزب
ومـشــروعــه .نجح فــي إظـهــار ّ
ردة الفعل على
مليشيا
تـغـ ّـول مجموعاته لتبدو مــن إنـتّــاج
ّ
ّ
ّ
مسلحة ومنظمة .وبــذلــك ،ال يحق لها تبني
فـكــرة الــدولــة والـقــانــون والـنـطــق باسمها ،ما
ّ
يعني ً
تاليا أن دفاعها عــن قــاضــي التحقيق
ل ـي ــس سـ ــوى إدان ـ ـ ــة لـ ــه .ومـ ــن ن ــاح ـي ــة أخـ ــرى،
كــرســت الــواق ـعــة ان ـت ـقــال امل ـعــركــة ب ــن الـحــزب
ّ
وج ــل م ـك ــون ــات ال ـش ـ ًعــب الــل ـب ـنــانــي ،وك ــل من
يريد أن يكون مواطنا في دولــةٍ بغض النظر

نجح حزب اهلل في
ردة الفعل على
إظهار ّ
تغول مجموعاته
ّ
لتبدو من إنتاج مليشيا
ّ
ومنظمة
مسلّحة

ع ــن طــائـفـتــه ،إل ــى ص ــراع إس ــام ــي مسيحي،
اسـتـكـمـلــت ع ـنــاوي ـنــه ب ـعــد أن ك ــان ــت خــريـطــة
استدعاءات القاضي طارق بيطار شخصيات
م ــن الـطــائـفـ ًـة الـسـنـ ّـيــة ق ــد اس ـت ـجـ ّـرت تمترسا
ً
طائفيا معلنا وراء هذه الشخصيات ،أصبح
ً
معها تيار املستقبل محسوبا ،شــاء أو أبــى،
ّ
على الخط نفسه الذي يمثله حزب الله.
بقي الـحــزب خــارج االتـهــام املـبــاشــر ،فــي حني
ّ ّ
أن ك ــل خ ـصــومــه وح ـل ـفــائــه بـ ـ ــدوا ،بـشـكــل أو
بآخر ،في دائرة االتهام .استدعاء وزير ّ
املالية
حسن خليل ،استهداف مباشر
السابق ،علي ّ
لرئيس مجلس النواب ،نبيه بري ،الذي لم يعد
ً
خافيا على أحد رغبة حزب الله في استبداله

بشخصيةٍ تنتمي إليه .وباتت املقايضة بني
اإلبـقــاء على قاضي التحقيق ّ
والسلم األهلي
ً
ّ
وتاليا ،يصبّ
واقعيا.
(والحكومة) مطروحة
ً
تقسيم األدوار الذي يبدو مدروسا بني الحزب
وحليفه العوني بشأن املوقف من القاضي في
خانة مقايضة يربح فيها الطرفان .ويفترض
السيناريو املــرســوم أن ُي ــزاح اســم حــزب الله
ّ
ع ــن الــت ـح ـق ـيــق ن ـه ــائ ـ ًّـي ــا ،وي ـت ــم ت ـع ـيــن قــاض
جــديــد يحيل املــوضــوع إل ــى الـقـضــاء وال ـقــدر،
بينما يستكمل الحزب مسار تمهيد الطريق
ل ـتــرئ ـيــس ولـ ــي ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس م ـي ـش ــال ع ــون
جبران باسيل ،خصوصا بعد أن تم
وصهره،
ّ
املرشح ّ
الرئاسي سليمان فرنجية
استهداف
مع استدعاء وزيــر األشـغــال السابق ،يوسف
فنيانوس ،املحسوب عليه ،إلى التحقيق.
املــرحـلــة املقبلة الـتــي يـمـ ّـهــد لـهــا ال ـحــزب ،ولــم
تكن موقعة الطيونة ســوى ّ
مقدمة منهجية
ّ
ٌّ
مستعد لبذل الدماء في سبيل
لها ،تقول إنه
م ـش ــروع ن ــزع ال ـس ـيــاســة ع ــن ال ـب ـلــد ،وإن ـجــاح
مـ ـش ــروع ال ـ ّـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى ك ــل م ـفــاص ـلــه عـبــر
ّ
ان ـت ـخــابــات ،ي ـب ــدو ،ح ـتــى ال ـل ـح ـظــة ،مـتـحــكـ ًـمــا
ّ
بنتائجها سـلـفــا ،فــي ظــل ت ـشــرذم ك ــل الـقــوى
امل ـن ــاه ـض ــة ل ـ ــه ،وإس ـ ـقـ ــاط ل ـب ـن ــان م ــن دوائ ـ ــر
الحسابات ّ
ّ
والعربية.
الدولية
هكذا ،لن يكون حزب الله صاحب الدويلة ،بل
ّ ّ
ّ
سيمتلك ّ
وسيتحول كل من
الدولة كل الدولة،
ً
ال يريد أن يكون أسيرا داخل حدود مثل هذه
ّ
منتحر أو منفي.
الدولة إلى
ِ
(كاتب لبناني)

كولومبوس بين محمود درويش وسوزان ساراندون
لميس أندوني

َْ
ْ
َ ْ ََْ َ ّ ُّ ْ ُ ْ
كلمات ال َع ِتيقة/
األبيض ال
« ...لن يفهم ّ السيد
ِ
ّ
َ
ُ
الطليقةِ بـ ْـن ّ
السماء وبـ ْـن
ه ّنا ،في النفوس
الـ ــش ـ ـجـ ــر» ...م ـح ـم ــود درويـ ـ ـ ــش ،م ــن قـصـيــدة
«خطبة الهندي األحمر ما قبل األخيرة.»...
في خطوة شجاعةٍ ّ ،
تحدت املمثلة األميركية،
ٍ
س ـ ــوزان سـ ــارانـ ــدون ،أسـ ـط ــورة ق ـيــام أمـيــركـ ًـا
وال ـك ـيــان الـصـهـيــونــي فــي آن واحـ ــد ،متبنية
خرائط من إعداد مجموعة «أصوات يهودية
م ــن أج ــل الـ ـس ــام» ،تـفـضــح غ ــزو االسـتـعـمــار
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ــي األب ـ ـيـ ــض وجـ ــرائ ـ ـمـ ــه وع ـم ـل ـي ــات
ال ـت ـط ـه ـيــر ال ـع ــرق ــي ال ـت ــي ُب ـن ـيــت ع ـلــى أش ــاء
أبـ ـن ــاء ال ـ ُّـس ـك ــان األص ـل ـي ــن والـفـلـسـطـيـنـيــن،
وإن اخـتـلــف امل ـكــان وال ــزم ــان ،اإلم ـبــراطــوريــة
األمـيــركـيــة وال ــدول ــة االستيطانية اإلحــالـيــة
ّ
اإلسرائيلية ،في مقاربةٍ ليست جديدة ،لكن
ال ـن ـج ـمــة ال ـح ــائ ــزة ج ــائ ــزة أوسـ ـك ــار أقـحـمــت
ً
امل ـق ــارب ــة عـ ـن ــوة ف ــي ح ـيــز ال ـف ـض ــاء امل ـح ـفــوظ
للسرديات الرسمية.
ّ
كــان التوقيت فــي غــايــة األهـمـيــة؛ فقد وزعــت
بطلة «ثيلما ولويز» الرسوم في يوم االحتفاء
بـ ـك ــريـ ـسـ ـت ــوف ــر كـ ــولـ ــوم ـ ـبـ ــوس ،امل ـس ـت ـك ـشــف
ّ
اإليطالي الــذي ضــل الطريق فــي رحلته عبر
ّ
املـحـيــط ،وظ ــن أن ــه وص ــل إل ــى الـهـنــد ،وأطـلــق
ّ
على ّ السكان الــذيــن دم ــرت قــواتــه ومجموعة
امل ـب ــشــري ــن املـسـيـحـيــن ح ـيــات ـهــم «ال ـه ـن ــود».
وكانت املجازر املتتالية التي ّأدت ،مع صعود
دولــة «البيض» في أميركا ،إلــى حشرهم في
ّ
سن قوانني ّ
بقع جغرافية ّ
تحد
محددة ،ثم تم
من حقوقهم بـمــوارد أرضهم الطبيعية .لكن

تطورا مهما حــدث العام الحالي ()2021؛ إذ
ألول مرة بدأ إحياء ذكرى موازية تحت عنوان
«يوم السكان األصليني» ،وهو عنوان يرفض
االحـ ـتـ ـف ــال ال ــرس ـم ــي ب ــذك ــرى أل ـي ـم ــة وي ـضــع
أميركا أم ــام خطيئتها األصـلـيــة .وللتوقيت
بعد آخر؛ إذ جاءت املقاربة واملقارنة امتدادًا
لهبة مــايــو/أيــار الفلسطينية ،والتي ّ
ّ
تحدت
األس ـطــورة الصهيونية والــروايــة الـتــي يريد
ال ـع ــال ــم ف ــرض ـه ــا ع ـل ــى ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،حــن
رف ــع الفلسطينيون فــي كــل أن ـحــاء فلسطني
الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة شـ ـ ـع ـ ــاري «ن ـ ـحـ ــن أه ـ ــل األرض
األص ـل ـيــون وأن ـتــم ال ــدخ ــاء» و«فـلـسـطــن من
البحر إلى النهر» ،إذ جوهر القضيتني ،وإن
اختلفت التطورات التاريخية ،محاولة إبادة
شعبني باسم نشر الحضارة ،فقد كانت ّ
حجة
الـتـبـشـيــريــن والـ ـق ــوات ال ـتــي أغ ــرق ــت األرض
ب ــدم ــاء س ـكــان أم ـيــركــا األص ـل ـيــن ه ــي «جـلــب
الحضارة إلى الغرب املتوحش» والقصد هنا
الــزحــف املسلح مــن شــرق أميركا إلــى غربها،
وه ــي م ـقــولــة ّ
رددهـ ـ ــا مــؤســس الـصـهـيــونـيــة،
ث ـيــودور هـيــرتــزل :إن الـهــدف مــن إقــامــة وطن
ي ـه ــودي ل ـل ـي ـهــود ف ــي فـلـسـطــن إن ـش ــاء ثكنة
ّ
متقدمة للدفاع عن «الحضارة األوروبية» في
وجه التوحش.
ّ
لــخ ـصــت ال ـخ ــرائ ــط ال ـت ــي أع ــدت ـه ــا مـجـمــوعــة
«ي ـهــود مــن أج ــل ال ـس ــام» الـحـكــايــة املشتركة
فبدت
في جذورها االستعمارية العنصرية،
ً
الخرائط الحالية لفلسطني وأميركا متماثلة
ف ــي تـقـلـيــص م ـســاحــة وجـ ــود الفلسطينيني
وحـصــره ومحاصرته فــي ّ
تجمعات سكانية
ّ
ّ
املحميات) .وفي فلسطني قرى
(سميت أميركيًا
نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

وم ــدن تنكمش يــومـيــا مــع ت ـمـ ّـدد االستيطان
اليهودي الصهيوني .وليست هذه املجموعة
جــديــدة ،بــل بــدأت بحركة معارضة لالحتالل
ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ل ـي ــس ف ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
ف ـح ـس ــب ،ب ــل ش ــارك ــت ف ــي ح ــرك ــة ال ـت ـضــامــن
الدوليةّ ،
وقدم أفرادها أنفسهم دروعا بشريا
لحماية الفلسطينيني من الجيش اإلسرائيلي
خالل االنتفاضة الثانية .وأصبحت املجموعة
أوضح في مواقفها ضد املشروع الصهيوني
وتجرأت ّ
ّ
وقدمت مقاربة
في السنوات األخيرة،
م ـح ـظــورة ب ـشــأن قـضـيــة فـلـسـطــن ،اشـتـهــرت
ووزعت بفضل املعارضة للسياسة األميركية
وامل ـ ــؤي ـ ــدة ل ـح ـق ــوق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،س ـ ــوزان
س ــاران ــدون .كــانــت املـقــاربــة املــوجـعــة حــاضــرة
دائما في تاريخ الوعي الثوري الفلسطيني،
ودخلت إلى أعماق الشاعر محمود درويــش،
فكتب قصيدته الشهيرة «خطبة الهندي ما
قـبــل األخ ـي ــرة أم ــام الــرجــل األب ـي ــض» ،مـتــأثــرا
ب ـك ـل ـمــةٍ تـ ـغ ـ ّـص ب ــاألل ــم ال ـن ــاب ــع م ــن ال ـت ـصــاق
ال ـس ـكــان األص ـل ـيــن ب ــال ـج ــذور ،أل ـقــاهــا زعـيــم
قبيلة الــدوام ـيــش ،سـيــاتــل ،عــام  1854معلنا
اس ـت ـســام شـعـبــه ،لـكـنــه ت ـح ـ ّـدى ق ــدرة الــرجــل
األبـيــض املستعمر على حــب األرض والـهــواء
والشجر ،إال إذا توقف عن محاولة تطويعها
ً
وتدميرها ،فخاطب الزعيم شعبه قــائــا« :ال
ّ
يترك هذا الرجل األبيض حيث يحل ويرحل
شبرا من أرض من دون ضجيج .لم يبق لديه
م ـكــان لـسـمــاع حـفـيــف األوراق وتـفـتـحـهــا في
الربيع ،أو لسماع طنني أجنحة الحشرات .لكن
ّ
لربما أنـنــي مـتـ ّ
ـوحــش ،ال أفـهــم أن الضوضاء
تصم األذنــن .وما يتبقى للحياة حني يعجز
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اإلن ـســان عــن سـمــاع صــرخــة طــائــر الـسـبــد ،أو
يـصـغــي ف ــي أع ـم ــاق الـلـيــل لـنـقــاش الـضـفــادع
حول البركة .لكن لربما أنني إنسان أحمر ،ال
أفهم».
تأثر ابن بلدة البروة في فلسطني ،الذي اقتلع
ُم ــن ب ـي ـتــه وم ــدرس ـت ــه بـخـطـبــة ال ــزع ـي ــم ال ــذي
أجـ ِـبــر على االسـتـســام ،وأب ــى أن يــدع الرجل
األب ـيــض يعتقد أن ملكية األرض بــالـســاح
واألمـ ـ ــوال تـجـعـلــه اب ــن ه ــذه األرض ،فــأكـمــل
تماه
محمود درويش خطبة الزعيم قائال
في ّ
ْ
«من حق
روحي يتجاوز
والزمانِ :
الجغرافيا ْ
كولومبوس ْال ُح ّر أن َي َ
الهند في ّ
أي َب ْح ٍر/
جد
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َو ْف ــي وسـ ـع ــهِ أن ي ـكــســر ب ــوص ـل ــة ال ـبَــح ــر ّ ٌ
واسية
تستقيم /لكنه ال يصدق أن
البشر َس َ ِ
َ َْ َ َ َ ْ َ َ ْ
ْ َ َ
ـارطــة».
ـ
ـخ
ـ
ال
ـ
ـك
ـ
ـل
ـ
ـم
ـارج مـ
ـةِ
ٍّ ِ
كــالــهــواء /وكــالــاء خ ـ ِ
وج ــاء ي ــوم فــي ع ــام  2021ل ـتــاق رمـ ــزي غير
ّ
مـخــطــط ل ــه ،ومل ـقــاومــة م ـت ـجـ ّـددة لـنـشـطــاء من
ّ
الـسـكــان األصـلـيــن ،تــذكــر الـعــالــم بحقيقة أن
«يــوم كولومبوس» ما هو إال احتفال مشني
ب ـن ـك ـبــة أجـ ــدادهـ ــم تـ ـع ـ ّـري ب ـش ــاع ــة ال ـخ ــرائ ــط
الـتــي رسـمـهــا كــولــومـبــوس والـصـهــايـنــة بــدم
السكان األصليني والفلسطينيني ،وللتذكير
بسواسية البشر خارج مملكة «الخرائط».
رمــزيــة نـشــر ال ـخــرائــط وتــوزيـعـهــا جـنـبــا إلــى
جنب ،بعدما ّ
عممتها ساراندون في الفضاء
ّ
االف ـت ــراض ــي ال ــواس ــع ،لـيـســت م ـج ــرد ضــربــة
إعالمية ذكية ،بل إنها صدمة كانت ضرورية
ّ
«املدجن» ،في أساطير نشر
للوعي األميركي
الحضارة عبر الحروب و«نشر الديمقراطية»،
وع ــن حـمــايــة حـلـيــف يـتـشــارك فــي معتقداته
األخـ ــاق ـ ـيـ ــة وال ـ ــروحـ ـ ـي ـ ــة م ـ ــع ف ـ ـكـ ــرة أم ـي ــرك ــا
وس ـيــاس ـت ـهــا ،ل ـكــن ال ـت ـش ــاب ــه ،ك ـمــا فـضـحـتــه
ّ
خرائط املساحات املتقلصة لسجون الشعب
الـفـلـسـطـيـنــي وسـ ـج ــون ال ـس ـك ــان األص ـل ـيــن،
وإن كــانــت ف ــي ال ـه ــواء ال ـط ـلــق ،يـفـضــح زيــف
املفاهيم «األخالقية والروحية» التي تجمع
ـروع
بـ ــن اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة وامل ـ ـشـ ـ ّ
االستيطاني الصهيوني ،فكل منهما متجذر
بالتفوق العنصري ،ليسعفها اإليـمــان بهذا
ّ
التفوق الزائف في اقتالع شعوب وحصارها
وهي على أرضها.
(كاتبة من األردن)
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األطفال والجنسانية ومهن المستقبل

لندن ــ العربي الجديد

ُ
تـ ّ
ـوصـلــت دراس ــة حــديـثــة ن ـشــرت نتائجها
أخيرًا في مجلة «بيرج» التابعة للجمعية
ال ـبــري ـطــان ـيــة ل ـل ـب ـحــوث ال ـت ــرب ــوي ــة «ب ـي ــرا»
ّ
إلــى أن القوالب النمطية للتفرقة الجنسانية تبدأ
فــي مرحلة الطفولة املـبـكــرة وتـتــرك تــداعـيــات على
م ـس ـتــوى ت ـحــديــد امل ـه ــن الح ـق ــا ف ــي امل ـج ـت ـمــع .وفــي
تقرير ّ
أعدته مجلة «ذي كونفرسايشن» األسترالية
ُ
والنيوزيلندية ،مستندة إلــى هــذه الــدراســة ،يشار
إلــى التقسيم النمطي لــألـعــاب بــن الـلــون الــزهــري
والـ ـل ــون األزرق ع ـلــى أرفـ ــف امل ـتــاجــر ح ــول ال ـعــالــم،
ّ
ً
ّ
تخص الفتيان تتعلق مثال
وفــرزهــا ما بني ألعاب
ّ
بأنشطة عسكرية أو أخرى علمية وبني ألعاب ذات
أل ــوان زاهـيــة تتعلق بالتنظيف إلــى جــانــب عربات
أط ـفــال ودم ــى ومـطــابــخ وأدوات زيـنــة ومـجــوهــرات
وحــرف يــدويــة .وهــذا الـفــرز يدفع التالميذ تلقائيًا
نحو تقسيم ممنهج الختيار الوظائف في املستقبل.
وتـظـهــر ال ــدراس ــة ال ـتــي اسـتـطـلـعــت آراء نـحــو 332
ت ـل ـم ـي ـذًا ( 176ف ـت ــاة و  156ف ـت ــى) م ــن  14مــدرســة
ّ
الجنسانية املرتبطة
أسترالية ،أن القوالب النمطية
ّ
ّ
بمجموعة مـتـنــوعــة مــن امل ـصــادر قــد أث ــرت بالفعل
عـلــى األط ـف ــال ،األم ــر ال ــذي دفـعـهــم إل ــى التطلع إلــى
املهن «التقليدية» الخاصة بالذكور واإلناث.
ك ــذل ــك ،انـعـكـســت ال ـقــوالــب الـنـمـطـيــة عـلــى تحديد

نوعية املهن الخاصة بالفتيات ،إذ أبــدت كثيرات
ّ
ّ
ّ
ت ـع ــل ـق ـه ــن ب ـم ـه ــن ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،أكـ ـث ــر مـ ــن رغ ـب ـت ـهــن
ف ـ ــي االنـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــراط ف ـ ــي مـ ـه ــن ع ـل ـم ـي ــة مـ ـث ــل ال ـع ـل ــوم
والتكنولوجيا أو الهندسة والــريــاضـيــات .وتلك
الـقــوالــب النمطية تترك تــأثـيــرات مستقبلية على
ّ
ســوق الـعـمــل ،بحسب إح ـصــاءات أخـيــرة تـبـ ّـن أن
نسبة النساء املنخرطات فــي األعـمــال الهندسية
ّ
والعلمية حول العالم ال تتخطى  28في املائة من
ّ
ّ
مجموع ّ
القوة العاملة ،وهذا يعني أن عددًا أقل من
النساء يعمل في مجال العلوم.
ّ
وتفيد الــدراســة نفسها بــأن األطـفــال الذين تتراوح
ّ
أعمارهم مــا بــن سبعة أع ــوام وثمانية قــد اتـخــذوا
قــراراتـهــم بالفعل بـشــأن الــوظــائــف الـتــي يريدونها
ّ َ
فــي املستقبل .فالفتيات يتطلعن بأغلبية ساحقة
إلــى الوظائف «األنـثــويــة» التقليدية ،فيما ينجذب
ال ـف ـت ـيــان إلـ ــى األن ـش ـط ــة «الـ ــذكـ ــوريـ ــة» .ع ـلــى سبيل
امل ـثــال ،تشمل االخ ـت ـيــارات الـثــاثــة األول ــى للفتيان
ف ــي م ــا خ ـ ّـص الــوظــائــف املستقبلية تـلــك الـخــاصــة
بالرياضات االحترافية والوظائف املتعلقة بالعلوم
ّ
والتكنولوجيا والهندسة باإلضافة إلى ما يتعلق
بالشرطة والــدفــاع .فــي املـقــابــل ،ترغب الفتيات في
َ
َ
يصبحن مـ ّ
ـدرســات أو يعملن مع الحيوانات أو
أن
َ
يمارسن مهنة في الفنون.
كــذلــك أظ ـه ــرت إج ــاب ــات كـثـيــرة خــاصــة بالفتيات
ّ ّ
مــدى تعلقهن بممارسة مهن مرتبطة بمساعدة

ّ َ
ّ
عبرن عن رغباتهن
اآلخرين أو «مهن عاطفية» ،إذ
فــي العمل فــي قـطــاع التمريض ملساعدة املرضى
أو العمل فــي البيت وإنـجــاب األط ـفـّـالّ .أمــا تفكير
الفتيان في اختياراتهم املهنية فتأثر بشكل كبير
ّ
بمواضيع «ذكورية» ،من قبيل كسب املال والتمتع
بـسـلـطــة ع ـلــى اآلخ ــري ــن .ع ـلــى سـبـيــل املـ ـث ــال ،أراد
الفتيان العمل فــي سلك الشرطة لفرض نفوذهم
على عامة الـنــاس مــن خــال اعتقالهم وسجنهم،
أو الخـتـبــار إط ــاق ال ـنــار .كــذلــك ،اخـتــار قسم آخر
ّ
من هــؤالء ّمهنًا تتعلق بالبنية الجسدية والقوة
ّ
البدنية ،ألنها تعطي صورة واضحة عن «ماهية
الرجل» في املستقبل.
من جهة ثانيةّ ،
تبي الدراسة نفسها اختالفات في
ال ــرأي بــن الفتيان والـفـتـيــات حــول مهن املستقبل
نـتـيـجــة تــأثـيــر الـطـبـقــة االجـتـمــاعـيــة ال ـتــي ينتمون
ّ
إليها .فقد تطلع الفتيان الذين يتابعون تعليمهم
في مــدارس أغنياء إلى وظائف في مجاالت العلوم
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بنسبة 30
في املائة ،في حني بلغت نسبة أقرانهم في مدارس
فقراء ثمانية في املائة.
كــذلــك كــانــت ل ــدى الـفـتـيــات فــي م ــدارس ف ـقــراء رغبة
أكبر فــي املـســاعــدة والــرعــايــة .ومــن املمكن أن تكون
َّ َ
يتربني
هــذه القيم أكثر أهمية للتلميذات اللواتي
في كنف عائالت ذات معتقدات جنسانية مرتبطة
بالعمل واألسرة بطريقة أكثر تقليدية .وإذا دخلت

مكافحة التمييز باأللعاب
د «محايدة جنسانيًا» ،منها لعبة
ع ّ
ثمة ألعاب ُت َ
ّ
ّ
«ليغو» الشهيرة ،لكن  76في المائة من األهل
يشجعون أبناءهم على اللعب بها في مقابل
ّ
يشجعون بناتهم على
 24في المائة فقط
ّ
ذلك .وقبل أيــام ،أعلنت شركة «ليغو غروب»
ّ
أن منتجاتها وتسويقها في
الدنماركية
أي تمييز
المستقبل سوف يكونان خال َيين من ّ
جنساني وقوالب نمطية ضارة.

هــؤالء الفتيات في مجاالت العلوم والتكنولوجيا
وال ـه ـنــدســة ،ف ـقــد يـتـخـ ّـصـصــن ف ــي ال ـع ـلــوم الـطـبـيــة
ً
وع ـلــوم الـحـيــاة ب ــدال مــن م ـجــاالت يـعـ ّـدهــا املجتمع
ذكورية مثل الفيزياء والهندسة.
وت ـســاعــد ه ــذه الـنـتــائــج فــي ش ــرح كيفية اسـتـمــرار
ظ ـهــور االت ـج ــاه ــات املــرتـبـطــة بـجـنــس اإلن ـس ــان في
َّ
ّ
املرجح أن ُيوظف الرجال من
أماكن العمل وملاذا من
َ
املجتمعات األكثر حظوة من الناحيتني االجتماعية
واالقـتـصــاديــة فــي وظــائــف الـعـلــوم والتكنولوجيا
والهندسة والرياضيات.
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العالج النفسي

«حرج» الجزائريين تكسره الضرورة

في ثقافة الحياة العصرية ،تزداد أهمية الطبيب
فيتحول
المتخصص في األمراض النفسية والعقلية،
ّ
إلى ركيزة أساسية شرط تخطي الحرج

الضغوط االجتماعية قاسية على الجزائريين (العربي الجديد)

مواطنو «آسيان» يريدون
مكاسب «الحلول الخضراء»

فــي وق ــت تعتبر الـفـيـضــانــات وفـقــدان
التنوع البيولوجي وارتـفــاع مستوى
س ـطــح ال ـب ـحــر أك ـب ــر ث ــاث ــة ت ـهــديــدات
ّ
التغير املناخي فــي رابطة
ناتجة مــن
دول ج ـن ــوب ش ــرق ــي آس ـي ــا (آسـ ـي ــان)،
تـ ــرغـ ــب غ ــال ـب ـي ــة س ـ ـكـ ــان هـ ـ ــذه الـ ـ ــدول
ف ــي االب ـت ـع ــاد ع ــن ال ــوق ــود األح ـف ــوري
املـلـ ّـوث ،وتبني الطاقة املتجددة .لكن
ه ــذه الــرغـبــة تـصـطــدم بـعــراقـيــل «عــدم
ف ـع ــل غ ــال ـب ـي ــة حـ ـك ــوم ــات امل ـن ـط ـق ــة مــا
يـكـفــي ملــواجـهــة ه ــذه ال ـت ـهــديــدات عبر
تـطـبـيــق س ـي ــاس ــات صــدي ـقــة لـلـمـنــاخ،
وزيــادة اإلنفاق األخـضــر» ،بحسب ما
ي ــورده تـقــريــر نـشــره معهد «إسـيــاس
 يــوســف إس ـح ــق» لــأب ـحــاث األمـنـيــةوال ـس ـيــاس ـيــة» ف ــي س ـن ـغ ــاف ــورة .وفــي
استطالع للرأي نشره موقع «سترايتز
تايمز» في إطار متابعة توقعات معهد
«إسياس  -يوسف إسحق» ،قال  70في
املــائــة مــن املستفتني إن «تـغـ ّـيــر املناخ
يـمـثــل ت ـهــدي ـدًا خ ـط ـرًا ومـ ـب ــاشـ ـرًا» ،ما
يؤكد الحاجة امللحة لخفض االعتماد
على الفحم األحـفــوري الــذي ُيستعمل
إلنتاج الطاقة األحفورية ،ويستخرج
الوقود األحفوري من مواد مثل الفحم
والغاز الطبيعي والنفط ،ويعتبر أكبر
مصدر منفرد لثاني أوكسيد الكربون
ال ــذي يــرفــع درج ــة ال ـحــرارة فــي كوكب
األرض (.)CO2
وأيـ ـ ـ ــدت غ ــال ـب ـي ــة مـ ــن امل ـس ـت ـف ـت ــن فــي
س ـن ـغ ــاف ــورة وف ـي ـت ـن ــام وإنــدون ـي ـس ـيــا
أن ال ـح ـ ّـد م ــن االع ـت ـم ــاد ع ـلــى ال ــوق ــود
األحـ ـف ــوري «س ـي ــؤدي إل ــى أل ــم قصير
األم ـ ـ ـ ــد ،فـ ــي م ـق ــاب ــل م ـك ــاس ــب طــوي ـلــة

األجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل» .وأج ـ ـ ـمـ ـ ــع امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــون فــي
االستفتاء على توافر إمكانات اإلفادة
من قطاع الطاقة املتجددة الناشئ في
مـنـطـقــة «آسـ ـي ــان» ،فـيـمــا أبـ ــدت نسبة
 46.1في املائة من املستفتني اعتقادها
بأن حكوماتهم تعلم بتهديدات ّ
تغير
املناخ ،لكنها ال تخصص موارد كافية
ملواجهتها .ورأت نسبة  24.8في املائة
منهم أن حكوماتهم ال تولي اهتمامًا
ك ــاف ـي ــا ب ـت ـغ ـ ّـي ــر املـ ـ ـن ـ ــاخ ،ف ـي ـم ــا اع ـت ـبــر
امل ـشــاركــون فــي سـنـغــافــورة ( 41.8في
املائة) أن مواجهة التهديدات املناخية
«أولــويــة عاجلة» ،مقارنة بنسبة 2.9
في املائة فقط من التايالنديني.
إلى ذلك ،كشف استطالع أجــراه مركز
«بيو» لألبحاث ،أن ثقة مواطني دول
«آس ـ ـيـ ــان» أقـ ــل ف ــي ال ـج ـه ــود الـعــاملـيــة
ّ
التغير املناخي،
املبذولة لحل مشكلة
خـ ـص ــوص ــا م ـ ــن ال ـ ـصـ ــن والـ ـ ــواليـ ـ ــات
املـتـحــدة ،لكنهم متحمسون فــي شأن
ال ـ ـفـ ــرص االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـن ــاش ـئ ــة مــن
التحول األخضر ،ويطالبون حكومات
ب ـل ــدان ـه ــم ب ـت ـش ـج ـيــع الـ ـش ــرك ــات عـلــى
ت ـب ـن ــي امل ـ ـمـ ــارسـ ــات الـ ـخـ ـض ــراء وس ــن
قــوانــن املـنــاخ ،وتخصيص مــزيــد من
الدعم املالي لحلول خفض انبعاثات
الكربون.
ُ
ويقول خبراء إن «شبانًا كثرًا يخافون
م ـ ــن تـ ـغ ـ ّـي ــر امل ـ ـ ـنـ ـ ــاخ ،وي ـ ـع ـ ـت ـ ـبـ ــرون أن
أشـخــاصــا قليلني مـسـتـعــدون إلطــاق
م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادرات ،ب ـي ـن ـه ــا االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار فــي
الطاقة املتجددة وبرامج الحفاظ على
الغابات اإلقليمية واستعادتها».
(كمال حنا)

