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قافلة مهاجرين سريين شمالي النيجر باتجاه الحدود الليبية )سليمان أنارا/فرانس برس(

أخيرًا، وبعدما تجاوز عدد اإلصابات بفيروس 
تــوفــي   ،83,934,165 ــم  ــالـ ــعـ الـ حـــــول  ــا  ــ ــــورونـ كـ
وقـــت شــفــي نحو  فــي  نــحــو 1,828,243  مــنــهــم 
مــيــتــر«،  ــد  ــ ــ »وورل مــوقــع  بــحــســب   59,440,397
شركتي  لــقــاح  العاملية  الصحة  منظمة  أدرجـــت 
»فايزرـ بيونتك« املضاد لكورونا ضمن قائمتها 
الخطوة  إن  الطارئ، وقالت  للقاحات االستخدام 
على  باملوافقة  للتعجيل  الــدول  أمــام  الباب  تفتح 
استيراد اللقاح وتحصني مواطنيها ضد الوباء.

ــام املــنــظــمــة تــيــدروس  وقـــالـــت مــســاعــدة مــديــر عـ
إن  سيماو،  ماريانجيال  غيبريسوس،  أدهــانــوم 

إدراج اللقاح األميركي ـ األملاني »خطوة إيجابية 
للغاية لضمان القدرة على الوصول إلى لقاحات 
كــوفــيــد-19 عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. لكنني أريــد 
أكبر  عاملية  بــذل جهود  التشديد على ضـــرورة 
إلنـــتـــاج الـــقـــدر الــكــافــي مـــن إمـــــــدادات الــلــقــاحــات 
الالزمة لتلبية احتياجات الفئات املعرضة للخطر 

في كل مكان«. 
وبــــدأ نــحــو خــمــســني بــلــدا حــمــالت تــلــقــيــح ضد 
ــام فـــقـــط عـــلـــى إبــــالغ  ــ كــــورونــــا الـــجـــديـــد، بـــعـــد عـ
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة 
أراضيها. وفي وقت سابق،  الوباء على  بظهور 

أول  اكــتــشــاف  الفرنسية  الصحة  وزارة  أعلنت 
إصـــابـــة مــتــحــورة لــــدى رجــــل عــائــد مـــن جــنــوب 
أفريقيا يقيم في أوت رين )شرق( قرب الحدود 
الــســويــســريــة. وجـــرى تــأكــيــد هـــذه الــســاللــة التي 
قــد تــكــون أشــد عـــدوى على غـــرار نظيرتها في 

بريطانيا األربعاء املاضي.
قد  مــاكــرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وكــان 
أعلن أنه لن يسمح »ببطء غير مبرر« في حملة 
أنه »يجب  التلقيح ضد كورونا. كما شدد على 
أن يتمكن كل فرنسي يرغب في الحصول على 
الــقــيــام بــذلــك بشكل آمــن وبالترتيب  الــلــقــاح مــن 

الــصــحــيــح، بـــــدءًا بـــاألشـــخـــاص األكـــثـــر عــرضــة 
للخطر«. 

ــام الـــجـــديـــد، أعــلــنــت املـــراكـــز  ــعـ ــع اســتــقــبــال الـ ومــ
أن  منها  والــوقــايــة  األمـــراض  ملكافحة  األميركية 
وفيات كورونا في الواليات املتحدة وصلت إلى 
341 ألفًا و199 في املجمل، بعد تسجيل زيادة 
األرقــام  مع  باملقارنة  بلغت 3764 حالة  قياسية 
األخــيــرة. وأضــافــت أن إجمالي عــدد اإلصــابــات 
حــالــة،  ألــفــًا و976  مليونًا و663   19 إلـــى  وصـــل 

بزيادة 230.337 حالة جديدة. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(
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القدس« قاسم  األولى الغتيال قائد »فيلق  السنوية  الذكرى  قبل يومين من حلول 
التلويح  بل  بالرد،  لواشنطن  تهديداتها  حدة  من  ترفع  طهران  كانت  سليماني، 
بعمليات داخل الواليات المتحدة، في وقت يتصاعد فيه القلق في العراق من أن 

يكون ساحة للمواجهة اإليرانية األميركية

طهران، بغداد ـ العربي الجديد

األولى  السنوية  الذكرى  اقتراب  مع 
ــــدس«  ــقـ ــ ــلــــق الـ ــيــ ــد »فــ ــ ــائـ ــ الغــــتــــيــــال قـ
اإليـــــرانـــــي قــــاســــم ســلــيــمــانــي فــــي 3 
يناير/ كانون الثاني 2020، في بغداد، يرتفع 
التوتر بني طهران وواشنطن، وسط مخاوف 
مـــن انــتــقــام إيـــرانـــي قـــد يــشــعــل املــنــطــقــة، وال 
تــحــاول سلطاته ضبط  الـــذي  الــعــراق  سيما 
املــلــيــشــيــات املــوالــيــة إليـــــران، غــيــر أن الــافــت 
كــان حديث خليفة سليماني،  الجمعة  أمــس 
إسماعيل قاآني، عن إمكان حصول هجمات 
ــة، فــيــمــا ال تــــزال  ــيـ ــركـ ــيـ داخــــــل األراضــــــــي األمـ
املــــؤشــــرات مــتــضــاربــة لــكــيــفــيــة تــعــامــل إدارة 

دونالد ترامب مع التحركات املستجدة.
وأكد قائد »فيلق القدس« اإليراني، إسماعيل 
ــاآنــــي، فـــي مـــراســـم إحـــيـــاء الــــذكــــرى األولــــى  قــ
ــــس، أن  الغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي، فــــي طــــهــــران أمــ
»مـــســـار فــيــلــق الـــقـــدس واملـــقـــاومـــة لـــن يتغير 
بــاألعــمــال املــشــيــطــنــة ألمــيــركــا«، مــلــّمــحــا إلــى 
احـــتـــمـــال الـــقـــيـــام بــهــجــمــات داخـــــل األراضـــــي 
األمــيــركــيــة، بــالــقــول »يــمــكــن أن يــكــون هــنــاك 
أناس من داخل بيتكم يردون على جريمتكم 
ــلـــق الـــقـــدس«  ــيـ هـــــــذه«. وشــــــدد عـــلـــى أنـــــه و»فـ

سيواصان طريق سليماني.
ــام لــلــحــرس  ــ ــعـ ــ ــد الـ ــائــ ــقــ ــي املــــقــــابــــل، قـــلـــل الــ ــ فـ
الـــثـــوري اإليـــرانـــي حــســني ســامــي أمــــس، في 
كــلــمــة خـــال إحــيــاء الـــذكـــرى األولــــى الغــتــيــال 
األميركية  الــتــحــركــات  أهمية  مــن  سليماني، 
قلق من  أي  لدينا  : »ليس 

ً
قــائــا املنطقة،  فــي 

هــذه التحركات«، ومــؤكــدًا أن بــاده »جاهزة 
ألي رد على أي تحرك«. من جهته، قال رئيس 
السلطة القضائية اإليرانية، إبراهيم رئيسي، 
في املراسم، إن »األعــداء سيواجهون انتقاما 
األميركية  الــقــوات  »طــرد  أن  صعبا«، معتبرًا 

مــن املــنــطــقــة هــو أحـــد وجــــوه هـــذا االنــتــقــام«. 
أمــــا رئــيــس »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي« فــالــح 
العراق  إن  املناسبة  قــال خــال  فقد  الفياض، 
ــديــــن« لــســلــيــمــانــي، مــعــتــبــرًا أن »الــشــعــب  »مــ
العراقي استعاد وعيه ليدرك حجم املؤامرة« 
بعد اغتيال سليماني وأبو مهدي املهندس. 
بــاع  مــن  أن ينسى  لــلــعــراق  وتــابــع »ال يمكن 

نفسه للعدو«.
من جهة أخرى، حذر وزير الخارجية اإليراني 
محمد جـــواد ظــريــف، فــي اتــصــال هاتفي مع 
املحمد  ناصر  أحمد  الشيخ  الكويتي  نظيره 
الـــصـــبـــاح، الــــواليــــات املــتــحــدة مـــن أي تــحــرك 
 إياها »مسؤولية عواقب 

ً
ضد بــاده، محما

أي مؤامرة«. وأشــار إلى »تحركات مشيطنة 
ــا لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة في  ــرهـ مــشــكــوك فـــي أمـ

املنطقة«.
في السياق، وّجهت البعثة اإليرانية في األمم 
ــالـــة إلــــى رئـــيـــس مــجــلــس األمـــن  املــتــحــدة رسـ
الدولي واألمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غــــوتــــيــــريــــس، أكـــــــدت فـــيـــهـــا أن »املــــغــــامــــرات 
العسكرية األميركية في الخليج وبحر عمان 
قد ازدادت خال األسابيع األخيرة«، مشددة 
مصالحها  عــن  للدفاع  إيـــران  جهوزية  على 
وأمــــنــــهــــا. وأضــــافــــت أن الـــــواليـــــات املــتــحــدة 
أسلحة متقدمة ومعقدة  إرســال   عن 

ً
»فضا

للغاية إلى املنطقة خال األسابيع املاضية، 
قامت أيضا بتحركات عسكرية استفزازية«، 
مــشــيــرة فـــي الـــســـيـــاق إلــــى تــحــلــيــق قـــاذفـــات 
أمــيــركــيــة فـــي أجــــــواء الــخــلــيــج خــــال األيــــام 
األخـــيـــرة. وقــالــت البعثة إنـــه »بـــمـــوازاة هــذه 
األميركيون  املــســؤولــون  استمر  التحركات، 
اتهامات  مــزورة وتوجيه  بعرض معلومات 
التهديد  طــابــع  وتــصــريــحــات تحمل  بــاطــلــة 
واالســـتـــفـــزاز ضـــد إيــــــران«، مــعــتــبــرة أن هــذه 
ــد فـــاقـــمـــت الـــبـــيـــئـــة األمـــنـــيـــة  ــ الـــتـــصـــرفـــات »قــ

املـــتـــوتـــرة فـــي املــنــطــقــة الــحــســاســة لــلــغــايــة«. 
مــقــابــل ذلــــك، تــبــدو اإلشــــــارات الـــصـــادرة من 
واشــنــطــن مــتــضــاربــة. ونــقــلــت قــنــاة »ســـي أن 
أن« أمس عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله 
الــبــحــريــة اإليـــرانـــيـــة فـــي الخليج  الـــقـــوات  إن 
اليومني  خــال  االستعداد  عــززت مستويات 
ــه لــيــس مـــن الـــواضـــح  املـــاضـــيـــني، مــضــيــفــا أنــ
أو  دفاعية  اإليرانية  التحركات  كانت  إذا  ما 

بغداد ـ براء الشمري

ــاول رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي مصطفى  ــ حـ
أشهر،   8 قبل  السلطة  توليه  منذ  الكاظمي 
الــــتــــزام ســيــاســة الـــحـــيـــاد والــــنــــأي بــالــنــفــس 
عــن الـــصـــراع الــقــائــم بــني الـــواليـــات املتحدة 
ــران واملــلــيــشــيــات  األمــيــركــيــة مـــن جــهــة، وإيــــ
العراقية املوالية لها من جهة أخرى، والذي 
يدور الجزء األكبر منه على أراضي العراق. 
في  ينجح،  لم  للحياد  الكاظمي  ميل   

ّ
أن إال 

باالنحياز  يواجهها  متكررة  اتهامات  ظــل 
لــلــجــانــب األمـــيـــركـــي، تــرافــقــهــا ضـــغـــوط من 
للمضي  مسلحة  وفــصــائــل  سياسيني  قبل 
قدما في ملف إخــراج القوات األميركية من 
الــعــراق. وقــد تضع أي ضــربــات جــديــدة قد 
توّجهها الواليات املتحدة ملواقع املليشيات 
الكاظمي  لطهران حكومة  املوالية  العراقية 

املــتــحــدة. في  الــواليــات  تشير لعمليات ضــد 
»إن  لقناة  آخر  أميركي  قال مسؤول  املقابل، 
بي سي« إن هناك مؤشرات متزايدة إلى أن 
إيران قد تخطط لهجوم على قوات ومصالح 

أميركية في الشرق األوسط.
في هذه األجواء، تزداد املخاوف في العراق 
ــلـــصـــراع األمـــيـــركـــي  مــــن أن يـــكـــون ســـاحـــة لـ
اإليــــرانــــي. وأعـــلـــن الــجــيــش الـــعـــراقـــي، أمــس 
ــار قــــــواتــــــه فــــــي مـــنـــاطـــق  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ الــــجــــمــــعــــة، انـ
حــــددت عــلــى أنــهــا »مــنــطــلــق لــشــن هجمات 
صاروخية«، وفق تصريحات نقلتها وكالة 
ــاء الـــعـــراقـــيـــة الــرســمــيــة عـــن املــتــحــدث  ــبــ األنــ
بـــاســـم قـــيـــادة الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة الـــلـــواء 
ــاجـــي. وقــــــال الـــخـــفـــاجـــي إن  ــفـ ــخـ تــحــســني الـ
»قيادة العمليات املشتركة عملت على نشر 
الـــقـــوات وزيـــــادة عـــددهـــا فـــي املــنــاطــق الــتــي 
ــتـــي تــســتــخــدم إلطـــاق  ــم تــشــخــيــصــهــا والـ تـ
الصواريخ وتم تكثيف الجهد االستخباري 
ــراج املــراقــبــة  واملــراقــبــة الــجــويــة وتكثيف أبــ

وإدخال أجهزة ومعدات حديثة«.
وجـــــاء ذلــــك بــعــد اســـتـــهـــداف تــفــجــيــر بــعــبــوة 
ناسفة، بعد منتصف ليل الخميس-الجمعة، 
الــذي  الــدولــي  إمــــدادات للتحالف   ينقل 

ً
رتـــا

في حرج كبير أمــام واشنطن، إذا ما فكرت 
 
ّ
بــغــداد بــرفــض هــذه الــهــجــمــات، ال سيما أن

مرة  أكثر من  العراق  من  األميركيني طلبوا 
الحماية لسفارتهم ومصالحهم في  توفير 
 استمرار 

ّ
 ذلك لم يحدث، في ظل

ّ
الباد، إال أن

ــاول الـــســـفـــارة وأرتـــــال  ــطـ الــهــجــمــات الـــتـــي تـ
املتعاونني مع التحالف الدولي الذي تقوده 

واشنطن لقتال تنظيم »داعش«.
ــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي عن  واعـــتـــبـــر عــضــو فـــي الـ
تحالف »الفتح« )الجناح السياسي للحشد 
الــكــاظــمــي حيال  أداء حــكــومــة   

ّ
أن الــشــعــبــي( 

التوتر بني »فصائل املقاومة« واألميركيني 
غــيــر مـــرٍض بالنسبة لــتــحــالــفــه، مــؤكــدًا في 
»الحكومة   

ّ
أن الجديد«  »العربي  مع  حديث 

البرملان قبل نحو عام،  لقرار  مطالبة، وفقا 
بالعمل سريعا على إخراج القوات األجنبية 
وخصوصا األميركية«. وتستخدم الجهات 
»املــقــاومــة  فــصــائــل  تعبير  إليــــران  الحليفة 
الحليفة  املليشيات  إلى  للداللة  اإلسامية« 
لطهران والتي تمتلك أجنحة لها في سورية 

تقاتل إلى جانب قوات نظام بشار األسد.
وأضــــــاف الـــنـــائـــب نــفــســه، الـــــذي طــلــب عــدم 
ــبــاع 

ّ
ات  »مــحــاوالت الحكومة 

ّ
ذكــر اســمــه، أن

سياسة الحياد تجاه ما يجري من أحداث 
ــراق ال يـــمـــكـــن أن تــــكــــون مــقــبــولــة،  ــ ــعـ ــ الـ فــــي 
ألن الــحــيــاد لــن يــنــجــح فــي ظــل وجــــود قــوة 
مــحــتــلــة«، فـــي إشــــــارة لـــلـــقـــوات األمــيــركــيــة. 
 »الكاظمي أرسل وفدًا إلى إيران 

ّ
وأوضح أن

بــطــهــران من  املــاضــي لاستعانة  األســبــوع 
الــقــوى العراقية  أجــل تغيير مــواقــف بعض 
فقط  للتهدئة مع حكومته، وليس  ودفعها 
لبحث مسألة تهدئة املواجهة حول الوجود 
 اإليرانيني 

ّ
أن األميركي في الباد«. وكشف 

الكاظمي األسبوع املاضي بأن  أبلغوا وفد 
ملف إخراج القوات األميركية من العراق ال 
يقبل التأجيل أو املماطلة، ويعتبر موضوع 

السماوة  املتحدة في مدينة  الواليات  تقوده 
ــراق. وهــــذا  ــ ــعــ ــ ــ ــنــــوب ال ــنـــى جــ ــثـ بـــمـــحـــافـــظـــة املـ
ــااًل  أرتـ الـــذي يستهدف  الــثــانــي  هــو  التفجير 
للتحالف خال أقل من 24 ساعة، والسادس 
خـــال أســـبـــوع، إذ اســتــهــدفــت عــبــوة نــاســفــة، 
 يحمل معدات للتحالف 

ً
مساء الخميس، رتا

في منطقة اليوسفية، جنوب بغداد.
أعــلــنــت السلطات  آخـــر،  تــطــور خطير  وفـــي 
األمــنــيــة الــعــراقــيــة أمــــس، الــعــثــور عــلــى لغم 
بــحــري كــبــيــر مــلــتــصــق بـــإحـــدى الــســفــن في 
مــنــطــقــة االنـــتـــظـــار فـــي املـــيـــاه الـــدولـــيـــة قــرب 
العربي،  الخليج  مياه  البصرة على  موانئ 
فــــي أول حــــــادث مــــن نـــوعـــه تـــشـــهـــده املـــيـــاه 
الــعــراقــيــة مــنــذ ســنــوات طــويــلــة. وقـــال بيان 
لخلية اإلعام األمني العراقية إنه في »تمام 
الساعة الرابعة من عصر الخميس، لوحظ 
السفن  التصق بإحدى  وجــود جسم غريب 
الدولية،  باملياه  السفن  انتظار  منطقة  فــي 
 بحريا عن موانئنا النفطية 

ً
وتبعد 28 ميا

ــئ الــــعــــراقــــيــــة، وتــــبــــني أن هـــذه  ــ ــوانـ ــ أمـــــــام املـ
السفينة مؤجرة من شركة سومو للتسويق 
النفطي، وإثر ذلك تم تشكيل فريق معالجة 
ــوًا إلـــى املنطقة  املــتــفــجــرات، الــــذي انــتــقــل جـ

أمـــن قــومــي إيـــرانـــي، مــســتــشــهــديــن بــقــاعــدة 
»حرير« األميركية في أربيل والتي ال تبعد 
أكثر من 50 كيلومترًا عن الحدود مع إيران.

فــي  والــــــدفــــــاع  األمـــــــن  لـــجـــنـــة  عـــضـــو   
ّ
أن إال 

الــبــرملــان الــعــراقــي، حــامــد املــطــلــك، لــفــت إلــى 
أن وجـــود األمــيــركــيــني فــي الـــعـــراق »يــنــدرج 
ضمن اتفاقية موقعة بني بغداد وواشنطن 
في  موضحا  البلدين«،  لحكومتي  وملزمة 
 »العراقيني 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

ال يــريــدون أمــيــركــا، كما أنــهــم يرفضون أي 
تدخل من قبل الدول األخرى«. وحذر املطلك 
مــن »خــطــورة االنــحــيــاز إلــى طــرف مــن دون 
آخر في الصراع األميركي اإليراني«، مبينا 
 »العراقيني يعلمون مدى خطورة صراع 

ّ
أن

املـــصـــالـــح الـــدولـــيـــة فــــي بـــلـــدهـــم، وخـــطـــورة 
الذهاب باتجاه هذه الجهة أو تلك«. وتابع 
أن »عـــلـــى الــجــمــيــع أن تــصــب تــصــريــحــاتــه 
وتــوجــهــاتــه فـــي مــصــلــحــة الــــعــــراق، والــنــأي 
ــات  ــراعــ ــات والــــصــ بـــالـــبـــلـــد عــــن كــــل الــــخــــافــ
 الــهــجــمــات الــتــي 

ّ
املــحــيــطــة بــــه«. واعــتــبــر أن

العراق  في  األجنبية  املصالح  لها  تتعرض 
»يــنــبــغــي أال تـــدفـــع حــكــومــة الــكــاظــمــي إلــى 
اتــخــاذ قــــرارات متسرعة غير مــدروســة، بل 
ــرارات تنسجم مــع صلب  قـ أن تتخذ  عليها 
من شأنها  والتي  الدولة،  القانون وسيادة 
ساحة  إلــى  الــعــراق  تحويل  دون  الحيلولة 
»دواًل   

ّ
أن مبينا  بـــه«،  لـــدول محيطة  صـــراع 

تــآمــروا على  مــجــاورة وسياسيني عراقيني 
ــاءوا بــأمــيــركــا إلــى  ــ ــم الـــذيـــن جــ بـــلـــدهـــم، وهــ

العراق«.
والــثــاثــاء املـــاضـــي، أكـــد الــرئــيــس الــعــراقــي، 
ــــرورة تــخــفــيــف الــتــوتــرات  بــرهــم صـــالـــح، ضـ
ــزام الــــعــــراق بـــالـــنـــأي عن  ــتــ فـــي املــنــطــقــة، والــ
بلده ميدانا  أن يكون  الــصــراعــات، ورفــضــه 
ق عضو التيار املدني، أحمد 

ّ
للنزاعات. وعل

ــقـــول، فــــي حـــديـــث مــع  ــــك بـــالـ ــقـــي، عـــلـــى ذلـ حـ

الــعــراقــيــة،  الــبــحــريــة  الــقــوات  بالتنسيق مــع 
ونجح في إخاء السفينة بعد التأكد من أن 

الجسم امللتصق هو لغم بحري كبير«.
قال  البصرة  موانئ  في شرطة  أمني  مصدر 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــســفــيــنــة الــتــي تتم  لـــ
معالجة اللغم امللتصق بها مستأجرة وتتبع 
لـــشـــركـــة يـــونـــانـــيـــة كـــانـــت قــــادمــــة مــــن مـــوانـــئ 
الفجيرة في اإلمارات. وأكد أن »اللغم البحري 
أنه  يقدر وزنــه بنحو 30 كيلوغراما، ويبدو 
ألـــصـــق بــشــكــل مــتــعــمــد وهــــو بـــدائـــي يــحــوي 
رصيف  مامسته  بمجرد  للتفجير  صاعقا 
املــيــنــاء أو أي جــســم آخــــر، ولــيــس مــن الــنــوع 
الــحــديــث«. فيما قـــال املــقــدم عــلــي الــفــتــاوي، 
مـــن الــتــشــكــيــل الــثــانــي فـــي الـــقـــوات الــبــحــريــة 
»العربي الجديد«، إن  العراقية في البصرة، لـ
اللغم قادم من خارج املياه العراقية وقطعت 
بها  ملتصق  وهــو  السفينة مسافات طويلة 
من دون أن يكتشف طاقمها ذلك بكل تأكيد. 
واعتبر أنه من املبكر القول إن الحادث ناجم 
عن مخطط إرهابي يستهدف موانئ العراق 
أو أن السفينة مرت بمياه سجلت في أوقات 
شركات  تتبع  لسفن  مماثلة  حـــوادث  سابقة 

عدة باملياه الدولية في الخليج العربي.

الكاظمي  الــجــديــد«، إن »حــكــومــة  »الــعــربــي 
فــشــلــت فــي إقــنــاع األمــيــركــيــني واإليــرانــيــني 
وكا  الحياد،  على  الــعــراق  إبقاء  بموضوع 
ملنطقة  الــبــلــد  لسحب  يضغطان  الــجــانــبــني 
 »جــــزءًا من 

ّ
يــريــدهــا كــل طــــرف«، مضيفا أن

الــصــراع نفسه بــني واشــنــطــن وطــهــران، من 
أسبابه العراق والنفوذ اإليراني فيه، الذي 
بــات يــأخــذ أحــد أشــكــال االنـــتـــداب«. واعتبر 
 »موضوع النأي بالنفس بات ترفا 

ّ
حقي أن

وشعارات ال محل لها في الواقع«.
ــا، طلب  ــيـ ــراقـ غــيــر أن مــــســــؤواًل حــكــومــيــا عـ
 الـــتـــزام الــعــراق 

ّ
عــــدم ذكــــر اســـمـــه، اعــتــبــر أن

ــة؛ ســــــواء كـــانـــت مــع  ــيــ ــدولــ ــيـــات الــ ــاقـ ــفـ بـــاالتـ
الــواليــات املتحدة أو غيرها مــن الـــدول، »ال 

ــد«، مـــؤكـــدًا فـــي حــديــث  ــ يــمــثــل انـــحـــيـــازًا ألحــ
 »أغـــلـــب الــقــوى 

ّ
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن

السياسية إن لم تكن جميعها، وافقت على 
الواليات  بقيادة  الدولي  التحالف  استقدام 
املــتــحــدة لــقــتــال تــنــظــيــم داعــــش الــــذي احــتــل 

نحو ثلث األراضي العراقية عام 2014«.
الحكومة  »اتهام   

ّ
أن املسؤول نفسه  واعتبر 

العراقية باالنحياز إلى واشنطن يعّد واحدًا 
لدفعها  الحكومة  الضغط على  من وسائل 
باتجاه مواقف انفعالية متسرعة والذهاب 
 »الــحــكــومــة 

ّ
ــال إن نــحــو الــطــرف اآلخـــــر«. وقــ

أيــار من  تتعرض منذ تشكيلها في مايو/ 
الــعــام املــاضــي إلــى ضــغــوط كبيرة مــن أجل 
مــعــاٍد ألميركا،  تبني موقف  إرغــامــهــا على 

ــاذ مــــوقــــف الــــعــــداء  ــ ــخـ ــ إال أنــــهــــا رفــــضــــت اتـ
تــجــاه أي دولـــة، وقـــررت النظر إلــى عاقات 
الـــعـــراق الــدولــيــة بــمــا يــنــســجــم مـــع مصالح 
الباد، وليس من خال محاوالت تضييق 
الذهاب باتجاه أحد  أمام  خياراتها لتكون 
الطرفني املتصارعني في العراق«، في إشارة 

إلى الواليات املتحدة وإيران.
ــر وإطـــــــــاق الـــتـــهـــديـــدات  ــوتــ ــتــ ويــــتــــزامــــن الــ
املــتــبــادلــة فــي الـــعـــراق، مــع ذكـــرى مـــرور عــام 
على مقتل قائد »فيلق القدس« في الحرس 
قاسم سليماني، ونائب  اإليــرانــي،  الــثــوري 
أبــو مهدي  الشعبي«  الحشد  رئيس »هيئة 
ــة أمـــيـــركـــيـــة قـــرب  ــويـ املـــهـــنـــدس، بـــضـــربـــة جـ
ــــي مــطــلــع عـــــام 2020.  ــــدولـ ــداد الـ ــغــ مـــطـــار بــ
ووجــه زعيم مليشيا »عصائب أهل الحق« 
للحكومة  اتهامات  أخــيــرًا،  الخزعلي،  قيس 
الـــعـــراقـــيـــة بـــالـــتـــواطـــؤ فــــي مـــلـــف الــتــحــقــيــق 
بــمــقــتــل ســلــيــمــانــي واملـــهـــنـــدس، مــشــيــرًا في 
 »الحكومة مارست 

ّ
مقابلة تلفزيونية إلى أن

ضغوطا على القضاء من أجل عدم إصدار 
أي أحكام تتعلق بهذا امللف«.

ـــهـــمـــت الـــحـــكـــومـــات الـــعـــراقـــيـــة الــســابــقــة، 
ُ
وات

ــا حــكــومــة عــــادل عــبــد املـــهـــدي الــتــي  وآخـــرهـ
رغمت على االستقالة في نوفمبر/ تشرين 

ُ
أ

ــاجـــات  ــجـ ــتـ االحـ وقــــــع  ــلـــى  عـ  2019 ــثــــانــــي  الــ
 
ّ
الــشــعــبــيــة، بــالــخــضــوع إلــــى إيـــــــران. إال أن

ــــن وجـــــــود رضـــا  ســـيـــاســـيـــني يـــتـــحـــدثـــون عـ
أمــيــركــيــا عــلــى الــحــكــومــة الــحــالــيــة بــرئــاســة 
مصطفى الكاظمي، الذي يخوض منذ أيام 
صــــراع لــــّي أذرع مـــع املــلــيــشــيــات املــدعــومــة 
مـــن طــــهــــران، عــلــى خــلــفــيــة اعـــتـــقـــال الـــقـــوات 
العراقية قياديا في مليشيا »عصائب أهل 
الـــتـــورط فــي قــصــف املنطقة  الــحــق« بتهمة 
الخضراء املحصنة التي تضم مقر السفارة 
األمــيــركــيــة، وهـــو مــا دفـــع حــلــفــاء إيــــران إلــى 

اتهامه باالنحياز إلى املعسكر األميركي.

طهران تتوعد بالرد على اغتيال سليماني... ولغم 
بحري في سفينة آتية من اإلمارات

أكد قاآني مواصلة طريق سليماني )فاطمة بهرامي/األناضول(

يواجه الكاظمي اتهامات باالنحياز للجانب األميركي )أمين سنسار/ األناضول(

نضال محمد وتد

ربما كان العام الذي ودعناه أمس 
األول، أقسى األعوام وأشدها وطأة 

على األمة العربية وشعوبها من 
الخليج إلى املحيط، منذ النكبة 

األولى وضياع فلسطني. فقد زادت 
الثورة املضادة واألنظمة القمعية 

من سطوتها على شعوبها، وتلقت 
ثورات الربيع العربي ضربات 

قاسية، بدءًا من االنقالب على الثورة 
املصرية، والحرب الطاحنة في ليبيا 

واليمن، واستمرار مقتلة الشعب 
السوري في أرضه، وتهجير أكثر 

من 8 ماليني من أبنائه يهيمون على 
وجوههم في أصقاع األرض، كما 

هام ويهيم الالجئون الفلسطينيون 
حتى بعد 72 عامًا على نكبتهم، 

بال عودة وال وطن وال ثورة تحمل 
قضيتهم. في املقابل، بادلت أنظمة 

القهر بقاءها على عروشها، 
بمقايضة البقاء في الحكم بالتخلي 

عن فلسطني وقضيتها، فانتقلت 
من خانة النزاع والصراع إلى خانة 

التطبيع والتحالف مع دولة االحتالل، 
من دون أن يرف لها جفن وهي 

 أن تطبيعها و»صلحها«، 
ً
تردد كاذبة

و-األصح- ارتماءها في أحضان 
إسرائيل، ال يغّير من موقفها الثابت 

إلى جانب شعب فلسطني.
ى منها، 

ّ
في فلسطني، أو ما تبق

أضاع املتصارعون على حكم 
أجزاء مبتورة، عامًا آخر لم يرتقوا 

فيه إلى حجم املسؤولية الوطنية 
لقيادة »شعب« تحت االحتالل، 

واستسهلوا االتصال والتفاوض 
والتنسيق األمني مع االحتالل أكثر 

من استسهالهم البحث عن مصالحة 
وطنية تضع مصير الشعب ووحدته 

وحريته قبل مصير حكمهم وبقاء 
فصائلهم وتنظيماتهم.

 من أسوأ األعوام 
ً
كان هذا فعال

عربيًا، وزاد من سوئه اتساع رقعة 
الفقر وتراجع األمن الغذائي العربي 
وتفشي جائحة كورونا، بحيث ال 

نملك لليوم معلومات حقيقية وفعلية 
عن مدى فاعلية األمن الصحي 

للشعوب العربية، وهل ستحصل 
ومتى على اللقاح ضد الوباء، وهل 
سيكون متاحًا للجميع أم فقط ملن 

يملك ثمنه.
لكن هذه النوائب كلها، على سطوتها 

وضرباتها املوجعة، لن تستطيع 
وال يمكن لها أن تهزم أمة كاملة، 
حتى وإن بدا أن ما كان سيكون، 

وأن يد الباطل هي العليا. بل إن 
حالة فلسطني وسورية ولبنان 

واليمن على ما هي عليه، ال تزيد 
من شعوبها إال إصرارًا على األمل 
بمستقبل أفضل، ألنه لم يعد هناك 

ما تفقده شعوب هذه الدول أكثر مما 
فقدته، وليس أمامها ما تخسره من 

مواصلة النضال واالنتفاض على 
واقعها، وهو ما لن يكون إال بالقبض 

على الجمر ومواصلة زراعة األمل 
بغد أفضل.

ال تبدو محاوالت 
رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي 
إلبقاء حكومته على 

الحياد في صراع أميركا-
إيران ناجحة. ففضًال 

عن كون الصراع يدور 
على أرض العراق، 

فإن ضغوط المليشيات 
على الكاظمي تضيّق 

خياراته

التابعة  البشمركة  وزارة  في  اإلعالم  مسؤول  فقي،  بابكر  اللواء  أعلن 
لحكومة إقليم كردستان، أمس الجمعة، عن تزويد التحالف الدولي، 
مصفحة  عربات  تضمنت  عسكرية  بمساعدات  البشمركة  قــوات 
إيجاز  في  فقي،  وقال  وأسلحة. 
الدولي  »التحالف  إن  صحافي، 
يواصل تقديم مساعداته إلقليم 
بالتدريب  يتعلق  فيما  كردستان 
واإلمــدادات  اللوجستي  والدعم 
»قوات  أن  إلى  الفتًا  العسكرية«، 
التحالف قامت بتدريب أكثر من 50 
خالل  اإلقليم  في  أمن  عنصر  ألف 

السنوات األخيرة«.

مساعدات عسكرية للبشمركة
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  شرق
      غرب

غارات للطيران المصري 
على رفح

ــران الــــحــــربــــي املــــصــــري،  ــيــ ــطــ شــــن الــ
مــســاء أمــس الجمعة، غـــارات جوية 
رفـــح بمحافظة شمال  مــديــنــة  عــلــى 
سيناء شرقي الباد. وقالت مصادر 
»الـــعـــربـــي  ــهــــود عـــيـــان لــــ قــبــلــيــة وشــ
انفجارات هائلة هزت  إن  الجديد«، 
الـــغـــارات. وأضــافــوا  املــديــنــة نتيجة 
 القصف استهدف مناطق يعتقد 

ّ
أن

يتمركز  سيناء«،  »واليـــة  تنظيم  أن 
فيها جنوب املدينة وغربها.

)العربي الجديد(

»تحرير الشام« تطلق النار 
على تظاهرة في إدلب

»هــيــئــة  أطـــلـــق عـــنـــاصـــر تـــابـــعـــون لـــ
تحرير الشام«، أمس الجمعة، النار 
عــلــى مــتــظــاهــريــن فــي مــديــنــة إدلـــب، 
شمال غربي سورية. وقالت مصادر 
ــد«، إن  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ مــحــلــيــة لــــ
عناصر من الهيئة انتشروا بمحيط 
ساحة الساعة في مدينة إدلب بعد 
فوق  النار  وأطلقوا  الجمعة،  صــاة 
غــنــوم  آل  مــــن  مــتــظــاهــريــن  رؤوس 
كـــانـــوا يــطــالــبــون بــتــطــبــيــق الــعــدالــة 
ــن أبــنــائــهــم.  بـــحـــق قـــاتـــلـــي اثـــنـــني مــ
ــي األثـــــنـــــاء، بــــــدأت قــــــوات الــنــظــام  فــ
الــروســيــة، منذ  الــطــائــرات  بمساندة 
أول من أمــس الخميس، حملة ضد 
البادية  في  »داعـــش«  تنظيم  خايا 
السورية، ردًا على مقتل أكثر من 30 

عنصرًا تابعا لها األربعاء املاضي.
)العربي الجديد(

تحذير إسرائيلي 
من تصعيد محتمل 

مع »حزب اهلل«

هــيــوم«،  »يــســرائــيــل  صحيفة  نقلت 
أمــــس الــجــمــعــة، عـــن مـــســـؤول رفــيــع 
املستوى في قيادة املنطقة الشمالية 
لـــجـــيـــش االحــــــتــــــال اإلســــرائــــيــــلــــي، 
ــتــــمــــاالت مــرتــفــعــة  تـــحـــذيـــره مــــن احــ
بشأن اتجاه »حزب الله« قريبا إلى 
تنفيذ عملية ضد إسرائيل، ال يكون 
ممكنا تفاديها، مبينا أن رد جيش 
االحتال »سيكون شديدًا بشكل لم 
للمسؤول،  ووفقا  مثيل«.  له  يسبق 
الشمالية تقترب من  الــحــدود  »فــإن 
ــدوث تــصــعــيــد إلـــــى حــــد انـــــدالع  ــ ــ حـ
قتال، من شأنه أن يتسبب بخسائر 

في األرواح«.
)العربي الجديد(

هنية: مساٍع الستئناف 
الحوار مع »فتح«

ــيـــاســـي  ــتــــب الـــسـ ــكــ ــــس املــ ــيـ ــ أكـــــــد رئـ
هنية  إسماعيل  »حماس«،  لحركة 
)الصورة(، أمس الجمعة، أن »هناك 
مساعي جديدة الستئناف الحوار 
إنجاز املصالحة  الوطني من أجل 
ــيــــق الـــــــــوحـــــــــدة الــــوطــــنــــيــــة  ــقــ ــتــــحــ لــ
ــال هـــنـــيـــة فــي  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة«. وقـ
اتصاالت  »تجري  حركته  إن  بيان 
ـــل  ــة وخــــــارجــــــيــــــة مـــــــن أجــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ داخــ
الــجــهــود والتحركات  إنــجــاح هــذه 
الستكمال ما بدأته من خطوات في 
حوارها مع حركة فتح والفصائل 

إلنجاز متطلبات الوحدة«.
)العربي الجديد(

اليمن: مقتل وإصابة 
1363 مدنيًا في 2020

للتحقيق  الوطنية  اللجنة  أعلنت 
فــــي ادعــــــــــاءات انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
اإلنـــــــــســـــــــان فـــــــي الـــــيـــــمـــــن )تــــابــــعــــة 
اليمنية(، أمس الجمعة،  للحكومة 
مــدنــيــا في  ــة 1363  ــابــ مــقــتــل وإصــ
الــبــاد خــال الــعــام املــاضــي 2020. 
ــة فــــــي بـــيـــان  ــنــ ــجــ ــلــ وأوضـــــــحـــــــت الــ
ــــدت وحــقــقــت فـــي 2901  أنــهــا »رصـ
فــي مختلف  انتهاك حدثت  واقــعــة 
 ،2020 خـــال  اليمنية  املــحــافــظــات 
ومن بني هذه االنتهاكات تم رصد 
قــتــيــل  بــــني  ــقـــوط 1363 ضــحــيــة  سـ
وجريح جراء استهداف املدنيني«، 
من دون الدخول في تفاصيل حول 
القتلى والجرحى، ومن دون اتهام 

طرف بعينه.
)األناضول(

عدنان أحمد

فــي تــطــور جــديــد يعيد تنظيم »حــراس 
الدين« إلى واجهة األحداث في سورية، 
ويــــضــــعــــه فـــــي مــــواجــــهــــة مــــبــــاشــــرة مــع 
ى التنظيم هجوما استهدف 

ّ
روسيا، تبن

القاعدة العسكرية الروسية بالقرب من 
قرية تل السمن في ريف الرقة الشمالي 
الخميس  ليل  منتصف  شرقي ســوريــة، 
نوعه،  مــن  األول  الهجوم  وهــو  الجمعة. 
وتسّبب في وقوع إصابات بني الجنود 
الــروس، وفق مصادر متطابقة. وذكرت 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر 
ســـيـــارة مــفــخــخــة انـــفـــجـــرت عــنــد مــدخــل 
القاعدة التي تبعد نحو 32 كيلومترًا عن 
بلدة عني عيسى شمالي محافظة الرقة، 
تـــا ذلــــك وقـــــوع اشـــتـــبـــاكـــات بــاألســلــحــة 
ــزة.  ــيـ الــخــفــيــفــة واملـــتـــوســـطـــة لـــفـــتـــرة وجـ
وأكــــدت املـــصـــادر وقــــوع قــتــلــى وجــرحــى 
الــقــوات الروسية املــوجــودة  فــي صفوف 
إلى  مشيرين  العسكرية،  القاعدة  داخــل 
ــــول ســـيـــارات إســـعـــاف إلــــى الــقــاعــدة  دخـ
لــم تعلن عنه روسيا  الــذي  الهجوم  إثــر 

رسميا حتى عصر أمس.
من جهته، أكد املرصد السوري لحقوق 
ــقـــوات  ــقـــوط جـــرحـــى مــــن الـ ــان، سـ ــ ــــسـ اإلنـ
السمن،  الروسية جــراء االنفجار في تل 
مشيرًا إلــى أن رجــلــني اثــنــني قــامــا بركن 
الــروســيــة،  الــقــاعــدة  اآللــيــة املفخخة عند 
ــنـــار بــاتــجــاه الــقــاعــدة  قــبــل أن يــطــلــقــا الـ
بتفجير  قاما  ذلــك  ويفّرا هاربني، وبعد 
ــى تنظيم »حــــراس الــديــن« 

ّ
اآللـــيـــة. وتــبــن

ومحيطها  إدلـــب  محافظة  فــي  املنتشر 
ــهـــجـــوم عــلــى  شـــمـــالـــي غـــــرب ســــوريــــة، الـ
الــقــاعــدة العسكرية الــروســيــة، وهــو أول 
كـــون أعــمــالــه  ــة،  ــرقـ الـ فـــي  عــمــل للتنظيم 
كانت تقتصر على منطقة إدلب. وتداول 
ــه الــتــنــظــيــم  ــيـ ــلــــن فـ ــا أعــ ــانـ ــيـ نـــاشـــطـــون بـ
مــســؤولــيــتــه عــن الــعــمــلــيــة، وجـــاء فــيــه أن 
»سرية من سرايا تنظيم حــراس الدين، 
تــمــكــنــت مـــن اإلغــــــارة عــلــى وكــــر لــلــقــوات 
التابع  السمن  تل  في  املحتلة،  الروسية 
التي  املــصــادر  أن  غير  الــرقــة«.  ملحافظة 
في  شككت  الجديد«  »العربي  لـ تحدثت 
الــديــن« عن الهجوم،  مسؤولية »حــراس 

مرجحة وقــوف خايا لتنظيم »داعــش« 
خــلــفــه، مــشــيــرة إلـــى أن »حــــراس الــديــن« 
ليس له أي وجود خارج محافظة إدلب 

ومحيطها.
وكــان تنظيم »حـــراس الــديــن« قــد تشكل 
باندماج   ،2018 عــام  فبراير/شباط  فــي 
مجموعات وقياديني وشرعيني انشقوا 
عـــــن »هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الــــــشــــــام« )جـــبـــهـــة 
النصرة سابقا( ملعارضتهم قرار الهيئة 
»الــقــاعــدة«، في  بتنظيم  ارتــبــاطــهــا  بفك 
ويـــضـــّم   .2016 ــران  ــزيـ ــيـــو/حـ ــونـ يـ شـــهـــر 
من  متفرقة  مناطق  في  العناصر  مئات 
أريــــاف إدلــــب وحــمــاة والـــاذقـــيـــة. وأبـــرز 
»جيش  للتنظيم:  املــشــكــلــة  املــجــمــوعــات 
ــيـــش الــــســــاحــــل«، »جــيــش  ــم«، »جـ ــ ــــاحـ املـ
ــا الـــســـاحـــل«، »ســريــة  ــرايــ الــــبــــاديــــة«، »ســ
كــــابــــل«، »جـــنـــد الـــشـــريـــعـــة«، ويـــقـــودهـــم 
عسكريا أبو همام الشامي، وهو قيادي 
الــشــام«. وفي  فــي »هيئة تحرير  ســابــق 
نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي أعلن 
ــل الـــعـــدالـــة«  ــ بـــرنـــامـــج »مـــكـــافـــآت مــــن أجـ
التابع للخارجية األميركية، أن واشنطن 
ــدلـــي  يـ ملــــــن  دوالر  مـــــايـــــني   5 تـــــعـــــرض 
للتنظيم،  الــعــام  الــقــائــد  عــن  بمعلومات 

املعروف بفاروق السوري.
ــا يـــتـــعـــرض قــــــــادة الــتــنــظــيــم  ــ ــرًا مـ ــيــ ــثــ وكــ
ومـــواقـــعـــه الـــعـــســـكـــريـــة، لــــغــــارات جــويــة 
يعتقد أنها من طيران التحالف الدولي 
بقيادة الواليات املتحدة، كان آخرها في 
منتصف أكتوبر/ تشرين األول املاضي، 
حني أعلن الجيش األميركي مسؤوليته 
عن مقتل اثنني من قادة تنظيم »حراس 
الدين« خال غــارة جوية على محافظة 
إدلب السورية. كما شنت »هيئة تحرير 
أمنية استهدفت  أخــيــرًا حمات  الــشــام« 
عــنــاصــر وقــــيــــادات فـــي الــتــنــظــيــم، على 
نفوذها  لبسط  »الــهــيــئــة«  سعي  خلفية 
في كامل منطقة إدلب، إضافة ملحاولتها 
كطرف  الدولي  للمجتمع  نفسها  تقديم 

معتدل يحارب املتشددين.
الــدولــي  الــديــن« تحت املجهر  و»حــــراس 
انتشاره  عــدة، منها  واإلقليمي ألسباب 
لجميع  بالنسبة  حــســاســة  مــنــاطــق  فــي 
األطراف اإلقليمية، وعلى رأسها روسيا 
ــا، مــثــل مــنــطــقــة ريــــف الـــاذقـــيـــة،  ــيـ ــركـ وتـ
إضــــافــــة إلـــــى أن الــتــنــظــيــم يـــضـــم عــــددًا 
فني على أنهم من أخطر 

ّ
كبيرًا من املصن

 عن ارتباطه 
ً
الجهاديني في العالم، فضا

ــقــــاعــــدة«. وكــانــت  الــصــريــح بــتــنــظــيــم »الــ
بـــدأت تموضعها في  الــروســيــة  الــقــوات 
قــاعــدة تــل الــســمــن قــبــل نــحــو أســبــوعــني 
فقط، وذلك بعد اتفاق روسي مع »قوات 
ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( بــهــدف 
ــن هــجــوم  حـــمـــايـــة بـــلـــدة عــــني عــيــســى مــ
»الجيش  التركية وفــصــائــل  الــقــوات  مــن 
للمعارضة.  الــتــابــع  الـــســـوري«  الــوطــنــي 
وتـــل الــســمــن قــريــة بــريــف الــشــمــالــي في 
الكردية،  الذاتية«  »اإلدارة  تديرها  الرقة 
وفــيــهــا إضـــافـــة إلــــى الـــقـــاعـــدة الــروســيــة 
ــنـــازحـــني. وقــــــال عـــضـــو هــيــئــة  ــلـ مــخــيــم لـ
املصالحة السورية سابقا عمر رحمون، 
ــة، فــي  ــ ــيـ ــ ــــروسـ ــيـــك« الـ ــنـ ــوتـ ــبـ ــالــــة »سـ لــــوكــ
حــيــنــه إن اتــفــاقــا تـــم حـــول عـــني عيسى، 
املدينة  بتسليم  »قــســد«  خــالــه  تعهدت 
ــوات الــنــظــام  ــ ــى الـــجـــانـــب الــــروســــي وقــ إلــ
السوري، وذلك بعد أيام من املفاوضات.

