كايت بالنشيت ...أيقونة هوليوودية

تُمنَح الممثلة األسترالية كايت بالنشيت في  25يناير جائزة «سيزار فخرية» عن مجمل
مسيرتها وعن القضايا التي تلتزمها22[ .ـ]23
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بكثير من القلق والريبة
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الحدث

كورونا :الصين تخفف قيود «عدم التسامح»
أقلعت أمس السبت أول رحلة طيران تجارية منذ
شهر من مدينة شيان غربي الصني ،إذ خففت
الحكومة القيود املفروضة على السفر الحتواء
مخاطر تفشي الفيروس قبل تنظيم بكني دورة
األلعاب األوملبية الشتوية الشهر املقبل.
وج ــرى منع الــوصــول إلــى شـيــان الـتــي يسكنها
 13م ـل ـيــون ش ـخــص ف ــي  22دي ـس ـم ـبــر /كــانــون
األول املاضي ،في إطار تطبيق الحزب الشيوعي
الحاكم استراتيجية «عدم التسامح» التي تهدف
إلـ ــى إبـ ـع ــاد ال ـف ـي ــروس ع ــن ال ـص ــن ع ـبــر إي ـجــاد
ّ
وع ــزل كــل م ـصــاب .فــي املـقــابــل ،ح ــذر مسؤولو

الصحة في هونغ كونغ من تفاقم انتشار مرض
كــوفـيــد 19 -فــي املــديـنــة ،بعدما زادت اإلصــابــات
ـان ب ـحــي ك ـ ــواي ت ـشــونــغ امل ـك ـتــظ.
ف ــي ث ــاث ــة مـ ـب ـ ٍ
والـثــاثــاء املــاضــي ،أمــر املـســؤولــون بــإعــدام نحو
ألفني من فئران «الهامستر» في عشرات املتاجر
التي تبيع حيوانات أليفة ،بعدما نشر عامل في
أحــد هــذه املتاجر الفيروس ،وتسبب في إصابة
 11م ــن ح ـيــوانــات «ال ـهــام ـس ـتــر» ب ــامل ــرض .وفــي
البرازيل ،أرجــأت مدينتا ريو دي جانيرو وساو
بــاولــو البرازيليتان عــروض الكرنفال إلــى نهاية
إبريل /نيسان ،بسبب زيادة اإلصابات بفيروس

كورونا في البالد .على صعيد آخر ،رأى خبراء
صـحـيــون أن املـعـلــومــات املـضـلـلــة ال ـتــي تـعــارض
التلقيح تـعـ ّـرض األط ـفــال ملخاطر أكـبــر ،رغــم أن
نسب وفـيــات الـصـغــار ال ت ــزال متدنية ،علمًا أن
ّ
متحور «أوميكرون» تسبب في إصابة أطفال في
الواليات املتحدة ،وأدخل عددًا منهم املستشفيات.
وف ـي ـمــا كـ ــان  12رض ـي ـعــا ف ــي ال ـع ـنــايــة امل ــرك ــزة
مصابني بكوفيد 19 -فــي مستشفى تكساس
لــأط ـفــال بـهـيــوســن خ ــال األسـ ـب ــوع األول من
يناير /كانون الثاني  ،2022أكــدت عاملتا األوبئة
كــارال ديسيستو وساشا إلينغتون من املراكز

األميركية ملكافحة األمراض والوقاية أن «بيانات
 1.2مليون والدة فــي الــواليــات املتحدة لــم تظهر
أي دل ـي ــل ع ـلــى أن م ـع ــدل وف ـي ــات امل ــوال ـي ــد أعـلــى
خ ــال ال ـجــائ ـحــة ،لـكــن بـحــوثـنــا كـشـفــت مخاطر
مــن اإلصــابــة بــالـفـيــروس خــال الـحـمــل ،علمًا أن
استبعاد األمهات الحوامل من التجارب السريرية
األولية جعلهن يترددن في تلقي اللقاح .وأوصت
جمعية طب األم والجنني األميركية أيضًا بتطعيم
املرضعات ،وأعلنت أن ال سبب لوقف الرضاعة
الطبيعية بعد تلقي اللقاح.

(فرانس برس ،أسوشييتد برس ،رويترز)
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توافق بين أنقرة
وباريس لدعم باشاغا

ارتفعت نسبة الضغوط على جميع األطراف المتحاربة في اليمن من أجل التهدئة،
بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى المدنيين في استهداف سجن في صعدة،
فيما تعيش صنعاء إلى جانب معظم المناطق اليمنية في ظل انقطاع خدمة
اإلنترنت ،بعد استهداف التحالف بوابة اإلنترنت في مدينة الحديدة

شهدت األيام الماضية
توافقًا مصريًا فرنسيًا
بشأن دعم وزير الداخلية
السابق في حكومة
الوفاق الوطني،
فتحي باشاغا ،كمرشح
رئاسي في االنتخابات
الرئاسية التي تنتظر
تحديد موعد لها

ضغوط دولية
لوقف التصعيد
في اليمن

القاهرة ـ العربي الجديد

التحالف ينفي استهداف سجن صعدة...
واإلمارات تغلق أجواءها أمام «الدرون»
للحديث تتمة...

الصبر
غير المجدي
عبسي سميسم

حمل حديث رئيس هيئة التفاوض
لقوى الثورة واملعارضة السورية،
أنس العبدة ،خالل املؤتمر الصحافي
الذي عقده الخميس املاضي ،الكثير
من التشاؤم إزاء الوضع في سورية،
على كل املستويات ،وخصوصًا
لناحية وجود بارقة أمل في تقدم
مسار الحل السياسي ،وفق قرارات
الشرعية الدولية.
روسيا أعلنت صراحة ،وبشكل
مخالف للقرار األممي  2254الذي
وافقت عليه ،انتهاء عمل اللجنة
الدستورية ،من دون اعتراض أي
من األطراف الدولية ،وبشكل خاص
األمم املتحدة املعنية بتطبيق القرار.
وحتى املبعوث األممي غير بيدرسن
كانت تصريحاته محبطة ،وال
تبشر بأي تقدم في مسار الحل
السياسي .ويضاف إلى ذلك اقتراحه
خطة «خطوة بخطوة» ،القائمة على
منح النظام بعض االمتيازات مقابل
تقديمه تنازالت على طريق الحل
السياسي .هذا األمر قد يتم استغالله
من قبل حلفاء النظام في إعادة
تأهليه ،وتمييع الحل السياسي .في
املقابل ،تسعى مجموعة من الدول
العربية الستئناف عالقاتها مع
النظام السوري ،مع محاوالت إلعادته
إلى جامعة الدول العربية ،وسط عدم
اكتراث أميركي وغربي ،مترافق مع
سكوت عن خرق الحظر املفروض
عليه من قبل واشنطن والغرب .أما
مسارات الحل األخرى فال تزال
تقضم مزيدًا من األراضي الخاضعة
لسيطرة املعارضة .الحل الوحيد الذي
طرحه رئيس هيئة التفاوض لكل
هذا الكم من التراجع في مسار الحل
السياسي هو الصبر ،من دون تقديم
تنازالت .على أن يحدث ذلك ،بانتظار
أن تتوافر إرادة دولية للسير بشكل
جدي في طريق الحل السياسي.
ويطرح هذا األمر عددًا من التساؤالت
حول جدوى الصبر وعدم التنازل ،أو
حتى مع تقديم تنازالت ،خصوصًا
في وضع كوضع املعارضة حاليًا.
فاالئتالف الوطني ،الذي يطرح
ً
نفسه ممثال للمعارضة ،اتبع
سياسة الصبر وعدم تقديم
التنازالت عن ثوابت الثورة .وكانت
نتيجة صبره مزيدًا من التهميش
وإنتاج معارضات ،قد يتم إحاللها
مكانه في أي وقت من األوقات.
و«هيئة التفاوض» نفسها اتبعت
سياسة الصبر مع تقديم تنازالت،
ارتبط أهمها بتنفيذ القرار ،2254
وهو تقديم ملف اللجنة الدستورية
على ملف هيئة الحكم االنتقالية.
وكانت النتيجة تعطيل كل ملفات
الحل .يجعل هذا األمر من الصبر،
من دون اتخاذ موقف جدي
وواضح مما يحصل ،أمرا غير
ذي جدوى ،وهو بمثابة القتل
البطيء لهيئات املعارضة ،ووسيلة
الضعيف للبقاء.

عدن ـ فارس الجالل
زكريا الكمالي

تسارعت الضغوط الدولية على كل
األطراف املتورطة في الحرب اليمنية
من أجــل تهدئة التصعيد العسكري
س ــري ـع ــا ع ـل ــى وق ـ ــع ت ــزاي ــد أع ـ ـ ــداد ال ـض ـحــايــا
املدنيني جــراء الغارات التي يشنها التحالف
الــذي تـقــوده السعودية فــي اليمن ،فيما نفى
األخ ـي ــر تـنـفـيــذه غ ــارة جــويــة عـلــى سـجــن في
صعدة أدت إلى مقتل ما ال يقل عن  80شخصًا
وج ــرح نـحــو  260آخ ــري ــن .وتـتـعــزز الــدعــوات
لــوقــف التصعيد تحسبًا التـســاع نطاقه إلى
خ ــارج الـيـمــن م ـج ــددًا عـبــر تـنـفـيــذ الـحــوثـيــن
هـ ـجـ ـم ــات جـ ـ ــديـ ـ ــدة تـ ـسـ ـتـ ـه ــدف الـ ـسـ ـع ــودي ــة
واإلمــارات ،على غرار ما جرى قبل أيــام ،وهو
ما يفسر إعالن وزارة الداخلية اإلماراتية ،في
بيان أمــس السبت ،وقــف استخدام الطائرات
دون ط ـيــار (الـ ـ ــدرون) وال ـط ــائ ــرات الــريــاضـيــة
الخفيفة ملدة شهر .وعلى الرغم من أن الوزارة
وضعت األمــر في إطــار «املمارسات الخاطئة
الـ ـت ــي تـ ــم رصـ ــدهـ ــا أخ ـ ـي ـ ـرًا مـ ــن ع ـ ــدم ال ـت ـق ـيــد
بممارسة هذه الرياضة باملناطق الجغرافية
الـ ـت ــي ت ــم ت ـح ــدي ــده ــا ب ــال ـت ـص ــاري ــح الـ ـت ــي تــم
إصــدارهــا للمستخدمني ،حيث تــم استخدام
امل ـنــاطــق ال ـتــي ال يـسـمــح بـهــا بـمـمــارســة هــذه
ال ــري ــاض ــة» ،فـ ــإن الـ ـق ــرار ي ــأت ــي ب ـعــد أي ـ ــام من
اسـتـهــداف الـحــوثـيــن ألبــوظـبــي بــالـصــواريــخ
البالستية والطائرات من دون طيار.
وأعلن رئيس بعثة «منظمة أطباء بال حدود»
أحمد مـهــات ،ارتـفــاع عــدد ضحايا استهداف
الـسـجــن فــي ص ـعــدة .وأوض ــح م ـهــات ،لــوكــالــة
ً
«أســوش ـي ـي ـتــد بـ ـ ــرس» ،أنـ ــه ي ــوج ــد  82قـتـيــا
وأكثر من  265جريحًا ،فيما أشار الحوثيون
إل ــى أن رج ــال اإلن ـق ــاذ مــا زالـ ــوا يـبـحـثــون عن

ناجني وجثث تحت أنقاض مركز االحتجاز.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ق ــال امل ـت ـح ـ ّـدث بــاســم ق ـ ّـوات
ال ـت ـح ــال ــف ت ــرك ــي امل ــالـ ـك ــي ،ف ــي بـ ـي ــان نـقـلـتــه
ّ
ّ
ّ
الرسمية (واس) ،إن
السعودية
وكالة األنباء
«قيادة الـقـ ّـوات املشتركة للتحالف تابعت ما
ّ
اإلعالمية بعد إعالن
تناقلته بعض الوكاالت
املـلـيـشـيــا ال ـحــوثـ ّـيــة اإلره ــاب ـ ّـي ــة املــدعــومــة من
إي ــران اسـتـهــداف التحالف ملركز احتجاز في
محافظة صعدة فجر الجمعةّ ،
وادع ــاء وقوع
ّ
بداخله» ،مشددًا على
ضحايا من املحتجزين
ّ
ّأن «ه ــذه ّ
االدعـ ـ ـ ــاءات ال ـتــي تـبــنـتـهــا املليشيا
ّ
الحوثية غير صحيحة» .وأعـلــن أن «الـقــوات
املشتركة للتحالف سوف تطلع مكتب تنسيق
الشؤون اإلنسانية في اليمن واللجنة الدولية
للصليب األحمر على الحقائق والتفاصيل».
وأش ـ ــار إل ــى أن «الـ ـه ــدف ف ــي ص ـع ــدة ل ــم يكن
مــدرج ــا عـلــى ق ــوائ ــم ع ــدم االس ـت ـهــداف املتفق
عليها مع مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،
ولم يتم اإلبالغ عنه من قبل الصليب األحمر
وال تنطبق عليه املعايير املنصوص عليها
في اتفاقية جنيف الثالثة ألسرى الحرب».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم الـحــوثـيــن،
ّ
مـ ـحـ ـم ــد ع ـ ـبـ ــد الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــام ،إن «قـ ـ ـص ـ ــف م ــرك ــز
االتـ ـص ــاالت ف ــي ال ـح ــدي ــدة ،وت ــدم ـيــر املـنـشــأة
املركزية بغرض قطع اإلنترنت جريمة ،أتبعها
العدو بارتكاب جرائم بحق املدنيني في سجن
صعدة وأحياء سكنية في الحديدة وصنعاء،
وكــل ذلــك يعكس حجم الفشل امليداني لعدو
جبان وعديم األخالق».
وفـ ــي ظ ــل تـ ـب ــادل االتـ ـه ــام ــات ب ــن ال ـت ـحــالــف
املتحدة إلى «وقف
والحوثيني ،دعت الواليات
ً
الـتـصـعـيــد» فــي الـيـمــن ،مـتـحـ ّـدثــة عــن سقوط
«أكثر من  100قتيل في ّ
األيام األخيرة» ،بينهم
ّ
ً
ّ
مــا ال يـقــل عــن  70قتيال فــي غ ــارة جــويــة على
سجن فــي صـعــدة .ونقلت الـ ــوزارة ،فــي بيان،

ّ
شن طيران التحالف غارتين على مواقع للحوثيين في صنعاء (محمود حمود/األناضول)

بلينكن :يجب أن ينتهي
التصعيد في القتال
والهجمات في اليمن
إيران :الهجمات
تجعل الطريق لتحقيق
السالم أكثر صعوبة
ّ
عن وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن قوله إن
«الواليات املتحدة قلقة جدًا من التصعيد في
اليمن» ،داعيًا «جميع أطراف النزاع إلى وقف
الـتـصـعـيــد ،واالم ـت ـثــال اللـتــزامــاتـهــم بموجب
القانون اإلنساني الدولي ،واملشاركة الكاملة
ّ
عملية سالم شاملة بقيادة األمم املتحدة».
في
وأعـ ـ ـل ـ ــن ب ـل ـي ـن ـك ــن ،ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـحـ ــدث م ـ ــع وزي ـ ــر
ال ـخــارج ـيــة ال ـس ـعــودي فـيـصــل ب ــن ف ــرح ــان آل
سعود الجمعة املاضي لتأكيد التزام الواليات

املتحدة بمساعدة الحلفاء فــي الخليج على
ّ
ّ
الجوية تأتي
تحسني دفاعاتهم ،أن «الـغــارة
ّ
ّ
بعد ّأي ــام فقط مــن هـجــوم الحوثيني املتعمد
عـلــى مــدنـ ّـيــن ف ــي أب ــوظ ـب ــي»ّ ،ف ــي إشـ ــارة إلــى
ّ
الحوثيون.
الهجوم على اإلمارات الذي تبناه
وكـتــب بلينكن الحـقــا ،فــي تـغــريــدة« :يـجــب أن
ينتهي التصعيد فــي الـقـتــال والـهـجـمــات في
ّ
جميع أنـحــاء الـيـمــن .ونـحــث جميع األط ــراف
عـلــى ال ـتــزام حــل سلمي ودبـلــومــاســي إلنـهــاء
الصراع» .وأضــاف« :يستحق الشعب اليمني
أن يعيش في سالم وأن يقرر مستقبله».
وأعرب االتحاد األوروبي ،في تغريدة لبعثته
فــي الـيـمــن أم ــس ال ـس ـبــت ،عــن بــالــغ قـلـقــه إزاء
التصعيد في البالد ،داعيًا أطراف النزاع إلى
«ضبط النفس ،وحماية املدنيني ،واملشاركة
فــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ال ـتــي تـقــودهــا األمــم
املتحدة إلنهاء الصراع».
في املقابل ،دانــت وزارة الخارجية اإليرانية،
أم ــس الـسـبــت ،الـهـجـمــات األخ ـيــرة فــي اليمن،
معتبرة أنها تجعل من مسار الحل املحتمل
للنزاع «أكثر صعوبة» .ورأى املتحدث باسمها
سعيد خطيب زادة أن «اس ـت ـمــرار الهجمات
العسكرية للتحالف على اليمن ،في ظل صمت

املجتمع الدولي وعدم مباالته ،وبيع األسلحة
بال ضوابط للمعتدين ،واعتماد نهج متحيز
وازدواج ـيــة املعايير فــي املجتمع الــدولــي في
مواجهة العدوان الغاشم على الشعب اليمني
خ ــال سـبــع س ـنــوات ،جـعــل الـطــريــق لتحقيق
السالم العادل بهذا البلد أكثر صعوبة».
وف ـي ـمــا س ــاد أم ــس هـ ــدوء ح ــذر ف ــي مــديـنــة
الـحــديــدة ،الـتــي كــان الـنــاس فيها يترقبون
غارات جديدة من التحالف ،وسط غموض
ح ـ ــول األه ـ ـ ـ ــداف الـ ـت ــي ط ــاول ـت ـه ــا ض ــرب ــات
ال ـخ ـم ـيــس املـ ــاضـ ــي ،ومـ ــا إذا ك ــان ــت ه ـنــاك
ق ـي ــادات سـيــاسـيــة أو عـسـكــريــة مــن جماعة
ّ
ال ـحــوث ـيــن س ـق ـطــت جـ ــراء هـ ــا ،شـ ــن ط ـيــران
الـتـحــالــف ،فـجــر أم ــس الـسـبــت غــارتــن على
معسكرات ومــواقــع تسيطر عليها جماعة
«أن ـص ــار ال ـل ــه» (ال ـحــوث ـيــن) ف ــي الـعــاصـمــة
اليمنية صـنـعــاء .واسـتـهــدف تـبــة اإلرس ــال
التلفزيوني في مدينة الثورة شمال صنعاء،
إل ــى جــانــب اس ـت ـهــداف معسكر الـحـفــاء في
منطقة السبعني جنوب العاصمة.
ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،عـلـمــت «ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
ّ
مــن مـصــادر محلية ،أن الحوثيني نـفــذوا في
صنعاء واملناطق املحيطة بها حملة اعتقاالت

وم ــداهـ ـم ــات ،اس ـت ـهــدفــت ع ـ ــددًا م ــن ال ـض ـبــاط
والشخصيات االجتماعية والقبلية ،إضافة
إلى بعض املوظفني في املؤسسات الحكومية،
ب ـح ـج ــة الـ ـت ــواص ــل مـ ــع الـ ـتـ ـح ــال ــف .وت ـع ـيــش
صنعاء إلى جانب معظم املناطق اليمنية منذ
ليل الخميس  -الجمعة في ظل انقطاع خدمة
اإلن ـت ــرن ــت ،ب ـعــد اس ـت ـه ــداف ال ـت ـحــالــف بــوابــة
اإلنترنت في مدينة الحديدة ،فيما لم تتأثر
االتصاالت الهاتفية جراء هذه الغارات.
م ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى ،أك ـ ــد ال ـع ـم ـيــد ف ــي الـجـيــش
الوطني في مأرب أبو راكان املرادي ،لـ«العربي
الجديد» ،أن قــوات الجيش الوطني مسنودة
بالقبائل في حريب وصرواح تخوض معارك
ضــد الـحــوثـيــن فــي هــاتــن الـجـبـهـتــن ،بدعم
وغطاء من طيران التحالف.
وأكـ ــد م ـصــدر عـسـكــري ف ــي الـجـيــش الـيـمـنــي،
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أن ج ـمــاعــة الـحــوثـيــن
ل ــن تــوقــف تـصـعـيــدهــا ال ـع ـس ـكــري ،م ــا ل ــم يتم
دحــرهــا بــالـكــامــل مــن أط ــراف مـحــافـظــة مــأرب
الغربية والجنوبية .وأضاف املصدر أن هناك
تعزيزات جديدة للجيش اليمنيّ ،
مقدمة من
الـتـحــالــف ،سـيـكــون لـهــا دور حــاســم فــي قلب
موازين األمور على األرض.

ي ـ ـعـ ــود مـ ـل ــف املـ ــرش ـ ـحـ ــن امل ـح ـت ـم ـلــن
ل ـخ ــوض االن ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ـي ــة فــي
لـ ـيـ ـبـ ـي ــا ،لـ ـي ــرب ــك مـ ـ ـج ـ ــددًا الـ ـتـ ـح ــرك ــات
الدولية بشأن إيجاد حل قريب لألزمة
ّ
الليبية ،فــي ظــل الـتـطــورات الحاصلة
فــي الـتـحــالـفــات ،خـصــوصــا فــي أعـقــاب
املـ ـق ــارب ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة األخ ـ ـيـ ــرة ،وف ــي
مقدمتها التهدئة اإلمــاراتـيــة التركية،
ّ
متغيرات جرت على
والتي تترافق مع
أرض الواقع في ليبيا.
وبحسب مصدر مصري خاص ،تحدث
لـ«العربي الجديد» ،فقد شهدت األيام
املاضية توافقًا مصريًا فرنسيًا بشأن
دعم وزير الداخلية السابق في حكومة
ال ـ ــوف ـ ــاق الـ ــوط ـ ـنـ ــي ،ف ـت ـح ــي ب ــاش ــاغ ــا،
ً
ك ـم ــرش ــح رئـ ــاسـ ــي م ـم ـث ــا ل ـتــوج ـهــات
بــاريــس وال ـقــاهــرة ،خ ــال االنـتـخــابــات
الرئاسية املقبلة والتي لم يتم تحديد
موعد لها بعد.
وأك ـ ـ ــد امل ـ ـصـ ــدر أن م ـص ــر ال ت ـع ــارض
إجــراء االنتخابات املؤجلة منذ الرابع
والعشرين مــن ديسمبر/كانون األول
املــاضــي ،قـبــل يــونـيــو/حــزيــران املقبل،
ول ـك ــن ه ــي مـتـمـسـكــة ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه
بـ ــإجـ ــراء االن ـت ـخ ــاب ــات وف ـق ــا ل ـل ـقــواعــد
املـ ـعـ ـلـ ـن ــة قـ ـب ــل فـ ـت ــح ب ـ ـ ــاب الـ ـت ــرشـ ـي ــح.
وأوضــح املصدر أن الخالف الرئيسي
ملصر مع املسار الذي تروجه في الوقت
الــراهــن مستشارة األم ــن الـعــام لألمم
املـ ـتـ ـح ــدة ل ـ ـشـ ــؤون ل ـي ـب ـي ــا ،سـتـيـفــانــي
ولـ ـي ــام ــز ،ي ـن ـط ـلــق م ــن رغـ ـب ــة األخـ ـي ــرة
ف ــي تـغـيـيــر ك ــاف ــة ال ـق ــواع ــد الـقــانــونـيــة
والـ ـ ــدس ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــة ،وت ـ ـعـ ــديـ ــل ال ـ ـقـ ــاعـ ــدة
الــدسـتــوريــة الـتــي مــن املـقــرر أن تجري
بناء عليها االنتخابات .وأشار املصدر

تأجيل لقاء دبلوماسي
مصري تركي كان
مقررًا الشهر الحالي
القاهرة تسعى
إليجاد تحالف فرنسي
إيطالي مصري

يصعد ضد الجميع :رؤى الحل متباعدة
سعيّد
ّ
يذهب الرئيس التونسي،
قيس سعيّد ،بعيدًا في
تركيز حكمه الفردي،
إلى جانب استهداف
معارضيه ،الذين يواصلون
بدورهم التصدي النقالبه.
وفي ظل تباعد الرؤى بين
الطرفين ،يرجح كثيرون
تصاعد المواجهة
تونس ـ وليد التليلي

خالل احتجاجات  14يناير ضد قيس سعيّد (شاذلي بن إبراهيم)Getty/

تـشـهــد ال ـس ــاح ــة ال ـتــون ـس ـيــة ت ـص ـع ـي ـدًا الفـتــا
لـ ـلـ ـم ــواجـ ـه ــة بـ ـ ــن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ق ـ ـيـ ــس س ـع ـ ّـي ــد
ومـ ـع ــارضـ ـي ــه ،وال س ـي ـم ــا بـ ـع ــد وفـ ـ ــاة أح ــد
م ـت ـظ ــاه ــري اح ـت ـج ــاج ــات ع ـي ــد ال ـ ـثـ ــورة ي ــوم
 14ي ـنــايــر/كــانــون ال ـثــانــي ال ـحــالــي ُ
ويــدعــى
رضـ ــا بـ ــوزيـ ــان ،وب ــداي ــة م ــا ُي ــوص ــف بـحــرب
تحريك امللفات واحتدام الصراع بني رئيس
الجمهورية والقضاة.
ّ
سعيد ،فــي مــرســوم األربـعــاء
وبـعــد أن ألـغــى
املاضي ،املنح واالمتيازات املمنوحة ألعضاء
املجلس األعـلــى للقضاء ،فــي خطوة جديدة
لـلـتـضـيـيــق ع ـلــى امل ـج ـل ــس ،رد األخـ ـي ــر بعد
ج ـل ـســة ع ــام ــة لـ ــه ،ف ــي ب ـي ــان م ـس ــاء أول مــن
أم ــس الـجـمـعــة ،عـلــى ه ــذه ال ـخ ـطــوة ،بــدعــوة
القضاة إلى «التمسك باستقالليتهم» .ودان
املجلس «التدخل في عمل القضاة ،وحمالت
الـ ـضـ ـغ ــط والـ ـتـ ـش ــوي ــه امل ـم ـن ـه ــج وامل ـس ـت ـم ــر
ضـ ــدهـ ــم ،واملـ ـ ـ ـ ّـس مـ ــن اعـ ـتـ ـب ــاره ــم ،ال سـيـمــا

املـتـعـهــديــن مـنـهــم بـمـلـفــات قـضــائـيــة جــاريــة،
ّ
بما ّ
ويقوض الثقة
يعرض سالمتهم للخطر
ف ــي أع ـم ــال ـه ــم» .ودعـ ــا «إلـ ــى ال ـك ــف ع ــن ذل ــك،
التزامًا بالفصل  109من الدستور (الخاص
باملجلس األعلى للقضاء)».
ّ
ونبه املجلس إلى «خطورة املساس بالبناء
ال ــدس ـت ــوري للسلطة الـقـضــائـيــة» م ــن خــال
املــرســوم ال ــذي أص ــدره سـعـ ّـيــد ي ــوم األرب ـعــاء
امل ــاض ــي« ،ومـ ــا شــابــه م ــن خـ ــروقـ ــات» ،وأك ــد
ّ
«تمسكه بصالحياته في مجال اختصاصه،
ومــواصـلــة أداء مهامه دفــاعــا عــن استقاللية
الـ ـقـ ـض ــاء ،وحـ ـس ــن سـ ـي ــره وضـ ـم ــان ــا لــأمــن
الوظيفي للقضاة».
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،اعـ ـتـ ـب ــرت «الـ ـلـ ـجـ ـن ــة ال ــدولـ ـي ــة
ل ـل ـح ـقــوق ـيــن» ،وم ـق ــره ــا ج ـن ـي ــف ،ف ــي ب ـيــان
ـذي أصــدره
الخميس املــاضــي ،أن املــرســوم الـ ّ
ً
ّ
اعتداء
سعيد «ال أســاس قانونيًا له ،ويمثل
سـ ــاف ـ ـرًا ع ـل ــى اسـ ـتـ ـق ــال الـ ـقـ ـض ــاء ،وي ـن ــاف ــي
القانون التونسي والقانون الدولي ومبادئه،
ويمعن في تهديد مبدأ الفصل بني السلطات
وسيادة القانون في البالد».
ّ
سعيد والقضاة لن تنتهي
ولكن الحرب بني
قــريـبــا ،ورب ـمــا تتجه بـســرعــة نـحــو تـطــورات
ّ
سعيد ق ــال ،فــي لـقــاء مــع عدد
أخـطــر ،إذ كــان
مــن أســاتــذة الـقــانــون املـقــربــن مـنــه ،قبل يوم
واحد من مرسومه املذكور ،إنه بحث «تصور
لجملة من الحلول القانونية للمرحلة املقبلة،
تقطع بصفة نهائية مع ما عاشه التونسيون
خـ ــال ال ـف ـت ــرات ال ـس ــاب ـق ــة» .وي ـع ـنــي ذلـ ــك أن
ال ـص ــراع مـقـبــل عـلــى مــرحـلــة ت ــأزي ــم جــديــدة،
خصوصًا أن الرئيس يعتبر أن هذه املعركة
ه ــي «أم املـ ـع ــارك» ،وأن ـه ــا ال ـخ ـطــوة األخ ـيــرة
الستكمال مـشــروعــه الـسـيــاســي ،بعد حصر
السلطتني التشريعية والتنفيذية في يده.
وبدا الفتًا ما تناقلته تقارير إعالمية ،أول من
أمــس الجمعة ،مــع بــدايــة مــا يسمى بـ«حرب

تـحــريــك امل ـل ـفــات» .وقــالــت إذاع ــة «مــوزاي ـ ّيــك»
ال ـخ ــاص ــة ،إن «وزي ـ ـ ــرة الـ ـع ــدل ل ـي ـلــى ج ــف ــال،
أذن ـ ــت ل ـلــوك ـيــل الـ ـع ــام مل ـح ـك ـمــة االس ـت ـئ ـنــاف
بتونس ،لتعهيد وكالة الجمهورية باملحكمة
االبـتــدائـيــة بـتــونــس ،بفتح تحقيق والـقـيــام
بما يـلــزم مــن تتبعات بخصوص مــا يعرف
بــالـجـهــاز الـســري لـحــركــة الـنـهـضــة» .وذكــرت
أيـ ـض ــا أن ق ــاض ــي ال ـت ـح ـق ـي ــق فـ ــي امل ـح ـك ـمــة
االبتدائية بتونس ،باشر أبحاثه بخصوص
ظ ــروف ومــابـســات تسليم امل ـســؤول الليبي
السابق ،البغدادي املحمودي ،إلى ليبيا (في
عهد الرئيس األسبق منصف املرزوقي).
وعلى الرغم من أن هذه امللفات ليست جديدة،
ُ
وفـتـحــت فيها تحقيقات كـثـيــرة ســابـقــة ،إال
أن ـه ــا ت ـع ـكــس حـ ــدة امل ــواجـ ـه ــة ب ــن الــرئ ـيــس
وأبرز معارضيه ،حركة النهضة ،التي ال تزال
تحتفظ بقدرة حقيقية على تحريك الشارع.
وكان اجتماع رئيس حركة النهضة ،رئيس
البرملان ،راشد الغنوشي ،بالقيادي في حزب
«األمـ ــل» و«ال ـل ـقــاء الــوطـنــي لــإن ـقــاذ» أحمد
الشابي ،وقيادات «مواطنون ضد االنقالب»
فــي جـنــازة املتظاهر رضــا بــوزيــان ،أول من
أم ــس ال ـج ـم ـعــة ،إش ـ ــارة قــويــة إل ــى إمـكــانـيــة
ّ
ّ
لسعيد .يأتي
تشكل جبهة معارضة أوســع
ذلــك ،بينما تتواصل االسـتـعــدادات ملسيرة
احـتـجــاجـيــة جــديــدة ي ــوم  27يـنــايــر املـقـبــل،
ليس في تونس العاصمة ،وإنما جنوبًا في
مدينة قابس.
فــي األث ـن ــاء ،تـتــواصــل مـحــاصــرة املـعــارضــن
بكل الوسائل .وأثار استدعاء العميد السابق
لـلـمـحــامــن ،عـبــد ال ـ ــرزاق الـكـيــانــي ،مــن قبل
ال ـق ـضــاء الـعـسـكــري أخ ـي ـرًا بـعــد تـصــريـحــات
له حث فيها األمنيني على تطبيق القانون،
اسـتـغــراب الحقوقيني فــي تــونــس وإدانـتـهــم.
ويعتبر الكيالني واح ـدًا من أبــرز معارضي
ّ
سعيد .واعتبرت مجموعة «محامون لحماية

ماكرون :لمرحلة انتقالية جامعة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،نظيره التونسي قيس سعيّد
(الصورة) ،خالل اتصال هاتفي بينهما أمس السبت ،إلى تنفيذ مرحلة
انتقالية «جامعة» ،وفق ما نقل
بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية .من
جهته ،جدد قيس سعيّد ،التأكيد
على أن «اإلصالحات التي أعلن عن
مراحلها ومواعيدها في وقت
سابق هدفها الحفاظ على الحرية
وتحقيق العدالة والتصدي لكل
من نهب أموال الشعب التونسي
ومــقــدراتــه» ،وفــق ما ذكــر بيان
للرئاسة التونسية.

ال ـح ـقــوق والـ ـح ــري ــات» ،اس ـت ــدع ــاء الـكـيــانــي
«حـ ـلـ ـق ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي م ـس ـل ـس ــل اسـ ـتـ ـه ــداف
امل ـحــامــن ال ـفــاض ـحــن الن ـت ـهــاكــات االن ـقــاب
واملدافعني عن الحقوق والحريات».
م ــن ج ـه ـت ــه ،اع ـت ـب ــر األم ـ ــن الـ ـع ــام ل ــ«ال ـت ـي ــار
الديمقراطي» ،غازي الشواشي ،في تصريح
ّ
«سعيد كــان يرفع
مع «العربي الجديد» ،أن
شعار حماية الحقوق والحريات ،ويذكر بأنه
لن يمس األبواب املتعلقة بذلك في الدستور،
ول ـك ــن ت ـب ـ ّـن أن هـ ــذا الـ ـك ــام غ ـيــر ص ـّح ـيــح».
وأضاف «ما حصل يوم  14يناير ،وثقته كل
الجمعيات املدنية والحقوقيةّ ،
وبي الحجم
الرهيب لعمليات القمع واالع ـتــداء والعنف
واإلي ـقــافــات الـعـشــوائـيــة» .وتــابــع الـشــواشــي

«لــذلــك ،قــررت األح ــزاب الديمقراطية الثالثة،
ال ـت ـي ــار الــدي ـم ـقــراطــي والـ ـح ــزب ال ـج ـم ـهــوري
والـ ـتـ ـكـ ـت ــل ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي م ـ ــن أج ـ ـ ــل ال ـع ـم ــل
والـ ـح ــري ــات ،إي ـم ــان ــا م ـن ـهــا ب ــدول ــة ال ـقــانــون
واملــؤس ـســات ،الـتـقــدم بـشـكــوى للقضاء ضد
وزير الداخلية توفيق شرف الدين ،وكل من
سيكشف عنه البحث مـتــورطــا فــي الجرائم
واالنتهاكات بحق املواطنني التونسيني».
وعلى الرغم من أن كثيرين استبشروا بلقاء
األم ـ ــن الـ ـع ــام لـ ــ«االتـ ـح ــاد الـ ـع ــام ال ـتــون ـســي
ل ـل ـش ـغــل» ،ن ــور ال ــدي ــن ال ـط ـبــوبــي ،بــالــرئـيــس
س ـعـ ّـيــد ،الـسـبــت امل ــاض ــي ،ف ــإن ال ـشــواشــي لم
ي ـخ ــف ح ـ ــذره ب ـش ــأن م ـخ ــرج ــات هـ ــذا ال ـل ـقــاء
ونتائجه .وأش ــار إلــى أنهم «ال يعتقدون أن

إلى أن القاهرة تسعى إليجاد تحالف
فرنسي إيطالي مصري ،مواز لتحالف
تــركــي إم ــارات ــي يـلـقــى دع ـمــا أمـيــركـيــا،
يسعى لصياغة األوضاع بشكل جديد
في ليبيا أخيرًا ،لكن املصالح املصرية
فيه غير واضحة بدرجة كافية .والتقى
أخ ـ ـي ـ ـرًا رئـ ـي ــس بـ ــرملـ ــان طـ ـب ــرق عـقـيـلــة
ص ــال ــح ،بــالـسـفـيــر ال ـتــركــي ل ــدى ليبيا
كـنـعــان ي ـل ـمــاز ،بـمـقــر إق ــام ــة األول في
مدينة القبة شرق ليبيا ،بعد سنوات
ق ـض ــاه ــا ص ــال ــح ف ــي ال ـت ـح ــري ــض ضــد
أنـقــرة ،ودعــوتــه ملــا وصفه بـ«الجهاد»
ضـ ـ ــدهـ ـ ــا ،وات ـ ـهـ ــام ـ ـهـ ــا بـ ـ ـ ـ ــ«اإلره ـ ـ ـ ــاب»
لوقوفها ضــد قــائــد ق ــوات شــرق ليبيا
خـلـيـفــة ح ـف ـتــر .ول ـف ــت امل ـص ــدر إل ــى أن
التحالف الجديد الذي تسعى القاهرة
لـصـيــاغـتــه ال ي ـس ـت ـهــدف ال ــدخ ــول في
صدام ،خصوصًا أن التباين بينه وبني
ال ــرؤى األخ ــرى لــم يـعــد واس ـعــا ،ولكن
«األم ــر هنا متعلق بحجم املكتسبات
ودرجة مراعاة املصالح املصرية».
ف ـ ــي غ ـ ـضـ ــون ذل ـ ـ ـ ــك ،الـ ـتـ ـق ــى املـ ـبـ ـع ــوث
اإليـطــالــي ال ـخــاص إل ــى ليبيا ،نيكوال
أورالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدو ،بـ ـشـ ـك ــل مـ ـنـ ـفـ ـص ــل ،يـ ــوم
ً
الخميس املاضي في القاهرة ،كال من
رئـيــس البعثة الدبلوماسية املصرية
ف ــي ط ــراب ـل ــس م ـح ـمــد س ـل ـي ــم ،ون ــائ ــب
وزير الخارجية للشرق األوسط أحمد
عبد املجيد ،ومسؤول اللجنة املصرية
امل ـع ـن ـيــة بــامل ـلــف ال ـل ـي ـبــي الـ ـل ــواء أيـمــن
بديع ،حيث تم بحث املسار السياسي
واألمـ ـن ــي ف ــي لـيـبـيــا .وأكـ ــد أورالنـ ـ ــدو،
خــال لـقــاءاتــه بــاملـســؤولــن املصريني،
وال ـ ـتـ ــي ح ـض ــره ــا ال ـس ـف ـي ــر اإلي ـط ــال ــي
ف ــي ال ـق ــاه ــرة مـيـكـيـلــي كـ ــورانـ ــي ،دعــم
بـ ــاده ال ـق ــوي لــانـتـخــابــات والعملية
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـت ــي ي ـق ــوده ــا الـلـيـبـيــون
بمساعدة األم ــم املـتـحــدة .وأض ــاف في
تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع
«تــوي ـتــر» ،أن إيـطــالـيــا ق ــررت مواصلة
التنسيق عن كثب بهذا الشأن.
في غضون ذلــك ،كشف مصدر مصري
خـ ــاص ،ع ــن تــأج ـيــل ل ـق ــاء دب ـلــومــاســي
م ـص ــري ت ــرك ــي ،كـ ــان مـ ـق ــررًا ع ـق ــده في
الـ ـق ــاه ــرة م ـن ـت ـصــف ال ـش ـه ــر ال ـح ــال ــي،
لـبـحــث مـجـمــوعــة م ــن امل ـل ـفــات الـعــالـقــة
بني البلدين في إطــار مباحثات عودة
العالقات بينهما .ولفت إلى أن التأجيل
ج ــاء ب ـنــاء ع ـلــى ط ـلــب م ـص ــري ،بحجة
عدم وفاء أنقرة بتنفيذ بعض املطالب
التي حددتها القاهرة قبل عقد اللقاء.
في مقابل ذلك ،كشف مصدر دبلوماسي
م ـ ـصـ ــري آخ ـ ـ ـ ــر ،أن الـ ـسـ ـب ــب ال ـح ـق ـي ـقــي
واألساس وراء إرجاء اللقاء ،هو محاولة
إب ـط ــاء سـعــي تــركـيــا نـحــو الـتـغـلـغــل في
ت ـحــال ـفــات امل ـن ـط ـقــة ،م ــن خـ ــال سـيــاســة
امل ـق ــارب ــات ال ـتــي تتبعها أخ ـي ـرًا ،والـتــي
ساهمت في حل جــزء كبير من أزماتها
ع ـلــى ح ـس ــاب م ـصــالــح إق ـلـي ـم ـيــة أخ ــرى
للقاهرة .ولفت إلــى أن الجانب املصري
ي ـع ـلــم ك ـي ـف ـيــة ت ـس ــوي ــق ت ــرك ـي ــا لـنـفـسـهــا
إقليميًا بملف التسوية مع مصر ،وهو
األمــر الــذي يرى املسؤولون في القاهرة
ض ــرورة تــوخــي الـحــذر فـيــه ،وع ــدم منح
أنقرة نقاط قوة إضافية من دون مقابل.

ه ــذا الـلـقــاء ق ــادر عـلــى حلحلة األزمـ ــة ،أو أن
هـنــاك عـلــى األق ــل ب ــوادر إيـجــابـيــة ب ـعــده ،بل
على العكس من ذلــك ،رأينا تدخالت جديدة
مــن رئيس الجمهورية ،ولــأســف الشعارات
وال ـت ـص ــري ـح ــات واالتـ ـه ــام ــات م ــن ق ـب ـلــه هي
نفسها» .وتــابــع «وبالتالي ال يوجد الكثير
مــن التفاؤل بخصوص اللقاء بــن الرجلني،
ّ
وأعتقد أنها ّ
سعيد ،إلبراز
مجرد مناورة من
أن هناك طرفًا قويًا اسمه اتحاد الشغل ،على
عالقة طيبة بــه ،وقــد يدعمه في املسار الذي
اخـتــاره ،في مقابل معارضيه الذين خرجوا
يوم  14يناير».
من جهته ،رأى املحلل السياسي التونسي،
ق ــاس ــم الـ ـغ ــرب ــي ،ف ــي ح ــدي ــث م ــع «ال ـع ــرب ــي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» ،أن «هـ ـ ـن ـ ــاك ت ـ ـط ـ ــورات ج ــدي ــدة
ستشهدها الـســاحــة السياسية التونسية
قـ ــري ـ ـبـ ــا» .وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن «الـ ــرئ ـ ـيـ ــس س ـع ـ ّـي ــد
سيصطدم بالحقيقة االقـتـصــاديــة ،وكذلك
داعميه ومؤيديه الذين يوفرون له املشروعية
الشعبية اليوم» .واعتبر أن «سياسة إدارة
األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة ي ــوم ــا بـ ـي ــوم ،ستصل
قريبًا إلى نفق مسدود ،والرئيس على الرغم
َ
ـراهــن أو ُي ــراه ــن عليه فــي تطبيق
مــن أن ــه يـ ِ
اإلصــاحــات االقـتـصــاديــة الـتــي يطالب بها
صندوق النقد الدولي والدول املانحة ،والتي
فشلت في تطبيقها الحكومات السابقة ،إال
ّ
سعيد أيـضــا سيعجز عــن ذل ــك» .وأشــار
أن
إلى أن الرئيس «سيصطدم في هذا اإلطار،
برفض املنظمات االجتماعية ،وأولها اتحاد
الشغل ،وسيفقد أيضًا الدعم الشعبي ،وال
أع ـت ـقــد أن ال ـل ـقــاء الـ ــذي جـمـعــه بــالـطـبــوبــي،
ّ
سيغير في هــذا األمــر شيئًا» .ولفت إلــى أن
«صندوق النقد اشترط وجود توافق وطني
واسع حول هذه اإلصالحات ،وعودة الحياة
الديمقراطية ،ولكن هذا غير متاح بالنسبة
ّ
لسعيد حاليًا».
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شرق
غرب
وزير الخارجية الكويتي
في لبنان
الـتـقــى وزي ــر ال ـخــارج ـيــة الـكــويـتــي
أح ـ ـمـ ــد نـ ــاصـ ــر املـ ـحـ ـم ــد ال ـص ـب ــاح
(الصورة) ،في بيروت أمس السبت
برئيس الحكومة اللبنانية نجيب
م ـي ـقــاتــي ،ع ـلــى أن يـجـتـمــع ال ـيــوم
األحد برئيس الجمهورية ميشال
عون ورئيس مجلس النواب نبيه
ب ــري .وزيـ ــارة أحـمــد الـصـبــاح إلــى
بيروت ،هي األولى من نوعها منذ
األزم ــة بــن لبنان وعــدد مــن الــدول
الـخـلـيـجـيــة ،بـيـنـهــا ال ـكــويــت ،على
خلفية تصريحات أدلى بها وزير
اإلعـ ــام الـلـبـنــانــي الـســابــق جــورج
قرداحي ،تنتقد التدخل العسكري،
الــذي تقوده السعودية في اليمن،
ّ
ليقدم قرداحي بعد ذلك استقالته
من الحكومة.
(العربي الجديد)

ثاني تدريب بحري
بين مصر وفرنسا
أعلنت ال ـقــوات املسلحة املصرية،
أمس السبت ،تنفيذ القوات البحرية
املصرية والفرنسية تدريبًا بحريًا
ف ــي ال ـب ـح ــر املـ ـت ــوس ــط ،ب ـم ـشــاركــة
فــرقــاطـتــن مـصــريــة وفــرنـسـيــة في
إط ــار االرت ـقــاء بمستوى التدريب
ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،وت ـ ـبـ ــادل ال ـخ ـب ــرات
م ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات امل ـ ـس ـ ـل ـ ـحـ ــة لـ ـ ـل ـ ــدول
«الشقيقة والصديقة» .وسبق ذلك
تـنـفـيــذ ال ـق ــوات الـبـحــريــة املـصــريــة
وال ـف ــرن ـس ـي ــة ت ــدريـ ـب ــا فـ ــي ال ـب ـحــر
األحـ ـ ـم ـ ــر ،فـ ــي  18يـ ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الثاني الحالي.
(العربي الجديد)
محامو الجزائر يقررون
مواصلة اإلضراب
ق ــرر امل ـح ــام ــون ف ــي ال ـج ــزائ ــر ،أمــس
ال ـس ـبــت ،مــواص ـلــة إض ــراب ـه ــم ،على
خ ـل ـف ـيــة م ـط ــال ــب ت ـخ ــص االق ـت ـط ــاع
الضريبي الذي قررته الحكومة في
قانون املوازنة للعام  .2022وأعلنت
الـجـمـعـيــة ال ـعــامــة ملـجـلــس االت ـحــاد
ال ــوط ـن ــي مل ـن ـظ ـمــات املـ ـح ــام ــن ،فــي
بيان« ،مواصلة اإلضراب واملقاطعة
الشاملة للعمل القضائي عبر كامل
ت ــراب الـجـمـهــوريــة» ،حـتــى تحقيق
مطالب املحامني.
(العربي الجديد)
باكستان تتهم
االستخبارات الهندية
بمحاولة «إرباك» أمنها
اتـهــم وزي ــر الداخلية الباكستاني
ش ـي ــخ رشـ ـي ــد أحـ ـم ــد (ال ـ ـص ـ ــورة)،
أمس السبت ،جهاز االستخبارات
الـهـنــديــة بــ«الـعـمــل مــن أج ــل إرب ــاك
األم ـ ــن ف ــي بــاك ـس ـتــان ب ـعــد فشلها
في أفغانستان» .وأرجع أحمد ،في
مؤتمر صحافي في إسالم أباد ،ما
تشهده الساحة الباكستانية من
أعمال العنف إلى «بعض الخاليا
التي تسعى من أجــل إربــاك األمــن،
وذلـ ـ ــك ب ـم ـس ــاع ــدة االس ـت ـخ ـب ــارات
الهندية ،ولكن قوات األمن وأجهزة
ال ــدول ــة مـسـتـعــدة لـلـتـصــدي لتلك
الخاليا».
(العربي الجديد)

تأجيل محاكمة
أبو الفتوح
ّ
أجلت محكمة جنايات أمــن الدولة
ّ
املـنـعـقــدة ف ــي مـجــمــع ط ــرة جنوبي
الـ ـق ــاه ــرة ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،مـحــاكـمــة
السياسي املـصــري ال ـبــارز ورئيس
ح ـ ــزب م ـص ــر الـ ـق ــوي ــة ،ع ـب ــد امل ـن ـعــم
أبــو الفتوح ،على ذمــة القضية رقم
 1059ل ـس ـنــة  2021ج ـن ــاي ــات أم ــن
دولــة ط ــوارئ ،باتهامات «تأسيس
وق ـيــادة جـمــاعــة إرهــابـيــة مــع العلم
والـتــرويــج ألغــراضـهــا» ،إلــى جلسة
 9ف ـب ــراي ــر/ش ـب ــاط امل ـق ـب ــل ،لـسـمــاع
مرافعة النيابة .وقال املحامي أحمد
أب ــو ال ـع ــا م ــاض ــي إن ــه «ل ــم يسمح
لألهالي بدخول قاعة املحكمة وال
زيارة» أبو الفتوح.
(العربي الجديد)
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ال تزال العديد من مالبسات الهجوم األخير الذي شنه تنظيم «داعش» على سجن الصناعة
ّ
وتمكنه من إخراج العشرات من عناصره منه ،غير واضحة .لكن
(غويران) في مدينة الحسكة،
الهجوم وما تاله من مواجهات بين األحياء يطرح أسئلة كثيرة ،خاصة لجهة قدرة تنظيم

«داعش» على اختراق المربعات األمنية في المدينة ،وكذلك بشأن استراتيجية التحالف في
محاربة التنظيم من خالل دعم «قوات سورية الديمقراطية» التي واجهت صعوبات في منع
الهجوم والسيطرة على الموقف على مدى األيام الماضية

اشتباكات الحسكة

«قسد» لم تتمكن
من سحب عدد كبير من
الجثث من محيط السجن

تساؤالت بشأن تغلغل «داعش»
واستراتيجية التحالف

أمين العاصي

ت ـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــت أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــت،
امل ــواج ـه ــات ب ــن «قـ ـ ــوات ســوريــة
الــديـمـقــراطـيــة» (ق ـســد) ،مدعومة
م ــن ال ـت ـحــالــف الـ ــدولـ ــي ،وبـ ــن ع ـنــاصــر من
تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش» ،ف ــي مــديـنــة الـحـسـكــة في
شـ ـم ــال ش ـ ــرق سـ ــوريـ ــة ،م ـس ـف ــرة ع ــن مـقـتــل
ّ
الـعـشــرات مــن الـطــرفــن ،وذلــك بعدما تمكن
ال ـت ـن ـظ ـيــم مـ ــن م ـه ــاج ـم ــة س ـج ــن ال ـص ـنــاعــة
ّ
املحصن فــي حــي غــويــران ،الــذي
(غــويــران)
ُيحتجز فيه آالف من «داعــش» ،بينهم قادة
من الصف األول للتنظيم ،وإخراج العشرات
من عناصره منه ،ما أثار عالمات استفهام
وأسئلة عدة بشأن هذا االختراق وحجمه.
وفيما أكد محمود حبيب ،الناطق الرسمي
بــاســم «ل ــواء الـشـمــال الــديـمـقــراطــي» التابع
ل ـ ــ«قـ ــوات س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» «ق ـس ــد»،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن ال ـ ـقـ ــوات األم ـن ـيــة
والعسكرية العاملة في (قسد) وقوى األمن
الداخلي (األسايش) تمكنت ،باالشتراك مع
قــوات التحالف الدولي ،من السيطرة أمس
على سجن غويران (الصناعة) ضمن مدينة
الـحـسـكــة» ،لـفــت إل ــى أن ــه «ت ــم إل ـقــاء القبض
على أكثر الفارين من السجن ،الذين يقدر
عددهم بحدود  80سجينًا» .وأكد القيادي
ف ــي «ق ـس ــد» أن عـمـلـيــات ال ـب ـحــث ع ــن بقية
الـفــاريــن مــن السجن الــذي يضم أكثر مــن 3
آالف سجني من «داعــش ما زالــت مستمرة،
الفتًا إلى أنه «تم تطهير األحياء التي كانت
ُ
قد أغلقت بسبب الوضع األمني ،وعاد أكثر
املــواط ـنــن إل ــى بـيــوتـهــم بـعــد مــوجــة ن ــزوح
حدثت بسبب االشتباكات».
وفي السياق ،ذكرت مصادر محلية لـ«العربي
الجديد» ،أن االشتباكات تواصلت أمــس في

املنطقة املحيطة بــالـسـجــن ،بــن عـنــاصــر من
التنظيم و«قــوات سورية الديمقراطية» التي
كانت تـحــاول تضييق الخناق على سجناء
فارين .وجاء ذلك فيما كانت طائرات التحالف
ّ
الدولي الــذي تقوده الواليات املتحدة تحلق
على علو منخفض فوق حي غويران ،بعد أن
دمرت ،أول من أمس الجمعة ،بعض املنشآت
في املدينة مثل مبنى املعهد التقني ،بحجة
أن عناصر داعش الفارين لجأوا إليها.
ّ
وك ــان تنظيم «داعـ ــش» ش ــن ،لـيــل الخميس-
ال ـج ـم ـع ــة ،ه ـج ــوم ــا هـ ــو األك ـ ـبـ ــر م ـن ــذ إعـ ــان
القضاء عليه في منطقة شرقي نهر الفرات
مطلع عــام  ،2019حيث استهدف بسيارتني
مـفـخـخـتــن ب ــواب ــات س ـجــن «غـ ــويـ ــران» ،قبل
أن ي ـش ــن الـ ـعـ ـش ــرات م ــن ال ـع ـن ــاص ــر هـجــومــا
لفتح هــذه الـبــوابــات وإخ ــراج السجناء منه.
ويبدو أن الهجوم املباغت أربك القوات التي
تحرس السجن ،وهو ما سمح لعدد كبير من
السجناء بــالـهــروب ،قبل أن ت ـتــدارك «قسد»
املوقف وتلقي القبض على هاربني.
وكـ ــان الــرئ ـيــس امل ـش ـتــرك ملـكـتــب ال ــدف ــاع في
«اإلدارة ال ــذاتـ ـي ــة» ،زيـ ـ ــدان ال ـع ــاص ــي ،ذك ــر،
فــي وق ــت مـتــأخــر الـجـمـعــة ،أن ــه «تـمــت إع ــادة
الـسـيـطــرة عـلــى الـسـجــن وعـلــى حــي غــويــران
بالكامل» .ونقلت وكالة «هاوار» الكردية عن
الـعــاصــي قــولــه ،إن ــه «ل ــم يتبق س ــوى بعض
األفراد الفارين ،حيث تدور معهم اشتباكات
متقطعة» .وطالب العاصي ،املجتمع الدولي،
بـ«خطوات أكثر فاعلية للقضاء على تنظيم
داع ـ ـ ــش ال ـ ـ ــذي ي ـ ـحـ ــاول إعـ ـ ـ ــادة ن ـش ــاط ــه فــي
سورية والعراق» .لكن مدير املركز اإلعالمي
لـ«قسد» ،فرهاد شامي ،قال في تصريحات
أم ــس ،إن «الــوضــع االستثنائي مستمر في
السجن ومحيطه».
مــن جهته ،ذكــر «املــرصــد ال ـســوري لحقوق

ارتفع عدد القتلى
حتى ظهر أمس
إلى  78شخصًا

سجن الصناعة أو غويران

أكد محمود حبيب ،الناطق الرسمي باسم «لواء الشمال الديمقراطي»
التابع لـ«قوات سورية الديمقراطية» (قسد) ،لـ«العربي الجديد» أن
«سجن الصناعة ،أو سجن غويران،
يحمل هذين االسمين نسبة إلى أن
اسم الحي هو غويران ويحتوي
على السجن ،ولقربه من المنطقة
الصناعية» .ولفت إلى أن كل نزالء
السجن من عناصر وقيادات تنظيم
داعــش .وأوضــح أن «السجن كان
ســابــقــً ،قبل تأسيسه ،معهدًا
صناعيًا» ،وجرى «تحويل المبنى
إلى سجن بشكل عاجل»
تسببت االشتباكات بموجة نزوح (فرانس برس)

اإلنسان» ،أن عدد القتلى جراء هذه األحداث
ارتفع ،حتى ظهر أمس ،إلى  78شخصًا ،هم
 45مــن عـنــاصــر التنظيم و 5مــدنـيــن ،و28
من األسايش (قــوى األمــن الداخلي التابعة
ل ـق ـســد) وح ـ ــراس ال ـس ـجــن وق ـ ــوات مكافحة
ـد)» .وأش ـ ــار إل ــى أن
اإلرهـ ـ ــاب (تــاب ـعــة ل ـق ـس ـ ّ
طائرة حربية أميركية شنت غارتني ،مساء
أول من أمس الجمعة ،على مواقع يتحصن
فـيـهــا خ ــايــا وس ـج ـنــاء «داع ـ ـ ــش» ،ف ــي حي
الــزهــور ومـحـيــط سـجــن الـصـنــاعــة بمدينة
الحسكة ،قبل أن تجدد ،أمس السبت ،قصف

املنطقة .وأكد املرصد أن عدد الفارين الذين
ألقي القبض عليهم وصل ،حتى ظهر أمس،
إل ــى  130سـجـيـنــا م ــن «داع ـ ـ ــش» ،بـيـنـمــا ال
يــزال العشرات فارين ،فيما ال ُيعرف العدد
الحقيقي والدقيق للسجناء الذين تمكنوا
م ــن ال ـه ــرب ،وف ــق امل ــرص ــد .وتـبـنــى تنظيم
«داعـ ـ ـ ـ ــش» ،ع ـب ــر حـ ـس ــاب وك ــال ــة «أعـ ـم ــاق»
التابعة لــه على تطبيق تليغرام «الهجوم
ال ـ ــواس ـ ــع» ع ـل ــى ال ـس ـج ــن بـ ـه ــدف «ت ـح ــري ــر
األسرى املحتجزين بداخله».
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،اتـ ـه ــم املـ ـتـ ـح ــدث ب ــاس ــم اإلدارة

الذاتية الكردية ،لقمان آحمي ،في تصريحات
ص ـحــاف ـيــة ،أط ــراف ــا عـ ــدة ،م ــن بـيـنـهــا الـنـظــام
الـ ـ ـس ـ ــوري ،ب ــ«ب ـت ـه ـي ـئ ــة األرض ـ ـي ـ ــة ل ـه ـجــوم
ع ـنــاصــر داعـ ــش ع ـلــى س ـجــن ال ـص ـنــاعــة ،عن
طريق هجومهم اإلعالمي على قوات سورية
الــدي ـم ـقــراط ـيــة» .وقـ ــال «الـسـلـطــة ف ــي دمـشــق
شـ ــريـ ـ ٌـك فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ق ـس ــد مـ ــن خ ــال
الترويج للخاليا اإلرهابية ،ووصفها لهذه
الخاليا بأنها مجموعات املقاومة الشعبية
ودعمها لها إعالميًا ولوجستيًا».
من جانبه ،أشار مصدر مطلع في محافظة

متابعة

تقرير

استنفار عراقي على الحدود مع سورية
استنفرت القوات العراقية
على الحدود مع سورية،
خوفًا من تسلل عناصر
تنظيم «داعش» الذين
فروا من سجن في
الحسكة السورية
بغداد ـ عادل النواب

عـ ـ ـ ــززت الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة وج ـ ــوده ـ ــا عـلــى
حدودها الشمالية الغربية املحاذية ملناطق
دير الزور والحسكة السورية ،وذلك بالتزامن
م ــع ه ـ ــروب ال ـع ـش ــرات م ــن مـسـلـحــي تنظيم
وي ّ
«داعش» من سجن في مدينة الحسكةُ .
عد
ملف الحدود العراقية مع سورية ،التي تمتد
ألك ـثــر مــن  600كـيـلــومـتــر ،أح ــد أب ــرز املـلـفــات
األمنية التي تواجهها البالد ،إذ تسبب كثيرًا
ّ
ّ
فــي عمليات تـســلــل ملسلحي التنظيم ،لشن
عمليات واعتداءات إرهابية يذهب ضحيتها
مدنيني وأفراد أمن.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر عـسـكــريــة عــراق ـيــة وش ـهــود
ع ـ ـيـ ــان فـ ــي م ـح ــاف ـظ ــة نـ ـيـ ـن ــوى ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن وحــدات عسكرية من الفرقة 20
فــي الجيش الـعــراقــي وصـلــت ،أمــس السبت،
إلـ ــى ال ـش ــري ــط الـ ـ ـح ـ ــدودي ،وع ـ ـ ــززت مـنــاطــق
االنتشار ،باإلضافة إلى تحليق طيران مسير
ومروحي فوق املنطقة.
وخـ ـ ــال الـ ـفـ ـت ــرات امل ــاضـ ـي ــة ،أجـ ـ ــرت الـ ـق ــوات
العراقية عمليات عسكرية متتابعة لضبط
أم ــن ال ـحــدود مــع ســوريــة ،ضـمــن محافظتي
األنـ ـب ــار ون ـي ـن ــوى .وتـضـمـنــت ن ـشــر وح ــدات
عـسـكــريــة واس ـت ـب ــدال أخ ـ ــرى ،ون ـصــب أب ــراج
وكاميرات مراقبة ،وغير ذلك من اإلجــراءات.
كـمــا ن ـفــذت عـمـلـيــات عـسـكــريــة ،بــإس ـنــاد من
الطيران العراقي ،ملنع عمليات تسلل.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول ع ـس ـك ــري ع ــراق ــي ف ــي ق ــوات
ح ــرس الـ ـح ــدود املـنـطـقــة ال ـثــان ـيــة امل ـســؤولــة
عــن املـلــف ال ـحــدودي مــع ســوريــة ،لــ«الـعــربــي
ّ
الجديد» ،إن «أوام ــر عليا صــدرت من بغداد
ل ـت ـعــزيــز ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري ع ـلــى ال ـح ــدود
العراقية السورية .ووصلت وحدات عسكرية
إضــاف ـيــة إل ــى املـنـطـقــة مــع مـعــداتـهــا ،بمهمة
يرتبط توقيتها الزمني بتطورات األوضــاع

األمنية على الجانب السوري» .وبني أن «هذه
اإلج ــراءات اتخذت ملواجهة تداعيات هروب
ق ـي ــادات وعـنــاصــر تنظيم داع ــش مــن سجن
ال ـح ـس ـكــة .وهـ ـن ــاك اح ـت ـم ــال ك ـب ـيــر لـقـيــامـهــم
بمحاولة التسلل للعراق ،إذ إن كثيرًا منهم
عــراق ـيــون ،بــاإلضــافــة إل ــى إمـكــانـيــة تخفيهم
داخل التضاريس العراقية».
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن «حـ ــالـ ــة الـ ـطـ ـق ــس ال ـح ــال ـي ــة
والضباب واألمطار عامل في صالح عناصر
ً
الـتـنـظـيــم ،ل ــذا الـجـهــد ال ـب ـشــري يـبـقــى عــامــا
حــاسـمــا فــي مــواجـهــة األزمـ ــة ال ـحــال ـيــة» .ولــم
يستبعد تنفيذ سالح الجو العراقي عمليات
ق ـصــف داخـ ــل األراضـ ـ ــي ال ـس ــوري ــة امل ـحــاذيــة
ل ـل ـعــراق ف ــي ح ــال رص ــد أي ت ـحــرك لعناصر
«داع ـ ـ ـ ــش» .وأك ـ ــد ش ـه ــود عـ ـي ــان ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الـجــديــد» ،وصــول قــوات إضافية إلــى ربيعة
وال ـب ـع ــاج وامل ـع ـبــر وم ـف ــرق ال ـع ـيــد ،ومـنــاطــق
أخ ـ ـ ــرى ق ـ ــرب ف ـي ـش ـخ ــاب ــور ،وك ـل ـه ــا م ـنــاطــق
حــدوديــة مــع ســوريــة تـحــاذي الحسكة وديــر
الزور مع محافظة نينوى.
وف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال امل ـت ـحــدث ب ــاس ــم ق ـيــادة
العمليات الـعــراقـيــة املشتركة ال ـلــواء الركن
تحسني الخفاجي ،لـ «العربي الجديد» ،إن
«القوات العراقية تنتشر على الحدود بشكل
مناسب ملواجهة أي محاوالت تسلل» .وبني
أنــه بــاإلضــافــة إلــى الــوجــود الـعـسـكــري ،فإن
الخندق الذي جرى حفره أخيرًا يعتبر إنجازًا
كبيرًا في تأمني الحدود .وبني الخفاجي أن
«قواتنا على الحدود في حيطة وحذر دائم،
خصوصًا في ظل األجواء املناخية الحالية،
التي دائمًا ما يسعى عناصر تنظيم داعش
اإلره ــاب ــي إل ــى اسـتـغــالـهــا ل ـشــن هـجـمــاتــه.
ولهذا فإن هناك خططًا وضعت للتعامل مع
الظرف الحالي ملنع أي تسلل» .وأكد القيام
بـ«عمليات تعزيز للقوات األمنية العراقية
على الـحــدود مع ســوريــة ،ملنع أي خروقات
قد تحصل».
ومنذ مطلع مايو /أيار املاضي ،بدأت القوات
العراقية بحفر خندق ،بعرض  3أمتار وعمق
بنفس املـســافــة ،يفصل بــن ح ــدود البلدين.
كما تم تزويد املنطقة بأبراج وأسالك شائكة
وكاميرات مراقبة ،ملنع عمليات التسلل.
وق ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادي ف ـ ـ ــي وح ـ ـ ـ ـ ـ ــدات «الـ ـحـ ـش ــد
ال ـ ـع ـ ـشـ ــائـ ــري» ،ب ـم ـح ــاف ـظ ــة األن ـ ـ ـبـ ـ ــار ،ق ـطــري
ّ
العبيدي ،إن «القطعات العسكرية بمختلف
ص ـن ــوف ـه ــا عـ ـ ـ ــززت ،م ـن ــذ ف ـج ــر الـ ـسـ ـب ــت ،مــن
وج ــوده ــا ق ــرب ال ـح ــدود الـعــراقـيــة الـســوريــة،

ّ
الحسكة ،فضل عدم كشف اسمه ،في حديث
مــع «العربي الـجــديــد» ،إلــى أن التنظيم «ال
يمكنه اختراق املدينة والوصول إلى بوابات
الـسـجــن مــن دون وج ــود مـتــواطـئــن مـعــه».
ً
وأض ـ ــاف م ـت ـســائــا «أل ـي ــس م ــن املـسـتـغــرب
أيـ ـض ــا ع ـ ــدم قـ ـ ــدرة قـ ـس ــد ،ل ـي ــس ف ـق ــط عـلــى
حماية املــديـنــة ،بــل كذلك على التعامل مع
خاليا التنظيم والقضاء عليها ،على الرغم
من مــرور أكثر من  24ساعة على وجودها
في املدينة؟» .ورأى أن «ما حدث في الحسكة
يؤكد عدم صوابية اإلجراءات التي اتخذها

«النووي» اإليراني :روسيا تدفع التفاق مؤقت
يحمل إقصاء واشنطن
ريتشارد نفيو ،من فريقها
المفاوض في فيينا
انعطافة في سياستها،
إذ إنّه أحد مهندسي
العقوبات على إيران
طهران ـ صابر غل عنبري

وصلت وحدات عسكرية عراقية إضافية إلى الحدود (أحمد الربيعي/فرانس برس)

خشية من مـحــاوالت تسلل لعناصر تنظيم
داعـ ـ ـ ــش إلـ ـ ــى األراض ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،أو شــن
هجمات على قــواتـنــا هـنــاك ،خصوصًا بعد
هروب سجناء من الحسكة ،وتصاعد أعمال
التنظيم داخل سورية وقرب الحدود»ّ .
وبي
العبيدي أن «التعزيزات العسكرية لم تشمل
الحدود العراقية السورية فقط ،وإنما شملت
جميع قواطع العمليات في الصحراء ،التي
ما زالــت فيها حواضن وخاليا لداعش .كما
أن ه ـنــاك تــوجـيـهــات جــديــدة بـشــن عمليات

لم يستبعد مسؤول
عراقي تنفيذ غارات
داخل سورية

شـبــه مـسـتـمــرة بــالـصـحــراء الـغــربـيــة لتعقب
بقايا التنظيم» .وأشار إلى مشاركة «الحشد
الـشـعـبــي وال ـح ـشــد ال ـع ـشــائــري ،مــع الجيش
وقوات حرس الحدود في اإلجراءات الجديدة
على الحدود ،بغطاء من الطيران العراقي».
مــن جهته ،وصــف كمال الحسناوي ،نائب
زعيم جماعة «حركة األبدال» ،أحد الفصائل
املـسـلـحــة الـحـلـيـفــة إلي ـ ــران ف ــي الـ ـع ــراق ،في
ح ــدي ــث مـ ــع «الـ ـع ــرب ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ال ــوض ــع
فــي مــديـنــة الـحـسـكــة بــأنــه «تـهــديــد حقيقي
للوضع في العراق».
وبحسب الحسناوي فــإن «الحشد الشعبي
يـنـتـشــر ع ـلــى ال ـشــريــط الـ ـح ــدودي ال ـس ــوري،
لدعم وإسناد القوات العراقية ،خصوصًا أن
هذا الشريط يحتاج إلى قوات كبيرة لغرض
تأمينه بشكل جيد وكامل ،ملنع أي تسلل».
وقال الخبير في الشأن األمني العراقي أحمد
ّ
ال ـشــري ـفــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «ال ـق ــادة

ال ـت ـح ــال ــف الـ ــدولـ ــي ف ــي م ـح ــارب ــة داعـ ـ ــش»،
معتبرًا أن «كــل الجهات الالعبة الـيــوم لها
مصلحة في بقاء التنظيم كي تستمد منه
شرعية وجودها ،ونحن بحاجة إلى طرف
وطني خالص للقضاء على داعش».
وأوضح املصدر أن الهجوم من قبل التنظيم
«ك ـ ــان مـنـظـمــا ومـ ــن أك ـث ــر م ــن م ـح ــور على
الـسـجــن ،والـسـجـنــاء كـمــا يـبــدو كــانــوا على
ً
علم بالهجوم» ،متسائال «كيف تدخل هذه
الخاليا ومعها أسلحة وسيارات ودراجات
مفخخة إل ــى مـكــان مــن املـفـتــرض أن يكون

شديد التحصني» .وهذه ليست املرة األولى
التي يشهد فيها سجن الصناعة فــي حي
غــويــران بالحسكة ت ـمــردًا مــن قـبــل سجناء
تنظيم «داعش» ،إذ شهد محاوالت عصيان
عدة سابقًا .وكانت آخر محاوالت العصيان
ف ــي أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول امل ــاض ــي ،عقب
محاولة «قـســد» ،نقل نحو  40سجينًا من
جـنـسـيــات أجـنـبـيــة وبـيـنـهــم ع ــراق ـي ــون ،من
سجن غويران إلى سجن مدينة الشدادي.
ويضم سجن الصناعة آالف العناصر من
تنظيم «داعش» من خمسني جنسية ،كانوا

ق ــد اسـتـسـلـمــوا إل ــى «ق ـس ــد» خ ــال الحملة
الـعـسـكــريــة ال ـتــي قــامــت بـهــا بـمـســانــدة من
التحالف الدولي للقضاء على «داعش» ،في
منطقة شرقي نهر الفرات.
ولـكــن الـهـجــوم األخـيــر ال ــذي شنه التنظيم
على السجن من خارجه ،يطرح أسئلة كثيرة
وخ ــاص ــة ل ـج ـهــة ق ـ ــدرة هـ ــذا الـتـنـظـيــم على
اختراق املربعات األمنية في مدينة الحسكة
املتوسطة املساحة ،والوصول إلى بوابات
السجن وتفجير سيارتني مفخختني.
في السياق ،رأى املحلل العسكري ،العميد
مصطفى فــرحــات ،فــي حــديــث مــع «العربي
ال ـج ــدي ــد» ،أن «تـنـظـيــم داعـ ــش مـخـتــرق من
جهات إقليمية ودولية عدة» .وأشار إلى أن
«هناك مجموعات داخــل التنظيم مرتبطة
بالجانب اإليراني ،ومن مصلحة اإليرانيني
إبقاء الشمال الشرقي من سورية في حالة
ع ــدم اسـتـقــرار أمـنــي».واعـتـبــر الـفــرحــات أن
التنظيم «ال ت ــزال لــديــه ال ـقــدرة على تنفيذ
هجمات» ،مشيرًا إلى أن «هناك قادة لداعش
داخ ــل سـجــن الـصـنــاعــة فــي الـحـسـكــة يــريــد
إخراجهم».
إلى ذلك ،كان الفتًا التزامن بني الهجوم على
سجن الحسكة وبني هجوم مماثل على مقر
للجيش العراقي فــي محافظة ديــالــى ،أدى
إلى مقتل ضابط و 10جنود ،أول من أمس.
وفـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ،رأى م ــدي ــر م ــرك ــز «ال ـش ــرق
ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز» ،فـ ـ ـ ــراس عـ ـ ـ ـ ــاوي ،ف ـ ــي حـ ــديـ ــث مــع
«الـعــربــي الـجــديــد» ،أن حجم العملية التي
جرت في الحسكة «يؤكد أن هناك تخطيطًا
ل ـه ــا م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة» .وأضـ ـ ـ ــاف «دعـ ــم
االسـتـعـصــاء مــن ال ـخــارج يشير إل ــى فساد
في اإلدارة الذاتية ،وهو ما يفسر التواصل
بني السجناء وخاليا التنظيم في الخارج».
وأشــار إلى أن التحالف الدولي «لديه فشل
استخباراتي ،وإال كيف وصــل املهاجمون
إلى حي غويران في الحسكة؟».