ال ي ـ ـ ــزال ال ـ ـجـ ــزائـ ــريـ ــون ي ـخ ـشــون
زي ـ ـ ــارة ال ـط ـب ـيــب امل ـت ـخ ـصــص فــي
األم ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـن ـف ـس ـي ــة وال ـع ـق ـل ـي ــة
بتأثير خلفيتهم االجتماعية التي فرضتها
التقاليد واألعـ ــراف والـنـظــرة النمطية إليه،
رغــم أن حضوره بــات ضــرورة وأم ـرًا محتمًا
ف ــي الـ ــواقـ ــع امل ـج ـت ـم ـعــي امل ـع ـق ــد الـ ـ ــذي يـلـقــي
بظالله على نفسية الفرد مع تزايد الضغوط
ف ــي الـ ـسـ ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة .ل ـك ــن الـ ــواقـ ــع يـفـيــد
بــأن قلة مــن الـنــاس تعترف بأهمية العالج
النفسي وتقويم سلوك الفرد.
يـ ــروي س ـل ـيــم ،وه ــو ش ــاب ف ــي ال ـع ـقــد الــرابــع
من العمر يقطن في محافظة تيبازة ويعمل
فـ ــي قـ ـط ــاع االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،ق ـص ـت ــه مـ ــع طـبـيــب
متخصص فــي األم ــراض النفسية والعقلية.
ي ـق ــول ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :ع ــان ــت ابـنـتــي
التلميذة في املرحلة املتوسطة من مشكالت
نفسية في التعامل مع ضغوط االمتحانات،
وعدم االنسجام مع بيئة االنتقال من املرحلة
االبتدائية إلــى املرحلة املتوسطة ،وواجهت
أي ـض ــا ص ـع ــوب ــات ف ــي م ـتــاب ـعــة ال ـ ـ ــدروس مع
اخـ ـت ــاف ط ـ ــرق ال ـت ـع ـل ـيــم ب ــن أسـ ـت ــاذ وآخ ــر
خـ ــال ال ـس ـن ــة ذات ـ ـهـ ــا ،ف ـع ــرض ــت ف ــي مــرحـلــة
أول ــى حالتها عـلــى مستشارين تــربــويــن لم
يستطيعوا تشخيص تصرفاتها وتحقيق
نتائج إيجابية ملموسة معها ،فلجأت إلى
طـبـيـبــة مـتـخـصـصــة ف ــي األمـ ـ ــراض النفسية
والعقلية في بلدة عني تقورايت التي تابعت
حالتها في أربــع جلسات متتالية ،ونجحت
في إحــداث تغيير في نفسيتها ،ما شجعني
على االسـتـعــانــة بـهــذه الطبيبة املتخصصة
ف ــي األمـ ـ ــراض الـنـفـسـيــة والـعـقـلـيــة ح ــن أرى
حــاجــة إل ــى ال ـح ـصــول ع ـلــى اس ـت ـش ــارة .وأن ــا
أؤمـ ــن ب ــال ــدور الـكـبـيــر الـ ــذي يـلـعـبــه الطبيب
االخـتـصــاصــي فــي حياتنا الـيــومـيــة» .األكيد
أن املستوى العلمي لسليم ساهم في تفهمه
الحاجة إلــى طبيب متخصص في األمــراض
ال ـن ـف ـس ـي ــة وال ـع ـق ـل ـي ــة مل ـع ــال ـج ــة ابـ ـنـ ـت ــه .لـكــن
ُ
جــزائــريــن ك ـث ـرًا ال ي ــزال ــون يــرف ـضــون زي ــارة
الطبيب االختصاصي العتبارات عدة ،أحدها
أن مفهوم تنشئتهم الثقافية مبني على فكرة
أن م ـه ـمــات ال ـط ـب ـيــب تـنـحـصــر ف ــي مـعــالـجــة
األمــراض العضوية ،والثاني أنه معني فقط
باملصابني بأمراض عقلية شديدة.
وهـ ـ ـك ـ ــذا ظ ـ ــل هـ ـ ـش ـ ــام ،الـ ـعـ ـسـ ـك ــري امل ـت ـق ــاع ــد
البالغ  45مــن العمر ،يرفض زي ــارة الطبيب
االختصاصي رغــم معاناته مــن اضطرابات
نتجت مــن تنفيذه مـهـمــات عسكرية دقيقة
خـ ــال األزمـ ـ ــة األم ـن ـي ــة ال ــدم ــوي ــة ف ــي ال ـب ــاد.
يـقــول ل ـ «الـعــربــي ال ـجــديــد»« :عـشــت الـخــوف
مــن مــواجـهــة الـجـمــاعــات اإلرهــاب ـيــة ،وفـقــدت

شكوك في مدى فعالية «النسوية المعاصرة»
لندن ــ كاتيا يوسف

مساحات خضراء إضافية في سنغافورة (رسالن رحمن /فرانس برس)

الجزائر ــ كمال بوحدة

ّ
ُ
زمـ ــاء ك ـث ـرًا .ك ــان املـ ــوت حــالــة يــومـيــة أث ــرت
كـ ـثـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى ن ـف ـس ـي ـت ــي ،مـ ــا جـ ـع ــل ال ـج ـيــش
يـ ـس ـ ّـرحـ ـن ــي مـ ــن ال ـ ـخـ ــدمـ ــة .ثـ ــم ظـ ـه ــرت ع ـل ـ ّـي
عـ ــوارض اض ـطــرابــات نفسية ح ــادة رفضت
زيارة طبيب اختصاصي ملعالجتها ،قبل أن
أقتنع وبصعوبة بحتمية الخضوع ملتابعة
نفسية من أجــل التخلص من ذكريات أليمة
وهواجس الحقت مخيلتي».
وإذا كــان هـشــام اقـتـنــع ،بصعوبة ،بـضــرورة
زي ــارة طبيب اخـتـصــاصــي ،تتمسك فاطمة،
وه ـ ــي م ــوظ ـف ــة إداري ـ ـ ـ ـ ــة ،ب ــرف ــض ه ـ ــذا األمـ ــر
باملطلق ،معتبرة أنــه «يـجــب قصد الطبيب
املتخصص في األمــراض النفسية والعقلية
خ ـ ــال ال ـش ـع ــور ب ـق ـلــق أو ل ـ ــدى عـ ـب ــور امل ــرء
بمرحلة صعبة فــي الحياة ،فــي حــن أن حل
اإلكـ ـث ــار م ــن قـ ـ ــراءة الـ ـق ــرآن ال ـك ــري ــم أف ـض ــل».
وتـضـيــف فــي حديثها لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«أؤمـ ـ ـ ــن بـ ـ ــدور ال ـط ـب ـي ــب االخ ـت ـص ــاص ــي فــي
تـفـسـيــر وت ـق ــوي ــم وم ـتــاب ـ ّعــة س ـل ــوك األفـ ـ ــراد،
لكن ال ـقــرآن الـكــريــم والـســنــة وال ـتــزام الصالة
تشكل املرجع الرئيس لي في الحياة ،ألنها
تـنـشــر الـسـكـيـنــة واالط ـم ـئ ـن ــان لـ ــدي ،وتــزيــل
القلق والضغط النفسي عن كاهلي ،علمًا أن
الـتــوتــرات والـضـغــوط الـتــي نعيشها مردها
ّ
وتحول اإلنسان
لتعقيدات الحياة اليومية،
إلى شبه آلة تجري وراء املاديات مع االبتعاد
عن الدين الذي يبقى أفضل عيادة نفسية قد
يلجأ إليها املسلم في حياته اليومية».
ُ
وف ــي ش ــأن ت ـعـ ّـمــد ج ــزائ ــري ــن ك ـثــر ط ــرق بــاب
الـطـبـيــب املـتـخـصــص فــي األم ـ ــراض النفسية
وال ـع ـق ـل ـيــة بــاع ـت ـبــاره أح ــد ال ـح ـل ــول األخ ـي ــرة
لحاالتهم التي اختبرها آخــرون ،يقول حمزة
بلعباس املتخصص في علم النفس العيادي
لـ«العربي الـجــديــد»« :الطبيب االختصاصي
في الجزائر ،إذ يضطر إلى التعامل مع حاالت
معقدة كان يمكن معالجتها في مراحل سابقة.
الواقع أن املرض النفسي يتدرج من االضطراب
البسيط الذي يمكن عالجه باإلرشاد النفسي
وبث الطمأنينة ،إلى الفصام العقلي الشديد
االضطراب الذي يجري التحكم به عبر أدوية.
فعليًا ،أمــراض القلق واالكتئاب والــوســاوس
وامل ـخ ــاوف والـهـسـتـيــريــا واض ـطــرابــات الـنــوم
وت ـلــك ل ــدى األط ـف ــال قــابـلــة كـلـهــا لـلـشـفــاء ،وال
ت ـح ـتــاج إل ــى ع ــاج م ــدى ال ـح ـي ــاة .م ــن ه ـنــا ال
يساهم لجوء املريض مختارًا أو مجبرًا إلى
تجربة خ ـيــارات عــاج مـتـعــددة إال فــي زيــادة
تعقيد حالته النفسية بسبب تضييع الوقت،
وفشل التجارب والتعرض لضغوط مختلفة
خالل فترة العالج».
ويفسر بلعباس أس ـبــاب ع ــزوف الجزائريني
عن العالج النفسي باألعراف والتقاليد« ،فال
شك في أن املرضى أو أهلهم يجدون حرجًا في
دخــول عيادة طبيب متخصص في األمــراض

تدور خالل السنوات األخيرة نقاشات حول
م ــا إذا ك ــان ــت تـ ـي ــارات ال ـن ـســويــة امل ـعــاصــرة
قــد ســاهـمــت فــي ت ـقـ ّـدم املـ ــرأة أم ال .وشـهــدت
املـجـتـمـعــات الـغــربـيــة أرب ــع مــوجــات نسوية،
ب ــدأت األول ــى فــي تسعينيات الـقــرن التاسع
عشر ونجحت في الحصول على حق املــرأة
بــال ـت ـصــويــت ،بـيـنـمــا ركـ ــزت امل ــوج ــة الـثــانـيــة
عـلــى إنـهــاء عــدم امل ـســاواة بــن الجنسني في
القوانني والسياسة ومكان العمل واملجتمع
ُ َّ
بشكل عام .على الرغم من ذلك ،كثيرًا ما تتهم
املــوجــة الـنـســويــة الـثــانـيــة بكونها نخبوية،
وقــد تجاهلت النساء املـلــونــات واملتحوالت
جنسيًا لتركز على النساء من ذوات البشرة
البيضاء والطبقة املتوسطة.
واتـ ـجـ ـه ــت املـ ــوجـ ــة ال ـث ــال ـث ــة ن ـح ــو م ـكــاف ـحــة
الـتـحــرش الـجـنـســي فــي أمــاكــن الـعـمــل ودعــم
ت ـبــوء ال ـن ـســاء مـنــاصــب ق ـيــاديــةّ .أم ــا املــوجــة
الــراب ـعــة الـحــالـيــة ال ـتــي اش ـت ـهــرت بـهــاشـتــاغ
( MeToo#أن ــا أي ـض ــا) ،فــركــزت عـلــى قضايا
ال ـت ـح ــرش ال ـج ـن ـســي وال ـت ـم ـي ـيــز ض ــد امل ـ ــرأة
ف ــي أم ــاك ــن الـعـمــل إل ــى جــانــب الـتـمـيـيــز ضد
البدينات واستغالل جسد املــرأة في وسائل
اإلع ـ ـ ـ ــام .وت ـع ـت ـم ــد م ـع ـظ ــم أن ـش ـط ـت ـهــا عـلــى
اإلن ـتــرنــت ووس ــائ ــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي.
وتواجه املوجة األخيرة اختالفات في الرأي
في ما يتعلق بالنسوية الحديثة التي تهدد
باالنقسام بني األجيال .فاملجموعة األصغر
ّ
س ــن ــا م ــن ال ـن ـســويــات ت ـج ــادل ب ــأن الـتــدابـيــر
ال ــوق ــائـ ـي ــة ضـ ــروريـ ــة ل ـح ـم ــاي ــة الـ ـنـ ـس ــاء مــن
ّ
التحرش الجنسي ،بينما يرى الجيل األكبر
ّ
سـنــا مـنـهــن ب ــأن اإلج ـ ـ ــراءات ال ـصــارمــة الـتــي
يطالنب بفرضها على «مغازلة» الرجل للمرأة
تزيد من الذعر األخالقي حول سالمتها.
وزادت ج ــري ـم ــة خ ـط ــف واغـ ـتـ ـص ــاب وق ـتــل
الشابة سارة إيفرارد ،التي ارتكبها شرطي
فـ ــي مـ ـ ـ ــارس /آذار املـ ــاضـ ــي فـ ــي ال ـعــاص ـمــة
ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة لـ ـن ــدن ،م ــن االنـ ـقـ ـس ــام ــات بــن
ال ـن ـس ــوي ــات الـ ـل ــوات ــي ط ــال ــن ب ـف ــرض حـظــر
تـجــول وق ـيــود قــانــونـيــة أكـبــر عـلــى الــرجــال،
وأول ـئــك الـلــواتــي يطالنب بنهج أقــل صرامة
وسلبية والسماح بتحرير املرأة وحمايتها.
في هذا اإلطار ،تقول مالغورزاتا ( 25عامًا):
ّ
«أع ـت ـقــد أن ال ـحــركــة ال ـن ـســويــة ال ـحــدي ـثــة قد
تلحق الضرر بما جاهدت النساء لتحقيقه
من قبل .ويكمن خطأ النسويات املعاصرات
في اعتقادهن بأنهن متفوقات على الرجال،
وأن فــي إمكانهن العيش مــن دون ـهــم .وهــذا
لـيــس م ــا نــاضـلــت م ــن أج ـلــه ال ـن ـســويــات في
القرن العشرين».
ب ــدوره ــا ،تـقــول جاستينا ( 23عــامــا)« :قبل
ن ـح ــو خ ـم ــس س ـ ـنـ ــوات ،ك ـن ــت أع ـت ـب ــر نـفـســي
نسوية انطالقًا من إيماني بضرورة تحقيق

املـســاواة بني الــرجــال والنساء .الـيــوم ،أتـ ّ
ـردد
فــي تسمية نفسي واحــدة منهن ،ألنني أرى
ّ
أن النسوية الحديثة تفتقر إلى هدف واضح.
وغالبًا ما تهاجم الرجال بوسائل غير عادلة.
على مر التاريخ ،تم إسكات أصــوات العديد
مــن الـنـســاء .وال ـيــوم ،أت ــاح اإلنـتــرنــت للنساء
رفــع أصواتهن عاليًا وإيصالها إلــى العالم،
ً
ورحن يمزقن الرجل بدال من الترويج للحب
والتعاطف مــع الجميع وتقدير األنــوثــة .ما

الموجة النسوية
األولى بالغرب بدأت
في تسعينيات القرن
التاسع عشر

تظاهرة نسائية في لندن (تولغا آكمن /فرانس برس)

ّ
يحزنني هــو أن امل ــرأة الـقــويــة بنظرهن هي
تلك التي تتصرف مثل الرجال».
ّ
ّأم ـ ــا ت ـي ـنــا ( 30عـ ــامـ ــا) ،ف ـت ـق ــول إن «ح ــرك ــة
التحرير التي تعرف بالنسوية املعاصرة ال
تؤيد في الواقع مستقبل املــرأة وال تخدمه
بــل تعمل ضــده .وربـمــا تكون حركة قائمة
على رد فـعــل» .تـتــابــع« :بــرأيــي ،يجب على
املرأة التأكيد على تفردها وما تتمتع به من
ميزات وحدها دون الرجل».
ّ
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،تـ ـق ــول أي ـ ـ ــدا ( 62عـ ــامـ ــا) ،إن
«اه ـت ـم ــام ال ـن ـســويــات امل ـع ــاص ــرات يقتصر
عـلــى أنـفـسـهــن ،إذ ال يمثلن الـقـضــايــا التي
تعاني منها جميع النساء فــي مجتمعات
الـ ـي ــوم .اه ـت ـمــام ـهــن ال ــوح ـي ــد يـنـحـصــر في
خــدمــة أجـنــدتـهــن الـضـيـقــة» .أم ــا نــاديــا (61
ع ــام ــا) ،ف ـت ـق ــول« :ن ــاض ـل ــت املـ ـ ــرأة ل ـع ـشــرات
ال ـس ـنــوات مــن أج ــل حـقــوقـهــا ،وق ــد حصلت
على الكثير منها ،وظهرت الحقًا النسوية
املـعــاصــرة بتشددها وحــولــت املـشــاركــة مع

الــرجــل إل ــى ح ــرب تـهــدف إل ــى قـتــل مفاهيم
الرجولة فيه .أرفض هذه الحرب الخاسرة».
فــي امل ـقــابــل ،ت ـقــول رن ــا ( 43ع ــام ــا) ،املــؤيــدة
للنسوية امل ـعــاصــرة ،إن «الـنـســاء فــي عالم
ال ـ ـيـ ــوم ي ـخ ـض ــن تـ ـح ــدي ــات كـ ـبـ ـي ــرة تـشـمــل
الجندرة والحقوق السياسية واالجتماعية
واالقتصادية ،باإلضافة إلى حقوق العائلة
والـكـيـنــونــة واالس ـت ـق ــال ال ـف ـكــري واملـ ــادي،
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا فـ ـ ــي املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــات امل ـن ـغ ـل ـق ــة
واملحافظة» .تضيف أن «النساء في الشرق
يكافحن على جبهات متعددة ،وخصوصًا
في املجتمعات املتشددة وتلك التي توغل
ف ــي ال ـت ـش ــدد» ،م ــؤك ــدة أن ــه «ي ـت ــوج ــب على
نـســاء الـغــرب الـكـفــاح أيـضــا فــي عــالــم يــزداد
ً
توغال في املادية والفردية».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

إيكولوجيا

صوالت وجوالت
يجزم أطباء متخصصون في األمراض النفسية والعقلية بأنهم يعاينون
حاالت كثيرة لمصابين بأمراض واضطرابات نفسية لدى بلوغهم مراحل
متقدمة ،ويفسرون ذلك بأنه ناتج عن تجربة هؤالء المرضى عالجات
ال عالقة لها بالتشخيص الحقيقي لحالتهم ،ومرورهم على رقاة
ومشعوذين أو محاولتهم التداوي باألعشاب أو الحجامة ،قبل أن
يضطروا إلى طرق باب الطبيب باعتباره حًال اختبره آخرون.

النفسية والعقلية خــوفــا مــن نـظــرة املجتمع
الذي تترسخ في ذهنه فكرة خاطئة عن أن هذا
الطبيب يعالج مختلني عقليًا حصرًا» .ويؤيد
املتخصص في علم النفس التربوي بجامعة
مـحــافـظــة ت ـي ـبــازة ،ح ـي ــادي عـبــد الـ ـق ــادر ،رأي
بلعباس ،ويقول لـ «العربي الجديد» إنه «رغم
أن الضغوط العائلية والتعقيدات االجتماعية
ت ـف ــرض نـفـسـهــا ع ـلــى ي ــوم ـي ــات ال ـجــزائــريــن،
خصوصًا األطـفــال واملــراهـقــن ،وتــؤثــر بشكل
كبير في تنشئتهم االجتماعية واندماجهم في
املجتمع ،ما يجعلهم يعانون من اضطرابات
في السلوك ،لكن أولياء أمــور قليلني يفكرون
فــي زي ــارة طبيب اختصاصي بسبب خوفهم
مــن نـظــرة املجتمع وغـيــاب الثقافة عــن فوائد
ع ـي ــادات الـصـحــة الـنـفـسـيــة» .يـضـيــف« :نحث

اللجوء إلى متخصص في
األمراض النفسية والعقلية
ّ
حل أخير للجزائريين
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خـ ــال ف ـت ــرة االم ـت ـح ــان ــات ال ــدراسـ ـي ــة أول ـي ــاء
األمــور على عــرض أبنائهم وبرمجة حصص
ع ــاج ـي ــة أو ت ـح ـف ـيــزيــة ل ـه ــم ل ـت ـخ ـطــي ره ـبــة
خ ــوف ـه ــم م ــن الـ ــرسـ ــوب وم ــواجـ ـه ــة امل ـصــاعــب
فـ ــي الـ ـحـ ـي ــاة .ل ـك ــن ع ــاق ــة ه ـ ـ ــؤالء بــال ـط ـب ـيــب
االخ ـت ـص ــاص ــي تـبـقــى ظــرف ـيــة وت ـن ـح ـصــر في
فترة االمتحانات فـقــط» .والــافــت أن برنامج
الصحة العقلية التابع لــوزارة الصحة تحدث
في تقرير نشره أخيرًا عن حاجة  3.5ماليني
جــزائــري إل ــى متابعة نفسية ،مـشـيـرًا إل ــى أن
«هــذا الرقم مرشح لالرتفاع ،ما يعكس مقدار
حاجة الجزائريني إلى أطباء متخصصني في
األم ــراض النفسية والعقلية» .وتكشف أرقــام
أن رفض الجزائريني زيارة طبيب متخصص
في األمــراض النفسية والعقلية بدأ يتراجع
نوعيًا بـمــرور الــوقــت ،خصوصًا مــع تحسن
مستويات التعليم وزي ــادة معرفة العائالت
بأمراض جديدة تقود أولياء األمــور حتميًا
إل ــى طـبـيــب اخـتـصــاصــي ملـعــالـجــة أطـفــالـهــم
ال ــذي ــن ب ــات ــوا ض ـح ــاي ــا ل ـل ـع ــزل ــة وال ـق ـط ـي ـعــة
والنقص في التواصل في ظل «استسالمهم»
للتكنولوجيا وال ـهــواتــف الـخـلــويــة ومــواقــع
التواصل االجتماعي.

استراتيجيات الطيور االنتهازية
والناضجة
غسان رمضان الجرادي

تتفاوت أن ــواع الطيور فــي مــا بينها مــن حيث األشـكــال واألل ــوان وطبيعة
الـغــذاء وأمــاكــن العثور عليه ،كما وأمــاكــن وجــود مستلزمات كل نــوع في
البيئات املختلفة .أش ـيــاء كثيرة نعلمها عــن الـطـيــور مثل ت ـفــاوت شكل
املنقار واألرجــل ،الخ .ولكن ما قد ال نعرفه هو التفاوت بني استراتيجيات
الطيور واألسباب الكامنة خلفها .أمور يمكن أن نكون قد شاهدناها في
حياتنا ولكننا لم نفكر يومًا بأن هنالك أسبابًا تكمن خلفها .فالعصافير
الصغيرة تتدرج ما بني األنواع االنتهازية واألنواع الناضجة .األولى تمتنع
عن التفريخ ربما إلى سنة أو سنتني حتى يهطل املطر ،فتدرك بغريزتها
أن مــاء السماء ســوف ينبت األعـشــاب الطرية والـتــي بــدورهــا تستضيف
الـحـشــرات الصغيرة ،فتسارع إلــى بناء عــش بسيط وتضع فيه عــددًا ال
بأس به من البيض وتحضنه ملدة قصيرة من الزمن قد تتراوح ما بني 10
إلى  14يومًا .وعند فقس البيض تكون الحشرات الصغيرة التي تناسب
حجم الفراخ متوفرة ،ومع نمو الحشرات من حيث الحجم تنمو الفراخ التي
تتطلب غذاء أكثر ،ولكن األهل يوفرون طاقتهم بالبحث فقط عن الحشرات
األكـبــر ،وهـكــذا .ثــم تصبح الـفــراخ ق ــادرة على الطيران خــال فترة زمنية
قصيرة تساوي فترة الحضن ،فترحل متفرقة هنا وهناك بعيدة عن أهلها
حيث تكون الرابطة العائلية ضعيفة ،مثبتة بذلك استمرارية النوع الذي
على الرغم من هامشيته ال بد أنه يــؤدي أدوارًا في الحياة .إن الكثير من
األنــواع الصغيرة يبلغ سن التزاوج بعد سنة ويعيش ملعدل  3-2سنوات.
هذه اإلستراتيجية التي تنتشر بني الطيور الصغيرة ،تحدث لدى القليل
من األنواع كبيرة الحجم نسبيًا ،مثل بومة الحظائر التي تعتمد أيضًا على
املطر الــذي ينبت العشب ويكثر من الـقــوارض ،خاصة فئران الحقل التي
يفضلها البوم على غيرها إلطعام الصغار .وكلما كان املطر أوفر كان عدد
البيض أكبر ،حيث يمكن أن يصل إلى  8بيضات .والبومة هذه التي يصل
وزنها إلى حوالي  450غرامًا تبلغ سن النضوج الجنسي بعد سنة مثل
العصافير االنتهازية التي تزن حوالي الـ  15-5غرامًا ،كما أنها تقترب من
الطيور االنتهازية في متوسط أعمارها حيث هو  3-2سنوات فقط ،أي أن
األنثى ليس لديها فرصة وضع البيض إال مرة أو مرتني.
في املقابل هناك أنواع ناضجة ومتخصصة سواء كانت صغيرة أو كبيرة،
مثل نقار الخشب الــذي يحفر عشه في جــذوع األشجار املعمرة بنفسه
ويعيش على الديدان والحشرات وبعض أنواع الثمار البرية مثل البلوط .وهو
يخبئ الطعام لأليام الصعبة ،خاصة في فصل الشتاء .هو طائر ناضج
ألنه متخصص ويعيش في غابات ناضجة بأشجارها املعمرة ومستقرة
بوفرة الطعام فيها حيث لكل نوع طعام يختلف عن اآلخر ومواد وأماكن
تختلف من نوع إلى اآلخر ،ولكن كل نوع يكمل اآلخر .فنقار الخشب يعرف
كيف يستخرج الديدان من ثقوب األشجار.
(متخصص في علم الطيور البرية)

«لقمة عيش» مياومي شرقي سورية
تدفع الحاجة إلى القوت
اليومي العمال المياومين
تحمل
شرقي سورية إلى
ّ
ّ
المشقات من دون أن
أقصى
ينالوا ما يستحقونه
عبد اهلل البشير

ينتظر محمد الحسن مرتديًا ثياب العمل مع عدد
من املياومني منذ الصباح الباكر عند حافة رصيف
فــي الـســوق املــركــزي ملدينة القامشلي الــواقـعــة في
م ـحــاف ـظــة ال ـح ـس ـكــة ش ـم ــال ش ــرق ــي س ــوري ــة ،م ــرور
شـخــص م ــا يـبـحــث ع ــن ع ـ ّـم ــال لـنـقــل م ــواد ب ـنــاء أو
رمــل وأكـيــاس إسمنت .هو ينشد لقمة العيش كي
ّ
ُيعيل أفراد أسرته فقط ال غير ،ويعلم أن ال أفق ّفي
مستقبل أفضل .يخبر الحسن «العربي الجديد» أنه
الرصيف منذ الساعة السابعة صباحًا،
يجلس على
ّ
وي ـصــف نـفـســه بــأنــه «م ــن طـبـقــة ال ـعـ ّـمــال ال ـف ـقــراء»،
ّ
مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر صرف الدوالر األميركي
ّ
في مقابل الليرة السورية واأل ّجــور القليلة صعبا
ظروف العيش .ويؤكد الحسن أنه يرزح «تحت خط
ً
الفقر بــدرجــات مثل زمــاء آخــريــن يــزاولــون أعماال
ّ
يتعرضون فيها إلى شتى أنواع االستغالل».
ّ
ّ
ال شــك فــي أن الـعــمــال املـيــاومــن فــي معظم مناطق
شــرقــي ســوريــة الخاضعة لسيطرة «ق ــوات سورية
الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـســد) ت ــأث ــروا بـحـظــر ال ـت ـجـ ّـول في
خالل أزمة كورونا التي منعتهم من ممارسة أعمال
عـتــالــة الـبـضــائــع فــي امل ـس ـتــودعــات وم ـتــاجــر البيع
بالجملة ،ونقل مواد البناء واملشاركة في مشاريعها
البسيطة مــن بينها ترميم مـنــازل مــن طــن ،وكذلك
من حصد القطن وقطف الزيتون وتعبئة القمح في
املــواســم الــزراعـيــة .وبــاتــوا بالتالي يبحثون عن ّ
أي
ّ
توفر ّ
أي دعم لهم من
عمل بطرق عشوائية ،مع عدم
مسؤولي املنطقة وال مساعدات غذائية.
ع ـب ــد الـ ـك ــري ــم الـ ـج ــاس ــم ع ــام ــل م ـ ـيـ ــاوم آخ ـ ــر ي ـقــول
ّ
لـ«العربي الجديد»« :أجتمع مع زمالئي كل صباح
ف ــي م ــوق ــع ب ــال ـس ــوق املـ ــركـ ــزي مل ــدي ـن ــة ال ـقــام ـش ـلــي،
وننتظر قــدوم صاحب عمل ،ونناقش معه تنفيذ
م ـه ـمــة يــوم ـيــا أو رب ـم ــا ثـ ــاث م ـه ـم ــات ،والـ ـت ــي قد
تختلف من تحميل بضائع ونقلها ،إلى أعمال بناء
من بينها املشاركة في ورش للتمديدات الصحية،
ُ
وأخ ــرى تتطلب جـهـدًا بدنيًا وق ــوة عضلية وتـ َـعـ ّـد
مرهقة جدًا مثل تحضير جبالت (خليط) إسمنت
أو بناء جدار أو ترميمه ،أو نقل أكياس إسمنت أو
ً
ّ
رمل» .يضيف الجاسم أن «ما بني  10و 15عامال أو
ّ
أكثر أحيانًا ينتظرون في العادة في مكان التجمع،
ً
ّ
ُ
تمتد يومًا كامال أو
ويحظون جميعًا بفرص عمل
ويعودون بمعظمهم سيرًا على
نصف أو ربع يومّ ،
األق ــدام فــي املـســاء ألنـهــم ال يستطيعون جمع بدل
ّ
سيارة أجرة أو حافلة في كل األحوال».
ي ـض ـيــف ال ـج ــاس ــم« :ن ـح ـمــل م ـع ـنــا أدوات بسيطة

يستعدون لالنتقال إلى مكان عمل (عمر حاج قدور /فرانس برس)

عمال يزاولون
ثمة ّ
ّ
أعماًال يتع ّرضون فيها إلى
شتى أنواع االستغالل
م ـث ــل م ـج ــرف ــة أو سـ ـط ــل ،وي ـت ـن ـق ــل ب ـع ـض ـنــا عـلــى
دراجــة هوائية لتوفير املـ ّـال .ونحن نعمل بال أفق
ّ
ظل عدم توفر ّ
أي نقابة لنا ،في حني
مستقبلي في
ضـنــا م ـ ّـن أم ـ ــراض وق ــد ت ـج ــاوز آخ ــرون
يـعــانــي بـعـ ّ
ً
األربـعــن .لكننا نفضل ممارسة عمل حـ ّـر بــدال من
وظـيـفــة ،حـتــى لــو حظينا بـفــرصــة جـيــدة للخروج
ّ
ّ
من الشارع .ونحن نعلم أن ما نتقاضاه قليل ،وأن
ُ
ّ
ّ
ّ
حقوقنا تسلب أحيانًا ،لكن ثمة خيرين يعطوننا
مساعدات مالية أو غذائية أحيانًا».
ّ
ويـلـفــت الـحـســن إل ــى أن «ف ـصــل ال ـش ـتــاء ب ــات على
ً
األبواب ،ولن يكون سهال بالنسبة ّ
إلي توفير وقود
للتدفئة ومالبس شتاء ألطفالي ،األمر الذي سوف
يــدفـعـنــي إل ــى طـلــب ال ـعــون مــن مـنـظـمــات إنسانية
ّ
تنشط في املنطقة» .ويؤكد أن «العامل املياوم في
ّ
هذه األيام بالكاد يجني ما يكفيه لسد املصاريف
املـطـلــوبــة لتغطية احـتـيــاجــاتــه مــن ط ـعــام وش ــراب
والحصول على خدمات أساسية من ماء وكهرباء».
من جهتها ،تخبر العاملة املياومة نرجس عثمان

ّ
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» أن ـهــا بحثت مل ـ ّـدة ع ــام تقريبًا
ع ــن ع ـمــل تـسـتـطـيــع م ــن خ ــال ــه تــوف ـيــر دخ ــل لها
ّ
وألف ــراد عائلتها« ،لـكــن الـظــروف لــم تسمح بذلك
حتى اقترحت عـلـ ّـي جــارتــي بالصدفة العمل في
تـحـمـيــل وت ـنــزيــل بـضــائــع ف ــي م ـس ـتــودعــات م ــواد
ّ
غذائية» .تضيف أن «العمل كان صعبًا في البداية،
وال يمكن احتمال اإلرهــاق ّفيه ،ما جعلني أشعر
ّ
بــأنـنــي أخ ــوض مـغــامــرة .لكنني اعـتــدت عليه مع
م ــرور األي ــام ،وكــذلــك على رفـقــة زمـيــاتــي ،وبـ ّـدأت
ً
أجـ ــده ع ـمــا حـ ـرًا ال أخ ـجــل ّم ــن م ــزاول ـت ــه .لكنني
ال أنـ ـ ــوي االسـ ـتـ ـم ــرار ف ـي ــه ألنـ ـن ــي أح ـم ــل ش ـه ــادة
معهد متوسط ،وأح ــاول الحصول على عمل في
ت ـخـ ّـصــص يـنــاسـبـنــي كـ ــامـ ــرأة» .وت ـتــابــع عـثـمــان:
ّ
«أتطلع مثل كل النساء اللواتي يفتقرن إلى معيل
أو مصدر دخــل ّ إلــى الحصول على عمل مناسب.
ّ
ً
وآم ــل ب ــأن ت ّـتــوفــر مـسـتـقـبــا ن ـقــابــات تـنــظــم عمل
ّ
ّ
النساء وتوفر لهن فرص عمل تسمح لهن بإعالة
ّ
أســرهــن .العمل فــي العتالة متعب ويتطلب بذل
جهد كبير ،وتوقيته في الليل في الغالب ويستمر
لساعات طويلة .ونحن كعامالت عتالة نصارع
للحصول على لقمة العيش ،وهــو ّاألمــر الوحيد
ُ
ّ
ونتحمل امل ـشــقــات» .وتـ َـعـ ّـد
ال ــذي يجعلنا نصبر
الـعـتــالــة أح ــد األع ـم ــال ال ـتــي تعتمد عليها نساء
وفتيات كثيرات في مناطق شمال شرقي سورية،
َ
َ
ّ
مــن بينهن نـســاء فـقــدن املعيل وفـتـيــات يواجهن
ّ
ظروف أسرهن الصعبة.
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مجتمع فالش

MEDIA

أخبار
كاذبة

انتقدت صفحات وحسابات
مصرية على مواقع التواصل ما
قالت إنها صور ساخرة واردة في
كتاب رسمي جديد لمادة علوم
االدعاء غير صحيح،
األحياء .لكن ّ
فهذه الصور منشورة في الحقيقة
في كتاب تطبيقات غير رسمي لم
تصدره الوزارة.

