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عشرات العائالت السورية لم تعد تمتلك خيمًة حتى ــ المنية، 27 ديسمبر )إبراهيم شلهوب/فرانس برس(

سّجل العالم، بحلول مساء أمس اإلثنني، أكثر من 
57 مليونًا و400 ألف شفاء من فيروس كورونا 
ــابـــات إلـــى نحو  الــجــديــد، فــيــمــا وصـــل عـــدد اإلصـ
الوفيات  ألــف، كما وصــل عــدد  82 مليونًا و500 
ألفًا، بحسب موقع »ورلد  إلى نحو مليون و775 
ع الرئيس املنتهية 

ّ
ميترز«. في الواليات املتحدة، وق

واليته، دونالد ترامب، على مشروع قانون حزمة 
اإلنـــفـــاق واإلغـــاثـــة مــن فــيــروس كـــورونـــا ليصبح 
وكــان  للحكومة.  إغــاق جزئي  ولتجنب  قــانــونــًا، 
ترامب رفض التوقيع على املشروع، ما كان يعني 
إعانات  مؤقتًا  سيفقدون  األميركيني  مايني  أّن 

الــبــطــالــة. وكـــان الــكــونــغــرس قــد وافـــق على حزمة 
اإلغاثة، التي تبلغ قيمتها 900 مليار دوالر، بعد 

أشهر من املفاوضات.
الجنوبية  كوريا  في  مسؤولون  تعّهد  آسيا،  في 
الجهود إلطاق برنامج تحصني  بتسريع وتيرة 
أمــس،  أعلنت،  الــفــيــروس، بعدما  مــن  للوقاية  عــام 
الجديدة  بالسالة  اإلصــابــات  أولـــى  ــهــا سجلت 

ّ
أن

في  السريعة  الزيادة  إليها  عزى 
ُ
ت التي  للفيروس 

مكافحة  وكالة  وذكــرت  بريطانيا.  في  اإلصابات 
األمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية، أمس 
ها رصدت السالة األسرع انتشارًا من 

ّ
اإلثنني، أن

ثاثة  فــي  الحالية  الفيروس  مــن ســاالت  غيرها 
أفـــــراد وصـــلـــوا إلـــى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة مـــن لــنــدن، 
وقــررت  الــجــاري.  األول  ديسمبر/كانون   22 فــي 
املباشرة  الــرحــات  على  الحظر  تمديد  السلطات 
من  السابع  أسبوعًا إضافيًا حتى  بريطانيا  من 

يناير/كانون الثاني املقبل.
املحتفلني  األســتــرالــيــة  السلطات  منعت  بــدورهــا، 
التجمع في وسط  الجديدة من  السنة  بليلة رأس 
مدينة سيدني، بعد غد الخميس، ملشاهدة عرض 
األلـــعـــاب الـــنـــاريـــة الــشــهــيــر، بــســبــب خــطــر الــوبــاء 
أيضًا،  آسيويًا  الجديدة.  السالة  بفعل  املتسارع 

بعض  إّن  أمـــس،  الفيليبني،  فــي  مــســؤولــون  قـــال 
وا لقاحًا للوقاية من الفيروس، 

ّ
الجنود والوزراء تلق

من دون الكشف عن نوع اللقاح املستخدم، على 
الــرغــم مــن عـــدم حــصــول أي عــقــار عــلــى املــوافــقــة 
ها ضرورية 

ّ
التنظيمية التي تقول وزارة الصحة إن

لضمان سامته. وقال وزير الداخلية إدواردو أنو 
فيما  اللقاحات،  بالفعل  وا 

ّ
تلق الـــوزراء  بعض  إّن 

سيريليتو  جــنــرال  اللفتنانت  الجيش،  قــائــد  قــال 
الــجــنــود جـــرى تطعيمهم  بــعــض  إّن  ســوبــيــغــانــا، 

كذلك، لكن ليس بأعداد كبيرة.
)أسوشييتد برس، رويترز(
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سياسة

التوحش الحوثي

الجزائر ـ عثمان لحياني

على الرغم من عدم تحديد الرئيس الجزائري عبد املجيد تبون موعد االنتخابات 
بدء  الجزائر،  في  لالنتخابات  املستقلة  الهيئة  أعلنت  الــبــالد،  في  املبكرة  النيابية 
اســتــعــداداتــهــا املــبــكــرة، تــزامــنــا مــع تــرقــب الكشف عــن مضمون الــقــانــون االنتخابي 
في  شــرفــي،  محمد  لالنتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  رئــيــس  وقـــال  الــجــديــد. 
برنامج إذاعي أمس اإلثنني، إن »الهيئة في كامل الجاهزية لتنظيم االستحقاقات 
النيابية واملحلية املبكرة، التي وعد تبون بالبدء في إنجازها حال عودته من رحلته 
العالجية إلى أملانيا«، وفقا لتصريح تبون في ظهوره األول بعد وعكته الصحية 
بإعادة صياغة  تبون  كلفها  التي  الخبراء،  لجنة  أن  أسبوعني. وكشف شرفي  قبل 
السلطات  أن تجري  وتــوقــع  جــدًا.  قريبا  الــجــديــد، ستفرج عنه  االنتخابي  الــقــانــون 
مـــشـــاورات مــع األحــــزاب حـــول مــســودة الــقــانــون قــبــل عــرضــه عــلــى غــرفــتــي الــبــرملــان. 
وأضاف أن »أول ما يتبادر إلى أذهان الجزائريني عند الحديث عن االنتخابات هو 
الرشوة والشكارة )تدخل املال( اللتان شوهتا املسار الديمقراطي وحتى املؤسسات 
 جذريا«. وأشار إلى أن »الحلول القانونية 

ً
الدستورية، ويجب أن نجد لهذه اآلفة حال

النظم  إلــى  بالنظر  االنتخابية،  القوائم  أمــام شــراء رؤوس  الطريق  مــوجــودة لقطع 
التي طورت أساليب لوضع حد للرشوة والفساد السياسي الذي يسطو على إرادة 

الشعب خالل العقود املاضية«.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــراء  ــّدد رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي وعـــــوده بــالــعــمــل عــلــى إجــ ــ جـ
يسمح  لن  أنــه  وأكــد  لها.  املناسبة  الــظــروف  وتهيئة  املبكرة  البرملانية  االنتخابات 
للسالح املنفلت بالتحرك وتهديد حرية املواطن وأمنه وثقته في العملية االنتخابية. 
وخــالل تــرؤس الكاظمي اجتماعا موسعا، ضم الــوزراء وعــددًا من رؤســاء الهيئات 
املستقلة، ومفوضية االنتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية االنتخابات والعملية 
االنتخابية، قال »لدينا فرصة للنجاح في استعادة ثقة الشعب في الدولة والنظام 
السياسي واآلليات الديمقراطية، وذلك بإقامة انتخابات نزيهة وعادلة من شأنها 
أن تحقق استقرار البلد«. وأكد أن »السلطة عندي ليست إرضــاًء للذات، وإنما هي 
عبء إنجاز وإجراء االنتخابات املبكرة، وعندها نكون قد أنجزنا املهمة التاريخية 
التي أنيطت بنا، ونحن جادون إلتمام هذه املهمة«. ودعا القوى السياسية والبرملان 
إلى »حسم موضوع املحكمة االتحادية، لكي نستكمل متطلبات العملية االنتخابية 
بالكامل«. وعلى الرغم من تأييد عدد من القوى السياسية إجراء انتخابات مبكرة 
في البالد، إال أن هاجس السالح املنفلت ما زال يشكل قلقا على نتائجها، ال سيما 

مع عدم وجود ثقة في إجراءات الحكومة في هذا االتجاه.

تونس ـ آدم يوسف

دافــع نــواب »قلب تــونــس« عــن رئيس الــحــزب نبيل الــقــروي، الــذي تــم إيقافه منذ 23 
ديسمبر /كانون األول الحالي. واعتبرت الكتلة، في مؤتمرين صحافيني في أقل من 
القرار، في مقدمتها إسقاط حكومة هشام  أن أهدافا سياسية تختفي وراء  أسبوع، 
املشيشي وإضعاف حزامها البرملاني والسياسي. وقال النائب عن الكتلة رفيق عمارة، 
»العربي الجديد«، إن »إيقاف نبيل القروي قرار سياسي، وليست املرة األولى التي  لـ
يتعرض فيها لإليقاف«، مشددًا على أن »نواب قلب تونس يد واحــدة، ومتماسكون 
أن »استهداف كتلة قلب تونس هدفه ضرب  الــحــزب«. واعتبر  الدفاع عن رئيس  في 
»قلب  عن  النائب  واعتبر  املشيشي«.  لحكومة  والسياسي  البرملاني  الــحــزام  تماسك 
تونس« عياض اللومي، في تصريحات في مقر مجلس الشعب )البرملان(، أن إيقاف 
القروي هو قرار تحفظي وليس إدانة قضائية. وأشار إلى رهان عدد من األطراف على 
املشيشي  الداعم لحكومة  الحزام  تفكيك  »ضــرب كتلة قلب تونس وانتهائها، وعلى 
بهدف إسقاطها، وتعويضها بحكومة على هوى أطراف تمت إزاحتها بسبب الفساد 
وتضارب املصالح«. وأكــدت الكتلة البرملانية لحزب »قلب تونس«، خالل مؤتمر في 
البرملان، أمس اإلثنني، تشكيل لجنة قانونية ملالحقة من يقف وراء حمالت التشكيك 
ستقاضي  أنها  وأعلنت  البرملانية.  وكتلته  ورئيسه  الحزب  طاولت  التي  والتشويه 
الذين  وقياديوه،  الديمقراطي«  »التيار  نــواب  مقدمتهم  وفي  السياسيني،  خصومها 
روجوا لخبر إيقاف القروي حتى قبل إعالن ذلك رسميا، و»هو ما يدعو لالستغراب«.

يسعى الوفد لضبط 
تمرد كتائب حزب اهلل 

والعصائب والنجباء

أرسلت طهران رسالة 
لواشنطن لتحذيرها من 

مغبة أي تصرف

للحديث تتمة...

بغداد تناشد 
طهران ضبط 

المليشيات

التجويع كسالح في الحرب: جريمة كيف توقفها األمم المتحدة؟

إليران  الكاظمي  يزور طهران مطالب من حكومة مصطفى  يحمل وفد عراقي 
يجر  قد  بما  العراق،  في  األميركية  المصالح  ضد  المليشيات  من  هجوم  أي  لمنع 
ردًا عسكريًا من واشنطن، تخشى السلطات في بغداد من أن يدخل البالد في أزمة 

كبيرة، مع استمرار التوتر األمني

بغداد ـ محمد علي، سالم الجاف

ــع املـــخـــاوف املــســيــطــرة في  عــلــى وقـ
ــــن عــمــلــيــات  الــــســــاحــــة الــــعــــراقــــيــــة مـ
ــداف جــــــديــــــدة لـــلـــمـــصـــالـــح  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
األميركية في البالد، قد تدفع واشنطن إلى 
رد فــعــل عــســكــري، كــانــت حــكــومــة مصطفى 
الكاظمي ترسل وفدًا إلى طهران ملناشدتها 
القريبة  العراقية  املليشيات  التدخل لضبط 
مــــنــــهــــا، خــــصــــوصــــا مــــــع املــــــــؤشــــــــرات عــلــى 
باستمرار  أكــان  العسكري،  التوتر  تصاعد 
الــدولــي  اســتــهــداف قــوافــل تــابــعــة للتحالف 
ضــد »داعــــش«، أو األحــاديــث عــن رصــد نقل 
صواريخ في بغداد. وُيكمل الوفد الحكومي 
الثالثاء،  اليوم  إلى طهران،  زيارته  العراقي 
حد  على  تماما،  مضمونة  غير  بمخرجات 
تعبير أحد املسؤولني العراقيني، الذي أبلغ 
»العربي الجديد« بأن الوفد توجه إلى إيران 
بحثا عن حلول وتفاهمات لضبط األوضاع 
ــــع دخـــــــول حــكــومــة  ــــي الـــــعـــــراق مـ ــيــــة فـ ــنــ األمــ
مصطفى الكاظمي والقوى السياسية فترة 
حبس األنفاس، خوفا من »هجوم فصائلي 
بات  أميركيا  رد فعل عسكريا  يفجر  جديد 
أقــرب مــن أي وقــت آخـــر«. وتــوّجــه الــوفــد إلى 
طـــهـــران مـــســـاء األحــــــد، بـــرئـــاســـة املــســتــشــار 
فـــي مــكــتــب الــكــاظــمــي، مـــديـــر مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء السابق املستقيل عادل عبد املهدي، 
أبو جهاد  املعروف باسم  الهاشمي،  محمد 
الــهــاشــمــي، وهـــو أحـــد املــقــربــني مــن طــهــران، 
وشغل مناصب عدة في املجلس اإلسالمي 
األعــلــى بــزعــامــة عــبــد الــعــزيــز الحكيم خــالل 
ــده فـــي إيــــــران قــبــل الـــغـــزو األمــيــركــي  ــواجــ تــ
لــلــعــراق. كما ضــم الــوفــد شخصيات أخــرى 
ــع املـــســـؤولـــني  ــ ــات جــــيــــدة مـ ــعــــالقــ تـــتـــمـــتـــع بــ
الخارجية  وزارة  مــســتــوى  عــلــى  اإليــرانــيــني 

وكذلك الحرس الثوري و»فيلق القدس«، من 
بينهم شخصية مهمة ضمن »هيئة الحشد 

الشعبي« يدعى أبو علي البصري.
الوفد الذي عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولني 
في الحرس الثوري إلى جانب مسؤولي وزارة 
الخارجية، سعى إلى شرح خطورة األوضاع 
نّية  بشأن  املتوفرة  واملعلومات  الــعــراق،  فــي 
أميركية الرد على أي هجوم صاروخي آخر 
على سفارة واشنطن أو معسكر »فيكتوريا« 
املجاور ملطار بغداد الدولي، والذي تتواجد 
داخـــلـــه وحـــــدة مـــهـــام أمــيــركــيــة ضــمــن قـــوات 

التحالف الدولي.
»العربي  لـ الكاظمي  وقال مسؤول في مكتب 
تفاهم  لتحقيق  يسعى  الــوفــد  إن  الــجــديــد«، 
مع »إيــران الدولة«، على حد تعبيره، مشيرًا 
إلى أن الهدف هو أخذ ضمانات واضحة من 
املسؤولني اإليرانيني بشأن مساعدة الحكومة 
فــي فــرض الــقــانــون والــنــظــام، ومــن املــؤمــل أن 
ينهي الــوفــد زيــارتــه )الــيــوم الــثــالثــاء( بلقاء 
مــســؤولــني فــي مــكــتــب املــرشــد اإليـــرانـــي علي 
عــن مساعي  ذاتـــه. وكشف  للغرض  خامنئي 
الــــوفــــد لــضــبــط تـــمـــرد ثـــالثـــة مــــن الــفــصــائــل 
املسلحة على الحكومة العراقية وإخضاعها 
ــة، وهـــي »كــتــائــب حـــزب الــلــه«  ــرارات الـــدولـ ــقـ لـ

و»عصائب أهل الحق« و»النجباء«.
ــانــــي، طـــلـــب عـــدم  ــيــــاق، تــــحــــدث بــــرملــ فــــي الــــســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن رسالة  ذكــر اســمــه، لـــ
مـــن الــكــاظــمــي حــمــلــهــا الـــوفـــد تــشــرح املــوقــف 
إلــى أن إيفاد   للقيادة اإليــرانــيــة، الفتا 

ً
كــامــال

الــهــاشــمــي جـــاء كــونــه مــحــل ثــقــة مــن الــحــرس 
إيـــران، مشيرًا  الــثــوري وكذلك املسؤولني في 
إلـــى أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة تــريــد الــتــعــامــل 
مع طــرف واحــد في أزمــة الفصائل املسلحة، 
فــي مــواقــف مؤسسة الحرس  لــوجــود تباين 
ــا واملــــســــؤولــــني اإليــــرانــــيــــني  ــمـــومـ الـــــثـــــوري عـ

باسم  املتحدث  قــال  جهته،  مــن  الرسميني«. 
الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب زادة، 
فـــي مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي األســـبـــوعـــي أمــس 
اإلثنني، حول زيــارة الوفد العراقي، إنه »تم 
إجــراء مباحثات بشأن آخر التطورات«، من 
أن »هذه  التفاصيل، معتبرًا  املزيد من  دون 
املشاورات بني الطرفني أمر مألوف وعادي«. 
وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اعــتــبــر خــطــيــب زادة 
الخاسر  األمــيــركــي  الــرئــيــس  تصريحات  أن 

نيويورك ـ ابتسام عازم

يودع مئات املاليني من الناس حول العالم، 
العام 2020، وهم يعانون من الجوع وسوء 
التغذية، الــنــاجــم فــي الــغــالــب عــن الــنــزاعــات 
املــســلــحــة، لــتــأتــي جــائــحــة كــــورونــــا وتــزيــد 
ــــة خــالل  الـــوضـــع. وازدادت األزمـ مـــن تــفــاقــم 
السنوات األخيرة بسبب استخدام التجويع 
بــأســالــيــب مختلفة فــي عــــدٍد مــن الــنــزاعــات 
كــأداة حــرب، ليحوم شبح املجاعة في عدد 

من هذه النزاعات، ولعل أبرزها اليمن.
زيادة أعداد الذين يعانون من الجوع، بمن 
ط 

ّ
فيهم الذين يتّم تجويعهم عن عمد، تسل

أكبر،  الضغط بشكل  الــضــوء على ضـــرورة 
لــكــي تــتــوقــف أطــــراف الـــنـــزاع عــن اســتــخــدام 
املدنيني واستهدافهم في حروبها. وفي هذا 
الــســيــاق، يــبــرز قـــرار مجلس األمـــن الــدولــي 
رقــم 2417 الــصــادر فــي الــعــام 2018، والــذي 
أكد أن »استخدام تجويع املدنيني كأسلوب 
من أساليب القتال، يمكن أن يشكل جريمة 

ــد تــــرامــــب ووزيــــــــر خـــارجـــيـــتـــه مــايــك  ــ ــالـ ــ دونـ
بـــومـــبـــيـــو حـــــول الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الـــســـفـــارة 
والقوات األميركية في العراق »أمر مشكوك 
»ال  إيــران  أن  للغاية ومشيطن«، مؤكدا  فيه 
ر 

ّ
تسعى إلــى إثـــارة الــتــوتــرات«. غير أنــه حــذ

واشــنــطــن مـــن مــغــبــة أي تــحــرك ضـــد بـــالده، 
وقال »سندافع عن مصالحنا الوطنية بكل 
قوة وحزم«، كاشفا عن إرسال طهران رسالة 
»أي  مغبة  من  لتحذيرها  املتحدة  للواليات 
تصرف وتحميلها مسؤولية ذلك، من دون 
أي يسّمي الجهة التي نقلت عبرها الحكومة 
اإليــرانــيــة هــذه الــرســالــة. وأكـــد خطيب زادة 
ــران تــرفــض الــهــجــمــات عــلــى املــقــرات  ــ أن »إيــ

الدبلوماسية والسكنية«.
زيــارة الوفد العراقي إلى طهران تزامنت مع 
استمرار حملة التحشيد العسكري واألمني 
في مناطق عدة من بغداد، مع نصب حواجز 
تفتيش ونقاط مراقبة، خصوصا في محيط 
املنطقة الخضراء، التي يتوقع أن يتم إغالق 
طـــرق قــريــبــة مــنــهــا، خـــالل الــيــومــني املقبلني، 
خالل  ُسجلت،  فيما  أمنية.  مــصــادر  بحسب 
الــيــومــني املــاضــيــني، ثـــالث هــجــمــات بعبوات 
نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت أرتـــــــــااًل تـــحـــمـــل مـــعـــدات 

ــــرب«. كــمــا دان الـــقـــرار بــشــدة »اســتــخــدام  حـ
تجويع املدنيني كأسلوٍب من أساليب القتال 
في عدٍد من حاالت النزاع، وهو أمٌر محظور 

بموجب القانون الدولي اإلنساني«.
وحول أهمية ذلك القرار، وما إذا كان له أي 
تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى ردع جــهــات تستخدم 
ــأداة حـــرب مــنــذ تبنيه قــبــل قــرابــة  الــجــوع كــ
الــســنــتــني، قــالــت املــتــحــدثــة الــرســمــيــة باسم 
ــذيــــة الـــعـــاملـــي فــــي نـــيـــويـــورك،  بـــرنـــامـــج األغــ
ــغــــربــــي، فــــي تـــصـــريـــحـــات خــاصــة  شـــــذى املــ
»العربي الجديد« في نيويورك، إن »أكبر  بـ
إنــجــاز لــقــرار مــجــلــس األمــــن رقـــم 2417 هو 
االعتراف الدولي للمرة األولى بالعالقة بني 
الجوع والنزاعات في العالم، وأنه لن يكون 
باإلمكان القضاء على الجوع ما لم يتحقق 
السالم، وبهذا تّم تسليط الضوء على الدول 
الــنــزاعــات«. وأضافت  التي تعاني مــن هــذه 
املـــغـــربـــي: »شــهــدنــا فـــي الــعــامــني املــاضــيــني 
ــادة مــلــحــوظــة فــــي اجـــتـــمـــاعـــات مــجــلــس  ــ ــ زيـ
األمن حول هذا املوضوع، ومع ذلك ال تزال 
هناك أعداد كبيرة من األفراد واألسر الذين 
بسبب  الغذائية  املساعدات  عنهم  انقطعت 
الصراعات، بل إن هناك أدلة تشير إلى أنه 
فــي بعض األحــيــان تــّم اســتــخــدام التجويع 
عمدًا كأداة في هذه الحروب«، مشددة على 
أن »هـــذه األعــمــال مــرفــوضــة تماما مــن قبل 
ــة الـــعـــاملـــي«. وحــــول أهــمــيــة  ــذيـ بــرنــامــج األغـ
الـــقـــرار بــالــنــســبــة لــأمــم املــتــحــدة وبــرنــامــج 
األغذية، قالت إن »قرار مجلس األمن يشّكل 
لحماية  الــدولــي  العمل  لتحفيز  هــامــة  أداة 
األكثر عرضة  الذين هم  ماليني األشخاص 
النعدام األمن الغذائي الحاد من الوقوع في 

املجاعة«.
ولــعــل جـــزءًا مــن أهــمــيــة الـــقـــرار، يــعــود كذلك 
ــــأن الـــبـــشـــريـــة لــــن تــتــمــّكــن  ـــم بـ

ّ
ــه يـــســـل ــ ــ

ّ
ــــى أن إلـ

 
ّ

مــن الــقــضــاء عــلــى الــجــوع مــن دون أن يحل

املتحدة  الــواليــات  بــقــيــادة  الــدولــي  للتحالف 
فــــي مـــنـــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن وســـــط وجــنــوبــي 
الــعــراق، وتــحــديــدًا بابل والــديــوانــيــة واملثنى 
وســـــط وجـــنـــوبـــي الـــــعـــــراق. ولـــــم تــســجــل أي 
خسائر بشرية فــي طــواقــم تلك األرتـــال التي 
تضم  وال  محلية  عراقية  نقل  شــركــات  تتبع 
التي  املــعــدات  أن  كما  أجنبية،  جنسيات  أي 
تحملها غــيــر عــســكــريــة، مــثــل أطــعــمــة ومــيــاه 

معدنية ومولدات كهرباء.
في السياق ذاته، نقلت وسائل إعالم محلية 
أنــه تم  عراقية عن مصادر أمنية في بــغــداد، 
رصد عملية نقل صواريخ إلى إحدى مناطق 
شــرقــي الــعــاصــمــة، تــمــهــيــدًا لــقــصــف املنطقة 
ونقلت  السنة.  رأس  احتفاالت  في  الخضراء 
وكالة »السومرية نيوز«، املقربة من السلطات 
الــعــراقــيــة، عـــن مـــســـؤول أمــنــي قــولــه إنـــه »تــم 
قيام مجموعة مسلحة  عــن  معلومات  رصــد 
بعملية نقل صواريخ نوع )غراد( إلى منطقة 
حي املعامل شرقي العاصمة، بغية استهداف 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء فـــي لــيــلــة رأس الــســنــة«، 
ــم إصــــدار تــوجــيــهــات أمنية  ــه »تـ مــوضــحــا أنـ
ملراقبة وتفتيش املناطق التي يحتمل وصول 
الــصــواريــخ إلــيــهــا، كــمــا وجــهــت بمتابعة أي 

الــســالم واألمـــن حــول الــعــالــم. وبحسب آخر 
إحــصــائــيــات رســمــيــة عـــن بــرنــامــج األغــذيــة 
العاملي، فإن عدد الذين يعانون من الجوع 
حول العالم وصل إلى 688 مليون شخص 
الـــعـــام 2019، وهــــي زيــــادة  بــحــلــول نــهــايــة 
الــذي سبقه  بالعام  بعشرة ماليني، مقارنة 

وصدر فيه القرار.
ــرًا عــن  ــيــ إلـــــى ذلــــــك، أشــــــار تـــقـــريـــر صـــــدر أخــ
بــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي، إلـــى »أنــــه وعلى 
تحققت  التي  الحقيقية  املكاسب  من  الرغم 
التغلب  العقود األخــيــرة على طــريــق  خــالل 
 
ٌ
خذ

ٓ
على الجوع، فإن انعدام األمن الغذائي ا

في االرتفاع في عدٍد كبير من البلدان، وهذا 
ن هــنــاك نحو 690 

ٔ
ا اآلن  أمـــٌر مقلق. ويــقــّدر 

مــلــيــونــا مــن الــجــيــاع فــي الــعــالــم«. ويعيش 
قرابة الـ60 في املائة منهم في بلدان متأثرة 
بالنزاع ويعانون من انعدام األمن الغذائي 

املزمن.
اســـتـــخـــدام الــتــجــويــع كـــــأداة وســــالح حـــرب، 
لــيــس بــالــجــديــد عــلــى الـــنـــزاعـــات والـــحـــروب 
الــتــي شــهــدتــهــا الــبــشــر. لــكــن املـــوضـــوع عــاد 
ــيــــرة  ــنــــوات األخــ ــســ ــــالل الــ ــة خــ ــهــ ــى الــــواجــ ــ إلــ
ــبـــح املــــجــــاعــــة يـــحـــضـــر فــي  مـــــجـــــددًا، ألن شـ
عــدد مــن هــذه الــنــزاعــات، أبــرزهــا فــي اليمن. 
ــــدة مـــن أســــوأ األزمــــات  ويــعــيــش الــيــمــن واحـ
الغذائية واإلنسانية حول العالم، إذ يحتاج 
80 فــي املــائــة مــن اليمنيني لــنــوٍع مــن أنــواع 
ــاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة. وقــــد شــهــد الــيــمــن  املـــسـ
اســتــخــدام املــســاعــدات اإلنــســانــيــة وتجويع 
أهــلــه فــي بــعــض املــنــاطــق كــســالح حـــرب من 
ــارت األمــم  ــ قــبــل جميع أطــــراف الـــنـــزاع. وأشـ
املــتــحــدة إلــــى أن قـــرابـــة ربــــع مــلــيــون يمني 
بــدء عمليات  اليمن منذ  فــي  قضوا نحبهم 
القتال،  بفعل  السعودية،  بقيادة  التحالف 
وبـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر بــســبــب الـــعـــجـــز عــن 
الحصول على الغذاء وتعذر الحصول على 

الوفد  زيــارة  تحركات مريبة«. وتعليقا على 
الخاص إلــى طــهــران، قــال الباحث السياسي 
الوفد  في  »املفارقة  إن  العابد،  غانم  العراقي 
أنــه ألول مــرة يتم استبعاد فالح  ــران  إيـ إلــى 
ــيـــاض مــــن هـــكـــذا مـــهـــام ذات ُبـــعـــد أمــنــي  ــفـ الـ
اعتماد  تم  بالتنسيق مع طهران، بل  تتعلق 
أبو جهاد الهاشمي، والذي كان مدير مكتب 
عــادل عبد املــهــدي، ويعتبر مقربا من إيــران، 
 فــي ملفات رئيسية خــالل فترة 

ً
وكـــان فــاعــال

ــاف الــعــابــد، في  حــكــومــة عــبــد املـــهـــدي«. وأضــ
اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن 
إيران  الفاعلني في  »الهاشمي توّجه إلطــالع 
املسلحة  الفصائل  به  تقوم  ما  على خطورة 
ــــداف املــنــطــقــة  ــهـ ــ ــتـ ــ ــا مـــــن اسـ ــنـــهـ ــة مـ ــ ــــومـ ــــدعـ املـ
التي  واألرتــال  األميركية،  والبعثة  الخضراء 
تنقل معدات للتحالف الدولي«. ورأى العابد 
»اتــفــاق وبشكل  تؤكد وجــود  التسريبات  أن 
ضمني بعدم التصعيد، إذ إن إيران تدرك أن 
الــوضــع يسمح لها بالتصعيد  الــزمــن وال  ال 
ــلـــغـــت األذرع  لــــهــــذا أبـ ــالــــي،  فــــي الــــوقــــت الــــحــ
املــرتــبــطــة بــهــا بــوقــف تــحــركــاتــهــا، خصوصا 
واشنطن  بها  قــامــت  الــتــي  التحشيدات  بعد 

في الخليج العربي ومضيق هرمز«.

الخدمات الصحية، كما تدمير واستهداف 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة. كــــذلــــك شــــهــــدت كــــل مــن 
أفــغــانــســتــان وجـــنـــوب الـــســـودان ومــيــانــمــار 
وغــيــرهــا أزمــــات غــذائــيــة شــديــدة، جميعها 

بسبب النزاعات.
عــنــدمــا أعــلــنــت لجنة جــائــزة نــوبــل منحها 
»بـــرنـــامـــج األغـــذيـــة الـــعـــاملـــي« جـــائـــزة نــوبــل 
القائمون على ذلك اختيارهم  ل 

ّ
للسالم، عل

بعدد مــن األســبــاب، مــن بينها العالقة بني 
األممية  املنظمة  والــحــروب وجهود  الجوع 
ملكافحة الجوع والعمل على تحسني ظروف 
السالم في مناطق الصراعات. وكانت كلمة 
رئــيــســة الــلــجــنــة، بــيــريــت أنـــدرســـن، واضــحــة 
العالم  في ربطها بني انتشار الجوع حــول 

ــــأداة حــــرب. وقـــالـــت فـــي هــذا  واســتــخــدامــه كـ
السياق إن اللجنة منحت الجائزة لبرنامج 
أنظار  تركيز  أرادت  »ألنها  العاملي  األغذية 
ــاليــــني األشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــم عـــلـــى مــ ــالــ ــعــ الــ
يـــعـــانـــون أو يـــواجـــهـــون خـــطـــر الــــجــــوع. إن 
ــروب  ــحــ ــــي الــ ــســــالح فـ ــــوع يـــســـتـــخـــدم كــ ــــجـ الـ
والــصــراعــات«. لكن مختصني يــحــذرون من 
أن يصبح برنامج األغذية العاملي أو برامج 
 عـــن اتــخــاذ 

ً
املـــســـاعـــدات اإلنـــســـانـــيـــة بـــديـــال

خطوات سياسية جّدية لحل تلك النزاعات، 
املسؤولني  تقديم  دون  للحيلولة  حتى  أو 
ــع الـــنـــطـــاق فـــي مــنــاطــق  ــ عـــن الــتــجــويــع واسـ

النزاعات، للعدالة.
ويقسم مختصون، من بينهم أليكس ديوايل 

وهــــو أســـتـــاذ جــامــعــي ورئـــيـــس »مــؤســســة 
التابعة لجامعة »تافتس«  العاملي«  السالم 
األميركية في عــدد من إصـــدارات املؤسسة، 
الجوع  إلــى  تــؤدي  التي  السياسية  األعمال 
واملجاعة إلى ثالثة أنــواع. النوع األول هو 
املــبــاشــرة كالهجوم على  الــخــطــوات  اتــخــاذ 
مـــصـــادر إنـــتـــاج الـــغـــذاء واألســــــواق وتقييد 
حركة الناس. أما النوع الثاني، فيطلق عليه 
الفشل في  به  اإلغــفــال، واملقصود  مصطلح 
اتخاذ أي خطوات أو حظر وصول املعونات 
ــنـــوع الــثــالــث  الــغــذائــيــة إلـــى مــنــطــقــة مـــا. والـ
هـــو الــتــقــديــم االنــتــقــائــي لــلــمــســاعــدات إلــى 
ــد مــن املــدنــيــني الــذيــن يعيشون  جــانــب واحـ
فـــي املــنــطــقــة الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا فصيل 
معني من أطــراف الــنــزاع، من دون تقديمها 
ــرى. وبحسب  ــ لــلــمــدنــيــني فـــي املــنــاطــق األخــ
ديــوايــل، فــإن التجويع ال يقتصر على هذه 
ــســتــخــدم أيــضــا 

ُ
ــيـــب املـــبـــاشـــرة، إذ ت ــالـ األسـ

فــي الــنــزاعــات املــســتــمــرة أســالــيــب إضــافــيــة، 
مـــن بــيــنــهــا الــتــالعــب بــــاألســــواق والــتــجــارة 
 هـــجـــمـــات مـــبـــاشـــرة، 

ّ
ــــن واملــــســــاعــــدة عـــلـــى شـ

كــمــا قـــد تــــؤدي تــلــك الــتــدخــالت الــســيــاســيــة 
ومساعدة  األوضـــاع  تفاقم  إلــى  واإلقليمية 
أنظمة استبدادية على بسط حكمها. ورأى 
ــاذ الــجــامــعــي كــذلــك أن الـــحـــروب في  ــتـ األسـ
ســوريــة والــيــمــن وجــنــوب الـــســـودان، كانت 
من أبرز األمثلة على تلك األساليب وزيادة 
خطر املجاعة بفعل الحروب وأطراف النزاع. 
ولفت االنتباه في هــذا السياق، إلــى قضية 
والغذائية،  اإلنسانية  باملساعدات  التالعب 
ــا يـــســـمـــيـــه »االقــــتــــصــــاد  ــمــ بـــــل ودمــــجــــهــــا بــ
تتم  بحيث  والــحــرب«،  للمجاعة  السياسي 
سرقة املعونات الغذائية وتفرض الضرائب 
ــزاع، لــتــصــبــح  ــ ــنـ ــ عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل أطـــــــراف الـ
مــصــدرًا مــن مــصــادر تــمــويــلــهــا، بــل إن ذلــك 

يعزز وضعها السياسي وسيطرتها.

وفد عراقي في إيران لمنع هجوم فصائلي 
جديد على المصالح األميركية

تحشيد أمني في شوارع بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أزمة اليمن الغذائية من األسوأ في العالم )عيسى أحمد/فرانس برس(

زكريا أحمد

استطاعت جماعة الحوثيني أن 
تحّول صنعاء واملناطق الخاضعة 
لسيطرتها، إلى مدن فاضلة، ومن 

شدة حماسها في ترسيخ دولة 
النظام والقانون ونشر األمان في 
أرجاء محافظات الشمال اليمني، 
قامت بتطوير عقوبة السارق إلى 

 من قطع اليد.
ً
القتل، بدال

لكن الجماعة، التي تجتهد لتطوير 
ما تصفها باملنظومة العدلية، 

وتحاول طمس الصورة النمطية عنها 
كمليشيا تلطخت بأنواع الجرائم 

كافة ضّد اليمنيني منذ 2014، تبالغ 
في تطبيق القوانني. ومن أجل ردع 

اللصوص، ال تقتلهم فقط، بل تقوم 
بقتل زوجاتهم ضربًا، كما فعلت 

مع ختام العشاري، التي قضت 
عقب مداهمة قوة حوثية ملنزلها في 

ريف العدين بمحافظة إب. في البيان 
التوضيحي الذي صدر بعد أيام من 
محاولة التكتم على الجريمة البشعة، 
قالت وزارة الداخلية الحوثية، إن زوج 

الضحية متهم في أكثر من جريمة 
سرقة، وهي جنحة في نظر الجماعة، 

منحت لقوة عسكرية مؤلفة من 6 
، حق 

ً
أفراد دهمت منزل اللص ليال

االعتداء الوحشي على زوجته، أمام 
أطفالها األربعة، لكي تعترف لهم 

بموقعه. فارقت الزوجة الحياة بعد 
ساعات من محاولة إسعافها. وعلى 

الرغم من أن الجريمة املشهودة ال 
لبس فيها، أقرت داخلية الحوثيني 
بأّن إدارة الشرطة خالفت قانون 

اإلجراءات املتبعة ومنها الحصول 
على إذن تفتيش من النيابة.

الجماعة التي اجتاحت غالبية املدن 
وداهمت آالف املنازل ونسفت 

العشرات منها في وضح النهار، 
وأرسلت قذائف الهاون والصواريخ 

إلى غرف نوم النساء واألطفال، 
واعتقلت مدنيني من منازلهم، 

وحكمت عليهم باإلعدام بتهمة 
التدوين في موقع فيسبوك، تتحدث 

عن إذن نيابة. عملت جماعة الحوثيني 
طيلة السنوات املاضية على غرس 

ثقافة القتل والتوحش في عناصرها 
األمنية والعسكرية. ومن خالل 

خضع قواتها 
ُ
دورات تعبوية، كانت ت

كافة ملا تسمى بالدورات الثقافية 
التي تصّور لهم كل من يخالفهم بأنه 

 
ّ

»داعشي« ويستحق القتل. في ظل
هذه االستراتيجية، كيف يمكن أن 
تقتنع املليشيات بالنظام والقانون، 

أو أن تحمل في يدها إذن تفتيش من 
النيابة؟ وكيف يجرؤ مواطن على 
إيقاف مجموعات حوثية تحاول 

مداهمة منزله ويطالبها بإذن نيابة؟
كيف سيشعر الناس باألمان مع 

 أمام 
ً
وحوش تعتدي على امرأة ليال

أطفالها حتى تفارق الحياة وال تهمة 
موجهة لها سوى أن زوجها متهم 

من جماعة سرقت اليمن ومؤسساته 
وثرواته ومرتبات موظفيه نهارًا 

جهارًا، بأنه لص.

يحوم شبح المجاعة 
في عدد كبير من دول 
العالم، ال سيما تلك التي 
تشهد نزاعات مسلحة، 

ما يسلط الضوء على 
ظاهرة استخدام التجويع 

كأداة حرب، ويفاقم 
الخطر اإلنساني، ليحتم 
تعزيز البحث عن السالم

)فاو(،  المتحدة  لألمم  التابعة  والزراعة  األغذية  لمنظمة  تقرير  أفاد 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  شهر  في  صــدر  العالمي،  األغــذيــة  وبرنامج 
الكونغو  جمهورية  بأن  الماضي، 
مليون   22 تضم  الديمقراطية 
لألمان  بــشــدة  يفتقدون  شخص 
الغذائي، وهو أعلى رقم في هذا 
كما  واحــد.  بلد  في  يسجل  اإلطــار 
زيادة  أعلى  فاسو  بوركينا  سجلت 
في عدد المواطنين الذين يعانون 
من جوع حاد، بزيادة ثالثة أضعاف 
عن 2019، وذلك مع تفاقم النزاع 

والنزوح، وتأثيرات كوفيد 19.

أمان غذائي مفقود
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الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة

  شرق
      غرب

مطالبة فلسطينية 
بحماية دولية من 

المستوطنين
طالبت الحكومة الفلسطينية، أمس 
فرق  بتوفير  املتحدة  األمــم  اإلثنني، 
 

ّ
لـــحـــمـــايـــة الــفــلــســطــيــنــيــني، فــــي ظـــل
تــــزايــــد هـــجـــمـــات املـــســـتـــوطـــنـــني فــي 
الضفة الغربية املحتلة. وقال رئيس 
)الــصــورة(،  اشتية  الحكومة محمد 
الــوزراء:  في مستهل جلسة ملجلس 
ــتـــحـــدة  »أطــــــالــــــب هــــيــــئــــات األمــــــــم املـ
فرق  بتسيير  فلسطني،  فــي  املقيمة 
هجمات  تتم  حيثما  ألهلنا  حماية 
ــنـــني«. وحــــــذر مــن  ــتـــوطـ هــــــؤالء املـــسـ
الذي  الــعــدوان  »خطر استمرار هــذا 
يجري تحت بصر وحماية الجيش 

اإلسرائيلي«.
)العربي الجديد(

مزارعون يدخلون 
أراضيهم المحتلة 

منذ 46 عامًا
ــــى مــنــذ 46 عـــامـــا، دخــل  لــلــمــرة األولـ
مــــــــزارعــــــــون فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون، أمــــس 
اإلثــنــني، أراضــيــهــم بسهل الــقــاعــون 
الفلسطينية  الشمالية  ــوار  األغـ فــي 
تسيطر  والتي  طــوبــاس،  بمحافظة 
ــتـــالل مــنــذ الــعــام  عــلــيــهــا قــــوات االحـ
مغلقة  أراٍض  أنـــهـــا  بــحــجــة   ،1974
ألغـــــراض عــســكــريــة. وقــــال مــســؤول 
االستيطان  ومقاومة  األغـــوار  ملف 
في محافظة طوباس معتز بشارات، 
 االحــتــالل 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن لـــ

سمح بدخول املزارعني وفق شروط 
خاصة لحراثة أرضهم.

)العربي الجديد(

مصر تسلم مبنى 
ممثليتها في غزة 

ألصحابه
ــد مــصــري حــكــومــي مبنى  ســلــم وفـ
فــي مدينة غزة  بــالده  مقر ممثلية 
»ألسباب  ملالكه   ،2007 منذ  املغلق 
ــال مـــصـــدر فــــي الـــوفـــد  ــ مـــالـــيـــة«. وقــ
ــرًا  ــيــ أخــ غـــــــزة  زار  الـــــــــذي  املـــــصـــــري 
ــرانــــس  ــالــــة »فــ لـــبـــضـــعـــة أيـــــــــام، لــــوكــ
بــــــرس«: »تــــم مـــســـاء األحـــــد تسليم 
مبنى السفارة في غزة ملالك املبنى، 
ــاء عـــلـــى قــــــــرار حــكــومــي  ــنــ وذلــــــــك بــ
ــيـــة فــقــط  ــالـ ــــري(، ألســــبــــاب مـ ــــصــ )مــ
ولــيــســت ســـيـــاســـيـــة«. بـــــــدوره، قــال 
»فــرانــس  ــمــــاس«، لـــ مـــصـــدر فـــي »حــ
بــرس«: »اإلخــوة في الوفد املصري 

أبلغونا بأن هذا اإلجراء إداري«.
)فرانس برس(

عودة قريبة للحكومة 
اليمنية إلى عدن

أعــلــن مــحــافــظ عـــدن الــيــمــنــيــة أحمد 
حــامــد ملــلــس، أمــــس اإلثـــنـــني، عـــودة 
الــحــكــومــة الــجــديــدة إلـــى الــعــاصــمــة 
املؤقتة عدن، خالل اليومني املقبلني، 
ــك خـــالل  ــ ــــاض، وذلــ ــريـ ــ قــــادمــــة مــــن الـ
ترؤسه اجتماعا للمكتب التنفيذي 
ــان صـــــــادر عــن  ــيــ ــــي عـــــــدن، وفــــــق بــ فـ
مكتبه اإلعالمي. ووّجه مللس، وهو 
أيضا قيادي في »املجلس االنتقالي 
باملحافظة  املــســؤولــني  الــجــنــوبــي«، 
بتذليل أي صعوبات أمام الحكومة 

وتهيئة األجواء املناسبة لعودتها.
)األناضول(

النظام وروسيا يجددان 
خرق هدنة إدلب

ــــوري  ــــسـ جـــــــــددت قـــــــــوات الــــنــــظــــام الـ
والــطــيــران الـــروســـي، أمـــس اإلثــنــني، 
قـــصـــف مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة التـــفـــاق 
وقــف إطــالق الــنــار فــي شمال غربي 
الـــنـــاشـــط مصطفى  ــة. وقـــــال  ســــوريــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ـــ املـــحـــمـــد، لـ
قوات النظام قصفت، أمس، مناطق 
فــي قـــرى الــفــطــيــرة والـــبـــارة وفليفل 
ــــب  ــي ريـــــــف إدلــ ــ بـــجـــبـــل الـــــــزاويـــــــة فــ
قرية  القصف  الجنوبي، كما طــاول 
وتزامن  الشرقي.  إدلــب  بريف  ســان 
ذلـــك مــع قــصــف جـــوي مــن الــطــيــران 
الكبانة  تــالل  الــروســي على محاور 
فـــي جــبــل األكـــــــراد بـــريـــف الــالذقــيــة 

الشمالي، أسفر عن أضرار مادية.
)العربي الجديد(
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أكار: تركيا تحترم 
وحدة العراق

الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
أكــــــار، خــــال اجــتــمــاعــه مـــع نــظــيــره 
ــاد، فـــي أنـــقـــرة،  ــنـ الـــعـــراقـــي جــمــعــة عـ
ــــن، »تـــصـــمـــيـــم الــــقــــوات  ــنـ ــ أمـــــس اإلثـ
املواطنن  أمــن  التركية على حماية 
وحــــــــــدود الـــــبـــــاد والـــــقـــــضـــــاء عــلــى 
اإلرهـــــــاب«. وشــــدد عــلــى أن »تــركــيــا 
السياسية ووحــدة  الــوحــدة  تحترم 
أراضي جميع دول الجوار، بما في 
ــــدد عــلــى أهــمــيــة  ــك الــــعــــراق«. وشـ ذلــ
الحكومتن  بن  التنسيق  استمرار 
الـــتـــركـــيـــة والــــعــــراقــــيــــة بــخــصــوص 

مكافحة اإلرهاب.
)األناضول(

 
»العدالة والتنمية« 

يدخل مرحلة التجديد

التركية،  »حرييت«  صحيفة  ذكــرت 
ــــزب »الـــعـــدالـــة  أمـــــس اإلثــــنــــن، أن حـ
والــتــنــمــيــة« دخـــل مــرحــلــة التجديد، 
وأن الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغــــان 
لكوادر  تعليماته  أعطى  )الــصــورة( 
الحزب بعدم اإلقصاء، منعًا لنزيف 
ــاه أحـــــــــزاب تـــولـــدت  ــاتــــجــ ــزب بــ ــ ــحـ ــ الـ
مــن »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«. ويخشى 
يــــــــؤدي إقــــصــــاء  أردوغـــــــــــــان مـــــن أن 
مـــنـــتـــســـبـــي الـــــحـــــزب إلــــــى االنـــتـــقـــال 
رئيس  بزعامة  »املستقبل«  لحزبي 
أوغلو،  السابق أحمد داود  الـــوزراء 
رئـــيـــس  نــــائــــب  ــة  ــامــ ــزعــ بــ و»دواء« 
ــان،  ــاجـ ــابـ ــابـــق عـــلـــي بـ الــــــــــوزراء الـــسـ
مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـــحـــزب األخــيــر 
الـــذي يشكل الــخــطــورة األكــبــر على 

»العدالة والتنمية«.
)العربي الجديد(

غروزني: مقتل 
ضابطين بإطالق نار

و»تــاس«  »إنترفاكس«  وكالتا  نقلت 
عــــن مــــصــــادر شــيــشــانــيــة قـــولـــهـــا إن 
في  شرطة  ضابطي  قتلوا  مسلحن 
وســـط غـــروزنـــي، أمـــس اإلثـــنـــن، وأن 
ــتــل في 

ُ
أحـــد املــهــاجــمــن عــلــى األقـــل ق

ــــي لــقــطــات  ــــاق الــــنــــار. وفـ تــــبــــادل إطــ
شرت على مواقع التواصل 

ُ
مصورة ن

ــن رؤيــــــــة رجـــلـــن  ــكــ ــي، أمــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ
ــم في  ــارع مـــزدحـ ــ مـــمـــدديـــن وســــط شـ
غروزني. وقال مصدر لوكالة »تاس« 
تل وأصيب آخر، 

ُ
إن أحد املهاجمن ق

فيما ذكرت »إنترفاكس« أن اثنن من 
تا.

ُ
املهاجمن ق

)رويترز(

خان يتهم الهند بدعم 
جماعات مسلحة

اتــهــم رئــيــس الــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عمران خان )الصورة(، أمس األول، 
الهند بدعم جماعات املسلحن التي 
تقاتل ضــد قــوات بـــاده، وذلــك بعد 
مــقــتــل ســبــعــة مـــن عــنــاصــر الــجــيــش 
الــبــاكــســتــانــي فـــي هــجــوم ملسلحن 
جــنــوب غــربــي الـــبـــاد. وكــتــب خــان، 
 »نبأ مقتل سبعة من 

ّ
في تغريدة، إن

عــنــاصــر الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي في 
هجوم ملسلحن على مركز لهم في 
بلوشستان  بإقليم  هــرنــاي  منطقة 
 »الشعب 

ّ
قــد أحــزنــنــي«. وأضـــاف أن

الباكستاني يقف إلى جانب القوات 
ــة الــــتــــي تـــــواجـــــه هـــجـــمـــات  ــلـــحـ املـــسـ
املسلحن املدعومن من قبل الهند«.
)العربي الجديد(

أفغانستان: قتلى 
وجرحى بهجومين

ــــروح، أمـــس  ــجــ ــ ــان بــ ــ ــغـ ــ أصــــيــــب 6 أفـ
ــــن، جــــــراء تــفــجــيــر اســتــهــدف  ــنـ ــ اإلثـ
لإلحصاء  الوطنية  الهيئة  موظفي 
ــابــــول. وأعــلــنــت  واملـــعـــلـــومـــات فـــي كــ
األقل  أن »6 أشخاص على  الشرطة 
ــراء الـــهـــجـــوم  ــ ــ أصـــيـــبـــوا بــــجــــروح جـ
الــثــانــي مــن نــوعــه فــي الــبــاد الــيــوم 
ــوع  ــن وقــ )أمـــــــــس(، والـــــــذي أســـفـــر عــ
ــح أن  ــ ــات«. وأوضــ ــ ــابـ ــ ضــحــايــا وإصـ
وضعت  قنبلة  هو  التفجير  »سبب 
ــفــــان  عــــلــــى دراجــــــــــــــــة«. وكــــــــــان مــــوظــ
حكوميان قتا جــراء هجوم مسلح 

في والية غزنة.
)األناضول(

لندن ـ العربي الجديد

أصــــــدرت املــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة املــخــتــصــة في 
اإلثنن،  أمس  الرياض،  السعودية  العاصمة 
حــكــمــًا بــالــســجــن 5 ســـنـــوات و8 أشــهــر بحق 
الـــنـــاشـــطـــة الـــســـعـــوديـــة لـــجـــن الـــهـــذلـــول )31 
نظام  بمخالفة  اتهامها  خلفية  على  عــامــًا(، 
وقف  مع  وتمويله،  اإلرهـــاب  مكافحة جرائم 
الــتــنــفــيــذ ملـــدة ســنــتــن و10 شــهــور مـــن أصــل 
الحكم، ليتم اإلفــراج عنها بذلك في مــارس/
آذار من العام املقبل. وذكرت صحيفة »سبق« 
الــســعــوديــة الــتــي حــضــرت جــلــســة املــحــاكــمــة، 
أفعااًل  الهذلول بارتكابها  أدانــت  أن املحكمة 
مة بموجب املادة الـ43 من نظام مكافحة  مجرَّ
تنّص على  والتي  اإلرهــاب وتمويله،  جرائم 
مــعــاقــبــة مـــن يـــتـــورط فـــي »الـــتـــحـــريـــض على 
تــغــيــيــر الــنــظــام األســـاســـي لــلــحــكــم، والــســعــي 
ــبـــــاد«.  ــ ــــدة خــــارجــــيــــة داخـــــــل الـ ــنـ ــ ــة أجـ ــدمـ لـــخـ
شبكة  باستخدام  الهذلول  املحكمة  واتهمت 
ــتــــرنــــت لــــدعــــم أجـــنـــدتـــهـــا »وذلــــــــك بــهــدف  اإلنــ

طرابلس ـ العربي الجديد

ال يــزال امللف الليبي يشهد تــطــورات بفعل 
ــارات بـــعـــض الــــــــدول اإلقــلــيــمــيــة  ــ ــيـ ــ تـــغـــيـــر خـ
ــه، مــا قــد يــمــهــد أيــضــًا إلمكانية  املــتــصــلــة بـ
إقليمية  لتفاهمات  الــطــريــق  ذلـــك  يفتح  أن 
أوســـع، حــول أزمـــات تتعلق بملفات أخــرى 
في املنطقة، كان امللف الليبي حاضرًا فيها 
العاصمة  واستضافت  مباشر.  غير  بشكل 
خــال  مهمتن،  زيــارتــن  طــرابــلــس  الليبية 
ــــى هـــي تــلــك الــتــي  الــيــومــن املــاضــيــن، األولـ
قام بها وزير الدفاع التركي خلوصي آكار 
بــرفــقــة وفـــد عــســكــري رفــيــع تــضــّمــن رؤســـاء 
أركان القوات البّرية والبحرية، قبل أن يزور 
طرابلس وفد مصري رفيع، ضّم شخصيات 
رئيس  نائب  برئاسة  ودبلوماسية،  أمنية 
اإلثنن،  وأمــس  بديع.  أيمن  االستخبارات، 
بحث وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، 
مـــع نــظــيــره املـــصـــري ســامــح شـــكـــري، سبل 

اإلضــــرار بالنظام الــعــام، والــتــعــاون مــع عدد 
ــدر عــنــهــا  ــ مــــن األفــــــــراد والـــكـــيـــانـــات الـــتـــي صـ
مة بموجب نظام مكافحة جرائم  أفعال ُمجرَّ

اإلرهاب وتمويله«.
واستند قاضي املحكمة في دعواه إلى اّدعائه 
التهم املنسوبة  أقــّرت بارتكاب   »املتهمة 

ّ
بــأن

 من 
ً
إلــيــهــا، وأن اعــتــرافــاتــهــا جــــاءت طــواعــيــة

 »الــرجــوع 
ّ
ــراه«، مــؤكــدًا أن ــ إكــ دون إجــبــار أو 

ــرار فــي غير الــحــدود غير مقبول في  عــن اإلقـ
ــبـــادئ الــقــضــائــيــة  الــجــمــلــة، تــأســيــســًا عــلــى املـ
املــقــرة مــن املــحــكــمــة الــعــلــيــا«، وذلــــك ردًا على 
من  أكثر  للتعذيب  تعّرضها  الهذلول  تأكيد 
مرة أمام القاضي، وفق ما ذكرت عائلتها في 
الحكم فــي حضور  مــتــعــددة. وصـــدر  بيانات 
مفوضية  عن  وممثل  واملتهمة  العام  املدعي 
حــقــوق اإلنـــســـان الــحــكــومــيــة ومــجــمــوعــة من 

ممثلي وسائل اإلعام املحلية.
وتضّمن قرار املحكمة الصادر بحق الهذلول 
وقــــف تــنــفــيــذ الــحــكــم عـــامـــن و10 أشـــهـــر من 
»استصاحًا  وذلــك  بحقها،  املــقــررة  العقوبة 
إلى  عــودتــهــا  لــعــدم  السبل  وتمهيد  لحالها، 
ــال ارتــكــابــهــا  ــه فـــي حــ ــ ارتـــكـــاب الـــجـــرائـــم، وأنـ
الــثــاث املقبلة؛  الــســنــوات  أي جــريــمــة خـــال 
يعني  مــمــا  مــلــغــى«،  التنفيذ  وقـــف  سيعتبر 
قــــرب اإلفــــــراج عــنــهــا بــعــد تــنــصــيــب الــرئــيــس 
األميركي املنتخب جو بايدن )في 20 يناير/
كـــانـــون الـــثـــانـــي(، وتــحــديــدًا فـــي مــــــارس/آذار 
عام 2021  بحسب ما أعلنته عائلة الهذلول 
بــإطــاق ســراح   الحكم يسمح 

ّ
قــالــت إن الــتــي 

ــــرة خـــــال شـــهـــريـــن إلـــــى ثـــاثـــة أشــهــر  ــيـ ــ األخـ
نــظــرًا إلـــى الــفــتــرة الــتــي قضتها فــي السجن 

وبـــدأت محاكمة الــهــذلــول فــي مــارس 2019، 
بــعــد نــحــو عـــام مـــن تــوقــيــفــهــا مـــع نــاشــطــات 
ــيــــات أخـــــــريـــــــات. وقـــــــــال مــــســــؤولــــون  ــقــــوقــ حــ
سعوديون وقتها، إن اعتقال الناشطات جاء 
لاشتباه في اإلضرار باملصالح السعودية 
وتقديم الدعم لعناصر معادية في الخارج. 

ليبيا،  في  االستقرار  لدعم  التعاون  تعزيز 
وذلك خال اتصال هاتفي تلقاه سيالة من 
نظيره املصري، وفق بيان لوزارة الخارجية 
في حكومة الوفاق الليبية. وأوضح البيان 
أن شكري وسيالة بحثا »األوضاع في ليبيا 
الــتــعــاون بــن الجانبن  واســتــمــرار وتعزيز 

لدعم االستقرار«.
وســـعـــى كـــا الـــوفـــديـــن، الــتــركــي واملـــصـــري، 
العاقات مع طرابلس. وينتظر  ترفيع  إلى 
أن تخطو تــركــيــا خــطــوات أخـــرى فــي إطــار 
ع 

ّ
تطبيق بنود تتعلق باالتفاق األمني املوق

بينها وبن حكومة الوفاق، من بينها إنشاء 
مــكــتــب لــيــبــي - تـــركـــي مــشــتــرك فـــي مــجــالــي 
األمـــن والـــدفـــاع، بــاإلضــافــة إلـــى إنــشــاء قــوة 
ــعــرف بــاســم »قـــوة االســتــجــابــة السريعة«، 

ُ
ت

مؤلفة من عناصر ليبية تّم تخريجها عبر 
دفعات أخيرًا إثر تدريب تركي، بينما سعت 
العاقات  إعـــادة بناء  إلــى  الــزيــارة املصرية 
ــن بينها  الــدبــلــومــاســيــة مـــع طـــرابـــلـــس، ومــ
العاصمة  في  املصرية  السفارة  فتح  إعــادة 

الليبية )املغلقة منذ 2014(.
وبينما هّدد آكار مليشيات اللواء املتقاعد 
خليفة حــفــتــر، بــأنــهــا ســتــكــون هــدفــًا تركيًا 
مــبــاشــرًا إذا اعــتــدت عــلــى املــصــالــح التركية 
القاهرة أي موقف  في ليبيا، لم يصدر عن 
يتساوق مع مواقفها السابقة التي اعتبرت 
الجفرة »خطًا أحمر«،   - فيها منطقة سرت 
وذلـــك فــي يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، عندما 
الــوفــاق بدعم تركي،  قــوات حكومة  اقتربت 
الــعــكــس، وصــل الوفد  مــن املنطقة. بــل على 
املصري رفيع املستوى للقاء ذات املسؤولن 

الذين التقاهم آكار، ما يفتح إمكانية وجود 
مــامــح لــتــقــارب مــصــري - تــركــي فـــي املــلــف 

الليبي.
الــســيــاق، كشفت مــصــادر ليبية مطلعة  فــي 
عــن اطـــاع الــجــانــب املــصــري خـــال الــزيــارة 
على تقارير تفيد بمدى األمان الذي يتمتع 
بـــه مــقــر الـــســـفـــارة املــصــريــة ومــحــيــطــهــا في 
طرابلس، واستعداد حكومة الوفاق لتأمن 
فتحي  الداخلية  وزيــر  من  لب 

ُ
ط بل  عملها، 

بــاشــاغــا ضــــرورة عــــودة الــســفــارة املــصــريــة 
لعملها كسبيل يضفي انطباعًا في األوساط 
الليبية، ال سيما لدى املجموعات املسلحة، 
بــتــغــيــر الــســيــاســة املــصــريــة تــجــاه معسكر 
الغرب الليبي. وأكدت املصادر أن وفدًا ليبيًا 
الرئاسي  يــرأســه رئــيــس املجلس  يــرجــح أن 
القاهرة قريبًا، برفقة  فائز السراج، سيزور 
مستشار السراج األمني تاج الدين الرزاقي، 

وسّيالة، من دون تحديد موعد لذلك.
ــقــــاءات الــلــيــبــيــة املــصــريــة  ــلــ ــم تـــتـــطـــرق الــ ــ ولـ
لـــقـــضـــيـــة دعــــــم الــــقــــاهــــرة لـــحـــفـــتـــر، بــحــســب 
ــة الــلــيــبــي  ــيـ املـــــصـــــادر، لـــكـــن وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــوفــاق  أبــلــغ الجانب املــصــري بــأن حكومة 
الــدول  ترغب فــي تفعيل االتفاقيات مــع كــل 

الصديقة، ومنها تفعيل اتفاقات اقتصادية 
مع الجانب املصري، خصوصًا ملف إعادة 

اإلعمار.
أوســاط  فــي  كبيرًا  اهتمامًا  الــزيــارة  ولقيت 
حــــكــــومــــة الــــــــوفــــــــاق، خــــصــــوصــــًا مــــــن قــبــل 
الراغبة في موازنة  الشخصيات الحكومية 
الــعــاقــات مــع األطــــراف اإلقــلــيــمــيــة، كسّيالة 
وباشاغا. لكن املصادر أكدت أن اجتماعات 
ــرى لـــلـــوفـــد املــــصــــري كــــانــــت مــــقــــررة تـــّم  ــ ــ أخـ
إلــغــاؤهــا، بــداعــي ضيق وقــت الــزيــارة )يــوم 
ــد(. وألــغــي لــقــاء بــوزيــر الـــدفـــاع صــاح  ــ واحـ
ــل الــتــوجــه إلــى 

ّ
الــديــن الــنــمــروش، الـــذي فــض

مصراتة لحضور تدريب عناصر عسكرية 
ليبية على يد مدربن أتراك، في إشارة إلى 
تعلق  لم  فيما  القاهرة،  مع  التقارب  رفضه 
أي مـــن املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة، خــصــوصــًا 

املرابطة على تخوم سرت، على الزيارة.
رغم ذلك، أكدت املصادر أن األجواء السائدة 
فـــي طــرابــلــس تــمــيــل لــتــمــتــن الـــعـــاقـــات مع 
ــادرة حــســنــة،  ــ ــارة بــ ــزيــ الـــقـــاهـــرة واعـــتـــبـــار الــ
ــات مــصــر  ــاســ ــيــ ــع ســ ــ ــراجـ ــ ــع تـ ــ خـــصـــوصـــًا مـ
الداعمة لحفتر منذ إعان الرئيس املصري 
ــادرة ســيــاســيــة  ــبــ عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي مــ
ــة الــلــيــبــيــة فـــي يــونــيــو املـــاضـــي.  ــ  األزمــ

ّ
لـــحـــل

كــمــا كــشــفــت املـــصـــادر أن الــجــانــب املــصــري 
الداخلية، بشأن تدريب  لــوزارة  قــّدم عرضًا 
كوادرها األمنية الراغبة في التعاون األمني 
فـــي مــكــافــحــة اإلرهـــــــاب، وســــط تــرحــيــب من 
باشاغا. وتوقعت املصادر أن يعلن األخير 
عن إرســال دفعة من منتسبي أجهزة األمن 

الليبية للتدرب في مصر.

والفترة   ،2018 مــايــو/أيــار  في  توقيفها  منذ 
املقتطعة مــن كامل مــدة الحكم والـــذي يمكن 
للعائلة استئنافه خال 30 يومًا. كما يمكن 
لينا  وكتبت  الحكم.  استئناف  العام  للنائب 
ــهـــذلـــول، شــقــيــقــة لـــجـــن، فـــي تـــغـــريـــدة على  الـ
»تــويــتــر«: »وقـــف تنفيذ ملــدة عــامــن وعشرة 
أشــهــر بــاإلضــافــة إلـــى الــفــتــرة الــتــي أمضتها 
في السجن، يعني أن إطــاق سراحها سيتم 
خال شهرين تقريبًا«، بينما ذكرت منظمات 
ــــرى، وحـــســـاب »ســجــنــاء الــــرأي«  حــقــوقــيــة أخـ
الذي يتابع قضايا املعتقلن في السعودية، 
فــي مــارس  أن خروجها مــن السجن سيكون 
املــقــبــل. كــمــا قـــــّررت املــحــكــمــة مــنــع لــجــن من 
السفر ملدة خمس سنوات، بحسب شقيقتها.

وأفـــرجـــت الــســلــطــات عـــن بــعــض املــعــتــقــات 
أثناء محاكماتهن.

ــم أمــــــــام املــحــكــمــة  ــاكــ ــحــ ــ
ُ
ــت الــــهــــذلــــول ت ــ ــانـ ــ وكـ

قضيتها  تحويل  الحقًا  تقّرر  لكن  الجزائية، 
إلــــى املــحــكــمــة الـــجـــزائـــيـــة املــتــخــّصــصــة الــتــي 
العام 2008 للنظر في األســاس  تأسست في 
ــي قـــضـــايـــا مـــرتـــبـــطـــة بــمــكــافــحــة اإلرهـــــــاب.  فــ
وكانت الهذلول بدأت إضرابًا عن الطعام في 
السجن في 26 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
لــلــمــطــالــبــة بــــاالتــــصــــال املــنــتــظــم بــأســرتــهــا، 
لــكــنــهــا شــعــرت بــأنــهــا مــضــطــرة إلــــى إنــهــائــه 
بعد أسبوعن، على حد قول عائلتها. وبرز 
اســـم الــهــذلــول فـــي عـــام 2013، عــنــدمــا بـــدأت 
املــرأة  املطالبة بحق  أجــل  مــن  حمات علنية 
فــي الــقــيــادة، وهــو الــحــق الـــذي نالته النساء 

السعوديات الحقًا.
في األثناء، دعا مكتب األمم املتحدة لحقوق 
اإلنــــســــان، بــعــد ســـاعـــات مـــن إصــــــدار الــحــكــم 
عــلــى الـــهـــذلـــول، أمــــس إلــــى »اإلفـــــــراج املــبــكــر« 
عـــن الــنــاشــطــة الــســعــوديــة. وقــــال املــكــتــب في 
والسجن  اإلدانـــة  »قـــرار  تويتر:  على  تغريدة 
الناشطة  الــصــادر بحق  5 سنوات و8 أشهر 
ــرأة لجن  ــ الـــبـــارزة فـــي الـــدفـــاع عـــن حــقــوق املـ
الهذلول، املعتقلة تعسفيًا بالفعل منذ عامن 
 اإلفراج 

ّ
ونصف، مقلق للغاية أيضًا. ندرك أن

وجه  وعلى  بقوة  إليه  ونــدعــو  ممكن،  املبكر 
السرعة«. وجاء الحكم على الهذلول بعد ما 
يقرب من ثاثة أسابيع من قرار محكمة في 
األميركي  السعودي  الطبيب  الرياض سجن 
وليد الفتيحي ملدة ست سنوات، على الرغم 

من ضغوط أميركية لإلفراج عنه.