استهداف قاعدة روسية شرقي 
سورية: المسؤولية والتبعات

عاد تنظيم »حراس 
الدين« إلى الواجهة، 
بعد أن شّن هجومًا 

بسيارة مفخخة على 
قاعدة روسية في 
ريف الرقة الشمالي 

شرقي سورية

أكد المرصد السوري 
سقوط جرحى من 

القوات الروسية
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سياسة

  شرق
      غرب

مقتل 25 مدنيًا شرقي 
الكونغو الديمقراطية

تل ما ال يقل عن 25 مدنيًا، أول من 
ُ
ق

أمــــس الــخــمــيــس، فـــي مــنــطــقــة بيني 
الـــتـــي تــشــهــد اضـــطـــرابـــات فـــي شــرق 
جــمــهــوريــة الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة، 
ــى مــجــمــوعــة  ــ ــ ــــســــب إلـ

ُ
فـــــي هــــجــــوم ن

ــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة املــتــحــالــفــة«،  »الـ
وفق مصادر محلية. وقــال املسؤول 
عـــن إقــلــيــم بــيــنــي، دونـــــات كــيــبــوانــا: 
»رصدنا مرور أعضاء من مجموعة 
ــة املــتــحــالــفــة  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـــــقـــــوات الـ
ــاء مـــاحـــقـــتـــهـــم، عـــثـــر الــجــيــش  ــ ــنـ ــ وأثـ
على 25 جثة على األقــل ملدنيني في 
وأفــادت  السنة«.  رأس  ليلة  حقولهم 
مــصــادر محلية أخــرى بــأن حصيلة 

القتلى »ال تقل عن ثاثني«.
)فرانس برس(

انتخابات الرئاسة
في النيجر نحو اإلعادة

تتجه انتخابات الرئاسة في النيجر 
نــحــو جـــولـــة إعــــــادة بــعــدمــا أظــهــرت 
النتائج الرسمية أمس الجمعة، بعد 
فـــرز أكــثــر مــن 80 بــاملــئــة مــن الــدوائــر 
ــــدم حـــصـــول أي مــن  االنـــتـــخـــابـــيـــة، عـ
املــرشــحــني عــلــى األغــلــبــيــة املــطــلــوبــة 
ــــى. وكشفت  لــلــفــوز مــن الــجــولــة األولـ
ــرز 220 دائـــــــرة انــتــخــابــيــة  ــ نـــتـــائـــج فـ
الداخلية  وزيـــر  أن   266 إجمالي  مــن 
ــورة(  ــازوم )الــــصــ ــ ــ الـــســـابـــق مــحــمــد بـ
يتقدم على بقية املرشحني الثاثني 
ــي املــــئــــة مــن  ــ بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى 37 فـ
األصـــــــــوات يـــلـــيـــه الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
ــل عـــلـــى 17  مـــهـــامـــان عـــثـــمـــان وحـــصـ
فــي املــئــة. وتــجــرى جولة اإلعـــادة في 

فبراير/شباط املقبل. 
)رويترز(

يد ممدودة 
من تايوان للصين

أبــــدت رئــيــســة تـــايـــوان، تــســاي إيــنــغ 
ويــــــن )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس الـــجـــمـــعـــة، 
ــات  ــادثــ ــحــ ــا إلجـــــــــــراء مــ ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــلــــى قــــدم  ــــني عــ ــــصـ ــة« مـــــع الـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ »مـ
عــلــى  ــكــــني  بــ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  املــــــــســــــــاواة، 
جانبًا.  املــواجــهــة  لتنحية  اســتــعــداد 
العام  بمناسبة  كلمة  فــي  وأضــافــت 
الـــعـــســـكـــري  ــاط  ــشــ ــنــ الــ أن  الــــجــــديــــد، 
الــــصــــيــــنــــي بـــــالـــــقـــــرب مـــــــن تــــــايــــــوان 
خـــال الــعــام املـــاضـــي، يــهــدد الــســام 
واالســـتـــقـــرار فـــي مــنــطــقــة املــحــيــطــني 

الهندي والهادئ. 
)رويترز(

ميانمار: »جيش أراكان« 
يطلق سراح 3 من الحزب 

الحاكم
املتحدث باسم جماعة »جيش  أفــاد 
أراكان« املحظورة في ميانمار، خني 
ثو خا، أمس الجمعة، أنه تّم إطاق 
ســـراح ثــاثــة ســيــاســيــني مــن الــحــزب 
الــحــاكــم، كـــانـــوا قـــد اخــتــطــفــوهــم من 
والية راخني املضطربة غربي الباد، 
واصــــفــــًا األمـــــــر بـــــبـــــادرة حـــســـن نــيــة 
لبناء الثقة مع الحكومة. واختطفت 
ــة،  ــثــــاثــ ــة الــــســــيــــاســــيــــني الــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
ــــل، فـــي منتصف  وهـــم امـــرأتـــان ورجـ
أكتوبر/تشرين األول أثناء حملتهم 
في راخني لخوض االنتخابات التي 
أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 

املاضي. 
)رويترز(

روسيا: 4 آالف طائرة 
اقتربت من أجوائنا في 

2020
ــيــــة،  الــــروســ الـــــدفـــــاع  وزارة  كـــشـــفـــت 
أمــــس الــجــمــعــة، أنــهــا رصــــدت خــال 
الـــعـــام املـــاضـــي اقـــتـــراب نــحــو أربــعــة 
آالف طــائــرة مــن حــــدود الــبــاد »فــي 
ــال  مــــحــــاولــــة مـــنـــهـــا النــــتــــهــــاك املــــجــ
الجوي الروسي«. وذكرت أن الجيش 
الروسي اكتشف حوالي 2900 طائرة 
مقاتلة و1100 طائرة استطاع عند 
اقترابها من أجــواء روسيا، مضيفة 
الــتــابــعــة للقوات  الـــــرادار  أن وحــــدات 
بالشكل  تعاملت  الفضائية  الجوية 

األمثل مع هذه املحاوالت«.
)قنا(

رام اهلل ـ العربي الجديد

خـــــــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة فــي 
ــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة  فـــعـــالـــيـــات ومــــســــيــــرات فــ
فــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة إحـــيـــاًء لــلــذكــرى 
الـــخـــامـــســـة والـــســـتـــني لـــلـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
الـــتـــي كـــانـــت انــطــلــقــت فـــي األول مـــن يــنــايــر/ 
كانون الثاني عام 1965، ورفضًا لاستيطان 
ــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة جــــديــــدة، وهــــو ما  ــامــ وإقــ
بالقمع،  اإلسرائيلي  االحــتــال  قــوات  واجهته 
الفلسطينيني  بني  اإلصــابــات  عشرات  موقعة 
وقنابل  باملطاط  املغلف  املعدني  بالرصاص 
ــة  ــاومــ ــقــ ــــي املــ ــاء فــ ــطــ الــــــغــــــاز. وكـــــــــان دعـــــــا نــــشــ
الفلسطينية  والــفــعــالــيــات  والــقــوى  الشعبية، 
وحــركــة »فــتــح«، ملــســيــرات وفعاليات مــن أجل 
الفلسطينية  ــثـــورة  الـ انــطــاقــة  ذكــــرى  إحـــيـــاء 
ورفــضــًا لــاســتــيــطــان. وأصــيــب الــعــشــرات من 
بالغاز  باالختناق  أمــس،  ظهر  الفلسطينيني 
املــســيــل لــلــدمــوع، وأربــعــة آخــريــن بــالــرصــاص 

القاهرة ـ العربي الجديد

»الــعــربــي  قــالــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة لـــ
الــجــديــد« إن الــتــجــاوب املــصــري مــع جهود 
خــال  وتــيــرتــه  زادت  الخليجية  املــصــالــحــة 
ــواصـــل املــبــاحــثــات  األيــــــام األخــــيــــرة، بــعــد تـ
الــســعــوديــة األمــيــركــيــة بــشــأن الــقــاهــرة، في 
ضــــوء تـــراجـــع مــلــحــوظ فـــي الــتــنــســيــق بني 
مصر واإلمــارات. وأكدت املصادر أن »هناك 
املصرية،  الرئاسة  داخــل مؤسسة  ترتيبات 
تــشــيــر إلـــــى تـــوجـــه الـــرئـــيـــس عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي إلى اململكة العربية السعودية في 
الــرابــع مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
لــحــضــور الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة املـــزمـــع عقدها 
إلــى ما يمكن  للتوصل  اململكة، تمهيدا  في 
وأوضحت  عربي«.  تهدئة  باتفاق  تسميته 
املصادر أن هناك ترقبًا مصريًا للرد القطري 
عــلــى الـــدعـــوة الــســعــوديــة، وانــتــظــار معرفة 
ــة، لــحــســم مــشــاركــة  مــســتــوى تــمــثــيــل الـــدوحـ

املــعــدنــي املــغــلــف بـــاملـــطـــاط، خــــال مــواجــهــات 
شــهــدتــهــا املــنــطــقــة الــشــرقــيــة مـــن قــريــة املــغــيــر 
شــــرق رام الــلــه وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، وفــق 
الــنــاشــط كــاظــم الـــحـــاج مــحــمــد، الــــذي أوضـــح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــواجــهــات انــدلــعــت  لـــ
منذ صباح أمس في املنطقة الشرقية للمغير، 
خــال مسيرة أسبوعية رافــضــة إلقــامــة بــؤرة 

استيطانية هناك.
بالرصاص  فلسطينيني  عشرة  أصيب  كذلك، 
للدموع  املسيل  بالغاز  وباالختناق  املعدني 
خـــال املــواجــهــات الــعــنــيــفــة الــتــي انــدلــعــت مع 
جــيــش االحـــتـــال خــــال املــســيــرة األســبــوعــيــة 
التي خرجت في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، 
ــتـــوســـع االســتــيــطــانــي  ــمـــرار الـ ــتـ ــدًا بـــاسـ ــديـ ــنـ تـ
ومــــصــــادرة األراضــــــــي، وإحــــيــــاًء لـــلـــذكـــرى 65 
قرية  فــي  أمـــا  الفلسطينية.  الــثــورة  النــطــاقــة 
بــيــت دجــــن شــــرق نــابــلــس، فــقــد قــمــعــت قـــوات 
التي خرجت عقب  االحتال املسيرة السلمية 
ــــوب املــنــطــقــة  ــــاة الـــجـــمـــعـــة وتـــوجـــهـــت صــ صــ
الشرقية من القرية احتجاجًا على إقامة بؤرة 

استيطانية هناك.
وفـــي قــريــة ديـــر جــريــر شـــرق رام الــلــه، أصيب 
16 فلسطينيًا برصاص الجيش اإلسرائيلي، 
إلى جانب إصابة العشرات باالختناق بالغاز 
املسيل للدموع، بعدما قمعت قوات االحتال 
مسيرة سلمية حاشدة لألهالي خرجت عقب 
صاة الجمعة رفضًا إلقامة بؤرة استيطانية 
ــلـــذكـــرى 65  عـــلـــى أراضـــــــي الـــقـــريـــة، وإحــــيــــاء لـ
النــطــاقــة الـــثـــورة الــفــلــســطــيــنــيــة. وبــالــتــزامــن 
مـــع قــمــع مــســيــرة قـــريـــة ديــــر جـــريـــر، انــدلــعــت 
مـــواجـــهـــات فــــي املــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة مــــن قــريــة 

في املنطقة إلقامة بؤرة استيطانية. كما أدى 
عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــني صــــاة الــجــمــعــة، في 
غرب  بديا  لبلدة  التابعة  حسان  خلة  منطقة 
هددة باالستيطان. إلى ذلك، تمكن 

ُ
سلفيت، امل

املئات فقط من املصلني من الوصول للمسجد 
قـــوات االحــتــال اآلالف  األقــصــى، فيما منعت 

الــســيــســي بـــالـــقـــمـــة، أو االكـــتـــفـــاء بــحــضــور 
ــوزراء مصطفى مــدبــولــي، ووزيـــر  ــ رئــيــس الـ
املصادر،  وأكــدت  شكري.  سامح  الخارجية 
أن »مـــصـــر أبـــلـــغـــت الـــســـعـــوديـــة، والـــجـــانـــب 
األمــــيــــركــــي، مـــوافـــقـــتـــهـــا عـــلـــى فـــتـــح املـــجـــال 
الجوي، وإعادة رحات الطيران املباشر بني 
القاهرة والدوحة، ضمن االتفاق السعودي 

القطري بالتهدئة الخليجية«.
إلـــى أن تــصــاعــد التباين  املـــصـــادر  وأشـــــارت 
في املــواقــف بني مصر واإلمـــارات أخيرًا دفع 
الــقــاهــرة لــلــرهــان عــلــى تــطــويــر الــعــاقــات مع 
الـــريـــاض، ال ســيــمــا فـــي ظـــل »حـــالـــة مـــن عــدم 
ــادر، تــفــرض  الـــثـــقـــة«، عــلــى حـــد تــعــبــيــر املــــصــ
وحّكام  السيسي  بــني  العاقات  على  نفسها 
اإلمــارات أخيرًا، بسبب عدم مراعاة أبوظبي 
ـــرة فـــــي عـــــــدد مـــــن املـــلـــفـــات  ـــاهــ ــــقــ ــالــــح الـ مــــصــ
ــة. وقـــالـــت  ــنــ ــراهــ ــرة الــ ــتـ ــفـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة خـــــال الـ
املـــصـــادر إن الــتــوتــر وتـــراجـــع مــعــدالت الثقة 
بني البلدين دفعا النظام املصري إلى تغيير 
دفة الرهان نحو السعودية، في ظل رغبة من 
جانب اململكة ببناء تكتل وتحالفات جديدة 
تمهيدًا للمرحلة املقبلة، التي ستشهد تسلم 
الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن الحكم 

في الواليات املتحدة.
وأكد املتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
املــصــريــة، الــســفــيــر أحــمــد حـــافـــظ، أن »مــصــر 
دائـــمـــًا مـــا تــســعــى لـــدعـــم الـــجـــهـــود الــصــادقــة 
العربي  املبذولة للحفاظ على وحــدة الصف 
حمة 

ُ
والتوصل إلى املصالحة، وبما ُيعيد الل

للتعاون  املجال  العربي وُيتيح  البيت  داخــل 
ــاء وحــفــظ مصالح كــافــة األطــــراف«. جاء 

ّ
الــبــن

ذلــك ردًا على ســؤال حــول ما يتردد عن قرب 
العربي  الرباعي  إلى مصالحة بني  التوصل 
الـــــذي يــضــم مــصــر والـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــارات 
والــبــحــريــن، وقــطــر، بحسب بــيــان صـــادر عن 
الــخــارجــيــة املــصــريــة. وشـــدد حــافــظ، فــي هذا 
الـــصـــدد، عــلــى أهــمــيــة صـــدق الــنــوايــا إلنــجــاز 
مصالحة حقيقية تعيد العاقات العربية إلى 
والــحــفــاظ  الــتــضــامــن  وتــزكــي  خصوصيتها، 
عــلــى املـــصـــالـــح املــشــتــركــة ومــــراعــــاة مــبــادئ 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  بعدم  االلتزام 
والتصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار الدول 
والـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة ويـــحـــافـــظ عـــلـــى األمــــن 

القومي العربي.
ــر الــخــارجــيــة  وقــبــل نــحــو أســـبـــوع، أكـــد وزيــ
آل  الرحمن  عبد  بــن  محمد  الشيخ  القطري 
»االخـــتـــراق« في  ـــ ثــانــي حــــدوث مــا وصــفــه بـ
ــة الخليجية  الــجــهــود الــرامــيــة إلنــهــاء األزمــ
ــوام. وقــــال إن  ــ املــســتــمــرة مــنــذ أكــثــر مــن 3 أعـ
قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة،  بــــني  مـــحـــادثـــات دارت 
أمــيــركــي، موضحًا  ودعــم  كويتية  بوساطة 
الـــدول األطــــراف في  أن »اململكة تمثل كــافــة 
األزمة مع قطر«. وأضاف الوزير القطري في 

مؤتمر مع نظيره الروسي سيرغي الفروف 
فـــي مــوســكــو: »املــنــاقــشــات كــانــت إيــجــابــيــة 
ــــاءة وتــســعــى إليـــجـــاد حـــلـــول ووحــــدة 

ّ
وبــــن

ــــح األســــس الــتــي  مــجــلــس الـــتـــعـــاون«. وأوضـ
احترام  و»أولــهــا  املناقشات  إليها  استندت 
ســيــادة الــــدول وعــــدم الــتــدخــل فــي الــشــؤون 
القرارات  األخــرى، واحترام  للدول  الداخلية 
ــد الـــوزيـــر الــقــطــري أن  الــســيــاديــة لـــهـــا«. وأكــ
بـــاده تــرفــض »إمــــاء أي شـــروط عــلــى دول 
ــة قــطــر أو من  ــ ــرف دولـ أخــــــرى، لــيــس مـــن طــ
أي دول أخـــرى«. وقــال إن التفاهم يجب أن 
يــكــون عــلــى مــبــادئ أســاســيــة مشتركة تهم 
الجميع وتحافظ على أمن املنطقة وتسعى 
لــتــأســيــس عــمــل تــعــاونــي مــشــتــرك ملصلحة 
استمرار  أن  مــن  مــحــذرًا  الخليجي،  الشعب 
الــخــاف ال يصب فــي مصلحة أي مــن دول 

الخليج.
وكـــانـــت الـــســـعـــوديـــة واإلمـــــــــارات والــبــحــريــن 
ــانــــب مــــصــــر، عــاقــاتــهــا  ــى جــ ــ ــعـــت، إلــ قــــد قـــطـ
قطر  مــع  التجارية  وروابــطــهــا  الدبلوماسية 
ــران 2017، ُمــتــهــمــة إيــاهــا  ــزيـ فـــي يــونــيــو/ حـ
بــدعــم وتــمــويــل اإلرهــــــاب، ومــنــذ ذلـــك الــحــني 
إلــى حل األزمــة.  الكويت،  سعت دول، أبرزها 
وفـــي وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر الــحــالــي، أعلن 
ــيـــة الـــكـــويـــتـــي الـــشـــيـــخ أحــمــد  وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــنــاصــر آل محمد الــصــبــاح عــن »مــبــاحــثــات 
مــثــمــرة جــــرت خــــال الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة«، في 
إطــــار جــهــود األمـــيـــر الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح 
األحمد الصباح، وخلفه الشيخ نواف الجابر 
واليته  نتهية 

ُ
امل األميركي  والرئيس  األحمد، 

دونالد ترامب.

كــفــر مــالــك املـــجـــاورة، بــعــد تــظــاهــرة ومــســيــرة 
الــثــورة الفلسطينية، مــا أوقــع  لــذكــرى  إحــيــاء 
عــشــرات اإلصـــابـــات بــحــاالت اخــتــنــاق بــالــغــاز 
املسيل للدموع وعــدد من اإلصــابــات بجروح 

بالرصاص املعدني املغلف باملطاط.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أدى األهــالــي أمـــس صــاة 
الـــجـــمـــعـــة، فــــي خــيــمــة االعـــتـــصـــام بـــحـــي بــطــن 
ــقــــدس،  ــنــــوب الــ ــــوان جــ ــلـ ــ ــلــــدة سـ ــــي بــ ــــوى فـ ــهـ ــ الـ
قــرارات االستياء على منازل  احتجاجًا على 
الضفة،  وفــي محافظة سلفيت شــمــال  هــنــاك. 
أدى عشرات الفلسطينيني صاة الجمعة في 
منطقة الراس غرب مدينة سلفيت، حيث شرع 
مستوطنون تحت حماية قوات االحتال منذ 
أشهر عدة بتجريف واقتاع أشجار الزيتون 

منهم مــن دخـــول الــبــلــدة القديمة مــن الــقــدس، 
مـــا اضــطــرهــم لــلــصــاة فـــي الــســاحــات الــعــامــة 

القريبة من أبواب املدينة.
وعلى صعيد االعتداءات، واصل املستوطنون 
ــر أمـــــس،  ــ ــــجـ ــيــــل الـــخـــمـــيـــس وفـ املــــتــــطــــرفــــون لــ
اعتداءاتهم العنصرية على الفلسطينيني في 
القدس املحتلة، حيث رشقوا عشرات املركبات 
بالحجارة. وفي اإلطار ذاته، قال مسؤول ملف 
دغلس،  غسان  الضفة،  في شمال  االستيطان 
املستوطنني  »عشرات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــلـــن الـــواقـــعـــة عــلــى  ــان الـ ــ هـــاجـــمـــوا مــنــطــقــة خـ
طريق رام الله نابلس، في محاولة لاستياء 
عــلــيــهــا، حـــيـــث اســـتـــطـــاع األهــــالــــي إجـــبـــارهـــم 
ــك، اعـــتـــدى  ــ ــ ــــع«. فــــي غــــضــــون ذلـ ــــراجـ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
ــام فــي  ــنــ مـــســـتـــوطـــنـــون، أمــــــس، عـــلـــى رعــــــاة أغــ

منطقة الثعلة شرق يطا جنوب الخليل.
من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
في بيان أمس »الهجوم اإلرهابي الذي ارتكبته 
عـــنـــاصـــر اســتــيــطــانــيــة مــتــطــرفــة مـــمـــا تــســمــى 
شبيبة التال، ومجموعات تدفيع الثمن، على 
مركبة مواطن مقدسي وهو بداخلها« أول من 
 »الفيديو الذي 

ّ
أمس الخميس. وأشارت إلى أن

يوثق هذا االعتداء اآلثم عكس حجم الوحشية 
والــكــراهــيــة والــعــنــصــريــة الــــذي يــســيــطــر على 
ــر اإلرهــــابــــيــــة املـــنـــظـــمـــة«. كــمــا  ــنـــاصـ ــعـ ــلـــك الـ تـ
دانـــت الــــوزارة بــشــدة »اعـــتـــداءات املستوطنني 
وعناصرهم اإلرهابية املتواصلة واملتصاعدة 
في  ومركباتهم  الفلسطينيني  املواطنني  ضد 
طــــول الــضــفــة الــغــربــيــة وعـــرضـــهـــا«، وحــمــلــت 
»دولة االحتال وحكومتها املسؤولية الكاملة 

واملباشرة عن تلك الجرائم ونتائجها«.

االنتخابات  
اإلسرائيلية الرابعة

اجتماع سّد 
النهضة 

مهّدد

للقتلى  القبور  بعشرات  االســتــســام«،  وعــدم 
استفزه  فقد  لبنان.  فــي  وراءه  فهم 

ّ
خل الــذيــن 

لــه صحافيا »يديعوت  الـــذي وّجــهــه  الــســؤال 
أحرونوت«، غابي بار حاييم، ويوفال كارني، 
عندما حاوال رسم صورة »وادعة له« بقولهما 
 على 

ً
له: »ال بد أنك سمعت أكثر من مرة جما

غرار: هو رجل طيب، نواياه حسنة، إسرائيل 
«. لم 

ً
تــهــمــه لــكــنــه لــيــس ســيــاســيــًا وال قــــاتــــا

فــقــال مجيبًا  الــتــهــمــة،  الــجــنــرال هـــذه  يتحّمل 
»قاتل صرف - تعالوا إلى عشرات القبور في 
لبنان املسجلة على اسمي. ال يمكن ألحد أن 

يعلمني ما هي الحرب وكيف يتم حسمها«.
هذه هي العقلية التي ال تزال تحرك غانتس 
د هالته، وتفّرق 

َ
ق

َ
وهو في أسفل درك، بعد أن ف

الجمع عنه خــال أقــل مــن عــشــرة أيـــام. فمنذ 
وحــتــى  املـــاضـــي  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   23
د 

َ
ق

َ
ف الحالي،  الثاني  كانون  يناير/  من  األول 

حـــزب »كـــاحـــول لـــفـــان« الــــذي أســســه غانتس 
7 مــن أصــل 14 نائبًا لــه فــي الكنيست، بــدأت 

الــدبــلــومــاســيــة فـــي الــخــطــابــات واالتـــصـــاالت 
املتبادلة بني السيسي ورامافوزا، فإن تجربة 
املفاوضات »ربما يكون لها أثر سلبي طويل 
املدى على الثقة بني البلدين«. وفي التقديرات 
ــلـــجـــوالت األخــــيــــرة مـــنـــذ الــصــيــف  املـــصـــريـــة لـ
لــصــالــح  دورًا  أدى  رامـــــافـــــوزا  ــــإن  فـ ــي،  ــاضــ املــ
استغل  أحمد  آبــي  وأن  كامل،  إثيوبيا بشكل 
تلك الجوالت إلكساب إرغام مصر والسودان 
الواقع، غطاًء أفريقيًا من  القبول باألمر  على 
أي جديد  تنتج  لم  التي  املجمدة  املفاوضات 

على مدار خمسة أشهر.
من جهتها، ال تبدو إثيوبيا مستعدة حاليًا 
وال في أي وقت الحق لتقديم أي تنازالت في 
مــفــاوضــات تــحــت رعــايــة االتـــحـــاد األفــريــقــي، 
وبــالــتــالــي فــإن حــضــورهــا مــن عــدمــه اجتماع 
الــغــد لــيــس لــه أي أثـــر مــرجــو. ولــكــن املخطط 
املصري الذي يستهدف االستفادة من رئاسة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة لــاتــحــاد األفــريــقــي 
ــــى تـــعـــريـــة املــــوقــــف اإلثـــيـــوبـــي لــيــس  يـــرمـــي إلـ
على  أيضًا  ولكن  الــقــاري  املستوى  على  فقط 
املستوى األمــمــي، إذ ما زالــت مصر متمسكة 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــنــــرال بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس إلـــى  قـــفـــز الــــجــ
ــتــــرك الــــحــــيــــاة الــــســــيــــاســــيــــة فــي  ــعــ مــ
إســرائــيــل، فــي 28 ديــســمــبــر/ كــانــون 
بــنــيــامــني  ــة  ــكـــومـ حـ حــــل  غـــــــداة   ،2018 األول 
ــة، وفـــــي ظـــنـــه أن رصـــيـــده  ــعــ ــرابــ نــتــنــيــاهــو الــ
الـــعـــســـكـــري، ال ســيــمــا ســجــلــه اإلجــــرامــــي في 
ق به إلى 

ّ
العدوان على غزة عام 2014، سيحل

رئـــاســـة الــحــكــومــة، وهـــو مـــا جــعــلــه ُيـــبـــرز في 
انتخابية  أول معركة  االنتخابية في  دعايته 
الــذي ُيظهر قتله أكثر من ألف  الــعــداد  قادها 
ــدوان »الـــجـــرف الــصــامــد«.  ــ فــلــســطــيــنــي فـــي عــ
وأنـــهـــى غــانــتــس، الــــذي شــّكــل لــفــتــرة وجــيــزة 
األخــيــر من  بــإزاحــة   ملناهضي نتنياهو 

ً
أمـــا

املشهد اإلسرائيلي، سيرته السياسية، بنفس 
عقلية الجنرال القاتل الذي يرفض االعتراف 
 أمس في مقابلة مطّولة في 

ً
بالهزيمة، مدلا

بالقتال  »خبرته  على  أحــرونــوت«  »يديعوت 

القاهرة ــ العربي الجديد

الــجــنــوب  ــة  ــيـ الـــخـــارجـ وزارة  تـــبـــذل 
كــبــيــرة ومتواصلة  أفــريــقــيــة جــهــودًا 
منذ أول من أمس الخميس، لضمان 
املقرر  االجتماع  وإثيوبيا في  مشاركة مصر 
ــده غــــــدًا األحـــــــد الســـتـــئـــنـــاف مـــفـــاوضـــات  ــقــ عــ
مــــلء وتــشــغــيــل ســـد الــنــهــضــة. وهــــو اجــتــمــاع 
نــظــرًا  ــر،  ــهـ مـــنـــذ شـ األول  ــكـــون  يـ أن  يـــفـــتـــرض 
ــد األوضـــــــاع الــســيــاســيــة بـــني الــبــلــديــن. 

ّ
لــتــعــق

الــســودان أيضًا،  وقــد وّجــهــت الخارجية إلــى 
لــحــضــور االجــتــمــاع الــــذي حـــددتـــه مفوضية 
االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، عــلــى خــلــفــيــة االتـــصـــاالت 
التي أجراها الرئيس الجنوب أفريقي سيريل 
لاتحاد،  الحالي  الرئيس  بصفته  رامــافــوزا 
بكل من الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
ورئيس الــوزراء اإلثيوبي آبي أحمد ورئيس 

الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــــصــــريــــة مــــــن وزارتــــــــــي 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنــه  ــــري لـــ الــخــارجــيــة والـ
بعدما كان السودان هو املتسبب في تعطيل 
االجتماعات، نظرًا العتراضه على عدم منح 
خـــبـــراء االتـــحـــاد األفــريــقــي ســلــطــات أكــبــر في 
املــــفــــاوضــــات، فــــإن كـــا مـــن الـــقـــاهـــرة وأديــــس 
ــًا مــــن حــــضــــور هـــذا  ــيـ ــالـ أبــــابــــا »تـــتـــهـــربـــان حـ
االجتماع«، ولكن ألسباب خاصة بكل منهما. 
وتــرغــب مــصــر فــي إهــــدار مــا تبقى مــن واليــة 
األفريقي،  االتحاد  رأس  على  أفريقيا  جنوب 
تحضيرًا لواقع جديد تأمل أن يكون إيجابيًا 
لها بــصــورة أكبر خــال املــفــاوضــات برئاسة 
بمصر  تربطها  التي  الديمقراطية،  الكونغو 

عاقات جيدة.
وأضافت املصادر أن الرؤية املصرية مستقرة 
ــل فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى حــل  ــ ــ ــدام األمـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى انـ
بــالــطــريــقــة الــتــي أدارت بــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا 
االجتماعات السابقة، منذ بدء املفاوضات في 
املسار األفريقي بعد فشل اللجوء إلى مجلس 
ــن الـــدولـــي، نــظــرا لــعــدم مــمــارســة جــنــوب  األمــ
أفــريــقــيــا أي ضـــغـــوط ســيــاســيــة جـــــادة على 
والــقــبــول بصيغ  مــواقــفــهــا  لتغيير  إثــيــوبــيــا، 
جديدة للتعامل مع مصر والسودان. وكذلك 
الــــذي لعبته جنوب  بــســبــب املــوقــف الــســلــبــي 
ــــن ضــــد املـــذكـــرتـــني  أفـــريـــقـــيـــا فــــي مــجــلــس األمــ

املصرية والسودانية بشأن قضية السد.
وأوضــحــت املــصــادر أنــه بعيدًا عــن العبارات 

ــواب الـــثـــاثـــة الـــذيـــن صـــّوتـــوا  ــنــ بــاســتــقــالــة الــ
قــانــون يتيح  املــاضــي ضــد  ليلة 23 ديسمبر 
بأصواتهم  وحــســمــوا  الحكومة  عمر  تمديد 
ميكي  وهــم  الكنيست،  لحل  األغلبية  الثاثة 
ورام شيفع.  زمـــيـــر،  ــــاف  وأسـ يــحــيــمــوفــيــتــش، 
بــعــد ذلـــك انــســحــب أيــضــًا مــن حـــزب »كــاحــول 
لفان« وزيــر العدل آفــي نيسان كــورن، وأعلن 
انــضــمــامــه لــحــزب »اإلســرائــيــلــيــون« الــجــديــد، 
الــــــذي أعـــلـــن رئـــيـــس بـــلـــديـــة تــــل أبـــيـــب رونــــي 
خولدائي عن تأسيسه الخميس. وتبع وزير 
الــعــدل يــوم الــثــاثــاء مــن هــذا األســبــوع، ثاني 
أبــرز شخص في الحزب وهو الجنرال غابي 
أشكنازي، والنائب يزهار شاي، لتعلن أخيرًا 
عــضــو الكنيست عــيــنــاف كــابــا هــي األخـــرى 
إلــى حزب  واالنضمام  الحزب  من  االنسحاب 
غانتس  حــول  يبق  لم  بهذا  »اإلسرائيليون«. 
ســوى نصف األعــضــاء الــذيــن كــانــوا فــي كتلة 

حزبه البرملانية.
ويمكن القول عمليًا إن حزب »كاحول لفان«، 
والــــــذي ظــهــر بـــدايـــة تــحــت مــســمــى »حــوســن 
لــيــســرائــيــل« وتــعــنــي »مــنــاعــة إســرائــيــل«، هو 
ثاني حزب يؤسسه جنرال في إسرائيل تحت 
مسمى حــزب وســط، لكنه ال يصمد أكثر من 
عــامــني. فــقــد سبقه فــي انــتــخــابــات عـــام 1977 
التي أفضت إلى نقل الحكم في إسرائيل إلى 

باللجوء مــرة أخــرى إلــى مجلس األمــن وفقا 
ــلء الـــثـــانـــي لــلــســد  ــ ملــعــطــيــات جــــديــــدة قـــبـــل املــ

الصيف املقبل.
ـــوء الـــعـــاقـــات  ــإن ســ ــ وعـــلـــى مـــســـتـــوى آخــــــر، فـ
ــا  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة بــــــــني مـــــصـــــر وإثـ
ــة  والــتــصــريــحــات الـــحـــادة بــيــنــهــمــا فـــي اآلونــ
إنــجــاز  أي  تحقيق  عمليًا  ل 

ّ
ستعط األخـــيـــرة، 

حزب  أول  بيغن،  مناحيم  بقيادة  »الليكود« 
وسط أسسه الجنرال يغئال يادين، حمل اسم 
»داش«، لــكــن الــحــزب وعــلــى الــرغــم مــن فــوزه 
ـــ15 مــقــعــدًا، وتــرجــيــحــه كــفــة الــحــكــم لصالح  بــ
ــا عـــانـــى مـــن خــافــات  »الـــلـــيـــكـــود«، ســـرعـــان مـ
داخلية أدت إلى تفكيكه نهائيًا في عام 1978.

لكن األهم في سياق »كاحول لفان« أن غانتس 
ــًا لــــيــــاديــــن، حـــظـــي بـــفـــرصـــة لــتــشــكــيــل  ــافــ وخــ
حكومة بعد انتخابات مارس/ آذار وحصوله 
ــــزاب الــقــائــمــة  عــلــى تــوصــيــة ألول مـــرة مـــن أحـ
عنصرية  لــكــن  الــحــكــومــة.  بتشكيل  الــعــربــيــة 
لفان«  »كــاحــول  في  غانتس وبعض شركائه 
فــي حكومة  يــكــون شــريــكــًا  أن  جعلته يفضل 
مـــع نــتــنــيــاهــو عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة تعتمد 
على دعم النواب العرب لها من الخارج، على 
الرغم من أنه كان قد تعهد خال ثاث معارك 
الدخول في حكومة  انتخابية متتالية بعدم 

مع نتنياهو والعمل إلقصائه من الحكم.
وكان قرار غانتس، وبدعم من الجنرال غابي 
أشـــكـــنـــازي، الــتــخــلــي عـــن تــحــالــفــه مـــع »يــيــش 
عــتــيــد« و»تـــيـــلـــم« ونـــقـــض وعـــــده لــلــنــاخــبــني، 
الــســبــب الــرئــيــســي فــي أفـــول نــجــمــه، وزاد في 
ذلك تخّبطه واستسامه املتواصل لخروقات 
ــيـــة االئـــــتـــــاف الـــحـــكـــومـــي،  ــاقـ ــفـ نـــتـــنـــيـــاهـــو التـ
»كــاحــول  فــي  لــه ولــرفــاقــه  املستمر  وتهميشه 
لفان«، وال سيما في عدم اطاعه على اتفاقي 
ــارة  ــ الــتــطــبــيــع مـــع اإلمـــــــارات والـــبـــحـــريـــن، وزيـ
نتنياهو الــســريــة إلــى الــســعــوديــة )والــتــي لم 
مع  والتطبيع  رسميًا(،  األخــيــرة  بها  تعترف 
وقبلهم  بــه،  اإلسرائيليني  ثقة  ليفقد  املــغــرب، 
ــان«، وهــــو مـــا دفــع  ــفـ ــاحـــول لـ ــاؤه فـــي »كـ ــركـ شـ
ثاثة منهم إلــى كسر قــرار الحزب باالمتناع 
عن التصويت على قانون تمديد مهلة إقرار 
املــيــزانــيــة، والــتــصــويــت ضـــد الـــقـــرار املـــذكـــور، 
الكنيست واالتجاه  إلى حل  أدى نهائيًا  مما 
إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة. ومـــع حــل الكنيست، 
الفرار من سفينة غانتس، وزاد  بــدأت عملية 
ــقـــاق غــــدعــــون ســـاعـــر عــن  مــــن وتـــيـــرتـــهـــا انـــشـ
»الليكود« وتشكيله حزبًا جديدًا باسم »أمل 
جــديــد« إلســرائــيــل مــن جــهــة، وإعــــان رئيس 
بلدية تــل أبــيــب هــو اآلخـــر عــن تشكيل حزبه 
سوية مع وزير العدل من »كاحول لفان« آفي 

نيسان كورن، من جهة أخرى.
أقصى  فــي  األول  الجديدين،  الحزبني  ظهور 
ــي يـــتـــمـــوضـــع بــــني الـــوســـط  ــانــ ــثــ الــــيــــمــــني، والــ
ُيــبــِق مــبــررًا بنظر اإلسرائيليني  والــيــســار، لــم 
لحزب غانتس، فسّرع ظهورهما وانتقال عدد 
مــن أعــضــاء »كــاحــول لــفــان« إلــى مــركــب حزب 
»اإلســرائــيــلــيــون« مــن نــهــايــة »كـــاحـــول لــفــان« 
وبدء تفككه إلى حد عدم قدرته على ما يبدو 

على اجتياز نسبة الحسم.
والوسط  اليسار  معسكر  يشهد  املــقــابــل،  فــي 
الــــجــــديــــدة، بــعــد  ــدًا مــــن والدة األحــــــــزاب  ــزيــ مــ
حزب »اإلسرائيليون« وحزب »عوفر شيلخ« 
ــيـــد(، إذ أعــلــن  ــتـ ــزب يـــيـــش عـ ــ )املـــنـــشـــق عــــن حـ
البروفيسور يرون زليخا هو اآلخر تأسيس 
حــــزب جـــديـــد، فــيــمــا يـــواصـــل حــــزب »الــعــمــل« 
تضمن  جــديــدة  تحالفات  لتشكيل  اتــصــاالت 
ــه الـــبـــقـــاء فـــي الــكــنــيــســت. وســتــســتــمــر حــالــة  لـ
املخاض وظهور أحزاب جديدة، وربما تأتي 
بعضها مــن أقــصــى الــيــمــني، حتى الــرابــع من 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل، وهـــو املــوعــد األخــيــر 
الــتــي تعتزم خوض  ــزاب  األحــ قــوائــم  لتسليم 
معركة االنتخابات املقبلة املقررة في مارس/ 

آذار املقبل.
وحتى ذلك الوقت ستشهد الساحة الحزبية 
فــي إســرائــيــل تغييرات كــثــيــرة، قــد تصحبها 
مــفــاجــآت عــلــى شــكــل تــحــالــفــات جــديــدة ربما 
تــصــل إلـــى حـــد تـــكـــرار تــجــربــة الــتــحــالــف بني 
ــيـــســـار، خــصــوصــًا حــزب  ــزاب الـــوســـط والـ ــ أحــ
»اإلســـرائـــيـــلـــيـــون« الــجــديــد مـــع حــــزب »يــيــش 
ــيـــادة يــئــيــر لـــبـــيـــد، الــــــذي قــــد يــفــك  ــقـ عـــتـــيـــد« بـ
شراكته مع حزب »تيلم« الذي يقوده الجنرال 
األسبق موشيه يعالون، وقد يشمل التحالف 
أيضًا بقايا حزب »العمل« في محاولة لبناء 
أن يحصل على  لــه  يــســار وســط يمكن  تكتل 
نــحــو 30 مــقــعــدًا ويــشــّكــل قــطــبــًا ثــالــثــًا مقابل 

معسكر نتنياهو وحزب ساعر.

