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الحدث

كورونا :موجة ثالثة في إيران وكوريا الجنوبية
ّ
سجل العالم ،بحلول مساء أمــس السبت ،أكثر
مــن  40مليونًا و 300أل ــف شـفــاء مــن فـيــروس
كورونا الجديد ،فيما تجاوز عدد اإلصابات 58
مليونًا و 200أل ــف ،ووصـلــت الــوفـيــات إلــى نحو
مليون و 383ألفًا ،بحسب موقع «ورلــد ميترز».
على صعيد إجراءات مكافحة الوباء ،أغلقت إيران
أمــس الـشــركــات واألع ـمــال وقلصت السفر بني
مدنها الرئيسية ،بما في ذلك العاصمة طهران،
في الوقت الذي تكافح فيه أسوأ انتشار للفيروس
فــي منطقة الـشــرق األوسـ ــط ،فــي مــا اتـفــق عليه
كموجة ثالثة لـلـفـيــروس .وقــالــت وزارة الصحة

اإليرانية أمس ّإن العدد اإلجمالي للحاالت املؤكدة
ارتفع إلــى أكثر من  840ألفًا .وتشمل إجــراءات
اإلغ ـ ــاق ال ـج ــدي ــدة ،مـعـظــم ال ـش ــرك ــات وامل ـتــاجــر
واملــراكــز التجارية واملـطــاعــم .وح ــددت السلطات
مــا يقرب مــن  160بلدة ومدينة متأثرة كنقاط
ساخنة ،ودعــا الرئيس اإليراني حسن روحاني
السكان إلى اتباع اإلجراءات للمساعدة في «تقليل
عدد الوفيات».
وأضــاف ّأن الحكومة تخطط لتقديم دعم نقدي
إل ــى  30مـلـيــونــا م ــن ال ـس ـكــان األك ـث ــر ف ـق ـرًا ملــدة
أربعة أشهر .ومن غرب آسيا إلى شرقها ،دعت

جماعات طبية فــي كــوريــا الجنوبية إلــى فرض
قيود أكثر صــرامــة للتباعد الجسدي فــي إطــار
املوجة الثالثة للوباء.
وأع ـل ـنــت ال ــوك ــال ــة ال ـك ــوري ــة ملـكــافـحــة األمـ ــراض
وال ــوق ــاي ــة ع ــن تـسـجـيــل ن ـحــو  31أل ــف إصــابــة
حتى اآلن ،باإلضافة إلــى أكثر مــن  500وفــاة،
وتجاوزت اإلصابات الجديدة  300لليوم الرابع
على التوالي أمس.
وح ـ ــذرت الـجـمـعـيــة ال ـك ــوري ــة ل ــأم ــراض املـعــديــة
ّ
وثماني جمعيات طبية أخــرى مــن أنــه مــن دون
إج ـ ــراءات فـعــالــة مـثــل تـشــديــد إج ـ ــراءات التباعد

قــد يصل الـعــدد الـيــومــي إلــى ألــف إصــابــة خالل
األسـبــوعــن املقبلني .على صعيد الـلـقــاح ،قالت
شركة «فايزر» األميركية ،أول من أمس الجمعة،
ّ
إنـهــا قــدمــت طلبًا للهيئات الصحية املعنية في
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،لـلـمــوافـقــة ع ـلــى االس ـت ـخــدام
الطارئ للقاح كورونا الــذي تنتجه بالتعاون مع
«بيونتك» األملانية ،والــذي أعلنت الشركتان ،قبل
ّ
أيامّ ،أن نتائج التجارب النهائية له أظهرت أنه فعال
في الوقاية من كورونا بنسبة تفوق  95في املائة
من دون ّأي مخاوف تتعلق بالسالمة.
(أسوشييتد برس ،رويترز)
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الحوثيون يضيّقون الخناق
على مأرب

في رسالة إيرانية جديدة للرئيس األميركي المنتخب جو بايدن ،زار زعيم «فيلق
القدس» الجنرال إسماعيل قاآني بنحو مفاجئ العاصمة العراقية بغداد يوم األربعاء
الماضي ،إلقناع المليشيات الموالية لطهران بتهدئة جديدة مع الواليات المتحدة،
بعد تصعيد في األيام األخيرة

عدن ـ العربي الجديد

شددت جماعة الحوثيني الخناق على محافظة مأرب النفطية ،شرقي اليمن ،من املحور
الشمالي الغربي ،وذلــك بالتوغل فــي معسكر «م ــاس» ،آخــر القواعد االستراتيجية
للقوات الحكومية في املنطقة العسكرية السابعة بصنعاء .وجاءت سيطرة الحوثيني
على «ماس» ،الواقع ضمن إطار مديرية مدغل ،شمال غرب مأرب ،بعد مرور شهر من
املعارك املتزامنة مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف على مواقع الجيش من محاور
عدة ،رغم الغارات الجوية اليومية من مقاتالت «التحالف» السعودي اإلماراتي .وقال
موال للحكومة ،لـ«العربي الجديد» ،إن قوات الجيش ورجال القبائل
مصدر عسكري
ٍ
ّ
فضلوا االنـسـحــاب مــن املعسكر بعد تــزايــد القصف املدفعي الحوثي وسـقــوط عدد
ّ
من القيادات العسكرية الـبــارزة .وأشــار املصدر إلــى أنــه تــم سحب أكثر من  20عربة
عسكرية وعــدد من الــدوريــات واملــدافــع املقدمة من «التحالف» بالكامل من املعسكر
باتجاه املنطقة العسكرية الثالثة في تداوين وصحن الجن .وكانت القوات الحكومية
قد خسرت عددًا من الضباط في معركة الدفاع عن «ماس» ،على رأسهم العقيد ناجي
بــن عــايــض ،مساعد قائد املنطقة السابعة ،والعقيد حامد اليوسفي ،رئيس أركــان
عمليات اللواء  72مشاة ،بعدما باتت القاعدة العسكرية مكشوفة للحوثيني من كافة
ّ
االتجاهات .وبعد السيطرة على «م ــاس» ،سيكون الحوثيون قد تمكنوا من تأمني
جبهة نجد العتق وجبل صلب وفرضة نهم بالكامل من أي هجمات ومناوشات كانت
تشنها قوات الحكومة خالل األيام املاضية صوب شرق صنعاء.

العراق

تهدئة إيرانية
بانتظار بايدن
للحديث تتمة...

مفوضية
بال جدوى
عبسي سميسم

ّ
شكل االئتالف الوطني لقوى الثورة
واملعارضة ما أسماها املفوضية
ً
الوطنية العليا لالنتخابات ،قائال إن
الهدف منها هو تهيئة كوادر الثورة
السورية وقواها لالستحقاقات
املتعلقة بتنفيذ الحل السياسي
وتأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة
الصالحيات ال وجود لبشار األسد
فيها ،موضحًا أن ّهذه املفوضية
هي جسم فني مكلف بالتحضير
للمشاركة في االستحقاقات
االنتخابية خالل املرحلة االنتقالية
وما بعدها ،و«ستعمل في كل
املناطق التي يمكن الوصول إليها
داخل سورية» .إذا كان الهدف من
تشكيل هذه املفوضية هو تهيئة
املعارضة لتكون مستعدة النتخابات
ديمقراطية ونزيهة في حال تم
التوصل إلى حل سياسي وفق
قرارات األمم املتحدة ،فإن توقيت
استحداث هذه الهيئة يأتي فيما تبدو
كل األفق مسدودة أمام الوصول
إلى حل سياسي للقضية السورية،
وفي ظل استعداد النظام إلجراء
انتخابات رئاسية يكرس فيها حكم
األسد لفترة رئاسية جديدة وفق
الدستور الذي وضعه النظام في عام
 ،2012أي أن تشكيل هذه الهيئة لن
يكون ذا جدوى وإنما يندرج ضمن
إطار النشاط الذي ال يدخل ضمن
عمل االئتالف ،وعبارة عن نشاط
يمكن أن تقوم به أي منظمة مجتمع
مدني .أما إذا كان الهدف من تشكيل
هذه املفوضية هو املشاركة في
العملية االنتخابية في حال توافرت
اإلرادة الدولية لتطبيق بنود بيان
جنيف والقرار  ،2254الذي ينص
تشكيل هيئة حكم انتقالية ،فيبدو
هذا التشكيل وكأنه حالة هروب
لألمام في ظل األوضاع الراهنة ،أو
كمن يشتري الرسن قبل الحصان.
فتشكيل مفوضية لالنتخابات قبل
إقرار االنتخابات ،وقبل حتى وجود
مؤشرات على إرغام النظام على
القبول بالحل السياسي ،ال يعدو كونه
مضيعة للوقت ومحاولة فعل شيء
ما في ظل العجز عن تحقيق أي خرق
يمكن أن يساهم في الوصول إلى
الحل السياسي .أما في حال تم األخذ
بعني االعتبار الصراعات الداخلية
بني مكونات املعارضة من حكومة
مؤقتة وائتالف وهيئة تفاوض،
وسعي كل طرف إلثبات حضوره
أمام الدول التي تدعمه ،فسنجد أن
إنشاء هذه املفوضية يندرج في إطار
السباق لكسب ود الداعم وأخذ ميزات
تفضيلية على حساب األجسام
املعارضة األخرى ،خصوصًا إذا
علمنا أن االئتالف فشل سابقًا في
إدارة انتخابات في الداخل السوري
على مستوى مجالس محلية وبلدات
ال يتعدى سكانها بضعة آالف في
مناطق تشكل الحاضن الشعبي
للثورة واملعارضة.

بغداد ـ عادل النواب

بعد التصعيد الذي شهدته األيام
األخ ـ ـيـ ــرة ض ــد الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وت ـح ــدي ـدًا م ــع ع ــودة
ـراء وســط بغداد
اسـتـهــداف املنطقة الـخـضـ ّ
الثالثاء املاضي بقصف تبنته جماعة غير
معروفة ،لكن ُيعتقد أنها مرتبطة بطهران،
ّ
حط زعيم «فيلق القدس» اإليراني الجنرال
إس ـمــاع ـيــل ق ــاآن ــي ف ــي زيـ ـ ــارة م ـفــاج ـئــة في
العاصمة العراقية يوم األربعاء املاضي ،في
مسعى لــدفــع املليشيات املرتبطة بطهران
لتجديد التهدئة مــع األميركيني ،بانتظار
ّ
ت ـس ــل ــم جـ ــو بـ ــايـ ــدن ال ـح ـك ــم فـ ــي الـ ــواليـ ــات
املتحدة .في املقابل ،كانت واشنطن تمنح
ب ـغ ــداد إعـ ـف ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا م ــن ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ً
تستهدف دوال وكيانات تتعامل مع إيران،
مل ــدة  45يــومــا فـقــط ،أي حـتــى قـبــل أي ــام من
تنصيب بايدن رئيسًا في  20يناير /كانون
الثاني املقبل.
وك ـش ــف س ـيــاســي ع ــراق ــي بـ ــارز ف ــي ب ـغ ــداد،
طلب عــدم ذكــر اسـمــه ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد»،
أمــس ،أن قاآني قــام بزيارة سريعة لبغداد،
يــوم األربـعــاء املاضي ،دامــت بضع ساعات،
ال ـت ـقــى خــال ـهــا زع ـم ــاء مـلـيـشـيــات مسلحة
مختلفة ،إضافة إلى رئيس الوزراء مصطفى
ال ـكــاظ ـمــي .وب ـح ـســب امل ـص ــدر ن ـف ـســه ،وهــو
ن ــائ ــب ف ــي ال ـب ــرمل ــان ع ــن ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح»،
ال ـج ـن ــاح ال ـس ـيــاســي ل ــ«ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي»،
ف ــإن قــاآنــي عـقــد ف ــور وصــولــه املـفــاجــئ إلــى
بـغــداد األرب ـعــاء ل ـقــاءات مــع زعـمــاء فصائل
مسلحة ،قبل أن يعقد اجتماعًا مغلقًا مع
الـكــاظـمــي بـحـضــور شـخـصـيــات مـقــربــة من
إي ــران .وكشف أن الهدف من الــزيــارة العمل
على تجديد التهدئة مع الجانب األميركي
بالنسبة إلى الفصائل املسلحة ،ومنع تجدد

اعتقاالت لالحتالل
في الضفة
اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي،
مساء أول من أمس الجمعة وأمس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أربـ ـ ـع ـ ــة شـ ـ ـب ـ ــان ،ب ـي ـن ـهــم
ج ــري ــح ،م ــن ق ــري ــة م ــن ك ـف ــر ق ــدوم
ش ــرق ــي قـلـقـيـلـيــة ش ـم ــال ــي الـضـفــة
الغربية املحتلة .كما اختطفت قوة
إسرائيلية خاصة «مستعربون»،
أم ــس ،األس ـيــر امل ـحــرر خــالــد بسام
عبد الفتاح الهمشري عقب اقتحام
منزله في مدينة طولكرم شمالي
الضفة الغربية.
(العربي الجديد)

طرابلس ـ العربي الجديد

كشفت أوســاط ليبية ،أمــس السبت ،عن رغبة عــدد من أعضاء مجلس الـنــواب في
طبرق وطرابلس في عقد جلسة «مصالحة» في العاصمة املغربية الــربــاط ،اليوم
األح ــد ،فــي سـيــاق «توحيد الـصــف للوقوف أم ــام تـغـ ّـول البعثة األممية فــي الشأن
الليبي» .وفي غياب أي موقف معلن للجانب املغربي ومجلس النواب ،املجتمع في
طبرق وطرابلس ،بشكل رسمي عن اللقاء ،يبدو أن رئيس مجلس النواب في طبرق،
عقيلة صالح ،يعارض اللقاء «وال يسعى إلعطائه الصفة الرسمية كونه ال يعترف
بجلسات النواب في طرابلس» ،بحسب مصدر برملاني من طبرق .وكشف املصدر
لـ«العربي الجديد» أن اعتراض صالح الوحيد كان حول رغبة النواب بعقد جلسة
مكتملة النصاب في مدينة غدامس بعد رجوعهم من املغرب ،إذ ّ
شدد على أن املقر
الرئيسي للمجلس هو في طبرق ،شرقي ليبيا .وأكــد املصدر أن املساعي الحالية
تجري بعلم البعثة األممية التي شجعت على الخطوة .لكن عضو مجلس النواب،
محمد عبد الحفيظ ،قلل من شأن علم البعثة باملساعي ،مؤكدًا أن الهدف الرئيس
الجتماع املجلس هو توحيد الصف للوقوف أمام تغول البعثة األممية في الشأن
ـث لـ«العربي الجديد» إن «البعثة تستغل ظــروف االنقسام
الليبي .وقــال فــي حــديـ ٍ
النيابي الذي ترك فراغًا في الشأن الليبي».

تصر الجماعات المرتبطة بإيران على خروج القوات األميركية من البالد (أحمد الربيعي/فرانس برس)

دعا قاآني الحكومة
إلى التزام تعهدها
إنهاء الوجود األميركي
أحبط العراق محاولة
إدخال صواريخ وقذائف
من دولة مجاورة
بتهمة التقصير ،مــع اسـتـمــرار التحقيقات
في االعتداء .تبع ذلك إعالن قيس الخزعلي،
زعيم مليشيا «عصائب أهل الحق» ،إحدى
أبرز الجماعات املسلحة املرتبطة بإيران ،في
تصريحات لوسائل إعــام محلية عراقية،
«ان ـت ـهــاء هــدنــة الـفـصــائــل (م ــع األمـيــركـيــن)
بانتهاء االنتخابات األميركية» ،في إشارة
إل ـ ــى م ـ ـعـ ــاودة ال ـق ـص ــف الـ ـص ــاروخ ــي عـلــى
املنطقة الخضراء في بغداد .وأضاف« :وقف

األعمال العسكرية يأتي وفق شروط :أولها
عــدم إبـقــاء أي قــاعــدة عسكرية غير عراقية،
والسيادة على األرض والسماء ،مع وجود
فني تحدده الحكومة ،وهــو ما لم يحدث»،
مــؤك ـدًا أن ــه يتبنى االت ـج ــاه ال ــذي ال يفضل
قصف السفارة األميركية في بغداد.
ّ
وعــن زي ــارة قــاآنــي لـبـغــداد ،عــلــق السياسي
العراقي ناجح املـيــزان ،لـ«العربي الجديد»
بــالـقــول إنـهــا دلـيــل على مــدى خــرق سيادة
ال ـع ــراق وال ـتــدخــل ب ـشــؤونــه ،وع ـلــى ضلوع
إي ــران بالهجمات الـصــاروخـيــة فــي بـغــداد،
ال ـتــي دائ ـمــا مــا ت ـكــون ضــربــات خــاطـئــة في
محيط السفارة األميركية إليصال رسائل
وتخويف ،لكن عادة ما تزهق أرواح مدنيني
عراقيني .واعتبر أن املعلومات الواردة بشأن
لقاء الكاظمي مع قاآني مؤسفة ،وكان على
رئ ـيــس الـحـكــومــة «رفـ ــض عـقــد اجـتـمــاعــات
ك ـ ـهـ ــذه ت ـ ـهـ ــدد ال ـ ــدول ـ ــة الـ ـع ــراقـ ـي ــة وأم ـن ـه ــا
وسيادتها واستقرارها وهيبتها» .وأضاف
أن «هذا االجتماع قد تكون له تبعات عكس
م ــا ي ــري ــده ق ــاآن ــي وق ـ ــادة امل ـل ـي ـش ـيــات ،فـهــذا
االجتماع دليل على وقوفهم وراء الهجمات،
وقـ ـ ــد يـ ـك ــون هـ ـن ــاك تـ ـح ــرك أمـ ـي ــرك ــي أك ـث ــر

تشددًا» .في املقابل ،قال الخبير في الشأن
السياسي واألمني العراقي محمد التميمي،
في حديث مع «العربي الجديد» ،إن هدف
زيـ ـ ــارة ق ــاآن ــي ل ـب ـغ ــداد «واضـ ـ ــح جـ ـ ـدًا ،فهو
يريد تهدئة األم ــور مــع الجانب األميركي،
خصوصًا بعد فوز جو بايدن باالنتخابات
الرئاسية» .ولفت إلى أن «إيران تسعى إلى
تأمني قنوات تواصل جديدة مع الواليات
ً
املـتـحــدة أم ــا بتخفيف الـعـقــوبــات وال ـبــدء
ببحث عودة العمل باالتفاق النووي أو على
األقل العمل باالتفاق تحت سقفه العام ،لذا
ال تخطط ألي تصعيد فــي الـعــراق مــن قبل
أذرع مسلحة تــابـعــة ل ـهــا» ،مـضـيـفــا« :رغــم
التسريبات عن أن هناك تهدئة جديدة ،لكن
تبقى الساحة العراقية قابلة للمفاجآت في
أي وقت».
في غضون ذلك ،نقلت وكالة «فرانس برس»
عن مسؤول عراقي أمس أن واشنطن منحت
ب ـغ ــداد إعـ ـف ـ ً
ـاء ج ــدي ـدًا م ــن ال ـع ـقــوبــات الـتــي
ً
تستهدف دوال وكيانات تتعامل مع إيــران،
مل ــدة  45يــومــا ف ـقــط ،أي حـتــى قـبــل أي ــام من
ُ ّ
تنصيب بايدن رئيسًا .وتشكل واردات الغاز
وال ـك ـهــربــاء اإلي ــران ـي ــة ن ـحــو ث ـلــث اسـتـهــاك

الـ ـع ــراق .وم ـن ــذ أن أع ـ ــادت واش ـن ـطــن فــرض
العقوبات على طـهــران نهاية  ،2018مــددت
بــاسـتـمــرار املـهــل املـمـنــوحــة لـبـغــداد للعثور
على مصادر استيراد أخرى .وعندما تولت
حـكــومــة الـكــاظـمــي الـسـلـطــة ف ــي مــايــو/أيــار
ً
إعفاء ملدة
املاضي ،منحت الواليات املتحدة
أربـعــة أشـهــر .لكن مــدة التجديد لــم تتكرر،
فـقــد كــانــت املـهـلــة الـســابـقــة م ـح ــددة بستني
يــومــا ،وه ــذا التمديد جــاء ل ـ  45يــومــا فقط،
ألن إدارة الرئيس األميركي الخاسر دونالد
ترامب «أرادت فرصة أخيرة إلبــداء رأيها»،
على حد قول املسؤول العراقي.
وفي تطور أمني آخر ،أعلنت وزارة الداخلية
ال ـع ــراق ـي ــة ،أم ــس ال ـس ـبــت ،إح ـب ــاط مـحــاولــة
إدخال صواريخ وقذائف صاروخية وذخائر
ومتفجرات إلى البالد من دولــة مجاورة لم
ت ـحــددهــا .وقــالــت وكــالــة االس ـت ـخ ـبــارات في
بيان ،إن قواتها نفذت عمليتني منفصلتني
على الحدود الفاصلة مع إحدى دول الجوار
(دون ذك ــره ــا) .ول ـف ـتــت إل ــى أن ت ـلــك امل ــواد
ضبطت في سيارة من نوع «بيك آب» خالل
محاولة فاشلة لعدد من املهربني إلدخالها
إلى البالد بصورة غير رسمية.

تركيا :العضوية األوروبية
أولوية استراتيجية

شـ ّـدد املتحدث باسم الــرئــاســة التركية إبــراهـيــم قالن على اعتبار بــاده عضويتها
في االتحاد األوروبــي أولوية استراتيجية ،داعيًا زعماء أوروبا للنظر إلى العالقات
مع أنقرة من منظور استراتيجي .وجاء ذلك خالل لقائه عددًا من مسؤولي االتحاد
األوروبي في بروكسل ،مساء أول من أمس الجمعة ،أكد خالله ضرورة اتخاذ خطوات
ملموسة في ملفات عديدة مثل تحديث االتحاد الجمركي ،واتفاقية طالبي اللجوء،
وإعفاء األتراك من شرط التأشيرة ،والحوار السياسي .ودعا إلى ابتكار أفكار جديدة
من أجل حل عادل ودائم في ّ قبرص ،معربًا عن استعداد تركيا لبدء لقاءات استكشافية
مع اليونان .في املقابل ،حذر وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر ،أمس السبت ،من
احتمال فرض املجلس األوروبي قيودًا على تركيا بسبب سلوكها «غير املقبول» في
إقليم ناغورنو كاراباخ .وخالل مقابلة مع إذاعة «فرانس إنتر» ،انتقد ريستر موقف
أنقرة حول الدعوات إلى مقاطعة املنتجات الفرنسية في بعض البلدان اإلسالمية،
على خلفية الجدل بشأن الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد .وقال إن «تركيا تستغل
خطاب رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) من أجل اإلضــرار بفرنسا» .وأضاف
«نحن نرغب في أن تتغير تركيا وتغير سلوكها التوسعي في شرق البحر املتوسط،
مع عمليات التنقيب التي تقوض السيادتني القبرصية واليونانية».
(األناضول ،فرانس برس)

تفجير الحريات في بغداد :ملـيشيات تقتبس «داعش»
تحولت العاصمة
ّ
العراقية بغداد إلى
ساحة لتفجيرات ليلية
في األسبوعين الماضيين،
طاولت محال لبيع
المشروبات الروحية
ونوادي ترفيهية ،في
تذكير بتفجيرات تنظيم
«القاعدة» بين عامي
 2005و2009

بغداد ـ زيد سالم

تستهدف المليشيات النوادي الترفيهية الليلية والمحال (فرانس برس)

شرق
غرب

اجتماع ليبي في المغرب
تغول البعثة األممية؟
ضد
ّ

قاآني يزور بغداد إلقناع المليشيات بوقف الهجمات
وإعفاء أميركي جديد لحكومة الكاظمي
عـمـلـيــة الـقـصــف ال ـص ــاروخ ــي ال ـتــي طــاولــت
املنطقة الـخـضــراء الـثــاثــاء املــاضــي ،مؤكدًا
ّ
أن زع ـيــم «ف ـي ـلــق الـ ـق ــدس» ح ــث الـجـمــاعــات
املسلحة عـلــى ضـبــط الـتـهــدئــة ومـنــع تـكــرار
القصف ،ودعــا حكومة الكاظمي إلى التزام
تعهدات سابقة للبرملان والقوى السياسية
بشأن إنهاء الوجود األميركي في العراق.
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،أكـ ـ ــد س ـي ــاس ــي عـ ــراقـ ــي آخ ــر
لـ«العربي الجديد» ،أن زيارة قاآني لبغداد
نتجت منها تهدئة جديدة ،لكنه أشار إلى
أن األخير «يواجه مشاكل إلــزام الجماعات
بالتوصيات ومــا يجري التوصل إليه من
اتفاقات ،إذ ال يملك أدوات قاسم سليماني
فــي امل ـلــف ال ـع ــراق ــي» ،مــؤك ـدًا أن اإليــران ـيــن
يـسـتـخــدمــون ورق ــة الـفـصــائــل ف ــي الضغط
على الحكومة في ملف الوجود األميركي،
وهــم حاليًا يــؤدون أيضًا دور الضامن في
مـســألــة أم ــن ب ـغــداد وم ـنــع ع ــودة الهجمات
الصاروخية.
وج ــاء تـحــرك قــاآنــي بعد هـجــوم صــاروخــي
نـفــذتــه مليشيا مـسـلـحــة عـلــى ب ـغ ــداد ،ليلة
الـثــاثــاء ،استهدف املنطقة الـخـضــراء التي
تضم السفارة األميركية وبعثات دبلوماسية
غربية ،وأدى إلى مقتل فتاة عراقية وجرح
خمسة مدنيني آخــريــن .وق ــال ضــابــط رفيع
ف ــي قـ ـي ــادة ال ـع ـم ـل ـيــات ال ـع ــراق ـي ــة املـشـتــركــة
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ح ـيـنـهــا ،إن الـعـمـلـيــة
ن ـفــذت ـهــا ج ـمــاعــة ت ـط ـلــق ع ـلــى نـفـسـهــا اســم
«أصحاب الكهف» ،وهي مرتبطة بـ«كتائب
ح ــزب ال ـل ــه» ،وتـسـتـخــدم م ـق ــدرات «الـحـشــد
الشعبي» وإمـكــانــاتــه ،وهــذا سبب تحركها
الـسـهــل وتـنـ ُفـ ِّيــذ الـعـمـلـيــات .وق ــال الـضــابــط
إن الهجوم نفذ بصواريخ من طراز «غراد»
روسـ ـي ــة ال ـص ـنــع وب ـق ــاع ــدة إط ـ ــاق ُمحلية
وق ــف
ـداد ،وأ ِ
مثبتة على شاحنة شــرقــي بـغـ ُ ِّ
وح ــق ــق معهم
امل ـســؤولــن ع ــن أم ــن املـنـطـقــة
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عاد مسلسل تفجير محالت بيع املشروبات
ال ـك ـح ــول ـي ــة وتـ ـه ــدي ــد أص ـ ـحـ ــاب ال ـ ـنـ ــوادي
الترفيهية الليلية فــي العاصمة العراقية
ب ـغ ــداد ،بـعــد م ــدة مــن ان ـق ـطــاع األخ ـب ــار عن
اسـتـهــداف تلك األمــاكــن .وتتحدث الشرطة
العراقية عن فصائل مسلحة نافذة في بغداد
متورطة بعمليات التفجير البتزاز أصحاب
تلك املحالت والنوادي ،من خالل إجبارهم
عـلــى دف ــع إت ـ ــاوات شـهــريــة مـقــابــل الـسـمــاح
لهم بممارسة عملهم .لكن في األسبوعني
املاضيني ،بعد تفجير ّ 7محال لبيع الخمور
وإغالق ناد ترفيهي مرخص في بغداد ،لم
تعد الـجـهــات املـتــورطــة فيها مجهولة ،بل
ص ــارت تـتـبـنــاهــا «الـفـصــائــل املـسـتـحــدثــة».
ُ
وهي تسمية تطلق على املليشيات العراقية،
الـ ـت ــي ظـ ـه ــرت ع ـق ــب اغـ ـتـ ـي ــال ق ــائ ــد «ف ـي ـلــق
ال ـقــدس» اإليــرانــي قــاســم سليماني ونائب

رئيس «هيئة الحشد الشعبي» أبــو مهدي
املـهـنــدس ،بــالـقــرب مــن مـطــار ب ـغــداد بـغــارة
أميركية في  3يناير/كانون الثاني املاضي،
مثل مليشيات «أص ـحــاب الـكـهــف» ،و«ربــع
ال ـل ــه» ،و«ال ـج ــداح ــة» ،و«مـجــامـيــع املـقــاومــة
اإلسالمية» ،و«جماعة األمر باملعروف».
وت ـس ـت ـخــدم هـ ــذه امل ـل ـي ـش ـيــات قـ ـن ــوات على
تطبيق «تليغرام» ،أبرزها «صابرين نيوز»،
لإلعالن عن هجماتها على املحال التجارية،
تحد صارخ للحكومة وقوات األمن التي
في ٍ
تتوزع في شوارع بغداد ،خصوصًا النقاط
والتشكيالت املتخصصة بحماية املــرافــق
ال ـتــرف ـي ـه ـيــة م ـث ــل مـ ـح ــال ب ـي ــع امل ـش ــروب ــات
الكحولية والنوادي الليلية.
ُ
وتـ ـع ـ ّـد مــوجــة االس ـت ـه ــداف ال ـج ــدي ــدة لتلك
األمــاكــن ،وفـقــا ملــراقـبــن ،أحــد الــوجــوه التي
ّ
تذكر بحقبة تنظيم «القاعدة» ،في املوصل
ـاح ال ــدي ــن ب ــن عــامــي 2005
واألنـ ـب ــار وصـ ـ ُ ّ
و ،2009ال ـتــي ن ــف ــذ فـيـهــا عـمـلـيــات تفجير
مماثلة ،والتي تالها عمليات تضييق على
الحريات الشخصية ،طاولت غير املسلمني،
ك ــامل ـس ـي ـح ـي ــن وال ـ ـصـ ــاب ـ ـئـ ــة واآلشـ ـ ــوريـ ـ ــن
واألي ــزي ــدي ــن ،ال ــذي ــن اض ـط ــر اآلالف منهم
ملـغــادرة مدنهم األصلية إلــى خــارج العراق
أو إلى بغداد وأربيل.
وتـ ـب ــرز مـلـيـشـيــا «ك ـت ــائ ــب حـ ــزب الـ ـل ــه» في
ال ـعــراق ،كــواحــدة مــن أكـثــر املليشيات التي
تـبــارك هــذه العمليات ،وتعتبر تلك املحال
«أوكارًا للشيطان» .في املقابل ،تتسبب هذه
الهجمات بموجات رفض وغضب من قبل
الـعــراقـيــن ،الــذيــن يـعـ ّـبــرون عــن استغرابهم
ّ
ويشبهون
مــن الــدعــم العلني للتفجيرات،
ذلك بجرائم تنظيم «داعش».
وتــوزعــت تفجيرات األسـبــوعــن املاضيني،
ف ــي أحـ ـي ــاء ال ـغ ــدي ــر وال ـ ـكـ ــرادة وال ـس ـع ــدون
والـ ــدورة ،وهــي مناطق ذات تـنــوع سكاني

ّ
يضم غالبية أطـيــاف مختلفة مــن املجتمع
الـ ـع ــراق ــي ،م ـس ـل ـمــن وغـ ـي ــر م ـس ـل ـمــن وم ــن
مختلف التوجهات الثقافية واالجتماعية.
ّ
وحتى اآلن لــم تعلق الحكومة على موجة
التفجيرات وال وزارة الداخلية على الرغم
مـ ــن تـ ـص ــاع ــده ــا ،وه ـ ــو مـ ــا ي ــدف ــع مـثـقـفــن
وناشطني إلى إبداء استغرابهم من الجهات،
كثير من األحيان بأنها
التي يصفونها في
ٍ
«الدولة العميقة» ،ويتساءلون عن إمكانية
ردع ال ـه ـج ـمــات ،وإيـ ـق ــاف ح ـم ــات تــرهـيــب
املــواط ـنــن وتـحـجـيــم ال ـحــريــات الشخصية
التي كفلها الدستور العراقي.
وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ك ـشــف مـ ـس ــؤول أمـنــي
عراقي بارز في وزارة الداخلية ،في حديث
لـ«العربي الجديد» ،أن عمليات التفجير لم
تعد كما في السابق ،وتقتصر على قنابل
صوتية إلخــافــة صاحب متجر الكحول أو
الـنــادي الليلي ،وإجـبــاره على دفــع األمــوال
الشهرية لهذه الجماعة أو تلك ،بل تعدتها
إل ـ ــى والدة ج ـم ــاع ــات م ـت ـطــرفــة م ــن داخ ــل
املليشيات النافذة في بغداد .وتعتبر هذه
الجماعات وجــود الـنــوادي الليلية ومحال
ب ـيــع ال ـك ـح ــول ،وح ـت ــى األن ـش ـط ــة الـثـقــافـيــة
املختلطة ،حراما ،وتعمل على استهدافها.
ّ
وهـ ــو م ــا ت ـجــلــى ف ــي ال ـت ـف ـج ـيــرات األخ ـي ــرة
ّ
ب ـع ـبــوات نــاس ـفــة ،خــلـفــت أض ـ ــرارًا وجــرحــى
جراء استهدافها.
وأوضح أن «تلك املجموعات متورطة ليس
ب ــاس ـت ـه ــداف م ـح ــال ال ـخ ـم ــور ف ـق ــط ب ــل فــي
أنشطة كثيرة يعتبرونها محرمة .ووصلت
شكاوى من أحياء مختلطة في بغداد بشأن
منشورات تتعلق بتحريم السفور والتبرج
وتحريم مصافحة الرجال وتفاصيل أخرى،
وجـ ــدت بـعـضـهــا ع ـنــد م ــداخ ــل م ـب ــان تضم
شـقـقــا سـكـنـيــة ف ــي ح ــي الـ ـك ــرادة ب ـب ـغــداد».
وأك ــد أن عـمـلـيــات االب ـت ــزاز مـسـتـمــرة أيضًا
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أشـــار الخبير األمــنــي أحــمــد الشريفي،
حديث لـ«العربي الجديد» ،إلى أن
في
ٍ
«التهديدات التي تتعرض لها الحريات
الشخصية في العراق من قبل الجماعات
المسلحة التي باتت تعرف بقوى الال
دولة ،تمثل تحديًا لكل أشكال القانون،
من دون أي تحرك جاد من الحكومة
مع أن هذه الجهات معروفة تمامًا
للحكومة والــعــراقــيــيــن» .ولــفــت إلى
جل في العراق أكثر من خمس
أنه ُ
«س ّ
هجمات فــي األسبوعين الماضيين،
نواد ليلة خالفًا للقانون».
وأغلقت
ٍ

ألص ـح ــاب تـلــك األن ـش ـطــة م ــن أج ــل االب ـت ــزاز
والحصول على األموال ،كونها ّ
تدر أرباحًا
على أصحابها ،ومن يعمل فيها ال ينتمي
لعشيرة قوية أو حــزب يحميه .بــدورهــا ال
تريد الشرطة االحتكاك باملليشيات أساسًا،
لـكــن الـتـطــور األخ ـيــر عـبــر ظ ـهــور جـمــاعــات
متشددة داخل تلك الفصائل ،خلط األوراق
ّ
وولد إرباكًا واضحًا باملشهد.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،نـ ـ ـ ـ ّـوه صـ ــاحـ ــب م ـ ـحـ ـ ٍـل لـبـيــع
امل ـشــروبــات الـكـحــولـيــة فــي حــي الـسـعــدون،
ـث ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي
وسـ ـ ـ ــط بـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــداد ،فـ ـ ــي حـ ـ ــديـ ـ ـ ٍ
ال ـجــديــد» ،إل ــى أن «عـنــاصــر مــن مليشيات
مـ ـع ــروف ــة يـ ــأتـ ــون إل ـي ـن ــا كـ ــل ن ـه ــاي ــة ش ـهــر،
ّ
لـتـســلــم إي ــراداتـ ـه ــم ،وه ــي إت ـ ــاوة مـفــروضــة

على كل الـنــوادي الليلية واملـحــال ،وتسمى
مـحـلـيــا ب ــالـ ـخ ــاوة ،أي أن ـه ــا أمـ ـ ــوال تـنـتــزع
بــال ـقــوة وت ـحــت تــأثـيــر ال ـت ـخــويــف» .وأش ــار
إل ــى أن «امل ـحــال الـتــي تـتـعــرض السـتـهــداف
بالقنابل والتفجيرات وأحـيــانــا بالتهديد
وإطالق الرصاص ،هي املحال التي يتخلف
أصـحــابـهــا عــن الــدفــع للمليشيات .وبــذلــك
ف ــإن الـتـفـجـيــر ه ــو بـمـثــابــة إن ـ ــذار لصاحب
املحل ،وإذا لم يدفع بعد التهديد ،فإن محله
سـيـتـعــرض إل ــى اإلغ ـ ــاق ب ـط ــرق قــانــونـيــة،
نظرًا ملا تملكه هــذه املليشيات من عالقات
نافذة في الدولة العراقية».
من جهته ،تحدث الناشط في بغداد سعد
عباس ّ
لطيف ،عن وصول تهديدات لصاحب

م ـك ـتــب إحـ ـي ــاء ح ـف ــات ف ــي م ـن ـط ـقــة ب ـغ ــداد
الجديدة ،بسبب استقدامه راقصة شعبية
ف ــي إحـ ــدى ال ـح ـفــات ،أج ـبــرتــه عـلــى إغ ــاق
مكتبه .وأضاف ّ
حديث لـ«العربي
لطيف في
ٍ
الجديد» ،أن «هناك جهات جديدة متطرفة
دينيًا داخــل فصائل مسلحة تتورط بهذه
التهديدات ،ليس على محال بيع الخمور أو
النوادي الليلية فقط ،بل تعدت إلى مجاالت
مختلفة.
وه ــي مــن تـقــف وراء اس ـت ـهــداف الناشطني
املطالبني باملدنية والعلمانية والالطائفية،
مستندين على فتاوى أغلبها من رجال دين
إيــرانـيــن بهذا الـشــأن تبيح قتلهم» .ولفت
ّ
لطيف إلى أن «أهالي بغداد ،تحديدًا الذين
ي ـس ـك ـنــون ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي تـنـشــط فيها
امل ـل ـي ـش ـيــات ،ب ـ ــدأوا يـلـمـســون ه ــذا الـجــانــب
العقائدي املـتـشــدد»ّ ،
مفسرًا زي ــادة اإلقـبــال
ً
مــن قبل البغداديني على الـفـنــادق بــدال من
ال ـنــوادي املفتوحة أو مـحــال بيع الخمور،
كــونـهــا محمية وأك ـثــر أم ـنــا بالنسبة لهم.
مــن جهته ،اعتبر مـســؤول اللجنة األمنية
في مجلس محافظة بـغــداد ،سعد املطلبي
لـ«العربي الجديد» ،أن «من واجب الحكومة
وقوات األمن حماية مصالح املواطنني مهما
كــانــت أشـكــالـهــا أو اتـجــاهــاتـهــا ،طــاملــا أنها
تزاول عملها وفق القانون .كما أنها مطالبة
ب ــإب ـع ــاد ك ــل أشـ ـك ــال ال ـت ــره ـي ــب ع ــن امل ـح ــال
التجارية ،سواء تلك التي تبيع املشروبات
الكحولية أو غـيــرهــا» .وعــن الـجـهــات التي
تـقــوم بتفجير امل ـحــال ،أكــد أن «هـنــاك أكثر
مــن جـهــة ،ألن عـصــابــات الـجــريـمــة املنظمة
مـ ـت ــواج ــدة ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ،ك ـم ــا أن ال ـخ ــاف ــات
الشخصية بني أصحاب املحال أنفسهم قد
تــدفــع بالبعض إلــى اتـبــاع هــذه الطريقة»،
راف ـض ــا ت ـحــديــد ت ـلــك ال ـج ـه ــات أو اإلش ـ ــارة
لتورط مليشيات محددة بالهجمات.

العراق :مخاوف أممية
من إعدام سجناء
أب ـ ـ ـ ــدى خ ـ ـ ـبـ ـ ــراء حـ ـ ـق ـ ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان
ف ــي األمـ ــم امل ـت ـحــدة ،أم ــس الـسـبــت،
مـخــاوفـهــم مــن ع ــزم ال ـعــراق تنفيذ
خ ـ ـ ـطـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـت ـ ـخ ـ ـلـ ــص م ـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـي ــع
ال ـس ـج ـن ــاء امل ـح ـك ــوم ــن بـ ــاإلعـ ــدام،
وذل ـ ــك ب ـعــد أقـ ــل م ــن أسـ ـب ــوع على
إعــدام السلطات في سجن الحوت
جنوبي البالد  21مدانًا باإلعدام.
وذك ــر ال ـخ ـبــراء فــي ب ـيــان مـشـتــرك،
أن «موجة اإلعدامات التي نفذتها
الـسـلـطــات ال ـعــراق ـيــة أخ ـي ـرًا ،تـبــدو
وكأنها جزء من خطة أكبر إلعدام
جـمـيــع الـسـجـنــاء امل ـح ـكــوم عليهم
ب ــاإلع ــدام» ،مــؤكــديــن أن «نـحــو 50
س ـج ـي ـن ــا فـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق ي ــواجـ ـه ــون
احتمال اإلعدام (غدًا) االثنني ،بعد
إدانتهم بجرائم تتعلق باإلرهاب
في محاكمات غير عادلة».
(العربي الجديد)
 150هولنديًا لحماية
مطار أربيل
أعـلـنــت وزارة ال ــدف ــاع الـهــولـنــديــة،
أمس السبت ،عن نيتها إرسال 150
جـنــديــا قــريـبــا إل ــى أرب ـيــل ،شمالي
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ل ـل ـم ـس ــاع ــدة فـ ــي ح ـمــايــة
أم ــن م ـطــار أرب ـي ــل .وأوض ـح ــت في
بـيــان نقلته وســائــل إع ــام كــرديــة،
أنــه «بعد تــدريــب الـقــوات املسلحة
ال ـكــرديــة ،تـتـحــول مهمة التحالف
الـ ــدولـ ــي ض ــد داعـ ـ ــش إل ـ ــى ت ـقــديــم
امل ـ ـ ـشـ ـ ــورة ل ـل ـس ـل ـط ــات ف ـ ــي إق ـل ـي ــم
كــردس ـتــان» .وم ــن املـ ّ
ـرجــح أن يبدأ
ت ــواف ــد ال ـج ـن ــود ف ــي م ـط ـلــع شـهــر
يناير/كانون الثاني املقبل.
(العربي الجديد)
روسيا تمنع العقوبات
عن مليشيا ليبية
منعت روسيا ،مساء أول من أمس
الـجـمـعــة ،لـجـنــة «ع ـقــوبــات ليبيا»
بمجلس األم ــن الــدولــي مــن إدراج
م ـل ـي ـش ـيــا «الـ ـك ــانـ ـي ــات» وزع ـي ـم ـهــا
محمد الكاني ،في القائمة السوداء
النتهاكات حقوق اإلن ـســان .وذكــر
دب ـل ــوم ــاس ــي روسـ ـ ــي ل ــزم ــائ ــه أن
«دعمنا فــي املستقبل ممكن لكنه
مـشــروط بتقديم دلـيــل قــاطــع على
تورطهم في قتل مدنيني».
(رويترز)
بوالرد حرًا بعد  35عامًا

أع ـل ـنــت وزارة الـ ـع ــدل األم ـيــرك ـيــة،
م ـســاء أول م ــن أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،أن
ال ـج ــاس ــوس األم ـي ــرك ــي ال ـي ـهــودي
الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاب ـ ـ ــق جـ ـ ـ ــونـ ـ ـ ــاثـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ـ ـ ــوالرد
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،الـ ـ ــذي ي ـش ـكــل م ـحــور
خ ــاف ب ــن واش ـن ـطــن وإس ــرائ ـي ــل،
أن ـه ــى ع ـقــوب ـتــه وأصـ ـب ــح ح ـ ـرًا فــي
م ـغ ــادرة ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .وكــان
بــوالرد الذي عمل في استخبارات
س ــاح ال ـب ـحــريــة األم ـي ــرك ــي أوق ــف
ف ــي ع ــام  1985بـتـهـمــة الـتـجـســس
لحساب إسرائيلُ ،
وحكم عليه في
عــام  1987بالسجن مــدى الحياة.
ّ
وعبر مرارًا عن رغبته في االنتقال
إلـ ــى إس ــرائـ ـي ــل ال ـت ــي ح ـص ــل عـلــى
جنسيتها فــي عــام  1995ويعتبر
ً
بطال قوميًا فيها.
(فرانس برس)
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ارتفع منسوب الخالفات المصرية ـ السودانية في ملف سد النهضة في األسبوعين األخيرين،
وسط اتهام القاهرة للخرطوم باالنحياز إلى الجانب اإلثيوبي فنيًا ،وذلك رغم اتفاقهما في
الري
مجاالت أخرى .وأدى ذلك إلى إعالن السودان ،أمس السبت ،انسحابه من اجتماع وزراء
ّ

يضمه إلى جانب مصر وإثيوبيا ،معلًال ذلك بضرورة منح الدور األكبر
الذي كان من المفترض أن
ّ
لخبراء االتحاد األفريقي .واعتبر وزير الري السوداني أن الطريقة التي اتبعت في التفاوض
بالجوالت الماضية أثبتت أنها غير مجدية

سد النهضة
خالفات
ّ

اعترضت مصر على ميل
الجانب السوداني الواضح
إلثيوبيا

السودان ينسحب
الري
من اجتماع وزراء
ّ

القاهرة ـ العربي الجديد

ات ـس ـع ــت هـ ــوة الـ ـخ ــاف ف ــي مـلــف
ســد النهضة اإلثـيــوبــي بــن مصر
ّ
وال ـ ـس ـ ــودان أخ ـ ـي ـ ـرًا ،وت ـج ــل ــت فــي
رفـ ــض الـ ـ ـس ـ ــودان ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،امل ـش ــارك ــة
ف ــي اج ـت ـم ــاع وزراء الـ ـ ــري املـ ـص ــري مـحـمــد
ع ـبــد ال ـع ــاط ــي ،والـ ـس ــودان ــي ي ــاس ــر ع ـبــاس،
واإلث ـيــوبــي سيليشي بـيـكـيـلــي ،والـ ــذي كــان
ّ
ويستمر ملــدة  10أيــام.
مـقــررًا أن يـبــدأ أم ــس،
ّ
ووج ــه الــوزيــر الـســودانــي رســالــة إلــى نظيره
اإلثيوبي أكد فيها «موقف السودان الداعي
مل ـنــح دور أك ـب ــر ل ـخ ـب ــراء االتـ ـح ــاد األفــري ـقــي
لـتـسـهـيــل الـ ـتـ ـف ــاوض ،وت ـق ــري ــب ال ـش ـق ــة بــن
األطراف الثالثة ،انطالقًا من أن الطريقة التي
اتبعت في التفاوض خالل الجوالت املاضية
أثبتت أنها غير مجدية» .وج ــددت الرسالة
تأكيد «تمسك السودان بالعملية التفاوضية
برعاية االتحاد األفريقي ،للتوصل إلى اتفاق
قانوني ملزم لألطراف الثالثة».
اعتراضات سودانية

وتـ ــرج ـ ـمـ ــت ال ـ ــرس ـ ــال ـ ــة ال ـ ـ ـخـ ـ ــاف امل ـ ـ ـصـ ـ ــري ـ
السوداني ،على الرغم من التقارب الواضح
ب ــن الـ ـق ــاه ــرة والـ ـخ ــرط ــوم ف ــي ال ـع ــدي ــد مــن
امل ـ ـ ـجـ ـ ــاالت األخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ال س ـي ـم ــا ال ـع ـس ـك ــري ــة
واالستخباراتية واألمـنـيــة ،إال أن الجانبني
الـفـنــي والــدبـلــومــاســي ال ـســودان ـيــن ي ـبــدوان
فــي تباعد مستمر مــع نظيريهما املصريني
فــي ملف ســد النهضة .وكــان هــذا األمــر منذ
بضعة أسابيع محورًا ملناقشات سرية بني
البلدين ،نظرًا العـتــراض مصر على اللهجة
وال ـن ـهــج ال ـلــذيــن يـسـتـخــدمـهـمــا امل ـفــاوضــون
السودانيون في ملف سد النهضة ،وميلهم

الـ ـ ــواضـ ـ ــح ل ـل ـج ــان ــب اإلث ـ ـيـ ــوبـ ــي ف ـ ــي ب ـعــض
امل ــواضـ ـي ــع ال ـف ـن ـي ــة ،وع ـ ـ ــدم ت ـح ـم ـيــل أديـ ــس
أبــابــا أي مسؤولية على تــأخــر املـفــاوضــات،
وامل ـشــاكــل املختلفة الـتــي ب ــرزت مـنــذ إفـشــال
مفاوضات واشنطن في الربيع املاضي.
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،أفـ ـ ــادت مـ ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة
مصرية ذات صلة بامللف لـ«العربي الجديد»،
بــأن أعـضــاء عسكريني فــي مجلس السيادة
السوداني ،أبلغوا مسؤولني استخباراتيني
ودبلوماسيني في القاهرة ،بأنهم يعترضون
على الطريقة التي تدير بها حكومة عبدالله
ح ـ ـمـ ــدوك امل ـ ـلـ ــف .ل ـك ـن ـهــم فـ ــي الـ ــوقـ ــت نـفـســه
ووفقًا لتوازنات القوى حاليًا داخــل النظام
الـ ـس ــودان ــي ،ع ــاج ــزون ع ــن اتـ ـخ ــاذ خ ـطــوات
جــذريــة للتغيير .كما أن املـســؤولــن الفنيني
ال ـســودان ـيــن لــديـهــم م ـخ ــاوف عـمـيـقــة بـشــأن
تأدية العسكريني والسياسيني دورًا لصالح
م ـص ــر أو إث ـي ــوب ـي ــا ع ـل ــى حـ ـس ــاب امل ـصــالــح
الـســودانـيــة األصـيـلــة فــي الـقـضـيــة .بالتالي،
ف ـه ــم ي ـ ـبـ ــادرون ب ــات ـخ ــاذ م ــواق ــف ت ـع ـ ّـب ــر عــن
هــذه املصالح وحــدهــا .لكن املـصــادر ّ
رجحت
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســه أن ت ـل ـقــى هـ ــذه ال ـطــري ـقــة
«ت ــرحـ ـيـ ـب ــا غـ ـي ــر م ـع ـل ــن م ـ ــن جـ ــانـ ــب ب ـعــض
األعـضــاء العسكريني فــي مجلس السيادة»،
الستغاللها ملطالبة مصر بتقديم املزيد إلى
السودان.
وأض ـ ـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـ ــت املـ ـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ــادر أن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن
الـعـسـكــريــن ال ـســودان ـي ــن ط ـل ـبــوا م ــن مصر
تـكـثـيــف ال ـت ــواص ــل ع ـلــى الـصـعـيــديــن الـفـنــي
والــدبـلــومــاســي مــع الـخــرطــوم ،لـلــوصــول من
جديد إلــى أرضية مشتركة ،غير أن املشكلة
ت ـك ـم ــن فـ ــي أن «االعـ ـ ـت ـ ــراض ـ ــات ال ـس ــودان ـي ــة
منطقية للغاية ،خصوصًا على االسـتـمــرار
فــي انـتـهــاج الـطــريـقــة ذات ـهــا الـتــي ج ــرت بها

من الصعب التوصل إلى
اتفاق متكامل قبل موعد
الملء المقبل للسد

إصرار على مجلس األمن

كشفت مصادر مصرية متابعة لملف سد النهضة أن مصر لم تكن
متحمسة منذ البداية لدور االتحاد األفريقي ،الذي كان الخيار األول
دائمًا إلثيوبيا ،وسبق أن تمسكت
ّ
مصغرة بضرورة
في أول قمة
استمرار مجلس األمن الدولي في
طريقه لدراسة القضية ،وأبلغت
جميع األطــراف بذلك في حينه.
لكن إثيوبيا استغلت مظلة االتحاد
األفريقي كفخ للمزايدة على مصر
وإظــهــار أنها تتعمد التصعيد
بتوازي المسارين ،في ظل خالفات
القوى الكبرى حول القضية.
يص ّر المسؤولون السودانيون على منح الخبراء األفارقة دورًا أكبر (األناضول)

الـ ـج ــوالت ال ـس ــاب ـق ــة م ــن امل ـ ـفـ ــاوضـ ــات» .لـكــن
ف ــي هـ ــذه ال ـن ـق ـطــة ت ـك ـمــن ع ـق ــدة أخ ـ ـ ــرى ،هــي
طبيعة الـخـبــراء الــذيــن يمكن الــوثــوق فيهم
مــن كــل طــرف لحلحلة األزم ــة عـلــى الصعيد
ال ـف ـنــي .ووف ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر ،ف ــإن مـصــر تــرغــب
فــي إب ـعــاد كــل دور مـمـكــن لـلـخـبــراء األفــارقــة
املنتمني لالتحاد األفريقي أو املختارين من
أي دول ــة بــه ،خــوفــا مــن انحيازهم ال ــذي كان
ظاهرًا خالل بداية اجتماعات رعاية االتحاد
األفريقي للطرف اإلثيوبي ،وهو ما يعتبره

املـفــاوضــون الـســودانـيــون أم ـرًا غير منطقي.
ففي ظــل تمسك مصر بـعــدم الـلـجــوء لهؤالء
الخبراء ،ورفض إثيوبيا واالتحاد األفريقي
االس ـت ـعــانــة ب ـخ ـبــراء أمـيــركـيــن وأوروبـ ـي ــن،
يرى السودانيون أن اللجوء لهؤالء الخبراء
على ضوء صالحيات واختصاصات محددة
وم ـتـفــق عـلـيـهــا ،ه ــو ال ـحــل الــوح ـيــد لتغيير
خريطة التفاوض ،وجعل تلك العملية قابلة
لالستمرار واإلثمار.
وذكرت املصادر أن جنوب أفريقيا واالتحاد

األف ــري ـق ــي ي ــدرك ــان ه ــذه امل ـســألــة ال ـخــاف ـيــة،
ولكنهما يريان أن الحل الوحيد على املدى
املـنـظــور هــو االسـتـجــابــة للمطالبة املصرية
باستمرار املفاوضات على النهج نفسه ،مع
التركيز على انـتــزاع إق ــرار سياسي سيادي
مــن الــرئـيــس امل ـصــري عـبــد الـفـتــاح السيسي
ورئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد باملضي
قــدمــا فــي امل ـف ــاوض ــات ،مــن دون إب ـط ــاء .لكن
ه ــذا الـتـعـهــد أص ـب ــح ص ـعــب املـ ـن ــال ،ف ــي ظل
تـ ّ
ـذرع أحـمــد املستمر خ ــال الـفـتــرة األخـيــرة

تقرير

شهرٌ على تكليف الحريري :عيد استقالل يختصر أحوال لبنان
بعد شهر على تكليف
سعد الحريري رئاسة
الحكومة اللبنانية ،ال يبدو
أن تشكيلها وارد قريبًا،
ّ
ظل تفاقم الوضع
في
االقتصادي وتدهور
الوضع المعيشي وسعر
صرف الدوالر

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

يستيقظ الـلـبـنــانـيــون ال ـيــوم األح ــد فــي عيد
استقالل بالدهم الــ ،77وهم في أسوأ مرحلة
تاريخية يعيشها لبنان .الوضع االقتصادي
ب ــات عـلــى شفير ال ـهــاويــة .ال إص ــاح ــات في
األف ــق .التدقيق الجنائي سقط منذ يومني.
واألم ــل الوحيد فــي إح ــداث ثغرة فــي الجدار
املـطـبــق عـلــى الـلـبـنــانـيــن ،يكمن فــي تشكيل
حكومة إنقاذ .لكنها بدورها ّ
تحولت «ترفًا»
ال يـمـكــن ال ـح ـصــول عـلـيــه بـسـهــولــة .فـقــد مــرّ
شـهـ ٌـر عـلــى تكليف رئـيــس «ت ـيــار املستقبل»
سعد الحريري في  22أكتوبر/تشرين األول
امل ــاض ــي ،بــرئــاســة الـحـكــومــة الـلـبـنــانـيــة ،من
ّ
دون أن يتمكن من تشكيلها بعد .مع العلم
أنه يفترض على الحكومة العتيدة أن تحمل
ّ
وتضم وزراء اختصاصيني
مهمة «اإلنـقــاذ»
ّ
م ـس ـت ـقــلــن ،وت ـع ـمــل ل ـف ـتــرة س ـتــة أش ـه ــر ،من
أجــل إنـعــاش لبنان املـنـهــار اقـتـصــاديــا .ومن
املفترض أن ّ
يتم هــذا األمــر في إطــار برنامج
إص ــاح ــي يـعـيــد تـحــريــك ال ــدع ــم ال ــدول ــي من
بوابة املـبــادرة الفرنسية ،املـهـ ّـددة بالسقوط
قريبًا ،خصوصًا بعد جولة غير مثمرة للوفد
الرئاسي الفرنسي بقيادة باتريك دوريل على
الـقــادة السياسيني ،وتــزايــد الغموض بشأن
زيـ ــارة ثــالـثــة يـنـتـظــر أن ي ـقــوم بـهــا الــرئـيــس
الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان ،بعد
زيارتيه السابقتني في  6أغسطس/آب ،وفي
 1و 2سبتمبر/أيلول املاضيني.
ّ
وفـ ــي ظـ ــل إص ـ ـ ــرار الـ ـح ــري ــري ع ـل ــى مــواص ـلــة
مهمته ورفض فكرة االعتذار ،يرتفع منسوب
الخالف على شكل الحكومة واملعايير املتخذة
الخ ـت ـي ــار الـ ـ ـ ـ ــوزراء وك ـي ـف ـيــة ت ــوزي ــع امل ـقــاعــد

ال ــوزاري ــة ،خصوصًا الـسـيــاديــة ،مثل وزارت ــي
الخارجية والطاقة .ويرفض الرئيس املكلف
منحهما لرئيس «التيار الوطني ّ
الحر» جبران
بــاسـيــل أو حـلـفــائــه .وي ـهــدف ال ـحــريــري بذلك
إل ــى اسـتـئـنــاف ال ـعــاقــات املـقـطــوعــة م ــع دول
عربية عدة ،الخليجية خصوصًا ،إذ كان الفتًا
غـيــاب السفير الـسـعــودي ولـيــد الـبـخــاري عن
لبنان لفترة ،وانتقال السفير اإلماراتي حمد
الشامسي إلى مصر ،وسط حديث عن خفض
م ـس ـت ــوى ال ـت ـم ـث ـيــل ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي لـلـبـلــديــن.
وبالنسبة إل ــى وزارة الـطــاقــة ،ف ــإن الـحــريــري
ً
يعتبر أنها غارقة بالفساد والعجز ،فضال عن
أن مــن الـشــروط الفرنسية والــدولـيــة ملساعدة
لبنان ،هو أن تكون هذه الوزارة في كنف وزير
اختصاصي مستقل .ودفعت مواقف الحريري
باسيل إلى رفع سقف مطالبه لجهة الوزارات
األساسية التي يريدها تعويضًا عن خسارته
ّ
هاتني الوزارتني ،في ظل تفاقم صراع الرجلني
املرفق باتهامات متبادلة بالتعطيل .وسبق
لباسيل أن ّ
ردد م ــرارًا أن ــه «ف ــي ح ــال لــم يتم
ّ
ـدة ،ف ــإن
اع ـت ـم ــاد م ـعــاي ـيــر واضـ ـح ــة وم ـ ــوح ـ ـ ّ
التشكيل الحكومي سيتأخر ،ومن يؤخرها
هو من يضع معايير استنسابية ،ويخفيها
بــوعــود مـتـنــاقـضــة ب ـهــدف واح ــد هــو تكبير
حصته فقط» ،غامزًا من قناة منح الحريري
وزارة املـ ــال ل ــ«ح ــرك ــة أم ـ ــل» ،ب ـق ـيــادة رئـيــس
امل ـج ـل ــس ال ـن ـي ــاب ــي ن ـب ـيــه بـ ـ ــري ،وح ـق ـه ــا فــي
تسمية وزرائ ـهــا مــن الطائفة الشيعية ،كما
يفعل هو في تسمية وزراء الطائفة السنية.
وترتكز أوســاط «التيار» على هذه املفاهيم،
لـتـسـمـيــة الـ ـ ــوزراء املـسـيـحـيــن ف ــي الـحـكــومــة
ّ
يصر أيضًا على عدم
املقبلة ،علمًا أن باسيل
الجمع بــن وزارت ــن فــي حكومة تـضـ ّـم أكثر
م ــن  20وزي ـ ـرًا ،ف ــي مـقــابــل تـمـســك الـحــريــري
بحكومة من  18وزيرًا.
مــن جـهـتــه ،ي ـقــول م ـصــدر ق ـيــادي فــي «حــزب
ال ـ ـلـ ــه» لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،إن ـ ــه ال يـمـكــن
للحريري أن يستثني أح ـدًا مــن مـشــاوراتــه،
ال سيما أن الكتل النيابية هــي الـتــي تمنح
حكومته الثقة .ويضيف أن الحريري يحاول
ّ
فــرض بعض األسـمــاء التي تعتبر مستفزة،
ّ
ف ــي ظ ــل خـشـيـتــه م ــن ال ـع ـقــوبــات األمـيــركـيــة،
التي طاولت باسيل أخيرًا (بموجب قانون
ماغنيتسكي) .بالتالي بــدأت تتواتر األنباء
عــن اح ـت ـمــال كــونــه هــو أو فــريـقــه السياسي
عـلــى الئ ـحــة ال ـع ـقــوبــات ال ـتــي ت ـصــدر قــريـبــا.
ويشير املصدر إلى أن هذا نوع من الضغط

بـ ــاألوضـ ــاع ال ــداخ ـل ـي ــة ال ـص ـع ـبــة ف ــي بـ ــاده،
والحرب التي يشنها على إقليم تيغراي.
اتفاق صعب

م ـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،كـ ـش ــف م ـ ـصـ ــدر فـ ـن ــي م ـص ــري
فــي وزارة ال ــري وامل ـ ــوارد املــائـيــة لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،أنــه «مــن الـصـعــب ،بــل يـكــاد يكون
ً
مستحيال ،التوصل إلــى اتفاق متكامل قبل
موعد املــلء املقبل لسد النهضة وبــدء السد
في توليد الطاقة الكهربائية ،حسبما ترغب

سورية

مفوضية انتخابات للمعارضة :قفزة بالفراغ
ّ
شكلت المعارضة السورية
مفوضية لالنتخابات ،ما
أثار اتهامات لها بالنية
للمشاركة في انتخابات
النظام ،رغم جمود الحل
أمين العاصي

كُ لّف الحريري في  22أكتوبر الماضي بتأليف الحكومة (حسين بيضون)

األميركي الذي ُي َم َارس على الحريري ،يهدف
إلقصاء حزب الله عن الحكومة .وهو ما بدا
واض ـحــا فــي حــديــث الـسـفـيــرة األمـيــركـيــة في
بيروت دوروثــي شيا ،عند قولها إن اإلدارة
األمـيــركـيــة لــم تـقــدم مـســاعــدات مـبــاشــرة إلــى
وزارة الصحة في أزمــة كــورونــا بسبب قرب
الوزير (حمد حسن) من حزب الله ،وحتى أن
واشـنـطــن سترصد شكل الحكومة العتيدة
لتبني مــوقـفـهــا .ردًا عـلــى ه ــذا ال ـكــام ،يلفت
ن ــائ ــب رئ ـي ــس «تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل» مـصـطـفــى

علوش :على الحريري
أن يرمي الكرة في ملعب
رئيس الجمهورية

حديث لـ«العربي الجديد» ،إلى
علوش ،في
ٍ
أن ـن ــا ن ـح ــاول ج ـلــب امل ـس ــاع ــدات إل ــى لـبـنــان،
وه ـ ــذه م ــن مـهـمــة ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة ،وإال
فالبالد ذاهبة نحو املجهول .ومن الطبيعي
أن يـتـحــاشــى ال ـحــريــري ال ــدخ ــول فــي أسـمــاء
ّ
معينة تمنع الخير للبلد .ويــرى علوش أن
الطريقة الوحيدة لكسر الجمود الحكومي،
تتمثل فــي أن يقتنع الــرئـيــس مـيـشــال عــون
ب ــأن حـكــومــة ال ـح ــري ــري ،ه ــي حـكــومــة مهمة
ال م ـك ــان لـلـمـحــاصـصــة ف ـي ـهــا ،وال يـمـكــن أن
ّ
ّ
تضم شخصيات مستفزة أو على خالف مع
دول داع ـمــة يعتمد لـبـنــان عليها للنهوض
اقتصاديًا .ويؤكد علوش أن على الحريري
أن يرمي الكرة في ملعب رئيس الجمهورية
ويضعه أم ــام مسؤولياته ،مــن خــال تقديم
تـشـكـيـلـتــه الـ ـ ــوزاريـ ـ ــة ،ل ـي ـظ ـهــر لـ ـل ــرأي ال ـع ــام
ّ
الطرف املعطل ،ويبقى على مجلس ّالنواب أن
يمنح الثقة أو يحجبها في حال وقع عليها

الرئيس عون .من جهته ،يعتبر رئيس جهاز
الـتــواصــل واإلعـ ــام فــي «ال ـق ــوات اللبنانية»
(بــرئــاســة سمير جـعـجــع) ،ش ــارل جـ ّـبــور ،في
ّ
ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ال ـحــريــري
أم ــام خـيــار مــن اث ـنــن ،إم ــا أن يــؤيــد حكومة
وف ــق إرادة وأجـ ـن ــدة «ح ــرك ــة أمـ ــل» و«ح ــزب
الله» والعهد ،أي استنساخ حكومة الرئيس
ّ
حسان دياب املستقيلة بحلةٍ أخرى ،علمًا أن
أي حكومة من هــذا النوع ستكون حدودها
الـ ـس ــراي ال ـح ـكــومــي ول ــن تـتـمـكــن م ــن الـقـيــام
بــاإلصــاحــات املطلوبة وان ـتــزاع املـســاعــدات
الالزمة .أما الخيار الثاني ،فهو االعتذار ،لكن
الحريري ال يريد ذلك بتصميمه على مواصلة
جهوده.ويشير ّ
جبور إلــى وجــود صعوبات
كثيرة تحول دون تشكيل الحكومة ،أبرزها
ّ
أن العهد يعتبر أن الحكومة العتيدة ستكون
األخيرة قبل انتهائها مع نهاية واليــة عون
في عام .2022

الحكومة اإلثيوبية فــي ربيع الـعــام املقبل».
وأوض ــح أن الـخــافــات بــن األط ــراف الثالثة
مــا زال ــت واس ـعــة .وذك ــر امل ـصــدر أن اإلسـهــام
املنتظر ألي خبير بأي جنسية كانت ما زال
محل شك كبير لدى القاهرة والخرطوم.
وعـلــى املـسـتــوى الـفـنــي ،كشفت فـتــرة توقف
امل ـفــاوضــات فــي الـخــريــف اخ ـتــاف أولــويــات
الطرفني ،فبينما تولي مصر اهتمامًا كبيرًا
ب ـف ـكــرة ال ــرب ــط ب ــن الـ ـس ــدود وك ـم ـيــة الـتــدفــق
السنوية ونوعية املـيــاه والتصريفات التي

س ـت ـج ــرى ع ـل ـي ـهــا ،ي ـه ـتــم الـ ـس ــودانـ ـي ــون فــي
املـقــام األول بـضــرورة وضــع برنامج واضــح
ل ـل ـم ــلء امل ـس ـت ـم ــر وال ـ ــدائ ـ ــم ل ـل ـس ــد ،وب ـح ـجــم
التدفق اليومي من السد والذي سيصل إلى
س ــد ال ــروص ـي ــرص ،حـتــى ال تـتــأثــر الـســامــة
اإلنشائية لألخير .وتتمسك الـخــرطــوم بأن
ي ـك ــون ال ـت ـغ ـيــر ف ــي حـ ــدود  250م ـل ـيــون متر
مكعب وتقترح أديس أبابا  350مليونًا.
وتـخـتـلــف ال ــرؤي ــة امل ـصــريــة ع ــن ال ـســودان ـيــة
أيضًا حول فترات الجفاف والجفاف املمتد،

إذ تقترح مصر تمرير  37مليار متر مكعب
كرقم وسط بني ما تطالب به إثيوبيا ،وهو
 32مليار وما كانت تطالب به مصر وهو 40
مليار متر مكعب ،على أن ُيترك الرقم الخاص
بــأوقــات ع ــدم امل ــلء وال ــرخ ــاء آللـيــة التنسيق
بــن ال ــدول ال ـثــاث .لـكــن ال ـس ــودان يعتبر أن
التمسك بالرقم الجديد املقترح من مصر ال
يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا للملء الجاد.
كما أن هناك خالفًا أيضًا حول خطة إثيوبيا
لالستخدامات الخاصة باملياه ،سواء كانت
م ـخ ـص ـصــة إلنـ ـت ــاج ال ـط ــاق ــة أو ال ـ ــزراع ـ ــة أو
غيرها.
وعلى الرغم من غياب إثيوبيا عن النقاشات
بعد تقديمها ورقة في اجتماعات أغسطس/
آب املاضي ،فما زال هناك اتفاق فني بينها
والسودان على ضرورة إبقاء منسوب املياه
فــي بحيرة ســد النهضة أعلى مــن  595مترًا
فوق سطح البحر ،لتستمر قدرته على إنتاج
ال ـك ـهــربــاء .وه ــو أم ــر تـطــالــب مـصــر بــإلـغــائــه
نـهــائـيــا ،وتــؤكــد أن ــه غـيــر ع ــادل إذا انخفض
مقياس املـيــاه فــي بحيرة نــاصــر عــن  165أو
 170م ـت ـرًا ،م ــا يـنـعـكــس عـلــى نـقـطــة خالفية
س ـب ــق ذكـ ــرهـ ــا ح ـ ــول الـ ــربـ ــط بـ ــن م ــؤش ــرات
ال ـق ـيــاس فــي ســد الـنـهـضــة وجـمـيــع ال ـســدود
وعلى رأسها السد العالي.
وابـتــداء من يونيو/حزيران املاضيّ ،
تسبب
ف ـش ــل خـ ـط ــوة الـ ـلـ ـج ــوء إلـ ـ ــى م ـج ـل ــس األمـ ــن
واالكتفاء باالتحاد األفريقي غير املتعاطف
مع مطالب مصر في حالة من التشاؤم بني
امل ـف ــاوض ــن وال ـل ـج ــان الـفـنـيــة بـ ـ ــوزارة ال ــري،
وك ــذل ــك ب ــن امل ـس ـت ـشــاريــن وال ـخ ـب ــراء الــذيــن
ي ـعــدون ت ـقــاريــر املــوقــف امل ـصــري فــي اإلط ــار
ال ـقــانــونــي ،وال ــذي ــن ب ــات ــوا م ـتــأكــديــن م ــن أن
«إثيوبيا ترغب بشتى السبل في التهرب من
أمرين اثنني :أن يكون االتفاق إلزاميًا لها ،وأن
يتضمن االتـفــاق بندًا ينظم فــض املنازعات
باللجوء للتحكيم الدولي أو اإلقليمي».