االنتخابات 
اإلسرائيلية الرابعة

مصير 
عين 

عيسى

تــــرى بــكــل مـــرشـــح حــتــى لـــو كــــان مـــن الــيــمــن 
 وخيارًا مقبواًل ملجرد أن 

ً
األيديولوجي بديا

اسمه ليس بنيامن نتنياهو، من جهة أخرى.
فوق هذا كله تبدو االنتخابات الحالية، أكثر 
مـــن أي وقـــت مــضــى، مــنــافــســة داخــــل معسكر 
رأس  عــلــى  نتنياهو  )بــنــيــامــن  نفسه  الــيــمــن 
الليكود، وخصمه الجديد غدعون ساعر على 
رأس حــزب أمــل جــديــد(، مــن دون أن يكون ملا 
تــبــقــى مــن أحــــزاب الـــوســـط، وال ســيــمــا حزبي 
الجنرال بني غانتس،  بقيادة  لفان«  »كاحول 
أي  لبيد،  يئير  بقيادة  تييلم«  عتيد  و»يــيــش 
أمــل بــأن يحصا على عــدد من املقاعد يؤهل 
ــًا مــنــهــمــا ألن يــحــلــم حــتــى بــالــحــصــول على  أيـ
توصية عدد كاٍف لدى رئيس الدولة لتكليفه 
الحكومة. وقد تفتت »كاحول لفان«  بتشكيل 
إلى ما دون 6 مقاعد، وبقي حزب »ييش عتيد« 
دون القدرة على الحصول على 20 مقعدًا، بما 
يتيح له إبــرام تحالفات توصله ألكثر من 50 

ملصالحة األطــــراف املــتــنــاحــرة فــي ســوريــة«، 
ــاع الـــروســـيـــة، الـــلـــواء  ــدفــ ــابـــع لـــــــوزارة الــ ــتـ والـ
الـــبـــحـــري فــيــاتــشــيــســاف ســيــتــنــيــك، قـــولـــه، 
فـــي بـــيـــان: »بـــهـــدف تــعــزيــز الــجــهــود إلرســــاء 
االســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة عـــن عــيــســى وصــلــت 
ــدات إضــافــيــة  ــ ــد( إلـــى هــنــاك وحـ ــ الـــيـــوم )األحــ
ــار إلــى  لــلــشــرطــة الــعــســكــريــة الــروســيــة«. وأشــ
تــســجــيــل أوضـــــاع غــيــر مــســتــقــرة فـــي منطقة 
عــن عــيــســى، مضيفًا أنـــه »تـــم ســابــقــًا، خــال 
إلى  التوصل  التركي،  الطرف  مع  مفاوضات 
اتــفــاقــات حـــول إقــامــة نــقــاط روســيــة ســوريــة 
مشتركة«، لكنه لم يشر إلى التوصل التفاق 
يقضي بتسليم كامل البلدة للنظام السوري.
لكن مصادر في »قوات سورية الديمقراطية« 
نفت تسليم البلدة إلى النظام السوري، وهو 
ــة األخــيــر عــمــا جــرى  مــا يــنــاقــض تــمــامــًا روايــ
في عن عيسى. وقالت مصادر عسكرية من 
»العربي الجديد«، إن األوضاع في  »قسد«، لـ
تغيير،  أي  دون  زالــت على حالها  مــا  البلدة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لكل انتخابات في إسرائيل سماتها 
االنــتــخــابــات  كـــانـــت  وإذا  الـــخـــاصـــة. 
الثالثة )فــي أقــل مــن عــامــن(، والتي 
جـــرت فــي مــــارس/ آذار املـــاضـــي، تــمــت وســط 
تــســلــيــم وإجـــمـــاع إســرائــيــلــيــن حــــول صــابــة 
مــعــســكــر الـــيـــمـــن املــــؤيــــد لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة 
حزبي  إصــــرار  سيما  وال  نتنياهو،  بنيامن 
ــتــــوراة(، على  ــهـــدوت هــ الــحــريــديــم )شــــاس ويـ
الـــبـــقـــاء فــــي مــعــســكــر نــتــنــيــاهــو والـــتـــوصـــيـــة 
عــلــيــه، فـــإن االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، واملـــقـــررة في 
23 مــــارس املــقــبــل، تــحــمــل بــــذور احــتــمــال فك 
ونتنياهو  الحريديم  بن  التقليدية  الشراكة 
منذ 2014، وبدء دراسة إمكانية التحالف مع 
خصمه مــن الــيــمــن غــدعــون ســاعــر مــن جهة، 
والسعي ملحاولة إنقاذ وجمع شظايا اليسار 
اإلســرائــيــلــي بــمــواقــف الــيــســار وتــوجــهــات ال 

أمين العاصي

ــلـــدة عــــن عــيــســى،  ــزال مــصــيــر بـ ــ ال يــ
الواقعة في قلب منطقة شرقي نهر 
الفرات شمال سورية، غير محسوم. 
فبعد مــؤشــرات تـــدل عــلــى أن »قــــوات ســوريــة 
سيطرة  تــفــرض  الــتــي  )قــســد(،  الديمقراطية« 
الجانب  مــع  تفاهم  إبـــرام  نحو  تتجه  عليها، 
ــب املــنــطــقــة عــمــلــيــة عــســكــريــة 

ّ
ــي، يــجــن ــروســ الــ

واســـعـــة الـــنـــطـــاق مـــن قــبــل الــجــيــش الــتــركــي، 
ويحافظ على وجــود هــذه الــقــوات في البلدة 
عليها،  للسيطرة  أيضًا  النظام  يتطلع  التي 
ســـارعـــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »قـــســـد« لنفي 
ــــوات ســوريــة  ــاق، مـــؤكـــدة أن »قـ ــفـ حــصــول االتـ
ــن الـــبـــلـــدة.  ــ ــن تـــنـــســـحـــب مـ ــ الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« لـ
ــاء والـــتـــصـــريـــحـــات، يــومــي  ــبــ وتـــضـــاربـــت األنــ
ــنــــن، حــــول عـــن عــيــســى، مـــا بن  ــــد واإلثــ األحـ
تأكيد النظام السوري أن »قسد« ستسلم هذه 
البلدة إلى الجانب الروسي، ومن ثم للنظام، 
وبــن تأكيد قيادين فــي »قــســد« أن األخــيــرة 
وافــقــت على إقــامــة نــقــاط مــراقــبــة روســيــة في 
محيط الــبــلــدة، لكن هــذا ال يعني أنــهــا قــررت 
»سبوتنيك«  وكالة  ونقلت  منها.  االنسحاب 
ــو هـــيـــئـــة »املــــصــــالــــحــــة  ــن عــــضــ ــ الـــــروســـــيـــــة عــ
ــون، الـــتـــابـــع لــلــنــظــام  ــ ــمـ ــ الـــوطـــنـــيـــة« عـــمـــر رحـ
 »اجــتــمــاعــًا عــقــد األحـــد تم 

ّ
الـــســـوري، قــولــه إن

التوصل فيه إلى اتفاق على تسليم بلدة عن 
عــيــســى لــقــوات الــنــظــام والــجــانــب الـــروســـي«. 
اآلن  حــــتــــى  تــــوجــــد  »ال  رحــــــمــــــون:  وأضــــــــــاف 
الكاملة،  االتفاق  معلومات دقيقة حول بنود 
لكن األكراد أخبروا الجانب الروسي أنهم على 
مــن عــن عيسى بشكل  اســتــعــداد لانسحاب 
كــامــل، وأن الــخــطــوات الــعــمــلــيــة عــلــى األرض 
املقبلة«.  القليلة  الساعات  خــال  تبدأ  ســوف 
كما أكد رحمون، عبر سلسلة من التغريدات، 
»طمعًا  البلدة  تسليم  على  وافقت  »قسد«  أن 
الـــوصـــول إليها  لــم تستطع  الــتــي  بــالــحــمــايــة 
عبر أميركا، واعترافًا بضعفها وخورها أمام 
مرتزقة تركيا وعدم قدرتها على حمايتها«، 
وفق تعبيره. وذهب أبعد من ذلك بقوله: »عن 
العسكري  بالبوط  الوطن  إلــى حضن  عيسى 
الــســوري والــروســي على رقــبــة مليشيا قسد 

ومرتزقة تركيا«، وفق قوله.
وفـــي الــســيــاق، نــقــل مــوقــع »روســـيـــا الـــيـــوم«، 
مساء األحد، عن نائب مدير »مركز حميميم 

مقعدًا. أما القائمة املشتركة لألحزاب العربية 
فــلــن تــكــون مــرشــحــة لــانــضــمــام ألي كــتــلــة أو 
تـــكـــرار عــمــلــيــة الــتــوصــيــة عــنــد رئــيــس الــدولــة 
على أي من قادة هذه األحزاب للحصول على 
أن  من  الرغم  وعلى  حكومة.  بتشكيل  تكليف 
الــدعــم  إلـــى  اآلن  لــغــايــة  يستند  كـــان  نتنياهو 
ــهـــوم ضــمــنــًا مـــن قــبــل حــزبــي  ــفـ الــتــلــقــائــي واملـ
بينت،  نفتالي  بــقــيــادة  و»يــمــيــنــا«  الــحــريــديــم 
إال أن انشقاق ساعر عن »الليكود« قبل ثاثة 
أسابيع تقريبًا، والدينامية التي أحدثتها هذه 
معه  حمل  الكنيست،  حل  وسّرعت  االستقالة 
للمرة األولى تهديدًا حقيقيًا لسلطة نتنياهو، 
فقط  ليس  املقبلة،  الحكومة  تشكيله  وفــرص 
على مستوى عدد املقاعد التي يحصل عليها، 
ــّدرة بــحــســب االســتــطــاعــات بــنــحــو 20- ــقــ واملــ

أيــضــًا ألنـــه يشكل منافسًا  22 مــقــعــدًا، وإنــمــا 
يــمــيــنــيــًا، ال يــمــكــن اتــهــامــه بــنــزعــات يــســاريــة، 
وإنــمــا بــاألســاس بسبب عــاقــاتــه الــجــيــدة مع 
الحريديم، لكونه أيضًا محافظًا، ويتردد إلى 
الــكــنــيــس أســبــوعــيــًا، ويــحــظــى بـــاالحـــتـــرام في 

أوساط قادة الحريديم السياسين.
وقد تجلى ذلك بشكل واضح األسبوع املاضي 
مئير  يسرائيل«  »أغـــودات  زعيم  أعلن  عندما 
بــورش، أن أحــزاب الحريديم ولدت لتبقى في 
االئـــتـــاف الــحــكــومــي، ولــيــس فـــي املــعــارضــة، 

وإن »قسد« لم تنسحب من عن عيسى ولن 
أي تغيير على  تنسحب منها، وليس هناك 
خــريــطــة الــســيــطــرة فـــي الـــبـــلـــدة ومــحــيــطــهــا. 
وأكــــدت املــصــادر أن مــا نقلته وســائــل إعــام 
ــاق عـــلـــى انــســحــاب  ــفــ ــة عــــن وجــــــود اتــ ــيــ روســ

وبـــالـــتـــالـــي فــهــي لــيــســت فـــي جــيــب نــتــنــيــاهــو 
ــاعــــر ســيــشــكــل  أن ســ بـــــالـــــضـــــرورة، ال ســـيـــمـــا 
ائتافًا يمينيًا. وأثــار هذا التصريح مخاوف 
لقاءات  إلى عقد  كبيرة لدى نتنياهو، دفعته 
ــاس«، و»يــهــدوت  عــاجــلــة مــع قـــادة أحــــزاب »شــ
ــــودات يــســرائــيــل«، الستصدار  هـــتـــوراة«، و»أغـ
تــصــريــح مــنــهــم يـــؤكـــد الـــتـــزامـــهـــم وأحـــزابـــهـــم 
بالتحالف واالئتاف فقط مع حكومة يقودها 
نتنياهو. ولم يحصل نتنياهو إال على تأكيد 
وموافقة من حــزب »شــاس« الــذي يمثله أريه 
درعي، فيما تحفظ »يهدوت هتوراة« بقيادة 
يعقوف لتيسمان وموشيه غفني عن إصدار 
بيان كهذا. كما أن حــزب »يمينا« الــذي يمثل 
الــتــيــار الــديــنــي الــصــهــيــونــي، بــقــيــادة نفتالي 
بــيــنــت، يــبــدو هــــذه املــــرة مـــغـــردًا خــــارج ســرب 
نتنياهو، خصوصًا أن األخير لم يضم الحزب 
الــتــي شكلها  الوطنية  الــطــوارئ  إلــى حكومة 
مـــع الــجــنــرال بــنــي غــانــتــس، وتــــرك بــيــنــت في 
باستمرار  منهجية  مع شن حملة  املعارضة، 
ــه  ــدراتــ ــقــ ــد حـــــــزب بـــيـــنـــت واالســــــتــــــهــــــزاء بــ ــ ضــ
الــســيــاســيــة والــقــيــاديــة. مـــن جــهــتــه، رد بينت 
بتصريح وإعان عززا من مخاوف نتنياهو، 
عندما أعلن، األسبوع املاضي، رسميًا وللمرة 

األولى أنه سينافس على رئاسة الحكومة.
يـــــدرك نــتــنــيــاهــو أن خـــســـارة مــعــســكــره، بعد 
نــشــوء حــزب ســاعــر، ألي ضلع مــن الحريديم 
ــيـــادة نــفــتــالــي بــيــنــت،  ــقـ أو حـــــزب »يـــمـــيـــنـــا« بـ
يــعــنــي نــهــايــة طــريــقــه الــســيــاســي. فــيــكــفــي أن 
يعلن حــزب »يــهــدوت هــتــوارة« أنــه يقف على 
الحياد وال يلتزم بدعم مسبق لنتنياهو، كي 
ــزااًل مــن شأنه أن يــطــاول أيضًا  يحدث ذلــك زلـ
حــزب »شـــاس« الــحــريــدي اآلخـــر، وأن يقوض 
فرص نتنياهو في تشكيل حكومة مقبلة، ألن 
ســحــب تــأيــيــد »شــــاس« أو »يــهــدوت هــتــوراة« 
يــعــنــي أن نــتــنــيــاهــو لـــن يــصــل إلــــى تحصيل 
تــرشــيــح 61 نــائــبــًا لـــه لــيــحــصــل عــلــى تكليف 
املعسكر  وفــي  املقابل،  في  الحكومة.  بتشكيل 
املضاد لليمن الذي يمثله نتنياهو، تصارع 
بأنها  إسرائيليًا  نفسها  تصنف  التي  القوى 
أحــــزاب وســـط ويــســار، أو مــقــربــة مــن الــيــســار، 
أن  الــحــزبــيــة، ال سيما  الــخــريــطــة  عــلــى  للبقاء 
مواجهة  فــي  غانتس  الكنيست، وضعف  حــل 
نتنياهو، أكثر من مرة خال األشهر األخيرة 
لــلــحــكــومــة، ضـــربـــت »كـــاحـــول لـــفـــان«، لــدرجــة 
تتوقع االستطاعات أقل من 7 مقاعد للحزب، 
ــرز أعـــضـــائـــه االنــســحــاب  ــ ــدد مـــن أبـ ــدء عــ مـــع بــ
ــه، والــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل ســـيـــاســـي فــي  ــنـ مـ
أطـــر جــديــدة. وفــيــمــا يــبــدو أن الــجــنــرال غابي 
لفان«،  »كــاحــول  في  الثاني  الرجل  أشكنازي، 
فــإن  والــحــزبــيــة،  السياسية  الــحــيــاة  سيعتزل 
وزير القضاء عن »كاحول لفان«، أفي نيسان 
كورن، أعلن أنه سيغادر الحزب، ومعه أربعة 
إلى خمسة من أعضاء الحزب. ويسعى كورن 
ــة حـــزب  ــاســ ــــودة لــلــتــنــافــس عـــلـــى رئــ ــعـ ــ إلـــــى الـ
تتوقع  الــذي  الحزب،  إحياء  ومحاولة  العمل، 
لــه االســتــطــاعــات االخــتــفــاء كــلــيــًا مــن املشهد 
السياسي، من خال توليفة جديدة، أو الذهاب 
لــتــأســيــس حـــزب جــديــد مـــع رئــيــس بــلــديــة تل 
أبيب رون حولدائي، كمبادرة جديدة ملحاولة 

رص وجمع شظايا أحزاب اليسار والوسط.
ــزب »يـــيـــش عــتــيــد«  ــ ــي الــــوســــط، شـــهـــد حـ ــ وفـ
هــو اآلخـــر حــالــة تململ ورفـــض لنهج قائد 
الحزب يئير لبيد، ورفضه إجراء انتخابات 
التململ  حــالــة  ووصــلــت  داخــلــيــة.  تمهيدية 
ــو الـــكـــنـــيـــســـت  ــع إعـــــــــان عــــضــ ــ ــرد مــ ــ ــمـ ــ إلـــــــى تـ
عــوفــر شــيــلــح قــــرار االنــشــقــاق عــنــه والــســعــي 
لــتــشــكــيــل حـــزب جـــديـــد، بــتــوجــهــات يــســاريــة 
بما  اليمن،  لطروحات  بديل  وبرنامج  أكثر 
ــــاء حـــل الـــدولـــتـــن، ولـــكـــن أيــضــًا  فـــي ذلــــك إعـ
إصاحات وطروحات اشتراكية ديمقراطية. 
حالة املخاض في إسرائيل قد تطول كثيرًا، 
وقـــد ال تــلــد مــعــســكــرًا مـــوحـــدًا، لــكــن مــا يبدو 
األساسية  املنافسة  كون  استمرار  هو  أكيدًا 
فــي هـــذه االنــتــخــابــات بــن قــطــبــي يــمــن، مع 
نذر بخسارة نتنياهو لدعم الحريديم، األمر 
بمعركة ضــاريــة وشرسة،  أيضًا  ينذر  الــذي 
تتخللها كل ضروب التحريض والتحريض 

املضاد وسط أجواء فاشية بينية.

»قــســد« عــاٍر عــن الصحة، مشيرة إلــى وجــود 
ضغوط روسية على »قسد« من أجل تسليم 

البلدة للنظام.
من جهته، قال الباحث السياسي املقرب من 
»قــســد« آزاد حــســو، فــي حــديــث مــع »العربي 
الــجــديــد«، إنــه »ال جــديــد حــول عــن عيسى«. 
ــلـــت، والـــــــروس  ــات فـــشـ ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ وأضـــــــــاف: »املـ
يدفعون األتراك لخرق اتفاق أكتوبر/تشرين 
األول من العام املاضي مع الجانب األميركي 
لفتح ثغرة للتمدد خارج نطاق منطقة الـ32 
كيلومترًا عمقًا داخل األراضي السورية«. كما 
أكدت مصادر كردية في شمال شرقي سورية 
أن نشر نقاط مراقبة روسية في محيط عن 
عيسى لن يؤثر على سيطرة »قسد« عليها. 
لــن تسمح بعودة  وشـــددت على أن األخــيــرة 
النظام إلــى هــذه الــبــلــدة، الفــتــة إلــى أن مهمة 
»أم  الدولي  الطريق  مراقبة  الروسية  النقاط 
4«، ومــنــع االشــتــبــاك بــن »قــســد« و»الجيش 
الــســوريــة. كما  للمعارضة  الــتــابــع  الــوطــنــي« 
ــادر إلــــى أن الـــنـــظـــام الـــســـوري  أشــــــارت املــــصــ
البلدة  لحماية  الكافية  الــقــوة  يملك  يعد  لــم 
في حــال سلمته إياها »قــســد«، الفتة إلــى أن 
الكردية »في منتصف  الوحدات  النظام ترك 
منطقة  على  التركي  الهجوم  إبــان  الــطــريــق« 

عفرين مطلع العام 2018.
ــل، ال يــمــلــك »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي«،  ــابـ ــقـ فــــي املـ
للهجوم  الكافية  اإلرادة  للمعارضة،  التابع 
ــلــــدة عــــن عـــيـــســـى، فــــهــــذا الـــجـــيـــش ال  ــلـــى بــ عـ
يعمل »بشكل إفــرادي خــارج الرؤية واإلرادة 
ــــي فــصــائــل  الـــتـــركـــيـــتـــن«، وفــــــق الــــقــــيــــادي فـ
املــعــارضــة الــســوريــة فــاتــح حــســون. وأضـــاف 
حسون، في حديث مع »العربي الجديد«، أن 
مراعية  كــبــيــرة،  بمسؤولية  تــتــصــرف  تــركــيــا 
التوازنات اإلقليمية والدولية، غير غافلة عن 
مصالحنا التكتيكية واالستراتيجية. وتابع: 
ـــا حــلــفــاء فـــي عــــدة عــمــلــيــات مــحــقــة، كــان 

ّ
»كـــن

التي تجري على  السام،  نبع  آخرها عملية 
مقربة من أماكن انتشار مقاتلي أعظم قوتن 
ــا(،  ــيـ عــســكــريــتــن فـــي الــعــالــم )أمــيــركــا وروسـ
في  نــكــون منضبطن  أن  مــنــا  يتطلب  وهــــذا 
القرارات املتخذة، ونمضي في اتخاذها وفق 
رؤية الدولة الحليفة استراتيجيًا لنا«. وأشار 
إلى أن خيار املعارضة السورية »كان صائبًا 
التي تتشارك مع  عندما تحالفنا مع تركيا، 
سورية بحدود تزيد عن 800 كيلومتر. وترى 
أن قضيتنا عادلة، وأن )بشار( األسد مجرم 
ــــه ال بـــد مـــن الــحــفــاظ عــلــى وحـــدة  ــــرب، وأنـ حـ
الصراع  وتفجر  أراضــيــهــا«.  سورية وسامة 
على بلدة عن عيسى، التي تقع شمالي مدينة 
الرقة بنحو 48 كيلومترًا، بن مختلف أطراف 
الــفــرات. وتتمتع هذه  الصراع في شرقي نهر 
إلى عقدة  البلدة بموقع مهم، كونها تحّولت 
طـــرق تــربــط بــن مـــدن وبــلــدات املــنــطــقــة. وتــدل 
املــعــطــيــات املــيــدانــيــة عــلــى أن »قــســد« لــم تجد 
التفاهم مع الجانب الروسي  بدًا من محاولة 
ــفــــادي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة تـــركـــيـــة واســـعـــة  ــتــ لــ
النطاق، ربما ال تتوقف عند بلدة عن عيسى. 
»قــوات  واســتــخــدم الــــروس الــتــهــديــد الــتــركــي لـــ
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« كـــورقـــة ابـــتـــزاز لــهــذه 
القوات، التي يبدو أنها تنتظر عونًا سياسيًا 
لــم يــصــل، إذ استغل  وعسكريًا مــن واشــنــطــن 
ــي فـــرصـــة عــــدم وجـــــود قـــرار  ــروســ الـــجـــانـــب الــ
إدارتــي  بن  االنتقالية  الفترة  بسبب  أميركي 
دونــالــد ترامب وجــو بــايــدن، من أجــل ترسيخ 
ــوده فـــي شــرقــي الـــفـــرات. وتــعــد الـــواليـــات  ــ وجـ
منطقة  في  »قسد«  لـ الرئيسي  الداعم  املتحدة 
»داعـــش«.  تنظيم  الــفــرات ملحاربة  نهر  شرقي 
لــم يضغطوا  أن األميركين  الــافــت  ولكن مــن 
علنًا على الجانبن الروسي والتركي إليقاف 

التصعيد في بلدة عن عيسى.

دعا مكتب األمم المتحدة لحقوق اإلنسان لإلفراج المبكر عن الهذلول )تويتر(

أرسلت روسيا وحدات من الشرطة العسكرية لعين عيسى )بكير قاسم/األناضول(

يحظى ساعر باالحترام في أوساط قادة الحريديم السياسيين )جاك كوز/فرانس برس(

تشهد االنتخابات 
اإلسرائيلية المقبلة 

منافسة داخل 
معسكر اليمين 
نفسه: بنيامين 

نتنياهو على رأس 
الليكود، وغدعون 

ساعر على رأس حزب 
أمل جديد، خصوصًا 

أن انشقاق ساعر 
عن »الليكود« حمل 

معه تهديدًا حقيقيًا 
لسلطة نتنياهو

تحاول روسيا بشتى الطرق الضغط على »قسد« من أجل تسليم عين 
عيسى إلى النظام السوري، فيما أوضحت »قسد« أن موافقتها على 
إقامة نقاط مراقبة روسية في محيط البلدة، ال تعني االنسحاب منها

الحدثتقرير 

نتنياهو يخشى خسارة الحريديم 
واليسار يحاول جمع شظاياه

»قسد« تتمسك بنفوذها... 
وروسيا تبتزها

متابعةالحدث 

انتقاد للعمل 
وميرتس

استنكر عضو الكنيست 
عوفر شيلح، في مقال 

نشره في صحيفة 
»هآرتس« أخيرًا، استنكاف 

حزبي العمل وميرتس عن 
معارضة بنيامين نتنياهو، 

ورضوخهما لشعار استبدال 
نتنياهو ولو بثمن التوصية، 
ودعم البديل الذي يقدمه 
حزب غدعون ساعر الذي 

دعم أقطابه قانون 
القومية اليهودي.

خسارة نتنياهو 
للحريديم أو »يمينا« 
تعني نهايته سياسيًا

تحولت عين عيسى إلى 
عقدة طرق تربط مدن 

وبلدات المنطقة

يبدو أن حزب »يمينا« 
يغرد خارج سرب نتنياهو 

هذه المرة

قّررت المحكمة 
منع لجين من السفر 
لمدة خمس سنوات

وفد ليبي يرجح أن يرأسه 
السراج سيزور القاهرة 

قريبًا

مهمة النقاط الروسية 
منع االشتباك بين »قسد« 

والجيش الوطني 

قضت محكمة سعودية، 
أمس اإلثنين، بالسجن 5 
سنوات و8 أشهر على 

الناشطة لجين الهذلول، 
مع وقف التنفيذ لمدة 

سنتين و10 أشهر

تشي زيارة وفد مصري 
رفيع لطرابلس، بتبدل 

مزاج بعض الدول 
اإلقليمية تجاه الملف 

الليبي، وسط عدم 
استبعاد حصول تقارب 

مصري تركي

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
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بعد اتفاق 
األحزاب السياسية 
ووزارة الداخلية 

في المغرب على 
السماح لألجانب 

بالتصويت والترشح 
في االنتخابات 

المحلية، تبقى 
أسئلة عدة 

مطروحة في 
الساحة السياسية 

بشأن إمكانية 
تحّقق ذلك 
في الموعد 

االنتخابي المقرر 
صيف عام 2021 

المقبل، خصوصًا 
أن تجارب سابقة 

أظهرت فشل 
تطبيق هذا 

التوجه

67
سياسة

بـــالـــتـــصـــويـــت والــــتــــرشــــح فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
املــحــلــيــة. كــمــا حــــال عــــدم تــكــيــيــف الــقــوانــن 
املواطنة  مبدأ  مــع  لالنتخابات  التنظيمية 
ــدأ املــعــامــلــة  ــبـ ـــــك بـــاعـــتـــمـــاد مـ الـــعـــاملـــيـــة، وذلـ
بـــاملـــثـــل فــــي املـــشـــاركـــة االنـــتـــخـــابـــيـــة والـــتـــي 
تسمح لألجانب باملشاركة في االنتخابات 
املــحــلــيــة، دون تــضــمــيــنــه فـــي الـــقـــانـــون رقــم 

الذي سمح لألجانب باملشاركة في العملية 
 من دون تنفيذ طيلة 

ّ
االنتخابية، إال أنه ظل

ــنـــوات مـــن إقــــــــراره، وذلـــــك ألســبــاب  تــســع سـ
عدة، من أبرزها إسناد الوثيقة الدستورية 
تطبيقه إلى شرط املعاملة باملثل، أي إقراره 
في املغرب لفائدة املقيمن به الذين تسمح 
بــلــدانــهــم األصـــلـــيـــة لــلــمــغــاربــة املــهــاجــريــن 

مجالس  أعــضــاء  بانتخاب  املتعلق   59-11
الجماعات الترابية )االنتخابات املحلية(.

ــقـــدم  ــتـ وبـــحـــســـب األمـــــــن الــــعــــام لــــحــــزب »الـ
واالشــتــراكــيــة«، محمد نبيل بــن عــبــد الــلــه، 
ــح 

ّ
فـــإن »مــمــارســة حـــق الــتــصــويــت والــتــرش

املقيمن،  لــألجــانــب  بالنسبة  لالنتخابات 
يــعــكــس مــــدى دمــقــرطــة املــشــهــد الــســيــاســي 

الـــســـائـــد فــــي أي بـــلـــد مــــن خـــــالل االنـــفـــتـــاح 
وإشــــــــراك مــخــتــلــف املـــكـــونـــات املــجــتــمــعــيــة؛ 

مواطنن كانوا أم مهاجرين«. 
وأشار في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
أنه »في انتظار إحالة الحكومة للتعديالت 
ــلــــى الـــتـــرســـانـــة  ــا عــ ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــتـــم إدخـ ــيـ الــــتــــي سـ
القانونية التي ستؤطر االنتخابات املقبلة، 

على الــبــرملــان، تبقى مــشــاركــة األجــانــب في 
وقــت  وفــــي  واردة«.  املــحــلــيــة  االنـــتـــخـــابـــات 
تبدو فيه تجربة السماح لألجانب املقيمن 
بــاالقــتــراع فــي االنــتــخــابــات املحلية الــتــي ال 
تــحــمــل صــبــغــة ســيــاســيــة مــثــل االنــتــخــابــات 
من  العديد  يبدي  التحقق،  قريبة  النيابية، 
بــاالقــتــراع.  لهم  للسماح  تطلعهم  األجــانــب 
ووفـــق املــقــيــم املــصــري، أحــمــد الــســيــد، الــذي 
الــربــاط، فإنه »من  فــي  استقر منذ 20 عامًا 
حق األجنبي الذي بات املغرب وطنًا له وبلدًا 
يعيش فيه، وسيقضي ما تبقى من حياته 
فــيــه، أن يــكــون لـــه حـــق املـــشـــاركـــة واخــتــيــار 
ــن يـــخـــدم املــنــطــقــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا«،  مــ
الفتًا في حديث مع »العربي الجديد«، إلى 
 »األجــــانــــب يـــــؤدون واجــبــاتــهــم مـــن دفــع 

ّ
أن

ضرائب ورسوم، كما أنهم يتأثرون مباشرة 
بالخدمات املقدمة للمنطقة ولهم«.

مـــن جــهــتــه، رأى رئـــيـــس »املـــرصـــد املــغــربــي 
في  الشفدي،  جــواد  السياسية«،  للمشاركة 
 »الحديث 

ّ
»العربي الجديد«، أن تصريحات لـ

ــوافـــق األحـــــــزاب الــســيــاســيــة لــلــســمــاح  ــن تـ عـ
لألجانب باملشاركة في االنتخابات املحلية، 
من شأنه دعم االنتقال الديمقراطي الذي ما 
املغرب منذ دستور 2011،  فتئ يتطور في 
يعتبر  املحلي  الــشــأن  تدبير   

ّ
أن خصوصًا 

أساس أي تطور تنموي، ومشاركة األجانب 
ستعطي دفعة إيجابية ودينامية أكبر لهذا 

املسلسل الديمقراطي«.
وبــيــنــمــا ارتــــأت األحـــــزاب املــغــربــيــة بــتــوافــق 
مـــع وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الــــوافــــي لــفــتــيــت، 
من  األجــانــب  تمنع  التي  املقتضيات  حــذف 
ح بشرط املعاملة باملثل، 

ّ
التصويت أو الترش

وذلـــــك عــبــر مــجــمــوعــة مـــن اإلجــــــــــراءات، من 
بينها تنقية ومراجعة اللوائح االنتخابية، 
اعتبر  املدنية،  الحالة  مصالح  مــن  انطالقًا 
أنــه »مــن الصعب تطبيق مقترح  الــشــفــدي، 
املحلية  االنتخابات  فــي  األجــانــب  تصويت 
 ضيق الزمن االنتخابي الذي 

ّ
املقبلة، في ظل

يفصل عن استحقاقات 2021«.
وألـــقـــى الــشــفــدي الـــضـــوء عــلــى الــصــعــوبــات 
التي تعترض تفعيل مشاركة األجانب في 
»ونحن   :

ً
قــائــال املقبلة،  املحلية  االنتخابات 

عــلــى مـــشـــارف االســتــحــقــاقــات االنــتــخــابــيــة 
اللوجستية  اإلمكانيات  أتساءل عن  املقبلة 
بإمكان  املقترح، وهل  املتوفرة إلنجاح هذا 
الــتــي  املــقــتــضــيــات  الـــداخـــلـــيـــة حــــذف  وزارة 
الترشيح  أو  التصويت  مــن  األجــانــب  تمنع 
فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة بـــشـــرط املــعــامــلــة 
بـــاملـــثـــل؟ وهـــــل ســـيـــتـــم فـــتـــح آجـــــــال جـــديـــدة 
املـــغـــرب للتسجيل  فـــي  املــقــيــمــن  لــألجــانــب 
اعتماد  سيتم  أم  االنتخابية؟  الــلــوائــح  فــي 
ــبـــر الـــســـمـــاح لـــهـــم بـــاملـــشـــاركـــة  ــنـــاء عـ ــثـ ــتـ اسـ
بــواســطــة بــطــاقــات إقــامــتــهــم؟ كــمــا أتــســاءل 
عن اإلمكانيات املتوفرة للحكومة لإلسراع 
فــي إحــالــة مــشــاريــع الــقــوانــن على البرملان 
واعتمادها  املطلوبة  بالجدية  ملناقشتها 

في وقت مناسب«.
وبــــحــــســــب »الــــتــــقــــريــــر الــــوطــــنــــي لـــلـــســـكـــان 
والتنمية في املغرب«، الذي أعدته املندوبية 
 عــدد األجــانــب في 

ّ
السامية للتخطيط، فــإن

املغرب بلغ في عام 2014، 84 ألف نسمة، أي 
ما يعادل 0.25 في املائة من مجموع السكان 
 املغرب يستقطب 

ّ
املغاربة. وكشف التقرير أن

مزيجًا من الجنسيات من مختلف القارات، 
مع هيمنة عددية للجالية الفرنسية بنسبة 
املــواطــنــن السنغالين  ثــّم  املــائــة،  فــي   25.4
بنسبة   6066 لحوالي  عددهم  وصــل  الذين 
ــة، يــلــيــهــم الـــجـــزائـــريـــون بــعــدد  ــائـ 7.2 فـــي املـ
وصــل إلــى 3990 ونسبة 4.8 فــي املــائــة، ثّم 
الذين  الغينيون بعدد 2424، فاإليفواريون 
إلــى 2271، والليبيون بعدد  وصــل عــددهــم 
وصـــل لـــــــ2013، وأخـــيـــرًا اإليــطــالــيــون الــذيــن 

تجاوز عددهم الـ1900.

مشاركة األجانب في االنتخابات المغربية

واحد.  يوم  في  والمحلية  البرلمانية  االنتخابات  إلجراء  المغرب  يتجه 
الداخلية  وزارة  أن  اإلثنين،  أمس  المغربية،  »الصباح«  صحيفة  وذكرت 
يونيو/حزيران   23 األربعاء  يوم  ستجرى  االنتخابات  أن  كشفت  المغربية 
خالل  والمحلية  البرلمانية  االنتخابات  إجراء  سيتم  أنه  وأوضحت   .2021
أشهر،  بعد  على  االنتخابات  إجراء  موعد  تحديد  ويعتبر  واحد.  يوم 
مهمًا جدًا لألحزاب السياسية من أجل االستعداد لحث المواطنين على 

المشاركة فيها.

اقتراع في يوم واحد

تقرير

الرباط ـ عادل نجدي

فــي وقــت تتجه فيه األنــظــار إلى 
ــّره الــــبــــرملــــان املـــغـــربـــي  ــقــ ــيــ ــا ســ ــ مـ
فـــي الـــــدروة الــتــشــريــعــيــة املــقــبــلــة، 
مــن تــعــديــالت عــلــى الــقــوانــن الــتــي ستؤطر 
االنتخابات املحلية والتشريعية املقررة في 
األســبــوع  مطلع  الكشف  جــاء   ،2021 صيف 
ــاق األحـــــــــزاب الــســيــاســيــة  ــفــ ــن اتــ ــي عــ ــاضــ املــ
في  الــداخــلــيــة،  الــبــرملــان ووزارة  فــي  املمثلة 
املشاورات التي جرت بن الطرفن على مدى 
بالتصويت  لألجانب  السماح  على  أشهر، 
املقبلة،  املحلية  االنــتــخــابــات  فــي  والــتــرشــح 
ليؤشر إلى بداية توجه إلشراك املهاجرين 
فــي العملية االنــتــخــابــيــة لــلــمــرة األولــــى في 

تاريخ املغرب.
ــتـــصـــويـــت  ــق الـ ــ ــة حــ ــ ــــارسـ ــمـ ــ ــت مـ ــ ـ

ّ
ــل ــ ــن ظـ ــ ــئـ ــ ولـ

لألجانب  بالنسبة  لالنتخابات  والــتــرشــح 
املــقــيــمــن فــي الـــبـــالد، مــنــذ إقــــرار هـــذا الحق 
 
ّ
في دستور عام 2011، حبرًا على ورق، فإن
أســئــلــة عـــدة تــطــرح فــي الــســاحــة السياسية 
املــغــربــيــة بـــشـــأن إمــكــانــيــة تــحــقــق ذلــــك في 

املوعد االنتخابي املقرر صيف 2021. 
املغرب خالل  إلى  الوافدة  الهجرة  وفرضت 
الـــســـنـــوات الــعــشــريــن األخــــيــــرة، الــعــديــد من 
التي  القانونية  املنظومة  على  الــتــحــديــات 
أصــبــحــت مــلــزمــة بــتــكــيــيــف نــصــوصــهــا مع 
الــدولــيــة  املــواثــيــق واالتــفــاقــيــات  مقتضيات 
الــخــاصــة بـــاألجـــانـــب؛ مــهــاجــريــن كـــانـــوا أو 

الجئن. 
ــاوز تـــلـــك الـــتـــحـــديـــات،  ــتـــجـ ــة لـ ــاولـ وفـــــي مـــحـ
الفصل 30 منه  فــي  املغربي  الدستور  نــّص 
األساسية  بــالــحــريــات  األجــانــب  تمتع   على 
ــنــــن  ــتــــرف بـــهـــا لـــلـــمـــواطـــنـــات واملــــواطــ ــعــ املــ
املـــغـــاربـــة، وفــــق الـــقـــانـــون، وعـــلـــى إمــكــانــيــة 
ــانــــب املــقــيــمــن بـــاملـــغـــرب في  مـــشـــاركـــة األجــ
االنـــتـــخـــابـــات املــحــلــيــة، بــمــقــتــضــى الــقــانــون 
ممارسات  أو  دولــيــة  التفاقيات  تطبيقًا  أو 

املعاملة باملثل.
غير أنــه على الــرغــم مــن الــنــّص الــدســتــوري 

يرى مراقبون أن مشاركة 
األجانب تدعم االنتقال 

الديمقراطي

استبعاد تطبيق مقترح 
تصويت األجانب في 

الدورة المقبلة

اتفاق سياسي على السماح لهم بالتصويت والترشح... 
وانتظار قرار البرلمان

القاهرة ــ العربي الجديد

بــعــد فــض دور االنــعــقــاد الــســنــوي الــعــادي 
ــلـــس الــــنــــواب  الــــــســــــادس )املـــــنـــــقـــــوص( ملـــجـ
برملانية مطلعة  مــصــادر  املــصــري، رجحت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عـــدم انعقاد  تــحــدثــت لـــ
الجلسة األولى للبرملان الجديد في موعدها 
املــقــرر سلفًا فــي 10 يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
شهر  إلــى  الجلسات  أولـــى  وتأجيل  املقبل، 
فبراير/ شباط 2021، وذلك بسبب مواجهة 
البالد موجة ثانية من تفشي وباء كورونا، 
النواب املنتخبن  وإصابة ووفــاة عــدد من 
ــة. وأصـــــدر  ــيــ خـــــالل األيــــــــام الــقــلــيــلــة املــــاضــ
الــرئــيــس املـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
أمــس االثــنــن، قـــرارًا حمل الــرقــم 714 لسنة 
2020 بفض دور االنعقاد السنوي العادي 
ــــواب،  ــنـ ــ ــقـــــوص( ملـــجـــلـــس الـ ــ ــنـ ــ الـــــســـــادس )املـ
اعتبارًا من يوم األحد املوافق 20 ديسمبر/ 
كانون األول 2020، والذي أكمل به املجلس 
بــمــضــي خــمــس  الــتــشــريــعــي األول  فــصــلــه 
سنوات من تاريخ أول اجتماع له، مع العلم 
أن البرملان عقد أولى جلساته في 10 يناير 
عــلــي عبد  املــجــلــس  رئـــيـــس  وأعـــلـــن   .2016
العال، فض دور االنعقاد السنوي السادس 
واألخير للمجلس في 15 ديسمبر الحالي، 
وبــذلــك تطوى »صفحة مــريــرة« مــن تاريخ 
املــجــالــس الــنــيــابــيــة املــصــريــة، ال ســيــمــا أن 
تمرير  شــهــد  املنقضي  التشريعي  الــفــصــل 
حــزمــة كبيرة مــن »الــتــشــريــعــات الــكــارثــيــة«، 
العظمى على املواطن  جــارت في غالبيتها 
الــبــســيــط بــشــكــل واضــــح، خــصــوصــًا فــي ما 
ــفـــرض الــــرســــوم اإلضـــافـــيـــة عــلــى  يــتــعــلــق بـ
الفقراء واملهمشن، الذين يئنون في األصل 

تحت وطأة موجة الغالء. 
التي  البرملانية  املــصــادر  قالت  من جهتها، 
ــد«، إنـــــه »مـــن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ تـــحـــدثـــت لــــ

النواب بتشكيله  انعقاد مجلس  الصعوبة 
الـــكـــامـــل، فـــي أعـــقـــاب وفـــــاة 3 مـــن أعــضــائــه 
ــراء اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا،  الـــجـــدد جــ
السويس  دائـــرة محافظة  عــن  النائب  وهــم 
ــفـــائـــز عـــن حــــزب مستقبل  حــســن عـــيـــد، والـ
وطن ضمن أعضاء القائمة الوطنية فوزي 
فــتــى، والــنــائــب عــن دائـــرة بنها وكــفــر شكر 
 
ً
فضال حجاج،  جمال  القليوبية  بمحافظة 

أباظة،  الوفد هاني  عن إصابة نائب حزب 
املحتجز في أحد املستشفيات الخاصة بعد 

تأكد إصابته بالفيروس«.
واســتــطــردت املـــصـــادر: »هــنــاك خــطــورة من 
اجــتــمــاع حـــوالـــي 600 نــائــب داخــــل الــقــاعــة 
املغلقة للمجلس، ومن األفضل عدم انعقاد 
 تزايد عدد حاالت 

ّ
الجديد في ظل املجلس 

بــالــفــيــروس، والتوقعات  اإلصــابــة والــوفــاة 
املتعلقة بــذروة انتشار الجائحة في مصر 
 
ّ
ــــت أن ــافـ ــ ــة«. وأضـ ــلـ ــبـ ــقـ ــيــــع املـ ــابــ خـــــالل األســ

يناير/   25 لثورة  العاشرة  الذكرى  »حلول 
كانون الثاني 2011، وما قد يصاحبها من 
فــعــالــيــات مــفــاجــئــة، تمثل سببًا  أحــــداث أو 
رئــيــســيــًا كــذلــك فــي إرجــــاء انــعــقــاد الــبــرملــان 

لبدايات شهر فبراير/ شباط املقبل«.
وكــان النظام املــصــري قــد أصــّر على إجــراء 
االنتخابات النيابية في خضم تفشي وباء 
كورونا، على الرغم من التحذيرات املتكررة 
مــــن األطــــبــــاء واملـــخـــتـــصـــن بــــضــــرورة مــنــع 
التجمعات، بما فيها املؤتمرات االنتخابية، 

وهو ما أسفر عن وفاة العديد من املرشحن 
ــيــــروس، ومــنــهــم  ــفــ ــالــ بـــســـبـــب إصـــابـــتـــهـــم بــ
ــرة بــلــبــيــس فــــي الــشــرقــيــة  ــ ــ املــــرشــــح عــــن دائـ
خـــيـــري ســعــيــد عــبــد الـــغـــنـــي، واملــــرشــــح عن 
السنوسي،  الخالق  عبد  مطروح  محافظة 
ــر الــخــيــريــة  ــنـــاطـ ــقـ واملـــــرشـــــح عــــن دائــــــــرة الـ
عن  واملــرشــح  إبــراهــيــم،  محمد  بالقليوبية 
الصادق،  حسن  بالشرقية  الزقازيق  دائــرة 
وكذلك املرشح عن دائــرة املنزلة بالدقهلية 

مصطفى محروس.
وســـجـــلـــت مـــصـــر ارتـــفـــاعـــًا كـــبـــيـــرًا فــــي عـــدد 
ــرًا،  ــ ــيـ ــ اإلصـــــــابـــــــات بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا أخـ
للمواطنن  الحكومة  مــن  تــحــذيــرات  وســط 
بـــضـــرورة اتــخــاذ اإلجــــــراءات الــوقــائــيــة في 
مواجهة املوجة الثانية من تفشي الجائحة. 
للوضع  املتابعن  قبل  مــن  تشكيك  وهــنــاك 
الــتــي تعلنها وزارة  الــرســمــيــة  ــداد  ــ فــي األعـ
الصحة في بياناتها اليومية، خصوصًا مع 
انخفاض  كارثة تتمثل في  البالد  مواجهة 
في  ــســال 

ُ
امل لألوكسجن  الــعــام  االحتياطي 

جميع املحافظات إلى أدنى مستوى له في 
عشر سنوات، وإلى نسبة ال تتجاوز 10 في 
استخدامه  املطلوب  االحتياطي  مــن  املــائــة 

يوميًا في بعض املحافظات.
ووافق مجلس النواب في فصله التشريعي 
املنقضي على 341 قرارًا بقانون خالل الـ15 
يومًا األولى من انعقاده، باإلضافة إلى 891 
تشريعًا على مدار 5 سنوات، بإجمالي 10 
آالف و556 مادة، مقسمة بواقع: 82 تشريعًا 
الــســنــوي  االنـــعـــقـــاد  دور  فـــي  ــادة  ــ مـ و1226 
مــادة في دور  األول، و219 تشريعًا و2354 
االنعقاد الثاني، و197 تشريعًا و2757 مادة 
تشريعًا  و156  الــثــالــث،  االنــعــقــاد  دور  فـــي 
و1701 مادة في دور االنعقاد الرابع، و237 
االنــعــقــاد  دوري  فــي  مـــادة  و2518  تشريعًا 

الخامس والسادس.

جلسات البرلمان المصري الجديد 
مؤجلة بسبب الجائحة

خطورة في اجتماع نحو 
600 نائب داخل القاعة 

المغلقة للمجلس

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة

القاهرة ــ العربي الجديد

مــــع تــــأخــــر الـــحـــكـــومـــة املـــصـــريـــة فــــي اتـــخـــاذ 
ــزئــــي، ووقـــــــف بــعــض  ــلـــق الــــجــ إجـــــــــــراءات الـــغـ
األنشطة واألعمال، ملواجهة االنتشار املتزايد 
لــفــيــروس كــورونــا، تــبــدو األعــمــال القانونية 
ــار الــشــهــر  ــ ــقـ ــ ــاكــــم ومـ ــي املــــحــ ــ والـــقـــضـــائـــيـــة فـ
العقاري، ومكاتب الخبرة والنيابات، ولجان 
الــفــحــص والــطــعــن الــضــريــبــي عــلــى مستوى 
الــجــمــهــوريــة، مــن األنــشــطــة األكــثــر تعريضًا 
يــأتــي ذلك  والـــوفـــاة.  لــإلصــابــة  للعاملن بها 
روح  وغياب  لألزمة،  السلبية  اإلدارة  نتيجة 
ــادرة عـــن وزارة الـــعـــدل، وبـــاقـــي الــجــهــات  ــبـ املـ

املختصة، بتوزيع القضايا والجلسات، بزعم 
إجـــراءات  التــخــاذ  مناسبًا  ليس  التوقيت  أن 
الــعــدالــة إلى  فعالة، بسبب عــدم عــودة مرفق 
الــوقــف  فــتــرة  أعــقــاب  فــي  الطبيعية  حيويته 
األولــى  املوجة  أعماله خــالل  الجزئي لبعض 

من الجائحة. 
العدل  وزارة  فــي  قضائية  مــصــادر  وبحسب 
ومحكمة  الــدولــة  ومجلس  النقض  ومحكمة 
اســتــئــنــاف الـــقـــاهـــرة وهــيــئــة قــضــايــا الـــدولـــة 
وعـــدد مــن املــحــاكــم االبــتــدائــيــة على مستوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــجــمــهــوريــة، تــحــدثــت لـــ
ــن الـــقـــضـــاة، وأعـــضـــاء  ــدد املـــصـــابـــن مـ ــإن عــ فــ
الهيئات القضائية، خالل الشهر الحالي »لم 
يسبق له مثيل« منذ بدء جائحة كورونا، ما 
أدى إلى تعطل انعقاد أكثر من 26 دائرة في 
املحافظات على مدار الشهر. كما ظهرت أكثر 
العقاري،  الشهر  موظفي  بن  إصابة   50 من 
لـــكـــن الــــــــــوزارة اكـــتـــفـــت بـــإعـــطـــائـــهـــم إجـــــــازات 

مرضية، من دون وقف العمل في أي مكتب.
الهيئات  بن  اتــصــاالت مستمرة  على  وبناء 
ووزارتي العدل والصحة تم تخصيص نسبة 
من األســّرة في مستشفيات العزل، بالقاهرة 
والــجــيــزة واإلســكــنــدريــة وأســيــوط، للقضاة، 
 عــن الــتــعــاقــد مــع خــمــس مستشفيات 

ً
فــضــال

خــاصــة لــعــالج املــصــابــن، الــراغــبــن فــي دفــع 
الــتــكــالــيــف، وأســـرهـــم. وأضـــافـــت املـــصـــادر أن 
وزارة الــعــدل اكــتــفــت بــاإلشــعــار إلـــى رؤســـاء 
بتفويضهم  واملــحــاكــم  الــقــضــائــيــة  الــهــيــئــات 
مواعيد  وتغيير  املوظفن  عــدد  تقليص  فــي 
ــداد  ــتـ ــر املـــتـــزامـــنـــة، لــكــن مـــن دون االمـ ــدوائــ الــ
الصباح واملساء. وتحت  العمل بن  لتقسيم 
ضغط واقع تأخر الفصل في أكثر من 80 في 
املــائــة مــن الــدعــاوى الــتــي رفــعــت فــي العامن 
القضائين السابقن، فإن الهيئات القضائية 

بالتشديد على  الحالية  الفترة  ستكتفي في 
ــة، والــتــلــويــح  ــرازيــ ــتــ اتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات االحــ
بـــفـــرض الـــغـــرامـــات الـــفـــوريـــة عــلــى املــحــامــن 
دون  من  عملهم  يمارسون  الذين  واملوظفن 
ارتداء الكمامات، ولكن هذا ال يغني بالطبع 

عن التباعد االجتماعي.
وبــــحــــســــب املـــــــصـــــــادر، فـــــــإن بــــعــــض قــــيــــادات 
ــات تــحــدثــت  ــظـ ــافـ ــحـ نـــقـــابـــة املـــحـــامـــن فــــي املـ
ــاء املــحــاكــم االبــتــدائــيــة عــن ضـــرورة  مــع رؤســ
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات لــتــســهــيــل عـــمـــل املــحــامــن 
مـــن دون الـــحـــضـــور، كــالــقــبــول بــالــتــوكــيــالت 
ــجــمــعــة، وتــفــويــض مــحــاٍم فــي عــمــل بعض 

ُ
امل

ــى تــغــيــيــر  ــ ــه بـــالـــتـــبـــادل، بـــاإلضـــافـــة إلـ زمــــالئــ
لتصبح صباحية  الجلسات  انعقاد  مواعيد 
تــفــوض  لــــم  الــــعــــدل  لـــكـــن وزارة  ومـــســـائـــيـــة. 
ــقــــرارات.  إلــــى رؤســـــاء املــحــاكــم اتـــخـــاذ تــلــك الــ
وأوضـــحـــت املـــصـــادر أن املـــوجـــة الــثــانــيــة من 
املنظومة  على  داهــمــًا  خطرًا  تمثل  الجائحة 
بــالــكــامــل، بــصــورة أكــبــر مــن املــوجــة األولــــى، 
ــاســـي يــتــمــثــل فـــي كــثــافــة الــلــجــوء  لــســبــب أسـ
الشهر  ومقار  والنيابات  املختلفة  للمحاكم 

الــعــقــاري فــي الــوقــت الــحــالــي أكــثــر مــن فترة 
ــبـــاب عـــدة،  ــأتـــي ذلــــك ألسـ ــى. ويـ ــ ــ املـــوجـــة األولـ
واألســريــة  الشخصية  القضايا  تــراكــم  منها 
ودعاوى املواريث واإلعالنات الشرعية، التي 
كانت تؤجل لفترات طويلة باملوجة األولــى، 
وحــاجــة املــواطــنــن املــاســة إلــى توثيق عقود 
تنفيذًا  حاليًا،  العقاري  الشهر  في  ملكيتهم 
للتعديالت التشريعية الجديدة التي صدرت 
الصيف املاضي بهذا الشأن، ملواكبة الزيادة 
مخالفات  فــي  التصالح  طلبات  فــي  الهائلة 
عبد  الجمهورية  رئــيــس  بتوجيهات  الــبــنــاء 
ـــردة 

ّ
الــفــتــاح الــســيــســي، وكـــذلـــك الــــزيــــادة املـــط

املنفعة  امللكية إلقــامــة مشاريع  نــزع  لــحــاالت 
بشكل  املسلحة  الــقــوات  تنفذها  التي  العامة 
ــاســــي، والـــتـــي يــتــطــلــب الــتــعــويــض فيها  أســ
تقنن األوضاع وتوثيقها خالل مدة محددة.
ــذه الــحــاجــة  ــه بــســبــب هــ ــرت املـــصـــادر أنــ ــ وذكــ
املاسة إلى جهات القضاء والتوثيق في الفترة 
عن  اآلن  حتى  الــعــدل  وزارة  تمتنع  الحالية، 
العملي  الواقع  لكن  حاسمة.  خطوات  اتخاذ 
يؤكد أن هذا املوقف يعكس توجهات النظام 
التعامل  بن  فــرق جوهريًا  فال  ككل،  الحاكم 
الــســلــبــي مـــع املــحــاكــم وتــركــهــا مـــجـــااًل لنشر 
العدوى، وبن امتناع وزيري التعليم العالي 
والتربية والتعليم عن اتخاذ قرارات حاسمة 
الطالب وذويــهــم، وإصرارهما على  ملصلحة 
أدوات  باستخدام  الــدراســي  الــعــام  استكمال 
التعليم عن بعد التي أثبتت فشلها في العام 

الدراسي املاضي.
مستندات  على  الجديد«  »العربي  وحصلت 
توضح نّية عدد من الهيئات القضائية، مثل 
تخفيض  الــعــامــة،  والــنــيــابــة  النقض  محكمة 
والنيابات  بالدوائر  العاملن  املوظفن  عدد 
إلـــى الــنــصــف، ابـــتـــداء مــن أول يــنــايــر/كــانــون 

موجة كورونا الثانية: فشل إدارة القضاء في مصر
تقرير 

تنوي هيئات قضائية 
تخفيض عدد الموظفين 

إلى النصف

ستشهد الفترة المقبلة 
توسعًا بإجراءات تجديد 

الحبس عن بُعد

تمثل الموجة الثانية 
من جائحة كورونا 
خطرًا داهمًا على 

المنظومة العدلية في 
مصر بالكامل، خصوصًا 
أن وزارة العدل لم تتخذ 

قرارات لتسهيل العمل 
القضائي

الـــثـــانـــي املـــقـــبـــل، وإتــــاحــــة الـــعـــمـــل مــــن املـــنـــزل 
املفوضن بمجلس  دوائــر  بالتبادل ألعضاء 
ــة، وتــخــفــيــض عــــدد املــوظــفــن ببعض  الــــدولــ
إداراتـــــه، مــع عـــدم وقـــف الــعــمــل فــي أي دائـــرة. 
عـــلـــمـــًا بــــــأن ســـيـــاســـة تـــخـــفـــيـــض الـــحـــضـــور، 
ــفــــن الـــعـــامـــلـــن  ــــن املــــوظــ وتـــقـــســـيـــم األيـــــــــام بـ
فــــي جــمــيــع الـــهـــيـــئـــات الــقــضــائــيــة واملـــحـــاكـــم 
االبــتــدائــيــة، تــســّبــبــت مـــن قــبــل فـــي ظــاهــرتــن 
متناقضتن بالتوازي، فمن جهة يضمن هذا 
أبــواب الجهات  استمرار العمل إداريــًا وفتح 
أمام املحامن واملتقاضن، ومن ناحية أخرى 
يـــؤدي إلــى إبــطــاء العمل وتــأخــيــره، وتأجيل 
إنجاز مصالح املواطنن، وكــل ذلــك من دون 
أن يترجم هذا العمل اإلداري في أحوال كثيرة 

إلى عمل قضائي منتج.
وقال مصدر مطلع في األمن العام إن الفترة 
املقبلة ستشهد توسعًا في إجــراءات تجديد 
الــحــبــس عــن ُبــعــد بــالــفــيــديــو كــونــفــرانــس في 
ــبــــاب تــتــعــلــق  ــقــــاهــــرة- ألســ بـــعـــض ســـجـــون الــ
بتوفير نفقات االنتقال- لكن لم يصدر حتى 
اآلن أي قرار بشأن وقف نقل املحبوسن إلى 
جهات محاكمتهم بشكل عام، وإن مأموريات 
نــقــل املــحــبــوســن احــتــيــاطــيــًا إلــــى الــنــيــابــات 
تسير بصورة طبيعية تمامًا. وخالل املوجة 
مــع  الـــتـــعـــامـــل  ــدل  ــعــ الــ بــــــدأت وزارة  األولـــــــــى، 
ــة مــتــأخــرة. فــفــي منتصف مـــــارس/آذار  األزمــ
املاضي، أعلن كل من مجلس الدولة ومحكمة 
تعليق  االستئناف،  النقض، وبعض محاكم 
الــجــلــســات خــوفــًا مــن انــتــشــار الــفــيــروس، مع 
باملحامن  الــخــاص  اإلداري  العمل  اســتــمــرار 
وســـكـــرتـــاريـــة الــــدوائــــر وحـــتـــى الـــقـــضـــاة، من 
إيــداع  إلــى  املستندات  وتقديم  القضايا  رفــع 
التقارير وكــذلــك املــــداوالت. ووقــفــت الـــوزارة، 
وهــي القائمة على الــشــؤون اإلداريـــة لجميع 

الــهــيــئــات الــقــضــائــيــة واملـــحـــاكـــم االبــتــدائــيــة، 
عــاجــزة عــن اتــخــاذ موقف واضــح مــن مسألة 
مــن  الــــرغــــم  عـــلـــى  اإلداري،  الـــعـــمـــل  ــرار  ــمـ ــتـ اسـ
تجمعات  حــدوث  في  الحال  بطبيعة  تسببه 
واحتكاكات بن املواطنن، على عكس اتجاه 
الـــحـــكـــومـــة لــلــتــبــاعــد االجـــتـــمـــاعـــي، وتــقــلــيــل 
ــــاس، تــم اتــخــاذ  الــتــجــمــعــات. وعــلــى هـــذا األسـ
قـــــــــرارات مـــثـــل تــعــطــيــل الـــعـــمـــل بــالــقــطــاعــات 
الخدمية، خاصة بوزارة الداخلية، مثل املرور 
ووقــف  السفر،  وجـــوازات  الثبوتية  واألوراق 

العمل بالشهر العقاري التابع للوزارة.
الدوائر  األولــى عمل  املوجة  واستمر خــالل 
الـــخـــاصـــة بــنــظــر قــــــــرارات تـــجـــديـــد الــحــبــس 
واســتــئــنــاف الــنــيــابــة عــلــى إخــــالء الــســبــيــل، 
بوتيرة أقل كثيرًا من عدد الجلسات املعمول 
بــه قــبــل الــجــائــحــة، مــا ســمــح بــإبــقــاء املــئــات 
مـــن املــحــبــوســن احــتــيــاطــيــًا فـــي الــســجــون 
الخاصة  املــشــورة  عقد جلسات  انتظار  في 
ــّدم عــــدد مـــن املـــحـــامـــن املــنــتــمــن  ــقــ بـــهـــم. وتــ
من  وبعضهم  مختلفة،  سياسية  لــتــيــارات 
املوالن للسلطة، بمناشدات للنيابة العامة 
إخــالء  فــي  االســتــثــنــائــيــة  سلطتها  لتفعيل 
احتياطيًا،  املحبوسن  قدر من  أكبر  سبيل 
بهدف لّم شملهم مع أسرهم في هذا الوقت 
داخــل  املحبوسن  عــدد  وتقليص  الصعب، 
السجون خوفًا من انتشار الوباء وصعوبة 
ــوار. لــكــن الــنــائــب  ــ الــتــعــامــل مــعــه خــلــف األســ
الــعــام لــم يستجب لتلك املــنــاشــدات. كما لم 
أخــرى  ملــطــالــبــات  الــداخــلــيــة  وزارة  تستجب 
بإتاحة وسائل االتصال الهاتفية للمتهمن 
املــحــبــوســن واملـــدانـــن الــســجــنــاء للتواصل 
مع ذويهم ومحاميهم، كحل بديل للتواصل 
ــل وقـــف  ــر لـــلـــمـــحـــرومـــن مـــنـــه فــــي ظــ ــاشـ ــبـ املـ

الزيارات في معظم السجون. ستكتفي الهيئات القضائية باإلجراءات االحترازية )خالد دسوقي/فرانس برس(

تشهد المملكة انتخابات صيف العام 2021 )فضل سنا/فرانس برس(
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واصل املئات من عمال شركة »مصر للغزل والنسيج« 
بمدينــة كفــر الــدوار بمحافظــة البحيــرة )جنــوب شــرق 
اإلســكندرية(، وأســرهم، االعتصــام داخــل مقــر الشــركة 
منــذ ظهــر الســبت املاضــي، احتجاجــا علــى قــرار هــدم 
قطــاع  وزارة  مــن  والصــادر  للشــركة،  التابــع  املصنــع 
األعمال العام »بهدف تسليم األرض للشركة الهندسية 
للقوات املســلحة لبناء مجمع ســكني عليها«. ويشــهد 
قــوات  مــن  مكثفــة  أمنيــة  تشــديدات  املصنــع  محيــط 
الجيش والشــرطة، ال ســيما بعد الدعوة لتجمع أهالي 

املدينــة أمــام مقــر الشــركة تضامنــا مع العمــال، وتواتر 
أنبــاء عــن أن قــرار الهــدم شــمل منــازل األهالــي املحيطة 

بالشركة.
ويطالــب العمــال بصــرف مســتحقاتهم املالية املتأخرة 
مــن  حالــة  تواجــه  التــي  الشــركة،  تطويــر  جانــب  إلــى 
»التخريــب املتعمــد« طــوال الفتــرة املاضيــة، مع شــروع 
مجلــس إدارتهــا فــي بيــع اآلالت »خــردة« بالكيلــو بعــد 
تكهينهــا وفكهــا، وذلــك الســتخدامها من قبــل مصانع 
والغــزل  للقطــن  القابضــة  »الشــركة  وقالــت  خاصــة. 
إن  العــام،  األعمــال  قطــاع  لــوزارة  التابعــة  والنســيج« 
شــركة »مصــر للغــزل والنســيج« بكفــر الــدوار )إحــدى 

شــركاتها التابعة(، ُمدرجة ضمن خطة تطوير شــاملة 
تتضمــن النقــل مــن موقعهــا الحالي إلى موقع الشــركة 
الحالــي  املوقــع  عــن  تبعــد  التــي  »البيضــا«،  بمنطقــة 
الحكوميــة  الشــركة  وزعمــت  كيلومتــرات.   3 بمســافة 
ماكينــات  توريــد  علــى  التعاقــد  »تــم  أنــه  بيــان،  فــي 
ومعــدات حديثــة مــع كبــار موردي اآلالت من سويســرا، 
وأملانيــا، وإيطاليــا، بحيــث تصــل إلــى موقــع املصانــع 
مــع   ،2021 عــام  مــن  الثانــي  النصــف  فــي  الجديــدة 
إجــراء عمليــة دمــج للموقعــن، واالســتغناء عــن املوقــع 
وأضافــت  الجيــش(«.  )لصالــح  الــدوار  بكفــر  الحالــي 
أن قــرار النقــل جــاء »اســتجابة لخطــط التطويــر التــي 

بديلــة  ســكنية  مشــروعات  إلنشــاء  الدولــة  بهــا  تقــوم 
فــي  التبكيــر  »رؤي  بأنــه  مســتطردة  للعشــوائيات«، 
عملية إغالق املصانع املوجودة في مدينة كفر الدوار، 
بغــرض تنفيــذ مشــروعات تتواكــب مــع تطويــر محــور 
البحيــرة،  الواقعــة بمحافظــة  املنطقــة  فــي  املحموديــة 
ووفــق  الجمهوريــة«.  رئيــس  لتوجيهــات  اســتجابة 
الشــركة القابضة، فإنه »تقرر غلق مصانع الشــركة في 
موقعها الحالي بمدينة كفر الدوار ملدة 9 أشهر، لحن 
االنتهــاء مــن اإلنشــاءات الجديــدة بموقــع الشــركة فــي 
البيضــا، ونقــل العاملــن مــن املوقــع الحالــي إلــى موقع 

الشركة الجديد بنفس أوضاعهم الوظيفية واملالية«.

مصر: اعتصام مئات العمال رفضًا لهدم مصنع »كفر الدوار«

أسهم اليابان نحو ارتفاعات قياسية
ارتفعــت األســهم اليابانيــة، أمــس اإلثنن، لتتجه صوب أعلى 
املســتثمرين  مواصلــة  مــع  عقــود  ثالثــة  نحــو  فــي  مســتوى 
الرهان على أن التحفيز األميركي ولقاحات كورونا ستسرع 
نيكــي  املؤشــر  وختــم  العاملــي.  االقتصــادي  التعافــي  خطــى 

القياســي أمــس مرتفعــا 0.74 فــي املائــة إلــى 26854.03 نقطة، 
أقــل قليــال فحســب مــن أعلــى مســتوى في 30 عامــا الذي بلغه 
املؤشــر توبكــس األوســع نطاقــا  املاضــي. وارتفــع  األســبوع 
0.54 فــي املائــة إلــى 1788.04 نقطــة. وصعــدت أســهم الرعايــة 

الصحية واملرافق ومنتجي اآلالت الصناعية بفضل توقعات 
لتحســن األربــاح. وخالفــت شــركة شــارب االتجــاه اإليجابــي 
ونــزل ســهمها 3.03 فــي املائــة بعدمــا أعلنــت عــن شــكوك بــأن 

وحدة لها ربما اتبعت أساليب محاسبية غير سليمة.

تركيا ترفع الحد األدنى لألجور %21.5
أعلنت وزارة العمل التركية، أمس، أن تركيا سترفع الحد 
المقبل 2021،  العام  األدنى لألجور بنسبة 21.56% خالل 
فيما  بكثير،  التضخم  معدل  المقررة  الزيادة  لتتجاوز 
صعدت العملة الوطنية ألعلى مستوى لها في ثالثة 
عبر  سلجوق،  زمرد  زهراء  العمل  وزيرة  وقالت  أشهر. 
الحد األدنى لألجور سيصبح 2825  التلفزيون، إن صافي 
ليرة )376.71 دوالرا(، مشيرة إلى أن نسبة الزيادة المقررة 
في  المسجل  التضخم  معدل  عن   %7 بنحو  أعلى 
نوفمب الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن معهد 
ديسمبر/كانون  من  سابق  وقت  في  التركي،  اإلحصاء 
)التضخم( على  المستهلك  أسعار  ارتفاع  الجاري،  األول 
أساس سنوي خالل نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة %14.03، 

مقابل 11.89% خالل أكتوبر/ تشرين األول.

األردن يمنح الجنسية لـ 206 مستثمرين
األخيرة،  الثالثة  الشهور  خالل  األردنية  الحكومة  منحت 
ويمنيون  سوريون  بينهم  مستثمرين   206 لـ  الجنسية 
دوالر  مليار   1.22 استثمارات  بإجمالي  وعراقيون، 
هيئة  رئيس  وقال  مباشرة.  مشروعات  في  معظمها 
بيان،  بالوكالة، فريدون حرتوقة، في  األردنية  االستثمار 
أمس، إن الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية 
منها  متنوعة،  المملكة  في  االستثمار  مقابل  األردنية 
الكندية،  الفنلندية،  الفلسطينية،  العراقية،  السورية، 
وأشار  الهندية.  الباكستانية،  األميركية،  اليمنية،  اللبنانية، 
حرتوقة إلى أن 200 مستثمر حصلوا على الجنسية من 
خالل مشروعات قائمة بقيمة 854 مليون دينار )حوالي 
1.195 مليار دوالر(، كما حصل 5 مستثمرين عليها من 

خالل إيداع وديعة وشراء سندات خزينة.

2.5 مليار دوالر فائضًا تجاريًا لقطر
 9.1 بقيمة  التجاري  ميزانها  في  فائضًا  قطر  حققت 
مليارات ريال )2.5 مليار دوالر(، خالل نوفمبر/ تشرين الثاني 
مقارنة   %28.6 نسبته  بلغت  ارتفاعا  مسجلة  الماضي، 
بالشهر السابق له، إال أنه تراجع على أساس سنوي بنحو 
27.4% متأثرًا بهبوط الصادرات. وذكر جهاز التخطيط 
واإلحصاء الحكومي في بيان، أمس، أن إجمالي قيمة 
السلع  من  الصادرات  فيها  بما  القطرية،  الصادرات 
المحلية وإعادة التصدير، بلغ الشهر الماضي 16.6 مليار 
تشرين  بأكتوبر/  8.3% مقارنة  نسبته  بلغت  بارتفاع  ريال، 
األول، وانخفاض نسبته 25.1% مقارنة بنفس الشهر من 
العام 2019. وانخفضت قيمة الواردات السلعية، لتصل 
إلى نحو 7.5 مليارات ريال، بتراجع نسبته 8.9% على أساس 

شهري ونحو 22.1% على أساس سنوي.

أخبار مختصرة

العراق: احتجاجات ضد خفض الدينار
بغداد ـ براء الشمري

أبــدى الشــارع العراقــي ردة فعــل غاضبة ضد قرار 
إلــى  خفــض قيمــة العملــة املحليــة بنســبة تصــل 
23% مقابل العمالت األجنبية، وفي املقابل بّررت 
والخســائر  النفطيــة  اإليــرادات  بتهــاوي  قرارهــا  الحكومــة 
الجائحــة  بســبب  البــالد  اقتصــاد  تكّبدهــا  التــي  الباهظــة 
الصحيــة. وشــهد شــارع الرشــيد، وســط العاصمــة العراقيــة 
بغــداد، أمــس االثنــن، تظاهــرة علــى مقربة من البنــك املركزي 
للتنديــد بقــرار خفــض قيمــة الدينــار العراقــي أمــام الــدوالر 
ارتفــاع  مــع  األســواق  انفــالت  فــي  تســبب  بشــكل  األميركــي، 
مفاجــئ ألســعار مختلــف الســلع بنســب وصلــت إلــى %25. 
مطالبــن  املركــزي،  البنــك  مبنــى  أمــام  املتظاهــرون  وتجمــع 
بإقالــة محافــظ البنــك مصطفــى غالــب، وإعادة ســعر الصرف 

إلى ما كان عليه في السابق.
ورفــع املتظاهــرون الفتــات اتهمــت »املركــزي« بالعمــل علــى 
البــالد  مشــاكل  حــل  أن  علــى  مشــددين  الشــعب،  تجويــع 
االقتصادية يجب أال يكون على حساب قوت املواطن الفقير.

الشــغب  مكافحــة  قــوات  إن  عراقيــة  أمنيــة  مصــادر  وقالــت 
انتشــرت بكثافــة فــي شــارع الرشــيد، وخصوصــا فــي محيــط 
»العربــي الجديــد«، أن القــوات لــم  البنــك املركــزي، موضحــة لـ
تتدخل ملنع التظاهرة السلمية من الوصول إلى مكان قريب 
مــن البنــك. كانــت وزارة املاليــة قــد بــررت خفض قيمــة الدينار 
بمواجهــة األزمــة املاليــة التــي تتعرض لها البــالد، إثر تراجع 
أســعار بيــع النفــط فــي األســواق العامليــة، بســبب تداعيــات 
العــراق  بــدأ  املاضــي،  واألســبوع  الجديــد.  كورونــا  فيــروس 
العمل بقرار خفض قيمة العملة الوطنية إلى أدنى مســتوى 
مقابــل  دينــارًا  ليصبــح ســعرها 1450  عــام 2004،  منــذ  لهــا 
الدوالر الواحد عبر نوافد البنك املركزي، مقابل 1184 دينارًا 
ســابقا، بتراجــع تصــل نســبته إلــى 23%، األمــر الــذي تســبب 
في إرباك كبير لألسواق مع صعود األسعار بشكل مفاجئ.

ودعــا ناشــطون علــى مواقــع التوصــل االجتماعــي العراقيــن 
الــدوالر.  ســعر صــرف  برفــع  الحكومــة  قيــام  للتظاهــر ضــد 
ونتــج عــن خفــض ســعر العملــة الوطنيــة ارتفــاع ســريع فــي 
أسعار مختلف السلع، ال سيما الغذائية واألدوية، ما تسبب 
بتذمــر شــعبي واســع. وأكــد عضــو اللجنة املالية فــي البرملان 

جمال كوجر أن املوظف هو املســتهدف من موازنة عام 2021 
التــي تضمنــت رفــع ســعر صــرف الــدوالر، وتخفيــض رواتــب 
املوظفــن، مشــيرا فــي تصريحــات صحافيــة، إلــى أن مجلــس 
النواب ينوي اســتضافة جميع املســؤولن عن إعداد مشروع 

املوازنة.
كمــا أشــار نائــب رئيــس البرملــان العراقــي بشــير الحــداد إلــى 
احتمــال إجــراء تعديــالت علــى املوازنــة، كتقليــل النفقــات أو 
الطلــب مــن الحكومــة تعديــل بعــض الفقــرات، موضحــا فــي 
ينتظــر  البرملــان  أن  )واع(،  العراقيــة  األنبــاء  لوكالــة  حديــث 

وصول موازنة عام 2021 خالل األسبوع الجاري.
فــي  القانونيــة  اللجنــة  اتهــم عضــو  األحــد،  أمــس،  مــن  وأول 
الكــذب  »ممارســة  بـ الحكومــة  العقابــي  حســن  البرملــان 
والتســويف فــي تطبيــق تعهداتها«، موضحــا أن وزير املالية 
علــي عبــد األميــر عالوي، غير قادر على التفكير ســوى بقطع 
املخجــل  »مــن  العقابــي  وتابــع  القــروض.  واســتالم  األرزاق 
واملخــزي حديــث وزيــر املاليــة بشــأن أهميــة رفع ســعر صرف 
الــدوالر«، مضيفــا أن »الوزيــر يمارس الكذب، فهو يعلم جيدا 

أن السلع األساسية ارتفعت بشكل كبير«.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

شهدت ليبيا، خالل الفترة 
األخيرة، نوعا من االستقرار 

النسبي، فقد هدأت أصوات 
الرصاص واملدافع والطائرات 
والصواريخ، وجلس الفرقاء 

واألطراف املتحاربة حول طاولة 
واحدة للتفاوض، والبحث عن حل 

لألزمة السياسية واألمنية الطاحنة 
التي تمر بها البالد، ووضع نهاية 

لحرب أهلية شرسة استمرت 
لسنوات، وأكلت األخضر واليابس، 

وأفقرت املواطن، وتسببت في 
انهيار االقتصاد وضياع املليارات، 

وتدهور البنية التحتية، وترّدي 
الخدمات واألوضاع املعيشية، 

وفتحت الباب على مصراعيه أمام 
أطراف خارجية ملحاولة السطو 

على ثروات البالد، وفي مقدمتها 
النفط والغاز.

وعلى الرغم من أن البعض ينظر 
لهذا االستقرار على أنه ال يزال 
 لالنكسار في أي 

ً
هشًا وقابال

لحظة، إال أن الزخم السياسي الذي 
تدعمه بقوة األمم املتحدة وأطرف 

دولية وإقليمية عدة يمكن أن 
يعمق ذلك االستقرار الذي ينشده 

املواطن الذي يعاني تدهورًا في 
 لثروات بالده 

ً
كل شيء، وتآكال

وضياعًا للمستقبل، فانتخاب 
حكومة وحدة وطنية سيفتح 

الباب أمام استعادة األموال التي 
نهبها نظام القذافي، واالستفادة 

من ثروات البالد الهائلة في 
تحسني خدمات البنية التحتية 
املتهالكة، وتأسيس مشروعات 

دة لفرص العمل، وطرح برامج 
ّ
مول

اجتماعية تستهدف حماية الفقراء 
واملشردين.

استقرار ليبيا ليس مهمًا فقط 
للمواطن، لكنه مهم للمنطقة، فليبيا 
 مثاليًا ألزمة البطالة 

ً
قد تكون حال

في الدول العربية، في ظل فرص 
العمل الضخمة الكامنة فيها، 

وتعّد متنفسا للعمالة املصرية 
والسودانية وغيرها، كما تعد 

بديال للعمالة العربية العائدة من 
دول الخليج بسبب األزمات املالية 

التي تمر بها. كما أن السوق 
الليبي بحاجة إلى آالف الشركات، 

خاصة في قطاعات الطاقة، 
وأنشطة املقاوالت والبناء والتشييد 

والتجارة والصناعة والبنية 
التحتية، إذ أن ليبيا سوق ِبكر من 

حيث االستثمارات واملشاريع.
وفي حال وجود حكومة منتخبة 

واستقرار سياسي، فإن ليبيا 
يمكن أن تكون في مقدمة الدول 

األكثر جذبا لالستثمارات في 
قطاعات عدة، منها السياحة 

والخدمات والصناعة.
ببساطة، ليبيا يمكن أن تكون 

حال لكثير من األزمات التي يعاني 
منها املواطن العربي خاصة 

املتعلقة بالبطالة والفقر. واستقرار 
ليبيا سيغلق الباب أمام الثورات 
املضادة التي تحرص على إثارة 

الفوضى في البلد النفطي، ألسباب 
عدة، منها حرمان املواطن من 

حياة أفضل، واستمرار اعتماد 
ليبيا على الخارج، خاصة في 

الغذاء، واألهم إظهار أن الثورات 
العربية هي من أفقرت املواطن، 
وبالتالي يجب عليه أن يلعنها 

صباح مساء.

