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محمد سفيان محمد نجا من الموت بعدما توفي ابنه  (حسين بيضون)

كشفت إحــصــاءات صــادرة عن منظمة الصحة 
في  يتسارع  كوفيد-١٩  وبــاء  تفشي  أن  العاملية 
الــوفــيــات. وأعلنت  العالم فــي مقابل تــراجــع عــدد 
أنه تم تسجيل  االثنني  املنظمة في وقت متأخر 
مليون و٩٩٨ ألفًا و٨٩٧ إصابة جديدة بكورونا 
حـــول الــعــالــم فــي األســـبـــوع الـــذي انــتــهــى فــي ٢٠ 
سبتمبر/أيلول الحالي، بارتفاع نسبته ٦٪ عن 
األســـبـــوع الــســابــق و«أعـــلـــى عـــدد مــن اإلصــابــات 
الوباء».  املسّجلة خــالل أسبوع واحــد منذ ظهر 
أكثر من ٣١ مليون شخص  الفيروس  وأصــاب 
وأودى بنحو ٩٦٢ ألفًا، بحسب حصيلة أعدتها 

فــرانــس بـــرس االثــنــني. وأفــــادت منظمة الصحة 
أفريقيا شهدت  عــدا  ما  العالم  أن جميع مناطق 
ارتــفــاعــا فــي عــدد اإلصــابــات األســبــوع املــاضــي. 
وأظـــهـــرت إحـــصـــاءات املــنــظــمــة أن عـــدد الــوفــيــات 
الــجــديــدة ينخفض على الــرغــم مــن ارتــفــاع عدد 
اإلصـــابـــات فــي معظم أنــحــاء الــعــالــم. واألســبــوع 
ألــف وفــاة جديدة  املاضي، تم تسجيل نحو ٣٧ 
على صلة بــالــفــيــروس فــي أنــحــاء الــعــالــم، أي ما 
املــئــة مقارنة  فــي  انــخــفــاضــًا نسبته ١٠  يــعــادل 
أعلن جهاز  الــوقــت،  هــذا  فــي  السابق.  باألسبوع 
مــراقــبــة ســالمــة املــســتــهــلــك الـــروســـي، أمــــس، أّن 

روسيا تتوقع تسجيل لقاح ثاٍن محتمل للوقاية 
الفيروس بحلول ١٥ أكتوبر/ تشرين األول  من 
املقبل. وقام بتطوير اللقاح معهد «فيكتور» في 
سيبيريا، الذي أتم التجارب البشرية املبكرة عليه 
األول  اللقاح  على صعيد  املاضي.  األسبوع  في 
الحكومي  الصندوق  رئيس  قــال   «٥ «سبوتنيك 
الــــذي يــمــول املـــشـــروع، كــيــريــل ديــمــتــريــيــف، إّن 
ــهــا 

ّ
ــة أن مــوســكــو واثــقــة بــنــجــاح الــلــقــاح إلـــى درجــ

ســتــتــحــمــل جــانــبــًا مـــن املـــخـــاطـــر الــقــانــونــيــة إذا 
 من اشتراط 

ً
سارت األمور على غير ما يرام، بدال

قبول املشترين املسؤولية الكاملة. إلى ذلك، قال 

 ١٥٦ إّن  العاملية  الصحة  منظمة  تــقــوده  تحالف 
ــــى خــطــة «كـــوفـــاكـــس» الــعــاملــيــة  دولــــة انــضــمــت إل
التي تهدف إلى ضمان التوزيع العادل إلمدادات 
ــادر عن  بــيــان صـ ــر  املستقبلية. وذكـ الــلــقــاحــات 
املــنــظــمــة والـــتـــحـــالـــف الـــعـــاملـــي إلنـــتـــاج األمـــصـــال 
دولــة   ٦٤ تضم  القائمة  أّن  «غــافــي»،  واللقاحات 
من األكثر ثراء ستلتزم بالتمويل الذاتي وتسليم 
ملياري جرعة من اللقاحات اآلمنة والفعالة حول 
ــم تــشــارك  ــام ٢٠٢١. ولـ الــعــالــم بــحــلــول نــهــايــة عـ

الواليات املتحدة والصني في املبادرة. 
(رويترز، فرانس برس)

الحدث

«أف٣٥» ل¸مارات بشروط ترضي إسرائيل

رومان أبراموفيتش، 
مالك نادي تشلسي، 

هو أحد أكبر ممولي 
االستيطان في القدس 

المحتلة.
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مفاوضات »أف 35« 
أميركية لإلمارات

يتواصل التفاوض بين واشنطن وأبوظبي حول اتفاق لبيع الدولة الخليجية مقاتالت 
»أف 35«، وسط مساٍع لالتفاق بحلول ديسمبر/ كانون األول المقبل، ولكن ذلك، في 
التفّوق العسكري اإلسرائيلي. ويأتي ذلك مع  حال حصوله، لن يكون على حساب 

استمرار الضغط األميركي على عدد من الدول، لالنضمام لمسار التطبيع

واشنطن، القدس المحتلة، الخرطوم 
العربي الجديد

رام اهلل ـ جهاد بركات

املتحدة واإلمـــارات  الــواليــات  تسّرع 
صفقة  إتــمــام  ملحاولة  مباحثاتهما 
ــي عـــلـــى طــــائــــرات  ــبــ ــوظــ حــــصــــول أبــ
الــتــحــالــف  »أف 35« األمــيــركــيــة بــعــد إشـــهـــار 
مــع إســرائــيــل، لــكــن تحقيق ذلـــك لــن يــتــم من 
إسرائيل وتحافظ على  دون شــروط ترضي 
تــفــوقــهــا الــعــســكــري، وهــــو مـــا يــفــســر انــتــقــال 
وزيـــر األمـــن فــي حــكــومــة االحـــتـــال، الــجــنــرال 
بــنــي غــانــتــس، أمـــس الــثــاثــاء، إلـــى الــواليــات 
فقط،  24 ساعة  زيـــارة تستغرق  فــي  املتحدة 
لــعــقــد ســلــســلــة لــــقــــاءات ومـــبـــاحـــثـــات بــشــأن 
اإلسرائيلي  العسكري  التفّوق  على  الحفاظ 
اإليــرانــي«،  التهديد  املشترك ضد  و»النضال 
ذلك  ويــأتــي  غانتس.  باسم  متحدث  بحسب 
بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الــضــغــط األمــيــركــي 
على عدد من الدول، بينها السودان، من أجل 
إسرائيل،  مع  التطبيع  مسار  إلــى  االنضمام 
الترويج  الكويتية  الحكومة  أحبطت  بعدما 
األمـــيـــركـــي بـــشـــأن احـــتـــمـــال تــطــبــيــع الــكــويــت 
قريبًا. وأكد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان 
أول من  األسبوعي،  اجتماعه  صحافي عقب 
أمس اإلثنني، »تأييده لكافة الجهود الهادفة 
ــادل وشـــامـــل للقضية   عــ

ّ
إلـــى الـــوصـــول لــحــل

الفلسطيني  للشعب  يــضــمــن  الفلسطينية، 
إنهاء االحتال وعودة الاجئني، كما يضمن 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولــة  إقامة 
ـــدود 4 يــونــيــو/  ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة، عـــلـــى حـــ الــ
حزيران 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، 
ومـــبـــادرة الــســام الــعــربــيــة وحـــل الــدولــتــني«. 
فــي هــذه األثــنــاء، قــررت دولــة فلسطني، أمس 
الثاثاء، التخلي عن حقها في ترؤس مجلس 
الجامعة العربية في دورته الحالية »بسبب 

الهرولة غير املسبوقة نحو التطبيع«.
وبــشــأن املــفــاوضــات الــجــاريــة بــني واشــنــطــن 
ــــى مــقــاتــات »أف  وأبــوظــبــي حـــول بــيــع األولـ
مطلعة  مــصــادر  قــالــت  الخليجي،  للبلد   »35
عــلــى هــــذه املـــفـــاوضـــات لـــوكـــالـــة »رويــــتــــرز«، 
 الـــواليـــات املــتــحــدة واإلمـــــارات تــأمــان في 

ّ
إن

اتفاق مبدئي حول صفقة بيع  إلى  التوصل 
كانون  »أف-35«، بحلول ديسمبر/  مقاتات 
األميركية  اإلدارة  تــدرس  بينما  املقبل،  األول 

ــارة  ــ ــ إثـ مـــــن دون  ــاق  ــ ــفــ ــ كـــيـــفـــيـــة صــــيــــاغــــة االتــ
املــصــادر  إسرائيلية. وأوضــحــت  اعــتــراضــات 
إلــى اتفاق أولــي قبل   الهدف هو التوصل 

ّ
أن

احتفال اإلمارات بعيدها الوطني في الثاني 
من ديسمبر.

ويــتــعــنّي أن تــلــتــزم أي صــفــقــة يــتــم الــتــوصــل 
إليها باتفاق قائم مع إسرائيل منذ عشرات 
الـــســـنـــني، بـــــأال تـــمـــس أي أســـلـــحـــة أمــيــركــيــة 
ــفـــوق الــعــســكــري  ــتـ مــبــاعــة لـــــدول املــنــطــقــة »الـ
النوعي« لدولة االحتال، بما يضمن تزويد 
تــزود بها إسرائيل  التي  األسلحة األميركية 
بــقــدرات أفــضــل مــن قــــدرات األســلــحــة املباعة 
 
ّ
»رويـــتـــرز« إن لــجــيــرانــهــا. وقــــال مـــصـــدران لــــ
واشــنــطــن تــــدرس ســبــل إتـــاحـــة الـــقـــدرة على 
ــتـــي تــنــتــجــهــا شــركــة  اكـــتـــشـــاف الــــطــــائــــرات الـ
اإلسرائيلية.  الـــرادار  لنظم  مارتن«  »لوكهيد 
 إحــــدى األفـــكـــار املــطــروحــة هي 

ّ
وأوضـــحـــا أن

امتاك الدفاعات الجوية اإلسرائيلية القدرة 
على رصــد طــائــرات اإلمـــارات مــن طــراز »أف-
35« بتكنولوجيا تلغي قدرات الطائرة على 

تفادي الرصد بأجهزة الرادار.
كــــذلــــك، يــــقــــول خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون، بــحــســب 
التي  »رويترز«، إنه يمكن تصنيع الطائرات 
تضمن  بــطــريــقــة  اإلمـــــارات  عليها  ستحصل 
أي  على  إلسرائيل  اململوكة  الطائرات  تفوق 
طــائــرات أخـــرى تــبــاع فــي املنطقة. وقـــال أحد 
العاملني في الكونغرس ومصدر مطلع على 
 واشنطن تطالب 

ّ
مبيعات سابقة، للوكالة، إن

تــضــارع أي طــائــرات مباعة من  بــأال  بالفعل 
أداء  أجــنــبــيــة  لــحــكــومــات  »أف-35«  الــطــائــرة 
الـــطـــائـــرات األمـــيـــركـــيـــة. ومــــا إن يــتــم تــوقــيــع 
فرض غرامة على أي طرف 

ُ
االتفاق املبدئي ت

عدد  تخطي  ويتعني  الصفقة.  فسخ  يــحــاول 
مـــن الـــعـــوائـــق الــســيــاســيــة والــتــنــظــيــمــيــة قبل 
إتمام البيع، كما أن مساعدين في الكونغرس 
قـــالـــوا إنــــه قـــد ال يــمــكــن الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
هذا العام. وفي جميع األحــوال فإن التسليم 

ق 
ّ
الفعلي للطائرات، بحال االتفاق، لن يتحق

قبل سنوات.
ــك، يــكــتــنــف غــــمــــوض شــديــد  ــ ــ فــــي مـــــــــوازاة ذلـ
ــا وفــــد  ــهـ ــريـ ــيـــر املـــــفـــــاوضـــــات الــــتــــي يـــجـ مـــصـ
سوداني في أبوظبي، يقوده رئيس مجلس 
السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، مع 
وفــد أمــيــركــي، بــشــأن إزالـــة اســم الــســودان من 
الراعية لإلرهاب والتطبيع مع  الــدول  قائمة 

إسرائيل.
وكـــــانـــــت املـــــفـــــاوضـــــات قـــــد انـــطـــلـــقـــت األحـــــد 

املاضي لتبحث في مسارين؛ األول العاقات 
الــســودانــيــة اإلمــاراتــيــة، ويــتــفــاوض فيه عبد 
العدل  والثاني يقوده وزير  البرهان،  الفتاح 
السوداني نصر الدين عبد الباري، ويتفاوض 
فيه مع وفد أميركي حول رفع اسم السودان 
االنتقالية،  الفترة  اإلرهـــاب، ودعــم  من قائمة 
وإعفاء الخرطوم من الديون األميركية، وحث 
بــاقــي الــــدول الــصــديــقــة عــلــى اتــخــاذ خــطــوات 
جادة في إعفائها من الديون. لكن سرعان ما 
أضيف بند آخر يتعلق بمقترحات التطبيع 
املتحدة  الــواليــات  التي قدمتها  مع إسرائيل 

بدفع من اإلمارات.
ــــدد مــــن املـــســـؤولـــني الـــســـودانـــيـــني  وامـــتـــنـــع عـ
طــوال األيــام املاضية عن اإلدالء بأي بيانات 
مصادر  وتحدثت  صحافية.  تصريحات  أو 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن صــــدور قــــرار بمنع  لـــ
الــراهــن  الــوقــت  التحدث لوسائل اإلعـــام فــي 

إلى حني عودة الوفد إلى الباد.
السوداني شدد  الوفد  وحسب املصادر، فإن 
على الجانب األميركي، وكذلك على الجانب 
اإلمـــاراتـــي، الـــذي يــتــوســط ويــدفــع الــخــرطــوم 
نحو التطبيع، على فرض سياج من السرية 
الــتــقــديــرات  االجــتــمــاعــات، بينما تشير  عــلــى 
ــل الــحــكــومــة نفسها  ــود انــقــســام داخـ إلـــى وجـ

حول التطبيع مع إسرائيل. وكشفت املصادر 
ذاتـــهـــا عـــن فــشــل املـــفـــاوضـــات حــتــى اللحظة 
فــي الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، ســــواء بــشــأن إزالـــة 
اســم الــســودان من القائمة الــســوداء أو بشأن 
تــركــزت  الــخــافــات   

ّ
أن إلـــى  التطبيع، مــشــيــرة 

ــودان بــالــفــصــل بـــني بند  ــســ ــول مــطــالــبــة الــ حــ
ــــدول الـــراعـــيـــة لـــإلرهـــاب  إزالـــتـــه مـــن قــائــمــة الــ

التطبيع مــع إســرائــيــل. وكــانــت تقارير  وبند 
صحافية قد نقلت عن وزير اإلعام والناطق 
الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح 
قــولــه إن الــوفــد الـــــوزاري املــرافــق لــلــبــرهــان ال 
التطبيع  مــوضــوع  ملناقشة  تفويضًا  يمتلك 

مع الجانب األميركي أو أي طرف آخر. 
فــي هــذه األثــنــاء، قــررت دولــة فلسطني، أمس 

الـــثـــاثـــاء، الـــتـــنـــازل والــتــخــلــي عـــن حــقــهــا في 
فــي دورتــه  العربية  الجامعة  تــرؤس مجلس 
الـــحـــالـــيـــة، بــســبــب مـــا قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــفــلــســطــيــنــي ريــــاض املــالــكــي إنــهــا »فــاجــعــة 
ضربت الجامعة العربية«، و»بسبب الهرولة 
غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة نـــحـــو الـــتـــطـــبـــيـــع«. وأضـــــاف 
املالكي، خال مؤتمر صحافي عقده في مقر 
الــلــه، إلعــان تخلي  رام  فــي  الخارجية  وزارة 
 
ّ
فــلــســطــني عـــن تـــــرؤس مــجــلــس الــجــامــعــة إن

بالتطبيع  والبحريني  اإلمــاراتــي  »االتفاقني 
مع إسرائيل املخالفني لقرارات القمم العربية 
وضعا  العربية،  الــســام  مــبــادرة  بخصوص 
فلسطني أمام مهمة كبيرة ومسؤولية أكبر«.

وتــــســــاءل املـــالـــكـــي: »كـــيـــف ســتــتــصــرف دولـــة 
العربية  الجامعة  في  عضو  كدولة  فلسطني 
من  العربية  القمم  قـــرارات   

ّ
أن تشاهد  عندما 

الــتــطــبــيــع تــســتــبــاح مــــن دون أي  مــــوضــــوع 
رادع؟ بل على العكس كانت أجــواء الجامعة 
ــيــــرة عــمــومــًا إمــــا تــشــّجــع أو تــغــطــي أو  األخــ
تهادن أو تسكت على هذه الخطوة«. وتابع 
: »كيف ستتصرف فلسطني كرئيس 

ً
متسائا

بدأت  التي  الجامعة  الحالية ملجلس  للدورة 
للتو، أمام هذا االنحدار نحو التطبيع؟ وماذا 
ستفعل وهي تشاهد الضغوط واالبــتــزازات 
أخــرى  عربية  دول  باستهداف  تــمــارس  التي 
بــعــيــنــهــا، لــضــمــهــا ملـــنـــحـــدر الــتــطــبــيــع تــحــت 

حجج ومبررات واهية؟«.
وأضاف املالكي: »ال يشرف دولة فلسطني أن 
تــشــاهــد هــرولــة الــعــرب نــحــو التطبيع خــال 
رئاستها، وكـــون قـــرار الــهــرولــة قــد اتــخــذ في 
واشــنــطــن، فليس مــن املــجــدي بــذل مــزيــد من 
الجهد في إقناع أحد بعدم التطبيع، خاصة 

أنهم ليسوا أصحاب قرار«.
 »هـــذه الــخــطــوة ال تعني 

ّ
وأوضـــح املــالــكــي أن

االنسحاب من الجامعة العربية«، مشيرًا إلى 
في  الفلسطيني  لــلــوجــود  الــتــاريــخــي  »اإلرث 
منظمة  وانــضــمــام  تأسيسها  منذ  الجامعة 
الـــخـــروج  »إن  وقــــــال:   .»1976 عــــام  الــتــحــريــر 
مــن الجامعة قــد يخلق فــراغــًا يمكن أن يولد 
سيناريوهات مختلفة نحن في غنى عنها«.

العام  املالكي رسالة وجهها لألمني  وعــرض 
لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة أحــمــد أبــــو الــغــيــط 
إلباغه بالتخلي عن رئاسة الدورة الحالية، 
واعتبار القرار نافذًا بمجرد وصول الرسالة. 
وحـــوت الــرســالــة كــامــًا شــديــد اللهجة تجاه 
ــار اتــفــاقــات  ــ الــجــامــعــة واألمـــانـــة الــعــامــة، وآثـ

التطبيع على الجامعة نفسها.
صحافي،  تقرير  كشف  متصل،  ســيــاق  وفــي 
 إســرائــيــل كــانــت قد 

ّ
ــشــر مــســاء اإلثـــنـــني، أن

ُ
ن

افــتــتــحــت فــــي بــــدايــــة الـــعـــقـــد املــــاضــــي مــكــتــبــًا 
والسياسية  االقتصادية  مصالحها  لتعزيز 
فـــي الــعــاصــمــة الــبــحــريــنــيــة، املــنــامــة. وذكـــرت 
القناة العامة اإلسرائيلية »كان 11« أن الرقابة 
العسكرية اإلسرائيلية سمحت بالنشر حول 
هــذا الــشــأن، بعد توقيع »إعـــان الــســام« مع 
»أسوشييتد  وكــالــة  نقلت  كــذلــك،  الــبــحــريــن. 
بـــــرس« عـــن الـــحـــاخـــام مـــــارك شـــنـــايـــر، املــقــيــم 
ــــذي يــعــمــل مــســتــشــارًا مللك  فـــي نــيــويــورك والـ
الــبــحــريــن وأجــــرى مــحــادثــات فــي السعودية 
ودول الخليج األخــرى لتعزيز عاقات أقوى 
السعودي  السفير   

ّ
أن وإسرائيل،  اليهود  مع 

السابق لدى أميركا، األمير خالد بن سلمان، 
الــقــصــوى لشقيقه ولــي  األولـــويـــة   

ّ
أن أخــبــره 

ــــاح  ــ الــــعــــهــــد مـــحـــمـــد بـــــن ســــلــــمــــان هـــــي »إصـ
الكلمات  قــال هــذه  الــســعــودي. لقد  االقتصاد 
إســرائــيــل«، وفقًا  بـــدون  لــن ننجح  بالضبط: 
لشناير. وذكر أنه »بالنسبة للسعوديني، فإن 

املسألة )التطبيع( مسألة وقت فحسب«.

عثمان لحياني

طالب الجزائريون خالل الحراك 
الشعبي بالتغيير، واختارت السلطة 

اإلصالح، على الرغم من اقتناع 
املواطنني بأن النظام السياسي القائم 

لم تبق في ثوبه رقٌع لإلصالح، 
ولقناعٍة مشتركة لديهم بأن الدولة 

في مأزق، وتحتاج إلى تغييٍر جذري 
لقواعد الحكم وهيكلة املؤسسات 

ومنظومات تدبير الشأن العام. 
الفرق كبير بني املسارين، التغيير 
واإلصالح، من الناحية النظرية، أو 

من ناحية األدوات والفاعل املؤسس 
لكليهما. يمثل خيار اإلصالح 
بالنسبة للنظام الجزائري، في 

الغالب، عملية هروب إلى األمام 
من األزمة ومواجهة املشكالت 

السياسية القائمة. يحدث اإلصالح 
من داخل النظام أساسًا، وبأدواته 

التي تكون صدئة في حّد ذاتها. 
ويمكن مالحظة أن محتوى مشروع 

اإلصالح السياسي املطروح حاليًا 
صاغته السلطة منفردة، وأقصى 

دور للمجتمع السياسي كان 
تقديم مقترحات غير ملزمة. بينما 

يفرض مطلب التغيير أن تكون 
املكونات السياسية امللتزمة باملسألة 

الديمقراطية، الطرف الرئيسي، 
ومشارك فاعل في هندسة التحول 

الديمقراطي.
أثبتت التجربة الجزائرية أن اإلصالح 

ُيهدر الوقت، ويطيل من عمر 
األزمة، قبل أن ينتهي إلى إعادة 

إنتاجها مجددًا. اإلصالح يستثمر 
في الهوامش والشكل العام، بينما 

يذهب التغيير إلى العمق واملضمون 
السياسي والثقافي. اإلصالح يكتفي 

بتغيير املسميات )من مجلس 
دستوري إلى محكمة دستورية 

(، أما التغيير فيستبدل القواعد 
ً
مثال

املؤسسة للحكامة وتدبير الشأن 
العام. يطرح اإلصالح مقاربات 
بيروقراطية للمأزق السياسي، 

كاستحداث وتضخم املؤسسات 
الوسيطة، بينما يرتكز التغيير على 
حلول ديمقراطية يكون فيها معنى 
املؤسسة مرتبطًا بالكلفة والنجاعة. 

ينطلق اإلصالح من داخل مربع 
الخوف ونوازع املؤامراتية )كما 

يجري اآلن تحديدًا( ويتجنب معالجة 
األسئلة الجادة، بينما يعتمد التغيير 
على تحرير املبادرة ويطرح األسئلة 

الضرورية بكل جرأة ومسؤولية.
عند إجراء املقارنات الضرورية بني 

العناوين الكبرى ملطالب التغيير 
السياسي املعلنة في حراك فبراير، 

واملتغيرات املتضمنة في مسودة 
الدستور املعروضة لالستفتاء، 

يظهر أن الدستور يمثل »الئحة« 
التنازالت املمكنة التي تعرضها 

السلطة على الجزائريني. هذه 
التنازالت قد توسع بعض الهوامش، 
لكنها لن تحدث تغييرات عميقة في 

البنية السياسية وطبيعة العالقة 
بني املؤسسات. السلطة نفسها 

ترغب في أن يؤدي ذلك إلى »إصالح 
ُمراقب« ومحدود، ال يفقدها القدرة 
املركزية على التحكم في سيرورة 

ومخرجات هذه اإلصالحات.

إيران تقلل من أهمية العقوبات األميركيةحبس جماعي لمعتقلي حراك مصر

شروط 
ترضي إسرائيل

الحدث

القاهرة ـ العربي الجديد

بــــدأت نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا فـــي مــصــر، 
فجر أمــس الثاثاء، إصــدار قــرارات متتابعة 
على  يومًا  عشر  خمسة  بالحبس  وجماعية 
ذمــــة الــتــحــقــيــق بــحــق أعــــــداد مـــن املــواطــنــني 
متفرقة  أمــاكــن  فــي  الشرطة  اعتقلتهم  الــذيــن 
شــهــدت تـــظـــاهـــرات حـــاشـــدة تــطــالــب بــرحــيــل 
النظام وإسقاط حكم وسياسات عبدالفتاح 
الــســيــســي يــومــي األحــــد واالثـــنـــني املــاضــيــني. 
ورصدت »العربي الجديد« من اتصاالت مع 
الــدفــاع عن  عــدد من املحامني املنخرطني في 
املعتقلني أنــه تــم اعــتــقــال أكــثــر مــن أربعمائة 
ــل  ــيـ أحـ األحـــــــــــــداث  فــــــي  اآلن  ــى  ــتــ ــخــــص حــ شــ
معظمهم إلى معسكرات األمن املركزي وأحيل 
للتحقيق  الوطني  األمــن  مقار  إلــى  العشرات 
معهم. كما أصدرت النيابة حتى مساء أمس 
مــواطــنــًا، عدد  قــــرارات بحبس نحو خمسني 
كبير منهم من املعتقلني في منطقة البساتني 
ــبــــر مــــن الــتــعــامــل  ــالـــت الــنــصــيــب األكــ ــتـــي نـ الـ
املواطنني خــال األحــداث  الغليظ مع  األمني 
بعد خروج التظاهرات فيها مساء األحد 20 

سبتمبر/أيلول.
وفي املرتبة الثانية يأتي املواطنون املعتقلون 
مــن قــرى مــركــز أطفيح بــالــجــيــزة، حيث أحيل 
عــدد ال يتجاوز العشرة منهم إلــى نيابة أمن 
أكــثــر مــن مائتني  العليا، بينما هــنــاك  الــدولــة 
وثــاثــني مــواطــنــًا تــم اعــتــقــالــهــم مــن ســت قــرى 
في املركز، حيث تم إباغ ذويهم باحتجازهم 
ــركـــزي لــحــني إحــالــتــهــم  بــمــعــســكــريــن لــألمــن املـ
لــلــنــيــابــة. وبــحــســب املـــصـــادر الــحــقــوقــيــة فــإن 
 مثلوا أمام النيابة تم 

ً
أكثر من ثاثني معتقا

القبض عليهم من أماكن عملهم في البساتني 
ومــنــاطــق أخــــرى بــالــقــاهــرة كــحــدائــق املــعــادي 
والدويقة ومنشأة ناصر ومدينة نصر. وهناك 
استيقافهم  تم  املعتقلني  من  أخــرى  مجموعة 

طهران ـ العربي الجديد

ال تزال مفاعيل إعادة فرض الواليات املتحدة 
العقوبات األممية من طرف واحد على إيران 
تتواصل، وسط تأكيد إيران على أن ما يجري 
مجرد »استعراض با أثــر«، وإصـــرار الــدول 
للخطوة.  املــعــارض  موقفها  على  األوروبــيــة 
وأكــــد املــتــحــدث بــاســم هــيــئــة الــطــاقــة الــذريــة 
الثاثاء،  أمــس  كمالوندي،  بهروز  اإليرانية، 
 إدراجه وآخرين من مسؤولي الهيئة على 

ّ
أن

قــائــمــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة الــجــديــدة »بــا 
العقوبات »خطوة  هــذه   

ّ
أن واعتبر  أثـــر«.  أي 

إعامية  ضجة  إحــداث  بغرض  استعراضية 
وأنـــهـــا لـــن تـــتـــرك أدنـــــى تــأثــيــر عــلــى أنــشــطــة 
ذلك  الــذريــة«. وجــاء  للطاقة  اإليرانية  الهيئة 
بعدما وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
ــر تــنــفــيــذي  ــ ــــس االثــــنــــني، عـــلـــى أمـ أول مــــن أمـ
لفرض عقوبات جديدة على إيران شملت 27 
النووية  بالبرامج  مرتبطًا  وكــيــانــًا  شخصًا 
والــصــاروخــيــة والــتــســلــيــحــيــة اإليـــرانـــيـــة، في 
مقدمتها وزارة الدفاع وهيئة الطاقة الذرية 
ــاف  ــ ــة. وأضـ ــيـ ــاعـ ــدفـ ومــنــظــمــة الـــصـــنـــاعـــات الـ
 
ّ
كــمــالــونــدي، فــي حــديــث لــوكــالــة »إيــســنــا«، أن
العقوبات  الذين شملتهم  األشخاص  بعض 
ــانــــوا تــحــت  الـــجـــديـــدة لــصــلــتــهــم بــالــهــيــئــة كــ
»إذا   :

ً
متسائا قبل،  من  األميركية  العقوبات 

العقوبات  فــرض  إعـــادة  تدعي  أميركا  كانت 
ــة( فـــمـــا الـــحـــاجـــة إلـــــى طـــــرح هــــؤالء  ــيــ ــمــ )األمــ
األسماء في قائمة جديدة؟«. وبرأيه فإن »هذا 
 هــذا اإلجـــراء قبل أن يكون 

ّ
السلوك يظهر أن

مــســتــهــدفــًا الــنــشــاط الـــنـــووي اإليــــرانــــي فــإنــه 
جاء لتهّرب أميركا من اإلخفاقات السياسية 
املتكررة في الساحة الدولية بعد فشلها في 

إعادة العقوبات األممية ضد إيران«.
وعــمــا إذا كـــان إدراج اســمــه وأســمــاء زمــائــه 
الخارجية،  وزيــاراتــهــم  نشاطهم  على  يــؤثــر 

ــواتــــف والـــكـــمـــبـــيـــوتـــر املـــحـــمـــول  ــهــ أجــــهــــزة الــ
أو  تفتيشهم  يتم  لم  وبالتالي  لهم،  اململوكة 
القبض عليهم بطريقة قانونية سليمة، لكن 
القانونية  الــدفــوع  تلك  عــن  تغاضت  النيابة 
-وهي  الثانية  واملجموعة  بحبسهم.  وأمــرت 
ــم الــقــبــض  األكــــبــــر- تــضــم املــعــتــقــلــني الـــذيـــن تـ
التالية  والــســاعــات  التظاهرات  خــال  عليهم 
لها والتي شهدت إغــاق قــوات األمــن جميع 
البساتني جنوب  إلــى منطقة  املــؤديــة  الطرق 
الــقــاهــرة، والــواصــلــة بينها إلـــى الــضــواحــي 
ــول  ــك قــريــتــي الـــكـــاديـــة وصـ ــذلـ ــــاورة، وكـ ــــجـ املـ
لها بمركز أطفيح.  املــجــاورة  الــعــزب  وبعض 
وتـــواجـــد األمــــن بـــصـــورة مــكــثــفــة فـــي شـــوارع 
وحارات البساتني وتم إطاق القنابل املسيلة 
للدموع والرصاص املطاطي بشكل عشوائي 
مــنــذ صــبــاح االثـــنـــني، وعــلــى فـــتـــرات، إلرهـــاب 
املــواطــنــني، وعــنــدمــا عـــاد األهــالــي فــي بعض 
ــنـــاوشـــة قـــــوات األمـــن  املـــنـــاطـــق لــلــتــظــاهــر ومـ
القوات  ارتكبتها  التي  االنتهاكات  على  ردًا 
انطلقت  والتضييق عليهم،  املواطنني،  بحق 
مجموعات أمنية ملثمة إلغاق معظم املحال 
ــقـــاهـــي بـــالـــقـــوة، ملــنــع  الـــتـــجـــاريـــة وجـــمـــيـــع املـ
الــتــجــمــعــات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــحـــي، ومــنــع 
املـــواطـــنـــني مـــن الــــخــــروج واســتــيــقــافــهــم عند 
الــدخــول، واستيقاف جميع ســيــارات األجــرة 
الـــداخـــلـــة والـــخـــارجـــة مـــن املــنــطــقــة وتــفــتــيــش 

الركاب.
املواطنني  تضم  فهي  الثالثة  املجموعة  أمــا 
االثنني  الــشــوارع يومي  الذين استوقفوا من 
والــــثــــاثــــاء بـــعـــد األحــــــــــداث، ومـــعـــظـــم هــــؤالء 
مغتربون من خارج القاهرة، وبعضهم عمال 
وموظفون بسطاء ولم يتمكنوا من التواصل 

مع ذويهم، بحسب املصادر. 
قضيتني  اآلن  حتى  العامة  النيابة  وفتحت 
اثــنــتــني لــجــمــيــع املــعــتــقــلــني، حــيــث يــتــوقــع أن 
والبيانات  االنتماءات  حسب  تقسيمهم  يتم 

إلى  تقليدية  أسلحة  ونــقــل  وبــيــع  تقديم  فــي 
إيـــــران«. وقــــال وزيــــر الـــدفـــاع األمــيــركــي مــارك 
 اإلجراءات الجديدة التي تم اتخاذها 

ّ
إسبر، إن

تهدف لحماية قواعد باده العسكرية من أي 
األميركية  العقوبات  اعــتــداءات. وتــأتــي هــذه 
الجديدة عقب إعان اإلدارة األميركية إعادة 
فــــرض الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة عــلــى إيـــــران عبر 
النووي  باالتفاق  الــنــزاع«  »فــض  آلية  تفعيل 
وسط رفض دولي واسع للخطوة األميركية.

أوروبـــيـــة خــصــوصــًا فرنسا  واعــتــبــرت دول 
وأملـــانـــيـــا وبــريــطــانــيــا، مــدعــومــة مـــن الــصــني 
وروسيا، أن اإلعــان األميركي بإعادة فرض 
قانونية  قيمة  ال  إيـــران  على  أممية  عقوبات 
ــه واشـــنـــطـــن فـــي املـــلـــف اإليـــرانـــي  لــــه. وتــــواجــ
أكثر مــن عامني جبهة مــوحــدة تشكلها  منذ 
أمنها  أن  التي تعتبر  لندن وباريس وبرلني 
مهدد بسبب مخاطر االنتشار النووي.  وفي 
الــســيــاق، يــرى األســتــاذ فــي معهد الــدراســات 
ــران بـــــادي، في  ــرتـ ــاريـــس، بـ الــســيــاســيــة فـــي بـ
حديث لوكالة »فرانس برس«، أن األوروبيني 

ــى الــقــاهــرة  ــم فـــي الـــطـــريـــق إلــ وتــفــتــيــشــهــم وهــ
إلــى محافظاتهم،  عــائــديــن  لــلــخــروج منها  أو 
مــن اإلســكــنــدريــة واملــنــيــا وقــنــا وأســيــوط، ولم 

يشاركوا من األساس في األحداث.
وذكرت املصادر أنه يمكن تقسيم املجموعات 
ثــاث.  إلــى  النيابة  تــعــرض تباعًا على  الــتــي 
األولى تضم معتقلني ومعتقات تم القبض 
عــلــيــهــم مـــن مــنــازلــهــم أو مـــن الـــشـــوارع خــال 
حـــمـــات االســـتـــيـــقـــاف والــتــفــتــيــش الــواســعــة 
التي سبقت إحياء الذكرى األولى لتظاهرات 
ســبــتــمــبــر، بــســبــب مــنــشــوراتــهــم عــلــى مــواقــع 
التواصل االجتماعي أو تفاعلهم مع دعوات 
التي  ــراز  األحــ وجميع  للتظاهر.  إلكترونية 
تــــم مــواجــهــتــهــم بـــهـــا قــدمــتــهــا الـــشـــرطـــة مــن 

 »زيــاراتــنــا ونشاطاتنا لن تتأثر ألنه 
ّ
إن قــال 

أي  منا  أي  يمتلك  وال  بأميركا  لنا  عــاقــة  ال 
حساب في هذا البلد أو بلدان أخرى«. ولفت 
 الــواليــات املتحدة األميركية »لــم يكن 

ّ
إلــى أن

لها أي تعاون مع البرنامج النووي اإليراني 
لكي يتأثر هذا التعاون بعد فرض العقوبات 

الجديدة«.
 
ّ
 إن

ً
ــا ــ ــائـ ــ ــتــــحــــدث اإليــــــرانــــــي قـ واســــتــــطــــرد املــ

واشنطن منذ انسحابها من االتفاق النووي 
ــراءات كثيرة  قبل أكثر مــن عامني »نــفــذت إجـ
لفرض قيود على نشاط إيران النووي، فعلى 
ســبــيــل املـــثـــال فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــاملـــاء الــثــقــيــل، 
ــاولــــت مـــنـــع صـــــادراتـــــه مــــن إيــــــــران، لــكــنــنــا  حــ
متزامن«،  بشكل  وإنتاجه  بيعه  فــي  نجحنا 
 »الصناعة النووية اإليرانية تتقدم 

ّ
مؤكدًا أن

 اإلجراءات األميركية لن توقف 
ّ
إلى األمام وأن

عجلتها«.
الصادر  األميركي  الرئاسي  املرسوم  ويجيز 
أول مـــن أمــــس فــــرض »عـــقـــوبـــات اقــتــصــاديــة 
شديدة ضد أي بلد أو شركة أو فرد يساهم 

ــن الـــوطـــنـــي.  ــ ــتـــي تــظــهــر فــــي تـــحـــريـــات األمــ الـ
إلحــدى  الرئيسية  التهمة  تكون  أن  وينتظر 
الـــقـــضـــايـــا االنــــتــــمــــاء لـــجـــمـــاعـــات مـــحـــظـــورة 
والسعي لقلب نظام الحكم والتحريض على 
استخدام  وإســـاءة  الشائعات  وبــث  التظاهر 
وسائل التواصل االجتماعي، وتكون التهمة 
الــرئــيــســيــة فـــي قــضــيــة أخــــرى هـــي التجمهر 

والتظاهر بدون تصريح.  
وفـــي الــســيــاق تــوقــع مــصــدر أمــنــي مطلع في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« اســتــمــرار  تــصــريــحــات لـــ
حــمــات االعــتــقــال فــي املــنــاطــق الــتــي شهدت 
تظاهرات وغيرها خال األيام العشرة املقبلة. 
وجــاءت أحــداث األحــد لتؤكد الخطورة التي 
يواجهها النظام املصري من مناطق تستبعد 
أن تشهد  األمـــنـــيـــة واملـــخـــابـــراتـــيـــة  الــتــقــاريــر 
أي تــوتــر شــعــبــي. فــفــي الــعــام املــاضــي كانت 
املناطق  في  كبير  بشكل  متركزة  التظاهرات 
الــحــضــريــة وخــصــوصــًا فــي وســـط العاصمة 
واإلســكــنــدريــة والــســويــس واملــحــلــة ودمــيــاط 
ومــــدن الــصــعــيــد الـــكـــبـــرى، أي املــنــاطــق الــتــي 
اعتادت األجهزة خروج املواطنني بها في أي 
حراك شعبي. ولذلك كان التركيز االستباقي 
لــألجــهــزة األمــنــيــة منصبًا هـــذه املـــرة -ومــنــذ 
يــوم األحـــد- على تقييد  أســبــوع تقريبًا قبل 
حركة املواطنني وتخويفهم في تلك املناطق، 
متعمدة بث رسائل الترهيب املعتادة. وعلى 
الــنــقــيــض مـــن هـــذه االســـتـــعـــدادات، تعرضت 
الـــداخـــلـــيـــة لــصــفــعــة مــبــكــرة مـــن قــريــة  وزارة 
لم تكن تتواجد  التي  أطفيح،  الكداية بمركز 
فــيــهــا مـــع بـــدايـــة األحـــــداث إال ســـيـــارة دوريـــة 
القرية،  بــاســتــمــرار على مــدخــل  واحـــدة تقف 
التيار  قــيــادات  وهــي قرية خالية تقريبًا مــن 
اإلســامــي الــســيــاســي، ثــم تفاقمت األوضـــاع 
أكثر  مــن  تعتبر  التي  البساتني  فــي ضاحية 
مــنــاطــق مــحــافــظــة الــقــاهــرة مــعــانــاة مــع ملف 

التصالح في مخالفات البناء.

باتوا في موقف »جمود« في امللف اإليراني. 
ويضيف »أســاســًا األولــويــة لــدى األوروبــيــني 
هـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــحــالــف مـــع الـــواليـــات 
أنــهــم غير  بما  إليها  املــتــحــدة ألنــهــم بحاجة 
قادرين على ضمان سياسة أوروبية دفاعية 
أو أجنبية«. ويتابع: »يقولون جميعًا علينا 
يــومــًا«، حتى موعد استحقاق  أن نصمد 43 
الثالث  في  االميركية  الرئاسية  االنتخابات 
ــن نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي. وســيــســعــى  مــ
األمـــيـــركـــيـــون واألوروبـــــيـــــون إلــــى »تــصــويــب 
األمـــــــــور« مــــن خـــــال إعــــــــادة دمـــــج الــــواليــــات 
املــتــحــدة فـــي بــعــض االتـــفـــاقـــات الــدولــيــة كما 
يقول فرنسوا هيسبورغ، املستشار الخاص 
ــة األبــــــحــــــاث االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة.  فـــــي مــــؤســــســ
ويوضح »لكن في حال إعادة انتخاب دونالد 
ذلك  بــأن يستغل  فعلي  تــرامــب هناك تهديد 
لكسر حلف شمال األطلسي. وامللف اإليراني 
ــد يــســتــخــدمــهــا لــطــرح  ــن الـــــذرائـــــع الـــتـــي قــ مــ
تـــســـاؤالت حـــول دور الـــواليـــات املــتــحــدة في 

الحلف األطلسي«.
فــي هــذه األثــنــاء، أقــر املتحدث بــاســم الــقــوات 
املــســلــحــة اإليـــرانـــيـــة أبــــو الــفــضــل شــكــارجــي، 
الدفاعية« لجماعة  »التقنية  بأن باده تقدم 
تجربة  »نقلنا  مضيفًا  اليمن،  في  الحوثيني 
الــتــقــنــيــة فــــي املــــجــــال الـــدفـــاعـــي إلـــيـــهـــم وهـــم 
تــعــلــمــوا أن يــنــتــجــوا الــصــواريــخ والــطــائــرات 
ــال شـــكـــارجـــي، في  ــ املــســيــرة واألســـلـــحـــة«. وقـ
الــثــاثــاء  أمـــس  ــرانـــي،  اإليـ للتلفزيون  حــديــث 
»إنــنــا نــقــدم الــدعــم ألي دولــــة تــقــف فــي وجــه 
األميركي  والكيان  املــزور  الصهيوني  الكيان 
اإلرهـــابـــي«، غير أنــه قــال فــي الــوقــت ذاتـــه إن 
»املـــشـــكـــات االقــتــصــاديــة ال تــســمــح لــنــا بــأن 
نـــقـــدم شــيــئــًا مـــجـــانـــيـــًا«. وأضــــــاف شــكــارجــي 
الــيــوم صواريخهم  الــحــوثــيــني »يــنــتــجــون  أن 
تجاه  ويطلقونها  اليمن  داخـــل  وأسلحتهم 
أعدائهم وال نرسل لهم الصواريخ من إيران«.

اشترطت  األميركية  اإلدارة  أن  الثالثاء،  أمس  كينية،  صحيفة  ذكــرت 
التجارة  اتفاقية  إبرام  إسرائيل مقابل  نيروبي تطوير عالقاتها مع  على 
الحرة مع واشنطن. وقالت صحيفة »The East African«، إن واشنطن 
الدولية  المبادرات  من  أي  دعــم  بعدم  التعهد  نيروبي  من  طلبت 
الرامية لمقاطعة إسرائيل، مقابل إبرام اتفاقية التجارة الحرة. وأضافت 
نيروبي االمتناع عن أي تحرك يلحق  الصحيفة أن واشنطن طلبت من 

الضرر بالمصالح االقتصادية إلسرائيل.

واشنطن تضغط على نيروبي

عقدت حركتا »حماس« 
و»فتح«، أمس الثالثاء، 

اجتماعًا في تركيا، لبحث 
تحقيق المصالحة 

الداخلية. وأعلن عضو 
المكتب السياسي لحركة 
»حماس«، خليل الحية، 
في تصريح صحافي 
وصلت إلى »العربي 

الجديد« نسخة منه، أّن 
االجتماع يأتي »كامتداد 

للقاءات والحوارات 
بين القوى الفلسطينية 

لتطبيق مخرجات اجتماع 
األمناء العامين للفصائل 
الذي ُعقد في رام اهلل 
وبيروت مطلع سبتمبر/ 

أيلول الحالي. وقال 
الحية إن »حماس حريصة 

على تحقيق الوحدة 
الوطنية«.

لقاء »حماس« 
و»فتح«

محاوالت للتوصل إلى اتفاق 
بشأن »أف 35« بحلول ديسمبر 

)إيمانويل دوناند/ فرانس برس(
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  شرق
      غرب

غارات للجيش المصري 
على شمال سيناء

ــران الـــحـــربـــي املــــصــــري،  ــيــ  الــــطــ
ّ
شـــــن

أمــس الثاثاء، غــارات جوية مكثفة 
ــنــــاء،  ــيــ ــة شـــــمـــــال ســ ــافــــظــ عــــلــــى مــــحــ
شرقي الباد. وقالت مصادر قبلية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــطــيــران  لــــ
ــن عــــــــددًا مــن  ــ ــــري شـ ــــصـ ــربــــي املـ الــــحــ
رفــح ومناطق  الــغــارات على مدينة 
شرق مدينة الشيخ زويــد، وجنوب 
املحافظة،  غــرب  الــعــبــد،  بئر  مدينة 
ولفتت إلى استهدافه مناطق يعتقد 
ــة  أن مــجــمــوعــات مـــن تــنــظــيــم »واليــ
»داعش« موجودة  سيناء« املوالي لـ

فيها.
)العربي الجديد(

 
ظريف يلغي زيارة 

إلى تركيا

ــي  ــرانــ ــة اإليــ ــيـ ألـــغـــى وزيــــــر الـــخـــارجـ
ــورة(،  ــ ــــصـ مــحــمــد جــــــواد ظـــريـــف )الـ
زيارة كانت مقررة له أمس، الثاثاء، 
ــاء نـــظـــيـــريـــه  ــقــ ــلــ ــبــــول لــ ــنــ ــطــ إلـــــــى إســ
الـــتـــركـــي مــــولــــود جــــــــاووش أوغـــلـــو 
والــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن 
آل ثاني. ونقلت وكالة »تسنيم« عن 
مسؤولني في السفارة اإليرانية في 
ــارة ألــغــيــت،  ــزيـ أنـــقـــرة، قــولــهــم إن »الـ
وربـــمـــا تــجــري فـــي وقـــت آخـــــر«، من 
اإللغاء. ويزور  دون تحديد أسباب 
ظــــريــــف روســـــيـــــا غــــــــدًا، الـــخـــمـــيـــس، 
ــتــــحــــدث بـــاســـم  ــا أكــــــد املــ ــ بـــحـــســـب مـ
خطيب  سعيد  اإليرانية  الخارجية 

زادة.
)العربي الجديد(

السودان: حمدوك يؤكد 
على نجاح حوار السالم

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد 
الثاثاء، نجاح  أمــس  الله حــمــدوك، 
املـــرحـــلـــة األولــــــى مـــن حـــــوار الــســام 
فــي »مــنــبــر جــوبــا الــتــفــاوضــي« بني 
الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة والـــحـــركـــات 
املسلحة، مضيفًا أن »عملية السام 
ــوات  ــ ــكــــات كــــل أصـ ســـتـــتـــواصـــل إلســ
ــادق فـــــي الـــــــبـــــــاد«. وأضـــــــاف  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
حــمــدوك، عبر »تــويــتــر«، أن »عملية 
ــل تـــأتـــي اســتــجــابــة  ــامـ الــــســــام الـــشـ
حـــوار ســودانــي  عبر  الشعب  إلرادة 
ســـــودانـــــي«، مــعــتــبــرًا أن »الـــتـــحـــدي 
السام  )تطبيق(  تنزيل  هــو  األكــبــر 
ألهـــل املــصــلــحــة عــلــى األرض، وفــق 

املصفوفات الزمنية املتفق عليها«.
)قنا(

تأجيل جديد 
لمحاكمة البشير

في  خــاصــة  جنائية  محكمة  أجــلــت 
الــخــرطــوم، أمــس الــثــاثــاء، محاكمة 
و34  البشير  عمر  املــعــزول  الرئيس 
ــامـــه، حــتــى  شــخــصــًا مــــن رمــــــوز نـــظـ
املــقــبــل،  األول  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ  6
ــة بــالــنــظــام  ــ ــاحـ ــ وذلـــــــك بــتــهــمــة اإلطـ
الدستوري عبر االنقاب العسكري 
في 1989. وخال جلسة عقدت أمس 
القضائية بضاحية  العلوم  بمعهد 
أركويت، شرق الخرطوم، تقدم عدد 
مــــن هـــيـــئـــات الــــدفــــاع عــــن املــتــهــمــني 
بــطــلــبــات جـــديـــدة لــشــطــب الـــدعـــوى 
الجنائية نتيجة للتقادم، فيما قرر 
الــقــاضــي الــفــصــل فـــي الــطــلــبــات في 
جلسات مقبلة بعد تسلم رد هيئة 

االتهام.
)العربي الجديد(

كورونا يؤجل القمة 
األوروبية

أرجــئــت الــقــمــة األوروبـــيـــة الــتــي كــان 
ــدًا، الــخــمــيــس، إلــى  ــ ــقـــررًا عــقــدهــا غـ مـ
األول والـــثـــانـــي مـــن شــهــر أكــتــوبــر/ 
اكتشاف  بــعــد  املــقــبــل،  تــشــريــن األول 
إصـــابـــة بـــوبـــاء كـــورونـــا فـــي أوســـاط 
ــلـــس األوروبـــــــــــي شــــارل  رئــــيــــس املـــجـ
مــيــشــال )الـــصـــورة(. وكــتــب املتحدث 
بــاســم مــيــشــال، بـــارنـــد لــيــتــس، على 
»تــويــتــر«، أمــس الــثــاثــاء، أن األخير 
بلغ اليوم أن حارسًا أمنيًا كان على 

ُ
»أ

تواصل مباشر معه مطلع األسبوع 
املاضي، مصاب بكوفيد 19«.

)فرانس برس(
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سياسة

 موسكو وصلت 
ّ
الطيران الروسي. ويبدو أن

 كلفة التقدم في عمق محافظة 
ّ
إلى قناعة بأن

وعسكريًا،  سياسيًا  مرتفعة؛  ستكون  إدلــب 
 وجود نحو 4 ماليني مدني في بقعة 

ّ
في ظل

ألــف مقاتل  جغرافية ضيفة تضم نحو 100 
من املعارضة و»هيئة تحرير الشام«، ال خيار 
أمــامــهــم إال الـــدفـــاع املــســتــمــيــت عـــن املــنــطــقــة. 

بشكل واضح عن انتهاء الصراع املسلح بني 
الــنــظــام وفــصــائــل املــعــارضــة الــســوريــة، بعد 
ــل بــه الــروس 

ّ
ســنــوات مــن االقتتال الــذي تــدخ

أواخـــــر عــــام 2015 لــصــالــح الـــنـــظـــام، مـــا أدى 
إلـــى اســتــعــادة األخــيــر كــثــيــرًا مــن الجغرافيا 
السورية على حساب الفصائل التي انكفأت 
ــــع ضـــربـــات  ــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري عـــلـــى وقـ إلـ
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وعــلــى الــرغــم مــن فــشــل املــبــاحــثــات الــروســيــة 
الــتــركــيــة الــتــي عــقــدت األربــــعــــاء املـــاضـــي في 
 الــجــانــب 

ّ
أنــقــرة حـــول مــحــافــظــة إدلــــب، إال أن

الــروســي يــبــدو حــريــصــًا عــلــى عـــدم اســتــفــزاز 
الجانب التركي، الذي نشر آالف الجنود في 
إدلب من الواضح أن غايتهم تثبيت خريطة 
ــــدم الــســمــاح لــقــوات  الــســيــطــرة الــحــالــيــة، وعـ

الــنــظــام واملــلــيــشــيــات اإليـــرانـــيـــة بــالــتــقــدم في 
عمق الشمال الغربي من سورية. 

التركي  السياسي  املحلل  أشــار  السياق،  في 
طــه عـــودة فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الجديد« 
 »تصريحات الفروف جاءت بعد أيام 

ّ
إلى أن

قليلة من جولة محادثات روسية - تركية في 
أنقرة حول محافظة إدلب، كانت شاقة، وبعد 

ساعات أيضًا من إفشال املعارضة السورية 
املــســلــحــة مــحــاولــة تـــقـــّدم لــلــنــظــام عــلــى أحــد 
محاور ريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد أكثر 
من 25 غارة جوية نفذها الطيران الروسي«.

الفـــــــــروف  ــات  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ تـ أن  عـــــــــــودة  ورأى 
 املــواجــهــة بــني قــوات 

ّ
»مــتــنــاقــضــة، بــقــولــه إن

النظام واملعارضة انتهت، وفي الوقت نفسه 
ــرق الــــفــــرات هــمــا بــؤرتــا  ــ ــــب وشـ  إدلـ

ّ
قـــولـــه إن

إلى  الساخنتان في سورية«. وأشــار  التوتر 
أنـــه »ال يمكن عـــزل تــصــريــحــات الفــــروف عن 
مولود  التركي  الخارجية  وزيــر  تصريحات 
ر فيها 

ّ
ــام، الــتــي حـــذ جــــاووش أوغــلــو قــبــل أيــ

سورية«،  في  السياسية  العملية  انتهاء  من 
آلية  إلى  مضيفًا: »موسكو تحاول الوصول 
مــشــتــركــة مـــع أنـــقـــرة تــعــمــل عــلــى فــصــل ملف 
إدلب عن ملف شرق الفرات من أجل املحافظة 
اتــفــاق سوتشي« الخاص  على مــا تبقى مــن 
بمحافظة إدلب واملوقع في سبتمبر/ أيلول 
 فصائل املعارضة السورية ال 

ّ
2018. ويبدو أن

تثق بالجانب الروسي، إذ أشار القيادي في 
البكور، في  العقيد مصطفى  الفصائل،  هذه 
 »الروس 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، إلى أن

أعلنوا أكثر من مرة خالل السنوات املاضية 
عن إيقاف العمليات العسكرية أو انتهائها«، 
مضيفًا »لكنهم يتركون ثغرات في إعالنهم، 
منطقة  على  هجومًا  يشنوا  أن  يلبثون  وال 
الــوثــوق بكالمهم وال  مــحــررة. لذلك ال يمكن 
 الفــروف 

ّ
أن إلــى  الــبــكــور  ــار  تعهداتهم«. وأشـ

 إدلــب بــؤرة ساخنة، وبالتالي فإنه 
ّ
إن »قــال 

بالهجوم على  تــقــوم روســيــا  أن  املتوقع  مــن 
املحافظة في أي وقت«.

وحاولت قوات النظام تجاوز اتفاق موسكو 
مــنــذ توقيعه فــي مـــارس املــاضــي، مــن خــالل 
الــقــيــام بــعــمــلــيــات تــســلــل، وخــصــوصــًا على 
مـــحـــور مــنــطــقــة جــبــل الــــزاويــــة بـــريـــف إدلـــب 
الجنوبي، إال أنها فشلت في ذلك أمام تصدي 
فصائل املعارضة التي لجأت إلى الدفاع عن 
 أي هجوم معاكس على 

ّ
مناطقها، ولم تشن

قوات النظام في أماكن االختراق.
 موسكو 

ّ
ويأتي التصريح الروسي ليؤكد أن

ــان يستعد  لــجــمــت الــنــظــام الـــســـوري الــــذي كـ
ــاق نــحــو  ــطـ ــنـ  عـــمـــل عـــســـكـــري واســــــع الـ

ّ
لـــشـــن

محافظة إدلــــب، فــي مــحــاولــة لــصــرف أنــظــار 
ــنـــاطـــق الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا عــن  ســـكـــان املـ
املشاكل املعيشية التي تفجرت أخيرًا، حيث 
طفت على السطح أزمات خانقة وصلت إلى 
ــادة الــبــنــزيــن. كــذلــك كان  حــّد نـــدرة الخبز ومـ
يسعى النظام إلى تحسني موقفه السياسي 
مــن خـــالل الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى فصائل 
املعارضة السورية املرتبطة بالجانب التركي 
ــان حـــاســـمـــًا أمــــام  ــ ــه كـ ــ ــذي مــــن الــــواضــــح أنـ ــ الــ
باملطلق  أنــقــرة  ترفض  إذ  الــروســي،  الجانب 
خلق أزمات إنسانية جديدة في إدلب، مخافة 
لجوء املاليني فيها إلى الخيار الصعب وهو 

اجتياز الحدود السورية التركية.
مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث فــي »مــركــز جسور 
ــلــــوان، فـــي حـــديـــث مع  ــلــــدراســــات«، وائـــــل عــ لــ
البناء على  إنه »ال يمكن  الجديد«،  »العربي 
هذه   

ّ
أن إلى  مشيرًا  الروسية«،  التصريحات 

املــفــاوضــات  التصريحات »تــأتــي فــي ســيــاق 
اإلقليمني  الالعبني  املستمرة بني  السياسية 
والــدولــيــني حـــول أدوات الــحــل فــي ســوريــة«. 
للرئيس  ســابــقــة  بتصريحات  عــلــوان  وذّكــــر 
الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني حـــول ســحــب كل 
الـــقـــوات الــروســيــة مــن ســـوريـــة، »وهــــو مــا لم 
يحدث على أرض الواقع، ال بل قامت القوات 
النطاق  واسعة  بعمليات عسكرية  الروسية 
 »تصريحات 

ّ
عقب هذا التصريح«. وأوضح أن

 مفاوضات مع الجانب 
ّ

الفروف تأتي في ظل
الـــتـــركـــي حــــول مــلــفــات مـــتـــعـــددة مــتــرابــطــة«. 
وتوقع علوان أن تهدأ حملة القصف الجوي 
في املدى املنظور للوصول إلى الحد األدنى 

من التفاهمات بني أنقرة وموسكو.

المواجهة بين النظام والمعارضة

مناطق  على  عدة،  غارات  الثالثاء،  أمس  الروسي  الحربي  الطيران  شّن 
مواقع  مستهدفًا  سورية،  شرقي  الغربي  الجنوبي  الزور  دير  ريف  في 
يعتقد أنها لتنظيم »داعش«، وذلك عقب استقدام تعزيزات عسكرية 
مطلعة  مصادر  وقالت  المنطقة.  إلى  ومليشياته  النظام  قوات  من 
لـ»العربي الجديد«، إّن الطيران الروسي شّن غارات على مناطق في بادية 
دير الزور الجنوبية الغربية في محيط طريق دمشق دير الزور ومناطق 

على الحدود اإلدارية بين الرقة ودير الزور.

تواصل الغارات ضد »داعش«

الحدث

أمين العاصي

ــر الخارجية  تــؤكــد تــصــريــحــات وزيـ
الروسي، سيرغي الفــروف، األخيرة 
ــة الــعــســكــريــة  ــهــ عــــن انـــتـــهـــاء املــــواجــ
البالد،  فــي  السورية  واملــعــارضــة  النظام  بــني 
 تقدم قوات النظام 

ّ
تّيقن الجانب الروسي أن

ــة فــــي عـــمـــق الــشــمــال  ــيــ ــرانــ واملـــلـــيـــشـــيـــات اإليــ
الغربي من سورية، تحت غطاء جوي روسي، 
 وجــــود آالف الــجــنــود 

ّ
ــل كلفته عــالــيــة، فــي ظـ

ــــراك املــتــحــفــزيــن لــصــّد أّي تــقــّدم محتمل.  األتـ
التي تبدو حريصة  وهو ما تخشاه روسيا 
على تماسك تفاهم موسكو مع أنقرة والذي 
أرســى قواعد وقف إلطــالق النار في مارس/ 
آذار املاضي، لم تهدده تجاوزات محدودة من 

قبل قوات النظام.
تلفزيونية  تصريحات  في  الفـــروف،  واعتبر 
 املواجهة العسكرية 

ّ
أول من أمس اإلثنني، أن

بني الحكومة السورية واملعارضة في البالد 
انــتــهــت، غير أنــه أشـــار فــي الــوقــت نفسه إلى 
 هناك نقطتني ساخنتني فقط في سورية، 

ّ
أن

وهــمــا إدلــــب ومــنــطــقــة شـــرق الـــفـــرات بشمال 
 اتـــفـــاق 

ّ
ــــى أن ــذلـــك أشــــــار إلـ ــرق ســــوريــــة. كـ ــ شـ

ــــالده مــــع الــجــانــب  ــــذي أبـــرمـــتـــه بــ مـــوســـكـــو الــ
الـــتـــركـــي فـــي مـــــارس املـــاضـــي ال يـــــزال يحكم 
الشمال الغربي من سورية، وأّكد تأييد بالده 
لخطوات تركية لفصل »هيئة تحرير الشام« 
ــًا( عــــن فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــقـ ــابـ )الـــنـــصـــرة سـ
: »نــحــن نــؤيــدهــم 

ً
ــائـــال الــســوريــة فـــي إدلـــــب، قـ

)األتــراك( في هذا الشأن«. ولفت الفروف إلى 
 هجمات من 

ّ
أنه »لم تعد هناك ضــرورة لشن

قــبــل الــنــظــام وحــلــفــائــه عــلــى الــشــمــال الغربي 
مــن ســوريــة«، غير أنــه اســتــدرك بــالــقــول »من 
اإلرهابيني  الضروري فقط استهداف مواقع 
املتبقية في  الوحيدة  والقضاء على بؤرتهم 
األراضي السورية«. وتطرق وزير الخارجية 
الــروســي إلــى الــوجــود األمــيــركــي فــي منطقة 
 األمــيــركــيــني 

ّ
شــرقــي نــهــر الـــفـــرات، مــعــتــبــرًا أن

»يلعبون مع األكراد بطريقة غير مسؤولة«.
وهذه املرة األولى التي يتحدث فيها الروس 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــر فـــيـــه املــســاعــي 
ّ
ــــذي تــتــعــث فــــي الــــوقــــت الــ

الــســيــاســيــة لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة لــبــنــانــيــة 
جديدة تنقذ البالد من أزماتها املتالحقة، 
ــتــــي كـــان  ــة والــ ــيـ ــنـ ــتـــوالـــى األحــــــــداث األمـ تـ
 
ّ
هز انفجار ضخم  الثالثاء،  أمــس  آخرها 
قــريــة عــني قــانــا فــي جــنــوب لبنان، أفــادت 
املــعــلــومــات األولـــيـــة بــأنــه وقـــع فــي مبنى 
مستودع  على  يحتوي  الله  لحزب  تابع 
 
ّ
ــات إلـــــى أن ــومـ ــلـ ــعـ أســـلـــحـــة. وأشـــــــــارت املـ
ــار الـــــذي وقــــع فـــي مــكــان  ــفـــجـ ــداد االنـ ــتــ امــ
مــأهــول بــالــســكــان، كـــان قــويــًا جـــدًا، حيث 
سمع دوي الصوت في املناطق املحيطة، 
األجـــواء. وسريعًا  الدخان  ت سحب 

ّ
وغط

ــــاف،  ــعـ ــ ــاء واإلسـ ــ ــفـ ــ ــارات اإلطـ ــ ــيـ ــ هــــرعــــت سـ
إلخماد الحريق الــذي نتج عن االنفجار، 
والكشف على املكان حيث كانت األضرار 
فيه كبيرة، وسط انتشار عسكري كثيف 
وإغالق عناصر الحزب املنطقة التي وقع 
فيها االنفجار. ولم يصدر على الفور أي 
بــيــاٍن رســمــي بــشــأن الــحــادثــة، فيما أفــاد 
تلفزيون املنار التابع لحزب الله )الساعة 
بــأن  بــيــروت(  بتوقيت  تقريبًا  الــخــامــســة 
سبب االنفجار لم يتضح بعد، وذلك عقب 
أن ال إصابات  الحزب  تأكيد مصادر في 
ســجــلــت، وال اســتــهــداف ألي مــن قياديي 
أو عــنــاصــر الـــحـــزب. مـــن جــهــتــهــا، نقلت 
وكــالــة »رويـــتـــرز« عــن مــصــدر أمــنــي قوله 
 االنــفــجــار وقـــع فــي مــســتــودع أسلحة 

ّ
إن

»حزب الله« بسبب خطأ فني. وقال أحد  لـ
املـــصـــادر األمــنــيــة إن »حـــزب الــلــه« فــرض 

طوقًا أمنيًا بمحيط املنطقة.
وأكــــد مــصــدر مــقــرب مـــن الـــحـــزب لــوكــالــة 
ــه،  »فـــــرانـــــس بــــــــرس«، أن املــــكــــان يـــتـــبـــع لـ
ــــي«. وقــــال  ــــرضـ مـــتـــحـــدثـــًا عــــن »حــــــــادث عـ
»إنه  للوكالة:  قانا  قرية عني  أحــد سكان 
مشيرًا  مــنــزل«،  على شكل  للحزب  مــركــز 
إلى أن عناصر من الحزب فرضوا طوقًا 
ــلـــى املــــكــــان الـــــــذي هــــرعــــت إلــيــه  ــًا عـ ــيـ ــنـ أمـ

القرية  سيارات اإلســعــاف. وقــال »اهتزت 
بــنــا تــمــامــًا«. مــن جــهــتــهــا، قــالــت الــوكــالــة 
 االنـــفـــجـــار »تــزامــن 

ّ
الــوطــنــيــة لـــإعـــالم إن

مــــع تــحــلــيــق مــكــثــف لـــلـــطـــيـــران الــحــربــي 
لم يغادر  الذي  والتجسسي اإلسرائيلي، 
التفاح  وإقليم  النبطية  منطقتي  أجـــواء 
مــنــذ صــبــاح أمــــس«. وقــالــت إن االنــفــجــار 
ــراب والـــهـــلـــع  ــ ــطــ ــ أشـــــــاع أجــــــــواء مــــن االضــ
أضـــراره على  واقتصرت  املواطنني،  لــدى 

تصدع بعض املنازل وتحطم الزجاج.
وتــداول ناشطون مقاطع فيديو عّدة من 
اللحظات  االنــفــجــار، تظهر  وقـــوع  مــكــان 
األولى لوقوعه، واألضرار املادية الكبيرة 
ــاورة  ــجــ ــانـــي املــ ــبـ ــّرضـــت لـــهـــا املـ ــعـ الـــتـــي تـ

والسيارات املركونة.
ويأتي هذا الحادث األمني الجديد، فيما 
ال تزال الجهود لتشكيل حكومة جديدة، 
متعثرة، وال مؤشرات على قرب والدتها 
ــّســـك »حــــزب  ــمـ ــتـ ــور. ويـ ــظــ ــنــ فــــي املـــــــدى املــ
ــل«، بــزعــامــة  ــ ــة أمــ ــركـ ــلـــه« وحــلــيــفــتــه »حـ الـ
ــان نـــبـــيـــه بـــــــري، بــتــســمــيــة  ــرملــ ــبــ رئــــيــــس الــ
املــال  وزارة  بحقيبة  والــتــشــبــث  وزرائـــهـــم 
وتخصيصها للطائفة الشيعية، وهو ما 
تعارضه بقية األطراف، وال سيما رؤساء 

الحكومة السابقون.
ويقابل تعنت »الثنائي الشيعي« تمسك 
التي  مــبــادرتــهــا  منع  بمحاولة  بــاريــس 
كان طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون 
ــاق، تــحــدث  ــيــ ــي الــــســ ــ ــقــــوط. وفــ مــــن الــــســ
»الــعــربــي  مــصــدر دبــلــومــاســي فــرنــســي لـــ
السياسيني  األفــرقــاء  منح  عن  الجديد« 
الــفــرص للسياسيني »ألجــل  مــن  مــزيــدًا 
 
ّ
أن املــصــدر  وأضـــاف  اللبناني«.  الشعب 

مزيدًا  السياسية  القوى  تمنح  »فرنسا 
بــتــداعــيــات سقوط  لعلمها  الـــوقـــت،  مــن 
املبادرة، وهي تناقش إمكانية تعديلها، 
ــا األســــاســــي  ــدأهــ ــبــ بــــشــــكــــٍل ال يـــعـــيـــق مــ
الــكــفــاءة  مـــن أصـــحـــاب  بــمــجــلــس وزراء 
والنزاهة واالختصاص يضع برنامجًا 

إصالحيًا ينفذ في وقٍت سريع«.

انفجار بمستودع أسلحة 
لحزب اهلل جنوبي لبنان

الجانب الروسي 
يبدو حريصًا على عدم 

استفزاز األتراك

البكور: ال يمكن 
الوثوق بكالم الروس وال 

بتعّهداتهم

الحدث الفروف يتحدث عن انتهاء المعارك في سورية 
والفصائل ال تثق بتصريحاته »المتناقضة«
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العراق: استهداف جديد 
للمنطقة الخضراء

قالت خلية اإلعالم األمني العراقية، 
 هــجــومــًا جــديــدًا 

ّ
أمـــس الـــثـــالثـــاء، إن

بقذائف »الهاون« استهدف املنطقة 
الــــخــــضــــراء الـــحـــكـــومـــيـــة املــحــصــنــة 
ــدت الــخــلــيــة، في  ــ وســـط بـــغـــداد. وأكـ
ــــاون سقطت  هـ قـــذائـــف   3  

ّ
أن بـــيـــان، 

داخل املنطقة الخضراء، فجر أمس، 
من دون تسجيل خسائر أو أضرار، 
ــد مــكــان  ــ ــــم رصـ ــه »تـ ــ ــــى أنـ مـــشـــيـــرة إلـ
الــكــرادة  القذائف مــن منطقة  إطــالق 

املجاورة«.
)العربي الجديد(

أميركا: اتهام ضابط 
شرطة بالتجّسس 

لحساب الصين
الـــقـــضـــاء األمـــيـــركـــي، أول من  أعـــلـــن 
ــه وّجــه إلــى ضابط 

ّ
أمــس اإلثــنــني، أن

فـــي شـــرطـــة نـــيـــويـــورك، يــتــحــّدر من 
الــتــيــبــت، تــهــمــة الــتــجــســس لحساب 
بــــكــــني، بـــســـبـــب جـــمـــعـــه مـــعـــلـــومـــات 
لــلــحــكــومــة الــصــيــنــيــة عـــن الــجــالــيــة 
عامي  بــني  نــيــويــورك  فــي  التيبتية 
لـــالئـــحـــة  ووفــــــقــــــًا  و2020.   2018
عامًا(   33( الضابط   

ّ
فــإن االتهامية، 

كان يخدم في مفوضية للشرطة في 
له 

ّ
شــمــال شــرقــي حــي كوينز ويشغ

في  الصينية  القنصلية  مــن  أفــــراد 
ــتـــحـــدث بــاســم  نــــيــــويــــورك. وقـــــــال مـ
بروكلني  في  الفدرالي  العام  املدعي 
 املتهم 

ّ
بــــرس«، إن لــوكــالــة »فـــرانـــس 

مثل اإلثنني أمام قاٍض أمر بإيداعه 
الحبس االحتياطي.