ــاع فــــي حـــــال عــــقــــده، خــصــوصــًا  ــمــ ــتــ فــــي االجــ
الدخول  بينهما حد  التصعيد  بعدما وصــل 
في مناطق تعتبرها كل دولة من املحظورات 
وخرقًا للخطوط الحمراء. ففي مقابل الحديث 
ــــى عـــن فـــض اعــتــصــام  اإلثـــيـــوبـــي لــلــمــرة األولــ
رابعة وظــروف وفاة الرئيس املعزول الراحل 
محمد مرسي، كان الرد املصري هو األول من 
نوعه الذي ينتقد التعامل اإلثيوبي الرسمي 
تيغراي وأوروميا  العرقية في  القوميات  مع 
املتكرر  انتقادها  إلــى  مضافًا  شنقول،  وبني 
مـــســـؤولـــيـــة إثـــيـــوبـــيـــا عــــن الــــنــــزاع الــــحــــدودي 

والتوتر امليداني املستمر مع السودان.
واستدعت مصر يوم األربعاء املاضي القائم 
بــــاألعــــمــــال اإلثــــيــــوبــــي فــــي الــــقــــاهــــرة إلبـــاغـــه 
باسم  املتحدث  تصريحات  برفضها  رسميًا 
الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة ديــنــا مفتي عــن الشأن 
الداخلي املصري. ثم أصدرت بيانًا حادًا للرد 
عليه معتبرة تلك التصريحات »خروجًا فجًا 
عن االلتزامات الواردة في القانون التأسيسي 
لــاتــحــاد األفـــريـــقـــي، والـــــذي يــنــص بــوضــوح 
في مادته الرابعة على التزام الدول األعضاء 
بــعــدم الــتــدخــل فــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة لــدولــة 
أخـــــرى، ويـــعـــد خـــروجـــًا عـــن الــقــيــم األفــريــقــيــة 

العريقة«.
»الــعــربــي  وســبــق أن قــالــت مــصــادر مــصــريــة لـــ
إن »مصر ليست  املــاضــي  الجديد« األســبــوع 
اتــفــاق طاملا  إلــى  التوصل  تــأخــر  قلقة بسبب 
اســـتـــمـــر مـــســـتـــوى الـــفـــيـــضـــان عـــلـــى وضـــعـــه 
ــــي«، لـــكـــنـــهـــا »لــــــن تـــعـــتـــد بــــــأي تــفــاهــم  ــالـ ــ ــــحـ الـ
ثــنــائــي بــني إثــيــوبــيــا والـــســـودان عــلــى أجــنــدة 
االجــتــمــاعــات املــقــبــلــة«. وكشفت أنــهــا رصــدت 
بــالــفــعــل تــقــاربــًا بـــني الــطــرفــني اآلخـــريـــن على 
ــــرى،  الــتــركــيــز عــلــى بــعــض الــنــقــاط دون األخـ
وإهمال للقضايا األساسية التي تهم مصر، 
وهـــو مــا قــد يلقي بــظــالــه عــلــى االجــتــمــاعــات 
املــقــبــلــة الــتــي ســتــعــقــد تــحــت رعـــايـــة االتــحــاد 

األفريقي.
وأشــارت املصادر إلى أنه في مواجهة تفاهم 
ثنائي محتمل بني الطرفني على تقديم قضية 
فترة  فــي  الــســد  املحبوسة خلف  املــيــاه  كمية 
املــــلء الــثــانــي، املــتــوقــع إتــمــامــهــا فــي الصيف 
املقبل، فإن الوفد الفني املصري سيركز على 
ــرورة الــربــط بــني الـــســـدود وكــمــيــة التدفق  ضــ
الــســنــويــة ونــوعــيــة املــيــاه والــتــصــرفــات التي 
املصرية  الرؤية  أن  ستجرى عليها، ال سيما 
الجفاف  فترات  السودانية حــول  تختلف عن 
والــجــفــاف املــمــتــد. وتــقــتــرح مــصــر تــمــريــر 37 
مليار متر مكعب كرقم وسط بني ما تطالب به 
إثيوبيا وهو 32 مليارا وما كانت تطالب به 
مصر وهو 40 مليار متر مكعب، على أن ُيترك 
الرقم الخاص بأوقات عدم امللء والرخاء آللية 
ــــدول الـــثـــاث. لــكــن الـــســـودان  الــتــنــســيــق بـــني الـ
يــعــتــبــر أن الــتــمــســك بــالــرقــم الــجــديــد املــقــتــرح 
إثيوبيا  اتفاقه مع جهود  من مصر ال يمكن 
للملء الجاد، كما أن هناك خافًا أيضًا حول 
خطة إثيوبيا لاستخدامات الخاصة باملياه، 
ســـــواء كـــانـــت مــخــصــصــة إلنـــتـــاج الـــطـــاقـــة أو 

الزراعة أو غيرهما.
تسّبب  املــاضــي،  يونيو/حزيران  من  وابــتــداء 
واالكتفاء  األمــن  اللجوء ملجلس  فشل خطوة 
باالتحاد األفريقي غير املتعاطف مع مطالب 
مــصــر بــحــالــة مـــن الـــتـــشـــاؤم بـــني املــفــاوضــني 
والــلــجــان الفنية فــي وزارة الـــري، وكــذلــك بني 
تقارير  يعدون  الذين  والخبراء  املستشارين 
املوقف املصري في اإلطــار القانوني، والذين 
باتوا متأكدين من أن »إثيوبيا ترغب بشتى 
السبل في التهرب من أمرين اثنني: أن يكون 
ــفـــاق إلــزامــيــا لــهــا، وأن يــتــضــمــن االتــفــاق  االتـ
بندًا ينظم فض املنازعات باللجوء للتحكيم 

الدولي أو اإلقليمي«.

خالل المواجهات في دير جرير أمس )عباس مومني/فرانس برس(

من المقرر أن يمتلئ سد النهضة في الصيف المقبل )فرانس برس(

سعى غانتس في مقابلة له إلى إبراز إجرامه العسكري )فرانس برس(

خالل عشرة أيام 
فقط، خسر حزب 

»كاحول لفان« 
بقيادة الجنرال بني 
غانتس، نحو نصف 

نوابه في الكنيست، 
ليتفّرق الجمع سريعًا 
عن الجنرال اإلسرائيلي 

الذي يبدو أن نجمه 
متجه لألفول بعد 

أشهر من تقديم 
تنازالت كبيرة لرئيس 

الحكومة بنيامين 
نتنياهو

تواصل جنوب أفريقيا جهودها، منذ يوم الخميس الماضي، إلقناع 
سد  ملف  بشأن  للتباحث  غدًا  باالجتماع  والــســودان،  وإثيوبيا  مصر 

النهضة. مع العلم أن القاهرة وأديس أبابا تماطالن ألسباب خاصة
الحدثتقرير

القفز من سفينة 
غانتس

مبادرة جنوب أفريقيا: 
مصر وإثيوبيا تماطالن

خاصمتابعة

الضربة 
القاضية

شّكل استطالع للرأي، 
نُشر أمس الجمعة 

الضربة القاضية للجنرال 
بني غانتس، عندما 

أظهر أن »كاحول لفان« 
لن يتجاوز نسبة الحسم 

في انتخابات مارس/
آذار المقبل، وبالتالي 
لن يكون ممثًال في 
الكنيست المقبل، إذا 
ظلت صورة الوضع 

على ما هي عليه في 
االستطالعات االسرائيلية.

يشهد معسكر اليسار 
والوسط مزيدًا من والدة 

األحزاب الجديدة

انتقدت مصر التعامل 
اإلثيوبي في تيغراي 

وأوروميا وبني شنقول

َفَقد حزب »كاحول لفان« 
الذي أسسه غانتس 

7 من أصل 14 نائبًا

دانت الخارجية 
الفلسطينية اعتداءات 

المستوطنين المتصاعدة

وافقت القاهرة 
على إعادة الطيران 
المباشر مع الدوحة

تطرقت إثيوبيا للمرة 
األولى إلى فّض رابعة 
وظروف وفاة مرسي

خلفت المواجهات 
بين قوات االحتالل 

والفلسطينيين الذي 
خرجوا ضد االستيطان 
وإحياًء لذكرى الثورة 

الفلسطينية أمس، 
عشرات اإلصابات

تتجه القاهرة للتجاوب 
مع جهود حل األزمة 

الخليجية، فيما ينتظر 
عبد الفتاح السيسي 

التمثيل القطري في 
القمة الخليجية لحسم 

مشاركته
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لم يستسلم 
دونالد ترامب 

ومؤيدوه بعد، 
وهم يواصلون 

مساعيهم 
لقلب نتيجة 

انتخابات الثالث من 
نوفمبر الماضي، 
وعرقلة تنصيب 

الديمقراطي جو 
بايدن. لكن الخيبة 
ال تزال النتيجة األبرز 
لهذه المساعي، 

وقد أتت أخيرًا من 
قبل نائب ترامب، 
مايك بنس، الذي 

رفض دعوى 
قضائية لتوسيع 

صالحياته بهدف 
قلب النتائج في 

اجتماع الكونغرس

67
سياسة

منذ فترة طويلة عملية فرز أصــوات املجمع 
االنـــتـــخـــابـــي وكــيــفــيــة تـــصـــديـــق الــكــونــغــرس 
دســتــوري.  غير  الرئاسية،  االنتخابات  على 
ووفقًا لنص الدعوى، فإنه بموجب التعديل 
ـــدَعـــى 

ُ
الــثــانــي عــشــر مـــن الـــدســـتـــور، يــتــمــتــع امل

عــلــيــه وحــــــده، وهــــو مـــايـــك بـــنـــس، بــالــســلــطــة 
لفتح  املطلقة  التقديرية  والسلطة  الحصرية 

عــلــى نــتــائــج انــتــخــابــات 3 نــوفــمــبــر. وتــرتــكــز 
كلف 

ُ
هـــذه املــحــاولــة عــلــى الــســمــاح لــبــنــس، امل

بــقــيــادة جــلــســة مجلسي الـــنـــواب والــشــيــوخ، 
بــايــدن فــي نحو 6 واليــات،  بتجاهل ناخبي 
واستبدالهم بقوائم ناخبي ترامب. وتجادل 
دعوى الجمهوريني بأن قانون 1887 املعروف 
االنتخابي، والــذي يحكم  الفرز  باسم قانون 

مــظــاريــف أصـــــوات املــجــمــع االنــتــخــابــي لكل 
تكون  وأنــه حينما  بفرزها،  والسماح  واليــة 
هناك قوائم ناخبني متنازع عليها، أو عندما 
ــتـــراض عــلــى قــائــمــة ناخبني  يــكــون هــنــاك اعـ
ــإن له  ــوات املــجــمــع االنـــتـــخـــابـــي، فــ ــ تــمــثــل أصــ
الحق املطلق في تحديد القائمة التي سوف 
ــوات،  يــتــم احــتــســابــهــا فــي عملية جــمــع األصــ

ــدم احـــتـــســـاب أي صــــوت عــلــى اإلطــــاق  أو عــ
مــن الــواليــات املــتــنــازع عليها. ولــهــذا تطالب 
الـــدعـــوى بـــأن يــتــجــاهــل بــنــس أحـــكـــام قــانــون 
الــفــرز االنــتــخــابــي الــتــي مــن شــأنــهــا أن تحد 
القاضي  مــن  وُيطلب  الحصرية.  سلطته  مــن 
ــاذ الـــخـــطـــوة غـــيـــر الـــعـــاديـــة  الـــفـــيـــدرالـــي اتــــخــ
بــإخــبــار بنس بــهــذا األمـــر. ووفــقــًا للدستور، 

ــوات أعــضــاء  ــ ــاٍل أصـ ســيــقــرأ بــنــس بــصــوت عــ
الهيئة االنتخابية في كل والية.

وبــيــنــمــا يــتــفــق الـــخـــبـــراء، بــحــســب صحيفة 
القانون غامض   

ّ
أن »واشنطن بوست«، على 

ومربك، إال أنه لم يتم الطعن فيه من قبل، وتم 
النتائج من قبل املسؤولني  اعتماده في فرز 
فــي كــا الــحــزبــني ألكــثــر مــن 130 عــامــًا، على 
املــطــاف عملية  أنــه يــرّســخ فــي نهاية  اعتبار 
ــبــــون الــــرئــــيــــس. وفـــي  ــنــــاخــ يـــخـــتـــار فـــيـــهـــا الــ
81 مليون  أيـــد  املــاضــي،  نوفمبر  انــتــخــابــات 
ناخب بايدن، الذي حصل على 306 أصوات 

من الهيئة االنتخابية مقابل 232 لترامب.
وبــيــنــمــا تـــتـــنـــاول الــــدعــــوى قــضــيــة قــانــونــيــة 
 طــلــب بــنــس إبــطــالــهــا يشير إلــى 

ّ
ــإن ضــيــقــة، فـ

 األخير ال يخطط إلعــادة تفسير دوره في 
ّ
أن

اجتماع األسبوع املقبل، في محاولة لتغيير 
املــاضــي،  االنــتــخــابــات. ومــنــذ نوفمبر  نتائج 
رّدد بنس بعض مزاعم ترامب، التي ال أساس 
لها مــن الــصــحــة، بــشــأن تــزويــر االنــتــخــابــات، 
لكنه التزم الصمت بشأن محاوالت الرئيس 

إلغراء الجمهوريني إللغاء النتائج.
وكتب محام في وزارة العدل، نيابة عن بنس، 
ــــوى، أن »نـــائـــب  ــدعـ ــ فــــي مـــلـــف طـــلـــب إبــــطــــال الـ
فــي هذه  املناسب  املــدعــى عليه  الرئيس ليس 
الدعوى«. وأضــاف أن »دعــوى إثبات أن نائب 
الــرئــيــس لــديــه ســلــطــة تــقــديــريــة وفـــق الحجج 
وتابع  قــانــونــي«.  تناقض  يعتريها  املــرفــوعــة 
 الــكــونــغــرس هـــو »املـــدعـــى عــلــيــه املــنــاســب 

ّ
أن

 
ّ
ملثل هــذه الــدعــوى«. كما لفت املحامي إلــى أن

»الدعوى القضائية فيها مشاكل أخرى أيضًا، 
ونتيجة لذلك، يجب على القاضي رفضها، ال 
سيما بالنظر إلــى الــجــدول الــزمــنــي املــحــدود 
قبل اجتماع األسبوع املقبل، من دون محاولة 
ــة بـــني الــقــضــايــا الــدســتــوريــة الصعبة  ــوازنـ املـ
والتي تحتاج لوقت للنظر فيها، والتي لم يتم 

اختبارها من قبل«.
ــواب من  ــنـ إلــــى ذلــــك، طــلــب مــحــامــو مــجــلــس الـ
ــــوى فــــي وقـــــت مــتــأخــر  ــــدعـ ــقـــاضـــي رفـــــض الـ الـ
ــروج  ــ ــــى »خـ ــت إلـ ــ ــا دعـ ــهـ الـــخـــمـــيـــس، بــحــجــة أنـ
اتنا الدستورية وممارساتنا  جذري عن إجراء
التشريعية املتسقة« و»تفويض نائب الرئيس 
لتجاهل إرادة ناخبي األمة«. فيما قالت رئيسة 
 
ّ
إن بيان  بيلوسي في  نانسي  النواب  مجلس 

الدعوى »ليس لها أي أساس قانوني« وإنها 
»تقويض آخر لديمقراطيتنا«. 

وفــيــمــا أمــــر الــقــاضــي الـــفـــدرالـــي فـــي تــكــســاس 
جيريمي دي كــيــرنــوديــل، املــدعــني بــالــرد على 
 األخير 

ّ
ملف بنس وطلبه إبطال الدعوى، فإن

قـــد يـــواجـــه ضــغــوطــًا ســيــاســيــة أقـــل األســبــوع 
ــدعـــوى قبل  املــقــبــل، إذا مـــا رفــــض الــقــاضــي الـ

اجتماع الكونغرس.
ــهـــوري  ــمـ ــــف الــــســــيــــنــــاتــــور الـــجـ ــ ــا وصـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــهـــود املــــبــــذولــــة الســـتـــخـــدام  ــجـ ــي، الـ ــاســ ــن ســ بــ
»حيلة  بأنها  بــايــدن،  فــوز  لعكس  الكونغرس 
الــذي يواجهه  التحدي  إلــى  خــطــيــرة«، مشيرًا 
ترامب في إقناع حتى أعضاء حزبه باالنضمام 
 نائبني من الحزب الجمهوري قاال 

ّ
إليها، إال أن

 ما ال يقل عن 140 من 
ّ
لشبكة »سي أن أن«، إن

سيصوتون  النواب  مجلس  في  الجمهوريني 
ضد فرز األصوات االنتخابية.

ويمكن ألي عضو في مجلس النواب، ينضم 
إليه أحد أعضاء مجلس الشيوخ، االعتراض 
يؤدي  مما  االنتخابية،  الهيئة  على تصويت 
إلــى ساعتني من النقاش في كل غرفة، يليها 
تصويت على االعــتــراض، وهــو مــا يتوقع أن 
الوقت  بــايــدن لبعض  انــتــخــاب  ــر عملية 

ّ
يــؤخ

لـــكـــن ال يــلــغــيــهــا. وكــــــان زعـــيـــم األغـــلـــبـــيـــة فــي 
من  وغــيــره  ماكونيل  ميتش  الشيوخ  مجلس 
الــجــمــهــوريــني الــبــارزيــن قــد أقــــروا بـــأن خطوة 
تــحــدي نــتــيــجــة تــصــويــت املــجــمــع االنــتــخــابــي 
ستفشل، ولكنها قد تؤدي إلى إعاقة العملية 
مــن خــال نقاش مــطــول، وفــي النهاية، يجَبر 
الجمهوريون على اتخاذ قرار تصويت حرج.

بنس يتخلى عن ترامب

قال مدير مكتب اإلدارة والموازنة التابع للبيت األبيض، راسل فوت، أول 
من أمس األربعاء، إن فريق الرئيس المنتخب جو بايدن، »أدلى بتصريحات 
عدة كاذبة« عن عدم تعاون المكتب في عملية انتقال السلطة. وأكد 
فوت أن السجالت تظهر مشاركة مكتبه مشاركة كاملة في العملية 
حكومية  وكاالت  اتهم  قد  لبايدن  االنتقالي  الفريق  وكان  االنتقالية. 
عدة بعدم التعاون معه، وخص بالذكر وزارة الدفاع ومكتب اإلدارة 

والموازنة التابع للبيت األبيض.

تكذيب فريق بايدن

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

على الرغم من خسارته التي ال لبس 
فــيــهــا لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي 
أجريت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، ورفــض معظم الــدعــاوى التي رفعها 
ــــات بـــهـــدف قـــلـــب نــتــيــجــة  ــــواليـ فــــي مــخــتــلــف الـ
 الرئيس األميركي الخاسر 

ّ
االنتخابات، إال أن

دونــالــد تــرامــب، يصّر على املضي قدمًا حتى 
الــلــحــظــة األخـــيـــرة فــي مــســاعــيــه ملــنــع تنصيب 
ــدن، وســـاحـــة املــعــركــة  ــايــ الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــو بــ
املــتــبــقــيــة ســتــكــون فـــي الـــكـــونـــغـــرس األربـــعـــاء 
املــقــبــل فـــي 6 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
ــنــــواب والــشــيــوخ  عــنــدمــا يــجــتــمــع مــجــلــســا الــ
االنتخابي  املــجــمــع  أصــــوات  عــلــى  للمصادقة 
الــــذي كـــان أكـــد فـــوز بــايــدن فــي 14 ديسمبر/

كانون األول املاضي. وتوّجهت األنظار أخيرًا 
ــنـــس، مــــن خـــال  ــايـــك بـ ــائـــب الـــرئـــيـــس مـ ــــى نـ إلـ
النتائج،  للزج به في مساعي قلب  مــحــاوالت 
 األخــيــر وّجــه صفعة جــديــدة إلــى هذه 

ّ
غير أن

الجهود عبر رفضه محاولة لتوسيع سلطته 
بطريقة تسمح له بتغيير نتائج االنتخابات 
ــب، عـــنـــدمـــا يـــتـــرأس  ــرامــ الـــرئـــاســـيـــة لـــصـــالـــح تــ
االجتماع املشترك للكونغرس األربعاء املقبل.

وطلب بنس من قاٍض فيدرالي في تكساس، 
وهو جيريمي دي كيرنوديل، الذي كان عينه 
تــرامــب عـــام 2018، فــي وقـــت مــتــأخــر أول من 
أمس الخميس، إبطال دعوى قضائية رفعها 
لــوي غوميرت وعــدد من  الجمهوري  النائب 
الــجــمــهــوريــني فـــي واليـــــة أريـــــزونـــــا، اإلثــنــني 
املـــاضـــي، وتــهــدف إلـــى تــوســيــع سلطة نائب 
االنتخابات  نتيجة  قلب  إلــى  لدفعه  الرئيس 
الرئاسية. وقــال بنس إنه ليس املدعى عليه 
املــنــاســب فـــي هــــذه الــــدعــــوى. ويـــأتـــي الــطــلــب 
بــمــثــابــة خــيــبــة أمــــل ملـــؤيـــدي تــــرامــــب، الــذيــن 
كـــانـــوا يــأمــلــون فـــي أن يـــحـــاول بــنــس رفــض 
ــــوات أعـــضـــاء الــهــيــئــة االنــتــخــابــيــة  بــعــض أصـ
التي أتت لصالح بايدن واالعتراف بأصوات 
لصالح ترامب بــداًل من ذلــك، عندما يجتمع 
الــــكــــونــــغــــرس األســـــبـــــوع املـــقـــبـــل لــلــتــصــديــق 

رفض بنس محاولة 
لتوسيع سلطته لتغيير 

نتائج االنتخابات

ما ال يقل عن 140 نائبًا 
جمهوريًا سيصوتون ضد 

فرز األصوات

الكونغرس: محاوالت لعرقلة فوز بايدن 
في ساحة المعركة األخيرة 

أظــــهــــرت املـــعـــطـــيـــات الـــــــــــواردة مــــن كـــوريـــا 
الــشــمــالــيــة، أن بــيــونــغ يــانــغ عــلــى مــشــارف 
 
ً
مــنــعــطــف دبــلــومــاســي مــخــتــلــف، مــدفــوعــة
ــا من  بـــتـــداعـــيـــات تــفــشــي فـــيـــروس كــــورونــ
جـــهـــة، وفــــداحــــة الـــخـــســـائـــر الـــنـــاجـــمـــة عــن 
املـــفـــروضـــة عليها  الـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة 
مــن جــهــة أخــــرى. ومـــن املـــؤشـــرات فــي هــذا 
السياق، مبادرة الزعيم كيم جونغ أون إلى 
للمرحلة  املغاير  للسلوك  تباعًا  التمهيد 
عام  تنظيم مؤتمر  بإعانه  بــدءًا  املاضية، 
لــحــزب »الــعــمــال« الــحــاكــم، فــي وقــت مــا، لم 
يـــحـــدده، مـــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
الـــحـــالـــي، وصـــــواًل إلــــى الــكــشــف عـــن حـــراك 
ــا،  ــ ــــوري شــمــالــي فـــي أوروبــ دبــلــومــاســي كـ
بغية فتح صفحة جديدة. وخال كل هذه 
النظام في بيونغ يانغ مرارًا  املراحل، أكد 
ــبــــاط بــعــاقــات قـــويـــة مع  رغــبــتــه فـــي االرتــ

الواليات املتحدة.
ــي إشــــــارة لــلــتــغــيــيــرات املــرتــقــبــة، شكر  وفــ
كــيــم مــواطــنــيــه عــلــى ثقتهم ودعــمــهــم »فــي 
السعادة  لهم  متمنيًا  الصعبة«،  األوقـــات 
والــصــحــة الــجــيــدة فــي أول بــطــاقــات رأس 
شعبه.  إلــى  أرسلها  التي  الجديدة  السنة 
مــع الــعــلــم أنـــه عــــادة يــلــقــي خــطــابــًا متلفزًا 
فــــي األول مــــن يـــنـــايـــر مــــن كــــل عــــــام، لــكــنــه 
ــلـــه إللــقــائــه فـــي مــؤتــمــر الـــحـــزب، األول  أّجـ
من نوعه منذ خمس ســنــوات. من املرجح 
مكانًا  »الــعــمــال«  مؤتمر  كيم  يستخدم  أن 
ــد وحـــــــــدة أقــــــــــوى، ووضـــــــــع أهـــــــداف  لـــحـــشـ
املقبلة.  القليلة  للسنوات  جديدة  تنموية 
ا لوكالة األنباء 

ً
وقال كيم في رسالته، وفق

املــركــزيــة الــكــوريــة: »ســأعــمــل بــجــد إلحــال 
حقبة جــديــدة فــي وقــت مبكر تتحقق فيه 

ُمــثــل ورغــبــات شعبنا«. وأضـــاف: »أتمنى 
ــائــــات فــــي جــمــيــع  ــعــ مــخــلــصــًا لــجــمــيــع الــ
أنحاء الباد مزيدًا من السعادة واألحباء، 

والصحة الجيدة«.
الشمالي  الكوري  الزعيم  اعتذر  أن  وسبق 
عن عدم الوفاء بوعوده بتحسني األوضاع 
االقتصادية، وعن املصاعب التي تحملها 
ــنــــون نــتــيــجــة الـــعـــقـــوبـــات الـــدولـــيـــة  املــــواطــ
واإلجراءات الصارمة التي تهدف إلى منع 
املستحيل  ومـــن  كـــورونـــا.  فــيــروس  تفشي 
سكانها  جميع  كـــان  إذا  مــا  تــأكــيــد  عمليًا 
تلقوا  قــد  عــددهــم 25 مليون نسمة  البالغ 
بطاقات كيم. والبطاقات هي األولــى التي 
الشماليني  الكوريني  إلــى  الزعيم  يرسلها 
ــهـــرت وســـائـــل إعـــام  مــنــذ عــــام 1995. وأظـ
رســمــيــة حــشــودًا تــضــع كــمــامــات وتحتفل 
بـــالـــعـــام الـــجـــديـــد فـــي الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة 
وعــرض  موسيقي  حفل  خــال  بالعاصمة 
ــة مــــســــاء أول مــــن أمـــس  ــاريــ ــنــ لـــألـــعـــاب الــ
ــًا  ــذانــ ــيـــس. ومــــــع دقـــــــات الــــســــاعــــة إيــ ــمـ الـــخـ
بــانــتــصــاف الـــلـــيـــل، زار كــيــم ومـــســـؤولـــون 
ــمـــــس فـــي  ــ ــــشـ ــر الـ ــ ــــصـ بـــــــــــــــارزون آخـــــــــــــرون قـ
كومسوسان قرب بيونغ يانغ، الذي يضم 
ــل، وجــثــمــان  ــــده كــيــم جــونــغ إيــ جــثــمــان والـ

جده كيم إيل سونغ.
ويــواجــه كيم أصــعــب الــتــحــديــات فــي فترة 
حكمه التي استمرت تسع سنوات بسبب 
كــورونــا، والــعــديــد مــن الــكــوارث الطبيعية 
ــاضـــي، والــعــقــوبــات املــســتــمــرة  الــصــيــف املـ
ــأزق  ــط مـ ــات املـــتـــحـــدة، وســ ــواليــ بـــقـــيـــادة الــ
النووي. ومع  برنامجه  دبلوماسي بشأن 
ــــاق الــشــمــال حـــــدوده بــســبــب كـــورونـــا،  إغـ
كــشــف املــحــلــل ســونــغ جــايــغــوك مــن معهد 
»آي بـــي كــيــه« لــلــبــحــوث االقــتــصــاديــة في 
الــعــاصــمــة الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة ســيــول، أن 
ــا الــشــمــالــيــة(  ــي كـــوريـ »حـــجـــم الـــتـــجـــارة )فــ
فــي أول 11 شــهــرًا مــن عــام 2020 انخفض 

بنحو 79 في املائة عن نفس الفترة من عام 
إنــه ليس  2019«. وتــقــول كــوريــا الشمالية 
لــديــهــا حـــــاالت إصـــابـــة مـــؤكـــدة بــفــيــروس 
ــم أن مـــســـؤولـــني فــــي كـــوريـــا  ــ ــا، رغـ ــ ــورونـ ــ كـ
املتحدة ال يرجحون  الجنوبية والواليات 

هذا. 
الدبلوماسية  الــتــحــّوالت  على  دلــيــل  وفــي 
ــة، كــشــف  ــيـ ــالـ ــمـ ــشـ ــا الـ ــ ــــوريـ ــــي كـ ــة فـ ــبـ ــقـ ــرتـ املـ
ــلـــيـــو مــــارتــــن مــن  الــــكــــاتــــبــــان، تـــيـــمـــوثـــي دبـ
ســـيـــول، ولـــورنـــس نـــورمـــان مـــن بــروكــســل 
الــبــلــجــيــكــيــة، فـــي مـــقـــال مــشــتــرك لــهــمــا في 
أن  ــال«،  ــ ــورنــ ــ جــ ســـتـــريـــت  »وول  صــحــيــفــة 
كوريا الشمالية تتطلع إلى إقامة عاقات 
ذكر  املتحدة، حسبما  الــواليــات  مع  جيدة 
فــي اجــتــمــاع مــع أحد  الدبلوماسيني  أحــد 
املشّرعني األوروبيني، في ديسمبر/كانون 
األول املــاضــي. وأضــافــا أن هــذا األمـــر بــّدل 
مــن مــســار مــتــشــّدد اعــتــمــدتــه بــيــونــغ يانغ 
ــن. وكــشــفــا أنــــه في  ــطـ ــنـ ــد ســـيـــول وواشـ ضـ
الرئاسية  االنتخابات  سبقت  التي  األيـــام 
الثاني  نوفمبر/تشرين   3 فــي  األمــيــركــيــة 
املــاضــي، تــواصــلــت بيونغ يــانــغ مــع لجنة 
ــلـــفـــة بــمــعــالــجــة  الــــبــــرملــــان األوروبــــــــــــي املـــكـ
العاقات بني طرفي شبه الجزيرة الكورية، 
لــعــقــد اجــتــمــاع عــبــر اإلنــتــرنــت. وقـــد وافــق 
رئــيــس وفــــد الـــبـــرملـــان األوروبـــــــي، لــوكــاس 
مــانــدل، عــلــى إجــــراء مــحــادثــة غــيــر رسمية 
عبر الفيديو مع سفير كوريا الشمالية في 
بــرلــني، بــاك نــام يــونــغ. واســتــمــّر االجتماع 
ملدة ساعة تقريبًا، كرر فيه باك هدف باده 
املتمثل في إقامة عاقة قوية مع الواليات 
ــم الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة  املـــتـــحـــدة، طـــاملـــا تـ
أعربت  كما  كيم.  لنظام  املعادية  واشنطن 
كــوريــا الشمالية والــبــرملــان األوروبــــي عن 
أملهما في تبادل الــوفــود في وقــت ما من 
الــعــام الــحــالــي. ومــع أن الــبــرملــان األوروبـــي 
ليس مؤثرًا في قرارات السياسة الخارجية 
لاتحاد األوروبي، إال أن مشّرعيه قادرون 
عــبــر روابـــطـــهـــم الــســيــاســيــة عــلــى تــحــريــك 
لم  الشمالية  كــوريــا  أن  العلم  مــع  الــوضــع. 
تختبر أي صاروخ باليستي عابر للقارات 
ولــم تجِر أي تجربة نــوويــة، منذ أكثر من 
3 ســنــوات. وهــو مــا يـــراه مــارتــن ونــورمــان 

»أمرًا إيجابيًا«.
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

تغيير يلوح في أفق 
كوريا الشمالية

لم تجِر كوريا الشمالية 
أي تجربة صاروخية 

ونووية منذ 3 سنوات

من المرّجح أن تعتمد 
كوريا الشمالية مسارًا 

دبلوماسيًا مغايرًا 
للمسارات السابقة، 

بفعل المؤشرات التي 
برزت في رسالة كيم 

جونغ أون أخيرًا

ديار بكر ـ جابر عمر

ــع الــتــاريــخــيــة في  ال تـــزال مــنــارة األرجــــل األربــ
شرق  بجنوب  القديمة  بكر  ديــار  مدينة  قلب 
تركيا، تحمل آثــار اشتباكات مضت عليها 5 
العمال  تابعني لحزب  ســنــوات، بني مسلحني 
اإلعــان  بعد  الــتــركــي،  والجيش  الكردستاني 
أســـوة بتلك  ذاتـــي،  عــن تأسيس مناطق حكم 
التي أعلنت في سورية، وذلــك في عــام 2015. 
ــنــــة الـــقـــديـــمـــة  ــد حــــــال املــــديــ ــهـ ــشـ ويـــخـــتـــصـــر املـ
املتبقية على  الطلقات  آثــار   

ّ
إن إذ  ومشاكلها، 

التي  ديـــار بكر  املــنــارة تختزل حكاية  أعــمــدة 
ُهــمــشــت لــعــقــود طـــويـــلـــة، وتــســعــى الــحــكــومــة 

الــحــالــيــة الــتــابــعــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
بــقــيــادة الــرئــيــس رجــــب طــيــب أردوغــــــــان، إلــى 
في  مــعــهــا،  للتعاطي  مــقــاربــة مختلفة  تــقــديــم 
عديدة.  تنموية  بمشاريع  إلحيائها  محاولة 
ذها الوكيل 

ّ
وهو ما بدا واضحًا في مشاريع نف

منير كارال أوغلو الذي عينته الحكومة بداًل 
عـــن رئـــيـــس الــبــلــديــة املـــقـــال عـــدنـــان ســلــجــوق 
ذات  املدينة  أبناء  قبل  من  املنتخب  مزراقلي، 
الــغــالــبــيــة الـــكـــرديـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املــســاعــي 
إلظـــهـــار الـــتـــطـــورات الــحــديــثــة مــقــابــل مـــا كــان 
 عن إياء الوزارات 

ً
الوضع عليه سابقًا، فضا

الوكيل  من  تأتي  طلبات  أي  بتنفيذ  اهتمامًا 
للتسريع في تقديم الخدمات. لكن كل ذلك ال 
أبــنــاء املدينة  لــجــزء مــن  يــبــدو كافيًا بالنسبة 

الذين ال يفارقهم شعور اإلقصاء والتهميش.
أحــد  أعـــني  عــلــى  العسكرية ال تخفى  املــظــاهــر 
تتجول  الشغب  مكافحة  املدينة؛ سيارات  في 
في كل األحياء، وترصد كل حركة أو طارئ قد 
يحصل، إضافة إلى عربات الجيش والشرطة، 
 هناك تسليما واضحا 

ّ
وذلك على الرغم من أن

ــا آلـــــت إلـــيـــه األمـــــــور قـــبـــل أكــثــر  ــة ملــ ــنـ فــــي املـــديـ
ــّم عـــزل رئــيــس الــبــلــديــة عن  مــن عــــام، عــنــدمــا تـ
سلجوق  عــدنــان  الديمقراطي  الشعوب  حــزب 
أوغلو  كــارال  منير  الــوالــي  وتكليف  مزراقلي، 
أي  املدينة  تشهد  لــم  إذ  البلدية.  بعمل  قائمًا 
ــراء، على الــرغــم من  اعــتــراضــات على هــذا اإلجـ
أن مـــزراقـــلـــي لـــم يــكــن قـــد مــضــى ســــوى أشــهــر 
على توليه مهامه. في األحياء القديمة، كانت 
الــحــكــومــة قـــد ســعــت إلـــى اإلســـــراع فـــي تنفيذ 
الــقــديــمــة  الــبــيــوت   

ّ
الــعــمــرانــي، إذ إن الــتــحــول 

قــرار بإعادة تأهيلها.  املتهالكة كان قد صدر 
وعــلــى الــرغــم مــن جميع املــوافــقــات الحكومية 
 حزب الشعوب الديمقراطي لم 

ّ
الازمة، إال أن

يعمل على تنفيذ املشروع، ومقابل ذلك عمل 

عــلــى إلــقــاء الــلــوم عــلــى الــحــكــومــة. لــكــن الــيــوم، 
وخــال التجول في هــذه األحــيــاء، يمكن رؤية 
املقرر  املعماري  الطراز  الجديدة وفق  البيوت 
ــذه املــنــطــقــة حـــالـــيـــًا كــإنــجــاز  ــ بــــوضــــوح فــــي هـ
حــكــومــي، فيما ال تـــزال األحــيــاء الــتــي شهدت 
بفعلها  تهدمت  والــتــي  الطويلة  االشتباكات 
قبل ســنــوات، مغلقة أمــام األهــالــي والــزائــريــن 

لحني إتمام إعادة إعمارها.
ــار بـــكـــر يــمــكــن رؤيـــتـــه  ــافـــظ لــــديــ ــابـــع املـــحـ الـــطـ
العامة،  بوضوح كذلك في األحياء والشوارع 
ولكن هــدوء املدينة يحمل في أعماقه صخبًا 
مختلفًا من الصراع بني األكراد أنفسهم. يقول 
ــنـــاوئـــون لــســيــاســات  ــنـــون ومــثــقــفــون مـ مـــواطـ
 
ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن ــعـ »الـ ـــ »الــــكــــردســــتــــانــــي«، لـ
ــتـــي رافــــقــــت تــأســيــس  ــــاب الـ ــبـ ــ الــــظــــروف واألسـ
»الــعــمــال الــكــردســتــانــي« لــم تــكــن فــقــط للدفاع 
عن حقوق األكراد وتعزيز النزعة االنفصالية 
وحسب، بل كان من مهام الحزب العمل على 
تـــحـــويـــل األفــــكــــار األيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــمــجــتــمــع 
املحافظ، وجعلها مناسبة على مقاس الدول 

»الكردستاني«. الداعمة لـ

ولعل اعتصام األمهات أمام مقر حزب الشعوب 
الديمقراطي منذ أكثر من عام للمطالبة بعودة 
»الكردستاني«، يلخص  أبنائهن من صفوف 
ــل املــديــنــة بــني األكــــراد أنفسهم.  الــصــخــب داخـ
ــتـــصـــام الـــــذي وضــــع الــطــبــقــة الــســيــاســيــة  االعـ
»الــشــعــوب الــديــمــقــراطــي«،  الــكــرديــة مــمــثــلــة بـــ
مثيرة،  يوميات  يشهد  املجتمع،  أمــام حقيقة 
فما إن ُيفتح بــاب مبنى الــحــزب لــدخــول أحد 
املسؤولني أو خروجهم، حتى تهجم األمهات 
الجبال،  إلــى  أبنائهن  بنقل  باالتهامات  عليه 
فــيــمــا يــــرد أولـــئـــك املـــســـؤولـــون بـــالـــقـــول: »كـــان 
الطرفان  ويتبادل  ألوالدكـــم«.  االنتباه  عليكم 
خـــال ذلـــك الــشــتــائــم، وهـــو أمـــر يــمــكــن رؤيــتــه 
بشكل يومي وبوضوح من قبل الجميع، فيما 
تــحــول قـــوى الــشــرطــة دون الــتــحــام الــطــرفــني. 
وتـــدعـــم الــحــكــومــة االعــتــصــام بــتــوفــيــر خيمة 
لأمهات،  الطعام  كافة، وتقديم  الخدمات  مع 
ــارج املــديــنــة، ليكون  واملـــــأوى ملـــن أتـــني مـــن خــ
ــيــــومــــي، مــلــخــصــًا لــلــتــغــيــرات  هـــــذا املـــشـــهـــد الــ
السابق  فــي  املــديــنــة. ولــم يكن  الــتــي شهدتها 
ــن آرائـــــــه ضـــّد  مــمــكــنــًا لــلــمــجــتــمــع الــتــعــبــيــر عــ
أن  بعد  االنتقام  من  الحزب، خوفًا  ممارسات 
العقود  في  الكعب  علو  »الكردستاني«  لـ كــان 
املــاضــيــة بــــاألريــــاف الــبــعــيــدة. ولــكــن ســيــاســة 
الــحــكــومــة األخـــيـــرة الــقــائــمــة عــلــى اســتــئــصــال 
الــبــاد، وماحقته خارجيًا مع  الــحــزب داخــل 
ت 

ّ
دعم أي مظاهر شعبية لاعتراض عليه، بث

نوعًا من األمــان في قلوب األمــهــات واألهالي 
املناهضني ملمارسات الكردستاني.

الــكــردي حسن غوجلو، والــذي يعرف  التاجر 
عن نفسه بأنه ناشط في الوقت نفسه، يروي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــمــا شــهــدتــه املــديــنــة  ـــ لـ
مــن تــغــّيــرات ويــتــحــدث عــن اخــتــزالــهــم جميعًا 
بــمــجــمــوعــة مــعــيــنــة. ويـــقـــول: »يــشــعــر األكــــراد 

ديار بكر... آثار التهميش والصراع راسخة
تحقيق

ال يفارق شعور اإلقصاء 
والتهميش سكان مدينة 

ديار بكر

بعض األحياء التي 
ُهدمت ال تزال مغلقة 

أمام األهالي

تبدو مدينة ديار بكر 
بجنوب شرق تركيا 

هادئة، لكن آثار المعارك 
التي شهدتها قبل 5 

سنوات واالنتشار األمني 
الواسع فيها، يخبران 

الكثير عن أوضاع سكانها

املتعصبني  قبل مجموعة من  بالتهميش من 
ــام الــعــامــة  ــكــ ــبــــاد، مــمــن يــطــلــقــون األحــ فـــي الــ
عليهم، معتبرين أن أي كردي هو بالضرورة 
ــانـــي، ولــكــن  ــتـ ــردسـ ــكـ ــال الـ ــمـ ــعـ مــــــوال لـــحـــزب الـ
 هناك بصمات وشبهات 

ّ
الواقع يشير إلى أن

ــن أجـــــل تــغــيــيــر  ــزب مــ ــحــ ــي تـــأســـيـــس هـــــذا الــ فــ
أيــديــولــوجــيــة األكــــــراد فـــي تــركــيــا. إذ إنــــه من 
األكــراد بشكل كبير  تاريخيًا تشّبث  املعروف 
أنها ممثلة للخافة،  العثمانية على  بالدولة 
مما دفع أطرافًا داخلية وخارجية للعمل على 
»لــذا،  ويــتــابــع:  ــــراد«.  األكـ فكر ووالءات  تغيير 
يــتــوجــب حــالــيــًا إزالـــــة املـــخـــاوف لـــدى األكــــراد 
املرتبطة باألفكار املسبقة التي تطلق عليهم«.

مقابل ذلــك، يقول مصدر في حزب »الشعوب 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــديــمــقــراطــي« الـــكـــردي لـــ
القمعية  املـــركـــزيـــة  الــحــكــومــة  »مـــمـــارســـات  إن 
ــحـــق األكــــــــــراد مــنــذ  والـــتـــعـــســـفـــيـــة مـــســـتـــمـــرة بـ
تــأســيــس الــجــمــهــوريــة، وفــــي الـــوقـــت الــحــالــي 
عــلــى بلديات  قــائــمــني  عــبــر تعيني  ذلـــك  يظهر 
نــجــح فــيــهــا األكــــــراد، بــعــد أن تـــم عـــزل رؤســـاء 
البلديات التابعني للحزب. في حني تتواصل 
ــر، وعـــلـــى  ــ ــيــ ــ االعـــــتـــــقـــــاالت لــــقــــيــــادات فـــــي األخــ
رأســـهـــم زعــيــم الـــحـــزب املــعــتــقــل صــــاح الــديــن 
دميرطاش، إضافة إلى مواطنني أكراد آخرين 
الكردستاني«.  العمال  لحزب  االنتماء  بتهمة 
ويــضــيــف املــصــدر: »وجـــد الــحــزب الــحــاكــم في 
عــام 2016( فرصة  )جــرت  االنقابية  املحاولة 
لــتــصــفــيــة املـــــعـــــارضـــــني«. ويـــــدافـــــع املـــتـــحـــدث 
استغال  إلــى  بالسعي  االتــهــامــات  عــن  نفسه 
الكردستاني«  »العمال  حــزب  لتغذية  األكـــراد 
ينتسبون  »األخــيــريــن   

ّ
إن بالقول  بالعناصر، 

بتأييد كبير  الــذي يحظى  للحزب  قناعة  عــن 
بني األكراد«.