عن االستقرار 
المنشود 

في ليبيا
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)فرانس برس(

غضب صيني وتحذيرات

أميركا تزيد 
الدعم للتيبت

ينّص القانون على 
إنشاء قنصلية أميركية 

في مدينة السا

أخيــرًا،  املتحــدة  الواليــات  وّســعت 
للضغــط  اإلجــراءات  مروحــة 
حقــوق  مجــال  فــي  الصــن  علــى 
اإلنســان، وذلــك وفــق تناغم حزبــي ديمقراطي 
ــــ جمهــوري، وعلــى أبــواب انتقــال رئاســي بن 
دونالــد ترامــب وخليفته جــو بايدن. واتخذت 
وتيــرة الضغــوط األميركيــة علــى بكــن، خــالل 
عهــد ترامــب، منحــى تصعيديــا. وبعدمــا كان 
التركيــز األميركــي بدايــة، منصبــا على القيود 
التجاريــة، توســع خــالل األشــهر األخيــرة مــن 
ال  الحقوقيــة،  املســألة  أكثــر  ليطــاول  واليتــه، 
ســيما بســبب الضغــوط من الكونغــرس، وهو 
عليــه.  التصويــب  فــي  يتلــكأ  ترامــب  كان  مــا 
واشــنطن  بــن  العالقــات  تعزيــز  عــن   

ً
وفضــال

وتايــوان، ودعــم الحــراك املؤيــد للديمقراطيــة 
»االنتهــاكات«  بـ والتنديــد  كونــغ،  هونــغ  فــي 
أقليــة اإليغــور، جــاء دور  لهــا  التــي تتعــرض 
أكثــر  بشــكل  الضغــوط  حّيــز  ليدخــل  التيبــت 
جّديــة. وفــي هــذا الصــدد، تحــول تشــريع فــي 
التيبــت،  يخــّص  األميركــي  النــواب  مجلــس 
عه ترامــب، الذي 

ّ
أخيــرًا، إلــى قانــون، بعدمــا وق

كان قــد أعطــى الضوء األخضر لزيارة قام بها 
إلى البيت األبيض في شهر نوفمبر/ تشرين 
فــي  التيبــت  حكومــة  رئيــس  املاضــي  الثانــي 

إجــراءات  شــمل  ملحقــا  التشــريع  ويتضمــن 
لتايــوان  الدعــم األميركــي  مــن شــأنها تعزيــز 
تايــوان  تأمــن  »قانــون  ويشــتمل  والتيبــت. 
للتيبــت  والدعــم  السياســة  وقانــون   ،»2020
اعتراضيــة  ذاتــه، كالهمــا، علــى لهجــة  للعــام 
املنطقتــن،  فــي  الصــن  ســلوك  علــى  قويــة 

بمــا فيهــا »دعــم مشــاركة تايــوان الفاعلــة فــي 
منظمــات األمــم املتحــدة ومشــتريات الســالح 

املنتظمة«.
الصــن  تحكمهــا  والتــي  التيبــت،  وحــول 
بقبضــة مــن حديــد منــذ 1950، يقول التشــريع 
إن عقوبــات يجــب أن تفــرض علــى املســؤولن 
الصينين الذين يتدخلون في اختيار خليفة 
للداالي الما. كما يقترح التشــريع »خطة عمل 
مــن  أكبــر  ومشــاركة  املائــي«،  لألمــن  إقليميــة 
ملراقبــة  الصــن  مــع  للحــوار  املدنــي  املجتمــع 
الصــن  إن  التشــريع  وقــال  البيئــة.  وحمايــة 
ميــاه،  تحويــل  برامــج  تنفيــذ  أكملــت  »قــد 
امليــاه  مــن  املكعبــة  األمتــار  مليــارات  محولــة 
إلــى الصــن، وتنــوي تحويــل كميــات إضافيــة 

التيبتيــة«. مــن جهتهــا، رّحبــت  مــن الهضبــة 
تايــوان بالتشــريع األميركــي. وقــال املتحــدث 
باســم مكتبهــا الرئاســي كزافييــه تشــانغ، إن 
الواليات املتحدة  »حليف مهم لتايوان دوليا، 
الحريــة  قيــم  تشــارك  لجهــة  صلــب  وشــريك 
والديمقراطيــة«. وكان رئيــس حكومــة التيبت 
فــي املنفى لوبســان ســانغاي، قــد رّحب في 22 
بالتشــريع  الحالــي،  األول  كانــون  ديســمبر/ 
»التاريخي«. واعتبر  األميركــي، واصفــا إيــاه بـ
برســالة  بعــث  »الكونغــرس  أن  ســانغاي 
أولويــة  تبقــى  التيبــت  أن  مفادهــا  واضحــة 
ســتواصل  واشــنطن  وأن  املتحــدة،  للواليــات 

دعمها الثابت« للداالي الما ولحكومته.
)العربي الجديد، رويترز(

8
سياسة

دخلت منطقة التيبت 
في دائرة الضغوط 

األميركية على الصين 
بشكل أوسع، مع قانون 

جديد من شأنه إضفاء 
المزيد من التوتر على 

العالقات المتوترة أصًال 
بين الجانبين

)Getty/تصف الصين الداالي الما بأنه انفصالي خطير )باالفا باكال

املنفــى لوبســان ســانغاي، وذلــك للمــرة األولى 
منــذ 6 عقــود، ولقائــه روبــرت ديســترو، املعــن 
حديثــا فــي منصــب املنســق األميركي الخاص 
لشــؤون التيبت. وينّص القانون الجديد على 
الســا،  مدينــة  فــي  أميركيــة  قنصليــة  إنشــاء 
التيبــت   ســكان 

ّ
حــق التيبــت، وعلــى  عاصمــة 

المــا،  للــداالي  خليفــة  اختيــار  فــي  املطلــق 
زعيمهــم الروحــي، الــذي يعيش فــي املنفى في 
الهنــد. وتنظــر الصــن إلــى الــداالي المــا، الذي 
كان قد استقبله الرئيس السابق باراك أوباما 
عــام 2015، بأنــه »انفصالــي خطيــر«، واصفــة 
إيــاه بأنــه »ذئــب فــي ثــوب حمــل«، فيمــا يؤكــد 
األخيــر أنــه يطالــب فقط بالحكــم الذاتي، نافيا 

دعوته للعنف.
وردًا علــى التشــريع األميركــي الجديــد بشــأن 
الصينيــة،  الخارجيــة  وزارة  عّبــرت  التيبــت، 
أمــس اإلثنــن، عــن رفضهــا القاطــع لــه. وقــال 
إن  ليجيــان،  تشــاو  الــوزارة  باســم  املتحــدث 
القضايــا املتعلقــة بالتيبت شــأن داخلي. وأكد 
الصينيــة  الحكومــة  »تصميــم  أن  ليجيــان 
علــى حمايــة ســيادتها ومصالحهــا األمنية ال 
يتزعــزع«. ورأى أن الواليــات املتحــدة ال يجــب 
دخل بعض بنود التشريع التي تستهدف 

ُ
أن ت

الصن حّيز التنفيذ، وأن تكف عن التدخل في 
شــؤون تايــوان، لتجنــب اإلضــرار بالعالقــات 
يشــكل  ذلــك  أن  معتبــرًا  الصينيــة،  األميركيــة 
 فــي شــؤون بالده الداخليــة. إلى جانب 

ً
تدخــال

ت الصن الواليات املتحدة على الكف 
ّ
ذلك، حث

عن استغالل قضية هونغ كونغ للتدخل أيضا 
في شــؤونها. واستغل ليجيان دعوة السفارة 
األميركية في بكن، في اليوم ذاته، إلى إطالق 
ســراح 12 هاربــا مــن هونــغ كونــغ يخضعــون 
للمحاكمة في مقاطعة شنغن، معتبرًا أن هذه 

التصريحات »تتجاهل الحقائق«.
األحــد،  أمــس  مــن  أول  ــع، 

ّ
وق قــد  ترامــب  وكان 

على تشريع خاص بحزمة مالية حجمها 2.3 
تريليــون دوالر لإلغاثــة مــن جائحــة كورونــا 
قانونــا.  بذلــك  ليصبــح  الحكومــي،  واإلنفــاق 

مواجهات قبلية تهز دارفور

تقع اشتباكات بين القبائل باستمرار في دارفور )ألبرت غونزاليس/
األناضول(

عــادت الخالفــات واملواجهات القبليــة إلى الواجهة في 
الســودان، وتحديــدًا فــي واليــة جنــوب دارفــور، غربــي 
البالد، حيث اضطّرت السلطات إلى نشر قوة عسكرية 
املســاليت  قبيلتــي  بــن  اشــتباكات  إثــر  علــى  كبيــرة 
 
ً
والفالتــة فــي منطقــة قريضة بالوالية، خلفت 15 قتيال
وعشرات الجرحى. وتزيد هذه الحوادث من الضغوط 
علــى الحكومــة االنتقاليــة برئاســة عبــد اللــه حمــدوك 
البــالد.  أرجــاء  فــي  األمــن  تحقيــق  إلــى  تســعى  التــي 
»ســونا«،  الرســمية  الســودانية  األنبــاء  وكالــة  وقالــت 
 والــي واليــة جنــوب دارفــور، موســى 

ّ
مســاء األحــد، إن

مهدي، أعلن األحد »نشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة 
لتنفيــذ مهمــة القبض على املتورطن في االشــتباكات 
بــن القبيلتــن وجمــع الســالح«. وقــال مهــدي، حســب 
 »عهــد مؤتمــرات الصلــح قــد انتهــى وجــاء 

ّ
الوكالــة، إن

عهــد تنفيــذ القانــون«. وقام مهدي بزيــارة إلى قريضة 
)85 كيلومترًا جنوب مدينة نياال مركز الوالية( ووقف 
علــى األحــداث التي شــهدتها املنطقــة، برفقة لجنة أمن 
مــع  طارئــا  اجتماعــا  عقــدت  اللجنــة  وكانــت  الواليــة. 
القــادة العســكرين واملحليــن بمنطقــة قريضة، األحد، 
التدابيــر األمنيــة  اتخــاذ  حيــث شــددت علــى ضــرورة 
والقانونيــة لحمايــة املدنيــن ومالحقــة الجنــاة. وقــد 
تــم تشــكيل لجنــة تحقيــق باشــرت أعمالهــا إليقاف كل 
مــن شــارك أو دّبــر أو تســبب فــي األحــداث وتقديمهــم 
للمحاكــم. ودعــا الوالــي موســى مهــدي املواطنــن إلــى 
حــول  واألدلــة  املعلومــات  بتقديــم  اللجنــة  مســاعدة 

املتورطن.
ونقلت »ســونا« عن مســؤول محلي في قريضة يدعى 
 »مشــادات كالميــة بــن أفــراد مــن 

ّ
عمــر امللــك قولــه، إن

ميــاه  مصــدر  »حــول  قريضــة  بلــدة  فــي  القبيلتــن« 
وأدت  الناريــة،  باألســلحة  اشــتباكات  إلــى  تطــورت 
إلــى مقتــل اثنــن فــي الحــال«. وأضــاف: »علــى إثــر ذلك، 
هاجمــت مجموعــات مــن قبيلة الفالتة بلدة قريضة ما 
أســفر عــن مقتــل 13 مــن أبنــاء قبيلــة املســاليت وجــرح 
34 تــم نقلهــم إلى املستشــفى«. ولم تحــدد الوكالة متى 

وقعت هذه االشتباكات.
قيــادات  مــن  وهــو  عيســى،  جعفــر  لفــت  املقابــل،  فــي 
»املســاليت   

ّ
أن إلــى  الفالتــة،  لقبيلــة  األهليــة  اإلدارة 

قامــوا بمهاجمــة الرعــاة الفالتة عند مصــادر املياه في 
منطقــة رهــد أبودريســة وجرحــوا اثنــن منهــم توفيــا 
الحقــا متأثريــن بجروحهما«. وأضاف جعفر املتحدث 
 »عدم متابعة تنفيذ مقررات 

ّ
نفسه لوكالة »سونا«، أن

فــي  نيــاال  بمدينــة  الطرفــن  بــن  أبــرم  الــذي  الصلــح 
تجــدد  أســباب  أحــد  املاضــي  األول  أكتوبر/تشــرين 
الصراع«. ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب 

من قبيلة »املساليت«.
املاضيــن،  العامــن  خــالل  قريضــة،  منطقــة  وشــهدت 
حــوادث داميــة بــن القبيلتن خلفت العديد من القتلى 
والجرحى. وفي أكتوبر/تشــرين األول املاضي، أعلنت 
حكومــة واليــة جنــوب دارفــور فتــح تحقيــق بمقتــل 12 
خــالل  ممتلــكات،  وحــرق  آخريــن   27 وجــرح  شــخصا 
اشــتباكات فــي قريضــة أيضــا بــن الفالتــة واملســاليت. 
لكــن هــذه الحادثــة األخيــرة، هــي األولــى منــذ اجتمــاع 
مصالحــة عقــد فــي أكتوبــر املاضــي، وتأتــي قبــل أيــام 
املتحــدة  لألمــم  املشــتركة  الســالم  مهمــة  انتهــاء  مــن 
واالتحــاد األفريقــي فــي منطقــة دارفــور الســودانية في 
طلــب  علــى  بنــاًء  الحالــي  األول  ديســمبر/كانون   31
الخرطوم. وما زال قرابة ثمانية آالف جندي وشــرطي 

املنطقــة  هــذه  فــي  تنتشــر  القــوة  هــذه  مــن  ومدنــي 
الشاسعة الواقعة في غرب السودان.

وقعتــا  كانتــا  واملســاليت،  الفالتــة  قبيلتــي   
ّ
أن يذكــر 

وثيقــة للتعايــش الســلمي فــي يونيو/حزيــران 2018. 
ونصت الوثيقة على أن تعفو القبيلتان عن بعضهما 
املاضــي،  مــرارات  وتتجــاوزا   ،

ً
كامــال عفــوًا  البعــض 

مــع  التعامــل  فــي  أساســيا  منهجــا  الحــوار  وتعتمــدا 
األحــداث التــي تقــع بــن الجانبــن للوصــول إلى حلول 
 عن التوافق 

ً
سلمية بعيدًا عن العنف والتطرف. فضال

علــى عــدم االعتــداء علــى بعضهمــا البعــض، واعتمــاد 
مبــدأ التبليــغ الفــوري لــدى الســلطات األمنيــة عــن أي 
شــخص يسعى لزعزعة التعايش والسلم االجتماعي، 
 هــذه 

ّ
ومحاربــة املتفلتــن مــن أبنــاء القبيلتــن. غيــر أن

الوثيقــة لطاملــا تــم خرقهــا مــن خــالل تجــدد الخالفــات 
واالشتباكات بن القبيلتن.

وتســّجل حــوادث مشــابهة بــن القبائــل باســتمرار فــي 
دارفور، حيث أســفرت الحرب التي بدأت في 2003 بن 
القــوات املواليــة للحكومــة وأقليــات متمــردة عــن مقتــل 
حوالى 300 ألف شخص وتشريد أكثر من 2.5 مليون، 

حسب األمم املتحدة.
وتراجــع العنــف بشــكل كبيــر فــي الســنوات األخيــرة، 
باســتثناء بعــض االشــتباكات العرضيــة بــن القبائــل 
األفريقيــة  القبائــل  مــن  واملزارعــن  البدويــة  العربيــة 
حــول قضايــا األرض وامليــاه. وكانــت وزارة الخارجيــة 
 الحكومة 

ّ
السودانية قالت في بيان األربعاء املاضي، إن

االنتقالية »حريصة على توفير األمن واالستقرار لكل 
املواطنــن فــي واليــات دارفــور، وبصفــة خاصــة ملن هم 
فــي معســكرات النــزوح، مــع ضمــان العــودة الطوعيــة 
جــذور  ملعالجــة  الجهــود  لالجئــن، ومواصلــة  اآلمنــة 
املشــكلة وترســيخ أســس املصالحــات القبليــة وإرســاء 
دعائم العدالة االنتقالية وسيادة حكم القانون«. ويعد 
امللفــات  أبــرز  أحــد  االســتقرار  وتحقيــق  األمــن  إحــالل 
علــى طاولــة حكومــة عبــد اللــه حمــدوك، خــالل مرحلــة 
انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/آب 2019، وتستمر 53 
شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم 
خاللهــا الســلطة كل من الجيــش وتحالف »قوى إعالن 

الحرية والتغيير«.
)العربي الجديد، فرانس برس، األناضول(

الحدث

Tuesday 29 December 2020
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اقتصاد

القطاع غير الرسمي يقذف ماليين 
العمال على رصيف البطالة

5
كشف تقرير لوزارة الشؤون 
ــعــمــل  ــة وال ــي ــاع ــم ــت االج
اليمنية  الــحــكــومــة  ــي  ف
ــمــاضــي،  صـــدر الـــعـــام ال
 5 نحو  عن  االستغناء  عن 
ماليين عامل بسبب الحرب، 
األمر الذي رفع البطالة إلى 

أرقام قياسية.

تحقيق

معدل النمو الضعيف 
يعجز عن توفير 

فرص عمل جديدة

1.25 مليون موظف 
حكومي بدون 

مرتبات منذ 2016

صنعاء ـ محمد راجح

تــــركــــت الــــحــــرب واالضــــطــــرابــــات 
الــواســعــة الــتــي يــشــهــدهــا اليمن 
ــلـــت مــخــتــلــف  ــمـ ــالــــغــــة شـ آثــــــــــارًا بــ
ــات االقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــتــــنــــمــــويــــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
والـــخـــدمـــيـــة فــــي الــــبــــاد، األمــــــر الــــــذي فــاقــم 
مــن أزمـــة الــبــطــالــة الــحــالــيــة إلـــى مستويات 
ــم الـــــصـــــراع الـــــدائـــــر مــنــذ  ــ ــــاهـ ــة. وسـ ــيـ ــاسـ ــيـ قـ
أكــثــر مـــن خــمــس ســـنـــوات فـــي نــمــو مشكلة 
أعــــداد العاطلني  خــطــيــرة تتمثل فــي زيــــادة 
عــن الــعــمــل بــالــقــطــاع غــيــر الــرســمــي فــي ظل 
عــدم وجــود حماية اجتماعية رسمية لهم. 
ووفق تقديرات لوزارة الشئون االجتماعية 
والعمل في الحكومة اليمنية، تم االستغناء 
العام  عــن نحو خمسة مايني عامل خــال 
بالحرب  كورونا  فيروس  والتحق  املاضي. 
والنزاع الدائر في اليمن، ومن أبرز نتائجه 
الحظر  بسبب  هائلة  بأعداد  عمال  تسريح 
الــســيــاق، يتحدث  فــي  الجائحة.  وتــداعــيــات 
وهيب الحصي، الذي كان يعمل في مصنع 
لــإســمــنــت، كــيــف أصـــبـــح بـــــدون عــمــل منذ 
بداية الحرب رغم عودة بعض املصانع في 
هذا املجال للعمل، لكنها اقتصرت على عدد 
محدود من العمال الفنيني. ويقول الحصي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: صــحــيــح كــنــت أعــمــل  لـــ
بمؤهل ثانوية عامة لكن لدي تجربة وخبرة 
طــويــلــة والــتــي تعتبر مــؤهــا كــافــيــا للبقاء 
فــي الــعــمــل إال أن بيئة الــعــمــل فــي الــظــروف 
للعمالة.  طـــاردة  أصبحت  الراهنة  الطارئة 
عــــاوة عــلــى ذلــــك، نــالــت الـــحـــرب والـــصـــراع 
التي  التشغيل  قطاعات  من مختلف  الدائر 
كــثــيــرًا نتيجة اســتــهــدافــهــا بشكل  تــضــررت 
مباشر مثل املنشآت الصناعية واإلنتاجية، 
ـــروج معظمها عن  إلـــى خـ أدى  ــذي  الــ ـــر  األمـ
العمال  وفقدان  البطالة  وتكدس  الجاهزية 

والعامات ألعمالهم، حسب مراقبني.
القانوني  يــقــول املستشار  اإلطــــار،  فــي هــذا 
ــيــــب، إن  ــقــ ــنــ ــد الــ ــ ــالـ ــ ــة الــــعــــمــــل، خـ ــمــ فـــــي أنــــظــ
الــدائــر في اليمن أسفر عن تفجير  الــصــراع 
نتيجة  الباد  منها  تعاني  واسعة  مشكلة 
الــعــمــل وعــدم  لــاخــتــاالت العميقة بــســوق 

مــائــمــة مــخــرجــات الــتــعــلــيــم لــاحــتــيــاجــات 
االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــاريــة واإلنــتــاجــيــة، 
واألهـــــم عــــدم الـــقـــدرة عــلــى خــلــق الــوظــائــف 
والــتــوســع فــي عملية الــتــشــغــيــل. هـــذا األمــر 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  وفـــق حــديــث الــنــقــيــب لـــ
ســـاهـــم فــــي تـــكـــديـــس فـــئـــة عــمــالــيــة ضــخــمــة 
غير منظمة وتفتقد للمهارات املطلوبة في 
سوق العمل بمعظم قطاعات األعمال سواء 
الخاصة أو العامة، إذ كانت الحرب بمثابة 
الشرارة التي قذفت بهم إلى رصيف البطالة 
مــع مــا فــرضــتــه كــذلــك مــن مــتــغــيــرات كبيرة 
املتوفرة في قطاعات  العمل  فــرص  وحصر 
ــفــــات ومــــهــــارات  ــــدودة تــتــطــلــب مــــواصــ ــحـ ــ مـ
وإمكانيات ال تتوفر لدى ما يقرب من %70 

من قوة العمل في اليمن.
وفي املقابل، تركت أزمة املالية العامة 1.25 
ــم بــــدون  ــرهــ مـــلـــيـــون مـــوظـــف حـــكـــومـــي وأســ
ــذا يــعــنــي  ــ نـــهـــايـــة 2016، وهــ مـــرتـــبـــات مـــنـــذ 
حرمان 25% من األســر اليمنية من مصدر 
دخــلــهــم الــرئــيــســي. وتــبــلــغ تــكــلــفــة الــفــرصــة 

الــضــائــعــة املـــبـــاشـــرة عــلــى مــوظــفــي الـــدولـــة 
حــــوالــــي 75 مـــلـــيـــار ريـــــــال شـــهـــريـــا، حــســب 
إحصائيات رسمية عام 2016، منها حوالي 
50 مليار ريال ملوظفي الخدمة املدنية، فيما 
فقرًا  واألشــــد  الضعيفة  الــفــئــات  عــلــى  تبلغ 

حوالي 25 مليار ريال. يذكر أن سعر صرف 
الــدوالر كان في حدود 390 ريــااًل عام 2016 

وبلغ أكثر من الضعف خال عام 2020.
يقول في هذا الخصوص املوظف في وزارة 
التعليم الفني واملهني أنيس ثابت، إن توقف 
من  تشريدهم  إلــى  أدى  كموظفني  رواتبهم 
أعمالهم والبحث عن أي عمل يقتاتون منه 
وتوفير ما أمكن من احتياجات أسرهم، إذ 
»العربي الجديد«،  أجبره ذلك حسب قوله لـ
للعمل في ورشة لغسل وصيانة السيارات.

الــقــوى العاملة  ووفــقــا ألحــدث نتائج مسح 
فــي الــيــمــن، فــإن 44.8% مــن الــشــبــاب ليسوا 
في العمل وال في التعليم. وفــي عــام 2015، 
تـــعـــرضـــت مـــنـــشـــآت الـــقـــطـــاع الــــخــــاص إلـــى 
أضرار مباشرة وتأثرت كثيرًا بأزمة الوقود 
وغــيــاب الــكــهــربــاء مــن الشبكة الــعــامــة، مما 
انعكس سلبا على العاملني، حسب تقارير 
رسمية. ويذكر تقرير مناخ األعمال اليمني 
الذي نفذته وكالة تنمية املنشآت الصغيرة 
ــــي صـــنـــعـــاء وعــــــــدن وتــــعــــز وحـــضـــرمـــوت  فـ

قــامــت  املـــنـــشـــآت  مــــن  أن %41  ــدة،  ــديــ والــــحــ
بتسريح حوالي 55% من موظفيها، وأيضا 
قـــامـــت 7% مـــن املـــنـــشـــآت بــتــقــلــيــص رواتــــب 
حوالي  وســرحــت   %49 بــحــوالــي  موظفيها 
64% من موظفيها، وقامت 3% من املنشآت 

بتقليص رواتب موظفيها بحوالي %57.
ــة الــســيــولــة إلـــى تعميق  ــرًا، أدت أزمــ ومـــؤخـ
ــلـــي والـــنـــشـــاط  ــلـــب الـــكـ ــمــــاش فــــي الـــطـ ــكــ االنــ
ــادي، وزيـــــــــادة مــــعــــدالت الــبــطــالــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــم ظـــــاهـــــرة الـــفـــقـــر  ــاقــ ــفــ  وتــ

ً
املــــرتــــفــــعــــة أصــــــــا

والحرمان في املجتمع.
الزيادة السنوية لقوة العمل  ويفوق معدل 
فـــي الــيــمــن نــمــو الــســكــان ونـــمـــو االقــتــصــاد 
ــتـــصـــاد عن  ــنـــي، وبـــالـــتـــالـــي عــجــز االقـ الـــوطـ
تــولــيــد فــــرص عــمــل الســتــيــعــاب الــداخــلــني 
الــــجــــدد إلـــــى ســـــوق الـــعـــمـــل. بــــــــدوره يــؤكــد 
الــبــاحــث االقـــتـــصـــادي، أحــمــد الــســامــي، أن 
الــيــمــن يــعــانــي مــن مشكلة مــزمــنــة ساهمت 
الحرب بتفجيرها لتتحول إلى أزمة كارثية 
في  تتمثل  املشكلة  وهــذه  تافيها،  يصعب 
اخــتــال الـــتـــوازن بــني الــطــلــب والـــعـــرض في 
فــمــصــادر الطلب على العمل  الــعــمــل،  ســوق 
مــحــدودة تواجهها مــصــادر عــرض وفــيــرة. 
»الـــعـــربـــي  ـــ ويـــــــرى الـــســـامـــي فــــي حـــديـــثـــه لـ
الـــجـــديـــد« أن مــخــرجــات الــتــعــلــيــم مــتــزايــدة 
ودون تــأهــيــل كــــاٍف، كــمــا أن الــداخــلــني إلــى 
الفئات العمرية األدنـــى ال  ســوق العمل مــن 
يجعل  مما  مطلق،  تأهيل  على  يحصلون 
النسبة الغالبة من قوة العمل تعد في نطاق 

العمالة غير املاهرة. 
ويواجه خريجو التعليم املهني والجامعي 
أمــام استيعابهم في سوق  صعوبات تقف 
ــارات املــطــلــوبــة  ــ ــهـ ــ الـــعـــمـــل، مــنــهــا ضـــعـــف املـ
ــــي فــــــرص الــــتــــوظــــيــــف. ومــــــع ازديـــــــاد  ــدنـ ــ وتـ
التعقيدات في الوضع الراهن الذي يمر به 
اليمن، فإن معدل النمو ما زال ضعيفا وال 
املطلوبة.  العمل  فــرص  يخلق  أن  يستطيع 
الخاص بصورة  القطاع  وقد توقف نشاط 
ــرة الــتــي  ــيــ ــنـــوات األخــ مــلــحــوظــة خــــال الـــسـ
التي  القليلة  الــوظــائــف  أمــا  الــحــرب،  سبقت 
كانت تظهر في القطاع العام فقد تم شغلها 
بــحــســب مـــراقـــبـــني، عـــن طـــريـــق الـــوســـاطـــات 
متواصل،  ارتــفــاع  حالة  فــي  البطالة  لتبقى 
األمر الذي أدى إلى انتقال كثير من العاملني 
إلــى الــقــطــاع غير الــرســمــي. ونــفــذت منظمة 
تقييم  املاضية  الفترة  الدولية خال  العمل 
حول أضرار املشاريع املتوسطة والصغيرة 
 460 شمل  وضواحيها  صنعاء  مدينة  فــي 
مـــشـــروعـــا، 73% مــنــهــا مـــشـــاريـــع صــغــيــرة 
و27% مشاريع متوسطة. ومع أن األضــرار 

املــاديــة أصــابــت بــعــض املــشــاريــع فــقــط، فــإن 
معظم هذه املشاريع وبنسبة 97% لم تنُج 
من الخسائر االقتصادية مثل تعطل العمل 
وضـــيـــاع إيــــــرادات كــانــت مــتــوقــعــة وتــراجــع 

حاد في عدد الزبائن. 
ــــــــدر مـــتـــوســـط الـــتـــعـــويـــض املــــالــــي الــــذي 

ُ
وق

ــاب املــــشــــاريــــع املــتــوســطــة  ــحــ يـــحـــتـــاجـــه أصــ
دوالرا   40541 بحوالي  نشاطه  الستئناف 
ــر، بـــيـــنـــمـــا يــــحــــتــــاج أصــــحــــاب  ــمـ ــثـ ــتـ ــمـــسـ ــلـ لـ
الصغيرة حوالى 18108 دوالرات  املشاريع 
ــبـــر من  ــزء األكـ فـــي املـــتـــوســـط، لــتــغــطــيــة الـــجـ
الــتــمــويــات املــطــلــوبــة والــحــد مــن الخسائر 
الــبــاهــظــة الــتــي تــعــرضــوا لــهــا خـــال الفترة 

األخيرة.

تضخم جيش 
العاطلين في اليمن

ساهم الصراع الدائر بين فرقاء اليمن منذ أكثر من 5 سنوات في زيادة أعداد العاطلين عن العمل 
بالقطاع غير الرسمي، األمر الذي ساهم في ارتفاع البطالة إلى مستويات قياسية فاقمت من 

األزمات المعيشية التي يعاني منها المواطنون
تحسن قيمة الريال مقابل الدوالر

حقق الريال اليمني مكاسب نوعية هي األعلى منذ أشهر، مستفيدا 
من  مهامها  ملمارسة  الجديدة  الحكومة  لعودة  الجارية  الترتيبات  من 
»العربي الجديد«،  العاصمة املؤقتة عدن. وقال متعاملون وصرافون، لـ
إن أسعار الصرف في عدن وتعز وباقي املناطق الخاضعة للحكومة 
املعترف بها دوليا سجلت، مساء أول من أمس، 627 رياال أمام الدوالر 
الواحد، في مكاسب تزيد عن 130 رياال خالل 24 ساعة فقط، عندما 
كــان بــــ750 ريــاال مساء السبت املــاضــي. وذكـــروا أن أســعــار الصرف 
سجلت أيضا تحسنا أمام باقي العمالت األجنبية، حيث وصلت إلى 

الواحد، في رقم كان متداوال مطلع  الريال السعودي  أمــام  167 ريــاال 
العام الجاري فقط قبل أن يبدأ مسلسل االنهيار الكبير. وتلقت العملة 
املاضي،  الجمعة قبل  الحكومة،  اليمنية دفعات معنوية عقب تشكيل 
كانت  الــجــاري، حيث  األســبــوع  بداية  الدستورية  اليمني  مراسم  وأداء 
أسعار الصرف قبل ذلك قد سجلت انهيارا تاريخيا عند 930 رياال 
ــــدوالر الــواحــد. وجـــراء التعافي فــي أســعــار الــصــرف باملناطق  أمـــام ال
املناطق  سجلت  الــعــام،  مطلع  منذ  األولـــى  للمرة  للشرعية  الخاضعة 

الخاضعة للحوثيني تراجعا إلى 585 رياال أمام الدوالر الواحد.

عمال 
المياومة أكثر 
المتضررين من 
الحرب وكورونا 
)أحمد الباشا/
فرانس برس(

عّمان ـ زيد الدبيسية

تتسع معاناة الاجئني السوريني 
املعيشية مــع ابــتــعــاد أمـــل الــعــودة 
لوطنهم وانقضاء السنوات واحدة 
تلو األخرى في باد املهجر، وهم محاصرون 
بآفات الفقر والبطالة واملخاطر الصحية التي 
كــورونــا وتداعياته  وبــاء  انتشار  تفاقمت مع 
البلدان  العمل وانشغال حكومات  على سوق 
مواطنيها  عــن  األعــبــاء  بتخفيف  املستضيفة 
ــج تــشــغــيــل  ــ ــرامــ ــ فــــقــــط. ومــــــا زالــــــــت خـــطـــط وبــ
املفوضية  ترعاها  الــتــي  الــســوريــني  الاجئني 
السامية لشؤون الاجئني واالتحاد األوروبي 
ومنظمات إنسانية دولــيــة عــاجــزة عــن زيــادة 
الــســوريــني، ألسباب  فــرص تشغيل الــاجــئــني 
وإغاقها  العمل  مــجــاالت  بمحدودية  تتعلق 

أمام مواطني تلك البلدان املستضيفة.
ــمـــي بـــاســـم املــفــوضــيــة  ــتـــحـــدث الـــرسـ وقــــــال املـ
األردن محمد  فــي  الاجئني  لــشــؤون  السامية 
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح خـــــاص لــــ ــواري، فــ ــ ــحــ ــ الــ
الــجــديــد«، إن الــاجــئــني الــســوريــني فــي األردن 
خسروا ما نسبته 41% من فرص العمل خال 
الناتجة  اآلثــــار  بسبب   ،2020 الــحــالــي،  الــعــام 
عن جائحة كورونا، وما نتج عنها من إغاق 
أداء مختلف  املــنــشــآت وتــبــاطــؤ  مـــن  لــلــعــديــد 
الـــقـــطـــاعـــات. وأضــــــاف أن إجـــمـــالـــي تــصــاريــح 

العمل التي حصل عليها السوريون في األردن 
بــلــغ حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املـــاضـــي، حـــوالـــي 212.5 ألـــف تــصــريــح عــمــل، 
في  غالبيتها  الــعــمــل،  وزارة  بــيــانــات  بحسب 
صل عدد الاجئني 

ً
القطاع الزراعي، وذلك من أ

املسجلني رسميا لدى املفوضية.
في  الــســوريــني  الاجئني  عــدد  إجمالي  ويبلغ 
األردن حوالي 1.4 مليون الجئ، يقيم بعضهم 
فــي مخيمات أقــيــمــت خصيصا لــهــم فــي عــدة 
ــــاد، أكـــبـــرهـــا مــخــيــم  ــبـ ــ ــي شـــمـــال الـ مـــنـــاطـــق فــ
الزعتري، الكائن في مدنية املفرق، شمال شرق 
الــعــاصــمــة عـــّمـــان، ويـــتـــوزع غــالــبــيــة الــاجــئــني 

على املدن والقرى ومناطق البادية.
نسبة  فإن  املفوضية،  باسم  للمتحدث  ووفقا 
الـــاجـــئـــات الـــســـوريـــات الـــعـــامـــات فـــي األردن 
العاملني  عــدد  إجمالي  من   %6.82 فقط  تبلغ 

السوريني لعدم توفر مجاالت عمل لهن.
وحسب األرقام الصادرة عن املفوضية أخيرا، 
فــإن عــدد األشــخــاص في سن العمل يشكلون 
الـــاجـــئـــني  عـــــدد  إجـــمـــالـــي  مــــن  نـــحـــو %45.6 
السوريني في األردن، منهم 23.2% من النساء 

و22.4% من الذكور.
ويعمل غالبية الاجئني السوريني من الرجال 
فــي قطاعي الــزراعــة واإلنـــشـــاءات، أمــا النساء 

فيفضلن العمل من املنزل.
ــة  ــيــ األردنــ الـــعـــمـــل  فــــي وزارة  ــؤول  ــســ مــ وقــــــال 
الــحــكــومــة سمحت  الـــجـــديـــد«، إن  »الـــعـــربـــي  لــــ
لــلــســوريــني بــالــعــمــل مـــن املـــنـــزل فـــي مــجــاالت 
التصنيع الغذائي واملهن الحرفية والخياطة، 
بــهــدف مــســاعــدتــهــم عــلــى تــحــســني أوضــاعــهــم 

تراخيص  بــمــوجــب  يعملون  حــيــث  املعيشية 
رسمية.

وكــــان األردن قــد وقـــع مــع االتـــحـــاد األوروبــــي 
إجــــراءات  تسهيل  يتضمن   2016 عـــام  اتــفــاقــا 
دخـــــــول املـــنـــتـــجـــات األردنــــــيــــــة إلــــــى األســـــــواق 
السوريني  الاجئني  األوروبية مقابل تشغيل 
تــقــديــم تسهيات  الــبــاد عــبــر  ــل  املقيمني داخـ

لهم في العديد من املجاالت الصناعية.
وبــمــوجــب االتــفــاق وبــعــد تعديله عـــام 2018، 
الاجئني  مــن  ألــفــا   60 بتشغيل  األردن  تعهد 
ــابــــل تــســهــيــل  ــقــ ــــني فـــــي املــــصــــانــــع مــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ

صادراته ألوروبا.
وقال املفوض السامي لألمم املتحدة لشؤون 
الاجئني فيليبو غراندي، في تصريح سابق، 
إن هــنــاك حــاجــة إلــى مــزيــد مــن الــدعــم الــدولــي 
ملثل هذه البرامج إلنقاذ مايني السوريني في 

جميع أنحاء املنطقة من براثن الفقر.
والتموين  والتجارة  الصناعة  وزيــرة  وأكــدت 
األردنـــــيـــــة، مـــهـــا عـــلـــي، أن 15 شـــركـــة أردنـــيـــة 
إلى االتحاد  حصلت على تفويض للتصدير 
األوروبــــي عبر هــذا االتــفــاق، وأن 10 شركات 

فقط هي التي قامت بالتصدير الفعلي.
ــة الــاجــئــني  ــاثــ ــنـــاشـــط فــــي مـــجـــال إغــ وقــــــال الـ
»العربي الجديد«،  السورين زياد الصمادي، لـ
إن فرص العمل رغم قلتها إال أنها تتضاءل، 
ــــوق الــعــمــل  ــة فــــي ســ ــالـ ــبـــطـ بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع الـ
األردنــي، ما يزيد معاناة الاجئني في الوقت 
إلــى وطنهم بعد  الــذي يبتعد أملهم بالعودة 

استقرار األوضاع.
وأضــــاف أن عــلــى املــنــظــمــات الــدولــيــة والــــدول 
املانحة تقديم مساعدات استثنائية للسوريني 
لتمكينهم من تجاوز تبعات املرحلة الصعبة 
والتي تشتد بسبب قلة فرص العمل وتراجع 

املعونات اإلنسانية املقدمة لهم.
وفي هذا السياق، قال رئيس املرصد العمالي 
»الــعــربــي  األردنــــي )مــســتــقــل(، أحــمــد عـــوض، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن املــجــتــمــع الـــدولـــي عــلــيــه الــقــيــام 
بــــدوره كــمــا يــجــب تــجــاه الــاجــئــني الــســوريــني 

الجزائر ـ حمزة كحال

ــاالت الــســيــاحــيــة في  ــ ــوكـ ــ ــنـــادق والـ ــفـ تــلــقــت الـ
الــجــزائــر ضــربــة قــويــة جــديــدة مــع احــتــفــاالت 
الحكومة  بعد تجميد  الجديدة،  السنة  رأس 
األنــشــطــة  الـــجـــهـــويـــة  الــســيــاحــيــة  واإلدارات 
الـــخـــاصـــة بـــهـــذه املــنــاســبــة، وإلـــــــزام الــفــنــادق 
بـــإلـــغـــاء الــــحــــجــــوزات، خـــاصـــة فــــي املــنــاطــق 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــصــــحــــراويــــة، الـــتـــي تـــعـــد قــبــلــة 
املواطنني واألجانب لاحتفال بدخول السنة 
الـــجـــديـــدة. ودفــــع ذلـــك الــنــاشــطــني فـــي مــجــال 
والتعبير عن غضبهم  التذمر  إلــى  السياحة 
بمراسلة وزارة السياحة بحثا عن التعويض 
املــنــاســب، بعدما كــانــوا يــعــّولــون على عطلة 
نهاية السنة لتضميد جراحهم التي خلفتها 

جائحة كورونا.
وطلبت املديريات الجهوية لوزارة السياحة 
فــي الـــواليـــات الــجــنــوبــيــة، مــن الــفــنــادق إلــغــاء 
الــحــجــوزات بــني 28 ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
)أمـــس(، والثاني من يناير/ كانون  الــجــاري 
املـــيـــدانـــيـــة  الـــــــزيـــــــارات  وكــــــل   ،2021 ــانــــي  ــثــ الــ
الكثبان  وســط  املبرمجة  الليلية  واملخيمات 

ــتـــشـــار فـــيـــروس  ــفــــادي انـ ــلـــيـــة، بــحــجــة تــ الـــرمـ
كورونا، جراء التجمعات املنتظرة ليلة رأس 

السنة امليادية.
وكــشــف مــديــر فــنــدق »الــــواحــــات« بمحافظة 
بــشــار )1032 كــلــم جــنــوب غـــرب الــعــاصــمــة(، 
بوعام عبروس، أن »الفندق تلقى فاكسا من 
الــجــاري  ديسمبر   25 يــوم  السياحة  مديرية 
السياحية  األنشطة  تجميد  عــن  فيه  تبلغنا 
تـــفـــاديـــا   ،2021 ــنـــايـــر  يـ  2 ــــى  إلــ املـــنـــطـــقـــة  فــــي 
النتشار كوفيد 19، علما أن الوزارة رخصت 
لــلــفــنــادق الــعــمــل بــعــد وضــعــهــا لــبــروتــوكــول 
صحي صارم تقيدنا به طيلة عملنا بعد رفع 
قــرار غلق الــفــنــادق املتخذ فــي شهر مــارس/ 
آذار املــاضــي«. وأضـــاف عــبــروس، فــي حديث 

السنة  نهاية  »عطلة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
تعد فرصة للفنادق والوكاالت السياحية في 
الــجــزائــر للعمل وإنــقــاذ مــا يمكن إنــقــاذه من 
رقم األعمال لسنة 2020«. وما زاد من خسائر 
ــة، تــعــلــيــق  ــيـ ــيـــاحـ ــادق والــــــوكــــــاالت الـــسـ ــنــ ــفــ الــ
الرحات الجوية الدولية من 9 أشهٍر، وإعادة 
فتحها داخليا مطلع الشهر الحالي، ما عطل 
حركة تنقل السياح الجزائريني في ظل منع 

نقل املسافرين برا بني محافظات الجزائر.
وإلـــى ذلـــك، قــال مـــراد عمر الــحــاج عــلــي، وهو 
مدير وكالة سياحية في العاصمة الجزائرية، 
إنه اضطر إلى إلغاء حجوزات زبائنه، وذلك 
يتعامل  التي  الفنادق  طــرف  من  إباغه  بعد 
معها فــي الــجــنــوب الــجــزائــري بـــأن األنشطة 

السياحية جمدت ملدة أسبوع كامل.
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  وأضــــــاف، فـــي حـــديـــث لــــ
»الــقــرار جــاء مفاجئا وصــادمــا، فالوكالة  أن 
ــغــــرف وحــــجــــزت عـــبـــر رحــــات  اســـتـــأجـــرت الــ
جوية داخلية ووضعت برامج مع املرشدين 
لــيــا إلـــى عمق  الــزبــائــن  السياحيني إلخــــراج 
الجديدة،  السنة  بــرأس  لاحتفال  الــصــحــراء 

لكن كل هذا ذهب أدراج الرياح«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة صــــادرة عــن وزارة 
املــالــيــة الــكــويــتــيــة اطــلــعــت عــلــيــهــا »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن عـــجـــز مـــيـــزانـــيـــة الــــعــــام املـــالـــي 
الــجــاري قــد تــجــاوز 40 مــلــيــار دوالر، وســط 
تحذيرات من عدم قدرة الحكومة على سداد 
رواتب العاملني في املؤسسات العامة خال 
الشهرين املقبلني. وأشار التقرير الحكومي 
ــتــــي تــشــهــدهــا  ــة الــ ــيـــولـ ــى أزمـــــــة شــــح الـــسـ ــ إلــ
ــاري،  ــ ــجـ ــ ــي الـ ــ ــالـ ــ ــام املـ ــ ــعـ ــ الـــحـــكـــومـــة خــــــال الـ
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل تـــفـــاقـــم عـــجـــز املــيــزانــيــة 
واستمرار السحب من صندوق االحتياطي 
الــــذي أوشــــك عــلــى الـــنـــفـــاد، مــوضــحــا أنــــه لم 
 فــي صــنــدوق االحــتــيــاطــي ســـوى 3.6 

ّ
يــتــبــق

أنــه مــن دون  مــلــيــارات دوالر. وذكـــر التقرير 
ــتـــراض خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة لــن تتمكن  االقـ
الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، خصوصا 
في ظل زيادة اإلنفاق على إجراءات مواجهة 

تفشي فيروس كورونا.
وكـــشـــف الــتــقــريــر عـــن نــيــة مــجــلــس الــــــوزراء 
الــعــام مجددا  الــديــن  قــانــون  الكويتي تقديم 
إلـــى مجلس األمـــة )الـــبـــرملـــان(، خـــال الفترة 
املــقــبــلــة. ويــنــص قـــانـــون الـــديـــن الـــعـــام الـــذي 
تقدمت به الحكومة خال الــدورة البرملانية 

واســعــة،  نيابية  معارضة  وواجـــه  السابقة، 
على اقتراض ما يقرب من 65 مليار دوالر، 
عــلــى مـــدى 30 عــامــا. مــن جــانــبــه، قـــال مدير 
وحــــدة الــبــحــوث فــي مــركــز الــكــويــت الــدولــي 
للبحوث االقتصادية )مستقل(، عبد العزيز 
املـــزيـــنـــي، إن األزمـــــة املــالــيــة الـــتـــي تــشــهــدهــا 
ــنــــة تــفــاقــمــت  الـــكـــويـــت خـــــال الـــفـــتـــرة الــــراهــ
بـــصـــورة كــبــيــرة بــســبــب تــأخــر اإلصـــاحـــات 
االقتصادية ورضوخ الحكومة أمام االبتزاز 

النيابي في ظل تفاقم عجز امليزانية بسبب 
تــوقــف األعــمــال واإلغــــاق فضا عــن تراجع 
اإليــــــــــرادات املـــالـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة انــخــفــاض 
أســعــار الــنــفــط. وذكـــر املــزيــنــي خــال اتصال 
االقتصاد  أن  الجديد«  »العربي  مــع  هاتفي 
خلفية جائحة  على  ركــودا  يشهد  الكويتي 

كورونا. 
ــتـــي الــشــيــخ  ــويـ ــكـ ــيــــس الـــــــــــوزراء الـ وكـــــــان رئــ
صــبــاح الــخــالــد الــصــبــاح، قــد حـــذر فــي وقــت 
ســابــق مــن تــفــاقــم أزمــــة شــح الــســيــولــة الــذي 
ــــدرة الــحــكــومــة على  قـــد يــتــســبــب فـــي عــــدم قـ
الوفاء بالتزاماتها وقد تضطر إلى تسييل 
أصــولــهــا فــي الـــخـــارج. بــــدوره، أكـــد الباحث 
ــتــــصــــادي الـــكـــويـــتـــي، عــــــادل الـــشـــريـــع، لـــ  االقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــــه إلــــى جــانــب قــانــون 
الدين العام الذي تسعى الحكومة إلى إقراره 
يــجــب الـــبـــدء فـــي اإلصــــاحــــات االقــتــصــاديــة 
االعتماد  وعــدم  الدخل  مصادر  تنويع  مثل 
على النفط كمصدر وحيد إليــرادات الدولة 
املالية. وطالب الشريع الحكومة باالستفادة 
املنطقة، وخــصــوصــا دول  تــجــارب دول  مــن 
مــجــلــس الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي الـــتـــي قــــررت 
فـــرض ضــريــبــة القيمة املــضــافــة والــضــرائــب 
الخاصة  الشركات  أربـــاح  على  التصاعدية 

وإعادة النظر في الدعم املقدم للمواطنني.

محنة السوريين 
في األردن

كورونا كبّد االقتصاد خسائر باهظة )جابر عبد 
الخالق/األناضول(

الجزائر: تجميد خطط إنعاش الفنادق

الكويت: عجز الميزانية يتجاوز 40 مليار دوالر

األزمات المعيشية تحاصر الالجئين 
وسط تبدد آمال العودة لوطنهم

زادت معاناة 1.4 مليون 
الجئ سوري في األردن، 

خاصة بعدما خسروا 
نحو 41% من فرص 

العمل خالل 2020، بسبب 
اآلثار الناجمة عن جائحة 

كورونا

سياحة مال وناس

إنفاق

الالجئون خسروا 
41% من فرص 

العمل خالل 2020

تعليق الرحالت 
الجوية 9 أشهر زاد من 

خسائر القطاع

في كافة البلدان املستضيفة، خاصة في هذه 
املعاناة وعدم  فيها وطــأة  زادت  التي  املرحلة 
مــقــدرتــهــم عــلــى تـــأمـــني لــقــمــة الــعــيــش بسبب 
متطلبات  وارتــفــاع  كــورونــا  تداعيات جائحة 

الرعاية الصحية واالجتماعية.
وأضـــاف أن عـــددا كبيرا مــن الــســوريــني فقدوا 

أعمالهم، ويتوقع أن يخسروا املزيد منها في 
الــعــام املقبل مــع اســتــمــرار آثـــار أزمـــة كــورونــا، 
مـــا يــتــطــلــب جـــهـــدا دولـــيـــا لــتــقــديــم املــعــونــات 
املرحلة، وال سيما  الــازمــة لهم لتخطي هــذه 
أن الــبــرامــج الــتــي تــقــدمــهــا حــكــومــات الــبــلــدان 
املستضيفة تخص مواطنيها فقط وال تشمل 

الـــعـــمـــال الـــســـوريـــني أو الــــوافــــديــــن. وأنـــشـــأت 
ول مكتب 

َ
أ الدولية  العمل  املفوضية ومنظمة 

تـــوظـــيـــف لـــاجـــئـــني الـــســـوريـــني داخــــــل مــخــيــم 
ــو يــنــظــم مــعــارض عــمــل ويــقــدم  الــزعــتــري، وهـ
املشورة للمقيمني حول إيجاد فرص وظيفية 

والحصول على تصاريح العمل.

أوضاع حياتية 
صعبة يعاني منها 
الالجئون وسط ضعف 
المساعدات الدولية 
)Getty(
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ــة كــــــــورونــــــــا مـــن  ــ ــــحـ ــائـ ــ ــــت جـ ــعــ ــ رفــ
»أونالين«  اإللكترونية  املبيعات 
ــيـــاد خـــالل الــعــام  فـــي مــوســم األعـ
الجاري على حساب املبيعات التقليدية، إذ 
وأوروبـــا  أميركا  فــي  املتسوقون  استعاض 
ــيــــة كــبــديــل  ــراضــ ــتــ ــتــــســــوق االفــ ــــالت الــ ــرحـ ــ بـ
لـــرحـــالت الــتــســوق الــفــعــلــيــة، مــســتــغــلــن في 
ذلك الدفع ببطاقات االئتمان والحسم، التي 
باتت الوسيلة األكثر استخدامًا في تسوية 
العدوى من حمل  الفواتير بسبب مخاوف 

النقود. 
ــارد  وحـــســـب تـــقـــريـــر ملـــؤســـســـة »بــــاركــــلــــي كــ
كــــوروبــــريــــشــــن«، ارتـــفـــعـــت مــبــيــعــات أعـــيـــاد 
املـــيـــالد هــــذا الـــعـــام بــنــســبــة 3% عـــن الــعــام 

أعلنت عن  الــتــســوق  إن متاجر  إذ  املــاضــي، 
التنزيالت مبكرًا، وبدأ املوسم فعليًا في 11 
الرابع  حتى  وامتد  األول،  تشرين  أكتوبر/ 
والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون األول 
ارتفعت مبيعات  التقرير،  الجاري. وحسب 

الـــعـــام بــنــســبــة 19.7% في  »أونــــاليــــن« هــــذا 
أمــيــركــا مــقــارنــة بــمــبــيــعــات الـــعـــام املــاضــي. 
وحسب موقع »أوبت إن مونستر« األميركي 
املتخصص في التسوق، فإن نحو 69% من 
متاجر  العام عبر  هــذا  األميركين تسوقوا 
»أونـــــاليـــــن«. وبــلــغــت مــشــتــريــات املــتــســوق 
األميركي عبر »أونالين« في املتوسط نحو 
ألــف   1.6 بــنــســبــة  مــقــارنــة  دوالر،  ألــــف   1.8
في  دوالر  ألـــف  و1.4  بــريــطــانــيــا  فـــي  دوالر 
الــســويــد وألــف  ألــف دوالر فــي  فرنسا و1.2 
دوالر فـــي أملــانــيــا. وقــــال كــبــيــر مــســتــشــاري 
باركلي كارد ستيف سادوف، في تعليقات 
ــتــــرز، إن »مــبــيــعــات هــــذا الــعــام  لــوكــالــة رويــ
صحية ملحالت التسوق في أميركا مقارنة 

بالتوقعات«. 
لــنــدن هذا  متاجر  افــتــقــدت  بريطانيا،  وفــي 
العام زحمة املتسوقن األجانب من أوروبا 
والــخــلــيــج وأمــيــركــا بــســبــب عــمــلــيــات حظر 
السفر الجوي من بريطانيا وإليها من قبل 
الساللة  انــتــشــار  الــعــالــم بسبب  دول  معظم 

الجديدة من فيروس كوفيد 19. 
موسم  خــالل  البريطانية  املتاجر  وشــهــدت 
أعـــيـــاد املـــيـــالد هـــذا الـــعـــام أســــوأ مبيعاتها 
ــام، إذ أغــلــقــت معظم  مــنــذ أكــثــر مــن مــائــة عــ
ــنــــدن الــتــي  ــط لــ ــ مــــحــــالت الــــتــــســــوق فــــي وســ
تضم نحو 600 متجر عاملي يبيع املاركات 
املــشــهــورة وتنتشر فــي شـــوارع »أكــســفــورد 
ستريت« و»بوند ستريت« و»هاي ستريت 
حيث  نايتسبريدج  ومنطقة  كينزنغتون« 
وتواصلت  الشهير.  هــــارودز  متجر  يــوجــد 

قفزة في التسوق 
اإللكتروني

متسوقون في 
متاجر ويست أند 
)Getty( في لندن

أدى تفشي الساللة الجديدة من جائحة كورونا، خصوصًا في أميركا 
وبريطانيا والدول األوروبية، إلى تغيير كبير في عادات التسوق وتسوية 
الفواتير، إذ استعاض المتسوقون في أعياد الميالد بالتسوق االفتراضي 

والشراء »أونالين« كبديل للتسوق التقليدي

أسوأ موسم تسوق 
لمتاجر لندن منذ مائة 

عام بسبب إجراءات 
العزل المشددة

مجموعة العشرين 
تخصص 234 مليار دوالر 

لمصادر الطاقة األحفورية

لندن تخطط لتعزيز 
تجارتها الخارجية عبر 

الشراكة مع أنقرة

كورونا يرفع 
مبيعات 

الـ»أونالين« في 
المتاجر الغربية

)Getty( سحب كثيفة من الدخان تغطي سماء بكين)Getty( الليرة التركية ستكون من المستفيدين من توسيع نطاق الصادرات التركية

للبترول  املـــصـــدرة  الــبــلــدان  منظمة  تــتــوقــع 
»أوبـــــــك«، أن يـــكـــون الــطــلــب عــلــى الــنــفــط قد 
يوميًا  برميل  مالين   9.46 بنحو  انخفض 
ــــو مــــا يـــســـاهـــم فــي  ــــاري، وهـ ــــجـ فــــي الــــعــــام الـ

خفض التلوث البيئي. 
الــتــراجــع، تتوقع األمــم املتحدة  وبــنــاء على 
و»مـــــشـــــروع الــــكــــربــــون الــــعــــاملــــي« أن تــكــون 
ــكـــــربـــــون قــد  ــد الـــ ــيــ ــــي أكــــســ ــانـ ــ انــــبــــعــــاثــــات ثـ
ــذا الــــعــــام بــنــســبــة لــــم يــســّجــل  ــ انــخــفــضــت هـ

مثلها في السابق قدرها %7. 
وتــرى األمــم املتحدة أنــه »بغية إبقاء األمل 
حّيًا في إمكان حصر ارتفاع الحرارة بمعّدل 
ب عنه من كوارث 

ّ
1.5 درجة مئوية وما يترت

مناخية، ال بــّد من خفض انبعاثات غــازات 
 سنة بنسبة 7.6 %، وذلــك بن 

ّ
كــل الدفيئة 

العامن 2020 و2030«.
 ومع اإلعالن عن لقاحات عّدة ضّد فيروس 
ع انتعاش االقتصاد 

ّ
كورونا املستجّد وتوق

إذا  مــــا  ــــول  حــ ــاؤل  ــســ ــتــ الــ ــار  ــثــ يــ  ،2021 فــــي 
سيكون العام 2020 استثناًء، أم أنه سيكون 
االنبعاثات  لتراجع  متواصل  مسار  فاتحة 

الكربونية؟ 
ــيـــر  ــتـــدابـ ــادر، فـــقـــد ســـاهـــمـــت الـ ــ ــــصــ ووفــــــــق مــ
الـــصـــارمـــة الـــتـــي اتـــخـــذت ملـــحـــاصـــرة جــائــحــة 
ــي فــي  ــاســ ــيــ ــقــ كـــــــورونـــــــا فــــــي االنـــــخـــــفـــــاض الــ
انبعاثات الغازات امللوثة للجو بسبب ركود 

الطلب على مصادر الطاقة األحفورية. 
فـــي هـــذا الـــصـــدد يــقــول مــديــر وكـــالـــة الــطــاقــة 
ــرول: »أخــــشــــى أن نــشــهــد  ــيــ ــة فـــاتـــح بــ ــيـ الـــدولـ

لندن ـ العربي الجديد

اإلثــنــن،  البريطانية،  الــتــجــارة  وزارة  أعلنت 
أن لــنــدن وأنــقــرة ســتــوقــعــان، الــيــوم الــثــالثــاء، 
وأوضحت  بينهما.  الــحــرة  الــتــجــارة  اتفاقية 
بــيــان، أن بريطانيا ستوقع أول  فــي  الــــوزارة 
اتــفــاقــيــة تـــجـــارة حــــرة لــهــا مـــع تـــركـــيـــا، بعد 
توصل لندن إلى اتفاقية تجارية مع االتحاد 
ــــي بــشــأن انــفــصــال بــريــكــســت. وتــأتــي  األوروبـ
ــار بــنــاء الــفــضــاء الــتــجــاري  االتــفــاقــيــة فــي إطــ
ــه حــكــومــة بــوريــس  ــذي تــخــطــط لـ ــ الـــجـــديـــد الـ
الكبرى،  العاملية  االقــتــصــادات  مع  جونسون 
فـــي الـــســـنـــوات املــقــبــلــة، بــعــد انــفــصــالــهــا عن 

االتحاد األوروبي.
وقـــالـــت وزيـــــرة الـــتـــجـــارة الــبــريــطــانــيــة، ليز 
ــاضـــــــول، إن اتـــفـــاقـــيـــة  تـــــــــروس، حـــســـب األنـــــ
أنـــقـــرة ولـــنـــدن تـــهـــدف فـــي املـــرحـــلـــة األولــــى 
ــات الـــتـــجـــاريـــة  ــعــــالقــ ــلـــى الــ ــى الـــحـــفـــاظ عـ ــ إلــ
القائمة بن البلدين. وأضافت أن االتفاقية 

ستمنح الثقة آلالف العاملن في بريطانيا 
ــيـــارات وحــديــد  بــقــطــاعــات الــتــصــنــيــع والـــسـ
العمل  إلــى  اآلن  »نتطلع  وتــابــعــت:  الصلب. 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة مفصلة بــن اململكة  عــلــى 

املتحدة وأنقرة في املستقبل القريب«.
يــذكــر أن حجم الــتــبــادل الــتــجــاري بــن تركيا 
وبــريــطــانــيــا يــقــدر بــنــحــو 18.6 مــلــيــار جنيه 
ــاد األوروبــــــــي  ــ ــحـ ــ اســـتـــرلـــيـــنـــي. وتــــوصــــل االتـ
وبــريــطــانــيــا، إلـــى اتـــفـــاق تـــجـــاري ملــرحــلــة ما 
ــكـــســـت«، عـــقـــب مــــحــــاوالت عـــديـــدة  بـــعـــد »بـــريـ
االتفاق،  وبموجب  بالجمود.  انتهت  سابقة 

الــتــي يمكن  السمكية  الــثــروة  ســيــزداد حجم 
بعدما  اصطيادها  البريطانين  للصيادين 
األوروبــيــة،  الحصص  لقواعد  تخضع  كانت 
كما يضمن االتفاق للطرفن استمرار حركة 
الــتــجــارة والــبــضــائــع مـــن دون تــعــريــفــات أو 
 « ــال مــســؤولــون بــريــطــانــيــون لـــ حــصــص. وقــ
فاينانشيال تايمز« أمس االثنن، إن اتفاقية 
الــتــجــارة الــحــرة مــع تركيا تنص على مــرور 
السلع غير الــزراعــيــة بــن الــدولــتــن مــن دون 
املعاملة  تركيا  تعطي  كما  جمركية،  تعرفة 
التفضيلية لبعض السلع التي كانت تتمتع 
بها مع بريطانيا قبل انفصالها عن السوق 

األوروبية املشتركة.
ــإن االتـــفـــاقـــيـــة تــنــص  ــ وحـــســـب الــصــحــيــفــة، فـ
ــتــــن اجـــتـــمـــاعـــًا كــــل عــامــن  عـــلـــى عـــقـــد الــــدولــ
بينهما،  التجارية  الشراكة  توسيع  ملناقشة 
املالية  الخدمات  نطاق  توسيع  ذلــك  في  بما 
ــال. وتـــعـــد بــريــطــانــيــا أكـــبـــر ســوق  ــتـ ــديـــجـ والـ

لألدوات املنزلية املصنعة في تركيا.
ونسبت الصحيفة البريطانية إلى الرئيس 
ــنـــاعـــات الـــتـــركـــي،  ــاد الـــصـ ــحــ الـــتـــنـــفـــيـــذي التــ
باتفاقية  »نــرحــب  قوله  بولغورلو،  حــاكــان 
تضمن  التي  بريطانيا  مــع  الــحــرة  التجارة 
مرور السلع التركية إلى السوق البريطانية 
من دون حصص أو تعرفة جمركية«. وتعد 
النمو  الناشئة سريعة  األســـواق  من  تركيا 
االقــتــصــادي ولــديــهــا طــمــوحــات فــي دخــول 
نـــادي االقــتــصــادات الــعــشــرة الــكــبــرى خــالل 

السنوات املقبلة.
ــإن االتـــفـــاقـــيـــة تـــصـــب فــي  ــ ووفــــــق خــــبــــراء، فـ
ــيـــة  مـــصـــلـــحـــة تـــوســـيـــع الــــتــــجــــارة الـــخـــارجـ
ــا أنــــهــــا ســـتـــســـاهـــم فــــي بــنــاء  الـــتـــركـــيـــة، كـــمـ
تخطط  التي  الجديدة  التجارية  الشراكات 

لها بريطانيا خالل السنوات املقبلة.
ــذب خـــــبـــــرات تــقــنــيــة  ــ ــ وتـــــأمـــــل تــــركــــيــــا فـــــي جـ
شركات  جــذب  عبر  املستقبل،  فــي  بريطانية 
بــريــطــانــيــة لــلــتــصــنــيــع فـــي أراضـــيـــهـــا ضمن 

توسيع الصفقات املشتركة بن البلدين.

االنبعاثات  في  ارتفاعًا  االنخفاض  بعد هذا 
ــخــذ الــحــكــومــات 

ّ
ــم تــت ــال لـ الــكــربــونــيــة فـــي حــ

تدابير جديدة واسعة النطاق«. 
ــيــــرول، فــــإن عــلــى الـــصـــن أن تلعب  ووفـــــق بــ
دورًا رئــيــســيــًا فـــي خــفــض انـــبـــعـــاثـــات ثــانــي 
الــكــربــون، ويــقــول: »فــي غياب تدابير  أكسيد 
»خضراء« في خطط اإلنعاش، »سنعود إلى 
ــا عــلــيــه قــبــل الــــوبــــاء«. ومــن 

ّ
الـــوضـــع الــــذي كــن

شأن النهج الذي تختاره الصن، وهي أكبر 
مصدر النبعاثات غازات الدفيئة في العالم، 

أن »يؤّدي دورًا مهّمًا« في هذا الشأن. 
ويشير بيرول إلى أن »الصن كانت أّول بلد 
تدابير  وأّول معتمدي  الفيروس،  فيه  ى 

ّ
تفش

التباطؤ.  مــن  اقتصاد عانى  عــام، وأول  عــزل 
بلد ينتعش  أّول  أيضًا  باتت  الصن   

ّ
أن غير 

أكثر  اليوم  االنبعاثات  وأصبحت  اقتصاده 
مما كانت عليه قبل األزمة«. 

بوليسي  »إنردجي  ووفــق حسابات مشروع 
الــذي يجمع 14 معهدًا بحثيًا يتتّبع  تراكر« 
الــوبــاء،  فترة  بعد  ملــا  قطعت  التي  التعّهدات 
 بلدان مجموعة العشرين 234 مليار 

ّ
ستضخ

 من األمـــوال العامة لصالح 
ّ

دوالر على األقــل
مصادر الطاقة األحفورية، مقابل 151 مليارًا 

ملصادر الطاقة النظيفة.
ــــرورة أن  ــم املــتــحــدة، ضـ وتــــرى تــقــديــرات األمــ
والفحم بنسبة  والغاز  النفط  إنتاج  يتراجع 
ــى الـــعـــام 2030، الحــتــواء 

ّ
6% فـــي الــســنــة حــت

ارتفاع التسخن الحراري بنحو بـ 1.5 درجة 
مــئــويــة. غــيــر أن الـــــدول تــنــوي زيـــــادة إنــتــاج 
الــطــاقــة األحــفــوريــة بنسبة 2% في  مــصــادر 

ي أسعار مصادر 
ّ
السنة، وذلك بالرغم من تدن

الطاقة املتجّددة.
األبحاث  مركز  مــن  بوند  كينغزميل  ويــأمــل   
الـــعـــام 2019 قد  يـــكـــون  أن  تــــراكــــر«  »كــــربــــون 
الكربون.  أكسيد  ثاني  انبعاثات  ذروة  شّكل 
وقد يحدث ذلك في إطار »السيناريو األكثر 
تفاؤاًل، ولكن ربما ال يكون السيناريو األكثر 
واقــعــيــة«، على حــد قــول عــاملــة املــنــاخ كورين 
املتجّددة  الطاقة  مصادر  وتشّكل  كيريه.  لو 
 من مصادر الطاقة األحفورية، غير أن 

ً
بديال

انتشارها ال يزال محدودًا بسبب املساعدات 
املــقــّدمــة ملــصــادر الــطــاقــة األكــثــر تلويثًا، مثل 
بيرول  الفاتح  والغاز. ويلفت  والنفط  الفحم 
الــعــشــريــن تنفق 300  أن دول مــجــمــوعــة  إلـــى 
»غــيــر مجدية«  مــســاعــدات  على  دوالر  مليار 

ملصادر الطاقة األحفورية. 
ــادر الــطــاقــة األحــفــوريــة  ويـــالحـــظ أن »مـــصـ
ــيــــوم مــــن مـــســـاعـــدات حــكــومــيــة  تــســتــفــيــد الــ
الناشئة، وهو  البلدان  في  ال سيما  كبيرة، 
الطاقة  بــن  عــادلــة  املنافسة غير  مــا يجعل 
ــة والــــطــــاقــــة املــــتــــجــــددة ويــقــلــب  ــ ــــوريـ ــفـ ــ األحـ
املعادلة في األســواق ويــؤّدي إلى استخدام 

غير فّعال للطاقة«. 
وللمّرة األولى في العام 2020، تعّهدت بلدان 
عّدة، من بينها دول تصدر كّميات كبيرة من 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مثل الصن 
والــــيــــابــــان، بــالــســعــي إلــــى خــفــض االنــبــعــاث 
لم  الكربون. ولكنها  في غــازات ثاني أكسيد 

تطبق ما وعدت به حتى اآلن. 
ع عاملة املناخ واألستاذة بكلية العلوم 

ّ
وتتوق

البيئية في جامعة »إيست أنجليا« باململكة 
املتحدة، كورين لو كيريه، ارتفاع االنبعاثات 
إذ   ،2021 العام  في  للبيئة من جديد  امللوثة 
إن االستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة 
أن  لو كيريه  تــؤِت ثمارها بعد. وتوقعت  لم 
مرتفعًا  للبيئة  امللوثة  الــغــازات  معدل  يبقى 

خالل العام املقبل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

اتفاقية تجارية بين بريطانيا وتركياتراجع الطلب على النفط يخفض التلوث

مــــعــــانــــاة املــــتــــاجــــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ومـــحـــالت 
الــتــســوق الــرئــيــســيــة مــن املــنــافــســة الــشــرســة 
التي تجدها من مبيعات »أونالين«، ولكن 
تفشي الساللة الجديدة من جائحة كورونا، 
ومــــا تــبــعــهــا مـــن عــمــلــيــات إغـــــالق لــلــنــشــاط 

القطع ومراقبة حركة التسوق في بريطانيا، 
في  البريطانية  املتاجر  مبيعات  تراجعت 
اليوم الثاني لعيد امليالد الذي يطلق عليه 
بنسبة  داي«،  »بــوكــســيــنــغ  بــريــطــانــيــا  فـــي 
أم«  أي  ــتـــي  ــيـ »سـ صــحــيــفــة  وقــــالــــت   .%60

االقــــتــــصــــادي وتـــقـــيـــيـــد الـــحـــركـــة وتــكــثــيــف 
إجــــــراءات الـــعـــزل االجــتــمــاعــي ضــاعــفــت من 

مشاكل متاجر التسوق في لندن. 
وحـــســـب تــقــريــر لــشــركــة »ســبــريــنــغ بــــورد« 
متاجر  بــيــانــات  فــي  املتخصصة  الــلــنــدنــيــة 

وسط  فــي  املتاجر  مبيعات  إن  البريطانية 
لندن ومنطقة »ويست آند« تراجعت بنحو 
80% خـــالل الــعــام الـــجـــاري مــقــارنــة بــالــعــام 
املـــاضـــي. وتــوقــع خــبــراء فــي مــتــاجــر القطع 
أن تـــواجـــه مـــحـــالت الـــتـــســـوق الــبــريــطــانــيــة 

ــــالس فـــي الـــعـــام املقبل  بــعــض عــمــلــيــات اإلفـ
مساعدات  بتقديم  الحكومة  تتدخل  لــم  إذا 
مــالــيــة كــبــرى لــهــا. وكـــانـــت ســلــســلــة متاجر 
»ديــبــنــغــهــام« الــكــبــرى قـــد أعــلــنــت إفــالســهــا 
خالل شهر نوفمبر/ تشرين الثاني وهددت 

12 ألف وظيفة في البالد. 
ــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  ــذا الـــصـــدد، قــ فـــي هــ
آنــد كومباني«، جيس  أنــد  لشركة »ويــســت 
إلى  التجارية بحاجة  »املــحــالت  إن  تــايــرل، 
وتأكيد  الحكومة،  قبل  مــن  مالية  مساعدة 
مواصلة الدعم املالي، إذا كان لها أن تتمكن 
مــن تــالفــي اإلفــالســات خــالل الــعــام املقبل«. 
وعــادة ما تعوض مبيعات شهر ديسمبر/ 
تراجع  البريطانية  للمتاجر  األول  كــانــون 

مبيعاتها في باقي العام. 
وعلى الرغم من أن إجراءات الحظر والعزل 
ــــورات املــالــيــة  ــــوفـ االجـــتـــمـــاعـــي رفـــعـــت مـــن الـ
هذه  أن  إال  البريطانية،  األســـر  مــن  للعديد 
ــــورات اســتــخــدمــت فـــي تــســديــد ديـــون  ــــوفـ الـ
بـــطـــاقـــات االئـــتـــمـــان وتــقــلــيــل الــســحــب على 

املكشوف. 
ويــشــيــر مــكــتــب اإلحـــصـــاء الــوطــنــي إلــــى أن 
الحظر والعزل االجتماعي رفعت  إجــراءات 
مــعــدل االدخــــــار لــــدى األســــر فـــي بــريــطــانــيــا 
إلـــى 29.1% في  األول  الــربــع  فــي  مــن %9.6 
ــانـــي. ولـــكـــن هــــذه االدخـــــــــارات لم  ــثـ الـــربـــع الـ
تــتــرجــم فـــي ارتـــفـــاع مــبــيــعــات املــتــاجــر. كما 
ــــزل االجـــتـــمـــاعـــي  ــعـ ــ ــداعــــيــــات الـ انـــعـــكـــســـت تــ
كــذلــك فــي تــراجــع كــبــيــر بمبيعات املــالبــس 
ومتاجر املوضة واملاركات الشهيرة بسبب 
عـــدم خـــروج الــنــاس للحفالت واملــنــاســبــات 
مبيعات  مــن  ترفع  كانت  التي  االجتماعية 
مــتــاجــر املــوضــة ومــحــالت الــزيــنــة فــي فترة 
أعياد امليالد. ويشير مسح أجرته مؤسسة 
ــتـــي«، وهـــي  ــيـ »نـــوتـــنـــغـــهـــام بـــلـــديـــنـــغ ســـوسـ
العقاري،  التسليف  مصرف متخصص في 
قبل خمسة أيـــام مــن أعــيــاد املــيــالد، إلــى أن 
أثرت  الجديدة من جائحة كورونا  الساللة 
فـــي إنـــفـــاق األســــر الــبــريــطــانــيــة عــلــى أعــيــاد 
الــــذيــــن شــمــلــهــم  مــــن  قـــــال %19  إذ  املــــيــــالد، 
خالل  التسوق  على  انفاقهم  إن  االستفتاء 
أعــيــاد املــيــالد هــذا الــعــام سيكون أقــل كثيرًا 
مــقــارنــة بــاألعــيــاد الــســابــقــة، بينما قــال %4 
إنــفــاقــهــم، وقـــال %43  إنــهــم سيرفعون  فقط 
إن إنفاقهم لن يختلف عن األعوام السابقة. 
ُيذكر أن إجراءات العزل االجتماعي املشددة 

امتدت إلى العديد من املدن البريطانية.