)فرانس برس(

تايوان تتهم الصين 
بتهديد السلم

طالبت تايبيه، أمس الثالثاء، بكني 
»الــــتــــراجــــع« واتــهــمــتــهــا بــتــهــديــد  ـــ بــ
الــســلــم، بــعــدمــا قـــال املــتــحــدث باسم 
ــغ  وانـ الــصــيــنــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة 
ويـــن بـــني، اإلثـــنـــني، إن تـــايـــوان جــزء 
ال يــتــجــزأ مـــن األراضــــــي الــصــيــنــيــة، 

ـــ »خــط  ــا يــســمــى بـ ــه ال يـــوجـــد مـ ــ وإنـ
ــــوان.  ــايـ ــ ــــي مـــضـــيـــق تـ ــتـــصـــف« فـ ــنـ املـ
التايواني،  الخارجية   وزيــر 

ّ
وحــض

جوزيف وو، بكني على »العودة إلى 
ــرة«. من 

ّ
املــعــايــيــر الــدولــيــة املــتــحــض

جهتها، زارت رئيسة تايوان، تساي 
قـــاعـــدة بينغو  )الــــصــــورة(،  إنـــغ ون 
ماجونغ العسكرية في إحــدى جزر 
تـــايـــوان الــنــائــيــة، أمــــس، وقــالــت من 
»اإلرادة«  لــديــهــا  ــايـــوان  تـ إن  هــنــاك 

و»القدرة« على حماية أراضيها.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

احتجاجات في كولومبيا 
على عنف الشرطة

أول  الـــكـــولـــومـــبـــيـــني  آالف  ــر  ــاهـ ــظـ تـ
ــنــــني، ضـــد اســتــخــدام  مـــن أمــــس اإلثــ
الشرطة القوة وسياسات الحكومة، 
وذلك بعد 11 يومًا على إثارة وفاة 
رجل على أيدي الشرطة احتجاجات 
في البالد. وقادت النقابات والطلبة 
ــرات الـــتـــي هــتــف املـــشـــاركـــون  ــيـ املـــسـ
فيها بشعارات مناهضة الستخدام 
الشرطة الــقــوة، مــا أســفــر عــن وقــوع 
ــع قــــــوى األمـــــــن وســـط  ــ صـــــدامـــــات مـ
الــعــاصــمــة بــوغــوتــا، مــركــز الــحــركــة 

االحتجاجية.
)فرانس برس(

مالي: دعوة لدعم 
القوات األجنبية

ــا قــــائــــد املـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة  ــ دعــ
ــة فــــي مــــالــــي، الـــكـــولـــونـــيـــل  ــمـ ــاكـ الـــحـ
عـــــاصـــــمـــــي غـــــويـــــتـــــا )الــــــــــصــــــــــورة(، 
مــواطــنــيــه، أمــس الــثــالثــاء، إلــى دعم 
القوات األجنبية »الشريكة« العاملة 
ــر خــصــوصــًا قـــوات  ــ فـــي الـــبـــلـــد، وذكـ
وقــوات  الفرنسية  »بــرخــان«  عملية 
)مينوسما(.  األممية  الــســالم  حفظ 
 غويتا خالل احتفاالت إحياء 

ّ
وحث

الــــذكــــرى الــســتــني الســـتـــقـــالل مــالــي، 
املقدسة حول مالي«  »الوحدة  على 

ودعم القوات الوطنية كذلك.
)فرانس برس(

يتحّضر العراقيون 
إلحياء الذكرى 

السنوية األولى لثورة 
أكتوبر، مصممين 

على استكمال 
مسارها وعدم 
التفريط بأي من 

شعاراتها، وفي 
ظّل خشية من أن 

تستغلها أحزاب 
وفصائل المسلحة، 

لركوب موجتها، 
والتسلل عبرها لرفع 

شعارات فئوية 
وسياسية، منها 

المناهضة لحكومة 
مصطفى الكاظمي 

والوجود األميركي

العراق: استعدادات إلحياء ذكرى  ثورة أكتوبر وتحسب الختراقات قضية

يتمسك المتظاهرون باالنتخابات والدولة المدنية )مرتضى سوداني/ األناضول(

املتمثلة  باملخاطر   
ً
محفوفة ستكون  للثورة، 

ــــدام بـــني املــتــظــاهــريــن  بــإمــكــانــيــة حـــصـــول صـ
و»الوالئيني« )املليشيات والفصائل العراقية 
لركوب  يستعدون  الــذيــن  بـــإيـــران(،  املرتبطة 

موجة الذكرى، لضرب الحكومة.
بـــــدوره، تـــحـــّدث نــائــب فـــي الــبــرملــان الــعــراقــي 
خالل اتصال مع »العربي الجديد«، عن عزم 
»الفصائل وأنصارها رفع شعار طرد القوات 
ــارات مناهضة  ــعـ األمــيــركــيــة مــن الـــبـــالد، وشـ
إلــى أن رفــع هؤالء  لحكومة الكاظمي«، الفتًا 
خالل التظاهرات املرتقبة لصور زعيم »فيلق 
الـــقـــدس« اإليـــرانـــي قــاســم ســلــيــمــانــي ونــائــب 
قائد »الحشد الشعبي« أبو مهدي املهندس، 
الــلــذيــن قــتــال فــي غــــارة أمــيــركــيــة قـــرب بــغــداد 
بــدايــة الــعــام الــحــالــي، سيتسبب فــي مشاكل. 
وأقــر املصدر بوجود قلق لــدى الحكومة من 
املسلحة  الــفــصــائــل  أن  الـــذكـــرى، معتبرًا  يـــوم 
الرسائل  لتوجيه  واستغالله  إفــســاده  تــريــد 
لــلــحــكــومــة ولــواشــنــطــن. وبــحــســب رأيــــه، فــإن 
هدف الفصائل املسلحة إضعاف التظاهرات 
 خشية 

ّ
ونزع الصبغة الشعبية عنها، في ظل

هـــذه الــجــهــات مــن حــفــاظ الــحــراك عــلــى قوته 
فيما  املبكرة،  االنتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
ــرأي  ــام الــ ــ تـــحـــاول هـــي تــحــســني صــورتــهــا أمـ

العام.
ــد املـــصـــدر أن »الــتــيــار الـــصـــدري )الـــذي  وأكــ
يتزعمه مــقــتــدى الــصــدر( ســيــكــون حــاضــرًا 
بقوة في إحياء ثورة أكتوبر/ تشرين، ما قد 
يــؤدي إلى حصول تصادم مع املتظاهرين 
والــــنــــاشــــطــــني، وربـــــمـــــا حــــتــــى مـــــع أنــــصــــار 
رفــعــت شــعــارات يرفضها  مــا  إذا  الفصائل، 
أنصار الصدر، الذين يسيطرون على أجزاء 
كــبــيــرة مــن ســاحــات االعــتــصــام والــتــظــاهــر، 
ــة الـــتـــحـــريـــر واملــطــعــم  خـــصـــوصـــًا فــــي ســـاحـ

التركي، وسط العاصمة«.

بغداد ـ عادل النواب

العاصمة  فــي  العراقيون  الناشطون  يحشد 
ــبـــالد،  ــط الـ ــ ــنـــوب ووســ ــــدن جـ ــــي مـ بــــغــــداد، وفـ
ــــرى الـــســـنـــويـــة األولــــــى  ــذكــ ــ ــي الــ ــ لـــلـــتـــظـــاهـــر فـ
ــرجـــت فــــي األول مــن  ــتـــي خـ الـ النــتــفــاضــتــهــم 
وللتأكيد  املـــاضـــي،  األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
ــّدة رفــعــهــا الـــحـــراك مــنــذ عـــام،  عــلــى ثـــوابـــت عــ
وتصميمه على العودة إلى ساحات التظاهر، 
بــعــد انــتــهــاء أزمــــة تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
ويتمسك املتظاهرون بشعاراتهم ومطالبهم، 
انتخابات تشريعية مبكرة،  إجــراء  وأبــرزهــا 
بــقــانــوٍن انــتــخــابــي جــديــد، وبـــإشـــراف أمــمــي، 
ومكافحة الفساد وفتح ملفاته التي تسببت 
الخدمات. ومن  العراقيني، وتوفير  إفقار  في 
مــطــالــب الــــحــــراك الـــعـــراقـــي اإلضـــافـــيـــة إنــهــاء 
ــرانـــي واألمــيــركــي في  الــنــفــوذ الــخــارجــي اإليـ
واملليشيات  األحــــزاب  ومــعــه سيطرة  الــبــالد، 
املسلحة عــلــى مــقــدرات الــشــعــب ومــؤســســات 
ــة املـــدنـــيـــة ال  ــدولــ ــة، وإرســــــــاء ركــــائــــز الــ ــ ــــدولـ الـ

الدينية.
الـــتـــظـــاهـــرات  الــــعــــام األول عـــلـــى  ــرور  ــ ــع مــ ــ ومـ
الــشــعــبــيــة الــعــراقــيــة، والـــتـــي اقــتــصــرت خــالل 
ــيـــة عـــلـــى اعـــتـــصـــامـــات داخــــل  ــهــــر املـــاضـ األشــ
ساحات وميادين التظاهر في بغداد وجنوب 
ووسط البالد بفعل تفشي الوباء، باستثناء 
اغتيال  على  رّدًا  خرجت  متقطعة  تظاهرات 
الــســيــاســيــة لاللتفاف  ــاوالت  ــحـ نــاشــطــني واملـ
التظاهرات  تــكــون  االنــتــخــابــات،  قــانــون  على 
الــعــراق قــد شّكلت أطـــول فعالية شعبية  فــي 
عــفــويــة، تشهدها بـــالد الــرافــديــن مــنــذ عقود 
طويلة. ويــرى مراقبون أن هذا الحراك نجح 
في رفع وتغليب الهوية الوطنية على دونها 

من هويات فرعية، طائفية ومناطقية.
مليشيات  ودخــول  الحكومي  القمع  وتسبب 

غياب القمع؟
الــشــأن  الــخــبــيــر فــي  وتعليقًا عــلــى ذلــــك، رأى 
ــراقــــي، أحـــمـــد الـــشـــريـــفـــي، أن  ــعــ الـــســـيـــاســـي الــ
إحــيــاء ذكـــرى الــثــورة سيعيد الــقــوة واملكانة 
إلـــى الــتــظــاهــرات الــشــعــبــيــة، كــمــا كــانــت عليه 
تباطؤ  تسجيل  مع  ال سيما  انطالقتها،  في 
حــكــومــي فـــي تــحــقــيــق مــطــالــب املــتــظــاهــريــن. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ر الـــشـــريـــفـــي، فــــي حــــديــــث لـ

ّ
وحــــــــذ

ــهــــات ســيــاســيــة  ــــن اخـــــتـــــراق جــ ــــد«، مـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــلــــتــــظــــاهــــرات بـــغـــرض  وفــــصــــائــــل مـــســـلـــحـــة لــ
توظيفها خدمة ألجنداتهم، خصوصًا أن ذلك 
يأتي على أعتاب انتخابات مبكرة )مقررة في 
يونيو/ حزيران املقبل(، ما سيدفع لحصول 
عــمــلــيــة تــصــفــيــة حـــســـاب عــبــر رفــــع شـــعـــارات 
والفصائل«.  األحـــزاب  بعض  تطلعات  تخدم 
ودعا الشريفي إلى »الحذر من قضية اختراق 
ــن الـــشـــعـــارات الــتــي  مــطــالــب املــتــظــاهــريــن، ومـ
ســتــرفــع فـــي ســـاحـــات االحـــتـــجـــاج«، مـــن دون 
املتظاهرين  بني  احتكاك  »حصول  استبعاد 

وأنصار األحزاب والفصائل«.
وبــحــســب مــعــلــومــات الــخــبــيــر الـــعـــراقـــي، فــإن 
ــابـــق زخـــمـــهـــا لــن  ــــى سـ ــتـــظـــاهـــرات إلـ ــودة الـ ــ عــ
إذ  قــمــع،  أو  قتل  املـــرة عمليات  هــذه  يقابلها 
إن األحــــــزاب والــفــصــائــل تــخــطــط الســتــثــمــار 
ــه إلـــى  ــتـــوجـ الـــتـــظـــاهـــرات لــصــالــحــهــا بـــــدل الـ
التصفيات  مــحــاوالت  أو  قمعية  مــمــارســات 
الـــجـــســـديـــة، خــصــوصــًا بــعــدمــا أدركــــــت هــذه 
الجهات استحالة إخماد أصوات املتظاهرين 
بــهــذا األســـلـــوب، مـــا ســيــقــودهــا إلـــى اعــتــمــاد 
خــيــار ركـــوب املــوجــة«. كــذلــك أعـــرب الشريفي 
عــن اعــتــقــاده بـــأن الــقــمــع الــحــكــومــي سيكون 
غــائــبــًا أيـــضـــًا، مـــع تــســهــيــل حــكــومــي للعبور 
نــحــو املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء ودخـــولـــهـــا، وبـــأن 
السالح الــذي استخدم في قمع حــراك 2019، 

لن يستخدم الشهر املقبل«.

 مواجهة املتظاهرين، 
ّ
موالية إليران على خط

بمقتل أكثر من 700 متظاهر، بينهم من هم 
دون الـــ18 عامًا، وجرح ما ال يقل عن 27 ألف 
آخــريــن. وتــصــدرت بــغــداد وذي قــار وكــربــالء 
والنجف والبصرة القائمة، من حيث عدد ما 
»شــهــداء ثــورة تــشــريــن«، الذين  بــات يعرف بـــ
 في 

ً
ال تــــزال صــــور قــســم كــبــيــر مــنــهــم مــعــلــقــة

الشوارع وامليادين املنتفضة.

فعاليات ورسائل
وتحضيرًا لسنوية الحراك، بدأ التحشيد منذ 
أياٍم عدة، في بغداد ومدن جنوبية مختلفة، 
إلحــيــاء الــذكــرى فــي األول مــن أكتوبر املقبل، 
الــرغــم مــن تــحــذيــرات وزارة الصحة من  على 
إقامة التجّمعات، مع استمرار تسجيل البالد 
أرقامًا مرتفعة في إصابات كورونا، تجاوزت 
الخمسة آالف إصــابــة فــي الــيــوم الــواحــد في 

عموم البالد.
ــد الـــنـــاشـــط وعــضــو  ــك، أكــ ــ عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ
لــجــنــة الــتــنــســيــق فـــي بـــغـــداد، ســجــاد حــســني، 
املدن  كافة  في  واملعتصمني  »املتظاهرين  أن 
الــعــراقــيــة املــنــتــفــضــة مــنــذ أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
ذكـــــرى  إلحـــــيـــــاء  ــتــــعــــدون  يــــســ  ،2019 األول 
الـــثـــورة، والــتــأكــيــد عــلــى مــطــالــبــهــا«، متحدثًا 
املرتقبة ستتضّمن  الــذكــرى  فعاليات  أن  عــن 
رسائل  توجيه  مختصُرها  مهمة  نــشــاطــات 
ألحزاب السلطة، بأن »الثورة مستمرة، حتى 
مــؤقــتــًا«، على حّد  الــوبــاء معكم  وإن تحالف 
»العربي  لـ حديث  في  حسني،  ولفت  تعبيره. 
ــود »تــــواصــــل بــــني كــافــة  ــ ــــى وجــ الــــجــــديــــد«، إلـ
املنتفضة،  الــعــراقــيــة  املـــدن  فــي  التنسيقيات 
إلعداد بيان موحد سيصدر في الذكرى، على 
أن تكون الشعارات كذلك موحدة، مع تنظيم 
عـــلـــى مـــســـتـــوى عــــــــاٍل«. وســـيـــطـــالـــب الــــحــــراك، 
فــي ذكـــرى الــثــورة األولــــى، بحسب الــنــاشــط، 

حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي بــالــكــشــف عن 
الــوعــود من  قتلة املتظاهرين، ووقــف إطــالق 
دون تنفيذها. وحول اإلجــراءات التنظيمية، 
أكــد حسني أن »ســاحــات االحــتــجــاج ستكون 
مــفــتــوحــة، وقــــد تــــّم تــوفــيــر آالف الــكــّمــامــات 
الــواقــيــة واملــعــقــمــات لــلــراغــبــني فــي املــشــاركــة، 
كما لــن يــرفــع ولــن يسمح بــرفــع ســوى العلم 
ــغـــداد، في  الـــعـــراقـــي«. وأعـــــرب الــنــاشــط مـــن بـ
ــّراء  الــوقــت ذاتــــه، عــن خــشــيــة لـــدى الـــحـــراك جـ
ــــن مــــحــــاولــــة أطــــــراف  مـــعـــلـــومـــات تـــتـــحـــدث عـ
ســيــاســيــة اســتــغــالل الـــذكـــرى، لــلــدخــول على 
ها من أجل استهداف الكاظمي سياسيًا، 

ّ
خط

وهو ما يعّد تحديًا جديدًا للمتظاهرين.

مخطط األحزاب
مــن جــهــتــهــا، تــحــدثــت مــصــادر ســيــاســيــة في 
ــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، عــــن مــخــطــط  »الـ ـــ بــــغــــداد، لـ
ألحــزاب سياسية وفصائل مسلحة مرتبطة 
ــة لـــحـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي،  ــارضــ ــعــ بــــــإيــــــران، ومــ
لــلــمــشــاركــة فــــي ذكــــــرى انــــطــــالق الــــثــــورة فــي 
ووفقًا  الكاظمي«.  لحكومة  استهدافها  إطــار 
للمصادر ذاتــهــا، فــإن إحــيــاء الــذكــرى األولــى 

تتحّضر الفصائل 
لرفع مطلب مغادرة 

القوات األميركية

تتواصل تنسيقيات 
الحراك إلعداد بيان موّحد 

في الذكرى

خالل تظاهرة في إدلب في 11 سبتمبر/ أيلول الحالي )عز الدين إدلبي/ األناضول(

يعد جنوب لبنان معقًال لـ»حزب اهلل« )محمود زيات/فرانس برس(



السفير  المتحدة،  لألمم  التابع  )إيكوسوك(  واالجتماعي«  االقتصادي  »المجلس  رئيس  أدلى 
الباكستاني لدى األمم المتحدة، منير أكرم، بمواقف عدة في حوار لـ»العربي الجديد«، حول 

ملفات كشمير واتفاقات التطبيع، مرورًا بكورونا، وصوًال إلى دور أميركا في كل ذلك

قّرر الرئيس األميركي دونالد ترامب، تسعير 
املعارك على أكثر من جبهة مع الديمقراطيني، 
في  الرئاسية  االنتخابات  موعد  اقــتــراب  مــع 
 
ّ
ويشن الــثــانــي.  نوفمبر/تشرين  مــن  الــثــالــث 
الــرئــيــس يــومــيــا هــجــومــا عــلــى مــنــافــســه جو 
تتمثالن  األساسيتني  املعركتني  لكن  بايدن، 
ــيــــه أزمـــــــة تــعــيــني  ــا فــــي مــــا ســــتــــؤول إلــ ــيـ ــالـ حـ
شــخــصــيــة لــخــالفــة الــقــاضــيــة الـــراحـــلـــة روث 
ــادر غــيــنــســبــورغ فـــي املــحــكــمــة الــعــلــيــا، مع  ــ بـ
عزم ترامب تحدي العرف السائد بعدم البت 
فـــي هــــذا الـــنـــوع مـــن الــتــعــيــيــنــات فـــي املــوســم 
بدعم  فــي خطته،  مــا مضى  وإذا  االنتخابي. 
جــمــهــوري فــي الــكــونــغــرس، يــكــون تــرامــب قد 
أحكم مع حزبه قبضته على املحكمة، التي قد 
يكون دورها حاسما، في أي نزاع حول نتائج 
الـــرئـــاســـيـــات. فـــي األثــــنــــاء، قـــد يــدخــل تــرامــب 
فـــي نــــزاع قــضــائــي مـــع واليـــــات ديــمــقــراطــيــة، 
ــه بــحــجــب مــســاعــدات عنها  ــ مــع تــهــديــد إدارتـ
التظاهرات  على  السيطرة  في  الفشل  بتهمة 
املناهضة للعنصرية. ويكرس ترامب في ذلك 
االنقسام بني قاعدته املحافظة والليبراليني، 
متهما خصومه بتأجيج ما يسميه »العنف 

اليساري«. 
وهّددت اإلدارة األميركية أول من أمس اإلثنني، 
نــيــويــورك وســيــاتــل وبــورتــالنــد وأوريـــغـــون، 
الــفــيــدرالــيــة، على  املــســاعــدات  مــن  بحرمانها 
ــهــمــة ســلــطــات هــذه 

ّ
خلفية االضـــطـــرابـــات، مــت

همت 
ّ
الــنــظــام. وات فــي فــرض  املـــدن بالتراخي 

وزارة العدل اإلدارات البلدية في هذه املناطق 

بــالــفــشــل فـــي ضــبــط األوضـــــــاع، مــشــيــرة إلــى 
تــزايــد حــــوادث إطـــالق الــنــار وأعــمــال النهب. 
ــم تــِشــر الــــــوزارة إلـــى تــحــركــات عــنــفــّيــة في  ولـ
ستشهدان  اللتني  وويسكونسن  مينيسوتا 
الرغم  على  وذلـــك  محتدمة،  رئــاســيــة  معركة 
الــتــظــاهــرات فيهما. وردًا على  مــن طــول أمــد 
ذلك، نّدد رئيس بلدية نيويورك الديمقراطي 
بــيــل دي بــالســيــو بــالــخــطــوة، مــعــتــبــرًا أنــهــا 
»مـــن أالعـــيـــب تـــرامـــب«، وأن جــهــود الــرئــيــس 
»حجب التمويل غير دستورية«. وقال كبير  لـ
محامي نيويورك جيمس جونسون: »نتهيأ 
خذ ترامب خطوات 

ّ
ملواجهة في املحكمة إذا ات

ملموسة«.
إلــى ذلــك، أعلن تــرامــب اإلثــنــني، أنــه سيكشف 
األسبوع  نهاية  غينسبورغ  خليفة  اســم  عن 
ــالـــي، مـــشـــددًا عــلــى ضــــــرورة أن يــصــوت  الـــحـ
ــــني قـــبـــل  ــيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ عـــــلـــــى الـ
»فــوكــس نــيــوز«:  االنــتــخــابــات. وقـــال تــرامــب لـــ
االنتخابات«.  قبل  الــوقــت  مــن  متسع  »لدينا 
وأضاف: »ال نريد الحصول على تعادل« في 
أصوات قضاة املحكمة، مؤكدًا أن القاضيتني 

إيــمــي كــونــي بــاريــت وبـــاربـــرا الغـــوا هــمــا من 
واعتبر  قائمته.  على  املرشحة  األسماء  أبــرز 
أن سيطرة الجمهوريني على البيت األبيض 

و»الشيوخ« تعني أن عليه املضي قدما.
 ذلـــك، واصـــل تــرامــب وبــايــدن أول من 

ّ
فــي ظــل

أمــــس، تـــراشـــق االتـــهـــامـــات. وقــــال بـــايـــدن من 
ساكنا«  يحرك  »لــم  الرئيس  إن  ويسكونسن 
ملواجهة كورونا، بل »أصيب بالذعر«. ووّجه 
بــايــدن، الـــذي يــحــاول اســتــعــادة ويسكونسن 
بــعــدمــا انــتــزعــهــا تــرامــب فــي 2016، نـــداء إلــى 
الــعــمــال. وقــــال إن »تـــرامـــب تــرشــح لــلــرئــاســة 
البالد، وبمجرد  املنسيني في  واعــدًا بتمثيل 

توليه املنصب، نسيهم«. 
مـــن جــهــتــه، انــتــقــد تـــرامـــب مـــن أوهـــايـــو دعــم 
ــارة الــحــرة  ــتـــجـ بـــايـــدن الـــســـابـــق لــصــفــقــات الـ
التي قال إنها كبدت الدولة وظائف وأضرت 
بــاالقــتــصــاد. وقـــال تــرامــب: »يــجــب أال يطلب 
طلبا  إليكم  يتوسل  أن  عليه  دعمكم.  بــايــدن 
الشرطة  فتشت  آخــر،  صعيد  على  للغفران«. 
مونتريال،  في  منزاًل  أمــس،  من  أول  الكندية 
عــلــى صــلــة بــرســالــة وجــهــت لــتــرامــب يشتبه 
بــأنــهــا احــتــوت عــلــى مـــادة الــريــســني الــســامــة. 
وجاءت العملية بطلب من مكتب التحقيقات 
ــ  تــم توقيف ســيــدة كندية  الــفــيــدرالــي بعدما 
دعى باسكال فريير، 

ُ
فرنسية، مشتبه فيها، ت

كــانــت تــحــاول الــعــبــور مــن الــواليــات املتحدة 
أمـــام محكمة  إلــى كــنــدا. ومثلت فريير أمــس 

أميركية لتواجه تهما فيدرالية. 
)رويترز، فرانس برس(

■ كيف ترون رد فعل املجتمع الدولي 
ــول مــســألــة  ــ ــة األخـــــيـــــرة حــ ــنـ فــــي الـــسـ
ومــا هي  ــة،  األزمـ تفاقم  كشمير، منذ 
الــخــطــوات الــتــي تــريــدون اتــخــاذهــا عــلــى املستوى 

الدولي، في األمم املتحدة ومجلس األمن الدولي؟
إنــســانــيــا، صــّعــدت الهند االضــطــهــاد داخــل 
كــشــمــيــر، مـــع نــشــر نــحــو 900 ألــــف جــنــدي، 
ــخ.  ــاريـ ــتـ ــي الـ ــتــــالل مــكــثــف فــ وهـــــو أكـــثـــر احــ
فـــفـــرضـــوا حـــصـــارهـــم ويـــتـــعـــامـــلـــون بــعــنــف 
وقسوة مع أي تظاهرات سلمية، واختطفوا 
13 ألــــف شــــاب فـــي املــنــطــقــة، بـــهـــدف ابـــتـــزاز 
إلى  انضمامها  دون  والحيلولة  عائالتهم 
املـــقـــاومـــة. وتــحــصــل عــمــلــيــة الــقــتــل املــتــعــّمــد 
ضــد الــســكــان، خــصــوصــا الـــذكـــور الــشــبــاب، 
 عــن مــمــارســة الــعــقــاب الجماعي بما 

ً
فــضــال

فيه إحـــراق مــبــاٍن وقــرى كاملة. إنــه احتالل 
قـــــاٍس، والــهــنــد خــســرت دعــــم أهــــل كشمير، 
حــتــى الــذيــن دعــمــوهــا ســابــقــا. لــقــد خسرنا 
عسكري  احــتــالل  وهـــذا  السياسية،  املعركة 
ــا نـــــحـــــاول أن  ــرنــ ــة نــــظــ ــ ــهـ ــ واضــــــــــح. مـــــن وجـ
ننشر الــوعــي حـــول املــوضــوع فــي املجتمع 
الــدول التي ترفع راية  الدولي، تحديدًا بني 
الـــدفـــاع عـــن حــقــوق اإلنـــســـان. وعــلــى الــرغــم 
مــن اســتــيــعــابــهــم لــأمــر، إال أن االعــتــبــارات 
الـــســـيـــاســـيـــة تــجــعــلــهــم يـــــتـــــرددون بــاتــخــاذ 
مواقف حاسمة حول كشمير، وهذا مؤسف 
ألنـــه يــمــثــل مــعــايــيــر مـــزدوجـــة. لــيــس لدينا 
ثــقــة، بسبب االعــتــبــارات آنــفــة الــذكــر، بأننا 
سنحصل على قرار يدين ذلك في الجمعية 
ولكننا سنستمر  األمــن،  أو مجلس  العامة 
في تذكير العالم بما يحدث، وهو محاولة 
أنها  لتغيير واقــع  فــرض تغيير ديمغرافي 
ــة ذات أغــلــبــيــة مــســلــمــة وجــعــلــهــا ذات  ــ واليـ
أغلبية هندوسية وهذا واحد من األهداف. 
وفي نفس الوقت نأمل أن يعّبر إخوتنا في 
العالم اإلسالمي عن مواقف أكثر جرأة في 
ردهـــم حـــول الــوضــع، وأن يــرفــعــوا صوتهم 
فإن  ضد ما يحدث في كشمير. وبتقديرنا 
شــبــح الـــحـــرب قـــائـــم وحــقــيــقــي إذا اســتــمــر 
ونعتقد  للسالم.  التهديد  ومعه  التصعيد 
ــــن األمـــــــر بــســبــب  ــغـــاضـــي عـ ــتـ أنــــــه ســـيـــتـــم الـ
العالقات الدولية وعوامل جيوسياسية إال 

أنه من الخطر إهمال ذلك.

■ فــي هـــذا اإلطــــار، كــيــف تــقــرأ الــعــاقــات الهندية 
رئيس  قيادة  تحت  متانة  ازدادت  التي  األميركية 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس األميركي 
املنطقة،  وعلى  عليكم  وانعكاسها  ترامب،  دونالد 
ــات بـــن الــصــن  ــعـــاقـ ــرار تـــوتـــر الـ ــمـ ــتـ فـــي ظـــل اسـ

والواليات املتحدة؟
الــــعــــالقــــات األمـــيـــركـــيـــة  أعـــتـــقـــد أن تـــعـــزيـــز 
الــهــنــديــة نـــابـــع فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة من 
كوكيل  الهند  باستخدام  األميركية  الرغبة 

67
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ــرأون الــخــريــطــة األفـــغـــانـــيـــة فـــي ظــل  ــقــ ■ كــيــف تــ
ــيـــة وحـــركـــة  ــغـــانـ املــــحــــادثــــات بــــن الـــحـــكـــومـــة األفـ
األخيرة.  والتطورات  املتحدة  والواليات  »طالبان« 
وعلى  عليكم  ذلــك  ينعكس  أن  تتوقعون  وكــيــف 

املنطقة عمومًا؟

الدول العربية بدعم هذا املوقف من دون أن 
تحيد عنه.

واالجتماعي«  االقتصادي  »املجلس  تترأسون   ■
)إيكوسوك( التابع لألمم املتحدة، وله مسؤوليات 
الــنــطــاق مـــن بــيــنــهــا اإلشـــــراف والتنسيق  واســـعـــة 
بـــن 14 وكـــالـــة تــابــعــة لـــألمـــم املـــتـــحـــدة، وأبـــرزهـــا 
وما  أولــويــاتــكــم؟  هــي  مــا  العاملية.  الصحة  منظمة 
بمنظمة  املتعلق  الــدائــر  الجدل  حــول  تعليقكم  هو 

الصحة وكورونا؟
فـــي مـــا يــتــعــلــق بمنظمة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
طة عليها بسبب الحاجة 

ّ
فإن األضواء مسل

للسيطرة عــلــى وبـــاء كـــورونـــا، وعــلــى وجــه 
التحديد الــدور املمكن أن تلعبه في تطوير 
لــه. موقفنا  التوصل  يتم  لقاح  أي  وتــوزيــع 
ــــروج لــــه فــي  ــاول أن نــ ــنـــحـ كـــبـــاكـــســـتـــان، وسـ
املــجــلــس االقــتــصــادي واالجــتــمــاعــي التابع 
لأمم املتحدة، هو أن أي لقاح يتم التوصل 
له، يجب أن يكون متاحا لجميع الــدول من 
دون أي تمييز كملك عام بشكل مجاني أو 
شــبــه مــجــانــي. هـــذا أمـــر رئــيــســي وســُيــشــّكــل 
ــاملـــي. وســنــحــتــاج  ــعـ ــبـــارًا لــلــتــضــامــن الـ ــتـ اخـ

لها، من أجل احتواء الصني، وبهذا السياق 
والعسكري  التكنولوجي  الدعم  لها  قدموا 
ــذا يــهــدد بــزعــزعــة الــتــوازن  والــســيــاســي. وهـ
العسكري في املنطقة بني الهند وباكستان، 
ويضعف قدرتنا على الــردع، وهو ما يزيد 
من احتماالت نشوب صراع، ألن عدم التوازن 
يفسح املجال للفريق األقــوى في استخدام 
الــقــوة. ويشجع هــذا الوضع املسؤولني في 
الــهــنــد ســيــاســيــا ودبــلــومــاســيــا، ويعطيهم 
به،  يرغبون  ما  فعل  يمكنهم  بأنه  الشعور 
وهو أحد األسباب التي قادت إلى ما حدث 
ــؤال األكــــبــــر يــتــعــلــق  ــســ فــــي كــشــمــيــر. لـــكـــن الــ
الصينية ووجــهــتــهــا.  الــهــنــديــة  بــالــعــالقــات 
املــتــحــدة مخطئة في  الـــواليـــات  وأعــتــقــد أن 
 معقواًل أو 

ً
تصّورها بأن تكون الهند وكيال

صانعا للتوازن تجاه الصني، ألن ما حدث 
على الحدود الهندية الصينية أخيرًا أظهر 
الــواليــات املتحدة على مساعدة  عــدم قــدرة 

الهند في أي صراع مع الصني.
ومــــن الــجــهــة األخــــــرى هـــنـــاك ســـــؤال يــطــرح 
املتحدة  الــواليــات  ملـــاذا تشعر  نفسه، وهــو 
بأن عليها مواجهة الصني، في الوقت الذي 
ــدرك فــيــه جـــيـــدًا أن أي مــواجــهــة ســتــكــون  ــ تـ
تكلفتها باهظة من الناحية االقتصادية. إن 
العالقات االقتصادية الوثيقة بني الواليات 
ــتــــني  الــــدولــ تـــعـــنـــي أن  املــــتــــحــــدة والـــــصـــــني 
ســتــعــانــيــان فـــي حــــاالت الـــتـــوتـــر، واملـــواطـــن 
ــن نـــاحـــيـــة خــفــض  ــ األمــــيــــركــــي ســـيـــعـــانـــي مـ
مستوى املعيشة. إذًا ما الهدف من احتواء 
ــر بــــني الــــواليــــات  ــتـــوتـ الــــصــــني؟ إن نـــقـــاط الـ

املــتــحــدة والـــصـــني تــمــّس جــمــيــعــهــا قضايا 
ســيــاديــة لــلــصــني مـــن بــيــنــهــا هــونــغ كــونــغ، 
وتايوان، وشينجيانغ، والتيبت، بمعزل عن 
قضايا امللكية الفكرية والتجارة وغيرها من 
علما  البلدان،  فيها  يتنافس  التي  املجاالت 
أعــلــنــوا  تــبــقــى طبيعية. والــصــيــنــيــون  أنــهــا 
 أحــمــر. 

ٌ
مـــــرارًا أن املـــســـاس بــســيــادتــهــم خــــط

بــالــتــالــي هــنــاك أســئــلــة مهمة حـــول السبب 
الواليات املتحدة املضي قدما  وراء اختيار 
نــأمــل أن تنخفض املواجهة  االتــجــاه.  بــهــذا 
في  األميركية  )الرئاسية  االنتخابات  بعد 
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ترامب أو )جو( بايدن.

لقد كان صعبا أن نقنع »طالبان« بالقدوم 
ــادثـــات. بـــدايـــة تــطــلــب منا  إلــــى طـــاولـــة املـــحـ
هـــذا تسهيل اتــفــاق بــني الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــــوزراء،  والـــحـــركـــة، وفــعــلــنــا ذلــــك. ورئـــيـــس الــ
عــمــران خــــان، يــــردد مــنــذ عــشــر ســنــوات أنــه 
ال يــوجــد حـــل عــســكــري )فــــي أفــغــانــســتــان(. 
وعـــنـــدمـــا تــقــّبــل األمـــيـــركـــيـــون ذلــــك وطــلــبــوا 
مــع »طــالــبــان«،  املــحــادثــات  لبدء  مساعدتنا 
معا.  الطرفني  وجمعنا  ذلــك  بتسهيل  قمنا 
وكانت هذه مشاورات طويلة األمد، وفي كل 
املساعدة والدعم،  مرحلة كان علينا تقديم 
كي ال تخرج تلك املحادثات عن السكة. أما 
يــتــمــحــور حــــول تطبيق  ــؤال  الـــسـ فــــإن  اآلن، 
 مــحــاولــة بعض 

ّ
نتائج املــحــادثــات، فــي ظــل

الـــقـــوى مــنــع تــطــبــيــقــه، عــبــر وضــــع شـــروط 
جــديــدة على أمـــور تــم االتــفــاق عليها، مثل 
إطـــــالق ســـــراح الـــســـجـــنـــاء، أو وقــــف إطـــالق 
النار من أجل استمرار املحادثات، علما أن 
»طالبان« كانت واضحة في موافقتها على 
خــفــض الــعــنــف ولــيــس وقــــف إطــــالق الــنــار. 
وأحـــد املــتــحــدثــني بــاســم الــحــركــة شـــرح ذلــك 
فــي األســبــوع الــحــالــي، بــقــولــه: إذا توصلنا 

لوقف إطــالق النار ولــم ينفذوا االتــفــاق، ما 
الحرب؟  إلــى  بعدها؟ سنعود  يحدث  الــذي 
ا من  وقــف إطــالق النار يجب أن يكون جــزء
التفاق  التوصل  تــم  إذا  السياسي.  االتــفــاق 
سياسي فإن وقف إطالق النار سينتج عن 
ذلـــك وبــشــكــل مــتــبــادل. علينا أن نــتــأكــد أنــه 
لن يتم تقسيم املحادثات، ألن هناك أطرافا 

مفسدة غير معنية بالتوصل التفاق.

■ من هي هذه األطراف؟
البعض منهم داخل أفغانستان، ويخشون 
ــم، ويــــــريــــــدون تــأجــيــل  ــهـ ــبـ ــنـــاصـ ــارة مـ ــ ــسـ ــ خـ
أو عــرقــلــة كـــل املـــحـــادثـــات، ويـــشـــعـــرون بــأن 
املوقف األميركي قد يتغير بعد االنتخابات 
األميركية، وأن الواليات املتحدة ستتراجع 
عن انسحابها )من أفغانستان(. أما القوى 
ــة، فـــمـــن الــــواضــــح أن الـــهـــنـــود ال  ــيـ ــارجـ الـــخـ
يــريــدون أن تحكم  اتفاقا، ألنهم ال  يــريــدون 
ــبـــالد، أو أن تــكــون قــريــبــة من  »طـــالـــبـــان« الـ
مقّربة  الحركة  أن  الهند  اعتقاد  في  الحكم. 
مــــن بـــاكـــســـتـــان. مــــع الـــعـــلـــم أن األمــيــركــيــني 
يسعون إلى أن يشملوا الهند في املحادثات 

 على سوء نية 
ّ

األفغانية، وهــذه عالمة تــدل
بــالــنــســبــة لــنــا. لــقــد ســاعــدنــاهــم بــالــتــوصــل 
إلى االتفاق وتسهيل العملية، بالتالي فإن 

عليهم إبعاد املفسدين عنها.

■ كيف تنظرون إلى تطبيع العاقات بن اإلمارات 
والبحرين مع إسرائيل؟

ــذه الــــقــــرارات ســيــاديــة،  ــّك إن هــ مـــن دون شــ
ونــحــن نملك عــالقــات وطــيــدة مــع البحرين 
واإلمــــــارات وال نــشــكــك بــقــراراتــهــم. والــوقــت 
ــار تــــبــــعــــات هــــذه  ــ ــهـ ــ ــإظـ ــ  بـ

ً
ســــيــــكــــون كــــفــــيــــال

القرارات وفيما إذا كانت ستساعد القضية 
الفلسطينيون  تــضــرهــا.  أو  الــفــلــســطــيــنــيــة 
أنفسهم أخذوا موقفا سلبيا من املوضوع، 
لذلك إن على الدول التي اعترفت بإسرائيل، 
أن تبرهن أن قراراتها ساهمت إيجابا تجاه 
القضية الفلسطينية وتعزيز حل الدولتني. 
الــذي يمكن على  ويبقى هــذا الحل الوحيد 
أساسه التوصل التفاق سالم. كما أن هناك 
املــــبــــادرة الــعــربــيــة بـــقـــيـــادة املـــلـــك عــبــد الــلــه 
املوقف  فهمنا،  بحسب  تبقى  التي   )2002(
الــعــربــي الــرســمــي، مــع توقعنا بــأن تستمر 

تقريرمتابعة

يحاول بايدن استعادة 
ويسكونسن التي خسرها 

الديمقراطيون

منير: أي لقاح 
لكورونا يجب أن 

يكون متاحًا لجميع 
الدول )السفارة 

الباكستانية( 

منير أكرم
مواقف أميركا تعزز احتماالت 

نشوب صراعات

شبح الحرب قائم وحقيقي إذا 
استمر التصعيد في كشمير

على الدول التي اعترفت بإسرائيل 
إثبات مساهمة قراراتها إيجابًا 

تجاه القضية الفلسطينية

تولّى السفير منير أكرم 
منصبه ممثًال دائمًا 
لباكستان لدى األمم 

المتحدة، برتبة سفير فوق 
العادة ومفّوض، في 
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الماضي. وانتخب في 

يوليو/ تموز رئيسًا للمجلس 
االقتصادي واالجتماعي 

التابع لألمم المتحدة. 
وشغل سابقًا منصب سفير 

باكستان وممثلها لدى 
األمم المتحدة بين 2002 

و2008، تولّى خاللها رئاسة 
مجلس األمن مرتين. عمل 

كذلك سفيرًا ومندوبًا 
دائمًا لبالده لدى األمم 

المتحدة في جنيف. 
وكان سفير باكستان لدى 

المجلس األوروبي وبلجيكا 
ولوكسمبورغ.

سيرة

للعمل عن طريق الجمعية العامة ومجلس 
األمــــن الـــدولـــي ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
لــلــتــأكــد مـــن تــطــبــيــق مـــبـــادئ عـــدم التمييز. 
التي تصلنا  فــإن اإلشـــارات  اللحظة  وحتى 
مدار  هــذا  وسيكون  مختلطة.  الصدد  بهذا 
جــدل ونــقــاش عندما يتم إيــجــاد لــقــاح. أما 
مع  نتعامل  فإننا  أولــويــاتــنــا،  يخص  فيما 
أزمات ثالثية األبعاد، مثل انتشار فيروس 
كورونا وتبعاته، وتحديات الوفاء بأهداف 
ــة، وقـــضـــيـــة الــتــغــيــيــر  ــدامــ ــتــ ــســ الـــتـــنـــمـــيـــة املــ
األطــراف  نتمكن من جمع  لم  وإذا  املناخي. 
الرئيسية، ال يمكننا تحقيق أهداف اتفاقية 
ــرارة  ــ ــفــــض درجـــــــة حــ بــــاريــــس لـــلـــمـــنـــاخ وخــ

األرض وغيرها من األهداف.

ــن  ــول إصـــــاح مــجــلــس األمـ ■ يـــتـــّم الـــتـــفـــاوض حــ
اتجاه  بــأي  منذ سنوات، من دون خطوات فعلية. 
ترغبون بــأن يتحرك هــذا امللف وإلــى أيــن وصلت 

النقاشات؟
ــطـــاف مـــســـألـــة إصــــالح  ــتـ ــم اخـ ــي أنـــــه تــ ــرأيــ بــ
ــــن مـــن قــبــل مــجــمــوعــة األربـــعـــة  مــجــلــس األمـ
)أملـــانـــيـــا، والــــيــــابــــان، والـــهـــنـــد، والـــبـــرازيـــل( 
بــســبــب طــمــوحــهــا بـــأن تــصــبــح دواًل دائــمــة 
ــان بــإمــكــانــنــا أن نــجــد طريقة  الــعــضــويــة. كـ
لدمقرطة مجلس األمن الدولي وزيادة عدد 
مقاعد الــدول غير دائمة العضوية، وجعله 
أكثر شفافية. سيكون مجلس األمن في هذه 
أكثر فعالية. ال يمكننا إسقاط حق  الحالة 
الفيتو، ولكن إذا كان عدد الدول غير دائمة 
العضوية أكبر، فإن قوة الفيتو تصبح أقل 
ويكون هناك ضغط سياسي أكبر. إذا كان 
عندنا على سبيل املثال 20 دولة غير دائمة 
الــعــضــويــة بـــداًل مــن 10، فـــإن الــرقــم سيكون 
أضــخــم ويــشــّكــل ضغطا عــلــى الــــدول دائــمــة 
العضوية. أمــا بالنسبة لــزيــادة عــدد الــدول 
مشاكل  فلدينا  الفيتو،  بحق  تتمتع  الــتــي 
لديها حق  بــوجــود خمس دول  وتــحــديــات 
الفيتو حاليا، وإذا أضفنا خمس دول أخرى 
تــمــلــك هـــذا الـــحـــق، فــكــيــف ســتــصــبــح عملية 
ــرارات؟ ال أعــتــقــد أن زيـــــادة عــدد  ــ ــقـ ــ ــي الـ

ّ
تــبــن

الدول دائمة العضوية هو الطريق إلصالح 
مجلس األمن بل على العكس تماما.

لبالده  سفيرًا  المتحدة  األمم  إلى  مجددًا  عودته  بعد  أكرم  منير  يرى 
بعد خدمة سابقة بين عامي 2002 و2008 أن ديناميكية القوة تغيّرت 
اآلن. ويقول إنه »قبل حرب العراق، كان ميزان القوى أحادي القطب. 
لقد كانت أميركا الدولة المسيطرة وفعلت ما أرادت حتى في مجلس 
أميركا  مصداقية  بــدأت  إذ  العراق،  غزو  بعد  تغير  هذا  لكن  األمــن. 
يمكن  وربما  األقطاب  متعدد  األمــن  مجلس  فإن  واليوم،  تتراجع. 

القول إنه ثالثي األقطاب على األقل«.

مجلس ثالثي األقطاب

»مجلس  إّن  أكرم  منير  السفير  يقول 
داخل  األوكسجين  كل  امتّص  األمن 
على  واســتــحــوذ  المتحدة،  األمــم 
يترك  ولم  الرئيسية،  المواضيع  كل 
ليكون  العامة  للجمعية  كافيًا  حيّزًا 
تأثير على أي شيء ذي معنى،  لها 
كما كان األمر في السابق«. ويضيف 
بل  أميركا،  فعل  فقط  ليس  »هــذا 
هو نتيجة فعل القوى الرئيسية التي 
كل  على  واستحوذت  قوتها  بنت 
عكس  يتم  أن  يجب  بالتالي  ــيء.  ش
ــذا مــمــكــن فــقــط إذا  ــ ــك، وه ــ ذل
واتحدت  الصغيرة  ــدول  ال تحركت 

لتعزيز صفوفها«.

استعادة دور 
الجمعية العامة

أجرتها من نيويوركمقابلة
ابتسام عازم

)Getty/يكرس ترامب االنقسام بين المحافظين والليبراليين )ماتيو هاتشر

افتتاح الجمعية العامة لألمم المتحدة: صورة قاتمة للعالم

نيويورك ـ ابتسام عازم

خّيم تفشي فيروس كورونا، أمس الثالثاء، 
لأمم  العامة  الجمعية  أعمال  انطالق  على 
املــتــحــدة، فـــي نـــيـــويـــورك، والـــتـــي تــعــقــد هــذا 
ــار  ــا، بـــســـبـــب عـــــــودة املـــسـ ــيــ ــتــــراضــ الــــعــــام افــ
املــتــصــاعــد النـــتـــشـــار الــــوبــــاء. وفــــي كلمته 
ــّدد األمــــني الـــعـــام للمنظمة  االفــتــتــاحــيــة، حــ
الــدولــيــة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس 5 تــهــديــدات 
ــم، قـــــد تـــكـــون  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ أســــاســــيــــة يــــواجــــهــــهــــا الـ
ــاء، أو  ــوبــ مــعــظــمــهــا مــرتــبــطــة بــتــداعــيــات الــ
الكارثية،  نتائجه  إلــى  مباشر  بشكل  أّدت 
ب انــدالع حــرب بــاردة 

ّ
داعيا كذلك إلــى تجن

بــــني الـــصـــني والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة، ووقــــف 
عــاملــي إلطــــالق الـــنـــار. وجــــاء ذلـــك عــلــى وقــع 
دعــــوات دولــيــة مــتــجــددة إلصـــالح املنظمة، 
فيما دعا الرئيس األميركي دونالد ترامب 

األمــــم املــتــحــدة إلـــى مــحــاســبــة الــصــني على 
ما قامت به في أزمــة »كوفيد 19«. يذكر أن 
أعمال الجمعية العامة لأمم املتحدة تعقد 
هذا العام، فيما جنح ترامب إلى إرســاء ما 
على  الفلسطينية،  للقضية  »ســـالم«  ســّمــاه 
ــتـــالل اإلســـرائـــيـــلـــي، فيما  قــيــاس دولــــة االحـ
استئناف  إلــى  بــالــدعــوة  غوتيريس  اكتفى 
املـــفـــاوضـــات الــفــلــســطــيــنــيــة - اإلســرائــيــلــيــة 
 الــدولــتــني، معتبرًا أن ذلك 

ّ
بهدف إقـــرار حــل

قــد يكون منطقيا مــع »هـــدوء األوضـــاع في 
قــطــاع غـــزة والــتــخــلــي عــن خــطــة ضــم أجـــزاء 
في  األقــل  على  املحتلة،  الغربية  الضفة  من 

الوقت الراهن«.
ر غوتيريس، في كلمته االفتتاحية، من 

ّ
وحذ

بلوغ التهديدات الجيوستراتيجية العاملية 
باإلضافة  ســنــوات،  منذ  مستوياتها  أعلى 
وانــعــدام  البشرية،  أزمــة مناخية تهدد  إلــى 
الـــثـــقـــة املـــتـــنـــامـــي عـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــاملـــي، 
والجانب املظلم من العالم الرقمي، وجائحة 
ــا. ووصـــــــف تـــهـــديـــدات  ــبـــعـــاتـــهـ كـــــورونـــــا وتـ
كورونا بأنها ال تقتصر على أزمــة صحية 
مصيرية، بل أّدت كذلك إلى كارثة اقتصادية 
وخسائر في ســوق العمل هي الكبرى منذ 
الكساد الكبير، إضافة إلى تهديدات كبيرة 
ــال إن  ــان. وقــ وخــطــيــرة تــهــدد حــقــوق اإلنـــسـ
الالمساواة  »كــورونــا أظهر وزاد مــن أوجــه 
املتنامية، والكارثية املناخية، واالنقسامات 
املــجــتــمــعــيــة اآلخــــــــذة بــــاالتــــســــاع والـــفـــســـاد 
الفقر حول  إلــى »نسبة  املــســتــشــري«، الفــتــا 

العالم تزداد للمرة األولى منذ 30 عاما، كما 
وفي  البشرية«.  التنمية  تراجعت مؤشرات 
الكوكب يحترق  »إن  قــال  البيئة،  ما يخص 
قــيــادة حقيقية  والــعــالــم منهك ويبحث عــن 
ــــدي«. وشـــّبـــه غــوتــيــريــس اللحظة  وعــمــل جـ
 75 قبل  العالم  شهدها  التي  بتلك  الحالية 
ــم املــتــحــدة عــام  عــامــا، مــذّكــرًا بتأسيس األمـ
الثانية،  العاملية  الــحــرب  أنــقــاض  مــن   1945
حــيــث عـــرف الـــقـــادة آنــــذاك جــائــحــة وكــســادًا 
عامليا، وعاشوا إبادة جماعية ووقائع حرب 
لالنشقاق  الباهظة  الكلفة  وأدركــــوا  عاملية 

وقيمة الوحدة. 
وأعـــاد غوتيريس دعــوتــه إلــى وقــف إطــالق 
ــال  ــالــــم. وقــ ــار بــشــكــل شـــامـــل حـــــول الــــعــ ــنــ الــ
الــدولــي الــيــوم بـــأن يدعم  »أنــاشــد املجتمع 
ــم جــــديــــد، لـــكـــي تــصــبــح  ــذه بـــزخـ ــ دعــــوتــــي هـ
أمامنا  الــعــام.  نهاية  بحلول  واقــعــة  حقيقة 
مـــائـــة يــــوم لــتــحــقــيــق ذلـــــك«. ومــقــدمــا أمــثــلــة 
عــلــى الــتــهــدئــة، فــي الـــســـودان وأفــغــانــســتــان 
وسورية، عّبر املسؤول األممي عن قلقه في 

ما خّص ليبيا، داعيا إلى تسهيل استئناف 
ــذا الـــبـــلـــد،  ــ املــــفــــاوضــــات الـــســـيـــاســـيـــة فــــي هــ
يهّدد  للمرتزقة  ومــحــذرًا من »حشد هائل« 

بتجدد املواجهات املسلحة فيه.
انتقد غوتيريس  بكورونا،  يتعلق  ما  وفي 
بشأن  يسميها،  أن  دون  مــن  الــــدول  بــعــض 
محاولتها االنفراد بالتوصل إلى لقاح من 
دون االنضمام إلى الجهود الدولية وتوفيره 
بأسعار متاحة للدول الفقيرة. وقال في هذا 
الــســيــاق إن »بــعــض الــبــلــدان تــقــدم، بحسب 
التقارير، على إبرام صفقات جانبية لفائدة 
مــواطــنــيــهــا بــصــورة حــصــريــة«، مــعــتــبــرًا أن 
ذلك »سيؤدي إلى فشل املساعي إلى احتواء 

الفيروس«.
أن  رأى  األميركي،  الصيني  الكباش  وحــول 
 يقسم فيه أكبر 

ً
»عاملنا لن يتحّمل مستقبال

إلــى نصفني، لكل منه  الــكــوكــب  اقــتــصــاديــن 
قواعده التجارية واملالية وشبكة اإلنترنت 

وقدراته في مجال الذكاء االصطناعي«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــرئــيــس األمــيــركــي دونــالــد 
تــرامــب أمــــس، مــخــاطــبــا األمــــم املــتــحــدة، إنــه 
به«  قامت  ما  على  الصني  »محاسبة  يجب 
فــي أزمـــة الــوبــاء، وذلـــك فــي رســالــة مسجلة 
ــاع، اتـــهـــم فــيــهــا بــكــني  ــمــ ــتــ بـــثـــت خـــــالل االجــ
الصني  من  »الخروج  بـ للفيروس  بالسماح 

وإصابة كل العالم«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا، أعــــــــادت أملــــانــــيــــا الـــتـــذكـــيـــر 
بــمــطــلــبــهــا بــمــجــلــس أمـــن دولــــي »مـــوســـع«. 
ــيـــال  ــة أنـــجـ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــارة األملــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ودعــــــــــت املـ

حّذر غوتيريس من 
حرب باردة جديدة بين 

الصين وأميركا

رسم األمين العام 
لألمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريس صورة قاتمة 

للعالم على وقع 
تداعيات كورونا، 

مجددًا دعوته لوقف 
عالمي للنار

مــيــركــل، أمـــس، إلـــى إصـــالح مجلس األمـــن، 
عــبــر رســالــة مــصــورة، رأت فيها أن »األمــم 
املــتــحــدة بــحــاجــة إلــــى مـــزيـــٍد مـــن الــتــطــويــر 
ملـــواجـــهـــة الـــتـــحـــديـــات الـــعـــاملـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
ـــن كــثــيــرًا  الـــــــ21«، مــضــيــفــة أن »مــجــلــس األمـ
مـــا تــتــم عــرقــلــتــه عــنــد الــحــاجــة إلـــى اتــخــاذ 
الحاجة  وأكـــدت ميركل  قـــرارات واضــحــة«. 
إلى إصالحات، واستعداد بالدها »لتحّمل 
املـــســـؤولـــيـــة فــــي مــجــلــس األمــــــن املــــوســــع«. 
الـــوزراء املاليزي محي  بـــدروه، دعــا رئيس 
الدين ياسني، إلى إصالح املنظمة األممية، 
معتبرًا أن »الحروب والصراعات الداخلية 
الــتــي ال تـــزال دون حــل إلـــى الـــيـــوم، سببت 

للكثيرين«. املعاناة 
وكان أعضاء الجمعية العامة لأمم املتحدة 
قد صادقوا باإلجماع، أول من أمس اإلثنني، 
على إعــالن خــاص بالذكرى الـــ75 لتأسيس 
الـــدول األعضاء  الــتــزام جميع  أكــد  املنظمة، 
ــاهـــدات والــصــكــوك  ــعـ بــحــقــوق اإلنـــســـان واملـ
الـــدولـــيـــة، الــتــي تــكــفــل الــحــقــوق األســاســيــة. 
ــد فــرصــة  ــوجــ ونــــــّص اإلعــــــــالن عـــلـــى أنـــــه »تــ
ــادة البناء  تــاريــخــيــة تــلــوح لــنــا مــن أجـــل إعــ
بشكل أفــضــل وأكــثــر مــراعــاة لــلــبــيــئــة«، بما 
يــتــمــاشــى مــع الــتــزامــات الــــدول الـــــواردة في 
مع  ويتسق   )2015( للمناخ  بــاريــس  اتــفــاق 
خطة عام 2030. كذلك جددت الدول األعضاء 
في اإلعــالن التزامها بتعزيز السالم، ومنع 
نشوب النزاعات، وبأحكام القانون الدولي، 

وكفالة العدالة، واالرتقاء بأداء املنظمة.

Wednesday 23 September 2020 Wednesday 23 September 2020
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دفــعــت الــضــغــوط املــالــيــة الــتــي تــتــعــرض لــهــا سلطنة 
ــراء انـــخـــفـــاض أســــعــــار الـــنـــفـــط وتـــداعـــيـــات  ــ ُعــــمــــان جــ
جائحة فيروس كورونا، إلى إصــدار سندات مقومة 
بالدوالر مستهدفة جمع ما يراوح بني ثالثة وأربعة 

مليارات دوالر.
أن  املرتقب  السندات من  إن  وقــال مــصــدران لرويترز 
حصلت  دوالر،  ملياري  بقيمة  مؤقتًا  قرضًا  تغطي 
عــلــيــه ُعـــمـــان فـــي أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، وتمنحها 
 إضافيًا، وهو ما سيكون أول دخول للسلطنة 

ً
تمويال

إلى سوق السندات العاملية هذا العام.
الكبيرة  االئتماني  التصنيف  وكــاالت  كافة  وتصنف 

ــان، مــنــتــجــة الــنــفــط الــصــغــيــرة نــســبــيــا واملــثــقــلــة  ــمــ ُعــ
عالي  مستوى  عند  الــديــن،  مــن  مرتفعة  بمستويات 
املخاطر. وقالت السلطنة في وقت سابق من سبتمبر/
أيلول الجاري، إنها تعتزم طرق أسواق الدين املحلية 
والعاملية، دون اإلفصاح عن حجم األموال التي تعتزم 

جمعها من املستثمرين في الخارج.
ــدران املـــطـــلـــعـــان الــــلــــذان تـــحـــدثـــا بــشــرط  ــ ــــصـ وقــــــال املـ
اقــتــراض(  )أدوات  الــســنــدات  إن  اسميهما،  عــدم نشر 
املؤقت  القرض  قدمت  التي  البنوك  بعض  سترتبها 
بقيمة ملياري دوالر. وقال أحدهما »ستكون صفقة 
في سبتمبر الجاري«. وفي وقت سابق، ذكرت خدمة 

التابعة ملؤسسة  الثابت  »إل.بي.سي« ألخبار الدخل 
رفــيــنــيــتــيــف لـــأبـــحـــاث، أن الــبــنــوك املــقــدمــة لــلــقــرض 
املــؤقــت هــي بــنــك »أبــوظــبــي األول« و»إتــــش.إس.بــــي.

سي« و»ستاندرد تشارترد«.
للتعقيب،  العمانية على طلب  املالية  ولم ترد وزارة 
ــدار وســـط مــوجــة من  ــ بحسب رويـــتـــرز. ويــأتــي اإلصـ
صــفــقــات الــديــن، حــيــث تستفيد شــركــات وحــكــومــات 
الخليج من انخفاض أسعار الفائدة عامليا ملواجهة 

التباطؤ الناجم عن جائحة كورونا.
وأعلنت ُعمان في يناير/ كانون الثاني املاضي، أنها 
تعتزم جمع نحو خمسة مليارات دوالر عبر اقتراض 

الــعــام.  هــذا  العجز  معظم  لتغطية  ومحلي  خــارجــي 
كــان قبل جائحة كــورونــا وتــراجــع أسعار  لكن ذلــك 

النفط اللذين عززا الضغوط على خزائن الدولة.
وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزًا 
ماليًا متفاقما خالل األشهر الستة األولــى من العام 
بتهاوي  مــتــأثــرة  دوالر،  مــلــيــار   180 بقيمة  الــجــاري 
عائدات النفط وتداعيات الفيروس. وتوقع صندوق 
النقد الدولي، في أحدث تقاريره حول آفاق االقتصاد 
الــعــاملــي فـــي 24 يــونــيــو/حــزيــران املـــاضـــي، انــكــمــاش 
االقتصاد في منطقة الخليج بنسبة 7.6% في 2020.
)العربي الجديد، رويترز(

تراجع النفط وكورونا يدفعان ُعمان القتراض 4 مليارات دوالر

انكماش االقتصاد األلماني %5.2
قــال معهد إيــفــو األملــانــي، أمـــس، إن أكــبــر اقــتــصــاد أوروبـــي 
الــعــام،  املــائــة هـــذا  سينكمش عــلــى األرجــــح بنسبة 5.2 فــي 
أحــدث  فــي  املــائــة  فــي  تــوقــعــات سابقة بتراجعه 6.7  ليرفع 
مؤشر على أن الضرر الناجم عن جائحة كوفيد-19 قد يكون 

وقــال تيمو فوملرسهويزر،  الــبــدايــة.  فــي  املتوقع  مــن  أصغر 
الثاني  الربع  في  »التراجع  »إيــفــو«:  االقتصاديني في  كبير 
والتعافي يتطوران اآلن على نحو مؤات أكثر مما توقعناه«. 
نمو  ملــعــدل  توقعاته  إيــفــو  خفض  املقبل،  للعام  وبالنسبة 

االقتصاد األملــانــي إلــى 5.1 فــي املــائــة مــن 6.4 فــي املــائــة من 
قبل«. ويرّجح أن يحقق االقتصاد نموا نسبته 1.7 في املائة 
في 2022. ومن املرتقب زيادة عدد العاطلني إلى 2.7 مليون 

هذا العام مقارنة بـ2.3 مليون في 2019.

محال الصرافة تغلق أبوابها في اليمن
اليمنية،  عدن  مدينة  في  أبوابها  الصرافة  محال  أغلقت 
المحلية،  العملة  لسعر  مسبوق  غير  تراجع  بعد  أمس، 
لـ»األناضول«،  وفق مصادر مصرفية. وقالت متعاملون 
إن ذلك حصل احتجاجا على االنهيار المتواصل للريال اليمني 
أمام العمالت األجنبية، دون أي تدخل حكومي. وأضافوا 
أن »القرار جاء بتوجيه من جمعية الصرافين اليمنيين )نقابة 
أهلية(، إثر وصول سعر الدوالر الواحد إلى 850 رياًال، للمرة 
تدخل  وجود  بضرورة  وطالبوا  اليمن«.  تاريخ  في  األولى 

حكومي عاجل لوقف انهيار العملة المحلية.

األردن يصّدر 93 مليون كّمامة
صّدرت المصانع األردنية خالل جائحة كورونا، أكثر من 

طبي  مريول  مليون  نصف  ونحو  كمامة  مليون   93
الماضي  آذار  مارس/  منذ  العالم  دول  مختلف  إلى 
وفق بيانات رسمية. وقال مدير عام المؤسسة العامة 
صحافي  بيان  في  مهيدات،  نزار  والدواء،  للغذاء 
الكمامات  صناعة  في  نوعيّة  قفزات  هنالك  إنَّ  أمس، 
الطبية، خصوًصا، في ظلِّ جائحة كورونا،  واألجهزة 
الطبيّة منذ  المستلزمات  إلى أن إحصائيّة تصدير  مشيرا 
شهر مارس/ آذار الماضي، تشير إلى ارتفاع ملحوظ في 
حجمها. وأضاف أّن كميّة الكّمامات التي تم تصديرها 
بلغت 93 مليونا و484 ألفا و907 كّمامات، فيما بلغت 
مات التي تمَّ تصديرها 21 مليونا و36 ألفا  كمية الُمعقِّ
تصدير  تم  فقد  البالستيكية  الدروع  أّما  عبوة،  و901 

50000 منها.

ارتفاع التضخم السنوي في المغرب
في   0.9 بنسبة  المغرب  في  السنوي  التضخم  ارتفع 
تسجيله  بعد  الماضي،  آب  أغسطس/  خالل  المائة 
السابق  يوليو/تموز  خالل  المائة  في   0.1 بنسبة  انكماشا 
له. وقالت المندوبية السامية للتخطيط )الهيئة الرسمية 
نتج من صعود  االرتفاع  إن  باإلحصاء(، أمس،  المكلفة 
والمواد  المائة  في   1.4 بنسبة  الغذائية  المواد  أسعار 
أسعار  سجلت  بينما  المائة.  في   0.4 بنسبة  الغذائية  غير 
 1.3( والنقل  المائة،  في   0.3 بنسبة  انخفاضا  المواصالت 
المائة،  في   1.1 بنسبة  والثقافة  والترفيه  المائة(،  في 
والغاز  والكهرباء  والماء  السكن  من  كل  ارتفاع  مقابل 
ومحروقات أخرى بـ0.5 في المائة والمطاعم )0.6 في 

المائة( والتعليم بـ3.1 في المائة. 

لقطات

»غاز شرق المتوسط« بدون فلسطين
القاهرة ـ العربي الجديد

علن، في العاصمة املصرية القاهرة، أمس الثالثاء، اتفاقية 
ُ
أ

لتحويل منتدى غاز شرق املتوسط إلى منظمة إقليمية تضم 
االحتالل اإلسرائيلي، بينما غابت فلسطني، التي كانت ممثلة 
الفلسطينية.  للسلطة  باملنتدى من خالل ممثل  السابق  في 
ويأتي عدم وجــود فلسطني في املنظمة اإلقليمية، في إطار 
التطبيع  تــطــورات جــديــدة، تتمثل وفــق محللني فــي تعميق 
اإلمــــارات والبحرين مع  بــني مصر ودول خليجية وأبــرزهــا 
عن   

ً
فــضــال الفلسطينية،  السلطة  ترفضه  والـــذي  إســرائــيــل، 

الغاز في  التنقيب عن  خلق تكتل إلزاحــة تركيا من خريطة 
مياه املتوسط. واألطراف الستة املوقعة على تحويل املنتدى 
إلى منظمة إقليمية هي مصر وإسرائيل وقبرص واليونان 

وإيطاليا واألردن. 
وشــــارك فــي مــراســم الــتــوقــيــع، أمـــس، وزيــــرة الــطــاقــة األردنــيــة 
ــتـــالل اإلســرائــيــلــي يــوفــال  ــزواتــــي، ووزيـــــر طــاقــة االحـ هــالــة الــ
القبرصية  والصناعة  والتجارة  الطاقة  ووزيـــرة  شتاينتيز، 
ناتاشا باليديس، ووزير البيئة والطاقة اليوناني كوستيس 
ــيــــس، ووزيـــــــــرة الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة اإليـــطـــالـــيـــة  ــاتــــدزاكــ هــ
ــــودي، ومــســتــشــار أول وزيــــر الــطــاقــة األمــيــركــي  الــيــســانــدرا تـ

فــيــكــتــوريــا كــوتــس، ومــديــر إدارة الــطــاقــة نــيــابــة عــن مفوض 
الطاقة باالتحاد األوروبي كريستينا لوبيلو )بصفة مراقب(. 
إقليمية  املنظمة، وفــق وكالة رويــتــرز، إلنشاء ســوق  وتهدف 
للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية. 
وكــــان وزراء الــطــاقــة فـــي ســبــع دول وهــــي مــصــر وإســرائــيــل 
ــنــوا 

ّ
دش قــد  وفلسطني  واألردن  وإيطاليا  والــيــونــان  وقــبــرص 

في يناير/كانون الثاني 2019 »منتدى غاز شرق املتوسط«، 
للتعاون بــني هــذه األطــــراف فــي االســتــفــادة مــن االحتياطات 
الـــغـــازيـــة فـــي مـــيـــاه الــبــحــر، لــيــتــم اســتــبــعــاد تــركــيــا وســـوريـــة 
ولــبــنــان حــيــنــذاك مــن املــشــاركــة. وخـــالل مــراســم الــتــوقــيــع، قال 
وزير البترول املصري طارق املال: »إن تحول املنتدى ملنظمة 
الكيان،  هــذا  تأسيس  رحــلــة  فــي  كبيرة  انطالقة  يمثل  دولــيــة 
التعاون، وتنمية حــوار سياسي منظم  والــذي يهتم بتعزيز 
ومــنــهــجــي بــشــأن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، إســهــامــًا فـــي االســتــغــالل 
املورد  املنتدى من هذا  األمثل الحتياطيات دول  االقتصادي 
الحيوي باستخدام البنية التحتية الحالية، عالوة على إقامة 

بنية تحتية جديدة عند الحاجة من أجل املنفعة املشتركة«.
وشـــدد املــال على أهمية الـــدور الـــذي لعبته الـــدول األعــضــاء، 
وحماسها الكبير لسرعة االنتهاء من إعداد ميثاق التأسيس 
فــي وقــت قياسي لــم يتجاوز 20 شــهــرًا، إضــافــة إلــى تشكيل 

الــظــروف  الــرغــم مــن  املــنــتــدى، وتنفيذ أنشطته، على  أجــهــزة 
العاملية املتقلبة جـــراء أزمـــة تفشي وبـــاء كــورونــا، و»هـــو ما 
التعاون  بأهمية  املؤسسة  الــدول  لــدى  إيمانًا عميقًا  يعكس 

بينها«، على حد تعبيره.
ونـــوه املــال إلــى الـــدور الحيوي للقطاع الــخــاص فــي تحقيق 
أهداف املنتدى، من خالل اللجنة االستشارية لصناعة الغاز، 
وجهود مجموعة العمل رفيعة املستوى لالنتهاء من الالئحة 
بــدايــة الستكمال  هــو  امليثاق  »توقيع  أن  األســاســيــة، خاتمًا 
الــحــوار الــقــائــم بــني الــــدول عــلــى الــتــعــاون الــبــنــاء واملــشــاركــة، 
بهدف التركيز على استغالل الطاقة من أجل تحقيق السالم، 

ونشر التنمية، وتحقيق طموحات الشعوب«، وفق قوله.
وكان االحتالل اإلسرائيلي قد أحكم قبضته على سوق الطاقة 
بمنطقة شرق البحر املتوسط، عقب ضخ الغاز املنهوب من 
املــيــاه اإلقــلــيــمــيــة الفلسطينية واملــصــريــة إلـــى كــل مــن مصر 
واألردن في يناير/ كانون الثاني املاضي، في صفقة تعتبر 
األبــرز منذ إقــرار اتفاق السالم قبل نحو 4 عقود. وبموجب 
االتــفــاق، تشتري شــركــة خــاصــة فــي مــصــر، هــي دولفينوس 
القابضة، 85 مليون متر مكعب من الغاز بقيمة 19.5 مليار 

دوالر من حقلي لوثيان وتمار على مدى 15 عامًا.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

توفر للنظام املصري الحالي 
كل مقومات النجاح من الناحية 
االقتصادية، تدفقات نقدية 421 
مليار دوالر. مساعدات خليجية 

تجاوزت قيمتها 75 مليار دوالر، 
ضخ اإلمارات والسعودية والكويت 

مليارات الدوالرات في احتياطي 
النقد األجنبي. إعالن أبوظبي 

عن تقديم دعم ال محدود ملصر، 
وتوفير احتياجاتها كاملة من 

السوالر والبنزين والنفط وإرسال 
أسطول من املشتقات البترولية، 

أوله في دبي وآخره في قناة 
السويس. أما الرياض، فإلى جانب 
املليارات التي ضختها في 2013 

قدمت 23 مليار دوالر أخرى 
لتمويل شراء احتياجات مصر من 

الوقود وملدة 5 سنوات
نظام حصل أيضا على قروض 
سياسية ضخمة، فتح صندوق 
النقد والبنك الدوليان خزائنهما 

للنظام على مصراعيه، ومنح 
الصندوق مصر 20 مليار دوالر 

بتعليمات من ترامب، وبضمان 
السعودية واإلمارات، إضافة إلى 
54 مليارا أخرى من بنوك دولية 

وإقليمية، ومليارات الدوالرات 
تدفقت من األموال الساخنة التي 
تجاوزت قيمتها 25 مليار دوالر.

نظام تحقق له وفر بمليارات 
الدوالرات بسبب تهاوي أسعار 

النفط، وخفض كلفة استيراد 
الوقود بنسب تزيد عن 50% في 

بعض األوقات، إضافة إلى وفر 
آخر وبمليارات الدوالرات أيضا 

بسبب خفض الدعم املقدم للوقود 
والكهرباء واملياه وزيادة أسعار 

السلع الرئيسية، بما فيها رغيف 
الخبز.

نظام توفر له حصيلة ضريبية 
تقترب من تريليون جنيه في 
العام الحالي، ومئات املليارات 

األخرى الناتجة عن زيادة الرسوم 
الحكومية بمعدالت قياسية، خاصة 

تلك املفروضة على تراخيص 
السيارات والشهر العقاري 

واألحوال املدنية وغيرها.
إضافة الى ذلك كله حصيلة 

تقدر قيمتها بـ 70 مليار دوالر 
تتدفق على الدولة سنويا من 

إيرادات قناة السويس والسياحة 
والصادرات وتحويالت العاملني 

في الخارج واالستثمارات 
األجنبية وبيع الغاز.

ورغم توافر كل هذه الثروات 
والقروض والضرائب والجمارك 

والرسوم أذاق هذا النظام املصريني 
داء املر وعايرهم بالفقر والعوز 

وزيادة السكان، نظام دفع املاليني 
للتسول أو االقتراض من الغير 

لتسيير حياتهم وتدبير ثمن الغذاء 
والشراب والدواء، بدد ثرواتهم على 
مشروعات ال تمثل قيمة لالقتصاد 

واملواطن، وال تمثل أولوية مثل 
العاصمة اإلدارية الجديدة التي 

ستبتلع مرحلتها األولى 45 مليار 
دوالر، وتفريعة قناة السويس 
التي ابتلعت 8 مليارات دوالر، 

ومؤتمرات ال طائل منها. نظام 
بدد املليارات على بناء القصور 

الرئاسية، ولم يبددها على إقامة 
املدارس واملستشفيات وتحسني 

املنظومة الصحية والتعليمية، 
وتوسع في شراء األسلحة ووالءات 

األنظمة الداعمة له.