أث ــار ق ــرار «االئ ـت ــاف الــوطـنــي لـقــوى الـثــورة
واملعارضة» السورية ،يوم الخميس املاضي،
ب ـت ـش ـك ـيــل م ـف ــوض ـي ــة ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ،مــوجــة
ان ـت ـقــادات ح ــادة ،إذ اعـتـبــر قـطــاع واس ــع من
الـ ـش ــارع الـ ـس ــوري املـ ـع ــارض ه ــذه ال ـخ ـطــوة،
توطئة للدخول فــي انتخابات رئاسية ،من
املقرر أن يجريها النظام الـســوري منتصف
العام املقبل ،ويشترك بشار األسد فيها.
ً
ولم ينتظر «االئتالف الوطني» طويال قبل
توضيح موقفه من تشكيل هذه املفوضية،
وأكد في بيان بأنه «ال بديل عن هيئة الحكم
االنتقالي كاملة الصالحيات ،وأنه ال يمكن
القبول أو املشاركة في أي انتخابات بوجود
هذا النظام املجرم» .وأشار «االئتالف» إلى
أن إنـشــاء هــذه الهيئة ،يــأتــي انسجامًا مع
«قـ ــرار مـجـلــس األم ــن ال ــدول ــي  2245وبـيــان
جـنـيــف ل ـل ـعــام  ،2012ول ـك ــي ت ـك ــون كـ ــوادر
ال ـث ــورة ال ـســوريــة وق ــواه ــا مـسـتـعــدة لكامل
ّ
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق ــات امل ـت ـع ـل ـق ــة ب ـت ـن ـف ـيــذ الـ ـح ــل
الـسـيــاســي وتــأس ـيــس هـيـئــة حـكــم انتقالي
كاملة الـصــاحـيــات مــن دون األس ــد» ،وفق
البيان.
وأوض ــح «االئ ـت ــاف» أن املفوضية الوطنية
لــانـتـخــابــات امل ــزم ــع تـشـكـلـيـهــا ،ه ــي «جـســم
ّ
فـ ـن ــي ُمـ ـك ــل ــف ب ــال ـت ـح ـض ـي ــر ل ـل ـم ـش ــارك ــة فــي
االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخــاب ـيــة خـ ــال املــرح ـلــة
االن ـت ـقــال ـيــة وم ــا ب ـع ــده ــا» ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أنـهــا
«س ـت ـع ـمــل ف ــي ج ـم ـيــع امل ـن ــاط ــق ال ـت ــي يـمـكــن
الوصول إليها داخل سورية من خالل آليات
تشمل إنشاء كوادر وتدريب فرق متخصصة
للعمل على كــل القضايا املتصلة بالعملية
االنتخابية» .كما أكد أن املفوضية «ستعمل
على التشبيك مع الكيانات السورية الثورية
ّ
واملعارضة في كل أنحاء العالم ،بما يساهم
ً
في تبادل الدعم ،وصوال إلى ضمان انتخاب
املـمـثـلــن الحقيقيني للشعب ال ـس ــوري ،كما

ستعمل على تعزيز مبدأ املشاركة والتعاون
مع القوى االجتماعية واملدنية والسياسية
داخل وخارج البالد» ،وفق البيان.
وفي محاولة منه لتطويق الجدل في الشارع
الـ ـس ــوري املـ ـع ــارض ،أك ــد رئ ـي ــس «االئ ـت ــاف
الــوط ـنــي» نـصــر ال ـحــريــري فــي تـغــريــدة على
«تويتر» ،أنه «ال يمكن أن يكون هناك حل في
سورية بوجود املجرم بشار األسد وأعوانه»،
مشيرًا إلى أنه «ال يمكن لالئتالف وال للشعب
الـ ـس ــوري ف ــي أغ ـل ـبــه امل ـش ــارك ــة أو االع ـت ــراف
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ي ـ ـشـ ــارك ف ـي ـه ــا ه ـ ــذا الـ ـق ــات ــل».
وأوضـ ـ ـ ــح الـ ـح ــري ــري أن ت ـش ـك ـيــل مـفــوضـيــة
االنتخابات «يأتي ضمن جهود االستعداد
ّ
لتطبيق كل بنود بيان جنيف والقرار 2254
في مرحلة سورية ما بعد األسد».
ويـ ـب ــدو ت ـش ـك ـيــل هـ ــذه امل ـف ــوض ـي ــة م ــن قـبــل
«االئـتــاف» خطوة في فــراغ سياسي كبير
يكتنف القضية السورية ،إذ انخفض سقف
اآلم ــال بتحقيق اخ ـتــراق كبير ّعـلــى طريق
ّ
ال ـح ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ف ــي ظـ ــل ت ـعــنــت ال ـن ـظــام
ورفـضــه حتى اللحظة تسهيل مهمة األمــم
املـتـحــدة فــي كـتــابــة دس ـتــور جــديــد لـلـبــاد،
ع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن ال ـخ ـط ــوة ب ـح ـ ّـد ذات ـه ــا
مخالفة صريحة ملضمون القرارات الدولية
الخاصة بسورية ،وال سيما بيان جنيف1

يربط «االئتالف» تشكيل
المفوضية بالقرارات
األممية
والقرار  .2254وكان بيان جنيف الذي صدر
منتصف العام  2012واعتمده مجلس األمن
ّ
الدولي ،حـ ّـدد  6نقاط من أجل حل الصراع
الـســوري ،منها «إقامة هيئة حكم انتقالية
ُ
بــاس ـت ـطــاع ـت ـهــا أن تـ ـه ـ ّـي ــئ ب ـي ـئــة م ـحــايــدة
ّ
تتحرك فــي ظلها العملية االنتقالية ،وأن
ت ـ ـمـ ــارس ه ـي ـئ ــة ال ـح ـك ــم االن ـت ـق ــال ـي ــة كــامــل
ال ـس ـل ـط ــات ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة .وي ـم ـك ــن أن تـضــم
أع ـضــاء مــن الـحـكــومــة الـحــالـيــة واملـعــارضــة
ومن املجموعات األخرى» ،وفق البيان .كما
دعا إلى إعادة النظر «في النظام الدستوري
ُ
واملنظومة القانونية» ،وأن تعرض نتائج
ال ـص ـي ــاغ ــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ع ـل ــى االس ـت ـف ـت ــاء
العام» ،وإلى إجراء انتخابات ّ
«حرة ونزيهة
وت ـعــدديــة» بـعــد إقــامــة الـنـظــام الــدسـتــوري
الجديد.
أما املبعوث األممي إلى سورية غير بيدرسن،

يستعد النظام النتخابات رئاسية وفق دستور ( 2012فرانس برس)

فيقتفي أثر سلفه ستيفان دي مستورا ،في
محاولة تبدو يائسة لـ«تليني» موقف النظام
م ــن ال ـل ـج ـنــة ال ــدس ـت ــوري ــة ،ف ــي خ ـط ــوة أول ــى
ّ
لوضع البالد على سكة الحل السياسي.
مــن جـهـتــه ،ي ـبــدو ب ـشــار األس ــد غـيــر مكترث
للقرارات الدولية ،إذ يستعد إلقامة انتخابات
رئاسية منتصف العام املقبل وفق الدستور
الــذي وضعه عــام  ،2012مــا يعني بـقــاءه في
السلطة في حال إجراء االنتخابات إلى .2028
كـمــا أج ــرى الـنـظــام منتصف ال ـعــام الـحــالــي
انتخابات في مناطق سيطرته ،أفــرزت 250
عضوًا لـ«مجلس الشعب» ،أغلبهم من حزب
«ال ـب ـعــث» الـحــاكــم أو يـ ــدورون فــي فـلـكــه ،في
خـطــوة تــؤكــد أن ه ــذا الـنـظــام لــم يـكــن معنيًا
يومًا بـقــرارات الشرعية الدولية ،وال يسعى
إليـ ـج ــاد ح ـل ــول س ـيــاس ـيــة ت ـن ـقــذ الـ ـب ــاد مــن
تقسيم يـلــوح فــي األف ــق ،ورب ـمــا يتحقق في
حــال إج ــراء انتخابات رئاسية تبقي األســد
في السلطة  7أعوام مقبلة.
وعـ ّـمــق ق ــرار «االئ ـت ــاف» الـجــديــد حــالــة عــدم
الـثـقــة بـيـنــه وب ــن ال ـش ــارع املـ ـع ــارض .وعـ ّـبــر
عدد كبير من الناشطني والكتاب السوريني
على مواقع التواصل عن سخطهم ،متهمني
«االئ ـ ـتـ ــاف» بــال ـف ـشــل ال ـس ـيــاســي والـتـبـعـيــة
وع ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـ ـقـ ـ ــدرة عـ ـل ــى مـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ـض ـغ ــوط
اإلق ـل ـي ـم ـيــة وال ــدولـ ـي ــة الـ ـه ــادف ــة إلـ ــى إي ـج ــاد
ت ـســويــة لـلـقـضـيــة ال ـس ــوري ــة ال تـحـقــق الـحــد
األدنى من ثوابت الثورة.
لكن يحيى العريضي ،عضو الهيئة العليا
للمفاوضات التابعة للمعارضة ،والتي يعد
«االئتالف» املكون الرئيسي فيها ،وصف قرار
تشكيل املـفــوضـيــة بـ ــ«اإلج ــراء االسـتـبــاقــي»،
م ـض ـي ـفــا لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن ـ ــه «ل ـيــس
بالضرورة لالنتخابات الرئاسية ،ولكن في
ّ
حال حدوث ما يتعلق بسلة االنتخابات في
القرارات الدولية ،يكون هناك هيكل تنظيمي
يقود هــذه العملية» .وأض ــاف أنــه «ال يوجد
عــاقــل يعتقد أن االئ ـتــاف ق ـ ّـرر االش ـتــراك في
االنتخابات الرئاسية العام املقبل ،ألنه يدرك
ّ
أن ــه فــي ظ ــل ال ـظ ــروف امل ــوج ــودة فــي ســوريــة
وبـحـكــم سيطرته عـلــى اإلج ـ ــراءات الخاصة
بــاالنـتـخــابــات ،سـيـكــون بـشــار األس ــد الفائز
ف ـي ـه ــا» .وأش ـ ــار ال ـعــري ـضــي إلـ ــى أنـ ــه «رب ـمــا
ل ــن ي ـك ــون األسـ ــد م ــوج ــودًا ف ــي االن ـت ـخــابــات
الرئاسية املقبلة» ،معتبرًا أنه «كي ال تؤخذ
املـعــارضــة الـســوريــة على حــن غــرة ،ال بــد أن
تكون جاهزة لهذا االستحقاق».
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شرق
غرب
بومبيو في الدوحة
اس ـت ـق ـبــل أم ـي ــر ق ـطــر ال ـش ـيــخ تـمـيــم
بــن حمد آل ثــانــي (ال ـص ــورة) ،أمس
السبت ،وزيــر الخارجية األميركي
م ــاي ــك بــوم ـب ـيــو ،وتـ ــم خـ ــال ال ـل ـقــاء
«اسـ ـتـ ـع ــراض الـ ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة
االستراتيجية بني البلدين ،وأوجه
ت ـعــزيــزهــا وت ـط ــوي ــره ــا ،ك ـمــا جــرى
مناقشة أبرز املستجدات اإلقليمية
والـ ــدول ـ ـيـ ــة» .وقـ ـط ــر م ـح ـطــة ضـمــن
جــولــة يـقــوم بها الــوزيــر األمـيــركــي،
بدأت في  14نوفمبر/تشرين الثاني
ال ـح ــال ــي ،وت ـش ـمــل فــرن ـســا وتــرك ـيــا
وج ــورج ـي ــا وإس ــرائـ ـي ــل واإلم ـ ـ ــارات
والسعودية.
(األناضول ،قنا)

لبنان ومعركة
ترسيم الحدود
اعتبرت وزيــر الــدفــاع اللبنانية في
حكومة تصريف األعمال زينة عكر،
أمــس الـسـبــت ،أن بــادهــا «تخوض
معركة الدفاع عن األرض والحقوق
بـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات تـ ــرس ـ ـيـ ــم ال ـ ـح ـ ــدود
ال ـب ـح ــري ــة م ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل» .ون ـق ـلــت
وكالة األنباء اللبنانية عنها قولها
بـمـنــاسـبــة ال ــذك ــرى ال ـ ــ 77السـتـقــال
البالد ،إن «هذه املعركة تتواصل في
ظل الخروقات اإلسرائيلية اليومية
واملتكررة» ،في إشارة إلى خروقات
االح ـ ـت ـ ــال اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـلـ ــي ل ـل ـح ــدود
الـبــريــة وامل ـيــاه اإلقليمية واألج ــواء
اللبنانية ،التي تعلنها بيروت من
حني آلخر.
(األناضول)
أوروبا تمنح اللجوء
للمجندين السوريين
الفارّين
أص ــدرت محكمة ال ـعــدل األوروب ـيــة
قـ ــرارًا يـتـيــح للمجندين الـســوريــن
الفارين من الخدمة العسكرية لدى
النظام السوري ،حق الحصول على
ال ـل ـج ــوء ال ـك ــام ــل ف ــي دول االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ،بـعــد أن ك ــان يـتــم رفــض
طلباتهم أو منحهم حــق الحماية
فـقــط .وج ــاء فــي نــص ال ـقــرار املــؤرخ
ُ
يوم الخميس املاضي ،وكشف عنه
أم ــس الـسـبــت ،أن مــن يـتـقــدم بطلب
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى ال ـل ـج ــوء ه ــرب ــا من
الخدمة العسكرية يمكنه الحصول
عـ ـل ــى حـ ــق الـ ـلـ ـج ــوء ال ـ ـكـ ــامـ ــل ،لـكــن
بـعــد ال ـتــأكــد م ــن أن رف ــض الـخــدمــة
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة س ـب ـب ــه ه ـ ــو إم ـك ــان ـي ــة
الـتـعــرض لــاضـطـهــاد ،أو املشاركة
بجرائم قتل.
(العربي الجديد)
رغبة تركية بتوثيق
العالقات مع أميركا
ش ـ ّـدد الــرئـيــس الـتــركــي ،رجــب طيب
أردوغ ــان (ال ـصــورة) ،أمــس السبت،
على رغبة بالده بتوطيد عالقاتها
مع الواليات املتحدة لحل القضايا
اإلقليمية .وأف ــاد فــي كلمة وجهها
ع ـبــر ات ـص ــال مــرئــي إل ــى مــؤت ـمــرات
لحزب العدالة والتنمية في واليات
ك ــوت ــاهـ ـي ــا وأف ـ ـ ـيـ ـ ــون ق ـ ـ ــره ح ـص ــار
وب ــاط ـم ــان وس ـي ـع ــرت ،أنـ ــه «نــرغــب
فــي اسـتـثـمــار تحالفنا الــوثـيــق مع
أمـ ـي ــرك ــا ب ـش ـك ــل فـ ـع ــال لـ ـح ــل ك ــاف ــة
القضايا اإلقليمية والعاملية».
(األناضول)

عقوبات روسية
على  25مسؤوًال بريطانيًا
فـ ــرضـ ــت روس ـ ـ ـيـ ـ ــا ،أم ـ ـ ــس ال ـس ـب ــت،
ً
عقوبات على  25مسؤوال بريطانيًا،
ردًا على عقوبات فرضتها بريطانيا
فـ ــي ي ــولـ ـي ــو/تـ ـم ــوز املـ ــاضـ ــي ،عـلــى
عــدد مماثل مــن املـســؤولــن الــروس
فــي إط ــار قضية املـحــامــي الــروســي
سيرغي ماغنيتسكي ،الــذي توفي
ف ــي ال ـس ـج ــن ف ــي روس ـ ـيـ ــا .ون ـ ــددت
روسيا ،التي ترفض تلك االتهامات،
مــن جــديــد بالعقوبات البريطانية
املـ ـف ــروض ــة ع ـل ــى أس ـ ــس «مـخـتـلـقــة
وعبثية» و«بمحاولة الضغط على
النظام القضائي الروسي».
(فرانس برس)
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خشية في القرن األفريقي من تكثيف حركة
«الشباب» نشاطها

سحب القوات األميركية من الصومال
تتفاوت التقديرات
األمنية والسياسية
حول مدى الضرر
الذي قد يتركه
سحب إدارة الرئيس
األميركي الخاسر
في االنتخابات
دونالد ترامب،
جميع قوات بالده
الموجودة في
الصومال ،على
الرغم من إجماعها
على ترجيح
تكثيف حركة
«الشباب» المرتبطة
بتنظيم «القاعدة»
هجماتها ،وضرورة
بحث مقديشو
عن خيارات بديلة
لمواجهة الحركات
المتطرفة

مقديشو ـ الشافعي أبتدون

أثار إعالن إدارة الرئيس األميركي
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،س ـحــب الـجـنــود
امل ــوج ــودي ــن ف ــي ال ـص ــوم ــال ،قلقًا
وهــاج ـســا أم ـن ـيــا مـحـلـيــا ،وذلـ ــك ب ـعــدمــا أكــد
مسؤولون في البيت األبـيــض ،يــوم الثالثاء
امل ــاض ــي ،أن تــرامــب قــد يـتـخــذ قـ ــرارًا بسحب
كـ ــل هـ ـ ــذه الـ ـ ـق ـ ــوات ت ـق ــري ـب ــا مـ ــن الـ ـص ــوم ــال،
ض ـم ــن خ ـط ـتــه ل ـخ ـفــض ع ــدي ــد هـ ــذه ال ـق ــوات
ّ
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ـع ــال ــم ،وال س ـي ـمــا فـ ــي ك ــل
مــن ال ـصــومــال وأفـغــانـسـتــان وال ـع ــراق .وأكــد
مسؤولون أميركيون أن هذا التوجه هو من
ضمن خطة الــرئـيــس األمـيــركــي الـخــاســر في
انتخابات الرئاسة أخيرًا ،قبل تنصيب خلفه
جو بايدن في  20يناير/كانون الثاني املقبل.
وأبدت مصادر عسكرية في القوات األميركية
في أفريقيا (أفريكوم) قلقها نتيجة احتمال
س ـحــب الـ ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة وت ــداعـ ـي ــات ذلــك
ع ـلــى ال ــوض ــع ف ــي مـنـطـقــة ال ـق ــرن األف ــري ـق ــي،
وخ ـصــوصــا ال ـص ــوم ــال .وي ــواج ــه ه ــذا البلد
م ـش ــاك ــل أم ـن ـي ــة ب ـس ـب ــب ح ــرك ــة «الـ ـشـ ـب ــاب»
املـسـيـطــرة عـلــى أج ــزاء شــاسـعــة مــن جنوبه،
إلــى جانب تنظيم «داع ــش» في شمال شرق
ال ـب ــاد ،حـيــث ينتشر فــي مـنــاطــق فــي واليــة
بونتالند ،ال سيما الجبلية الوعرة منها.
ومنذ تولي ترامب رئاسة الواليات املتحدة
قـ ـب ــل أرب ـ ـ ـ ــع سـ ـ ـن ـ ــوات ،ش ـ ـهـ ــدت ال ـع ـم ـل ـي ــات
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي الـ ـق ــرن األف ــريـ ـق ــي تـصـعـيـدًا
مـلـحــوظــا ،وازدادت بـشـكــل واض ــح ال ـغ ــارات
ال ـج ــوي ــة األم ـيــرك ـيــة ال ـت ــي ت ـن ـفــذهــا ط ــائ ــرات
ً
مــن دون طـيــار ،فضال عــن عمليات عسكرية
ب ـ ّـري ــة بــالـتـنـسـيــق م ــع وحـ ـ ــدات ف ــي الـجـيــش
ال ـص ــوم ــال ــي ُدربـ ـ ــت خ ـص ـي ـصــا الس ـت ـه ــداف
قـيــادات «الـشـبــاب» .هــذا األمــر ّ
ضيق الخناق
عـلــى أت ـب ــاع ال ـحــركــة ،وق ـطــع تـنـقــاتـهــا ،كما
َّ
حد من هجماتها العسكرية ضد بعثة قوات
حفظ السالم األفريقية («أميسوم»).
وشـ ـه ــد الـ ـص ــوم ــال أخـ ـيـ ـرًا اه ـت ـم ــام ــا دول ـي ــا
بشأن توفير التدريبات العسكرية لوحدات

مــن الـجـيــش الـصــومــالــي ،وم ــن بينها تركيا
وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـح ــدة واالتـ ـ ـح ـ ــاد األف ــري ـق ــي،
لكن ال ـقــوات األمـيــركـيــة كــانــت تنفذ عمليات
عسكرية بـ ّـريــة وجــويــة ضــد أه ــداف مـحــددة
فـ ــي جـ ـن ــوب الـ ـ ـب ـ ــاد .ومـ ـ ــع إجـ ـ ــاء ال ـج ـن ــود
األم ـيــرك ـيــن م ــن ال ـج ـنــوب ،س ـتـ ُـحـ ّـد م ــن دون
ش ــك خ ـي ــارات مـقــديـشــو ملـضــاعـفــة جـهــودهــا

الـعـسـكــريــة ملــواج ـهــة «ال ـش ـب ــاب» و«داع ـ ــش».
ويرجح محللون صوماليون إمكانية عودة
«الشباب» إلى الواجهة بعد انسحاب البعثة
األم ـي ــرك ـي ــة .وي ـ ــرى ال ـص ـحــافــي ال ـصــومــالــي
عدنان عبدي ،في حديث لـ«العربي الجديد»،
أنــه «يمكن أن تحفز هــذه الخطوة القيادات
ال ـع ـس ـك ــري ــة ل ـح ــرك ــة الـ ـشـ ـب ــاب وم ـقــات ـل ـي ـهــا،

ملضاعفة العمليات العسكرية ،لكن األرجــح
أنها ال تضمن لهم العودة إلى الواجهة ،ألن
القرار ال يشير إلى توقف الضربات الجوية
ّ
األميركية التي شلت قوة الحركة الفعلية».
ويوضح عبدي أن سحب البعثة العسكرية
األميركية ال يعني بــالـضــرورة حــدوث فــراغ
أم ـن ــي يـعـطــي م ـكــاســب ل ــ«ال ـش ـب ــاب» ،ب ــل إن

ال يشير القرار إلى
توقف الضربات الجوية
األميركية
خالفات بين الحكومة
الصومالية وواشنطن
بشأن التدريبات

هناك أكثر من  20ألف عسكري أفريقي لحفظ
السالم في الصومال ،وهم نجحوا في انتزاع
جميع املدن الرئيسية من الحركة .واستدرك
ال ـص ـح ــاف ــي الـ ـص ــوم ــال ــي ب ــالـ ـق ــول إن ـ ــه «م ــن
املـتــوقــع رغ ــم ذل ــك أن تــرفــع الـحــركــة منسوب
ع ـم ـل ـيــات ـهــا ب ـع ـم ـل ـي ــات كـ ـ ـ ّـر وف ـ ـ ــر ،وت ـك ـث ـيــف
استراتيجية حرب العصابات التي تتبناها

 700جندي
تنتشر القوات األميركية في أنحاء متفرقة من الصومال ،خصوصًا
في قاعدة بلدوجلي الجوية (إقليم شبيلي السفلي) جنوبًا ،وهي أكبر
مقر عسكري أميركي في البالد ،وفي مدينة كسمايو (عاصمة إقليم
جوباالند) ،وفي معسكر حلني (جنوب مقديشو) ،باإلضافة إلى مقار
مؤقتة في والية بونتالند شمال شرق البالد ،لتوجيه ضربات عسكرية
جوية ضد «داعــش» .ويتراوح عديد هذه القوات بين  650إلى 700
جندي .وتتوزع مهامهم بين التدريبات وتنفيذ الهجمات.
ستكون للقرار تداعيات على القوات المحلية (محمد عبد الوهاب/فرانس برس)

متابعة

حرب تيغراي متواصلة :الحكومة ترفض وساطة أفريقية
تواصل الحكومة
اإلثيوبية رهانها على
الحسم العسكري
لمعركة تيغراي،
رافضة التعاون مع
لجنة وساطة أفريقية،
وحديثها عن استمرار
تقدمها ميدانيًا

ال تـ ــزال ال ـح ـكــومــة اإلث ـيــوب ـيــة ت ــراه ــن على
الحسم العسكري فــي معركتها للسيطرة
على إقليم تيغراي ،بعد أكثر من أسبوعني
على انطالق الحملة العسكرية الحكومية
ضــد «الـجـبـهــة الشعبية لتحرير تـيـغــراي»
شمالي الـبــاد ،رافـضــة أي محادثات حول
ال ـصــراع املـتـنــامــي ال ــذي أودى حـتــى الـيــوم
ب ـح ـي ــاة املـ ـئ ــات وه ـ ّـج ــر اآلالف إلـ ــى ب ـل ــدان
مجاورة.
وبعد ساعات فقط من اختيار ثالثة رؤساء
أفارقة سابقني للمساعدة في التوسط في
األزم ــة املـسـتـمــرة مـنــذ الــرابــع مــن نوفمبر/

آالف المدنيين فروا من تيغراي (أشرف الشاذلي/فرانس برس)

ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي ،ن ـفــت الـسـلـطــات
اإلث ـيــوب ـيــة أم ــس الـسـبـت إجـ ــراء مـحــادثــات
وشـيـكــة ح ــول ال ـص ــراع فــي إقـلـيــم تـيـغــراي.
وكتب فريق العمل الحكومي املعني بإقليم
تيغراي على «تويتر» أمس السبت« :األخبار
املتداولة عن أن املبعوثني سيسافرون إلى
إثيوبيا للتوسط بني الحكومة االتحادية
والعنصر اإلجــرامــي فــي الجبهة الشعبية
لتحرير تيغراي ،وهمية».
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس جنوب أفريقيا
س ـي ــري ــل رام ـ ـ ــاف ـ ـ ــوزا ،ال ـ ـ ــذي ي ـت ــول ــى حــال ـيــا
الرئاسة الــدوريــة لالتحاد األفريقي ،مساء
ال ـج ـم ـع ــة ،أن االت ـ ـحـ ــاد عـ ـ ّـن ث ــاث ــة رؤسـ ــاء
ســابـقــن كمبعوثني خــاصــن إل ــى إثيوبيا
ملحاولة الوساطة بني األطــراف املتصارعة.
وقال رامافوزا في بيان إنه تم تعيني الرئيس
ال ـس ــاب ــق مل ــوزام ـب ـي ــق ي ــواك ـي ــم ت ـش ـي ـســانــو،
ورئـيـســة ليبيريا الـســابـقــة إل ــن جونسون
سيرليف ،والرئيس السابق لجنوب أفريقيا
كـغــالـيـمــا م ــوت ــان ـث ــي ،م ـب ـعــوثــن خــاصــن،
مـ ـع ـ ّـبـ ـرًا عـ ــن «رغـ ـبـ ـت ــه ال ـع ـم ـي ـق ــة فـ ــي إن ـه ــاء
النزاع عبر الحوار بني األط ــراف» .وأضــاف
أن امل ـب ـعــوثــن س ـي ـتــوج ـهــون إلـ ــى إثـيــوبـيــا
لــ«تـهـيـئــة ال ـظ ــروف ل ـحــوار وط ـنــي مـفـتــوح،
لحل القضايا التي أدت إلــى ال ـصــراع» ،من
دون تحديد جدول زمني.
وقــالــت الـحـكــومــة اإلثـيــوبـيــة م ــرارًا إنـهــا لن
تدخل في محادثات مع «الجبهة الشعبية
ل ـت ـحــريــر ت ـي ـغ ــراي» ،ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا إدارة
منشقة ،مشيرة إلى ما تصفه الحكومة بأنه
هجوم مفاجئ شنته الجبهة على القوات
االتـ ـح ــادي ــة ف ــي دانـ ـش ــا م ـمــا أط ـل ــق شـ ــرارة
ّ
ال ـ ـصـ ــراع .ك ـم ــا أك ـ ــد رئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة آبــي
ّ
أحمد هــذا األسـبــوع أن العملية العسكرية

أعلنت الحكومة السيطرة
على بلدة جديدة
والتقدم نحو العاصمة

فــي مراحلها النهائية .وك ــان األم ــن العام
ل ــأم ــم امل ـت ـحــدة أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس قــال
الجمعة للصحافيني إن إثيوبيا غير مهتمة
بالوساطة الخارجية .وأضاف «حتى اآلن،
ل ــم ت ـقـبــل ال ـس ـل ـطــات اإلث ـي ــوب ـي ــة بـ ــأي شكل
مــن أشـكــال الــوســاطــة الـخــارجـيــة»ّ .
وعينت
الحكومة اإلثـيــوبـيــة حكومة مؤقتة بديلة
لتولي إدارة تيغراي بعد أن تسيطر قواتها
على عاصمة اإلقليم ميكيلي.
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ت ــراه ــن ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى ال ـحــل
الـعـسـكــري ،وأعـلـنــت فــي ســاعــة مـتــأخــرة من
مساء الجمعة أن قواتها سيطرت على بلدات
جــديــدة وت ـت ـقــدم نـحــو مـيـكـيـلــي ،عـلــى الــرغــم
مــن مـقــاومــة ق ــوات اإلقـلـيــم الـتــي استخدمت
ال ـ ـجـ ــرافـ ــات إلل ـ ـحـ ــاق أضـ ـ ـ ــرار ب ــالـ ـط ــرق .كـمــا
أعـلـنــت الـحـكــومــة أن قــواتـهــا سـيـطــرت أمــس
ال ـس ـبــت ع ـلــى ب ـلــدة أديـ ـغ ــرات أث ـن ــاء تقدمها
نحو العاصمة .وتقع أديغرات على ُبعد 116
ميكيلي .فيما قالت قوات
كيلومترًا شمالي
ُ
تيغراي إن تسعة مدنيني قتلوا وأصيب عدد
كبير مــن املدنيني فــي هجوم الحكومة على
أديـ ـغ ــرات .وأظ ـه ــرت ص ــور أق ـم ــار صناعية
قدمتها شــركــة الـفـضــاء الـتـجــاريــة «مــاكـســار
تكنولوجيز» لوكالة «رويـتــرز» دمــارًا كبيرًا
على طول الطريق الرئيسي في بلدة دانشا

حيث اندلع الـصــراع .وأدى القتال إلــى مقتل
املئات ،وفرار ما يزيد على  36ألف الجئ إلى
السودان.
ويـهــدد ال ـصــراع املتفاقم بـتـمــدده إلــى الــدول
امل ـ ـجـ ــاورة ،خ ـصــوصــا ب ـعــدمــا أط ـل ـقــت ق ــوات
ت ـ ـي ـ ـغـ ــراي صـ ـ ــواريـ ـ ــخ عـ ـل ــى م ـن ـط ـق ــة أمـ ـه ــرة
اإلثيوبية الجمعة .وأفاد مسؤول االتصاالت
ّ
اإلقليمي في أمهرة ،جيزاشيو مولونيه ،أن
جبهة تيغراي أطلقت الجمعة ثالثة صواريخ
لم تسفر عن إصابات أو أضرار ،موضحا أن
صــاروخــن سقطا بــالـقــرب مــن املـطــار بينما
أصاب الثالث حقل ذرة .وكانت هذه الجبهة
ق ــد أع ـل ـن ــت األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،أنـ ـه ــا شـنــت
هـجـمــات صــاروخ ـيــة عـلــى أس ـم ــرة ،عاصمة
إريتريا املجاورة التي تتهمها بدعم الجيش
اإلثـيــوبــي .وتنفي أديــس ابــابــا وأسـمــرة هذه
االتهامات.
ّ
في غضون ذلك ،قالت األمم املتحدة إن إثيوبيا
بصدد «أزمــة إنسانية واسـعــة الـنـطــاق» ،مع
تــدفــق  36ألــف شـخــص إلــى ال ـس ــودان .وأفــاد
مسؤولون فــي األمــم املتحدة فــي جنيف عن
الحاجة إلــى نحو  200مليون دوالر لتقديم
املـســاعــدة ملــا يـقــرب مــن  200ألــف شخص قد
ي ـض ـط ــرون ل ـل ـف ــرار م ــن االضـ ـط ــراب ــات خــال
الشهور الستة املقبلة .وذكــرت «اليونيسف»
بدورها أن هناك  12ألف طفل حاليًا من بني
الالجئني .وقالت املديرة التنفيذية للمنظمة
األمـمـيــة للطفولة هنرييتا فــور إن «القيود
التي فرضت على القدرة على الوصول (إلى
أم ــاك ــن ال ـق ـت ــال) والـتـعـتـيــم ع ـلــى االت ـص ــاالت
تــركــت م ــا ي ـقــدر بـمـلـيــونــن و 300أل ــف طفل
ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة» فــي
تيغراي.
(فرانس برس ،رويترز)

حاليًا ،وتنفيذ هجمات إرهابية دموية في
مناطق ّ
حساسة ،للفت النظر إلى أنها عادت
إلى الواجهة ،من دون السيطرة على مناطق
وتغيير معادلة جذرية في الوضع العسكري
في البالد».
ويعتبر عبدي أن أمام بالده خيارات ّ
عدة في
حــال سحب الـجـنــود األمـيــركـيــن مــن الـبــاد،
منها رفــع التعاون العسكري مع تركيا إلى
مستويات جديدة ّ
لسد الفجوة ،والبحث عن
شــركــاء جــدد على هــذا الصعيد ،إلــى جانب
البحث عــن مساعدات دولـيــة عبر إث ــارة هذا
امللف في مجلس األمن الدولي .وكانت بعض
ال ـ ــدول ،مـنـهــا روس ـيــا وبـلـجـيـكــا ،قــد طالبت
ب ــزي ــادة الـجـهــود الــدول ـيــة مل ـســاعــدة الجيش
الصومالي من أجل القضاء على «الشباب».
أم ــا أم ـن ـيــا ،فـيـعـتـبــر الـصـحــافــي الـصــومــالــي
أنــه مــن املمكن أن تـتــراجــع وتـيــرة العمليات
الـ ـن ــوعـ ـي ــة ال ـ ـتـ ــي كـ ــانـ ــت تـ ـنـ ـف ــذه ــا ال ـ ـقـ ــوات
الصومالية الخاصة املدربة أميركيًا ،والتي
كــانــت تستهدف ق ـيــادات «ال ـش ـبــاب» ،بسبب
غ ـي ــاب ال ــدع ــم ال ـلــوج ـس ـتــي وامل ــال ــي ل ـل ـقــوات
ال ـص ــوم ــال ـي ــة .وي ــؤك ــد عـ ـب ــدي أن ال ـح ـكــومــة
الصومالية ستعاني من تأثير هذا القرار ،ما
يفرض بحث أنسب الخيارات للحفاظ على
تماسك وحــدة الـقــوات الصومالية الخاصة
ً
ال ـتــي كــانــت ت ــدار ت ـمــويــا وتــدري ـبــا م ــن قبل
واشنطن .من جهته ،يقول الخبير العسكري
املتقاعد شريف حسني ،لـ«العربي الجديد»،
إن سحب الـقــوات األميركية مــن الـبــاد ،بكل
تــأكـيــد ،هــو مـبـعــث قـلــق بــالـنـسـبــة للحكومة
الصومالية ،التي ستفقد قوة عسكرية جوية
م ـســانــدة ك ــان ــت ت ـض ــرب «ال ـش ـب ــاب» وتـمـنــع
هجماتها الدموية .ويشير الخبير العسكري
إلــى أن الـقــرار األمـيــركــي يخضع للحسابات
األم ـيــرك ـيــة ق ـبــل ن ـهــايــة واليـ ــة ت ــرام ــب ،ال ــذي
ك ــان يضغط عسكريًا بـشــدة عـلــى الـحــركــات
ال ــرادي ـك ــال ـي ــة ف ــي ال ـع ــال ــم .وي ـت ــوق ــع الـخـبـيــر
العسكري إمكانية أن تكثف حركة «الشباب»
هجماتها ضد الحكومة الصومالية ،لتعكس
عـ ـ ــودة ن ـف ــوذه ــا ال ـع ـس ـك ــري واملـ ـي ــدان ــي إل ــى
الواجهة ،الفتًا إلى أن الضربات الجوية التي
استمرت  3سنوات دمــرت الكثير من معاقل
الحركة ،كما منعت حرية تنقالت أفرادها من
منطقة ألخ ــرى .أمــا الـبــاحــث السياسي عبد
الرحمن أحمد ،فيعتبر من جهته في تصريح
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن إم ـك ــان ـي ــة عـ ــودة
«ال ـش ـب ــاب» إل ــى ص ـ ــدارة امل ـش ـهــد الـسـيــاســي
وال ـع ـس ـك ــري ف ــي الـ ـب ــاد م ـس ـت ـح ـي ـلــة ،وذل ــك
بسبب وج ــود قــوة عسكرية أفريقية ،قــادرة
على منع تـقــدم الـحــركــة عسكريًا وميدانيًا.
لـكــن ال ـبــاحــث الـسـيــاســي يــؤكــد أن ــه سيكون
للقرار األميركي من دون شك تأثيرات على
ال ــوض ــع األمـ ـن ــي ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،إذ سـتـتــوقــف
الـتــدريـبــات العسكرية للجيش الصومالي،
إلــى جانب انتهاء التنسيق األمني املشترك
بـيـنــه وب ــن «أف ــري ـك ــوم» ،مــا سـيـنـهــي جزئيًا
الحملة األمـيــركـيــة للقضاء عـلــى «الـشـبــاب»
والحد من مخاطرها في القرن األفريقي.
ويرى أحمد أن قرار واشنطن سحب بعثتها
األم ـي ــرك ـي ــة م ــن الـ ـص ــوم ــال ي ـع ــود لـسـبـبــن،
أولـهـمــا وج ــود رغـبــة أمـيــركـيــة فــي تخفيض
أعداد جنودها في الخارج ،وثانيهما وجود
خــافــات بــن الحكومة الصومالية مــن جهة
والــواليــات املتحدة بشأن إدارة ملف القوات
الصومالية الـتــي تدربها البعثة األميركية
جـ ـن ــوب ال ـ ـبـ ــاد ،وه ـ ــو م ــا أوقـ ـ ــف امل ـع ــون ــات
املالية األميركية للجيش الصومالي بشكل
مؤقت .ويؤكد أحمد أن الجيش الصومالي ال
يستطيع وحــده حسم املواجهات العسكرية
مــع «الـشـبــاب» ،بسبب عــدم توفر اإلمكانات
العسكرية لذلك ،وذلك على الرغم من تراجع
الــدعــم امل ــادي للحركة مــن الـخــارج ،ونضوب
منابع دخلها في جنوب الصومال.
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الحدث

متمردو كولومبيا
متفائلون ببايدن
رأى زعـيــم حــركــة «جـيــش التحرير
الوطني الكولومبي» ،بابلو بلتران،
أول مــن أمــس الجمعة ،أن انتخاب
جو بايدن رئيسًا للواليات املتحدة
ق ــد يـســاعــد ف ــي تـحــريــك مـحــادثــات
ال ـس ــام ب ــن أك ـبــر جـمــاعــة مـتـمــردة
ف ــي كــولــوم ـب ـيــا وال ـح ـكــومــة ه ـنــاك،
واملجمدة منذ يناير/كانون الثاني
 .2019وأع ــرب بـلـتــران ،رئـيــس وفد
م ـح ــادث ــات «ج ـي ــش ال ـت ـحــريــر» في
محادثات السالم بهافانا ،عن أمله
في أن يوفر دعم بايدن الزخم الالزم
إليجاد بدائل الستئناف محادثات
السالم ،متوقعًا «إمكانية استئناف
امل ـحــادثــات م ــرة أخ ــرى قـبــل نهاية
عام .»2021
(رويترز)
ترتفع وتيرة العنف في أفغانستان (هارون صابوون/األناضول)

بومبيو يلتقي «طالبان»...
و«داعش» يضرب في كابول
ت ـســريــع إدارة ت ــرام ــب ب ــذل ــك الـبــرنــامــج
الزمني الــذي وضــع بموجب اتـفــاق مع
«طالبان» ،وينص على انسحاب كامل
ل ـل ـق ــوات األم ـي ــرك ـي ــة ب ـح ـل ــول مـنـتـصــف
 .2021وب ــذل ــك سـيـصـبــح عــديــد ال ـقــوات
األميركية في هذا البلد  2500عسكري.
م ــن جـهـتـهــا ،طــالـبــت أص ـ ــوات أمـيــركـيــة
ب ـ ــاي ـ ــدن بـ ــإب ـ ـقـ ــاء امل ـ ـ ـفـ ـ ــاوض األمـ ـي ــرك ــي
زملــاي خليل زاد في منصبه .ولــم تمنع
مـ ـف ــاوض ــات الـ ــدوحـ ــة ت ـص ــاع ــد ال ـع ـنــف
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،م ــع زي ـ ـ ــادة هـجـمــات
«ط ــال ـب ــان» ال ـيــوم ـيــة ض ــد قـ ــوات األم ــن،
وهو ما يبدو أنه بند أساسي حضر في
لقاءات بومبيو.
ويبرز أيضًا خطر تنظيم ّ«داعــش» في
أفغانستان منذ أع ــوام .ونــفــذ التنظيم
أمــس هجومًا دمــويــا جــديـدًا فــي البالد،
راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى،
إذ استهدف بالصواريخ مناطق سكنية
ق ــرب املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء ف ــي الـعــاصـمــة
حـيــث م ـق ــرات الـبـعـثــات الــدبـلــومــاسـيــة.
وقـ ــال امل ـت ـحــدث بــاســم وزارة الــداخـلـيــة
ط ــارق ع ــري ــان ،إن «اإلره ــاب ـي ــن أطـلـقــوا
 23صـ ــاروخـ ــا ع ـل ــى كـ ــابـ ــول» .وأضـ ــاف
أن « 8أش ـخ ــاص اس ـت ـش ـهــدوا وأص ـيــب
 31آخ ـ ـ ـ ــرون» ،مــوض ـحــا أن «ص ــواري ــخ
سقطت عـلــى مـنــاطــق سـكـنـيــة» .وسقط
أحـ ـ ــد ال ـ ـصـ ــواريـ ــخ ع ـل ــى م ــرك ــز «س ـن ــا»
الطبي ،فيما تعرضت السفارة اإليرانية
ألض ــرار .وتـحــدثــت وزارة الــداخـلـيــة عن
انـفـجــاريــن لقنبلتني الصـقـتــن السبت
أي ـ ـضـ ــاّ ،أديـ ـ ـ ــا مل ـق ـت ــل ش ــرط ــي وج ـ ـ ــرح 3
آخــريــن .وأكــد املتحدث باسم «طالبان»
ذبيح الله مجاهد أن الهجوم «ال عالقة
ل ــه ب ـم ـج ــاه ــدي» الـ ـح ــرك ــة ،ف ـي ـمــا تـبـنــى
«داع ـ ـ ــش» ع ـبــر «ت ـي ـل ـغ ــرام» ،اس ـت ـهــداف
«جـنــود الـخــافــة املنطقة الـخـضــراء في
كابول».
(رويترز ،فرانس برس)

الـتـقــى وزي ــر الـخــارجـيــة األمـيــركــي مايك
بــوم ـب ـيــو ،أم ــس ال ـس ـب ــت ،ف ــي الـعــاصـمــة
الـقـطــريــة ال ــدوح ــة ،مـفــاوضــن مــن حركة
«ط ــالـ ـب ــان» وال ـح ـك ــوم ــة األف ـغ ــان ـي ــة ،فــي
خ ـ ـطـ ــوة تـ ــأتـ ــي ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق اس ـت ـع ـج ــال
الرئيس األميركي الخاسر في انتخابات
ال ــرئ ــاس ــة دون ــال ــد ت ــرام ــب ،س ـحــب ق ــوات
بالده املوجودة في أفغانستان .وأعلنت
وزارة الدفاع األميركية أخيرًا قرار خفض
هــذه ال ـقــوات ،مــا أث ــار خشية مــن ارتـفــاع
أعمال العنف في هذا البلد ،الذي ال تزال
«ط ــال ـب ــان» تـقــاتــل فـيــه قـ ــوات الـحـكــومــة،
وح ـ ـ ـيـ ـ ــث ي ـ ـن ـ ـشـ ــط م ـ ـقـ ــات ـ ـلـ ــون ل ـت ـن ـظ ـي ــم
«داعش» ،ال سيما في الشرق .وبالتزامن
مــع ل ـقــاءات بومبيو فــي ال ــدوح ــة ،سقط
ع ــدد م ــن الـقـتـلــى وال ـج ــرح ــى ،أمـ ــس ،في
هـجــوم بــالـصــواريــخ نـفــذه مسلحون في
كــابــول ،وتبناه «داع ــش» .وفيما يحاول
تــرامــب تـمــريــر أول ــوي ــات ــه ،ومـنـهــا إع ــادة
ق ــوات ب ــاده مــن ال ـخ ــارج ،عـقــد بومبيو
أم ـ ــس ل ـ ـ ـقـ ـ ــاءات م ـن ـف ـص ـل ــة م ـ ــع م ـم ـث ـلــن
ع ــن «ط ــالـ ـب ــان» وآخ ــري ــن ع ــن الـحـكــومــة
األفغانية ،واملجتمعني في الدوحة لبحث
املصالحة األفغانية والتوصل إلى اتفاق
س ــام ش ــام ــل .وكـ ــان بــومـبـيــو ق ــد حضر
اف ـت ـتــاح ت ـلــك امل ـح ــادث ــات ف ــي سبتمبر/
أيـلــول املــاضــي ،وذلــك بعد توصل بــاده
فــي ف ـبــرايــر/ش ـبــاط امل ــاض ــي ،إل ــى اتـفــاق
ّ
ســام مع «طالبان» ،ظلت كابول بعيدة
عـنــه .والـتـقــى بومبيو أمــس أيـضــا أمير
ق ـط ــر ال ـش ـي ــخ ت ـم ـيــم ب ــن ح ـم ــد آل ثــانــي
ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني ،خالل الزيارة التي تأتي
ضمن جولة واسعة له في املنطقة.
وكان البنتاغون أعلن الثالثاء املاضي،
سحب نحو ألفي جندي أميركي إضافي
من أفغانستان بحلول  15يناير/كانون
الثاني املقبل ،أي قبل  5أيام من تنصيب
الرئيس املنتخب جــو بــايــدن ،مــا يعني

البيت األبيض يستقبل
رئيس حكومة التيبت

اسـتـقـبــل ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،أول من
أم ـ ـ ــس الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،رئ ـ ـيـ ــس ح ـك ــوم ــة
التيبت في املنفى لوبسان سانغاي
(ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة) ،وذلـ ـ ــك ل ـل ـم ــرة األول ـ ــى
مـنــذ  6ع ـقــود ،فــي خ ـطــوة قــد تثير
غضب بكني .وقالت اإلدارة املركزية
لـلـتـيـبــت ،إن ســان ـغــاي دع ــي لـلـقــاء
روب ـ ـ ـ ــرت ديـ ـسـ ـت ــرو املـ ـع ــن حــدي ـثــا
ف ـ ــي مـ ـنـ ـص ــب املـ ـنـ ـس ــق األمـ ـي ــرك ــي
الخاص لشؤون التيبت .وأضافت
أن «هـ ــذا االج ـت ـم ــاع غ ـيــر املـسـبــوق
رب ـم ــا يـبـعــث ع ـلــى ال ـت ـف ــاؤل ف ــي ما
يتعلق بالتعاون بني إدارة التيبت
وامل ـس ــؤول ــن األم ـيــرك ـيــن وإض ـفــاء
الـطــابــع الــرسـمــي عليه بشكل أكبر
في السنوات املقبلة».
(رويترز)

البرازيل :تظاهرات منددة
بمقتل مواطن أسود
أث ـ ـ ــار م ـق ـت ــل رج ـ ــل أس ـ ـ ــود ع ـل ــى يــد
رج ـل ــي أمـ ــن ف ــي م ـت ـجــر «ك ــارف ــور»
فــي مــديـنــة بــورتــو ألـيـغــري جنوب
البرازيل ،تظاهرات غاضبة في عدد
م ــن م ــدن ال ـب ــاد .وج ــاب نـحــو ألــف
مـتـظــاهــر وس ــط س ــاو بــاولــو ،فيما
فـ ّـرقــت الشرطة فــي بــورتــو أليغري،
ت ـظــاهــرة بـقـنــابــل ال ـص ــوت وال ـغ ــاز
املسيل للدموع .وخرجت تظاهرات
ف ــي بــرازي ـل ـيــا وبـيـلــو هــوريــزونـتــي
وريو دي جانيرو.
(فرانس برس)
التوتر الهندي
الباكستاني ...يتبع

متابعة

جولة روسية في أرمينيا وأذربيجان لترسيخ التسوية
واصلت روسيا جهودها
لترسيخ اتفاق  9نوفمبر/
تشرين الثاني الحالي في
ناغورنو كاراباخ ،بين
أذربيجان وأرمينيا ،عبر
جولة رسمية أمس ،في
يريفان وباكو
زار وف ــد روسـ ــي ،ي ـضـ ّـم وزيـ ــري الـخــارجـيــة
سيرغي الفروف والدفاع سيرغي شويغو،
أمس السبت ،أرمينيا ،بغية ترسيخ اتفاق 9
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي ،الذي أوقف
القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ .وجاءت
ـوم على استعادة أذربيجان
الــزيــارة بعد يـ ٍ
إقليم أغدام .وأعلن الفروف ،في يريفان ،أن
ل ـقــاءات الــوفــد الــروســي رك ــزت على ضمان
«التنفيذ الدقيق والـكــامــل للبيان الصادر
عن زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في
 9نوفمبر ،والقيام بأنشطة إنسانية لدعم
السكان املدنيني» .وكشف أن رئيس الوزراء
األرم ـ ـي ـ ـنـ ــي ،ن ـي ـك ــول ب ــاش ـي ـن ـي ــان ،ورئ ـي ــس
الجمهورية ،أرمني سركيسيانّ ،
شددا على
أن اتفاق  9نوفمبر «أسهم في حل مشكالت
بــالـغــة ال ـخ ـطــورة وإن ـق ــاذ األرواح» ،مــؤكـدًا
تمسك ق ــادة أرمـيـنـيــا ب ـضــرورة االسـتـمــرار
فــي تنفيذ بـنــوده ،رغــم اعـتــراض املعارضة
ّ
األرمينية عليه .وحث الفروف وكاالت األمم
املتحدة على بذل مزيد من الجهود ملساعدة
س ـكــان نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ ،مـشـيـرًا إل ــى أن
مركز التجاوب اإلنساني قيد اإلنـشــاء في

اإلقليم بموجب مرسوم الرئيس الروسي،
فــادي ـم ـيــر ب ــوت ــن .وسـيـعـتـنــي ب ــاإلش ــراف
عـلــى حــل امل ـشــاكــل اإلنـســانـيــة فــي املنطقة،
وذل ــك بــاإلضــافــة إل ــى ال ــدور ال ــذي تـقــوم به
ق ــوات حفظ الـســام الــروسـيــة املنتشرة في
املنطقة.
م ــن ج ـه ـتــه ،أك ــد شــوي ـغــو أن «ال ـح ـف ــاظ على
السالم يعتبر أحــد األولــويــات بالنسبة لنا،
ونحن نتخذ جميع التدابير لدعم االستقرار
فــي املـنـطـقــة» ،مـشـيـرًا إل ــى ع ــودة أك ـثــر مــن 7
آالف نازح إلى منازلهم في ناغورنو كاراباخ.
ودعا نظيره األرميني لتنظيم رقابة صارمة
عـلــى االل ـت ــزام بـنـظــام وق ــف إط ــاق ال ـنــار في
اإلقليم لتجنب االسـتـفــزازات .أمــا باشينيان
ف ــدع ــا إلـ ــى ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـك ــري مــع
روس ـي ــا ،ونـقــل عـنــه مكتبه اإلع ــام ــي ،قــولــه:
«نأمل في أن نتمكن من تعزيز التعاون مع
روس ـي ــا لـيــس فـقــط ف ــي امل ـج ــال األم ـن ــي ،لكن
أي ـض ــا ف ــي امل ـج ــال ــن ال ـع ـس ـك ــري وال ـت ـق ـن ــي».
وأضــاف «بالطبع كان هناك لحظات صعبة
في الحرب ،لكن الوضع اليوم أصعب بكثير».
في باكو ،أكــد الرئيس األذري إلهام علييف
ال ـت ــزام بــاكــو ويــري ـفــان بــات ـفــاق وق ــف إط ــاق
الـنــار فــي ناغورنو كــارابــاخ ،مشيدًا بجهود
روس ـ ـيـ ــا ل ـت ـح ـق ـيــق االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار فـ ــي ال ــوض ــع
وإجـ ــراءات ق ــوات حفظ الـســام الــروسـيــة في
املنطقة .وق ــال علييف خــال لقائه شويغو:
«نعتقد أنه يتم تنفيذ بنود االتفاق بنجاح،
وهذا يدل مرة أخرى على استعداد الجانبني
األذري واألرمـيـنــي لوضع حــد للنزاع طويل
األمــد والــدخــول في البحث عن حل سياسي
لألزمة».
ب ــدوره ،أعلن وزيــر الــدفــاع التركي خلوصي
أكــار ،أن قــوات بــاده ستذهب إلى أذربيجان

القوات الروسية تنتشر في نقاط حول ناغورنو كاراباخ (فرانس برس)

في أقــرب وقــت ،ملراقبة وقف إطــاق النار في
نــاغــورنــو ك ــاراب ــاخ .وق ــال فــي كلمة لــه خــال
زي ــارة أجــراهــا مـســاء أول مــن أمــس الجمعة،
برفقة كبار قادة الجيش إلى شركة الصناعات
ال ـجــويــة وال ـف ـضــائ ـيــة ال ـتــرك ـيــة «ت ــوس ــاش»،
إن «ال ـقــوات الـبــريــة استكملت استعداداتها
ل ـلــذهــاب إل ــى أذرب ـي ـج ــان ،ألداء مـهــامـهــا إثــر
ات ـف ــاق وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار امل ــوق ــع ب ــن بــاكــو
ويريفان» .وكشف عن وجــود محادثات بني
تركيا وروسيا حــول التطورات في املنطقة،
مضيفًا أنه «قمنا ونقوم بكل ما يجب القيام
بــه لحماية جميع حقوق ومصالح األشقاء
األذريني والدفاع عنها».
واس ـت ـن ـك ــر أكـ ـ ــار اتـ ـه ــام س ـيــاس ـيــن غــربـيــن
لـلـجـيــش األذري بــال ـحــرق وال ـتــدم ـيــر ،خــال

املـعــارك بــن  27سبتمبر/أيلول املــاضــي و9
نوفمبر الـحــالــي ،معتبرًا أن «الـعـبــارات غير
الــواق ـع ـيــة ه ــي تـقـيـيـمــات خــاط ـئــة بــالـكــامــل،
فالجيش األذري لــم ي ـمــارس هـنــاك أي عمل
مـخــالــف لـلـقــانــون ال ــدول ــي» .فــي سـيــاق آخــر،
أعـلــن ال ـج ـنــرال مــوفـسـيــس هــاكــوبـيــان ،الــذي
استقال من وزارة الدفاع األرمينية أخيرًا ،أن
جيش ب ــاده اسـتـخــدم صــواريــخ «إسـكـنــدر»
الــروسـيــة الصنع ال ـقــادرة على حمل رؤوس
ن ــووي ــة ،خ ــال م ـعــاركــه ف ــي إقـلـيــم نــاغــورنــو
كــارابــاخ .وأضــاف في تصريحات صحافية،
أدل ــى بـهــا م ـســاء أول مــن أم ــس الـجـمـعــة أنــه
«ال ي ـم ـك ـن ـنــي إعـ ـط ــاء م ـع ـل ــوم ــات ع ــن م ـكــان
استخدامها».
(العربي الجديد ،فرانس برس ،األناضول)

استدعت الهند أمس السبت ،القائم
باألعمال الباكستاني في نيودلهي،
حـ ـي ــدر شـ ـ ــاه ،بـ ـش ــأن م ــا ق ــال ــت إن ــه
هجوم ّ
تم إحباطه في والية جامو
وكشمير الحدودية ،نفذته جماعة
«جيش محمد» ومقرها باكستان.
وق ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـهـ ـن ــدي
ناريندرا مودي (الصورة) ،إن مقتل
 4مــن مقاتلي «جـيــش مـحـمــد» في
معركة باألسلحة النارية مع قوات
األم ــن واس ـت ـعــادة مـخـبــأ لألسلحة
واملتفجرات منهم ،يشير إلــى أنهم
كــانــوا يخططون لتوجيه «ضــربــة
كبيرة تعيث الخراب والــدمــار» في
املـنـطـقــة ،فـيـمــا رف ـضــت الـخــارجـيــة
الباكستانية االتهامات.
(فرانس برس)

احتجاجات طالبية في
تايالند
احـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــد طـ ـ ـ ـ ــاب ث ـ ـ ــان ـ ـ ــوي ـ ـ ــون ف ــي
ال ـع ــاص ـم ــة الـ ـت ــاي ــان ــدي ــة ب ــان ـك ــوك
أمس السبت ،للمطالبة بإصالحات
ف ـ ـ ــي الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــم وال ـ ـس ـ ـي ـ ــاس ـ ــة ،ف ــي
ت ـح ـ ٍّـد ل ـت ـه ــدي ــدات ال ـح ـكــومــة بقمع
االحتجاجات .وشارك في التظاهرة
أكثر من ألف شخص .ورأى نامفون
جاروك ،أحد املشاركني ،إنه كان من
املـنــاســب مناقشة قضايا تتجاوز
ال ـت ـع ـل ـي ــم ،م ـض ـي ـف ــا« :نـ ـح ــن لـسـنــا
م ـجــرد ط ــاب .نـحــن مــواط ـنــون في
هذا البلد أيضًا».
(أسوشييتد برس)
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يختلف تيار «اإلخوان المسلمين» في ّ
كل من الجزائر والمغرب في تقييمهما ألزمة الصحراء والتصعيد بين المغرب وجبهة
«البوليساريو» ،إذ يتماهى ّ
كل منهما مع موقف بالده الرسمي ،متخطيًا االرتباط األيديولوجي ،لبعد محلي ووطني أكبر

الوالء للدولة أوًال

«إخوان» المغرب والجزائر في نزاع الصحراء
الجزائر ـ عثمان لحياني
الرباط ـ عادل نجدي

اصطفــت األحــزاب املغربيــة
والجزائريــة عمومــا ،خلف املوقف
الرســمي لدولتيهــا ،فــي ما يتعلق
بأزمــة الصحــراء األخيــرة التــي اندلعــت بــن
املغــرب وجبهــة «البوليســاريو» التي تحظى
بدعــم مــن الجزائــر ،ال تنكــره األخيــرة .ولــم
يكــن موقــف األحــزاب املمثلــة لتيــار «اإلخوان
ّ
املســلمني» فــي كل مــن الجزائــر واملغــرب
باالســتثناء .وعاد التوتر في ملف الصحراء
إلــى الواجهــة منــذ إغــاق موالــن لجبهــة
«البوليســاريو» معبــر الكركــرات الحــدودي
بــن املغــرب وموريتانيــا ،وما تــاه من تدخل
للقوات املسلحة املغربية لتأمني املعبر .وفور
انــدالع أزمــة الكركرات ،أصــدر رئيس البرملان
الجزائــري ســليمان شــنني ،الــذي ينتمــي إلــى
حركــة «البنــاء الوطنــي» (إخــوان الجزائــر)،
سلســلة مواقــف تدعــم «البوليســاريو»،
وتصــف اإلجــراءات املغربيــة بأنهــا «اعتــداء
وخــرق التفــاق وقــف إطــاق النــار» .واعتبــر
شــنني ،فــي آخــر تغريــدة لــه علــى موقــع
«تويتــر» ،أن «مــا يحدث في منطقة الكركرات
ّ
تعـ ٍـد علــى اتفاق وقف النــار ،والحل يكمن في
االســتئناف الفعلــي للمحادثــات السياســية
بني الطرفني الصحراوي واملغربي».
حركــة «البنــاء الوطنــي» فــي الجزائــر دانــت
فــي آخــر بيان لها مــا وصفتها بـ«االعتداءات
املغربيــة» ،واتهمــت الربــاط بخــرق اتفــاق
وقــف إطــاق النــار املبــرم عــام  ،1991وحــذرت
مــن «جـ ّـر املنطقــة إلــى توتــرات بدعــم غربــي».
بينمــا كانــت حركة «مجتمع الســلم» (الحزب
التاريخــي لإلخــوان فــي الجزائــر) أقــل حــدة،
ودعــت إلــى حــل القضيــة الصحراويــة مــن
خــال اســتفتاء تقريــر املصيــر وفــق املقــررات
األمميــة الصــادرة ،محــذرة مــن أن «سياســة
فــرض األمــر الواقــع تــؤدي دومــا إلــى النــزاع
واالحتــراب ،مهمــا كانــت مبــررات األطــراف
وخلفيات القضية برمتها».
فــي املقابــل ،تولــى رئيــس الحكومــة املغربية،
ســعد الديــن العثمانــي ،وهــو األمــن العــام
لحــزب «العدالــة والتنميــة» (إخــوان املغــرب)
الدفاع عن خيار الرباط بالتحرك في مواجهة
«الجبهــة» ،كمــا دافــع عن رؤيــة بالده للوضع
وعدم الرغبة في التصعيد ،من خالل التأكيد
أن املغــرب ملتــزم بوقــف إطــاق النــار .وإذا
كان الحــزب املغربــي ّ
يحمــل «البوليســاريو»
مســؤولية «أي تطــور لألوضــاع فــي املنطقــة
نتيجــة مواصلــة املنــاورات االســتفزازية»،
مــع دعمــه املطلــق للتدخــل الحــازم للقــوات
املســلحة املغربيــة ،إال أن املوقــع الرســمي
للحــزب نشــر تقديــر موقــف اتهــم الجزائــر
بتحريض «البوليساريو» على الحرب .وقال
الحــزب «نحــن متأكــدون بــأن البوليســاريو
ال تملــك قــرار خــوض الحــرب ،هــذا القــرار ال
تملكــه الجبهــة ،إنمــا هــو فــي مربــع راعيتهــا
ّ
األولى الجزائر ،وكلنا نعلم أن الجزائر اليوم

تستضيف الجزائر الجئين صحراويين على أراضيها ()Getty

أصدر رئيس البرلمان
الجزائري مواقف تدعم
«البوليساريو»
مشــغولة فــي تدبيــر مآزقهــا التــي تتناســل
بشــكل يجعلهــا غيــر قادرة علــى إضافة عبء
الحــرب إلــى الئحة األعباء الكبيرة التي تثقل
كاهل الحاكمني الفعليني هناك».
القيــادي فــي حركــة «مجتمــع الســلم»
الجزائريــة نصــر الديــن حمــدادوش ،لــم
يســتغرب تباين املواقف بني شــركاء مدرســة
«اإلخــوان» فــي الجزائــر واملغــرب .وقــال
حمــدادوش لـ«العربــي الجديــد» ،إنــه «علــى
الرغــم مــن التميــز الفكــري للقــوى اإلســامية
ـدل علــى
فــي البلديــن ،إال أن تبايــن مواقفهــا يـ ُ
نضجهــا فــي مراعــاة الخصوصيــة القطريــة
ُ
وبعدهــا الوطنــي ،وحقيقــة انتمائهــا للدولــة
ووالئها للشــعب مصدر السلطة ،واشتراكها
فــي مبــدأ عــام ،وهــو تماهــي مواقفهــا فــي

القضايــا اإلقليميــة والدوليــة مــع املواقــف
الرســمية لدولهــا» .وعلــى الرغــم مــن «أن
هنــاك ســيادة لــكل حركــة وإمكانيــة تمايزهــا
عــن املوقــف الرســمي للدولــة» ،فــإن األحــزاب
برأيه «تأسســت واعتمدت وفق برامج ورؤى
منصــوص عليهــا فــي لوائحهــا ،ومنهــا
السياســة الخارجيــة للدولــة» .وأضــاف أن
الحــركات اإلســامية «قــد تنتمــي إلــى نفــس
املدرســة مــن حيــث الفكــرة والرؤيــة للتغييــر،
لكنهــا قــد تختلــف فــي مـ ُـا بينهــا فــي املوقــف
السياســي حتــى داخــل القطر الواحــد ،ولذلك
ال نســتغرب تبايــن املواقــف بــن اإلســاميني
(فــي الجزائــر واملغــرب) حــول هــذه القضيــة»،
أي النزاع في الصحراء.
وحــول ضعــف تأثيــر القــوى اإلســامية
باتجــاه تصحيــح العالقــات بــن املغــرب
والجزائــر وفتــح الحــدود ،رأى حمــدادوش
أنــه «مهمــا تقدمــت هــذه الحــركات فــي مواقع
املسؤولية السياسية في الدولة ،إال أن الواقع
يثبــت تواضــع هذه املشــاركة ومــدى تأثيرها
علــى القــرار السياســي ،ناهيــك عــن القــرار
الســيادي ،وهــي ال تــزال في مرحلة املشــاركة،
ولم ترتق إلى الشــراكة ،ناهيك عن التمكني».