عشرات آالف المشاهدات حصدها
ادعى ناشروه أنه يظهر
فيديو ّ
أشخاص من شرفة مكتب
سقوط
ٍ
تابع لألمم المتحدة في لبنان،
ازدحام سبّبه توزيع بطاقات
إثر
ٍ
معونة .االدعاء غير صحيح،
مروعًا في
والفيديو يُظهر حادثًا
ّ
جامعة في بوليفيا قبل أشهر.

تداولت صفحات تصريحًا نسبته
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون ،وفيه «من ال يحب
فرنسا ال يتحدث ويفتخر بلغتها،
فمعظم الجزائريين يتحدثون
الفرنسية» .لكن لم تنقل أي وسيلة
إعالمية موثوقة أو مصدر رسمي
تصريحًا مماثًال لماكرون.
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زعم مستخدمون أن الرئيس
التونسي السابق المنصف
المرزوقي ،رد على قرار سحب جواز
السفر الدبلوماسي منه بالقول:
«أنا فرنسي الجنسية ال حاجة لي
به» .المنشور مفبرك ،وال وجود له
في صفحة المرزوقي ،ولم يصرّح
به ألي وسيلة إعالم.

بيالروسيا :مشتركو القنوات المعارضة «متطرفون»
تتجه السلطات في بيالروسيا إلى محاكمة المشتركين في قنوات على «تيليغرام» تديرها المعارضة ،بموجب قانون
يمنح صالحيات أوسع لألجهزة األمنية ،ويشدد قبضتها على المواطنين
سامر إلياس

كفاح الباعة

ينتظر زبائن في سوق بالصين

فقط من أجل «البقاء أحياء»

يستريح قليًال من بيع األلعاب في بنغالدش

استرزاق وسط الضباب والبرد في الهند

يخوض الباعة في األسواق،
وأولئك الذين يفترشون
األرصفة في الشوارع ،كفاحًا
كبيرًا ،أو ربما مريرًا ،في رحلة
البحث عن لقمة عيشهم التي باتت
أكثر صعوبة اليوم ،في زمن الضيق
االقتصادي املرتبط بما بعد مرحلة
تفشي فيروس كورونا الجديد
الذي أثر سلبًا على األعمال في كل
املجاالت ،وبالتالي على فرص كسب
املداخيل الجيدة التي تعزز القدرة
الشرائية للناس ،وتزيد رغبتهم في
الحصول على ما يريدون من سلع
يومية ومقتنيات .يعلم هؤالء الباعة
أن حالهم من حال زبائنهم أصحاب
الدخل اليومي والفقراء الذين ال
يستطيعون شراء مخزونهم الغذائي
ّ
مجمعات ومتاجر
لفترات طويلة من
كبيرة وأسواق ،كما يفعل بعض
امليسورين.
والالفت أن الباعة يدركون أن األرباح
التي يحققونها متواضعة ،لكنهم
يحبون أيضًا االختالط بالناس
والشعور بدوران عجلة الحياة
حولهم ،في حني ينحصر هدفهم
في تلبية احتياجاتهم واحتياجات
أسرهم في ظروف صعبة ،خصوصًا
أنهم متروكون ملصيرهم ،بال أي دعم،
إال في حاالت استثنائية جدًا ،كما
حصل في إسبانيا عام  2015حني
أنشئت نقابة للبائعني الشعبيني
رفعت شعار «البقاء على قيد الحياة
ليس جريمة» ،من أجل توفير نوع
من التضامن الجماعي في مواجهة
الظروف املعيشية القاسية ،وأيضًا
من أجل الدفاع عنهم ضد العنصرية
ومحاوالت التجريم ،باعتبار أن ال
إطار قانونيًا ملشاريعهم غالبًا ،وال
قدرة لهم على مواجهة أي تضييق
من أي نوع أو منافسة أو انتكاسة
في األعمال.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

بائع قطع تذكارية يمنية

في خطوة غير مسبوقة يمكن أن تؤدي إلى
محاكمة واعتقال مئات آالف البيالروسيني،
كـشـفــت ال ـس ـل ـطــات ال ـب ـيــاروس ـيــة ع ــن بــدء
ت ـط ـب ـيــق ق ــان ــون يـ ـج ـ ّـرم م ـش ـتــركــي ق ـن ــوات
«ت ـي ـل ـي ـغــرام» وم ـن ـصــات املــراس ـلــة املــدرجــة
عـلــى قــائـمــة امل ــواق ــع «امل ـت ـطــرفــة» .ويسمح
هــذا الـقــانــون بسجن املـخــالـفــن ملــدة تصل
إلــى سبع سـنــوات .وكشفت قناة «املديرية
ال ــرئ ـي ـس ـي ــة مل ـك ــاف ـح ــة الـ ـج ــريـ ـم ــة امل ـن ـظ ـمــة
وال ـف ـس ــاد» ،الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة الــداخ ـل ـيــة في
بيالروسيا ،على «تيليغرام» ،أن املشتركني
ف ــي ق ـن ــوات «ت ـي ـل ـي ـغــرام» ال ـت ــي أع ـل ــن أنـهــا
«متطرفة» ُ
سيحاكمون بتهمة التطرف.
ت ـب ـن ــت ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـبـ ـي ــاروسـ ـي ــة ق ــان ــون ــا
ب ـشــأن «تــداب ـيــر مـكــافـحــة الـتـطــرف وإع ــادة
إح ـيــاء ال ـنــازيــة» ،فــي  12أك ـتــوبــر /تشرين
األول الحالي ،لكنها لم تكشف عن فقراته.
وأع ـل ــن رئ ـيــس مــديــريــة مـكــافـحــة الـجــريـمــة
املـنـظـمــة وال ـف ـســاد فـيـتـشــاف أرلــوفـسـكــي،
الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،فـ ــي م ـق ـط ــع فـ ـي ــدي ــو عـ ـل ــى ق ـن ــاة
امل ــدي ــري ــة ف ــي «ي ــوت ـي ــوب» ع ــن أن «تـحــديــد
هوية املسؤولني واملشتركني األكثر نشاطًا
فــي ق ـنــوات ودردشـ ــات تيليغرام املتطرفة
اكتمل تقريبًا ...ونــواصــل توثيق الرسائل
املـ ـنـ ـش ــورة ف ــي ب ــرام ــج امل ــراسـ ـل ــة ال ـف ــوري ــة
والـ ـشـ ـبـ ـك ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـشـجــع
النشاط املتطرف ،باإلضافة إلى النشاطات
األخـ ـ ـ ــرى مل ـس ـت ـخــدمــي اإلنـ ـت ــرن ــت ل ـلــدعــوة
إل ــى أع ـمــال االح ـت ـجــاج» .ويـسـمــح الـقــانــون
ال ـجــديــد بـمـحــاكـمــة املـشـتــركــن ف ــي قـنــوات
«تيليغرام» والــدردشــات املتطرفة ـ ـ حسب
ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـح ـكــومــي ـ ـ ـ ب ـمــوجــب «امل ـ ــادة
 »1-361من القانون الجنائي ،كأعضاء في
جماعة متطرفة .وتنص املادة على معاقبة
ً
كــل مــن يؤسس تشكيال متطرفًا بالسجن
ملـ ــدة ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن ثـ ــاث وس ـب ــع س ـن ــوات،
إضافة إلى معاقبة كل شخص ينضم إلى
أي تشكيل متطرف بالسجن ما بني سنتني
وست سنوات.
وفــي مسعى للتخفيف من تأثيرات القرار
الصادم وغير املسبوق ،قال أرلوفسكي إن
«عدد املشتركني في هذه القنوات املتطرفة
ل ـي ــس ب ــامل ــاي ــن ك ـم ــا ت ــدع ــي املـ ـع ــارض ــة».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن «م ـ ـعـ ــاق ـ ـبـ ــة املـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــن فــي
ال ـت ـش ـك ـيــات امل ـت ـط ــرف ــة ق ـضــائ ـيــا سـيـكــون
انتقائيًا وفرديًا ّ ،وبناء على دور ومساهمة
امل ـش ـتــرك» .وح ــض امل ـس ــؤول الـبـيــاروســي
املواطنني إلى عدم الثقة باألخبار الكاذبة
أو ت ـلــك ال ـت ــي ت ـن ـشــرهــا املـ ـص ــادر األخـ ــرى
املـ ــوج ـ ـهـ ــة ض ـ ــد ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة .وم ـ ـع ـ ـلـ ــوم أن
الـسـلـطــات ال ـب ـيــاروس ـيــة أدرج ـ ــت أك ـثــر من
مائة قناة «تيليغرام» في سجل التشكيالت

املتطرفة ،بعدما لعبت دورًا كبيرًا في الدعوة
للتظاهرات ضــد النظام الحاكم ،وفضحت
قـمــع األج ـهــزة األمـنـيــة للمتظاهرين ،أثـنــاء
االحتجاجات الواسعة التي شهدتها البالد
في أغسطس /آب من العام املاضي ،للتنديد
بـمــا اعـتـبــرتــه ت ــزوي ـرًا لـنـتــائــج االنـتـخــابــات
ملـصـلـحــة ال ــرئ ـي ــس أل ـك ـس ـنــدر لــوكــاشـيـنـكــو
ل ــوالي ــة سـ ــادسـ ــة ،ع ـل ــى ح ـس ــاب امل ـع ــارض ــة

سيحاكم مشتركون
في قنوات «تيليغرام»
كأعضاء في جماعة
متطرفة

ّ
تشن السلطات حملة على قنوات «تيليغرام» لعبت دورًا كبيرًا في تظاهرات ( 2020سيرغي غابون)Getty /

روسيا تضيف منفذين إعالميين
إلى قائمة العمالء األجانب

تبيع الحلي النسائية في الضفة الغربية

ازدحام أمام بسطة ورود في لندن

أض ــاف ــت ال ـس ـل ـط ــات ال ــروسـ ـي ــة ،ال ـج ـم ـعــة،
مـنـفــذيــن إعــام ـيــن إل ــى قــائـمـتـهــا للعمالء
األجــانــب ،فــي خـطــوة يـقــول منتقدون إنها
جهد متواصل لتهميش التقارير املنتقدة
للحكومة .ويتطلب إدراج مؤسسة إعالمية
ضمن القائمة أن تحدد تقاريرها على أنها
م ــن إن ـت ــاج عـمـيــل أج ـن ـبــي ،وه ــو مصطلح
يحمل دالالت سلبية قوية ،وينطوي على
تدقيق حكومي متزايد.
وأعلنت وزارة العدل أنها أضافت مؤسسة
«موسكو ديجيتال ميديا» التي تنشر مجلة
«ريبابليك» التحليلية على اإلنترنت ،و«آر
إس -بــالــت» الـتــي تــديــر الـبــوابــة اإلخـبــاريــة
«روسبالت» ،إلى القائمة.
ويسمح القانون الروسي بإعالن املنظمات
واألفـ ـ ــراد الــذيــن ت ـقــرر تــورط ـهــم فــي نـشــاط
ً
سياسي غير مـحــدد وتلقيهم تـمــويــا من
الخارج ،عمالء أجانب.
ويـ ـحـ ـظ ــى م ــوق ــع «روسـ ـ ـب ـ ــال ـ ــت» بـشـعـبـيــة
واسـعــة ،ولــديــه مكاتب فــي موسكو وســان
بطرسبرغ ،بينما يقدم «ريبابليك» أخباره
من طريق االشتراكات.
وق ــال رئـيــس الـتـحــريــر دمـيـتــري كوليزيف
على منصة «تيليغرام»« :بالطبع ،ال تحصل
(ريبابليك) على تمويل من الخارج ،وهي
تعتمد على أمــوال املشتركني» .واألسبوع

سفيتالنا تـيـخــانــوفـسـكــا .وخــوفــا مــن قمع
الـسـلـطــات ،لـجــأ كثير مــن الـصـحــافـيــن إلــى
ليتوانيا وبــولـنــدا وبـلــدان أخ ــرى ،وأطلقوا
مــواقــع إعــامـيــة ،أو قـنــوات «تـيـلـيـغــرام» ،أو
تــاب ـعــوا نـشــاطـهــم عـلــى مــواقـعـهــم الـقــديـمــة.
وتـعـ ّـد أكبر قناة «تيليغرام» ـ ـ صنفت على
أنـهــا «متطرفة» ـ ـ هــي  ،Nexta Liveولديها
 989ألف مشترك .وذكرت القناة ،في تعليق

امل ــاض ــي ،أض ــاف ــت ال ـ ـ ــوزارة صـحــافـيــن من
مـحـطــة «دوجـ ـ ــد» الـتـلـفــزيــونـيــة املـسـتـقـلــة،
و«إذاعة أوروبا الحرة» املمولة من الواليات
املتحدة ،و«هيئة اإلذاعــة البريطانية» (بي
بي سي) ،إلى القائمة ،باإلضافة إلى منصة
«كافكاسكي أوزي ــل» التي تغطي األحــداث
ّ
شمالي القوقاز الروسي املضطرب.
ُ
ويلزم تصنيف أي من وسائل اإلعالم على
أنها من «العمالء األجانب» بأن تظهر ذلك
في منشوراتها ونصوصها وفيديوهاتها
ورسـ ـ ــائ ـ ـ ـل ـ ـ ـهـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـ ــواقـ ـ ـ ــع الـ ـ ـت ـ ــواص ـ ــل
االج ـت ـمــاعــي ،م ــا يـمـكــن أن يـ ــردع امل ـصــادر
واملعلنني عن التعامل معها ،ويجعل مهمة
الـصـحــافـيــن صـعـبــة لـلـغــايــة .تـضــم قائمة
وزارة العدل حاليًا نحو  90اسمًا.
وه ـنــاك وســائــل إع ــام مستقلة رائ ــدة غير
مدرجة في القائمة ،بينها إذاعة «إيكو» في
موسكو ،وصحيفة «نوفايا غازيتا» التي
حصل رئيس تحريرها دميتري موراتوف
على جائزة نوبل للسالم األسبوع املاضي
م ـنــاص ـفــة م ــع ال ـص ـحــاف ـيــة االسـتـقـصــائـيــة
الفيليبينية مــاريــا ريـ ّـســا ،لجهودهما في
تعزيز حرية التعبير.
وهـنــأ الـكــرمـلــن عـلــى لـســان الـنــاطــق باسم
ال ــرئ ــاس ــة ال ــروسـ ـي ــة ،دم ـي ـت ــري بـيـسـكــوف،
م ــورات ــوف بـحـصــولــه ع ـلــى ج ــائ ــزة نــوبــل،

على «تيليغرام» ،أن السلطات تريد إلصاق
تهمة التطرف بأكثر من مليون بيالروسي،
وع ــزت السبب إلــى يــأس السلطات األمنية
وال ـع ـس ـكــريــة ب ـعــد هــزيـمـتـهــا وع ـجــزهــا عن
تقديم خطاب إعالمي مقنع .وخلصت القناة
إل ــى أن ال ـغــرض الــوح ـيــد مــن ه ــذه الـقــانــون
ه ــو زرع ال ـخ ــوف ل ــدى م ـش ـتــركــي ال ـق ـنــوات
املـعــارضــة ومــواقــع ال ــدردش ــة .وأش ــارت إلــى
أن الـسـلـطــات الـبـيــاروسـيــة ليست بحاجة
إلـ ــى ق ــوان ــن ج ــدي ــدة الع ـت ـق ــال امل ـع ــارض ــن
لتوجهاتها ،في ظل الصالحيات الواسعة
املمنوحة لرجال األمن.
ونشرت قنوات على «تيليغرام» تعليمات
أم ـن ـيــة وط ــرق ــا ج ــدي ــدة تـجـنــب املـشـتــركــن
فـيـهــا م ــن املــاح ـقــة ال ـق ـضــائ ـيــة ،ونـصـحــت
باستخدام بعض البرامج لهذه الغاية.
منذ بدء التسريبات حول القانون الجديد
قـ ـب ــل أي ـ ـ ـ ــام ،تـ ـف ــاوت ــت ت ـ ـقـ ــديـ ــرات الـ ـخـ ـب ــراء
والـ ـحـ ـق ــوقـ ـي ــن؛ ق ـ ــال أن ـ ــدري ـ ــه م ــوش ــال ــوف،
املحامي الذي ُحرم من رخصة مزاولة املهنة
فــي بـيــاروسـيــا ،إن ــه مــن الـنــاحـيــة النظرية
يـبــدو أن مـحــاكـمــة املـشـتــركــن فــي الـقـنــوات
وغ ــرف ال ــدردش ــة «املـتـطــرفــة» مـمـكـنــة ،إنما
عمليًا يحتاج األم ــر إلــى حكم قضائي في
كل حالة على انفراد .واستبعد املحامي أن
تصبح قنوات «تيليغرام» كلها أو وسائل
اإلع ـ ــام أو امل ـح ــادث ــات امل ـت ـطــرفــة املـعـتــرف
بها سابقًا مجموعات متطرفة تلقائيًا ،إذ
يجب االعـتــراف بها كذلك وفقًا لــإجــراءات
املـ ـنـ ـص ــوص ع ـل ـي ـه ــا فـ ــي الـ ـتـ ـش ــري ــع .وف ــي
ال ـس ـيــاق نـفـســه ،أوض ــح امل ـحــامــي الــروســي
أنطون غاشينسكي ،في تصريحات ملوقع
«مـيــدوزا» ،أن على السلطات البيالروسية
إثبات أن االشتراك في القنوات «املتطرفة»
ك ــان «ب ـه ــدف ارتـ ـك ــاب ج ــرائ ــم ذات طبيعة
م ـت ـطــرفــة ،وال ـت ــي ل ــن ت ـك ــون ل ــدى الـغــالـبـيــة
العظمى من املشتركني في قنوات (تيليغرام)
ه ــذه الــذيــن يـسـعــون لتلقي املـعـلــومــات من
مصدر بديل للمعلومات الحكومية».
وفــي املـقــابــل ،فــإن السلطات البيالروسية
يمكنها نظريًا محاكمة املشتركني كلهم،
ألن قناة «تيليغرام» معينة نفسها تتكون
من مشتركيها ،واشتراك أي شخص فيها
يعد انخراطًا في عمل «تشكيل متطرف».
تشير منظمة «مــراسـلــون بــا ح ــدود» إلى
أن الساحة البيالروسية تعيش «على وقع
ال ـت ـهــديــدات وأع ـم ــال الـعـنــف واالع ـت ـقــاالت
الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـص ـح ــاف ـي ــن
ً
واملدونني الناقدين ،فضال عن حجب أبرز
امل ــواق ــع اإلخ ـب ــاري ــة ،وفـ ــرض ال ــرق ــاب ــة على
الـصـحــافــة امل ـك ـتــوبــة ،وت ـشــديــد اإلج ـ ــراءات
الرامية إلى تقييد الوصول إلى املعلومات
أكثر فأكثر ،مما يجعلها أخطر دولــة على
الصحافيني في أوروبا».

«آبل» تحذف تطبيق «القرآن
الكريم» من متجرها في الصين
لندن ــ العربي الجديد

تضم قائمة وزارة العدل حاليًا نحو  90اسمًا
(ديميتر ديلكوف /فرانس برس)

ُ
مشيدًا بانحيازه ملثله وموهبته وشجاعته.
ومع ذلك ،حذر الرئيس الروسي فالديمير
بـ ــوتـ ــن ،مـ ــن أن جـ ــائـ ــزة ن ــوب ــل امل ـم ـنــوحــة
ملــوراتــوف لــن «تحميه» مــن تصنيفه بأنه
«عميل أجنبي» .وقال بوتني في منتدى في
موسكو« :إذا لم ينتهك القانون الروسي،
ً
وإذا لم يقدم سببًا إلعالنه عميال أجنبيًا،
عندها لن يكون كذلك».
(أسوشييتد برس ،فرانس برس)

حذفت شركة «آبل» التطبيق الشهير «القرآن الكريم»  Quran Majeedمن متجر
تطبيقاتها في الصني ،بطلب من املسؤولني .تطبيق «القرآن الكريم» متاح على
متجر التطبيقات «آب ستور» حول العالم ،ويستخدمه ماليني املسلمني .ورصد
ً
موقع  Apple Censorshipأوال استبعاد التطبيق من متجر تطبيقات «آبل» في
الـصــن .وأعلنت الشركة املـطــورة للتطبيق «بــي دي إم إس»  ،PDMSفــي بيان،
إنه «وفقًا لشركة (آبــل) أزيل تطبيقنا  Quran Majeedمن متجر التطبيقات في
الصني ،ألنه يتضمن محتوى يتطلب وثائق إضافية من السلطات الصينية».
وأضافت« :نحاول التواصل مع إدارة الفضاء اإللكتروني الصينية والسلطات
الصينية ذات الصلة ،لحل هذه املشكلة» .وأفادت الشركة بأن لديها نحو مليون
مستخدم في الصني.
وفقًا لـ»بي بي سي»ُ ،حذف التطبيق من املتجر لتضمنه «نصوصًا دينية غير
قانونية» .ولم تصدر شركة «آبــل» تعليقًا على ما حصل ،لكنها وجهت موقع
«بي بي سي» السبت إلى سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بها ،وفيها« :نحن
مطالبون باالمتثال للقوانني املحلية ،وفي بعض األحيان هناك قضايا معقدة
قد نختلف بشأنها مع الحكومات».
ولكن من غير الواضح إلى اآلن ماهية القواعد التي انتهكها التطبيق في الصني.
وكــان خبراء حقوقيون في األمــم املتحدة قد قالوا إن ما ال يقل عن مليون مسلم
مــا زال ــوا محتجزين فــي مـعـسـكــرات فــي إقـلـيــم شينجيانغ غــربــي ال ـبــاد .ويتهم
الناشطون وبعض السياسيني الغربيني الصني باستخدام أساليب مثل التعذيب
والعمل القسري ومنع اإلنجاب .وإزاء ذلك ،فرضت حكومات غربية عقوبات على
مسؤولني صينيني متهمني بارتكاب تلك االنتهاكات .وتنفي الصني ارتكاب أي
انتهاكات لحقوق اإلنـســان ،وتقول إن معسكراتها توفر «تدريبًا مهنيًا» ،وإنها
«تهدف إلى تأهيل السكان للمشاركة في دعم التنمية االقتصادية» ،باإلضافة إلى
«نزع فكرة التطرف من املتأثرين باأليديولوجية الجهادية».
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منوعات فنون وكوكتيل
شاشة

عمان ـ محمود الخطيب
ّ

ع ــادت عجلة اإلن ـتــاج التلفزيوني
ه ــذه األي ــام إل ــى الـســاحــة األردن ـيــة
ب ـن ـشــاط الف ـ ــت ،ت ـح ـض ـي ـرًا ألع ـمــال
امل ــوس ــم ال ــدرام ــي امل ـق ـبــل الـ ــذي سـيـنـطـلــق في
األيام األولى من شهر إبريل /نيسان  ،2022إذ
تعج استديوهات التصوير التي تم إنشاؤها
في عدد من املدن األردنية بالحركة ،بمشاركة
ف ـنــانــن أردنـ ـي ــن وم ـع ـهــم ف ـن ــان ــون عـ ــرب من
سورية ومصر والعراق والسعودية ولبنان،
من أجل إنجاز أعمال متنوعة بني االجتماعي
والـتــاريـخــي والـكــومـيــدي وال ـب ــدوي ،سيكون
الجمهور على موعد معها بعد خمسة أشهر
مــن اآلن .فــي هــذا امل ـقــال ،نـقــدم مــروحــة أعمال
انطلق تصويرها أو يجرى التحضير لدوران
كــام ـيــرات ـهــا ،ع ـلــى أن تـعـقـبـهــا أع ـم ــال الحـقــة
يجرى حاليًا وضع الخطوط العريضة لها.
«حضور لموكب الغياب»

يـ ـج ــرى ح ــال ـي ــا ت ـص ــوي ــر م ـس ـل ـســل «ح ـض ــور
ملوكب الغياب» ،وهو الجزء األول من سلسلة

«حضور لموكب الغياب» و«ذهب أيلول» و«على بعد مسافة من الحب» و«شارع طالل» هي
قبل
أعما ٌل دراميّة في الساحة األردنيّة يتم تحضيرها من أجل الموسم الرمضاني ُ
الم ِ

دراما رمضان

ثــاث ـيــة تــاري ـخ ـيــة ت ـت ـحــدث ع ــن فـلـسـطــن في
ثــاثـيـنـيــات ال ـقــرن امل ــاض ــي ،وتــأث ـيــر القضية
الفلسطينية عـلــى ال ــدول امل ـج ــاورة ،وخــاصــة
األردن وســوريــة ومـصــر ،خــاصــة فــي املرحلة
التي أعقبت االنتداب األجنبي .املسلسل الذي
كتبه محمد ماشطة وشاركه في كتابته وقام
ّ
بــإنـتــاجــه سـيــف عـبــد الـعــزيــز يـتــولــى إخــراجــه
سيف الصمادي ،وهو من بطولة :ديما بياعة،
م ـن ــذر ري ــاح ـن ــة ،ري ــم ع ـل ــي ،رش ــا بـ ــال ،م ــازن
الناطور ،أحمد فهمي ،جهاد عبده .والالفت

«ذهب أيلول» يتناول
مأساة الالجئات بسبب
الحروب في بالدهنّ

نـبـقــى ن ـحــن» .فـيـمــا أعـلـنــت الـفـنــانــة األردن ـيــة
عبير عيسى عبر صفحتها على «الفيسبوك»
انسحابها من املسلسل قائلة« :أعلن انسحابي
مــن مسلسل (حـضــور ملوكب الـغـيــاب) بسبب
تـعــامـلـهــم غ ـيــر امل ـح ـت ــرم» ،وأكـ ـ ــدت ع ـب ـيــر في
م ـن ـشــورهــا« :اح ـن ــا بـنـعـلــم ال ـن ــاس االح ـت ــرام
والرجولة ..ما حدا يتشاطر على األردنيني»،
وه ــو املـنـشــور ال ــذي الق ــى رواج ــا فــي الــوســط
الـفـنــي ،وقــامــت الـفـنــانــة األردن ـي ــة سهير فهد
بـمـشــاركـتــه عـلــى صفحتها الــرسـمـيــة معلنة

«شارع طالل»
يتم التحضير لمسلسل
ّ
«شارع طالل» وهو ملحمة
شعبية تنطلق أحداثها
عام  1953بتولّي الملك
الحسين بن طالل (الصورة)
سلطاته الدستورية،
وتنتهي بوفاته عام ،1999
ويتناول المسلسل تطور
عمان من الجانب
مدينة ّ
االجتماعي واالقتصادي
عبر شخصيات من
جنسيات مختلفة ،ويُصنف
هذا العمل بأنه «تاريخي
حديث» من بطولة زهير
النوباني .ويقدم المركز
أيضًا العمل الكوميدي
«عيلة طابقين» ،عبر قالب
تشويقي كوميدي في
موسم واحد على مدار
 30حلقة.