ولماذا ال يثور 
المصريون؟
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أنقرة وموسكو تقودان مسار تثبيت وقف النار

ليبيا: انتقام أوروبي من تركيا

أنقرة وأثينا نحو محادثات استكشافية

يعتزم ممثلو مجلسي 
النواب والدولة استئناف 

لقاءاتهما

طرابلس ـ العربي الجديد

لت أنقرة، أمس الثالثاء، من أهمية إدراج 
ّ
قل

االتحاد األوروبي شركة »أوراسيا« التركية 
لــلــنــقــل الـــبـــحـــري، ضــمــن قــائــمــة الــعــقــوبــات، 
ــى لــيــبــيــا،  ــ ــرق حـــظـــر الــــســــالح إلـ ــ بــــدعــــوى خـ
ــة »ال تحمل  ــيـ مــعــتــبــرة أن الــخــطــوة األوروبـ
العقوبات  وتأتي  منظورها.  من  قيمة«  أي 
ــــالث شـــركـــات،  األوروبــــــيــــــة، الـــتـــي شــمــلــت ثـ
تركية وأردنية وكازاخية، والتي تّم تبنيها 
املــاضــي، على مستوى سفراء  يــوم الجمعة 
االتـــحـــاد، وأيـــدهـــا وزراء خــارجــيــة االتــحــاد 
ــــس فــي  ــ ُعــــقــــد أول مـــــن أمـ ــاع  ــمــ ــتــ ــــالل اجــ ــ خـ
بروسكل، في وقت تشهد فيه األزمة الليبية 
في صلبه.  تركيا  تقع  ها، 

ّ
لحل دوليًا  حراكًا 

ويــمــثــل املـــوقـــف األوروبـــــــي، املــرتــبــط أيــضــًا 
بــالــتــوتــر الـــدائـــر بــني أنــقــرة والــيــونــان على 
خلفية غاز شرقي املتوسط، انحيازًا ملهمة 
السالح  ملراقبة حظر  األوروبــيــة  »إيــريــنــي« 
ها 

ّ
إلـــى لــيــبــيــا، بــحــســب أنـــقـــرة، بــســبــب غض

الــطــرف عــن تــوريــد الــســالح للشرق الليبي، 
إقليمية  أو  غــربــيــة  دول  مـــن  يـــأتـــي  والـــــذي 
داعمة للواء املتقاعد خليفة حفتر. في هذه 
األثناء، ووسط التراجع الكبير الذي يشهده 
 األزمـــــــــة، واملـــرتـــقـــب 

ّ
ــــي لـــحـــل ــــدولـ ــــراك الـ ــــحـ الـ

استكماله في سويسرا قريبًا، بالحديث عن 
 مــنــزوع الــســالح فــي ســرت والــجــفــرة، أو 

ّ
حــل

ترتيبات اللجنة العسكرية الليبية املشتركة 
5 + 5 التي تمخضت عن اتفاق برلني، يبدو 
أن تركيا وروسيا تمضيان قدمًا في تثبيت 
 سرت. وأكد 

ّ
وقف النار الذي تجمد على خط

وزيــر الخارجية الروسي سيرغي الفــروف، 
أول مــن أمــــس، أن بــــالده وتــركــيــا »تــعــمــالن 
على وضــع اتــفــاق يــهــدف إلــى تثبيت وقف 
إطـــالق الــنــار فــي ليبيا، وإدخـــالـــه فــي إطــار 

قانوني«.
وزارة  رأت  األوروبــيــة،  العقوبات  على  وردًا 
ــان، أن  ــيــ ــي بــ ــة الـــتـــركـــيـــة أمــــــس، فــ ــيـ الـــخـــارجـ
»على االتحاد األوروبــي التخلي عن موقفه 
املنحاز، والتحرك مع تركيا في إطار التشاور 
والــتــعــاون، إذا كــان يريد األمــن واالســتــقــرار 
ه »من املؤسف 

ّ
في املنطقة«. وقالت الوزارة إن

ـــخـــذ قــــــرار خـــاطـــئ كـــهـــذا فــي 
ّ
ــت لــلــغــايــة أن ُيـ

ـــبـــذل فــيــه الــجــهــود لــخــفــض منسوب 
ُ
وقـــت ت

ــتــــوســــط«. واعــتــبــر  ــرق املــ ــ ــــرات فــــي شـ
ّ
الــــتــــوت

البيان أن عملية »إيريني« األوروبية لحظر 
تــوريــد الــســالح إلـــى ليبيا »تــعــتــبــر مــكــافــأة 
املــتــقــاعــد( خليفة حفتر  )الـــلـــواء  لــالنــقــالبــي 
طــرابــلــس«.  فــي  الشرعية  للحكومة  وعــقــاب 
وأشــارت إلى أن »االتحاد يعتبر املساعدات 
الــتــركــيــة املـــقـــدمـــة إلــــى الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
للحظر،  خــرقــًا  ليبيا،  فــي  الــوفــاق(  )حكومة 
بــيــنــمــا يــتــجــاهــل الـــــــدول والــــشــــركــــات الــتــي 
بــّرًا وجــوا،  االنــقــالبــي حفتر بالسالح  تدعم 
اإلمـــــارات«، مــؤكــدة أن موقف  وفــي مقدمها 
ــي »دلــيــل قــاطــع عــلــى عــدم  ــ االتـــحـــاد األوروبــ
ليبيا«. حياديته وانحيازه لالنقالبيني في 

ــرة أمـــــس  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــون ذلـــــــــــك، أكـــــــــــدت أنـ ــــضــ ــي غــ ــ ــ فـ

وذات سيادة«.
وكـــــان وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
الفــروف قد أشار أول من أمس إلى أن بالده 
وتــركــيــا »تــعــمــالن عــلــى وضـــع اتــفــاق يهدف 
إلــــى تــثــبــيــت وقــــف إطـــــالق الـــنـــار فـــي ليبيا 
وإدخــالــه في إطــار قانوني«. وذّكــر الفــروف، 
خــــالل مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة، نــشــرهــا املــوقــع 
الرسمي لوزارته، باستضافة أنقرة منذ أيام 
من  ومسؤولني  دبلوماسيني  بني  مشاورات 
وزارتــــي الــدفــاع الــروســيــة والــتــركــيــة«، الفتًا 
إلى أن »تلك املــشــاورات تهدف إلى مساعدة 
األطــــــراف الــلــيــبــيــة عــلــى تــثــبــيــت نــظــام وقــف 
النار، الذي تّم عمليًا في الشهرين املاضيني، 
وإدخــالــه إلــى اإلطـــار الــقــانــونــي«، معربًا عن 

أمله »في أن نتمكن من تحقيق ذلك«. 
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، يــرصــد املــتــابــعــون للشأن 
ٍسياسية  البحث عن حلول  الليبي مسارات 
لـــأزمـــة، وذلــــك مــنــذ انــتــهــاء لـــقـــاءات ممثلني 
ليبيني فــي املــغــرب وســويــســرا، وقــبــيــل عقد 
ــادة  ــديـــدة فـــي ســـويـــســـرا لـــبـــدء إعــ لــــقــــاءات جـ
حكومة  وتشكيل  الرئاسي  املجلس  تشكيل 
وحدة وطنية. ولم تصدر أي مواقف جديدة 
ــادة لــيــبــيــا بــــشــــأن الـــخـــطـــوات  ــ ــ مــــن جــــانــــب قـ

ــعــــد إعـــــــــالن مـــمـــثـــلـــي مــجــلــســي  ــة، بــ ــ ــقـ ــ ــــالحـ الـ
الـــنـــواب والـــدولـــة عــن تــوصــلــهــمــا إلـــى اتــفــاق 
ــيـــار شـــاغـــلـــي املــنــاصــب  ــتـ ــول مــعــايــيــر اخـ ــ حـ
السياسية وتوزيعها جغرافيًا على األقاليم 
الــلــيــبــيــة الـــثـــالثـــة، فـــي 10 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 

ليبية  تزامنت من مشاورات  والتي  الحالي، 
اســتــضــافــهــا »مــركــز الـــحـــوار اإلنــســانــي« في 
ســـويـــســـرا ورحــــبــــت بـــهـــا الـــبـــعـــثـــة األمـــمـــيـــة. 
ــفـــاق على  هــــذه املــــشــــاورات، انــتــهــت إلــــى االتـ
الــرئــاســي، وضـــرورة  إعـــادة تشكيل املجلس 
رئاسية  انتخابات  إلى مرحلة  البالد  توجه 
وبرملانية وفــق إطــار دســتــوري متفق عليه، 
 نـــزع 

ّ
وســـــط تــــراجــــع عــــن الـــحـــديـــث عــــن حـــــل

الــــســــالح فــــي ســـــرت والــــجــــفــــرة، وتـــرتـــيـــبـــات 
اللجنة العسكرية الليبية املشتركة لذلك.

الجديد«،  »العربي  لـ ليبية،  مــصــادر  وأكـــدت 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــواب والـ ــ ــنــ ــ عــــــزم مـــمـــثـــلـــي مـــجـــلـــســـي الــ
نهاية  مــوســع،  بشكل  لقاءاتهما  استئناف 
ســبــتــمــبــر الــحــالــي فـــي ســويــســرا، الفــتــة إلــى 
أنـــهـــمـــا يـــنـــتـــظـــران اعـــتـــمـــاد الــبــعــثــة األمــمــيــة 
ملمثليهما في لجنة الحوار الليبية املشتركة. 
ويأتي ذلــك فيما ينتظر قــرار األمــم املتحدة 
لتعيني مبعوثها الجديد إلى ليبيا لإلشراف 
ــى مــن خــطــوات بــاتــجــاه طــاولــة 

ّ
عــلــى مــا تــبــق

حوار ليبية مشتركة.
الباحث  لفت  السياسي،  الحل  وحــول مسار 
ــي الــــعــــالقــــات الــــدولــــيــــة مــصــطــفــى  الـــلـــيـــبـــي فــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  الــبــرق فــي حــديــث لـــ
التفاهمات  على  التشويش  فرنسا  محاولة 
»تراجع  وإلــى  واختراقها،  الروسية  التركية 
نشاط الدبلوماسية األميركية رغم استمرار 
واشــنــطــن فــي دفـــع األمـــم املــتــحــدة واألطــــراف 
موعد  قــبــل  فعلية  خــطــوات  التــخــاذ  الليبية 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة«. فـــي غــضــون ذلـــك، 
تتجه األوضــاع في شرق ليبيا إلى التأزيم، 
ــهــــاض مــلــيــشــيــات حــفــتــر تــظــاهــرة  بـــعـــد إجــ
شعبية في بنغازي أول من أمس، عبر تسرب 
أنصاره إليها، محولينها إلى مساٍر ينادي 
بتفويض حفتر حكم البالد. وجاء ذلك بعد 
تها مليشيات 

ّ
سلسلٍة من االعتقاالت التي شن

حفتر في املنطقة. وأقر الناشط عبد السالم 
»العربي الجديد«، بأن مليشيات  البرغثي، لـ
النشطاء وأجبرتهم  حفتر اعتقلت عددًا من 

على توقيع تعهدات بعدم العودة للتظاهر.
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سياسة

يواصل مؤشر التوتر 
شرقي المتوسط 

انخفاضه، مع موافقة 
تركيا واليونان أمس 

على الشروع في 
محادثات استطالعية 

لحّل األزمة، فيما 
تؤدي ألمانيا دورًا 

لتنفيس االحتقان

فيما تتسارع الخطوات الدولية لوضع خريطة طريق للحل السياسي في ليبيا، يبرز التشويش األوروبي على دور تركيا في الحّل، 
عبر العقوبات، وهو ما قللت أنقرة من أهميته، وسط استكمالها مسار تثبيت وقف النار، بانتظار المقترحات السياسية

يتجه المشهد الشعبي شرق ليبيا نحو التأزيم )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

ــا أملــانــيــا  ــقـــودهـ يـــبـــدو أن الـــجـــهـــود الـــتـــي تـ
املتوسط  فــي شـــرق  الــتــوتــر  لتخفيف حـــدة 
الرئاسة  إعـــالن  مــع  نتائجها،  تظهر  بـــدأت 
الــتــركــيــة، أمـــس الــثــالثــاء عــقــب قــمــة ثالثية 
افـــتـــراضـــيـــة جـــــرت عـــبـــر تــقــنــيــة »الـــفـــيـــديـــو 
كـــونـــفـــرانـــس«، بـــني الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب أردوغان واملستشارة األملانية أنجيال 
مــيــركــل ورئـــيـــس املــجــلــس األوروبــــــي شـــارل 
ميشال، أن تركيا واليونان مستعدتان لبدء 
 األزمة العالقة 

ّ
»محادثات استطالعية« لحل

ــاعــــدت األزمــــــــة أخــــيــــرًا إثـــر  بــيــنــهــمــا. وتــــصــ
تنقيب  إجـــراء عمليات  أنــقــرة على  تصميم 
ــهــا مـــن حــقــول الـــغـــاز في 

ّ
عــمــا تـــرى فــيــه حــق

مياه شرق املتوسط. وأدت هذه األزمة، التي 
لم يسحب فتيلها بعد، إلى تصاعد التوتر 
بني تركيا ودول أوروبية عدة، على رأسها 
فــرنــســا، خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، لــكــن بـــوادر 
ــق، ال سيما  ــ ــادت لــتــلــوح فـــي األفــ ــ تــهــدئــة عـ
مــع دعــــوات أنــقــرة لــلــحــوار، وخــشــيــة دولــيــة 
ــــع فـــي املــنــطــقــة. مـــن تــصــعــيــد عــســكــري واسـ

وبــحــســب بــيــان صــــادر عــن دائــــرة االتــصــال 
أمــس،  التوافق  تــم  فإنه  التركية،  بالرئاسة 
خــــالل الــقــمــة االفـــتـــراضـــيـــة الـــثـــالثـــيـــة، على 
وأثينا.  أنقرة  بني  الثنائية  املحادثات  عقد 
ــاقـــش مــع  وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن أردوغـــــــــان نـ
في  األوضــــاع  ومــيــشــال، مستجدات  ميركل 
شرق املتوسط، وأنه تم التأكيد خالل اللقاء 
عــلــى اســـتـــعـــداد تــركــيــا والـــيـــونـــان لــلــشــروع 
بمحادثات »استكشافية«. وأضاف البيان أن 
الرئيس التركي شدد على أهمية الخطوات 
الـــتـــي ســـتـــقـــدم عــلــيــهــا الــــيــــونــــان، مــــن حــيــث 
كيفية املضي قدمًا في االتفاق على تنشيط 
قنوات الحوار. وذكر البيان أن أردوغان أكد 
تزال  كانت وال  تركيا  أن  اللقاء، على  خــالل 
تؤيد حل الخالفات عن طريق الحوار، وأن 
 عن ضبط النفس رغم كافة 

ّ
أنقرة لم تتخل

ــفــــزازات، مــعــربــًا عـــن ثــقــتــه بــإمــكــانــيــة  ــتــ االســ
اتخاذ قرارات بناءة في مؤتمر إقليمي حول 
األطـــراف.  جميع  بمشاركة  املتوسط،  شــرق 
ــان، عــن أمله فــي أن تسفر  كما أعــرب أردوغــ
قمة زعماء االتحاد األوروبــي التي ستعقد 
غدًا الخميس، عن نتائج من شأنها تحسني 
العالقات التركية األوروبية. وأكد أردوغان 
أن »عالقات الجانبني ستعود إلى مجراها 
الطبيعي فــي حــال أقــدم االتــحــاد األوروبـــي 
اتفاقية  بخصوص  إيجابية  خــطــوات  على 
تأشيرة  ورفــع  والهجرة  الجمركي  االتــحــاد 
ــراك«. ولـــفـــت إلــــى أن تــعــاون  ــ ــــأتـ الــــدخــــول لـ
االتــحــاد األوروبـــي مــع تركيا سيساهم في 
وأعــرب  اإلقليمية.  للمشاكل  حــلــول  إيــجــاد 
الرئيس التركي عن تقديره ملبادرات أملانيا 

الرامية للعب دور الوساطة.
وتزامن عقد القمة الثالثية أمس، مع إعالن 
انــتــهــاء االجــتــمــاع  الــتــركــيــة،  ــاع  الـــدفـ وزارة 
الــفــنــي الــخــامــس بــني الــوفــديــن العسكريني 
التركي واليوناني، في العاصمة البلجيكية 

بروكسل. وأوضــحــت الــــوزارة، فــي بــيــان، أن 
 النزاع، وعقد 

ّ
االجتماع بحث أساليب فض

فـــي مــقــر حــلــف شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو«، 
املــقــرر عقد اجتماعات  أنــه مــن  إلــى  مشيرة 
ــبــــوع املـــقـــبـــل. وســـبـــق أن  الحـــقـــة خــــالل األســ
األطلسي،  لحلف شمال  الــعــام  األمــني  اتفق 
على  التركي،  والرئيس  ستولتنبرغ،  ينس 
انــطــالق مــحــادثــات فنية بــني أنــقــرة وأثينا، 
مناوشات  حـــدوث  ب 

ّ
تجن آلــيــات  لتأسيس 

شرقي املتوسط. وحضر القمة من الجانب 
مــولــود جــاووش  الخارجية  وزيـــرا  التركي، 
أوغـــلـــو والــــدفــــاع خــلــوصــي أكــــــار، ورئــيــس 

جهاز االستخبارات هاكان فيدان. 
ــر أول مــن  ــبـ ــتـ الــــتــــركــــي اعـ الــــرئــــيــــس  وكـــــــان 
أمــس، أن »مــن يتجاهلون بالدنا في شرق 
املــتــوســط ويــصــرون على فــرض خرائطهم 
إلى  بالجنوح  بـــدأوا  علينا،  وأطــروحــاتــهــم 
املفاوضات الدبلوماسية«. وشدد أردوغان 
مــن أنــقــرة، عــلــى أن بـــالده »ال تــتــعــدى على 
حترم 

ُ
حقوق وكرامة أحد، بل تريد فقط أن ت

حقوقها ومكاسبها«، مضيفًا أن »الساعني 
ــالــــم  ــعــ ـــرار مـــنـــطـــقـــتـــنـــا والــ ــقــ ــ ــتـ ــ لــــزعــــزعــــة اسـ
نهايتهم  يــعــدون  لتركيا  عــداوتــهــم  بسبب 
بــأيــديــهــم«. إلـــى ذلـــك، انــتــقــد نــائــب الرئيس 
التركي فؤاد أوقطاي، تصريحات للرئيسة 
اليونانية كاترينا ساكيالروبولو، وصفت 
فيها تركيا بأنها دولة »احتالل«، مبينا أن 
تلك االتهامات »ليست سوى جهود دعائية 
مضحكة واســتــفــزاز غــيــر مـــجـــٍد«. وأوضـــح 
أوقـــطـــاي أن ســاكــيــالروبــولــو أجــــرت زيـــارة 
قبل عدة أيــام إلى جزيرة ميس التي تبعد 
الــيــونــانــي مــســافــة 580 كيلومترًا  الــبــر  عــن 
وأنها  كيلومتر،   2 التركية  األراضـــي  وعــن 
ــــوات  ــــع قـ ــة مـ ــيـ ــعـــراضـ ــتـ ــامــــت بــــأعــــمــــال اسـ قــ

بالدها هناك.
)األناضول، فرانس برس(

واالســتــشــارة  الــتــدريــب  أنشطة  مواصلتها 
فـــي املـــجـــالـــني الــعــســكــري واألمــــنــــي، والــتــي 
الليبي. وجاء هذا  الوفاق  تقدمها لحكومة 
ـــر الـــدفـــاع الــتــركــي  الــتــأكــيــد عــلــى لــســان وزيـ
خــــلــــوصــــي أكــــــــــار، خـــــــالل لــــقــــائــــه أمـــــــس فــي 
الــعــاصــمــة الــتــركــيــة أنـــقـــرة، رئــيــس املجلس 
األعـــلـــى لـــلـــدولـــة فـــي لــيــبــيــا خـــالـــد املـــشـــري، 
والــــذي بــحــث املــســتــجــدات األخــيــرة فــي هــذا 
البلد. وذكر بيان لوزارة الدفاع التركية، إثر 
اللقاء، أن أكار أكد لضيفه »وقوف تركيا إلى 
جانب الحكومة الشرعية في ليبيا املعترف 
بها من قبل األمم املتحدة، وعلى مواصلتها 
بذل قصارى جهدها من أجل االستقرار في 
املنطقة وفق نهج ليبيا لليبيني«. وأضاف 
ومستقلة  مستقرة  ليبيا  تــؤيــد  »أنــقــرة  أن 

متابعة

■ ماليني السوريني تحت الخيام يعانون الفقر والجوع واملرض والجهل، 
ة الغذائية وموجات الحر وموجات 

ّ
ال يعرفون من الحياة سوى السل

الصقيع واملوت املفاجئ.

■ #طهران تقول إن #دمشق طلبت منها تعزيز قدرة مضاداتها الدفاعية 
وإنها تعمل على ذلك في #سوريا. #سوريا

ا! #اوزاعي #طرابلس #عني_قانا 
ّ
م بذاتها قررت تجي لعن

ّ
■  شكلها جهن

#لبنان

■ #رايحني_عجهنم ؟ ليش نحنا وين؟ #عني_قانا #معلم_التلحيم

■  الـcadres واملسؤولني النضاف يرفضو مناصب لسبب بسيط وهو 
يقينو بإنو الفساد أكبر منو وأنو ما ينجم يبدل شي وحدو، نعرف 

برشا توانسة هنا في كندا وفي بريطانيا وفي الخليج وحتى توانسة 
في تونس يكلموه على منصب مسؤول ويجيه عرض وراء عرض يرفض 

ويقول نقعد نخدم في الخاص وضميري مرتاح.

■  تمثيل #املرأة في #عمليات_السالم من عام 1992 إلى 2018:
فقط 3% من الوسطاء، 4% من املوقعني، 13% من املفاوضني

هذا بالرغم من األدلة التي ال جدال فيها على أن #املرأة تساهم في اختتام 
املحادثات، وتنفيذ واستمرارية اتفاقيات السالم.

#يوم_السالم

■ #الجزائر  #الرئيس_الراحل_هواري_بومدين )طلقة رصاصة على 
الصهاينة أفضل من خطاب في جمعية األمم(... 

)إن القضية بالنسبة للفلسطينيني ليست خبزا، بل هي قضية وطن 
فقدوه( #تسقط_صفقة_القرن #ضد_التطبيع

■  ستبقى كلمة العدو اإلسرائيلي ثابتة في قواميس الشعوب الحرة، 
أضف إليها كل من يحالفها. 

#التطبيع_خيانة #فلسطني_قضية_الشرفاء #الثورة_بدأت #فلسطني

■  أولويات القيادة الفلسطينية من منظمة وسلطة وفصائل يجب أن 
تكون املصالحة، وإعادة هيكلة وبناء املنظمة والتحالف مع تركيا ومن 

يدور بفلكها ألن املعسكر املضاد صهيوني بامتياز.

لم يطرأ أي جديد على إعالن خليفة حفتر استئناف تصدير النفط الليبي. 
وفي هذا اإلطار، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف أن »رئيس 
صالح  عقيلة  طبرق  في  البرلمان  ورئيس  السراج  فائز  الليبية  الحكومة 
بين  بما في ذلك  البحث جارٍ حولها في طبرق،  أن  المسألة، كما  بحثا 
ممثلي« حفتر. وأضاف أن »كل ما نقوم به هو محاولة حملهم على 
التفاوض، حتى يتوصلوا إلى اتفاق حول كيفية  الجلوس إلى طاولة 

تقاسم الموارد الطبيعية في ما بينهم«.

دفع روسي لتقاسم الموارد

Wednesday 23 September 2020
األربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020 م  6  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2214  السنة السابعة
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اقتصاد

بغداد ـ عمار حميد

ــة رئــيــس  ــكـــومـ بــيــنــمــا تــنــشــغــل حـ
الـــــــــــــــــوزراء الـــــــعـــــــراقـــــــي، مـــصـــطـــفـــى 
الكاظمي، بتأمني رواتب املوظفني 
ــب شــهــريــا نحو 

ّ
واملـــتـــقـــاعـــديـــن والـــتـــي تــتــطــل

يــعــانــي نــحــو ربـــع مليون  4 مــلــيــارات دوالر، 
ــاب الــعــقــود  مــوظــف بـــاألجـــر الــيــومــي وأصـــحـ
الــكــهــربــاء والــبــلــديــات والــتــربــيــة  فـــي وزارات 
والــداخــلــيــة ومــؤســســات حــكــومــيــة أخـــرى من 
عدم صرف مستحقاتهم املالية منذ 10 أشهر، 

»العربي الجديد«. بحسب مصادر لـ
التخطيط  وزارة  فـــي  عـــراقـــي  مـــســـؤول  وأكــــد 
الذين يعملون  أعــدادًا هائلة من املوظفني  أن 
بصفة أجير يومي أو عقد شهري تم تعيينهم 
الــعــام املــاضــي بــطــريــقــة عــشــوائــيــة فــي وزارة 
الــكــهــربــاء مــن دون تخصيص مــالــي مــن قبل 

وزارة املالية لم تصرف رواتبهم منذ أشهر.
ــــد« إن  ــــديـ ــــجـ »الــــعــــربــــي الـ وقــــــــال املــــــســــــؤول لـــــ
»الــحــكــومــة الــســابــقــة بــرئــاســة رئــيــس الــــوزراء 
ــت بــعــد  ــ

ّ
ــخ ــــدي ضــ ــهـ ــ ــابــــق عــــــــادل عـــبـــد املـ الــــســ

نحو   2019 األول  تشرين  أكتوبر/  تظاهرات 
250 ألف درجة وظيفية بصفات مختلفة على 
العديد من الـــوزارات، لكنها تبّينت أنها غير 
الحكومة عاجزة عن  تــزال  مغطاة ماليا ومــا 

تأمني مبالغ رواتبهم«.
ل عــدم اإلفصاح 

ّ
وأضــاف املــســؤول، الــذي فض

أن »جميع من تم توظيفهم بعد  عن هويته، 
ــم يــحــصــلــوا على  االحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة لـ
أشهر،   10 مــن  أكثر  منذ  املالية  مستحقاتهم 
األمــر الــذي دفعهم إلــى التهديد بالنزول إلى 

الشارع والتظاهر أمام مبنى وزارة املالية«.
وفـــي نــفــس الــســيــاق، قـــال املــتــحــدث الــرســمــي 
مــــوســــى،  ــــد  ــمـ ــ أحـ ــاء،  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ
الحكومة ستصرف  إن  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
ــالــــوزارة مــرتــبــات األشــهــر  ملــوظــفــي الــعــقــود بــ
الــثــاثــة األخــيــرة، وأوعــــزت إلــى وزارة املالية 

تخصيص مبلغ 124 مليار دينار )الــدوالر = 
نحو 1222 دينارًا( لهذا الغرض.

وفـــي املــقــابــل، تــبــرز مشكلة مــوظــفــي الــعــقــود 
واألجر اليومي في وزارات التربية والبلديات 
والــنــفــط والـــعـــدل ومــؤســســات أخــــرى، ويبلغ 
عــددهــم اإلجــمــالــي أكــثــر مــن 140 ألــف بقليل، 

»العربي الجديد«. بحسب مصادر لـ
ويــؤكــد الخبير االقــتــصــادي واملــالــي العراقي 
املعنية  الــعــراقــيــة  الــشــفــافــيــة  منظمة  وعــضــو 
بــمــراقــبــة األداء الــحــكــومــي، أحــمــد الــجــبــوري، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن الــحــكــومــة الــحــالــيــة  لـــ

تدفع ثمن تخبط حكومة عبد املهدي.
وأضـــــاف أن »تـــركـــة حــكــومــة رئـــيـــس الـــــوزراء 
ــهــــدي، ثــقــيــلــة ومــنــهــا  الـــســـابـــق عـــــادل عــبــد املــ
ــكــــات الــــشــــارع بـــقـــبـــول تــوظــيــف  مـــحـــاولـــة إســ
ــة،  ــيـ ــالـ مـ مـــخـــصـــصـــات  بـــــا  اآلالف  عـــــشـــــرات 
واألدهـــــى أن الـــدولـــة ال تــحــتــاج لــهــم أســاســا، 
وحـــالـــيـــا حـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي تــــحــــاول إيـــجـــاد 
طــريــقــة مــعــالــجــة ألن الـــقـــول لــهــم شــكــرًا نحن 

لسنا بحاجة لكم سيسبب مشكلة أيضا«.
علي النداوي أحد أصحاب العقود في وزارة 
إن »أغلب  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ قــال  الكهرباء 
الــعــامــلــني الــجــدد فــي وزارة الــكــهــربــاء بصفة 
ــل بــصــرف  ــ ــيـــر يـــومـــي فــــقــــدوا األمــ عـــقـــد أو أجـ

الكاذبة  الــوعــود  بسبب  املالية  مستحقاتهم 
الــتــي يطلقها املــســؤولــون فــي الـــــوزارة، األمــر 
الذي دفعهم إلى البحث عن فرص عمل أخرى 

في القطاع الخاص«.
والبصرة  بغداد  العراقية  العاصمة  وشهدت 
وميسان وذي قار إضرابا عن العمل من قبل 
لــعــدم صـــرف مستحقاتهم  الــجــدد  املــوظــفــني 
آخــرون  املحطات، كما حــذر  إطفاء  املالية مع 
في محافظات عدة من الدخول في إضرابات 
شاملة إلى حني إيجاد الحل لهذه األزمة التي 

أبقت آالف العائات دون مصدر رزق.
ــاء، مـــاجـــد  ــربــ ــهــ ــكــ ومــــــن جـــهـــتـــه قــــــال وزيــــــــر الــ
حنتوش، في مؤتمر صحافي حضره، األحد 
املاضي، إن »عــدد العقود واإلجــراء اليوميني 
ألف   113 تجاوز  وحدها  الكهرباء  وزارة  في 
موظف«، موضحا أن »الوزارة تحتاج إلى 54 

مليار دينار كرواتب سنويا«.
ــبـــهـــم ســيــكــون من  وأضــــــاف أن »صـــــرف رواتـ
الــجــبــايــة املــركــزيــة عــن طــريــق وزارة املــالــيــة«، 
الفتا إلى أن »املشكلة كانت تحويل عقودهم 
مـــن االســتــثــمــاريــة إلــــى الــتــشــغــيــلــيــة، وســيــتــم 
صــــرف رواتـــبـــهـــم لــغــايــة شــهــر مــــــارس/ آذار 

املاضي بحسب مستحقات الشركات«.
وفي الوقت الذي تحدث فيه مسؤولون في 
رواتــب  تــأمــني  إمكانية  عــن  الكهرباء  وزارة 
املالية  اللجنة  مقرر  أكــد  الــجــدد،  موظفيها 
الصفار صعوبة  أحمد  الــنــواب  في مجلس 
تأمني رواتــب األشهر املقبلة. وقــال الصفار 
في تصريح صحافي له إن »مشروع قانون 
املوازنة االتحادية العامة للبلد لسنة 2020 
بالتالي من  الــنــواب،  إلــى مجلس  لــم يصل 
املــوازنــة  ستتضمنه  عما  الحديث  الصعب 

ما لم يتم االطاع عليها«. 
ــال عــضــو الــلــجــنــة املــالــيــة في  ــك، قــ ــ ــــى ذلـ والـ
الــبــرملــان الـــعـــراقـــي، أحــمــد حــمــه رشـــيـــد، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »األجـــراء 
الــيــومــيــني ومــوظــفــي الــعــقــود فــي الـــــوزارات 
األخرى  الوظيفية  واالستحداثات  العراقية 
قسم منهم كان له غطاء قانوني في موازنة 
ّجــل ملوازنة 2020 

ُ
أ عام 2019 والقسم اآلخر 

التي لم تَر النور لغاية اللحظة والتي كانت 
الــســبــب فـــي إربــــــاك عــمــل جــمــيــع الـــــــوزارات 

وتأخير رواتب العاملني فيها«.
ــة 2020 تــشــمــل أكــثــر من  وأضــــاف أن »مـــوازنـ
ــــي  قــائــمــة، ومــنــهــا مـــا يــخــص مــوظــفــي وزارتـ
ومــؤســســات  ووزارات  والـــداخـــلـــيـــة  الــصــحــة 
حكومية أخــرى، وهم بانتظار صدور قانون 
لــتــحــويــل تــخــصــيــصــاتــهــم املـــالـــيـــة مـــن وزارة 

املالية إلى وزاراتهم«.

الرباط ـ مصطفى قماس

خفض  إلــى  املغربية،  العقارات  قطاع  في  مستثمرون  يدعو 
سعر الفائدة املصرفية من أجل تشجيع اقتناء األسر مساكن، 
تداعيات  بسبب  الشرائية  قدرتها  بتضرر  متسم  في سياق 
العقاريون  املنعشون  يسعى  أن  وينتظر  كــورونــا.  فــيــروس 
الحصول على تدابير تنعش سوق  أجــل  الحكومة من  لــدى 
ــك عــبــر مـــشـــروع قـــانـــون مــالــيــة الـــعـــام املــقــبــل،  الـــعـــقـــارات، وذلــ
أكتوبر/تشرين  فــي  الــبــرملــان  على  أن يعرض  يفترض  الــذي 
العقارات  املغرب من أجل تشجيع قطاع  املقبل. وعمد  األول 
إلى خفض حقوق التسجيل من 4 إلى 2 في املائة إلى غاية 
التعديلي  املالية  قانون  عبر  املقبل،  األول  كانون  ديسمبر/ 

الذي شرع في تنفيذه في يوليو/ تموز املاضي.
ورغم ماحظة بعض التحسن في السوق بعد ذلك التدبير، 
الــتــمــويــل  كــلــفــة  أن  يـــعـــتـــبـــرون  الـــعـــقـــاريـــني  املــنــعــشــني  أن  إال 
الفائدة  إلى خفض معدالت  يرنون  املصرفي مرتفعة، حيث 
مـــن أجـــل تــشــجــيــع األســــر عــلــى اقــتــنــاء الـــعـــقـــارات. ويــتــصــور 
رئيس جمعية املستهلكني املتحدين، وديع مديح، في حديثه 
حاسما  ليس  الفائدة  أسعار  خفض  أن  الجديد«  »العربي  لـ
في مسعى إنعاش سوق العقارات، حيث يرى أنه يفترض في 
املستثمرين العمل على الضغط على مستوى أرباحها، بما 
يساعد على خفض األســعــار من أجــل إغــراء األســر بالشراء. 
أن  تؤكد  العقاريني،  للمنعشني  الوطنية  الفيدرالية  أن  غير 
تساعدهم  ال  تكاليف  يتحملون  الــعــقــارات  فــي  املستثمرين 
على خفض األسعار، ما دفعهم إلى التأكيد على أن األسعار 

لن تشهد انخفاضا حادا في الظرفية الحالية.
وأوضح عضو فيدرالية املنعشني العقاريني مصطفى عالي، 
في مؤتمر صحافي، أخيرًا، أن املنعش العقاري، يحصل، من 
أجــل إنــجــاز مــشــروع سكني، على قــروض مصرفية يتراوح 
ســعــر فــائــدتــهــا بــني 6 و8 فــي املــائــة، مــا يــؤثــر عــلــى مستوى 
األســـعـــار. وتــعــتــبــر الــفــيــدرالــيــة أنـــه يــتــوجــب تــحــســني الــقــدرة 

الــتــمــويــلــيــة لــلــطــلــب، خـــاصـــة عــبــر خــفــض مـــعـــدالت الــفــائــدة 
املــصــرفــيــة، حــيــث تــعــتــبــر ذلــــك نــقــطــة حــاســمــة عــلــى اعــتــبــار 
ــرادات الــعــديــد من  ــ كــوفــيــد19، أفــضــى إلـــى تــراجــع حـــاد فــي إيـ
األسر، التي ال تستطيع السعي إلى قروض بالفوائد الحالية.

الفائدة  ويرى مراقبون أنه رغم خفض البنك املركزي ملعدل 
الرئيسية إلى 1.5 في املائة، إال أن ذلك لن ينعكس أوتوماتيكيا 
عــلــى بــعــض أصــنــاف الــقــروض وفـــي جميع املـــصـــارف، التي 
في  التي تجد صعوبات  القروض  ارتفاع حجم  أضحت مع 

استردادها، أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات القروض.
وإذا كــان املنعشون يــرون أن الدولة ال يمكنها الضغط على 
الفائدة، إال أنها تستطيع  املصارف من أجل خفض معدالت 
العمل من أجل ذلك على إلغاء الضريبة على القيمة املضافة 
التي تخضع لها معدالت الفائدة واملحددة في 10 في املائة. 
ويــعــتــقــد مــنــعــشــون أنـــه يمكن فــي ســيــاق دعـــم الــطــلــب العمل 
على تمديد مدة القروض إلى خمسة وعشرين عاما، عوض 
تــحــديــدهــا فــي عــشــريــن عــامــا كــمــا هــو الــحــال الــيــوم. ويــذهــب 
مستثمرون إلى أن الهدف اليوم ليس تحقيق مبيعات كبيرة، 
بل تحريك املبيعات، علما أن الظرف الحالي يجعل األسر غير 
متحمسة لانخراط في نوع من اإلنفاق الكبير. وقدرت رابطة 
تحفيز  أن  الجائحة،  سياق  فــي  االستقاليني،  االقتصاديني 
اإلنعاش العقاري والفاعلني فيه، يمكن أن يأتي عبر خفض 
أسعار بيع املساكن بنسبة 10 في املائة، خاصة في ما يتصل 
بالسكن االجتماعي وسكن الطبقة املتوسطة وذلك إلى غاية 
املــركــزي والــوكــالــة  املــقــبــل. والحـــظ تقرير للبنك  الــعــام  نهاية 
العقارية، أن مبيعات العقارات تراجعت في الربع الثاني من 
العام الجاري بنسبة 56 في املائة، بعد انخفاض بنسبة 29.5 

في املائة بني يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار.
والــظــرف الـــذى أفــضــت إلــيــه الــجــائــحــة، ســاهــم فــي انخفاض 
األسعار بنسبة 3.3 في املائة في الربع الثاني من عام 2020، 
غــيــر أن ذلــــك االنـــخـــفـــاض تـــــراوح بـــني 2.5 فـــي املـــائـــة بــالــدار 

البيضاء و5.9 في املائة بالرباط.

250 ألف عراقي بال رواتب 
منذ 10 أشهر

مبيعات العقارات تراجعت Getty( %56(عدم صرف الرواتب فاقم معيشة المواطنين )صباح عرعر/ فرانس برس(

تسهيالت لشراء العقارات

يعاني نحو ربع مليون 
موظف باألجر اليومي 
وأصحاب العقود في 

العديد من الوزارات 
والمؤسسات الحكومية 
العراقية من عدم صرف 

رواتبهم منذ 10 أشهر

439 مليار دوالر 
موجودات بنوك قطر

ارتفعت موجودات البنوك التجارية في 
قطر إلى 1.6 تريليون ريال)439.5 مليار 
دوالر( بزيادة سنوية بلغت 143.9 مليار 

ريال )39.5 مليار دوالر(، وبنسبة 9.9 
%، حسب بيانات رسمية. وبلغ إجمالي 

النقد واألرصدة لدى مصرف قطر املركزي 
مع نهاية الشهر املاضي، 89 مليار ريال، 

مقارنة بـ 89.7 مليار ريال في يوليو/ تموز 
املاضي، وبزيادة سنوية بنحو 26 مليار 
ريال، عما كان عليه في شهر أغسطس/
آب 2019، إذ بلغ 62.9 مليار ريال، وفقا 

لبيانات مصرف قطر املركزي.
وتضم موجودات البنوك التجارية، 

االحتياطيات لدى املصرف املركزي، والنقد 
املتداول، واملوجودات األجنبية بما فيها 

أرصدة لدى البنوك في الخارج، واالئتمان 
املمنوح خارج قطر، واستثمارات البنوك 

في الخارج، وموجودات أخرى، واملوجودات 
املحلية بما فيها أرصدة البنوك داخل قطر، 

واالئتمان املحلي، واالستثمارات املحلية، 
وموجودات ثابتة وغيرها.

قفزة مؤشر تسجيل 
الشركات في فلسطين

سجل مؤشر تسجيل الشركات لدى وزارة 
االقتصاد الوطني ارتفاعًا بنسبة %68.8 

في شهر أغسطس/ آب 2020 مقارنة 
بشهر يوليو/ تموز السابق، كما ارتفع 

بنسبة 74.2% مقارنة بالشهر املناظر له 
من العام املاضي.

وبينت وزارة االقتصاد في بيان لها أمس، 
تسجيلها 162 شركة جديدة في محافظات 

الضفة الغربية برأسمال إجمالي وصل 
إلى 14.3 مليون دوالر أميركي، الفتة إلى 
تسجيل رأسمال هذه الشركات )املصرح 
به عند التسجيل( ارتفاعًا بنسبة %7.5 

مقارنة بالشهر السابق، وأيضًا سجل 
ارتفاعًا بنسبة 58.9% مقارنة بنفس 

الفترة من العام املاضي.
وسجلت الوزارة منذ بداية جائحة فيروس 

كورونا الجديد )كوفيد-19( في مارس/آذار 
وحتى أغسطس/ آب 600 شركة، برأسمال 

إجمالي وصل إلى 85.7 مليون دوالر، 
في حني سجلت الوزارة في ذات الفترة 
من العام املاضي 839 شركة برأسمال 
اجمالي وصل الى 147.4 مليون دوالر 

ويعود االنخفاض إلى تداعيات الجائحة 
الصحية على مختلف مكونات االقتصاد 

الفلسطيني.

تقلّص األصول 
االئتمانية في الصين

أظهرت البيانات أن أصول الصناعة 
االئتمانية للصني تتقلص وسط تشديد 

التنظيم املالي لنزع فتيل املخاطر. وأظهرت 
بيانات جمعية الصناعة االئتمانية 

الصينية أن إجمالي األصول االئتمانية 
وصل إلى 21.28 تريليون يوان )حوالي 

3.12 تريليونات دوالر( حتى نهاية الربع 
الثاني بانخفاض 5.56 في املائة على 

أساس سنوي. وجاء هذا االنخفاض وسط 
استمرار الجهود الحكومية للقضاء على 

الشركات املصرفية املوازية عالية املخاطر 
التي تشمل شركات ائتمانية، والتي غالبًا ما 

تخضع لرقابة تنظيمية أقل. وبنهاية الربع 
الثاني، بلغت االستثمارات غير املسددة 

املقدمة من قبل الصناديق االئتمانية 
للمؤسسات الصناعية والتجارية 5.56 

تريليونات يوان بزيادة 1.46 في املائة عن 
نهاية الربع األول، ما يشير إلى توجيه املزيد 

من الدعم لالقتصاد الحقيقي.

صادرات البندق التركي 
تفوق مليار دوالر

بلغ حجم صادرات البندق في تركيا 
خالل ثمانية أشهر من العام الجاري، ما 
يفوق مليار دوالر. ووفق معطيات اتحاد 

املصدرين شرقي البحر األسود، فإن تركيا 
صدرت بني يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ 

آب، 176 ألفا و529 طنا من البندق، لتحقق 
دخال بقيمة مليار و227 مليونا و308 آالف 

دوالر. وأوضح رئيس لجنة قطاع البندق 
ومنتجاته في اتحاد املصدرين شرقي 
البحر األسود، محمد جيراو، أن 38 في 

املائة من صادرات البندق التركية تمت من 
قبل شركات مقرها والية طرابزون )شمال 

شرق(. وتوقع جيراو أن ترتفع صادرات 
البندق تدريجيا مع نهاية العام، مشيرا 
إلى أن دوال جديدة انضمت إلى قائمة 

املستوردين خالل هذه الفترة من العام، مثل 
أذربيجان واإلمارات وكينيا.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

113
قال وزير الكهرباء العراقي، 
»عدد  إن  حنتوش،  ماجد 
ــود  ــقـ ــعـ ــي الـ ــ ــف ــ ــوظ ــ م
واألجـــــراء الــيــومــيــيــن في 
وحدها  الكهرباء  وزارة 
موظف«،  ألف   113 تجاوز 
تحتاج  »الوزارة  أن  موضحا 
دينار  مليار   54 ــى  إل سنويا 

كرواتب للموظفين«.

تقارير عربية

المغربمال وناس

ــة  ــيــ ــنــ ــوطــ ــ أعـــــلـــــنـــــت املــــــؤســــــســــــة ال
ــثـــالثـــاء،  ــــس الـ لــلــنــفــط الــلــيــبــيــة، أمـ
للمهندسني  الــتــدريــجــيــة  الـــعـــودة 
واملـــســـتـــخـــدمـــني الـــوطـــنـــيـــني إلـــى 
مــواقــعــهــم فـــي الــحــقــول واملـــوانـــئ 
اإلنــتــاج  ملــبــاشــرة عمليات  اآلمــنــة، 
كخطوة أولى. وأضافت املؤسسة 
الـــخـــطـــوات  أولــــــــى  ــان، أن  ــ ــيـ ــ بـ ــي  ــ فـ
ســتــكــون مـــن مـــيـــنـــاءي الــحــريــقــة 
والبريقة )شرق(، والخطوة الثانية 
لــبــاقــي املــــوانــــئ، وفــــق مـــا تــقــرره 

تقارير األمن والسالمة.
ــبــــات  ــيــ وبـــــــــــــدأت املـــــؤســـــســـــة تــــرتــ
اآلمنة،  املوانئ  من  النفط  تصدير 
»وســتــصــل نــاقــالت الــخــام تباعا 
اعتبارا من األربعاء، لشحن املتاح 
من الخام في الخزانات«. ومؤخرا، 
ــخ الــجــنــرال املــتــقــاعــد خليفة  رضـ
حــفــتــر، لــضــغــوط دولــيــة وداخــلــيــة 
أبدى  النفط، في وقت  بفتح قطاع 
رئــيــس املــجــلــس الـــرئـــاســـي، فــائــز 
السراج، رغبته في تسليم السلطة 
التنفيذية ملن تختاره لجنة الحوار.

عودة 
المهندسين 

لحقول 
النفط الليبية عدن ـ محمد راجح

تــعــيــش مــعــظــم املـــــدن واملـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
أوضــــاعــــا مـــأســـاويـــة نــتــيــجــة أزمـــــة املــشــتــقــات 
الــنــفــطــيــة ونــقــص الـــوقـــود وارتـــفـــاع أســـعـــاره، 
والــتــي انــعــكــســت ســلــبــا عــلــى مــســتــوى توليد 

الكهرباء.
ومنذ بداية الصراع الدائر في اليمن، ال تزال 
خدمة الكهرباء الحكومية منقطعة في معظم 
املواطنني  تبلغ نسبة  إذ  اليمنية؛  املحافظات 
الذين ال يحصلون على الكهرباء العامة %70 
ــان، حــســب مــصــادر  ــكـ مـــن إجـــمـــالـــي عــــدد الـــسـ

»العربي الجديد«. لـ
وتنتشر في املناطق التي ينقطع فيها التيار 

الكهربائي وخاصة الشمالية، خدمة الكهرباء 
يصل  حيث  املرتفعة،  التكلفة  ذات  التجارية 
ســعــر الــكــيــلــو وات إلـــى مـــا يـــقـــارب 300 ريـــال 
مقارنة بنحو 6 رياالت سعر الكيلو العمومي 
قبل الحرب، وبنسبة ارتفاع تتجاوز %4000، 
ــبـــل الــــحــــرب،  الـــكـــيـــلـــو وات قـ مــــقــــارنــــة بـــســـعـــر 

باإلضافة إلى فرض رسوم اشتراك أسبوعية 
تبلغ 300 ريال يدفعها املشترك سواء استهلك 
كهرباء أم لم يستهلكها، وهو ما يعد استغاال 

لحاجة املواطنني لخدمة الكهرباء.
منذ  كبير  بشكل  الكهرباء  أزمـــة  واستفحلت 
مطلع الشهر الحالي في عدن العاصمة املؤقتة 
املـــفـــتـــرضـــة لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والــخــاضــعــة 
إلدارة وسيطرة  املــاضــي  إبــريــل/نــيــســان  منذ 
ــا، إذ  ــيــ ــدعــــوم إمــــاراتــ االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي املــ
إن ســيــطــرتــهــم اكــتــمــلــت بــتــعــيــني أحــمــد مللس 
ــو عــــضــــو فـــــي املـــجـــلـــس  ــ ــ ــا لــــعــــدن وهـ ــافـــظـ مـــحـ
االنتقالي الجنوبي، في إطار تفاهمات اتفاق 
الـــريـــاض، إذ تــغــرق املــديــنــة فــي الــظــام ملعظم 
فــتــرات الــيــوم بــعــد نــفــاد كــل املــــازوت الــخــاص 

بتشغيل املحطات الكهربائية العامة. أما في 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت جــنــوب شــرقــي الــيــمــن، 
فــقــد أجــبــرت أزمــــة الــكــهــربــاء مــحــافــظــهــا، فــرج 
لطلب  اإلمــــارات  إلــى  التوجه  على  البحسني، 
املساعدة في حل أزمة الكهرباء في املحافظة 
الشرقية من اليمن التي تشهد صيفا ساخنا 
ومظلما مثل عدن وارتفاعا شديدا في درجة 
»العربي  لـ مــصــادر مطلعة  الـــحـــرارة. وحــســب 
ــــد«، فــــــإن هــــــذه الــــــزيــــــارة كــــــان هــدفــهــا  ــــديـ ــــجـ الـ
الرئيسي إيجاد مخرج للمأزق الذي وضعت 
فيه اإلمارات اليمنيني، خصوصا في املناطق 

الجنوبية من اليمن.
وقامت اإلمــارات إبــان سيطرتها املطلقة على 
قائمة  بتحديد  الجنوبية،  واملحافظات  عــدن 
مـــن الــســلــع الــتــي يــحــظــر اســتــيــرادهــا، ومنها 
ألــــــــواح الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة وســــحــــب مــــا كـــان 
متوفرًا منها في األسواق، إذ كان لهذه األلواح 
دور كــبــيــر فـــي حـــل جــــزء مـــن مــشــكــلــة الــطــاقــة 
الكهربائية في املحافظات الشمالية من اليمن. 
وأرادت املحافظات األخــرى أن تحذو حذوها 
العبثية  لكن اصطدامها باإلمارات وقراراتها 
فـــي الــيــمــن حــــال دون ذلـــــك. فـــي اإلمــــــــارات لم 
يخرج اللقاء الذي بحث ُسبل التعاون إلنشاء 
محطات بالطاقة الشمسية، بأي نتائج حسب 

مصادر محلية مطلعة في املحافظة.
وحــســب املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اسمها، 
ــان الــلــقــاء مــحــبــطــا«. وأكــــدت املــصــادر  فــقــد »كــ
اليمنيني وتحرمهم من  اإلمـــارات تحاصر  أن 
مــصــادر الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة فــي وقـــت تعبث 
بــمــقــدراتــهــم وثــرواتــهــم ومــوانــئــهــم وجــزرهــم، 
إذ اكــتــفــت أبــوظــبــي بــإرســال الخبير املــصــري 
الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  الحداد  محمد 
الــعــربــيــة لــتــنــمــيــة الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة، والــــذي 
لـــلـــمـــحـــافـــظ مــــع وكــــاء  حـــضـــر أول اجــــتــــمــــاع 
املــحــافــظــة وقــــيــــادات الــســلــطــة املــحــلــيــة عقب 

وصوله إلى املكا عاصمة املحافظة.
ويسود سخط كبير في املحافظات الجنوبية 
أيــام وتشهد أزمة  التي تغرق في الظام منذ 
طاحنة في الكهرباء منذ بداية الحرب، والتي 
تكالبت عليها األزمـــات مــن كــل اتــجــاه ومنها 
انخفاض كبير في إمــدادات املياه وارتفاعات 

قياسية متواصلة في أسعار السلع الغذائية 
في ظل انهيار قياسي للعملة وتجاوزها 800 
ــد. يــقــول املــواطــن  ــال مــقــابــل الـــــدوالر الـــواحـ ريــ
أسامة عبد الباقي من سكان عدن، إن الوضع 
لم يعد يحتمل على اإلطاق مع توسع الكوارث 
معظمها  تعد  لــم  والــتــي  والخدمية  املعيشية 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــتـــوفـــرة. ويــضــيــف لـــ
الكهرباء تعتبر من أهم الخدمات التي يعاني 
ثــارهــا 

َ
ا املــتــواصــل، ألن  انقطاعها  الــنــاس مــن 

واضحة بقوة على الحياة املعيشية ومختلف 
الخدمات واألعمال املرتبطة بتوفرها.

املستشار السابق في وزارة الكهرباء والطاقة 
»العربي  لـ يوضح  العزاني،  منصور  اليمنية، 
الجديد«، أن اليمن يعاني نقصا حادا مزمنا 
ــرب، فــي  ــ ــحـ ــ فــــي الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة قـــبـــل الـ
حــني تــصــل حــاجــة الــبــاد إلـــى أكــثــر مــن 1200 
مـــيـــغـــاوات لـــم يــكــن مــتــوفــرا مــنــهــا ســــوى 750 
ميغاواتا، معظمها كانت تنتجه محطة مأرب 
الغازية بنحو 450 ميغاواتا والتي توقفت عن 

العمل بداية الحرب.
ويتابع أن الكهرباء من أكثر األزمات واملشاكل 
وساهمت  اليمنية،  األســر  منها  تعاني  التي 
بشكل ملحوظ في تدهور أوضاعها املعيشية، 
فـــي نــفــس الـــوقـــت بــــرزت الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
ــراف املــتــحــاربــة في  ــ كـــورقـــة تــســتــخــدمــهــا األطــ
صراعها الراهن باألخص تحالف »السعودية 
واإلمــــــــــــــارات«. وتـــعـــانـــي املـــنـــاطـــق الــشــمــالــيــة 
املشتقات  أزمــة  اليمن من تكرار  والغربية في 
الــنــفــطــيــة، ودفــعــهــا مــــاك مـــولـــدات الــكــهــربــاء 
الــخــاصــة مــن حــني آلخـــر لــرفــع أســعــار الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي إلــــى مــبــالــغ تـــتـــجـــاوز فـــي بعض 
األحيان 400 ريال للكيلو وات، باإلضافة إلى 

رسوم االشتراك األسبوعية. 
ــا، تــعــتــمــد املــــنــــاطــــق الــجــنــوبــيــة  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
والــشــرقــيــة عــلــى خــدمــة الــكــهــربــاء الــعــمــومــيــة 
نوعا ما في معظم املحافظات، ومع ذلك تؤدي 
أزمة املشتقات النفطية إلى انقطاع الكهرباء، 
كــمــا هــو الــحــال حــالــيــا فــي عـــدن وحــضــرمــوت 
ــــول ســـاعـــات االنـــقـــطـــاعـــات فـــي الــيــوم  مـــع وصـ
إلى معدل 10 ساعات متواصلة مقابل ساعة 

توصيل واحدة للتيار الكهربائي.

فقراء تونس يخشون عودة الغلق70% من اليمنيين بدون كهرباء... واإلمارات ُتفاقم األزمة

اليمنيون يغرقون في الظالم معظم أوقاتهم )محمد حويس/فرانس برس(

تونس ـ إيمان الحامدي

يخشى فــقــراء تــونــس الــعــودة إلـــى غلق 
االقــتــصــاد مـــجـــددا بــعــد انــتــشــار واســـع 
ــد مـــطـــالـــب  ــاعــ لـــــعـــــدوى كــــــورونــــــا وتــــصــ
ــاء بـــالـــعـــودة إلــــى الــحــجــر  ــبـ نــشــطــاء وأطـ
ــل الـــعـــودة إلــى 

ّ
الــصــحــي الــشــامــل. وتــمــث

الـــغـــلـــق لـــلـــطـــبـــقـــات الـــضـــعـــيـــفـــة وعـــمـــال 
الحرفيني،  وصــغــار  )اليومية(  املياومة 
اإلحــالــة الــقــســريــة عــلــى الــبــطــالــة مــجــددا 
بعد أن دفعت هذه الطبقات كلفة باهظة 
جـــراء قـــرار الغلق الــشــامــل الـــذي طبقته 
الــحــكــومــة الــســابــقــة فــي إبـــريـــل/ نيسان 

املاضي لنحو 8 أسابيع.
وبعد نحو 4 أشهر من عــودة األنشطة 
االقتصادية إلى نسقها العادي ال يزال 
ــذي كــان  ــادي املــبــروكــي )48 عـــامـــا( الــ هــ
يــعــمــل فـــي األشـــغـــال الــيــومــيــة لتنظيف 
الــحــدائــق يــســعــى لــتــأمــني الــحــد األدنـــى 
مــن مــصــاريــفــه الــيــومــيــة نتيجة تــراجــع 
كبير فــي الــطــلــب عــلــى هـــذا الــصــنــف من 
»العربي  لـ املــبــروكــي  الــخــدمــات. ويــقــول 
الجديد« إنه كان يعمل قبل فترة الحجر 
الــصــحــي الــشــامــل مـــع شـــركـــة مـــقـــاوالت 
ــرة تـــهـــتـــم بــــالــــحــــدائــــق وتـــقـــلـــيـــم  ــيــ ــغــ صــ
بـ30  أجــرة يومية تقدر  األشجار مقابل 

دينارا )11 دوالرا( 
غير أن هذه الشركة أغلقت بعد الحجر 
الصحي وفقد عمله ما دفعه للبحث عن 
فرص عمل في اختصاصه حيث يقضي 
ــاعــــات يـــجـــول بــــني األحــــيــــاء عـــارضـــا  ســ
خدماته على أصحاب الفيات واملنازل، 

لكن مساعيه ال تكلل دائما بالنجاح.
أيــام  أنــه يشتغل بمعدل ثاثة  وأضـــاف 
في األسبوع مقابل أجــرة ال تتعدى 40 
أن دخله  بالحد األقصى، مؤكدا  دينارا 
الحد  بتغطية  لــه  يسمح  ال  األســبــوعــي 

األدنى لنفقات أسرته.
ــــدى املــبــروكــي مـــخـــاوف مـــن الــعــودة  وأبـ
ــــدوى  ــــددا وارتــــــفــــــاع عـ ــــجـ ــلـــق مـ ــغـ إلــــــى الـ
الفيروس الذي يزيد من انحسار فرص 

عــمــلــه بــســبــب مــــخــــاوف »عـــمـــائـــه« مــن 
االختاط وانتقال العدوى إلى بيوتهم، 
مقابل استعداده لتقديم مختلف أنواع 
التضحيات بما في ذلك خطر التعرض 

للعدوى لتأمني رزقه اليومي.
وقال إن الحجر الشامل كان شديد الوقع 
مطالبا  الضعيفة  الطبقات  وعلى  عليه 
االجتماعي  الــوضــع  بمراعاة  السلطات 
غياب خطة حماية  في  للفقراء، خاصة 

واضحة لهم وفق قوله.
وكشفت بيانات رسمية ملعهد اإلحصاء 
ألف  أن 17.2  في أغسطس/ آب املاضي 
وعمال  حـــراس  )معينات،  عائلي  معني 
ــة( فـــقـــدوا وظــائــفــهــم فـــي الــربــع  ــاومـ ــيـ مـ

الثاني من العام بسبب كورونا.
ويــوّســع فــقــدان العمل مــن قــاعــدة الفقر 
في تونس العجز الحكومي على إيجاد 
حــلــول سريعة الحــتــواء الــعــوز وتــراجــع 
القدرة الشرائية لنحو أكثر من مليوني 

أسرة تنتمي إلى الطبقة الضعيفة.
كشفت تــونــس وبــرنــامــج األمـــم املتحدة 
االنــمــائــي، أن الــحــجــر الــصــحــي الشامل 
الـــذي أقــر للحد مــن تفشي وبـــاء كوفيد 
البطالة  بــرفــع مــعــدل نسبة  يــهــّدد   19 –
في تونس الى 21.6 في املائة مقابل 15 
في املائة، حاليا، إلى جانب زيادة نسبة 

الفقر.
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــعــــات فـ ــتــــوقــ وصـــــــــدرت هــــــذه الــ
ــيـــد -19  ــــول انـــعـــكـــســـات كـــوفـ دراســــــــة حــ
وزارة  أعدتها  التونسي  االقتصاد  على 
الدولي  والتعاون  واالستثمار  التنمية 
ــج مــنــتــصــف  ــامــ ــرنــ ــبــ ــاون مـــــع الــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ

يونيو/ حزيران املاضي 
ــهــــرت الــــدراســــة ان عــــدد الــعــاطــلــني  وأظــ
ألفا و500 شخص  سيرتفع بنحو 274 
الــفــقــر  نـــســـبـــة  وأن   2020 ســـنـــة  خــــــال 
سترتفع إلى 19.2 في املائة مقابل 15.2 

في املائة في الربع األول من العام 
ويـــضـــع الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الــصــعــب 
بحسب ذات الــدراســة 470 ألــف شخص 
جــديــد تحت خــط الفقر الــنــقــدي )فــقــدان 

الـــدخـــل(. وقــــدرت الـــدراســـة ارتـــفـــاع عــدد 
االشخاص القابعني تحت خط الفقر في 
مــلــيــونــي شــخــص مقابل  تــونــس بنحو 
قبل جائحة  ألــف شخص  مليون و600 

كورونا والحجر الصحي الشامل. 
ــقـــدان الـــدخـــل عــلــى ظـــروف  كــمــا يـــؤثـــر فـ
الحياه العائلية وعلى مستوى اإلنفاق 
ــة الــتــونــســيــني مــقــابــل  ــحـ الـــغـــذائـــي وصـ
ارتــفــاع الفقر متعدد األبــعــاد مــع زيــادة 
الــهــشــاشــة املــالــيــة لــعــدد مــن الــنــشــاطــات 

االقتصادية بفعل كوفيد -19.
ويشترك فقراء تونس مع أغنيائها في 
الـــخـــوف مـــن الـــعـــودة إلــــى الــغــلــق خــوفــا 
من كــورونــا، حيث يــروج أن العديد من 
املـــتـــعـــامـــلـــني االقـــتـــصـــاديـــني وأصـــحـــاب 
املصانع يتكتمون عن اإلصابات داخل 
وحــدات العمل، في حني يطالب العمال 
بــمــواصــلــة نــشــاطــهــم بــشــكــل عــــادي رغــم 

الكشف عن حاالت حاملة للفيروس.
ويــمــثــل تــرمــيــم الــخــســائــر الــتــي خلفتها 
الـــجـــائـــحـــة وإجــــــــــراءات الـــغـــلـــق الــشــامــل 
الــهــاجــس األكــبــر للقطاع الــخــاص الــذي 
ــول إلعـــــــــــادة تــنــشــيــط  ــ ــلـ ــ ــن حـ ــ يـــبـــحـــث عــ
االقتصاد في ظل وضع سياسي صعب 
إقليمي وعاملي ال يقل  الباد وآخــر  في 

صعوبة.
واالثــــــنــــــني قــــبــــل املــــــاضــــــي، أكـــــــد رئـــيـــس 
الحكومة، هشام املشيشي، أنه ال مجال 
لــلــعــودة لــلــحــجــر الــصــحــي فـــي الــوضــع 
املقابل  فــي  يــجــب  أنـــه  الــحــالــي، مضيفا 
الــتــركــيــز عــلــى إجـــــــراءات الـــوقـــايـــة الــتــي 
تـــم اتــخــاذهــا واحـــتـــرام الــبــروتــوكــوالت 

الصحية.
منتدى  باسم  الرسمي  الناطق  ويشدد 
ــقـــوق االقـــتـــصـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــحـ
)منظمة مدنية(، رمضان بن عمر، على 
ضرورة التسريع بتركيز منظومة أشمل 
تفشي  مــن  خوفا  االجتماعية  للحماية 
ــل الــطــبــقــات الــوســطــى الــتــي  ــ الــفــقــر داخـ
كــانــت قــبــل جــائــحــة كـــورونـــا متماسكة 

إلى حد ما.

بطالةمعيشة

وفد يمني سافر إلى 
اإلمارات لطلب المساعدة 

والنتائج محبطة

Wednesday 23 September 2020 Wednesday 23 September 2020
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي وكاتيا يوسف

بــــدأت تــفــاصــيــل تــــورط املــصــارف 
ــي الـــعـــالـــم  ــ ــبــــرى فـ ــكــ ــة الــ ــتــــجــــاريــ الــ
بتحويل أموال مشبوهة لشبكات 
فـــســـاد وغـــســـل أمــــــوال مـــن دون الــتــحــقــق من 
في  التنقيب  مع  تدريجيًا  تظهر  مصادرها، 
الــوثــائــق املــســربــة مـــن شــبــكــة تــتــبــع الــجــرائــم 
املــالــيــة الــتــابــعــة لـــــوزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة 
ــارًا بـــاســـم » فــنــســن«.  ــتـــصـ والـــتـــي تـــعـــرف اخـ
وتقدر مصادر »بزفيد نيوز« التي تنقب في 
الوثائق، بمشاركة 400 صحافي استقصائي 
مـــن الـــعـــالـــم، حــجــم األمــــــوال املــشــبــوهــة الــتــي 
حولتها املصارف التجارية بني 2012 و2017 
املـــتـــوقـــع أن  تــريــلــيــونــي دوالر. ومــــن  بــنــحــو 
تــجــري ســلــطــات املـــال فــي الــعــواصــم الغربية 
ــف الــتــفــاصــيــل 

ّ
تــحــقــيــقــات واســـعـــة بــعــد تــكــش

الكاملة لتحويالت األموال املشبوهة. 
الـــتـــهـــم حــــــول خــمــســة  ــــزت  ــركـ ــ تـ ــتــــى اآلن  وحــ
مــــصــــارف كــــبــــرى، وهـــــي مــــصــــرف »جـــــي بــي 
»أتــش.أس.بــي. األميركي ومصرف  مورغان« 
ســــي« الــبــريــطــانــي و»ســـتـــانـــدرد تــشــارتــرد« 
و»بنك  األملاني  بنك«  و»دويتشه  البريطاني 

نيويورك مالون« األميركي. 
وكشفت الوثائق حتى اآلن، أن مصرف »أتش 
أس بي سي« البريطاني ساعد في تحويالت 
ملحتال استثماري قيمتها 80 مليون دوالر، 
كــمــا بــيــنــت أن بــنــك »ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد« 
قد حــّول ما يقرب من 12 مليون دوالر )9.4 
مـــاليـــني جــنــيــه إســتــرلــيــنــي( مـــن املـــدفـــوعـــات 
إلــى البنك العربي األردنـــي، بني عامي 2014 
ه قدم في عام 2016 تقريرًا إلى 

ّ
و2016. كما أن

الــســلــطــات يــنــّبــه فــيــه إلـــى اشــتــبــاهــه فــي 900 
األعــمــال  تــحــت ســتــار  تــتــم  معاملة مشبوهة 
ــر الــظــل  ــ ــا وزيـ الــخــيــريــة. وفــــي بــريــطــانــيــا دعــ
لشؤون الخزانة البريطانية، النائب العمالي 
ــاء، الــحــكــومــة  ــثــــالثــ ــادن، أمـــــس الــ ــفــ ــاكــ بـــــات مــ
الجرائم  تهم  فــي  التحقيق  إلــى  البريطانية 

املالية املوجهة للبنوك البريطانية. 
ــال مــاكــفــادن فـــي هـــذا الـــشـــأن، إن »سمعة  وقــ
إذا  ستضعف  مالي  كمركز  ومكانتها  لندن 
ثبت أنها استخدمت في جرائم غسل األموال، 
املالية  الرقابة  سلطات  على  يجب  وبالتالي 
ــــول هـــذه  والـــحـــكـــومـــة أن تـــجـــري تــحــقــيــقــًا حـ
التهم«. كما كشف تحقيق أجرته بي بي سي 
رومــان  الــروســي،  املــلــيــارديــر  أن  البريطانية، 
تبرعت  شــركــات  على  يسيطر  أبراموفيتش، 
مــلــيــون دوالر لجمعية  بــــــ100  يــقــدر  بــمــبــلــغ 
إلعاد  جمعية  وهــي  إسرائيلية،  استيطانية 
االستيطانية التي تعمل في القدس الشرقية 

املحتلة. 
ــانـــون الـــدولـــي  ــقـ ــتــــالل الـ وتــنــتــهــك دولـــــة االحــ
بــســمــاحــهــا بــالــنــشــاطــات االســتــيــطــانــيــة في 
ــد فـــحـــص الــتــقــاريــر  ــعـ ــنـــاطـــق املـــحـــتـــلـــة. وبـ املـ
الــبــنــكــيــة املـــســـربـــة، اتـــضـــح أن رئـــيـــس نـــادي 
ــــدم، أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، هــو  ــقـ ــ تــشــلــســي لـــكـــرة الـ
أحــد أكــبــر املــانــحــني إلــى جمعية إلــعــاد التي 
التسمية  حــســب  داود«  »مــديــنــة  معلم  تــديــر 
مناطق  إلــى  إضافة  في سلوان،  الصهيونية 
أثــريــة أخــرى والــتــي يــزورهــا ماليني السياح 

كل عام. 
ــمـــــا كــــشــــفــــت الــــــوثــــــائــــــق تــــــــــــورط مــــصــــرف  كـــ
»ماكغوير  األسترالي ومجموعة  كومنويلث 
الــتــي سمحت بتحويل  األســتــرالــيــة  غــــروب« 
أمــــوال مشبوهة داخـــل أســتــرالــيــا وخــارجــهــا 
دوالر.  مـــلـــيـــون   167 بــنــحــو  قــيــمــتــهــا  تـــقـــدر 
في  املالية  السلطات  تجري  أن  املتوقع  ومــن 
أستراليا تحقيقًا حول هذه التحويالت بعد 
اكــتــمــال الــحــقــائــق حـــول الــتــحــويــالت املــالــيــة 

املشبوهة. 
وحــتــى اآلن ضــربــت الــتــهــم بــقــوة ســعــر سهم 
»أتـــش أس بــي ســي« الـــذي تــراجــع إلــى أدنــى 
مــســتــواه فــي 22 عــامــًا، إذ تــراجــع ســعــره في 
نحو  لندن  ببورصة  الصباحية  التعامالت 
إلــى  قــيــمــتــه  مـــن   %4.5 نــحــو  أو  بــنــســًا   13.8
يـــكـــون سهم  الـــتـــراجـــع  بــنــســا. وبـــهـــذا   290.2
قد خسر %50  األضخم  البريطاني  املصرف 

من قيمته خالل العام الجاري. 
كما أثرت التسريبات على مؤشر البورصة 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس مــجــلــس االحـــتـــيـــاط الـــفـــيـــدرالـــي  ــال رئـ ــ قـ
ــيـــركـــي(، جـــيـــروم بــــاول،  ــركـــزي األمـ )الــبــنــك املـ
تحسنًا  حقق  املتحدة  الــواليــات  اقتصاد  إن 
ا ويتوقف 

ً
ملحوظًا، لكن مساره يبقى غامض

على تطورات جائحة كورونا. 
وفي إفادة معدة مسبقًا من املقرر أن يقدمها 
ــدءًا من  ــام بــ لــلــكــونــغــرس عــلــى مـــدى ثــالثــة أيــ
ــاول »انـــتـــعـــش الــنــشــاط  ــ ــاف بــ ــ الــــثــــالثــــاء، أضــ
االقتصادي من مستواه املنخفض في الربع 

تراجعت  التي   »100 »فوتسي  البريطانية 
 %2.84 بــنــحــو  أو  نــقــطــة   170.74 بــنــســبــة 
إلــــى 5836.58  الــصــبــاحــيــة  الــتــعــامــالت  فـــي 
نــقــطــة. ُيـــذكـــر أن بــنــك »أتــــش أس بـــي ســي« 
النشر  التوقف عن  أمــس من موظفيه  طلب 
عــبــر كـــل حـــســـابـــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
بالرد  القيام  باستثناء  للمصرف،  التابعة 
عــلــى الــعــمــالء بــشــأن الــخــدمــات املــصــرفــيــة، 
تسريبات  بعد  أفعال سلبية  ردود  لتجنب 
ــتـــورط فـــي أنــشــطــة مــالــيــة مــشــبــوهــة. أّمـــا  الـ
إنه يحمل  فقال  بنك »ستاندرد تشارترد«، 
املالية على محمل  الجرائم  عملية مكافحة 
ــقـــرب مــــن ألــفــي  ــال إن لـــديـــه مــــا يـ ــ الــــجــــد. وقــ
املشبوهة، وقد  املعامالت  يراقبون  موظف، 
راقبوا في العام املاضي، أكثر من 1.2 مليار 

محتمل.  مشبوه  نــشــاط  عــن  ا 
ً
بحث معاملة 

عــلــى صــعــيــد الــبــنــك الــعــربــي األردنـــــي الــذي 
يتردد اسمه في التسريبات، يذكر أن هيئة 
املحلفني األميركية وجدت أنه في عام 2014، 
قــدم عن علم خدمات مصرفية ألعضاء في 
حــركــة »حــمــاس« فــي أوائـــل عــام 2000، بيد 
أن الحكم ألغي في وقت الحق، لكن في عام 
2015 توصل البنك إلى تسوية مع 597 من 
أقــــارب قتلى ســقــطــوا فــي هــجــمــات نفذتها 
الــحــركــة داخــــل دولــــة االحـــتـــالل، بــحــســب ما 
بي  »بــي  البريطانية  ــة  اإلذاعــ هيئة  أوردت 
ســي« أمــس الــثــالثــاء، وبــالــتــالــي طــوى هذه 
من  أكثر  استمرت  التي  القانونية  القضية 
10 سنوات. وفي رده على الوثائق املسربة، 
قــال البنك العربي إنــه »يمقت اإلرهـــاب وال 

الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، عندما تــم إغــالق 
ــتــــصــــاد لــــوقــــف انـــتـــشـــار  جـــــزء كـــبـــيـــر مــــن االقــ

الفيروس«. 
وحسب بيان: »قال باول ومع ذلك، ال يزال كل 
أقل  العام،  االقتصادي  العمالة والنشاط  من 
بكثير من مستويات ما قبل الوباء، وما زال 

املسار القادم غامضًا إلى حد كبير«. 
ــروم بـــــــــاول، أن »الــــعــــديــــد مــن  ــ ــيـ ــ ــر جـ ــبــ ــتــ واعــ
ــة تـــظـــهـــر تــحــســنــًا  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ املـــــــؤشـــــــرات االقـ
األســر نحو ثالثة  إنفاق  ملحوظًا، واستعاد 
أرباع انخفاضه السابق، ويرجع ذلك جزئيًا 

وإعانات  الفيدرالية  التحفيز  مدفوعات  إلى 
البطالة املوسعة«. 