موافقتها  األوروبي  االتحاد  دول  منحت 
على صفقة »البريكست«، التي تم االتفاق 
عليها في نهاية األسبوع الماضي، بعدما 
األوروبــي،  االتحاد  مفاوضي  كبير  أوضح 
اجتماع  أثناء  تفاصيلها  بارنييه،  ميشيل 
عقد يوم الجمعة الماضي. واعترف رئيس 
يشمل  لم  االتفاق  بــأن  البريطاني  الـــوزراء 
لـ»حي  التي تعد مهمة  المالية  الخدمات 
البريطاني«. ومن المتوقع أن تجرى  المال 
لتحديد  المقبلة  األشهر  خالل  مفاوضات 
مجاالت التعاون بين أسواق المال وتسوية 

األدوات المالية ببورصة لندن.

اعتراف بقصور بريكست

تقرير

تتوقع »أوبك«، أن يكون 
الطلب على النفط قد 

انخفض بنحو 9.46 ماليين 
برميل يوميًا في 2020، 

وهو ما يخفض التلوث

رؤية

سهام معط اهلل 

أطــلــقــت األمــــم املــتــحــدة يـــوم 20 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، 
اليمن من  بقرب معاناة  الــدولــي  املجتمع  لتنبيه  ــذار  اإلنـ صــافــرات 
أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ عقود نتيجة انعدام األمن الغذائي 
الصراع  استمّر  وإذا  الــحــاّد.  التغذية  وســوء  الدخل  من  والحرمان 
عدد  فــإّن  كــورونــا،  لت جائحة  وتغوَّ االقتصادية  األزمــة  وتفاقمت 
األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الشديد في اليمن 
سوف يقفز من 13.5 مليونًا إلى ما يفوق 16 مليونًا، أي أكثر من 
هذا  أّن  العلم  مــع  نسمة،  مليون   30.5 البالغ  السكان  عــدد  نصف 
الرقم عرضة للزيادة بسبب االعتماد الكبير على مساعدات اإلغاثة 

الدولية ونقص التمويل لوكاالت األمم املتحدة. 
مليونًا   24 هناك  أّن  إلــى  املتحدة  األمــم  إحصائيات  أحــدث  تشير 
اإلنسانية،  للمساعدة  عاجل  بشكل  يحتاجون  يمني  ألــف  و300 
ونحو 6 ماليني يمني ال يستطيعون توفير الطعام ألنفسهم، ومن 
ع أن يرتفع عدد اليمنيني الذين يعانون من املجاعة الحاّدة إلى 

َّ
املتوق

5 ماليني بحلول حزيران/ يونيو 2021. 
جًا  الجوع ُيداهم اليمن في الوقت الذي يقف فيه العالم بأسره ُمتفرِّ
على 2 مليون طفل في حاجة ماسة إلى العالج من سوء التغذية 
ــص بــهــم شــبــح املـــوت فــي حـــال عــدم  الـــحـــاّد، و360 ألـــف طــفــل يــتــربَّ
د،  ـــهـــدِّ

ُ
ــتــي ت حــصــولــهــم عــلــى الـــعـــالج املــطــلــوب. ومـــا بـــني املــجــاعــة ال

د، تتالشى فرص انتشال اليمن وشعبه من  تردِّ
ُ
واملجتمع الدولي امل

 سنة 
ً
أسوأ كارثة إنسانية، فقد سبق أن واجه اليمن تهديدًا مماثال

2018، ولكن تمَّ تــدارك األمــر من خالل تقديم حزمات اقتصادية 
وِمنح طارئة وتكثيف املساعدات اإلنسانية.

إعــاقــة عمل  اليمنية على  الــحــرب  فــي  مة 
ِّ
املتحك األطــــراف  تــحــرص 

إلى  للحياة  املنقذة  ــدادات  اإلمــ املتحدة ومنع دخــول  األمــم  وكـــاالت 
البالد، كما تضاءل تمويل املانحني الدوليني بسبب الجائحة، وكل 
هذا يدفع باليمن إلى اجتياز عتبة جديدة وخطيرة نحو املجاعة. 
ة هو تقسيم وازدواجية مؤسسات الدولة اليمنية 

ّ
وما يزيد الطني بل

بت في انزالق أكثر من 80 باملائة من السكان إلى ما دون  التي تسبَّ
خط الفقر املحّدد بدوالرين في اليوم. 

فبحلول  باليمن،  الــحــرب  إنــهــاء  زّر  على  الضغط  أميركا  بإمكان 
شهر آذار/ مارس 2021، ستكون الحرب اليمنية قد دخلت عامها 
الــســابــع، وســيــكــون الــرئــيــس املنتخب جــو بــايــدن قــد أمــضــى 100 
الـــذي وعـــد اليمنيني األمــيــركــيــني بــأمــريــن،  يـــوم فــي منصبه، وهـــو 
هــمــا إلــغــاء حــظــر الــســفــر عــلــى الــيــمــن، وإنـــهـــاء الــدعــم اللوجستي 
األميركي لحرب السعودية واإلمــارات في اليمن، ولم يرفق وعوده 
د بإنهاء  بمقترحات ملموسة، وهذا غير كاٍف، فبمقدوره أن يتعهَّ
ة سابقة تحرص 

ّ
ه يسير وفقًا لخط

ّ
أن الحرب نفسها، ولكن يبدو 

عــلــى اســتــمــرار عـــدم االســتــقــرار فــي هـــذا الــبــلــد. مــن املستبعد أن 
يكون اليمن على رأس قائمة أولويات اإلدارة البايدنية الجديدة في 
 

ّ
ما في ظل الشؤون الدولية خالل أول مائة يوم في السلطة، ال سيَّ
الــدولــي القضية  بــه املجتمع  الــذي يــواجــه  الصمت الرهيب واملــريــب 
ى بايدن بمعارضته للمعاناة اإلنسانية وتأييده 

ّ
اليمنية. لطاملا تغن

ك ضميره لوضع حّد  لحقوق اإلنسان والحرية، ولكن إذا لم يتحرَّ
للكارثة اإلنسانية التي يرزح تحتها الشعب اليمني، سيصبح حق 
الجوع  نهاية  وزبانيتها.  أميركا  على  علني  بشكل  حكرًا  العيش 
في اليمن تبدأ عند قيام بايدن بمعالجة األسباب الجذرية للحرب 
الــشــرق األوســـط املضطرب، والعمل  الــبــالد، واإلســـراع بتهدئة  فــي 
ك  بشكل جّدي مع الحلفاء اإلقليميني التاريخيني من خالل التمسُّ
وفق  والسير  الدولية،  العالقات  في  األساسية  الديمقراطية  بالقّيم 
نهج جديد ال يّمت بصلة لنهج سلفه دونالد ترامب في املنطقة، وال 

ل امتدادًا إلرث باراك أوباما.
ِّ
ُيشك

ولذا يتعنيَّ على الرئيس املنتخب بايدن تشجيع مجلس األمن التابع 
د حول األوضاع املأساوية  ث بصوت موحَّ لألمم املتحدة على التحدُّ
ما بعد مرور قرابة العام على الجهود التي بذلها  في اليمن، ال سيَّ
املبعوث الخاص لألمني العام لألمم املتحدة لليمن مارتن غريفيث 
ــــراف الــصــراع  ــيــة لــلــضــغــط عــلــى أطـ ــل حــشــد الــجــهــود الــدول مـــن أجـ
ــفــاق بــشــأن نــص اإلعــالن 

ِّ
ــل إلــى ات اليمني لــوقــف الــحــرب، والــتــوصُّ

خاذ تدابير 
ِّ
د الطريق أمام ات املشترك لوقف إطالق النار الذي سُيمهِّ

الجّدي  التفاوض  واستئناف  وعاجلة،  فّعالة  وإنسانية  اقتصادية 
بشأن إنشاء حكومة وحدة وطنية يمنية.

لكن إذا مّرت سنة على تنصيب بايدن واستمّر خاللها الصراع في 
م ولو طفيف في إنهاء  اليمن، سيستحيل بعد ذلك إحــراز أّي تقدُّ
 

َّ
املأساة اليمنية نظرًا لصعوبة وضع حّد القتصاد الحرب الذي حل
 حوافز مغرية وأكثر ربحية وجاذبية 

َ
محل االقتصاد الوطني وخلق

على  وتقتات  القائم  الوضع  من  تستفيد  التي  والجهات  لألطراف 
الفرس، ألّن مثل  اليمن، وهنا مربط  الصراع والنزاع في  استمرار 
ب في نسيان حرب اليمن  هذه الحوافز والحسابات هي التي تتسبَّ
والتعامل معها بالمباالة. وجدير بالذكر أّن معظم الرؤساء الذين 
تعاقبوا على حكم الواليات املتحدة منذ 1953 لم يلتزموا بحماية 
بعوا فقط ما تمليه املصلحة العليا 

َّ
السالم واالستقرار في العالم، وات

ألميركا ومصالح حلفائها في املنطقة وخارجها، فما الذي يضمن 
أن يكون الرئيس املنتخب بايدن مختلفًا عن أسالفه وحريصًا على 

إحالل االستقرار في اليمن؟
ــــروب الـــواليـــات  ـــل بـــايـــدن الــطــويــل فـــي دعــــم حـ ال غـــبـــار عــلــى ســـجِّ
ه لجأ إلى اختيار 

ّ
املتحدة وحلفائها، واألمر املثير للريبة والشّك أن

ــي 
ِّ
ــخــة بــدمــاء الـــحـــروب مــن حــقــبــة أوبـــامـــا لــتــول

َّ
الــشــخــصــيــات املــلــط

ح ملنصب 
َّ

رش
ُ
املناصب العليا في حكومته، مثل أنتوني بلينكن امل

ــحــة لشغل منصب مديرة 
َّ

ــرش
ُ
امل الــخــارجــيــة، وأفــريــل هاينز  وزيـــر 

لشغل  حة 
َّ

رش
ُ
امل غرينفيلد  توماس  وليندا  الوطنية،  االستخبارات 

منصب املندوبة الدائمة للواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، وجيك 
سوليفان املختار لشغل منصب مستشار األمن القومي، وميشيل 

حة ملنصب وزيرة الدفاع األميركية.
َّ

رش
ُ
فلورنوي امل

والسؤال الذي يطرح نفسه بقّوة هنا هو: كيف يمكن لهذه التوليفة 
ــدة الحـــتـــالل أفــغــانــســتــان وغــــزو الــعــراق  ــ ــؤيِّ ــ

ُ
مـــن الــشــخــصــيــات امل

على  اإلسرائيلي  والعدوان  ليبيا  في  العسكري  ل 
ُّ
للتدخ والداعمة 

أن  العراق  األميركية من  القّوات  عاِرضة لسحب 
ُ
وامل الفلسطينيني 

تعمل على إنهاء الحرب في اليمن؟ خالصة القول إّن ال فرق بني 
هـــدوء بــايــدن وجــنــون تــرامــب، فكالهما يــخــدمــان الــغــرض نفسه 
املتمثل فــي الــحــفــاظ عــلــى الــزعــامــة الــعــاملــيــة األمــيــركــيــة وانــتــعــاش 
ق إسرائيل في املنطقة،  صناعة األسلحة في الواليات املتحدة وتفوُّ

والذي يحجب سماع صيحات جياع اليمن.

فاز بايدن... 
متى ينتهي الجوع 

في اليمن؟

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
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مهنا الحبيل

خالل فترة وجيزة، قفز برنامج الصندوق 
األســـــــــود، لــصــحــيــفــة الـــقـــبـــس الــكــويــتــيــة، 
ــــى مـــصـــاف الـــبـــرامـــج  عـــلـــى »يــــوتــــيــــوب« إلـ
املتابعة ذات الجماهيرية، وحقق حضورًا 
ــة الــوطــنــيــة  ــاحـ ــي الـــسـ ــا، وجـــــــداًل فــ ــ ــعـ ــ واسـ
ــلــــيــــج الــــعــــربــــي والــــوطــــن  ــويـــت والــــخــ ــكـ ــلـ لـ
ــع كــــــان ذلــــــك مــرتــبــطــا  ــبـ ــطـ ــالـ الــــعــــربــــي. وبـ
الله  عبد  السياسي  املفكر  الــبــارز  بضيفه 
الــنــفــيــســي. وفــــي آخــــر حــلــقــات الــبــرنــامــج، 
الــذي حقق  قي، 

َ
أشــار املقّدم املميز عّمار ت

نجاحا الفتا بمهنيته، وحرصه على دقة 
املعلومة وأدبه في اللقاء، إلى ختم الرحلة 
البرنامج  الثرية. وكانت هــذه اإلشــارة أن 
حتى   2001 مــن  مهمة،  مرحلة  سيتجاوز 
مــيــالد الــربــيــع الــعــربــي 2010، وبــالــطــبــع، 
هـــنـــاك مــلــفــات عـــديـــدة تــجــربــة الــنــفــيــســي 
كــرّد على  أو  للغاية، كشهادة  فيها مهمة 
على  النفيسي  حـــرص  ولــربــمــا  منتقديه، 
االحتفاظ بعرض هذه املرحلة، في تدوين 
إضافي لرحلة مذّكراته، أو تأخير الحديث 
فهناك  مقبل،  إلى وقت  التلفزيوني عنها 
مساحة زمنية أيضا، مليئة باألحداث في 
عهد الثورة املضاّدة، والسقوط السياسي 
ــــي الـــضـــخـــم لــلــوطــن  ــدنــ ــ ــقــــوقــــي واملــ والــــحــ
العربي.  وحني أّصر عّمار على ذكر بعض 

سامر خير أحمد

جرت مياه كثيرة في أنهار البالد العربية، 
العربي  الــربــيــع  ثـــورات  أولـــى  انطلقت  منذ 
عــام 2010  كــانــون األول مــن  فــي ديسمبر/ 
فــي تــونــس، لكن املــؤّكــد، على الــرغــم مــن كل 
ما جرى، أن األمر لم ينته بعد من الناحية 
التاريخية، ولم تتجاوزه أمتنا ليصبح من 
املاضي، وما يزال املستقبل القريب مفتوحا 
أن علينا  مــا يعني  احــتــمــاالٍت كثيرة،  على 
استخالص العبر مما جرى من دون إبطاء، 
ــة 

ّ
ــــت عــلــيــه ُســن ــا درجـ آخـــذيـــن بــاالعــتــبــار مـ

الــتــاريــخ، أن الــثــورات ربــمــا تــرجــع خــطــواٍت 
إلى الــوراء، لكنها تنجز أغراضها في آخر 

األمر، طال وقتها أو قصر.
وأهــــم مــا يــمــكــن اســتــخــالصــه مــن ثــوراتــنــا، 
ــورات  ــ ــا ثــ ــهــ ــذه املــــــــــّرة، ألنــ ــ ــا هــ ــقـ املــــجــــيــــدة حـ
الــــــشــــــعــــــوب عـــــلـــــى الـــــظـــــلـــــم واالســـــــتـــــــبـــــــداد 
وليست  لألجنبي،  والــعــمــالــة  واالســتــعــبــاد 
ثــورات عسكر تتذّرع بــاإلرادة الشعبية من 
أجل القفز على السلطة، كما جرت العادة في 
العشرين  القرن  الثاني من  النصف  ثــورات 
الــتــي نــالــت لــقــب »مــجــيــدة« فـــي الــدعــايــات 
الرسمية من دون وجه حق، أهم ذاك، أن من 
بحصر  التسليم  املفيد،  وال  املنصف،  غير 
الصراع السياسي في بالدنا العربية على 
شــكــل مــواجــهــٍة بــني التسلط بــاســم حماية 
ــن، املــتــمــثــل خــصــوصــا فـــي الـــتـــيـــارات  ــديــ الــ
السلفية، وفي مقدمتها اإلخوان املسلمون، 
والتسلط باسم حماية النظام العام واألمن 
قبضوا  الــذيــن  بالعسكر  املتمثل  الــوطــنــي، 
العربية  الـــدول  تأسيس  منذ  السلطة  على 
املـــعـــاصـــرة، وهــــي الــــصــــورة الـــتـــي صبغت 
الــجــولــة األولـــى مــن ثـــورات الــربــيــع العربي 
ــوات الــعــقــد  ــنــ ــــّدت عـــلـــى مــــــدار ســ ــتـ ــ الـــتـــي امـ
ط لن تبلغ 

ّ
األخير، ففي أيٍّ من حالتي التسل

الــشــعــوب مــبــتــغــاهــا بــالــتــخــلــص مـــن الظلم 
واالســـتـــبـــداد، أي فـــي االنــتــقــال مـــن طبيعة 
إلــى طبيعٍة جــديــدة، تحقق  حكٍم مرفوضٍة 

تطلعات الشعوب وتبني دولة املستقبل.
عند  الــعــربــيــة،  الشعبية  الــثــورات  انشغلت 
ــم«، عــــوضــــا عــن  ــكــ ــحــ ــن يــ ــ »مـ ـــ ــ ــا، بـ ــهــ انــــطــــالقــ
ــم، فــقــد  ــكـ االنــــشــــغــــال بــتــغــيــيــر طــبــيــعــة الـــحـ

أبو القاسم علي الربو

لوكيربي  ملف حادثة  أن  الليبيون  اعتقد 
بلدة  فــوق  أميركية  ركـــاب  طــائــرة  )تفجير 
واتهام   1988 فــي  إسكتلندا  فــي  لوكيربي 
نــظــام معمر الــقــذافــي بــتــدبــيــره( قــد طــوي 
إلــــى األبـــــد، خــصــوصــا بــعــد الــتــعــويــضــات 
السخية التي دفعت من أموالهم لعائالت 
الضحايا عن تلك الجريمة التي ال يعرفون 
)كما  مــنــهــم  كــثــيــرون  يــــزال  وال  حقيقتها، 
حـــال أســـر ضــحــايــا عـــديـــدة( يــشــّكــكــون في 
القضاة  إليها  استند  التي  الــروايــة  صحة 
في إدانة عبد الباسط املقرحي، الذي ُحكم 
علية بالسجن املؤبد، قبل أن يطلق سراحه 
ــع إلـــى  ــيـــرجـ ــة، لـ ــيـ ــه الـــصـــحـ ــتـ ــالـ نـــتـــيـــجـــة حـ
طرابلس في أغسطس/ آب 2009، ويموت 
بعد سنتني  ببراءته(  )وهــو يصرخ  فيها 
مـــن إطــــالق ســـراحـــه. تــأتــي هـــذه الــشــكــوك، 
على الرغم من معرفة الليبيني بتصرفات 
القذافي الالمسؤولة في تلك الفترة، سيما 
خــــالل الــعــقــد الـــثـــانـــي مـــن حــكــمــه، والــــذي 
اتــجــه فــيــه إلـــى الــســاحــة الــدولــيــة ليمارس 
في  متمّردة  فدعم جماعات  فيها،  نشاطه 
أماكن عديدة، في مقدمتها أوروبــا، حيث 
األيرلندي  الجمهوري  للجيش  دعما  قــّدم 
ومجموعة  إيطاليا  في  الحمراء  واأللــويــة 
بـــادر- ماينهوف األملــانــيــة، بــاإلضــافــة إلى 
اتهام عاملني في سفارته في لندن بإطالق 
النار على شرطية بريطانية، ما أدى إلى 
مصرعها في 1984، لُيتهم بعدها بتفجير 
مــلــهــى لــيــلــي فــي أملــانــيــا الــغــربــيــة، يــرتــاده 
عــــام 1986، وهــو  أمـــيـــركـــيـــون  عــســكــريــون 
ــّرر لــلــرئــيــس األمــيــركــي،  ــ ــــذي بـ الــتــفــجــيــر الـ
رونالد ريغان، قصفا جويا أميركيا أمر به، 
على أهــداف ليبية في طرابلس وبنغازي 
في العام نفسه، نجا منها القذافي، وأدت 
إلى مقتل ليبيني أبرياء )66 عسكريا و15 
الــطــائــرة  بتفجير  اتــهــامــه  أن  إال  مــدنــيــا(، 
األمــيــركــيــة فــــوق لــوكــيــربــي اإلســكــتــلــنــدي 
كــــانــــت حــــادثــــة الــتــغــيــيــر الـــتـــدريـــجـــي فــي 

السياسة الراديكالية التي كان ينتهجها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن مــاضــي الــقــذافــي املــلــيء 
لــم  هــــــذا  أن  إال  املـــــغـــــامـــــرات،  هــــــذه  بـــمـــثـــل 
يــكــن مـــبـــّررا لــتــصــديــق الـــروايـــة األمــيــركــيــة 
ــــى قـــرائـــن  ــتـــي اســـتـــنـــدت إلـ الــبــريــطــانــيــة الـ
وأدلــة أثــارت )وال تــزال( جدال كثيرا، حيث 
ضحكة، وال 

ُ
وصفها قانونيون كثيرون بامل

االتــهــام وليس  إلــى مستوى  ترتقي حتى 
ــة، فقد صــرحــت عضو فــريــق الــدفــاع  اإلدانــ
َعّرف شاهد 

َ
عن املقرحي، كلير ميتشل: »ت

الــتــي كــانــت نقطة حاسمة  املــقــراحــي  على 
في إدانته، ال قيمة لها، ألنه تم بعد أن رأى 
مــقــال صحافي  فــي  املتهم  الشاهد صـــورة 
تّمت فيه اإلشـــارة إلــى أنــه قــد يكون منفذ 
ــــت إن »األدلـــــــــة الــتــي  ــافـ ــ الـــتـــفـــجـــيـــر«. وأضـ

محمد أحمد القابسي

يختلف الــتــونــســيــون، وهـــم يــحــيــون ذكــرى 
انــدالع ثورتهم، بشأن تاريخ االحتفال بها 
بــني مــوعــد حــرق محمد الــبــوعــزيــزي نفسه 
فــي ســيــدي بــوزيــد فــي 17 ديسمبر/كانون 
الــنــظــام  رأس  رحـــيـــل  وتـــاريـــخ   2010 األول 
السابق، زين العابدين بن علي، إلى منفاه 
الثاني  يناير/كانون  السعودية في 14  في 
2011. ويختلفون أيضا في تقييمهم منجز 
الــثــورة، ومــا تحقق لهم بعد عشر سنوات 
مــن الــشــعــارات والــوعــود املــتــواتــرة الــتــي ما 
فتئ يطلقها الساسة من أحزاب وحكومات.
ــورة، وعـــلـــى  ــ ــثـ ــ ــلـ ــ ــرة لـ ــ ــاشـ ــ ــعـ ــ فـــــي الــــــذكــــــرى الـ
الــبــدايــات  أحـــالم  تمتزج  سابقاتها،  مــنــوال 
وتــطــلــعــاتــهــا مــــع تــــكــــرار الـــخـــيـــبـــات، لــيــظــل 
السؤال: ماذا جنت تونس من هذه الثورة؟ 
ماذا بقي منها؟ وقد »حــادت عن مسارها« 
كــمــا يــــرى بــعــضــهــم، لــتــمــضــي فـــي االتـــجـــاه 
 قــفــص االتـــهـــام، فيما يــرى 

ً
املــعــاكــس داخــلــة

آخــــرون أن الـــثـــورة الــتــونــســيــة كــانــت سببا 
في التحّول إلى مشروع البناء املؤسساتي 
ــــي إطـــــــــاٍر يـــحـــفـــظ مــكــتــســب  الـــــدســـــتـــــوري، فـ
الـــحـــّريـــات الـــفـــرديـــة والـــجـــمـــاعـــيـــة، الــفــكــريــة 
ــتـــصـــادي  والـــســـيـــاســـيـــة. ولـــكـــن املـــنـــجـــز االقـ
ــزال ضـــعـــيـــفـــا، بــالــنــظــر  ــ ــ واالجــــتــــمــــاعــــي ال يـ
الــطــمــوحــات واملطلبية  ارتـــفـــاع ســقــف  إلـــى 
االجــتــمــاعــيــة، خــصــوصــا فـــي املــنــاطــق ذات 
االجتماعية  الفئات  وبــني  ة 

ّ
الهش األوضـــاع 

ــي تـــشـــهـــد تـــصـــعـــيـــدا الفـــتـــا  ــتــ الـــضـــعـــيـــفـــة الــ
لــالحــتــجــاجــات واالعــتــصــامــات، وانــفــالتــات 
لت 

ّ
أعاقت السير العادي للمرفق العام، وعط

الدولة  ــّرت سلطة  املــواطــنــني، وأضـ مصالح 
املركزية وهيبتها.

املتشائمني  من  املروية  هــذه  يرفع أصحاب 
واملــشــّكــكــني يــافــطــة »لــيــتــهــا لـــم تــقــع، ومـــاذا 
من  يــحــدث  مــا  على  متكئني  منها«،  جنينا 
هذه االنفالتات واالحتجاجات، وما رافقها 
من ارتفاع نسبة البطالة والفقر، واستحالة 
ــيــــش بــــكــــرامــــة وأمــــــــــــان، فـــــي ظـــــل فــشــل  ــعــ الــ
الــنــخــب الــســيــاســيــة فـــي تــحــســني األوضــــاع 
الــذي  للمواطن  واالقــتــصــاديــة  االجتماعية 

رفع شعار »خبز، حرية، كرامة وطنية«.
التونسيني،  مــن  الــثــورة  منتقدو  ويستند 
نخبا وشرائح شعبية، على أن ما طالبت 
ــن كـــرامـــة  ــه هـــــذه الــــشــــرائــــح الـــعـــريـــضـــة مــ بــ
وتــشــغــيــل وتــنــمــيــة لـــم يــتــحــقــق، إذ ينطق 
الــــواقــــع بــعــكــس ذلــــــك، حـــيـــث زاد الـــوضـــع 

ا، وزاد االقــتــصــاد تـــدهـــورا، والــنــمــو  ــــوء سـ
انحدارا، لتتغول الدولة في نفق املديونية 
نسبة  إلــى  العام  الدين  بارتفاع  الخطيرة، 
95% بني عامي 2010 و2020، والبطالة من 
إلــى 18% حاليا وطنيا،  الــثــورة  12% قبل 
وأكثر من 30% في الجهات الداخلية. ولم 
الثورة %2  النمو في سنوات  تتعّد نسبة 
بــعــد أن كـــانـــت تــبــلــغ فـــي املـــتـــوســـط %4.7 
قبل سنة 2010، وتصل في العالم الحالي 
وزاد  التضخم  وارتــفــع  7.3% ســلــبــي.  إلـــى 
الوسطى  الطبقة  لتندثر  التجاري،  العجز 
مــقــابــل تــوّســع الــطــبــقــة الــفــقــيــرة، مــع بــروز 
أثرياء جدد وفاسدين تغّولوا على سلطة 
الدولة ومؤسساتها، لتتبوأ تونس املرتبة 
ــر 

ّ
الـــســـادســـة عــربــيــا و74 عــاملــيــا فـــي مــؤش

لــلــعــام 2019! وتــراجــعــت  الــعــاملــي  الــفــســاد 
نسب الــتــفــاؤل والــثــقــة فــي املــســار الــثــوري، 
ــا عــــن الـــســـيـــاســـيـــني، بــرملــانــا  وعــــــدم الــــرضــ
وأحـــزابـــا وحــكــومــات، فبعد عــشــر ســنــوات 
مــن الـــثـــورة، ال تــــزال املــســألــة االجــتــمــاعــيــة، 
على الرغم من دورهــا املــركــزي في إطاحة 
رأس الـــنـــظـــام الـــســـابـــق، تـــالحـــق مــنــجــزات 
الــــثــــورة. فــفــي 2016 كــــان عــــدد الــتــحــّركــات 
ليرتفع سنة  االجتماعية في حــدود 8713 
ســنــة  وتــــكــــون   ،10452 ــدود  ــ حــ ــــى  إلـ  2017
2018 أقل من النسبة التي سبقتها، 9356 
خالل  نفسه  النسق  على  لتحافظ  تحّركا، 
الـــســـنـــة املـــنـــقـــضـــيـــة، حـــيـــث ســـّجـــلـــت 9091 
تحّركا. وزادت الوضع االجتماعي تعقيدا، 
على الرغم من جهود اإلصالح ومقارباته 
عــلــى مــســتــوى الـــصـــنـــاديـــق االجــتــمــاعــيــة، 
والحد من الفقر ومحاربة األمية، وغيرها، 
ــا وتــداعــيــاتــهــا الــتــي  أزمــــة جــائــحــة كـــورونـ
تسببت في فقدان آالف من مواطن الشغل 
فــي الــقــطــاع الــخــاص، وكــشــفــت، فــي الوقت 
نفسه، حجم الهشاشة ألكثر من 1.694000 
تــونــســي وتــونــســيــة يــعــيــشــون تــحــت خط 
الفقر، منهم 321.000 يعيشون فقرا مدقعا.
وفـــي ســيــاقــات جـــدل اخــتــالف الــتــونــســيــني، 
ــى تـــغـــيـــيـــب املـــنـــجـــز  ــ ــ ــلـــون إلـ ــائـ ــفـ ــتـ يــــذهــــب مـ
الـــثـــوري عـــن عــلــم أو جـــهـــل، خــصــوصــا في 
عجزت  الــتــي  االجتماعية  باملطالب  عــالقــٍة 
الحكومات املتعاقبة عن تحقيق جزء كبير 
مــنــهــا. وبــغــض الــنــظــر عـــن ســقــوط وســائــل 
ومـــؤســـســـات إعـــالمـــيـــة مـــدفـــوعـــة بــأجــنــدات 
ــة »فــــــي تـــــرذيـــــل الــــثــــورة  ــيــ ــالــ ــيـــة ومــ ــيـــاسـ سـ

ومكاسبها وكل ما يمت لها بصلة«. 
)كاتب تونسي(

األسماء بعد مساجلة، مع ضيفه، قال له 
الــنــفــيــســي، بــنــبــرة عــفــويــة مــنــفــعــلــة: عــّمــار 
نحن لسنا في نيويورك! كانت هذه إشارة 
الــذي  السجل  أن  إلــى  النفيسي  مــن  مهمة 
وحتى  العربية،  التلفزيونات  في  يعرض 
ُيستخدم  أن  مـــدة، ال ُيضمن  بعد  كــان  إن 
ــم، وهـــي  ــاؤهــ ــمــ ــر أســ ــذكــ ــ

ُ
ــــرار بـــمـــن ت لـــــإضـ

 ومؤملة، وإن كان الوضع 
ٌ
 مشهودة

ٌ
حقيقة

وروح  الديمقراطي،  والــهــامــش  الكويتي، 
تـــواصـــل الــنــشــطــاء مـــع األســـــرة الــحــاكــمــة، 
الصراع في مواسم  الرغم من حّدية  على 
ــن دول عــربــيــة  كـــثـــيـــرة، أفـــضـــل بــكــثــيــر مــ

خليجية وغير خليجية.
الــلــه  ــبـــد  عـ ــد أن شــخــصــيــة  ــ أحــ يـــشـــك  وال 
كبيرة  بــوابــة  الــثــريــة  وتجربته  النفيسي 
لــفــهــم حـــركـــة األحــــــــداث الــســيــاســيــة الــتــي 
راقـــبـــهـــا، أو شـــاركـــهـــا بــنــفــســه، والــتــقــيــيــم 
الـــنـــقـــدي مـــتـــعـــّدد االتـــجـــاهـــات مـــن بعض 
املخالفني لرؤى أبو املهند، يدور بعضها 
ــا قد  ــا مـ ــول حــتــمــيــات ُيـــقـــّررهـــا، وأيـــضـ حــ
يفهم بــأنــه اســتــعــالء خــالل عــرض فكرته، 
وما يمكن أن ُيسّجل من ازدواجية بعض 
مواقفه، والتنقل ما بني الخطاب العاطفي 
أو الـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــعــقــالنــيــة الــســيــاســيــة 
النفيسي  تـــتـــراوح عــبــرهــا مـــواقـــف  الـــتـــي 
رمزية  مــن  يقلل  ال  كله  وذلــك  وتحليالته. 
ــــذات  ــالـ ــ وبـ الــــحــــيــــوي،  ودوره  الـــنـــفـــيـــســـي 

مـــآل الــثــورة الــســوريــة، مــن خـــالل توظيف 
الجماعات الدينية في الثورة، أو من خالل 
فكرة التوظيف السياسي لنماذج عديدة، 
وهــو ال يــخــّص اإلســالمــيــني فــي الحقيقة، 
ولكن  أيضا،  توظيفها  تم  التيارات  فبقية 
مسألة اســتــخــدام فــكــرة الــدفــاع عــن الــديــن، 
املــطــالــب اإلصــالحــيــة السياسية  ملــواجــهــة 
ــة  واملـــدنـــيـــة قـــديـــمـــة، مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــدولـ

طرية العربية.
ُ
الق

وقــد كــان نصيب اإلســالمــيــني فــي الكويت 

حــــاضــــرًا، ســـــواء بــيــت اإلخـــــــوان املــســلــمــني 
ــــذي ارتـــبـــط بـــه أبــــو املــهــنــد ســيــاســيــا، ال  الـ
السلفية  الــحــركــة  عــلــى  رّده  أو  تنظيميا، 
التراثية، من خالل القيادي فيها والنائب 
البرملاني والوزير السابق أحمد باقر، وإن 
كان النفيسي رّكز أكثر على أزمة التنظيم 
الــــدولــــي، والــجــمــاعــة املــصــريــة الــتــي ردت 
عليه منذ صدور أطروحاته املتعّددة، وهو 
له مباشرة  أن يعود  الــقــارئ   يحتاج 

ٌّ
ملف

التي شاركه  النفيسي  لرؤية  لكي يستمع 
فيها إصالحيون إسالميون عديدون، من 

قيادة اإلخوان السابقة واملستقلني.
ــاد عــبــره عــبــد الله  ولــكــن الــخــتــام املــثــيــر عـ
النفيسي إلى أوقــات صعبة، في املواجهة 
مــع أطـــراٍف مــن األســـرة الحاكمة، عند حل 
مجلس األمة وأيضا بعد حرب الكويت، في 
مفصلنْي مهمنْي، هما روح الرفض لبعض 
هذه األطراف في الحكم، الستئناف الحياة 
الــــدســــتــــوريــــة، وتــفــعــيــل أقــــــرب لــنــصــوص 
ــتـــور، واملـــفـــهـــوم الــديــمــقــراطــي الـــذي  الـــدسـ
شــراكــٍة شعبيٍة  في  الكويتي  الشعب  بناه 
تــأســيــســيــة مـــع آل الــصــبــاح. أســقــطــت فيه 
الـــبـــحـــريـــن نـــمـــوذجـــهـــا فــــي الــســبــعــيــنــات، 
ــكــــويــــت، ولــــكــــن تـــحـــت تـــدافـــع  وصــــمــــدت الــ
نالت  للسلطة  ممنهج  وتهميش  صــعــب، 
مــن أدوات املــراقــبــة والــتــشــريــع الـــذي فاقم 
الــفــســاد ومــشــكــالت الــكــويــت الــســيــاســيــة، 

وخــصــوصــا دورات املــواجــهــة مــع مجلس 
األمــة، واالنقسام الــذي وقــع بسبب ضغط 
البرملانية،  املساحة  هــذه  لتحجيم  الحكم، 

وتبعا لها مساحة النقد السياسي الحر.
أنــه يعود في  اليوم  الحديث  وأهمية هــذا 
ظل مأزق جديد، بعد انتخابات نوفمبر/ 
أن  فـــيـــه  يـــهـــم  ــا  مــ ــانـــي 2020،  ــثـ الـ تـــشـــريـــن 
على  الخطير  األمــنــي  الخليجي  الــضــغــط 
ز مــواجــهــة صــالحــيــة املجلس 

ّ
الــكــويــت عـــز

املنتخب، وبالذات رد االعتبار لقادة العمل 
اإلصالحي املهّجرين، بقيادة مسلم البراك، 
فــي األحكام  وآخــريــن مــن دورات مختلفة، 
الصادرة ضدهم، وجاء بث هذه الشهادة 
فــي ظــل هــذه الــتــســاؤالت. وعلى الــرغــم من 
سقف الحرية الكويتي املعروف، إال أن من 
ــادة مــن دون إذن من  املــ بــث  غــيــر املحتمل 
طرف حكومي. ولذلك السؤال الكبير بعد 
مــراجــعــة شــهــادة الــنــفــيــســي، واســتــعــراض 
ــيــــوم، هـــو هل  واقـــــع األزمــــــة املــمــتــد إلــــى الــ
الشعب  ينتظره  تصحيحي  تــوجــه  هــنــاك 
الـــكـــويـــتـــي، بـــرفـــع الــفــيــتــو عـــن صــالحــيــات 
النواب والناشطني السياسيني وحركتهم، 
وفتح الباب لعودة النشطاء السابقني، أم 
أن األمر سيعود إلى دورة احتواء جديدة، 
كــانــت مــن أبـــرز دوافـــع اإلحــبــاط للنفيسي 

منذ رأيه اآلخر؟
)كاتب عربي في كندا(

أرادت قطاعات واسعة من الشعوب الثائرة 
الــعــودة إلــى الــديــن، وكــان هــذا كــل همها، ال 
 أن هــدف 

ً
تــغــيــيــر نــمــطــيــة الــحــكــم، مــعــتــقــدة

الــثــورة الــســعــي إلـــى إحـــالل مجموعة حكم 
جـــديـــدة مــحــل مــجــمــوعــة الــحــكــم الــقــديــمــة، 
ــأدواٍت ومـــمـــارســـاٍت قــد تــتــشــابــه مع  ــ ولـــو بــ
أدوات األنظمة املخلوعة وممارساتها إلى 
حد بعيد. ولــهــذا، لم تتطّرق الــثــورات على 
ــى، ال مــنــذ انطالقتها  مـــدار ســنــواتــهــا األولــ
وحسب، إلى املطالبة بتغيير أدوات الحكم 
إلــى هوية من  النظر  وممارساته، من دون 
يحكم. وعلى سبيل املثال، لم يكن املحتّجون 
القاهرة على حكم  التحرير فــي  فــي مــيــدان 
اإلخوان املسلمني، في يناير/ كانون الثاني 
أدوات  بــتــغــيــيــر  مــعــنــيــني  الـــعـــام 2013،  مـــن 
الــحــكــم، بــل بتغيير »مـــن يــحــكــم« وحــســب؛ 
وقد رفعوا شعار الثورة ذاته »الشعب يريد 
جديدٍة  برئاسٍة  مطالبني  النظام«،  إسقاط 
تنتمي لــلــتــيــار املـــدنـــي، عــوضــا عــن الــتــيــار 
بني  الخالف  استمرار  أّدى  وهكذا  الديني. 
يومها؛  مصر  فــي  سياسيتني  مجموعتني 
ــى الـــخـــطـــاب الــديــنــي،  إحـــداهـــمـــا تــســتــنــد إلــ
واألخرى إلى املدني، عوضا عن البحث في 
تهدر  الــتــي  الحقيقية  الــســيــاســيــة  املــشــكــلــة 
البالد وطاقاتها وتخّرب حاضرها  مــوارد 
ومــســتــقــبــلــهــا، املــتــمــثــلــة بــطــبــيــعــة الــحــكــم 
إلـــى عــــودة الــعــســكــر للسلطة في  وآلـــيـــاتـــه، 
االستبداد  دولــة  املــطــاف، واستعادة  نهاية 

ر أحالم الثورة.
ّ

وتبخ
ويخطئ من يعتقد أن »الثورات املضاّدة« 
الــعــربــي، من  الربيع  بــلــدان  الــتــي عرفتها 
عرف 

ُ
ت باتت  التي  الصامتة  التشكيالت 

السبب في عدم  العميقة«، هي  »الدولة  بـ
نجاح الــثــورات. األقــرب إلى الدقة أن تلك 
الثورات املضاّدة لم تكن لتنجح لو وجدت 
ثوراتها،  دفاعا عن  الثائرة  الشعوب  من 
ــاّدة  الـــدعـــايـــة املـــضـ ــدم انـــســـيـــاق وراء  ــ وعـ
العميقة«،  »الــدولــة  ذتها 

ّ
نف التي  للثورة 

بالتعاون مع أدواتها في وسائل اإلعالم. 
والصورة التي ال تغيب عن البال هنا رّدة 
فعل الشعب التركي التي أفشلت املحاولة 
ــة عـــلـــى حــكــومــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ ــة الـ ــيــ ــقــــالبــ االنــ
أردوغـــــــــــان فــــي يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز مــــن عـــام 

قّدمها االّدعاء في املحاكمة األصلية كانت 
ــة أن الــقــضــيــة املــرفــوعــة  مــعــيــبــة، إلـــى درجــ
ضـــد املـــقـــرحـــي لـــم تــثــبــت أي دلـــيـــل ضـــده، 
حكيمة  محلفني  هيئة  ألي  يمكن  ال  وإنـــه 
املقرحي مذنب، بينما  أن  إلــى  أن تتوصل 
بقيت تواريخ زيارته مالطا موضع شك«. 
ــيــــاراٌت مــــن الـــخـــزيـــنـــة الــلــيــبــيــة،  ــلــ ــعـــت مــ دفـ
مـــن أجــــل فـــك الـــحـــصـــار الـــــذي فــــرض على 
ليبيا، والــذي تفنن العرب قبل العجم في 
تطبيقه، بعد أن اعترفت السلطات الليبية 
نفيا  لتنهي  الــحــادثــة،  عــن  بمسؤوليتها 
رســمــيــا اســتــمــر أكـــثـــر مـــن 15 عـــامـــا، ذلــك 
االعتراف الذي وصفه الكاتب واملتخصص 
فــي شـــؤون االســتــخــبــارات، إريـــش شميت 
- أنــــبــــوم، بـــأنـــه اعــــتــــراف تــكــتــيــكــي ضــمــن 
لــلــقــذافــي الــــعــــودة إلــــى الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
مضيفا إن مجريات تلك املحاكمة أظهرت، 
ــقـــدت وراء  ــنـــاك صــفــقــة عـ بــــوضــــوح، إن هـ
الكواليس، ال تخدم الحقيقة، وإنما تسمح 
السياسي،  وجههما  مــاء  بحفظ  للطرفني 

حسب تعبيره . 
بــعــد 32 ســنــة مــن ارتـــكـــاب الــجــريــمــة، و13 
تلك  أن  يــبــدو  التعويضات،  دفــع  مــن  سنة 
املــلــيــارات املــدفــوعــة، والــتــنــازالت املــقــدمــة، 
، ولم 

ً
واالتــفــاقــات املوقعة، قــد أنهت فــصــال

فتح  أعــيــد  حيث  بكاملها،  املسرحية  ــنــه 
ُ
ت

ملف القضية تزامنا مع الذكرى السنوية 
الــعــدل  وزارة  أعــلــنــت  فــقــد  للتفجير،  الـــــ32 
ــام رســمــيــا إلــى  ــهــ األمـــيـــركـــيـــة تــوجــيــه االتــ
ضـــابـــط املـــخـــابـــرات الــلــيــبــي الـــســـابـــق، أبــو 
عجيلة مسعود، والذي كان مساعًدا ملدير 
الــســابــق،  الــعــســكــريــة  إدارة االســتــخــبــارات 
ــلـــواء عــبــدالــلــه الــســنــوســي، مــتــهــمــة إيـــاه  الـ
ــتــــي أســـقـــطـــت تــلــك  بــتــصــنــيــع الـــقـــنـــبـــلـــة الــ
الطائرة املنكوبة. والفٌت للنظر أن القضية 
على عمل  اعتمدت  املرفوعة ضد مسعود 
الصحافي، كــني دورنــشــتــايــن، والـــذي كان 
يــعــمــل مــن ضــمــن بــرنــامــج »فـــرونـــت اليــن« 
لــشــبــكــة بـــي بـــي إس، عــنــدمــا بـــدأ تحقيقه 
التفجير، وكــان شقيقه ديفيد  الشامل في 
من ضمن القتلى على منت الطائرة. حيث 
كــشــفــت صــحــيــفــة ديــلــي مــيــل الــبــريــطــانــيــة 
أبــــو عجيلة  إلــــى  أن االتـــهـــامـــات املـــوّجـــهـــة 
مسعود ظهرت خالل التحقيق الذي أجراه 
هذا الصحافي، والــذي أنفق أكثر من 350 
ألـــف دوالر، فــي تعقب مــســعــود، وأنـــه هو 
إلـــى مــكــتــب التحقيقات  مـــن أعــطــى اســمــه 
الفيدرالي في عام 2015، بعد رحلة تعقٍب 
بعد  مـــرات  ثـــالث  ليبيا  فيها  زار  طــويــلــة، 

سقوط القذافي، حسب الصحيفة. 
يطرح إعادة فتح هذا امللف أسئلة عديدة ال 
يملك الليبيون )على األقــل( إجابة شافية 
عليها، من أهمها: ملاذا فتحت القضية في 
التي  الضعف  لحالة  وهــل  التوقيت؟  هــذا 
تمّر بها ليبيا عالقة بذلك؟ وهل ستشجع 

ــه  ــاثـ ــه املـــســـتـــمـــر ملــــواقــــفــــه وأبـــحـ ــاطـ ــتـــطـ اخـ
دومــا  تــقــوم  والــتــي  السياسية،  ومؤلفاته 
فــيــهــا،  ــالــــي  ــبــ ــ ُي ال  مـــســـتـــقـــلـــة،  روٍح  عـــلـــى 
بــاخــتــالفــه عـــن الـــتـــيـــارات أو الــحــكــومــات، 
لــكــنــه يــتــرك الــحــبــل قــائــمــا، خــصــوصــا في 
ــــدول املــشــتــبــكــة مع  طــبــيــعــة الــعــالقــة مـــع الـ
اهــتــمــامــاتــه الــفــكــريــة والــســيــاســيــة، على 
املـــســـتـــويـــات، الــخــلــيــجــيــة االســتــراتــيــجــيــة 
ــذه الــعــقــالنــيــة  ــ ــة. وهــ ــيــ ــدولــ والـــعـــربـــيـــة والــ
ّدمت للفكر 

َ
بالذات واستقالل شخصيته، ق

السياسية،  وللثقافة  املعاصر،  اإلسالمي 
الشعوب،  تحتاجها  غنية،  تقييم  نظرات 
 بقيت مساحة نقد مشروعة الختالف 

ْ
وإن

تقديرات املراقبني مع عبد الله النفيسي.
ــلــــف الــــحــــركــــة اإلســــالمــــيــــة،  ــثــــل مــ ولــــقــــد مــ
وســقــوطــهــا الــســيــاســي واألمــــنــــي بحسب 
ــم املـــلـــفـــات، فــي  ــ ــد أهـ ــ رؤيــــــة الــنــفــيــســي، أحـ
الــصــنــدوق األســــود الــــذي اســتــوعــب ثــالث 
جملها، 

ُ
الــيــوم أن ن لــنــا  ُيــمــكــن  حــلــقــات، ال 

الصعيد  أو  الكويتي  الصعيد  ســواء على 
ــبـــد الــلــه  ــــي، ولــــكــــن بـــقـــيـــت عــــالقــــة عـ ــدولــ ــ الــ
ــا مــــــع الــــقــــاعــــدة  ــ ــــوصـ ــــصـ ــيــــســــي، وخـ ــفــ ــنــ الــ
الــشــعــبــيــة لــإســالمــيــني قــويــة، عــلــى الــرغــم 
ــقـــوي، وبــعــض  مـــن هـــذا الــنــقــد املــنــهــجــي الـ
قضية  فــي  وبــالــذات  الصعبة.  التعميمات 
ــذي  ــيـــاســـي، الــ ــي أو الـــسـ ــنــ االخـــــتـــــراق األمــ
ــّر عــلــيــه الــنــفــيــســي، وألـــحـــق بـــه كــارثــة  ــ أصـ

املقارنة  إلــى  تــدفــع  ببساطة  فهي   ،2015
ــراك عـــن حــكــم تــيــار ديــنــي  ــ بـــني دفــــاع األتــ
منتخب، مقابل عــدم دفــاع املصريني عن 
حكم تيار ديني منتخب هو اآلخر. ولعل 
ــفــــارق الــبــســيــط بـــني الـــعـــرب واألتـــــــراك،  الــ
فــــي هـــــذه املـــرحـــلـــة الـــصـــعـــبـــة والـــحـــرجـــة 
مــن تــاريــخ الـــعـــرب، أن انــحــيــاز الــشــعــوب 
ــارا ديــنــيــا  ــيـ الـــعـــربـــيـــة، عــنــد اخـــتـــيـــارهـــا تـ
لتسلم السلطة، ليس انحيازًا لذاتها؛ أي 
عاشة ومصالحها الحاضرة، 

ُ
لحياتها امل

 من ذاك النوع الــذي ال 
ٌ
وإنما هو انحياز

أن  االقــتــراع، وال يمكن  يتجاوز صندوق 
يــكــون مــلــحــوقــا بــالــدفــاع عــنــه وحــمــايــتــه 
لحياٍة   

ٌ
انــحــيــاز فهو  لبقائه،  والتضحية 

آخرٍة غير معاشة، غرضه إراحة الضمير 
ـــا كــان 

ّ
الــديــنــي بــانــتــخــاب تــيــار ديــنــي. ومل

فإنه  الضمير حــقــا  يــريــح  االنــتــخــاب  ذاك 
أجـــل بقاء  مــكــانــا لتضحيٍة مــن  ُيــبــقــى  ال 
نتخب وحمايته والدفاع عنه، كما فعل 

ُ
امل

األتراك الذين كانوا يدافعون عن حياتهم 
دافعهم  وذاك  أردوغـــان،  بوجود  املعاشة 
النــتــخــابــه، ال مــن أجـــل حــيــاة أخـــرى بعد 
املوت. وليس سّرًا أن الفرق بني الحالتني 
والثقافة  املدنية  البنى  غياب  إلــى  يرجع 
املـــدنـــيـــة عـــن املــجــتــمــعــات الــعــربــيــة الــتــي 
والدفاع  الثورات  كانت ستضمن حماية 

عن أفكارها وآمالها ورؤاها. 
)كاتب من األردن(

 
ًّ

إعادة هذه القضية لتتداول من جديد كال
من فرنسا وأملانيا وبريطانيا على إعادة 
فــتــح املــلــفــات الــخــاصــة بــكــل مــنــهــا، وسبق 
ــفــلــت، بعد أن وافــقــت حــكــومــات هذه 

ُ
وأن ق

الــــــدول عــلــى اســـتـــالم الــتــعــويــضــات الــتــي 
املجّمدة،  الليبية  األمـــوال  وهــل  فرضتها؟ 
وخصوصا في كل من أميركا وبريطانيا، 
قـــد يــســيــل لــعــاب هـــذه الـــــدول، ويشّجعها 

البتزاز الحكومة الليبية الضعيفة؟
أمـــا الـــســـؤال األكــثــر إلــحــاحــا فيتعلق بــرّد 
ــي الـــشـــرق  ــ فـــعـــل املــــســــؤولــــني الـــلـــيـــبـــيـــني فـ
ــغـــرب، فــهــل لــديــهــم الـــقـــدرة والــشــجــاعــة  والـ
ــة هـــــذه  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ واالســـــتـــــقـــــاللـــــيـــــة عـــــلـــــى مــ
الــجــديــدة؟ وهــل لديهم اإلرادة  االتــهــامــات 
على رفض تسليم املتهم الليبي )الجديد( 
ــال مــا  ــ ــة، فــــي حـ ــيـ ــركـ ــيـ ــى الـــســـلـــطـــات األمـ ــ إلـ
طــالــبــت األخـــيـــرة بــذلــك؟ وهـــل يــعــّول على 
مـــن فــشــل فـــي مـــجـــّرد تــوحــيــد املــؤســســات 
الليبية، وعلى من وقــف عاجزا عن وضع 
 لتوغل املليشيات، والخروج من النفق 

ٍّ
حل

التعامل  فــي  الــبــالد،  الـــذي تعيشه  املــظــلــم 
بنّدية مع هذه الدول الكبرى؟ 

أمــــا املـــواطـــن الــلــيــبــي الــــذي تـــــزداد حــالــتــه 
تــرّديــا بسبب الــحــروب، تحت وطــأة سوء 
األوضـــــــاع املــعــيــشــيــة، وانــــعــــدام الــصــحــة، 
ي الرشوة والفساد بجميع أشكاله، 

ّ
وتفش

ــه يــلــهــث وراء  ــركـ ــن إهـــانـــتـــه، وتـ نــاهــيــك عـ
أوضاعه  لتجعله  الضرورية،  احتياجاته 
هــذه غير مهتم بمثل هــذه األمـــور، فليس 
ـــدفـــع املـــلـــيـــارات لــهــذه 

ُ
لــديــه فــــرق بـــني أن ت

ويت، 
ُ
الدول، من أجل تعويضاٍت لقضيٍة ط

 حــكــومــي 
ٌ

أو أن يــســتــفــيــد مــنــهــا مــــســــؤول
فاسد، أو مليشياوي نّصب نفسه وصيا 
أنــه لن  يــدرك  عليهم، فذلكما ســيــان، فهو 
يعاني  وســيــظــل  الــحــالــتــني،  فـــي  يستفيد 
ضــنــك الــحــيــاة ومــــّرهــــا، وأنـــــه، فـــي جميع 
األحــــــــوال، ســيــظــل يــســتــجــدي املــســؤولــني 
على  للحصول  املستشفيات،  أبــواب  على 
ــداٍء مــزمــن، أو ســريــر مــتــاح ملريٍض  دواٍء لـ
الحصول  املــــرض، وســيــظــل حلمه  أنــهــكــه 
على مرتٍب من مصرٍف ال يمعن في إذالله. 
يعلم املواطن الليبي أنه اُبتلي بمسؤولني 
غـــيـــر مـــســـؤولـــني، يــقــتــنــصــون الــحــصــص 
ومستقبل  مستقبلهم  ليضمنوا  واملراكز، 
ــوى املــنــاصــب  ــ ــّم لـــهـــم سـ ــ عـــائـــالتـــهـــم، ال هـ
واملكاسب، من دون أّي اكتراٍث ملصير هذا 
الــدفــاع عــنــه وعـــن ممتلكاته  الــوطــن، وأن 
ومواطنيه ال يشكل لهؤالء املسؤولني أمرا 
يستحق التفكير، وردة فعلهم على إعادة 
فــتــح هــــذه الــقــضــيــة، واتـــهـــام أبــــو عجيلة 
مــســعــود، وغــيــرهــا مـــن عــمــلــيــات االبـــتـــزاز 
الـــتـــي قـــد تــتــبــعــهــا، لـــن تـــكـــون إال تـــرديـــدا 
لكلمات أغنيٍة ليبيٍة تقول »من يجرأ يقوا 

.. هذا مش معقول«.
)كاتب ليبي(

عبد اهلل النفيسي ورحلة الصندوق األسود

في استعادة عشر سنوات 
على الربيع العربي

»لوكيربي« مجّددًا... وهموم الليبيين

الثورة التونسية المتشائلة

شخصية النفيسي 
وتجربته الثرية بوابة 
كبيرة لفهم حركة 

األحداث السياسية 
التي راقبها، أو 
شاركها بنفسه

غابت البنى المدنية 
والثقافة المدنية عن 

المجتمعات العربية 
التي كانت ستضمن 

حماية الثورات

ليس لدى المواطن 
الليبي فرق بين أن 

ُتدفع المليارات 
لهذه الدول، من أجل 

تعويضاٍت لقضيٍة 
ُطويت، أو يستفيد 
بها مسؤوٌل فاسد

آراء

عيسى الشعيبي

تراصفت في حّيز الزاوية األسبوعية هذه، قبل نحو خمسة أسابيع، ستمائة كلمة 
الرئيس  بها  يقوم  قد   محتملة، 

ً
أميركية  

ً
بــدا في حينه ضربة ما  لتشخيص  وأكثر، 

الخاسر املأزوم، في ربع الساعة األخير من زمن واليته اليتيمة، ضد أهداف إيرانية 
ــراٍت وجيهة، 

ّ
مــؤش استعراض جملة  تقدير موقف، وجــرى  عــرض  تم  ثمينة، حيث 

 عن مصادر في »البنتاغون«، وعّززتها 
ً
تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز، نقال

األميركيني  املحللني  كبار  يدخل  أن  قبل  أسبر،  مــارك  الدفاع  لوزير  املفاجئة  اإلقالة 
واإلسرائيليني على خط التكهنات هذه.

رات، على أهميتها، كافية وحدها لترجيح مثل هذه الضربة 
ّ

آنذاك لم تكن تلك املؤش
أن  القوية، غير  االحتماالت  دائــرة  نطاق  أبقت عليها في  وإن  الوداعية،  الدراماتيكية 
معطياٍت كثيرة وازنة، واستعدادات عسكرية عديدة، متراكمة طوال الفترة القصيرة 
ة الهجمة 

ّ
املاضية، راحت تنقل الضربة املتوقعة، من فضاء الفرضية املمكنة، إلى حاف

الحربية املرّجحة، خصوصا بعد استقدام طائرات بي 52 االستراتيجية، وحامالت 
الطائرات والبوارج والغواصات النووية األميركية واإلسرائيلية.

أتت قبل أسبوع، في  إيــران  التصعيدي حيال  املسار  الفارقة في هذا  التحّول  نقطة 
أعــقــاب الــهــجــوم الــصــاروخــي الكثيف ضــد الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي بــغــداد، بكل ما 
له من أهــداف صلبة، وما 

ّ
شك

ُ
إليه السفارة من معاني السيادة والهيبة، وما ت ترمز 

الجمهورية  املؤّجل مع  الحساب  الهجوم عليها من حوافز إضافية، لتسديد  يخلقه 
قة، األول منها يخّص نزوة ترامب، الراغب في 

ّ
اإلسالمية، وتسوية فواتير داخلية معل

تعقيد عودة خليفته إلى االتفاق النووي، والثاني يتصل بالحسابات االستراتيجية 
ق باملآرب اإلسرائيلية املبيتة.

ّ
للدولة العظمى، أما الثالث فهو متعل

في املّرة األخيرة التي تعرضت فيها السفارة األميركية إلى ما يشبه حالة حصار 
مطبق، قبل عــام، ســّددت واشنطن إحــدى أشــد ضرباتها االنتقامية إيالمًا إليــران، 
بقتل بطلها القومي، قاسم سليماني، ما يدعو إلى االعتقاد أن املس بالسفارة مجّددًا، 
وهي أرض أميركية، تحدٍّ نوعيٌّ مختلف، يماثل وضع إصبع في العني، وهو استفزاز 
ال يمكن التسامح معه، سيما وأن الخطط جاهزة، والدوافع كامنة، وفوق ذلك إن لم 

ضرب أبدًا في عهد جو بايدن.
ُ
ضرب إيران في زمن ترامب فإنها قد ال ت

ُ
ت

وأحسب أن التقديرات املختلفة ملوقف ترامب في هذه اللحظة، التي تضيق فيها نافذة 
الفرص املتاحة أمامه مع مرور كل يوم، يجب أن تنبني، في معرض التوقعات هذه، 
االنتقام  دوافــع  حّركه 

ُ
ت لوحٍش جريح،  جــدًا  أولهما شخصي  مهمني،  معطيني  على 

الحافل  إرثــه، بترك واقعٍة ال تّمحي من سجله  إلــى تعظيم  املحموم  لنفسه، وسعيه 
األميركية،  القتالية  العقيدة  بــه  ونعني  للغاية،  مــوضــوعــي  وثانيهما  بــاإلخــفــاقــات، 
اليد  الهجومية بكل ما في  املــبــادرة   عن 

ً
والــرعــب، فضال الصدمة  القائمة على مبدأ 

وفق  إليـــران،  األميركية  الضربة  افتراضات  مقاربة  ينبغي  ال  لذلك،  فائقة.  قــوة  من 
والتقييمات  بالتمنيات  مسكونة  انفعالية،  رغائبية  أوسطية  شــرق  معرفيٍة  خلفيٍة 
اللحظي  الــذاتــي  أي  الــذكــر،  االعتبارين سابقي  من  كل  هــدي  على  وإنما  الالواقعية، 
البيت األبيض، واملوضوعي املتصل  املتعلق بحسابات املتصّبب عرقًا وغضبًا في 
التسويات  إلــى  ــجــارى، وال تذهب 

ُ
ت قــوة عظمى ال  أميركا ورؤيتها لنفسها،  بعقيدة 

املباشرة،  املجابهات  إلى  أعداءها، بل تعمد  الحربية، وال تسترضي  الوسط  وحلول 
القول إن ما كــان، في  والحسم بقوة مفرطة. إزاء ذلك كله، ليس من قبيل التخمني، 
بحر األسابيع الخمسة املاضية، مجّرد احتمال قوي بوقوع ضربة أميركية إليران، 
قد بات بعد واقعة استهداف السفارة في بغداد أمرًا مرّجحًا أكثر من ذي قبل، فنحن 
اليوم أمام رئيس أكثر عدوانية بعد خسارته االنتخابات، ونحن أيضًا قبالة ترسانة 
عسكرية غير مسبوقة في الخليج وحوله، مترافقة مع سيل وعيد وتهديد جارف، 
يوازيه خطاٌب مؤّسس على التهويل واملبالغات املعتادة، وسياسة الفم الكبير املعتمدة 
لدى قادة الحرس الثوري، الذين باتوا يعّدون األيام بفارغ الصبر النتهاء عهد ترامب، 

ينظرون إلى ساعة الحائط بعني، وإلى السماء املفتوحة بأخرى.

معن البياري

ــام، عشر ســنــواٍت على  طــوى املــركــز الــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــة الــســيــاســات، قبل أيـ
الفضاء املعرفي والثقافي والفكري  الفاعل في  أثنائها حضوره  انطالقته، عّزز في 
واألكاديمي والتربوي العربي، ليس فقط بتعّدد مشروعاته وبرامجه وتنوعها، وإنما 
العربي،  الــواقــع  مع  والنشط  الحيوي  تفاعله  منها  قليلة،  غير  أسباب  لحزمة  أيضا 
التي  ــدة 

ّ
املــؤك باملساهمة  وكــذلــك  والتحليل،  بالتفكيك  ومــســتــوى،  صعيد  غير  على 

 ألهل األكاديميا العرب 
ً
 مؤسساتية

ً
 تحتية

ً
أّداهــا في إقامة ما يمكن تسميتها بنية

)بمساهماٍت أجنبية أحيانا(، من أصحاب التأهيل املعرفي املخلص ألدوات الكشف 
والقراءة ومناهجها، ومن املنشغلني بقضايا األمة وراهنها ومستقبلها، بمجتمعاتها 
رون بأفكار خالصية وال بأيديولوجيات، وإنما يقّدمون 

ّ
وأسئلتها وتطلعاتها، ال يبش

نتاجا بحثيا، يلّبي حاجات ملّحة في الحالة العربية، ويختبر إمكانات الباحث العربي، 
هذه  فتسعفه  العلمية،  والبيئة  املوضوعية  والــشــروط  االستقاللية  له  ر 

ّ
تتوف عندما 

كلها في تأدية مهمته، صاحب منظوٍر ورؤيٍة في مجاالت شغله األكاديمي، النقدي 
الكاشف بالضرورة. وعلى ما لهذا األمر من مكانٍة أساسيٍة وناظمٍة في عمل املركز 
الذي  الوحيد  املظهر  لم يكن  أنه  إال  السياسات وأنشطته،  العربي لأبحاث ودراســة 
عوينت فيه فاعليته في العقد الذي مضى، فقد استحدث عدة وحداٍت دراسيٍة فيه، 
وأصدر مئات الكتب، وتفّرعت منه مؤسساٌت كبرى، وأطلق عدة مشروعات، وأقام 
شبكات اتصاٍل وتواصل عريضٍة مع مجتمع املعرفة والبحث العربي، وأقام معجم 
إنجاز  في  وانتظم  العليا،  للدراسات  الدوحة  ومعهد  العربية  للغة  التاريخي  الدوحة 
»املؤشر العربي« الذي بات استطالع الرأي العام األوسع واألشمل، وفي إصداره ست 
مة في الدراسات االجتماعية والتاريخية والسياسية و...، ونظم مئات 

ّ
دوريات محك

تتيحها  التي  الشاسعة  املمكنات  من  وأفــاد  النقاش،  وورشـــات  والــنــدوات  املؤتمرات 
التقنيات الرقمية، فتوفرت في بوابته اإللكترونية إنتاجاته.

أنجزه عمل صعب حقا، ومن  العربي، ومــا  املركز  أعطاه  اإلحــاطــة بمجمل ما  وألن 
العسير إيجازه، جاء عظيم اإلفادة من املركز إصداره، أخيرا، كتابا توثيقيا شامال، 
أعمال  أمكن، على كل ما تنّوعت فيه   ما 

ً
مصّورا، ضّم إضــاءاٍت مختصرة، ووافية

املركز املختلفة املشاغل في قضايا بال عدد. جمع الكتاب »املركز العربي لأبحاث 
وأنيقة(،  تيه )220 صفحة صقيلة 

ّ
السياسات في عشر ســنــوات«، بني دف ودراســة 

املــركــز فــي كــل مناشطه، وأساسها  التي يصدر فيها  الــرؤيــة  هــذا كله، مــع إيــضــاح 
فيما  سيما  العربية«،  النهضة  وخــدمــة  واإلنسانية  االجتماعية  بالعلوم  »النهوض 
 يلح عليها، وتتصل بالدولة العربية والديمقراطية، وعلى 

ّ
يتعلق باملضامني التي ظل

أساس املواطنة، مع االستفادة من »املشترك الحضاري الثقافي العربي في الحفاظ 
كثيٌر  وإذ يسقط  السياسية«.  التعددية  تتاح  عندما  العربية  املجتمعات  وحــدة  على 
من اإلعــالم العربي في الــرّدة املقيتة التي يقيم فيها مع أوهــام الثورات املضاّدة عن 
انتصاراتها بعد العام 2012، كان طبيعيا أن ُيحارب هذا »اإلعالم« الذي ال تتحقق فيه 
شروط العملية اإلعالمية وبديهياتها، املركز العربي، ليس فقط بتجاهل ما يراكمه 
تستهدفه،  سقيمة  بافتراءات  أيضا  وإنما  نجاحاته،  على  وبالتعمية  منجزات،  من 
أصحاب  ولكن  املعلومة.  واالســتــبــداد  الفساد  بنظم  ملتحقون  جــاهــلــون،  يصنعها 
اع مبادرات البناء والتأسيس، وناس االجتهاد واملثابرة 

ّ
املشروعات النهضوية، وصن

الوقت  مــن  فائض  لديهم  ليس  عربيا،  واملــعــرفــة  العلم  قيمة  رفــع  وعلى  العمل،  على 
ليلتفتوا إلى أولئك، غير أن هذه الحقيقة ال تحجب ضرورة توزيع الكتاب التوثيقي، 
وأساتذة،  العربية، طالبا  الجامعات  لعموم  ليتوفر  يمكن،  ما  أوَســع  األهمية،  الباهظ 
مع  بتنويعاته،  اإلعــالم  في  والعاملني  قطاع،  غير  في  والتسيير  اإلدارة  ومؤسسات 
ليعرف من يريد أن  املركز، وإنما  بــاب دعايٍة ال يحتاجها  لــه، ليس من  ترويٍج الزم 
يعرف أي منجٍز أقامه أهل العمل واإلخالص في االنتساب إلى أمتهم. وهو منجٌز ما 
كان ليصير لوال الجهود املضنية التي أّداها، وما يزال يؤّديها، مؤسس املركز العربي 
ومديره العام، املفكر عزمي بشارة، بإسناد مالي من دولة قطر، وبعوٍن من مختّصني 
في مجلس إدارة املركز، وباألداء الباهر الذي يواظب عليه الباحثون والخبراء العاملون 
في املركز ومؤّسساته وفروعه، وكذا اإلداريون العديدون .. شكرا للجميع فردا فردا.