مــن جــهــتــه، يــقــول املــحــامــي الـــكـــردي غولتكني 

 »حـــــزب 
ّ
الـــــجـــــديـــــد«، إن »الــــعــــربــــي  لـــــ فـــــــــــرات،  

الــعــدالــة والــتــنــمــيــة حــقــق نــجــاحــات كــبــرى في 
املـــنـــطـــقـــة بـــســـبـــب خـــطـــابـــه ونـــهـــجـــه املــخــتــلــف 
فـــي بـــدايـــات حــكــمــه، ولــكــن اخــتــصــار مــســيــرة 
ــة بـــحـــزبـــي  ــقـ ــطـ ــنـ الـــــســـــام مـــــع األكـــــــــــراد فـــــي املـ
الكردستاني،  والعمال  الديمقراطي  الشعوب 
 هــنــاك 

ّ
ـــار حــفــيــظــة األكـــــــــراد، خـــصـــوصـــًا أن أثـــ

وأحــزابــا  مدني  مجتمع  ومنظمات  جمعيات 
أخـــــرى مــــوجــــودة. وهــــو مـــا اســتــغــلــه الــعــمــال 
الكردستاني الستقطاب الشباب الكردي عبر 
إقناعهم بأنهم سيكونون عناصر أمن املنطقة 
 من خال مسيرة السام التي تجري 

ً
مستقبا

مــع الــدولــة. وهــو مــا يعتبر مــن أكبر األخطاء 
الــتــي قــــادت لــفــشــل مــســيــرة الـــســـام ولــجــهــود 
ــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة فــــي إحــــقــــاق االســـتـــقـــرار  الــ
فـــي املــنــطــقــة، وحــالــيــًا عــــادت األمـــــور لــلــهــدوء 
مـــع ســيــاســة اجـــتـــثـــاث الـــكـــردســـتـــانـــي سلميًا 

وعسكريًا داخل الباد وخارجها«.
ــار بــكــر ويـــدعـــى بــاهــوس  ــ ــد ســـكـــان ديـ ــا أحــ أمــ
يلماز، فيرى، في حديث مع »العربي الجديد«، 
 »الــســيــاســات اإلقــصــائــيــة مــســتــمــرة بحق 

ّ
أن

ــار ســــــوى دعـــم  ــيــ ــم خــ ــهـ ــيــــس لـــديـ األكـــــــــــراد، ولــ
األحزاب السياسية الكردية ومواصلة الكفاح 
لــلــحــصــول عــلــى الـــحـــقـــوق«. ويـــضـــيـــف: »كــمــا 
ــقـــراطـــي يــتــعــرض  الـــديـــمـ ــعـــوب  الـــشـ  حـــــزب 

ّ
أن

العدالة  حــزب  فرضها  قوانني  عبر  للتضييق 
والتنمية في التعديات الدستورية األخيرة، 
وفق النظام الرئاسي الذي فتح الطريق أمام 
تعيني قائم وعــزل رؤســاء البلديات. في حني 
ال  األكـــراد  السياسيني  املعتقلني  من  كثيرًا   

ّ
أن

القضاء«.  أمــام  اتهامات مثبتة  توجد بحقهم 
ــجــّمــل 

ُ
ــارســـات الــحــكــومــيــة ت ــمـ  »املـ

ّ
ويــعــتــبــر أن

برداء املشاريع التنموية التي هي من واجبات 
الحكومة وال تقنع الشعب«. المظاهر العسكرية منتشرة في المدينة )األناضول(

طلب بنس بمثابة خيبة أمل لمؤيدي ترامب )مندل نيغان/فرانس برس(
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نجاح نسبي في أصعب مرحلة

ألمانيا تسلّم رئاسة 
أوروبا للبرتغال

أرباح جونسون وخسائره

مررت برلين ميزانية 
بقيمة 1.8 تريليون يورو 

لمواجهة كورونا

برلين ـ شادي عاكوم

الدورية  الرئاسة األملانية  حققت 
لالتحاد األوروبــي خالل األشهر 
الستة املاضية بقيادة املستشارة 
أنجيال ميركل أداًء متميزًا، رغم تفشي وباء 
كورونا في أملانيا وأوروبا. ودفع الفيروس 
أملــانــيــا إلـــى تــعــديــل جـــدول أعــمــال االتــحــاد، 
يوليو/  القيادة مطلع  مها 

ّ
تسل تاريخ  منذ 

للبرتغال،  تسليمها  ولحني  املــاضــي  تموز 
أمس الجمعة. وُيحسب لبرلني نجاحها في 
لالتحاد  وأساسية  حة 

ّ
مل مواضيع  مقاربة 

األوروبي، في فترة قياسية. ونجحت أملانيا 
في لّم شمل أعضاء التكتل األوروبي، حول 
من  الداخلية،  الخالفية  امللفات  من  العديد 
ــا واملــنــاخ  بــيــنــهــا املــيــزانــيــة وحـــزمـــة كـــورونـ
الخارجية  امللفات  مستوى  وعلى  وغيرها. 
حققت أملانيا خرقًا مع بريطانيا بخصوص 
االتفاق التجاري ملرحلة ما بعد »بريكست«، 
ــاق االســـتـــثـــمـــار  ــفــ بــــاإلضــــافــــة إلـــــى إقــــــــرار اتــ
مــع الــصــني بــعــد 7 ســنــوات مــن املــحــادثــات. 
ويسمح كل هذا مليركل باإلعالن عن انتهاء 
وظــيــفــتــهــا فــي بــروكــســل بــعــرض نــمــوذجــي 

على طريقتها في قيادة أوروبا.
ويـــبـــدو جــلــيــًا أن قــــوة مــيــركــل وحــضــورهــا 
ــول  ــة إلــــى خــدمــتــهــا الــســيــاســيــة األطــ ــافـ إضـ
واألكثر خبرة، مّكنتها من حبك التسويات 

أهــم أهــدافــهــا قــبــل وقــت قصير مــن انتهاء 
وفي  بروكسل.  فــي  األملانية  الرئاسة  فترة 
»هاندلسبالت«  صحيفة  أشــارت  السياق، 
إلى أن االتفاق األولي للشركات األوروبية 
أكثر  أفــضــل وبــمــنــافــســة  بــالــوصــول بشكل 
عـــــــداًل لـــــأســـــواق الـــصـــيـــنـــيـــة ُيــــعــــّد خـــطـــوة 
أساسية إلى األمــام. مع أن االتفاق يحتاج 

إلـــى الــكــثــيــر بــعــد مــن الــنــاحــيــة الــقــانــونــيــة، 
عليه.  األوروبـــي  البرملان  عــدا عن تصويت 
وهـــنـــا، ال بـــد مـــن اإلشـــــــارة إلــــى أن أملــانــيــا 
ــع قــرب  كـــانـــت مــحــظــوظــة بــعــض الـــشـــيء مـ
بعد  املتحدة،  الــواليــات  في  السلطة  تغيير 
فـــوز جــو بــايــدن وخـــســـارة دونـــالـــد تــرامــب 
فــي رئــاســيــات 3 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
في  الصينية  الــتــنــازالت  فت 

ّ
وُصن املــاضــي. 

األيام األخيرة قبل نهاية الرئاسة األملانية 
ــاد، فـــي ســـيـــاق قــطــع الـــطـــريـــق عــلــى  لـــالتـــحـ
إمكانية محاصرتها. وأرادت الصني اتفاقًا 
مع  تحالف  تشكيل  من  بايدن  ملنع  سريعًا 
ــــي ضــدهــا. وفـــي مــا خص  االتــحــاد األوروبـ
االتــفــاقــيــة الــتــجــاريــة مــع بــريــطــانــيــا، كانت 
الرئاسة األملانية ذكية بما يكفي، للتعامل 

مـــع رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــريــطــانــي بــوريــس 
جـــونـــســـون. فـــاالتـــفـــاق جـــاء بــفــائــدة لــلــدول 
الـــ27 األعــضــاء في االتــحــاد، وفــي مقدمتها 
على  اقتصادها  متانة  تعتمد  التي  أملانيا 

التصدير.
في املقابل، لم تتمكن برلني من تحقيق خرق 
جـــدي فـــي مــســألــة الــهــجــرة والـــلـــجـــوء، وهــو 
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي هايكو  ــده وزيــ مـــا أكــ
 أحد 

ّ
مــاس، بــالــقــول: إن هــذا املــوضــوع يظل

الخالفات الكبيرة داخل االتحاد األوروبي. 
ويــأتــي ذلــك بفعل تــضــارب مصالح بعض 
الـــــدول األعــــضــــاء، مــثــل الـــيـــونـــان وإيــطــالــيــا 
ــة تـــوزيـــع  ــيـ ــول آلـ ــ ــا، والــــخــــالف حـ ــيـ ــانـ ــبـ وإسـ
املهاجرين الباحثني عن الحماية داخل دول 

االتحاد األوروبي.
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سياسة

قّدمت ألمانيا نموذجًا 
ناجحًا في الرئاسة الدورية 

لالتحاد األوروبي في 
ملفات عدة، خصوصًا 

كورونا، لكنها فشلت في 
ملف الهجرة واللجوء

لن تكون المرحلة المقبلة سهلة على جونسون 
)فرانس برس(

نجحت ميركل في إنهاء ملف بريكست واالتفاق مع الصين ومواجهة كورونا )فرانس برس(

ــاد  ــ ــحـ ــ ــانــــي خـــــــــارج االتـ ــطــ ــريــ ــبــ ــد الــ ــهــ ــعــ بـــــــدأ الــ
األوروبي، أمس الجمعة، وسط غموض حول 
مــــآالت املــرحــلــة املــقــبــلــة، ســــواء بــوضــع الــبــالد 
االقتصادي والسياسي، أو بارتفاع األصوات 
االستقاللية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية، 
الــوزراء البريطاني بوريس  أو بوضع رئيس 
جــونــســون. لــلــوهــلــة األولــــى ُيــمــكــن اعــتــبــار أن 
ــونـــســـون »كـــســـب الـــــرهـــــان« بـــعـــد اخـــتـــيـــاره  جـ
معسكر »بريكست« خالل استفتاء 23 يونيو/

ــى حــّد  ــاره إلــ ــيـ حــــزيــــران 2016. ونـــجـــح فـــي خـ
السيطرة على املفاتيح السياسية في السلطة، 
الحكومة.  وفي  )البرملان(  العموم  في مجلس 
ونجح في قيادة بــالده إلــى الــخــروج باتفاق. 
كل شيء بدأ في فبراير/شباط 2016 حني كان 
وكان  لندن،  لبلدية  رئيسًا  يــزال  ال  جونسون 
صديقًا آنذاك لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون، 
الذي أراد إنهاء الخالفات في حزب املحافظني، 
حـــول االنــتــمــاء إلـــى االتـــحـــاد األوروبـــــــي، عبر 
تنظيم استفتاء حول هذا املوضوع، ظنًا منه 
ــا.  أنـــه سيتمكن مــن هـــزم املشككني فــي أوروبــ
حــيــنــهــا كــــانــــت الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة تــتــرقــب 
ر 

ّ
الــذي حض الصبر موقف جونسون،  بــفــارغ 

افـــتـــتـــاحـــيـــتـــني لــصــحــيــفــة »ديــــلــــي تـــلـــغـــراف«، 
إحــداهــمــا تدعم البقاء فــي االتــحــاد األوروبـــي 
ــــذي أراده كـــامـــيـــرون، واألخــــــرى تـــدعـــو إلــى  الـ
الثانية.  نشر  اخــتــار  وقــد  والقطيعة.  الــتــمــرد 
ـــان  ــامــــيــــرون: »كـ وحــــــول هـــــذه املـــســـألـــة قـــــال كــ
اتخذ هذا  السبب  ولهذا  أنــه سيخسر  يعتقد 
ليكون  الفرصة  تفويت  يريد  يكن  لم  الخيار. 
في الجوانب؛ الرومانسي والوطني والقومي 

لبريكست«. 
ــاء، وعــــــد جـــونـــســـون  ــتــ ــفــ ــتــ خــــــالل حـــمـــلـــة االســ
مــواطــنــيــه بــعــد الــتــحــرر مـــن »قـــيـــود« االتــحــاد 
األوروبي، بمستقبل مزدهر، من خالل التحكم 
ــتـــي دفــعــت  ــتــــعــــادة املــــاليــــني الـ بـــالـــهـــجـــرة واســ
بـــاالتـــحـــاد األوروبـــــــي إلنــفــاقــهــا عــلــى الــنــظــام 
ــد مــبــنــي  ــ ــــوى وعـ ــــك سـ ــم يـــكـــن ذلـ ــ الـــصـــحـــي. ولـ
لصالح  التصويت  وبعد  خاطئة.  أرقـــام  على 
خـــروج بريطانيا مــن االتــحــاد األوروبــــي، بدا 
لكنه  منه،  املنال  قريب  ستريت  داونينغ  مقر 
عدل عن ذلك، بعد أن خانه مايكل غوف أفضل 
حليف له، الذي تقدم عليه واعتبره غير كفوء. 
ثـــم حــصــل جـــونـــســـون عــلــى حــقــيــبــة الـــشـــؤون 
ــــع رئــيــســة  هـــا لــعــامــني، ودفـ

ّ
الــخــارجــيــة فـــتـــوال

الوزراء السابقة تيريزا ماي نحو االنزالق، قبل 
أن يحل محلها في النهاية. ثم رسخ مواقعه 
فــاز فــي االنتخابات  بعد بضعة أشــهــر، حــني 
ــرت فــــي 12 ديــســمــبــر/ ــ ــتـــي جـ الــتــشــريــعــيــة الـ

مسبوقة  غــيــر  بــأغــلــبــيــة   ،2019 األول  كـــانـــون 
مــنــذ أيـــام رئــيــســة الـــــوزراء الــراحــلــة مــارغــريــت 
ما  للتاريخ  ويبقى  الثمانينيات.  في  تاتشر، 
إذا كــان االنــفــصــال عــن االتــحــاد األوروبــــي قد 
حـــرر الــقــوى اإلبــداعــيــة فــي بــــالده كــمــا يدعي 
جونسون، أم أنه أضعف مكانتها كما يخشى 
مــؤيــدو البقاء ضمن االتــحــاد األوروبــــي. لكن 
والـــــد بــــوريــــس، ســتــانــلــي جـــونـــســـون، الــبــالــغ 

من العمر 80 عامًا صــّوت من أجــل البقاء في 
االتــحــاد األوروبــــي عــام 2016، ولــفــت إلــى أنه 
يقوم بــإجــراءات التقدم بطلب للحصول على 

جواز سفر فرنسي.
في بروكسل، لم يعلق أي من قادة املؤسسات 
األوروبية على الطالق النهائي بني الطرفني. 
ــا الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون،  أمــ
أول  الفرنسّيني، مساء  إلى  كلمته  في  فاعتبر 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، ملــنــاســبــة حـــلـــول الــســنــة 
 بــريــطــانــيــا تــبــقــى »صــديــقــتــنــا 

ّ
الـــجـــديـــدة، أن

االتــحــاد. وقال  وحليفتنا« رغــم خروجها من 
 »بريكست هذا كان ثمرة التململ األوروبي 

ّ
إن

وكثير من األكاذيب والوعود الزائفة«، مؤّكًدا 
 »مـــصـــيـــرنـــا هــو 

ّ
ــق بــفــرنــســا أن

ّ
ــا يــتــعــل فــــي مــ
أوروّبي أواًل«.

وفي ظل االنتشار الكبير للوباء في بريطانيا، 
ــه حــكــومــة جـــونـــســـون تـــحـــديـــات هــائــلــة  تـــواجـ
كبيرًا،  حليفًا  قريبًا  ستخسر  إنها  إذ  أخـــرى، 
مع انتهاء واليــة دونــالــد ترامب في الواليات 
»بريكست« ليحل  املتحدة، وهو مؤيد كبير لـ
محله الديمقراطي جو بايدن، األكثر قربًا من 
االتـــحـــاد األوروبــــــي. داخــلــيــًا، عــلــى جــونــســون 
انقسموا  الذين  البريطانيني  صفوف  توحيد 
حــيــال »بــريــكــســت« مــع تــصــّدع وحـــدة الــبــالد، 
تا 

ّ
صوت واسكتلندا  الشمالية  أيــرلــنــدا   

ّ
إن إذ 

ضد الخروج من االتحاد األوروبي، وتحلمان 
الـــصـــدد، كتبت رئيسة  بــاالســتــقــالل. فــي هـــذا 
ــكـــوال ســـتـــورجـــن  ــيـ ــلـــنـــديـــة نـ الـــــــــــوزراء االســـكـــتـ
ـــــــر عــلــى 

َ
ــاء آخ ــتـ ــفـ ــتـ ــلـــى إجــــــــراء اسـ ــة عـ ــازمــ ــعــ الــ

االستقالل، على »تويتر«: »اسكتلندا ستعود 
ــا أوروبــــــــا«. مـــع الــعــلــم أن اســكــتــلــنــدا  قــريــبــًا يـ
في  بريطانيا  عــن  لالنفصال  استفتاًء  أجــرت 
18 سبتمبر/أيلول 2014، اختار فيه 55.3 في 
بريطانيا،  البقاء ضمن  املــصــّوتــني  مــن  املــائــة 

بينما طالب 44.7 في املائة باالستقالل.
)فرانس برس، رويترز(

فـــي االتــــحــــاد األوروبـــــــي مـــن خــــالل نهجها 
البراغماتي. ونجحت مع رئيسة املفوضية 
األوروبية األملانية أورســوال فون دير الين، 
ورئيس املجلس األوروبي البلجيكي شارل 
ميشال، في تقريب وجهات النظر والحّد من 
التباينات في األعضاء. وتمكنت من تبريد 
الرؤوس الحامية حول العديد من القضايا، 
فرض  تجاه  قبرص  ت 

ّ
تعن  

ً
مثال بينها  مــن 

عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا ورفــضــهــا للعقوبات 
على بيالروسيا.

ــم تــتــأخــر الـــرئـــاســـة األملـــانـــيـــة فـــي بعض  ولــ
األحــــيــــان، رغــــم ثــوابــتــهــا بــخــصــوص الــقــيــم 
املشتركة، من استخدام التهديد، كما حصل 
 

ّ
املــجــر وبــولــنــدا عند استخدامهما حق مــع 
النقض عند التصويت على امليزانية العامة 
لالتحاد األوروبــي للسنوات السبع املقبلة. 
وقــيــل إنــــه كــانــت هــنــاك خــطــة قــيــد اإلعــــداد 
تستبعد من خاللها بودابست ووارسو، إال 
أن الجوهر األساسي مليركل، وهو الحفاظ 
على الوحدة األوروبية، أفضى بعد إدارتها 
املفاوضات بنفسها إلى إيجاد آلية جديدة 
وحــل وســط، أنتج إقــرار امليزانية وتــم ربط 
صــرف أمـــوال االتــحــاد األوروبــــي بمراجعة 

تطبيق سيادة القانون أواًل.
الثناء  الكثير من  والقــت بعدها املستشارة 
من قبل الزعماء األوروبيني، وُوصفت بأنها 
ــى بـــقـــدر كــبــيــر من 

ّ
تــمــتــلــك شــخــصــيــة تــتــحــل

تجاه  الثابت  وبااللتزام  واإلرادة  التصميم 
أوروبا، رغم أن أصواتًا أخرى داخل البرملان 
األوروبــــــــي طــالــبــت بــــأن تـــكـــون املــســتــشــارة 
أكثر صالبة مــع املجر وبــولــنــدا. لكن األهــم 
بالنسبة لبرلني كان تمرير امليزانية بقيمة 
والــتــي تتضمن حزمة  يـــورو،  تريليون   1.8
يــورو  مليار   750 بحوالي  املــقــدرة  التحفيز 
العواقب  من  للتخفيف  ومنح،  قــروض  بني 

االقتصادية جراء وباء كورونا.
ــلــــى الــــرغــــم مــــن أن الــــحــــرب ضــــد وبــــاء  وعــ
الـــعـــديـــد مــن  إلـــــى تــهــمــيــش  ــا أدت  ــ ــــورونـ كـ
القضايا األخرى، إال أن ميركل حققت أحد 
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قمح سورية 2020... ندرة وغالء
عدنان عبد الرزاق

 لــــم تـــصـــل مـــعـــانـــاة نــــظــــام بــشــار 
ــثــــورة  األســــــــد، طـــيـــلـــة ســــنــــوات الــ
القمح  كميات  نقص  مــن  لتسع،  ا
ــام 2020.  ودقـــيـــق الــخــبــز، إلــــى مـــا بــلــغــتــه عــ
وفي نهاية السنة، اعتذرت شركات روسية 
ألف   450 لتوريد  عقود  توقيعها ستة  بعد 
طن قمح بسعر 224 دوالرًا للطن، ما وضع 
حكومة األســد فــي موقف حــرج، فقننت من 
بعد تحويل  للسوريني،  الخبز  مخصصات 
البيع للبطاقات الذكية، ومن ثم رفعت سعر 
لتعلن أخيرًا عن رفع  الخبز بنسبة %100، 
سعر القمح لكل من يــورده للحكومة. يقول 
مدير مؤسسة الحبوب بالحكومة السورية 
»العربي الجديد«  املعارضة، حسان محمد لـ
ــة قــمــح خــانــقــة،  ــد يــعــيــش أزمــ إن نــظــام األســ
»نــظــام مفلس«  لــدى  السيولة  بسبب نقص 

وحـــرص الــشــركــات الــتــي أبـــرم معها عــقــودا 
بــالــدوالر.  القمح  ســابــقــة، على اســتــالم ثمن 
ــبـــوب إلـــــى أن  ويـــشـــيـــر مـــديـــر مـــؤســـســـة الـــحـ
مــخــازيــن الــقــمــح لـــدى نــظــام األســـد ال تكفي 
ألكــثــر مــن ثــالثــة أشــهــر، خــاصــة بــعــد فشله 
باستجرار القمح من مناطق شــرق سورية 
التي تسيطر عليها القوات الكردية »اإلدارة 
ــفـــاوضـــات عــــادت اآلن مع  الـــذاتـــيـــة«، لــكــن املـ
اإلدارة الــذاتــيــة، مــا دفـــع نــظــام األســــد لرفع 
سعر الــشــراء بــهــدف إغـــراء الــتــجــار بمنطقة 
الجزيرة السورية. وكانت املؤسسة السورية 
للحبوب، قد أعلنت أخيرًا أن جميع مراكز 
ــلــــب- حــمــص-  ــا فــــي مـــحـــافـــظـــات )حــ ــهـ فـــروعـ
حماة- دمشق- درعــا- الالذقية – طرطوس( 
مستمرة باستالم وشــراء األقــمــاح من كافة 
املــورديــن، وكــل مــن لــديــه كميات مــن القمح، 
بسعر 550 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد، 
رغـــم أن آخـــر ســعــر حــددتــه الــحــكــومــة لــشــراء 

ــرة ســوريــة  ــيـ ــم 2020 كــــان 450 لـ قــمــح مـــوسـ
ــحــــت املـــؤســـســـة أن  لــلــكــيــلــو الــــواحــــد. وأوضــ
أبــــواب مــراكــزهــا مــفــتــوحــة حــتــى خـــالل أيــام 
ــتــــالم الــقــمــح  الــعــطــل الــرســمــيــة لـــشـــراء واســ
بالسعر الذي حددته اللجنة االقتصادية بـ 
550 ليرة ســوريــة. واشــتــرت حكومة النظام 
الـــســـوري خــــالل عــــام 2020، بــحــســب تــقــريــر 
وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك 
اليوم، 700 ألف طن قمح محلي، واستوردت 
675 ألف طن قمح روسي، لكن تلك الكميات، 
ــــل مــــن حــاجــة  ــقـــول مــتــخــصــصــون، أقـ كـــمـــا يـ
االستهالك املحلي أو ما تم استيراده العام 
املــاضــي والبالغ مليونا و200 ألــف طــن من 
القمح، حسب تصريح سابق ملدير املؤسسة 

السورية للحبوب، يوسف قاسم.
ــر الــتــجــارة  وبــحــســب تــصــريــح ســـابـــق لـــوزيـ
الداخلية وحماية املستهلك بحكومة األسد، 
طـــالل الـــبـــرازي، تــحــتــاج ســوريــة ســنــويــًا إلــى 

نحو مليوني طن من القمح الطري، تم تأمني 
700 ألـــف طــن منها مــن الــســوق املحلية من 
اإلدارة الــذاتــيــة. ويعاني نــظــام بــشــار األســد 
أزمــــة تــأمــني الــقــمــح وخــبــز الـــســـوريـــني، بعد 
تــراجــع اإلنــتــاج مــن نــحــو 4 مــاليــني طــن عــام 
2010 إلـــى 1.5 مــلــيــون طــن املــوســم الــســابــق، 
ــال من  ــ ــه وتــكــلــيــف رجـ ــا يـــقـــال عـــن إفـــالسـ ومــ
القطاع الخاص باستيراد القمح. وال تقتصر 
مــعــانــاة الـــســـوريـــني فـــي حــيــاتــهــم املــعــيــشــيــة 
على القمح فقط، فهم منذ سنوات يكابدون 
شظف العيش على كافة املستويات، ال سيما 
مــع انــهــيــار قــيــمــة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــغــالء 
الــفــاحــش لكل السلع األســاســيــة والــخــدمــات 
ز مــوجــات الــنــزوح 

ّ
الحياتية، األمـــر الـــذي عـــز

والـــهـــجـــرة إلــــى الـــــدول املــــجــــاورة والــبــعــيــدة، 
ومــنــهــا لــبــنــان واألردن وتــركــيــا، الــتــي تــرزح 
بدورها تحت أعباء مالية كبيرة تؤثر سلبًا 

في موازناتها العامة.

واشنطن ـ العربي الجديد

في حني عانى الكثيرون في العالم من ارتفاع معدالت 
الــبــطــالــة وتـــراجـــع الــنــمــو، خـــالل عـــام 2020، اســتــفــاد 
0.001% من سكان العالم من تكوين ثروة غير مسبوق، 
إذ أضاف أغنى 500 شخص في العالم 1.8 تريليون 
دوالر إلــى صافي ثرواتهم املجمعة، وتبلغ ثرواتهم 
اآلن 7.6 تــريــلــيــونــات دوالر، وفــقــًا ملــؤشــر بلومبيرغ 
للمليارديرات، بما يعادل زيــادة نسبتها 31%، وهو 
أكبر مكسب سنوي في تاريخ املؤشر املمتد لثماني 
سنوات، وقفزة قدرها 3 تريليونات دوالر من أدنى 

مــســتــوى لــلــســوق فـــي مـــــارس/ آذار الـــفـــائـــت. وكــانــت 
املكاسب غير متناسبة في القمة، حيث يمتلك 5 أفراد 
اآلن ثـــروات تزيد عــن 100 مليار دوالر، و20 آخــرون 
ثروة تبلغ 50 مليار دوالر على األقل، فيما ظل جيف 
بيزوس، مؤسس »أمازون«، األغنى في العالم، بفضل 
تزايد معدالت الشراء بالتجزئة عبر اإلنترنت أثناء 
اإلغالق بسبب كورونا، وحقق إيلون ماسك أكبر ربح 
في القائمة، ربما في أســرع تكوين للثروة تاريخيًا، 
حــيــث قــفــز إلـــى املـــركـــز الــثــانــي بــعــدمــا ارتــفــعــت قيمة 
شركته »تسال« بقوة. وربح بيزوس وماسك حوالى 
217 مليار دوالر في 12 شهرًا، بما يكفي إلرسال شيك 

بقيمة 2000 دوالر إلى أكثر من 100 مليون أميركي، 
بينما ربــح أغــنــى 5 أشــخــاص 269 مليار دوالر عام 
2020، وأضــاف األعضاء الصينيون في املؤشر 569 
ــــة،  ــر مـــن أي دول ــثـ مــلــيــار دوالر إلــــى ثـــرواتـــهـــم، أي أكـ
باستثناء الواليات املتحدة. وأدت تداعيات كورونا 
إلــى اإلضـــرار بعدد من القطاعات، خاصة العقارات، 
ــروات فـــي مـــجـــاالت غــيــر مــتــوقــعــة،  ــثــ ــززت الــ ــ لــكــنــهــا عـ
يغذيها جزئيًا مستثمرو التجزئة الذين يستخدمون 
تطبيقات تــداول بــدون رســوم، مثل »روبن هــود«، أو 
تطبيقات لتقنية مؤتمرات الفيديو مثل »زوم«. كذلك 
أصبح األب واالبن اللذان يقفان وراء موقع »كارفانا« 

)Carvana( للسيارات املستعملة يشكالن إحدى أغنى 
العائالت على الكوكب، في حني ارتفعت بقوة ثروة 
التوأم وينكلفوس )Winklevoss( بفضل اهتمامهما 
ــبـــح زونــــغ  املـــتـــزايـــد بـــالـــعـــمـــالت املـــشـــفـــرة. كــــذلــــك، أصـ
شانشان )Zhong Shanshan(، قطب املشروبات امللقب 
»الذئب الوحيد« »Lone Wolf«، أغنى شخص في  بـ
آســيــا، بعدما ســاعــدت الــعــروض األولــيــة الثنتني من 
شركاته فــي زيـــادة صافي ثــروتــه 70.9 مليار دوالر، 
مــا أّهــلــه ليحل مــحــل مــوكــيــش أمــبــانــي الـــذي بـــدأ في 
تحويل مجموعته إلــى عمالق للتجارة اإللكترونية 

والتكنولوجيا.

2020: أغنى 500 شخص زادوا ثرواتهم 1.8 تريليون دوالر

انطالق تكتل تجاري أفريقي 
بدأت الدول األفريقية رسميًا التجارة 
في إطار منطقة تجارة حرة جديدة 

تمتد على مستوى القارة يوم 
الجمعة، بعد أشهر من اإلرجاء 

بسبب كورونا. لكن خبراء يرون 
أن اإلطالق في أول يوم من السنة 

الجديدة رمزي إلى حد كبير، إذ من 
املتوقع أن يستغرق التنفيذ الكامل 

لالتفاق سنوات. وبحسب »رويترز«، 
تهدف منطقة التجارة الحرة القارية 

األفريقية إلى جمع 1.3 مليار 
شخص في تكتل اقتصادي حجمه 
3.4 تريليونات دوالر سيكون أكبر 
منطقة للتجارة الحرة منذ تأسيس 

منظمة التجارة العاملية.

9 اتفاقات تنقيب في مصر
أعلنت وزارة البترول املصرية 

الجمعة أّن الوزير طارق املال وقع 
9 اتفاقات جديدة للتنقيب عن 

النفط والغاز الطبيعي في شرق 
وغرب البحر املتوسط واملياه 

اإلقليمية في البحر األحمر، مع 6 
شركات عاملية ومصرية بحد أدنى 
لالستثمار يزيد عن مليار دوالر. 
ونقلت »رويترز« عن بيان الوزارة 
أن االتفاقات تستهدف حفر 17 

بئرًا استكشافية جديدة في مناطق 
االمتياز، فيما تضم الئحة الشركات 

»إكسون موبيل« و»شيفرون« 
و»ثروة« للبترول املصرية و»بي.بي« 

و»توتال« وشركاء لها هم »شل« 
و»كوفبيك« الكويتية و»ثروة«.

تضخم باكستان يتراجع 
إلى %8

صّرح مكتب اإلحصاءات الحكومي 
في باكستان على موقعه 

اإللكتروني الجمعة بأن معدل 
التضخم السنوي تراجع إلى %8 

في ديسمبر/ كانون األول، مضيفًا 
أن الزيادات في أسعار املواد الغذائية 

القابلة للتلف، مثل الخضروات 
والبيض والبقوليات وغيرها، عززت 
االرتفاع األحدث في مؤشر أسعار 
املستهلكني، وفقًا لوكالة »رويترز«.

»وول ستريت« تشطب 
3 شركات صينية

شرعت بورصة نيويورك بإلغاء 
إدراج أوراق مالية لثالث شركات 

اتصاالت صينية، بعدما حظر 
الرئيس األميركي دونالد ترامب، 

الشهر املاضي، القيام باستثمارات 
أميركية في شركات صينية 

تقول واشنطن إن الجيش 
يملكها أو يسيطر عليها، وهي، 

بحسب رويترز، »تشاينا تليكوم 
كوربوريشن ليمتد« و»تشاينا 

موبايل ليمتد« و»تشاينا يونيكوم 
)هونغ كونغ( ليمتد« التي رأت أنها 

لم تعد مناسبة لإلدراج.

»تسال« تتسلم »واي« من بكين
كشفت شركة »تسال« الجمعة أنها 

بدأت بيع سيارة رياضية متعددة 
االستخدامات من طراز »واي« 

املصنع في الصني، وأنها ستسلمها 
إلى العمالء هذا الشهر، في الوقت 

الذي توسع فيه شركة صناعة 
السيارات الكهربائية األميركية 

مبيعاتها في أكبر سوق للسيارات 
في العالم، علمًا أن الصني مهمة 

الستراتيجية »تسال« العاملية.

أخبار

الفجر األول 
القتصاد بريطانيا 

بعد »بريكست«

بعد خروج اململكة املتحدة من السوق املوحدة أو االتحاد الجمركي مع االتحاد األوروبــي، عاشت الحدود فجر أول يوم بعد »بريكست«، الجمعة، 
من دون اضطراب ُيذكر رغم زيادة اإلجراءات البيروقراطية التي تعني زيادة الكلفة ملستوردي السلع ومصدريها. وبعد مشاحنات على مدى أشهر 
بشأن االتفاق التجاري، نشرت حكومة بريطانيا 70 صفحة من دراسات الحالة قبل بضع ساعات من تركها االتحاد تتضّمن نصحًا للشركات بشأن 
قواعد يتعني اتباعها على الحدود الجديدة. وفي الصورة وصول أول ناقلة إلى ميناء دوفر الذي يتوقع انخفاض أحجام البضائع في أوائل الشهر 

الجاري، ويتوقع أن تكون أكثر الفترات إثارة للقلق في النصف الثاني منه، عندما ترتفع أحجام البضائع مجددًا.

اقتصاد
Saturday 2 January 2021
السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

)Getty(
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اقتصاد

بيروت ـ ريتا الجّمال

كسر موسم األعياد في لبنان، وال سيما في 
الصحية  الـــحـــواجـــز  الــســنــة،  رأس  احـــتـــفـــاالت 
انتشار  في مواجهة  السلطات  التي فرضتها 
ــابـــات  ــذي تــــجــــاوزت إصـ ــ فــــيــــروس كــــورونــــا الــ
ذروتــه 3 آالف يوميًا، ومنها قرار إقفال البلد 
ارتفاع معدل اإلصــابــات والوفيات وأزمــة  مع 
التشغيل في املستشفيات، وذلك بعد ضغوط 
كي  السياحية  املــؤســســات  مارستها  شــديــدة 
أبــوابــهــا  وفــتــح  اســتــئــنــاف عملها  مــن  تتمّكن 
أمام الرّواد مطلع شهر ديسمبر/كانون األول 
كجرعِة دعٍم تنعش القطاع املنهار منذ أواخر 
بكافة  بــااللــتــزام  تعّهدها  مقابل   ،2019 الــعــام 
التدابير واإلجراءات الوقائية التي من شأنها 
ومجتمعهم  وعائالتهم  املــواطــنــن  تحمي  أن 

من الوباء القاتل.
قبيل ســاعــاٍت مــن بــدء حــفــالت رأس السنة 

فــي املــقــاهــي والــحــانــات واملـــالهـــي الليلية، 
ــدٍد من  تــواصــلــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــع عــ
ــاطـــق لــبــنــانــيــة  ــــي مـــنـ ــــاب املــــطــــاعــــم فـ ــــحـ أصـ
ن من  مختلفة، ومنهم من حالفه الحظ وتمكَّ
بلوغ إشغال صاالته بسعة 50%، بينما لم 
 عند آخرين نسبة 30%، في حن أقفلت 

َّ
تتخط

مؤسسات أبوابها بعدما خذلها الرّواد ولم 
الــحــجــوزات 10%، وهــي نسبة  تتعدَّ نسبة 
إشغال غير مفيدة بالنسبة لرجال األعمال 
التشغيلية. املــصــاريــف  تــغــطــي  بــالــكــاد  إذ 

مالك مطعم شهير في جونيه، شمال بيروت، 
كان  التي  الصالة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ أكد 
ُيــعــّد فــيــهــا لــلــســهــرة وتــتــســع ألكــثــر مــن 1500 
النسبة  وهـــي   %50 بنسبة  امــتــأت  شــخــص، 
لتدابير  تبعًا  باحترامها  املــؤســســات  امللزمة 
الوقاية من فيروس كــورونــا، ورغــم الخسائر 
التي يقول إنه ُمنَي بها من جّراء تقليل العدد 
أنه ينظر بإيجابية   

ّ
إال الى أكثر من النصف، 

ــن إلحــــيــــاء  ــريــ ــاضــ ــى أعــــــــــداد مـــــن كـــــانـــــوا حــ ــ ــ إلـ
احتفاالت رأس السنة في صالته.

أن أسعار  إلى  السياحي  املستثمر  ولفت هذا 
البطاقات إلحياء سهرة رأس السنة بدأت من 
أي 300 دوالر وفــق  لــبــنــانــيــة،  لــيــرة  ألـــف   450
سعر الصرف الرسمي، لكنها ال تناهز سوى 
الــســوق  فـــي  املــعــتــمــد  الــســعــر  53 دوالرًا وفــــق 
السوداء، وهو طبعًا السعر الواقعي، ووصلت 
أسعار التذاكر إلى 600 دوالر أميركي بالسعر 
 

ّ
الــرســمــي، أي نــحــو 900 ألـــف لــيــرة، وهـــي أقــل

مــن األســـعـــار الــتــي كــانــت تعتمد فــي األعــــوام 
املــاضــيــة خـــالل رأس الــســنــة وخــصــوصــًا عند 
إحياء فنانن من الصف األّول السهرة، بحيث 
وذلــك  دوالر،  األلـــف  البطاقات  تتخطى  كــانــت 
نظرًا للظروف االقتصادية الصعبة التي يمّر 
بها البلد، ما يدفع أيضًا بأصحاب املؤسسات 
السياحية إلى أخذ حالة املواطن املادية بعن 
االعتبار وخفض األسعار من أجل أن تتمكن 
السهر  الناس وتشجعهم على  من استقطاب 

ضمن ميزانياتهم التي باتت محدودة.

إلغاء لقلة الحجوزات
ــار صــاحــب مــطــعــم عــربــي في  فـــي املــقــابــل، أشــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه حـــّدد  بـــيـــروت لــــ
برنامج رأس السنة، لكنه عاد وألغى الحفل، 
ــد أن ال  ـــة الـــحـــجـــوزات، بــعــدمــا وجــ

ّ
بــســبــب قـــل

قليل  لعدٍد  كبيرة  فتح صالة  في  له  مصلحة 
من الــرّواد بما ال يغطي التكاليف التشغيلية 
الــتــي سيدفعا لــتــأمــن األطــعــمــة واملــشــروبــات 

والفرقة املوسيقى.
ــام التـــــحـــــادات الـــنـــقـــابـــات  ــعــ ــقــــول األمــــــن الــ ويــ
»العربي الجديد«،  السياحية، جان بيروتي، لـ
إن لــبــنــان هـــذه الــســنــة يــعــيــش أزمــــة حقيقية 
ــاد حــتــى  ــ ــيـ ــ وخـــطـــيـــرة لــــم تــتــمــكــن عـــطـــلـــة األعـ
مــن إخـــراجـــه مــنــهــا، مــضــيــفــًا: »نــحــن بــعــيــدون 
بـــاملـــقـــارنـــة أيـــضـــًا مـــع مــصــر ودبـــــي فـــي نسب 
ــال والــــحــــجــــوزات حـــيـــث االســـتـــقـــطـــاب  ــ ــغـ ــ اإلشـ

األكبر«.
واملؤسسات  املطاعم  أن  إلــى  بيروتي  ويلفت 
اللبنانية،  بالليرة  أسعارها  السياحية تضع 
ــــن رفـــعـــهـــا بـــســـبـــب الـــضـــائـــقـــة  ولــــــم تـــتـــمـــكـــن مـ
االقــتــصــاديــة، رغــم الــغــالء املستفحل والــفــارق 
ــــدوالر بــن الــســوق  الــهــائــل فــي ســعــر صـــرف الـ
الــرســمــي )1507.5 لــيــرات( والــســوق الــســوداء 
الــحــفــالت الضئيل جــدًا،  لــيــرة(، وعـــدد   8350(
مــعــتــبــرًا أنـــهـــا »ســـنـــة كـــارثـــيـــة بـــامـــتـــيـــاز«. أمــا 
الذين أتوا إلى لبنان من الخارج، فغالبيتهم 
لـــبـــنـــانـــيـــون حـــــضـــــروا لـــتـــمـــضـــيـــة الــــعــــيــــد مــع 
عــائــالتــهــم، بــيــنــمــا هـــنـــاك قــلــة أتــــت مـــن مصر 

واألردن والعراق بصفة سائحن.

لجوء إلى المناطق الجبلية
خــــرى، كــان الفــتــًا لــجــوء الــعــديــد من 

ُ
مــن جهة أ

اللبنانين إلى املناطق الجبلية لتمضية عيد 

رأس السنة وعطلة األسبوع وحجز شاليهات 
حفاظًا على سالمتهم، إذ يقول أحد اللبنانين 
»الــعــربــي  الـــقـــادمـــن مـــن فــرنــســا لــعــدة أيـــــام، لـــ
أمانًا صحيًا  أكثر  يبقى  الشاليه  أن  الجديد« 
األصــدقــاء  مــع  »فنحن نحجزها  تكلفة،  وأقـــل 
الــذيــن نــثــق بــهــم ونــعــرف أنــهــم غــيــر مصابن 
بالفيروس وكلهم أجروا الفحوص للتأكد من 
خلّوهم من كورونا، وبالتالي ال اختالط، كما 
أن أسعار الحجز وشراء املأكوالت التي نعّدها 
بأنفسنا ونتشارك بها جميعنا، كما نستفيد 
من الطقس الجميل جدًا وجبال لبنان الرائعة 

واملناخ الخالب، والهواء النقي«.
ــدد مـــن الــشــالــيــهــات فـــي منطقة  ــد مــالــك عـ وأكــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  األرز، شــمــال لــبــنــان، لـــ
2020 كــانــت مــن أكــثــر الــســنــوات الــتــي تحجز 
فيها الــشــالــيــهــات وفــاقــت املــطــاعــم والــفــنــادق، 
الصحية،  الناحية  أمانًا من  أكثر  تبقى  ألنها 
وهــذه الــحــجــوزات لــم تقتصر فقط على فترة 
عــيــد املـــيـــالد، بـــل اإلشـــغـــال كــــان مــرتــفــعــًا منذ 

أشهر في ظل التعبئة العامة واإلقفال العام.

ديسمبر األكثر استقطابًا
مـــن جــهــتــه، يــقــول نــقــيــب الــفــنــادق فـــي لــبــنــان، 
»العربي الجديد«، أن ديسمبر/  بيار األشقر، لـ
استقطابًا من  األكثر  كــان  لطاملا  األول  كانون 
الداخل والخارج، إذ كان القطاع يستقطب بن 
الفترة من السنة،  الى 100% خالل هذه   %90
وتـــحـــديـــدًا مـــن 20 ديــســمــبــر حــتــى 5 يــنــايــر/ 
كانون الثاني 2021، مستدركًا: »لكن وضعنا 
ــيــــوم لـــأســـف ســـيـــئ جــــــدًا، ونـــســـبـــة إشـــغـــال  الــ
الــفــنــادق خـــالل عــيــدي املـــيـــالد املــجــيــد ورأس 

السنة لم تتجاوز %10«.
ويربط األشقر نسبة الـ10% بيوم العيد الذي 
الجمعة  يــوم  الفائت وتــاله  الخميس  صــادف 
ــه بــعــطــلــة نــهــايــة  ــالــ كــعــطــلــة رســـمـــيـــة، واتــــصــ
األســبــوع )سبت وأحـــد(، مــا شّكل حــافــزًا لدى 
الناس لحجز غــرف واالســتــفــادة من اإلجــازة، 
الفتًا إلى أن الحجوزات تعود بغالبيتها إلى 
كــل سنة  لــبــنــان  ــزورون  ــ يـ لبنانين مــغــتــربــن 
لــتــمــضــيــة الــعــيــد مـــع عـــائـــالتـــهـــم، إلــــى جــانــب 
ــة، عــلــمــًا أن هـــؤالء  ــيــ جــنــســيــات عــراقــيــة وأردنــ
لبنان، ومنهم من  إلــى  يــتــرّددون كثيرًا  أيضًا 
لديه مسكن دائم يعيش فيه وال يحتاج تاليًا 

إلى النزول في فندق.

رأس السنة كسر قيود كورونا بحثًا عن جرعة إنعاش

خالف كثير من المحتفلين القيود المفروضة لمواجهة انتشار جائحة كورونا رغم تزايد اإلصابات والوفيات )فرانس برس(

تقارير عربية
لبنان

اعتمدت المؤسسات 
على المغتربين اللبنانيين 

وبعض العرب

طرابلس ـ أحمد الخميسي

ــــون وخــــــبــــــراء  ــلـ ــ ــلـ ــ ــــحـ يــــــتــــــفــــــاءل مـ
اقــتــصــاديــون بــقــرار تعديل سعر 
الــصــرف املــوّحــد لكافة األغـــراض 
الـــتـــجـــاريـــة والـــشـــخـــصـــيـــة، العـــتـــقـــادهـــم أنـــه 
يـــســـهـــم فــــي االســــتــــقــــرار االقــــتــــصــــادي بــعــد 
سنوات عجاف من الفوضى خالل عقد من 
الحروب واضطراب سعر الدينار واالرتفاع 
املستهلكن، وذلــك بعدما  الفاحش ألسعار 
ــركـــزي قـــد حــــّدد ســعــر صــرف  كــــان الــبــنــك املـ
البالد عند 4.48  العملة في مختلف أنحاء 
ــلـــدوالر الـــواحـــد، بــــداًل مـــن السعر  دنــانــيــر لـ

الرسمي السابق البالغ 1.4 دينار.
لــكــن فـــي املــقــابــل، يــنــتــقــد خـــبـــراء الــخــطــوات 
الـــتـــي اتـــخـــذهـــا »مـــصـــرف لــيــبــيــا املـــركـــزي« 
بشأن تعديل سعر الصرف وتخفيض قيمة 
العملة 70% مع تجميد »املؤسسة الوطنية 
عد املصدر 

ُ
للنفط« اإليرادات النفطية التي ت

ــة  ــوازنــ ــيـــاجـــات املــ ــتـ الـــرئـــيـــســـي لـــتـــمـــويـــل احـ
العامة.

في السياق، يؤكد الباحث االقتصادي، علي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هناك  الــشــيــبــانــي، لـــ
مـــؤشـــرات إيــجــابــيــة بــشــأن الــســعــر املــوحــد، 
ومنها تعافي إنتاج النفط ورفع القيود عن 
الجديد،  النقد األجنبي وفق سعر الصرف 
ــاســـي بــن  ــيـ ــل الـــسـ ــــن بـــــــــوادر الــــحــ  عـ

ً
فــــضــــال

األطــراف املتحاربة، وصواًل إلى قرار إجراء 
االنتخابات املقبلة. 