وتابع: »سيعتمد مسار االقتصاد على إبقاء 
اإلجـــراءات  وعلى  السيطرة،  تحت  الفيروس 
مستويات  جميع  على  املتخذة  والسياسات 

الحكومة«.
ــــدي فـــــي الـــعـــالـــم  ــقـ ــ ــــت أرفـــــــــع مـــــســـــؤول نـ ــفـ ــ ولـ
إلــــى »انـــتـــعـــاش قـــطـــاع اإلســــكــــان، كــمــا أظــهــر 
وتمت  تحسنًا،  الثابت  التجاري  االستثمار 
اســتــعــادة قــرابــة نصف الــوظــائــف الــتــي تمت 
ــــارس/آذار وإبــريــل/ نيسان  مـ خسارتها فــي 
مع عودة املوظفني إلى العمل«. كما أشار إلى 
أن »االنكماش االقتصادي لم يقع على عاتق 
جــمــيــع األمــيــركــيــني، وكــــان األقــــل قــــدرة على 

تحمل العبء هم األكثر تضررًا«.
البطالة  بــاول بالقول: »ارتفاع معدل  وأردف 
ــة إلــــى  ــبـ ــنـــسـ ــالـ كـــــــان حـــــــــادًا بـــشـــكـــل خـــــــاص بـ
الــعــمــال ذوي األجـــــور املــنــخــفــضــة، والــنــســاء 
واألمــيــركــيــني مــن أصــل أفــريــقــي واملنحدرين 
مـــن أصــــل إســـبـــانـــي.. أدى هــــذا االنـــقـــالب في 
الــثــروة االقــتــصــاديــة إلـــى قــلــب حــيــاة العديد 
من الناس«. وفي اإلفادة التي سيقدمها إلى 
الكونغرس، استعرض باول اإلجــراءات التي 
لدعم  الفيدرالي  االحــتــيــاط  مصرف  اتخذها 

االقتصاد في مواجهة الجائحة.
التراجع  تواصل  األميركية  األسهم  أن  يذكر 
بينما قفز سعر صرف الدوالر أمس الثالثاء، 
لــــذروة ســتــة أســابــيــع لــيــواصــل مــكــاســبــه من 

الجلسة السابقة. 
الثانية  املوجة  األميركي  االقتصاد  ويــواجــه 
من كورونا التي تجعل املستثمرين يحجمون 
الــدوالر  ارتفاع صــرف  املخاطرة. ويشير  عن 
إلـــى احــتــمــال حــــدوث أزمــــة ســيــولــة دوالريــــة، 

بحسب مراقبني.

اإلرهــــــاب، واإلبـــــالغ عـــن األنــشــطــة املــشــبــوهــة 
بــشــكــل صــحــيــح. وتــظــهــر »مـــلـــفـــات فــنــســن«، 
في  ا 

ً
تحقيق بــدأ  تشارترد،  بنك ستاندرد  أن 

الــتــي عالجها لصالح  بـــالـــدوالر،  املــدفــوعــات 
 .2014 عــام  محاكمة  بــدء  بعد  العربي  البنك 
وفي أوائــل عام 2016، أصدر بنك »ستاندرد 
املشبوهة«  األنشطة   « عن  تقريرًا  تشارترد« 

نــبــه فــيــه الــســلــطــات إلــــى الـــحـــاالت املحتملة 
لــلــنــشــاط اإلجــــرامــــي، مــثــل غــســل األمــــــوال أو 

تمويل اإلرهاب. 
وسلط هذا التقرير الضوء على أكثر من 900 
تشارترد«  »ستاندرد  مصرف  يعتقد  دفعة، 
أنـــهـــا كـــانـــت تـــخـــدم أنـــشـــطـــة غـــيـــر مــشــروعــة 
تحت ستار األعمال الخيرية. ووفق مراجعة 
»ستاندرد تشارترد«، تم تصنيف املدفوعات 
على أنها »جمعيات خيرية« أو »تبرعات« أو 
 الغالبية 

ّ
ه تبنّي أن

ّ
»دعم« أو »هدايا«، بيد أن

العظمى منها، تم تقديمها بواسطة أفراد ال 
يمكن التحقق منهم في املجال العام. 

ــذارات  ــ ــرى إنـ ــارت مــدفــوعــات أخــ ــ ــك، أثـ إلـــى ذلــ
ــدو أن  ــبــ ــاب. ويــ ــ ــاإلرهــ ــ ــا بــ ــهـ ــاطـ ــبـ تــحــتــمــل ارتـ
ــا مــعــيــنــني،  ــايـ ــى رعـ ــان مــوجــهــًا إلــ بــعــضــهــا كــ

األميركية.  للعقوبات  خاضعني  كــانــوا  ممن 
أّدت املدفوعات املشبوهة،  التقرير،  وبحسب 
ــتــــانــــدرد تــــشــــارتــــرد« فــي  ــرع »ســ ــ ــــى قـــطـــع فـ إلـ
عام  في  العربي  البنك  مع  نيويورك، عالقته 
في  التنقيب  يكشف  أن  املــتــوقــع  ومــن   .2016
الوثائق عن العديد من املعامالت التي جرت 
تحت ستار شركات وهمية لصالح عصابات 
ــدرات والـــجـــريـــمـــة املــنــظــمــة فــي  ــ ــخـ ــ ــم املـ ــرائــ جــ
الــتــي تم  الــعــالــم. وهــي شبيهة بوثائق بنما 
تسريبها قبل ثالثة أعوام وبلغ عددها 11.5 
مليون وثيقة سرية لشركة موساك فونسيكا 

للخدمات القانونية في بنما. 
ــائــــق عـــبـــر عــمــل  وكــــشــــف تـــســـريـــب تـــلـــك الــــوثــ
صـــحـــافـــي اســـتـــقـــصـــائـــي أن شـــركـــة مـــوســـاك 
بالحسابات  تتعلق  خدمات  تقدم  فونسيكا 

الــدول وشخصيات عامة  الخارجية لرؤساء 
وســيــاســيــة أخــــرى، بــاإلضــافــة إلـــى أشــخــاص 
ــة  ــيـ ــالـ بــــــارزيــــــن فـــــي األعــــــمــــــال والـــــــشـــــــؤون املـ

والرياضية. 
تتبع  وثــائــق هيئة  أن تكشف  املــتــوقــع  ومـــن 
ــم املـــالـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لــــــــوزارة الـــخـــزانـــة  ــرائـ الـــجـ
املتهمة  الــبــنــوك  لــهــذه  تــســمــح  الــتــي  الكيفية 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  بـــنـــقـــل األمــــــــــوال الـــــقـــــذرة فـ
الــعــالــم. كــمــا مـــن املــتــوقــع أن تــظــهــر الكيفية 
املالية  الــجــرائــم  شبكات  بها  تستخدم  الــتــي 
مـــراكـــز املــــال الــعــاملــيــة ومــصــارفــهــا فـــي غسل 
األموال وتفادي نظم املراقبة داخل املصارف 
التجارية. وكانت شبكات غسل أموال روسية 
قد استغلت قبل عامني مصرفًا دنماركيًا في 

تحويل مليارات الدوالرات املشبوهة.

البنوك الكبرى 
مرتبكة

باول: االقتصاد األميركي يتحسن

)Getty( فرع مصرف أتش أس بي سي في العاصمة البريطانية لندن

)Getty( توماس جوتشتاين في حفل إعالن النتائج السنوية)Getty( جيروم باول رئيس مجلس االحتياط الفيدرالي

)Getty( إسرائيل تغلق االقتصاد وسط مخاطر التفشي

سهم »أتش أس بي سي« 
البريطاني خسر 22% من 

قيمته بعد التهم

يدعم أو يشجع األنشطة اإلرهابية«. كذلك 
قال إنه لم يتم إخطاره بأي مخاوف بشأن 
مــع عمالئه  تتم تسويتها  الــتــي  املــعــامــالت 
 الــحــســابــات أو 

ّ
عــلــى اإلطــــالق، الفــتــًا إلـــى أن

املـــعـــامـــالت الـــتـــي تــتــم مــعــالــجــتــهــا مـــن قبل 
اإلرهــاب.  مكافحة  قوانني  تنتهك  لم  البنك، 
ــأســــس الـــبـــنـــك الــــعــــربــــي، فــــي عـــــام 1930  وتــ
ويــمــتــلــك إحــــدى أكــبــر الــشــبــكــات املــصــرفــيــة 
عن  يزيد  ما  تضم  والتي  العاملية،  العربية 

600 فرع موزعة على خمس قارات. 
وفي عام 2005، وبعد تحقيق من قبل منظمي 
العربي من  البنك  ُمنع  اإلجـــراءات املصرفية، 
إتمام أي مدفوعات بالدوالر. كما تم تغريمه 
بـ24 مليون دوالر لفشله في توفير الحماية 
الــكــافــيــة لــعــمــلــيــات غــســل األمـــــــوال وتــمــويــل 

تحركات الحتواء فضيحة 
»األموال القذرة«

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

أقرت الحكومة اإلسرائيلية مساعدات 
ــيــــارات  ــلــ مــ  10.5 قـــيـــمـــتـــهـــا  إضــــافــــيــــة 
للشركات  دوالر(  مــلــيــارات   3( شيقل 
وأصـــحـــاب األنــشــطــة خـــالل إجـــــراءات 
العزل بسبب تفشي فيروس كورونا. 
كــمــا أقـــــرت الــحــكــومــة قــبــل منتصف 
لــيــلــة االثــــنــــني، خــفــض أجـــــور أعــضــاء 
واملسؤولني  الـــوزراء  ورئيس  البرملان 
ــاب األجــــــور  ــ ــحـ ــ ــن أصـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــني مـ
املــرتــفــعــة عــشــرة بــاملــئــة. وأقــــرت دولــة 
االحـــــــتـــــــالل مـــــســـــاعـــــدات اقــــتــــصــــاديــــة 
بــنــحــو 140 مــلــيــار شــيــقــل حــتــى عــام 
العام  2022 من بينها 85 مليارا هــذا 
فــقــط، لــكــن الــشــركــات انــتــقــدت رئــيــس 
الـــــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو بــســبــب 
ــالـــغ. وقــــالــــت وزارة  ــبـ ــــطء تــســلــيــم املـ بـ

قدم للشركات التي 
ُ
املالية إن املنح ست

تراجعت إيراداتها أكثر من 25 باملئة. 
وقــــال مــكــتــب اإلحـــصـــاء الــحــكــومــي إن 
االنــكــمــاش فــي الــربــع الــثــانــي، يعتبر 
ــــوأ مــنــذ 4 عـــقـــود، إال أن بــيــانــات  األسـ
مـــصـــدرهـــا الــبــنــك الــــدولــــي، تــظــهــر أن 
االنكماش هو األكبر ملا قبل عام 1961، 
أقــدم بيانات تاريخية تنشرها  وهــي 
املؤسسة األممية. وكان الناتج املحلي 
انكماشا  سجل  إلســرائــيــل،  اإلجمالي 
الربع األول من  بنسبة 6.8 باملئة في 

2020، على أساس سنوي.
ــن الــقــومــي  ــ ــان مــعــهــد دراســــــات األمـ ــ وكـ
التابع لجامعة تــل أبــيــب، قــد حــذر من 
تبعات األزمة الصحية على االقتصاد 
ــهــــد فــــإن  ــعــ ــــب املــ ــــسـ اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي. وحـ
إسرائيل فقدت السيطرة على فيروس 

كورونا.

لندن ـ العربي الجديد

»كــريــدي  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  قــال 
ســـويـــس« االســـتـــثـــمـــاري الــســويــســري، 
توماس جوتشتاين، أمس الثالثاء، إنه 
يتوقع املــزيــد مــن االنــدمــاج فــي القطاع 
ــم مــن  املـــصـــرفـــي األوروبـــــــــي عـــلـــى الــــرغــ
الــعــابــرة  لــلــصــفــقــات  تنظيمية  عــراقــيــل 
للحدود.  وحسب رويترز، أضاف خالل 
التنفيذيني  للرؤساء  السنوي  املؤتمر 
املاليني ملصرف »بنك أوف أميركا ميريل 
لينش« عبر اإلنترنت » لدينا من جانب 
أســـعـــار فـــائـــدة ســلــبــيــة مــمــا ســيــفــرض 
املزيد من الضغط على هوامش صافي 
األطـــراف داخــل منطقة  الفائدة لجميع 
الــفــرنــك الــســويــســري ومــنــطــقــة الــيــورو 
وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان األوروبــــيــــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه هــنــاك الــكــثــيــر مـــن فـــروع 

البنوك في العديد من البلدان«. وتابع 
االنــدمــاج سيستمر«،  أن  اعتقد  »لــذلــك 
أنــه يتوقع أن يشهد قطاع  إلــى  مشيرًا 
ــل  ــ ــاج داخــ ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــات انـ ــقــ ــفــ ــارف صــ ــ ــ ــــصـ ــ املـ
األسواق األوروبية وكذلك عبر الحدود. 
ــبـــات  ــقـ ــن زيـــــــــــادة الـــعـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــــى الــ ــلـ ــ وعـ
املرتبطة بتشديد املتطلبات التنظيمية 
ــنــــع إخـــــفـــــاق الــــشــــركــــات  وإجـــــــــــــــراءات ملــ
إن مثل  قــال  فــإن جوتشتاين  الــكــبــيــرة، 
هذه الصفقات »منطقية جدًا« من حيث 

املبدأ. 
وتسعى املصارف األوروبية إلى خفض 
الربحية  معدل  وزيـــادة  التشغيل  كلف 
التي تواجهها بسبب  الضغوط  وسط 
جائحة كورونا ومعدالت املخصصات 
ــتــــي وضـــعـــتـــهـــا لــتــغــطــيــة  الـــضـــخـــمـــة الــ
فــي تحصيلها خالل  املشكوك  الــديــون 

العام الجاري.

تصاعد أزمات 
االقتصاد اإلسرائيلي

توقع زيادة االندماج 
بين مصارف أوروبا

اقتصاد الناس

الرئيسية  المال  عواصم  في  المالية  السلطات  تجري  أن  المتوقع  من 
عمليات  أجرت  التي  والشركات  المصارف  مع  واسعة  تحقيقات 
هيئة  من  المسربة  للوثائق  الكاملة  التفاصيل  كشف  بعد  مشبوهة 
تتبع أموال الجريمة التابعة لوزارة الخزانة األميركية. وحتى اآلن، تم إدراج 

بنك عربي من بين مجموعة المصارف المتهمة بالتحويالت

بين  التي تمت  الغامضة  المالية  التحويالت  كشفت وثائق »فنسن« سر 
التي  البرازيلية  »بتروبراس«  وشركة  »أرامكو«  السعودي  النفط  عمالق 
البرازيل بشبهات الفساد النفطي.  كان كانت تحت طائلة التحقيق في 
بين  المشبوهة  التحويالت  وتمت 
الشركتين تحديدًا بين سبتمبر/ أيلول 
األّول 2016.  2014 وأكتوبر/ تشرين 
شركة  أرســلــت  الوثائق  وبحسب 
»بتروبراس« البرازيليّة 29 تحويًال ماليًا 
بقيمة  السعوديّة  »أرامكو«  إلى 
فترات   4 ــالل  خ دوالر،  مليار   1.5
أحدها  قيمة  بلغت  مختلفة، 

نحو 600 مليون دوالر.

تحويالت غامضة ألرامكو

رؤية

شريف عثمان

فــي أعــقــاب اتــخــاذهــا قـــرار تــعــويــم الــجــنــيــه املــصــري فــي نوفمبر/ 
توفير  املصرية  الحكومة  حاولت   ،2016 عــام  من  الثاني  تشرين 
بعض الحماية لعملتها، عن طريق رفع معدالت الفائدة على الجنيه 
الحافز  لتقليل  التوجه  ذلــك  إلــى  الحكومات عــادة  املــصــري. وتلجأ 
لدى مواطنيها لتحويل مدخراتهم من العملة املحلية إلى الدوالر في 

أعقاب اتخاذ قرار التعويم.
تــجــاوزت 20% خــال األسابيع  إلــى مستويات  ارتــفــاعــهــا  ورغـــم 
ــرار الــتــعــويــم، لــم تمنع مــعــدالت الــفــائــدة املرتفعة  الــتــالــيــة التــخــاذ قـ
الــدوالر، ليفقد 60% من قيمته في  الجنيه مقابل  انخفاض قيمة 
فــتــرة وجــيــزة، قــبــل أن يستقر لــفــتــرة، ثــم يــبــدأ رحــلــة االســتــقــواء، 
التحوط  من صناديق  الـــواردة  األجنبية  العملة  تدفقات  بمساعدة 
عن  النظر  بغض  املرتفعة،  الفائدة  معدالت  وراء  الساعية  العاملية 

حجم املخاطر املصاحبة لها.
وخال السنوات الثاث السابقة لظهور فيروس كورونا املستجد 
)كـــوفـــيـــد-19( مطلع الــعــام الــحــالــي، تــوالــت تــدفــقــات االســتــثــمــارات 
العاملية، رغبة في  التحوط  املباشرة( من صناديق  األجنبية )غير 
التمتع بمعدالت الفائدة املرتفعة على سندات وأذون الخزانة بالعملة 
املــصــريــة، رغــم انخفاضها الــتــدريــجــي مــع مـــرور الــوقــت، وهــو ما 
ساهم في ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدوالر بنسبة تتجاوز %20، 

وإضافة مكاسب غير متوقعة للمستثمرين األجانب.
لــكــن مــع ظــهــور الــفــيــروس الــقــاتــل، ودخــــول اقــتــصــادات الــعــالــم في 
أزمات لم نعرف حتى اآلن متى وكيف يكون الخروج منها، خرجت 
البنك  نسبة كبيرة مــن تلك االســتــثــمــارات مــن مــصــر، فيما قـــدره 
املركزي بنحو 20 مليار دوالر، مثلت وقتها ما يقرب من 45% من 

احتياطي النقد األجنبي للباد.
ونتيجة لذلك، بدأ الجنيه في التراجع أمــام الــدوالر، قبل أن تمنحه 
قبلة  املصري  املركزي  البنك  عليها  اتفق  التي  الضخمة  القروض 
الـــدوالر، ويــبــدأ مــن جديد فــي اجتذاب  حــيــاة، ليستعيد قوته أمــام 
االســتــثــمــار األجــنــبــي. وقــــال الــبــنــك املـــركـــزي املــصــري مــؤخــرًا أنــه 
دوالر  مليار  العشرين  من  مليارات  يقرب من عشرة  ما  استعاد 

التي خرجت. 
وخال السنوات الخمس األخيرة، وفي إطار دعمها للنظام املصري، 
كانت اإلمارات العربية املتحدة من أكثر الدول تشجيعًا ملواطنيها 
على االستثمار في أدوات الدين املصرية، من خال بنوكها، حتى 
أصبحت أدوات الدين املصرية على رأس املنتجات مرتفعة العائد 
مقابل  عمائها،  بني  ترويجها  على  اإلماراتية  البنوك  تعمل  التي 
حصولها على نسبة غير صغيرة من العائد املرتفع الذي يحصل 

عليه هؤالء املستثمرون. 
»املصري«  املستثمر  »املصرية« على  الحكومة  وفي حني فرضت 
فــي أدوات الــديــن الــصــادرة مــن الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة »املــصــريــة« 
ضرائب بنسبة 20% على العائد املحقق من هذا االستثمار، اتفقت 
أذون  عائد  على  الضرائب  تلك  تخفيض  على  املصرية  الحكومة 
لتكون  عمائها  لصالح  اإلماراتية  البنوك  تشتريها  التي  الخزانة 

10% فقط. 
توقيعه مؤخرًا  تم  الذي  اإلسرائيلي  اإلماراتي  التطبيع  اتفاق  ومع 
في العاصمة األميركية واشنطن، واالندفاع الكبير، بصورة تقترب 
من املكايدة، في اإلعان عن تطبيق التعاون في العديد من املجاالت، 
لانطاق  املرشحة  األنشطة  طليعة  في  االقتصادي  التعاون  كان 

خال الفترة الحالية. 
واألســبــوع املاضي، وقــع بنك »اإلمـــارات دبــي الوطني«، أكبر بنوك 
إسرائيل،  بنوك  أكبر  »هبوعليم«  بنك  مع  تعاون  اتفاق  اإلمـــارات، 
بيوٍم  وبعدها  البلدين.  بنوك  بني  اتفاق مصرفي  أول  اعتبر  فيما 
واحٍد فقط، وقع بنك لئومي اإلسرائيلي مذكرتي تفاهم مع كل من 

بنكي أبو ظبي األول، واإلمارات دبي الوطني.
وقــال مدير عــام بنك هبوعليم، دوف كوتلر، إن تأسيس عاقات 
إنــجــازا الفتا، سيمكن  الوطني يمثل  ــارات دبــي  اإلمـ قوية مع بنك 
مع  مباشرة  معامات مصرفية  إجــراء  من  إسرائيل  في  العماء 

دولة اإلمارات، وبالتالي مع دول أخرى.
تــرغــب فيه من  التوقيع على مــا  التسليم بحق كــل دولـــة فــي  ومــع 
التي يحق  لتقديراتها،  تــراه حليفًا مناسبًا وفقًا  اتفاقات، مع من 
لنا بالتأكيد أن نختلف معها، يتعني على حكومات الدول العربية 
األخرى، ومنها بالطبع مصر، النظر في تداعيات االتفاق، في وقٍت 
الــداعــم  هــي  أبوظبي  أن  واملــصــري  اإلمــاراتــي  النظامان  فيه  يعتبر 

األكبر والحليف االستراتيجي األمثل للقاهرة. 
اتفاقات التعاون بني البنوك في اإلمارات وإسرائيل سيترتب عليها 
في وقت قريب جدًا، إن لم يكن قد بدأ بالفعل، فتح حسابات ملواطني 
في  باالستثمار  لهم  والسماح  اآلخــر،  البلد  بنوك  في  البلدين  كا 

املنتجات التي يعرضونها ملواطنيهم. 
ــر كـــذلـــك، فــلــيــس مــســتــبــعــدًا أن يــكــون املــســتــثــمــرون  وملـــا كـــان األمــ
اإلسرائيليون من بني العماء املشترين ألدوات الدين املصرية، وهو 
ما يعني بصورة مباشرة، ال تحتمل أكثر من تفسير، أن الحكومة 

املصرية ستقترض من اإلسرائيليني.
وفي وقٍت ال يمكن فيه التكهن بتوجه النظام املصري في ما يخص 
التي ال أعتقد  الــتــطــورات  مثل هــذه األمـــور، ال ينبغي تجاهل هــذه 
أنها خطرت على بال املسؤولني املصريني عند وضع السياسات 
واإلجراءات املنظمة لتلك العمليات، وهو ما يؤكد غياب أية ضوابط 
يمثل  ومــن  األدوات،  تلك  بــشــراء  لهم  يسمح  مــن  تــحــدد  أو  تحكم 

شراؤهم لها تهديدًا لألمن القومي، وملصالح، وكبرياء املصريني.
شراء اإلسرائيليني املحتمل ألدوات الدين املصري ليس إال واحدًا 
التطبيع بني اإلمــارات وإسرائيل،  من اآلثــار املتوقعة لتوقيع اتفاق 
املتاحة هنا لحصرها، خاصة  املساحة  أن تسمح  والتي ال يمكن 
بعد إقدام الحكومة املصرية على االقتراض من أبوظبي، وسماحها 
السوق  إلــى  اإلمــاراتــيــني  املستثمرين  دخــول  بتسهيل  املقابل  فــي 

املصرية، وبصفة خاصة في قطاعي العقارات والبنوك. 
ورغم توقيع مصر معاهدة سام مع إسرائيل منذ أكثر من أربعة 
أيــة أصول  التفكير في شــراء  العبرية على  الــدولــة  لم تجرأ  عقود، 
الشعبية. لكن بعد تبدل األحوال  لــردود األفعال  مصرية، تحسبًا 
ــام«، لــم يعد  ــراهـ عــلــى الــنــحــو الـــذي شــهــدنــاه مــنــذ تــوقــيــع »اتــفــاق إبـ
من  أي  فــي  اإلسرائيلية شريكًا  البنوك  أحــد  يصبح  أن  مستبعدًا 
بنكي اإلمــارات دبي أو أبوظبي األول املوجودين في مصر، أو أن 
»إعمار«  العقارات  مستثمر  في  إسرائيلي  شريك  بوجود  نسمع 
اإلمـــاراتـــيـــة الــتــي اشــتــرت مــســاحــات ال حــصــر لــهــا مــن األراضــــي 
املــصــريــة، عــلــى نــحــو ربــمــا يــنــذر بــتــكــرار مــأســاة فــلــســطــني. فهل 

استعدت مصر لذلك اليوم؟

هل تقترض مصر 
من إسرائيل؟
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رانيا مصطفى

 تــدخــلــهــم الــعــســكــري في 
ّ
 الــــــروس أن

ّ
ظــــن

من  2015 سيمّكنهم  العام  سورية خريف 
التصّرف في املنطقة، بوصف بلدهم دولة 
عظمى تفرض أجندتها منفردة. والحقيقة 
أن واشنطن تركت بالفعل ملوسكو، ومنذ 
مــهــّمــة صياغة   ،2012 فــي   1 بــيــان جنيف 
الحل السياسي في سورية، ووافقت على 
مخططات الــروس في جــوالت أستانة مع 
تركيا وإيــران، واتفاقات خفض التصعيد 
واملـــصـــالـــحـــة مـــع تـــركـــيـــا، وعــــــودة مــنــاطــق 
واسعة إلى سيطرة النظام وداعميه، كما 
الجنوب برعاية  املصالحة في  اتفاق  كــان 
ــة، لـــتـــدخـــل الـــفـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــيـ ــيـــركـ أمـ
تــحــت جــنــاح روســـيـــا، عـــدا عـــن أن أمــيــركــا 
توافق على مسار اللجنة الدستورية الذي 
الالعبني األساسيني  فرضته روسيا على 
 
ّ
فــي ســوريــة، وعــلــى املجتمع الــدولــي. لكن
مناطق تضّم  في  األميركي  الحضور  ثقل 
الــســوريــة، ودعمهم  أغــلــب مــصــادر الطاقة 
اإلدارة الذاتية التي يرأسها األكراد، سمح 
يــمــكــن وصفه  بــمــمــارســة دوٍر،  لــواشــنــطــن 
البدء  على  القائم  الروسي  للحل  ل 

ّ
باملعط

ــإعــــادة اإلعــــمــــار وعــــــودة الـــالجـــئـــني، وأن  بــ
تكون التغييرات السياسية شكلية.

التصرف في سورية  وروسيا عاجزة عن 
ــا أن  ــهــ ــبــــاب عــــــدة: أولــ كــــدولــــة عــظــمــى ألســ

محمد أحمد القابسي

ــه »فــــــي اإلجـــــابـــــة عــــن ســـــــؤال مــا  ــابـ ــتـ فــــي كـ
الــشــعــبــويــة؟« الـــصـــادر عـــن املـــركـــز الــعــربــي 
لألبحاث ودراسة السياسات )2019( يأتي 
عــزمــي بــشــارة عــلــى صــعــوبــة الــتــمــيــيــز في 
انــتــشــرت خــارج  الــتــي  اليمينية  الــحــركــات 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــمــثــيــلــيــة بـــني »الــشــعــبــي« 
السياسي  الخطاب  أن  ذلــك  و»الشعبوي«، 
الــشــعــبــي يتفاعالن  الــشــعــبــوي والــخــطــاب 
غــالــبــا مــع مــــزاج ســيــاســي غــاضــب، مــوّجــه 
والنخب  بالنظام  الثقة  فقد  جــمــهــوٍر  إلــى 
وانطالقا  السياسية.  واألحــــزاب  الحاكمة 
من هذا الطرح، يمكن فهم هذا التفاعل أنه 
استثمار في هذا املزاج الذي يوظف الخطاب 
من  سياسية  استراتيجية  بوصفه  نفسه 
حــامــلــيــه الــذيــن يــقــّدمــون أنــفــســهــم ممثلني 
لــلــشــعــب، ويــقــّدمــون غــيــرهــم في  حقيقيني 
ــه الــحــقــيــقــيــني. ويـــتـــحـــّول هــذا  ــدائـ صــــور أعـ
أيديولوجية  إلــى  فشيئا،  شيئا  الــخــطــاب، 
في حالة متطّرفة تكّرر نفسها، على الرغم 

من اختالف السياقات.
وفي تنزيل ما تقّدم على الراهن السياسي 
الذي  الرئيس قيس سعيد،  فــإن  التونسي، 
ُينهي هــذه األيــام سنته األولــى من عهدته 
الرئاسية، يمثل النموذج األبرز لهذا الطرح. 
االنتخابية منذ سنة  رفــع، في حملته  لقد 
خــلــت، شــعــار »الــشــعــب يــريــد ويــعــرف مــاذا 
الشباب  من  واسعة  فئة  يــريــد«، مستعطفا 
 يـــرفـــع الــشــعــار 

ّ
ــل ــ الـــتـــونـــســـي الـــيـــائـــس. وظــ

نفسه منذ وصوله إلى قصر قرطاج، على 
الــرغــم مــن أنــه لــم يحقق تلك الــوعــود التي 
والرجل  االنتخابية.  حملته  خــالل  أطلقها 
لــيــس ثـــوريـــا قــديــمــا أو ســيــاســيــا ســابــقــا، 
واملشاعر  الحزينة  الــعــواطــف  فــي  استثمر 
املنكسرة، متصّرفا كراهب زاهد في السلطة 
وزينتها، محاواًل أن يجمع حوله مريديه، 
الــتــراث املخفي لفئات عــديــدة من  مــدغــدغــا 
عــلــى حــد تعبير  عــلــيــهــا،  الــشــعــب، مهيمنا 

األنثروبولوجي جيمس سكوت. 
قــامــت الــقــصــة، كــمــا أجــمــع مــتــابــعــون، على 
إغواء سردي، فهو أستاذ جامعي متقاعد، 
ال يعرفه كثيرون إال ضيفا على التلفزيون، 
يتحّدث في القانون الدستوري، من دون أن 

علي أنوزال

ــل الــــتــــجــــارب الــديــمــقــراطــيــة  ملــــــاذا فــشــلــت كــ
فـــي أفــريــقــيــا الــغــربــيــة الــفــرنــكــوفــونــيــة؟ وملــا 
تعثرت وتتعثر كل االنتقاالت الديمقراطية 
فــي الـــدول األفريقية الــتــي كــانــت مستعمرة 
الفوضى  سابقا مــن فرنسا؟ وملـــاذا تستمر 
الفساد  ويسود  والتخلف  االستقرار  وعــدم 
ــة الــتــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــــداد فــــي الــــــــدول األفـ ــبـ ــ ــتـ ــ واالسـ
لـــم تــنــجــح فـــي الــــخــــروج مـــن دائــــــرة الــنــفــوذ 
الفرنسي اإلمبريالي الجديد؟ أسئلة كثيرة 
امللتبسة بني  العالقة  ال تنتهي بشأن هــذه 
اإلرث االستعماري الفرنسي وتخلف عديد 
من مستعمراته السابقة في القاّرة السمراء، 
على جميع املستويات، مقارنة مع التحوالت 
ــي تـــعـــرفـــهـــا بــعــض  ــتــ ــة لـــالنـــتـــبـــاه الــ ــتــ الــــالفــ
الــديــمــقــراطــيــات الــنــاشــئــة واالقـــتـــصـــاديـــات 
الــنــاهــضــة فـــي دول أفــريــقــيــة أخـــــرى كــانــت 

 من دول غربية أخرى. 
ً
مستعمرة

ــيــــوم، بــالــنــظــر إلــــى ما  لــيــس األمـــــر ولـــيـــد الــ
يــحــدث فـــي مــالــي أو ســاحــل الـــعـــاج، وإنــمــا 
يــعــود إلـــى عــقــد الــســتــيــنــيــات، حـــني اتبعت 
بـــعـــض املـــســـتـــعـــمـــرات الــفــرنــســيــة الــســابــقــة 
 
ً
 لم تكن قادرة

ً
 سياسية

ً
خياراٍت أيديولوجية

السياسي  الــتــقــدم  لتحقيق  تفعيلها  عــلــى 
والتنمية االجتماعية والتطور االقتصادي. 
اللينينية  بــاملــاركــســيــة  تــعــلــق األمــــر  ســــواء 
الــقــومــيــة أو  الــتــقــّدمــيــة  أو االشـــتـــراكـــيـــة أو 
ــة، أو نـــظـــام الـــحـــزب  ــيـ ــنـ الــشــوفــيــنــيــة الـــوطـ
الواحد.. وكلها تجارب باءت بالفشل، سواء 
أو  املــتــوالــيــة،  العسكرية  االنــقــالبــات  بسبب 
عسكرية  ديكتاتوريات  إلــى  أغلبها  تحول 
استبدادية،  شوفينية  أنظمة  أو  شعبوية 
القرن  ثمانينيات  نهاية  انــهــيــارهــا،  وأّدى 
املاضي مع سقوط جدار برلني، إلى انتشار 
الــفــوضــى االجــتــمــاعــيــة والـــحـــروب األهــلــيــة 
في  التسعينيات  عقد  التي طبعت  املــدمــرة 

أغلب هذه الدول.
والدة  ستعرف  التسعينيات  حقبة  نهاية 
أشكال جديدة من الحكم داخل هذه الدول، 
طابعها العام نوع من الليبرالية املشّوهة 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــهــجــيــنــة. وهــــي نــمــاذج 
فــرضــتــهــا بـــرامـــج الــتــقــويــم الــهــيــكــلــي الــتــي 
مثل  الدولية،  النقد  اشترطتها مؤسسات 
الــبــنــك الـــدولـــي وصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ــــات الــســيــاســيــة  ــــالحـ تـــحـــت عـــنـــاويـــن اإلصـ
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
والحكامة الجيدة. وهكذا ستظهر تجارب 
ديــمــقــراطــيــة هــجــيــنــة، تــتــبــنــى الــتــعــّدديــة 

مهند مبيضين

ُيــمــضــي األردنـــــيـــــون، مــنــذ أســـابـــيـــع، وقــتــا 
كــبــيــرًا فـــي نـــقـــاش الـــســـيـــاســـات، الــداخــلــيــة 
لبلدهم أو لجيرانهم أو ملحيطهم العربي. 
ــون قــــيــــادة وشـــعـــبـــا هــــم األكـــثـــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ واألردنـ
الفلسطينية  بــالــقــضــيــة  واشــتــبــاكــا  تعلقا 
ــا، ونـــتـــائـــجـــهـــا عـــلـــى أرضـــهـــم،  ــهــ ومــــؤثــــراتــ
وسياسيا وديموغرافيا. يرفض األردنيون 
التطبيع، ويشمسون كل مطبع، ويكرهون 
الجيش  عند  القتالية  والعقيدة  إسرائيل، 
العربي )األردنــــي( مــا زالــت تــرى إسرائيل 
ــدرت إشـــــــــاراُت كـــثـــيـــرة عــن  ــ ــــد صــ عـــــــدوًا، وقـ
املـــلـــك عــبــدالــلــه الــثــانــي ومــجــلــس الـــنـــواب، 
على  السكوت  األخيرين، ضد  العامني  في 
ســيــاســات إســرائــيــل االســتــيــطــانــيــة والــتــي 

 الدولتني.
ّ

تخّرب في مستقبل حل
رفض األردن »صفقة القرن«، ورفــض قرار 
نقل الــســفــارة األمــيــركــيــة مــن تــل أبــيــب إلى 
ــقــــدس، ورفـــــض تــجــديــد عــقــد اســتــخــدام  الــ
أراضـــــي الــغــمــر والـــبـــاقـــورة، وهـــو مستمر 
ــاق ســــــالم مــنــفــرد  ــ ــفـ ــ  أو اتـ

ّ
ــــل حــــــل ــربــــط كـ بــ

ــه لــم يؤيد   الــدولــتــني، كــمــا أنـ
ّ

ــل بــمــســألــة حـ
والبحرين  ــارات  ــ اإلمـ اتفاقيتي  يــرفــض  أو 
املــوقــعــتــني أخـــيـــرا مـــع اســـرائـــيـــل وبــرعــايــة 
أمــيــركــيــة، لــكــن املــوقــف الــرســمــي أقـــرب إلــى 
الـــــتــأويــل بــأنــه يــنــحــو إلـــى الـــرفـــض؛ إذا ما 
دقــقــنــا فـــي تــصــريــحــات وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أيمن الصفدي، الذي ربط كل اتفاق بأهمية 
أمال  الدولتني، وتحقيق  إلــى حل  االنتهاء 
نفسه،  الــوقــت  وفـــي  الفلسطيني.  الــشــعــب 
ــــل مـــــزيـــــدا مـــــن الــــرفــــض  ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــمـــــارس إسـ
واالستيطان، وتقول وداعا لحل الدولتني، 
ومــا دمــنــا وصلنا إلــى الخليج وغــيــره ما 
الدولتني. وبالتالي، معنى كالم   

ّ
قيمة حل

الصفدي كيف نجري سالما في ظل واقعية 
ســيــاســيــة رافــضــة الــحــق الــفــلــســطــيــنــي، بل 

تعمل على إلغاء خيار السالم؟
 بمجلس 

ً
األردنـــي، ممثال الشعبي  املــوقــف 

ــنـــواب واألحــــــزاب والـــنـــقـــابـــات، رفـــض أي  الـ
اإلسرائيلي، ما يعكس  العدو  اتفاقات مع 
كــان خيار حكوماٍت  والــســالم  التطبيع  أن 
وقراراٍت جرت في معزل عن الواقع الراهن، 
ــة فــقــط  ــبـــطـ ــرتـ وإنـــــمـــــا ملـــصـــالـــح خــــاصــــة مـ
بالعالقات مع أميركا وإسرائيل، وهو أمر 
الظهور،  بــات خلف  العربي  الهّم  أن  يعني 
وأن املـــســـألـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــاتـــت تــخــّص 
املتحدة  الواليات  اعتمدت  ما  أهلها، وهو 

الخيبات  لــتــبــدأ  السبعينيات،  مــنــذ  عمله 
مع »كامب ديفيد« الحقا )1978(، ثم اتفاق 
أوسلو ثم وادي عربة، ثم ما حدث أخيرا. 
ومن السهل أن يرد عربي من دول املوقعني: 
ما دخل األردنيني بما نفعل؟ ومن السهل 
.. لكن  قــولــه إن أهــل القضية ذهــبــوا قبلنا 
املهم التأكيد على حق الشعب الفلسطيني 
أن يرى دولته التي قبل بالقليل من أرضها، 

لكي يقيم دولته عليها.
في األردن شعب له تاريخ وحياة مشتركة 
التي  الرئة  ومستقبل مشترك، واألردن هو 
تــتــنــفــس مــنــهــا مــنــاطــق الــســلــطــة الــوطــنــيــة 
الفلسطينية. صحيٌح أن النقاش هنا ليس 
ــــدول  بـــصـــدد خــــيــــارات الــــعــــرب وقـــــــــرارات الـ
السيادية، لكن كان األْولى، وقد ظنوا أنهم 
أحدثوا السالم، أن يكون أقل انبهارا ودهشة 
لذلك  اإلبــل  أعناق  واحتفاًء، وأن ال تضرب 
العرب  أن  االتفاقيات. وصحيٌح  الشكل من 
الــدراســيــة ضــد إسرائيل  عــّدلــوا مناهجهم 
ـــلـــوا مـــن نــصــوص 

ّ
مــنــذ أكــثــر مـــن عــقــد، وقـــل

الكراهية وآيات الجهاد كما يزعمون، لكن 
إسرائيل هي التي تقتل، وهي التي تسلب 
وتــضــرب عــرض الحائط بكل مــا صــدر من 
ــــادة تعريف  قــــــرارات. لــذلــك يــجــب الـــيـــوم إعـ
العربية،  املناهج  فــي  عــدو  بأنها  إسرائيل 

ووقف تدريس نصوص السالم.  
الــحــيــاة  حـــــّد   

ٌ
مـــتـــعـــلـــق األردن  أن  صــحــيــح 

بــاملــصــيــر الــفــلــســطــيــنــي، لــكــنــه أيـــضـــا منتم 
ملحيٍط عربي كان دائما قوّيا به. وصحيح 
أن االتفاقيات ال تصنع سالما بني الشعوب، 
لكن الرهان هو على حيوية العرب والعروبة 
فــي كــل الــبــالد الــتــي وقــعــت اتــفــاقــيــات سالم 
بما فيها األردن. وبناء جبهة رفض عربي 
أهم خياراتنا  اليوم هو  التطبيع  ومقاومة 
املمكنة، نحن الشعوب. ومن نافل العروبة أن 
نذكي عروة الرفض، وأن نشيد بأي موقٍف 
ال يسعى إلى السالم، ويرفض التطبيع مع 
لوال  املمكن  املحتل. من  الصهيوني  الكيان 
الوبائي  الحظر  وقوانني  كورونا،  جائحة 
أن تـــخـــرج الـــنـــقـــابـــات واألحــــــــزاب والـــقـــوى 
الــطــالبــيــة عـــن صــمــتــهــا، وأن تــتــظــاهــر في 
الـــشـــارع ضـــد الــتــطــبــيــع، وهــــو أمــــر يــجــري 
اليوم، وعبر الفضاء  في الجلسات املغلقة 
قد  لكننا  الــتــواصــل،  لشبكات  االجتماعي 
نــشــهــد إحــمــاء أكــبــر لــلــنــقــاش والـــجـــدل في 
النيابية، وصدور  اإلنتخابات  اقتراب  ظل 

البيانات السياسية للمرشحني. 
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

ــة، حيث 
ّ

هــش ريــعــيــة  االقــتــصــاديــة  بنيتها 
الخام  الــطــاقــة  مـــواد  قــطــاع تصدير  يشكل 
 
ٌ
الوطني، وهو مرتهن 80% من منتوجها 
إلى تقلبات األسعار عامليا، وبالتالي هي 
تعاني من أزمة اقتصادية بنيوية، تمنعها 
فــرض أجندتها بتمويل  فــي  املباشرة  مــن 
ــادة إعــمــار ســـوريـــة، وتــحــتــاج إلـــى دعــم  إعــ
أميركا  له 

ّ
عط

ُ
ت وعــربــي وصيني،  أوروبـــي 

حاليا؛ هذا بعكس الواليات املتحدة التي 
 أن تفرض قانون قيصر 

ً
استطاعت منفردة

 
ّ

وأن تشل الــســوري وحلفائه،  النظام  على 
مساعدته  وإمكانية  االقتصادية،  حركته 
ــفــــاء، إيـــــــــران وروســــــيــــــا، الــلــتــني  ــلــ ــن الــــحــ ــ مـ

تتعّرضان لعقوبات أميركية.
وثــانــيــا، وضــعــت روســيــا كــل رهانها على 
ــام، ولــــم تــكــن رهـــانـــاتـــهـــا على  ــظـ ــنـ بـــقـــاء الـ
املــعــارضــة الــســوريــة جـــّديـــة، حــيــث فشلت 
مــــــــرارًا فــــي جـــذبـــهـــا، وجــــــــاءت خــطــواتــهــا 
بــالــتــقــرب مـــن شــخــصــيــات ســـوريـــة )مــعــاذ 
الخطيب وعــلــويــي املــهــجــر( مــتــأخــرة وبال 
جـــدوى. أمــا مــحــاولــة الــتــقــّرب مــن »اإلدارة 
الذاتية« )في شمال سورية وشرقها( عبر 
للمعارضة،  موسكو  منصة  رئيس  اتفاق 
التنفيذية  قــدري جميل – ورئيسة الهيئة 
ملجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، 
أميركي، وربما  اعــتــراض  فقد تم من دون 
بموافقة أيــضــا، كــونــه يــتــوافــق مــع الرغبة 
األمــيــركــيــة فــي عـــدم تقسيم ســوريــة، وفــي 

مناطق وعقارات في دمشق والجنوب ودير 
الـــزور وحــلــب. وُيــذكــر هنا أن خطوة تعيني 
السفير الروسي في دمشق ممثال شخصيا 
للرئيس بوتني في سورية لم تنجح موسكو 
في ترجمتها في الواقع إلى سيطرة كاملة 

على دوائر القرار في دمشق.
لكل ما سبق، رأت روسيا أن من مصلحتها 
ــلــــف الــــســــوري  ــم املــ ــسـ ــــي حـ االســــتــــعــــجــــال فـ
مع  املنطقة  أهمية  تتزايد  حيث  سياسيا؛ 

الــتــنــافــس املــحــمــوم عــلــى مـــصـــادر الــطــاقــة 
في املتوسط، ورغبة روسيا في الحصول 
على حصتها، ربما من بوابة التحالف مع 
ــر الــذي  تــركــيــا ضـــّد الــيــونــان وحــلــفــهــا، األمـ
يرفضه النظام، أي التقارب مع تركيا. هذا 
جــعــل روســـيـــا تـــعـــّدل مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
للشروط  أكبر  باتجاه رضــوخ  في سورية 
األميركية، لتجاوز عقوبات قانون قيصر، 
رة، حيث ترك األميركيون 

ّ
والتي لم تكن مؤث

ــة  ــ ــنـــظـــام نــفــســه إلزالـ بـــابـــا مــــواربــــا أمــــــام الـ
ذ الشروط األميركية.

ّ
العقوبات، إذا ما نف

املــعــّدلــة  استراتيجيتها  فــي  روســيــا  تعمل 
على عدة محاور بالتوازي: ترتيب الوضع 
ــــب وحـــــل مــعــضــلــة  ــ ــرات وفـــــي إدلـ ــ ــفـ ــ شـــــرق الـ
التوغل اإليراني، إضافة إلى عودة جلسات 
هذا  في  تقّدم  دون  من  الدستورية،  اللجنة 
املسار مع تعنت النظام، لكن أيضا من دون 
السماح بفشله. وتقوم خطة موسكو على 
دفع النظام إلى قبول تثبيت خرائط النفوذ 
الحالية، ما يعني أن يقبل بــاإلدارة الذاتية 
ذ 

ّ
لشرق الفرات، وينسق معها على أمل أن ينف

األميركيون قرار االنسحاب من سورية بعد 
االنتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين 
الثاني املقبل؛ ويعني أن تقبل روسيا بنفوذ 
املتفق  الشمالية، وهــو  الــحــدود  تركي على 
عليه في اتفاق موسكو لوقف إطــالق النار 
في مارس/ آذار املاضي، على الرغم من عدم 
بفتح  يتعلق  مــا  خصوصا  بــنــوده،  تنفيذ 

الخالفات  من  الرغم  وعلى  الدولية،  الطرق 
بني الــروس واألتـــراك على حــدود كل طرف، 
حيث ترغب تركيا بالعودة إلى حدود اتفاق 
سوتشي أواخر 2018، وبتسليمها منطقتي 
تل رفعت ومنبج؛ وهذا ما أظهره االجتماع 
ــيــــرا بــــني الـــطـــرفـــني فــــي أنــــقــــرة، وانــتــهــى  أخــ
املراقبة  نقاط  عــدد  بتقليل  روســي  بمطلب 
التركية وتقليص حجم التواجد العسكري 
 هذا الخالف مزيدا 

ّ
التركي. وقد يتطلب حل

من التصعيد في معارك كسر عظم، وقد ال 
 عن حسمها، بحسب 

ً
تكون واشنطن بعيدة

الــدعــم الــــذي ســتــقــّدمــه لـــألتـــراك، كــمــا فعلت 
قبيل اتفاق موسكو.

وإلـــــــى مــــا ســــبــــق، يــــقــــّدم الــــــــروس مــقــتــرحــا 
االنتخابات  وإجـــراء  النظام،  على  باإلبقاء 
الــرئــاســيــة فــي مــوعــدهــا، بــغــض الــنــظــر عن 
مقابل  فــي  الــدســتــوريــة،  اللجنة  عمل  سير 
أن يحسم النظام عالقته مع طهران، ويقبل 
التصريحات  الروسية. ومجمل  املقترحات 
األميركية تقول إنها ال تعارض بقاء النظام 
ــه، كـــمـــا أن املــــقــــّررات  ــلـــوكـ شـــــرط تــغــيــيــر سـ
الدولية ال تقول صراحة برحيل النظام، بل 
االلتفاف  لــلــروس  يمكن  سياسي،  بانتقال 
ــــروس  ــرفــــان، الـ ــا يــتــطــلــع الــــطــ ــمــ عـــلـــيـــه؛ وربــ
 كــهــذا، مــن بوابة 

ٍّ
والــنــظــام، إلــى تمرير حــل

السير في ركب التطبيع مع إسرائيل، حيث 
ال تصريحات رسمية من دمشق حوله.

)كاتبة سورية(

الــعــام، بــصــوت جهوري  الــشــأن  ق على 
ّ
يعل

ولغة عربية فصحى، نادرًا ما يتحّدث بغير 
اللغة نفسها، كما األستاذ  هــذا. ظل يتكلم 
املحاضر في مدارج الجامعة. وهكذا بدأت 
تتشّكل  واملختلف  النظيف  الــرجــل  صـــورة 
الــرجــل  للتونسيني،  الــجــمــعــي  املــخــيــال  فــي 
املــتــعــالــي عــن األحـــــزاب والــنــخــب والــحــامــل 
املتوحشة  الليبرالية  تمقت  وقيما  أفــكــارًا 
والثقافة املعوملة. ومن أدبياته قوله املتكّرر 
»الــشــعــب يــريــد ويــعــرف مــا يـــريـــد«. وبــذلــك 
يعود بالثورة إلى نقطة البداية، أي الشعب 
ــادر عــلــى تــســيــيــر الـــشـــأن الـــعـــام والـــواعـــي  قــ
بــأولــويــة املصلحة الــعــامــة، والــحــرص على 
استمرارية الدولة، وهي مبّررات كافية، من 
بــقــدرة الشعب على  نــظــره، للوثوق  وجــهــة 
تسيير نفسه بنفسه، وتحميله أعباء الحكم 
في تنظيم مجالسي، يصعد من املحلي إلى 
الــجــهــوي ثــم املـــركـــزي، بــشــكــٍل تنتهي معه 
ــزاب الــســيــاســيــة، ويـــزول  ــ الــحــاجــة إلـــى األحـ
الــذي خلفته للناخبني في تسع  القرف  كل 

سنوات من التجربة الديمقراطية.
ــيــــات املــــشــــروع  ــفــــر عـــــن مــــرجــــعــ وفـــــــي الــــحــ
املجالسي، يفيد الباحث عامر بوعزة بأن 
الناشط السياسي رضا شهاب املكي يحتل 
ر في مشروع قيس سعيد، فقد 

ّ
موقع املنظ

نشر موقع »الحوار املتمدن« مقااًل بعنوان 
»هل تمثل فكرة الكتلة التاريخية مخرجا 
الكاتب  التونسية؟«. صــاغ  الــثــورة  لتعطل 
املــــعــــروف فـــي األوســـــــاط الـــيـــســـاريـــة بــاســم 
ــتــــورًا صــغــيــرًا  لــيــنــني، فـــي عــــام 2015، دســ
التوصيف  مــن  تــتــدرج  نقطة   30 يتضّمن 
واالجتماعية  السياسية  لــألزمــة  الــنــوعــي 
ــتـــي تــعــيــشــهــا الــــبــــالد، حـــتـــى تـــصـــل إلـــى  الـ
ــاعــــد مــن  ــرة الـــحـــكـــم املــــجــــالــــســــي، الــــصــ ــكــ فــ
املــحــلــي إلــــى الــجــهــوي إلــــى املــــركــــزي. وفــي 
هــــذا املـــقـــال املـــرجـــعـــي، أهــــم املـــقـــوالت الــتــي 
في  بــاســتــمــرار،  سعيد  قــيــس  يستخدمها 
ــأن الـــحـــكـــم املــحــلــي  تــفــســيــر مـــشـــروعـــه بـــشـ
والديمقراطية التشاركية. وهو يصّر على 
اســتــخــدام مــفــردة »تفسير« فــي وصــف ما 
لون، 

ّ
يقوم به أنصاره ومريدوه الذين يمث

ــالــــب، الـــشـــبـــاب املـــثـــقـــف والـــفـــئـــات  ــغــ فــــي الــ
املــحــرومــة. مــا يضفي  املهمشة والــجــهــات 
السحري،  الــحــل  طــابــع  النظرية  هــذه  على 

بــتــداوٍل شكلي  انــتــخــابــاٍت تسمح  وتنظم 
عــلــى الــســلــطــة بـــطـــرق ســلــمــيــة فـــي بعض 
الــدول. لكن مظاهر الديمقراطية في أغلب 
هذه الدول ستقتصر على االنتخابات، مع 
فتح هامٍش متحّكم فيه من حرية التعبير، 
ــــالل الـــعـــشـــريـــة األولــــــــى مــن  ــا خــ خـــصـــوصـ
القرن الحالي. وسرعان ما سوف تتحّول 
االنتخابات في هذه الدول إلى أحد أسباب 
االضطرابات والفوضى التي ستؤدي إلى 
التنمية االجتماعية واالقتصادية  تدهور 
املــطــلــوبــة لــبــنــاء دول قــويــة. وحــتــى الـــدول 
ــتـــداول على  الــتــي نــجــحــت فــي اســتــمــرار الـ
الــســلــطــة بــطــرق ســلــمــيــة، لـــم يــنــعــكــس هــذا 
بسبب  االجتماعية،  التنمية  على  النجاح 
ــاد وســــــيــــــادة املـــحـــســـوبـــيـــة  ــســ ــفــ ــــي الــ

ّ
تــــفــــش

والــزبــونــيــة، وهــكــذا تــم اســتــبــدال مفاهيم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــالمـــركـــزيـــة والــتــنــمــيــة، 
ــذه الـــــدول، بــمــفــاهــيــم الــوحــدة  فــي أغــلــب هـ
وتحّولت  واملحسوبية.  والفساد  الوطنية 
وسيلة  إلــى  الهجينة  الديمقراطيات  هــذه 
التي  النيوليبرالية  األيديولوجية  لتقوية 
تــتــزعــمــهــا فــرنــســا وأذنـــابـــهـــا فـــي املــنــطــقــة، 
وبمثابة الوصفة التي تقّدمها املؤسسات 
على  للجواب  الــدول،  لهذه  الدولية  املالية 
تحّديات التنمية التي تواجهها شعوبها. 
وبــــدال مــن أن تــســاهــم الــديــمــقــراطــيــة التي 
ــتــهــا كـــثـــيـــر مــــن هـــــذه الــــــــدول مــنــهــجــا 

ّ
تــبــن

لــلــحــكــم، فـــي تــنــمــيــة بــلــدانــهــا وتــطــويــرهــا، 
الـــفـــســـاد وزيـــــــادة نسبة  ــي 

ّ
تــفــش إلــــى  أّدت 

ــفـــوضـــى االجــتــمــاعــيــة  الـــفـــقـــر وانـــتـــشـــار الـ
املدمرة  اآلثــار  نتيجة  السياسي،  والعنف 
ــــت  ــا زالـ ــ ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي الــــــــذي مـ لـــالسـ
مظاهره االقتصادية والثقافية قائمة، فقد 
مستعمراتها  احتاللها  فرنسا  استبدلت 
الــســابــقــة بـــعـــالقـــات اســتــغــاللــيــة، بــذريــعــة 
ساهمت  نيوليبرالية  إصــالحــات  ــال  إدخــ
فـــي إفـــقـــار أفــريــقــيــا، وســمــحــت بــاســتــمــرار 
استغالل مقّدراتها من الدولة نفسها التي 
الشكلية،  فالديمقراطيات  تحتلها،  كانت 
ــتــــي ال عـــالقـــة لـــهـــا بـــالـــحـــكـــم الـــرشـــيـــد،  والــ
الــتــي تــرعــاهــا وتــدعــمــهــا فــرنــســا فــي كثير 
وسيلتها  هي  السابقة،  مستعمراتها  من 
الـــدول لضمان  هــذه  فــي  للتحّكم  الجديدة 
مــصــالــحــهــا، وال ســيــمــا مـــن خـــالل ضــمــان 
ــــى املــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــة الــــوصــــول إلـ حـــريـ

الخام، والتحّكم في التجارة األفريقية.
الديمقراطية  بــني  عــالقــة سببية  تــوجــد  ال 
ــيـــد، أو بـــني الــديــمــقــراطــيــة  والـــحـــكـــم الـــرشـ
الــــــــدول ذات  أن  األكــــيــــد  ــكـــن  لـ ــة،  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ

الذاتية«  »اإلدارة  تعطي  أوســـع  المــركــزيــة 
مـــزيـــدا مـــن االســـتـــقـــالل، لــكــن واشــنــطــن ما 
زالــــت تسيطر عــلــى مــنــابــع الــنــفــط والــغــاز 
ــفـــرات، وأبـــرمـــت شــركــات أميركية  شـــرق الـ
الذاتية،  اإلدارة  مع  النفط  استثمار  عقود 
ويثق األكراد بحليفهم األميركي أكثر من 
الروسي، ما يعني أن الواليات املتحدة هي 
من يضع حدود العالقة بني اإلدارة الذاتية 

وروسيا، وليس األخيرة.
وثالثا، ال يخضع النظام ملشيئة الروس كما 
 عليه االمتعاضات 

ّ
يرغب األخيرون؛ هذا تدل

الروسية من االنتقادات الغربية لعدم قدرة 
مــوســكــو عــلــى الــتــحــّكــم بــقــرار الــنــظــام، وهــو 
ــارة الــوفــد الــروســي  ــ مــا تـــدل عــلــيــه أيــضــا زيـ
إلــى دمشق، وتقديم  املستوى، أخيرا،  رفيع 
ة دعــم اقتصادي ب40 مشروعا إلعــادة 

ّ
خط

االقتصاد  وإنــقــاذ  الصناعية،  البنى  تأهيل 
الــســوري مــن االنــهــيــار، مقابل قبول النظام 
بالترتيبات السياسية التي تعّدها موسكو 
لاللتفاف على قـــرارات األمــم املتحدة بشأن 
ــــن ضــمــنــهــا تقليص  الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، ومـ
 
ً
الــنــفــوذ اإليـــرانـــي؛ بينما أخــذ الــنــظــام مهلة

لقبول العرض، ما يعني أنــه ما زال يتمتع 
بــالــقــدرة على املـــراوغـــة وعـــدم تسليم رأســه 
لــلــروس، تدعمه فــي ذلــك عالقته التي  كليا 
التي  بــاتــت عضوية ومصيرية مــع طــهــران 
ــقـــود االســـتـــثـــمـــار،  تـــنـــافـــس الـــــــروس عـــلـــى عـ
وتتمتع بالحضور امليداني والسيطرة على 

ويـــرســـم صـــــورة املــخــلــص لــقــيــس ســعــيــد، 
والتي يريد صاحبها أن تجعله خارج مدار 
 مشروع قيس سعيد 

َ
النقد والتنسيب. ظل

هالميا، إذ لم يشهد التونسيون تجسيدًا 
له في الواقع، ما جعل »املجموعة الدولية 
ر، فـــي أحــــدث تــقــريــر لــهــا، 

ّ
ــذ لــــألزمــــات« تـــحـ

من املزايدة الشعبوية التي يصّر الرئيس 
في  املتكّررة  خطاباته  في  انتهاجها  على 
كــل املــنــاســبــات، مــا مــن شــأنــه أن يــزيــد في 
تأزم الوضع االقتصادي واالجتماعي في 
تونس. إذ ال يكفي إعجاب الشباب الثائر 
وتــفــاعــلــهــم مــــع خـــطـــاب شـــعـــبـــوي مــتــكــّرر 
يــــردده الــرئــيــس، يفتقد إجـــــراءات وآلــيــات 
ــقـــق لــهــم  ــَيـــر وضـــعـــهـــم الـــصـــعـــب، وتـــحـ تـــغـ
الــثــورة،  الــشــعــارات التي رفعوها مــع قيام 
وأهـــمـــهـــا الـــشـــغـــل والــــعــــدالــــة االجــتــمــاعــيــة 

والكرامة الوطنية.
ــرأي الـــعـــام الــتــونــســي الـــيـــوم على  ــ يــجــمــع الـ
ــيـــس، ومـــتـــاهـــة هــذا  غـــمـــوض مـــشـــروع الـــرئـ
الرئيس بني انتظارات الشعب واملضي في 
استقطاب حاد  في ظل  الشعبوية،  انتهاج 
داخل البرملان من جهة وبني حركة النهضة 
وحلفائها مع رئيس الجمهورية ومشروعه، 
ــر 

ّ
عـــــالوة عــلــى مـــا لـــم يــعــد خــافــيــا مـــن تــوت

الحكومة  قرطاج وقصر  بني قصر  العالقة 
شد  ولعبة  التجاذب  ليستمر  القصبة،  في 

الحبل بني رأسي السلطة التنفيذية. 
)كاتب تونسي(

ــادة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة، حـــتـــى لــــو لــــم تــكــن  ــيــ الــــســ
ديمقراطية، تنجح في تنمية مجتمعاتها 
وتــطــويــرهــا. ولــيــس هـــذا مــديــحــا مجانيا 
فالديمقراطية  الــشــرقــي،  االســتــبــداد  لـــدول 
ــيـــاق حـــكـــم فــــاســــد، وفـــي  قــــد تـــوجـــد فــــي سـ
املــقــابــل، يــمــكــن أن يــوجــد حــكــم رشــيــد في 
ــا بــني  غـــيـــاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. والـــعـــالقـــة مــ
ــة والــــحــــكــــم الــــرشــــيــــد تــبــقــى  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ضعيفة ونسبية، وهذا يعني أن األطروحة 
الشرط  أنها  على  الديمقراطية  تقّدم  التي 
الضروري للمساعدة على التنمية خاطئة 
تماًما، الهدف من ورائها تكريس التبعية 
ديمقراطية  بــفــرض  الــســابــق،  للمستعمر 
شــكــلــيــة ال تــمــثــل ســـيـــادة الــشــعــب، ولــيــس 
غــريــبــا أن هـــذا الــنــوع مــن الــديــمــقــراطــيــات 
الــهــجــيــنــة هــــي الــــتــــي تــنــتــشــر فــــي الـــــدول 

األفريقية الناطقة بالفرنسية.
»االنــفــتــاح  تكيف  كيف  فرنسا  عــرفــت  لقد 
مستعمراتها  شهدته  الــذي  الديمقراطي« 
إلعــادة  التسعينيات،  حقبة  في  األفريقية 
تــشــكــيــل املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي فــــي املــنــطــقــة 
الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وتــنــصــيــب 
أنــظــمــة ديــمــقــراطــيــة هــجــيــنــة، تــحــفــظ لها 
اســتــمــرار مــصــالــحــهــا الــقــديــمــة فــي الــقــارة 
الـــجـــديـــد  الــــوضــــع  ــذا  ــ هــ وأّدى  الــــســــمــــراء. 
ــــى ظــهــور  مــــن االســـتـــعـــمـــار غـــيـــر املـــعـــلـــن إلـ
ديــكــتــاتــوريــات ديــمــقــراطــيــة، يـــوجـــد على 
ــا ديـــكـــتـــاتـــوريـــون حــكــمــوا بــلــدانــهــم  ــهـ رأسـ
فترات تتجاوز في بعض الحاالت 20 سنة، 
أو تداولوا السلطة مع أبنائهم وإخوانهم، 
 
ٌ
وحــــــــــول هــــــــــؤالء نــــمــــت نـــــخـــــٌب ســـيـــاســـيـــة

 تــهــيــمــن عــلــى الــحــيــاة الــســيــاســيــة 
ٌ
ــدة ــاسـ فـ

واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، وال تخفي 
والءها لفرنسا. وفي مقابل هذا االنتكاس 
الديمقراطي، فقد املواطنون في هذه الدول 
الــثــقــة فـــي أنــظــمــتــهــم ودولـــهـــم، وتــراجــعــت 
نــســب مــشــاركــتــهــم فــي االنــتــخــابــات، حتى 
في الدول التي كانت تقّدم نماذج ناضجة 

للتحّول الديمقراطي.
فبينما تظل االنتخابات، من حيث املبدأ، 
 مــهــمــة فـــي كـــل انــتــقــال ديــمــقــراطــي 

ً
خـــطـــوة

ــة الـــقـــانـــون واملـــســـاواة  ــ حــقــيــقــي لــبــنــاء دولـ
االجتماعية، إال أن االستعمار النيولبيرالي 
من  أفرغها  الفرنسي،  خصوصا  الجديد، 
النبيلة، إلرســاء  أهدافها  ومــن  مضمونها 
على  قــادرا  يكون  أنظمٍة هجينٍة ضعيفة، 
ــه عــلــيــهــا،  ــروطــ الـــتـــحـــكـــم فــيــهــا وإمـــــــالء شــ
وهو ما نشهده اليوم في أكثر من تجربة 

أفريقية من مستعمرات فرنسا السابقة.
)كاتب وإعالمي مغربي(

عندما تبحث روسيا عن حل سوري

متاهة قيس سعيّد

لماذا تفشل التجارب الديمقراطية 
في أفريقيا الفرنكوفونية؟

عن انشغاالت األردنيين 
بالتطبيع

تقوم خطة 
موسكو على دفع 

النظام إلى قبول 
تثبيت خرائط النفوذ 
الحالية، ما يعني أن 
يقبل اإلدارة الذاتية 

لشرق الفرات

ال يكفي إعجاب 
الشباب الثائر 

وتفاعلهم مع 
خطاب شعبوي 

متكّرر يردده الرئيس

فقد المواطنون 
في الدول التي 

استعمرتها فرنسا 
الثقة في أنظمتهم 
ودولهم، وتراجعت 

نسب مشاركتهم في 
االنتخابات

آراء

أرنست خوري

عبارتان تعلقان في الذهن من تقدير املوقف الذي عرضه الرئيس اللبناني، ميشال 
الــقــراءة واللفظ، يــوم االثنني، لالستعصاء الــذي وصــل إليه  عــون، بصعوبة بالغة في 
الفرنسية  املــبــادرة  م، وحكومة 

ّ
إلــى جهن ذاهــب  لبنان  البلد:  هــذا  الحكومة في  تأليف 

د. عبارتان ال تنتميان إلى أي قاموس سياسي، 
َ
تحتاج إلى »عجيبة« )معجزة( لكي تول

سبقهما وتالهما تبّرؤ يكّرره عون من املسؤولية عن الخراب الشامل الذي يعم البلد، 
بما أّن رئيس الجمهورية، بموجب اتفاق الطائف، ال صالحيات كافية له، بحسب منطق 
الـــوزراء مجتمعًا ورئيس  »اآلخــرون« انتزعوها منه ووّزعــوهــا بني مجلس  الرجل، فـــ
الحكومة منفردًا، وتركوا للرئاسة األولى رمزية تشريفات وبروتوكوالت ال تخرج من 
حدود استقبال الرؤساء األجانب على أرض املطار والتقاط الصورة التذكارية. وربما 
ألن املحيطني الكثر بالرئيس نصحوه بأال يكتفي بالعرض املحايد آلفاق تمّسك حزب 
الله وحركة أمل بمنصب وزير املالية للطائفة الشيعية من خارج أي دستور أو قانون 
سمى »سيادية«، 

ُ
 يبدأ بتحرير ربط أي وزارة ت

ً
أو ُعرف حتى، فقد اجتهد واقترح حال

روا في السابق تشكيل 
ّ
 لطاملا كان عون وتياره رمزًا له، وقد أخ

ٌ
بأي طائفة، وهو ربط

لوا البلد لسنوات تحت شعار حصر وزارات معينة، مثل 
ّ
حكومات ألشهر طويلة وعط

الخارجية، بطائفة معينة، ال بل بشخص معني ليس سوى جبران باسيل إياه.
دقائق قليلة مــّرت على خطاب جهنم والعجيبة، كانت كافية ليتصدر وسم »رايحني 
م« هاشتاغات تويتر في لبنان، تحّسرًا وتعليقًا وسخرية وشتمًا، من دون أن 

ّ
عجهن

يفهم كثيرون إلى َمن كان ميشال عون يوجه كالمه حقًا؟ إن كان يخاطب الشعب، 
فهذا يعني أن أمرًا ما مطلوب من الناس لكي تحصل العجيبة ولكي ال نذهب إلى جهنم. 
فعل ذلك سابقًا بمصطلحات مختلفة عندما تحدث من خلف الشاشات إلى الرأي العام 
الغاضب وحّمله مسؤولية الخراب بسبب انتفاضة أكتوبر/ تشرين األول املاضي ضد 
توأمي الفساد والطائفية. في حينها، أهان الناس عندما قال لهم إن َمن يعتقد منهم 
أن السياسيني جميعًا فاسدون في لبنان، ما عليه إال الهجرة. إهانة كانت كافية لزيادة 
قياسية في وتيرة الغضب الشعبي التي ظلت رّدة فعل لم تفرز من يتحّدث باسمها 
ومن يترجمها إلى فعل سياسي على شكل أحــزاٍب جديدة أو تجمعاٍت تضغط في 
ب بطريقة تستحيل معها أي 

ّ
سبيل إصالح ما يمكن إصالحه على نظام سياسي مرك

ثورة. أما في خطاب جهنم والعجيبة، فلم يبُد عون في وارد مخاطبة الناس، فالشوارع 
تعبت وُدمرت وأفلست على وقع كل ما حصل في أشُهر العام األسود: اإلفالس املالي، 
مصادرة ودائع الناس في املصارف، كورونا، تفاقم الفساد، انفجار مرفأ بيروت، شبح 
الله... وصار  تغّول سالح حزب  العمودي،  الطائفي  االنقسام  تفاقم  األهلي،  االقتتال 
ن مصطفى أديب من تأليف أسوأ 

ّ
 من منتفضني كثيرين: أن يتمك

ً
أسوأ الحلول مقبوال

حكومة ممكنة، تلك التي تجمع كل السياسيني الطائفيني الفاسدين في غرفة واحدة 
اسمها مجلس وزراء، باسم مبادرة إيمانويل ماكرون، فهذا وحده ما يمكن أن يعيد 
ضّخ بعض الدوالرات على شكل قروٍض وهبات في بلد صار نصف عدد سكانه في 
عداد الفقراء بحسب أرقام األمم املتحدة ومعاييرها. إذًا هل كان ميشال عون يخاطب 
م؟ أغلب الظن أن الرجل سبق أن قال لهؤالء 

ّ
الشركاء السياسيني بكالم العجيبة وجهن

وجهًا لوجه ما أعلنه في مؤتمره الصحافي، وجاءه الجواب املعروف من املصّرين على 
شغل منصب وزارة املالية: صحيح أن سالح حزب الله يفرض املثالثة في الحكم )بني 
اليوم بالنسبة ملعسكر  الشيعة والسنة واملسيحيني( منذ ثالثني عامًا، لكن املطلوب 
إيران في لبنان هو أكثر من ذلك. وزير املالية توقيعه شرط ضروري لصدور أي قرار 
عن مجلس الوزراء، وبما أن العقوبات األميركية بدأت تطاول شخصياٍت لبنانيٍة تنتمي 
بالضرورة إلــى محور َمــن سيشغل هــذه الـــوزارة، فلن نسمح بــأن نذهب وحدنا إلى 
م، وليرافقنا البلد ومن فيه في رحلتنا إليه، أو ننتظر نتيجة االنتخابات األميركية 

ّ
جهن

بال حكومة. شيء على وزن املعادلة السورية املعروفة، »األسد أو نحرق البلد«، لكن مع 
بعض التنويعات على نسق: »وزارة املالية لكي نترافق إلى جهنم سوية«.