األمنيني العراقيني يدركون ّأن ّ
تراخ على
أي
ٍ
ال ـح ــدود م ــع س ــوري ــة يـعـنــي دخـ ــول عناصر
مــن تنظيم داعــش إلــى العمق الـعــراقــي .ومع
ّ
ذلك ،فإن قضية تأمني الحدود بني الجانبني
لـيـســت سـهـلــة ،خـصــوصــا عـنــد ال ـحــديــث عن
توفير قــوات على األرض كافية لتغطية كل
هذه املساحات الكبيرة في الصحراء ،سواء
مــن الـجـهــة الـغــربـيــة أو الـشـمــالـيــة» .واعـتـبــر
ّ
أن «تــأمــن الـحــدود بشكل جيد ،يحتاج الى
تكثيف الـطـلـعــات ال ـجــويــة ل ـط ـيــران الجيش
وال ـط ـيــران املـسـيــر ،بـهــدف مــراقـبــة مــا يجري
داخ ــل الـعـمــق ال ـس ــوري ،وإح ـب ــاط أي تحرك
ل ـع ـنــاصــر ال ـت ـن ـظ ـيــم ،ق ـبــل وص ــول ـه ــم ال ـجــزء
ّ
ال ـعــراقــي مــن الـ ـح ــدود» .وأك ــد أن «الـتـشــديــد
األم ـن ــي يـجــب أن ي ـكــون عــالــي امل ـس ـتــوى في
الـلـيــل .فـهــذه األجـ ــواء ،خصوصًا الضبابية،
يستغلها التنظيم في تحركاته ،كما حصل
في محافظة ديالى أخيرًا».

عـلــى الــرغــم مــن تــأكـيــد ط ـهــران سعيها إلــى
ات ـفــاق ن ــووي دائـ ــم ،ف ــإن «االت ـف ــاق املــؤقــت»
بــات يلقي بظالله فــي الـجــولــة الثامنة من
مـفــاوضــات فيينا إلحـيــاء االتـفــاق الـنــووي،
في ظل أنباء عن مقترح روســي حــول ذلك،
وسط تعاظم املخاوف األميركية من «نفاد
الــوقــت» ،فيما قامت اإلدارة األميركية ،في
خ ـط ــوة الف ـت ــة ،بـتـغـيـيــر أحـ ــد أب ـ ــرز أع ـضــاء
وفدها املفاوض في فيينا.
وت ـش ـهــد ال ـج ــول ــة ال ـثــام ـنــة لـ ـق ــاءات مكثفة
ب ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف أطـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـ ـف ـ ــاوض ـ ــات غ ـيــر
املباشرة بني طهران وواشنطن .وكان كبير
امل ـف ــاوض ــن اإلي ــرانـ ـي ــن ع ـلــي ب ــاق ــري كني
ق ــد ع ـقــد ،م ـســاء الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،لـقــاء يــن
مــع منسق املـفــاوضــات إنريكي م ــورا ،الــذي
عــاد الخميس املــاضــي مــن زي ــارة ملوسكو،
ً
فضال عن لقاء آخر مع املندوب الروسي في
املفاوضات ميخائيل أوليانوف.
ووصــف أولـيــانــوف ،فــي تغريدة ،اجتماعه
مع باقري كني بأنه «مفيد للغاية» ،مؤكدًا
أن «التنسيق الوثيق» بــن إي ــران وروسيا
«ه ــو أح ــد املتطلبات األســاسـيــة السـتـمــرار
وإت ـمــام امل ـفــاوضــات بشكل نــاجــح» إلحـيــاء
االتفاق النووي.
وفي تغريدة أخرى ،أمس السبت ،قال املسؤول
الروسي إن العالقات بني موسكو وواشنطن
«في حالة سيئة للغاية ،لكن حول إيران ،تمكنا
من العمل بشكل مثمر حتى اآلن» .واعتبر أن
«النتيجة اإليجابية (في املفاوضات) تعتمد
على جميع األطــراف الفاعلة ،بما فيها إيران
بــاعـتـبــارهــا الع ـبــا رئـيـسـيــا ،لكننا نـسـيــر في
االتجاه الصحيح».
ف ــي األثـ ـن ــاء ،ع ــاد ال ـحــديــث ع ــن ف ـكــرة االت ـفــاق
املــؤقــت خــال مـفــاوضــات فيينا إلــى الواجهة

مـ ــرة أخ ـ ـ ــرى ،ب ـع ــدم ــا ك ـش ـفــت ش ـب ـكــة «أن بــي
ســي» األميركية ،أمــس السبت ،عن مسؤولني
أميركيني اثنني ومـصــادر أخــرى ،أن موسكو
اقترحت على طهران أخيرًا اتفاقًا مؤقتًا خالل
مفاوضات فيينا ،يقوم على تخفيف واشنطن
العقوبات على طهران «بشكل محدود» مقابل
إع ـ ــادة ف ــرض ق ـيــود ع ـلــى ال ـبــرنــامــج ال ـنــووي
اإليـ ــرانـ ــي .ون ـق ـلــت ال ـق ـنــاة ع ــن م ـص ــادره ــا أن
اإلدارة األميركية على علم باملقترح الروسي،
مشيرة إلى أن إيران ترفض االتفاق حتى اآلن.
وكررت طهران رفضها هذا األمر .ونقلت وكالة
«ت ـس ـن ـيــم» اإلي ــران ـي ــة ع ــن «م ـص ــدر م ـقــرب من
الوفد اإليراني املفاوض» ،قوله ،أمس السبت،
إن «مشروع االتفاق املؤقت لم يكن على أجندة
إيـ ــران ب ـتــاتــا ،وال ـفــريــق اإلي ــران ــي يـسـعــى إلــى
اتفاق مستدام يمكن أن يعتمد عليه».
وكــان رئيس لجنة األمــن القومي والسياسة
ال ـخــارج ـيــة ف ــي مـجـلــس الـ ـش ــورى اإلس ــام ــي
(الـ ـب ــرمل ــان) ف ــي إيـ ـ ــران وح ـي ــد جـ ــال زادة قد
كـشــف ،فــي  12يناير/كانون الثاني الحالي،
عن عرض مجموعة « »1+4اتفاقًا مؤقتًا خالل
مفاوضات فيينا .وأشار إلى أن االتفاق «قيد
الدراسة ولم ُيرفض أو ُيقبل بعد» .ونقلت قناة
«أن بي سي» عن مسؤول أميركي كبير قوله،
ّ
أخيرًا ،إن النقاشات حول «أي تسوية مؤقتة»

أكدت طهران سعيها
التفاق مستدام يمكن
عتمد عليه
َ
أن يُ
ليست جادة في هذه املرحلة من املفاوضات.
إلى ذلك ،أفادت وكالة «إيسنا» اإليرانية ،أمس
السبت ،بــأن املفاوضات «اقتربت من مرحلة
مهمة وصعبة» ،مشيرة إلــى أنــه «على الرغم
مــن إغ ــاق الـكـثـيــر مــن األقـ ــواس (ال ـخــافــات)،
لـكــن ال ـن ـقــاط الـخــافـيــة املـتـبـقـيــة بـحــاجــة إلــى
قرار سياسي على املستوى األعلى» .وأضافت
أن «األط ــراف طرحت أفكارًا ومقترحات حول
القضايا الخالفية املتبقية ،لكنها لم تتحول
بعد إلى نصوص».
ف ــي غ ـض ــون ذل ـ ــك ،أج ـ ــرت اإلدارة األم ـيــرك ـيــة
ً
ت ـع ــدي ــا «الف ـ ـتـ ــا» ف ــي فــري ـق ـهــا امل ـ ـفـ ــاوض فــي
م ـف ــاوض ــات فـيـيـنــا غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة م ــع إيـ ــران.
وكشفت قـنــاة «أن بــي ســي» األمـيــركـيــة ،أمس
السبت ،أن اإلدارة أقصت ريتشارد نفيو من
ً
هــذا الـفــريــق .وع ــزت الـقـنــاة ،نـقــا عــن مصادر
أميركية مطلعة ،سبب إقالة نفيو من عضوية

أكد أوليانوف ّ
أن التنسيق الروسي اإليراني أساسي لنجاح المفاوضات ()Getty

ال ــوف ــد إل ــى خــافــاتــه م ــع امل ـب ـعــوث األم ـيــركــي
الـ ـخ ــاص إليـ ـ ــران روبـ ـ ــرت م ــال ــي ،م ــن دون أن
هذه الخالفات.
تكشف طبيعة ّ
ُ
ويـعــرف نفيو بــأنــه أحــد مهندسي العقوبات
على إيران ،وكان له دور كبير في إدارة الرئيس
األمـيــركــي األسـبــق ب ــاراك أوبــامــا فــي تمرير 4
ق ــرارات أممية ( 1797و 1747و 1803و)1929
فــي مجلس األمــن الــدولــي ضــد إي ــران ،قبل أن
تلغى هذه القرارات بعد التوصل إلى االتفاق
النووي في  .2015وانضم نفيو ،وهــو مؤلف
كـتــاب «ف ــن الـعـقــوبــات :وجـهــة نـظــر ميدانية»
ال ـ ـصـ ــادر ع ـ ــام  ،2017إل ـ ــى ف ــري ــق واش ـن ـط ــن
امل ـ ـفـ ــاوض ع ـ ــام  ،2013وك ـ ـ ــان رئـ ـي ــس لـجـنــة
الخبراء حول املسائل املرتبطة بالعقوبات.
وبشأن دالالت إقصاء نفيو من الوفد األميركي
فــي م ـفــاوضــات فـيـيـنــا ،ق ــال الـخـبـيــر اإليــرانــي
ّ
جمشيد عــدالـتـيــان ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إن
الخطوة «قد تحمل مرونة وانعطافًا أميركيًا»
لكونه أحــد مهندسي الـعـقــوبــات على إي ــران.
وتــوقــع عدالتيان أن تتوج مـفــاوضــات فيينا
باتفاق في نهاية املطاف ،فالواليات املتحدة
ّ
«م ـس ـت ـعــدة لــات ـفــاق م ــع إي ـ ـ ــران» ،مـضـيـفــا أن
األخ ـيــرة أيـضــا «لـيــس لــديـهــا خـيــار آخ ــر غير
ّ
االتفاق» ،مع التأكيد أن «الجميع سيتضررون
من عدم حصول اتفاق» .وأشار عدالتيان إلى
ّ
أن ال ـض ـمــانــات ال ـت ــي ت ـطــالــب ب ـهــا إي ـ ــران من
الخالفات األساسية في املفاوضات .وأوضح
ّ
أن اإلدارة األميركية الحالية ستنفذ االتفاق
املحتمل إلح ـيــاء االت ـفــاق ال ـن ــووي ،لـكــن ليس
مضمونًا أن تنفذه اإلدارة املقبلة ،مع الحديث
عن أن ذلك «يشكل نقطة ضعف أساسية ألي
ّ
اتفاق محتمل» .وأكــد أن إيــران «فــي نقطة ما
عـلـيـهــا ال ـتــوصــل إل ــى ات ـف ــاق ،لـكــن ال يمكنها
ا ّلـحـصــول عـلــى ضـمــانــات كــاف ـيــة» ،الف ـتــا إلــى
ّ
أن ــه «عـلــى مــا يـبــدو ف ــإن إي ــران يمكن أن تنقل
اح ـت ـيــاط ـيــات ال ـي ــوران ـي ــوم امل ـخ ـصــب بنسبة
 60في املائة إلــى روسيا إلعادتها إلــى داخل
إي ــران فــي حــال قــرر الــرئـيــس األمـيــركــي املقبل
االنـسـحــاب مــن االت ـفــاق ال ـنــووي مــرة أخ ــرى».
ورأى عــدالـتـيــان ّأن ّ
محتمل ،إن لم
أي اتـفــاق
ّ
يـكــن مــدعــومــا بـضـمــانـ ّـات كــاف ـيــة ،ف ــإن ــه ربـمــا
إيران
يحل مشاكل مالية ،لكنه لن يعود على ّ
بمنافع اقتصادية طويلة األم ــد .واعتبر أنــه
في هذه الحالة ،ستتجنب الكثير من الشركات
ال ـغ ــرب ـي ــة ال ـق ـي ــام ب ــاس ـت ـث ـم ــارات وات ـف ــاق ـي ــات
تجارية طويلة األمــد مع إي ــران ،وذلــك خشية
من موقف اإلدارة األميركية املقبلة من االتفاق.
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شرق
غرب
ترامب خطط لمصادرة
أجهزة اقتراع
أظ ـ ـه ـ ــرت وثـ ـيـ ـق ــة نـ ـش ــرتـ ـه ــا ه ـي ـئــة
األرش ـ ـ ـيـ ـ ــف الـ ــوط ـ ـنـ ــي األمـ ـي ــركـ ـي ــة،
وحـصــل عليها مــوقــع «بوليتيكو»
اإلخ ـ ـ ـبـ ـ ـ ّـاري ،وج ـ ـ ــود أمـ ـ ــر ت ـن ـف ـيــذي
غير ُمــوقــع ،وضعته إدارة الرئيس
الـســابــق دونــالــد تــرامــب (ال ـصــورة)
عـ ـق ــب خـ ـس ــارت ــه فـ ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ــرئ ــاسـ ـي ــة ع ـ ــام  ،2020ي ـتـضـمــن
ت ــوج ـي ــه وزي ـ ـ ــر ال ـ ــدف ـ ــاع «ب ـم ـف ـعــول
فــوري ،بمصادرة وجمع ،والتحفظ
ع ـ ـلـ ــى ،وت ـح ـل ـي ــل كـ ــافـ ــة امل ــاك ـي ـن ــات
وامل ـ ـ ـعـ ـ ــدات وامل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات امل ـخ ــزن ــة
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ،وال ـ ـس ـ ـجـ ــات امل ــادي ــة
املطلوب االحتفاظ بها» .والوثيقة
ت ــرك ــز ب ـش ـكــل خ ـ ــاص ع ـل ــى أج ـه ــزة
اقـ ـت ــراع اس ـت ـخــدمــت ف ــي جــورج ـيــا،
ح ـيــث أكـ ــدت إع ـ ــادة ف ــرز لــأصــوات
فوز الرئيس الحالي جو بايدن.
(فرانس برس)

نائب بريطاني يشكو
للشرطة ابتزاز الحكومة
ق ـ ــال ال ـع ـض ــو فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـع ـم ــوم
ال ـب ــري ـط ــان ــي ع ــن ح ـ ــزب امل ـحــاف ـظــن
ول ـ ـ ـيـ ـ ــام راغ ،أمـ ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،إنـ ــه
سـ ـيـ ـتـ ـح ــدث إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـشـ ــرطـ ــة بـ ـش ــأن
ات ـهــامــاتــه لـحـكــومــة رئ ـيــس ال ـ ــوزراء
ب ــوري ــس جــون ـســون بــأن ـهــا حــاولــت
«اب ـت ــزاز» أعـضــاء بــالـبــرملــانُ ،يشتبه
في أنهم حــاولــوا إطاحة جونسون.
وأك ــد راغ ،لصحيفة ديـلــي تلغراف،
أنه لن يتراجع مهما كانت الضغوط.
(رويترز)
بوركينا فاسو:
الشرطة تقمع محتجين
أطـ ـلـ ـق ــت ق ـ ـ ــوات األم ـ ـ ــن فـ ــي مــدي ـنــة
واغـ ـ ـ ــادوغـ ـ ـ ــو ،ع ــاصـ ـم ــة ب ــورك ـي ـن ــا
فاسو ،أمــس السبت ،الغاز املسيل
لـلــدمــوع عـلــى مـتـظــاهــريــن خــرجــوا
إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم
مـ ـ ــن ع ـ ـجـ ــز ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة عـ ـ ــن وقـ ــف
الـ ـهـ ـجـ ـم ــات الـ ـجـ ـه ــادي ــة امل ـن ـت ـشــرة
ف ــي الـ ـب ــاد .وسـ ــار ع ــدة م ـئ ــات من
األشـخــاص فــي وســط املدينة وهم
يهتفون باستقالة الرئيس روش
مارك كريستيان كابوري.
(أسوشييتد برس)
ماكرون يتصدر
رئاسيات فرنسا
أكـ ــد اس ـت ـط ــاع لـ ـل ــرأي ،ن ـشــر أمــس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أن الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون (الصورة) سوف
يـتـقــدم ب ـفــارق كبير عـلــى منافسيه
فــي ال ــدورة األول ــى مــن االنتخابات
الــرئــاس ـيــة ف ــي فــرن ـســا ،ل ــو أن هــذه
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ج ـ ــرت الـ ـي ــوم األح ـ ــد.
وبحسب نتائج االستفتاء ،يحظى
مـ ــاكـ ــرون ،ال ـ ــذي ل ــم ي ـع ـلــن تــرشـحــه
رسميًا بعد ،بـ 25في املائة من نوايا
الـتـصــويــت أم ــام مــرشـحـتــي اليمني
فاليري بيكريس واليمني املتطرف
مارين لوبان اللتني تعادلتا بنسبة
 15,5في املائة .وأجــري االستطالع
مــن قبل مؤسسة إبـســوس -سوبرا
س ـ ـت ـ ـيـ ــريـ ــا لـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة ل ـ ــوم ـ ــون ـ ــد،
ومــؤس ـســة ج ــان ج ــوري ــس ،ومــركــز
األبـ ـح ــاث ال ـس ـيــاس ـيــة سـيـفـيـبــوف،
وشمل أكثر من  12500شخص.
(فرانس برس)

مباحثات هاتفية
بين بوتين وباشينيان
بـحــث الــرئـيــس ال ــروس ــي فالديمير
ب ــوت ــن ،ف ــي اتـ ـص ــال ه ــات ـف ــي أم ــس
السبت مع رئيس الــوزراء األرميني
نـ ـيـ ـك ــول ب ــاشـ ـيـ ـنـ ـي ــان ،م ـس ـت ـج ــدات
الــوضــع بــن أرمـيـنـيــا وأذرب ـي ـجــان.
وقالت الرئاسة الروسية ،في بيان،
إن بــوتــن وبــاشـيـنـيــان استعرضا،
الـ ــذي ج ــرى ب ـم ـب ــادرة م ــن الـجــانــب
األرميني ،القضايا العملية املتعلقة
بتطبيق االتفاقات التي تم التوصل
إليها لتسوية األزمــة ،خصوصًا ما
يتعلق منها بترسيم الـحــدود بني
أرمينيا وأذربيجان.
(قنا)
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منحت سلطات االحتالل اإلسرائيلي لما يسمى بـ«المخاتير» دورًا جديدًا
في القدس ،ما أثار ريبة المقدسييين ،لما له من أبعاد تتعلق بتهميش
الحركة الوطنية ويخدم مشروع االحتالل المتكامل لتهويد المدينة،
خصوصًا أنه لم يعد للمقدسيين القدرة على اختيار مرجعياتهم

الحدث

بحث ملفي الحدود وسد النهضة

حميدتي في أديس أبابا

«مخاتير»
القدس

سارع رئيس الحكومة
اإلثيوبية أبي أحمد
للترحيب بزيارة نائب
رئيس مجلس السيادة
في السودان محمد
حمدان دقلو ألديس
أبابا

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مخطط االحتالل لتهميش
الحركة الوطنية الفلسطينية

القدس المحتلة ـ محمد عبد ربه

يـ ـنـ ـظ ــر امل ـ ـقـ ــدس ـ ـيـ ــون ب ـك ـث ـي ــر مــن
الريبة والشك حيال الدور الجديد
الـ ــذي مـنـحـتــه س ـل ـطــات االح ـتــال
اإلسرائيلي ملا يسمى بـ«املخاتير» ،وهو دور
قديم متجدد ،تأسس مع االحتالل ذاته ،بعد
سـقــوط مدينة الـقــدس فــي قبضته ،وتنامي
دور الـ ـح ــرك ــة ال ــوط ـن ـي ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فــي
مقاومته والتصدي ملشاريعه ومخططاته.
وملواجهة ذلك ،لجأ االحتالل إلى من يسميهم
امل ـقــدس ـيــون ب ــ«ض ـع ــاف ال ـن ـف ــوس» ملـعــاونــة
االح ـتــال وتـقــديــم املـســاعــدة لــه فــي مواجهة
الحركة الوطنية ،والقيام بمهام تخدمه على
الصعيد االجتماعي والخدماتي ،وتحسني
ص ــورة االح ـتــال ،وســط تـحــذيــرات مــن قيام
االح ـ ـتـ ــال ب ــال ـت ــاع ــب بــامل ـج ـت ـمــع امل ـق ــدس ــي.
وتـعــاظـمــت خ ــال الـفـتــرة األخ ـيــرة مـحــاوالت
ه ــؤالء املـخــاتـيــر ،وهــم فــي الـغــالــب أشـخــاص
مـ ـنـ ـب ــوذون م ــن م ـج ـت ـم ـع ـهــم ،ل ـت ــأدي ــة بـعــض
امل ـه ــام ن ـيــابــة ع ــن االح ـ ـتـ ــال ،بــال ـت ـعــاون مع
مــا تسمى امل ــراك ــز الـجـمــاهـيــريــة ،وه ــي ذراع
تنفيذية تابعة مباشرة لبلدية االحتالل في
القدس ،وباتت تقدم للمقدسيني ما يوصف
ب ـ ــ«ال ـ ـخـ ــدمـ ــات» .وي ـح ـظ ــى هـ ـ ــؤالء امل ـخــات ـيــر
ب ـصــاح ـيــات م ــن ب ـلــديــة و ّش ــرط ــة االح ـت ــال،
ُ ّ
تمكنهم من التدخل في فض النزاعات على
حساب الحركة الوطنية.
ّ
ووجـ ـ ــه االحـ ـت ــال ل ـل ـحــركــة خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـتــي أعـقـبــت ات ـفــاق أوس ـلــو ضــربــات كبيرة
ومــوج ـعــة ح ـ ّـدت م ــن نـشــاطـهــا وم ــن قــدرتـهــا
على التدخل ،بتقديم الخدمات الضرورية،
وهــي مسؤولية كــان يقوم بها بيت الشرق،
وع ـشــرات املــؤسـســات األخ ــرى التابعة لــه أو
املستقلة عنه ،والتي أغلقها االحتالل مطلع
عام  .2000كذلك ّ
تشدد االحتالل في مالحقة
الحركة ومنع أي أنشطة لها ،حتى لو كانت
ثقافية أو اجتماعية أو فنية ،عــدا عن قمعه
األن ـش ـط ــة االح ـت ـج ــاج ـي ــة ع ـل ــى م ـم ــارس ــات ــه.
وسـ ّـجــل منذ مطلع االنتفاضة الثانية التي
ان ــدلـ ـع ــت ع ـ ــام  2000م ـن ــع االح ـ ـتـ ــال م ـئــات
الفعاليات واألنشطة في القدس ،بدعوى أنها
موجهة من السلطة الفلسطينية ومدعومة

مـنـهــا ،مــا اع ـت ـبــره مـخــالـفــا ملــا يـسـمــى اتـفــاق
الوسط (ويقصد بذلك اتفاق أوسلو) املوقع
ب ــن مـنـظـمــة ال ـت ـحــريــر الـفـلـسـطـيـنـيــة ودول ــة
االحتالل.
ّ
لكن الخطوات الحاسمة في مواجهة األنشطة
والفعاليات الفلسطينية ،خصوصًا الرسمية
منها ،بدأ في العقد األخير من القرن الحالي.
فاستهدفت السلطات اإلسرائيلية بـقــرارات
املـنــع واإلب ـع ــاد وإج ـ ــراءات االع ـتـقــال الــرمــوز
السياسية والدينية للسلطة الفلسطينية،
وع ـل ــى رأسـ ـه ــم وزراء الـ ـق ــدس امل ـت ـعــاق ـبــون،
وكذلك محافظ القدس الحالي ،عدنان غيث،
والــذي اعتقل نحو  20مرة ومنع من مزاولة
عمله ،حتى من مكتبه في بلدة الــرام شمال
الـقــدس ،خــارج حــدود السيطرة االحتاللية،
وح ـظــر عـلـيــه تـقــديــم أي م ـســاعــدة مــالـيــة أو
قــانــونـيــة للمقدسيني .والــوضــع ذات ــه فــرض
على وزير القدس الحالي فادي الهدمي.
ف ــي ال ــوق ــت ذات ـ ــه ،كــانــت م ــا ت ـسـ ّـمــى «امل ــراك ــز
الجماهيرية» ،ومراكز الشرطة املدنية ،تنتشر
في معظم األحـيــاء املقدسية وتخصص لها
ميزانيات بماليني الشواقل ،ثم جاءت «لجان
املخاتير» لتكمل دور هذه املراكز الجماهيرية
والشرطية .وتلعب «لجان املخاتير» دورًا في
ّ
مـجــال الـتــدخــل لـحــل ال ـنــزاعــات ،إضــافــة إلــى
الـصــاحـيــات الـتــي مـنـحــت لـهــا عـلــى صعيد
تسوية الخالفات والنزاعات بني املقدسيني
ع ـلــى مـلـكـيــة األراضـ ـ ــي وإعـ ـط ــاء مــوافـقــاتـهــم
لـلـجـهــات الــرسـمـيــة اإلســرائـيـلـيــة ،خصوصًا
بـلــديــة االح ـت ــال ف ــي ال ـق ــدس ،ال ـتــي تشترط
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى رخـ ـص ــة بـ ـن ــاء مـ ــن بـ ــن مــا
تشترطه ومــا تضعه من شــروط على البناء
الفلسطيني في القدس.
تحذيرات من دور «لجان المخاتير»

هـ ــذا ال ـت ـعــاظــم ال ـك ـب ـيــر ل ــ«ل ـج ــان امل ـخــات ـيــر»
وتدخالتها املتزايدة في شــؤون املقدسيني
ب ــدع ــم م ــن االح ـ ـتـ ــال دف ـ ــع ه ـي ـئ ــات وط ـن ـيــة
مـقــدسـيــة إل ــى ال ـت ـحــذيــر م ــن ال ـ ــدور الـجــديــد
ل ـه ــؤالء امل ـخــات ـيــر ،ال ــذي ــن ل ــم ت ـعــد مهمتهم
فـقــط اصـطـحــاب ق ــوات االح ـتــال إلــى مـنــازل
النشطاء العتقالهم ،بل ّ
تعدتها إلــى القيام
بـ ــأدوار كــانــت حـكـرًا عـلــى الـحــركــة الوطنية،

يحظى المخاتير
بصالحيات تُمكّ نهم من
ّ
بفض النزاعات
التدخل
يحاول االحتالل عبر
المخاتير إثارة الفتن بين
الفلسطينيين

خصوصًا فــي االنتفاضة األول ــى .وفــي هذا
اإلط ــار ،قــال مدير جمعية «تنمية الشباب»
ال ـتــاب ـعــة لـجـمـعـيــة الـ ــدراسـ ــات ال ـعــرب ـيــة في
ال ـ ـقـ ــدس م ـ ـ ــازن الـ ـجـ ـعـ ـب ــري ،فـ ــي ح ــدي ــث مــع
«العربي الـجــديــد»« :لقد قــررت هيئة العمل
الوطني واألهلي في القدس التحذير وتوعية
املجتمع املـقــدســي مــن م ـحــاوالت تتم حاليًا
لتعيني مخاتير في أحياء مختلفة من قبل
سلطة االحتالل» .ولفت إلى أن «هذا املشروع
تـ ـق ــوم ب ــه وزارة شـ ـ ــؤون الـ ـق ــدس والـ ـت ــراث
الـتــابـعــة لـلـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة بــالـتـعــاون
مــع بلدية االحـتــال واستخبارات االحتالل
(الـ ـ ـش ـ ــاب ـ ــاك) ،ونـ ـح ــن نـ ـق ــوم ب ـم ـتــاب ـعــة ه ــذه
القضية السياسية لخطورتها ونتائجها
الـسـيــاسـيــة عـلــى املـجـتـمــع الـفـلـسـطـيـنــي في
الـ ـق ــدس» .وأش ـ ــار ال ـج ـع ـبــري إل ــى أن رئـيــس
بلدية االحتالل موشيه ليئون يقوم بجهود
كبيرة بالتعاون مــع املــؤسـســات الحكومية
واألمنية االحتاللية ،لفرض سيادة إسرائيل
ف ــي ال ـق ــدس ،م ــن خ ــال تـســريــع االسـتـيـطــان
واملشاريع التهويدية وهدم املنازل وتهجير
الفلسطينيني ودع ــم املـشــاريــع والجمعيات
االستيطانية فــي مدينة الـقــدس .ولفت إلى
أن ليئون يبادر أيضًا ملشاريع دمج للسكان
تحت الـقــوانــن اإلســرائـيـلـيــة ،مــن خــال دعم
مــا تسمى «املــراكــز الجماهيرية» والتعليم
اإلسرائيلي والشؤون االجتماعية والشرطة
الجماهيرية ،مع رصد مئات آالف الشواقل
لعملية الــدمــج تحت التعريف اإلسرائيلي

إضاءة

لـ ـ ـ ـ ــردم ال ـ ـ ـهـ ـ ــوة بـ ــال ـ ـخـ ــدمـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وهـ ـ ــي س ـب ــب امل ـش ـك ـل ــة مــع
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــن ،كـ ـم ــا يـ ـ ــروجـ ـ ــون لـ ـه ــا فــي
دوائ ــر االح ـت ــال .واعـتـبــر أن «رئ ـيــس بلدية
االح ـتــال لــه رؤي ــة لـخــرق املجتمع املقدسي
مـ ــن خـ ـ ــال ال ـت ـع ــام ــل وت ـع ـي ــن ش ـخ ـص ـيــات
مقربة مــن الــدوائــر اإلســرائـيـلـيــة ،خصوصًا
األمـنـيــة ،لتكون نــوافــذ االتـصــال والـتــواصــل
م ــع بـلــديــة االحـ ـت ــال ،تـحــت مـسـمــى ممثلي
ال ـس ـكــان أو امل ـخــات ـيــر بــاملـصـطـلــح امل ـعــروف
تــاري ـخ ـيــا» .ووفـ ــق ال ـج ـع ـبــري ،ف ــإن خـطــورة
هــذا املـشــروع «أنــه سيتم إعـطــاء صالحيات
لهؤالء املخاتير ملتابعة قضايا السكان في
ما يتعلق بالخرائط والتسوية وهدم املنازل
وال ـت ــرخ ـي ــص ،ك ـمــا ي ـح ــدث حــال ـيــا ف ــي بـلــدة
العيساوية بالقدس» .وبالتالي ،برأيه ،فإن
م ــا ي ـجــري «ه ــو إع ـط ــاء املـخــاتـيــر ام ـت ـيــازات
وصـ ــاح ـ ـيـ ــات ل ـل ـت ــواص ــل مـ ــا بـ ــن ال ـس ـك ــان
وبـلــديــة االح ـتــال وال ـشــرطــة ،إلظ ـهــار قـيــادة
داخل املجتمع مرتبطة مع االحتالل وتساهم
في تهميش القيادات واألطر الوطنية داخل
ّ
وشدد على «أننا سنقوم
املجتمع املقدسي».
بإجهاض هذا النشاط السياسي واملجتمعي
التي تقوم عليه سلطات االحتالل ،والهادف
إلـ ــى خـ ــرق ال ـن ـس ـيــج ال ــوط ـن ــي الـفـلـسـطـيـنــي
فــي ال ـقــدس ،وإل ــى فــرض مــزيــد مــن السيادة
والـ ـسـ ـيـ ـط ــرة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة عـ ـل ــى امل ـج ـت ـمــع
الفلسطيني» في املدينة.
أهداف لترسيخ االحتالل

التخطيط لهذا الدور الجديد للمخاتير كان
بدأ في  ،2018ارتباطًا بإعالن بلدية االحتالل
في القدس عزمها البدء بتسوية أوضــاع 20
حــوضــا م ــن أراض ـ ــي ال ـق ــدس املـحـتـلــة مطلع

يونيو /حزيران املقبل .ويعني ذلك ،بحسب
الناشطة املقدسية رتيبة النتشة ،القيادية
في االتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فــدا»،
الحاجة إلــى دور للمخاتير في التعامل مع
املستندات التي سيقدمها األهــالــي للبلدية
للقيام بتسوية أوضاع أراضيهم.
وأش ـ ــارت ال ـنـتـشــة ،ف ــي حــديــث م ــع «ال ـعــربــي
الجديد» ،إلى أنه «عــدا أن املخاتير قبل ذلك
كــانــوا يحظون بموافقة الـعــائــات ،ولــم يكن
دورهـ ـ ــم ب ـش ـكــل أس ــاس ــي م ـع ــاون ــة االح ـت ــال
على هــذا الصعيد ،لكن شيئًا فشيئًا بــدأت
مــا تسمى بالشرطة الجماهيرية بالتالعب
بهؤالء املخاتير ،ومحاولة فــرض أشخاص
والتسريع بهذه العملية مع دخول عام ،2022
واقـتــراب موعد التسوية» .وأضــافــت أن ذلك
يتم «مــن خــال انتقاء أشخاص لهذه املهمة
مــن قبل الشاباك حتى يكونوا هــم املخاتير
ً
ل ـفــرض ـهــم ع ـلــى امل ـقــدس ـيــن ب ـ ــدال م ــن ل ـجــان
املـخــاتـيــر ال ـتــي كــانــت اخ ـتــارت ـهــا ال ـعــائــات،
وم ـس ــاع ــدة حـ ــارس أمـ ــاك ال ـغــائ ـبــن ودول ــة
االحتالل على أكبر قدر من األراضي».
أم ــا ال ـه ــدف ال ـث ــان ــي ،بـحـســب ال ـن ـت ـشــة ،فهو
محاولة إثارة الفنت والنزاعات العنيفة داخل
امل ـج ـت ـمــع الـفـلـسـطـيـنــي وال ـت ـح ـكــم بــالـحـلــول
وآلـيــات هــذه الحلول فــي الصلح العشائري
لصالح هــؤالء املخاتير املنتقني من الشرطة
الـجـمــاهـيــريــة وم ــن جـهــاز ال ـشــابــاك ،والـقـيــام
ب ـج ــزء م ــن األعـ ـم ــال امل ــوك ـل ــة إلـ ــى م ــا يسمى
بــامل ـحــاكــم ال ـج ـمــاه ـيــريــة ال ـت ــي ت ـت ـع ــاون مع
املراكز الجماهيرية .ومن ضمن هذه األعمال،
بـحـســب الـنـتـشــة ،الـسـيـطــرة عـلــى م ــا يسمى
بالعنف واإلبالغ عن السالح ومراقبة إطالق
الـ ـس ــراح املـ ـش ــروط ع ـلــى األسـ ـ ــرى ،م ــا يعني
أن هـ ـ ــؤالء س ـي ـس ـت ـخــدمــون م ــن ق ـب ــل سـلـطــة

متابعة

عقوبات جماعية للتنكيل بأهالي الضفة
صالح النعامي

أق ــر ج ـنــود ف ــي جـيــش االح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
بفرضهم عقوبات جماعية على األهــالــي في
قــرى وبلدات الضفة الغربية ،بهدف تحسني
ّ ّ
ال ـظ ــروف األم ـن ـيــة لـلـمـسـتــوطـنــن ،إل أن هــذا
األم ــر أدى إلــى نتائج عكسية .ونـقــل تحقيق
نشره موقع «سيحا مكوميت» اليساري ،أمس
جنود يخدمون في محيط مدينة
السبت ،عن
ّ
رام الـلــه قولهم إنـهــم يغلقون مــداخــل الـقــرى،
وي ـم ـن ـعــون األه ــال ــي م ــن الـ ـخ ــروج لـلـعـمــل في
الــوقــت املـنــاســب ،ويقتحمون امل ــدارس بهدف
الضغط على أولـيــاء األمــور ملنع أوالده ــم من
املشاركة في إلقاء الحجارة على عربات جيش
االحتالل وسيارات املستوطنني في املنطقة.
ً
وضـ ـ ــرب ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ـث ــاال ل ـن ـمــط ال ـع ـقــوبــات
الـجـمــاعـيــة امل ـفــروضــة عـلــى ال ـق ــرى وال ـب ـلــدات
الفلسطينية ،بما تتعرض له بلدة دير نظام
الـقــريـبــة مــن رام ال ـلــه .ونـقــل عــن أح ــد الجنود
ال ــذي ــن ي ـت ـم ــرك ــزون ف ــي أح ـ ــد ث ــاث ــة ح ــواج ــز
ع ـس ـكــريــة تـغـلــق ال ـق ــري ــة ق ــول ــه« :ن ـح ــن نعمل
على تأخير موعد خــروج كبار السن للعمل،
ون ـ ـحـ ــرص ع ـل ــى ج ـع ــل حـ ـي ــاة ال ـ ـنـ ــاس ه ـنــاك
ّ
صعبة»ّ .
وأقر الجندي بأن الجيش يمارس هذا
النمط من «العقوبات الجماعية» ،بهدف منع
األطفال الفلسطينيني من إلقاء الحجارة على
عربات االحتالل ،التي تتحرك في شارع ،465
وهو أحد الشوارع الرئيسية التي يستخدمها
املستوطنون في تنقالتهم .وأضاف الجندي:
«نحن معنيون بممارسة ضغوط على أهالي
ال ـب ـل ــدة ،ح ـتــى ي ـت ـحــرك ك ـبــار ال ـســن ويــوق ـفــوا

سيمنح المخاتير صالحيات بما يتعلق بخطط الهدم والترخيص (مناحيم كهانا/فرانس برس)

ّ
لشكهم بمشاركتهم في إلقاء الحجارة ()Getty
يعتقل الجنود التالميذ

إلقاء الحجارة على الشارع» .وحسب املوقع،
ّ
فــإن الجنود الذين يتمركزون على الحواجز
الـعـسـكــريــة ي ـحــرصــون عـلــى إي ـق ــاف س ـيــارات
الـسـكــان ،وإجـ ــراء عمليات تفتيش تستغرق
وقتًا كبيرًا ،وفي أحيان أخرى يغلقون البلدة
ّ
تضمنها التحقيق،
بــالـكــامــل .وفــي مـقــابــات
ذك ــر تــام ـيــذ إحـ ــدى املـ ـ ــدارس االب ـتــدائ ـيــة في
ال ـب ـلــدة أن ج ـيــش االحـ ـت ــال يـقـتـحــم املــدرســة
ّ
ويطلق الغاز املسيل للدموع ،لدرجة أن بعض
التالميذ يصابون باإلغماء .ولفت التحقيق
إلى أنه تم توثيق الجنود وهم يقتحمون أحد
الصفوف في مدرسة ،ويعتدون على التالميذ
داخ ـل ــه ،فــي حــن ي ـحــاول املـ ــدرس ال ــدف ــاع عن

ّ
تــامـيــذه ،مــذك ـرًا الـجـنــود ب ــأن الـحــديــث يــدور
عــن مــدرســة ويـطـلــب منهم امل ـغ ــادرة .وحسب
ّ
رواي ــات الـتــامـيــذ ،كـمــا نقلها التحقيق ،فــإن
ال ـج ـن ــود ي ـع ـت ـق ـلــون ب ـعــض تــام ـيــذ امل ــدرس ــة
االبتدائية الذين يشكون بمشاركتهم في إلقاء
الـحـجــارة ،ويخرجونهم مــن الـقــريــة لساعات
ع ــدة وي ـع ـتــدون عـلـيـهــم بــالـصـفــع ،وب ـعــد ذلــك
يعيدونهم إلى القرية ،وفي أحيان أخرى يتم
تحويل األطفال لالعتقال .ولفت ّ
معد التحقيق
ّ
إلــى أن الـعـقــوبــات الجماعية الـتــي يمارسها
ج ـي ــش االح ـ ـتـ ــال أدت إلـ ــى ن ـت ــائ ــج عـكـسـيــة،
ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن عمليات إل ـقــاء الـحـجــارة على
الشارع ازدادت.

لقاءات لـ«طالبان» في أوسلو

أمل بتبدل «أجواء الحرب»
اعـتـبــر امل ـت ـحــدث بــاســم «ط ــال ـب ــان» األف ـغــان ـيــة ذب ـيــح ال ـلــه مـجــاهــد أن امل ـحــادثــات
الرسمية األولى ،املقرر عقدها بني الحركة ودول غربية ،في أوسلو ،اليوم األحد،
ستساعد على «تبديل أجــواء الحرب» .وسيعقد ممثلون عن «طالبان» ،برئاسة
وزير الخارجية أمير خان متقي ،بدءًا من اليوم األحد وملدة ثالثة أيام ،لقاءات في
أوسلو مع السلطات النرويجية ومسؤولني من عدة دول ،بينها الواليات املتحدة
ً
وبريطانيا وفرنسا وأملانيا ،فضال عن االتحاد األوروبي.
وقــال مجاهد ،لوكالة «فــرانــس بــرس» أمــس السبت« :اتـخــذت اإلم ــارة اإلسالمية
خـطــوات لتالقي مطالب الـعــالــم الـغــربــي ،ونــأمــل أن نـقــوي الـعــاقــة مــع كــل ال ــدول،
وبـيـنـهــا األوروبـ ـي ــة وال ـغ ــرب بـشـكــل ع ــام ،عـبــر الــدب ـلــومــاس ـيــة» .وأعـ ــرب عــن أمـلــه
ف ــي أن ت ـســاعــد امل ـح ــادث ــات ع ـلــى «ت ـبــديــل أج ـ ــواء ال ـح ــرب ال ـســاب ـقــة إل ــى أوض ــاع
سلمية ،وأن تخلق أجــواء من األخــذ والــرد ،بحيث يكون هناك مشاركة سياسية
مليئة باالحترام».
وكانت وزيرة الخارجية النرويجية أنكني هوتفيلدت أكدت ،أمس األول ،أن بالدها
سـتـكــون «واض ـحــة» بـشــأن مــا نـتـنـظــره ،وال سيما حــول حــق فـتـيــات فــي التعليم
وحـقــوق اإلن ـســان .وش ــددت على أن االجـتـمــاعــات «ال تشكل إضـفــاء للشرعية أو
اعترافًا بطالبان ،لكن علينا التحدث إلى السلطات التي تدير البالد بحكم األمر
الواقع .ال يمكننا أن ندع الوضع السياسي يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر».
ودان متحدث باسم «جبهة املقاومة الوطنية» ،التي تعتبر نفسها أبــرز حركة
معارضة لـ«طالبان» ،املحادثات في أوسلو .وقال علي نزاري ،في تغريدة« :يجدر
علينا جميعًا أن نرفع أصواتنا ،ونمنع أي دولة من التطبيع مع جماعة إرهابية،
واعتبارها ممثلة عن أفغانستان».
من جهة ثانية ،نفت «طــالـبــان» ،أمــس السبت ،ما تداولته بعض وسائل اإلعــام
ّ
املحلية ومواقع التواصل االجتماعي ،حول هجوم مسلحي «داعــش» على سجن
واليــة قندوز ،وتمكنهم من اإلفــراج عن بعض املعتقلني .وأكــد مسؤول أمن والية
قـنــدوز مــولــوي عــزيــز الـلــه عـمــر ،فــي بـيــان ،أن نبأ هـجــوم «داع ــش» ،أو أي جماعة
أخرى ،على سجن قندوز غير صحيح .وأوضح أن إطالق النار داخله ليل الجمعة
املــاضــي ك ــان نتيجة احـتـجــاج بـعــض الـسـجـنــاء ومـحــاولـتـهــم ال ـه ــرب ،لـكــن قــوات
«طالبان» تمكنت من ضبط الوضع.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

االح ـتــال عـلــى املجتمع املـقــدســي ،ومـنــع أي
أنشطة مقاومة لالحتالل.
مخاطر دور «لجنة المخاتير»

وبحسب النتشة ،تكمن خطورة هذا التوجه
ف ــي أن املـقــدسـيــن ل ــم ي ـع ــودوا ق ــادري ــن على
اختيار مرجعياتهم ،وبــأن هناك مرجعيات
ت ـفــرض عـلـيـهــم ،وأن ـه ــم ل ــم ي ـع ــودوا قــادريــن
عـلــى تسيير أم ــور حـيــاتـهــم مــن دون هــؤالء
ـي مــا يتعلق بتسوية
املخاتير ،خصوصًا فـ ّ
األراضــي وامللكيات وفــض النزاعات حولها،
وبــالـتــالــي ال ـع ــودة إل ــى عـهــد اإلدارة املــدنـيــة
الـبــائــدة التابعة لــاحـتــال .وأش ــارت إلــى أن
ال ـت ـس ــارع ف ــي ه ــذه ال ـخ ـط ــوات ب ــات واض ـحــا
جدًا ،ويتوافق ويتالءم مع سياسة الحكومة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة االسـتـيـطــانـيــة ال ـج ــدي ــدة الـتــي
ت ـ ـسـ ـ ّـرع ع ـم ـل ـي ــات ت ـه ــوي ــد امل ــديـ ـن ــة امل ـقــدســة
واالسـ ـتـ ـيـ ـط ــان ف ـي ـه ــا .ورأت أن ـ ــه «ال يـمـكــن
لهؤالء املخاتير تبرير ما يقومون بــه ،بأنه
تسهيل لحياة املقدسيني ،وبالتالي ال يمكن
ألي ش ـخ ــص أن يـ ـب ــرر تـ ـع ــاون ــه مـ ــع ج ـهــاز
اسـتـخـبــارات االح ـتــال والـتـعــاون مــع سلطة
االحتالل في شرعنة احتاللها ،وفي تسريع
عـمـلـيــة الـتـهـجـيــر ال ـق ـســري بـحــق املـقــدسـيــن
وتغيير مالمح املدينة املقدسة».
في مقابل ذلــك ،ال تــرى النتشة أي رابــط بني
ه ــذا الـتــوجــه االح ـتــالــي مــن خ ــال املخاتير
وغياب دور السلطة الفلسطينية في القدس،
قــائ ـلــة« :ال عــاقــة ب ــن األم ــري ــن ب ـتــاتــا .نحن
نعرف أن دور السلطة ّ
مقيد ومحدود ،وكذلك
ميزانيتها م ـحــدودة وضعيفة حــن يتعلق
األم ــر بــال ـقــدس ،وع ـل ـيــه ،ف ــإن تـنــامــي تـعــاون
بعض الجهات مــع االحـتــال ليس لــه عالقة
بالسلطة ودورها».

يحاول نائب رئيس مجلس السيادة في
ال ـس ــودان محمد ح ـمــدان دق ـلــو ،املـعــروف
ب ــ«ح ـم ـيــدتــي» ،فــي أدي ــس أبــابــا تخفيف
ال ـتــوتــر بــن إثـيــوبـيــا والـ ـس ــودان ،وال ــذي
ارتـفــع منذ اسـتـعــادة الجيش الـســودانــي
السيطرة على منطقة الفشقة الحدودية
مع إثيوبيا في العام  ،2020باإلضافة إلى
الخالف املتواصل بني البلدين بشأن سد
النهضة.
والتقى دقلو ،في أديس أبابا أمس السبت،
وزيــر الدفاع اإلثيوبي أبــراهــام بــاي ،في
أول زيارة ملسؤول كبير من الخرطوم إلى
ال ــدول ــة امل ـج ــاورة بـعــد سـيـطــرة ال ـســودان
على الفشقة .كما أنها أول زيارة ملسؤول
س ــودان ــي إل ــى خ ــارج ال ـبــاد مـنــذ انـقــاب
قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 15
أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وب ـ ـح ـ ـس ـ ــب بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان م ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ـ ـس ـ ـي ـ ــادة
ّ
الـ ـ ـس ـ ــودان ـ ــي ،فـ ـ ــإن دقـ ـل ــو س ـي ـن ــاق ــش مــع
املسؤولني اإلثيوبيني ،على مدى يومني،
ال ـعــاقــات الـثـنــائـيــة بــن الـبـلــديــن ،وسبل
دع ـم ـهــا وت ـطــويــرهــا ب ـمــا ي ـخــدم مـصــالــح
البلدين في املجاالت كافة ،من دون إضافة
مزيد من التفاصيل .وأشــار إلــى أنــه كان
في استقبال دقلو في مطار بولي الدولي
وزي ـ ــر ال ــدف ــاع اإلث ـي ــوب ــي أبـ ــراهـ ــام ب ــاي،
ومــديــر امل ـخــابــرات وع ــدد مــن املـســؤولــن
في الحكومة اإلثيوبية ،إلى جانب طاقم
السفارة السودانية فــي أديــس أبــابــا ،في
مقدمتهم السفير جمال الشيخ.
وب ـع ـيــد وصـ ــول دق ـل ــو إل ــى أديـ ــس أب ــاب ــا،
نشر رئيس ال ــوزراء اإلثيوبي أبــي أحمد
ت ـغ ــري ــدة رحـ ــب ف ـي ـهــا ب ــال ــزي ــارة .وك ـت ــب:
«يـ ـس ــرن ــي أن أرح ـ ـ ــب ب ــالـ ـجـ ـن ــرال مـحـمــد
حـ ـ ـم ـ ــدان دقـ ـ ـل ـ ــو ،نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـلــس

رحب أبي أحمد
بزيارة حميدتي إلى
«بلده الثاني إثيوبيا»
تشهد مدينة ود
مدني السودانية توترًا
عقب وفاة محتج

تستمر زيارة حميدتي ألديس أبابا يومين (محمود حجاج/األناضول)

رصد

تهديد بإبادة مقاتلي تيغراي
توعد نائب قائد قوات الدفاع اإلثيوبية ،الجنرال أبيباو تادسي ،في مقابلة بثتها
مؤسسة «فانا» لــإذاعــة ،في ساعة متأخرة من مساء الجمعة ،بدخول الجيش
ّ
إلــى مقلي ،عاصمة إقليم تـيـغــراي «إلبـ ــادة» ال ـقــوات املـتـمــردة .وق ــال تــادســي إن
البالد لن تنعم بالسالم إلى أن يتم القضاء على قوات الجبهة الشعبية لتحرير
تيغراي .وأضــاف في املقابلة« :تيغراي جزء من إثيوبيا وما من قوة ستمنعنا
ّ
من دخولها .سندخلها وسنبيد العدو .يجب أل يكون هناك أدنى شك في هذا».
ّ
ّ
«يجب أل يظن الشعب اإلثيوبي أن األمــر انتهى ،فهو لم ينتهِ  .الشيء
وأضــاف:
ّ
الوحيد هنا أننا توقفنا كي نتأهب .هذا العدو ال يزال هناك وال بد من إبادته عن
آخره .لن نتفاوض معه» .وجاءت هذه التهديدات على الرغم من الضغوط الدولية
املتواصلة ،بما في ذلك األميركية ،من أجل التوصل إلى وقف إطالق نار رسمي
بــن الحكومة اإلثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي» بعد تــراجــع املـعــارك وإطــاق
سراح معتقلني سياسيني.
ّ
وكانت األمم املتحدة ،قد حذرت ،يوم الخميس املاضي ،من أن املساعدات الغذائية
في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا ،وصلت إلى «أدنى مستوياتها على اإلطالق».
ّ
وقالت إن هناك أكثر من  50ألف طفل يعانون من سوء التغذية الحاد.
(رويترز ،العربي الجديد)

الجيش اإلثيوبي يخطط لدخول مقلي (إيمانويل سيليشي/فرانس برس)

ال ـس ـيــادة بـجـمـهــوريــة ال ـس ــودان الشقيقة
لزيارته بلده الثاني ،إثيوبيا» .وأضــاف:
«أود أن أعـ ــرب ،م ــن ج ــدي ــد ،ع ــن تـقــديــري
لألواصر التاريخية العميقة التي تربط
بــن شعبينا الشقيقني ،والـتــي ال يجوز
فـصـلـهــا مـهـمــا ك ــان ــت الـ ـظ ــروف .وس ــوف
نـسـعــى ب ـب ــذل ق ـص ــارى ج ـهــدنــا لـلـحـفــاظ
عليها ولتعزيزها بما فيه الخير لبلدينا
وألبناء شعبينا».
وذكــرت وكالة األنباء السودانية (سونا)
أن دق ـ ـل ـ ــو ق ـ ـ ــد يـ ـبـ ـح ــث م ـ ـ ــع مـ ـس ــؤول ــن
إثيوبيني ملف النزوح من إقليم تيغراي
إل ــى الـ ـس ــودان وقـضـيـتــي الـ ـح ــدود وســد
النهضة .وعلى الرغم من عدد من جوالت
املفاوضات ،لم يتمكن السودان وإثيوبيا،
ال ـ ـلـ ــذان ي ـ ــدور بـيـنـهـمــا خـ ــاف ع ـل ــى ســد
ال ـن ـه ـضــة الـ ـ ــذي ب ـن ـتــه أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،مــن
التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود
بينهما .وكــانــت الـعــاقــات بــن ال ـســودان
وإثـيــوبـيــا قــد شـهــدت تــوتــرات متواصلة
مـنــذ تنفيذ الـجـيــش ال ـســودانــي عمليات
ت ـح ــري ــر م ـن ـط ـقــة ال ـف ـش ـق ــة م ــن ال ـس ـي ـطــرة
اإلثـيــوبـيــة املـمـتــدة مـنــذ ال ـعــام  .1995في
املـ ـق ــاب ــل ت ـت ـه ــم أدي ـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ال ـخ ــرط ــوم
بالسيطرة على أراض إثيوبية ،وهــو ما
ينفيه السودان مرارًا.
في هذه األثناء ،شهدت مدينة ود مدني،
م ــرك ــز والي ـ ــة ال ـج ــزي ــرة وسـ ــط الـ ـس ــودان،
ت ــوتـ ـرًا أم ـن ـي ــا واسـ ـع ــا ع ـق ــب اإلع ـ ــان عــن
وفاة أحد املشاركني في موكب  17يناير/
كــانــون الـثــانــي الـحــالــي مـتــأثـرًا بإصابته
بالرصاص الحي.
وأع ـل ـن ــت ل ـج ـنــة أطـ ـب ــاء الـ ـ ـس ـ ــودان ،أم ــس
السبت ،إصابة  12شخصًا خــال مراسم
تشييع جثمان أحد ضحايا االحتجاجات،

وس ــط الـ ـب ــاد .وأوضـ ـح ــت ،ف ــي ب ـي ــان ،أن
«قـ ــوات األم ــن أطـلـقــت ال ــرص ــاص وقـنــابــل
الغاز املسيل للدموع ،على موكب تشييع
جثمان محمد فيصل خلف الله ،بمدينة
ود مدني في والية الجزيرة» .وأضافت أن
«موكب التشييع تعرض إلى عنف مفرط،
ما أسفر عن إصابة  12شخصًا».
ويـ ــواصـ ــل م ـح ـت ـجــون ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،مـنــذ
أول م ــن أمـ ــس ،إغـ ــاق ال ـط ــرق الــرئـيـسـيــة
وإحــراق اإلط ــارات وتسيير تظاهرات في
عدد من أحياء املدينة للتنديد بالحادثة.
وأصدرت السلطات بوالية الجزيرة ،أمس
الـسـبــت ،ق ــرارًا بــإغــاق املـ ــدارس إل ــى أجــل
غير مسمى ،تحسبًا لوقوع أعمال عنف.
وف ـ ـ ــي إط ـ ـ ـ ــار مـ ــواص ـ ـلـ ــة ال ـت ـص ـع ـي ــد ضــد
االن ـقــاب ،أعلنت لـجــان املـقــاومــة وتجمع
املهنيني الـســودانـيــن وأح ــزاب سياسية
غـ ـ ـدًا االثـ ـن ــن م ــوعـ ـدًا مل ـل ـيــون ـيــة ج ــدي ــدة.
ودع ـ ـ ــا ت ـج ـم ــع امل ـه ـن ـي ــن ،فـ ــي بـ ـي ــان أول
م ــن أم ـ ــس ،الـ ـع ــام ــات وال ـع ــام ـل ــن بــأجــر
وكــافــة الـقـطــاعــات املهنية والنقابية إلى
املشاركة الواسعة والفاعلة في املليونية
«مستلهمني ن ـضــاالت ال ـثــائــرات وال ـثــوار
بشموخ نحو تمام الوصول إلى
وسيرهم
ٍ
وطن واسع ،وطن خير ديمقراطي».
وكــانــت بعثة األمــم املتحدة فــي الـســودان
أعـ ـلـ ـن ــت ،أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،أن الـ ـلـ ـق ــاءات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة ال ـ ـت ـ ــي سـ ـتـ ـج ــريـ ـه ــا خـ ــال
األس ـب ــوع الـحــالــي ستخصص ل ـعــدد من
الـ ـجـ ـه ــات ،م ـن ـهــا ال ـج ـي ــش وق ـ ـ ــوات األم ــن
وأح ـ ــزاب وح ــرك ــات مـسـلـحــة وأس ــر قتلى
االحتجاجات.
من جهة أخرى ،دانت قوى إعالن الحرية
والتغيير ،أمس السبت ،مقتل  5أشخاص
بواسطة مليشيات مسلحة بوالية شمال
دارفور ،غربي البالد .وأوضحت القوى ،في
بيان ،أنها «ظلت تتابع وترصد بحرص
األحــداث والتفلتات األمنية التي تتوالى
على أط ــراف امل ــدن واألريـ ــاف فــي دارف ــور،
والـتــي مــا زال ــت تحصد أرواح املواطنني
السلميني ال ـعــزل ،الــذيــن طــاولـتـهــم أيــدي
املـلـيـشـيــات امل ـت ـف ـل ـتــة» ،م ـش ـيــرة إل ــى أنـهــا
«طالبت م ــرارًا وتـكــرارًا بطي صفحة تلك
املـلـيـشـيــات بـحـسـمـهــا ،ألن ـهــا صـفـحــة من
ّ
صفحات الـغــدر والخيانة» .وأضــافــت أن
«األح ــداث املؤسفة تتكرر في ظل توهان
السلطة االنقالبية ،وقوى الــردة ،والفلول
واملتخاذلني ،وفشلها املتكرر فــي توفير
األمن وحماية املدنيني».

تقرير

إعدام مدنيين بمشاركة «فاغنر»

تحقيق أممي بأفريقيا الوسطى

ّ
كشفت مصادر في األمــم املتحدة بــأن بعثة
امل ـن ـظ ـم ــة ال ــدولـ ـي ــة فـ ــي أف ــري ـق ـي ــا الــوس ـطــى
(مـيـنــوسـكــا) ب ــدأت التحقيق فــي مالبسات
م ـجــزرة مـفـتــرضــة وق ـعــت بــال ـقــرب مــن بلدة
بريا التي تبعد  600كيلومتر إلى الشرق من
بانغي عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى،
وأودت بحياة عشرات املدنيني خالل عملية
مشتركة بــن الـقــوات املسلحة ومرتزقة من
مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة في 16
و 17يناير /كانون الثاني الحالي.
ّ
وقـ ــالـ ــت املـ ـ ـص ـ ــادر إن «م ـي ـن ــوس ـك ــا» بـ ــدأت
بـ ــاس ـ ـت ـ ـجـ ــواب نـ ــاجـ ــن لـ ـت ــوضـ ـي ــح ح ـق ـي ـقــة
ال ــوق ــائ ــع ،فـيـمــا أك ــد امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم األم ــم
املتحدة في نيويورك ستيفان دوجاريك أن
البعثة «تلقت معلومات عن عملية نفذتها
الـقــوات املسلحة ألفريقيا الوسطى وقــوات
أمـنـيــة أخـ ــرى ض ــد مـقــاتـلــن مـفـتــرضــن في
االت ـ ـحـ ــاد م ــن أج ـ ــل الـ ـس ــام ف ــي ج ـم ـهــوريــة
أفريقيا الوسطى» ،وهو إحدى املجموعات
املتمردة الكبرى النشيطة في شــرق البالد.
وق ــال دوج ــاري ــك «ن ـحــن ب ـصــدد تقييم عــدد
ال ـض ـحــايــا وال ـ ـنـ ــازحـ ــن» .وأشـ ـ ــار سـتـيـفــان
دوجــاريــك إلــى أن «مينوسكا» التي أرسلت
بـعـثــة عـلــى ال ـف ــور «ت ــواص ــل تـقـيـيــم الــوضــع
والتأكد من اتخاذ التدابير الالزمة لحماية
املدنيني».
وحـ ـس ــب مـ ـص ــدر م ــن األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،طـلــب
ّ
عــدم كشف هــويـتــه ،ف ــإن العملية استهدفت
م ـس ـل ـحــي «االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد مـ ــن أجـ ـ ــل ال ـ ـسـ ــام فــي

ج ـم ـه ــوري ــة أف ــري ـق ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى» .وأوض ـ ــح
امل ـ ـصـ ــدر أن «أك ـ ـثـ ــر مـ ــن  30م ــدن ـي ــا ق ـت ـل ــوا،
بعضهم بــرصــاصــات طــائ ـشــة» .مــن جهته،
ّ
صرح مصدر عسكري في أفريقيا الوسطى
طالبًا عدم كشف هويته أن «القوات املسلحة
ألف ــريـ ـقـ ـي ــا ال ــوسـ ـط ــى وال ـ ـ ـ ـ ــروس ي ــرت ـك ـب ــون
مجزرة» ،مشيرًا إلى تسجيل «عمليات إعدام
ب ــإج ــراءات م ــوج ــزة ،ونـتـحــدث عــن أك ـثــر من
ً
خمسني قتيال» .لكن املتحدث باسم رئاسة
جمهورية أفريقيا الوسطى ألبرت يالوكي
مــوكـبـيـمــي ق ــال إن ــه ل ّـيــس ل ــدي ــه «ع ـل ــم بـهــذا
الهجوم» .مع العلم أنــه في منتصف ،2021
تحدث فريق الخبراء التابع لألمم املتحدة
وامل ـســؤول عــن جمهورية أفريقيا الوسطى
ومراقبة حظر األسلحة املـفــروض على هذا
ال ـب ـل ــد ع ــن ان ـت ـه ــاك ــات ض ــد امل ــدن ـي ــن خ ــال
عمليات لقوات األمــن في جمهورية أفريقيا
ال ــوسـ ـط ــى وم ـق ــات ـل ــي م ـج ـم ــوع ــة «ف ــاغـ ـن ــر».
واعـ ـت ــرف ــت ح ـك ــوم ــة أف ــري ـق ـي ــا ال ــوس ـط ــى فــي
أكتوبر /تشرين األول املاضي بصحة بعض
االتـهــامــات الـتــي وجهتها األم ــم املـتـحــدة ،ال
سيما بشأن جرائم وأعـمــال تعذيب ،ارتكب
«م ـع ـظ ـم ـهــا» مـ ـتـ ـم ــردون وك ــذل ــك ج ـن ــود مــن
أفريقيا الوسطى أو حلفاؤهم .ولم يعد فريق
ال ـخ ـبــراء ال ـتــابــع لــأمــم امل ـت ـحــدة يـعـمــل منذ
 31أغـسـطــس /آب  ،2021إذ رفـضــت روسيا
التمديد ألعضائه الصيف املاضي ،معتبرة
ّ
أن تشكيلته يهيمن عليها الغربيون.
(فرانس برس)
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شرق
غرب
بايدن وكيشيدا يتفقان
على التصدي للصين
اتفق الرئيس األميركي جو بايدن
ورئيس الحكومة اليابانية فوميو
كيشيدا ،أمس السبت ،على التصدي
للصني والعمل «بشكل وثيق لردع
أي ع ــدوان روس ــي» عـلــى أوكــرانـيــا،
ك ـم ــا دان ـ ــا الـ ـتـ ـج ــارب ال ـص ــاروخ ـي ــة
ال ـكــوريــة ال ـشـمــال ـيــة .وأع ـل ــن الـبـيــت
األبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــض ،فـ ـ ــي ب ـ ـ ـيـ ـ ــان ،أن ب ــاي ــدن
وكيشيدا أعربا ،خــال اجتماعهما
ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ع ــن «تـصـمـيـمـهـمــا
على التصدي ملحاوالت جمهورية
ال ـص ــن ال ـش ـع ـب ـيــة ت ـغ ـي ـيــر ال ــوض ــع
ال ـق ــائ ــم ف ــي ب ـح ــر الـ ـص ــن ال ـشــرقــي
وبحر الصني الجنوبي».
(فرانس برس)
فنزويال 12 :ساعة
لجمع ماليين التواقيع
ضد مادورو

أمـهــل املجلس االنـتـخــابــي الوطني
ف ـ ــي فـ ـن ــزوي ــا املـ ـط ــالـ ـب ــن بـ ــإجـ ــراء
استفتاء إلقصاء الرئيس نيكوالس
م ــادورو (ال ـص ــورة)  12ســاعــة فقط
لجمع  4.2ماليني توقيع ضرورية
لتنظيم هــذا األم ــر .وأعـلــن املجلس
االن ـت ـخــابــي الــوط ـنــي ع ـلــى تــويـتــر،
ّ
أول م ــن أم ـ ــس ال ـج ـم ـع ــة ،أن جـمــع
ّ
الـتــواقـيــع سـ ُـيـنــظــم األرب ـع ــاء املقبل
«ف ــي  26يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي بني
الـســاعــة  06:00والـســاعــة  18:00في
 1200مركز» .وكتب زعيم املعارضة
خـ ـ ــوان غـ ــوايـ ــدو ف ــي تـ ـغ ــري ــدة« :م ــا
الذي تخاف منه يا مادورو؟ أنت ال
ّ
تسمح حتى ببعض التواقيع».
(فرانس برس)

هندوراس :أزمة بسبب
انتخاب رئيس للبرلمان
تـحــول انـتـخــاب رئـيــس لـلـبــرملــان في
ه ـن ــدوراس إل ــى أزم ــة سـيــاسـيــة بعد
انشقاق  20عضوًا عن حزب الرئيسة
املـنـتـخـبــة ش ـي ــوم ــارا ك ــاس ـت ــرو ،قبل
نحو أسـبــوع مــن توليها منصبها.
وبـ ـ ــدأ تـ ـب ــادل ال ـش ـت ــائ ــم م ــع اف ـت ـتــاح
الجلسة ،أمس السبت ،عندما اقترح
ال ـن ــواب ف ــي ح ــزب «ال ـحــريــة وإعـ ــادة
التأسيس» (يسار) تسمية خورخي
ك ــال ـي ـك ــس ل ـي ـش ـغــل م ـن ـص ــب رئ ـيــس
البرملان .وأجبر سبعة نــواب موالني
لـكــاسـتــرو كاليكس عـلــى ال ـهــرب من
املنصة بينما كان يؤدي القسم.
(فرانس برس)
المكسيك :عملية
قسطرة في القلب
للرئيس
أعـلـنــت الـحـكــومــة املكسيكية ،أمــس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أنـ ـ ـ ــه أجـ ـ ــريـ ـ ــت ل ـل ــرئ ـي ــس
أنــدريــس مــانــويــل لــوبـيــز أوبـ ــرادور
(الصورة) عملية قسطرة في القلب،
الجمعة املاضي ،وتبني أنه بصحة
جـ ـ ـي ـ ــدة .وكـ ـ ـ ــان أوبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادور أص ـي ــب
ب ــأزم ــة ق ـل ـب ـيــة خ ـط ـي ــرة ف ــي ،2013
وتعافى أخيرًا من ثاني مرة يصاب
فـيـهــا ب ـف ـيــروس ك ــورون ــا .وأشـ ــارت
الـحـكــومــة إل ــى أن عملية القسطرة
أجــريــت للرئيس كـجــزء مــن فحص
يجريه كل ستة أشهر.
(رويترز)

مهاتير محمد في
المستشفى مجددًا
أعلن متحدث باسم رئيس الــوزراء
محمد
امل ــال ـي ــزي ال ـس ــاب ــق م ـهــات ـيــر ُ
( 96س ـنــة) ،أم ــس ال ـس ـبــت ،أن ــه نقل
إلــى املستشفى للمرة الثالثة خالل
نحو شهر ،مــا أثــار مـخــاوف بشأن
ص ـح ـتــه .وأوض ـ ــح امل ـت ـح ــدث ،ال ــذي
طـلــب ع ــدم الـكـشــف ع ــن هــوي ـتــه ،أن
م ـهــات ـيــر ي ــوج ــد ح ــال ـي ــا ف ــي وح ــدة
الــرعــايــة فــي املعهد الــوطـنــي للقلب
في كواالملبور .وكان مهاتير خضع
إلجـ ـ ــراء ط ـبــي اخ ـت ـي ــاري ف ــي نفس
امل ـس ـت ـش ـف ــى فـ ــي  7ي ـن ــاي ــر/ك ــان ــون
الثاني الحالي ،وذلــك بعد أن دخل
املـسـتـشـفــى الـشـهــر املــاضــي إلج ــراء
«فحص طبي كامل».
(أسوشييتد برس)
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ّ
تدفق المساعدات العسكرية والدفاعية إلى أوكرانيا ،وذلك بضوء أخضر أميركي ،تحسبًا ألي غزو محتمل لهذه الدولة
يتواصل
من قبل جارتها روسيا .يأتي ذلك بينما تتواصل االجتماعات والحراك الدبلوماسي لخفض حدة األزمة بين موسكو وكييف

حراك دبلوماسي للجم روسيا

أميركا تس ّرع تسليح أوكرانيا

تطغى الثقة املعدومة بني روسيا
مـ ـ ــن جـ ـه ــة وال ـ ـ ـ ــوالي ـ ـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة
وح ـ ـل ـ ـفـ ــائ ـ ـهـ ــا ف ـ ـ ــي حـ ـ ـل ـ ــف شـ ـم ــال
األطلسي من جهة أخرى ،على املشهد املتوتر
بــن الـطــرفــن وتـحــديـدًا عـلــى خلفية تصاعد
األزمة بشأن أوكرانيا وحديث الغرب عن غزو
روسي محتمل لهذه الدولة .ويبدو أن انعدام
الثقة هــذا بموسكو وحـتــى بـجــوالت الـحــوار
واللقاءات مع مسؤوليها ،دفــع حلفاء كييف
ل ـت ـســريــع ع ـم ـل ـيــات م ــده ــا ب ــاألس ـل ـح ــة ،وذل ــك
بضوء أخضر أميركي ،مع عزم دول البلطيق؛
إستونيا والتفيا وليتوانيا ،إرسال صواريخ
أم ـي ــرك ـي ــة ال ـص ـن ــع إل ـ ــى أوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،ب ـمــواف ـقــة
واشـنـطــن ،بينما تلقت أوكــرانـيــا بالفعل أول
دفاعية أميركية بقيمة 200
دفعة من مساعدة
ُ
مليون دوالر ،بحسب ما أعلن أمس السبت.
وب ـي ـن ـمــا ت ـش ــرع واش ـن ـط ــن األب ـ ــواب لتسليح
أوكرانيا ،يبدو األوروبـيــون منقسمني حيال
األمر ،إذ أعلنت وزيرة الدفاع األملانية كريستي
المبرخت ،أمــس ،أن بالدها لن تمد أوكرانيا
بأسلحة في الوقت الراهن ،وذلك بعد بضعة
أيام من بدء بريطانيا تزويد كييف بأسلحة
مضادة للدبابات .وقالت السفارة األميركية
في أوكرانيا ،في بيان أمس السبت ،إن كييف
تلقت أول دفعة من مساعدات أميركية للدعم
األمـ ـن ــي ب ـق ـي ـمــة  200م ـل ـي ــون دوالر .وك ــان ــت
واشنطن قد وافقت في ديسمبر/كانون األول
املاضي ،على برنامج املساعدات الذي يتضمن
تـقــديــم  200مـلـيــون دوالر .وكـتـبــت الـسـفــارة
على صفحتها بموقع فيسبوك «ستواصل
الواليات املتحدة تقديم مثل هذه املساعدات
لدعم القوات املسلحة األوكرانية في جهدها
املتواصل للدفاع عن سيادة أوكرانيا وسالمة
أراضـيـهــا فــي وجــه ال ـعــدوان ال ــروس ــي» .وأكــد
وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن ،في
اتـصــال مــع نظيرته الكندية ميالني جولي،
أمس السبت ،أنهم «ملتزمون بالدبلوماسية،
لكننا جاهزون مع حلف األطلسي وحلفائنا
ملعاقبة روسيا وتدفيعها ثمنًا باهظًا على أي
ع ــدوان» ،وذلــك بحسب تغريدة على حسابه
بموقع «تويتر».
وف ــي سـيــاق تسليح أوكــران ـيــا كــذلــك ،تعتزم
إستونيا والتفيا وليتوانيا ،الدول األوروبية
الواقعة في منطقة البلطيق والعضو بحلف
شـمــال األطـلـســي ،إرس ــال صــواريــخ أميركية
الـصـنــع م ـض ــادة ل ـلــدبــابــات وال ـط ــائ ــرات إلــى
كييف ،في خطوة قالت واشنطن إنها تؤيدها
تمامًا .وفي بيان مشترك نشر في وقت متأخر
أول مــن أمــس الجمعة ،قــال وزراء دف ــاع دول
البلطيق الـثــاث إنـهــم يقفون «مــوحــديــن في
التزامنا بسيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها
ف ــي م ــواج ـه ــة ال ـ ـعـ ــدوان ال ــروس ــي امل ـس ـت ـمــر».
وأوضحوا أن إستونيا تنوي تزويد أوكرانيا
بـ ـص ــواري ــخ «ج ــافـ ـل ــن» امل ـ ـضـ ــادة ل ـل ــدب ــاب ــات،
بينما سـتــرســل التـفـيــا ولـيـتــوانـيــا صــواريــخ
«س ـت ـي ـن ـغ ــر» امل ـ ـضـ ــادة لـ ـلـ ـط ــائ ــرات وغ ـيــرهــا
م ـ ــن املـ ـ ـع ـ ــدات .ول ـ ــم ي ـت ـض ــح بـ ـع ــد مـ ـت ــى مــن
املقرر إرسال األسلحة إلى أوكرانيا.