وبـعــد غـيــاب عــامــن بسبب جــائـحــة كــورونــا،
ي ـع ــود امل ــرك ــز ال ـع ــرب ــي لـخـطــة إن ـت ــاج أعـمــالــه
الفنية التي تتوزع بني التاريخية والكوميدية
والـبــدويــة واملـعــاصــرة ،والـتــي ستشارك فيها
نخبة من الفنانني األردنيني والعرب ،والالفت
أن األع ـم ــال الـتــي سيقدمها املــركــز ستعتمد
عـ ـل ــى ت ـ ـعـ ــدد املـ ـ ــواسـ ـ ــم إلنـ ـ ـت ـ ــاج امل ـس ـل ـس ــات
ب ــأس ـل ــوب عـ ـص ــري ،وذل ـ ــك ح ـت ــى يـ ـت ــاءم مــع
عادات املشاهدة ،سواء عبر املنصات الرقمية
أو شاشات التلفزة التقليدية من حيث تعدد
املواسم وتسلسل عرضها.
أول هــذه األعمال هو مسلسل «ذهــب أيلول»،
ال ــذي ي ــروي حـكــايــة إنـســانـيــة ت ـت ـنــاول حـيــاة
الــاج ـئــات بـسـبــب ال ـح ــروب فــي بــادهــن ومــا
يتعرضن له من استغالل ،ويتكون العمل من
ثالثة مــواســم ،فــي كــل موسم  10حلقات ذات
صلة مــن حيث املـحـتــوى والحبكة الــدرامـيــة،
ويشارك في املسلسل :مرح جبر ،عمار شلق،
عاكف نجم ،شكران مرتجى ،دانا جبر ،ساري
األس ـع ــد ،إي ـلــي شــالــوحــي ،ن ــور ص ـعــب ،لــونــا
بـ ـش ــارة ،م ـي ـثــم ص ــال ــح ،ح ــام ــد م ـ ـ ــرزوق ،علي
عليان ،أميرة سمير .العمل من تأليف محمد
عريقات ويخرجه حماد الزعبي.
ويتحضر املركز حاليًا إلطالق تصوير العمل
ال ـت ــاري ـخ ــي «مـ ـع ــاوي ــة» ال ـ ــذي ي ـت ـن ــاول حـيــاة
الصحابي والخليفة معاوية بن أبــي سفيان
ويسلط املسلسل الـضــوء على إنـجــازاتــه في
بناء الدولة اإلسالمية بمفهومها السياسي،
ل ـي ـك ــون آخـ ــر ال ـخ ـل ـف ــاء وأول املـ ـل ــوك .ويــأت ــي
مسلسل «ال ـع ـيــدروس» ،وهــو مسلسل بــدوي
ف ــان ـت ــازي ي ـت ـنــاول س ـي ــرة ال ـص ـح ــراء وأهـلـهــا
من منظور ْ مختلف عما عهدناه في األعمال
ا ُل ـبــدويــة ،إذ تـكــون امل ــرأة فــي ه ــذا الـعـمــل هي
امل ـ ـحـ ــرك ال ــرئ ـي ـس ــي ل ـ ــأح ـ ــداث .أم ـ ــا مـسـلـســل
«تـ ـم ــاثـ ـي ــل امل ـ ـل ـ ــح» ،فـ ـه ــو م ـس ـل ـس ــل م ـعــاصــر
فانتازي ُيسلط الضوء على فلسفة إنسانية
وجودية ،بمثابة مرآة تعكس حاالت اإلنسان
وتحوالته أمام دفاعه عن وجوده في مواجهة
كل ما سيهدد حياته.
«على بعد مسافة من الحب»

من جهته ،أنجز املنتج األردني عصام حجاوي
تـصــويــر ثــاثــة مـسـلـســات لـلـمــوســم الــدرامــي
امل ـق ـبــل ،أول ـه ــا «ع ـلــى بـعــد مـســافــة م ــن الـحــب»
قصة وسيناريو د .سليمان أبو شارب وإخراج
حسام حجاوي وبطولة مجموعة فنانني من
األردن وفلسطني والسعودية والـعــراق ،منهم
شاكر جــابــر ،مصطفى أبــوهـنــود ،والسعودي
تــركــي الـكــريــديــس .واملـسـلـســل ال ـبــدوي «ذي ــاب
هباب الريح» الذي ينتمي للون الدراما البدوية
املتعارف عليه .وأيضًا مسلسل «نشميات من
البادية» وهو عبارة عن سلسلة حلقات متصلة
مـنـفـصـلــة م ـت ـنــوعــة ي ـس ــرد أب ـطــال ـهــا قصصًا
م ــن ع ـمــق ال ـص ـح ــراء ال ـتــي ت ـعــرف بصالبتها
وأصالتها على مــر العصور ملــا لها مــن قيمة
ودروس فــي نـفــوس الـبـشــر عـلــى مــر األج ـيــال،
عبر ت ــوارث ال ـعــادات األصيلة وملــا تحمله من
صــدق املـشــاعــر وحــب الـجـمــال ووح ــده الكلمة
وكرم الضيافة وفروسية الرجال وعطاء النساء
الالمحدود ومواقفهن التي ال تنسى .كما يضع
حـجــاوي اللمسات األخـيــرة النـطــاق تصوير
مسلسل «أرملة بني معروف».

تطل ديما بياعة في مسلسل «حضور لموكب الغياب» (ديما بياعة /فيسبوك)

صحة

يارا حسين

وحـ ــاالت االل ـت ـهــابــات األخ ـ ــرى .كـمــا قــد يكون
ً
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوت ف ـ ـ ـعـ ـ ــاال أي ـ ـضـ ــا فـ ـ ــي عـ ـ ـ ــاج م ـخ ـت ـلــف
اض ـطــرابــات الـجـهــاز الهضمي واملـنــاعــة عند
تناوله جنبًا إلى جنب مع العالجات الطبية
التقليدية.

مـ ــن الـ ـن ــاحـ ـي ــة الـ ـتـ ـغ ــذوي ــة ال ي ــوج ــد ش ــيء
اسـمــه طـعــام خ ــارق وق ــد تـمــت صـيــاغــة هــذا
املصطلح ألغ ــراض تسويقية ،ولـكــن تطلق
تسمية «ســوبــر فــود» على األطعمة الغنية
باملغذيات والتي تؤثر بشكل إيجابي على
الـصـحــة .فـمــا هــي بـعــض األطـعـمــة الـتــي قد
تستحق لقب األغذية الخارقة ،وملاذا يوصى
بتناولها؟

البيض

ي ـع ـت ـبــر ال ـب ـي ــض م ـ ـصـ ــدرًا ل ـل ـب ــروت ــن عــالــي
ً
ال ـ ـ ـجـ ـ ــودة ،ف ـ ـضـ ــا عـ ــن غ ـ ـنـ ــاه ب ــالـ ـع ــدي ــد مــن
العناصر الغذائية بما في ذلك فيتامينات B
والكولني والسيلينيوم وفيتامني  Aوالحديد
والـفــوسـفــور .ويحتوي البيض على نوعني
من مـضــادات األكـســدة الفعالة ،زياكسانثني
ولوتني ،اللذين يلعبان دورًا هامًا في تعزيز
ال ـ ــرؤي ـ ــة وصـ ـح ــة ال ـ ـعـ ــن .وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مــن
املخاوف املحيطة باستهالك البيض وارتفاع
ال ـك ــول ـي ـس ـت ــرول ،ت ـش ـيــر األب ـ ـحـ ــاث إلـ ــى ع ــدم
وجــود زيــادة ملحوظة في أمــراض القلب أو
خطر اإلصابة بمرض السكري عند تناول ما
يصل إلى  12-6بيضة في األسبوع.

الخضروات ذات األوراق الداكنة

ت ـعــد الـ ـخـ ـض ــروات ذات األوراق ال ـخ ـضــراء
الــداك ـنــة مـثــل الـسـبــانــخ وال ـكــرنــب األخـضــر
والسلق مصدرًا ممتازًا للعناصر الغذائية
بـ ـم ــا ف ـ ــي ذل ـ ـ ــك حـ ـم ــض الـ ـف ــولـ ـي ــك والـ ــزنـ ــك
وال ـ ـكـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــوم والـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــد واملـ ـغـ ـنـ ـي ــزي ــوم
وفـ ـيـ ـت ــام ــن  Cواأللـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف .وتـ ــوصـ ــف ه ــذه
ال ـخ ـض ــروات بــأن ـهــا خ ــارق ــة ل ـقــدرت ـهــا على
تقليل مخاطر اإلصــابــة بــاألمــراض املزمنة
بـمــا ف ــي ذل ــك أمـ ــراض الـقـلــب وال ـس ـكــري من
النوع  ،2والحتوائها على مستويات عالية
مــن املركبات املـضــادة لاللتهابات املعروفة
بــاســم ال ـكــاروت ـي ـنــات وال ـت ــي ق ــد تـحـمــي من
أنواع معينة من السرطان.

سمك السلمون

يـعــد الـسـلـمــون واألس ـم ــاك الــدهـنـيــة األخ ــرى
كــاملــاكــريــل والـتــونــة والـســرديــن مــن املـصــادر
املهمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات

عائلة التوت

يعتبر البيض مصدرًا
للبروتين عالي الجودة
والفيتامينات
يعد السلمون من المصادر المهمة الغنية بالدهون الصحية والبروتينات والفيتامينات ()Getty

أثار التقرير موجة
سخرية في
مواقع التواصل
االجتماعي
()Getty

قضيّة

عالج كورونا بالسحر
سامر إلياس

رغم إعالن روسيا تسجيل أول لقاح ضد فيروس
ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــال ــم م ـنــذ ص ـيــف الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
ي ــواص ــل الـكـثـيــر م ــن الـ ــروس ال ـل ـجــوء إل ــى السحر
وال ـش ـعــوذة لـعــاج الـفـيــروس والــوقــايــة مـنــه .وفــي
تقرير تلفزيوني بثته محطة «رين تي في» ،ادعت
العرافة الدا أنها اكتشفت عالجًا فــريـدًا لفيروس
كــورونــا طبقته على مئات «الــزبــائــن» ،األمــر الذي
لفت انتباه السلطات األمنية الروسية التي فتحت
تحقيقًا في املوضوع.
وبـعــدمــا اسـتـمــر نـشــاط املـشـعــوذة الدا ألكـثــر من
عـشــر س ـنــوات فــي قـ ــراءة ال ـطــالــع ،وج ـمــع األح ـبــة،
والعالجات الروحية ،منح فيروس كورونا فرصة
ن ــادرة للعرافة لتوسيع دائ ــرة أعمالها مــع زيــادة
ال ـخ ــوف م ــن ال ـف ـي ــروس الـ ــذي أودى ب ـح ـيــاة نحو
 220ألف روسي حتى يوم األربعاء املاضي حسب
اإلحصاءات الرسمية.
الـ ـع ــراف ــة الدا امل ـق ـي ـمــة ف ــي م ــدي ـن ــة أوفـ ـ ــا عــاصـمــة
ج ـم ـهــوريــة بــوش ـكــرت ـس ـتــان ذات ال ـح ـكــم ال ــذات ــي،
شرحت فــي التقرير التلفزيوني طريقة الحماية
م ــن ك ــورون ــا وال ـت ـخ ـلــص م ـنــه إل ــى األب ـ ــد ،وأج ــرت
تطبيقًا عمليًا للعالج على مراسل «ريــن تي في».
وتـعـتـمــد الـطــريـقــة عـلــى تـنـظـيــف وتـحـســن نـظــام
الطاقة املحيط بــاإلنـســان ،باستخدام طلقات من
ال ـقــريــص تـطـلــق مــن م ـســدس عـلــى جـســم املــريــض

أو ال ــراغ ــب بــالــوقــايــة م ــن ك ــورون ــا ،وب ـعــدهــا يتم
تعريضهم للهب .ويبدأ العالج بشحنة نفسية من
«الساحرة الدا» بتمتمات في أسطوانة املسدس،
وبـعــدهــا تطلب مــن املــريــض ت ـكــرار ع ـب ــارات لرفع
روح ــه املـعـنــويــة ،وبـعــدهــا ت ـبــدأ بــإطــاق رصــاص
القريص على األجزاء الضعيفة في جسم املريض،
بعد تغطيتها باملناشف ،ومن أجل ضمان نجاعة
العالج ،وتنظيف الطاقة املحيطة بالزبون ،تكمل
الدا «عــاج ـهــا» ب ـحــرق الـجـســم املـغـطــى بمنشفة
كبيرة باللهب.
وتــؤكــد الدا أنها طبقت الـعــاج املبتكر لكورونا
ب ـن ـجــاح ع ـلــى ن ـحــو أل ــف م ــري ــض ،ي ـضــافــون إلــى
آالف الــزبــائــن الــذيــن عــولـجــوا مــن أم ــراض أخــرى
بالتمائم واألحجار السحرية والشموع ،وأوراق
الحظ في صالون العيادة .وفــي تقرير «ريــن تي
في» امتدحت إحدى املريضات طريقة عالج الدا،
وقالت إنها تستفيض في الشرح حول املرض وما
يتسبب به على عكس األطباء الذين ال يجيدون

تزعم الدا أنها طبقت
العالج المبتكر بنجاح على
نحو ألف مريض

فن الشرح .وفي املقابل ،اشتكت زبونة أخرى من
أن املشعوذة استغلت خوفها الشديد من كورونا
من أجل الحصول على أموال إضافية.
وأثار التقرير موجة سخرية في مواقع التواصل
االجتماعي ،خاصة في ما يتعلق بادعاء العرافة
الدا أنها درســت فـيــروس كــورونــا على مستوى
ال ـط ــاق ــة وتـ ـع ــرف ك ـيــف ت ـت ـعــامــل م ـع ــه ،وزع ـم ـهــا
أن «كــوف ـيــد  19يـعـيــق ن ـظــام ال ـطــاقــة الـبـشــريــة»،
وأن ع ــاجـ ـه ــا ي ــزي ــل ج ـم ـي ــع أس ـ ـبـ ــاب الـ ـع ــدوى
بالفيروس بعد «تنظيف نظام الطاقة البشرية»،
بــاسـتـخــدام مـســدس م ــاك ــاروف وال ـل ـهــب .وتــؤكــد
الدا أن «الـقــريــص لــه خصائص عالجية وطاقة
بنفسجية» وخاصة بعد شحنه بطاقة إيجابية
عبر تمتماتها قبل طلقات القريص التي تجبر
ف ـي ــروس ك ــورون ــا عـلــى ال ـخ ــروج م ــن الـجـســم من
تلقاء ذاتـهــا .وسـخــرت محطات أخ ــرى مــن طرق
الـ ـع ــاج ،واس ـت ـض ــاف ــت خـ ـب ــراء وأطـ ـب ــاء لتفنيد
ّادعاءات الدا .وتسجل معدالت العدوى بفيروس
كورونا في روسيا أرقامًا قياسية في األسابيع
األخيرة مع تعرضها ملوجة رابعة ،ويــزداد عدد
الوفيات بشكل كبير ويبلغ ألف حالة وفاة يوميًا
م ـنــذ ن ـحــو أسـ ـب ــوع .ورغ ـ ــم ال ـح ـم ــات اإلعــام ـيــة
الواسعة ودعوات املسؤولني الروس وفي مقدمهم
الــرئ ـيــس فــادي ـم ـيــر بــوتــن إل ــى أخ ــذ الـلـقــاحــات
إال أن نسبة من تلقوا جرعتي اللقاح ال تتجاوز
عدد ثلث السكان.

إصدار

ّ
بالمغذيات
األغذية «الخارقة» ...أطعمة غنية

التوت بأنواعه كالفراولة والبالك بري وتوت
ال ـع ـل ـيــق وال ـ ـتـ ــوت األحـ ـم ــر غ ـن ــي بــالـع ـنــاصــر
ال ـغ ــذائ ـي ــة ال ـه ــام ــة كــالـفـيـتــامـيـنــات واملـ ـع ــادن
واأللـيــاف ومـضــادات األكـســدة .وترتبط قدرة
الـتــوت الـقــويــة امل ـضــادة لــأكـســدة بانخفاض
خ ـطــر اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب وال ـســرطــان

انسحابها من العمل أيضًا ،وكذلك فعل الفنان
األردني الشاب وسام البريجي.
وعلمت «العربي الجديد» بانسحاب عدد من
الـفـنــانــن األردن ـي ــن أيـضــا عــن الـعـمــل ،بينهم
الفنانة مارغو حــداد التي اعتذرت عن الــدور
املــرش ـحــة ل ــه ل ـع ــدم قـنــاعـتـهــا ب ــه ،ول ــم يتسن
لـ«العربي الجديد» الوصول إلى مدير إنتاج
املسلسل عبد الله صالح لتبيان التفاصيل.
«ذهب أيلول»

نشاط مبكر في األردن
أن حمى االنسحابات من العمل بــدأت مبكرًا
وعبر «السوشيال ميديا» ،إذا اعتذرت الفنانة
الـســوريــة سمر ســامــي عــن استكمال تصوير
مـشــاهــدهــا ألس ـبــاب رفـضــت اإلف ـصــاح عنها،
واكـتـفــت بنشر تعليق على ص ــورة جمعتها
بــالـكــاتــب محمد مــاشـطــة قــائـلــة« :الزم تشيل
الـصــورة أو تشليني أنــا مــن ال ـصــورة ..كوني
لم أعد أعمل في هذا املسلسل» .ليقوم ماشطة
ب ــال ــرد« :ت ــذه ــب األع ـم ــال وال ــدرام ــا كـلـهــا إلــى
أعمق جحيم يمكن تصوره يا ست الكل ،لكن
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أديل تطلق أغنيتها المنفردة األولى منذ ست سنوات
وفيتامينات  Bوالبوتاسيوم والسيلينيوم،
وهو أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3
الدهنية املـعــروفــة بـفــوائــدهــا الصحية مثل
تـقـلـيــل االل ـت ـهــابــات .ووف ـق ــا لـبـحــث نـشــر في
مجلة ،European journal of clinical nutrition
قد يؤدي تضمني سمك السلمون في النظام
الغذائي إلــى تقليل خطر اإلصابة بأمراض
القلب والـسـكــري ويساعد فــي الحفاظ على
وزن صحي.

بعد غياب استمر ست
سنوات ،عادت أديل
الجمعة بأغنية منفردة
عنوانها «إيزي أون مي»،
تمهيدًا إلطالق ألبومها
« »30الشهر المقبل

ي ـت ــم اس ـت ـه ــاك األع ـ ـشـ ــاب ال ـب ـح ــري ــة بـشـكــل
شائع في املطبخ اآلسـيــوي ،ولكنه يكتسب
شـعـبـيــة فــي أن ـحــاء أخ ــرى مــن ال ـعــالــم نـظـرًا
لقيمته الـغــذائـيــة الـعــالـيــة ،إذ تحتوي هذه
األعشاب البحرية على العديد من العناصر
الغذائية بما في ذلــك فيتامني  Kوالفوالت
واليود واأللياف ،كما أنها مصدر للمركبات
الـ ـف ــري ــدة ال ـن ـش ـطــة ب ـي ــول ــوج ـي ــا (مـ ـض ــادات
األكـ ـ ـس ـ ــدة) والـ ـت ــي ال ت ــوج ــد ف ــي األعـ ـش ــاب
البرية ،وتساهم هذه املركبات بالتقليل من
خـطــر اإلصــابــة بــالـســرطــان وأم ــراض القلب
والسمنة ومرض السكري.

لندن ـ العربي الجديد

األعشاب البحرية

الكركم (الكركمين)

الكركم من التوابل الصفراء والكركمني هو
املركب الفعال في الكركم وله تأثيرات قوية
م ـض ــادة لــأك ـســدة ومـ ـض ــادة لــالـتـهــابــات.
وت ـش ـي ــر ال ـ ــدراس ـ ــات إلـ ــى أن ال ـك ــرك ـم ــن قــد
ً
يـ ـك ــون ف ـ ـعـ ــاال فـ ــي عـ ـ ــاج ومـ ـن ــع األم ـ ـ ــراض
امل ــزم ـن ــة ،م ـثــل ال ـس ــرط ــان وأم ـ ـ ــراض الـقـلــب
وال ـس ـك ــري ،وق ــد ي ـســاعــد أي ـضــا ف ــي الـتـئــام
الجروح وتقليل األلم.

أطـلـقــت املـغـنـيــة الـبــريـطــانـيــة أدي ــل أغنيتها
املنفردة «إيــزي أون مــي»  ،Easy On Meقبل
طــرح ـهــا امل ــرت ـق ــب ف ــي  19نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني املقبل ،أللبومها املنتظر « ،»30للمرة
األولى منذ ست سنوات.
وأوض ـحــت أدي ــل ،لــ«بــي بــي س ــي» ،الجمعة،
أن الـخـيــار وق ــع عـلــى ه ــذه األغـنـيــة املـنـفــردة
ب ـع ــد م ـنــاف ـســة ب ــن ث ــاث ــة أعـ ـم ــال «ش ــدي ــدة
االخ ـ ـتـ ــاف» .وق ــال ــت إن األغ ـن ـيــة ال ـت ــي وقــع
ً
عـلـيـهــا االخ ـت ـيــار إلطــاق ـهــا أوال «تشبهني
ك ـث ـيــرا» ،و«ب ـع ــد ه ــذا ال ـغ ـيــاب ال ـطــويــل ،هــذا
عـلــى األرجـ ــح أك ـثــر م ــا ك ــان يـنـتـظــره الـنــاس
من أغنياتي» .وأضافت النجمة البريطانية
أن «هــذه أول أغنية كتبتها في األلـبــوم ،من
الرائع أن تصبح أول أغنية منفردة».
وع ـمــا إذا كــانــت ت ـع ـتــزم إج ـ ــراء جــولــة فنية
قــري ـبــا ،أوض ـح ــت أديـ ــل أن ه ــذا األمـ ــر ليس
ضـمــن مـشــاريـعـهــا الـحــالـيــة بـسـبــب جائحة
«كوفيد.»19-
َ
وص ـ َ
ـاح ــب األغ ـن ـي ــة ال ـس ــردي ــة ذات الـتــأثـيــر

االنفعالي القوي فيديو قصير ،يبدأ بأديل
ُ
ً
وه ـ ــي تـ ـغ ــادر مـ ـن ــزال ي ـح ـمــل الف ـت ـت ــن ك ـتــب
عـلـيـهـمــا «ل ـل ـب ـيــع» و«م ـب ـي ــع» .وت ـ ــؤدي أدي ــل
األغ ـن ـي ــة وهـ ــي ت ـق ــود سـ ـي ــارة ب ـي ـن ـمــا ت ــدور
حولها الذكريات وأوراق األغاني ،ويتحول
املشهد تدريجيًا إلــى لــون داف ــئ بعدما بدأ
الفيديو باللونني األبيض واألسود.
وظ ـه ــرت أديـ ــل ف ــي األغ ـن ـيــة وك ــأن ـه ــا تطلب
ت ـف ـه ـم ــا بـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــارات مـ ـنـ ـه ــا« :ت ـ ــرف ـ ــق ب ـ ــي يــا
صغيري /كنت طفلة /لــم تسنح لــي فرصة
أن أدرك العالم من حولي».
وحـصــد الفيديو املـنـشــور على «يــوتـيــوب»،
ب ـعــد أقـ ــل م ــن  24س ــاع ــة ع ـلــى ط ــرح ــه ،أكـثــر
مــن  21مليون مـشــاهــدة .وش ــارك املعجبون
األغـ ـنـ ـي ــة ال ـ ـجـ ــديـ ــدة عـ ـل ــى ح ـس ــاب ــات ـه ــم فــي
م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وبـيـنـهــم
امل ـم ـث ـلــة األم ـي ــرك ـي ــة أل ـي ـس ـيــا سـيـلـفــرسـتــون
ومغني الراب ليل ناس إكس والكندي دريك.
كما أشــاد النقاد بــ«إيــزي أون مــي» ،فكتبت
ص ـح ـي ـفــة «ذا غـ ـ ــارديـ ـ ــان» ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة أن
«صوتها قوي كما عهدناه» .وأعلنت مجلة
«رول ـي ـن ــغ س ـت ــون» أن الـنـجـمــة الـبــريـطــانـيــة
«أبكت العالم» بأغنيتها الجديدة.
يوم األربعاء ،قالت أديل التي أعلنت طالقها
ّ
مطول ،عبر حسابها
عــام  2019في منشور
على «إنـسـتـغــرام» ،إنـهــا اآلن أفـضــل ،بعدما
«رمـ ـ ــت ب ـن ـف ـس ـهــا ف ــي م ـت ــاه ــة م ــن ال ـفــوضــى
املطلقة واالضطراب الداخلي» .وأضافت أنها
أخيرًا أصبحت جاهزة لطرح هذا األلبوم.
ألبوماها السابقان ُصنفا ضمن األلبومات
الخمسني األكثر مبيعًا في التاريخ .ألبومها
« »21الــذي طرحته في  2011بيع منه نحو
 31م ـل ـيــون ن ـس ـخــة حـ ــول ال ـع ــال ــم .ألـبــومـهــا

ال تعتزم النجمة البريطانية إجراء جولة فنية قريبًا (غراهام دينهولم)Getty /

« ،»25الصادر عام  ،2015بيع منه  22مليون
نسخة .في مقابلة ،أخيرًا ،مع مجلة «فوغ»،
ت ـح ــدث ــت أديـ ـ ــل ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ع ــن طــاقـهــا
وعالجها النفسي وفقدانها لـلــوزن .وقالت
ف ــي الـنـسـخــة الـبــريـطــانـيــة م ــن امل ـج ـلــة« :فــي
ال ـث ــاث ــن م ــن عـ ـم ــري ،ان ـ ـهـ ــارت ح ـي ــات ــي مــن
دون ســابــق إنـ ـ ــذار» .وأض ــاف ــت« :أش ـعــر بــأن

هــذا األلـبــوم أشبه بتدمير ال ــذات ،ثم التأمل
الذاتي ،فالخالص الذاتي».
وتـ ـن ــاول ــت أدي ـ ـ ــل ان ـف ـص ــال ـه ــا فـ ــي إب ــري ــل/
نيسان  2019عن زوجها َسيمون كونيكي،
وقالت« :لم يعد ذلك مناسبًا لي )...( .لم أكن
حزينة ،لكني كنت ألصبح كذلك لو لم أفكر
ً
فــي نـفـســي أوال» .وأش ـ ــارت أدي ــل إل ــى أنها

سـ ّـجـلــت ه ــذا األل ـبــوم شــديــد الخصوصية،
بـهــدف اإلجــابــة عــن أسـئـلــة نجلها أنجيلو
( 9سنوات) عن هذا الطالق ،وملداواة الجرح
الذي ألحقه به.
وأكدت املغنية الحائزة  15جائزة «غرامي»
أن ـه ــا ع ـل ــى ع ــاق ــة عــاط ـف ـيــة م ــع األم ـي ــرك ــي
ريتش بول.
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مقتطف
تنشر «العربي الجديد»،
على دفعات ،ترجمة
الشاعر والروائي والناقد
محمد
الفلسطيني
ّ
األسعد لكتاب «مدن غير
مرئية» لإليطالي إيتالو
يعد العمل
كالفينو.
ّ
من آخر ما ترجمه
األسعد ،وقد حال
رحيله المفاجئ ،الشهر
الماضي ،دون نشره في
كتاب حتى اآلن
إيتالو كالفينو

مفتتح

ال يـصـ ّـدق قـبــاي خــان بــالـضــرورة
ّ
ك ـ ـ ــل ش ـ ـ ــيء يـ ـق ــول ــه م ـ ــارك ـ ــو ب ــول ــو
َ
ح ــن ي ـصــف امل ـ ــدن ال ـت ــي زاره ـ ــا ف ــي جــوالتــه
االستكشافية ،إال أن إمبراطور التتار يواصل
َ
ـاه
اإلص ـ ـغـ ــاء إلـ ــى ال ـف ـي ـن ـي ـســي الـ ـش ــاب بــان ـت ـبـ ٍ
ُ
ـول آخــر
ـول أع ـظــم م ـمــا ي ـظ ـهــر ألي رس ـ ـ ٍ
وف ـض ـ ٍ
من رسلهِ أو مستكشفيه .في حياة األباطرة،
َ
الزهو باالتساع الالمحدود
هنالك لحظة تتبع

لــأراضــي الـتــي غــزونــاهــا .وبـعــد راح ــةِ وكآبة
م ـع ــرف ــةِ أن ـن ــا س ــرع ــان م ــا سـنـتـخـلــى ع ــن أي
تفكير بمعرفتها وفـهـمـهــا .هـنــالــك إحـســاس
ً
مساء ،مع رائحة الفيلة
بالفراغ يطغى علينا
ـاد خشب الصندل وهــو يبرد
بعد املطر ،ورم ـ ِ
ف ــي امل ـجــامــرٌ ،
دوار يـجـعــل األن ـه ــار والـج ـبــال
ّ
منحنيات خــرائــط الـكــرة األرضية
تهتز على
ِ
الـسـمــراء الـضــاربــة إل ــى الـصـفــرة حـيــث ترسم
ُ
مـصـ ّـورة ،وتجمع .واحــدة بعد أخــرى تتوالى
ُ
َ
خــر قـ ّـوات العدو.
الرسائل معلنة لنا انهيار ُ آ ّ
من انــدحــار الــى انــدحــار .ويقشر شمع أختام
ـوك مـغـمــوريــن يـلـتـمـســون حماية
رس ــائ ــل م ـل ـ ٍ
ـاوات سنوية
ـ
ت
أ
املقابل
في
مقدمني
جيوشنا،
ٍ
مــن مـعــادن ثمينة وجـلــود مدبوغة وأصــداف

في صحبة كالفينو

ٌ
مدن غير مرئية

المتوسطة
غانيات بيروت عودة إلى مشاغل الطبقة
ّ

لبنان ما قبل السقوط
في روايتها الصادرة
عن «دار النهضة
اللبنانية» ،تعود لينة
كريدية إلى تلك
المرحلة المزدهرة من
تاريخ لبنان الحديث:
ولبنان
التعدد،
لبنان
ّ
ِ
بيروت قبل ّ
كل شيء

سالحف .إنها لحظة القنوط حني نكتشف أن
هذه اإلمبراطورية ،التي بدت لنا خالصة كل
َ
ٌ
خراب ال شكل له وال حد،
األعاجيب ،ما هي إال
أن غنغرينا الـفـســاد تنتشر إلــى مــدى يفوق
قــدرة صولجاننا على عالجها ،أن االنتصار
ع ـلــى املـ ـل ــوك األع ـ ـ ــداء جـعـلـنــا ورث ـ ــة خــراب ـهــم
الطويل .في تقارير ماركو بولو وحدها كان
القالع
قـبــاي خــان يستطيع أن يـمـ ّـيــز ،خــال
ً
واألسـ ـ ــوار ال ـتــي ق ـ ّـدر لـهــا أن تـتـفـتــت ،زخــرفــة
ّ
يمك ُ
نه
ملخطط بلغ من الرهافة حدًا قد
شجرية
ٍ
من النجا ِة من قضم النمل األبيض.