املصرف  لــدى  الفنية  اللجنة  ويــقــول عضو 

املركزي، مصباح العكاري، إن سعر الصرف 
الجديد ُيسهم في ترسيخ االستدامة املالية، 
فــيــمــا يــعــتــبــر املــســتــشــار املـــصـــرفـــي، نـــوري 
ــريـــون، أن تــعــديــل الــســعــر »إجــــــراء مــوجــع  بـ
جـــدًا لــغــالــبــيــة الــشــعــب، خــاصــة بــعــدمــا فقد 
الــنــاس كــل الــدعــم الــــذي تــقــدمــه الجمعيات 
إذا   عما 

ً
التعاونية االستهالكية«، متسائال

كان »اإلجــراء الخاطئ املتمثل بزيادة سعر 
ــــدوالر ســيــفــاقــم مــعــانــاة الليبين  الــ صـــرف 

واملقيمن على السواء«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ـــ وأوضــــــح بـــريـــون لـ
اإلجــراء االقتصادي الصحيح يكمن في أن 
يكون سعر الصرف الفعلي قريبًا من السعر 
الشرائية  القوة  على  يحافظ  بما  الرسمي، 
لــلــديــنــار ومــســتــوى معيشة الــفــقــراء، داعــيــًا 
إلــى ضــرورة إنشاء الحكومة مجلسًا أعلى 
االقتصادية دوره دراســة وتحليل  للتنمية 
لوضع  تمهيدًا  االقتصاد،  تشوهات  جميع 

خـــطـــة مـــعـــالـــجـــة مـــالئـــمـــة لـــهـــا عـــبـــر إرســـــاء 
للتنمية  ُمحفزة  وتجارية  مالية  سياسات 

مع املحافظة على استقرار سعر الصرف. 
ــتــــصــــاد فــي  مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول أســــتــــاذ االقــ
»العربي  جامعة بنغازي، عطية الفيتوري، لـ
الجديد«، إن الطلب على الدوالر، أو العملة 
ــــن مـــصـــدريـــن  ــأتــــي مـ ــًا، يــ ــة عــــمــــومــ ــيـ ــبـ ــنـ األجـ
من  السلع  مستوردو  أواًل  هما:  أساسين، 
الخارج، وثانيًا التحويالت املالية من داخل 
فــي عــمــلــيــات ينفذها  إلـــى خــارجــهــا،  ليبيا 

مقيمون وغير مقيمن وكذلك الحكومة.
ويبّن مدير إدارة البحوث والدراسات لدى 
»املـــصـــرف الــلــيــبــي الـــخـــارجـــي«، نــجــمــي بن 
شــعــبــان، أن املــصــرف املـــركـــزي لــيــســت لديه 
ــرار فـــي ضـــخ الــعــمــلــة  ــمـ ــتـ ــقــــدرة عــلــى االسـ الــ
ــلـــتـــداول فـــي االقـــتـــصـــاد ليلبي  األجــنــبــيــة لـ
الــطــلــب، ولــذلــك ســتــكــون كمية الــطــلــب على 
العملة األجنبية أكبر من كمية العرض الذي 
يطرحه، ما يؤدي تاليًا إلى رفع سعر صرف 
الدوالر، وسينعكس ذلك زيادة في التضخم 

الذي سيشمل كل السلع والخدمات.
بــدوره، يشرح مدير »مركز أويــا للدراسات 
أن قيمة  أبـــولـــســـن،  أحـــمـــد  ــة«،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
العملة تكمن في قوتها الشرائية، وستحتاج 
النقود السائلة  أكــبــر مــن  إلــى كمية  الــدولــة 
لهذا  الــصــرف، وسيكون  ترفع سعر  عندما 
الرفع تأثير سلبي على النشاط االقتصادي 

ويدفع باتجاه الركود.
»الــعــربــي الــجــديــد« أن ال معنى  لـــ وأوضــــح 
السوق  فــي  السعر  لتوحيد  أبــدًا  اقتصاديًا 
املــوازي مع السعر الرسمي، ألن في السوق 
املــــوازي العــبــن كــبــارًا هــم أصــحــاب رؤوس 
العملة  مــن سيشتري  ثمة  ولــيــس  األمــــوال، 

بسعر 4.5 دنانير ويبيعها بالسعر نفسه.
يــمــكــن  ال  ــر  ــعـ الـــسـ ــذا  ــهــ لــ ــًا  خــــالفــ أنــــــه  ورأى 
ــوازن، وســيــظــل  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة الـ ــالــ الـــــوصـــــول إلــــــى حــ
ــود، فــيــمــا تــحــتــاج  ــ االقـــتـــصـــاد فـــي حـــالـــة ركــ
فــاتــورة  لــســداد  الصعبة  العملة  إلـــى  ليبيا 
الــــــــواردات الــســنــويــة الـــتـــي تــبــلــغ 30 مــلــيــار 
ــة،  ــيــ ــاســ األســ املـــنـــتـــجـــات  حـــتـــى  إذ  دوالر، 
والــخــضــروات،  املــعــدنــيــة  واملـــيـــاه  كالحليب 
ــا وتــونــس وتركيا في  مــســتــوردة مــن أوروبـ

ظل ضآلة اإلنتاج محليًا.

عدن ــ العربي الجديد

تسبب الهجوم الصاروخي الذي طاول مطار عدن الدولي 
األربــعــاء املــاضــي، فــي توقف عمل املنفذ الــجــوي الرئيسي 
اليمنين  الــذي يربط  الشريان  اليمنية، وقطع  املــدن  لكافة 
التحالف  الــذي فرضه  الــجــوي  الحظر  العالم. ومنذ  بــدول 
الــســعــودي - اإلمــاراتــي على الــرحــالت التجارية فــي مطار 
صنعاء الدولي، أواخر العام 2016، بات مطار عدن الخاضع 
لسيطرة الحكومة املعترف بها دوليًا، املنفذ الرئيسي الذي 
اليمن،  من  والجنوبية  الشمالية  املحافظات  غالبية  يخدم 
إلــى جــانــب مــطــار سيئون فــي محافظة حــضــرمــوت، شرق 
استهدف صالة  الــذي  الصاروخي  الهجوم  وأسفر  الــبــالد. 
مطار عدن ومدرجه لحظة وصول الحكومة الجديدة، عن 
اليمنية«،  الجوية  »الخطوط  أعلنت  توقف خدماته، حيث 
الــنــاقــل الــوحــيــد لــلــمــســافــريــن الــيــمــنــيــن مــنــذ بـــدء الــحــرب، 
فــي حضرموت حتى  مطار سيئون  إلــى  تحويل رحالتها 

إشعار آخر. 
وذكرت الخطوط اليمنية أن جميع رحالتها، يوم الجمعة، 
من مطارات القاهرة وجيبوتي، توجهت إلى مطار سيئون، 
املنفذ البديل الذي كان غالبية املسافرين اليمنين في الداخل 
والخارج يتجنبون الرحالت عبره نظرًا لزيادة أجور النقل 
وطول املسافة التي تبعده عن محافظاتهم. وفي ظل عدم 
وجــود أي مؤشرات لعملية إصــالح قريبة، أكد مصدر في 
عودة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ اليمنية«  الجوية  »الخطوط 
الرحالت عبر مطار عدن مرهونة بالحصول على تصاريح 
مـــن الــتــحــالــف الـــســـعـــودي - اإلمــــاراتــــي لــلــهــبــوط فــيــه بعد 

استكمال اإلصــالحــات. وتأمل الحكومة في إعــادة تشغيل 
املطار خالل أيام بعد إصالح األضرار، وفقًا لتصريح نقلته 
وكالة »سبأ« الرسمية عن محافظ عــدن، أحمد مللس، لكن 
مراقبن يتوقعون أن تستغرق عملية اإلصالح وقتًا أطول. 
النقل، عبدالسالم هـــادي، اطلع  أن وزيـــر  الــوكــالــة،  وذكـــرت 
مع محافظ عــدن، يــوم الخميس، على حجم األضــرار التي 
تسبب بها القصف الصاروخي على »مطار عدن الدولي« 
أثــنــاء وصـــول الــحــكــومــة، ووّجــــه بــســرعــة إصـــالح األضــــرار. 
وزار املــطــار عـــدد مــن املــســؤولــن الــيــمــنــيــن غــــداة الــهــجــوم 
الصاروخي، حيث أكد وزير الداخلية، إبراهيم حيدان، في 
تصريحات منفصلة، أن الحكومة ستبذل جهودها لعودة 
العاجل، واتخاذ  القريب  املطار بعد تأهيله في  العمل في 
كافة اإلجراءات الالزمة لذلك. وأدى توقف الخدمة في مطار 
اليمنين في مطارات  املسافرين  إلــى تكّدس عشرات  عــدن 
من  البعض  األردن، حيث شكا  فــي  علياء  وامللكة  الــقــاهــرة 
إلغاء مفاجئ للرحالت مساء األربعاء، وهو ما جعلهم بال 

مأوى.  
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن عــمــلــيــة اإللــغــاء  وقــــال مـــســـافـــرون لـــ
ستكبدهم أعباء إضافية، خصوصًا أن غالبية الحاجزين 
كــانــوا قــد خــضــعــوا  لــفــحــوصــات »بـــي.ســـي.آر« الــتــي تثبت 
خلوهم من اإلصابة بفيروس كورونا، وهو فحص تشترطه 
 عـــن أعــبــاء 

ً
الــخــطــوط الــيــمــنــيــة لــلــســفــر إلــــى الــيــمــن، فـــضـــال

اإلقــامــة املــؤقــتــة واملــعــيــشــة. ولــجــأت الــخــطــوط اليمنية إلى 
إبالغ املسافرين من القاهرة إلى مطار عدن عبر الرحالت 
امللغية يوم 30 و31 ديسمبر/كانون األول املنصرم، بموعد 

رحالتهم الجديدة.

دينار ليبيا 2020: انقسام 
حول توحيد سعر الصرف 

من األضرار التي خلفها الهجوم على مطار عدن األربعاء الماضي )فرانس برس(تقلّبات سعر الدينار الليبي انعكست غالء فاحشًا في األسعار االستهالكية )فرانس برس(

مطار عدن مشلول في انتظار الترميم

أثارت خطوة توحيد
 سعر صرف الدينار 

في السوقين الرسمي 
والموازي عام 2020 

حفيظة بعض الخبراء، 
فيما اعتبرها آخرون 

ضرورية للجم المضاربة

موازنة ُعمان 2021: 
العجز 5.7 مليارات دوالر

ذكرت وكالة األنباء الُعمانية الرسمية 
يوم الجمعة، أن السلطنة تتوقع أن يبلغ 

عجز موازنة 2021 نحو 2.2 مليار ريال 
)تعادل 5.7 مليارات دوالر(، وأنها تخطط 

لالقتراض من األسواق املحلية والعاملية 
للمساهمة في سد الفجوة. وأضافت أن 

السلطنة تهدف لجمع نحو 1.6 مليار 
ريال عبر االقتراض، وسحب املبلغ املتبقي 
بقيمة 600 مليون ريال من احتياطياتها. 
واملوازنة مبنية على سعر نفط 45 دوالرًا 
للبرميل، وتتوقع الحكومة إيرادات بقيمة 

8.640 مليارات ريال هذا العام 
بانخفاض 19% عن إيرادات 2020 

بحسب تقديرات.

إيرادات نفط العراق 2020: 
42 مليار دوالر

كشفت شركة تسويق النفط 
العراقي »سومو«، عن حجم اإليرادات 
لعام 2020 من تصدير النفط، حيث 

نقلت وكالة »واع« عن املدير العام 
للشركة، عالء الياسري، قوله إن حجم 

اإليراد املتحقق بلغ 42 مليار دوالر، 
فيما بلغ إيراد شهر ديسمبر/ كانون 

األول املنصرم وحده أكثر من 4 مليارات 
عن سعر بيع بلغ 49 دوالرًا للبرميل. 
وصّدر العراق نحو 3 ماليني برميل 

يوميًا بعد قرار »أوبك+« خفض اإلنتاج، 
بحسب الياسري الذي توقع أن تشهد 

أسعار النفط تحسنًا رغم بروز 
ساللة كورونا الجديدة.

انكماش اقتصاد 
األردن %2.2

أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات 
العامة األردنية انكماش االقتصاد 
األردني في الربع الثالث من العام 

2020 بنسبة 2.2% مقارنة بانكماش 
كانت بلغت نسبته 3.6% في الربع 
الذي سبقه، ومع نمو بلغت نسبته 

1.9% في الربع الثالث من العام 2019، 
فيما تذهب تقديرات »مجموعة 

البنك الدولي« إلى انكماش االقتصاد 
األردني بنسبة ستبلغ 3.5% في 

العام 2020 بأكمله، وفقًا ملا نقلته 
وكالة رويترز.

أخبــار 
      العرب

155
مالية  أزمات  ليبيا  تعيش 
ــً في  ــحـ خــانــقــة وشـ
بسبب  النقدية  السيولة 
النفط  ــاب  ــ أص ــراع  ــ ص
بلغت  فــادحــة  بخسائر 
خالل  دوالر  مليار   155
إقفال  نتيجة  سنوات   9
ــئ  ــوان ــم ــول وال ــق ــح ال

النفطية.

اليمنعمالت

Saturday 2 January 2021 Saturday 2 January 2021
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منذ اندالع جائحة كورونا وهناك سؤال ال يجد إجابة واضحة: هل اإلصابة 
بكورونا توفر مناعة كافية للحماية من تكرار اإلصابة؟

سؤال في الصحة

الفيروس المستجد ال ينتقل لألجنة
 19-COVID أثبتت دراسة أن النساء الحوامل املصابات بـ

خالل الثلث األخير من الحمل من غير املرجح أن ينقلن 
العدوى ألجنتهن، وأجريت هذه الدراسة بني شهري أبريل 
ويونيو/نيسان وحزيران 2020 بني النساء اللواتي قدمن 

ألحد مستشفيات بوسطن إما لعالج COVID-19 أو للوالدة، 
ولم تثبت إصابة أي من حديثات الوالدة من بني 127 امرأة 

حامال، بمن في ذلك 64 مصابة بمستويات متفاوتة من 
املرض من فيروس كورونا، وهذا من أكثر األشياء املطمئنة 

لأمهات.
شملت الدراسة 36% لم تظهر عليهن أعراض، و34% يعانني 
من مرض خفيف، و11% لديهن مرض معتدل، و16% يعانني 

من مرض شديد، و3% يعانني من مرض خطير، كما شملت 
الدراسة 63 امرأة حامال جاءت نتيجة فحوصهن سالبة، 

و11 امرأة في سن اإلنجاب لم تكن حوامل، إلجراء املقارنة.
قام الباحثون بتقييم مستويات الفيروس في عينات أنسجة 
الجهاز التنفسي والدم وأنسجة املشيمة، ووجدوا الفيروس 

في إفرازات اللعاب واألنف والحنجرة عند النساء، ولم 
يعثروا على أي فيروس في مجرى الدم أو املشيمة.

ورغم أنه في هذه الدراسة لم يولد أي من األطفال إيجابًيا لـ 
COVID-19، فإن الخطر ليس صفًرا، وأشارت دراسات أخرى 
أن النطاق منخفض للغاية، ولكنه أقل بكثير من الفيروسات 

األخرى، بما في ذلك زيكا أو الفيروس املضخم للخاليا.

عفاف - تونس
عندي كسر في عظمة الحوض بعيد 
ــم عــمــل شــرائــح  ــد تـ ــن املـــفـــصـــل، وقــ عـ
ومــســامــيــر مــن 3 أســابــيــع.. وســؤالــي 

هو: هل يمكن الحركة بدون مشاية؟

األخت الكريمة؛
تحية طيبة وبعد..

ــالــــة كــــســــور الــــفــــخــــذ، عــنــد  فــــي حــ
ــد أن  ــأكـ ــتـ ــن الـ ــد مــ الــتــحــمــيــل ال بــ
الوزن لن يؤدي لتخلخل وحركة 
بــالــشــرائــح واملــســامــيــر. لـــذلـــك، ال 
ننصح بالتحميل وإال قد تقطع 
يـــحـــدث  أو  الــــعــــظــــام  ــر  ــيــ ــامــ املــــســ

اعوجاج وانحناء بالعظام.
ــة الــتــحــمــيــل  ــ والـــــــذي يـــحـــدد درجــ
هو حسب درجة االلتئام للكسر، 
ــــرد ملــس  ــــجـ ــــون مـ ــكـ ــ والـــــتـــــي قـــــد تـ
ــتـــوازن  ــــأرض لــلــحــفــاظ عــلــى الـ لـ
ســـتـــة  أول  فـــــــي  املــــــشــــــي  أثـــــــنـــــــاء 
أســابــيــع مـــع اســتــعــمــال املــشــايــة، 
ــزئـــي بـــعـــد ظــهــور  ثــــم تــحــمــيــل جـ
للكسر،  نصفي  أو  جزئي  التئام 
بــوزن كامل  للتحميل  التدرج  ثم 
مع استعمال عكازات مع اكتمال 
ــادة بــعــد ثــالثــة  ــك عــ االلــتــئــام وذلــ

شهور.
ويــمــكــن أن يــتــم االســـتـــغـــنـــاء عن 
العكاز تماما بعد اكتمال العالج 
الطبيعي وعودة التوازن والقوة 
الــعــضــلــيــة، وقـــد تــصــل هـــذه املــدة 
بعض  فــي  أشهر  لستة  النهائية 

األحيان. 
ــار الــنــخــاعــي  ــمـ ــسـ وفـــــي حـــالـــة املـ
واالستغناء  التحميل  يــكــون  قــد 
عــن املــشــايــة واســتــبــدالــهــا بعكاز 
بداخل  املسمار  قليال، ألن  أســرع 
السطح مثل  العظام وليس على 

الشرائح.
مع تمنياتي بالشفاء العاجل.

د. بالل إبراهيم
استشاري جراحة العظام

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

كورونا
هل وجود األجسام المضادة يقي من تكرار اإلصابة؟

أحمد سمير عبد الحميد

ــزال فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد املــعــروف  ال يــ
ــبــــب ملـــرض  ــم ســـــــــارس- كــــــــــوف-2، واملــــســ ــاســ بــ
الــعــالــم، حيث  القلق حــول  كــوفــيــد-19، يسبب 
تسبب الفيروس في حالة من الحيرة والعديد 
مــن األســئــلــة مــجــهــولــة األجـــوبـــة الــتــي يسعى 

العلم لإلجابة عنها. 
من بني األحاجي التي يسعى العلم للوصول 
إلــــى أجـــوبـــة شــافــيــة عــنــهــا األســئــلــة املتعلقة 
باملناعة التي تتوفر للجسم بعد التعافي من 
الــدراســات  اإلصــابــة، حيث تعكف العديد مــن 
الحديثة على بحثها، ومن بني هذه الدراسات 
البحث الذي نشر أخيرا في مجلة نيو انغالند 
جورنال أوف ميديسن الشهيرة، والذي نقدم 

مختصرا لنتائجه في هذا املقال.
ــفـــيـــروس  بـــشـــكـــل عــــــــام، تـــتـــســـبـــب اإلصــــــابــــــة بـ
كـــورونـــا 2 املــتــســبــب فــي املــتــالزمــة التنفسية 
الحادة الوخيمة )سارس كوف-2( في إحداث 
اســتــجــابــة مــنــاعــيــة مــقــبــولــة بــعــد الـــعـــدوى في 

معظم الحاالت التي تمت دراستها.
فعلى الــرغــم مــن إصــابــة أكــثــر مــن 81 مليون 
شخص حــول العالم، كــان عــدد الــحــاالت التي 
 للغاية، 

ً
تأكد حدوث تكرار العدوى فيها قليال

وهــو مــا يــؤكــد أن هــذه املــنــاعــة تــقــدم قـــدرًا من 
الحماية في معظم األحيان. 

لــكــن الــــســــؤال املـــهـــم هــــو: حــتــى مــتــى يستمر 
تأثير هذه املناعة؟ وإلي أي درجة تحمي هذه 
املناعة من ظهور األعراض مرة أخرى أو تقلل 

حدتها؟

المناعة ضد كوفيد-19
كما ذكرنا من قبل في حديثنا عن اللقاحات، 
املناعة التي تحمي من تكرار العدوى تتكون 
مــــن ذراعـــــــــني: الـــــــــذراع األولــــــــى هــــي األجــــســــام 
املضادة التي تفرزها الخاليا املناعية البائية، 
واملـــنـــاعـــة الــخــلــويــة الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــخــاليــا 

املناعية التائية. 
مــن أجـــل دراســــة وتــقــيــيــم هـــذه املــنــاعــة علينا 
أن نتعرف على دالالت معينة يمكن قياسها 
منع  مثل:  معينة  بعوامل  مستواها  ومقارنة 
تكرار العدوى، الحاجة للحجز في املستشفى، 

وحدوث الوفيات. 
الـــتـــي ينتجها  ــادة  املــــضــ ــام  ــســ وتــنــقــســم األجــ

الجسم إلى عدة أنواع:
- في ما يتعلق باألجسام املضادة للفيروسات، 
هــنــاك نــوعــان أســاســيــان يــظــهــران فــي مــراحــل 

العدوى املختلفة:
في  يــظــهــر  الـــــذي   IgM الـــنـــوع أوال  لــديــنــا   .1

املراحل املبكرة من العدوى.
2. مع مرور الوقت تظهر األجسام املضادة من 
النوع IgG، والتي تستمر عادة لفترة طويلة 

ويرتبط ظهورها بحدوث املناعة.
ــيــــروس ســــــارس كــــــوف-2،  ــا يـــخـــص فــ ــي مــ - فــ
يــمــكــنــنــا االعـــتـــمـــاد عـــلـــى األجــــســــام املـــضـــادة 
لــبــروتــني الــشــوكــة الــخــاص بــالــفــيــروس )الــذي 
يــســتــخــدمــه الـــفـــيـــروس لـــالرتـــبـــاط بــالــخــاليــا 
البشرية( من النوع IgG، وذلك نظرًا ملعرفتنا 
ــدرًا من  ــ ــذه األجــــســــام املــــضــــادة تـــوفـــر قـ ــأن هــ بــ

املناعة ضد تكرار العدوى.

دراسة المناعة ضد كوفيد-19
الــبــحــث الـــــذي نــنــاقــشــه هــنــا قــــام بــاســتــخــدام 
 ،PCR تــقــنــيــة تــفــاعــل ســلــســلــة الــبــولــيــمــيــريــز
ــل مــقــارنــة احــتــمــاالت حــــدوث الــعــدوى  مــن أجـ
بفيروس سارس-كوف-2 بني مجموعتني من 
فـــي مستشفيات  الــطــبــي  بــالــقــطــاع  الــعــامــلــني 

جامعة أكسفورد في اململكة املتحدة. 
شـــمـــلـــت املـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى الــــذيــــن أصـــيـــبـــوا 
بــالــفــيــروس مــن قــبــل )لــديــهــم أجــســام مــضــادة 
الثانية  املجموعة  ضمت  بينما  لــلــفــيــروس(، 
األشــخــاص الــذيــن لــم يصابوا مــن قبل )ليس 

لديهم أجسام مضادة للفيروس(. 
تـــم قـــيـــاس مــســتــوى األجـــســـام املـــضـــادة الــتــي 

تـــم تــكــويــنــهــا ضـــد بـــروتـــني الــشــوكــة الــخــاص 
بــالــفــيــروس، وكــذلــك ضــد الــغــالف البروتيني 
لــنــواة الــفــيــروس فــي بــدايــة الــدراســة، وبعدها 
تمت متابعة املشاركني ملدة تقترب من ثمانية 
ــداء مـــن إبـــريـــل حتى  ــتـ أشــهــر )31 أســبــوعــا ابـ

نوفمبر 2020(. 
ــام الـــبـــاحـــثـــون بــمــقــارنــة  ــ ــذه املــــــــدة، قــ ــ ــعـــد هــ بـ
إيجابية جــديــدة بني  مــعــدالت ظهور تحاليل 
املــجــمــوعــتــني بــاســتــخــدام األعـــــراض وتحليل 
لــتــشــخــيــص  الــتــحــلــيــل املــعــتــمــد  PCR )وهــــــو 

العدوى من خالل مسحات األنف والبلعوم(.
العاملني  الدراسة 12541 شخصا من  شملت 
األولى  املجموعة  بالجامعة.  الطبي  بالقطاع 
)الذين كان لديهم أجسام مضادة ضد بروتني 
الــشــوكــة مــنــذ بـــدايـــة الــــدراســــة( ضــمــت 1256 
شخصا، وشملت الثانية )املجموعة السلبية( 

11364 شخصا. 
 PCR ــة، أصـــبـــح تــحــلــيــل ــ ــدراســ ــ خـــــالل مـــــدة الــ
إيــجــابــيــا لـــدى شــخــصــني فــقــط مــن املجموعة 
األولى دون ظهور أعراض عند ظهور نتيجة 

التحليل. 
 PCR أما املجموعة الثانية فقد أصبح تحليل
 100 بينهم  )مـــن  لـــدى 223 شخصا  إيــجــابــيــا 
شخص لــم يــكــونــوا يــعــانــون مــن أيــة أعـــراض، 
أعــراض  بعض  عليهم  ظــهــرت  شخصا  و123 
ــة الــحــرارة  الــســعــال املــســتــمــر، ارتــفــاع فــي درجـ
أكثر من 37.8 درجة مئوية، أو ضعف حاستي 

الشم أو التذوق(. 
ــادة  ــإعــ ــثــــون بــ ــبــــاحــ لـــتـــأكـــيـــد الـــنـــتـــائـــج قــــــام الــ
االخـــتـــبـــارات بـــاســـتـــخـــدام األجــــســــام املـــضـــادة 
ــروس،  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ لــــلــــغــــالف الــــبــــروتــــيــــنــــي لــــــنــــــواة الـ

وبــاســتــخــدام نــوعــي األجـــســـام املـــضـــادة مــعــًا، 
وحصلوا على نفس النتائج.

نتائج الدراسة
بناء على هذه النتائج استنتج الباحثون:

لـــبـــروتـــني  املـــــضـــــادة  - أن وجـــــــود األجـــــســـــام 
ــة نـــتـــيـــجـــة عــــــــدوى ســــابــــقــــة يـــرتـــبـــط  ــوكــ ــشــ الــ
بالحماية من تكرار العدوى واحتماالت أقل 
لإلصابة باملرض مرة أخرى ملدة ستة أشهر 

على األقل.
ــه يــنــطــبــق عــلــى وجــــود األجــســام  ــر ذاتــ - األمــ
املضادة للغالف البروتيني لنواة الفيروس 

أو على استخدام النوعني معا.
- أكدت الدراسة أن بإمكاننا بالفعل استخدام 
األجـــســـام املـــضـــادة مـــن الـــنـــوع IgG كـــدالالت 

على العدوى السابقة.
- لــيــس هـــذا فــحــســب، فكلما ارتــفــع مستوى 
األجــــســــام املــــضــــادة فـــي الـــجـــســـم، انــخــفــضــت 

احتماالت تكرار اإلصابة بالفيروس.
- تــبــني أيــضــا أن وجــــود األجـــســـام املــضــادة 
يوفر حماية نسبية من تكرار اإلصابة حتى 
بالفيروس  الــذيــن أصيبوا  األشــخــاص  لــدى 
مــن قــبــل، وكــــان مــســتــوى األجـــســـام املــضــادة 

لديهم مرتفعا إلى حد ما )لكنه كان أقل من 
الحد األدنى العتبار التحليل موجبا(.

مشكالت الدراسة
على الرغم من القيمة العلمية لهذه الدراسة، إال 
أن الباحثني أشاروا إلى بعض أوجه القصور 

التي شابتها، ومن بني هذه املشاكل:
الــقــدرة على متابعة كــل املشتركني في  - عــدم 
الــدراســة خــالل مــدة الــدراســة، وهــو مــا يحدث 

بطبيعة الحال في كل الدراسات املشابهة.
ــاروا إلــيــهــا هــي أن  - النقطة الــثــانــيــة الــتــي أشــ
الدراسة شملت فقط البالغني األصحاء الذين 
تبلغ أعــمــارهــم 65 عــامــا أو أقـــل، لــذا نصحوا 
بتكرار هذه الدراسة في مجموعات أخرى تشمل 
األطفال أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو 

من مشاكل نقص املناعة. 
- أشــار الباحثون أيضا إلــى أن مــدة الدراسة 
مــا، وبالتالي طالبوا  إلــى حــد  كــانــت قصيرة 
بالقيام بدراسات أطول من أجل تقييم املناعة 
ضد تكرار العدوى بشكل أفضل. - كذلك، وعلى 
الــرغــم مــن أن الباحثني اســتــخــدمــوا األجــســام 
املضادة )وهي األجسام التي تنتجها الخاليا 
البائية التي تمثل إحدى ذراعي املناعة(، إال أنهم 
ال يستطيعون التأكيد أن هذه األجسام وحدها 
هي املتسببة في منع تكرار العدوى، فكما ذكرنا 
تقوم املناعة على ذراعني: الخاليا البائية التي 
تنتج األجسام املضادة، والخاليا التائية التي 
تقوم بقتل الفيروسات بطرق مختلفة. بالتالي 
أيضا  التائية  الخاليا  تقوم  أن  املحتمل  فمن 
بدور في هذه الحماية، وهو ما طالب الباحثون 

أيضا بدراسته في املستقبل.

األجسام المضادة لبروتين 
 IgG الشوكة من النوع

يحمي من سارس-كوف-2

)Getty( وجود األجسام المضادة يوفر حماية نسبية من تكرار اإلصابة بكورونا
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تستعبد عصابات تنشط في الحدود الليبية مع النيجر وتشاد مهاجري دول جنوب الصحراء الحالمين بالوصول إلى 
الشواطئ األوروبية، وتجبرهم على العمل في التنقيب عن الذهب، والذي يُعاد بيعه في األسواق العالمية

استعباد في مناجم التنقيب غير الشرعي عن الذهب

مهاجرو 
جنوب الصحراء

طرابلس ـ أسامة علي

أنياس  النيجري  الثالثيني  عمل 
للتنقيب غير  مناجم   6 فــي  أوبـــي 
ــادو  الــشــرعــي عـــن الـــذهـــب فـــي دجــ
شــمــال بـــــالده، مـــطـــاردًا حــلــمــه بــالــهــجــرة إلــى 
ــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا عــصــابــات  أوروبـــــــــا، والــ
التهريب املنتشرة على طول مسالك الحدود 
بالحصول  وعدته  والتي  النيجرية،  الليبية 
ــال عــبــر عمله مــن أجـــل تــوفــيــر نفقات  عــلــى املـ

الرحلة الخطرة.
جبر على العمل 

ُ
تعرض أوبي لالستغالل، إذ أ

فـــي ظــــروف قــاســيــة ملــــدة عــشــرة أشــهــر خــالل 
عام 2019، مقابل حصوله على الطعام، رغم 
أربعة  ملــدة  العمل  العصابات على  اتفاقه مع 
أشـــهـــر فـــقـــط، فـــي مــقــابــل نــســبــة مــمــا ُيـــشـــارك 
ــذهــــب، وفــــق مـــا رواه  فـــي اســـتـــخـــراجـــه مـــن الــ
»العربي الجديد« في مركز احتجاز حكومي  لـ
لــلــمــهــاجــريــن غــيــر الــشــرعــيــني فـــي طــرابــلــس، 
ــرب مـــبـــرح  ــ ــ ــرًا مـــــا تـــــعـــــّرض لـــــه مـــــن ضـ ــذكــ ــتــ مــ
تكسير  طــريــقــة  ليتعلم  والــســيــاط  بــالــعــصــي 
الــصــخــور مــن دون إلــحــاق الــضــرر بجزيئات 
الــذهــب فــي املــنــاجــم، بــالــقــول: »كــانــت صالبة 

األحجار أسهل علينا من الضرب والجلد«.
ويعد العمل في مناجم الذهب غير القانونية 
من أهم مراحل الهجرة غير الشرعية ملهاجري 
دول جنوب الصحراء، إذ يعتبر املرور عليها 
مرحلة أولى ليتمكن املهاجرون من جمع املال 
الليبية،  الــحــدود  إلــى ما بعد  للرحلة  الكافي 
بحسب إبراهيم الفقي حسن، العقيد السابق 
الشرعية  الــهــجــرة غــيــر  بــفــرع جــهــاز مكافحة 
التابعة لحكومة الوفاق بمدينة غات أقصى 
»العربي  لـ أّكــد  الــذي  لليبيا،  الغربي  الجنوب 
ــد« أن الـــعـــصـــابـــات تــــمــــارس مــخــتــلــف  ــديـ الـــجـ
أنــشــطــة الــتــهــريــب، لــكــنــهــا عــرفــت بــعــصــابــات 

تهريب البشر كونه أبزر نشاطاتها. 

تصدير غير شرعي 
لذهب تيبستي

تتوزع مناجم الذهب في دجادو شمال شرق 
النيجر، وكوري بوكدي وكلينجي وتيبستي 
تقرير  وفــق  الليبية،  التشادية  الــحــدود  على 
مشترك بني مشروع التقييم األساسي لأمن 
البشري في السودان وجنوب السودان التابع 
ملــســح األســلــحــة الــصــغــيــرة وتقييم األمـــن في 

كبيرة  كميات  تنقيب يجرى ضخ  في حقول 
مــن املــيــاه فــيــهــا الســتــخــراج الــذهــب املــمــزوج 
ــــد أشــــار  ــــود فــــي الـــكـــتـــل، وقـ ــــوجـ بـــالـــتـــراب واملـ
ــى أن املــهــاجــريــن يــتــم بيعهم  هـــو وأوبــــــي إلــ
ــــرى تــمــتــهــن االتـــجـــار بــالــبــشــر  لــعــصــابــات أخـ

والتهريب بعد االنتهاء منهم.
وتمكن أوبي من مغادرة دجادو في ديسمبر/ 
مـــخـــازن  إلـــــى  وصـــــــواًل   ،2019 األول  ــانــــون  كــ
تــجــمــيــع املـــهـــاجـــريـــن فـــي مــنــطــقــة أم األرانـــــب 
بصحبة  لشهرين  فيها  وظـــل  ليبيا،  جــنــوب 
31 مـــن أبـــنـــاء عــمــومــتــه، ثـــم اتــجــهــوا شــمــااًل، 
قبل وصولهم إلى مناطق تجميع املهاجرين 
الــقــره بوللي شــرق طرابلس في  على شاطئ 
مـــارس/ آذار املــاضــي، ومــن هــنــاك نقلوا إلى 
مركز إيواء تاجوراء ثم مركز قصر بن غشير، 

جنوب طرابلس. 
ــًا مــضــاعــفــة من  ــاحــ وتــجــنــي الـــعـــصـــابـــات أربــ
الـــذي توصل  املــهــاجــريــن، وفــق العقيد حسن 
ــع مــهــاجــريــن قبضت  مـــن خــــالل الــتــحــقــيــق مـ
عليهم دوريات جهاز مكافحة الهجرة إلى أن 
املهاجر قد يعمل مجانًا أكثر من نصف الفترة 
الــتــي يقضيها فــي املــنــاجــم، والــنــصــف اآلخــر 
يدفع ما يحصل عليه خالله إلى العصابات 

مقابل توصيله إلى ما بعد الحدود الليبية. 
ــم املــتــحــدة  ــراء األمـــ ــبـ ــد تــقــريــر فـــريـــق خـ ويـــؤكـ
املعني بليبيا الصادر في 8 ديسمبر/ كانون 
وتــهــريــب  بــالــبــشــر  ــار  ــجــ االتــ أن   2019 األول 
املــهــاجــريــن إلـــى ليبيا وعــبــرهــا وصــــواًل إلــى 
أوروبا ال يزاالن نشاطني مربحني، مشيرًا إلى 
والشبكات  املسلحة  والــجــمــاعــات  األفــــراد  أن 
ــاء كــعــمــالــة  ــفـ ــعـ اإلجــــرامــــيــــة يـــســـتـــغـــلـــون الـــضـ
مكاسب  تحقيق  أجــل  من  التكلفة،  منخفضة 

شخصية أو مالية.  

مكونات عصابات التنقيب 
غير الشرعي

منتصف عام 2012، بدأت العصابات املسلحة 
على الحدود الليبية مع تشاد والنيجر العمل 
في مناجم للتنقيب عن الذهب،   وفي بداية 
العصابات بمختلف  انتشرت تلك  عام 2013 
اتها القبلية أقصى الجنوب الليبي، إذ  انتماء
السياسية  املعارضة  بنشاط  بعضها  ارتبط 
ــقـــيـــة املــــجــــاورة،  ألنـــظـــمـــة حـــكـــم الـــــــدول األفـــريـ
وأخــرى مؤلفة من مزيج من املسلحني الذين 
واملــخــدرات  والسلع  البشر  تهريب  يمتهنون 

واألسلحة، وفق الحامدي.
ــــب لــنــفــوذ  ــــذهـ ــم الـ ــاجـ ــنـ ــاطـــق مـ ــنـ ــع مـ وتـــخـــضـ
القبائل املمتدة عبر الحدود الليبية مع تشاد 
والــنــيــجــر، ومــنــهــا قــبــائــل املــحــامــيــد وورفــلــة 
ــة، لـــكـــن الـــنـــفـــود األوســــــــع لــصــالــح  ــ ــذاذفـ ــ ــقـ ــ والـ
الـــطـــوارق عــلــى الــحــدود مــع الــنــيــجــر، وقبائل 
الــتــبــو املــمــتــدة مـــن شــمــال تــشــاد إلـــى جــنــوب 
الــنــيــجــر، مــا جعلها في  ليبيا وشــمــال شـــرق 
ــة الــــصــــدام املـــســـلـــح مــــع قـــبـــائـــل أخــــرى  ــهــ واجــ
موالية للنظام التشادي في تيبستي الجبلية 
والــــطــــرق الـــصـــحـــراويـــة املــحــيــطــة بـــهـــا، حيث 
تنتشر مناجم الذهب بشكل أوسع، وفق قوله.
وشّكل التبو مليشيات مسلحة، أبرز قادتها 
أحــمــد بــركــة وزيـــر الــداخــلــيــة لــشــؤون الهجرة 
واملـــنـــافـــذ بــالــحــكــومــة املــــوازيــــة شــــرق لــيــبــيــا، 
والــرائــد شــرف الدين بركة آمــر كتيبة شهداء 
أم األرانـــــب الــتــابــعــة لــلــقــيــادة الــعــامــة، وبــركــة 
وردكــو، أبــرز حلفاء الضابط املتقاعد خليفة 

من  تسليحه  بعد  الليبي  الجنوب  فــي  حفتر 
قبل دولة اإلمارات، وفق تقرير »مشكلة التبو 
ما بني وجود وغياب الدولة«، الذي أشار إلى 
أن وردكــوا توفي في إحــدى مشافي اإلمــارات 
في يوليو/ تموز 2016، وهو مؤسس القوات 
ــثـــوريـــة مـــن أجــــل الـــصـــحـــراء الـــتـــي خــاضــت  الـ
أن يستعني  قبل  النيجر  فــي  صــراعــًا مسلحًا 

بها القذافي إلجهاض ثورة فبراير 2011.
وتوجد عالقة بني مسلحي التبو ومليشيات 
حفتر، وفق ما يؤكده الرائد بالل كلمنته آمر 
التابعة  الــحــدود  411 حــرس  بالكتيبة  سرية 
لحكومة الــوفــاق، والـــذي أشـــار إلــى أن حفتر 
منحهم مسميات عسكرية مثل كتيبة شهداء 
أم األرانب والكتيبة 634 والكتيبة 184 حرس 
الحدود، ولضمان والئهم له، ترك لهم حرية 
الــســيــطــرة عــلــى املــنــطــقــة ومــنــهــا مــنــفــذ الــتــوم 
»الـــعـــربـــي  ــــدودي مــــع الـــنـــيـــجـــر، مــــؤكــــدًا لــــ ــحـ ــ الـ
الجديد« أن شرف الدين بركة من أقوى حلفاء 

حفتر الحاليني. 
الــوقــائــع الــســابــقــة يــثــبــتــهــا فــيــديــو ظــهــر فيه 
الــتــواتــي الــعــيــضــة، أحـــد نــــواب بــرملــان طبرق 
ــتـــر، وهــــــو يــــوجــــه أفـــــــــــرادًا مــن  ــفـ ــــني لـــحـ ــوالــ ــ املــ
الــكــفــرة للتنقيب عن  فـــي مــنــطــقــة  مــلــيــشــيــاتــه 
الذهب في جبل العوينات جنوب شرق ليبيا 
 لهم: 

ً
الـــحـــدودي مــع مــصــر والــــســــودان، قــائــال

بوا عن الذهب وبيعوا، فهو حق طبيعي 
ّ
»نق

لكم«. 

التهريب عبر منفذ 
التوم الحدودي

بــعــد تــراجــع نــشــاط التنقيب عــن الــذهــب في 
جبال تيبستي، وانتقاله إلى مناطق حدودية 
بداية  منذ  البشر  مهربو  يسلك  النيجر،  مــع 
ــة وتـــجـــرهـــي إلــى  عــــام 2020 طـــريـــق مــــدروســ
نقل  في  ليبيا،  القطرون جنوب  من  الجنوب 
املهاجرين، وصواًل إلى منفذ التوم الحدودي 
مع النيجر، وفق ما وثقه معّد التحقيق عبر 
إفادات مهربني، ومنهم الليبي مصطفى دنده، 
والذي يقول إن سبب نشاط خط الهجرة عبر 
الحدود مع النيجر يعود إلى إعالن مليشيات 
حــفــتــر ســيــطــرتــهــا عـــلـــى الــــحــــدود مــــع تــشــاد 
وإغالقها مناجم الذهب في مناطق تيبستي 

الفاصلة بني البلدين. 
كتيبة  أعــلــنــت   2019 آذار  ــارس/  ــ مــ  23 وفــــي 
شهداء أم األرانــب التابعة لحفتر عن انطالق 
بالتنسيق مع  الحدود  تأمني وضبط  عملية 
تــشــاد والــنــيــجــر، وإزالـــــة الـــبـــوابـــات الــوهــمــيــة 
وإخـــــــالء مـــنـــاجـــم الــــذهــــب فــــي مــنــطــقــة كــــوري 
ــتــــاخــــمــــة لــــلــــحــــدود الـــتـــشـــاديـــة  بــــــوغــــــودي املــ
بالتنسيق مع الجيش التشادي، وفق ما جاء 

على صفحة الكتيبة في »فيسبوك«. 
 
ً
لكن التباوي عيسى آجي والذي يعمل دليال

للمهربني عبر مسالك الصحراء لقدرته على 
ليبيا  فــي  عمومته  أبــنــاء  بــني  بحرية  التنقل 
والنيجر، يؤكد أن املسافات مؤمنة من خالل 
مليشيات من  تقيمها  لــبــوابــة  اإلتــــاوات  دفــع 
الطرفني، وفي الجانب الليبي يحصي خبير 
»أحمدي  بوابة  أشهرها  بوابات   6 الصحراء 
التي تقع في املسافة بني مدروسة  بو تنقا« 
وتجرهي ومنفذ التوم الحدودي مع النيجر 
العدل  مليشيات  ضمن  فصيل  لقائد  وتتبع 
ــاواة الــســودانــيــة الــتــي تــقــاتــل لــصــالــح  ــســ واملــ

خليفة حفتر.

أبحاث  مع مشروع  بالتعاون  أفريقيا  شمال 
حزيران  يونيو/  في  صــدر  النزاعات  تسليح 
بــني وجــود  مــا  التبو  بــعــنــوان »مشكلة   2017
ــة فــــي مــثــلــث تـــشـــاد الــــســــودان  ــدولــ وغــــيــــاب الــ
ــد من  ــواحــ ــرام الــ ــغــ لــيــبــيــا«. وتـــــــراوح ســعــر الــ
الذهب خالل عامي 2012 و2015 بني 50 و70 
دينارًا ليبيًا )35 و49 دوالرًا أميركّيًا(، ووصل 
في أقصاه إلى 95 دينارًا )66 دوالرًا(، اعتمادا 
على جودة املعدن وتقلبات األسواق العاملية 
وفق التقرير ذاته، والذي يشير إلى االعتقاد 
بأن معظم الذهب املستخرج من تيبستي قد 
عيد بيعه في األسواق العاملية بعد تصديره 

ُ
أ

إلى بازارات دبي.