بلينكن :جاهزون مع حلف األطلسي وحلفائنا لمعاقبة روسيا (ألكس براندون/فرانس برس)

إستونيا والتفيا
وليتوانيا سترسل أسلحة
إلى أوكرانيا
وقال بلينكن ،في تغريدة على «تويتر» أمس
ال ـس ـب ــت ،إن واش ـن ـط ــن وج ـه ــت ال ـت ـح ـيــة إل ــى
ال ـ ــدول األعـ ـض ــاء ف ــي ح ـلــف ش ـم ــال األطـلـســي
والـجـمـهــوريــات السوفيتية الـســابـقــة الـثــاث
«لــدع ـم ـهــا ال ـط ــوي ــل األم ـ ــد ألوك ــرانـ ـي ــا» .وق ــال
بلينكن في منشور آخر «نؤيد تمامًا عمليات
نقل املعدات الدفاعية من أعضاء الناتو ،إلى
أوكرانيا لتعزيز قدرة األخيرة على الدفاع عن
نفسها ضد أي عدوان روسي غير مبرر وغير
م ـســؤول» .وك ــان ديـمـتــري بيسكوف ،الناطق
ب ــاس ــم ال ــرئ ـي ــس ال ــروس ــي فــادي ـم ـيــر بــوتــن،
وصـ ــف ف ــي وقـ ــت س ــاب ــق م ــن هـ ــذا األسـ ـب ــوع،
إمدادات األسلحة الغربية إلى أوكرانيا بأنها
«خطيرة للغاية».
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ق ــال ــت وزيـ ـ ــرة ال ــدف ــاع األمل ــان ـي ــة،

كريستني المبرخت ُ ،فــي مقابلة مــع صحيفة
«ف ـيــت أم زونـ ـت ــاغ» ،ن ـشــرت أم ــس الـسـبــت ،إن
ب ــرل ــن تـسـتـبـعــد م ــد أوك ــرانـ ـي ــا بــأس ـل ـحــة في
ال ــوق ــت ال ــراه ــن ف ــي املــواج ـهــة الـقــائـمــة بينها
وبــن روسـيــا ،وذلــك بعد بضعة أيــام مــن بدء
بــري ـطــان ـيــا ت ــزوي ــد ك ـي ـيــف بــأس ـل ـحــة م ـضــادة
ل ـلــدبــابــات .وقــالــت المـبــرخــت «أتـفـهــم الــرغـبــة
في دعم أوكرانيا ،وهــذا بالضبط ما نفعله».
وأضـ ــافـ ــت «س ـت ـت ـس ـلــم أوك ــرانـ ـي ــا مـسـتـشـفــى
ً
ميدانيًا كامال مع التدريب الالزم في فبراير/
ش ـب ــاط امل ـق ـب ــل ،ك ــل هـ ــذا ش ــارك ــت أمل ــان ـي ــا في
تـمــويـلــه بقيمة  5.3مــايــن يـ ــورو» .وتابعت
«ن ـفـعــل ك ــل م ــا بــوسـعـنــا مل ـنــع الـتـصـعـيــد .في
الوقت الراهن لن يكون تسليم األسلحة مفيدًا
لتحقيق ذلك ،ثمة اتفاق على هذا في الحكومة
األملانية».
وردًا عـلــى امل ــوق ــف األمل ــان ــي هـ ــذا ،ات ـهــم وزي ــر
الخارجية األوكــرانــي دميترو كوليبا ،أملانيا
أمـ ــس ،بــ«تـشـجـيــع» بــوتــن عـلــى ش ــن هـجــوم
جديد على أوكرانيا .وكتب كوليبا على تويتر
«ال ـي ــوم ،أصـبـحــت وح ــدة ال ـغــرب ضــد روسـيــا
أك ـث ــر أه ـم ـيــة م ــن أي وقـ ـ ــت» .وش ـ ــدد ع ـلــى أن
«الشركاء األملان يجب أن يتوقفوا عن تقويض

الوحدة بتصريحات وتصرفات مماثلة ،وعن
تـشـجـيــع فــادي ـم ـيــر بــوتــن ع ـلــى ش ــن هـجــوم
جــديــد على أوكــران ـيــا» .وأض ــاف أن أوكــرانـيــا
«ممتنة» ألملانيا على الدعم الذي قدمته ،لكن
«تصريحاتها الحالية مخيبة لآلمال».

في غضون ذلــك ،ومــع تصاعد التوترات ،قال
م ـص ــدر ف ــي إدارة ب ــوت ــن ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،إن
مستشارين سياسيني من روسيا وأوكرانيا
وفرنسا وأملانيا سيعقدون محادثات بشأن
شرق أوكرانيا .وأضاف املصدر ،بحسب وكالة
«روي ـت ــرز» أن امل ـحــادثــات الـتــي تـجــري ضمن
مــا يعرف «بصيغة نــورمــانــدي» ،ستعقد في
باريس يوم  25يناير الحالي .وأكد ميخائيلو
بودولياك ،مستشار كبير مفاوضي أوكرانيا،
أنــه مــن املـقــرر عقد اجتماع فــي بــاريــس ،لكنه
قال لـ«رويترز» إن هناك تاريخًا أوليًا محددًا
لالجتماع هو  26يناير.
في هذه األثناء ،تعمل بريطانيا على تفعيل
الــدب ـلــومــاس ـيــة م ــع م ــوس ـك ــو .ولـ ـه ــذه ال ـغــايــة
يلتقي وزيــر الدفاع البريطاني بن والس مع
نظيره الروسي سيرغي شويغو في موسكو،
كما ت ــزور وزي ــرة الـخــارجـيــة البريطانية ليز
تراس ،موسكو الشهر املقبل.
وأعـلــن مصدر فــي وزارة الــدفــاع البريطانية
أم ــس ،أن شــويـغــو ،قـ ِـبــل دع ــوة لـلـقــاء نظيره
ال ـبــري ـطــانــي مل ـنــاق ـشــة األزمـ ـ ــة ع ـلــى ال ـح ــدود
ال ــروس ـي ــة األوك ــرانـ ـي ــة .وقـ ــال امل ـص ــدر «يـســر
وزيــر الــدفــاع قبول روسـيــا الــدعــوة للتحدث
مع نظيره» .وأضــاف «نظرًا ألن لقاء الدفاع
الثنائي األخـيــر بــن بلدينا جــرى فــي لندن
في  ،2013عرض شويغو اللقاء في موسكو».
وقـ ـ ـ ــال امل ـ ـصـ ــدر إنـ ـ ــه لـ ــم يـ ـت ــم ت ــأكـ ـي ــد م ــوع ــد
االجتماع.
فــي ال ـس ـيــاق ،قــالــت وكــالــة اإلعـ ــام الــروس ـيــة،
ً
أمـ ــس ،ن ـقــا ع ــن م ـصــدر دب ـلــومــاســي إن ــه من
املتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية
ل ـيــز ت ـ ــراس ،مــوس ـكــو ال ـش ـهــر امل ـق ـبــل إلجـ ــراء
مـ ـح ــادث ــات م ــع ن ـظ ـيــرهــا الـ ــروسـ ــي سـيــرغــي
الفـ ـ ــروف .ون ـق ـلــت ال ــوك ــال ــة ع ــن امل ـص ــدر قــولــه
«اس ـت ـف ـســرت وزي ـ ــرة ال ـخــارج ـيــة الـبــريـطــانـيــة
عــن فــرصــة السفر ملوسكو إلج ــراء محادثات
مــع الف ــروف ،وواف ـقــت موسكو على أن تكون
الزيارة في فبراير».
(العربي الجديد ،فرانس برس،
رويترز ،أسوشييتد برس)

تفاقم أزمة الكهرباء في العراق
بغداد ـ براء الشمري

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية،
أمــس السبت ،أن التراجع الحاد
فـ ــي تـ ــزويـ ــد املـ ـن ــاط ــق ال ـس ـك ـن ـيــة
بــالـتـيــار الـكـهــربــائــي خ ــال األيـ ــام املــاضـيــة
يـ ـع ــود إلـ ـ ــى إط ـ ـفـ ــاء خـ ـط ــوط نـ ـق ــل ال ـط ــاق ــة
اإليــرانـيــة ،فضال عــن انخفاض كمية الغاز
املستورد.
وقالت الوزارة في بيان لها بعد يومني من
تراجع حــاد في معدالت تجهيز الكهرباء
للمدن العراقية ،بما فيها العاصمة بغداد،
إن ـه ــا «ف ـق ــدت  7600م ـي ـغ ــاواط م ــن إن ـتــاج
الطاقة» ،مشيرة إلــى أن «منظومة الطاقة
الكهربائية ال تزال متأثرة بشكل كبير بفعل
انحسار إطــاقــات الغاز املــورد وتخفيض
معدالته إلى  8.5ماليني متر مكعب يوميًا
من أصل  50مليونًا ،وكذلك إطفاء الخطوط

اإليرانية الناقلة الطاقة إلى العراق ما أدى
إلى خسارة  1100ميغاواط».
ولفتت إلى أنه جرى ،أمس ،تخفيض %50
مــن الـغــاز الوطني مــن طاقة حقول الزبير
الشمالية والجنوبية بسبب سوء األحوال
ال ـجــويــة ،وب ــذل ــك ،تصبح ال ـق ــدرة املـفـقــودة
بسبب انخفاض ضغط الغاز حوالي 6500
ميغاواط».
وتــابـعــت أن «ال ـق ــدرة امل ـف ـقــودة مــن الخطوط
اإليــران ـيــة ب ـحــدود  1100م ـي ـغــاواط ،وه ــو ما
يـلـقــي بـظــالــه عـلــى ت ــراج ــع ســاعــات تجهيز
الـكـهــربــاء» .وي ــوم الخميس املــاضــي ،قطعت
إيران خطني للكهرباء كانا يــزودان محافظة
دي ــال ــى ش ــرق ــي ال ـ ـبـ ــاد .إذ جـ ــرى ق ـط ــع خــط
«خــان ـقــن -ســرب ـيــل» بـطــاقــة  150م ـي ـغــاواط،
و«دي ــال ــى-م ـي ــرس ــاد» بـطــاقــة  400م ـي ـغــاواط،
مــا تسبب بانخفاض إم ــدادات الكهرباء في
املحافظة بنسبة  .%70ونقلت وسائل إعالم

عــراق ـيــة ،ع ــن م ـســؤولــن مـحـلـيــن ف ــي ديــالــى
قولهم ،إن املحافظة تعتمد حاليا على نحو
 300ميغاواط من املنظومة الوطنية ،في حني
أن حاجتها الفعلية هي  800ميغاواط.
وواجه العراق ،خالل الصيف املاضي ،أزمات
كبيرة بتوفير الطاقة الكهربائية ،بسبب عدم
التزام الجانب اإليراني بتصدير كميات الغاز
املتعاقد عليها مع العراق لتشغيل محطاته
الكهربائية ،إذ تــم قطعها وتقليل كمياتها
امل ـص ــدرة إل ــى ال ـع ــراق ع ــدة مـ ــرات ،م ــا أح ــرج
الحكومة العراقية وتسبب بموجة تظاهرات
وغضب شعبي في عدد من املحافظات.
وتـ ــراج ـ ـعـ ــت ب ـش ـك ــل الفـ ـ ــت سـ ــاعـ ــات ت ــزوي ــد
الكهرباء في العراق خالل األيام األخيرة ،ما
تسبب بموجة رفض شعبية واسعة النقطاع
التيار الكهربائي في فصل الشتاء ،الذي يقل
فيه الطلب على الكهرباء باألساس.
وفـ ــي ن ــوف ـم ـب ــر /ت ـش ــري ــن ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،

كشفت وزارة الكهرباء العراقية عن وجود
خطة للبدء بــإنـتــاج الـطــاقــة املـتـجــددة التي
تتولد من الطاقة الشمسية والرياح ،مبينة
أن طموحها هــو الــوصــول إلــى إنـتــاج أكثر
مــن  7آالف مـيـغــاواط مــن الـطــاقــة املـتـجــددة،
ـاع ح ـكــوم ـيــة ملــواجـهــة
وذلـ ــك ف ــي إطـ ــار م ـس ـ ٍ
أزمة الكهرباء الخانقة وحل مشكلة انقطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء املـ ـتـ ـك ــرر .وقـ ـ ــال امل ـت ـح ــدث بــاســم
ال ـ ـ ــوزارة ،أح ـمــد م ــوس ــى ،إن الـ ـ ــوزارة لديها
العديد مــن عـقــود الطاقة املـتـجــددة ،ومنها
عـقــود مــع شــركــة «ب ــاور جــايـنــه» الصينية.
والطاقة املتجددة هي التي يمكن توليدها
مــن امل ـصــادر الطبيعية مثل ضــوء الشمس
وال ــري ــاح وامل ـي ــاه واألمـ ـط ــار وح ـ ــرارة جــوف
األرض ،ت ـ ـضـ ــاف إل ـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك طـ ــاقـ ــة ال ـك ـت ــل
ال ـح ـيــويــة .وي ـع ــد الـ ـع ــراق م ــن ال ـب ـل ــدان غير
الــرائــدة فــي هــذا املـجــال رغــم تــوفــر الـظــروف
املناسبة إلنتاج الطاقة املتجددة.

■ حرب فوضوية بال مالمح!! #اليمن
■#اليمن ما يحدث في اليمن ال ُيمكن ألي إنسان أن يرضى ِبه .فليجلس
الجميع للحوار وليتنازل الجميع لوقف الحرب .صور ُمفجعة ألطفال
ونساء ال ُذنب لهم! باستمرار الحرب لن يستفيد أحد ...لن يكسب أحد...
إلى متى املكابرة!  7سنني استنزفت األموال واألرواح ولن يتحقق شيء
فماذا تنتظرون لوقف هذا العبث؟
■ سجن #غويران في الحسكة بـ#سوريا يضم اآلالف من عناصر
#داعش األجانب منذ سنوات ويهاجمه داعش بني فترة وأخرى إلخراج
عناصره ...العجيب أن الدول الغربية ترفض استقبال مواطنيها
الدواعش اإلرهابيني وتركتهم في هذا السجن
#الحسكة #سجن_غويران.
■ كل حادث يصير بالعراق ويثير الناس عاطفيًا ،تستغله األطراف
املتنازعة للتسقيط وكيل االتهامات .لهذه الدرجة الدم رخيص عند
السياسيني العراقيني والزعماء الفيسبوكيني# .ديالى.
■ مسار تطيير االنتخابات النيابية انطلق# ..بس_هيك #لبنان
■ اختفت  50مليون دوالر (فحوصات #كورونا #مطار_بيروت) ما شفنا
شرطي بلدية أو حاجب بالدولة تحرك!
بينما مواطن لبناني #الساعي استرجع أمواله من البنك ،ويلي هي
ً
ملكه أصال (وبغض النظر عن آرائنا باألسلوب إذا اختلفت) فاستنفرت
الدولة بكبرها!!! #لبنان #الدوالر #لبنان_ينتفض.
واع ويدرك ما ُيحاك له وكل املخططات تتكشف
■ شعب #تونس ٍ
له يومًا بعد يوم .الشعوب الحرة ال تخاف وال تنام مهزومة
وإنما من يحاول أن يسلب شعبه الحرية والثورة والديمقراطية
هو املهزوم داخليًا وما زال يكابر وسقوطه قادم ال محالة #يسقط_
االنقالب_في_تونس #يسقط_قيس_سعيد #الردة_مستحيلة
للشعب #التونسي.

ٌّ
تـ ــواصـ ــل ك ـ ــل مـ ــن بـ ــاريـ ــس وأثـ ـيـ ـن ــا ت ـعــزيــز
تعاونهما ال سيما فــي ّ امل ـجــال العسكري،
وهــو التعاون الــذي توثق بشكل أكبر منذ
أن تصاعدت التوترات بني اليونان وتركيا،
خصوصًا في العامني األخيرين على خلفية
تـنـقـيــب أن ـق ــرة ع ــن ال ـغ ــاز ف ــي ش ــرق الـبـ ّحــر
املتوسط .وفي أحدث خطوات التعاون ،وقع
قائدا القوات املسلحة الفرنسية واليونانية،
أول مــن أمــس الجمعة ،فــي أثينا «خريطة
ُ
العسكري للشراكة
طريق» تجسد الجانب
ُ
االستراتيجية بني البلدين التي أبرمت في
سبتمبر/أيلول املاضي في باريس.
وت ـ ـنـ ـ ّـص خ ــريـ ـط ــة الـ ـط ــري ــق الـ ـت ــي وق ـع ـهــا
الـ ـ ـجـ ـ ـن ـ ــرال ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ت ـ ـ ـيـ ـ ــاري بـ ـ ــورخـ ـ ــار،
والـ ـجـ ـن ــرال ال ـي ــون ــان ــي كــون ـس ـتــان ـت ـي ـنــوس
فلوروس ،على أن «الشراكة االستراتيجية
تــوحــد البلدين على الصعيد العسكري»،
حسب بـيــان لهيئة أرك ــان الـقــوات املسلحة
الـفــرنـسـيــة .وتـتـيــح ه ــذه الــوثـيـقــة «تـعــزيــز
الـعــاقــات الــدفــاعـيــة العسكرية وهيكلتها
عـلــى األم ــد ال ـطــويــل» و«تـجـسـيــد الـتـعــاون
العسكري الثنائي الفرنسي اليوناني على

الصين ترفع إنتاج الغاز

ارتفع إنتاج الصني من الغاز
الطبيعي بنسبة  %8.2على أساس
سنوي خالل العام املاضي ،وفقًا
لبيانات أصدرتها الهيئة الوطنية
لإلحصاء .وأوضحت الهيئة ،وفق
ّ
وكالة شينخوا ،أنه في العام املاضي
بلغ إنتاج الصني من الغاز الطبيعي
 205.3مليارات متر مكعب.

وفي شهر ديسمبر /كانون األول
وحده ،زاد إنتاج البالد من الغاز
الطبيعي بنسبة  %2.3على أساس
سنوي ،ليصل إلى  19.2مليار
متر مكعب .وأوضحت البيانات أن
واردات البالد من الغاز الطبيعي
ارتفعت بنسبة  %19.9على أساس
سنوي خالل العام املاضي ،مسجلة
 121.36مليون طن (طن الغاز
يعادل  227.79مترًا مكعبًا).

يستأنف لبنان ،غدًا االثنني،
املفاوضات مع صندوق النقد
الدولي ،بغية التوصل إلى اتفاق
على برنامج إصالح اقتصادي،
يرافقه قرض بقيمة  4مليارات
دوالر .وقال وزير االقتصاد،
أمني سالم ،في مقابلة مع وكالة
ُ
األناضول ،نشرت أمسّ ،إن
«املفاوضات ستنطلق بعدما تم
االنتهاء من مباحثات تحضيرية
حول األرقام التي طلبها صندوق
النقد الدولي ،بشأن حجم الخسائر
في القطاعني املالي واملصرفي ،أو
ما يسمى الفجوة املالية».
وعن حجم الخسائر ،لفت سالم،
وهو أحد أعضاء الهيئة الحكومية
ّ
املفاوضة ،إلى أنها «تقدر بنحو 69
مليار دوالر ،وفقًا لرئيس الهيئة،
نائب رئيس الحكومة سعادة
الشامي» .وبدأ لبنان مناقشات مع
صندوق النقد الدولي حول برنامج
مساعدات في مايو /أيار ،2020
ّ
لكنها توقفت في أغسطس /آب من
ذات العام ،قبل أن تنطلق من جديد
مطلع أكتوبر /تشرين األول ،2021
بعد تشكيل حكومة جديدة برئاسة
نجيب ميقاتي.

قائد البحرية األلمانية يشيد ببوتين
نأت الحكومة األلمانية بنفسها ،أمس السبت ،عن تصريحات أدلى بها
قائد سالح البحرية األلماني ،كاي إخيم شوينباخ ،خالل مناقشة أجراها
مركز أبحاث في الهند ،وذلك بعد نشر مقطع مصور له يقول فيه إن
الرئيس الروسي فالديمير بوتين يستحق االحترام ،وإن كييف لن تسترد
أبدًا القرم .واعتذر شوينباخ عبر «تويتر» عن تعليقاته «الطائشة»
ووصفها بأنها خطأ ،فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع األلمانية
إن التصريحات ال تمثل موقف ألمانيا.

وفد تجاري مصري في تركيا

خريطة للتعاون الفرنسي اليوناني
تعزز «خريطة الطريق»
للتعاون العسكري بين
باريس وأثينا الشراكة
االستراتيجية بين البلدين،
في ظل استمرار التوتر بين
اليونان وتركيا واألزمات
التي يمر بها حلف شمال
األطلسي

أخبار

لبنان يستأنف مفاوضات
االقتراض

متابعة

■ ّ
مر على القدس كل أنواع الظلم واالحتالل .وفي كل مرة تخرج هذه
املدينة منتصرة على الظلم …
#أنقدوا_حي_الشيخ_جراح SaveSheikhJarrah#
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امل ـس ـتــويــن االس ـتــرات ـي ـجــي والـتـشـغـيـلــي»،
كما ورد فــي الـبـيــان .وقــال البيان إنــه «في
إطار االلتزامات التي تم التعهد بها تجاه
االتحاد األوروبــي وحلف شمال األطلسي،
ُت ـ ـ ّ
ـوح ـ ــد ال ـ ـشـ ــراكـ ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة ال ـي ــون ــان ـي ــة
عسكريًا البلدين اللذين يسهمان في الدفاع
األوروبـ ـ ـ ـ ــي واألم ـ ـ ــن األوروبـ ـ ـ ـ ــي األط ـل ـس ــي،
ع ـبــر ال ـتــأك ـيــد خ ـصــوصــا ع ـلــى تمسكهما
بحرية الطيران واإلبحار في إطــار احترام
القانون الدولي».
ُ
وستتيح «خريطة الطريق» للقوات املسلحة
الفرنسية واليونانية «تـعــزيــز ثقافتيهما
االستراتيجية املشتركة وإمكانية التشغيل
املتبادل لصالح جيشينا» ،حسب مــا جاء
فــي ال ـب ـيــان ،ال ــذي ش ـ ّـدد عـلــى أن «الـتـعــاون
العسكري الثنائي (سيتم) توسيعه».
ف ــي ال ـس ـي ــاق ،ق ــال خ ـب ــراء لــوكــالــة «فــرانــس
ّ
بـ ــرس» إن االت ـفــاق ـيــة الــدفـ ّـاع ـيــة ه ــذه «غـيــر
مسبوقة» و«غير عادية» ألنها تربط دولتني
عضوين فــي الحلف األطـلـســي وتستهدف
«ضمنًا» تركيا ،العضو اآلخر في الحلف.
وارتـ ـفـ ـع ــت ح ـ ــدة ال ـ ـتـ ــوتـ ــرات بـ ــن ال ـي ــون ــان
وتــرك ـيــا ،وكــاهـمــا عـضــو فــي حـلــف شمال
األطلسي ،خــال السنوات األخـيــرة ،بسبب
حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر
املـ ـت ــوس ــط .وك ـ ــان الـ ـبـ ـل ــدان الـ ـ ـج ـ ــاران عـلــى
خــاف منذ عقود حــول سلسلة طويلة من
القضايا ،بما في ذلك الحقوق اإلقليمية في
بحر إيجه الذي يقع بني البلدين ،والحدود
البحرية والجوية ،وحقوق األقليات.
وان ـحــازت بــاريــس بشكل علني إلــى أثينا،
وأرسلت في صيف  ،2020طائرات «رافــال»
وسـفـنــا حــربـيــة فــي مــواجـهــة انـتـشــار سفن
عسكرية وأعمال التنقيب التركية في شرق
البحر املتوسط .وقد بلغت التوترات أوجها
بني أنقرة وباريس على خلفية هذا امللف.

ويــأتــي توقيع «خريطة الطريق» للتعاون
العسكري الفرنسي اليوناني أول من أمس،
ب ـعــد إب ـ ــرام ات ـفــاق ـيــة فــرنـسـيــة يــونــان ـيــة في
سبتمبر املاضيّ ،
تنص على بند للمساعدة
املتبادلة «بكل الوسائل املناسبة» إذا وجد
الـبـلــدان «بـشـكــل مـشـتــرك أن هـنــاك هجومًا
مسلحًا يحصل ضد أراضي» أحدهما .كما
وقـعــت ال ـيــونــان وقـتـهــا عـلــى صفقة تسلح
دفاعية ضخمة مع فرنسا .إذ قــررت أثينا،
ع ـلــى خـلـفـيــة ال ـتــوتــر م ــع تــرك ـيــا املـ ـج ــاورة،
تعزيز قدرتها العسكرية عبر طلب  18طائرة
مقاتلة من طراز «رافال» وثالث فرقاطات من
فرنسا ،بمبلغ إجمالي قــدره  5.5مليارات
ي ـ ــورو .وي ــأت ــي تــوق ـيــع «خــري ـطــة ال ـطــريــق»
الجمعة ،بعد يومني على تسليم أول ست
طــائــرات «راف ــال» طلبتها أثينا من فرنسا.
وبـ ـ ّـررت ال ـيــونــان ،وقـتـهــا ،توقيعها صفقة
تسلح دفاعية ضخمة مع فرنسا بسعيها
للدفاع عــن سيادتها .وقــال رئيس ال ــوزراء
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ،إنه ال
ينوي الدخول مع تركيا في سباق تسلح،
ً ّ
آم ــا ح ــل ال ـخــا ّفــات بــن أثـيـنــا وأن ـق ــرة من
خالل الحوار ،لكنه أضاف «في نفس الوقت،
سندافع عن أراضينا وسالمتها ،وسيادتنا
وحقوقنا السيادية .ومن أجل القيام بذلك،
نحتاج إلــى قــوة ّردع» .وتــابــع« :ال يمكننا
ت ـج ــاه ــل ح ـق ـي ـقــة أنـ ـن ــا ن ـع ـيــش ف ــي مـنـطـقــة
معقدة للغاية».
من جهتها ،رأت تركيا في االتفاقية وقتها،
بـحـســب ب ـيــان لـ ــوزارة ال ـخــارج ـيــة ،مـحــاولــة
ّ
لـ ـع ــزل ت ــرك ـي ــا .وقـ ـ ــال ال ـب ـي ــان إن «ان ـت ـه ــاج
ً
الـيــونــان سـيــاســة تسلح وع ــزل تــركـيــا بــدال
م ــن ال ـت ـع ــاون أم ــر إش ـكــالــي وي ـس ــيء إلـيـهــا
ول ــاتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي ويـ ـه ــدد االس ـت ـق ــرار
والسالم اإلقليمي».
(العربي الجديد ،فرانس برس)

()Getty

صادرات
القهوة اإلثيوبية
تقفز %90

ّ
أظهرت بيانات رسمية أن إثيوبيا صدرت  148.9ألف طن من القهوة خالل األشهر الستة املمتدة حتى الثامن من يناير/كانون الثاني الجاري،
ّ
بارتفاع بلغت نسبته  %90على أساس سنوي .ونقلت اإلذاعة اإلثيوبية ،عن هيئة القهوة والشاي اإلثيوبية ،أن صادرات القهوة خالل الفترة
املذكورة حققت عائدات  578مليون دوالر ،بزيادة بلغت نسبتها  %20عن املتوقع .وتبدأ السنة املالية اإلثيوبية في  8يوليو/تموز .وكانت
أملانيا املستورد الرئيسي لحبوب القهوة ،تليها السعودية فاليابان ،وفقًا ملا نقلت وكالة «بلومبيرغ» األميركية عن اإلذاعة اإلثيوبية .وشهدت
ً
العاصمة أديس أبابا ،في يوليو/تموز املاضي ،حفال اقتصاديًا ألجود أنواع القهوة اإلثيوبية ،أقامه «تحالف القهوة العاملي للجودة» بالتعاون
مع هيئة القهوة والشاي اإلثيوبية.

بحث نائبا وزير التجارة التركي،
مصطفى توزجوز ورضا
تونا توراغاي ،مع وفد برئاسة
إبراهيم العربي ،رئيس االتحاد
العام للغرف التجارية في مصر،
العالقات االقتصادية بني البلدين.
وذكرت وزارة التجارة التركية في
بيان السبت ّأن اللقاء جرى في
مقر الوزارة بأنقرة وحضره أيضًا
رئيس اتحاد الغرف والبورصات
في تركيا ،رفعت هصارجيكلي
أوغلو .وأوضح البيان ،وفق
وكالة األناضولّ ،أن اللقاء تناول
العالقات التجارية واالقتصادية
بني مصر وتركيا والتطلعات
املتبادلة والخطوات التي يمكن
اتخاذها .وأكد الجانبان ّأن زيادة
الحوار بني رجال األعمال األتراك
واملصريني ستسهم في زيادة
رخاء الشعبني من خالل املساهمة
اإليجابية في العالقات التجارية
واالقتصادية.

نمو القروض العقارية في قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

كشف تقرير عقاري ،عن نمو التسهيالت االئتمانية
املقدمة من البنوك إلى قطاعي العقارات واملقاوالت
في القطاع الخاص في قطر ،بنحو  13.6مليار ريال
( 3.7مليارات دوالر) خالل عام  ،2021مقارنة بالعام
السابق عليه ،لتصل إلى معدل تراكمي قدره 202.7
مليار ريال.
وذكر التقرير الصادر عن شركة «األصمخ للمشاريع
ال ـع ـقــاريــة» ،أم ــس الـسـبــت ،أن الـتـشــريـعــات املحفزة
ساهمت بشكل الفــت فــي تنويع بيئة األع ـمــال في

الــدولــة الغنية بالغاز ،األمــر الــذي سيعزز مــن نمو
حجم أعـمــال الـشــركــات الـعـقــاريــة الـتــي ترتبط بكل
مرافق القطاعات االقتصادية.
وسمحت الحكومة القطرية أخ ـي ـرًا ،بــزيــادة نسبة
ّ
تملك غير القطريني فــي رأس مــال  4بنوك قطرية،
لتصل إلى  ،%100بموجب قانون تنظيم استثمار
رأس املال غير القطري في النشاط االقتصادي.
وسبق ذلك ،تحديد  25منطقة يجوز لغير القطريني
التملك واالنتفاع في العقارات ضمنها ،مع تسهيل
إج ـ ــراءات مـنــح اإلقــامــة دون مستقدم ملــالــك العقار
الذي ال تقل قيمته عن  200ألف دوالر ،كما يحصل

مالك العقار الذي ال تقل قيمته عن مليون دوالر على
مزايا اإلقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم
واالستثمار في بعض األنشطة التجارية.
ّ
وأش ــار التقرير إلــى أن املـشــاريــع التنموية وكذلك
املــرت ـب ـطــة بــاس ـت ـضــافــة ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم لـكــرة
الـقــدم «مــونــديــال  »2022سـتــؤدي إلــى تطوير مزيد
مــن ال ـشــراكــات وال ـف ــرص االسـتـثـمــاريــة والـتـجــاريــة
ب ــن ال ـشــركــات الـقـطــريــة واملـسـتـثـمــريــن اإلقليميني
والـعــاملـيــن ،ب ــدءًا مــن ال ـع ـقــارات ،م ــرورًا بــالـخــدمــات
ً
والتمويل ،وصوال إلى التجزئة والسياحة واملرافق
األخ ــرى .وكــانــت قيم ال ـت ــداوالت الـعـقــاريــة املسجلة

قــد بـلـغــت نـحــو  25.37مـلـيــار ري ــال ال ـعــام املــاضــي،
بــانـخـفــاض نسبته  %18عــن  ،2020وفـقــا للتقرير
ال ـس ـن ــوي ال ـ ـصـ ــادر أخـ ـيـ ـرًا ع ــن ش ــرك ــة «ي ــوت ــوب ـي ــا»
للعقارات.
وقــابــل الـتــراجــع فــي قيم ال ـت ــداوالت ،ارتـفــاع سنوي
بـنـسـبــة  %5ع ـلــى صـعـيــد ال ـص ـف ـقــات امل ـن ـفــذة الـتــي
بلغت  5374صفقة في  ،2021مقارنة بـ  5117صفقة
خ ــال ال ـع ــام ال ـس ــاب ــق ع ـل ـيــه .وش ـه ــد م ـتــوســط قيم
الصفقات تراجعًا إلــى مستوى  4.72مــايــن ريــال
للصفقة الواحدة ،وهو أدنى مستوى مسجل خالل
أكثر من  8سنوات.
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المغرب

مال وناس

ديون األسر تهدد البقاالت باإلفالس

الوقود
في تونس

الرباط ـ مصطفى قماس

تـ ـه ــدد دي ـ ـ ــون األس ـ ـ ــر صـ ـغ ــار تـ ـج ــار ال ـس ـلــع
ال ـغــذائ ـيــة ال ــذي ــن يـمـتـلـكــون ب ـق ــاالت صـغـيــرة
أو مــا يـعــرف ب ــ«مــول الـحــانــوت» فــي املـغــرب،
والــذيــن ك ــان لـهــم دور فــي «إس ـع ــاف» الكثير
مــن األس ــر ،عبر إمــدادهــم بالسلع مــع تأجيل
الـ ـس ــداد ب ـس ـبــب ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ف ـيــروس
كورونا منذ مطلع العام .2020
وتوفر البقاالت في األحـيــاء الشعبية الزيت
والـسـكــر والــدق ـيــق والـحـلـيــب ،وت ـقــدم لألسر
الفقيرة تسهيالت في السداد من دون ضمان
غير الثقة التي ينسجها أصحابها مع األسر،
التي تسدد عندما تتوفر لديها سيولة مالية.
وزاد االعتماد على البقاالت خــال تداعيات
الـجــائـحــة الـصـحـيــة ،الـتــي أض ــرت بقطاعات
اقتصادية عــدة وأث ــرت على مداخيل الكثير
من األسر ،بينما يؤكد عبد الحميد الباهي،
رئ ـ ـيـ ــس االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد الـ ــوط ـ ـنـ ــي لـ ـتـ ـج ــار امل ـ ـ ــواد
الغذائية ،في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن
العديد من تجار التجزئة للسلع الغذائية لم
يستردوا الديون التي في ذمة األسر تجاههم

األسر تترقب زيادة األسعار...
والسلطات تخشى الشارع
بدأت السلطات التونسية
في تهيئة األرضية لزيادة
أسعار الوقود ،ضمن
خطة إللغاء الدعم
تدريجيًا ،وسط مخاوف
من رد فعل الشارع ،ال
سيما مع التأزم المعيشي
تونس ـ إيمان الحامدي

يـتــرقــب الـتــونـسـيــون أول تعديل
فـ ـ ــي س ـ ـعـ ــر امل ـ ـ ـحـ ـ ــروقـ ـ ــات ل ـل ـع ــام
ال ـ ـجـ ــاري  ،2022ب ـع ــدم ــا أعـلـنــت
الحكومة اعتزامها زيادة األسعار في إطار
ما وصفته بإصالح منظومة الدعم ،بهدف
تــوفـيــر أك ـثــر مــن  1.6مـلـيــار دي ـنــار (557.5
مليون دوالر) من دعم الطاقة.
وم ــن امل ـقــرر أن تـعـقــد لـجـنــة الـتـعــديــل اآللــي
ألسـعــار املـحــروقــات اجتماعها قبل نهاية
ي ـن ــاي ــر /ك ــان ــون ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري م ــن أجــل
تـحــديــد أس ـعــار ال ــوق ــود ،الـتــي قــالــت وزي ــرة
املــالـيــة سـهــام الـبــوغــديــري ،فــي تصريحات
صـحــافـيـ ّـة ،نـهــايــة ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول
املاضي ،إنها ستتراوح ما بني  %3و.%5
وب ـ ـ ــدأت ال ـس ـل ـط ــات ال ـتــون ـس ـيــة ف ــي تـهـيـئــة
األرضية لإلعالن عن زيــادات األسعار ،عبر
سـلـسـلــة م ــن الـ ـلـ ـق ــاءات ب ــن م ـس ــؤول ــن في
الــدولــة واملنظمات املدنية الكبرى من أجل
احـتــواء الغضب الشعبي وسخط املهنيني
الذين ستتضرر أعمالهم من زي ــادات كلفة

تحقيق
عمان ــ زيد الدبيسية

تـبــدي الـحـكــومــة األردن ـي ــة جدية
غ ـ ـيـ ــر مـ ـسـ ـب ــوق ــة ل ـل ـت ـن ـق ـي ــب عــن
الـنـفــط وال ـث ــروات املـعــدنـيــة ،رغــم
ّ
أن الدراسات واالستكشافات التي أجرتها
حكومات سابقة على مدى أكثر من  6عقود،
أثبتت عدم الجدوى االقتصادية الستخراج
النفط والعديد من املـعــادن ،وســط عالمات
استفهام حول األسباب التي حرمت البالد
من االستفادة من ثرواتها الطبيعية ،رغم
ّ
أن كافة البلدان املجاورة تزخر بها.
ويــرى خبراء ومختصون في قطاع الطاقة
ّ
أن األردن وصـ ــل إلـ ــى مــرح ـلــة اق ـت ـصــاديــة
ص ـع ـبــة ت ـفــاق ـمــت ب ـس ـبــب جــائ ـحــة ك ــورون ــا
وتــداعـيــاتـهــا اض ـطــر بسببها إلعـ ــادة فتح
م ـلــف االس ـت ـك ـشــافــات الـنـفـطـيــة وامل ـعــدن ـيــة
م ـجــددًا ،ال سيما فــي ضــوء تــوفــر الشواهد
التي تؤكد وفرة العديد من املعادن وكميات
جيدة من النفط الخام والغاز.
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذه األثـ ـ ـن ـ ــاء ن ـش ـط ــت عـ ـل ــى م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل دع ـ ــوات ل ـل ـمــواط ـنــن ،خـصــوصــا
في محافظات الجنوب التي تشمل «العقبة
وم ـ ـعـ ــان وال ـط ـف ـي ـل ــة وال ـ ـ ـكـ ـ ــرك» ،لـ ـع ــدم بـيــع
أراضيهم في ضوء تنامي الحديث عن قرب
إقامة مشاريع كبرى واستكشافات للنفط
واملعادن في تلك املناطق ،فيما ارتفع الطلب
مــن قبل سماسرة وشــركــات عقارية لشراء
األراضي في محافظات الجنوب ،خصوصًا
في األجزاء الصحراوية منها.
وال يـسـتـبـعــد م ــراق ـب ــون وج ـ ــود راب ـ ــط بني
إعالن النوايا بني األردن ومصر واالحتالل
اإلســرائ ـي ـلــي ،فــي مــا ع ــرف ب ــ«امل ـيــاه مقابل
الكهرباء» ،والــذي يقوم على تزويد األردن
بـحــوالــي  200مليون متر مكعب مــن املياه
سنويًا من الكيان اإلسرائيلي مقابل إقامة
م ـح ـطــة ل ـل ـطــاقــة ال ـش ـم ـس ـيــة ف ــي ال ـص ـح ــراء
األردنية لتزويد «االحتالل» بالكهرباء.
وزيـ ـ ــر الـ ـط ــاق ــة والـ ـ ـث ـ ــروة امل ـع ــدن ـي ــة صــالــح
الـ ـخ ــرابـ ـش ــة قـ ـ ــال أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا ف ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات
ّ
ص ـحــاف ـيــة ،إن األردن بـ ــدأ بــالـتـنـقـيــب عن
املعادن باهتمام بالغ إلجراء دراسات تجزم
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اإلنتاج املترتبة على ارتفاع أسعار الطاقة
وبالتالي ارتفاع موجات الغالء.
وق ـبــل نـحــو أس ـب ــوع ،الـتـقــى الــرئـيــس قيس
س ـع ـيــد م ــع األمـ ـ ــن الـ ـع ــام ل ــات ـح ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،نور الدين الطبوبي ،في
اجتماع دام أكثر من  3ساعات ،أعقبه لقاء
آخــر جمع وزيــر الشؤون االجتماعية مالك
الزاهي برئيس منظمة رجال األعمال سمير
مــاجــول .كــذلــك ،طلب الرئيس قيس سعيد
مــن وزيــر الـشــؤون االجتماعية العمل على
وهي
مــزيــد مــن العناية بالطبقات الـهـشــةّ ،
م ــؤش ــرات ق ــال عـنـهــا خ ـب ــراء اق ـت ـصــاد إنـهــا
تستهدف «التمهيد لزيادة املحروقات التي
تأخرت ألسباب سياسية» وفق تقديرهم.
وتـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـحـ ـ ـك ـ ــوم ـ ــة وفـ ـ ـ ـ ــق الـ ـخـ ـط ــة
االقتصادية للفترة بني  2022و 2026إلغاء
دع ــم ال ـطــاقــة تــدريـجـيــا عـبــر زي ـ ــادة أسـعــار
املحروقات (املنتجات البترولية) والكهرباء
والـغــاز ،لالستهالكني الصناعي واألســري،
وذلــك من خالل آلية التعديل اآللــي ألسعار
املنتجات البترولية القائمة وكذلك إحداث
ل ـج ـن ــة ل ـل ـض ـبــط اآلل ـ ــي ألس ـ ـعـ ــار ال ـك ـه ــرب ــاء
والغاز.
وت ـتــوقــع الـحـكــومــة تــوفـيــر أك ـثــر مــن مليار
دينار خالل العام الحالي من خالل التعديل
اآللـ ـ ــي ألس ـ ـعـ ــار امل ـ ـحـ ــروقـ ــات ،ك ـم ــا تـخـطــط
لتوفير  204ماليني دينار من زيــادة تعرفة

مفاوضات حكومية
لالقتراض من صندوق
النقد الدولي

ال ـك ـهــربــاء ذات ال ـج ـهــد ال ـعــالــي وامل ـتــوســط
امل ـ ــزودة لـلـمـصــانــع وال ـش ــرك ــات ،بــاإلضــافــة
إل ــى  212مـلـيــون دي ـنــار مــن تـعــديــل تعرفة
الـكـهــربــاء لالستهالك املـنــزلــي ،وفــق وثيقة
الخطة االقتصادية.
وي ـس ـي ـط ــر الـ ـت ــرق ــب عـ ـل ــى ال ـج ـم ـي ــع بـفـعــل
الـ ــزيـ ــادات امل ـتــوق ـعــة ،بـيـنـمــا تـشـهــد ال ـبــاد
اضطرابات بفعل الغالء والتوترات األزمة.
ً
وقــال مسعود بالعربي ،الــذي يعمل وكيال
ّ
ملحطة لبيع الوقود في تونس العاصمة ،إن
املهنيني فــي وضــع ترقب لـقــرار التعديالت
ّ
الجديدة في األسـعــار ،مرجحًا أل يتجاوز
ذلــك نهاية يناير /كــانــون الثاني الـجــاري.
ّ
وأضــاف لـ«العربي الجديد» أن آخر تعديل
فــي أس ـعــار امل ـحــروقــات يـعــود إل ــى م ــارس/
ّ
آذار  ،2021معتبرًا أن سياسة التثبيت التي
ً
اعتمدت عليها السلطات لن تستمر طويال،
إذ مــن املـتــوقــع أن تـشـهــد األس ـع ــار زي ــادات
متتالية خالل األشهر املقبلة.
وقـ ــال م ـص ــدر م ـس ــؤول ف ــي وزارة ال ـطــاقــة،
ّ
ف ـضــل ع ــدم ال ـك ـشــف ع ــن اس ـم ــه ،إن «لـجـنــة
التعديل اآلل ــي ألسـعــار الــوقــود فــي انتظار
إذن انعقادها» ،مضيفًا« :هــذا القرار يتخذ
عـلــى مـسـتــوى رئــاســة الـحـكــومــة وه ــو قــرار
سياسي بحت».
وفي نوفمبر /تشرين الثاني املاضي ،أشار
املدير العام للمحروقات في وزارة الصناعة
وامل ـن ــاج ــم والـ ـط ــاق ــة ،رش ـي ــد ب ــن دالـ ـّ ــي ،في
تصريح لــ«الـعــربــي الـجــديــد» ،إلــى أنــه بات
ضــروريــا تـعــديــل أس ـعــار امل ـحــروقــات ،نظرًا
الرتفاع أسعار النفط عامليًا فوق  85دوالرًا
ّ
لـلـبــرمـيــل ،الف ـتــا إل ــى أن ص ـن ــدوق ال ــدع ــم ال
يمكن أن يتحمل هذه الزيادة.
وتـ ـعـ ـه ــدت حـ ـك ــوم ــة ن ـ ـجـ ــاء ب ـ ـ ـ ــودن ،خ ــال
مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ،بشأن

فوضى في سوق السيارات
طرابلس ـ أحمد الخميسي

برنامج اإلصــاح االقتصادي ،بإلغاء جزء
من الدعم ألسعار الوقود هذا العام .وقالت
وزيرة الطاقة نائلة القنجي ،في تصريحات
إعالمية ،خالل عرض قانون املوازنة للعام
ّ
الحالي نهاية الشهر املــاضــي ،إن «أسـعــار
النفط مستمرة في االرتـفــاع الـيــوم ،وتغير
سعر النفط في امليزانية من  40دوالرًا إلى
 80دوالرًا للبرميل» .وتابعت« :لذلك يجب

أن يـكــون هـنــاك تعديل فــي أسـعــار الــوقــود،
ولو جزئيًا».
والحكومة في تونس بحاجة إلى اإليرادات،
ّ
خصوصًا أن اقتصادها تلقى ضربه قوية
بـفـعــل ت ــداع ـي ــات جــائ ـحــة ف ـي ــروس كــورونــا
عطلت
إضــافــة إلــى األزم ــة السياسية الـتــي ّ
الكثير من الـقــرارات .وتقول الحكومة إنها
تـتــوقــع ات ـفــاقــا ط ــال ان ـت ـظــاره ب ـشــأن حــزمــة

ثروات األردن

هرولة حكومية نحو االستكشافات
بعد التجاهل لعقود

1.5

قــــــدرت شـــركـــة مــنــاجــم
الــفــوســفــات األردنـــيـــة ،في
أواخـــر عــام  ،2008إجمالي
االحتياطيات مــن الخامات
الحاملة لهذا المعدن بنحو
 1.5مليار طــن ،فيما يحتل
األردن المرتبة السادسة عالميًا
لناحية كمية اإلنتاج بسبعة
ماليين طن في العام.

غياب العمل المؤسسي

من جانبه قال رئيس نقابة الجيولوجيني
صخر النسور لـ«العربي الجديد» إن األردن
يزخر حسب املــؤشــرات بــالـثــروات املعدنية
والنفط ،وخاصة من الصخر الزيتي (النفط
ال ـص ـخ ــري) ،ل ـكــن غ ـي ــاب ال ـع ـمــل املــؤسـســي
وال ـجــديــة مــن قـبــل الـحـكــومــات الـســابـقــة قد
ح ــال دون اسـتـخــراجـهــا واالس ـت ـفــادة منها

الكثير من تجار
البقاالت يواجهون
صعوبات مالية كبيرة

ليبيا

في تحركات غير مسبوقة ،توسع الحكومة األردنية رقعة البحث عن النفط والمعادن ،ال
سيما في جنوب البالد ،ليرى خبراء اقتصاد وجيولوجيا أ ّن الحكومة الحالية تبدو جادة في
ّ
ظل الصعوبات االقتصادية
هذا الملف الذي شهد تجاهًال على مدار عقود ،ال سيما في

الـ ـج ــدوى االق ـت ـص ــادي ــة م ــن اس ـت ـخــراج ـهــا،
بـيـنـمــا ل ــم ت ـج ـ ِـر ســاب ـقــا دراس ـ ـ ــات حقيقية
للمعادن فــي بــاطــن األرض تثبت الـجــدوى
االقتصادية ملعدن الذهب وغيره من املعادن،
وال يمكن الجزم دون هذه الدراسات.
وأشـ ـ ـ ــار الـ ـخ ــرابـ ـش ــة إل ـ ــى وج ـ ـ ــود دراس ـ ـ ــات
أولـيــة تــؤشــر إلــى وج ــود كميات كبيرة من
ال ـبــوتــاس ف ــي مـنـطـقــة ال ـل ـســان بــال ـقــرب من
البحر املـيــت ،وهــي خ ــارج منطقة االمتياز
املمنوحة لشركة البوتاس العربية ،مضيفًا
ّ
أن ع ـم ـل ـيــات الـتـنـقـيــب ع ــن املـ ـع ــادن تشمل
الذهب والليثيوم والنحاس والفوسفات.

مـنــذ انـتـشــار ال ـف ـيــروس فــي الــربــع األول من
العام ما قبل املاضي .ويقول الباهي إن تجارًا
صغارًا كانوا في الصفوف األولــى في فترة
الحجر الصحي ،وأمدوا أسرًا باحتياجاتها،
لكنهم اكتشفوا بعد ذلك أن رأس مالهم تآكل
ويواجهون صعوبات مالية كبيرة.
وفي تصريحات صحافية أخيرًا ،لفت وزير
الصناعة والتجارة رياض مزور إلى املشاكل
التي يتعرص لها التاجر الصغير ،منها أن
إيرداته لم تتغير ،حيث تأتي من «الكناش»
أو «الــدفـتــر» ال ــذي يسجل فيه مــا يــوجــد في
ذمة األسر تجاهه.
وأضـ ـ ـ ــاف الـ ــوزيـ ــر أن ب ـع ــض األش ـ ـخـ ــاص ال
يقصدون التاجر الصغير إال عندما يكونون

قــد اسـتـنـفــذوا إي ــرادات ـه ــم ،حـيــث يـتــوجـهــون
إليهم للحصول على تسهيالت في السداد.
وتشير بيانات وزارة الصناعة والتجارة إلى
وجود حوالي  800ألف نقطة بيع %80 ،منها
عبارة عن متاجر تقليدية ،ناهيك عن 1000
من األســواق التي تنعقد كل أسبوع ،خاصة
في األرياف.
ووف ـ ــق وزارة ال ـص ـنــاعــة والـ ـتـ ـج ــارة ،يـتـجــه
التفكير نحو توفير التمويل للتاجر الصغير،
الــذي يضطر لالستمرار في فتح محله ،وإن
لــم يحقق أربــاحــا ،حيث ي ــراد دعـمــه مــن قبل
الدولة بهدف توسيع نشاطه أو التخصص
في فرع محدد للتجارة أو االنتقال إلى أماكن
أخرى ال يتعرض فيها للمنافسة الشديدة.
وفــي السياق ،يؤكد رئيس االتحاد الوطني
لـتـجــار املـ ــواد الـغــذائـيــة أن ه ـنــاك صـعــوبــات
إض ــاف ـي ــة ت ــواج ـه ـه ــا الـ ـبـ ـق ــاالت ،ت ـت ـم ـثــل فــي
انتشار املتاجر الكبرى العصرية ،باإلضافة
إلى قطاع التجارة غير الرسمي ،الذي يمثله
ال ـب ــاع ــة ال ـج ــائ ـل ــون ال ــذي ــن ال ي ـت ـح ـم ـلــون أي
تكاليف ذات صلة بــاألجــور أو الـكـهــربــاء أو
الجباية أو إيجار املحالت.

حتى اآلن .وأض ــاف النسور أن العديد من
امل ـ ـعـ ــادن ذات ج ـ ــدوى اق ـت ـص ــادي ــة وأخـ ــرى
ب ـح ــاج ــة إلجـ ـ ـ ــراء دراس ـ ـ ـ ــات ش ــام ـل ــة ل ــذل ــك،
فمثال تـتــوفــر خــامــات طبيعية لـلــذهــب في
ال ـج ـن ــوب وم ــا زال ـ ــت ع ـم ـل ـيــات اس ـت ـخــراجــه
تحت االنـتـظــار ،أمــا النحاس فهو موجود
ف ــي م ـح ـم ـيــة ض ــان ــا (ج ـ ـنـ ــوب) ف ــي مـنـطـقــة

خامات الفوسفات
تتواجد في قرابة %60
من مساحة األردن
احتياطي الصخر
الزيتي يبلغ نحو
 40مليار طن

تسمى بخربة النحاس ومنذ سنتني تم بدء
العمل بدراسة جدوى اقتصادية للنحاس.
وأكد النسور ضرورة العمل على استغالل
ال ـث ــروات املـعــدنـيــة واسـتـخــراجـهــا إلنـعــاش
الوضع االقتصادي ،وتعزيز املوارد املحلية
في ضوء ارتفاع عجز املوازنة العامة ،بيد
أن مـشــاريــع الـتـعــديــن تـســاهــم بشكل كبير
في توفير فرص العمل وتحسني مستويات
املعيشة وتحريك مختلف القطاعات.
ب ـ ـ ــدوره ،قـ ــال ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي حـســام
ّ
عايش لـ«العربي الجديد» إن «األردن يمتلك
ثروات معدنية مهمة مثل الفوسفات ،حيث
تغطي نحو  %60من مساحة البلد ،فضال
عن الصخر الزيتي باحتياطي يبلغ نحو
 40مليار طن ،وهناك دراســات تتحدث عن
الـنـحــاس واملنغنيز وآم ــل الــزجــاج وأم ــاح
البحر امليت واليورانيوم املقدر بحوالي 65
ألف طن وغيرها».
ّ
وأضـ ـ ــاف ع ــاي ــش أن «ال ـق ـض ـيــة األســاس ـيــة
ليست فــي وجــود الـثــروات املعدنية ،وإنما
بــال ـجــدوى االق ـت ـصــاديــة م ــن اسـتـخــراجـهــا،

محطة وقود في
محافظة أريانة شمال
العاصمة تونس
(فرانس برس)

إنـقــاذ مــع صـنــدوق النقد الــدولــي فــي الربع
األول م ــن ال ـع ــام الـ ـج ــاري .وف ــي  ،2021في
خ ـض ــم ال ـ ـصـ ــراع ال ـس ـي ــاس ــي ب ــن ال ــرئ ــاس ــة
ّ
والحكومة ،والـبــرملــان ،حــث صـنــدوق النقد
تونس على وضــع خطة إصــاح اقتصادي
وتـعــزيــز الـحـمــايــة االجـتـمــاعـيــة للمواطنني
املنهكني من آثار الجائحة وارتفاع البطالة
إلى .%18.5

بـمـعـنــى الـكـل ـفــة ال ـن ـهــائ ـيــة لـلـتـعــامــل معها
قبل استهالكها أو تصديرها ،ففي األردن
ترتفع الضرائب وكلف والطاقة واستيراد
الـتـكـنــولــوجـيــا املـنــاسـبــة للتعامل مــع هــذه
الثروات ،بما يجعلها غير مجدية اقتصاديًا
وتصديريًا وحتى على مستوى الصناعات
أو املنتجات املحلية».
وتابع« :كثيرًا ما أضعنا الفرص السانحة
ل ــاسـ ـتـ ـف ــادة مـ ــن ال ـ ـث ـ ــروات املـ ـع ــدنـ ـي ــة ،ألن
أص ـح ــاب امل ـصــالــح ه ــم م ــن ي ـق ــررون كيفية
االسـ ـتـ ـف ــادة م ـن ـهــا ،م ــا ي ـحــول ـهــا إلـ ــى قيمة
س ـل ـب ـي ــة م ـ ــن حـ ـي ــث ال ـ ـعـ ــائـ ــد االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي
واالجتماعي».
ّ
وأشار إلى أن هناك مأزقًا يتمثل في التغير
املـ ـن ــاخ ــي وض ـ ـ ـ ــرورة ال ـ ــوص ـ ــول إل ـ ــى صـفــر
ّ
ـإن ّ
أي تـعــامــل تقليدي
كــربــون ،وبــالـتــالــي ف ـ
م ــع ه ــذه الـ ـث ــروات س ـي ـكــون مـكـلـفــا ،ورب ـمــا
يؤثر على منح ومساعدات وحتى قروض
سيحصل عليها األردن من أجل االستثمار
ّ
ف ــي إنـ ـت ــاج هـ ــذه امل ـ ـعـ ــادن ،ك ـمــا أن ال ـســوق
ال ـع ــامل ــي م ـح ـكــوم ب ـش ــرك ــات عــامل ـيــة تـفــرض
األسعار ولن تسمح لوافدين جدد بالدخول
إلى تلك األسواق بسهولة.
وفرة في معدني اليورانيوم والذهب

ووفـ ـ ــق ال ـخ ـب ـيــر ف ــي ق ـط ــاع ال ـط ــاق ــة هــاشــم
ّ
عقل ،فــإن «البيانات الـصــادرة منذ سنوات
طويلة عن سلطة املصادر الطبيعية تؤكد
وفـ ــرة امل ـع ــادن ف ــي األراض ـ ــي األردنـ ـي ــة مثل
الـ ـي ــورانـ ـي ــوم والـ ــذهـ ــب والـ ــرمـ ــل ال ــزج ــاج ــي
وال ـفــوس ـفــات وال ـب ــوت ــاس وغ ـيــرهــا ،لـكــن ال
تعرف األسباب الحقيقية لعدم االستفادة
منها واستخراجها حتى اآلن».
ّ
وقـ ــال ع ـقــل إن سـلـطــة املـ ـص ــادر الطبيعية
األردن ـيــة تشير إلــى أن خــامــات الفوسفات
تتواجد في قرابة  %60من مساحة األردن،
خـصــوصــا فــي ح ــزام عــرضــه  300كيلومتر
ويـمـتــد مــن الـشـمــال إل ــى الـجـنــوب ،وتتركز
معظم االحـتـيــاطـيــات الـقــابـلــة لالستخراج
اقتصاديًا في منطقة الشيدية في محافظة
معان (جنوب).
وفي أواخــر عام  ،2008قــدرت شركة مناجم
الفوسفات األردنية إجمالي االحتياطيات
من الخامات الحاملة للفوسفات بنحو 1.5
مليار طن ،ويحتل األردن املرتبة السادسة
عامليًا ،لناحية كمية اإلنتاج ،بسبعة ماليني
طن في العام.
ّ
وبحسب عقل ،فإن األردن يمتلك وفق تقارير
حـكــومـيــة م ـص ــدرًا ك ـب ـي ـرًا جـ ـدًا م ــن ال ـطــاقــة،
ويتمثل في االحتياطي الضخم من الصخر

الــزيـتــي (يغطي  %60مــن مساحة األردن)،
ّ
الفـتــا إلــى أن أهــم الحقول هــو الـيــرمــوك ،إذ
يظهر الخام بسماكة كبيرة .ويأمل األردن
باالعتماد على هذا املصدر من الطاقة ،رغم
ّ
أن استخراجه مكلف.
ّ
وأضــاف أن استخراج املعادن أيضًا مطلب
بشكل
أساسي لتطوير االقتصاد ،إذ يسهم
ٍّ
واسع في ايجاد فرص عمل ،مشيرًا إلى أن
ّ ّ
من املعلوم أن كــل فرصة عمل مباشرة في
التعدين يترتب عليها عشر فرص عمل غير
مباشرة ،وكذلك زيادة االيرادات ورفع نسبة
النمو االقتصادي وإيجاد مجمعات سكنية
ومجتمع مدني في أماكن التعدين ،وتوفير
حاجة الصناعات املحلية من املواد األولية.
شاحنات تنقل
النفط من
العراق إلى
األردن ()Getty

بـ ــدت سـ ــوق الـ ـسـ ـي ــارات ف ــي ل ـي ـب ـيــا ف ــي حــالــة
ف ــوض ــى ،ب ـس ـبــب امل ــرك ـب ــات املـسـتـعـمـلــة الـتــي
ي ـجــري اس ـت ـيــرادهــا بـكـثــافــة ،م ــا أزع ــج وك ــاء
الـعــربــات ال ـجــديــدة ،بينما تــدخـلــت الحكومة
لتنظيم ال ـســوق عـبــر ق ـيــود عـلــى االس ـت ـيــراد،
ً
وهو ما لم يلق قبوال لدى شرائح من املواطنني
الذين أكدوا أن تراجع قدراتهم الشرائية هو ما
يدفعهم نحو شراء السيارات املستعملة.
ً
ق ــال ع ـلــي م ــاض ــي ،الـ ــذي يـعـمــل وك ـي ــا ألحــد
ّ
الـ ـ ـط ـ ــرازات الـ ـك ــوري ــة ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،إن اإلق ـب ــال
على س ـيــارات الــوكــاء الـجــديــدة ضعيف جدًا
ويـقـتـصــر ع ـلــى حـ ــاالت ف ــردي ــة أو مــؤسـســات
ح ـكــوم ـيــة وال ـب ـي ــع بــال ـت ـق ـس ـيــط ،م ـش ـي ــرا إل ــى
ضـ ـ ــرورة تـنـظـيــم الـ ـس ــوق خ ــاص ــة م ــا يتعلق
بـ ــاالس ـ ـت ـ ـيـ ــراد .ول ـ ـفـ ــت مـ ــاضـ ــي فـ ــي ت ـصــريــح
ّ
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» إل ـ ـ ــى أن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات
املـسـتـعـمـلــة تـضـعــف ال ـط ـلــب ع ـلــى ال ـس ـيــارات
الجديدة ،ال سيما في ظل فارق السعر الكبير،
ّ
مــوضـحــا أن سـعــر ال ـس ـيــارات املستعملة في
الغالب يبلغ نحو  17ألــف ديـنــار ،بما يعادل
 3700دوالر ،بينما سعر املركبة الجديدة من
الوكيل يتجاوز  30ألف دينار.
وأض ـ ـحـ ــت م ـ ـعـ ــارض ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات املـسـتـعـمـلــة

ليبيون يتجمعون حول سيارات فارهة
في طرابلس (فرانس برس)

ح ــاض ــرة ب ـش ـكــل الفـ ــت ف ــي مـخـتـلــف امل ـنــاطــق
ّ
والـطــرقــات الـعــامــة ،وكــلـهــا وفــق وّسـطــاء غير
مــرخـصــن بــالـعـمــل ،الفـتــن إل ــى أن ــه ال يوجد
م ـعــاي ـيــر لـتـقـيـيــم س ـع ــر الـ ـسـ ـي ــارات ال ـت ــي قــد
ت ـخ ـت ـلــف مـ ــن مـ ـك ــان إل ـ ــى آخ ـ ــر .ووف ـ ــق س ــام
ال ــولـ ـي ــدي ،الـ ـ ــذي ي ـع ـمــل ف ــي ب ـي ــع ال ـس ـي ــارات
ّ
املستعملة عـبــر مــواقــع ال ـتــواصــل ،ف ــإن هناك
ً
إقباال شديدًا من املواطنني على هذه املركبات
خالل الفترة األخيرة بسبب عامل األسعار.
وفــي السياق ،قــال رشيد ال ــزروق ،الــذي يعمل
طبيب أسنان في طرابلس لـ«العربي الجديد»،

ّ
إن خفض سعر صرف الدينار مقابل الدوالر
مطلع الـعــام املــاضــي ،دفعه إلــى شــراء سيارة
مستعملة تتناسب مع دخله ،وهو ما ينطبق
على حاالت الكثير من املواطنني.
وف ـ ــي س ـ ــوق ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـم ـن ـط ـقــة تـ ــاجـ ــوراء
ش ــرق طــرابـلــس ،أك ــد املــواطــن مـسـعــود راش ــد،
أن املــواطــن يبحث عــن سـيــارة مستعملة ألن
أنماط حياته تغيرت كثيرًا مع تذبذب سعر
ال ـص ــرف ،وبــالـتــالــي الـبـحــت عــن وسـيـلــة نقل
تساعده على مكابدة الحياة.
لكن اإلقبال على شراء السيارات املستعملة
دفع أسعارها إلى الصعود ،وفق عاملني في
القطاع .وقال عز الدين التومي ،الذي يعمل
وس ـي ـطــا ،إن أس ـع ــار ال ـس ـي ــارات املستعملة
ارتفعت خالل الفترة األخيرة بأكثر من ،%9
بسبب تغير سعر الصرف وارتفاع تكاليف
الشحن عامليًا.
ّ
وفــي ظــل الـفــوضــى الـتــي تشهدها الـســوق،
قــررت وزارة االقتصاد في حكومة الوحدة
الوطنية أخيرًا ،عدم استيراد السيارات التي
مضى على تصنيعها أكثر من  10سنوات.
وال توجد بيانات دقيقة عــن إجمالي عدد
ال ـس ـي ــارات ف ــي لـيـبـيــا ،فـيـمــا كــانــت بـيــانــات
ص ــادرة عــن الغرفة التجارية فــي  2010قد
أشارت إلى بلوغها مليون سيارة.