مدن وذاكرة ()1

ح ــن تـ ـغ ــادر ،وت ــواص ــل ال ـس ـيـ َـر طـيـلــة ثــاثــة
أي ـ ـ ــام ن ـح ــو الـ ـ ـش ـ ــرق ّ ،ت ـص ــل إل ـ ــى دي ــومـ ـي ــرا،
َ
ّ
بستني ّ
قبة فضية ،بتماثيل برونزية
مدينة
ّ
َ
لـكــل اآلل ـهــة ،ب ـشــوارع مــرصــوفــة بــالــرصــاص،
ّ
ّ
ـرح ب ــل ــوري ،ب ــدي ـ ٍـك ذه ـب ـ ّـي يـصـيــح كــل
ب ـم ـسـ ٍ
ّ
ص ـبــاح ً ف ــوق ب ــرج .ك ــل ه ــذه املـفــاتــن ستكون
مــألــوفــة سـلـفــا ل ـلــزائــر ال ــذي شــاهــدهــا أيضًا
الخاصية ّ
ّ
املميزة لهذه
في مدن أخرى .ولكن
ـرء الــذي يصل إليها
املدينة بالنسبة إلــى امل ـ ِ
ذات أم ـس ـيــة م ــن أم ــاس ــي أيـ ـل ــول /سبتمبر،
ُ ُ
ُ
املصابيح
النهارات ً ،وتضاء
حينما تتقاصر
ّ
ّ
املتعددة األلوان كلها دفعة واحدة عند أبواب
ُ
جــواســق الـطـعــام ،ويـصــرخ ص ــوت ام ــرأة من
سطح بيت« :أووه ،»...هو شعوره بالحسد
تجاه الذين يعتقدون اآلن أنهم عاشوا ّ
مرة ـ
ً ُ
ُ
من قبل ـ أمسية تماثل هذه ،والذين يعتقدون
أنهم كانوا سعداء آنذاك.

عباس بيضون

مدن وذاكرة ()2

ً
ٌ
حــن يــرتـحــل إن ـس ــان زم ـنــا طــويــا راك ـبــا عبر
مـنــاطــق ب ـ ّـري ــة ،يشعر بــالــرغـبــة بـمــديـنــة .وفــي
نـهــايــة امل ـط ــاف يـصــل إل ــى إي ـس ـي ــدورا ،مدينة
ساللم لولبية ّ
ُ
ملبسة بقشر ٍة من
حيث للمباني
أصداف بحرية لولبية ،حيث ُتصنع املناظيرُ
املـ ـق ـ ِّـرب ـ ٍـة والـ ـكـ ـم ــان ـ ُ
ـات امل ـت ـق ـن ــة ،ح ـي ــث ي ــواج ــه

مدينة سكيلّا اإليطالية في عمل لـ ريناتو غوتّوسو ،زيت على قماش1950 ،

ً
ّ
ُّ
املتحي ُر بني امرأتني ثالثة دائمًا ،حيث
األجنبي
ُ
مشاجرات دموية بني
ينحدر ِعراك الديكة إلى
ٍ
ّ
ّ
املتراهنني .كان يفك ُر بكل هذه األشياء عندما
رغـ َـب بمدينة .لهذا فــان إيسيدورا هي مدينة
أحــامــه :مــع فــارق واح ــد .املدينة املحلوم بها
احتوته ّ
شابًا؛ وهاهو يصل إلى إيسيدورا في
شيخوخته .في الساحة هنالك الـجــدار حيث
يجلس الـعـجــائــز ويــراق ـبــون ٍّ الـشـ ّـبــان يـمــرون؛
ُ
ٌ
الرغبات
جالس معهم في صف واحد.
وهاهو
اآلن ذكريات.

مدن ورغبة ()1

َ
يمكنك
هنالك طريقتان لوصف مدينة دوروثا:
القول إن أربعة أبـ ًـراج من َ األملنيوم ترتفع من
ّ
ـواب ذات قناطر
أس ـ
ـواره ــا م ـطــوقــة سـ َبـعــة أب ـ ـ ّ ٍ
ّ
متحركة ّ تعمل بنوابض تمتد فــوق الخندق
الذي تغذي ماءه ُ
أربع قنوات خضراء تخترق
ّ ً
ّ
مقسمة ّإياها إلى تسعة أحياء ،في كل
املدينة،
واحد منها ثالثمائة بيت وسبعمائة مدخنة.
الصالحات
ومحتفظًا فــي ذهـنـ َـك أن الفتيات
ِ
ّ
ّ َ
ل ـلــزواج فــي ك ــل ح ـ ّـي يـتــزوجــن شــبــان األحـيــاء
ّ
َ
األخ ـ ـ ــرى وتـ ـتـ ـب ــادل ع ــائ ــات ـه ــن ال ـس ـل ــع ال ـتــي

قبل ذلك لم
ُ
الصحراء وطرق
أعرف إلّا
َ
القوافل
إن كان وصفها يوقظ
رغبة فيك فإلجبارك على
إخمادها

ّ
ٌ
تحتكرها كل عائلة ـ ليمون لصناعة العطور،
ُ
ـارخ سـمــك كــاف ـيــار ،إس ـط ــرالب ــات ،أح ـجــارُ
ب ـط ـ
ال ـج ـم ـشــت ال ـكــري ـمــة ـ ع ـنــدئــذ ي ـم ـك ـنـ َـك الـعـمــل
انطالقًا من هذه الوقائع ،إلى أن تعرف كل شيء
تــرغــب فيه عــن املدينة فــي املــاضــي والحاضر
َ
يمكنك خالف ذلك القول ،مثلما
واملستقبل .أو
الجم ُال الــذي أخذني الــى هناك« :وصلتُ
ّ
قــال

هنا في مطلع شبابي ذات صباح ،حيث كان
ُ
السوق قادمني
العديد من الناس يهرعون إلى
ُِ
ـت ال ـن ـســاء أسـنــانــا
م ــن ك ــل الـ ـش ــوارع ،وام ـت ـ َل ـكـ ِ
عينيك مباشرة ،ونفخ ثالثة
جميلة ونظرن في
ّ
جـنــود عـلــى مـنـ ّـصــةٍ ب ــاألب ــواق ،وف ــي ك ــل جهةٍ
ٌ
ٌ
رايات ّ
ملونة َفي الريح.
عجالت ورفرفت
دارت
ّ
َ
قبل ذلك لم أعرف إل الصحراء وطرق القوافل.
في السنوات التالية ،عــادت عيناي الــى ّ
تأمل
ّ
ـرق القوافل؛ ولكنني أعرف
ـاد
ِ
آمـ ِ
الصحراء و َطـ ِ
اآلن أن هذا الطريق ليس إال واحدًا من الطرق
العديدة التي انفتحت أمامي في ذلك الصباح
في دوروثا.»...

وذاكرة ()3
مدن
ُ
سأحاول ،عبثًا ،يا قبالي ،يا ذا القلب الكبير،
وص ـ ــف زه ـ ـ ــرة ،م ــدي ـن ــة ال ـح ـص ــون ال ـعــال ـيــة.
َ
ـات تجعل
يمكنني أن أخ ـبــرك كــم مــن ال ــدرج ـ َ ِ
َ
الشوارع ترتفع مثل الساللم ،ودرجة انحناء
ّ
نوع من صفائح الزنك
املمر ِ
ات املقنطرة ،وأي ّ ٍ
ّ
ّ
يـغــطــي ال ـس ـطــوح؛ ولـكـّـنـنــي أ ُع ــرف مـقــدمــا أن
هــذا سيكون كما لــو أنـنــي ال أخ ـبـ َ
ـرك بشيء.
ُ
ّ
العالقات بني
تتكون من هذا ،بل من
املدينة ال
ِ

ُ
ارتفاع
ـداث ماضيها:
ِ
قياسات فضائها وأحـ ِ
ـور وامل ـس ــاف ــة ب ــن األرض وقــدمــن
ـ
ـ
ن
ـود
ع ـم ـ ِ
ٍ
ُ
عرش مشنوق؛ الحبل
ملغتصب
متأرجحتني
ٍ
ِ
املشدود من عمود النور إلــى حاجز الشرفة
ّ
َ
مسار موكب
وحبال الزينة التي تزين
املقابل
زفاف امللكة؛ ِ ُ
ارتفاع ذلك الحاجز وقفزة الزاني
ٍّ
الذي َّ
انحدار مزراب َ
ُ
وس ْي ُر قط
تسو َر ُه فجرًا؛
ً
على طــولــهِ وهــو ينزلق داخ ــا عبر النافذة
ّ
مسلح َ
ظهر
زورق
نيران
نفسها؛ مدى مرمى
ِ
ٍ
ٍ
ً
البحري والقذيفة التي
الرأس
فجأة من وراء
ُ
ّ
دم ـ ــرت امل ـ ـ ــزراب؛ وال ـف ـت ــوق ف ــي ِش ـب ــاك صيد
األس ـمــاك والـعـجــائــز الـثــاثــة الجالسني على
رصـيــف املــرســى ُيـصـلـحــون الــشـبـ َ
ـاك ويـقـ ّـص
ِ
أحدهم على اآلخــر ّ
زورق
للمرة املئة حكاية
ِ
ّ
مغتصب العرش املسلح الذي يقول البعض
ِ
ُ
إن ــه ك ــان اب ــن املـلـكــة غـيــر الـشــرعــي وق ــد هجر
هنالك على املرسى ب ِقماطه.
(ترجمةّ :
محمد األسعد)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

دوامة التأجيالت
معرض الجزائر الدولي للكتاب في ّ

ليس في كانون الثاني

بعد بضعة أيّام من
اإلعالن عن تنظيمه
مطلع العام المقبل،
ُ
استبدال مدير
جرى
المعرض واإلعالن عن
مجددًا
التظاهرة
تأجيل
ُ
ّ
مسمى
إلى أجل غير
ّ

الجزائر ـ محمد عالوة حاجي

من دورة سابقة

قراءة

الرغبـات اآلن ذكريـات
ُ

أول منه ،العمل
ليس كتاب «مدن غير مرئية» ،الذي ننشر هنا قسمًا ّ
محمد األسعد (الصورة) إلى العربية،
الوحيد إليتالو كالفينو الذي ينقله
ّ
إذ سبق أن عرّب للكاتب اإليطالي
سلسلة محاضرات صــدرت عام
ّ
«ست وصايا لأللفية
 1999بعنوان
القادمة» .إلى جانب تجربته في
ثمة في رصيد
الشعر والــروايــةّ ،
األســعــد الــعــديــد مــن الترجمات
البارزة ،من آخرها ترجمته لرواية
لدوستويفسكي،
«الشياطين»
التي صدرت قبل أسابيع من رحيله
( 1944ـ .)2021

متابعة

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

َ
قبل أيام قليلة ،نقلت وسائل إعالم جزائرية
عن مدير «معرض الجزائر الدولي للكتاب»
حكيم ميلود خبر إقــامــة ال ــدورة الخامسة
والـعـشــريــن مــن «م ـعــرض ال ـجــزائــر الــدولــي
للكتاب» بني السادس والخامس عشر من
ك ــان ــون ال ـثــانــي /يـنــايــر امل ـقـ ِـبــل ،بـعــد إلـغــاء
ُ َّ
ُ
ال ـت ـظــاهــرة  -ال ـتــي ج ــرت الـ ـع ــادة أن تـنــظــم
بني تشرين األول /أكتوبر وبــدايــة تشرين
َ
الـ ـث ــان ــي /نــوف ـم ـبــر م ــن ك ــل س ـن ــة ،لـسـنــتــن
َ
م ـت ـتــال ـيــتــن  -ب ـس ـبــب ال ـ ـظـ ــروف املــرت ـب ـطــة
بجائحة كورونا.
ّ
ْ
لــم ُيــوضــح ميلود إن كــان الـتــاريــخ الجديد
سـ ُـي ـع ـتـ َـمــد م ــوعـ ـدًا ق ـ ـ ـ ّ
ـارًا لـتـنـظـيــم امل ـع ــرض
َّ
ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ـق ـب ـلــة ،مـكـتـفـيــا بــال ـقــول إن
هــذا املــوعــد يــأخــذ بعني االعـتـبــار «خريطة

ّ
اآلن ن ـفــكــر ب ـب ـي ــروت ع ـلــى أن ـه ــا تـجــربــة
انـتـهــت أو ت ـك ــاد .م ــا ك ــان نـمـطــا للحياة
وطـ ّـري ـقــة ع ـيــش أو ث ـقــافــة مـجـتـمــع على
حافة الزوال ،إن لم يكن ٌ
جزء كبير منه زال
ً
فعال .بيروت هي اسم آخر للبنان ،وهي
بــالـتــأكـيــد ع ـنــوان مــا ك ــان تـجــربــة فــريــدة
ّ
في املنطقةّ .
تميزها الظاهر كان يستفز
ً
املنطقة أو يجتلب احتفاال وانبهارًا بها.
كــانــت ب ـيــروت ،ولـبـنــان مــن ورائ ـه ــا ،هي
املثال والنموذج بقدر ما كانت الشيطان
واآلخر املرفوض.
يمكن القول إن لبنان وحده ،قبل سقوط
فلسطني أو بـعــده ،بلد غير إســامــي .ال
ّ ّ
يضم أقلية مسيحية
ألنــه ،فحسب ،بلد
وازن ــة بــاإلضــافــة لألغلبية املـسـلـمــة ،بل
ّ
ّ
ألنه البلد الــذي تشكل األقلية املسيحية
فيه ركنه ومـصــدر نموذجه ومشروعه،
ّ
ً
ب ـح ـي ــث يـ ـب ــدو نـ ـم ــوذج ــه مـ ــت ـ ـصـ ــا ،فــي
ّ
وتطورها
األســاس ،بوجود هذه األقلية
وم ــوقـ ـعـ ـه ــا .مـ ــا كـ ـ ــان م ــوس ــوم ــا بـ ــه مــن
ّ
التوسط بــن املنطقة والـخــارج الغربي،
ومــا يبدو كذلك مـجــاورة ثقافية للغرب
ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،ومـ ــا اس ـت ـت ـب ـعــه م ــن ن ـظــام
سياسي متعدد ومن اقتصاد للخدمات،
لــم يكن لــوال مــا جـ ّـرتــه تـطــورات املنطقة،
م ــن اح ـت ــال فـلـسـطــن واك ـت ـشــاف النفط
وق ـيــام أنـظـمــة عـسـكــريــة عـلــى رأسـمــالـيــة
الدولة التي ّ
جرت خروج رساميل البلدان
املحيطة ،ونشوء اقتصاد خدمات قوي
في لبنان.
ّ
نتحدث عن مرحلة زاهرة
يمكننا لذلك أن
في تاريخ لبنان ،كانت مع ذلك قصيرة،
إذ ساهمت الحروب األهلية املتوالية في
تـقـصـيــرهــا ،كـمــا ســاهــم ن ـشــوء اقـتـصــاد
ّ
وتطورات
مواز في دول النفط خصوصًا،
ٍ
املنطقة في إعاقتها ،بحيث إننا اآلن على
وش ــك ان ـه ـيــارهــا .إذا ك ــان االق ـت ـصــاد قد
ّ
تغير إلــى أمــد غير مـنـظــور ،فــإن النظام
ّ
السياسي ّلم يعد هو نفسه ،وال بد من أن
الثقافة تتلقى نتائج هــذا االنهيار ،وإن
ّ
تكن مالمح ذلك لم تتجل.
هذه املقدمة قد تكون ضافية ،وقد تكون
أكثر ّ
مما يجب لتقديم رواية لينة كريدية
التي صدرت عن «دار النهضة اللبنانية»،
دار ك ــري ــدي ــة الـ ـت ــي هـ ــي أيـ ـض ــا ن ــاش ــرة،
ب ـع ـنــوان «غ ــان ـي ــات بـ ـي ــروت» .ال ــرواي ــة ال

تحمل في ُعنوانها فقط اسم بيروت ،بل
تصدر بتواقت مع االنهيار الحالي ،ومن
الطبيعي أن ّ
نحو ما ،إليه .لكن
ترد ،على
ينم عنوانها ٍ املفاجئ ،تــردّ
الــروايــة ،كما ّ
ال ـقـ ّـراء إلــى غير زمــن صــدورهــا .العنوان
يحمل تلميحًا نـقـ ّ
ـديــا ،لـكــن ال ن ــدري مع
إيجابيًا .الغانيات
ذلك إذا كان سلبيًا أو ّ
اس ــم آخ ــر لـبــائـعــات ال ـل ــذة أو املــومـســات،
واس ـتــدعــاء ه ــذا االس ــم فــي ال ــرج ــوع إلــى
املرحلة اللبنانية الزاهرة قد يبدوّ ،
ألول
وه ـلــة ،وص ـمــة ،نفهم مــرجـعـهــا .فلبنان،
البلد غير اإلسالمي ،كان لفترة موصومًا،
في نظر املحيط اإلسالمي ،بما يوصم به
الغرب ،أي ّ
الحرية الجنسية وما يستتبع
ذلك من إباحة تصل إلى حد الدعارة ،رغم
ُ
أن ذلك لم يكن ّ
خاصية لبنانية ،إذ تشارك
ّ
فيه أقطار عربية أخــرى ،إل أنــه كــان ،في
ُ
قرارته ،تشهيرًا بما اعتبر مظهرًا غربيًا
غير إسالمي لبيروت ولبنان .إنه وصمة
بالدرجة األولى.
بيد أننا في رواية لينة كريدية ال نشعر
ب ــأن ــه ك ــذل ــك .لـيـســت الـ ــد ّعـ ــارة مــوضــوع
رواية كريدية كما يستشف من عنوانها،
ّ
إذ إنـ ـن ــا ن ـج ــد ق ــل ــة م ــن نـ ـس ــاء ال ــرواي ــة
ّ
تمارس الدعارة ،وقلة من رجال الرواية

يـمــارســون ال ـقــوادة .الــروايــة ليست ،إذًا،
ّ
كما يــدل عنوانها ،رواي ــة دع ــارة .يمكن
ال ـقــول إن رج ــال ال ــرواي ــة هــم ال ــداع ــرون
ّ
يسم
أكثر مما هن نساء
الرواية .لكن ما ِ
ّ
نساء الرواية ،غالبيتهن على األقل ،هو
ّ
الفتنة والجمال .هنا نفهم أنهن غانيات
ّ
ّ
ال ملمارستهن الــدعــارة ،لكن العتدادهن
ّ
ّ
بـجـمــالـهــن ،وأح ـيــانــا لـتـســويـقـهــن إي ــاه،
ّ
واعـتـبــارهــن لــه امـتـيــازًا يمكن االعتماد
عليه في طلب العيش وبناء املستقبل.
ّ
يمكن أن نفهم من ذلك أن الدعارة ليست
هي املقصودة بتسمية «غانيات» ،وإنما
بالجمال واالتـجــار به هما ما
االعـتــداد
ّ
يجعالنها تستحق هذه التسمية .نعود
لبنان الخدمات
إذًا إلــى لبنان الــزاهــرّ ،
والـسـيــاحــة وال ـت ـعـ ّـدد ،لـكــنــه أيـضــا ليس
لبنان األجانب من عرب وغير عرب ،كما

نساء الرواية يعتمدن
على جمالهن لطلب
العيش وبناء المستقبل

ومن
أنه ليس لبنان الوافد من الجنوب ّ
األط ـ ـ ــراف .إن ـهــا ب ـي ــروت ال ـتــي تستحق
اس ـم ـه ــا ،بـ ـي ــروت ال ـب ـي ــارت ــة ال ـعــري ـقــن،
الـبـيــارتــة األص ــاء إذا ج ــازت التسمية،
ال ـب ـي ــارت ــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ـص ـع ــدون مع
ب ـي ــروت ال ـت ــي ،ف ــي ص ـعــودهــا ،اخـتــزلــت
لبنان.
إن ـهــم ال ـب ـيــارتــة األص ـ ــاء ،لـكـنـهــم أيـضــا
الطبقة الصاعدة في لبنان كله ،الطبقة
امل ـت ـ ّ
ـوس ـط ــة ل ـك ــن الـ ـص ــاع ــدة إل ـ ــى ف ــوق،
ّ
الطبقة الـتــي هــي الـتــجــار ،لكنها أيضًا
اصـ ـح ــاب الـ ـش ــرك ــات ،وهـ ــي ف ــي ال ــوق ــت
ن ـف ـس ــه ط ـب ـق ــة ال ـص ـح ــاف ـي ــن واألدب ـ ـ ـ ــاء
ّ
واألط ـب ــاء وأس ــات ــذة الـجــامـعــة .ل ـكــل من
ه ــؤالء ّ
قصته بحيث تستحيل الــروايــة
إلى ملام من القصص القصيرة ،وبحيث
ن ـجــد ف ـي ـهــا ال ـص ـع ــود ال ـل ـب ـنــانــي ،ال ــذي
يـنـبـغــي ،أو نـحــن م ـض ـطـ ّـرون إل ــى ذل ــك،
أن نقارنه باليوم الراهن الــذي يطل من
خارج الرواية ،لكن في موازاتها ،بحيث
نقرأ رواية ونحن نرى خارجها بيروت
اليوم ،وبحيث تستحيل قراءتنا قراءة
مــزدوجــة .بيروت ومــا وراء بيروت وما
أمامها.
(شاعر وروائي من لبنان)

لينة كريدية في «المعرض الدولي للنشر والكتاب» بالدار البيضاء2019 ،

فعاليات

َّ
معارض الكتاب الدولية» ،في إشار ٍة إلى أن
الفترة ال تشهد تنظيم معارض كتاب
هذه ُ
دولية أخرى ،ما يعني إتاحة الفرصة لدور
الـنـشــر الـعــربـيــة واألجـنـبـيــة لـلـمـشــاركــة في
معرض الجزائر.
لم َّ
تمر سوى بضعة أيام على التصريحات
ّ
ح ـت ــى جـ ــرى ت ـع ـيــن م ـح ــم ــد إيـ ـق ــرب م ــدي ـرًا
ّ
جديدًا للمعرض ،خلفًا لحكيم ميلود .ولعل
مــن أب ــرز مــا حمله املــديــر الـجــديــد /القديم
ّ
(سبق أن تــولــى املنصب نفسه عــام )2019
فــي جعبته مـ ُـن قـ ــرارات هــو تــأجـيــل تنظيم
ً
املعرض مـ ّـرة أخــرى؛ إذ أعلن عن القرار في
تـصــريــح لصحيفة «ال ـش ـعــب» ال ـجــزائــريــة،
الخميس املاضيّ ،
مبررًا ذلك بضيق الوقت:
«ال يمكن التحضير ملعرض دولــي للكتاب
خــال فـتــرة وج ـيــزة ،فالتحضير الـجـ ّـيــد له
ّ
يتطلب الوقت الكافي».
لــم يكشف إيـقــرب عــن موعد ُتنظيم الــدورة
ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن ال ـت ــي أل ـغ ـيــت ال ـعــام
املــاضــي وه ــذا ال ـعــام أّيـضــا بسبب انتشار
َّ
فيروس كورونا .غير أنه أشار إلى أن إدارته
«ت ـع ـقــد ،حــال ـيــا ،مـ ـش ــاورات م ــع الـنــاشــريــن

يُب ّرر القائمون على
المعرض قرار تأجيله م ّرة
أُخرى بضيق الوقت
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ووزارة الثقافة بغية ترتيب الوضع لتنظيم
ناجح».
معرض
ُ
وكـ ــان ال ـك ـشــف ع ــن تـنـظـيــم ال ـت ـظــاهــرة في
كانون الثاني /يناير املقبل ،والــذي جرى
ـات ص ـح ــاف ـي ــة وم ــراس ــات
ع ـب ــر ت ـص ــري ـح ـ ٍ
لدور النشر ُّوليس من خالل إعالن رسمي،
ق ــد أث ــار تـحــفـظــات ال ـعــديــد م ــن الـنــاشــريــن
ـري ــن ،بـسـبــب ت ـ ُ
ال ـج ــزائ ـ ّ
ـزام ــن ال ـت ــاري ــخ مع
ان ـق ـض ــاء ال ـع ـط ـلــة ال ـش ـت ــوي ــة ،وهـ ــو م ــا ِمــن
ش ــأن ــه ،ب ـح ـس ـب ـهــم ،أن ي ـح ــرم ك ـث ـيــريــن مــن
زيارة املعرض الذي انطلقت دورته األولى
عام ُ ّ .1996
َ
املرة األولى التي ُيعلن فيها عن
ليست هذه
ُ
التراجع
تاريخ لتنظيم املعرض ثـ ّـم يجرى
ع ـنــه؛ فـفــي مـطـلــع نـيـســان /إبــريــل املــاضــي،
أع ـل ـن ــت وزيـ ـ ـ ــرة ال ـث ـق ــاف ــة ال ـس ــاب ـق ــة مـلـيـكــة
ب ــن دودة ،خ ــال اف ـتـتــاح ـهــا م ـق ـ ّـر «املـكـتـبــة
الوطنية» السابق فــي مدينة الـجــزائــر ،عن
تـنـظـيــم الـ ـ ــدورة ال ـخــام ـســة وال ـع ـشــريــن ّفي
ّ ً
املقبل ،مؤكدة أنه
تشرين الثاني /نوفمبر ِ
ُ
سيقام ،وعلى غير الـعــادة ،على مــدار أكثر
ّ
َّ
ِمـ ــن ع ـش ــرة أي ـ ـ ــام ،وس ـي ـت ـ ًضــمــن «بــرنــام ـجــا
ثقافيًا ّ
ولقاءات دولية في مستوى هذا
ثريًا
ٍ
الحدث الكبير».
وقـبــل ذل ــك ،أعلنت وزارة الـثـقــافــة ،فــي آب/
ّ
أغ ـس ـطــس م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،أن امل ـعــرض
س ـ ُـي ـق ــام ف ــي م ــوع ــده امل ـع ـت ــاد (بـ ــن تـشــريــن
ّ
األول /أكـتــوبــر وتـشــريــن الـثــانــي /نوفمبر
َّ
بشكل افتراضي ،غير أن ذلك لم
 ،)2020لكن
ٍ
ُ
يحدث أيضًا.

قدم عند السابعة والنصف من مساء السبت المقبل ،على خشبة «المسرح
يُ ّ
البلدي» في مدينة سوسة التونسية ،عرض قماري ،من إخراج هيفاء اليحياوي،
يتضمن العرض مجموعة من المقطوعات التي
ويؤديه الفنّان مكرم اإلنصاري.
ّ
ّ
موشحات وزجل.
تنتمي إلى طرب اآللة وتراث المألوف والغناء األندلسي من
ّ

حتى مطلع العام المقبل ،يتواصل في «متحف أشموليان» بـ«جامعة أكسفورد»
البريطانية معرض طوكيو :الفن والتصوير الفوتوغرافي ،الذي افتُتح نهاية
تموز /يوليو الماضي .يضيء المعرض حوالي أربعمائة عام من تاريخ الفن في
اليابان ،وذلك منذ تأسيس نظام توكوغاوا في القرن السابع عشر وظهور أولى
المدارس الفنية ،وصوًال إلى واقع الفنون والتصوير والتصميم اليوم.
تنطلق األحد المقبل الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي
ٌ
ورش
في العاصمة المصرية ،وتتواصل حتى نهاية الشهر الجاري .في البرنامج
منها واحدة في التعبير الجسدي تديرها الفنانة المغربية لطيفة أحرار (الصورة)،
وأخرى في مسرح البانتومايم تقدمها الفنانة اليابانية نيسا نيشيكاوا.

ُتعرض عند السابعة من مساء اليوم ،على خشبة «مسرح القصبة» في رام اهلل،
مسرحية حكاية زهرة ،من إعداد ماثيو سبانغلير وإخراج رائدة غزالة .يشارك في
العرض ،الذي يتناول قصة امرأة تواجه وحشية الحرب األهلية اللبنانية في سنواتها
األولىّ ،
كل من إيمان عون ومحمد الباش وياسمين شاللدة وميالد قنيبي.
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موسيقى

يمثل مجلس المولد
النبوي حالة فريدة،
جديرة بالتأمل ،فهو
لقاء روحي ديني،
وهو أيضًا ملتقى
موسيقي غنائي .يبدأ
بتالوة القرآن ،وصلوات
جماعية على النبي.
ورغم وجود منشد
رئيس أو أكثر ،يتحول
الجمهور المشارك عند
اللزوم إلى «كورال»

قصة
المولد النبوي

من احتفاالت المولد في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)

نغم على أوتار الشيوخ
هيثم أبوزيد

ت ـم ـثــل نـ ـص ــوص املـ ــولـ ــد ال ـن ـبــوي
جانبًا رئيسًا ومهمًا من منظومة
الغناء الديني .ويتجلى انتشارها
واستعادتها كل عــام ،مع دخــول شهر ربيع
األول ،وب ــدء االحـتـفــال فــي كــل مـكــان بــذكــرى
النبي محمد .محافل املــولــد تنتشر فــي كل
ّ
وحي ،وفي
ربوع مصر ،في كل مدينة وقرية
معظم املساجد والـســاحــات .وال ريــب فــي أن
إحـيــاء ذك ــرى املــولــد ب ـقــراءة تلك النصوص،
أمر منتشر في معظم بلدان العالم اإلسالمي،
لكن مصر – كعادتها – تضع قبسًا من روحها
في كل فن .وبأصوات شيوخها ومنشديها،
أصبح للمولد طابع مصري خــاص ،يجمع
بني الروحانية واإلطــراب ...بني سرد السيرة
ورصف النغم.
يعرف التراث الصوفي عشرات املوالد ،التي
صـ ــاغ ن ـصــوص ـهــا أع ـ ــام ك ـب ــار ف ــي مختلف
ح ـقــب ال ـت ــاري ــخ اإلس ــام ــي ،وم ــن ذل ــك مــولــد
«إتمام النعمة الكبرى» البن حجر الهيتمي،
وبـغـيــة ال ـع ــوام ف ــي ش ــرح مــولــد سـيــد األن ــام
الب ــن الـ ـج ــزري ،وال ـك ــواك ــب ال ــدري ــة ف ــي مــولــد
خـيــر ال ـبــريــة ألب ــي بـكــر ب ــن مـحـمــد الحبشي
الـ ـبـ ـسـ ـط ــام ــي ،وقـ ــائـ ــد الـ ـعـ ـقـ ـي ــان فـ ــي م ــول ــد
س ـيــد ول ــد ع ــدن ــان لـلـسـيــد مـحـمــد ب ــن خليل
ال ـطــراب ـل ـســي املـ ـع ــروف بــال ـقــاوق ـجــى ،والـ ــدر
املنظم في مولد النبي األعظم ألبي العباس

أحمد اإلقليشى األندلسي ،والجواهر السنية
في مولد خير البرية ،ملحمد بن علي املصري،
املعروف بالشنواني ،وجواهر النظم البديع
ف ــي م ــول ــد ال ـن ـبــي ال ـش ـف ـيــع ،لـلـشـيــخ يــوســف
النبهاني ،وروضات الجنات في مولد خاتم
الــرســاالت ،للشريف أبــو الـهــدى محمد باقر
الـكـتــانــي ،واملـ ــورد ال ــروي فــي املــولــد النبوي
ل ـل ـمــا ع ـل ــي ال ـ ـقـ ــاري ،وغ ـي ــره ــا م ــن ع ـش ــرات
النصوص للقدماء واملحدثني.
إال أن االح ـت ـفــال بــاملــولــد الـنـبــوي فــي الــديــار
املـصــريــة ،يهيمن عليه نـصــان كـبـيــران ،هما
األشهر واألوس ــع انتشارًا في املــدن والقرى،

وصل إلينا عدد من
التسجيالت لمولد المناوي
بأصوات عباقرة اإلنشاد
األول ه ــو م ــول ــد ال ـب ــرزن ـج ــي ،امل ـس ـمــى عـقــد
الـجــوهــر فــي مــولــد الـنـبــي األزه ـ ــر ،للمحدث
جـعـفــر ب ــن ح ـســن ال ـب ــرزن ـج ــي ،وال ـث ــان ــي هو
مولد املناوي ،املعروف بالتعطيرة الشريفة،
للشيخ أحمد املناوي الشاذلي ...على هذين

مائة نص

تذكر المصادر الصوفية ،قرابة مائة نص للمولد النبوي ،تتفاوت في
طولها ورونق نظمها ،وكذلك تتفاوت في انتشارها وشهرتها،
لكن هــذه النصوص في عمومها ،كانت عبر عقود أو قرون
العمود الفقري إلحياء ليالي شهر ربيع األول ،وإظهار كل مشاعر
الحب واإلجــال لشخص نبي اإلســام ،فنصوص االحتفال بالمولد
توارثها المصريون ،حتى صارت جزءًا من الوجدان الديني والفني
للجماهير العربية.