واعتبــر أنــه «ال يمكــن تحميلهــا مســؤولية
مواقــف ال تكافــئ حجــم تمثيلهــا ،وبالتالــي
حجــم تأثيرهــا ،إذ إن مثــل هــذه القضايــا
تتجــاوز فــي املوقــف والتأثيــر مســؤولية
الســلطة السياســية ،فهــي تتداخــل وبقــوة

مــع موقــف الســلطة العســكرية واألمنيــة».
وأشــار حمــدادوش إلــى أن «ذلــك ال يعفــي
هذه الحركات من تحمل مســؤولية مواقفها،
ّ
والدعوة إلى حل الخالفات سياسيًا وسلميًا
ورفض التدخل األجنبي».
مــن جهتــه ،قــال نائــب األمــن العــام لحــزب
«العدالــة والتنميــة» املغربــي ،ســليمان
العمرانــي ،لـ«العربــي الجديــد» ،إن مواقــف
حزبــه «تنطلــق مــن مرجعيــة تقــوم علــى
الثوابــت الوطنيــة والتموقــع الديمقراطــي،
وبنــاء علــى ذلــك يمكــن أن نلتقــي فــي الرؤيــة
واملواقــف مــع أحــزاب ذات أيديولوجيــة
مختلفــة يمينيــة أو يســارية أو مــن الوســط،
ألننــا نتقاســم معهــا نفــس املنطلقــات،
وهــو األمــر الــذي قــد ال يتحقــق مــع حــزب
ذي مرجعيــة إســامية» .وأشــار إلــى أن
«التصنيفــات األيديولوجيــة أصبحــت أم ـرًا
متجــاوزًا» ،موضحــا أنــه «إذا كان أي حــزب
يميني ،أو يســاري في هذا البلد أو ذاكّ ،
عبر
عــن موقــف ضــد الوحــدة الوطنيــة ،فــإن حزب
العدالــة والتنميــة معنــي بهــذا املوقف كباقي
األحــزاب املغربيــة» .وذكــر أن حزبــه أطلــق في
نوفمبر/تشرين الثاني  2018مبادرة من أجل
ربــط اتصــاالت مــع  3أحــزاب جزائريــة كبــرى
(جبهــة التحريــر الوطنيــة ،التجمــع الوطنــي
الديمقراطي ،حركة مجتمع السلم) «من أجل
البحث عن طريق سياسي لتطبيع العالقات
الثنائيــة بــن البلديــن بعد دعــوة امللك محمد
الســادس إلــى إحداث آلية سياســية مشــتركة
للحــوار والتشــاور مــع األشــقاء بالجزائــر،
وذلــك ملعالجــة واقــع التفرقــة واالنشــقاق
داخــل الفضــاء املغاربــي ،وهــو الواقــع الــذي
يتناقــض مــع القواســم املشــتركة لشــعوب
املنطقــة» .وأوضــح العمرانــي أن مبــادرة
الحــزب ،التــي كانــت تهــدف لتنظيــم زيــارة
لبعــض األحــزاب الجزائريــة مــن أجــل بحــث
ســبل اإلســهام فــي تطبيع العالقــات الثنائية
بــن البلديــن وتجــاوز كل الخالفــات ،لــم تثــر
أي رد باســتثناء «مجتمع الســلم» ،ما اضطر
قيادة الحزب اإلسالمي إلى تأجيل الزيارة.

يصعد حروبه التجارية
ترامب
ّ

لندن ـ العربي الجديد

ّ
صعــد الرئيــس دونالــد ترامــب
مــن حروبــه التجاريــة ضد كل من
روســيا والصــن ،خــال الفتــرة
األخيــرة ،األمــر الــذي دفــع كل مــن موســكو
وبكني إلى الرد عليه بإجراءات مضادة.
ومــدد الرئيــس الروســي ،فالديميــر بوتــن،
أمس السبت ،الحظر املفروض على املنتجات
الغذائيــة الغربيــة منــذ نحــو ســت ســنوات
حتــى نهايــة العام املقبل  ،2021والتي جاءت
ردًا على العقوبات التي فرضها األميركيون
واألوروبيــون ضــد موســكو لدورهــا فــي
األزمة األوكرانية.
ويشــمل الحظــر الروســي ،معظــم املنتجــات
الغذائيــة مــن البلــدان التــي تفــرض عقوبــات
علــى روســيا لضمهــا شــبه جزيــرة القــرم
األوكرانيــة فــي مــارس /آذار  ،2014ودعمهــا
االنفصاليــن فــي شــرق أوكرانيــا .وقــد مــدد
هــذا الحظــر منــذ ذلــك الحــن خمــس مــرات

اســتجابة لتمديــد العقوبــات االقتصاديــة
األوروبية على روسيا.
وفــي إطــار تشــديد العقوبــات علــى روســيا،
صعــدت اإلدارة األميركيــة التهديــد الوشــيك
بفــرض عقوبــات فــي محاولــة لوقــف خــط
أنابيــب الغــاز الطبيعــي «نــورد ســتريم ،»2
الــذي ســيربط روســيا بأملانيــا ،حســب مــا
قــال مســؤول أميركــي كبيــر لوكالــة األنبــاء
األملانية.
وقــال املســؤول ،الــذي تحــدث شــريطة عــدم
الكشــف عــن هويتــه ،إن اإلدارة األميركيــة
حــددت بالفعــل عــددا من الشــركات أو األفراد
الذيــن قــد يواجهــون عقوبــات إذا لــم يوقفــوا
عملياتهــم املتعلقــة بخــط األنابيــب ،الــذي
يشمل نشاط الشحن.
وأضــاف «نحــن بصــدد االتصــال بعــدد مــن
هــذه الشــركات إلبالغهــم أنهــم يشــاركون في
نشــاط خاضــع للعقوبــات» ،إال أنــه رفــض
تحديــد تلــك الشــركات .وتابــع «العديــد مــن
هــذه الشــركات غيــر مدركــة لهــذا األمــر وهذه

االتصاالت تمنحها فرصة لوقف نشاطها».
وأشــار املســؤول األميركــي إلــى أن واشــنطن
ســتقدم تقري ـرًا إلــى الكونغــرس بشــأن
الشــركات الخاضعــة للعقوبــات فــي غضــون
أيام أو أسابيع.
وفــي جانــب آخــر ،قالــت مصــادر مطلعــة إن
واشــنطن تتأهــب لتصنيــف أربــع شــركات
صينية أخرى ضمن الشــركات التي يدعمها
الجيــش الصينــي ،ممــا يحــد مــن إمكانيــة
تعاملهــا مــع املســتثمرين األميركيــن ،فــي
الوقــت الذي تســعى فيــه إدارة دونالد ترامب
لتعزيــز موقفهــا املتشــدد إزاء الصــن فــي
أيامها األخيرة.
وســتؤدي هــذه اإلضافــات إلــى زيــادة عــدد
الشــركات الصينية التي يشــملها هذا القرار
إلــى  35شــركة مــن بينهــا شــركات عمالقــة
مثــل هايكفيجــن للتكنولوجيــا الرقميــة
وتشــاينا موبايــل ،وفق وكالــة رويترز .ويتم
وضع قائمة «للشــركات العســكرية الصينية
الشــيوعية» بموجــب قانــون صــدر فــي 1999

يلــزم وزارة الدفــاع األميركيــة (البنتاغــون)
بتجميــع قائمــة للشــركات «اململوكــة أو التي
يسيطر عليها» الجيش الصيني ،لكن وزارة
الدفــاع لــم تمتثــل لهــذا القانــون ســوى هــذا
العام فقط.
وتأتــي الخطــوة األخيــرة بعــد أيــام فقــط مــن
نشــر البيــت األبيــض أم ـرًا تنفيذيــا فــي 13
نوفمبر/تشــرين الثانــي الجــاري ،يمنــع
املســتثمرين األميركيــن مــن شــراء األوراق
املاليــة للشــركات الصينيــة املدرجــة فــي
القائمة السوداء.
ّ
وقــال ترامــب فــي مرســوم إن هــذا الحظــر
سيطبق اعتبارًا من  11يناير /كانون الثاني
املقبل ،أي قبل تسعة أيام من مغادرته البيت
األبيض ووصول سلفه جو بايدن الفائز في
االنتخابــات الرئاســية التــي جرت في الثالث
مــن هــذا الشــهر .وردًا علــى هــذا اإلجــراء،
اتهمــت الصني واشــنطن «باســتغالل ســلطة
الدولــة ملهاجمــة الشــركات الصينيــة بشــكل
تعسفي».

■ أصحاب الكهف لم يتصرفوا فقط بدعم إيراني في قصف املنطقة
الخضراء ،ولكن أيضًا بدعم ضمني من الجماعات املوالية إليران في
العراق ،بما في ذلك منظمة بدر ،التي تشكل جزءا من ثاني أكبر كتلة في
البرملان
■ ما في شي بذكرنا بلبنان الحلو إال #فيروز .أصال ما بقي من لبنان
إال #فيروز! واذا بعدنا مكمشني بهالبلد هوي ألنها فيه .وقفوا مهزلة
#عيد_االستقالل
■ بذكرى #عيد_االستقالل بحب ّ
عيد املنظومة وأركانها ،ونظام  4آب
ّ
ومليشياتو يلي عاملني حالن أحزاب ،وقلن ريتها ما كانت دولة لبنان
الكبير يلي إنتو حكامها
■ تنامي التعاون العسكري بني #مصر و #السودان ال يمكن النظر إليه
بعيدًا عما يحدث في منطقة القرن األفريقي ،في أعقاب الصراع في
#إثيوبيا واستمرار تعثر مفاوضات #سد_النهضة
■ إذا فكرت مصر أو ستفكر يوما ما في ضرب سد النهضة فبكل تأكيد
لن يكون هذه األيام ،أوال ألن ضرب السد يعني توحيد الجبهة الداخلية
بني التيغراي وبقية األعراق اإلثيوبية ،وستكون فرصة ذهبية ألبي أحمد.
وهذا خطأ سياسي لن تقع مصر فيه ،أضف لذلك فإن ضرب السد إن حدث
فلن يكون في موسم األمطار
■ مليشيات االحتالل الروسي تسحب عدة أرتال من محاور سراقب ومعرة
النعمان ،باتجاه البادية الشامية وسط وصول عدة أرتال من دمشق بقيادة
سهيل الحسن ،ملا قيل إنه عملية تمشيط للبادية السورية من خاليا تنظيم
«داعش» ،التي تنفذ عمليات على أرتال املليشيات بشكل مستمر
■ في بلد  80في املائة من سكانه فقراء ،الدفاع عن استعراض األغنياء
أمام الفقراء «واجب وطني» ،لكن الدفاع عن شعور الفقراء جريمة تستاهل
الهجوم والنقد .الجميل أن من يدافع عن تفاهة استعراض األغنياءّ ،
يدعي
الوالء لـ #السيسي الذي يزعم وقوف نظامه مع الغالبة يوميًا

مـ ّـر أســبوعان علــى إعــان فــوز املرشــح
الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة
األميركيــة ،فيمــا يواجــه الرئيــس الخاســر
دونالــد ترامــب انتكاســات متتاليــة فــي
محاولتــه املضنيــة وغيــر املســبوقة إلبطــال
النتيجــة .ويســتعد بايــدن لتولــي مهــام
الرئاســة رســميًا فــي يــوم التنصيــب ظهــر
 20ينايــر /كانــون الثانــي املقبل ،لكن ترامب
ال يــزال يرفــض التســليم باألمــر ،ويســعى
إلبطــال أو قلــب النتائــج مــن خــال تقديمــه
سلســلة طعــون وإعــادة فــرز األصــوات فــي
عــدد مــن الواليــات ،زاعمــا دون دليــل حــدوث
تزويــر واســع النطــاق .وهــذا املســعى ،الــذي
وصفــه منتقــدوه بأنــه محاولــة فريــدة مــن
رئيــس لدحــض إرادة الناخبــن ،لــم يلــق
نجاحــا يذكــر حتــى اآلن ،فقــد منيــت حملتــه
بسلســلة من الهزائم القضائية ،ويبدو أنها
فشــلت فــي إقنــاع الجمهوريــن بالواليــات
التــي خســرها ،مثــل ميشــيغن ،بتصديــق
نظريــات املؤامــرة التــي يــروج لهــا دون
ســند .فــي األثنــاء ،يواصل بايــدن التحضير
لتسلمه الرئاسة في يناير املقبل ،من منزله

إيران تغلق األعمال وتقلص
السفر بسبب كورونا

أغلقت إيران ،أمس ،الشركات
واألعمال وقلصت السفر بني
مدنها الرئيسية ،بما في ذلك
العاصمة طهران ،في الوقت الذي
تكافح فيه أسوأ انتشار لفيروس
كورونا في منطقة الشرق األوسط،
بينما حافظت العملة الوطنية

على استقرارها في التعامالت
بالسوق الحرة ،رغم التوقعات
املتشائمة بشأن تداعيات إجراءات
الحد من انتشار الوباء .وتشمل
إجراءات اإلغالق الجديدة إقفال
معظم الشركات واملتاجر واملراكز
التجارية واملطاعم ،في أكبر
مدن إيران (مشهد وأصفهان
وشيراز) .وحددت السلطات
اإليرانية ما يقرب من  160بلدة
ومدينة متأثرة كنقاط ساخنة ،ألن
هذه املراكز الحضرية لديها أعلى
نتائج اختبار فيروس كورونا
يوميًا للفرد.

أعلنت تركيا ،أمس ،تمديد مهام
سفينة «الريس عروج» للتنقيب
في شرق املتوسط ،من خالل
إصدارها إخطار «نافتكس»
جديدا باملنطقة حتى  29نوفمبر/
تشرين الثاني الجاري .وبحسب
اإلعالن ،ستواصل «الريس عروج»
( )Oruç Reisمهامها في شرق
املتوسط ،برفقة سفينتي «أتامان»،
و«جنكيزخان» ،إذ من املخطط
أن تنقضي مدة إخطار نافتكس
الحالي في  23نوفمبر.
و«نافتيكس» ،اختصار ملصطلح
«الرسائل النصية البحرية»،
وهو جهاز يرسل إشعارات
دولية للبحارة ،من أجل التنبيه
والتواصل مع السفن في عرض
البحر .ويقوم الجهاز بالتنبيه
في حالة وجود خطر ،كما يبعث
رسائل عن الحوادث وتوقعات
األرصاد الجوية وأنشطة البحث
واإلنقاذ.

انسجام مع الموقف الشعبي
قال عضو األمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» المغربي ،عبد
العزيز أفتاتي ،إن «موقف حزبه من أزمة الكركرات وقضية الصحراء
ينسجم مع مواقف الشعب المغربي واألحزاب السياسية» ،مبديًا أسفه
من تماهي إخوان الجزائر مع موقف السلطة هناك .وقال لـ«العربي
الجديد» ،إن «ما شهدناه من مواقف لألحزاب الجزائرية يدل على أن
هناك توجيهًا من الجهة التي احتضنت االنفصاليين ،لتلك األحزاب ،بما
فيها االتجاهات المنتمية للمدرسة اإلسالمية».

زيادة االستثمار األجنبي
المباشر بالسعودية

أسبوعان على هزائم ترامب
تتوالى هزائم دونالد
ترامب ،منذ  7نوفمبر
الماضي ،حين تمكن جو
بايدن من انتزاع النصر،
وذلك بعدما واجهت
الحملة القضائية
للرئيس انتكاسات يصعب
تخطيها

أخبار

تركيا تمدد مهام «الريس
عروج» للتنقيب

متابعة

■ اللي يقهر أكثر أن احتياطي النفط في العراق كبير ،وإذا تم استغالله
بشكل صحيح خارج إيران وأميركا ،بيقدر يكون املواطن العراقي مرتاح.
بس الشكوى لله عن اللي ّ
وصلو العراق العظيم لهذه الحال

فــي واليــة ديالويــر ،وهــو يعقــد اجتماعــات
متواصلــة مــع فريقــه ،وجهات معنية أخرى،
مثل عاملني في قطاع الصحة ،لوضع تصور
لخطــة مواجهــة فيــروس كورونــا ،وأيضــا
لتشــكيل الفريــق الــوزاري ،ومراعــاة طلبــات
مصالح متنافسة ،وكذلك كونغرس منقسم.
وفــي هــذا الصدد ،عقد بايدن أمس اجتماعًا
مــع نائبتــه الفائــزة كامــاال هاريــس ،فيمــا
شــارك ترامــب فــي قمــة العشــرين التــي تعقد
افتراضيًا عبر اإلنترنت هذا العام ،وليومني
متتاليــن؛ الســبت واألحــد .وكثي ـرًا مــا أثــار
ً
ً
نهج «أميركا أوال» ،الذي تبناه ترامب ،جدال
في اجتماعات قمة مثل مجموعة العشرين،
علمــا أن الكثيــر مــن حلفــاء الواليات املتحدة
أبــدوا ترحيبــا هادئــا بتغييــر القيــادة فــي
واشنطن إثر انتخابات الثالث من نوفمبر/
تشرين الثاني.
وبــدا مســعى الرئيــس الخاســر للتشــبث
بالسلطة أضعف من أي وقت مضى أول من
أمس الجمعة ،بعدما أعلن براد رافينسبرغر،
ســكرتير جورجيــا املســؤول عــن العمليــة
االنتخابيــة فــي الواليــة الجنوبيــة ،أن الفــرز
اليدوي ومراجعة كل األصوات فيها يؤكدان
ّ
ووجــه اثنــان
فــوز بايــدن بأصــوات الواليــة.
من القيادات الجمهورية في والية ميشيغن
صفعــة أخــرى لترامــب ،حينمــا قــاال الجمعة
أيضــا بعــد اجتمــاع فــي البيــت األبيــض مــع
ّ
الرئيس الخاسر إنهما لم يطلعا بعد «على
أي معلومــات مــن شــأنها تغييــر نتيجــة
االنتخابات في ميشيغن».
وفي فعالية بالبيت األبيض أقيمت أول من
أمس حول خفض أســعار الدواء ،أكد ترامب
مجــددًا فــوزه فــي أول تصريحــات علنيــة لــه
منذ أيام عن نتيجة االنتخابات ،بقوله «أنا
فزت».
وبعــد سلســلة مــن الهزائــم فــي ســاحات

املحاكم ،ذكرت ثالثة مصادر مطلعة لوكالة
«رويتــرز» ،أول مــن أمــس ،أن فريــق ترامــب
يعلــق آمالــه علــى محاولــة لدفــع املجالــس
التشريعية الخاضعة لسيطرة الجمهوريني
فــي الواليــات الحاســمة التــي فاز بهــا بايدن
لتنحيــة النتائــج جانبًا وإعالن ترامب فائزًا
بالتصويــت .وهــذا مســعى طويــل املــدى
يركــز حاليــا علــى بنســلفانيا وميشــيغن،
لكــن حتــى وإن تحولــت الواليتــان لصالــح
ترامــب ،فســيحتاج األخيــر إلــى قلــب نتيجــة
التصويــت فــي واليــة ثالثــة للتفــوق علــى
بايدن في املجمع االنتخابي ،علمًا أن إجراء
كهــذا ســيكون ســابقة في التاريــخ األميركي
الحديث.
في هذه األثناءّ ،
عبر املزيد من الجمهوريني
عن تشككهم في مزاعم الرئيس الخاسر غير
املســتندة ألدلــة عن تزويــر االنتخابات .وفي
هــذا اإلطــار ،قالــت عضــو مجلــس الشــيوخ
عــن واليــة مايــن ســوزان كولينــز ،فــي بيــان،
إن ترامــب أمامــه «طريــق صحيــح وطريــق
خاطــئ» لالعتــراض علــى مــا يــراه مخالفات
انتخابيــة .وأوضحت أن «الطريق الصحيح
هــو تجميــع األدلــة وتقديــم طعــون قضائيــة
فــي محاكمنــا .أمــا الطريــق الخطــأ ،فهــو
محاولة الضغط على مسؤولي االنتخابات
في الوالية».
وال تــزال إدارة الخدمــات العامــة بالواليــة،
والتــي يديرهــا مســؤول ّ
عينــه ترامــب ،ال
تعترف بفوز بايدن وتمنع فريقه من دخول
املقــار الحكوميــة ومــن اســتخدام التمويــل
املتــاح عــادة لــإدارة املقبلــة .وبشــكل عــام،
يــرى منتقــدو ترامــب أن رفضــه اإلذعــان
للنتيجــة ســتترتب عليــه آثــار خطيــرة علــى
األمــن القومــي ،وعلى مواجهــة كورونا الذي
أودى بحياة أكثر من  250ألفًا في البالد.
(رويترز)
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نهاية
تاكسي
لندن

مع انتشار جائحة فيروس كورونا ،أصبحت رؤية سيارات األجرة السوداء الشهيرة في لندن شبه مستحيلة ،بعدما انتهى املطاف بعدد كبير منها متوقفًا في حقول
ّ
بضواحي املدينة .فالعديد من ســائقي ســيارات األجرة في لندن يســتأجرون الســيارات الســوداء الشــهيرة من شــركات بينها «جي بي تاكســي» ،لكن كثرًا من الســائقني
ما عادوا قادرين على االستمرار في دفع بدل إيجار سياراتهم ،إذ توقف عملهم بعدما أصبحت شوارع لندن خالية ،بسبب تدابير اإلغالق املفروضة ملكافحة كورونا.
وقال طوني جورجيو ،أحد مالكي «جي بي تاكســي» ،إن «ما بني  150إلى  200ســيارة على األرجح موجودة» في إبينغ ّ ،بشــمال شــرق العاصمة ،حيث أوقفت شــركته
مركباتهــا ،مضيفــا« :لقــد اضطررنــا إلــى إبعادهــا عــن الطريــق» .وقــال األمــن العــام لجمعيــة ســائقي ســيارات األجــرة املرخص لهم ،ســتيف ماكنمــارا ،إن الحقــول املليئة
بسيارات األجرة أصبحت اآلن ظاهرة جماعية .ووصف الوضع بأنه «غير مسبوق».

قال وزير االستثمار السعودي
خالد الفالح أمس ،إن االستثمار
األجنبي املباشر زاد  12باملئة في
النصف األول من  2020مقارنة
بنفس الفترة قبل عام .وجعلت
السعودية ،من اجتذاب املزيد من
االستثمارات األجنبية حجر زاوية
لخطتها (رؤية  )2030لتنويع
مصادر اقتصاد أكبر مصدر
للنفط في العالم بعيدا عن إيرادات
النفط .وقال الفالح ،الذي سبقت
له رئاسة شركة النفط الوطنية
أرامكو« :يسعدني القول إن
االستثمار األجنبي املباشر ،وهو
مجال تركيزي ،سجل في النصف
األول زيادة  12باملئة مقارنة
بالعام املاضي» .كان الفالح قد
قال في سبتمبر /أيلول إن اململكة
شهدت تباطؤا في االستثمار
األجنبي املباشر هذا العام بسبب
االضطرابات العاملية الناجمة عن
جائحة كوفيد.19-

انطالق «افتراضي» ألعمال قمة العشرين ...األولوية لمواجهة كورونا
انطلقــت أمــس الســبت ،أعمــال قمــة الــدورة الـ ـ 15
ملجموعــة العشــرين علــى مســتوى القــادة «افتراضيا»
عن بعد برئاسة السعودية ،وتستمر أعمال القمة ملدة
يومــن .وقــال العاهــل الســعودي امللــك ســلمان بن عبد
العزيــز ،فــي الكلمة االفتتاحية ،إن مجموعة العشــرين
أثبتت قوتها وقدرتها على تضافر الجهود ،لتخفيف
آثار جائحة كورونا على العالم.
وقــال العاهــل الســعودي امللك ســلمان بن عبــد العزيز،
فــي كلمتــه االفتتاحيــة لقــادة مجموعــة العشــرين
أمــس ،إنــه ينبغــي عليهــم العمــل علــى تهيئــة الظروف
التــي تتيــح الوصــول للقاحــات بشــكل عــادل وبتكلفــة

ميســورة لتوفيرهــا لكافــة الشــعوب إلى جانــب أدوات
أخــرى ملحاربــة جائحــة كوفيــد .19-ولــدى افتتاحــه
اجتماع قادة االقتصادات العشــرين األكبر في العالم،
قــال« :نستبشــر بالتقــدم املحــرز فــي إيجــاد لقاحــات
وعالجات وأدوات التشخيص لفيروس كورونا ،إال أن
علينا العمل على تهيئة الظروف التي تتيح الوصول
إليهــا بشــكل عــادل وبتكلفة ميســورة لتوفيرها لكافة
الشعوب».
وأضــاف :هــذه الجائحــة ســببت للعالــم خســائر
اقتصاديــة واجتماعيــة ومــا زالــت شــعوبنا
واقتصاداتنــا تعانــي مــن هــذه الصدمــة ،إال أننــا

سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه األزمة من خالل
التعــاون الدولــي .وتابــع :هذه الجائحة ســببت للعالم
خســائر اقتصاديــة واجتماعيــة ومــا زالــت شــعوبنا
واقتصاداتنــا تعانــي مــن هــذه الصدمــة ،إال أننــا
سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه األزمة من خالل
التعــاون الدولــي .وقــال :لقــد كان هذا العام اســتثنائيا
حيــث شــكلت جائحــة كورونــا املســتجد صدمــة غيــر
مسبوقة طاولت العالم أجمع خالل فترة
وجيــزة ،مضيفــا :نــدرك أن التجــارة محــرك أساســي
لتعافــي اقتصاداتنــا لــذا قمنــا بإقرار مبــادرة الرياض
بشــأن مســتقبل منظمــة التجــارة العامليــة بهدف جعل

النظــام التجــاري املتعــدد األطــراف أكثــر قــدرة علــى
مواجهة التحديات الحالية واملستقبلية.
وضخــت الــدول األعضــاء  11تريليــون دوالر فــي
االقتصاد العاملي منذ  26مارس /آذار املاضي ملواجهة
تبعــات «كورونــا» ،وخصصــت  21مليــار دوالر لدعــم
النظــم الصحيــة وللبحــث عــن لقــاح لفيــروس كورونا.
وتأسســت «العشــرين» عــام  ،1999بمبــادرة مــن قمــة
مجموعــة الســبع لتجمع الــدول الصناعية الكبرى مع
الــدول الناشــئة ،بهــدف تعزيــز الحــوار البنــاء بينهــا،
بعد األزمات املالية في التسعينيات.
(العربي الجديد)
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موارد

تجارة

جمعة بيضاء
ألسواق األردن

المغرب يحافظ على استثماراته في الفوسفات
الرباط ـ مصطفى قماس

ل ــم ت ـم ـنــع ال ـج ــائ ـح ــة دون م ــواص ـل ــة امل ـغ ــرب
استثماراته في قطاع الفوسفات واألسمدة،
خاصة في ظل تمكنه من الحفاظ على موقعه
في سوق األسمدة العاملية ،التي تراجع فيها
الـحـضــور الـصـيـنــي ،املـتــأثــر بـتــوقــف وح ــدات
اإلنتاج في سياق انتشار الفيروس والسعي
لتلبية حاجيات السوق املحلية بعد ذلك.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت اسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــارات امل ـ ـج ـ ـمـ ــع الـ ـش ــري ــف
للفوسفات ،اململوك للدولة املغربية ،والــذي
يساهم في صناعة سوق األسمدة في العالم،
 700مليون دوالر فــي التسعة أشهر األولــى
مــن ال ـعــام ال ـج ــاري ،وه ــي اسـتـثـمــارات كانت
وص ـلــت إل ــى ح ــوال ــي  550مـل ـيــون دوالر في
النصف األول من العام الـجــاري ،الــذي عرف
تـطـبـيـقــا ص ــارم ــا ل ـتــداب ـيــر ال ـح ـجــر الـصـحــي
والطوارئ الصحية.
وذهــب وزيــر الطاقة واملـعــادن والبيئة ،عزيز
رباح ،عند حديثه أمام لجنة بمجلس النواب،
حيث قدم عرضا حول موازنة القطاعات التي
يـشــرف عـلـيـهــا ،أن وح ــدات املـجـمــع الشريف
للفوسفات ،واصلت العمل ،حيث لم تقلص

محاوالت لتنشيط التجارة
عبر أسبوع من تخفيضات األسعار
بدأت غرفة تجارة األردن،
أمس السبت ،في تنظيم
أسبوع من التخفيضات
على أسعار السلع تحت
مسمى «الجمعة
البيضاء» ،بهدف تحريك
األسواق الراكدة
عمان ـ زيد الدبيسية
ّ

في محاولة منها لتحريك جمود
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري وت ـخ ـف ـي ــض
خسائره الناتجة عن أزمة كورونا،
ب ــدأت غــرفــة ت ـجــارة األردن بتنظيم أسـبــوع
مــن التنزيالت والتخفيضات على األسعار
تحت مسمى «الجمعة البيضاء» اعتبارا من
أمــس السبت وحتى مساء الخميس املقبل.
ويأتي إطالق مسمى الجمعة البيضاء على
أس ـبــوع الـتـخـفـيـضــات فــي األردن كـمـحــاكــاة
ل ـظ ــاه ــرة «ال ـج ـم ـعــة ال ـ ـسـ ــوداء» ف ــي مختلف
دول العالم من أجل تنشيط األسواق وزيادة
املبيعات .وقال ممثل قطاع األلبسة واألحذية
واملـجــوهــرات في غــرف تجارة األردن ،أسعد
الـقــواسـمــي ،لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن القطاع
تأثر كثيرا وتعرض لخسائر كبيرة بسبب
الـتــداعـيــات الناتجة عــن أزم ــة كــورونــا حيث
إن البضاع مكدسة في املحال واملستودعات
مـنــذ أش ـهــر طــويـلــة ول ــم يـتـمـكــن ال ـت ـجــار من
تصريفها النخفاض الطلب وتراجع القدرات
الـشــرائـيــة للمواطنني هــذا الـعــام بشكل غير
مسبوق .وأض ــاف أن غرفة التجارة رأت من
املـفـيــد تنظيم أس ـبــوع مــن الـتـنــزيــات لكافة

تحقيق
تونس ـ إيمان الحامدي

ت ــوسـ ـع ــت االح ـ ـت ـ ـجـ ــاجـ ــات ح ــول
م ـن ــاب ــع الـ ـ ـث ـ ــروات ال ـط ـب ـي ـع ـيــة فــي
مختلف محافظات الـبــاد وسط
تـصــاعــد الـغـضــب ف ــي امل ـحــاف ـظــات الــداخـلـيــة
نتيجة ســوء الـظــروف االجتماعية وارتـفــاع
ن ـســب ال ـب ـطــالــة الـ ــذي يــدفــع بـطــالـبــي الـعـمــل
إلــى التظاهر حــول حـقــول الـطــاقــة ومغاسل
الفوسفات ومضخات املاء قرب السدود.
وب ــات إغ ــاق مـضـخــات الـ ـث ــروات الطبيعية
ّ
أو ما يصلح عليه محليا بـ«الفانة» عنوانا
ّ
جــديــدا لالحتجاج فــي تونس بعد أن تمكن
مـحـتـجــون ح ــول ح ـقــول الـنـفــط ف ــي صـحــراء
مـحــافـظــة ت ـطــاويــن ج ـنــوب غ ــرب ال ـب ــاد من
ان ـتــزاع ات ـفــاق مــع الـحـكــومــة يقضى بتوفير
أكثر من  1500فرصة عمل عقب إغالق ملحطة
ضخ البترول دامت أكثر من  3أشهر.
وفـتــح نـجــاح اعـتـصــام الـكــامــور فــي تطاوين
الـبــاب أم ــام املحتجني فــي محافظات البالد
للمطالبة بحقوقهم في التنمية والتشغيل
ب ــاس ـت ـع ـم ــال وس ــائ ــل ال ـض ـغ ــط امل ـت ــاح ــة فــي
مناطقهم والتي تحوي الثروات الطبيعية.
ومنذ إعــان حكومة املشيشي توقيع اتفاق
مع معتصمي الكامور في السادس من شهر
نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي يسعى
طالبو العمل في محافظات البالد إلى إرغام
السلطة على فتح قنوات التفاوض معهم أو
إغالق مضخات الثروات الطبيعية.
وأعـلـنــت مجموعة مــن تنسيقيات املجتمع
املـ ــدنـ ــي فـ ــي م ـح ـت ـف ـظــة ب ــاج ــة شـ ـم ــال غ ــرب
الـ ـ ـب ـ ــاد ت ـن ـف ـي ــذ إضـ ـ ـ ـ ــراب ع ـ ـ ــام ف ـ ــي الـ ــواليـ ــة
ي ــوم  25نــوفـمـبــر /تـشــريــن ال ـثــانــي ال ـجــاري
كــذلــك ش ـهــدت مـحــافـظــات ال ـق ـيــروان وقــابــس
والقصرين والكاف وقفات احتجاجية .وقال
املحتجون إنهم سيغلقون مضخات املاء من
السدود شمال البالد.
وملـنــع تصاعد اإلغ ــاق واالحـتـجــاجــات وعد
رئيس الحكومة بفتح املفاوضات مع طالبي
العمل فــي كــل محافظات الـبــاد ،مشيرا إلى
الحكومة مستعدة لتلبية مطالب العاطلني
عن العمل

السلع بخاصة األلبسة واألحذية واألجهزة
الكهربائية لتحفيز املواطنني على الشراء ما
يساهم في تنشيط الحركة التجارية مشيرا
إلى أن بعض التخفيضات تصل إلى  70في
املــائــة .وأوض ــح أن مــوســم الـتـنــزيــات يشكل
ع ـ ــادة ف ــرص ــة ل ـل ـم ـحــات ال ـت ـج ــاري ــة ل ــزي ــادة
مـبـيـعــاتـهــا وت ـصــريــف بـضــائـعـهــا ل ـكــن هــذا
العام تعمقت األزمة بسبب كورونا والحظر
ال ـش ــام ــل وال ـج ــزئ ــي الـ ــذي تـطـبـقــه الـحـكــومــة
في إطــار اإلج ــراءات املتخذة ملواجهة تفشي
الوباء .وقــال القواسمي إن القطاع التجاري
يعول كثيرا على هذا املوسم لزيادة مبيعاته
وهذا ما سيتضح خالل األيام القليلة املقبلة.
ودعا القواسمي املواطنني إلى شراء األلبسة
واألحذية من املحال التجارية بشكل مباشر
وتجنب عمليات التسوق اإللكتروني وذلك
ل ـض ـمــان شـ ــراء مـنـتــج م ـطــابــق ل ـلــواقــع وذي
جودة عالية .وكشف تراجع استيراد األلبسة
واألحــذيــة خــال األشـهــر التسعة األول ــى من
العام الحالي بنسبة  18في املائة.
وك ــان ــت ن ـق ــاب ــة األل ـب ـس ــة ط ــال ـب ــت ال ـح ـكــومــة
بـ ـت ــأجـ ـي ــل أق ـ ـس ـ ــاط ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك عـ ـل ــى األف ـ ـ ـ ــراد
واملستثمرين وذلك نتيجة للظروف الصعبة
التي يعاني منها االقتصاد وكون ذلك يسهم
في تحريك السوق وزيادة الطلب على السلع
من خالل توفير السيولة للمواطنني.
وتــوقــع البنك الــدولــي أن ترتفع نسبة الفقر
فــي األردن بنسبة  11فــي املــائــة لتصل إلــى

بعض التنزيالت تصل
إلى  %70من أجل جذب
المشترين

 27فــي املــائــة الـعــام الـحــالــي ،فيما يقدر عدد
الفقراء األردنيني بحوالي مليون شخص.
وفقد عشرات آالف األردنيني أعمالهم خالل
العام الحالي انعكاسا للجائحة وبلغ معدل
البطالة  23في املائة للربع الثاني من العام
الـحــالــي ويـتــوقــع أن يــزيــد عــن  30فــي املــائــة
للعام بأكمله وخاصة مع عودة أعداد كبيرة
من األردنـيــن العاملني في الخارج وبالذات
من منطقة الخليج العربي.
وفي الوقت الذي شكك فيه مواطنون بوهمية
التخفيضات والتنزيالت على السلع بخاصة
األلبسة واألجهزة الكهربائية ،فقد أكد رئيس
نقابة تجارة األلبسة واألقمشة ،منير أبو ديه،
في تصريح لـ«العربي الجديد» أن التنزيالت
ستكون حقيقة وأعلى من السنوات السابقة
لتحفيز املواطنني على الشراء.
وقـ ــال إن الـ ـظ ــروف الـصـعـبــة ال ـت ــي ي ـمــر بها
امل ــواط ـن ــون وك ــذل ــك ال ـق ـطــاعــات االقـتـصــاديــة
ك ــان ــت ال ــداف ــع إلق ــام ــة الـجـمـعــة ال ـب ـي ـضــاء أو
الـســوداء حسب ما هو متعارف عليه عامليا
ون ــأم ــل أن ي ـت ـج ــاوب األردن ـ ـيـ ــون م ــع حملة
ال ـت ـخ ـف ـي ـضــات والـ ـتـ ـن ــزي ــات ع ـل ــى مـخـتـلــف
الـسـلــع .وق ــدر رئ ـيــس نـقــابــة ت ـجــارة األلـبـســة
واألقمشة قيمة البضائع الشتوية املتوفرة
لــدى الـقـطــاع الـتـجــاري بـحــوالــي  220مليون
دوالر لم يتم تسويق سوى  10في املائة منها
ف ـقــط ح ـتــى اآلن بـسـبــب الـ ـظ ــروف املعيشية
للمواطنني وتبعات جائحة كورونا.
وقـ ــال م ـس ــؤول مــراق ـبــة األس ـ ــواق ف ــي وزارة
الصناعة والتجارة والتموين ،علي طالفحة،
لـ«العربي الجديد» إن فرق الرقابة ستتابع
التخفيضات التي تجريها املحال التجارية
على السلع والتحقق من التزامها باألسعار
املعلنة وضرورة أن تكون التنزيالت حقيقية
وليست وهمية.
وأضاف أن الرقابة ستركز أيضا على التزام

صالح النعامي

امل ـح ــال ال ـت ـجــاريــة ب ــأوام ــر ال ــدف ــاع الـخــاصــة
بمراعاة متطلبات السالمة العامة والوقاية
ال ـص ـح ـيــة والـ ـت ــي ت ـش ـمــل مـ ــراعـ ــاة ال ـت ـبــاعــد
ال ـج ـســدي ب ــن ال ــزب ــائ ــن وارت ـ ـ ــداء الـكـمــامــات
وع ــدم االك ـت ـظــاظ .وم ــا فــاقــم رك ــود األس ــواق
تــراجــع ال ـقــوة الـشــرائـيــة لـلـمــواطـنــن فــي ظل

تصاعد األزم ــات املعيشية بسبب الجائحة
ال ـص ـح ـيــة .وأظـ ـه ــرت أح ـ ــدث ب ـي ــان ــات للبنك
امل ــرك ــزي األردنـ ـ ــي ارتـ ـف ــاع مــديــون ـيــة األفـ ــراد
لغايات اإلنفاق على بنود ومجاالت أساسية
إلــى نحو  15.8مليار دوالر في نهاية العام
املاضي .وقال «املركزي» في بيانات حديثة،

يوسع دائرة
نجاح اعتصام «الكامور»
ّ
الغضب ضد البطالة

بلغ عــدد االحتجاجات
المسجلة خـــال شهر
أكــتــوبــر/تــشــريــن األول
الــمــاضــي 871 ،تحركا
احتجاجيا ،مسجلة بذلك
زيــادة تناهز  16بالمائة،
ومــنــهــا  86.6بالمائة
تــتــســم بــاالتــجــاه نحو
العنف.

المجمع يستهدف
جذب  %50من الطلب
العالمي اإلضافي

اإلمارات تستعين بخبراء البرمجيات اإلسرائيليين

مكاسب االحتجاجات
في تونس

871

طاقتها اإلنتاجية في ظل الحجر الصحي،
بينما توقفت شركات عاملة محلية في قطاع
املعادن متأثرة بتداعيات األزمة الصحية.
ويندرج االستثمار املنجز في التسعة أشهر
األولى من العام الجاري ،ضمن خطة ثانية
لــاس ـت ـث ـمــار ال ـت ــي ي ـتــوقــع امل ـج ـمــع أن تصل
قيمتها إلــى حــوالــي  11مليار دوالر للفترة
ب ــن  2018و ،2028بـعــدمــا ك ــان أن ـجــز خطة
أولــى بحوالي  8.2مليارات دوالر بني 2008
و .2017ويــرنــو املجمع عبر الخطة الثانية
لــاسـتـثـمــار إل ــى ج ــذب حــوالــي  50فــي املــائــة
من الطلب العاملي اإلضافي ،بعدما ساهمت
األولـ ــى فــي رف ــع قـ ــدرات اإلن ـت ــاج عـبــر توفير
وح ـ ـ ــدات ج ــدي ــدة ل ــأس ـم ــدة وأن ـ ـبـ ــوب لـنـقــل
الفوسفات إلي محطات التحويل.

وي ــؤك ــد م ـص ــدر م ـط ـلــع ،رف ـ ــذض ذكـ ــر اسـمــه
لـ«العربي الجديد» أن دور الهند كان حاسما
فـ ــي م ـس ـت ــوى م ـب ـي ـع ــات امل ـج ـم ــع ال ـش ــري ــف،
«فالبلد اآلسـيــوي اعـتــاد ش ــراء الكبريت من
الشركة املغربية ،كي ينتج األسمدة محليا،
غير توقف اإلنتاج في مصانع الهند ،دفعه
إل ــى اس ـت ـيــراد األس ـم ــدة مــن املـمـلـكــة ،ه ــذا ما
يفسر زيــادة إنتاج األسـمــدة من قبل الفاعل
املغربي ،مقارنة بالعام املاضي».
ويتصور املهندس ،يونس عمار بلفاطمي،
أن قطاع الفوسفات في طريقه إلــى الخروج
م ــن دورة ان ـخ ـف ــاض األس ـ ـعـ ــار ف ــي ال ـس ــوق
الـعــاملـيــة ،فــي سـيــاق ارت ـفــاع الـطـلــب ،وهــو ما
سـيـتـجـلــى ف ــي ت ـص ــوره ف ــي األع ـ ــوام املـقـبـلــة،
معتبرا أن ذلك سيساعد على دعم صادرات
املجمع ونتائجه ،خــاصــة فــي ظــل البرنامج
االستثمار الــذي يرمي إلــى توسيع القدرات
اإلن ـت ــاج ـي ــة .وت ـس ـعــف إي ـ ـ ـ ــرادات ال ـفــوس ـفــات
واألس ـمــدة الـتــي لــم تتأثر كثيرا بالجائحة،
في دعم إيــرادات املغرب من العملة الصعبة،
فــي سـيــاق متسم بتراجع إي ــرادات صــادرات
ال ـ ـس ـ ـي ـ ــارات وال ـ ـس ـ ـيـ ــاحـ ــة واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات
الخارجية املباشرة.

تطبيع

فتح نجاح اعتصام «الكامور» في تونس الباب أمام المحتجين في محافظات البالد للمطالبة
بحقوقهم في التنمية والتشغيل عبر شل قطاعات اقتصادية مهمة بالمناطق التي يعيشون
يهدد البالد بفقدان إيرادات مالية هائلة تزيد من أزمتها االقتصادية
فيها ،األمر الذي
ّ

وقال املشيشي إن «التعاطي مع ملف الكامور
اعتمد األسلوب القائم على الحوار واستعادة
الثقة ،مشيرًا إلــى أنــه سيتم اعتماده في كل
املحافظات ،وخاصة املحافظات التي تعاني
من إشكاليات تنموية».
ّ
وعـ ـب ــر م ـه ـت ـمــون ب ــال ـش ــأن االقـ ـتـ ـص ــادي فــي
تونس عــن مخاوفهم مــن أن تتسرب عــدوى
الكامور إلى كل محافظات البالد وأن ترتفع
ّ
وتيرة اإلغالق التي تعطل اإلنتاج ،مطالبني
ال ـح ـك ــوم ــة ب ـ ــزي ـ ــادة االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـع ــامل ــة
لتحريك عجلة التنمية في البالد وتجنيب
البالد الخسائر التي تنتج عن االعتصامات
واإلغالق.
وق ـ ــدرت ال ـح ـكــومــة ف ــي وق ــت ســابــق خـســائــر
إغ ــاق محطة ضــخ الـطــاقــة بسبب اعتصام
الكامور بنحو  800مليون دينار (الــدوالر =
 2.73دينار)
وق ــال الـخـبـيــر االق ـت ـص ــادي ،مـحـمــد منصف
الـشــريــف ،إن أشـكــال االحـتـجــاجــات منذ عام
 ،2011تـعــرف ت ـطـ ّـورات مختلفة حتى باتت
تستهدف قطاعات حيوية ومنها الفوسفات
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والطاقة وامل ــاء .وأكــد في تصريح لـ«العربي
الـجــديــد» أن احتجاجات طالبي العمل رغم
مشروعيتها إال أنها ال تبرر شل االقتصاد
واملرافق الحيوية ،محذرا من تداعيات زيادة
وتـيــرة اإلغ ــاق على مستقبل االسـتـثـمــارات
في البالد.
وأفـ ـ ـ ــاد فـ ــي ذات الـ ـسـ ـي ــاق أن امل ـس ـت ـث ـمــريــن

مطالب بزيادة
المشروعات التنموية من
أجل تقليص البطالة
خبراء يحذرون من
تداعيات االحتجاجات على
االستثمارات األجنبية

األجـ ــانـ ــب ل ــن يـ ـج ــازف ــوا م ـس ـت ـق ـبــا بــإن ـشــاء
مشاريع تهددها االعتصامات ،وهو ما يزيد
الفقر والـبـطــالــة فــي املـحــافـظــات الـتــي تشكو
بطبعها من ضعف التنمية ،وفق قوله.
وك ـشــف ال ـت ـقــريــر ال ـش ـهــري مل ـن ـتــدى الـحـقــوق
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ارتـ ـف ــاع نسبة
االحـتـجــاجــات االجتماعية فــي الـبــاد خالل
شـهــر أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ب ــ16
باملائة.
وبـ ـل ــغ ع ـ ــدد االحـ ـتـ ـج ــاج ــات امل ـس ـج ـلــة خ ــال
ش ـهــر أك ـت ــوب ــر /ت ـشــريــن األول  871تـحــركــا
احتجاجيا ،مسجلة بــذلــك زي ــادة تناهز 16
باملائة ،ومنها  86.6باملائة تتسم باالتجاه
نحو العنف.
ومثلت االحتجاجات العشوائية ّ 756
تحركا
من مجموع  871احتجاجا ،وهو ما يزيد من
حــدة املـخــاوف بخصوص مــدى الـقــدرة على
تطويق االحتقان االجتماعي خالل األسابيع
القادمة ،بحسب تقرير املنتدى.
وذك ــر التقرير أن االحـتـجــاجــات العشوائية
ات ـخ ــذت مـنـحــى ت ـصــاعــديــا م ــا ب ـعــد الـحـجــر

التجّ ار يتكبدون خسائر
باهظة بسبب ركود
المبيعات ()Getty

إن نسبة مديونية األفــراد خالل عامي 2018
و 2019منخفضة نسبيا مقارنة مع معدالت
النمو املرتفعة التي شهدتها الفترة السابقة
خــاصــة األعـ ــوام  2014و ،2015مــا ي ــدل على
تراجع مخاطر مديونية األفراد في السنوات
األخيرة.

الصحي الشامل لتبلغ أقصاها خــال شهر
أكتوبر املاضي.
ومـثـلــت املـطــالــب االقـتـصــاديــة واالجتماعية
أب ــرز الـخـلـفـیــات امل ـحــركــة للمحتجني ط ــوال
الشهر املاضي بنسبة ناهزت  75باملائة.
ك ـم ــا م ـث ــل امل ـع ـط ـل ــون ع ــن ال ـع ـم ــل ال ـفــاع ـلــون
األساسيون لالحتجاجات بنسبة  30باملائة
وتصدرت محافظة قفصة املنتجة للفوسفات
ص ـ ــدارة ال ــوالي ــات ال ـتــي ش ـهــدت الـتـحــركــات
العشوائية بتسجيل  189تحرك احتجاجي.
ّ
ورج ـ ـ ـ ــح الـ ـن ــاط ــق ال ــرسـ ـم ــي ب ــاس ــم م ـن ـتــدى
الحقوق االقتصادية واالجتماعية (منظمة
مدنية) ،رمضان بن عمر ،أن يذهب املحتجون
مستقبال إلى الحلول القصوى التي تمكنهم
م ــن تـحـصـيــل م ـكــاســب ع ـلــى غـ ــرار اعـتـصــام
الكامور.
ّ
تتحمل
وقال بن عمر إن الحكومات املتعاقبة
مسؤولية تكريس سياسة ّ
لي الــذراع بسبب
تجاهلها للحراك االجتماعي السلمي الذي
غــالـبــا مــا يــواجــه إم ــا بــالـصـمــت الــرسـمــي أو
باستعمال القوة ،بحسب تأكيده.
وأضــاف املتحدث باسم املنتدى لـ«العربي
الجديد» أن فشل السلطة في احتواء الحراك
االجتماعي يدفع باملطالبني بالعمل نحو
الحلول القصوى ومنها وقــف العمل حول
مــواقــع اإلن ـت ــاج ،مـشـيــرا إل ــى أن ه ــذا الشكل
مـ ــن االحـ ـتـ ـج ــاج ــات ظ ـه ــر فـ ــي ت ــون ــس مـنــذ
عــام  2008إبــان ثــورة الحوض املنجمي في
محافظات قفصة التي هيأت لسقوط نظام
زين العابدين بن علي بعد عامني من اندالع
شرارة الغضب األولى في البالد.
ورغ ـ ــم ارتـ ـف ــاع وتـ ـي ــرة اح ـت ـج ــاج ــات الـعـمــل
وتـمــدد رقعتها الجغرافية تقول املــؤشــرات
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة حـ ـ ــول الـ ـبـ ـط ــال ــة إن نـ ـس ــب ع ــدد
الـ ـع ــاطـ ـل ــن عـ ــن الـ ـعـ ـم ــل فـ ــي تـ ــراجـ ــع حـيــث
تقلصت البطالة بنحو نقطتني خالل الربع
ّ
مسجلة انخفاضا من 18
الثالث من السنة
 %في الربع الثاني من العام إلى  % 16.2إلى
نهاية أكتوبر /تشرين األول املاضي.
وقال معهد اإلحصاء الحكومي في بياناته
حــول السكان والتشغيل أن عــدد العاطلني
عن العمل بلغ خالل الربع الثالث من السنة
ال ـحــال ـيــة  676.6أل ـفــا م ــن م ـج ـمــوع الـسـكــان
ال ـن ـش ـي ـطــن م ـقــابــل  746.4ألـ ــف ع ــاط ــل عن
العمل تم تسجيله خالل الربع الثاني لسنة
.2020
وب ـس ـب ــب ال ـج ــائ ـح ــة ال ـص ـح ـيــة وإجـ ـ ـ ــراءات
اإلغ ـ ــاق امل ـش ــدد ال ـتــي ات ـخــذت ـهــا الـسـلـطــات
التونسية ملدة  8أسابيع نهاية شهر مارس/
أذار املــاضــي سجلت تــونــس أعـلــى معدالت

البطالة الـتــي عرفتها الـبــاد منذ سـنــوات،
كما فقد نحو  270ألــف تونسي وظائفهم،
وفق بيانات رسمية.
وتـمـكـنــت ال ـعــديــد م ــن ال ـق ـطــاعــات الـحـيــويــة
خــال الــربــع الـثــالــث مــن اسـتـعــادة نشاطها
واالح ـ ـت ـ ـفـ ــاظ بـ ـم ــواط ــن ال ـع ـم ــل واسـ ـتـ ـع ــادة
موظفيها مــا نـتــج عـنــه تـقـلــص فــي النسب
العامة للبطالة.
ويـعــانــي االقـتـصــاد الـتــونـســي مــن انكماش
تاريخي بسبب جائحة كــورونــا ومخلفات
اإلغ ــاق االق ـت ـصــادي ،حـيــث تــراجــع الناتج
املـحـلــي اإلج ـمــالــي خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــانــي من
س ـن ــة  2020ب ـن ـس ـبــة غ ـي ــر م ـس ـبــوقــة بـلـغــت
 %21.6مقارنة بالربع الثاني من سنة .2019
محتجون
يحتلون محطة
ضخ نفط
ويغلقونها
خالل مظاهرة
سابقة في
منطقة
الكامور
بتطاوين (ناصر
طالل /األناضول)

دعت سلطة السايبر اإلماراتية ،اإلسرائيليني
املتخصصني فــي مـجــال الـتـقـنـيــات املـتـقــدمــة،
للعمل فــي اإلم ـ ــارات ودول الـخـلـيــج الـعــربــي،
ف ــي خـ ـط ــوة ل ـت ـن ـف ـيــذ االتـ ـف ــاق ــات الـ ـت ــي ج ــرى
إبــرامـهــا ،بعد توقيع اتـفــاق تطبيع العالقات
بــن أبــوظـبــي واالح ـتــال اإلســرائـيـلــي برعاية
أمـيــركـيــة فــي واشـنـطــن منتتصف سبتمبر/
أي ـ ـ ـلـ ـ ــول امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي .ووصـ ـ ـ ـ ــف رئـ ـ ـي ـ ــس س ـل ـطــة
ال ـســاي ـبــر اإلم ــاراتـ ـي ــة ،م ـح ـمــد ال ـك ــوي ـت ــي ،في
مقابلة مع صحيفة «كلكيلست» االقتصادية
اإلسرائيلية ،االحتالل اإلسرائيلي بـ«الشريك
االس ـت ــرات ـي ـج ــي» .وق ـ ــال ال ـكــوي ـتــي إن «ه ـنــاك
الكثير من املجاالت التي تمثل أساسًا للتعاون
االقتصادي مع إسرائيل يرتكز إلى السايبر»،
مـشـيــرا إل ــى أن امل ـثــال األب ــرز هــو البرمجيات
التي تنتجها شركة السايبر اإلسرائيلية «أن
أس أو»  .NSOوتــؤكــد تقارير متخصصة أن
شــركــة  NSOتـعـمــل فــي م ـجــال االسـتـخـبــارات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة .ول ـفــت امل ـس ــؤول اإلم ــارات ــي إلــى
رغ ـبــة اإلمـ ـ ــارات ف ــي االس ـت ـف ــادة م ــن الـخـبــرات
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة ،م ـع ـت ـب ــرا أن ـ ــه مـ ــن ال ـ ـضـ ــروري
التعاون بشكل خاص على االستثمار املشترك
ف ــي م ـجــال تــأمــن ال ـف ـضــاء ال ـس ـي ـبــرانــي ،على

أبوظبي وتل أبيب تعتزمان التعاون في مجاالت
اقتصادية جديدة ()Getty

اع ـت ـبــار أن ه ــذا يـضـمــن «ب ـي ـئــات عـمــل آمـنــة»
ل ـق ـط ــاع األع ـ ـمـ ــال .وق ـ ــال إن «االسـ ـتـ ـف ــادة مــن
الـخـبــرات اإلسرائيلية فــي املـجــال السيبراني
تكتسب أهمية خاصة بالنسبة لإلمارات على
اعتبار أنها تتعرض لهجمات إلكترونية من
إيــران وروسيا» .وأضــاف املسؤول اإلماراتي،
أن اإلماراتيني واإلسرائيليني يملكون «نفس
العقلية» ،مشيرا إلى أن هذه «العقلية» تساعد
على إرساء دعائم التعاون االقتصادي .ولفت

إلى أنه سبق لإلمارات أن تعاونت مع الكثير
من شركات السايبر اإلسرائيلية ،التي تحتفظ
ب ـم ـقــار ل ـهــا ف ــي أوروب ـ ـ ــا والـ ــواليـ ــات املـتـحــدة
قبل التوقيع على اتـفــاق التطبيع .وتــابــع أن
اإلم ـ ــارات تــوصـلــت بـعــد الـتــوقـيــع عـلــى اتـفــاق
الـتـطـبـيــع إل ــى ات ـفــاقــات ت ـع ــاون م ــع كـثـيــر من
الشركات اإلسرائيلية املتخصصة في مجال
السايبر ،إلى جانب شركات أخرى متخصصة
في الزراعة والتقنيات الطبية والطاقة والغاز
والتعليم والشؤون األكاديمية وغيرها.
وات ـ ـ ـخـ ـ ــذت أبـ ــوظ ـ ـبـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوات م ـت ـس ــارع ــة
نحو بـنــاء عــاقــات أكـثــر عمقًا مــع االحـتــال
اإلسرائيلي في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع،
حـيــث م ـ ّـهــدت ال ـطــريــق ال ـقــانــونــي السـتـيــراد
البضائع اإلسرائيلية بهدف استهالكها في
السوق املحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى
بلدان أخرى ،من خالل إلغاء قانون مقاطعة
إس ــرائـ ـي ــل ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  .1972وب ـمــوجــب
م ــرس ــوم ص ـ ــادر ف ــي ن ـه ــاي ــة أغ ـس ـط ــس /آب
املاضي ،يسمح لألفراد والشركات اإلماراتية
بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفــراد مقيمني
فــي إســرائـيــل أو منتمني إليها بجنسيتهم
أو يعملون لحسابها أو ملصلحتها أينما
ك ــان ــوا ،وذل ـ ــك ع ـلــى ال ـص ـع ـيــد ال ـت ـج ــاري أو
العمليات املالية أو أي تعامل آخر.

المركزي يطلب تفويض البرلمان لتمويل الموازنة
قال رئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية بالبرملان التونسي ،هيكل
ّ
ّ
«توصلت مساء أول مــن أمــس ،بمراسلة مــن البنك
املــكــيّ ،إن اللجنة
املــركــزي يــرفــض مــن خاللها تمويل عجز املـيــزانـيــة التعديلية لسنة
 ،2020في غياب تفويض صريح ّ
بنص قانوني من البرملان» .وأوضح
ّ
ّ
املكي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا لألنباء «وات» ،أن لجنة املالية
كانت قد صادقت على مشروع قانون املالية التعديلي لسنة 2020
وعلى تمريره إلى الجلسة العامة األربعاء املاضي ،بناء على ما ّ
صرح
ّ
بــه وزيــر املــالـيــة ،الــذي أكــد حـصــول تــوافـقــات مــع البنك املــركــزي حول

ّ ّ
مبينا أنه طلب ،وبصفته رئيسا للجنة املالية ،من
تمويل عجز امليزانية،
البنك املركزي إبــداء رأيــه بخصوص التعديالت املدخلة على مشروع
القانون» .واعتبر ،في هذا السياقّ ،أن «اللجنة قامت بتمريره على عجل
بعد تأكيد عضو الحكومة حصول توافقات في هذا الجانب» .وأشار
إلــى ّان املــراسـلــة الـتــي تلقتها اللجنة أول مــن أمــس ،تضمنت «تأكيد
محافظ البنك املركزي على موقفه املبدئي الذي ّ
صرح به عند االستماع
ّ
إليه أمام لجنة املالية ،وكذلك خالل الجلسة ّ
العامة بالبرملان ،واملتمثل
في إصراره على تفويض صريح ّ
بنص قانوني من البرملان».
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مساع لتشكيل جمعيات لتقليل االنبعاثات الملوثة ()Getty
ٍ

السيارات الكهربائية في قلب «الثورة الصناعية الخضراء»
لندن ـ العربي الجديد

أصبحــت الســيارات الكهربائيــة
أحــد املحــاور املهمــة فــي تنفيــذ
خطــط العديــد مــن دول العالــم
للتخلــص مــن التلــوث وتحويــل املجتمعــات
نحــو االقتصــاد األخضــر .ولــم تعــد الشــركات
وحدهــا التــي تهتــم بهــذه القصــة حيــث بــات
كثيــر مــن حكومــات الــدول الكبــرى تضــع

ضمــن خططهــا تســريع برامجهــا للتخلــص
مــن الســيارات امللوثــة للبيئــة واالتجــاه نحــو
الطاقــة املتجــددة فــي قطاعاتهــا الصناعيــة
املختلفة.
وفــي هــذا الســياق ،أعلــن رئيــس الــوزراء
البريطانــي ،بوريــس جونســون ،مؤخ ـرًا ،عــن
خطة بقيمة  12مليار جنيه إســترليني (15.9
مليــار دوالر) لتعزيــز الصناعــات الخضــراء
ومعالجــة تغيــر املنــاخ ،فــي مخطــط يقــول

جديد السيارات
زيادة مبيعات سيارات الركاب في الصين

واصلــت مبيعــات ســيارات الــركاب فــي الصــن التوســع فــي أكتوبر/تشــرين األول
املاضــي ،إذ أدى التعافــي االقتصــادي وســوق التصديــر ،واللــذان جــاءا أفضــل مــن
املتوقــع ،إلــى اســتقرار ثقــة املســتهلكني .وذكــرت جمعيــة ســيارات الــركاب الصينيــة
أن مبيعــات التجزئــة لســيارات الــركاب فــي الصــن ،بمــا فــي ذلــك ســيارات الســيدان
واملركبــات الرياضيــة والشــاحنات الصغيــرة واملركبــات متعــددة األغــراض ،ارتفعــت
بنســبة  8في املائة على أســاس ســنوي إلى  1.99مليون وحدة في الشــهر املاضي.
وقالــت الجمعيــة إن املبيعــات فــي أكتوبــر ارتفعــت بنســبة  4.1فــي املائــة على أســاس
شهري بفضل عروض املبيعات املحلية الفعالة ومعنويات السوق اإليجابية.
هبوط نشاط السفر بالسيارات في أميركا

إنــه ســيخلق أو يدعــم مــا يصــل إلــى  250ألــف
وظيفــة .وبينما يســعى إلى إنعاش االقتصاد
مــن تداعيــات جائحــة كورونــا وبريكســت،
يهــدف جونســون إلــى اســتخدام خطتــه لـ ـ
«ثــورة صناعيــة خضــراء» للوفــاء بتعهــده
باالســتثمار فــي املناطــق الصناعيــة الســابقة
التي صوتت له في انتخابات العام املاضي.
وبموجــب املقترحــات واســعة النطــاق ،ســيتم
حظــر مبيعــات الســيارات الجديدة التي تعمل
بالبنزيــن والديــزل اعتبــارًا مــن عــام ،2030
وســتدعم الحكومــة االســتثمار فــي الســيارات
الكهربائيــة والهيدروجــن وطاقــة الريــاح
والطاقــة النوويــة ،وتدابيــر لجعل املنازل أكثر
كفاءة في استخدام الطاقة.
وخطــة جونســون ذات النقــاط العشــر لـ «ثورة
صناعيــة خضــراء» ومنهــا تكثيــف اســتخدام
الســيارات الكهربائيــة وإنهــاء بيــع الســيارات
الجديــدة التــي تعمــل بالبنزيــن والديــزل
بحلول عام  ،2030مع السماح ببيع السيارات
الهجني حتى عام  .2035وتسريع االنتقال إلى
السيارات الكهربائية.
وبحســب بلومبيــرغ ،قــال جونســون فــي بيان
صــادر عــن مكتبــه« :علــى الرغــم مــن أن هــذا
العــام قــد اتخــذ مســارًا مختلفــا تمامــا عن ذلك
الــذي توقعنــاه ،إال أننــي لــم أغفــل عــن خططنا
الطموحــة لالرتقــاء بمســتوى أعلى في جميع
أنحاء البالد .ستخلق خطتي املكونة من عشر
نقاط مئات اآلالف من الوظائف الخضراء».
ومــن املقــرر أن تســتضيف بريطانيــا قمــة
« »COP26العامليــة بشــأن تغيــر املنــاخ العــام
املقبــل فــي اســكتلندا ،وقــد التزمــت باقتصــاد
ـال مــن الكربــون بحلــول عــام  .2050كذلــك
خـ ٍ
يعتــزم رئيــس الــوزراء اســتخدام التزامــه
بمعالجــة تغيــر املنــاخ للمســاعدة فــي بنــاء
شــراكة قويــة مــع الرئيــس األميركــي املنتخــب
جو بايدن.
واتجــاه لنــدن إلــى اإللغــاء التدريجــي ملبيعات
ســيارات الديــزل والغــاز بحلول عــام  ،2030أي
قبــل  10ســنوات ممــا كان مقــررًا فــي الســابق،
يضــع بريطانيــا فــي املقدمــة أمــام فرنســا
وإســبانيا ،اللتــن لديهمــا خطــط مســتهدفة
فــي  2040لتحقيــق هــذا الهــدف ،ونفــس األمــر

ليبيا ساحة عمل كبيرة للمرتزقة من مختلف الجنسيات ()Getty

وانتهاء بثالجات الموتى في مشافي
يتتبع تحقيق «العربي الجديد» مرتزقة حفتر التشاديين بدءا من انجمينا
ً
العاصمة الليبية ،ولم تنته الظاهرة عند هذا الحد ،إذ ال تزال حركات مسلحة ترفد مليشيات اللواء المتقاعد بالمقاتلين

المستقبل للسيارات الكهربائية ()Getty

بريطانيا تنهي بيع
«سيارات البنزين» في عام
2030
يتماشــى مــع أيرلنــدا وهولنــدا .والدولــة
الوحيــدة التــي لديها هدف أكثــر طموحًا لهذا
الحظر هي النرويج؛ بتاريخ .2025
ومــن املقــرر أن تنضــم شــركة « »Tesla Incإلــى
شــركة « ،»Uber Technologies Incوشــركة
« »Southern Utilityالعمالقــة وغيرهــا مــن
الشــركات العامليــة للضغــط مــن أجــل اعتمــاد

الســيارة الكهربائيــة بنســبة  %100بحلــول
عــام  .2030وشــكلت أكثــر مــن عشــرين مــن
شــركات شــحن املركبــات الكهربائية وموردي
البطاريــات ومصنعــي املركبــات الكهربائيــة
جمعيــة االنبعاثــات الصفريــة ،والتــي تدعــو
إلــى سياســات تســرع التحــول إلــى املركبــات
الكهربائيــة ،وفقــا لبيــان صــدر يــوم الثالثــاء
املاضــي .وهــي ليســت الجمعيــة الوحيــدة
التــي تــم تشــكيلها لالســتفادة مــن مقترحــات
الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن املؤيــدة للمناخ،
إذ تتعــاون أيضــا شــركات كبــرى فــي الطاقــة
النظيفة بالواليات املتحدة مع أكبر مجموعة
تجاريــة لطاقــة الرياح إلنشــاء جمعيــة الطاقة
النظيفة األميركية.

السيارات الطائرة لم تعد خياًال
تصاعد المنافسة بين الشركات العالمية إلنتاجها
لندن ـ العربي الجديد

انخفــض عــدد األميــال التــي قطعهــا قائــدو الســيارات األميركيــون  8.6باملائــة فــي
ســبتمبر/أيلول املاضــي ،وهــو مــا يمثــل أقــل نــزول شــهري منــذ أن دفعــت جائحــة
فيــروس كورونــا ماليــن األميركيــن للبــدء فــي العمــل مــن املنــازل فــي مــارس/آذار
املاضــي .وقالــت اإلدارة االتحاديــة للطــرق الســريعة إن عــدد األميــال التــي قطعتهــا
الســيارات على الطرق في البالد انخفض  23.4مليار ميل في ســبتمبر/أيلول ،لكنه
كان مرتفعا  2.8باملائة في أغسطس/آب .وهذه هي املرة األولى التي يقل فيها مقدار
التراجــع فــي نشــاط الســفر بالســيارات عــن عشــرة باملائــة منــذ فبراير/شــباط .وفي
الشــهور التســعة األولــى مــن  ،2020قــاد األميركيــون  355.5مليــار ميــل ،بانخفاض
 14.5باملائة ،وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام .2000
رفض الركاب الذين ال يرتدون قناعًا للوجه

وافقت وزارة النقل اليابانية ،على تدبير يسمح لسائقي سيارات األجرة في طوكيو
برفــض اســتقبال الــركاب الذيــن ال يرتــدون أقنعــة للوجــه .جــاءت هذه الخطوة وســط
زيــادة عــدد حــاالت اإلصابــة الجديــدة بمــرض فيــروس كورونا الجديــد (كوفيد)19-
في العاصمة اليابانية .طلبت عشر شركات لسيارات األجرة في طوكيو ،من بينها
شــركة كبيــرة ،مــن الــوزارة مراجعــة القوانــن الشــهر املاضــي .ويحظــر على ســائقي
ســيارات األجــرة فــي اليابــان بشــكل أساســي رفــض أي راكــب ،إال إذا كان فــي حالــة
سكر شديد أو يتعامل بعنف مع السائقني ،وظروف خاصة أخرى.