الخطوط الملكية تطلب دعمًا حكوميًا
قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية امللكية األردنـيــة ،سامر
ّ
املجاليّ ،إن الشركة ما زالــت تنتظر دعمًا حكوميًا يمكنها من تجاوز
ّ
الخسائر التي تكبدتها بفعل تداعيات فيروس كورونا ،مؤكدًا أنها لن
ً
تمتلك القدرة على املنافسة والنمو مستقبال ،إن لم يتوافر دعم الحكومة
التي تصل مساهمتها في الشركة إلى  .%85وأضاف املجالي ،وفق ما
نقلته وكالة األنباء األردنية الرسمية (بترا) أمس السبت« :طلبنا دعمًا
ماليًا حكوميًا بقيمة  200مليون دينار ( 280مليون دوالر) لنرفع من
رأس املال» ،معتبرًا ّأن «الحكومة أمام مسؤولية دعم امللكية األردنية كأداة

استراتيجية للدولة األردنـيــة ،تصل األردن بالعالم» .وكـ ّـبــدت تداعيات
جائحة كورونا الخطوط األردنية  160مليون دينار كخسائر في عام
 ،2020عدا عن خسائر متراكمة عام  2019بنحو  80مليونًا ،ليصل
إجمالي الخسائر إلى  240مليون دينار ،بحسب املجالي.
ً
وحذر من ّأن الخسائر باتت تقترب من رأس املال ،ما يستدعي تدخال
ً
حكوميًا عاجال ،الفتًا إلى ّأن «مسؤولية دعم امللكية األردنية تقع أيضًا
ّ
على عاتق األردنيني ،فالسفر من خالل الناقل الوطني يعني أن  %90من
ُ َ
قيمة التذكرة ستضخ في االقتصاد األردني».
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تويوتا ياريس سيارة هجينة نحو الحلبة (سجورد غان ديرول)Getty /

«وحوش» هجينة على حلبات السباق
لندن ـ العربي الجديد

ّ
كـ ــل شـ ــيء ع ـل ــى ح ــال ــه :ض ــوض ــاء
اإلط ـ ـ ـ ــارات ،زع ـي ــق ن ــاق ــل ال ـحــركــة،
صـ ــوت امل ـك ــاب ــح امل ــرتـ ـف ــع ،ال ـغ ـبــار
الذي يلف الحلبة مؤكدًا على احتدام املعركة.
بـطــولــة ال ـعــالــم ل ـلــرال ـيــات عـلــى حــال ـهــا ،وفــق

ّ
مقاييس التنافس والسرعة والحماسة ،إل
ّ
أن مــركـبــات غريبة تنطلق بسرعة جنونية
على الحلبة ،وحــوش هجينة تـشــارك للمرة
األولـ ــى ك ـس ـيــارات رال ــي مــن جـيــل املستقبل.
هي ،وفق املحللني ومحبي سباق السيارات،
لحظة سيسجلها التاريخ لسنوات طويلة.
ي ـق ــول م ــوق ــع «أوتـ ــوتـ ــرايـ ــدر» إنـ ــه ق ــد تـكــون

جديد السيارات
نجاح طرازات «بنتلي» الهجينة

أعلنت شركة «بنتلي موتورز» عن مبيعات إجمالية بلغت  14,659سيارة في
ِّ
مسجلة بذلك زيادة  31في املائة َ
مقارنة بسنة  .2020وقد ارتكز هذا
عام ،2021
اإلنجاز على طرح طرازات جديدة وتوفير مجموعة جديدة من املنتجات وزيادة
في الطلب على طرازات بنتلي الهجينة الجديدة ،والتي جرى تقديمها كجزء من
ّ
توجه الشركة القائم على تحويل كل سياراتها إلى كهربائية بحلول سنة 2030
وفقًا الستراتيجية  .Beyond100ولقد ضمن نجاح الخيار الهجني الجديد بقاء
 Bentaygaكطراز «بنتلي» األول ،مع بيع املزيد منها في سنتها الخامسة أكثر
من أي وقت سبق.
«كيا» تحصد جوائز مرموقة

سيارات السباق الهجينة التي تبلغ قوتها
 500حصان والقائمة على سيارات هاتشباك
وكـ ــروس أوف ــر املــألــوفــة هــي أك ـثــر الـسـيــارات
الكهربائية إثارة حتى اآلن.
فقد وجدت التقنيات املختلفة التي تم شحذها
في رياضة السيارات طريقها إلى الحلبة على
مر السنني ،ســواء كــان ذلــك من خــال الشحن
التوربيني أو املكابح القرصية أو غيرها من
الحلول .ولكن فــي هــذا العصر املكهرب ،فإن
تدفق الخبرات يسير فــي كــا االتـجــاهــنً ،إذ
يتخذ أحــدث جيل من سيارات الرالي نسخا
هجينة مثل «فورد بوما» و«تويوتا ياريس»
و«هيونداي  ،»i20ويحولها إلى وحوش ذات
مظهر بري معززة كهربائيًا قادرة على السير
فــي الــوحــل والـثـلــج وع ـلــى الـحـصــى وال ـطــرق
املعبدة على حد سواء.
م ــن ال ـس ــائ ـق ــن الـ ـع ــادي ــن إل ـ ــى امل ـت ـســاب ـقــن،
تساعد السيارات الهجينة على املضي ً
قدما
وأسرع باستخدام وقود أقل .وهذا هو الحال
مــع س ـيــارات الـسـبــاق .وكشفت ف ــورد النقاب
عن سيارة  Puma WRCذات املظهر املجنون
قبل الجولة األولى من بطولة العالم للراليات
( )WRCفـ ــي وق ـ ــت الح ـ ــق مـ ــن ه ـ ــذا ال ـش ـه ــر.
املنافسون يشملون هيونداي  i20وتويوتا
يارس .ومن بني املرشحني البريطانيني الذين
يأملون قيادة السيارات ،جوس غرينسميث
فــي سـيــارة بــومــا وإلـفــن إيفانز مــن تويوتا،
ويأمل األخير الحصول على لقبه األول بعدما
احتل املركز الثاني في العامني املاضيني.
ّ
ص ـح ـي ــح أن ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ال ـه ـج ـي ـن ــة فــي
ً
س ـيــارات الــرالــي ال ـجــديــدة أكـثــر تـعـقـيــدا إلــى
ح ــد م ــا م ــن ت ـل ــك امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي ال ـس ـي ــارات
ال ـع ــادي ــة أو الـ ـك ــروس أوف ـ ــر .ل ـكــن امل ـب ــدأ هو
نفسه ،ويعني أن السائقني يحصلون على
دفعة كهربائية مؤقتة ملحرك البنزين املزود
بـشــاحــن تــوربـيـنــي ويـسـتـخــدمــون م ــا يصل
إل ــى  500حـصــان لـفـتــرات قـصـيــرة ،وتتجدد
البطارية للقيام بذلك مرة أخرى .بني املراحل
يـمـكـنـهــم ح ـت ــى اإلب ـ ـحـ ــار مل ـس ــاف ــات قـصـيــرة

هيونداي الصديقة للبيئة تخوض السباق (أدرياس سوالرو /فرانس برس)
ينحدر الروس المحتجزون في سورية من شمال القوقاز ()Getty

عادت أعداد قليلة من أبناء الروس الملتحقين بداعش إلى وطنهم ،بينما يبحث اآلالف عن أمل ينتشلهم من األوضاع
لم شملهم
المتردية في مخيمات شمال سورية ،كما تحاول عائالتهم دفع السلطات إلى إزالة عراقيل تبطئ ّ

حماسة دائمة لمشجعي الرالي (ماسيمو بيتيول)Getty /

تعزيز قدرات السيارات
الهجينة لتصبح مؤهلة
للمنافسة
ب ــاس ـت ـخ ــدام ال ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة وح ــده ــا.
وي ـشــرح مــوقــع ات ـحــاد الـسـبــاقــات الــدولــي أن
سيارات الرالي الهجينة الجديدة تصل إلى
ال ـس ــرع ــة ال ـق ـص ــوى ويـمـكـنـهــا امل ـنــاف ـســة في
السباقات الصعبة .وكشفت شركة تويوتا

ج ــازو ريسينغ ،وهـيــونــداي مــوتــورسـبــورت
و ،M-Sport Fordع ــن س ـيــارات ـهــا ال ـجــديــدة
بالكامل والتي ستتنافس عبر  13جولة في
أرب ــع قـ ــارات .وت ـقــود تـغـيـيــرات بيئية كبيرة
ال ـلــوائــح الـفـنـيــة ال ـجــديــدة لــات ـحــاد الــدولــي
للسيارات نحو مستقبل أكثر استدامة.
ال ـس ـي ــارات الـهـجـيـنــة امل ــوص ــول ــة بــالـكـهــربــاء
واملـبـنـيــة ح ــول هـيـكــل خـلـيــة أم ــان مـتـطــورة،
وطاقة خالية من الــوقــود األحـفــوري بنسبة
 100فــي املــائــة ،وإم ــدادات الطاقة املستدامة،
هــي مفتاح ال ـتــزام الــريــاضــة بمستقبل أكثر
خضرة.

سرقة السيارات
اختبار يحدد أفضل خمس وسائل لردع أذكى اللصوص
واشنطن ـ العربي الجديد

حصدت شركة كيا جائزتي تصميم مرموقتني الثنني من أحــدث موديالتها،
حيث فــازت كيا  EV6كــروس أوفــر الكهربائية ،والجيل الــرابــع من كيا كرنفال
 MPVعلى أعلى التصنيفات في فئة «النقل›› في جوائز «غود ديزاين» السنوية.
والسيارة  EV6الجديدة هي أول سيارة كهربائية من كيا تعمل بالبطارية ()BEV
في كل فئاتها ،وتعتمد على النظام الجديد للمنصة الكهربائية العاملية النموذجية
( .)E-GMPوتتميز كل فئات السيارة كيا كرنفال  MPVالجديدة ،بمظهر جريء
مربع الشكل يعكس الجماليات البصرية املوجودة في مجموعة الطرازات الناجحة
من سيارات الدفع الرباعي.
امتيازات متعددة لـ«إنفينيتي »QX50

أطلقت «إنفينيتي» السيارة الرياضية املدمجة متعددة االستخدامات واألكثر تقدمًا
 .QX50وبدءًا من مقصورتها الواسعة التي تم تصميمها لضمان راحة السائق،
وحتى األسطح األنيقة التي تبهر الناظرين وتعزز الشعور بالراحة واالنفتاح ،فقد
تم تصميم  QX50بدقة متناهية .ويتميز هذا الطراز باستخدام أول نسخة يتم
إنتاجها من محرك  VC-Turboفي العالم ،بعد دورة تطوير تجاوزت مدتها 20
عامًا ،ليلبي هذا اإلنجاز الهندسي مختلف االحتياجات .ويتمتع الطراز الجديد
بنظام  InTouchالذي يأتي مقترنًا مع نظام تحديد املواقع العاملي.

ت ـع ـت ـبــر س ــرق ــة الـ ـسـ ـي ــارة واح ـ ـ ــدة مـ ــن أسـ ــوأ
الـتـجــارب الـتــي قــد يـمــر بـهــا ال ـنــاس ،فـمــا هي
ّ
أه ــم األج ـهــزة الـتــي تمكنك مــن حمايتها من
السرقة؟ يعتبر جهاز اإلنذار أساسيًا بالطبع،
إال أنه لسوء الحظ ليس كافيًا لردع اللصوص
األذكـ ـي ــاء ال ــذي ــن ط ـ ــوروا أســالـيـبـهــم إلس ـكــات
صــوت اإلن ــذار قبل انطالقه .لهذا السبب قام
فــريــق «مــوتــور وان» ،باختبار أفـضــل أجهزة
ملكافحة سرقة السيارات وخلص إلى تحديد
أب ــرز خمسة منها مــن حيث عملية التثبيت
وسهولة االستخدام والتصميم ،وكذا عوامل
مثل السعر والفاعلية العامة.
وتـبــن بـعــد االخـتـبــار أن أفـضــل األج ـهــزة هو
قـفــل فــرامــل عجلة الـقـيــادة الـعــاملــي مــن شركة
 Tevlapheeاألمـيــركـيــة .ويـهــدف القفل الالمع
وال ـب ـس ـي ــط واملـ ـع ــدن ــي ب ــالـ ـك ــام ــل ،إل ـ ــى جـعــل

طوّ ر سارقو السيارات أساليبهم ()Getty

مركبتك غـيــر صــالـحــة للعمل أث ـنــاء وقــوفـهــا.
يعمل الـجـهــاز متعدد االسـتـخــدامــات واألداة
امل ـعــدن ـيــة ش ــدي ــدة ال ـت ـح ـمــل م ــن خـ ــال ربـطــه
بعجلة قيادة سيارتك .يمكنك تثبيت الطرف
املقابل خلف دواسة القابض أو دواسة الوقود
أو دواســة الفرامل .وتمكن فريق املراجعة من
تثبيت القفل في أقل من دقيقة واحدة.
وج ــاء فــي املــرتـبــة الثانية قفل عجلة القيادة
 .Twin Hooks 3000 Clubومع الطالء األصفر
ال ــذي يــذكــر بشخصيات مــن ،The Simpsons

طرق متعددة لحماية
السيارة أبرزها أقفال
المقود والعجالت

ي ـعــد هـ ــذا ال ـق ـفــل رادع ـ ــا مــرئ ـيــا ب ـق ــدر م ــا هــو
رادع م ــادي .يتم تثبيته على عجلة القيادة
ال ـخــاصــة ب ــك وال ـش ــري ــط ال ـط ــوي ــل يـجـعــل من
املستحيل قلب املقود بالكامل .ويصلح القفل
للسيارات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي
والشاحنات الصغيرة.
في املرتبة الثالثة جاء قفل اإلطارات من شركة
 Tevlapheeأي ـض ــا .ويـعـتـبــر مـشـبــك إطـ ــارات
األم ـ ــان بـسـيـطــا ع ـنــدمــا يـتـعـلــق األمـ ــر بـنـظــام
مضاد للسرقة .إنه يعمل عن طريق التثبيت
بـ ــإحـ ــدى ع ـج ــات ــك وي ـج ـع ــل مـ ــن امل ـس ـت ـح ـيــل
ت ــدوي ــره ــا ب ــال ـك ــام ــل .ك ـمــا أنـ ــه م ــرئ ــي لـلـغــايــة
بفضل الطالء األصفر واألحمر الالمع.
إلى املرتبة الرابعة ،حيث يأتي تطبيق التتبع
 .Vyncs GPS Trackerإذا ُس ــرق ــت سـيــارتــك،
ً
فعادة ال يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به
إلى جانب االتصال بالشرطة .يأمل التطبيق
ف ــي تـغـيـيــر ذل ــك .يـتــم تــوصـيــل ج ـهــاز التتبع
بسيارتك ويخبرك بموقع السيارة في الوقت
ال ـف ـع ـلــي .ي ـقــرأ أي ـضــا تـشـخـيـصــات ال ـس ـيــارة،
ويقدر حجم استهالك الوقود.
فــي املــرتـبــة الـخــامـســة تــأتــي حقيبة «تـيـكــون
ف ــاراداي» .فقد أصبح السيارات بــدون مفتاح
أم ـرًا شائعًا بشكل ال يـصــدق فــي تصميمات
املــركـبــات .على الــرغــم مــن أن هــذا يعد مالئمًا
ملــالـكــي ال ـس ـيــارات ،إال أن مــن املـمـكــن أن يكرر
ال ـل ــص تـ ــردد ال ــرادي ــو الـ ــذي ي ـص ــدره مـفـتــاح
ال ـت ـش ـغ ـي ــل ،م ـم ــا يـ ـع ــرض س ـي ــارت ــك لـلـخـطــر.
تهدف  Ticonnإلــى مواجهة هــذه املشكلة من
خ ــال حقيبة  Faradayالـخــاصــة بـهــا ،والـتــي
تحجب املــوجــات الكهرومغناطيسية داخــل
ح ــاوي ــة م ـع ـي ـنــة .ق ــام ــت  Ticonnب ـت ـك ــرار هــذا
على نطاق أصغر ملنع أي شخص مــن مسح
مـفــاتـيــح ال ـس ـي ــارة .وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن أن هــذه
املـ ـي ــزة ح ـص ـلــت ع ـلــى درجـ ـ ــات عــال ـيــة نسبيًا
وفقًا ملعايير االختبار الخاصة ،فقد تم وضع
حقيبة  Ticonnفي مكان أدنى في هذه القائمة
ألنها ال تفيد جميع مالكي املركبات.

األطفال
المحظورون

عراقيل تبطئ عودة أبناء الروس
الملتحقين بداعش

موسكو ـ رامي القليوبي

ت ـ ـ ــواص ـ ـ ــل ال ـ ــداغـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ج ـن ــة
إي ـ ــري ـ ـج ـ ـي ـ ـب ـ ــوف ـ ــا ،ط ـ ـ ـ ـ ــرق أب ـ ـ ـ ـ ــواب
امل ــؤس ـس ــات الـحـكــومـيــة الــروس ـيــة
أم ــا فــي الـحـصــول عـلــى ع ــون إلع ــادة ابنتها
وأطـفــالـهــا بـعــدمــا غ ــادرت بــرفـقــة زوج ـهــا إلــى
العراق لاللتحاق بتنظيم «داعش» اإلرهابي،
رغـ ــم م ـ ــرور ن ـح ــو خ ـم ــس سـ ـن ــوات ع ـل ــى آخ ــر
ات ـص ــال ب ــن األم واالبـ ـن ــة .وع ـلــى عـكــس جنة
حالف الحظ سيدة داغستانية أخــرى تدعى
زي ـم ـف ـيــرا ،فـضـلــت ع ــدم ذك ــر اس ـم ـهــا ال ـكــامــل،
إذ تـشـعــر ب ــارت ـي ــاح كـبـيــر ب ـعــد عـ ــودة كنتها
وأحفادها الثالثة الذين غــادروا برفقة ابنها
لــالـتـحــاق بــداعــش ،مطالبة بتكثيف جهود
إعادة آالف األطفال من أبناء املواطنني الروس
امللتحقني بــداعــش ،وهــو أمــر تــؤكــد املخرجة
الــروسـيــة ،يفدوكيا موسكفينا ،هــي األخــرى
ضرورته بعد زيارتني إلى مخيم روج الكردي
شـ ـم ــال ش ــرق ــي سـ ــوريـ ــة ،وإخ ــراجـ ـه ــا فـيـلـمــا
وثائقيا عن قاطنيه قبل نحو عامني .وبحسب
األرقام الرسمية الروسية ،فإن العمل املنهجي
على إعادة القاصرين الروس ،وينحدر أغلبهم
مــن الـجـمـهــوريــات ذات األغـلـبـيــة املسلمة في
شمال القوقاز ،والذي تنسقه حاليا املفوضة
الــرئــاسـيــة لحقوق الـطـفــل ،آنــا كوزنيتسوفا،
أسـفــر عــن ع ــودة  341طفال حتى اآلن ،بينما
يـنـتـظــر  110آخـ ــرون مــواف ـقــة املـخـيـمــات على
تــرحـيـلـهــم بـعــد اسـتـكـمــال األوراق املـطـلــوبــة،
باإلضافة إلــى آالف آخــريــن لــم تستخرج لهم
األوراق املطلوبة للعودة حتى اآلن.
فقدان االتصال

ت ــروي إيــريـجـيـبــوفــا تـجــربــة ابـنـتـهــا املــريــرة
فــي االلـتـحــاق مــع زوج ـهــا ب ــ«داع ــش» ،قائلة
ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ف ــي عــام
 ،2015ذهبت ابنتي التي كانت تعمل مدرسة
للغة اإلنـكـلـيــزيــة ،بــرفـقــة زوج ـهــا وطفليهما
ً
وكــانــت حــامــا فــي الطفل الثالث ،إلــى تركيا
لالستجمام ،ولكننا فقدنا االت ـصــال معهم
إلــى أن تبني أن زوجـهــا أخــذهــم جميعا إلى

العراق» .تضيف« :بعد فترة ،تلقيت اتصاال
م ــن اب ـن ـت ــي ،وك ــان ــت ت ـب ـكــي وتـ ـق ــول إن ـه ــا لم
تكن تعلم إلــى أيــن سيأخذهم زوجها وأنها
ف ــي ال ـ ـعـ ــراق ،وك ــان ــت ت ـ ــردد عـ ـب ــارة «ال ــدول ــة
اإلسالمية» ،ولم أكن أفهم ماذا تقصده .وبعد
ثــاثــة أشـهــر تلقينا خـبــر مقتل زوج ـهــا في
واقعة إطالق نار وتحويلهم إلى دار ما إليواء
األرامــل» .وفيما يتعلق باملعلومات األخيرة
ال ـتــي تلقتها ح ــول ابـنـتـهــا ،ت ـتــابــع« :ابـنـتــي
وأح ـ ـفـ ــادي ال ـث ــاث ــة م ـف ـق ــودون ف ــي الـ ـع ــراق،
واالت ـصــال معهم مقطوع منذ  30نوفمبر/
تشرين الـثــانــي  ،2016وشــوهــدوا آلخــر مرة
ف ــي مــديـنــة تـلـعـفــر ال ـعــراق ـيــة ف ــي أغـسـطــس/
آب  ،2017وت ــردد أنـهــم حــاولــوا الـعـبــور إلــى
ســوريــة ،ولـكــن لــم يتسن لهم ذل ــك» .وتصف
جهودها للبحث عن ابنتها وأحفادها ،قائلة:
«ت ــواص ـل ــت م ــع جـمـيــع ال ـس ـف ــارات الـعــربـيــة،
وك ـنــت أتـمـنــى ال ــذه ــاب إل ــى تـلـعـفــر بنفسي،
ول ـكــن ال ــدول ــة الــروس ـيــة ال تـسـمــح لـنــا بــذلــك
وتضع عراقيل ،وهــذا الوضع مستمر للعام
الـســادس على الـتــوالــي ،ربما نظرا للتعامل
معنا كـ«آباء اإلرهابيني» رغم أن ذلك لم ُيقل
لنا بشكل رسمي ومباشر .نستنجد بوزارتي
الخارجية والعدل الروسيتني ملعرفة ملاذا ال
تتواصل عملية البحث .إذا كان مطلوبًا دفع
فــديــة ،فــاسـمـحــوا لـلــوالــديــن بــدفـعـهــا قـبــل أن
ُيقتل أبناؤهم هناك وحتى يـعــودوا أحياء.
صحيح أنهم أخطأوا ،ولكنهم قد ندموا على
ذلك ،وقد دفعوا ثمنا غاليا».
تحقيق حلم العودة

ال تخلو قصص هــروب املواطنني الــروس إلى
«داعش» من نهايات سعيدة ،فبعد مرور نحو
شهرين على عودة كنتها وأحفادها من سورية،
تقول زيمفيرا في حديث لـ«العربي الجديد» من
مدينة محج قلعة عاصمة جمهورية داغستان
جنوب روسيا« :يبلغ عمر حفيدي األكبر تسع
سنوات ،والثاني سبع سنوات ،وحفيدتي التي
ولدت في سورية ثالث سنوات ونصف السنة.
غابوا عن بلدهم منذ عــام  ،2014ولــم يعودوا
س ــوى فــي  3يــولـيــو/تـمــوز امل ــاض ــي» .وت ــروي

تفاصيل تجربة عودتهم إلى وطنهم مضيفة:
«منذ عام  ،2019كانوا محتجزين في جرابلس
بني أيدي قوات سورية موالية لتركيا .توجهت
إلــى تركيا ،وتــواصـلــت مــع الـسـفــارة الروسية،
وتم إجــراء اختبار الحمض النووي ،وتمكنت
عبر املحكمة في روسيا من استخراج شهادة
امليالد لحفيدتي املولودة في سورية واستعادة
شهادتي ميالد حفيدي وغيرهما من الوثائق،
وتم ترحيلهم إلى موسكو عبر أنقرة».
وال تـعـلــم زيـمـفـيــرا شـيـئــا ع ــن مـصـيــر ابنها
الـ ــذي ف ـقــدت االت ـص ــال مـعــه مـنــذ نـحــو ثــاث
سـ ـن ــوات ،وت ـت ــاب ــع« :لـ ــم ن ـتـلــق أي ات ـص ــاالت
مــن ابـنــي منذ عــام  ،2018حــن أبلغني بأنه
تـمـكــن مــن م ـغ ــادرة «داعـ ــش» إذ اكـتـشــف أنــه
لم يكن في الجانب الصحيح ،ويفترض أنه
أسير لــدى األك ــراد» .وتــدعــو زيمفيرا الدولة
ال ــروس ـي ــة ل ـبــذل امل ــزي ــد م ــن ال ـج ـهــود إلع ــادة
مواطنيها القاصرين ،قائلة« :يجب تكثيف
الجهود على مستوى الدولة إلعادة األطفال
مــن الرعايا ال ــروس .حالتي ن ــادرة ،وال يــزال
ه ـن ــاك آالف األطـ ـف ــال وال ـن ـس ــاء بــاملـخـيـمــات
الكردية يحلمون بالعودة إلى وطنهم».
األطفال المحظورون

 4500طلب تقدم
بها أجداد وجدات
روس للبحث عن
أحفادهم في
سورية والعراق
سوء مستوى
اللغة الروسية
والصدمات النفسية
العميقة تحديان
أمام العائدين

عملت املخرجة موسكفينا في سورية على
توثيق متاعب الحياة اليومية ألبناء الروس
املـلـتـحـقــن ب ــداع ــش ،ع ـبــر فـيـلـمـهــا «األط ـف ــال
املـ ـحـ ـظ ــورون» ،وال ـ ــذي ت ــم ع ــرض ــه ف ــي األم ــم
املتحدة ،كما ساعدت أيضا في إعادة خمس
ف ـت ـيــات إل ــى ج ـم ـهــوريــة ال ـش ـي ـشــان ،وت ــروي
تـجــربـتـهــا املـهـنـيــة وال ـش ـخ ـص ـيــة ،قــائ ـلــة في
ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»« :ك ـن ــت أص ــور
فـيـلـمــي ف ــي س ــوري ــة ،ذه ـب ــت إلـ ــى مـخـيـمــات
ي ـق ـط ـن ـهــا أبـ ـن ــاء امل ــواطـ ـن ــن الـ ـ ـ ــروس ،ه ــؤالء
ليس لهم ذنب فيما حدث .وعند ذهابي إلى
روج ،بــدأت بمتابعة قصة الفتيات الخمس،
وت ـس ـنــى إج ـ ــاؤه ـ ــم» .وت ــدع ــو إلـ ــى ضـ ــرورة
اإلس ـ ـ ــراع ف ــي إج ـ ــاء األطـ ـف ــال اآلخ ــري ــن قبل
ف ــوات األوان ،مضيفة« :مــؤخــرا ســافــرت إلى
املـخـيـمــات م ــرة أخ ــرى فــي إط ــار إعـ ــداد فيلم
وثــائ ـقــي آخ ــر سـيـكــون مــن إن ـتــاج اسـتــوديــو
«غــوركــي» الــروســي ،ورصــدت تدهورا لحالة
األطـفــال العالقني هناك ،ازدادوا شراسة في
ردود أفعالهم وتعامالتهم االجتماعية في
ظــل ع ــدم تيقنهم مـتــى سـتـتــم إعــادت ـهــم إلــى
وط ـن ـه ــم» .ت ـت ــاب ــع« :ي ـج ــب م ـس ــاء ل ــة ال ـن ـســاء
وإعــادة تأهيل األطفال وتعيني أولياء أمور
ل ـهــم أو تـسـلـيـمـهــم ألق ــرب ــائ ـه ــم .ص ـح ـيــح أن
األط ـف ــال ال ـعــائــديــن ك ــان ــوا ف ــي حــالــة نفسية
صعبة للغاية بعد الـعــودة ،ولكنهم تعافوا
في ظرف عام على عودتهم».
وفــي غياب إحـصــاءات رسمية دقيقة ،تشير
مــوسـكـفـيـنــا إل ــى أن مـخـيـمــي ال ـه ــول وروج
يضمان  9آالف خيمة تقطنها نساء وأطفال
باإلضافة إلى أعداد قليلة في دمشق ،وتقول:
«أبلغتني إدارة املخيمات بــأن هـنــاك 8500
خـيـمــة تـقـطـنـهــا ن ـســاء أج ـن ـب ـيــات ف ــي مخيم
الـهــول ،بــاإلضــافــة إلــى  500أخــرى فــي مخيم
روج ،وأغ ـل ـب ـهــن م ــن ال ـنــاط ـقــات بــالــروس ـيــة.
ُ
وغــال ـبــا م ــا ت ـ ــؤوي الـخـيـمــة ال ــواح ــدة ام ــرأة
وثالثة أطفال في املتوسط .بعد مقتل أزواج
النساء وآباء األطفال ،ال سيما أثناء القصف
في مــارس/آذار  .»2019وتأسف لبطء وتيرة
إعــادة األطفال إلى روسيا ،مضيفة أن «عدد

األط ـف ــال الـعــائــديــن ال يـتـجــاوز بـضــع مـئــات،
وهذه نقطة في البحر ،إذ إن هناك نحو 4500
طـلــب ت ـقــدم بـهــا أجـ ــداد وجـ ــدات لـلـبـحــث عن
أحـفــادهــم بحلول مـ ــارس/آذار املــاضــي حتى
وف ــاة ه ـيــدا س ــارات ــوف ــا ،الـعـضــو ف ــي مجلس
حقوق اإلنسان التابع للرئاسة الشيشانية،
والـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـت ــول ــى ال ـب ـح ــث ع ــن ال ـن ـســاء
واألطفال املفقودين في الشرق األوسط.
تحديات نفسية لالندماج

ف ـ ــي تـ ـق ــري ــر بـ ـعـ ـن ــوان «خـ ـ ـط ـ ــوة واثـ ـ ـق ـ ــة إل ــى
املستقبل؟» ،ذكر مركز تحليل ومنع النزاعات
(مـ ـ ـش ـ ــروع ب ـح ـث ــي وحـ ـق ــوق ــي م ـس ـت ـق ــل) ،أن
ح ــرب الـشـيـشــان األولـ ــى وال ـت ــي ج ــرت خــال
ال ـف ـت ــرة ب ــن  1994و ،1996وال ـث ــان ـي ــة مـنــذ
 1999وح ـت ــى  ،)2009وم ـ ـغـ ــادرة املـسـلـحــن
إلى الشرق األوســط بني أعــوام  2012و،2017
أسـفــرت عــن تكون ثالثة أجـيــال مــن املقاتلني
خـلــف كــل مـنـهــا آالف األرامـ ــل واألي ـت ــام ،لكن
اختالفات أبناء «داعــش» عن أبناء املقاتلني
داخل الشيشان ،يمكن حصرها في تعرضهم
لصدمات نفسية أعمق وسوء مستوى اللغة
ال ــروس ـي ــة لـ ــدى ال ـص ـغ ــار وسـ ـق ــوط األط ـف ــال
الكبار من العملية التعليمية لفترات طويلة،
بــاإلضــافــة إل ــى عــزلــة أمـهــاتـهــم ال سـيـمــا في
حال تزوجن من رجل غير شيشاني في ظل
التنديد السائد للزواج من خارج القومية.
ويـلـفــت امل ـعــالــج الـنـفـســي املـسـتـقــل ،يفغيني
إدزيـكــوفـسـكــي ،إلــى مجموعة مــن التحديات
النفسية التي يواجهها األطفال العائدون من
مناطق الـحــروب ،قائال في حديث لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد»« :هـ ـ ــذه ال ـ ـحـ ــاالت ت ـت ـط ـلــب ب ــرام ــج
خاصة ملعالجتها ،يفترض أن تتوالها وزارة
الطوارئ الروسية .يتكون األطفال بسرعة في
تلك املرحلة العمرية وقد يعيشون في نوع من
العزلة بعد عودتهم ،مما يشكل قنبلة موقوتة،
كونهم قد يعجزون عن االندماج في املجتمع
وي ـس ـق ـطــون م ــن الـ ـ ــدورة الـطـبـيـعـيــة للتعليم
والـعـمــل ،مــا يجعلهم خـطــريــن اجـتـمــاعـيــا ،ال
سيما في ظل ضبابية مفاهيمهم للمسموح
ب ــه وامل ـم ـن ــوع» .وح ــول تـقـبــل ه ــؤالء األط ـفــال
واملراهقني للعنف ،يضيف« :توجد احتماالت
ع ــدي ــدة م ــن بـيـنـهــا ،ردود األف ـع ــال العكسية
ورفـضـهــم النفسي املـطـلــق لـلـســاح» ،مشيرا
إلى أنه «يجب االستعانة بعلماء نفس للعمل
مــع ه ــؤالء األط ـفــال ،وإذا كــان عــددهــم كبيرا،
ينبغي تنظيم هيئات خاصة أو معسكرات أو
دور أيتام لهم ،ولكن ذلك ال يغني في جميع
األحوال عن البيئة املثالية مثل األسرة ،سواء
أكــانــت أصـلـيــة أم مـتـكـفـلــة» .وبـ ـ ــدوره ،يشير
الخبير في املجلس الروسي للشؤون الدولية
(منظمة غـيــر ربـحـيــة) ،سـيــرغــي بــاملــاســوف،
إلى واقعية إعادة اندماج األطفال العائدين،
ويضرب مثاال بتجربة األطفال الشيشانيني
بعد الحربني املدمرتني في التسعينيات من
القرن املاضي وبداية القرن الجديد.
ويـ ـق ــول ب ــامل ــاس ــوف ف ــي ت ـع ـل ـيــق ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :من السهل أن تضع في رأس الطفل
أو امل ــراه ــق الـصـغـيــر دون الـ ـ ــ 16م ــن الـعـمــر،
املفاهيم الحقيقية للصواب والخطأ ،وبعد
ب ـضــع س ـن ــوات يـنـســى األطـ ـف ــال م ــا عــاشــوه،
ومثال على ذلك اندماج األطفال الشيشانيني.
ولكن هــذه املهمة ت ــزداد صعوبة كلما تقدم
الشخص في العمر».
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سمو الشيخ سليمان الهذالين
ّ
باسل طلوزي

«حر» أشعث أغبر مدفوع باألبواب ،لو أقسم على فلسطني ّ
رب ٍّ
ّ
ألبرته .وقد أقسم،
ّ
ّ
ّ
وقد أبرته .لم أتحدث عن «عبد» بل عن رجل بالغ الحرية ،عن سمو الشيخ سليمان
الهذالني ،أما «العبيد» فلهم مقولة أخــرى ،بــدأت بأوسلو وانتهت بدفع األبــواب في
وجوههم في تل أبيب.
الحب من كهف املشاعر ّ
لم تستوقفني ّأي مرثاة قيلت بحق عجوز نقل ّ
املجردة إلى
ّ
ّ
ألنه كان يدرك ّأن ّ
مسن كانت
الحب فعل يسبق القول ،وال عن
فلك الفعل املقاوم؛
ُ ّ
لعصاه «مآرب أخرى» غير التوكؤ ،وإن كنت تمنيت لو كانت من مآربه األخرى أن
ّ
يهش بها على «القطيع» املختبئ في زرائب رام الله ،لكنه ،بحكم مبادئه الفطرية ،لم
ّ
عدوا ً
يكن يعرف إال ًّ
واحدا هو املحتل.
اسـتــوقـفـنــي فـقــط ،فــي رحـلــة الـعـجــوز الـشـهـيــد ،ذل ــك الـسـبــاق ال ــذات ــي املـحـمــوم مع
ّ
التحدي في
شيخوخته ،عندما أيقن ّأن ما يهزم الشيخوخة طفولة الحجر ،وشرارة
العيون التي تثقب املخرز ،ومطاردة الجيب العسكري من ّ
حي إلى آخر ،واالنتصاب
ّ
ّ
عجوز يفر من دعة الشيخوخة
الجندي الذي تعلوه ألف عالمة استفهام عن
في وجه
ٍ
ّ
واالسترخاء على كرسي قش في املقاهي وأمام عتبات البيوت ،ليزاحم الشباب في
تظاهرات االحتجاج واالعتصام ،ليكون في أول الصفوف.
ّ
كــان الهذالني يهرب مــن الشيخوخة التي يعرف جـيـ ًـدا أنـهــا لــو فرضت شروطها
ً
مدافعا عنها في زمن ّ
شح فيه املدافعون ،وكثر فيه ّ
املفرطون.
فستخسر فلسطني
ٍ
ً
واأله ـ ّـم أن كــل مــدافــع حقيقي فــي فلسطني يعتقد دوم ــا أنــه آخــر املــدافـعــن عنها،
ّ
فيقاتل بروح الجماعة ،كأنه يختزن جيشًا من العسكر في داخله .وعلى الطرف
ّ
ٌ
املقابل ،يواجه ّ
مدرك ّأن الزمن لم يعد في صالحه،
عدوين معًا :املحتل والزمن ،فهو
ً
ّ
كما حاول أن يقنعه عرب ما وراء الحدود قبال ،عندما أخبروه ذات نكس ٍة أن الزمن
ّ
كفيل بدحر ّ
الحقّ ،
تهربًا من مسؤولياتهم .وحني شاهد ّأن للزمن
العدو وإحقاق
ُ
ً
ّ
مفعوال عكسيًا قــوامــه االنـكـفــاء الــقـطـ ّ
ـري ،والتقوقع ال ـحــدودي ،وهجمات
الـعــربـ ّـي
ّ
ّ
ّ
التطبيع املتالحقة ،أدرك أن الــزمــن عــدو يحالف ع ــدوًا يـعــرف جـيـدًا كيف يوظفه
ً
فضال عن ّأن الزمن الذاتي ّ
سنوات
عدو هو اآلخر إذا راكم في عمر املرء
لصالحه.
ٍ
ّ
التحدي وروح املغامرة.
جوفاء منزوعة
وعلى طرف ثالث ،لم يحسب ّ
سمو الشيخ سليمان الهذالني حسابه بحكم فطرته
ّ
البدوية ،كما أسلفنا .كان للزمن مكرهة جديدة ،أعــادت «عجائز» من بني جلدته
من املنافي ،بعد أن أعيدت صياغتهم في دوائر األنظمة العربية ،بكل محموالتها
القمعية والتفريطية ،وال يحملون غير عصا ليس لها ّأي «مآرب أخرى» غير الجلد،
شعب عجزت عن تدجينه كل آالت
والتطويع ،وحني الــرؤوس والقامات ،وتدجني
ٍ
املحتل القمعية .هنا اتضح للشيخ الهذالني جيدًا الفرق بني شيخوخ ٍة شابت على
ّ
حب الوطن واملوت دونه ،وأخرى شابت على خيانة الوطن والحياة دونه ،فأدرك ّأن
ّ
واملفرط .مثلما
عليه أن يواجه خصمًا بثالثة رؤوس وجسد واحد :املحتل والزمن
ّ
أدرك ،أيضًاّ ،أن ترك الحبل على غاربه لهؤالء «الشيوخ» إنما يعني شيخوخة الوطن
نفسهّ ،
ألن األوطان تشيخ ،كذلك ،عندما يحكمها عجائز من طراز «الثوار القدامى»
ّ
الذين لم تتجدد البندقية في دمهم .كانت معركة غير متكافئة ،بالتأكيد ،مع هذا
الخصم ذي الرؤوس الثالثة ،واألصعب أن يبحث املرء عن الرأس الذي قتل الشيخ
سليمان الهذالني من بينها .لكن بالتأكيد ليس رأس الزمن الذي عجز أن يهزم هذا
العجوز حتى آخر نبض فيه ،فيما يبقى رأسان آخران ال يحتاجان إلى ّ
تحريات
ٍ
كثيرة ملعرفة القاتل بينهما ،بعدما اتحدت دماؤهما وعروقهما ،وهدفهما املشترك:
ّ
ّ
ّ
ّ
التحدي بوجه محتلني اثنني ،أحدهما احتل األرض ،واآلخر
قتل كل من يرفع قفاز
ما زال يحاول احتالل اإلنسان ...لكن هيهات.

األردن وصداع الحدود السورية
محمد أبو رمان

كــان الفـتــا حجم التسخني والغضب فــي أوس ــاط شعبية بعد األنـبــاء الـتــي ّ
تحدثت
عن استشهاد ضابط أردني وإصابة ثالثة آخرين ،قبل قرابة أسبوع ،على الحدود
األردنية  -السورية ،جـ ّـراء اشتباكهم مع مجموعات من ّ
مهربي املـخـ ّـدرات ،لتصدر
بعد ذلك تصريحات مهمة عن رئيس هيئة األركان األردنية ،اللواء يوسف الحنيطي،
عن تغيير قواعد االشتباك في املناطق الحدودية ،بما يضمن االستقرار .وقد ّ
فسر
مـســؤول رفـيــع هــذا التصريح (فــي جلسة خــاصــة مـعــه) بإمكانية القيام بعمليات
استباقية ورصد األهداف قبل الوصول إلى الحدود وإجراء الالزم ،طاملا ّأن االتصاالت
األمنية والعسكرية الرسمية لم ّ
تؤد إلى نتيجة!
ّ
تتعدى املسألة استشهاد ضابط وإصــابــة آخــريــن ،فالتقارير ال ــواردة مــن الحدود
ّ
ّ
الشمالية وامل ـعــززة بالتأكيدات الــدولـيــة أن ســوريــة ،الـتــي كــان يمثل الــوضــع األمني
والـعـسـكــري فيها تـهــديـدًا أمـنـيــا وعـسـكــريــا ل ــأردن ،مـنــذ  ،2011بـخــاصــة املناطق
ّ
الجنوبية املحاذية للحدود الشمالية األردنـيــة ،أصبحت تمثل اليوم تهديدًا من نوع
مختلف ،وخطير ،يتمثل بتجارة ّ
املخدرات ،إذ تفيد تقارير دولية ّ
بأن دخل سورية
من هذه التجارة ثالثة مليارات دوالر سنويًا ،وأصبحت تنافس أفغانستان عامليًا.
املعضلة ،كما ّ
يحدثني املسؤول األردنــيّ ،أن الوضع السوري معقد ،وعلى األغلب،
تتمتع مثل هذه التجارة بدعم من قوى داخل النظام السوري ومن مليشيات إيرانية
في الجنوب ،وهي أشبه باملافيات ،داخل أطر الدولة السورية وخارجها ،فهي رسمية
وغير رسمية في اآلن نفسه ،ويصعب الوصول إلى الطرف الرسمي املعني بها ،ما
يعني أننا أمام صداع حقيقي في هذه املنطقة .وعلى الرغم من ّأن الجيش السوري
ّ
ّ
تمكن من السيطرة على أغلب املناطق الجنوبية ،إل ّأن الوضع في بعضها ما زال
غير مستقر ،بخاصة في درعا البلد ،وهنالك تفاوض يسير ،في بعض اتجاهاته،
إلــى مصير مقلق يتمثل بالترحيل الجماعي االختياري لنسبة كبيرة من سكان
درعا ،ممن وصفوا برافضي التسوية هناك ،مع وجود تقارير أخرى تؤكد ّأن هنالك
عمليات تهجير فــي املحافظة اختيارية وإجـبــاريــة ،مــا يعني أن تغييرًا ديمغرافيًا
ً
محتمال قد يقع في تلك املناطق الجنوبية ويعيد تشكيل معادلة الحدود األردنية ،بعد
أن كان األردن يعتمد ،بصورة كبيرة ،خالل األزمة السورية على عالقته بالعشائر
في املناطق الجنوبية والشرقية (مــا أطلق عليه استراتيجية الــوســادات؛ أي احتواء
الخطر قبل أن يصل إلى الحدود األردنية من خالل شركاء يدعمهم األردن)ّ ،
فإن مثل
ّ
ّ
التحوالت تنذر أننا أمــام تطور مقلق سيتسمر (إن لم يستقر) خالل األعــوام
هذه
ّ
ّ
املقبلة ،وتمثل قضية املخدرات جزءًا رئيسًا من استحقاقاته املتوقعة!
ٌ
معروف ّأن األردن اتخذ مقاربة براغماتية تجاه املناطق الجنوبية ،فهو لم ّ
يتورط
ـات
عسكريًا ولــم يفتح الـحــدود خــال فـتــرة األزم ــة الـســوريــة ،واكـتـفــى بــإقــامــة عــاقـ ٍ
وشراكات استراتيجي ٍة مع قوى عسكرية ،ذات طابع عشائري ،ملواجهة تنظيم الدولة
ٍ
اإلسالمية «داع ــش» أو أي خطر يقترب مــن الـحــدود الشمالية ،لكنه عــاد بعد ذلــك،
ومع تغير موازين القوى ،لتعديل استراتيجيته والتخلي عن دعمه فصائل عسكرية
ّ
والتوجه إلــى االتفاق مع الــروس على ضمانة تأمني الحدود الشمالية ،األمر
أهلية،
ّ
الذي ارتبط أيضًا بانقالب املقاربة العاملية واإلقليمية تجاه سورية ،وتدرج الواليات
املتحدة باالنسحاب ورفع يدها عن امللف السوري وإغالق غرفة العمليات التي كانت
في األردن ،ومعنية بما يحدث على األراضــي السورية .يواجه األردن ،اآلن ،الخطر
ّ
والتحوالت املزعجة من دون أن تكون هنالك دعامات ،كما كانت الحال سابقًا،
الجديد
وبعدما حاول األردن التقارب مع النظام السوري وإعادة تطبيع العالقات السياسية
واالقتصادية .لكن ،من الواضح ّأن الوضع السوري أكثر تعقيدًا ،وتدخل فيه اعتبارات
إقليمية وأدوار ّ
متعددة .وداخل النظام السوري املسألة أكثر صعوبة من تحجيمها
بالعالقات الرسمية ذات الطابع الودي!
أصبح مــن الـضــروري ،إذًا ،إعــادة التفكير ،بـصــورة مختلفة واستراتيجية ،ورســم
السيناريوهات والخيارات املتوقعة واملحتملة ،في ضوء التطورات والتحوالت التي
تجري على الحدود الشمالية ،وهــي مسألة ّ
تمس األمــن القومي األردنــي واملصالح
الحيوية واألمنية في الصميم.
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اليمن إلى المربع األول

بين إنكار «الهولوكوست» وإنكار النكبة
لميس أندوني

ن ـج ـحــت إس ــرائـ ـي ــل ف ــي ت ـم ــري ــر ق ـ ــرار فــي
الـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة ل ــأم ــم امل ـت ـح ــدة يـلــزم
ال ــدول األع ـضــاء بــاعـتـبــار إن ـكــار املحرقة
النازية ضــد اليهود فــي أوروب ــا جريمة.
ّ
بأن هذا اإلنكار ّ
يعبر
وهنا يجب اإلقرار
عن جهل بالتاريخ ،أو عنصرية ،أو ردة
فـعــل َم ــن يــرفــض تحميل الفلسطينيني
تبعات جرائم ال عالقة لهم بها ،وإن كان
اإلنـ ـك ــار نـفـســه ُم ــدان ــا وي ـض ـ ّـر بالقضية
ّ
الفلسطينية .لـكــن سـيــاق ال ـقــرار املصاغ
م ــن دول ـ ــةٍ ت ـجـ ّـســد الـعـنـصــريــة وت ـمــارس
ال ـت ـط ـه ـيــر ال ـع ــرق ــي ،م ــن دون تـحـمـيـلـهــا
م ـس ــؤول ـي ــة ج ــرائ ـم ـه ــا ،ه ــو فـ ــي ،أب ـع ــاده
وتـبـعــاتــه ،غـيــر أخ ــاق ــي ،بــل ي ـقـ ّـدم غطاء
لـ ـل ــدول ــة ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار فــي
عـمـلـيــة اق ـت ــاع الـفـلـسـطـيـنـ ّـي م ــن أرض ــه،
بشكل يــومــي ومنهجي ،ومــن دون رادع
أخ ــاق ــي أو ردع دول ـ ـ ــي ،ي ـع ـطــي فــرصــة
لـ ـلـ ـحـ ـك ــوم ــات ب ـت ـج ــري ــم الـ ـتـ ـض ــام ــن مــع
الشعب الفلسطيني وكبت حرية التعبير،
خصوصا أن نـجــاح إســرائـيــل فــي كسب
التأييد لقرارها يرسخ دورهــا ،حتى لو
كان ّ
كحام أخالقي لذكرى املحرقة
مزورًا،
ٍ
في محاولة غسل خطيئتها الكبرى ،في
سلب الفلسطينيني مــن وطنهم وإنـكــار
حقوقهم التاريخية.
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،يـ ـعـ ـك ــس إص ـ ـ ـ ــرار
إسرائيل على إلــزام الــدول بتجريم إنكار
الهولوكوست قلق إسرائيل من تصاعد
الحمالت الدولية ضدها ،حمالت لم ّتنل
ال ــدع ــم ال ــدول ــي الــرس ـمــي ال ـكــافــي ،لكنها

ّ
حركات بدأت تخرق الوعي العاملي ،في كل
املجاالت والساحات ،من دعم متزايد في
الجامعات األميركية واألوروبية لحركة
مقاطعة إسرائيل (بي دي إس) إلى ّ
تحدي
أعداد متزايدة من نجوم التمثيل والغناء
والتشكيل وال ــرواي ــة والـشـعــر واملثقفني
الرواية اإلسرائيلية ،وجهرهم بمساندة
ح ـقــوق الـشـعــب الـفـلـسـطـيـنــي ،وإدان ـت ـهــم
إسرائيل بوصفها نظامًا يمارس الفصل
ال ـع ـن ـص ــري (أبـ ــارت ـ ـهـ ــايـ ــد) ،وإس ــرائـ ـي ــل
م ــدع ــوم ــة م ــن أمـ ـي ــرك ــا .وتـ ـتـ ـح ـ ّـرك أي ـضــا
لسحب البساطني ،القانوي واألخــاقــي،
م ــن ن ـض ــال ال ـش ـعــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ومــن
حركات التضامن العاملي مع قضيته.
ال ـ ـغـ ــرض األه ـ ـ ــم إلس ــرائـ ـي ــل إغ ـ ـ ــاق أف ــق
اع ـ ـتـ ــراف دولـ ـ ــي بــال ـن ـك ـبــة الـفـلـسـطـيـنـيــة
ّ
أو إدان ـت ـهــا ،وم ــن االع ـت ــراف أن املـشــروع
ّ
مستمرة ،تعمل على
الصهيوني جريمة
إلغاء هوية الشعب الفلسطيني وتراثه،
فسرقة الثوب الفلسطيني بنزع انتسابه
إلى هذا الشعب ،إذ ال ّ
يحس بمحبة أنامل
ّ
ن ـس ــاء فـلـسـطـيـنـيــات ف ــي كـ ــل ق ـط ـبــة ،وال
ّ
بمعنى كل قطبةٍ موصولة بتاريخ شعب،
وح ـقــولــه وع ــادات ــه وأع ــراس ــه والطبيعة
ح ـ ــول ـ ــه .وك ـ ــذل ـ ــك الـ ـسـ ـط ــو عـ ـل ــى م ـل ـك ـيــة
امل ـط ـبــخ الـفـلـسـطـيـنــي الـ ــذي ال يستطيع
املستعمر اإلسرائيلي سبر أغوار نكهاته
ّ
والجدات
وروائحه ،إذ بثت فيه األمهات
الفلسطينيات أنفاسهن وعصارة حبهن،
وهو َ
الع ّ
صي على من يحاول نهبه.
من هنا ،يجب متابعة تبعات قرار األمم
امل ـت ـح ــدة ،ح ـتــى ال ي ـج ــري تـكـيـيـفــه ،كما
ّ
تفعل املـنـظـمــات الـصـهـيــونـيــة ،لقمع كــل

تعبير للتضامن مع الشعب الفلسطيني
وكـ ـف ــاح ــه وقـ ـضـ ـيـ ـت ــه ،ع ـ ـ ـ ـ ً
ـداء ل ـل ـس ــام ـيــة،
فمحاولة إسرائيل إضفاء هالة أخالقية
على نفسها ،وإن لم تكن جديدة ،يرافقها،
ّ
كما نشهد في كل مكان ،اتهام املتضامنني
مع الشعب الفلسطيني بمعاداة السامية،
وهذا يحمل ضمنًا اعتبار قول الحق في
جرائم إسرائيل عداء للسامية ،وبالتالي،
تـحــريـضــا الرتـ ـك ــاب م ـحــرقــة أخـ ــرى ضد
الـيـهــود ،فأحد شـعــارات مــا بعد املحرقة
«لـ ــن ن ـس ـمــح ب ـت ـك ــرار ذلـ ــك أبـ ـ ـ ـدًا» أص ـبــح
ذري ـع ــة لـتـكـمـلــة ف ـص ــول إبـ ـ ــادة جـمــاعـيــة
للشعب الفلسطيني.
ي ـ ـجـ ــب أخـ ـ ـ ــذ قـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـع ــام ــة
ّ
والتصرف
اإلسرائيلي املـصـ ّـدر بـجـ ّـديــة،
بذكاء ،فال حكمة في مواجهته بمحاولة
إنـ ـك ــار املـ ـح ــرق ــة أو ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن أع ـ ــداد
ضحاياها ،فاملحرقة كانت واقـعــا .لكن،
وهنا يجب التشديد والتأكيد ،أن الفكر
الـ ـن ــازي اس ـت ـهــدف ال ـي ـه ــود ،م ــن منطلق
ع ـن ـصــري ق ـ ــذر ،ي ــؤم ــن ب ـت ـف ـ ّـوق الـعـنـصــر
اآلري ،بـ ـن ــاء ع ـل ــى س ـل ــم يـ ـف ــرز األع ـ ــراق
ومــوقـعـهــا مــن «األن ـق ــى إل ــى األق ــل نـقــاء»
إلى «األعــراق األدنــى» ومن بينها الغجر
وفي أسفلها السود والعرب وآخرون من
أع ــراق العالم وشـعــوبــه ،فالحكم الـنــازي
في أملانيا ارتكب محرقة ضد الغجر في
ّ
ّ ّ
كل أنحاء أوروبا ،غير أن كتابًا ومثقفني
صـ ـه ــايـ ـن ــة رف ـ ـ ـضـ ـ ــوا االع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراف بـ ــذلـ ــك،
وبالنكبة الفلسطينية ،مثل إيلي ويسل
ال ــذي عــاش وم ــات مـكـ ّـرســا نفسه لذكرى
الـهــولــوكــوســت .والـفـكــر الـصـهـيــونــي في
جــوهــره ال يـقــوم على مفاهيم أخالقية،

االنفجار القادم في تونس
محمد أحمد القابسي

ك ـشــف اس ـت ـط ــاع رأي أج ــرت ــه م ـج ـمــوعــة I
 ،NSIGHTS.TNون ـش ــرت نـتــائـجــه أخ ـي ـرًا،
ّ
ّ
أن  % 86.7م ــن الـتــونـسـيــن يـعـتـقــدون أن
ال ــدول ــة ل ــم تـنـجــح ف ــي م ـكــاف ـحــة االح ـت ـكــار
ّ
وغالء األسعار ،وأن  % 60.7غير متفائلني
ّ
بمستقبل الـبــاد ،وأن  % 69.2يــرون نظام
ال ـح ـك ــم ال ـق ــائ ــم ب ـع ــد قـ ـ ـ ــرارات  25يــول ـيــو/
ت ـمــوز ل ـيــس دي ـم ـقــراط ـيــا .وق ــد ت ــزام ــن هــذا
االس ـت ـط ــاع م ــع ان ـف ـجــار ج ــدل ف ــي ال ـبــاد،
فــي مــا ُع ـ ّـد صــدمــة ،إث ــر مـضـمــون الــوثـيـقــة
ّ
ّ
املسربة ،أن الحكومة برئاسة نجالء بودن،
ت ـع ـت ــزم الـ ـقـ ـي ــام ب ـج ـم ـلــة مـ ــن اإلصـ ــاحـ ــات
االقتصادية واملالية ،هي مجمل البرنامج
اإلصــاحــي واإلج ــرائ ــي ،اسـتـجــابــة ملطالب
ّ
ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي امل ـعــروفــة ،فــي ظــل
صـيـحــات ال ـفــزع مــن شـبــح إف ــاس الــدولــة،
والـ ـت ــي أص ـب ــح ي ـك ـ ّـرره ــا الـ ـخـ ـب ــراء ،بـعــدمــا
ّ ّ
سدت كل أبواب التمويل الخارجي ،وتخلي
الـ ـش ــرك ــاء اإلق ـل ـي ـم ـي ــن ع ــن ض ــخ األم ـ ـ ــوال،
مــا راك ــم م ـفــردات أزم ــة اجـتـمــاعـيــة ،وبــدايــة
ف ـ ـقـ ــدان امل ـ ـ ـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة فـ ــي األس ـ ـ ـ ــواق،
وت ــوس ــع دوائ ـ ــر االحـ ـتـ ـج ــاج ال ـش ـع ـبــي فــي
الـجـهــات الــداخـلـيــة واألح ـيــاء الشعبية في
العاصمة .أعدت الحكومة الوثيقة الصدمة،
وي ـتــوقــع مـتــابـعــون أن يـشـعــل مضمونها
ش ــرارة فتيل االنـفـجــار ،وهــي مــن أكـثــر من
 50صفحة مــن اإلص ــاح ــات ،فــي مقدمتها
تفويت (خصخصة) مــؤسـســات ومنشآت
عمومية ،واعتماد األسعار الحقيقية لسعر
املحروقات ورفع الدعم عن الكهرباء والغاز،
خصوصًا تجميد كتلة األجور .وبالتوازي
مــع نشر هــذه الوثيقة ،يتواصل جــدل عام
في تونس بشأن األحكام الجديدة الواردة
في قانون املالية وامليزانية الجديدين ،وما
خلفه مــن ان ـت ـقــادات واس ـعــة مــن املنظمات
ال ــوط ـن ـي ــة ،ف ــي م ـقــدم ـت ـهــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
ال ـت ــون ـس ــي ل ـل ـش ـغــل (امل ــرك ــزي ــة ال ـن ـقــاب ـيــة)
ومـنـظـمــات املجتمع املــدنــي وع ــدد عريض
ّ
واملختصني.
من الخبراء
تسعى الحكومة التونسية من اإلجراءات
املــوجـعــة ج ـدًا ال ـتــي تـعـتــزم إعــانـهــا إلــى
إرضــاء صندوق النقد الدولي ،للوصول
اتفاق تتحصل بموجبه على قرض
إلى
ٍ
بقيمة أربعة مليارات دوالر ،وهو املبلغ
نفسه املـ ّ
ـرســم فــي املـيــزانـيــة ضـمــن خانة
ّ
ال ـ ـقـ ــروض الـ ـخ ــارجـ ـي ــة ،ع ـ ــاوة ع ـل ــى أن
ال ـح ـك ــوم ــة ت ـس ـعــى إل ـ ــى ال ـح ـص ــول عـلــى
الضوء األخضر من الصندوق للخروج
إلـ ــى األسـ ـ ـ ــواق امل ــال ـي ــة ال ــدول ـي ــة لـتـعـبـئــة
املوارد الضرورية لتمويل امليزانية.
وقد رأت نخب تونسية عريضة أن إجراءات
حـكــومــة ب ــودن ه ــذه امل ـقـ ّـدمــة إل ــى صـنــدوق
النقد الدولي ،من أجل «ترويضه» ستفاقم
مــن مصاعب عـمــوم التونسينيّ ،
مرجحني
حصول انفجار اجتماعي وغضب شعبي
ك ـب ـيــر ب ـس ـب ـب ـهــا ،ف ـي ـمــا تـ ـس ـ ّـوق ال ـح ـكــومــة
هـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات «اإلص ــاحـ ـي ــة» م ـقــرونــة
ّ
سعيد،
مــع إج ــراءات أقــرهــا الرئيس قيس
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،ل ـل ـخ ــروج م ــن األزم ـ ـ ــة ف ــي الـ ـب ــاد،
وسـيـجــري بموجبها تجميد األج ــور بني
الـعــامــن  2022و ،2024وتجميد االنـتــداب
في الوظيفة العمومية والتخلي عن الديون
العمومية في ذمة الشركات الحكومية ،إلى
جــانــب مــراجـعــة سـيــاســة الــدولــة فــي عالقة
بمساهمتها في رؤوس أموال هذه الشركات
الحكومية ،وصوال إلى الخصخصة فيها،

 % 86.7من التونسيين
يعتقدون ّ
أن الدولة
لم تنجح في
مكافحة االحتكار
وغالء األسعار

بداية من  ،2022عالوة على الرفع التدريجي
للدعم على املحروقات ،إلى أن يبلغ سعرها
الحقيقي املـعـمــول بــه عــاملـيــا فــي أف ــق سنة
 ،2026مــع رفــع أسـعــار اسـتـهــاك الكهرباء
والغاز ،ووضع منظومة إلكترونية تسمح
بــال ـت ـس ـج ـيــل والـ ـتـ ـص ــرف ف ــي ال ـت ـحــويــات
املالية للفئات املعنية بتلقي التعويض عن
رفــع دعــم امل ـ ّـواد األســاسـيــة ابـتــداء مــن سنة
 .2023وت ــوض ــح الــوثـيـقــة م ـص ــادر تمويل
عجز املــوازنــة ،والتي لم يتم اإلعــان عنها
سابقًا ،ومنها وعــود بتمويل من العربية
ال ـس ـع ــودي ــة بـقـيـمــة م ـل ـيــار دوالر ،وكــذلــك
الضمان األميركي املشروط بالتوصل إلى
اتفاق مع صندوق النقد الدولي ،وذلك ما لم
يحدث .وبالعودة إلى إجراءات قيس ّ
سعيد
وتداعياتها على نسق املفاوضات الدائرة
ب ــن تــونــس وامل ــؤس ـس ــات املــال ـيــة املــان ـحــة،
وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ،فقد
وقع عمليًا ،بسبب هذه اإلجــراءات ،تعليق
ك ـل ــي ل ـل ـم ـف ــاوض ــات م ــع ه ـ ــذه امل ــؤس ـس ــات
والصندوق ،مباشرة ،خصوصًا مع إسقاط
ح ـكــومــة ه ـش ــام امل ـش ـي ـشــي ال ـت ــي ك ــان ــت قد
أنـهــت الـجــولــة الـثــانـيــة مــن امل ـفــاوضــات مع
الـصـنــدوق ،بـشــأن تحديد األرق ــام املــرجـ ّـوة
مــن اإلج ـ ــراءات ،أي األه ــداف النقدية بلغة
األرق ــام ،بعدها أمهل السلطات التونسية
الـ ـصـ ـن ــدوق ح ـت ــى قـ ـي ــام ح ـك ــوم ــة شــرع ـيــة
ج ــدي ــدة وم ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـي ــا ،ك ـمــا طــالــب
املانحون التزامًا من السلطات السياسية
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،وم ـ ــن الـ ـ ـق ـ ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـمــاع ـيــة ،خ ـصــوصــا االتـ ـح ــاد ال ـعــام
التونسي للشغل واتـحــاد األع ــراف لتنفيذ
ال ـبــرنــامــج اإلص ــاح ــي امل ـق ـت ــرح ،وكـ ــان من
املفترض أيضًا ومن املطلوب تمرير االتفاق
مع صندوق النقد ،عبر البرملان الذي علقت
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أع ـم ــال ــه ،ع ـ ــاوة ع ـلــى تــوض ـيــح املـسـتـقـبــل
السياسي للبالد.
وانطالقًا من حسابات الربح والخسارة،
رأى اتحاد الشغل أنــه الخاسر األكبر من
هذه اإلصالحات التي يشترطها صندوق
النقد الدولي ،والتي ستكون مكلفة للغاية
للطبقة الوسطى ،كما يرفض رفضًا قاطعًا
الـتـفــويــت (الـخـصـخـصــة) ف ــي املــؤسـســات
العمومية ،والـحــد مــن كتلة األج ــور التي
سيتضرر منها أكثر من  700ألف موظف
عـمــومــي تــون ـســي ،يـمـثـلــون تـقــريـبــا %17
مــن الـنــاتــج الــداخـلــي ال ـخــام .ولــم يستسغ
ّ
سعيد موقف االتحاد هذا الرافض برنامج
اإلص ـ ـ ــاح واإلج ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ــي يـشـتــرطـهــا
صندوق النقد الــدولــي ،فبادر إلــى إعالنه
عـ ـ ــداءه ال ــوس ــائ ــط امل ــدن ـي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة
وال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ب ـم ــا ف ـي ـهــا االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ــام
التونسي للشغل ،التي ّ
يعدها مــن ضمن
مكونات املنظومة السابقة ،في حني تمثل
جوهر الديمقراطية التمثيلية ،كما سخر
من فكرة الـحــوار الوطني التي اقترحتها
املركزية النقابية في انفالت عاطفي ّ
جره
لتخوين الرباعي الــراعــي للحوار ()2014
الحاصل على جائزة نوبل للسالم .وأمام
خطاب التجاهل املعلن ومنزع التحجيم
ّ
سعيد ،وفي لحظة حماسية ،قال أمني
من
عام االتحاد (املركزية النقابية) ،نور الدين
ّ
ال ـط ـبــوبــي ،إن مـنـظـمـتــه مـسـتـعــدة ملعركة
كسر العظام ،ما جعل العالقة بني رئاسة
ال ـج ـم ـهــوريــة وامل ـن ـظ ـمــة ال ـش ـغ ـل ـيــة تــدخــل
مـ ـ ــدارات ال ـث ـلــج وال ـق ـط ـي ـعــة .زاد بــرودت ـهــا
املرسوم الذي صدر أخيرًا ،ويمنع الوزراء
وامل ـس ــؤول ــن ع ــن امل ــؤس ـس ــات الـعـمــومـيــة،
االت ـصــال بالنقابة ،مــن دون الـّـرجــوع إلى
رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،وق ــد قـيــل إن ـه ــا رســالــة
ّ
إلـ ـ ــى الـ ـطـ ـب ــوب ــي ،وإن سـ ــرديـ ــة امل ــاك ـي ـن ــة
النقابية الـقــادرة على مناكفة الحكومات
ّ
ّ
سعيد مصمم على تحجيم
انـتـهــت ،وإن
دور االتـحــاد في الفضاء الـعــام .ومدفوعًا
بمنطق امل ــرور بــالـقــوة ،زاد سـعـ ّـيــد الطني
بلة بإصداره قانون امليزانية في شكل أمر
لــم يستشر فـيــه مــن درج عـلــى تسميتهم
ال ـش ــرك ــاء االج ـت ـمــاع ـيــن ،وف ــي مـقــدمـتـهــم
ّ
منظمة األع ــراف واتـحــاد الشغل .وبما أن
إكراهاته ،كما للسياسة أوهامها،
للواقع
ّ
ّ ّ
وبما أن كل املؤشرات في تونس أصبحت
حمراء ،إنذارًا بأزمة مستفحلة ،وقد يكون
مــآلـهــا ان ـف ـجــارًا شعبيًا قــادمــا ،ع ــاد قيس
سـعـ ّـيــد ليستقبل أم ــن ع ــام االت ـح ــاد ،نــور
الدين الطبوبي ،منشدًا أبياتًا من نونية
ابــن زي ــدون ،فــي غير محلها ،راجـيــا دعمًا
م ــن املـنـظـمــة الـنـقــابـيــة لــوثـيـقــة الـحـكــومــة
الصادمة ،عسى أن يتم ترويض صندوق
النقد فيستجيب ملطالب تونسية مالية.
لكن للطبوبي إكراهاته كذلك ،بل ولعلها
ُ
أشـ ٌ
ـواك في الطريق قد تدمي قدميه ،إن لم
ً
تخرجه أصال من الطريق.
اليوم ،وأمام هذا االنسداد املعلن ،الخوف
ّ
ك ـ ــل الـ ـخ ــوف أن ي ـع ـمــل س ـع ـ ّـي ــد ل ـل ـمــرور
ّ
محركًا ملفات مالية أو غيرها،
بالقوة،
إلرغـ ـ ــام ات ـح ــاد ال ـش ـغــل ع ـلــى امل ـض ــي في
ً
مسعى للحصول على
مــا ال يــرغــب ،فــي
الــدعــم املــالــي مــن صـنــدوق النقد الــدولــي،
ّ
فـ ــي ظ ـ ــل ع ـ ــدم تـ ــوفـ ــره ،قـ ــد ي ـخ ـي ــم شـبــح
اإلفــاس على الــدولــة ،وهــو ما قد يعطي
الحق للتونسيني في أن يفقدوا الثقة في
مستقبلهم القريب قبل البعيد.
(كاتب تونسي)
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حسام كنفاني

ليس الموضوع
نقاش تاريخ
الهولوكوست ،بل
المطلوب تصعيد
المقاطعة ضد
ّ
بكل سبل
إسرائيل،
المقاومة

فقد تماهى مع املمارسات الكولونيالية
األوروب ـيــة ،فكتاب مؤسس الصهيونية
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ث ـ ـيـ ــودور هـ ـي ــرت ــزل« ،دول ـ ــة
اليهود»ّ ،
تحدث عن تقديمه حال ملا كانت
تـسـ ّـمــى «املـســألــة الـيـهــوديــة» الـتــي كانت
تعبيرًا عن العداء للسامية التي رأت في
اليهود عنصرًا مختلفًا دينيًا وعرقيًا ،ال
مكان له في أوروبا «الحضارية» ،فكان أن
عرض هيرتزل فكرة إخراجهم من أوروبا
إلى فلسطني إلنشاء وطن لهم ،في مقابل
أن يـصـبــح هـ ــذا ال ـك ـي ــان جـبـهــة مـتـقــدمــة
«ل ـل ـح ـضــارة األوروبـ ـي ــة ض ــد الـهـمـجـيــة»
أي ق ــاع ــدة لــاسـتـعـمــار األوروب ـ ــي الــذي
حلت مكانه أميركا في ما بعد ،فلم تكن

كاريكاتير

الصهيونية يومًا مشروعا تـحـ ّـرريــا ،بل
مشروع استيطاني إحاللي بدأ قبل
هي
ّ
املحرقة ،لكنه استغل قباحة جريمة ضد
اإلنسانية وعــذاب اليهود في معسكرات
االع ـت ـقــال لتنفيذ جــريـمـتــه الـكـبــرى ضد
أهل فلسطني.
ف ــي مـعــايـيــر إســرائ ـيــل وم ــن يــؤيــدهــا قد
عرض ما ّ
ُي ّ
تقدم أعاله ،لو نشرته الكاتبة
ب ــاإلن ـك ـل ـي ــزي ــة ،إل ـ ــى اتـ ـه ــام ــات ب ـم ـع ــاداة
ّ
ّ
السامية ،لكن ذلــك يجب أل يمنعنا من
تسمية األشياء باسمها ،من دون الوقوع
ّ
ّ
فــي فــخ إنـكــار الـهــولــوكــوســت ،ألن ذلــك ال
ي ـن ــدرج ت ـحــت ب ـنــد امل ـق ــاوم ــة ،خـصــوصــا
ّ
أن ال ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـيــون ـيــة ان ـط ـل ـقــت قبل
صعود النازية إلى الحكم في أملانيا ،وإن
الحركة الصهيونية من معاناة
استفادت
ّ
ال ـي ـهــود ،حـتــى أن ـهــا اش ـتــرطــت مـســاعــدة
ال ـ ـهـ ــاربـ ــن م ـ ــن ج ـح ـي ــم ال ـه ــول ــوك ــوس ــت
وم ـع ـس ـكــرات االع ـت ـقــال ف ــي ذهــاب ـهــم إلــى
فلسطني ،وليس إلى جهة أخرى ،إضافة
إلى ابتزاز إسرائيل أملانيا ما بعد النازية،
ومراكمة صهاينة متنفذين الثروات ،كما
وثق ذلك بالتفصيل نورمان فينكلستني،
فـ ـ ــي ك ـ ـتـ ــابـ ــه االس ـ ـت ـ ـق ـ ـصـ ــائـ ــي «صـ ـن ــاع ــة
الهولوكوست» (ترجمة سماح إدريــس،
دار اآلداب ،بيروت.)2001 ،
ل ـ ـيـ ــس املـ ـ ـ ــوضـ ـ ـ ــوع ه ـ ـ ــو ن ـ ـق ـ ــاش تـ ــاريـ ــخ
الـ ـه ــول ــوك ــوس ــت ،ب ــل امل ـط ـل ــوب تـصـعـيــد
ّ
املـ ـق ــاطـ ـع ــة ض ـ ــد إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ،ب ـ ـكـ ــل س ـبــل
املـقــاومــة ،ومنها شجاعة الفلسطينيني
ّ
في البقاء على أرضهم ،ومن ذلك أن وليد
ّ
أبــو صالحية قـ ّـدم نموذجًا شجاعًا يهز
الضمائر ويلهم األرواح ،في معركته ضد

هــدم بيته ،فلجأ املـجــرمــون إلــى اعتقاله
وت ــدمـ ـي ــر امل ـ ـنـ ــزل فـ ــي ع ـت ـم ــة ال ـل ـي ــل كـمــا
اللصوص ،وهم ّليسوا أكثر من لصوص
أكـثــر ح ـق ــارة ،ألن ـهــم ال يـسـلـبــون األم ــوال
فقط ،بل األرواح واألمل واألوطان أيضًا.
وإذا كـ ــان ق ـ ــرار ال ـج ـم ـع ـيــة الـ ـع ــام لــأمــم
املتحدة ،تجريم إنكار املحرقة اليهودية،
ُ ّ
املـصــنــع إسرائيليًا ،هجومًا إسرائيليًا،
ً
ّ
ّ
فلنتذكر أيضًا أن فشال ذريعًا جــرى في
أملــان ـيــا بـعــد س ــاع ــات م ــن تـمــريــر ال ـق ــرار،
حني قضت املحكمة العليا ببطالن قرار
البرملان األملاني اعتبار مقاطعة إسرائيل
م ـســاويــا الـ ـع ــداء ل ـل ـســام ـيــة ،وهـ ــذا نصر
كـبـيــر ف ــي ق ـلــب أمل ــان ـي ــا ،وضـ ــرب لـجـهــود
إس ــرائ ـي ــل ف ــي ابـ ـت ــزاز ع ـق ــدة ال ــذن ــب لــدى
ّ
األمل ــان بجريمة حقبة حـكـ ٍـم انتهت ،لكن
ّ
مستمرة .ولـهــذا تــدعــو الكاتبة
حملتها
إل ــى الـتـضــامــن مــع صـحــافـيــات عــربـيــات،
وم ـن ـه ــن األردن ـ ـيـ ــة فـ ــرح م ــرق ــة ،ال ـل ــوات ــي
يـتـعـ ّـرضــن الح ـت ـمــال الـفـصــل م ــن محطة
«دويتشة فيله» األملانية ،تحت ضغط من
منظمات صهيونية.
يوجد كثير مما يجب ومــا يمكن فعله،
وإن كانت الحلقة تضيق نتيجة عمليات
ال ـت ـط ـب ـيــع غ ـي ــر امل ـس ـب ــوق ــة ف ــي حـجـمـهــا
وع ـم ـق ـه ــا مـ ــع إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،فـ ــا ب ــدي ــل مــن
مواجهة التطبيع ،واعتبارها أولوية في
ّ
مواجهة املـشــروع الصهيوني .ولنتذكر
ّ
أيضًا أن املمارسات اإلسرائيلية تساهم
ف ــي ت ـعــريــف ال ـع ــال ــم بــالـنـكـبــة املـسـتـمــرة
ّ
للعالم ،غير أن يوم جالء االحتالل قريب،
ّ
ولو أنكر املتصهينون واملطبعون.
(كاتبة من األردن)

عثمان عبيد

مــع التصعيد الــذي تشهده األراض ــي اليمنية الـيــوم ،بعد الهجوم الحوثي على
أبوظبي ،يبدو أن الحرب في البالد عادت إلى نقطة الصفر ،وذهبت كل محاوالت
إنهائها أدراج الــريــاح .فبعدما كــان التركيز الــدولــي في األيــام األولــى لحكم جو
بايدن منصبًا على محاولة إنهاء الحرب الدائرة في اليمن منذ أكثر من ثماني
سنوات ،وبعد الوصول إلى صيغ كان من املمكن أن تؤدي إلى إسكات أصوات
املــدافــع وهــديــر الـطــائــرات ،هــا نحن الـيــوم نــرى تـكــرارًا ملشاهد بــدايــة الـحــرب مع
مستوى غير مسبوق من العنف أدى خالل األيــام األولــى من العام الحالي إلى
سقوط عشرات القتلى.
الــافــت هــو توقيت التصعيد ،الـحــوثــي تـحــديـدًا ،وتــزامـنــه مــع مـفــاوضــات فيينا
إلحياء االتفاق النووي اإليراني ،وال سيما أن األجــواء السابقة كانت تشير إلى
انـفــراجــات فــي امللفات التي إلي ــران دور فيها ،وكــان مــن املفترض أن ينسحب
ذلك على امللف اليمني الذي تلعب فيه طهران دورًا محوريًا عبر دعمها املطلق
ً
جماعة أنصار الله .االنفراجات في امللفات األخــرى ،عدا اليمني ،أخذت أشكاال
ً
مختلفة .ففي لبنان عاد ما يسمى «الثنائي الشيعي» ،ممثال بحزب الله وحركة
أمل ،إلى الحكومة بعد مقاطعة استمرت شهورًا ،تعطل فيها عمل هذه الحكومة.
كذلك األمر بالنسبة إلى العالقة بني إيران والسعودية ،والتي شهدت في األسابيع
األخيرة تقدمًا ،واتفاقًا على إعادة افتتاح سفارتي البلدين في طهران والرياض.
حتى بالنسبة إلــى العالقة اإلمــاراتـيــة اإليــرانـيــة ،كانت الفتة الــزيــارات التي قام
بها مسؤولون إماراتيون إلى طهران ،والتي أوحت بمرحلة جديدة من تحسني
العالقات قد تنعكس على امللفات العالقة بني البلدين ،ومنها امللف اليمني.
غير أن كل هذه اإليحاءات لم تكن كافية لتجنيب اليمن جولة التصعيد الحالية،
والتي يبدو أنها ستكون طويلة وتغرق البالد بمزيد من البؤس وتدهور األوضاع
ّ
اإلنسانية ،وهــو مــا ح ــذرت منه األمــم املتحدة والــواليــات املتحدة فــي الساعات
املاضية ،وسط العجز عن الحد من جولة العنف القائمة .وهي جولة قد ال تكون
بعيدة عما يحدث في فيينا ،بعد تعثر التوصل إلــى اتفاق جديد ،ولــو مؤقتًا،
بعدما رفض املسؤولون اإليرانيون العرض املقدم من الدول الغربية إلبرام اتفاق
مبدئي ،على أن تستكمل املباحثات الحقًا للوصول إلــى صيغة نهائية تعيد
تفعيل االتفاق النووي .على هذا األساس يمكن إيجاد رابط بني ما يحدث اآلن في
اليمن وما يجري في فيينا ،إذ ال يمكن تفسير تصعيد كهذا ،والهجوم املباغت
الــذي نفذته جماعة الحوثيني على أبوظبي إال في إطــار تفعيل إيــران ألوراقها
الضاغطة على طاولة التفاوض .وفي ظل استمرار حالة التعثر في التوصل إلى
تفاهمات ترضي الطرفني في فيينا ،فإن الضغط قد يخرج عن اإلطار اليمني إلى
ساحات أخرى إليران أياد فيها.
يمكن مراقبة الوضعني العراقي واللبناني في الفترة املقبلة لقياس مدى الضغط
ال ــذي يمكن أن تـمــارســه طـهــران لتحسني ال ـظــروف الـتـفــاوضـيــة ،خصوصًا أن
األرضية جاهزة في هذين البلدين إلعــادة التأزيم عبر بوابات داخلية مختلفة.
فمعضلة الحكومة العراقية لم تحل بعد ،وتهديد القواعد األميركية لم ينته .األمر
نفسه في لبنان ،حيث يمكن للوضع الحكومي أن يعود مجددًا إلى حالة التجميد،
وبالتالي تعليق كل القرارات االقتصادية التي من املمكن أن تساهم في إخراج
البلد من أزمته .لكن في هذه األثناء فإن األنظار ستبقى شاخصة نحو اليمن،
والذي يبدو أنه سيواصل النزف ،باعتباره الساحة األسهل للتصعيد ،ما دامت
الحرب الدائرة فيه لم تضع أوزارها بعد ،وبالتالي فإن إطالق جولة معارك جديدة
سيكون أمرًا مبررًا بالنسبة إلى صناع قرار التصعيد .ووفق هذا املنظار ،فإن ال
مانع بالنسبة إلى أصحاب القرار هؤالء من إعادة إنتاج الحرب وبداياتها ،وهو
ً
ما يبدو حاصال اليوم.