محمد طلبة رضوان

وافق حزب العدالة والتنمية، اإلسالمي، على التطبيع مع الصهاينة. الحزب مغربي، 
وأسبابه مغربية. يريد املغرب االعتراف األميركي بسيادته على صحرائه الغربية. 
عرض الرئيس ترامب االعتراف مقابل التطبيع، وافق امللك، ووافق اإلسالميون. في 
ى الدولة موقفا انفصاليا في قضية الصحراء الغربية، موقفا مختلفا 

ّ
الجزائر تتبن

ى اإلسالميون الجزائريون )حركة حمس( بدورهم موقف 
ّ
عن موقف املغرب، ويتبن

الــذي يدعم مصالحها، ومن ثم مصالحهم. اإلســالم في املغرب وحدوي  دولتهم 
املغرب مع ترامب،  انفصالي أممي! اإلســالم في  الجزائر  تطبيعي، واإلســالم في 

وفي الجزائر ضده، اإلسالم مع اإلسالميني في الشيء وضده. .. ما معنى ذلك؟
ليسوا  غيرهم،  عــن  مختلفون  أصحابه  أن  »الــحــركــي«  اإلســالمــي  الخطاب  يزعم 
دخيلة.  أفــكــارا  ى 

ّ
يتبن فهو  اليساري  أو  الليبرالي  أمــا  الهوية.  ممثلو  فهم  ســـواء، 

القطرية  القومية  الدولة  مفاهيم  ويتجاوزون  أمتهم،  قضايا  ون 
ّ
يتبن اإلسالميون 

إلى مفهوم األمة. لدى اإلسالميني تصّورات صلبة، السياسة عندهم عمل شرعي، 
الثروة  سة، وصراعا دنيويا على مصادر 

ّ
أخالقي، عقائدي، وليس ممارسة مدن

والقوة، هي لله. الفرق بني اإلسالميني ومنافسيهم، في الخطاب الحركي، هو بني 
املقّدس واملدنس. واآلن .. يتجاوز اإلسالميون املقّدس إلى املدنس، األمة إلى الدولة، 
ى 

ّ
الشرع إلى الثروة والقوة، املقاومة إلى التطبيع، فلسطني إلى إسرائيل، فماذا تبق

ى من أيديولوجيتهم، ومــاذا تبقى من 
ّ
ى من خطابهم، ومــاذا تبق

ّ
منهم، ومــاذا تبق

اإلسالم الحركي كله؟!
ال يتعلق األمر باإلكراه السياسي، وال يتعلق بمحاولة اإلسالميني االقتراب أكثر 
من الدولة الوطنية، وقطع الطريق على مزايدات خصومهم بأنهم ليسوا وطنيني، 
إلى أن تأتي  ق بموقٍف »ثابت« ومتكّرر لدى اإلسالميني، فهم رّبانيون 

ّ
إنما يتعل

السلطة، بعدها يعود العمل السياسي إلى »علمانيته«، في نسختها غير األخالقية. 
في مصر، تحالف اإلخــوان املسلمون األوائــل مع القصر، وهتفوا »الله مع امللك«، 
مع  الجماعة  تحالفت  ثم  األول ضد خصومه،  فــاروق  مع  ليقف  نفِسه  بالله  أتــوا 
الضباط األحرار ضد امللك، وبّرروا سياساتهم وإعداماتهم، قبل أن ينقلب عليهم 
جمال عبد الناصر. تكّرر األمر مع أنور السادات، قبل أن ينقلب بدوره، وتجّمد مع 
م 

َ
حسني مبارك، على الرغم من محاوالتهم لعرض خدماتهم. وجاءت الثورة، َحك

رجل  السيسي،  الفتاح  عبد  مع  تحالفوا  عسكريا،  ظهيرا  واحتاجوا  »اإلخـــوان«، 
مبارك، مدير مخابراته العسكرية، سبق أن ذهب إلى امليدان، وقت الثورة، وقابل 
يلتفتوا.  ولم  بذلك،  البلتاجي  أبلغهم  وهــّدده.  البلتاجي،  اإلخواني، محمد  القيادي 
ها على 

ّ
سبق أن أجرى السيسي بنفسه كشوف الُعذرية، والقضية شهيرة، وملف

وفوقه،  الدين  قبل  السلطة  تحالفوا،  يلتفتوا،  لم  األول،  اليوم  منذ  الرئاسة،  مكتب 
الدين، في صيغته اإلسالموية، ليس متبوعا، بل تابعا، ومسّوغا، ومبّررا، وممّررا، 

وأفيونا للشعوب واألتباع!
إلى  يــتــجــاوزه  بــل  معها،  التحالف  أو  السلطة  على  الحفاظ  عند  األمـــر  يتوقف  ال 
ثابتة.  قيمة  توجد  توجد مواقف صلبة، ال  اإلسالميني من كل شــيء. ال  موقف 
إذا جاءت  اإلســالم  مع  تتعارض  الديمقراطية مقبولة وال  واحــد.  يوجد معيار  ال 
ويوم  عــام 1989،  الــســودان  في  انتزعتهم،  إذا  واالنــقــالبــات جريمة  باإلسالميني، 
30 يونيو/ حزيران. للمفارقة وسخرية األقــدار، ينجح انقالٌب عسكري، يقوم به 
إسالميون، يفرح اإلسالميون، ويعتبرونه نصرا من الله، صار االنقالب نصرا! 
والله مع االنقالبيني! يتوّرط في تأييده اإلسالميون في مصر، ويعتبرونه »إرادة 

الشعب«. يكتب الشيخ محمد الغزالي، وهو من هو، في تأييده واالحتفاء به. 

ترجيحات الضربة األميركية 
المحتملة

»المركز العربي...« 
في عشر سنوات

هل توجد أيديولوجية 
إسالمية حقًا؟
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المدن في تفجير لوكربي عبد الباسط المقرحي في طرابلس عام 2009 )محمود تركية/فرانس برس(
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آراء

عبد الباسط سيدا

ونحــن علــى أعتــاب العــام الجديــد، 2021، نرى 
أ من الوضع  أن  الوضع الســوري قد بات جزء
العــام للمنطقــة، وذلــك نتيجــة االندمــاج الــذي 
تم بينه وبني املشاريع اإلقليمية والحسابات 
الدوليــة، واالصطفافــات التــي تبلــورت شــيئًا 
فشــيئًا، وتحــّددت مالمحهــا بصــورة واضحة 
في يومنا الراهن، بعد مرور نحو عشرة أعوام 
على انطالقة الثورة السورية في مارس/ آذار 
2011. فمــن جهــة النظــام، ال يمكن الحديث عن 
الســلوك،  فــي  أي تحــول أو تغييــر أو تعديــل 
يحصــل،  أن  يمكــن  األميركــي،  املطلــب  وفــق 
واإليرانــي  الروســي  العاملــني  أخــذ  دون  مــن 
بعــني االعتبــار. ومــن جهــة املعارضــة، أو علــى 
أو  الدرجــة  بهــذه  الخارجــة  املناطــق  صعيــد 
ع بــني 

ّ
تلــك عــن ســيطرة النظــام، فالتأثيــر مــوز

األميــركان فــي منطقــة شــرقي الفــرات واألتراك 
الغــرب  إلــى  الواقعــة  الشــمالية  املناطــق  فــي 
الســاحلية  املنطقــة  حــدود  حتــى  الفــرات  مــن 
حيــث النفــوذ الروســي مع النظــام. أما املنطقة 
الجنوبيــة، فهــي غير مســتقرة، علــى الرغم من 
الصفقــات التــي تمــت بوســاطة روســية؛ وذلك 
مــرّده تأثيــر الفاعــل اإلســرائيلي، مــع مراعــاة 
صعوبــة  جانــب  إلــى  هــذا  األردنــي.  الوضــع 
إقنــاع الســكان هنــاك بالعــودة الكاملــة مجّددًا 

إلى حظيرة االستبداد األسدي.
االســتراتيجية  انتظــار  فــي  الجميــع  أن  إال 
التي ستعتمدها اإلدارة األميركية الجديدة، 
اإلدارة الديمقراطيــة برئاســة بايــدن، األكثــر 
واألســبق،  الســابق  الرئيســني  مــن  خبــرة 
وعقدهــا  املنطقــة  بأحــوال   

ً
معرفــة واألكثــر 

النــزاع  موضــوع  بينهــا  ومــن  املســتعصية؛ 
واملوضــوع  اإلســرائيلي،  الفلســطيني 
الكــردي، واملشــاريع الخاصــة بــكل مــن إيــران 
بهــدف  التوســع،  نحــو  ونزوعهمــا  وتركيــا، 
اســتخدام ورقــة االنتصــارات الخارجيــة فــي 

حسابات الداخل.
منطقتنــا بأســرها فــي انتظــار تبلــور مالمــح 
وذلــك  الجديــدة،  األميركيــة  االســترتيجية 
دولهــا،  معظــم  فــي  األزمــات  تفاقمــت  بعدمــا 

حنين زعبي

الرســمية  السياســية  التنظيمــات  بانكمــاش 
املمثلــة للحركــة الوطنية الفلســطينية، منظمة 
وباســتقالتها  فصائلهــا،  وجميــع  التحريــر 
فــي  ســطٍر  أي  كتابــة  يســتطيع  تاريــٍخ  مــن 
علــى  بــاٌب  ُيغلــق  والتحــّرر،  الصــراع  كتــاب 
تاريــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية، وُيفتــح 
بــاب آخــر، ال نــرى منــه حاليــا إال إرادة شــعب 
إمــا عبــر  يتخبــط، مصــّرا علــى املضــي قدمــا، 
مراجعــاٍت قاســية، يفتحها بشــجاعٍة متفاوتة 
عبــر  أو  العزيمــة،  متفاوتــة  وبالتالــي  األمــل، 
بدع أكثر 

ُ
أجياٍل ســيكون دورها الرئيســي أن ت

 كامــٍل 
ٍ

بكثيــر مــن دورهــا فــي املراجعــة، بوعــي
 إلــى رصيٍد من 

ً
كمــل املســيرة، مســتندة

ُ
بأنهــا ت

والنجاحــات  والتضحيــات  واإلرادة  اإلصــرار 
الســابقة. مرحلــة التوســع الحاليــة للمشــروع 
االســتعماري اإلسرائيلي )تفوق على املشروع 
االســتعماري الصهيونــي، حيــث تتخــذ الدولة 
عنيفــا  وعامليــا  إقليميــا  دورا  اآلن  العبريــة 
تشــّكل  الصهيونيــة(،  بــه  تحلــم  لــم  وشــّريرا 
»انتصــارا«  تســميته  نســتطيع  نوعيــا  تغيــرا 
لكنــه  للرجعــة(،  قابــال  انتصــارا  كان   

ْ
)وإن

فــي  ينعكــس  كونــه  حــال،  أي  علــى  انتصــاٌر 
االضطرار الفلســطيني إلعادة تأكيد الســردية 
مقّومــات  وتدعيــم  وإحيائهــا  بــل  التاريخيــة، 
الحاجــة  فــي  ينعكــس  أنــه  كمــا  شــرعيتها، 
الفلســطينية إلعــادة بلــورة املشــروع الوطنــي 
الفلســطيني علــى أنقــاض تصــّوراٍت سياســيٍة 
انهزاميٍة ومتشــرذمة، كما في الحاجة إلخراج 
»ســلطة فلســطينية« مــن املشــهد الفلســطيني، 
حيــث نجــح االحتــالل فــي تحويلهــا إلــى ثــورٍة 
هزيمــة  ــرات 

ّ
مؤش جميعهــا  هــذه  مضــاّدة. 

الحركة الوطنية الفلسطينية  )استنتاج ليس 
جديــدا وال يّدعــي املقــال ابتكاره، وإن لم يدخل 
الخطــاب السياســي الفلســطيني بعــد(، وهــي 
ــرات انتصار اإلرادة الفلســطينية 

ّ
نفُســها مؤش

املصــّرة ليــس فقــط علــى حقوقهــا املوضوعــة 
تــم  التــي  علــى  أيضــا  بــل  الطاولــة،  علــى  اآلن 
التنازل عنها، من دون موافقتها، ضمن مسار 
تســوية طويل، وضمن مســار تاريخي حســبه 

يا. 
ّ
بعضهم خط

فــي  ونحــن  كبــار،  اجتمــاع  علمــاء  طمــأن  لقــد 
حاجــٍة لتطمينــات، أن »نهايــة العالــم ال تعنــي 
أن  بمعنــى  فقــط  ليــس  العوالــم«،  كل  نهايــة 
بــل  وصراعاتــه،  حركتــه  يمــوت،  ال  التاريــخ 
أيضــا أن مــا قــد يبــدو مــوت قضيــٍة مــا )كثيــر 
ها، ولكن 

َ
مــن القضايــا تموت( قــد ال يعني موت

أن  تســتطيع  فهــي  أخــرى،  بطريقــة  تشــّكلها 
تحيا، ولكن ضمن نسق )بارادايم( جديد، هذا 
هيمناتــه،  وأشــكال  بمفاهيمــه  النســق جديــد 
لكن واألهم بأشــكال تمّرداته. والشــكل الوحيد 
للتمّرد الفلسطيني اآلن هو الفلسطيني نفسه، 

األنحــاء،  مختلــف  فــي  اآلفــاق  وانســدت 
سياســة  اعتمــد  الــذي  اإليرانــي  فاملشــروع 
مجتمعــات  فــي  للتوّســع  املذهــب،  اســتغالل 
املنطقــة، بلــغ ذروته، بعدمــا أوجد جدرانًا من 
الشــيعة  بــني  والترقــب  والشــكوك  الهواجــس 
فــي  دولــة  كل  فــي  الوطنيــة  ومجتمعاتهــم 
املنطقة. وقد جاءت املظاهرات التي شــهدتها 
مــدن جنــوب العراق وبغــداد، أي املناطق التي 
يمثل الشــيعة فيها األغلبية الســاحقة، لتؤّكد 
عــودة الــروح الوطنية العراقيــة، وعدم الرغبة 
فــي االســتمرار مــع املشــروع اإليرانــي الــذي لم 
يجلــب للعــراق عمومــًا، وللمناطــق الشــيعية 
التخلــف  ســوى  التخصيــص،  وجــه  علــى 
والتراجــع  الخدميــة،  واملشــكالت  والفاقــة 

الشمولي في كل شيء.
أمــا فــي لبنــان، فالوضــع الكارثي ما زال ســيد 
اللتــني  الزيارتــني  مــن  الرغــم  علــى  املوقــف، 
الفرنســي ماكــرون، وفــي  الرئيــس  قــام بهمــا 
انتظــار الزيــارة الثالثــة التي يبــدو أن كورونا 
لــم توافــق عليهــا، وعلــى األرجــح ســتكون هي 
األخــرى عديمــة الجــدوى، طاملــا أن كل طــرٍف 
متمترٌس في خندقه، ينتظر ما ســيقدم عليه 

سيد البيت األبيض الجديد.
وتركيا بعدما نّســقت مع الروس واإليرانيني 
مــن  النظــام  مّكــن  الــذي  أســتانا  مســار  فــي 
العــودة إلــى معظــم املناطــق الســورية، تــدرك 
اآلن أن املطلــوب منهــا هــو إدلــب، وهي ليســت 
القويــة  الورقــة  هــذه  عــن  للتخلــي  مســتعّدة 
التــي مــا كان لهــا أن تحتفــظ بهــا لــوال الضوء 
األخضــر والرغبــة األميركيــان، تمامــًا مثلمــا 
كان عليــه الحــال بالنســبة إلــى دخولهــا إلــى 
مناطــق البــاب، وأعــزاز، وعفريــن، وتل أبيض، 
وســري كانيــي/ راس العــني، وغيرهــا. واألمــر 
ذاتــه بالنســبة لدورهــا فــي كردســتان العراق، 
العراقيــة،  الســنية  القــوى  مــع  وتواصلهــا 
حــزب  قواعــد  علــى  املســتمّرة  وهجماتهــا 

العمال الكردستاني هناك. 
ومــا نعتقــده فــي هذا املجال هــو أن هذا الدور 
أيضــًا يتــم بنــاء علــى ضــوء أخضــر أميركــي، 
في سياق ضبط توازن املعادالت في املنطقة. 
ولكــن هــل سيســتمر مفعــول الضــوء األخضر 

اإلنســان العــاري مــن تنظيماتــه، فــي مــا يشــبه 
تأكيــدا لفكــرة أن مــوت التنظيمــات التقليديــة، 
وحتــى أشــكال التفكيــر واملفاهيــم التــي اتكأنــا 
عليها وأوصلتنا إلى طريق مسدود، ال تعني 
»مــوت اإلنســان«. لقــد رأى أالن توريــن فــي بؤر 
التمــّردات غيــر املنظمــة مالمــح بارادايــم جديد 
فــي املقاومــة والفعــل االجتماعــي، لكنــه لــم يــَر 
أجهــزة  إلــى  تحتــاج  التــي  اإلســرائيلية  اآللــة 
تمــّرد، والتــي ال يكفيهــا عــدم »مــوت اإلنســان 
الفلســطيني«، بل تحتاج لتنظيماٍت وحركاٍت 
عــن  تختلــف  كانــت  وإن  منظّمــة،  وحــراكاٍت 
فقــط  وليــس  الحيــاة،  عــن  توقفــت  التــي  تلــك 
عــن العطــاء الــذي ميزهــا، والتــي ســتخرج مــن 
التاريــخ مــن دون جنــازات الئقــة لألســف، كمــا 
هــو شــكل املــوت الغالب. هذه الحركــة الجديدة 
مهمــة  هــي  ستتشــكل،  كيــف  نعــرف  ال  التــي 
البارادايــم الجديــد. وطبيعــي أننــا ال نســتطيع 
فالفهــم  تشــّكله،  خــالل  فهمــه  وال  بــه،  التنبــؤ 
ــف دائمــا عــن الواقــع، وهــو يحتــاج علــى  

ّ
يتخل

األقــل لواقــع متكامــل النشــأة لكــي يفهمــه، هــذا 
إذا فعــل، فأصعــب املراحــل علــى فهــم اإلنســان 
منــه  تتطلــب  وهــي  االنتقاليــة،  املراحــل  هــي 
الفعــل، حتــى ضمــن مناطــق  الشــك والاليقــني.  
أن  مرحلــٍة  أي  تســتطيع  ال  الحــال،  وبطبيعــة 
التاريــخ،  مــن  انســحابها  نفســها  هــي  تعلــن 
مــن يعلــن عــن ذلــك هــي مرحلــة أو نســق فكــري 
)بارادايم( يرث مكان السابق، داحرا مفاهيمه، 
إعطــاء  تســتطيع  جديــدة،  مفاهيــم  وحامــال 
معنى شــجاع ملا يحدث، واملعنى الشــجاع هو 
العالــم بطريقــٍة  يفهــم  أن  يســتطيع  الــذي  ذاك 
مكامــن  تشــخيص  علــى  قــادرا  دائمــا  تجعلــه 
و»الحكمــة  والتمــّرد،  التغييــر  علــى  القــدرة 

شجاعة دائما«، كما قال أحد األعزاء. 
تبــّدل »البارادايــم« أو النســق واقعيــا وفكريــا 
التــي  التاريخيــة  للمرحلــة  عنوانــا  ســيصلح 
يمــر بهــا شــعبنا حاليــا، فيمــا الداخــل يــروي 
قصــة أخــرى. .. وكان التشــخيص الفلســطيني 
الداخــل  بــني  تشــرذمات،  عــن  دائمــا  يتحــّدث 
والشــتات، والضفة الغربية وقطاع غزة أيضا. 
ولكــن ذلــك يحتاج اآلن تحديــدا لنقطتي نظام: 
األولــى أن الداخــل لــم يكــن مجــّرد شــرذمٍة مــن 
 أخرى. 

ً
شرذمات القصة، بل هو كان يروي قصة

لقــد ربــط دائمــا معايير »وطنيتــه« و»نضاله« 
هــو،  وعرفهــا  صنعهــا  بمفاهيــم  و»هويتــه« 
ولــم تخضع يوما ملرجعيٍة فلســطينيٍة وطنيٍة 
مــت شــعاب مّكــة الصغيــرة، 

ّ
عامــة، حتــى تضخ

واســتقلت، فتحّولــت إلــى جمهورية ال يدخلها 
أحد وال يناقشها أحد، مع أن ما كنا حاسمني 
وواضحني فيه باعتباره مطلبا هو أن يعذرنا 
املقاومــة  بعمليــات  يتعلــق  مــا  فــي  شــعبنا 
الفدائيــة. ومــع ذلــك، انخــرط عشــراٌت مــن أبنــاء 
الداخــل فــي العمــل الفدائــي، ومــا زال بعضهــم 
الخطــاب  كان  ذلــك،  مــن  أكثــر  الســجون.  فــي 

الترامبــي فــي عهــد بايــدن، أم أن قواعد اللعبة 
ســتتغير، وذلــك تبعــًا ملوقــع تموضــع تركيــا 
فــي  واإلقليميــة  الدوليــة  االســتقطابات  مــن 
اإلدارة  أولويــات  إلــى  واســتنادًا  املنطقــة، 

األميركية الجديدة؟
أمــا روســيا التــي يبــدو أنهــا قد حصلــت على 
ضوء أخضر أميركي - إســرائيلي بالبقاء في 
ســورية، فهــي تــدرك أن املهمــة ليســت ســهلة، 
تشــمل  املنطقــة  معــادالت  أن  جيــدًا  وتعــرف 
األخــرى،  هــي  تســتعد،  لذلــك  أيضــًا.  ســورية 
ملعرفــة توجهــات اإلدارة األميركيــة الجديــدة، 
وهي تخشــى، في الوقت ذاته، من أن يشــغلها 
املوضــوع الســوري أكثــر مــن الــالزم، فــي وقــٍت 
تشــتد فيــه املنافســة بــني القــوى الدولية حول 
مناطــق أخــرى هامة من العالم، األمر الذي قد 

يجعلها في قائمة املتأخرين.
علــى  أيضــًا،  إســرائيل  املنتظريــن  بــني  ومــن 
الواليــات  مــع  العضويــة  مــن عالقتهــا  الرغــم 
أمنهــا،  بــأن  اليقينيــة  ومعرفتهــا  املتحــدة، 
ومهمــة الدفــاع عنها، يأتيان على رأس قائمة 
أولويــات كل رئيــس أميركــي، فهــي قــد حققــت 
مــع  التطبيــع  صعيــد  علــى  متقّدمــة  نتائــج 
دول عربيــة عديــدة، ولكنهــا لــم تتمّكــن بعــد 
مــن تجــاوز أزماتهــا الداخليــة، وهــي تــدرك أن 
موضوع الســالم مع الفلســطينيني استحقاق 
تجاهلــت  مهمــا  باســتمرار،  ســيواجهها 
وســّوفت؛ كمــا أن موضــوع النــووي اإليرانــي 
يظــل الهاجــس الــذي يؤّرقهــا؛ لذلــك تظــل فــي 
حاجــٍة ماّســة إلــى معرفــة توجهــات كل إدارة 

أميركية جديدة وأولوياتها.
عــن  ومــاذا  أنفســهم؟  الســوريني  عــن  مــاذا 
ع بني مناطــق نفوذ متعّددة 

ّ
بلدهــم الــذي تــوز

الجنسيات، وبات مرتعًا للجيوش األجنبية، 
األلــوان  املتعــّددة  الوافــدة  واملليشــيات 
مــوارده  وتتعــّرض  واألهــداف،  واملشــارب 
البشرية واملادية لالستنزاف هنا وهناك؟ هنا 
تتباين املواقف، وتكثر التحليالت املنسجمة 
مــع رغبــة هــذه الجهــة أو تلــك، فمنهم من يرى 
اإليرانيــني،  علــى  ســتنفتح  بايــدن  إدارة  أن 
وهــذا مــا ســيمّكن هــؤالء مــن االســتمرار فــي 
طاتهــم التوســعية فــي املنطقــة. ومقابــل 

ّ
مخط

الفلســطيني، بعدمــا فطــن إلينــا، »متســامحا« 
فــي  املحتــل  الداخــل  فلســطينيي  )نحــن  معنــا 
1948(، أو ربما يائسا منا أو من وضعنا، إلى 
درجة أن منظمة التحرير طالبتنا بأن نصبح 
مــن  ابتــداء  اإلســرائيلية،  القصــة  مــن  ا  جــزء
التصويت ألحزاب يســار اســتيطانية، ومرورا 
بتصريحات محمود عباس بعدم رفع األعالم 

الفلسطينية ضد قانون القومية.     
نحتــاج  التــي  الثانيــة  النظــام  نقطــة  أمــا 
لتثبيتهــا ضمــن مالمــح العالقــة بيننــا وبــني 
شــعبنا، أو مــا تســّمى »خصوصيتنــا«، فهــي 
أن العالقــة التقليديــة واملتعــارف عليهــا بيننــا 
وبــني شــعبنا، والتــي عنــت سياســيا »شــعاب 
مّكــة« املحّرمــة علــى أي تعــاٍط سياســي جــّدي 
بيننــا وبــني شــعبنا، بحاجــٍة ملراجعــٍة ضمــن 
حالــة  وعلــى  القائمــة،  الجذريــة  املراجعــات 
كمــا  تتحّصــن،  أال  نعيشــها،  التــي  املواطنــة 
حــوار  مــن  كاســتثناء  عــادة،  التوافــق  يجــري 
وطني يحتكم لبوصلة ال يســتطيع الداخل أن 

يحتكرها لنفسه. يعود ذلك ألسباب خمسة:
أن املرحلــة التاريخيــة الحرجــة التــي يمــر بهــا 
شــعبنا ال تقبــل اســتثناء الداخــل. أن شــعبنا 
يــرى أن ال خــروج مــن حالــة االنهيــار الحاصلة 
واحــدة،  قضيــة  واحــد،  »شــعب  مبــدأ  عبــر  إال 
وطــن واحــد«، بالتالــي، فــإن اســتثناءنا يعنــي 
انهيــار هــذا املبــدأ حتــى قبــل أن يبــدأ. إننــا فــي 
الداخــل نغــرق فــي حالــٍة مــن األســرلة، تقودهــا 
، أحدهــا يــرّوج غانتــس 

ٌ
شــخصياٌت سياســية

نتنياهــو  واآلخــر  أبيــض«(،  »أزرق  )رئيــس 
منطــق  ووفــق  والحكومــة(.  الليكــود  )رئيــس 
اإلثنــني، عليهمــا اآلن أن يتفقــا علــى جدعــون 
ســاعر )ليكــودي ينافــس نتنياهــو(، األول ألنه 
بهــذه الطريقــة يتخلص من نتنياهو، والثاني 
ألنــه قــّرر أن جيــب اليمــني يســتطيع أن يتســع 
لنــا كجيــب اليســار، وأن الجيــوب فــي الهــواء 
ســواء. بالتالــي أضعــف أداء القائمــة املشــتركة 
قــدرة حصــار نهــج منصــور عبــاس )نائــب فــي 
اإلســالمية  الحركــة  رئيــس  نائــب  الكنيســت، 
تمييــز  وقــدرة  الجنوبــي(،  الشــق  اإلســالمية، 
نفســها عنــه، ضمــن ســياق صــراٍع سياســيٍّ لــم 
يعــد، بعــد قانون القومية وصفقة القرن، قادرا 
أن يعطــي معنــًى لتمايــز واضــح، إال ذاك الــذي 
يميز بني مشــروع ذاتي للضحية، توضح فيه 
معنى العدالة التي تسعى إليها وشكل النظام 
قــه، وبــني مشــروع مواطنــة واضــح 

ّ
الــذي يحق

فــي  االســتمرار  إن  االســتعماري.  فــي جوهــره 
»البارادايــم« القديــم، الــذي يميــز بــني التيــارات 
إســالمي،  شــيوعي/  قومــي/  أســاس  علــى 
رافــض  املواطنــني/  دولــة  اندماجــي/  أو 
اإلســرائيلية،  املؤسســات  داخــل  مــن  للنضــال 
قــد  قائمــا.  يعــد  لــم  عالــٍم  فــي  اســتمرار  هــو 
تســتمر هــذه التقســيمات، لكنهــا لــن تســتطيع 
وترشــيده،  وتحليلــه  السياســي،  فعلنــا  فهــم 

أن  ويعلــن  العكــس،  يــرى  مــن  هنــاك  هــؤالء 
شــعارات  تحــت  إيــران،  نفذتهــا  التــي  املهمــة 
املقاومــة واملمانعــة، قد بلغــت مداها األقصى، 
بعدمــا تمّكنــت من خلخلة مجتمعات املنطقة 
املنطقــة  دول  دفــع  فــي  وســاهمت  ودولهــا؛ 
الــدوالرات،  بمليــارات  األســلحة  شــراء  نحــو 

اليــوم.   عالــم  ضمــن  يجــري  فعــال  باعتبــاره 
حتــى  السياســي،  فكرنــا  أن  األســباب  ورابــع 
أنــه  أزمــات حزبيــة، ال يبــدو  مــن  املتحــّرر  ذاك 
يتفاعــل مــع تحــّدي املرحلــة، وبعضــه ال يبــدو 
أنــه ينــوي، واآلخــر ال يبــدو أنــه يســتطيع، أن 
يســاند الفعل الحزبي واضح الشــلل، في الفكر 
السياسي الصادر عن نخب سياسية وثقافية 
ح« األقوى 

ّ
وأكاديمية، فتلك الفئات هي »املرش

لحظــة  لشــعبنا،  التاريخيــة  اللحظــة  اللتقــاط 
التقاطــع بــني إفصــاح إســرائيل عــن مشــروعها 
االســتعماري ملواطنيهــا عبــر قانــون القوميــة 
الـــ48(  )خــارج  العــام  الفلســطيني  والوعــي 
االنهيــار وإعــادة إحيــاء مبــدأ »شــعب  بحالــة 
واحــد، قضيــة واحــدة«. أقول علــى الرغم من أن 
ــحة »الطبيعية« )ربما 

ّ
تلك األوســاط هي املرش

هــذه  اللتقــاط  الحقيقــة(،  ال  وربمــا  الطبيعيــة 
اللحظــة التاريخيــة، إال أن بعضهــا يختــار أن 
يــرى التاريــخ مــن زاويــة منصــور عبــاس، مــع 
أن التاريــخ ال يقــرأ مــن القــاع فقــط، بــل أيضــا 
الداخــل حاليــا  يفتقــد  وبالتالــي  الســماء.  مــن 
والحاضــر  القــوي،  األخالقــي  الصــوت  هــذا 
الــذي أنتجــه  فــي املشــهد السياســي، الصــوت 
التجمــع الوطنــي الديمقراطــي، وعّبــرت وثيقة 
حيفــا )العــام 2007( عــن هيمنتــه. وقــد يكــون 
تراجــع بعــض املثقفــني عن »وثيقته« أن صوت 

إلــى  بالنســبة  التطبيــع  عمليــات  وشــرعنت 
دول عربية عديدة. لذلك ربما يكون الوقت قد 
حــان إلعادتهــا إلى دائرة االحتــواء املضمون، 
مــع بعــض جوائــز الترضيــة التــي ال تمنحهــا 
كل مــا تريــد، ولكنهــا ال تصــادر دورهــا ضمن 
أنــه  يبــدو  دور  وهــو  بــه؛  املســموح  حــدود 

سيكون مطلوبًا من حني إلى آخر.
خذلهــم  بعدمــا  معظمهــم،  فــي  الســوريون 
لحســاباته   

ٌّ
كل واألشــقاء،  األصدقــاء 

وهواجســه الخاصــة، باتــوا أصحــاب »عقليــة 
مســيانية«، تــرى فــي انتظــار القــادم األميركي 
املســبقة  املعرفــة  مــع  هــذا  وأملهــا.  مالذهــا 
لهــذا املعظــم بأنــه مــا لــم يكــن هنــاك حــدٌّ أدنى 
الســوريني  بــني  والتماســك  التوافــق  مــن 
املناهضــني الســتبداد نظــام بشــار وفســاده، 
فــإن هــذا األخيــر ســيتمّكن، بدعــم مســتمر من 
حلفائــه الثابتــني، مــن تجــاوز عنــق الزجاجة، 
أن  كمــا  املســتبد.  الحكــم  فــي  واالســتمرار 
مــن  واملســاندة  العــون  يســتمد  ذاتــه  النظــام 
عليــه،  العربــي  باالنفتــاح  املطالبــة  الدعــوات 
اإلعمــار،  إعــادة  ميــدان  فــي  مشــاريعه  ودعــم 
وعودة الالجئني. وهي مشاريع مفّصلة وفق 
الــذي  الروســي،  راعيــه  ومقاســات  مقاســاته 
ســورية،  فــي  باالســتثمارات  النفــس  ــي 

ّ
يمن

وحتــى فــي الــدول العربيــة الغنية، لقــاء الدور 
الذي قام، ويقوم به في سورية. 

الرســمية،  للمعارضــات  الحالــي  الواقــع 
والتراجعات، إن لم نقل االنهيارات املستمّرة 
التــي تتعــّرض لهــا ألســباب ذاتيــة فــي املقــام 
إمكانيــة   بــأي  أســف،  بــكل  يوحــي،  ال  األول، 
هــذه  إطــار  وخــارج  يجــري.  مــا  ملواجهــة 
املعارضــات، هناك مناقشــة وحــوارات كثيرة 
واملهاجــر،  الداخــل  فــي  الســوريون  يجريهــا 
ولكنهــا لــم تــؤد بعــد إلــى النتائــج املرجــّوة. 
جديــدة  أفــكار  إلــى  ماّســة  حاجــٍة  فــي  نحــن 
مــن خــارج الصنــدوق، وفــي حاجــة إلــى نــواة 
بأولويــات  متمســكٍة  متماســكة،  صلبــة 
أفضــل  بنــاء  علــى  حرصهــا  مــع  الســوريني، 
تبــادل  الجميــع، علــى أســاس  مــع  العالقــات 

املصالح واالحترام.
)كاتب ورئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

املثقف كغيره، بعضه نتاج هيمنات سياسية، 
حيث يختار هؤالء الوقوف مع  التيار القومي 
يهيمــن  عندمــا  الصهيونيــة،  مــع  املتصــادم 
األخير على املشهد، لكنه يختار أيضا أن يقف 
مــع التوصيــات املتتاليــة على غانتــس، عندما 
املشــروع  مكانــة  وتتقهقــر  السياســة،  تتقهقــر 

الذاتي للضحية، ويهيمن صوت الهامشية.  
املنــاخ  خــارج  زالــت  مــا  التــي  األصــوات  أمــا 
الســائد، فهي صامتة. أشــارت أريج صباغ في 
يقــودون  الداخــل  مــن  »أكاديميــون  مقابلتهــا 
العــودة إلــى اإلطــار الكولونيالــي«، مــع الكاتب 
 ،48 عــرب  موقــع  فــي  إرشــيد،  أبــو  ســليمان 
أي  مــن  أكثــر  اآلن،  يحتــاج  والداخــل  إليهــم، 
الصــوت  هــذا  قــوة  )وتزايــد(  لحضــور  وقــت، 
املتحــّرر مــن األزمــات الحزبيــة، والــذي ينبهنــا  
إلــى خروجنــا مــن الفعــل السياســي الحقيقــي، 
وبأن ما نفعله فاقد الصلة مع طبيعة املرحلة، 
وأننا ما زلنا نعيش في »بارادايم« يموت، من 

دون أن يفصح عن ذلك.  
الســبب الخامــس واألخيــر أن انفصــال الداخــل 
ال  واحــدة«  وقضيــة  واحــد  »شــعب  مبــدأ  عــن 
حتميــا،  ســيعني،  بــل  فقــط،  انفصــاال  يعنــي 
تخريبــا لهــذه املقولة، فبديــل القضية الواحدة 
فــي مواجهــة إســرائيل االســتعمارية أن يقتنــع 
املواطنــة  بحالــة  الفلســطينيون«  »املواطنــون 
الشــاهد  بمثابــة  ســيكون  وهــذا  العاديــة، 
إســرائيل  حقيقــة  علــى  للطعــن،  القابــل  غيــر 
تفعيــل دورهــم  بــدل  وذلــك  دولــة ديمقراطيــة، 
البرهــان  يمثلــون  كمواطنــني  االســتراتيجي 

األقوى على استعمارية مواطنتهم.
شــعبنا  بــأن  للداخــل  القــراءة  هــذه  تفيــد 
وحراكــه  ومثقفيــه  بأكاديمييــه  الفلســطيني، 
لضــرورة  واملــدرك  باالنهيــار  املعتــرف 
إلينــا  ينظــر  أن  يســتطيع  ال  املراجعــات، 
وينتظــر مــا ستســفر عنــه نقاشــاتنا: تثبيــت 
الحــب املريــض مــع نتنياهــو، أو تثبيــت الحــب 
املريــض مــع املركــز اإلســرائيلي، أم فعــال اتفــاق 
االثنني على ساعر، الذي يالئم تماما هدفهما. 
السياســة،  خــارج  املصالحــة،  تأتــي  قــد  وهنــا 
تمامــا كمــا الخصــام خارجهــا. املطلــوب حــوار 
وطنــي فلســطيني مــع الداخــل، يقــرأ الصــورة 
تمامــا قــراءة فلســطينية، ويحتكــم ملرجعيــات 
فلســطينية، فــي مقدمهــا »شــعب واحد، قضية 
ال  فهــي  الشــعاب  أمــا  واحــد«،  وطــن  واحــدة، 
تصلح أن تكون خريطة، وال أن تكون بوصلة. 
ا مــن طقــس نهاية الســنة، أقول،  اعترافــا وجــزء
بــل أتماهــى مــع مــن صــّرح بــأن اإلنســان، وإن 
اســتطاع أن يغفر لبعض األصدقاء  »الهفوات 
األخالقية التي يســببها األلم«، لكن بعضنا ال 
يحسن التسامح مع »استمرار وجود الهفوات 
األخالقيــة زمنــا طويــال جــدا، حيــث يصيــر من 

طبيعة األمور«.
)نائبة فلسطينية سابقة في الكنيست(

سورية والمنطقة في انتظار االستراتيجية األميركية الجديدة

في الحاجة لحوار الداخل الفلسطيني بعنوان »شعب واحد«

تخشى روسيا من 
أن يشغلها الموضوع 

السوري أكثر من الالزم، 
في وقٍت تشتد فيه 

المنافسة بين القوى 
الدولية حول مناطق 

أخرى

السوريون في 
معظمهم، بعدما 
خذلهم األصدقاء 

واألشقاء، كلٌّ لحساباته، 
باتوا أصحاب عقلية 

ترى في انتظار القادم 
األميركي مالذها 

وأملها

المطلوب حوار 
وطني فلسطيني 

مع الداخل، يقرأ 
الصورة تمامًا قراءة 

فلسطينية، ويحتكم 
لمرجعيات فلسطينية

شعبنا يرى أن ال خروج 
من حالة االنهيار 

الحاصلة إال عبر مبدأ 
»شعب واحد، قضية 
واحدة، وطن واحد«
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تراجع الخصوبة يهدد إيران

270 ألف مغترب غادروا ُعمان
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طهران ـ العربي الجديد

وضعنــا  ســيكون  كيــف  أعلــم  »لســت 
غضــون  فــي  واالقتصــادي  االجتماعــي 
 وأســتيقظ 

ً
العــام املقبــل. عندمــا أنــام ليــال

يــوم   
ّ

كل ســيحدث.  الــذي  مــا  أعلــم  ال  صباحــًا 
البيــوت،  إيجــارات  تــزداد  فيمــا  األســعار،  ترتفــع 
باإلضافــة إلــى ألــف مشــكلة ومشــكلة تدفعنــي إلــى 
عــدم التفكيــر فــي الحمــل«. هــذا مــا تعلنــه املواطنــة 
اإليرانية فرزانه، التي تزوجت قبل خمس ســنوات 
ولم تنجب بعد بقرار منها ومن زوجها. وانطالقًا 
محيطهــا،  ومالحظــة  الشــخصية  تجربتهــا  مــن 
بالدهــا  فــي  الخصوبــة  تراجــع  نبــأ  تســتغرب  لــم 
إلــى مســتويات قياســية، بــل تعلــق: »هــذا الوضــع 
طبيعــي، فمنــذ ســنوات ال يفكــر كثيــر مــن النــاس 
هــم يكتفــون بأقــل 

ّ
قــرروا ذلــك فإن باإلنجــاب، وإذا 

عدد من األطفال«.
الخصوبــة  تراجــع  إلــى  الرســمية  البيانــات  تشــير 
 امــرأة إلى نحو 

ّ
مــن 6 أطفــال قبــل خمســة عقــود لــكل

لــم  إيــران   
ّ
إن إذ  األخيريــن،  العقديــن  خــالل  طفلــني 

تســتبدل ســكانها منــذ 15 عامــًا. ومعدل االســتبدال 
أو اإلحالل في الديموغرافيا، يرتبط ارتباطًا وثيقًا 
بمعــدل الخصوبــة الكليــة، وفي حــال ارتفاع األخير 
يرتفع تلقائيًا معدل اإلحالل ويعوض عن الوفيات 
األخيــرة  البيانــات  فــي  ورد  كذلــك،  جــدد.  بســكان 

 إيران فقدت خالل األعوام الثالثني 
ّ
لألمم املتحدة أن

املاضية أكثر من 70 في املائة من نسبة الخصوبة.
خــالل الســنوات املاضيــة، زادت وتيــرة هبوط معدل 
الخصوبة الكلية في إيران ليتراجع من 2.07 طفلني 
 الخصوبــة، عــام 2017، إلى 1.77 

ّ
 امــرأة فــي ســن

ّ
لــكل

بيانــات مركــز اإلحصــاء  عــام 2019، بحســب  طفــل 
 
ّ
اإليرانــي. وبحســب دراســات ســكانية حديثــة، فــإن

املعــدل أيضــًا تراجــع خــالل عــام 2020 إلــى 1.7 طفــل 
 امرأة.

ّ
لكل

 تراجع معدل الخصوبة 
ّ
الخطــر األكبــر يكمن فــي أن

الكلية في إيران، ال يقتصر على فئة عمرية محددة، 
بــل يشــمل جميــع الفئــات العمرية النســائية، من 20 
إلــى 24 عامــًا، و25 إلــى 29 عامــًا، و30 إلــى 34 عامــًا، 

بحسب بيانات مركز اإلحصاء اإليراني.
وعنــد بحــث أســباب تراجــع الخصوبــة فــي إيــران، 
مــن  بارزيــن  صنفــني  الجديــد«  »العربــي  رصــدت 
األســباب، همــا العوامــل االجتماعيــة واالقتصادية، 
فيزيولوجيــة  عوامــل  مجموعــة  دور  عــن   

ً
فضــال

وهــي  والنســاء،  الرجــال  مــن   
ّ

كل لــدى  وصحيــة 
موجودة في أّي مجتمع.

أبــرز العوامــل االجتماعيــة، تغير النظرة اإليجابية 
وارتفــاع  الحيــاة،  نمــط  وتغيــر  الخصوبــة،  تجــاه 
معــدالت الطــالق، باإلضافــة إلــى متطلبــات الحيــاة 
النســاء  مشــاركة  فيهــا  بمــا  املــدن،  فــي  الحضريــة 
العمــل  الشــؤون ودخولهــن مجــاالت  فــي مختلــف 

والتعليم في الدراسات الجامعية العليا. وتعّد هذه 
العوامــل مــن إفــرازات التحــوالت االجتماعيــة التــي 
تشــهدها إيــران فــي العقــود األخيــرة، والتــي زادت 
وتيرتهــا خــالل العقــد األخيــر، مدفوعــة باألزمــات 
التحــوالت  هــذه  وتأتــي  املســتمرة.  االقتصاديــة 
بينما كان إنجاب عدد كبير من األطفال، قبل أربعة 
عقود، أمرًا مجتمعيًا مستحسنًا، تقدسه العائالت 
إلــى حــّد كبيــر، فعندمــا كانــت الزوجــات يتأخــرن 
فــي اإلنجــاب كانت تالحقهن »شــبهة« العقم، وكان 
ــه »مقطوع النســل«. لذلك، 

ّ
ينظــر إلــى الرجــل على أن

كان اإلنجاب يشكل األولوية للزوجني بعد تشكيل 
األســرة، وهــو مــا تغيــر تمامــًا اليوم. ومــن أهم هذه 
الــزواج،   

ّ
ارتفــاع ســن أيضــًا،   العوامــل االجتماعيــة 

العامــل  هــذا   
ّ
أن إلــى  اإليرانيــة  البيانــات  إذ تشــير 

يشــكل 38 فــي املائــة مــن أســباب تراجــع الخصوبة، 
إذ كان معــدل ســن الــزواج للفتيــات فــي إيــران عــام 
فــي  عامــًا   23 إلــى  ارتفــع  بينمــا  عامــًا،   18  ،1963

السنوات األخيرة.
منهــا  تعانــي  التــي  االقتصاديــة  األزمــات  وتلعــب 
إيران منذ عقدين تقريبًا، خصوصًا خالل السنوات 
األربــع األخيــرة، بســبب العقوبــات األميركيــة، دورًا 
كبيــرًا فــي تراجــع الخصوبــة، ســواء لجهــة تأثيرها 
فــي تراجــع إقبــال الشــبان والشــابات علــى الــزواج، 
أو لجهــة آثارهــا علــى زيــادة حــاالت الطــالق ودفــع 
أدى   ،2020 وعــام  اإلنجــاب.  تأخيــر  إلــى  األســر 

انتشــار فيروس كورونا الجديد دورًا في انخفاض 
الخصوبــة فــي إيران، التــي تتصدر دول املنطقة في 
بــات  إذ  واإلصابــات،  والوفيــات  الفيــروس  تفشــي 
كورونــا يشــكل أحــد أهــم عقبــات الــزواج فــي البالد، 
كمــا يؤثــر الفيروس فــي تأخير القرار باإلنجاب، إذ 
 استمرار الفيروس 

ّ
يحذر خبراء وعلماء نفس من أن

وتفشــيه الواســع وســط عــدم وجــود أفــق لنهايتــه، 
ستكون له تداعيات مجتمعية واقتصادية صعبة، 
يمكن أن تدفع الشــباب إلى التخلي تمامًا عن فكرة 

الحياة الزوجية.

مجتمع
غرقــت ســفينة لصيــد الســمك فــي القطــب الشــمالي الروســي، أمــس، مــا أدى إلــى فقــدان 17 شــخصًا. 
 »طاقــم الســفينة يتألــف مــن 19 

ّ
 عــن وزارة الحــاالت الطارئــة، إن

ً
وقالــت وكالــة أنبــاء روســية نقــال

شــخصًا، وتــم إنقــاذ شــخصني«. والســفينة الخاصــة »أونيغــا« غرقــت قــرب أرخبيــل نوفايــا زيمليــا 
فــي بحــر بارنتــس. وأبلغــت الســلطات بالحــادث عنــد الســابعة والنصــف صباحــًا )4:30 بتوقيــت 
 الجليد تراكم على السفينة في املياه الباردة ما أدى إلى غرقها. 

ّ
غرينيتش(، ويعتقد املسؤولون أن

)فرانس برس( وتعمل السفينة التي ترفع العلم الروسي منذ عام 1979. 

معرضــة  نائيــة  جزيــرة  إلــى  الروهينغــا  الالجئــني  مــن  ثانيــة  مجموعــة  أمــس،  بنغــالدش،  نقلــت 
لفيضانات بخليج البنغال. وجرى نقل أكثر من 1600 شخص من هذه األقلية امليانمارية املسلمة 
 أقل 

ّ
إلى باشان شار في وقت سابق من هذا الشهر. وقال وزير الخارجية، أبو الكالم عبد املؤمن، إن

مــن ألــف شــخص بقليــل كانــوا ضمن أحــدث دفعة متوجهة إلى ما ســّماه »املنتجع الجميل«. وتريد 
حكومة بنغالدش في نهاية املطاف نقل 100 ألف من الروهينغا إلى الجزيرة )56 كيلومترًا مربعًا(، 
)فرانس برس( رغم انتقادات الجماعات الحقوقية كونها جزيرة معزولة. 

بنغالدش تواصل نقل الروهينغا إلى جزيرة نائيةروسيا: فقدان 17 شخصًا في غرق سفينة صيد

هو  ــران،  إي في  الخصوبة  لتراجع  ــرز  األب التهديد 
تحديات  من  عليه  يترتب  وما  الشيخوخة،  نمو 
وزير  مستشارة  تقول  واقتصادية.  اجتماعية 
تسلك  الشيخوخة  إّن  خسروي،  شهال  الصحة، 
المعدل  من  ــرع  أس إيــران  في  متصاعدًا  مسارًا 
زاد  الماضية،  الستين  األعــوام  »خــالل  العالمي: 
إيران  معدل الشيخوخة عالميًا 5 سنوات، أما في 

فزاد 10 سنوات«.

زيادة معدل الشيخوخة

فــي مطــار  ينتظــر  ابنــه،  مــع  الصــورة  فــي  الرجــل 
إنجــاز  العمانيــة،  العاصمــة  فــي  الدولــي،  مســقط 
إجراءات سفره عائدًا إلى بالده، الهند. هذه الرحلة 
لــم يكــن يخطــط لها على األرجح، لكّن ظروف العام 
2020 املترافقــة مــع فيــروس كورونــا الجديــد، ومــا 
فيه من قيود على األعمال والنشاطات االجتماعية 
وتراجع في األسواق، أجبرت عشرات آالف العمال 

املغتربني كما أفراد عائالتهم على مغادرة البالد. 
فــي هــذا اإلطــار، أظهرت بيانات مــن املركز الوطني 
لإلحصــاء واملعلومــات فــي ســلطنة عمــان، أّن عدد 
ألفــا،  مــن 270  بأكثــر  انخفــض  الوافديــن  العمــال 
أو نحــو 16 فــي املائــة فــي الفتــرة مــن نهايــة 2019 
حتــى نوفمبــر/ تشــرين الثاني املاضي. وأوضحت 
نوفمبــر  فــي  املغتربــني  العمــال  عــدد  أّن  البيانــات 

مــن  انخفاضــا  ألفــا،  و440  مليونــا  بلــغ  املاضــي 
مليون و710 آالف تقريبا في نهاية العام املاضي. 
واضطــر كثيــر مــن العمــال الوافديــن إلــى مغــادرة 
بعدمــا  العــام،  هــذا  عمومــا  العربــي  الخليــج  دول 
تأثــرت اقتصاداتهــا بجائحة فيــروس كورونا وما 
استتبعته من انخفاض في الطلب على النفط وفي 
هــا تتوقع 

ّ
أســعاره. وقالــت منظمــة العمــل الدوليــة إن

أن يغــادر العمــال املغتربــون دول الخليــج العربــي 
بأعــداد تفــوق مــا حــدث فــي أعقــاب األزمــة املاليــة 
العامليــة فــي 2008 - 2009، وتهاوي أســعار النفط 
في 2014 - 2015. وكان أكثر من 340 ألف عامل 
وافــد قــد غــادروا ســلطنة عمــان فــي 2010، بعــد 

األزمة املالية.
)رويترز(

)محمد محجوب/ فرانس برس(
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والـــــدة األطـــفـــال الــخــمــســة، الـــذيـــن ُولــــد ثــاثــة 
منهم في لبنان، كانت قد لجأت وعائلتها من 
ســوريــة قبل نحو ســت ســنــوات. وتشير إلى 
 زوجها يعمل بأجرة يومية في األراضــي 

ّ
أن

الــــزراعــــيــــة و»أنــــــــا أعــــمــــل عـــنـــدمـــا تـــســـنـــح لــي 
لقد عملت  أن نعيش فحسب.  نريد  الفرصة. 
ني 

ّ
بـــالـــزراعـــة وفـــي مــصــنــع لــلــبــاســتــيــك، لكن

من  تمنعني  الظهر  في  آالٍم  من  اليوم  أعاني 
عامًا(   15( الكبرى  ابنتي  تلجأ  لذلك  العمل، 
للعمل أحيانًا«. وتتابع: »مأساة ليل السبت 
ــا مـــن يعيش 

ّ
ــد شــّردتــنــا جــمــيــعــًا، فــمــن - األحــ

أو  أو أصدقائه  أو جيرانه  أقاربه  اليوم عند 
أصــحــاب عــمــلــه، أو لـــدى مــنــازل أهـــل الــخــيــر. 
أّمــا نحن فنعيش حاليًا في مخيم أبو عبير 

املجاور ملخيمنا«.
ــبــــد، الــــذي  ــبـــد أحــــمــــد عــ ــقــــول عـ ــتـــه، يــ مــــن جـــهـ
 »املخيم 

ّ
إن لــبــنــان مــنــذ عـــام 2011،  إلـــى  لــجــأ 

ــم يــشــهــد طــــــوال هـــــذه الـــســـنـــوات  املــــتــــضــــّرر لــ
املـــرة األولــى  ها 

ّ
ســوى إشــكــاالٍت بسيطة، لكن

التي تتطّور فيها األمــور إلــى هــذه الــدرجــة«. 
أكــن موجودًا  »لــم  الجديد«:  »العربي  لـ يتابع 
داخل املخيم في وقت الحريق، بل كنُت أقّدم 
ــنــي هـــرعـــُت فــــور ســمــاعــي 

ّ
واجـــــب عــــــزاء. لــكــن

أصدقائي  ولـــوال  عائلتي،  لنجدة  بالحادثة 

الــلــبــنــانــيــن املـــجـــاوريـــن لــلــمــخــيــم، لــخــســرُت 
الــســبــعــة، كــونــنــي وصــلــُت  زوجــتــي وأوالدي 
مــتــأخــرًا. فــأنــا أعـــانـــي مـــن مــشــاكــل فـــي الــقــدم 
وال أقوى على املشي من دون العصا«. عبد، 
الذي يعيش وعائلته حاليًا في بيت لبناني 
ــه ال يعمل منذ 

ّ
أن املخيم، يكشف  إلــى جانب 

ه كان يعتاش من مساعدات 
ّ
فترة طويلة، وأن

املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون 
الاجئن »لكن، مع الغاء املعيشي في لبنان 
 
ّ
لم تعد هذه املساعدات كافية«. ويشير إلى أن
يه الكبيرين )22 عامًا و18 عامًا( يعمان 

َ
ابن

ــه 
ّ
أن الــعــائــلــة، كاشفًا  الحمضيات إلعــالــة  فــي 

»بــعــد الــحــريــق وصــلــتــنــا بــعــض املــســاعــدات، 
كما قدم لنا صاحب البيت اللبناني، الطعام 
والــشــراب ومـــواد غــذائــيــة نــتــدّبــر بها أمــورنــا 
أيـــضـــًا«. ويــخــتــم بــالــقــول: »املــصــيــبــة واحــــدة. 

نريد رحمة الله فقط«.
، هرعنا إلى الحقول والشوارع، 

ً
»هربنا حفاة

 اللجوء والتشّرد قدرنا« 
ّ
ة، كأن

ّ
ها حقًا مذل

ّ
إن

الناصر،  ديــاب  أمينة  تصف  العبارات  بهذه 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ليلة الــحــادثــة. وتــقــول لـــ
وفجأة  العشاء،  نتناول  الخيمة  داخــل  ــا 

ّ
»كــن

اندلعت النيران، فسارعُت إلى احتضان ابني 
الــذي لم يتجاوز عمره ثاثة أشهر،  الوحيد 

عكار ـ سارة مطر

 قــــــصــــــص الـــــاجـــــئـــــن 
ٌ
مـــــــوجـــــــعـــــــة

إحــراق  مــن  املتضّررين  السورين 
املــــــنــــــيــــــة، فـــي  بــــحــــنــــن -  مــــخــــيــــم 
 مــشــاهــداتــهــم 

ٌ
عــكــار شــمــالــي لــبــنــان، ومـــؤملـــة

ــم الـــحـــّيـــة. بـــالـــحـــســـرة والــــدمــــوع  ــهـ ــاداتـ ــهـ وشـ
ـــت عــلــيــهــم كــالــفــاجــعــة، 

ّ
ــل  حـ

ً
يـــخـــتـــزلـــون لـــيـــلـــة

وأشعلت برصاصها وألسنة نيرانها، أبسط 
أحامهم وآمالهم باستقراٍر وأماٍن اجتماعي 
ونــفــســي، يــحــفــظ حــيــاتــهــم وحــيــاة أطــفــالــهــم، 
ــم الـــذيـــن هـــربـــوا مــنــذ ســـنـــواٍت مـــن قصف  وهـ

املدافع والحرب الدائرة في وطنهم.
الــرقــم 009، والـــذي يضّم  الــذي يحمل  املخيم 
ـــي الــحــســكــة 

َ
بــغــالــبــّيــتــه الجـــئـــن مــــن مـــديـــنـــت

والــقــامــشــلــي، وآخـــريـــن مــن حــمــص، تــشــّردت 
املخيمات  عــلــى  عـــت 

ّ
وتـــوز بأكملها  عــائــاتــه 

املنية وطرابلس  املجاورة ولدى أهالي بلدة 
وعــكــار وغــيــرهــا مــن املــنــاطــق، بــعــدمــا شهده 
ليل السبت - األحـــد املــاضــي مــن إشــكــاٍل بن 
إلى  تطّور  سورين،  وعّمال  لبنانين  شّبان 
إطاق نار في الهواء من قبل اللبنانين، قبل 

قيامهم بإحراق املخيم.
صــبــحــيــة حـــســـن الـــعـــمـــر، زوجـــــــة شـــاويـــش 
ــروي  ــ ــم، تــ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــن شـــــــــــؤون( املـ ــ )املــــــــســــــــؤول عــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« كــيــف هــــرع الــاجــئــون  لـــ
و»أهـــالـــي الــخــيــر« لــحــظــة إطــــاق الــرصــاص 
إلــى نجدة بعضهم بعضًا،  النيران  وانـــدالع 
وســحــب األطــفــال والــنــســاء وكــبــار الــســن من 
الخيام باتجاه الجدار »وهو املنفذ الوحيد 
ــرت مــحــاصــرة  ــي لــهــروبــنــا بــعــدمــا جــ

ّ
املــتــبــق

ـــلـــيـــه«. تـــقـــول: »قــفــزنــا فــوق 
َ

املــخــيــم مـــن مـــدخ
ــار، أنـــا  ــ ــتـ ــ ــــاع نـــحـــو 3 أمـ ــفـ ــ الـــــجـــــدار، عـــلـــى ارتـ
الصغير  ابــنــي   

ّ
أن علمًا  الــخــمــســة،  وأوالدي 

السنة. وكذلك كانت حــال جميع  ال يتجاوز 
أهــالــي املــخــيــم، الــذيــن كــانــوا بأغلبهم داخــل 
خيامهم قبل وقوع الحادثة األليمة«. تضيف: 
»كــان وقــت املــســاء والطقس شديد الــبــرودة، 
ونحن مجتمعون حول املدفأة ننوي تناول 
العشاء، قبل أن نسمع صــراخ أحدهم يــرّدد: 
يــــريــــدون أن يـــحـــرقـــوا املـــخـــيـــم، فــهــربــنــا بما 
علينا من مابس، مشيًا وهرولة، وخسرنا 
 ما نملكه من خيام ومقتنيات، لم نأخذ 

ّ
كل

البراد، والغسالة،  أّي شيء. خسرنا كغيرنا 
والـــغـــاز، والــســتــائــر، والــتــلــفــزيــون، وفــرشــات 
الـــنـــوم، واملـــؤونـــة الــغــذائــيــة املــنــزلــيــة، واملـــال 
بأرواحنا  نفذنا  بالكاد،  الثبوتية.  واألوراق 
عت حرق 

ّ
وأرواح أوالدنا«. صبيحة التي توق

املخيم بعد اإلشكال، تضيف: »ال يقوون على 
 
ً
الــســوريــن إاّل بــحــرق مــخــيــمــاتــهــم« واصــفــة

 
ّ

 كــل
ّ
لــيــلــتــهــا، إذ إن ــر  الـــخـــوف والــــذعــ »حـــــال 

الجــئ ســوري خــاف على نفسه، من احتمال 
أن يــــتــــعــــّرض مــخــيــمــه لـــلـــهـــجـــوم والــــحــــرق. 
لــم نــنــم، ولــم ينم أّي أحــد مــن أهالي   ليلتها 
املخيمات املجاورة، وهي خمسة مخيمات«.

جحيم 
المخيم 009

شهادات 
السوريين الناجين 

من حريق 
شمالي لبنان

لبنان على موعد مع  ليل السبت - األحد الماضي، كان 
فئات  أبرز  من  واحدة  بحق  ترتكب  جديدة  جريمة 
إذ  السوريون،  الالجئون  وهم  البالد،  في  المهمشين 
أحرق مخيم لهم بالكامل في محافظة عكار الشمالية

هربنا حفاًة، هرعنا 
إلى الحقول والشوارع، 

إنّها حقًا مذلّة

أوالدي مصدومون
مما حصل، فالمشهد 

كان بشعًا ومرّوعًا

1819
مجتمع

بــدمــعــٍة  أمـــلـــك«.  مـــا  ــلـــى  أول أوالدي وأغـ ــه  ــ ـ
ّ
إن

بالكاد  تمّكنوا  كيف  الناصر  تــســرد  وغــّصــة 
مــن انــتــشــال بــطــاقــات هــويــتــهــم قــبــل الــهــروب 
ــُت وطــفــلــي  ــ ــربـ ــ عـــبـــر الـــــجـــــدار. وتـــضـــيـــف: »هـ
ــى  ــ ــــى زوجــــتــــه األولــ ــة إلــ ــافــ وزوجــــــــــي، بــــاإلضــ
وأوالده الخمسة. قضينا ليلتنا في الحقول 
كان  فالبرد  للتدفئة،  نــارًا  أشعلنا  املــجــاورة، 
قارسًا، وجلسنا حولها من دون أن يغمض 
لــنــا جــفــن. فــاملــأســاة كــبــيــرة، وصـــبـــاح الــيــوم 
ــــراق املــخــيــم، كـــان صعبًا  الــتــالــي لــحــادثــة إحـ
جدًا. عدنا إلى أرٍض محروقة كأحامنا. أّما 
في ليلتنا الثانية فــرأف بنا صاحب األرض 
واستضافنا في منزله، وما زلنا حتى اليوم 
 مصيرنا مجهول، ويمكن القول 

ّ
)أمس(. لكن

نا با مأوى دائم. لقد ُحرقت خيامنا بعد 
ّ
إن

التي  أمينة،  أن تدّمرت بيوتنا في ســوريــة«. 
الــزراعــة وحراثة األراضــي،  يعمل زوجها في 
 شيء؛ غساالت، وبرادات، 

ّ
تتابع: »خسرنا كل

غـــاز،  أســـاســـيـــة، وطـــبـــاخ  كــهــربــائــيــة  وأدوات 
 مــا جنيناه 

ّ
ــل وفــــرن، وثــيــاب، وبــطــانــيــات وكـ

طوال سنوات لجوئنا«.
الــاجــئ عباس حمزة هفو، األب ألربعة  أّمــا 
بالقول:  الليلة  تلك  فيختصر مشهد  أطــفــال، 
ــم نـــهـــنـــأ يــــومــــًا مــــن مــــــــرارة الـــلـــجـــوء الــتــي  ــ »لــ
ترافقنا منذ 6 سنوات. أّما في وقت الحادثة 
ــا جـــالـــســـن فــــي الــخــيــمــة  ـ

ّ
ــن املـــشـــؤومـــة فـــقـــد كـ

ــــرخ: احـــتـــرق  ــــصـ ــم يـ ــ ــــدهـ عـــنـــدمـــا ســـمـــعـــنـــا أحـ
املخيم... فسارعنا للهرب عبر الجدار باتجاه 
أقاربنا«. يضيف:  فيه  يعيش  مخيم مجاور 
»وصــلــتــنــا مــســاعــدات غــذائــيــة وبــعــض املــال 
 
ّ
واألدويــــــة والــحــفــاضــات والــحــلــيــب، غــيــر أن
إذ  إعــمــار مخيمنا،  إعــــادة  األســــاس  مطلبنا 
يكفينا عــذاب التشّرد مــرارًا وتــكــرارًا، ناهيك 
ــذ وقـــــــٍت طــــويــــل مــن  ــنـ ــــاش مـ ــتـ ــ ــــن كــــونــــي أعـ عـ
مــســاعــدات مــفــوضــيــة الــاجــئــن، فعملي في 
الزراعة هو بحسب الحاجة، وأتقاضى مقابل 
 يــوم عمل، 25 ألــف ليرة لبنانية )نحو 3 

ّ
كــل

دوالرات أميركية وفق سعر الصرف الفعلي 
في السوق السوداء(«.

مـــن جــهــتــه، يـــقـــول ســـرحـــان شـــحـــادة شــويــخ 
)أبـــــو حـــــا(: »كـــنـــُت فـــي املــخــيــم مـــع زوجــتــي 
بمابسنا  فقط  وهــربــنــا  الخمسة،  وأوالدي 
 ما تعبنا لشرائه أو 

ّ
التي علينا. خسرنا كل

ــــاره خـــال خــمــس ســنــوات مــن الــلــجــوء«.  ادخـ

»الــعــربــي الــجــديــد« كــيــف احتضن  ويــشــرح لـــ
ابــنــه الــصــغــيــر الــــذي لـــم يــتــجــاوز الــســنــة من 
عـــمـــره، وقــفــز وعــائــلــتــه فـــوق الـــجـــدار »مشيًا 
نــحــو 4 كــيــلــومــتــرات بــاتــجــاه خيمة تــقــع في 
مــنــطــقــة ضــهــور املــنــيــة، يــعــيــش فــيــهــا سبعة 
أشـــــخـــــاٍص مــــن أقــــاربــــنــــا، مــــن الـــقـــامـــشـــلـــي«. 
ويــقــول: »لــجــأنــا وآخــريــن إلــيــهــم، حــتــى بتنا 
اليوم نعيش قرابة 27 شخصًا في خيمٍة ال 
تتعّدى الغرفتن«. وإذ يتحّدث عن مساعداٍت 
غذائية وفــرش نــوٍم وصلتهم أول مــن أمــس، 
أكثر من  العمل منذ  »أنــا عاطل مــن  يضيف: 
 
ّ
شهر، بعدما كنت أعمل في الحمضيات، لكن
األزمة االقتصادية في لبنان انعكست سلبًا 
علينا، ومــا كــان ينقصنا إال احــتــراق املخيم 
حتى تتضاعف مصائبنا. فالوضع مأساوي 
وصـــعـــب جـــــدًا، ونـــحـــن بـــأمـــّس الـــحـــاجـــة إلــى 
املتحدة  لــأمــم  السامية  املفوضية  مساعدة 
ــئــــن، وإلـــــــى دعـــــم املــنــظــمــات  لــــشــــؤون الــــاجــ
أبــو حــا بالقول: »أوالدي  الــدولــيــة«. ويختم 
 - السبت  ليل  وقــع، فمشهد  مصدومون مما 
 في 

ّ
األحــد كــان بشعًا ومــرّوعــًا، ومــا زال يطن

أذنّي صراخ النساء، كما بكاء األطفال وأنن 
ن«.

ّ
املسن

مـــن جــهــتــه، يـــشـــّدد الـــاجـــئ الــــســــوري، ربــيــع 
ــــذي يــعــيــش فــــي مــخــيــم مـــجـــاور  الـــجـــمـــيـــل، الــ
ــة  ــويـ ــّرر، عــلــى »أهـــمـــيـــة وأولـ ــتـــضـ لــلــمــخــيــم املـ
إخماد فتيل الفتنة الذي يتّم إشعاله يومًا بعد 
يوم، كما وقف التحريض ومشاعر الكراهية 
الجئ  مليون  يقارب  ما  فهناك  والعنصرية، 
ســوري في لبنان وما من مصلحة ألحــٍد في 

تأجيج الوضع. وقد اجتمع باألمس شيوخ 
وقبائل وعشائر لبنانية وسورية في مخيم 
املتضرر، سعيًا  للمخيم  املــجــاور  عبير،  أبــو 
إلــى عقد الصلح فــور إطـــاق ســـراح األبــريــاء 
 

ّ
وكــل لــلــســوري.   

ٌ
أخ فاللبناني  املعتقلن،  مــن 

بخياٍم  املخيم  تأهيل  إعــادة  اليوم  نريده  ما 
مجّهزة بكامل مقّومات الحياة الكريمة«.

بــــــدوره، يــلــفــت رئـــيـــس الــلــجــنــة االجــتــمــاعــيــة 
ــال( مــحــمــد  ــ ــمــ ــ ــلــــس )شــ ــرابــ ــي طــ ــ الــــســــوريــــة فـ
 كثيرين من سكان 

ّ
نحاوي »أبو طه« إلى أن

املخيم يمضون ليلهم في املخيمات املجاورة 
هم يعودون 

ّ
ولدى سكان لبنانين حاليًا، لكن

نهارًا إلى أرض مخيمهم املحروقة بالكامل، 
ـــهـــم عــــبء كــبــيــر عــلــى من 

ّ
كـــي ال يـــشـــعـــروا أن

ينامون لديهم.

الغالف

لـــم تــكــن حـــادثـــة إحـــــراق مــخــيــم بحنن 
- املــنــيــة شــمــالــي لـــبـــنـــان، الـــتـــي وقــعــت 
لــيــل الــســبــت - األحـــد املــاضــي، الــحــادثــة 
العنصرية األولى من نوعها. فالاجئون 
الــســوريــون فــي لبنان يــتــعــّرضــون منذ 
بداية لجوئهم عــام 2011 ألبشع أنــواع 
الاإنسانية،  واملــمــارســات  االنــتــهــاكــات 
نسب إليهم وبشكل فوري أّي جريمة 

ُ
وت

قتل أو اغتصاب أو سرقة أو أّي إشكال 
أمني أو عمل إرهــابــي، أو حتى حــادث 

مروري على بساطته.
ـــن ال  ــذيــ ــ الــــاجــــئــــون املـــســـتـــضـــعـــفـــون الـ
ترحمهم  ال  والــذيــن  معاناتهم،  تنتهي 
ــوارث الــطــبــيــعــيــة مــــن فــيــضــانــات  ــكــــ الــــ
وحـــرائـــق أنــهــكــت مــخــيــمــاتــهــم وقــضــت 
أكثر من مرة على مقّومات حياتهم، لم 
أو  قــــراراٍت جــائــرة بحقهم  يسلموا مــن 
ــداٍث مــأســاويــة طــاولــت  ــ مــن جــرائــم وأحـ
حالة  عــن  ناهيك  وأطــفــالــهــم،  عائاتهم 
الـــبـــؤس والــفــقــر الــشــديــد الــــذي يعانيه 

هؤالء.
الــعــدد األكــبــر من  بـــادر  فمنذ لجوئهم، 
السورين  الاجئن  منع  إلى  البلديات 
، فـــي خـــطـــوة بــررهــا 

ً
مـــن الـــتـــجـــّول لـــيـــا

األمــن  حفظ  على  بحرصهم  أصحابها 
ــــوادث اغــتــصــاب  ــــحـ واألمــــــــــان، مـــــــرورًا بـ
متكّررة ألكثر من طفل وطفلة وشابات 
ــــن، كــمــا مـــحـــاولـــة بيع  ــورّي ــبـــاب ســ وشـ
ــة مـــقـــابـــل بـــــدل مــــــادي فــي  ــوريــ فـــتـــاة ســ
مدينة صيدا، جنوبي لبنان، عام 2014، 
ــعـــّرض نــحــو عــشــر عـــائـــات ســوريــة  وتـ
للضرب على مدى ساعة ونصف ساعة 
مـــن قــبــل لــبــنــانــيــن، بــســبــب الــهــجــمــات 
ــهــا ســـوريـــون في 

ّ
االنــتــحــاريــة الــتــي شــن

وفــي   .2016 عـــام  اللبنانية  الــقــاع  بــلــدة 
الــســيــاق، تــوفــي الجــئ ســـوري فــي بلدة 
ــد تـــعـــّرضـــه  ــعـ ــة، بـ ــيـ ــاعـ ــقـ ــبـ الــــصــــويــــرة الـ
لضرٍب مبرح على يد شابن لبنانين 
عــــام 2018 عــقــب تــوقــفــه أثـــنـــاء قــيــادتــه 
حــافــلــة مـــدرســـة لـــُيـــنـــزل أحــــد األطـــفـــال، 
بالصراخ  لبناني  سائق  عليه  فانهال 
 له: »أنت سوري وتريد 

ً
والضرب، قائا

أن توقف السير؟«.
كــذلــك، أقــدم فــي سبتمبر/ أيــلــول 2019 
على نبش قبر طفل سوري في الضنيه 
 »املقبرة 

ّ
)شمالي لبنان( تحت حّجة أن

ليست للغرباء«. ووضع املرتكبون الفتة 
ُكتب عليها: »ُيمنع دفن أّي شخص من 
السورين، كبيرًا كان أو صغيرًا«. وفي 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2019، جــرى 
االعـــتـــداء عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــاجــئــن 
السورين أمام أحد املصارف في زحلة 
ــانـــوا يــنــتــظــرون  ــرق(، إذ كـ ــ ــقـــاع، شــ ــبـ )الـ
دورهــم لسحب األمــوال املخّصصة لهم 
من مساعدات املفوضية السامية لأمم 
ــئــــن. ووصــــل  املـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الــــاجــ
ــّد نشر  ــر فـــي الـــعـــام نــفــســه، إلــــى حــ ــ األمـ
 »املـــدرســـة 

ّ
كـــاريـــكـــاتـــور يــنــص عــلــى أن

كونها  اللبنانين  التامذة  مــن  تعتذر 
وعراقين  ســوريــن  )مكتظة(  »مــفــولــة« 

وبنغادشين وأحباش«.
 حـــادثـــة شــهــر نــوفــمــبــر/ تشرين 

ّ
ولـــعـــل

الثاني 2020، تظهر بشكل واضح حجم 
االنـــتـــهـــاكـــات، إذ شـــهـــدت بـــلـــدة بــشــّري 
فـــي شـــمـــال لـــبـــنـــان، تـــوتـــرًا عـــارمـــًا بعد 
جريمة قتل شــاب لبناني على يد آخر 
ســــوري إثـــر خـــاف فــــردي، مــا أدى إلــى 
غضب بعض أهــالــي الــبــلــدة وإقــدامــهــم 
عــلــى طـــرد ســـوريـــن مـــن مــنــازلــهــم بعد 

إحـــــراق عـــدد مــنــهــا. وقـــد دعـــا بعضهم 
 

ّ
الـــســـلـــطـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة إلــــــى طــــــرد كـــل

الــســوريــن مــن املــنــطــقــة. كــذلــك، ال ينفك 
اللبنانين وعــدد من  بعض املسؤولن 
وسائل اإلعام والناشطن على مواقع 
التواصل االجتماعي، عن تمرير ونشر 
رســائــلــهــم وخــطــابــاتــهــم الــتــحــريــضــيــة 
بحق الاجئن، واضعن األبرياء منهم 
فـــي قــفــص االتـــهـــام الـــدائـــم وفـــي قــوالــب 

نمطية عنصرية.
وفــــي املــقــلــب اآلخــــــر، تــثــابــر الــشــريــحــة 
الاجئن  لحقوق  املــنــاصــرة  اللبنانية 
ــلـــى بــــــذل الـــجـــهـــود  واملـــســـتـــضـــعـــفـــن، عـ
ــل تــحــصــيــل حــقــوقــهــم  ــة مـــن أجــ الــــدؤوبــ
اإلنــســانــيــة وتـــأمـــن حــيــاة كــريــمــة لــهــم، 
إلـــى حــن عــودتــهــم إلـــى وطــنــهــم. فعند 
 حادثة أو اعتداء أو كارثة طبيعية، 

ّ
كل

األهلية  الجمعيات  مــن  العديد  ينبري 
املــحــلــيــة والــنــاشــطــن الــلــبــنــانــيــن، إلــى 
والجمعيات  الــدولــيــة  املنظمات  جــانــب 
العربية واألجنبية، للوقوف إلى جانب 
ــة  ــابـ ــتـــجـ ــــوريـــــن، واالسـ ــــسـ الــــاجــــئــــن الـ
 حادثة مخيم بحنن 

ّ
لحاجاتهم. ولعل

- املنية خير مثال على ذلك.
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــي اتـــــصـــــاٍل لــ ــفـ فـ
يــكــشــف رئـــيـــس بــلــديــة بــحــنــن، قــضــاء 
ـــــــه »مـــنـــذ 

ّ
ــة، أن ــ ــبـ ــ ــة، مـــصـــطـــفـــى وهـ ــيــ ــنــ املــ

وقـــــــوع الــــحــــادثــــة، انـــطـــلـــقـــت مــــبــــادرات 

لـــبـــنـــانـــيـــة عــــديــــدة قــــّدمــــت املــــســــاعــــدات 
الغذائية واألدويــة والبطانيات وفرش 
ـــن بــن  ــ ــــد، ومــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــيــــرهــــا الـ الـــــنـــــوم وغــ
هــــذه الـــجـــهـــات، لــجــنــة الـــزكـــاة الــتــابــعــة 
ــدار الـــفـــتـــوى والـــجـــمـــعـــيـــات املــحــلــيــة  ــ ــ لـ
واملــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــأمـــم املــتــحــدة 
لـــشـــؤون الــاجــئــن والـــهـــبـــات الــعــيــنــيــة 
ــــن بـــعـــض الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  املــــقــــّدمــــة مـ
 حدب 

ّ
واألجنبية. فاملساندة أتت من كل

وصوب، ونحن بدورنا كأهالي وبلدية 
عــيــونــنــا   

ّ
أن نــــؤّكــــد  املـــنـــيـــة،   – بـــحـــنـــن 

»لم  يتابع:  إمكانياتنا«.  وفق  لاجئن 
أشقائهم  نجدة  عن  اللبنانيون   

َ
يتوان

فوقفوا  املتضرر،  املخيم  في  السورين 
ــم  ــاذهـ ــقـ ــتــــرة إنـ ــى جـــانـــبـــهـــم طـــــــوال فــ ــ إلــ
وأطــفــالــهــم مـــن الـــنـــيـــران، وعــمــلــوا على 
كما  إليــوائــهــم،  البديلة  املساكن  تــأمــن 
استطاعوا  ما  وقــّدمــوا  بيوتهم  فتحوا 

من مساعدات«.
وهبة، الذي يشّدد على »عدم وجود أي 
مــشــاكــل بــن أهــالــي الــبــلــدة والــاجــئــن 
نا واحد، نعيش 

ّ
السورين«، يقول: »كل

معًا منذ نحو 10 ســنــوات بكل احترام 
 بــلــدتــنــا تــضــّم نحو 

ّ
ومــحــبــة، عــلــمــًا أن

الجـــئ  ــــف  ألــ  11 نـــحـــو  أّي  مــخــيــمــًا   30
 عدد سكان بحنن 

ّ
ســوري، في حن أن

اللبنانين ال يتجاوز 8000 نسمة«.
سارة...