ً
لــم تعــد الســيارات الطائــرة خيــاال ينتمــي
للمســتقبل ،بــل تحولــت إلــى واقــع ،بعــد أن
أعلنــت العديــد مــن الشــركات العامليــة عــن
إطــاق ســيارات طائــرة أجــرة وخاصــة .ورغــم
تحمــس الشــركات إلنتــاج مثــل هــذه النوعيــة
مــن الســيارات إال أن هــذا النــوع مــن الســيارات
يواجه تحديات عديدة ،أبرزها ارتفاع التكلفة
ونوعيــة البطاريــات ومراقبــة الحركــة الجويــة
واملواقــف الخاصــة بهــا وعمليــات االســتقبال
األرضــي .لكــن فــي املقابــل ،تتمتــع الســيارات
الطائــرة بمميــزات هائلــة قــد تدفــع نحــو مزيد
مــن التنافــس عليهــا بــن مختلــف الشــركات
العامليــة ،وســط توقعــات بإقبــال كبيــر عليهــا
مــن العمــاء ،إذ تتمكــن مــن تجنــب متاعــب
املطــارات واالختناقــات املروريــة وتقلــل مــن
تكلفــة تشــغيل الطياريــن ،بــل يمكنهــا الطيران
تلقائيــا دون طيــار بحســب بعــض الشــركات

التي تجري تجارب متقدمة في هذا االتجاه.
وتتنافــس عشــرات الشــركات مــن مختلــف
دول العالــم فــي الوقــت الحالــي لتطويــر
أجهــزة الطيــران الشــخصي ،ودراجــات ناريــة
طائــرة ،وســيارات أجــرة طائــرة شــخصية.
وتبحــث شــركات الطيــران ومصانع الســيارات
واملســتثمرون واملمولــون عــن موطــئ قــدم فــي
هــذا الســوق الــذي مــن املتوقــع أن تبلــغ قيمتــه
نحــو  1.5تريليــون دوالر فــي عــام ،2040
بحســب تقديــرات ســابقة .وفــي الوقــت الــذي
قامــت فيــه شــركة « »SkyDriveاليابانيــة،

تحديات عديدة أبرزها
ارتفاع التكلفة وعمليات
االستقبال األرضي

سيارة جوية وبرية تم الكشف عنها في أحد معارض السيارات هذا العام ()Getty

بتنفيــذ رحلــة تجريبيــة ناجحــة بدايــة هــذا
العــام ،روجــت شــركة «فولوكوبتــر» األملانيــة
ملركبتهــا «فولوســيتي» ،مؤخ ـرًا ،بوصفهــا
أول ســيارة أجــرة طائــرة تعمــل بالكهربــاء
ومرخصة لألغراض التجارية ،وســتعمل هذه
املركبة الحقًا من دون طيار.
ويقول فابيان نيستمان ،نائب رئيس الشؤون
العامــة بشــركة فولوكوبتــر« :إن مركبــات
فولوســيتي ستســتخدم فــي خدمــات مشــابهة
لخدمــة «أوبــر بــاك» أو أي مــن خدمــات النقــل
الفاخــرة» ،لكــن الفــرق أن فولوســيتي ستتســع
لراكــب واحــد ،ممــا يعنــي ارتفاع تكلفــة الرحلة
فــي البدايــة .وســتكون تكلفــة أول رحلــة 300
يــورو للتذكــرة الواحــدة ،لكــن نيســتمان يؤكــد
أن الســعر الحقــا لــن يتجــاوز كثي ـرًا أســعار
الخدمات املنافسة ،مثل «أوبر بالك».
ويقــول نيســتمان« :ال نريــد أن تكــون هــذه
الخدمــة وســيلة ترفيــه لألثريــاء ،بــل ســتكون
جــزءًا مــن رحلــة متكاملــة متاحــة ألي شــخص
فــي املدينــة» .كذلــك بــدأت شــركة أملانيــة العمــل
من أجل إطالق أول «تاكسي طائر» في العالم،
حيــث حصلــت علــى املوافقــات الالزمة من أجل
تأســيس محطة أرضية لتشــغيله ســتتخذ من
مدينــة أورالنــدو فــي واليــة فلوريــدا األميركية
مق ـرًا لهــا ،وســتبدأ العمــل فعليــا اعتبــارًا مــن
عــام  .2025وبحســب التقريــر الــذي نشــرته
جريــدة «دايلي ميل» البريطانية ،فإن مشــروع
التاكســي الطائــر تقــوم عليــه شــركة «ليليــوم»
املعروفــة فــي أملانيــا والتــي حصلــت علــى
املوافقــات الحكوميــة األميركيــة الالزمــة مــن
أجل البدء بتنفيذ املشروع.
وفــي خضــم املنافســة املتزايــدة فــي ســوق
الســيارات الطائــرة ،أعلنــت شــركة «بــال فــي»
الهولنديــة أن ســيارتها الطائــرة «ليبرتــي»
حصلت على املوافقات الالزمة لســيارة طائرة
تســير داخــل طرقــات دول االتحــاد األوروبــي،
والتصريــح ال يشــمل اســتخدام خاصيــة
التحليق حتى اآلن.

مرتزقة حفتر
التشاديون

قتلى يرقدون في ثالجات الموتى بطرابلس

إنجمينا ـ محمد طاهرر زين

يعتــرف املستشــار الســابق فــي
جبهــة الوفــاق من أجــل التغيير في
تشــاد  ،FACTحســن آدم ســليمان،
بتعــاون رئيــس الجبهــة الدكتــور مهــدي علــي
محمــد ،مــع اللــواء املتقاعــد خليفــة حفتــر فــي
تجنيــد مرتزقــة تشــاديني للقتــال فــي صفــوف
مليشــياته ،قائــا« :عرض علــي رئيس الجبهة
فــي  28مــن مايو/أيــار  2018فكرة التحالف مع
حفتــر ،لكــن رفضــت ،لضــرورة أن نكــون علــى
مسافة واحدة من الشأن الليبي والتركيز على
القضيــة األساســية التــي جئنــا مــن أجلهــا إلى
ليبيا ،وهي مواجهة نظام إدريس ديبي ،وفي
اليــوم التالــي دعاني مهــدي على انفراد وطلب
منــي التراجــع عــن موقفــي ،أبلغتــه مجــددا
برفضــي ،ولــدى مغادرتــي لزيــارة صديــق فــي
منطقة الجفرة ،تم اعتقالي من قبل مليشــيات
حفتر ألكثر من عام».
ما تقوم به جبهة الوفاق ،تورطت فيه حركات
تشــادية أخــرى ،ومنهــا املجلــس الديمقراطــي
الثوري  CDRالذي شارك في حرب حفتر ضد
حكومة الوفاق الوطني الليبية بـ  1700مرتزق،
تــم جلبهــم مــن مناطــق التعديــن شــمال تشــاد،
فضــا عــن اتحــاد القوى من أجــل الديمقراطية
والتنميــة ( ،)UFDDوحــزب العمــل التشــادي
والذي لقي رئيســه املؤســس قربان جدي نكور
حتفه برفقة عدد من املرتزقة التشــاديني ،على
أيــدي قــوات حكومــة الوفــاق الوطنــي ،خــال
مواجهات بمحور الوشــكة ،في إبريل/نيســان
املاضــي ،وفــق مــا يؤكــده لـ«العربــي الجديــد»
أحمــد علــي القيــادي الســابق فــي مجلــس
القيــادة العســكرية لجبهــة إنقــاذ الجمهوريــة
( ccmsrإحــدى فصائــل املعارضــة التشــادية
جنوب ليبيا).
وهــو مــا يؤيــده القيــادي الســابق فــي ذات
املجلــس كنغابــي أوغوزيمــي تابــول والــذي
يقيــم فــي سويســرا ،مؤكــدا لـ«العربي الجديد»
أن مــا بــن  5و 7آالف مرتــزق تشــادي يقاتلــون
مــع حفتــر ،مقابــل الحصــول علــى أجــور تصــل
إلــى  5آالف دينــار ليبــي ملقاتلــن« ،بعضهــم
حارب مع قوات حفتر منذ عام  ،»2018بحسب
ما يقوله عيسى عبد املجيد رئيس الكونغرس

التبــاوي (كيــان يمثــل قبائــل التبــو) فــي ليبيا،
مضيفــا لـ«العربــي الجديد»« :في مدينة مرزق
التــي يعــد التبــو مكونــا أصيال فيها ،ســاندوه
ضد أهلها رغم أن منهم مقاتلني من التبو».
وخــال مشــاركة جبه ُــة الوفــاق فــي الهجــوم
علــى مدينــة طرابلــس قتــل  300مــن مرتزقتهــا،
بينهــم حســني بوقرمــي القائــد العــام للجبهــة
ونائبــه محمــد زيــن ســيري ،فضــا عــن مقتــل
قيــادات أخــرى منضويــة فــي حــركات تشــادية
مســلحة مثل عقيد الشــرطة الســابق إسماعيل
بولوكــي النائــب الثانــي لرئيــس الحركــة
الثوريــة التشــادية  UFDDونــوري حســن،
ومحمــد بريمــي ،وحســن تنــي ،وإبراهيــم
مردقــي ،وفــق تأكيــد عبــد الرحمــن محمــد زيــن
املتحدث اإلعالمي الســابق في مجلس القيادة
العسكرية وحسن آدم سليمان.

سماسرة حفتر

كيــف يصــل المرتزقة التشــاديون إلى
ليبيا؟

يوثق فريق خبراء األمم املتحدة املعني بليبيا
فــي تقريــره الصــادر فــي  8ديســمبر/كانون
األول  2019والــذي حصلــت «العربــي الجديــد»
علــى نســخة منــه ،دعــم جماعتــن تشــاديتني
معارضتــن لقــوات خليفــة حفتــر ،همــا جبهــة
الوفــاق بقيــادة مهــدي علــي محمــد والتــي
دعمــت قــوات حفتــر بـ ـ  700مقاتــل موجوديــن
فــي معســكر الجفــرة وتكلفهــا قــوات حفتــر
بالدفــاع عــن املنطقــة ،والثانيــة اتحــاد القــوى
مــن أجــل الديمقراطيــة والتنميــة والتي يتوزع
مقاتلوهــا إلــى فصائــل يتمركــزون فــي منطقــة
واو الكبير (جنوب وســط ليبيا) بعضها دعم
حفتر وآخرين دعموا حكومة الوفاق.
ويقــر القيــادي الســابق فــي اتحــاد القــوى
التشــادية مــن أجــل الديمقراطيــة والتنميــة،
الدكتــور شــريف جاكــو املقيــم فــي فرنســا،
بوجــود مرتزقــة تشــاديني مــن أبنــاء قبائــل
التبــو القرعــان وأوالد العــرب مــن املحاميــد
والحســاونة يقاتلــون إلى جانب حفتر ،وتابع
قائــا لـ«العربــي الجديــد» ،إنهــم يبحثــون عــن
لقمــة العيــش ،وال ينضــم الجميــع عبر حركات
معارضــة ،بــل توجــد تحــركات ارتزاقيــة فرديــة
تتم عبر املعارف.
ويقــوم مســعود جدي وحســن معتــوق الزادمة

قائــدا كتيبتــي  ،116و 128التابعتــن لحفتــر
بتجنيــد مقاتلــن تشــاديني وســودانيني
بصــورة مســتمرة فــي جنــوب ليبيــا ،وفــق مــا
يؤكده تقرير فريق خبراء األمم املتحدة.
ويصــل املرتزقــة التشــاديون إلــى الجنــوب
الليبــي عبــر مســارات مختلفــة ،األول مــن
العاصمــة التشــادية انجمينــا مــرورا بمدينــة
موســورو (علــى بعــد  300كيلومتــر مــن
ً
العاصمة) وصوال إلى مدينة زوار ،ومنها عبر
سلســلة جبــال تيبســتي (الواقــع شــمال تشــاد
ً
وأقصــى جنــوب ليبيــا) ،وصــوال إلــى مدينــة
زواركــي علــى الحــدود التشــادية الليبيــة ومــن
ً
مناطــق تنقيــب الذهــب شــمال تشــاد وصــوال
إلــى مدينــة القطــرون جنــوب ليبيــا .علمــا أن
الرحلة تســتغرق خمســة أيــام بتكلفة إجمالية
مــا بــن  250و 350دوالرا ،وفــق مــا وثقــه معــد
التحقيــق مــن خــال مصــادر التحقيــق ومنهــم
عبــد الرحمــن زيــن ،ومهــرب الســيارات أبكــر
محمد الذي يعمل عبر تلك املسارات.
ويبــدأ املســار الثانــي مــن مــرزق مــرورا بــأم
األرانــب (تقــع إلــى الشــمال الشــرقي مــن مــرزق
بنحــو  93كيلومتــرا وإلــى الجنــوب مــن ســبها
بنحــو  173كيلومتــرا) وينتهــي فــي منطقــة
جالــو (تبعــد  400كيلومتــر جنــوب مدينــة
بنغاري) ،وفق تأكيد أبكر لـ«العربي الجديد».
وعنــد إغــاق الحــدود التشــادية مــع الجنــوب
الليبــي ،يتســلل املرتزقــة التشــاديون عبــر
املناطــق الحدوديــة الشــرقية مــع الســودان،
والغربيــة مــع النيجــر وصــوال إلــى أم األرانــب،
ومنها يتفرع طريقان ،األول إلى مرزق والثاني
إلــى ســبها ،حســب مــا يقــول زيــن ،مضيفــا أن
نقل املرتزقة التشــاديني يتم بســيارات مهربني
من طراز تويوتا تندرا وهايلوكس .200

 700مرتزق يتبعون
جبهة الوفاق
والتغيير موجودون
في معسكر الجفرة
مقتل  1000مرتزق
تشادي في صفوف
حفتر خالل العدوان
على طرابلس

يبرم حفتر تحالفات مع الحركات التشــادية
املســلحة ،كمــا حــدث مــع جبهة الوفــاق ،التي
اتفــق معهــا علــى إمــداده بـ ـ  4آالف مقاتــل
فــي حــال توفرهــم ،علــى أن يتكفــل بنفقاتهــم
ورواتبهم ،وفق ما يؤكده زين ،وهو ما تأكد
منــه تحقيــق «العربــي الجديــد» عبــر وثيقــة
موجهــة مــن غرفــة عمليــات الجفــرة التابعــة
لحفتــر ،إلــى جبهــة الوفــاق التشــادية فــي 26
مايــو  ،2017جــاء فيهــا «إن قوتكــم املتمركــزة
في منطقة الجفرة معسكر الوشكة ،هي قوة
مســاندة للقــوات املســلحة العربيــة الليبيــة
وتــؤول تبعيتهــا لغرفــة عمليــات الجفــرة».
لكــن محمــد آدم عضــو لجنــة التجنيــد فــي
جبهــة الوفــاق نفــى فــي البدايــة مشــاركة
قواتهــم فــي القتــال بجانــب حفتــر .وبعــد
مواجهــة معــد التحقيــق لــه بتلــك الوثيقــة،
قــال »:هــذه الكتيبــة فــي الغــرب ونحــن فــي
بنغــازي ،لكنــه اســتدرك« :ربمــا صحيــح»،
لكن تقرير فريق الخبراء يؤكد األمر ويحدد
عدد املقاتلني في املنطقة بـ  700رجل تابعني
للجبهــة مهمتهــم الدفــاع عــن املنطقــة ضــد
الهجمــات املحتملــة ،أي هجمــات اإلرهابيــن
وفق نص التقرير.
ويســتعني رئيــس جبهــة الوفــاق فــي جلــب
املرتزقــة التشــاديني بوجهــاء مــن التبــو
والقبائل العربية ،ومنهم علي سيدي التباوي
وعلــي وجيج ،ومحمد شــيري ،وضابط يدعى
الكابــن إســماعيل ،وعمــر توقيمــي ،وبركــة
شــريمي ،وأفنــدي علــي ،وصالــح ســليمان،
ويوســف متــاري وبركلــه صالــح عبدالرحمــن

قهنــي ،ويونــس شــهد اللــه ،تحت وعــود كاذبة
تتمثــل فــي توفيــر فــرص عمــل فــي مراقبــة
الحقــول النفطيــة فــي منطقــة جالــو شــرقي
ليبيــا ،وبعــد وصولهــم يتــم توزيعهــم علــى
كتائب مليشيات حفتر ،وفق ما كشفه زين.
ويؤكد الدكتور إســحاق عيســى يوســف ،مقرر
لجنــة الدفــاع واألمــن فــي البرملــان التشــادي
وقيادي ســابق في حزب الحركة التشــادية من
أجل الســام والتنمية ( MPDTاســتقال فبراير
املاضــي) ،عــدم وجــود أي دور فاعــل للحكومــة
التشــادية فــي منــع تجنيــد حفتــر ملقاتلــن،
واستدرك موضحا لـ«العربي الجديد» »:هناك
عدة حركات تشــادية مســلحة تقاتل مع حفتر
مــن أجــل مصالــح متبادلــة ،لكنهــا بعيــدة عــن
متناول الحكومة التشادية».
ويدخــل االرتــزاق ضمــن األعمــال اإلجراميــة
الــواردة فــي الفقــرة األولــى مــن املــادة  115مــن
قانــون العقوبــات التشــادي رقــم  001لســنة
 2017وفــق مــا يقــول يوســف تــوم ،مدعــي
الجمهوريــة فــي تشــاد لـ«العربــي الجديــد».
ونصــت تلــك الفقــرة علــى أن «املرتــزق يعتبــر
أي شــخص ينطبــق عليــه اآلتــي( :أ) الــذي تــم
تجنيــده خصيصــا لالقتتــال فــي أي نــزاع
مســلح فــي البــاد أو فــي الخــارج( .ب) تشــارك
في الواقع بشــكل مباشــر في األعمال العدائية
(ج) يشــارك فــي األعمــال العدائيــة بغــرض
الحصول على منفعة شخصية ومن أجل ذلك
وعــد بالفعــل مــن قبــل أو نيابــة عــن طــرف فــي
النزاع ،باملكافآت».
ويفتــرض أن تقــوم اللجنــة الوطنيــة لحقــوق
اإلنســان ( CNDHحكوميــة تأسســت فــي 22
نوفمبر/تشــرين الثانــي  )2018بالتحقيــق
فــي تلــك األعمــال التــي تدخــل في مهامهــا ،لكن
الدكتور العابد مصطفى البشير ،رئيس دائرة
حمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية
باللجنة ،يقول نعم نستطيع فتح تحقيق بكل
مــا يمــس بحقــوق اإلنســان وترفــع التوصيــات
إلــى رئيــس الجمهوريــة أو رئيــس البرملــان
التشــادي ،وبنــاء علــى تلك التوصيــات بإمكان
الحكومــة أن تتحــرك فــي اتخــاذ مــا يلــزم وفــق
تأكيده لـ«العربي الجديد» ،لكن حتى اليوم لم
تفتح اللجنة ســوى تحقيق واحد في وفاة 44
عنصــرا مــن بوكوحــرام فــي ســجون تشــاد فــي
إبريل/نيسان املاضي.
جثث القتلى في الثالجات

«العمليــة تجــاوزت حــد السمســرة» كمــا يقــول
حســن آدم ســليمان ،مضيفــا« :هنــاك حملــة
قامــت بهــا مليشــيات حفتــر ،إذ يتــم القبــض
علــى كل مــن لديــه إثبــات هويــة تشــادية ويتــم
زجهم في املعسكرات تحت التهديد».
ويقــدر عبــد املالــك املدنــي املتحــدث الرســمي
باســم مكتــب اإلعــام الحربــي لعمليــة بــركان
الغضــب ،عــدد املرتزقــة التشــاديني ممن قضوا
فــي معركــة طرابلــس بـ  1000قتيــل ،بينما وقع
قرابــة  100فــي األســر ،وفــق ما يقــول لـ«العربي
الجديــد» .وجــرى االحتفــاظ بجثث القتلى في
ثالجات بمشــافي طرابلس ،وفق تأكيد رئيس
تحريــر املركــز اإلعالمــي لبــركان الغضــب رضا
عيســى لـ«العربــي الجديــد» .وهــو مــا جعــل
العشــريني التشــادي أحمد عمر ،يتســاءل بعد
علمه بمقتل عمه عيســى أثناء قتاله مع حفتر
ضمــن جبهــة الوفــاق مــن أجــل التغييــر »:هــل
ســيتم دفنــه هنــا أم هناك»؟ لكنــه لم يعثر على
إجابة حتى اليوم ،وفق قوله.
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ً
ّ
أرجــح أن ّثمة صدمة أخــرى يعاني منها دونالد ترامب ،ال تقل فداحة عن صدمته
ّ
بخسارة االنتخابات ،وتتعلق هذه املرة بخسارته «مالئكته» التي أخفقت مستشارته
الروحية ،باوال وايت ،في جلبها ،ولو مخفورة ،من مجاهل أفريقيا وأميركا الالتينية
ّ
وتصد عنه «شياطني الشر» التي انتصرت
لتحقق له الفوز في صناديق االقتراع،
ّ
على قوى الخير املمثلة بترامب ورهطه.
ً
ّ
يتعي أن أعترف ،أول ،بأنني فوجئت بوظيفة «املستشار الروحي» ،املدرجة في جدول
ّ
وظائف دونالد ترامب ،والتي تذكر بالكهانة والعرافة في مفهومنا ،على الرغم من
إدراك ــي أن مثل هــذه االسـتـشــارات مسبوقة لــدى زعماء وقــادة آخــريــنّ ،
ممن كانوا
يلجأون إلى استشارة ّ
العرافات والراجمني بالغيب ،عندما يحزبهم أمر في شؤون
حكمهم وحروبهم ،ومنهم قــادة من عصرنا الحديث ،املولع بـ«العلم» و«اإلحصاء»
و«استطالعات الرأي» ،واألبعد ما يكون عن اإليمان بالخرافات واألساطير ،وهو ما
ً
ّ
التجرد والتحلل
عموما ،والــذي يزعم
ينسف صورتنا النمطية عن العقل الغربي،
من الغيبيات ،واالنحياز للحقائق املنظورة واألرقام فقط ،بدليل أن رئيس أكبر دولة
منصبا ًّ
ً
خاصا لها.
علمانية وأقواها في العالم ،يؤمن بهذه الخرافات ،بل ويستحدث
ّ
ّ
صورية ،وال امتداد لها في القرار السياسي األميركي،
زاعم بأن مثل هذه املناصب
رب ٍ
ً
أو في قوانني البلد وتشريعاته ،وبأن الفصل يظل قائما بني الدين والسياسة ،غير
ّ
ً
خصوصا إذا تذكرنا أن معظم رؤساء أميركا الجدد
أن ّثمة وقائع تنفي هذا الزعم،
ّ
ينتمون إلى الكنيسة اإلنجيلية ،وتحركهم دوافع غيبية ودينية (فوق عقلية)؛ لتحقيق
غايات هذه الكنيسة ،وفي مقدمتها ،بالطبع ،تمكني إسرائيل وإعادة كل يهود العالم
ً
شبر منها لغير اليهود ،باعتبار ذلــك شرطا لعودة
إليها ،ورفــض
التنازل عن أي ٍ
املسيح ،فهل ُ
مفرط في ّ
غيبيته وخرافاته؟
عقل
عن
إال
االعتقاد
هذا
مثل
ر
يصد
ٍ
ٍ
ً
عموما ،تظل صدمتنا وصدمة ترامب قائمة حيال مستشارته الروحية .ومن حقنا
أن نتساءل :ملــاذا خذلته «مالئكته» ،ولــم ّ
تهب لنجدته فــي أحــرج مواقفه املصيرية
ّ
ً
وأدقها ،على الرغم من أن باوال وايت أفرطت في استدعائها جميعا ،وباالسم ،وأفردت
لها صالة خاصة على شاشات الفضائيات ،وكانت تناديها بحماسة مهولة ،لكنها
ٌ
تسريبات إخبارية ماكرة ،حاولت أن توضح سبب الخذالن،
لم تستجب؟ الواقعّ ،ثمة
فمنها من ّ
صب اللوم على املستشارة وايت نفسها ،ألنها أخطأت بتوجيه الدعوة إلى
ً
مالئكة أفريقيا وأميركا الجنوبية ،تحديدا؛ وقيل في ذلك« :كيف تطلب املستشارة
بالد تحتاج إلى العون ً
أساسا ،أليس أدعى بهؤالء املالئكة «الطيبني»،
العون من مالئكة ٍ
أن ّ
يسدوا رمق جياع أفريقيا وجمهوريات املوز التي لم تعد ترى من املوز إال قشوره،
بدل أن تهدر مساعيها على ترف انتخابات املتخمني في الواليات املتحدة؟ بل ذهب
ً
ً
شديدا من هذه الصالفة
غضبا
بعضهم إلى أبعد من ذلك ،حني قال إن املالئكة أبدت
ًّ
األميركية التي كانت ً
رئيسيا في مجاعات أفريقيا ،بعد أن أسهمت ،إلى جانب
سببا
ً
أخواتها في أوروبــا ،في نهب مواردها ،وإبقائها رهنا للتبعية والحروب والتجهيل،
ً
منذ االستعمار إلى االستغالل ،وهو عني ما يحدث أيضا في دول أميركا الالتينية
ًّ
عسكريا
الـتــي لــم تسلم أي واح ــد ٍة منها مــن شــرور أميركا وتدخالتها الـســافــرة،
واق ـت ـصـ ًّ
ـاديــا ،فــي شــؤونـهــا ،مــن تشيلي الـتــي عبثت ّ
بحريتها وخ ـي ــارات شعبها،
ً
ّ
ً
ونصبت عليها واحــدا من أشــرس طغاة العالم الثالث ،بينوشيه ،مــرورا ببنما التي
ً
ً
غزتها غــزوا مباشرا وأطــاحــت نظامها ،إلــى غواتيماال التي حــاربــت ديمقراطيتها
الوليدة ،وأبرمت صفقة أسلحة «إيــران غيت» الطافحة برائحة املاريغوانا؛ ملساعدة
عصابات الكونترا ،عدا املكسيك وغيرها الكثير .لذلك كله ،تجاهلت املالئكة ّ
توسالت
وايت ،وآثرت أن تستأنف مساعيها في رتق الجراح التي أحدثتها أميركا في جلود
األفارقة والالتينيني ،وفق األنباء غير الرسمية طبعًا .غير أن أغرب املعلومات ّ
املسربة
ًّ
استراتيجيا اقترفته وايت من األساس ،عندما ّ
وجهت الدعوة إلى
تقول إن ّثمة خطأ
ّ
«املالئكة» ،في حني كان ينبغي أن توجهها إلى «الشياطني».

عمار السواد

ّ
ي ـ ـبـ ــدو أن رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـ ـعـ ــراقـ ــي،
ْ
مصطفى الكاظمي ،أراد أن يجعل السمه
نموذجًا في الــواقــع ،ونصيبًا ِمــن مقولة
ال ـع ــرب «ل ـكــل امـ ــرئ ِم ــن اس ـمــه نـصـيــب»،
ح ــن ح ــذر املـلـيـشـيــات الـعــابـثــة ف ــي بــاد
ما بني النهرين ِمن «الحليم إذا غضب».
ـاع إل ــى مــراقـصــة سـحــر الكلمات
كــأنــه س ـ ٍ
ّ
بمدونيه
والتالعب بها .ولكن محيطه،
وفـ ـن ــانـ ـي ــه ونـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاده ،ل ـ ــم ي ـت ـق ـب ــل س ـع ـيــه
فــواج ـهــه س ــاخـ ـرًا .ه ــم ل ــم ي ــأخ ــذوا األم ــر
ً
أخ ــذا جـ ّـديــا ،بــل رأوه مــزحــة .م ـثــا ،رســم
أحدهم كاريكاتيرًا فيه رجــان ،أحدهما
الـكــاظـمــي مــرتــديــا قـبـعــة أحـيــانــا وواق ـفــا
أمام آخر ّ
سمي حليم ،ليطلب ِمن «حليم»
أال يغضب.
يبدو ّأن رئيس الحكومة العراقية ّ
حرك
ذاكــرة صناعة النكتة السياسية ،إذ عاد
ً
بعد أي ــام ِمــن «الـحـلـيــم» قــائــا لصحيفة
الـغــارديــان ،في زيــارتــه أخيرا بريطانيا،
إن ــه ي ــواج ــه مـخــاطــر املـلـيـشـيــات كـعــازف
نــاي لــأفــاعــي ،يراقصها ليبقيها تحت
تــأثـيــر ال ـع ــزف .أض ـحـ َـك كـثـيــريــن م ـجـ ّـددًا،
وبــات الـعــزف لألفاعي والـنــاي والرقص
ّ
الحيات مدعاة السخرية أو الشفقة.
مع
ت ــاري ــخ ال ـن ـك ـتــة ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـع ــراق
مرتبط طبعًا بمرحلة ما قبل العام .2003
ً
م ـثــا ،ع ــزت الـ ــدوري ،زعـيــم ح ــزب البعث
ال ـع ــراق ــي الـ ــذي م ــات ق ـبــل أي ـ ــام ،ك ــان ِمــن

كاريكاتير

أكـثــر األشـخــاص إث ــارة للمزحة والنكتة
في الـبــاد .وبعد ذلــك ،يعد ثاني رؤســاء
وزراء ما بعد  ،2003إبراهيم الجعفري،
األك ـ ـثـ ــر م ـ ـثـ ــارا ل ـل ـس ـخ ــري ــة فـ ــي أوسـ ـ ــاط
امل ـش ـت ـغ ـل ــن ب ــال ـن ـك ـت ــة ،ك ـت ــاب ــا كـ ــانـ ــوا أم
فنانني أم غير مشتغلني بالعمل الثقافي.
خطاباته املقعرة سياسيًا ،وكأنها ألغاز
ٌ
مــن الكلمات أو مجهول غير مفهوم من
األف ـكــار ،هــي األكـثــر إث ــارة للنكتة واملــرح
السياسي منذ تأسيس الدولة العراقية.
س ـج ــل م ـص ـط ـفــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،فـ ــي ف ـتــرة
ق ـ ـيـ ــاسـ ـيـ ــة ،اسـ ـ ـم ـ ــه فـ ـ ــي تـ ـ ــاريـ ـ ــخ ال ـن ـك ـت ــة
الـسـيــاسـيــة ف ــي الـ ـع ــراق .رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
املـ ـ ـح ـ ــاط بـ ـمـ ـسـ ـتـ ـش ــاري ــن م ـ ــن األوس ـ ـ ـ ــاط
الـصـحــافـيــة والـثـقــافـيــة أكـثــر مـمــا حصل
مـ ــع ٌ أي ح ــاك ــم عـ ــراقـ ــي ،واملـ ـفـ ـت ــرض أن ــه
عارف بشؤون الكالم وطريقته ،كونه ّ
مر
ّ
يتصرف بطريقة
بتجربة عمل صحافي،
عــاجــزة تمامًا عــن إيـجــاد خـطــاب ُ
قنع،
م
ِ
ٍ
أو على األق ــل ينطوي على رؤي ــةٍ ج ـ ّ
ـادة.
وهــو فــي فـتــرة قياسية يفقد التعاطف،
ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن ــه ب ــن ال ـقــائــل الــذيــن
حـصـلــوا عـلـيــه بـحـكــم الـ ـظ ــروف ،وبحكم
إيمان كثيرين بأنه وجه غير موال لوالية
الـفـقـيــه اإليــران ـيــة .وق ــد ت ـحـ ّـول التعاطف
ل ــدى شــري ـحــة غ ـيــر ص ـغ ـيــرة إل ــى شـفـقــة،
ـام ب ــامل ـح ــاب ــاة أو
ول ـ ــدى أخ ـ ــرى إلـ ــى اتـ ـه ـ ٍ
الخوف أو فقدان الجدارة.
ّ
ٌ
محطات
غير أن للكاظمي وجهًا آخر .هناك
في مساره تستدعي التعامل معه بما هو

ٌ
شخص لم يكن أبدًا
أكثر ِمن االستسهال.
ّ
مثار اهتمام سياسي ،ظل حضوره باهتًا
حـتــى فــي أكـثــر األوقـ ــات ب ــروزًا وظ ـهــورًا،
ْ
وفجأة استطاع أن يصبح رئيس جهاز
املخابرات .بدون تاريخ أمني ،وبال مكانة
في الصفوف املتقدمة للقوى السياسية
النافذة ،نجح في استثمار عالقته ببرهم
ص ــال ــح ومـ ـص ــاه ــرت ــه أح ـ ــد ش ـخ ـص ـيــات
حــزب الــدعــوة االقـتـصــاديــة ،وعـمـ ِـل أخــوه
م ـس ـت ـش ــارًا ل ــرئ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة األس ـب ــق،
حيدر العبادي ،قافزًا من كونه صحافيًا
إل ــى رئــاســة أح ــد أك ـثــر األج ـه ــزة األمـنـيــة
ح ـســاس ـيــة .لـ ــذا ،ه ـن ــاك م ــا ه ــو أب ـع ــد من
كونه مـجـ ّـرد مثير للسخرية أو الشفقة.
ثــم أص ـبــح ،فــي لحظة عــراقـيــة منتفضة،
رئ ـي ـســا ل ـ ـلـ ــوزراء .امل ـف ــارق ــة أن ــه أف ـل ــح في
إق ـنــاع حـلـفــاء ّ ط ـهــران فــي ب ـغــداد بدعمه،
م ــع أن ــه مـصــنــف عـلــى حـلـفــاء واشـن ـطــن.
وأك ـثــر ِم ــن ذل ــك ،زعـيــم الـحـشــد الشعبي،
هادي العامري ،كان أحد ّ
عرابي تسميته
ٌ ّ
صحيح أن التوقيت بدا معقدًا
للمنصب.
ً
وأعـ ـط ــاه درجـ ـ ــة م ــن امل ـق ـبــول ـيــة ،ل ــم يكن
ليحظى بها لــوال ذلــك ،بفعل املظاهرات،
وأي ـ ـ ـضـ ـ ــا مل ـ ـ ـخـ ـ ــاوف ح ـ ـل ـ ـفـ ــاء إي ـ ـ ـ ـ ــران ِمـ ــن
مرشحني ،أمثال عدنان الزرفي ،لرئاسة
ّ
الحكومة ،إال أن هذا ال يمنع النظر بكثير
من التأمل إلى مسار الكاظمي ،الصاعد
بسرعة كبيرة إلى أعلى املناصب.
وخ ــال حــوالــي ستة شـهــور مــن رئاسته
الحكومة ،إلى جانب ما أظهر ِمن ضعف

فهد

زار وزير الخارجية األميركي ،مايك بومبيو،
إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،ولعلها
تكون زيارته األخيرة لها قبل رحيل إدارة
الرئيس دونالد ترامب .لذا لم ّ
يفوت الفرصة
ّ
ويقدم إلسرائيل
كي يضع بصمته عليها،
ما لم ّ
يقدمه أي وزير خارجية أميركي قبله.
فقد زار بومبيو مستوطنة شاعر بنيامني
في الضفة الغربية ،ومصنعا إلنتاج النبيذ
فيها ،في سابقة هي األولــى من نوعها في
تــاريــخ ال ـص ــراع اإلســرائ ـي ـلــي الفلسطيني،
وكذلك في تاريخ العالقة بني واشنطن وتل
أب ـيــب ،فـلــم يـقــم أي وزي ــر خــارجـيــة أميركي
مــن قبل بــزيــارة املستوطنات اإلسرائيلية.
كذلك زار بومبيو هضبة الجوالن املحتلة،
وهــي أيضا الــزيــارة األولــى لوزير خارجية
أمـيــركــي للهضبة املحتلة مـنــذ ع ــام .1967
ولــم تتوقف هــدايــا بومبيو إلسرائيل عند
هذه الزيارات ،بل طالب بومبيو بالتعامل
ُ
مع السلع والبضائع التي تنتج في الضفة
الـغــربـيــة بــاعـتـبــارهــا منتجات إسرائيلية،
وطالب بوضع شعار ُ
«صنع في إسرائيل»
عليها ،في انتهاك غير مسبوق ،ليس فقط
للقانون الــدولــي الــذي يعتبر املستوطنات
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة غ ـي ــر ش ــرع ـي ــة ،ول ـك ــن أي ـضــا
ل ـقــرارات اإلدارات األمـيــركـيــة السابقة التي
رفـضــت األم ــر ،واعـتـبــرتــه انتهاكًا للقانون
ال ــدول ــي .األك ـث ــر مـنــذ ذلـ ــك ،إعـ ــان بومبيو
امل ـث ـي ــر ل ـل ـج ــدل ب ــاع ـت ـب ــار ح ــرك ــة م ـقــاط ـعــة
إسرائيل ( )BDSمعادية للسامية ،وذلك من
أجل وقف نشاطها ودعمها الدولي املتزايد.
واق ــع األم ــر أن مــا قـ ّـدمــه بومبيو إلسرائيل
ليس فقط خالل زيارته هذه لها ،ولكنه ،منذ
توليه وزارة الخارجية األميركية قبل أكثر
من عامني ونصف العام ،يتجاوز دوره وزير
خارجية أجنبيا ،إلى الدرجة التي يمكن أن
نعتبره وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي
ولـ ـي ــس أمـ ـي ــرك ــا ،ف ــال ــرج ــل يـ ـب ــدو حــريـصــا
ع ـلــى تـحـقـيــق م ـصــالــح ت ــل أب ـي ــب أك ـث ــر من
ُ
مصالح بــاده .وال تنسى زياراته املكوكية
خ ــال الـشـهــور الـثــاثــة املــاضـيــة للتعجيل
بالتطبيع بــن إســرائـيــل وكــل مــن اإلم ــارات
والبحرين والسودان .وهو ما يثير السؤال:
ملـ ــاذا يـفـعــل بــومـبـيــو ه ــذا ك ـلــه؟ وه ــل األم ــر
يحمل دالالت عقائدية أم سياسية؟ وهو
ً
ســؤال يدفع إلــى التنقيب قليال فــي تاريخ
بومبيو ،فالرجل إنجيلي متدين ،ينتمي
لـتـيــار املسيحية الصهيونية ال ــذي يؤمن
ب ـض ــرورة دع ــم إســرائ ـيــل م ــن أج ــل تحقيق
النبوءة الدينية (أرمـجـيــدون) .وقــد اعتبر،
فــي ح ــوار ل ــه ،فــي إح ــدى زي ــارات ــه إســرائـيــل

عــام  ،2019أن تــرامــب هــو مبعوث العناية
اإللهية من أجــل حماية إسرائيل ودعمها!
وال يتوقف بومبيو عن استحضار عقيدته
مناسبات كثيرة ،بما
والتزامه الديني في
ٍ
فيها نشاطه السياسي والدبلوماسي .بل
يعتبر ذلــك مصدر فخر واعـتــزاز .وقــد قال،
فــي أح ــد ال ـح ــوارات مــع صحيفة نـيــويــورك
تــاي ـمــز ،إن اإلن ـج ـيــل يـخـبــره بـكــل م ــا يجب
فـعـلــه .وع ـلــى عـكــس مــا ي ـقــول بـعـضـهــم عن
علمانية الـسـيــاســة الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة،
يؤكد سلوك بومبيو ،وتصريحاته املختلفة
فيما يتعلق بدور الدين وتأثيره في قراراته
وس ـيــاســاتــه ،ع ـكــس ذلـ ــك .أم ــا ال ــاف ــت فهو
تعصب بومبيو وكراهيته تجاه املسلمني،
خـصــوصــا مسلمي أمـيــركــا والتشكيك في
والئهم للبالد.
وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ي ـس ـت ـخ ــدم ب ــوم ـب ـي ــو إي ـم ــان ــه
املسيحي ،ودعمه الالمحدود إلسرائيل ،من
أجــل إرضــاء القاعدة اإلنجيلية األميركية،
وهــي قــاعــدة تصويتية مهمة ألي شخص
يـطـمــح إل ــى ال ــوص ــول إل ــى الـبـيــت األب ـيــض.
وقــد ّ
صوتت بكثافة لترامب في انتخابات
ع ــام ــي  2016و .2020وه ـ ــذا تـ ـح ــديـ ـدًا مــا
تقارير
يسعى إليه بومبيو ،حيث تتحدث ّ
إخ ـب ــاري ــة ع ــدي ــدة ع ــن رغ ـب ـتــه ف ــي ال ـتــرشــح
لــانـتـخــابــات الــرئــاسـيــة فــي ع ــام  2024عن
الحزب الجمهوري .وهو يــدرك جيدًا أنه ال
يمكن الحصول على دعم القاعدة املسيحية
اإلنجيلية من دون إظهار دعمه الالمحدود
إلس ــرائـ ـي ــل ،ولـ ــو ع ـل ــى ح ـس ــاب ل ـي ــس فـقــط
الفلسطينيني ،ولكن على حساب مصالح
أميركا ،وهذا هو األخطر.
وحقيقة األم ــر ،لــم يـحــدث أن تـصـ ّـرف وزيــر
ّ
يتصرف
خارجية أميركي بالطريقة التي
ب ـهــا بــومـبـيــو ت ـجــاه إس ــرائ ـي ــل ،فــالــرجــل ال
يـخـفــي إع ـجــابــه ودع ـمــه ل ـهــا .بــل ال يخجل
مـ ــن أن ي ـخ ـل ــط ال ــديـ ـن ــي ب ــال ـس ـي ــاس ــي فــي
تصريحاته وأنشطته الدبلوماسية .وعلى
ما يبدو ،كان تعيني ترامب باألساس لهذا
الـسـبــب ،فـتــرامــب ال يـتــوقــف عــن اسـتـخــدام
كـ ــل األسـ ــال ـ ـيـ ــب مـ ــن أجـ ـ ــل الـ ـحـ ـص ــول عـلــى
ّ
املتشدد
دعــم اإلنجيليني والـيـمــن الــديـنــي
ف ــي أم ـيــركــا .أم ــا امل ــده ــش فـهــو دع ــم ه ــؤالء
لترامب ،على الرغم من سلوكه الشخصي
املشني ،سواء مغامراته النسوية أو أكاذيبه
السياسية أو ف ـســاده املــالــي واالقـتـصــادي
وت ـهـ ّـربــه ال ـضــري ـبــي .ل ــذا إذا ح ــدث ووص ــل
بومبيو إلــى السلطة ،في  2024أو بعدها،
فـ ـس ــوف نـ ـك ــون أم ـ ــام ن ـك ـبــة ج ــدي ــدة أس ــوأ
بـ ـم ــراح ــل م ــن ن ـك ـبــة ت ــرام ــب وك ـ ــوارث ـ ــه فــي
السنوات األربع املاضية.
(كاتب وأكاديمي مصري)

حسام كنفاني

سجل مصطفى
الكاظمي ،في
فترة قياسية ،اسمه
في تاريخ النكتة
السياسية في العراق

أو إث ـ ـ ــارة ل ـل ـت ـه ـكــم ،ي ـظ ـهــر أيـ ـض ــا رغ ـبــة
صريحة باملحافظة على العالقات الالزمة
لـلـبـقــاء ف ــي واج ـه ــة امل ـش ـهــد ،وال ـح ـصــول
على فرص العودة إليه عبر االنتخابات،
أو عـبــر الـتـحــالـفــات املستقبلية .بمعنى
آخــر ،جــاء الضعف الــذي أب ــداه الكاظمي
جـ ـ ـ ّـراء م ـحــاول ـتــه ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى املـســافــة
ال ـضــروريــة لحماية مستقبله سياسيا
ُ
ال ي ــري ــد خـ ـس ــارة ك ـ ـ َـرات ـ ــه ،وي ــري ــد إب ـق ــاء
قدميه في أكثر ِمن مكان .وبتعبير ثالث،
ل ـي ــس هـ ــدف ال ـك ــاظ ـم ــي ت ـس ـي ـيــر ال ـح ـيــاة
االجتماعية والسياسية بما ينسجم مع
مرحلة ما بعد الحركة االحتجاجية منذ
أكتوبر /تشرين األول من العام املاضي.

لميس أندوني

ماذا تريد اإلمارات من تونس؟
سمير حمدي

مـ ـ ّـرة أخـ ــرى ،تـتـخــذ اإلمـ ـ ــارات قـ ــرارا بمنع
الـتــأشـيــرات عــن التونسيني .وعـلــى الرغم
م ـ ــن أن الـ ـجـ ـه ــات ال ــرسـ ـمـ ـي ــة ال ـت ــون ـس ـي ــة
تجاهلت التعليق على الخبر ،إال أن رئيس
لجنة النقل الجوي في الجامعة التونسية
لوكاالت األسفار أفاد ،في تصريح لوسائل
إعـ ــام مـحـلـيــة ،ب ــأن اإلم ـ ــارات ق ـ ـ ّـررت منع
التأشيرة عن فئة واسعة من التونسيني،
واوضـ ــح أن ال ـق ــرار يستثني التونسيني
املقيمني في اإلمارات والذين يتجاوز عمر
الواحد منهم الستني عاما.
ليس في قرار أبوظبي هذا أدنى مفاجأة،
فـقــد اع ـتــاد الـنـظــام الـسـيــاســي هـنــاك على
اتخاذ مواقف مماثلة تستهدف املواطنني
التونسيني منذ سنة  2011وسقوط نظام
زيـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن ب ــن ع ـل ــي .وت ــرت ـب ــط هــذه
املــواقــف عــادة بــأحــداث سياسية تونسية
تثير حفيظة السلطات اإلمــارات ـيــة ،على
الرغم من أن ال احد يستهدف اإلمارات في
السياسة الرسمية التونسية .ففي سنة
 2011وبـعــد انـتـخــابــات أكـتــوبــر /تشرين
األول م ــن ذلـ ــك الـ ـع ــام ،اتـ ـخ ــذت اإلمـ ـ ــارات
إجراءات مماثلة ضمن ما اعتبره بعضهم
ٍ
رف ـض ــا إم ــارات ـي ــا مل ـخــرجــات االن ـت ـخــابــات
ال ـت ــون ـس ـي ــة الـ ـت ــي أف ـ ـ ـ ــرزت صـ ـع ــود ق ــوى
سياسية ،مثل حــركــة النهضة ،ووصــول
امل ـن ـصــف املـ ــرزوقـ ــي إلـ ــى م ـن ـصــب رئــاســة
الجمهورية .فقد جعل النظام اإلمــاراتــي
مــن نفسه خصما للثورة التونسية منذ
بداية فعالياتها ،عبر التغطيات اإلعالمية
ـوع مــن القطيعة
املـنـحــازة ،وص ــوال إلــى ن ـ ٍ
السياسية من طرف واحد ،ورفض تقديم
أدنى دعم مالي أو اقتصادي لتونس.
ت ـت ــراف ــق امل ــواق ــف اإلم ــاراتـ ـي ــة ذات امل ــزاج
املتقلب من املشهد التونسي في كل مرة
م ــع تــوج ـهــات ـهــا ال ـس ــاع ـي ــة إلـ ــى إخ ـض ــاع
تــونــس ،وإدخــال ـهــا ضـمــن حـظـيــرة ال ــدول
التابعة لـهــا ،وبشكل فــج يثير السخرية
أحـيــانــا ،واالشـمـئــزاز أحيانا أخ ــرى .فإثر
ان ـت ـخــابــات س ـنــة  ،2014ك ــان ــت اإلمـ ـ ــارات

أبـدًا هو لم يتصرف بموجب كونه وليد
منتفضة ،إنما انتهج ما يعاكسها،
لحظةٍ
ِ
ِّ
مسوفا وال مباليا الوعود ،ال يختلف في
هذا وذلك عن سلفه عادل عبد املهدي .ما
يربو إليه الحصول على جواز عبور بني
كبار العملية السياسية في مستقبلها،
وتحديدًا في االنتخابات.
ومـ ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،ال ـ ــرج ـ ــل ،نـ ــوعـ ــا م ــا،
نسخة عن رئيس الــوزراء األسبق ،حيدر
ال ـع ـب ــادي ،وت ـحــدي ـدًا ع ــام  ،2015عندما
أراد االستفادة ِمن الحركة االحتجاجية
ذلـ ـ ــك ال ـ ـع ـ ــام ،ف ـ ـقـ ـ ّـدم مـ ــا ُعـ ــرفـ ــت ب ـحــزمــة
اإلص ــاح ــات ،لـكـنــه لــم يــذهــب إل ــى أبـعــد.
ّ
يتطور الكاظمي تطورًا يشبه
وأيضا لم
زم ــن ال ـحــركــة االح ـت ـجــاج ـيــة األق ـ ــوى في
تاريخ العراق .بل املستشارون املحيطون
بــه ،وبعضهم ممن ُيـ َـعــدون متنورين أو
مدافعني عن التحوالت الضرورية بعيدًا
عن سياسة القمع والتسويف والفساد،
ي ـ ـكـ ـ ّـررون األن ـ ـسـ ــاق ن ـف ـس ـهــا ِمـ ــن خ ـطــاب
السلف .خطاب تخوين واتـهــام وإشــارة
بالبطش محاطة بمكياج النيات الحسنة
ما يزال سائدًا.
ل ـقــد اعـ ـت ــدت اآلل ـ ــة ال ـع ـس ـكــريــة واألم ـن ـيــة
التابعة للحكومة ،بعد وصول الكاظمي
إل ــى رئ ــاس ــة الـ ـ ـ ــوزراء ،ع ـلــى املـتـظــاهــريــن
ّ
مــرارا ،على الرغم من أن زخم املظاهرات
مستويات متدنية
في عهده تراجع إلــى
ٍ
جدا عما كانت عليه زمن سلفه .وجديد
االع ـتــداءات فــي الــذكــرى السنوية األولــى

ل ـل ـم ــوج ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة م ـ ــن حـ ــركـ ــة ت ـشــريــن
االحتجاجية .أزيلت ُ الخيام ،وفي بعض
املدن ،مثل البصرة ،فتحت الطرق املغلقة
بقوة لم يفلح في استخدامها َمن سبقه.
هي النرجسية نفسها التي طبعت سادة
امل ـن ـط ـق ــة الـ ـخـ ـض ــراء فـ ــي ب ـ ـغـ ــداد جــاع ـلــة
إيــاهــم عــاجــزيــن عــن فـهــم ال ـنــاس ،الــوعــي
التعامل باحترام مع شعبهم
بمجتمعهم،
ِ
 ..لم يمتلك أي من السياسيني العراقيني،
ْ
عيني ،تنظر إحداهما
عقودا من السنني،

إلى الشركاء أو املعارضني ،واألخرى إلى
املـجـتـمــع .كــانـتــا مــوجـهـتــن إل ــى الـخــارج
ِمـ ـ ــن ج ـه ــة وإل ـ ـ ــى ال ـس ـي ــاس ـي ــن ،ش ــرك ــاء
ومعارضني ،من جهة أخــرى .أما الشارع
ف ـم ـن ـسـ ٌّـي ،ح ـتــى ل ــو ك ــان ه ـنــاك ص ـنــدوق
اق ـتــراع أو انتفاضة .والـسـبــب األســاســي
أنهم ال يحترمون مجتمعهم ،مهما تغنوا
بشعبهم .هؤالء يحتقرون العراقيني في
ذروة انتفاضة العراقيني.
امتلك مصطفى الكاظمي فرصة جبارة
ليستثمر لحظته ،مــا دام أعـطــى لنفسه
ْ
الحق بــأن يكون فــي واجـهــة املشهد ،من
ّ
دون رغبة بإرضاء الجميع كبائع يسوق
بـضــاعــة بــاتــت ُم ــزج ــاة .ال ـفــرصــة تمثلت
بــالــذهــاب بـعـيـدًا فــي اح ـت ــرام ش ـعـ ٍـب قـ ّـدم
ْ
مـئــات األضــاحــي مــن أج ــل التغيير ،وأن
ي ـكــون ص ــورة ع ـنــه ،ال أن يـصـبــح مـجـ ّـرد
امـتــداد لـعـ ّـر َابـ ْـيــه :حـيــدر الـعـبــادي وبرهم
صالح.
(كاتب وإعالمي عراقي)

السلطة الفلسطينية
والنصر المهزوم

عن بومبيو الصهيوني
خليل العناني

لم تكن هناك مصالحة

كاظم الغيظ في سبيل االنتخابات

باسل طلوزي

ت ــراه ــن ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس الـ ــراحـ ــل ال ـبــاجــي
قائد السبسي ،وتصورت أن في وسعها
ال ـت ــاع ــب ب ــه وب ـتــوج ـهــاتــه .ول ـه ــذا كــانــت
صدمة صانع القرار اإلماراتي ّ
حادة ،كما
عبرت عنها فــي حينها وجــوه قريبة من
دائــرة ولي عهد أبوظبي ،محمد بن زايد،
عندما اخـتــار السبسي سياسة التوافق
ونـهــج التعايش السياسي ،عبر تشكيل
ت ـح ــال ــف ح ـك ــوم ــي واسـ ـ ـ ــع ،ك ــان ــت حــركــة
الـنـهـضــة م ــن امل ـشــاركــن ف ـيــه ،وه ــو األم ــر
الذي أدى إلى اندالع أزمة دبلوماسية بني
البلدين ،بعد قرارات مفاجئة سنتي 2015
و ،2016بمنع التونسيني مــن السفر إلى
اإلم ــارات ،وصــوال إلــى الـقــرار الـصــادر في
شهر ديسمبر /كانون األول  ،2017بعدم
منح الـتــأشـيــرة للتونسيات تـحــديــدا ،ما
أثار حينها موجة من التنديد في الشارع
التونسي.
هـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ـ ّـرة ،جـ ـ ــاء ق ـ ـ ــرار اإلم ـ ـ ـ ـ ــارات ب ـعــدم
م ـنــح ت ــأش ـي ــرات ال ـس ـفــر لـلـتــونـسـيــن يــوم
 17ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ال ـح ــال ــي،
أي م ـبــاشــرة بـعــد ان ـت ـهــاء زيـ ــارة الــرئـيــس
التونسي ،قيس سعيد ،إلــى قطر ،والتي
تــواصـلــت ثــاثــة أي ــام ،مــا يعني أن الـقــرار
رد فعل إماراتي على الزيارة .وعلى الرغم
من أن جهات قريبة من رئاسة الجمهورية
حاولت التخفيف من وقع القرار ،إال أن أي
متابع موضوعي يــدرك الصلة املباشرة
بينه وبني زيارة الرئيس الدوحة.
ويظل الـســؤال دائـمــا :مــاذا تريد اإلمــارات
من تونس؟ ال تتطلب اإلجابة عن السؤال
فلسفة سياسية ،وال مقاربة فكرية ،فنحن
لسنا بـصــدد الـحــديــث عــن سـيــاســة دولــة
عظمى ذات مؤسسات ،وإنما يتعلق األمر
ب ــدول ــة اإلمـ ـ ـ ــارات ال ـت ــي تـخـضــع لـ ـق ــرارات
مزاجية ُيصدرها صاحب السلطة .ومن
جــانــب آخ ــر ،اخ ـت ــارت اإلم ـ ــارات االنـحـيــاز
لـلـقــوى امل ـضــادة لـلـثــورات الـعــربـيــة ،وهــي
تعتبر تونس أساس «الخطيئة العربية»
امل ـت ـم ـث ـلــة فـ ــي امل ـط ــال ـب ــة بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة
ّ
والتعددية السياسية ،وهذه في
والحرية
أعراف دول االستبداد العربي بدع ال يمكن

الذين تدعمهم
ّ
يتمكنوا
اإلمارات لن
من حكم تونس
مهما فعلوا

ال ـس ـكــوت عـلـيـهــا .وم ــن ه ـن ــا ،ك ــان الـعـمــل
اإلماراتي على إفشال املسار الديمقراطي
ال ـتــون ـســي ،مـثـلـمــا فـعـلــت ف ــي لـيـبـيــا عبر
دعـ ــم م ـل ـي ـش ـيــات ال ـ ـلـ ــواء املـ ـتـ ـم ـ ّـرد خـلـيـفــة
ح ـف ـتــر ،وب ــدع ــم االنـ ـق ــاب ال ـع ـس ـكــري في
مصر .ولكنها تشعر بالفشل إزاء املشهد
الـتــونـســي ،حـيــث امل ـســار الــديـمـقــراطــي ما
يـ ــزال قــائ ـمــا ،وامل ــواط ــن ه ــو الـ ــذي يختار
مــن يحكمه .وبالنظر إلــى فشل األسلوب
املفضل لدى النظام اإلماراتي الذي يعتمد
ال ــدف ــع إلـ ــى ال ـف ــوض ــى ،وص ـ ــوال إلـ ــى قلب
النظام السياسي ،انتقلت استراتيجيتها
املعلنة في تونس إلــى محاولة استخدام
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــة ذاتـ ـه ــا ل ــان ـق ــاب عـلـيـهــا،
عبر تمويل أح ــزاب سياسية وجمعيات
وقـ ـن ــوات إع ــام ـي ــة ت ـس ـعــى إلـ ــى تـقــويــض
املشهد الديمقراطي التونسي.
م ــا يـجـهـلــه ص ــان ــع الـ ـق ــرار اإلمـ ــاراتـ ــي أن
الــديـمـقــراطـيــة فــي تــونــس أصـبـحــت أكثر
ً
قدرة على التأقلم ،وأن الذين تدعمهم لن
ّ
يتمكنوا من حكم البلد مهما فعلوا ،ألن
النظام السياسي واالنتخابي التونسي
والـبـنـيــة الــدس ـتــوريــة ال ـقــائــم عـلـيـهــا هي
ـرف من
مــن التعقيد ،بحيث تمنع أي ط ـ ٍ
الـتـغــول السياسي ،أو مــن االن ـقــاب على
الـنـظــام الـجـمـهــوري ال ــذي يـتـ ّ
ـأســس على
الحرية والتعددية.
(كاتب تونسي)
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ي ـت ـج ــاوز إع ـ ــان ال ـس ـل ـطــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ال ـن ـصــر ،ب ـعــد إع ــادت ـه ــا «الـ ـع ــاق ــات» مع
القوة اإلسرائيلية املحتلة ،الغرابة ،إلى
حد إهانة املشاعر واالستهانة بالعقول،
ل ـكــن األده ـ ــى ه ــو ع ـمــق ال ــوه ــم الــرسـمــي
الفلسطيني األسير لعملية سالم كاذبة،
على الرغم من النهب اإلسرائيلي املمنهج
لــأراضــي الفلسطينية ،وم ــن استباحة
مـسـتـمــرة لـحـقــوق اإلن ـس ــان الفلسطيني
وكرامته.
مشهد رئيس الوزراء الفلسطيني ،محمد
اشـتـيــه ،وه ــو يـلــوح بــالــرســالــة الرسمية
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ب ــالـ ـت ــزام دولـ ـ ــة االحـ ـت ــال
َ
باالتفاقيات املوقعة محزن جدا ،وأضاف
فرح وزيــر الشؤون املدنية الفلسطينية،
ع ـض ــو ال ـل ـج ـن ــة امل ــرك ــزي ــة ل ـح ــرك ــة ف ـتــح،
حسني الشيخ« ،باالنتصار» الفلسطيني
سوريالية غير قابلة للتصديق .ال أشكك
ه ـنــا بـصــدقـيــة س ـع ــادة ك ــل مـنـهـمــا ،لكن
عـمــق الــوهــم يـجـعــل ذل ــك كـلــه مــرعـبــا في
أبعاده وتداعياته.
م ـصــدر االح ـت ـف ــال امل ـع ـلــن اع ـت ـقــاد يـســود
قيادات فلسطينية عليا أن «صفقة القرن»
التي وضعها الرئيس األميركي ،دونالد
تــرامــب ،لتصفية القضية الفلسطينية،
اخ ـت ـف ــت مـ ــن ال ـ ــوج ـ ــود ،وأن ـ ـ ــه تـ ــم سـحــب
خطة ضم أجــزاء من الضفة الغربية إلى
إسرائيل ،وكذا التزام الرسالة اإلسرائيلية
ب ــاالتـ ـف ــاق ــات امل ــوقـ ـع ــة ،وي ـس ـم ــي ال ــوزي ــر
الـفـلـسـطـيـنــي ال ـســابــق ،غ ـســان الـخـطـيــب،
هذه األمور الثالثة أسبابا ظاهرة لعودة
الـسـلـطــة إل ــى ال ـعــاقــات واالتـ ـص ــاالت مع
إســرائ ـيــل ،وإن كــانــت غـيــر دقـيـقــة أو غير
واقـعـيــة .ولـكــن سـيــاق الـتـفــاؤل املـبــالــغ به
ه ــو ف ــوز امل ــرش ــح الــدي ـم ـقــراطــي جــوزيــف
بايدن برئاسة الواليات املتحدة ،وانتهاء
عهد تــرامــب ،وال شــك أن هــذا يخفف من
الـ ـضـ ـغ ــوط ع ـل ــى ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي،
ول ـ ـ ــو مـ ــؤق ـ ـتـ ــا ،م ـ ــع اح ـ ـت ـ ـمـ ــال اس ـت ـئ ـن ــاف
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة دع ـم ـهــا امل ــال ــي وكــالــة
غ ــوث وتـشـغـيــل الــاجـئــن الفلسطينيني
«أون ـ ــروا» وإعــادت ـهــا فـتــح مكتب منظمة
ال ـت ـح ــري ــر ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ف ــي واش ـن ـط ــن،
وهـ ـ ــي رسـ ــالـ ــة م ـه ـم ــة إلـ ـ ــى ال ـك ــون ـغ ــرس،
ولكنها ال تصل إلى تأييد حقوق الشعب
الفلسطيني أو استقالله.
عودة أميركا إلى سياستها «التقليدية»
فـ ــي ع ـه ــد ال ــرئـ ـي ــس امل ـن ـت ـخ ــب ،ج ــوزي ــف
بـ ــايـ ــدن ،لـ ــن ت ـج ـع ـل ـهــا ص ــدي ـق ــة لـلـشـعــب
الفلسطيني ،فاالنحياز األميركي السافر
للمشروع الصهيوني لــم يـبــدأ فــي عهد
تـ ــرامـ ــب ،ولـ ــن ي ـن ـت ـهــي ف ــي ع ـه ــد ب ــاي ــدن،
وخصوصا أن األخير ســوف يبني على
اتفاقيات التطبيع بني إسرائيل وكل من
اإلمارات والبحرين ،وعلى كل االتفاقيات
وال ـتــرت ـي ـبــات م ــع دول عــرب ـيــة ،م ــا يبقي
الفلسطينيني في عزلةٍ خاصة ،بعد تبني
الــدول ـتــن املــذكــورتــن ال ــرواي ــة الرسمية
اإلسرائيلية ،بشكل غير مسبوق في ٍّ
أي
مــن أش ـكــال التطبيع املــدانــة بــن أنظمة
عربية وإسرائيل.
نعم ،عانت السلطة الفلسطينية من أزمة
مالية خانقة منذ إعالنها في مايو /أيار
املــاضــي وقـفـهــا الـتـنـسـيــق مــع إســرائـيــل،
احتجاجًا على خطة ضم أجزاء من الضفة
الـغــربـيــة إل ــى دول ــة االح ـت ــال ال ـتــي ّ
ردت
بحجز تحويل ما تصادره من ضرائب

شـهــريــا إل ــى الـحـكــومــة الفلسطينية ،ما
جـعــل األخ ـي ــرة تـضـطـ ّـر إل ــى خـصــم %50
من رواتــب كــوادر السلطة ومؤسساتها،
ّ
إضــافــة ال ــى أن االتـفــاقـيــات ،كـمــا يــذكــرنــا
غسان الخطيب ،تسمح باحتجاز األموال
ستة أشهر ،أي إلى نهاية شهر نوفمبر/
تـشــريــن الـثــانــي الـحــالــي ،وبـعــد ذل ــك يتم
وضـعـهــا فــي ح ـســاب إســرائـيـلــي خــاص،
يجعل عملية استعادتها طويلة وبالغة
التعقيد.
من دون التقليل من األزمة املالية وخوف
الـسـلـطــة م ــن ان ـه ـيــار ك ــام ــل ،وم ــن ضيق
الفلسطينيني الـشــديــد ،إذا كــان هــذا هو
السبب الحقيقي ،ملاذا لم تتشاور السلطة
م ــع ال ـق ـي ــادات وال ـخ ـب ــراء الفلسطينيني،
وملاذا اتخذت قرارها من دون علم حركة
فتح والـفـصــائــل الفلسطينية؟ ومل ــاذا لم
ي ـخ ـطــر ب ـب ــال ال ــرئ ـي ــس م ـح ـم ــود ع ـبــاس
أن ي ـ ـصـ ــارح ،هـ ــو أو رئـ ـي ــس ح ـكــوم ـتــه،
الـ ـشـ ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ب ــالـ ـخـ ـي ــارات أو
الـسـيـنــاريــوهــات املحتملة؟ ف ـقــرار إع ــادة
الـتـنـسـيــق ك ــان امل ـف ــروض أن ي ـكــون فعال
مقاوما ،وليس تكتيكا مدروسا لخدمة
الـقـضـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،ول ـيــس ان ـت ـظــارا
لنتائج االنتخابات األميركية؟ كل الدول
تعمل لتهيئة نفسها لنتائج االنتخابات
الــرئــاس ـيــة األم ـيــرك ـيــة ،ول ـكــن ذل ــك يـكــون
ف ــي خــدمــة ت ـصــور اس ـتــرات ـي ـجــي ،ولـيــس
في إطار تجديد الــدور الوظيفي ألنظمة
مهزومة .وليست هذه األسئلة من قبيل
السذاجة ،لكن الخطوات اإلسرائيلية التي
سـمــح بـهــا تــرامــب ،مــن اع ـتــراف بالقدس
عاصمة إسرائيل ،واعتبار املستوطنات
قانونية وشــرعـيــة فــي قــامــوس السيادة
األمـيــركـيــة ،أسـســت لــواقــع جــديــد يحتاج
رؤية ثاقبة ،فالوصع الحالي خطر حتى
على السلطة الفلسطينية التي ال تهتم إال
باستمرارها وضمان دورها الوظيفي.
ف ــي ظ ــل اس ـت ـمــرار امل ـش ــروع الـصـهـيــونــي
ال بــد أن ينتهي دور الـسـلـطــة ،وتــرامــب
أع ـط ــى ق ــوة هــائ ـلــة لـلـيـمــن اإلســرائ ـي ـلــي
املـ ـتـ ـط ـ ّـرف فـ ــي ح ـل ــف غ ـي ــر م ـس ـب ــوق فــي
ش ــراس ـت ــه ب ــن إدارة أم ـي ــرك ـي ــة يـمـيـنـيــة
وال ـي ـمــن ال ـص ـه ـيــونــي .ك ـمــا أن الــرئـيــس
امل ـن ـت ـخــب ،ب ــاي ــدن ،ال ي ـع ــارض امل ـش ــروع
الـصـهـيــونــي ،وإن ـمــا يــريــد حــا «للعقدة
الفلسطينية» الـتــي تبقى مـصــدرا لعدم
االستقرار .وتجعل االتفاقيات التطبيعية
العربية اإلسرائيلية املتسارعة العامل
الفلسطيني أقـ ّـل تــأثـيــرا ،إال إذا ّ
تمسكت
ال ـق ـي ــادة الـفـلـسـطـيـنـيــة ب ــال ـت ــزام حقيقي
بالحقوق الفلسطينية ،ألن ذلك يضعف
ص ـمــود الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،ويـســاهــم
ف ـ ــي إضـ ـ ـع ـ ــاف الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ــوج ـ ــدان
العربي .ولذلك ،فإن االحتفالية الرسمية
الفلسطينية غـيــر املـفـهــومــة بــرســالــة من
مسؤول إسرائيلي تبعث رسالة سلبية،
ّ
ضارة ،إلى الشعوب العربية والعالم،
بل
خـصــوصــا إذا ص ـ َـح ال ـحــديــث عــن إع ــادة
الـسـفـيــريــن الفلسطينيني إل ــى اإلمـ ــارات
والـ ـبـ ـح ــري ــن ،وت ــالـ ـي ــا إل ـ ــى أي دول ـ ـ ــة قــد
تـلـتـحــق بـهـمــا .كـمــا أن ه ــذه االحـتـفــالـيــة
ت ـع ـطــي ان ـط ـبــاعــا بـ ــأن ص ـف ـقــة الـ ـق ــرن قد
طارت ،وأن خطة ضم الضفة لم تعد على
الطاولة ،األمر الذي يضلل كل مناصري
القضية الفلسطينية ،فإسرائيل ماضية
ف ـ ــي ت ـط ـب ـي ــق ج ـ ـ ــزء مـ ـه ــم م ـ ــن ال ـص ـف ـق ــة،
ب ــاسـ ـتـ ـم ــراره ــا فـ ــي م ـ ـصـ ــادرة األراض ـ ـ ــي
وتوسيع املستوطنات ،أي رســم خريطة