إنتاجات
أصــدرت الفرقة األميركية Third
 Eye Blindألبومًا جديدًا يحمل
عــنــوان  ،Our Band Apartوهو
العمل السابع في مسيرة فرقة الروك
البديل ،التي لطالما أثارت الجدل بسبب
تصرفات نجمها ستيفان جنكيز.
أطلقت المغنية البريطانية أديــل
أغنيتها المنفردة «إيــزي أون مي»
 ،Easy On Meقبل طرحها المرتقب
في  19نوفمبر/تشرين الثاني المقبل
أللبومها المنتظر « ،»30للمرة األولى
منذ ست سنوات.
عند الثامنة من مساء اليوم ،تنظم
دار األوبــــرا المصرية ،على خشبة
مسرح معهد الموسيقى العربية
في القاهرة ،عرضًا يحمل عنوان
«وهابيات» ،تؤ َّدى فيه مجموعة
من أغاني ومقطوعات موسيقار
األجيال؛ محمد عبد الوهاب.

مالك جودي

انتصار مزيف داخل حصان طروادة
عمر بقبوق

نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،أص ــدر مــالــك جــودي
أل ـبــومــا ج ــدي ـدًا يـحـمــل ع ـن ــوان  ،Troieوهــو
العمل الثالث للمغني الـجــزائــري الفرنسي،
الذي بدأ رحلته في عالم املوسيقى الفرنسية
عـ ــام  ،2005ك ـع ـضــو ف ــي ف ــرق ــة الـ ـب ــوب روك
 .Moon Pallasإال أن ــه اتـخــذ م ـســارًا مختلفًا
ع ــام  ،2017عـنــدمــا أص ــدر أول أل ـب ــوم ف ــردي
ل ــه ب ـع ـنــوان  ،Unلـيـتـحـ ّـول ف ــي وق ــت قياسي
إلــى واح ــد مــن أب ــرز صــنــاع موسيقى البوب
اإللكترونية في فرنسا ،وليصل مع ألبومه
الثاني  Temperamentإلى ذروة نجاحه ،قبل
ُ ّ
أن تعطل جائحة كورونا عجلة الحياة.
أل ـب ــوم م ــال ــك جـ ــودي ال ـج ــدي ــد ،كــالـكـثـيــر من
األعـ ـ ـم ـ ــال امل ــوس ـي ـق ـي ــة الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت ال ـع ــام
املــاضــي ،تبدو فيه آثــار العزلة الناجمة عن
الحجر الصحي واضـحــة؛ فــاإلصــدار يجعل
م ــن االن ـت ـظــار وال ـت ــرق ــب مــوضــوعــا ل ــه ،لكنه
انـتـظــار مــن ن ــوع خ ــاص فـيــه طــابــع ملحمي،
فعنوانه  ،Troieالتي تعني طــروادة ،ويشير

في عمله الجديد Certified Lover
 ،Boyيشارك مغني الراب الكندي دريك
عدد من الضيوف والمنتجون ،الذين
ساهموا في تأدية بعض األغاني
معه ،أو فــي إنتاجها بلمستهم
الخاصة ،ما يكشف عن قوة إنتاجية
كبيرة يمتلكها دريك.
تحديد موعد النهاية وختام الرحلة
أمــر ال تناقشه الفرق الموسيقية
ً
عادة في أثناء إنتاجها ألبومًا جديدًا،
لكن فرقة الــروك األميركية The
فجرت المفاجأة
Plot In You
ّ
عندما أعلنت أن ألبوم Swan Song
سيكون عملها األخير.

النصني مدار االحتفاالت في مصر ،ثم تأتي
بعض النصوص األخرى بدرجة أقل بكثير.
وق ــد ك ــان الـشــائــع فــي االح ـت ـفــاالت الشعبية،
قــراءة قصة املولد من أحد النصني ،كل ليلة
م ــن ل ـي ــال ــي ش ـه ــر رب ـي ــع األول ،وفـ ــي بـعــض
األح ـي ــان ي ـقــرأ امل ـن ـشــد أجـ ـ ـ ً
ـزاء م ــن امل ــول ــد ،أو
ً
يختصره إن لم يسمح الوقت بقراءته كامال،
وك ـ ــان ه ــذا االخ ـت ـص ــار يـكـثــر م ــن املـنـشــديــن
ال ـك ـبــار ،ال ــذي ــن يـتـفـنـنــون ف ــي إن ـش ــاد القصة
النبوية ،ويستعيد الجمهور ما يسمعه من
أفانني الطرب والقفالت واالنتقاالت النغمية.
وم ـ ــول ـ ــد الـ ـب ــرزنـ ـج ــي نـ ـظ ــم تـ ـتـ ـك ــون ج ـم ـيــع
ع ـبــاراتــه مــن شـطــرتــن :األولـ ــى تنتهي بياء
مـشــددة ،بعدها هــاء أصلها الـتــاء املربوطة:
«أبتدئ اإلمالء باسم الذات العلية» والثانية
تنتهي بهاء قبلها ألف املد« :مستدرًا فيض
البركات على ما أناله وأواله» ...وقد حفظت
الـتـسـجـيــات أجـ ــزاء م ــن ه ــذا امل ــول ــد بـصــوت
أع ــام املـنـشــديــن امل ـصــريــن ،وف ــي مقدمتهم
ال ـش ـيــخ ع ـلــي م ـح ـمــود ،ف ــي مـحـفــل خــارجــي،
يظهر تفاعل املستمعني مع الشيخ املتفنن،
وبعد كل مقطع ،تدخل البطانة ،بالتعطيرة
الشريفة« :عـطــر اللهم قـبــره الشريف بعرف
شـ ــذي م ــن صـ ــاة وت ـس ـل ـيــم» ق ـبــل أن ينتقل
الشيخ إلى أداء نشيد «طلع البدر علينا».
وللشيخ مـحـمــود خليل الـحـصــري تسجيل
م ـطــول ملــولــد ال ـبــرزن ـجــي ،يـغـلــب عـلـيــه األداء
املعتاد من الشيخ في تالوة القرآن ،ويكتسب

قيمته مــن ك ــون الـحـصــري قــارئــا ال مـنـشـدًا،
ك ـمــا يـعـتـبــر ن ـم ــوذج ــا ي ـبــن أن ال ـت ـف ــوق في
ميدان التالوة ال يلزم منه اإلجادة في ميدان
اإلنشاد ،فرغم صفاء صوت الشيخ ،ووضوح
مـ ـ ـخ ـ ــارج حـ ـ ــروفـ ـ ــه ،إال أن ت ـس ـج ـي ـل ــه مل ــول ــد
البرزنجي جاء خاليًا من الجماليات الفنية،
أو الجمل الطربية.
وبــالـقــدر نفسه مــن االنـتـشــار أو أكـثــر ،يأتي
مـ ــولـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ أح ـ ـمـ ــد امل ـ ـن ـ ــاوي الـ ـش ــاذل ــي،
وشطراته األولــى مقفاة بياء مشددة بعدها
ه ــاء مـبــدلــة م ــن ال ـت ــاء امل ــرب ــوط ــة ،مـثــل مــولــد
البرزنجي ،لكن االختالف يأتي في الشطرة
الثانية ،التي تنتهي دائمًا بميم قبلها ألف
مدية« :الحمد لله الــذي أنــار الوجود بطلعة
خـيــر ال ـب ــري ــة ...سـيــدنــا مـحـمــد عـلـيــه الـصــاة
والـ ـ ـس ـ ــام ...ق ـمــر ال ـه ــداي ــة وك ــوك ــب الـعـنــايــة
الربانية ...مصباح الرحمة املرسلة وشمس
ديـ ــن اإلسـ ـ ـ ـ ــام ...م ــن ت ـ ــواله م ـ ــواله بــالـحـفــظ
والــرعــايــة األب ــدي ــة ...واع ـلــى مـقــامــه ف ــوق كل
مقام».
وأوص ـلــت إلـيـنــا األس ـطــوانــات ع ــددًا مــن أهــم
التسجيالت ملولد املـنــاوي بــأصــوات عباقرة
اإلن ـ ـش ـ ــاد ،وم ـ ــن أشـ ـه ــر ه ـ ــذه ال ـت ـس ـج ـي ــات،
مسمعًا مــن املــولــد ب ـصــوت الـشـيــخ إبــراهـيــم
الـفــران ،الــذي يستعرض املناطق الـحــادة من
صوته ،وال سيما مع دخول البطانة بجملة
التعطيرة ...وبسبب قصر مــدة األسـطــوانــة،
ينتقل الفران من استهالل املولد مباشرة إلى
الجزء الــذي يذكر ما كانت تشاهده السيدة
آمنة مــن العجائب فــي أثـنــاء حملها بالنبي
األكـ ـ ــرم ،وهـ ــذا ال ـج ــزء م ــن أك ـثــر أج ـ ــزاء مــولــد
املناوي شعبية.
وفي مقدمة األصوات التي أدت مولد املناوي،
ي ــأت ــي ال ـش ـي ــخ ط ــه ال ـف ـش ـن ــي ،ول ـ ــه أكـ ـث ــر مــن
تسجيل ،ملقاطع املـشــاهــد العجيبة للسيدة
آمنة ...واتسم أداء الفشني كعادته باإلطراب
الـشــديــد ،وال ـثــراء النغمي ،واسـتـخــدام كامل
مساحته الصوتية ،والتفنن فــي االنتقاالت
النغمية ...للفشني حظ وافــر من تسجيالت
االحتفال بذكرى املولد النبوي ،سواء بقصة
امل ــول ــد ،أو بــالـقـصــائــد املــوضــوعــة خصيصًا
لهذه املناسبة.
وي ـج ــد امل ـه ـتــم ب ـمــولــد املـ ـن ــاوي ع ـلــى شبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـ ـ ــددًا مـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ــات مل ـقــاطــع
مـخـتـلـفــة م ــن الـتـعـطـيــرة الـشــريـفــة بــأصــوات
الشيوخ إسماعيل سكر ،ومحمد الفيومي،
وسيد النقشبندي ،ومحمد عمران.
رغـ ــم الـهـيـمـنــة ال ـك ـب ـيــرة مل ــول ــدي ال ـبــرزن ـجــي
وامل ـنــاوي على احـتـفــاالت املــولــد الـنـبــوي في
مصر ،إال أن ذلــك ال يعني االقتصار الكامل
على هذين النصني ،فهناك مساحة لنصوص
أخرى من قصة املولد ،وكذلك توجد مساحة
للقصائد واألناشيد ...ومن النصوص التي
تجد مكانًا في االحتفاالت مولد العزب ،وهو
نظم وضعه الشيخ محمد العزب على مولد
البرزنجي.
ولقصائد املديح مكانها املعتبر في االحتفال
بذكرى املولد ،وفي مقدمتها تأتي بردة اإلمام
الـبــوصـيــري ،الـتــي أداه ــا كثير مــن املنشدين
بطرائق مختلفة ،وكذلك الهمزية التي ترك
ً
إب ــراهـ ـي ــم ال ـ ـفـ ــران ت ـس ـج ـيــا ن ـف ـي ـســا لـبـعــض
أب ـي ــات ـه ــا ...وف ــي تـ ــراث امل ـن ـشــديــن املـصــريــن
ال ـك ـبــار ،يـجــد املـسـتـمــع تـسـجـيــات مـتـعــددة
لـقـصـيــدة يــا أي ـهــا امل ـخ ـتــار ،يـتـقــدمـهــا محفل
طه الفشني الشهير بمسجد اإلمــام الحسني
بــال ـقــاهــرة ،كـمــا يـجــد تـسـجـيــات للقصيدة،
بــأصــوات النقشبندي ونـصــر الــديــن طوبار
ومحمد عمران.

ال مكان لالختباء (فرانس برس)

إل ــى حـكــايــة ال ـج ـنــود الــذيــن اخ ـت ـبــؤوا داخــل
جـســد ال ـح ـصــان ال ـع ـمــاق فــي خـطــة حــربـيــة.
ً
هذه الحكاية ،يراها جــودي محاكاة للحالة
العامة التي عاشها الكوكب في زمــن إنتاج
األلبوم؛ فجميعنا اختبأ ضمن الخطة العامة
ملحاربة الفيروس .لكن نهاية حكاية حصان
طـ ــروادة املــأســاويــة تــوحــي ب ــأن ج ــودي أراد
من خــال هــذه املقاربة السخرية من الواقع،
ومن الخطة الحربية التي سرنا وفقها ،وذلك
ّ
مــا تـعــززه املوسيقى الـت ًــي تـبــدو فــي األلـبــوم
الجديد أكثر أعماله كآبة.
حالة االنتظار املرهق تنعكس بشكل واضح
فــي األغنية االفتتاحية  ،Ou tu esالـتــي يرد
ف ـي ـه ــا« :دعـ ــونـ ــي أنـ ـتـ ـظ ــر ..دعـ ــونـ ــي أح ـصــل

تبدو في العمل آثار
العزلة الناجمة عن الحجر
الصحي واضحة

على املــزيــد مــن املعلومات .أتمنى أن تتفهم
حــالــة االنـتـظــار الـتــي أعـيـشـهــا» .هــذه الحالة
ستنكسر سريعًا مــع األغنية الثانية Point
 ،sensibleالتي يغنيها بالشراكة مــع نجمة
ال ــراب الـفــرنـســي ال ـجــديــدة  ،Lala & ceالتي
ت ـبــدو كــرغـبــة ف ــي اخ ـت ــراق ال ـعــزلــة م ــن خــال
عالقة جنسية؛ إال أن الخوف سيبقى مالزمًا
ل ـ ـجـ ــودي ،ح ـي ــث ي ـب ــدأ ف ــي األغ ـن ـي ــة ال ـثــال ـثــة
« »2080بترديد كلمات تعبر عن حالة األرق
ال ـتــي ت ــازم ــه ،وال ـت ــي تـ ــزداد ف ــي عــاقـتــه مع
اآلخــريــن ،فـيـقــول« :عــدنــي بــأال تسقط فقاعة
مائية أو هوائية أخــرى .دعنا نعبر من دون
ت ــام ــس ون ـح ــن م ـل ـث ـم ــان ،ف ــا ي ــوج ــد م ـكــان
لالختباء».
فــي األغ ـن ـيــة الـتــالـيــة ،Saatchi ،ي ـبــدأ جــودي
بــاالن ـت ـقــال م ــن ح ــال ــة ال ـتــرقــب إل ــى الـتـقـيـيــم،
لينتقد ما نجم عن خطط إجــراءات السالمة
املتبعة من قمع ،فيركز بالزمة األغنية على
التعليمات األولى التي بدأ منها القمع« :ابق
مـكــانــك ثــاثــة أســابـيــع ف ـقــط» ،وينتقل منها
لـلـتـقـيـيــم« :ال ـحــريــة فــي إج ـ ــازة ،ه ــذا مــؤســف
حقًا .العواقب تبدو ّ
سامة».
من هذه النقطة ،ينتقل جــودي بشكل غريب
أغان عاطفية يكسر فيها السياق بشكل
إلى
ٍ
كلي ،ليبدو في أغاني  VertigesوQuelques
 motsو Adoreeقــد خــرج بنزهة لـيــرتــاح من
حــالــة ال ـعــزلــة ال ـتــي ت ـق ـيــده؛ لـيـعـطــي األل ـبــوم
بـهــذه األغ ــان ــي بـعــض الـحـيــويــة الـتــي مـ ّـيــزت
ألبومه السابق .لكن جــودي سيعود سريعًا
إلــى حــالــة الـكــآبــة ذاتـهــا مــع أغنية ،Douleur
التي تبدو تتويجًا مزدوجًا لإلرهاق النفسي
ّ
ال ــذي خــلـفــه االنـتـظــار غـيــر امل ـجــدي ،ولحالة
ال ـحــب ال ـتــي ت ـبــدو وكــأن ـهــا ان ـت ـهــت ،فكلمات
األغـنـيــة ت ـبــدو أن ـهــا تـحـمــل أك ـثــر مــن معنى،
لينتقد الوعود الكاذبة مع استرجاع ذكريات
عاطفية ،وليوحد بهذه األغنية مسار األلبوم
م ـج ــددًا ،ويـسـتـمــر ب ــذات الـنـســق مــع األغنية
الـتــالـيــة  ،Dangerالـتــي يـقــول فـيـهــا« :أحـيــانــا
ال ـعــرق يهيمن عـلـ ّـي واإلغـ ــراء بــداخـلــي يبلغ
ذروتـ ــه ،أن ــا مستعد لـفـعــل أي ش ــيء .أن ــا في
خطر ..خطر الحب».

توقف المشوار
الرائع للنجمة
التونسية أُنس
جابر عند الدور
نصف النهائي
من بطولة
«إنديان ويلز»
األميركية
الدولية في كرة
المضرب ،إحدى
دورات األلف
نقطة ،بحسب
تصنيف رابطة
المحترفات،
بعد خسارتها
المفاجئة أمام
اإلسبانية باوال
بادوسا ،في
المباراة ،بواقع
مجموعتين من
دون رد.

جابر تو ّدع «إنديان ويلز»
لم تستطع أنس جابر التفوق على باوال بادوسا ()Getty

البورتا يشعل
حرب التصريحات مع
غريمه بارتوميو

أوليفييه جيرو
يهاجم بنزيمة :أحدث
خلًال بمنتخب فرنسا

فيروس كورونا
يحرم نادي الوداد من
مدربه الركراكي

اشتعلت حرب التصريحات بني الرئيس الحالي
لنادي برشلونة ،خوان البورتا ،واملستقيل
جوسيب ماريا بارتوميو ،الذي أكد أن األزمة
املالية التي تواجه الفريق ،جاءتُ نتيجة فيروس
كورونا .وقال البورتا« :دائمًا ما أجيب عن السؤال
حول سياسة اإلدارة السابقة ،جوسيب بارتوميو
شخص يائس ،ويعرف جيدًا قيمة الكارثة
االقتصادية التي هو مسؤول عنها ،ال أرغب في
نشر تفاصيل أكثر حول القضية».

هاجم أوليفييه جيرو ،العب منتخب فرنسا
وفريق ميالن اإليطالي ،زميله في منتخب
ً
«الديوك» كريم بنزيمة ،محمال إياه سبب خسارة
لقب بطولة أمم أوروبا األخيرة .وفي حوار مع
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية ،قال جيرو:
ً
«رجوع بنزيمة أحدث خلال تكتيكيًا في طريقة
لعب املنتخب باليورو ،وهو ليس خطأ الالعب
نفسه ،لكنه كان واضحًا بشكل صريح ،إذ افتقدنا
الشراكة الجماعية بسبب لعبه الفردي».

يواجه نادي الوداد الرياضي املغربي منافسه
هيرتس أوف أوك الغاني ،اليوم األحد ،في إطار
ذهاب الدور األول من منافسة دوري أبطال
أفريقيا ،في ملعب «أوهيني دجان» بمدينة
أكرا ،في مباراة يقودها الحكم البرتغالي هيلدر
دي كارفايو .وأظهرت املسحة الطبية إصابة
املدير الفني وليد الركراكي بفيروس كورونا ،ما
سيحرمه من السفر مع العبيه إلى غانا ليكون
حاضرا معهم في دكة البدالء.
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مباريـات
األسبـوع

تبقى أخبار سوق االنتقاالت مهمة للجماهير
واألندية طوال الموسم ،فهي أحيانًا تغدو
كالبورصة ترفع من أسهم العب حينًا وتخفضه
حينًا آخر ،وذلك وفقًا لمستواه وأدائه

تطورات
الميركاتو

مواجهة «عاطفية» قوية في «البريميرليغ»
تترقب الجماهير الرياضية العاملية املواجهة القوية التي ستجمع بني نادي
أرسـنــال وضيفه كريستال بــاالس ،غـدًا االثـنــن ،في قمة منافسات األسبوع
الثامن من الــدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم .وقــال باتريك فييرا ،مدرب
نادي كريستال باالس اإلنكليزي ،إن عودته لناديه السابق أرسنال ستكون
لحظة مفعمة بالعواطف بعد  9سنوات ناجحة قضاها مع الفريق اللندني في
أوج مسيرته االحترافية العبًا ،لكنه سينحي املشاعر جانبًا بحثًا عن النقاط
الثالث املهمة .وقاد فييرا أرسنال إلى  3ألقاب للدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة
القدم و 4لكأس االتحاد اإلنكليزي بصفته العبًا ،واشتهر بقيادة الفريق الذي
توج بلقب «البريميرليغ» من دون هزيمة في موسم  ،2004-2003قبل أن ينهي
 9سنوات مع النادي اللندني في العام التالي.
عودة دوري أبطال أوروبا
تتجه أنظار الجماهير إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ،حيث ستنطلق
منافسات الـجــولــة الثالثة مــن دور املـجـمــوعــات بمواجهة منتظرة بــن نــادي
كلوب بــروج البلجيكي مع ضيفه الثقيل مانشستر سيتي اإلنكليزي تحت
قيادة املــدرب اإلسباني الشهير بيب غــوارديــوال ،بعد غد الثالثاء .وستشهد
منافسات الجولة الثالثة من دور املجموعات مواجهة نارية منتظرة ،ستجمع
بني نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه اليبزيغ األملاني على ملعب
«حديقة األمراء» ،حيث يبحث رفاق الحارس دوناروما عن خطف النقاط الثالث
واالبـتـعــاد فــي ص ــدارة املجموعة األول ــى .أمــا فــي املجموعة الثانية ،فسيكون
الجميع مستعدًا ملشاهدة القمة النارية بــن نــادي أتلتيكو مــدريــد اإلسباني
وضيفه ليفربول اإلنكليزي ،فيما يبحث ميالن اإليطالي عن انتصاره األول
في املسابقة القارية عندما يحل ضيفًا على بورتو البرتغالي .وفي املجموعة
الثالثة ،يطمح نادي بشكتاش التركي إلى تحقيق فوزه األول باملوسم الحالي
في دوري أبطال أوروبا ،عندما يستقبل ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي،
فيما سيكون أياكس أمسترادم الهولندي أمام امتحان صعب من أجل حسم
الصدارة ،ألنه سيالقي منافسه األول بوروسيا دورتموند األملاني.

الريال يتحرك ومصير
صالح مجهول

لندن ــ العربي الجديد

ي ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــد س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاالت
«املـ ـي ــرك ــات ــو» حــال ـيــا ال ـع ــدي ــد مــن
الـتـطــورات واألحـ ــداث ،مــع اقـتــراب
فتح باب النافذة الشتوية ،إضافة لتحضير
األندية نفسها مليركاتو صيفي ساخن ،بفعل
انتهاء عقود العديد من الالعبني ،كذلك.

منافسة شرسة على تشوميني
وترقب لبوغبا
ٌ
يستعد ريــال مدريد لخوض منافسة شرسة
مــع أنــديــة إنـكـلـيــزيــة مــن أج ــل الـحـصــول على
ت ــوق ـي ــع العـ ــب ال ــوس ــط ال ـف ــرن ـس ــي أوري ـل ـي ــان

تشوميني العب فرنسي
يحظى بمتابعة حثيثة من
عدة أندية
تـشــومـيـنــي ،رغ ــم أن إدارة الـ ـن ــادي امل ـل ـكــي ال
تستبعد السعي لضم بول بوغبا إذا لم يجدد
األخ ـي ــر ع ـقــده م ــع فــريـقــه ال ـحــالــي مانشستر
يونايتد ،بحسب صحيفة «ماركا» اإلسبانية.
وس ـ ـي ـ ـت ـ ـحـ ــرك ريـ ـ ـ ـ ــال مـ ـ ــدريـ ـ ــد خـ ـ ـ ــال م ــوس ــم
االنـ ـتـ ـق ــاالت الـصـيـفـيــة امل ـق ـبــل ب ـه ــدف تــدعـيــم

زيدان رفض نيوكاسل بانتظار منتخب فرنسا (خافيير سوريانو/فرانس برس)

ريال مدريد وضع مدافعي ميالن على قائمته (إيميليو أندريلوي)Getty/

خط وسطه ،الذي يضم أسماء كبيرة لكن مر
عـلــى وج ــوده ــا وق ــت طــويــل ،وت ـحــديــدا مركز
كاسيميرو ،الــذي ال يوجد فيه عــدد كــاف من
البدالء األكفاء منذ أعــوام .أما الخيار الثاني
ف ـهــو أوريـ ـلـ ـي ــان ت ـشــوم ـي ـنــي ،ال ـ ــذي ت ــأل ــق مع
منتخب فرنسا خالل آخر جولتني من دوري
األم ــم ،وهــو أحــد ناشئي فــريــق كليرفونتني،
وانـ ـض ــم ف ــي س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول امل ــاض ــي إلــى
كتيبة مدرب «الديوك» ديديه ديشان .ومنحت
إصـ ــابـ ــة ن ـغ ــول ــو ك ــان ـت ــي بـ ـفـ ـي ــروس ك ــورون ــا
الـفــرصــة لتشوميني كــي يحصل عـلــى مركز
أساسي في خط الوسط املــدافــع ،الــذي يجيد
اللعب فـيــه ،وهــو مــا دفــع مــونــاكــو لضمه من
بوردو مقابل  18مليون يورو.
موناكو في امليركاتو
وانتقل تشوميني إلى ّ
الشتوي سنة  ،2020ولكنه واجــه صعوبات
ف ــي م ـبــاريــاتــه األولـ ــى م ــع املـ ــدرب اإلسـبــانــي
م ــوري ـن ــو ،ول ـك ــن ف ــي امل ــوس ــم ال ـث ــان ــي أظـهــر
حقيقة مـسـتــواه مــع ق ــدوم امل ــدرب الـكــرواتــي
كوفاتش ،قبل أن يفرض نفسه فــي خيارات
مدرب فرنسا ديشامب.

زيدان يرفض نيوكاسل
رفض أسطورة الكرة الفرنسية واملدير الفني
السابق لفريق ريــال مدريد زين الدين زيدان
عــرضــا ل ـق ـيــادة فــريــق نـيــوكــاســل اإلنـكـلـيــزي.
وتم ربط زيدان بالفريق الذي استحوذ عليه
ص ـنــدوق االسـتـثـمــار ال ـس ـعــودي مـقــابــل 300
م ـل ـيــون جـنـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي ،م ــع أن ـب ــاء تشير
إلى قرب االستغناء عن املدير الفني الحالي
ستيف بروس .وكان املدرب البالغ من العمر
ً
ـاد منذ مغادرته ريال
 49عاما من دون أي نـ ٍ
مدريد في نهاية املوسم املاضي ،بعدما قاده
إل ــى ثــاثــة أل ـقــاب مـتـتــالـيــة فــي دوري أبـطــال
أوروب ـ ـ ــا .وب ـح ـســب ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «دي ـلــي
ّ
ستار» اإلنكليزية ،فإن زين الدين زيدان رفض
العرض ،بسبب طموحه في أن يصبح مدربًا
ملنتخب فرنسا خلفًا لــديــديــه دي ـشــان .وبعد
ال ـخــروج املـفــاجــئ أم ــام ســويـســرا فــي بطولة
أوروبـ ــا  ،2020ك ــان ه ـنــاك ضـغــط كـبـيــر على
م ــدرب «الـ ــزرق» الـحــالــي مــن أج ــل االسـتـقــالــة،
لكن بعد حصد لقب دوري األمم قبل أيام ،من
املتوقع أن يستمر املــديــر الفني فــي منصبه
حتى نهائيات كأس العالم  2022في قطر.
وأكد التقرير أيضًا أن نجم الكرة اإلنكليزية
فرانك المبارد هو املرشح الجديد لتدريب
نيوكاسل ،برفقة زميله السابق في منتخب
إنكلترا ستيفن جيرارد.