أميركا ...حرب على جبهتين
فاطمة ياسين

دبلوماسية تفجير األزمات
سالم الكواكبي

م ـ ــن خ ـ ـ ــال مـ ــراق ـ ـبـ ــة ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ال ـس ـي ــاس ــي
وال ـع ـس ـك ــري ال ــروس ــي ف ــي أك ـث ــر م ــن بقعة
ج ـغ ــراف ـي ــة ،الـ ـ ــذي ي ـم ـكــن اعـ ـتـ ـب ــاره عــدائ ـيــا
وبعيدًا في خياراته عن أية محاولة لتدوير
ال ـ ــزواي ـ ــا ،ي ـح ــق ل ـب ـعــض امل ـت ــاب ـع ــن ال ــذي ــن
أعجبهم يومًا األدب الروسي ،عبر كتابات
تــولـسـتــوي وبــوشـكــن وغـيــرهـمــا ،أو أنهم
سموا مع راقصي ّ باليه البولشوي ،أو أنهم
آمنوا بعقيدة تبنتها روسيا السوفييتية،
ّ
ّونــفــذتـهــا بــالــدم وب ــال ــدم ــوعُ ،مـ ّـدعـ ّـيــة يومًا
أنـهــا تسعى إلــى خير اإلن ـســان ال ـكــادح ،أن
يستغرب نسبيًا ّ
تطور السياسة الروسية
البوتينية في السنوات األخيرة التي تلت
انـهـ ّيــار إمـبــراطــوريــةٍ هابها الـعــالــم ،وتبني
ل ــه أن ـه ــا م ــن ورق .أض ــف إل ــى هـ ــؤالء كلهم
عــددًا ال يستهان به ممن درســوا في رحاب
الجامعات السوفييتية ،ونهلوا من علومها.
ّ
ه ــذا االس ـت ـغــراب ،ال ــذي يــؤهــل لـلــدخــول في
مــرحـلــة الـخـيـبــة ،الـتــي لــن تـتــأخــر أن تليها
مرحلة العدائية الشديدة لهذه السياسات،
مرتبط أساسًا بمالحظة السعي الدائم لدى
ال ـق ـيــادة الــروس ـيــة لـلـجــوء إل ــى اسـتـعــراض
ال ـق ــوة وفـ ــرض الـهـيـمـنــة عـلــى ال ـج ـي ــران ،ثم
ج ـيــران ال ـج ـيــران ،بــالــوســائــل املـتــاحــةّ كــافــة.
ُ
وب ـهــذه امل ـمــارســات ،تثبت موسكو أن ـهــا ال
تبحث فـقــط عــن اسـتــرجــاع مـكــانــة االتـحــاد
الـســوفـيـيـتــي ال ــزائ ــل ،لـجـهــة تـشـكـيــل قطب
سياسي وعسكري واقتصادي قوي ،يستند
إلــى روسـيــا الـجــديــدة ويــواجــه اإلمبريالية
األمـيــركـيــة ،بــل يسعى ه ــذا القطب الجديد
الستنباط شكل حداثي إلمبرياليةٍ روسيةٍ
ّ
تحالفات داخليةٍ مركبة،
تستند أساسًا إلى
ٍ
ُ
وي ـ ـضـ ــاف إل ـي ـه ــا ح ـل ـف ــاء خـ ــارج ـ ـيـ ــون ،إم ــا
خــاضـعــون ،وإم ــا تـتــاقــى مصالحهم التي
ّ
تعتمد صيغة مـحــاربــة الــديـمـقــراطـيــة بكل
أشـكــالـهــا م ــع س ـيــاســات الـكــرمـلــن املحلية
وال ــدول ـي ــة .وفـيـمــا ك ــان سـعــي اإلمـبــريــالـيــة

األم ـيــرك ـيــة الـتـقـلـيــديــة ،مـنــذ نـهــايــة الـحــرب
ّ
بالتودد
العاملية الثانية ،لفرض الهيمنة،
حينًا وبــاالنـقــابــات حينًا آخــر وبالحروب
أحـيــانــا ،وبـتــأمــن الـ ّحـمــايــة ،كــانــت موسكو
السوفييتية ّتدعي أنها ال تحاول مواجهة
هــذه الهيمنة الغربية بهيمنةٍ ّمــوازيــة ،بل
على العكس ،فهي لطاملا ّادعت تبني النضال
األم ـ ـمـ ــي وال ـ ــوق ـ ــوف ال ـ ــى ج ــان ــب ال ـش ـعــوب
املستضعفة ّ
للحد من اآلثار السلبية للهيمنة
ّ
األميركية ،التي رأتها مدمرة «لقوى السلم
ّ
التحرر» في العالم .واليوم ،تعيد
وحركات
املمارسة اإلمبريالية
جدلية
إنتاج
روسيا
ٌ
بــأدواتٌ ،
جزء منها متطابق مع اإلمبريالية
ٍ
الغربية ،وخصوصًا في ما يتعلق باللجوء
ـات مستحدثة ،تتعلق
إلــى الـقــوة ،مع إضــافـ ٍ
بـتـحــالـفــات غــامـضــة لطبقة رج ــال السلطة
ال ــروس ـي ــة م ــع ك ــارت ـي ــات امل ـ ــال وال ـع ـق ــارات
ّ
التهرب محليًا ودوليًا.
ومختلف أشكال
ـرب ،عبر روسيا
ـ
غ
ـ
ل
ا
مع
ًا
ر
أخي
في صراعها
ُ
البيضاء التابعة وأوكــرانـيــا امل ـهـ َّـددة ،يبدو
ّ
ّ
ج ـل ـيــا أن م ــوس ـك ــو ق ــد ت ـمــك ـنــت م ــن ف ــرض
ص ــوت ـه ــا ال ـع ــال ــي ع ـس ـكــريــا ب ـع ــد تــدخـلـهــا
املباشر في سورية ،الذي ساهم في مساعدة
م ـســؤول ـي ـهــا ع ـلــى ت ــدم ـي ــره ــا ،إض ــاّف ــة إل ــى
ّ
ضمها جزيرة القرم من دون أن يــرف جفن
من «اإلمبرياليني الغربيني» وإرسالها
أحد ً
مــرتــزقــة مـتـعـ ّـددي الجنسيات إل ــى أفريقيا
ج ـن ــوب ال ـص ـح ــراء وإل ـ ــى ل ـي ـب ـيــا .م ــن جهة
ّ
أخرى ،تمكنت موسكو سياسيًا من مساندة
مـجـمــوعــات وأح ـ ــزاب يمينية مـتـطـ ّـرفــة في
أوروب ـ ــا عـبــر امل ــال أو عـبــر وســائــل اإلع ــام.
وال يمكن نسيان الـكــام الصريح للرئيس
ّ
واملوجه
الفرنسي املنتخب حديثًا سنة 2017
إل ـ ــى ض ـي ـفــه ال ـ ــروس ـ ــي ،ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ــن،
ًّ
حــن دان ك ــا مــن الــوسـيـلـتــن اإلعالميتني
ـروسـيـتــن «سبوتنيك» و«آر
الرسميتني الـ ّ
تـ ــي» ،واع ـت ـبــر أن ـه ـمــا لعبتا دورًا قـ ــذرًا في
تزوير الحقائق ونشر الشائعات املغرضة
للتأثير فــي انتخابه .إضــافــة إلــى هــذا كله،

يرغب بوتين في
االنتقام من أوروبا لما
يراه دورًا غربيًا في
تشجيع انهيار االتحاد
السوفييتي

وضح الدور الروسي املباشر أو عبر وسطاء
ف ــي ت ـعــزيــز إم ـك ــان ــات ج ـمــاعــات انـفـصــالـيــة
كثيرة في أوروبا ،كبعض املؤثرين في حركة
استقالل كتالونيا اإلسبانية .يقول خبراء
ّ
أوروبـ ـي ــون ف ــي ال ـش ــأن ال ــروس ــي إن بــوتــن
يــرغــب فــي االنـتـقــام مــن أوروبـ ــا تـحــديـدًا ملا
يراه دورًا غربيًا في تشجيع ّانهيار االتحاد
السوفييتي وتيسيره .كما أنه شعر ،وكذلك
كثيرون من الــروس ،عن حق ربما ،بإهانة،
حينما انفجر الــرئـيــس األمـيــركــي السابق،
بيل كلينتون ،ضاحكًا ،أمام الصحافة ،على
الرئيس الروسي السابق ،بوريس يلتسني،
املخمور حينها ،في لقاء قمة جمعهما سنة
 .1995تلتقي روسيا مع إسرائيل ،بمعزل
عن الفروق بني النظامني ،في الخشية من
اق ـت ــراب الــديـمـقــراطـيــة مــن ح ــدوده ــا .وهــي
مرتاحة ملا تجده من ردود فعل غربية غير
ج ـ ّـادة بسبب انقسام املــواقــف .وتساعدها
في هذا بفعالية قدرتها على تفجير أزمات
ّ
مستجدة ،بما يتيح أن
مستدامة أو أخرى
يسعى لها الغربيون ،يستجدون تدخلها
لدماء جديد ٍة.
أو عدمه حقنًا
ٍ
(كاتب سوري في باريس)

لطاملا رأى الرئيس جو بايدن ّأن تهديد الواليات املتحدة يتركز بدرجة كبيرة في
الصني ،بما لها من ثقل خارجي واسع الطيف ،وبما تستثمره من أموال ضخمة،
لحشد مزيد من املناصرين حول العالم ،ما ّ
يوسع من مجال أمنها االستراتيجي
االنتخابي
على حساب الواليات املتحدة .وحرص بايدن على أن يحشو خطابه
ّ
بتعبئة ج ـهــوده نـحــو ال ـصــن ،وه ــو قــد بــاشــر بالفعل ال ـجــزء األول مــن خطته،
ّ
واستطاع أن يحل مكان فرنسا في صفقة الغواصات النووية مع أستراليا التي
تمتلك مــدى أوســع وسرعة أكبر من الـغـ ّـواصــات ذات الــوقــود التقليدي ،بما قد
ّ
يشكل عامل ردع للصني في بحرها .ولكن ما حدث ،أخيرًا ،كان صعود تهديد
تقليدي ينافس التهديد الصيني ،فقد بــدأ الرئيس الــروســي ،فالديمير بوتني،
حشودا عسكرية ضخمة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا ،وبمحاذاة املنطقة ذات
األمن القلق في دونباس ،حيث توجد مجموعات موالية للروس مستعدة إلثارة
البلبلة في الشوارع لصالح بوتني ،األمر الذي قد يعطيه ّ
ّ
لتحرك عسكري
حجة
ّ
ما في املنطقة .ال يريد بوتني منح بايدن الفرصة لجعل الصني الجبهة املفضلة
لديه ،وهو يرغب أن يتشاطر مع الصني مواجهة بايدن ،ويبدو أن الشوط األول
قد بدأ في أوكرانيا.
فتح بوتني هذه الجبهة بإيجاد منطقة التوتر في أوروبــا ،ودفــع اسم أوكرانيا إلى
الواجهة ،والحديث عن أمنه االستراتيجي ،مستغال قرب ّالحدود الروسية من هذه
املنطقة املضطربة ،وبــدأ إطــاق التهديدات املباشرة واملبطنة بشكل شخصي أو
عبر املساعدين العسكريني ،أو جيش «املحليني السياسيني» ،الذين بدأوا الحديث
عــن أسلح ٍة نــوويـ ٍة تتم إعــادة تموضعها ،وهــو أمــر يمكن أن يجعل حلف شمال
األطلسي (الناتو) يرفع استعداداته إلــى أقصى درجــة .تبع ذلــك هجوم سيبراني
طاول املؤسسات الحكومية والوزارات الرسمية في أوكرانيا ،كان مصدره روسيا،
من دون تمويه ،وكأن املقصود أن يجري اكتشاف الجهة التي قامت به ،وهي رسالة
من بوتني ،إن ذراعه اإللكترونية طويلة وقادرة على الوصول إلى العمق األميركي.
يكرر أن أي تعكير ألمنه األوروبي لن ّ
وكان بوتني شخصيا ّ
يمر بسهولة ،وسيتم
ّ
الرد عليه بشكل سريع وحاسم .أما تهديده األكبر فتصريحه إن أجهزته طورت
صــاروخــا بحريا يفوق سرعة الـصــوت ،يمكنه أن يصل إلــى هدفه خــال خمس
محددًا خياراته وليس
دقائق .مع وضوح هذا الهدف ،وهو واشنطن ،وليبدو بوتني ِ
ّ
مثير للغبار ،طالب الواليات املتحدة بإخالء أوروبــا من أسلحتها النووية،
مجرد
ٍ
ّ
إرسال قوات غربية إلى دول حلف وارسو القديم ،حتى إن كانت هذه
والكف عن ً
الدول منضوية تحت حلف الناتو .يذهب ّبوتني بعيدًا جدًا في مطالبه ،ويكاد يمد
حدوده االستراتيجية إلى خط ما قبل تحطم االتحاد السوفييتي في استدعاء غير
مباشر للحرب الباردة.
ّ
اكتفت إدارة بــايــدن بــالـقــول إن مــزيـدًا مــن الـتـهــديــدات يعني مــزيـدًا مــن العقوبات
ّ
ّ
االقتصادية واإللكترونية ،أي أنها (اإلدارة) كانت تعتقد ّأن كــل ما يفعله بوتني
ّ
بعقوبات أكبر ،وهــي تركز على
مجرد تهديدات يمكن أن تتوقف بتلويح جديد
ٍ
جبهتها التي اختارت أن تقاتل عليها في أقاصي الكرة األرضية وقرب بحر الصني،
ّ
ّ
ّ
لكن انعطافًا ّ
التوجه نحو الصني إلى وسط أوروبا،
مهما حدث ،قد يدير الدفة من
فقد وقف قبل يومني وزير الخارجية ،أنتوني بلينكن ،في مدين ٍة شكلت أهم رموز
ّ
الحرب الباردة ،وشهدت املواجهة بني الجبهات الشرقية والغربية ،برلني ،مذكرا بإرث
ّ
يتحدث عن الحرب الباردة
تلك الحرب ،فقال ،بشكل صريح ،إنه ليس مصادفة أن
في برلني عاصمة الحرب الباردة! ّ
وقدم بيانًا متشائمًا عن نتيجة لقائه املقبل مع
ّ
وزير الخارجية الروسي ،سيرغي الفروف (انعقد في جنيف) ،وكأن إدارة بايدن
ّ
ّ
قد اختارت املواجهة ،ولكن ليس من املؤكد إن كانت ستتخلى عن جبهة الصني،
ّ
لتتفرغ لجبهة روسيا ،أم أنها ستقاتل على الجبهتني معًا .والخطورة تكمن في
القتال على جبهتني عريضتني وخطرتني ،ومن دون أسلحة تقريبًا.
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آراء

الشيخ سليمان الهذالين والحفر في الصخر
مصطفى البرغوثي

ّ
ودع ــت فلسطني ،قبل أي ــام ،الشيخ سليمان
الـ ـه ــذال ــن مـ ــن ق ــري ــة أم ال ـخ ـي ــر فـ ــي مـنـطـقــة
«مسافر يطا» ،وهــي من أكثر من مائة قرية
وب ـلــدة فلسطينية تـخــوض ص ــراع بـقــاء مع
املستعمرات االستيطانية اإلسرائيلية في ما
تسمى «مناطق ج» حسب تقسيمات اتفاق
أوسلو سيئ الصيت.
تـلـتـصــق املـسـتــوطـنــات اإلســرائ ـي ـل ـيــة حرفيًا
بـ ـق ــري ــة أم الـ ـخـ ـي ــر ،وتـ ـح ــاص ــره ــا ،بـ ـع ــد أن
اسـ ـت ــول ــت ع ـل ــى م ـع ـظ ــم أراض ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وت ـم ـثــل
م ـنــاطــق «ج» ،ال ـت ــي ال ت ـقــل م ـســاح ـت ـهــا عــن
 %62م ــن أراضـ ـ ــي ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،الـحـيــز
ّ
وتخصص بكاملها
املتواصل الوحيد فيها،
للتوسع االستيطاني ،بينما تمثل مناطق
«أ» و«ب» ،الـتــي ال تـتـعــدى مساحتها %38
م ــن ال ـض ـفــة ال ـغ ــرب ـي ــة ،ج ـ ــزرًا م ـت ـن ــاث ــرة ،ومــا
ّ
يشبه «الغيتوهات» أو الكانتونات مقطعة
األوصال في بحر من السيطرة اإلسرائيلية.
وتدور في مناطق «ج» حرب وجود حقيقية
ب ـ ــن امل ـس ـت ـع ـم ــري ــن املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــن وج ـي ــش
االحتالل وأدواتــه ،من جهة ،والفلسطينيني،
ال ـس ـك ــان األصـ ـلـ ـي ــن ،امل ـت ـم ـس ـكــن بــأرض ـهــم
وبحقهم في الحياة والبقاء عليها ،من جهة
أخــرى .وهــذه الحرب تكثيف للصراع الدائر
عـلــى أرض فلسطني الـتــاريـخـيــة مـنــذ نهاية
القرن التاسع عشر ً ،عندما انطلقت الحركة
الصهيونية محاولة ،بكل الوسائل ،انتزاع
األرض وتهجير الفلسطينيني منها بالقوة،

كما جرى في أكثر عمليات التطهير العرقي
بشاعة في عام .1948
وعـ ـ ـل ـ ــى نـ ـقـ ـي ــض أوهـ ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــؤمـ ـ ـن ـ ــن ب ـن ـهــج
«أوس ـ ـلـ ــو» وامل ــراهـ ـن ــن ع ـلــى ح ــل وسـ ــط مــع
الـ ـح ــرك ــة ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة ،ف ـ ــإن ه ـ ــذه ال ـح ــرك ــة
تـطـبــق ف ــي ال ـض ـفــة ال ـغــرب ـيــة عـمـلـيــات الـضــم
والـتـهــويــد والـتـطـهـيــر الـعــرقــي نفسها التي
مــارس ـت ـهــا م ــن ق ـبــل ف ــي أراض ـ ــي  ،1948قبل
إنشاء الكيان اإلسرائيلي عليها وفي أثنائه
وبـ ـع ــده .وي ـس ـت ـخــدم االحـ ـت ــال اإلســرائ ـي ـلــي
ف ــي ه ــذا الـ ـص ــراع امل ـح ـتــدم ال ـج ـيــش املــدجــج
ب ــال ـس ــاح ،وال ـق ــوان ــن الـعـسـكــريــة ال ـجــائــرة،
واملستعمرين الذين يمارسون سلوكًا فاشيًا
مــن دون ضــوابــط ،واإلم ـكــانــات االقتصادية
الكبيرة للدولة العبرية ،أمــا الفلسطينيون
فيستخدمون سالحي الصمود البشري على
األرض واملقاومة الشعبية الجريئة واملبادرة.
الشيخ سليمان الهذالني ،الذي كان عمره 75
عامًا عندما استشهد ،صار واحدًا من رموز
املقاومة الشعبية والصمود املتفاني في وجه
املستعمرين وجيش االحتالل الذي يحميهم.
ل ــم يـقـتـصــر ن ـشــاطــه ع ـلــى ح ـمــايــة قــري ـتــه أم
الـخـيــر ،بــل امـتــد إلــى كــل مناطق املــواجـهــات
مع املستوطنني .وكنا نــراه معنا في ّ
مقدمة
ص ـ ـفـ ــوف امل ـ ــواجـ ـ ـه ـ ــة م ـ ــع جـ ـي ــش االح ـ ـتـ ــال
ف ــي ال ـخ ــان األحـ ـم ــر ،وال ـخ ـل ـيــل ،وب ـيــت لـحــم،
وب ـيــت ج ــاال ،وغ ـيــرهــا مــن امل ــواق ــع ،وتمتلئ
مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ب ـصــوره وهــو
يـقــف بـعـنــاد وإص ـ ــرار أم ــام ج ـنــود االح ـتــال
ً
وعــربــات ـهــم ح ــام ــا ال ـع ـلــم الـفـلـسـطـيـنــي .في

األس ـبــوع املــاضــي ،ج ــاءت س ـيــارات الشرطة
اإلســرائ ـي ـل ـيــة إل ــى أم ال ـخ ـيــر ،وم ـع ـهــا نــاقـلــة
ضخمة تـسـتـخــدم لتحميل ال ـس ـيــارات التي
تصادرها شرطة االحتالل من سكان املنطقة.
وكما في ّ
مرات سابقة ،سارع الشيخ سليمان
للوقوف بجسده أمام تلك الناقلة ملنعها من
سرقة سـيــارات الفلسطينيني ،ولــم تكن تلك
الناقلة الضخمة تـتـحـ ّـرك ،بــل كــانــت ساكنة
بــالـكــامــل ،قـبــل أن ي ـقـ ّـرر ســائـقـهــا املستوطن
اإلسرائيلي ،وبترتيب وتآمر مسبق حسب
م ــا يـعـتـقــد أهـ ــل ال ـق ــري ــة ،بـتـشـغـيــل حــافـلـتــه
واالن ـ ـطـ ــاق ب ـه ــا ب ـك ــل ق ـ ّـوت ـه ــا ن ـح ــو الـشـيــخ
سـلـيـمــان ،لـيــدهـســه بـكــامــل ثـقــل حــافـلـتــه ،ثم
ل ـي ـج ـ ّـر جـ ـس ــده امل ـت ـه ـتــك عـ ـش ــرة أمـ ـت ــار عـلــى
األقــل ،ويتركه محطم الجسد والعظام على
قــارعــة الـطــريــق .أمــا سـيــارة شــرطــة االحـتــال
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،فــراق ـبــت املـشـهــد بــالـكــامــل من
دون أن تتدخل ،ومن دون أن تعترض سائق
الـحــافـلــة ،أو تعتقله بعد أن أنـهــى جريمته،
ومن دون أن تقدم أي إسعاف للشيخ الجريح،
ومن دون أن تستدعي سيارة إسعاف لنقله،
بل غادرت املكان ببرودة قاتلة.
سارع أهالي القرية إلى ّنقل الشيخ سليمان
إل ــى ملستشفى وه ــو مـهــشــم ال ــوج ــه ،وعـظــام
ّ
ج ـ ـسـ ــده مـ ـح ــطـ ـم ــة ،مـ ــع ك ـ ـسـ ــور عـ ــديـ ــدة فــي
ج ـم ـج ـم ـتــه ،وفـ ــي غ ـي ـبــوبــة كــام ـلــة ل ــم يـصــحُ
منها حتى لحظة استشهاده .. .وهكذا رحل
ّ
وشيعه آالف الفلسطينيني
الشيخ سليمان،
ال ـب ـس ـطــاء ،وامل ـق ــاوم ــن ل ــاح ـت ــال ،م ــن دون
ب ـه ــرج ــة ،ومـ ــن دون م ــواك ــب رس ـم ـي ــة ،ولـكــن

يؤمن معظم
الفلسطينيين بمقولة
مضمونها ّ
أن االحتالل
ال يفهم إلّا لغة القوة،
ّ
وأن ما أخذ بالقوة ال
يسترد إلّا بالقوة

بحشد شعبي مؤثر على امـتــداد أراض ــي أم
الخير التي ّ
أحبها ،وصمد فيها ،ودافع عنها
وعن الوجود الفلسطيني عليها حتى الرمق
األخير.
ي ـ ــؤم ـ ــن مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن ب ـم ـق ــول ــة
م ـض ـمــون ـهــا أن االح ـ ـتـ ــال ال ي ـف ـهــم إال لـغــة
الـ ـق ــوة ،وأن م ــا أخـ ــذ ب ــال ـق ــوة ال ي ـس ـتــرد إال
ب ــالـ ـق ــوة .وي ـظ ــن ب ـع ــض امل ــراقـ ـب ــن أن ال ـق ــوة
هــي قــوة الـســاح فقط ،ويـعـجــزون عــن إدراك
مغزى (وحـجــم) الـقــوة الهائلة التي تمثلها
املـقــاومــة الشعبية الفلسطينية ،والـتــي كان
ال ـش ـيــخ س ـل ـي ـمــان أحـ ــد رمـ ــوزهـ ــا .وهـ ــي قــوة
أج ـب ــرت نـتـنـيــاهــو وحـكــومـتــه وجـيـشــه على

الــرضــوخ وإزالـ ــة ال ـبــوابــات األلـكـتــرونـيــة من
أمــام املسجد األقصى ،وهي قوة استطاعت،
ف ـ ــي أرب ـ ـ ـ ــع م ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــات ،أن ت ـق ـه ــر أسـ ـط ــول
االحـ ـ ـت ـ ــال امل ـ ـ ّ
ـدج ـ ــج بـ ــال ـ ـسـ ــاح ،وأن تـكـســر
الحصار املفروض على قطاع غزة ،وهي قوة
حمت ،حتى اآلن ،حي الشيخ جـ ّـراح والخان
األح ـمــر وبـيـتــا وع ـش ــرات غـيــرهــا مــن هجمة
التهجير والتطهير العرقي ،وصنعت وحدة
الفلسطينيني فــي معركة الـقــدس فــي مايو/
أيـ ــار امل ــاض ــي .وه ــي ق ــوة ص ـم ــود وم ـقــاومــة
أفشلت املشروع الصهيوني ،ووضعته أمام
أزمته التاريخية الكبرى ،بعجزه عن ترحيل
الشعب الفلسطيني الذي أصبح عدد أفراده
على أرض فلسطني التاريخية أكثر بقليل من
عدد اليهود اإلسرائيليني .وهي قوة جعلت
إس ــرائ ـي ــل ع ــاج ــزة ع ــن ه ـضــم م ــا ضـ ّـم ـتــه من
أراض بقوة السالح ،سواء في البلدة القديمة
فــي الخليل ،أو فــي النقب ،أو مدينة اللد أو
أم الخير ومثيالتها .وإضــافــة إلــى ذلــك كله،
إنها قوة تعيد توحيد كل الفلسطينيني في
الداخل ،أي أراضي  ،1948واألراضــي املحتلة
عام  ،1967واملقيمني في الخارج حول هدف
ج ــام ــع م ـش ـت ــرك ،ي ـت ـج ــاوز م ــا أح ــدث ــه ات ـفــاق
أوسلو من انقسامات.
الشيخ سليمان ،اإلنسان املتواضع والبسيط،
وماليني مثله حفروا ويحفرون في الصخر،
ويـصـنـعــون بــذلــك تـلــك ال ـقــوة ال ـتــي سـتـحـ ّـرر
ي ــوم ــا أرض ـه ــم وشـعـبـهــم م ــن ن ـيــر االح ـت ــال
والعنصرية واألبارتهايد.
(رئيس املبادرة الوطنية الفلسطينية)

تيه الباحثين في مفهوم الشعبوية
محمود الوهب

تلقيت مــن صــديــق يعمل فــي مــركــز حــرمــون
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات( ،مـ ــن امل ـه ـت ـمــن ب ـس ــام ــة الـلـغــة
ً
وإمالء وأسلوبًا) أسئلة تتعلق
العربية نحوًا
ب ــال ــواو فــي بـعــض م ـف ــردات لغتنا الـعــربـيــة،
إلعطاء الكلمة معنى جديدًا ،غالبًا ما يكون
عكس املعنى الحقيقي للكلمة ،أو تشويهًا
ل ــه .وح ـ ّـدد كلمة «شـعـبــوي» نـمــوذجــا ،وكــان
جوابي إنني ال أستخدمهاّ ،
وأعدها نوعًا من
«الفذلكة الكالمية» ،ومثلها كلمات :إسالمي
التي تغدو إسالمويًا ،وماركسي :ماركسويًا،
وقــومــي :قــومــويــا ...إل ــخ .وتضمنت األسئلة
ّ
إشـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن امل ـص ـط ـل ــح ل ـ ــدى ال ـبــاح ـثــن
ّ
ال ـغــرب ـيــن غ ـيــر مـ ـح ــدد ب ــدق ــة .ث ــم ق ـ ــرأت فــي
ً
«العربي الجديد» مقال للكاتب معن البياري
ب ـع ـنــوان «حــاش ـيــة ب ـشــأن ال ـش ـع ـبــويــات» عن
املــوضــوع ،فانفتح لــي ب ـ ٌ
ـاب واس ــع على هذا
املوضوع الــذي عقدت له نــدوات ومؤتمرات،
وألـفــت فيه كتب ودراسـ ــات ...مــا دفعني إلى
ً
االسـتــزادة من «النت» األقــرب تناوال ،وهكذا
ّ
فعلت ،ليتبني لي أن تلك الواو (الزائدة؟) قد
فعلت فعلها العجائبي في اختزال املصطلح،
فـجـ ْـر ُسـهــا فــي الــذهــن أعـطــى املـفـهــوم الدقيق
ال ـ ــذي ع ـج ــزت ع ـنــه ل ـغ ــات أخـ ـ ــرى ،وت ـب ــن أن
الشعبوية قديمةّ ،
ردها بعضهم إلى أفراد في
مجلس الشيوخ الــرومــانــي ،منهم يوليوس
قيصر .وآمن آخــرون بفكرة حشد الجماهير
لــاسـتـفـتــاء ،وت ـج ــاوز مـجـلــس ال ـش ـيــوخ ،إال

َّ
أن تـ ـ ــداول امل ـص ـط ـلــح أخـ ــذ ي ـظ ـهــر ،وي ـت ـســع،
منذ غدا الشعب كله ،بنخبه وقاعه ،مصدرًا
ّ
مؤثرًا في بنية الــدولــة الحديثة التي تشكل
الــديـمـقــراطـيــة دعــامـتـهــا الــرئ ـي ـســة ،وأصـبــح
النخب
لـلـصــوت الـشـعـبــي فـعـلــه ف ــي تـكــويــن
ً
الحاكمة ..لكنه ،مــن جهة أخ ــرى ،غــدا سلعة
ت ـتــاجــر ب ـهــا ن ـخــب س ـيــاس ـيــة ع ـلــى اخ ـتــاف
إيــديــولــوج ـيــات ـهــا ،ومـعـتـقــداتـهــا وأحــزاب ـهــا
ومــرج ـع ـيــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة ،ك ـمــا ت ـتــاجــر به
التنظيمات الشعبية املختلفة ،مــن نقابات
وجمعيات ومنظمات اجتماعية .مــا يعني
أن سلطة الشعب لم تتحقق فعليًا حتى في
البلدان الديمقراطية نفسها .وكــان الرئيس
األميركي ،دونالد ترامب ،شعبويًا في حملته
االنتخابية ،وفــي بعض مــواقـفــه ،ومنها ما
نال من حقوق الشعب الفلسطيني ،وتجاوز
قـ ـ ـ ــرارات األمـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة ،ث ــم رفـ ـض ــه نـتــائــج
االنتخابات ،ما دفــع بعض أنـصــاره لدخول
بناء الكونغرس في سابقة نادرة الحدوث.
تتضارب معاني الشعبوية ،إذ تتراوح «بني
ُّ
ونـ ّـيــة السياسية،
الرومانسية الـثــوريــة والــد ِ
ل ـك ــن مـ ــا ي ـج ـم ــع م ـع ـظ ــم ُدعـ ـ ـ ــاة ال ـش ـع ـب ــوي ــة:
مقاربتهم التبسيطية في استخدامهم مفردة
«ال ـش ـعــب» ،وادع ــاؤه ــم أنـهــم صــوتــه وص ــداه
ً
وضـمـيــره فـضــا عــن احـتـكــارهــم تمثيله من
دون م ــراع ــاة مـفــاهـيــم الـتـفــويــض والـتـعــاقــد
ٍّ
عاطفي يفتقر
خطاب
السليم ،وتركيزهم على
ٍ
للرؤى الواضحة ،مع ترويجهم ،املباشر أو
غير املباشر ،لعداء الفكر» .وتوجد الشعبوية

في األحــزاب والحركات الراديكالية ،كما في
األخرى املحافظة ،وتوجد لدى اليسار الذي
ّ
بالتطرف ،كما في الحركات
غالبًا ما يوصف
اليمينية املوسومة بالعنصرية أو القومية
امل ـت ـطـ ّـرفــة ،فـتـقــف ف ــي أوروب ـ ــا وأم ـيــركــا ضد
املهاجرين من قوميات وأديان وشعوب.
ويـ ــرى بـعـضـهــم أن ال ـخ ـطــاب ال ـش ـع ـبــوي هو
«خ ـط ـ ٌ
ـاب ُمـ ْـبـ َـهـ ٌـم وعــاط ـفــي ،ال يـعـتـمــد األف ـكــار
والــرؤى ،بل يميل إلى إثارة الحماس وإلهاب
امل ـش ــاع ــر ،لـيـتـمــاشــى ت ـمــامــا أو ي ـت ـطــابــق مع
امل ــزاج الـســائــد ،مــن غير أن يفيد فــي التعامل
ُ ْ
ّ
ويك ِث ُر
الجدي واملسؤول مع املشاكل الواقعية.
الـخـطــاب الـشـعـبــوي مــن الـتــركـيــز عـلــى ورديــة
الـحـلــم وتـبـسـيــط األم ـ ــور ف ــي ش ـكـ ٍـل مـســرحـ ٍّـي
ك ــرنـ ـف ــال ـ ٍّـي ،م ــع اإلحـ ــالـ ــة إلـ ــى الـ ـت ــاري ــخ ال ــذي
يستحضر ،ويستخدم وسيلة إيديولوجية
عمق انفعالي» .وال يمكن فهم الشعبوية
ذات
ٍ
مصطلحًا أو مفهومًا دقيقًا بمعزل عن معرفة
دقـيـقــة بــالــواقــع االجـتـمــاعــي ال ــذي ينتج هــذه
الظاهرة .إذ يتوقف الكثير على عمق ما في
َّ
املجتمع املـعـنــي مــن ف ــروق اجـتـمــاعـيــة ،ولـعــل
ذوبانها يساهم في تمكني املجتمع من إغالق
نــوافــذ ظــاهــرة الشعبوية عـلــى نـحــو منطقي
سليم ،فظاهرة الشعبوية مرتبطة بمستوى
ال ــوع ــي الـ ـع ــام الـ ـ ــذي ي ـع ـكــس ب ـن ـيــة املـجـتـمــع
ـوات تسمح لها
الــداخـلـيــة ،وم ــا فيها مــن ف ـجـ ٍ
بــال ـن ـمــو وال ـت ـف ــاق ــم .وت ـظ ـه ــر ال ـش ـع ـبــويــة فــي
ال ـب ـل ــدان امل ـت ـخ ـل ـفــة ،وم ـن ـهــا ع ــامل ـن ــا ال ـع ــربــي،
وذل ــك لعمق الـهـ ّـوة بــن الحاكم وشعبه ،وملا

ال يمكن فهم
الشعبوية مصطلحًا
أو مفهومًا دقيقًا
بمعزل عن معرفة
دقيقة بالواقع
االجتماعي الذي ينتج
هذه الظاهرة

يجري من تضليل للشعب بشعارات وطنية
واجـتـمــاعـيــة ،فكم مــن رئـيــس عــربــي أعـلــن أنه
ّ
سيحرر فلسطني خالل ساعات أو أيــام ،وأنه
ّ
سوف يحقق الوحدة العربية ،ويؤمن للشعب
ـس اخـتـبــأ
ال ـح ــري ــة وال ـ ـعـ ــدالـ ــة ،وكـ ــم م ــن رئـ ـي ـ ٍ
وخـ ّـبــأ اسـتـبــداده ،ونهب شعبه وراء املــؤامــرة
عـلـيــه ب ــال ــذات ،فـهــو الــوط ـنــي واملـ ـق ــاوم ،وهــو
املستهدف من أعــداء الوطن! وما إلى ذلك من
َ
ّ
تصب في االتجاه الشعبوي ذاته .ولعل
وعود
ٍ
ً
الشعبوية وجدت لها مجاال في سياق الثورة

الـ ـس ــوري ــة ،فـتـجـلــت ظ ــواه ــره ــا األول ـ ـ ــى ،غير
الوطنية ،في ِّ
رد عاطف نجيب الشعبوي على
أهــالــي أطـفــال مدينة درع ــا ،وتــوبــع بتحشيد
رامــي مخلوف الطائفي ،مــن خــال استخدام
«جمعية الـبـسـتــان» وشـ ّـبـيـحـتــه ،مــا أدى إلــى
ارتكاب جرائم قتل املتظاهرين السلميني في
الــاذقـيــة ،تلت ذلــك مـجــازر فــي قــريــة البيضا
والحولة وغيرهما ،لتمتد بعد ذلــك إلــى قمة
ال ـهــرم الــرئــاســي وعـسـكــره مــع شـعــار «األس ــد
أو ن ـح ــرق ال ـب ـل ــد» ،ول ـت ـغ ــدو ق ــان ــون ــا تـجـ ّـســد
ف ــي خ ـط ــاب ب ـش ــار األس ـ ــد ع ــن «ال ـت ـج ــان ــس»،
وتـخــويــن أكـثــر مــن نصف سـكــان ســوريــة بني
ّ
ومهجر .وفي املقابل ،وجدت الشعبوية
نازح
ل ــدى ق ـيــادة ال ـثــورة فــي رد عـسـكــري م ــواز لم
يـ ـق ــده ج ـي ــش ن ـظ ــام ــي م ــن امل ـن ـش ـقــن ال ــذي ــن
بينهم أكـثــر مــن خمسة آالف ضــابــط ركـنــوا
ج ــان ـب ــا ،وك ــذل ــك ف ــي ق ــراره ــا االع ـت ـم ــاد على
الـقــوى الــدولـيــة ،تحت زعــم إن هــذا النظام ال
يـسـقــط إال بـفـعــل خ ــارج ــي ،راف ــق ذل ــك الـقــرار
ابتعاد عن غاية الثورة ،وهي الحرية ،وإلغاء
جوهر االستبداد ،ال ّ
رد مظلومية هذا املكون
ً
ال ـس ــوري أو ذاك ،املـتـضـمـنــة أصـ ــا ف ــي تلك
الغاية .وتلت ذلك إقامة القيادة خارج األرض
الـســوريــة واسـتـقــرارهــا ،وكــأنـمــا جــرى فصل
بني الداخل والخارج.
ما نخلص إليه فائدة تؤكد أن الشعبوية غير
الشعب بل هي ضده ،وتشويه ألصالة قيمه
وتطلعاته.
(كاتب سوري)

ماذا في جعبة دي ميستورا؟
عمر المرابط

ّ
ات
في سياق سياسي جديد يتسم بمستجد ٍ
تعطي للحدث أهميته .وعلى الرغم من فشل
كل الوساطات التي سبقته ،والتي لم تستطع
حلحلة الــوضــع منذ بــدء املـســار التفاوضي
أوائ ــل تسعينيات الـقــرن املــاضــي ،نـظـرًا إلى
ّ
تمسك كل طرف بمواقفهّ ،أدى ،أخيرًا ،مبعوث
األم ــم املـتـحــدة للصحراء املـغــربـيــة ،ستيفان
دي م ـي ـس ـتــورا ،جــولـتــه األولـ ــى عـلــى أط ــراف
ال ـ ـنـ ــزاع ،ب ــدأه ــا ب ــال ــرب ــاط ق ـبــل ال ــذه ــاب إلــى
الجزائر ثم نواكشوط ،في محاولة قد تكون
األخيرة لحل هذا املشكل املزمن الذي لم يعد
ثمة أي مـبـ ّـرر السـتـمــراره ،فــي ظــل املتغيرات
الجيوستراتيجية التي عرفها العالم عامة
واملنطقة املغاربية بشكل خاص.
ن ـ ـبـ ــدأ ب ــامل ـس ـت ـج ــد ال ـ ـتـ ــي م ـ ــا ف ـت ـئ ــت ج ـب ـهــة
ب ــول ـي ـس ــاري ــو االن ـف ـص ــال ـي ــة ت ــروي ـج ــه بــدعــم
واضح من اإلعالم الجزائري ،وهو قرار إنهاء
وقــف إطــاق الـنــار يــوم  13نوفمبر /تشرين
ال ـث ــان ــي  ،2020واس ـت ـئ ـن ــاف ال ـق ـت ــال املـسـلــح
ض ــد ال ـق ــوات املـغــربـيــة املــراب ـطــة عـلــى تـخــوم
الصحراء املغربية ،وهو القرار الذي ال تملك
قـيــادة «بوليساريو» الـبـ ّـت فيه مــن دون إذن
مسبق من القيادة الجزائرية ،إذ ،على الرغم
من مرور سنة ونيف على هذا القرار األخرق،

لم نسمع عن أي إنجاز عسكري ُيذكر للجبهة
بيانات ال تسمن وال تغني من جوع،
ســوى
ٍ
ـت اس ـت ــرج ــع ف ـي ــه املـ ـغ ــرب سـيـطــرتــه
ـ
ـ
ـ
ق
ف ــي و ٍ
الكاملة على معبر الـكــركــرات ال ـحــدودي مع
موريتانيا ،واحتفظ فيه بالوضع العسكري
القائم على امليدان منذ سنوات ،وانفضحت
ّادعـ ـ ـ ــاءات الـجـبـهــة االن ـف ـصــال ـيــة ،وان ـف ـجــرت
فقاعتها اإلعــامـيــة ،حــن انفضحت الصور
املفبركة التي كانت ّ
تروجها ،وهكذا استطاع
املـ ـغ ــرب ت ـعــزيــز مــوق ـفــه ع ـس ـكــريــا ب ـعــدمــا تم
تعزيزه دبلوماسيًا من قبل.
املستجد الثاني ،ويضم عــدة نقاط ،نلخص
فيها االنتصارات الدبلوماسية التي حققها
امل ـ ـغ ـ ــرب .األول ـ ـ ـ ـ ــى ،وهـ ـ ــي األه ـ ـ ـ ــم ،االع ـ ـتـ ــراف
األم ـيــركــي بمغربية ال ـص ـحــراء ،وه ــو ال ـقــرار
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـط ـمــع الـ ـج ــزائ ــر وصـنـيـعـتـهــا
بــولـيـســاريــو فــي أن ت ـتــراجــع إدارة الــرئـيــس
األم ـي ــرك ــي ب ــاي ــدن ع ـنــه ،ب ـعــد مـ ـغ ــادرة سلفه
ت ــرام ــب ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،ل ـكــن هـ ــذه فـضـلــت
اإلبقاء على الوضع الراهن من دون تحريكه،
مع اإلبقاء على بعض الغموض (حتى نكون
ّ
منصفني) للتمكن من القيام ببعض ضغوط
على املـغــرب ،وهــو ما حصل ،عندما رفضت
الرباط تعيني دي ميستورا قبل أن تقبل به،
إال أن املــوقــف األمـيــركــي املــؤيــد للرباط ظهر
واض ـحــا فــي مجلس األم ــن ،وبــالـضـبــط عند

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

اقـتــراح مـشــروع الـقــرار  2602الــذي صــدر في
 29أكتوبر /تشرين ً األول  ،2021حيث بقيت
واش ـن ـطــن مـتـمـ ّـسـكــة بـنــص مـقـتــرحـهــا ،على
الرغم من املحاوالت الروسية تغييره.
ال ـن ـق ـط ــة ال ـث ــان ـي ــة مـ ـص ــادق ــة م ـج ـل ــس األمـ ــن
ع ـلــى الـ ـق ــرار بــأغ ـل ـب ـيــة  13ص ــوت ــا وام ـت ـنــاع
روس ـيــا وتــونــس عــن الـتـصــويــت ،وق ــد ّ
ثمنه
املـغــرب وأش ــاد بــه ،بينما ن ـ ّـدد بــه خصومه،
وقــد م ـ ّـدد املـجـلــس ،بموجبه ،تفويض بعثة
األم ــم املـتـحــدة لـحـفــظ ال ـســام فــي الـصـحــراء
(امل ـي ـنــورســو) عــامــا آخ ــر حـتــى  31أكـتــوبــر/
ت ـش ــري ــن األول  ،2022ك ـم ــا اع ـت ـب ــر امل ـق ـتــرح
املـغــربــي عمليًا وواق ـع ـيــا وذا مـصــداقـيــة ،ما
يـجـعـلــه أس ـ ــاس أيـ ــة م ـف ــاوض ــات مـقـبـلــة بني
األطـ ـ ـ ــراف امل ـت ـن ــازع ــة ،وب ــذل ــك ح ـق ــق امل ـغ ــرب
انتصارًا دبلوماسيًا آخر في األمم املتحدة.
َ
النقطة الثالثة ،تـغـ ُّـيــر املــوقــف األملــانــي ،بعد
وصول املستشار أوالف شولتز إلى السلطة،
مــن امل ـنــاوءة إلــى الحياد إن لــم نقل التأييد،
فأملانيا التي ترغب في تحسني عالقتها مع
املـغــرب اعتبرت فــي رســالــة وجهها الرئيس
األمل ــان ــي إل ــى امل ـلــك مـحـمــد ال ـس ــادس مخطط
الحكم الــذاتــي املـقــدم مــن املـغــرب سنة 2007
ذا مـصــداقـيــة وأس ــاس ــا ج ـي ـدًا ل ـلــوصــول إلــى
اتـ ـف ــاق .وإذا عـلـمـنــا ث ـقــل أملــان ـيــا وتــأثـيــرهــا
ً
داخ ــل االتـحــاد األوروبـ ــي ،فـضــا عــن املوقف
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لم يعد أي مب ّرر
الستمرار مشكل
الصحراء المزمن،
في ظل المتغيرات
الجيوستراتيجية التي
عرفها العالم عامة

الفرنسي املؤيد للرباط منذ سـنــوات ،يمكن
أن نتنبأ بتغيير مــواقــف أخ ــرى داخ ــل دول
االتـحــاد ،قد يدفع ،في األخـيــر ،إسبانيا إلى
تعديل موقفها هي األخرى.
في هذه الظروف ،ومع هذه املعطيات الجديدة
ع ـلــى أرض ال ــواق ــع ،جـ ــاءت زي ـ ــارة املـبـعــوث
األمـمــي ،دي ميستورا ،املنطقة فــي محاولة
ّ
إلع ـ ــادة ق ـط ــار ال ـت ـف ــاوض إل ــى ِس ــك ـت ــه ،وهــي
زيــارة ال ُي ّ
عول عليها الكثير ،فالهدف منها

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

ال يتعدى جـ ّـس نبض كــل األطـ ــراف ،لقياس
م ــدى اس ـت ـع ــداده ــم الس ـت ـئ ـنــاف امل ـفــاوضــات
قبل الوصول إلى مرحلة بناء الثقة وإظهار
ال ـج ـ ّـدي ــة وال ــرغ ـب ــة ف ــي ال ــوص ــول إل ــى ال ـحــل.
وإذا كــانــت «بــولـيـســاريــو» استبقت الــزيــارة
بانتقادات حـ ّ
ـادة لألمم املتحدة ،فــإن املغرب
أبدى استعداده الستئناف املفاوضات تحت
رعاية األمــم املتحدة ،وعلى أســاس مبادرته
للحكم الذاتي ،مشترطًا أن تجرى املفاوضات
ف ــي إط ـ ــار م ــوائ ــد م ـس ـت ــدي ــرة ،تـ ـش ــارك فـيـهــا
األط ـ ــراف األربـ ـع ــة ،أي بـحـضــور مــوريـتــانـيــا
ّ
التحدي قبول هذه األخيرة
والجزائر .ويبقى
في املشاركة فعليا في املفاوضات ،بينما هي
ال تريد ذلك ،حتى تبقى وراء الستار ،وتفضل
اللعب بخيوط الكراريز.
ي ـح ـظ ــى دي مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا ب ـح ـن ـك ــة س ـيــاس ـيــة
كبيرة ،وبتجربة طويلة عريضة ،اكتسبها
ً
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق أكـ ـث ــر ف ـت ـن ــة واشـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاال ،مـثــل
أفغانستان والعراق وسورية ورواندا ولبنان
وي ــوغ ــوس ــاف ـي ــا ،يـتـكـلــم س ـبــع لـ ـغ ــات ،منها
الـعــربـيــة ،تسمح لــه بــالـتــواصــل املـبــاشــر مع
كل األط ــراف املعنية بالنزاع ومعرفة خبايا
األمور ،سوى هذا ،ماذا يمتلك الرجل ،وماذا
ف ــي جـعـبـتــه لـتـحـقـيــق م ــا ف ـشــل ف ـيــه أســافــه
األربعة؟ الله أعلم.
(كاتب مغربي في باريس)

¶ مكتب بيروت
بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية west end 33
هاتف009611442047 - 009611567794 :
¶ البريد اإللكترونيEmail: info@alaraby.co.uk :
¶ لالشتراكاتalaraby.co.uk/subscriptions :
هاتف +97440190635 :جوال+97450059977 :
¶ لإلعالناتalaraby.co.uk/ads :

مومباي :مقتل ستة في حريق بمبنى سكني

أسفر حريق هائل في مبنى من  19طابقًا عن مقتل ستة على األقل وإصابة  15شخصًا آخرين أمس
السبت في مومباي ،العاصمة املالية والترفيهية للهند ،حسبما قال مسؤولون .ونتج الحريق عن
مـ ّ
ـاس كهربائي في مكيف هــواء بإحدى الشقق ،وفقًا لرئيس البلدية كيشوري بيدنيكار .وقال
ّ
السكان إن الحريق انــدلــع فــي الطابق الخامس عشر وســرعــان مــا غلف عمود كبير مــن الدخان
ّ
األسود املبنى .أضافوا أن أكثر من  90شخصًا فروا من املبنى بمفردهم أو بمساعدة الجيران .وقال
ّ
(أسوشييتد برس)
ضابط الشرطة سوراب تريباثي إن أربعة من املصابني في حالة حرجة.
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يسوي قرية باألرض
غانا :مقتل  13في انفجار
ّ

ّ
قــالــت الـشــرطــة يــوم الجمعة إن مــا ال يقل عــن  13شخصًا لـقــوا حتفهم ،وأصـيــب عـشــرات عندما
انفجرت شاحنة كانت تنقل متفجرات إلــى منجم ذهــب في غــرب غانا ،ما أدى إلــى تسوية قرية
باألرض .وأطاح االنفجار أبواب وأسقف مبان في قرية أبيت الواقعة على بعد نحو  200كيلومتر
ّ
غرب العاصمة أكرا .وقالت الشرطة إن نحو  180شخصًا أصيبوا في االنفجار .وظهر في مقطع
مصور سجله في ما يبدو أحد املارة في قرية أبيت ،الناس وهم يسيرون صوب حريق على جانب
(رويترز)
الطريق عندما وقع انفجار قوي .ولم ُيعرف على الفور سبب الحادث.

شرطة
نيويورك
«تحت
النار»
في ثالث حادث إطالق نار خالل أسبوع
على شرطة مدينة نيويورك األميركية
التي يسكنها حوالى  9ماليني شخص،
عنصر فــي الجهاز يبلغ  22من
قضى ُ
ال ـع ـمــر ،وأصـ ـي ــب آخ ــر ب ـج ــروح خ ـطــرة،
خالل تدخلهما ملنع واقعة عنف أسري
داخ ــل شـقــة فــي ح ـ ّـي ه ــارل ــم .ول ــم يوقع
الحادثان السابقان خسائر في األرواح.
وأوض ـ ـح ـ ــت الـ ـش ــرط ــة ّأن «ثـ ــاثـ ــة مــن
ع ـنــاصــرنــا ت ــوج ـه ــوا إل ــى الـ ـش ــارع رقــم
ّ
شمالي مانهاتن ليل أول من أمس
135
الجمعة ،بعدما اشتكت سيدة في اتصال
هــاتـفــي مــن تعرضها لعنف مــن ابنها.
وعندما وصل الشرطيون ،فتح رجل في
الـ 47من العمر النار فجأة عليهم ،وأردى
أحــدهــم ف ــورًا ،وتـضــررت حياة آخــر إلى
األب ــد» .وذك ــرت وســائــل إعــام ّأن مطلق
النار قتل ،لكن السلطات لم تؤكد ذلك.
ودعا رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي
إري ــك آدامـ ــز ،وه ــو شــرطــي ســابــق تولى
مـنـصـبــه ف ــي األول م ــن ي ـنــايــر /كــانــون
الثاني ال ـجــاري ،بعد انتخابه بـنـ ًـاء على
وعـ ــود بـمـكــافـحــة ال ـجــري ـمــة ،ك ــل ال ـقــوى
فــي املدينة إلــى االتـحــاد ملواجهة العنف
املـ ـسـ ـل ــح ،وط ــال ــب ال ـس ـل ـط ــة ال ـف ـي ــدرال ـي ــة
باملساعدة فــي وقــف انتشار األسلحة.
وقــال« :سنجد األسلحة ومن يجلبونها
ويستخدمونها»ُ .
وفي األيام األخيرة ،قتلت األميركية من
أصــول آسيوية ميشيل غو ( 40عامًا)،
ب ـع ــدم ــا دف ـع ـه ــا رج ـ ــل مـ ـش ــرد م ـصــاب
بــاضـطــرابــات نفسية فــي محطة مترو
تايم سكوير بنيويورك ،والبورتوريكية
كريستيل بــايــرون نيفيس ( 19عامًا)
برصاص أطلقه لص أمام صندوق املال
فــي مطعم تــابــع لسلسلة «بــرغــر كينغ»
في مانهاتن.
(فرانس برس)

(أليكسي روزنفيلد)Getty /

تونس :تجاوزات في شهادات التلقيح

تونس ــ مريم الناصري

أت ــاح ــت وزارة ال ـص ـحــة الـتــونـسـيــة خــدمــة
الـ ـحـ ـص ــول عـ ـل ــى شـ ـ ـه ـ ــادة ال ـت ـل ـق ـي ــح عـبــر
املـنـظــومــة الــوطـنـيــة للتسجيل «إيـفــاكــس»
منذ أكثر من شهرينُ ،ليصبح إظهارها إلزاميًا في
املؤسسات العامة بدءًا من  22ديسمبر /كانون األول
ً
املاضي ،عمال باملرسوم الرئاسي الذي صدر في 22
أك ـتــوبــر /تـشــريــن األول امل ــاض ــي ،واملـتـعـلــق بـجــواز
التلقيح ضد فيروس كوفيد .19-وبحسب املرسوم،
«يمكن لكل شخص يبلغ أو يتجاوز عمره  18سنة
ً
وتلقى تلقيحه كامال ،تحميل شهادة التلقيح على
هاتفه املحمول من املوقع ،أو استخراجه على شكل
وثـيـقــة ورق ـيــة إلظ ـه ــاره عـنــد ال ـحــاجــة» .كـمــا ينص
ع ـلــى «ح ـظــر ال ـع ـمــل لـغـيــر املـلـقـحــن ف ــي الـقـطــاعــن
الـ ـع ــام والـ ـخ ــاص وح ــرم ــان ـه ــم م ــن أجـ ــورهـ ــم ،فيما
ُيمنع التونسيون مــن السفر إلــى خــارج الـبــاد إذا
لم تكن لديهم الشهادة الصحية اإللزامية الخاصة
ّ
بالتلقيح ،علما أن مـ ّـدة سريان املــرســوم تصل إلى
ّ
 6أش ـهــر» .ويتضمن أيـضــا «إغ ــاق أي مؤسسة أو
شــركــة ال تـلـتــزم بـبـنــوده م ـ ّـدة  15يــومــا ،باستثناء
املستشفيات واملراكز الصحية» .وعلى الرغم من أنه
ّ
التونسيني تحميل شهادة التلقيح،
يمكن لجميع

إال أن كثيرين واجـهــوا صعوبات مــن جــراء أعطال
ّ
تـقـنـيــة ،األمـ ــر الـ ــذي عــطــل م ـصــالــح ال ـب ـعــض وح ــال
دون دخولهم املصارف واملؤسسات املالية واملراكز
التجارية وغيرها من األماكن التي تشترط إظهار
شـ ـه ــادة ال ـت ـل ـق ـيــح .وبـ ـ ــررت وزارة ال ـص ـحــة الـعـطــل
بالطلب الكبير على املوقع لتحميل الشهادة.
ّ
ف ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ن ــظ ــم عـ ـش ــرات امل ــواطـ ـن ــن وق ـف ــات
احتجاجية في جهات عدة للمطالبة بإلغاء املرسوم
ّ
امل ـت ـع ـلــق بــإلــزام ـيــة ش ـه ــادة ال ـت ـل ـق ـيــح ،مـعـتـبــريــن أن
اإلجبار على التلقيح ٍّ
تعد على الحريات .ويؤثر هذا
الـقــرار على العديد مــن التونسيني الــذيــن لــم يتلقوا
التلقيح ،س ــواء الــرافـضــون لــه أو الــذيــن لــم يتمكنوا
من الحصول عليه ألسباب صحية أو غير ذلك .واقع
دفع البعض إلى تزوير شهادات التلقيح ،األمر الذي
استغله آخــرون لكسب املــال .وفــي الثالث من الشهر
ال ـج ــاري ،أوق ــف ثــاثــة أش ـخــاص فــي مـحــافـظــة نابل
بـشـبـهــة تـسـلـيـمـهــم شـ ـه ــادات تـلـقـيــح ألش ـخ ــاص لم
يحصلوا عليه في مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بني
 30و 150دوالرًا ،وفــق املحكمة االبتدائية فــي نابل.
ّ
وتــؤكــد أن أحــد األش ـخــاص أدرج بـيــانــات ألن ــاس لم
يتلقوا اللقاحات .وفي اآلونة األخيرة ،كتب كثيرون
منشورات على وسائل التواصل االجتماعي تتضمن
عروضًا الستخراج شهادات تلقيح على شكل بطاقة

هوية ،ما يطرح أسئلة عن الرقابة على تلك املواقع
ُ
التي تعطي شهادات تلقيح في مقابل مبالغ مالية
تتراوح ما بني  20و 40دوالرًا .يشار إلى أن استخراج
شهادة التلقيح من الوزارة ال تتعدى قيمته النصف
الدينار ( 0.17دوالر).
م ــن جـهـتــه ،ي ـقــول مــديــر امل ــرك ــز اإلع ــام ــي ف ــي وزارة
ّ
الصحة لطفي العالني لـ «العربي الجديد» إن الوزارة
أك ــدت أكـثــر مــن مــرة ض ــرورة الـحـصــول على شهادة
التلقيح لتشجيع ال ـنــاس عـلــى الـلـقــاحــات و ّحـمــايــة
أنفسهم وغيرهم من الفيروس ،كما أنها تحذر من
اسـتـخــراجــه مــن بـعــض امل ـحــال الـتــي تستغل الـنــاس
ّ
ل ـل ـح ـصــول ع ـلــى م ـبــالــغ مــال ـيــة ك ـب ـي ــرة ،مـضـيـفــا أن
الـ ــوزارة تــراقــب عملية اسـتـخــراج ش ـهــادات التلقيح
وال تــوجــد تـ ـج ــاوزات .م ــن جـهـتـهــا ،تـطــالــب منظمة
«أنــا يقظ» املعنية بمكافحة الفساد بإرجاء تطبيق
املرسوم الرئاسي املتعلق بشهادة التلقيح الخاصة
بفيروس كوفيد 19-إلــى حني االنتهاء من التحقيق
وال ـتــدق ـيــق ف ــي ك ــل امل ـع ـط ـيــات امل ــوج ــودة بمنظومة
إيفاكس ومعالجة األعطال التقنية والتثبت من مدى
ّ
ّ
وواقعية اإلحصائيات واملعطيات املدرجة في
صحة
ّ
املنظومة الرقمية .وتشير إلــى ورود شكاوى إليها
تتعلق باختراق ّ
منصة إيفاكس والتالعب بمنظومة
التلقيح وإسناد شهادات تلقيح للذين لم يحصلوا

تنديد باالستهتار
الصحة
نددت منظمة «أنا يقظ» باستهتار وزارتي
ّ
وتكنولوجيا المعلومات واالتصال بالمعطيات
الشخصيّة الحساسة للمواطنين ،إذ تشمل قاعدة
البيانات معلومات صحيّة سريّة ،مشيرة إلى أنه كان
يفترض تحديد مدة زمنية لدخول المتطوعين
وموظفي الوزارة إلى منظومة إيفاكس ،وتغيير
كلمة العبور بمجرد انتهاء مهامهم.

عـلـيـهــا .وع ـمــدت إل ــى الـتـثـبــت مــن صـ ّـحــة التبليغات
والـ ـتـ ـج ــاوزات ،وتـمـكـنــت م ــن ال ــوص ــول إل ــى املـنـصــة
وتحديدًا القسم الخاص بأعوان وزارة الصحة بعد
الحصول على اسم املستخدم وكلمة العبور املشتركة
بني جميع األعوان ،وهي كلمة مرور سهلة االختراق.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تظل مصر بين الدول األكثر تقليًال لعدد الوفيات بفيروس كورونا
في العالم .وال يتوقع أن يختلف هــذا الــواقــع في الموجة

تحقيق

كورونا مصر

ارقام مشوهة ووقاية منسية
القاهرة ـ العربي الجديد

وسـ ــط م ــوج ــة بـ ــرد ش ــدي ــدة غير
اعـ ـت ـ ـيـ ــاديـ ــة ن ـس ـب ـي ــا ف ـ ــي أج ـ ـ ــواء
الشتاء في مصرّ ،
توسع انتشار
اإلص ــاب ــات ب ـم ـت ـحـ ّـورات ف ـي ــروس ك ــورون ــا،
وآخرها «أوميكرون» الــذي ظهر في نهاية
ّ
وتحولت
نوفمبر /تشرين الثاني املاضي.
تراخ
ظل
في
العدوى من فردية إلى جماعية
ٍ
وتكاسل من السلطات واألفراد أنفسهم في
تطبيق اإلجراءات االحترازية.
وبني أعراض اإلصابة بالفيروس املنتشرة
ف ـ ــي مـ ـص ــر ال ـ ــرش ـ ــح والـ ـعـ ـط ــس والـ ـ ـص ـ ــداع
وال ـش ـع ــور بــالـتـعــب واإلجـ ـه ــاد واالح ـت ـقــان
بــالـحـلــق واأللـ ــم وال ـج ـفــاف عـنــد الـبـلــع ،إلــى
ج ــان ــب ارتـ ـف ــاع درجـ ــة الـ ـح ــرارة والــرج ـفــان
والـ ـسـ ـع ــال وض ـي ــق ال ـت ـن ـفــس وألـ ـ ــم ال ـص ــدر
وفقدان حاستي الذوق والشم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان املصرية،
الـخـمـيــس امل ــاض ــي ،تـسـجـيــل  1403ح ــاالت
مــوج ـبــة ج ــدي ــدة ض ـمــن إج ـ ـ ــراءات الـتــرصــد
ُ
والتقصي والفحوص التي تجريها الوزارة
بحسب إرش ــادات منظمة الصحة العاملية،
و 22وفــاة ،ما رفــع إجمالي عــدد اإلصابات
إلى  405.393بينها  339.259شهدت شفاء
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ّ
وكـ ـتـ ـب ــت «إيـ ـك ــون ــومـ ـيـ ـس ــت» أن «ال ـن ـس ــب
الحقيقية املعلنة تختلف من مكان إلى آخر،
فعلى سبيل امل ـثــال ،يجب مضاعفة أعــداد
الــوف ـيــات املـعـلـنــة ف ــي قـ ــارة آس ـيــا  700مــرة
حسابيًا للحصول على األرق ــام الحقيقية.
وفي االتحاد األوروبــي وأميركا الشمالية،
يجب مضاعفة األعداد املعلنة  30مرة ،وفي
أفريقيا  900مرة ،وفي الصني  17ألف مرة».
ّ
وأش ـ ــارت املـجـلــة إل ــى أن أملــان ـيــا ه ــي البلد
ال ــوح ـي ــد ف ــي ال ـع ــال ــم الـ ـ ــذي ت ـت ـس ــاوى فـيــه
األع ــداد الحقيقية مــع تلك املعلنة .أمــا في

الجديدة الحالية ،في حين يبقى األمل في التطعيم والتزام التدابير
االحترازية لتدارك األسوأ ،وهما في الحد األدنى
مصر فيجب مضاعفة األعداد املعلنة 1400
م ــرة للحصول عـلــى األرقـ ــام الحقيقية ،ما
ّ
يعني أن عدد الوفيات الــ 21ألفًا املعلن هو
 390ألفًا فعليًا.
وكـ ــانـ ــت دراسـ ـ ـ ــة أخ ـ ـ ــرى ن ـش ــرت ـه ــا جــام ـعــة
«ج ـ ــون هــوب ـك ـنــز» األم ـيــرك ـيــة ف ــي يــونـيــو/
حزيران  2020قد وضعت مصر في املرتبة
الـســابـعــة عــاملـيــا فــي نـســب وف ـيــات كــورونــا
بـعــد ال ــوالي ــات املـتـحــدة وال ـبــرازيــل والهند
ّ
واليمن والسودان وتشاد .وكشفت أن مصر
ً
هي خامس دول العالم األكثر تقليال لعدد

وفيات كــورونــا مقارنة بالرقم املعلن ،بعد
طــاج ـك ـس ـتــان ون ـي ـك ــاراغ ــوا وأوزب ــاك ـس ـت ــان
وبيالروسيا.
وب ـح ـس ــب األرق ـ ـ ـ ــام املـ ـنـ ـش ــورة ع ـل ــى مــوقــع
مجلس الوزراء املصري ،احتلت مصر املركز
الـعــاشــر عــاملـيــا فــي نسبة الــوفـيــات مقارنة
بــإجـمــالــي ع ــدد املـصــابــن بنسبة ( 5.7في
املــائــة) ،بعد كل من سورية ( 6.5في املائة)
واإلكوادور ( 6.4في املائة) .وسبق مصر كل
من الصومال ( 5.6في املائة) وتايوان (5.2
في املائة) ،في حني احتلت فانواتو املرتبة

قصة الجئ

األولى ( 25في املائة) واليمن املرتبة الثالثة
( 19في املائة).
ك ـمــا اح ـت ـلــت م ـصــر املــرت ـبــة  167ف ــي نسبة
الـتـعــافــي عــاملـيــا بـمـعــدل ( 84.4فــي املــائــة)،
تعاف مقدارها
بينما عرف السودان نسبة
ٍ
 83.8فــي املــائــة .أمــا الفاتيكان وســان بيير
وم ـي ـك ـلــون وبـ ـ ــاالو وج ـ ــزر م ــارش ــال وج ــزر
سـلـيـمــان وس ــام ــوا ومـيـكــرونـيــزيــا فشهدت
تعاف بنسبة مائة في املائة.
نسبة
ٍ
كذلك ،احتلت مصر املرتبة  180على صعيد
إجمالي عدد اإلصابات لكل مليون نسمة،
واملــرتـبــة  78فــي عــدد املصابني بالفيروس
بني  223منطقة ودولة في العالم.
ليتني أمــوت في صفد حيث أطلقت صرختي األولــى عند
والدتي .لقد ترعرعت فيها وأحفظ معالمها حتى اآلن

تراخ عام
ٍ

أص ـحــاب ـهــا ،و 22.260وف ـ ــاة .وكـ ــان الـقــائــم
بــأعـمــال وزي ــر الـصـحــة امل ـصــري خــالــد عبد
الغفار قد اعترف في منتصف يناير /كانون
ّ
ال ـث ــان ــي الـ ـج ــاري ب ـ ــأن «مـ ـع ــدالت إص ــاب ــات
فيروس كورونا سجلت ارتفاعًا ملحوظًا،
مــا انـعـكــس عـلــى زي ــادة نـســب اإلش ـغــال في
املستشفيات املخصصة لتقديم الخدمات
ال ـع ــاج ـي ــة ل ـل ـم ـصــابــن ب ــالـ ـفـ ـي ــروس» .أم ــا
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء ،مصطفى مدبولي
فشدد على أهمية تفعيل قــرار عــدم دخــول
امل ـن ـش ــآت ال ـح ـكــوم ـيــة ل ـغ ـيــر امل ـل ـق ـحــن ،وال
ً
سـيـمــا م ــع ت ــواف ــر أنـ ــواع ال ـل ـقــاحــات ،فـضــا
عن تقليل الكثافة في الجامعات واملدارس،
واملصالح الخدمية ،واألماكن العامة.