االنحياز األميركي
السافر للمشروع
الصهيوني لم يبدأ
في عهد ترامب،
ولن ينتهي في
عهد بايدن

األجـ ـ ـ ــزاء ال ـت ــي ت ـن ــوي إس ــرائـ ـي ــل ضـمـهــا
ّ
على األرض ،وليس فقط فــي مخططات
املشروع الصهيوني.
بـ ــدأت إس ــرائ ـي ــل ،ف ــي األسـ ـب ــوع املــاضــي،
وخــال إعالنات االنتصار الفلسطينية،
بناء ألفي وحــدة سكنية قرب مستمعرة
عـلــى أراض ــي جـبــل أب ــو غنيم امل ـصــادرة،
ل ـ ـعـ ــزل م ــديـ ـن ــة بـ ـي ــت لـ ـح ــم عـ ــن ال ـ ـقـ ــدس،
وبـ ـن ــاء وح ـ ـ ــدات س ـك ـن ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــن
داخــل الـقــدس ،لربطها بــواحــدة مــن أكبر
امل ـس ـت ــوط ـن ــات ت ـم ـه ـي ــدا ل ـع ـم ـل ـيــة ال ـضــم
ال ـت ــي ت ـص ـبــح ،ف ــي ح ــال ــة عـ ــدم تـنـفـيــذهــا
فــي املستقبل القريب ،مــن الحقائق على
األرض ،ولن تعارضها أي إدارة أميركية
مقبلة .عن أي التزام باالتفاقيات املوقعة
تتحدث الرسالة اإلسرائيلية التي أعلنت
ف ـي ـهــا اق ـ ـتـ ــراب ت ـح ــوي ــل أم ـ ـ ــوال امل ـقــاصــة
الفلسطينية إلى السلطة؟ حتى اتفاقيات
أوسلو ومــا تبعها ،وعلى الرغم من كل
مـصــائـبـهــا ،ت ـلــزم ال ـطــرفــن ب ـعــدم اتـخــاذ
إج ـ ــراءات تغير مــن الــوضــع الـقــائــم على
األرض ،وذلك يتضمن مصادرة األراضي
وإقــامــة املستوطنات وإن لم تشر إليها،
لكن إسرائيل منذ عام  1993لم تلتزم إال
ّ
بالجوانب التي تعزز سيطرتها األمنية
ّ
والسياسية ،وتجاهلت أي بنود تحد من
قمعها وبـطـشـهــا ،وم ــن ســرقــة األراض ــي
وت ــدمـ ـي ــر الـ ـبـ ـي ــوت وتـ ـش ــري ــد س ـك ــان ـه ــا،
بغرض تغير الواقع على األرض لصالح
مشروعها.
لــم ت ـحــاول ال ــدول الـعــربـيــة الغنية خــال
األش ـه ــر ال ـس ـتــة املــاض ـيــة ن ـج ــدة الـشـعــب
الـفـلـسـطـيـنــي ،وه ــي أي ـض ــا م ـلــومــة على
عدم نجدة السودان وأهله ،وذلك ال ّ
يبرر
تطبيع ال ـس ــودان أو مــوقــف الـسـلـطــة ،إال
أن ه ــذه ال ـ ــدول تـتـحـمــل م ـســؤول ـيــة تــرك
شعوب عربية عرضة لالبتزاز األميركي
– الـ ـصـ ـهـ ـي ــون ــي ،فـ ـل ــم يـ ـت ــوق ــف تـطـبـيــق
صـفـقــة ال ـق ــرن ،ألن ـهــا فــي الـنـهــايــة صفقة
مـكـمـلــة ل ـل ـم ـشــروع ال ـص ـه ـيــونــي ،وإدارة
بايدن ستبطئ تسارع تصفية القضية
الفلسطينية ،ولن توقفه أو تنهيه .وذلك
يعطي مساحة للتنفس ،وليس للرضوخ
ل ـض ـغــوط أوروب ـ ـيـ ــة وأم ـي ــرك ـي ــة ،بـغــرض
إحياء «عملية السالم» التي شكلت غطاء
لتنفيذ إسرائيل مشروعها االستيطاني.
لتتذكر السلطة أن الشعب الفلسطيني
يبقى الرقم الصعب في املعادلة ،فال يحق
لها املشاركة في إخضاعه وتطويعه ،فما
فعلته أخيرا تدمير للمعنويات ال يغتفر
وال ُينسى.
(كاتبة من األردن)

مع إعالن السلطة الفلسطينية استئناف التنسيق األمني مع االحتالل اإلسرائيلي،
ومن دون مقابل فعلي من قبل دولة االحتالل أو اإلدارة األميركية ،جرى الحديث
أن الضحية األولى لهذه العودة ستكون عملية املصالحة الفلسطينية ،والتي يمكن
القول إنها شهدت خالل الشهور املاضية ،شكليًا على األقل ،خطوات غير مسبوقة
كان هدفها محاولة مواجهة الهجمة على القضية الفلسطينية ،سواء عبر الخطة
األميركية املسماة «صفقة القرن» ،أو التوجه اإلسرائيلي إلى ضم أجزاء من الضفة
الغربية ،أو القطار التطبيعي الــذي تقوده دول عربية ،والــذي يصب مباشرة في
صالح تصفية القضية الفلسطينية.
ً
قد تكون فعال املصالحة ضحية القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية ،والذي ال
يوجد تفسير حقيقي له سوى السعي إلى استعادة أمــوال الضرائب لدفع رواتب
املوظفني وإرسال رسالة مبكرة إلى اإلدارة األميركية بـ«حسن نوايا» السلطة تجاه
إسرائيل .تصريحات عديدة ظهرت بعد القرار من حركة «حماس» وغيرها من
الفصائل ،توحي فعليًا بأن عجلة املصالحة ستتوقف في الفترة املقبلة .لكن السؤال
الذي يجب أن يطرح هنا يتمحور حول مدى الجدية التي كانت تسير بها جهود
املصالحة ،وما إذا كانت الخطوات التي اتخذت ،أو على األقل اللقاءات التي عقدت،
كانت ستؤدي فعليًا إلى إنهاء االنقسام الفلسطيني.
ال يـحـتــاج األم ــر إل ــى الكثير مــن التفكير لــإجــابــة ،خـصــوصــا بالنسبة ملتابعي
محاوالت إنهاء االنقسام واملمتدة منذ عام  2007إلى اليوم .فكل ما حدث خالل
األشهر املاضية ،والذي بدا أنه يصب في خانة تحقيق املصالحة الفلسطينية ،وكل
ما قيل في هذا اإلطــار بعد العديد من االجتماعات ،كان يوحي بأن هناك تعويمًا
للقضية ،خصوصًا حــن يـجــري الحديث عــن اتـفــاقــات مــن دون اإلش ــارة إلــى أي
تفاصيل حولها .هذا ما حدث أخيرًا في االجتماع الذي عقد في القاهرة بني «فتح»
و«حماس» .فاإلعالن األولي بعد اللقاء األخير جاء مشابهًا إلى حد كبير للبيانات
التي صــدرت سابقًا بعد اجتماعات عقدت أخيرًا ،على غــرار اجتماع إسطنبول.
بعد اجتماع القاهرة ،خرج بيان (لم ينشره موقع «حماس» الرسمي) ،يعلن عن
عدد من النقاط الخالفية ،إال أنه لم يذكر تفاصيل هذه التفاهمات.
تفاهمات حول ٍ
وأصدرت حركتا «فتح» و«حماس» بيانًا مقتضبًا حمل صياغة دبلوماسية تبقي
الباب مفتوحًا الستئناف الحوارات الحقًا ،إذ لم يتم التطرق لطبيعة امللفات التي
جرى التباحث فيها.
مثل هذه البيانات واإلعالنات يمكن إسقاطها على كل اللقاءات التي جرت في الفترة
املاضية ،وهدفت إلى إنهاء االنقسام ،بداية من اجتماع األمناء العامني للفصائل
الفلسطينية ،والــذي عقد فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي ،إذ إن هــذا االجتماع وضع
العديد من العناوين الكبيرة لتحقيق هــدف املصالحة وإصــاح منظمة التحرير،
وحدد لذلك سقوفًا زمنية ال تتجاوز خمسة أسابيع ،لكن أيًا منها لم يتحقق حتى
اآلن ،ويبدو أنه لن يتحقق ،أو لم يكن مقدرًا له أن يتحقق منذ البداية.
اليوم ،وبعد القرار األخير للسلطة ،يمكن االستنتاج بأن املصالحة ،كالعادة ،لم تكن
خيارًا حقيقيًا ،بل ورقة مساومة ،تلجأ إليها السلطة في فترات التعثر التفاوضي.
إذ إن السلطة عمدت إلى تحريك ملف املصالحة في فترات كانت تشهد فيها العملية
التفاوضية جمودًا ،أو تعنتًا إسرائيليًا ،ودائمًا ما كان ينتهي هذا التحريك إلى ال
شــيء .ويـبــدو أن األمــر نفسه جــرى حاليًا ،رغــم أن التقديرات كانت تقول عكس
ذلك في ظل التطورات غير املسبوقة التي شهدتها القضية الفلسطينية مع رئاسة
ترامب .لكن قد تكون األمور اختلفت اليوم بالنسبة إلى السلطة مع ترقب وصول
بــايــدن إلــى البيت األبـيــض ،فــاألولــويــة بالنسبة لها جـ ّـس نبض اإلدارة األميركية
َ
الجديدة ،وليبق ملف املصالحة خيارًا جانبيًا.

محاكمات نورمبرغ ...
القوة تحكم العدالة
فاطمة ياسين

عقدت ،في العشرين من نوفمبر /تشرين الثاني عام  1946أولى جلسات محاكمات
نورمبرغ الشهيرة ،والتي خصصت ملجرمي الحرب العاملية الثانية األملان .حوكم في
الجلسات التي امتدت نحو عشرة أشهر 24 ،متهما أملانيًاّ ،
مناصب
ممن تسلموا
ً
عسكرية وسياسية مهمة مــع هتلر .وجهت سلطات االدع ــاء الـعــام ،وكــانــت مؤلفة
مــن وفــود مــن ال ــدول املنتصرة فــي الـحــرب ،اتهامات التآمر وارتـكــاب جــرائــم حــرب،
وجــرائــم ضد السلم وضــد اإلنسانية .وأص ــدرت املحكمة التي كــان قضاتها أيضًا
من الدول املنتصرة في الحرب ،حكما على معظمهم باإلعدام ،فيما ّبرأت ثالثة فقط،
َّ
متهم منهم كــان قــد ُحكم عليه بــاإلعــدام ونـفــذ فيه الحكم!
وقــد ّتمت الحقا تبرئة
ٍ
ٌ
صحيح أن اإلرث األملاني العسكري كان ذا طبيعة توسعية وعدوانية ،لكن نموذج
نورمبورغ للعدالة الدولية التي تبنتها هيئة األمــم املتحدة ،بجهود الــدول املنتصرة،
ّ
عبر بوضوح عن ثقافة املنتصر ،الــذي أجبر املهزوم على توقيع صك الهزيمة ،ثم
ساقه إلى قاعة املحكمة ،ومن ثم إلى منصة اإلعدام .منع نظام القطبني الذي ّ
ترسخ
بعد نهاية الحرب العاملية الثانية نشوء نظام عدالة دولي قوي وفعال ،مع وجود تنافر
بني أفكار املعسكر الغربي واألفكار الشيوعية ،وقد شهد العالم بالفعل في تلك الفترة
جرائم دولية ال شك فيها ،مثل التي حصلت في فيتنام وكوريا والتشيك ،ومناطق
أخرى ،تم غض الطرف عنها للحفاظ على توازن نظام القطبني الذي ال يمكن اختراقه
بحرب عاملي ٍة جديدة ،كان العالم في غنى عن خوضها  ..ومع انهيار الشيوعية،
إال ّ ٍ
وتفكك نظام االتحاد السوفييتي ،بــرزت القوة األميركية املسيطرة ،وسمح للنظام
مغمضا إحدى عينيه ،متغاضيا عن جرائم ليس له حيلة
الحقوقي الدولي أن يعمل ِ
تجاهها .وما عقد من محاكمات ملجرمي الحرب في رواندا وصربيا وأماكن أخرى
كان نموذجا ملحاكمات املنتصر واملسيطر ،حيث تم استبعاد كل الجهات التي ّمولت
ّ
شخصيات بعينها
وصدرتها إلى مجرمي الحرب ،واقتصرت اإلدانة على
األسلحة
ٍ
اعتبرت رمزا إلدانة السلوك اإلجرامي املباشر ،من دون ّ
التطرق إلى الظروف التي أدت
إلى تمكني هذه الشخصيات من تنفيذ جرائمها.
عقلية استثناء القوي ،وتحييده عن القوانني التي تنطبق على الجميع عداه ،ما زالت
سياسة دائمة ،وبرنامجا عند كال الحزبني في أميركا ،الجمهوري والديمقراطيْ ،
وإن
بنسب متفاوتة .وقد وصف جون بولتون ،مستشار األمن القومي السابق في إدارة
ٍ
دونالد ترامب ،عشية صدور قرار املحكمة الجنائية الدولية في إبريل /نيسان العام
 ،2019القاضي برفض التحقيق في جرائم حرب أفغانستان ،بأسعد ثاني يوم في
حياته ،أما اليوم السعيد األول فكان حني أقنع إدارة الرئيس جورج بوش باالنسحاب
من التوقيع على معاهدة رومــا التي أنشأت املحكمة الجنائية الدولية .يعكس هذا
املوقف ًخصاما مستحكما بني العدالة الدولية والنظام األميركي ،وأميركا ما زالت
ّ
متمسكة بروح املنتصر الذي يمتلك القانون وآلية تنفيذه ،وتعتمد في تمرير هذه
الفكرة على قوتها الهائلة التي تسقط أمامها أي سيادة لروح العدالة في العالم.
ّقدمت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات أخرى استئنافا ضد قرار وقف التحقيقات
في أفغانستان ،وتمت املوافقة على االستئناف .وهنا اتبعت أميركا أساليب جديدة
باملمانعة ،فقد أصــدرت الواليات املتحدة أمــرا بوقف منح تأشيرات دخــول ملوظفي
املحكمة الدوليةّ ،
وهدد وزير الخارجية ،مايك بومبيو ،بأن الواليات املتحدة يمكن أن
تذهب إلى أبعد من ذلك ،بفرض عقوبات اقتصادية ،إذا ما أخضعت املحكمة الدولية
مواطنني أميركيني للتحقيق! تمارس أميركا عنفا سياسيا دوليا باإلبقاء على روح
نورمبرغ ،حيث يفرض املنتصر شروطه ،وتتزعزع الثقة باملحاكم الدولية التي تكون
ً
فعالة ضد دول وأشخاص ،ومحجوبة عن آخرين ،بحسب املصالح وأولويات القوي،
ما يعني أن النظام الــدولــي ،وعلى الرغم من مــرور  74عاما على افتتاح محاكمات
مجرمي الحرب األمل ــان ،ما زال يترنح تحت وطــأة نتيجة تلك الـحــرب ،وهــو بحاجة
إلعادة نظر جذرية بقوانني تطبيق هذه العدالة وأساليبه.
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ما فعلته فرنسا باألمم المتحدة
عائشة البصري

عــاد الرئيــس الفرنســي ،إيمانويــل ماكــرون،
ينتقــد األمــم املتحــدة ،لكنــه هــذه املـ ّـرة خــص
مجلــس األمــن ،ففــي مقابلــة أجراهــا ،أخيــرا،
مــع موقــع «لوغــران كونتينــان» الفرنســي،
صـ ّـرح إن «مجلــس األمــن الدولــي لــم يعــد
ً
ينتــج حلــوال مفيــدة اليــوم» .ولــم يســبق
لرئيــس فرنســي أن عاتــب املنظمــة األمميــة
بهذه ّ
الحدة ،وكان ماكرون ،قبل شــهرين ،قد
وصفها بأنها غارقة في «حال فوضى ،على
غــرار عاملنــا اليــوم» .وعــاب عليهــا عجزهــا
عقوبات على الــدول التي انتهكت
عــن فــرض
ٍ
الخطــوط الحمــراء ،وارتكبــت جرائــم «حــرب
الضـ ّـم واســتخدام األســلحة الكيميائيــة
واالعتقال الجماعي» ،في تلميح واضح إلى
روسيا وسورية وتركيا.
يحاضرنــا الرئيــس الفرنســي ،بــن الفينــة
واألخــرى ،عــن «إخفاقــات» األمــم املتحــدة،
وكأنه ال يرأس بالدا ساهمت ،إلى حد كبير،
في فشــل املنظمة ،ونشــرت الدمار والفوضى
مــن ســواحل ليبيــا إلــى رمــال مالــي والنيجر
ونيجيريــا .أمــا عــن فوائــد مجلــس األمــن،
فكانت فرنســا ،وما زالت ،أكبر مســتفيد منه.
ولــوال إصــرار رئيــس الــوزراء البريطانــي من
 1940إلى  ،1946ونستون تشرشل ،ملا ولجت
باريــس دائرة الخمســة الكبــار وتربعت على
مقعــد دائــم بمجلــس األمــن وتمتعــت بحــق
النقــض (الفيتــو) .وفي انتقادات ماكرون من
املغالطــة والجحــود ما يضطرنا للعودة إلى
تاريــخ نشــأة املنظمــة األمميــة التــي لــم يكــن
ّ
فيه لفرنسا محل من اإلعراب.
تديــن األمــم املتحــدة بوجودهــا للرئيــس
األميركــي ،فرانكلــن روزفلــت ،الــذي بلــور
مشــروعها حــول فكــرة «رجــال الشــرطة
األربعــة» فــي  ،1943وكان يعني بهم الحلفاء
الرئيســيني فــي الحــرب العامليــة الثانيــة،
وبريطانيــا واالتحــاد الســوفييتي
أميــركا
ً
والصــن .ووفقــا لتلــك األطروحــة ،ارتــأى
أن تتولــى هــذه القــوى مســؤولية الحفــاظ
علــى النظــام واألمــن فــي «مناطــق نفــوذ» كل
واحــدة منهــا ،واقتــرح نــزع ســاح كل الــدول،
مــا عــدا التــي يمثلهــا الحلفــاء املنتصــرون.
ونظــرا لخضــوع نظــام فيشــي الفرنســي
ألملانيــا النازيــة بــن  1940وّ ،1944
وزجــه 75
ألــف يهــودي فــي معســكرات اإلبــادة ،لــم يكــن
الرئيــس األميركــي ونظيــره الســوفييتي،

فرنســا منصبــا يفتــرض أن تتنافــس عليــه
كل الــدول األعضـ ّـاء .وعلــى مــدى الـ ـ 23
ســنة املاضيــة ،ســخرت فرنســا مــوارد هــذه
اإلدارة املاديــة والبشــرية لخدمــة عقيدتهــا
العســكرية التــي تقــوم علــى ضــرورة اللجوء
إلى مجلس األمن الدولي لشرعنة عملياتها
العسكرية ،واستخدام عمليات حفظ السالم
إحــدى األدوات لتعزيــز موقعهــا دوليــا .ولــم
يكــن عــدد عمليــات حفظ الســام األممية في
أفريقيــا فــي  1997يتجــاوز ثــاث بعثــات،
تنتشــر فــي ليبيريــا وأنغــوال و«الصحــراء
الغربيــة» .ولكــن بعــد تــرؤس فرنســا اإلدارة
املشــرفة علــى هــذه العمليــات أنشــأت،
ـض مــن مجلــس األمــن ،أربــع بعثــات
بتفويـ ٍ
جديــدة وضخمــة فــي مالــي ،والكونغــو
الديمقراطيــة ،وســاحل العــاج ،وأفريقيــا
الوســطى ،تحــت الفصــل الســابع مــن ميثــاق
األمــم املتحــدة الــذي يجيــز اســتعمال القــوة.
ً
مباشرة
وانتشرت بعثات السالم بال سالم،
ّ
بعــد التدخل العســكري الفرنســي الــذي عقد
الوضع في هذه البلدان أو زاده تعقيدا.
نســف هــذا الجيــل مــن العمليــات األمميــة
املبــادئ الثالثــة التــي كان يقــوم عليهــا
حفــظ الســام التقليــدي مــن ضــرورة موافقــة
األطــراف ،وضمــان عــدم التحيــز ،وعــدم
استخدام القوة إال من أجل الدفاع عن النفس.
ّ
ـوات
تحولــت القبعــات الــزرق األمميــة إلــى قـ ٍ
مقاتلة ،ليس لحماية املدنيني ،وإنما لحماية
مصالــح فرنســا قبــل كل شــيء ،ففــي ســاحل
العــاج ،قاتلــت قــوات حفــظ الســام إلى جانب
الجنــود الفرنســيني ،بعــد أن رفــض الرئيــس
املنتهيــة واليتــه ،لــوران غباغبــو ،نتائــج
انتخابات  ،2011وقصفت القصر الجمهوري
بمروحياتهــا البيضــاء ،إلــى أن اعتقلــت
فرنســا غباغبــو وســلمته ملرشــحها املفضــل،
الحســن واتــارا ،بيـ ٍـد ،وســلمته الســلطة باليد
األخــرى .بتفويــض أممــي وجنــود أمميــن،
قــادت باريــس انقالبــا باســم حمايــة املدنيني
والدفــاع عــن الديمقراطيــة ،ومــا زال واتــارا
تحــت حمايتهــا يحكــم عنــوة ،بعــد أن انتهــك
دســتور بــاده الــذي يمنــع ممارســة أكثــر مــن
عهدتني رئاسيتني .وفي جمهورية الكونغو،
حاربــت قــوات حفــظ الســام جماعــات حركــة
إم  23املتمـ ّـردة فــي  ،2013مســتخدمة مدافــع
الهــاون وطائــرات الهليكوبتــر ومروحيــات
هجوميــة ودبابــات قتاليــة ونيــران املدفعيــة،
ّ
ثــم عــززت حربهــا باســتعمال طائــرات بــدون

جوزيــف ســتالني ،يعتبــران فرنســا دولــة
منتصــرة ،بــل كان روزفلــت يعتــزم نــزع
ســاحها وجعــل مصيرهــا مشــابها ألملانيــا.
وبنـ ً
ـاء علــى ذلــك ،لــم تكــن فرنســا ضمــن
الــدول الـ ـ  26التــي وقعــت فــي  1942علــى
ّ
املؤســس ملشــروع املنظمــة
إعــان واشــنطن
الدوليــة .حـ ِـرص الحلفــاء علــى اســتبعادها
مــن املفاوضــات الالحقــة ،ولــم يتــم قبولهــا
طرفــا مفاوضــا فــي مؤتمــر دومبارتــون
أوكــس فــي  ،1944أو فــي مؤتمــر يالطــا الــذي
انعقــد الســنة التاليــة ،واجتمــع فيــه روزفلــت
وتشرشــل وســتالني ،واتفقــوا علــى تقاســم
مناطــق النفــوذ فــي عالــم مــا بعــد الحــرب،
ووضعوا خريطة لدور الشرطي املنوط بكل
واحد منهم داخل منظمة األمم املتحدة .وفي
املؤتمــر ،نجــح تشرشــل فــي فــرض فرنســا
شرطيا خامسا في مجلس األمن .كان ثعلب
السياســة البريطانيــة حريصــا علــى إعــادة
بنــاء فرنســا لتصبــح دولــة قويــة فــي قلــب
أوروبــا ،تقي بالده شــر االتحاد َالســوفييتي
فــي املســتقبل .تنــازل روزفلــت ،وق ِبــل فرنســا
فــي مجلــس الكبــار ،وعــزف عــن فكــرة نــزع
سالح بقية دول العالم .تبلور مشروع األمم
ّ
وتغيــر ،ولكــن الهــدف األســاس ظــل
املتحــدة
الحفــاظ علــى املصالــح اإلمبرياليــة للــدول
العظمى في مناطق نفوذهاّ .
على مدى الـ  75سنة املاضية ،سخر الخمسة
الكبــار مجلــس األمن ،وباقــي أجهزة املنظمة
الدوليــة ووكاالتهــا ،لخدمــة مصالحهــم قبــل
كل شــيء .ومــن أكثــر األخطــاء شــيوعا فــي
العالــم اعتبــار أميــركا أكثــر الــدول اســتغالال
ملجلــس األمــن الدولــي ،فــي حــن أن فرنســا
ّ
تفوقت عليها في اســتصدار قرارات املجلس
التــي شــرعنت حروبهــا النيوكولونياليــة
فــي أفريقيــا ،فــإن كان مجلــس األمــن قد أجاز
ـات
اســتخدام القــوة العســكرية مــن تحالفـ ٍ
قادتهــا أميــركا أربــع مــرات (فــي كوريــا
والعــراق والصومــال وهايتــي) ،فإنــه منــح
فرنســا الضــوء األخضــر للتدخــل العســكري
فــي روانــدا ،وليبيــا ،ومالــي ،وســاحل العــاج،
وأفريقيا الوسطى ،والكونغو الديمقراطية.
زاد نفــوذ فرنســا فــي األمــم املتحــدة مــع
ســطوتها علــى إدارة عمليــات حفــظ الســام
بحلــول العــام  ،1997وتوالــي خمســة
مســؤولني فرنســيني علــى رئاســة هــذه
العمليــات ،علــى الرغــم مــن محاولــة األمــن
العــام ،أنطونيــو غوتيريــس ،كســر احتــكار

حماية المدنيين آخر
هموم المسؤولين
الفرنسيين الذين
ح ّركهم حرصهم
على نفط ليبيا ،وبيع
أسلحة الدمار ،واحتكار
موارد الصحراء الكبرى
شاءت سخرية القدر
أن يتحول الشرطي
الخامس غير المرغوب
فيه إلى أول شرطي
في مجلس األمن

طيار ألول مرة في تاريخ األمم املتحدة .وهذا
كله دفاعا عن نظام الرئيس جوزيف كابيال،
الــذي كان يتيــح لفرنســا ،ولرجــال الشــرطة
األربعــة اآلخريــن ،اســتغالل كل مــوارد البــاد
من حجر األملاس ،وذهب ،ونفط ،ويورانيوم،
وكوبالــت ،ويسـ ّـهل عمــل شــركاتهم العمالقــة
في البالد.
ّ
لم يتذكر ماكرون الذي يتحدث عن الفوضى
أن بــاده كانــت أول مــن قصــف ليبيــا وزعزع
اســتقرارها ونشــر الفوضــى فــي جــزء كبيــر
مــن أفريقيــا ،بعــد أن نجحــت فــي اســتصدار
قــرار مجلــس األمــن  1973الــذي فســح املجــال
أمــام التدخــل العســكري األجنبــي .حققــت
باريــس أهدافهــا بعــد مقتــل ّ
معمــر القذافــي،
وتســليح جهاديني ّ
حولوا مشروع انتفاضة
ـرب أهليــة ،ثــم عــاد مئــات
ديمقراطيــة إلــى حـ ٍ
املقاتلــن الطــوارق بأســلحتهم إلــى إقليــم
أزواد فــي شــمال مالــي ،وقــادوا هنــاك تمـ ّـردا

ضــد الجيــش النظامــي .صـ ّـورت باريــس
االقتتــال إرهابــا ،وأقنعــت مجلــس األمــن
بضــرورة وقــف ّ زحــف الجماعــات اإلرهابيــة.
وكعادتهــا شــنت قواتهــا الخاصــة حربــا
سريعة ،أسمتها عملية «القط املتوحش» في
ّ
 ،2013ثــم انســحبت بعــد  22يومــا ،وســلمت
مشــعل الحــرب ضــد اإلرهاب للقبعــات الزرق
الذيــن يدفعــون ثمنهــا بحياتهــم ،ويــؤدي
كلفتها دافعو الضرائب عبر العالم.
حمايــة املدنيــن آخــر همــوم املســؤولني
الفرنسيني الذين ّ
حركهم حرصهم على نفط
ليبيــا ،وبيع أســلحة الدمــار ،واحتكار موارد
الصحراء الكبرى من ذهب ويورانيوم ونفط
تحصــل عليهــا باريــس بأبخــس األثمــان،
وتوفير املواد الخام لتطوير الطاقة النووية
التي تعتمد عليها فرنســا ،فضال عن الدفاع
عــن هيمنــة «توتال» و«أريفــا» ،وغيرهما من
الشركات الفرنسية العمالقة في املنطقة.
 ..يواصل بلد األنوار سياساته االستعمارية
فــي أفريقيــا تحــت رايــة األمــم املتحــدة،
ويحاضرنا ماكرون عن الحريات والحقوق،
ُ
ومــا زالــت بــاده ترغــم  15دولــة أفريقيــة،
تنتمــي ملنطقــة الفرنــك األفريقــي ،علــى إيداع
 %50مــن احتياطهــا النقــدي لــدى الخزانــة
الفرنســية كضمــان لعملتهــا ،مــن دون أن
تســتفيد هــذه الــدول مــن الفوائــد العائــدة
مــن هــذه األصــول التــي تســتفرد بها فرنســا.
واألســوأ أن دولــة حقــوق اإلنســان تفــرض
علــى هــذه الــدول قروضا بالفائــدة ،إن رغبت
فــي االقتــراض من احتياطاتها املودعة رغما
عنهــا فــي باريــس .وال تســمح أيضــا لهــذه
الــدول التــي توهــم نفســها بأنهــا مســتقلة
بتحويــل الفرنــك إال إلى اليورو فقط ،وبدون
تحديــد الكميــة التــي يمكن تحويلهــا دوريا.
ـات ال إنســانية مــا تزال
هــذا جــزء مــن ممارسـ ٍ
تقــوم بهــا فرنســا املتحضــرة ،علــى الرغــم
ّ
مــن إعــان ماكــرون عــن التخلــي عــن الفرنــك
االســتعماري ،ونشــأة ُعملــة بديلــة تســمى
«إيكو» لم ُت ّ
فعل بعد.
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السويد :فحوص كورونا مجانية طوال عام 2021

قررت الحكومة الســويدية تمديد االتفاقية مع مديرية بلديات وأقاليم الســويد «اس كو آر» ،بشــأن
اســتمرار إجــراء فحــوص الكشــف عــن فيــروس كورونــا الجديــد علــى نطــاق واســع ،وتتبــع عــدوى
الفيــروس مجانــا طــوال العــام املقبــل  2021أيضــا ،بحســب إعــان وزيــرة الشــؤون االجتماعيــة ،لينــا
هالينغرين .وفي العام الجاري ،خصصت الحكومة نحو مليار و 100مليون دوالر أميركي إلجراء
الفحوص وتتبع العدوى .وفي ميزانية الخريف أيضًا ،قررت الحكومة تخصيص نحو  232مليون
(راديو السويد)
دوالر للفحوص وتتبع العدوى ،خالل العام املقبل.

وافــق الرئيــس الفيليبينــي رودريغــو دوتيرتــي علــى إنهــاء حظــر ســفر العاملــن فــي مجــال الرعاية
الطبيــة إلــى الخــارج ،وهــو مــا يمهــد الطريــق آلالف املمرضــات ،خصوصــا للســفر إلــى دول لطاملــا
بالفعل على رفع التعليق
اســتعانت بخبراتهن .وقال وزير العمل ،سيلفســتر بيلو« :وافق الرئيس
ّ
ّ
املؤقــت لســفر املمرضــن والعاملــن الطبيــن اآلخريــن للخارج» .لكــن بيلو قال إنــه لضمان أن يكون
ّ
كاف مــن العاملــن فــي املجــال الطبــي ملكافحــة فيــروس كورونــا ،لــن ُيســمح إال
لــدى الفيليبــن عــدد ٍ
(رويترز)
لخمسة آالف منهم بمغادرة البالد سنويًا.

المدخنون أكثر عرضة لكورونا
فــي األشــهر املاضيــة ،لــم تؤكــد منظمــة الصحــة
العامليــة العالقــة املباشــرة ما بــن التدخني واإلصابة
بفيــروس كورونــا الجديد ،فذكــرت فقط ّأن مدخني
التبــغ أكثــر عرضــة لإلصابــةّ ،
ألن عمليــة التدخــن
نفســها تنطــوي علــى مالمســة األصابــع (وربمــا
الســجائر ّ
امللوثــة) للشــفاه ،ممــا يزيــد مــناحتمــال
ّ
انتقــال الفيــروس مــن اليد إلــى الفم .لكن باحثني من

جامعــة «كاليفورنيــا» في لــوس أنجليس ،بالواليات
املتحــدة ،أكــدوا أخي ـرًا ّأن التعــرض لدخان الســجائر
يجعــل خاليــا مجــرى الهــواء أكثر عرضــة لإلصابة
بالفيــروس .وحصــل العلمــاء علــى الخاليــا املبطنــة
ملجــرى الهــواء مــن خمســة أفــراد غيــر مصابــن
بكورونــا ّ
وعرضوا بعض الخاليا لدخان الســجائر
فــي أنابيــب االختبــار .ثــم قامــوا بتعريــض جميــع

الخاليــا لكورونــا .وقــال الباحثون في دورية «ســيل
ّ
ســتيم ســيل» إنــه عنــد املقارنــة بالخاليــا التــي لــم
تتعــرض للدخــان ،كانــت الخاليــا املعرضــة للدخــان
أكثــر عرضــة مرتــن أو ثــاث مــرات لإلصابــة
بالفيــروس .وأظهــر تحليــل خاليــا مجــرى الهــواء
ّ
لــكل فــرد علــى حــدةّ ،أن دخــان الســجائر يقلــل مــن
االســتجابة املناعيــة للفيــروس .وفــي هــذا اإلطــار،

قالــت بريجيــت غومبيــرت التي شــاركت في البحث:
«إذا اعتبــرت املمــرات الهوائيــة مثــل الجــدران العاليــة
التــي تحمــي قلعــة ،فـ ّ
ـإن تدخــن الســجائر يشــبه
إحــداث فجــوات فــي هذه الجدران .التدخني يقلل من
الدفاعات الطبيعية ،وهذا يسمح للفيروس بالدخول
واالستيالء على الخاليا».
(رويترز)

لقد شاءت سخرية القدر أن يتحول الشرطي
الخامــس غيــر املرغــوب فيــه إلــى أول شــرطي
فــي مجلــس األمن .ولعــل أفضل جواب لنفاق
ماكــرون وجحــوده مــا جنتــه بــاده مــن األمم
املتحــدة رضوخــه لطلــب أملانيــا ،أن تتخلــى
فرنســا عــن مقعدهــا الدائــم بمجلــس األمــن
ملصلحة االتحاد األوروبي.
(كاتبة مغربية)

مصر والتطبيع ...من العزلة إلى مخاطر الحصار
عصام شعبان

دخــل التطبيــع العربــي اإلســرائيلي مرحلــة
جديــدة ،مــع هرولــة اإلمارات والبحرين إلى تل
ُ
أبيــب .وال مبالغــة أن اعتبرت االتفاقات املعلنة
أخيــرا نقطــة زمنيــة فاصلــة ،ومؤشــرا علــى
إمكانــات تغيــر التحالفــات وموازيــن القــوة في
الشرق األوسط .تعقد اإلمارات اتفاق سالم مع
دولةٍ ال يجمعها معها حدود ،ولم تدخل معها
فــي حــرب .ويشــير االتفــاق ،بصيغتــه الحالية،
إلى تعاون أقرب إلى تحالف ،حتى إن بعضهم
نتاج تنوع جوانبه وشــمولها ،وتكثيف حالة
االحتفــاء تســاءل ،بشــكل ســاخر ،متــى ســيتم
إعالن الوحدة الكونفيدرالية بني البلدين؟
محاوالت بائسة للتبرير،
ال يخلو االتفاق من
ٍ
منهــا أن إســرائيل ودول الخليــج عمليــا فــي
مواجهــة إيــران .ويحــاول هــذا املنطــق الفاســد
اســترضاء دول مجلــس التعــاون مــن جانــب،
وتشجعيها على التطبيع ،وتضخيم املخاوف
مــن خطــر إيــران علــى جانــب آخــر .كمــا يبـ ّـرر
االتفاق بأن ثالث دول سبق أن عقدت اتفاقات
مماثلــة .واملقارنــة هنــا خادعــة ،ألن تلــك الــدول
دخلــت فــي صراع عســكري ،واحتلت أراضيها،
ـات عقــدت تحالفــا
ولــم تســتهدف مــن اتفاقـ ٍ
مــع إســرائيل كالــذي يتــم تســويقه إماراتيــا.
وحتــى اتفاقيــة كامــب ديفيــد مــع مصــر تعتبر
سالما رسميا وباردا ،لم يوثر ،على الرغم من
قدمــه ،فــي وجــدان الشــعب املصــري ،الرافــض
أغلبــه التطبيــع ،بــل يقــف فــي مقدمــة الشــعوب
التــي تــرى إســرائيل العــدو ،واملهـ ّـدد األخطــر
للمنطقــة .أمــا ّ
زج القضيــة الفلســطينية وربــط
وقــف االســتيطان (خطــة الضــم التــي أعلنتهــا
إســرائيل) بالتطبيــع محــض أكاذيــب ســبقت
االتفــاقّ ،
ومهــدت لــه .وقــد كتب ســفير اإلمارات
فــي واشــنطن ،يوســف العتيبــة ،افتتاحيــة فــي
صحيفــة يديعــوت أحرونــوت اإلســرائيلية،
أعلــن فيهــا اســتعداد بلــده «التطبيــع مقابــل
وقف االستيطان» ،وهذا تكذبه أخبار استمرار
االســتيطان ،بعد توقيع االتفاق في ســبتمبر/
أيلول املاضي .عدا عن شواهد تاريخية مثلت
فيهــا املســتوطنات قضيــة أساســية تضمــن
توســع إســرائيل ،وهي إحدى ركائز السياســة
اإلســرائيلية بجانــب الحفــاظ علــى حــدود
تضمن أمنها ،والسيطرة على القدس.
وقــد شــهدت هــذه امللفــات تعثــرا فــي كل
مفاوضــات الســام ســابقا ،ومنهــا مباحثــات
كامــب ديفيــد ،حيــث كان رئيــس حكومــة

إســرائيل فــي حينــه ،بيغــن ،يرفــض تفكيــك
مســتوطنات ســيناء وقطــاع غــزة والضفــة
الغربيــة ،وحــاول الرئيــس األميركــي كارتــر
(حســب شــهادته فــي كتــاب فلســطني ســام
ال تفرقــة عنصريــة ،ترجمــة عــادل بشــري)
الوصــول إلــى حلــول عبــر الحــوار مــع الرئيس
املصــري ،أنــور الســادات ،وأطــراف عربيــة
«غيــر متشـ ّـددة» علــى عكس ما تعلنه رســميا.
ُ
وكشــف حديثــا ( )2014عــن رســائل أميركيــة
ـوار فــي هــذا
تفيــد بقيــام أطــراف بجــوالت حـ ٍ
الشــأن ،بعــد ســنوات مــن املفاوضــات أخلــت
بموجبهــا إســرائيل ،فــي إبريــل /نيســان
 ،1982كامــل مســتوطناتها مــن ســيناء .وفــى
ّ
تتمســك بهــا
 1989حـ ّـررت طابــا التــي كانــت
إســرائيل ،طمعــا فــي توســيع نفوذهــا علــى
البحــر األحمــر بجانــب مينــاء إيــات ،لدعــم
املناورة
قدرتهــا اقتصاديــا وعســكريا ،وربمــا
ّ
مســتقبال إذا اقتضــى األمــر ،وهــذا يؤشــر
إلــى أهميــة املســتوطنات والنفــوذ البحــري
إلســرائيل ،كمــا تعــد املمـ ّـرات البحريــة هدفــا
اســتراتيجيا لهــا ،ليــس لطبيعــة إســرائيل
العسكرية وحسب ،ولكن أيضا ألهمية املنافذ
البحرية اقتصاديا.
كان رد الفعــل العربــي علــى الغزو اإلســرائيلي
للبنــان ضعيفــا ،عقــدت القمــة ال ــ 15لجامعــة
الــدول العربيــة (ســبتمبر /أيلــول )1982
بمشــاركة  19دولــة ،وغابــت عنهــا مصــر
وليبيــا .طرحــت الســعودية مشــروعا للســام،
عـ ّـده بعضهــم اعترافــا ضمنيــا بإســرائيل
مقابل التسوية ،بينما ظلت مصر في عزلتها
عــن القضايــا العربيــة والقضية الفلســطينية،
ولــم تنقطــع هــذه العزلــة إال مــع لقــاء الزعيــم
الفلســطيني ،ياســر عرفــات ،مــع الرئيــس
حســني مبــارك فــي القاهرة (ديســمبر /كانون
األول  .)1983ويرجع بعضهم سبب اللقاء إلى
إحساس عرفات بأن االصطفافات والخالفات
العربية ليســت في صالح فلســطني .كما سبق
ذلــك لقاء مبارك ورئيســة الــوزراء البريطانية،
تاتشــر (فبرايــر /شــباط  )1983بعــد الغــزو
اإلســرائيلي للبنــان بثمانيــة أشــهر .وتنــاول
مبــارك ،حســب وثائــق بريطانيــة نشــرت
أخيرا ،نقاشــات حول تســوية شــاملة للقضية
الفلســطينية تشــمل دولــة منزوعــة الســاح،
وعدم ترحيل الفلسطينيني من لبنان .وإتمام
حكم ذاتي في غزة والضفة.
ومــع التســليم بــأن اتفاقيــة كامــب ديفيــد
عزلــت مصــر عــن محيطهــا العربــي ،لكــن ذلــك
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ّ
يضرهــا وحدهــا ،بــل أضعــف فرص تشــكل
لــم
موقــف مســاند للقضيــة الفلســطينية .ويظهر
فــي الســياق التاريخــي أن كل مرحلــةٍ من توتر
العالقات العربية وتصاعد الخالفات ،والعجز
عن الوصول إلى حد أدنى من التوافق ،تشكل
فرصــة إلســرائيل ،وتنشــئ أرضية لتوســعها،
وبالتالي فرض أجندتها في املنطقة ،بتسهيل
معها،
جــذب أطــراف عربيــة إلى إقامــة عالقات
ً
تستغل فيها أحيانا الخالفات العربية ،بداية
مــن عــزل مصر ،ثم اجتيــاح لبنان ،ومحادثات
مدريــد التــي تلــت غــزو العــراق الكويــت ،1990
وصــوال إلــى توقيــع اتفاقيــة إعــان املبــادئ
بــن منظمــة التحريــر وإســرائيل ،املعروفــة
باتفاقيــة أوســلو (ســبتمبر /أيلــول .)1993
وأخيــرا ،شــكلت سياســة املحــاور العربيــة
التــي تكونــت مــع الثــورات العربيــة ،وحتــى
إعــان التحالــف الرباعــي (م ًصــر واإلمــارات
والســعودية والبحريــن) فرصــة وإطارا ملوجة
التطبيــع الجديــدة .ويســتطيع ّاملتتبــع قيــاس
محطــات التطبيــع العربــي ومؤشــرات تمـ ّـدده
مــع األزمــات العربيــة ،وربمــا تكــون املرحلــة
الحاليــة ،وهــي أضعف حلقــات العمل العربي،
دول لــم
األخيــرة التــي تســتوعب مــا تبقــى مــن ٍ
تعلــن أو تقــم عالقــات تطبيــع عبــر معاهــدات
واتفاقــات رســمية .وتحمــل موجــة التطبيــع
الجديــدة احتمــاالت مخاطــر متنوعــة علــى
مصر ،ويساهم االتفاق اإلماراتي اإلسرائيلي
فــي حصارهــا جغرافيــا علــى طــول ســاحل
البحر األحمر من شــماله إلى جنوبه ،ويحمل
تهديــدات أمنيــةُ ،
ويضعــف قــدرات مصــر
ٍ
الدفاعيــة .باإلضافــة إلــى نتائــج اقتصاديــة
ّ
التحديــات االقتصاديــة
ســلبية ،ويزيــد مــن
والعسكرية ،ويحمل أعباء جديدة.
وقــد حققــت اإلمارات خــال حربها على اليمن
نفــوذا لهــا جنــوب البحــر األحمــر ،عــدا عــن
وجودهــا فــي منطقــة القــرن األفريقي،
تكثيــف ٌ
وهي منطقة تمثل أهمية اســتراتيجية لألمن
القومــي املصــري ،باإلضافــة إلــى تأثيرهــا
فــي ملــف ميــاه النيــل .وفــي الســياق مخاطــر
متعـ ّـددة ،منهــا مــا نشــر فــي وســائل إعــام
إســرائيلية وأميركيــة ،عــن عــزم اإلمــارات
التعــاون مــع إســرائيل إلنشــاء مرافــق
اســتخباراتية مشــتركة فــي جزيــرة ســقطرى
اليمنيــة ،ملراقبــة خليــج عــدن وبحــر العــرب
وبــاب املنــدب .وقــد زار ضبــاط إســرائيليون
املنطقــة إلنشــاء محطــة مماثلــة لتلــك القائمــة
فــي جنــوب أســمرة ،بغــرض مراقبــة جنــوب
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البحــر األحمــر .واإلشــارة هنــا إلــى مواجهــة
الطرفني (اإلماراتي واإلسرائيلي) نفوذ إيران،
لكــن هــذا ال ينفــى خطــر هــذه األنشــطة التــي
تحـ ّـد مــن إمكانات الدفاع والهجوم ،فضال عن
الحد من إمكانات مستقبلية ألنشطة مالحية
واقتصاديــة فــي املنطقــة .وتظهــر أنشــطة
األفريقــي ميلهــا إلــى
اإلمــارات فــي دول القــرن ُ
التحكــم فــي املوانــئ .وإذ أخــذ فــي االعتبــار
اتفــاق التطبيــع اإلماراتــي مــع إســرائيل ،فــي
جوانبــه املتعــددة ،فــإن مــن الــوارد أن تكــون
السيطرة على املوانئ مشتركة بني الجانبني،
خصوصــا أن إســرائيل تهتــم بملــف النقــل
الجــوي والبحــري .وقــد كان ضمــن ّ
مقدمــات
التفاهــم الســوداني اإلســرائيلي ،تمهيــدا
للتطبيــع ،طلــب إســرائيل الســماح بتحليــق
طيرانهــا فــوق أجــواء الســودان ،بغــرض
اختصار مدة الرحالت.
أما منافذ البحر األحمر شــماال ،وبعد فشــلها
طابا ،ســعت إســرائيل إلى
في االســتيالء على ّ
تحريــر حركتهــا .ومثل اتفاق ترســيم الحدود
بــن مصــر والســعودية طريقــا إلــى ذلك ،حيث
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اســتطاعت إســرائيل ،بعد فقد مصر جزيرتي
تيــران وصنافيــر ،االســتخدام األمثــل ملينــاء
إيــات .وبذلــك تكون قد نفذت شــماال وجنوب
البحــر األحمــرّ ،
ومهــدت الطريــق ملشــروعات
عديــدة ،وفرتهــا إمكانــات املالحــة البحريــة.
وحســب مــا أعلــن عنــه أخيــرا ،فإنهــا تســتعد
لنقــل الغــاز إلــى أوروبــا عبر مينــاء إيالت ،هو
ما ســيؤثر بال شــك على عوائد قناة السويس
(  5,9مليــارات دوالر فــي عــام ،)2019/2018
ويحد من وظيفة تفريعة قناة الســويس التي
كان أحــد أهدافهــا حينهــا قطــع هــذا الخيــار.
ّ
ويعمــق الوجــود اإلســرائيلي بحريــا إمكانات
إسرائيل عسكريا ،ما يمثل ضغطا على مهام
الدفاع أيضا .وتضاف إلى احتماالت املخاطر
ـروعات
إمكانية أن تنفذ شــركات إماراتية مشـ
ٍ
بتعاون إسرائيلي داخل سيناء ،والتي تحتل
فــي العقليــة الصهيونيــة مكانة دينيــة ثقافية
وتاريخيــة هامــة ،وضحــت خــال احتاللهــا
وترويــج بعــض املــزارات فيهــا بوصفها أرضا
إسرائيلية ّ
مقدسة.
لــم تتغيــر هــذه الذهنيــة ،وليــس أدل علــى ذلــك
تحليــل مدلــوالت مسـ ّـمى االتفــاق «أبراهــام»
ثقافيــا وتاريخيــا ،ومــا يمثلــه مــن روايــةٍ
ســعي
توراتيــةٍ  ،يتــم بهــا ترويــج امليــل التو
ْ
َ َ
ذلـ َـك ُال َيـ ْـو ِم قطـ َـع
إلســرائيل ،وفقــا للتــوراة «فــي ِ
ْ
الر ُّ َ َ َ ْ َ َ ً َ ً َ ْ َ
َّ
هذ ِه
ب مع أب ْ َر َام ِميثاقا ق َِائلِ :لن َّس ِلك ْ أ َع ِطي َ ِ
َْ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
األرضِ ،مــن نهـ ِـر ِمصــر ِإلــى النهـ ِـر الك ِبيـ ِـر ،نه ِر
ُْ
الف َرات» (سفر التكوين) .حتى لو أن ذلك اعتبر
محــض دعايــة ،وأن إســرائيل دولــة علمانيــة،
فإن األطماع الصهيونية ال تتوقف على حدود
فلســطني ،والحيــز الــذي ال تســتطيع إســرائيل
الســيطرة عليــه جغرافيــا ،تســعى إلــى بســط
نفوذها عليه عبر وسطاء ،ألن امليل التوسعي
إلســرائيل ما زال قائما ،وكل ســنوات التطبيع
ّ
تنهه.
والتفاوض أكدت ذلك ولم ِ
يتبقــى أن االتفــاق ســيؤثر فــي صــورة مصــر،
والتــي كانــت تسـ ّـوق بوصفهــا راعــي جهــود

الســام فــي املنطقــة ،والدولــة األكبــر واألكثــر
تأثيــرا ،واألقــرب تفاهمــا مــع الواليــات
املتحــدة فــي صياغــة سياســات املنطقــة هــي
والســعودية ،بينمــا اآلن تتوســع اإلمــارات
علــى حســاب الدولتــن ،وتقــدم نفســها قائــدة
للمنطقــة .وهــذا ربما ما يؤشــر إلى احتماالت
تراجع عالقات اإلمارات مع السعودية ،والذي
بدأت بوادره في عدة ملفات ،منها الحرب في
اليمن ،وخفوت الترحيب املصري باالتفاق.
(كاتب مصري)
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لبنان :مقتل سجناء خالل فرارهم

بيروت ـ العربي الجديد

بينمــا بــدأ لبنــان األســبوع الثانــي مــن
اإلقفــال العــام مــع مــا فيــه من ســجن الســكان
فــي بيوتهــم ملحاولــة كبــح فيــروس كورونــا
الجديد ،توجهت األنظار أمس إلى السجون الحقيقية
املكتظــة ،والتــي تعانــي بدورهــا مــن أوضــاع صحيــة
وإنســانية غيــر مالئمــة لطاملا تحدثت عنهــا التقارير
املحليــة والدوليــة .فقــد ســجل فجر أمس الســبت ،فرار
مجموعــة كبيــرة مــن الســجناء مــن مركــز توقيــف فــي
بعبــدا (جبــل لبنــان ،بالقــرب مــن العاصمــة بيــروت)
بعــد مواجهــة وقعــت داخــل الســجن مــع عناصــر قوى
األمــن الداخلي ،أســفرت عن ســقوط عــدد من الجرحى
في صفوفهم.
لــم يقتصــر األمــر علــى ذلــك ،إذ وقــع عــدد مــن القتلــى
فــي صفــوف الســجناء الفارين خــال مطاردتهم .وفي
ّالتفاصيل التي تحدث عنها بيان قوى األمن الداخلي،
أنه «صباح اليوم (أمس) أقدم  69ســجينًا على الفرار
من نظارة مخفر قصر عدل بعبدا .وقد تم توقيف 15
ّ
منهم ،فيما سلم  4أنفسهم .كذلك وقع حادث سير في
ّ
محلة بولفار كميل شمعون  -الحدت (البلدة املحاذية
ّ
لبعبــدا) إذ اصطدمــت ســيارة مــن نــوع داســيا ،لونهــا
أبيــض ،لوحتهــا عموميــة (مخصصــة لنقــل الــركاب)،
بشــجرة ،فتبـ ّـن ّأن عــددًا مــن الســجناء ّ
الفاريــن كانــوا
علــى متنهــا بعــد ســلبها مــن ســائقهاّ .
وأدى الحــادث

إلــى وفــاة خمســة ســجناء فاريــن وجــرح واحــد ،نقــل
إلى أحد املستشــفيات للعالج» .وانتشــر مقطع فيديو
َّ
مصور على مواقع التواصل االجتماعي ُر ِبط بعملية
سرقة قام بها بعض السجناء لسيارة أجرة كانوا قد
ّ
استقلوها وذلك أمام أنظار ّ
املارة ،وهي السيارة التي
اصطدمت بالشجرة وقتلت معظم من كانوا فيها.
ّ
ّ
التحريــات
وفيمــا أكــدت قــوى ّ األمــن الداخلــي ،أن
واالســتقصاءات مكثفة ،مع اســتمرار عمليات البحث
إللقاء القبض على بقية السجناء ّ
الفارين ،أشارت ّإلى
ّ
ّ
أن «التحقيقــات بمالبســات الحادثــة جاريــة بــكل دقة،
بإشــراف القضــاء املختــص» .وطلبــت مــن املواطنــن
الذيــن لديهــم ّ
أي معلومــة عــن مــكان تواجــد أحــد مــن
ّ
الفاريــن ،االتصــال علــى رقــم النجــدة  ،112مشــيرة إلى
ّ ّ
«كل مواطــن يســاهم فــي إعطــاء ّ
أي معلومــة يبقــى
أن
اسمه ّ
طي الكتمان ،وفقًا للقانون».
فــي اإلجــراءات األوليــة ،أشــارت مصــادر أمنيــة
ّ
لـ«العربــي الجديــد» إلــى أن العناصــر األمنيــة فرضت
فــور وقــوع ال ّحــادث طوقــا أمنيــا فــي املــكان واملناطــق
املحيطــة ،وكثفــت الدوريــات بحثــا عــن الســجناء ،مــع
إجــراء تحقيقــات ملعرفــة كيفيــة وقــوع عمليــة الهروب
بغية إصدار بيان رسمي بشأنها.
يأتــي الحــادث فيمــا يعيــش لبنــان أزمــات متعــددة،
ّ
أولهــا األزمــة السياســية فــي ظل عــدم توصل األطراف
إلى صيغة يشكل من خاللها رئيس الحكومة املكلف
ســعد الحريــري حكومتــه ،وأزمــة اقتصاديــة حــادة

ترتبــط بقطــاع املصــارف ،خصوصــا مــع ارتفاع ســعر
صرف الدوالر األميركي في السوق السوداء إلى أكثر
مــن خمســة أضعــاف ســعر الصــرف الرســمي (1500
ليــرة) ،واحتجــاز أموال املواطنني بالعمالت األجنبية
فــي املصــارف ،وتحديــد مــا يمكنهــم أن يتصرفــوا بــه
شهريًا منها بالليرة اللبنانية حصرًا وبسعر وسطي
تعتمــده املصــارف ( 3900ليــرة للــدوالر الواحــد)،
وكذلك أزمة وبائية حادة تسبب بها فيروس كورونا
الجديــد الــذي أوقــع نحــو  120ألــف إصابــة فــي لبنــان
حتى مساء أمس.
وفي هذا اإلطارّ ،
تندر عدد من املواطنني على تباهي
قوى األمن الداخلي بقدرتها على تسجيل املخالفات
والغرامــات بحــق املواطنــن الذيــن يخترقــون قــرار
اإلقفــال ،وذلــك فــي بياناتهــا اليوميــة ،بينمــا يتمكــن
موقوفــون مــن الفــرار مــن داخــل أحــد أهــم املراكــز
األمنية بالذات.
وهــذه ليســت املـ ّـرة األولــى التــي تسـ ّـجل فيهــا حاالت
هــروب لســجناء مــن ســجون لبنــان ،خصوصــا مــن
النظــارات التــي غالبــا مــا تعانــي مــن اكتظــاظ كبيــر
فــي عــدد املوقوفــن ،الذيــن ارتفــع ّ منســوب قلقهم من
جراء تفشــي فيروس كورونا ودقة الوضع الصحي،
في حني ّأن ردود الفعل في أحيان كثيرة ّ
يعبر عنها
مــن داخــل الســجن ،مــن خــال أعمــال شــغب وتكســير
وتهديــد باالنتحــار ،للضغــط باتجــاه إقــرار قانــون
العفــو العــام الــذي مــا زال مصيــره معلقــا بالخالفات

مخاوف من الفيروس
في إبريل /نيسان الماضي ،قالت منظمة العفو
الدولية ّ
إن أعــمــال شغب جــرت داخــل سجون
لبنانية ،مع مطالبات باإلفراج بسبب مخاوف من
انتشار فيروس كورونا في السجون المكتظة.
وأضــافــت أنّـــه ينبغي على السلطات إعطاء
األولوية إلطالق سراح السجناء الذين قضوا مدد
عقوبتهم واإلسراع بمراجعة حاالت المحتجزين
قبل محاكمتهم.

السياســية التــي تحــول دون اتفــاق األفرقــاء علــى
صيغــة مشــتركة بشــأنه .ويعتبــر االكتظــاظ ّ مــن
العلــل األساســية في الســجون اللبنانيــة وقد حذرت
ّ
محليــة ودوليــة ،ويعــود
مــن مخاطــره منظمــات
بنســبة كبيــرة الــى وجــود آالف املوقوفــن مــن الذيــن
ـت تعاني الســجون
لــم تصــدر أحــكام بحقهــم ،فــي وقـ ٍ
مــن مشــكلة عــدم اســتيفائها املواصفــات الدوليــة
املرتبطة بحقوق اإلنسان ،باإلضافة إلى كونها غير
مؤهلة باملعايير كافة ،ال سيما الصحية الستيعاب
االكتظاظ الخطير الحاصل.
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أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

قريبًا ،يفترض أن يق ّر قانون العنف األسري في
بريطانيا ،بهدف حماية النساء ،خصوصًا مع تسجيل
ارتفاع في العنف خالل فترة الحجر

إﻧﻜﻠﺘﺮا
وﻳﻠﺰ

هل يشملها قانون العنف األسري؟ (دان كيتوود)Getty /

لندن ـ كاتيا يوسف

ال يحظى مـشــروع قــانــون العنف
األسـ ـ ـ ـ ــري ف ـ ــي ب ــريـ ـط ــانـ ـي ــا ،ال ـ ــذي
يتوقع إق ــراره بــدايــة الـعــام املقبل،
ّ
ب ــرض ــا م ـنــظ ـّمــات ت ـع ـمــل بـش ـكــل م ـبــاشــر مع
الـنـســاء امل ـعــن ـفــات .وت ــرى ه ــذه املـنـظـمــات أن
املشروع ليس كافيًا لحماية النساء اللواتي
ّ
يتعرضن للخطر .ومــع عــودة بريطانيا إلى
ت ـشــديــد إج ــراءاتـ ـه ــا وفـ ــرض اإلغ ـ ــاق لـلـحــدّ
من تفشي املوجة الثانية لفيروس كورونا،
تسعى هذه املنظمات للحصول على تمويل
ّ
املعنيني إلدخال
إضافي بهدف الضغط على
تـعــديــات عـلــى امل ـشــروع ،ال ــذي يـشــق طريقه
عـبــر مجلس ال ـل ــوردات (الـغــرفــة الـعـلـيــا غير
املنتخبة من البرملان).
وخــال فترة اإلغــاق األولــى في مــارس /آذار
املاضي مع تفشي املوجة األولــى من كورونا،
ب ــدا واض ـحــا م ــدى تــأثـيــر ال ــوب ــاء عـلــى أولـئــك
اللواتي يتعرضن للعنف املنزلي .واستنادًا
إلى مشروع «تعداد النساء املتوفيات» ،فإنه
في الفترة ما بني  23مارس /آذار و 12إبريل/
نيسان املاضيني ،وقع ما ال يقل عن  16جريمة
ّ
قتل نتيجة العنف املنزلي ،مع اإلشارة إلى أن
هذا الرقم ّ
يعد أعلى من املعدل الــذي عــادة ما
تسجله البالد في هذا الوقت من العام.
وكانت املكاملات ال ــواردة إلــى الخط الوطني
ملساعدة ضحايا العنف املنزلي تعمل بنسبة
 49في املائة أكثر من املعتاد ،وذلك بعد ثالثة
أسابيع من بدء اإلغالق.
وت ـف ـي ــد دراس ـ ــة أع ــدت ـه ــا مــؤس ـس ــة «ال ـح ـيــاة
ّ
اآلم ـنــة» ( )Safe Livesب ــأن  61فــي املــائــة من
ّ
الناجيات لم يتمكن من الوصول إلى الدعم
ّ
أثناء اإلغــاق ،ويرتبط ذلك جزئيًا بأنهن لم
ّ
يـكــن قـ ــادرات عـلــى الــوصــول إل ــى الــدعــم عبر
الهاتف أو اإلنترنت .كما أن احتمال وجود
الجاني معهن طوال الوقت يمنعهن من طلب
ّ
الــدعــم .ورغــم الجهود الكثيرة ،فــإن مشروع
قــانــون الـعـنــف األس ــري لــن يضمن الحماية
للنساء املـهــاجــرات ،بسبب أوضــاعـهــن التي
لم يبت فيها بعد كمهاجرات ،إذ ال يمكنهن
طـلــب املـســاعــدة الـعــامــة ،مــا سيجعلهن غير
قادرات على الحصول على الدعم القانوني.
ت ــواص ـل ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» م ــع مـنـسـقــة
حملة « »Step Up Migrant Womenإليزابيث
جـيـمـيـنـيــس ي ــان ـي ــس ،ال ـت ــي ق ــال ــت إنـ ــه «مــن
امل ـع ـلــوم أن سـيــاســة ال ـه ـجــرة ف ــي بــريـطــانـيــا
األول ــوي ــة ألزم ــة ال ـه ـجــرة قـبــل النظر
تـعـطــي ّ
إل ـ ــى امل ـع ــن ـف ــات ك ـض ـح ــايــا ج ــرائ ــم أو عـنــف
منزلي .بكالم آخر ،ينظر املعنيون إلى هؤالء
ك ـم ـهــاجــرات ال ض ـح ــاي ــا ،م ــا يـعـنــي أن ـه ــن ال
يتلقني أي دعــم من قبل الخدمات القانونية
وال ـشــرطــة حـتــى وإن كــن فــي خـطــر حقيقي.