أنطوان شلحت

تصادف قريًبا ذكرى مرور عقدين على »هّبة أكتوبر 2000« التي قام بها فلسطينيو 
ا مع االنتفاضة الفلسطينية الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وما 

ً
1948 تضامن

زالت تؤثر في سياسة دولة االحتالل إزاء قضية فلسطني عموًما، وحيال هذا الجزء 
 من شأن 

ٌ
أحــداٌث كثيرة الهّبة  الفلسطيني خصوًصا. وجــرت بعد هــذه  الشعب  من 

الزمن  نقطة  إليه من  االلتفات  ينبغي  ومــا  التأثيرات.  تلك  أن يوضح  التوقف عندها 
تكريس  هاجس  في جعل  ت 

ّ
تمثل اإلسرائيلية  الفعل  رّدات  أبــرز  إحــدى  أن  الراهنة، 

الدولة اليهودية يتصّدر جدول األعمال الحكومي والعام، مع ما يرتبط به من ترسيخ 
ا أن هذا الهاجس 

ً
دونية مواطنة فلسطينيي 48، وقمع تطلعاتهم القومية. وبات معروف

 إلى سّن »قانون القومية اإلسرائيلي« في يوليو/ 
ً

أمسى طاغًيا أكثر فأكثر، وصوال
أشــار رئيس  عــام 2010،  أكتوبر،  مــرور عقد على هّبة  تموز 2018. وفــي مناسبة 
تحرير »هآرتس« ألوف بن، وكان حينها كبير املحللني السياسيني فيها، في نبرٍة قد 
تكون غلبت عليها سمة املبالغة، إلى أن الجهد الرئيسي الذي تبذله حكومة بنيامني 
نتنياهو الثانية )2009-2013( ُموّجه نحو قمع التطلعات السياسية للمجتمع العربي 
في إسرائيل. وبرأيه، الطاقة التي تستثمرها الحكومة من أجل تحقيق هذه الغاية أكبر 
من الطاقات التي تستثمرها في الدفع بالعملية السياسية، أو في كبح التهديد النووي 
اإليراني، منوًها إلى أن هذه الجهود متعددة الجبهات، ويتم التعبير عنها من خالل 
رمزية  وأنشطة  والتعليم  التربية  في جهاز  تغييرات  وإجـــراء  قوانني  مــبــادرات سن 
املقابل،  وفــي  اليهودية.  إسرائيل  هوية  تحصني  إلــى  تهدف  دبلوماسية،  وخــطــوات 
طالب األقلية العربية بالتنازل عن مطلبها بالحصول على ديمقراطية، وعلى مساواة 

ُ
ت

أكثر مع املواطنني اليهود.
عندما شغل   48 بفلسطينيي  اليهودية  الــدولــة  تكريس  غاية  ربــط  نفسه  ونتنياهو 
في  وذلـــك   ،)2006-2003( الثانية  شـــارون  أريئيل  فــي حكومة  املـــال  وزيـــر  منصب 
القومي  املنعة واألمــن  ألقاه عام 2003 في »مؤتمر هيرتسليا مليزان  سياق خطاب 
اإلســرائــيــلــي«، غير أن أقــوالــه لــم تحظ بصدى كبير فــي ذلــك الــوقــت، مــع أن التدقيق 
الــتــي تــقــوم حكوماته بتطبيقها  ــا أوضـــح إلــى حــّد بعيد جــوهــر املــقــاربــة 

ً
فيها الحــق

نواجه مشكلة  »إننا  الخطاب:  ذلــك  في  نتنياهو  قــال  الــداخــل.  في  الفلسطينيني  إزاء 
وإنما في عرب إسرائيل.  زة في عرب فلسطني 

ّ
لكنها غير مترك ا، 

ً
أيض ديمغرافية 

املحتلة  األراضـــي  ]فــي  الفلسطينيني  السكان  على  للسيطرة  نية  أي  لدينا  توجد  ال 
منذ 1967[، ولذا فإن املشكلة الديمغرافية لن تكون قائمة هناك عندما ينتقل هؤالء 
السكان إلى السيادة الفلسطينية«. وفي سياق الحق، أشار إلى أن »وثيقة االستقالل« 
 وقبل أي شــيء، وبعد ذلك 

ً
أوال إلــى إنشاء دولــة يهودية وديمقراطية؛ يهودية  دعــت 

أغلبية  للدولة، يجب ضمان  اليهودي  الطابع  الديمقراطية  تلغي  ال  وكي  ديمقراطية. 
ا ألقواله، مسألة العالقة بني األغلبية اليهودية واألقلية العربية هي قبل 

ً
يهودية. ووفق

العالقات والقدرة على دمج هذه األقلية في حياة  أي شيء مزدوجة، مسألة نسيج 
الدولة وفي االقتصاد واملجتمع من جهة أولى، ومسألة العدد من جهة أخرى. وإذا ما 
اندمج السكان العرب بشكل رائع ]في الدولة[ ووصل عددهم إلى 35% أو 40% من 
مجمل عدد سكان الدولة، عندها ستصبح الدولة اليهودية ملغية، وتتحول إلى دولة 
ثنائية القومية. ولو بقيت نسبتهم كما هي عليه اآلن، أي نحو 20%، أو حتى أصبحت 
أقل، لكن العالقات بقيت متسمة بالصرامة والتحّدي والعنف وما إلى ذلك، فإنه في 
»لذا   :

ً
الديمقراطي. وختم قائال النسيج  االّدعــاء بشأن  ا سيتم مس 

ً
أيض الحالة  هذه 

نحن بحاجة إلى انتهاج سياسة توازن بني هذين األمرين. وقبل أي شيء، علينا أن 
نضمن أغلبية يهودية في دولة إسرائيل«. 

من هذه الرؤية، اشتق »قانون القومية« الذي من أهدافه إيجاد حصن دستوري في 
وجه أي مطالب مستقبلية بشأن إدارة ذاتية عربية داخل الخط األخضر. وضمنها 

يندرج برنامج »السالم االقتصادي« الداخلي، املحكوم بدوافع اقتصادية محضة.

مروان قبالن

بعد أكثر من 17 عاما على إسقاط الواليات املتحدة نظام صــّدام حسني في العراق، 
ــادة الــعــمــل بالنظام  ونــشــوء نــظــام حــكــم بــرملــانــي، يــنــاقــش الــعــراقــيــون الــيــوم فــكــرة إعــ
لجنة  قّدمتها  قائمة  تــعــديــالٍت تضمنتها  بــني مجموعة  مــن  املــقــتــرح  الــرئــاســي. ورد 
التعديالت الدستورية التي شكلها البرملان في أكتوبر/ تشرين األول 2019، مع انطالق 
االحتجاجات التي أطاحت حكومة سيئ الذكر، عادل عبد املهدي. بدأ الجدل بشأن نظام 
الحكم األكثر كفاءة قبل ثمانية قرون في إنكلترا التي عرفت أول نظام برملاني في عهد 
هنري الثالث عام 1258 تحت مسّمى »برملان أكسفورد«، ثم ظل يغيب ويعود في إطار 
الصراع مع سلطة امللك، حتى استقر أوائل القرن الثامن عشر بقيام امللكية الدستورية، 
وترسخ وجود األحزاب السياسية، حيث بات البرملان املنتخب يحكم من خالل نظام 
األغلبية النيابية، ويقود فيه الحزب الفائز في االنتخابات الحكومة، فيما تمارس بقية 
األحــزاب دور املعارضة والرقيب على عملها، فتحاسبها وتكشف ممارساتها، وقد 
ن من إسقاطها إذا توفر النصاب الكافي.  للنظام البرملاني محاسن كثيرة، منها 

ّ
تتمك

السياسية في  الــقــوى  أورئــيــســا( وإشـــراك  للحاكم )ملكا  املطلقة  السلطات  الحد مــن 
مسؤولية الحكم واتخاذ القرار، وإشعار الناخب بأنه صاحب سلطة في اختيار ممثليه 
العامة ومشاغلهم، وزيــادة  املنتخبني من هموم  النواب واملمثلني  وتغييرهم، وتقريب 
االحتكاك بهم، وكلما تفاعل املمثلون مع دوائرهم وناخبيهم كان هذا أفضل. وهذا على 
األرجح ما دفع، ويدفع، عديدين في املنطقة العربية إلى تفضيل النظام البرملاني على 
الرئاسي، خصوصا في الدول التي عانت بشدة من هذا األخير، كما في سورية وليبيا 

واليمن والعراق، حيث أوردت نظم الحكم الفردية بالدها موارد الهالك.
هل يمثل النظام البرملاني حقا الحل ملشكالت الحكم العربية، خصوصا في أوضاع 
قاعدة  فيه  تتسع  بنظام  الرئاسي  النظام  استبدلنا  إذا  هل  مستقّرة؟  غير  انتقالية 
الناتجة عن  املشكالت  من  الحد  في  يساعد  الــقــرارات  واتــخــاذ  الحكم  في  املشاركة 
ز السلطات بيد شخص واحد؟ التجربة العراقية غير مشجعة، فالنظام البرملاني، 

ّ
ترك

مجتمعات  وفــي  املــســتــقــّرة،  الديمقراطية  النظم  فــي  أكــبــر  بــكــفــاءة  يعمل  تــبــني،  كما 
االنقسامات  وتــكــون  السياسية،  الحياة  فــي  األحـــزاب  تــســود  وحــيــث  انقساما،  أقــل 
واالستقطابات وفق البرامج والخطط التي تقّدمها. أما في املجتمعات التي ما زالت 
التي مّرت بصراعاٍت  التقليدية )القبلية والعائلية والطائفية(، أو  أسيرة انقساماتها 
الفشل  من  ملزيد   

ً
فيها وصفة البرملاني  النظام  أن يصبح  فــاألرجــح  أهلية،  وحـــروٍب 

والــفــســاد والــعــجــز، ومــســرحــا لتعزيز االنــقــســامــات والــهــويــات الــفــرعــيــة.  فــي النظم 
البرملانية املشرقية العربية، كما في العراق ولبنان، ينظر إلى الدولة أنها غنيمة حرب، 
والعائالت،  والقبائل  للطوائف  ومخصصات  على شكل حصص  تقاسمها  يجري 
أو  خــارجــه،  أذرع عسكرية  البرملان  داخــل  السياسية  للقوى  يكون  أن  يحصل  كما 
البرملان بصفة ممثلني للشعب، وزعماء كتل سياسية  املليشيات قاعة  يدخل قادة 
فيه، كما حصل مع قادة مليشيات الحشد الشعبي في العراق، ومع مليشيا حزب 
في  البرملان  نفسها عندما دخل  الطريق  أخيرا  لبنان. وقد سلكت سورية  في  الله، 
االنتخابات أخيرا زعماء مليشيات وأمــراء حرب، واألرجــح أن يحصل الشيء عينه 
فيما لو شاركت املعارضة في أي انتخاباٍت مستقبلية، حيث سيحجز زعماء فصائل 
البرملانية في ظروفنا،  البرملان. فوق هذا، تميل النظم  مسلحة مقاعد لهم تحت قبة 
بحسب تقارير صادرة عن األمم املتحدة ومنظمة الشفافية الدولية، إلى أن تكون أكثر 
فسادا، حيث فقد العراق، مع تحّوله إلى النظام البرملاني بعد عام 2003 وحتى العام 
البرملاني  النظام  الفساد. باختصار، يعد  2018، أكثر من 600 مليار دوالر بسبب 
الزبائني أكثر سوءا من النظام الرئاسي، والواقع أن الدول العربية التي تعيش حاالت 
الشعب  يمثل  قويا،  رئاسيا  نظاما  بل  برملانيا،  نظاما  تحتاج  ال  مضطربة  انتقال 
كله بكل انتماءاته، ويعد مسؤوال أمام ممثليه، ويخضع للمساءلة والعزل منهم. قد 
يبدو الحديث عن شكل النظام السياسي نوعا من الترف الفكري في ظل الصراعات 

والحروب التي نواجهها، لكن الحقيقة أن هذا هو جوهر الصراع وأصله.

لبنان العجيبة وجهنّم عقدان على »هبّة أكتوبر«

جدل النظم السياسية

1415
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آراء

معين الطاهر

ــابـــات الــرئــاســيــة  ــتـــخـ تــتــضــاعــف أهـــمـــيـــة االنـ
األمـــيـــركـــيـــة املــرتــقــبــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، فـــي ظـــل املــتــغــيــرات الــكــبــرى 
ــيـــركـــي، دونـــالـــد  ــام بــهــا الــرئــيــس األمـ الـــتـــي قــ
ما  إذا  إلى استكمالها  ترامب، والتي يسعى 
 
ً
فــاز بوالية جــديــدة، فما قــام به كــان محاولة
لتغيير الدولة العميقة املستقّرة في الواليات 
املتحدة وسياساتها إلى دولة عميقة أخرى، 
تتولى نهًجا مغايًرا ملا سلكه جميع أسالفه، 

جمهوريني أم ديمقراطيني. 
يــنــحــدر املـــرشـــح الـــديـــمـــقـــراطـــي، جـــو بــايــدن 
مــن أصـــول يــهــوديــة الــديــانــة، وهـــو ال يخفي 
مــيــولــه الــصــهــيــونــيــة، وال تــأيــيــده إســرائــيــل 
لكنه،  السياسية،  طــوال حياته  استمر  الــذي 
ــي املـــؤســـســـتـــني  ــ شــــــأن قــــــــادة صـــهـــيـــونـــيـــني فـ
األمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، يــــرون 
ــرامــــب - نــتــنــيــاهــو )املـــعـــلـــنـــة فــي  أن رؤيــــــة تــ
يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 2020( تـــعـــّرض أمــن 
إســرائــيــل واســتــقــرارهــا وهــويــتــهــا اليهودية 
لجمع  حــفــٍل  ففي  للخطر،  و»ديمقراطيتها« 
ــيـــل »جــي  ــرائـ الـــتـــبـــّرعـــات لــلــوبــي املـــؤيـــد إلسـ
ا لرئيس 

ً
ا مناوئ

ً
ستريت«، اتخذ بايدن موقف

الــــــوزراء بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، وانــتــقــد صفقة 
تــرامــب الــتــي »قـــّوضـــت اســتــقــرار حــق تقرير 
في  األمــــل  وقـــّوضـــت  للفلسطينيني،  املــصــيــر 
الــحــل املــســتــدام الــقــائــم عــلــى حــل الــدولــتــني«. 
»الضم ليس مطروًحا  أن  إلــى  ارتياحه  ومــع 
على الطاولة في الوقت الحالي، لكنه ال يعلم 
إلى أي مدى سيبقى كذلك«، منتقًدا نتنياهو 
الذي »استسلم لليمني املتطّرف للحفاظ على 
التي  الفلسطينية  القيادة  انتقد  دعمه«. كما 
تــيــحــت لــهــا الـــفـــرص«، 

ُ
»لـــم تــتــعــاون عــنــدمــا أ

ــًدا عــلــى أن »حـــل الــدولــتــني هــو السبيل  مـــؤّكـ
الــوحــيــد لــضــمــان أمــــن إســـرائـــيـــل عــلــى املـــدى 
اليهودية  الحفاظ على هويتها  الطويل، مع 
سيفعلون  »كيف   

ً
متسائال والديمقراطية«، 

ذلك من دون حل الدولتني«؟ 
هاجم بايدن ترامب الذي »عّرض أمن إسرائيل 
للخطر عــنــدمــا ألــغــى االتـــفـــاق )الـــنـــووي( مع 
إيران، واستبدل به ال شيء«، ما »سمح ألعداء 
إســرائــيــل بــتــرســيــخ وجـــودهـــم فـــي ســـوريـــة«. 
السابق،  للرئيس  نائًبا  حينها  بايدن  وكــان 
بــــــاراك أوبــــامــــا، الـــــذي عــقــد االتــــفــــاق، وألـــغـــاه 
تقوم  جديدة  استراتيجية  بنى  الــذي  ترامب 
عــلــى فــــرض الــعــقــوبــات املـــنـــفـــردة، وتــأســيــس 
تحالف عربي - صهيوني في مواجهة إيران، 
إلسرائيل  خطًرا  إقليمًيا  تهديًدا  باعتبارها 
وبــعــض األنــظــمــة الــعــربــيــة. وهـــو مــا رأي فيه 

أبو القاسم علي الربو

يــعــّد الــدســتــور الــقــانــون األعــلــى الـــذي ينظم 
الــقــواعــد األســاســيــة، ويـــحـــّدد شــكــل الــدولــة 
ونــظــام حكمها ويــنــظــم الــســلــطــات الــعــامــة. 
ــه بــــتــــطــــّور الـــحـــيـــاة  ــ ــيـ ــ ــــرت الــــحــــاجــــة إلـ ــهـ ــ ظـ
البشر وضع  على  فــرضــت  الــتــي  اإلنسانية 
والــلــوائــح،  الــقــوانــني  مــن  متكاملة  منظومة 
تنظيم حياتهم وعالقاتهم،  عليهم  لتسهل 
فــهــو الــعــقــد املـــبـــرم بـــني الــحــاكــم واملـــواطـــن، 
في  الطبيعي  حــقــه  لــلــمــواطــن  يكفل  ــذي  والــ
عدم ظلم الحاكم، لقدرته على سحب الثقة 
 بــهــذا الــعــقــد. ولــكــن يــبــدو أن 

ّ
ــل مــتــى مـــا أخــ

الـــحـــالـــة الــلــيــبــيــة تــمــثــل اســتــثــنــاء مـــن ذلـــك، 
السياسية  الساحة  عن  الدستور  غــاب  فقد 
الليبية )وال يزال( طوال حكم معمر القذافي 
42 سنة، فقد كان يرى فيه نوعًا من الترف 
األحــزاب  الــذي تمارسه  السياسي  والخداع 
الديمقراطية  باسم  الشعوب  على  الحاكمة 
وحقوق اإلنسان. وبحسبه، ليس للدساتير 
تغييرها  يمكن  ببساطة  ألنها  قدسية،  أي 
متى مــا شــاء الــحــزب الــحــاكــم، وذلـــك حسب 
ما يخدم استمراره في الحكم. وعلى الرغم 
مــن أصـــوات )بــمــا فيها صــوت نجله سيف 
اإلســــــالم!( نــــادت بـــضـــرورة وجــــود دســتــور 
يتم  الشعب، حتى  من  عليه  االستفتاء  يتم 
بطريقة واضحة تحديد طبيعة الدور الذي 
الـــدولـــة، ووضــع  الــقــذافــي عــلــى رأس  يلعبه 
تعريف دقيق وشامل للمهام واملسؤوليات 
أنه  إال  فترة حكمه،  طــوال  بها  يتمتع  التي 
ــــوات، متحججا بــأن  تــجــاهــل كــل هـــذه األصـ
مقوالت »الكتاب األخضر« بفصوله الثالثة 
)الـــســـيـــاســـي واالقــــتــــصــــادي واالجـــتـــمـــاعـــي( 
هــي خــالصــة دســاتــيــر الــعــالــم حسب زعمه، 
لــلــثــورة،  وأن دوره ال يــتــعــّدى مــجــرد قــائــد 
فالشعب هو  أي صــالحــيــات،  لديه  وليست 
الـــذي يحكم، حسب ادعــائــه الـــذي طــاملــا رآه 
الليبيون أمرًا يدعو إلى السخرية والضحك. 
وقــد أّدى غــيــاب الــدســتــور فــي ليبيا، طــوال 
الدولة،  املــدة، إلى تخّبٍط كثير عاشته  هذه 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ فــــالــــحــــقــــوق االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــ
ــثـــيـــرا مــن  ــراد شــــهــــدت كـ ــ ــأفـ ــ والـــقـــانـــونـــيـــة لـ
عـــدم االســـتـــقـــرار، فــعــلــى ســبــيــل املــثــال شهد 
الــنــظــام االقـــتـــصـــادي )املــفــتــرض أن ينظمه 

ــا ألمــــن إســـرائـــيـــل لــلــخــطــر. ال 
ً

بـــايـــدن تــعــريــض
يوجد موقف عربي موحد تجاه االنتخابات 
األمـــيـــركـــيـــة ونـــتـــائـــجـــهـــا؛ مـــنـــهـــم مــــن يــنــتــظــر 
نجاح بايدن، مثل السلطة الفلسطينية التي 
عارضت »صفقة القرن«، لكنها تتقدم خطوة 
ـــر أخــــرى، فــي مــحــاولــة لــكــســب الــوقــت، 

ّ
وتـــؤخ

من دون أن تقطع صالتها باملرحلة املاضية. 
وهو حال بعض األنظمة املترّددة في اتخاذ 
موقف نهائي من الصفقة والتطبيع، بانتظار 
ما سيأتي. ومنهم من يتلهف لعودة ترامب، 
بها،  وكــأنــه يربط مصيره  بــل ويعمل عليها 
بــعــد أن قــطــع خـــطـــواٍت كـــبـــرى، مــنــســجــًمــا مع 
سياساته، سواًء املتعلقة بإيران أم بسياسات 
الــتــطــبــيــع مــــع الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي وإقــــامــــة 
تــحــالــف وثــيــق مــعــه. وهــــو ال يــنــتــظــر نــتــائــج 
االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة بــقــدر مــا يعمل على 
ــة تــرامــب فيها، مــن خــالل إظــهــاره 

ّ
ترجيح كــف

ــا إنــــجــــازات كــفــيــلــة، ربـــمـــا بــتــرشــيــحــه 
ً
مــحــقــق

االتفاقات  توقيع  عبر  للسالم،  نوبل  لجائزة 
العربية مع إسرائيل، والسعي إلى ركوب دول 
أخرى في قطار التطبيع، بغرض تعزيز موقع 
تــرامــب، بعد أن تعثرت خطة ضــم أراض في 
الــضــفــة الــغــربــيــة لــدولــة اإلحـــتـــالل، وتــراجــعــت 

فرص القبول الفلسطيني والدولي بصفقته.
التطبيع لتصل  الــدول مرحلة  تجاوزت هذه 
رؤية  ولتتدحرج وفق  التحالف،  إلى مرحلة 
إقليميٍة  مــواجــهــاٍت  إلـــى  نتنياهو   - تــرامــب 
تتجاوز حــدود أقطارها، مع دول مثل إيران 
وتــركــيــا، وتــنــخــرط فــي صـــراعـــات فــي اليمن 
قواعدها  وتنشر  املــتــوســط،  والبحر  وليبيا 
العربية  الــثــروة   

ً
مدمجة األفريقي،  القرن  في 

 ثقلها كله 
ً
مــع الــقــوة الــصــهــيــونــيــة، واضـــعـــة

ــه  ــلـــى عـــودتـ  عـ
ً
ــة تـــــرامـــــب، ومــــراهــــنــــة ــلـ فــــي سـ

األبــيــض، وعلى استمرار  البيت  إلــى  املظفرة 
الــســيــاســة األمــيــركــيــة الــحــالــيــة. لــكــن مـــاذا لو 
لــم ينجح تــرامــب، وخــصــوًصــا أنــه لــم ينجح 
تــمــاًمــا فــي واليــتــه األولــــى فــي تغيير الــدولــة 
بمعارضتها  تضّج  التي  العميقة  األميركية 
الذين  أولــئــك  لكل  سيحدث  مـــاذا  سياساته؟ 
سعوا جهدهم، وطّوعوا سياساتهم، وبذلوا 
أن  بعد  األميركي،  الرئيس  أموالهم، إلنجاح 

يفقد مقعده في البيت األبيض؟
ــعـــرب يــنــتــظــر نتيجة  ــر مـــن الـ ثـــّمـــة فـــريـــق آخــ
وهو  ومــســاره،  اتجاهه  ليحّدد  االنــتــخــابــات 
يقاوم اآلن الضغوط األميركية التي تماَرس 
عليه من أجل انتزاع تأييٍد علني لسياساتها، 
لكنه يفعل ذلك ولسان حاله يقول »لعم«، فال 
هو مؤيد وال هو معارض، وينتظر أن تميل 

الرياح ليميل حيث تميل.
املوقف الفلسطيني أكثر تعقيًدا، صحيٌح أن 

الدستور( تخبطا ألقى بظالله على الحياة 
االقتصادية لأفراد، حيث تم، في بداية حكم 
القذافي، إلغاء التجارة الخاصة، واعتبارها 
نـــوعـــا مـــن االســـتـــغـــالل )الـــكـــتـــاب األخـــضـــر(. 
وبناء عليه، تم استبدالها بنظام األســواق 
الـــذي لــم يــنــجــح، وشــهــد فــســادا وإخــفــاقــات 
ــرق األســــــــواق فــي  ــ ــيـــرة، حـــتـــى أصـــبـــح حـ ــثـ كـ
نهاية كل سنة، ومع اقتراب الجرد السنوي، 
ــــادة جــعــلــت الــلــيــبــيــني يـــتـــنـــّدرون بــهــا في  عـ
مجالسهم، فتم استبداله بما يعرف بنظام 
»املوزع الفرد«، ثم الجمعيات االستهالكية، 
ــعـــودة إلــــى املـــربـــع األول، حــيــث سمح  ثـــم الـ
الخاصة  بالتجارة  أيــامــه،  آخــر  فــي  النظام، 
بــكــل أنـــواعـــهـــا. كــمــا أّدت مــقــولــتــا »الــبــيــت 
لــســاكــنــه والــســيــارة ملــن يــقــودهــا«، والــلــتــان 
جـــاء بهما »الــكــتــاب األخــضــر« إلـــى حــدوث 
شرٍخ اجتماعي كبير، حيث استغل كثيرون 
القانون، لالستيالء على  بقوة  املقولة  هذه 
أمــالك الغير مــن مــنــازل وســيــارات ومتاجر 
وغــيــرهــا، فــي غــيــاب دســتــور ينظم النشاط 
االقــتــصــادي، وبــالــتــالــي يحقق تــوازنــا بني 
ــرد، ويــحــقــق عــدالــة  ــفـ مــصــلــحــة املــجــتــمــع والـ
ــم. أمــــا الــنــظــام  ــالـ ــعـ اجــتــمــاعــيــة واضـــحـــة املـ
أحــســن حـــال، حيث  فــي  فلم يكن  السياسي 
ــــت األحــــــــــزاب، وُحـــــّرمـــــت املــــظــــاهــــرات،  ــّرمـ ــ ُجـ
والجامعات  امليادين  في  املشانق  صبت 

ُ
ون

ــــالم  لـــكـــل مـــخـــالـــف فــــي الــــــــرأي، ووضــــــع اإلعـ
بالكامل تحت سيطرة الدولة، والذي لم يكن 
وكتابه  القائد  تمجيد  إال  يذكر  دور  من  له 

األخضر. 
ونسيت غالبية الليبيني أنه، وعند االنقالب 
كان   ،1969 أيــلــول  سبتمبر/  فــي  العسكري 
هناك دستور يسمى دستور 1951، إشارة 
ــراره فــيــهــا، ويعتبر  ــ الـــى الــســنــة الــتــي تــم إقـ
أول دستور لليبيا، فلم يسبقه إال الدستور 
الــبــرقــاوي الـــذي اخــتــص بإقليم بــرقــة سنة 
املتحدة مباشرة  األمـــم  أشــرفــت  وقــد   .1949
على وضعه وإقـــراره من خــالل الــدعــوة إلى 
خالل  من  لصياغته  وطنية  لجنة  تأسيس 
الــصــادر فــي 21 نوفمبر/  الــقــرار رقـــم 289، 
ــــدورة الــرابــعــة  تــشــريــن الــثــانــي 1949، فــي الـ
الجتماعات الجمعية العامة لأمم املتحدة، 
ونص على تعيني مفوض خاص من األمم 
املــتــحــدة، وبــمــســاعــدة املــجــلــس الــــذي عــرف 

هناك إجماعا فلسطينيا على رفض قوننة 
الفلسطينية،  األرض  عــلــى  املــمــارس  الــضــم 
ــلــــى عـــــدم االنـــــخـــــراط فــــي رؤيـــــــة تـــرامـــب  وعــ
ــاك مــســعــى فــلــســطــيــنــي  ــنــ – نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهــ
مــعــلــن نــحــو املــصــالــحــة وإنـــهـــاء االنــقــســام، 
وثـــّمـــة بـــيـــانـــاٌت صــــدرت عـــن تــشــكــيــل قــيــادة 
السلمية،  الشعبية  املــقــاومــة  تــقــود  مــوحــدة 
وُعــقــد اجــتــمــاع لــأمــنــاء الــعــامــني للفصائل 
الرئيس  قــيــادة  فيه  تكرست  الفلسطينية، 
فق خاللها على تشكيل 

ُ
محمود عباس، وات

لجنٍة تبحث في إعادة بناء منظمة التحرير، 
وتـــــقـــــّدم تـــقـــريـــرهـــا بـــعـــد خـــمـــســـة أســـابـــيـــع 
 

ّ
أال ويرجح  الفلسطيني،  املركزي  للمجلس 

ُيقّر ذلك قبل االنتخابات األميركية.
إلـــى تحقيق  تــوّجــه حقيقي فعلي  ثــّمــة  هــل 
فق 

ُ
املصالحة وإنــهــاء االنــقــســام، أم أن مــا ات

عــلــيــه ال يــتــجــاوز إدارة االنــقــســام فـــي هــذه 
املــرحــلــة فــحــســب؟ وهـــل يكفي االتــفــاق على 
رفض »صفقة القرن« للقول إنه توجد رؤية 
الفلسطيني  املــشــروع  ماهية  على  مشتركة 
فــي املــرحــلــة املــقــبــلــة؟ ومــــاذا حــقــقــت حركتا 
فــتــح وحــمــاس مــن هـــذا الــتــوافــق؟ تخلصت 
الــحــركــتــان مـــن تــهــمــة إعـــاقـــة املــصــالــحــة في 
الوحدة  الراهن، وأبدتا حرًصا على  الوقت 
مكاسب  منهما  كــل  ــقــت 

ّ
وحــق الفلسطينية، 

زت »حــــمــــاس« مــن 
ّ
ــة؛ وعــــــــز ــتـ ــيـــة مـــؤقـ ــافـ إضـ

 بتسليم 
ً
سيطرتها على غزة، ولم تعد مطالبة

نــزع ســالحــهــا، شــرطــا لتحقيق  أو  السلطة 
املصالحة، وهي تسعى إلى منح أنصارها 
للتحّرك  أوســـع   

ً
مــجــاال الغربية  الضفة  فــي 

السياسي والجماهيري. في املقابل، حصل 
الرئيس محمود عباس على اعتراٍف واسٍع 
بشرعيته، وتمّسكت قيادة منظمة التحرير 
املــفــاوضــات  عـــودة  الــقــائــم على  بمشروعها 
وفــــق مــرجــعــيــة دولـــيـــة، لــلــوصــول إلــــى حل 
 عــن اتــفــاق أوســلــو أو 

َ
الــدولــتــني، ولــم تتخل

وقف  وأعلنت  بإسرائيل.  اعترافها  تسحب 
االتفاقات، وليس إلغاءها، بل واعتبرت أن 
الفلسطيني،  للشعب  إنــجــاز  أوســلــو  اتــفــاق 
 الحكومة اإلسرائيلية بالتخلي عنه. 

ً
متهمة

ولــم تــقــّدم »حــمــاس« مــشــروًعــا آخـــر؛ وافقت 
الدولتني، وأحالت جميع  ضمنًيا على حل 
أو  السلطة  اســتــمــرار  مثل  املعلقة،  املــســائــل 
ــادة بــنــاء منظمة الــتــحــريــر، إلــى  ــ حــلــهــا وإعـ
الــتــوافــق الــوطــنــي، مــن دون أن تــقــدم رؤيــة 
لــم تقم كلتا السلطتني  لــذلــك. كما  واضــحــة 
اٍت  فـــي غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة بــــأي إجــــــراء
القوى  مشاركة  لتحقيق  عملي،  طابع  ذات 
السياسية األخــرى في إدارة مناطقهما، أو 
لــلــتــوصــل إلـــى حــكــومــة مـــوحـــدة. وال يخرج 

الــعــشــرة«، وضم  بــاســم »مجلس  بعد  فيما 
ــيـــا وفـــرنـــســـا  ــالـ مـــنـــدوبـــني مــــن مـــصـــر وإيـــطـ
األمــيــركــيــة وبريطانيا  املــتــحــدة  والـــواليـــات 
وبــاكــســتــان وفــرنــســا، إلـــى جــانــب مندوبني 
الــثــالثــة )بــرقــة وطرابلس  أقــالــيــم ليبيا  عــن 
املختلفة  األقليات  يمثل  وفـــزان(، مع عضو 
املناسبة  الــظــروف  لتهيئة  الــفــتــرة،  تلك  فــي 
اعتبر دستور  وبالفعل  الدستور.  لصياغة 
1951 وثيقة حقوقية بالغة اإلتقان واالتزان. 
وكتب مــنــدوب األمــم املتحدة فــي ليبيا في 
تلك الــفــتــرة، إدريــــان بــلــت، فــي مــقــال نشرته 
ديسمبر/   25 فــي  الــجــديــدة  بــرقــة  صحيفة 
ـــى 

ّ
»تـــوخ دســـتـــور  إنــــه   1953 األول  كـــانـــون 

ــة واحــــتــــرام  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ تــطــبــيــق الــــــــروح الـ
الــحــريــات اإلنــســانــيــة. وقـــد يــعــتــرض عليه 
ــواد مــا يــالئــم أكثر  الــبــعــض بـــأن فــيــه مــن املــ
الــدول الديمقراطية تــطــورًا، وهــو ال يصلح 
للشعب الليبي في مرحلته الحاضرة. إنني 
ال أشــاطــرهــم هــذا الـــرأي، إذ عندما يحصل 
شـــعـــٌب حـــديـــث الــعــهــد ســيــاســيــا عــلــى حكم 
بــأن تفسح  فــإن الحكمة تقضي  دســتــوري، 
أمامه املجال في الحقل السياسي، بدال من 
تضييق الخناق عليه«. ولكن هذه اإلشادة 
ــتـــور، حيث  وغــيــرهــا لـــم تــشــفــع لـــهـــذا الـــدسـ
بــه مباشرة بعد استيالء  العمل  إيــقــاف  تــم 
القذافي على السلطة، بل وعدم التفكير في 

بديل له.
كان   ،)2011( فبراير  انتفاضة  انـــدالع  ومــع 
مـــن الــبــديــهــي أن تـــكـــون مـــقـــوالت »الــكــتــاب 
ــتــــور  ــلــــت مــــحــــل الــــدســ ــــي حــ ــتـ ــ األخــــــضــــــر« الـ
الليبيني  للمتظاهرين  هــدفــا  عــقــود  أربــعــة 
ــبـــني الــــذيــــن أضـــــرمـــــوا الــــنــــار فــيــهــا  الـــغـــاضـ
لحقا  اللذْين  والغنب  الظلم  بطريقٍة عكست 
بــالــشــعــب بــســبــبــهــا، والـــتـــي لــطــاملــا أجــبــروا 
على تعلمها واالمتحان فيها، بل وحفظها 
 تَمكن صاحبها من 

ً
عــن ظهر قلب، رخــصــة

الحصول على ما يريد، ويتبوأ املكانة التي 
يحلم بها.

بعد  الليبي،  االنتقالي  املجلس  أعطى  وقــد 
ــويـــــة لــلــتــفــكــيــر فــي  ــذافــــي، األولـــ ــقــ ســـقـــوط الــ
الليبيون،  عليه  ُيستفتى  دســتــور  ــدار  إصــ
القانون رقم 17، القاضي بانتخاب  وصــدر 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة الـــدســـتـــور، 
ونـــص عليها اإلعــــالن الــدســتــوري الــصــادر 

تــفــســيــر ذلــــك عـــن أن ثـــّمـــة حـــرصـــا مــتــبــادال 
عــلــى وحــــدة املـــوقـــف فـــي الــلــحــظــة الــراهــنــة، 
وهـــي وحــــدة ســاهــمــت فـــي تــجــمــيــد قــــرارات 
الضم، وتراجع »صفقة القرن«. وفي الوقت 
ــــه، هــنــاك رغــبــة فـــي انــتــظــار مـــا ستسفر  ذاتـ
األميركية.  االنــتــخــابــات  بعد  األحــــداث  عنه 
ــــي الــســعــي  ولـــــــذا نـــلـــحـــظ حـــــــــذًرا شـــــديـــــًدا فـ
نــحــو أي مــحــاولــٍة جـــّديـــة تــنــهــي اإلنــقــســام، 
 وتصوغ مشروًعا وطنًيا فلسطينًيا يواجه 

املرحلة املقبلة.
الفلسطينية  السلطة  استراتيجية  تنبني 
انتظار نتيجة االنتخابات األميركية،  على 
واألمـــــل بـــفـــوز جـــو بـــايـــدن. وهـــنـــا سيلتقي 
املــــوقــــف األمـــيـــركـــي الـــجـــديـــد مــــع املـــوقـــفـــني، 
األوروبـــي والــروســي، بــضــرورة الــعــودة إلى 
املــفــاوضــات وفــق مرجعية دولــيــة، وهــو ما 
طلبه الرئيس محمود عباس مًرارا وتكراًرا، 
أي أننا سنعود إلى الدائرة القديمة ذاتها. 
عقد 

ُ
ينبغي القول إنه ليس بالضرورة أن ت

تلك املفاوضات، وإذا ُعقدت فلن تصل إلى 
غاية  ولــعــل  الــصــراع،  نهي 

ُ
ت نهائية  حــلــوٍل 

من املجلس سنة 2011، وتم انتخاب الهيئة 
الــتــأســيــســيــة الـــتـــي تــكــونــت مـــن 60 عــضــوا 
يمثلون أقاليم ليبيا الثالثة، برقة وطرابلس 
ان، من الشعب مباشرة يوم 20 فبراير/ 

ّ
وفز

شباط 2014، وكان أول اجتماع للهيئة في 
21 إبريل/ نيسان من العام نفسه، بحضور 
جميع األعضاء، باستثناء اثنني من مكون 
األمـــازيـــغ، لــم يــشــاركــا فــي انــتــخــاب الهيئة 
البداية، اعتراضًا على طريقة انتخاب  منذ 
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن 
ولم  ديمقراطية،  بطريقة  تمت  االنتخابات 
تــســجــل ضــدهــا أي مــالحــظــات، إال أن عمل 
ــعـــوبـــات  ــتــــه مـــشـــكـــالت وصـ الـــلـــجـــنـــة واجــــهــ
كــثــيــرة، لــعــل أهــمــهــا الــحــكــم الــــذي أصــدرتــه 
املــحــكــمــة اإلداريـــــــــة ضــــد عـــلـــي الـــتـــرهـــونـــي، 
والذي تم انتخابه رئيسا للهيئة، باعتباره 
يحمل الجنسية األميركية، ما يتعارض مع 
الـــذي يمنع كــل مــن يحمل  الليبي  الــقــانــون 
لالنتخابات.  الترشح  مــن  أجنبية  جنسية 
 ،2017 ــي  ــانــ ــثــ الــ كـــــانـــــون  ـــر/  ــايـ ــنــ يــ  3 وفـــــــي 
الناتج عن  الــرئــاســي للهيئة،  الــفــراغ  وبــعــد 
نوح  انتخاب  تم  الترهوني،  علي  استبعاد 
عبد السالم الذي استطاع أن يجمع أعضاء 
املشكالت  كل  لحلحلة  محاولة  في  اللجنة، 
وجت 

ُ
ت والتي  اللجنة،  عمل  اعترضت  التي 

بصياغة مشروع الدستور الذي اعتمد في 
 2017/07/29 فــي  للهيئة  الــعــامــة  الجلسة 

املوقف األوروبــي واألميركي، إذا نجح جو 
بايدن، هي منع انفجار املوقف الذي يرونه 
حــتــمــًيــا وفــــق ســيــاســة تـــرامـــب - نــتــنــيــاهــو، 
ــن الــــوصــــول إلـــــى حـــل،  ــن يــتــمــّكــن مــ لــكــنــه لــ
 
ٌ
وإنما سيستمر في التلويح به، وهي حالة

ظل  فــي  املنطقة  عاشته  أن  سبق  مــا  تشبه 
حالة الــالحــرب والــالســلــم، حــني تــم التوافق 
والواليات  السوفييتي  االتحاد  بني  عليها 
املــتــحــدة بعد حــرب يــونــيــو/ حـــزيـــران1967. 
هـــذا الــوضــع مــريــح تــمــاًمــا للرئيس عباس 
إلى  األمـــور  ويعيد  الفلسطينية،  والسلطة 
الــقــرن«،  مــا كــانــت عليه قبل إعـــالن »صفقة 
وينهي حالة التوافق الحالية، وفي أحسن 
األحـــــوال قـــد يــتــمــّكــن مـــن إدارتــــهــــا، لــكــنــه لن 
ينجح فــي الــتــقــّدم بــاتــجــاه مــشــروع وطني 

جديد، أو إنهاء االحتالل واالستيطان.
مــاذا لو فــاز تــرامــب؟ سيستمر، ونتنياهو، 
ز ســـطـــوة الــيــمــني 

ّ
فـــي تــوجــهــهــمــا، ســتــتــعــز

وستتجه  األمــيــركــي،  والــيــمــني  الصهيوني 
املنطقة نــحــو مــزيــد مــن الــتــوتــر والــحــروب. 
مــصــيــر الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســـيـــحـــّدده 
ــيـــان الــصــهــيــونــي الــــــذي ســيــعــمــل عــلــى  الـــكـ
إيجاد قيادات سياسية وأمنية تقبل نظام 
أما  املنعزلة،  الفلسطينية  البانتوستانات 
انتهى،  قد  فسيكون  السياسي  عباس  دور 
الحصار  مــن  ملزيد  غــزة  قطاع  وسيتعّرض 

واالجتياحات.  
وقـــد يــتــحــقــق الــســيــنــاريــو ذاتــــه جــزئــًيــا إذا 
مـــا فــــاز بـــايـــدن، إذ إن الــفــتــرة الــفــاصــلــة ما 
بـــني االنـــتـــخـــابـــات فـــي 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
يناير/   20 فــي  السلطات  وتسليم  الــثــانــي، 
لنتنياهو  مواتية  تكون  قد  الثاني،  كانون 
إليجاد حقائق جديدة على األرض، قبل أن 
بما  ذلــك  ويــذكــرنــا  بــايــدن سلطاته.  يتسلم 
فعله أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، 
فــي الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة، حــني أعــطــى الــضــوء 
ــن  ــن مــجــلــس األمــ ــرار صـــــدر عــ ــقــ ــر لــ األخــــضــ

بإدانة االستيطان الصهيوني. 
ــا كــــان مـــا ســيــحــدث، وألن الـــشـــيء ينتج  ــ أًيـ
فـــإن االحـــتـــالل، بتمّسكه بــروايــتــه  نــقــيــضــه، 
التاريخية، ورفضه أنصاف الحلول، لم ُيبِق 
التمّسك  ســوى  والفلسطينيني  العرب  أمــام 
وضمها،  األرض  باحتالله  وهو  بروايتهم. 
فريد  صهيوني  أبارتهايد  نظام  وتكريسه 
مــن نــوعــه، قــد أعــاد وحــدة األرض والشعب 
ــفــــاقــــات  ــهـــا االتــ ــتـ قـ

ّ
ــد أن مـــز ــعـ والــــقــــضــــيــــة، بـ

ما  الحلول،  ســراب  وراء  واللهاث  السابقة، 
قـــد يــكــون الــبــدايــة لــتــشــكــل مـــشـــروع وطــنــي 

فلسطيني جديد بعد سنوات من الضياع.
)كاتب فلسطيني(

بأغلبية 43 صوتا من أصــل 44 صوتا من 
بابا   12 من  الدستور  ويتكون  الحاضرين، 
و197 مـــادة. وصــرح عبد الــســالم رئيس إن 
مـــواد كثيرة تميز هــذا املــشــروع، ومــن ذلك 
عن  دســتــوريــة مستقلة  اســتــحــداث محكمة 
السلطات الثالث، وأنه يحق للقضاء الليبي 
محاكمة جرائم الحرب، ألن محاكم القضاء 
الــعــادي لــم تــكــن مــخــولــة لتحاكم مــثــل هــذه 
القضايا سابقا، حيث لن تستطيع محكمة 
الــجــنــايــات الــدولــيــة، وال غــيــرهــا، أن تطالب 
بــتــســلــيــم أي مــــواطــــن لـــيـــبـــي، كـــمـــا يــحــصــل 
اإلســـالم  بتسليم ســيــف  مــن مطالبة  الــيــوم 
التأسيسية  الهيئة  رئــيــس  وأكـــد  الــقــذافــي. 
إنه يجب الدفع، في هذه املرحلة، في طريق 
الدستور  مــشــروع  على  االستفتاء  واحــــدة، 
الذي صاغته الهيئة التأسيسية في خمس 
سنوات، على أن تتم االنتخابات على ضوء 
ذلك. وقال إن الحديث عن إجــراء انتخابات 
رئــاســيــة فـــي لــيــبــيــا قــبــل االســتــفــتــاء عليها 
أخــرى،  انتقالية  فــي مرحلة  الــدخــول  يعني 
ــــو مــــا يــجــعــل الــــبــــالد تـــغـــوص أكـــثـــر فــي  وهـ
الــوحــل يوما بعد يــوم. وقــد أرجــع األستاذ 
الجامعي فــي الــقــانــون، الــهــادي أبــو حمرة، 
الــتــأخــر فــي االســتــفــتــاء عــلــى الــدســتــور ألنــه 
التي  األجنبية  الـــدول  مصالح  مــع  يتقاطع 
تــقــّدم مــصــالــحــهــا عــلــى مصلحة لــيــبــيــا، ما 
جعل هذا االستفتاء غائبا في كل املبادرات 
الــتــي تــقــّدمــهــا هــــذه الـــــدول بــشــأن القضية 

الليبية. 
ــراعــــات  ومـــــا بــــني هـــــذه الــــتــــجــــاذبــــات والــــصــ
والوضع السيئ الذي يعيشه املواطن الليبي 
وانعدام  السالح  وانتشار  املــجــاالت،  كل  في 
األمـــن وغــيــاب الــقــانــون، يــبــدو أن قــدر ليبيا 
أن تبقى مــن دون دســتــور فــتــرة أخــــرى، قد 
املستفيد. وحتى  تــطــول حسب  وقــد  تقصر 
ذلك الوقت، تظل القضية الدستورية محط 
أنظار الليبيني الحاملني بخروج بلدهم الذي 
ال يـــزال يــعــانــي، أكــثــر مــن تسع ســنــوات، من 
الــفــوضــى والــغــيــاب الــكــلــي أليٍّ مــن مظاهر 
الـــدولـــة، وســـط خــشــيــٍة مــن أن يــظــل املــقــتــرح 
ــــوري رهــــــني الــــفــــوضــــى، ومـــســـاعـــي  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
التقسيم التي أصبحت تظهر على السطح، 

وتتلقفها األلسن من وقت إلى آخر. 
)كاتب ليبي(
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إسالم آباد ــ صبغة اهلل صابر

ارتفاعًا  الباكستانية  املــدن  تشهد مختلف 
ــتــــداءات  فـــي نــســبــة جـــرائـــم الــتــحــّرش واالعــ
الــجــنــســيــة بــاملــقــارنــة مـــع األريـــــاف والــقــرى 
املــدن.  الــقــانــون فــي  النائية، فــي ظــل ضعف تطبيق 
للجناة  يمكن  بنوده،  في  الكثيرة  الثغرات  وبسبب 
التخلص من العقاب بسهولة. أما في األريــاف، فإن 

األعراف القبلية تعّد صارمة في هذا اإلطار. 
 ما تشهده املدن يثار في وسائل 

ّ
من جهة أخرى، فإن

اإلعالم ويدفع السياسيني إلى إطالق التصريحات. 
أما في األرياف، فيتم التعتيم على تلك القضايا في 
القبلية.  الزعامات  فيها  تفصل  أو  األحــيــان،  معظم 
كما أن أهالي الضحية يفضلون الصمت ويختارون 
االنتقام الشخصي، ما يؤدي إلى عداءات بني األسر. 
ــي إقـــلـــيـــم  ــ ــــدت مــــديــــريــــة لـــســـبـــيـــلـــه فــ ــهـ ــ أخــــــيــــــرًا، شـ
بــلــوشــســتــان، جــنــوبــي بــاكــســتــان، جــريــمــة اعــتــداء 
جنسي بحق طفل لم يتجاوز عمره السبعة أعوام. 
لم يكتف الجناة الثالثة باالعتداء الجنسي عليه، 
بل صبوا فوق جسده مادة كيميائية ما أدى إلى 
إحــراق جزء منه، ثم تركوه قرب مستشفى محلي 
وهــو فــي حــالــة إغــمــاء. واكــتــفــت السلطات املعنية 
بـــاإلعـــالن عــن اعــتــقــال الــجــانــي الــرئــيــســي ويــدعــى 
ــد بــتــحــقــيــق شـــامـــل فــي  ــوعــ ــع الــ ــم، مــ ــيــ مــحــمــد رحــ
أحد  العالج في  الضحية  الطفل  القضية. ويتلقى 

املستشفيات املحلّية من دون أن تثار القضية في 
وسائل اإلعالم.

ــارت قــضــّيــة االعـــتـــداء الجنسي على  فــي املــقــابــل، أثــ
الــجــاري،  الــتــاســع مــن الشهر  فــي  امـــرأة باكستانية 
عــلــى الـــطـــريـــق الــرئــيــســي الـــــذي يـــربـــط بـــني مــديــنــة 
سرغودها في إقليم البنجاب وبني العاصمة إسالم 
آباد، ضجة كبيرة في باكستان، تحديدًا في البرملان 
ومجلس الشيوخ، ما أرغم الحكومة على سن قوانني 
جديدة. والفرق بني القضيتني هو أن األولى وقعت 

في منطقة ريفية، بينما الثانية شهدتها املدينة.
في هذا السياق، يقول الناشط الباكستاني محمد 
 »املشكلة األساسية 

ّ
»العربي الجديد«، إن شفيق، لـ

الحكومة وكيفية  أداء  الجرائم تكمن في  في هــذه 
تعاملها مع القضية، عدا عن التباينات املوجودة 
في النظام السائد في األرياف واملدن. في األخيرة، 
ــع األريــــــاف،  تــكــثــر الـــجـــرائـــم املــمــاثــلــة بـــاملـــقـــارنـــة مـ
لــكــن تبعاتها فــي األريــــاف أخــطــر عــلــى الــرغــم من 
مشاكل  عنها  تنجم  األحــيــان،  معظم  وفــي  تها. 

ّ
 قل

اجتماعية أخرى«.
 النظام القبلي يحكم أحيانًا على 

ّ
يضيف شفيق أن

الــجــنــاة، لكنه ال يستطيع ذلــك فــي بعض األحــيــان 
األخرى. بالتالي، تلجأ أسرة الضحية إلى االنتقام 
الشخصي وقتل الجاني، ما يؤدي إلى عداء يستمر 
عــقــودًا، تــتــدخــل فــيــه الــقــبــائــل بحكم الــــوالء القبلي. 
وفي املدن، يلجأ الجميع إلى القانون. وفي تفاصيل 

قضية املــــرأة أنــهــا خــرجــت مــن منزلها مــع أوالدهـــا 
فــي الــتــاســع مــن الشهر الــجــاري فــي ســيــارة خاصة 
ــنـــاء قــيــادتــهــا لـــهـــا، فــاتــصــلــت بــأقــاربــهــا  تــعــطــلــت أثـ
ملساعدتها. لكن قبل وصولهم، جاء عدد من الشبان 
يطلبون املساعدة. جلست املرأة في السيارة وأغلقت 
األبــواب، لكنهم كسروا الزجاج وأخرجوا املــرأة من 
السيارة وأخذوها بالقوة إلى غابة قريبة، واعتدوا 

عليها جنسيًا وضربوها.
ــا وصل أقاربها، وجــدوا آثــار دمــاء على السيارة 

ّ
ومل

من دون أن يجدوا املرأة وأوالدها. وبعد قليل، جاءت 
ــرأة إلـــى الــســيــارة وأخــبــرتــهــم بــمــا حــصــل معها.  ــ املـ
رفضت عائلة املرأة الصمت، ما أجبر الحكومة على 

سن قوانني جديدة. 
ــــرح رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي عـــمـــران خــان  وطـ
وأحـــــــزاب إخـــصـــاء الـــجـــنـــاة، وتــنــفــيــذ حــكــم اإلعـــــدام 
الــذي  السياسي  االهتمام  مــن  الــرغــم  بحقهم. وعلى 
حظيت بــه الــقــضــيــة، رأى مــراقــبــون وحــقــوقــيــون أن 
املشكلة ليست في القوانني، بل في تنفيذها وإرادة 

الحكومة وتفشي الفساد. 
مـــن جــهــتــه، يــقــول الــحــقــوقــي الــبــاكــســتــانــي محمد 
 حــكــم اإلعـــــدام 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن ـــ فـــــــاروق، لـ

 فـــي الــقــانــون الــبــاكــســتــانــي، وكـــان 
ً
مـــوجـــود أصــــال

قد نفذ مــرارًا إبــان حكم الرئيس العسكري ضياء 
أثر  له  املــاضــي، وكــان  القرن  الحق في ثمانينيات 
كبير على مستوى البالد. واآلن، تكمن املشكلة في 

القانون وليس سن قوانني جديدة. وثّمة  تطبيق 
 الجاني 

ّ
، ألن

ً
من يرى أن عقوبة اإلعدام ليست حال

ســيــرتــاح بــعــد املــــوت، واقــتــرحــوا اإلخـــصـــاء. تقول 
الباكستاني في مجلس  النائبة في حزب الشعب 
الــشــيــوخ، شــيــري رحـــمـــن، إن »نــســبــة االعـــتـــداءات 
الجنسية تعد مرتفعة في البالد، ونريد اآلن سن 
أيده  ما  املعتدين«، وهــو  قوانني جديدة ملحاسبة 
الكثيرون من نواب الحزب الحاكم واملسؤولني في 
الحكومة، منهم رئيس الوزراء عمران خان نفسه. 
فـــي املــقــابــل، طــالــب الــبــعــض بــالــتــشــدد فـــي تنفيذ 

  .
ً
القوانني املوجودة أصال

مجتمع
أظهرت دراسة أجراها مركز الحياة – راصد )مؤسسة حقوقية غير ربحية متخصصة في الشأن 
البرملاني(، حول توجهات النساء األردنيات لالنتخابات البرملانية املقبلة، أن حوالي 47 في املائة 
الثاني  من األردنــيــات ال ينوين املشاركة في االنتخابات املقرر إجراؤها في 10 نوفمبر/ تشرين 
املقبل. وبينت النتائج التي أعلنت أمس الثالثاء أن نسبة من يرغنب باملشاركة واإلدالء بأصواتهن 
 بعد 

ّ
هــي  30 فــي املــائــة  مــن مجموع املستجيبات، فيما بلغت نسبة اللواتي لــم يحسمن أمــرهــن

)العربي الجديد( باملشاركة 23 في املائة  من مجموع املستجيبات. 

استطاع رجال اإلنقاذ أمس الثالثاء تحرير حوالي 25 حوتًا عالقًا على شريط رملي قبالة الساحل 
الغربي بمنطقة نائية من جزيرة تسمانيا األسترالية، ويأملون إنقاذ مزيٍد منها في األيام املقبلة، 
لوضع نهاية لواحد من أكبر مشاهد جنوح الحيتان على شواطئ البالد. وقّدر علماء أن حوالي 
90 حوتًا قد نفقت من سرب قوامه نحو 270 حوتًا من نوع الحيتان الطيارة أصبحت محصورة 
في مياه ضحلة منذ رصدها من الجو قبالة الشاطئ الوعر يوم االثنني. والحوت الطيار نوع من 
)رويترز( دالفني املحيطات التي يصل طولها إلى سبعة أمتار ووزنها إلى ثالثة أطنان.  

أستراليا: إنقاذ 25 حوتًا عالقًادراسة: نصف األردنيات لن يشاركن في االنتخابات

نشرت مؤسسة »ساحل« المهتمة بشؤون األطفال 
على  الجنسية  االعتداءات  أّن  فيها  ذكرت  دراسة 
بشكل خطير، فهناك مؤشرات  ارتفعت  األطفال 
بكثير  أكبر  المسجلة  غير  الحوادث  عدد  أّن  على 
المعنية،  المؤسسات  لدى  سجلت  التي  تلك  من 
والسبب وراء ذلك تفاوت العادات والتقاليد التي 

تخفي المعلومات خوفًا من الفضيحة.

إخفاء المعلومات

العالقة  طت دراســة إيطالية مجددًا الضوء على 
ّ
سل

الــدم، مؤكدة  الجديد وفصائل  بني فيروس كورونا 
انـــخـــفـــاض خـــطـــر اإلصــــابــــة بــــاملــــرض لــــأفــــراد مــن 
الــدراســة  بــاآلخــريــن. وأجـــرى  الفصيلة »O« مقارنة 
باحثون من الهيئات الصحية االجتماعية اإلقليمية 
في مانتوفا، ومن مستشفى »سان ماتيو« في بافيا 
)لومبارديا، شمال(، وهم ممن كانوا من بني أول من 

قام بتجربة البالزما شديدة املناعة ضد كورونا، في 
األسابيع األولى لحالة الطوارئ في إيطاليا، ونشروا 
دراسة حول فعاليته، تعد األولى في العالم الغربي. 
فــي مجلة »فوكس  الجديدة  الــدراســة  نتائج  ــشــرت 

ُ
ن

ــفـــاض خطر  ســانــغــويــنــيــس«، وفــيــهــا يــظــهــر »انـــخـ
اإلصابة بكورونا لدى حاملي الفصيلة 

O مقارنة باملنتمني إلى فصائل الدم األخرى«. وفي 

ق مدير قسم طب املناعة ونقل الدم 
ّ
هذا الصدد، عل

ماسيمو  مانتوفا،  في  بوما«  »كــارلــو  بمستشفى 
فَسر هذه النتيجة املهمة 

ُ
فرانكيني، بالقول: »ربما ت

 O بــوجــود أجــســام مــضــادة طبيعية فــي الفصيلة
موجهة ضــد فــيــروس كــورونــا، تمنعه مــن إصابة 
خاليا املضيف«، الفتًا إلى أّن »هــذه هي الفرضية 
الــتــي يــمــكــن أن تــفــســر هـــذا الــتــأثــيــر املــنــاعــي«. من 

الــرئــة فــي املستشفى  جانبه، قــال مدير قسم طــب 
أحــد املشاركني  نفسه، جــوزيــبــي دي دونـــو، وهــو 
ها أجريت 

ّ
الــدراســة مهمة، ألن إّن »هــذه  البحث،  في 

على متبّرعني بالبالزما في فترة النقاهة، وحقيقة 
إبــــراز مــنــاعــة فصيلة O قــد تــكــون لــهــا آثــــار على 

استراتيجية صحية مستقبلية«.
)آكي(
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حدِّ قوِل محمد. محمد الذي أطلق على طفلِه 
اســم سفيان تخليدًا لذكرى والــده الــذي ُحــِرَم 
منه باكرًا كما حرم اآلن من طفله، وهو ينتظر 
 املـــهـــّرب أقــنــع 

ّ
اآلن مـــولـــودًا جـــديـــدًا. يــقــول إن

إلــى قبرص، سيكون  الذهاب   
ّ
بــأن املهاجرين، 

، ولــن يحتاجوا شيئًا. 
ٌ
، والطعام مــؤّمــن

ً
سهال

هم 
ّ
 الخوف بدأ يعتريهم لحظة إدراكهم أن

ّ
لكن

يتوجهون جنوبًا وليس باتجاه قبرص، وفي 
وســط الــبــحــر، مــن دون مـــواد غــذائــيــة، إذ أخذ 
 ما معهم قبل انطالقهم، وأخذوا 

ّ
املهّربون كل

سترات النجاة، كما نفد وقود القارب، وهكذا 
ونصفًا،  سنتني  العمر  مــن  البالغ  ابنه  توفي 
عطشًا، بعد يومني تقريبًا، قبل أن يجَد نفسه 
 ما في هذا 

ّ
مرغمًا على رميِه في البحر، مع كل

املشهد من قساوة تكاد تخنق محمد. 
ليتحدث عن  ابنه  املوضوع سريعًا عن  يغير 
اآلخرين: »بعد انقطاع األمل، وازديــاد حاالت 
الذعر والقلق، لركاب يتجاوز عددهم الثالثني، 
مــــن جـــنـــســـيـــاٍت وأعـــــمـــــاٍر مــخــتــلــفــة يــجــمــعــهــم 
الحرمان والفقر، قّرر عدٌد من الشبان القفز من 
الــقــارب، وسبحوا بحثًا عن عناصر من خفر 
قــارب يمكن أن يطلبوا منه  أّي  الــســواحــل، أو 
هم ذهبوا من دون عودة وما زالوا 

ّ
النجدة، لكن

مفقودين ال أثر لهم، باستثناء إبراهيم الشني 
الــــذي تــمــكــن مـــن الــســبــاحــة عــلــى مـــدى يــومــني 
وأكثر قبل أن يصادف سفينة اليونيفيل )قوة 

عثرت  التي  لبنان(  فــي  املؤقتة  املتحدة  األمــم 
 
ّ
على القارب وأنقذت من فيه. لكن، لألسف، فإن
رحلة الهروب التي دامــت ثمانية أيــام تقريبًا 
قتلى ومفقودين  ــفــت 

ّ
خــل ــاء،  ومــ أكـــل  مــن دون 

بينهم جثة ابني وقريب لــي. ومــن عــاَد زادت 
مأساته وخسائره بشريًا وماديًا، األمر الذي 
يدفعني إلى إعادة التجربة مّرات عّدة بالرغم 
من املخاطر التي مررت بها، فالشعور بالعجز 

موت بطيء«.
ــــروي الـــنـــاجـــي، إبـــراهـــيـــم الشــني  مـــن جــهــتــه، يـ
»الــعــربــي الــجــديــد« رحــلــة الــيــومــني ونصف  لـــ
الــيــوم فــي الــبــحــر، بــحــثــًا عــن خــفــر الــســواحــل: 
أفــّكــر  املـــيـــاه، مــن دون أن  »رمــيــت بنفسي فــي 
سوى بالعائالت في القارب واألطفال والنساء 
وضــــرورة مــســاعــدتــهــم، ولـــم أكــتــرث للنتائج، 
فإما املوت أو العيش، وال فرق بني االحتمالني 
مــقــارنــة بحياتنا فــي لــبــنــان، الــتــي هــي أشبه 
ــة عـــنـــايـــة فـــائـــقـــة«.  ــرفــ ــــي غــ ــٍة فـ ــابــــضــ بـــجـــثـــٍة نــ
ــريـــق املــــركــــب، وعــشــت  ويـــضـــيـــف: »ضـــلـــلـــت طـ
لـــحـــظـــات مــجــبــولــة بـــالـــخـــطـــورة والــتــصــمــيــم، 
فهناك في قارب املوت من ينتظرني، وال نملك 
ي 

َ
ترف الوقت، لم أقَو على النوم أو أسمح لعين

بأن تغمضا، فالغرق مصيري عندها. ال أعرف 
السباحة.  القوة هــذه، وتابعت  كيف جاءتني 
أكـــــل الـــســـمـــك يــــــدّي وكـــتـــفـــي وقـــــدمـــــّي، وحــتــى 
وجــهــي، وبــقــيــت عــالمــات لـــدغـــاٍت تظهر فــوق 

طرابلس )شمال لبنان(ـ  ريتا الجّمال

عــامــًا(،   21( محمد  ســفــيــان  محمد 
شــــــاب لـــبـــنـــانـــي، حــــفــــرت الـــهـــمـــوم 
آثــــارهــــا فــــي وجـــهـــه مـــنـــذ الــصــغــر، 
بعينني  يتحدث،  العمِر.  ربيع  في  وهــو  فهرم 
ــــل بــغــصــة، عـــن طــفــلــه الـــذي  خــالــيــتــني مـــن األمـ
تــوفــي وهـــو يــطــلــُب مــنــه قــطــرة مـــاء وعــصــيــرا، 
ــهــــروب مـــن لــبــنــان عـــن طــريــق  ــلـــة الــ خــــالل رحـ
الــهــجــرة الــســريــة فــي قـــوارب صغيرة انطلقت 
مــن شــمــال الــبــالد. الــطــريــق إلــى مــنــزِل محمد، 
فـــي مــنــطــقــة الــقــبــة بــمــديــنــة طــرابــلــس )شــمــال 
لبنان( تروي وحدها مشوار مأساته، فهناك 
وأســواق  بالحياِة،  نابضٍة  أحــيــاٌء ضيقة غير 
صغيرة يقصدها متفّرجون يسرقون اللحظة 
ويغادرون، وباعة متجولون للقهوة، والكعك، 
تتشح  أجــرة  وسائقو  وحــرفــيــون،  والعصير، 
وجوههم بالبؤس والعناء، وعمال متجولون 
ــراء وجـــمـــع الــــخــــردوات  ــشــ ــة لــ ــارغــ بــــعــــربــــاٍت فــ
قــــون تـــركـــوا أبــوابــهــم 

ّ
واألثــــــاث الـــقـــديـــم، وحــــال

 
ٌ
ــان ــ ــّب ــر، وشــ ــثــ ــــن ال أكــ ــاريـ ــ مـــفـــتـــوحـــة لـــســـالم املـ

ُسبِل  يتباحثون في  األرصــفــِة  يجلسون على 
املزمِن.  الحرماِن  حلقِة  من  والــخــروج  الرحيِل 
ــازل  ــنـ فــــي تـــلـــك األحــــيــــاء مـــســـاكـــن شــعــبــيــة ومـ
متآكلة ال تتوافر فيها أدنى مقّومات العيش 
وأطــفــال  وإنــســانــيــًا،  مقبولة صحيًا  بــظــروٍف 
عون ابتساماٍت على 

ّ
يركضون في الشارع يوز

املاّرة، في مشهٍد قد يكون الوحيد الذي ُيبقي 
»أّم الفقير«،  عَرف بـ

ُ
األمل موجودًا في منطقٍة ت

فــشــمــال لــبــنــان مـــن أفـــقـــر املـــنـــاطـــق فـــي لــبــنــان 
املقابل نسبة كبيرة  ــه يضّم في 

ّ
أن بالرغم من 

ــال األعـــمـــال والــســيــاســيــني والــزعــمــاء  ــ مـــن رجـ
األكثر ثراء.

 حــيــاتــي مـــأســـاة بـــمـــأســـاة، كــــان الـــهـــروب 
ّ

ــــل »كـ
بقارب املوِت فسحة أمل بالنسبة إلّي، وإن كنت 
متيقنًا من فرص النجاة الضئيلة، فأنا ميت 
ــوال، وعــاطــل عــن العمل،   األحــ

ّ
وخــاســر فــي كــل

ــان طــفــلــي يطلب  ــّد الــكــآبــة. كـ ووصــلــت إلـــى حـ
البطاطس( وأنا  العصير والتشيبس )رقائق 
ي كنت أتركه في 

ّ
 عن تأمينها له، حتى أن

ٌ
عاجز

املنزل تفاديًا ألن يطلب مني شيئًا من السوق، 
ــان كـــنـــت أغـــمـــض عــيــنــيــه  ــ ــيـ ــ وفـــــي بـــعـــض األحـ
ــنــي ال أملك 

ّ
عندما نصل إلــى الــدكــان، حتى أن

مــا أشــتــري بــه الــبــونــجــوس )عــصــيــرا معلبا( 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بينما  لــه« يــقــول محمد لـــ
يجلس في الشارِع مع شّباٍن يتشاركون حلم 
الرحيل نفسه. باع أثاث منزله بخمسة ماليني 
ليرة )نحو 670 دوالرًا أميركيًا بسعر الصرف 
الفعلي فــي الــســوق الـــســـوداء( ورهـــن ســواري 
ثمن  على  ليتحصل  تملكهما شقيقته،  ذهــب 
منه شخص  تقاضاه  السرية،  الهجرة  تذكرة 
يــدعــى »ب. الــقــطــريــب« وضـــع ثقته فــيــه كونه 
ه مهّرب 

ّ
 الحقًا أن

َ
»ابن مدينتي« قبل أن يتبنّي

 أحياء الشمال 
ّ

ضمن شبكٍة كبيرة تجوب كل
الفقيرة الصطياِد املحتاجني والبؤساء، على 

قوارب 
المهاجرين

البحر 
والعصابات 

يبتلعان 
فقراء لبنان

من شمال لبنان، أبحر مواطنون بقوارب قاصدين أوروبا، 
فمات  فشل،  باألزمات  الغارق  البلد  من  الهروب  لكّن 
عدد منهم وُفقد، واعتقل آخرون وأعيدوا إلى لبنان. 

يروي الحكاية لـ»العربي الجديد« شهود من بينهم

كان الهروب فسحة 
أمل بالنسبة إلّي، وإن 

كنت متيقنًا من أن فرص 
النجاة ضئيلة

رميت بنفسي في المياه، 
من دون أن أفّكر سوى 

بالعائالت في القارب

1819
مجتمع

جسمي كله، كما تكسرت أسناني من امللوحة، 
في حالٍة  أمعائي. كنت  إلــى  بكتيريا  ودخلت 
صعبة جدًا إلى أن وجدت سفينة تابعة لقوة 
سريعًا،  النجدة  وطلبت  البحرية  اليونيفيل 
فــحــّددت مكان الــقــارب، وعــاد 36 مــن الناجني 
ــقــلــت إلـــى املــســتــشــفــى مـــن أجــل 

ُ
إلـــى لــبــنــان. ون
تلقي العالج«. 

 الفقر والبطالة والحاجة 
ّ
يشير الشني إلى أن

ــال لــدفــع إيـــجـــار املـــنـــزل املــتــراكــم طـــوال  إلـــى املــ
ــبــــاٌب دفــعــتــه  ــره مـــن الــــديــــون، أســ أعـــــــوام، وغـــيـ
فيه  الــســريــة، بحثًا عــن وطـــٍن يعيش  للهجرة 
بكرامة ويؤمن له الحقوق التي ُحِرَم منها في 
بــلــده حــيــث »املــحــســوبــيــات« الــطــريــق الوحيد 
يـــقـــول: »لـــدي  ألّي وظــيــفــة عـــامـــة أو خـــاصـــة. 
الوحيد ومعيل   

ّ
أربــع شقيقات، وأنــا معيلهن

والــدتــي، واتــخــذت قـــرار الــرحــيــل بعدما رأيــت 
شّبانًا سلكوا هذا املسار ووصلوا إلى أملانيا، 
فــأســســوا هــنــاك عـــائـــالت، وتــمــكــنــوا مـــن بــنــاء 
لألسف  نا 

ّ
لكن أمــانــًا.  وأكــثــر  أفــضــل  مستقبل 

الهاربني  نحن   - املهربني  مصيدة  فــي  وقعنا 
مــن شــبــاك املــســؤولــني الــفــاســديــن- فــهــم كــانــوا 

يــخــطــطــون لــنــقــلــنــا مـــن شــاطــئ املــنــيــة شــمــااًل 
السواحل  يلقي خفر  لبنان حيث  إلــى جنوب 
من  الــرغــم  ــه على 

ّ
ألن يتأسف  علينا«.  القبض 

 مــا تعرض لــه مــع الــركــاب، لــم تسأل عنهم 
ّ

كــل
املــســاعــدة،  لــهــم  تــقــّدم  أو  اللبنانية  الــســلــطــات 
أجهزتها  عــبــر  معهم  بالتحقيق  اكــتــفــت  وقـــد 
ها تتحّمل ما وصلنا إليه 

ّ
األمنية »مع العلم أن

من شقاٍء، وحرمان من حق التعليم والعيش 
بكرامة«.

في املقابل، لم يقع سامي ياسني، في مصيدة 
املـــهـــّربـــني، بـــل أوقـــفـــتـــه ســلــطــات قـــبـــرص بعد 
رحلة يومني تقريبًا، نام خاللهما مع آخرين 
بـــالـــقـــارب، فــأعــيــدوا إلـــى لــبــنــان عــبــر عناصر 
مشاورات  بعد  القبرصي،  السواحل  خفر  من 
اتفاق  اللبنانية، وذلــك بموجب  السلطات  مع 
ملــنــع املــهــاجــريــن مـــن الـــوصـــول إلـــى األراضــــي 
الجديد«:  »العربي  لـ ياسني  يقول  األوروبــيــة. 
»عند وصولنا إلى قبرص اليونانية، ُوِضعنا 
فـــي الــحــجــر ملــــدة يـــومـــني وخــضــعــنــا لفحص 
ــا الــســلــطــات  ــنــ كـــورونـــا قــبــل املــــغــــادرة، وزودتــ
أبقت بعض  كما  واملــيــاه،  بالطعام  القبرصية 
ــم تــرجــعــهــا إلــــى لــبــنــان«.  الـــعـــائـــالت هـــنـــاك ولــ
للمخاطرة  دفــعــه  الـــذي  السبب   

ّ
أن إلــى  يشير 

فـــي غــمــار الــبــحــر كـــان خـــســـارة مــطــعــمــه الـــذي 
أنفق عليه مبلغ 100 ألف دوالر في محلة أبو 
املتراكمة  األزمــــات  نتيجة  طــرابــلــس،  ســمــراء، 
في لبنان والتي فاقمها الوباء: »كذلك، رافقت 
لم  التي  املأمولة  ي شقيقي في رحلتهما 

َ
نجل

ه لن يبقى في 
ّ
تكتمل إلى اليونان«. ويؤكد أن

السفر   شــيء، وينوي 
ّ

كــل لبنان، بعدما خسر 
مجددًا إلى تركيا.

في القضية نفسها، يقول الشاب سامر عوض 
ــه قطع  ــ

ّ
فـــي اتـــصـــال مـــع »الــعــربــي الــجــديــد« إن

األمل من لبنان، ولجأ إلى الهرب بحرًا من أجل 
البحث عن حياة فهو في عز شبابه وال يريد 
أن يضّيع مزيدًا من العمر خوفًا وقلقًا وفقرًا. 