سخرة المهاجرين
الليبية مع السودان وتشاد  تحولت الحدود 
والنيجر إلى ساحات مفتوحة أمام املهاجرين 
األفارقة بسبب الفوضى األمنية في مرحلة ما 
بعد الثورة في عام 2011، وعجزت الحكومات 
الــلــيــبــيــة املــتــوالــيــة عـــن مــواجــهــة الــعــصــابــات 
املــســلــحــة الــتــي تــنــشــط عــلــى الــجــانــبــني، وفــق 
سليمان الحامدي مقرر مجلس أعيان منطقة 
»العربي  فزان جنوب غربي ليبيا، الذي أّكد لـ
الجديد« أن حلم الوصول إلــى أوروبــا يجبر 
املهاجرين على العمل بالسخرة مع عصابات 

التنقيب غير الشرعي عن الذهب. 
وهو ما حدث مع العشريني السوداني ياسر 
دفــع الــلــه الـــذي انتهى بــه املــطــاف إلــى مخزن 
للمهاجرين في منطقة غدوة الواقعة على بعد 
70 كيلومترًا جنوب سبها، بعد استغالله من 
إحدى العصابات وإجباره على التنقيب عن 
الذهب في مرتفعات كلنجه الواقعة بني ليبيا 
وتشاد، مقابل القليل من الطعام واملــاء، وفق 
»العربي الجديد«، إذ قال: »كل عامل  روايته لـ
فــي املــنــجــم عــلــيــه غــربــلــة 13 كــيــســًا مــن التبر 
بــالــشــوائــب( يوميًا،  املــلــيء  الــذهــب  )مسحوق 
ضرب 

ُ
كّبل بالحبال ون

ُ
وإذا لم ننتِه من ذلك ن

بالعصي وبمؤخرات البنادق، ثم نعيد غربلة 
تلك الكمية«.

دفع الله الذي التقاه معّد التحقيق في مركز 
إيواء قصر بن غشير التابع لحكومة الوفاق 
الليبية، بدأ رحلته من منطقة قارسيال غرب 
إلـــى ليبيا،  دارفــــور فــي أغــســطــس/ آب 2018 
السرير وتازربو جنوب  إلى مناطق  وصــواًل 
الذهب  عن  التنقيب  في  وعمل  ليبيا،  شرقي 

عصابات تسيطر 
على مناجم الذهب 
على الحدود الليبية 

مع تشاد والنيجر

الذهب المستخرج 
من تيبستي يُعاد 

بيعه في األسواق 
العالمية

)Getty( عصابات التنقيب عن الذهب تستعبد المهاجرين
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محمد سي بشير

ــر هـــــذه األعــــــوام  ــزائــ ــن املــــفــــارقــــات، فــــي جــ مــ
األخــــيــــرة، أن كـــل شــــيء قـــابـــل لــلــتــســيــيــس، 
اد، باعتبار 

ّ
حتى مجّرد االحتفال بلغة الض

ــد حــفــظ هــويــة الــجــزائــريــن،  ــ أنــهــا مـــن روافـ
إلــى جــانــب األمــازيــغــيــة، واملــكــون الــروحــي، 
وعــمــود ذلــك كله اإلســـام. نتحّدث عــن هذا 
ــا آلــــت إلـــيـــه األوضـــــــاع، فقد  وكــلــنــا أســــف ملـ
اتخذ بعضهم من هذا اليوم مطّية للتنّمر 
العربية،  الــلــغــة  ــداء  أعــ يسّمونهم  مــن  عــلــى 
لهم  عليهم مسّميات ويرسمون  ويطلقون 
صــفــاٍت هــم أبــعــد عــنــهــا، ألنــهــم لــم يــكــونــوا، 
ــاد، بــل هــم مــن عمل، 

ّ
يــومــا، أعـــداء للغة الــض

بكل ما أوتوا من قوة، للحفاظ عليها. وهذا 
مــوضــوع املــقــالــة، فــتــحــا لــأعــن وإخــراســا 
التي تنطق بما ال تعرف، وتهرف  لألُسن 

بكل ما تظن أنها تعرف.
ــة، كـــفـــى الـــجـــزائـــريـــن تــســيــيــســا لــكــل  ــ ــــدايـ بـ
ــم تقيهم  ــن قـــواسـ الـــقـــضـــايـــا، ولــيــبــحــثــوا عـ
القواصم، وبلدهم ما يكاد يرفع رأســه من 
أزمة حتى يقع في أزمات ليعود فيرفع رأسه 
تحّدياٍت  فــي  العيش  على  دأب  ألنــه  منها، 
يحاول، على الــدوام، االستجابة لها. ولعل 
أفضل من فهم هذه الدورة الامتناهية من 
التحّدي واالستجابة مالك بن نبي، عندما 
انــطــلــق مــن تــجــارب الــبــاد املـــريـــرة ليرسم 
معالم العروج الحضاري من جملة املطّبات 
التي ما فتئ الجزائريون يقعون فيها على 
مــر الــتــاريــخ، حيث تــحــّدث عــن ريــاح تموج 

عالء الترتير

بعنوان  ســنــوات  قبل سبع   
ً
مــقــالــة كتبت 

 
َ
ــيـــري«، نـــقـــدُت فــيــهــا الــخــطــة »مـــلـــيـــارات كـ

ــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة لـــــأراضـــــي  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
الــفــلــســطــيــنــيــة املــحــتــلــة، والـــتـــي تضمنت 
وعــــــًدا مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي، 
جــــون كـــيـــري فـــي إدارة أوبـــامـــا - بــايــدن 
مليارات   4 ما بن  بتلقي  للفلسطينين، 
ــادرة  ــبــ »املــ خــــال  مـــن  دوالر  مــلــيــار  و11 

االقتصادية الفلسطينية«.
هــــدفــــت الـــخـــطـــة إلــــــى تـــطـــويـــر اقـــتـــصـــاد 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غـــزة عــلــى مــدار 
للتسوية  سابقا  متطلبا  ســنــوات،  ثــاث 
ــة الــــتــــي ســـتـــنـــهـــي »الـــــصـــــراع  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الـ
الــفــلــســطــيــنــي – اإلســـرائـــيـــلـــي«، ووعــــدت 
بنسبة  اإلجمالي  املحلي  الناتج  بــزيــادة 
50% على مدى األعوام الثاثة، وتخفيض 
معدل البطالة بمقدار الثلثن، ومضاعفة 
مــتــوســط أجـــــور الــفــلــســطــيــنــيــن. وصــف 
كيري الخطة حينها بأنها »نموذج جديد 
اللجنة  ممثل  وصفها  بينما  للتنمية«، 
الرباعية حينئذ، توني بلير، بأنها خطة 
رُت حينها من 

ّ
»غير مسبوقة«. وقــد حـــذ

ــــن تــصــمــيــمــهــا  اســـتـــحـــالـــة تــحــقــيــقــهــا، ومـ
اإلشكالي، وتداعياتها املضّرة، ومنطقها 
ــا من 

ً
االقــتــصــادي املــعــيــب. وحــــذرُت أيــض

أن »الــســام االقــتــصــادي« ال يمكنه شراء 
ا 

ً
اتــخــاذه شرط السياسي«، وأن  »الــســام 

ا لازدهار معيٌب باألساس، لغياب 
ً
مسبق

فــــق الــســيــاســي. وبــالــفــعــل، غـــادر كيري 
ُ
األ

األبيض،  البيت  بايدن(   - أوباما  )وإدارة 
الـــدوالرات في واشنطن  وبقيت مليارات 
العاصمة، وفشلت الخطة في تحقيق أي 
نتائج ملموسة مّما تصورته ووعدت به. 
 أو مستغربة، 

ً
 مفاجئة

ُ
لم تكن هذه النتيجة

 ضمن نهج/ نموذٍج 
ً
ألنها كانت مؤطرة

ــمــلــيــه 
ُ
ــٍل مــــن الـــتـــدخـــل الــــخــــارجــــي، ت فــــاشــ

النزيه  غير  األميركي  الوسيط  حسابات 
وحليفه اإلسرائيلي ومعاييرهما. واآلن، 
يتحضر جــو بــايــدن لــلــعــودة إلـــى البيت 
األبيض رئيسا، والخشية أن التحذيرات 

أسامة عثمان

األميركي  الرئيس  د  تعهُّ مــن  الــرغــم  على 
املــنــتــخــب، جــو بـــايـــدن، بــانــضــمــام بـــاده، 
ــاريــــس لــلــمــنــاخ،  ــاق بــ ــفــ مــــــجــــــّدًدا، إلـــــى اتــ
بقيمة 1700   

ً
ة

َّ
إقـــراره خط إلــى  باإلضافة 

مــلــيــار دوالر، تــهــدف إلــــى بــلــوغ مــرحــلــة 
املتحدة،  الواليات  الكربوني، في  الحياد 
عات واملخاوف 

ُّ
بحلول 2050، إال أن التوق

الحراري  من استمرار ظاهرة االحتباس 
ــــا، بل  ّيً لــم تــجــد، بــعــد، مــا يــواجــهــهــا، ِجــــدِّ
تــحــقــقــت األخــــطــــار الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة 
ــة عــلــى  ــبــ ــ

ِّ
ــرت ــتــ ــا االقــــتــــصــــاديــــة املــ ــ ــًيـ ــ ــالـ ــ وتـ

ا  االحتباس الــحــراري، في وقــت أقــرب ممَّ
ون. عه املختصُّ

َّ
توق

فــي مكافحة هــذه األزمــة  الفشل  ويعكس 
ــم املـــتـــحـــدة عــــن درء  ــ  األمــ

َ
ــْجــــز الـــعـــاملـــيـــة عــ

د أهـــــمَّ مــبــادئــهــا األســـاســـيـــة،  خـــطـــٍر يـــهـــدِّ
ــعــــاملــــي«، و«تـــطـــويـــر  ــــام الــ ــــسـ ومـــنـــهـــا »الـ
عــاقــات تــعــاون بــن الــــدول تــســاعــد على 
السياسية واالقــتــصــاديــة  املــشــكــات   

ِّ
حــل

واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة واإلنــســانــيــة«. 
ــا ملـــيـــثـــاق األمــــــم املــــتــــحــــدة، والـــــذي  ــ ـ

ً
ــق ــ ووفـ

 الــســيــادي فـــي اســتــغــال 
َّ

ــن الـــحـــق يــتــضــمَّ
ــلــــى الــــدولــــة  ــقــــع عــ ــة، تــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ املــــــــــــوارد الـ
املسؤولية الكاملة في أال تقع ايُّ أنشطة 
ب ضرًرا للبيئة. وفي  داخل واليتها، تسبِّ
املقابل، يعكس تفاقم أزمة املناخ العاملي 
تضاؤل قدرة الدول على العمل املشترك، 
وفشلها في اجتراح سياساٍت اقتصاديٍة 
عامليِة املردود، وبشكل عام، ضعف الدول 
عن تحقيق مفهوم األمــن الجماعي، ولو 
ه األدنى، واملاّس، وبكلمة واحدة،  في حدِّ
اإلنسانية،  باملسؤولية  الشعور  ضعف 
ــــدول  ــارج، وشــــعــــوب الـ ــ ــخـ ــ ــــجــــاه الـ

ُ
لـــيـــس ت

ــا،  ـ
ً

ــــل، أيـــض ــــداخـ ــــجــــاه الـ
ُ
األخــــــــرى، ولـــكـــن ت

وشعوب تلك الدول الفاعلة.   
إذ على الرغم من توقيع دوٍل كثيرة على 
ــا 

ً
اتـــفـــاق بـــاريـــس لــلــمــنــاخ الــــذي ُعــــدَّ حــدث

بــلــًدا في  ــع عليه 195 
ّ
وق إذ  ا،  ا مهّمً عاملّيً

بمشاركة   ،2015 األول،  كانون  ديسمبر/ 
وهي  الدفيئة،  بالغازات  بن  املتسبِّ كبار 
الــصــن والــــواليــــات املــتــحــدة والــهــنــد، إال 
أن تساؤالٍت تبقى عن مدى التزام الدول 
ــعــــة عـــلـــى اتــــفــــاق بــــاريــــس )املــــلــــزم(  ــ

ِّ
املــــوق

ــي االتــفــاق 
ِّ
بــقــواعــده وآلـــيـــاتـــه، فــبــعــد تــلــق

 قــويــة بـــقـــرار الــرئــيــس األمــيــركــي، 
ً
ضـــربـــة

ــــاده مــنــه،  ــب، انـــســـحـــاب بــ ـــرامــ ــد تـ ــالــ دونــ
وإصـــــــراره عــلــى الـــدفـــاع عـــن الــصــنــاعــات 
املعتِمدة على مصادر الطاقة األحفورية، 
املــنــاخــي،  ــر  الــتــغــيُّ حقيقة  فــي  والتشكيك 
الشؤم«،  »أنبياء  بـ املناخ  نشطاء  ا 

ً
واصف

ــيــــون أن الــصــن،  الَحــــظ الــخــبــراء األوروبــ
 مــــن خـــفـــض نــســبــة انــبــعــاثــاتــهــا، 

ً
وبـــــــدال

بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة بـــاريـــس لــلــمــنــاخ، 
ــــال عـــام  ــادة بــنــســبــة 5%، خـ ــ ــ شـــهـــدت زيـ
ترامب  انسحاب  مــن  عـــاٍم  بعد  أي   ،2018
مـــن االتــــفــــاق. كــمــا يــأخــذ مــنــتــقــدو اتــفــاق 
عة عدم إدراجها 

ِّ
باريس على الدول املوق

ا؛ لخفض 
ً
دة، مسبق ِنَسًبا واضحة ومحدَّ

االنبعاثات، ونصيب الفرد في ذلك.
واالحــتــبــاس الــحــراري الـــذي سيطر على 
ــنـــذ مــنــتــصــف  ــئـــة، مـ ــيـ ــبـ جـــــــدول أعــــمــــال الـ
ــاثـــات  ــعـ ــبـ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات، نـــــاتـــــٌج مـــــن انـ
ــــاف  ــغـ ــ »الــــــــــغــــــــــازات الــــــدفــــــيــــــئــــــة«، فـــــــي الـ
الــخــارجــي املــحــيــط بـــــاألرض، واســتــمــرار 
األوزون  بــطــبــقــة  وإنـــقـــاصـــهـــا  إضــــرارهــــا 
البنفسجية  فـــوق  تــمــتــص األشــعــة  الــتــي 
بــارتــفــاع درجــة حـــرارة األرض،  بة  املتسبِّ
الجنوبي  القطبن،  فــي  الجليد  وذوبـــان 
والشمالي؛ ما يؤدي إلى ارتفاع منسوب 

بــخــط بــيــانــي لــحــضــارة يــأتــي عــلــيــهــا يــوم 
تخفت، لتخلفها ريــح أخــرى، تصنع دورة 
جـــديـــدة لــلــحــضــارة بـــن تـــحـــّد واســتــجــابــة 
فـــي تــنــاغــم تــــام مـــع مـــبـــدأ لـــم يــكــن هـــو من 
اخترعه )التحّدي واالستجابة(، بل نظيره 
 أرلــونــد توينبي، 

ّ
الــبــريــطــانــي، املـــؤرخ الــفــذ

ه يناسب الحالة 
ّ
ولكن مالك بن نبي وجد أن

اإلسامية، عموما، والجزائرية، فاستلهمه، 
وعمل على توصيف الدورة الحضارية به، 
بــل جــعــلــه، رفــقــة ثــاثــيــة اإلنـــســـان/ الــزمــن/ 
الــتــراب، إضافة إلــى الــّديــن، مفعوال منتجا 

للفعل ثم العروج الحضارين.
ــة، ملــــــاذا ديــــدن  ــئـ ــتـــوطـ ــن هـــــذه الـ ــا مــ ــطـــاقـ انـ
الجزائرين التسييس لكل القضايا، وملاذا 
عندنا،  الفعل  االستقطاب هي محّرك  روح 
إن ُوجـــــد، طــبــعــا. وحـــتـــى فـــي االحـــتـــفـــاالت، 
ــألـــة ال  ــلـــن، ونـــنـــســـى أن املـــسـ نــعــمــل الـــعـــامـ
تتعّدى مجّرد تنوع لغوي، بل ثراء يعطي 
املــعــّرب،  الــتــي كتب عنها  للهوية روافــدهــا 
كــمــا كــتــب عنها املــفــرنــس، وكــاهــمــا محب 
للوطن، ومنافٌح ومدافٌع عن قضاياه؟ نقول 
هذا، وكلنا أسف على ما قرأناه لجزائرين 
التواصل االجتماعي من تنّمر  في وسائل 
ــّدون أعـــــداء للغة  ــعـ بــاملــفــرنــســن، أو بــمــن يـ
وكأنما  بعينها،  منطقٍة  أبناء  من  العربية 
هــؤالء مــن أردى الــجــزائــر إلــى مــا هــي عليه 
مــن حــالــة مــتــرّديــة. كــيــف ال تــغــضــب، وأنــت 
تـــقـــرأ أن االحـــتـــفـــال بــلــغــة الـــضـــاد مــنــاســبــة 
 االحــتــفــال ذاتــه 

ّ
ــداء، أو أن ــ للكشف عــن األعـ

اد؟ 
ّ

الض شوكة في حلق من يقف ضد لغة 

132 سنة من االستاب الهوياتي.
توضيحاتهم  إلــى  املتأسفون،  أضــاف  كما 
تــلــك، إشــــــاراٍت إلـــى إســهــامــات املــنــطــقــة في 
الــدفــاع عــن إشــكــاالت الــبــاد بكل مــا أوتــوا 
بـــالـــفـــرنـــســـيـــة أو  قـــــوة ووســـــائـــــل، وإن  مــــن 
األمازيغية، ولكن في إطار اللحمة الوطنية 
فرنسا هي من   

ّ
أن إلــى  الجزائرية، منبهن 

اســتــخــدمــت مـــبـــدأ »فـــــّرق تـــســـد« بـــن أبــنــاء 
ــّرر، من  ــمــ الـــجـــزائـــر، لــتــجــعــل مــنــه جـــســـرا تــ
خـــالـــه، اســتــراتــيــجــيــاتــهــا الــخــبــيــثــة الــتــي 
ها قد 

ّ
يبدو، من خال التنمر املشار إليه، أن

حريش بن 
ّ
 للت

ً
نجحت في اإلبقاء عليه أداة

ــح 
ّ

أبــنــاء الــوطــن الــواحــد. وفــي األخــيــر، وض
 املفرنسن 

ّ
املتأسفون على حاالت التنّمر أن

ــوا، هــــم أنـــفـــســـهـــم، ضـــحـــايـــا االســـتـــاب  ــانــ كــ
الــهــويــاتــي، ولكنهم كــانــوا وطــنــيــن، وذّكـــر 
هـــؤالء بــمــالــك بــن نــبــي، مــحــّمــد ديـــب، آسيا 
جــــبــــار، وغـــيـــرهـــم مـــمـــن لــــم تـــكـــن لــــديــــه إاّل 
ليستخدموها،  للتعبير   

ً
وسيلة الفرنسية 

ــــف املـــمـــارســـات  ولــكــنــهــم نـــجـــحـــوا فــــي وصـ
االستيطانية الفرنسية بل فضحها، ولعل 
حرمان آسيا جبار ومحّمد ديب من جائزة 
نوبل لــآداب كــان من تداعيات ذلــك العمل 
ــي الـــرفـــيـــع، ولــكــنــه الــفــاضــح لــفــرنــســا  ــ األدبــ
ــانــــي والــــحــــضــــاري فــي  وتـــاريـــخـــهـــا اإلنــــســ

بادنا، وفي كل شبر أرٍض احتلته.
ــاء تـــلـــك املـــنـــطـــقـــة الـــتـــي وســمــوهــا  ــنــ أّمــــــا أبــ
اسهاماتهم،  على  زيـــادة  فإنهم،  بــالــدشــرة، 
عبر التاريخ، في الحفاظ على هوية الباد، 
فانهم عانوا كما عانى كل الجزائرين من 
ظــلــم االســتــعــمــار االســتــيــطــانــي الــفــرنــســي، 
وحـــاولـــوا، مــن خـــال الــحــفــاظ عــلــى الهوية 
العمل  بل  الباد،  تمزيق  ليس  األمازيغية، 
ــــراء هــذه  بــجــزئــيــات الــهــويــة الــجــزائــريــة إلثـ
ــار تــعــدد  ــ الــهــويــة وإعـــــاء مــكــانــتــهــا فـــي إطـ
روافد تلك الهوية، ولكن داخل جسم الجزائر 
ــثــــري بــكــل أبـــنـــائـــه. هل  الــــواحــــد الــغــنــي والــ
بل  واألمازيغية،  العربية  تتحدث  أن  يضّر 
وتتحكم في الفرنسي، فتكون غير وطني؟ 
وهل سماعك ألغاني آيت منقات، معطوب، 
الـــحـــاج الــعــنــقــة، الــعــنــقــيــس، الــحــســنــاوي، 
مسعودي، حــمــادي، إيــديــر، عـــزام، عــاوة و 

أطــوار  يــضــّر بوطنيتك؟ غريبة هــي  نـــورة، 
هم يملكون زمام لغة 

ّ
هؤالء املتنّمرين، وكأن

غيرهم،  دون  مــن  بها  فيستأثرون  الــضــاد، 
املنطقة،  تلك  أبــنــاء  أن  يعلمون  ال  وكــأنــهــم 
من  يمّكنهم  ما  الشعر  من  يعلمون  بينها، 
ـــاد، فهم 

ّ
مــبــاراتــهــم فـــي الــتــحــّكــم بــلــغــة الـــض

يتغنون  لكنهم  وشــعــره،  املتنبي  يــعــرفــون 
ــنــــد، ويـــرفـــعـــون  بــشــعــر ســــي مــحــنــد أومــــحــ
رؤوسهم بكتابات مولود معمــــري وكاتب 
يــاســن، وال يــنــســون مــولــود فــرعــون الــذي 
قتلته أيادي الغدر الفرنسية في 1961، في 

العاصمة الجزائرية.
على  املتأّسفة  تلك،  كتاباته  الجميع  أنهي 
الــتــنــمــر، بــتــذكــيــرهــم بــفــضــل لــغــة الـــضـــاد، 
ــهــم لــم يــســاهــمــوا قــط فــي قـــرار إبــطــال 

ّ
وبــأن

تعميم استعمال اللغة العربية، كما أوصوا 
بــوجــوب االجــتــمــاع، اجــتــمــاع الــكــلــمــة على 
تـــعـــّدد روافـــــد الــهــويــة، ولــكــن فـــي إطــــار من 
املجتمعين،  الوطنين  اللحمة واالنسجام 
فـــي جـــزائـــر نـــافـــح عــنــهــا الــجــمــيــع، ويــنــعــم 

بخيراتها الجميع، وهي للجميع.
.. الزوايا التي تصدح بتحفيظ القرآن تلزم 
مالك  ابــن  ألفية  مــن  بحفظ  كلهم،  الطلبة، 
التي نحفظها عن ظهر قلب. .. هل يحفظها 
الواحد  قــرأ  يتنّمر؟ هل  قرأها حتى من  أو 
العلم،  مجالس  األلفية؟  لتلك  شرحا  منهم 
القرآن بحفظ  املنطقة، تلزم حافظ  في تلك 
ملــا كفتنا  لــو ذكــرنــا عناوينها  للغة،  متون 

الصفحة والصفحتان.
)كاتب وأستاذ جامعي جزائري(

أعـــاه ال تـــزال قــائــمــة، مــع فـــارق التسمية 
مــن مــلــيــارات كــيــري إلــى مــلــيــارات بــايــدن. 
ر بالسام 

ِّ
بش

ُ
ت املعتاد« ال  »القديم  عودة 

واملساواة  الحرية  ناهيك عن  العدالة،  أو 
للفلسطينين.

الـــحـــيـــاَد عن  ــايـــدن  بـ لـــن تــســتــطــيــع إدارة 
مقاربتي »السام االقتصادي« و»عائدات 
رتــــن فـــــي الـــســـيـــاســـة 

ّ
الــــــســــــام« املــــتــــجــــذ

ولــذلــك،  الفلسطينين.  ــجــاه 
ُ
ت األمــيــركــيــة 

لــن يــكــون مــســتــغــرًبــا إذا اخــتــارت إدارتـــه 
الستئناف  مدخا  األميركية  املساعدات 
الــعــمــل مـــع الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بعد 
ــال فـــي عهد  ــمــ ــنـــوات الــتــهــمــيــش واإلهــ سـ
تــرامــب. وبذلك ســوف يسلك بايدن درًبــا 

ه ُكلهم وفشلوا.
ُ
سلكه أساف

الــســام  اســتــحــدثــت إدارة كـــارتـــر »إطـــــار 
ــتـــصـــادي«. وفـــي عــهــد ريـــغـــان جـــاءت  االقـ
ــاة«. وفـــــي عــهــد  ــيــ ــحــ »مـــــبـــــادرة نـــوعـــيـــة الــ
كلينتون ظــهــرت فــكــرة »عــوائــد الــســام«، 
بــمــبــادرة  بــــوش  إدارة  جـــــاءت  وبـــعـــدهـــا 
»خــريــطــة الــطــريــق مــن أجــل الــســام« ذات 
ــتــــصــــادي املــــدفــــوع بــقــطــاع  الـــتـــركـــيـــز االقــ
تلك  حــــذو  تـــرامـــب   

ُ
إدارة ت 

َ
ــذ ــ ــ وَحـ ــن.  ــ األمــ

اإلدارات السابقة، وطرحت خطة »السام 
القائمة على املنطق  مــن أجــل االزدهــــار« 
ليس  ولــهــذا،  نفسه.  املعيب  االقــتــصــادي 
حيد 

َ
ت لكي  بايدن   

َ
رئاسة يدفُع  ما  هناك 

ــن مـــقـــاربـــة »الــــســــام االقـــتـــصـــادي« في  عـ
السياسة األميركية تجاه فلسطن. وكل 
ما عليها فعله ابتداع »مسّمى« جديٍد أو 
»مــــرادف« لخطط »الــســام االقــتــصــادي« 
وعليها  ا. 

ً
آنف املذكورة  السام«  و»عوائد 

ــا« 
ً
ــا هــجــيــن ــوذًجــ ــمــ ــا أن تـــبـــتـــكـــَر »نــ ــ

ً
أيــــض

أن  بمعنى  طفيف،  تــعــديــٍل  على  ينطوي 
على  األرجــــح،  على  يقتصر،  لــن  تدخلها 
تقديم املساعدات املشروطة، بل سيشمل 
ـــا االســـتـــثـــمـــار املــــشــــروط. ونـــمـــوذج 

ً
أيـــض

»املساعدات - االستثمارات« الهجن هذا 
يتماشى فــي ضــوء اتــفــاقــات أبــراهــام مع 
مسار »التطبيع اإلقليمي« بن إسرائيل 

وبعض الدول العربية.
استئناف  يقتضي  َسبق،  ما  على  وبناًء 

ســطــح الــبــحــر؛ تــلــك االنــبــعــاثــات الــتــي ال 
ــهــا. 

ِّ
تــظــهــر نــتــائــُجــهــا فــــور إنــتــاجــهــا وبــث

في  ب  تتسبَّ االنــبــعــاثــات  ولــذلــك، ستظل 
ي  نقص األوزون، في عقود آتية. والتحدِّ
األبــــــرز الـــــذي يـــواجـــه خــفــض انــبــعــاثــات 
ب  التسبُّ وتــالــًيــا،  الــكــربــون،  أكسيد  ثاني 
التغيرات املناخية، وزيادة االحترار،  في 
الصناعية  الـــدول  تقبل  إذ ال  اقــتــصــادي، 
ها االقتصادي،  بسهولة التضحية بنموِّ

حتى من أجل هذه الغاية.
ــن االحـــتـــبـــاس  ــ ــدَّ مـ ــ ــحـ ــ ــاول الـــــــــدول الـ ــ ــحـ ــ تـ
الوقود  على  االعتماد  بتقليل  الــحــراري؛ 
البديلة  الطاقة  إلــى  األحــفــوري، واللجوء 
النظيفة، أو بزرع مزيد من األشجار، كما 
أعــلــن تــرامــب  فــي مــنــتــدى دافــــوس، الــذي 
انــعــقــد فـــي شــهــر يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
املــتــحــدة  ــات  ــ ــواليـ ــ الـ أن  وإعــــانــــه   ،2020
تــريــلــيــون  ــادرة زرع  ــ ــبـ ــ مـ ــــى  إلــ ســـتـــنـــضـــمُّ 
شــــجــــرة، ولــــكــــن الـــنـــجـــاح الــــواقــــعــــي، فــي 
الــحــاّدة، ليس ســهــا، أو  هــذه االنعطافة 
العام لأمم  مضمونا. وهنا، دعا األمــن 
ة  قمَّ خال  غوتيريس،  أنطونيو  املتحدة 
فــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الــخــامــســة إلعــان 
 )2020/12/12( للمناخ  بــاريــس  اتفاقية 
إلى إعــان حالة »الطوارئ  العالم  زعماَء 
املــنــاخــيــة«، فــي بــلــدانــهــم؛ لــدفــع الــجــهــود؛ 
نب ارتــفــاع كــارثــيٍّ فــي درجـــة حــرارة  لتجُّ
األرض. وقال إن  »كوفيد - 19« لم يوقف 
االقتصادي،  الصعيد  املناخ. وعلى  أزمــة 
واألعمال  االقتصاد  أبحاث  مركز  خلص 

ــبــــرى بــعــضــهــم لـــيـــســـأل هــــــؤالء عــن  وقـــــد انــ
ــة هــــي فــي  ــــوكــ

ّ
ــن الــــش ــ ــم، وعــ ــ األعـــــــــداء مــــن هــ

الــجــمــيــع،   
ّ
ألن الـــجـــزائـــريـــن،  مـــن  أيٍّ  حــلــق 

املتحّكم في لغة الضاد أو املفرنس، منهم، 
في  العربية  اللغة  مــركــزيــة  على  مجمعون 
الهوية الجزائرية، أقله بقراءتهم القرآن أو 
بصاتهم بها وسماعهم خطب األئّمة في 
الجمع واألعياد ويصدحون بوصايا الدين 
الوضع  املتـأسفون لهذا  بلغة الضاد. كتب 
املترّدي، ليس رّدا، بل توضيحا للمتنّمرين، 
بــــأن مـــن تــــّم تــوصــيــفــهــم بــتــلــك األوصــــــاف، 
وخصوصا من أبناء تلك املنطقة، بعينها، 
هــو مــن دافـــع عــن لغة الــضــاد، وذكــــروا لهم 
أمثلة الوزير األسبق بلقاسم نايت بلقاسم 
وأرزقي فراد وغيرهما ممن تطول القائمة 
بذكرهم، وأثروا املكتبة العربية بكتاباتهم، 
بزواياها  املنطقة،  أسهمت  مــا  مثل  تماما 
الــقــرآنــيــة، فــي زمــن االســتــاب االستيطاني 
الهوياتي الفرنسي، في الحفاظ على هوية 
الـــبـــاد مـــن املـــســـخ، ودفـــعـــت، مـــن أجـــل ذلـــك، 
الــثــمــن غــالــيــا مــن أبــنــائــهــا مــمــن تــم قتلهم، 
ــم، بــــل نـــفـــيـــهـــم، إلـــى  ــرهـ ــيـ ــهـــجـ بــــــــــاآلالف، وتـ
الجديدة  كاليدونيا  منها  بعيدة،  مناطق 
فــي املــحــيــط الـــهـــادئ، فــي أعــقــاب مــقــاومــات 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
أنشأها  التي  العلماء  إلــى جمعية  وصــوال 
عبد الحميد بن باديس الصنهاجي، والتي 
أسهمت في إذكاء روح اإلصاح في الهوية 
ــــورة الــتــحــريــر  الـــجـــزائـــريـــة، نــتــجــت مــنــهــا ثـ
املــبــاركــة واســتــقــال الــبــاد، فــي 1962، بعد 

املــــســــاعــــدات لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة مــن 
الـــقـــوانـــن  ــدٍد مــــن  ــ إلــــغــــاء عــ بــــايــــدن  إدارة 
والتشريعات املوضوعة في عهد ترامب، 
 

َ
ل لن يشكِّ ذلــك  االلتفاف عليها، ولكن  أو 

الـــســـيـــاســـي  الـــــزخـــــم  ُكــــــبــــــرى، ألن   
ً
 عــــقــــبــــة

ســــوف يــهــيــمــن عــلــى الــحــيــز الــتــشــريــعــي 
والقانوني.

. وقد هدفت املساعدات األميركية للسلطة 
ــا مــقــاوال فــرعــيــا لــدى  إلـــى تــرســيــخ دورهــ
االحتال اإلسرائيلي، وهي تعود بالنفع 
لها  بتحمُّ اإلســرائــيــلــي  االقـــتـــصـــاد  عــلــى 
ا من تكاليف االحتال وإطالة أمده،  جزًء
ــُحــول 

َ
وت الفلسطيني،  الــتــشــرذم   

ُ
ــخ وتــرسِّ

دون قيام الديمقراطية الفلسطينية. ومع 
تدفق حزمة مساعداٍت جديدٍة من اإلدارة 
األميركية املقبلة، تشتّد هذه الديناميات 
ــقـــوى، وتــجــعــل آفــــاق تحقيق  ــّرة وتـ املـــضـ

السام الحقيقي والدائم أكثر قتامة.
املعتاد  »الــوضــع  لــتــجــاوز  األوان  آن  لــقــد 
 اإلدارة األميركية القادمة 

َّ
القديم«، بيد أن

غير  الفلسطينية  الــســيــاســيــة  والــقــيــادة 
قادرتن على االنتقال إلى »وضٍع معتاد 
ــد«، ُيـــقـــّربـــنـــا مــــن تــحــقــيــق الـــســـام  ــ ــديـ ــ جـ
 

ً
أصــا راغبتن  وغــيــر  والــدائــم،  الحقيقي 

في ذلك.
)كاتب فلسطيني في جنيف(

ه بلندن، إلى أن القضايا  التجارية، ومقرُّ
البيئية ستبدأ في التأثير، بشكل خطير، 
مــدار  على  العاملي،  االقتصاد  شكل  على 
الــخــمــســة عــشــر عــاًمــا املــقــبــلــة، بــعــد فــتــرٍة 
ظــهــرت فــيــهــا آثــــار االحــتــبــاس الـــحـــراري، 

ا. 
ً
بسرعة أكبر مما كان ُيخشى سابق

ال مــبــالــغــة فـــي الـــقـــول إن مـــا انــتــهــى إلــيــه 
ــوم، مــــن األضــــــــرار املـــبـــاشـــرة  الـــعـــالـــم، الــــيــ
املناخي  ــر  والــتــغــيُّ الـــحـــراري،  لاحتباس 
ل الــدول، تحت ضغوط 

ُّ
هو حصيلة تحل

أزمــاتــهــا االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، من 
ــقـــاديـــر كـــبـــيـــرة مــــن الـــقـــيـــم الـــضـــروريـــة،  مـ
ــلــــك الـــتـــي  ــة فــــقــــط، ولــــكــــن تــ ــ ــيـ ــ ــــاقـ ال األخـ
وحتى  العملية،  الحياة  عليها  س  تتأسَّ
 من أشكال 

ً
االقتصادية، وهذا يمثل شكا

ــتـــي ال تــــراعــــي، إال املــصــالــح  الـ األنـــانـــيـــة 
مرافعة  كانت  ولــذلــك  السريعة.  واملــنــافــع 
الـــنـــاشـــطـــة الــبــيــئــيــة الـــســـويـــديـــة، غــريــتــا 
املحِرجة  تها  وحجَّ األســاســيــة،  تــونــبــرغ، 
ــه لـــزعـــمـــاء  ــتــ ــهــ ــ ــا الــــــــذي وجَّ ــهـ ــابـ ــطـ فـــــي خـ
الدولية  ة  القمَّ الذين اجتمعوا في  العالم 
ــر املـــنـــاخـــي فـــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول  لــلــتــغــيُّ
مــن الــعــام الــفــائــت، فــي نــيــويــورك، ضمن 
العامة  للجمعية  الــــ74  الــــدورة  فعاليات 
لأمم املتحدة، )أعلنت »تسريع االنتقال 
إلــى مستقبل أنــظــف وأكــثــر اخـــضـــراًرا«(، 
 عن هذا الخلل األخاقي الفاضح، 

ً
كاشفة

 مـــن االســـتـــمـــرار عــلــيــه، إذ جــاء 
ً
رة

ِّ
ــذ ومــــحــ

فــي خــطــاب تــونــبــرغ: »لــقــد قضيتم على 
ذلك  ومــع  الفارغة.  بأحاديثكم  طفولتي، 
 .. ما زلــت أنــا املحظوظة. الناس يعانون 
ينهار،  البيئي  نظامنا  يموتون،  الناس 
ونـــواجـــه مــخــاطــر االنـــقـــراض الــجــمــاعــي، 
وأنــتــم تتحّدثون عــن املـــال، وعــن قصص 
األبدي.  االقتصادي  النمو  الخيال بشأن 
ق 

ْ
ما هذه الجرأة؟«. صحيٌح أن الدول، َوف

النظرة الواقعية، ال تحتكم إلى مرجعيٍة 
عليا ملزمة، ولكنها حن تصل إلى هذا 
وتهديدات  ة،  الُكليَّ املخاطر  من  املستوى 
األمن الجماعي، بمفهومه الذي يستوعب 
مــا هــو أوســع مــن التهديدات العسكرية، 
حينها، هي ملزمة بعبور خافاتها، إلى 

أرضّية مشتركة بالغة الحيوية. 
ــة األكــــثــــر هـــشـــاشـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــا الــــــــدول الـ أمــــ
ــفــة مـــن الــــــدول الــصــنــاعــيــة، 

ّ
وغـــيـــر املــصــن

األضـــرار،  بــادهــا وشعوبها تجني   
َّ
فـــإن

 من املكاسب؛ فهي 
ً

ولــم تستفد، إال قليا
مـــة عـــن إحــــداث  ــَجــــز مـــن الــــــدول املـــتـــقـــدِّ أْعــ
الت شاملٍة وعميقٍة ومستدامة، في  تحوُّ
الــازم  ِبــنــاهــا التحتية، أو غــيــرهــا؛ )كــمــا 
نظًرا  البديلة(؛  الطاقة  اعتماد  نحو  هنا 
واالستقرار  الحقيقية،  الــرؤى  إلــى غياب 
)في حن االستقرار مقتصٌر على مجّرد 
ولغياب  الــحــاكــمــة(،  ــم 

ُ
ــظ

ُّ
الــن على  الحفاظ 

لــاســتــمــراريــة، فــي أيِّ  الــازمــة  الشفافية 
الحياة.. فهل الحكومات  حقٍل من حقول 
العربية التي ال تنقص شعوبها األزمات 
لــلــحــدِّ من  ، بــمــا يــكــفــي، 

ٌ
املتفاقمة مــؤّهــلــة

اآلثار الخطيرة لتلك االختاالت البيئية 
ا مباشًرا مفردات الحياة  التي تمسُّ مّسً
متها الغذاء، مع سائر  الحيوية، وفي مقدِّ
للعيش؟ وخصوًصا  اإلنسانية  الشروط 
عات بانخفاض أسعار النفط، مع 

ُّ
مع توق

الــــدول خططا لانتقال  وضـــع مــزيــد مــن 
إلى اقتصاد خاٍل من الكربون، في العقود 
املــقــبــلــة، وفــــق مـــركـــز أبـــحـــاث االقــتــصــاد 
ع أن الطلب 

ّ
واألعمال التجارية، الذي توق

األحفوري سيكون أضعف،  الوقود  على 
إلى  الخام ستنخفض  برميل  تكلفة  وأن 

أقل من 30 دوالًرا، بحلول عام 2035.
)كاتب فلسطيني(

احتفال بلغة الضاد تنّمرًا... في الجزائر

مليارات بايدن الوشيكة للفلسطينيين

التغيُّر المناخي وتراُجع التضاُمن الضروري

كيف ال تغضب، وأنت 
تقرأ أن االحتفال 

بلغة الضاد مناسبة 
للكشف عن األعداء، 

أو أّن االحتفال ذاته 
شوكة في حلق من 
يقف ضد لغة الّضاد؟

هدفت المساعدات 
األميركية للسلطة 

الفلسطينية إلى 
ترسيخ دورها مقاوًال 

فرعيًا لدى االحتالل

تتحلُّل الدول، تحت 
ضغوط أزماتها 

االقتصادية 
واالجتماعية، من 
مقادير كبيرة من 

القيم الضرورية، 
ال األخالقية فقط

آراء

ميشيل كيلو

بعد وصــول مــوازيــن الــقــوى إلــى درجــة معينة تحتم وجــود رابــح وخــاســر فــي أي 
ل الذهاب إلى تسويٍة مع 

ّ
صراع، يرفض املنتصر التوصل إلى حل سياسي، ويفض

خصومه، بما أن الحل يتعني بثوابت سياسية وحقوقية تتنافي مع التسوية التي 
أمامه  الذي ال يبقى  املهزوم  املنتصر على  ة 

ّ
القوى، وبأرجحية كف تتعنّي بموازين 

غير العمل لبلوغ تسوية، ال يهزم فيها. 
يقول هــذا التعريف األولــى ملــآالت الــصــراع الــســوري إن ما ينتظرنا لن يكون حال 
بــل سيكون  الــســوريــة،  والوطنية  الحرية  ثــورة  وثــوابــت  بمقومات  يتعني  سياسيا 
 لصالح األســد، تترك لنا خيارا ال خيار غيره: أال نرى فيها نهاية الصراع 

ً
تسوية

 نعمل لتغييرها منذ اليوم: عبر إعادة نظر جّدية في 
ً
 مؤقتة

ً
مع االستبداد، بل حالة

الغلبة  بقوة  كمهزومني، ســواء  معنا  والتعامل  روسيا  بني  تحول  الــذاتــي،  وضعنا 
عن  بالتخلي  واشنطن  وتقنع  استعمار سورية،  في  موسكو  رغبة  أو  العسكرية 
الشعب  بحق  يعترف  الــذي  السياسي  الدولية  الــقــرارات  حــل  مــن  السلبي  موقفها 
لديها من  ما  باستخدام  وتبدأ  بديٍل لألسدية،  ديمقراطيٍّ  نظام  بناء  السوري في 
وسائل كفيلٍة بدفع روسيا إلى التخلي عن األسد. هذا الخيار، الذي أقترحه، يراهن 
بــدوٍر يقنع اآلخرين بربط  على خــروج املعارضة من ضعفها وعجزها، وقيامها 

 سياسي لصالح السوريني.   
ٍّ

مصالحهم بحل
موسكو  بقوة  هزيمتنا  يــكــّرس  احتماال  وبالتسوية  السياسي،  الحل  باستحالة 
له واشنطن لحساباٍت ال تدور حول حقوقنا، مصالحنا، يدخل 

ّ
العسكرية، وتعط

الوضع السوري في حالٍة من الجمود، يرّجح أن تستمر ريثما يتفق املتصارعون 
اإلقليميون والدوليون على تفاهٍم يبقي لهم الحصص السورية التي توّزعوها فيما 
بينهم خالل الصراع، ويعني حصولهم عليها قبل الحل والتسوية ما نعيشه من 
ركود واستمرار ملا صار مأساة قرننا، وسط ما يسود الساحة من توازناٍت غير 
متعادلة بني واشنطن وبقية املتدخلني الذين يعملون لحماية حصصهم، وتحسني 
شروط الصفقات القادمة حولها، والتي لن يكون لألسدية واملعارضة كلمة فيها.  

 رفضت تطبيق قراراتها، وكانت 
ٌ
لته سياساٌت دولية

ّ
إذا كان الحل السياسي قد عط

التسوية معطلة أميركيا، وكانت روسيا عاجزة عن تغيير هذا الواقع الذي تعتبر 
غير  فترة  تستمر  أن  يرّجح  التي  القائمة  العطالة  فــإن  أطــرافــه،  أضعف  املعارضة 
قصيرة، تملي علينا اإلفادة من الوقت الضائع لتحسني شروط التسوية، عبر إعادة 
ننا من الحصول على حصٍة من 

ّ
نظر حاسمة في وضعنا الذاتي الذي يجب أن يمك

وطننا، بقدرات شعبنا وتعاوننا مع اآلخرين، ورفع مصالحنا إلى مستوى تتوافق 
فيه مع مصالحهم، وصوال إلى تحولنا إلى طرٍف يمكنه بلوغ تسويٍة متوازنة، تقبل 
املختلفة من  السياسية  قــواه  بما ستطّوره  ديمقراطي  إلــى حل سياسي  التطوير 
توافٍق يتيح لها بلورة خطط مشتركة، تبلغ بواسطتها حال تدريجيا يقّرر مصير 

شعبنا، انطالقا من مصيره الوطني الجامع. 
قد تبدو هذه املهمة صعبة التحقيق، لكن الصراع الذي سيدور بشأن نمط التسوية 
بجهوٍد  القيام  علينا  يفرض  فيه،  وازن  إسهام  لنا  يكون  أن  وحتمية  السياسية، 
ما  تدريجيا  بواسطتها  نبلغ  تطّور توجهه خطط مدروسة وتفصيلية،  يضبطها 
كنا نريد تحقيقه بخطوٍة واحدة، وآن لنا أن نقتنع أنها غدت مستحيلة، وأن تحسني 
شروط التسوية وعائدها هو املتاح لنا اليوم، الذي سُيخرجنا من عطالٍة مديدٍة لعب 

وهم االنتصار بخطوة واحدة دورا كبيرا في ما ألحقته بنا من كوارث. 
لــيــس انــخــراطــنــا فــي صــــراع جــــّدي حـــول الــتــســويــة املــنــتــظــرة غــيــر الــبــديــل الــوحــيــد 
مليه عالقات 

ُ
ت الـــذي  الــحــل  بــالدنــا،  الــدولــي حــول  التفاهم  استعصاء  يجعله  الـــذي 

املتحاصصني، ورغبتهم في املحافظة، بأي ثمن، على حصصهم، من دون صراع 
يبّدلها أو يهّددها، فنخرج نحن، عندئذ، صفر اليدين من الصراع على وطننا، كأننا 

لم نكن طرفا فيه، أو لم يدفع مواطنونا ثمنا يفوق الخيال النخراطهم فيه.