وفــي حــال توجهن لطلب املـســاعــدة ،قــد يتم
ترحيلهن أو حـجــزهــن ألن وزارة الــداخـلـيــة
ت ـ ـشـ ــارك ب ـي ــان ــات ـه ــن مـ ــع الـ ـش ــرط ــة وج ـم ـيــع
الخدمات كجزء من قانون مراقبة الهجرة».
ّ
ت ـتــابــع يــان ـيــس أن ه ــذه الـحـمـلــة ت ــدع ــو إلــى
ال ـف ـص ــل بـ ــن الـ ـخ ــدم ــات الـ ـع ــام ــة ال ـح ـيــويــة
ّ
ومراقبة الهجرة .وتقول إن الحملة نجحت
حــالـيــا فــي الـتــأثـيــر عـلــى املـعـنـيــن ،بــاعـتـبــار
ّ
يتطرق بــأي شكل من
أن مشروع القانون ال
األش ـكــال إل ــى الـنـســاء امل ـهــاجــرات ،مــؤكــدة أن
ّ
الـعـمــل مستمر لـتـعــديـلــه .وبــالـفـعــل ،تمكنت
الحملة مــن إيـصــال هــذه القضية إلــى الــرأي
الـعــام ووســائــل اإلع ــام الرئيسية واألح ــزاب
ال ـس ـيــاس ـيــة ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـســأل
الحكومة حول كيفية ضمان حماية النساء
املهاجرات من العنف املنزلي.
وتـ ـق ــول يــان ـيــس إن «ب ـع ــض ال ـن ـس ــاء يــأتــن
إل ــى ه ــذه ال ـب ــاد ب ـتــأش ـيــرة س ـيــاح ـيــة ،على
ّ
أمـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـ ــزواج مـ ــن الـ ـج ــان ــي الـ ـ ـ ــذي وعـ ــدهـ ــن
قوننة بقائهن في
بإتمام ال ــزواج وبالتالي
ّ
الـبــاد .بيد أن ذلــك الوعد يتبخر بعد فترة،
وتـتـعـ ّـرض امل ــرأة للعنف واالس ـت ـغــال ،حتى
تجد نفسها بني خيارينّ ،إما البقاء في هذا
الوضع أو طلب مساعدة الشرطة التي تبلغ
وزارة الداخلية عنها فتقوم بترحيلها».
ّ
وت ـ ـقـ ــول مـ ــديـ ــرة م ـن ــظ ـم ــة «ن ـ ـسـ ــاء ومـجـتـمــع
الشرق األوس ــط» في لندن ،هالليل طاهري،
ّ
لـ ـ «ال ـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن «ال ـجــانــي ع ــادة ما
يـكــون أكـثــر حنكة مــن املـ ــرأة ،كــونــه ج ــاء إلــى
البالد قبلها ،ويعرف القوانني بشكل أفضل،
فيستغل هــذا الــوضــع إلخافتها» .وتتحدث
ع ــن امـ ــرأة مـغــربـيــة خــرجــت م ــن امل ـن ــزل وهــي
حامل بسبب تعنيف زوجها لها ،وتوجهت
إل ــى املستشفى إلن ـجــاب طفلها .وح ــن جــاء
زوج ـهــا ال ــذي يحمل الجنسية البريطانية
أقـنـعـهــا بــال ـعــودة إل ـيــه بـعــدمــا أبـلـغـهــا بــأنــه
ال مكان لها تلجأ إليه بسبب وضعها غير
القانوني في البالد .وما هي إال فترة وجيزة
حتى عــاد إلــى ضــربـهــا ،فاتصلت بالشرطة
التي اعتقلته مدة  24ساعة فقط ،ثم أطلقت
ســراحــه ومنحته حــق حـضــانــة الـطـفــل ،على
الرغم من أن هــذه املــرأة أصبحت والــدة طفل
بــري ـطــانــي ال ـج ـن ـس ـيــة ،وب ــال ـت ــال ــي ي ـحــق لها
تعديل وضعها ليصبح قانونيًا .غير أن هذه
املرأة تعاني منذ نحو ستة أشهر ،إذ ترفض
وزارة الــداخـلـيــة منحها حــق اإلقــامــة بشكل
قــانــونــي .كما ال تسمح لها بمقابلة طفلها
س ــوى م ــرة ك ــل أس ـبــوعــن وب ــوج ــود مــراقــب.
وبسبب جائحة كورونا ،ينبغي عليها عزل
نفسها م ــدة عـشــرة أي ــام كــل م ـ ّـرة قـبــل موعد
املـقــابـلــة .هـنــا ،تـتـحـ ّـدث هــالـيــل عــن أساليب
ال ـخــداع املختلفة الـتــي يستخدمها الــرجــال
فــي بــريـطــانـيــا ،ومـنـهــا مــا وصـفـتــه ب ـ «زواج
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كيف يدعم األهل أطفالهم
خالل كورونا؟

ما يعيشه األطفال واملراهقون نتيجة
ً
لتفشي وباء كورونا ليس سهال .وقد
يكون التوتر وأحيانًا الغضب ّ
مبررًا
نـتـيـجــة ع ــدم االس ـت ـق ــرار واالضـ ـط ــرار
ً
إلــى البقاء في املنزل طويال والخوف
م ــن اإلص ــاب ــة وغ ـي ــره ــا .ل ـكــن بحسب
مــوقــع «ســايـكــولــوجــي تـ ــوداي» ،يمكن
م ـس ــاع ــدت ـه ــم ف ـ ــي ال ـت ـح ـك ــم ف ـ ــي ه ــذه
املشاعر ،من خالل:
خلق روتني
الـ ـ ـ ــروتـ ـ ـ ــن :يـ ـ ـع ـ ـ ّـد ع ـ ـن ـ ـص ـ ـرًا أس ــاسـ ـي ــا
لـلـحــد مــن ال ـتــوتــر .لــذلــك ،يـجــب وضــع
ط ـ ـقـ ــوس واض ـ ـح ـ ــة ت ـت ـع ـل ــق ب ـك ـي ـف ـيــة
إدارة ال ـيــوم ،وتـحــديــد فـتــرات الــراحــة،
وعــدد الساعات التي ستقضيها أمام
الـشــاشــة ،والـعـنــايــة بــالــذات ،والـتــأمــل،
وغير ذلــك .من هنا ،من املهم التحدث
إلى أطفالك أثناء قيامك بهذه األشياء
وت ـش ـج ـي ـع ـهــم ع ـل ــى االنـ ـضـ ـم ــام إل ـي ــك.
ف ــالـ ـت ــأم ــل يـ ـس ــاع ــده ــم عـ ـل ــى ت ـن ـظ ـيــم
مشاعرهم وزيادة الوعي الذاتي.
بدء اليوم من خالل اتباع نظام معني
مـ ـث ــل تـ ـ ـن ـ ــاول وج ـ ـبـ ــة ف ـ ـطـ ــور ص ـح ـيــة
وممارسة رياضة املشي والعناق بني
األهل واألطفال ،كلها عوامل تؤدي إلى
الـشـعــور بــالــراحــة .املـشــي فــي الـخــارج
ي ـم ـنــح األط ـ ـفـ ــال ال ـح ــرك ــة ال ـض ــروري ــة
التي يحتاجون إليها ،باإلضافة إلى
فيتامني د .كما أن لتربية الحيوانات
األليفة تأثيرا إيجابيا على األطفال،

إذ يساعدهم على الهدوء .تخصيص
وق ــت لـلـطـفــل :ق ــد ي ـكــون ه ــذا بــديـهـيــا.
ق ــد ت ـش ـعــر ب ــأن ــك م ــوج ــود م ــع طـفـلــك
طــوال الــوقــت حاليًا .لكن التواجد في
املكان نفسه لفترة طويلة قد ال يعني
ب ــالـ ـض ــرورة أن ـ ــه وق ـ ــت م ـم ـت ــع .ل ــذل ــك،
احرص على إيجاد الوقت لالستمتاع
مع األطفال ،ودمج اللعب في كل شيء.
االهتمام بالذات :كن نموذجًا لالهتمام
بــالــذات ،واس ـ َـع إلــى مناقشة األمــر مع
األط ـف ــال .وك ــن فضوليًا لتتعرف إلــى
أفكارهم حول كيفية االعتناء بالنفس.
ّ
ف ــك ــر ف ــي وس ــائ ــل م ـنــاس ـبــة لـلـحــديــث
ح ــول كيفية ات ـبــاع إج ـ ــراءات الــوقــايــة
اآلم ـ ـنـ ــة فـ ــي ظـ ــل كـ ـ ــورونـ ـ ــا .مـ ــن امل ـه ــم
أيضًا اكتشاف عالقة طفلك بني عقله
وجسده ،وكيف يمكن أن تؤثر العناية
بأنفسنا على شعورنا.
ّ
خصص وقتًا ملناقشة املشاعر :يشكل
ال ـع ـش ــاء ب ــن أفـ ـ ــراد ال ـعــائ ـلــة مـســاحــة
ّ
جيدة تسمح ألفــراد العائلة بمشاركة
األف ـك ــار وامل ـشــاعــر .فــي الــوقــت نفسه،
ي ـج ــب أن يـ ـح ــرص األه ـ ـ ــل ع ـل ــى مـنــح
أطفالهم شـعــورًا بــاألمــان واالسـتـقــرار
ف ــي ظ ــل ال ـض ـغــوط ال ـتــي يـعـيـشــونـهــا.
الـتـعـبـيــر ع ــن امل ـشــاعــر أمـ ــام األط ـف ــال،
وبالتالي إظـهــار الـقــدرة على التحكم
في التوتر واإلجهاد ولو بطريقة غير
ً
مباشرة ،قد يعد عامال مساعدًا لهم.
(ربى أبو عمو)

يعاني أســاتــذة الـجــامـعــات الـســودانـيــة من
ظ ـ ــروف ص ـع ـبــة ج ـ ـدًا دف ـع ــت ب ـع ـض ـهــم إل ــى
الـبـحــث ع ــن مـهـنــة إضــاف ـيــة تـســاعــدهــم في
الصمود باملهنة ،بعد هجرة اآلالف منهم
إل ــى دول الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي .ال ــدك ـت ــور عبد
الحفيظ حسن حسب الـلــه ،األسـتــاذ بكلية
الـ ـت ــربـ ـي ــة ،ج ــام ـع ــة «دنـ ـ ـق ـ ــا» ،وج ـ ــد نـفـســه
م ـض ـط ـرًا لـلـعـمــل ف ــي ال ـب ـن ــاء ب ــأج ــر يــومــي،
وذلك بغرض ردم الفرق الشاسع بني راتبه
ال ـش ـه ــري واح ـت ـي ــاج ــات أس ــرت ــه ال ـيــوم ـيــة،
خصوصًا بعد التصاعد في أسعار غالبية
السلع والخدمات وتضاعف فاتورة الدواء.
وان ـت ـش ــرت ص ـ ــورة ل ـح ـســب ال ـل ــه وهـ ــو بني
الـطــوب والـطــن ،متعرقًا بـشــدة ،بينما كان
يستغل فترة توقف الدراسة في الجامعات
للحصول عـلــى أج ــر يــومــي ال يـتـعــدى 400
ج ـن ـي ــه (مـ ـ ــا ي ـ ـعـ ــادل دوالريـ ـ ـ ـ ــن أم ـي ــرك ـي ــن)
ف ـ ــأث ـ ــارت ال ـ ـص ـ ــورة ال ـ ـتـ ــي جـ ـ ــرى ت ــداولـ ـه ــا
بشكل كثيف ضجة واسـعــة على املستوى
اإلعــامــي ووســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وفتحت باب النقاش حول أوضاع أساتذة
الجامعات في الـســودان .يقول حسب الله،
ّوهو أب لخمسة أبناء ،لـ«العربي الجديد»،
إنه لجأ مع الضيق املعيشي واالحتياجات
اليومية ،للعمل اإلضافي كعامل بناء ،في
ّ
ع ــز ال ـش ـمــس ال ـح ــارق ــة ،ألن رات ـب ــه ف ــي ذلــك
الــوقــت لــم يتجاوز  10آالف جنيه (أق ــل من
 100دوالر) .زاد الراتب الحقًا بعد تصحيح
األجور العام في الدولة .ولم ينزعج حسب
ال ـلــه مـ ّـن تـ ــداول ص ــورت ــه ،بــل عـلــى الـعـكــس،
يـقــول إن ــه سـعــد لــذلــك مــن أج ــل لـفــت انتباه
ال ـ ــدول ـ ــة وامل ـج ـت ـم ــع والـ ـج ــامـ ـع ــات نـفـسـهــا
للحالة التي وصل إليها األستاذ الجامعي
ف ــي ال ـ ـسـ ــودان ،وال ـت ــي اس ـت ـمــرت ب ـعــد قـيــام
الثورة التي رفعت شعار العدالة كواحد من
شعاراتها.
ّ
يوضح حسب الله أنــه ال يعمل فــي مهنته
اإلضافية كعامل بناء فقط ،بل يحمل معه
أدوات كـهــربــائـيــة ل ـي ـكــون ج ــاه ـزًا إلص ــاح
األعطال وصيانة املعدات في ّ
أي لحظة وفي
ّ
ّ
أي فرصة ،ويؤكد أنــه لن يتردد في العمل
ّ
في أي مهنة إضافية حتى يوفر قوت يومه
وأدوي ــة أبـنــائــه ،ويــدفــع ثمن إيـجــار منزله.
ّ
ّ
ّ
الفتًا إلى أن الدولة ال توفر له كل ذلك ،وأن
زيادة الرواتب األخيرة التي منحت ألساتذة
الجامعات ضمن الهيكل الــراتـبــي الجديد
كانت خطوة مهمة ،لكن سرعان ما ذهبت
نـتــائـجـهــا س ــدى نـتـيـجــة ال ـغ ــاء املـتـصــاعــد
ـات .ويشير إلى
فـ ّـي أسـعــار السلع والـخــدمـ ّ
أن ــه بـعــد انـتـشــار صــورتــه ،تـلــقــى اتـصــاالت
من كثير من زمالئه األســاتــذة الجامعيني،
ّ
وكل واحد منهم أخبره عن طريقته في ّ
سد

الـفـجــوة بــن الــراتــب واالحـتـيــاجــات .مؤكدًا
ّ
أن بعضهم يقود «تــوك تــوك» وآخــر يعمل
سمسارًا للعقارات والـسـيــارات ،فيما يبيع
قسم منهم بطاقات الشحن الهاتفية.
مــن جــانـبــه ،يــوضــح الــدكـتــور صــاح شلبي،
نــائــب رئ ـيــس قـســم ال ـحــاســوب بـجــامـعــة «أم
ّ
درمان اإلسالمية» ،أن ضيق الحال دفعه إلى
اسـتـخــدام سـيــارتــه الـخــاصــة كـسـيــارة أجــرة
ّ
يعتاش منها هو وأبـنــاؤه ،ويؤكد أيضًا أن
هناك كثيرين من زمالئه فعلوا األمر نفسه،
ومنهم من انضموا إلى شركة تعمل في نقل
ّ
ويقر
الــركــاب عبر تطبيق هاتفي م ـعــروف.
ّ
شلبي ،في حديثه إلى «العربي الجديد» ،بأن

هاجر في السنوات
األخيرة ما يقدر بنحو
 13ألف أستاذ مؤهل
إلى الخليج

عملهم اإلضافي يؤثر في أدائهم األكاديمي،
خ ـصــوصــا تـحـضـيــر املـ ـح ــاض ــرات ،وإع ـ ــداد
األوراق العلمية ،ويقلص زمن اإلشراف على
ال ـطــاب .ويـشــدد شلبي على أهمية تقديم
ّ
الحكومة كل ما يحتاجه األستاذ الجامعي
حـتــى يـتـفــرغ تـمــامــا ملـهـنـتــه لـضـمــان جــودة
الخدمة التعليمية والبحثية املقدمة.
ح ـ ـسـ ــب الـ ـ ـل ـ ــه وش ـ ـل ـ ـبـ ــي ن ـ ـم ـ ــوذج ـ ــان ف ـقــط
لــأوضــاع املـتــرديــة لــأســاتــذة الجامعيني
ومـشــاكـلـهــم ال ـت ــي ال تـقـتـصــر ع ـلـ ّـى ضعف
الــرواتــب واملـخـصـصــات املــالـيــة ،إنـمــا تبرز
مشاكل أخــرى مثل انـعــدام فــرص التدريب
ال ـخــارجــي وال ــداخ ـل ــي ،وال ـ ــذي تــوقــف منذ
سـ ـن ــوات ،بــاس ـت ـث ـنــاء حـ ــاالت ن ـ ــادرة لعبت
فيها املحسوبية دورًا ،أثناء سنوات النظام
الـســابــق .وم ــن األع ـبــاء أيـضــا أزم ــة السكن،
فمعظم األس ــات ــذة ال تــوفــر لـهــم الجامعات
س ـ ـك ـ ـنـ ــا ،وي ـ ـ ـض ـ ـ ـطـ ـ ــرون إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ـس ـ ـكـ ــن ف ــي
الضواحي نتيجة غالء اإليجارات في وسط
الخرطوم .أما بخصوص النقل ،فبعضهم
يـسـتـقــل ال ـح ــاف ــات ال ـع ــام ــة ل ـل ــوص ــول إلــى
عمله والعودة منه ،مع ما فيها من اكتظاظ،
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خ ـصــوصــا ف ــي ال ـف ـت ــرة األخ ـ ـيـ ــرة .ك ــذل ــك ،ال
تتوفر لألساتذة أجهزة كمبيوتر مجانية،
أو خدمات إنترنت داخل الجامعات.
ّ
ك ـ ــذل ـ ــك ،ي ـل ـف ــت بـ ـع ــض األسـ ـ ــاتـ ـ ــذة إلـ ـ ــى أن
س ـي ــاس ــات ال ــدول ــة ول ــوائ ــح ال ـج ــام ـع ــات ال
تحفز على البحث العلمي ،ويشيرون إلى
انعدام العدالة في آلية الترقية إلى الدرجات
الوظيفية العليا ،كما التدخل السياسي في
تـعـيــن مــديــري الـكـلـيــات وع ـمـ ّـدائ ـهــا ،وهــي
من تركات النظام السابق ،لكنها استمرت
بعد الـثــورة بـبــروز أح ــزاب جــديــدة حاكمة،
بـحـســب أس ــات ــذة يـنـبـهــون كــذلــك إل ــى عــدم
وجود نقابات فاعلة تدافع عن حقوقهم.
ّ
في ظــل هــذا الوضع ،كانت النتائج كارثية
عـلــى الـجــامـعــات ال ـســودان ـيــة ،إذ هــاجــر في
الـسـنــوات األخ ـيــرة مــا يـقــدر بنحو  13ألــف
أس ـت ــاذ مــؤهــل إل ــى دول الـخـلـيــج ال ـعــربــي،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى عـ ــدد م ـن ـهــم هـ ــاجـ ــروا إل ــى
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا .وانـ ـعـ ـك ــس ع ـ ــدم االهـ ـتـ ـم ــام بـتـلــك
الشريحة تدنيًا في مستويات الجامعات،
وضعفًا في جــودة التعليم الجامعي ،وفي
مستويات الخريجني عمومًا.

أكاديميا

مساعدة قانونية ضعيفة
وصلت جرائم القتل المرتبطة بالعنف المنزلي إلى أعلى مستوى لها
منذ خمس سنوات في المملكة المتحدة عام  ،2018بحسب بيانات 43
مركز شرطة .وأدى انخفاض مالحقة الجناة وتأخير المحاكمات والحد
من المساعدة القانونية ،إلى زيادة الخوف من عدم وصول الضحايا
إلى العدالة .لكن يبقى هناك بصيص أمل في مشروع قانون العنف
المنزلي الذي طال انتظاره.

ال ـن ـكــاح» ال ــذي يـتــم فــي مـسـجــد مــن دون أي
وثائق .وتقول إن الحملة واجهت العديد من
هذه الحاالت ،إذ تطلب وزارة الداخلية وثيقة
عليها ،حتى
الطالق التي ال يمكن الحصول ّ
من الشيخ الــذي أتـ ّـم ال ــزواج .وتـحــذر النساء
ّ
م ــن أن ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـ ــزواج غـيــر املسجل
والذي ال تعترف به بريطانيا.
خــال فترة اإلغ ــاق ،زاد نشاط الحملة على
واتساب وتطبيق زوم ،للتواصل
مجموعات ّ
مع النساء املعنفات .وتسعى هذه املجموعات
ً
إلـ ــى ت ــوف ـي ــر ال ـن ـص ــائ ــح والـ ــدعـ ــم فـ ـض ــا عــن
مساعدة النساء اللواتي يتعثرن في إيجاد
وظيفة ،بسبب جهلهن باللغة اإلنكليزية .في

ال يمكن للمهاجرات
طلب المساعدة العامة،
ما يحرمهن من الدعم
القانوني

هذا اإلطار ،تروي هالليل قصة طبيبة سورية
ّ
لجأت إلى املنظمة ،كونها لم تستطع العمل
ألنها ال تجيد اللغة اإلنكليزية .لكن املنظمة
ساعدتها من خالل دعوتها إلى صف يضم
ّ
نـســاء عــربـيــات لـتـقــديــم نـصــائــح طبية لـهــن.
وتعمل املنظمة حاليًا على ترجمة شهادتها
إلــى اإلنكليزية ودعمها لاللتحاق بصفوف
لغة إنكليزية حتى تتمكن من العمل طبيبة
في اململكة املتحدة.
وت ـت ـع ـ ّـرض امل ـن ـظ ـمــات ال ـك ـب ـيــرة وال ـص ـغ ـيــرة،
الـتــي تسعى إل ــى تلبية احـتـيــاجــات النساء
مــن الخلفيات العرقية ال ـســوداء واألقـلـيــات،
والالجئات وطالبات اللجوء ،لضغوط أكبر
في ظل تفشي كورونا .ويشار إلى أن الوباء
س ــاه ــم ف ــي تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى الـقـضــايــا
املتعلقة بحماية النساء الـلــواتــي يتعرضن
لـلـعـنــف امل ـن ــزل ــي م ـنــذ وقـ ــت ط ــوي ــل ،أي قبل
ّ
تتطرق املنظمات إلى
تفشي الوباء .من هنا،
التأثير السلبي لخفض التمويل بني عامي
 2010و 2018على عملها .ويقدر تقرير العنف
املنزلي لعام ( 2020املعونة النسائية) ،رفض
أكـثــر ّمــن  23ألــف إحــالــة إلــى مــراكــز الحماية
للمعنفات في عامي .2019-2018

المدرستان السعوديتان
زهير هواري

يصل عــدد طــاب التعليم العالي فــي اململكة العربية السعودية إلى
مليون و 620ألفًا و 494طالبًا ،أما تالميذ التعليم العام فيصل عددهم
إلى  6ماليني و 789ألفًا و 773تلميذًا .وكانت وزارة التعليم السعودية
أعلنت عن تعليق الدراسة على نحو مؤقت في مدارسها وجامعاتها
بدءًا من يوم اإلثنني  9مارس /آذار  ،2020حتى إشعار آخر ،تماشيًا
مع اعتماد إجــراءات الوقاية االحترازية املوصى بها من قبل الجهات
الحكومية املختصة ،وذلــك في إطــار الجهود الحثيثة للسيطرة على
كورونا ،ومنع انتشاره بني التالميذ والطالب.
وعلى نحو مباشر وتفاديًا لتعطيل العملية التعليمية في املــدارس،
قامت الوزارة بتفعيل املدارس االفتراضية والتعليم عن ُبعد ،وذلك من
خــال منصة املدرسة االفتراضية ( )Vschool.saالتي توفر جميع
الخدمات التعليمية كبديل عن العمليات التعليمية املباشرة التي تتطلب
حضور التلميذ إلى صفه في املدرسة .وتستخدم هذه املواد الرقمية
بواسطة املنصة اإللكترونية والتطبيق املتوفر في متاجر التطبيقات
تحت مسمى «منظومة التعليم املوحدة» باإلضافة إلى قنوات «عني»
الفضائية التي تبث على تــردد عربسات  12437عمودي من خالل
 14قناة تلفزيونية .ووفرت الوزارة مجموعة من القنوات التلفزيونية
وبوابة «عني» وقنوات «يوتيوب» لتتيح للتالميذ والتلميذات في التعليم
العام متابعة دراستهم عن ُبعد بفعالية أثناء فترة تعليق الــدراســة.
وتؤمن منصة «منظومة التعليم املوحدة « متابعة العمليات التعليمية
ّ
من خالل تقديم الــدروس بشكل متزامن ،وحل الواجبات واستخدام
املــواد الرقمية بواسطة املوقع والتطبيق املتوفر في متجر التطبيقات
الخاص بـ«آبل» و«أندرويد».
ومعلوم ّأن هناك نوعني من املدارس في السعودية ،وهي املدارس العامة
التي تتبع وزارة التربية التي تقرر لها أنظمتها وبرامجها وتشرف على
جهازها التعليمي ،واملدارس الخاصة التي تتبع جهات محلية وأجنبية.
وتتوجه األخيرة غالبًا إلى املقيمني في اململكة من جنسيات مختلفة،
وتقدم برامج دولية عمومًا .وهناك مدارس تعتمد املنهاجني األميركي
والبريطاني .وقــد تبني ّأن تحول هــذه امل ــدارس نحو التعليم عن ُبعد
سهل بفعل االستعداد التام للتطبيق ،باعتبار ّأن املدرسني والتالميذ
معًا مــؤهـلــون لـهــذا الـتـحــول ال ــذي سبق وتــدربــوا عليه خــال مواسم
الــدراسـيــة الـعــاديــة ،وهــم فــي األص ــل يعتمدونه فــي الـعــديــد مــن امل ــواد،
بإشراف املدرسني .وامللفت ّأن هذه املدارس إلى جانب اهتمامها باملواد
الدراسية املقررة قدمت للتالميذ مقاطع فيديو للتربية الرياضية ،إذ
ّ
ّإن وجودهم في الحجر املنزلي من شأنه إحباط حيويتهم ،ما تطلب
إيالء هذا الجانب االهتمام.
(أكاديمي وباحث)

ليبيا :االنقسام الحكومي يعرقل امتحانات الثانوية
أكثر ما يتمناه الليبيون اليوم،
خصوصًا في الجنوب ،أن
تفضي اجتماعات القادة
السياسيين إلى اتفاق يخفف
عنهم التشتت الذي يعيشونه
بين وزارتين للتعليم
طرابلس ـ العربي الجديد

يأمل مئات التالميذ واملعلمني فــي جنوب ليبيا
ان ـت ـه ــاء األزمـ ـ ــة ف ــي الـ ـب ــاد ،وأن ت ـف ـضــي ل ـق ــاءات
الـقــادة السياسيني التي تعقد فــي الــوقــت الحالي
إلــى توحيد السلطة فــي ال ـبــاد ،لضمان وضــوح
نتائج امتحاناتهم ،في الوقت الــذي ما زالــت فيه
مكاتب التعليم في مناطق جنوب ليبيا تعاني في
ظل عدم وضوح الجهة التي يفترض اتباعها في
ظل وجــود وزارتــي تعليم في حكومتي طرابلس،
والبيضاء شرقي البالد.
وفي وقت أرجأت وزارة التعليم في حكومة الوفاق
ال ــوط ـن ــي ف ــي ط ــراب ـل ــس بـ ــدء ام ـت ـح ــان ــات ش ـه ــادة
ال ـثــانــويــة ال ـعــامــة م ــن نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن الـثــانــي
الجاري إلى ديسمبر /كانون األول املقبل ،أعلنت
وزارة التعليم فــي الـحـكــومــة امل ــوازي ــة مــؤخ ـرًا عن
نتائج امتحانات الثانوية التي انتهت في مطلع
أكتوبر /تشرين األول املاضي.
في الوقت الحالي ،يتابع شعبان الجميعي ،وهو
مــن سـبـهــا (ج ـنــوب غ ــرب ال ـب ــاد) ،نـتــائــج ل ـقــاءات
الـسـيــاسـيــن ال ـتــي تـعـقــد فــي ت ــونــس ،مــن دون أن
يلهيه ذلك عن مساعدة ابنته التي تقدم امتحانات
الشهادة الثانوية .ويقول لـ «العربي الجديد» إنه
حني تتوجه ابنته إلى املدرسة الجراء االمتحانات،
ينتهز الفرصة ويتابع آخر التطورات في مختلف
امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة ،لـكــن ه ـنــاك إش ـ ــارات إلــى
وج ــود عرقلة مــا ،وهــو مــا قــد يشير إلــى صعوبة
ّ
توحد السلطة .يضيف الجميعي« :عانيت كثيرًا
قبل أن أتمكن من استخراج أوراق ابني األصغر
بعد إتمامه املرحلة اإلعدادية العام املاضي بسبب
ان ــدالع ال ـحــرب ،إذ لــم نـعــرف حينها الـجـهــة التي
ستنتصر وبــالـتــالــي أي مــن الحكومتني سيكون
لها الـحــق فــي اعـتـمــاد أوراق الـتــامـيــذ» .يضيف:
«ال ـيــوم نتخوف أكـثــر .فهل سيكون االعـتـمــاد في
البيضاء أو طــرابـلــس أو مــن خــال وزارة جديدة
ُ
تنشأ على أنقاض االثنتني».
وفــي الــوقــت الـحــالــي ،نـتـخــوف مــن كيفية اعتماد
صيغة أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية ،التي
مــا زال ــت مـسـتـمــرة .الـبـعــض اعـتـمــد أسـئـلــة وزارة
تعليم الحكومة املــوازيــة التي بــدأت امتحاناتها
فــي  20سبتمبر /أي ـلــول املــاضــي وانـتـهــت مطلع
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،ف ــي وق ــت ب ــدأت
حكومة شرق البالد أمس األول الجمعة ،امتحانات
ال ــدورة الثانية المتحانات الـثــانــويــة .وفــي األول
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في إحدى مدارس ليبيا (عبد اهلل دوما /فرانس برس)

يجب ضمان مستقبل
تحمل
التالميذ من خالل
ّ
القادة مسؤولياتهم
وتوحيد المؤسسات
م ــن ال ـش ـهــر الـ ـج ــاري ،أع ـل ـنــت وزارة الـتـعـلـيــم في
ّ
حكومة الوفاق الوطني أن عدد التالميذ املتقدمني
المتحانات الشهادة الثانوية في املناطق التابعة
لها ،بلغ أكثر من  70ألفًا ،تشرف عليهم  17لجنة
مــركــزيــة ،وأكـثــر مــن ألــف عضو فــي لـجــان املراقبة
املباشرة .إال أن عبد الحليل كوصة ،الذي يمتحن
ابنه في قاعات كلية العلوم في سبها ،يشير إلى
ّ
أن اإلع ــان عــن نتائج االمـتـحــانــات فــي الحكومة
امل ــوازي ــة أت ــاح ال ـفــرصــة مل ـئــات الـتــامـيــذ اآلخــريــن
االلتحاق في االمتحانات الثانوية التي ستجريها
وزارة التعليم في حكومة الوفاق .ويؤكد كوصة
ّ
لـ«العربي الجديد» ،أن مركز امتحان كلية العلوم
ي ـض ــم ن ـح ــو أل ـ ــف ت ـل ـم ـي ــذ ،ب ـع ـض ـهــم س ـب ــق وق ــدم
االم ـت ـحــانــات فــي سـبـتـمـبــر /أي ـلــول املــاضــي تبعًا
لحكومة البيضاء ،ف ــأراد تحسني معدله املتدني
في امتحانات حكومة الوفاق.
ويـطــالــب امل ـســؤول فــي مكتب تعليم بلدية وادي

الشاطئ في الجنوب محمد عبد الشفيع ،بضرورة
ّ
تحمل القادة
ضمان مستقبل التالميذ من خالل
مسؤولياتهم وتوحيد مؤسسات الـبــاد ،مشيرًا
إلى أن آثــار االنقسام طاولت مصير التالميذ في
كل املراحل التعليمية ،بما فيها الجامعات .ويقول
عبد الشفيع لـ «العربي الجديد»« :العام املاضي،
اضـطــرت مكاتب التعليم فــي الجنوب الستقبال
الـتـعـلـيـمــات والـ ـق ــرارات مــن الـحـكــومــة فــي الـشــرق
بسبب السيطرة العسكرية على كــامــل الجنوب،
ولم ّ
تمر أشهر حتى اضطررنا الستقبال القرارات
من طرابلس».
من جهته ،يعرب عضو تنسيقية املعلمني التابعة
ل ـن ـقــابــة امل ـع ـل ـمــن ف ــي ل ـي ـب ـيــا ،ع ـلــي اوح ـ ـيـ ــدة ،عن
استيائه في ظل استمرار االنقسام الحكومي الذي
ال يتحمل فيه الـقــادة السياسيون مسؤولياتهم
ّ
تجاه األجبال املقبلة ،موضحًا أن حالة االنقسام
«قـسـمــت الـ ـ ـ ــوزارات ،وهـ ــذا يـعـنــي ت ـعــدد ال ـق ــرارات
املـتـضــاربــة وتـشـتــت املــؤس ـســات التعليمية على
مدى ستة أعوام من االنقسام» .يضيف لـ«العربي
ال ـ ـجـ ــديـ ــد»« :تـ ـتـ ـض ــارب قـ ـ ـ ـ ــرارات وق ـ ــف الـ ــدراسـ ــة
والـعــودة إلــى مــدارس بسبب جائحة كورونا بني
ّ
الوزارتني» .ويؤكد أن بعض املناطق منعت العام
املاضي من الحصول على الكتب ألشهر عدة ،إلى
أن أكدت قبائل املناطق تبعيتها لهذه الحكومة أو
ّ
تلك ،وكل هذا بسبب االنقسام الحكومي الذي أدى
إلــى انـقـســام مناطقي ومـصــالــح ضيقة للنافذين
وقيادات املجموعات املسلحة في هذه املناطق».
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مجتمع فالش

MEDIA

أخبار
كاذبة

عشرات آالف المنشورات زعمت
أن جو بايدن طلب من إيمانويل
ماكرون االعتذار للمسلمين،
بعد مواقفه من التطرّف
اإلسالمي والرسوم الكاريكاتورية
المسيئة .لكن الخبر ال أصل له من
الصحة ،وبايدن لم يقل حرفًا من ما
ّ
نُسب إليه.

بعد إعالن إصابته بـ»كوفيد،»19-
تداول مستخدمون لمواقع
التواصل االجتماعي صورة ادعوا
أنها للرئيس الجزائري ،عبد المجيد
ّ
لكن الصورة
تبون ،في المستشفى.
ّ
مركبة ،والنسخة األصليّة تعود
لعجوز في أحد مستشفيات مصر
عام .2015

تزامنًا مع نزول اآلالف من
مناصري دونالد ترامب إلى شوارع
واشنطن ،شارك مستخدمون
صورة زعموا أنّها تظهر «مليونية
تأييد لترامب» .لكن الصورة تعود
إلى احتفال تنصيب باراك أوباما رئيسًا،
ووزّعتها وكالة «فرانس برس»
عام .2009
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زعمت حسابات أن الرئيس
التركي رجب طيب أردوغان قال
«أتساءل أين صوت منبر رسول اهلل
في مسجد رسول اهلل في
الدفاع عن رسول اهلل؟» ،مشيرًا
إلى صمت السعودية عن الرسومات
المسيئة .لكن أردوغان لم يصرح
بهذا الكالم.

قانون األمن الشامل يُحرج ماكرون

يحاول حزب الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون الخروج من ورطة قانون األمن الشــامل الذي اســتنفر الفرنسيين ،وتحديدًا الصحافيين
والناشطين الحقوقيين والعاملين في حقلي الثقافة والفن
باريس ـ فادي الداهوك

كان إطالق النار الذي
شهدته بلدتها في إقليم
تيغراي شمالي إثيوبيا
بمثابة رعب بالنسبة إليها ،األمر
الذي دفعها إلى الفرار .انضمت إلى
طابور طويل في مكتب الحكومة
املحلية لألعمال الورقية الالزمة
للسفر .لكن عندما وصلت إلى
املسؤول ،أخبرها بأنها أضاعت
وقتها .فهذا الطابور هو لألشخاص
الذين يتطوعون للقتال.
هي واحدة من بضع مئات من
األشخاص الذين تم إجالؤهم هذا
األسبوع من تيغراي ،لتتحدث عن
الغضب واليأس والجوع إذ يرفض
الطرفان املتقاتالن الدعوات الدولية
للحوار .وتقول األمم املتحدة إن املواد
الغذائية والضروريات األخرى «ستنفد
قريبًا ،ما يعرض املاليني للخطر».
قالت املرأة التي فضلت عدم الكشف
عن اسمها« :أقولها لكم ،سيبدأ الناس
في املوت ببطء» .كانت عائلتها في
أديس أبابا وأرادت أن تكون معهم.
تمكنت األمم املتحدة وجماعات
إغاثية أخرى من ترتيب قافلة
إلجالء املوظفني غير األساسيني إلى
العاصمة اإلثيوبية ،ووجدت مكانًا في
إحدى الحافالت .وقالت« :أعتقد أنني
كنت محظوظة للغاية».
ومثل العائالت القلقة األخرى في
إثيوبيا والشتات ،ال تستطيع املرأة
الوصول إلى أقربائها الذين تركتهم.
وقالت« :ال أحد يعرف من على قيد
الحياة ومن مات .هذه كارثة بالنسبة
لي» .وأطلق رئيس الوزراء اإلثيوبي
آبي أحمد ،الحائز جائزة نوبل للسالم
العام املاضي ،حملة عسكرية على
منطقة تيغراي الشمالية ،في الرابع
من نوفمبر /تشرين الثاني ،بهدف
اإلطاحة بالحزب الحاكم فيها جبهة
تحرير شعب تيغراي.
(أسوشييتد برس)
(الصور :فرانس برس)

وجع تيغراي
إثيوبية تروي الرعب والمعاناة

لــم يهــدأ الغضــب فــي فرنســا مــن قانــون
األمــن الشــامل املثيــر للجــدل ،إذ تتواصــل
التظاهــرات الــذي ينظمهــا صحافيــون
وناشــطون ومدونــون ومواطنــون ،وتتوالــى
بيانــات الشــجب مــن مجموعــات حقوقيــة
وشــخصيات بــارزة فــي عالــم الثقافــة والفــن
والســينما ،ممــا دفــع حــزب «الجمهورية إلى
األمــام» نحــو البحــث عــن مخــرج يخلــص
الرئيس إيمانويل ماكرون من ورطة داخلية
جديدة.
وقــد نقلــت قنــاة «فرانــس إنفــو» عــن مصــادر
مقربــة مــن وزيــر الداخليــة جيرالــد دارمانــان
قولــه ،يــوم الجمعــة ،إن حــزب الرئيــس
إيمانويــل ماكــرون «الجمهوريــة إلــى األمام»
بــدأ بالبحــث عــن مخرج لألزمة التي ســببها
قانون األمن الشــامل الذي يحظر نشــر صور
للشرطة وقوات األمن الفرنسية أثناء عملها.
وجــاءت هــذه التطورات في أعقاب تظاهرات
شارك فيها اآلالف في معظم املدن الفرنسية،
الثالثــاء املاضــي ،احتجاجــا علــى القانــون.
وقالــت نقابــات الصحافيــن واملدافعــن عــن
حريــة التعبيــر وحقــوق اإلنســان إن مشــروع
القانــون يقيــد حريــة التعبيــر ويعرقــل عمــل
الصحافــة فــي البــاد .طاولــت االنتقــادات
تحدي ـدًا دارمانــان الــذي بــات ينظــر إليــه
كشــرطي أكثــر مــن وزيــر للداخليــة ،جــراء
اإلجــراءات والسياســات القاســية التــي
ً
يفرضهــا مســتغال حالــة الطــوارئ الصحيــة
التي تعيشها فرنسا بسبب جائحة كورونا.
وفــي هــذا الســياق ،أفــادت مصــادر «فرانــس
إنفــو» بــأن دارمانــان اقتــرح إدخــال تعديــل
علــى «املــادة  »24فــي مشــروع القانــون
«يضمن حرية عمل الصحافة» ،بعد ضغوط
مــن رئيــس الــوزراء جــان كاســتكس ،ورئيس
كتلة «الجمهورية إلى األمام» وزير الداخلية
السابق كريستوف كاستانير.
ويتفــق هــؤالء مــع رئيــس لجنــة القوانــن
فــي الجمعيــة الوطنيــة يائيــل بــراون بيفيــه،
ورئيــس تكتل الوســطيني وباتريك مينيوال،
أبــرز حلفــاء حــزب الرئيــس فــي البرملــان
املتحفظــن علــى مشــروع القانــون .وبحســب
مــا نقــل عــن رئيــس الــوزراء ،فــإن كاســتكس
يرغــب «بإزالــة أي غموض حول نية مشــروع
القانــون ضمــان احترام الحريات العامة ،وال

ســيما حريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر ()...
والشرطة والدرك».
وال يبــدو أن هــذا التعديــل ســيغير شــيئًا
مــن حالــة االحتجــاج املســتمرة ضــد «املــادة
 »24مــن نــص القانــون ،إذ يخشــى بعــض
املســؤولني املنتخبــن وممثلــي الصحافيــن
من التعدي على حقوق الصحافة ،ويطلبون

وزير الداخلية اقترح
تعديل «المادة »24
لطمأنة الصحافيين

بحذفهــا كاملــة ،ألنهــا تعطــي الســلطة
لعناصــر الشــرطة واألمــن «اعتقــال أي
صحافــي يصــور عمليــة للشــرطة ووضعــه
فــي الحجــز» ،بحســب مــا تقــول املدافعــة عــن
الحقوق كلير هيدون.
وأصدرت نقابات الصحافيني وممثليها في
وســائل اإلعــام الفرنســية بيانــا ،أعلنــت فيه

احتجاجات في فرنسا على القانون (جوليان ماتي ّا/األناضول)

«الدعــم الكامــل للمتظاهريــن» ضــد قانــون
األمــن الشــاملّ ،
ورحبــت «بنجــاح الحشــد في
باريــس وأنحــاء فرنســا كافــة» .كمــا دانــت
«بشــدة أعمــال العنــف والتهديــدات التــي
تعرض لها الصحافيون من قبل قوات األمن
في نهاية هذا التجمع السلمي».
وأضــاف البيــان« :بعــد انتهــاء التجمــع
الســلمي فــي باريــس ،أمــر ضابــط شــرطة
الصحافيني بمغادرة املنطقة وإال ســيقبض
عليهــم ملشــاركتهم فــي التجمــع .قبــض علــى
الصحافيــة فــي (فرانس  )3تانجي كرماريك،
والصحافيــة املســتقلة فــي (تارانيــس نيــوز
ميديــا) آنــا نيلســون ،ووضعتا فــي الحجز».
وتابــع البيــان« :اســتهدف ســتة مراســلني
صحافيــن علــى األقــل .تعــرض ثالثــة منهــم
للعنــف ،بمــا في ذلك الضرب بالهراوات .كما
ُ
هــدد اثنــان باالعتقــال ومنعهمــا مــن القيــام
بعملهمــا اإلعالمــي ،بحجــة ســاقها وزيــر
الداخلية جيرالد دارمانان ،أنهما لم يعتمدا
لــدى املحافظــة قبــل تغطيتهمــا للتظاهــرة».
وختــم البيــان بالقــول «نحــن ،املوقعــن علــى
هــذا النــص ،نديــن بشــدة هــذه االعتــداءات
املخزيــة علــى حريــة الصحافــة وبشــكل
أعــم ضــد حريــة إعــام الجمهــور ،ونظهــر
تضامننــا الكامــل مع الصحافيني واملراقبني
املواطنني املستهدفني».
وخالل الشهر الحالي ،دانت جمعية مخرجي
األفــام ،بدعــم مــن  40منظمــة وتجمعــا فنيــا
وأكثــر مــن  800صانــع أفــام وعامــل فــي
مجال الســينما والصورة ،في بيان ،مشــروع
القانــون .وجــاء بيــان الســينمائيني حــادًا،
إذ اعتبــر أن وزيــر الداخليــة يمــارس «رقابــة
مخيفــة» على الفرنســيني .ووصفــوا القانون
بأنــه «عــن ويــد دارمانــان» ،و»يرســم صــورة
ُمســبقة عــن مجتمــع ســيحكمه الخــوف ()...
تتعرض حرياته األساسية لتهديد الخطير،
ً
أوال وقبــل كل شــيء الحــق فــي الخصوصيــة
وحرية املعلومات».
وشــدد البيان على «ســيادة القانون تســتمد
شرعيتها قبل كل شيء من الحق في مراقبة
مــا تفعلــه الدولــة .الســيدات والســادة أعضاء
البرملــان ،نحــن ال نريــد عاملًا مــن املراقبة على
نطــاق واســع ،تحكمــه عــن قاهــرة ال يمكــن
ألحد أن يجرؤ على النظر إليها .ال تصوتوا
لقانــون يعمــي الضوابــط والتوازنــات ،فهــي
الضامن لديمقراطيتنا».

«مخترق» حساب ترامب
هولندا تحقق مع ُ
أمستردام ـ العربي الجديد

اســتجوبت الشــرطة الهولنديــة باحثــا
أمنيًا زعم أنه ّ
خمن كلمة املرور ،ونجح في
اختراق حســاب الرئيــس األميركي دونالد
ترامب على «تويتر».
في أكتوبر/تشــرين األول املاضي ،أشــارت
صحيفــة «دو فولكســكرانت» الهولنديــة
إلــى أن الباحــث فيكتــور غيفــرز تمكــن مــن
الوصول إلى رســائل ترامب الخاصة على
«تويتــر» وكان بإمكانــه نشــر تغريــدات أو
تغيير الصورة الشخصية.
وأفــادت بــأن غيفــرز حــاول الوصــول إلــى
حســاب ترامــب عــام  ،2016لكنــه نجــح هذه
املــرة بعــد املحاولــة الخامســة ،مخمنــا أن
كلمــة السـ ّـر هــي « ،»!maga2020علمــا أن
 MAGAترمــز إلــى شــعار حملــة ترامــب
االنتخابيــة باإلنكليزيــة Make America
 .Great Againوقــال غيفــرز للصحيفــة
املحليــة إنــه ذعــر حــن نجــح فــي اختــراق
حســاب ترامــب ،وحــاول تحذيــر القائمــن
علــى حملتــه االنتخابيــة وعائلتــه ووكالــة
االســتخبارات املركزيــة والبيــت األبيــض،
مــن دون أن يصلــه أي رد .لكنــه الحــظ فــي
ُاليــوم التالــي أن ميــزة التحقــق الثنائيــة
ف ّعلــت فــي حســاب «تويتــر» الخــاص
بالرئيس األميركي.
موقــع «تويتــر» نفــى صحــة هــذه التقاريــر
اإلخباريــة ،مؤك ـدًا أنــه لــم يلحــظ أي دليــل
على حصول عملية االختراق املزعومة.
لكــن غيفــرز قــال للشــرطة الهولنديــة ،فــي
أثنــاء اســتجوابه ،إنــه يملك أدلــة أكثر على
اختراقــه حســاب ترامــب ممــا كشــف عنــه
سابقًا .وأكد متحدث باسم النيابة العامة
الهولنديــة ،لصحيفــة «دو فولكســكرانت»:

ال استثناءات من «تويتر» لترامب بعد مغادرته منصبه (جيم واتسون/فرانس برس)

«نحقــق حاليــا فــي مــا إذا كان هنــاك فعــل
إجرامــي» .وأوضــح املتحــدث أن التحقيــق
«هولندي مستقل» ،وليس بناء على طلب
أميركي.
وقالــت الشــرطة الهولنديــة ملوقــع «بــي
بــي ســي» ،يــوم الســبت ،إن فريــق مكافحــة
جرائــم التكنولوجيــا اســتجوب غيفــرز
كشــاهد ،وهــو ليــس مشــتبهًا بــه بعــد.
ً
علــى الشــرطة أن تثبــت أوال حــدوث عمليــة

نفت «تويتر» مزاعم
االختراق وتجاهلها البيت
األبيض

االختــراق .وإذا اعتبــر املدعــون تصرفــات
غيفــرز غيــر قانونية وخارج مجال أبحاث
األمن السيبراني ،فقد يواجه عقوبة تصل
إلى أربع سنوات في السجن.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن ترامــب يجــذب أكثر
مــن  88مليــون متابــع عبــر حســابه علــى
«تويتــر» الــذي يســتغله في إطــاق مواقفه
املضللة في كثير من األحيان .وقد شــكلت
تغريــدات ترامــب معضلة لشــركة «تويتر»

التــي تركــز أخي ـرًا علــى مكافحــة األخبــار
الكاذبة والتضليل عبر منصتها.
وخــال جلســة أمــام مجلــس الشــيوخ،
يــوم الثالثــاء ،قــال املؤســس والرئيــس
التنفيــذي فــي «تويتــر» ،جــاك دورســي ،إن
«تويتر» لن تقدم اســتثناءات لترامب بعد
مغادرته منصبه في يناير/كانون الثاني
املقبــل ،علمــا أن الشــركة تســاهلت مــع
منشــورات الرئيس األميركي التي تخالف
سياســاتها ،لكنهــا بــدأت بتصنيفهــا
والتحذيــر منهــا فــي مايــو /أيــار املاضــي.
حينهــا اتهمــت ترامــب املنصــة بالتدخــل
فــي االنتخابــات الرئاســية األميركيــة
وبتقويــض حريــة التعبيــر فــي الواليــات
املتحدة.
تضــع «تويتــر» تحذي ـرًا عــن «الصالــح
العــام» علــى بعض التغريــدات التي تخرق
قواعدهــا ،والصــادرة عــن زعمــاء العالــم.
وعــادة مــا تخفــي الشــركة هــذه التغريــدات
التــي ينشــرها مرشــحون سياســيون أو
منتخبــون أو مســؤولون حكوميــون،
بتحذيــر يكتــب فوقهــا ،وتتخــذ الشــركة
إجــراءات لتقييــد وصولها للمســتخدمني.
لكــن «تويتــر» قالــت إن ذلــك ال ينطبق على
املسؤولني السابقني.
بــدوره ،قــال املؤســس والرئيــس التنفيذي
فــي شــركة «فيســبوك» ،مــارك زوكربيــرغ،
إن «فيســبوك» لــن تغيــر الكيفيــة التــي
تتعامــل بهــا مــع منشــورات ترامــب بعــد
مغادرتــه البيــت األبيــض .منــذ يــوم
االنتخابــات ،صنفــت «فيســبوك» عددًا من
منشــورات ترامــب ،ووجهــت املســتخدمني
إلــى معلومــات دقيقــة حــول نتيجــة
ّ
ً
االقتــراع ،لكنهــا تتبــع إجمــاال سياســة
عدم التدخل.
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

عمر بقبوق

في اليوم السابع من شهر نوفمبر/
ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي ال ـ ـجـ ــاري ،قــامــت
املـ ـخ ــرج ــة امل ـس ــرح ـي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة،
ل ـي ـنــا أبـ ـي ــض ،ب ـت ـقــديــم م ـســرح ـيــة اف ـتــراض ـيــة
بعنوان «همسات» ،والتي تم بثها عبر موقع
«يوتيوب» بهدف جمع األمــوال لدعم مسارح
بيروت التي ُد ّمــر معظمها في تفجير الرابع
من أغسطس /آب املاضي .املسرحية من إنتاج
لبناني بريطاني مشترك ،بالتعاون مــا بني
جوزيان بولس وأغاثا عز الدين ،وهي مبنية
ع ـلــى ع ــدة ن ـص ــوص ت ــم تـقــديـمـهــا خصيصًا
ل ـه ــذا الـ ـح ــدث ،م ــن ق ـبــل ال ـك ـت ــاب املـســرحـيــن
ال ـبــري ـطــان ـيــن :م ــاي ــك إل ـي ـس ـتــون وغ ـيــرالــديــن
برينان وأنجيال هارفي وجون جيسبر وكيم
هاردي وكيت ويسبتر .وجاءت النتيجة على
ش ـكــل سـلـسـلــة م ــن امل ــون ــول ــوج ــات وامل ـشــاهــد
باللهجة اللبنانية املحكية ّ
يؤديها عــدد من
ال ـن ـجــوم امل ـعــروفــن ف ــي ل ـب ـنــان ،وهـ ــم :ج ــورج
ّ
خبار ،نادين لبكي ،ندى بو فرحات ،برناديت
حديب ،طالل الجردي ،بديع أبو شقرا ودوري
الـ ـسـ ـم ــران ــي .ال ـت ـق ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» مــع

قامت المخرجة المسرحية اللبنانية ،لينا أبيض ،بتقديم مسرحيّة افتراضية بعنوان «همسات»
وع ِر َ
ضت على «يوتيوب» ،هنا حوار مع أبيض حول هذا العمل
ُ

لينا أبيض

من المبكر تناول تفجير بيروت فنيًا
مـخــرجــة ال ـعــرض ،لينا أب ـيــض ،لـلـحــديــث عن
هذه التجربة ،ودار الحوار التالي:
ً
¶ن ـت ـح ــدث ب ــداي ــة ع ــن ش ـكــل ال ـع ــرض وإش ـكــال ـي ـتــه؛
أق ـصــد ت ـقــديــم ال ـع ــرض امل ـســرحــي «أون الي ـ ــن» .ما
تأثير الوسائط املستخدمة فيه على شكل الفرجة؟
وهــل تبقى العروض املسرحية مسرحية إذا ما تم
تصويرها وبثها عبر املنصات الرقمية؟
حضرت بوقت سابق مسرحيات «األون الين»

التي قام املسرح القومي اإلنكليزي بتقديمها،
والح ـظــت أن ه ــذه املـســرحـيــات يـتــم تقديمها
ك ـف ـي ـلــم؛ فــال ـكــام ـيــرا ت ـت ـحــرك وت ــأخ ــذ لـقـطــات
قــريـبــة وب ـع ـيــدة ،وت ــم تـصــويــر تـلــك ال ـعــروض
بعدد كبير من الكاميرات ومن زوايــا عديدة.
فعليًا نحن حاولنا أن نقدم عرضنا بطريقة
مسرحية قــدر اإلمـكــان ،لذلك اقترحت أن يتم
تـصــويــره بـكــامـيــرا واح ــدة فـقــط وم ــن منظور
ثابت ،وكأن الكاميرا هي عني شخص يجلس

صورت المسرحية
ُ
بكاميرا واحدة فقط
ومن منظور ثابت

في الصالة .لكن املخرجة فرح شيا نصحتني
ً
بـتـعــديــل ال ـف ـكــرة ،ألن ال ـع ــرض سـيـكــون مـمــا
وجامدًا إذا قدمناه بهذه الطريقة .وما سينتج
ً
ع ـن ــه ب ــال ـغ ــال ــب س ـي ـك ــون مـ ـم ــا ،وخ ـصــوصــا
أن الـجـمـهــور مـعـتــاد فــي ال ـع ــروض امل ـصــورة
بالسينما أو التلفزيون على حركة الكاميرا
وأخــذ اللقطات بزوايا وأبعاد متعددة .لذلك
ج ــرب ـن ــا ب ــال ـن ـه ــاي ــة أن نـ ـق ــوم ب ـت ـث ـب ـيــت ث ــاث
ك ــام ـي ــرات ع ـلــى م ـس ـتــوى ع ـي ــون امل ـشــاهــديــن،

طابع المسرح
عن طريقة تصوير العرض
(الصورة) ،تقول لينا
أبيض لـ «العربي الجديد:
«حتّى نتمكن من رسم
عالقة خاصة مع الفضاء
المسرحي تجعل الكاميرة
مجرد وسيط ،وكأنها عيون
ثالثة مشاهدين موجودين
داخل الصالة ،وحتى على
مستوى الصوت ،جربنا أن
نستخدم موسيقى بسيطة ال
تشبه الموسيقى التصويرية
في المسلسالت واألفالم،
وذلك حرصًا على الحفاظ
على طابع المسرح الفقير
وروحه .وأعتقد أننا تمكنا
من خالل هذه المعطيات
من أن نجعل المشاهدين
يتذكرون المسرح»

نقد

من إنتاج شركة «غصن البان لإلنتاج الفني
ـ الـسـيـنـمــائــي والـتـل ـفــزيــونــي» ،انـتـهــى العمل
على الفيلم الــروائــي الطويل «هاملت بغداد
دوت كـ ــوم» ل ـطــه ال ـهــاش ـمــي ،امل ــدي ــر امل ـف ـ ّـوض
ل ـل ـشــركــة .اسـ ــم ال ـف ـي ـلــم ه ــو ع ـن ــوان ملـســرحـيــة
ش ـك ـس ـب ـيــر ،وال ـف ـي ـل ــم ق ـ ــراءة ج ــدي ــدة ل ـه ــا ،إذ
ُعرضت املسرحية سابقًا في بغداد ،في أكثر
من معالجة ،ومع أكثر من مخرج ،وخضعت
ْ ْ
ألساليب مختلفةّ .لكن ،أن تكون فيلمًا ،وبهذا
االسم ،فذلك يستحق بحثًا في املسألة.
طـ ـ ـ ــه ال ـ ـه ـ ــاش ـ ـم ـ ــي مـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــرج وس ـ ـي ـ ـنـ ــاري ـ ـسـ ــت
ودرام ـ ــات ـ ــورج ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ك ــون ــه شــاع ـرًا
وكاتب ّ
قصة قصيرة وناقدًا سينمائيًا .يعمل
منذ فترة طويلة أستاذًا ملــادة السيناريو في
«كلية الفنون الجميلة» في «جامعة بغداد»،
وأشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه في
«قـســم السينما والـتـلـفــزيــون» فــي الــدراســات
ال ـع ـل ـي ــا واألولـ ـ ـي ـ ــة .أخ ـ ـ ــرج أفـ ــامـ ــا وثــائ ـق ـيــة
وقصيرة ّ
عدة .في لقائه مع «العربي الجديد»،
قـ ّـدم نبذة عــن شركة «غصن الـبــان لإلنتاج»،
وعــن موقعه فيها ،وأبــرز نتاجاتها إلــى اآلن،
يـقــول« :فـكــرة الـشــركــة لفريد ال ــراوي ود .بان
جبار ،زميلتي في الكلية ُ
وم ّ
درسة السيناريو.
أنا املدير ّ
ّ
املفوض فيها .تأسست انطالقًا من
ّ
شعور ٌ لدينا بأن النتاج الفني في العراق لحق
ّ
به حيف كبير ،وبأن الطاقات العلمية والفنية
ّ
فــي الـفـنــون املختلفة ذات مـسـتــوى جــيــد في
اإلب ـ ــداع ،وأص ـحــاب الـطــاقــات يـحـتــاجــون إلــى
َ
نفذ ُليظهروا ما لديهم .أرادت الشركة البدء
م ٍ
باإلنتاج السينمائي والتلفزيوني ،للحاجة
امل ـ ّ
ـاس ــة إل ـي ـه ـمــا» .وع ــن «هــام ـلــت ب ـغ ــداد دوت

تشارك نيللي
كريم في
بطولة الفيلم
(فيسبوك)

سينما

خط دم ثقيل
محمد جابر

مــن بــن م ـح ــاوالت «أفـ ــام ال ــرع ــب» فــي السينما
ّ
امل ـص ــري ــةُ ،ي ـع ـ ّـد فـيـلــم «خـ ــط دم» ( )2020لــرامــي
ّ
ياسني ،املعروض حصريًا على منصة «شاهد»
(تـمـثـيــل :نيللي كــريــم وظــافــر ال ـعــابــديــن) ،أغــرب
ال ـت ـج ــارب ع ـلــى اإلط ـ ـ ــاق .م ــا ي ـح ــدث عـ ـ ــادة ،في
أفالم ّ
عدة ،آخرها «الحارث» ( )2020ملحمد نادر
ٍ
«شاهد» أيضًا) ،محاولة «تمصير» أجواء
(إنتاج
ِ
وعوالم رعب أجنبية ،فتكون املشكلة ّتكرار َوعدم
َ
ّ
املتفرج أنــه «شاهد
مصداقية األج ــواء ،وشعور
ّ
ّ
ّ
هذا سابقًا» .لكن األفالم ،في أقل األحوال ،مستقلة
ّ
بحد ذاتها ،ويمكن فهم أحداثها وقواعد عاملها
من داخلها.
هــذا األم ــر ،البديهي ج ـدًا ،يـبــدو مـيــزة اآلن .فمع
ّ
«خـ ــط دم» ،ه ـنــاك ش ــيء غـيــر م ـس ـبــوق ،فالفيلم
الخبرة السابقة ُ
للم ّ
تفرج
يعتمد بشكل كامل على ِ
مع األفالم األجنبية ذات ُالنوع نفسه ،وال يشرح
ّ
عـ ّـاملــه َ اع ـت ـمــادًا عـلــى أن «امل ـشــاهــد ي ـعــرف حتمًا،
َ
ّ
ألنه شاهد أفالمًا كثيرة ملصاصي الدماء» .تبدأ
ّ
«خط دم» بشكل غامض :طفل صغير واقعٌ
أحداث
فــي غيبوبة طويلة ،إثــر ّ
تعرضه لـحــادث سيارة
تـسـ ّـبــب بــه شقيقه ال ـت ــوأم .ه ـنــاك ج ــدل بــن األب
ّ
واألم بخصوص قرار خطر سيت ّخذانه ،إعطاؤه
ُ
حقنة دم ُتعيده إلــى الحياة ،لكنها ت ّ
حوله إلى
ٍ

مـ ّـصــاص دم ــاء .حتى منتصف األح ــداث تقريبًا،
تـظـهــر م ـشــاكــل ع ـ ـ ّـدة ،أهـ ّـم ـهــا «امل ـن ـط ــق» :م ــا هي
ّ
التخاذ قرار كهذا؟ ُي ِّ
فسر الفيلم
دوافع األب واألم
ّ
َ
هذا األمر بحوار قصير ،مفاده أن الحقنة ستكون
«من أجل األخ اآلخــر» ،الذي لن يستطيع َ
العيش
ٌ
ْ
مــن دون أخـيــه .منطق أحـمــق للغاية ،أن تجعل
ً
ّ
يتربى مــع مـ ّـصــاص دم ــاء ،خوفًا عليه من
طفال
ال ــوح ــدة .بــاإلضــافــة إل ــى ذل ــك ،هـنــاك أسـئـلــة عـ ّـدة
تـتــراكــم ،مــن دون أن ُيجيب الفيلم عليها ،كيف
تواجد ّ
مصاصو الدماء في عالم الفيلم؟ ما هو
دم كهذا؟
ـار
ـ
ض
ـ
ح
إل
األب
إليه
يذهب
ـذي
املـكــان الـ
ٍ
ً
كيف عرف األبوان عن هذا أصال؟
ّ
يتبي ْأن األب ّ
مصاص دماء.
حني يحدث الحقًا،
فهل حدث هذا أثناء سفره إلى رومانيا ،أو قبل
بوقت طويل؟ هل يعرف األب واألم النسخة
ذلك
ٍ
ّ
ّ
سيتحول إليها طفلهما؟ هل لديهما خطة
التي
ملواجهة عواقب هذا األمر وتأثيره؟

ّ
«خط دم»
يستعرض
كليشيهات بحتمية ّ
أن «هذا
ما يحدث»

ّ
هذا كله يدور حول «املنطق» فقط ،بعيدًا عن سوء
تنفيذ الفيلم تقنيًا ،وال ــ Jump Scaresالكرتونية
ف ــي ل ـح ـظــات ك ـ ُث ـي ــرة ،وال ـ ـبـ ــرودة ال ـش ــدي ــدة الـتــي
ِّ
تغلف أحداثه ،امل ّ
صورة في رومانيا ال في مصر،
من دون سبب واضح .طبعًا ،هناك أداء املمثلني،
السيئ والغريب ج ـدًا ،وتحديدًا ظافر العابدين
والتوأم بيتر وجون رامي .في النصف الثاني من
ّ
ّ
ً
«خط دم» ،تبرز مشكلة تجعل كل ما قبلها سهال.
ُ ّ
فالفيلم ال يجيب أب ـدًا على ّ
أي س ــؤال مـعــلــق ،له
ُ
ّ
ومبررات أبطاله ،وال يخبر ،ولو
عالقة بأحداثه
ّ
عابرًاّ ،عن قواعد عامله .فجأةُ ،يعرف أن الطفل لن
ّ
يكبر ألنــه ّ
مصاص دمــاء ،كــأن املعلومة معروفة.
ً
ْ
قبال؟
حسنًا؛ ولكن ،كيف لم يفكر األبوان في
ذلك ّ
ّ
َ
ُ
َ
َ
فجأة أيضًا ،يعرف أن الشمس تحرق الجلد ،وأنه
ّ
ّ
سيتحولون
اآلخرين
ال ُيمكن الخروج نهارًا،
وأن َ ّ
ّ
إلى ّ
مصاصي دماء إذا تم «عضهم» في رقابهم،
إلخ.
ّ
يستعرض «خــط دم» كليشيهات كهذه بحتمية
ّ
ّ
معلومات
أن «ه ــذا مــا ي ـح ــدث» ،ك ــأن مــا ي ـحــدث
ّ
علمية معروفة سابقًا ،ال قواعد وضعها صناع
أف ــام مـ ّـصّــاصــي ال ــدم ــاء ،وتـتـغـ ّـيــر مــن فـيـلـ ٍـم إلــى
آخــر .وصناعه ُيـصـ ّـرون على اعتباره «أول فيلم
ّ
مـ ّـصــاص دم ــاء م ـصــري» ،وه ــذا خـطــأ ،ألن فيلمًا
كوميديًا مصريًا بعنوان «أنياب» ( ،)1981ملحمد
شبل ،سابق له في املجال نفسه.

«نمرة اتنين» ...حرفة السيناريو في صناعة التشويق
ّ
ً
ك ــوم» ،ف ـكــرة ومــوضــوعــا ،ق ــال إن ــه أول إنـتــاج
ّ
سينمائي طويل ( 90دقـيـقــة) ،وإن الفكرة له
ّ
ومستمدة من مسرحية «هاملت» لشكسبير،
ّ
وثـيـمـتـهــا «أكـ ـ ــون أو ال أك ـ ـ ــون» .وأضـ ـ ــاف أن
الفيلم يبتعد كثيرًا عن ّ
النص الشكسبيري،
ُ
موضوعًا وشخصيات« :انطلقت من مجريات
أكــادي ـم ـيــة طـبـيـعـيــة ،ف ــ«ك ـل ـيــة ال ـف ـنــون (قـســم
املسرح)» في «جامعة بغداد» اعتادت تقديم
ـاج سـنــوي ،يكون مسرحية مشهودًا لها،
إن ُـتـ ّ ٍ
وي ــرش ــح ل ـهــا أح ــد أس ــات ــذة ال ـق ـســم ،ويـخـتــار
م ــن ط ـل ـبــة املـ ـس ــرح م ــن ي ـ ــراه صــال ـحــا ل ـل ــدور.
فـكــانــت مـســرحـيــة (ه ــام ـل ــت) ،وبـطـلـهــا طــالــب
ْ ُ َ
عالج ّ
النص
نبيه ،يحاول إقناع أستاذه أن ي
الشكسبيري مع واقع العراق والوطن العربي.
ّ
ّ
لـكــن األس ـتــاذ املتصلب يــرفــض ه ــذا ،ويجري
ّ
ُ
ما يجري حتى تقديم (هاملت) برؤية يمكن
ْأن ُي ـش ــاه ــده ــا ّ
أي م ـت ـف ـ ّـرج وي ـت ـفــاعــل مـعـهــا،
بعيدًا عن ّ
النص األكاديمي ،الذي له جمهوره
ّ
الـخــاص» .الفيلم روائــي طويل ،رغــم أن هناك
شـ ّـحــا فــي إنـتــاج األف ــام الـطــويـلــة ،وه ــذا على
نقيض األفــام القصيرة ،الزائد عددها ،ربما
بـسـبــب تـكــالـيــف إن ـتــاج فـيـلـ ٍـم طــويــل ،يضيف
الهاشمي« :أنـ َـت تسأل عن كون الفيلم روائيًا
ً
بصعوبته أو ضخامة إنتاجه.
طويالُ ،معتقدًا
ّ
أنا ال أرى هذا ،إذا توفر فريق عمل من مخرج

ُ
دم «هاملت» برؤية
ق ّ
يمكن أن يشاهدها أي
متفرج ويتفاعل معها
يعتبر الممثل هيثم عبد الرزاق البطل الرئيسي في العمل (فيسبوك)

¶ هل تم التحضير ملسرحية «همسات» لتقديمها
كعرض مسرحي «أون الين» فقط؟ أم أن هذا العرض
هو خطوة أولــى ،وسيتم تقديم العرض على خشبة
وقت الحق؟
املسرح وبحضور الجمهور في ٍ
ال ،ن ـحــن عـمـلـنــا ع ـلــى امل ـســرح ـيــة لـتـقــديـمـهــا
«أون اليــن» فقط ،وذلــك بمبادرة من أغاثا عز
الدين ،التي تواصلت مع كتاب من بريطانيا
وحصلت منهم على نصوص بهدف تقديمها
بـعــرض «أون الي ــن» لــدعــم املـســارح اللبنانية
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـضـ ــررت فـ ــي ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن أغ ـس ـط ــس.
الـخـطــوات الــاحـقــة األك ـيــدة فــي هــذا املـشــروع
أنـ ـن ــا س ـن ـق ــوم ب ـت ــرج ـم ــة ال ـ ـعـ ــرض بــالـلـغـتــن
اإلنكليزية والفرنسية لنصل به إلى جمهور
أوسع ،ونتمكن من بيع بطاقات للعرض على
مستوى أكثر عاملية .لكنني ال أخفيك ،أنه أثناء
العمل على البروفات ،تحمس الفريق وبدأت
تدور األحاديث حول إمكانية تقديم املسرحية
أمام الجمهور ًبعد تحسن الظروف ،إال أنني
ال أعــرف حقيقة إذا كــان من املمكن أن نخطو
بالعرض خـطــوات أبـعــد ،وأتـصــور أن تطوير
العرض واالستمرار بتقديمه هو أمر يصعب
تحقيقه ،نظرًا للتكلفة العالية التي ستترتب
عليه ،ألن املمثلني املشاركني جميعهم نجوم،
معروفون بالسينما والتلفزيون؛ وبفضلهم
ت ـم ـكــن الـ ـع ــرض م ــن الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ج ـم ـهــور
السينما باإلضافة إلــى جمهور املـســرح .لكن
حماسة الـفــريــق لــاسـتـمــرار بتقديم العرض
ليست كافية الستمراره.

مسلسل

«هاملت» البغدادي :أكون أو ال أكون
بغداد ـ عالء المفرجي

واح ـ ـ ــدة ع ـل ــى ي ـم ــن ال ـخ ـش ـبــة وواحـ ـ ـ ــدة عـلــى
الـ ـيـ ـس ــار وواحـ ـ ـ ـ ــدة فـ ــي امل ـن ـت ـص ــف ،وأخ ــذن ــا
بــوســاطـتـهــا لـقـطــات مــن مـنـظــور مـتــوســط ،ال
عــالـيــة وال منخفضة ،وال قــريـبــة وال بعيدة،
وذلــك ما اعتمدناه بعد العديد من التجارب،
وال ـت ــي سـعـيـنــا فـيـهــا إل ــى أن نـشـكــل لـقـطــات
غ ـيــر سـيـنـمــائـيــة .وف ـع ـل ـيــا ،جـ ــاءت تـعـلـيـقــات
املشاهدين كما توقعناها ،فالغالبية تعاملوا
مع العرض على أنه مسرحي ،فلم يعلقوا على
التصوير ولم يذكر أحد أنه شعر بأن العرض
سينمائي ،بـقــدر التعليقات الـتــي عـبــرت عن
الشوق للمسرح؛ ربما ساعد على ذلك الفضاء
املسرحي الذي كشفناه بالكاميرا ،وهو فضاء
ضـيــق وف ـق ـيــر ،يـعـبــر ع ــن فـقــر امل ـس ــرح .فعليًا
ن ـحــن جــرب ـنــا أن نـسـتـثـمــر ال ـف ـض ــاء ونـشـكــل
ال ـصــورة بطريقة نبتعد فيها عــن األساليب
املتبعة بالسينما والتلفزيون.