ــــه مــا زال مــحــتــجــزًا فــي قبرص 
ّ
ويــلــفــت إلـــى أن

ه 
ّ
اليونانية وال يعرف مصيره. ويشير، إلى أن

ونحو 56 شخصًا كانوا على منت القارب الذي 
ألفي دوالر والهرب  إلى شرائه بمبلغ  عمدوا 
قــبــرص، وقــد أعيد قسم منهم  إلــى  بواسطته 
وما زال قسم آخر محتجزًا في قبرص. في هذا 
اإلطار، يستمّر البحث عن املفقودين، علمًا أن 
املهاجرين.  أعـــداد  أرقـــام رسمية دقيقة عــن  ال 
ويقول مسؤول في وحدة اإلنقاذ البحري في 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ اللبناني  املــدنــي  الــدفــاع 
ه جرى انتشال أربع جثث حتى أمس األول 

ّ
إن

أحدهما  لبنانيني،  لشخصني  تعود  اإلثــنــني، 
طــفــل، وشـــاب ســـوري وآخـــر هــنــدي، وذلـــك في 
ويلفت  اللبناني.  الشاطئ  مــن  متفرقة  نــقــاط 
الدفاع  انتشلتها عناصر  ثــالث جثث   

ّ
أن إلــى 

املــدنــي، فــي الـــذوق )شــمــالــي بــيــروت( والجية 
)جــنــوبــي بــيــروت( والــبــتــرون )شــمــال لبنان( 
فــيــمــا عــثــرت بــحــريــة الــجــيــش الــلــبــنــانــي على 
الصرفند )جنوب  فــي شــاطــئ  الــرابــعــة  الجثة 
لــبــنــان( وهــــي الـــتـــي تـــعـــود لــلــشــاب الـــســـوري. 
الشاب  ثــيــاب  فــي  رســالــة  »عثرنا على  يتابع: 
الهندي ُكتب فيها: نحن مقطوعون في شرق 
قبرص ولكم جزيل الشكر. على منت القارب 50 
الـــوالدة بسبب  شخصًا. توفي طفالن حديثا 
 الرسالة كانت 

ّ
النقص في الغذاء«. يلفت إلى أن

مربوطة بحزام والصق ومكتوبة بلغاٍت عّدة.
»العربي  في السياق، يؤكد مصدر عسكري، لـ
ـــه تــم توقيف أحــد الــوســطــاء بني 

ّ
الــجــديــد«، أن

الــــركــــاب املــهــاجــريــن وصـــاحـــب الــــقــــارب الـــذي 
أكثر من  املهاجرين وحصل منهم على  خــدع 
عشرين مليون ليرة )نحو 2700 دوالر بسعر 
الـــســـوق الــــســــوداء( ويـــجـــري الــبــحــث عـــن رأس 
الخلية وشركائه املنتشرين في املنية والقبة 
 )شمال لبنان( وغيرها، وجرى تشديد 

ّ
والتل

البحرية للحؤول دون  اإلجــراءات والدوريات 
مغادرة أّي قارب الشواطئ اللبنانية. ويتابع 

أهـــالـــي املـــفـــقـــوديـــن تــحــّركــاتــهــم فـــي الـــشـــارع، 
واتــصــاالتــهــم مــع الــجــهــات املــعــنــيــة بــحــثــًا عن 
ــد اعــتــصــمــوا األســـبـــوع املــاضــي،  ــــم، وقـ أوالدهــ
احتجاجًا على تردي األوضاع املعيشية، التي 
السرية،  الهجرة  إلــى  لبنان  مواطني  أوصلت 
ورمـــي أنفسهم فــي قـــوارب املـــوت، واعــتــراضــًا 
على تراخي املسؤولني واألجهزة اللبنانية في 
الـــرؤوس  القبض على  قضّية أوالدهـــم وعـــدم 

الكبيرة التي تتاجر بأرواحهم.
ــمـــي بــاســم  ــاطـــق الـــرسـ ــنـ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـ مــ
»العربي الجديد«  »يونيفيل« أندريا تننتي، لـ
 سفينة تابعة لهم عملت في 14 سبتمبر/ 

ّ
إن

أيلول الجاري، على تحديد مكان قارب خارج 
املياه اإلقليمية اللبنانية يحمل على متنه 37 
 »مهمة 

ّ
أن إلــى  أحــدهــم، الفتًا،  شخصًا، توفي 

يــونــيــفــيــل كــانــت تــقــتــصــر عــلــى إنـــقـــاذ الــركــاب 
بالقوانني   

ً
عمال ساملني  لبنان  إلــى  وإعادتهم 

القضية  تتابع  املعنية  واملنظمات  اإلنسانية، 
مــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، ويــمــكــن أن نتحّرك 
الحقًا بطلب من السلطات اللبنانية، مع األمل 

بأال تتكّرر هذه األحداث املأساوية«.

لبنان
بيروت

فلسطين

سورية

البحر ا�بيض 
المتوسط

الغالف

غزة ــ أمجد ياغي

ال تــتــوقــف مــــروى الــســلــطــان عـــن التفكير 
فـــي زوجـــهـــا الـــراحـــل تــامــر الــســلــطــان )38 
عامًا( الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية 
»شــهــيــد الــغــربــة« وضــمــتــه إلـــى الضحايا 
الكريم خــارج  العيش  عــن سبل  الباحثني 
وطـــنـــهـــم. تــحــولــت قــضــيــة الــســلــطــان إلــى 
ــي فـــلـــســـطـــني، نــتــيــجــة  قــضــيــة رأي عـــــام فــ
تــعــرضــه الضــطــهــاد ســيــاســي وبــحــثــه عن 
فــرصــة حــيــاتــيــة جـــديـــدة، فــي ظــل انــســداد 
أفق املستقبل املعيشي أمامه، بالرغم من 
عمله صيدالنيًا في قطاع غزة. في شمال 
القطاع، تحديدًا في منطقة التوام، تعيش 
أسرة تامر السلطان على ذكرى الوالد الذي 
السرية ألجــل تأمني حياة  الهجرة  حــاول 
األجهزة  لقمع من  أطفاله، بعدما تعرض 
األمنية في غزة، نتيجة عدم موافقته على 
تثبيت كاميرا مراقبة أمام الصيدلية التي 
كان يديرها »صيدلية عثمان«، كما تروي 

»العربي الجديد«.  زوجته لـ
لكن انتهى به املطاف على حدود البوسنة 
والهرسك ميتًا خالل محاولة الهجرة إلى 
بلجيكا في نهاية املطاف. توفي السلطان 
بتاريخ 17 أغسطس/ آب 2019، ولديه 4 
أبــنــاء، هــم وســـام )9 ســنــوات( وفتحي )7 
سنوات( وميرا )سنتان( وأنجبت زوجته 
ــع الــــذي لـــم يعرفه  ــرابـ بــعــد وفـــاتـــه ابــنــه الـ
ه يحمل اآلن اسمه تامر. عندما 

ّ
والده، لكن

 
ً
قــرر الــوالــد الهجرة، كانت زوجــتــه حامال

في شهرها األول، وكان تامر يتخوف من 
املستقبل غير املضمون ألطفاله، فاألحوال 
ــرام  ــ ــا يـ ــ ــم تـــكـــن عـــلـــى مـ ــ ــــي الـــصـــيـــدلـــيـــة لـ  فـ

لجهة املبيعات.
ــــروى: »لـــم يــجــد زوجــــي الــكــرامــة  تــقــول مـ
اإلنــســانــيــة فـــي مــجــتــمــعــه، بـــل عــانــى من 
ال  أن  وأدرك  الــــســــيــــاســــي،  االضــــطــــهــــاد 
الــذيــن يــكــبــرون  مستقبل جــيــدًا ألبــنــائــه 
وقد  اإلنكليزية،  اللغة  يتقن  كــان  أمــامــه. 
بــدأ فــي رحــلــة هجرته العمل فــي تركيا، 
ــــي اليونانية  إلـــى األراضـ وعــنــدمــا دخـــل 
ــه صيدالني 

ّ
أن على  السلطات  استقبلته 

يــتــحــدث اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة، كـــذلـــك أثـــبـــت لهم 
ـــى 

ّ
ــــي مـــجـــتـــمـــعـــه، وتـــلـــق ـــــــه مـــضـــطـــهـــد فـ

ّ
أن

 
ّ
ــه اكــتــشــف أن

ّ
مــعــامــلــة جــيــدة مــنــهــم، لــكــن

الفرصة مفتوحة أمامه للعمل بشهادته 
الــجــامــعــيــة فــي بلجيكا، مــع مــا فــي ذلــك 
مـــن حــيــاة كــريــمــة، فــتــوجــه إلــيــهــا مشيًا 
عبر الحدود والغابات«. تضيف: »كشف 
ة 

ّ
 يده كانت مزرق

ّ
تقرير الطب الشرعي أن

 عــقــربــًا سامًا 
ّ
بــشــدة، ورجـــح الــتــقــريــر أن

لــدغــه. والـــيـــوم، انــضــم زوجــــي إلـــى كثير 
من الشهداء الذين يبحثون عن كرامتهم 

التي لم يجدوها في وطنهم«.
نـــشـــطـــت حــــركــــة الـــهـــجـــرة مــــن غـــــزة بــعــد 
انــتــظــام فــتــح مــعــبــر رفــــح الــــحــــدودي مع 
وبينما   ،2018 آذار  مـــارس/  منذ  مــصــر، 
تـــســـهـــل تـــركـــيـــا دخــــــــول الــفــلــســطــيــنــيــني 
ــهــا لــيــســت دولـــة 

ّ
ــامــــات، فــإن ومــنــحــهــم إقــ

األحالم بالنسبة إلى كثيرين، باعتبارها 
ال تقدم دعمًا للمهاجرين كدول االتحاد 
بالنسبة  تركيا  باتت  وهكذا  األوروبـــي. 
إليهم فرصة لإلقامة املؤقتة ثم االتجاه 
الــيــونــان من  إلــى  الــســريــة منها  للهجرة 
بأّي  الغزيون  يبالي  طريق مهربني، وال 
مخاطر، لكونهم عايشوا ما هو أسوأ في 

 االعتداءات اإلسرائيلية والحصار.
ّ

ظل
توفي خالد املشهراوي )22 عامًا( بسبب 
ــان فـــي 12  ــيـــونـ حـــــادث ســيــر وقــــع فـــي الـ

يناير/ كانون الثاني املاضي، ليبقى في 
ن 

َ
عل

ُ
وت أسابيع،   3 نحو  املــركــزة  العناية 

وفــاتــه فــي أول فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي. 
إلــى بلجيكا أيضًا،  الــوصــول  كــان هدفه 
وأمــضــى فــي تــركــيــا ســتــة أشــهــر قــبــل أن 
ــان. عــــاش املـــشـــهـــراوي  ــونـ ــيـ يــعــبــر إلــــى الـ
يتيمًا طوال عشرة أعوام بعد وفاة والده، 
وعـــاشـــت أســـرتـــه فـــي ضــائــقــة معيشية، 
في  وعــمــل  املــدرســي،  تعليمه  يتابع  فلم 
مــهــن عــــدة، لــكــن ذلــــك لـــم يــســتــمــر كــثــيــرًا، 
فقرر الهجرة الى تركيا، ثم إلى أوروبــا، 
التي وافقت على ذلك  والــدتــه  أخبر  كما 

ووفرت له املال الالزم للتهريب.
ــد ســـبـــعـــة أشـــــقـــــاء، مــعــظــمــهــم  ــالــ لــــــدى خــ
عــاطــلــون مــن الــعــمــل، ونــتــيــجــة ظــروفــهــم 
ــة، قـــــرر املــــضــــّي فــــي طــريــق  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
الهجرة إلى بلجيكا حيث شقيقه محمد 
أربــعــة  مــنــذ  الـــذي يقيم فيها  )28 عــامــًا( 
أعـــوام. تقول والــدتــه عائشة املشهراوي، 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »اقـــتـــرضـــت 900  ـــ لـ
للمهرب  ليدفعها  إليه  دوالر، وأرسلتها 
ــان. نـــجـــا مــن  ــونــ ــيــ ــه إلـــــى الــ ــلــ الــــــذي أوصــ
الــغــرق بأعجوبة برفقة ســيــدات ورجــال 
 في اليونان على 

ّ
سوريني، وعايش الذل

 في 
ً
ه قرر تحّمل ذلك، أمال

ّ
مدار شهر، لكن

الوصول إلى محطته األخيرة بلجيكا«. 
تضيف: »جاءني خبر وفاته في حادث 
الـــيـــونـــانـــيـــة،  جــــزيــــرة رودس  فــــي  ــيـــر  سـ
 الــدنــيــا أمـــامـــي. واآلن، أنــا 

ّ
فــانــقــلــبــت كـــل

ني وافقت على هجرته. 
ّ
نادمة كثيرًا، ألن

 أبــنــاؤنــا فــي غـــزة حــيــث الــويــالت 
َ

فليبق
والفقر أفضل من موتهم في الخارج«.

ســلــمــان الــبــشــيــتــي )30 عـــامـــًا( مـــن خــان 
الوصول  لم تفلح محاوالته في  يونس، 
إلى اليونان، بل مات على شواطئ تركيا 
فــي يناير/  الهجرة،  أثــنــاء محاولته  فــي 
كـــانـــون الــثــانــي املـــاضـــي. يــــروي شقيقه 
ه »كان وعددًا من املهاجرين، من 

ّ
طارق أن

بينهم فلسطينيون وسوريون، يبحرون 
 الــطــقــس كــان 

ّ
إلـــى جــزيــرة يــونــانــيــة، لــكــن

ســيــئــًا واألمـــــــواج مــرتــفــعــة، مـــا أدى إلــى 
غرق املركب بمن فيه. وعثر على جثمان 
ــيـــة، مــع  ــتـــركـ ســـلـــمـــان عـــلـــى الـــشـــواطـــئ الـ
فيما بقي مصير سبعة  آخرين،  ثمانية 
»العربي  لـ يتابع  الــيــوم«.  حتى  مجهواًل 
الجديد«: »أغلقت األبواب أمامه في غزة. 
لم يكن يحلم بحياة وردية، فهو ال يريد 
وراتــبــًا بسيطًا وحياة  منزاًل بسيطًا  إال 
مستقرة بعيدًا عــن الــحــرب والــدمــار... ال 

يريد أكثر من ذلك«.

ضحايا الهجرة السرية في غزة

كان خالد المشهراوي شابًا طموحًا )محمد الحجار(

مروى زوجة تامر السلطان وابنه الذي يحمل اسمه ولم يَره )محمد الحجار(

سيحاولون الهجرة مجددًا فلبنان بيئة طاردة كما يؤكدون )حسين بيضون(

36
شخصًا، أنقذتهم قوة »يونيفيل« 

من قارب خارج المياه اإلقليمية 
اللبنانية، في 14 سبتمبر الجاري.

فلسطينيون كثيرون 
من غزة يحاولون أن 
يحظوا بفرصة حياة 

بعيدًا عن الفقر والقهر 
وانسداد اآلفاق، 

لكّن بعضهم يسقط 
ضحية في محاولته 

العبور إلى أوروبا

سجلت مخيمات النازحين 
األيزيديين في العراق 

وقائع انتحار عدة في 
فترات متقاربة، ما سلط 

الضوء بقوة على قضية 
النزوح التي لم ُتحّل بعد، 

ويعتبرها كثيرون السبب 
الكامن خلف االنتحار، 

لما في المخيمات من 
ظروف سيئة

انتحار متزايد في مخيمات النازحين األيزيديين
خالل شهر واحد جرى 

تسجيل أربع وقائع انتحار، 
3 شبان وفتاة واحدة

مشكلة سنجار وإدارتها 
واألمن والنازحين تحتاج 

إلى تحرك حكومي

بغداد ــ أكثم سيف الدين

أثارت وقائع االنتحار املتزايدة بني النازحني 
الــعــراقــيــني، مــن األيــزيــديــني تــحــديــدًا، مــمــن ما 
ــوا فــي املــخــيــمــات الــتــي تــعــانــي مــن انــعــدام  زالــ
ــقــــومــــات الــــحــــيــــاة، قـــلـــق مـــســـؤولـــني  ــط مــ ــســ أبــ
اإلنــســان  بحقوق  معنية  ومنظمات  محليني 
حــّمــلــت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــســؤولــيــة ذلـــك، 
الذي  النزوح   مللف 

ّ
بإيجاد حل إياها  مطالبة 

الحكومات  وأهــمــلــت  الــســلــبــيــة.  ــاره  آثــ تتفاقم 
املتعاقبة ملف النازحني، الذي ما زال شائكًا، 
بــســبــب تــــدخــــالت ســيــاســيــة فـــيـــه، إذ تــعــرقــل 
ــــودة قــســم كــبــيــر منهم  مــلــيــشــيــات مــســلــحــة عـ
إلــــى مــنــاطــقــهــم الـــتـــي خــضــعــت لــســيــطــرة تلك 
الــدولــة  تنظيم  مــن  تحريرها  بعد  املليشيات 
اإلسالمية »داعش«. ووفقًا ملسؤول محلي، في 
ه »جرى 

ّ
دهوك، بإقليم كردستان العراقي، فإن

تسجيل 9 وقائع انتحار في مخيمات يقطنها 
نازحون أيزيديون، خالل فترة شهرين فقط«. 
ــذا الـــرقـــم  ــ  »هــ

ّ
ــد« إن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ـــ ــقـــول لـ يـ

املعيشية  النازحني  معاناة  تفاقم  إلــى  يؤشر 
املخيمات،  تلك  داخــل  النفسية  وانعكاساتها 
الــتــي ال تــتــوفــر فيها أبــســط مــقــومــات الحياة 
 »أربع وقائع انتحار من 

ّ
الكريمة«. يوضح أن

الغالبة  الطريقة  أمــا  التسع تعود إلنــاث.  بني 
الــخــيــام«. ويؤكد  فهي االنــتــحــار شنقًا داخـــل 
ــلـــجـــوء إلــــى االنـــتـــحـــار يــعــود   »الـ

ّ
املــــســــؤول أن

إلــــى عـــوامـــل نــفــســيــة مــرتــبــطــة بــحــالــة الــيــأس 
الــتــي وصــل إليها الــنــازحــون، إذ فــقــدوا األمــل 
ــــى ديــــارهــــم بــســبــب الــتــجــاهــل  فــــي الــــعــــودة إلـ
الخيام  داخــل  الحياة  سئموا  كما  الحكومي، 
بعد نحو خمس سنوات من النزوح، يقابلها 
عدم توفر فرص عمل، وحياة كريمة«. ويحّمل 
املسؤول املحلي الحكومة العراقية »مسؤولية 
التجاهل   

ّ
إن إذ  امللف،  عــدم وضــع حلول لهذا 

انتحار  وقــائــع  بتسجيل  سيتسبب  املستمر 
أّي  ــرون  يـ الــنــازحــني ال   

ّ
أن جــديــدة، وال سيما 

خطوات تبعث على األمل«.
األيزيديني  قائم مقام قضاء سنجار، موطن 
األساسي، في محافظة نينوى، محما خليل، 

ــاد وقــائــع االنــتــحــار بــني صفوف  يــؤكــد »ازديــ
الـــشـــبـــاب فـــي ســنــجــار ودهــــــوك )كـــردســـتـــان، 
حيث مخيمات النازحني األيزيديني األبرز(. 
فخالل شهر واحد جرى تسجيل أربع وقائع 
 
ّ
انتحار، لثالثة شبان وفتاة واحدة«. يؤكد أن
»هــذه األرقــام خطيرة، وتحتاج إلى الوقوف 

الحكومة سلطة القانون وتفصل امللفات عن 
 ملف النزوح«.

ّ
بعضها، وتعمل على حل

ازديـــــاد وقــائــع االنــتــحــار أثــــار قــلــق مفوضية 
حـــقـــوق اإلنــــســــان الـــعـــراقـــيـــة، الـــتـــي عـــبـــرت عن 
خشيتها مـــن فـــقـــدان الــحــلــول فـــي هـــذا املــلــف. 
وقال عضو املفوضية، فاضل الغراوي: »جرى 
توثيق ثــالث حـــاالت انــتــحــار فــي شهر واحــد 
فقط، داخل مخيمات النزوح في دهوك وجبل 
 »الحاالت 

ّ
سنجار«، مؤكدًا في بيان صحافي أن

الــثــالث هــي ألبــنــاء مــن املــكــون األيــزيــدي ممن 
العنف واالسترقاق، في حقبة  كانوا ضحايا 
داعــش اإلرهابية، ومــا زالــوا يعانون من آثار 
نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم 
وفـــقـــدانـــهـــم لـــذويـــهـــم، طـــــوال فـــتـــرة تــواجــدهــم 
مــن معاناتهم  زادت  الــتــي  املخيمات  فــي هــذه 
ــراع  »اإلســ ـــ ــالـــب الــحــكــومــة بــ اإلنـــســـانـــيـــة«. وطـ
بـــإعـــادة الــنــازحــني طـــوعـــًا، ودراســـــة األســبــاب 
ــــى ارتــــفــــاع مــــعــــدالت االنـــتـــحـــار  ــــت إلـ ــتـــي دعـ الـ
ــع الـــحـــلـــول  ــ ــ فــــي مـــخـــيـــمـــات الــــنــــازحــــني، ووضـ
واملــعــالــجــات الــعــاجــلــة لــهــا«. ودعـــا املنظمات 

املجال الصحي  العاملة في  الدولية واملحلية 
داخل املخيمات، إلى »تكثيف برامج التأهيل 
ــنــــف، خـــالل  ــعــ ــلـــنـــســـاء ضـــحـــايـــا الــ ــنـــفـــســـي لـ الـ
حقبة داعــش اإلرهــابــيــة، واإلســـراع في توفير 
الــطــوعــيــة، وإنــهــاء نــزوح  الــعــودة  مستلزمات 
هـــذه األســــر، عــبــر اســتــكــمــال إجـــــراءات تأهيل 

قضاء سنجار، غربي نينوى«.
الــنــاشــط األيـــزيـــدي، مــنــصــور حــاجــي، يدعو 
املتحدة  واألمــم  الدولية  الحقوقية  املنظمات 
النازحني  »التدخل إليجاد حلول ألزمــة  إلــى 
ــــون«. يــؤكــد  ــــديـ ــزيـ ــ ومـــعـــانـــاتـــهـــم، ومـــنـــهـــم األيـ
التي  اإلحباط  »حالة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ

تتحمل مسؤوليتها  النازحون،  إليها  وصل 
أّي  لــم يتخذا  ــهــمــا 

ّ
إن إذ  والــبــرملــان،  الحكومة 

خطوات عملية إلنهاء هذا امللف«. ويقول: »ال 
والبرملان،  الحكومة  قبل  من  حلول  أّي  نأمل 
ــاة تـــتـــفـــاقـــم يــــومــــًا بــــعــــد آخـــــــر داخـــــل  ــ ــانـ ــ ــعـ ــ املـ
النفسية السيئة  النازحني  املخيمات، وحالة 
التي دفعت البعض إلى االنتحار، هربًا  هي 

من بؤس الحياة التي يعيشونها«.

واملعالجات  الــحــلــول  إليــجــاد  أسبابها،  عند 
ــالــــي من   »نــــــزوح األهــ

ّ
لـــهـــا«، مــشــيــرًا إلــــى أن

األيــزيــديــني، والــوضــع الـــذي تــمــر بــه املنطقة 
حاليًا، وما يعانيه الشباب من البطالة وعدم 
توفر فرص العمل الالئق، واليأس من إيجاد 
الـــحـــلـــول، تــســبــب بــتــفــاقــم مــعــانــاتــهــم، وكـــان 

سببًا وراء وقائع االنتحار تلك«.
الــنــائــب عـــن املـــكـــون األيــــزيــــدي، صــائــب خـــدر، 
يحّمل الحكومات املحلية والحكومة املركزية، 
»الــعــربــي  مــســؤولــيــة تــلــك الـــوقـــائـــع، مـــؤكـــدًا لـــ
وانعكاسات  نفسيًا  بعدًا  »هناك   

ّ
أن الجديد« 

وضــغــوطــًا يــتــعــرض لــهــا الـــنـــازحـــون نتيجة 
املــعــانــاة املــســتــمــرة، الــتــي ال يــمــكــن لــإلنــســان 
الـــذي زاد مــن االنــتــحــار«.  أن يتحملها، األمـــر 
ويشدد: »يجب على الحكومة ولجان حقوق 
املعاناة،  أن تعمل على تخفيف تلك  اإلنسان 
 
ّ
وأن تــأخــذ دورهــــا إزاء ذلــــك«، مــشــيــرًا إلـــى أن
 املشاكل األساسية، 

ّ
»الحكومة عاجزة عن حل

ومشكلة سنجار وإدارتها واألمن والنازحني 
تحتاج إلى تحرك حكومي، إذ يجب أن تفرض 

النزوح المستمر منذ خمس 
سنوات أساس كل األزمات 
)سافين حامد/ فرانس برس(

Wednesday 23 September 2020 Wednesday 23 September 2020
األربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020 م  6  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2214  السنة السابعة األربعاء 23 سبتمبر/ أيلول 2020 م  6  صفر 1442 هـ  ¶  العدد 2214  السنة السابعة



منوعات
21

MEDIA

داغستان: إعالمية تدفع ثمن دفاعها عن النساء

تمييز الخوارزميات العرقي: »تويتر« يخفي صور السود

سامر إلياس

غـــــــادرت ســفــيــتــالنــا أنـــيـــوخـــيـــنـــا، رئــيــســة 
تــــحــــريــــر مــــوقــــع »دابــــــــتــــــــار« املــتــخــصــص 
بــالــدفــاع عــن حــقــوق املــــرأة والــفــتــيــات في 
شــمــال الــقــوقــاز، الــعــاصــمــة الــداغــســتــانــيــة 
ــاون الــســلــطــات في  ــهـ مــخــاتــشــكــاال بــعــد تـ
التعامل مع تهديدات لها بالقتل، مرتبطة 
في  واالجتماعية  اإلعــالمــيــة  بنشاطاتها 

الدفاع عن املرأة. 
أطلقت الصحافية الداغستانية أنيوخينا 
ــار« فــــي مــطــلــع عـــــام 2014،  ــ ــتــ ــ مـــوقـــع »دابــ
وعّرفته بأنه فضاء من أجل بحث قضايا 
أطلقت  القوقاز، والحقًا  النساء في شمال 
ــاء والـــبـــنـــات«،  ــ ــ ــدة، مــنــهــا »اآلبـ ــ مــنــصــات عـ
من أجــل تحفيز الرجال على دعــم بناتهم 

وتمكينهن.
وأوضحت أنيوخنا، في تصريحات ملوقع 
مــغــادرتــهــا،  ــرار  ــ قـ أوزل«،  »كــوفــكــازســكــي 
: »اتــخــذت إجــــراءات أمنية إضافية 

ً
قــائــلــة

ــوقـــــت«،  وغـــــــــــادرت داغــــســــتــــان لـــبـــعـــض الـــ
 إلى أن »الشرطة املحلية لم توجه 

ً
مشيرة

وفي  بالقتل،  تهديدات  تلقيها  بعد  تهمة 
الـــوقـــت ذاتــــه لـــم تــرســل ردًا رســمــيــًا حــول 
رفض توجيه تهمة، ما يعني عدم قدرتي 
على االعتراض واالستئناف باللجوء إلى 
االدعاء العام أو قيادة األمن في جمهورية 

داغستان«.
وفـــي شــهــر يــولــيــو/ تــمــوز املــاضــي، قالت 
من  هاتفيًا  اتــصــااًل  تلقت  إنها  أنيوخينا 
ــل يـــدعـــى دالـــيـــغـــات أومـــاخـــانـــوف أكــد  رجــ
فــيــه أنـــه تــلــقــى »تــعــلــيــمــات بــالــتــعــامــل مع 
وبحسب  الــنــســويــات«.  الناشطات  جميع 
اإلعـــالمـــيـــة فــإنــهــا اقــتــرحــت عــلــى املــتــصــل 
في  للشرطة  قــســم  مــدخــل  عــنــد  يلتقيا  أن 
مدينة مخاتشكاال، لكنه لم يحضر ولّوح 
بأنه »يستطيع قتلها حتى في داخل قسم 
الـــشـــرطـــة«. وبــعــد تــقــدمــهــا بــبــالغ رســمــي 
قالت  الهاتفية،  باملكاملة  مدعمًا  للشرطة، 
ــال الــشــرطــة قــلــلــوا من  ــ أنــيــوخــيــنــا إن رجـ
حجم التهديد، وأجابوها بسخرية: »بكل 
بالتعرف  الجميع  بشدة  ننصح  األحـــوال 
إلى قواعد وأسس إدارة الحوار... وأليس 
من املمكن أن الشخص يمزح بأنه سوف 
يقتل شخصًا آخر؟! والقانون قد يتعامل 
مـــع تــلــك املـــزحـــة مـــن دون حـــس فــكــاهــي، 

نكبة 
اليمن

شادي ياسين

بعد ست سنوات من ذكــرى االنــقــالب، استحال 
التي  الــلــحــظــات  تنسى  أن  اليمنيني  ذاكــــرة  عــلــى 
شهدوها يوم اجتاح الحوثيون قلب عاصمتهم. 
التواصل  مواقع  على  اليمنيني  حسابات  أعــادت 
نشر ما سجلته شواهد ذلك اليوم الذي صادف 
الـــعـــام 2014. وأطــلــق  أيـــلـــول مـــن  21 ســبــتــمــبــر/ 

رواد موقعي »فيسبوك« و»تويتر« وسومًا عدة، 
أبـــرزهـــا #21ســبــتــمــبــر_نــكــبــه_وطــن، و#نــكــبــه_

الــيــمــن_21ســبــتــمــبــر. وكـــتـــب الــصــحــافــي خــالــد 
عــبــدالــهــادي »حــتــى قــبــل أن أرى هجمة املــاضــي 
بكل همجيته ودمويته تجول صنعاء على عربة 
ــيـــوم الــبــغــيــض من  ــك الـ ــ عــســكــريــة فـــي أصـــيـــل ذل
2014، لم أكن متصالحًا مع هذا اليوم ولم أحب 
رمزًا  الخريف  لي  عنى  ما  فدائمًا  البتة!  شمسه 

تخلع  الــريــح  غير  منه   
َ

ألـــق ولــم  للنهايات،  مكثفًا 
سبتمبر..   21« بالقول  تدوينته  وختم  نافذتي«. 
ال تتصالحوا مع هذا اليوم أبدًا«. وقال الصحافي 
سمير حسن في تدوينة على »فيسبوك« »ستظل 
تــاريــخ  فــي  ذكـــرى ســـوداويـــة  نكبة 21 سبتمبر 
امتداد وثيق  األولــى بل هي  لكنها ليست  اليمن، 
في حق  أحدثوها  التي  والنكبات  اإلمامة  لتاريخ 
اليمنيني«. ووصف محمد النعيمي 21 سبتمبر 

يومًا  »سيبقى  مضيفًا  والهزيمة«،  العار  »يوم  بـ
العذاب«.  باللعنة وسياط  إال  اليه  أســود ال يشار 
ولخص طه ياسني ما بدأت به مسيرة الحوثيني 
 من أن تسقط 

ً
منذ االجتياح وما باتت عليه، »بدال

ــجــرت 
ُ
ــرح آالف الــيــمــنــيــني! ف ــ ـــتـــل وجـ

ُ
الـــجـــرعـــة: ق

البيوت واملدارس واملستشفيات! اختفت الرواتب 
اليمني  بارتفاع األسعار! أصبح  الناس  واختنق 

مشردا داخل بالده وخارجها«!

وحينها يمكن أن يصبح متهمًا في قضية 
جنائية غير مضحكة«.

وفــي تحقيق حــول املوضوع نشره موقع 
أنيوخنا تحريره،  تـــرأس  الـــذي  »دابــتــار« 
أكـــدت أنــهــا »واثــقــة مــن أن الشخص الــذي 
ـــن،  ــ ــة مــــع أجــــهــــزة األمـ ــلـ ــلـــى صـ هــــددنــــي عـ
والــنــظــام يـــدافـــع عـــن أبــنــائــه بــرفــض فتح 

تحقيق وتوجيه اتهام«. وزادت أن لديها 
معلومات تؤكد أن صاحب اتصال التهديد 
إلــى قسم الشرطة وأجــرى اتصاله  حضر 
مــــن هـــنـــاك تـــحـــت ســـمـــع ونـــظـــر الـــشـــرطـــة، 
وطــالــبــت الــجــهــات املختصة بــالــتــأكــد من 
هذه املعلومة عبر معرفة إحداثيات موقع 
املــتــحــدث فـــي وقـــت املــكــاملــة الــتــي وثقتها 

لــلــشــرطــة.  وتــوقــيــتــهــا  تسجيلها  وقـــدمـــت 
املــنــزلــي املنتشر في  إلــى العنف   

ً
وإضــافــة

عموم روسيا، تعاني املرأة في جمهوريات 
من  املسلمة  الغالبية  ذات  القوقاز  شمال 
وطـــأة الـــعـــادات والــتــقــالــيــد الــقــاســيــة بحق 
املرأة، وال تزال »جرائم الشرف« واختطاف 
الــفــتــيــات بــغــرض إجــبــارهــن عــلــى الــــزواج 
ظــواهــر منتشرة فــي هــذه املنطقة. وعــادة 
مـــا تــتــهــاون الــســلــطــات املــحــلــيــة مـــع هــذه 
الجرائم نظرًا لطبيعة املجتمع العشائري 
الذكوري وتأثير رجال الدين. وفي 2016، 
ـــل مــفــتــي جـــمـــهـــوريـــة داغـــســـتـــان  أثــــــار رجــ
جـــداًل واســعــًا فــي روســيــا حــني إنــه »يجب 
ختان جميع النساء للقضاء على الرذيلة 
فــي الــعــالــم«. ونــقــلــت وكــالــة »إنــتــرفــاكــس« 
الــروســيــة حينها عــن املــفــتــي الـــذي يــرأس 
مركز تنسيق شؤون املسلمني في القوقاز 
الشمالي قوله إن الختان طريقة »للحد من 
الــحــيــاة الجنسية لــدى الــنــســاء«. وجــاءت 
تـــصـــريـــحـــات بـــرديـــيـــف بـــعـــد نـــشـــر تــقــريــر 
ــادرة الـــقـــانـــونـــيـــة« غير  ــ ــبـ ــ عـــن مــنــظــمــة »املـ
آالف  بتعرض  يفيد  الــروســيــة  الحكومية 
الــنــســاء للختان خــالل الــســنــوات األخــيــرة 

في روسيا، خصوصًا في داغستان.
وفي تعليق لها حول نشاطاتها والغرض 
أنيوخينا في  إنشاء موقعها توضح  من 
في  واملنتج  القصير  نساء«  »ثماني  فيلم 
ربيع 2018 أنه »يجب أال تخضع الفتيات 
ــاءه لــعــمــلــيــات  ــنـ ــذي نـــريـــد بـ ــ فـــي الـــعـــالـــم الـ
الــخــتــان فــي الــطــفــولــة، كما يجب أن يكف 
األهل عن قول إن هذا غير مناسب للفتيات 
حني يكبرن، وهم يقضون على أحالمهن 
التفكير  أنهن فتيات ال يجوز لهن  ملجرد 
فــي هــذا الــعــمــل.. وفــي عالم الغد يجب أال 
تــقــتــل الــنــســاء بــنــاًء عــلــى جــرائــم الــشــرف، 
ويجب أن تدافع األسرة عن الفتيات ال أن 
تعاقبهن«. ودعــت إلــى تمكني املــرأة حتى 
تــســتــطــيــع بـــنـــاء حــيــاتــهــا كــمــا تـــريـــد لها 

ولبناتها من بعدها. 
وتــتــعــرض الــنــاشــطــات فـــي مــجــال حــقــوق 
املـــــرأة ملــضــايــقــات مـــن الــســلــطــات املحلية 
الــقــوقــاز، ويعمل كثيرون على  فــي شمال 
 واتــهــامــهــن بــمــحــاولــة 

ّ
تــلــطــيــخ ســمــعــتــهــن

ــوال مــن مــصــادر  نــشــر الــرذيــلــة، وتــلــقــي أمــ
أجنبية من أجل نشر قيم املجتمع الغربي 

وإبعاد النساء عن تعاليم اإلسالم.

أكدت أنيوخنا أّن 
دها على صلة  ُمهدِّ

بأجهزة األمن

ُتظهر خوارزمية 
»تويتر« صور البيض 

وتقصي السود منها

واشنطن ـ العربي الجديد

ــة لـــشـــركـــات  ــ ــــالذعــ تـــســـتـــمـــر االنـــــتـــــقـــــادات الــ
لتمييزها عرقيًا في  العاملية  التكنولوجيا 
والــبــيــض. وقبل  الــســود  بــني  خوارزمياتها 
يومني، اعتذر موقع »تويتر« عن خوارزمية 
قــص الــصــور الــعــنــصــريــة، بــعــد أن اكتشف 
تلقائًيا  تركز  كانت  امليزة  أن  املستخدمون 
 الــوجــوه 

ً
عــلــى الـــوجـــوه الــبــيــضــاء مــقــصــيــة

ــــوداء. وقـــالـــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا اخــتــبــرت  ــــسـ الـ
تبدأ  أن  قبل  التحيز  مــن  للتحقق  الــخــدمــة 
لم  ذلــك  أن  اعترفت  لكنها  في استخدامها، 

يكن كافيا.
لــطــاملــا قــــام »تـــويـــتـــر« بــاقــتــصــاص الــصــور 
تلقائًيا ملنعها من شغل مساحة كبيرة جًدا 
على الخالصة الرئيسية، وللسماح بعرض 
صور متعددة في نفس التغريدة. تستخدم 
الــعــديــد مــن األدوات الــخــوارزمــيــة  الــشــركــة 
الصورة،  أجــزاء  أهــم  على  التركيز  ملحاولة 
ــاء الــــوجــــوه  ــقــ فــــي مــــحــــاولــــة لـــلـــتـــأكـــد مــــن بــ
والنص في الجزء املقتطع من الصورة. لكن 
املستخدمني بدأوا في اكتشاف العيوب في 
امليزة خالل اليومني املاضيني. وبحسب »ذا 
غــارديــان«، كــان أول مــن سلط الــضــوء على 
املــشــكــلــة طــالــب الـــدكـــتـــوراه كــولــني مــادالنــد 
الذي اكتشف املشكلة أثناء تسليط الضوء 
ــرقـــي مــخــتــلــف فــــي بــرنــامــج  عـــلـــى تــحــيــز عـ

مؤتمرات الفيديو »زوم«.
عــنــدمــا نــشــر مـــادالنـــد، وهـــو أبــيــض الــلــون، 
صــــورة لـــه ولــزمــيــل أســـــود، تـــم مــســحــه من 
خــوارزمــيــة  فــشــلــت  أن  بــعــد  »زوم«  مــكــاملــة 
تلقائًيا  »تويتر«  قــام  وجهه،  على  التعرف 
بقص الصورة إلظهار مادالند فقط. وتابع 
ــا، بــمــا في 

ً
آخــــرون بــتــجــارب أكــثــر اســتــهــداف

ــل األعــــمــــال تـــونـــي أرســــيــــري الـــذي  ــك رجــ ذلــ

الخوارزمية ستقطع باستمرار  أن  اكتشف 
ــي مــيــتــش  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ ــور األمــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ صــــــــــورة الـ
مــاكــونــيــل وبــــاراك أوبــامــا إلخــفــاء الرئيس 
السابق األسود. وجّرب آخرون صورًا حتى 
الكارتونية، وللكالب، ليظهر  للشخصيات 

التمييز العرقي أيضًا.
وفي بيان، اعترف متحدث باسم تويتر أن 
بــه. »قــام فريقنا  الشركة لديها عمل لتقوم 
بــاخــتــبــار الــتــحــيــز قــبــل إرســــــال الــنــمــوذج 

أو  العنصري  التحيز   على 
ً ً
ولــم يجد دليال

الواضح  الجنساني في اختبارنا. لكن من 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــلــــة أنــــــه لـــديـــنـــا املـ ــثــ ــــن هــــــذه األمــ مـ
مشاركة  في  بــه. سنستمر  للقيام  التحليل 
مــا تــعــلــمــنــاه، واإلجـــــــراءات الــتــي نتخذها، 
وســنــفــتــح مـــصـــدر تــحــلــيــلــنــا حــتــى يتمكن 

اآلخرون من املراجعة والتكرار«.
ولـــيـــس »تـــويـــتـــر« أول شـــركـــة تــقــنــيــة تجد 
نــفــســهــا تــكــافــح لــشــرح الــتــحــيــز الــعــنــصــري 

الواضح في خوارزمياتها، ففي عام 2018، 
ــد حــظــرت  ــــل« قــ ــــوغـ ــن أن »غـ ــم الـــكـــشـــف عــ تــ
ــة بــهــا  ــــور الــــخــــاصــ ــــصـ ــة الـ ــدمــ بـــبـــســـاطـــة خــ
مـــن تــصــنــيــف أي شــــيء عــلــى أنــــه غــوريــال 
تــعــرضــت  أن  بــعــد  قـــــرد،  أو  أو شــمــبــانــزي 
النتقادات بسبب نشر صور مضللة بشكل 
مــتــكــرر ألشـــخـــاص ســــود تــحــت الــتــعــابــيــر 

العنصرية.
العرقي  بالتمييز  »فيسبوك«  همت 

ّ
ات كما 

ــا وخــــدمــــاتــــهــــا، كــمــا  ــهـ ــاتـ مـــــــــرارًا، فــــي إعـــالنـ
فـــي تــعــلــيــق حــســابــات املــســتــخــدمــني. وفــي 
يـــولـــيـــو/تـــمـــوز املــــاضــــي، كــشــفــت صــحــيــفــة 
 الــبــحــث وجــد 

ّ
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« أن

أن احــتــمــال تــعــلــيــق حــســابــات األشــخــاص 
الـــســـود عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« أكــثــر بــــ 50 في 
املائة من مستخدمني آخرين، لكن التوسع 
قت 

ّ
في البحث منعته إدارة »إنستغرام« وعل

العرقي  التحيز  حــول   
ً
مماثال بحثًا  سابقًا 

فـــي خـــوارزمـــيـــاتـــهـــا. وبـــعـــد االحــتــجــاجــات 
األميركية والداخلية، أعلنت »فيسبوك« في 
ها ستكلف فرق »اإلنصاف 

ّ
يوليو/تموز أن

الشركة بتقييم خــوارزمــيــات  فــي  والــدمــج« 
والتأكد  »فيسبوك« و»إنستغرام«،  موقعي 
من عدم انحيازها ضد السود والالتينيني 
ــيـــات الـــعـــرقـــيـــة. ولــفــتــت  ــلـ وغـــيـــرهـــم مـــن األقـ
ــى أن تـــركـــيـــزهـــا ســيــنــصــب  ــ »فـــيـــســـبـــوك« إلـ
الخدمات  وتطوير  اإلنصاف  على »ضمان 

العادلة«.
عن  ســابــقــًا  الحقوقية  الجمعيات  وعــّبــرت 
مخاوفها بشأن تحيز الخوارزميات، قائلة 
إن مــســتــخــدمــني مـــن مــجــمــوعــات مــعــيــنــة ال 
ــعــرض أمــامــهــم إعــالنــات أو فــرص معينة 

ُ
ت

ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الــتــي  عــبــر مـــواقـــع الـ
تتنبأ آلياتها بالوضع االجتماعي أو املالي 

بناء على الخلفية العرقية.

)TASS /تعاني النساء من تعنيف وذكورية )موسى سالغيرييف

)Getty/اعتذر تويتر عن الميزة العنصرية )تسيشنوت

بعد  العاصمة  غادرت  لكنّها  داغستان،  في  وحقوقهّن  النساء  عن  الدفاع  مجال  في  أنيوخينا  سفيتالنا  الروسية  اإلعالمية  تعمل 
تهديدات ُوّجهت إليها بالقتل بسبب عملها، بعدما تهاونت الشرطة مع شكواها
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قضايا

زينب الريسوني

تــــعــــد املــــفــــاهــــيــــم واملــــصــــطــــلــــحــــات 
مــفــاتــيــح لــلــعــلــوم، وتــمــثــل املــبــادئ 
األساسية واألصول املعرفية التي 
ال يــمــكــن االســتــغــنــاء عـــن دورهـــــا فـــي تــحــديــد 
املعاني واملدلوالت، وضبط العمليات الفكرية 

واملنهجية من حيث التحليل والتفسير.
على  العلمية  املصطلحات  صناعة  تــدل  كما 
ــراط  اإلفـ أن  إال  وتــطــّورهــا،  املجتمعات  نــضــج 
ــــي أي جـــمـــاعـــة أو  ــلـــحـــات فـ ــــي ســــــّك املـــصـــطـ فـ
تشكيل يعّد أحد مظاهر األزمة الداخلية فيه، 
ــــراض تحيزية  فــضــاًل عـــن أن اســتــغــاللــهــا ألغـ
الكبرى، مثل:  املقومات  إلــى بعض  أو مسيئة 
فــي األديــــان،  الــثــابــتــة  الــتــالعــب باملصطلحات 
التفطن  يقتضي  العرقية  باملفاهيم  والعبث 
والتصدي لها بتفكيكها، وإنتاج مصطلحاٍت 
ــاّدٍة تــفــاديــا لــلــســقــوط فـــي الــغــزو  بــديــلــٍة مــــضــ
الفكري، وسيظهر قريبًا أن هذا ما كّرست له 

الصهيونية طاقاتها وجهودها.
الوهاب املسيري، في نهاية كتابه  أشــار عبد 
»فـــي الــخــطــاب واملــصــطــلــح الــصــهــيــونــي«، إلــى 
تــغــيــر املــصــطــلــحــات الــصــهــيــونــيــة خــصــوصــا، 
ر ومنتِظم،  د ومتكرِّ وإعادة سّكها بشكل متعمَّ
كــلــمــا تـــصـــّدى لــهــا بــالــتــفــكــيــك، هـــو أو غــيــره 
مــــن املــهــتــمــني واملـــخـــتـــصـــني الـــغـــيـــوريـــن عــلــى 
تكاثر  عـــدَّ  بــل  الفلسطينية،  والــقــضــيــة  الــديــن 
الصهيوني  الــعــدو  مــع  الــصــراع  مصطلحات 
مفرطًا، إلــى درجــة كشفه عن األزمــة البنيوية 
لـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، وتــــوتــــر الــــعــــالقــــة بــــني حــركــة 
يهود  وبقية  العاملية  الصهيوني  االستيطان 
العالم. ويكفي الحديث عن بعض املصطلحات 
أهمها:  املطالعة،  هــذه  في  الرئيسة  املفتاحية 
ــيـــة« و»يـــــهـــــوديـــــة«، و»إســــرائــــيــــل«  ــيـــونـ ــهـ »صـ

وأخيرا »تطبيع«.
الــعــنــايــة بــمــعــانــي املصطلحات  تــأتــي أهــمــيــة 
فــي الـــصـــراع مــع الــعــدو الــصــهــيــونــي أواًل من 
دورها الكبير، وتأثيرها العميق على العقول، 
كما  كثيرة.  وتحريفاٍت  بمغالطاٍت  وإقناعها 
ــّراء ما  ــرورة هـــذه الــعــنــايــة ثــانــيــًا جــ تــتــأّكــد ضــ
الصهيوني أخيرا   - اإلماراتي  التطبيع  أثــاره 
من موجات غضب عارمة في العالم، إلى جانب 
اســتــمــرار الــصــهــيــونــيــة فـــي تـــرويـــج مـــا يــخــدم 
أغراضها وأهدافها من مصطلحات، وتكريسها 
ولذلك،  الحقيقية.  معانيها  عن  النظر  بغض 
املصطلحات  كل  مواجهة  إلــى  ماّسة  الحاجة 
تــم تشويهها وتــحــريــف معناها، وذلــك  الــتــي 
بإثبات املعنى الحقيقي لكل منها، انطالقًا من 
األصول اللغوية والسياقات املمكنة والتطورات 
اإلتيان  ذلــك  مــن  واألهـــم  املعتمدة،  التاريخية 
باملصطلحات البديلة األكثر تفسيريًة وإبانة 
للظواهر. وهو ما دفع املسيري إلى التفصيل 
بالصراع  عالقته  في  التفسيري  الخطاب  في 
مع العدو الصهيوني، وذلك من حيث مختلف 
أشــكــالــه. وقـــد عــــّرج املــســيــري عــلــى »الــخــطــاب 
التحليل  فـــي  الــنــفــســي«، وانــتــقــد اســتــعــمــالــه 
واملـــعـــالـــجـــة املــتــعــلــقــة بـــالـــظـــواهـــر الــســيــاســيــة 
واالجــتــمــاعــيــة لــهــذا الــصــراع، كما تــحــّدث عن 
ــــذي يــعــتــمــد، فــي  »الـــخـــطـــاب الـــنـــصـــوصـــي« الــ
تفسيره سلوكيات اليهود والصهيونية، على 
ويرفض  والتلمود،  القديم  العهد  في  ورد  ما 
تفسيره في ضوء القراءة الواقعية وما تحمله 
مــن تــفــاصــيــل وجـــوانـــب مــهــمــة، عــلــى مستوى 
النتائج واملخرجات، كما أجلى معنى »الخطاب 
املوضوعي املتلقي«، باعتباره أحد أكثر املناهج 
فيه  ُيــعــَتــَمــد  اســتــعــمــااًل وشــيــوعــًا،  التفسيرية 
على مراكمة املعلومات والحقائق وتصنيفها 
أو نظمها من دون اعتبار لأولوية واألهمية 
والقدرة التفسيرية التي تتصف بها عناصرها.

ال تخفى االختزالية واالجتزاء في كل نوٍع من 
أنواع الخطاب التفسيري املتحدث عنها آنفًا، 
ولــذلــك نجد املسيري قــد أشــار إلــى »الخطاب 
الخطابات  أكثر  باعتباره  املرّكب«  التفسيري 
التفسيرية رصانًة ونضجًا لتمكينه من إدراك 
الــظــاهــرة كــوحــدة كلية ال كحقائق  الــواقــع أو 
جــزئــيــة مــتــنــاثــرة.. )فـــي الــخــطــاب واملصطلح 
عبد  وتطبيقية،  نظرية  دراســـة  الصهيوني، 
الوهاب املسيري، القاهرة، دار الشروق، 2003، 

طبعة 1، ص 17-15(.

مفهوم الصهيونية
العقود،  الصهيونية على مر  تطور مصطلح 
ما جعل تحديد ماهيته بشكل دقيق وموحد 
يرتبط بغيره  أمــرًا عسيرًا، خصوصا حينما 
من املصطلحات املحّددة واملوجهة ملعناه، مثل 
و»الصهيونية  الدبلوماسية«،  »الصهيونية 
ــة الــــعــــامــــة«،  ــيــ ــونــ ــيــ ــهــ الــــســــيــــاســــيــــة«، و»الــــصــ
و»الــصــهــيــونــيــة الــعــمــالــيــة«، و»الــصــهــيــونــيــة 
ــة األغــــــــيــــــــار«،  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــة«، و»صـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ املـ
و»الــصــهــيــونــيــة اإلقــلــيــمــيــة« و»الــصــهــيــونــيــة 
الــتــوفــيــقــيــة«،  و»الــصــهــيــونــيــة  التصحيحية« 
ــيـــة« و»الــصــهــيــونــيــة  ــنـ و»الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـ
وكثير  الثقافية«...  و»الصهيونية  العلمانية« 
غيرها. ولكن العودة إلى التفسير الديني تعني 

س بعض الخصائص الثابتة للمعنى،  على تلمُّ
والتي اتخذت مسارين: حافظ أحدهما، نوعا 
التراث  الصهيونية في  مــا، على أصــل معنى 
الديني اليهودي الذي يعود إلى جبل صهيون 
والقدس، فظل يؤمن بحتمية العودة إلى هذا 
الـــرب فــي الوقت  يــد  الجبل فــي فلسطني على 
وبالطريقة اللَذين يحددهما. واآلخر لم يجد 
حرجا في تحريف أصل املعنى، حسبما يتوافق 
واالعتبارات املاّدية والسياسية القائمة لديه، 
فنتج عن ذلك ظهور الصهيونية األوروبية أو 
باعتبارهم  اليهود  إلى  تنظر  التي  املسيحية 
س في  ــُنـــه املـــقـــدَّ شــعــبــًا عــضــويــًا مـــخـــتـــارًا، وطـ
فلسطني، ولذا وجب تهجيره إليه، كما ظهرت 
ــهـــود« أو »صــهــيــونــيــة  ــيـ »صــهــيــونــيــة غــيــر الـ
ــــى تـــوطـــني الـــيـــهـــود فــي  ــار« الـــداعـــيـــة إلـ ــ ــيـ ــ األغـ
منبوذًا،  عضويًا  شعبًا  باعتبارهم  فلسطني، 
اســتــنــادًا ألسباب  بها  عــالقــٌة عضويٌة  تربطه 
تاريخية وسياسية بل »علمية«. ثم ظهرت كذلك 
»الصهيونية السياسية« التي انطلق مفهومها 
من شعار »أرض بال شعب، لشعب بال أرض«، 
وغيرها من املصطلحات مما يتعذر إحصاؤه، 

فضاًل عن الخوض فيه. 
وبالجملة، الصهيونية هي الحركة التي تدعو 
)وتعمل على( تهجير الجماعات اليهودية إلى 
املنظمة  فيها من خــالل  فلسطني، وتوطينهم 
الصهيونية العاملية األم التي تهدف إلى إقامة 
وطن قومي لليهود، والتي لها عالقات وثيقة، 
وتنسيق منتظم ومحكم مع عدد من املؤسسات 
انبثقت  الــتــي  والــبــنــوك  واملــراكــز  والجمعيات 
ــدى أقـــدم  ــ عــنــهــا، مــثــل »كــيــريــن كــايــمــيــت« )إحـ
مؤسسات املنظمة الصهيونية العاملية وذراعها 
املالي لشراء األراضي في فلسطني(، و»كيرين 
للمنظمة  الرئيسية  املالية  )اإلدارة  هايسود« 
الصيهونية العاملية، أنشئت في العام 1920(، 
و»جمعية الشبيبة اليهودية«، و»منظمة إعادة 
التأهيل والعمل« )منظمة يهودية تأسست في 
غيرها.  وكثير  القيصرية(،  روسيا  في   1889
والــصــهــيــونــي هـــو كـــل يـــهـــودي يــؤمــن بــفــكــرة 
التهجير واالستيطان ويدعمها من قريب أو 

اللغوي، وما يعود إلى أصل النسب إلى يهوذا، 
أحد أبناء يعقوب، وُيعتقد أنه جرى تعميمها 
على الشعب من باب التغليب. واليهودي في 
الديانة اليهودية، بغض  اإلســالم هو معتنق 
الــجــغــرافــي. ولكن  أو موقعه  عــرقــه  عــن  النظر 
بالنظر إلى اليهودية واليهودي بعيدًا عن دائرة 
اإلسالم واملسلمني، نبتعد عن التعريف الديني 
الشرعي ال محالة، ويرمي بنا هذا النظر إلى 
تعريفات متغيرة عبر التاريخ، بل وتسميات 

مختلفة.
اليهودية ذات داللــة جغرافية تاريخية  كانت 
ضــيــقــة فـــي بـــــادئ األمــــــر، تــشــيــر إلــــى املــمــلــكــة 
الجنوبية )يهودا(، ثم اتسعت لتشمل اململكة 
القيود  من  تــحــّررت  ثم  )يسرائيل(،  الشمالية 
الــزمــانــيــة واملــكــانــيــة والــعــرقــيــة ...، ويــرافــق كل 
انتقال تعريف وتصنيف مختلف عن سابقه. 
وإطاللة على التراث الديني اليهودي تحيل على 
تعريف ديني - عرقي مزدوج، يصف اليهودي 
د« )عبد  بأنه »املولود من أم يهودية أو من تهوَّ
الـــوهـــاب املـــســـيـــري، فـــي الــخــطــاب واملــصــطــلــح 
الصهيوني، ص 162(. وهذا يضعنا أمام إشكال 
االختيار بني اليهودي الذي يتوفر فيه شرط 

العرقية أم الذي يتوفر فيه شرط العقيدة؟ 
لدى  اليهودية  ارتبطت  الــغــربــي،  العالم  وفــي 
اليهود بغض  أي  اإلثــنــوس؛  بالفرد  الــرومــان 
النظر عن العقيدة التي لم يكن لها كبير األثر 
على هذا التصنيف. وفي القرن الحادي عشر 
واالنتماء  بالتجارة  معناها  ارتبط  امليالدي، 
الحادي  الــقــرن  بعد  ومــا  اليهودية.  للجماعة 
عشر امليالدي، ارتبط مفهومها بالربا والبخل 
ة ...، وكــان ذلك  وعــبــدة املــال والخّسة والــدنــاء
سببًا في إسقاط مصطلح »يهودي« واستبداله 
بمصطلحات أخرى، مثل: عبراني وإسرائيلي 
وموسوي، حتى أصبحت كلها مترادفة، وذلك 
في القرن التاسع عشر امليالدي. بعد هذه اللمحة 
الــخــاطــفــة بــشــأن جــانــب مـــن تــطــور مصطلح 
الــيــهــوديــة، يــبــدو جــلــيــا أن الــفــرق بــيــنــه وبــني 
الصهيونية عميق، وأنهما مختلفان جوهريًا؛ 
إذ ال عالقة لليهودي باملبادئ التي تؤمن بها 
الصهيونية، حيث يرفض فكرة »الهجرة إلى 
الوطن القومي«، على الرغم من أنها األساس 
الذي تقوم عليه املنظمة الصهيونية العاملية، 
والــســبــب الــرئــيــس وراء نــشــوئــهــا وتــطــورهــا 
كــل يهودي  واســتــمــرارهــا. وبــنــاء عليه، ليس 

صهيونيا، وليس كل صهيوني يهوديا.

مفهوم إسرائيل
اسم  آنفًا،  لليهودي  البديلة  األســمــاء  ورد من 
»إسرائيلي«، وإسرائيل كلمة عبرية تتألف من 
مقطعني، »إسرا/ إيل«. ورد في تفسير القرطبي 
أن »إسرا« تعني عبد، و»إيل« تعني الله أو اإلله 
الــقــرآن، أبــو عبد الله محمد  )الجامع ألحــكــام 
بــن فـــرح األنـــصـــاري شــمــس الــديــن الــقــرطــبــي، 
السعودية، دار عالم الكتب، 2003، تحقيق هشام 
سمير البخاري، ج 1، ص 331(. وهو اسم أطلق 
 منه ما يعرف 

ّ
على يعقوب عليه السالم، واشتق

ساللته  وهــم  إســرائــيــل  وبــنــو  باإلسرائيليني 
املتحدرة منه نسبًا وقرابة، وأصبح هذا االسم 

عَلمًا عليهم منذ خروجهم من مصر، كما أطلق 
في داللته الجغرافية على مملكة الشمال التي 
أقامها األسباط من نسل يعقوب )من اليهودية 
في  اليهودي  الديني  الفكر  الصهيونية..  إلــى 
أسعد  الصهيوني،  السياسي  املشروع  خدمة 
السحمراني، دار النفائس، بيروت، 2000، طبعة 

2، ص 23(.
التي تؤمن  الجماعة  تلك  وعمومًا، ال تنطبق 
بالتوراة من بني إسرائيل في منظور اإلسالم 
والتعريج  الــيــوم،  اإلسرائيليني  اليهود  على 
عــلــى مــعــنــاهــا خـــــارج دائــــــرة اإلســــــالم يحيل 
يشار  التاريخ، حيث  عبر  تطور معناها  إلــى 
إلــيــهــا فــي الــعــهــد الــجــديــد، وعــنــد املسيحيني 
بصفة عامة، أنها الكنيسة املسيحية املثلى أو 
الديني،  باملعنى  الحقيقيني  املؤمنني  جماعة 
األجناس  وكــل  الشعوب  يمثلون جميع  وهــم 
)بــنــو إســرائــيــل الــتــاريــخ مــنــذ عــصــر إبــراهــيــم 
الــســالم، محمد  عليهما  وحتى عصر موسى 
بـــيـــومـــي مــــهــــران، اإلســـكـــنـــدريـــة، دار املــعــرفــة 
الــجــامــعــيــة، 1999، ج 1، ص 37(. وتــشــيــر في 
داللــتــهــا الــســيــاســيــة إلـــى أن اإلســرائــيــلــي هو 
مواطن الدولة الصهيونية، واإلسرائيليون هم 
في  الصهيوني  االستيطاني  التجمع  أعضاء 
فلسطني )في الخطاب واملصطلح الصهيوني، 

ص 161(.
عاشت الصهيونية – اليهودية، منذ نشأتها 
من  كبيرًا، وعانت  تخّبطًا  التاريخ،  مر  وعلى 
أزمـــة شــديــدة على مستوى الــهــويــة، مــا جعل 
الــحــســم فــي شـــأن واقـــع إســرائــيــل وتصنيفها 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا دولــــــة صــهــيــونــيــة أو يـــهـــوديـــة، 
ــــاس أو ذاك،  والــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى هـــذا األسـ
أمرًا مستعصيًا غير ممكن الحدوث؛ ألن أزمة 
الهوية الطويلة تلك تقف عائقًا أمام أي استقرار 
ديــنــي، أو تحديد عــرقــي، أو مــوقــف سياسي، 
كيان  فالصهيونية  معني،  جغرافي  موقع  أو 
مــخــتــل مــضــطــرب، يــفــتــقــر ملــعــايــيــر االســتــقــرار 
إلــى الخروج  والــتــوازن، ويسعى، بكل السبل، 
ــع غـــيـــر الــطــبــيــعــي الــــــذي يــعــيــشــه،  ــن الــــوضــ مــ
فتوجهه إلى التطبيع مع العالم العربي مبّرر، 
عــاديــة ومقبولة،  دولــة  أن يصبح  يريد  حيث 
وال يبقى نشازا منبوذا في حاٍل من الضعف، 
لعدم ارتباطه مع غيره على مستوى اللغة أو 
التي يعيشها  الهوية  وأزمــة  العرق.  أو  الدين 
الكيان الصهيوني مزدوجة، على الصعيدين 
الداخلي املحلي والخارجي اإلقليمي؛ ذلك ألن 

عالقاته الداخلية والخارجية غير مستقرة.

مفهوم التطبيع
ولنأخذ على سبيل املثال مصطلح »التطبيع«، 
الذي ظهر أول مرة لإلشارة إلى تطبيع يهود 
املــنــفــى )يــهــود الــعــالــم كــلــه مــا عـــدا فلسطني(، 
إعــادة صياغتهم بحيث يصبحون شعبًا  أي 
إليهم  كــانــت تنظر  الــشــعــوب، بعدما  كــل  مثل 
الـــحـــركـــة الــصــهــيــونــيــة شـــخـــصـــيـــاٍت طــفــيــلــيــٍة 
شــــــاّذة مــنــغــمــســة فـــي أعـــمـــال هــامــشــيــة، مثل 
بهذه  اليهود  نعت  عن  توقفوا  ولكنهم  الربا. 
لدعم  الصهيونية  الــدولــة  لحاجة  األوصــــاف، 
ومن  أهدافها،  لتحقيق  واستعمالهم  اليهود 
خالل هذا النموذج يظهر جانٌب من االختالل.

أمــا مــا يمكن أن يــدل على االهــتــزاز والتنافر 
الــخــارجــي بــني إســرائــيــل وغــيــرهــا مــن الـــدول 
واملــجــتــمــعــات، فــبــعــض املــقــتــطــفــات مــمــا ورد 
لـــدى الــيــهــود عـــن املــســيــحــيــة، حــيــث يــؤمــنــون 
أنــه: »يسمح لليهودي أن يكذب ويشهد زورًا 
لـــإليـــقـــاع بــاملــســيــحــي، فـــاســـم الـــــرب ال يــدنــس 
املسيحيني«،  بــه، حني نكذب على  وال يحذف 
وأنــــه »عــلــى الــيــهــود الــســعــي الـــدائـــم إلـــى غش 
املسيحيني«، وأن »من يفعل خيرا للمسيحيني، 
فــلــن يــقــوم مــن قــبــره قـــط«. وفـــي املــقــابــل تنظر 
املسيحية إلى اليهود باعتبارهم: »خطرا على 
جميع شعوب العالم، وخاصة على الشعوب 

املسيحية« )الصهيونية املسيحية، ص 11(.
وبالعودة إلى مصطلح التطبيع من الناحية 
اللغوية، يراد بكلمة »طّبع«، في معجم اللغة 
ــور طــبــيــعــيــة.  ــ ــعـــاصـــرة، جــعــل األمــ الــعــربــيــة املـ
وفـــق   )Normalization( بــالــتــطــبــيــع  ويـــــــراد 
ــيء مــنــاســًبــا  ــشــ ــفــــورد جـــعـــل الــ ـــامــــوس أكــــســ قـ
لــلــظــروف وأنـــمـــاط الــفــعــل الــطــبــيــعــيــة، وطــّبــع 
الشيء )Normalize( إذا جعله طبيعًيا، عادًيا، 
مـــن خــــالل تــكــيــيــفــه مـــع الــــشــــروط الــطــبــيــعــيــة. 
بعبارة أخرى، التطبيع هو »تغيير ظاهرة ما 
واتجاهها  وشكلها  بنيتها  في  تتفق  بحيث 
مع ما يعده البعض )طبيعيا(«. )في الخطاب 
واملــصــطــلــح الــصــهــيــونــي، ص 31(. وقـــد عــاد 
إلــى  السبعينيات  ــر  أواخــ التطبيع  مصطلح 
الساحة، واستعمل هذه املّرة بمعناه اللغوي 
بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد في سبتمبر/ 
أيلول 1978، نصت بنود االتفاق على التطبيع 

بني البلدين ودخل حيز التنفيذ بالفعل:
)كاتبة وباحثة مغربية(  

االنفتاح على التطبيع انسالخ عن الدين والهوية

محورية المصطلح 
في الصراع مع العدو الصهيوني

تأتي أهمية العناية 
بمعاني المصطلحات 

في الصراع مع 
العدو الصهيوني من 
دورها الكبير، وتأثيرها 
العميق على العقول

ال عالقة لليهودي 
بالمبادئ التي تؤمن 

بها الصهيونية، حيث 
يرفض فكرة »الهجرة 
إلى الوطن القومي« 

تــدل صناعــة المصطلحات العلمية على نضج المجتمعــات وتطّورها، إال أن اإلفراط في ســّك المصطلحات في أي جماعة أو 
تشكيل يعّد أحد مظاهر األزمة الداخلية فيه. هنا قراءة لزينب الريسوني في مصطلحات »صهيونية« و»يهودية«، و»إسرائيل« 

وأخيرًا »تطبيع«

مغربيات يتظاهرن في الرباط ضد التطبيع مع إسرائيل في 2018/5/20 )األناضول(

الصهيونية هي الحركة التي تدعو وتعمل بكل الطرق الممكنة إلى 
تهجير الجماعات اليهودية إلى فلسطين، وتوطينهم فيها من خالل 
المنظمة الصهيونية العالمية األم التي تهدف إلى إقامة وطن قومي 
مع  ومحكم  منتظم  وتنسيق  وثيقة،  عالقات  لها  والتي  لليهود، 
عدد من المؤسسات والجمعيات والمراكز والبنوك التي انبثقت عنها، 
مثل »كيرين كايميت« و»كيرين هايسود« و»جمعية الشبيبة اليهودية«، 
يهودي  كل  هو  والصهيوني  والعمل«..  التأهيل  إعادة  و»منظمة 

يؤمن بفكرة التهجير واالستيطان ويدعمها من قريب أو بعيد.

ما هي الصهيونية؟

20

بعيد، وهذا يحيل إلى التساؤل حول مفهوم 
اليهودية، ومن هو اليهودي؟

مفهوم اليهودية
عرفت »اليهودية« في اإلسالم باعتبارها ديانة 
العبرانيني املتحدرين من إبراهيم عليه السالم، 
الذين  وهم األسباط من ساللة بني إسرائيل 
الله تعالى لهم موسى عليه السالم  اصطفى 
نبيًا هــاديــًا بــالــتــوراة. وقــد اخــُتــِلــف فــي سبب 
تسميتها بهذا االسم بني ما يعود إلى األصل 
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



ــادة نـــضـــفـــي عــلــيــهــا مـــعـــانـــي تــنــبــثــق  ــعــ ــتــ اســ
مـــن رؤيـــتـــنـــا الــحــالــيــة لــلــمــاضــي. فــالــتــعــامــل 
مـــع الــــصــــورة كــشــاهــد صــــــادق، هـــو تــجــاهــل 
لحقيقة أن املعنى الذي تأخذه يبنى بحسب 
رؤيتنا للتاريخ. وتــرى ســوزان سونتاغ في 
قراءتها لفن التصوير، The image-world، أن 
أداة للذاكرة، بل هي اختراع  الصورة ليست 
أو استبدال لها. وكذلك ليس املتحف شاهدًا 
حـــيـــاديـــا، بــــل هــــو طـــريـــقـــة لـــعـــرض روايـــتـــنـــا 

وتــصــورنــا عــن الــواقــع. وضــمــن هــذه الــرؤيــة، 
ــــزوح الــبــاريــســيــن أهــمــيــتــه  يـــأخـــذ مـــعـــرض نـ
ــان فـــي مــواجــهــة  ــسـ لــكــونــه ســــردًا ملـــأســـاة اإلنـ
رعــب الــحــرب مــن خــال الــحــاضــر الـــذي يأتي 
بــعــد انــتــصــار الــحــلــفــاء عــلــى أملــانــيــا الــنــازيــة 
هذه  إلــى  وبالنظر  النازية.  وتحطيم خطاب 
الكيفية  معرفة  املثير  مــن  يصبح  الشرطية، 
رؤيتهم  خالها  من  الفرنسيون  يسرد  التي 
 لتاريخهم كمنتصر في نهاية حرب طاحنة. 

مايا البوطي

بعد مرور ما يقارب الثمانن عاما 
على بداية الحرب العاملية الثانية، 
يــقــدم مــتــحــف الــتــحــريــر الــفــرنــســي 
 Musée du Général Leclerc de Hauteclocque
 et de la Libération de Paris – Musée Jean
بعنوان  للصور  بــاريــس معرضا  فــي   Moulin
 .Parisian Exodus  1940 الــبــاريــســيــن  نــــزوح 
يشتمل املــعــرض عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــصــور 
واألفــام والوثائق التي تعرض أحداث نزوح 
على  األملاني  الهجوم  قبيل  باريسي  مليوني 
بـــاريـــس. فــمــع تـــحـــرك الــجــيــش األملـــانـــي نحو 
املدن الفرنسية، نزح ما يعادل ثمانية ماين 
فرنسي عن منازلهم بحثا عن األمان في املدن 
األخــــــرى. ومــــع رغــبــة الــقــائــمــن عــلــى املــتــحــف 
فــي اســتــعــادة هــذا الــحــدث عبر الــصــور، يأتي 
ألــم  يعكس  أن  ملتحف  يستطيع  هــل  الـــســـؤال: 
النزوح؟ وهل يمكن للصورة أن تظهر معنى 
معاناتنا  نستعيد  أن  يــمــكــن  كــيــف  الـــخـــوف؟ 
أو تبسيط  الفجاجة  فــخ  فــي  أن نقع  مــن دون 

املعاناة واستهاكها؟
ــل هــي  ــلــــواقــــع، بــ ــــورة تـــوثـــيـــقـــا لــ ــــصـ لــيــســت الـ

للرياح تأثير سلبي 
حين ُتقام األعراس 
في الهواء الطلق

تجنب المعرض تقديم 
صور صادمة أو مناظر 

مؤلمة أو دموية

تشارك المغنية 
والممثلة روبي في 

عدد من األفالم

2223
منوعات

ــــرف مـــصـــغـــرة تــنــقــل  يـــأخـــذ املــــعــــرض شـــكـــل غـ
ــروي كــــل مــنــهــا  ــ ــتـــي تــ الــــزائــــر فــــي أروقـــتـــهـــا الـ
حـــدثـــا يــرتــبــط بـــنـــزوح الــبــاريــســيــن زمــنــيــا، 
ويبدأ من عام 1936. تتنوع طرق السرد التي 
تــضــع الـــزائـــر فــي حــالــة شــعــوريــة عــالــيــة لــدى 
عـــبـــوره بـــن األروقـــــة الــتــي تــحــاكــي مـــا عــانــاه 
الــصــور، نرى  الباريسيون. فمن خــال  أولئك 
وقوع  احتمالية  مع  التعاطي  تم  كيف  بداية 
حــــرب ثــانــيــة، حــيــث عــانــى الـــنـــاس مـــن حــرب 

ــقــــت كــاهــلــهــم وعـــصـــفـــت بــبــادهــم  أولــــــى أرهــ
كيسا  األولــى  املجموعة  وتضم  واقتصادها. 
تــمــت خياطته لــوضــع أغــــراض الــنــزوح الــذي 
اســتــخــدمــتــه ســيــدة كــانــت قـــد صــمــمــت كيسا 

مشابها له في الحرب العاملية األولى.
زائريه  على  املعرض  يقترح  األول،  قسمه  في 
الــعــاملــي لعام  املــعــرض  صــــورة للقيمن عــلــى 
1937 في باريس حيث عرضت لوحة غارنيكا 
إســبــانــيــا،  جـــنـــاح  فـــي  لــبــيــكــاســو،   Guernica

املفتوح للجمهور من 12 يوليو 1937.
الــجــدران، تم تنصيب شاشات تعرض  وعلى 
ــــود مـــن تلك  أفـــامـــا قــصــيــرة بــاألبــيــض واألســ
املـــرحـــلـــة تـــبـــن األحــــــــداث الـــرئـــيـــســـة املــرتــبــطــة 
بنزوح 1940. كما استخدم املعرض نصوصا 
مكتوبة على الجدران تروي النقاط التاريخية 
واالجتماعية األساسية املرتبطة بكل مرحلة.