مواجهة بطعم «الثأر»
تعلم كتيبة املدرب اإليطالي كارلو أنشيلوتي ،املدير الفني لنادي ريال مدريد
اإلس ـبــانــي ( 3نـقــاط ف ـقــط) ،أن املــواج ـهــة ضــد مضيفه شــاخـتــار دونيستك
األوكــرانــي في دوري األبـطــال ستكون ثأرية في املقام األول ،ومطلوب فيها

محمد صالح لن يستم ّر في ليفربول بحسب نيفيل (كليف روز)Getty/

قائمة مدافعين
ك ـش ـفــت ت ـق ــاري ــر ص ـحــاف ـيــة م ــن إس ـبــان ـيــا أن
ريـ ـ ــال م ــدري ــد وض ـ ــع ع ـي ـنــه ع ـل ــى اثـ ـن ــن مــن
مدافعي نادي ميالن اإليطالي ،ضمن قائمة
مــن األسـمــاء فــي خــط الــدفــاع قــد يـحــاول ّ
ضم
بعضها في سوق االنتقاالت الصيفي املقبل.
ً
ووفقا لـ«ديفينزا سنترال» ،يتطلع فلورنتينو
بيريز إلى إدخــال بعض الجودة في تشكيلة
ريال مدريد ،وعلى وجه الخصوص في الخط
ً
الدفاعي ،وهو يراقب عددًا قليال من الالعبني
ال ــذي ــن يـمـكــن ضـ ّـم ـهــم بــامل ـجــان ح ــن تنتهي
ّ
عقودهم مع أنديتهم ،من دون أن يكلفه ذلك
شـيـئــا .وت ـبــرز أس ـمــاء أنـطــونـيــو رودي ـغــر من

تشلسي اإلنكليزي ونيكوالس ًسولي من باير
ّ
ميونخ األملــانــي ،لـكــن هـنــاك أيــضــا مرشحني
آخــريــن مـثــل أن ــدري ــا كريستنسن ومــاتـيــاس
ـادو.
جينتر وجيسون ديناير ومبيمبا وزاغـ ً
ومن املثير لالهتمام أن التقرير يشير أيضا
إلى اثنني من مدافعي ميالن ينتهي عقداهما
في نهاية املوسم ،وهما أليسيو رومانيولي
وسيمون كيير.
ولم يكتب أي من الالعبني حتى اللحظة عن
تجديد عقده ،رغم أن إمكانية تجديد عقد
كيير تبدو حظوظها مرتفعة ،تبقى مسألة
رومانيولي غامضة ،فالبعض يؤكد اهتمام
يوفنتوس أيضًا.

باريس سان جيرمان يستعيد توازنه رغم غياب نيمار
غاب نيمار وميسي عن
المواجهة ضد أنجيه،
بسبب خوضهما تصفيات
مونديال قطر 2022

لم يلعب ميسي ونيمار بسبب مشاركتهما بتصفيات المونديال ()Getty

استعاد نــادي باريس ســان جيرمان توازنه
فــي الـ ــدوري الـفــرنـســي ،بـعــدمــا ح ــول تخلفه
أمـ ــام ضـيـفــه أنـجـيــه إل ــى ف ــوز ش ــاق بـهــدفــن
مـ ـق ــاب ــل هـ ـ ـ ــدف وح ـ ـي ـ ــد ،ضـ ـم ــن م ـن ــاف ـس ــات
األسـبــوع العاشر مــن املسابقة املحلية ،رغم
غياب نجميه نيمار دا سيلفا واألرجنتيني
ليونيل ميسي.
ودخــل فريق املــدرب األرجنتيني ماوريسيو
بوكيتينو لقاء أنجيه ،الــذي مني بهزيمته
ال ـثــال ـثــة ع ـش ــرة ت ــوال ـي ــا ف ــي م ــواج ـه ــة ن ــادي
الـعــاصـمــة عـلــى صـعـيــدي الـ ــدوري وال ـكــأس،
باحثًا عــن تعويض الهزيمة التي مني بها
قبل أسبوعني على يد رين وتوقف مسلسل
انتصاراته املتتالية عند ثماني مباريات.
ّ
لـكــنــه ك ــان ق ــاب قــوســن مــن تلقي هزيمتني
على الـتــوالــي للمرة األول ــى منذ املرحلتني
األول ـي ــن م ــن امل ــوس ــم امل ــاض ــي ،ل ــوال مبابي
الـ ــذي م ــرر ك ــرة ه ــدف ال ـت ـع ــادل لـلـبــرتـغــالــي
دانـيـلــو بـيــريــرا ( ،)69ثــم سجل هــدف الفوز
في الوقت القاتل من ركلة جزاء ( ،)87وذلك
بعدما أنهى الضيوف الشوط األول متقدمني
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عبر أنجيلو فولجيني ( .)36ونـجــح نــادي
العاصمة ،رغــم غياب األرجنتيني ليونيل
ميسي والبرازيلي نيمار بسبب مشاركتهما
مع منتخبي بالدهما في تصفيات مونديال
 ،2022في استعادة توازنه سريعًا وتحقيق
ان ـت ـصــاره ال ـتــاســع ،مــا سـمــح لــه بــاالبـتـعــاد
موقتا في الصدارة.
ودخ ــل فــريــق ّبوكيتينو مــرحـلــة صعبة من
م ــوس ـم ــه ،إذ إنـ ـ ــه م ــدع ــو مل ــواج ـه ــة الي ـبــزيــغ
األملاني الثالثاء في دوري أبطال أوروبا ،قبل
أن يحل األحد ضيفًا في الدوري املحلي على
غريمه مرسيليا ،ثم يفتتح املرحلة الثانية
عشرة الجمعة باستضافة ليل حامل اللقب،
قبل أن يتواجه مجددًا مع اليبزيغ لكن هذه
املرة على ملعب األخير.
وبغياب ميسي ومواطنيه أنخل دي ماريا
ولياندرو باريديس ،ونيمار ومواطنه القائد
ماركينيوس ،اعتمد بوكيتينو تشكيلة -3-3
ً
 4مـعــوال على األرجنتيني م ــاورو إيـكــاردي
والـ ـب ــرازيـ ـل ــي راف ـي ـن ـي ــا فـ ــي الـ ـخ ــط األم ــام ــي
بصحبة مـبــابــي ،فيما مـنــح الـنـجــم املغربي

استعاد باريس سان
جيرمان توازنه في بطولة
الدوري الفرنسي

أشرف حكيمي فرصة التقاط أنفاسه وأبقاه
عـلــى مـقــاعــد الـ ـب ــدالء ،لـيـشـغــل كــولــن داغـبــا
مــركــز الظهير األيـمــن واألملــانــي ثيلو كيهرر
مركز قلب الدفاع في ظل غياب ماركينيوس.
وف ــي ظ ــل ت ـع ــرض الـ ـح ــارس الـكــوسـتــاريـكــي
كيلور نــافــاس لإلصابة خــال مشاركته مع
منتخب بــاده ،حظي اإليطالي جانلويجي
دون ـ ــاروم ـ ــا ع ـل ــى ف ــرص ــة الـ ــدفـ ــاع ع ــن عــريــن
النادي الباريسي ،فيما تكون خط الوسط من
الثالثي اإليطالي ماركو فيراتي والبرتغالي
دانيلو بيريرا واإلسباني أندر هيريرا.
وحـ ـ ـ ـ ــاول أنـ ـجـ ـي ــه املـ ـح ــافـ ـظ ــة عـ ـل ــى ن ـت ـي ـجــة
املـ ـب ــاراة ب ـعــدمــا ت ـق ــدم ف ــي الــدق ـي ـقــة ال ـ ـ ــ(،)36
لكن أصـحــاب األرض بــاريــس ســان جيرمان
انتفضوا في الشوط الثاني ،بفضل تعديل
النتيجة في الدقيقة الـ( ،)69ثم حسم مبابي
اللقاء بهدفه فــي الدقيقة ال ـ ــ( ،)87عبر ركلة
جــزاء منحها الحكم عقب عودته إلــى تقنية
الـفـيــديــو املـســاعــد «فـ ــار» ،الـتــي أك ــدت صحة
قـ ــراره ،لتخطف كتيبة امل ــدرب األرجنتيني
بــوكـيـتـيـنــو ال ـن ـقــاط ال ـث ــاث امل ـه ـمــة ،وتنسى
الهزيمة القاسية واملفاجئة ،على يد منافسه
ريــن ،قبل فترة التوقف الــدولــي ،التي أفقدت
«الباريسي» نجومه ،وعلى رأسهم البرازيلي
نيمار دا سيلفا واألرجنتيني ليونيل ميسي
ومواطنه أنخيل دي مــاريــا ،الــذيــن يشكلون
العمود األساسي للعمالق الباريسي ،سواء
في البطوالت املحلية أو القارية.
(فرانس برس)

مستقبل صالح
ُي ـس ـي ـط ــر الـ ـغـ ـم ــوض ب ـخ ـص ــوص مـسـتـقـبــل
ُ
املهاجم املـصــري محمد صــاح ،إذ لــم تحرز
مفاوضات تمديد عقده مــع فريقه ليفربول
اإلنكليزي تقدمًا في األسابيع األخيرة ،وسط
انـتـشــار أخ ـبــار عــن وج ــود تـبــايــن كـبـيــر بني
عرض النادي اإلنكليزي وطلبات الالعب.
ووفق ما ذكرته الصحف اإلنكليزية في األيام
املــاض ـيــة ،ف ــإن تـمــديــد الـعـقــد سيجعل محمد
ص ـ ــاح ال ــاع ــب األغـ ـل ــى أج ـ ـ ـرًا ف ــي ل ـي ـفــربــول
متفوقًا على بقية النجوم ،وذلك بهدف إقناعه
بــال ـب ـقــاء م ــع ال ـف ــري ــق .وب ــات ــت ك ــل ال ـخ ـي ــارات
مـطــروحــة بـشــأن مصير امل ـفــاوضــات ،بـمــا أن

التعثر الذي تعرفه قد يدفع ليفربول إلى بيع
العبه الصيف املقبل ،وذلــك خوفًا من رحيله
ف ــي م ــوس ــم 2022ـ 2023م ــن دون ّ أن يـحـقــق
«ال ــري ــدز» اس ـت ـفــادة م ــادي ــة بـمــا أنـ ــه سـيـكــون
حرًا من أي ارتباط .وزاد الوضع تعقيدًا بعد
تصريحات غاري نيفيل ،قائد منتخب إنكلترا
ومــانـشـسـتــر يــونــايـتــد ال ـســابــق ،ال ــذي أك ــد أن
محمد صالح لن يمدد عقده مع ليفربول ،وأن
هذه املفاوضات لن تقود إلى تسوية نهائية،
إذ رجح إعالن فشلها وبالتالي رحيل صالح
عــن الـفــريــق .وتــابــع نيفيل تصريحاته لقناة
«سكاي سبورتس» اإلنكليزية« :العبون مثل
رونــالــدو وبيكهام ومبابي وصــاح يبحثون

االنتصار أيضًا في املقام الثاني لعدة أسـبــاب .ويعود سبب نية نــادي ريال
مدريد اإلسباني الثأر من خصمه شاختار دونيستك إلــى الهزيمتني اللتني
تلقاهما «امللكي» على يد الفريق األوكراني في دور املجموعات بدوري أبطال
أوروب ــا فــي املــوســم املــاضــي ،وض ــرورة تحقيق الـفــوز مــن أجــل املـضــي قدمًا،
عقب الهزيمة املفاجئة في الجولة الثانية من املسابقة القارية على يد شيريف
تيراسبول املولدوفي .وفي نفس املجموعة ،يريد إنتر ميالن الخروج من خيبة
النتائج حتى اآلن في دوري أبطال أوروبا ،بعدما جمع نقطة وحيدة فقط .لذلك،
يريد الفريق اإليطالي وقف النتائج الجيدة لشيريف تيراسبول (املتصدر بـ6
نقاط) في املواجهة التي ستجمع بينهما.

دائ ـم ــا ع ــن اإلث ـ ـ ّـارة وخ ــوض ت ـج ــارب جــديــدة،
ول ـه ــذا أع ـت ـقــد أن ـ ــه ل ــن ي ـس ـت ـمـ ّـر م ــع لـيـفــربــول
وسـيـبـحــث ع ــن فــريــق جــديــد وت ـجــربــة أخ ــرى
حـتــى يــواصــل االس ـت ـم ـتــاع» .وزاد نيفيل في
إث ــارة جماهير ليفربول عندما أكــد أن العبًا
بخصال صالح يغري كبار األندية في أوروبا،
لـكــن بــرشـلــونــة وري ــال مــدريــد وبــاريــس ســان
جيرمان فقط قادرون على إقناعه باالنضمام
إل ــى أح ــده ــا .وم ــن ش ــأن ت ـصــري ـحــات نيفيل
أن تــزيــد مــن حـمــاس ليفربول مــن أجــل إقناع
نجمه األول بتمديد العقد قريبًا وحسم امللف
سريعًا ،حتى ال يكون عرضة لضغوط قوية
في نهاية املوسم.

منافسات الدوري األوروبي
يستقبل ن ــادي سيلتك االسكتلندي ضيفه فــريـنـكـفــاروزي املـجــري على
ملعبه ،ضمن منافسات الجولة الثالثة من املوسم الحالي لبطولة الــدوري
األوروبي لكرة القدم.

مدرب نيس يهاجم بلماضي بسبب المهاجم ديلور
طالب غالتييه ،المدير
الفني لنيس ،بلماضي
بضرورة التركيز فقط على
منتخب الجزائر

ّ
رد مدرب نيس الفرنسي كريستوف غالتييه
على ما صدر عن جمال بلماضي ،املدير الفني
ملنتخب الجزائر ،من اتهامات على خلفية قرار
املهاجم أنــدي ديلور تعليق مسيرته الدولية
مؤقتًا ،وعدم املشاركة مع «الخضر» في بطولة
كــأس األمــم األفريقية املقبلة التي ستقام في
الـكــامـيــرون .وانـتـقــد امل ــدرب الـجــزائــري جمال
بـ ّلـمــاضــي ب ـشــدة امل ـهــاجــم أن ــدي دي ـل ــور ،ألنــه
فضل ناديه على املشاركة في صفوف منتخب
بــاده في كــأس األمــم األفريقية املـقــررة مطلع
ال ـعــام املـقـبــل فــي ال ـكــام ـيــرون ،بـعــدمــا ق ــال في
مؤتمر صحافي« :قبل أربعة أو خمسة أيــام،
بـعــث لــي الــاعــب بــرســا ّلــة نصية مـفــادهــا أنــه
بــاالت ـفــاق مــع ن ــادي ــه ،فــضــل ه ــذا األخ ـيــر على
امل ـن ـت ـخ ــب ال ــوطـ ـن ــي ألن ـ ــه ي ــري ــد الـ ـنـ ـج ــاح فــي
التحدي الذي يخوضه ،وبالتالي يريد وضع
مشاركاته في صفوف املنتخب بني مزدوجني
ملــدة عــام فقط ،وبالتالي لــن يـشــارك فــي كأس
األمم األفريقية».
وك ـشــف املـ ــدرب ج ـمــال بـلـمــاضــي أن ــه ك ــان قد
تلقى هــذه املـعـلــومــات مــن شخص ثــالــث قبل

ّ
نحو شهر ،أعلمه بأن أندي ديلور كان «وقع
عـلــى بـنــد ف ــي ع ـقــده (م ــع ن ــادي ن ـيــس) يــؤكــد
فيه عــدم مشاركته فــي كــأس األم ــم األفريقية
املقبلة» .بــدوره ،لم يكن كريستوف غالتييه
املـ ـ ـ ــدرب ال ـف ــرن ـس ــي راض ـ ـيـ ــا ع ـم ــا ص ـ ــدر عــن
جمال بلماضي مــن اتـهــام بحق نــادي نيس
الفرنسي ،ؤقال في املؤتمر الصحافي ،الذي
نقله موقع الفريق الرسمي ،عن املدير الفني
ملـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــر« :ع ــرف ــت ج ـمــال بلماضي
العـ َـب كــرة قــدم شــاب .كــان مندفعًا ومتهورًا.
م ــا زال ك ــذل ــك» .ووج ــه كــريـسـتــوف غالتييه
ن ـص ـي ـح ـتــة إلـ ـ ــى امل ـ ـ ـ ــدرب ال ـ ـجـ ــزائـ ــري ج ـمــال
بـلـمــاضــي بــال ـقــول« :عـلـيــه أن يـهـتــم بفريقه
ول ـيــدع ـنــا ن ـع ـم ــل ...ن ـحــن نـخـلــق م ـنــاخــا غير
صحي وخطير حول نادينا .من السهل جدًا
القول إن النادي ال يريد إرسال الالعبني إلى
املنتخبات الوطنية .ربما ينبغي أن نتساءل
عــن األس ـب ــاب الـتــي تـقــف خـلــف ق ــرار الــاعــب
أندي ديلور».
وكــان ديلور صاحب ال ــ( 30عامًا) قد حصل
ع ـل ــى ال ـج ـن ـس ـيــة الـ ـج ــزائ ــري ــة ق ـب ــل الـنـسـخــة
األخـ ـي ــرة م ــن كـ ــأس األم ـ ــم األف ــري ـق ـي ــة ،2019
ال ـت ــي أق ـي ـم ــت ف ــي م ـص ــر ،وداف ـ ـ ــع ع ــن ألـ ــوان
مـنـتـخــب «م ـحــاربــي ال ـص ـح ــراء» وتـ ــوج معه
بلقب البطولة الـقــاريــة .ولــم يفرض املهاجم
أندي ديلور نفسه من الركائز األساسية في
تشكيلة املدرب جمال بلماضي ،ما دفعه على
األرجــح إلى التركيز حاليًا على مسيرته مع
نادي نيس الذي تعاقد معه هذا املوسم في

سوق االنتقاالت الصيفية املاضية قادمًا من
فريق مونبلييه.
ورأى امل ــدرب جـمــال بـلـمــاضــي ،فــي تصريح
ل ــرادي ــو «مــون ـتــي ك ــارل ــو» ،أن دي ـل ــور «يقبل
املـنــافـســة فــي نـيــس ويـقــاتــل ،لكنه ال يقبلها

في املنتخب الجزائري ،هذا أمر غير منطقي
على اإلط ــاق» ،ساخرًا من قــرار الالعب ترك
املنتخب ي ـصــارع فــي التصفيات األفريقية
املؤهلة لبطولة كأس العالم ،التي ستقام في
ً
قطر عــام  ،2022وفــي الــدفــاع عــن لقبه بطال

هاجم بلماضي المهاجم ديلور بتصريحاته (رياض قرمدي/فرانس برس)

ألفــريـقـيــا ،ثــم يـعــود إلـيــه للمشاركة معه في
نهائيات املونديال ،معتبرًا ذلك «نكتة العام».
وك ــان ج ـمــال بـلـمــاضــي ح ــازم ــا ب ـشــأن ع ــودة
الالعب إلــى املنتخب الجزائري بالقول« :لن
ُيستدعى أنــدي ديلور من اآلن وصاعدًا إلى
التشكيلة األساسية .ربما بعد عام ،ربما مع
ّ
م ــدرب آخ ــر ،ال أدري ،لكن بالنسبة إل ـ ّـي فــإن
األمور قد حسمت».
وتأسف بلماضي على الطريقة التي أبلغه
فيها أندي ديلور قراره بقوله« :هذه األمور ال
تناقش عبر رسائل نصية وقد تحدثت إليه
بــذلــك .لقد كــان حديثنا عاصفًا .قلت لــه إنه
لم يكن يتعني عليه التصرف بهذه الطريقة.
أنت مدين تجاه دولة فتحت لك ذراعيها ،لقد
قمت بتوبيخه هو وناديه».
وان ـ ـت ـ ـقـ ــد املـ ـ ـ ـ ــدرب ج ـ ـمـ ــال بـ ـلـ ـم ــاض ــي ب ـش ــدة
املـســؤولــن فــي نـيــس ،الــذيــن «ال يــريــدون من
الــاعـبــن األف ــارق ــة ال ــذه ــاب» إل ــى ك ــأس األمــم
ّ
األفــريـقـيــة ،لـكــن غالتييه رد عليه مــؤك ـدًا أن
«نيس احترم دائمًا القوانني ،ولم يمتنع يومًا
عــن تـســريــح الــاعـبــن لـلـعــب مــع املنتخبات
الوطنية» .وتابع« :إذا كانت هناك بطولة في
العالم تحترم أفريقيا فهي بطولة ال ــدوري
الفرنسي لكرة القدم».
ّ
يذكر أن الجماهير الجزائرية قد شنت حملة
كبيرة على املهاجم ديلور ،ووصفته بأنه قام
بـخــداع الجميع مــن أجــل اللعب مــع منتخب
الجزائر في كأس األمم األفريقية .2019
(العربي الجديد/فرانس برس)

30

رياضة

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

األحد  17أكتوبر /تشرين األول  2021م  11ربيع األول  1443هـ ¶ العدد  2603السنة الثامنة
Sunday 17 October 2021

على هامش الحدث

تقرير
طالبت وسائل اإلعالم الفرنسية والعالمية كيليان مبابي بضرورة التركيز
مهمة التفاوض
فقط في المباريات مع نادي باريس سان جيرمان ،وترك ُ
مع إدارة الفريق لوكالء أعماله ،ألنّهم مختصون بذلك ،وعدم القيام
بتصريحات من شأنها أن تضر مسيرته

تألق الكعبي ومايي يُسعد المدرب حاليلوزيتش
لفت أيوب الكعبي ،مهاجم نادي هاتاي سبور التركي ،إلى جانب زميله ريان مايي،
العب فيرنكفاروش املجري ،األنظار في خط هجوم املنتخب املغربي األول ،الذي تمكن
من التأهل إلى الدور الفاصل املؤهل إلى نهائيات كأس العالم  2022في قطر .واستغل
الكعبي ومايي غياب النصيري نجم إشبيلية عن املباريات األخيرة بداعي اإلصابة،
ليتألقا بشكل كبير باعتراف العديد من النقاد الرياضيني املغاربة ،األمر الذي جعل
حاليلوزيتش مدرب «أسود األطلس» سعيدًا للغاية.

أخطاء كيليان
مبابي الـ5
قتيبة خطيب

أثارت تصريحات النجم الفرنسي
كيليان مبابي ووالدته ،في الفترة
املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،الـ ـع ــدي ــد م ـ ــن ع ــام ــات
االسـتـفـهــام واالس ـت ـغــراب فــي وســائــل اإلع ــام
الـفــرنـسـيــة وال ـعــامل ـيــة ،ال ـتــي اع ـت ـبــرت م ــا قــام
بــه نجم ن ــادي بــاريــس ســان جـيــرمــان حماقة
كبيرة ،وعليه االهتمام بمسيرته االحترافية
ف ـقــط ال غ ـي ــر ،وت ـ ــرك ال ـع ـمــل اإلداري لــوكــاء
أعماله املتخصصني .وكان كيليان مبابي قد
ّ
عبر بشكل علني عن عــدم تجديده العقد مع
نادي باريس سان جيرمان ألنه يريد الرحيل
عن صفوفهم إلى ريال مدريد اإلسباني ،فيما
قــامــت وال ــدت ــه بـمـحــاولــة إص ــاح تصريحات
ن ـج ـل ـه ــا ،وأكـ ـ ــدت أنـ ـه ــم يـ ــدرسـ ــون الـ ـع ــروض
املقدمة من إدارة الفريق الفرنسي .لكن موقع
«سبورتس» الفرنسي اعتبر أن النجم كيليان
مبابي يــواصــل ارت ـكــاب الـحـمــاقــات مــع نــادي
باريس سان جيرمان منذ عام كامل ،وكشفت
عن  5حقائق أساسية توضح رعونة املوهبة
الـشــابــة ،وه ــذا سـبــب تــراجــع أدائ ــه فــي بعض
املواجهات في املوسم الحالي وفقدان تركيزه
في امللعب.

فكرة الرحيل
سيطرت فكرة الرحيل عن نادي باريس سان
جيرمان على عقل كيليان مبابي منذ نهاية
سوق االنتقاالت الصيفية عام  ،2020بعدما
قــام املسؤولون التنفيذيون في ريــال مدريد
بــاالت ـصــال ب ــه ،قـبــل بـضـعــة أش ـه ــر ،م ــن أجــل
تحديد مالمح عقده الجديد.
ولـ ـع ــب م ـب ــاب ــي م ــع ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان
فــي املــوســم املــاضــي وعـقـلــه مـشـتــت بمسألة

31

ارتكب مبابي العديد
من األخطاء مع إدارة
باريس سان جيرمان
االنتقال إلى ريال مدريد ،لكن مع «امليركاتو»
الصيفي املــاضــي ،طالب إدارة بــاريــس سان
جيرمان بالسماح له بالرحيل بشكل رسمي
عــن ال ـفــريــق .ب ــدوره ــا ،أص ــرت إدارة بــاريــس
س ــان ج ـيــرمــان ع ـلــى مــوق ـف ـهــا ،وط ـل ـبــت منه
االستماع إلــى عروضها واللعب في املوسم
الـحــالــي ،رغــم أن رفضه يعني رحيله بشكل
مجاني في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة،
م ــا يـجـعــل ك ـي ـل ـيــان يــرت ـكــب أول ح ـمــاقــة في
مسيرته االحترافية ،حول كيفية خروجه من
أحد أندية النخبة في أوروبا.
النجم األول في باريس
أراد م ـب ــاب ــي أن ت ـب ـنــي إدارة ب ــاري ــس س ــان
جيرمان فريقًا حوله حتى يكون النجم األول
بال مـنــازع ،لكن وجــود نيمار وقــدوم ليونيل
ميسي املفاجئ في سوق االنتقاالت الصيفية
ّ
امل ــاض ـي ــة حــط ـمــا أحـ ــام امل ــوه ـب ــة الـفــرنـسـيــة،
ال ــذي يــريــد أن ت ـكــون األضـ ــواء مسلطة عليه
فقط .وبعد قدوم ميسي ،رأى نفسه بعيدًا عن
التأثير ،ألن ركــات الجزاء يتكفل بها نيمار،
وأصبحت الركالت الحرة املباشرة من نصيب
ليونيل ميسي ،مــا يجعل كيليان بعيدًا عن
طموحاته ،ألنه يريد الفوز بكل شيء ،واللعب،
وخــوض مغامرة دورة األلـعــاب األوملـبـيــة في
باريس  .2024وأصبح مبابي يــدرك أن الفوز

التعامل مع اإلدارة
ال ـح ـمــاقــة ال ـث ــال ـث ــة ،ال ـت ــي يــرت ـك ـب ـهــا كـيـلـيــان
مبابي في باريس سان جيرمان ،هي طريقة
معاملته إدارة ال ـفــريــق ،عـلــى سـبـيــل امل ـثــال،
جعل الرئيس ناصر الخليفي يتحدث معه
مباشرة حول مسألة تجديد عقده في يناير/
كانون األول املاضي ،بعدما فشل ليوناردو،
املدير الرياضي ،بإقناعه.
ولم تستطع إدارة باريس سان جيرمان ُ أخذ
أي رد من كيليان .لذلك ،أوكل الخليفي املهمة
مــرة أخــرى إلــى ليوناردو ،الــذي يحاول منذ
عدة أشهر إقناع املوهبة الفرنسية بضرورة
تجديد عقده ،وسط تجاهل تام منه.
ص ـح ـيــح أن لـ ـي ــون ــاردو اع ـت ـم ــد ،ف ــي ال ـف ـتــرة
املــاضـيــة ،على نـجــوم بــاريــس ســان جيرمان
من أجل الجلوس والتحدث مع مبابي حول
ضرورة تجديد عقده مع الفريق ،لكن كيليان
أظهر للجميع حرصه على أنــه ُمصمم على
الرحيل ،وهذه حماقة واضحة منه.

بطولة «يورو »2020
ح ـ ــاول ك ـي ـل ـيــان م ـبــابــي أثـ ـن ــاء وجـ ـ ــوده في
منتخب فرنسا ،ببطولة أمم أوروبا «يورو
 ،»2020العمل على توجيه رسالة مباشرة
إل ــى إدارة ب ــاري ــس س ــان ج ـيــرمــان ب ــأن ــه ال
يريد االسـتـمــرار معهم ،ويطمح إلــى إنهاء
مـشــاركـتــه ف ــي املـســابـقــة ال ـقــاريــة وال ــذه ــاب

فيرديناندو دي جورجي
مدرب إيطالي في رياضة الكرة الطائرة نجح مع منتخب بالده في
التألق على مستوى القارة األوروبية

نـجــح املنتخب اإليـطــالــي لـلـكــرة الـطــائــرة فــي اسـتـعــادة عرشه
األوروبـ ــي بـعــد أســابـيــع قليلة مــن مـشــاركــة مخيبة فــي دورة
األلعاب األوملبية ،واستطاع التتويج ببطولة أوروبا لألمم ،لينهي
سـنــوات طويلة عجز خاللها على حصد اللقب رغــم سجله
الباهر فــي هــذا االخـتـصــاص ،بما أن إيطاليا كانت دائـمــا من
أفضل املنتخبات في العالم .ويدين املنتخب اإليطالي باستفاقته
إلى مدربه فيرديناندو دي جورجي صاحب الـ 60عامًا ،الذي
قاده إلى اللقب األوروبي بفضل حسن توظيف قدرات الالعبني
رغــم صعوبة املهمة ،خاصة بوجود املنتخب الفرنسي الذي
ً
ُ
كان قد توج بطال أوملبيًا قبل أسابيع من املوعد األوروبي ولم
تكن إيطاليا ضمن املرشحني للتتويج.
واسـتـفــاد دي جــورجــي أســاســا مــن تجربته الــدولـيــة الطويلة،
فقد خاض العديد من املباريات مع املنتخب اإليطالي ،إذ تشير
ّ
املعطيات إلى أنه خاض قرابة  330مباراة دولية .وكان طبيعيًا
أن تساعد هــذه املـبــاريــات على تكوين خبرة فــي التعامل مع
منافسني بقيمة فرنسا وهولندا وروسيا وسلوفينيا.
وامتدت مسيرة دي جورجي العبًا  23عامًا ،فقد انطلقت في
سنة  1977واعتزل اللعب سنة  ،2002وخــال هــذه السنوات

اقتراح جديد يُحيي آمال «دوري السوبر األوروبي»
عمل منظمو خطة إطــاق «دوري السوبر األوروب ــي» لكرة الـقــدم ،على إجــراء بعض
التغييرات على مفهوم البطولة ،منتقدين الشكل الحالي لبطولة دوري أبطال أوروبــا
التي يديرها االتحاد األوروبي للعبة (يويفا) .ويتوقع أن تحسم محكمة العدل األوروبية
قرارها في صيف عام  ،2022بشأن ما إذا كان «يويفا» سيظل املنظم الوحيد ملنافسات
كرة القدم القارية .وكانت املحكمة قد أصدرت أحكامًا في املاضي إلطالق املزيد من
املنافسات فــي ريــاضــات أخ ــرى مثل كــرة السلة والـتــزلــج .وكـشــف تقرير لصحيفة
«فيرتشافتسفوخه» األملانية ،أن منظمي «دوري السوبر» اقترحوا أن تكون البطولة
متاحة لكل األندية ،وهو املفهوم الذي قد يعكس رغبة في أن تكون البطولة املقترحة
ً
بديال من دوري أبطال أوروبا ،إذ تقام بمشاركة  20ناديًا ،إلى جانب احتمال مشاركة
 20ناديًا أخرى في درجة أقل ،مع استمرار وجود األندية في مسابقات الدوري املحلية.
ويقول منظمو خطط دوري السوبر ،إنه ليس هناك مباريات بالجودة الكافية في دوري
األبطال ،وإن أفضل الالعبني ال يتواجهون بالشكل الكافي ،كذلك فإن أفضل املباريات
تأتي في وقت متأخر للغاية في املوسم ،وكل هذه األمور تسفر عن تراجع االهتمام
من جانب جيل الشباب وتراجع الحضور الجماهيري.

بجائزة الكرة الذهبية بعيد املنال بالنسبة له
بسبب وجود كوكبة من النجوم ،أمثال ميسي
ونيمار ،مع أنه بذلك يرتكب الحماقة الثانية،
ألن ك ــرة ال ـقــدم لعبة جـمــاعـيــة ،تجعلك ق ــادرا
ُ
على إظهار ما لديك ،وتصبح حديث الجميع
عندما تنجح بالتألق.