¶ وفيما يتعلق بمحتوى املسرحية .ملاذا اخترت أن
تعودي بأحداثها إلى ما قبل تفجير  4أغسطس؟
ال ـ ـن ـ ـص ـ ــوص ال ـ ـ ـتـ ـ ــي قـ ــدم ـ ـهـ ــا ل ـ ـنـ ــا ال ـ ـك ـ ـتـ ــاب
البريطانيون هي نصوص كوميدية فعليًا،
وربـ ـم ــا ال ـج ـم ـه ــور ي ـح ـت ــاج إلـ ــى هـ ــذا ال ـن ــوع
مــن النصوص فــي الــوقــت الـحــالــي ،لكنني ال
أجد نفسي اليوم قــادرة على صناعة عرض
كــومـيــدي بـهــذا ال ـظــرف .وم ــن نــاحـيــة أخ ــرى،
أعـتـقــد أن ــه ال ي ــزال مــن املـبـكــر الـحــديــث عــن 4
أغ ـس ـط ــس ،ول ــو أن ـن ــا كـلـنــا نـحـضــر أنـفـسـنــا
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن  4أغـ ـسـ ـط ــس ،إال أن ت ـقــديــم
ع ــرض عــن ح ــدث كـهــذا يـجــب أن يـتــم تناوله
والـتـحـضـيــر ل ــه بـطــريـقــة وظ ـ ــروف مختلفة.
لــذلــك فـكــرت بــأن الـحــل األفـضــل هــو أن نعود
بــأحــداث املسرحية إلــى مــا قبل  4أغسطس،
ألن ـن ــا ك ـنــا ق ـبــل ذل ــك ال ـت ــاري ــخ نـعـيــش حـيــاة
ط ـب ـي ـع ـي ــة ،وكـ ـن ــا ن ـض ـح ــك ون ـع ـم ــل ون ــرك ــب
عروضنا املسرحية؛ لدرجة بتنا نشعر فيها
بأن حياتنا صارت تنقسم إلى ما قبل تاريخ
 4أغسطس وما بعده .لكن يجب اإلشارة إلى
أن النص الذي كتبته نادين لبكي مع جورج
خباز ،والذي قدمناه ضمن «همسات»ّ ،
يلمح
ملا حــدث في  4أغسطس ،بــذات الدرجة التي
يـلـ ّـمــح فـيـهــا ملــا ح ــدث فــي سـنــة  1975وسنة
 2006وسنة .1982
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وس ـي ـنــاري ـســت ج ـ ّـي ــدي ــن ،ل ـه ـمــا ج ـ ــرأة ال ـف ـنــان
ْ
عند إص ــراره على أن يكون لديه فيلم روائــي
طويل ،بصرف النظر عن التكاليف ،فيما لو
ّ
ّ
تم االقتصاد بهذا ،فأنا أعتقد أن تبريرًا كهذا،
ُ
أفالم طويلة ،غير مقنع».
بعد وجود
ٍ
وعن فريق العمل وإنتاجه ،قال طه الهاشمي
ّ
ْ
إن الشركة ستنتج الفيلم« ،لكن هناك تعاون
مع املساهمني فيه ،ومع بان جبار خصوصًا،
ّ
ضحت بالكثير ليكون (هاملت) .كذلك،
التي
ه ـنــاك املـمـثــل األس ــاس ــي ،هـيـثــم عـبــد الـ ــرزاق،
ّ
الذي عمل من دون أجر .أقول لك باختصار إن
ّكل من ظهر على الشاشة ّ
تبرع بجهده .نحن
صرفنا ميزانية ،بنظرنا كافية ،على استئجار
والصوت
األجـهــزة وتنفيذ عمليات املونتاج
ّ
وتـصـحـيــح األلـ ـ ــوان ،وأجـ ــور امل ـص ـ ّـوري ــن ّ .كــنــا
نضع رواتبنا الشهرية إلنجاز العمل .تأخرنا
ً
ّ
طــويــا بسبب ف ـقــدان الـسـيــولــة الـنـقــديــة .لكن
اإلصرار يخلق اإلبداع».
ّ
املـمــثـلــون اآلخ ــرون هــم أحـمــد ري ــاض وسهير
ص ـ ــاح ،وم ـع ـه ـم ــا ط ـل ـب ــة فـ ــي ال ـك ـل ـي ــة .كــذلــك
ً
شـ ـ ـ ــارك أس ـ ــات ـ ــذة «كـ ـلـ ـي ــة ال ـ ـف ـ ـنـ ــون» ،ت ـم ـث ـيــا
ودع ـم ــا ،فــالـتـصــويــر لـخــالــد أب ــو زه ــرة ون ــور
ّ
مــكــي ،واملـســاعــدون فــي اإلكـسـســوار والتزيني
وال ـت ـص ــوي ــر م ــن ال ـط ـل ـبــة ،وامل ــونـ ـت ــاج لـكــافــي
محمد رضــا ،والسيناريو لبان جبار« :بدأنا
ٌّ
مستمر.
معًا من الفكرة واملالحظات ،والنقاش
بمحبة ،وأنا ساعدت».
هي ْ كتبت ّ
ل ـكــن ،هــل تـكــفـلــت الـشــركــة وحــدهــا بــاإلنـتــاج،
ّ
أم أن ه ـن ــاك ج ـه ــات راعـ ـي ــة وداع ـ ـمـ ــة؟ أج ــاب
ّ
الهاشمي« :تحملت الشركة تكاليف اإلنتاج
دون أي دعم من أي جهة .وفريق العمل لم
من َ
يتقاض أتعابًا ،واملواقع الثالثة لكلية الفنون
في بغداد كانت مواقع التصوير».

استطاع مسلسل «نمرة
اتنين» أن يحصد إعجابًا
جماهيريًا الفتًا ،وذلك
بسبب فكرة العمل الذي
يحول الحكاية السينمائية
ّ
إلى حلقة تلفزيونية
مدتها  45دقيقة
قصيرة ّ
عدنان حمدان

رغم العرض املدفوع لحلقات املسلسل املصري
ّ
املدفوعة ال
«نمرة اتنني» ،ورغــم أن العروض ّ
ّ
تثير بــالـعــادة كـثـيــرا مــن ال ـجــدل ،لـكــنــه تمكن
من صناعة حالة تفاعل على مواقع التواصل
االجتماعي ،وذلك بسبب أسلوب البث الجديد
القائم على عرض حلقة أسبوعيًا ،و«برومو»
مـشــوق للحلقة الـتــالـيــة فــي نـهــايــة كــل حلقة،
في تقليد واضــح للدراما الغربية .وانطلقت
فكرة العمل من تحويل الحكاية السينمائية
التقليدية إلى فيلم تلفزيوني قصير مدته 45
دقيقة ،عبر استقطاب أسماء بارزة في صناعة
اإلنتاج السينمائي املصري إلى التلفزيون.
طارق العريان

انطالقا من ذلكّ ،
قدم املخرج طارق العريان،
ألول مـ ــرة ،ح ـكــايــة تـلـفــزيــونـيــة حـمـلــت اســم
«الناحية الـتــانـيــة» ،ولـعــب بطولتها الفنان
امل ـص ــري ع ـم ــرو ي ــوس ــف وال ـف ـنــانــة األردن ـي ــة
ص ـب ــا م ـ ـبـ ــارك .وت ـط ــرق ــت ال ـح ـل ـقــة إلـ ــى امل ـلــل

العاطفي الذي يصيب الزوجني بعد اإلنجاب
والــدخــول فــي روتــن الحياة اليومية ،لتبدأ
مـخـيـلــة ال ــرج ــل بــالـبـحــث ع ــن الــرغ ـبــة خ ــارج
املنزل وعواقب ذلك على البناء األسري.
تامر محسن

ك ـمــا ان ـض ــم لـقــائـمــة املـسـلـســل امل ـخ ــرج تــامــر
م ـ ـح ـ ـسـ ــن ،وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدم ح ـ ـكـ ــايـ ــة «ال ـ ـ ـلـ ـ ــي ب ـي ـص ـيــر
ب ـب ـيــروت» وج ــرى تـصــويــرهــا فــي لـبـنــان مع
الفنان اللبناني عادل كرم والفنانة املصرية
نيللي كــريــم ،وروت الحلقة فـكــرة الـعــاقــات
االفتراضية عبر اإلنترنت والتي تجري عن
طــريــق تـطـبـيـقــات امل ــواع ــدة ،وم ــا ي ـحــدث من
تفريغ عاطفي عبرها وحــاالت ورديــة بعيدة
ع ــن ال ــواق ــع .وت ـطــرقــت الـقـصــة إل ــى أصـحــاب
ذوي االحـتـيــاجــات الـخــاصــة الــذيــن يخشون
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي غـ ـم ــار ع ــاق ــة ع ـل ـن ـي ــة بـسـبــب
إعاقتهم ،وخوفًا من رفض اآلخر لهم.
«أنتا فين» و«فرق توقيت»

املسلسل استقطب أيضًا املخرج هاني خليفة
ليجمع الفنانني املصريني آسر ياسني وأروى
جودة في حلقة «أنتا فني» ،وتطرقت الحلقة
إلى فكرة العودة للحب القديم أكثر من مرة،
عند كل انتكاسة عاطفية ،وقــدرة املــرأة على
منح فرصة ثانية للرجل ونزواته الغرامية.
وج ـ ــاءت حـلـقــة «فـ ــرق تــوق ـيــت» لـتـقــدم قصة
ت ـح ــدث ف ــي غ ـض ــون س ـبــع س ــاع ــات وتـجـمــع
الفنانني املصريني ماجد الكدواني وشيرين
رضــا مــع املـخــرج ه ــادي ال ـبــاجــوري ،وتــروي
حالة االنسجام العاطفي املفاجئ ،وإمكانية
الـقــدر فــي جمع قلبني أعجبا ببعضهما في
الطفولة دون أن يعترفا بذلك.

صورت في بيروت ()Getty
شارك عادل كرم في بطولة حلقة «اللي بيصير ببيروت» التي
ِّ

مريم نعوم

املشروع الدرامي الذي تشرف عليه الكاتبة
مــريــم ن ـعــوم ويـحـمــل تــوقـيــع مـجـمــوعــة من
كـتــاب ال ــدرام ــا املـصــريــة يــدخــل فــي تركيبة
َ
العالقات العاطفية ليطرحها دون فجاجة،

ب ـ ــل عـ ـب ــر مـ ـش ــاه ــد ق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى ال ـ ــدرام ـ ــا
النفسية وتصعيد االنفعاالت لدى البطلني
ل ـح ـصــاد أك ـب ــر قـ ــدر م ـم ـكــن م ــن امل ـصــداق ـيــة
وال ـ ــواقـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي طـ ـ ـ ــرح ال ـ ـح ـ ـكـ ــايـ ــة ،دون
ال ـغ ــرق ف ــي اإلب ـه ــار ال ـب ـصــري رغ ــم التكلفة

اإلنـتــاجـيــة الـعــالـيــة لـلـعـمــل .ويـثـبــت العمل
ف ــي ح ـل ـقــاتــه املـ ـع ــروض ــة ح ـت ــى اآلن حــرفــة
الـ ـسـ ـيـ ـن ــاري ــو ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة قـ ـص ــة درام ـ ـيـ ــة
وإدخ ــال الجمهور فــي متعة الفرجة ضمن
 40دقيقة فقط.
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أن تعشق الحياة ما بعد السيرة

قراءة
ال تبعد رواية الكاتبة
ُ
الصادرة حديثًا عن
اللبنانية
أن تكون سيرة .إنها سيرة
الروائية ومعاناتها ،لكنها
مموهة،
مع ذلك سيرة
ّ
سيرة تقصد أن تكون
رواية ،فالبطلة التي هي
تتسمى
الكاتبة نفسها ال
ّ
باسم آخر فحسب،
ولكنها في الرواية ليست
كاتبة ،بل راقصة
عباس بيضون

ع ـن ــوان روايـ ـ ــة ع ـلــويــة ص ـبــح «أن
تعشق الحياة» (دار اآلداب)2020 ،
ُيشبه أن يكون دعــوة ،يكاد يكون
عبرة الــروايــة وخالصتها .البطلة «بسمة»،
ت ـكــابــد مــرض ـهــا ال ـ ــذي ي ـخ ـتــرق الـ ــروايـ ــة من
ّ
ّأول ـه ــا إل ــى آخ ــره ــا ،لـكـنـهــا ف ــي ك ــل مـحــطــات
هذه املكابدة تشير إلى هذه الدعوة .الحياة
أمــامـهــا وجـســدهــا ال ــذي يخونها لـهــا ،وهي
ع ـن ــد ك ــل ف ـص ــل ت ـس ـتــرجــع ش ــوق ـه ــا لـلـحـيــاة
والسترداد جسدها.
ُ
في مطلع الكتاب ،تهدي الكاتبة روايتها إلى
الدكتور بول بجاني طبيبها الذي لواله «ملا
عادت َّ
إلي الحياة والحب والكتابة» .ال أحتاج
معرفتي بالكاتبة ومــرضـهــا ،لكني أقــع في
نهائية الرواية على اسم الدكتور ذاته يعالج
بطلتها بـسـمــة .ال تبعد الــروايــة إذن عــن أن
تكون سيرة .إنها سيرة الروائية ومعاناتها،
لكنها مع ذلك سيرة ّ
مموهة ،سيرة تقصد أن
تكون روايــة ،فبطلة علوية التي هي الكاتبة
ّ
تتسمى باسم آخر (بسمة) فحسب،
نفسها ال
ولكنها ّفي الرواية ليست كاتبة ،إنها راقصة.
رب ـم ــا فــض ـلــت ال ــروائ ـي ــة ذل ــك لـتـخـ ّـيــل عــاقــة
البطلة بجسدها الذي هو آلة الرقص ،والذي
يغدو لذلك باملرض هدفًا مباشرًا وتجسيدًا

بطاقة

نساء علوية صبح
قــريـبــا ل ـع ــدوان امل ــرض وم ـكــابــدتــه .م ــع ذل ــك،
ه ـنــاك إل ــى جــانــب الـبـطـلــة بـسـمــة شخصية
أنيسة الــروائـيــة الـتــي انـتـصــرت على الشلل
وع ـ ــادت إل ــى ك ـتــابــة الـ ــروايـ ــة ،م ـ ّـم ــا يجعلها
وجهًا آخر للكاتبة .هكذا تقوم السيرة على
ازدواج بسمة وأنيسة وهما معًا ،وإن الثانية
ب ــدرج ــة أقـ ــل ،ت ـق ـ ّـدم ــان وج ـ َـه ــي ال ـس ـي ــرة .بني
بسمة وأنيسة درجــة من املحاكاة والتماثل
ّ
تعزز هذا الحكم.
ّ
م ــع ذلـ ــك ،بـسـمــة ه ــي ال ـت ــي ت ـبـ ّـســط امل ـعــانــاة
وتـتـ ّ
ـدرج فيها ،فيما أنيسة تلخصها وتبدأ
من نهايتها .لقد احتفظت لها علوية بدور
ّ
الكاتبة الذي لها ،فيما حل مرضها املسيطر
ومشاعرها وأفكارها وأطوارها وغرامياتها
ف ــي بـسـمــة ال ــراق ـص ــة .وال ـح ــال أن ـنــا ن ـقــع في
ب ـس ـمــة ال ع ـلــى ال ــراق ـص ــة ف ـح ـســب ،ب ــل على
الكاتبة أيـضــا ،فهي الـتــي ت ــروي وتـصــل في
روايتها أحيانًا إلى ملعات أدبية ،بل إلى ما
يـقــرب مــن الشعر ،كما نجد فــي هــذا املقطع:
«ومن قال لك إن الصوت ال يحمل ثقل املرض
كله على حباله الرقيقة ...ولــو كــان للصوت
بصمة لكان لصوتي بصمة اسمها يوسف».
بسمة تستحضر املرض الذي هو عبارة عن
ّ
ّ
تشنجات تشمل الجسد كــلــه عند كــل وقــت.
لـكـنـهــا حـتــى ف ــي ه ــذا ال ـح ــال تـسـتـعـيــد على
الـ ــدوام شــوقـهــا لـلـحـيــاة .تستحضر امل ــرض،
وغالبًا ،بل دائمًا ،في لحظة مقاومة تنتهي
بعودتها في نهاية الرواية إلى الرقص ،الذي
ت ـس ـتــرد ب ــه ج ـســدهــا وت ـع ـيــده خـفـيـفــا حتى
ال ـط ـي ــران .لـكــن بـسـمــة ال ت ـمــرض ف ـقــط ،إنـهــا
ترجع إلــى الخلف ،إلــى أمها الغاضبة وإلى
ّ
تتهيبه هي وتراه
أبيها الذي ال يكفي األم وال
ّ
أقــل من الجار املهيب ،إلى أن يسقط مريضًا
ُ
وتـبـتــر قــدمــاه وتـقــوم هــي بحمله وتنظيفه،
مـ ّـمــا يسخطها عليه ،إلــى أن يـمــوت فتشعر
بغيابه وفراغه.
ال نـعـلــم مــا ال ــذي يـنـضــاف مــن ه ــذه ال ـعــودة
إلــى الخلف إلــى السيرة الحقيقية للكاتبة،

ُولــدت علوية صبح في بيروت سنة
 ،1955ودرســت األدب العربي واألدب
اإلنكليزي في «الجامعة اللبنانية» في
بــيــروت .وبعد تخرُّجها عــام ،1978
عــمــلــت ف ــي الــتــعــلــيــم والــصــحــافــة
الثقافية .بدأت بكتابة ونشر نصوصها
النثرية والشعرية في بداية العشرينات
األول «نوم
من عمرها .صدر كتابها
ّ
األيام» عام « .1986أن تعشق الحياة»
( )2020هي رابع رواياتها بعد ّ
كل من:
«مريم الحكايا» ( ،)2002و«دنيا» (،)2006
و«اسمه الغرام» (.)2009

إطاللة

صوت جديد

من أي زاوية سنكتب ونتكلم؟

سميحة مسعودي
تقف هذه الزاوية
من خالل أسئلة سريعة
مع صوت جديد في
الكتابة العربية ،في
محاولة لتبيّن مالمح
وانشغاالت الجيل العربي
الجديد من الكتّاب

نشعر بهذا االنهيار
في جسدها الذي
تتصارع أعضاؤه
ال تبدو سيرة البطلة
شخصية ،بقدر ما هي
حميمة وخاصة

تونس ـ العربي الجديد

َ
لكننا نجد فيها ما ّ
يردنا إلى روايتي «مريم
الحكايا» و«دن ـيــا» للروائية نفسها .فيهما
نجد األم أو ما يشبهها في البيئة اللبنانية
الجنوبية ،كما نجد البيئة نفسها بتالوينها
وتضاعيفها ومحيطها النسوي بخاصة.
خـ ـ ــارج هـ ــذه الـ ـب ــداي ــة ،ن ـح ــن ف ــي زمـ ــن آخ ــر
ومناخ آخر .املحيط النسوي في «أن تعشق
ّ
الـحـيــاة» متصل بما يشبه أن يـكــون نظرة
نسوية ،فالواضح من الرواية أن الذكورية
املمقوتة تظهر بني الحني واآلخــر ممقوتة
ّ
يضم إلى جانب
أيضًا ،لكن املحيط النسوي
البطلة بسمة صديقتيها أنـيـســة وأمـيـنــة.
لـيـســت أنـيـســة ّس ــوى شـخـصـيــة مـعــاصــرة،
إنـهــا املـ ــرأة املـثــقـفــة الـكــاتـبــة الـتــي ال تسلم،
مع ذلك ،من عسف الرجالّ .أما أمينة ،فهي
شخصية شعبية تملك السمات الفلكلورية
ل ـل ـمــرأة الـشـعـبـيــة .إن ـهــا ع ـ ّـراف ــة تستحضر
ج ـ ّـده ــا ف ــي أحــام ـهــا لـيـتـنـ ّـبــأ لـهــا بمصائر
ومخارج من يلجأ إليها في تفسير األحالم
أو االستفسار عن مشكلة.
أم ـي ـنــة ت ـ ّ
ـردن ــا ب ـهــذه الـشـخـصـيــة إل ــى بيئة
«مـ ــريـ ــم ال ـح ـك ــاي ــا» و«دن ـ ـ ـيـ ـ ــا» .إنـ ـه ــا تـحـلــم
ّ
بالخطاب وهي بالطبع لن تمارس الجنس
إال مع زوج شرعي .نساء «أن تعشق الحياة»
يجمعن بني هاتني الشخصيتني املختلفتني
بدون أن يظهر اختالفهما ،بل تناقضهما،
ّ
شـخـصـيــات
ف ــي صـلـتـهـمــا ب ـب ـس ـمــة .أمـ ـ ــا الـ ّ
الــرجــالـيــة ،فـهــي فــي الـغــالــب لـعــشــاق بسمة
الـثــاثــة :أح ـمــد ،ويــوســف ،وحـبـيــب .وه ــذه،
عـ ـل ــى ح ـ ـ ـ ّـد ت ـع ـب ـي ــر ال ـ ـ ــرواي ـ ـ ــة ،ش ـخ ـص ـيــات
افتراضية .أحمدّ ،أولها ،ال نعرفه إال ميتًا،
ّ
وال نعرف أخباره ّ ،ومنها وصيته ،إل بعد
امل ــوت ،وفيها ُيحضر أحمد بسمة ملــا بعد
غ ـيــابــه ،يــريــدهــا أن تـحــب وأن تـعـيــش وأن
تحب الحياة .الشخصية الثانية ،يوسف،
ًّ
نعرفه ّ
مفوهًا ولطيفًا وشاعريًا ومتأمل إلى
ُّ
أن يقع في لون من التشدد الديني ،ينتهي
به إلى ترك الرسم وهجر بسمة ،ثم الطلب
ّ
ّ
وتتفرغ
تتحجب وتـتــرك الــرقــص
منها أن
له وتطيعه .أما الرجل الثالث ،حبيب ،فهو
ّ
املضحية
استعادة لشخصية أحمد النبيلة
ّ
املبشرة بالحياة .روائي ّ
ورسام ومسرحي،
ُ
ه ــم ال ـث ــاث ــة ش ـخ ـص ـيــات ن ـمــوذج ـيــة .إنـهــم
نماذج مخلوقة روائيًا.
ب ـس ـمــة ل ـي ـســت ف ـق ــط امل ــريـ ـض ــة ،إنـ ـه ــا أي ـضــا
الراقصة ،وهي أيضًا مراقبة لظرف تاريخي،
ه ـ ــو ظ ـ ــرف الـ ـعـ ـن ــف اإلس ـ ــام ـ ــوي وال ــربـ ـي ــع

■ كيف تفهمني الكتابة الجديدة؟
الكتابة الجديدة ليست تلك التي تطرح
قـضــايــا وأســالـيــب مستحدثة فحسب،
وال هي الكتابة املختلفة أو الغريبة إذ
يمكن أن تـكــون جــذورهــا مـغــروســة في
ّ
ال ـتــراث الـقــديــم ،ولـعــل ذلــك أحــد شــروط
ـدة ،فمعرفة الـقــديــم هو
الـكـتــابــة ال ـجــديـ َ
مــا يتيح مـعــرفــة امل ــواط ــن الـتــي تحتاج
إلـ ــى ت ـط ــوي ــر أو ال ـت ــي ي ـن ـب ـغــي ال ـت ـمــرد
عليها .وقد تكون الكتابة الجديدة ذلك
الـسـهــل البسيط ال ــذي نشعر بــه ون ــراه
أمام أعيننا يرتع كالغزال ،يبهرنا لكنه
ّ
متمنع يتنطع جامحًا ال يمسك بــه إال
ص ــاح ــب ت ـج ــرب ــة ف ــي ال ـح ـي ــاة وح ــام ــل
موهبة وقارئ ّ
جيد شغوف.

■ كيف صدر كتابك األول وكم كان عمرك؟
لــم يكن فــي الحسبان نشر كتابي األول
ألنـ ــه ف ــي ج ـنــس ال ـ ــرواي ـ ــة ،وال ـ ــرواي ـ ــة فــي
رأيـ ــي ع ـمــل أدب ـ ـ ّـي م ـق ـ ّـدس وم ـه ـ ّـم ويـجــب
ّ
الـ ـ ـت ـ ـ ّ
ـدرب ع ـل ـيــه ف ـب ـعــض الـ ـك ــت ــاب ال ــذي ــن
أعــرف ـهــم وي ـن ـت ـمــون إل ــى ال ـج ـيــل الـســابــق
كـتـبــوا رواي ــات ـه ــم ف ــي س ــن مـتـقــدمــة ،لكن

يح ّز في نفسي
أن أرى قطيعة بين
بعض الكتّاب مع النشر

كاتبة تونسية من مواليد  ،1990بصدد
إن ـجــاز ماجستير فــي اآلداب العربية
بكلية منوبة في تونس العاصمة ،ولها
تـجــارب إداري ــة مــع دور نشر تونسية.
صدرت لها رواية بعنوان «أحفاد اللذة»
عن «عليسة للنشر والتوزيع» (.)2018
«أحـفــاد الـلــذة» كــان مـصـ ّـرًا على الـخــروج
كشهقة .ك ــان ضــروريــا ج ـدًا إصـ ــداره في
سن الثامنة والعشرين ألن النضج برأيي
ال ي ـق ــاس بــال ـســن ُال ـب ـيــولــوجــي ب ــل ب ـكـ ّـم
الـتـجــارب وكـيــف غــرسـنــا فــي ه ــذا الـكــون
ومن أي زاوية سنكتب ونتكلم.
■ أين تنشرين؟
نشرت كتابي األول في «دار عليسة للنشر
والتوزيع» وأنشر بعض النصوص في
مـجــات ثقافية مثل «الـحـيــاة الثقافية»
و«التيماء» و«ألترا تونس».

■ هل تقرأين بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
أح ــب ق ـ ــراءة ال ـك ـتــب بــالـلـغــة الـفــرنـسـيــة
وإعادة قراءتها مترجمة إلى العربية.
■ ماذا تكتبني اآلن وما هو إصدارك القادم؟
اآلن أنا أترنح بني النثر والشعر .أحيانا
أكـ ـت ــب الـ ـع ــدي ــد مـ ــن ال ـص ـف ـح ــات دف ـعــة
واحدة بشكل مسترسل وأحيانًا أتوقف
ع ــن ال ـك ـت ــاب ــة ألشـ ـه ــر وح ـ ــن يـنـتــابـنــي
ش ـعــور بــأنـنــي ف ـقــدت ول ــدي أو أضعت
صورة أمي أعود إلى الكتابة .في األيام
الـقــادمــة سـيـكــون لــي إص ــدار جــديــد في
جنس الرواية.

■ كيف هي عالقتك مع األجيال السابقة؟
هـ ــي ع ــاق ــة ع ـم ـي ـقــة ج ـ ـدًا مـ ــع ب ـع ـض ـهــم،
وع ــادي ــة إل ــى أق ــل مــن عــاديــة مــع آخــريــن،
ّ
متعصب إلى
فال يخفى أن فيهم من هو
ّ
متمسك بالجانب
امل ــدارس التقليدية أو
الـتـقـنــي م ــن ال ـك ـتــابــة إل ــى درجـ ــة تــاشــي
املـ ـعـ ـن ــى .لـ ـك ــن ،ع ـم ــوم ــا أؤم ـ ــن بـ ـض ــرورة
التواصل بني األجيال وأن هذا التواصل
ّ
مكسب من أجل التمكن من تجربة الكتابة
التي خاضوها قبلنا وعاشوا طقوسها.

علوية صبح

الـعــربــي .هــذا الـظــرف ال ــذي يـبــدو خلفية من
ال ـظــال ل ـلــروايــة ،ال يلبث أن يـغــدو محوريًا
ّ
نتعرف فقط على العنف
في نهايتها .هنا ال
اإلسالموي ولكن أيضًا على تأويالت دينية
م ـع ــادي ــة ل ـل ـم ــرأة ،ك ـمــا ن ـجــد ذلـ ــك ف ــي فـتــوى
«تفخيذ» الرضيعة لإلمام الخميني.
روايـ ـ ــة ع ـل ــوي ــة ص ـب ــح تـ ـك ــاد تـ ـ ــوازي م ــا بــن

نبوءة أيضًا بالخالص العربي .سيرة البطلة
لذلك تبدو ال شخصية ،بقدر ما هي حميمة
وخاصة .املاضي الكبير يتجاوز األسرة إلى
ما وراءها كما نرى في فانتازيا السبع ّ
جدات
الجميلة ،فللسيرة مــا أمــامـهــا وم ــا وراء ه ــا.
إننا هكذا في السيرة وفي ما بعدها.
(شاعر وروائي من لبنان)

الثقافة والسلطة في مصر ...كوميديا سوداء

النظام المصري
يدرك
ُ
موقف حسن الشافعي
الرافض للنظام العسكري،
بينما يتماهى صالح فضل
أحد
مع السلطة التي بات
َ
أدواتها في الثقافة

فتحي عبد اهلل

ّ ٌ
ُ
مؤسسة
«مجمع اللغة العربية» في القاهرة
تقنية خــالـصــة ،ال دور للسياسة فيها ،أو
ّ
هكذا ُي َ
(تأسس عام
فترض .يختار املجمع
ّ
ُّ
التخصصات
 )1932معظم أعضائه من كل
ُ
امل ـع ــرف ـي ــة إلح ـ ـ ــداث نـ ــوع م ــن الـ ـت ــواف ــق بــن
ُ
ُ
األعضاء
وينتخب
اللغة واملعرفة الجديدة.
َ
الـ ــرئ ـ ـيـ ـ َـس ووكـ ـي ــلـ ـي ــه ب ـش ـك ــل مـ ـب ــاش ــر .فــي
التاسع من تشرين األول /أكتوبر املاضي،
ـاذ
ج ـ ــرى ان ـت ـخ ــاب ح ـس ــن ال ـش ــاف ـع ــي ،أسـ ـت ـ ِ
العقيدة والفلسفة اإلسالمية في كلية دار
ّ
ال ـع ـلــوم بـجــامـعــة ال ـق ــاه ــرة  -الـ ــذي يـتــولــى
رئ ــاس ــة امل ـج ـمــع م ـنــذ عـ ــام  - 2012رئـيـســا
لــه لـلـمـ ّـرة الـثــالـثــة عـلــى ال ـتــوالــي ،للسنوات
األرب ـ ــع املـقـبـلــة ،بـعــد حـصــولــه عـلــى سبعة
ّ
عـشــر صــوتــا مــن أص ــل ســتــة و ّع ـشــريــن ،في
السلطة
مقابل تسعة أص ــوات فقط ملــرشــح
ُ
األك ــاديـ ـم ــي صـ ــاح ف ـض ــل .وه ـ ــذه ال ـن ـسـبــة

َ
الـكـبـيــرة وضـعــت الـنـظـ َ
ـام امل ـصــري ورجــالــه
ف ــي أزمـ ـ ــة شـ ــديـ ــدة .والح ـ ـقـ ــا ،أصـ ـ ــدر وزي ــر
التعليم العالي املصري ،خالد عبد الغفار،
ق ــرارًا ُّ بــإقــالــة ا ُلـشــافـعــي ( )1930ومـنـعــه من
ً
ال ـتــرشــح مـ ـ ّـرة أخ ـ ــرى ،قـبــل أن ُي ـص ــدر ،يــوم
الخميس املــاضــي ،ق ــرارًا بتعيني فضل في
منصب «القائم بأعمال رئيس مجمع اللغة
العربية» ،في سابقة لم تحدث من قبل.
ُّ
ي ـح ــدث ك ــل ذل ــك ألن ال ـن ـظ ــام ال ـح ــال ــي ي ــدرك
موقف حسن الشافعي من النظام العسكري؛
ُ
فقد جــرى اعتقاله في فترة الرئيس الراحل
جمال عبد الناصر ،بسبب اعتباره إخوانيًا.
وبـ ـع ــد خـ ــروجـ ــه مـ ــن امل ـع ـت ـق ــل ،ظ ـ ـ ّـل ُي ـ ـ ـ ّ
ـدرس
ال ـف ـل ـس ـفــة ف ــي ّجــام ـعــة ا َلـ ـق ــاه ــرة .وفـ ــي فـتــرة
مبارك ،كان ُيمثل الرؤية الحضارية لإلسالم
في الحوارات الثقافية ،وكانت تربطه عالقة
طيبة بشيخ األزه ــر الـحــالــي ،أحـمــد ّ
ّ
الطيب،
ُ
منذ أن التقيا في باريس؛ حيث كانا يدرسان
الفلسفة .وبعد الثورة ،اختاره ّ
الطيب ليكون
مستشارًا لــه .وبـعــد االن ـقــاب العسكري في
عام ّ ،2013
قدم الشافعي بيانًا سياسيًا رفيع
َّ
ّ
املستوى ،اعتبر فيه أن املؤسسة العسكرية

هل يصمت أعضاء
المجمع أو يب ّررون ما حدث
بالدفاع عن «التنوير»؟

■ كيف تصفني عالقتك مع البيئة الثقافية في
بلدك؟
عـ ــاقـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ـ ّـددة األوج ـ ـ ـ ـ ــه؛ م ـ ــن ب ـعــض
وجـ ــوه ـ ـهـ ــا الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــراع ومـ ـ ـ ــن وج ــوهـ ـه ــا
األخـ ــرى اإلع ـج ــاب ،وفـيـهــا نـقــد مـتـبــادل
أي ـض ــا .الـبـيـئــة الـثـقــافـيــة أش ـبــه بــالـقــريــة
الصغيرة الـتــي ت ـتــراوح فيها عالقاتنا

سميحة مسعودي (العربي الجديد)

فعاليات

انقالب في مجمع اللغة العربية

حسن الشافعي ،رئيس مجمع اللغة العربية

بني اإلعجاب بالبعض ومتابعته بشكل
ّ
دقيق وتـجــاوز البعض اآلخ ــر .يحز في
نفسي ضمن هذه البيئة أن أرى قطيعة
ّ
ّ
بــن بعض الكتاب مــع النشر ،كما يحز
ّ
ّ
ف ــي ن ـف ـســي أن ب ـعــض ال ـك ــت ــاب امل ـهــمــن
مقصيون بأمر من سلطان اللجان التي
تدير الجوائز األدبية.

بطاقة

■ كيف تقرأين؟ وكيف تصفني عالقتك مع
القراءة؟
هــي ض ــرورة قـصــوى .ال بــد مــن متابعة
آخــر اإلصـ ــدارات على األق ــل املـهــم منها
واملتاح في تونس.
أحـ ـ ّـب ق ـ ــراءة ال ـس ـيــرة ال ــذات ـي ــة ،إذ ل ـ ّ
ـدي
مـيــل ل ـهــذا الـجـنــس مــن الـكـتــابــة .حاليًا
أقرأ لبول أوستر بطريقة يومية كعادة
مساء.

ّ
■ هــل تشعرين بــأنــك جــزء مــن جيل أدب ــي له
مالمحه وما هي هذه املالمح؟
طبعًا أشعر بأنني جــزء من جيل أدبي
له مالمح مختلفة وناضجة في مختلف
األجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاس األدب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،خ ـ ـصـ ــوصـ ــا فــي
الشعر والــروايــة .أشعر بذلك مــن خالل
صعود أسـمــاء وتـظــاهــرات جــديــدة مثل
النصوص التي تـقـ ّـدم فــي «بيت الشعر
التونسي» أو «مهرجان االدباء الشبان».
أعتقد أنــه مــن بــن كــل عـشــرة إص ــدارات
ّ
يمكن الظفر بثالثة كتب جـيــدة لكتاب
مــن ه ــذا الـجـيــل ،وه ــذه نـسـبــة محترمة
وتبشر بكثير من اإلبداع.

االنهيار السياسي العربي ومــرض الكاتبة.
إنـنــا نشعر بـهــذا االنـهـيــار فــي جسدها الــذي
ّ
تـتـصــارع أع ـضــاؤه ،فــي عـنــف يــذكــر بالعنف
السياسي في الـخــارج .مع ذلــك نحن من أول
ً
الرواية إلى آخرها نسمع بصوت خافت أوال،
وص ــوت م ـ ٍّ
ـدو فــي األخ ـيــر ،أن ـشــودة الـخــاص
من املحنة ومن االنهيار ومن املرض .ترى هي

25

والديمقراطية معًا .ولوال
انقلبت على الثورة
ُّ
َ ً
تدخل شيخ األزهر ،لكان معتقال إلى اآلن.
ّأمـ ــا ص ــاح ف ـضــل ( ،)1938ف ـقــد ت ـمــاهــى مع
السلطة وأص ـبــح أح ــد أدوات ـه ــا فــي الثقافة،
ّ
ـات في داخــل مصر
وهــو الــذي أدى لها خــدمـ ٍ
وخارجها؛ فقد كــان ملحقًا ثقافيًا ملصر في
إسـبــانـيــا ،ول ـعــب دور الــوس ـيــط بــن الـنـظــام
الثقافي في القاهرة وأنظمة بلدان الخليج،
َ
وخصوصًا اإلمـّـارات .كان فضل همزة وصل
بني الدولة واملثقفني؛ إذ قام بصناعة رموزها
ف ــي ج ـم ـيــع ال ــوس ــائ ــط ع ــن ط ــري ــق ك ـتــابــاتــه
ال ـن ـق ــدي ــة واخـ ـتـ ـي ــاره ــم ل ـت ـم ـث ـيــل م ـص ــر فــي
الخارج ،بل وإعطائهم الجوائز ،دون النظر
إلى قيمة ما ُي ّ
قدمون.
لقد ساهم فضل في السيطرة على مجتمع
ال ـجــام ـعــة وأع ـضــائ ـهــا ال ـفــاع ـلــن ع ــن طــريــق
خـلــق ال ـ ــوالءات ،وتــربـيــة جـيــل مــن الباحثني
الــذيــن ُي ـب ـ ّـررون أفـعــال الــدولــة على املستوى
وي ّ
السياسي واالجتماعيُ ،
روجون لخطابها
الثقافي في كل املنتديات.
َّ
بالتأكيد ،فإن الدولة تحتاج إلى مثل صالح
فضل فــي مـ ّ
ـؤسـســاتـهــاّ .أم ــا حسن الشافعي
ّ
فإنه ال يصلح لتلك املهمة .لكن ،هل تقبل تلك
حدث؟
النخبة من العلماءُ ،أعضاء املجمع ،ما ُّ
وهل ستحدث أزمة أخرى بسبب هذا التدخل
الــذي ضــرب باختيارهم ّالديمقراطي عرض
الحائط؟ هل سيرفض املثقفون تلك الفاشية
الفاضحة أم أنهم سيصمتون أو ّ
يبررون ما
حدث بالدفاع عن «التنوير»؟
(شاعر من مصر)

بتنظيم من «جامعة برلين الحرّة»ُ ،تقام ورشة افتراضية باللغة اإلنكليزية عند
الثالثة من مساء األربعاء ،الخامس والعشرين من الشهر الجاري ،تحت عنوان تأطير
النصي ما قبل الحداثة باللغة العربية،
السرد :وجهات نظر جديدة حول اإلنتاج
ّ
يديرها األكاديميّان يوهانس ستيفان وبياتريس غروندلر.
في «مكتبة مصر الجديدة» بالقاهرة ،تقام يوم السبت المقبل  28تشرين الثاني/
يقدمه الباحث
نوفمبر الجاري حلقة جديدة من برنامج الرواق الفلسفي الذي
ّ
والكاتب المصري عماد العادلي .يهدف البرنامج إلى تقديم الفكر الفلسفي وأبرز
تياراته من خالل معطيات بسيطة من الحياة اليومية ،ويعتمد مشاركة الجمهور
من خالل منهجية التوليد السقراطي وتطبيقها على القضايا الراهنة.
حتى الخامس من كانون األول /ديسمبر المقبل ،يتواصل المعرض الجماعي الذي
يُ ّ
سكرة بالقرب من تونس العاصمة .يشارك
نظمه «غاليري كاليسرتي» في ضاحية ُ
في المعرض ستة فنانين من أجيال مختلفة ،هم :رشيدة عمارة ،وزياد األصرم،
وماجد زليلة ،وعلي رضا ،وعدنان حاج ساسي ،وكمال عبد اهلل.
ّ
تنظم «مؤسسة جان مونيه» الفرنسية يوم غد اإلثنين ندوة افتراضية بعنوان
الصحافي األوروبي :بين األسطورة والواقع يشارك فيها كل من إيزابيل أوري
ّ
تفكك االتحاد
وريشار فيرلي .بحسب تقديم الندوة ،ينطلق الحوار من مخاوف
األوروبــي بسبب أزمة كورونا ،ويناقش دور الصحافي في انتماءاته هل هي
ُقطرية أم أوروبية؟
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موسيقى
حوار

أجراه هيثم أبوزيد

يعمل الموسيقي والفنان السوري ،محمد علي بحري،
على موسوعة موسيقية ،تتألف من  12مجلدًا،
مهمًال ،شارحًا
يجمع فيها قرابة  120مقامًا موسيقيًا ُ
إياها ،نظريًا ،مقدمًا عليها شواهد تلحينية ،غنائية
وآلية .هنا ،حوار مع بحري حول هذه التجربة

محمد
علي
بحري

بعيدًا عن وطنه ،ومن دون صخب
أو ضجيــج ،يبــذل جه ـدًا كبيرًا في
وضــع موســوعته التــي تتألف من
 12مجلدًا ،كل مجلد منها يحوي  10مقامات
موســيقية مع شــرحها شــرحًا وافيًا واضحًا،
نظريــا وعمليــا ،وذكــر النمــاذج التلحينيــة
ً
املوضوعــة علــى كل مقــام ،بمــا يشــكل فصــا
مفتتحًا بـ بشرف ،ومختتمًا بـ سماعي ،ويقع
كل مجلد في ما بني  300إلى  400صفحة من
القطع الكبير .إنه املوســيقي التراثي الحلبي
محمد علي بحري ،الذي أعطى نحو  35عامًا
مــن عمــره لفــن املوشــحات ،تأليفــا وتلحينــا
وتوثيقًا.
ولــد محمــد علــي بحــري عــام  1972في مدينة
حلــب الســورية .وبالرغــم مــن أن املدينــة فــي
ذلــك الوقــت كانــت تذخــر بكبــار الفنانــن مــن
أمثــال صبــري مدلــل ،وحســن حفــار ،وعبــد
القــادر حجــار ،إال أن بحــري لــم ينتظــم فــي
دروس موســيقية إال لقــاءات يســيرة أخــذ
فيهــا عــن الحفــار إيقاعــا أو إيقاعــن ،قبــل أن
يعتمــد علــى نفســه كليــة فــي تحصيــل العلــم
املوسيقي ،نظريًا وعمليًا.
ســألنا خبيــر املوشــحات عن دوافعــه لتأليف
موســوعته الكبيــرة .يقــول« :الدوافــع كثيــرة،
وأولها أن األغنية العربية الحديثة ،ال تصلح
ألن تكــون شــاهدا تلحينيــا علــى مقــام معــن،
ألنهــا غالبــا مــا تكــون مزيجــا ،ال يعبــر عــن
شــخصية املقــام ،فهــي أشــبه بـ«الكوكتيــل»،
أمــا القالــب األســاس فــي الشــواهد اللحنيــة
املغنــاة فهــو املوشــح ،وفــي القوالــب اآلليــة
تكــون األولويــة لقالبي البشــرف والســماعي.
ومــع األســف ،فــإن كثيرًا من املقامــات العربية
ال نجــد لهــا شــواهد واضحــة ،كمــا أن
الغنــاء العربــي ،اســتهلك عــددًا مــن املقامــات
املشــهورة ،وأهمــل عشــرات غيرهــا ،إلــى حــد
أال نجد عليها شــاهدًا تلحينيًا واحدًا ،ســواء
كان غنائيًا أو آليًا».
يوضــح بحــري أن حالــة الــدرس املوســيقي
العربــي ،كانــت أيضــا مــن األســباب املهمــة
التــي دفعتــه للتصــدي إلــى هــذا املشــروع
العلمــي« :طرائــق تدريــس املوســيقى فــي
العالــم العربــي عقيمــة ،وال يمكــن أن تــؤدي
إلــى نتائــج مرضيــة»ُ .يرجــع الســبب الرئيس
لهــذا التراجــع إلى أن القائمني على التدريس
يتعاملــون مــع املقامــات بطريقــة خاطئــة،
ويقدمــون املقــام وكأنــه مجــرد ســلم ،أو علــى
األكثــر مجــرد جنســن :جــذع وفــرع .وبــرأي
بحــري ،فــإن هــذه الطريقــة ال يمكــن أن تفــي
بتعريــف شــخصية املقــام وطبيعتــه وروحــه
املســيطرة ،إذ ال بــد مــن معرفــة طريقــة عملــه،
وســبيل الشــروع فيه ،وسبل تركيب أجناسه
وعقــوده .وكل هــذا ال يمكــن إدراكــه عبــر
ً
ســلم ال يــكاد يمثــل إال هيــكال بــا مالمــح وال
شخصية.
كما يأخذ بحري على مؤسساتنا التعليمية
اعتمادهــا علــى مقاطع مــن األغاني الحديثة،
لتكــون شــواهد تلحينيــة ،وهــي بنظــره ال
تصلــح لهــذا الســياق العلمــي التعليمــي،
حيــث يجــب أن تكــون الشــواهد متعــددة،
وخالصة من شــوائب املقامات األخرى ،وهو
ما يتوفر أكثر في قوالب :املوشــح والبشــرف
والسماعي.
يؤكــد بحــري أن املشــكلة التعليميــة تتعمــق
بســبب تصــدر كثيــر مــن غيــر املؤهلــن ،وال
يعنــي بالتأهيــل هنــا مجــرد الحصــول علــى
الشهادات العليا ،أو حتى درجتي املاجستير
والدكتــوراه ،ألن توالــي األجيــال التي تعلمت
بطرق غير سليمة أنشأ جيال من «األساتذة»
ونجــوم الفضائيــات واإلذاعــات واإلنترنــت،
يســاهمون بمــا يطرحون في ترســيخ الجهل
باملوسيقى الشرقية الكالسيكية.
مــع اعتــزازه بتراثــه الحلبــي ،يحمــل بحــري
تقدي ـرًا كبي ـرًا ملصــر وقدمــاء أهــل الفــن فيهــا،
ويعتبــر عــددًا مــن كبــار املصريــن ضمــن
أســاتذته ،رغــم أنــه لــم يــزر مصــر وال مــرة.
وفي مقدمة هؤالء ،يأتي اســم كامل الخلعي،
املوســيقي وامللحــن العالــم .ويــرى بحــري أن
الخلعي ،في ألحانه وفي مؤلفاته ،وأشهرها
كتاب «املوسيقي الشرقي» ،كان قمة في الفن،
وموســوعة فــي العلــم ،وحافــظ علــى قيمــة

تضم الموسوعة أعماًال من تأليفه وتلحينه أيضًا (العربي الجديد)

األغنية الحديثة ليست شاهدًا
تلحينيًا على مقام معين
الغناء العربي استهلك مقامات
مشهورة وأهمل عشرات غيرها
املوســيقي ،ولــم ينزلــق يومــا إلــى التفكيــر
التجاري أو نيل الرضاء الشعبي الرخيص.
كمــا يعتبــر بحــري أن ســيد درويــش ضمــن
ثلــة أســاتذته مــن املصريــن ،فألحانــه
مقطوعــات وجدانيــة عميقــة ،تحمــل شــعورًا
قويــا ،وتفكي ـرًا موســيقيًا بالــغ الرقــي .يصف
بحري سيد درويش بأنه «بيتهوفن العرب».
وبرأيه أن الرجل أفضل من غنى ألحانه ،فكل
مــن غنــوا أعمــال ســيد درويــش لــم يصلــوا
برأي بحري -إلى مســتوى الشــيخ سيد أبدًا،حتى الكبار املشتهرين من أهل الفن.
ومن العجيب أن بحري يعد الشيخ مصطفى
إســماعيل ضمــن أهــم أســاتذته ،ويــرى أن
الشــيخ يمثــل أعجوبــة ومعجــزة فــي التــاوة
القرآنيــة ،وأنــه يــكاد يكــون الوحيــد مــن بــن
القــراء واملطربــن وامللحنــن ،الــذي يــؤدي
املقــام املوســيقي بطريقــة علميــة دقيقــة ،ال
تصدر إال عن املتعمقني في دراسة املوسيقى
الكالســيكية ،وأن ترتيبــه لألجناس والعقود
وإخراجــه للعــرب الصوتيــة يمثــل معجــزة
فنية بكل معنى الكلمة.
يوصــي بحــري أهــل الفــن باالســتماع إلــى
ألحان املوسيقار محمد عبد الوهاب ،ويعده
ضمــن أعظــم ملحنــي القــرن املاضــي ،لكنــه
يؤكد أنه يعني أعمال عبد الوهاب قبل سنة
 ،1940ألن ما بعد هذا التاريخ يراه املوسيقي
الحلبــي فنــا كان هدفــه تتبــع «املوضــة» ومــا
يطلبــه الجمهــور ،وابتعد عبــد الوهاب كثيرًا
عما أبدعه قبل سنة  ،1940فقد سيطرت عليه
بعــد ذلــك التاريــخ أفــكار املنافســة الشــعبية
التجارية ،وظل كذلك حتى رحيله.
نســأل بحــري عــن الحيثيــات التــي دفعتــه
العتبــار هــؤالء األعــام أســاتذة لــه ،بالرغــم
مــن أنــه لــم يلتــق بــأي منهــم ،ولــم يــزر مصــر
ً
أصــا .يؤكــد أن الحفــظ واملعايشــة هي املعلم
األول« :عايشت شيوخ األسطوانات ،وخبرت
ألحانهم ،وعاينت أكثر من  300دور مصري،
وسمعتها بصيغها املختلفة ،فبعض األدوار
وصلتنــا بأصــوات عديــدة ،وهــذا الســماع
املتكــرر لنفــس العمــل بأصــوات مختلفــة،
ّ
يمكنــك مــن فهــم الجانــب املشــترك فيها ،الذي
هو روح الطريقة املصرية وجوهرها».
فــي رحلــة تحصيلــه ،حفــظ بحــري مئــات
املوشــحات ،ووثقهــا نصيــا ولحنيــا ،وفــي
مقدمــة هــذه املوشــحات تأتــي أعمــال عمــر
البطــش ،شــيخ الوشــاحني العــرب ،كمــا
حفــظ بحــري أعمــال الشــيخ أحمــد أبــو خليل
القبانــي ،وأعمــال كثيرين من تالمذة البطش
ّ
وبكري الكردي ،وكل هذا أهله للتصدي لتلك
العملية شديدة الصعوبة املتمثلة في تأليف
املوشــح وتلحينه ،واختيــار املقامات النادرة
ليقــدم عليهــا عــددًا مــن املوشــحات تصلــح
كشواهد تلحينية ،علمية وفنية رصينة.
خــال  30عامــا ،لحــن بحــري نحــو 200
موشــح ،أكثرهــا مــن شــعره ،وكمــا اختــار
لهــا املقامــات النــادرة واملهملــة ،اختــار
لهــا اإليقاعــات الطويلــة واملركبــة وقليلــة
االســتعمال ،بــل والنــادرة إلــى حــد أال يكــون
لهــا شــاهد تلحينــي غنائــي واحــد فــي
املوســيقى العربيــة .يصــر بحــري علــى أن
ّ
يلحــن مــن املقــام النــادر واإليقــاع املهمــل
عــدة موشــحات ،وال يكتفــي بنمــوذج واحــد،
ألنــه يــرى أن تعــدد الشــواهد التلحينيــة
وحفظهــا هــو الســبيل الوحيــد لفهــم املقــام
وتنميــة الشــعور بــه .كمــا أن التعليــم املجــرد
لإليقاعــات يــؤدي إلــى نســيانها والخطــأ

فيهــا ،أمــا تعليمهــا عبــر الشــاهد اللحنــي
فهــو األنفــع واألبقــى .وعلى ســبيل التمثيل،
لحــن ّ
بحــري مــن مقــام املســتعار  11لحنــا،
تشــمل  9موشــحات وطقطوقــة وســماعي،
ومن مقام العجم بوســلك لحن  8موشــحات،
ومن مقام الدلكش حوران  9موشحات ،ومن
مقام الجانفزا  4موشــحات ،والشــد عربان 5
موشــحات ،والســلطاني يــكاه  6موشــحات،
ومــن مقــام الــدوكاه ومقــام الطاهــر بوســلك
 6موشــحات أيضــا ،ومــن مقــام الزاويــل
والكردانية  4موشحات ..وغير ذلك كثير.
وفــي اســتخدامه لإليقاعات النــادرة الطويلة
واملركبــةّ ،
لحــن بحــري علــى ضــرب الفتــح
ِّ
موشــح «يــا حمــام الــروض غــن» ،وهــذا
اإليقــاع يعتبــر أضخــم اإليقاعــات والضــروب
فــي املوســيقى الشــرقية قاطبــة ،وهــو مرقــم
بمقياس  .4/176ولحن موشــح «هبت نســيم
اللطــف» علــى إيقاع الجهــار واملرقم بمقياس
 .4 /124ولحــن موشـ ُـح «يــا بــدر حســن تبــدى
مــن» مقــام الشــيفيه نما ،على إيقــاع الزنجير
الكبيــر واملرقــم بمقيــاس  .4 /120ولحــن
موشــح «هــات اســقني يــا بــن ودي» ،مــن
مقــام الفــرح فــزا علــى إيقــاع الثقيــل املصــري
بمقياس .4 / 96
نســأل بحــري عــن تكــرار اتهامــه باالنحيــاز
للموســيقى العثمانيــة ،وتقديمهــا علــى
املوســيقى العربيــة .يقــول« :املوســيقى

حلب

يقضي بحري يومه بين
إنجاز موسوعته الكبرى،
وبين اجترار ذكريات الشوق
إلى أيام حلب ولياليها.
فاستقراره في مهجره
بألمانيا لم يخمد جذوة
الذكريات ،أو يؤنس شعوره
الدائم بالوحدة ،وافتقاد
أجواء الفن واألنس والطرب،
وال سيما في المناسبات
الكبرى ،مثل شهر رمضان
واألعياد .ولعل هذا ما يفسر
مصاحبته لحزن دائم ،باد في
كالمه وفي ألحانه ،حتى ما
كان منها فرحًا نشيطًا .لكن
ما يهون عليه ،أمله في
أن تجد موسوعته الكبيرة
مكانها الالئق في بالد
العرب ،وأن تكون خطوة
كبيرة تستعيد التأصيل
العلمي للدرس الموسيقي
العربي.

العثمانيــة رافــد مهــم مــن روافــد املوســيقى
الشــرقية الكالســيكية ،يتســم بغــزارة وثــراء
ال يمكــن تجاهلــه ،كمــا أن امللحنــن األتــراك
حرصــوا علــى أصــول املقامــات ،وتقديمهــا
مــن دون خلــط ،فنجــد عندهم وصالت كاملة،
تتضمــن عشــرات األعمــال الغنائيــة واآلليــة
ملقامات نسميها في عاملنا العربي «فرعية»،
أو إيقاعــات شــديدة النــدرة .بينمــا هــي عالــم
بحــد ذاتــه» .يوصــي األســتاذ بحــري شــباب
املطربــن والعازفــن باالهتمــام باملــدارس
الثــاث التــي يعتبرهــا تشــكل األعمــدة
األساســية للموســيقى الشــرقية ،وهــي:
املدرســة املصريــة القديمــة ،ومدرســة بــاد
الشــام ولحلــب فيهــا قصــب الســبق ،وأيضــا
املدرسة التركية العثمانية.
يوضــح بحــري أهميــة اإلفــادة مــن التــراث
املوســيقي العثمانــي ،فيقــول« :ال يمكــن ملــن
أراد التأســيس املوســيقي أن يهمــل أعمــال
جميل بك الطنبوري ،أو طاطيوس أفندي ،أو
املعلم إسماعيل حقي بك ،أو القانوني حاجي
عــارف بــك ،والــداوادت الثالثــة ،والطنبــوري
عثمــان بــك ،وعثمــان بــك الكوجــوك ،وشــوقي
بــك ،وأحمــد ســانكلي بــك ،وحمامــي زاده،
وإسماعيل دده أفندي ،وداللي ذاده ،ويوسف
باشــا ،وبيمن شــان ،وجودت شاغال ،وألحان
الســلطان ســليم الثالــث ،وغــازي غــراي خــان،
والكمانــي علــي أغــا ،وزكــي محمــد أغــا ،وهــو
والد امللحن املوسيقي الطنبوري نعمان أغا،
وقنتميــر أوغلــو ،والكمنجاتــي نيقوالكــي
أفنــدي ،ومئــات أخــرى مــن أســماء العباقــرة
األعــام وامللحنــن فــي املوســيقى الشــرقية
الكالسيكية».
ويــرى بحــري أن التــراث املوســيقي العثماني
أثــرى مــن العربــي فــي الجانــب اآللــي ،املتمثل
فــي الســماعيات والبشــارف واللونجــات
وغيرهــا مــن أشــكال التأليــف غيــر الغنائــي،
حيــث نجــد عشــرات الســماعيات والبشــارف
من أي مقام مهما ندر.
كان لبحــري دور كبيــر فــي التصــدي لحالــة
التراجــع التــي يعانيهــا فــن تــاوة القــرآن فــي
مصــر ،ووظــف علمــه ودرايتــه لكشــف «قــراء
الســبوبة» الذيــن حولــوا تــاوة القــرآن إلــى
تجــارة ،وقدمــوا أنماطــا مــن األداء املبتــذل،
وتعاملــوا مــع التــاوة كأنهــا مواويــل ونــواح
وتكسر ال تضبطها قواعد وال نغم.
يضيــف بحــري« :تعرضت إلى هجوم شــرس
مــن هــؤالء القــراء ومــن ينتفعــون مــن ورائهم،
وأغلقــوا صفحتــي علــى فيســبوك أكثــر مــن
عشــر مــرات» .ويتحســر امللحــن الحلبــي الذي
يقــول دائمــا« :القــرآن ملصــر» ،علــى حــال هــذا
الفــن ومآلــه ،بعدمــا كان يذخــر باألعــام مــن
أصحــاب األصــوات العظيمــة ،مــن أمثــال
املشــايخ مصطفى إســماعيل ومحمد صديق
املنشــاوي وعبــد الباســط عبــد الصمــد
ومحمــود علــي البنــا ومحمــود عبــد الحكــم،
وغيرهــم ممــن أثــروا هــذا الفــن ورفعــوه إلــى
سموات عليا.
جمــع بحــري عــدة مواهــب ينــدر أن تجتمــع
عنــد أحــد ،فهــو ملحــن ،ومؤلف للموشــحات،
وهــو قــارئ للقــرآن ،تــاه فــي مســاجد حلــب
وســهراتها ،وقــد علــم نفســه التدويــن
املوســيقي ،والعــزف علــى العــود ،وهو باحث
ومؤرخ موسوعي ،ال تكاد تغيب عنه بيانات
قطعــة موســيقية كالســيكية ،ســواء كانــت
مصرية أم حلبية أم تركية ،حفظ املوشــحات
واألدوار ،وهضــم األســطوانات القديمــة.

وبمجــرد ذكــر اســم أحــد األدوار ،يتدفــق
باملعلومــات عــن مؤلفــه وملحنــه وتاريــخ
صــدوره واملطربــن الذيــن أدوه ،وأيهــم تفوق
فيــه وأيهــم أخفــق .وكل هذا جعل منه مرجعًا
موثوقــا للمهتمــن بالتــراث فــي كل أنحــاء
العالم العربي.
يتمنــى بحــري أن ينجــز موســوعته الكبــرى
قريبا ،إذ تصل مجموعة املقامات املشــروحة
إلــى  120مقامــا موســيقيًا ،مــع إرفاق كل جزء
مــن هــذه املوســوعة الضخمــة التاريخيــة
بقــرص مدمــج يحمــل التســجيالت ومقاطــع
الفيديــو واأللحــان املشــروحة .وهــو اآلن
بصــدد االنتهــاء مــن أول أجزائها ،وقد تناول
فيــه عشــرة مقامــات موســيقية ،وألحــق بهــا
شــواهدها التلحينيــة ،وهــي :مقامــات العجم
كــردي ،الفــرح فــزا ،الزاويــل ،األوج ،الدلكــش
حــوران ،الفرحنــاك ،الشــوق أفــزا ،العجــم
بوسليك ،الطاهر بوسليك ،املستعار.
ً
وتمثيــا للمقــام األول (العجــم كــردي)،
فقــد ألحــق بــه بحــري عــددًا مــن الشــواهد
املوســيقية ،وهــي :بشــرف املعلــم إســماعيل
حقــي بــك ،وموشــح ســاقي الــراح اســقنيها،
موشــح قــم بنــا للحــان ،موشــح أي ســحر قــد
حــوت ،موشــح يــا ليــل طــل ،موشــح فــؤادي
هــام ،موشــح يــا طلعــة البــدر ،طقطوقــة قولي
يا جميل قولي ،فالس العجم كردي ،سماعي
العجم كردي إلسماعيل حقي بك.
ومــن أمثلــة شــواهد مقــام الفــرح فــزا التــي
يســوقها بحــري فــي موســوعته ،بشــرف
الفرح فزا للمعلم إسماعيل حقي بك ،موشح
هــات اســقني يــا بــن ودي ،موشــح ضاحــك
عــن جمــان ،موشــح يــا باهــي الســنا ،موشــح
ومهفهــف طــاوي الحشــا ،موشــح للــه ذات
حســن ،ســماعي الفــرح فــزا للطنبــوري جميل
بك.
ومــن املقامــات النــادرة التــي يتعــرض لهــا
بحــري بالشــرح والتحليــل فــي أول أجــزاء
موســوعته ،مقــام «الزاويــل» ،ويســوق لــه
عــدد مــن الشــواهد منهــا :بشــرف الزاويــل
للمعلــم إســماعيل حقــي بــك ،موشــح بــدا
يختال مياســا ،موشــح وورد الخد يســبيني،
موشــح أدر كؤوســي محيي النفوس ،موشح
أهيــف يميــس بالقــد األملد ،ســماعي الزاويل
للقانونــي حاجــي عــارف أغــا ..وقــد اشــتمل
الجــزء األول علــى  64لحنــا غنائيــا و20
ً
لحنــا آليــا ،بمجمــوع  84عمــا ما بني بشــرف
وموشح وسماعي.
يحرص بحري على التراث املوسيقي ،ويكره
ما شاع بني فرق التراث في السنوات األخيرة
مــن كثــرة التصرفــات والعــرب واالرتجــاالت
والخــروج عــن اللحــن األصلي ،يــرى أنه يجب
علــى الفنــان الكالســيكي أن يقــدم التــراث
تقديمــا أمينــا ،وإذا أراد هــذا القــدر الكبيــر
مــن التصــرف أو االرتجــال فليكــن فــي ألحــان
جديــدة ،أمــا املوشــحات واألدوار القديمة فال
يجوز في نظره املساس بروحها ورونقها.
وبســبب كثــرة التجــاوزات الغنائيــة مــن
املنشدين الجدد ،قرر بحري التصدي العلني
لهــذا النــوع املنفلــت مــن األداء ،وشــن غاراتــه
الحــادة علــى املقاطــع املنشــورة علــى شــبكة
اإلنترنــت .ورغــم كثــرة مــن أخــذوا عــن الرجــل
وأفــادوا منــه ،إال أن الغضــب بلــغ بــه حــد أن
يعلن أكثر من مرة أن ليس له تالميذ ،وأنه لم
يجــز أحــدا فــي املوســيقى والغنــاء ..وكل هذه
املواقــف زادت مــن عزلتــه ،وأعلــت الحواجــز
بينه وبني مجتمع الفنانني.
يقضــي بحــري يومــه بــن إنجــاز موســوعته
الكبــرى ،وبــن اجتــرار ذكريــات الشــوق إلــى
أيــام حلــب ولياليهــا .فاســتقراره فــي مهجــره
بأملانيا لم يخفف من شوقه إلى موطنه ،ولم
يخمــد جــذوة الذكريــات ،أو يؤنــس شــعوره
الدائــم بالوحدة ،وافتقاد أجواء الفن واألنس
والطرب ،ال سيما في املناسبات الكبرى مثل
شــهر رمضــان واألعيــاد .ولعــل هذا ما يفســر
مصاحبتــه لحــزن دائــم ،بــاد فــي كالمــه وفــي
ألحانه ،حتى ما كان منها فرحا نشيطا .لكن
مــا يهــون عليــه ،أملــه فــي أن تجــد موســوعته
الكبيــرة مكانهــا الالئــق فــي بــاد العــرب،
وأن تكــون خطــوة كبيــرة تســتعيد التأصيــل
العلمي للدرس املوسيقي العربي.

أعلن (فيفا)
إقامة حفل
توزيع جوائز
«األفضل» في
 17كانون األول/
ديسمبر المقبل.
وسيحصل
خليفتا
األرجنتيني
ليونيل ميسي
واألميركية
ميغان رابينو،
توجا
اللذين ّ
العام الماضي
بلقب أفضل
العب والعبة،
على جائزة
بطعم الكرة
الذهبية،
بما أن جائزة
الكرة الذهبية
التي تمنحها
مجلة «فرانس
فوتبول» ألغيت
هذه السنة
بسبب كورونا.

جوائز «األفضل»
ميسي ورابينو األفضل العام الماضي ()Getty

مطالبات
بمنع ضربات الرأس
في إنكلترا

سامي خضيرة
يتمنى اللعب مع
جوزيه مورينيو

موناكو يوقف انتصارات
باريس سان جيرمان
في الدوري الفرنسي

طالب العديد من مدربي أندية إنكلترا بمنع
ضربات الرأس خالل التدريبات ،إذا أثبتت األبحاث
أنها تتسبب في اإلصابة بالخرف مع ّ
تقدم العمر.
وجاء هذا املوقف من جانب املدربني بعد تسليط
الضوء على هذه القضية عقب وفاة العب منتخب
إنكلترا السابق نوبي ستايلز .وأصيب ستايلز
وعدد من زمالئه في املنتخب بالخرف قبل وفاتهم.
بينما كشف بوبي تشارلتون ،أسطورة اليونايتد،
عن معاناته من الخرف.

يواجه سامي خضيرة التهميش مع يوفنتوس هذا
املوسم منذ وصول املدرب بيرلو ،لذا عرض الالعب
خدماته على جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.
ً ُ
وقال لسكاي سبورتس «منذ أن كنت طفال حلمت
باللعب في إنكلترا ،سيكون من الفخر أن ألعب
هناك هذا العام» .وقال «أحب شخصية مورينيو،
إنه مباشر وصريح ،يقول بعضهم إنه يبالغ في
الدفاع لكنه يريد الفوز ،استمتعت كثيرًا بالعمل
معه ولن أقول له ال أبدا».