تظهر الصور االستعدادات وتدريبات الدفاع 
املدني التي كانت مصممة لقصف جوي وليس 
لهجوم بــري. ويقدم املعرض قناعا للغاز من 
للحماية من  الحقبة  تلك  املستخدمة في  تلك 
هجوم كيماوي. كما تم عرض صور تظهر أن 
عدم التخطيط واالستعداد لهجوم بري سّبب 
باشر  عندما  الفرنسين  بــن  والــذعــر  الــرعــب 
الفرنسية عازما  املــدن  األملــان بهجومهم على 
إخــراج  كــان املخطط  بــاريــس. وبينما  اقتحام 
األطفال نحو املــدن والقرى في الجنوب وجد 
الــبــاريــســيــون أنفسهم فــي حــالــة خــوف وهلع 
أجــبــرتــهــم عــلــى الـــنـــزوح بــشــكــل فـــوضـــوي من 

بيوتهم نحو الجنوب.
ضــمــن هـــذه الــســرديــة يــعــرض املــتــحــف صــورًا 
القرى ظنا  ألطفال مبتسمن متوجهن نحو 
منهم أن أهــلــهــم قــامــوا بــإرســالــهــم فــي إجـــازة 
ويــأتــي هـــذا قــبــل الــهــجــوم الــبــري. فــي مــا بعد 
تظهر الصور حالة الهلع والهروب الجماعي 
ــــذي تــســبــب فـــي سد  لــلــفــرنــســيــن فـــي 1940 الـ
الطرقات، ونتج عنه ضياع ما يقارب 90 ألف 
طــفــل عـــن ذويـــهـــم. يـــقـــدم املـــعـــرض بــعــضــا من 
وصــورًا  الضائعن  األطــفــال  بأسماء  الوثائق 

مأخوذة لعدد منهم قبل فقدانهم.
عاشتها  التي  املعاناة  القصيرة  األفــام  تبن 
مـــــــدن أوروبـــــــيـــــــة أخــــــــرى تــــعــــرضــــت لــلــقــصــف 
والتدمير من قبل الجيوش النازية. كما يظهر 
االســـتـــعـــدادات الــبــريــطــانــيــة ملــواجــهــة الهجوم 
والصور خرائط  املقاطع  هذه  ترافق  األملاني. 
لسير املعارك العسكرية والتي تدل على تقدم 

األملان في املعركة.
الزائر شاشة  املعرض، يصادف  في منتصف 
عـــرض كــبــيــرة يــعــلــو فــيــهــا خــطــاب وينستون 
 :

ً
تشرشل األول بعد توليه رئاسة الوزراء قائا

»ســنــحــارب فــي فــرنــســا، ســنــقــاتــل فــي البحار 
قوتنا  وتغمرنا  ثقتنا  ســتــزداد  واملــحــيــطــات، 
مـــع كـــل مــعــركــة جـــويـــة، ســنــدافــع عـــن أرضــنــا، 
مهما كــان الــثــمــن، ســنــحــارب على الــشــواطــئ، 
العدو  سنبارز  املهابط،  فــي  الــعــدو  وسننازل 
في امليادين ونشتبك في الشوارع، بل سنصل 
للتال، ولن نستسلم أبدًا«. هذه الكلمات هي 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســمــع عــبــر املــــعــــرض، وهــي 
تــتــكــرر مـــجـــددًا مـــع كـــل عـــرض لــلــفــيــديــو الـــذي 
يبن تحالف الفرنسين مع البريطانين ضد 
األملـــان. تأتي هــذه الشاشة فــي مقابل صــورة 
تــاريــخــيــة تــعــرض دخــــول هــتــلــر إلــــى بــاريــس 

وسيره أمام برج إيفل في مدينة مقفرة.
الطرق  ليبن  الــزائــر  املــعــرض  بعدها، يحمل 
ــم.  ــهـ ــزوحـ ــــي نـ ــيـــون فـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــا الـ ــرهـ ــبـ ــتــــي عـ الــ
يترافق هــذا الــســرد مــع صــور رسمها أطفال 
بــاريــســيــون تــصــف رحــلــة نــزوحــهــم وتــــروي 
يعرض  كما  الحرب.  من  معاناتهم وخوفهم 
في  متقدمة  باريسية  لسيدة  شهادة  فيديو 
العمر، وهي تستذكر تجربتها املريرة عندما 
أدركــت أثناء نزوحها مع أهلها أن مدينتها 
بسبب  وصدمتها  محتلة،  مدينة  أصبحت 

خضوعهم لاحتال.

ربيع فران

اللبنانية  فـــازت  عــامــا،  حــوالــي خمسن  قبل 
جــورجــيــنــا رزق بــلــقــب مــلــكــة جـــمـــال الـــكـــون، 
بــعــدهــا دخـــلـــت رزق عـــالـــم الــتــمــثــيــل لــتــخــرج 
ــــدًا مــنــهــا )أبــطــال  ــــام، قــدمــت واحـ بــخــمــســة أفـ

ونساء( قبل انتخابها بثاث سنوات.
خمسة أفام ربما كانت كافية لتشبع رغبات 
وتعتزل  السينما،  عــالــم  فــي  رزق  جورجينا 
بــعــدهــا الــتــمــثــيــل لــتــبــقــى عــلــى شــهــرتــهــا من 
الذي  الكون  العاملي ملكة جمال  اللقب  خال 

خطفته كأول عربية.
ــاع 

ّ
ال يـــفـــارق الــجــمــال أفـــكـــار املــنــتــجــن وصــن

الــســيــنــمــا والــــدرامــــا فـــي الـــعـــالـــم. وبــالــتــالــي، 
املطلوب أن تتحلى املمثلة بالحد األدنى من 

»الشروط الشكلية«، والعمل في ما بعد على 
املوهبة، أي التمثيل. وهذا تحديدًا ما أصبح 

شائًعا في السنوات األخيرة في لبنان.
في فترة الحرب، لم تفتح الشاشة الصغيرة، 
ــام الــجــمــيــات  وال حــتــى الــســيــنــمــا، الـــبـــاب أمــ
األعمال  قلة  بسبب  التمثيل  امتحان  لعبور 
وكل  الفترة،  تلك  في  والسينمائية  الدرامية 

التي يملكها  النظام قاعات األفــراح املستقلة، 
 
ً
أفراد وتخضع ملراقبة املحليات، وتابع قائا
إن »أغلب زبائننا من الطبقة املتوسطة«، أما 
ِعلية القوم فيذهبون إلى مناطق ذات الخمس 

نجوم.
ــاعــــات أفــــــــراح، يـــدعـــى إيـــهـــاب  ــرى مــتــعــهــد قــ ــ يـ
يونس، أن قرار عودة األفراح بالنظام املفتوح، 
هـــو فـــرصـــة وحـــيـــدة لـــعـــودة أفــــــراح الـــشـــوارع 
وعودة أصحاب الفراشات للعمل مرة أخرى. 
بقاعات  العاملن  وجميع  تخوفه  عــن  معربا 
األفراح الذين يصل عددهم إلى أربعة ماين 
مــن اســتــمــرار إغــــاق الــقــاعــات فــي ظــل وجــود 
ــاء، وبــالــتــالــي تــســريــحــهــم من  اســـتـــمـــرار الــــوبــ
أعــمــالــهــم. مــؤكــدًا أنـــه رغـــم قــلــة أعــــداد األفــــراح 
الــبــعــض يفضل  الـــشـــتـــاء، إال أن  خــــال فــصــل 
إقامة الفرح خاله، خاصة خال إجازة نصف 
الـــعـــام بـــاملـــدارس والــجــامــعــات لــقــلــة الــتــكــلــفــة، 
ولــكــن ال يمكن إقــامــة أفـــراح خــال الــشــتــاء في 
كما   ،

ً
لــيــا الــطــقــس  مفتوحة لصعوبة  أمــاكــن 

أن استمرار إغاق الصاالت املغلقة، والسماح 
ألخــرى عمل ال يتسم بالعدل، مشيرا إلــى أنه 
رغم إغاق القاعات تطالب الدولة بالضرائب 
أو  مــغــلــقــة  كـــانـــت  إن  تــهــتــم  والــــفــــواتــــيــــر، وال 
إصــدار  املسؤولة،  الجهات  مناشدًا  مفتوحة، 
أوامــر بإعادة فتح جميع القاعات مع تحديد 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثـــــار قـــــرار الــحــكــومــة املـــصـــريـــة، فــتــح قــاعــات 
األفراح خال األسبوع املقبل، شريطة إقامتها 
فــي الــقــاعــات املفتوحة املــعــروفــة بــاســم »أوبــن 
إيــر« فــي ظــل استمرار أزمــة فــيــروس كــورونــا، 
ــالـــة مــــن الـــغـــضـــب بــــن الـــقـــائـــمـــن عـــلـــى تــلــك  حـ
القاعات واملهتمن بها، لكونها مصدر دخلهم 
ــل انـــتـــهـــاء مــوســم  ــي ظــ األســـــاســـــي، خـــاصـــة فــ
األفراح الصيفي بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 

الجاري.
يروى هؤالء أن هناك صعوبة في إقامة األفراح 
فــي الــهــواء؛ لــســوء الطقس وســقــوط األمــطــار، 
بــعــد تعطل دام مــا يــقــرب مــن ســتــة أشــهــر في 
ظــل انــتــشــار الـــوبـــاء، وتــعــطــل مــهــن اآلالف من 
العاملن في هذا القطاع وتشريدهم، واتجاه 

البعض إلى مهن أخرى.
مــن جــانــبــه، قـــال جــابــر أحــمــد، متعهد قــاعــات 
أفــــراح، إن الــقــرار بــعــودة قــاعــات األفــــراح يــوم 
21 من الشهر الجاري على أن تقام في قاعات 
أزمــة كبيرة  الطلق، يمثل  الهواء  مفتوحة في 
لــلــكــثــيــر مـــن الــعــامــلــن فـــي هـــذا الــقــطــاع لــعــدة 
أسباب، من بينها أن قاعات أفراح »أوبن إير« 
محدودة جدًا للغاية في كافة املحافظات، وفي 
تعتمد  كونها  مكلفة،  ستكون  إقامتها  حالة 
الــتــي تحيط بــالــقــاعــة، للحماية  الــخــيــام  عــلــى 
من برودة الجو واألمطار، وبالتالي أصبحت 

شبيهة بالقاعات املغلقة.
نـــظـــام  الـــــوحـــــيـــــد مــــــن  املــــســــتــــفــــيــــد  يـــــؤكـــــد أن 
الـــقـــاعـــات املــفــتــوحــة، هـــي األنــــديــــة والـــقـــاعـــات 
الفنادق،  وبعض  والــشــرطــة  للجيش  التابعة 
إلمـــكـــانـــيـــاتـــهـــا الـــكـــبـــيـــرة، ووجــــــــود مـــثـــل تــلــك 
ــابـــل، ال يـــخـــدم هــذا  ــقـ ــقـــاعـــات لـــديـــهـــا. فـــي املـ الـ

مـــا شــهــده لــبــنــان هـــو دخــــول الــجــمــيــات، أو 
املــشــاركــات فــي لقب ملكة جــمــال لبنان عالم 
مونس،  أنجليك  نذكر  التلفزيوني،  التقديم 
التي   ،1985 لبنان  ملكة جمال  بلقب  الفائزة 
أصبحت واحـــدة مــن أشــهــر مــذيــعــات لبنان، 
منذ سنة 1988، ثم جاءت فترة التسعينيات 
الــتــي حــولــت مــعــظــم املـــشـــاركـــات فـــي حــفــات 
مــلــكــات الــجــمــال إلـــى مــشــاريــع مــقــدمــات عبر 
الفضائيات التي بدأت عملها في تلك الفترة 

وتحولت إلى هدف للمنتجن.
ملكة  بحلق  جــويــل  انتخبت   ،1997 عـــام  فــي 
عالم  دخلت  بسنوات  بعدها  لبنان،  لجمال 
الــتــمــثــيــل وقـــدمـــت عـــام 2002 مــســلــســل »آخـــر 
الــفــرســان«، إلـــى جــانــب املــمــثــل الــقــديــر رشيد 
مــا بعد لتصميم  فــي  عــســاف، لكنها تفرغت 

وتنفيذ األزياء.
ــوات األخــــــــيــــــــرة، ومــــــــع تـــصـــاعـــد  ــ ــنــ ــ ــســ ــ فــــــي الــ
اإلنــتــاجــات الــدرامــيــة فـــي  لــبــنــان، استعانت 
شــركــات اإلنــتــاج بمجموعة ال بــأس بها من 
املــمــثــات، لــعــل تــجــربــة نــاديــن نــجــيــم تعتبر 
األقدم قياسا إلى جيل اليوم، ال بل أصبحت 
تجربة نجيم هدفا، أو مثااًل ملعظم املشاركات 
فــي انــتــخــابــات مــلــكــات جــمــال لــبــنــان، ولـــو لم 

يحملن اللقب.
فاليري أبــو شــقــرا، وقــبــل فــوزهــا بلقب ملكة 
جــمــال لــبــنــان، شــاركــت فــي مسلسل »عــشــرة 
عبيد زغــار« )2014(، وبعد عــام خطفت لقب 
عبر  التمثيل  إلــى  لتعود  لبنان،  ملكة جمال 
مجموعة من املسلسات التي حملت طابعا 
عربيا مشتركا: »الهيبة« )2017(، و»ما فيي« 

بجزأيه )2019 و2020(.
وصــيــفــة فــالــيــري أبـــو شــقــرا فـــي انــتــخــابــات 
ملكة جمال لبنان 2015، سينتيا صاموئيل، 

ــبــــور إلــــــى عـــالـــم  ــعــ ــــي الــ كــــــان لـــهـــا نـــصـــيـــب فـ
ــاركــــت صـــامـــوئـــيـــل فــي  ــا. شــ الــتــمــثــيــل أيــــضــ
مــســلــســل »خـــمـــســـة ونــــــص« دورة رمـــضـــان 
2019، وبــــدت مــحــتــرفــة فــي دور مــعــقــد جــدًا 
لفتت من خاله األنظار، وحققت ردود فعل 
جــيــدة مــن قــبــل املــتــابــعــن الــذيــن أثــنــوا على 

أن شركة  والــواضــح  التمثيل.  في  موهبتها 
 لتقدم 

ً
اتــخــذت مــن نجاحها عــامــا الصّباح 

لــهــا دور الــبــطــولــة الـــيـــوم مـــع بـــدايـــة عــرض 
دور  ضمنه  تتقاسم  ــر«،  اآلخــ »مــن  مسلسل 
الــبــطــولــة مــع املــمــثــل معتصم الــنــهــار وريــتــا 
حايك وبديع أبو شقرا، في محاولة إلثبات 

موهبتها من قبل الشركة املنتجة التي تؤكد 
أنــهــا تــســعــى إلـــى نــجــمــة فـــي عــالــم التمثيل 
تضيفها إلى حضور زميلتها نادين نجيم، 
واستثمار الصباح أو توظيف نادين نجيم 
كنجمة أولى في معظم اإلنتاجات الخاصة 

بمسلسات رمضان من كل عام.

الــضــوابــط الــصــحــيــة. وعــــّدد مــحــمــد مــنــصــور، 
ــراح، سلبيات إقــامــة  ــ مــديــر إحـــدى قــاعــات األفـ
ــر«، من  ــ ــن إيـ ــ حــفــات األفـــــراح فـــي قـــاعـــات »أوبـ
ــاح الــتــي لــهــا تــأثــيــر سلبي  ــريـ بــيــنــهــا شــــدة الـ
الديكورات الخاصة بالحفل، وأيضا  على كل 
قد تحركها بشكل كبير،  الرياح  الكوشة، ألن 
ــــرودة بــشــكــل ســلــبــي عــلــى  ــبـ ــ ــة الـ ــ وتــــؤثــــر درجــ
الــحــضــور، وتـــؤدي إلــى انصرافهم مــن الحفل 
أن »عــام 2020 من أسوأ  بشكل مبكر، متابعا 
ــــوام الــتــي مـــرت عــلــى أصــحــاب الــقــاعــات«،  األعـ
ــازة  ــ ــم إجـ ــان يــعــتــمــد عـــلـــى مـــوسـ ــ فــالــجــمــيــع كـ
الصيف في إقامة األفراح«، وقال إننا نريد أن 

نعمل وال نريد أن نغلق مكان »أكل عيشنا«.
قــال هشام محمود، صاحب قاعة  من جانبه، 
أفراح، إن عودة إقامة األفراح مرة أخرى، ولكن 
بــطــريــقــة مختلفة ومـــحـــددة تــراهــا الــحــكــومــة، 
بعدد محدود ال يزيد على 300 مدعو، وإقامتها 
في أماكن مفتوحة، ربما تكون البداية لعودة 
ــرة أخــــــرى، مـــشـــددًا عــلــى أن مــوســم  األفـــــــراح مــ
األفراح تم القضاء عليه و»ذبحه« تماما خال 
املوسم الصيفي في ظل وباء كورونا، وأضاف 
أنه منذ قرار غلق قاعات األفــراح منذ 6 أشهر 
: »إن 

ً
تم إلغاء جميع الحجوزات، وأضاف قائا

القاعة الخاصة بي مغلقة، وبيتي اتخرب، ولم 
اإليــجــار، وتداينت وبعت  يتم تخفيض مبلغ 
كــل مــا أمــلــك مــن أجــل دفــع اإليــجــار فــقــط، على 
بالنظر  الحكومة  الحياة«، مطالبا  عــودة  أمــل 
إليهم بعن الرحمة، مشددًا على أن البعض من 
املواطنن اكتفى خال اآلونة األخيرة، بفسحة 
عــلــى الــنــيــل أو األمـــاكـــن الــتــاريــخــيــة لاحتفال 
بـــزفـــافـــه، والــبــعــض مـــن مــيــســوري الـــحـــال قــام 
خال  جنيه  آالف   10 مقابل  فيا  باستئجار 

يوم واحد وربما أكثر.

جميالت اجتزن امتحان التمثيلقاعات األفراح المصرية: أعراس بشروط صحية
من مسابقات الجمال 

إلى التمثيل، طريق 
يبدو سهًال على بعض 

الجميالت في لبنان. هنا، 
نقف عند أبرز الممثالت 
اللواتي خضن السباقين

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

أفام سينمائية بالجملة تشهد مصر تصويرها 
هــذه األيــام بشكل مكثف، حيث تعاقد عــدد كبير 
من الفنانن على أفام جديدة مؤخرا، فيما انتهى 
آخرون من تصوير أعمالهم ويستعدون لعرضها.
نيللي  الفنانة  حققته  الـــذي  الكبير  الــنــجــاح  بعد 
كريم في الكوميديا من خال مسلسل »100 وش« 
الــــذي قــدمــتــه مـــع آســــر يــاســن وُعـــــرض فـــي شهر 
الكوميديا  تجربة  نيللي  تعيد  املــاضــي،  رمــضــان 
مـــن خــــال فــيــلــم »الــعــمــيــل صـــفـــر«، الــــذي تــعــاقــدت 
الفنان  أيام ويشاركها بطولته  على بطولته منذ 
أكرم حسني وإنتاج وائل عبد الله وإخراج محمد 

سامي.
ــر أعـــمـــال نــيــلــلــي كـــريـــم فـــي السينما  يـــذكـــر أن آخــ
عــيــد  فــــي  ُعــــــرض  الــــــذي   »2 األزرق  ــيـــل  ــفـ »الـ فــيــلــم 
في  ــرادات  إيـ أعلى  املاضي وحقق  العام  األضحى 
إلــى 104 ماين جنيه،  السينما بوصوله  تاريخ 
وشاركت في بطولته إلى جانب كريم عبد العزيز، 

هند صبري، إياد وإخراج مروان حامد.
وتقدم الفنانة روبي عددا من األفام هذه الفترة، 
ــره  ــرا عــلــى بــطــولــة فــيــلــم »بـ حــيــث تـــعـــاقـــدت مـــؤخـ
املنهج« مع ماجد الكدواني وأحمد أمن وإخراج 
للبدء  النهائي  املــوعــد  تنتظر  كما  ســامــة،  عمرو 
الفنان محمد  في تصوير فيلم »بطل عــادي« مع 
رمضان الذي قدمت معه آخر أعمالها السينمائية 
من خال فيلم »الكنز« الذي عرض العام املاضي، 

كــمــا تــعــاقــدت روبـــي عــلــى الــبــطــولــة الــنــســائــيــة في 
فيلم »دمــاغ عالية« الــذي يجمعها بالفنان أحمد 
فهمي الذي شارك في تأليف الفيلم بجوار بليبل، 
والــفــيــلــم مــن إخــــراج أحــمــد الــجــنــدي، هـــذا بــجــوار 
انتهائها منذ عدة أسابيع من تصوير دورها في 

فيلم »كيره والجن« مع كريم عبد العزيز.
فــي فيلم  الــكــدوانــي  الفنان ماجد  بــجــوار مشاركة 
املــنــهــج« مــع روبـــي، فقد تعاقد على بطولة  »بـــره 
فيلم آخر وهو »عواجيز الفرح« الذي يجمعه بكل 
فـــؤاد وســيــد رجــب وشريف  الفنانن بيومي  مــن 
دســـوقـــي وإخــــــراج أحــمــد الـــجـــنـــدي. ويـــجـــري اآلن 
لفيلمها  مغربي  رزان  اللبنانية  الفنانة  تصوير 
»صابر وراضــي« من تأليف كل من محمد نبوي 
ــرم فـــريـــد، ويـــشـــارك في  وعــــاء حــســن، وإخـــــراج أكــ
بطولته أحمد آدم ومحسن محيي الدين وسلوى 

عثمان ويوسف حسام ويسرا مسعودي. 
وفي الوقت الذي يعرض فيه فيلم »تــوأم روحي« 
لــلــفــنــانــن حـــســـن الـــــــــرداد وأمـــيـــنـــة خـــلـــيـــل، فــهــمــا 
يــســتــعــدان قــريــبــا لــلــبــدء فـــي تــصــويــر تجربتهما 

الثانية معا من خال فيلم »أهل الكهف« للمنتج 
الرغم من عــدم عــرض فيلم  السبكي. وعلى  أحمد 
»30 مارس« للفنان أحمد الفيشاوي حتى اآلن إال 
أنه يبدأ قريبا تصوير فيلمن له، األول هو »قمر 
14« الذي ينتمي إلى نوعية األعمال التي يتخللها 
الحب، عبر حكايات منفصلة  العديد من قصص 
متصلة مــن إخـــراج هــادي الــبــاجــوري. كما تعاقد 
فيلم  بطولة  في  املشاركة  على  مؤخرا  الفيشاوي 
»أبو نسب« مع الفنان حمدي امليرغني، وهو من 

إخراج عمرو صاح، وإنتاج أحمد السبكي.
انتهى الفنان رامز جال مؤخرا من تصوير فيلم 
»أحمد نوتردام« مع غادة عادل وخالد الصاوي، 
والــقــصــة مــن تأليف لــؤى الــســيــد، إخـــراج محمود 
كــريــم، والــفــيــلــم تــــدور أحـــداثـــه فــي إطــــار كــومــيــدي 
خفيف، حول صحافي شاب يتعرض للعديد من 
املواقف املحرجة بسبب نحافته مما يجعله يلجأ 
إلى طبيبة ملساعدته للعاج من النحافة، ويتورط 

في قضية قتل ويحاول الخروج منها.
وبــعــد غــيــاب اســتــمــر 15 عــامــا عــن الــســيــنــمــا منذ 
غـــادة عبد  الفنانة  مــع  دقيقة«   90« فيلمه  قــدم  أن 
الرازق، يعود الفنان السوري سامو زين للعمل في 
السينما املصرية من خال فيلم »اللغز«، وهو من 

إنتاج املنصة اإللكترونية العاملية »نتفليكس«.
وانتهت الفنانة بسمة مؤخرا من تصوير فيلمها 
»قبل األربعن« بمشاركة الفنانن داليا مصطفى، 
إيـــهـــاب فــهــمــي، ومــحــمــد عــلــي  رزق، والــقــصــة من 

تأليف أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

الطرق التي عبرها الفرنسيون في نزوحهم

)LBCI( 2015 صاموئيل وأبو شقرا خالل انتخابات ملكة جمال لبنان

تواصل نيلي 
كريم العمل في 
الكوميديا عبر 
فيلم »العميل 
صفر« )فيسبوك(

)Getty/عّطل فيروس كورونا موسم األفراح الصيفي )مجدي فتحي

تظهر الصور حالة الهلع والهروب الجماعي للفرنسيين )فرانس برس(

إلى  عامًا   80 أعادهم  بسبب جائحة كورونا،  الباريسيون  عاشه  الذي  التجّول  أّن حظر  يبدو 
الوراء، أي إلى باريس التي احتلّها األلمان، ليُقيم أحد المتاحف معرضًا حول النزوح

باريس 1940

أفالم في غرف التصوير

فنون وكوكتيل
معرض

رصد

إضاءةمتابعة

من دون رفع جرعة 
الخطاب الوطني، يظل 
المعرض ملتزمًا بعكس 

الجانب اإلنساني من الحدث. 
ويختتم المعرض رحلة 
الزائر باإلشارة إلى أن خلو 
باريس من قاطنيها في 
فترة الحجر بسبب انتشار 
 Covid( فيروس كورونا
19( أعاد إلى األذهان 

مأساة هذه المدينة في 
فترة النزوح، مذكرًا بأن 

الماضي لم يزل قريبًا من 
الحاضر. وهو حاضر أيضًا 

بالنظر إلى الهجرات الكبيرة 
التي عاشها العالم أخيرًا، 

خصوصًا إثر الحرب السورية.

الماضي لم يزل 
قريبًا
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شوقي بن حسن

خــــال أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر الــــجــــاري، انــتــظــمــت 
مــجــمــوعــة مــن مــعــارض الــكــتــب الــعــربــيــة، في 
اســتــكــهــولــم ومـــاملـــو الـــســـويـــديـــتـــن، والهــــاي 
ويــوم  الــدنــمــاركــيــة.  وكوبنهاغن  الهولندية، 
ُيقام  الــجــاري،  الشهر  مــن  املــقــبــل، 26  السبت 
»مـــعـــرض الــكــتــاب الــعــربــي« لــيــوم واحــــد في 
 الــثــقــل 

َ
بـــرلـــن الـــتـــي يــمــكــن اعـــتـــبـــارهـــا مـــركـــز

ــي فـــــي الـــشـــمـــال  ــربــ ــعــ ــارئ الــ ــقــ ــلــ الــــرئــــيــــســــي لــ
األوروبــــي، وقــد ال تزاحمها على هــذا املوقع 
 باريس، والتي 

ّ
إال العجوز  القارة  في مجمل 

خــــرى مــعــرضــا للكتاب 
ُ
ــم ســنــويــا هــي األ

ّ
تــنــظ

الـــعـــربـــي، غــيــر أنــــه ألـــغـــي هــــذا الـــعـــام بسبب 
الجائحة التي ضربت العالم.

ر املعارض 
ُ
في الحقيقة، ال يمكن اعتبار توات

ــّد ذاتــــه؛ فــقــد تــحــّولــت منذ  هـــذه حــدثــا فــي حـ
ــــى تــقــلــيــد ثـــقـــافـــي لــطــيــف يــجــري  ــنــــوات إلـ ســ

تطويره في كل عام. بدأ ذلك مع موجة اللجوء 
الــســوري فــي 2015، ولــكــن تــبــلــوره األســاســي 
ظهر في 2017، ويمكن اعتبار السنة املاضية، 
العربي  الكتاب  فيها  عــرف  أكثر سنة   ،2019
حــضــورًا فــي أوروبـــــا، إذ حــضــر فــي مختلف 
املـــدن الكبرى مــن جــنــوب الــقــارة فــي إيطاليا 

إلى الشمال االسكندنافي. 
ـــذه املــــعــــارض هي  تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن هـ
معارض كتب بشيء من التجاوز في املعنى، 
ــرة 

ّ
فــهــي أقــــرب إلـــى تــظــاهــرات ثــقــافــيــة مــصــغ

مها أساسا مكتبات أو دور نشر عربية 
ّ
تنظ

ــّدمـــون فــي  ــقـ يــقــيــم أصـــحـــابـــهـــا فــــي أوروبــــــــا يـ
الــنــهــايــة مــخــزون كتبهم، ولــذلــك يحضر في 
ر مــن الكتب 

ّ
هــذه املــعــارض فقط طيف مصغ

ــمــا تــأتــي بــجــديــد اإلصــــــدارات، 
ّ
الــعــربــيــة، وقــل

لها نسخ غير أصلية، 
ّ
ولألسف كثيرًا ما تتخل

الشيء،  مبالغة بعض  فيها  األسعار  وتكون 
عــلــى اعــتــبــار أن الــبــائــعــن يــعــتــمــدون غــالــبــا 
مروحة أسعار الكتاب األوروبي )ما فوق 20 
يــــورو(، ولــيــس تــلــك األســعــار الــتــي يــحــّددهــا 

الناشر على غاف الكتاب.
لـــكـــن مــهــمــا تـــكـــن مــــن ســـلـــبـــيـــات، تــلــعــب هـــذه 

مقابل موجة معارض 
الكتب العربية التي 

تعرفها مدن في الشمال 
األوروبي هذا الشهر، 

لن نجد - للمفارقة - أية 
تظاهرة حول الكتب في 

المدن العربية

حيث ترى الكتب العربية ضوء الشمس في هذا الخريف

أحتمي بحقيبة ظهري

ال يزال تنظيم معارض 
الكتب في العالم العربي 

بانتظار مراسيم رسمية

2425

إضاءة

قصائد

فعاليات

املــعــارض دورًا أســاســيــا فــي إيــصــال الكتاب 
ــا، وتــظــل همزة  العربي إلــى قــارئــه فــي أوروبــ
وصل - ولو رمزية - مع الثقافة العربية. كما 
ميها على أن يكون 

ّ
أنها تعّبر عن حرص منظ

للكتاب العربي في مثل هذه األيام تظاهرات 
تحتفي به. هنا ال يمكن أال نقف على مفارقة 
ســـاخـــرة، أنـــه مــقــابــل مــوجــة مــعــارض الكتب 
ــمـــال األوروبـــــــــي ال تــوجــد  الـــعـــربـــيـــة فــــي الـــشـ
مــعــارض أو تظاهرات حــول الكتب فــي املــدن 

العربية.
ــه مـــن الــجــديــر هــنــا الــتــمــّعــن فـــي املــســألــة 

ّ
لــعــل

كتاب عربي  فتنظيم معرض  الــشــيء.  بعض 
فــي مدينة أوروبــيــة هــو نــتــاج اجتهاد أفــراد 
ينجحون في توفير فضاءات وتمويات من 
في  الثقافية  الجمعيات  أو  املحلية  الــســلــط 
 فعل نفس 

ّ
بلدان املهجر. أّما عربيا، ورغم أن

 أن حالة من التواكل 
ّ

األمر متاح وبسيط، إال
تجاه الدولة يجعل من تنظيم معرض كتاب 
فـــي حــكــم غــيــر املـــفـــّكـــر فــيــه تــقــريــبــا، ويــكــفــي 
الــضــوء  الــعــربــيــة  الــثــقــافــة  وزارات  تــمــنــح   

ّ
أال

لتنظيم معارض كتب عربية حتى  األخضر 
ــف كــل شـــيء كــمــا هــو الــحــال اآلن، ولــن 

ّ
يــتــوق

تجد مــن يبحث عــن الــحــّد األدنـــى فــي توفير 
الحلول والبدائل.

ــَم،  ــالـ ــعـ ــاح الـــــوبـــــاُء الـ ــتــ لـــلـــتـــذكـــيـــر، عـــنـــدمـــا اجــ
ــلــــت الـــبـــلـــدان إجـــــــــراءات الـــحـــجـــر، جـــرى  ودخــ
إعان »تأجيل« معارض الكتب العربية التي 
الربيع مثل  فــي  تنظيمها  املفترض  مــن  كــان 
بغداد وتونس. جاء الخريف، وال تزال الكتب 

العربية تواصل بياتها الشتوي.

في فسحة الشمال األوروبي

صحون الحياة الجديدة

المفّكر  سيرة  حول  مصّورة  رواية  إنجاز  مشروع  عن  اإلعالن  اليوم  مساء  يجرى 
باريس.  في  الصغيرة«  مصر  »مكتبة  في   ،)1961  -  1925( فانون  فرانز  المارتينيكي 
يشترك في هذا المشروع كل من الكاتب فريدريك سيرييه والرسام رومان المي، 

ومن المتوقع أن يصدر العمل قبل نهاية العام عن منشورات »ال ديكوفارت«.

كروث  اإلسباني  األركيولوجي  اإلسبانية يقّدم   Oriens أورينس بدعوة من مؤسسة 
تطبيق  عبر  افتراضية  محاضرة  اليوم  مساء    Cruz Sánchez Ruiz رويث  سانشيز 
زووم بداية من السابعة مساء تحمل عنوان أصل المدن في بالد الرافدين. رويث 
بعثات  على  أشرف  أن  له  وسبق  افدين،  الر وادي  شمال  حضارات  في  متخّصص 

تنقيب في سورية. 

- رسم  كتابة  بعنوان  الجاري معرض جماعي  الشهر  الخميس 24 من  يُفتتح غدًا 
)الملصق( في »دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة، ويستمر حتى السابع من 
وأسماء  القادر،  عبد  بن  ذكريات  المشاركين:  من  المقبل.  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
الغيلوفي، ونضال بالشيخ، ووسام بن حسين، وآمال بوسالمة، وأميمة مدينه، 
ونورة مزوغي، وهالة دجبّي، ورهام بن عثمان، وعمر بسيّس، وعماد جميّل.

بالقاهرة  »الهوسباير«  مسرح  في  تعرض  اليوم،  مساء  من  السابعة  من  بداية 
مسرحية األستاذ من إخراج وتأليف نادر جمال. يقترح العمل قصة عرض مسرحّي 
يتعرّض مخرجه لسكتة قلبية قبل عرضه بقليل، ويصّور كيف يتعامل الممثلون 
في هذه الوضعية بين إصرار على الوفاء للنص ومن يجد الفرصة مواتية للخروج 

عنه.

أحمد محسن غنيم

حياتي الصغيرة
دائمة التلعثم

 دائُم البحث عن الكلمات
ٌ
لسان
وقلٌب

ملتفٌت... ال يصل
ألنه ال يسير ملقصد

 عنه أحمال املاضي
َ

يسيُر لينفض
يحّدث نفسه في الشوارع الغريبة

بلغة الغريب
وفي الشوارع التي تعرفه

باللغة الغريبة

حياتي الصغيرة
ا تركها اآلخرون.

ً
يداِن تغسان صحون

■ ■ ■

الصحون
التي لم أغسلها في مطعم أوروبي صغير

أغسلها في قرية نائية
في العالم اآلخر

وحدي
دون مدير غليظ اللسان

أو زميل عنصري
أو مشاجرات مع الزبائن

الصحون
التي لم تتركني أمي أغسلها مرة واحدة

 من الوحدة
ً

تكومت اآلن جباال
أزيل عنها الذكريات الجميلة
وأجمعها في جيبي الصغير

ذكرياتي
ما تبقى لي من حياتي الكبيرة

ترّبت على كتفي
وأنا

أغسل صحون الحياة الجديدة.

■ ■ ■

عيناي الصغيرتان

 املحاولة
ّ

لم تما
في كل ليلة أقول:

غدا أستطيع
وغُد األطفال

قمٌر ياحقونه
وال يمسكون به 
إال حن ينمحي

عيناي الصغيرتان
في القرية

ْي جّدي الواسعتن
َ
كانتا تجالسان عين

بحكاياتهما ومداُهما الذي ال ُيبلغ
جّدي 

حارس القرية
 على دجاجات جّدتي

ّ
على ُكرسّيه املطل

وأنا 
م

ّ
على درجات السل

ها
ُ
أنظر إلى أكبر حياٍة عرفت

وإلى تلك العينن
اللتن تستطيعان مخالفة أوامر خالي

باالنقياد تحت قبضة القيلولة

 البن أختي الوليد
ً
أنقدني صورة

كلمات من صديقي 
ــه أن يــعــيــرنــي ضــحــكــتــه لــثــاث  رجــــوتــ

دقائق
فرسم لي على ورقة قديمة

-ممسًكا بطرف العصا-
نقطتن وقوًسا

وقال لي: ها هو يضحك لك

الغربة
دائن البلدة
ضحك علّي.

■ ■ ■

أبكي

ال لشيء عظيم،
ال مللك ضائع،

أو بكاء ابنة جائعة،
ال لثورة مهزومة،

أو ألنني أحمل نعش رفيقي على ظهري،
أبكي

ال ألني رأيت كل ما أملك 
يحترق أمام عيني

ال يمنعني أحد من إنقاذه
وال أستطيع له ضّرًا وال نفعا.

أبكي،

كطفل صغير،
أدرك لتوه،

ــاد مـــن ســرحــانــه فـــي فــاتــريــنــة  بــعــد أن عــ
األلعاب،

ورمى عينه يمنة ويسرة،
أنه وحده.

■ ■ ■

ظهري لهم
حاما حقيبة ظهري درًعا أحتمي به،

ا من طعنة غادرة،
ً
أرتجف خوف

ال أدري أن أحًدا ال يلحظ هذه النقطة على 
البحر.

وجهي إلى البحر،
أحــمــل معطف الــنــجــاة وأنـــا عــلــى الــســور 

البعيد، 
ملــا ال  غـــادرة تمتد فتجذبني  لعل موجة 

أريد،
إلــى أن يستحيل  لــو بقيت  أنني  ال أدري 

ه غماًما،
ّ
البحر كل

لن تلتفت إلّي حصاة في قاعه.
أنظر ألعلى،

قلبي يرتجف،
أتمتم:

كيف أفعل وما من عصا في يدي؟

)شاعر ومترجم مصري مقيم في كولومبيا(

عيناي الصغيرتان
َكُبرتا

تاحقان القمر
بخطوة ضفادع القرية

وتمّدان يديهما قافزتن
لقيا بأعواد الحطب

ُ
لت

في مصباح الليل الذابل
حاولتا

أن تلكما في فراغ الحجرة
في مصارعة غير عادلٍة

بن يدين نحيلتن
وعينن صغيرتن

وصوٍت ال يقدر على إيقاظ األهل
ليصارعوا معه ذلك العدّو الخفّي

الذي – حتى خالي
ضابط الشرطة-

ال يهزمه
خالي الذي يهزم األشرار والطّيبن.

■ ■ ■

الغربة
 الحيِّ

ُ
دائن

رهنُت له أصدقائي 
وسنوات طفولتي

وأبناء أخواتي الذين لم يولدوا
ليشتري لي مقعدا في قارب الهجرة

وحن عدت إليه بنقودي في جرار الغرباء
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تصويب

ــر  ــ
ّ
ــذك ــتــ ــاب جــــــــّدتــــــــي، نــ ــ ــيــ ــ ــي غــ ــ ــ فـ

القصص املحكية، في ليالي أكل 
املخّزن  بالحالوب  د  املــبــرَّ البطيخ 
ــّراد الخشبي.  ــبـ الـ الــقــبــو فــي  فــي 
فــي حصيرة  املــوضــوع  الحالوب 
ــا لـــحـــفـــظ الـــلـــحـــوم  ــرة أيــــضــ ــيـ ــبـ كـ
ق 

ّ
لساعات. أما اللحم املقّدد، فمعل

فــــي الـــظـــل مـــنـــذ مـــئـــات الــســنــن، 
ــاف، ومــتــّبــل  ــ ــجـ ــ ــواء الـ ــ ــهـ ــ حـــيـــث الـ
بــالــبــهــارات املــســتــوردة مــن بــاد 
الذباب،  بعد 

ُ
ت التي  التوابل  الهند. 

الذباب نفسه الذي إذا سقط في 
املحلول  تــحــّول  الفاكهة  عصير 
إلــــــــى شـــــــــراب روحـــــــــــي، حــســبــه 
منه  ســّمــا، حتى شربت  القدماء 
ها تنتحر، 

ّ
أن ت 

ّ
امــرأة تعيسة، ظن

لـــكـــن الــــــذي حــــــدث، أنـــهـــا بــعــدمــا 
حّب. 

ُ
شربت منه هربت مع َمن ت

املدّونة،  وغيُر  املحكّية  القصص 
مــحــفــوفــة بــالــخــيــال الــــذي وصــل 
صّرة  في  وملفوفا  جاهزًا  إلينا 
 ما تقوله 

ّ
صفراء. وأنا أصّدق كل

َسَع 
َ
جّدتي، حتى عن املّرات التي ل

ــّدي حـــن كــان  ــ فــيــهــا الـــعـــقـــرُب جـ
. كان يستيقظ في الصباح 

ً
ثما

فيرى العقرب ميتا قرَب فراِشه، 
العقارب  مجموعة  إلى  فيضيفه 
ــنــــدوق  الــــتــــي يـــجـــمـــعـــهـــا فـــــي صــ
أسطنبول  فــي  مصنوع  خشبي 
ــال الــقــريــة.  ــ ــد رجـ أهــــــداه إلـــيـــه أحــ
قــالــت جـــّدتـــي: »لـــو عـــرف جــّدكــم 
فــائــدة ســـّم الــعــقــرب لــوضــعــه في 
قناني العرق وشرب منه ملعالجة 
أمـــا الحكاية  الــعــديــدة«.  أمــراضــه 
التي روتها جّدتي ولم نصّدقها 
مـــطـــلـــقـــا، فـــهـــي قـــصـــة مـــرجـــانـــة 
جارتها التي رجعت من الكنيسة 
ْت 

َ
وأخذت طينا وبصقت فيه وطل

ي زوجها نصف األعمى. 
َ
به عين

الــقــريــة نهار  أخـــذه أوالده خـــارج 
ــد،  ــ ــوم، وكــــــــان يــــــوم أحـ ــ ــيــ ــ ــ ذلــــــك ال
ــو يــتــخــّبــط،  ــ ــده وهـ ــيـ مــمــســكــن بـ
وسألوه بعدما غسلوا الطن عن 
يه، في ما إذا كان يرى الناس 

َ
عين

مــن بعيد وكــأنــهــم أشــجــار، لكّن 
الرجل لم يَر شيئا.

)مقطع من رواية »سهدوثا« 
لليلى قصراني(

هذه الحكاية

ليلى قصراني
أغار من كل نّحات وتشكيلي

وقفة
مع

ليلى قصراني )العربي الجديد(

شيكاغو ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلِك هذه األيام؟
بتسجيل  مشغولة  وأنـــا  سنة  منذ 
نـــة صــوتــيــة، بــودكــاســت، وهــو  مـــدوَّ
أغلب  في  ر 

ّ
الصوتي متوف للتطبيق  برنامج 

الـــهـــواتـــف الــنــقــالــة، عـــنـــوان مــدونــتــي والــــذي 
أتــرجــمــه هــنــا عـــن اإلنــكــلــيــزيــة »مــــن قــتــل دي 
ميلو؟«، فيها أجادل الظروف الغامضة التي 
حدة في بغداد 

ّ
أحاطت تفجير مبنى األمم املت

في آب/ أغسطس 2003، والذي أّدى إلى مقتل 
رئيس البعثة سيرجيو فييرا دي ميلو ومعه 
ه عــبــارة عن 

ُّ
21 ضحية آخــريــن. املــوضــوع كل

دّوامة أدخلُت نفسي فيها وليس َمن مخرج. 
حــــبُّ الـــعـــراق ألن سيرجيو 

ُ
هـــذا يــعــكــس كــم أ

دي ميلو كان يريد أن ينقذ العراق من الغزو 
األميركي، لكن مقتله حال دون ذلك.

■ ما هو آخر عمل صدر لِك وما هو عملِك املقبل؟
»الطيور العمياء«؛ روايتي الثانية، هي آخر 
ما صدر لي. وكان ذلك سنة 2016. حاليا أعمل 
على حكاية لألطفال، وهي باللغة اإلنكليزية، 
 ان أحــداثــهــا تــدور فــي ســوريــة. عملُت مع 

ّ
إال

عن  بعُد  أدري  وال  موهوبة  تشكيلية  انة 
ّ
فن

أندم  ال  لكني  ر، 
َ

نش
ُ
ت ال  قد  النشر...  تفاصيل 

حــتــى حينما أجــتــهــد فــي كــتــابــة عــمــٍل طويل 
ة املهمات. 

ّ
مــا ثــم ينتهي بــه املــطــاف إلــى سل

 
َّ

كل الكاتب  ينشر  أن  أبـــدًا  الصّحي  مــن  ليس 
ب يصلح للنشر.

َ
 ما ُيكت

ُّ
ما يكتبه؛ فليس كل

■ هل أنِت راضية عن إنتاجك وملاذا؟
ال طــبــعــا. لـــســـُت راضـــيـــة، ألن تــجــربــتــي في 
ما مّرت السنوات 

ّ
الحياة دائما في نمو، وكل

شــعــرُت بــأنــي أحــتــاج إلـــى حــكــمــة ونــضــوج 
 قد يكتمل، لكن أنا في تغيير 

ُ
ومعرفة. العمل

دائم، حتى آرائي تتغّير مع الوقت. 

ــّيــَض لــِك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
تقصد في مجال املهنة؟ أنــا ال أقــدم نفسي 
ـــنـــي كــاتــبــة بــاملــرتــبــة األولـــــى. عملُت 

ّ
عــلــى أن

لسنواٍت في سلك السياحة، ألني ال أقدر أن 
مباشر  اتــصــال  لها  ليس  مهنة  أيــة  أمتهن 
مــع الــنــاس، لــكــن كــكــاتــبــة، أشــعــر دائــمــا بــأن 
ثـــّمـــة مــوهــبــة أو حـــرفـــة مـــا تـــعـــوزنـــي، عمل 
تــنــجــزه أصــابــعــي، شـــيء مــلــمــوس لــه أبــعــاد 
ثاثية مثل النحت، أنــا أغــار من كل نّحات 
أو رّسام تشكيلي، ألن عمل الفنان له ألوان 
ي، 

ّ
املتلق إلى  لتصل  تمتّد  وأبعاد ومساحة 

فــي زمن  الــكــتــابــة، فنحن حاليا نعيش  أمــا 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي والــجــمــيــع يكتبون، 
حتى الذين ال يملكون ما يقولونه يكتبون.

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الــذي  التغيير  هو  ما   ■
العالم؟

هــذا الــســؤال مخيف ومــحــّيــر... حينما كنُت 
ــى الــســام، لكن فــي هذا 

ّ
 كــنــُت أتــمــن

ً
صــغــيــرة

 
َّ
 الــســام صــعــب طــاملــا أن

َّ
الــعــمــر أيــقــنــُت بـــأن

ى 
ّ
أتمن ــي 

ّ
أن إال  قاسية،  اإلنسانية  الطبيعة 

أن أرى البيئة محمية، كوكبنا الجميل هذا 
يــتــداعــى، االنــحــبــاس الـــحـــراري مــن نتائجه 
 
ّ
املجاعات والحرائق والجفاف، لكن أقول إن
ه ناتٌج عن طبيعة اإلنسان 

َ
تغيير املناخ ذات

 
ً ّ
حــا نجد  لــم  إن  وقسوته.  األنانية وطمعه 
 
ّ
فإن كجماعة،  القريب  املستقبل  في  للبيئة 

العواقب سوف تكون وخيمة. 

 ِمن املاضي توّدين لقاءها، وملاذا هي 
ٌ
■ شخصية

بالذات؟
 هي الشخصيات التي أحلم أن ألتقيها، 

ٌ
كثيرة

 شــخــص خــطــر عــلــى بــالــي اآلن هو 
َ

لــكــن أّول
الــذي لم يكن فقط ماكما  محمد علي كــاي، 
ــم كـــان إنــســانــا كريما  ــ بـــل كـــان شـــاعـــرًا، واألهـ
وطّيبا. رغم عنف الرياضة التي كان يمارسها 
 أنه كان إنسانا رقيقا، أتصّور أن الجانب 

ّ
إال

اإلنساني عنده طغى على نجمه كرياضي.

■ صديق/ة يخطر على بالك أو كتاب تعودين إليه 
دائما؟

 في 
ٌ
ــة مـــن األصـــدقـــاء لــهــم مــكــانــة خـــاّصـــة

ّ
قــل

قــلــبــي، أتــعــلــم مــنــهــم كــثــيــرًا تــمــامــا كالكتب. 
ث عن  ــي ال أجـــيـــد الـــتـــحـــدُّ ـــي أنــ

ّ
 عـــن

ٌ
مــــعــــروف

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 

حول انشغاالته اإلبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض 
ما يوّد مشاطرته مع 

قرّائه. »في زمن التواصل 
االجتماعي، حتى من 

ال يملكون ما يقولونه 
يكتبون«، تقول الكاتبة 

العراقية

ليس من الصّحي 
أبدًا أن ينشر الكاتب 

كلَّ ما يكتبه

كلّما مّرت السنوات 
شعرُت بأني أحتاج إلى 

حكمة ومعرفة

ما 
ّ
ذاتــي، وكثيرًا ما أذكر صديقة صباي كل

ــذه الـــحـــيـــاة،  ــ فـــتـــحـــُت فـــمـــي، رفــيــقــتــي فــــي هـ
الشاعرة والكتابة ذات الثقافة العالية فيء 
الثانوية،  أيـــام  مــن  تمتدُّ  صداقتنا  نــاصــر، 
ومنذ أكثر من ثاثة عقود. أّما الكتاب الذي 
القديم  يبقى مفتوحا في بيتي فهو العهد 
س«...  والجديد، ال أريد أن أقول »الكتاب املقدَّ
 أنــه كتاب مهّم، 

ّ
س«، إال ال أحــّب كلمة »مــقــدَّ

ــبـــار( مثل  ــكـ ــفـــار األنـــبـــيـــاء )الـ خــصــوصــا أسـ

ــــوب، أيــــوب بــالــنــســبــة إلـــي هو  حــزقــيــال وأيــ
شكسبير العهد القديم. 

■ ماذا تقرأين اآلن؟
حاليا أقرأ كتاب مذّكراٍت لإلعامي الكندي 
برنامج  مضيف  تريبيك  آليكس  األميركي 
»مخاطرة«. بضغط من معجبيه كتب هذه 
ــه، كـــونـــه مــصــابــا بــســرطــان  ــراتـ ــذكـ الــســنــة مـ
ب وسلس ولغته  البنكرياس. أسلوُبه محبَّ
سهلة. أحــبُّ كتب املــذكــرات والــســيــرة ألنها 
ــــرار  تــعــّرفــنــا عــلــى الــجــانــب اإلنـــســـانـــي وأسـ

اب واملشاهير. 
ّ
الكت

■ ماذا تسمعن اآلن وهل تقترحن علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا مــشــاركــتــك 

سماعها؟
أنا من الناس الذين يقّدرون الصمت، لكني 
ــتــــار املــوســيــقــى  ــر صــمــتــي أخــ حــيــنــمــا أكـــسـ
الصحراوية القادمة من أفريقيا، خصوصا 
نــورة  املــوهــوبــة  املوريتانية  انة 

ّ
الفن صــوت 

ــي ال أفهم الكثير من 
ّ
منت سيمالي، رغــم أن

في  ــحــّرك شيئا 
ُ
ت أنــهــا   

ّ
إال أغنياتها  كلمات 

داخلي. أحب الفنان الذي ينشد من القلب.

ثقافة

ــة مـــن مــوالــيــد  ــي ــراق ــٌة ع ــب ــات ك
األدب  ــت  درس  .1967 عــام  األنــبــار 
وغــادرت  بغداد،  في  الفرنسي 
عام  الخليج  حــرب  بعد  الــعــراق 
1991، وتعيش حاليًا في الواليات 
لها  صدرت  األميركية.  المتّحدة 
عن  »سهدوثا«  هما:  ــتــان؛  رواي
)2011(، و»الطيور  الغاوون«  »دار 
ــن »مـــنـــشـــورات  الــعــمــيــاء« عـ
أيضًا  نشرت   .)2016( المتوّسط« 
عّدة مقاالٍت في الفن التشكيلي 
صدر  ــة،  ــرحــل وال والموسيقى 
ومواقع  صحٍف  في  بعضها 

إلكترونية عربية.

بطاقة

)Getty( 2004 من جناح خّصص لألدب العربي في معرض فرانكفورت

عمل 
تشكيلي 
للشاعر عبد 
اللطيف 
اللعبي



سينما

سعيد المزواري

الهوليوودية  اإلحصائيات  تقول 
الــثــالــثــة سّجال   عــقــدي األلــفــيــة 

ّ
إن

»ريــمــيــك«  ــــالم الـــ أكـــبـــر عــــدد مـــن أفـ
ــادة صــنــع األفـــــالم(، مــع إعــــادة إنــتــاج 19  ــ )إعـ
فيلمًا عام 2005 وحده. منذ عام 1993، أعيد 
قت 

ّ
ُصنع 193 فيلمًا، بينها 31 فيلمًا فقط حق

أكثر من 100 مليون دوالر أميركي في شّباك 
التذاكر.

ــد لـــجـــوء املـــنـــتـــجـــني، فــي  ــزايــ ــو ســـبـــب تــ ــا هــ مــ
هوليوود خاصة، إلى إعــادة صنع أفــالم من 
تــاريــخ السينما، فــي األعــــوام األخــيــرة؟ أزمــة 
إبداع، أم مجّرد سعي إلى تحقيق أرباح، عبر 
الـــحـــّد مـــن مــخــاطــر االســتــثــمــار فـــي نــصــوص 
جــديــدة؟ هــل وراء الــظــاهــرة، بــني حـــنٍي وآخــر 
ــراءات  ، نــّيــة صــادقــة فــي تــقــديــم قــ

ّ
عــلــى األقـــــل

جــديــدة ملــحــكــّيــات قــديــمــة، تنتبه إلـــى وضــع 
األحــــداث فــي قلب الــســيــاق الــراهــن، املختلف 
عــن فــتــرة خـــروج الفيلم األصــلــي، واستثمار 

التقنيات السينمائية الحديثة؟
»ريــــمــــيــــك« قـــديـــم ِقـــــــَدم الــســيــنــمــا.  مـــفـــهـــوم الـــــ
القمر« )1902(  إلــى  أّدى نجاح »رحــلــة   :

ً
مــثــال

لجورج ميلييس إلى عدٍد ُمدهش من النسخ 

راكمة على 
ُ
الفطرية، التي حاولت تقليده، وامل

قوا 
ّ
التجاري. مخرجون عديدون حق نجاحه 

بــأنــفــســهــم نــســخــًا جـــديـــدة مـــن أفــالمــهــم، كما 
فعل ألفريد هيتشكوك مع »الرجل الذي كان 
يعرف أكثر من الالزم«، عام 1956، انطالقًا من 
الفيلم األصلي )1934(. كثيرًا ما كان الباعث 
الــصــوت  مــع  نــســخــة  تقنيًا صــرفــًا، كتحقيق 
اعــتــمــادًا عــلــى فــيــلــم صــامــٍت ســابــق، ثــم بعد 
أعوام على ذلك، إنجاز أفالم باأللوان انطالقًا 
من شريط أصلّي باألسود واألبــيــض. هناك 
أيضًا محاولة إعادة إنتاج فيلٍم غير معروف 
لدى الجمهور، أو طاوله النسيان إلى حّد ما، 
ره على هامش ربح تجاري مرتفع، 

ّ
رغم توف

اإلمــكــانــات  األصــلــيــة  ــر لنسخته 
ّ
تــتــوف لــم   

ْ
إذ

لجني  تؤّهله  التي  التسويقية  أو  اإلنتاجية 
أرباٍح كافية.

ينبغي التفريق بني إعادة إنتاج أفالٍم انطالقًا 
من سيناريوهات أصلية، وإنتاج اقتباساٍت 
جديدة من أعمال مسرحية أو أدبية اقتبست 
ُينظر  األخــيــرة،  الحالة  فــي  سابقًا.  للسينما 
»ريميك«، فقط إذا كان  قتبس كـ

ُ
إلى الفيلم امل

إلــى مرتبة مرجعية  قــوي سبقه  فيلم  هــنــاك 
 

ّ
إلــى كل السينما. هــكــذا، سُينظر  تــاريــخ  فــي 
ــفـــهـــد«، رائـــعـــة الـــروائـــي  فــيــلــم ُيــصــنــع عـــن »الـ
الملبيدوزا،  دي  توماسي  جوزيبي  اإليطالي 
فيسكونتي،  لوكينو  فيلم   

ّ
ألن »ريــمــيــك«،  كـــ

قتبس عنها عام 1963، تحفة ُمطلقة. فيما 
ُ
امل

 انطالقًا من 
ً
 فيلٍم ُينجز ُمستقبال

ّ
بر كل

َ
سُيعت

اقتباسًا جديدًا  »الغريب«  ألبير كامو  روايــة 
 ال فيلم وســـط األفـــالم 

ْ
ولــيــس »ريــمــيــك«، ألن

واحــد  )بينها  منها  بست 
ُ
اقت الــتــي  الــعــديــدة 

أن  استطاع   )1967 عــام  نفسه،  لفيسكونتي 
يفرض نفسه كمرجع.

ــن الــنــســخــة  ــيــــك« عــ ــمــ »ريــ ـــ ــتــــالف الــ نــســبــة اخــ
ــاة الـــدقـــيـــقـــة،  ــاكــ ــحــ ــلــــيــــة تــنــطــلــق مــــن املــ األصــ

إلـــى حـــّد مـــا، املــســمــاة »لــقــطــة بــلــقــطــة«، كحال 
غـــاس فـــان ســانــت، فــي اشــتــغــالــه )1998( ذي 
 )1960( »ســايــكــو«  عــلــى  التجريبية  املـــرامـــي 
التي  الهوليوودية  النسخة  أو  لهيتشكوك؛ 
أنــجــزهــا مــايــكــل هــانــيــكــي نــفــســه عـــام 2007، 
ــه، »ألــــعــــاب  ــ  عــــن األصـــــــل الـــنـــمـــســـاوي لــ

ً
نــــقــــال

ة  قــــــراء بـــــإعـــــادة  مـــــــــرورًا  )1997(؛  ــة«  ــيـ ـ
ّ
ــل ــسـ مـ

التنّبه إلى مستجّدات  النسخة األصلية، مع 

باريس ـ ندى األزهري

عــّدة  مــعــاٍن   )Mignonnes(  »
ّ
ــيــون

ْ
»مــيــن لكلمة 

ابات، ظريفات. 
ّ
باللغة الفرنسية: ناعمات، جذ

قال لأطفال خاصة، وأحيانًا لفتاة ناعمة أو 
ُ
ت

اليوم،   تكون جميلة حقًا. 
ْ
أن ابــة، من دون 

ّ
جــذ

باتت عنوانًا لفيلٍم ُيثير جداًل واسعًا، أخرجته 
الفرنسية السنغالية ميمونة دوكوري.

 
َّ

 كل
َ
ْرن

َ
 هؤالء »الظريفات«، اللواتي أث

ّ
فمن هن

هذا الضجيج؟
 ضاحية 

ّ
4 صغيرات يبلغن 11 عامًا، ويسكن

للمشاركة  للرقص،  فريقًا  ويشّكلن  باريسية، 
ل 

ُ
يق فرنسية،  ضاحية  ــل 

ُ
َيــق مــن  مسابقة.  فــي 

ــواًل مــتــعــّددة لــســّكــانــهــا، مــعــظــمــهــا عــربــّي  ــ أصـ
ٌص للفيلم ال ُينبئ بكل ما أثير 

ّ
وأفريقّي. ُملخ

حوله من انتقاد الذع، وهجوم حاد، وتهديد 
دوليني  في مهرجانني  ُعــرض  املخرجة.  بقتل 
عام 2020، فنال جائزة اإلخراج في »مهرجان 
الـــ36 بني 23  ساندانس السينمائي« )الــدورة 
كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر و2 شــبــاط/ فــبــرايــر(، 
»برليناله«  وتنويهًا خاّصًا من لجنة تحكيم الـ
)الــدورة الـ70 بني 20 شباط/ فبراير و1 آذار/ 

مارس(.
ــــدأت عـــروضـــه الــتــجــاريــة الــفــرنــســيــة فـــي 19  بـ
آب/ أغسطس الفائت. لم يعترض أحــٌد عليه، 
الجمعيات  وال  األطــفــال،  حماية  جمعيات  ال 
ق 

ّ
يتعل عندما  صوتها  سِمع 

ُ
ت التي  النسوية 

األمر بجسد املرأة، بل حصل الفيلم على دعٍم 
ينشدن  فتياٍت  لتناوله  فرنسا،  مــن  وتمويل 
»الـــتـــحـــّرر« مــن ســيــطــرة الــتــقــالــيــد. الــجــدل بــدأ 
مـــع إعـــــالن املـــنـــّصـــة األمـــيـــركـــيـــة »نــتــفــلــيــكــس« 

نيكيتا  كتجربة  الثقافة،  اختالف  أو  العصر 
مــيــخــالــكــوف مـــع صــنــع نــســخــة جـــديـــدة من 
 غاضبًا« )1957( لسيدني لوميت، 

ً
»12 رجال

الــتــي أّدت تــقــاطــعــاتــهــا مـــع راهــــن الــســيــاســة 
ــهــامــه بمغازلة 

ّ
ات إلـــى  عـــام 2007،  الــروســيــة، 

نــظــام بــوتــني ورجــالــه األقــويــاء. هــنــاك أيضًا، 
وباألخّص، إعادة تقديم »إم« )1931( لفريتز 
النغ ـ املعروف بكونه فيلمًا شديد املناهضة 
ـ بعد 20 عامًا بالضبط على إخراج  للنازية 
جـــوزيـــف لـــــوزي بــشــكــل اســـتـــعـــارة ســيــاســيــة 
ومــرافــعــة خــفــّيــة ضـــد املــاكــارتــيــة، مـــع جملة 
على ملصقه تقول: »الفيلم األكثر جاذبية في 

التاريخ يضرب مّرة أخرى«.
الــتــي ينبغي  الــبــعــض، األفــــالم  إلـــى  بالنسبة 
ــنــجــزة في 

ُ
إعـــــادة إنــتــاجــهــا هـــي فــقــط تــلــك امل

املـــاضـــي، عــن ســيــنــاريــو يـــتـــراوح بــني الــجــّيــد 

ــر، مــرتــبــط  ــ ــتــــاز، الـــــــذي، لـــســـبـــٍب أو آلخــ واملــــمــ
ــاج، أو مــــدى مــوهــبــة املــخــرج  ــتــ بـــظـــروف اإلنــ
مؤّهالته  توافق  عــدم  كثيرة  )أحيانًا  حينها 
ــض 

ّ
ــه(، فـــلـــم تــتــمــخ ــرتــ ــبــ ــع نـــــوع الـــفـــيـــلـــم ونــ مــ

 :
ً
)الــظــروف واملــوهــبــة( عــن أفـــالم جــّيــدة. مثال

هــنــاك نــّص لــفــرانــك دارابـــونـــت كتبه انطالقًا 
شيلي،  ملــــاري   )1818( »فــرانــكــنــشــتــايــن«  مـــن 
ـــــــــه مـــــن أفـــضـــل 

ّ
قـــــــال غـــيـــيـــرمـــو دل تـــــــــورو إن

الــســيــنــاريــوهــات الــتــي قـــرأهـــا، أنــجــز كينيث 
طــــواه   )1994( ــًا  ــتـ ــاهـ بـ فــيــلــمــًا  ــه  ــنـ مـ بـــــرانـــــاه 
فيه،  المعني  ممثلني  مشاركة  رغــم  النسيان، 

كروبرت دي نيرو وآيان هولم.

أيــلــول/ سبتمبر   9 عرضه على شاشتها في 
الجاري، بملصق دعائي للفتيات في وضعية 
همت بالتحريض على »ممارسة 

ُّ
الرقص، إذ ات

ــار )بــــيــــدوفــــيــــلــــي(«. اعــــتــــذرت  ــغــ جــــنــــس الــــصــ
ــهــامــات 

ّ
 االت

ّ
املــنــّصــة، وســحــبــت املــلــصــق. لــكــن

األميركية  الطهرانية  واعترضت  ف، 
ّ
تتوق لــم 

عــلــى اســتــغــالل الــفــيــلــم لــلــفــتــيــات الــصــغــيــرات، 
 كسلعة جنسية. بدأ جمع تواقيع 

ّ
وإظهارهن

عـــلـــى عـــريـــضـــة ملــقــاطــعــة املـــنـــّصـــة، فـــأصـــدرت 
»وكـــالـــة الــصــحــافــة  »نــتــفــلــيــكــس« تــصــريــحــًا لــــ
ه اجتماعّي، 

ّ
الفرنسية« وصفت الفيلم فيه بأن

ه ضد إضفاء طابع جنسي على األطفال، 
ّ
وبأن

ه ُيبنّي هيمنة املظاهر وشبكات التواصل 
ّ
وبأن

االجتماعي على الصغار.
« في 

ّ
يون

ْ
»مين لـ الدعائي  الشريط  عند عرض 

إعالنات  باريس، ضمن  في  صالة سينمائية 
عـــن عــــروض مــقــبــلــة، لـــم ُيـــِثـــْر أدنــــى رغــبــة في 
 الجدل الذي شغل العالم )منعت 

ّ
حضوره. لكن

واملثير  الكبير  والــفــرق،  أيضًا(،  تركيا عرضه 
لالنتباه، في النظرة إليه بني فرنسا وأميركا، 
ـــشـــاهـــدتـــه. الــصــغــيــرة فتحية 

ُ
أثـــــارا فـــضـــواًل مل

ــلــفــظ(، الــتــي تـــؤّدي  يــوســف )أو فــاتــيــا، كــمــا ُي
الدور الرئيسي، تلفت االنتباه بإجادتها فيه. 
إلــى حــّي جديد  أمينتو( تصل  آمــي )تصغير 
بانتظار  الصغيرين،  وأخــويــهــا  والــدتــهــا  مــع 
وصول والدها من السنغال. تنبهر في يومها 
ــوداء  الـــدراســـي األول بــــ4 فــتــيــات، شـــقـــراء وســ
وســـمـــراويـــن، يــتــمــّيــزن عــن األخـــريـــات بــلــبــاٍس 
من  ، مكشوف 

ّ
في عمرهن يليق بصغيراٍت  ال 

األعــلــى والـــوســـط عــنــد الـــُســـّرة واألســـفـــل )هــذا 
املـــدارس الفرنسية، عـــادة(. يــزداد  ممنوع فــي 
انــبــهــارهــا، هـــي الــصــامــتــة الــخــجــولــة، عندما 
 يتدّربن على الرقص في منطقة منعزلة 

ّ
تراهن

خـــارج املــدرســة. عــنــدهــا، يــبــدأ الــتــحــّول األكبر 
التي كانتها: فتاة مطيعة، ترافق  للشخصية 

أّمها إلى دروس الدين. 

)Getty/مايكل هانيكي: نسختان لفيلٍم واحد )أندرياس رانتز

)Getty/ميمونة دوكوري: سيناريو فارغ وإخراج عادي )ستفان كاردينالي
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إعادة إنتاج أفالم من 
سيناريوهات أصلية أو 

اقتباسات جديدة

جدل أميركي يُثير 
حشرية الُمشاهدة في 

صاالت فرنسية

في األلفية الثالثة، ازداد 
عدد أفالم الـ»ريميك«، 

فطرحت تساؤالت جّمة 
عّما إذا كان ذلك ناتجًا 

عن أزمة إبداع أم رغبة 
في قراءة جديدة

أزمة إبداع؟ 
تحقيق أرباح؟ 

قراءات جديدة؟

لماذا هذا الضجيج كلّه؟

عن الـ»ريميك« في األلفية الثالثة

»الناعمات« يواجهن الطهرانيّة األميركية

نديم جرجوره

ــّدة يستعيد الــســاهــرون  أمــســيــات بــيــروتــيــة عـ
فيها أيامًا قديمة في شارع الحمرا. يتذّكرون، 
 حسب عمره، مرحلة أو حالة أو أحداثًا، في 

ٌّ
كل

شارٍع يفقد، منذ سنني مديدة، ألقه اللبناني، 
املــفــتــوح عــلــى الــجــغــرافــيــة الــعــربــيــة والـــغـــرب. 
 )1990 ـ   1975( الــلــبــنــانــيــة  األهـــلـــيـــة  الــــحــــرب 
شّوه مالمحه شيئًا فشيئًا، 

ُ
تقرض تاريخه وت

ُيكِمل ما تعجز الحرب   
ّ

والسلم األهلي الهش
عن تغييبه. اغتيال الرئيس األسبق للحكومة 
اللبنانية رفيق الحريري )14 فبراير/ شباط 
2005( لــحــظــة إضــافــيــة لــلــتــحــّوالت الــســلــبــّيــة. 

»انتفاضة  ضة على  حرِّ
ُ
امل االقتصادية،  األزمة 

نــهــائــيــًا،  عــلــيــه  تــقــضــي   ،)2019( أكــتــوبــر«   17
ــة عـــلـــى جــانــبــيــه تــتــحــّول  ــ عـ

ّ
ــــوز فـــاملـــصـــارف املـ

إلـــى قــــالٍع حــديــديــة، كــتــلــك املنفلشة فــيــه بعد 
علن بداية 

ُ
»انتفاضة 6 فبراير« )1984(، التي ت

واملدينة  الــشــارع  فــي  األشــكــال  متنّوع  انهياٍر 
تنطلق  مــقــارنــات،  إلــى  تدفع  أمسيات  والبلد. 
غــالــبــًا مــن اخــتــفــاء نــهــائــي لــصــاالت السينما 
فـــي شــــــارٍع مــــعــــروٍف، بـــني الـــربـــع األخـــيـــر من 
خمسينيات القرن الـ20 ومنتصف سبعينياته، 
وأزيــاء  سهرًا  لبيروت،  النابض  القلب  بكونه 
 وأضواء وأفالمًا ومسرحًا ومكتباٍت 

ً
وصحافة

ومقاهَي ونضاالٍت. اختفاء الصاالت يتوافق 

ألقه  واختفاء املعالم الصاِنعة لشارع الحمرا 
ة وأحياء وفضاءات 

ّ
ورونقه واختالفه عن أزق

 شيء مختٍف، 
ّ

أخرى في بيروت وخارجها. كل
بــاســتــثــنــاء »مــكــتــبــة أنــــطــــوان«. بــيــنــمــا »مــتــرو 
»مــســرح املــديــنــة« الــذي حل  املــديــنــة«، التابع لـــ
الــقــديــمــة، يجهد في  ــاروال«  مــكــان »سينما ســ
إضــاءة حّيز صغير في عتمة شارع ومدينة، 
ــم أزمــــة وإفــــالس وخــــراب وأوبـــئـــة وجــرائــم  رغـ
وقمع وتدمير. ال صاالت سينمائية وال قاعات 
ل، 

ّ
مسرحية. املتواجد القليل من القاعات ُمعط

، فاملنظومة 
ٌ
ومحاوالت إنعاش الشارع فاشلة

الحاكمة غير معنّية بغير السياسة، والقطاع 
، فـــي 30 عــامــًا عــلــى األقـــل، 

ٌ
الـــخـــاص مــنــصــرف

إلى اشتغاٍل مالي ألربــاٍح مخيفة، تنتهي في 
إفــــالس بــلــٍد وأنـــــــاٍس. أمـــاكـــن الــســهــر تختلف 
يًا عــن ذاكـــرة، وأعــبــاء كــورونــا تقضي على 

ّ
كل

ــٍس ُيــراد له إنقاذ بعض واقــٍع مرتبك، 
َ
ــف

َ
آخــر ن

م. للسينما فيه قديمًا، 
ّ
مبنّي على تاريٍخ محط

ــة متفّرعة منه، 11 صالة 
ّ
كشارع رئيسّي وأزق

متحّولة إلى محالت تجارية غير قــادرة على 
 موت، 

ّ
تحصني حضورها في الــشــارع من كــل

وال على إنعاش الشارع بحضورها فيه؛ وإلى 
فراٍغ يقول، بالصمت واإلقفال، انتهاء مرحلة.

صّر على 
ُ
أمسيات بيروتية في شارع الحمرا ت

ت في عتمة مدينة، بــداًل من عيٍش 
ّ
عيٍش مؤق

دائٍم في عتمة صالة. أي لعنة هذه؟ أي نهاية؟

أمسيات بيروتية تقول نهاية شارع وحياة

 Antoinette Dans Les Cevennes ¶
لكارولني فينيال )الصورة(: أشهرًا 

عّدة أمضتها أنطوانيت منتظرة 
إجازة صيفية ألسبوٍع رومنسي مع 

 املعشوق ُيلغي 
ّ
عشيقها فالديمير. لكن

تلك اإلجازة املوعودة، إذ عليه تمضية 
الصيف مع زوجته وابنته في مدينة 

أخرى، ما يدفع أنطوانيت إلى اللحاق 
به بدافع الحّب والغضب. مفاجأة 

تنتظرها هناك: ال وجود لفالديمير، 
بل لحماٍر ُيدعى باتريك.

¶ Seberg )2019( لبينديكت أندرو، 
تمثيل كريسنت ستيوارت )الصورة( 

وأنتوني ماكي وجاك أوكونول: 
إيقونة املوجة الجديدة الفرنسية، بعد 
تمثيلها في A Bout De Souffle لجان 

ـ لوك غودار إلى جانب جان ـ بول 
 ِسِبرغ العودة إلى 

ّ
قّرر جان

ُ
بلموندو، ت

لوس أنجليس. في الطائرة، تلتقي 
حكيم جمال، أبرز مناضلي »الفهود 

السود«، ما يوّرطها بمشاكل مع 
»املكتب الفيدرالي للتحقيقات«.

¶ From Hell 3 فيلم رعب لروب 
زومبي، تمثيل شيري موون زومبي 

)الصورة( وبل موسولي: مضطربون 
عقليًا يبدأون سلسلة جرائم متالحقة 

وعنيفة، تكشف جانبًا خطرًا في 
تطّور اضطراباتهم تلك، ما يستدعي 
مواجهة حقيقية للحّد من دمويتهم 

القاتلة.

أفالم جديدة

Wednesday 23 September 2020
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

حققت الالعبة الرومانية سيمونا هاليب لقب 
بطولة روما للتنس للمرة األولى خالل مسيرتها 

وذلك بعد انسحاب التشيكية كارولينا بليشكوفا 
في املباراة النهائية. وكانت هاليب متقدمة )6 - 
صفر( و)2 - 1( قبل أن تنسحب بليشكوفا بعد 

مرور 31 دقيقة فقط لشعورها بمشكالت في 
حقق الرومانية اللقب 

ُ
الظهر والفخذ األيسر، لت

الـ22 لها خالل مسيرتها والثالث هذا العام بعد 
فوزها ببطولتي دبي وبراغ.