وبـيـنـمــا تـشـهــد ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة الـعــاديــة
ف ــي م ـص ــر ح ــال ــة م ــن الـ ـت ــراخ ــي الـ ـع ــام فــي
اتخاذ اإلج ــراء ات االحـتــرازيــة في مواجهة
االن ـت ـش ــار ال ـت ـصــاعــدي ال ــواس ــع وال ـســريــع
ملتحور «أومـيـكــرون» ،وجــه عضو البرملان
فريدي البياضي رسالة إلى رئيس الوزراء
والـ ــوزيـ ــر ال ـق ــائ ــم ب ــأع ـم ــال وزيـ ـ ــر ال ـص ـحــة
ف ــي ش ــأن تـطـبـيــق اإلجـ ـ ــراء ات االح ـت ــرازي ــة.
وأوردت« :شهدت األيــام األخـيــرة تصاعدًا
واض ـ ـحـ ــا فـ ــي عـ ـ ــدد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات ب ـم ـت ـح ـ ّـور
أوم ـي ـك ــرون م ــن ف ـي ــروس ك ــورون ــا ،وتــوقــع
ال ـقــائــم بــأع ـمــال وزيـ ــر ال ـص ـحــة خــالــد عبد
الغفار أن تتصاعد اإلصابات في األسابيع
ّ
املتحور الجديد في شكل
املقبلة ،وينتشر
أكـبــر بــاعـتـبــار أن مـعــدل انـتـشــار مـتـحــوره
أكـثــر  4أو  5أضـعــاف مــن بــاقــي مـتـحـ ّـورات
كـ ــورونـ ــا .ل ـكــن رغـ ــم ال ــوض ــع ال ـ ــذي تـحــدث
ع ـنــه ال ــوزي ــر ،ال نـ ــزال ن ـشــاهــد ع ــدم ال ـتــزام
تطبيق اإلجراء ات االحترازية في الشوارع
واملـ ـ ـ ــواصـ ـ ـ ــات وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات والـ ـهـ ـيـ ـئ ــات
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،وت ـج ـن ــب امل ــواطـ ـن ــن ارت ـ ـ ــداء
الـكـمــامــات فــي مـقــابــل ع ــدم ف ــرض غــرامــات
عـلـيـهــم .كـمــا ال ت ــزال هـنــاك بـعــض املقاهي
تتهرب من تطبيق اإلجــراء ات االحترازية،
وتقدم النارجيلة لروادها ،وتغض بعض
الجهات واملؤسسات النظر عن عدم ارتداء
املواطنني كمامات في مقارها ،في حني ال
يجرى تفتيش أو مراجعة بيانات التطعيم
الخاصة باملواطنني».
ولفتت الرسالة إلى أن معدالت التطعيم ال
ت ــزال فــي ح ــدود الـ ـ  36مليون مــواطــن ممن
تلقوا جــرعــة واح ــدة على األق ــل ،رغــم وفــرة
اللقاحات في الوقت الحالي.
وطــالــب الـنــائــب الـحـكــومــة ووزارة الصحة
بتبني خطة لتفعيل اإلجــراءات االحترازية
في شكل حقيقي وجــدي يقلل من معدالت
اإلصابة في هذا الوقت الحرج ،واإلجابة عن
سؤال يتعلق بوجود خطة واضحة لتسريع
تطعيم املواطنني الذين لم يتلقوا أي جرعة
لـقــاح حـتــى اآلن ،وال ـت ـصــدي لـخـطــورة هــذا
األمر على الوضع الصحي العام في البالد.

نسب غير حقيقية

ّ
ل ـكــن مـجـلــة «إي ـكــونــوم ـي ـســت» ت ـحــدثــت في
دراسة نشرتها مطلع يناير /كانون الثاني
ّ
ال ـجــاري عــن أن األرقـ ــام الحقيقية لوفيات
فـ ـي ــروس ك ــورون ــا ف ــي ال ـع ــال ــم وم ـص ــر عــام
 2021هي ثالثة أضعاف األرقام املعلنة على
ّ
ماليني
األقــل .وأوردت أن «العالم شهد 5.4
ّ
وف ــاة بـفـيــروس كــورونــا ومـتـحــوراتــه ،لكنه
احتضن فعليًا  18.7مليون وفاة على األقل
منذ ظهوره في الصني نهاية عام .»2019
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الرقم الذي يجب أن
تضاعف به حسابيًا أعداد
اإلصابات والوفيات
بكورونا في مصر ،بحسب
«إيكونوميست».

اﻟﺴﻮدان
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محمد الزعبوطي

معالم صفد أمام عينيه
بيروت ـ انتصار الدنان

رغم السنوات الكثيرة التي عاشها الجئًا ،لم َ
ينس الفلسطيني محمد صبحي
الزعبوطي املقيم في مخيم برج البراجنة في بيروت ،مدينته الجميلة املحببة إلى
قلبه صفد ،والتي يتمنى العودة إليها واملوت فيها .يتذكر اليوم صور بيوتها
وساحاتها وسوقها وكنائسها ومساجدها ومعابدها ،والتي ترتسم أمامه مثل
لوحات رسمها فنان .يقول الزعبوطي لـ«العربي الجديد»« :عاش جميع سكان
صفد من مسيحيني ويهود ومسلمني ،من دون أن يشعروا بــأن شيئًا يفرقهم
عن بعضهم البعض .ثم ّ
غير دخول االستعمار اإلنكليزي املدينة الحال بينهم،
ووضع شريطًا ّفرق اليهود ّعن املسلمني واملسيحيني ،ومنعهم من االقتراب من
بعضهم البعض» .ويــروي أنــه عــاش مع أسرته حياة مستقرة ،ومــن «خيرات»
والده الذي كان ينقل الفاكهة والخضار بعربة «كارو» تجرها خيول ،ويتنقل بني
املــدن والقرى ،ويسافر إلى لبنان وسورية ،حتى أجبر االستعمار األســرة على
ترك البيت من دون حمل ّ
أي شيء ،حتى املالبس ،تحت تهديد السالح والحرب.
يضيف« :ليتني أموت في صفد حيث أطلقت صرختي األولى عند والدتي .لقد
ترعرعت فيها وأحفظ معاملها التي ال تزال أمام عيني حتى اآلن».
ّ
وفي ذكريات الخروج املؤلم ،يخبر أن «اإلنكليز ضيقوا على أبناء صفد ومنعوهم
من التحرك ،قبل أن يطاول رصاص العدو الصهيوني الناس والبيوت ،فحاولنا
االختباء قدر اإلمكان ،ثم بدأ الناس في الخروج فانضممنا إليهم وتوجهنا سيرًا
على األقدام إلى بلدة بنت جبيل ،جنوبي لبنان ،حيث مكثنا خمسة أشهر».
ويتابع« :الحقًا ،طالبت الدولة اللبنانية بأن يترك جميع الالجئني البلدة إلى
مكان آخر ،فانتقلنا إلى بلدة شحيم بقضاء الشوف التي بقي أهلي فيها ،بينما
التحقنا بمدرسة مجانية
توجهت مع شقيقي إلــى مخيم بــرج البراجنة حيث ّ
بقيت فيها حـتــى الـصــف الـثــانــي امل ـتــوســط» .يضيف أن ــه انـتـقــل الحـقــا للعيش
فــي دمشق التي تعلم فيها مهنة الخياطة ،ثــم عــاد إلــى لبنان وعمل فــي محل
خياطة .ويتذكر بحسرة أنه كان يجتمع مع شقيقيه في بيت واحــد في مخيم
برج البراجنة« ،أما اليوم فتفرقنا ،إذ سافر أخي الصغير للعمل في السعودية،
وكذلك األوسط إلى مصر ،أما أنا فتزوجت وبقيت في املخيم.
وبعد الحياة املريرة التي عاشها ،لم يعد الزعبوطي يقوى على العمل ،ويقول:
«أعيش مع زوجتي ،ويقدم أوالدي مساعدة مادية لي بحسب قدرتهم ،وكذلك
ابنتي التي تعمل معلمة فــي مــدرســة الجليل ببيروت .كما أتقاضى راتـبــا من
منظمة التحرير الفلسطينية .ونعيش بالتالي بحسب إمكاناتنا».

مصر خامس دول العالم تقليًال لعدد وفيات كورونا (خالد دسوقي /فرانس برس)

ل قريبًا لمهجري بنغازي
ليبيا :ال ح ّ
طرابلس ـ العربي الجديد

أعلنت لجنة حصر األضــرار التابعة لبلدية
بنغازي رصــد وتحديد الـعـقــارات املتضررة
الحرب على اإلرهــاب في املدينة ،مشيرة
من ّ
إلــى أنـهــا بلغت  6666عـقــارًا تـضــررت بشكل
كلي أو جزئي ،في وقــت يسأل ناشطون عن
مصير سـكــان ال ـع ـقــارات ال ـخــاصــة ،ال سيما
منازل املهجرين قسرًا من بنغازي.
وأع ـل ـن ــت ال ـل ـج ـنــة ع ــن ت ـقــريــرهــا أخـ ـيـ ـرًا ،في
إط ــار اس ـت ـعــدادهــا إلحــالــة مـلـفــات الـعـقــارات
امل ـت ـضــررة إل ــى ال ـج ـهــات الـحـكــومـيــة املعنية
بصرف تعويضات ألصحابها .وقال رئيس

امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي مل ــدي ـن ــة بـ ـنـ ـغ ــازي ا ّل ـص ـقــر
بوجواري ،خالل اجتماعه باللجنة ،إنه «من
الضروري بدء تحديد قيمة التعويضات عن
هــذه املباني ،وإحالتها إلــى اللجنة املركزية
التابعة لــوزارة اإلسكان والتعمير في أسرع

نسبة الدمار من الحرب
التي شهدتها المدينة
وصلت إلى  30في المائة

بعض المهجرين يحلمون بالعودة إلى بنغازي (عبد اهلل دوما /فرانس برس)

وق ـ ـ ــت ،ح ـت ــى ي ـت ـس ـنــى ت ـخ ـص ـيــص األم ـ ـ ــوال
الالزمة وصرفها ملستحقيها من قبل الجهة
املختصة».
ويــؤكــد ب ــوج ــواري «اس ـت ـمــرار أع ـمــال حصر
املباني» ،موصيًا بضرورة توفير احتياجات
لجنة حـصــر األضـ ــرار مــن «أج ـهــزة ومـعــدات
تفرضها طبيعة العمل ،على أن توافي البلدية
بتقارير دورية عن نتائج سير عملها» .وفي
ّ
ت ـصــري ـحــات ســاب ـقــة ،ق ــال إن نـسـبــة ال ــدم ــار
من جــراء الحرب التي شهدتها املدينة على
مــدى سـنــوات وصلت إلــى  30فــي املــائــة .كما
ّ
أشــار إلى أن غالبية العقارات املتضررة هي
ّ
عـبــارة عــن مـبــان حكومية ،مــؤكـدًا أن أعمال
لجنة حصر األضرار تركز على منطقة وسط
املدينة ،كونها أكثر األحياء تضررًا.
من جهتها ،تشير الناشطة الحقوقية بدرية
ّ
ّ
الحاسي إلى أن اللجنة تقول إن الحرب كانت
ّ
على اإلره ــاب ،موضحة أن سلطات بنغازي
م ــا زال ـ ــت ت ـصــر ع ـلــى إخ ـ ــاء امل ـســؤول ـيــة عن
مليشيات اللواء املتقاعد خليفة حفتر حيال
الدمار والتهجير الذي طاول املدينة .وتسأل:
«مـ ــاذا ع ــن ح ــي ق ـن ـفــودة ال ــذي حــوصــر أهـلــه
بداخله أشـهـرًا عــدة حتى مــاتــوا جــوعــا ،قبل
أن تهدم منازلهم فوق رؤوسهم؟ وهل يدخل
حصر األضــرار في أعمال اللجنة؟ وماذا عن
تعويض أصـحــاب مـنــازل هــذا الـحــي وغيره
من األحياء معنويًا وماديًا؟».
وع ــاوة على تصريحات بــوجــواري بشأن
اسـ ـتـ ـم ــرار أعـ ـم ــال ال ـح ـص ــر ف ــي ظ ــل وج ــود
ّ
أح ـيــاء أخ ــرى لــم يشملها ،ي ـبــدو أن أعـمــال
اللجنة تقتصر فعليًا عـلــى أح ـيــاء معنية.
وسـبــق لعضو الـلـجـنــة يــوســف الـفــاســي أن
صـ ـ ـ ّـرح ب ــذل ــك ،م ــوض ـح ــا أن م ـن ـط ـقــة وس ــط
امل ــدي ـن ــة «ت ـخ ـت ـلــف ع ــن غ ـيــرهــا م ــن مـنــاطــق
وأحـ ـي ــاء مــدي ـنــة ب ـن ـغ ــازي ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن
غــال ـب ـيــة س ـكــان ـهــا ي ـق ـط ـنــون ف ــي ش ـق ــق فــي
عمارات عمودية الشكل» ،موضحًا أن العدد
اإلجمالي لألسر الليبية املقيمة فــي وسط
امل ــدي ـن ــة ق ـب ــل الـ ـح ــرب ب ـل ــغ  ،8250ون ــزح ــت
جميعها مــن جــراء الـحــرب .فــي هــذا اإلطــار،
ت ـس ــأل ال ـح ــاس ــي« :إذا ك ــان ه ــذا ه ــو ال ـعــدد
اإلجمالي للنازحني ،فما هي األحـيــاء التي
خرجت منها  13ألف أسرة وما زالت مهجرة
بني مختلف املـنــاطــق؟» .وتؤكد أن سلطات
مليشيات حفتر التي تسيطر على بنغازي

ألمانيا مطالبة بالتحرك إلنقاذ أفغان
ال ترغب في تسوية ملف املهجرين .وشهدت
ال ـف ـتــرة امل ـم ـتــدة م ــن ع ــام  2014وح ـتــى عــام
 2018حروبًا مستمرة بني مليشيات حفتر
وخصومها من مختلف القوى املسلحة .إال
أن ق ـيــادة حـفـتــر رف ـعــت ش ـعــار ال ـحــرب على
اإلرهاب في املدينة واعتبرت كل خصومها
م ـن ـه ــم .وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن اسـ ـتـ ـم ــرار رف ــض
مليشيات حفتر عودة املهجرين من املدينة
بـعــدمــا ســويــت مـنــازلـهــم بـ ــاألرض فــي عــدد
من األحياء ،أبرزها قنفودة ،سعت سلطات
حكومة الوحدة الوطنية إلــى تسوية امللف
مــن خــال اتـصــاالت عــدة ،وال سيما النائب
األول لــرئـيــس الـحـكــومــة حـســن الـقـطــرانــي.
وأكــد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة
ّ
أن امللف بات على رأس أولويات حكومته.
لكن ،فــي ظــل التعقيدات السياسية الحالية
واالخـ ـ ـت ـ ــاف ـ ــات بـ ــن ال ــدب ـي ـب ــة والـ ـقـ ـط ــران ــي،
يستبعد الـنــاشــط السياسي الليبي صالح
املريمي حل امللف ،مؤكدًا أنه ليس في قائمة
أولـ ــويـ ــات ال ـح ـك ــوم ــة .وي ـت ـح ــدث ل ــ«ال ـعــربــي
الـجــديــد» عــن «إه ـمــال املـلــف مــن قـبــل الهيئة
الـعـلـيــا لـلـمـصــالـحــة الــوط ـن ـيــة ،إذ إن قضية
م ـه ـج ــري بـ ـنـ ـغ ــازي ال ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن قـضـيــة
مـهـجــري ت ــاورغ ــاء ،الـتــي دام ــت س ـنــوات قبل
أن ي ـتــم ال ـس ـم ــاح ب ـعــودت ـهــم إلـ ــى منطقتهم
وسط إهمال كبير إلعادة إعمارها» .ويرجح
املــري ـمــي تــوظ ـيــف قـضـيــة م ـه ـجــري بـنـغــازي
سياسيًا لتكون ورقة ضغط من قبل األطراف
املتنافسة ،على أن تـطــول كما طــالــت قضية
تاورغاء» .ويسأل« :إذا كانت القضية أولوية،
فلماذا الحديث عن مهجري بنغازي حصرًا،
فــي وق ــت هـجــرت ع ـشــرات األس ــر مــن مناطق
الشرق ،وتحديدًا من أجدابيا ودرنة».
ووفـ ـق ــا ل ـت ـصــري ـحــات ق ـ ــادة رابـ ـط ــة مـهـجــري
ّ
ب ـن ـغــازي ،ف ــإن ع ــدده ــم يـبـلــغ  13أل ــف أس ــرة،
م ــوزع ــن ب ــن م ـنــاطــق غـ ــرب ل ـي ـب ـيــا ،أب ــرزه ــا
الـعــاصـمــة طــرابـلــس وم ـصــراتــة ،فـيـمــا فضل
جزء منهم العيش خارج البالد .وفي منتصف
أغسطس /آب املاضي ،نظمت بعض عائالت
مهجري بنغازي وقفة احتجاجية أمــام مقر
ال ـح ـكــومــة ف ــي ط ــراب ـل ــس لـلـمـطــالـبــة بحقهم
فــي ال ـع ــودة إل ــى مــديـنـتـهــم ،مــا اسـتــدعــى من
الحكومة تشكيل لجنة عليا ملهجري املدينة
لبحث سبل حلحلة مشاكلهم الحالية إلى
حني تسوية ملفهم.

فسبكة

المهجرين قسرًا
ال يسع
ّ
من مدينة بنغازي
غير االنتظار ريثما ُت ّ
حل
أزمتهم ويعودون
دمر
إلى بيوتهم التي ّ
الكثير منها .هؤالء
يعربون عن سخطهم
من حين إلى آخر
على «فيسبوك» في
ظل الوعود الكثيرة
التي ال تتحقق ،على
الرغم من المعاناة
المستمرة .ويحلم
معظم المهجرين
بالعودة إلى بيوتهم
واالستقرار فيها بعدما
أنهكهم الترحال خالل
فترة الحرب ،ويأملون
بأن تستجيب السلطات
لمطالبهم بدًال من
تكرار الوعود من حين
إلى آخر.

واجهت ألمانيا انتقادات
كثيرة لتأخرها في إجالء
أفغان يهدد حكم
«طالبان» حياتهم،
فأعلنت عن خطة
للتحرك العاجل
برلين ـ شادي عاكوم

ما زال نقل املوظفني السابقني في املشاريع
األملــانـيــة فــي أفغانستان صعبًا ،على الرغم
من مــرور أكثر من أربعة أشهر على مغادرة
الـبــونــدسـفـيــر (ال ـق ــوات املـسـلـحــة لجمهورية
أملــانـيــا االت ـحــاديــة) الـبــاد مــع وص ــول حركة
«طــالـبــان» إلــى السلطة .وب ــرزت القضية مع
مطالبة أح ــزاب سياسية فــي الـبــاد بــزيــادة
قدرات السفارات املعنية ،ومناشدة املنظمات
الداعمة لالجئني بتخصيص املزيد من املوارد
للمعالجة السريعة آلالف طلبات التأشيرات
من قبل األفغان الذين تعاونوا مع األجهزة
األمل ــان ـي ــة م ـنــذ الـ ـع ــام  ،2013م ــن مـتــرجـمــن
إلــى آخــريــن فــي مـجــال الـتـعــاون االقـتـصــادي
والتنمية أو املؤسسات الثقافية والسياسية
والسائقني والحراس مع عائالتهم .وينتظر
نحو  20ألف منهم مغادرة العاصمة كابول
في ظل الوضع املأساوي الذي تعيشه البالد.
وفــي هــذا اإلط ــار ،يدعو رئيس منظمة «برو
أزول» األملانية املدافعة عن حقوق الالجئني
غونتر بوركهارت ،في حديث ملجلة «تاغس
شـبـيـغــل» ،إل ــى ق ـبــول امل ــزي ــد م ــن األش ـخــاص
الــذيــن يحتاجون إلــى الحماية ،موضحًا أن
النتيجة الحالية مرعبة إذ يجب أن يختبىء
ه ــؤالء األش ـخــاص بشكل دائ ــم خــوفــا مــن أن
يقتلهم طالبان .وإذا ما فــروا بمفردهم ،فإن
عائالتهم ستكون في خطر ومحنتهم كبيرة.
يـضـيــف أن ــه ي ـجــب اب ـ ــرام ات ـف ــاق م ــع طــالـبــان
للسماح للعمال املحليني بـمـغــادرة الـبــاد،
الفتًا إلــى «الحاجة إلــى جسر جــوي مــزدوج،
أي عــودة الـطــائــرات إلــى أفغانستان محملة
ب ــامل ــواد ال ـغــذائ ـيــة لـنـقــل املــوظ ـفــن املـحـلـيــن
وغيرهم من األشخاص املعرضني للخطر».

وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن إع ـ ــان وزارة ال ـخــارج ـيــة
األملانية أخيرًا إصدار  5925تأشيرة ملواطنني
أف ـغ ــان ،بـيـنـهــا  3700ف ــي بــاك ـس ـتــان ،و1100
تأشيرة لــم شمل أخــرى فــي سفارتي أملانيا
في نيودلهي (الهند) واسالم آباد (باكستان)
لتسريع استقبال هؤالء ،فإن األرقام الضئيلة
للواصلني من أفغانستان دفعت حزب اليسار
(دي لـيـنـكــه) إل ــى تــوجـيــه ان ـت ـقــادات شــديــدة
الـلـهـجــة لـلـحـكــومــة بـسـبــب غ ـيــاب التنسيق
الحكومي لعمليات اإلجالء من كابول.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ت ـق ــول ال ـع ـضــو ف ــي حــزب
اليسار غوكاي أكبولوت ملجموعة «فونكة»
اإلعالمية ،إن استقدام الثلث فقط من العمال

امل ـح ـل ـ ّـي ــن األف ـ ـغـ ــان ال ــذي ــن ي ـح ـت ــاج ــون إل ــى
الحماية يدل على التقصير ،داعية الحكومة
الجديدة إلى تسريع وتنظيم عملية اإلجالء
وال ـه ـج ــرة .وب ـنــى ال ـي ـســار ان ـت ـقــاده عـلــى ّ
رد
وزارة الداخلية االتحادية على طلب إحاطة

تنوي ألمانيا التواصل مع
ناشطين في أفغانستان
من أجل إجالء مواطنيها

هؤالء حالفهم الحظ بالخروج من أفغانستان (ماركوس يام)Getty /

مــن كتلة الـحــزب فــي البوندستاغ (املجلس
ال ـت ـش ــري ـع ــي االتـ ـ ـح ـ ــادي) ،ب ـع ــدم ــا ت ـب ــن أن
ال ــوزارة وافـقــت على مجيء  24556شخصًا
ب ــن م ــاي ــو /أيـ ــار ونــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن األول
املــاض ـيــن ،وق ــد ص ــل مـنـهــم  1319مـتـعــاونــا
أفغانيًا مع الجيش األملــانــي ،باإلضافة إلى
 5711من أقاربهم.
ه ــذه امل ـطــالــب واالعـ ـت ــراض ــات دف ـعــت وزي ــرة
الخارجية أنالينا بــاربــوك إلــى تقديم خطة
عـمــل ألف ـغــان ـس ـتــان ،مـشـيــرة إل ــى أن الـ ــوزارة
تــرغــب فــي تــوسـيــع وتـســريــع ف ــرص مـغــادرة
األف ـ ـغـ ــان امل ـع ــرض ــن ل ـل ـخ ـطــر ال ـ ـبـ ــاد .ل ــذل ــك،
ستزال جميع العقبات البيروقراطية املتعلقة

بـ ــإصـ ــدار ت ــأشـ ـي ــرات ع ـل ــى اع ـت ـب ــار أن جـلــب
هــؤالء األشـخــاص أولــويــة قصوى للحكومة
األملــان ـيــة ،علمًا أن نـحــو  15أل ــف شـخــص تم
قبولهم في أملانيا ،إال أنهم ما زالــوا قابعني
في أفغانستان .وتشدد على أن هناك عمال
وجهدا كبيرين إليصال هؤالء إلى بر األمان.
كما تقول بــاربــوك إنــه في ظل حكم طالبان،
ت ـع ــان ــي ال ـن ـس ــاء وال ـف ـت ـي ــات ب ـش ـكــل خ ــاص.
وب ــال ـن ـس ـب ــة إلـ ـيـ ـه ــم ،فـ ـ ــإن «كـ ـ ــل يـ ـ ــوم مـ ـه ــم»،
مــوض ـحــة أنـ ــه س ـي ـتــم ت ـعــزيــز ال ـت ــواص ــل مع
ناشطي املجتمع املدني في أفغانستان من
أج ــل ت ـســريــع رح ـي ــل األفـ ـغ ــان امل ـق ـبــولــن في
أمل ــان ـي ــا .وت ــوض ــح أن ــه بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة
الــداخ ـل ـيــة ،سـيـتــم ت ـجــاوز الـعـقـبــات مــن أجــل
ع ــدم خ ـس ــارة أش ـه ــر إضــاف ـيــة ق ـبــل اإلجـ ــاء.
تضيف« :فــي بعض الـحــاالت ،قد يعني ذلك
جمع البيانات الرقمية واألمنية قبل املغادرة
وإصــدار تأشيرات في بلدان العبور أو لدى
الوصول إلى أملانيا».
وتشير إلى وجوب أن تكون هناك «محاولة
جـ ــديـ ــدة» ف ــي املـ ـح ــادث ــات م ــع دول ج ـي ــران
أفغانستان حــول وســائــل إضافية لــإجــاء،
وال سيما أنـهــا لــم تتمكن مــن إت ـمــام عملية
االجالء ونقل األشخاص املحتاجني للحماية
ع ـبــر ق ـطــر وبــاك ـس ـتــان إال ك ـجــزء م ــن بــرامــج
اإلجالء الخاصة .وما زال  135مواطنًا أملانيًا
م ــوج ــودي ــن ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان ،ول ــم ي ـغ ــادروا
البالد لظروف خاصة.
بــاإلضــافــة إلــى مــا سـبــق ،تلفت بــاربــوك إلى
أنه في ظل الظروف اإلنسانية الكارثية التي
يعاني منها السكان في أفغانستان من سوء
تـغــذيــة ون ــدرة مـيــاه ال ـشــرب وس ــوء الــرعــايــة
الصحية ،تعتزم الحكومة األملــانـيــة إرســال
مــوظ ـفــن م ـج ــددًا إل ــى ال ـب ــاد ل ـت ـكــون ق ــادرة
على إجراء تقييم مباشر للوضع .وتوضح:
«ال ـه ــدف ه ــو أن ن ـكــون ق ــادري ــن عـلــى العمل
على األرض مــرة أخــرى وفــي وقــت مبكر من
العام الجديد» ،مؤكدة أن العودة «ال تعني
شــرعـيــة سـيــاسـيــة أو حـتــى اع ـت ــراف بنظام
طــالـبــان .كما أن برلني ملتزمة حيال شعب
أفغانستان وليس طالبان».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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مجتمع فالش

يحصلون على
تعليم غير
رسمي في
بنغالديش

MEDIA

أخبار
كاذبة

مدرسة مؤقتة في ميانمار

يدعي ّ
أن الرئيس التونسي
انتشر خبر ّ
ّ
بحل
قيس سعيّد أصدر قرارًا
المجلس األعلى للقضاء .سعيّد
وجه اتهامات إلى بعض القضاة
ّ
عدة،
بالفساد في مناسبات ّ
ّ
ّ
بحل
لكن المرسوم األخير ال يقضي
المجلس األعلى للقضاء ،بل بوضع
حد المتيازات أعضائه.
ّ

كثيرة هي المنشورات الغرائبيّة
التي تجد من يصدقها على
مواقع التواصل حول العالم،
ادعاء «توليد الكهرباء»
منها ّ
من صلعة الرجال .هذا الخبر ظهر
أوًال على موقع ساخر من باب
الدعابة ،ثم تفاعل معه اآلالف
جاد.
على أنّه
ّ

تزعم قصة ّ
أن اإليطاليين أجبروا
الشيخ الليبي مختار حورية،
على تالوة القرآن على الحاكم
ّ
المحتل بيترو
اإليطالي
العسكري
ّ
ّ
بادوليو عند وفاته ،فقرأ عليه
ّ
لكن
تتوعد الظالمين بالعذاب.
آيات
ّ
ّ
القصة مستحيلة ،إذ ّ
توفي
إن الشيخ
ّ
قبل وفاة المسؤول اإليطالي.

21

تتداول صفحات خبرًا مفاده
ّ
أن محكمة العدل الدوليّة
قضت بإلغاء أنواع اللقاح كلها،
وتصنيعها وبيعها ،وإلغاء
ّ
لمنظمة
الصحي
البروتوكول
ّ
الصحة العالميّة .لكنّه مجرد ادعاء،
ّ
فمحكمة العدل الدولية في الهاي
أي قرار من هذا النوع.
لم ُتصدر ّ

انقطاع اإلنترنت يعزل اليمنيين عن العالم
ّ
شن التحالف بقيادة السعودية ،ليل الخميس الجمعة ،غارات جوية على الحديدة اليمنية ،تزامنت مع انقطاع اإلنترنت في معظم
أنحاء البالد ،وتركت اليمنيين معزولين عن العالم وبعضهم عن بعض ،وسط ارتباك شهدته المواقع والقنوات اإلخبارية
شادي ياسين

فـقــدت اليمن اتصالها باإلنترنت فــي وقت
مبكر الجمعة ،بعد استهداف غــارات جوية
للتحالف السعودي  -اإلمــاراتــي موقعًا في
مــديـنــة ال ـح ــدي ــدة ،م ــا ت ــرك أهـلـهــا مرتبكني
ومعزولني يحاول بعضهم االطمئنان على
ب ـعــض ،وال ـت ـقــاط األخ ـب ــار مــن هـنــا وه ـنــاك،
بعدما باتوا يعتمدون على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي أس ــاس ــا ف ــي امل ـتــاب ـعــة والـنـشــر
والـتــواصــل .وبــدا بعض سكان مدينة عدن
الساحلية (جـنــوبـ ّـي ال ـب ــاد) ،مــن مشتركي
«عــدن نــت» ،محظوظني باستمرار الخدمة،
رغم رداءتها .حظي اليمنيون خارج البالد
بــال ـفــرصــة لـلـكـتــابــة واالط ـ ـ ــاع وال ـت ـس ــاؤل،
ً
خصوصًا عن وضع املناطق التي تشهد قتاال
بــن ق ــوات الحكومة واملـتـمــرديــن الحوثيني
والغارات الجوية ملقاتالت التحالف .وأفادت
مـنـصــة «ن ـت ـبـلــوكــس» ال ـتــي ت ــراق ــب انـقـطــاع
ّ
اإلنـتــرنــت حــول العالم ب ــأن تعطل االتـصــال
بدأ نحو الساعة الواحدة صباحًا الجمعة،
وت ـ ـضـ ــررت م ـن ــه ش ــرك ــة «ت ـي ـل ـي ـم ــن» ،ب ــواب ــة
االتصاالت الوحيدة اململوكة للدولة واملزودة
لخدمات اإلنترنت في البالد .يدير «تيليمن»
اآلن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة
اليمنية صنعاء منذ أواخر عام .2014
وت ـغــذي كــابــات بـحــريــة الـيـمــن بــاإلنـتــرنــت،
اث ـ ـن ـ ــان مـ ـنـ ـه ــا تـ ـشـ ـت ــرك ف ـي ـه ـم ــا م ـح ــاف ـظ ــة
الـحــديــدة ،وواح ــد تشترك فيه مدينتا عدن
وجمهورية جيبوتي .ينقل كابل «فالكون»،
تحت البحر ،اإلنترنت إلى اليمن عبر ميناء
ال ـحــديــدة عـلــى ط ــول الـبـحــر األح ـمــر لشركة
«تيليمن» .الكابل له مخرج آخر على األرض
في ميناء الغيضة أقصى شرق اليمن ،لكن
أغلب سكان اليمن يعيشون غــربـ ّـي البالد،
على طول البحر األحمر .وكــان قطع الكابل
عــام  ،2020بسبب مرساة سفينة ،قد ّ
سبب
ان ـق ـطــاعــا ف ــي اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
ف ــي ال ـي ـمــن .وال ـك ــاب ــات األرضـ ـي ــة املــوصـلــة
إلى السعودية مقطوعة منذ انــدالع الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ول ـ ــم ي ـت ــم ح ـت ــى اآلن
توصيل كابلني آخرين تحت البحر بسبب
الـصــراع ،وفــق ما ذكــرت «تيليمن» في وقت
ســابــق .وقــالــت ق ـنــاة «امل ـس ـيــرة» الفضائية
ّ
الـتــابـعــة لـلـحــوثـيــن إن ال ـغ ــارة عـلــى مبنى
االتصاالت أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت منظمة «ســايــف ذا تشيلدرن» عن
مقتل ثالثة أطفال على األقل .وأقر التحالف
ّ
بشن «ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات
الجماعة املسلحة» حول ميناء الحديدة.
وأثر انقطاع اإلنترنت في الخدمة اإلخبارية
ُ
للمواقع اإللكترونية التي ت ــدار مــن البالد،
ومعظمها تــابــع للحوثيني ،إذ تــوقــف عدد
كبير منها ،وأبرزها «وكالة سبأ» .ونشرت

يلتحقون بصف لتعلم الكمبيوتر في المكسيك

«من الواجب علينا أن
نعمل أكثر على تكثيف
الجهود من أجل النهوض
بالهدف  4من أهداف التنمية
املستدامة الداعي إلى ضمان التعليم
ّ
الجيد املنصف والشامل للكل وتعزيز
ّ
فرص التعلم مدى الحياة للجميع»،
هذا ما يقوله األمني العام لألمم
املتحدة أنطونيو غوتيريس .يأتي
ذلك في الوقت الذي تحتفل فيه
الجمعية العامة لألمم املتحدة باليوم
الدولي للتعليم في  24يناير /كانون
الثاني من كل عام ،والذي يصادف
يوم غد.
وتشير األمم املتحدة إلى أن الحق في
التعليم هو حق تنص عليه املادة 26
من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان،
التي تدعو إلى التعليم االبتدائي
املجاني واإللزامي .وتذهب اتفاقية
حقوق الطفل ،املعتمدة عام  ،1989إلى
أبعد من ذلك ،إذ تنص على أن يتاح
التعليم العالي أمام الجميع.
ُ
ويظهر تقرير «حالة أزمة التعليم
العاملية :مسار نحو التعافي» أن
نسبة األطفال الذين يعيشون في فقر
تعليمي في البلدان منخفضة الدخل
والبلدان املتوسطة الدخل ،والتي
كانت تبلغ  53في املائة قبل الجائحة،
قد تصل إلى  70في املائة بسبب
إغالق املدارس لفترات طويلة وعدم
ّ
فاعلية التعلم عن ُبعد في ضمان
االستمرار الكامل للتعليم أثناء إغالق
املدارس.
وبحسب تقرير صادر عن البنك
الدولي ومنظمة األمم املتحدة للتربية
والعلم والثقافة «يونسكو» وللطفولة
«يونيسف» ،فإن الجيل الحالي
من الطالب مهدد اآلن بخسارة 17
تريليون دوالر في إيرادات أفراده مدى
حياتهم ،نتيجة إلغالقات املدارس
الناتجة عن جائحة كوفيد.19-
(العربي الجديد)
(الصور :األناضول ،فرانس برس)Getty ،

يوم التعليم

 %70يعيشون في فقر الدراسة

يكتبون عبارة «إنسان» في الصين

تتعلم اللغة اإلنكليزية في الهند
ال تواجه الواليات
المتحدة أزمة
تعليمية

اليتخلى عن الكمامة
في الباراغواي

م ـن ـصــة «ي ـم ــن ف ـيــوت ـشــر» اإلخـ ـب ــاري ــة الـتــي
انطلقت في إبريل /نيسان من العام املاضي
اعتذارًا مقتضبًا لقرائها ،لـ»صعوبة مواكبة
املستجدات بسبب خروج شبكة اإلنترنت في
معظم أنحاء البالد عن الخدمة» ،واعدة إياهم
بـ»العمل على تجاوز اإلشكال وإبقاء أخبار
اليمن واإلقليم في الواجهة» .وظلت مستمرة
فــي تـغــذيــة منصاتها بــاألخ ـبــار الـقـصـيــرة.
وواج ـه ــت امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة أزم ــة في

عرقلة التواصل بين
األشخاص وتعطيل
المواقع اإلخبارية

ّ
بشن «ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الجماعة المسلحة» (محمود حمود)Getty/
أق ّر التحالف

منصات التواصل ُتقبل على
االشتراكات المدفوعة

نافالني على غالف «تايم» :الرجل
الذي يخشاه بوتين
موسكو ـ رامي القليوبي

حصلت املـعــارضــة الــروسـيــة على دفعة من
الدعم املعنوي بنشر صورة املعتقل أليكسي
نافالني على غالف مجلة «تايم» األميركية
تحت عنوان «الرجل الــذي يخشاه بوتني»،
فــي مــؤشــر لتحوله إل ــى أح ــد أب ــرز الــوجــوه
السياسية الروسية على مستوى العالم.
وجـ ـ ــاء ن ـش ــر صـ ـ ــورة ن ــاف ــال ـن ــي ع ـل ــى غ ــاف
«تايم» والحوار معه داخل املجلة بالتزامن
مع حلول ذكــرى مــرور عام على عودته إلى
روس ـي ــا ،فــي  17يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي عــام
 ،2021م ــن أملــان ـيــا ،حـيــث تـلـقــى ال ـع ــاج من
التسميم بـغــاز أعـصــاب يشتبه أنــه ينتمي
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة «نــوف ـي ـت ـشــوك» ســوفـيـيـتـيــة
امل ـن ـشــأ .اعـتـقــل نــافــالـنــي ل ــدى وص ــول ــه إلــى
املـطــار فــي روسـيــا ،وسـجــن بذريعة انتهاك
نظام أداء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
ف ــي قـضـيــة «االخ ـ ـتـ ــاس» ف ــي ش ــرك ــة «إي ــف
روشيه» ،الصادر بحقه عام .2014
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـع ـت ـبــر ع ـض ــو املـجـلــس
اإلق ـل ـي ـم ــي لـ ـح ــزب «ي ــابـ ـل ــوك ــو» ال ـل ـي ـبــرالــي
املـعــارض فــي موسكو ،أليكسي كرابوخني،
أن نـشــر ص ــورة نــافــالـنــي عـلــى غ ــاف مجلة
عــري ـقــة م ـثــل «ت ــاي ــم» يـعـكــس عـ ــودة قـضــايــا
املـ ـع ــارض ــة ال ــروسـ ـي ــة وانـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـقــوق

اإلن ـســان فــي روسـيــا إلــى األج ـنــدة الــدولـيــة،
ً
مقلال فــي الــوقــت نفسه مــن واقعية اإلف ــراج
ع ــن نــافــالـنــي طــاملــا بـقــي الــرئ ـيــس الــروســي
الحالي فالديمير بوتني على رأس السلطة.
ويـ ـق ــول ك ــراب ــوخ ــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
«ي ـع ـنـ ّـي ن ـشــر صـ ــورة نــافــال ـنــي ع ـلــى غــاف
تايم أنه أصبح ثاني أشهر سياسي روسي
بعد بوتني ،الــذي سبق أن وضعت صورته
على غالف املجلة نفسها مــرارًا .هذه إشارة
ّ
واض ـح ــة لـلـسـلـطــة ال ــروس ـي ــة ،ل ـك ــن أذرع ـه ــا
الدعائية ستستثمرها للترويج لروايتها
بأن نافالني عميل غربي .عاد نافالني إلى
ب ـلــده قـبــل عـ ــام ،وم ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،تغيرت
روسيا كثيرًا ،إذ شددت قبضة السلطة عبر
إعالنها ع ــددًا مــن وســائــل اإلع ــام املستقلة
الرائدة عميلة للخارج ،ومالحقة املعارضني
وحـ ـت ــى ذويـ ـ ـه ـ ــم ،وتـ ـش ــدي ــد ل ـه ـج ــة خ ـطــاب
العسكرة تجاه أوكرانيا».
مع ذلك ،يقلل من فاعلية السياسات الغربية
ل ــدع ــم املـ ـع ــارض ــة ال ــروسـ ـي ــة .ويـ ــؤكـ ــد« :م ــن
ً
ّ
الــواضــح أن نافالني سيبقى معتقال طاملا
ي ـت ــول ــى ب ــوت ــن رئ ــاس ــة روسـ ـي ــا ،وت ـســاهــل
الـغــرب الــذي يستهدف بعقوباته جـنــراالت
غ ـيــر م ـع ــروف ــن ال ي ـس ــاف ــرون وال يـمـلـكــون
ً
أرصدة في الخارج ،بدال من فرض عقوبات
على بوتني وطبقة األوليغارشيا املحيطة

الـحـصــول عـلــى األخ ـبــار وامل ــواد املــرئـيــة من
مراسليها في اليمن ،ما ّ
سبب إرباكًا داخل
غرف األخبار واإلعداد البرامجي ،وانحصرت
العمليات في التواصل عبر املكاملات الدولية
واالسـتـعــانــة بــأرشـيــف ال ـصــور ،فــي مسعى
لتعويض التغذية البصرية املنقطعة التي
أثرت بشاشاتها ومنصاتها .وقال الصحافي
ي ــوس ــف ع ـج ــان الـ ــذي يـعـمــل ف ــي فـضــائـيــة
ّ
«يمن شـبــاب» إن مكتب املحطة ،فــي مدينة

إسـطـنـبــول الـتــركـيــة ،اض ـطــر إل ــى الـتــواصــل
هاتفيًا مع املكتب في مدينة تعز ،للحصول
ع ـلــى األخـ ـب ــار ،ب ـعــد ت ـعــذر ال ـت ــواص ــل حتى
ـاف
عبر اإلنـتــرنــت الفضائي املنقطع .وأضـ ّ
عـجــان ،فــي حديث لـ»العربي الـجــديــد» أنــه
واجه يومًا عصيبًا مع فريق القناة ملواكبة
األحــداث واملستجدات في البالد .واستحال
على اليمنيني التواصل داخل البالد ،أو مع
من في الخارج .وصرف املغتربون شكواهم
على منصات التواصل االجتماعيّ ،
معبرين
عن حيرتهم إزاء وضع أهاليهم مع استمرار
ال ـح ــرب والـ ـغ ــارات ،ومـتـســائـلــن ع ــن مــوعــد
عودة الخدمة.
وغردت الباحثة السياسية بلقيس اللهبي:
«أبـ ـح ــث ع ــن ص ـب ــاح ال ـخ ـي ــر ف ــي مـجـمــوعــة
عــائـلـتــي ع الــوات ـســاب ال ـتــي تـخـبــرنــي أنهم
نجوا من #قصف الليلة املاضية .لم أجدها
صـ ـب ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم» .وكـ ـت ــب جـ ـب ــران ال ـف ـخ ــري:
«ال ـي ـم ــن ب ـلــد م ـن ـســي وق ـل ـيــل ال ـح ـض ــور في
فـ ـض ــاءات اإلعـ ـ ــام ال ـع ــامل ــي م ـق ــارن ــة بـغـيــره
م ــن ال ـب ـلــدان امل ـض ـطــربــة .ان ـق ـطــاع اإلنـتــرنــت
ُيخفي ما بقي من الظهور لبعض مجريات
الــوقــائــع اليومية فــي العالم االفـتــراضــي أو
وسائل اإلعالم» .وأثارت معلومات تداولها
ناشطون ومختصون في االتصاالت أسئلة
عن مسؤولية الحوثيني عن انقطاع الخدمة،
ب ـم ـعــزل ع ــن ه ـج ـمــات ال ـت ـحــالــف ف ــي مــديـنــة
ال ـحــديــدة ،بتفسير وج ــود كــابــات بحرية
بــديـلــة ،وخـصــوصــا مــع تحكم شــركــة «يمن
ن ــت» املـ ـ ـ ّ
ـزود الــرئ ـيــس ل ـل ـخــدمــة ،الـخــاضـعــة
لـسـيـطــرة الـحــوثـيــن فــي ص ـن ـعــاء .وت ـســاءل
ال ـص ـحــافــي بـسـيــم ال ـج ـنــانــي ع ــن اس ـت ـمــرار
خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـق ــب الـ ـ ـغ ـ ــارات ال ـجــويــة
ألكثر مــن ساعتني بشكل طبيعي ،لتنقطع
بــال ـتــزامــن م ــع إعـ ــان ت ـل ـفــزيــون «امل ـس ـيــرة»
تـ ـع ـ ّـرض م ـب ـنــى االتـ ـ ـص ـ ــاالت ف ــي ال ـح ــدي ــدة
للقصف وانقطاع الخدمة عن املحافظات.
ونشر مؤسس «جمعية اإلنترنت اليمنية»
وال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي مـ ـج ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،فـهـمــي
الـ ـب ــاح ــث ،ت ـف ـس ـي ــرات مـ ـتـ ـع ــددة عـ ــن تــأخــر
ّ
االن ـق ـط ــاع ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االن ـه ـي ــارات في
ـدوث حــريــق قد
املـبـنــى عـقــب الـقـصــف أو ح ـ ّ
يـعــوق االنـقـطــاع ال ـفــوري ،لكنه لــم يستبعد
وقوف الحوثيني وراء توقف الخدمة.
وقال مؤسس محرك البحث «صحافة نت»،
يسري األث ــوري ،إن الحوثيني سيحصلون
ع ـلــى إيـ ـ ــرادات ضـخـمــة جـ ـدًا جـ ــراء انـقـطــاع
خــدمــة اإلن ـتــرنــت عـبــر خــدمــات االت ـص ــاالت.
وأض ـ ـ ـ ــاف فـ ــي م ـن ـش ــور ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»:
«سيندفع املواطنون إلى استخدام خدمات
االتصاالت عبر الجوال بشكل مكثف ،وهذا
م ــا حـ ــدث بــال ـف ـعــل ،م ــا سـيـجـلــب امل ـل ـي ــارات
لـجـمــاعــة ال ـحــوثــي وأك ـثــر بكثير مـمــا تــدره
عليهم خدمة اإلنترنت».

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

(ألكسندر نيمينوف/فرانس برس)

ب ــه .ف ــي ح ــال أق ــدم ــت روس ـي ــا عـلــى الـتــدخــل
املـبــاشــر فــي أوكــرانـيــا ،فستشدد العقوبات
االقتصادية على روسيا ،ما سيترجم حتمًا
بـمــزيــد م ــن تــراج ــع قـيـمــة عـمـلـتـهــا ،ال ــروب ــل،
وإفـقــار السكان ،بينما يستمر التعامل مع
بوتني واستقباله كزعيم عاملي».
مــن جهته ،وصــف املحلل السياسي عباس
غــالـيــامــوف نـ ّشــر ح ــوار نــافــالـنــي مــع املجلة
األم ـيــرك ـيــة ب ــأنــه ّ«ح ــدث م ـه ــم» ،مـشـكـكــا في
الوقت نفسه في أنه سيحدث تغييرًا جذريًا
في األجندة السياسية الروسية.

ّ
أكــدت منصة «تيك ت ــوك» ،الخميس ،أنـهــا تختبر ميزة االشـتــراكــات املــدفــوعــة ،ما
الخاص بهم.
يمهد الطريق أمام املبتكرين لفرض رسوم مالية على املحتوى
ّ
وعلى الرغم من تأكيد «تيك توك» الخبر ملوقع «ذي إنفورمايشن» ،فإنها لم تكشف
عن موعد لطرح هذه امليزة ،أو عدد املبتكرين الذين يجربونها حاليًا ،أو صيغة
الدفع التي ستعتمدها.
وفي حال تبنت «تيك توك» هذه امليزة وأطلقتها رسميًا ،فستضاف إلى إجراءات
سابقة أقدمت عليها املنصة لزيادة أرباح مبتكري املحتوى من مستخدميها ،إذ
يمكن حاليًا للمتفرجني تقديم مبالغ مالية ألصحاب الحسابات املفضلة لديهم.
واعتمدت الشبكات االجتماعية املجانية ،أساسًا ،إذ يقوم نموذجها االقتصادي
على اإليـ ــرادات اإلعــانـيــة ،تقنيات مختلفة لــدر اإليـ ــرادات فــي الـسـنــوات األخـيــرة.
وتتيح لالختصاصيني على املنصات تنويع مصادر الدخل ،بما يتخطى النسبة
املئوية من األربــاح اإلعالنية واملنتجات الرديفة والعقود مع العالمات التجارية
ً
وبيع البرامج التربوية أو الرياضية .على منصة «تويتش» أللعاب الفيديو مثال،
للمتابعني االشتراك في حسابات العبيهم املفضلني .وأعلنت «إنستغرام»،
يمكن
ّ
األربـ ـع ــاء ،أن ـهــا ستمنح مــؤثــريــن عـلــى منصتها ال ـق ــدرة عـلــى اق ـت ــراح اشـتــراكــات
ملتابعيهم .وأوضح رئيس املنصة التابعة ملجموعة «ميتا» (فيسبوك) آدم
مدفوعة
ّ
ّ
موسيري أن صناع املحتوى «يحتاجون إلى إيــرادات يمكن توقعها» .وأشار إلى
ّ
أن «االشتراكات من أفضل األدوات لتحقيق إيــرادات يمكن توقعها ال تعتمد على
ّ
الجمهور الذي يتبدل من منشور إلى آخر بصورة ال يمكن تفاديها».
وفي بادئ األمر ،ستختبر «إنستغرام» هذه املقاربة على عدد صغير من املؤثرين
ً
في الواليات املتحدة .وسيتاح أمــام املشتركني الذين يدفعون بــدال ماليًا االطالع
على قصص وبــث مباشر حـصــريــا ،وسيتمايزون عــنّ ســائــر املتابعني عبر رمز
بنفسجي إل ــى جــانــب اس ــم كــل مـنـهــم ،لـكــي يتمكن صــنــاع املـحـتــوى مــن الـتـعــرف
بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة.
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منوعات فنون وكوكتيل
نجوم

أشرف الحساني

ُ ّ
ليست املمثلة األسـتــرالـيــة كايت
ُ
ببالنيت ( )1969ـ الـتــي ستمنح
«جـ ـ ــائـ ـ ــزة سـ ـ ـي ـ ــزار ف ـ ـخـ ــريـ ــة» عــن
ُمـجـمــل أعـمــالـهــا الـسـيـنـمــائـيــة فــي النسخة
ال ـ ـ ـ ــ 47لـ ـج ــوائ ــز «س ـ ـي ـ ــزار» ال ـف ـ ّـرن ـس ـي ــة (25
فـ ـب ــراي ــر /شـ ـب ــاط  )2022ـ م ـم ــث ـل ــة ع ــادي ــة
بــاغ ـت ـت ـهــا ال ـك ــام ـي ــرا س ــري ـع ــا ف ــي س ــرادي ــب
ال ـح ـيــاة األم ـيــرك ـيــة ف ــوج ــدت نـفـسـهــا تحت
ّ
أض ـ ــواء ال ـف ــن ال ـســابــع ،ب ــل أي ـقــونــة شامخة
ُ
وساحرة في األداء السينمائي.
ومتماسكة
ٌ
ّ
ق ــوة أدائ ـه ــا كــامـنــة فــي صمتها ونـظــراتـهــا
ّ
وجمالها ،فهي دائمة التألق ،تحضر دائمًا
ُ
في العالم بوصفها ممثلة أسترالية ،تثير
ّ
ً
جدال بلباسها وزينتها وطلتها وأعمالها.
هذا ليس أمرًا خارج الصناعة السينمائية.
ف ــاألزي ــاء وال ـ ُـص ـ َـور والـتـعـلـيـقــات وال ـبــرامــج
ال ـف ـن ـيــة واملـ ـق ــاب ــات اإلذاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـحـ ــوارات
الصحافية عـنــاصــر مـهـ ّـمــةُ ،تـ ّ
ـؤجــج ُالـحــدث
شاهد.
فنيًا ،وتجعله سينمائيًا في ذهن امل
ً
ت ـب ــدو ح ـي ــاة بــان ـش ـيــت ُمـ ــزدوجـ ــة وحــاف ـلــة

تُمنَح الممثلة األسترالية كايت بالنشيت جائزة «سيزار فخرية» عن مجمل مسيرتها وعن القضايا
التي تلتزمها  ،تتسلمها في  25يناير/كانون الثاني الحالي

كايت بالنشيت

أيقونة هوليوودية ذات أداء باهر
ـراح س ـي ـن ـمــائ ـيــة كـ ـثـ ـي ــرة .م ـن ــذ ف ــوزه ــا
ب ـ ــأف ـ ـ ٍ
بـ«أوسكار» أفضل ممثلة ( ،)2014عن دورها
س ـمــن األزرق» ( ،)2013لـ ــوودي
ف ــي «ال ـيــا ّ
ْ
آلــن ،استحقت أن تـكــون أيقونة سينمائية
صامدة ،فحجم األدوار الكبيرة التي ّأدتها
ّ
تتبوأ
يجعلها اليوم
ـام هوليوودية
في أفـ ٍ
ُ
م ـنــزلــة ك ـب ـيــرة ف ــي وج ـ ــدان امل ـش ــاه ــدي ــن في
العالم.
كثيرون ّ
بقامتها
أفالمها،
مشاهدة
ون
يحب
ّ
امل ــدي ــدة وابـتـســامـتـهــا ال ـصــاف ـيــة ،كــأن ـهــا لم

ّ
ت ـب ـت ـســم يـ ـ ْـومـ ــا ،بـ ــل ت ـح ـت ـفــظ ب ـه ــا ل ـ ُـع ــش ــاق
ّ
ّ
السينما ،إذ تجعل الصورة تتوهج وتتسم
ٌ
ـام كـثـيــر ٍة لها،
بــالـبـهــاء .هــذا حــاضــر فــي أف ـ ٍ
ـات ُمـخـتـلـفــة م ــن األداء وال ـح ـض ــور،
بـ ــدرجـ ـ ٍ
بحكم اختالف مرجعيات ّ
النص ،وصعوبة
ت ـح ــوي ــل وق ــائـ ـع ــه إل ـ ــى ُصـ ـ ــور س ـي ـن ـمــائ ـيــة،
تـ ُـمـ ّـر عبر الجسد ،وترصدها الـعــن ،وتنثر
الكاميرا دالالتها في شغاف هذه الروح.
إل ــى جــانــب أعـمــالـهــا الـسـيـنـمــائـيــة ،تحضر
ب ــان ـش ـي ــت دائ ـ ـمـ ــا ك ـ ُـمـ ـس ــاع ــد ٍة اج ـت ـمــاع ـيــة

عملها االجتماعي
ليس بذخًا سينمائيًا ،بل
نابع من قناعتها

ف ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .عـ ــام
ً
 ،2016اخ ـت ـيــرت س ـف ـيــرة لـلـنــوايــا الـحـسـنــة،
ُ
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ّ
الالجئني ،فخصصت وقتًا كبيرًا من حياتها
للعمل املـيــدانــي لــدعــم الــاجـئــن وحقوقهم
ف ــي ال ـع ـيــش ال ـكــريــم ف ــي م ـنــاطــق أخـ ــرى من
ّ
ُ
همل السينما ،بل ظلت
العالم .رغم ذلك ،لم ت ِ
حاضرة فيها .عملها ُ
كمساعد ٍة اجتماعية
ليس بذخًا سينمائيًا بالنسبة إليها كنجمةٍ
طــامـحــة إل ــى ش ـهــر ٍة أك ـبــر ،بــل هــو نــابــع من

وعي بالجندرة
والنسوية
كان لكايت بالنشيت دور بارز
في معركة النساء ضد
العنف الجنسي في السينما،
وال سيما منذ قضية المنتج
الهوليوودي المدان
هارفي وينستين .وخالل
توليها رئاسة لجنة التحكيم
في الدورة الحادية
ّ
كان
والسبعين لـ«مهرجان
السينمائي الدولي» ،ظهرت
ّ
كان الشهيرة
على أدراج
مع  81امرأة أخرى يعملن
في مجال الفن السابع،
بينهن الفرنسية الراحل
أنييس فاردا وسلمى حايك
وماريون كوتيار ،للمطالبة
بالمساواة.
ً
بأفراح سينمائية كثيرة (تيزيانا فابي/فرانس برس)
وحافلة
تبدو حياة بالنشيت مُ زدوجة
ٍ

مشروع

أعلنت ّشركة «سبيس إنترتينمنت إنتربرايز»
 SEEأن ـه ــا ت ـع ـتــزم إطـ ــاق اس ـتــديــو لــإنـتــاج
الـسـيـنـمــائــي والـتـلـفــزيــونــي وم ـي ــدان ريــاضــي
واستديو ملحتوى البث الرقمي ()streaming
في الفضاء ،بحلول ديسمبر/كانون األول من
عام .2024
وه ـ ــذه الـ ــوحـ ــدة ال ـتــرف ـي ـه ـيــة وال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
والتلفزيونية والرياضية ،التي تنوي شركة
«سـبـيــس إنترتينمنت إنـتــربــرايــز» إطــاقـهــا،
ستحمل اسم  ّ ،1-SEEوهي األولى من نوعها
على اإلطالق ،وستشغل من محطة «أكسيوم»،
وه ــي مـحـطــة ف ـضــاء ت ـجــاريــة تـبـنـيـهــا شــركــة
«أكسيوم سبيس» ،وستلحق بمحطة الفضاء
الدولية الحالية قبل أن تبدأ بالدوران وحدها.
ووف ـق ــا مل ــوق ــع مـجـلــة «ه ــول ـي ــوود ري ـب ــورت ــر»،
تـتـضـمــن ال ـخ ـطــط املـتـعـلـقــة ب ــال ــوح ــدة -SEE
 1تنظيم فـعــالـيــات سينمائية وتلفزيونية
ومــوسـيـقـيــة وريــاض ـيــة ،واسـتـضــافــة فنانني
وم ـن ـت ـجــن وم ـب ـت ـكــريــن ي ــرغ ـب ــون ف ــي إن ـت ــاج
مـحـتــوى فــي ال ـف ـضــاء .تـعـتــزم الـشــركــة إنـتــاج
املـحـتــوى وإط ــاق األح ــداث الـخــاصــة بها في
الوحدة ،باإلضافة إلى إتاحتها ألطراف ثالثة.
شــارك فــي تأسيس الشركة ديمتري وإيلينا
ليسنيفسكي الـلــذان يشاركان في إنتاج أول
ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي ه ــولـ ـي ــوودي ف ــي ال ـف ـض ــاء،
مــن بطولة النجم تــوم ك ــروز .وق ــاال فــي بيان
ّ
الخميس إن « 1-SEEفرصة رائعة لإلنسانية
لالنتقال إلى عالم مختلف وبدء فصل جديد
ً
مثير في الفضاء .ستوفر منزال فريدًا يسهل
الــوصــول إليه إلمكانات ترفيه ال حــدود لها،
في مكان مليء بالبنية التحتية املبتكرة التي

بورتريه

وجه السينما الطيب
محمد كريم

تنوعت أدوار حسني ريــاض بني املوظف املطحون
وال ـبــاشــا األرس ـت ـقــراطــي وال ـع ـمــدة ورج ــل األع ـمــال.
القليل مــن هــذه األدوار ظـهــر فيها بمظهر الــرجــل
الشرير ،لكن صورة الرجل الطيب والوالد العطوف
هي الصورة األكثر رسوخًا في ذهن الجماهير.
اسمه الحقيقي حسني محمود شفيقُ .ولد في حي
السيدة زينب بالقاهرة في  13يناير/كانون الثاني
 ،1897ألب مـصــري مــن أص ــول تركية أرستقراطية
وأم ســوريــة وأس ــرة مـكــونــة مــن ثــاثــة أش ـق ــاء ،كــان
والـ ــده رج ــل صـنــاعــة وه ــو أول م ــن أدخـ ــل صناعة
دباغة الجلود إلى مصر .عشق حسني فن التمثيل
ً
منذ كان طفال يذهب بصحبة والده وإخوته الثالثة
إلى مسرح الشيخ سالمة حجازي .وحني أتيحت له
فرصة التمثيل والتدريب في أثناء املرحلة الثانوية
لــم يفوت الفرصة ،وك ـ ّـون مــع بعض أصدقائه مثل
يوسف وهبي وعباس فارس فرقة مسرحية أطلقوا
عليها «ه ــواة التمثيل امل ـســرحــي» ،وك ــان يــدربـهــم
آن ـ ــذاك إس ـمــاع ـيــل وه ـبــي الـشـقـيــق األك ـب ــر لـيــوســف
وه ـب ــي .كــانــت أس ــرت ــه ض ــد مـيــولــه الـفـنـيــة ،فـكــانــت
تـطـمــح إل ــى أن يـتـخــرج حـســن ضــابـطــا فــي الكلية
الـحــربـيــة ،ولـكــن ذل ــك لــم ي ــرق لحسني فـتــرك الكلية
الحربية ،ثم اتجه للتمثيل دون علم أسرته ،ولذلك
غـ ّـيــر اسـمــه إل ــى «حـســن ري ــاض» حـتــى ال ينكشف
أم ــره ،بينما ظــل اس ــم شقيقه الـفـنــان ف ــؤاد شفيق

كما هو ،حيث استسلمت األسرة أخيرًا لرغباتهما
الفنية .كــان املـســرح هــو االنـطــاقــة األول ــى لحسني
رياض ،وكان عمره أقل من  20عامًا حني اشترك في
أول عمل مسرحي احترافي مع فرقة جورج أبيض
ّ
سنة  ،1916وكــان بعنوان «خــلــي بالك مــن إميلي»
بطولة روز الـيــوســف .ومــن طــرائــف حسني ريــاض
خ ــال صـحـبـتــه ال ـطــوي ـلــة ل ـج ــورج أب ـيــض أن ــه كــان
يشاركه العمل في مسرحية عطيل لشكسبير ،وكان
ج ــورج أبـيــض معروفًا عنه التقمص واالسـتـغــراق
فــي الشخصية حــد االن ــدم ــاج ،يـقــول الـنــاقــد الفني
عبد الله أحمد عبد الله (ميكي مــاوس)« :فــي ليلة
من ليالي العرض ،وكعادته يندمج جــورج أبيض
لدرجة بعيدة في مشهد املعركة ،ويطبق جورج يده
عـلــى حـســن ري ــاض ،لــدرجــة أن حـســن ري ــاض كــاد
يـمــوت على امل ـســرح ،حتى إنــه راح يـنــادي بصوت
ه ـ ــادئ م ـخ ـن ــوق :ه ـم ــوت ي ــا ج ـ ـ ـ ــورج ...س ـي ـب ـنــي يــا
جورج»!
ّ
ت ـن ــق ــل ريـ ـ ــاض ب ــن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرق امل ـســرح ـيــة

يوسف وهبي :يمكنك
إسناد أي دور له وأنت
مغمض العينين

املـشـهــورة ،وعـمــل مــع كـبــار الفنانني أم ـثــال :نجيب
الريحاني ومنيرة املهدية وعلى الكسار ويوسف
وه ـب ــي وف ــاط ـم ــة رش ـ ــدي .ونـ ـظـ ـرًا ل ـث ـقــاف ـتــه ولـغـتــه
ال ـص ـح ـي ـح ــة ،بـ ـ ــرز فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـس ــرح ـي ــات
التاريخية التي عمل بها مع هــؤالء النجوم؛ مثل:
مسرحية «تاجر البندقية»« ،أنطونيو وكليوباترا»،
«عاصفة على بيت عطيل»« ،لويس الحادي عشر»،
«ال ـع ـب ــاس ــة»« ،ش ـه ــر زاد»« ،مـ ـص ــرع ك ـل ـيــوبــاتــرا»،
«مضحك الخليفة» وغيرها .وبالرغم مــن تاريخه
السينمائي الـعــريــض ،ف ــإن ارت ـبــاط حـســن ريــاض
باملسرح كان جزءًا من شخصيته ،حيث يقول« :لذة
ال ـص ــوت الـطـبـيـعــي وظ ـه ــور الـشـخــص ب ــذات ــه أم ــام
املـتـفــرجــن ال يــوازيـهـمــا سـمــاع أو مـشــاهــدة خيال
ال حـيــاة فـيــه وال روح» .أم ــا عــن مكانته فــي عقول
أساتذة املسرح فيجسدها قول يوسف وهبي« :في
املستطاع أن تسند إلى حسني رياض أي دور وأنت
مغمض الـعـيـنــن» .وك ــان لــه اهـتـمــام كبير ب ــاألدب
ويـعـقــد فــي بيته صــالــونــا ثقافيًا منتظمًا يحضر
فـيــه كـبــار الـشـعــراء واألدبـ ــاء واملـفـكــريــن والـفـنــانــن.
بــدأ حسني ري ــاض حياته السينمائية مبكرًا منذ
السينما الـصــامـتــة ،حــن ش ــارك نجيب الريحاني
سنة  1931في أول تجاربه السينمائية وهو فيلم
«صاحب السعادة كشكش بيه» من إخراج ستيفان
روستي ،وهو نفس الفيلم الذي أصبح ناطقًا فيما
ب ـعــد ح ــن أض ـي ــف ل ــه ش ــري ــط ال ـص ــوت س ـنــة 1934
وصدر باسم «حوادث كشكش بيك».

رحيل بسام المال :هل يُقفل باب الحارة الشامية؟
سـتـطـلــق ال ـع ـنــان لـعــالــم جــديــد م ــن اإلب ـ ــداع».
ّ
يذكر أن روسيا سبقت هوليوود إلى صناعة
فيلم في الفضاء .ففي أكتوبر/تشرين األول
املاضي ،هبطت كبسولة «سويوز» الفضائية
ّ
التي تقل رائد فضاء ومخرجًا وممثلة روسية
على سهول كازاخستان ،بعد رحلة استغرقت
 3ســاعــات ونـصــف ســاعــة مــن محطة الفضاء
ساعة
الدولية ،وذلك بعدما جمعا أكثر من ّ 30
من املــواد لفيلم «التحدي» ،الــذي ُوصــف بأنه
أول فـيـلــم ُي ـص ــور ف ــي ال ـف ـض ــاء ،وأشـ ـ ــادت به
وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــروس ـيــة بــاع ـت ـبــاره إن ـجــازًا
عامليًا.
وردًا على ســؤال حــول إمكانية تصوير جزء
ثان من الفيلم على سطح القمر ،قال شيبينكو
ٍ
( 38عامًا) ،في مؤتمر صحافي عبر الفيديو،
ـودتــه إل ــى األرض« :ن ـحــن مـسـتـعــدون.
بـعــد عـ ّ
نـعـتـقــد أن ـ ــه ي ـجــب ت ـصــويــر سـيـنـمــا ال ـف ـضــاء
ف ــي ال ـف ـض ــاء .إذا ك ــان األمـ ــر يـتـعـلــق بــالـقـمــر،
فلنذهب إلــى القمر ،إذا كــان املــريــخ ،فلنذهب
إل ــى امل ــري ــخ» .وأضـ ــاف «ل ـ َـم ال؟ مل ــاذا يـجــب أن
ي ـق ـت ـصــر ت ـص ــوي ــر ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي عـلــى
االس ـت ــدي ــو؟» .وقــالــت بيريسيلد ( 37عــامــا)،
ُ
التي تلعب دور طبيبة طلب منها السفر إلى
ّ
محطة الفضاء إلنقاذ حياة رائــد فضاء« :كل

ُ
خطط إلطالق استديو
سينمائي وتلفزيوني
ورياضي بحلول 2024
سبقت روسيا هوليوود إلى الفضاء ()Getty

حسين رياض في
فيلم «بابا أمين»
()MUBI

مسار

السينما تبدأ رحلتها في الفضاء
لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ُ ّ
كممثلة قريبة
َموقفها وقناعتها الشخصية
م ــن وج ـ ــدان ال ـن ــاس َ
ّ
وم ـشــاغ ـل ـهــم ال ـيــومــيــة.
ورغ ــم ع ـش ــرات ال ـج ــوائ ــز ،الـحــاصـلــة عليها
ُ
ُ
كممثلة سينمائية ،ال تخفي بالنشيت ،في
ّ
ّ
مقابالت إعالمية عدة ،كرهها للجوائز التي
ُ
ال تظهر القيمة الحقيقية للفنان ،كما تقول،
ُ
بل تدخله في مواضع غير سينمائية وغير
مهنية ،تجعله دائمًا في خدمة أعيانهاّ ،من
دون ّاتخاذ ّ
حدث فني
فيلم أو
أي
ٍ
ٍ
موقف من ٍ
أو جائز ٍة سينمائية.
بعيدًا عن موقفها إزاء الجوائز ،يزداد إعجاب
لـجــان التحكيم بــأدائ ـهــا وسـحــرهــا لعشاق
ّ
ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع .اخ ـت ـيــارهــا ملـنـحـهــا «ج ــائ ــزة
ُ
سيزار فخرية» غير مرتبط بالسينما فقط،
بل بمسيرتها الفنية في التلفزيون واملسرح،
ـام ال يــزال حضورها عميقًا في
ب ـمـ
ـوازاة أف ـ ٍ
ُامل ّ
تخيل السينمائي الجمعي.
ّ
تتسم أفالم كايت بالنشيت ببساطة ُمذهلة
ّ
ُ
ِّ
فــي األداء وبـعــدم التكلف ،يجعالنها تـقــدم
ُدائمًا شخصيات واقعية ،مع َمظاهر الجمال
امل ّ
ّ
يتفوق جمالها على
تبدية عليها .أحيانًا،
ّ
ألسباب
الشخصية الواقعية التي تؤديها،
ٍ
ال عالقة لها بضعف ّ
النص أو ارتباك األداء.
جمالها ال يخدم الصورة السينمائية دائمًا،
ما يجعل أفالمًا ّ
نسجمةٍ مع
عدة لها غير ُم
ُ
ّ
طبيعة شخصيتها ،كما في «الحالة املحيرة
لـبـنـجــامــن َبـ ـ ِـن» ( ،)2008لــديـفـيــد فينشر،
ح ـي ــث تـ ـتـ ـب ـ ّـدى ال ـش ـخ ـص ـيــة غ ـي ــر م ـنــاس ـبــةٍ
لصورتها ،وفي «بابل» ( ،)2006ألليخاندرو
غونزاليز إيناريتو.
هناك أفــام كثيرة نجح مخرجون عديدون
في ضبط مرحلة الكاستينغ لها ،فاختاروا
ّ
بالنشيت شخصية رئيسية ،رغــم أن النقد
السينمائي األميركي لم يهتم بتفاصيلها
ّ
السينمائية ُ ،نـقـدًا وتــوثـيـقــا ،فظلت األفــام
ّ
بعيدة عن امل ّ
تخيل السينمائي العاملي ،ألن
الـنـقــد امل ـعــاصــر يـلـهــث دائ ـم ــا وراء الـجــديــد
تتويجات
السينمائي ،وما
يحصل عليه من ُ
ْ
وج ــوائ ــز ،م ــن دون أن يـمـنــح نـفـســه فسحة
ّ
ّ
ّ
خصوصية بعض األفالم ،حتى لو
تأم ٍل في
لم تحصل على جوائز.
فــأهـمـ ّـيــة الـفـيُـلــم ت ـبــدأ مــن لـحـظــة ممارسته
سحره على املشاهد ،بعيدًا عن ّ
أي جائز ٍة أو
ّ
ٌ
ـرض عاملي .هــذا حاصل
تظاهر ٍة فنية
أو عـ ٍ
ّ
ـام مـنـســيــة ل ـهــا ،ك ــ«مــاح ـظــات على
ف ــي أفـ ـ ٍ
آير ،و«حقيقة»
لريتشارد
(،)2006
فضيحة»
ُ
ـدربـلــت ،املـغـ ّـيـ َـبــن في
( ،)2015لجيمس فــانـ ِ
كثير .لذلك ،يبدو هــذا الصمت
نقد أجنبي
ٍ
ّ
ٌ
أفالم لها كأنه حاجز ّأمام فهم جرأتها
إزاء
ٍ
وقـيـمـتـهــا وس ـيــرت ـهــا كـ ُـم ـمــث ـلــة ،تـنـتـقــل بني
األدوار وال ـش ـخ ـص ـيــات واألف ـ ـ ــام بـمـهـنـ ّـيــة
ّ
بصري.
وتجريب
ٍ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـجــائــزة تتسلمها
ال ـن ـج ـم ــة ف ـ ــي  25ي ـ ـنـ ــايـ ــر/كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي
الحالي ،خــال االحتفال السابع واألربعني
ل ـتــوزيــع ال ـجــوائــز الـسـيـنـمــائـيــة الـفــرنـسـيــة،
ع ـلــى م ــا أع ـل ـنــت ال ـج ـه ـتــان امل ـن ـظ ـم ـتــان ،في
ديسمبر/كانون األول املــاضــي .وأوضحت
م ـح ـط ــة «كـ ـ ــانـ ـ ــال  »+وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ج ــوائ ــز
سيزار ،في بيان ،أن املمثلة ستحصل على
الـ ـج ــائ ــزة ال ـف ـخ ــري ــة ع ــن م ـج ـمــل مـسـيــرتـهــا
وع ــن شخصيتها ،واص ـفــة إيــاهـمــا بأنهما
«رائعتان».
وأش ــارت إلــى أن منح املمثلة هــذه الجائزة
يتزامن مع انتهائها أخيرًا من املشاركة في
تصوير فيلم «تار» للمخرج تود فيلد ،فيما
تــؤدي دور محللة نفسية في فيلم غييرمو
دل ت ـ ــورو ال ـج ــدي ــد «نــاي ـت ـم ـيــر» ال ـ ــذي يـبــدأ
عرضه هذا العام .كذلك يعود تكريمها إلى
نشاطها خارج إطار العمل السينمائي ،عبر
الـتــزامـهــا الـعـمــل «لـحـقــوق امل ــرأة وللبيئة»،
على ما أوضح املنظمون.
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ثانية كانت اكتشافًا كبيرًا» .وأفــاد شيبينكو
ّ
بــأن الطاقم على منت محطة الفضاء الدولية
ً
ش ــارك فــي الـتـصــويــر ،فـضــا عــن إمـســاكــه من
قدميه ملنعه من االصطدام باألشياء .وأضاف
ّ
أن التجربة علمته أساليب جديدة في صناعة
السينما .وقال «بعض املشاهد التي تخيلتها
بطريقة ما على األرض اجتمعت معًا بشكل
مختلف تمامًا( ...في الفضاء) يمكن أن يلتقي
ّ
شخصان وجهًا لوجه ،لكن أحدهما سيكون
رأسه مرفوعًا واآلخر في وضع أفقي( ،بينما)
تـكــون الكاميرا على مستوى مختلف ،وهــذا
يغير وعـيــك تـمــامــا» .وأض ــاف« :بالنسبة لي
كان اكتشافًا سينمائيًا».
كـ ــان املـ ـخ ــرج وامل ـم ـث ـل ــة ق ــد خ ـض ـعــا ل ـتــدريــب
مـكـثــف ،لتعليمهما طــريـقــة تـحـ ّـمــل الـتـســارع
ال ـق ــوي خ ــال اإلقـ ــاع أو ال ـت ـحــرك ف ــي ان ـعــدام
الجاذبية.
يشكل ذل ــك ملــوسـكــو وسـيـلــة لتسجيل نـقــاط،
بعد اإلخـفــاقــات الكثيرة الـتــي منيت بها في
السنوات األخيرة على صعيد إطــاق األقمار
االصطناعية والــرحــات املأهولة أو املهمات
ال ـع ـل ـم ـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـف ـعــل ن ـقــص االب ـت ـكــار
والفساد املستشري.
وف ــي م ــؤش ــر إل ــى أه ـم ـيــة املـ ـش ــروع ،اخ ـت ــارت
مــوسـكــو إلن ـتــاج فيلم «ال ـت ـحــدي» أس ـمــاء من
العيار الثقيل :مدير «روسكوسموس» ونائب
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـســابــق ديـمـتــري روغ ــوزي ــن،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـن ــاف ــذ ل ـق ـن ــاة «ب ـي ـي ــرف ــي ك ــان ــال»
التلفزيونية كونستانتني إرنست.
كــان روغــوزيــن الـقــوة الــدافـعــة الرئيسية وراء
املشروع ،ووصف صنع ّأول فيلم روائي طويل
في العالم في الفضاء بأنه فرصة «لرفع مكانة
األمة في الفضاء».