تاريخ من الجرائم العنصرية

خسرت مكان سكنها البسيط في بحنين قبل أيام )أحمد السعيد/ األناضول(

هربوا من بشّري في نوفمبر الماضي )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(

لم يبَق أثر للخيام )إبراهيم شلهوب/ فرانس برس(

1.500.000
الجئ سوري، يعيشون في لبنان، 

بحسب تقديرات حكومية، بينهم نحو 
مليون مسجلون بمفوضية الالجئين

في جردة موجزة، 
يظهر حجم معاناة 

السوريين في لبنان، 
وتتكشف أزمة 

العنصرية تجاههم، 
التي تجلت في 

كثير من االنتهاكات 
بحقهم، آخرها حرق 

مخيم المنية

برزت هجرة الليبيين عبر 
البحر منذ منتصف عام 
2016، إذ هرب كثيرون 
بـ»قوارب الموت« التي 

يديرها مهرّبو بشر، 
استغلوا االنفالت األمني 

في البالد. بعض هؤالء، 
ال سيما الشباب، قرروا 

العودة إلى ليبيا

مهاجرون ليبيون يعودون إلى بلدهم
تأكدُت من أّن 

الظروف لم تكن كما 
أتخيل، فقررت العودة

الهرب من مركز
 اإليواء يعني أن تصنف 

كخارج عن القانون

طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن نــجــاح عـــدد مـــن املــهــاجــريــن 
الـــســـريـــن الــلــيــبــيــن فــــي االســــتــــقــــرار بــــدول 
ــة الـــهـــجـــرة  ــلــ ــهـــم رحــ ــعـــد خـــوضـ أوروبــــــيــــــة، بـ
في  املتوسط  األبــيــض  البحر  عبر  الخطيرة 
ل العودة 

ّ
 بعضهم فض

ّ
السنوات املاضية، فإن

إلى ليبيا، راضيًا بالحياة التي أجبرته في 
الــســابــق عــلــى مــواجــهــة تــلــك املــخــاطــر. يؤكد 
املـــســـؤول فـــي فــــرع جـــهـــاز مــكــافــحــة الــهــجــرة 
ــقــــربــــولــــي، شــــرقــــي طــــرابــــلــــس، رمـــضـــان  ــالــ بــ
املعنية باملهاجرين  السلطات   

ّ
أن الشيباني، 

في الباد ال تملك إحصاءات حول الليبين 
»الــعــربــي  لـــ الشيباني  ويــوضــح  املــهــاجــريــن. 
 »الهجرة بهذه الطريقة مخالفة 

ّ
الجديد« أن

للقانون ويجّرم فاعلها، وبالتالي ال تتوفر 
لــديــنــا مـــعـــلـــومـــات، فــهــي تـــحـــدث بــالــتــجــاوز 
ــه 

ّ
ــانــــون« لــكــن ــقــ ــــن ســلــطــة الــ ــيـــدًا عــــن أعـ وبـــعـ

ــّر بـــوجـــودهـــا ال ســيــمــا بـــعـــد انــكــشــافــهــا  يـــقـ
ــام وســـائـــل اإلعـــــام ومــنــصــات الــتــواصــل  ــ أمـ

ــــرون صــــور  ــاجـ ــ ــهـ ــ االجــــتــــمــــاعــــي، إذ وثـــــــق مـ
مغادرتهم الشواطئ الليبية.

مع ذلك، عاد بعضهم إلى الباد »بعد تجربة 
ألــيــمــة« كــمــا يــصــفــهــا بــشــيــر املـــجـــبـــري، وهــو 
الباد،  أجــدابــيــا، شرقي  مدينة  مــن  ثاثيني 
بــاشــر مــنــذ عــــام، إثـــر عـــودتـــه، حــيــاة جــديــدة 
يــديــر ورشــــة تصليح  الــــذي  بـــوالـــده  ملتحقًا 
»العربي  سيارات خاصة به. يقول املجبري لـ
أســرتــي  »الـــحـــيـــاة وســــط دفء   

ّ
إن الـــجـــديـــد« 

الرغم  أوروبـــا على  مــن صقيع  بكثير  أفضل 
في  فيها«.  الحياة  وزخــم حركة  مــن وهجها 
مطلع العام 2019، قصد املجبري، رفقة ثاثة 
ــه، غـــربـــي الــــبــــاد، بــعــد االتـــفـــاق  ــائـ مـــن أصـــدقـ
هاتفيًا مع مهربن في مدينة صرمان )غرب( 
عــلــى تــأمــن هــجــرتــهــم مــقــابــل مــبــالــغ مــالــيــة، 
اثنن منهم  املجهول اضــطــرت  مــخــاوف   

ّ
لكن

للعودة إلى ليبيا قبل ركوبهم البحر، وبقي 
نفسها.  املدينة  من  علي،  املجبري، وصديقه 
في  من شهر،  أكثر  للبقاء  الصديقان  اضطر 
مركز التهريب الساحلي، بانتظار قارب آمن 

وللسؤال أكثر، قبل أن يهاجرا رفقة 23 مهاجرًا 
من جنسيات أفريقية مختلفة. يصف رحلته 
ركوبي  من  الرغم  »على  مضيفًا:  »املرعبة«  بـ
 قصص غرق القوارب كانت 

ّ
البحر سابقًا، فإن

ي كنت أقاومها طمعًا 
ّ
ماثلة أمام عينّي، لكن

 الــقــارب لم 
ّ
فــي حــيــاة جـــديـــدة«. يلفت إلـــى أن

العودة«. ال توجد في ليبيا هيئات دولية أو 
للباد،  الــعــودة  فــي  الراغبن  تساعد  محلية 
فبرنامج »العودة الطوعية« مفتوح في ليبيا 
الشيباني.  يــقــول  كما  األفــارقــة،  للمهاجرين 
يشكلون  ال  الليبيون  »املــهــاجــرون  يــضــيــف: 
ظـــاهـــرة، وأغــلــبــهــم انــصــهــروا وانــدمــجــوا في 
الباد التي هاجروا إليها. لذلك، ال يوجد مثل 
 منظمات تعمل 

ّ
هذا النوع من البرامج«. لكن

فــي مــجــال املــســاعــدات اإلنــســانــيــة تــقــدم مثل 
منها  استفاد  التي  الخدمات  من  النوع  هــذا 
املجبري، وتمكن من الــعــودة جــوًا إلــى مطار 
بنغازي. يقول: »كنت متوجسًا من التحقيق 
 
ّ
معي واحتجازي من قبل سلطات املطار لكن

دخولي كــان عاديًا، وعــدت إلــى أسرتي التي 
كنت قد أبلغتها بعودتي مسبقًا«.

الـــغـــزاوي )26 عـــامـــًا( تجربة  لــلــشــاب صــابــر 
أخـــرى، فقد عــاد إلــى مــنــزل أســرتــه بعد ستة 
أشهر من هجرته. يروي تلك التجربة التي ال 
 عودته 

ّ
يحب أن يتذكرها عادة، مشيرًا إلى أن

مــن الــجــزر اإليطالية تشبه الــفــرار مــن املــوت. 

وبعد وصفه رحلته عبر مراكز التهريب على 
الساحل الليبي وانتقاله إلى شواطئ الجزر 
الــتــي ال تختلف كــثــيــرًا عــن رحلة  اإليــطــالــيــة 
اللجوء  »إذا بقيت في مركز  املجبري، يقول: 
ك لن تحصل على فرصة عمل 

ّ
 هذا يعني أن

ّ
فإن

 الخيار اآلخر هو الهرب، 
ّ
أو حياة، ولذلك فإن

وهـــــذا يــعــنــي أن تــعــيــش مـــتـــســـواًل وتــصــنــف 
كــهــارب خـــارج عــن الــقــانــون، كــاملــجــرم«. بعد 
تواصله مع من سبقه في تجربة الهرب عبر 
كــان فيه، تأكد صابر  الــذي  املركز  البحر من 
 السبيل الوحيد لتأمن بقائه وعيشه 

ّ
من أن

هـــو أن يـــتـــزوج مـــن أجــنــبــيــة لــيــتــحــصــل على 
لم تكن  ها طريقة للعيش 

ّ
لكن أوراق ثبوتية. 

كما يتخيلها عندما واجه املوت عبر البحر، 
 الــطــرق فــي وجــهــي، كما 

ّ
ويــعــلــق: »ُســــّدت كـــل

ني أرفض البقاء طوال عمري رهن زوجة 
ّ
أن

ال أعرفها وأبناء سيكون مصيرهم مجهواًل، 
ــودة وعــــــــدم خــــــوض هـــذه  ــ ــعــ ــ لــــذلــــك قــــــــررت الــ
أجــرة،  سائق  صابر  يعمل  واآلن،  التجربة«. 

على سيارة، وفرت له والدته ثمنها.

يبحر أكثر من ساعتن قبل أن تقترب منهم 
الى  وتنقلهم  الدولية  اإلنقاذ  منظمات  سفن 
إيطاليا.  في جنوب  املهاجرين  تجميع  مقار 
املهاجرين  مــن  كغيرنا  بقينا  »هــنــاك  يتابع: 
نتلقى الرعاية الصحية والغذاء، ولم يسمح 
لــنــا بــاملــغــادرة كــمــا كــنــت أتــخــيــل فالسلطات 
حظ  ولحسن  املهاجرين«.  ترفض  اإليطالية 
املفوضية  فــرق  إقــنــاع  اســتــطــاع  فقد  صديقه 
الــســامــيــة لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن، 
بــظــروفــه الــقــاســيــة واملــاحــقــات األمــنــيــة التي 
يعبشها، وساعده في ذلك إتقانه اإلنكليزية، 
فــجــرى قــبــولــه كــاجــئ فــي هــولــنــدا، الــتــي ما 
 املجبري، الذي بقي في 

ّ
زال مقيمًا فيها. لكن

 بن 
ً
مــقــرات املــهــاجــريــن فــي إيــطــالــيــا، متنقا

ــــد وآخـــــر، اصـــطـــدم بـــواقـــع مــخــتــلــف عما  واحـ
هــيــأت لـــه أحـــامـــه، كــمــا يـــقـــول. يــتــابــع: »بــعــد 
ثمانية أشهر، سمح لي بالخروج الى مناطق 
 يــوم، 

ّ
فــي الجنوب شريطة الــعــودة نهاية كــل

 ظروف الحياة لم تكن 
ّ
وبعدما تأكدت من أن

 فرص العمل معدومة، قررت 
ّ
كما أتخيل، وأن

تمكنوا من الوصول بعد 
أخطار عدة واجهوها، 

لكنّهم قرروا العودة 
)أولمو كالفو/ فرانس برس(

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
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التراث التاريخي

القصر الملكي 

قصر شيرفان شاهسي

المدينة القديمة

برج العذراء

تعتبــر باكــو عاصمــة أذربيجــان، كنــزا دفينــا مــن التاريــخ القوقــازي. تحــوي هــذه 
العاصمــة، والتــي تلقــب باملنــارة، علــى مبــان حجريــة تعــود إلى حقــب ماضية. في 
شــوراعها الكثيــر مــن  األســرار التــي لــم تكتشــف بعــد. عــدد كبيــر مــن الفنانيــن، 
وعلمــاء اآلثــار، ومهندســي العمــارة، يــرون املدينة تحفة فنيــة ضاربة جذورها في 
التاريــخ القديــم. مــن زار أذربيجــان، وتحديــدًا العاصمة، يلمس هــذا املكون الثقافي 
فــي كل شــيء مــن حولــه. فباإلضافــة إلــى شــكل املبانــي، يعــد اللبــاس التقليــدي، 
واالحتفاالت الشــعبية نموذجًا فريدًا في دول القوقاز. حتى أن األطعمة الشــعبية 
التقليدية لها أيضًا جذور تاريخية، فعادة ما يتناول السكان املحليون الكثير من 
األطبــاق ذات التوابــل املختلفــة، ويعــد طبــق الكبــاب واحــدًا مــن أشــهر األطبــاق على 
األطــاق، إضافــة إلــى الحــاوة الطحينيــة.  وبعيــدًا عــن هــذه األجــواء الشــعبية، فإن 
غنى املدينة باآلثار، جعلها محط إعجاب منظمة »يونسكو«، التي وضعت العديد 

)Getty( .من القصور على الئحتها التراثية

جعل موقع مدينة شــاكي األذربيجانية، بالقرب من مقاطعة داغســتان الروســية، 
وجمهورية جورجيا، من املكان منارة ثقافية. تقاليد السكان، واللغات، واألشغال 

اليدوية التي يمتاز سكانها في القيام بها، عوامل تجذب الزوار للتعرف عليها.
تتميــز املدينــة بتفردهــا فــي إتقان ســكانها لفن »الشــبك« القديم، حيــث يراه الزائر 
فــي جميــع أنحــاء املدينــة، علــى زجــاح البيــوت، علــى الجــدران، وكيفما توجــه، فيما 
تتجلى أجمل نماذجه، في القصر امللكي أو قصر شيكي حيث تغطي الفسيفساء 
الزجاجيــة امللونــة أجــزاء كبيــرة مــن القصــر. يتمتــع  القصــر بوجــود نحــو 5 آالف 

قطعة خشبية وزجاجية من فن الشبك. 
فــي الســابق، كان  القصــر املقــر الصيفــي لألســرة الحاكمة، وقــد تحول إلى نصب 
تاريخي ومعماري شــهير عامليًا. كذلك، تتميز املدينة، بمراكز التســوق الشــعبية، 
ببســاطة، ألن الزائــر ســيحاول جمــع أكبــر قــدر ممكــن مــن األوانــي واملشــغوالت 

)Getty( .اليدوية، والتحف الفنية، نظرًا لشدة جمالها، وحملها معه إلى دياره

انتعــاش  فتــرة  عشــر  الخامــس  القــرن  كان 
اقتصــادي وثقافــي ألذربيجــان، تــم إحــراز تقــدم 
تطــورت  والتجــارة.  والعمــارة  الفنــون  فــي  كبيــر 
باكــو فــي بيئــة هادئــة نســبيًا، ومــن هنــا، حــاول 
العاصمــة  الحقبــة جعــل باكــو  تلــك  فــي  الحــكام 
شــيرفان  قصــر  تشــييد  تــم  ولــذا  السياســية، 
أقيــم  للملــوك.  رئيســيًا  مقــرًا  ليكــون  شاهســي 
القصــر فــي أعلــى نقطــة فــي املدينــة فــي منطقــة 
كانــت مــن أكثــر املناطــق كثافــة ســكانية. يتكــون 
مجمــع القصــر مــن تســعة مبــان، القصــر نفســه 
والبوابــة  الدراويــش،  وضريــح  املحكمــة،  وقاعــة 
كيغوبــاد،  ومســجد  الشــاه،  ومســجد  الشــرقية، 

وضريح القصر، والحمام والخزان.
زيــارة القصــر هــي بمثابة زيارة عبــر األزمان. 
الجدران والقباب املصنوعة من الحجر الرملي 
واملصنوعات اليدوية، مع الثياب التقليدية التي 
تزيــن بهــا الســكان القدامــى، جميعهــا عوامــل 
جاذبــة للــزوار. عثــر العلمــاء علــى العديــد مــن 
املقتنيــات األثريــة داخــل مجمــع القصر، خال 
كتشــفة: 

ُ
قتنيــات امل

ُ
الحفريــات األثريــة، ومــن امل

أدوات منزليــة، وعمــات معدنيــة تعــود إلــى مــا 
بن القرن الثاني عشر والخامس عشر، وأواٍن 
نحاســية وأســلحة وأدوات زينــة تعــود للقــرن 
التاســع عشــر، باإلضافــة إلــى آالت موســيقية. 

)Getty(

يوحــي كل شــيء فــي املدينــة القديمــة فــي قلــب العاصمــة باكــو، كأن التاريــخ لــم يتغيــر منــذ فتــرة تشــييدها. فــي القــرن 
الســابع امليــادي، تــم بنــاء املدينــة، بحســب مــا هــو مــدون رســميًا في »يونســكو«، لكن القصــص التاريخية فــي أذربيجان 
تشــير إلــى أن املدينــة بنيــت علــى موقــع مأهــول بالســكان منــذ العصــر الحجــري، ونتيجــة تعاقــب وتفاعــل عــدة ثقافــات 
وحضــارات، كالزرادشــتية والساســانية والعربيــة والفارســية والعثمانيــة والروســية، رســمت مامحهــا. حافظــت املدينــة 
الداخلية )إتشيري شيهر( على جزء كبير من أسوارها الدفاعية التي تعد مقصدًا للزوار، إضافة الى ذلك، تتميز بكثرة 
حمامتها الشعبية، وأبرزها  حجي قايب هو أحد املباني الذي يشير إلى تأثر السكان بالحضارة والثقافة العثمانية. كما 
تحتوي املدينة أيضًا على سوق شعبي، ال يزال حتى اليوم مقصدًا للزوار، نظرًا ملا يحتويه من قطع أثرية. زيارة املدينة 

)Getty/القديمة، ال تنتهي إال بالجلوس في أحد املقاهي الشعبية، لتناول كوب من الشاي التقليدي. )عزيز كرموف

يعد برج العذراء واحدًا من أكثر األبراج شهرة حول العالم. هو أقدم مبنى في مدينة باكو القديمة. ال توجد أي معلومات 
مؤكــدة  تمامــًا مــن تاريــخ بنائــه، أو ألي غــرض، أو حتــى عن أصول االســم. ومع ذلك ، فإن هذا البرج الغامض والفضولي 
بنظــر الــزوار، هــو رمــز لعاصمــة أذربيجــان ويظهــر حتــى علــى العملــة الوطنيــة، املانــات األذربيجانــي. يعتقــد العديــد مــن 
الخبراء أن البرج قد اكتمل في القرن الثاني عشر، إلى جانب معظم املدينة املحاطة بأسوار من العصور الوسطى. لكن 
املظهر املختلف للحجارة التي تشــكل األســاس والطوابق الثاثة األولى يشــير إلى أن الهيكل األصلي قد يعود إلى 600 
قبــل امليــاد. زيــارة البــرج، ال تتعلــق فقــط بالتقــاط الصــور الفوتوغرافية، بل أيضًا بالصعود إلى قمــة البرج، حيث يعتبر 
ذلك، أمرًا في غاية املتعة بالرغم من أنه متعب بســبب شــكل الســالم الدائري، ولكن مشــاهدة املدنية بصورة بانورامية 

واسعة ومشاهدة بحر قزوين  أمر يستحق العناء. )رسول رحموف/األناضول(
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سنخرج بدموع وحّب

سعيد المزواري

في »ألفافيل« )1965(، لجان ـ لوك 
 العميــل الســّري ليّمي 

ّ
غــودار، َحــل

فــي  كونســتانتني(  )إدي  كوشــن 
مدينة ديستوبية، حيث أّدى تغّول الحاكم 
 قوانني، تمنع 

ّ
وحاســوبه املركزي إلى ســن

البشــرية،  واملشــاعر  الضميــر  َمظاهــر   
ّ

كل
 وثقافة، مع وصّية 

ّ
وما يؤّدي إليها من فن

 من يستطيعون البكاء.
ّ

وحيدة: إنقاذ كل
لحســن  البــكاء،  ُمســتطاعنا  فــي  يــزال  ال 
ــى لنــا، مــع 

ّ
. أو رّبمــا هــذا كل مــا تبق

ّ
الحــظ

العالــم حالــة  بلــدان   
ّ

فــي جــل نــا نعيــش 
ّ
أن

»ألفافيــل«.  أجــواء  عــن  كثيــرًا  تختلــف  ال 
ُيمكننــا بالتالــي تســميتها »كورونافيــل«، 
 تأّبــد إجــراءات االحتــراز الصحــي، 

ّ
فــي ظــل

التــي أفضــت إلــى إغــاق صاالت الســينما، 
وإلغاء التظاهرات الفنية والسينمائية.

ُيحــَرم   
ْ
أن القســوة  منتهــى  أليــس 

مــن   ،
ً
مثــا املغــرب  فــي  »ســينفيليون«،  الـ

ولــوج »معبدهــم«، ملــا يقــرب مــن عــام؟ ألــم 
 الطويل والبــارد هذا إلى 

ّ
يــؤدِّ خريــف الفــن

د املشاعر فينا؟
ّ
نوٍع من تبل

الصالــة  فــي  فيلمــا  أشــاهد  لــم  شــخصيا، 
منذ بداية مارس/ آذار املاضي في طنجة، 
»املهرجــان  لـ الـــ21  الــدورة  حضــرت  حيــث 
الوطنــي للفيلــم«. 10 أشــهر لــم تلج قدماي 
تلــك  أختبــر  ولــم  الســينما،  محــراب  فيهــا 
اللحظــة الســحرية، حــني تنطفــئ األضواء، 
وتشتعل في داخلي أنواٌر من حلم وجمال. 
لــم أعــد ألتحــم مــع أنــاٍس ال تجمعنــي بهــم 
ســوى قرابــة اإلنســانية فــي طقــس حالــٍم، 
 

ٌ
نــا فيــه حظــوة مصيــر مشــترك، وأمــل

ّ
تلف

عــْم 
ْ
فــي عالــٍم أفضــل. 10 أشــهر كاملــة، لــم أن

فــي  واحــدة  »حضــرة«  بحّصــة  أثناءهــا 
الزوايــا  حمولــة   

ّ
بــكل الســينما«،  »زاويــة 

الروحانية في مفهوم التصّوف املغربي.
ي عشُت املتاهات الزمكانية 

ّ
كم وددت لو أن

صالــة  فــي  نــوالن،  كريســتوفر  »تيِنــت«  لـ
زّودة بتقنية »آيماكس«؛ 

ُ
»موروكومول«، امل

ولــو اســتمتعُت بجمــل ســيناريو »مانــك« 
عــرٍض  فــي  البديعــة،  فينشــر(  )ديفيــد 
»قصر املؤتمرات«، في »مهرجان  مسائي بـ
مراكــش للفيلــم«. كــم كان ســيكون رائعا لو 
فــي  األوروبــي«  الفيلــم  »أســبوع  جمعنــا 
قاعــة ســينما »الريــف«، وســط كازابانــكا، 
حــول باقــة مــن أفــام القــارة العجــوز، وفــي 
فينتربــرغ،  لتومــاس  ِمــل« 

َ
»ث مقّدمتهــا 

أفضل ما أتيح لي مشاهدته من محصول 
هذا العام الهزيل.

عــاٍم،   
ّ

كل مثــل  أستكشــف،   
ْ
أن بــوّدي  كان 

تشكيلة من أروع ما أنتج في محيط البحر 
األبيض املتوسط، في قاعة »أفينيدا«، رفقة 
قاء 

ّ
أصدقــاء الســينما في تطــوان؛ وأجّدد الل

خريبكــة،  فــي  أفريقيــا  »ســينفيليي«  مــع 
لنقاِش قضايا السينما في القارة السمراء، 
 ، ــى ســاعة متقّدمــة مــن الصبــاح؛ وأنكــبُّ

ّ
حت

»الفيدراليــة  أعضــاء  مــن  زمائــي  رفقــة 
املغربية لســينما الهواة«، على املضّي قدما 
لفائــدة  قــّررة 

ُ
امل الطموحــة،  مشــاريعنا  فــي 

ســطات،  مهرجــان  فــي  الهــواة،  املخرجــني 
ات.

ّ
وغيرها من املحط

لألفــام  طنجــة  »مهرجــان  افتقــْدُت  كــم 
حيــث  املتوّســط«،  حــوض  فــي  القصيــرة 
فيلميــة  زمــّردات  ُمشــاهدة  متعــة  تقتــرن 
املــدن،  نــادرة بســحر مدينــة ليســت كباقــي 
 الفيديــو«، 

ّ
الــدار البيضــاء لفــن و»مهرجــان 

حيــث كنــُت أمــأل احتياطــي عــاٍم كامــل مــن 
جريــب واملجازفــة، والذهــاب عكــس 

ّ
روح الت

ديكتاتورية الحبكة.
ــر بجريــرة فيــروس مقيــت، أتى 

ّ
 هــذا تبخ

ّ
كل

 ،
ّ
علــى األخضر واليابــس من تمظهرات الفن

 
ّ

ه أرســل خصيصا ليقبض على روح كل
ّ
كأن

يات الجمال في حياتنا.
ّ
تجل

 
ّ
فــإن أخــرى،  مــرة   

ّ
الحــظ لحســن   ،

ْ
لكــن

»ســينفيلي« يبنــي فــي داخلــه، مــع مــرور  الـ
 
ً
 كاملــة

ً
شــاهدات، بلــدًا، بــل قــارة

ُ
األعــوام وامل

مــن الســينما، مــن دون حــدود جغرافيــة، وال 
تأشــيرات دخــول، وال تصاريــح بكشــوفات 
قــارة ال  هــا 

ّ
أن ــه، 

ّ
كل هــذا  مــن  األهــّم  صحيــة. 

ال  عليهــا.  بأنواعهــا  للفيروســات  نفــوذ 
ــل بــني 

ّ
قوانــني هنــاك تحــّد مــن حّريــة التنق

واألحاســيس،  واألجــواء  واألفــام  األنــواع 
فتكفــي نقــرات قليلــة علــى الحاســوب، كمــا 
ــم 

ّ
فعلــُت فــي أولــى أســابيع الحجــر، كــي تنظ

فــي صالون بيتك اســترجاعا لفيلموغرافيا 
روبرت ألتمان الرائعة، التي تجّسد التوافق 
 تحّكــم 

ّ
املطلــق بــني فردانيــة األســلوب وفــن

ثمــني، يقبــض علــى روح العيــش األميركــي 
 3« فــي  كمــا  تنتهــي،  ال  التــي  وتناقضاتــه 
نســاء« و»الــوداع الطويــل« و»ناشــفيل«. أو 

 تلجأـ  في أزمنة انتفاء املعالم هاته، حيث 
ْ
أن

 بوسعهم تحقيق 
ّ
 يقنعنا أن

ْ
يريد البعض أن

الســام مع إســرائيل من دون مراعاة حقوق 
الشــعب الفلســطينيـ  إلى موقع »يوتيوب«، 
ر آفي ُمغَربي، املخرج اإلسرائيلي 

ّ
حيث يوف

منجــزه  للصهيونيــة،  املناهــض  اليســاري 
حفة 

ّ
الوثائقي املبهر مجانا، وعلى رأسه الت

عينــّي  مــن  واحــدة  أجــل  »مــن  التســجيلية 
كعــادة  ـ  تمــزج  التــي   ،)2005( اإلثنتــني« 
ُمغَربــي ـ الذاتــي باملوضوعــي، واألســطورة 
التاريخيــة بمشــاهد مفزعــة مــن واقع القمع 
 الحيــرة 

ّ
والبطــش اإلســرائيليني، لتقــول كل

أمــام ســعي ضحّية األمــس الغريب واملفارق 
كضعيــٍف  مآســيه،  ماضــي  اســتثمار  إلــى 
أمــام الرومــان، للــّدوس علــى حقوق ضعيف 
 األوهــام 

ّ
اليــوم، ضاربــا عــرض الحائــط بــكل

اإلنســانية املعّولة على التعاطف املتماهي، 
عاظ من دروس التاريخ.

ّ
واالت

 
ً
 ســانحة

ً
فتــرة كورونــا كانــت أيضــا فرصــة

ملراجعة الكاســيكيات، خصوصا تلك التي 
توافــق أجــواء وأســئلة الفتــرة املحيلــة علــى 
الوجودية، ومساءلة طريقة عيش اإلنسان. 
هكــذا، تماهيــُت مــّرة أخــرى مــع ســؤال الري 
فــي  اآلن؟«،  يحــدث  »مــاذا  املتكــّرر  غابنيــك 
رائعــة األخويــن كويــن »رجل جــاّد« )2009(؛ 
قتبســة 

ُ
ــى جملــة الفيلــم االفتتاحيــة امل

ّ
وحت

 ما يحدث 
ّ

عن راشــي: »اســتقبل ببســاطة كل
»أغانــي  أجــواء  مــع  مجــّددًا  اندمجــُت  لــك«. 
مــن الطابــق الثانــي« )2000(، حيــث يفصــح 
الجهبذ السويدي روي أندرسون، منذ فجر 
األلفية الثالثة، عن فراسة ُمدهشة في قراءة 
طالــع القــرن ومآســيه املغرقــة فــي العبثيــة، 
املفحــوم  كالــي،  العجــوز  رفقــة  ـ  ُمتمّعنــا 
املحــن  تكالــب  فــرط  مــن  ومجــازًا  حرفيــا 
 تكون 

ْ
 أن

َ
 »ُمهّمة

ّ
والخراب املحدق ـ في َكْم أن

 للغايــة«. وقفــُت مجــّددًا علــى 
ٌ
ة

ّ
إنســانا شــاق

املعجــز  بالبرهــان  األخيــرة،  الحقيقــة  هــذه 
لينــدون«،  »بــاري  مســار  بفضــل  بالجمــال، 
مدّويــا،  ســقوطا  ثــّم  القّمــة  نحــو  صعــودًا 
يحلــو  التــي  كوبريــك،  ســتانلي  تحفــة  فــي 
 يــرى فيهــا »أوديســا اإلنســان«. 

ْ
للبعــض أن

وســط  املبتــدئ  املخــرج  وحشــة  اســتعدُت 
جوهــرة  فــي  وضبابيــة،  ُمكفهــّرة  قاهــرة 
الديســتوبي  العنــوان  ذات  الســعيد  تامــر 
أتابــع   

ْ
أن أيــام املدينــة« )2016(، قبــل  »آخــر 

لقــاًء افتراضيــا، ُمثريــا ومؤثــرًا بصدقــه، مع 
وتنظيمــه  تســييره  علــى  ســهَرْت  املخــرج، 
ريم مجدي ورفاقها النشــطني في مجموعة 

»صاعد« للسينمائيني الشباب.
 مبــادرات حميــدة عــّدة مــن هــذا 

ّ
صحيــٌح أن

الحجــر،  عزلــة  تبديــد  إلــى  ســعت  القبيــل 
كمــا  افتراضيــة،  وعــروض  فعاليــات  عبــر 
باكــرًا،  املغربــي«  الســينمائي  »املركــز  فعــل 
ببرمجتــه أفامــا مغربيــة حديثــة اإلنتــاج، 
راث القت صدى وإقبااًل جيدًا 

ّ
وأخرى من الت

أفامــا  بفضلهــا  شــاهدنا  املتتّبعــني،  لــدى 
»موت للبيع« لفوزي بن السعيدي،  مهّمة، كـ
هــا االحتفــاء والحنــني، كأفــام 

ّ
وأخــرى يحف

ألحمــد  و»الّســراب«  الدرقــاوي،  مصطفــى 
البوعناني.

تــَر مــع توالــي األســابيع ثــّم 
َ
 االهتمــام ف

ّ
لكــن

 
ّ

كل واكتســت  الامبــاالة،  ــت 
ّ
فحل الشــهور، 

املواعيد بألوان التباعد وبرودة االفتراض، 
 ال شــيء ُيغنــي عــن حــرارة 

ْ
ضــح جليــا أن

ّ
ليت

بادل عن قرب.
ّ
اللقاء الحميمي، والت

أخــرى  موجعــة  نكســة  جــاءت  ثــم 
فقــط،  أّيــام  قبــل  املغاربــة،  للســينمائيني 
ــم األجيــال 

ّ
برحيــل نــور الديــن الصايــل، ُمعل

فــي  الســينمائية  الثقافــة  أســس  وُمرســي 
أتبــنّي  لــم  اململكــة. رحيــل مفاجــئ وصــادم، 
ــرات 

ّ
املؤش لكــن  أبعــاده،   

ّ
كل بعــد  شــخصيا 

ــه يضعنــا أمــام نهايــة مرحلــة، 
ّ
 علــى أن

ّ
تــدل

ــة 
ّ
دق مــن  املفهــوم  مــا يقتضيــه هــذا   

ّ
مــع كل

تحّديات وجسامة مسؤولية.
في واحدة من أفضل جمل حوار »ألفافيل«، 
عــن  كاشــن  ليّمــي  التاكســي  ســائق  يســأل 
وجهتــه، فيجيــب: »إلــى أقاصــي الليــل«، فــي 
تحية صريحة من غودار إلى معلمة سيلني 
الديــن  نــور  كان  التــي  الشــاهقة،  الروائيــة 
هــا كثيــرًا. كيــف نجــد توصيفا 

ّ
الصايــل يعز

آخــر ملــا عشــناه عــام 2020، أبلــغ ممــا جادت 
به قريحة سيلني العبقرية؟

أقاصــي  فــي  رحلــة  وســط  بالفعــل  نحــن 
الســينما واألدب   

ّ
لكــن ليــل حالــك وبهيــم، 

الليــل  لحظــات  أكثــر   
ّ
أن متنــا 

ّ
عل والفنــون 

تســبق  التــي  تلــك  بالضبــط  هــي   
ً
ظلمــة

ح باألمل إذًا، 
ّ
انبــاج الفجر بقليل. فلنتســل

ونقتدي بوصفة العميل ليّمي ومحبوبته 
ــى 

ّ
حت »ألفافيــل«،  مــن  للتحــّرر  ناتاشــا 

نخرج من »كورونافيل« بســاح من دموٍع 
وشعٍر وحّب.

فترة كورونا كانت أيضًا 
فرصًة سانحًة لمراجعة 

الكالسيكيات

مبادرات عّدة سعت 
إلى تبديد عزلة الحجر عبر 

عروض افتراضية

عشية انتهاء عاٍم مليء بارتباكات في مسائل العيش والتواصل، بسبب تفّشي كورونا، يروي 
نّقاد ينشرون في »العربي الجديد« اختباراٍت لهم فيه، ومشاهداٍت تخرج من إطار الشاشة، 
بأصنافها وتقنياتها ومفرداتها، إلى يومياٍت مثقلة بأسئلٍة وقالقل وأهواء ورغبات، وبعض 

هذا ُمعّطل في زمٍن قاتٍم. 
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مــصــادر إرواء حــقــولــه الــكــتــابــيــة واملــعــرفــيــة؟ 
في هذه الحالة، يلعب املكان دورًا تعويضيًا 
ــر بدائل، 

ّ
مهّمًا. اإلقــامــة فــي بلد أوروبـــي تــوف

ــرار حــلــول مــوســم مهرجاني  ــل مــن أضــ
ّ
ــقــل

ُ
وت

»شــحــيــح« املــحــصــول. املــهــنــة واشــتــراطــاتــهــا 
ــّصــــات اســـتـــكـــتـــاب الـــنـــاقـــد  ــنــ ـــبـــات مــ

ّ
ومـــتـــطـــل

ها 
ّ
كل عيشه،  بمصادر  ه 

ّ
وتشبث السينمائي، 

زات لدوام التواصل. االشتراك الشخصي 
ّ
محف

في منّصات العروض السينمائية الخاصة، 
في  الجائحة. عروضها  يسبق  غيرها،  وفــي 
زمن كورونا يعّوض جزءًا من غياب صاالت 
العرض، رغم أن الكثير منها، خاصة املعنّية 
ــل، في 

ّ
 أو تــتــعــط

َ
، لــم تــتــراخ

ّ
بالفيلم املــســتــقــل

 جديدة 
ٌ

حدثت أشكال
ُ
. است

ّ
السويد على األقل

اد عن ُبعد. هكذا، فعلت 
ّ
من التواصل مع النق

أيضًا صاالت العرض التجارية األوروبية مع 
اشــتــراك  بطاقات  إصــدارهــا  عبر  جمهورها، 
ــــام مـــن املـــنـــزل. خــزيــنــهــا ليس  ُمــشــاهــدة األفـ

، يمّد الناقد ببعض الجديد.
ً
قليا

املــكــوث فــي الــســويــد، والتفاعل مــع مشهدها 
مخزوِن  نقَص  الناقد  بان 

ّ
يجن السينمائي، 

 مــهــرجــانــاٍت 
ُ

خــامــات الــكــتــابــة: أفــــاٌم وبــعــض
ى 

ّ
وفعاليات أخرى ُمصاِحبة. في السويد، حت

الــعــروض السينمائية  ــت 
ّ
ــرة، ظــل

ّ
فــتــرة مــتــأخ

العروض  تدريجيًا.  تقليصها  تــّم  مستمّرة. 
الــصــحــافــيــة الــخــاصــة لـــم تــنــقــطــع. فـــي بــدايــة 
انــعــقــدت  ــي،  ــاضــ املــ تــشــريــن األول  ــتـــوبـــر/  أكـ
»مهرجان السينما العربية  الدورة العاشرة لـ
في ماملو«. عدد الحضور في القاعات تحّدد 
 ما رافقها من فعاليات 

ْ
بخمسني شخصًا، لكن

ولقاءات شخصية أشبعت بعض حاجٍة إلى 
تـــواصـــٍل ســيــنــمــائــي، انــقــطــع مــن دون سابق 

الــعــام،  هــذا  فــيــه،  العربي  الحضور  تحضير. 
ــة. مـــع ذلـــــك، ســّد  أغــلــبــيــتــه مـــن دول أوروبـــــيـــ
شاغرًا. اللقاءات الشخصية اكتسبت حميمية 
ى 

ّ
أكثر، والشغف بالسينما وديمومتها تجل

بــســطــوٍع فــي حــمــاســة املــشــاركــني فــي ســوقــه، 
لُيكِملوا  منّصاته،  دعــم  نيل  إلــى  وتسابقهم 

بها أحامهم السينمائية.
فــي مــاملــو، َعـــرض صــديــقــي املــخــرج الــعــراقــي 
من  نهائية  شبه   

ً
نسخة لــي  الجنابي  قتيبة 

فيلمه الجديد. لن أنسى فرحته بانطباعاتي 
عنه، وحماسته إلكماله، رغم عوائق الجائحة. 
شغف السينمائي العربي لم يضمر. تلّمست 
ذلك من خال متابعتي ملهرجاني »الجونة« 
و»الـــقـــاهـــرة«. لــم أحــضــرهــمــا بسبب كــورونــا 
 الرغبة في العمل 

ّ
ي تّيقنت أن

ّ
وموانعها، لكن
ال ُيعيقها وباٌء.

طعنات  أوجعته  العاملي  السينمائي  املشهد 
كــورونــا. اإلنــتــاج الــعــاملــي الكبير )هــولــيــوود 
 
ّ
ـــريـــن بـــهـــا. لــكــن

ّ
بــشــكــل خــــــاص( أشــــــّد املـــتـــأث

املعروض منه في املهرجانات العاملية ـ التي 
اختار  وأكثرها  في مسيرتها،  املضي  قــّررت 
املهرجانات  مي 

ّ
ومنظ الجمهور  مع  التفاعل 

ـــاد والــصــحــافــيــني عـــن ُبــعــد )أونـــايـــن( 
ّ
والـــنـــق

ـ لـــيـــس بـــقـــلـــيـــٍل. مـــتـــابـــعـــة تـــلـــك املـــهـــرجـــانـــات 
الــنــاقــد بحيوية حضور  يــزيــد مــن إحــســاس 
ى في 

ّ
السينما، وإمكانية التواصل معها، حت

« و»فينيسيا« 
ّ
أكثر األزمنة شّدة. أفام »كــان

و»تــورنــتــو« و»إدفـــــا« )أمــســتــردام الــوثــائــقــي 
ــــرت زادًا مــهــّمــًا للناقد 

ّ
الـــدولـــي( وغــيــرهــا، وف

جلي اختياراتها 
ُ
شترك فيها. ت

ُ
السينمائي امل

فّوقت 
َ
حضورًا سينمائيًا عربيًا مهمًا، ربما ت

أهميته سنوات كثيرة قبل الجائحة. عروض 
أقــســام »الــجــونــة« و»الــقــاهــرة« وأفـــام كثيرة 

 من مهرجانات »أوناين«.
ٌ

أغلبه مقبل
غني الناقد عن الحضور 

ُ
ُمشاهدة عن ُبعد ت

ها تحرمه من تفاعل 
ّ
إلى موقع إقامتها، لكن

ومــشــاركــة فيها ال يــقــان أهــمــيــة عــن األفـــام 
نفسها. هــذا الــحــال أثــار نقاشًا حــول أشكال 
ــســقــة مع 

ّ
ـــشـــاهـــدة الــفــيــلــمــيــة الـــجـــديـــدة، املــت

ُ
امل

رات كونية سبقت كورونا، وأحدثت في  غيُّ
َ
ت

عــالــم صناعة وســائــط الــعــرض اإللــكــتــرونــي، 
و»فورمات« شاشاته، جداًل زادت وتيرته في 

زمن اجتياح الوباء.
شاهدة الجماعية، 

ُ
لي رأي في هذا: أشكال امل

التي توصف غالبًا برومانسيٍة، لم تكن يومًا 
 
ٌ
 أساسًا. خاّصة

ٌ
 ُمشاهدٍة فردية

ّ
جماعية. كل

بمتفّرج واحد، يشترك »مكانيًا« مع آخرين. 
داخله وحــده.   من 

ٌ
فنابعة الفيلم،  أمــا رؤيته 

قيس قاسم

الشخصّي في سؤال الحصاد مربك. مهنيًا، 
 الــعــام أشــّد إربــاكــًا ومدعاة 

ّ
يبدو ُمــبــّررًا. لكن

العالم، لحظة مواجهته  التأّمل في حال  إلى 
الخوف  املــوت والفناء. يزيح  القاسية لشبح 
من حضورهما الفعلّي عديَد األفكار واألسئلة 
الفرعية، ويقترح بعناٍد صوغ آخر، أشّد صلة 
: كيف عشت عام كورونا؟ من 

ً
بالحياة. مثا

»األشمل« ربما، ُيمكن االنتقال بسهولة إلى 
ضفاف روافــد مهنية واحترافية أصغر، بها 
ُيمكن معاينة كيف يتدّبر الناقد والكاتب في 
السينما أموره املهنية، في عاٍم شحيح. سؤال 
ر بشّدة 

ّ
 إبداعيًا، تأث

ً
السينما، بوصفها حقا

بالواقع الجديد، ويأتي في سياق األجوبة.
ى الربع األول من عام 2020، كانت الحياة 

ّ
حت

ــتــكــاثــر عن 
َ
ــار ت ــبـ تــســيــر بــشــكــٍل عـــــادي. األخـ

مرٍض ينتشر في الصني. أوروبا، التي أعيش 
بقّوة  متراخية،  )السويد(  بلدانها  أحد  في 
الحدث،  »آسيوية«  بـ املتغطرس  إحساسها 
وُبـــعـــِده عــنــهــا. دورة »مــهــرجــان غــوتــنــبــرغ 
ــد. حــضــوره ُيــثــري 

َ
ــعــق

ُ
الــســيــنــمــائــي الــــــ43« ت

كونه  فــيــه،  نـــادرة  لخصوصية  سينمائيًا، 
املهرجان الشمالي األكثر اهتمامًا بنتاج تلك 
ا في برلني. 

ّ
املنطقة. بعده بأسابيع قليلة، كن

رحبة،  ومساحة  وفيرة   »2020 »برليناله  الـ
ــاٍد 

ّ
تـــجـــّددت فــيــهــا لـــقـــاءات شخصية مــع نــق

عرب وأصــدقــاء. ُصحبة وُمشاهدة عروض 
ــَســت 

ْ
ن

َ
ونــقــاشــات مــا بــعــد منتصف الــلــيــل، أ

الجميع وجود »وحش« يقف على األبواب، 
ه.

ّ
مترّبصًا بالعالم كل

شـــرور الــوبــاء وصــلــت إلــى الــديــار. فــي األول 
من مــارس/ آذار 2020، بدأ االنقاب العظيم 
فــي حــيــاة الــبــشــريــة. بــلــدان أغلقت حــدودهــا، 
مهرجانات  فيها.  السوية  الحياة  لت 

ّ
وتعط

فت. عروض 
ّ
سينمائية مهّمة تأّجلت، ثم توق

ــصــت، وبـــعـــد حني 
ّ
األفـــــام فـــي الـــصـــاالت تــقــل

يتدّبر  بــرز ســؤال مهني: كيف  اختفت. هنا، 
 

ّ
الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي أمــــور الــكــتــابــة، فـــي ظــل
ــزءًا مــهــّمــًا من  ــ ُمــتــغــّيــر هـــائـــل الــكــبــر، قــطــع جـ

اختبرُت تجارب 
أدبية لم تكن لتكتمل لوال 

اإلغالق الشامل

2223
منوعات

لم ُيجبرنا كورونا على الذهاب إلى منّصات 
هــذا جــاٍر منذ  العماقة.  التجارية  العروض 
 األغــلــبــيــة مــاضــيــة فــيــه. البعض 

ّ
ــن فـــتـــرة. أظــ

ة املعروض من 
ّ
اعتماده عليه أكثر، بسبب قل

أفاٍم عاملية جديدة في محل إقامته. البعض 
ـ أصبحُت واحـــدًا منهم فــي زمــن »الحصار« 
ـ أعـــاد مــن خــالــهــا تــرمــيــم مــعــارفــه. راجــعــُت، 
بفضل »يوتيوب« ومنّصات عرض مختّصة، 

حزمات سينمائية، كالفنلندية والبلطيقية. 
تأّملُت بمراجعتي اتجاهات طليعية، شّكلت 
كــالــبــرازيــلــيــة.  تــاريــخ السينما،  عــامــات فــي 
قرأُت كتبًا عن السينما، واستعنُت بمخزون 
مجّددًا،  لي  تأّكد  عماقة.  سويدية  مكتبات 
 
ّ
وبفعل »الحبس« املنزلي شبه اإلجباري، أن

حف 
ُ
التلفزيون السويدي، ملن يريد متابعة الت

الوثائقية، من بني األهّم في العالم.

محمد هاشم عبد السالم

ف املخّيلة اإلبداعية، خاصة في 
ّ
ملاذا لم تتوق

العصر الحديث، عن التنبؤ والتكّهن وطرح 
الكونية  الكوارث  أو  العالم،  نهاية  رؤى عن 
ــهــِلــَكــة لــلــبــشــر، بــصــرف الــنــظــر عــن تــفــاوت 

ُ
امل

ــعــالــجــة، أو 
ُ
ــضــج امل

ُ
املــســتــويــات الــفــنــيــة، أو ن

، رواية »املنّصة« )1978(، 
ً
عمق الطرح؟ مثا

لألميركي ستيفن كينغ، عن سالة إنفلونزا، 
تقتل جميع سّكان العالم تقريبًا. رواية »في 
لألميركي   ،)1987( األخــيــرة«  األشــيــاء  بــاد 
بول أوستر، حيث احتضار الحياة، وانعدام 
أّي أمــــل فـــي مــســتــقــبــل آٍت. روايـــــة »الــعــمــى« 
)1995(، للبرتغالي خوسيه ساراماغو، عن 
ذاك الــفــيــروس الــخــطــر الـــذي ُيــصــيــب البشر 

بالعمى.
 ،)1996( قـــردًا«   12«  

ً
مــثــا هــنــاك  سينمائيًا، 

ــن فـــيـــروس  لـــألمـــيـــركـــي تـــيـــيـــري غـــيـــلـــيـــام، عــ
 ،)2011( البشر؛ و»ميانكوليا«  ُيهّدد  خطر 
لــلــدنــمــاركــي الرس فــــون تـــريـــر، عـــن نــهــايــة 
وشيكة لكوكب األرض. أفاٌم كثيرة تناولت 
فلسفي  أو  جماهيري،  تشويقي  بأسلوب  ـ 
تــأّمــلــي ـ انــتــهــاء الـــعـــالـــم، والـــفـــنـــاء الــوشــيــك 

للبشر.
عقب قراءة روايــاٍت كهذه، أو ُمشاهدة أفاٍم 
كــتــلــك، وتــأّمــلــهــا بــإمــعــان، سلبًا أو إيــجــابــًا، 
يتمحور التفكير ليس على شطح املخرج أو 
بالواقع،  صلة  أي  عــن  بعيدًا  الكاتب  شطط 
ى في 

ّ
بل على ُمفارقٍة تفوق الواقع دائمًا. حت

 فيها إلــى أقصى درجــات 
ّ
أعــمــاٍل وصــل الفن

الفانتازيا والجنون والامنطق.
منذ الربع األول من عــام 2020، ومــا يحمله 
الرقم من دالالت تفاؤل أو غرابة أو صــدٍف، 
بــــات املــــرء راصـــــدًا هــــذه املـــفـــارقـــة عــلــى نحو 
 عقب ُمــشــاهــدة فيلٍم والــعــودة إلى 

ْ
جــلــي. إذ

الحقيقة،  إلــى  الخيال  الــواقــع، واالنتقال من 
ــرِبــُك والحقيقة املــزلــزلــة إلى 

ُ
يــدفــع الــواقــع امل

الــــتــــســــاؤل: هــــل نـــحـــن فــــي فـــيـــلـــٍم ســيــنــمــائــّي 
 ما نشهده في 

ّ
كابوسّي فائق الشطط، أو أن

الواقع محض خيال غير مسبوق؟
 يــكــن فــيــلــمــًا، هـــل انــتــهــى، أو لــيــس بــعــد؟ 

ْ
إن

من  الختام؟  كلمة  أو  النهاية،  ستكون  كيف 

في  قام 
ُ
ت كبرى  سينمائية  مهرجاناٍت  إلــى 

ـــي 
ّ
ــع قــلــبــي، ألن ــ ــفــهــا أوجـ

ّ
 تــوق

ّ
ــإن ــ أوروبـــــــا، فـ

 إفــرازاتــهــا ستصل إلــّي ولــو بعد 
ّ
نُت أن

ّ
تيق

حني. عقْدُت األمل مع مهرجانات سينمائية 
ــقــام فــي الــعــالــم الــعــربــي، اعـــتـــدُت الــذهــاب 

ُ
ت

الــتــزامــات مسبقة،  مــع بعضها  ولــي  إليها، 
في  تحكيم،  لجان  فــي  عضٍو  أو  كُمحاضٍر 

دول املغرب والخليج.
»مـــهـــرجـــان  أمــــلــــي األكــــبــــر كـــــان ُمـــرتـــبـــطـــًا بــــ
الجونة السينمائي«، الذي أجد فيه أفامًا 
ض عــلــّي ُمــشــاهــدة مــا فاتتني  ــعــوِّ

ُ
مــهــّمــة، ت

 
ّ
مــشــاهــدتــه فـــي مــهــرجــانــات أوروبــــيــــة. لــكــن
ـــف حـــركـــة الــنــقــل الـــجـــوي فـــي الــجــزائــر 

ّ
تـــوق

حال دون ذهابي إليه. لم يعد هناك سوى 
ــرة الـــســـيـــنـــمـــائـــي«، الــــذي  ــاهـ ــقـ ــان الـ ــرجـ ــهـ »مـ
يحتفل أيضًا بأفاٍم جديدة ومهّمة، يمكن 
»كوفيد« بطريقة أكثر  َم بها سنة الـ

ُ
أن أخت

ف 
ّ
إشراقًا. هذا األمل ذاب، مع استمرار توق

 ،
ً
النقل الجوي في الجزائر، الذي دام طويا

قًا إلى اليوم.
ّ
وال يزال معل

 الــعــالــم 
ّ
خـــاب الـــرجـــاء وطــــال االنــتــظــار، ألن

ها، 
ُ
الذي رسمته لنفسي، واآلمال التي عقدت

ــة عــام  ــهــا مـــع بـــدايـ
ُ
والـــخـــطـــط الـــتـــي وضــعــت

ق منها شــيء. لهذا، سلْكُت 
ّ
لم يتحق  ،2020

طريقًا مغايرة ومختلفة.
شاهدة املنزلية. رغم أهميتها، 

ُ
ذهبُت إلى امل

 أنـــشـــدهـــا فـــي صــــاالٍت 
ً
ـــر لـــي فـــرجـــة

ّ
لـــم تـــوف

 ليس 
ْ
ومهرجاناٍت، لها نكهتها الخاصة. إذ

املنزلية، مــن تتقاسم  ــشــاهــدة 
ُ
امل فــي  هــنــاك، 

ي واملناقشة والتعبير عن 
ّ
التلق معه طقس 

فيلٍم   
ّ

كــل انتهاء  مــع  بها  التي نحّس  ة 
ّ
الــلــذ

 هناك طاقة تسكن جسدك، 
ّ
أن جّيد. تشعُر 

عنها،  التعبير  فــي  كبيرة  رغــبــة  كك 
ّ
وتتمل

قه 
ّ
حق

ُ
 هذا ال ت

ّ
وفي تفريغها من الداخل. لكن

 تجد 
ْ
املــنــّصــات واملـــواقـــع اإللــكــتــرونــيــة، إذ

نفسك معها وحــيــدًا. أكــثــر مــن هـــذا، تحّس 
باختناٍق وضغٍط من الفضاء الضّيق، ومن 

غياب جماليات مخّبأة.
»كــوفــيــد« هــذا خليطًا مــن كآبٍة  كــان عــام الـــ
وجــــــّد وهـــــــزٍل وغــــيــــاٍب وحــــســــرة. تــداخــلــت 
املشاعر واختلطت، فلم أعد قادرًا على فهم 
هذا  وســط   ،

ْ
لكن املعتادة.  بطريقتي  الواقع 

عبد الكريم قادري

الخطورة.  األمــر بتلك   يكون 
ْ
أن أتــصــّور  لــم 

 فيروس »كوفيد 19« كغيره 
ّ
كنُت أعتقد أن

ــّرت وفــتــَكــْت وتـــّم  مـــن الــفــيــروســات، الــتــي مــ
مــحــدود. بحسب  نطاق  فــي  عليها  القضاء 
 هـــذا ما 

ّ
ـــرّجـــح أن

ُ
مــا خــّمــنــُت وقــتــهــا، مــن امل

ــا أيـــضـــًا. ســُيــحــاَصــر  ســيــحــدث مـــع كــــورونــ
ــى عليه فــي أقـــرب فــرصــة. سينتهي 

َ
ُويــقــض

وسُينسى، وسنبدأ حياتنا بشكل عادي.
، بــعــد أســابــيــع، انــتــشــر بــســرعــة رهيبة 

ْ
لــكــن

عة في العالم. لم أحّس بخطورة 
ّ
وغير متوق

والسياسي  اإلعــامــي  التهويل  رغــم  األمـــر، 

املستمرة.  التحذيرات  ورغــم  واالجتماعي، 
 »

ّ
ــان ــ ــّم إلــــغــــاء دورة مـــهـــرجـــان »كــ ــ تـ عـــنـــدمـــا 

في  تنظيمها  مقررا  كــان  التي  السينمائي، 
 
ّ
مــايــو/ أيـــار 2020، أدركـــُت بشكٍل جـــازٍم أن

 الفيروس 
ّ
األمر جّدّي إلى درجة كبيرة، وأن

اللعني يهّدد البشر وثقافاتهم، وسُيصيب 
وسيخدش  السينمائية،  الصناعة  عصب 
وأعتاش  س 

ّ
وأتنف عبرها،  أرى  التي  املـــرآة 

منها. أصبحُت مهّددًا في عملي.
بعدها، تتالت األخبار املحزنة، التي باتت 
تــأتــي تــبــاعــًا ومـــن دون انــقــطــاع. ســيــطــَرْت 
أعــــداد الــقــتــلــى بــســبــب هـــذا الــفــيــروس على 
 مــــكــــان، وأيـــضـــًا 

ّ
ــار فــــي كـــــل ــ ــبـ ــ نــــشــــرات األخـ

أخـــبـــار إغــــاق صــــاالت الــســيــنــمــا إلــــى أجــل 
غــيــر مــــحــــدود، وتــعــطــيــل عــجــلــة الـــتـــوزيـــع، 
التظاهرات  إلغاء  أفــام وال صناعة.  ال  ألن 
السينمائية، التي لم تعرف حاالت ُمشابهة 
الذهاب  د 

َ
ي لم أعت

ّ
أن منذ تأسيسها. ورغم 

نهاية  أهــي  الــفــيــروس؟  أو  البشر  سيكتبها: 
سعيدة أو تعيسة؟

لندع جانبًا التساؤل عن التكلفة والخسائر، 
واملــوتــى واملــصــابــني، وغــيــرهــا مــن تــســاؤالت، 
ى اللحظة. 

ّ
 ليس بمقدور أحٍد اإلجابة، حت

ْ
إذ

ــل قــيــد  ــمـ ــعـ  الـــفـــيـــلـــم ال تـــــــزال تـــــــــدور. الـ
ُ
ــَرة ــ ــ ــَكـ ــ ــ َبـ

الــتــصــويــر. ال مــونــتــاج يــلــوح فـــي األفــــق إلــى 
السخيف هذا،  فيلم كورونا  اآلن. باختصار، 
 

ّ
كل فــاق  املفرط،  وطوله  وتفاصيله  بمفرداته 

خيال سينمائي وأدبي، منذ فجر التاريخ إلى 
ِبَس كورونا 

ُ
ه لو اقت

ّ
اليوم. املثير للسخرية أن

بأبشع تفاصيله، سينمائيًا أو أدبيًا، لن ُيثير 
 للواقع تفّوقه 

ّ
دهشة قارئ أو ُمشاهد. سيظل

وجنونه وقسوته وغرابته وأصالته.
 أســئــلــة كــثــيــرة عــالــقــة، 

ّ
فـــي الــنــهــايــة، ســتــظــل

ــة.  ــى األبـــــــد، مــــن دون إجـــابـ ــ إلـ ــى حــــــنٍي، أو  ــ إلـ
ــرك املــســتــعــصــي مــنــهــا، وأحــــــاول الــتــركــيــز  ــ أتـ
األهــّم، مع ما يمّسني شخصيًا، ُمحاواًل  مع 
إيجاد إجابات، أو التخطيط ألّي شيء، كما 
ــهــا تفشل، 

ّ
، اإلجـــابـــات كــل

ْ
جـــرت الـــعـــادة. لـــكـــن

أّي مهرجان  إلى  ينهار، كالسفر  والتخطيط 
 ،

ً
 يصعب التكّهن باملقبل منها فعا

ْ
مقبل، إذ

أغلب  ُمــشــاهــدة  أو ككيفية  ُيــلــغــى.  لــن  وبــمــا 
والــكــتــابــة  لتقييمها  الـــعـــام،  إنــتــاجــات  وأهــــم 

عنها، وعدم السهو أو تفويت أحدها.
ــطــــط والـــعـــمـــل  ــخــ ــات الــــــجــــــداول والــ ــ ــاكـ ــ ــبـ ــ ارتـ
ــهــا 

ُ
ــديــــدة، ظــنــنــت زاحـــمـــتـــهـــا، أيـــضـــًا، أزمـــــة جــ

غير  شاهدة 
ُ
امل بآلية  ق 

ّ
تتعل عــارضــًا،  طارئًا 

أو شاشة  أي عبر جهاز كمبيوتر  عتادة، 
ُ
امل

مــنــزلــيــة. هــــذا ال يــألــفــه بــســهــولــة مـــن اعــتــاد 
الــعــرض.  فــي صـــاالت  السينمائي  الحضور 
ــرّدد مـــرٍة على دار  ــه، بعد تـ ـ

ّ
مــا فــاقــم األمـــر أن

ــضــح 
ّ
عــــرض، وحـــضـــور وجــيــز ملـــهـــرجـــان، ات

يبدو   
ْ
إذ بكثير،  وأعــقــد  أصــعــب  املشكلة   

ّ
أن

ومنها  واالحــتــرازيــة،  الوقائية  التدابير   
ّ
أن

الــعــروض، ستازمنا  الكّمامة طــوال  ــداء  ارتـ
شاهدة 

ُ
امل استحالة  يعني  مــا  طويلة.   

ً
فــتــرة

االنصياع،  ثــّم  في ظــروٍف طبيعية معتادة. 
 ما 

ّ
ــشــاهــدة املــنــزلــيــة، بــكــل

ُ
ــتــًا لــقــواعــد امل

ّ
مــؤق

 فــــي أال تــتــحــّول 
ً
فــيــهــا مــــن ســـلـــبـــيـــات، أمــــــا

الــســلــبــيــات إلـــى إيــجــابــيــات، ويــتــكــّيــف املـــرء 
ــبــة إلــــى الــنــفــس. بعد  مــعــهــا، وتــصــيــر ُمــحــبَّ

خروجنا مــن آخــر عــروض »مهرجان برلني 
أّكــدت   ،)2020 )فــبــرايــر/مــارس  السينمائي« 
لــصــديــٍق، بــيــقــني جـــــازم، اســتــحــالــة الــذهــاب 
الوثائقي«، بعد  إلى »مهرجان تسالونيكي 
الوضع  وصعوبة  الوقت  لضيق  أسبوعني، 
والخوف من تأجيٍل يلوح. أردفُت، ُمشاكسًا 
إيــــاه بــشــبــه يــقــنٍي تــدعــمــه سلبية وتــشــاؤمــًا 
رَواقــيــنّي يتلّبساني من حني إلــى آخــر، إننا 
 »

ّ
»كــان ى في مهرجان 

ّ
لن نتقابل قريبًا، حت

الذي   ،)2020 )مايو/أيار  املقبل  السينمائي 
ــا نــســتــعــّد لــه بــحــمــاســة فــاتــرة )تــرتــيــبــات 

ّ
كــن

الــســفــر واإلقـــامـــة والــســكــن(، قــبــل أيـــام قليلة 
 أقرأ الغيب، وال أتكّهن 

ْ
مع األصدقاء. لم أكن

باملستقبل. فقط، وضعُت بعض املفردات إلى 
جـــوار بــعــضــهــا، وخــرجــت بــهــذا االســتــنــتــاج 
النفس  على  والصعب  التشاؤم،  في  ــفــرط 

ُ
امل

والعقل، وبدأت أهّيئ نفسي له.
ى بعد إعان إلغاء »مهرجان 

ّ
، حت

ً
، حقيقة

ْ
لكن

سابقة  مهرجانات  من  وغيره  تسالونيكي« 

 
ّ

 ظــل
ْ
«، لــم يــكــن يقيني راســخــًا، إذ

ّ
ــان ــ عــلــى »كـ

 يــحــدونــي فــي تــكــرار حــضــور اعتيادي 
ُ

ــل األمـ
األخيرة،  ولــو في لحظاته   ،»

ّ
»كــان لـــ روتيني 

ــة، ومــهــمــا  ــتـ ــاهـ ـــصـــرة وبـ
َ
ُمـــخـــت بــنــســخــٍة   

ْ
وإن

ــِغــــَي  لــ
ُ
«، أ

ّ
ــانـــت الــتــكــلــفــة. بـــعـــد إلــــغــــاء »كـــــــــان كـ

ــاري«، فساد االرتــبــاك،  »مــهــرجــان كــارلــوفــي فـ
ــم  ــكــنــي الــغــضــب، وخــيَّ

ّ
وطــغــت الــحــيــرة، وتــمــل

ــّرم. لـــم يــكــن مــبــعــث هــذا  ــبــ يـــــأس، وانـــفـــلـــش تــ
بــل خليطًا يصعب  خــالــصــًا،  ــه سينمائيا 

ّ
كــل

ــلـــه، مــــزيــــجــــًا مـــتـــنـــاقـــضـــًا بـــــني شـــعـــور  ــلـــيـ تـــحـ
مارسة راحة قسرية وكسل لذيذ، 

ُ
باالرتياح مل

بعد سنوات من التعب واإلرهاق جّراء السفر 
فرطة في 

ُ
شاهدات امل

ُ
واملطارات والطائرات وامل

النظر  )بصرف  املستمرة  والكتابة  كثافتها، 
عـــن جــودتــهــا وقــيــمــتــهــا ودورهــــــا الــحــقــيــقــي 
نفسه،  الوقت  في  بالسفر  والحلم  والفعلي(؛ 
ــاكـــن نفسها،  ــتـــوق إلــــى الــــتــــرّدد عــلــى األمـ والـ
ومــعــانــقــة الـــقـــاعـــات، والــجــلــوس فـــي حــضــرة 
أصــدقــاء وأحــّبــاء ومــعــارف ممن ُيــعــّدون من 

كــانــوا   
ْ
وإن الــكــبــيــرة«،  السينمائية  »األســــرة 

مجّرد وجوٍه مألوفة، يعتاد املرء رؤيتها من 
بعيد في املهرجانات.

بعض  تنجلي  بـــدأت  ضبابية،  أسابيع  بعد 
ــــورة. الــــرؤيــــة الـــســـابـــقـــة ُمـــفـــِرطـــة  ــــصـ أبــــعــــاد الـ
ضح 

ّ
بالتشاؤم، ومع اقتراب فصل الصيف، ات

 تجاوز 
ْ
إذ تــفــاؤل وردي،  كــانــت محض  ــهــا 

ّ
أن

األمــــر إلــغــاء املــهــرجــانــات، والــشــلــل الــضــارب 
ف عن التحليق آالف 

ّ
أركان الصناعة، والتوق

الــكــيــلــومــتــرات، وكـــســـر روتـــــني اعـــتـــاده املــــرء. 
لة فقط. تحّولت 

ّ
الحياة نفسها ميتة، ال ُمعط

ــــى دروب  ــدن األوروبـــــيـــــة إلـ ــ ــر املــ ــبـ شـــــــوارع أكـ
أشـــبـــاح. لــيــســت الـــصـــاالت فــقــط، أو املــتــاحــف 
ــى 

ّ
واملـــكـــتـــبـــات واملــــاعــــب واملـــــطـــــارات، أو حــت

ــّرة لجهلي  املــســتــشــفــيــات. نــدمــُت أكــثــر مــن مــ
التصوير السينمائي، وعدم امتاكي معّدات 
الزمـــة للتسجيل، لــرصــد مــا رأتـــه عيناي في 
أشهِر حظٍر طويلة، بدت دهرية، في شوارع 

أوروبية، لم تخفت بهجتها يومًا.

ورفــضــُت عروضًا ومشاركات  قــاومــُت  ه، 
ّ
كل

إلكترونيًا،  َمت 
ِّ
ظ

ُ
ن في فعاليات سينمائية، 

 هــذا يضمن لــي ُمــشــاهــداٍت ظرفية، 
ّ
رغــم أن

ــــر لــــي أفــــامــــًا ال أجــــدهــــا فــــي املـــواقـــع 
ّ
ــوف ويــ

ِحّس  منطلق  من  متأٍت  هــذا  موقفي  قريبًا. 
ــــشــــاهــــدة، وحــمــاســتــي الــــزائــــدة لــلــحــفــاظ 

ُ
امل

عــلــى فــرجــة حقيقية، وعــلــى هــيــبــة صــاالت 
السينما، التي ستعود إلى طبيعتها مهما 
ـــي 

ّ
ـــُصـــر. وألن

َ
طـــال عــمــر هـــذا الــفــيــروس أو ق

أبيض  عامًا  سيكون   2020  
ّ
أن أعتقد  كنُت 

ه ألزمنا البيوت، وحرمنا 
ّ
نتذّكره دائمًا بأن

ــَب الــتــصــّرف سريعًا،  طــقــوســًا نــحــّبــهــا، وَجــ
ب«،  »الخطة  بتنفيذ  الــوضــع،  مع  لم 

ّ
والتأق

التي تقضي بقراءة كتٍب لم أقرأها، خاصة 
قريبة جدًا   عواملها 

ّ
أن أرى  الــتــي  الــروايــات 

ــا تــلــتــقــي معها  ــهـ ـ
ّ
مـــن عـــوالـــم الــســيــنــمــا، وأن

ــزُت دراســــــاٍت  ــجــ فــــي نــــقــــاٍط كـــثـــيـــرة. كـــمـــا أنــ
ــقــة، واخــتــبــرُت تــجــارب أدبــيــة لم 

ّ
كــانــت ُمــعــل

الـــذي  تــكــن لتكتمل لـــوال اإلغــــاق الــشــامــل، 
حاصرنا.