محمد أبو الغيط

في مقطع مصّور ظهر البرملاني املعارض السابق، أحمد طنطاوي، ليقدم لجمهوره 
 عن أسباب قراره االنضمام لحزب سياسي لم يسمه. املدهش أن خطابا 

ً
سردًا مطوال

تتجاوز مشاهداته نحو  الشعبي،  املــوضــوع غير  وبــهــذا  دقــيــقــة(،  الــطــول )40  بــهــذا 
املليون ونصف. 

والبساطة، خطابا  العمق  املستوى، يجمع بني  قــّدم طنطاوي خطابا سياسيا رفيع 
والنظرات. وبخالف خطاب معارض  االبتسامات  يوزع  الخطابية،  بعيدًا عن  هادئا، 
معتاد، يغرق في الشكوى من سلبيات الوضع القائم، يركز طنطاوي على بث األمل. 
وأنه  دائــرتــه،  انتخابات  تزوير  لحديٍث مقتضٍب عن  دقائق معدودة  إال  لم يستغرق 
سيواصل املسار القضائي، بينما خّصص املساحة األكبر للحديث بصيغة الجماعة 
عن »مشروعنا«، ووجــوب استكماله عبر عمل منظم. ال عجب أن معلقني عديدين 

وصفوا هذا الخطاب بأنه »رئاسي«.
سرعان ما تم اإلعالن عن انتخاب طنطاوي رئيسًا لحزب تيار الكرامة، في مشهد 
الــراحــل،  الرئيس  الــقــاعــدة صــور  جـــدران  تمأل  حيث  الناصرية،  الكالسيكية  شديد 
التطبيع.  وأقواله، والفتات تحمل علم فلسطني وشعارات ضد  الناصر،  جمال عبد 
وفي مسار مواز، كان النائب السابق هيثم الحريري يعلن انضمامه لحزب التحالف 
الشعبي، وسرعان ما تم تصعيده إلى عضوية املكتب السياسي، وسبقهما النائب 

البارز محمد فؤاد في الحزب املصري الديمقراطي االجتماعي. 
 في 

ً
يمثل الثالثي صفوة ما أنتجته املعارضة املصرية في السنوات األخيرة، وأمال

تجديد الروح بثالثة من التيارات السياسية املصرية الرئيسية. ومن املهم هنا اإلشارة 
ابــن أســرة وفدية  إلــى أن ثالثتهم أبناء العمل الحزبي ال دخــالء عليه، فمحمد فــؤاد 
عريقة، وهيثم الحريري نجل املناضل الراحل أبوالعز الحريري أحد مؤسسي حزب 
التحالف، أما طنطاوي فقد كان قبل الثورة أمينًا لحزب تيار الكرامة في مدينته قلني 
بكفر الشيخ. وبعد الثورة، صعد إلى عضوية املكتب السياسي ثم الهيئة العليا، إلى 
استقالته كان  أن سبب  املصرية  السياسية  الدوائر  أن استقال عام 2014.  تعرف 
ح حمدين صّباحي في أول انتخابات رئاسية أمام عبد الفتاح السيسي، 

ّ
رفضه ترش

لذلك مثل مشهد تسليم رئاسة الحزب وتسلمه نموذجًا غير معتاد بني املختلفني 
سياسيا، لم يتبادلوا عبارات التخوين، بل وصلنا إلى مشهد احتفاء صباحي بفوز 

طنطاوي، وقال إنه وجيله »سلموا الراية مرفوعة« لجيل تاٍل.
ال تــخــلــو الــســيــاســة املــصــريــة مــن ســيــاســيــني نــاضــجــني وشــجــعــان، إال أن ثالثتهم 
يمتازون بتحولهم إلى رموز شعبية يعرفها ماليني املصريني، وفي الوقت نفسه، لم 
يكونوا متوّرطني فاعلني في التقلبات السياسية املاضية، ما أبعدهم عن االستقطاب 
الحاّد، كما أنهم أبعد ما يكونون عن خطابات شعبوية معارضة تطرح حلوال خيالية 

للمشكالت املصرية، أو تمجد الثائر الحر املتطهر من السياسة. 
أيضا. ومن  السياسية واالجتماعية  البرملاني فرزًا مهمًا لالنحيازات  أداؤهــم  وكان 
املفارقات أن حزب الوفد )الليبرالي( قّرر فصل محمد فؤاد بعد أزمة سببها تبرؤ 
الحزب من مشروع قانون األحوال الشخصية الذي قّدمه. وكانت أزمة قانون العمل 
الــدولــة، عن  األهلي كاشفة بــدورهــا، حيث انحاز نــواٌب »معارضون« آخــرون لــروايــة 

مؤامرة التمويل األجنبي.
طرح بعضهم مزايدات حول سبب ترك السلطات املصرية لهم، ومن املثير للسخرية 
الحالي ليس نظام حسني مبارك، وهو ال يرغب بأي معارضة ال  النظام  أن  تكرار 
ديكورية وال جزئية. قد يتسع الهامش بفعل موازنات داخلية أو خارجية، لكن يبقى 
الواقع، وهو أن صعود الثالثي، في جزء منه، جاء مللء فراغ خلفته الضربات األمنية 
إلى  أشــار طنطاوي  فــوزه،  الحزبية بجيل سابق. في خطاب  الــكــوادر  القاسية ضد 
ونــصــف، حسام  عــام  منذ  والسجني  الــكــرامــة،  تيار  لحزب  السياسي  املكتب  عضو 
مؤنس. وباملثل، يشدد فؤاد على أولوية إطالق سراح عضو الهيئة العليا للحزب، زياد 
العليمي. بينما كان هيثم الحريري عضوا مؤسسا في حزب الدستور، والذي قّدم 
رئيسه السابق، خالد داود، سجينًا بدوره، وانضم إلى التحالف الشعبي، الذي يقبع 

حاليا نائب رئيسه، عبد الناصر إسماعيل، في السجن، والقائمة تطول!
حني النتخابات املحليات الذي قّدمه 

ّ
ال تغيرات درامية منتظرة، وسيناريو دعم مرش

بًا ألحد أبرز املخاطر 
ّ
لت تجن

ّ
طنطاوي يمثل بناء للمدى الطويل، لكن حالة الثالثي مث

الــتــي واجهتها الــتــيــارات املــعــارضــة املــصــريــة، وهــو انــقــطــاع الــتــواصــل الجيلي بفعل 
أمــا مــدى إمكانية مواصلة هــذا املسار فهو ســؤال تجيبه تقلبات  األمــنــي.  القصف 

األوضاع الداخلية والخارجية في املرحلة املقبلة.

محمد أبو رمان

يقّدم التقرير الصادر عن معهد السياسة واملجتمع للدراسات واألبحاث ومؤسسة 
فريدريش أيبرت األملانية ومركز الفينيق للدراسات املعلوماتية أخيرا )حصيلة جلسات 
التجاهات  مهمة  قــراءة  األردن(  في  الشباب  الناشطني  عشرات  مع  فة 

ّ
مكث حــواريــة 

الشباب األردني تجاه العمل العام واملشاركة السياسية وحجم االغتراب السياسي 
الذي يشعرون به تجاه مؤسسات الدولة والسياسات الرسمية، ومن ذلك االنتخابات 

النيابية التي انتظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي.
شر التقرير من خالل كتاب بعنوان »الشباب األردنــي وجدل املشاركة السياسية 

ُ
ن

النيابية 2020«، من إعداد أحمد القضاة وعبدالله الجبور، بالعربية  في االنتخابات 
والنتيجة  العام،  والعمل  الشباب  وتناول قضايا عديدة مهمة في ملف  واإلنكليزية، 
دها استطالعات الرأي العام عمومًا، والدراسات املماثلة لواقع الشباب 

ّ
الرئيسية التي تؤك

في العالم العربي عمومًا، أّن هنالك حالة من اإلحباط واالحتقان لدى الشباب، وعدم 
إما من خالل سلوك  تنعكس  واقتصاديًا،  الراهنة، سياسيًا  األوضــاع  رضى تجاه 
املقاطعة السياسية أو ثقافة االحتجاج في الشارع، والتي أصبحت ممارسة منتشرة 
بصورة واضحة منذ ثورات الربيع العربي 2011. ال تقتصر الفجوة مع مؤسسات 
الدولة وال تجاه الشكوك العميقة في جدوى املشاركة السياسية، بل أيضًا هنالك فجوة 
عميقة اليوم ما بني األحزاب السياسية التقليدية، بما في ذلك القوى املعارضة وشريحة 
واسعة وعريضة من جيل الشباب اليوم، الذين يرون أّن خطاب األحزاب السياسية ال 
يقترب من همومهم اليومية، وال يعكس ثقافة الجيل الجديد وطموحاته، وال يرون في 
 ومنصفًا، بل يصّرح 

ً
نسبة حضورهم وتمثيلهم في األحزاب السياسية أمرًا عادال

هم ديكور أو تجميل 
ّ
عديدون منهم بأن التعامل معهم داخل أغلب األحزاب يتم وكأن

لواقع األحزاب على صعيد الخطاب والقيادة والتواصل مع الشارع.
تتمثل بعض األمور املهمة التي يسلط عليها الشباب الضوء في غياب البيئة الحاضنة 
إلدماج الشباب في العمل السياسي العام، وغياب البنية التحتية للتأسيس لذلك في 

املدارس والجامعات واإلعالم ومؤسسات الدولة.
ويالحظ رئيس معهد السياسة واملجتمع، جعفر حسان، أّن االتجاه العام للشباب يحّث 
على اإلصالح والتغيير واالندماج، لكنهم ال يزالون يتلمسون الطريق إلى تحقيق ذلك 
عمليًا. وعليه، يطالب حّسان بضرورة العمل على نقل الشباب من سياسات الشارع 
إلى اللعبة السياسية، األمر الذي يحُدث من خالل إدماجهم في مؤسسات الدولة والعمل 
العامة، وتوفير البيئة الحاضنة لتحقيق ذلك. وتكمن قيمة التقرير بما يتوفر عليه من 
رسالة الشباب تجاه الدولة بضرورة مراجعة الخطاب الرسمي والسياسات الواقعية، 
وتقييم مدى نجاعة السياسات واللقاءات والبرامج املطبقة حاليًا ونجاحها، وبصورة 
خاصة بناء تصور استراتيجي في إدماج الشباب وإخراجهم من الحالة الراهنة التي 

تتسم بخيبة األمل وغياب الثقة بمؤسسات الدولة وخطابها.
مثل هذه الرسالة على درجة كبيرة من األهمية، ونحن نضع أقدامنا في العام 2021، 
الذي ستظهر عليه نتائج جائحة كورونا من خالل زيادة معّدالت البطالة بدرجٍة ملموسٍة 
في ظروف اقتصادية ومالية ومعيشية صعبة، وانتهاء الدور الرعوي للدولة بتوفير 
نا أمام قوٍة كبيرٍة مهمٍة وحيويٍة تضع 

ّ
الوظائف، وخصوصا في املحافظات، ما يعني أن

الدولة أمام خيارين؛ إما النظر إليها فرصة لإلصالح والتغيير واإلدماج والشراكة أو 
تهديدا سياسيا، وربما أمنيا إذا تم اختطاف بعض الشباب من الجماعات الراديكالية!

بيار عقيقي

اختار البشر على كوكب األرض تنظيم حيواتهم وفقًا لروزنامة سنوية، تختلف 
بني شعٍب وآخر ودين وآخر، لكنها تتوافق على مبدأ واحد: »الجميع يأمل خيرًا 
بالعام الجديد«. منهم من يطلق النار »ابتهاجًا«، وهي من أسوأ العادات املجتمعية، 
الجميع تقريبًا، يضع  الــراحــل«.  الــعــام  »الــخــالص مــن  ومنهم مــن يحتفل بحافز 
الخطط املنوي تحقيقها في العام الجديد، بعٌض يريد ممارسة الرياضة وبعض 
 إلى شراء منزل أو بدء عمل جديد، وغيره. ذلك كله 

ً
آخر وقف التدخني وصــوال

جميل ومنطقي، قياسًا على تراكمات كل عام، خصوصًا السلبية منها، وتحديدًا 
في عام 2020، الذي تشاركت فيه البشرية وباء كورونا وتداعياته املدّمرة.

ــر أن االنــســان هــو مــن وضــع الــروزنــامــات، 
ّ
ولــكــن، حــني نــعــود إلــى الــجــذور، نــتــذك

وفقًا ملسار كل شعب ومجتمع، بناء على الحركة الطبيعية، من شروق الشمس 
ومغيبها وحراك القمر وتتالي الفصول. بالتالي، ستختلف الروزنامات املسيحية 
عــن اإلســالمــيــة عــن الــيــهــوديــة. وكلهم سيختلفون عــن روزنــامــات شــعــوب املايا 
والهندية  والفييتنامية  والــكــوريــة  الصينية  والتقاويم  األميركيتني،  فــي  واإلنــكــا 
أعماله،  لتنظيم  الروزنامات،  التماشي مع هذه  اإلنسان  أن حــاول  وغيرها. وبعد 
ولتأكيد تطّور الشعوب، بات أسيرًا لها، أي أسير الحدود التي صنعها. ولم تعد 
تلك الروزنامات مجّرد دفتٍر لتدوين جدول أعمال ما، بل أضحت سببًا للضغط 
بعد  تحديدًا  األخــيــرة،  العقود  في  كبير  بشكل  تراكم  والــذي  واملعنوي،  النفسي 
وبــدء  مــاٍض  عــاٍم  ـ 1945(. ال يشبه طــّي صفحة  الثانية )1939  العاملية  الــحــرب 
ظهر االحتفاالت والنوايا 

ُ
، حسبما ت

ً
آخر جديد، باالنتقال من منزل إلى آخر مثال

املعلنة بشأن كل عام، بل يكّرس عمليًا ظاهرة الغرق في الحدود التي صنعناها، 
والتي ندفع أنفسنا بشكل مبالغ إلى االلتزام بها، بما يزعزع استقرارنا النفسي. 
واالستقرار هو أهم جزء من جزئيات تكويننا البشري، وال يحتاج إلى الضغط 

الدائم عليه كي ال ُيدّمرنا. 
في الواقع، ال نحتاج إلى عاٍم جديد كي نقّرر ما نريد. نستطيع فعل ما نشاء في 
كل لحظة. نستطيع التوقف عن التدخني في أي وقٍت، وُيمكن لنا أن نخلد إلى النوم 
باكرًا ليلة رأس السنة، والسهر في يوٍم آخر، نستطيع البدء بممارسة الرياضة 
االنتقالية  للمرحلة  أسسا  نفسها  رّســخــت  تقاليد  على  الــتــمــّرد  لنا   

ّ
يحق فـــورًا. 

 على مواضيع دون 
ً
 لنا هذا، ألن الحرية ليست مقتصرة

ّ
من عاٍم إلى آخر. يحق

أخرى، وألن اإلنسان لم يعرف نفسه بالكامل بعد، على الرغم من أن الفيلسوف 
اإلغريقي، سقراط، شّدد على ضرورة إدراك الذات منذ أكثر من 2500 عام.

وألن الحدود النفسية املصطنعة غالبًا ما تكون بالغة القسوة، برز دور املتنبئني 
والعّرافني، والذين يحاولون دائمًا استغالل هذه املحطة من الروزنامة، وممارسة 
عملية غــســل دمـــاغ دائـــم عــلــى الــشــعــوب، بــمــشــاركــة وســائــل إعــالمــيــة وإعــالنــيــة. 
روا بالتالي: لو قّيض لكم الحصول على املعلومات نفسها التي يحصل عليها 

ّ
فك

املتنبئون والعّرافون، وتحليلها، لكنتم قّدمتم توقعاٍت أفضل منهم. ألن ما يقوله 
يوميًا،  العاملية  األخبار  الدائمة  متابعتهم  منها  إلى جملة عوامل،  هــؤالء مستند 
ومنها دراستهم تاريخ وجغرافيا وعلم اجتماع والنظام السياسي في كل بلد أو 
منطقة إقليمية، ومنها حاجتهم إلى كسب املال من أشخاص أثرياء. في الواقع، 
إن بعضا من هؤالء العّرافني واملتنبئني أذكياء بما فيه الكفاية ملراكمة املعلومات 
واملعرفة، لكنهم عمليًا سيسقطون أمام أي نقاش طبيعي بينهم وبني آخرين، وهو 
األمر الذي لن يحصل، ألن جزءا من دورهم هو إقناع الناس بجدواهم من جهة، 
وألن بعض وسائل اإلعالم واإلعالن مستفيدة منهم من جهة أخرى. إذًا، التنبؤ 

في ليلة رأس السنة عادة استهالكية رأسمالية، تحتاج إلى قلعها من الجذور.
تــريــدون فعله. ال تحتاجون  لتقّرروا ما  إلــى نهاية عــام وبــدء آخــر  ال تحتاجون 
بــأي خطوة. سيطروا على  للقيام  لكم  املناسب  الوقت  اختيار  إلــى   ســوى 

ً
أصــال

الروزنامات، وال تدعوها تسيطر عليكم.

ال حل وال تسوية أحمد طنطاوي ورفاقه...

الشباب واالغتراب السياسي

إنه عام جديد؟
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محمود الريماوي

ــــاض )أو مــديــنــة  ــريـ ــ ــار إلـــــى الـ ــ ــــظـ تــتــجــه األنـ
العال( التي تشهد انعقاد القمة الـــ41  لدول 
 5( الثالثاء  يــوم  الخليجي  التعاون  مجلس 
الــجــاري(، وقــد جرت  يناير/ كــانــون الثاني 
العواصم  القمم دوريــًا في  العادة على عقد 
الــخــلــيــجــيــة خــــالل شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول مــن كــل عــام، وتــم تبديل مكان انعقاد 
هذه الدورة من املنامة إلى الرياض، ويشي 
القمة  الطفيف في موعد عقد هذه  التأخير 
ٍحثيثٍة  تبذل منذ أسابيع، وبعيدا  بمساع 
عـــن األضـــــــواء، لــتــســويــة األزمـــــة الــخــلــيــجــيــة. 
نــتــائــج إيجابية  املــســاعــي  وقـــد حققت هـــذه 
عكستها تصريحات كويتية رسمية، حيث 
الفرقاء  بــني  التقريب  جهود  الكويت   تقود 
ــة فــــي يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــ ــ ــدالع األزمـ ــ ــ مـــنـــذ انـ
2017، وتحظى في ذلك بدعم ُعماني،  ودعم 
دولـــي مــن الـــواليـــات املــتــحــدة. وإضـــافـــة إلــى 
الكويتية، صدرت تصريحات  التصريحات 
ارتياحا  تعكس  مماثلة  وقطرية   سعودية 
ألجــــواء املــبــاحــثــات، وتطلعًا لــوضــع األزمـــة 
)ممثلة   الرياض  الحل. وتتولى  على طريق 
مع  التباحث  ومــصــر(  والبحرين  لــإلمــارات 

الدوحة، والراجح برعاية كويتية.
ــرات مـــســـتـــنـــدة إلـــى  ــديــ ــقــ ــمـــع تــ ـــجـ

ُ
وبـــيـــنـــمـــا ت

فــحــوى الــتــصــريــحــات والــســيــاســات املتبعة 
على أنه سوف يتم نزع فتيل األزمــة ووقف 
األجــواء،  وفتح  اإلعالمية  والحرب  القطيعة 
ــــودة الــعــالقــات  فـــإن املــصــالــحــة الــشــامــلــة وعـ
الدبلوماسية، كما عودة املياه الى مجاريها 

عمر كوش

األميركية حالة غير  التركية  العالقات  تشهد 
مسبوقة من الترّدي، وصلت إلى درجٍة فرضت 
فيها الواليات املتحدة عقوباٍت على مؤسسة 
الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة الــتــركــيــة، عــلــى خلفية 
شراء تركيا منظومة الصواريخ الدفاعية إس 
400 الروسية، على الرغم من أن تركيا عضو 
في حلف شمال األطلسي )الناتو(، وأن سالح 
العقوبات ال يتماشى مع طبيعة العالقات بني 

الدول األعضاء في هذا الحلف. 
الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة على تركيا،  كــانــت  وإن 
بــمــوجــب قــانــون »مــكــافــحــة خــصــوم الــواليــات 
املـــتـــحـــدة عــبــر الـــعـــقـــوبـــات« )كـــاتـــســـا(، فــرديــة 
وليست مشّددة، إال أن احتمال اتخاذ واشنطن 
خــطــواٍت إضــافــيــة ضــد تركيا مــا يـــزال قائمًا، 
األميركي  الرئيس  إدارة  م 

ّ
تسل مــع  خصوصًا 

الـــجـــديـــد، جـــو بـــايـــدن، مــفــاتــيــح صــنــع الـــقـــرار 
تقييم سياساتها  عليها  الــتــي  واشــنــطــن  فــي 

العاملية، ومنها سبل تعاملها مع تركيا. 
ــــلــــوا عـــدم 

ّ
ويــــبــــدو أن الــــســــاســــة األتــــــــــراك فــــض

التصعيد مع الواليات املتحدة حيال إعالنها 
فــرض عقوباٍت على بــالدهــم، إذ دعــا الرئيس 
التركي، رجب طيب أردوغان، إلى فتح صفحة 
ــا خالل  جــديــدة مــع الــواليــات املتحدة وأوروبــ
»عـــالقـــات  أن  مــــؤّكــــدًا   ،2021 الـــجـــديـــد  ــام  ــعــ الــ
والعسكري  واالقتصادي  السياسي  التعاون 
ليست  تركيا  تبنيها  الــتــي  الــجــوانــب  مــتــعــّدد 
رة مـــع الـــواليـــات 

ّ
ــتـــجـــذ  عـــن الــــروابــــط املـ

ً
بـــديـــال

هشام يوسف

توالي  في  اآلن  اإلنساني  الفكر  معاناة  تكمن 
النزاالت الفكرية املؤّرقة، والصراعات الناجمة 
عـــن االلـــتـــبـــاســـات فـــي املــفــاهــيــم والـــخـــلـــط في 
املفكرين  إلــى تقوقع  ذلــك  القيم، وربــمــا يعود 
وانزواء املثقفني املنوط بهم مسؤولية توجيه 
واملساهمة  اإلنسانية؛  للمجتمعات  البوصلة 
ــبـــادئ  فـــي بـــنـــاء املــفــاهــيــم وتـــعـــزيـــز الــقــيــم واملـ
والفضائل، بعيدًا عن مأزق التنميط، وإشكال 
األيديولوجيا والتوظيف السياسي، الذي قد 
الحاّدة  املنافسة  املفاهيم؛ بسبب  تلك  يطاول 
الــتــي أحــدثــتــهــا املــنــّصــات الــرقــمــيــة فــي مــيــدان 
وتــداول  وإدارتـــه،  املحتوى  التعبير وصناعة 
املعرفة عليها؛ إذ سرعان ما تثور، بني الفينة 
ــى، تلهب 

َّ
واألخـــــرى، ســجــاالٌت ومـــــداوالت شــت

حماس املفكرين واملثقفني، ويتجاذب أطرافها 
املنصات  رواد  وخصوصًا  املريدين،  جمهور 
وآخرها  وانــتــشــاًرا،  تقنًيا  املتفوقني  الرقمية 
هــــذا املـــعـــتـــرك الـــفـــكـــري الـــــذي تــمــتــرس خــاللــه 
كـــل فــريــق نــحــو قــنــاعــاتــه وانــحــيــازاتــه بــشــأن 
ومفاهيمها  اإلنسانية،  والقيم  الدينية  القيم 
الحداثية  والعلمانية  تــاّرة  املحافظة  الدينية، 
، غير أن 

ً
 وتأويال

ً
 أخرى: تعريفًا وتأصيال

ً
تاّرة

د عن سبر  الراصد املستنير، والباحث املتجرِّ

على الصعد كافة،  سوف تحتاج إلى مزيد 
مـــن الـــوقـــت، وإلــــى جــهــود إضــافــيــة وتــوفــيــر 
التوافق  على  قائمة  بيئة سياسية مالئمة، 
ــــات. وقــد  ــــويـ فـــي الـــرؤيـــة  لــلــتــحــّديــات واألولـ
ذكرت تقارير عديدة أنه تمت دعوة الرئيس 
القمة،  إلــى  السيسي،  الفتاح  عبد  املــصــري، 
ــر إضافي 

ّ
مــؤش فــي  بالفعل،  وقــد يحضرها 

عــلــى أن جــهــود معالجة األزمــــة قــد أصــابــت 
الفرصة قائمة لكسر  النجاح، وأن  قــدرا من 

الجليد بني القاهرة والدوحة.
ويبقى التفاؤل )بغير إفراط( سيد املوقف، بأن 
ينجح مجلس التعاون في نــزع فتيل األزمــة، 
وهــو مــا ســوف ينعكس إيجابا على شعوب 
املنطقة، وحتى على املقيمني العرب في منطقة 
الخليج، في وقٍت تقترب فيه الذكرى األربعون 
عقودا يستحوذ  الــذي ظل  املجلس  لتأسيس 
عــلــى االهـــتـــمـــام، ويــعــتــبــر مـــن أبــــرز الــتــكــتــالت 
أضعفت  الخليجية  األزمــة  أن  غير  اإلقليمية، 
من مكانته، وكبحت انطالقته أكثر من أربعني 
شــهــرا. وُيـــؤمـــل مــع وضـــع األزمــــة عــلــى طريق 
 

ٌ
الحل أن يعود إلى هذا اإلطار اإلقليمي بعض
من وهجه  ووزنــه املعنوي الــذي تضّرر على 
وقـــع األزمــــة وفـــي ســيــاقــهــا. علمًا أن مؤسسة 
ــادر إلــى  ــبـ ــم تـ ــم تــنــجــح، ولــ املــجــلــس بـــذاتـــهـــا لـ
السعي إلى حل األزمة عقب وقوعها، وما كان 
ممكنا لها أن تفعل، وذلك لغياب هيئة تسوية 
املنازعات، على الرغم من أن النظام األساسي 
ع في أبو ظبي  25 مايو/ أيار 

ّ
للمجلس، املوق

الهيئة ضمن  إقامة هــذه  1985، قد نص على 
بنية املجلس التأسيسية.

ــم مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــيـ ــــي واقــــــع األمـــــــر، أقـ وفـ

ــأن بــايــدن  ــن اعـــتـــقـــاده بــ ــتـــحـــدة«، وأعــــــرب عـ املـ
التركية  للعالقات  املطلوبة  األهمية  سيولي 
األمــيــركــيــة، و»عــــدم وجـــود أي أحــكــام مسبقة 
وعــداوة وخصومة ألحد لديهم«. غير أنه في 
أنقرة  الراهنة يصعب على  الدولية  السياسة 
املــــوازنــــة فـــي عــالقــاتــهــا مـــع كـــل مـــن واشــطــن 
ومــوســكــو، ألن عــالقــتــهــا مــع روســيــا يختلط 
فــيــهــا الــتــعــاون مـــع املــنــافــســة، ولــيــســت قابلة 
للتطبيق مــع الـــواليـــات املــتــحــدة. إضــافــة إلــى 
تــنــافــر اســتــراتــيــجــيــات كــل روســيــا والــواليــات 
املتحدة ومصالحهما، وسعيهما إلى توسيع 
مــنــاطــق الــنــفــوذ والــســيــطــرة الــعــاملــيــة، كــمــا أن 
غاية ساسة موسكو، في عالقاتهم مع أنقرة، 
اســتــمــالــتــهــا نــحــوهــم، وإبـــعـــادهـــا عـــن املــحــور 
األمـــيـــركـــي، بــيــنــمــا تـــرى واشــنــطــن أن اقــتــراب 
أنــقــرة مــن مــوســكــو يعني دخــولــهــا فــي حلٍف 
مناهض لها، لذلك تــرى األوســاط السياسية 
االبتعاد  أنقرة  تريد من  أن واشنطن  التركية 

 لتطبيع العالقات معها.
ً
عن موسكو سبيال

ــات الــتــركــيــة  ــالقــ ــعــ ــامـــي الــ ــنـ ــر إلــــــى تـ ــظـ ــنـ ــالـ وبـ
الــروســيــة فــي الــســنــوات القليلة املــاضــيــة، فإن 
أنقرة باتت غير مستعّدة للتضحية بعالقات 
الــتــي بنتها مــع موسكو  الــتــعــاون والــشــراكــة 
فــي مــلــفــات إقليمية عــديــدة، مــن أجـــل إرضـــاء 
ــن الــرئــيــس   مــ

ً ّ
 كــــــال

ّ
واشــــنــــطــــن، خـــصـــوصـــًا أن

التركي  ونــظــيــره  بــوتــني،  الــروســي، فالديمير 
رجـــب طــيــب أردوغــــــان، يــريــد الــحــفــاظ عليها، 
ــع إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون والتنسيق 

ّ
ويــتــطــل

املشترك. 

أغــوار هذه اإلشكالية؛ يجد أن األمــر غاية في 
الــيــســر مـــن دون ضــجــيــج صـــــارخ، خــصــوصــًا 
قــد جــرت تحت جــســور هذه  أن مياهًا كثيرة 
الــرؤى  على  اعتمادًا  والــتــأويــالت؛  التعريفات 
هــذه  مــع  املتعايشة  والتصالحية  الــتــوافــقــيــة 

القيم، والتي نعّول كثيرًا عليها.
منها؛  اإلسالمية  الدينية، سيما  القيم  ل  تشكِّ
ــارًا مــرجــعــيــًا لضبط  ــ الــفــطــرة اإلنــســانــيــة، وإطـ
ســلــوك املــؤمــنــني وتــرشــيــد عالقتهم بــذواتــهــم 
واآلخرين في املجتمع اإلنساني بأسره، وآلية 
مهمة لتوجيه خياراتهم في الحياة، وتقويم 
 عــن 

ً
ســـلـــوكـــيـــاتـــهـــم، والـــتـــحـــّكـــم فـــيـــهـــا، فــــضــــال

حمايتهم من االنحراف، باإلضافة إلى دورها 
فـــي حــلــحــلــة أيـــة نـــزاعـــاٍت وصــــراعــــات، تحفظ 
تماسكها،  وللمجتمعات  حمتها 

ُ
ل لــأوطــان 

ــــي بـــنـــاء  ولــــــأفــــــراد حـــيـــاتـــهـــم؛ لـــيـــســـاهـــمـــوا فـ
املجتمعات اإلنسانية، وتنميتها وتطويرها، 
واملشاركة الجاّدة في مسيرة التنمية البشرية 
املستدامة كافة، وتقدمها وازدهارها، من خالل 
قيمة  بإنسانيتهم ودينهم من خالل  االرتقاء 
»اإلحسان«، عبر ربطهم بالخالق واملخلوقات 
ــرى؛  الــبــشــريــة والــحــيــوانــيــة والــطــبــيــعــيــة األخــ
اإلنسان.  إنسانية  األخــيــر،  الــديــن، في  ل  ليشكِّ
ــل الــقــيــم الــديــنــيــة بـــذلـــك قــيــمــًا ومـــبـــادئ 

ِّ
وتــمــث

قـــي؛ كالحياة  ــرُّ أخــالقــيــة غــايــة فــي الــســمــو والـ

الخليجي على غرار جامعة الدول العربية، 
الـــدول األعــضــاء هــذه املؤسسة،  حيث تقود 
يــكــون لها أي اســتــقــالل نسبي عن   أن  بغير 
الدول األعضاء، أو أن يكون لها وجود قائم 
التعاون هو  ولــذاتــه، فوجود مجلس  بذاته 
امـــتـــداد لـــلـــدول األعـــضـــاء الـــســـت، ولـــيـــس له 
كيان قانوني أو مؤسسي على درجــٍة، ولو 
طفيفة، من االستقالل عن هذه الدول. ولهذا 
بدا املجلس شبه مشلول منذ أواسط العام 
الخليجية  األزمــــة  شـــأن وضـــع  ومـــن   ،2017
عــلــى طــريــق الــحــل أن تــعــود بــعــض الــحــيــاة 
والحيوية إليه، على أن هــذه األزمــة لم تكن 
املستجد الوحيد، إذ نشأت خالل العام 2020 
ــديـــدة، أهــمــهــا مــســلــســل التطبيع  عـــوامـــل جـ
ــــذي ضــــم اإلمـــــــــارات والــبــحــريــن  الـــســـاخـــن الــ
ــة الـــعـــبـــريـــة. وقــــد تـــرافـــق مـــع ذلــك  مـــع الــــدولــ
وسبقه بروز أجندات تناصب تركيا وإيران  
الحليف  العداء، وتضع إسرائيل في مرتبة 
فـــي مـــواجـــهـــة الـــبـــلـــديـــن، مـــا يــجــعــل تــحــديــد 
 خالٍف 

ّ
الخصوم واألعـــداء واألصــدقــاء محل

الست، فسلطنة  الــدول األعــضــاء  شديٍد بني 
ُعمان ترفض الخصومة مع طهران أوال ثم 
مع أنقرة، والكويت تجمعها عالقات وثيقة 
مـــع أنـــقـــرة وعــــاديــــة مـــع طــــهــــران. وتــتــقــاســم 
الكويت مع الدوحة، وكذلك مسقط، القناعة 
بأهمية التحاور مع طهران، على الرغم من 
اإلقــــــرار بــالــخــالفــات وتــســجــيــل املــالحــظــات 
ــيـــة، وتـــقـــوم عــالقــات  عــلــى الــســيــاســة اإليـــرانـ
ــا الـــريـــاض  ــقــــرة. أمــ وثــيــقــة بـــني الـــدوحـــة وأنــ
فقد أبـــدت، فــي األســابــيــع األخــيــرة، انفتاحا 
ــقــــرة، وجـــــرت اتــــصــــاالٌت عــلــى أعــلــى  عــلــى أنــ

الروسية  التركية  الــعــالقــات  تنامي  وانعكس 
فـــي انــتــقــالــهــا إلــــى مـــســـتـــويـــاٍت جــــديــــدة، منذ 
طوت الدولتان أزمة إسقاط طائرة السوخوي 
توّسعت مجاالت  إذ   ،2015 عــام  في  الروسية 
ــتـــعـــاون بــيــنــهــمــا عــلــى املــســتــوى  الـــشـــراكـــة والـ
االقـــتـــصـــادي، وخــصــوصــًا فــي مــجــال الــطــاقــة. 
الدولتان  السياسي، توّصلت  وعلى املستوى 
ــى بـــنـــاء تــفــاهــمــات واتـــفـــاقـــيـــات فـــي مــلــفــات  إلــ
ــدة، بـــــدءًا مـــن ســـوريـــة ومـــــرورًا  ــديــ إقــلــيــمــيــة عــ
فــي ليبيا ووصـــــواًل إلـــى نــاغــورنــي كـــارابـــاخ. 
وفـــي املـــجـــال الــعــســكــري، تــتــّوجــت فـــي صفقة 
الصواريخ الدفاعية إس 400، غير أن املشكلة 
في العالقات التركية الروسية اعتمادها على 
الــعــالقــة الشخصية بــني الــرئــيــســني، أردوغـــان 
املشتركة بني  الــقــواســم  إلــى  بالنظر  وبــوتــني، 
شخصية كل منهما، وإلى ما يسميه بعضهم 
وصف  إذ  للزعيمني،  السياسية«  »الكيمياء 
»رجــل  بــأنــه  التركي  نظيره  الــروســي  الرئيس 
يــلــتــزم بكلمته ويــفــعــل كـــل مـــا بــيــده مـــن أجــل 
بــالده«، وبــدوره اعتبر أردوغــان أنه »منذ أول 
 ذا كلمة، يتمتع بأمانة 

ً
لقاء معه، عرفته رجال

كبيرة، ويحافظ على كل تعهداته«. 
وإن كان املديح املتبادل بني بوتني وأردوغان 
ــل إلــــــى واشـــنـــطـــن  ــ ــائـ ــ ُيـــــــــراد مـــنـــه تـــوجـــيـــه رسـ
وســواهــا، إال أنــه يجّسد أيضًا سعيهما نحو 
تــطــويــر عــالقــات بلديهما، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الخالف والتنافس بينهما في  ذلــك ال يخفي 
الزعيمني حالت  عــالقــات  لكن  عــديــدة،  ملفات 
التي  املناطق  إلــى مشكالت في  دون تطّورها 

والــرحــمــة والــتــراحــم والــخــيــر والــحــق والــعــدل 
والحرية واملساواة.. إلخ، حيث تركت األديان 
مــهــمــة الـــتـــوافـــق عــلــى تــفــســيــرهــا وتــوظــيــفــهــا 
ــة وقــــــوانــــــني؛ ألتـــبـــاعـــهـــا  ــمــ ــع وأنــــظــ ــ ــرائـ ــ ــــي شـ فـ
فـــي املــجــتــمــع بــمــخــتــلــف أديــانــهــم وثــقــافــاتــهــم 
وتوجهاتهم  املذهبية  وتنوعاتهم  وأعراقهم 
وراســخــة  ثابتة  دينية  قيمًا  لتكون  الــفــكــريــة؛ 
رسوخ الجبال وسامية، تنتمي لـ »اإلنسانية« 
رصدنا  لــو  ببساطة،  ألنــنــا،  وتصونها؛  كافة 
تصور اإلسالم لـ »اإلنسان« ومفاهيم حركته 
في الكون والحياة واملجتمع؛ لالحظنا، بما ال 

يدع مجااًل للشك، عمق إنسانيته. 
ال ينفي هذا التفسير مفهوم القيم اإلنسانية 
 ،

ً
 حضارية

ً
قيمة بوصفه  اإلنسان  تنشد  التي 

ــاق فــلــســفــيــة مــــغــــايــــرة، جــعــلــت  ــســ ــــدتــــهــــا أنــ
َّ
ول

ــان كــائــنــًا مــتــمــتــعــًا بـــصـــفـــاٍت غـــايـــة في  اإلنــــســ
ــل، وحـــده،  ــــالق والــكــمــال والـــجـــمـــال، يــشــكِّ األخـ
محور الكون وتركيزه، وصواًل به إلى النموذج 
ــراز جــمــيــع إمــكــانــاتــه  ــ ــقـــادر عــلــى إبـ الــكــامــل، الـ
املستوى  والطبيعية. ولم يكن هذا  الوظيفية 
بــعــد حــصــاده  إال  غــربــيــًا  التطبيق ممكنًا  مــن 
حالة القهر التي لحقت باألوروبي في القرون 
الــوســطــى؛ بــســبــب انـــحـــراف الــســلــطــة الدينية 
فسادت حاالت  املـــزري،  التي شرعنت وضعه 
الــتــذمــر عــلــى رجــــال الـــديـــن، الــذيــن اضــطــهــدوا 

مــســتــوى بــني الــعــاصــمــتــني. أمـــا عــن العالقة 
الكويت وقطر  أبيب فترفض كل من  مع تل 
الــقــرارات  إطـــار تطبيق  فــي  التطبيع ســـوى 
الدولية، على الرغم من وجود قنوات اتصال 
بـــني الـــدوحـــة وتـــل أبـــيـــب. وتــــدل جــمــلــة هــذه 
املؤشرات على أن الرؤية ليست موحدة بني 
الدول األعضاء حيال التحّديات الخارجية. 
وهو ما ينعكس على مجلس التعاون الذي 
ــواٍت مـــضـــت، يـــتـــحـــّرك كــكــتــلــة  ــنــ ــان، فــــي ســ ــ كــ
واحــــدة داخــــل جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة وفــي 
أن  الدولية، ويصعب حاليا تصور  املحافل 
يستأنف مجلس الــتــعــاون ذلــك الـــدور الــذي 

تختلف فيه املصالح، وتمّكنا من إدارتها في 
كل من سورية وليبيا والقوقاز.  

ال ينطبق األمــر نفسه على حــال روسيا التي 
ــه، وال تــوجــد  ــزبــ يــحــكــمــهــا رئـــيـــس واحـــــد وحــ
ولــوبــيــات ضاغطة  أو مجموعات  مــؤســســات 
عــلــى بــوتــني فــي صنعه الــقــرار الـــروســـي، كما 
هي الحال في الواليات املتحدة. وهذا ال يمنع 
بعض األوســاط الروسية من أن تتوّجس من 
امللفات،  التركي واملنافسة في بعض  السلوك 
مثل املوقف التركي الرافض ضم شبه جزيرة 
القرم وتوطد عالقة تركيا بأوكرانيا، وحديث 
أوساط روسية عن توجه تركيا نحو مشروع 

بمفاهيم رجعية،  طــويــلــة،  فــتــرات  »اإلنـــســـان« 
بالله  »اإليــمــان  تاريخية بني  أحدثت شروخًا 
ــلــت هــذه الفترة  تــعــالــى« و»اإلنــســانــيــة«. وشــكَّ
بعدما  البشرية،  عانتها  فترة  أحلك  القاتمة 
بداعي  واإلبــــداع  والتطوير  التحديث  حــورب 
ُدْور  مــن  وجـــرى تحويل محاكمها  الــهــرطــقــة، 
إلقصاء  سلطويٍة  أداٍة  إلــى  الــعــدالــة،  لتحقيق 
الخصوم وتدميرهم؛ فارتكبت أبشع الجرائم 

كان يؤّديه، إذ لم تعد دول املجلس على قلب 
رجل واحد.

ــول الــديــمــقــراطــي،  وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن وصــ
ــّدة الــرئــاســة األمــيــركــيــة  جـــو بـــايـــدن، إلـــى ســ
قـــد أســـهـــم فـــي تــوفــيــر ظــــرف »مـــوضـــوعـــي«  
لـــلـــتـــقـــارب الـــخـــلـــيـــجـــي، نـــظـــرا إلـــــى اخـــتـــالف 
مــفــاهــيــم بــــايــــدن لــلــتــحــالــفــات عــــن مــفــاهــيــم 
الرئيس املنتهية واليته، دونالد ترامب، إال 
الخليج  تتفق دول  أن  املنتظر  غــيــر   مــن  أن 
على اتباع سياسة واحدة أو متجانسة في 
صداقتها مع الواليات املتحدة، أو حتى من 
غير  أو  املباشرة  املزمعة،  املفاوضات  خــالل 
ــران، بــخــصــوص  ــ ــ املـــبـــاشـــرة بـــني أمــيــركــا وإيـ
ــنــــووي املــتــعــلــق بـــإيـــران،  ــفــــاق الــ مــصــيــر االتــ
 
ً
ــــوة ــــدعـ مـ الـــخـــلـــيـــج  دول  ــكــــون  ــتــ ســ ــــث  ــيـ ــ وحـ
األطــراف  متعّددة  مفاوضاٍت  في  للمشاركة 
ــهــــران، وذلـــــك الخـــتـــالف الــــــرؤى حــول  مـــع طــ
املــجــلــس وســبــل معالجة  بـــني دول  طـــهـــران 

الخالفات معها.
العمل  يــواصــل  أن  الــتــعــاون  ملجلس  ويبقى 
ــازاٍت لــلــتــقــريــب فــــي املـــجـــال  ــ ــجــ ــ لــتــحــقــيــق إنــ
الـــخـــلـــيـــج، وبــغــيــر  ــــني دول  بـ ــادي  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
طــمــوحــات كــبــيــرة كـــإصـــدار ديــنــار خليجي 
موحد على غرار اليورو األوروبي، ومجاالت 
أخرى مثل التعاون العلمي وتنظيم املواسم  
الرياضية، وبغير طموح إلى أن يؤّدي دورا 
في اإلطار العربي، وذلك في غمرة التبّدالت 
ــدى أطــــــــــراف فـــــي املـــجـــلـــس   ــ ــ فـــــي املــــفــــاهــــيــــم لـ
وعالقاتها  الخليجية  املنطقة  هوية  بشأن 

باملكونات اإلقليمية والدولية.
)كاتب من األردن(

»طــوران العظيم«، وأن تأثيرها ودورهــا بات 
ــدود الـــتـــي رســمــتــهــا مــوســكــو،  ــحــ يـــتـــجـــاوز الــ
وبـــمـــا يــشــكــل مــشــكــلــة لــلــمــصــالــح الـــروســـيـــة 
طويلة األجــل. والــواقــع أن بوتني يــدرك تمامًا 
أن الغاية من فرض العقوبات األميركية على 
تركيا تخليها عن صفقة الصواريخ الروسية، 
ووقف انتشار مبيعات األسلحة الروسية في 
األســـواق العاملية. ولــذلــك يبذل مــا فــي وسعه 
 يتراجع الساسة األتراك عنها. أما 

ّ
من أجل أال

هؤالء فيرون أنه في ظل رفض بيع الواليات 
املتحدة منظومة صواريخ باتريوت لبالدهم، 
فإنهم لن يتخلوا عن الصفقة الروسية، وفي 
طريقٍة  إلــى  التوصل  يحاولون  نفسه،  الوقت 
لتحسني عالقات بالدهم مع الواليات املتحدة.