توفي السبت المخرج
السوري بسام المال
( ،)2022-1956لتطوى
صفحة أخرى من تاريخ
إنتاجات ما يعرف بـ«البيئة
الشامية» تحديدًا
ربيع فران

يضيف رحـيــل امل ـخــرج ال ـس ــوري بـســام املــا
مـشـكـلــة أخـ ــرى إل ــى ال ــدرام ــا ال ـســوريــة الـتــي
تلملم أزماتها ،إذ خسرت مسلسالت «البيئة
الشامية» واحـدًا من أفضل املخرجني الذين
وضعوا أسسًا لهذا النمط وأسهموا في رفع
مستوى املنافسة عربيًا إلنـتــاجــات الــدرامــا
السورية.
خ ــرج بـســام امل ــا مطلع التسعينيات بخط
ج ــدي ــد ل ــم ي ـك ــن م ـشــاب ـهــا ألبـ ـن ــاء ج ـي ـلــه مــن
امل ـخــرجــن؛ مـحــاولــة مختلفة فــي امل ــزج بني
واق ــع ال ــدرام ــا ال ـســوريــة وبيئتها األصـلـيــة،
والواضح أن املال كان مولعًا بالحي الدمشقي
العتيق ،ملا يمثله من «نوستالجيا» (حنني)
للمشاهد ،وتمكن بالفعل من تحويل األنظار
عـ ــن اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات امل ـ ــوازي ـ ــة لـ ــه الـ ـت ــي قــدم ـهــا
زمالؤه ،ومنهم املخرج هشام شربتجي ،في
أعمال كانت أقرب إلى الفكاهة أو الكوميديا،
ل ـت ـن ـشــأ م ــع ذلـ ــك وحـ ـ ــدة خ ــاص ــة مل ــا أص ـبــح
معروفًا اليوم بمسلسالت «البيئة السورية».
لــم تكن سكة املــا متوجة بالنجاح الكامل.

لكن على الرغم من االنتقادات التي طاولت
مسلسل «العبابيد» ( )1997التاريخي ،أصر
املال على السير على النمط ذاته ،مقتنعًا بأن
الـنـجــاح يـتـحــول أحـيــانــا إل ــى نـقــاط نسبية،
لـكـنــه ل ــم ي ـع ـتــرف ي ــوم ــا ب ــذل ــك ،ل ـي ـعــود سنة
 2004متسلحًا ب ــواح ــد م ــن أف ـضــل األع ـمــال
التي شكلت قفزة للنص والقصة ،في «ليالي
ال ـص ــال ـح ـي ــة» (ك ـت ــاب ــة أحـ ـم ــد ح ــام ــد) ال ــذي
حصد جوائز كثيرة ،وكــان الخطوة األولــى
لـن ـجــاح املـمـثـلــة ك ــاري ــس ب ـشــار جـمــاهـيــريــا،
وهــي الـتــي تعترف دوم ــا بفضل هــذا الــدور
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ،وت ـ ـ ـكـ ـ ــرار ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فــي
سيناريوهات مختلفة مع املــا ،كــان آخرها
«ســوق الحرير» (فكرة بسام املال وإخراجه،
باالشتراك مع شقيقه مؤمن ،وكتابة حنان
حسني املهرجي).
ت ـ ـ ــزداد فـ ـص ــول إنـ ـت ــاج ــات املـ ــا الـ ـ ــذي أن ـشــأ
شــركــة «ميسلون» وتـحــول إلــى منتج منفذ
في معظم األعمال التي صــورت قبل الحرب
ال ـســوريــة ،وطـبـعــت ذاك ــرة ال ــدرام ــا الـســوريــة
إلى اليوم.
ال ن ـب ــال ــغ ل ــو ق ـل ـنــا إن اسـ ــم م ـس ـل ـســل «ب ــاب
ال ـحــارة» كــان مــرادفــا فــي الـسـنــوات األخـيــرة
آلل امل ـ ــا ،ل ـك ــن هـ ــذا ال ـن ـج ــاح ال ـ ــذي ح ـصــده
ك ــان م ـصــدرًا لـنــزاعــات كـثـيــرة ال ت ــزال عالقة
فــي املـحــاكــم الـســوريــة حـتــى الـســاعــة .وعلى
الــرغــم مــن ذل ــك ،إال أن شــركــاء املــا فــي «بــاب
ال ـ ـحـ ــارة» أصـ ـ ــروا ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ال ـن ـجــاح،
وسـعــوا إلع ــادة إنتاجه حتى وصــل إلــى 11
ج ــزءًا ال ـعــام امل ــاض ــي ،بـعــدمــا ت ـبــرأ امل ــا منه
بعد عامه السابع ،ونشط على خط اإلنتاج
الـســوري السعودي الــذي دفــع مجموعة «إم
ب ــي س ــي» إل ــى اس ـت ـغــال أو تــوظـيــف نـجــاح

«باب الحارة» أشهر أعمال بسام المال (محمود حمص/فرانس برس)

املخرج السوري لصالحها .وعلى الرغم من
االنقالبات التي واجهتها الــدرامــا السورية
ّ
خ ــال س ـن ــوات الـ ـح ــرب ،وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ظــل
بـســام املــا أسـيـرًا لتلك ال ـصــورة البهية عن
دمشق وتاريخها ،وال يمكن إغفال محاوالته
رغــم اإلخـفــاقــات الـتــي لــم تثنه عــن املتابعة،

باحثًا عن كل ما يثبت يقينه بأن هذا اللون
مــن ال ــدرام ــا ال ـســوريــة لــه أرب ــاب ــه وجـمـهــوره
في العالم العربي ،ولو غلبته أحيانًا سلطة
املال واملحسوبيات التي تعاني منها الدراما
العربية عمومًا.
ي ــرح ــل ب ـس ــام املـ ــا أم ـ ــام ت ـخ ـبــط واض ـ ــح في

ّ
األع ـمــال الـســوريــة املحلية ،وهـجــرة الكتاب
وامل ـخ ــرج ــن وامل ـم ـث ـلــن إل ــى ب ـي ــروت ودب ــي.
ويـفـتــح برحيله ع ـشــرات األبـ ــواب واألسـئـلــة
ال ـت ــي ت ـب ـحــث ع ــن إجـ ــابـ ــات حـ ــول مـسـتـقـبــل
وفــرادة الدراما السورية ،وتحديدًا «البيئة»
التي تركها صانعها ومضى.
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مدن غير مرئية

مقتطف
تنشر «العربي الجديد»،
على حلقات أسبوعية،
ترجمة الشاعر والروائي
والناقد الفلسطيني
محمد األسعد كتاب
«مدن غير مرئية» إليتالو
يعد العمل من
كالفينو.
ّ
آخر ما ترجمه األسعد
قبل رحيله المفاجئ في
أيلول /سبتمبر من العام
الماضي

إيتالو كالفينو
المدن والسماء ()3

أولـ ـئ ــك ال ــذي ــن ي ـص ـلــون إلـ ــى ثكال
ي ـم ـك ـن ـهــم رؤيـ ـ ــة ج ـ ــزء ض ـئ ـيــل مــن
املدينة ،أبعد مــن أسيجة األل ــواح الخشبية،
سـ ـت ــائ ــر الـ ـخـ ـي ــش ،ال ـ ـ ّـسـ ـ ـق ـ ــاالت ،ال ــدع ــام ــات
ّ
ّ
الضيقة املــدلة
املعدنية ،املجازات الخشبية
م ـ ــن ح ـ ـبـ ــال أو امل ـ ـس ـ ـنـ ــودة ب ــأح ـص ـن ــة ن ـشــر
َ
سألت« :ملاذا
األخشاب ،الساللم ،الحوامل .إذا
ً
يستغرق إنشاء ثكال وقتًا طويال مثل هذا؟»،
ّ
يــواصــل الـســكــان رف ــع أك ـيــاس ،إن ــزال خيوط
ـراش
تـحـمــل قـطـعــا مــن ال ــرص ــاص ،تـحــريــك ف ـ ٍ
طــوي ـلــة صـ ـع ــودًا وه ـب ــوط ــا ،وهـ ــم يـجـيـبــون:
«حـ ّـتــى ال يستطيع خـ ُ
ـراب ـهــا أن ي ـب ــدأ» .وإذا
ُس ـئ ـلــوا إن ك ــان ــوا ي ـخــافــون أن ت ـبــدأ املــديـنــة
ُ
ربـمــا بــاالنـهـيــار والـتـنــاثــر ِقطعًا مــا إن تــزاح
السقاالتُ ،يضيفون بهمسة عجولة« :ليس
املدينة وحدها».
إذا َوض ــع أح ـ ّـده ــم ،غ ـيــر مـقـتـنــع بــاألجــوبــة،
عينه على شــق فــي سـيــاجُ ،يـشــاهــد رافـعــات
ـات أخـ ــرى ،س ـقــاالت من
تـسـحــب عــالـيــا راف ـع ـ
التي تحتضن سقاالت ٍ أخرى ،عوارض ّ
تدعم
عـ ــوارض أخـ ــرى .ي ـســألّ :
«أي مـعـنــى يمتلكه
ِبـنــاؤكــم؟ مــا هــو هــدف مدينة تحت اإلنـشــاء

ٌ
وصف آخر

[]14

َ
تخضرُّ في الضـواحي
بيوت صغيرة
ٌ
ً
ّ
إن لم يكن مدينة؟ أيــن الخطة التي تعملون
ّ
بمقتضاها ،أين املخطط؟».
يجيبون« :سنريك إياه حاملا تنتهي أشغال
ْ
اليوم ،ال نستطيع ّاآلن قطع عملنا».
عـنــد ال ـغــروب يـتــوقــف الـعـمــلُ .يـخـيــم الـظــام
على موقع البناء .السماء ممتلئة بالنجوم.
ّ
يقولون« :ذلك هو املخطط».
■■■

يقول مــاركــو للخان األكــبــر« :أنــا أحكي
وأحــكــي ،ولــكـ ّ
ـن السامع ال يحتفظ إلّا
ّ
يتوقعهاّ .
وصــف
إن
بالكلمات الــتــي
ْ
َ
شيء؛
الكريم
العالم الذي أعرته سمعك
َ
ٌ

عمل بال عنوان لـ أبو القاسم سعيدي (إيران) ،زيت وأُسرُب على قماش1955 ،

ليست أكبر من رأس ّ
دبوس ،نقطة تكشف في
َّ ً
داخلها ،إذا نظرت إليها مكبرة تكبيرًا طفيفًا،
ع ــن ال ـس ـق ــوف ،ال ـه ــوائ ـي ــات ّ ،م ـن ــاور امل ـبــانــي،
الحدائقَ ،
البرك ،األعالم الخفاقة على جوانب
ال ـ ـشـ ــوارع ،ال ـج ــواس ــق ف ــي ال ـس ــاح ــات ،حلبة
س ـبــاق ال ـخ ـيــل .تـلــك الـنـقـطــة ال تـبـقــى هـنــاك:
بعد سنة ستجدها بحجم نصف ليمونة ،ثم
ّ
واسعة باتساع نبات فطرً ،ثم طبق حساء.
ُ
وبعدها تصبح ِمــن ثـ ّـم مدينة بحجم كامل،
ً
املدينة األق ــدم :مدينة جديدة
حبيسة داخــل ُ
ّ
ُ
ت ـش ــق طــري ـق ـهــا ق ــدم ــا ف ــي امل ــدي ـن ــة الـقــديـمــة
وتدفعها نحو الخارج.
َّ
م ــن امل ــؤك ــد أن أول ـي ـن ــدا لـيـســت ه ــي املــديـنــة
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة الـ ـت ــي ت ـن ـم ــو عـ ـل ــى شـ ـك ــل دوائـ ـ ــر
ّ
مــتـحــدة املــركــز ،مـثــل ج ــذوع أش ـجــار مــن تلك
ال ـت ــي ت ـض ـيــف ُف ــي ك ــل عـ ــام ح ـل ـقــة إضــاف ـيــة.
ّ
ْ
ولكن ُفي مــدن أخــرى يظل هناك ،في املركز،
الـ ـط ــوق ال ـضـ ّـيــق ال ـقــديــم م ــن الـ ـج ــدران ال ــذي
َ
ت ـبــرز مـنــه الـ ِقـ َـمــم الــذاب ـلــة ،األبـ ــراج ،السطوح
ّ
الـقــرمـيــديــة ،ال ـ ِق ـبــاب ،بينما تـتـمــدد األح ـيــاء
الجديدة حولها مثل حــزام مفكوك .أوليندا
ّ
تتوسع
ليست كذلك :الجدران القديمة فيها

ليست أوليندا
َ
المدينة الوحيدة التي
تنمو على شكل دوائر
ُدرْنا حول أحواض
األزهار نفسها في
الساحات نفسها

ً
ّ ً
مكبرة ،ولكنها
حاملة معها األحياء القديمة،
محافظة على تناسبها فــي أفـ ٍـق أوســع عند
ّ
تطوق األحـيـ َ
ـواف املدينة؛ إنها ّ
ـاء األحــدث
حـ
على
أيضًا
تنمو
التي
تلك
طفيف،
نحو
على
ّ
ً َ
ُ
الهوامش وتصبح أخف كي تفسح مجاال ِلا
ال يــزال أقــرب عهدًا وهو يضغط من الداخل.
ً
وهكذا ،باستمرار ،وصــوال إلى قلب املدينة،

ٌ
جديدة تمامًا ـ في أبعادها
تحتفظ أوليندا
ْ
مات ودفق سائل أوليندا األولى
املختزلة ـ ِ
بس ّ ِ
ال ـل ـم ـف ــاوي وك ـ ــل األولـ ـيـ ـن ــدات ال ـت ــي بــرعـمــت
إحداها من األخــرى؛ وفي داخــل هذه الدائرة
ُ
اآلن ـ رغم أن من الصعب
األعمق تبرعم هناك ُ
تبينها ـ أوليندا التالية ،واللواتي سينشأن
بعدها.
■■■
 ...حاول الخان األكبر التركيز على اللعبة:
ّ
ول ـكـ ُـن سـبــب اللعبة هــو مــا أف ـلـ َـت مـنــه اآلن.
ّ
ْ
ربحُ
ٌ
ّ
ولكن ْ
غاية كل لعبةٍ إما ربح أو خسارة؛
ُ
مــاذا؟ وخـســارة مــاذا؟ مــاذا كانت الرهانات
ُ
وتــزيـحــه يــدُ
ُ
الحقيقية؟ حــن ي ـهــزم ال ـشــاه،
ال ـفــائــز جــان ـبــا ،ي ـظـ ّـل تـحــت ق ــدم امل ـلــك ع ـ ٌ
ـدم:
مـ ّ
ـربـ ٌـع أس ــود أو أب ـيــض .لـقــد وص ــل قـبــاي،
ّ
ب ـت ـجــريـ ِـده لـفـتــوحــاتــه م ــن م ـجــســدات ـهــا من
أجــل اختزالها إلــى الجوهري ،إلــى العملية
امل ـت ـط ـ ّـرف ــة :ال ـف ـتــح ال ـن ـه ــائ ــي ،ذلـ ــك ال ـ ــذي لم
ّ
متعددة األشكال
تكن كنوز اإلمـبــراطــوريــة
بــالـنـسـبــة إل ـي ــه سـ ــوى أغ ـل ـفــة خ ــادع ــة؛ لقد
ُ
اختزل إلى ّ
مربع من خشب منبسط.

ّ
ّ
َ
شطرنجك
عندئذ تكلم ماركو بولو« :إن رقعة
ٍ
ي ــا س ـ ّـي ــدي م ـطـ ّـع ـمــة ب ـن ــوع ــن م ــن ال ـخ ـشــب:
األب ـنــوس والـقـيـقــب .املـ ّ
ـربــع ال ــذي تـحـ ّـدق فيه
ُ
ُ
ن ـظ ــرت ــك امل ـس ـت ـن ـيــرة قـ ـ ِـطـ ـ َـع م ــن ح ـل ـق ــةِ ُ ج ــذع
َ َ
َ ْ
ـام جـفــاف :أنــت تــرى كيف نظمت
نــمــت فــي عـ ٍ
ُ
أليافها؟ هنا عقدة تلمح ملحًا بالكاد يمكن
ّ
تـمـيـيــزهــا؛ ب ــرع ـ ٌـم حـ ــاول أن يـتـفــتــح ف ــي يــوم
ّ
قبل أوانــه ،ولكن صقيع الليل أجبره
ربيعي ّ
على التوقف».
حتى هــذه اللحظة ،لم يكن الخان األكبر قد
أدرك أن األجنبي َعرف كيف ّ
يعبر عن نفسه
ّ
بلغته بطالقةٍ  ،ولكن هذه الطالقة ليست هي
ً
ما أذهلهٌ .
َّ
سماكةّ ،
ربما كانت ُعش
«هنا مسامة أكبر
ّ
يرقة؛ ليس دودة ّخشب ،ألن هذه تبدأ الحفر
ُ
مــا إن تــولــد ،ولكنها يــرقــة فــراشــة ،تلك التي
مضغت أوراق الشجر ،وكانت سببًا في كون
الشجرة اختيرت لتقطع...
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

ُ
صور باألبيض واألسود في معرض معلّق
حياة كلب
َ

وقوف على سور ّ
ٌ
عكا

المصور
يقول معرض
ّ
التونسي قيس بن فرحات،
عن تونس ،ما ال يكاد
يعرفه حتى أبناؤها .وإن
عرفوه ،يصعب أن يعبّروا
عنه بشكل مكثّف كما
صوره
في
َ

تونس ـ ليلى بن صالح

ُ
فـ ــي الـ ـث ــام ــن مـ ــن ال ـش ـه ــر الـ ـ ـج ـ ــاري ،افــت ـتــح
مـعــرض فــوتــوغــرافــي بعنوان «حـيــاة كلب»
لـ ـلـ ـمـ ـص ـ ّـور الـ ـت ــونـ ـس ــي قـ ـي ــس ب ـ ــن ف ــرح ــات
( )1986في «غاليري صالح الدين» بسيدي
بــوس ـع ـيــد ،بــال ـقــرب م ــن تــونــس الـعــاصـمــة.
معرض كان ُيفترض ّأن ُيختتم اليوم األحد،
لـكـنــه ســرعــان مــا تــوقــف بـعــد إع ــان وزارة
الثقافة إغ ــاق جميع الـفـضــاءات املرتبطة
بالفنون بــدءًا من يوم الخميس 13 ،كانون
الثاني /يناير الجاري ،وهكذا بقيت صور
ّ
ب ــن ف ــرح ــات مـعــلـقــة ف ــي ج ـ ــدران الـغــالـيــري،
ّ
ولكن دون أن يشاهدها الزوار.
ّ
م ـقــابــل سـ ــوء الـ ـح ـ ّـظ ه ـ ــذا ،ي ـم ـكــن ال ـحــديــث
ع ــن ح ـســن ح ــظ وف ــرت ــه وس ــائ ــل ال ـتــواصــل
االجـتـمــاعــي لـصــور مـعــرض «ح ـيــاة كـلــب»،
حـيــث نـقــل ّ
زوار األي ـ ــام األول ـ ــى الـكـثـيــر من

ال ـصــور الـتــي تـضــيء امل ــادة الـفــوتــوغــرافـيــة
ً
التي يقترحها بن فرحات ،فضال عن حسن
استقبال إعالمي وجد مداه في الشبكة.
ُ
ب ـطــراف ـت ـهــا وع ـم ــق ت ـن ـف ـيــذهــا ،ت ـش ـ ّـد ف ـك ــرة
َ
املعرض
املشاهد؛ ثيمة بسيطة مثل تصوير
ّ
تتحول إلى استعارة تختزل مدينة
الكالب
ّ
بــأســرهــا .بـضــع ص ــور تـكـفــي ك ــي ن ـقــول إن
ّ
املصور الفوتوغرافي قد وجد استعارة كي
يقول الكثير عن تونس دون مباشراتية.
ّ
ككل املدن التي تفلت من االنضباط القسري
للدولة ،تؤوي تونس العاصمة آالف الكالب
الـســائـبــة ،وتـتـحـ ّـول هــذه األخ ـيــرة إلــى مــرآة
تعكس واقع الحياة ،أي واقع اإلنسان أيضًا.
هذه الكالب تعيش هي األخرى تحت طائلة
ال ـخ ــوف م ــن ال ـش ــرط ــة ،وت ـجــد ص ـعــوبــة في
تأمني القوت ،وغير ذلك من يوميات ساكني
ّ
تتحول معه
تونس العاصمة ،وهــو وضــع
ّ
الحياة إلى سلسلة من التقلبات بني الحزن
واملغامرة من أجل تأمني األفضل.
اختار بن فرحات أن تكون لقطاته باألبيض

يبدو قيس بن
فرحات وكأنّه قد عثر
على استعارة ّ
تلخص
واقع المدينة

ّ
ف ــي ال ـق ـص ـيــدة األولـ ـ ــى« ،مـ ــوج ع ــك ــا» ،من
ديوان نجوان درويش« ،كرسي على سور
ع ـ ّـك ــا» ،الـ ـص ــادر ع ــن «امل ـ ّ
ـؤس ـس ــة الـعــربـيــة
و«دار الفيل» ،نقرأ:
للدراسات والنشر»
َ
ُ ّ َ ْ ُ ِّ
ـان
ـ
س
ـ
ن
إ
ـل
ـ
ث
ـ
ـ
م
ـر
ـ
ـك
ـ
ف
أ
ن
«ال أس ـت ـط ـيــع إل أ
ِ
ٍ
مجروح بالوجود».
ٍ
ّ
ّ
ال نـسـتـطـيــع ن ـحــن إل أن ن ـفــكــر ب ــأن هــذا
املـجــروح بــالــوجــود ،الــذي وج ــوده ُ
نفسه،
ُ
والدت ـ ــه نـفـ ُـسـهــا ،جـ ـ ٌ
ـرح ،ه ــو ك ــ«ال ـغــريــب»
و«امل ـ ـس ـ ـت ـ ـ َـل ـ ــب» و«املـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـم ـ ـ ــم» ،أن ـ ـ ـمـ ـ ــوذجٌ
َ
أنطولوجي .الفلسطيني الذي نراه خلفه،
هو ،منذ اآلن ،هذا األنموذج األنطولوجي.
ٌ
ُ
ٌ
وجوده ُ
نفسه سؤال،
مأزوم منذ كان؛
إنه
َ
َ
َّ
َّ
ُ
ُ
ٌ
بل إنه كـ«الغريب» مهجر دائم ،مهجر في
وبلده ،مهجر في ذهابه وإيابه.
َأرضه
َ
َ
َ
نساك َبلدًا َي ّ
تهج ُر
«أت َه َّج ُر َك َوأ
ْ
ِمن تلقاء ن ِ
فسهِ َ
ُ
َ
ُ
الهجران نفسه».
بلدًا هو ِ
إذا ك ــان الـبـلــد نـفـســه م ـهــاج ـرًا أب ــد َّي ــا ،إذا
ّ
ك ــان لـيــس س ــوى ال ـ ِـه ـج ــران ،ف ــإن الــذهــاب
َ
ُ
فصليْ
الفلسطيني ،كما َعـ ْـو ّدتــه ،مـجـ ّـرد
ف ــي ه ــذا ال ـ ِـه ـج ــران .إن ـه ـمــا ال ـش ــيء نفسه
ال ي ـ ــزال ي ـت ـك ـ ّـرر ويـ ـت ــوات ــر؛ هـ ــذا الــرح ـيــل
ّ
الفلسطيني
األنـطــولــوجــي يــدمــغ وج ــود
كما يــدمــغ حـيــاتــه ،إنــه يـتـحـ ّـول بــذلــك الى
عنصر فــي كينونته ،إلــى اس ـ ٍـم آخ ــر ،إلى
تعريف لهَ .
«ق ـلـ ُـت لـهــا رأي ـت ـ ِـك دائ ـمــا تــرحـلــن ودائ ـمــا
َ
ت ْر ِجعني
ُ
ٌ
ال رحيل ِك رحيل
وال ُر ُ
جوع ِك ُرجوع
ُ
ُ
تحمل ِك
ال األرض
َّ ُ ُ ِ ّ
يك».
وال السماء تغط ِ
يـمـكـنـنــا إذن أن ن ـضــع «املـ ـه ـ ّـج ــر» قـبــالــة
«الـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــري ـ ـ ــب» اس ـ ـم ـ ــا آخ ـ ـ ـ ـ ـ َـر وأن ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا
أن ـطــولــوج ـيــا لـلـفـلـسـطـيـنــي .ال نـنـســى أن
دي ــوان نـجــوان دروي ــش هــو «كــرســي على
ّ
ســور عــكــا» ،إنــه مــن الــداخــل الفلسطيني،
من فلسطني نفسها .نحن هكذا أمام شعر
ّ
ّ
لفلسطينيي
املستمرة
من داخل املعاناة
الـ ـ ــداخـ ـ ــل مـ ـن ــذ احـ ـ ـت ـ ــال ف ـل ـس ـط ــن .ه ــذه
امل ـعــانــاة الـتــي أطـلـقــت املــوجــة األول ــى من
شعراء فلسطني ،موجة درويش والقاسم
والشعراء اآلخرين.
ن ـ ـجـ ــوان درويـ ـ ـ ـ ــش ،امل ـ ــول ـ ــود فـ ــي ال ـق ــدس
امل ـح ـت ـلــة ب ـع ــد ث ــاث ــن ع ــام ــا م ــن س ـقــوط
ف ـل ـس ـط ــن ،هـ ــو مـ ــن املـ ــوجـ ــة ال ـث ــان ـي ــة أو
ُ
ّ
الثالثة ،وهــذه لــم تتضح قسماتها بعد،

فهناك أيضًا التيار الشعري العربي الذي
ال بـ ّـد أن لها مكانًا فـيــه ،ال بـ ّـد أنـهــا ّ
تمت
إليه وتأخذ منه .ال نستطيع ،بالطبع ،أن
نجد إطارًا ّ
عامًا للموجة األولى ،فهي من
ّ
ش ـعــراء لـكــل منهم غ ـنــاؤه ولـغـتــه وعــاملــه،
وهـ ــم ي ـت ـف ــاوت ــون وي ـت ـن ـ ّـوع ــون ح ـت ــى فــي
تناولهم للمسألة الفلسطينية .لكن في
وسعنا القول عن هذا الجيل ،الذي عايش
ّ
واستمر بعده ،إنه ُولدّ في ّإبان
السقوط
املـعــركــة ون ـضـ َـج مــا بـعــدهــا ،لكنها كانت
ال تـ ــزال ف ــي ال ــذاك ــرة وال تـ ــزال أص ــداؤه ــا
حــاضــرة .يمكننا لذلك أن نقول في شعر
ه ــؤالء بـعـ ّـامــة إن ــه شـعــر املـعــرك ًــة ،املعركة
ْ
ال ـت ــي اسـ ـتـ ـم ـ ّـرت ،وإن خ ـي ــال ـ ّـي ــة أح ـي ــان ــا.
ّ
املعركة التي تتطلب الحماسة واإلصرار،
ّ
ب ـقــدر مــا تـتـطــلــب امل ــراث ــي للمستشهدين
ّ
والضحايا ،وهي أيضًا قد تلوح بالنصر
ّ
تتحول،
ولكن قد تقع على الهزيمة ،وقد
ً
كما هي الحال عند محمود درويش مثال،
إلى غناء للهزيمة.
ّأمــا شعر املوجة الثانية أو الثالثة ،فهو،
ّ
كـمــا يـتـ ًجــلــى ف ــي شـعــر ن ـج ــوان درويـ ــش،
وخ ـ ّ
ـاص ــة فــي دي ــوان ــه األخ ـيــر ال ــذي نحن
ٌ
بصدده ،شعر ال يزال السؤال الفلسطيني
ُ
يمثل فيه؛ لم يعد شعر معركة ،إنه بكلمة
شعر ما بعد املعركة ،بعد الحماسة وبعد

تتحول القصيدة إلى
ّ
تأمل ،إلى وقوف ،إلى
ُّ
سؤال في األساس

ّ
يتحول اآلن
الهزيمة .ســؤال الفلسطيني
إل ـ ّـى سـ ــؤال ال ــوج ــود .لـسـنــا ف ــي امل ـعــركــة،
لـكــنـنــا أف ـ ــراد ،أف ـ ــراد وحـ ـي ـ ُـدون ح ـتــى في
ّ
املقبرة« :حتى في املقبرة ِأقف وحيدًا».
«الشقاء ُي ِّ
شبابه» ،كما في قصيدة،
جدد َ
َ
ّ
إلى ما يشبه
والبلد
قاتلَ َ ،
يتحول إلى َقد َر ُ ُ َ
ُ
«البحر الذي أحببته أغرقني ِمرارًا».
عدوًا:
لسنا هناك «سوى األسالف املضطجعني
فــي غـبــارهــم» ،ولـسـنــا فـقــط مـهـ ّـجــريــن في
بـلــدنــا ،لـسـنــا فـقــط وحـيــديــن فــي املـقـبــرة،
ُ
ف ـن ـحــن «أش ـ ـبـ ــاح ه ــا ه ـ ـنـ ــا» .ن ـح ــن لـسـنــا
فقط في ما بعد املعركة ،ذلــك أن «كرسي
ّ
على ســور عــكــا» قــد تـكــون بعبارة أخــرى
ّ
«الــوقــوف على ســور عــكــا»؛ هــا هنا نحن
ً
أمــام األط ــال بــدال مــن املعركة .نحن فقط
َّ
فــي ه ــذه املـقـ ّـدمــة أو فــي ال ـســؤال الطللي:
ّ َ ْ َ
َ
«هل غادر َ
يفاويون ِمن ُمت َر َّد ٍم ُ؟».
الح
ه ـ ــذا قـ ــد يـ ـك ــون م ـف ـت ــاح ــا ل ـ ـقـ ــراءة أ ُخ ـ ــرى
للديوان ،قد يكون مفتاحًا لـقــراءة أخــرى
ل ـل ـق ـص ـي ــدة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة فـ ــي س ــؤال ـه ــا
الــراهــن .ديــوان نجوان درويــش يقف عند
نفسها هي هذا السؤال،
السؤال ،القصيدة
َ
ّ
تتحول
النثر هو هذا الغناء اآلخر ،بحيث
ال ـق ـص ـيــدة إل ــى ت ـ ُّـأم ــل واح ـ ــد ،إل ــى وق ــوف
واحد ،وبكلمة أخرى :سؤال في األساس.
(شاعر وروائي من لبنان)


من سور ّ
عكا ()Getty

فعاليات

ً
مدينة
أن نجد االستعارة التي تختزل

قيس بن فرحات في يوم افتتاح المعرض (أورهان تركي)

السؤال الفلسطيني إذ يتحول إلى سؤال الوجود

عباس بيضون

مدن مخفيّة ()1

َ
خرجت ومعك عدسة ّ
مكبرة،
في أوليندا ،إذا
وتصي َ
ّ
دت بعناية ،قد تجد في مكان ما نقطة

قراءة

ال ننسى أنّه ديوان يأتينا
من داخل فلسطين.
هو ما بعد المعركة،
بعد الحماسة وبعد
الهزيمة .السؤال
يتحول اآلن
الفلسطيني
ّ
إلى سؤال الوجود

مدن مستمرّة ()2
لو ّأنني لم أقرأ حني الوصول إلى ترودَ ،
اسم
ّ
لفك ُ
رت أنني
املدينة مكتوبًا بحروف كبيرة،
ُ
كنت أهبط في املطار نفسه الذي أقلعت منه.
لــم تكن ً الـضــواحــي ،التي عـبــروا بــي خاللها،
األخريات ،ذات البيوت الصغيرة
ُ ْ َ
مختلفة عن ُ َ
ّ
املخض ّرة وامل ْصف ّرة نفسها .باتباع العالمات
ْ
نفسها درن ــا حــول أح ــواض األزه ــار نفسها
فــي ال ـســاحــات نـفـسـهــا .شـ ــوارع قـلــب املــديـنــة
ـارات لم
التجاري عرضت بضائعُ ،رزم ــا ،إش ـ ٍ
تـتـغـ ّـيــر عـلــى اإلط ـ ــاق .كــانــت ه ــذه ه ــي ا ّمل ــرة
األولــى التي أجــيء فيها إلــى تــرود ،ولكنني
َْ
ُ
عرفت مسبقًا الفندق الــذي حدث وأن َحلل ُت
ُ
ُ
فيه؛ سمعت ونطقت مسبقًا مـحــاوراتــي مع
ومشتري ّ
باعة ُ
املعدات ،وأنهيت ّأيامًا أخرى
مماثلة ،ناظرًا خالل الكؤوس نفسها إلى ذات
النقط املتمايلة في وسطها.
س ــأل ـ ُـت ن ـف ـســي« :مل ـ ــاذا امل ـج ــيء إل ــى ت ـ ــرود؟»،
ُ
وأردت املـ ـغ ــادرة سـلـفــا .ق ــال ــوا ل ــي« :يمكنك
َ
ـران ــك م ـت ــى أح ـب ـب ــت ،ولـكـنــك
اس ـت ـئ ـن ــاف طـ ـي ـ ِ
ستصل إلى ترود أخــرى ،هي نفسها تمامًا،
ً
ّ
تفصيال بتفصيل .العالم تغطيه ترود فريدة
ّ
ال ت ـب ــدأ وال ت ـن ـت ـهــي .ال ي ـت ـغــيــر سـ ــوى اســم
املطار».
■■■

والــوصــف الـــذي ســيــدور بين جماعات
حمالي السفن في الــشــارع خــارج بيتي
ّ
ـيء آخــر .وعــاوة على هــذا ،سيكون
شـ ٌ
ٌ
هناك وصــف آخــر ،ذلك الــذي قد أمليه
في أواخــر حياتي ،إذا أخذني قراصنة
جنوة سجينًا وقيّدوني في زنزانة واحدة
مع كاتب قصص مغامرات .ليس الصوت
القصة :إنّها األُذن».
هو ما يهيمن على
ّ

معرض
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واألســود ،خالقًا حالة شعورية تجاه املادة
البصرية الـتــي يـقـ ّـدمـهــا ،دون أن نغفل عن
الـ ُـبـعــد الجمالي لـهــذا الـخـيــار ،بما يضفيه
من تكثيف وصبغة كئيبة ال يمكن فصلها
عن مقوالت املعرض الضمنية .كان ال ّ
بد من
مثل هــذا التباين الـلــونــي ،فـكــاب املعرض
شخصيات فنية مكتملة ،يجري تقديمها
في وضعيات من الحياة تمامًا كما يوضع
ال ـب ـطــل امل ـس ــرح ــي ف ــي م ــواج ـه ــة وضـعـيــات
ُ
ت ـخ ــرج م ــا ف ــي ذه ـن ــه وم ـش ــاع ــره م ــن طــاقــة
نقدية.
م ــن زاوي ـ ـ ــة ن ـظ ــر أخ ـ ـ ــرى ،ي ـم ـكــن أن نـعـتـبــر
املعرض صرخة غضب تجاه تعامل مدينة
مـ ــع ك ــاب ـه ــا (ق ـض ـي ــة الـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــوان) .امل ــدي ـن ــة
باعتبارها ذلك القلب البارد والفارغ الذي
ّ
يلوك كل شيء داخل رحى اإلهمال واملنفعة.
ّ
يـتــركـنــا بــن فــرحــات نـتــأمــل مــن يـقــع خــارج
الـتــوظـيــف املـنـفـعــي :كـيــف تـعــامـلــه املــديـنــة؟
هــل تفعل ذل ــك ألن ــه مــن فصيلة ال ـكــاب ،أم
ّ
تفعل األمــر ذاتــه مع كل َمن يوضع في ذات
الوضعية ،ولو كان إنسانًا؟
م ــع م ــرور ال ــزائ ــر ب ــن ص ــور ك ــاب امل ـعــرض،
س ـي ـك ــون قـ ــد زار ك ــذل ــك ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن أم ــاك ــن
ّ
تونس العاصمة .زيــارة بصرية لعلها أكثر
كثافة من زيــارة واقعية ،وذلــك معنى عميق
ّ
مجرد
للفوتوغرافيا ،فهي أبعد مــن كونها
مسك الزمن في لحظة؛ إنها تكثيف للمعنى
ف ــي إط ـ ــار .ي ـق ــول م ـع ــرض «ح ـي ــاة ك ـل ــب» عن
تونس ما ال يكاد يعرفه حتى أبناؤهاّ ،وإن
عرفوه ،يصعب أن ّ
يعبروا عنه بشكل مكثف.
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يُ ّ
ً
جلسة نقاشية
نظم بيت األدب في برلين ،عند السابعة من مساء األربعاء المقبل،
ّ
كل من الكاتبين دوروتيه إلميغر (الصورة)،
بعنوان ما الرواية؟ يشارك فيها
وياكوب نولته ،والباحث والناقد األدبي فولفغانغ هوتنر .يتساءل المشاركون
حول االفتتان الذي يعرفه العالم ،منذ قرنين ،بهذا النوع األدبي.

ُتخ َتتم ،اليوم ،أعمال المؤتمر الثاني للباحثين السوريّين في العلوم االجتماعية،
الذي أطلقه مركز حرمون والجمعية السورية للعلوم االجتماعية في  15من
الشهر الجاري .على برنامج اليوم ندوتان حول الفن السوري في زمن االستبداد
يقدمهما ،بدءًا من
والفن السوري في دول الشتات 2011 :ـ الوقت الحاضر
ّ
منتصف الظهيرةّ ،
كل من عبد الرزاق الحسيني وفهد شوشرة.
تستمر ،حتى مساء اليوم ،فعاليات النسخة السادسة من برنامج ليالي القراءة،
الذي يحتفي بالقراءة عبر مئات األمسيات والمعارض والــورش التي ُتقام في
مختلف مدن وبلدات فرنسا .من فعاليات اليوم قراءة ُتقام في مكتبة فرنسا
ّ
يتذكر البحر؟ للكاتب الجزائري محمد ديب (الصورة).
الوطنية لمقتطفات من َمن
المهرجان عنوان معرض للتشكيلية أمينة سالم ،افتُتح في غاليري مصر
بالقاهرة يوم األحد الماضي ويستمرّ حتى الثالث من شباط /فبراير المقبل .تحضر
المرأة كثيمة أساسية في أعمال الفنّانة المصرية ( )1981التي تجمع في لوحاتها
وتقدم شخوصها وكأنها في مهرجان راقص.
بين األلوان الزيتية والكوالج،
ّ
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موسيقى
حوار

أجراه علي موره لي

ليقدم
حين يجلس خلف حاسوبه ،أثناء أحد عروضه،
ّ
واحدًا من أعماله؛ ال يبدو الموسيقي البحريني ،حسن
مرتقبًا لحظة
الحجيري ،كمن يؤدي أمام جمهورهُ ،
ُ
كباحث يخوض غمار الكشف عن
تصفيقه ،وإنّما
ٍ
قضايا مستعصية ،تستدعي منه التأمل .هنا ،حوار
مع الفنان الشاب

حسن
الحجيري

ُي َع ّد املوسيقي البحريني حسن
ُ
الح َ
جيري ،بالنسبة إلى أوساط
التأليف املوسيقي حــول العالم،
ّ ّ
م ــن امل ــؤل ـف ــن ال ـش ـب ــاب .إل أن ص ـغــر سنه
النسبي هــذا ( ،)1982وإن تجلى مــن خالل
هيئته الـنـضــرة ومــامـحــه الفتية ،ال ُيعبر
بأي حال من األحوال عن مدى عمق تجربته
ّ
وتشعب ال ــدروب التي سارها
الشخصية،
ف ــي ح ـي ــات ــه ،ح ـت ــى ت ـخ ــال عـ ـق ــوده األرب ـع ــة
مجموع أربع حيوات في حياة واحــدة .هو
ٌ
ّ
عــازف متمكن على آلــة الـعــود ،وحــائــز على
ش ـ ـهـ ــادات ت ـخ ـص ـص ـيــة عـ ـ ــدة ،ف ــي م ـج ــاالت
عـلـمـيــة عـ ــدة ي ـك ــاد ال ي ـج ـمــع بـيـنـهــا ســوى
ذات ــه املــولـهــة بالسبر واالخـتـبــار .مــن إدارة
ً
مالية ،تقاطعًا مع العلوم البحريةّ ،اتصاال
ً
بــالـتــألـيــف وال ـب ـحــث املــوس ـي ـقــي .لـكــنــه أوال
وقـبــل كـ ّـل هــذا ٌ
روح حــائــرة إزاء الـعــالــم ،في
تساؤل دائم حيال تجلياته العديدة؛ حول
األصل والنشأة ،حول التاريخ والجغرافيا،
ح ـ ــول األصـ ــالـ ــة وال ـ ـحـ ــداثـ ــة ،وحـ ـ ــول ال ـ ــذات
واآلخر.
واحد من
حني يجلس خلف حاسوبه ،أثناء
ٍ
عروضهّ ،
يقدم من خاللها واحدًا من أعماله؛
ال يبدو ُ
الحجيري كمن يؤدي أمام جمهوره،
كباحث
ُمرتقبًا لحظة تصفيقه الحار ،وإنما
ٍ
ي ـخــوض غ ـمــار الـكـشــف ع ــن قـضــايــا عالقة
ومسائل مستعصية ،تستدعي منه التأمل
وال ــدراس ــة ،داع ـيــا جـمـهــوره إل ــى االنـضـمــام
إلـيــه على مــن تلك البعثات االستكشافية
والـ ـ ـ ــرحـ ـ ـ ــات االسـ ـتـ ـقـ ـص ــائـ ـي ــة فـ ـ ــي عـ ــوالـ ــم
األص ـ ـ ــوات ،وغ ـي ــاهــب اإلش ـ ـ ــارات وال ـل ـغــات.
مــع املــؤلــف والـبــاحــث املوسيقي البحريني
حسن الحجيري ،أجرينا الحوار اآلتي.
■ أنــت ع ــازف متمرس على آلــة الـعــود الشرقية.
عــوضــا ع ــن االرتـ ـح ــال غــربــا ف ــي سـبـيــل دراس ــة
ال ـت ــأل ـي ــف امل ــوس ـي ـق ــي ،قـ ـص ــدت أقـ ـص ــى الـ ـش ــرق؛
عاصمة كــوريــا الجنوبية سـيــول .كفنان وباحث
شرق أوسطي ،كيف عاينت الشرق اآلخر من دون
أن تصير مستشرقًا؟ وه ــل يمكن للشرقي أن
ُيمسي ،ربما من دون أن يدري ،أسير التنميطات
االس ـت ـشــراق ـيــة ف ــي فـهـمــه ل ـتــراثــه ،أو ح ــن ُيــدعــى
كممثل له ،ضمن األوساط الغربية؟
مــن املـمـكــن أن يـكــون الـشــرقــي اسـتـشــراقـيــا،
سـ ً
ـواء في نظرته تجاه تراثه ،أو في طريقة
تمثيله لتراثه أمام املجتمعات األخرى .قبل
دراس ـت ــي ف ــي ك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة ،كــانــت لي
محطات أكاديمية عدة في الخارج ،أوالها
في الــواليــات املتحدة ،ذهبت من ألجــل نيل
شهادة البكالوريوس .تزامن ذلك مع أحداث
الـ ـح ــادي ع ـشــر م ــن س ـب ـت ـم ـبــر /أيـ ـل ــول عــام
ّ
 ،2001والـتــي تمخض عنها كــل مــن حربي
أف ـغــان ـس ـتــان وال ـ ـعـ ــراق .ت ـلــك ك ــان ــت تـجــربــة
صـعـبــة بــالـنـسـبــة إلـ ــي ،ك ـشــاب عــربــي ق ــادم
مــن دولــة خليجية صغيرة ،تشغله أسئلة
إطار االستشراق وعالقة الغرب
الهوية فيّ ّ
ب ــاآلخ ــر .إل أن ـه ــا مـهـمــة أي ـض ــا ،إذ شكلت
كيفية فهمي للعالم املعاصر.
فــي الـعــاصـمــة الـيــابــانـيــة ،طــوكـيــو ،أنـجــزت
رســالــة املاجستير حــول تــاريــخ الجغرافيا
ا ُلـبـحــريــة ملـنـطـقــة الـخـلـيــج ال ـع ــرب ــي .ه ـنــاك،
خضت نقاشات مع أساتذتي ،حــول ما إذا
كان في نظرتي كشرقي إلى الشرق البعيد
ُبـعــض سـمــات االس ـت ـشــراق ،أو إذا مــا كنت
أح ـســن تمثيل ثقافتنا الـشــرقـيــة فــي شــرق
آخر.
فــي سيول عاصمة كــوريــا الجنوبية ،ومن
هــذا املنطلق ،أردت لدراستي املوسيقى أن
تكون ضمن القسم املتخصص في املوسيقى
التراثية الكورية .فيه ،رحت أنهل وأستلهم
مــن مساعي التجريب الـتــي خاضها ّ
رواد
كـ ــوريـ ــون أوائ ـ ـ ــل إبـ ـ ــان س ـب ـع ـي ـن ـيــات ال ـق ــرن
املــاضــي ،وذلــك ّ
بنية إجــراء مقاربةٍ حداثية
ً
ل ـل ـتــراث الـ ـك ــوري املــوس ـي ـقــي ،س ـ ــواء لجهة
عــزف اآلالت التقليدية ،أو التأليف لها؛ َّإذ
ُ
ال ُت َّ
ّ
ماضوية تلك اآلالت ،وإنما تسخر
قدس
أفكار جديدة،
مكامنها الجمالية بغية طرح
ٍ
عصرية ومستقبلية.
ب ـنـ ً
ـاء عـلــى ذل ــك ،ج ـهــدت ،إزاء تأليفي لتلك
ّ
اآلالت ،فــي أن أتـجـنــب أي ت ـنــاول سطحي،
ًّ
تبسيطي ،يختزل كل من التاريخ والحاضر.
ومـ ــن ث ــم ن ـقــل ت ـجــرب ـتــي ت ـلــك إلـ ــى مـضـمــار

درس الموسيقى التراثية الكورية في سيول (موقع الفنان)
َ

ما يدفعني إلى تأليف
بعيد
الموسيقى وعزفها
ٌ
عن غرض الطرب
تجذبني األعمال التي
تثير تساؤالت لدى المؤدي
والمتلقي معًا
العالقة التي تجمعني بتراثي البحريني؛
فأنأى بذاتي اإلبداعية عن االستسهال في
استغالل التنميطات الثقافية التي تأسست
بفعل تــاريــخ االسـتـشــراق املــديــد ،والـتــي قد
نعمد إلى إعادة إسقاطها على أنفسنا.
ُ
■ لقد خـضـ َـت تجربة تأليف موسيقي تعاوني
بني مجموعة مؤلفني ،وذلك من خالل مشاركتك
ضـمــن جــولــة لـفــرقــة أوم ـن ـي ـبــوس املــوسـيـقـيــة من
أوزبـكـسـتــان .كيف يمكن للتأليف املوسيقي أن
يكون جماعيًا ،وهــو الــذي كالشعر؛ ظاهرة إبــداع
فردية بالعموم؟
كــانــت لـتـجــربــة الـتــألـيــف الـتـعــاونــي أهمية
كبيرة؛ إذ أتــت إلـ ّـي بتساؤالت حــول ماهية
التأليف املوسيقي بحد ذاتــه؛ هل التأليف
املــوسـيـقــي حقيقة هــي كـمــا نـظـنــه ،أو كما
أسست له املوسيقى الكالسيكية الغربية،
ظاهرة إبداع فردي؟ بفضله ،حظي مؤلفون،
مـثــل ب ــاخ وم ــوت ــزارت وبـيـتـهــوفــن ،بامتياز
ُ
العبقرية وهالة القداسة التي ال تزال تحيط
ً
ب ـه ــم ،كــون ـهــم مــوسـيـقـيــن أنـ ـج ــزوا أع ـم ــاال
س ـي ـم ـفــون ـيــة ع ـظ ـي ـمــة وخـ ــالـ ــدة ب ـم ـفــردهــم،
من دون مساعدة من أحــد .يصعب القبول
ّ
بذلك ،ألن تأليف األعمال املوسيقية يخضع
إلى مراجعات مستمرة يتخللها التجريب
والتعديل والتصويب .ال يمكن لها أن تتم
ـوال م ـشــاركــة ال ـعــازفــن ال ـخ ـبــراء بــآالتـهــم.
لـ ّ
لكننا نـكــاد ال نـعــرف عنهم شيئًا أو نعلم
ً
بوجودهم أصال.
الشعبية،
يختلف األمر في سياق املوسيقى
ّ
ُ
إذ ال تـنـســب املــوسـيـقــات إل ــى أفـ ــراد ،وإنـمــا
مـ ـجـ ـم ــوع ــات إث ـ ـنـ ــو  -ث ـق ــاف ـي ــة أو م ـنــاطــق
ج ـيــو  -ث ـقــاف ـيــة .ت ـتــراكــم فـيـهــا امل ـج ـهــودات
ال ـفــرديــة ب ـص ــورة تــزام ـن ـيــة ،أو عـلــى مـســار
تاريخي ،تطرأ خالله التعديالت والتغيرات
العديدة .من هنا ،يبدو التعاون الجماعي
فــي التأليف املوسيقى أم ـرًا طبيعيًا ،ومن
البديهية للعملية اإلبداعية.
اآلليات
ٌ
وتلك حقيقة غائبة عن مناهج التدريس في
ّ ّ
املعاهد والجامعات املوسيقية .إل أن مدير
فــرقــة أوم ـن ـي ـبــوس األوزب ـك ـي ــة أرتـ ـي ــوم كيم
( ،)Artyom Kimالــذي يعمل أيضًا ُمخرجًا
مـســرحـيــا ف ــي مــوس ـكــو ،حـكــى لـنــا كـيــف أن
جانبًا كبيرًا من سيرورة اإلخراج املسرحي
ي ـن ـم ــو مـ ــن رح ـ ــم الـ ـنـ ـق ــاش ــات ُواملـ ـ ـش ـ ــاورات
وامل ــداخ ــات ال ـتــي تــأتــي م ــن املـمـثـلــن على
ْ
الخشبة ،وللموسيقي أن يستفيد من تلك
البيئة اإلبداعية التشاركية في إعــادة فهم
وتقييم التأليف املوسيقي وآلياته.
ه ـك ــذا ،ك ـن ُــا أرب ـع ــة م ــؤل ـف ــن ،م ــن جـنـسـيــات
مختلفة ،نقيم في بلدان مختلفة ،نتواصل
ـف رقمي
عـبــر شـبـكــة اإلن ـتــرنــت .وه ـنــاك مـلـ ُ
ـوع ،يـحــوي م ـســودات أعمالنا .نـشــارك
مــرفـ ٍ
ب ـع ـض ـنــا ب ـع ـض ــاُ ،بـ ـم ــدخ ــات وم ــراجـ ـع ــات
بشكل آني وتزامني مفتوح.
ينضم إلينا ،أيضًا ،أعضاء الفرقة ومديرها،
حيث يدلون بدلوهم ويقدمون مالحظاتهم.
فــي األخ ـيــر ،ارت ــأت الـفــرقــة أن تــدمــج أعـمــال
املؤلفني األربعة ضمن مؤلف واحــدّ ،
يؤدى
طقسًا مستمرًا من دون انقطاع؛ إذ لم يتسن
للجمهور أن ّ
يميز املؤلفات ،أو أن ينسبها

إلى ٍّ
أي من أصحابها .األمر الذي أذاب «أنا»
ٍّ
كل منا ،كما أثار حفيظة واحد من املؤلفني
املشاركني ممن ساءه حجبه عن األضواء.
■ رغ ــم بــدايـتــك املــوسـيـقـيــة عـلــى ال ـعــود ،وه ــي آلــة
عربية كالسيكيةُ ،عرف عنها دورها في صحبة
الطرب والغناءّ ،
فإن لغتك الصوتية حداثية النبرة،
يغلب عليها التجريد ،وتدخل فيها اآللة التقليدية
ً
تشكيال صوتيًا ،شــرق أوسطية كــانــت أم شرق
ُ
آسيوية ،بقدر ما تسمع فيها أصوات الحواسيب
ُ
واملنمطات اإللكترونية.
هل ترى تقاطعًا بني جماليات املوسيقى الجديدة
بنزعتها التجريدية ،والفنون اإلسالمية كزخرفة
وخ ــط وتـقــاسـيــم مـقــامـيــة ،حـيــث تـتــوالــد األشـكــال
واألنـ ـغ ــام حـســابـيــا م ــن م ـع ــادالت املـ ــادة وال ـف ــراغ،
والصوت الصمت؟
ّ
تربطني بآلة العود عالقة معقدة .مع أننا
ظــر إل ــى ال ـع ــود ك ــآل ــة ذات منشأ
ك ـع ــرب نّـنـ ّ
ُ
ـي بــاد عــدة،
ـ
ف
ـزف
ـ
ع
ـ
ت
ظلت
ـا
ـ
ه
ـ
أن
عــربـ ّـي ،إل
ّ
ُ
وتمثل ضمن ثقافات عدة .كما أنها تطورت

بطاقة

يقيم حسن الحجيري بين
المنامة وسيول .جرت
استضافته من قبل عدة
جهات ثقافية لإلقامة
الفنية في دول غربية
وآسيوية عدة .حائز على
شهادة الدكتوراه في
الفنون من جامعة «سيول»
وماجستير في االقتصاد من
جامعة «هيتوتسوباشي»
من اليابان .يعمل محاضرًا
في الصوتيات والموسيقي
اإللكترونية في المنامة.
شارك الفنان الشاب ضمن
فعالية احتضنتها برلين
احتفاء بالمؤلف المصري
ً
حليم الضبع .خاللها ،قدم
الحجيري مشاركتين ،إحداها
محاضرة عن أصحاب النهج
المغاير والرأي المستقل في
مجال التأليف الموسيقي،
ثم عرضًا أدائيًا لواحد من
مؤلفاته الموسيقية
للحاسوب.

وتبدلت ّ
وتفرعت عنها آالت أخرى ،كالغيتار
ً
م ـ ـثـ ــا .وعـ ـلـ ـي ــه ،ت ـغ ـي ــرت ع ــاق ـت ــي ب ــال ـع ــود
وتـ ـط ــورت .خ ــال ت ــرح ــال ــي ألج ــل ال ــدراس ــة
وال ـع ـم ــل ،ع ـكـ َـســت ال ـع ــود ل ــي ح ــال ال ـغــربــة.
حتى ثقافتي العربية في سياق االغتراب،
لم تعد تبدو ثقافة واحدة متجانسة ،وإنما
ّ
يتميز فيها البحريني
ثقافة هجينة مركبة،
ً
مثال عن املغربي .أمــا عالقتي باملوسيقى،
عمومًا ،فهي أشد تعقيدًا وتركيبًا؛ إذ ُ
كبرت
أستمع إلى طيف واسع من املوسيقات ،من
عود منير بشير ،مــرورًا بصمت جون كيج
ً
وضجيجه ،وصوال إلى اشتغالي بموسيقى
ّ
ّ
واملنمطات اإللكترونية .كل تلك
الحواسيب
امليادين الفنية ،بوسائطها املختلفة ،هي
خ ـيــارات مـتــاحــة لــي وأدوات مـشــروعــة بني
يدي ،بغية سبر فضاءات إبداعية مفتوحة
أمــام نــاظـ ّ
ـري .أمــا بالنسبة لتقاطع محتمل
بني التجريد الذي ُي ّ
ميز املوسيقى الجديدة،
وب ــن الـتـجــريــد ال ــذي ُيـمـ ّـيــز فـنــون الــزخــرفــة
والخط اإلســامــي ،فذلك شــأن مفتوح على
رؤى وتأويالت عديدة.
شخصيًا ،أهتم بتفكيك الظواهر املوسيقية،
وح ـتــى ال ـل ـغــويــة ،م ــن زخـ ــارف وصــوت ـيــات،
ومن ثم إرجاعها إلى حساباتها الرياضية
األولـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة مـ ـ ــن خ ـ ـ ــوارزمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــات وم ـ ـ ـعـ ـ ــادالت
ه ـنــدس ـيــة .ب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـســألــة الـجـمــالـيــات
الـشــائـكــة وامل ـع ـق ــدة ،يـنـصـ ّـب تــرك ـيــزي على
ّ
تحليل مفاهيمي لآلليات املولدة لوسائط
ً
ـات ،أو
الـتـعـبـيــر ،سـ ــواء كــانــت أص ــوات ــا ،ل ـغ ـ ٍ
فنونًا شعبية ،كتراث الفجري الغنائي لدى
الغواصني جامعي اللؤلؤ في البحرين ،أو
أنماط حركية ال تنضوي بالضرورة
حتى
ٍ
تـحــت مظلة الـفـنــون ،كـمـعـلــومــات األرص ــاد
ً
الجوية مثال ،ومن ثم توظيفها في مؤلفاتي
املــوس ـي ـق ـيــة .ه ــي م ـســألــة ب ـح ــث ،إذًا ،عــابــر
لـلـثـقــافــات وال ـج ـمــال ـيــات وأشـ ـك ــال ال ـط ــرب،
يتناول العالقات والنماذج واألفـكــار ،ومن
ثم توظيفها في نسق زمني في إطار مؤلف
موسيقي متسق.
ّ
■ لـطــاملــا شــكــل الخليج الـعــربــي بموقعه الجيو-
حضاري صحنًا ثقافيًا للعالم القديم ،من الهند
والصني ،إلى أفريقيا وحوض املتوسط .من جهة
أخــرى ،ال يزال العالم الجديد كمن ال يود أن يرى
في الخليج العربي سوى رمــال ومــال .من تجربة
إدارتك فضاء «رواق» للفنون في املنامة ،وتفاعلك
ّ
مع كل من النشاط املسرحي واملوسيقى التراثية
فــي الـبـحــريــن ،كيف هــو السبيل بــرأيــك ،إلــى لفت
انـتـبــاه الـعــالــم إل ــى الـطــاقــة الـبـشــريــة ال ــواع ــدة لشبه
جزيرةُ ،يشكل الشباب فيها نسبة تفوق ربع عدد
السكان؟
ب ــال ـف ـع ــل ،تـ ـب ــدو م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ال ـعــربــي
م ـغ ـمــورة لـجـهــة اإلنـ ـت ــاج ال ـث ـقــافــي ،قـيــاســا
إلـ ــى أرج ـ ـ ــاء ع ــرب ـي ــة أخ ـ ــرى ك ـ ـ ــوادي ال ـن ـيــل،
ال ــراف ــدي ــن أو املـ ـغ ــرب الـ ـع ــرب ــي؛ إذ نـعـتـبــر
أنفسنا إزاءها بمثابة امتداد لها ،تجمعنا
بـهــا امل ـســائــل وال ـه ـمــوم والـ ـج ــروح .شـهــدت
اآلون ــة األخـيــرة نموًا للمؤسسات الثقافية
املــدعــومــة حـكــومـيــا ،ف ــي ّ دول كــالـسـعــوديــة
ّ
واإلمـ ـ ـ ــارات وقـ ـط ــر .إل أن ـن ــا ف ــي الـبـحــريــن
ال ن ــرى م ــن األم ـ ــوال ال ـت ــي أت ــى ذك ــره ــا في

ســؤالــك مــا يــوهــب بــال ـقــدر ال ـكــافــي لصالح
ّ ّ
قـطــاع الـثـقــافــة؛ إذ إن جــل اإلن ـتــاج الثقافي
ما زال يأتي بجهود شخصية .أما السبيل
للفت انتباه العالم إلــى مكامن اإلب ــداع في
منطقتنا؛ فيقتضي تأسيس حــراك ثقافي
ً
داخـ ـل ــي ،أوال ،م ــن ق ـبــل امل ـب ــدع ــن ال ـش ـبــاب
وغـيــر الـشـبــاب ،يجتهد مــن خــالــه فــي رفع
ً
ســويــة مخرجاتهم الثقافية أوال ،وم ــن ثم
سبل كفيلة بإيصال أصواتهم إلى
إيـجــاد
ٍ
ال ـخ ــارج الـفـسـيــح .فــي امل ـقــابــل ،يـتـعـ ّـن على
املــؤسـســات واملـنـصــات الثقافية الخارجية
والقيمني عليها حــول العالم ،إعــادة النظر
في قراءتهم وفهمهم لجغرافيا منطقة شبه
ً
الجزيرة ،ليغدو أكثر تخصيصًا وتفصيال،
فال يقتصر على تعميمات تستند إما إلى
معايير كبر وصغر حجم الدول ،أو موازين
القوة الجيوسياسية واالقتصادية.
■ ت ـ ـ ــزاوج ذاتـ ـ ــك اإلب ــداعـ ـي ــة ال ـف ـن ــي وامل ــوس ـي ـق ــي
ّ
باملعرفي والبحثي ،كيف ُيغني كــل مــن املجالني
اإلنسانيني اآلخر ،وما دور البعد الفكري والنقدي
فــي املمارسة املوسيقية ،س ـ ً
ـواء بالعزف اآللــي أو
الـتــألـيــف ،وه ــل املــوسـيـقــي املـثـقــف هــو موسيقي
أفضل بالضرورة؟
إي ـج ــازًا ،ســأجـيـبــك بـنـعــم ،وال .فــي الـبــدايــة،
علينا أن نتأمل مصطلح املثقف في مجال
ّ
ٌ
متغير متبدل،
املوسيقى .لنرى أن معناه
وذل ــك بـحـســب الـسـيــاقــات املــوسـيـقـيــة التي
ُ
نتكلم عنها ،والبيئة الثقافية التي تمارس
ضـمـنـهــا .خ ــذ س ـي ــاق املــوس ـي ـقــى الشعبية
ً
م ـث ــا ،ح ـيــث ال يـتـطـلــب تـعـلـمـهــا االل ـت ـحـ ّـاق
ُ
س ـي ـق ـيــة ،وإن ـم ــا تـلــقــن
بـ ُمـعـهــد أو كـ ُلـيــة مــو ُ
باملشافهة واملناقلة واملمارسة.
ُ
هنا ،تقاس ثقافة املوسيقي بمدى خبرته
وب ــاع ــه ال ـط ــوي ــل؛ حـصـيـلــة ع ـمــر ق ـضــاه في
حـ ـض ــرة الـ ـطـ ـق ــوس ال ــدي ـن ـي ــة وامل ـن ــاس ـب ــات
االجـتـمــاعـيــة ،الـتــي فيها وألجـلـهــا تكونت
موسيقاه .أضف إلى ذلك العالقات القائمة
بـُـن أه ــل ثـقــافــة مـعـيـنــة .هـنــا ،يـبــرز مفهوم
املستمع املثقف بصورته املتغيرة املتبدلة؛
ّ
إذ لكل جنس موسيقي ُمستمعه الذي كون
ثـقــافـتــه ب ـمــوجــب ذل ــك ال ـج ـنــس دون غـيــره
م ــن األجـ ـن ــاس .ف ـتــرى ث ـقــافــة ُم ـح ـ ٍّـب ُمـتــابـ ٍـع
ملوسيقى الــروك أو الهيفي ميتال ،تختلف
عن ُم ّ
حب ومتابع موسيقى الـ فادو ()Fado
ُ
ٍّ
البرتغالية ،أو عــن مـحــب متابع ملوسيقى
املــادريـغــال األوروب ـيــة ،إبــان عصر الـبــاروك
املبكر ،وذلــك لجهة أدب االستماع وكيفية
التفاعل مع ما ُيستمع إليه.
ليس وح ــده املوسيقي مــن لــه ثقافة وإنما
املـ ـسـ ـتـ ـم ــع أيـ ـ ـض ـ ــا ،وق ـ ـ ــد ال ي ـ ـكـ ــون امل ـث ـق ــف
ً
ّ
بموسيقي أصــا لناحية العمل
موسيقيًا
واملمارسة .من هنا ،تنزع الثقافة املوسيقية
أكـ ـث ــر ج ـه ــة ال ـت ـخ ـص ــص وف ـ ــق ال ـس ـي ــاق ــات
املتعددة .ثم إن املوسيقى بوصفها وسيلة
تــواصــل مــع املحيط واآلخــريــن ضمنه ،هي
ممارسة ثقافية بحد ذاتـهــا .ال يحتاج من
يشتغل بها إلى أن يكون مثقفًا ،وإن ارتبطت
إجــادتــه ملوسيقاه بمدى سعة ثقافته إزاء
تلك املوسيقى على وجه التخصيص.
ف ــي شـ ــأن م ـت ـصــل ،وب ــالـ ـع ــودة إلـ ــى مـســألــة
الـعــاقــة بــن الـبــاحــث وال ـع ــازف .فليس من
الـ ـ ـض ـ ــروري أن ي ـج ـت ـمــع األم ـ ـ ـ ــران فـ ــي ذات
الفنان؛ إذ إن ألداء املوسيقى غايات وأهدافًا
ليست بحثية أو معرفية فـقــط .قــد يعزف
الـعــازف لكي ُيسعد اآلخــريــن ُ
ويطربهم ،أو
يخفف عنهم الحزن والكرب.
ي ـب ـقــى م ــا يــدف ـع ـنــي شـخـصـيــا إلـ ــى تــألـيــف
امل ــوس ـي ـق ــى أو ع ــزف ـه ــا ب ـع ـي ـدًا عـ ــن غ ــرض
الـ ـط ــرب ،وإن ـم ــا ه ــو بــالـنـسـبــة إل ــى وسـيـلــة
إلــى الفهم ،ومسعى فــي البحث عــن أسئلة
وال ـت ـ ّ
ـأم ــل ف ــي ال ـع ــاق ــات .وبــال ـتــالــي ،أشـعــر
ّ
ب ـ ـكـ ــل م ـ ــن امل ــوسـ ـيـ ـق ــى وال ـ ـب ـ ـحـ ــث امل ـع ــرف ــي
كــوجـهــن لعملة واحـ ــدة .ولـطــاملــا انجذبت
ُ
إلى تلك األعمال الفنية التي تثير تساؤالت
لـ ــدى ك ــل م ــن امل ـ ـ ــؤدي وامل ـت ـل ـق ــي ،ح ـت ــى لــو
َ
طيب ومتعة السماع .وإن كنت
جلبت لهما
الحرية الكاملة
للمستمع
ـأن
ـ
ب
على قناعة
ّ
في كيفية تفاعله مع أعمالي ،لكنني أتمنى
دومـ ــا أن تـصـلـنــي ت ـلــك األعـ ـم ــال ب ـمــن لهم
ذات امليل الداخلي نحو البحث والتساؤل
عن الذات والعالم.

ّ
حقق النجم
جيمس هاردن
«تريبل-دابل» مع
 37نقطة و10
مرتدات و11
تمريرة حاسمة،
وقاد فريقه
بروكلين نتس
للفوز على سان
أنطونيو سبيرز
()102 - 117
في دوري كرة
السلة األميركي
للمحترفين،
ليستعيد صدارة
المنطقة
الشرقية،
مستفيدًا من
خسارة المتصدر
شيكاغو بولز
أمام ميلووكي
باكس حامل
اللقب (.)90 - 94

«تريبل ـ دابل» هاردن
جيمس هاردن قدّ م مباراة رائعة مع فريقه (جيسون ميلر)Getty /

ستويشكوف ينتقد
ديمبيلي :لم تفهم أبدًا
معنى اللعب لبرشلونة
انتقد الالعب السابق في صفوف برشلونة
خريستو ستويشكوف موقف الفرنسي عثمان
ديمبيلي بسبب أزمة تجديد عقده .وفي
تصريحات تلفزيونية ،حث املهاجم البلغاري
ً
السابق ديمبيلي على مغادرة برشلونة قائال:
ُ
«شاركت كأجنبي ملعرفة ما كان عليه برشلونة
في زمن كوباال وكاراسكو وكرانكل ولينكر وباكو
وساليناس وأليسانكو .كنت أعرف القصة ،وأنت
لم تفهم أبدًا معنى اللعب لفريق برشلونة».