، استطعُت بهذا أن أتحايل على 
ّ

على األقــل
ذاكــرٍة  وتأثيث  مغاير،  واقــع  بخلق  الــواقــع 
ربط  بدل  ملموسة،  منَجزاٍت  عن  وذكريات 
ــروتـــني الــبــيــت والــكــآبــة  »كـــوفـــيـــد« بـ ـــ ــام الـ عــ
ــب وانــتــظــار الــلــقــاح 

ّ
والـــخـــوف مــنــه، والــتــرق

 
ّ
والجلوس أمام شاشات التلفاز، التي تبث

طاقاٍت سلبية.
ي خلقت نوعًا من توازٍن، ولحقت 

ّ
لذا، أرى أن

بــالــعــام قــبــل انــقــضــائــه، وانــقــضــاء الخمول 
أنكر   

ْ
أن أستطيع  ال  انقضائه.  مع  والذبول 

إلكترونيًا،  مة 
ّ
ُمنظ فعاليات سينمائية،   

ّ
أن

كفعالية  ظــرفــيــًا،   
ْ
وإن ــرجــٍة، 

ُ
ف ـــرت بعض 

ّ
وف

نشاطها  املمتّد  سينمائيات«،  بــني  »قافلة 
 .2020 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/  و13   3 بــني 
ــًا كــثــيــرة مــهــّمــة.  بــفــضــلــهــا، شــــاهــــدُت أفـــامـ
ْستيفال سكوب«، شاهدُت 

َ
وبفضل موقع »ف

أفامًا أوروبية جديدة، بحكم عضويتي في 
األوروبــيــة«.  لألفام  العرب  اد 

ّ
النق »جــوائــز 

 هذا لم يضعني في الصورة الحقيقية 
ّ
لكن

والفعاليات،  واملهرجانات  األفــام  لطقوس 
عــاٍم  بانتظار  وهــنــاك،  هنا  سابقًا  مة 

ّ
نظ

ُ
امل

 يكون با »كوفيد«.
ْ
ى أن

ّ
جديد، أتمن

بََكرة الفيلم ال تزال تدور

ندى األزهري

ـــا »نـــتـــفـــّرج« عــلــى كـــورونـــا 
ّ
فـــي بـــدايـــة األمــــــر، كـــن

ــي فـــرنـــســـا، كــان  ــي الـــصـــني، ثـــم فـــي إيـــطـــالـــيـــا. فـ فـ
 

َ
 املــــرض

ّ
املـــســـؤولـــون يـــتـــابـــعـــون اإلعــــــان عـــن أن

اقترابه من حــدودهــم، سارعوا  بعد  ثــّم  »بعيد«، 
، والكّمامات غير 

ٌ
 البلَد جاهز

ّ
إلى التأكيد على أن

ــه 
ّ
ــرة. تــبــنّي أن

ّ
ضــروريــة، وفــي أّي حــال غير مــتــوف

كاٌم فارغ.
بعد ترّدٍد، قّررُت ـ في غمرة التحضيرات للذهاب 
إلـــى »مــهــرجــان بــنــغــلــور الــســيــنــمــائــي« منتصف 
كــّمــامــة ربــمــا   شــــراء 

ّ
أن ـ  فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط 2020 

هناك  كــان  الحقيقة،  فــي  الهند.  فــي  ُمفيدًا  يكون 
شيٌء من خجٍل في شراء حاجة »غير ضرورية«، 
ف املسؤولون من 

ّ
 ما من مرٍض، يخف

ً
بدي خشية

ُ
ت

وقعه. املفاجأة األولى كانت في خلّو الصيدليات 
انتبه  هــل  لكّمامة.  أثــر  أّي  مــن  تمامًا  الباريسية 
ها 

ّ
أن أم  شرائها؟  على  وتهافتوا  قبلي،  الجميع 

؟ مــفــاجــأة أخـــرى حــدثــت، مع 
ً
 الــعــدد أصــــا

ُ
قليلة

استغراب البعض، بل تحذيرهم من الذهاب إلى 
، مع هذا، األجواء 

ْ
 هذه الظروف. لكن

ّ
الهند في ظل

 ظاهرة محّببة، 
ٌ
ة

ّ
كانت تسودها خف باريس  في 

واســتــمــتــاع بــعــيــٍش، وصــــاالت مــفــتــوحــة، ومــقــاٍه 
ُمشّرعة، وتحضيرات ملهرجانات.

ى عدد سّكانها ثمانية مايني 
ّ
في مدينٍة يتخط

اليوم  نسمة، ومــع سبعني عــرٍض سينمائّي في 
في صاالت مركز تجاري ضخم، يصُعُب االبتعاد 
عن الناس. ال شيء ُيشير إلى خوٍف أو حذٍر من 
فيروس كورونا. ال شيء ُيذّكر به، ال كّمامات أو 

تباعد. ال أحاديث أو عناوين صحٍف.
ــــع بـــدء  ــــان. ثـــــــّم، مـ ــــرجـ ــهـ ــ ــة املـ ــ ــــدايـ ــــي بـ هــــــذا كــــــان فـ
»ظــهــور« الــفــيــروس فــي الــصــحــف، ووجــــوده في 
خلف  والتعابير  الــوجــوه  اختفت  قــريــبــة،  واليـــة 
الــحــظ، حدث  لحسن  ــواء.  األجـ وانقلبت  األقنعة، 
 قبل انتهاء املهرجان بيومني فقط، 

ً
هذا مباشرة

ا سنقدر على االستمرار في ُمشاهدة 
ّ
وإال: هل كن

 شــيــئــًا لـــم يـــكـــن؟ عــشــنــا املــهــرجــان 
ّ
األفـــــــام، كـــــأن

الضيافة  بحسن  واستمتعنا  ـــســـه، 
ْ
ن

ُ
وأ اللطيف 

والتنظيم، وآنستنا األفام الهندية، الجّيد منها 
ــتــًا. هــنــاك مــشــاكــل فـــي عــالــٍم 

ّ
ــو مــؤق والــــــرديء، ولـ

يتهاوى حولنا.
عند الــعــودة، بــدا »مــطــار شـــارل ديــغــول« خاليًا. 
إحساٌس بجّو جديد، وبأعراٍض مريبة فيه، وفّي. 
هـــل جـــاء الــفــيــروس بــصــحــبــتــي؟ بــعــدهــا، قـــّررت 
 شيء حصل 

ّ
 ألسبوٍع. كل

ً
الحكومة إغاقًا كاما

بــني ليلٍة وضــحــاهــا. إلــى يـــوٍم قــريــب، كــان هناك 
 لفيلٍم مصري في »معهد العالم العربي«، 

ٌ
عرض

وآلخر جزائري. كان املهرجان الوثائقّي »سينما 
الـــواقـــع«، فــي بــاريــس، يتهّيأ لــافــتــتــاح، وأتــهــّيــأ 
معه للذهاب يوميًا إلى »مركز جورج بومبيدو 
 عــصــرًا سينمائيًا 

ّ
ــد. لــكــن

َ
ُيــعــق الــثــقــافــي«، حــيــث 

مهرجان  لغي 
ُ
أ نفسه.  لفرض  يتهّيأ  كــان  جديدًا 

»سينما الواقع«، وبدأ يظهر ما بات ُيطلق عليه 
»املهرجان االفتراضي«.

الــعــزلــة والــحــْجــر املــنــزلــي املــفــروضــان فــي فرنسا 
الشيء  هــذا  تجريب  على  البداية،  في  يشّجعان، 
املهرجانات  هــذه  أول  عــنــوان  املستجّد.  الغريب 
ريـــــد 

ُ
ــه. أ ــع ظــــــروف عــــرضــ يـــبـــدو عـــلـــى نـــقـــيـــٍض مــ

افــتــراضــيــًا،  يـــكـــون   
ْ
أن الــــواقــــع«  »رؤى  ملــهــرجــان 

بداًل من الواقعي، أو اإللغاء. هكذا قّرر املهرجان 
الـــســـويـــســـري لــلــفــيــلــم الـــوثـــائـــقـــي تــنــظــيــم دورتــــه 
ــــدة والـــخـــمـــســـني، املــــقــــّرر إقـــامـــتـــهـــا نــهــايــة  ــــواحـ الـ
إبـــريـــل/ نــيــســان 2020. فــضــول املــتــابــعــة ارتـــوى 
سريعًا. إلى جانبه، كانت تتاح يوميًا أفاٌم عّدة 
 
ٌ
فرصة كانت  أحيانًا،  العنكبوتية.  الشبكة  عبر 

ت ملتابعة ما فــات، إلــى درجــة صــار معها  ــفــوَّ
ُ
ال ت

ـــه مـــوجـــوٌد مــجــّددًا 
ّ
ــرء يــشــعــر بــالــتــقــصــيــر، كـــأن املــ

 غـــادرهـــا. بـــاريـــس تــاحــقــه 
ْ
فـــي بـــاريـــس، بــعــد أن

وهو  ومهرجاناتها،  وعروضها  بمعروضاتها 
 

ّ
يركض هنا وهناك، وال يتمّكن من ُمشاهدة كل

 
ّ

مــا يــجــب. فــي الــريــف، حــيــث وطـــأة الــَحــْجــر أخــف
الريفية منافية  الــعــزلــة  غــدت  بــاريــس،  فــي  منها 
 جدراٍن مع  أفاٍم على شاشة 

ُ
لطبيعتها. حبيسة

صغيرة تمنع االستمتاع بشمٍس ُمشرقة لربيع 
هواء  ق 

ّ
وتنش لبراعم جديدة،  ُمفرح  وبنمٍو  زاٍه، 

رطب منعش.
 

ٍّ
بـــاريـــس هـــي بـــاريـــس، والـــريـــف هـــو الـــريـــف. لــكــل

 الــقــدرة 
ّ
مــجــالــه. طــال الــَحــْجــر، ومــعــه اكــتــشــاف أن

على ُمشاهدة أربعة أفام يوميًا في أّي مهرجان 
ر مع شاشة صغيرة. هذا شيٌء 

ّ
حقيقي، ال تتوف

ف 
ّ
التوق طبيعتها.  تستعيد  األمـــور  بـــدأت  آخـــر. 

واالكتفاء  االفتراضية،  املهرجانات  متابعة  عــن 
بفيلٍم يوميًا. السينما ال بديل لها. صالة العرض 
مجّددًا،  افتتاحها  كان  ُيماثلها.  ال شيء  بالذات 
 
ْ
 مع كّمامة، وإن

ْ
بعد ثاثة أشهر، ُمرّحبًا به، وإن

، ومخاطرة أكبر. 
ّ

مع أمكنة أقل
 ال محالة، 

ٌ
 تستمّر، واملوت مقبل

ْ
الحياة يجب أن

فــهــل عــلــيــنــا انـــتـــظـــاره كـــفـــئـــراٍن فـــي مــصــيــدة؟ ما 
أحا الرجوع إليها، إلى وساعة شاشتها، حيث 
ها، وترّكز على ما تريد، 

ّ
العني تسرح بالزوايا كل

كيف  لتجول حوله.  األمامي  البطل  عن  وتبتعد 
ــــب املــنــظــر؟ كــيــف تــصــّرف الــكــومــبــارس؟ كيف 

ِّ
ُرت

كانت السماء؟
ــى لـــو لـــم تــكــن صــغــيــرة 

ّ
الــشــاشــة الــصــغــيــرة، حــت

تــمــامــًا، ال تسمح بــهــذه الــحــريــة. مــا الـــذي يجري 
خــارجــهــا؟ كــيــف هــم هــــؤالء الــذيــن ســيــشــاهــدون 
الفيلم؟ ما أثاَرهم فيه، وما هي رّدة فعلهم؟ أين 
َمــشــاعــر الـــعـــودة مــشــيــًا مــن صــالــة الــســيــنــمــا، مع 
 
ّ
استعادة لقطات ووقوع تحت تأثير أجواء؟ كأن
باريس ليست باريس، بل مشهدًا خرج من فيلٍم. 
تتلّبسها شخصيات  أخرى  كائنات  ناسها   

ّ
كأن

الــفــيــلــم. أيـــن الــشــاشــة الــصــغــيــرة، بــمــحــدودّيــتــهــا 
ومحدودّية حركتنا، من هذا؟

ــــرى. هـــا هـــم قــــــّرورا، بــعــد تـــــرّدد، إقــامــة   أخـ
ٌ
فـــرحـــة

، كــان 
ٌ
ــو. مــهــرجــان مــهــرجــان »حــقــيــقــي« فــي وارســ

برد  بسبب  فقط  ليس  منعشة،  نسمة  حــضــوره 
وارسو، بل بفضل أجواء سينمائية شبه عادية، 
، وكــذلــك الحضور، 

ّ
 كــان عــدد الــضــيــوف أقـــل

ْ
وإن

 كان مع 
ْ
التباعد في األمكنة، وإن بسبب احترام 

كّمامة خانقة أحيانًا. 
 اكــــتــــشــــافــــات ســـيـــنـــمـــا أوروبــــــــــــا الـــشـــرقـــيـــة 

ّ
ــن ــ ــكـ ــ  لـ

ــا، بــحــّد  ــنـ ــــى مــتــعــة الــــوجــــود هـ  إلـ
ً
أضــــــاف مـــتـــعـــة

 ذاتها. هنا، بعد غياب. هنا، أيضًا، ويا للصدفة، 
في اليوم األخير، أعلنت وارسو »منطقة حمراء« 
، ألـــــم تـــكـــن وارســــــــو مــنــذ 

ْ
 بـــســـبـــب كـــــورونـــــا. لــــكــــن

ـــق مــديــر 
ّ
زمـــــن لـــيـــس بـــعـــيـــدًا »حـــــمـــــراء«، كـــمـــا عـــل

املهرجان؟
وانتهت بمهرجان  بدأت بمهرجاٍن هندي،   

ٌ
سنة

كثيرة على شاشات  أفـــاٌم  بينهما  مــا  بــولــونــي. 
ــتــة 

ّ
ــارة مــؤق حــقــيــقــيــة، وأخــــــرى افـــتـــراضـــيـــة. خـــسـ

الســـتـــعـــادة كـــامـــلـــة لـــعـــبـــاس كـــيـــاروســـتـــامـــي فــي 
بــاريــس، ومــهــرجــان فجر فــي طــهــران، ومهرجان 
ــنـــدي، ومـــهـــرجـــان يـــريـــفـــان األرمـــنـــي،  كـــيـــراال الـــهـ
ــان الـــســـيـــنـــمـــا اإليــــرانــــيــــة فــــي بــــاريــــس،  ــرجــ ــهــ ومــ

وغيرها. 
، سينمائيًا.

ٌ
ه عاٌم قاحل

ّ
ليس بالوسع القول إن

عودة إلى المراجع والتأّمالت

كان مهرجان برلين آخر الفعاليات قبل تفشي الفيروس )األناضول(

استطعُت أن أتحايل على الواقع بخلق واقع مغاير )فرانس برس(

)Getty/كيف يتدبّر الناقد السينمائي أمور الكتابة، في ظّل ُمتغيّر هائل؟ )غابريال كوشتا

العام المربك

عن الكآبة والغياب والعزلة

لم تكن سنة قاحلة

فنون وكوكتيل

سينما 2020

أشكال الُمشاهدة 
الجماعية في السينما لم 

تكن يومًا جماعية

كان حضور مهرجان 
وارسو السينمائي في 

بولندا نسمة منعشة

سنخرج بدموع وحّب
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ة« الذي ُيطهى عادة بنوعني، حامض 
َ
»الدومل

وحلو، ال يمكنني تناوله، وصار عليه أن ُيَعدُّ 
فــي بيتنا تــحــت اســـم »دوملــــة حــمــزة« والــتــي 
تــكــون مــن دون مــلــح وتـــوابـــل. كــنــُت انتظمت 
على هــذا املنع وخشيت على دمــي الحار من 
الغليان، إال أنني لم أنُج أيضًا، فقد عاد دمي 
لــلــغــلــيــان مـــن جـــديـــد، ولـــم يــكــن أمـــامـــي ســوى 
ــــذي صمت  مــراجــعــة طــبــيــبــي مـــن جـــديـــد، والــ
 بعد أن استجوبني عــن كــل مــا فعلت 

ً
طــويــا

 
ّ
في األيام السابقة، ووفقًا إلجاباتي اعتقد أن
النفسية  االنــفــعــاالت  لبعض  يستجيب  دمــي 

لذا طلب مني أال اغضب أبًدا.
فقلت له: كيف يكون لي ذلك يا دكتور؟

أجاب وهو يرفع كتفيه من الحيرة: ال أعرف، 
إن كنت تــوّد أن تحمي دمــك مــن الغليان فا 

توّرط نفسك بأفعال تقودك إلى الغضب.
كانت هذه أصعب مرحلة من مراحل مرضي 
الغريب هــذا، كــان علَي اخــتــراع طــرق وآليات 
للعيش بامباالة، صحيح أنه لم يكن شائعًا 
ي أنني أغضب بسرعة، لكني مع تنبيهات 

ّ
عن

ويــثــيــر حفيظتي،  ملــا يغضبني  الــحــار  دمـــي 
ــرء إال  ــ اكــتــشــفــت أن مـــا مـــن يــــوم يـــمـــّر عــلــى املـ

ويغضب حتى لو كان غضبًا هامشيًا.
لم  لكن  النفسيني،  األطــبــاء  للكثير من  ذهبت 
ينفعني أحـــد مــنــهــم. فــّكــرت أن أصــيــر بــوذّيــًا 
التي ترتفع فيها روحي  ألصــل لتلك املرحلة 
غير  ألكـــــون  األرواح،  فــــوق  تــطــيــر  لـــأعـــالـــي، 
عابئ بأمر البشر، وال أرى في نفسي منافسًا 
ب الكثير من التمارين 

ّ
 يتطل

ٌّ
أنــه حــل لهم؛ إال 

والتضحيات.
وبمزيد من الصبر وتمارين التأمل، وصلُت 
إلــى ما كنت أرمــي إليه. بــردت روحــي وهدأ 
ــيــــني،  دمـــــي وشـــفـــي قــلــبــي مــــن شــــــرور اآلدمــ
قحمُت في منافسة بشرية 

ُ
وصرُت حتى وأن أ

تجاوزت عنها وصفحت عن صاحبها. كنت 
أشــعــر بالرضا الــتــام وأشــكــر دمــي املشتعل 
عــلــى مـــا وهــبــنــي إيــــاه مـــن تــنــبــيــه ومــراقــبــة 
لتصّرفاتي. لكن سرعان ما عاد دمي يغلي 

وقلبي يرتج، حــدث ذلــك عندما رأيتها أول 
البرق، ملحت  كأنها   

ً
تمّر خاطفة كانت  مــّرة. 

وجهها – وبوصف دقيق للمشهد كنت قد 
شع وشّكلت النصف 

ُ
ملحت نصف وجهها امل

ــي 
ّ
الـــثـــانـــي فـــي خـــيـــالـــي- وحــــني ابـــتـــعـــدت عــن

بلوعة  الطريق، شعرت  نهاية  فــي  وصـــارت 
 في 

ٌ
فـــي نــفــســي وحـــرقـــة فـــي قــلــبــي وضـــيـــق

س. اشتاط دمي فجأة وسقطُت مغشيًا 
َ
ف

َ
الن

علّي. 
حــمــلــونــي لــلــمــشــفــى وعـــنـــدمـــا أفـــقـــت، وجــــدُت 

طبيبي نفسه يسألني: ما حدث، أخبرني؟
أخذُت أستعيُد ذاكرتي وأتفّحص مشاهداتي 
ــا زال مــســتــقــرًا في  حــتــى نــطــقــتــهــا ونـــظـــري مـ
إحدى زوايا الغرفة: الحب هذه املّرة يا دكتور.

 حول نفسه ورفع رأسه للسقف ثم نفخ 
ّ

التف
ما بصدره وقال: هذا ما كان ينقصنا اآلن.
قلت له: ستخبرني أن ال أحب، أليس كذلك؟

أومأ باإليجاب.
املــّرة  لــه وكيف سأفعلها هــذه  ضحكت وقلت 

يادكتور؟
 طــبــيــًا، 

ً
قــــال: هــــذه مــشــكــلــتــك، الــحــل لــيــس حــــا

ــــروح، أنـــا ال أملك  إنــهــا تصفية حــســاب مــع الـ

حسن أكرم

 ملرض 
ً
 شخصية

ً
هذه ليست سيرة

حــجــيــة عـــن الــحــب 
ُ
مـــتـــطـــّور، إنـــهـــا أ

الذي أعرفه. كنت في بداية نشأتي 
مرتبطة  كثيرة  صّحية  ملشاكل  تــعــّرضــُت  قــد 
بـــتـــحـــّســـس الــــــــدم، حـــيـــث يــســخــن دمـــــي فــجــأة 
ألســـبـــاب غــيــر مــفــهــومــة، ولــــم يــكــن تشخيص 
أنــه نــوع من الحساسية لبعض  الطبيب غير 
ــقــــطــــاع عــن  املـــــــأكـــــــوالت، لــــــذا نـــصـــحـــنـــي بــــاالنــ
تـــنـــاول الــبــقــولــيــات والــفــاصــولــيــاء عــلــى وجــه 
الــخــصــوص. اســتــجــبــُت لــتــوجــيــهــات الطبيب 
ملــّدة طويلة حتى ظننٌت  ذلــك  وانتظمُت على 
أنــنــي شــفــيــت تــمــامــًا، لــكــن ســـرعـــان مـــا عـــادت 
األعـــــــراض تــظــهــر مـــن جـــديـــد، وعـــنـــدمـــا عـــدُت 
ــف عــن تناول 

ّ
لــزيــارة الطبيب، اقــتــرح أن أتــوق

التوابل ألنها من املمكن أن تكون املسبب لذلك 
الغليان.

وكـــنـــت فـــي عــمــر صــغــيــر جــــــًدا، ألمـــلـــك قــائــمــة 
جّدي  قائمة  من  أكثر  املمنوعات،  من  طويلة 
الــذي يناهز السبعني عاما، حيث كانت أمي 
تــعــّد لــي صحنًا خــاصــًا خــالــيــًا مــن الــبــهــارات 
علّي  يصعب  وصـــار  والفلفل،  والــفــاصــولــيــاء 
مـــشـــاركـــة الـــعـــائـــلـــة بـــطـــعـــامـــهـــا. وحـــتـــى ِقـــــْدر 

سناء أمين

الــعــام مثل  أّول  الكتب  مــعــارض  لــوال بعض 
ــرى فــي  ــ ــرة، ومــــعــــارض أخــ ــاهــ ــقــ الــــدوحــــة والــ
نهايته كالشارقة وبغداد، لكانت سنة 2020  
 الــفــضــاء األنــشــط لــتــداول 

َ
ــن خــالــيــة تــمــامــًا ِمــ

انــتــشــار فيروس  الكتب عــربــيــًا، حيث فــرض 
كورونا أن تعمل عجلة النشر بالحد األدنى، 
فا يخفى أنها مرتبطة بشكل شبه عضوّي 
ــل فــضــاء التسويق 

ّ
مــع املـــعـــارض ألنــهــا تــمــث

األكبر بالنسبة للناشرين. 
طبعًا رافــقــت هـــذا الــوضــع بــكــائــيــات فــي كل 
مكان حول حال الكتاب العربي وحال القراءة 
والــثــقــافــة، وبـــدا زمــن الــوبــاء مثل نفق مظلم 
يدخله الجميع وال أحد يعرف كيف سيخرج 

منه. لكن هل أن هذه القتامة مبّررة حقًا؟ 
ال يحتاج األمــر إلــى كثير تدقيق كي نعرف 
خسائر دور النشر العربية في نهاية 2020، 
لكن هل أن هذه الخسائر تسّبب فيها الوباء 
وحده أم أيضًا السياسات الثقافية عامة في 

في  أنفسهم  الناشرين  ومنهجيات  بلد،  كل 
تسويق منتجاتهم خارج الطرق املكّرسة؟

هنا ال بّد من عقد مقارنة مع أحوال الكتاب 
فــي فــضــاءات ثقافية أخـــرى، وسنجد عكس 
الــتــوقــعــات )نــقــصــد الــعــربــيــة تـــحـــديـــدًا( بــأن 
في  انتعاشة  شــهــدت  الكتاب  إنــتــاج  حلقات 
فرنسا وأملانيا وبلدان أوروبية أخرى حيث 
الكتب  الحجر خلقت طلبًا على  إن وضعية 
جـــرت تــلــبــيــتــه مـــن خـــال مــنــظــومــة الــتــوزيــع 
املــرتــبــطــة بــالــتــطــبــيــقــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، كما 
خلق هذا الوضع من جهة أخــرى طلبًا على 
التأليف في مواضيع راهنة كثيرة  مستوى 
الــكــتــب  ــطــت 

ّ
فــتــنــش فــرضــتــهــا ظــرفــيــة 2020، 

الــتــي تتحّدث عــن الــطــب وعــن بــدائــل النظام 
الــرأســمــالــي وعـــن اإليــكــولــوجــيــا، نــاهــيــك عن 
روايات الخيال العلمي واملغامرات والتاريخ. 
هكذا، كان الكتاب أحد املستفيدين من وقائع 
ــا على الــرغــم مــن عدم  عــام الــوبــاء فــي أوروبــ
تنظيم األغلبية الساحقة من املعارض، كما 

هو الحال عربيًا. 
اعتبارًا لذلك، فإن »األزمة« التي يشار إلى أن 

حب عن بُعد عشرة أمتار

ال يحتاج األمر إلى كثير 
تدقيق كي نعرف خسائر 

دور النشر العربية في 
نهاية 2020، لكن هل أن 

هذه الخسائر تسبّب فيها 
الوباء وحده؟

بعد ذلك وصلنا إلى 
حل، أن ندخل في 

»عالقة هوائية« حسب 
ما وصفتها هي، حيث 

أقدمنا على حساب 
المسافة القصوى التي 

أكون فيها ودمي 
بوضع آمن، وكانت ما 

يقارب العشرة أمتار. وإثر 
ذلك، صغنا عالقة حب 

يشترط فيها التباعد 
حفاظًا على صحتي 

وحياتي الهّشة

حاول استكشاف 
اإلنسان باعتباره كائًنا غير 
منطقي؛ تتأثر أحالمه 

ومخاوفه وآالمه 
بأشكال مختلفة ال تتبع 

منطًقا واضًحا، أو 
طريًقا واحًدا

سنة أشبه بعبور نفق مظلم

فتنة دوستويفسكي المتجّددة

سرعان ما عاد دمي يغلي وقلبي يرتج

ذهبت للكثير من 
األطباء النفسيين لكن لم 

ينفعني أحد

قلة من الناشرين العرب 
يفّكرون في الوصول إلى 

القّراء بطرق جديدة

عندما تنفصل 
الفلسفة عن 

الحياة تخلق الرواية 
فلسفتها

الحل ليس حًال طبيًا، 
إنها تصفية حساب مع 

الروح

بغداد.  في  ويقيم   1993 عام  البصرة  مدينة  مواليد  من  عراقي  كاتب 
جامعة  مــن  الحياة  علوم  فــي  البكالوريوس  شــهــادة  على  حاصل 
القادسية في العراق، قبل أن يتجه 
إلى العمل في مجال النشر وصناعة 
روايته  صــدرت  الكتاب.  وتسويق 
عن  العالم«  إلنقاذ  »خّطة  األولــى 
»مؤسسة دار الرافدين« في بغداد، 
القصص  من  مجموعة  نشر  كما 
ــي صــحــف ومــجــالت  الــقــصــيــرة ف
»الصندوق  عربية، وقد حاز منحة 
آفاق«  والفنون-  للثقافة  العربي 

للكتابة عام 2020.

بطاقة

2425
ثقافة

قصة

حصاد 2020

إطاللة

فعاليات

النصيحة، اذهــب أنــت ودمــك الساخن هــذا، ال 
أستطيع مساعدتك.  

أنها في  ارتفعت حــرارتــي فهمت  ما 
ّ
صــرُت كل

مكان ما حولي، دمي صار يعمل كرادار يدلني 
ـــي صــــرت أشــتــعــل 

ّ
إلـــيـــهـــا، وكــلــمــا اقـــتـــربـــْت مـــن

وأسقط مغشيًا علّي.
حــتــى تــنــّبــهــْت لــســقــوطــي فـــي املــــــّرة الـــرابـــعـــة. 

الكتاب العربي يعيشها اليوم جّراء كورونا 
ــة الحيلة وعــدم 

ّ
هــي قبل كــل شــيء نــتــاج قــل

املــعــّبــدة. ففي الوقت  الــطــرق  التفكير خــارج 
 في 

ٌّ
التي احتّج أو تذّمر فيه الناشرون - كل

بــلــده - على قـــرارات إلــغــاء مــعــارض الكتب، 
ــة ال غــيــر تــفــّكــر فـــي الـــوصـــول إلــى 

ّ
كــانــت قــل

نفس القّراء الذين يأتون إلى املعارض لكن 
عبر مسالك أخرى. ال يخفى هنا أن الحلول 
 الــســحــرّي لهذه 

ّ
اإللــكــتــرونــيــة لــيــســت الــحــل

التكنولوجية  البنى  أن  املعلوم  األزمــة فمن 
مــهــتــرئــة )بـــاســـتـــثـــنـــاءات فـــي بــعــض بــلــدان 
الخليج( وال تتيح خدمات التوزيع كما في 
ــا، لكن ال يوجد أيضًا اهتمام سابق  أوروبـ
اإللكتروني  الكتاب  على  الجمهور  بتعويد 
أو إدخاله ضمن عادات االستهاك الثقافي، 
ــل مـــســـار الــكــتــاب 

ّ
ــإن تــعــط وفــــي املــحــصــلــة فــ

بـــني مــؤلــفــه وقـــارئـــه مــنــطــقــيــة فـــي ظـــل عــدم 
بها  أتــى  كالتي  لسيناريوهات  االســتــعــداد 

.2020
 نقطة الــضــوء الــوحــيــدة فــي هـــذا الــعــام 

ّ
لــعــل

بالنسبة للكتاب العربي هي تسليط الضوء 
عليه أكثر في الغرب، حيث وجد مساحة لم 
فرانكفورت  »معرض  في  قبل  من  بها  يحظ 
فعالياتها  مت معظم 

ّ
نظ دورة  فــي  الــدولــي« 

افــتــراضــيــًا. كــمــا حــضــر الــكــتــاب الــعــربــي في 
ــــارض الـــخـــاصـــة بــــه فــي  ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة مــــن املـ
أملانيا،  األوروبــــي، خصوصًا  الشمال  بــلــدان 
بــمــبــادرات مــن جمعيات مدنية، وهــي نقطة 
إيــجــابــيــة يــنــبــغــي الــتــفــكــيــر فـــي اســتــثــمــارهــا 

 لصالح الكتاب العربي.
ً
مستقبا

الــولــد  لـــي: »أيـــهـــا  وكـــانـــت أول جــمــلــة كتبتها 
الضعيف الهزيل إن كنت صغيرًا على الحب، 

فمن ورطك به؟«.
بعد ذلك وصلنا إلى حل، أن ندخل في »عاقة 
هوائية« حسب ما وصفتها هي، حيث أقدمنا 
على حساب املسافة القصوى التي أكون فيها 
ودمــي بوضع آمــن، وكانت ما يقارب العشرة 

أمتار.
وعلى أثر ذلك، صغنا عاقة حب يشترط فيها 
ة.

ّ
التباعد حفاظًا على صحتي وحياتي الهش

من  لبعضنا  ونــلــّوح  االبتسامات  نتبادل  ا 
ّ
كن

بعيد، ومن ثم انتقلنا لخطوة جّدية سريعة، 
لن يتوقعها أحد، فقد تزوجنا رغم أننا ما زلنا 
نحتفظ بمسافة العشرة أمتار التي تعرفونها.

األول من  الــطــابــق  هــي  حيث أصبحت تشغل 
البيت وأنا أنام في الطابق األرضــي، تصحو 
الــفــطــار وتــذهــب للعمل، وعند  لــي  قبلي تــعــّد 
الظهر أجد األكل الذي تحب أن تشاركني إياه 
في املطبخ، وبعد أن أنتهي أكتب لها ألشكرها 

على األكل اللذيذ.
بكرة وأصنع لها 

ُ
امل أحيانا أفاجئها بعودتي 

صــحــن املــعــكــرونــة الــــذي تــحــّبــه، وفـــي أحــيــان 

كثيرة أغسل الصحون وأترك لها على التلفاز 
فيلمًا من اقتراحاتي.

الوضع. كانت  أكملنا ثاث سنوات على هذا 
سنوات شديدة الحب، لم أشعر في حياتي أن 
ا 

ّ
للحب طاقة متقدة مثلما تلمسته معها، كن

لــم نلتِق  أنــنــا   ولــم يعقنا 
ً
فــعــا نحب بعضنا 

َبل 
ُ
حتى داخل البيت أو أن هذا الحب يفتقر للق

واملامسات.
ــُر كــــان لــيــبــعــدنــي عن  ــ ــــذَك لـــن أجــــد أّي عـــائـــٍق ُي

التفكير بها.
ــذي تـــا احــتــفــال العيد   أنــهــا فـــي الـــيـــوم الــ

ّ
إال

الــثــالــث لــزواجــنــا، ومــا زالـــت بقايا الكيك في 
نــزلــت دون أن تــكــتــب لي  الــثــاجــة، حـــدث أن 
ــتــــار تــقــريــبــًا.  ــا عـــلـــى بـــعـــد ثــمــانــيــة أمــ وصــــرنــ
صحيح أنها مّرت بسرعة حتى أنني لم ألحظ 
 أنها كتبت لي تخبرني بخيط 

ّ
وجــودهــا، إال

من الشك تسلل لقلبها وهي تتساءل إن كنُت 
فت عن حّبها مثل السابق. 

ّ
توق

الكتاب العربي في المتاهة

الروائي متفلسفًا

مكتبة  بعنوان  افتراضية  محاضرة  فينكل  إيرفينغ  اآلشوريات  علم  أستاذ  يقّدم 
نينوى العظيمة عند الخامسة والنصف من مساء األربعاء، السادس من الشهر 
المقبل، بتنظيم من »المتحف البريطاني« في لندن. يتناول المحاضر تاريخ المكتبة 

التي بناها آشور بانيبال في القرن السابع قبل الميالد والرقم الطينية فيها.

ُتعرض عند الرابعة من مساء الجمعة المقبل مسرحية حديث الصباح والمساء 
على خشبة »مسرح الهوسابير« في القاهرة من إخراج إسالم إسماعيل عن رواية 
أجيال  عّدة  من  عائلة  يتناول  العمل  ذاته.  العنوان  تحمل  التي  محفوظ  نجيب 
تعكس حياتها التحوالت االجتماعية واالقتصادية في مصر بعد منتصف القرن 

العشرين.

حتى السابع من الشهر المقبل، يتواصل في »المؤسسة العامة للحّي الثقافي – 
كتارا« معرض انتقال الذي افتتح األربعاء الماضي. يضّم المعرض أعماًال متنّوعة 
ماتشادو  وجوناثان  سورية،  من  عوض  لمياء  هم:  فنانين،  لسبعة  الوسائط 
تيييس، وألما ديليا باريرا باتينو، وإيزابيال بالما، وخوان ميغيل راميريز )الصورة(، 

وإسكالنت آكا إيكارو من المكسيك، وماريا البدر من قطر.

عصر  نحت  وروح:  جسد  معرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  من  عشر  الثامن  حتى 
بباريس  اللوفر«  »متحف  في  أنجلو  مايكل  إلى  دوناتيلو  من  اإليطالية  النهضة 
التركيبات  المعرض  يتناول  الماضي.  أكتوبر  األول/  تشرين  نهاية  افتتح  والــذي 
بقصد  العاطفية  الحاالت  على  أصحابها  وتركيز  النهضة  لمنحوتات  المعقدة 

التأثير واإلقناع.

فّواز حداد

قلما لم يتعّرض كاتب لروايات الروسي 
واألغلب  سلًبا  وأفــكــاره،  دوستويفسكي 
إيجابًا، ولم يخف بعضهم تأثرهم بها. 
عنه،  باستفاضة  كتبوا  روائــيــون  هــنــاك 
ــا ســيــرة عنه، 

ً
مثل أنــدريــه جــيــد، وأحــيــان

ــري تـــرويـــا.  ــنــ ــغ وهــ ــايــ مـــثـــل ســـتـــيـــفـــان زفــ
ــى تــمــجــيــده بــعــدمــا  ــ وانــــدفــــع الـــــــروس إلـ
وقبل  بلده،  في  كاتًبا عظيًما  به  رف 

ُ
اعت

ــورة 1917 كــاتــبــا  ــ ــ ثـ ــــف خـــــال 
ّ
ُصــــن ذلـــــك 

وأخضعت  للشيوعية،  مــعــادًيــا  رجــعــًيــا 
روايـــتـــه »الــشــيــاطــني« وغــيــرهــا لــلــرقــابــة. 
ت واضحة 

ّ
كــانــت أفــكــاره مــرفــوضــة، تجل

ــرات كـــاتـــب« املــتــضــمــن مجمل  ــذكــ فـــي »مــ
بالحضارة  املعجبني  يهاجم  فهو  آرائــه، 
»املــســتــغــربــني  األوروبـــــيـــــة، ويـــدعـــوهـــم بـــ
الــــــــــــــروس«، مـــــن فـــــــرط انــــبــــهــــارهــــم بـــهـــا، 
ــم 

ّ
ــــان مــــن الــطــبــيــعــي أن يــتــكــل ــــن كـ فــــي زمـ

األرستقراطيون الروس بالفرنسية حتى 
في ما بينهم، وينظروا إلى بلدهم على 

املشاعر بعمق   
ّ
يــهــز أن  قــد استطاع  كــان 
فأنه عاش قَدَرُه بصدق.

وكانت روايته »في قبوي« كتاًبا أساسًيا 
الــذي اهتم بشخصية  لجان بول سارتر 
ــة »الــجــريــمــة  ــ ــ راســـكـــولـــنـــيـــكـــوف فــــي روايـ
والــــعــــقــــاب« وشـــخـــصـــيـــة كـــيـــريـــلـــوف فــي 
ــيـــاطـــني«، ملـــا كــــان لــهــمــا من  روايــــــة »الـــشـ
لــم يكن  الــوجــوديــة.  أهــمــيــة فــي الفلسفة 
دوستويفسكي مهمًا بالنسبة للمفكرين 
الــفــرنــســيــني فــقــط، بــل أيــضــًا للفيلسوف 
أنه أعطاه  األملاني مارتن هايدغر، حتى 
تــفــســيــًرا خـــاًصـــا يــتــنــاســب مـــع فلسفته. 
ــًدا، تحتوي  جـ الئــحــة طويلة  يمكن عمل 
ــلــــى دراســــــــــــات وتـــعـــلـــيـــقـــات لــفــاســفــة  عــ
اب حاولوا اإلجابة على ما 

ّ
ومفكرين وكت

أثاره دوستويفسكي فيهم من تساؤالت 
كفريدريك نيتشه وسيغموند فرويد.

تــمــيــز أســـلـــوب دوســتــويــفــســكــي بــقــدرتــه 
ــن مــكــنــونــات  الـــفـــائـــقـــة عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــ
الــنــفــس الـــبـــشـــريـــة، خـــالـــط الــنــظــر إلــيــهــا 
نزعة فلسفية إنسانية واضحة، ناقشت 
ــع املـــــؤثـــــرة فــــي ســلــوك  ــ ــدوافــ ــ مــخــتــلــف الــ
ا 

ً
مــأخــوذ بــاإلنــســان،  ا 

ً
مفتون كــان  البشر. 

 اهتمامه األدبي على 
ّ

بتعقيداته؛ صّب جل

اختافاتهم،  وإدراك  الناس،  طبائع  فهم 
ــفـــوذ إلــــى أعـــمـــاق أرواحــــهــــم ورســـم  ــنـ والـ
صورة كاملة عن مختلف أشكال حياتهم 

وأفكارهم ومشاعرهم.
ا 

ً
حاول استكشاف اإلنسان باعتباره كائن

غــيــر مــنــطــقــي؛ تــتــأثــر أحــامــه ومــخــاوفــه 
ا 

ً
منطق تتبع  ال  مختلفة  بأشكال  وآالمـــه 

ا واحًدا. كان في مقدرته 
ً
واضًحا، أو طريق

الهائلة على التعبير بقوة عما يجول في 
نفوس شخصياته املتناقضة، ما يطرح 
السؤال املحير أّيهم كان: املتمرد، املؤمن، 
الكافر،  الشكاك،  األبــلــه،  الــســاذج،  امللحد، 

الشيطان، الفوضوي...؟ 
كتب عن هذه الفكرة بشكل أقرب إلى الدقة 
الــفــيــلــســوف الـــروســـي نــيــقــوال بــرديــانــف 
دوستويفسكي  »ينتمي  عنه:  كتابه  في 
ــاب الـــذيـــن  ــ

ّ
ــت ــكــ ــنـــس مــــن الــ ــك الـــجـ ــ ــى ذلــ ــ إلــ

يضعون أنفسهم في مؤلفاتهم، فمصير 
أبـــطـــالـــه هـــو مــصــيــره نــفــســه وشــكــوكــهــم 
وازدواجيته،  شكوكه  هي  وازدواجيتهم 
ــة هــــي نــفــســهــا  ــيــ ــرامــ ومـــحـــاوالتـــهـــم اإلجــ
الــجــرائــم املــتــواريــة داخـــل نفسه، ومــن ثم 
فـــإن ســيــرتــه أقـــل كــثــيــًرا مــن مــؤلــفــاتــه من 

حيث األهمية«.
على  تتعدى  الــروايــة  أن  البعض  يعتقد 
الـــفـــلـــســـفـــة؛ املــــحــــراب الــــــذي ال يـــجـــوز إال 
لــلــفــاســفــة تــخــطــي عــتــبــتــه. إن أســـوارهـــا 
الــشــاهــقــة تــمــتــنــع عــلــى الــــروايــــة، لكنهم 
الحياة هي  أن  أو يتجاهلون  يتناسون، 
ــة، وكـــل شـــيء مــســمــوح لها،  مـــادة الـــروايـ
وعــنــدمــا تــنــفــصــل الــفــلــســفــة عـــن الــحــيــاة، 

تخلق الرواية فلسفتها.
)روائي من سورية(

أنه مجّرد تابع للغرب بدون أصالة ذاتية 
وبــــــدون خــصــوصــيــة. انــتــقــد فـــي الــوقــت 
نــفــســه الـــتـــّيـــار الــســافــي املــتــعــّصــب جــدًا 
لــلــتــراث الـــروســـي األرثـــوذكـــســـي والــكــاره 
روسيا  تحويل  إلــى  في سعيهم  للغرب، 
ــا. بينما  ــهـ ــذاتـ ــطــــورة مـــتـــفـــردة بـ إلــــى أســ
ال  الوسط،  الخط  دوستويفسكي  انتهج 
لــلــغــرب، وال عــبــوديــة للماضي،  عــبــوديــة 
مع عدم التفريط بهما. على النمط الذي 
شاع الحديث عنه في بادنا العربية قبل 
عقود تحت عنوان »األصالة واملعاصرة«.
ما يلفت النظر أن بعض كبار الفاسفة، 
تعاملوا معه كفيلسوف من جّراء تطّرقه 
إلـــى قــضــايــا فلسفية مــركــزيــة، طـــرح من 
طاملا  راهنيتها،  تفقد  لم  أسئلة  خالها 
أنــهــا كــانــت تــتــجــّدد مــن حــني آلخــــر؛ الله 
اإلنسان  قتل  والــشــر،  الخير  والشيطان، 
روايته  شخصيات  وتمحور  لــإنــســان... 
»الجريمة والعقاب« حول القتل واإليمان، 
وفي روايته »اإلخــوة كارامازوف« يربط 
»إذا  املــشــهــورة:  بمقولته  بينهما  إيــفــان 

كان الله غير موجود، فكل شيء مباح«.
نــظــر إلــيــه ألــبــيــر كــامــو عــلــى أنـــه متنبئ 
التفتيش  حقيقي، تنبأ بسيطرة محاكم 
الكبرى على الضمير، وانتصار السلطة 
على العدالة، ووضع روايته »الشياطني« 
إلــــى جـــانـــب عـــــّدة أعـــمـــال كـــبـــرى، تــشــّكــل 
التراكم الضخم إلنجازات العقل البشري 
ــة«، و»الــــحــــرب والـــســـام«،  ــ ــــسـ مـــع »األوديـ
و»دون كيشوت« ومسرحيات شكسبير، 
ر فيه، قدرة دستوفسكي 

ّ
وكان أبرز ما أث

ــرار الــجــوهــر اإلنــســانــي،  عــلــى تفكيك أســ
الــتــاريــخــي«، وإذا  ـــَدرنـــا 

ّ
»ق عــن  والتعبير 
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حمدي بن دالي

داة االســتقالل، 
َ
حت للجزائر، غ

َ
َســن

األســس  لوضــع  حقيقّيــة  فرصــة 
الجمهوريــة؛  لبنــاء  الصلبــة 
عــات، 

ُّ
التطل بحجــم  تكــن  لــم  االنطالقــة  لكــن 

أحــالم  فتأّجلــْت  األعــداء«  »اإلخــوة   
َ

اختلــف
إلــى  التخّبــط  اســتمّر  »الوليــدة«.  الدولــة 
ؤخــذ فكــرة 

ُ
لــم ت الســبعينيات؛ وقتهــا،  نهايــة 

مواصلــة تشــييد الدولــة الحديثــة علــى محمــل 
تــِه؛  ِبُرمَّ املســار  تغّيــر   ،1989 عــام  وفــي  الجــّد، 
وتوّجهــت الجزائــر فــي فتــرة اإلرهــاب األعمــى، 
دولــة  فــي  أجيــال  حلــم  ضــاَع  املجهــول.  نحــو 
تعــددي  سياســي  نظــام  ذات  ديمقراطيــة، 
وعصــري. أمــا الفرصــة الثانيــة فكانــت مطلــع 
األلفيــة الثالثــة، مــع »البحبوحــة« املاليــة غيــر 
بنــاء  إعــادة  فــي  التفكيــر  وِعــوض  املســبوقة، 
شــاملة؛  نهضــة  وخلــق  الجديــدة،  الجزائــر 
رات البلد،  استولْت الُعصبة الحاكمة على ُمقدَّ
ــت فســاًدا؛ فانتقلــت الجزائــر مــن عشــرّية 

َ
وعاث

للكاتــب  والعبــارة  الهــدم،  عشــرّية  إلــى  الــدم 
الجزائري أحمد عظيمي.

فــي كتابــه »شــاهد علــى خيانة وطــن« الصادر 
منشــورات  عــن  املاضــي  أغســطس  آب/  فــي 
»الوطــن اليــوم« فــي الجزائــر؛ يــورد عظيمــي؛ 
شهاداته وآراءه وانطباعاته ومواقفه وقصته 
وعشــرين  لثمانيــة  الجيــش  فــي  خــدم  كرجــل 
إلــى  وعودتــه  عقيــد،  برتبــة  وتقاعــد  عامــا، 
الحيــاة املدنيــة، ومــن ثّم مشــواره في التدريس 
الرئيــس  نظــام  ومعارضتــه  والتحليــل، 

ب.
ّ
بوتفليقة وتجربته الناقصة في التحز

فــي  ة 
ّ
الشــاق رحلتــه  عظيمــي،  يصــف  ؛ 

ً
بدايــة

العــودة إلــى الحياة املدنيــة، والصعوبات التي 
واجهها، كعسكرٍي؛ تقاعد وهو في الخمسني، 
االنضبــاط  علــى  الزمــن  مــن  لعقــود  تعــّود 
فــي  قابًعــا  املتواصــل، ليجــد نفســه  والنشــاط 
البيــت، بغيــر عمــل. وفــي هــذا الفصــل يحــاول 
تصحيــح الصــورة املشــّوهة جــًدا - كمــا يقــول 
- عــن ضّبــاط الجيش الوطني الشــعبي؛ بأنهم 
وا امتيازاتهــم لتكويــن ثــروة 

ّ
منتفعــون اســتغل

مشبوهة. أما في الحقيقة، يؤكد عظيمي؛ فقد 
كان مــن بــني أصدقائه الجنراالت الذين عرفهم 
، وال قطعة 

ً
ا، وال تجارة

ً
جّيــًدا؛ مــن لم يملــك بيت

بعــض  مــع  طبًعــا  كلهــا.  الجزائــر  عبــر  أرٍض 
االســتثناءات؛ والتــي القــت جزاءهــا بالســجن، 
كمــا يقــول. مــّرت األشــهر، بعــد تقاعــده؛ وهــو 

بــدون وظيفــة، فدعــاه صديــق للعمــل معــه، فــي 
الديوان الوطني للخدمات الجامعية، لم يعّمر 
؛ تــرك العمــل، بعــد فتــرة خمســة 

ً
هنــاك طويــال

أشهر فقط؛ اعتبرها عظيمي، من أسوأ األشهر 
لــع عــن قــرٍب علــى كل أنواع 

ّ
فــي حياتــه؛ فقــد اط

الفســاد املتغلغــل فــي اإلدارة الجزائريــة، وعلى 
كل املســتويات؛ مــن خــالل ســيطرة التنظيمات 

الطالبية وتقاسمها للمنافع.
فــي  التدريــس  وظيفــة  علــى  حصولــه  بعــد 
 أســتاذ العلوم السياســية 

ُ
الجامعــة، يسترســل

الجامعــة،  وضــع  عــن  التحــّدث  فــي  واإلعــالم، 
 كما 

ً
وأســباب تقهقرهــا. لــم تكــن البدايــة ســهلة

وِجــَئ بجامعٍة ليســت كالجامعات؛ 
ُ
قــال، فقــد ف

ــا فــي إكمــال دراســاته 
ً
وهــو الــذي كان محظوظ

الدكتــوراه  شــهادة  علــى  وحصولــه  العليــا، 
اطلــع  لــذا  الفرنســّية؛  غرونوبــل  جامعــة  مــن 
علــى تجــارب اآلخريــن، وعايــن املســتوى الــذي 
وصلــوا إليــه واملناهــج التــي يعتمدونهــا. بــدأ 
بالعمــل  يحلــم  كان  الــذي  املجــال  أن  يكتشــف 
َد من أســباب  فيــه ملــّوث ومشــّوه وفاســد. وعــدَّ
اإلرهــاب  فتــرة  الجزائريــة؛  الجامعــة  تدهــور 
األدمغــة،  هجــرة  إلــى  أدى  ممــا  العصيبــة، 
وســيطرة  الكفــاءة،  علــى  الــرداءة  وتفضيــل 
حزَبي السلطة )FLN( و)RND( على الجامعة، 
وكذلك التالعب بنتائج امتحانات املاجستير، 

اء داخل 
ّ
دون نسيان غياب النقاش والنقد البن

أســوار الجامعــة، مــع الرقابــة املفروضــة علــى 
البحث العلمي. هذه األسباب وغيرها؛ جعلت 
التكويــن  فــي  مــن مســتوى الجامعــة يتدهــور 

واإلنتاج العلمي.
أجــل  مــن  املقترحــة  الحلــول  يخــّص  مــا  وفــي 
إخــراج الجامعــة مــن انغالقهــا وتنازلهــا عــن 
دورها القيادّي، وعودة نخبتها للمشاركة في 
 كل إصالح أو 

ّ
النقاشــات، يعتــرف عظيمــي بأن

ــر اإلرادة 
ّ
ــا بتوف

ً
ــا وثيق

ً
تغييــر، مرتبــط ارتباط

يمكــن  األخيــرة،  هــذه  تتوفــر  وملــا  السياســية، 
اتخــاذ قــرارات شــجاعة؛ منهــا ِابعــاد الســلطة 
السياســية تماًمــا عــن الجامعــة وعــدم التدخل 
بالتمويــل  يتعلــق  مــا  فــي  إال  شــؤونها  فــي 
املالــي، واألهــم؛ التركيــز على الجــودة بدل الكم 

وغيرها.
لــم يّدخــر عظيمــي جهًدا، فــي انتقاد فترة حكم 
واعتبرهــا  بوتفليقــة؛  العزيــز  عبــد  الرئيــس 
 ســوداء في تاريخ الجزائر. فبوتفليقة؛ 

ً
مرحلة

ص ممن 
ّ
جاَء به العســكر لكنه ســرعان ما تخل

جــاؤوا بــه ليصبــح منــذ 2004، الحاكم الوحيد 
بأمــره، عمــل علــى تدجــني الطبقــة السياســية 
ومعهــا النخــب الوطنيــة وإضعافها، كما عمل 
اتها.  على تفريغ كل مؤسسات الدولة من كفاء
حــدث كل ذلــك أمــام أنظــار األحــزاب السياســية 
واملجتمــع املدنــي دون معارضــة، بــل العكــس، 
فقد صمت كثيرون مقابل حصص في البرملان 
أو الحكومة واملجالس املحلية، يقول عظيمي.
كل  بوتفليقــة؛  الرئيــس  عظيمــي،  ويحّمــل 
هــو  كونــه  وتحــدث،  حدثــت  التــي  الســلبّيات 
الذي شــّجع على الفســاد السياســي؛ الذي يعّد 
أخطر أنواع الفساد ألنه املشّجع على ممارسة 
كل األنواع األخرى للفســاد. وقد أصبح نظاًما 
بسياســته  ضّيــع  فبوتفليقــة  النظــام.  داخــل 
الحمقاء كما يصف عظيمي، فرصة ال تعّوض 
مــن  وبــداًل  قوّيــة،  عصريــة  دولــة  لبنــاء  أبــًدا 
االنتقــال نحــو الديمقراطيــة والحكــم الراشــد، 
فاســد  نظــام  إلــى  فــي عهــده  الجزائــر  انتقلــت 

ومتعفن.
أما حيلة بوتفليقة في التعامل مع املعارضني، 
ح عظيمي من خالل تجربته الشخصية؛ 

ّ
يوض

فهــي عــدم تحويلهــم إلــى أبطــال وطنيــني؛ عــن 
طريــق ســجنهم أو تعذيبهــم، بــل خنقهــم عــن 
طريــق التهميــش وإغالق كل مجاالت االتصال 
والنشــاط فــي وجوههــم، ثــم اإلشــارة لوســائل 
اإلعــالم التابعــة لــه بنهــش أعراضهم وتشــويه 

سمعتهم. 
فــي مــا يخــّص الحــراك؛ يرى عظيمي أن شــعار 
»مدنية وليســت عســكرية«؛ الذي رفعه شــباب 
الحراك، يبقى مجرد شعار غير قابل للتطبيق 
طبقــة  ُبــروز  بــدون  الجزائــري؛  الواقــع  علــى 
ومســتعدة  وقوّيــة،  واعيــة  وطنيــة  سياســية 
للنضــال مــن أجــل بنــاء دولــة عصريــة تشــمل 

الجميع بدون أي إقصاء.
وكخالصة للكتاب، يذّكر عظيمي؛ باملضايقات 
التي تعّرض لها من الســلطة ومن املحيط، من 
أجــل الســكوت، مــع ذلــك لــم يفعــل؛ ألنــه مقتنــٌع 
بــأن الصمــت خيانــة للعهــد الــذي قطعــه علــى 
نفســه، وخيانــة للوطــن. ويــرى عظيمــي؛ أنــه ال 
 الديمقراطــي، فإمــا 

ّ
 أمــام الجزائــر إال الحــل

ّ
حــل

تجســيده؛  علــى  جميعــا  ونعمــل  بــه  نقبــل  أن 
نعرقلــه؛  أو  األمــام،  نحــو  الجزائــر  فتتحــّرك 
فتتأخــر ويســوء الوضــع أكثــر، ويصبــح هــذا 
البلد متخّصًصا في الفرص الضائعة على يد 

سياسييه وعسكرييه.

بلٌد تخّصص في الفرص الضائعة

الجريمة تتحّول أدبًا

تبلورت الرواية البوليسية 
ضمن تحّسس طويل 

لرغبات الجمهور

شوقي بن حسن

روايــة  مــن  الكتابــة،  أجنــاس  تبــدو  مــا  كثيــرًا 
وحتــى  وغيرهــا،  ومقالــة  ومســرح  وشــعر 
وكأنهــا  عنهــا،  املتفّرعــة  الصغيــرة  األجنــاس 
عناصر طبيعية تشّكل العالم منذ بدايته، في 
حني أنها ال تعدو أن تكون مخترعات بشــرية 
حــني  فإننــا  لذلــك  مــا.  لحاجــة  تلبيــة  ظهــرت 
ننظــر إلــى الكتابــات حــول األدب ســنجد أنهــا 
تهتــّم بعناصــر كثيــرة، مثــل األســلوب وبنــاء 
لكــن  الشــخصيات والحبكــة وكيفيــة تلقيهــا، 
مــا يجــري االلتفــات إلــى محاولــة فهــم كيــف 

ّ
قل

تنشأ األجناس األدبية، أي كيف تتحّول فجأة 
إلــى جــزء مــن العالــم بعدمــا كانت مجــّرد فكرة 
تتقاســمها بعــض العقــول. فــي كتابهــا »والدة 
»كالســيك  )منشــورات  البوليســية«  الروايــة 
غارنييــه«، 2020(، تشــتغل الباحثــة الفرنســية 
فــي  الحفــر  مغامــرة  ضمــن  الفارنــي  دو  إلــزا 
الروايــة،  أجنــاس  مــن  فرعــي  جنــس  تاريــخ 
يبــدو لنــا اليــوم - نحــن أبنــاء القــرن الحــادي 
والعشرين - وكأنه معطى عاديا من معطيات 
الحيــاة األدبيــة، وينبــع هذا الشــعور ببســاطة 
من كون هذا الجنس األدبي قد أصبح ظاهرة 
تجاريــة كبــرى فــي القــرن الســابق، وأن ماليني 
الروايــات تنتمــي إليــه. لكــن ماذا لــو ذهبنا في 
التاريخ أبعد، كما فعلت الباحثة الفرنسية، أي 
إلى القرن التاســع عشــر، كيف ســنجد الرواية 
البوليســية؟ تجيبنــا دو الفارنــي بأنهــا رواية 
فــي حالــة جنينية، وأن احتماالت تحّولها إلى 
ظاهــرة اجتماعيــة كانــت تضاهــي احتمــاالت 
موتهــا فــي املهــد، إذن فــإن وجــود مســاحة مــن 
عائــد  البوليســية  بالروايــة  نســميها  األدب 
ــر شــروط  كثيــرة، مثــل الشــروط التــي 

ّ
إلــى توف

مــن  لــكان  كــي تكبــر، لوالهــا  نبتــة  تحتاجهــا 
بوليســية  روايــة  هنــاك  تكــون  أن  املســتحيل 
باملعنــى الــذي نفهمــه اليــوم، بــل مــن الصعــب 
حتــى أن تتبلــور فــي اســم جامــع مثــل »األدب 

البوليســي« نعــرف اليــوم مــا هــو ضمنــه مــن 
األعمال وما ال يمكن أن يندرج فيه.

تمتــّد الفتــرة التــي تدرســها دو الفارنــي بــني 
منتصــف القــرن التاســع عشــر وعشــية الحرب 
العاملية األولى. في نقطة االنطالق، نحن لسنا 
فــي زمــن لم تتبلور فيه الرواية البوليســية بل 
إن الرواية بشكل عام كانت تبحث عن هوّيتها 
نقطــة  أمــا  الفرعيــة.  بأجناســها  بالنــا  فمــا 
 تحّولت فيها الرواية 

ٌ
نهايــة البحــث فهي فترة

معظــم  فــي  مكّرســة  إلــى صناعــة  البوليســية 
العواصــم الغربية. فماذا حدث بني النقطتني؟ 
بلدهــا فرنســا، وضمنــه  علــى  الباحثــة  ترّكــز 
تعتبــر أن تبلــور الروايــة البوليســية أتــى مــن 
خــالل تحّســس رغبــات الجمهــور، فقــد كانــت 
الكتابــة  مــن  متنوعــة  أطباقــا  تقــّدم  الصحــف 
أدب  متسلســلة،  اجتماعيــة  روايــات  األدبيــة؛ 
املغامــرة، أدب رعــب، مونولوغــات )...( وكانــت 
البوليســي  التحقيــق  علــى  القائمــة  الحكايــة 
مــن بــني هــذه األطبــاق، وهو شــكل مــن الكتابة 
خرى في الجريدة، أي من 

ُ
استفاد من مناطق أ

صفحــات األحــداث اليوميــة بمــا تزخــر بــه مــن 
أخبار الجرائم واملحاكمات واملالحقات. 

تكــن  لــم  الجرائــد  فــي  املســاحة  هــذه  لكــن 
تعنــي أكثــر مــن كــون جنــس أدبــي هــو الرواية 
البوليســية )أو القصــة البوليســية فــي مرحلة 
أولــى( بــات ممكنــا. ولفهــم كيــف خــرج األدب 
البوليســي مــن الجريــدة إلــى منظومــة النشــر، 
علــى منهجيــة مختلفــة،  دو الفارنــي  تعتمــد 
حيث تذهب إلى عوالم كاتب بعينه ُيعتبر أَب 
الرواية البوليسية الفرنسية؛ إيميل غابوريو 
أن  املؤلفــة  تفتــرض  وهنــا   ،)1873  -  1836(
األجنــاس هــي في النهاية مشــاريع شــخصية 
تيــارات  إلــى  تتحــّول  أن  قبــل  البدايــة  فــي 
ومــدارس. وبالتالــي يكفــي تتبع أثــر غابوريو 
حتــى يوصلنــا إلــى كثيــر مــن الشــواهد التــي 

تضيء اإلشكالية املطروحة.
النــص،  متاهــة  فــي  الفارنــي  دو  تدخــل  هنــا 
حيــث تقــرأ أعمــال غابوريــو لتســتخرج منهــا 
مجموعــة مــن الثوابــت يمكن من خاللها البدء 
فــي تشــكيل هويــة لجنــس أدبــي جديــد. تقــف 
 علــى وجــود مشــاهد متكــّررة مثــل 

ً
هنــا مثــال

األّولــي،  التحقيــق  فشــل  أو  الجثــة،  اكتشــاف 
أو وجــود تســابق بــني عــدة شــخصيات ســواء 
تــني مختلفتــني 

ّ
قــان بخط

ّ
لهــدف بعينــه )محق

متناقضــني  لهدفــني  أو  الحقيقــة(  لكشــف 
 .)

ً
ق يباري قاتال

ّ
)محق

بترجمــة عــن الفرنســية أنجزهــا عبــد العزيــز العيــادي، 
النســخة  »الجمــل«  منشــورات  عــن  مؤخــرًا  صــدرت 
عمــل  وهــو  مضــادًا«،  »أوديــب  كتــاب  مــن  العربيــة 
 مــن الفيلســوف جيــل دولــوز 

ٌّ
اشــترك فــي إنجــازه كل

واملحلــل النفســي فيليكــس غواتــاري. الكتــاب جزء من 
أكبــر حمــل عنــوان »الرأســمالية والفصــام«.  مشــروع 
ــل منعطفًا مهمًا 

ّ
صــدر العمــل أّول مــرة فــي 1972، ومث

فقــط بســبب طروحاتــه،  ليــس  اإلنســانّية  العلــوم  فــي 
العابــرة  الدراســات  عــن  نموذجــًا  لتقديمــه  أيضــًا  بــل 
للتخّصصــات. اجتمــع دولــوز وغواتــاري فــي مؤلفــات 
أخــرى أبرزهــا: »مــا هــي الفلســفة«، و»كافــكا: نحو أدب 

ثانوي«، و»ألف هضبة«.

وهــو  العصــري«  »القامــوس  العــراق  فــي  صــدر 
ــردي 

ُ
قامــوس عربــي كــردي، أعــّده اللغــوي العراقــي الك

عزيــز عقــراوي )1924-1998(، يتألف من أربعة أجزاء 
في 2982 صفحة، اســتفاد فيه العقراوي من أســاليب 
، ولم يقتصر على أسلوٍب واحد، كما 

ً
اللغة الكردّية كافة

ردية في القاموس، 
ُ
اعتمد األحرف الالتينية للكتابة الك

واعتمــد فــي تبويبــِه علــى األحــرف األبجديــة العربّيــة، 
ردّية. 

ُ
ويتصف القاموس بغنًى كبير في املترادفات الك

قــام شــقيق املؤلــف بطباعــة »القامــوس العصــري« عن 
 

َ
مطابــع »خســته نــو« فــي أربيــل. وكان املؤلــف قد ُعرف
بإعدادِه معجم »الدليل اللغوي الثالثي« )عربي-كردي-

إنكليزي(.

عــن منشــورات »ال بواتا بونــدور«، صدر مؤخرًا كتاب 
الفرنســي هوغــو شــورول  للباحــث الجغرافــي  جديــد 
ســيزيف  االنتحــار...  بعــد  نعيــش  »أن  بعنــوان 
البعــد   

َّ
كل بعيــدًا  العمــل  موضــوع  كان  إذا  ســعيدًا«. 

عّمــا اعتــاده القــّراء مــن الباحثــن فــي الجغرافيــا، ذلــك 
ألن شــورول اختــار فــي هــذا العمــل أن يضــيء منطقــة 
من حياته الشخصية، حيث يعود إلى معايشته ثالث 
حاالت انتحار؛ والدته وهو في ســن الســابعة، ثّم أخوه 
األكبــر، وأخيــرًا أحــد طلبته. انطالقًا مــن هذه الذكريات 
باعتبارهــا  حياتــه؛  يضــيء  أن  املؤلــف  اختــار  املؤملــة 
نموذجــًا لحيــاة كثيريــن يعيشــون بالقــرب من حوادث 

االنتحار، وينجحون في تجاوزها.

كتــاب  »ســوتيميديا«، صــدر مؤخــرًا  منشــورات  عــن 
»جيوبوليتيــك األمــم« للكاتــب التونســي الصافــي 
ســعيد في قرابة 900 صفحة. يعالج الكتاب مجموعة 
العلــوم  مفاهيــم  منظــور  مــن  الراهنــة  القضايــا  مــن 
السياســية، وعلوم التواصل واالجتماع واملستقبليات. 
أصــدر املؤلــف قبــل هــذا العمــل مجموعــة مــن املؤلفــات 
الزمــن  »عــودة  مثــل:  الجيوبوليتيــك  مجــال  فــي 
اإلمبراطوري« )2006(، و»املعادلة التونسية« )2014(، 
والجغرافيــا  األســير  التاريــخ  الــدم:  و»جيوبوليتيــك 
املتصدعــة« )2015(. ومــن مؤلفاتــه األخــرى: »ســنوات 
البروستاتا«، و»اإلغواء امللكي«، و»خريف العرب: البئر 

والصومعة والجنرال«.

صــدر حديثــًا عــن دار فواصل رواية »اســمي لوســي 
ســتراوت  إليزابيــت  األميركيــة  للكاتبــة  بارتــون« 
بترجمــة أحمــد م. أحمــد. تقــُص الروايــة حكايــة ســيدة 
، تعيــُد زيــارة والدتهــا املفاجــأة 

ً
تواجــه املــرض وحيــدة

لها في املستشــفى الذكريات إلى مخيلتها، فتســتعيُد 
ومــع  أمهــا  مــع  املشــتركة  وأوقاتهــا  حياتهــا  شــريط 
عائلتها. تعيد لوســي ترتيب حكايتها من جديد، بدءًا 
من لحظاتها العصيبة. تالمس الكاتبة الضعف والّرقة 
داخــل اإلنســان، فــي ســرٍد شــفيٍف وآســٍر. تخــرج معــُه 
 مــن املرض والوحــدة ومن رهاب املوت. 

ً
لوســي، معافــاة

املؤلفة حائزة على جائزة بوليتزر عن روايتها »أوليف 
كيتريدج«.

»مســارح القــول والقــول املضــاد« عنــوان دراســة 
نقدية للباحثة اليونانية الفرنسية ديميترا بانابولوس، 
تعــود  »الرمتــان«.  منشــورات  عــن  مؤخــرًا  وصــدرت 
املؤلفــة إلــى الطــرح البريشــتي ملســرح معاصــر يقــوم 
على كشف اللعبة املسرحية للمتفرج، وبالتالي كشف 
املحّركات الخفية للحياة بشــكل عام. ترى بانابولوس 
 في مفهوم املسرح، 

ً
ل انتقاال

ّ
أّن لحظة بريشت هذه تمث

ــُه لــم يعد هدف الفنانن تمرير فكرة أو موقف، 
ّ
حيــث أن

بــل إعــادة تركيــب أفــكار ومواقف الحيــاة، ليصبح دور 
املؤلفن املسرحين هو االستماع إلى نبض العالم كما 

هو، بما يعني ذلك من تقّبل للتناقضات ضمنه.

»فــي آفــاق مناهــج النقــد الحديثــة« عنــوان كتــاب 
األكاديميــن  مــن  ملجموعــة  مؤخــرًا  صــدر  جماعــي 
التونســين، تكريمًا للناقد األدبي الراحل توفيق بكار. 
أشــرف علــى العمــل محمــد الهــادي الطرابلســي، ومــن 
مقاالته: »مســألة املؤلف في الرواية العربية املعاصرة« 
نــور  لـــ  ودالالتــه«  التناقــض  و»فــي  الخبــو،  محمــد  لـــ 
الهــدى باديــس، و»الــكالم بــن املبحــث اللغــوي واملبحث 
الكالمي« لـ ســعدية بن ســالم، و»متعة الناقد: نظرة في 
رؤيــة توفيــق بــكار لنصوص الســرد القديمة« لـ محمد 
زروق. كمــا تضّمــن الكتــاب ترجمــة ملقــال كتبــه بــكار 
بالفرنســية بعنــوان »عالقــات الحاضــر باملاضــي فــي 

الفكر واإلبداع«.

النيوليبراليــة  »الســيكوبوليطيقا:  كتــاب 
وتقنيــات الســلطة الجديــدة« للمفكــر األملانــي مــن 
أصول كورية بيونغ تشول هان )1959( صدر حديثًا 
بترجمة الباحث املصري كريم الصياد، عن »مؤمنون 
بــال حــدود«. يــدرس العمــل واقــع املجتمعــات املعاصرة 
تكنولوجيــا  أّن  هــان  يــرى  الشــبكات.  نظريــة  بــأدوات 
رقابيــًا،  مجتمعــًا  تدريجــي  بشــكل  تنتــج  االتصــال 
يساهم الجميع في تأسيسه دون دراية، حن ُيقدمون 
جاعلــن  الحديثــة؛  االتصــال  تقنيــات  اســتعمال  علــى 
بذلــك جميــع معطياتهــم متاحــة، وأخطر هــذه املعطيات 
هــي رغباتهــم، وأفكارهــم التي يتحّدثون بها عفويًا مع 

أصدقائهم وأقاربهم.

نظرة أولى

)Getty( 2020 من أحداث »الحراك«، فبراير

أحمد عظيمي ثمن العودة إلى الحياة المدنية

بحث في الرواية البوليسية وبأداوتها
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رياضة

تلقى العب التنس البريطاني آندي موراي دعوة 
خاصة للمشاركة في بطولة أستراليا املفتوحة 
للتنس، وذلك وفقا ملا أكده مدير البطولة، كريغ 

تايلي. وقال تايلي »نرحب بأندي في ملبورن 
بأذرعنا املفتوحة«، ُمنوها بأن لحظة اعتزاله 

كانت عاطفية ورؤيته يعود من جديد بعد 
خضوعه لعملية جراحية كبيرة وإعادة تأهيله 

للعودة للمالعب من جديد، ستكون أحد أبرز 
أحداث بطولة أستراليا املفتوحة لعام 2021.

سيتولى املدرب السويسري كريستيان غروس 
تدريب فريق شالكه األملاني حتى نهاية املوسم 

الحالي، وذلك حسب ما أعلنه النادي األحد، بعدما 
أقال مدربه مانويل باوم في منتصف الشهر 

الحالي. واعتمد الفريق الذي يحتل املركز األخير 
حتى هذه اللحظة على الهولندي هوب ستيفنز 

كمدرب مؤقت للفريق بعد إقالة باوم، بينما 
سيتولى غروس املسؤولية حتى نهاية املوسم 

وملهمة تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية.

أعلن فريق نانت الفرنسي رسميا تعاقده مع 
مدرب املنتخب الوطني السابق ريمون دومينيك 

لالشراف عليه حتى نهاية املوسم، وذلك خلفا 
لكريستيان غوركوف الذي أقيل من منصبه في 

وقت سابق من الشهر الحالي. ونقل املوقع الرسمي 
لنانت عن دومينيك قوله »أنا سعيد جدًا وفخور 
جدًا بانضمامي إلى فريق أسطوري فرنسي مثل 

نانت. أتطلع للعمل مع الطاقم وأن أقوم بكل ما 
بإمكاني لكي يستعيد النادي مكانته«.

موراي يتلقى دعوة 
للمشاركة في بطولة 

أستراليا المفتوحة

كريستيان غروس 
مدربًا لفريق شالكه حتى 

نهاية الموسم

نانت الفرنسي 
يتعاقد رسميًا مع 

ريمون دومينيك

أعلن منظمو 
بطولة أستراليا 
المفتوحة 
أولى البطوالت 
األربع الكبرى 
في التنس أن 
المصنف أول 
عالميًا سابقًا 
السويسري 
روجيه فيدرر 
سيغيب عن 
البطولة 
للمرة األولى 
في مسيرته 
االحترافية 
لمواصلة 
تعافيه من 
جراحتين في 
الركبة. وشارك 
فيدرر في 
بطولة أستراليا 
21 مرة متتالية 
وتحديدًا منذ 
عام 2000 وتوج 
باللقب ست مرات 
آخرها كان عام 
.2018

)Getty( 2021 فيدرير لن ينطلق في أول بطولة من موسم

غياب فيدرر
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»ليكيب« اختارت 
هاميلتون أفضل شخصية 

رياضية عام 2020

وولفرهامبتون يخطف نقطة أمام توتنهام 
في الرمق األخير

تعادل فريق وولفرهامبتون أمام ضيفه توتنهام إيجابيًا بهدف ملثله في املباراة 
اإلنكليزي  الـــدوري  بطولة  مــن  الــــ15  األســبــوع  التي جمعتهما ضمن منافسات 
املمتاز. تقدم توتنهام مبكرًا عن طريق العب الوسط الفرنسي تانجي ندومبيلي 
ــان ســايــس فــي إدراك هدف  املــغــربــي رومـ املــدافــع  الدقيقة 86 نجح  )د1(. وفــي 
التعادل ألصحاب األرض. وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى 26 نقطة في 
املركز الخامس بينما وصل فريق »الذئاب« إلى نقطته الـ21 نقطة في املركز الـ11.