أكد فريق أرسنال ضم حارس فريق ديجون، 
أليكس رونارسون، كبديل لأرجنتيني ايميليانو 

مارتينيز. ووقع اإليسلندي )25 سنة( عقدا 
ملدة أربع سنوات مع فريق »املدفعجية« وانضم 

مقابل مبلغ يتجاوز مليون يورو. وتأتي الصفقة 
بعد رحيل مارتينيز، الحارس األساسي املوسم 
 للحارس برنارد لينو 

ً
املاضي الذي شارك بديال

الذي تعرض إلصابة وغاب عن الفريق، إلى 
أستون فيال مقابل أكثر من 20 مليون يورو.

ستحمل أكاديمية فريق سبورتينغ لكرة القدم، 
وهي واحدة من أكبر أكاديميات كرة القدم في 

البرتغال، اسم »أكاديمية كريستيانو رونالدو« 
حسبما أعلن الفريق. وذّكر النادي في بيان 

رسمي أن نجم فريق يوفنتوس اإليطالي انضم 
لفريق لشبونة في عمر الـ12 في صيف عام 1997، 

وأوضح النادي أنه يرغب في تخليد اسم أعظم 
رمز شارك مع فريق سبورتينغ وسيكون بمثابة 

إلهام لجميع املواهب الشابة.

هاليب تفوز بلقب 
روما للتنس بعد 

انسحاب بليشكوفا

أرسنال يضم 
حارس فريق ديجون 

أليكس رونارسون

تغيير اسم مدرسة 
سبورتينغ إلى أكاديمية 

كريستيانو رونالدو

انفرد الصربي 
نوفاك 
ديوكوفيتش 
المصنف أول 
عالميًا بالرقم 
القياسي لعدد 
األلقاب في 
دورات األلف 
نقطة للماسترز 
والذي كان 
يتقاسمه مع 
اإلسباني رافايل 
نادال، بتتويجه 
بطًال لدورة روما 
للمرة الخامسة 
في مسيرته 
على حساب 
األرجنتيني 
دييغو 
شفارتزمان. 
ورفع الصربي 
رصيده إلى 
36 لقبا في 
دورات األلف 
نقطة للماسترز، 
مقابل 35 لنادال 
المصنف ثانيًا 
عالميًا.

)Getty( ديوكوفيتش يتخطى نادال بعدد ألقاب الماسترز

ديوكوفيتش يُطيح نادال

Wednesday 23 September 2020
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مورينيو: الفريق 
يمثل لغزًا وأنا أريد 

تشكيلة متوازنة

مانشستر سيتي يفتتح مشواره 
في »البريميرليغ« بانتصار صعب

ــن مــنــافــســات  ــم الـــجـــديـــد مـ ــوسـ ــي املـ اســتــهــل مــانــشــســتــر ســيــتــي مــســيــرتــه فـ
»البريميرليغ« بانتصار ثمني وصعب خارج الديار على حساب وولفرهامبتون 
)3 - 1( في ختام ثاني جوالت الدوري اإلنكليزي. وأنهى »السيتيزنس« اللقاء 
»إكلينيكيًا« في شوطه األول بهدفني حمل األول توقيع النجم البلجيكي كيفني 
دي بروين في الدقيقة 20 من ركلة جــزاء وآخــر عن طريق فودين، في وقت 
أضاف غابريال جيسوس الهدف الثالث قبل النهاية بدقائق. وبهذا الفوز حقق 
الفريق أول 3 نقاط له في املوسم الجديد، مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق أمام 
وولفرهامبتون  تكبد  املقابل،  في  مؤقتًا.  السابع  املركز  ليحتل  فيال،  أستون 
خسارته األولى في املوسم ليتجمد رصيده عند 3 نقاط في املركز الـ12. ُيذكر 
أن االتحاد اإلنكليزي لم ُيحدد بعد موعد املباراة املؤجلة ملانشستر سيتي ضد 
أستون فيال، وعليه سُيتابع الفريق انطالقة املوسم الجديد بناقص 3 نقاط عن 

أبرز املنافسني على اللقب.

ميالن يستهل مشواره بفوز بهدفين على بولونيا
استهل فريق ميالن اإليطالي مشواره في بطولة الدوري اإليطالي لكرة القدم 
بالفوز بهدفني نظيفني على ضيفه بولونيا على ملعب )سان سيرو( ضمن 
منافسات الجولة األولــى. ويدين ميالن بهدفي الفوز لنجمه السويدي زالتان 
إبراهيموفيتش الذي سجل الهدف األول في الدقيقة 35 قبل أن يضيف الهدف 
الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء. وبهذا الفوز حصد ميالن النقاط الثالث 
السادس.  املركز  املاضي في  املوسم  أنهاها  التي  املسابقة  األولــى في  ملباراته 
واحتل الفريق »اللومباردي« املركز الثالث مؤقتًا بفارق األهداف خلف جنوى 

ويوفننتوس، بينما احتل بولونيا املركز الـ17 في الترتيب.

غياب ليفاندوفسكي عن تمارين 
بايرن قبل مواجهة إشبيلية

بدأ بايرن ميونخ استعداداته لنهائي كأس السوبر األوروبــي الخميس املقبل 
في بودابست حيث يواجه إشبيلية، في غياب مهاجمه روبيرت ليفاندوفسكي 
عن التدريبات بسبب متاعب لم يكشف عنها النادي. وأكد الفريق »البافاري« 
ليست في خطر.  أمــام إشبيلية  ليفاندوفسكي  أن مشاركة  الوقت نفسه  في 
إلى  السفر  على  ميونخ  بايرن  املجر،  في  لكورونا  الوبائي  الوضع  وسيجبر 
الــرعــاة. وتصنف وزارة  الــعــدد وبـــدون ممثلني عــن  بودابست ببعثة مــحــدودة 

الخارجية األملانية العاصمة املجرية منطقة خطرة بسبب فيروس كورونا الذي 
إلــى 100 حالة جديدة لكل 100 ألف  وصــل معدل اإلصــابــة به في بودابست 

نسمة. 

كأس األمير: العربي يجرد الكويت من اللقب 
القدم  كــرة  في  الكويت  أمير  كــأس  لبطولة  بطاًل  املنقوص عدديًا  العربي  تــوج 
التمديد  اللقب )2 - 1( بعد  الكويت حامل  الـــ58 بعد فــوزه على  في نسختها 
املوسم 2019- منافسات  في ختام  وذلــك  الــدولــي،  األحمد  استاد جابر  على 
2020 بعدما طال بسبب التأجيل املفروض من واقع تفشي فيروس »كورونا«. 
العربي  هــدفــي  وعــلــي خلف )1+120(  هــنــري )84(  بــرنــارد  العاجي  وســجــل 
الذي لعب بعشرة العبني منذ الدقيقة 66 بعد طرد علي عتيق لنيله بطاقتني 
صفراوين، وعبدالله البريكي )26( هدف الكويت. وجرد العربي غريمه الكويت 
من لقبه بطاًل للمسابقة في األعوام األربعة املاضية وللمرة الـ 15 في تاريخه 
ومنعه من تحقيق ثالثية الدوري وكأسي األمير وولي العهد، علمًا بأن »العميد« 
وصل إلى املباراة النهائية للمرة الـ 25 في تاريخه. كما أن املواجهة هي الثامنة 
بني الجانبني في نهائي الكأس، إذ فاز العربي في املواجهات األربع األولى، قبل 
أن ينتزع منه »العميد« هذا التفوق ويحقق اللقب على حسابه في آخر ثالث 
مــن جهته،  الحالية.  النسخة  فــي  منافسه  مــن  ويــثــأر  العربي  ليعود  نهائيات، 
وضع العربي حدًا لحالة الجفاء مع الكأس التي دامت 12 موسمًا وحقق لقبه 

الـ 16 ليتعادل مع غريمه التقليدي القادسية كأكثر املتوجني بالبطولة الغالية.

يـــبـــدو أن ديـــلـــي آلــــي ســيــكــون الـــاعـــب األكــثــر 
غاريث  الويلزي  الجناح  انضمام  من  تضررًا 
بيل إلى توتنهام هوتسبير على سبيل اإلعارة 
رغــــم أن املــــــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو اســتــبــعــد 
االستغناء عن العب الوسط اإلنكليزي الدولي 

خال فترة االنتقاالت الحالية.
ــال مــدريــد  ــ ــب ريـ ــن يـــكـــون بـــوســـع بــيــل العــ ولــ
ــابـــق االنــــضــــمــــام إلـــــى تــشــكــيــلــة الـــنـــادي  ــسـ الـ
املقبل  األول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  قــبــل  الــلــنــدنــي 
عــنــدمــا يــســتــرد ســابــق لــيــاقــتــه، ويــتــوقــع أن 
يــشــكــل بــيــل وهــــاري كــن وســــون هــيــونــج ين 
توتنهام. وسطع نجم  ذلــك خط هجوم  بعد 
 2016-2015 مـــوســـم  فــــي  تـــوتـــنـــهـــام  فــــي  ــــي  آلـ
عــنــدمــا اخــتــارتــه رابــطــة الــاعــبــن املحترفن 
أفـــضـــل العــــب شــــاب فـــي الـــعـــام وشـــــارك ألول 
مــــرة مـــع املــنــتــخــب اإلنــكــلــيــزي لــكــن مــســتــوى 
أدائـــه تــراجــع لــدرجــة أنــه خــرج مــن التشكيلة 
األساسية للمدرب مورينيو. وبعد استبعاده 
من آخر تشكيلة ملنتخب إنكلترا الذي يقوده 
املـــــدرب غـــاريـــث ســاوثــغــيــت أصــبــح آلــــي )24 

ــقـــدم )فــيــفــا(  أحـــيـــا االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـ
املسيرة الدولية لاعبن أصحاب الجنسيات 
املزدوجة أو املتعددة بعدما أقر السماح لهم 
عن  ودافــعــوا  التي سبق  املنتخبات  بتغيير 
ــادق االتــحــاد  ــ ألـــوانـــهـــا، ولــكــن بـــشـــروط. وصـ
الـــدولـــي خـــال مــؤتــمــره الــــــ70 عــبــر الــفــيــديــو 
عــلــى تــوصــيــات لــجــنــة الــعــمــل الــتــي شكلها 
القوانن  لتعديل   2019 أيلول/سبتمبر  فــي 
املـــنـــظـــمـــة لــتــمــثــيــل الــــاعــــبــــن مــنــتــخــبــاتــهــم 
الــوطــنــيــة وذلـــك بــنــاء عــلــى طــلــب الــعــديــد من 
االتحادات الوطنية. واشترط االتحاد الدولي 
قد  الــاعــب  يكون  أال  الجديدة  فــي تعدياته 
شــارك فــي أكثر مــن 3 مباريات كحد أقصى 
مع املنتخب الذي بدأ معه مسيرته الدولية، 
ــك مــبــاريــات الــتــصــفــيــات املــؤهــلــة  بــمــا فـــي ذلـ
قبل  والقارية، وذلــك  العاملية  املنافسات  إلــى 
الــحــاديــة والــعــشــريــن، باإلضافة  بلوغه ســن 
إلى عدم مشاركته في بطولة دولية أو قارية 
مثل كــأس العالم أو كــأس أوروبـــا. ولــم يكن 
االتحاد الدولي يسمح في لوائحه السابقة، 
ألي العب بتغيير منتخبه الوطني، في حال 
لتصفيات  مباريات  في  األول  املنتخب  مّثل 

عاما( أمــام مفترق طــرق. ويفضل آلي اللعب 
خلف ثنائي الهجوم مباشرة لكن هذا املركز 
لــقــدرات ومــهــارات بيل،  يبدو مناسبا تماما 
الهجومية  الــخــيــارات  مــن  الكثير  تتوفر  كما 
املـــدرب مورينيو أيضا والــتــي تتضمن  أمــام 
ــــورا وســتــيــفــن بــيــرجــويــن  كـــا مـــن لـــوكـــاس مـ
وجيوفاني لو سيلسو وإريك الميا. ويصر 
كبير من جانب  التزام مهني  على  مورينيو 
الــاعــبــن وكـــشـــف فــيــلــم وثــائــقــي جـــديـــد عن 
تحذير مورينيو آلي من »الكسل« ومطالبته 
لــه بــضــرورة الــوصــول ألفــضــل مــســتــوى وإال 
فإنه ربما »يندم«. وغاب آلي عن املباراة التي 
فاز فيها فريقه 5-2 على ساوثامبتون والتي 
ــة أهــــــداف وزادت  ــعـ ــون أربـ ــرز خــالــهــا ســ ــ أحـ
الــوســط بعد  التكهنات حــول مستقبل العــب 
استبداله بن شوطي املباراة األولــى لفريقه 
الــلــنــدنــي 1-0 أمــام  الــنــادي  وانــتــهــت بهزيمة 

إيفرتون.
ــام  ــاراة تـــوتـــنـــهـــام أمــ ــ ــبـ ــ ــن مـ كـــمـــا غـــــاب آلـــــي عــ
ــلــــوفــــديــــف الــــبــــلــــغــــاري فــي  ــيــــف بــ لــــوكــــومــــوتــ
تصفيات الدوري األوروبي األسبوع املاضي 

قارية، حتى ملباراة واحــدة رسمية.  وتشكل 
بارقة  الــدولــي  لاتحاد  الجديدة  التعديات 
أمل للعديد من املواهب الكروية التي أصيبت 
بـــاإلحـــبـــاط عــقــب اســتــبــعــادهــا مـــن صــفــوف 
املنتخبات التي قررت تمثيلها للمرة األولى 
وأغلبها من القارة العجوز، وهي التي كانت 
تــعــلــق آمــــاال كــبــيــرة لــيــس فــقــط عــلــى الــلــعــب 
مـــع مــنــتــخــب أوروبـــــــي عـــمـــاق ولـــكـــن أيــضــا 
التسويقية  وقيمته  أسهمها  رفـــع  أجـــل  مــن 
في ســوق االنتقاالت. وُيــعــّد العــب برشلونة 
اإلسباني السابق منير الحدادي ذو الجذور 
الــتــعــديــات  مــن  املستفيدين  أبـــرز  املــغــربــيــة، 
الجديدة وكــان هو واالتــحــاد املغربي للعبة 
أبــــــرز املـــطـــالـــبـــن بــتــغــيــيــر الـــقـــوانـــن بــســبــب 
الــقــضــيــة الــتــي كــافــحــوا مــن أجــلــهــا مــنــذ عــام 
الرياضي  2018 ورفضتها محكمة التحكيم 

)كاس(.
ــد مـــن أب مــغــربــي  ــدريـ ــدادي فـــي مـ ــحــ ُولـــــد الــ
مــهــاجــر وصــــل إلــــى إســبــانــيــا حـــن كــــان في 
الثامنة عشرة مــن عــمــره. وانــضــم الــحــدادي 
الــعــمــريــة لبرشلونة عـــام 2011  الــفــئــات  إلـــى 
بـــعـــدمـــا لـــعـــب مـــوســـمـــا واحـــــــدا مــــع نــاشــئــي 
)25 عاما(  الــحــدادي  أتلتيكو مدريد. ولعب 
واحــدة  مباراة  األول  اإلسباني  املنتخب  مع 
فـــي أيــلــول/ســبــتــمــبــر 2014 عــنــدمــا أشــركــه 
مــــدربــــهــــا وقـــــتـــــذاك فــيــســنــتــي دل بــوســكــي 
بــديــا فــي الــدقــيــقــة 79 ضــد مــقــدونــيــا )1-5( 
ضمن تصفيات كــأس أوروبــا 2016، وقتها 
الفريق  الــكــرويــة مــع  كــان فــي أوج انطاقته 

وقبل ثاثة أسابيع من إغاق فترة االنتقاالت 
الحالية تحدثت تقارير عن إمكانية انضمام 
آلـــي إلـــى بــاريــس ســـان جــيــرمــان بــطــل دوري 

فرنسا.
وردا على ســؤال عما إذا كــان يريد بقاء آلي 
فـــي الـــفـــريـــق، قــــال مــوريــنــيــو »يــمــكــنــكــم رؤيـــة 
فريقنا. ال يمكنني بدء املباراة بوجود جميع 
الـــاعـــبـــن فــــي الــتــشــكــيــلــة وال بــــد أيـــضـــا مــن 
وجـــود مــدافــعــن والعــبــي وســط على مقاعد 
البدالء. وهكذا فإن الفريق يمثل لغزا وأيضا 
أريــد  أنــا  لــغــزا صغيرا  الــبــدالء تشكل  مقاعد 
فريقا مــتــوازنــا. هــذا مــا أريـــده. وال يوجد ما 

يدعو للتضحية بآلي«.
وقـــال العـــب وســـط تــوتــنــهــام الــســابــق مايكل 
أنـــه مــن األفــضــل للجميع  بــــراون إنـــه يعتقد 
رحيل آلي. وقال براون عن ذلك لهيئة اإلذاعة 
البريطانية )بي.بي.سي( »ال يبدو أن العاقة 
بن الرجلن )آلي ومورينيو( تسير بصورة 
ــان تــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي  ــ جـــيـــدة تـــمـــامـــا«. وكـ
أعلن السبت، عن التعاقد مع النجم الويلزي 
غاريث بيل قادما من ريال مدريد اإلسباني 
على  الحالية  الصيفية  االنتقاالت  في ســوق 
ــد، قــابــلــة  ــيــ ـــدة مـــوســـم وحــ ســبــيــل اإلعــــــــارة ملــ
للتجديد ملوسم إضافي. وبحسب بيان نادي 
 الــنــجــم الــويــلــزي 

ّ
ــإن ــ تــوتــنــهــام اإلنـــكـــلـــيـــزي، فـ

سيرتدي القميص رقم 9 مع الفريق اللندني، 
ــنــــافــــســــات بـــطـــولـــة  الــــــــذي يــــخــــوض غــــمــــار مــ

»البريميرليغ«. 
)رويترز(

األول لــلــنــادي الــكــتــالــونــي. وكـــانـــت املـــبـــاراة 
ــيـــرة لــلــحــدادي  ضــد مــقــدونــيــا األولــــى واألخـ
بــألــوان أبــطــال الــعــالــم 2010 وأوروبــــا 2008 
مـــركـــزه في  فـــقـــدانـــه  مـــع  وتـــزامـــنـــت  و2012، 
تشكيلة برشلونة الــذي أعــاره إلى فالنسيا 

)2016-2017( ثم ديبورتيفو أالفيس )2017-
الــحــدادي واالتــحــاد املغربي  2018(. وتــقــّدم 
بطلب إلى االتحاد الدولي من أجل السماح 
جنسيته  بتغيير  الــحــالــي  إشبيلية  لــاعــب 
الرياضية واملــشــاركــة مــع »أســـود األطــلــس« 

في مونديال 2018 حيث أوقعته القرعة في 
بطلة  والبرتغال  بــالــذات  إسبانيا  مواجهة 
أوروبــا وإيــران. ولقي طلب الحدادي رفضا 
من االتحاد الدولي في 13 آذار/مارس 2018 
الرياضي  التحكيم  محكمة  أمــام  واستأنف 
القرار  أن  إلــى  التي رفضته بدورها مشيرة 
الصادر عن الفيفا »تم تثبيته، وطلب تغيير 
الــجــنــســيــة الـــريـــاضـــيـــة ملــنــيــر الــــحــــدادي من 

اإلسبانية إلى املغربية ال يزال مرفوضا«.
وتنفس الحدادي واالتحاد املغربي الصعداء 
والتي  الجديدة  التعديات  على  باملصادقة 
ــبـــاب لــانــضــمــام إلــــى صــفــوف  ــه الـ ســتــفــتــح لـ
املنتخب املغربي مطلع الشهر املقبل لخوض 
السنغال  ضد  الوديتن  الدوليتن  املبارتن 
والــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة فــي 9 و13 تشرين 
األول/أكـــتـــوبـــر، لــيــرافــق زمــيــلــيــه فـــي الــفــريــق 
ــى يــــاســــن بـــونـــو  ــ ــرمـ ــ األنــــدلــــســــي حــــــــارس املـ
واملهاجم يوسف النصيري اللذين تألقا معه 
في التتويج بلقب مسابقة الدوري األوروبي 
»يوروبا ليغ« هذا الصيف. كما أن التعديات 
ســتــمــكــن املـــغـــرب مـــن االســـتـــفـــادة مـــن العــبــن 
آخرين سبق لهم الدفاع عن ألوان منتخبات 
أخرى أبرزهم مهاجم أستون فيا اإلنكليزي 
أنور الغازي الذي لعب مبارتن مع املنتخب 
الهولندي في تصفيات كــأس أوروبــا 2016، 
البقالي  زكرياء  البلجيكي  أندرلخت  وجناح 
ــع املــنــتــخــب  الــــــذي لـــعـــب بــــــــدوره مـــبـــارتـــن مــ

البلجيكي.
)فرانس برس(

فيفا يحيي المسيرة الدولية لمتعددي الجنسيةغاريث بيل يهدد مستقبل آلي مع توتنهام
بعد انتقال الويلزي 

غاريث بيل إلى صفوف 
توتنهام، بات مستقبل 

ديلي آلي محل شك في 
الفريق

يعتبر الالعب المغربي 
منير الحدادي أبرز 

المستفيدين من القرار 
الجديد لـ»فيفا«

)Getty/الالعب اإلنكليزي مرشح للرحيل بسبب بيل )جوليان فيني

)Getty( تشافي يُقدم كرة جميلة مع السد

)Getty( هل ينجح الفريق القطري في حصد اللقب القاري؟

)Getty/منير الحدادي أكبر المستفيدين من قرار »فيفا« )فران سانتياغو

مباريـات
      األسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

ــطـــري  ــقـ ــقــــق فــــريــــق الــــدحــــيــــل الـ حــ
ــة  ــولــ ــي الــــجــ ــ ــ ــا فـ ــمــ ــهــ انــــــتــــــصــــــارا مــ
ــقـــة دوري  ــابـ مـــسـ مـــــن  الـــخـــامـــســـة 
أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره 
في  رد  دون  بــهــدف  اإليــرانــي  بيرسيبوليس 
الــذي أقيم بينهما على استاد املدينة  اللقاء 
مواطنه  تعادل  فيما  الدوحة،  في  التعليمية 
السد مع النصر السعودي 1-1. وقفز الدحيل 
إلى صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيده إلى 
9 نقاط، قبل جولة من ختام دور املجموعات، 
نقاط،  بـــ7  ثالثا  بيرسيبوليس  أصبح  فيما 
الــشــارقــة اإلمـــاراتـــي الوصيف  بنفس رصــيــد 

دوري 
أبطال آسيا

نتائج إيجابية لألندية القطرية

بيرسيبوليس  نظيره  على  القطري  الدحيل  تغلب 
مسابقة  من  الخامسة  الجولة  في   0-1 اإليراني 
السد  مواطنه  بلغ  فيما  آسيا،  أبطال   دوري 
النصر  فريق  مع  تعادله  رغم  المقبل  الدور 

السعودي 1-1

تقرير

الـــذي فـــاز عــلــى الــتــعــاون الــســعــودي صاحب 
ـــ6 نـــقـــاط. وفــــي مــجــريــات  الــتــرتــيــب األخـــيـــر بــ
ــمـــات مــنــذ  ــهـــجـ ــاء، تــــبــــادل الـــفـــريـــقـــان الـ ــقــ ــلــ الــ
الدقائق األولــى، وكــان بطل الــدوري القطري 
األقــرب للتسجيل عبر طلعات شنها نجماه 
الــبــرازيــلــيــان إيــدمــيــلــســون جــونــيــور ودود، 

الحذر  أن يشوب  قبل  للشباك،  هــز  لكن دون 
أداء الفريق اإليراني، الذي كان حريصا على 
هدف  تلقي  خشية  الخلفية  خطوطه  تــأمــن 

مبكر يربك حساباته.
البرازيلي  تحصل  سلبي،  أول  شــوط  وبــعــد 
ــة جـــــــــزاء، تــرجــمــهــا  ــلــ ــلـــى ركــ ــلـــســـون عـ ــيـ ــدمـ إيـ
بنجاح هــداف بطولة آسيا 2019، املعز علي 
عــنــد الــدقــيــقــة الــــــ60 مـــن زمــــن الـــلـــقـــاء، ليلجأ 
الركراكي  وليد  املغربي  الفني  املدير  بعدها 
لبعض التبديات، عزز خالها قدرة الفريق 
ــلـــة ضــغــطــه  الـــهـــجـــومـــيـــة لــيــنــجــح فــــي مـــواصـ
مهم  انتصار  وخطف  تقدمه  على  والحفاظ 

وضعه في قمة الترتيب.
وقــــال الـــركـــراكـــي مــــدرب الــدحــيــل فـــي حديثه 
ــاء جــــاء صعبا  ــقـ ــلـ عــقــب نــهــايــة املـــــبـــــاراة: »الـ
وواجهنا فريقا يلعب بكل قوة وتركيز ولكن 
والخروج  التسجيل  في  نجحنا  النهاية  في 
الركراكي حديثه  املــبــاراة«. وواصــل  بنتيجة 
ــة بــعــد  ــ ــراحـ ــ ــا يــســتــحــقــون الـ ــبــــونــ قـــائـــا »العــ
املجهود الكبير الذي قدموه في املباراة وهو 
أتــقــدم بالشكر  مجهود مــقــدر، وال بــد لــي أن 
لــاتــحــاد اآلســيــوي بــعــد أن نــظــر فــي التظلم 
بــه وســمــح لاعبنا مــهــدي بن  الـــذي تقدمنا 

عطية باملشاركة«.
ــــع املـــعـــز عــلــي قـــائـــد الــدحــيــل  مـــن جــهــتــه، أرجـ
وصاحب هــدف الفوز في املــبــاراة، االنتصار 
الذي تحقق إلى إصــرار الاعبن وعزيمتهم 
من أجل تجاوز الخسارة األخيرة أمام فريق 
الــــشــــارقــــة اإلمــــــاراتــــــي، وتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار 
والــحــفــاظ عــلــى حــظــوظ الــفــريــق فـــي الــتــأهــل 

للمرحلة التالية.
وعــلــى اســتــاد جــاســم بــن حمد بــنــادي السد، 
األرض طريقه نحو شباك  لــم يجد صــاحــب 
ــانــــى مـــــن تـــعـــرضـــه  ــعــ ــــودي فــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــنــــصــــر الـ الــ
ــدرات العـــبـــي الــنــصــر في  ــ لــلــضــغــط بــفــضــل قــ
السعوديون  واحــتــاج  السد،  ملرمى  الــوصــول 
الاعب خالد  عبر  الشباك  لطرق  دقيقة  لـــ22 
الـــذي تــوغــل فــي ميمنة السد  الــغــنــام  عيسى 
وراوغ الدفاع وسدد الكرة في الشباك، وهو 
أداء السد  انــعــكــس سلبا عــلــى  الـــذي  الــهــدف 
حــتــى نــهــايــة الــحــصــة األولــــــى الـــتـــي سيطر 
عليها الــنــصــر بــهــدف نــظــيــف. وحــــاول السد 
لكنه  التعديل  البحث عن  الثاني  الشوط  في 
ــعـــودي،  ــاع قـــــوي لــلــنــصــر الـــسـ ــدفــ ــدم بــ ــطــ اصــ
الذي بقي األفضل نسبيا في الشوط الثاني 
بـــل هـــدد مــرمــى الـــســـد، الــــذي واصــــل البحث 
عــن ثــغــرة فــي النصر عبر بــونــجــاح وعفيف 
وبإسناد من كازورال ونجح السد باستغال 

حسُم المتأهلين من 
مجموعة الدحيل القطري 

تأجل للجولة األخيرة

السد يأمل بحصد لقب البطولة اآلسيوية مع مدربه تشافي )كريم جعفر/فرانس برس(

الــهــفــوة الـــوحـــيـــدة فـــي دفــــاع الــنــصــر فسجل 
التعادل عبر نجمه الجزائري بغداد بونجاح 
الــتــأهــل  »الــزعــيــم«  الــدقــيــقــة 86، ليضمن  فــي 
ــلـــدور املــقــبــل بــعــد أن حـــافـــظ عــلــى وصــافــة  لـ
الترتيب بـ9 نقاط، فيما أصبح رصيد النصر 
لسباهان   4 مقابل  نقطة،   11 سلفا،  املتأهل 
أصفهان اإليراني الذي تعادل سلبا مع العن 

اإلماراتي متذيل الترتيب بنقطتن.
املدير  هيرنانديز  تشافي  اإلسباني  وأشـــاد 
الــتــي تحصل  الــســد، بالنقطة  لــفــريــق  الــفــنــي 
عليها »الزعيم«، عقب تعادله اإليجابي أمام 
خال  تصريحاته  فــي  تشافي  وقــال  النصر. 
املؤتمر الصحافي عقب اللقاء: »املباراة كانت 

جــيــدة أمـــام فــريــق قــــوي«. وعـــن قـــدرة الفريق 
ــي املـــنـــافـــســـة عـــلـــى الـــوصـــول  »الــــــســــــداوي« فــ
ــال تــشــافــي  لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــلــبــطــولــة، قــ
املنافسة على  الــحــديــث عــن  املبكر جــدا  »مــن 
الثاني  لــلــدور  نــتــأهــل  الــلــقــب وأوال يــجــب أن 
وبــعــدهــا ســنــرى وســنــســيــر خــطــوة بخطوة، 
هذة البطولة صعبة وهناك العديد من الفرق 

الصعبة وهدفنا هو الوصول للنهائي«.
مــن جــهــتــه، أكـــد طــــارق ســلــمــان مــدافــع فريق 
الــســد، عــلــى أن »الــزعــيــم« كـــان هــدفــه تحقيق 
ــاراة الـــجـــولـــة  ــ ــبــ ــ ــي مــ ــ ــوز عـــلـــى الـــنـــصـــر فـ ــ ــفـ ــ الـ
الخامسة من دور املجموعات، مشيرًا إلى أن 
الخروج بنقطة التعادل أفضل من الخسارة. 

جــيــدة وقـــويـــة، لـــم نــكــن جــيــديــن فـــي الــشــوط 
ــان أفــضــل لــنــا من  األول، والـــشـــوط الــثــانــي كـ
حيث الحدة وقوة اللعب«. وأضاف »أظهرنا 
الــشــوط األول  فــي  لــلــفــريــق  للجميع وجــهــن 
أن نغير أسلوبنا في طريقة  والثاني، يجب 
املــبــاراة«،  عــن نتيجة  راضـــون  األداء، ولكننا 
ـــام فــريــق قــوي  مــشــيــرًا إلـــى أن الــســد لــعــب أمـ
ــن أفــضــل  فــــي بـــطـــولـــة قـــويـــة وهـــــو يــعــتــبــر مــ
ــة«. واســتــكــمــل املــــدرب  ــويـ ــيـ فــــرق الـــقـــارة اآلسـ
اإلسباني حديثه قائا »تحدثت مع الاعبن 
اللعب بحدة  املــبــاراة عن أهمية  بن شوطي 
وقوة وهذا حدث في الشوط الثاني ونجحنا 
فـــي تــســجــيــل هـــدف الــتــعــادل وحــقــقــنــا نقطة 

ــارق فـــي تــصــريــحــاتــه عــقــب املـــبـــاراة:  ــال طــ وقــ
»كـــان هــدفــنــا الــفــوز وصــــدارة املــجــمــوعــة، في 
الشوط األول كنا جدًا سيئن وهناك العديد 
مــن األخــطــاء ويــجــب أن نــعــدل مــن أوضاعنا 
ــل فــــي الــــشــــوط الـــثـــانـــي وخــلــقــنــا  ــا أفـــضـ ــنـ وكـ
العديد من الفرص حتى نجحنا في تسجيل 

هدف التعادل«. 
وبــعــدمــا سجل املــهــاجــم الــجــزائــري بونجاح 
الهدف، احتفل على طريقته الخاصة، بعدما 
كــــان فــريــقــه مــتــأخــرا فـــي الــنــتــيــجــة، وكــــاد أن 
لــوال تألق بونجاح  الخسارة  فــخ  فــي  يسقط 
أثــار الجدل في لقطة احتفاله. وركض  الــذي 
بــونــجــاح مــحــتــفــا بــالــهــدف، لــكــن الــتــصــويــر 

التلفزيوني أظهر الاعب يخرج لسانه فرحا 
وساخرا بــذات الوقت، خــال مــروره من أمام 
مدرب فريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا، 
ــي الـــفـــريـــق  ـــبـــ ــا أثــــــــار غـــضـــب املـــــــــدرب والعــ مـــ
الــســعــودي. ولـــم تعجب تــلــك الــحــركــة الحكم 
السوري مسعود طفيلية الذي أشهر البطاقة 
ــفـــراء مـــبـــاشـــرة لـــاعـــب الـــجـــزائـــري بعد  الـــصـ
االحــتــفــال الــســاخــر، والــــذي أثـــار الــجــدل بعد 
الجزائري  الــاعــب  قــام  املــبــاراة،  اللقاء. وبعد 
بتقديم اعتذاره ملدرب النصر، فيما أشار في 
تصريحات صحافية أنه لم يقصد السخرية 
من املــدرب إطاقا، وأنــه كــان يحتفل فحسب 

بهدف التعادل الثمن.
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موراتا يصل إلى تورينو إلكمال 
صفقة انتقاله إلى يوفنتوس

وصل املهاجم اإلسباني الشاب ألفارو موراتا إلى 
األخيرة  الرتوش  لوضع  اإليطالية  تورينو  مدينة 
على صفقة انتقاله إلى صفوف فريق يوفنتوس 
املقبلة قادمًا من  القليلة  الساعات  رسميًا خالل 
الـ27  اإلسباني. ووصــل صاحب  أتلتيكو مدريد 
إلــى مطار تورينو وفقا ملا جــاء في مقطع  سنة 
فــيــديــو تـــم تـــداولـــه عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، ومـــن املــرجــح 
توقيع  قــبــل  ســريــعــًا  الــطــبــي  للكشف  أن يخضع 
العقود التي سيعود بمقتضاها الرتــداء قميص 
»البيانكونيري« ولكن هذه املرة تحت إمرة زميله 
النجم  الحالي،  الفني  واملدير  الفريق  في  السابق 
إلــى صفوف  أنــدريــا بيرلو. وكـــان مــوراتــا انتقل 
يمتد  بعقد   2014 صيف  فــي  يوفنتوس  فــريــق 
مع  فقط  موسمني  بقي  ولكنه  مــواســم،  لخمسة 
الفريق، قبل أن ينتقل بعدها إلى فريق تشيلسي اإلنكليزي، سجل خاللهما 27 هدفًا 

خالل 93 مباراة.
وسينتقل موراتا إلى بطل إيطاليا ملوسم على سبيل اإلعارة مقابل 10 ماليني يورو، مع 
إمكانية الشراء نهائيًا مقابل 45 مليون يــورو، حسبما كشفت وسائل إعالم إيطالية. 
كما تتضمن الصفقة أيضا إمكانية تمديد اإلعارة ملوسم آخر مقابل 10 ماليني أخرى، 

مع تفعيل بند الشراء النهائي في العام التالي مقابل 35 مليون يورو.

يوفيتش يضغط على ريال مدريد 
للخروج معارًا آلينتراخت فرانكفورت

يضغط املهاجم الصربي لوكا يوفيتش على إدارة فريقه ريال مدريد اإلسباني من أجل 
الخروج على سبيل اإلعارة إلى صفوف فريقه السابق آينتراخت فرانكفورت، وفقًا ملا 
كشفت عنه مصادر مقربة من الالعب. وكشفت املصادر أن الالعب الشاب يرغب في 
العودة لفريقه القديم الذي تألق معه، إذ أبلغ هذه الرغبة إلدارة فريقه األسبوع املاضي، 
ويتفاوض بطل »الليغا« في الوقت الحالي مع الفريق األملاني حول شكل إعارة الالعب 
الذي كلف خزينة »امليرينغي« 60 مليون يورو عندما استقدمه في شهر يونيو/حزيران 
2019، ولكنه لم يشارك بصفة مستمرة خالل تلك الفترة. ووفقًا ملا أعلنت عنه املصادر 
املقربة من الوكالة اإلسبانية ال يرغب النادي األملاني في تحمل الجوانب املادية الخاصة 
بالالعب بمفرده، السيما مع الوضع في االعتبار القيمة املالية الكبيرة التي جاء بها إلى 

إسبانيا.

برشلونة يُعير العبه السنغالي الواعد 
واغيه إلى باوك اليوناني

أعلن فريق برشلونة اإلسباني إعارة ظهيره األيمن السنغالي الشاب موسى واغيه ملدة 
موسم إلى صفوف فريق باوك اليوناني، ويتضمن االتفاق أن يتحمل النادي اليوناني 
راتب صاحب الـ21 سنة خالل فترة اإلعارة. وبعد أن انتقل الالعب األسمر إلى صفوف 
»البالوغرانا« في صيف عام 2018 قادمًا من فريق أوبني البلجيكي، كأول العب سنغالي 
يرتدي قميص برشلونة، لم يحظ بفرصة الظهور بصفة مستمرة مع الفريق األول، إذ 
شارك في 4 مباريات فقط خالل تلك الفترة. ولعب واغيه املوسم املاضي كمعار إلى نيس 

الفرنسي، ولم يلعب أيضًا بصفة كبيرة، إذ شارك في 5 مباريات فقط. 

شوارتزمان: نادال هو ملك روالن غاروس 
ولكن المنافسة ستكون صعبة

اعـــتـــرف األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو شـــوارتـــزمـــان بعد 
خسارته لنهائي بطولة روما لتنس األساتذة ذات 
الـ1000 نقطة، أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، 
بــأن قلقه األكــبــر عند االســتــعــداد للمشاركة في 
بطولة روالن غاروس، هو االختبار األول للكشف 
عن القدرة على خوض املباريات في ظل فيروس 
كورونا، إذ إنه رغم حرص الالعبني هناك بعض 
الـــعـــوامـــل الــتــي تــكــون خــــارج الــســيــطــرة لــتــفــادي 
اإلصـــابـــة بـــالـــعـــدوى. وعــلــى املــســتــوى الــريــاضــي 
ونــادال  ديوكوفيتش  الثنائي  شوارتزمان  رشــح 
للقب. وأكد في حديثه »نوفاك  كأبرز املرشحني 
لــم يخسر أي مــبــاراة هــذا الــعــام، خسر فقط في 
أمــيــركــا املــفــتــوحــة لــالســتــبــعــاد، ولــكــن لــيــس في 
مباراة. سيدخل البطولة بثقة كبيرة، ولكن نــادال هو امللك، هذا هو منزله، لقد فاز بـ12 
الــذي يفوز هناك دائــمــًا، ولكن هناك أيضًا  لقبًا في روالن غـــاروس. أعتقد أن رافــا هو 

النمساوي دومينيك تيم، ونوفاك«.

التصنيف  في  الثاني  املركز  إلــى  وصلت  الجيدة  نتائجها 
كوستيوك  شاركت   ،2018 عــام  الفردي.وفي  لفئة  العاملي 
ــة أســـتـــرالـــيـــا املــفــتــوحــة عــلــى صعيد  ــي بــطــول ألول مــــرة فـ
عبر  للمشاركة  دعـــوة  بطاقة  على  وحصلت  املــحــتــرفــات، 
التصفيات وتفوقت آنذاك على آرينا روديونوفا ثم دانييال 
سيغيل وباربورا كريجيكوفا، لتكون أول العبة مولودة في 

عام 2002، ُتشارك في منافسات »الغراند سالم«. 
الثاني  الــدور  في  لعبت  املجموعات  دور  من  تأهلها  وبعد 
ضد األسترالية أوليفيا روغووسكا، وأمست أصغر العبة 
تــصــل إلـــى الــــدور الــثــالــث فــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســالم« 
تاريخيًا، منذ أن وصلت الالعبة ميرينيا لوسيس باروني 
إلى نفس الدور في بطولة أميركا عام 1997. لكن الالعبة 
الرابع وخسرت من  الــدور  لم تنجح في تخطي  األوكرانية 
أمام إيلينا سفيتولينا. وُتوجت كوستيوك بعد ذلك بلقب 

بطولة »بورني« الدولية وحققت جوائز بقيمة 60 ألف دوالر 
النهائية لبطولة زوهاي  املباراة  أميركي، كما ووصلت إلى 
منافسات  فــي  لقبني  2019، حققت  عـــام  وفـــي  املــفــتــوحــة. 
الفردي بعد ذلك، كما ووصلت إلى الدور الثالث في بطولة 

ستراسبورغ الفرنسية.
وفي منافسات عام 2020، حققت كوستيوك لقب بطولة 
الــقــاهــرة فــي الفئتني الــفــردي والـــزوجـــي، وبــعــد الــعــودة إلى 
املباريات التي توقفت بسبب فيروس كورونا، شاركت في 
بطولة باليرمو اإليطالية الدولية ووصلت إلى الدور الثاني، 
ثم شاركت في بطولة براغ السويسرية. وفي بطولة أميركا 
املفتوحة تفوقت على املصنفة العاشرة داريا كاساتكيانا 
ووصلت إلى الدور الثالث وواجهة اليابانية ناوومي أوساكا، 

لتخسر املواجهة وتودع البطولة باكرًا.
رياض...

ولـــدت العــبــة الــتــنــس األوكــرانــيــة مــارتــا كــوســتــيــوك فــي 28 
حزيران/يونيو عام 2002، وبدأت مسيرتها االحترافية في 
عام 2015، وُتوجت بأول لقب لها في بطولة »أورانج بول« 
شهر  وبعد  األميركية،  فلوريدا  مدينة  فــي  سنة   14 تحت 
تاربيس  مدينة  فــي  آس  بيتيس  بطولة  بلقب  ُتــوجــت  فقط 
الفرنسية على صعيد فئتي الفردي والزوجي عندما لعبت 
إلى جانب كاميال بارتوني. وفي بداية عام 2017، ُتوجت 
كوستيوك بلقب بطولة أستراليا املفتوحة للصغار وُتوجت 
أول  لتكون  املجرية،  »دوناكيسكي«  بطولة  بلقب  ذلــك  بعد 
العبة أوكرانية تُتوج بلقب على صعيد بطوالت املحترفات. 
وتابعت كوستيوك عروضها امُلميزة وُتوجت بلقب بطولة 
إلـــى جانب  الـــزوجـــي عــنــدمــا لعبت  املــفــتــوحــة لفئة  أمــيــركــا 
أولغا دانيلوفيتش، ثم فازت الالعبة األوكرانية في البطولة 
وبسبب  الصينية.  شينغدو  مدينة  في  للصغار  الختامية 

مارتا كوستيـوك

على هامش الحدث

العبة تنس 
أوكرانية حققت 

أرقامًا ُمميزة في 
عالم التنس رغم 

صغر سنها

وجه رياضي

أعلن إيفان راكيتيتش العب فريق برشلونة السابق وإشبيلية الحالي اعتزاله اللعب دوليًا 
إنجاز تحقيق  في  مباريات ومشاركته  ارتــدائــه قميص منتخب كرواتيا في 106  بعد 
وصافة بطل كأس العالم 2018 في روسيا. وقال الالعب في بيان نشره االتحاد الكرواتي 
أن  لكنني شعرت  في مسيرتي،  قــرار  كرواتيا هو أصعب  منتخب  »توديع  القدم:  لكرة 
الوقت قد حان التخاذه«. وأكد العب خط الوسط راكيتيتش الذي أحرز 15 هدفًا بقميص 
منتخب كرواتيا: »استمتعت بكل مباراة لعبتها من أجل بالدي واللحظات التي ال تنسى 

في املونديال والتي ستظل ضمن ذكرياتي املفضلة«.

صورة في خبر

راكيتيتش يعتزل اللعب الدولي
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رياض الترك

رومــــــــــــــان أبـــــرامـــــوفـــــيـــــتـــــش اســـــم 
ــي عـــالـــم كـــرة  يـــعـــرفـــه الـــجـــمـــيـــع فــ
الــــــقــــــدم، وخــــصــــوصــــا جـــمـــاهـــيـــر 
»البريميرليغ«، فهو رئيس فريق تشيلسي 
الــــيــــوم.  حــــتــــى  زال  ومـــــــا   2003 عـــــــام  مــــنــــذ 
ــ اإلسرائيلي من أصول  امللياردير الروسي 
ثـــروة طــائــلــة، بحسب مجلة  يــهــوديــة يملك 
»فوربس« االقتصادية والتي ُتناهز حوالي 
أغنى  وتجعله  أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــار   12,9
شخص يملك جنسية إسرائيلية. لكن بعيدًا 
عـــن عــمــل رومـــــان أبــرامــوفــيــتــش الــريــاضــي 
فإنه  اإلنــكــلــيــزي،  تشيلسي  لفريق  كرئيس 
وبتأييده  الصهيونية  بقناعاته  مــعــروف 
اإلسرائيلية،  وللعدوانية  لالحتالل  املطلق 

ملياردير تشيلسي 
يمّول االستيطان

يُعتبر رومان أبراموفيتش أحد أغنى رؤساء أندية كرة القدم ليس في إنكلترا فقط بل على صعيد 
الذي يملكه، فهو  الخاص بفريق تشيلسي  الرياضي  لـ»فوربس«. وبعيدًا عن عمله  العالم، وفقًا 

يُمول منظمة استيطانية ُتدعى »إلعاد« ويُساهم في تهجير الفلسطينيين

تقرير

تعنى  التي  »إلــعــاد«  بمنظمة  مرتبط  وهــو 
بــتــوطــن اإلســرائــيــلــيــن فــي مــديــنــة ســلــوان 
)فـــي الــقــدس املــحــتــلــة( والــتــي ُتــطــلــق عليها 
»داود«،  مدينة  اســم  اإلسرائيلية  املؤسسة 
بــحــســب تــفــاصــيــل كــشــفــهــا تــحــقــيــق خــاص 

بقناة »بي بي سي« العربية.

أبراموفيتش وإلعاد
رومان أبراموفيتش من املهاجرين الروس، 
ــن عـــائـــلـــة يــــهــــوديــــة، وقـــــد حــصــل  ــود مــ ــولــ مــ
 ،2018 عــام  فــي  اإلسرائيلية  الجنسية  على 
ــه بـــعـــض الـــتـــأخـــيـــرات بــســبــب  ــ بـــعـــد أن واجــ
إجــــــراءات قــانــونــيــة ُمـــحـــددة. وهـــو بحسب 
وثائق ُمسربة من موقع »بــاز فيد« ُمرتبط 
ــتـــي تــهــتــم  ــــاد« الـــيـــهـــوديـــة الـ ــعـ ــ بــمــنــظــمــة »إلـ
بــتــوطــن اإلســرائــيــلــيــن فــي مــديــنــة ســلــوان 

ــتـــي ُتــطــلــق عــلــيــهــا دولـــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، والـ
االحتالل اسم مدينة داود اليوم.

تــأســســت مــنــظــمــة »إلــــعــــاد« فـــي عــــام 1986، 
ــا األســــــــاســــــــي تـــــوســـــيـــــع عـــمـــلـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــدفــ ــ وهــ
ــقـــدس،  االســـتـــيـــطـــان لــلــيــهــود فــــي مـــديـــنـــة الـ
وهــي ُتــديــر املــواقــع األثــريــة فــي مدينة داود 
كما ُتسميها منظمة »إلــعــاد«، وهي مواقع 
وتغيير  الــخــارج  مــن  السُياح  لجذب  كبيرة 
الواقع على األرض وخلق مناخ ديمغرافي 
سياسي جديد، لكن السؤال الذي ُيطرح ما 

هي عالقة أبراموفيتش بمنظمة »إلعاد«؟
يكشف تحقيق »بـــي بــي ســـي« الــعــربــيــة أن 
منظمة »إلعاد« عملت منذ تأسيسها وحتى 
عـــام 2005 عــلــى عملية تــوطــن الــيــهــود في 
مدينة سلوان وهو هدفها األساسي امُلعلن. 
وفــي وقــت تحتاج مثل هــذه العمليات إلى 
املنظمة  هــذه  مــادي ضخم، نجحت  تمويل 
فــي اســتــقــطــاب كثير مــن املــتــبــرعــن وتلقت 
أمــــوااًل طــائــلــة، خصوصا بــن سنتي 2005 
و2018، ومــن بن هــذه التبرعات 4 شركات 
ُمـــســـجـــلـــة فــــي الــــجــــزر عــــــــذراء الــبــريــطــانــيــة 
والـــتـــي شــكــلــت حـــوالـــي 65% مـــن مــجــمــوع 
الــتــبــرعــات. وفــعــاًل شــهــدت منظمة »إلــعــاد« 
نموًا كبيرًا في مدينة سلوان معتمدة على 
األمـــوال الضخمة الــتــي تــأتــي مــن متبرعن 
مــن الـــخـــارج، ونــصــف هـــذه الــتــبــرعــات التي 
وصلت بن سنوات 2005 و2018 كانت من 4 
شركات هي: كانتلي إينفستمنت املحدودة، 
ليستون  أوفينغتون،  إنترنشيونال،  فارلي 
ــان ارتـــبـــاط  هــــول املــــحــــدودة، لــكــن امُلــلــفــت كــ
جــمــيــع هــــذه الـــشـــركـــات بـــاســـم واحـــــد وهــو 
رئيس فريق تشيلسي رومان أبراموفيتش، 
»بــاز  ملــوقــع  ُمسربة  لوثائق مصرفية  وفــقــا 

فيد نيوز«.
ُتظهر الوثائق املسربة التعامالت املصرفية 
لها  الحقيقي  املالك  وهوية  الشركات  لهذه 
أبراموفيتش في  ويظهر فيها اســم رومــان 
أكثر من مرة، وتؤكد الوثائق أن مالك فريق 
ثالث  مــن  النهائي  املستفيد  هــو  تشيلسي 
ــالــــك الــرســمــي  شـــركـــات وهــــو املــســيــطــر واملــ

لشركة رابعة.

تبرعات لـ»إلعاد«
تــرتــبــط الــشــركــات األربــــع مــبــاشــرًة بــإلــعــاد، 
فــهــي املـــمـــّول األكــبــر ملــيــزانــيــة هـــذه املنظمة 
الشرقية،  الــقــدس  فــي  باالستيطان  املعنية 
ــا لــلــوثــائــق فــــإن قــيــمــة تـــبـــرعـــات هــذه  ــقـ ووفـ

شركات تابعة 
ألبراموفيتش تبّرعت بمائة 

مليون دوالر لالستيطان

أبراموفيتش مالك 
فريق تشيلسي 
اإلنكليزي الحالي 
)Getty(

في عام 2010، كشفت مجلة »فوربس« عن أن ثروة رومان أبراموفيتش 
إلى  ارتفعت  التي  الثروة  وهي  أميركي  دوالر  مليار   11,2 حوالي  بلغت 
 2012 سنَتي  بين  كبيرًا  انخفاضًا  شهدت  لكنها   .2011 عام   13,4 حوالي 
ووصلت  النادي،  وتمويل  تشيلسي  بفريق  ارتباطه  بسبب  ربما  و2016 
وارتفعت  عادت  لكنها  دوالر.  مليارات   7,60 حوالي  إلى  آنذاك  الثروة 
بحسب »فوربس« بين سنَتي 2017 و2019 إلى 12,40 مليار دوالر أميركي، 

وهو ما زال مالكًا لفريق »البلوز«.

ثروة مالية طائلة

أكــثــر من  إلـــى  الــشــركــات للمنظمة وصــلــت 
ســنــتــي  بــــن  أمـــيـــركـــي  دوالر  ــلـــيـــون  مـ  100
أن  يــعــنــي  الــــذي  األمــــر  وهــــو  و2018،   2005
ُمــتــبــرع للمنظمة  أكـــبـــر  أبــرامــوفــيــتــش هـــو 
االستيطانية. لعبت هذه األموال دورًا كبيرًا 
القدس  »إلــعــاد« في  في تقوية دور منظمة 
الشرقية، وتحديدًا في مدينة سلوان، حتى 
إن هذه الشركات كانت مسؤولة عن حوالي 
الــتــي حــصــلــت عليها  الــتــبــرعــات  مـــن   %90
واستخدمت معظم   .2007 عــام  في  املنظمة 
هذه األموال في مشاريع للتنمية والتوطن 

في مدينة »داود«.
ــلـــوان  ويـــعـــنـــي االســـتـــيـــطـــان فــــي مـــديـــنـــة سـ
مــنــازلــهــا،  مــن  فلسطينية  عــائــالت  تهجير 
وذلك ألنه بحسب القوانن اإلسرائيلية، فإن 
املــنــازل امُلــســجــلــة بــأســمــاء غــائــبــن )ُهــجــروا 
يمكن منحها  منازل  بيوتهم(، هي  وتركوا 
العمليات ال تسير  لكن هذه  للمستوطنن. 
بــشــكــل هـــــادئ وطــبــيــعــي فــهــنــاك كــثــيــر من 
القضايا الــتــي ذهــبــت إلــى املــحــاكــام بسبب 
فلسطينية  لـــعـــائـــالت  ــارات  ــقــ عــ عــلــى  نـــــزاع 
سعت منظمة »إلعاد« إلى سرقتها ومنحها 
للمستوطنن. ووفقا للمقربن من املليادير 
الــروســي، فهو داعــم سخي لدولة االحتالل 
في  تبّرع  وقد  اليهودي،  املدني  وللمجتمع 
السنوات الـ15 األخيرة بحوالي 500 مليون 
الــصــحــيــة  الــــرعــــايــــة  لـــدعـــم  ــي  ــركـ ــيـ أمـ دوالر 
اليهودية  وللجاليات  والتعليم،  والــعــلــوم 

حول العالم.
فــي املــقــابــل، ووفــقــا لتحقيق »بــي بــي سي« 
أبراموفيتش  تشيلسي  مالك  فــإن  العربية، 
إللعاد،  بالتبرعات  مــبــاشــرًة  مرتبطا  ليس 
ــه يــقــتــصــر عـــلـــى كـــــون الـــشـــركـــات  ــبـــاطـ ــارتـ فـ
أن  يعني  مــا  إلــيــه،  ملكيتها  تعود  املتبرعة 
أبراموفيتش لم ُيرسل األموال مباشرًة من 
تبرعات  شكل  على  أو  الــخــاصــة  حساباته 
خيرية. واليوم لم تعد شركات أبراموفيتش 
هي امُلمول األكبر ملنظمة »إلعاد«، بل هناك 
ُجــدد أصبحوا في الطليعة، وقد  متبرعون 
إلى  عــام 2018  فــي  املساهمة  قيمة  وصــلــت 

نحو 21 مليون دوالر أميركي.
ومـــعـــروف أن أبــرامــوفــيــتــش هــو أحـــد أقــرب 
املــقــربــن مـــن الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر 
ــه بــمــجــمــوعــة  ــفـــسـ ــيـــط نـ بــــوتــــن الــــــــذي يـــحـ
أصدقاء روس صهاينة، يهود أو غير يهود، 
ليبرمان،  أفيغدور  أمثال  وإسرائيلين، من 
رمــوز  أكثر  وأحــد  السابق  الخارجية  وزيــر 
الــيــمــن الــصــهــيــونــي تــطــرفــا فـــي إســرائــيــل، 
الرجلن عالقة صداقة تجمع  إن بن  حتى 

أفراد عائلتيهما، وهو ما يكررانه دائما.
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قـــــــــــــــررت الــــــحــــــكــــــومــــــة الــــــروســــــيــــــة 
دوالر  ألـــف   600 قــرابــة  تخصيص 
فــــي الــســنــتــن املــقــبــلــتــن مــــن أجـــل 
إبــــعــــاد الـــغـــربـــان عــــن مـــقـــرهـــا، ومــنــعــهــا مــن 
بــاملــبــنــى، وكشفت  األذى  وإلـــحـــاق  ــاج  ــ اإلزعــ
أنــهــا تــنــوي االســتــعــانــة بــعــدد مــن الــصــقــور 
والــبــيــزان والــنــســور بــهــدف إخــافــة الــغــربــان 
وطردها إلى أماكن أخــرى. وكشفت وسائل 
إلـــى منع  الــهــادفــة  إعـــام أن تــمــويــل الحملة 
أســـراب الــغــربــان مــن العيش والــتــكــاثــر فوق 
مــبــنــى الــحــكــومــة والــحــدائــق الــتــابــعــة لــه في 
املــوازنــة  فــي  أدرج  العاصمة موسكو  وســط 
الفيدرالية لعامي 2021 و2021. ومع إشارته 
إلــى أن أســراب الغربان تشكل تهديدًا ألنها 
العامة  بالصحة  مــا يضر  األمـــراض،  تحمل 
لــلــمــواطــنــن، وتـــــؤذي املــســاحــات الــخــضــراء 
أوضح  منها،  التاريخية  وخاصة  واملباني 
الــطــبــيــعــيــة  املــــــــوارد  وزارة  بـــاســـم  مـــتـــحـــدث 
الــروســيــة لصحيفة »إر بــي كــا« أن الحديث 
يــــدور عــن اســتــخــدام أنــجــع الــطــرق العاملية 
ــا بـــــن ثـــاثـــة  ــ ــذا الـــــهـــــدف، وهــــــو شـــــــراء مـ ــهــ لــ
لعدد  تدريبها  مهمة  توكل  وخمسة صقور 
ـــدد عـــلـــى أن  ــن(. وشـــ ــاريــ ــقــ مــــن املــــدربــــن )صــ
الــهــدف هــو إبــعــاد الــطــيــر عــن املــبــنــى وليس 
اصــطــيــادهــا وإبــادتــهــا. وذكـــر أن املصاريف 
بالطيور  البيطرية  العناية  على  ســتــتــوزع 
املنهجي  العلمي  والــدعــم  ونقلها  الجارحة، 

)Getty( تسعى الخطة إلى إخافة الغربان وليس إبادتها

C

للعملية. وأثنت الخبيرة في »اتحاد حماية 
الطيور« يلينا شنايدر على خطط الحكومة 
تصريحات  في  وقالت  الصقور،  الستخدام 
الطبيعين  األعــداء  »استخدام  إن  صحافية 
للغربان يعّد خــيــارا مــمــتــازا«، مــشــددة على 
الغربان  »ترهيب  يكون  أن  يجب  الهدف  أن 
ولـــيـــس إبــــادتــــهــــا«. وحــــــذرت مـــن أن »إبـــــادة 
أثـــر عكسي،  فــي  أن تتسبب  يــمــكــن  الــطــيــور 
ألن طيورا برية أخرى يمكن أن تحتل مكان 

الغربان املقتولة«.
ــــي مـــركـــز  ــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــلـــلـــت الـــخـــبـــيـــرة فـ مـ
التنسيق فــي »اتــحــاد حــمــايــة الــطــيــور« من 
ــــى أن »أعــــــداد  خـــطـــر الــــغــــربــــان، وأشــــــــارت إلـ
ــن دون  ــل عـــــام مــ ــي كــ الــــغــــربــــان تـــتـــنـــاقـــص فــ
الــحــاجــة إلـــى اســتــخــدم الــصــقــور والــبــيــزان. 
وفي السنوات األخيرة، تراجع عددها بنحو 
خــمــس مــــــرات«، مـــشـــددة عــلــى أن »الــغــربــان 
ــرار بــســقــوف املــبــانــي غير  ــ ال يــمــكــنــهــا اإلضــ

املصنوعة من الباستيلن«.
وعـــــــادة مــــا تــخــصــص الـــحـــكـــومـــة الـــروســـيـــة 
ــل إبـــعـــاد الــطــيــور عـــن املــواقــع  مــبــالــغ مـــن أجـ
 2016 عــام  وفــي  واالستراتيجية.  الحكومية 
بالونا   432 الروسية  الــدفــاع  وزارة  اشــتــرت 
كبيرا ُرسمت عليها صور لطيور جارحة من 

أجل إخافة الطيور وإبعادها عن املطارات.
أجساما  الشيشانية  السلطات  واستخدمت 
)ميني  بعد  بها عن  طائرة صغيرة يتحكم 
درون( مــن أجـــل إبــعــاد أســــراب الــغــربــان عن 
مطار مدينة غروزني. وبعد حادث اصطدام 

لطائرة مدنية مع أسراب الغربان قرب مطار 
»جوكوفسكي« في 2015، تم شراء 11 جهازا 
املطار ومدرجاته  الغربان من محيط  لطرد 
بــاســتــخــدام تــقــنــيــة األصـــــــوات، كــمــا أطــلــقــت 
إدارة املطار عددا من البالونات العاكسة في 
السماء إلخافة الطيور. ومع انتشار الغربان 
والطيور في شوارع موسكو ودخولها إلى 
املــتــرو إلصاق  إدارة  قـــررت  املــتــرو،  محطات 
صور كبيرة  للصقور والنسور والبوم على 
البوابات الزجاجية في مداخل وردهات 21 
محطة إلبعاد الطيور الصغيرة والتخفيف 

من حوادث اصطدامها بالزجاج الشفاف.
وكـــانـــت مــوســكــو أطــلــقــت حــمــلــة مــنــذ نحو 
الغربان  عشر سنن مــن أجــل تخفيف عــدد 
الطبيعية،  واملحميات  العامة  الحدائق  في 
املحترفن  »الصقارين«  من  لعدد  وسمحت 
بــتــجــريــب مـــهـــاراتـــهـــم فــــي بـــعـــض الـــحـــدائـــق 
ملــواجــهــة »الـــغـــربـــان الــوقــحــة« الــتــي تهاجم 
الـــحـــدائـــق  ــزعــــج رواد  وتــ األخـــــــرى  ــيـــور  ــطـ الـ
ــلـــطـــات املـــديـــنـــة  ــكـــن سـ ــنـــهـــم، لـ بــــاالقــــتــــراب مـ

تراجعت الحقا عن ذلك.
إلبعاد  بالصقور  االستعانة  الحكومة  نية 
الــغــربــان تـــنـــدرج فـــي خــانــة تــجــربــة طويلة 
لــلــقــائــمــن عـــلـــى حـــمـــايـــة أبـــنـــيـــة الــكــرمــلــن 
الباد.  قــادة  الــظــروف لعمل  وتوفير أفضل 
ومــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي، تحرس 
والبيزان  الصقور  باستخدام  خاصة  فرقة 
الــــســــطــــوح املـــطـــلـــيـــة بــــالــــذهــــب فـــــي أبـــنـــيـــة 
وطيور  الغربان  وتمنع  الكرملن  وكنائس 

ــبـــري مـــن نــقــرهــا وتــخــريــبــهــا أو  الـــحـــمـــام الـ
تـــوســـيـــخـــهـــا. ويـــســـتـــخـــدم الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
الغربان  الــبــوم إلخــافــة وطــرد  الفرقة طيور 
والـــنـــوارس مــن حــدائــق الــكــرمــلــن، ومنعها 
من بناء أعشاش لها تحت سطوح األبنية. 
ويؤكد حراس الكرملن أن الطيور الجارحة 
تتلقى تدريبات طويلة تركز على أن الهدف 
الــرئــيــس هــو إخــافــة وطـــرد الــغــربــان وليس 
ــات الــكــرمــلــن  ــ ــراسـ ــ افـــتـــراســـهـــا. ولــــجــــأت حـ
فــي املــاضــي إلـــى تخصيص فــرقــة مــن أجــل 
الـــصـــعـــود إلـــــى الـــســـقـــوف وطــــــرد الـــغـــربـــان 
ــنـــاك، بطلب  ومــنــعــهــا مـــن بـــنـــاء أعـــشـــاش هـ
فاديمير  السوفييتية  الــدولــة  مؤسس  مــن 
لــيــنــن، كــمــا ُكـــلـــف بــعــض الــجــنــود بــإطــاق 
الــنــار عليها نــظــرًا إلـــى أنــهــا تــطــرد الطيور 

املغردة وتنشر قاذوراتها في املكان.
السكان  قبل  من  املتواصلة  الشكاوى  لكن 
القادة السوفيات، دفعت  القريبن وبعض 
الحراس إلى ابتكار أساليب جديدة، منها 
إخـــافـــة الــغــربــان عــبــر تــســجــيــات صوتية 
ــذه الــطــيــور  ــاء هــ ــ لــطــيــور جــــارحــــة، لــكــن ذكـ
قلل مــن فعالية هــذه الــوســائــل. ومــنــذ عام 
الخاصة  الــحــراســة  وحـــدة  تشكلت   ،1984
مــن طــيــور الــبــاز والــصــقــور والـــبـــوم وتــعــّد 
الفيدرالي لحماية مقر  الــحــرس  مــن  ا  جــزء
الــقــيــاصــرة والـــقـــادة الــســوفــيــات والــرؤســاء 
الروس حاليا. ومن سخرية القدر أن تمثال 
لينن في وسط مدينة ماغادانسك شرقي 
روســيــا، تحول إلــى مــادة لتهكم وسخرية 
الــــــــروس بـــعـــدمـــا قـــامـــت املـــديـــنـــة بــتــركــيــب 
ــاخ قــطــع حـــديـــديـــة عــلــى رأس وكــتــف  ــيـ أسـ
الغربان،  إبعاد  أجــل  من  الشيوعي  الزعيم 
والــتــقــلــيــل مــن الــحــاجــة إلـــى غــســل التمثال 
مــن قـــــاذورات الــطــيــور، مــن دون اســتــخــدام 
ــائـــل مــكــلــفــة، حــســب ســلــطــات املــديــنــة،  وسـ
ولكن بعد شكاوى عديدة من الشيوعين، 
أكدت السلطات منذ شهرين أنها ستعمل 

على إزالة القضبان واألسياخ الحديدية.

أعداد الغربان 
تتناقص في كل عام 
من دون الحاجة إلى 
استخدم الصقور 

والبيزان. وفي 
السنوات األخيرة، 

تراجع عددها بنحو 
خمس مرات

■ ■ ■
مع انتشار الغربان 
والطيور في شوارع 
موسكو ودخولها 
إلى محطات املترو، 
قررت إدارة املترو 

إلصاق صور كبيرة  
للصقور والنسور 

والبوم على البوابات 
الزجاجية.

■ ■ ■
استخدمت السلطات 
الشيشانية أجساما 

طائرة صغيرة 
ُيتحكم بها عن بعد 

من أجل إبعاد أسراب 
الغربان عن مطار 

مدينة غروزني

باختصار

يبدو أّن الحكومة الروسية لم تعد تحتمل الغربان، إذ يستولي الطائر األسود على أسطح مقارّ الحكومة ومبانيها؛ فلجأت 
إلى تدريب الصقور وغيرها من الجوارح كي تُخيف الطائر األسود

هوامش

سما حسن

إلى روح محمد الشيخ يوسف

بعنايٍة،  كــان منصوًبا  الــذي  الفخ  الفخ؟  لقد وقعنا في 
 ثقة بأوراق الشجر، 

ِّ
ى بكل

َّ
كحفرة تحت األرض، ومغط

ة بسهولٍة وغفلة، عندما ترتاد  حتى تنزلق قدم الضحيَّ
ا عن هدوء، وهرًبا من صخب الحياة، فأنت 

ً
الغابة؛ بحث

مات التي آمنَت بها، 
َّ
ب املسل

ِّ
ر وترت

ِّ
تمشي بتؤدٍة، وتفك

 حياتك، حتى تنزلق قدمك، وتقع في الفخ.
َ
طيلة

راخ، وتجاهد للخروج، ينكشف الفخ  وأنت تحاول الصُّ
ــــذي وقــعــَت فــيــه، طــــوال حــيــاتــك، حــن كــان  الــحــقــيــقــي ال
الــكــبــار، فــقــط، يــذهــبــون إلـــى بــيــوت الـــعـــزاء، وحـــن كــان 
التلفاز،  الــحــداد، وإغــاق  الــســوداء عنوان  لــون املابس 
وسحب األساك املتصلة به، ونقله إلى مكان بعيد عن 
فهناك  الــحــزن،  عن  األمثل  التعبير  هو  املعيشة،  غرفة 
عجوٌز طاعٌن في السّن قد رحل، فأطلقت امرأة خرقاء 
طي العمر،  زغرودة، بناًء على أمر رجال العائلة، متوسِّ
وهــذه الــزغــرودة بمعنى أنــه قــد عــاش ُعــمــًرا مــديــًدا في 
ولــم ينل  ًما،  ًزا مكرَّ مــعــزَّ أوالده وأحــفــاده، قضاه  حياة 
فلم تظهر على  الــفــراش؛  ولــم يشتِك منه  املـــرض،  منه 

، الفاقد 
ّ

خ جلده الجاف
َّ
جانبيه النحيلن قروح، ولم يتسل

حيويته.
 يــوم خــبــًرا عن 

َّ
الــيــوم تكتشف الــفــخ، عندما تسمع كــل

موت أحد الشباب، وكان فخُّ حياتك األول أن الكبار هم 
ة بحكم أنها أكبر  فقط الذين يموتون، وحن كانت الجدَّ
أفــراد العائلة تذهب إلــى بيت عــزاء في الــجــوار، فهي ال 
ا على أهله، فهناك عادة 

ً
تعود إلى البيت مباشرة؛ خوف

بعة، أن تذهب إلى زيــارٍة أخرى، ثم تعود إلى البيت؛ 
َّ
مت

لكي ال يفتح بيت عزاء في بيتها، وبيتها بالطبع يزّينه 
غار، من األبناء واألحفاد. الشباب والصبايا والصِّ

ــا فـــيـــه، ورحـــلـــوا،  ــعـــونـ الـــيـــوم نــكــتــشــف الـــفـــخَّ الـــــذي أوقـ
هــكــذا تستيقظ ذات صــبــاح حــاّر،  يــمــوتــون.  فالشباب 
ب من خايا جسدك، على الرغم من ذلك  والعرق يتصبَّ
الغرفة، مجاهًدا   في سقف 

ُّ
الذي يلف الشبحّي  الكائن 

ف الجو، ولكنك تسحب هاتفك، وتفرك عينيك؛ 
ِّ
أن يلط

ًا طويلة 
ً
أحداث أن هناك  األخبار. تعرف  آخر  ا عن 

ً
بحث

ع أن 
َّ
قد حدثت، في وقت نومك القصير، ولكنك ال تتوق

ع، وتنهض 
َّ
ًدا، ال تتوق تقرأ خبر موت شابٍّ تعرفه جيِّ

نومك،  غرفة  فــي  الرئيسية،  ــارة  اإلنـ لتضيء  مــســرًعــا؛ 
د أنك ال تحلم.

َّ
ًدا، وتتأك وتفرك عينيك جيِّ

الفخ الذي وقعنا فيه، يا صغيري، حتى أنهكت قلوبنا 
املفاجآت، وصارت مواقع التواصل االجتماعي تصطبغ 
 يوم تقرأ خبر 

َّ
ٍد وفقد، وكل

ْ
باللون األســود، ما بن فق

رحيل، وتمنع نفسك من أن تنساق خلف القطيع الذي 
مسك لسانك عن إطاق 

ُ
د أن هذا العام عام شؤم، وت

ِّ
يؤك

ــــرب. ولــكــن األســى  ــا مــن غــضــب ال
ً
ــة لــلــزمــن؛ خــوف مــســبَّ

الصغير،  الفتى  ذلــك  ل  تتخيَّ وأنـــت  جــوانــبــك،  يعتصر 
هوى  قد  الصارخ،  الكاتب،  د،  املغرِّ املحارب،  املشاكس، 
ا املعتقد الفولكلوري السقيم إنَّ »فانا 

ً
إلى التراب، ناسف

ة قبره«، وسوف نسمع خبر وفاته قريًبا، ولن 
َّ
على حاف

الــذي  ــا، فهذا هــو نــامــوس الحياة 
ً
يفاجئنا األمــر إطــاق

ع الشباب، واحــًدا تلو اآلخر.  ، أخيرا، وصرنا نودِّ
َّ

اختل
أننا  اعتقدنا  أننا  يــا »صاحبي«  فيه  وقعنا  الــذي  الفخ 
قد نجونا بتغيير املكان، ولكن األزمة متروكة خلفنا، 
وتطعننا بوخزاٍت مؤملة، وال نستطيع أال نلتفت إليها. 
الحبُّ  الخذالن ذلك  الهارب من  املتَعب  القلب  هناك في 
ص عليك راحتك املوهومة، لو  األبدي البغيض الذي ينغِّ
حتى وصلت إلى أبعد وأقصى نقطة في املعمورة، وهو 

أنَّ وطنك ليس بخير.
ة، ولكن أحًدا  الفخ، يا صاحبي، أنَّ الجميع قد بكاك بقوَّ
ـــك، وال أحــد يعرف وجــع الفقد، إال  أمِّ لــن يشعر بوجع 
الــجــالــس جنب املــوقــد، بــمــحــاذاة الــنــار، وهــو يعتقد أنه 
تــحــتــرق، وجــلــده  أطــرافــه  أن  يعلم  الــــدفء، وال  يستمدُّ 
ان؛ فيفقد الرؤية؛ بفعل  د، وعينيه تدمعان، وتحمرَّ يتجعَّ
الغازات  الــوعــي؛ بسبب  يفقد  أن  خــان، ويقترب من  الــدُّ
ة املنبعثة من اللهب، ويسمع من بعيد من يقول:  السامَّ
ا،   يوم، وقد أصبح انتقائّيً

َّ
ا، فاملوت يحدث كل

ً
كفانا حزن

فا يختار إال الصغار، وعلينا أن نستعدَّ لخبر موٍت 
يشبه موت محمد الشيخ يوسف.

سالم يا صاحبي

وأخيرًا

ال أحد يعرف وجع الفقد،
إال الجالس جنب الموقد، 

بمحاذاة النار، وهو يعتقد 
أنه يستمدُّ الدفء
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