االتحاد البرازيلي
سيطلب شهادة تطعيم
من الالعبين والفنيين

ّ
أعلن االتحاد البرازيلي لكرة القدم أنه سيطلب
شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا من جميع
الالعبني واملدربني املسجلني في املسابقات ،بما
في ذلك الدوري وكأس البرازيل .وجاء اإلعالن عن
التدابير الجديدة بواسطة االتحاد البرازيلي في
آخر تحديث لبروتوكوله الصحي ضد فيروس
ّ
كورونا لدى بدء موسم  .2022وأوضح االتحاد أن
«شهادة التطعيم الكاملة إلزامية لجميع الالعبني
وأعضاء األجهزة الفنية».

األرجنتيني مارتينيز
يُجدد عقده مع أستون
فيال حتى 2027
جدد الحارس األرجنتيني إميليانو مارتينيز
عقده مع فريق أستون فيال حتى عام ،2027
ويخوض الحارس ،املتوج بلقب «كوبا أميركا»
مع منتخب األرجنتني الصيف املاضي ،موسمه
الثاني في فيال بارك ،بعدما تخطى ،في املوسم
املاضي ،الرقم القياسي للحفاظ على شباك
الفريق طوال تاريخه بواقع  15مباراة متتالية في
نفس املوسم .وخاض مارتينيز هذا املوسم 20
مباراة في جميع املسابقات حتى اآلن.
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مباريـات
األسبـوع

عاشت الجماهير الرياضية أحداثًا غريبة في الدور
األول من كأس األمم األفريقية الحالية ،لكنها
تعرضت لصدمة كبيرة ،عقب خروج منتخب
الجزائر وغانا من المنافسة ،ألنهما كانا مرشحين
لحصدها

إثارة
الدور األول

قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهتني قويتني بني أثلتيك بلباو-ريال
مدريد وريال سوسييداد-ريال بيتيس .وسيستقبل بلباو نظيره ريال مدريد
في سان ماميس ،في مواجهة بالكأس لم تحدث منذ عام  ،2006حينما التقى
الفريقان في ثمن النهائي.
في حني سيلعب ريــال سوسييداد في «ســان سباستيان» أمــام ضيفه ريال
بيتيس ،وهما اثنان من أفضل الفرق هذا املوسم في الليغا ويحتالن مركزين
مؤهلني إلى أوروبــا ،وسيعيدان مواجهتهما املوسم املاضي حني تواجها في
ثمن النهائي وانتهى اللقاء لصالح الفريق «األندلسي» .في املقابل سيستقبل
فالنسيا ،املـتــوج بلقب الـكــأس ثماني م ــرات ،آخــرهــا فــي عــام  ،2019نظيره
ق ــادش فــي ملعب «مـيـسـتــايــا» ،فــي م ـبــاراة ستتكرر للمرة الثالثة فــي تاريخ
املسابقة ،بعدما سبق أن تواجها في موسمي  1976و 2012وانتهتا لصالح
«الخفافيش» ،أمــا املـبــاراة األخـيــرة من الــدور ربــع النهائي فستكون بني رايو
ُ
فاييكانو ومايوركا في فاييكاس .وستقام مباريات الــدور ربــع النهائي من
مواجهة واحدة أيام  1و 2و 3شباط /فبراير املقبل.
ديفيد فيا يتمنى فوز فالنسيا بلقب كأس الملك
ق ــال الــاعــب اإلسـبــانــي الــدولــي الـســابــق ديـفـيــد فـيــا إن ــه يــدعــم فــريـقــه السابق
فالنسيا للتتويج بلقب كأس امللك هذا املوسم ،مشيرًا إلى أن هذه البطولة تجلب
له ذكريات جيدة مع فريق «الخفافيش» .وأبدى فيا ،املتوج ثالث مرات بالكأس،

في كأس أمم أفريقيا

مجدي طايل

انتهى سباق الدور األول لبطولة
ك ـ ــأس األم ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة ال ـثــال ـثــة
والـ ـث ــاث ــن ل ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم ،امل ـقــامــة
ح ــال ـي ــا ف ــي الـ ـك ــامـ ـي ــرون ،وت ـس ـت ـمــر ح ـت ــى 6
فـبــرايــر/شـبــاط ال ـق ــادم ،وتــأهــل  16منتخبًا
ل ـلــدور الـثــانــي ،وخــرجــت  8منتخبات ،عبر
سلسلة مــن الـظــواهــر املـثـيــرة ،والـفــريــدة من
نوعها ،تستحق معها لقب «البطولة األغرب
في تاريخ القارة السمراء».
وحـمـلــت أح ــداث ال ــدور األول لـبـطــولــة «كــان
 ،»2021كل املتناقضات ،من سقوط ملنتخبات
كـبـيــرة مــرشـحــة للتتويج مـبـكـرًا ،إل ــى تأهل

عانى منتخب تونس
في التأهل إلى ثمن
نهائي كأس أفريقيا
ص ـعــب ل ـل ـك ـبــار ،وت ــذب ــذب كـبـيــر ف ــي نـتــائــج
املنتخبات العربية ،إلى غزارة تهديفية ،إلى
أزمات ال حصر لها.
وتأهل بشكل رسمي إلى الدور ثمن النهائي
 16منتخبًا تجري بينها مواجهات صعبة
ع ـل ــى مـ ـ ــدار  4أي ـ ـ ــام ،ح ـي ــث ي ـل ـت ـقــي مـنـتـخــب

خرج منتخب الجزائر من الدور األول (تشارلي تريبالو/فرانس برس)

تأهل منتخب السنغال إلى ثمن النهائي بغرابة ()Getty

نيجيريا مــع تــونــس ،وبــوركـيـنــا فــاســو مع
الغابون الـيــوم األح ــد ،ثــم الكاميرون وجــزر
ال ـق ـم ــر ،وغ ـي ـن ـيــا وغــام ـب ـيــا غـ ـدًا اإلثـ ـن ــن ،ثم
املغرب وماالوي والسنغال والرأس األخضر
فــي ال ـثــاثــاء ،وأخ ـي ـرًا مـصــر وســاحــل الـعــاج
ومالي وغينيا االستوائية األربعاء.
ول ـع ــل أب ـ ــرز حـ ــدث غ ــري ــب ح ـصــل ف ــي كــأس
أفــريـقـيــا بــال ـكــام ـيــرون ،ه ــو خ ــروج منتخب
الجزائر بطل نسخة  ،2019الذي كان مرشحًا
ل ـح ـصــد ال ـل ـق ــب ،ل ـك ـنــه خـ ــاض  3مــواج ـهــات
فــي املجموعة الخامسة ،ولــم يحصل رفــاق
رياض محرز سوى على نقطة وحيدة فقط
م ــع س ـي ــرال ـي ــون ،نـتـيـجــة ال ـت ـع ــادل الـسـلـبــي
بينهما.
وخ ـ ـس ـ ــر مـ ـنـ ـتـ ـخ ــب ال ـ ـ ـجـ ـ ــزائـ ـ ــر م ـ ـ ــن غ ـي ـن ـي ــا
االستوائية بهدف من دون رد ،وكذلك خسر
مــن ساحل الـ ُعــاج بثالثة أه ــداف لـهــدف ،في
واح ــدة مــن امل ـشــاركــات الـسـيـئــة لــ«مـحــاربــي
الصحراء» في تاريخ البطولة ،وأسفرت هذه
النتائج عن فقدان اللقب مع جمال بلماضي
املدير الفني ،مع توقف سلسلة املباريات من
دون هزيمة التي تخطت  30مباراة منذ عام
 2019حتى النسخة الكاميرونية.
كما شهد ال ــدور األول ،خــروج منتخب آخر
كـبـيــر ،وه ــو املـنـتـخــب ال ـغــانــي ،غــانــا الـفــائــز
ب ــال ـب ـط ــول ــة  4م ـ ـ ــرات مـ ــن ق ـب ــل ب ـع ــد تــذي ـلــه
ترتيب املجموعة الـثــالـثــة .الـعــامــة الكاملة
لـ«النسور» ...عنوان من أبرز عناوين وظواهر
ال ــدور األول ،وك ــان بطله منتخب نيجيريا
صاحب الصدارة في املجموعة الرابعة ،الذي
ُ
يعد املنتخب الوحيد الــذي حقق الـفــوز في
جميع مبارياته ،بدأها بالفوز على منتخب
مصر بهدف من دون رد ،ثم السودان بثالثة
أهـ ـ ــداف ل ـه ــدف ،ث ــم غـيـنـيــا ب ـي ـســاو بـهــدفــن
مـقــابــل ال ش ــيء ،ليحصد  9ن ـقــاط ،ويصبح
األع ـ ـلـ ــى حـ ـصـ ـدًا ل ـل ـن ـق ــاط فـ ــي امل ـج ـم ــوع ــات
الست ،ويليه في الدائرة الكاميرون متصدر
املجموعة األولى ،واملغرب متصدر املجموعة
الثالثة ،ومالي متصدر املجموعة السادسة،
وبرفقتهم غامبيا الوصيف ،التي حصدت 7
نقاط من  3جوالت.
وكتبت مباريات الــدور األول ظواهر غريبة
وم ـث ـي ــرة ،أب ــرزه ــا م ـع ــان ــاة ال ـك ـب ــار لـلـتــأهــل،
ويتصدرهم منتخب مصر الذي حل وصيفًا
ف ــي امل ـج ـم ــوع ــة ال ــرابـ ـع ــة ب ــرص ـي ــد  6ن ـق ــاط،
وذهـ ـ ــب مل ــاق ــاة س ــاح ــل الـ ـع ــاج ف ــي ن ـهــائــي
مبكر ،وكــذلــك تونس التي قدمت افتتاحية
سيئة ،وحصدت  3نقاط فقط لتذهب ملالقاة

أسـفــه إلقـصــاء فريقيه السابقني برشلونة وأتلتيكو مــدريــد مــن ال ــدور ثمن
النهائي لهذه النسخة ،وقال «بعد تعرضهما املؤسف لإلقصاء ،يبقى فالنسيا
هو فريقي املفضل الذي أدعمه للفوز باللقب ،وأتمنى أن يتوج به .جدول البطولة
معقد ويجعل املرشحني على الــورق يخسرون بسبب اللعب خــارج األرض.
أدعم فالنسيا من قلبي ،لكن يمكن أن يتوج أي فريق آخر باللقب».

رياض الترك

كوتينيو غادر إلى أستون فيال وديمبيلي ينتظر مصيره (ديفيد بوستامنتي)Getty/

ً
ب ـع ــدم ــا ط ـل ــب ف ــري ــق ب ــرش ـل ــون ــة م ـب ــاش ــرة
م ــن امل ـهــاجــمّ ال ـفــرن ـســي ،عـثـمــان ديـمـبـيـلــي،
املـ ـ ـغ ـ ــادرة ألنـ ـ ــه ي ــرف ــض ت ـج ــدي ــد عـ ـق ــده مــع
ّ
النادي «الكتالوني» بسرعة ،يبدو أن عصر
الصفقات األغلى في تاريخ النادي شارف
على النهاية ،بعد إنفاق مبالغ ضخمة لم
ُ
ُ
تـثـمــر شـيـئــا ول ــم تـغـيــر الـكـثـيــر عـلــى أرض
امللعب.
لم تكن رحلة نجم خط الوسط البرازيلي،
ف ـي ـل ـي ـب ــي ك ــوتـ ـيـ ـنـ ـي ــوُ ،م ـ ـم ـ ـيـ ــزة م ـ ــع ف ــري ــق
ب ــرش ـل ــون ــة ،وان ـت ـه ــت ب ــرح ـي ــل ع ـل ــى سـبـيــل
اإلعـ ـ ـ ــارة إلـ ــى ف ــري ــق م ـت ــوس ــط ه ــو أس ـت ــون
ّ
فيال اإلنكليزي ،وبالتالي فــإن املبلغ الــذي
دفـعــه ال ـنــادي «الـكـتــالــونــي» للتعاقد معه،
وهــو  142مليون ي ــورو ،ذهــب ه ـبـ ً
ـاء ،إذ لم
ينجح الالعب في تقديم نفسه بقوة خالل
 3سنوات متتالية.
ّ
تعرض املهاجم الفرنسي ،أنطوان غريزمان،
للكثير من الضغط خــال فترة وجــوده مع

هل رفض رونالدو «سيتي» بسبب رياض محرز؟
ارتبط اسم النجم البرتغالي املخضرم كريستيانو رونالدو بنادي مانشستر
ّ
سيتي ،خالل فترة االنتقاالت الصيفية املاضية ،لكنه فضل في النهاية العودة
إلى الغريم اليونايتد ،بعد أن قضى سنواته األولــى من النجومية معه .ووفقًا
ملا نشرته صحيفة «ذا أتليتيك» البريطانية ،الجمعة ،فإن رونالدو قد أجرى
محادثات مكثفة مع «السيتزن» قبل رحيله صــوب مانشستر يونايتد ،ما
جعل أصدقاءه املقربني يتوقعون إنهاء الصفقة ،لكنه تراجع بسبب قلقه من
عــدم حصوله على فترة لعب كافية .وبالنظر لعقلية املدير الفني اإلسباني،
بيب غوارديوال ،كذلك تعامله مع النجوم ،بمنحهم فرصًا قليلة للمشاركة في
ً
موسمهم األول ،تراجع «الدون» عن الخيار ،إذ يرفض االنتظار موسمًا كامال
لفرض نفسه ،بالنظر لتقدمه في السن ،وكان النجم الجزائري رياض محرز قد
صرح بأن فرص اللعب ضمن فريق من النجوم تبقى صعبة للغاية .وإن نجح
محرز في كسب ثقة غوارديوال ،وأضحى العبًا مهمًا في التشكيلة األساسية
وهدافًا للفريق ،فإن الوافد الجديد مقابل صفقة مالية تاريخية ،جاك غريليش،
لم يجد معامله حتى اآلن ،وعجز عن إقناع «الفيلسوف» ،كما أدلــى بتصريح
مماثل ملحرز ،عبر فيه عن صدمته من حجم املنافسة في «سيتي».

يعد فينسيت أبوبكر قائد الكاميرون هدّ اف البطولة (أولريك بيدرسون)Getty/

نيجيريا ،واملثير أن ساحل العاج ونيجيريا
مــن املـنـتـخـبــات ال ـقــويــة املــرش ـحــة للتتويج،
وحـقــق كــل منهما ف ــوزًا كبيرًا على منتخب
عــربــي ،فــ«األفـيــال» ف ــازوا على الجزائر 1/3
ف ــي ال ـ ـ ــدور األول ،وك ــذل ــك «الـ ـنـ ـس ــور» عـلــى
مصر /1صـفــر ،وكالهما تـصــدر مجموعته
بـسـهــولــة .كـمــا ضــربــت أزمـ ــات ال حـصــر لها
ال ـب ـط ــول ــة ب ـش ـك ــل م ـ ــروع فـ ــي الـ ـ ـ ــدور األول،
فهناك أزمــة املالعب ،وعلى رأسها اعتراض
الجزائر وساحل العاج على اللعب في ملعب
«غــابــومــا» لـســوء األرض ـيــة ،ثــم أزم ــة الحكام
وتحديدًا جاني سيكاوزي الــذي أنهى لقاء
تونس ومالي مرتني قبل الوصول للدقيقة

فيروس «كورونا» التي أصبحت
 ،90وأزمــة
ُ
خـ ـطـ ـرًا يـ ـه ــدد املـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات ،وعـ ـل ــى رأس ـه ــا
ً
مـنـتـخــب تــونــس األك ـث ــر تـسـجـيــا لـلـحــاالت
املــوج ـبــة بــرصـيــد  13حــالــة ف ــي  3مـبــاريــات
فقط ،بخالف من أصيبوا قبل اللقاء األول،
وهناك منتخبات عانت من املشكلة نفسها،
مـثــل الـسـنـغــال وبــوركـيـنــا فــاســو والـغــابــون
وغينيا بيساو.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،أس ــدل الـسـتــار عـلــى ال ــدور
األول لكأس األمــم بتسجيل  68هدفًا في 36
م ـبــاراة ،هــي إجـمــالــي مـبــاريــات املجموعات
ال ـس ــت .وش ـه ــدت ال ـجــولــة األولـ ـ ــى ،تسجيل
 12هــدفــا فـقــط ،ثــم ضــربــت املنتخبات بقوة

نهاية عصر صفقات الـ 380مليون يورو في برشلونة
عصر الصفقات الكبيرة
التي دمرت خزينة برشلونة
انتهى بنسبة كبيرة مع
اقتراب مغادرة ديمبيلي

29

ً
فــريــق بــرشـلــونــة ،ت ــارة بسبب عــدم ظهوره
بشكل مميز في خط الهجوم ،وطورًا بسبب
ع ـ ــدم ق ـي ــادت ــه ال ـف ــري ــق ع ـن ــدم ــا ك ـ ــان يـغـيــب
م ـي ـســي ع ــن امل ـ ـبـ ــاريـ ــات ،م ــا ج ـع ـلــه عــرضــة
لــان ـت ـقــادات الـكـثـيــرة مــن جـمــاهـيــر ال ـنــادي
«الكتالوني» .ولــم ُيقدم غريزمان املستوى
الــذي كان يقدمه مع فريق أتلتيكو مدريد،
ول ــم يـلـعــب دور ُ ال ـه ــداف كـثـيـرًا ،باستثناء
 ربما  -أدائ ــه املميز فــي بطولة كــأس ملكإسبانيا في املوسم املاضي ،عندما ساهم
في وصول برشلونة إلى النهائي والتتويج
باللقب بفضل صناعته وتسجيله لألهداف
الحاسمة.
ويستمر مسلسل املهاجم الفرنسي ،عثمان
ديمبيلي ،وع ــدم تـجــديــده للعقد مــع فريق
برشلونة ،فبعدما استبعده املدرب تشافي
من مواجهة أثلتيك بلباو في بطولة كأس
م ـل ــك إس ـب ــان ـي ــاّ ،
رد دي ـم ـب ـي ـلــي ف ــي رس ــال ــة
مـ ـب ــاش ــرة ع ـب ــر ح ـس ــاب ــه فـ ــي «إن ـس ـت ـغ ــرام»
ُ
ّ
وأكد
ّاستنكر فيها كل األخبار التي تنشرّ ،
أنه مستعد للعمل مع املدرب واإلدارة ،لكنه

عثمان ديمبيلي
قريب من مغادرة برشلونة
بسبب األزمة

رف ــض الـضـغــط مــن اإلدارة وس ــوء املعاملة
ّ
داخل النادي .وفي ظل مطالبة إدارة النادي
«الكتالوني» برحيل ديمبيلي فــورًا ،يبدو
ّ
أن مـ ـش ــوار امل ـه ــاج ــم ال ـفــرن ـســي اقـ ـت ــرب من
النهاية أيـضــا ،مــا يعني رمــي حــوالــى 135
ّ
مليون يــورو فــي الـهــواء أيـضــا ،ألن الالعب
ُ
قـضــى معظم فـتــرتــه فــي بــرشـلــونــة مصابًا
ولم يلعب الكثير من املباريات ،ولم ُيحقق
إن ـج ــازات كـبـيــرة تستحق دف ــع مبلغ كبير
مثل هذا في سوق االنتقاالت.
ّ
ووفـ ـق ــا لـ ـه ــذه ال ـس ـي ـن ــاري ــوه ــات ،يـ ـب ــدو أن
ع ـصــر ال ـص ـف ـقــات الـضـخـمــة ف ــي بــرشـلــونــة
انـ ـتـ ـه ــى ،وب ــرحـ ـي ــل غ ــري ــزم ــان وكــوت ـي ـن ـيــو
واق ـ ـتـ ــراب رح ـي ــل دي ـم ـب ـي ـلــي ،ان ـت ـهــت رحـلــة
صفقات املبالغ الهائلة التي دفعها النادي
«الكتالوني» في فترة قصيرة.
وكان السبب وراء هذه التعاقدات الضخمة،
رئ ـيــس فــريــق بــرشـلــونــة ال ـســابــق ،جوسيب
ب ــارت ــوم ـي ــو ،الـ ــذي ق ــرر دف ــع أم ـ ــوال ضخمة
مـ ـق ــاب ــل العـ ـب ــن كـ ــانـ ــوا يـ ـق ــدم ــون م ـس ـتــوى
الف ـت ــا م ــع األنـ ــديـ ــة ال ـت ــي ل ـع ـب ــوا م ـع ـهــا قـبــل
«الـ ـكـ ـت ــال ــون ــي» مـ ــن دون دراسـ ـ ـ ــة وض ـع ـهــم
الفني وأهميتهم بالنسبة إلــى الفريق وإذا
سيستفيد الفريق منهم في املباريات ،األمر
الذي جعل «خزينة» برشلونة تخسر الكثير
م ــن األم ـ ـ ــوال دون مـ ـ ــردود قـ ــوي ع ـلــى أرض
امللعب ،لتكون النتيجة خسارة الثالثي الذي
كلف حوالى  380مليون يورو من دون تقديم
أي شيء إضافي إلى النادي.

في الجولة الثانية ،وسجلت  29هدفًا ،قبل
أن ت ـض ـيــف  27ه ــدف ــا ف ــي ال ـج ــول ــة ال ـثــال ـثــة
ً
واألخيرة ،ليكتب الدور األول معدال تهديفيًا
يـصــل إل ــى  1.8ه ــدف فــي امل ـب ــاراة ال ــواح ــدة،
ويتصدر املنتخب الكاميروني قائمة األعلى
ً
تسجيال لــأهــداف بــرصـيــد  7أهـ ــداف ،يليه
ّ
ساحل العاج ونيجيريا وسجل كل منهما
 6أهــداف ،فيما يملك منتخب السنغال لقب
أقوى دفاع دون أن تهتز شباكه بأي أهداف
في الدور األول خالل  3مباريات.
وي ـع ــد املـنـتـخــب ال ـس ـن ـغــالــي ص ــاح ــب أغ ــرب
تأهل ،حيث تصدر املجموعة الثانية برصيد
 5نقاط ،شهدت فوزه على زيمبابوي بهدف

مــن دون رد فــي ال ـجــولــة األول ـ ــى ،ثــم تـعــادل
مرتني متتاليتني بنتيجة واحدة هي (صفر-
صفر) مع غينيا وماالوي ،ليصبح املنتخب
الوحيد الذي يسجل هدفًا واحدًا فقط في 3
مباريات ،ويتأهل للدور التالي.
كـمــا نـجــح فينسيت أبــوبـكــر مـهــاجــم وقــائــد
املنتخب الكاميروني في التربع على عرش
الئ ـح ــة ه ــداف ــي ال ـب ـط ــولــة م ــع ن ـه ــاي ــة الـ ــدور
األول ،بـتـسـجـيــل  5أه ـ ـ ــداف ،ب ــواق ــع هــدفــن
ف ــي بــورك ـي ـنــا ف ــاس ــو وم ـث ـل ـه ـمــا ف ــي الـ ــرأس
األخ ـض ــر ،وأخ ـي ـرًا أح ــرز هــدفــا فــي إثيوبيا
لـيـصـبــح ص ــاح ــب الـ ـ ـص ـ ــدارة ،م ـت ـفــوقــا على
أسماء كبيرة ،يتصدرها محمد صالح نجم

املنتخب املصري ،الــذي ّ
سجل هدفًا وحيدًا،
األمـ ــر نـفـســه لــزمـيـلــه ف ــي ل ـي ـفــربــول ،ســاديــو
ماني قائد املنتخب السنغالي الــذي ّ
سجل
هــدفــا واح ـ ـدًا فـقــط فــي الـبـطــولــة ،ويــأتــي في
وص ــاف ــة الئ ـح ــة ال ـه ــداف ــن إبــراه ـي ـمــا كــونــي
ّ
وسجل  3أهــداف في
مهاجم ُمنتخب مالي،
 3م ـبــاريــات ،ثــم سـفـيــان بــوفــال نـجــم املـغــرب
ومـهــانـغــو مـهــاجــم م ــاالوي وك ــارل إيكامبي
ُمهاجم الـكــامـيــرون وأحـمــد موغني مهاجم
جــزر القمر ووهبي الـخــزري مهاجم تونس
وغالو مهاجم غامبيا وبيبي مهاجم ساحل
ّ
وسجل
العاج وغيم ألفينيا مهاجم الغابون،
كل منهم هدفني في الدور األول.

اإلعــان عن قائمة اإلكـــوادور لمواجهة البرازيل
والبيرو بعد تعافي نجومها من كورونا
أعـلــن االت ـحــاد اإلكـ ـ ــوادوري لـكــرة ال ـقــدم عــن قــائـمــة املنتخب األول ملواجهتي
البرازيل والبيرو في تصفيات أميركا الجنوبية املؤهلة إلى مونديال  2022بعد
تعافي عدد من نجومه من فيروس «كورونا» .وبعد تعافي هدافي الفريق إينر
فالنسيا ومايكل إسترادا وكذلك الحارس ألكسندر دومينغيز واملدافع روبرت
أربوليدا ،وضع املدير الفني للمنتخب غوستافو ألفارو القائمة التي نشرها
االتحاد اإلكوادوري على شبكاته االجتماعية .وتحتل اإلكوادور املركز الثالث
في التصفيات بـ 23نقطة ،متقدمة بست نقاط على أقرب مالحقيها كولومبيا
وبيرو ما يعني أن  4نقاط تكفيها للتأهل إلى بطولة كأس العالم.

أستراليا المفتوحة :ميدفيديف إلى الدور الرابع
تابع النجم الروسي
ميدفيديف عروضه
المميزة في بطولة
ُ
أستراليا المفتوحة للتنس
حجز الروسي دانييل ميدفيديف ،املصنف
الثاني عامليًا ،وأحــد أبــرز املرشحني للفوز
ب ـل ـقــب ب ـطــولــة أس ـت ــرال ـي ــا امل ـف ـت ــوح ــة ،أول ــى
ب ـطــوالت «ال ـغــرانــد س ــام» لـلـتـنــس ،مقعده
للدور الرابع للعام الرابع تواليًا ،بعد فوزه
على الهولندي بوتيك فان زاندشولب (- 6
 )4و( )4 - 6و( )2 - 6فــي ال ــدور الثالث في
ساعة و 55دقيقة.
وضــرب ميدفيديف مــوعـدًا مــع األسـتــرالــي،
كـ ــريـ ــس أوكـ ــون ـ ـيـ ــل ( )175أو األمـ ـي ــرك ــي
ماكسيم كــريـســي ( )70لبطاقة ال ــدور ربــع
النهائي .وبعد املباراة قال الروسي ممازحًا
الجماهير التي كانت قد قابلته بصيحات
االس ـت ـه ـج ــان خـ ــال مـ ـب ــارات ــه أمـ ـ ــام الـنـجــم
امل ـح ـل ــي «امل ـ ـشـ ــاغـ ــب» ن ـي ــك كـ ـي ــري ــوس قـبــل
ي ــوم ــن« :ك ـنــت أعـتـقــد أن ـكــم ستتسامحون
معي أكـثــر» ،وتابع بعدما كــان قد ّ
عبر عن
غ ـض ـبــه ت ـج ــاه ب ـعــض ال ـج ـمــاه ـيــر ،واص ـفــا
تـصــرفـهــا ب ــ«غ ـيــر امل ـح ـتــرم»« :ســأضــع ذلــك
جــانـبــا ،فمن األسـهــل اللعب أم ــام العــب من
ً
هولندا بــدال مــن خــوض مـبــاراة أمــام العب

مــن أستراليا فــي ملبورن .أي عالقة جيدة
يجب أن تمر بتقلبات .لذلك أعتقد أن هناك
عالقة حقيقية بيني وبني الجماهير ،وهي
عالقة جيدة ومسلية وحقيقية».
وفــي تفاصيل املــواجـهــة ،كسر ميدفيديف،
ابن الـ  25عامًا ،إرســال منافسه في الشوط
ال ـثــالــث ،وتــابــع لـلـفــوز بــاملـجـمــوعــة األول ــى،
ليكرر السيناريو ذاته في املجموعة الثانية،
وحافظ الروسي على مستواه في املجموعة
ال ـثــال ـثــة ،وت ــاب ــع بـكـســر إرسـ ــال الـهــولـنــدي،
ليحسم املجموعة واملباراة ملصلحته.
وي ـع ـت ـب ــر م ـي ــدف ـي ــدي ــف ،وصـ ـي ــف ال ـب ـطــولــة
األس ـت ــرال ـي ــة الـ ـع ــام امل ــاض ــي ،م ــن ب ــن أب ــرز
امل ــرش ـح ــن إلح ـ ـ ــراز ال ـل ـق ــب ،ف ــي ظ ــل غ ـيــاب
حامله الصربي نوفاك ديوكوفيتش ،الذي
ُر ِّح ــل مــن أستراليا على خلفية عــدم تلقيه
اللقاح املـضــاد لفيروس كــورونــا ،وسلوكه
الخاطئ في عملية دخوله إلى البالد.
وف ـ ـ ــي م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة أخ ـ ـ ـ ــرى تـ ــأهـ ــل الـ ـي ــون ــان ــي،
ستيفانوس تسيتسيباس ،املصنف الرابع
عامليًا بني العبي التنس املحترفني ،إلى ثمن
نهائي بطولة أستراليا املفتوحة ،بعد تغلبه
على الفرنسي بينوا بير .وفي ساعتني و42
دق ـي ـق ــة ،اس ـت ـط ــاع تـسـيـتـسـيـبــاس ،املــرشــح
الرابع للفوز باللقب ،أن يهزم بير بنتيجة
( )3 - 6و( )5 - 7و( )6 - 7و( )2 - 7و(.)4 - 6
ويـ ـ ــواجـ ـ ــه ت ـس ـي ـت ـس ـي ـب ــاس ،الـ ـ ـ ــذي ي ـس ـعــى
ل ـل ـت ـت ــوي ــج ب ـ ـ ــأول بـ ـط ــول ــة «غ ـ ــران ـ ــد سـ ــام»
ف ــي م ـس ـيــرتــه ،ف ــي ث ـمــن ال ـن ـهــائــي مـنــافـســه

األميركي ،تايلور فريتز ،املرشح الـ 20للقب
الذي أطاح اإلسباني روبيرتو باوتيستيا.
وتغلب فريتز على باوتيستا املرشح الـ15
للقب بنتيجة ( - 6صفر) و( )3 - 6و()3 - 6

و( )4 - 6و( )3 - 6فــي ث ــاث ســاعــات و14
دقيقة.
فــي امل ـقــابــل ،وف ــي فـئــة «ال ـس ـي ــدات» ،تأهلت
الرومانية سيمونا هاليب ،املصنفة ال ـ 15

ميدفيديف يُتابع طريقه في بطولة أستراليا بنجاح (داريان ترينور)Getty/

عامليًا ،إلــى ال ــدور الــرابــع ،بعد فــوزهــا على
املونتينيغرية دان ـكــا كوفينيتش ()2 - 6
و( )1 - 6فــي ال ــدور الـثــالــث .وقــالــت هاليب
التي احتاجت إلى ساعة و 4دقائق للتغلب
ع ـلــى مـنــافـسـتـهــا امل ـص ـن ـفــة الـ ـ ـ « :98أش ـعــر
ّ
بأني بحالة جيدة جدًا ،حتى لو أن الحرارة
مرتفعة جدًا» .وتابعت املصنفة ثانية عامليًا
ســاب ـقــا« :لـعـبــت بـشـكــل جـيــد جـ ـدًا ،ولكنها
ً
(كوفينيتش) كانت متعبة قليال».
ومــن دون أن تـحــدث ضجة كبيرة ،تقدمت
هــالـيــب ( 30ع ــام ــا) ف ــي م ـل ـبــورن ،وضــربــت
مــوع ـدًا مــع الفرنسية ألـيــزيــه كــورنـيــه ()61
مــن أجــل حجز بطاقة لـلــدور ربــع النهائي.
وأردفــت هاليب التي خرجت من الدور ربع
النهائي العام املاضي في أستراليا بعدما
كانت قــد وصلت إلــى امل ـبــاراة النهائية في
عام « :2018بدأت اكتسب الثقة تدريجًا بعد
عام صعب».
وبـ ـع ــد ع ـ ــام ع ــان ــت خ ــال ــه مـ ــن االصـ ــابـ ــات
امل ـت ـك ــررة ،ب ــدأت امل ـتــوجــة بـبـطــولـتــي روالن
غـ ـ ــاروس  2018ووي ـم ـب ـل ــدون  2019ال ـعــام
الجديد بطريقة مثالية ،عقب فوزها بدورة
«دب ـل ـي ــو ت ــي ايـ ـ ــه» م ـل ـب ــورن االس ـت ـع ــدادي ــة
للبطولة املفتوحة .وكانت هاليب قد أزاحت
من طريقها في الدورين األولــن البولندية
ماغدلينا فريش ( )4 - 6و( )3 - 6في ساعة
و 29دقيقة ،والبرازيلية بياتريز حداد ماريا
( )2 - 6و( - 6صفر) في ساعة و 6دقائق.
(فرانس برس)
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صورة في خبر

قضية
تترقب الجماهير التونسية افتتاح الدور الـ 16حين يلتقي نسور قرطاج
نظيره نيجيريا في مباراة صعبة للغاية بظل الغيابات التي ضربت المنتخب
إن كان بسبب الطرد أو بسبب كورونا .وستكون المهمة غير يسيرة أمام
فريق أكد علو كعبه بتحقيق  3انتصارات في دور المجموعات ،بينها
فوزه على مصر

اعتزال توماس فيرمايلين
اعـتــزل املــدافــع البلجيكي تــومــاس فيرمايلني ،الــاعــب الـســابــق لـفــرق أيــاكــس وأرسـنــال
وبــرشـلــونــة وروم ــا وفيسيل كــوبــي ،عــن عمر  36سـنــة ،وسينضم إلــى الـجـهــاز الفني
للمنتخب البلجيكي بقيادة اإلسـبــانــي روبـيــرتــو مارتينيز .وودع املنتخب البلجيكي
العبه املخضرم بعدما علم بقرار اعتزاله من خالل صحيفة «»Het Laatste Nieuws
البلجيكية بقوله« :إلى اللقاء فيرمايلني .شكرًا لك توماس» ،بعد  17سنة قضاها محترفًا
خاض خاللها  70مباراة دولية مع منتخب «الشياطني الحمر» .وبحسب تلك الصحيفة،
سيصبح الالعب مساعدًا ملارتينيز في املنتخب من اآلن وصاعدًا.

ثمن نهائي
أمم أفريقيا

القاهرة ـ مجدي طايل

تنطلق منافسات ال ــدور الثاني
أو ال ـ ــدور الـ ـ ــ( 16ث ـم ــن الـنـهــائــي)
ل ـب ـ ُطــولــة كـ ــأس األم ـ ــم األفــري ـق ـيــة
ل ـكــرة ،ال ـقــدم املـقــامــة حــالـيــا فــي الـكــامـيــرون
وتـمـتــد إل ــى  6ف ـبــرايــر /شـبــاط املـقـبــل ،عبر
ب ــداي ــة ش ــدي ــدة ال ـص ـعــوبــة ل ـل ـكــرة الـعــربـيــة
واملنتخب التونسي ،بحثًا عن التأهل إلى
الدور ُربع النهائي.
ُ
وتقام ،اليوم األحــد ،مباراتان ،تتصدرهما
تونس ،أحد
قمة كروية تجمع بني منتخب
ُ
املنتخبات العربية الكبيرة وبـطــل نسخة
 2004امل ــوج ــود ف ــي امل ـس ـتــوى األول ُ لـلـكــرة
األف ــري ـق ـي ــة ،ون ـظ ـي ــره ال ـن ـي ـج ـيــري ،امل ــرش ــح
األول حاليًا إلحراز اللقب والفريق الوحيد
صاحب العالمة الكاملة.
ّ
الكبير ،املدير
وتأهلت تونس بقيادة ُمنذر
الـفـنــي ،ل ـلــدور الـثــانــي بشكل مـثـيــر ،بعدما
ّ
حــلــت ف ــي امل ــرك ــز ال ـثــالــث ض ـمــن املـجـمــوعــة

أزمة الحارس الواحد
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مباراة كبيرة بين
بوركينا فاسو والغابون
في هذا الدور

السادسة ،وتــم اختيارها في قائمة أفضل
 4ثوالث ،ونالت  3نقاط فقط من الفوز على
موريتانيا بأربعة أهداف من دون ّ
رد ،فيما
خسرت أمام مالي ،ثم غامبيا بهدف مقابل
ال شيء في واحدة من أسوأ بدايات «نسور
قرطاج».
وتأهلت نيجيريا تحت قيادة املدير الفني
أوغستني إيغوافني للدور الثاني عبر حصد
ص ــدارة املجموعة الرابعة برصيد  9نقاط
من  3انتصارات ،بدأتها بالفوز على مصر
بهدف من دون رد ،ثم الفوز على السودان
بثالثة أه ــداف ُمقابل هــدف ،وأخـيـرًا الفوز

يواجه المنتخب التونسي خطر اللعب من دون حارس احتياطي في
المباراة المقبلة أمام منتخب ماالوي ،فباستثناء بشير بن سعيد الذي
ّ
فإن بن مصطفى سيغيب بسبب طرده
يعد جاهزًا لمواجهة نيجيريا،
ّ
في لقاء غامبيا ،ودحمان يعاني من اإلصابة بكورونا ،أما الجمل
فقد رفضت اللجنة المنظمة عودته إلّا بعد تلقي الضوء األخضر
ّ
يحل
من أطباء «كاف» رغم تعافيه من الفيروس ،ومن المتوقع أن
االتحاد التونسي مشكلة الجمل في الساعات المقبلة.

على غينيا بيساو بهدفني مقابل ال شيء.
وي ــدخ ــل املـنـتـخــب الـتــونـســي املــواج ـهــة في
ظـ ـ ـ ــروف صـ ـعـ ـب ــة ،بـ ـع ــدم ــا ضـ ـ ــرب فـ ـي ــروس
كورونا في األيام السبعة األخيرة صفوفه،
وغاب عنه العديد من الالعبني الكبار ،مثل
وه ـبــي ال ـخ ــزري وغ ـيــان الـشـعــالــي وعلي
معلول ،في لقاء غامبيا األخير ،فيما تبرز
مجموعة أخرى ال تزال عائدة من اإلصابة،
وي ــأم ــل ف ــي ســرعــة اسـتـعــادتـهــا مـسـتــواهــا،
م ـثــل يــوســف امل ـســاك ـنــي وس ـيــف ال ـج ُــزيــري
وحنبعل املجبري ،الذين لم يقدموا املنتظر
منهم في لقاء غامبيا األخـيــر ،فيما يغيب
حـمــزة املثلوثي لــإيـقــاف ،ويـعــانــي الفريق
من إجهاد السفر من «ليمبي» إلى «غاروا».
ويلعب املنتخب التونسي باستراتيجية
دفاع املنطقة ،مع اللجوء إلى سالح املرتدات
مع اختيار الطريقة الرقمية  ،1-3-2-4وهو
في مهمة ّ
ورد اعتبار املنتخب املصري الذي
خ ـســر أمـ ــام «ال ـن ـس ــور ال ـخ ـضــر» ف ــي ال ــدور
األول.
ُ
ويـ ــراهـ ــن م ـن ـت ـخــب ن ـي ـج ـيــريــا ع ـل ــى كـتـيـبــة
كبيرة من النجوم املحترفني ،مثل كليتشي
وصــامــويــل تـشــوكــويــزي وكـيـنـيــث أوم ـيــرو
وتايوو أونيي وجو أريبو وأينا وإيكونغ
وم ــوس ـي ــس س ـي ـم ــون ،ب ـطــري ـقــة ل ـعــب -3-4
ُ
 3ال ـتــي يـعـتـمــدهــا امل ـ ــدرب .وت ـم ـثــل امل ـب ــاراة
بالنسبة إلى املدير الفني لـ«نسور قرطاج»
الـ ـف ــرص ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة ل ــاحـ ـتـ ـف ــاظ بـمـنـصـبــه
والهروب من شبح اإلقالة ،الذي بات يالحقه
بـقــوة فــي األي ــام األخ ـيــرة على خلفية سوء
النتائج ،بعدما خسر بطولة كــأس العرب
أواخر العام املاضي ،ثم تجدد اإلخفاق في
مجموعته بكأس األمم األفريقية ،وخسارته
مـ ـب ــارات ــن ،ق ـبــل أن يـ ـخ ــوض ،ف ــي مـ ــارس/
آذار ،الــدور الثالث واألخـيــر من التصفيات
األفــريـقـيــة املــؤهـلــة لـنـهــائـيــات ك ــأس العالم
 2022في قطر.
ّ
الكبير ،املــديــر الفني
مــن جانبه ،أكــد ُمـنــذر
ملنتخب تونس الذي لن يجلس على مقاعد
ال ـب ــدالء ،بـنـبــرة تـفــاؤلـيــة ،جــاهــزيــة «نـســور
ق ــرط ــاج» مل ــواج ـه ــة ن ـي ـج ـيــريــا ،م ـش ـي ـرًا إلــى
ّ
أن الـحـظــوظ بــن املنتخبني مـتـســاو ُيــة في
التأهل للدور ُربــع النهائي .وقــال «املقابلة
صـعـبــة تـكـتـيـكـيــا ،نـيـجـيــريــا مـنـتـخــب قــوي
وكبير ،ونحن أقــويــاء أيـضــا ،وسنلعب من
ـل .فــي م ـ ُب ــاراة غــامـبـيــا ،صنعنا
أج ــل ال ـتــأهـ ُ
العديد من الفرص وأتيحت لنا كرات ثابتة
ـرف ك ـي ــف نـسـتـغـلـهــا،
وركـ ـل ــة جـ ـ ـ ُـزاء ل ــم نـ ـع ـ ُ
وأه ــدرن ــا ال ـف ــرص ول ــم ن ــوف ــق ف ــي الـحـفــاظ
ع ـل ــى ن ـظ ــاف ــة م ــرم ــان ــا» .وأض ـ ـ ــاف ال ـك ـبـ ّـيــر:
«أمــام مالي ،أهــدر وهبي الخزري ،ثم أهدر
س ـي ــف الـ ـج ــزي ــري أم ـ ـ ــام غ ــام ـب ـي ــا ،اخ ـت ــرن ــا
بالفعل الجزيري للتنفيذ ،قبل اللقاء كان
مفترضًا ،لــو ش ــارك ،أن يــؤدي علي معلول

على هامش الحدث

اإلصابة
ركالت الجزاء ،ولكنه غاب لظروف ُ
بـكــورونــا ،ال أبـحــث عــن أي ُم ـبــررات ،وأفـكــر
فـقــط فــي كيفية اس ـت ـعــادة تــونــس ال ـتــوازن
والسير في الطريق الصحيح خالل األدوار
اإلقصائية من أجل الوصول إلى أبعد مدى
في سباق املنافسة»ُ .
وف ـ ــي إط ـ ــار الـ ـ ـ ــدور ثـ ـم ــن ال ـن ـه ــائ ــي أي ـض ــا،
ُ
تـقــام مـبــاراة ُمتكافئة تجمع بــن منتخبي
بوركينا فاسو والـغــابــون ،فــي لقاء صعب
لفريقني قدما عروضًا جيدة في الدور األول.
وتأهلت بوركينافاسو للدور الثاني بعد

الـحـصــول عـلــى وصــافــة املـجـمــوعــة األول ــى،
حيث خسرت املباراة األولى أمام الكاميرون
 ،2-1ثــم ف ــازت على ال ــرأس األخـضــر بهدف
من دون رد في الجولة الثانية ،ثم تعادلت
مع إثيوبيا  1-1في الجولة الثالثة ،لتحصد
 4نقاط ًوتحتل الوصافة خلف الكاميرون
م ـت ـف ــوق ــة ع ـل ــى ال ـ ـ ــرأس األخ ـ ـضـ ــر .وتــأه ـلــت
الـغــابــون إلــى ال ــدور الـثــانــي بعد الحصول
ع ـل ــى امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ووصـ ــافـ ــة امل ـج ـمــوعــة
الثالثة في البطولة برصيد  5نقاط ،خلف
املغرب املتصدر ،وفازت الغابون في البداية

ُ
ع ـلــى ُج ـ ــزر ال ــق ـم ــر ب ـه ــدف م ــن دون رد ،ثم
تعادلت مع غانا  ،1-1ثم تعادلت مع املغرب
 2-2ف ــي م ـفــاجــأة ُم ــدوي ــة لـتـحـصــد وصــافــة
امل ـج ـم ــوع ــة ف ــي أفـ ـض ــل ُمـ ـش ــارك ــة ل ـه ــا مـنــذ
سـنــواتُ .
ويــراهــن منتخب بوركينا فاسو،
تحت قيادة مدربه كامو مالو ،على تشكيلة
قــويــة يـتـصــدرهــا فــريــد أويـ ــدر ف ــي حــراســة
املرمى وعيسى كابوري وتابسوبا وستيف
ياغو وإيسوفو دايو في الدفاع ،وغوستافو
سنغاري وبــاتــو تــوريــه وأدام ــا غــويــرا في
الوسط ،وبيرتراند تــراوري وسيريل بياال

وحسن باندي في الهجوم بطريقة .3/3/4
ويخوض منتخب الغابون اللقاء من دون
نـج ـمــه ال ـك ـب ـيــر ب ـي ـيــر إي ـم ــري ــكُ أوب ــام ـي ــان ــغ،
ه ـ ــداف أرسـ ـن ــال اإلن ـك ـل ـيــزي امل ـس ـت ـب ـعــد من
املـعـسـكــر ب ـقــرار مــن املــديــر الـفـنــي بــاتــريــس
نوفو ،قبل نهاية الــدور األول ،وهــو ُيراهن
ع ـلــى ق ــوت ــه ال ـض ــارب ــة مـمـثـلــة ف ــي أن ـتــونــي
ت ــورك ــي وب ــرون ــو مــان ـغــا وأرون بــوب ـنــدزا
ولــويــد بــالــون وغـيــم أليفينا وكــانـغــا كاكو
وأن ــدري بــوكــو وأســومــو أك ــوا ومــوســونــدا،
بطريقة لعب .3-3-4

تونس تسعى
لتجاوز عثرات
الدور األول
بمواجهة نيجيريا
المميزة (هيكل
هميمة/األناضول)

وجه رياضي

تايو أونيي
العب نيجيري
يُقدم مستوى
مميزًا مع منتخب
بالده في بطولة
كأس أمم أفريقيا

رياض الترك

تــايــو أون ـيــي ( )Taiwo Awoniyiمــن الــاع ـبــن املميزين
فــي بطولة كــأس أمــم أفريقيا .مهاجم فــريــق بــرلــن األملــانــي
ُ
واملنتخب النيجيري ،البالغ من العمر  24سنة ،قــدم أوراق
اعـتـمــاده فــي قـيــادة هـجــوم «الـنـســور الـخـضــر» خــال الــدور
ّ
وسجل هدفًا رائعًا في مرمى
األول ،وقــدم مستوى جيدًا،
ال ـســودان ،وســاهــم فــي تـصــدر نيجيريا املجموعة الــرابـعــة،
وأثبت قدرته على قيادة الهجوم في غياب النجم األول إيغالو.
بدأ أونيي مسيرته الكروية في أكاديمية «إيمبريال سوكر»
في نيجيريا في عــام  ،2010واستمر حتى عــام  ،2015ثم
وقع بعد ذلك مع فريق ليفربول اإلنكليزي ،لكن تمت إعارته
ً
مباشرة إلى فريق فرانكفورت األملاني ،الذي خاض بقميصه
 13مـبــاراة وسجل هدفًا وحـيـدًا .شــارك الــاعــب النيجيري

ألول مــرة فــي بطولة كــأس أملــانـيــا فــي مــواجـهــة ضــد فريق
ّ
هيرتا برلني ،لكنه عانى من الهبوط مع فريق فرانكفورت
إلى الدرجة الثانية ،ليعود إلى فريق ليفربول نهاية املوسم.
وفــي  26أغسطس/آب  ،2016وقــع أونيي مع فريق نغيمن
ً
الـهــولـنــدي ،ليلعب لــه  18م ـبــاراة مسجال هــدفــن ،كما مثل
فريق جينت البلجيكي على سبيل اإلعارة أيضًا في موسم
 ،2019-2018وخــاض معه  16مـبــاراة ،ثم انتقل إلــى فريق
ً
موسكرون البلجيكي بعد ذلــك ،ولعب  9مباريات ُمسجال
سبعة أهداف .ثم انتقل ،في موسم  ،2020-2019إلى فريق
ماينز األملــانــي ،وخــاض بقميصه  12مـبــاراة وسجل هدفًا
واحـ ـدًا فـقــط ،وف ــي مــوســم  ،2021-2020انـتـقــل إل ــى فريق
يونيون برلني الــذي لعب معه  21مـبــاراة وسجل  5أهــداف
في أول موسم له ،وفي املوسم الثاني الذي يخوضه حاليًا،
لعب النيجيري  17مباراة وسجل  9أهداف .وعلى الصعيد

الــدولــي ،بــدأ أونـيــي فــي تمثيل منتخب نيجيريا فــي بطولة
كأس العالم  2013تحت  17سنة ،وساهم في تتويج منتخب
ً
بــاده باللقب آنــذاك ُمسجال أربعة أهــداف في املسابقة .ثم
مثل منتخب بــاده فــي كــأس العالم  2015تحت  20سنة،
بعد التتويج بلقب بطولة كأس أفريقيا  2015تحت  20سنة
التي أقيمت في السنغال .في  12إبريل/نيسان  ،2015سجل
هدفني مع منتخب نيجيريا تحت  23سنة في مواجهة ضد
منتخب زامبيا ،في املواجهة التي ساهمت في تأهل نيجيريا
إلــى األلـعــاب األفريقية عــام  ،2015لينجح في الــوصــول إلى
املنتخب األوملبي ُويشارك في أوملبياد ريو دي جانيرو عام
ُ
 .2016وبسبب مستواه املميز ،استدعاه املــدرب غيرنوت
روهر ،في أواخر عام  ،2021من أجل منتخب نيجيريا األول
وخــوض التصفيات املؤهلة إلــى بطولة كــأس العالم ،2022
ولعب أول مباراة ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى.

ريال بيتيس يقلب تأخره أمام إسبانيول إلى فوز في «الليغا»
ق ـلــب ف ــري ــق ري ـ ــال بـيـتـيــس ت ــأخ ــره ب ـه ــدف أم ــام
مضيفه إسبانيول إلــى فــوز بنتيجة  ،1 - 4في
املـبــاراة التي جمعت الفريقني ضمن منافسات
الجولة الـ 22من بطولة الدوري اإلسباني .استهل
أصـ ـح ــاب األرض ال ـت ـس ـج ـيــل م ـب ـك ـرًا بــواس ـطــة
املـهــاجــم راؤول دي طــومــاس (د ،)14.وج ــاء رد
الضيوف سريعًا وقويًا برباعية ،مقسمة بواقع
هدفني في كل شــوط ،من توقيع املهاجم بورخا
إيغليسياس (د )31.مــن ضربة جــزاء و(د)53.
والع ــب الــوســط األرجـنـتـيـنــي غــويــدو رودريـغـيــز
(د )36.وامل ـهــاجــم اإلس ـبــانــي الـبــرازيـلــي ويليان
خوسي دي سيلفا (د .)76.وبهذه النتيجة ،رفع
بيتيس رصيده إلــى  40نقطة في املركز الثالث
بفارق  5نقاط عن إشبيلية الوصيف ،في وقت
تجمد رصيد إسبانيول عند  27نقطة في املركز الـ.11
أنسو فاتي يعاني من إصابة في وتر قريب
من العضلة ذات الرأسين بالفخذ
أعـلــن فــريــق بــرشـلــونــة أن مـهــاجـمــه أنـســو فاتي
يعاني من إصابة في الوتر القريب من العضلة
ذات الرأسني في الفخذ األيسر .وبعد الفحوص
التي خضع لها الالعب ،لم يكشف الفريق الطبي
ّ
عن املــدة التي سيغيبها الــدولــي اإلسباني ،لكنه
أكد أنه سيتم خالل األيام املقبلة «تحديد البرنامج
العالجي الواجب اتباعه» .وتعرض الالعب البالغ
مــن العمر  19سنة لــإصــابــة فــي مــواجـهــة ثمن
نهائي كــأس املـلــك أم ــام أثلتيك بلباو فــي ملعب
«ســان ماميس» ،التي خسرها فريقه ( .)2 - 3وهــذه ثاني مباراة يخوضها فاتي منذ
تعافيه من ألم في نفس العضلة تعرض لها في  6تشرين الثاني/نوفمبر أمام سلتا فيغو.
ً
ودخل أنسو امللعب أمام أثلتيك في الدقيقة الــ 60بديال لغوتوجال ،وعانى من اإلصابة
خالل الركض ملحاولة املنافسة على كرة مع إنيغو مارتينيز ،وفي تلك اللحظة ،طلب فاتي
التبديل وخرج من امللعب في الدقيقة الـ.95
إصابة األورغواياني ستواني بفيروس كورونا
أعلن فريق جيرونا إصابة العبه األورغواياني كريستيان ستواني بفيروس كورونا،
بعد آخر اختبار خضع له .وأوضح النادي «الكتالوني» في بيان أن املهاجم األورغواياني،
هداف دوري الدرجة الثانية اإلسباني برصيد  15هدفًا ،حالته الصحية «جيدة» ويخضع
لـ«العزل» ،متبعا اجراءات الحجر الصحي في منزله .وبهذا الشكل ،سيغيب ستواني (35
سنة) عن مواجهة الفريق اليوم األحد ضد لوغو ،والتي يبحث فيها الفريق «الكتالوني»
عن رابــع انتصاراته على التوالي ،ليعزز من احتالل مراكز املقدمة التي تؤهله لخوض
«الدورة الفاصلة» للتأهل لدوري الدرجة األولى.
ضحية روبينيو تطالب النساء بكسر حاجز الخوف
طالبت الشابة األلبانية التي اغتصبها العب الكرة البرازيلي السابق روبينيو ،وأدانته
املحكمة العليا االيطالية األربعاء في القضية ،النساء بعدم الخوف واإلبالغ عن املعتدين
أم ــام الـقـضــاء .وكشفت الضحية ،الـتــي لــم تــرغــب فــي الكشف عــن هويتها ،فــي رسالة
أرسلتها ملوقع ( )UOLالبرازيلي« :من خالل اإلبالغ فقط ،يمكننا تفادي تكرار ما حدث.
ّ
معتد ،هناك عشرة أشخاص مستعدون للمساعدة :صديق ،قريب ،شرطي
مقابل كل
ٍ
قاض ،وبخاصة القضاء» .وأيدت املحكمة العليا في إيطاليا حكم السجن تسع
مختص،
ٍ
سنوات بحق روبينيو بتهمة اغتصاب فتاة تبلغ من العمر  23سنة في ملهى ليلي في
ميالنو في  ،2013حني كان يلعب بقميص ميالن .هذا ورفضت املحكمة العليا الطعن
املقدم من محامني لروبينيو ،دافعوا عن الالعب بالقول ّإن الفتاة أقامت عالقات جنسية
طوعية مع الالعب البرازيلي ،بحسب وسائل اإلعــام اإليطالية .وتــم اعتراض مكاملات
ّ
هاتفية لروبينيو يقول فيها« :األمــر مثير للسخرية ألنه ال يهمني ،كانت املــرأة ثملة ،ال
ُ
تعرف ما حدث» ...وهي مكاملات استخدمت في تأييد الحكم .وكانت محكمة استئناف
ّ
قد أيــدت الحكم في  ،2020واعتبرت أن العب ريــال مدريد ومانشستر سيتي
ميالنو ّ
السابق أذل بوحشية الفتاة وأخرج التحقيقات عن مسارها عمدًا.
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هوامش

يحظى جامع عمرو بن العاص بأهمية تاريخية ودينية وتراثية متفردة باعتباره أول المساجد التي أنشئت بعد الفتح اإلسالمي
لمصر وأفريقيا ،واللبنة األساسية لمدينة القاهرة

كان للجامع أهمية روحية كبيرة للمصريين عبر التاريخ (محمد حسام /فرانس برس)

جامع عمرو بن العاص
مرحلة الترميم األخير
ياسر غريب

دخـ ـ ـ ــل تـ ــرم ـ ـيـ ــم ج ـ ــام ـ ــع عـ ـمـ ــر بــن
العاص وتطوير الساحة امللحقة
به مراحله األخـيــرة ،وذلــك ضمن
عملية التطوير القائمة بمنطقة الفسطاط
األث ــري ــة إلعـ ـ ــادة تــأه ـي ـل ـهــا ،ح ـيــث يحظى
جــامــع ع ـمــرو بــأهـمـيــة تــاريـخـيــة وديـنـيــة
وتــراثـيــة مـتـفــردة بــاعـتـبــاره أول املساجد
الـتــي أنشئت بعد الفتح اإلســامــي ملصر
وأفــريـقـيــا ،واللبنة األول ــى الـتــي تأسست
عليها مدينة الـقــاهــرة اإلســامـيــة .افتتح
الـ ـج ــام ــع لـ ـلـ ـص ــاة لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى سـنــة
20هـ641/م؛ حينذاك لم تكن فنون العمارة
اإلس ــام ـي ــة ن ـض ـجــت ب ـع ــد ،وك ـ ــان ال ـهــدف
الوحيد هو بناء مسجد بسيط يصلي فيه
الجنود املتمركزون فــي الفسطاط ،وهــذا
ما يبرر واقع أنه لم يتبق من أثر الجامع
القديم الذي بناه عمرو بن العاص سوى
موقعه واسمه.
اخـ ـت ــار الـ ـجـ ـن ــود م ــوق ــع م ـس ـج ــده ــم أم ــام
ب ـســاتــن ال ـف ـس ـط ــاط ،وح ـ ـ ــددوا أبـ ـع ــاده بـ
17×29م ( 323مترًا) ،وشيدوه من الطوب

ال ـل ــن ،وص ـن ـعــوا ل ــه س ـتــة أبـ ـ ــواب ،وحـمــل
سقفه املنخفض املكون من الجريد والطني
ع ـلــى سـ ــوار م ــن جـ ــذوع ال ـن ـخــل ،وفــرشــت
أرضـ ــه بــال ـح ـص ـبــاء ،وك ــان ــت ج ــدران ــه بال
طالء ،ولم يكن له صحن ،وألحقوا به بئرا
للوضوء .وقيل إن عمرو بنى منبرًا عاليًا
للخطابة فأمره عمر بن الخطاب بإزالته
لكي ال يكون الخطيب أعلى من املصلني.
واخ ـت ــار ع ـمــرو مــوقـعــا فــي ش ــرق الـجــامــع
ل ـي ـب ـنــي ب ـي ـت ــه ،وجـ ـع ــل ب ـي ـنــه وب ـ ــن س ــور
الجامع طريقًا عرضه  7أذرع.
االحتياجات الحضارية هي التي ّ
طورت
ه ـي ـئــة ال ـج ــام ــع امل ـع ـم ــاري ــة ب ـم ــا ي ـنــاســب
مـكــانـتــه ال ـتــي ت ـنــامــت شـيـئــا فـشـيـئــا عبر
الـ ـت ــار ًي ــخ ،ح ـي ــث ص ـ ــار م ــع مـ ـ ــرور ال ــزم ــن
جامعة إسالمية ومـنــارة للعلم ومقصدًا
لـلــدارســن ،قبل أن تــوجــد جــوامــع األزهــر
وال ــزي ـت ــون ــة وال ـ ـق ـ ـيـ ــروان .وك ـ ــان لـلـجــامــع
أه ـم ـيــة روحـ ـي ــة ك ـب ـيــرة ل ـل ـم ـصــريــن عبر
ال ـت ــاري ــخ ،وم ـنــذ زم ــن الـفــاطـمـيــن وهـنــاك
َ
تقليد رسمي سنوي لم يتخل عنه الوالة
والـخـلـفــاء والـفـقـهــاء وك ـبــار رج ــال الــدولــة
واألعـيــان حيث كانوا يذهبون إليه ألداء

صالة الجمعة اليتيمة (األخيرة) في شهر
رمضان.
اتسعت مساحة الـجــامــع إلــى أن وصلت
ح ــال ـي ــا إلـ ــى  13556.25م ـت ـرًا (× 112.5
 120.5م ـت ــرا) ،وك ــان ــت م ــراح ــل الـتـطــويــر
م ـب ـك ــرة ،ف ـي ـقــال إن م ـع ــاوي ــة ك ـلــف وال ـيــه
على مصر مسلمة بــن مخلد األنـصــاري
سـنــة  673م بــأن يـقــوم بتوسعة الجامع
وي ـق ـيــم ف ـيــه أربـ ــع م ـ ــآذن .ول ـك ــن ف ــي زمــن
الـخـلـيـفــة األم ـ ــوي ال ــول ـي ــد ب ــن ع ـبــد املـلــك
قــام الــوالــي قــرة بــن شــريــك بـهــدم الجامع
األص ـ ـلـ ــي س ـن ــة 93هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ710/م ل ـك ــي يــزيــد
مـســاحـتــه ،ثــم أنـشــأ فـيــه مـحــرابــا مجوفًا،
وم ـن ـب ـرًا خـشـبـيــا وم ـق ـص ــورة ،وج ـع ــل له
سبعة أبــواب .وأيضًا حدث تطوير كبير
في أيــام الخليفة املــأمــون العباسي سنة
212هـ 827/م وواليه على مصر عبد الله
بن طاهر.
أم ـ ـ ــا الـ ـعـ ـص ــر الـ ـف ــاطـ ـم ــي فـ ـق ــد بـ ـل ــغ ف ـيــه
ال ـ ـجـ ــامـ ــع شـ ــأنـ ــا ع ـظ ـي ـم ــا ،حـ ـت ــى وص ـف ــه
الــرحــالــة ال ـفــارســي «نــاصــر خ ـســرو» أيــام
امل ـس ـت ـن ـصــر ال ـف ــاط ـم ــي؛ فـ ـق ــال« :إن ـ ــه قــائــم
على أربعمائة عمود من الرخام ،والجدار

باختصار
االحتياجات الحضارية
هي التي ّ
طورت هيئة
الجامع املعمارية بما
يناسب مكانته التي
تنامت شيئًا فشيئًا
عبر التاريخ
■■■
يقال إن معاوية كلف
واليه على مصر
مسلمة بن مخلد
األنصاري سنة 673
م بأن يقوم بتوسعة
الجامع ويقيم فيه أربع
مآذن
■■■
تعرض الجامع لنكبات
عديدة كالحرائق
والزالزل وأصابه
اإلهمال في فترات
عديدة ،لكنه كان يحظى
بالترميم والتطوير

الـ ــذي عـلـيــه امل ـح ــراب مـغـطــى كـلــه بــألــواح
ال ــرخ ــام األب ـي ــض كـتـبــت عـلـيـهــا آيـ ــات من
الـ ـق ــرآن ب ـخــط ج ـم ـيــل .وت ـح ـيــط بــاملـسـجــد
األســواق من جهاته األربــع ،وعليها تفتح
أبـ ــوابـ ــه» .وي ـض ـيــف خ ـس ــرو مـتـحــدثــا عن
نشاط الجامع بأنه «كان يوقد في ليالي
املواسم أكثر من سبعمائة قنديل ،ويفرش
بطبقات من الحصير امللون بعضها فوق
بـعــض ،وي ـضــاء كــل ليلة بــأكـثــر مــن مائة
قنديل .وهو مكان اجتماع سكان املدينة
الكبيرة ،وال يقل من فيه في أي وقــت عن
خـمـســة آالف مــن ط ــاب الـعـلــم وال ـغــربــاء،
والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود
وغيرها».
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـج ـ ــام ـ ــع ل ـ ـن ـ ـك ـ ـبـ ــات عـ ــديـ ــدة
كالحرائق وال ــزالزل وأصــابــه اإلهـمــال في
فترات عديدة ،لكنه كان يحظى بالترميم
وال ـت ـط ــوي ــر واسـ ـتـ ـع ــادة رونـ ـق ــه م ــن حــن
آلخ ــر ،وحــن حـكــم صــاح الــديــن األيــوبــي
مصر قــام بترميمه وجــدد بعض أجزائه
مثل صدر الجامع واملحراب وأعاد بياض
ج ــدران ــه .وف ــي ع ـهــد ال ـس ـل ـطــان املـمـلــوكــي
ال ـنــاصــر مـحـمــد بــن قـ ــاوون أع ـيــد إعـمــار
الـجــامــع بعد أن تـضــررت جــدرانــه بــزلــزال
702ه .أي ـض ــا قـ ــام مـ ـ ــراد ب ــك والـ ـ ــي مـصــر
العثماني ،بعملية ترميم كبيرة بعد أن
م ــال ــت أع ـم ــدت ــه وس ـق ـطــت أواوي ـ ـنـ ــه ،وفــي
عـصــر م ــراد بــك ش ـيــدت م ـنــارتــان ،منهما
امل ـن ــارة الـبــاقـيــة اآلن ،وه ــي ذات تصميم
بسيط ،ولها قمة مخروطية .وتــم الفراغ
مــن إص ــاح ــات م ــراد بــك فــي أواخـ ــر شهر
رمضان سنة 1212ه1797/م.

وأخيرًا
لماذا ال تعشق وأنت بصحة جيدة؟
خطيب بدلة

ق ـبــل اخـ ـت ــراع ال ـهــاتــف امل ـح ـمــول (امل ــوب ــاي ــل) املـ ـ ّ
ـزود
بكاميرا ق ــادرة على تصوير مقاطع فيديو ،كانت
تفوتنا أشياء جميلة ُ
زمان ما ،ومكان ما،
تحدث في
ٍ
ثم تمضي وتتالشى لعدم وجود كاميرات تلفزيونية
ً
ّ
مصور
في متناول الحاضرين .أضرب مثال بفيديو
بكاميرا «املوبايل» ،تتداوله مواقع التواصل منذ أيام،
فيه مجموعة مــن الــرجــال والـنـســاء املجتمعني في
ً
ّ
منزل أحدهم ،يغنون ارتجاال ،من دون مرافقة آالت
موسيقية ،وال حتى إيقاع .أصواتهم ليست جميلة
وحسب ،بل خارقة .دفعني الفضول إلى أن أعرف
ُ
وجدت ّأن أحدهم تنزاني ،الشيخ
أسماءهم ،وبالبحث
يـحـيــى بـيـهــاكــي ح ـســن ،وإح ــداه ــم اسـمـهــا سهيلة
بهجت ،باإلضافة إلى شيخ فاقد البصر ،ورجل ذي
قبعة طرازها أوروبي ،وهو الذي بدأ يغني مقطعًا من
قصيدة أحمد شوقي التي ّ
لحنها وغناها الهرم الرابع
ّ
محمد عبد الوهاب (وغناها عادل مأمون) ُ«مضناك
جفاه ُ
مرقده» وصار الحاضرون يتناوبون على أداء
املقطع األخـيــر منها بطريقة «السلطنة» أي عندما
ّ
يسرح املغني في الطرب حتى يبلغ ذرى عالية من

الحب ،والوجد ،والتحليق .شاهدت املقطع أكثر من
ّ
م ـ ّـرة ،ولـعــل تـكــرار املـشــاهــدة جعلني أفكر فــي قول
َ
موالي وروحي في يده /قد ضيعها سلمت
شوقي:
ّ
َي ـ ُـد ُهً ..وتساءلت :أال يتضمن التعبير عن الحب هنا
مبالغة تصل إلــى حــدود ّ
االمـحــاء والعدمية؟ يعني،
أنــا أحــب حبيبي ،وأضــع روحــي فــي يــده ،ولكن هل
ْ
تسللت
يعقل أن أش ـكــره ألن ــه أضـ ٌـاع ـهــا؟ مــن هـنــا،
أسئلة كثيرة تتعلق بالطريقة
إلــى ساحة تفكيري ٌ
التي صيغت فيها نسبة ال يستهان بها من أشعار
األغــانــي العربية .املــذهــل فــي تلك األشـعــار أنــه قلما
يبقى العاشقان (كالهما) على قيد الحياة ،يتبادالن
ال ـحــب عـلــى نـحــو طـبـيـعــي ،ومـتـكــافــئ ،ب ــل يـجــب أن
ّ
متعمدًا،
يـمــوت أحــدهـمــا فــي سبيل اآلخ ــر ،عــام ـدًا،
مـنـتـحـرًا ...وه ــذا تـجــده ضـمــن مـسـتــويــات مـتـعـ ّـددة،
ابتداء من األغاني الشعبية التي يقول فيها الحبيب
لحبيبته «ومن الشباك ألرمي ِل ْك حالي» .ولعل أول ما
ُ
الشباك عاليًا ،فينزل العاشق
يخطر بالبال ْأن يكون
الــول ـهــان عـلــى األرض جـثــة ه ــام ــدة .مـ ــرورًا َبأغنية
ُ
صباح فخري «يا حادي العيس في ترحالك األ َجل»،
يعني إذا رحلت الصبية ضمن قافلة من «العيس»
ّ
ولعل أكثر ما ّ
يعبر عن هذا
فــإن عاشقها يـمــوت...

ّ
االمحاء قصيدة بشارة الخوري (األخطل الصغير)،
ّ
ّ
التي لحنها وغناها موسيقار األزمان فريد األطرش
أنت ،إني ُّ
وتبدأ بعبارة :عش ً
مت بعدك.
تجنح بعض األغاني العربية نحو العنف ،من دون
ّ
إراد ٍة مــن مؤلفها ،بــل لـعــل القافية هــي الـتــي تغريه
باستخدامها ،كاألغنية الفولكلورية الشامية« :يابو
عيون اللويزي /تجرح ّ
بحد قزيزي»ّ ...
وثمة «عيون»
ال تكتفي َ
بالجرح ،بل وتقتل ،فموفق بهجت يغني:
«مــا قتلتني إال العني الكحالوية» ،ووديــع الصافي:
«قـتـلــونــي عـيــونــا ال ـس ــود» ،وه ـنــاك مقطع مــن أغنية

تجنح بعض األغاني العربية
إرادة من
نحو العنف ،من دون
ٍ
ّ
لعل القافية هي
مؤلفها ،بل
التي تغريه باستخدامها

«يــا ويــل حــالــي» يـقــول فيه املـطــرب «مــا قتلني غير
أبو َامل ْشلح /يا دهب يلطم على َاملدبح»ّ .
وثمة أغنيات
تحكي عن االشتباك بني العشاق ،أو بسبب العشاق،
ّ
كاألغنية التي تغنيها فـيــروز وصـبــاح فـخــري ،كل
بأسلوبه« :تحت هودجها وتعالجنا ،صــار سحب
س ـيــوف يــا وي ــل ح ــال ــي» .وه ـنــاك أغـنـيــة فولكلورية
أردنية ّ
تؤديها سميرة توفيق «يا املرتكي ع السيف
سيفك جرحني» .وأمــا قصيدة «يــا مــن حــوى ورد
الرياض ّ
بقده» ،املنسوبة لشاعر أندلسي يلقب «ابن
ُ
اللبانة» ففيها معنيان خطيران جدًا يبيح أحدهما
َ
الـقـتــل ،والـثــانــي الـعـبــوديــة« :إن شئت تقتلني فأنت
ٌ
ُ
عبده؟».
محكم ،من ذا
يطالب سيدًا في ِ
االعـ ـت ــراض األس ــاس ــي الـ ــذي ال ب ــد أن ي ــواج ــه هــذه
األسـئـلــة والـتــداعـيــات أن ه ــذا يحصل بــاســم الـحــب.
ّ
ٌ
صحيح من حيث املبدأ ،لكنه يتعارض ،في الحقيقة،
مــع الـحـ ّـب الطبيعي ،املتكافئ ،ويحيلنا إلــى ظاهرة
الوقوف على أطالل الحبيبة في الشعر الجاهلي التي
سخر منها الشاعر ّ
املجدد أبو نواس ببيت شعر ال
يمكن أن ُينسى:
َ
َّ
قــل ملــن يبكي على رســم درس /واقـفــا مــا ض ــر لو
كان جلس؟
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