وويست بروميتش ينتزع تعادًال قاتًال من ليفربول
تعادل فريق ويست بروميتش أمام مضيفه ليفربول بهدف ملثله في املباراة التي 
أواًل عن طريق  الــريــدز  تقدم  »البريميرليغ«،  الجولة 15 من  إطــار  في  جمعتهما 
املدافع  نجح   82 الدقيقة  وفــي   .12 الدقيقة  في  ماني  السنغالي ساديو  املهاجم 
ذو األصول النيجيرية، سيمي أجايي، في إدراك هدف التعادل للضيوف. وبهذه 
النتيجة، رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 32 في الصدارة وويست بروميتش 
»الريدز«  الفارق بني  التعادل يصبح  األخير. وبهذا  قبل  املركز  نقاط في  إلــى 8 
وإيفرتون أقرب مالحقيه ثالث نقاط فقط. ورغم أن التعادل منح نقطة إلى ويست 
بروميتش، إال أن هذه هي الجولة الخامسة التي ال يعرف فيها الفريق طعم الفوز.

إلتشي لم يحقق الفوز على أرض ريال مدريد 
منذ 42 سنة

عجز إلتشي الذي يستقبل ريال مدريد األربعاء املقبل في الجولة الـ16 من بطولة 
املواجهات  كافة  في  »امللكي«  النادي  هزيمة  عن  القدم،  لكرة  اإلسباني  الــدوري 
التي استضافها هذا األخير طوال السنوات الـ42 املاضية. ويعود تاريخ آخر مرة 
تمكن فيها إلتشي من هزيمة حامل لقب »الليغا« إلى الخامس من شهر آذار/
مــارس عام 1978 حني فاز على امللكي بنتيجة )3 - 1( في الــدوري اإلسباني 
الذي توج به »امليرينغي« في تلك النسخة بينما هبط املنافس إلى دوري الدرجة 
بفوز  انتهت  وجميعها  أخــرى  مباريات  أربــع  أقيمت  الــحــني،  ذلــك  ومنذ  الثانية. 
ريال مدريد. وإجمااًل، حل ريال مدريد ضيفًا على إلتشي 21 مرة، كان الفوز 
انتهت  في حني  للخصم  انتصارات  مقابل ستة  منها  تسع  في  امللكي  حليف 
ست مواجهات أخرى بالتعادل، وفي جميع هذه املباريات، بلغت حصيلة ريال 
مدريد من األهداف 27 مقابل 19 إللتشي. ويعود تاريخ آخر مباراة جمعت بني 
الفريقني إلى موسم 2015/2014 وانتهت بفوز الفريق املدريدي بهدفني نظيفني 

وقع عليهما الفرنسي كريم بنزيمة والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

ميسي يغيب عن مران برشلونة ولن يشارك أمام إيبار

غاب املهاجم األرجنتيني ليونيل ميسي بإذن من املدرب رونالد كومان عن مران 
أيــام لالحتفال بعيد  الــذي عاد للتدريبات بعد عطلة من أربعة  فريقه برشلونة 
امليالد. وأفاد فريق برشلونة، بأن ميسي سيعود لتدريبات الفريق بعد مباراته 
الـــ16 من منافسات  أمــام إيبار الثالثاء املقبل في ملعب »كامب نو« في الجولة 
الدوري اإلسباني. وسيمد ميسي هكذا عطلته في األرجنتني ولن يعود للعب إال 
في الثالث من شهر كانون الثاني/يناير املقبل أمام أويسكا. وعاد باقي الالعبني 
إلى التدريبات باستثناء أنسو فاتي وجيرارد بيكيه وسيرجي روبرتو لإلصابة. 
لبروتوكول  الالعبني الختبار فيروس كورونا وفقًا  املــران خضع جميع  وقبل 

رابطة »الليغا«.

تأجيل مباراة أكرينغتون وساندرالند بسبب كورونا
كشفت رابطة دوري الدرجة الثالثة في إنكلترا أن املباراة املقررة بني أكرينغتون 
وضيفه ســانــدرالنــد تأجلت إلــى مــوعــد الحــق بسبب ظــهــور مــزيــد مــن حــاالت 
اإلصابة بالفيروس سريع االنتشار في صفوف ساندرالند. وأشار النادي في 
بيانه الرسمي إلى أنه في األسبوع املاضي، أصيب أربعة أشخاص في الفريق 
والطاقم الفني بالعدوى بعد ظهور اإلصابة األولى في الفريق قبل ذلك. وأكدت 

الرابطة أنها ستحدد موعدًا جديدًا للمباراة في وقت الحق.

باريس ـ العربي الجديد

رغــــم أن 2020 كــــان عـــامـــا ســيــئــا عــلــى الــعــالــم 
بــأســره بــســبــب جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا، إال 
أنـــه كـــان عـــام الــســعــد عــلــى الــبــريــطــانــي لويس 
بلقب  تتويجه  شهد  وقــد  مهنيًا،  هاميلتون 
بطولة العالم للفورموال 1 للمرة السابعة في 
مشواره ليعادل الرقم القياسي املسجل باسم 
الــذي ما  األملاني مايكل شوماخر،  األسطورة 
زال يتعافى من حادث التزلج الذي تعرض له 

في جبال األلب قبل سبعة أعوام.
وفي هذا العام االستثنائي في بطولة العالم، 
النــطــاقــهــا فـــي مـــوعـــد مــتــأخــر عـــن مــوعــدهــا 
املحدد وتقليص عدد السباقات إلى 17 بسبب 
كــورونــا، احتفل هاميلتون مع فريقه  جائحة 
السابع  الصانعني  بــفــوزه بلقب  »مــرســيــدس« 
على التوالي هذا العام، الذي غاب فيه السائق 
البحرين  فــي  الــثــانــي  الــســبــاق  البريطاني عــن 
ــا. عــنــدمــا بــــدأ هــامــيــلــتــون  ــكـــورونـ إلصـــابـــتـــه بـ
مشواره في الفورموال عام 2007، كان قد أعلن 

خـــســـارة  مـــافـــريـــكـــس  داالس  فــــريــــق  ألــــحــــق 
كليبرز،  أنجلوس  لوس  تاريخية بمضيفه 
حــاســمــًا   ،)73  –  124( عــلــيــه  تــغــلــب  عــنــدمــا 
نــقــطــة،  بـــفـــارق 50  لــصــالــحــه  الـــشـــوط األول 
كــرة السلة  تــاريــخ دوري  للمرة األولـــى فــي 
كثيرًا  كليبرز  وتأثر  للمحترفني.  األميركي 
بغياب نجمه كواهي لينارد، بسبب إصابة 
في فكه تعّرض لها، الجمعة، بعد اصطدام 
غــيــر مــقــصــود مــع زمــيــلــه اإلســبــانــي سيرج 
إيباكا، وتمت معالجته على إثرها بثماني 

غرز. 
واستسلم كليبرز بسرعة رهيبة أمام اللعب 
بقوة منذ  الذين ضربوا  للضيوف  السريع 
والــثــانــي  األول  الــربــعــني  الــبــدايــة، فحسموا 
13( و)41   –  36( كبير  بفارق  في صالحهم 
– 14(، لينهوا الشوط األول بفارق 50 نقطة 
)77-27(. واستيقظ أصحاب األرض نسبيًا 
فــــي الــــربــــع الـــثـــالـــث بــتــســجــيــلــهــم 10 نــقــاط 
متتالية، ووقفوا ندًا أمام ضيوفهم فكسبوه 
بفارق ثاث نقاط فقط )30-27(، سرعان ما 
عوضها مافريكس في الربع األخير بكسبه 

شوماخر، بطل العالم وقتها في 1994 و1995 
مــع »بــيــنــيــتــون« ومـــن 2000 وحــتــى 2004 مع 
»فيراري«، اعتزاله بعدما تفوق عليه اإلسباني 
فــرنــانــدو ألــونــســو وتــــوج بــبــطــولــة الــعــالــم مع 
»رينو« في 2005 و2006. وفي عام 2010، عاد 
»القيصر« للفورموال 1 مع  بـ شوماخر امللقب 
ــيـــدس«، لــكــنــه لـــم يــحــقــق مـــا كــان  فــريــق »مـــرسـ
من  فــي 2012،  الثانية  للمرة  فاعتزل  يــرجــوه، 
دون أن يحقق لقبا جديدا، غير أنه ظل صاحب 
الــتــتــويــج ببطولة العالم  الــقــيــاســي فــي  الــرقــم 
حــتــى 2020 عــنــدمــا عـــادلـــه هــامــيــلــتــون. تــوج 
هاميلتون، الــذي يكمل عامه الـــ36 في السابع 
من يناير/كانون الثاني املقبل، بلقبه األول في 
الــفــورمــوال 1 عــام 2008 مــع فــريــق »مــكــاريــن« 
ــد بـــــدأ مـــعـــه فــــي 2007 مـــشـــواره  الــــــذي كـــــان قــ
بسباقات ســيــارات الفئة األولــــى. وعــلــى مــدار 
األعوام السبعة املاضية )باستثناء عام 2016 
( فـــاز هــامــيــلــتــون بــألــقــابــه الــســتــة األخــــرى في 
العام عادل  1. وهــذا  للفورموال  العالم  بطولة 
رقم بطوالت شوماخر بعدما كان قد حطم قبل 
ثاثة أعــوام رقم »القيصر« القياسي في عدد 

املــبــاراة في  بفارق 4 نقاط )20-16(، لينهي 
صالحه بفارق 51 نقطة )73-127(. 

املوسم  هــذا  األول  بفوزه  مافريكس  ويدين 
فينيكس  أمــــام  متتاليتني  خــســارتــني  بــعــد 
صانز والقطب اآلخر ملدينة لوس أنجلوس 
اليكرز حامل اللقب، إلى عماقه السلوفيني 
ــــذي ســجــل 24 نقطة  لـــوكـــا دونــتــشــيــتــش الـ
ــى مــــن تــحــقــيــق  ــ ــــاب قـــوســـني أو أدنــ ــان قـ ــ وكــ
»تريبل دابل« مع تسع متابعات وثماني  الـ
تمريرات حاسمة. كما ساهم كل من جوش 
ــارداواي أيــضــا في  ــ ريــتــشــاردســون وتــيــم هــ
نقطة   21 األول  إذ ســجــل  مــافــريــكــس،  فـــوز 
وأضـــــــاف الـــثـــانـــي 18 نـــقـــطـــة. وقــــــدم العــبــو 
أداًء  باللقب  للفوز  املــرشــحــني  أحــد  كليبرز 
مــخــيــبــًا، وتــعــّرضــوا لــلــخــســارة األولــــى هــذا 
ــدايـــة قـــويـــة حــقــقــوا خــالــهــا  املـــوســـم بــعــد بـ
انتصارين خارج القواعد على ليكرز ودنفر 

ناغتس.
ــــول جـــــــورج أفــــضــــل املـــســـجـــلـــني فــي  وكـــــــان بــ
صفوف كليبرز برصيد 15 نقطة، في وقت 
أضاف اإلسباني سيرج إيباكا 13 نقطة مع 

تسع متابعات.
وعلق أسطورة كرة السلة األميركية السابق 
إرفينغ »ماجيك« جونسون على فارق الـ50 
نقطة في الشوط األول وهو رقم قياسي في 
تاريخ الدوري، قائًا في تغريدة على تويتر 
»لم أر في حياتي مثل هذا الفارق في تاريخ 

الدوري وكليبرز يلعب على أرضه«. 
وفــي مــبــاراة ثانية، سجل دامــيــون لي رمية 

مرات االنطاق من املركز األول )68 مرة(، حيث 
بات السائق البريطاني متصدرا اآلن بـ98 مرة. 
وفـــي 2020 تــفــوق هــامــيــلــتــون عــلــى شوماخر 
أيضا في عدد مــرات الفوز بسباقات الجائزة 
الـــكـــبـــرى، لــيــنــتــزع مـــن »الــقــيــصــر« قــمــة قــائــمــة 
السائقني األكثر تتويجا بـ95 سباقا مقابل 91 
لــأملــانــي. كما انــتــزع منه لقب األكــثــر صعودا 
من  مركز  تحقيق  )أي  التتويج  منصات  على 
الثاثة األولى في السباقات( بـ165 مرة مقابل 
ــانـــت صــحــيــفــة )لــيــكــيــب(  155 لـــشـــومـــاخـــر. وكـ
الفرنسية اختارت هاميلتون أفضل شخصية 
كبير  بــفــارق  عــام 2020، متقدما  فــي  رياضية 
عــلــى العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي رافــائــيــل نـــادال 
الـــذي تـــوج بــهــذا الــلــقــب الــعــام املــاضــي، بينما 
تــوجــت العــبــة الــبــيــاثــلــون الــنــرويــجــيــة مــارتــي 
أولسبو باللقب على مستوى السيدات. وتعد 
ــى الــتــي يــتــوج فيها بطل  هـــذه هــي املـــرة األولــ
ــرات فــي ســبــاقــات الــفــورمــوال 1  الــعــالــم ســبــع مـ
الصحيفة  تمنحه  الـــذي  األبـــطـــال،  بطل  بلقب 
الــفــرنــســيــة الــتــي تــعــد هــــذه الــقــائــمــة مــنــذ عــام 
فيها.   الصحافيني  تصويت  على  بــنــاء   1975
متقدما  نقطة،  و866  ألفا  هاميلتون  وحصد 
على نادال )437( الذي سبق واختارته ليكيب 
والعام  في 2010 و2013 و2017  األبطال  بطل 
املــاضــي. وبــعــد »ســاحــر بـــاريـــس«، كــمــا تلقبه 
الصحيفة الفرنسية، جاء العب السلة ليبرون 
جيمس فــي املــركــز الــثــالــث، يليه العــب القوى 
ــانــــد دوبـــانـــتـــيـــس، ثـــم الـــــدراج  الـــســـويـــدي أرمــ

الفرنسي جوليان أالفيليب.

ثــاثــيــة قــاتــلــة قــبــل 1.7 ثــانــيــة مـــن الــنــهــايــة، 
لــيــقــود غـــولـــدن ســتــيــت ووريـــــــورز لتحقيق 
األميركي  السلة  كــرة  فــي دوري  األول  فـــوزه 
لــلــمــحــتــرفــني هـــذا املـــوســـم بــالــتــفــوق )129 – 
الفني  زاك  وتألق  بولز.  شيكاغو  على   )128

من شيكاغو بولز وأحرز 33 نقطة، منها 11 
الــربــع األخــيــر، وكـــان وراء التقدم  نقطة فــي 
ــوان مــــن الــنــهــايــة،  ــ بــنــقــطــتــني قـــبـــل خـــمـــس ثــ
لكن ذلك لم يكن كافيًا للخروج باالنتصار. 
وبينما كانت كل األنظار تتجه نحو ستيفن 

كـــوري نــجــم وريـــــورز، الـــذي أحـــرز 36 نقطة 
لي  قريبه  فــإن  باملباراة،  في أفضل حصيلة 
لُيحقق  ثاثية حاسمة،  برمية  بولز  صعق 
فريق ووريورز فوزه األول بعد الخسارة في 
أول جولتني أمام بروكلني نتس وميلووكي 

باكس.
وتــأخــر ووريــــورز )121 – 112( قبل حوالي 
أربـــع دقــائــق مــن الــنــهــايــة، لكنه تعافى بعد 
الرمية  قــبــل أن يسجل  الــفــارق  ذلـــك وقــلــص 
الــحــاســمــة. وأنــهــى كـــوري املــبــاراة بتسجيل 
خمس رميات ثاثية من 15 محاولة، وكانت 
الــرمــيــة األولــــى الــنــاجــحــة هــي الــرمــيــة 2500 
في مسيرته، واختتم لي اللقاء بتسجيل 12 

نقطة كلها من رميات ثاثية.
أوريليانز  املــبــاريــات، تفوق نيو  باقي  وفــي 
 98( سبيرز  أنطونيو  ســان  على  بيليكانز 
ويـــــــزاردز  ــريـــق واشـــنـــطـــن  فـ وأطـــــــاح   ،)95 –
 ،)113  –  120( مــاجــيــك  أورالنـــــدو  بمنافسه 
فـــي وقـــت تــفــوق شـــارلـــوت هــورنــيــتــس على 
وكليفاند   ،)104  –  106( نــيــتــس  بــروكــلــني 
كافالييرز على فياديلفيا 76 بنتيجة كبيرة 
)118 – 94(. كما تفوق نيويورك نيكس على 
فـــي حني   ،)110  –  130( بــاكــس  مــيــاووكــي 
تفوق إنديانا بايسرز على منافسه بوسطن 
سلتيكس )108 – 107(، وأسقط ساكرامنتو 
 ،)100 –  116( كينغز فريق فينيكس صانز 
وأخــيــرًا فـــاز الــبــطــل لـــوس أنــجــلــوس اليــكــرز 

على مينيسوتا تيمبيروولفز )127 – 91(.
)فرانس برس، رويترز(

السلة األميركية: مافريكس يُسقط كليبرز بنتيجة تاريخيةهاميلتون يحتفي بعام السعد
عاش هاميلتون أفضل 
سنواته في عام 2020 

بسبب اإلنجاز الكبير الذي 
دونه معادًال رقم 

شوماخر

سجل مافريكس نتيجة 
تاريخية في مباراته 

ضد كليبيرز، بينما حقق 
ووريورز فوزًا مهمًا

)Getty( 2020 هاميلتون صعد كثيرًا لمنصات التتويج في

)Getty/مصطفى محمد العب الزمالك أثار جدًال )إسالم صفوت

)Getty/رمضان صبحي أشعل غضب جماهير األهلي )جون إيرلي

)Getty( سجل مافريكس فارق نقاط تاريخيًا في كرة السلة األميركية

مباريـات
      األسبـوع

القاهرة ـ محمد أحمد

الكرة املصرية قضية رأي  تعيش 
عام حاليًا بطلها مصطفى محمد 
)23 عامًا( أفضل مهاجم في مصر 
نــاديــه  عــلــى  تــمــرد  الــــذي  عــامــي 2020-2019، 
الزمالك، ورفض االستمرار في الفريق لنهاية 
املوسم وانقطع عن حضور التدريبات لثاثة 
أيـــام متتالية منذ قـــرار رفــض عــرض سانت 
إتـــيـــان الــفــرنــســي لـــشـــرائـــه مــقــابــل مــلــيــونــني 
ــــورو، مـــا دفـــع الـــنـــادي إلـــى رفــع  و500 ألـــف يـ
ألـــف  مــــايــــني و500   3 إلـــــى  املـــالـــيـــة  الـــقـــيـــمـــة 
يورو، أمًا في الحصول على الصفقة وضم 
الشتوي.  امليركاتو  فــي  إلــى صفوفه  الــاعــب 

متمردو الكرة 
المصرية

انتفاضة من أجل االحتراف

تمرد من أجل االحتراف، والمحصلة في النهاية 
فشل وكراهية. هكذا دشنت فئة من جماهير 
الواعد  الزمالك حملة عدائية ضد العبها  نادي 
مصطفى محمد، هداف النادي، بعدما طالب 

بالرحيل إلى الدوري الفرنسي.

تقرير

ــادي الـــزمـــالـــك غــضــبــًا  ــ وانـــهـــالـــت جــمــاهــيــر نــ
عبر هــاشــتــاغــات اجــتــاحــت مــواقــع التواصل 
االجتماعي، تهاجم مصطفى محمد، وتعتبر 
تــجــربــتــه االحـــتـــرافـــيـــة قــابــلــة لــلــفــشــل بــقــوة، 
خــاصــة فــي ظــل عــدم نــجــاح احــتــراف الاعب 
املصري في فرنسا من جهة، وضعف النادي 

ــه وتـــرجـــيـــح عــودتــه  ــرائـ ــذي يــســعــى إلــــى شـ ــ الـ
قريبًا إلى الدوري املصري مثل العبني آخرين 

ساروا على النهج نفسه. 
تــمــرد العــبــني صغار  الثالثة  األلــفــيــة  وكتبت 
ــل االحـــــتـــــراف، عــلــى  ــ ــن بــالــجــمــلــة مــــن أجـ الـــسـ
أنديتهم،  وإدارات  جــمــاهــيــرهــم  إرادة  عــكــس 
ثم التحول إلــى اإلخــفــاق والفشل الــذريــع في 
ــان رمــــضــــان صـــبـــحـــي، العـــب  ــ االحـــــتـــــراف. وكــ
في  تجربة شهيرة  بيراميدز، صاحب  نــادي 
هــــذه الـــظـــاهـــرة، فــفــي عــــام 2016 وقــــت تــألــقــه 
العشرين مــن عمره،  لــم يتخّط  كــاعــب واعـــد 
خــرج محمود طــاهــر، رئــيــس الــنــادي األهلي 
ــال: »رمــضــان  ــ وقــتــهــا فـــي تــصــريــح مــثــيــر، وقـ
صبحي يتمارض بسبب رغبته في االحتراف 
الخارجي، لهذا سارعنا باملوافقة على رحيله 
لــســتــوك ســيــتــي اإلنـــكـــلـــيـــزي، وحـــــاز الـــنـــادي 
شـــروطـــه املـــالـــيـــة«. وأثــــــار الــتــصــريــح غضبًا 
واســعــًا فــي الـــنـــادي األهــلــي وبـــني جماهيره 
بسبب السقوط في الخضوع لتمرد رمضان 
ــات عـــلـــى رأس  ــامــ ــهــ صـــبـــحـــي، وانــــهــــالــــت االتــ

اإلدارة بالضعف أمام الاعب.
واملـــثـــيـــر أن األهــــلــــي بـــــاع رمــــضــــان صــبــحــي 
ــب  ــاعــ ــل 5 مـــــايـــــني يـــــــــــورو، ولـــــكـــــن الــ ــابــ ــقــ مــ
فــشــل عــلــى مـــــدار مــوســمــني ونـــصـــف مــوســم 
ــل الــبــريــمــيــيــرلــيــغ مع  ــ فـــي تــقــديــم نــفــســه داخـ
ســتــوك ثــم هــيــدرســيــفــلــد، لــيــعــود إلـــى األهــلــي 
ملــوســم ونــصــف مــوســم مــعــارًا، ثــم ينتقل إلى 
بــيــرامــيــدز، وتنتهي أحـــام العـــب تــمــرد على 

ناديه »األهلي« في صغر سنه. 
الذين فشلوا  الحالي  الجيل  ومن بني العبي 
فــــي خـــــوض تــــجــــارب احـــتـــرافـــيـــة يــــبــــرز اســـم 
مـــحـــمـــود عـــبـــد املـــنـــعـــم كـــهـــربـــا، نـــجـــم األهـــلـــي 
الــــذي تــمــرد فـــي بـــدايـــاتـــه، حــيــنــمــا كـــان العــبــًا 
في إنبي على ناديه، وتحديدًا في عام 2013 
وهـــو فــي ســن 19 ســنــة، بــعــد تتويجه هــدافــًا 
الرحيل  عــامــًا، وطلب   20 أفريقيا تحت  ألمــم 
لاحتراف في أوروبــا. وبالفعل، منحه إنبي 
السويسري  الـــدوري  فــي  لــاحــتــراف  الفرصة 
عبر ناديني، هما لوزيرن وغراسهوبر، ولكنه 
فــشــل فــي املــرتــني، وعـــاد قــبــل انــتــهــاء اإلعـــارة 
الستار  ليسدل  االلــتــزام،  عــدم  بأشهر بسبب 
في النهاية مع عودته إلى إنبي في عام 2015 
للبيع للزمالك بعد ضغوط كبيرة له مارسها 

على ناديه وقتها.
وشهدت املرحلة الزمنية نفسها واقعة أخرى 
ــارة، بــطــلــهــا صـــالـــح جــمــعــة، العــب  ــ ــ ال تــقــل إثـ
ــان أفــضــل  ــــذي كــ ــادي ســيــرامــيــكــا حـــالـــيـــًا، الـ ــ نـ
العب وسط في أفريقيا للشباب وقتها، وملع 

تجارب فاشلة لنجوم 
يتخلون عن أنديتهم من 

أجل االحتراف األوروبي

)Getty/رامي ربيعة العب األهلي تمرد على ناديه عام 2014 )سامح أبو حسن

مــع إنــبــي بــرفــقــة كــهــربــا، وتــمــرد عــلــى نــاديــه 
حــتــى أجــبــر إدارتـــــه عــلــى الــرحــيــل إلـــى نــادي 
مــعــارًا ملوسم  البرتغالي  مــاديــرا  نــاســيــونــال 
ــــب صـــالـــح جــمــعــة إلــى  ونـــصـــف مـــوســـم، وذهـ
هـــنـــاك، ولــكــنــه فــشــل فـــي اســتــغــال الــفــرصــة، 
وعــاد سريعًا بعد نهاية اإلعـــارة األوروبــيــة، 
واختفت العروض االحترافية ليطلب الرحيل 
إلــى األهــلــي، وبالفعل باعه ناديه في صيف 
2015 لأهلي، أمًا في جني عائد مالي كبير، 
وانتهت طموحات العب صغير السن ملع في 

أمم أفريقيا حارب من أجل أوروبا.
وفـــي عـــام 2014 عــاشــت جــمــاهــيــر الــزمــالــك 
كـــابـــوســـًا مـــثـــل كــــابــــوس مــصــطــفــى مــحــمــد، 

الــبــرتــغــالــي، بسبب  نــاديــه  عــلــى  جماهيريًا 
ــع الــحــيــاة  ــه وعــــــدم تــأقــلــمــه مــ ــبــ ضـــعـــف راتــ
ــا، وعـــاد ليطلب الــزمــالــك شـــراءه،  فــي أوروبــ
وبالفعل نجح النادي في استعادته مقابل 
650 ألف يورو على دفعات، وجلس محمد 
إبــراهــيــم بـــديـــًا فـــي الــكــثــيــر مـــن املــبــاريــات، 
وفــــقــــد بـــريـــقـــه وشــعــبــيــتــه حـــتـــى رحـــــل عــن 
إلى  الرحيل  عــام 2019، واختار  النادي في 
مصر املقاصة، وانتهت أحامه بشكل سّيئ 

في مجال االحتراف األوروبي.
عام 2014 شهد أيضًا تمردًا في األهلي، بطله 
رامي ربيعة، قلب الدفاع الذي رفض تجديد 
عقده من أجل االحتراف في أوروبا، وتحديدًا 

بطله محمد إبراهيم، نجم الوسط وصانع 
األلعاب وأفضل الاعبني وقتها، الذي تمرد 
عــلــى نـــاديـــه وعـــلـــى مـــدربـــه حــيــنــهــا حــســام 
حسن بعد حصوله على عرض احتراف في 
ماريتيمو البرتغالي، رفض الزمالك وقتها 
املقابل  بسبب ضــعــف  الــاعــب  عــن  التخلي 
املالي )400 ألــف يـــورو(، فيما نــاور الاعب 
وهــــدد بــعــدم تــجــديــد تــعــاقــده مـــع األبــيــض 
ــان محمد  ــ ــام، وكـ ــعـ ــــذي يــنــتــهــي بــعــدهــا بـ الـ
من  والعشرين  الثانية  في  حينها  إبراهيم 
عــمــره، فــاضــطــر الــزمــالــك إلـــى املــوافــقــة على 
طلبه ورحيله إلى ماريتيمو. مرت األسابيع 
املغضوب عليه  إبراهيم  حتى تمرد محمد 

وأجبر  البرتغالي،  لشبونة  سبورتينغ  فــي 
يــــورو،  ألــــف  مــقــابــل 850  بــيــعــه  عــلــى  اإلدارة 
وذهــب إلــى هناك ليجلس بديًا ملــدة موسم 
ــعــــودة إلــــى األهـــلـــي من  كـــامـــل حــتــى طــلــب الــ
جديد، وبالفعل اشتراه ناديه بالقيمة املالية 
نفسها، ولكن تراجعت أسهم ربيعة وتكررت 
إصــابــاتــه الــتــي ابــتــعــد بــهــا عــن املــاعــب، ولــم 
يــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــتـــي كـــــأس الـــعـــالـــم 2018 
وكــأس األمــم األفريقية 2019 برفقة املنتخب 
املـــصـــري األول، بــعــدمــا كــــان العــبــًا أســاســيــًا 
في  ربيعة  التي الحقت  اللعنة  مــا يشبه  فــي 
ــتــــراف، وتــراجــعــت معها  مــســيــرتــه بــعــد االحــ
شــعــبــيــتــه كــثــيــرًا فـــي الـــنـــادي األهـــلـــي. وبــعــد 

واقعة محمد إبراهيم بعامني، ظهرت تجربة 
أخــرى فــي الــزمــالــك أيــضــًا، بطلها عمر جابر 
الــذي أجبر نــاديــه على بيعه فــي صيف عام 
2016 لبازل السويسري مقابل مليون و700 
ألف يورو، بعد جدل واسع، ولم ينجح جابر 
في مسيرته االحترافية التي طالب بها، وعاد 
ليلعب في بيراميدز، بعد تجربة  إلــى مصر 
غير موفقة أيــضــًا فــي فــريــق لــوس أنجليس 

األميركي.
ــرر مــحــمــد إبــراهــيــم وعــمــر جـــابـــر، ثنائي  وكــ
الزمالك الصاعد من قطاع الناشئني، تجربة 
لهما  الجماهير  عشق  أنهت  التي  شيكاباال 

وأصبح كاهما اآلن خارج النادي رسميًا.

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
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اخـــــتـــــيـــــر الـــــنـــــجـــــم الــــبــــرتــــغــــالــــي 
ــــدرب  ــالــــدو واملـ كــريــســتــيــانــو رونــ
اإلسباني بيب غوارديوال وريال 
ــاد على  ــ مـــدريـــد كــأفــضــل العــــب ومـــــدرب ونـ
ـــ21 فـــي حــفــل جــوائــز  ــ الــتــرتــيــب فـــي الـــقـــرن الـ
يقدمها سنويًا  التي   2020 »غلوب سوكر« 
مجلس دبي الرياضي، والذي تم فيه أيضًا 
تكريم كل من إيكر كاسياس وجيرارد بيكيه 
الرياضية  مسيرتيهما  على  خــاص  بشكل 

الناجحة.
وحـــصـــد رونـــــالـــــدو الــــجــــائــــزة بـــعـــد تــفــوقــه 
فـــي الــتــصــويــت عــلــى كـــل مـــن األرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والــبــرازيــلــي رونــالــديــنــيــو 
ــــاح الــــذي  والــــفــــرعــــون املــــصــــري مــحــمــد صـ

جوائز »غلوب سوكر«

رونالدو  أمثال  سوكر«  »غلوب  من  خاصة  بجوائز  القدم  كرة  في  الالمعة  األسماء  بعض  ُتّوجت 
وليفاندوفسكي ومدرب بايرن ميونخ األلماني. هذا ونال ريال مدريد جائزة نادي القرن الـ21، وذلك 

في حفل أقيم قبل نهاية عام 2020، ومنحت جوائزه لألفضل في السنوات الـ20 األخيرة

3031
رياضة

تقرير

قــدم فــي الــســنــوات األخــيــرة مستوى رائعا 
مـــع فــريــقــه لــيــفــربــول اإلنـــكـــلـــيـــزي. وتــحــدث 
الــنــجــم الــبــرتــغــالــي رونـــالـــدو أمــــام وســائــل 
اإلعــــام خـــال تسّلمه الــجــائــزة وقــــال: »مــن 
الــفــخــر لــي أن أحــصــد هـــذه الــجــائــزة. أشكر 
جميع من صوتوا لي، وأشكر أسرتي وأمي 

وإخوتي«.
وأضاف مهاجم فريق يوفنتوس اإليطالي 
ــه: »تـــرشـــيـــحـــي بـــجـــانـــب العــبــن  ــثـ فــــي حـــديـ
كبار هو فخر كبير بالنسبة لي. هذا األمر 
يــحــفــزنــي ويــدفــعــنــي أكـــثـــر. مـــن املـــذهـــل أن 
يرغب األطفال في أن يكونوا مثلي وأيضا 
ــد أن أراهـــم  تــقــلــيــد نــفــس قــصــة شـــعـــري. أريــ
الصوت  يــصــدرون  العالم  أنحاء  في جميع 

الـــذي أقـــوم بــه عند تسجيل هـــدف«. وشهد 
الرغبة في  الحفل إجماعًا من الجميع على 
عودة الجماهير إلى املاعب من جديد، ومن 
بينهم رونالدو الذي نوه إلى أنه »من اململ 
إطاقًا  يعجبني  ال  جماهير.  بـــدون  اللعب 
الجماهير  بــدون  خالية.  ماعب  فــي  اللعب 
كرة القدم ال شيء«. وفعًا قدم رونالدو منذ 
ُمــمــيــزة منذ  ــام 2003، مــســتــويــات كــرويــة  عـ
البرتغالي،  سبورتينغ  فريق  مع  انطاقته 
مـــــــرورًا بــنــجــومــيــتــه فــــي فـــريـــق مــانــشــســتــر 
ــواًل إلـــى العاملية  يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي، وصــ
واألرقـــــام الــقــيــاســيــة مــع فــريــق ريـــال مــدريــد 

اإلسباني بن سنوات 2009 و2017.

ليفاندوفسكي العب العام
حــصــد الــبــولــنــدي روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، 
مهاجم فريق بايرن ميونخ األملاني، جائزة 
العـــب الــعــام »غــلــوب ســوكــر«، متفوقًا على 
الــذي قدمه في  الكبير  لــأداء  الجميع نظرًا 
ليفاندوفسكي  2019-2020. وحصد  موسم 
ــرن مــيــونــيــخ  ــايــ ــادة بــ ــيــ  الــــــذي ســـاهـــم فــــي قــ
ــأس املــحــلــيــن  ــ ــكـ ــ ــيـــة الـــــــــدوري والـ ــــى ثـــاثـ  إلــ
السوبر  الــكــأس  ثــم  أبــطــال أوروبــــا  ودوري 
ــة،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر األوروبـ ــوبــ ــســ ـــأس الــ ــ ــكـ ــ ــ ــة وال ــيـ ــلـ املـــحـ
رونالدو  على  متفوقًا  العــب،  أفضل  جائزة 
ــيــــســــي العــــب  ــيــــل مــ ــيــــونــ ــــي لــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ واألرجـ

برشلونة اإلسباني.
العام  تــوج هــذا  الـــذي  ليفاندوفسكي  وكـــان 
ــــي ألفــضــل العــب،  بــجــائــزة االتـــحـــاد األوروبــ
وجــائــزة »فيفا« ألفضل العــب أيضًا، صرح 
بعد نيله جائزة جديدة »فخور ألنني هنا 
ولـــفـــوزي بــالــجــائــزة، فــفــي عـــام 2020 هناك 
وللنادي،  لي  السعيدة  األحـــداث  من  الكثير 
ما قمنا به )إحراز الخماسية( هو تاريخي 

واستثنائي«.
ليفاندوفسكي  املــهــاجــم  أشــــار  املــقــابــل،  فــي 
ــــدة فقط  مـــازحـــًا: »لــقــد خــســرنــا مـــبـــاراة واحـ
في عام 2020 وسجلت الكثير من األهداف. 
رونالدو  أجلس على طاولة  لن  أنني  األمــر 
ــل ســــأدعــــوهــــم لـــلـــجـــلـــوس عــلــى  ــي، بــ ــيـــسـ ومـ
طاولتي«. ُيذكر أن ليفاندوفسكي كان أكثر 
املــهــاجــمــن تــســجــيــًا لـــأهـــداف فـــي املــوســم 
املـــاضـــي، وهـــو ُيــتــابــع عـــروضـــه الــقــويــة في 
املوسم الجديد أيضًا مع فريقه »البافاري« 

على الصعيدين املحلي واألوروبي.
ــد بــيــب  ــتــــوى املـــــــدربـــــــن، حــــصــ ــــى مــــســ ــلـ ــ وعـ
مانشستر سيتي  فريق  مــدرب  غــوارديــوال، 
الحالي، جائزة أفضل مدرب في القرن الـ21 
مــتــفــوقــًا عــلــى كـــل مـــن ألــيــكــس فــيــرغــيــســون 
وزيــــــن الــــديــــن زيـــــــدان وجــــوزيــــه مــوريــنــيــو. 
ونـــال غـــوارديـــوال معظم األصــــوات فــي هذه 
الــجــائــزة، نــظــرًا ملــا قــدمــه بــن ســنــوات 2008 

منح كريستيانو رونالدو 
جائزة العب القرن متفوقًا 

على ميسي

روسيا ستنافس دون علم في مونديال كرة اليد
تعتزم روسيا املنافسة دون درع أو علم في بطولة كأس العالم لكرة اليد املقررة إقامتها 
في مصر خالل شهر كانون الثاني/يناير، وذلك بسبب العقوبة املفروضة عليها ملدة 
للعبة. وأوضــح  الــروســي  االتــحــاد  عامني بسبب املنشطات، بحسب بيان صــادر عن 
البيان أن الالعبني الروس سيحملون أثناء املنافسة اسم »فريق االتحاد الروسي لكرة 
اليد« على القمصان التي سيرتدونها في البطولة. وبحسب االتحاد الدولي لكرة اليد، 
والعلم.  الــدرع  وكذلك  أطقمه  على  كلمة روسيا  الروسي من حمل  الفريق  يتمكن  لن 
الدولة  »استبعاد رمــوز  بـ الروسي عن أسفه ألن روسيا مطالبة  كما وأعــرب االتحاد 
تمامًا« أثناء املشاركة في املنافسات. وستواجه روسيا، التي ستلعب في كأس العالم 
بعد حصولها على بطاقة دعوة، بيالروسيا وسلوفينيا وكوريا الجنوبية في املرحلة 

األولى من املنافسة.

بنزيمة يؤكد تمسكه بأصوله الجزائرية
ــال مــدريــد  يبقى الــنــجــم الــفــرنــســي ومــهــاجــم ريـ
ــورًا بــأصــولــه  ــخــ اإلســــبــــانــــي كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، فــ
التعبير عــن ذلــك  يــتــردد فــي  الــجــزائــريــة، إذ ال 
ــان لعب  ــه كــ ــم أنــ عــنــدمــا تـــتـــاح لـــه الـــفـــرصـــة، رغــ
لــلــمــنــتــخــب الــفــرنــســي بــجــمــيــع فــئــاتــه الــعــمــريــة، 
املــدرب ديديه  ُيبعد بسبب مشاكله مع  قبل أن 
تدوينة  ذلــك عبر  بنزيمة  كــريــم  وأكـــد  ديــشــان. 
الرسمية في »فيسبوك«،  نشرها في صفحته 
عــنــدمــا نــشــر صـــورة لــه بــرفــقــة ابــنــه مــع عــبــارة 
الجزائري،  والعلم  الحب  رمــز  مــع   ،»Mon Dz«
وهذا في إشارة منه إلى جزائرية ابنه، وحرصه 
فـــي تــربــيــتــه عــلــى حـــب بــلــده األصـــلـــي الــجــزائــر 
التي عاشها هو في  الفترة  منذ الصغر عكس 
لــه بتمثيل منتخب  تــســمــح  لــم  والــتــي  فــرنــســا، 
»مــحــاربــي الــصــحــراء« عــنــدمــا ســطــع اســمــه مع 
ناديه السابق ليون. وأثارت التدوينة حماس الجماهير الجزائرية في التعليقات، وهي 
التي تتفاعل كل مرة مع الحب الذي يبديه بنزيمة تجاه بلده األصلي. وال ُتعد هذه املرة 
األولى التي يفتخر فيها كريم بنزيمة بأصوله الجزائرية، بل نشر في العديد من املرات 
صورًا له وهو يرتدي قميص منتخب »محاربي الصحراء«، كما أنه كان تفاعل كثيرًا 

مع تتويج منتخب »املحاربني« بلقب بطولة أمم أفريقيا 2019.

مونديال  قبل  ساسي  ضم  إلى  يسعى  القطري  الدحيل 
األندية

ــــدى جــمــاهــيــر فــريــق  تـــســـود حـــالـــة مـــن الــقــلــق ل
الــزمــالــك املـــصـــري بــخــصــوص مــســتــقــبــل نجم 
الفريق، الالعب التونسي فرجاني ساسي، الذي 
فتح أبواب رحيله على نادي »القلعة البيضاء«، 
تزامنًا مع مطالبته بمستحقاته املادية إثر عزل 
الــرئــيــس الــســابــق لــلــزمــالــك مــرتــضــى مــنــصــور. 
ــمـــال فــرجــانــي  ــون، وكـــيـــل أعـ ــ وكـــشـــف مــهــنــد عـ
ســاســي، فــي تــصــريــحــات خــص بــهــا »الــعــربــي 
فــعــاًل  بـــه  اتــصــلــت  الــدحــيــل  إدارة  أن  الـــجـــديـــد« 
بهدف الحصول على توقيع العب خط الوسط 
الــتــونــســي فــي الــفــتــرة الــقــادمــة والــتــي ستشهد 
مشاركة الفريق في بطولة العالم لألندية بقطر 
من األول حتى الحادي عشر من شهر شباط/

فبراير القادم. 
وأضاف الوكيل: »إدارة الدحيل خاطبتني بشكل 
مباشر، وهم يسعون بشدة إلى االنتفاع بخدمات فرجاني قبل انطالق املونديال، ال 
يمكن أن أكشف اآلن عن مستقبل الالعب مع الزمالك ألن النادي لم يؤدِّ مستحقاته، 
لذلك تبقى إمكانية رحيله عن النادي واردة«. هذا ودخل نادي الزمالك في مفاوضات 
مع فرجاني ساسي لتجديد عقده، كما أكد وزير الرياضة املصري أشرف صبحي 
باالستمرار  إقناعه  ليحاول  الــالعــب  مــع  اجتماعًا  عقد  أنــه  إعالمية  تصريحات   فــي 
له أن قــرار حل مجلس اإلدارة السابق لن يؤثر على مستحقاته.  الزمالك، مؤكدًا  مع 
ُيذكر أن فرجاني ساسي انضم إلى فريق الزمالك عام 2018، وقدم معه مستويات 
جيدة ليتوج بـ3 ألقاب وهي بطولة الكونفيدرالية والسوبر األفريقي وكأس مصر لكرة 
القدم، بعد أن لعب للنادي الصفاقسي 4 سنوات وفير ميتز الفرنسي موسما وحيدا 

والترجي سنتني.

للتركيز في  قــد يفتقد  أنـــه  هــو  الـــذي ينقصه  الــشــيء  لــكــن 
بــعــض األحـــيـــان، وبــخــاصــة أنـــه حــتــى مــوســم 2016/2015، 
التشكيلة األساسية  الفرنسي يصارع على مكان في  كان 
يلعب في  الــذي  الفرنسي،  أميان  نــادي  الــرديــف في  للفريق 
دور الدرجة الخامسة. ويعطي ذلك انطباعا بأن ندومبيلي ال 
يكون في كامل تركيزه في بعض األحيان وال يبذل املجهود 
الالزم في بعض املواقف، وربما يعود السبب في ذلك إلى أن 
القيام  عليه  السهل  تجعل من  ربما  للغاية  الكبيرة  موهبته 
بأي شيء يريده، لكن مع قدوم املدرب البرتغالي املخضرم 
جــوزيــه مــوريــنــيــو تغير كــل شـــيء. وأعــــاد مــوريــنــيــو ضبط 
التزام ندومبيلي في املواجهات التي خاضها، وأعاد له الثقة 
التي كان يفتقدها في موسمه األول مع توتنهام، ما جعله 
األنــظــار  ويخطف  األســاســيــة،  التشكيلة  فــي  مكانه  يحجز 
إليه في املوسم الحالي 2021/2020. وتمكن ندومبيلي من 

اإلنكليزي  بالدوري  الحالي  املوسم  أهدافه في  أول  تسجيل 
منافسه  بشباك  املاضي  أكتوبر/تشرين  شهر  في  املمتاز 
مانشستر يونايتد، في املواجهة التي انتهت لصالح توتنهام 
بستة أهداف مقابل هدف وحيد. وعاد ندومبيلي إلى إحراز 
هدف جديد في »البريميرليغ«، في املباراة التي خاضها ضد 
الفرنسي  النجم  يجعل  مــا  أمــس،  وولفرهامبتون  منافسه 
يؤكد أنه استعاد املستوى الكبير الذي ظهر عليه مع ناديه 
السابق أوملبيك ليون، الذي شارك معه في 66 مباراة بجميع 
أما  فقط.  أهـــداف   4 فيها  والــقــاريــة سجل  املحلية  البطوالت 
ندومبيلي مع منتخب فرنسا  فلعب  الدولي،  املستوى  على 
لــم يستطع خاللها  منذ عــام 2018 فــي 6 مــواجــهــات فقط، 
تسجيل أي هــدف، لكن ديدييه ديشامب، مــدرب »الــديــوك«، 
وصفه بالقول: »يعرف كيف يفعل أي شيء في خط الوسط، 

وهو شخص هادئ الطباع، ولديه قوة داخلية هائلة«.

قتيبة خطيب

الصيفية  االنتقاالت  الجميع في سوق  توتنهام  نــادي  فاجأ 
عام 2019، عندما دفع 55 مليون جنيه إسترليني من أجل 
ندومبيلي  تانغي  الفرنسي  النجم  خــدمــات  على  الحصول 
قادمًا من أوملبيك ليون، في صفقة قياسية. وأتى تعاقد نادي 
الهائل  الــفــراغ  مــلء  أجــل  مــن  ندومبيلي  تانغي  مــع  توتنهام 
الذي تركه موسى ديمبلي، الذي رحل إلى الدوري الصيني، 
النجم  بها  يتمتع  التي  الهائلة  البدنية  الــقــوة  إلــى  بــاإلضــافــة 
الفرنسي، والسرعة الفائقة والذكاء الكروي داخل املستطيل 
األخضر، وبخاصة في التحوالت الهجومية، مع القدرة على 
العاملية تصفه  اإلعــالم  الــكــرة، ما جعل وسائل  استخالص 
بأنه العب خط وسط متكامل، رغم أنه لم يتجاوز الـ23 من 
للجميع،  وواضحة  كبيرة  موهبة  ندومبيلي  ويمتلك  عمره. 

تانغي ندومـبيلي

على هامش الحدث

أعاد المدرب 
جوزيه مورينيو 

الثقة الكبيرة للنجم 
تانغي ندومبيلي، 

ليقدم العروض 
القوية مع 

توتنهام

حامل لقب الدوري اإلسبان

خالل  سنة  الـــ33  صاحب  برشلونة  فريق  مدافع  بيكيه  جيرارد  اعترف 
تكريمه بحفل »غلوب سوكر« 2020 بأنه ال يرى أن موعد إنهاء مسيرته 
اقترب وتمنى أن يواصل اللعب. وقال الالعب لحظة تسلم الجائزة: »إنه 
لشرف كبير لي التواجد هنا بعد مسيرة طويلة وأتمنى أن أواصل اللعب 
ليفاندوفكسي  بيكيه عن  أربعة أعوام أخرى«. كما وتحدث  لثالثة أو 
قائًال: »لم ألعب مع ليفا ولكن سبق لي الفوز عليه كما فاز علينا أيضًا 

وهذا ما يعد جزءا من اللعبة«.

بيكيه ومواصلة اللعب

وجه رياضي

بــرشــلــونــة، عندما  مــع  و2020 وخــصــوصــًا 
ــازات تــاريــخــيــة لـــم ُيــحــقــقــهــا أي  حــقــق إنــــجــ

مدرب في تاريخ كرة القدم.
وفــــي نــفــس اإلطـــــــار، ذهـــبـــت جـــائـــزة أفــضــل 
مدرب في عام 2020 إلى هانس فليك، مدرب 
بايرن ميونخ، بعد املوسم الكبير الذي قدمه 
مع الفريق البافاري والذي انتهى بتتويجه 
بدوري األبطال، وتفوق فليك في التصويت 
ليفربول،  مــدرب  على كل من يورغن كلوب 

وماريو غاسبيريني مدرب أتاالنتا.
وفــي الجوائز األخــرى، فــاز األهلي املصري 
بــجــائــزة أفــضــل نــــاد فـــي أفــريــقــيــا والــشــرق 
ــارس ريــــال  ــ األوســــــــط، وإيــــكــــر كـــاســـيـــاس حــ
مدريد، وبورتو البرتغالي السابق بجائزة 
أفــضــل مــســيــرة العــــب، والــبــرتــغــالــي جــورج 
مــنــديــش بــجــائــزة أفــضــل وكــيــل أعـــمـــال في 

القرن الحالي.
وأخـــيـــرًا حــصــد ريـــال مــدريــد جــائــزة أفضل 
ـــ21 مــتــفــوقــًا عــلــى غــريــمــه  ــ ــ ــقـــرن ال ــاد فـــي الـ نــ
برشلونة اإلسباني وبايرن ميونخ األملاني 
النادي  املصري. واستحق  األهلي  والنادي 
»املـــلـــكـــي« هــــذه الـــجـــائـــزة ملـــا قـــدمـــه فـــي آخــر 
ُتـــوج بلقب دوري  20 ســنــة، خــصــوصــًا أنـــه 
ــــرات وحـــقـــق ألــقــابــًا  أبـــطـــال أوروبــــــا فـــي 4 مـ
كثيرًة بن سنوات 2002 و2020. وكان أبرز 
برشلونة،  غريمه  مــدريــد  لــريــال  املنافسن 
وذلـــك ألن األخــيــر حقق الكثير مــن األلــقــاب 
الكرة  على  وسيطر   ،2015-2006 حقبة  فــي 
األوروبــــــيــــــة بـــقـــيـــادة غــــــوارديــــــوال ومــيــســي 
وتشافي وإينييستا، ولم يفسح املجال أمام 
أحد ملنافسته في جميع البطوالت املحلية 

واألوروبية.
ــز كــلــمــة  هــــذا وســـبـــق حــفــل تـــوزيـــع الـــجـــوائـ
لــرئــيــس االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم الــذي 
ــال إن »2020 كـــان عــامــًا صــعــبــًا، ونــتــذكــر  قـ
رحــــيــــل مـــــــارادونـــــــا أحــــــد الـــــذيـــــن جــعــلــونــا 
بيروت  مرفأ  انفجار  وكــذلــك  اللعبة،  نحب 
ــــف الــنــشــاط  ــذي أوقــ ــ وفــــيــــروس كــــورونــــا الــ
الصحة  أن  لفترة، وجعلنا ندرك  الرياضي 
أهم من كرة القدم«. وأضاف إنفانتينو في 
كلمته أن »لدينا أولوية في الوقت الحالي، 
ــبـــن وإعــــــــادة صــيــاغــة  ــــي حـــمـــايـــة الـــاعـ وهـ
ــتــــوازن بن  الـــبـــطـــوالت مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــ
املنتخبات واألندية والدوريات والبطوالت 
املختلفة سواء القصيرة او الطويلة، وذلك 
ألن الــــوضــــع يــتــطــلــب تــقــلــيــص الـــســـفـــر مــن 
االحترازية وللحفاظ على  اإلجـــراءات  أجــل 

الصحة«.
ُيــذكــر أن جــوائــز »غــلــوب ســوكــر« ُتــقــام منذ 
الـــرابـــطـــة األوروبــــيــــة  2010 بــالــتــعــاون بـــن 
لوكاء الاعبن ورابطة األندية األوروبية، 
وتكرم أبرز املنتمن إلى كرة القدم من أندية 

والعبن ومدربن وحكام ووكاء العبن. 
)العربي الجديد، إفي(

تشهد الجولة الـ16 من منافسات »البريميرليغ« مواجهات قوية وُمنتظرة ستجمع بني 
الثاني تواليًا بعد اكتساحه لتشيلسي في  فــوزه  الــذي يبحث عن  برايتون وأرسنال 
الجولة السابقة، في وقت يلعب مانشستر يونايتد على أرضه في ملعب »أولد ترافود« 
فــي حني  نونو سانتو.  امُلـــدرب  يــقــوده  الــذي  وولفرهامبتون  فريق  مرتقبة ضــد  قمة 
يخوض فريق ساوثهامبتون مباراة مهمة أمام فريق ويست هام يونايتد، وسيمنح 
يونايتد  ليدز  فريق  يلعب  وأخــيــرًا  الترتيب.  في  مركزًا جيدًا  »الــســاوث«  فريق  الفوز 

امُلنتشي من انتصار مهم في الجولة السابقة، ضد فريق ويست بروميتش ألبيون.

صورة في خبر

مواجهات مهمة في إنكلترا

Tuesday 29 December 2020 Tuesday 29 December 2020
الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة الثالثاء 29 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  14  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2311  السنة السابعة

ليفاندوفسكي 
العب العام عن 
استحقاق وجدارة 
)Getty(
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تشّكل البلدان وراء الحدود إغراًء للفرنسيين الذين يعيشون بالقرب منها، إليجاد فرص عمٍل أفضل. يجتازون الحدود كّل يوم 
للتوجه إلى عملهم ويعودون في اليوم نفسه إلى فرنسا

العمل وراء الحدود
السكن في فرنسا والوظيفة في الخارج

باريس ـ محمود الحاج

تـــعـــرف كــريــســتــن مـــديـــنـــة جــنــيــف 
أكـــثـــر مـــّمـــا تـــعـــرف مـــدنـــا فــرنــســيــة. 
منذ أكثر من 22 عاما، تقطع املرأة 
الفرنسية حــدوَد بلدها مع سويسرا مّرتن 
في اليوم، ذهابا إلى عملها في جنيف وإيابا 
املراكز  أكبر  السويسرية  املدينة  ل 

ّ
تمث منه. 

بــاّيــي دوجــْكــس  قــربــا مــن منطقة  الحضرية 
الفرنسية التي تعيش فيها كريستن. وهي، 
ـــذي 

ّ
فــي الــوقــت نــفــســه، املــركــز االقــتــصــادي ال

يجذب العدد األكبر من سكان املنطقة. تقول 
ــرأة الــبــالــغــة مـــن الــعــمــر ستن  ــ كــريــســتــن، املـ
»العربي الجديد«: »العمل في جنيف  عاما، لـ
أمــــٌر طــبــيــعــي عــنــدمــا نــولــد أو نــعــيــش هــنــا، 
فقط«. وتضيف:  كيلومترات  عــدة  بعد  على 
فيها  وبنيت  جنيف،  فــي  البستنة  »درســـت 
عـــاقـــات اجــتــمــاعــيــة. كــــان مـــن الــطــبــيــعــّي أن 
 املدينة، وسويسرا 

ّ
أعمل فيها، خصوصا أن

بــشــكــٍل عــــام، وافــــرة بــالــوظــائــف ذات الــراتــب 
العاملة  واليد  بفرنسا،   

ً
مقارنة جــدًا،  الجّيد 

الـــســـويـــســـريـــة ال تـــكـــفـــي أبــــــــدًا لـــشـــغـــل هـــذه 
ــروي: »الـــيـــوم، تــقــوم ابنتي  ــ الـــوظـــائـــف«. وتــ
نجز دراستها الجامعية 

ُ
باألمر نفسه. هي ت

في جنيف، وستبدأ البحث عن عمٍل هناك، 
فكر في 

ُ
ها، بخافي، ت

ّ
أو ربما في لوزان. لكن

البقاء للعيش في سويسرا. أما ابني، فيعمل 
فـــي أحــــد املــطــاعــم فـــي جــنــيــف، خــــال عطلة 
ــن 400  الـــصـــيـــف«. كــريــســتــن هـــي واحــــــدة مـ
املــجــاورة.  البلدان  في  يعملون  فرنسّي  ألــف 
ــا، نـــحـــو 190  ــدهــ ــرا، وحــ ــويـــسـ وتــســتــقــبــل سـ
ألــفــا منهم، بحسب دراســـة أصــدرهــا املعهد 
الــوطــنــي الــفــرنــســي لــإحــصــاء والــــدراســــات 
بناء  املاضي  تّموز  االقتصادية في يوليو/ 
على أرقام تعود إلى 2016. وتشير الدراسة 
ــــذه »الـــظـــاهـــرة  ــــى »الـــنـــمـــو الـــكـــبـــيـــر« فــــي هـ إلـ
األخــيــرة، ال سّيما  السنوات  في  الحدودية« 
املــجــاورة بتنظيم  والـــدول  بعد قيام فرنسا 
ــار مــشــتــرك. وتــعــّد  الــعــمــل الـــحـــدودي فــي إطــ
سويسرا ولوكسمبورغ وأملانيا أكثر البلدان 
الحدودية استقطابا للعمال الفرنسين، في 
عدة  موناكو  وإمـــارة  بلجيكا  تستقبل  حن 
عشرات من اآلالف منهم، بينما ال يزيد عدد 
الذين يقطعون الحدود اإلسبانية عن املئات 
واإليطالية عن العشرات، بسبب حاجز اللغة 

وضعف الرواتب.
وتــأتــي وفـــرة الــوظــائــف ورواتــبــهــا املرتفعة، 
ل ضعف أو أحيانا ضعفي الراتب 

ّ
التي تمث

الــفــرنــســي فـــي بـــلـــٍد مــثــل ســـويـــســـرا أو مثل 
لوكمسبورغ، في مقدمة األسباب التي تدفع 
بكثيٍر من الفرنسين إلى العمل وراء الحدود 
رغم ما قد يترتب على ذلك من مشاق عّدة. 
تنسيق  موظفو  »يتقاضى  كريستن:  تقول 
الحدائق في الشركة التي أديرها نحو 4000 
يــورو )4913 دوالرًا أميركيا(. وظيفة كهذه، 
فــي فــرنــســا، ال يــتــجــاوز راتــبــهــا 1800 يــورو 

)2211 دوالرًا(«.
وتــــشــــرح كــريــســتــن األثــــــر الــســلــبــي لــخــيــار 
العمل في سويسرا على حياتها: »ضّحيت 
بـــجـــزٍء مـــن حــيــاتــي الــعــائــلــيــة ثــمــنــا لــلــعــمــل. 
 بشكٍل 

ً
الــكــوادر يستغرق وقــتــا طــويــا عمل 

عــام، وأطــول في سويسرا. أعمل أكثر من 9 
ســاعــات فــي الـــيـــوم. أســتــيــقــظ بــاكــرًا وأغـــادر 
ــة والـــنـــصـــف صــبــاحــا  ــادسـ ــسـ املــــنــــزل عـــنـــد الـ

هوامش
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لــتــجــنــب االزدحـــــــام عــنــد املــعــبــر الــــحــــدودي، 
 هـــذا منعني 

ّ
وال أعــــود إال آخـــر الــنــهــار. كـــل

مــن االستمتاع بــوقــٍت كــاٍف مــع ولـــدّي، ومن 
تشير  كما  لنفسي«.  كـــاٍف  وقـــٍت  تخصيص 
»الــضــيــم« بــســبــب ضعف  إلـــى إحــســاســهــا بـــ
الحقوق االجتماعية للعاملن في سويسرا، 
مقارنة بفرنسا: »طــوال عملي في سويسرا 
ــازات املــدفــوعــة تعويضا  ــ لــم أذق طــعــم اإلجــ
ــات الــعــمــل الـــطـــويـــلـــة، كــمــا يــجــري  ــاعـ عـــن سـ
قبل  أنجبت،  فرنسا. حتى عندما  في  عــادة 
ســنــوات طــويــلــة، لــم أستطع الــحــصــول على 
الرغم  على  ومدفوعة«.  كافية  أمومة  إجــازة 
ــهــا مــن »املــحــظــوظــن« 

ّ
مــن ذلــــك، ال تــخــفــي أن

ــة مـــاديـــة،  كـــونـــهـــا تــســتــطــيــع الـــعـــيـــش بــــراحــ
والعمل  بفرنسا  العيش  »ساعدني  وتــقــول: 
في سويسرا بتأمن حياتنا وتأمن دراسة 

ولدّي ومستقبلهما«.
وإذا كـــانـــت كــريــســتــن تــحــتــاج إلــــى قــضــاء 
نصف ساعة بالسيارة للوصول إلى عملها، 
ــوك يــقــضــي أكـــثـــر مــــن ســـاعـــة لــبــلــوغ  ــ  لـ

ّ
فــــــإن

ق الشاب 
ّ
جنيف، آتيا من مدينة آنسي. ويعل

ــان ونــصــف  ــتــ ــاعــ ــفـــرنـــســـي بـــســـخـــريـــة: »ســ الـ
تقريبا للمواصات في األيام العادية، وأكثر 
ــام االزدحـــــــام عــنــد الـــحـــدود،  ــ مـــن ذلــــك فـــي أيـ
كــمــا كــانــت الــحــال قــبــل عـــدة أســابــيــع بسبب 
أزمة كورونا«. لم يولد لوك في مكان محاذ 

لــلــحــدود الــســويــســريــة، بـــل فـــي لـــيـــون. وقــد 
قبل سنتن، بعد عثوره  آنــســي،  فــي  استقر 
على عقد عمل في شركة تأمن في جنيف. 
من  بأكثر  للتضحية  مستعدًا  »كنت  يعلق: 
أمــر، كالبعد عن شبكة عاقاتي الشخصية 
واملهنية، وقضاء وقت طويل على الطرقات 
أفكر للحظة بالتضحية  لم  يــوم. لكنني  كل 
بنمط حــيــاتــي الــيــومــي والــســكــن فــي مدينة 
صغيرة أقرب إلى جنيف. أحتاج للعيش في 
مــكــاٍن يتيح لــي الــخــروج والــلــقــاء باآلخرين 

وحضور نشاطات ثقافية«.
 فــكــرة الــبــقــاء للعيش في 

ّ
فــي أّي حــــال، فــــإن

لـــوك، كما هــي حال  لــدى  جنيف غير واردة 
أغلب الفرنسين الذين يعملون في سويسرا، 
والذين يتجنبون اإلقامة فيها بسبب غاء 
العيش  ب 

ّ
واملعيشة. وال يشمل تجن السكن 

فـــي ســـويـــســـرا أغـــلـــب الــعــامــلــن الــفــرنــســيــن 
هــنــاك فــحــســب، بـــل آالفــــا مـــن الــســويــســريــن 
 هــذا ال يمنع الــجــانــب الفرنسي 

ّ
أيــضــا. لــكــن

مـــن الـــحـــدود مـــع ســـويـــســـرا، وكـــذلـــك مــديــنــة 
غاًء  املناطق  أكثر  من  يكونا  أن  من  آنسي، 
في فرنسا، الحتضانهما شرائح اجتماعية 

ذات دخل عاٍل نسبيا.
ــــود  ــــات ال وجـ ــ ــواصـ ــ ــ ــكـــن واملـ مــشــكــلــتــا الـــسـ
ــي، الـــتـــي تــعــيــش فــي  ــامــ ــي حـــيـــاة كــ لــهــمــا فــ
مدينة  فــي  وتعمل  الفرنسية  ســتــراســبــورغ 

كــيــل األملـــانـــيـــة. الـــطـــريـــق مـــن مـــنـــزل الــشــابــة 
إلــى متجر  الفرنسية، وســط ســتــراســبــورغ، 
ــــذي تــعــمــل فـــيـــه، ال  بــيــع األلــبــســة األملـــانـــي الـ
 
ّ
يــســتــغــرق أكــثــر مــن 25 دقــيــقــة، بــفــضــل خــط

تـــرام يــربــط بــن املــديــنــتــن. تــقــول: »ال أشعر 
 هــذا هو 

ّ
ــنــي أعــمــل فــي بــلــٍد آخـــر، رغــم أن

ّ
بــأن

الواقع. اعتدت الذهاب إلى كيل أو إلى مدٍن 
للتنزه والتسّوق.  أملانية أخــرى مع عائلتي 
لي شقيقان عما بأملانيا في لحظة ما من 
نستقبلهم  الذين  الزبائن  وأغلب  حياتهما. 
لــهــذا ال أشــعــر بقطيعة  فــرنــســيــون.  باملتجر 
بسبب عملي هناك. يمّر يومي كما لو كنت 
أيضا سماع  اعتدت  التي  في ستراسبورغ، 
الفرنسية واألملانية فيها«. بخاف كريستن 
ولــــوك، الــلــذيــن لــم يــواجــهــا صــعــوبــة لــغــوّيــة 
ذكر للعمل في جنيف، اضطرت كامي إلى 

ُ
ت

على  العثور  قبل  لألملانية  إتقانها  تحسن 
قد درست  فرصة عمٍل الئقة. وتقول: »كنت 
ني لم 

ّ
األملانية في املدرسة، كلغة ثانية، لكن

أكــن أجيدها بما يكفي إلجــراء مقابلة عمل 
ــّدة  ــفــة خــــال عـ

ّ
ــا مــكــث ــ . حـــضـــرت دروســ

ً
ــثـــا مـ

أشهر، في كيل، لتحسن حظوظي بالعثور 
عــلــى عــمــل. الــتــمــّكــن مـــن هـــذه الــلــغــة َمكسب 
البطالة  أملانيا.  قرب  يعيش  مثلي  لشخٍص 
عمٍل،  خــيــارات  دائما  وثّمة  هناك  منخفضة 

بعكس فرنسا«.

يجتاز فرنسيون 
الحدود يوميًا للعمل في 
بلدان مجاورة، والعودة 
في اليوم نفسه، وذلك 
للحصول على وظائف 

ورواتب أفضل 

■ ■ ■
مع ارتفاع ظاهرة 

املواطنني املنتقلني عبر 
الحدود يوميًا بهدف 
العمل، عملت فرنسا 
والدول املجاورة على 

تنظيم العمل الحدودي 
بإطاٍر مشترك

■ ■ ■
أغلب الفرنسيني الذين 
يعملون في سويسرا 
يتجنبون اإلقامة فيها 

بسبب غالء املعيشة

باختصار

نجوى بركات

صُّ
ّ
الن

 ،
ً
ــم بـــأن يصبح ُجــمــلــة

ُ
ــصُّ ويــنــكــمــش. يــحــل

َّ
يــضــُمــر الــن

ـــا ال  ، ال شـــيء. يشتهي بــيــاضــا أزلـــّيً
ً
، فــاصــلــة

ً
ُمـــفـــردة

ــه 
َ
ذات الــنــصُّ  ابتلع  لقد  غــبــار.  قلقه رقــطــة، نقطة، ذّرة 

ُ
ت

امتأل  لقد  الــســوداء.  الثقوب  وانــهــار عليها كما تفعل 
م وتعاظم، حتى انفجر 

ّ
وزخــر وغــزر وتكاثر وتضخ

صُّ في نهاية هذا العام، 
َّ
اه الن

ّ
 عمياء. هذا ما يتمن

ً
طاقة

في نهاية املطاف، في النهاية، أن يبصق مــواّده كلها، 
 أو 

ٌ
عــصــيــره، خـــاليـــاه، يــّمــحــي، فــال تــفــّر مــنــه حــــروف

يــوّد لو يستكني، يستلقي ناصًعا،   أو حركات. 
ٌ
نقاط

ا، جليال كجبٍل تغمره الثلوج، نائيا كقمر بعيد، 
ً
صامت

هــادئــا كــذكــرى. لقد تعب الــنــصُّ مــن ذاتـــه، مــن الجمل 
غير املفيدة، من الكالم املكّرر املعاد، من األفكار البالية 
التي  ــاءة 

ّ
الــبــك الجمل  املهلهلة،  األمنيات  الطعم،  فــاقــدة 

طَم والجعجعة، 
ّ
عَي والل

ّ
عَي والل

ّ
ترّن كطبل. لقد قرف الن

الدماء،  فوق  املعقودة  االتفاقياِت  املـــدّورة،  الزوايا  كره 
 املــّدعــي بــائــَع 

َ
الــغــضــَب املــصــطــنــَع املــغــشــوش، الــجــمــال

امللّوثة تقذف رذاذا مسموًما في  الوهم. سئم الشفاَه 

رة الحيوات. كره 
ِّ
دة، مبذ الوجوه، األيدي املرفوعة املهدِّ

 عواميد الكهرباء، الزوبعة 
ّ

 التي تختبئ في ظل
َ
العتمة

التي دوًما تنتهي في فنجان، األعاصيَر التي تختنق 
قرف  لقد  ُيبحرون.  ال  الذين  والبّحارة  الوصول،  قبل 
 املــوتــى الــذيــن يموتون مــن دون 

َ
املـــوَت، واملــوتــى، وأهـــل

النّدابات  بالعزاء،  يكتفون  الذين  املوتى  وأبــنــاَء  أثمان، 
البقاَع  وتلك  التوابيت،  وحّمالي  واملنشدين  واملعّزين 
أجل،  احتضارا.  وتسقيه  االنتظار  تــزرع  التي  الذليلة 
لقد قال النصُّ ما قاله، ثم صمت. جهد في الوصول 
ونــّوع وأنشد ورقــص، ولكن لم ُيصِغ إليه أحــد. شّرع 
 وأفــرغ اآلبــار، فما قرأه املاضي وال التفت إليه 

َ
الخيال

الــجــدوى وإلــى متى ومــا مفاد كــل هذا  الحاضر، فما 
القول والترداد. 

كئا عــلــى رمــاد 
ّ
الــزمــن، مت الــنــصُّ ذوى، فــي مــزهــرّيــة 

املعنى، سابحا في الخراء.
.2020

يــومــان بــعــُد ونــفــتــرق. أســلــخــَك عــن جــلــدي بالّسكني، 
وأعـــرف أن ثّمة مــا سيبقى الصقا فــّي منك. وأّمـــا ما 
تلتئم،  كــي  وقــتــا  تحتاج   

ً
نــدبــة نــزعــه، فسيترك  يمكن 

ك. 
َ
بشكل غير تام. منذ عشرينياتي وأنا أنتظر حلول

أستعّد لك، وأراك زائرا استثنائيا سيجلب معه ما قد 
الــحــدس، وهــو يقيني أنه  ينتظره بعضهم قــرونــا. هو 
العمر  نحو  بــدأت مسيرتي  قد  حني ستأتي، سأكون 
الذي سيروح يتناقص، ال يزداد، كأنه الجدار الذي ما أن 
ف لك معنى الحياة. لقد 

ّ
تبلغه وتتجاوزه، حتى يتكش

ك بتاتا، ولم يخطر ببالي 
َ

َك وحلمُت بك ولم أخش
ُ
انتظرت

البتة سوى أنك ستكون مفاجأة كبرى ستفوق جميع 
 العام 2020، أكون قد أصبحُت 

ّ
التوقعات. حني سيحل

كذا وكذا، والحياة هكذا وكذا، والبالد في أمٍن وسالم. 

ق والتفاؤل كثيرا 
ّ
وال أراني إال متبّسمة، أنا التي لم أتف

ــر بمجيئك 
ّ
أفــك أو بعيد.  قــريــب  لــقــاء  تــواعــدنــا على  أو 

كمكافأة، كأمل أخير، كتتويج لتعب هائل، إلنهاٍك بدأ 
األهلية في  الحرب  اشتعال  األولــى، مع  منذ مراهقتي 
أدافــع عن  لبنان، واستمّر طــوال سنوات. حينها، لكي 
نفسي حيال كل تلك الخسارة والخوف والدمار، كنت 
كافًيا  ا 

ً
وقت  

َ
األفضل ذلك  وأمنح  باألفضل  بك،  يها 

ّ
أمن

ى في جعبته أيُّ عذر. أرسل مخّيلتي إلى 
ّ
لكي ال يتبق

وكأنك  إلــيــك،  فتصل  وتستطيع،  أستطيع  مــا  أقــصــى 
الـــذي سينفتح فــي نهاية  املــنــتــهــى واملــرتــجــى والــكــنــز 
الطريق. لقد آمنُت بك طويال، وانتظرتك عمرا، وحلمُت 
عات، 

ّ
بك، مدركة بحدسي الغبّي أنك ستفوق كل التوق

لكن ليس في االتجاه الذي سلكَت.
الـــذي سينتهي بعد يــومــني، ال تتشّبث  الــعــام  يــا أيــهــا 
بي، أفلت يدّي وامِض طواعية إلى مقبرة األعــوام. وال 
تضمر لي شّرا أو حقدا أو ضغينة، فقد تحّملتك بكل 
ما اجتمع فّي من قوة وعزم. لقد كنَت قاسيا، عاتيا، 
وفقداٍن  ومــرٍض  ليأٍس  مــدّمــرا، وسببا  اكا، 

ّ
فت مؤذيا، 

كــثــيــريــن. امــــِض واخــبــر مــن ســيــأتــي مــن بــعــدك، أننا 
شبعنا أشواكا وال نرغب بغير نوٍر وورد.

خاطرتان لنهاية العام

وأخيرًا

يا أيها العام الذي سينتهي
 بعد يومين، ال تتشبّث بي، 

أفلت يدّي وامِض طواعية
إلى مقبرة األعوام
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