وجه رياضي

زهير ورد

يوجه رسالة أمل إلى جماهير برشلونة
بيدري
ّ
ّ
وجه الالعب اإلسباني بيدري ،نجم نادي برشلونة ،رسالة إلى جماهير فريقه ،بعدما
ّ
وقــع على عقد التجديد مــع البالوغرانا حتى  30يونيو /حــزيــران  ،2026طمأن من
خاللها الجميع .وقال بيدري الذي يعتبر واحدًا من مواهب النادي الكتالوني في مؤتمر
صحافي« :سعيد جدًا بتجديد عقدي ،وآمل أن أستمر هنا ملزيد من السنوات» مضيفًا:
«ن ــادي برشلونة سينهض وسيحقق أشـيــاء كـبـيــرة» ،وذل ــك فــي رســالــة طـمــأن فيها
الجماهير على مستقبل النادي ،خصوصًا بعد النتائج السيئة التي ّ
تقدمت في الفترة
األخيرة .وعانى النادي الكتالوني من ّ
عدة هزائم في هذا املوسم ،وال سيما بعدما فقد
ميسي ،برحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ،وخسر في دوري أبطال أوروبا
أمام بايرن ميونخ األملاني وبنفيكا البرتغالي.

إل ــى ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي .وب ــات مبابي
يستغل وج ــوده مــع منتخب فــرنـســا حتى
ي ــؤث ــر ع ـلــى إدارة ب ــاري ــس سـ ــان ج ـيــرمــان،
األمــر الــذي جعله يرتكب الحماقة الرابعة،
ألن تفكيره فــي ســوق االنـتـقــاالت الصيفية
جعله يفقد تــركـيــزه بشكل كبير ،وه ــذا ما
شاهده الجميع عندما فشل بتسجيل ركلة
الجزاء ضد سويسرا ،ليخرج «الديوك» من
املسابقة القارية.
ً
وتلقى مبابي حينها سيال من االنتقادات،
ج ـع ـل ـت ــه ي ـش ـع ــر ب ــأن ــه «م ـ ـ ـكـ ـ ــروه» مـ ــن قـبــل

ج ـمــاه ـيــر م ـن ـت ـخــب ف ــرن ـس ــا ،وب ـخ ــاص ــة أن
زمـ ـ ــاءه ف ــي امل ـن ـت ـخــب ل ــم ي ـق ــوم ــوا بــدعـمــه،
ف ـي ـمــا ذهـ ــب بـعـضـهــم إلـ ــى م ـح ــاول ــة إط ـفــاء
الـنــار التي أشعلها فــي غــرف خلع املالبس
بسبب تصرفاته .وقرر مبابي وضع نفسه
فــي عــزلــة ،وابـتـعــد عــن وســائــل اإلع ــام ،مع
إصـ ــراره عـلــى مــواصـلــة ارت ـكــاب الحماقات
م ــن خـ ــال رغ ـب ـتــه ب ـم ـغ ــادرة ب ــاري ــس ســان
جيرمان ،الــذي أبــدت إدارت ــه دعمها الكبير
له ،وطالبته بضرورة الهدوء والتركيز مع
الفريق في املوسم الحالي.

فورموال  23 :1سباقًا
لموسم 2022
أعـلــن االت ـحــاد الــدولــي لـلـسـيــارات (ف ـيــا) ،في
ب ـيــان رس ـمــي عـبــر مــوقـعــه اإلل ـك ـتــرونــي ،عن
روزنـ ــامـ ــة م ــوس ــم  2022م ــن ب ـطــولــة ال ـعــالــم
ل ـس ـبــاقــات الـ ـف ــورم ــوال  ،1وقـ ــد تـضـمـنــت 23
جــائــزة ك ـبــرى ،إذ سـتـكــون الـبـحــريــن أواله ــا
ف ــي  20م ــن ش ـهــر مـ ـ ــارس /آذار ،وأبــوظ ـبــي
آخــرهــا فــي  20نوفمبر /تشرين الثاني ،من
ع ــام  .2022وغ ــاب ــت ج ــائ ــزة ال ـصــن الـكـبــرى
عن روزنــامــة  2022القياسية ،من حيث عدد
ال ـس ـبــاقــات الـ ــذي ك ــان  23أي ـضــا ف ــي املــوســم
الجاري ،لكن فيروس كورونا أدى لتقليص
الـعــدد إلــى  22سباقًا .وبــرر االتـحــاد الدولي
ل ـل ـس ـيــارات س ـبــب غ ـيــاب ج ــائ ــزة ال ـصــن عن
الــروزنــامــة للموسم الـثــالــث تــوالـيــا ،بالقول:
«بسبب الظروف الوبائية املستمرة ،لن يتم
إدراج الصني في روزنامة  .2022ستتم إعادة
ال ـص ــن الـ ــى ال ــروزن ــام ــة ب ـم ـجــرد أن تسمح
الظروف الصحية بذلك» ،في إشارة واضحة
إلى أزمة الوباء العاملي ،التي ما تزال ظروفها
الصحية تتحكم بسباقات فورموال .1
وكان املوسم الحالي الذي وصل إلى جولته
ال ـســاب ـعــة ع ـش ــرة (ج ــائ ــزة األم ـيــرك ـي ـتــن في
 24ال ـش ـهــر ال ـح ــال ــي ع ـلــى حـلـبــة أوس ـ ــن في

الطويلة ،تنقل بــن عديد األنــديــة اإليطالية التي ساعدته على
تطوير قدراته وكسب خبرة مهمة .وفــاز خاللها بالعديد من
األلقاب في إيطاليا ،كما نجح خالل مسيرته الدولية مع املنتخب
اإليطالي في حصد  10ألقاب مهمة ،منها بطولة العالم  3مرات
و 4مرات بطولة الــدوري العاملي ،كما توج في مناسبة ببطولة
أوروب ــا لــأمــم .وانتقل سريعًا إلــى عالم التدريب بعد اعتزاله
راغبًا في تكرار النجاحات التي عرفها سابقًا ،وخاض عديد
املـغــامــرات مــع أنــديــة إيطالية وبولندية وروس ـيــة ،كــان القاسم
املشترك بينها التتويجات الكثيرة التي حصدها حيث فاز
بـ 14لقبًا ،منها البطولة اإليطالية وكذلك بطولة بولندا والتتويج
ببطولة العالم لألندية سنة  .2019هذا الكم الهائل من األلقاب
يثبت أن دي جورجي يملك عقلية انتصارية مميزة ،ساعدته
عـلــى حـصــد األل ـق ــاب فــي مـسـتــويــات مختلفة وجـعـلـتــه يملك
ً
سجال مميزًا يسعى أي العب إلى امتالكه.
ورغم أن رصيده حافل باأللقاب ،فإن قيادة إيطاليا للحصول
على بطولة أوروب ــا السابعة تعتبر إنـجــازًا مهما ،فقد كانت
إيطاليا متأخرة في الشوط الرابع وقريبة من خسارة اللقب،
لـكـنــه عـ ــرف ك ـيــف يـحـفــز ال ــاع ـب ــن ع ـلــى ق ـلــب ال ـط ــاول ــة على
سلوفينيا ،لتحصد اللقب بعد  16عامًا من االنتظار الصعب
والطويل خسرت خاللها إيطاليا هيبتها األوروبية.
()Getty

تـكـســاس) ،يتكون أيضًا مــن  23سباقًا ،لكن
ت ــداع ـي ــات ف ـي ــروس ك ــورون ــا أدت ال ــى إل ـغــاء
سباقات أستراليا ،الصني ،كندا ،سنغافورة
واليابان .وعوضت إدارة الفورموال  1و«فيا»
ه ــذه الـسـبــاقــات بــإقــامــة سـبــاقــن عـلــى حلبة
سبيلبرغ النمساوية ،وإدراج جائزتي قطر
والـسـعــوديــة لـلـمــرة األول ــى وجــائــزة هولندا
التي سجلت عودتها إلــى الفئة األولــى ألول
مرة منذ .1985
وبعد  16جولة على املوسم الحالي ،يتصدر
ســائــق ري ــد ب ــول الـهــولـنــدي امل ـتــألــق ،مــاكــس
ف ـيــرس ـتــابــن ،ال ـتــرت ـيــب ( 262.5ن ـق ـطــة) أم ــام
ب ـطــل ال ـعــالــم ســائــق مــرس ـيــدس الـبــريـطــانــي
املخضرم ،لويس هاميلتون ( 256.5نقطة).
ومــن املتوقع أال تحسم األمــور حتى الجولة
الـ ـخـ ـت ــامـ ـي ــة امل ـ ـ ـقـ ـ ــررة ف ـ ــي أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي ف ـ ــي 12
ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول ال ـق ــادم بـعــد امل ــرور
بسباقات األميركيتني ( 24الحالي) واملكسيك
( 7نوفمبر /تشرين الثاني) وساو باولو (14
نوفمبر) وقطر ( 21نوفمبر) والسعودية (5
ديسمبر) .وخالفًا للموسم الحالي ،ستكون
ال ـج ــول ــة ق ـبــل األخ ـ ـيـ ــرة ،إذ سـتـشـكــل جــائــزة
السعودية الكبرى الجولة الثانية من املوسم
املـقـبــل فــي  27م ــارس /آذار ع ــام  ،2022على
أن تليها أستراليا التي غابت عــن روزنــامــة
ال ـع ــام ــن األخـ ـي ــري ــن ب ـس ـبــب أزمـ ـ ــة ف ـي ــروس
كورونا ،في العاشر من شهر إبريل /نيسان
 .2022وستغيب جــائــزة قطر عــن الــروزنــامــة
الـتــي ال ت ــزال غـيــر نـهــائـيــة بالنسبة لبعض
الحلبات بانتظار توقيع العقد مع الفورموال
( 1إيموال وبرشلونة وسنغافورة وأوســن)
أو املصادقة الفنية لفيا (ميامي).
وبحسب عقد األع ــوام العشرة الــذي وقــع مع
السلطات املحلية ،ستعود جــائــزة قطر إلى
الــروزنــامــة اع ـت ـبــارًا مــن  2023بـعــدمــا دخلت
إلــى روزنــامــة  2021بحكم الـظــروف ،مــن أجل
سد الفراغ الذي خلفه إلغاء جائزة أستراليا
(كانت مقررة في بداية املوسم ثم أرجئت إلى
 21نوفمبر /تشرين الـثــانــي املـقـبــل) قبل أن
يتخذ الـقــرار بإلغائها بشكل نهائي بسبب
قيود السفر املرتبطة بفيروس كورونا) ،التي
قامت السلطات املحلية بوضعها ،على جميع
املشاركني ،الذين عبروا عن عدم رضاهم عن
اإلجــراءات ،كون العديد منهم استطاع تلقي
لـقــاح فـيــروس كــورونــا ،وعـ ّـبــر عــن اسـتـعــداده
لـلـمـشــاركــة ف ــي ال ـب ـطــولــة ،ل ـكــن ت ــم إل ـغــاؤهــا،
واالستعاضة عنها بجائزة قطر الكبرى.
(فرانس برس)

تورط عائلته
ل ــم ت ـس ـت ـطــع ع ــائ ـل ــة ك ـي ـل ـيــان م ـب ــاب ــي ضـبــط
ت ـصــرفــاتــه ن ـهــائ ـيــا ،ب ــل ســاه ـمــت بــارت ـكــاب
الـحـمــاقــة الـخــامـســة ،عـبــر ج ـلــوس والـ ــده مع
إدارة الفريق ،من أجل إعطاء موافقة مبدئية
على استمرار نجله مع باريس سان جيرمان،
في إبريل/نيسان املاضي.
لكن في الوقت نفسه ،وجدت وسائل اإلعالم
العاملية نفسها مفاجأة ،بعدما أعرب كيليان
مـبــابــي شخصيًا عــن عــدم رغـبـتــه الـبـقــاء مع
بــاريــس س ــان ج ـيــرمــان ،ونـيـتــه ال ــذه ــاب إلــى

مبابي مهاجم
باريس سان
جيرمان ()Getty

ريــال مدريد اإلسباني ،على عكس ما يقوله
والده ،منذ عدة أشهر.
ّ
ّ
ّ
والدي مبابي منفصالن ،لكن ذلك
صحيح ّأن
ال يعني أنهما ال يستطيعان ضبط تصرفات
املناسب
ابنهما ،وعليهما التدخل في الوقت
ّ
فــي ح ــال اسـتـمــر بـتـصــرفــاتــه الـحـمـقــاء ،ألنــه
سيجعل نفسه في النهاية مثارًا للسخرية،
ورب ـمــا يـعــدل ري ــال مــدريــد عــن الـتـعــاقــد معه
بسبب ما يقوم به تجاه إدارة باريس سان
جيرمان ،التي تعامله باحترام كبير وتتمنى
استمراره معها.

جائزة الكرة الذهبية ...رونالدو يختار العبه المفضل
انطلق العد التنازلي ملعرفة اسم الالعب الــذي سيتوج بجائزة الكرة الذهبية ألفضل
العب في عام  ،2021بعدما كشفت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية منذ أيــام عن
قائمة الالعبني الذين سيتنافسون للحصول على الجائزة.
واختلفت التوقعات بخصوص الــاعــب الــذي سيكون صاحب الحظ هــذا الـعــام ،وذلــك
ُ
فــي غياب نجم تــوج بمعظم األلـقــاب أو صنع الـفــارق منفردًا ،وهــو مــا يبقي الغموض
قائمًا إلى نهاية السباق ،رغم أن التوقعات وضعت خمسة العبني في قائمة األكثر حظًا
للتتويج .وتخلى الظاهرة البرازيلي رونالدو عن تحفظه ،وكشف عن الالعب الذي يتمنى
أن يحصل على الكرة الذهبية ،إذ يرى ّأن الفرنسي بنزيمة هو األقــرب للحصول على
ّ
الجائزة .وقال رونالدو في منشور على حسابه على «إنستغرام»« :إنه أفضل مهاجم...
ّ
لقد حافظ على مستواه املميز طوال  10سنوات ،إنه يستحق التتويج ،أال تعتقدون ذلك؟».
ّ
وانضم رونالدو إلى عدد من املتابعني الذين يرون أن الوقت قد حان لينهي بنزيمة هيمنة
األرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو على الكرة الذهبية.
وفاز رونالدو بالكرة الذهبية مرتني طوال مسيرتهّ ،
لكن مشاهدة بنزيمة يتوج بهذه
الجائزة ال تبدو ممكنة هذا العام ،نظرًا إلى املنافسة القوية التي يجدها من ميسي،
واإليطالي جورجينيو ،والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.
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هوامش

ّ
حقب زمنية
العشي» في مدينة غزّة القديمة هو أكثر من نصف قرن .يروي البيت بين جدرانه العتيقة قصص
عمر منزل «بيت
ٍ
مرّت على أقدم المدن في العالم

«بيت العشي»
يغلب على بيت العشي طابع البناء القديم (عبد الحكيم أبو رياش)

باختصار

أثر يختزل مالمح التاريخ والتراث الفلسطيني
غزة ـ عالء الحلو

يـتــربــع بـيــت الـعـشــي األث ـ ــري ،منذ
حـ ـ ــوالـ ـ ــي ن ـ ـصـ ــف قـ ـ ـ ـ ــرن ،فـ ـ ــي ق ـلــب
م ــدي ـن ــة «غـ ـ ــزة الـ ـق ــديـ ـم ــة» ،ل ـي ــروي
على مــدار عـشــرات العقود التي مضت ،من
خــال أقــواســه الضخمة ،وجــدرانــه العتيقة،
تفاصيل حقب زمنية َمرت بها املدينة التي
تعتبر واحدة من أقدم املدن في العالم.
ُ
ويجسد البيت األثري عبر قبابه ،وأقواسه،
ُ
وزخارفه التي بنيت قبل مئات السنني ،والتي
تـعـكــس أص ــال ــة ال ـب ـنــاء وامل ـع ـمــار الـهـنــدســي
القديم ،تفاصيل التراث الفلسطيني ،والذي
فاح عبقه في أرجاء املكان ،صاحب النصيب
األكبر من الجمال والعراقة.
وتـ ـض ــم الـ ـبـ ـل ــدة الـ ـق ــديـ ـم ــة ،وال ـ ـتـ ــي تـعـتـبــر
جـ ً
ً
رئيسيا ،مــن مدينة غ ــزة ،الـعــديــد من
ـزء ا
األعـ ـي ــان األث ــري ــة ال ـقــدي ـمــة ،وف ــي مـقــدمـتـهــا
املسجد الـعـمــري الكبير ،وكنيسة القديس
ب ـ ـيـ ــرف ـ ـيـ ــريـ ــوس ،وال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـك ـن ــائ ــس
واألديـ ـ ـ ـ ــرة ،وامل ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـع ــاه ــد ال ـع ـت ـي ـقــة،
كــذلــك تـضــم ح ـمــام ال ـس ـمــرة األث ـ ــري ،وع ــددا
م ــن األس ـ ِـب ـط ــة ،وم ــدرس ــة ال ــزه ــراء ومـتـحــف

قصر الباشا ،فيما يضم العديد من األحياء
القديمة ،وفي مقدمتها حي الزيتون ،وحي
الشجاعية وحي الصبرة وحي الدرج ،فيما
تـعــود غالبية املباني فيها إلــى العصرين،
الـعـثـمــانــي وامل ـم ـلــوكــي .وي ـع ــود ب ـنــاء مـنــزل
ال ـع ـشــي ،وال ـ ــذي تـبـلــغ مـســاحـتــه ن ـحــو 220
ً
مترا ،إلى العهد اململوكي وفق حديث جار
امل ـنــزل ،شــريــف بــركــات ويـقـطــن منطقة غــزة
القديمة ،حيث تملكته عائلة «سيسالم» ،في
الفترة التي سبقت انتقاله إلى ملكية عائلة
«الـعـشــي» .ويغلب على بيت العشي طابع
البناء القديم ،بما يميزه من جدران سميكة،
وق ـبــاب تعتلي املــداخــل وال ـطــرقــات ،ونقش
ي ــزي ــن ب ـع ــض ال ـ ــزواي ـ ــا ،وع ـ ــن ذل ـ ــك يــوضــح
بركات في حديث مع «العربي الجديد» أن
ً
واضحا في البناء
طابع البناء اململوكي بدا
وال ـع ـمــران ،بـمــا يـمـيــزه مــن نـقــوش وتيجان
وزخـ ـ ـ ـ ــارف ع ـل ــى األبـ ـ ـ ـ ــواب وف ـ ـ ــوق األب ـ ـ ــواب
والنوافذ .وتتميز منطقة غزة القديمة وفق
ق ــول الفلسطيني ب ــرك ــات ،بــوجــود الـعــديــد
مــن البيوت القديمة واألعـيــان األثــريــة التي
تكسبها ً
مزيدا من القيمة التراثية ،ويوضح
ِ
ً
ً
أن الفترة األخيرة شهدت توجها ملحوظا

نحو ترميم تلك اآلثار ،وعلى وجه التحديد
البيوت األثرية ،بما تحمله من قيمة كبيرة،
مــؤكـ ًـدا على ض ــرورة «مــواصـلــة ترميم تلك
األع ـي ــان وال ـع ـنــايــة ب ـهــا ،عـلــى اع ـت ـبــار أنـهــا
الواجهة الحضارية والتاريخية للبلدة».
ُ َ
ويست َهل بيت العشي ،في الناحية اليمنى
من البناء ،بدرج يوصل إلى الطابق العلوي،
فيما يــزيــن أسـفـلــه ،قــوس يسمى «مــزيــرة»،
ك ـ ــان ُي ـس ـت ـخ ــدم م ــن ِقـ ـب ــل ال ـ ُـسـ ـك ــان ك ـخ ــزان
صغير للمياه ،وتعلو الــزخــارف الهندسية
امل ـن ـقــوشــة يـ ـ ً
ـدويـ ــا ،ب ــاب ــا م ـحــاطــا ب ـح ـجــارة
صخرية قديمة ،تعلوها زخ ــارف هندسية
مـحـفــورة يـ ً
ـدويــا بــدقــة ،يدخلك إلــى غرفتني
مفتوحتني تعلوهما قباب وأق ــواس كبيرة
من االتجاهات كافة ،ويحاط بالبيت أسوار
ً
تقريبا،
كبيرة ترتفع عن األرض ثالثة أمتار
يوصل إلى
يتوسطها مدخل رئيسي للبيت،
ِ
«الفناء» أو الساحة املفتوحة ،والتي تعتبر
أســاس البيوت القديمة ،وتقام فيها معظم
األدوار املعيشية اليومية.
وتحتوي غــرف بيت العشي على تجاويف
مقوسة ،تشبه الخزانات ،لوضع مستلزمات
الـ ـبـ ـي ــت ،وي ـ ـجـ ــاورهـ ــا م ـص ــاب ـي ــح ف ـخ ــاري ــة

يعود بناء منزل
العشي ،والذي تبلغ
مساحته نحو 220
ً
مترا ،إلى العهد
اململوكي وفق حديث
جار املنزل ،شريف
بركات
■■■
تسعى بعض
املؤسسات املحلية
والدولية ،ومنها مركز
عمارة التراث «إيوان»
ومؤسسة اليونسكو
الدولية إلى إنقاذ
األعيان األثرية
■■■
ُيجسد البيت األثري
عبر قبابه ،وأقواسه،
وزخارفه التي ُبنيت
قبل مئات السنني،
والتي تعكس أصالة
البناء واملعمار

ل ــإض ــاءة وإك ـس ــاب امل ـك ــان صـبـغــة جمالية
إض ــاف ـي ـ ُـة ،ف ـي ـمــا يـتـمـيــز ال ـس ـقــف بـُتـجــويــف
يشبه القبة ثالثية األضــاع .ويدخل الزائر
إلــى البيت ،عن طريق شــارع ضيق أو ممر،
مغطى بالسباط «وه ــو سقف مـقــوس كان
يستخدم للحماية والزينة واإلنارة» ،وتطل
الناحية الغربية على الـفـنــاء ،فيما تتميز
أعمدتها املزينة بــالـ ُـرخــام ،بــاألقــواس ،التي
تميز البناء القديم ،كذلك تطل باقي الغرف
الفناء)،
على إيــوان البيت (وهو الساحة أو ِ
ويـسـتـخــدم السـتـضــافــة الـ ــزوار والـضـيــوف،
فيما كان يزين باملقاعد والفرش التقليدي،
ويضم فناء البيت ثــاث غــرف ،ومرفقاتها،
من حمام ومطبخ وأماكن للجلوس.
وت ـجــذب ال ـح ـجــارة الــرخــامـيــة ،ذات األل ــوان
ال ــوردي ــة وال ـ ُـس ـك ــري ــة ،وال ـت ــي تــزيــن الـعـقــود
والـنــاحـيــة العلوية والجانبية مــن النوافذ
واألب ــواب واألق ــواس ،ومصدرها مــن التالل
ال ـص ـخــريــة ،أن ـظ ــار زوار ال ـب ـيــت ،ال ــذي بــات
م ـ ــؤخ ـ ـ ًـرا ي ـض ــج ب ــال ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات
املجتمعية ،واإلعالمية ،في محاولة إلعادة
إحـ ُيــاء املـكــان ،والـحـفــاظ عليه مــن االنــدثــار،
تـ ــأثـ ـ ًـرا ب ـع ــوام ــل ال ــزم ــن ،ع ـ ــاوة ع ـلــى حفظ
م ـكــان ـتــه وق ـي ـم ـتــه ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وامل ـع ـن ــوي ــة.
وتـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــى بـ ـ ـع ـ ــض امل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات املـ ـحـ ـلـ ـي ــة
والـ ــدول ـ ـيـ ــة ،وم ـن ـه ــا م ــرك ــز ع ـ ـمـ ــارة الـ ـت ــراث
«إي ــوان» ومؤسسة اليونسكو الدولية إلى
إنقاذ األعيان األثرية من الزحف العمراني،
واندثار املالمح األثرية في املدينة العتيقة،
مــا دفــع األول ــى إلــى ترميم البيت ،والثانية
ً
إل ــى تـجـهـيــزه ك ــي يـصـبــح م ــؤه ــا ل ـلــزيــارة،
وتنظيم األنشطة والفعاليات.

وأخيرًا
أغاني مديح الملوك والرؤساء
خطيب بدلة

تنتمي أغنية َ«ر ْب ــع الـ َـكـ َـفــافــي الـحـمــر» الـتــي ّ
يؤديها
عبده موسى إلى ما ُيصطلح على تسميتها «أغاني
ّ
مخصصة للتغني بأمجاد األردنيني
التعبئة» ،فهي
الـنـشــامــى ،والـجـيــش األردن ـ ــي .وت ـم ـتــدح ،فــي الــوقــت
نفسهَ ،
ملك األردن الراحل الحسني .ومن الطريف أن
عمر عبد الالت أجرى تحويرًا بسيطًا على كلماتها،
ً
لتناسب املـلــك عبد الـلــه الـثــانــي؛ فـبــدال مــن مخاطبة
الحسني ،ص ــارت تخاطب «أب ــو الـحـســن»( .وإذا لم
ّ
تخني ذاكــرتــي ،غــنــت سميرة توفيق نسخة عبده
موسى في إحدى حفالتها ،وتبدأ بجملة «يا مرحبا
ويا هال منني الركب من وين»).
إذا تـتـبـعـ َـت «أغــانــي الـتـعـبـئــة» ،تـجــد أنـهــا ذات أن ــواع
وم ـس ـت ــوي ــات م ـت ـب ــاي ـن ــة ،ب ـل ـغــت ذروة ت ــأل ـق ـه ــا فــي
الخمسينيات والستينيات ،بالتزامن مــع الـحــروب
واالنـتـكــاســات العربية ،وأفـضــل َمــن أب ــدع فيها من
الـشـعــراء عبد الرحمن األبـنــودي وأحـمــد فــؤاد نجم
وص ــاح جــاهــن .وسـتــاحــظ ّأن مـسـتــواهــا يرتفع
ّ
كثيرًا حينما تقتصر على التغني بالوطن ،كأغنية
الشيخ إمام «مصر يما يا بهيةُّ ،
يام طرحة وجالبية»

التي أنتجت سنة  ،1982وأغنية عبد الحليم «أحلف
بـسـمــاهــا» ،وه ــي رائ ـعــة مــع أنـهــا تــرســو عـلــى فكرة
طــوبــاويــة ،هــي أن «الشمس العربية» ال تغيب ،لكن
هــذا األمــر منسجم مــع ّ
تشبع الــراحــل عبد الرحمن
األبـنــودي بالفكر القومي .وتنخفض القيمة الفنية
لهذه األغاني عندما تمتدح الزعماء ،كاألغنية التي
كتبها إسماعيل الـحـبــروك ّ
ولحنها كـمــال الطويل
ّ
وغــنــاهــا عبد الحليم فــي سنة « 1958يــا جـمــال يا
حبيب املاليني» .املعنى األساسي لهذه األغنية خطير
جدًا ،فهي تنظر إلى الشعوب (املاليني) أنها كائنات
متناهية في الصغر ،ال رأي لها ،وال قيمة لها ،وال
شيء يجمعها سوى حب جمال عبد الناصر ،الحب
الغريزي القطيعي الذي لم ُ
ينج منه األطفال املساكني،
ُ
ّ
َ
إذ يقول في أحــد املقاطع« :صحيت الشرق بحاله،
ُ
بشعوبه بــأطـفــالــه» .أم ــا الــزعـيــم عـبــد الـنــاصــر ،فقد
ّ
انتزعت القيمة املعنوية لكل فرد من املاليني ،وأهديت
إليه ،حتى يكبر ،بينما هم يتضاءلون باطراد.
هذا كله ونحن لم نصل إلى النموذج األكثر كارثية،
األغاني التعبوية التي تمتدح الحكام الديكتاتوريني
ال ـس ـفــاحــن ،ومـثــالـهــا أغـنـيــة داود عـبــد ال ـلــه «ويـنــك
ّ
صدام» التي تحولت إلى دبكة شعبية ،واألخرى التي

كنا نسمعها مــن الــراديــو أيــام غــزو الكويت ،1990
ّ
«صدام العرب» ،وأغنية «راعي الفزعة» ...أما
بعنوان
األغــانــي الـتــي كــانــت ّ
تمجد حــافــظ األس ــد ،فالغريب
ف ــي أم ــره ــا أن مـعـظـمـهــا أن ـت ـجــت ف ــي الـثـمــانـيـنـيــات
والتسعينيات ،أي بعد ارتكاب حافظ وشقيقه رفعت
مــا ال يحسب الـحــاســب مــن امل ـجــازر بـحــق الشعب
السوري ،في حلب ،وحماة ،وحمص ،وإدلب ،وجسر
ً
الشغور ،وسجن تدمر ،فضال عن حمالت االعتقال
الواسعة التي ّأدت إلــى امتالء السجون واملعتقالت
ً
بالسوريني ،آج ــاال غير مـسـمــاة ...مــن تلك األغاني

كانت ذروة تألق «أغاني
التعبئة» في الخمسينيات
والستينيات ،بالتزامن مع
الحروب واالنتكاسات العربية

«تسلم للشعب يا حافظ» لجورج وسوفَ ،
و«ح َماك
قائدنا»
الله يا أسـ ُـد» ألصالة نصري ،و«أبــو باسل
ّ
للبناني علي حليحل ،وقد أنتجت عندما بدأ مخطط
توريث باسل األسد رئاسة سورية في سنة .1993
وهنا تبرز إشكالية خطيرة أخرى ،أن بعض األغاني
مشغولة بطريقة جميلة وعامرة بالتطريب ،مثل «من
قاسيون أطل يا وطني» التي كتبها خليل الخوري
ولـ ّـحـنـهــا سـهـيــل عــرفــة ،ي ـخـ ُـرج مستمعها بنتيجة
أن «الـبـعــث» ح ــزب عـظـيــم ،وه ــو ال ــذي أعـطــى القيمة
لدمشق ،ونثر فوقها الشهب .واألخطر أغنية «زادك
ّ
الله» التي غناها مصطفى نصري بصوته العذب،
مــادحــا الـسـفــاح حــافــظ األسـ ــد ...وأي ــن ه ــؤالء كلهم
من سيمفونية «جبهة املجد» املأخوذة عن قصيدة
محمد مهدي الجواهري التي أبدعها صفوان بهلوان
ّ
وغنتها ميادة الحناوي ،ومعها مائة عنصر كورال،
وبتكلفة مالية عالية.
أخيرًا ،بالعودة إلى أغنية «ربع الكفافي الحمر» نجد
فيها فكرة خاطئة ،وذات داللة سيئة ،وهي :الجور ما
ّ
يقبله إال «الــردي خاله» .وكلكم تعلمون ّأن اإلنسان
ً
ممكن أن يكون طيبًا ونبيال ومحترمًا ،مع ّأن خاله
ٌ
صحيح بالطبع.
ردي ،والعكس
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