ّ
حول فريق موناكو تأخره بهدفني أمام ضيفه
باريس سان جيرمان إلى فوز ثمني ( )2-3في
املباراة التي جرت بينهما في افتتاح مباريات
الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي،
والتي شهدت أيضا فوز بوردو على مضيفه
رين ( .)0 - 1وأوقف موناكو بهذا الفوز سلسلة
انتصارات الباريسي التي استمرت لثمانية
أسابيع متتالية وأذاقه طعم الهزيمة الثالثة هذا
املوسم ،لكنه احتفظ بموقعه في صدارة الترتيب.
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مباريـات
األسبـوع

خسارة مرتضى منصور مقعده في مجلس
النواب المصري ليست عادية ،بل ضربة قاضية
للرجل تفرض واقعا جديدا في عالم الرياضة،
يتمثل في فتح الباب أمام خروجه من نادي
الزمالك ،القطب الرياضي الكبير

السد والعربي في مواجهة «ديــربــي» الــدوري
القطري
يشهد الدوري القطري اليوم األحد مواجهة قوية بني فريق السد ونظيره العربي
لحساب الجولة السادسة من الــدوري القطري لكرة القدم .وشهدت تدريبات
السد األخـيــرة عــودة الالعبني الــدولـيــن ،الــذيــن غــابــوا عــن الفريق خــال الفترة
املاضية بسبب ارتباطهم مع املنتخب القطري االول .وانضم لتدريبات السد11 ،
ً
العبا بعد انتهاء املهمة مع املنتخب القطري في معسكر النمسا األخير ،وهم
حسن الهيدوس ومشعل برشم وبـيــدرو ميجيل وخوخي بوعالم ومصعب
خضر ومحمد وعد وأكــرم عفيف وطــارق سلمان ويوسف عبد الــرزاق وعبد
الكريم حسن وأحمد سهيل .وشهدت التدريبات انتظام ثنائي املنتخب الكوري
الجنوبي ،وهـمــا نــام تــاي هــي وجــونــج أوو يــونــج ،بــاإلضــافــة للجزائري بغداد
بونجاح بعد انتهاء مهمته مع منتخب بالده في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

نهاية
مرتضى منصور
الزمالك ومرحلة جديدة

القاهرة ـ مجدي طايل

بــرفــع الـحـصــانــة الـبــرملــانـيــة التي
ك ـ ـ ــان ي ـخ ـت ـب ــئ خـ ـلـ ـفـ ـه ــا ،ان ـت ـه ــت
أسـ ـ ـ ـط ـ ـ ــورة مـ ــرت ـ ـضـ ــى مـ ـنـ ـص ــور،
عنوان فرض نفسه بقوة على متابعي الكرة
املـصــريــة خ ــال ال ـســاعــات القليلة املــاضـيــة،
بعد فشله في الحفاظ على عضوية مجلس
الـنــواب ،وخسارته انتخابات دائــرتــه «ميت
غ ـمــر» أو «واليـ ــة مـيــت غ ـمــر» ،كـمــا يطلقون
عليها اآلن في مصر.
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاءت خ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارة م ـ ــرت ـ ـض ـ ــى مـ ـنـ ـص ــور
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات م ـ ــدوي ـ ــة ،فـ ـل ــم يـ ـن ــاف ــس عـلــى
املـقـعــديــن األول وال ـثــانــي وخـ ــرج م ــن دائ ــرة

عاشت الرياضة المصرية
أجواء صعبة في
 6سنوات مع مرتضى
اإلعـ ــادة ،ليفقد حصانته الـتــي كــانــت سببا
مباشرا في عدم مثوله للتحقيق في أي من
الــدعــاوي القضايا التي تم تحريكها ضده،
وعلى رأسها قضايا السب والقذف.
ومـ ــن ت ــاب ــع االن ـت ـخ ــاب ــات ،ي ـجــد أن خ ـســارة
مــرتـضــى لــم تـكــن مـفــاجــأة ،بـعــدمــا ع ــاش 15

جماهير الزمالك أكثر سعادة بنهاية عصر منصور (إسالم صفوت)Getty/

نادي الزمالك عانى األمرّين بسبب سلوكيات منصور (خالد دسوقي/فرانس برس)

يــومــا يـشــوبـهــا ال ـتــوتــر ،حـيــث ت ــم مـنـعــه من
دخول عدة قرى في ميت غمر بشكل مباشر،
وت ـصــويــر ف ـيــديــوهــات م ــن األه ــال ــي يــدعــون
إل ــى ع ــدم انـتـخــابــه م ــرة أخ ــرى ،انـتـقــامــا منه
على عدم تقديم خدمات للدائرة ،وكذلك ردا
على الفيديو املنسوب لرئيس الزمالك منذ
فترة وهو يقول عبارات غير الئقة ،ليخسر
مرتضى أهم معاركه.
وي ـفــرض ال ـس ــؤال نـفـســه ،م ــاذا بـعــد خـســارة
الحصانة؟ هو كابوس كبير يالحق مرتضى
م ـن ـصــور ف ــي ال ــوق ــت ال ـح ــال ــي ،ف ـهــو يــواجــه
السجن فــي ظــل الـعــدد الكبير مــن البالغات
الــرس ـم ـيــة امل ـق ــدم ــة ض ـ ــده ،ف ــي ق ـضــايــا سـ ّـب
وق ــذف فــي حــق الـكـثـيــر مــن املــواط ـنــن ،ومــن
بينهم شخصيات عــامــة مثل رؤس ــاء أندية
واتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادات إلـ ـ ــى ج ــان ــب م ــواطـ ـن ــن ح ــال ــت
الحصانة دون الوصول به إلــى التحقيقات
وامل ـثــول أم ــام الـقـضــاء طيلة الـفـتــرة املاضية
تـ ـ ّ
ـربـ ــع خ ــال ـه ــا ع ـل ــى عـ ـ ــرش رئـ ــاسـ ــة نـ ــادي
الزمالك.
وي ـفــرض س ــؤال آخ ــر نـفـســه ،مــا عــاقــة نــادي
ال ــزم ــال ــك؟ ي ــواج ــه مــرتـضــى مـنـصــور شبحا
مخيفا وهو فقدان منصبه الحالي ،واملتبقي
له وهو رئاسة نادي الزمالك .وعرفت األيام
األخ ـيــرة ص ــدور ق ــرارات رسمية مــن اللجنة
األومل ـب ـيــة املـصــريــة بــاسـتـبـعــاد مــرتـضــى من
رئاسة النادي ،وكذلك إيقافه ملدة  4سنوات
مقبلة ،والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة
فـ ــي املـ ـنـ ـص ــب ،وهـ ـ ــي ق ـ ـ ـ ـ ــرارات جـ ـ ـ ــاءت بـعــد
عــامــن كــامـلــن مــن التحقيقات فــي شـكــاوى
ت ــم تـقــديـمـهــا ض ــد مـنـصــور م ــن شخصيات
رياضية كبيرة ،مثل رئيس االتحاد الدولي
لكرة اليد املـصــري حسن مصطفى ورئيس
ال ـنــادي األه ـلــي مـحـمــود الخطيب وآخــريــن.
وحاول منصور اللجوء إلى القضاء اإلداري
فـ ــي «ق ـض ـي ــة ري ــاضـ ـي ــة» أم ـ ــا فـ ــي الـ ـه ــروب
م ــن شـبــح اإلي ـق ــاف واس ـت ـب ـعــاده م ــن رئــاســة
ال ــزم ــال ــك ،ل ـي ـص ـبــح طـ ــوق ال ـن ـج ــاة الــوح ـيــد
ترقب موقف الحكم املنتظر
لرئيس الزمالكّ ،
فــي القضية املــرفــوعــة منه ضــد قــرار اللجنة
األوملبية املصرية.
وحــول رد الفعل الجماهيري ،تبرز اإلجابة
ف ــي ح ـس ــاب ــات ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي الـتــي
تحولت إلى ميادين عامة ذهب لها املاليني
من املواطنني إلطالق التغريدات ضد رئيس
نادي الزمالك ،وخاللها تحول فشل مرتضى
منصور في االنتخابات إلى حلم جماهيري،
وت ــاب ــع الـجـمـيــع ت ـص ـ ّـدر هــاش ـتــاغــات نهاية

كأس السوبر األفريقية في القاهرة
أعلن االتحاد األفريقي لكرة القدم «كاف» نقل بطولة الكأس السوبر األفريقية
لكرة القدم إلى القاهرة دون الكشف عن موعدها أو امللعب الذي ستقام عليه.
ُوتـقــام الـكــأس السوبر األفريقية مــن مـبــاراة واح ــدة بــن الفائز بلقب دوري
أبطال أفريقيا والفائز بلقب كــأس االتـحــاد وفــي بلد الفريق الفائز بــدوري
األبـطــال .وسيتحدد الفائز بلقب دوري أبـطــال أفريقيا يــوم الجمعة املقبل
في  27نوفمبر /تشرين الثاني الجاري في نهائي القرن الذي سيجمع بني
قطبي الكرة املصرية األهلي والزمالك على ملعب إستاد القاهرة .ويلتقي
الفائز بدوري األبطال في مباراة السوبر مع نهضة بركان املغربي بطل كأس
االتحاد الــذي ُتــوج باللقب على حساب فريق بيراميدز املصري في املباراة
النهائية بنتيجة  .0-1وقال كاف في بيان رسمي إن النسخة الـ 29من الكأس
السوبر األفريقية  2020ستقام في القاهرة بعد التنسيق مع االتحاد القطري
على عــدم إقــامــة البطولة فــي قطر بعدما كــان مـقــررا لها فــي أغسطس /آب
املاضي ،إال أن تأجيل املباراة النهائية لدوري األبطال عدة مرات بسبب جائحة
كورونا تسبب في تأجيل مباراة السوبر.

الرئيس المثير للجدل ينتظر عزله من النادي (مصطفى أوزتورك/األناضول)

مرتضى منصور ومرتضى منصور وميت
غـ ـم ــر وغـ ـي ــره ــا الـ ـت ــريـ ـن ــد امل ـ ـص ـ ــري ،وس ــط
احتفاالت طاغية برحيل مرتضى منصور
عن البرملان ،وتمني اتخاذ إجراء آخر ضده
فــي ن ــادي الــزمــالــك وإب ـعــاده عــن منصبه في
الفترة املقبلة ،خاصة فــي ظــل توتر عالقته
مع جماهير القلعة البيضاء ،والتي تربطها
ب ــه ع ــاق ــات سـيـئــة لـلـغــايــة م ـنــذ  6س ـن ــوات،
وتحديدا منذ بداية واليته.
ويمثل فشل مرتضى منصور في انتخابات
مـجـلــس ال ـن ــواب بــدايــة ال ـس ـقــوط لشخصية
أث ــارت الـجــدل خــال آخــر  6سـنــوات ،منذ أن
ع ــاد م ــرة أخ ــرى إل ــى الــوســط الــريــاضــي في
عام  ،2014حينما تم انتخابه رئيسا لنادي

الزمالك في واليــة هي الثانية خالل آخر 20
عاما.
وال يـنـســى الـجـمـيــع أح ـ ــداث  2005حينما
ت ــم ان ـت ـخــابــه رئ ـي ـســا لـ ـن ــادي ال ــزم ــال ــك بعد
مـنــافـســة الــدك ـتــور ك ـمــال دروي ـ ــش ،ووقـتـهــا
أي ـضــا دخ ــل فــي ص ــدام ــات مــع كــل الهيئات
الــريــاضـيــة وك ـبــار امل ـســؤولــن ،وم ــن بينهم
رئيس الـنــادي األهـلــي فــي عــام  2005حسن
حمدي ،ولكنه خسر االنتخابات البرملانية
وفقد صفته النيابية وقتها ،وكــان عضوا
بـمـجـلــس ال ـش ـعــب ،لـيـخـســر ب ـعــدهــا رئــاســة
الزمالك ويجري عزله ومحاكمته في قضايا
دخل على إثر قضية «املستشار سيد نوفل
ال ـش ـه ـيــرة» الـسـجــن واب ـت ـعــد ع ــن الــزمــالــك 9

ليكرز يطمح الستخراج األفضل من نجمه ليبرون جيمس
يسعى ليكرز إلراحة
نجمه واستخدام بعض
الخطط من أجله ،كي
يواصل مسيرته الذهبية
مع الفريق

نجم السلة األميركية الشهير ليبرون جيمس (مايك ايرمان)Getty/

ي ـحــاول ل ــوس أنـجـيـلــس لـيـكــرز بـطــل ال ــدوري
األمـيــركــي للمحترفني فــي ك ــرة الـسـلــة إيـجــاد
«ال ـت ــوازن» املناسب مــن أجــل السماح لنجمه
املـخـضــرم لـيـبــرون جـيـمــس ،أفـضــل الع ــب في
نهائيات املــوســم املــاضــي ،فــي املحافظة على
لياقته البدنية وتقديم أفضل مستوى له على
م ــدار املــوســم الـجــديــد ال ــذي سينطلق فــي 22
كانون االول/ديسمبر.
وقال نائب رئيس ليكرز روب بيلينكا خالل
مؤتمر عبر تقنية االتصال بالفيديو «سنقوم
بـعـمـلـيــة مـ ـت ــوازن ــة طـ ـ ــوال امل ــوس ــم ال سـيـمــا
بسبب قصر الفترة الزمنية بني نهاية املوسم
املــاضــي وان ـطــاق ال ـق ــادم» .وأوض ــح «يتعني
علينا تحديد مــا هــو األفـضــل بالنسبة إلى
ليبرون ،من أجل صحته ،ومن أجل مصلحة
ال ـفــريــق ،وبــالـتــالــي يـجــب أخ ــذ احـتـيــاطــاتـنــا
ع ـلــى م ـ ــدار املـ ــوسـ ــم» .وت ـ ــوج ل ـي ـكــرز ب ـق ـيــادة
جيمس بطال للدوري في  11تشرين االول/
أكتوبر املاضي بفوزه على ميامي هيت 2-4
في الدور النهائي بعد ثالثة أشهر أمضتها

هل تحضر الجماهير في نهائي أبطال أفريقيا؟
أعلنت وزارة الشباب والرياضة املصرية عن وجود مفاوضات مع االتحاد
األفريقي لكرة القدم والجهات األمنية في شأن إمكانية حضور الجماهير
في املـبــاراة النهائية لــدوري أبطال أفريقيا بني األهلي والزمالك في القاهرة
األسبوع املقبل .وقال وزير الشباب والرياضة املصري أشرف صبحي في
تصريحات لصحافيني بعيد جولة أجراها في استاد القاهرة الدولي الذي
يستضيف النهائي إن «ملف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال أفريقيا
تجري مناقشته مع الجهات املعنية سواء الجهات األمنية أو االتحاد األفريقي
لكرة القدم» .وأشار إلى أن «القرار الرسمي لم يحسم بعد ،وفى حالة السماح
بحضور الجماهير سيتم االلتزام التام بكافة اإلجراءات االحترازية».

الفرق املشاركة في قاعة أورالندو في فلوريدا
وس ــط إج ـ ــراءات صـحـيــة اسـتـثـنــائـيــة بسبب
تفشي فيروس كورونا.
ويستهل ليكرز حملة الدفاع عن لقبه اعتبارا
م ــن  22دي ـس ـم ـبــر ف ــي امل ــوس ــم امل ـن ـت ـظــم ال ــذي
سيقتصر عـلــى  72م ـب ــاراة ب ــدال مــن  82هــذه
املــرة ،على أن تبدأ الفرق االستعداد للموسم
الجديد اعـتـبــارا مــن األول مــن ديسمبر .ومن
بني الخيارات املتاحة أمام ليكرز بالنسبة إلى
جيمس ،تقليص عــدد دقائق اللعب ال سيما
في املباريات التي يكون فيها فريقه ضامنا
لـلـفــوز ،أو ع ــدم إشــراكــه فــي بـعــض املـبــاريــات
من اجــل السماح له بالتعافي من مجهودات
ك ـب ـي ــرة وذل ـ ــك م ــن أجـ ــل ت ـح ــاش ــي اإلص ــاب ــات
واألهم من ذلك الوصول إلى مباريات البالي
أوف ب ـفــورمــة مـثــالـيــة وه ــو م ــا حـصــل لنجم
لوس أنجيلس كليبرز كواهي لينارد .ولطاملا
شدد جيمس الــذي سيحتفل بعيد ميالده الـ
 36في  30ديسمبر أنــه ال يحبذ الــراحــة ،على
الــرغــم مــن أنــه استفاد مــن ذلــك مــرات عــدة في

تقليص دقائق
لعب ليبرون في المباريات
التي يكون فيها فريقه
متقدمًا

مسيرته ،وق ــال فــي هــذا الـصــدد فــي ديسمبر
« 2019إذا كنت فــي حــالــة جـيــدة ،ألـعــب .على
أي ح ــال ،هــذه هــي مقاربتي لــأمــور» .وأدلــى
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما بدلوه
فــي مــا يتعلق بجيمس مـشــددا على ضــرورة
«ت ـق ـل ـيــص عـ ــدد دق ــائ ــق ل ـع ـبــه» ع ـلــى أرض ـيــة
املـلـعــب ف ــي بــرنــامــج تـلـفــزيــونــي ،مـشـيــرا إلــى
أن ــه يـتـعــن عـلــى نـجــم الـفــريــق اآلخ ــر أنـتــونــي
ديفيس تحمل الـعــبء عــن جيمس فــي بعض
امل ـبــاريــات .ورد جيمس عـلــى أوبــامــا بالقول
«لهذا األمر جلبته ليلعب معي» .على صعيد
متصل ،أعلن رئيس نــادي تورونتو رابتورز
ال ـك ـن ــدي ،ب ـطــل دوري كـ ــرة ال ـس ـلــة األم ـيــركــي
لـلـمـحـتــرفــن امل ــوس ــم ق ـبــل امل ــاض ــي ،مــاســاي
ي ــوجـ ـي ــري أن ف ــري ـق ــه س ـي ـخ ــوض م ـب ــاري ــات ــه
البيتية في املوسم الجديد في تامبا بوالية
فـلــوريــدا ،بسبب الـقـيــود الـصــارمــة املفروضة
حاليًا من قبل السلطات الكندية للحماية من
اإلصابة بفيروس كورونا .وتفرض الحكومة
ال ـك ـنــديــة ،م ــع اس ـت ـم ــرار ال ــوب ــاء وزيـ ـ ــادة عــدد
الحاالت اإليجابية في أميركا الشمالية ،على
جـمـيــع األش ـخ ــاص ال ــذي ــن ي ـقــومــون بــرحــات
«غير ضرورية» الخضوع لحجر صحي عند
ويعقد هــذا اإلجــراء
وصولهم إلــى أراضـيـهــا.
ِّ
رح ــات ال ـفــرق ال ــزائ ــرة ال ـقــادمــة مــن الــواليــات
املـتـحــدة ،حـيــث سـتـكــون مطالبة بــالـبـقــاء في
الحجر ملدة أيام قليلة قبل مواجهة تورونتو
رابتورز حامل لقب املوسم قبل املاضي.
(فرانس برس)

سنوات كاملة .يعود الشبح نفسه ليالحق
م ــرتـ ـض ــى مـ ـنـ ـص ــور بـ ـع ــد  6س ـ ـنـ ــوات ه ــذه
امل ــرة مــن إث ــارة ال ـج ــدل ،فـهــو الــرئـيــس الــذي
خسر جماهيره «فــي واقـعــة الــدفــاع الجوي
الشهيرة» التي راح ضحيتها  20مشجعا
فــي أحـ ــداث م ـب ــاراة الــزمــالــك وإن ـب ــي ،والـتــي
اتهم بارتكابها عندما دعــا الجماهير إلى
ال ـح ـضــور إل ــى االس ـت ــاد مــن أج ــل الـحـصــول
على التذاكر وحدث التدافع ،وأقيمت املباراة
بدون تأجيل ،وتوقفت الرياضة عدة أشهر،
كما خسر تأييد الجماهير املصرية بشكل
عــام بسبب اإلس ــاءات التي الحــق بها كبار
الشخصيات والنجوم ،يتصدرهم محمود
الخطيب وحـســن مصطفى وحـســام حسن.

ك ـمــا كـ ــان أول ال ـش ـخ ـص ـيــات ال ـت ــي أقـحـمــت
السياسة في املجال الرياضي ،وتحولت قناة
نــادي الزمالك لعدة أشهر إلــى منبر يظهر
خــالــه مــرتـضــى لـيـهــاجــم ك ـبــار امل ـســؤولــن،
يتصدرهم وزير الشباب والرياضة السابق
خالد عبد العزيز ،ثم أشــرف صبحي وزير
الشباب والرياضة الحالي ،بعد صدور قرار
عزله من اللجنة األوملبية إلى جانب رئيس
اللجنة األوملبية نفسه هشام حطب.
وفي الوقت نفسه ،عاشت الرياضة املصرية
ط ـي ـل ــة  6سـ ـ ـن ـ ــوات م ـ ــع م ــرتـ ـض ــى م ـن ـص ــور
أج ـ ـ ـ ــواء صـ ـعـ ـب ــة ،فـ ـه ــو م ـ ــن هـ ـ ــدد ج ـمــاه ـيــر
األهـلــي والــزمــالــك بالحبس بسبب االنتماء
لــروابــط جـمــاهـيــريــة ،ولـعــب دورا كـبـيــرا في

حـلـهــا فـيـمــا بـعــد مـثــل «أولـ ـت ــراس أه ــاوي»
و«وايت نايتس» الزملكاوي ،بخالف اتهامه
بــالـتـسـبــب ف ــي إحـ ــداث زيـ ــادة ف ــي التعصب
ال ـج ـمــاه ـيــري ب ــن األه ـل ــي وال ــزم ــال ــك بشكل
الفت ،وساهم في إقامة املباريات خالل آخر
 6سنوات بدون حضور جماهيري.
وب ــات السيناريو ال ــذي تنتظره الجماهير
امل ـصــريــة حــالـيــا هــو زوال ظــاهــرة مرتضى
م ـن ـصــور ال ـت ــي أط ـل ـقــت ال ـع ـنــان إل ــى «ل ـســان
صــاحـبـهــا» للهجوم عـلــى كــل الشخصيات،
وإمكانية مشاهدة رئيس جديد للنادي في
الـفـتــرة املقبلة عـلــى غ ــرار سـيـنــاريــو أح ــداث
 ،2005وهو ما يحدث بعد كل مرة يثير فيها
غضب الدولة ويحيد عن الدور املكلف به.

ديوكوفيتش يتأهل لنصف نهائي البطولة
الختامية
تأهل الالعب الصربي نوفاك ديوكوفيتش للدور نصف النهائي من البطولة
الختامية لتنس األســاتــذة بلندن وذل ــك عقب ف ــوزه على األملــانــي ألكسندر
زفيريف بــواقــع مجموعتني دون رد .واحـتــاج الصربي لساعة و 36دقيقة
للفوز على زفيريف بنتيجة  3-6و .)4-7( 6-7وسيواجه ديوكوفيتش في
ال ــدور نصف النهائي الــاعــب الـنـمـســاوي دومينيك تـيــم ،ال ــذي وضــع قدما
في ذلك الــدور يوم الثالثاء املاضي بعد فــوزه على اإلسباني رافائيل نادال
بمجموعتني دون رد .ويسعى الالعب الصربي ،الذي حصد لقب هذه البطولة
في  5مرات سابقة ،ملعادلة رقم أسطورة التنس السويسرية روجيه فيدرير
صاحب الستة ألقاب .وستكون املواجهة بني ديوكوفيتش وتيم هي الثانية
عشرة لهما ،ويشهد تاريخ مواجهتهما تفوقا لصالح الصربي الــذي حقق
الفوز في  6مناسبات.

طائرة خاصة تعيد صالح والنني إلى إنكلترا
أعاد ليفربول وأرسنال
نجميهما صالح والنني
إلنكلترا بطائرة طبية
خاصة بعد إصابتهما
بكورونا

عاد نجم كرة القدم املصرية ونادي ليفربول
مـحـمــد ص ــاح وزم ـي ـلــه مـحـمــد الـنـنــي العــب
وســط أرس ـنــال املـصــابــان بـفـيــروس كــورونــا
إلى إنكلترا بطائرة «خاصة مجهزة طبيا»،
بحسب ما أعلن االتحاد املصري ،فيما أعرب
مدرب األول األملاني يورغن كلوب عن تفهمه
«ل ـل ـض ـغــوطــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة» ت ـج ــاه العـبــه
الذي تعرض النتقادات ،بعد حضوره حفل
زف ــاف شقيقه ،حيث مــن املــرجــح أنــه أصيب
بــالـعــدوى .وذك ــر االت ـحــاد فــي بـيــان أنــه «في
إط ــار التنسيق بــن االت ـح ــاد امل ـصــري لكرة
القدم وناديي ليفربول وأرسنال اإلنكليزيني،
تــم االت ـفــاق على سفر كــل مــن محمد صالح
وم ـح ـمــد ال ـن ـنــي ن ـج ـمــي امل ـن ـت ـخــب الــوط ـنــي
امل ـح ـتــرفــن ف ــي إن ـك ـل ـتــرا م ــن م ـطــار ال ـغــردقــة
على منت طائرة خاصة مجهزة طبيا ،على
أمل أن تتحول حالتيهما إلى سالبة قريبا،
والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما
ف ــي مـبــاريــاتـهـمــا امل ـق ـب ـلــة» .وشـ ــرح االت ـحــاد
املـ ـص ــري ،أن ال ـت ــواص ــل ب ـي ـنــه وبـ ــن نــاديــي

ليفربول بطل ال ــدوري وأرس ـنــال حصل من
خالل محمد فضل عضو اللجنة الخماسية
املكلفة بــإدارة شؤون االتحاد على املستوى
اإلداري ،ومحمد أبــو العال طبيب املنتخب
الوطني على املستوى الطبي «فيما أجرى
الالعبان مسحة جديدة لكل منهما الخميس
جــاءت نتيجتهما موجبة» .وقــال أبــو العال
في تصريح صحافي «فرصة إتاحة الالعبني
أصـبـحــت أسـ ــرع ،فـبـعــد أن ك ــان يـسـمــح لهم
بــالـعــودة إلــى املـبــاريــات على أعلى مستوى
بعد سبعة أيــام من ظهور املسحة السالبة،
بــات بـمـقــدورهــم اللعب بعد نتيجة مسحة
سالبة وفـحــص أشـعــة سـلـيــم» .وتــابــع «هــذا
ما جعل مدة غياب مصابي كورونا أقل من
السابق .وبالتالي طلب الناديان (ليفربول
وأرس ـ ـ ـنـ ـ ــال) عـ ـ ــودة ص ـ ــاح والـ ـنـ ـن ــي بـحـيــث
يمكنهما إعادة الالعبني فورا إلى اللعب فور
ظهور سلبية مسحتهما وسالمة فحوصهما
الطبية» .وتنص قوانني الــدوري اإلنكليزي
على دخول أي العب مصاب بالفيروس إلى
عزل صحي لعشرة أيام بعد ثبوت إيجابية
مسحته ،وبعد تلك الفترة بمقدوره العودة
إلـ ــى ال ـف ــري ــق شـ ــرط ت ــواف ــر م ـس ـحــة ســال ـبــة.
وكــان صــاح ،أفضل العب أفريقي في 2017
و 2018وف ــي إنـكـلـتــرا ع ــام  ،2018قــد ظهرت
نتيجته مسحته موجبة عشية مباراة بالده
مــع تــوغــو فــي تـصـفـيــات ك ــأس أم ــم أفريقيا
 2021التي أرجئت حتى عام  .2022وخضع
الــاعــب الـبــالــغ  28عــامــا لـبــروتــوكــول طبي،

حيث ُع ــزل فــي فـنــدق بمدينة الـجــونــة حتى
إعــان عودته إلى إنكلترا ،على أمل اللحاق
بـلـيـفــربــول ب ـطــل الـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـيــزي 2020
وأوروب ــا  .2019ثــم أعلن االتـحــاد ،أن صالح
والنني مــا زاال موجبني بفيروس كــورونــا،
فـيـمــا ان ـضــم إلـيـهـمــا زمـيـلـهـمــا فــي املنتخب

مهاجم أوملبياكوس اليوناني أحمد حسن
«كــوكــا» ،علما بــأن صــاح غــاب عن مباراتي
تــوغــو فــي التصفيات فيما غــاب النني عن
املـبــاراة الثانية .وتعرض صــاح ( 28عاما)
النتقادات بعد حضوره حفل زفــاف شقيقه
نـ ـص ــر فـ ـ ــور وصـ ــولـ ــه إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة مـطـلــع

صالح غاب عن مواجهتي المنتخب بالتصفيات األفريقية (كريم جعفر/فرانس برس)

األس ـب ــوع امل ــاض ــي لــان ـض ـمــام إل ــى معسكر
املنتخب ،بحسب صور وفيديوهات انتشرت
لــه على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي ظهر
ف ــي ب ـع ـض ـهــا ي ـح ـت ـفــل ع ـل ــى ح ـل ـقــة ال ــرق ــص،
ويلتقط الصور دون كمامة أو احترام مسافة
ّ
التباعد االجتماعي .إال أن كلوب بدا متفهما
للوضع ال ــذي تــواجــد فيه صــاح حيث قال
في مؤتمر صحافي ،إنه تحتم عليه مقاومة
حـضــور حفلة عـيــد مـيــاد فــي أملــانـيــا خــال
الـصـيــف ،وي ــدرك السبب ال ــذي أجـبــر صالح
على التواجد في زفاف أخيه .واعتبر األملاني
«في بلدان أخــرى ،وفي حــاالت أخــرى ،هناك
ض ـغــوطــات اجـتـمــاعـيــة أك ـبــر عـلـيــك ،وزف ــاف
شـقـيـقــك ه ــو مـنــاسـبــة مـمـيــزة ج ـ ـ ًـدا» .وتــابــع
«مــا يمكنني قــولــه عــن العبينا إنـهــم كانوا
مـنـضـبـطــن بـشـكــل رائ ـ ــع .الع ـبــو ك ــرة ال ـقــدم
جدا» .وسيغيب
بشكل عام كانوا منضبطني ً
صالح عن مباراة ليفربول املقبلة ،وأتاالنتا
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء امل ـق ـب ــل ض ـم ــن دوري
أب ـط ــال أوروب ـ ــا عـلــى مـلـعــب أنـفـيـلــد .ويــأتــي
غـيــاب ص ــاح كنكسة أخ ــرى لبطل إنكلترا
ال ــذي يعاني مــن غـيــاب مدافعيه الهولندي
فيرجيل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية
امل ــوس ــم ب ــداع ــي إص ــاب ــة ق ــوي ــة ف ــي ال ــرك ـب ــة،
فيما يغيب الظهير األيمن ترنت الكسندر-
أرنولد ألسبوعني بسبب إصابة في الساق،
واستمرار تعافي القائد جوردان هندرسون
الذي يعاني من مشاكل عضلية.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

تقرير
يخوض المدرب األلماني يورغن كلوب المباراة القوية ضد منافسه ليستر
سيتي في الدوري اإلنكليزي الممتاز بغياب عدد من نجومه المصابين،
وعلى رأسهم المهاجم المصري محمد صالح ،الذي انتقلت إليه عدوى
فيروس كورونا خالل وجوده في معسكر منتخب «الفراعنة» أثناء
تصفيات أفريقيا

تخفيض رواتب األندية التونسية
أوصــى االتـحــاد التونسي لكرة الـقــدم ،أنــديــة ال ــدوري املمتاز بتخفيض أجــور الالعبني
واملدربني ،ضمن إجــراءات جديدة تم اتخاذها ملجابهة أزمــة فيروس كورونا التي ألقت
بظاللها على املشهد الـكــروي العام بالبالد .وقــدم االتـحــاد التونسي في بيان رسمي،
توصية إلــى األندية بتخفيض أجــور الالعبني واملــدربــن إلــى النصف بالنسبة لشهري
تشرين األول /أكتوبر وتشرين الثاني /نوفمبر الحالي ،في ظل تواصل تعليق األنشطة
الرياضية بقرار من الحكومة التونسية ،في املقابل ،خصص االتحاد منحة بقيمة  17ألف
دوالر ألندية الدوري املمتاز التي تضررت ماديا خالل املوسم املاضي.

جولة جديدة
في أوروبا
قتيبة خطيب

تتجه أنظار الجماهير الرياضية
ف ــي دول ال ـع ــال ــم إل ـ ــى الـ ــدوريـ ــات
األوروبـ ـي ــة ال ـك ـبــرى ،ال ـتــي تنطلق
فيها مــواجـهــات مــن الـعـيــار الثقيل بــن عدد
م ــن األن ــدي ــة ،وب ـخــاصــة ف ــي «الـبــريـمـيــرلـيــغ»
و«ال ـك ــال ـت ـش ـي ــو» ،بـسـبــب قـ ــوة امل ـنــاف ـســة بني
الفرق العمالقة.
نـ ـب ــدأ ب ـ ــال ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي املـ ـمـ ـت ــاز ،ال ــذي
سـيـشـهــد األسـ ـب ــوع ال ـت ــاس ــع ف ــي مـنــافـســاتــه
مــواجـهــة قــويــة لـلـغــايــة بــن نــاديــي ليفربول
وضيفه ليستر سيتي على ملعب «آنفليد»،
واألعـ ـ ـ ـ ــن سـ ـتـ ـك ــون م ـت ـج ـه ــة ص ـ ـ ــوب ك ـت ـي ـبــة
املـ ــدرب األمل ــان ــي يــورغــن ك ـلــوب املــديــر الفني
ل ــ«ال ــري ــدز» ،ال ــذي يـعــانــي مــن ف ـقــدان نجومه
ب ـس ـبــب اإلصـ ــابـ ــات ال ـت ــي ل ـح ـقــت ب ـه ــم خ ــال
ال ـف ـت ــرة امل ــاض ـي ــةُ .
وي ـع ــان ــي ن ـ ــادي لـيـفــربــول
م ــن ازدح ـ ــام تشكيلته بــالــاعـبــن املـصــابــن
خـصــوصــا فــي خــط ال ــدف ــاع ،فــي ظــل الـغـيــاب
الطويل للثنائي فيرجيل فــان دايــك ،وزميله
جــو غوميز ،إلــى جــانــب إصــابــة نجم الفريق
املـ ـص ــري ،مـحـمــد ص ــاح ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا.
ونـقـلــت صحيفة «م ـي ــرور» الـبــريـطــانـيــة ،عن

أياكس يريد الصدارة
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يأمل النجم
إبراهيموفيتش في
مواصلة مسيرته
التهديفية

امل ــدرب يــورغــن كلوب قــولــه« :أرنــولــد والقائد
جـ ــوردان هـنــدرســون لــن يـشــاركــا فــي امل ـبــاراة
ضد ليستر سيتي ،وفابينيو وزميله تياغو
ألـكــانـتــارا يشعران بـحــال جـيــدة ،األمــر نفسه
ينطبق على تشامبرلني ،والبقية يقتربون
من التعافي ،سنرى ما سيحدث».
وح ــول إصــابــة نجمه جــو غــومـيــز وابـتـعــاده
ط ــوي ــا ع ــن امل ــاع ــب ،ق ـ ــال« :إص ــاب ــة صـعـبــة،
لكن الجراحة كانت ناجحة ،إنه يتعافى اآلن
وبعدها يبدأ عملية التأهيل .إنه مع عائلته
وهــذا أفضل مكان ممكن ،نحن نساعده قدر
اإلمكان ،وبعد الجراحة تشعر بالوحدة ،لكنه
يشعر بأفضل حالة ممكنة».
وأردف «ل ـق ــد ش ـع ــرت ب ـح ــزن ش ــدي ــد بسبب

يطمح نادي أياكس أمستردام لتحقيق الفوز على ضيفه هيراكليس
ألميلو مساء اليوم األحــد ،في المواجهة التي تجمع بينهما على
ملعب «يوهان كرويف» ،من أجل مواصلة تربعه على عرش جدول
ترتيب الدوري الهولندي لكرة القدم .وحقق نادي أياكس أمستردام
منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الهولندي 7 ،انتصارات وخسارة
وحيدة ،جعلته يصل إلى  21نقطة ،فيما يعاني منافسه هيراكليس
ألميلو من تذبذب مستوى نجومه ،عقب وجودهم في المركز العاشر.

إصــابــة غوميز فــي الــركـبــة؟ لغتي اإلنكليزية
ليست جيدة بما يكفي لوصف مــا يــدور في
ذهني بالضبط .أخبرني الطبيب ،والجميع
كــان مـتــأكـ ًـدا أن اإلصــابــة خطيرة على الـفــور.
اإلصابات جزء من اللعبة ،لكن كيفية حدوثها
هو الشيء الذي يقلقنا باستمرار».
وفــي مــا يخص ليستر سيتي ،أض ــاف« :لقد
أظ ـهــروا فــي املــوســم املــاضــي كــم هــم جـيــدون،
غيروا أسلوبهم تدريجيًا ،تعاملوا جيدًا مع
اإلصابات ،إنهم مثال جيد للتعامل مع أزمة
اإلصابات ،لديهم طريقة لعب واضحة».
وع ــن الـخـطــر الـ ــذي سـيـشـكـلــه جـيـمــي ف ــاردي
مهاجم ليستر ،قــال« :األمــر يتعلق بسرعته،
أم ــر م ــذه ــل ك ـيــف يـسـتـثـمــر هـ ــذا ،إن ــه تـهــديــد
ضـ ـخ ــم ،ي ـغ ــام ــر ب ـط ــري ـق ــة جـ ـي ــدة مـ ــع ال ـخــط
الدفاعي ،مستوى تقنيته جيد أيضا ،جيمي
العب جيد حقا ،الدفاع أمامه تحد دائما».
وظ ـهــر ك ـلــوب سـعـيـدًا ل ـعــدم وجـ ــود أي فـتــرة
توقف دولية حتى مــارس املقبل ،بقوله «إنه
وضع صعب على الجميع ،االتحاد األوروبي
اضطر إللغاء كأس أوروبا في الصيف ،ال ألوم
أي مــدرب بشأن اإلصابات ،إنه وضع نعيش
فيه وال يتغير ،اآلن أمامنا أكثر فترة متوترة
بدون مباريات دولية».
وت ــاب ــع «الـ ـت ــوق ــف ال ـ ــدول ـ ــي؟ ل ـس ــت م ــن أش ــد
املعجبني باإلجازات الدولية .يمكنك أن تسأل
زوجتي كيف أبدو في هذه الفترة .إنه مجرد
وقــت عصيب بالنسبة لنا ،لم تكن استراحة
ناجحة ،بسبب أننا فقدنا العبني».
أما نادي ليستر سيتي ،فيطمع إلى مواصلة
ن ـتــائ ـجــه ال ـج ـي ــدة ف ــي امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي مــن
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم ،بعدما
جمع  18نقطة ،نتيجة فوزه في  6مواجهات
وخـ ـس ــر ف ــي م ـنــاس ـب ـتــن فـ ـق ــط ،ف ـي ـمــا يـمـلــك
ليفربول  17نقطة ،عقب تحقيقه االنتصار
ف ــي  5مـ ـب ــاري ــات وت ـ ـعـ ــادل ف ــي م ـنــاس ـب ـتــن،
وخسر لقاء وحيدًا فقط.
وإلـ ــى املــواج ـهــة األخـ ــرى ال ـقــويــة ف ــي الـ ــدوري
اإلن ـك ـل ـي ــزي امل ـم ـت ــاز ،ال ـت ــي ي ـحــل ف ـي ـهــا ن ــادي
أرس ـ ـنـ ــال ض ـي ـفــا ث ـق ـي ـ ًـا ع ـل ــى م ـنــاف ـســه ل ـيــدز
يونايتد في ملعب «إيالند رود» ،ويطمح فيها
«املدفعجية» إلى كسب النقاط الثالث املهمة.
وأكــد ميكيل أرتيتا مــدرب نــادي أرسـنــال في
حديثه باملؤتمر الصحافي االفتراضي ،قبل
انطالق املواجهة أن نجمه توماس بارتي لن
يتواجد فــي لقاء ليدز يونايتد ،بسبب عدم
اكتمال تعافيه من إصابة بالفخذ.
وقـ ــال أرت ـي ـتــا «ل ـقــد ك ـنــا ن ـعــرف أن ـهــا إصــابــة
ك ـب ـيــرة .لـقــد ب ــذل ج ـهــدا كـبـيــرا وه ــو مستمر
فــي العمل بكل جــديــة .يــريــد أن يـكــون جاهزا
للعب .نأمل في عودته للتشكيلة قريبًا ،لكن
ال بد من الحذر واالهتمام بــه .علينا حماية
الالعبني بأفضل صورة ممكنة ألنهم العنصر
األول ف ــي ال ـص ـنــاعــة» .وأوض ـ ــح «سـيـخــوض

على هامش الحدث
االتحاد اإليطالي يكشف موعد كأس السوبر
حـ ــددت راب ـط ــة ال ـ ــدوري اإلي ـطــالــي ل ـكــرة ال ـقــدم،
 20كــانــون الثاني/يناير مــوعـدًا إلقــامــة مـبــاراة
يوفنتوس ونابولي ضمن كأس السوبر املحلية
ال ـتــي ت ـعــود إل ــى مــوطـنـهــا ُوت ـل ـعــب ف ــي ريـجـيــو
إيميليا ،بعدما نظمت النسختان السابقتان
في السعودية .وتقام كأس السوبر التي تلعب
مــن م ـب ــاراة واحـ ــدة فــي كــل مــوســم بــن الـفــائــز
بمسابقة الـكــأس املحلية وبـطــل ال ــدوري ،تقام
على األراضي اإليطالية للمرة الثانية والعشرين
مــن أصــل ثــاث وثــاثــن نسخة .وف ــاز نابولي
ب ـكــأس إيـطــالـيــا املــوســم املــاضــي عـلــى حساب
يوفنتوس بركالت الترجيح ،في حني ظفر نادي
السيدة العجوز بلقب ال ــدوري للمرة التاسعة
على التوالي .وسيكون هذا اللقاء هو األول بني
الناديني هذا املوسم بعدما تعذر إقامة مواجهتهما في الــدوري مطلع تشرين األول/
أكتوبر املاضي لعدم تمكن نابولي من السفر الى تورينو بسبب وجــود العبيه في
الحجر الصحي جراء فيروس كورونا ،لتقرر الرابطة اعتبار الفريق الجنوبي منسحبا
وفوز فريق «السيدة العجوز» .0-3

ل ـيــدز امل ـب ــاراة بـطــاقــاتـهــم الـكــامـلــة ،كـمــا أنهم
حضروا لفترة أطول ألنه ليس لديهم العبون
دول ـيــون مثلنا .ال أتــوقــع تغييرات ع ــدة ،ألن
لــديـهــم والء لـطــريـقــة لـعـبـهــم ،وه ــي مـحــاولــة
ال ـف ــوز م ــن خ ــال الـتـمـتــع ب ـعــداون ـيــة شــديــدة
م ــع أو م ــن دون ال ـك ــرة ،وم ــا شــاهــدتــه منهم
امل ــوس ــم امل ــاض ــي ي ــدل عـلــى أن ـهــم ال يهتمون
ح ـقــا ب ـمــن يـلـعــب أم ــام ـه ــم ،ب ــل يـتـعـلــق األم ــر
بما يفعلونه ه ــم» .مــن جهة أخ ــرى ،ستكون

الجماهير الرياضية فــي الـعــالــم على موعد
مع قمة كروية كبيرة ،عندما يحل نــادي إي
ثقيال للغاية على منافسه
سي ميالن ضيفًا
ً
نابولي في ملعب «سان باولو» في األسبوع
الـثــامــن مــن ال ــدوري اإليـطــالــي .ويــأمــل النجم
الـســويــدي املخضرم زالت ــان إبراهيموفيتش
ص ــاح ــب ( 39ع ــام ــا) ف ــي م ــواص ـل ــة مـسـيــرتــه
التهديفية املـمـيــزة فــي املــوســم الـحــالــي ،رغم
ص ــاب ــة دف ـ ــاع ن ــاب ــول ــي ال ـ ــذي ي ــدرب ــه زمـيـلــه

السابق في «الروسونيري» ،غينارو غاتوزو.
وخالل فترته األولى مع الفريق ،التي امتدت
عــامــن ،ف ــاز إبــراهـيـمــوفـيـتــش وغ ــات ــوزو معًا
بلقب الدوري اإليطالي ،قبل أن يترك الالعبان
مـيــان فــي عــام  ،2012بعدما قضى غــاتــوزو
 13مــوس ـمــا م ــع ال ـف ــري ــق .وضـ ــرب املـخـضــرم
إبراهيموفيتش بعامل السن عرض الحائط
وس ـج ــل  8أه ـ ــداف ف ــي  5م ـب ــاري ــات خــاضـهــا
في الــدوري اإليطالي هــذا املوسم ،وغــاب عن

الفريق في مباراتني بسبب إصابته بفيروس
كورونا ،لكن رفاقه تكفلوا باملهمة وواصلوا
عملهم الرائع في «الكالتشيو» ،ولم يتلقوا أي
خسارة حتى اآلن ،فيما يأمل غاتوزو املدير
الفني لنادي نابولي في تحقيق الفوز على
مـيــان ،وخـطــف النقاط املهمة ،لكن مــن دون
مـشــاركــة نـجـمــه فـيـكـتــور أوس ـي ـمــن ،املـصــاب
بخلع في الكتف خالل مشاركته مع نيجيريا
في تصفيات أفريقيا.

يغيب العديد
من نجوم
ليفربول عن
مواجهة ليستر
سيتي (كليف
برونسكيل)Getty/

وجه رياضي

بريل إمبولو
نجم كرة قدم
سويسري ،حمل
قميص منتخب
بالده في أكثر
من مناسبة،
ويتألق حاليا رفقة
فريق بوروسيا
مونشنغالدباخ
األلماني

أيوب الحديثي

ولد العب كرة القدم السويسري إمبولو في  14فبراير/شباط
ّ ،1997مثل فريق أولد بويز السويسري في عام  ،2010وتوج
مع الفريق بلقب تحت  16عاما مرتني ،مثل شباب بازل عام
 ،2013بعد ثالثة أسابيع فقط من عيد ميالده السادس عشر
وقع أول عقد احترافي له مع النادي ،ومثل بعدها فريق تحت
 18عاما وأقل من  .21خاض إمبولو أول مباراة احترافية له
في  13مارس/آذار  2014كبديل في الدقيقة  90في دور 16
ضد ريد بول سالزبورغ ،وبعد ثالثة أيام ظهر ألول مرة في
الدوري السويسري املمتاز في الفوز  0-5على أراو .في نهاية
موسم الدوري املمتاز  ، 2013-2013فاز ببطولة الدوري مع
بازل؛ ووصل أيضا إلى نهائي كأس سويسرا ،2014-2013
لكن إمبولو جلس على مقاعد البدالء بالهزيمة أمام زوريخ

 0-2بـعــد الــوقــت اإلض ــاف ــي .فــي  4نــوفـمـبــر/تـشــريــن الثاني
 ،2014سجل هدفه األول في دوري أبطال أوروبا ضد فريق
لودغاريتس البلغاري .فــي أواخ ــر عــام  ،2015أصبح محل
اهتمام العديد من األندية األملانية واإلنكليزية بسبب أدائه ،من
بينهم أستون فيال وبوروسيا دورتموند ،في وقــت متأخر
عرضا لشراء
من االنتقاالت الشتوية  ،2016قدم فولفسبورغ ً
إمبولو ،لكن بــازل رفضه ،وقيل إن العرض يقترب من 27
مليون يورو ،لكن الالعب فاز بعدها بلقبه الثالث على التوالي
للدوري في  .2016-2015في  26يونيو/حزيران  2016أعلن
فريق شالكه توقيع إمبولو من بــازل بصفقة مدتها خمس
سـنــوات مقابل  20مليون ي ــورو بــاإلضــافــة إل ــى املتغيرات،
وظهر ألول مرة في  20أغسطس/آب .سجل أول أهدافه في
يوما وفي
الــدوري على بوروسيا مونشنغالدباخ ،وبعد ً 11
مباراته ضد أوغسبورغ ،تعرض إلصابة خطيرة غيبته لبقية

املوسم .في  16سبتمبر/أيلول  ،2017عاد إمبولو بعد غيابه
ملدة عام كامل عن كرة القدم ،وبعدها وقع إمبولو لبوروسيا
مونشنغالدباخ فــي  28يــونـيــو/حــزيــران  2019بعقد مدته
أربع سنوات .دوليا ،خاض إمبولو أربع مباريات مع منتخب
سويسرا تحت  16عاما ،وسجل هدفه الــدولــي األول في 1
نوفمبر/تشرين الثاني  2012في الفوز ضد أوكرانيا ،وبعدها
خاض أول مباراة دولية له في  31مارس/آذار  ،2015وبعد 7
أشهر سجل هدفه الدولي األول ضد سان مارينو ،وبعدها تم
اختيار من قبل املــدرب فالديمير بيتكوفيتش ليورو 2016
بفرنسا .في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة
القدم  ،2018سجل إمبولو هدفا واحــدا في الفوز  0-2على
البرتغال بطل أوروبا في ملعب بازل ،ثم اختاره بيتكوفيتش
لتشكيل املـنـتـخــب فــي نـهــائـيــات مــونــديــال  ،2018وم ــا زال
يخوض مواجهات منتخب بالده حتى اآلن.

أولمبياكوس يتهم فيفا بعدم حماية الالعبين مع
منتخبات بالدهم
أتهم نــادي أوملبياكوس اليوناني االتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالتقصير في
ضمان سالمة وصحة الالعبني خــال وجــودهــم مع منتخبات بــادهــم ،بعد إصابة
العبني إضافيني من فريقه بفيروس كورونا أثناء اللعب على املستوى الدولي في
أفريقيا .وفي خطاب أرسله إلى الفيفا قال أوملبياكوس أيضا إن االتحاد األفريقي
لكرة القدم واالتحادات الوطنية املنتمية إليه لم تتمكن من حماية الالعبني والحفاظ على
صحتهم خالل التوقف الدولي في أكتوبر املاضي ونوفمبر الجاري.
وأش ــار الـنــادي اليوناني إلــى أن األط ــراف املعنية طلبت مــن الفيفا تطبيق اإلج ــراءات
الوقائية واالحترازية لحماية الالعبني خالل العطالت الدولية في اآلونة األخيرة .واتهم
أوملبياكوس أيضا بعض الدول األفريقية بعدم حماية العبيها خالل الواجب الدولي.
وفي بيان قال االتحاد االفريقي لكرة القدم إنه وضع خطة حماية تتضمن إجراءات
للسالمة والحماية وإنها حققت النتائج املرجوة.
إصابة األخوين إيغوايين بكورونا
أصـيــب األخ ــوان غــونــزالــو إيـغــوايــن وفيدريكو
إي ـغ ــواي ــن وزم ـي ـل ـه ـمــا ف ــي ن ـ ــادي إن ـت ــر مـيــامــي
األمـيــركــي ،لـيــانــدرو غونزاليز بيريز بفيروس
كــورونــا (كــوفـيــد  ،)19بحسب وســائــل إعــام
محلية .وأعلن النادي إصابة خمسة من العبيه
على االقــل بفيروس كــورنــا خــال االختبارات
التي جرت قبل السفر إلى ناشفيل ،للعب على
الوصول إلى املرحلة النهائية بالدوري .وأعلنت
وسائل إعــام محلية أن األخوين إيغوايني بني
املـصــابــن وكــذلــك لـيــانــدرو غــونــزالـيــز .ويـتــرأس
فــريــق إن ـتــر مـيــامــي الع ــب ك ــرة ال ـق ــدم الـســابــق
ديـفـيــد بـيـكـهــام وي ـق ــوده األوروغ ـي ــان ــي دييغو
ألونسو ويسعى للعبور إلى املرحلة النهائية في
دوري كرة القدم األميركية.
فيفا يوقف رئيس اتحاد هايتي مدى الحياة
أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف رئيس اتحاد هايتي للعبة إيف جان-
بارت مدى الحياة ،التهامه باالعتداء جنسيًا على العبات قاصرات ،وتغريمه مليون
فــرنــك ســوي ـســري .ووج ــدت الـغــرفــة الـقـضــائـيــة لـفـيـفــا ،الـتــي اسـتـلـمــت مـلــف القضية
منتصف تشرين األول/أكتوبر بعد مرحلة التحقيق ،أن جــان-بــارت مذنب «بإساءة
استخدام منصبه والتحرش واالعتداء الجنسيني على عدة العبات ،بينهن قاصرات».
وفي قراره الذي أصدره القضاء الداخلي لفيفا قرر إيقافه مدى الحياة عن ممارسة
«جميع األنشطة املتعلقة بكرة القدم على املستويني الوطني والــدولــي» ،مع تغريمه
مليون فرنك سويسري ،أي  925ألــف ي ــورو .وأض ــاف أن الهيئة القضائية تواصل
تحقيقاتها ضــد «مـســؤولــن آخــريــن فــي اتـحــاد هايتي لـكــرة ال ـقــدم» ،متورطني «في
اعتداءات جنسية ممنهجة ضد العبات في الفترة بني عامي  2014و ،2020بصفتهم
جناة أو متواطئني أو محرضني» .وكان االتحاد الدولي أوقف في نهاية آب/أغسطس
املاضي نيال جوزيف ،املشرفة على الفتيات الصغيرات في املركز التقني الوطني في
كروا دي بوكيه ،وويلنر إتيان ،املدير الفني الوطني التحاد هايتي لكرة القدم.
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هوامش

عبد اهلل السعايدة ومحمود السعايدة ،شقيقان من قطاع غزّة يعمالن على تقديم األغاني واللوحات الفنية باللهجة
النبطية ،وذلك للحفاظ على الثقافة البدوية الفلسطينية

شوق البوادي

يتم تقديم اللوحات الفنية بطريقة يتوازن فيها تقديم الفن البدوي األصيل مع تطوير األداء (العربي الجديد)

باختصار
ُ
تركز األغاني الشعبية
التي يقدمها الفريق في
مضمونها على املعاني
السامية التي يعتز بها
أهل البادية والقبائل
الفلسطينية

ٍ
أغان فلسطينية باللهجة النبطية
غزة ـ عالء الحلو

يـسـعــى ال ـف ـنــانــان الفلسطينيان
ع ـب ــد الـ ـل ــه الـ ـسـ ـع ــاي ــدة وش ـق ـي ـقــه
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ،م ـ ــن مـ ـخـ ـي ــم امل ـ ـغـ ــازي
ل ــاج ـئ ــن ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن ،وسـ ـ ــط ق ـطــاع
غ ـ ـ ــزة ،إلـ ـ ــى ت ـق ــدي ــم األغ ـ ــان ـ ــي والـ ـل ــوح ــات
ال ـف ـن ـيــة بــالـلـهـجــة الـنـبـطـيــة ال ـت ــي تعكس
بمضمونها الثقافة البدوية الفلسطينية.
ويحاول الشقيقان ،وإلــى جانبهما فريق
«شوق البوادي للتراث والدحية» ،تصوير
حياة الـبــداوة واملعاني املرتبطة بها من
عزة وكرامة وشجاعة وكــرم ،عبر لوحات
ـوام ـهــا ال ـع ــام على
غـنــائـيــة حــافـظــت ف ــي ْقـ ُ
امل ــرادف ــات ال ـبــدويــة ،إذ ق ـ ِـدم ــت للجمهور
بلون الفت.
ودمــج الفنانان األداء مــع مختلف اآلالت
املوسيقية ،بهدف تقديم اللوحات الفنية
بطريقة يتوازن فيها تقديم الفن البدوي
األصـ ـ ـي ـ ــل م ـ ــع تـ ـط ــوي ــر األداء ،ل ـي ـص ـبــح
مــواكـ ًـبــا بالكلمات واأللـحــان واألداء للغة
ُ
الفن العصرية .وتــركــز األغــانــي الشعبية
التي يقدمها الفريق في مضمونها على
امل ـع ــان ــي ال ـس ــام ـي ــة ال ـت ــي ي ـع ـتــز ب ـه ــا أه ــل

ال ـب ــادي ــة وال ـق ـبــائــل الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وال ـتــي
ُ
تمجد تاريخها الحافل وفخرها املتواصل
بماضي اآلب ــاء واألج ــداد ،والـحــرص على
تــوريــث تـلــك الـصـفــات لــأجـيــال الــاحـقــة.
وأحيا السعايدة ،بمشاركة فريقهما ،فن
«ال ـش ـي ـلــة» ،وه ــو فــن شـعـبــي مــن امل ــوروث
ال ـ ـبـ ــدوي والـ ـف ــن ال ـف ـل ـك ـل ــوري والـ ـت ــراث ــي،
وينتشر في اليمن ودول الخليج العربي
ويعتبر أحــد أصناف ُالـحــداء ،والــذي يتم
فيه التغني بالشعر املقفى ،فيما يختلف
عــن الـغـنــاء وامل ــواوي ــل ،بــاعـتـبــاره األق ــرب
للغة العادية.
ويـقــول الـفـنــان عبد الـلــه الـسـعــايــدة ،وهو
ُمغني َ
وبــديــع دحية لـ«العربي الجديد»،
إن األغ ــان ــي ال ـت ــراث ـي ــة ،وال ـت ــي تـتـخــذ في
م ـج ـم ـل ـه ــا ال ـ ـطـ ــابـ ــع ال ـ ـ ـبـ ـ ــدوي وال ـل ـه ـج ــة
النبطية ،وتـحـمــل مـبــدأ «الـطـنــاخــة» – أو
الــزعــامــة والـفـخــر -تــأتــي إلح ـيــاء األمـجــاد
ً
تأكيدا
التي انــدثــرت مــع مــرور الـسـنــوات،
على أهميتها وقيمتها العالية .ويشير
ال ـس ـع ــاي ــدة إل ـ ــى أه ـم ـي ــة الـ ـف ــن بـمـخـتـلــف
ألوانه األدائية في إحياء التراث الشعبي
الفلسطيني ،والحفاظ على اإلرث الثقيل،
واملنقول ًأبــا عن جــد ،كذلك إلــى ضرورته

البالغة في تخليد املعاني السامية ،والتي
اكتسبها األبناء على مر التاريخ.
أم ــا مـحـمــود الـسـعــايــدة ،فـيـشــارك شقيقه
عبد الله ك َ
ـ«بديع دحية» ،على ألحان عزف
امل ـج ــوز وال ـي ــرغ ــول ،ال ـتــي يــؤدي ـهــا عضو
ال ـفــريــق ه ـش ــام ال ـس ـع ــاي ــدة ،وإلـ ــى جــانـبــه
محمد أبــو زاي ــد ع ــازف األورغ ،ويـجــد أن
فيها فــرصــة جميلة للتعبير عــن أصــالــة
البداوة ،كون البدو من الشرائح األصيلة
داخـ ـ ــل امل ـج ـت ـمــع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي .وي ــواف ـق ــه
شقيقه محمد السعايدة ،والــذي يختص
بــاإلدارة والحجز والتنسيق لالحتفاالت
بني الفريق وأصحاب املناسبة .ويبني أن
األعمال الفنية التي يتم تنفيذها تتغنى
بـ ــاألم ـ ـجـ ــاد والـ ـ ـق ـ ــوة وضـ ـ ـ ـ ــرورة ال ـح ـف ــاظ
ع ـلــى ال ـ ـعـ ــادات املـ ــوروثـ ــة ،وت ـح ـمــل كــذلــك
رســالــة الـحــب والـســام واإلنـســانـيــة ونبذ
العنصرية.
ويـبــن الـسـعــايــدة ،فــي حــديـثــه لــ«الـعــربــي
الـ ـج ــدي ــد» ،أن شــري ـحــة واسـ ـع ــة م ــا زال ــت
تـهـتــم بــالـحـفــاظ عـلــى ال ـل ــون ال ـب ــدوي في
احتفاالتهاُ ،مطعمة باألغاني ذات ُاللهجة
والشعر املغنى،
النبطية ،ولوحات الدحية
ُ
حيث تخصص لها مساحة في املناسبة،

■■■
يشير السعايدة إلى
أهمية الفن بمختلف
ألوانه األدائية في
إحياء التراث الشعبي
الفلسطيني ،والحفاظ
على اإلرث الثقيل،
واملنقول أبًا عن جد
■■■
يقدم الفريق كذلك
أغاني بلون «الدحية»،
ومنها أغنية «إحنا
سباع القتال»

ُ
فيما يتجه البعض إلى إتمام كل املناسبة
ب ـهــذا ال ـل ــون ال ـت ــراث ــي .وي ـس ـعــى أص ـحــاب
هذا اللون الغنائي «القديم الجديد» ،إلى
الـحـفــاظ عليه ،على اعـتـبــار أنــه أحــد أهم
الـفـنــون الـتــراثـيــة والشعبية الـتــي تعكس
عبر كلماتها وألحانها حضارة شريحة
واسعة ،إلى جانب قيمته الفنية العالية،
إذ يهتم أصحابه بحمايته من التالشي.
ونـ ـش ــر الـ ـف ــري ــق أخـ ـ ـي ـ ـ ًـرا ش ـي ـل ــة «الـ ـه ــدف
م ــرص ــود وال ــرش ــاش ج ــاه ــز» ،وق ــد القــت
ً
رواج ـ ــا ك ـب ـيـ ًـرا ،إذ اع ـت ـمــدت عـلــى اإلي ـقــاع
الـ ـحـ ـم ــاس ــي وامل ـ ـ ــؤث ـ ـ ــر ،ف ـي ـم ــا ت ـ ــم ت ـق ــدي ــم
ع ــدد م ــن ال ـلــوحــات الـفـنـيــة األخ ـ ــرى ،مثل
«حانت الغارة» و«رافــع خشمه ومتخدر»
و«هيبتنا بقبايلنا» و«وصف الخاليق»،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب أغ ـ ــان ـ ــي الـ ــدح ـ ـيـ ــة ،وأغـ ــانـ ــي
«ال ــزام ــل ال ـي ـم ـنــي» ،ومـنـهــا «ان ـت ـهــى وقــت
النقاش» .ويقدم الفريق كذلك أغاني بلون
«ال ــدحـ ـي ــة» ،وم ـن ـهــا أغ ـن ـيــة «إح ـن ــا سـبــاع
القتال» ،والتي يتم فيها التفاخر بالقوة
واألص ـ ــال ـ ــة ،ف ـي ـمــا ي ـ ــؤدي ال ـف ــري ــق رقـصــة
«الدحية» البدوية ،في املناسبات واألفراح
واألعـيــاد واالحـتـفــاالت الوطنية ،وتجمع
ب ــن الـشـعـ ًـر واألهـ ــازيـ ــج ،ويـصـطــف فيها
الرجال صفا واح ـ ًـدا ،أو صفني متقابلني،
ويقف الفنان في املنتصف لتأدية األغنية
وإلقاء الشعر.
وي ـحــرص فــريــق «ش ــوق ال ـب ــوادي للتراث
والدحية» على ارتداء الزي التراثي خالل
الشعر
ُأداء الحركات املتناسقة مع إلقاء ِ
املغنى ،ويــردد كل صف من الصفني بيت
ال ـ ِـش ـع ــر امل ـت ـفــق ع ـل ـيــه ب ــال ـت ـن ــاوب ،ف ــي ما
يعرف باسم «الردادة».

وأخيرًا

ً
شخصية فكاهية
وليد المعلم

خطيب بدلة

وزي ــر الخارجية الـســوري الــراحــل أخـيــرا ،ولـيــد املعلم،
شخص ظريف .هذا الوصف ُ
سيغضب شريحة واسعة
من معارضي النظام السوري ،والثائرين عليه .سوف
يستنكرون إطــاق صفة الفكاهة عليه ،وهــو الكاذب،
املنافق ،الـبــوق ،الــذي أمضى عمره فــي تسويغ جرائم
األسد األب ثم االبن .هذا صحيح .ولكن دعونا نشتغل
على نهج القاعدة الحقوقية التي تقول إن َالب ِّينة على
من َّادعى واليمني على من أنكر ،فأنا ،أخوكمّ ،أدعي أنه
ظريفَّ ،
وعلي تقديم البينات.
ك ــان ولـيــد املـعـلــم ي ـقــوم ،خ ــال مــؤتـمــراتــه الصحافية،
بـتـصـ ّـرفــات مـضـحـكــة ،تـصــدر عـنــه بـشـكــل مـقـصــود،
أو كما يـقــول محامو الــدفــاع فــي املـحــاكــم «عــن سابق
تـصـمـيــم وإص ـ ـ ــرار» ،مـثــل ق ــول ــه ،ذات مـ ــرةَ :م ــن يحب
أن يقصف فــي ســوريــة يـجــب عليه أن ينسق معنا!
فهذا يتضمن توكيدًا على مفهومني وطنيني نبيلني،
أولهما السيادة الوطنية التي لوالها ألصبحت سورية
ْ َ
َ«مــقـ َـصــفــة للي يـســوى والـلــي مــا ي ـســواش» ،وثانيهما
التنظيم والجدوى ،فبدون التنسيق مع القيادة السورية

ُ
قد تقصف منطقة واحــدة بضع مـ ّـرات ،وتبقى مناطق
طويلة وعريضة من دون قصف!
كانت بعض التصريحات الغريبة تصدر عن وليد املعلم
بقصد إضحاك جمهرة الصحافيني الذين يرافقونه
فــي مؤتمراته الصحافية  ..ففي أحــد املــؤتـمــرات التي
ّ
أعقبت اغـتـيــال جـمــال خاشقجيّ ،
يتحدث
تقصد أن
في كل شيء عدا عملية االغتيال ،وقبل انتهاء املؤتمر،
قــال ألحــد الصحافيني :أنــت لــم تسألني عــن اســم هذا
الـصـحــافــي الـلــي اغ ـتــالــوه .ق ــال الـصـحــافــي :مــا اسـمــه؟
ّ
فضجت
فقال :ال أعــرف ،وال يهمني أن أعــرف اسمه!
ال ـقــاعــة بــالـضـحــك وال ـت ـص ـف ـيــق .وك ــان ــت لــولـيــد املعلم
طبيعة شخصية فريدة ،أنه ال يحب استالم الحقائب
ّ
والحراس ما
في املطارات بنفسه ،فعنده من املرافقني
يكفي لــذلــك ،ولـكــن ،حينما ذهــب لحضور اجتماعات
الجمعية العمومية لألمم املتحدة في نيويورك خالل في
 ،2019اضطرته السلطات األميركية الستالم حقائبه
بنفسه ،بعدما أخذت بصماته في املطار ،وجعلته يقف
في الصفّ ،
ومررت حقائبه أمام الكالب البوليسية ،ثم
شوهد وهــو يجر «الـهــانــدبــاك» وراءه فــي أحــد شــوارع
ن ـيــويــورك ،ف ـقـ ّـرر أن ينتقم مــن وزي ــر خــارجـيــة أكبر

دولة ،وفي أول مؤتمر صحافي صنع نكتة قادرة على
إض ـحــاك الثكلى وال ـفــاقــد ،إذ انـتـظــر حـتــى ســألــه أحـ ُـد
الصحافيني عن رأيه بتصريحات مايك بومبيو املتعلقة
بسورية ،فرد على الفور :مني هادا بومبيو؟
وعلى الرغم من الذكاء املفرط الذي يتمتع به هذا الكائن
الـكــومـيــدي ،إال أنــه كــان يـقــع ،أحـيــانــا ،فــي شـ ّـر أعماله،
ً
فيبدو غريرًا مغفال ،وبالتالي مضحكًا ،مثلما حصل
في بداية الثورة السورية حينما عقد مؤتمرًا صحافيًا
أراد أن يثبت فيه للقاصي والداني أن الثورة السورية
ليست سلمية ،وعالقتها بالحرية والكرامة واهية ،بدليل

كانت تصريحات غريبة
تصدر عن وليد المعلم بقصد
إضحاك الصحافيين

مــا يحمله املـتـظــاهــرون مــن أسـلـحــة .وبـعــد أن اكتملت
ّ
املقدمات ،وبــدأ التصعيد ،رفــع يــده ،مثل نجدت أنــزور
حينما يصور مشهدًا تشبيحيًا قــويــا ،وقــال :شغلوا
الشريط .ومــا حصل في اليوم الثاني أن الفيديوهات
التي ُعرضت في الشريط لم تكن في سورية ،بل في
لـبـنــان ،فــي أث ـنــاء صــدامــات مسلحة! ولـعــل أكـثــر قــوم
ً
ضحكوا على وليد املعلم ،وجعلوه يبدو مسخرة بني
الناس ،هم أهل حلب ،فبعد وعود اإلصالحات التي زعم
النظام السوري (على لسان بثينة شعبان) إن بشار
األسد سيقوم بها قريبًا ،عقد املعلم مؤتمرًا صحافيًا
قال فيه :سيكون لدينا نظام ديمقراطي غير مسبوق...
فــانـفـلــت الـحـلـبـيــون بــال ـض ـحــك ،ألن كـلـمــة «م ـس ـبــوق»
بلغتهم ،تعني املزنوق الذي يركض إلى الحمام ركضًا،
خشية أن يعملها في ثيابه!
ُيقال ،في سورية ،عن الشخص الفكاهي إنه ُيضحك
الـنــاس حيًا ويضحكهم ميتًا ،وه ــذا مــا حصل عقب
وفــاة املعلم ،يــوم  16نوفمبر /تشرين الثاني الحالي،
فقد أضحكنا عبد الباري عطوان حينما ارتأىّ ،
بجدية
تــامــة ،أن الــذيــن حــزنــوا على وليد املعلم ليسوا ّ
مجرد
أشخاص ،وإنما هما (األمتان) العربية واإلسالمية.
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