ــق املـــعـــطـــيـــات الــســيــاســيــة  ــ ــبــــدو أنــــقــــرة، وفـ وتــ
بعالقتها  للتضحية  مستعّدة  غير  الــراهــنــة، 
ــن، ألن  ــطــ ــنــ ــكـــو بـــغـــيـــة إرضــــــــاء واشــ مــــع مـــوسـ
املعيار الرئيسي للساسة األتراك بات مرهونًا 
املديني  على  لتركيا  االستراتيجية  باملصالح 
املتوسط والبعيد املدى. ولذلك يطالبون إدارة 
الخاصة  بالحسابات  تقّر  بــأن  املقبلة  بــايــدن 
لــتــركــيــا، وتــتــفــّهــم دورهـــــا الــجــديــد فـــي ضــوء 
مصالحها في املنطقة والعالم. ولكن من غير 
املــتــحــدة مواقفها  الـــواليـــات  تغير  أن  املــرجــح 
سورية  فــي  خصوصًا  املنطقة،  ملفات  حــيــال 
ولــيــبــيــا والــــصــــراع فـــي شــرقــي املـــتـــوســـط، وال 
يعني ذلك أن إدارة بايدن ستعامل تركيا وفق 

ما كانت عليه إّبان فترة والية باراك أوباما.
)كاتب سوري في إسطنبول(

ضــد املــكــونــات الــديــنــيــة املــتــنــوعــة )األقــلــيــات(؛ 
فتعالت النداءات لحفظ كرامة اإلنسان، إعالًء 
الكنسي.  الــالهــوت  قيمة  عــن  عــوضــًا  لقيمته، 
وقد تضاعف، على أثر ذلك، الحراك لإلنساني 
الغربي مع تباشير عصر النهضة األوروبي، 
إذ أســـبـــغـــت فــلــســفــتــهــا عـــلـــى الـــعـــقـــل )الــعــقــل 
اإلنـــســـانـــي( حــقــيــقــة مــقــدســة واعــتــبــرتــه بـــداًل 
الالهوتية؛ بوصفه  الطبيعة  وراء  ما  ملفاهيم 
ِإلـــهـــًا لـــإِلنـــســـان الــــذي يــعــيــش مــعــه عــلــى وجــه 
نظامية  تشريعات  إرســاء  تم  فيما  البسيطة! 
ــــودة أي  وقــانــونــيــة وفـــكـــريـــة؛ لــضــمــان عــــدم عـ
سلطٍة بشريٍة مستمّدة من األديان! وبالطبع، 
هذا اإلشكال األخير مرفوض في هذه املقاربة 
اإلنسانية التي تفصل »اإِلنسانية« عن منهج 
 شأنه، منشئ هذا الكون ومصدر 

َّ
الخالق، جل

 حق وخير وجمال وكمال فيه. وبعد ويالت 
ِّ

كل
الــقــرن املــاضــي، وحــروبــه العبثية التي قضت 
على األخضر واليابس؛ ازداد الشعور العاملي 
بـــ »الــقــيــم اإلنــســانــيــة«؛ وتــضــاعــف اإلحــســاس 
الجسور  التعاون والتضامن وبناء  بضرورة 
إلرساء السلم بني املجتمعات اإلنسانية، وتم 
تــرويــج الــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد الــقــائــم على 
العلمانية والليبرالية، وتعزيز قيمة اإلنسان 

بداًل من قيمة األديان!
)كاتب مصري(

تقارب خليجي ومشهد إقليمي متغير

أنقرة بين موسكو وواشنطن

ويسألونك عن القيم؟

المصالحة الشاملة 
وعودة العالقات 

الدبلوماسية، كما 
عودة المياه الى 

مجاريها على الصعد 
كافة، تحتاج إلى مزيد 

من الوقت

أنقرة غير مستعّدة 
للتضحية بعالقات 
التعاون والشراكة 
مع موسكو في 

ملفات عديدة، إرضاًء 
لواشنطن

ل القيم الدينية،  تشكِّ
سيما اإلسالمية منها؛ 

الفطرة اإلنسانية، 
وإطارًا مرجعيًا لضبط 
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نابلس ـ جهاد بركات

بموقٍد صغير فيه بعض الحطب والنار، 
وبكأٍس من الشاي، شربناها في الظلمة، 
ــنــا الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد دراغـــمـــة، 

َ
اســتــقــَبــل

داخل منزله املعروف بخان اللنب التاريخي. سبب 
الــظــلــمــة يــعــود إلـــى مـــا حـــدث مــنــذ أكــثــر مـــن شهر 
نفذتها  هــدم  عملّية  تسببت  فقد  الشهر.  ونصف 
قـــوات االحــتــالل اإلســرائــيــلــي ملسكٍن صغير رّممه 
البنه؛ بتخريب شبكة الكهرباء، وبالتالي، انقطاع 

التيار الكهربائي عن املنزل.
ــّرر دراغـــمـــة أن يـــكـــون خــــان الــلــنب  ــ مــنــذ ســـنـــوات، قـ
)نــســبــة إلـــى قــريــة الــلــنب الــشــرقــيــة جــنــوب نابلس 
بالضفة الغربية( مكان سكنه، على الرغم من ُبعده 
فاملبنى  الشرقية.  اللنب  وقريته  منزله  عن  نسبّيًا 
عائلته.  مــن  ورثـــه  العثمانية  للفترة  يــعــود   ،

ٌ
خـــان

»العربي الجديد«: »هذا املنزل يحمي آالف  يقول لـ
الدونمات من االستيطان لتوسطه أراضي واسعة 

بني عدة مستوطنات إسرائيلية«.
 :

ً
يــمــازح دراغـــمـــة فــريــق »الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــال

ــة، لــكــن أطــلــب  »لــيــتــنــا نـــشـــرب الـــشـــاي عــلــى طــــاولــ
يجلس  اآلن  ربما  معي.  العقاب  هــذا  تتحملوا  أن 
أقبل  وأنــا  لكنني هنا سعيد.  املقاهي،  في  الناس 

ــنــي ال أقـــبـــل بــالــظــلــم«. 
ّ
أن أكـــــون فـــي الــظــلــمــة لــكــن

ويــضــيــف: »أعـــيـــش فـــي ظـــالم مــنــذ أكــثــر مـــن شهر 
بالجحيم، ال كهرباء  املكان أشبه  ونصف، أصبح 
أو ماء، أو مقومات معيشية. رغم ذلك، انظروا إلى 
أريــد  ال  أنــا  ة...  مــضــاء ها 

ّ
كل قبالتنا،  املستعمرات 

أن أعيش  ل 
ّ

أو غيرهما، بل أفض املــاء  أو  الكهرباء 
على الحطب وقرب هذه النار«.

ــة »أبــــو  ــمــ ــــروي دراغــ ــــي تــفــاصــيــل مــــا حـــصـــل، يــ وفـ
ـــه كـــان قــد قـــّرر أن يــرّمــم مسكنًا صغيرًا 

ّ
جــمــال« أن

البــنــه ليعيش إلــى جــانــبــه، فــقــّرر االحــتــالل هدمه. 
ــع خــط  ــطــ وجـــــــرى تـــخـــريـــب شـــبـــكـــة الــــكــــهــــربــــاء وقــ
 عن تخريب عنٍي للمياه 

ً
التوصيل الرئيسي. فضال

املــســتــوطــنــني. ولـــم تنجح حتى  اعـــتـــداءات  بسبب 
اآلن محاولة إعادة شبكة التيار الكهربائي بسبب 
»العربي الجديد«  ترّدي األوضاع املادية. ويشير لـ
ــه يعاني منذ 20 عامًا من هجوم متواصل 

ّ
أن إلــى 

قــبــل نحو  آخــرهــا  ــان  كـ املــجــاوريــن  للمستوطنني 
أسبوعني.

وا مرض أبو جمال وخروجه 
ّ
فاملستوطنون استغل

من الخان لبضع ساعات إلى املستشفى ليقتحموا 
ــنـــزلـــه، ويـــضـــيـــئـــوا الـــشـــمـــوع ويـــقـــيـــمـــوا طــقــوســًا  مـ
تلمودية في املكان وعلى سطح منزله، وليخربوا 
ــوا مــســتــلــزمــات مــطــبــخــه  ــرقـ ــاه، ويـــسـ ــيــ أنـــابـــيـــب املــ

الــــــذي خــلــعــت بـــوابـــتـــه فــــي اعــــتــــداء ســــابــــق. ســـرق 
املستوطنون بعض ما يملك من جوز ولوز أيضًا. 
 سيدنا موسى عليه 

ّ
أن أبو جمال: »يّدعون  يقول 

 املكان إسالمي، 
ّ
هم يعلمون أن

ّ
السالم كان هنا، لكن

الدين في السياسة للسيطرة  ورغــم ذلك ُيدخلون 
على األرض«.

أيـــام األســبــوع على  ال تتوقف االعـــتـــداءات معظم 
ــن مـــســـاء الــجــمــعــة حــتــى نــهــايــة  ــلـــنب، إال مـ ــان الـ خــ
السبت، وهو يوم استراحة كما يصفه أبو جمال، 
بــســبــب بـــقـــاء املــســتــوطــنــني فـــي مــنــازلــهــم تطبيقًا 

للتعاليم اليهودية.
فات ما هدمه االحتالل 

ّ
أخيرًا، وضع أبو جمال مخل

ها تكون عائقًا أمــام دخــول 
ّ
على بــوابــة أرضـــه، عل

 سلطات 
ّ
لكن  .

ّ
األقــل املستوطنني، بمركباتهم على 

ه. ويقول: »هذه هي 
ّ
االحتالل أصدرت مخالفة بحق

بوابة منزلي، تبعد عن الخط األصفر للشارع 10 
 االحتالل يحتج بسبب فضحي 

ّ
سنتيمترات، لكن

إلجرامهم«. ويسأل أبو جمال عن دور املؤسسات 
املحلية واملــســؤولــني الــحــكــومــيــني عــن الــدفــاع عن 
 أن أعيش هكذا من دون 

ّ
: »هل أستحق

ً
الخان، قائال

أّي شيء  أطلب  مقومات عيش ومــاء وكهرباء؟ ال 
من أجلي، بل من أجل هذا التراث اإلسالمي، الذي 
يثبت حضارتنا ووجودنا ووطنيتنا. ال تحافظوا 

علّي، بل على هــذا املكان الــذي يحمي املنطقة من 
ربط أربع مستوطنات ببعضها«.

الواصل  الرئيس  الطريق  اللنب« قرب  ويقع »خــان 
الله، ويتوسط عدة مستوطنات  بني نابلس ورام 
ــــي: »مـــعـــالـــيـــه لـــيـــفـــونـــا«، و»شــــيــــلــــو«، و»عـــالـــيـــه«  هـ
 وجوده كمبنى وسط أراٍض 

ّ
و»عيليه«. ما يعني أن

زراعية واسعة يجعله عثرة أمام أّي مخطط لربط 
املــســتــوطــنــات، وبــالــتــالــي فصل شــمــال الضفة عن 

وسطها جغرافيًا.

مجتمع
حاول بعض سكان العاصمة األملانية برلني إطالق األلعاب النارية من منازلهم عشية رأس السنة، 
الحرائق. وقالت  انــدالع عشرات  إلــى  أدى  املدينة، ما  أنحاء  ُمنعوا من إطالقها في معظم  بعدما 
خدمة اإلطفاء في برلني إنها تلقت بالغات عن اندالع 18 حريقًا، مع مزيد من الحرائق في الساعات 
التالية. ولم يتم اإلبالغ مبدئيًا عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة. وعادة ما يخرج املحتفلون 
في برلني إلى الشوارع إلضاءة السماء باأللعاب النارية في ليلة رأس السنة، لكن السلطات حظرت 
)رويترز( األلعاب النارية في بعض األماكن العامة بسبب كورونا.   

غّيرت الحكومة األسترالية كلمة في النشيد الوطني، في خطوة تهدف إلى التعبير عن اعتراف 
أكــبــر بـــدور السكان األصــلــيــني. وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء ســكــوت مــوريــســون أن عــبــارة »نــحــن شباب 
وأحرار« في السطر الثاني من النشيد ُعّدلت لتصبح »نحن متحدون وأحرار«. وكتب موريسون 
 
ّ
في جريدة »ذا إيج« عشية رأس السنة: »أستراليا شابة نسبيًا نظرًا إلى كونها دولة حديثة، لكن
تاريخ بلدنا قديم، وكذلك تاريخ أممه األولى التي نعترف بروحها ونحترمها«. وشدد على أن هذا 
التعديل »ال يزيل شيئًا« من معنى نص النشيد بل »يضيف إليه فعليًا«.   )فرانس برس(

أستراليا تعّدل نشيدها لالعتراف بدور السكان األصليينحرائق في برلين بسبب األلعاب النارية

ــان  ــ ــــسـ ــــوق اإلنـ ــقـ ــ ــنــــت مـــفـــوضـــيـــة حـ ــلــ أعــ
اإلثيوبية أن قــوات األمــن اإلثيوبية قتلت 
أكــثــر مـــن 75 شــخــصــًا وأصـــابـــت نحو 
200 خالل اضطرابات عرقية دامية في 
يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز املاضيني، 
عــقــب مــقــتــل املــغــنــي الــشــعــبــي هــاشــالــو 
ــال تــقــريــر املــفــوضــيــة إن  هــونــديــســا. وقــ
صــيــب ما ال يقل 

ُ
تلوا وأ

ُ
ق 123 شخصًا 

عــن 500 شخص فــي واحـــدة مــن أســوأ 
مــوجــات العنف الــعــرقــي فــي الــبــالد منذ 
ــنــــوات، وهــــو »هـــجـــوم واســـــع الــنــطــاق  ســ
ــيـــني يــشــيــر إلـــى  ــدنـ ــد املـ ومـــنـــهـــجـــي« ضــ
جرائم ضد اإلنسانية، إذ تم قطع رؤوس 
جرهم  أو  تعذيبهم  أو  الضحايا  بعض 
في الشوارع من قبل املهاجمني. ويشكل 
الــعــنــف الـــعـــرقـــي تــحــديــًا كــبــيــرًا لــرئــيــس 
ــوزراء آبــي أحــمــد الــحــائــز جــائــزة نوبل  ــ ال
للسالم، والذي حث على الوحدة الوطنية 
بــني أكــثــر مــن 80 مــجــمــوعــة عــرقــيــة في 
ــة فــي أفــريــقــيــا مــن حيث  ثــانــي أكــبــر دولـ
عدد السكان )نحو 108 ماليني نسمة(. 
ويوليو  يونيو  االضطرابات في  وجــاءت 
الــذي كان صوتًا  عقب مقتل هونديسا، 
ــات املـــنـــاهـــضـــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــــي االحــ بـــــــــارزًا فـ
آبــي أحمد  إلــى تولي  أدت  التي  للحكومة 
وإعـــالن إصالحات   2018 عــام  السلطة 

سياسية شاملة.  
ووجدت املفوضية أنه وسط احتجاجات 
ــاة هــاشــالــو،  ــ ــوارع الـــتـــي أعــقــبــت وفـ ــشــ ــ ال
»تعرض املدنيون لهجوم داخل منازلهم 
مـــن قــبــل جـــنـــاة أفـــــراد وجـــمـــاعـــات، كما 
الــــشــــوارع بطريقة  ضـــربـــوا وقــتــلــوا فـــي 
والسكاكني  بالعصي  وقــاســيــة  مــروعــة 
الــحــادة  الحديدية  والقضبان  والــفــؤوس 
والحجارة وكابالت الكهرباء«. كما ذكر 
التقرير أن أكثر من ستة آالف شخص 
شــردوا ونهب 900 عقار على األقــل أو 

أحرقوا أو خربوا. 
)أسوشييتد برس(

شيّد كثير من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية، بفلسطين المحتلة، سبعينيات وثمانينيات 
سكانها  عدد  لكّن  الماضي،  القرن  وتسعينيات 
وتزّود  الماضية.  العشرين  السنوات  في  تضاعف 
األساسية  بالخدمات  المستوطنات  هذه  إسرائيل 
المستوطنات  تتمتع  كما  والكهرباء،  الماء  مثل 

بحماية الجيش اإلسرائيلي.

بحماية قوات االحتالل
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السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

)Getty /ماسيمو دي فيتا(



إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

كغيره من الالجئني األفــغــان، ولــد محمد رحمي وتــرعــرع في باكستان، ويحّب 
الــبــقــاء فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــشــاشــة وضــعــه املــعــيــشــي. ال يــحــّب الـــعـــودة إلــى 
ه يعيش حاليًا مع أسرته في أمٍن واستقرار، وال يتوقع أن يستقّر 

ّ
أفغانستان، ألن

الوضع في أفغانستان حتى لو نجحت عملية السالم هناك.
الغربة صعبة، فأنا أخرج  الجديد«: »الحياة في  »العربي  لـ يقول محمد رحمي 
في الصباح الباكر، وأجــوب الشوارع وأصــرخ بأعلى صوتي ألجمع من الناس 
أثاث املنزل القديم. آتي به إلى منزلي وأرّممه. أبيعه الحقًا للناس أو ملن يجمعون 
أكــون مرهقًا وال  املــســاء،  فــي  أعــود  فات، وبــهــذا أكسب رزق أوالدي. عندما 

ّ
املخل

طــاقــة لـــدّي ألســمــع أّي كلمة حــتــى«. يكسب رحــمــي يــومــّيــًا، نحو ألــف روبــيــة )6 
دوالرات أميركية(، ينفق منها بني 600 و700 روبية في املنزل، فوالداه مريضان 
املــنــزل، إذ  العناية في الطعام واألدويـــة. ومــا يبقى هو إليجار  إلــى  ويحتاجان 
عــالوة على رسوم  ملنزله،  إيــجــارًا  )31 دوالرًا(  آالف روبية  يدفع شهريًا خمسة 
الكهرباء. وعن هذا األمر، يقول رحمي: »منذ نعومة أظفاري ال أعرف في حياتي 
إال العمل... كنت صبيًا عندما كنت أعمل مع والــدي، وترعرعت وأنا في العمل، 
 العمل وكسب لقمة العيش ألوالدنا والقيام بأمور املنزل وتوفير 

ّ
وحتى اآلن، فإن

االحتياجات لألسرة هي كل اهتاماتي«. وفي أزمة اإلغالق خالل االنتشار األول 
لــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، اســتــدان الــرجــل كــثــيــرًا مــن املـــال مــن زمــالئــه ورفــاقــه 
ه اآلن يعمل من أجل احتياجات املنزل ولتسديد الديون. 

ّ
وأقاربه، وبالتالي فإن

أحيانًا يذهب مع بعض أقاربه ويعمل معهم في حفر اآلبار، ويكسب يومّيًا 1500 
روبية )9 دوالرات(، ما يساعده في سداد الديون.

أمــا والـــده، لعل الــديــن، البالغ مــن العمر 78 عــامــًا، فقد أمــضــى نصف عــمــره في 
فــي قريته  الــعــودة وإمــضــاء مــا تبقى مــن ســنــوات حياته  ه يحب 

ّ
باكستان، لكن

كــابــول. يقول  املــجــاور للعاصمة األفغانية  بــــروان،  بــاغــرام، بإقليم  مــديــريــة  فــي 
 
ّ
الدين: »مهما عشت في باكستان ومهما تكن الحياة مستقرة نسبّيًا، فإن لعل 
 
ّ
حّب القرية واملنزل الذي عشت فيه طفولتي وشبابي لن أنساه. أقول البني إن

ه ال يوافق مع أسرتي إذ يخافون علّي«.
ّ
بإمكاني الذهاب وحدي، لكن

 لــعــل ديـــن وصـــل إلـــى بــاكــســتــان قــبــل 35 عــامــًا، هــاربــًا من 
ّ
ــارة إلـــى أن تــجــدر اإلشــ

الــحــرب، وتــوجــه إلــى مدينة راولــبــنــدي وعــاش فــي مخيم لالجئني. قبل سنوات 
أقدمت السلطات الباكستانية على تدمير املخيم فتوجهت األسرة إلى مخيم آخر 

لتعود الحقًا إلى راولبندي حيث استأجرت منزاًل.

ليس فيروس كورونا الجديد وحده ما يثير أزمة طارئة في اليمن، 
فالمجاعة والنزوح المستمر والقصف والقتال والوضع الصحي 

من  أكبر  بحدة   ،2020 بعام  التصقت  كوارث  كلّها  المتدهور، 
السنوات السابقة

تركيا تسعى الستقطاب مزيد من الطالب األجانب

1819
مجتمع

تعز ـ زكريا أحمد

لجأت نبيلة قائد إلى صنع البخور 
ــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــريــ ــطــ ــعــ واملـــــــــــواد الــ
الــذي سيحول دون  الوحيد   

ّ
الــحــل

وقوع أسرتها في مجاعة محتملة، وتخفيف 
الــحــمــل الــثــقــيــل عـــن زوجـــهـــا فـــي تــوفــيــر لقمة 
الــعــيــش ومــصــارعــة ظــــروف الــحــيــاة القاسية 
البلد املضطرب  قبل سنوات عدة  اليمن،  في 
مــن عــام 2020 الـــذي حمل مــزيــدًا مــن الــويــالت 
تعمل  اليمنيات،  آالف  من  وكغيرها  لسكانه. 
ــــراص الــبــخــور  الـــســـيـــدة نــبــيــلــة عــلــى صــنــع أقــ
املــحــلــي فــي مــنــزلــهــا، ثــم تــطــرق أبــــواب املــنــازل 
التجميل،  متاجر  وتقصد  لعرض بضاعتها، 
فــي مــديــنــة تــعــز، بــهــدف تــوفــيــر حــيــاة كريمة 
ألطفالها، وحتى ال تقودهم الظروف البائسة 
ــــاع  ــّد يـــدهـــم والـــتـــســـول. أجـــبـــرت األوضـ إلــــى مــ
التي خلقتها الحرب املستمرة منذ عام 2015 
والــتــدهــور االقــتــصــادي وتــوقــف الــتــحــويــالت 
الــخــارجــيــة، الــنــســاء فــي الــيــمــن عــلــى توظيف 
مــهــاراتــهــن املــنــزلــيــة فـــي مــســانــدة أزواجـــهـــن. 
وخالفًا لصناعة البخور الذي تبرع به نبيلة 
األشهر  خــالل  اليمنيات  احترفت  عــامــًا(،   40(
املاضية إعداد الكيك والحلويات واملخبوزات 
الشعبية،  املــطــرزات  إلــى  بــاإلضــافــة  الشعبية، 

من منازلهن، والبدء بتسويقها عبر منصات 
»العربي  لـ نبيلة  تعلق  االجتماعي.  التواصل 
ه كان ال بّد من أن تتخذ هذا القرار، 

ّ
الجديد« أن

الخام  املــواد  ارتفاع أسعار   
ّ
أن الرغم من  على 

الــربــح بسيطًا  الــبــخــور يجعل هــامــش  لصنع 
 مــشــاهــدة اإلقـــبـــال عــلــى منتجاتها 

ّ
جــــدًا، لــكــن

تجعلها تشعر بسعادة.
تحالفت الظروف السيئة على أكثر من نصف 
اليمن خــالل عــام 2020، فاالضطرابات  سكان 
االقتصاد  دفعت  وجنوبًا  شــمــااًل  املتصاعدة 
 توقف عشرات 

ّ
تاريخي. وفي ظل انهيار  إلى 

تراجع  عقب  للحياة  املنقذة  األممية  البرامج 
 25 املحلية  العملة  فقدت  الدولية،  التمويالت 
في املائة من قيمتها، ولم يعد بمقدور كثيرين 
توفير وجبات كاملة ألطفالهم، إذ باتت البالد 
عــلــى شــفــا الــســقــوط فــي مــجــاعــة وشــيــكــة. بــدأ 
شــبــح املــجــاعــة يــلــوح فـــي املــــدن الــيــمــنــيــة منذ 
تــــدهــــورت بشكل  األوضـــــــاع   

ّ
لـــكـــن  ،2018 ــام  عــ

مــريــع خـــالل الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام 2020، 
بــعــدمــا بــاتــت غالبية رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة 
ال تتجاوز 100 دوالر أميركي شهريًا، إذ قفز 
سعر الــصــرف مــن 214 ريـــااًل لــلــدوالر الــواحــد 
قــبــل الـــحـــرب، إلـــى 930 فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 

األول املاضي.
املتكامل  املرحلي  التصنيف  كــان  عامني،  قبل 

وأبني  والبيضاء  مــأرب   
ّ
لكن للتشرد،  يمنيني 

وتعز وحضرموت والجوف، هي األكثر تأثرًا 
بانعدام األمن الغذائي.

يتحمل برنامج األغذية العاملي، الحائز جائزة 
نوبل للسالم، العبء األكبر من العواقب التي 
قد تؤول إليها األوضاع في اليمن خالل العام 
أن ما  إذ يعتبر  التحديد،  الــجــاري على وجــه 
يـــجـــري »كـــارثـــة وقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة« تــســتــدعــي 
مـــن الــعــالــم الــتــحــرك ســريــعــًا قــبــل انــفــجــارهــا. 
وبــحــســب تــقــريــر صـــدر فــي أواخــــر ديسمبر/ 
 
ّ
إن األغذية  برنامج  قال  املاضي،  األول  كانون 

درجة واحدة فقط تفصل 3.6 ماليني يمني عن 
الضعفني  إلــى  العدد قد يرتفع  املجاعة، فيما 
فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل. وتــحــدث املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي، ديفيد 
بيزلي، بحرقة عن الوضع اليمني في التقرير، 
فقال: »معاناة اليمنيني اليوم، بصراحة تامة، 
أكثر إثارة للشفقة من ذي قبل، العّد التنازلي 
الــنــاس  بـــني  يــفــصــل  بــــدأ اآلن، وال  لــلــمــجــاعــة 
ــن الــــبــــؤس، ســوى  ومـــســـتـــوى جـــديـــد تــمــامــًا مـ

أشهر«.
فــي مــا يشبه خــطــة شــامــلــة لــتــفــادي املــجــاعــة، 
دعا برنامج األغذية العاملي إلى العمل سريعًا 
عــلــى »وقــــف الــتــالعــب بــالــوصــول اإلنــســانــي« 
إلى  فــي إشـــارة  الفصائل املسلحة،  مــن جانب 
السوق  في  وبيعها  املساعدات  نهب  عمليات 
الـــســـوداء، وطــالــب بــضــرورة اســتــقــرار العملة 
للمساعدة في زيادة توافر الغذاء وزيادة ثقة 
املــجــال اإلنــســانــي. وبعد تأكيده  فــي  املانحني 
ضــــرورة إســكــات الــبــنــادق بشكل كــامــل خــالل 
الــعــام الــجــاري، قـــّدر بــرنــامــج األغــذيــة العاملي 
لتجنب  دوالر،  مــلــيــار   1.9 بــــ  الــيــمــن  حـــاجـــة 

املجاعة املحتملة هذا العام.
ــتـــي تــشــكــل الـــعـــنـــوان  ــًا لــلــمــجــاعــة الـ وخــــالفــ
ــاة الـــيـــمـــنـــيـــني، يـــبـــرز الـــوضـــع  ــانـ ــعـ األبـــــــرز ملـ
الصحي كهاجس رئيس في ظل تفشي عدد 
ــردي الــخــدمــات  ــ ــراض الــوبــائــيــة وتـ ــ مـــن األمــ
الصحية وتراجع التدخالت التي تقوم بها 
التمويالت.  تــوقــف  بعد  األمــمــيــة  املنظمات 
ويقول أحمد الشيباني، وهو طبيب أمراض 
الجديد«  »العربي  لـ تعز  مدينة  في  باطنية 
 ضــعــف الــخــدمــات الــصــحــيــة هــو الخطر 

ّ
إن

األكبر الــذي يــوازي املجاعة إن لم يكن أكبر 
مــنــه، خــصــوصــًا بــعــد تــفــشــي أوبـــئـــة فــتــاكــة 
تــعــجــز املــنــظــومــة الــصــحــيــة املــتــهــالــكــة عن 
الــتــصــدي لــهــا. يــضــيــف: »مــئــات األشــخــاص 
الثاني من  النصف  اليمن خــالل  فــي  مــاتــوا 
ــراء أمـــــراض وبــائــيــة يصعب  ــ الـــعـــام، مـــن جـ
الــُحــمــيــات  فــبــاتــت  الــيــمــن،  فـــي  تشخيصها 
هــي الــقــاتــل املــجــهــول، فــي ظــل عــدم اعــتــراف 
)باإلضافة  فيروس كورونا  الناس بوجود 
إلــــى ضــعــف قـــــدرات الــتــشــخــيــص والــوقــايــة 
والــتــعــامــل مـــع كــــورونــــا(. ومــــن املــتــوقــع أن 
تشهد األشــهــر املقبلة مــزيــدًا مــن االنــهــيــار، 
الكوليرا وحمى  أمــراض  استفحال  في ظل 

الضنك والدفتيريا«.

عدد الطالب األجانب 
زاد العام الماضي بنحو 

خمسة وأربعين ألفًا

 
ّ
لــألمــن الــغــذائــي )IPC( لــلــيــمــن يــشــيــر إلـــى أن

جــيــوبــًا ســكــانــيــة تــعــانــي مـــن ظــــروف شبيهة 
 الخطر تفاقم أواخــر عام 2020 

ّ
باملجاعة، لكن

الرابعة،  املرحلة  إلــى  التصنيف  وصـــول  بعد 
وهي مرحلة الطوارئ، وفقًا للتصنيف األممي. 
وتـــوقـــع تــقــريــر أمـــمـــي حـــديـــث، اطــلــعــت عليه 
الــجــديــد« أن يــرتــفــع عـــدد اليمنيني  »الــعــربــي 
الــذيــن يــواجــهــون مــرحــلــة الـــطـــوارئ الــغــذائــيــة 
الــرابــعــة مـــن 3.6 مــاليــني نــســمــة خـــالل أواخـــر 
2020، إلى أكثر من 5 ماليني في النصف األول 
مــن 2021. وتــعــد املــرحــلــة الــرابــعــة مــن تحليل 

الغذائي  لــألمــن  املتكامل  املــرحــلــي  التصنيف 
الــتــحــذيــر األخـــيـــر قــبــل الــــدخــــول فـــي مــجــاعــة 
شاملة، ومن املتوقع أن تموت من جراء الجوع 

خاللها، الفئات األكثر ضعفًا.
املــخــاوف األممية من مصير  الرغم من  وعلى 
الـــجـــاري 2021، خصوصًا  الـــعـــام  فـــي  الـــنـــاس 
ــقــــدمــــة مــن   تـــقـــلـــيـــص الــــتــــمــــويــــالت املــ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

باملجاعة  الشبيهة  الــظــروف  بـــدأت  املــانــحــني، 
تلوح في أواخر هذا العام بالذات، مع معاناة 
مــلــيــونــني و100 ألــــف طــفــل مـــن ســــوء تــغــذيــة 
حــــاد وفـــقـــًا ملــنــظــمــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 

 360 ألف طفل 
ّ
)يونيسف(. وتقول املنظمة إن

الــوفــاة فــي حــال عدم  منهم، معرضون لخطر 
حصولهم على الغذاء والعالج.

ــن الـــغـــذائـــي أيــــضــــًا، آالف األســــر  ــ ويــــهــــدد األمــ
الــصــراع خــالل 2020  الــتــي قــذف بها  اليمنية 
فـــي مــحــافــظــات مـــــأرب والــــجــــوف والــبــيــضــاء 
إلــى الــشــتــات، إذ يــواجــه نحو 100 ألــف الجئ 
فـــي مــــأرب خــطــر املــجــاعــة مـــع فـــقـــدان مــصــادر 
السامية لألمم  املفوضية  الـــرزق. وقــال مكتب 
 
ّ
املــتــحــدة لـــشـــؤون الــالجــئــني، فـــي صــنــعــاء، إن

 ثمانية 
ّ

مــوجــة الـــنـــزوح دفــعــت واحــــدًا مــن كـــل

تنشط صفحات عدة 
في نقل أخبار بلجيكا 

باللغة العربية، متوجهة 
بالخصوص إلى 

مجتمعات المهاجرين. 
ونشرت صفحة »شبكة 

بلجيكا 24 اإلخبارية« 
توقعات لخبير طبي، 
بحدوث طفرة في 

المواليد في البالد خالل 
العام الجاري، تبعًا للحجر 

الصحي الطويل بسبب 
فيروس كورونا، العام 
الماضي. وقال يوهان 

فان ويميرش، المتحدث 
باسم الجمعية 

الفلمنكية ألطباء 
النساء، إّن مستشفى 
»سان أغوستين« في 

أنتويرب، وحده، 
سيشهد 500 والدة 
إضافية هذا العام.

أحد األهداف األساسية 
التي تضعها تركيا من 

ضمن أولوياتها هو 
استقطاب طالب أجانب 
إلى جامعاتها. وحتى 

اليوم، حققت أرقامًا 
الفتة، وها هي تسعى 

إلى تحقيق المزيد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــالق الــــذي تــفــرضــه تــركــيــا في  ـــر اإلغـ
ّ
لـــم يـــؤث

مــحــاولــة الحــتــواء تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ــلــــم الـــــبـــــالد بـــاســـتـــقـــطـــاب الــــطــــالب  ــلــــى حــ عــ
األجــانــب. وبـــدا الفــتــًا ارتــفــاع أعـــداد الطالب 
التركية خالل عام  الجامعات  املسجلني في 
2020، في ظل التسهيالت واإلغـــراءات التي 
على  للحصول  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  قدمتها 
اإلقـــامـــة ومــجــانــيــة الـــقـــدوم إلـــى الـــبـــالد، عــدا 
الجامعات،  منحتها  الــتــي  التسهيالت  عــن 
مــنــهــا الـــســـمـــاح بــالــتــســجــيــل والــتــعــلــيــم عن 
إلـــى تخفيض قيمة األقــســاط  ــواًل  بــعــد وصــ
الــجــامــعــيــة. وبــحــســب تــقــريــر مــنــظــمــة األمـــم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«، 
بــلــغــت تــركــيــا املــرتــبــة الـــعـــاشـــرة عــاملــيــًا عــام 
الــطــالب األجــانــب، وقد  2018  لناحية عــدد 
التحقوا  ألــف طــالــب  عــددهــم نحو 125  بلغ 
بمؤسسات التعليم العالي لديها. واستمرت 
أنقرة في مساعيها لتحقيق مراكز متقدمة 
ــن الــتــســهــيــالت  ــد مــ ــزيــ ــن خـــــالل تـــقـــديـــم املــ مــ
اللغة  افــتــتــاح جــامــعــات تعتمد  تــزامــنــًا مــع 
غير التركية، وتحديدًا اإلنكليزية والعربية، 
ليصل عدد الطالب األجانب عام 2019 إلى 

154.5 ألف طالب. 
ويقدر املدير العام لشركة »عالم إسطنبول« 
ــعـــي، جـــهـــاد الــــعــــويــــد، عـــدد  ــامـ لـــلـــقـــبـــول الـــجـ
الطالب األجانب الذين التحقوا بالجامعات 
بنحو  والخاصة،  الحكومية  ســواء  التركية 
200 ألـــف طــالــب، وهـــو الــرقــم الـــذي وضعته 
تــركــيــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــعــام 2023. 

الــجــامــعــي بــنــســبــة 10 فـــي املــــائــــة.  ويــــدرس 
ألــف طالب أجنبي في  فــي تركيا نحو 200 
الفرصة  نـــال بعضهم  جــامــعــات،   207 نــحــو 
املنح  الدراسية، مثل  املنح  من خــالل برامج 

ــانــــب »يــقــفــز   عــــدد الـــطـــالب األجــ
ّ
يــضــيــف أن

وتأمل  األخيرة«.  السنوات  باضطراد خالل 
البالد في جذب 220 ألف طالب خالل العام 

الجاري 2021.
وحــــــول تـــأثـــيـــر كـــــورونـــــا، يـــؤكـــد الـــعـــويـــد لـــ 
األجانب  الطالب  عــدد   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

ألــــف طــالــب،  الـــعـــام املـــاضـــي بــنــحــو 45  زاد 
التي  واملزايا  التسهيالت  إلى  السبب  عازيًا 
قــدمــتــهــا تــركــيــا، مــثــل الــتــســجــيــل والــتــعــلــيــم 
عــلــى تأشيرة  الــحــصــول  بــعــد وتسهيل  عــن 
ومــنــح إقــامــة طــالــب ألربـــع ســنــوات. يضيف 
 عدد الطالب األجانب زاد بنسبة مفاجئة 

ّ
أن

ــدّرس  ــ ــ ــلــــيــــات تـ ــاح كــ ــتــ ــتــ خــــصــــوصــــًا بــــعــــد افــ
القسط  تخفيض  إلــى  بــاإلضــافــة  بالعربية، 

الــتــركــيــة، ومـــنـــح مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
واملــنــح الــحــكــومــيــة، ومــنــح الــديــانــة التركية 
إمكانياتهم  التسجيل فيها بحسب  أو عبر 
املــــاديــــة. وتــســتــهــدف تــركــيــا بــحــلــول 2023، 
زيــادة عــدد الطالب األجــانــب في جامعاتها 
إلى 300 ألف طالب وطالبة، في ظل التعاون 
بني مجلس التعليم العالي ورئاسة شؤون 
أتـــــــراك املـــهـــجـــر واملـــجـــتـــمـــعـــات ذات الــقــربــى 
التركي،  الديانة  ووقــف  الحكومية،   )YTB(
إليها  تسعى  التي  االستراتيجية  لتحقيق 
تركيا، والتي عززت املنح الدراسية املوجودة 
، كما يــقــول أســتــاذ الــعــالقــات الدولية 

ً
ــال أصـ

في جامعة ابن خلدون في إسطنبول وهبي 
ــان. يـــضـــيـــف بــــايــــصــــان فــــي حــديــثــه  ــايــــصــ بــ

 املــنــح الــدراســيــة 
ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن

والــســعــي إلــى جــذب الــطــالب األجــانــب زادت 
مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــــقــــرن املــــاضــــي مــــن خـــالل 
مع  املشترك  والتعاون  الثنائية  االتفاقيات 
 
ّ
ــة. لــكــن ــ ــيـ ــ ــدول األوروبـ ــ ــدول، خــصــوصــًا الــ ــ ــ الـ
الــتــحــول بــــدأ مــنــذ عــــام 1992، حـــني أطــلــقــت 
بالده »مشروع الطالب الكبير«، وبدأت ألول 
مــرة اعــتــمــاد ســيــاســات وخــطــط وتسهيالت 
لزيادة عدد الطالب األجانب في تركيا، ليزيد 
األخــيــر بعد تأسيس  العقد  االهتمام خــالل 
املــهــجــر واملجتمعات  أتــــراك  رئــاســة شــــؤون 
ذات القربى )YTB( عام 2010، والتي أطلقت 
لتواصل  التركية،  املــنــح  برنامج   2012 عــام 
األجانب  للطالب  املنح  تقديم  تركيا  بعدها 
عبر هذه املؤسسة الحكومية، وتبدأ بقطف 
املــنــح من  الــعــام األول لتطبيق  الــثــمــار مــنــذ 
خالل جذب 42 ألف طالب من خالل تسديد 
نفقات الطالب املتعلقة بالجامعة، والسكن، 
 عن تذاكر الذهاب 

ً
والتأمني الصحي، فضال

واإلياب من تركيا وإليها واإلقامة وبطاقات 
النقل وغيرها.

»الــــعــــربــــي  وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لـــــ
عــام 2020 منحة وقف  الجديد«، دخلت في 
الديانة التركي، لتضاف إلى منح الجامعات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، إذ يــمــكــن لــلــطــالب 
األجــانــب الــراغــبــني فــي الــدراســة فــي مرحلة 
الليسانس في الجامعات التركية، التسجيل 
والخطباء  األئــمــة  ثانوية  منح  برنامج  فــي 
التركي.  الديانة  وقــف  يقّدمه  الــذي  الدولية 
ـــه يمكن ألّي طــالــب في 

ّ
أن املــصــادر  وتكشف 

العالي  العلمي  تحصيله  يتابع  أن  الــعــالــم 
الطالب  الختبار  الخضوع  بعد  تركيا،  فــي 
األجانب »YÖS« أو اختبار الطالب الدوليني 
»UÖS«. وهــنــاك عــدد مــن الــجــامــعــات يمكن 
الحصول على قبول فيها ال تشترط خوض 
هــذيــن االمــتــحــانــني، كــالــجــامــعــات الــجــديــدة 

التي تدّرس باللغة اإلنكليزية.
ويــقــول األكــاديــمــي الــتــركــي، مسلم طـــاالس، 
الــدول املتقدمة   تركيا تسعى لتكون بني 

ّ
إن

عامليًا على صعيد جــذب الــطــالب األجــانــب، 
لناحية  عامليًا  متقدمة  مراتب  بلوغها  بعد 
عــدد الــجــامــعــات، أي 207 جــامــعــات عــدا عن 
األكـــاديـــمـــيـــني واالخـــتـــصـــاصـــات الــجــامــعــيــة 
للتدريس،  لغات  ثــالث  من  أكثر  واعتمادها 

من بينها العربية.

حصاد

فسبكة

اليمن 2020
السقوط في كوارث متنوعة

كورونا يزيد الفقر بين أطفال بلجيكا

رغم شعوره باالغتراب، يفضل الالجئ األفغاني محمد رحمي، 
البقاء في باكستان بسبب األمن واالستقرار فيها

قصة الجئ

5.000.000
يمني على األقل، هو 

عدد من يتوقع أن 
يواجهوا مرحلة الطوارئ 

الغذائية األشّد، في 
النصف األول من 2021

محمد رحمي: 
ال أرغب بالعودة إلى أفغانستان

دومينيسي: اآلباء في 
جميع األسر يبذلون 

قصارى جهدهم من أجل 
أطفالهم

بروكسل ـ لبيب فهمي

 20 في 
ّ
تشير أرقام منظمة »يونيسف« إلى أن

منزل  في  يعيشون  بلجيكا،  أطفال  من  املائة 
 دخله عن 60 في املائة من املتوسط العام 

ّ
يقل

للمداخيل، ما يجعلهم في عداد الفقراء. وتعّد 
املرجح  النسبة صادمة في بلد غني، بل من 
أن ترفعها أزمة كورونا إلى نحو 25 في املائة.
ــال في  ــفــ ــنــــدوب الـــعـــام لــحــقــوق األطــ يـــقـــول املــ
بلجيكا، بــرنــارد دي فــوس: »كما أوضــح لنا 
فالفقر ليس مجرد نقص في  املراهقني،  أحد 
 شــيء نقص فــي إمكانيات 

ّ
املـــال، بــل قبل كــل

»الــعــربــي  الــقــيــام بــمــجــمــوعــة مـــن األشــــيــــاء« لـــ
الجديد«. يتابع: »فقر األطفال في بلجيكا هو 
في الواقع إهانة التفاقية حقوق الطفل، التي 
اعــتــمــدتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة 

إذ  الــثــانــي 1989،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فـــي 20 
القانون  املدقع، ما جــدوى  الفقر  في مواجهة 
كريمة  معيشية  ظـــروف  فــي  بــالــحــق  املتعلق 
وفـــي الــتــعــلــيــم وفـــي الـــهـــوايـــات؟ فــي بلجيكا، 
حــالــيــًا، يــحــرم أطـــفـــال مـــن الــرعــايــة الصحية 
بسبب ديـــون األهـــل ممن يــواجــهــون خــيــارات 
مستحيلة: إما دفع ثمن نظارات الطفل أو ملء 

التعليم  الحق في  أيــن هو  بالطعام.  الثالجة 
لهؤالء األطفال عندما يكون نظامنا املدرسي 
من أكثر األنظمة تفاوتًا، مع معايير ممتازة 

لتالميذ، ونتائج سيئة لتالميذ آخرين«؟
ــفــــال، تـــشـــرح منسقة  حــــول مــفــهــوم فــقــر األطــ
كارولني  الفقر،  ملكافحة  البلجيكية  الشبكة 
ــه  ــ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــان ديــــرهــــوفــــن، لــــ ــ فـ

تعّد  17 عنصرًا  األطــفــال هناك  فقر  »لقياس 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــحـــرمـــان املــــــــادي. مــنــهــا عـــدد 
املالبس الجديدة وامتالك زوجني على األقل 
مـــن األحـــذيـــة والـــحـــصـــول عــلــى وجـــبـــة تضم 
 يـــوم، 

ّ
الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــروات الـــطـــازجـــة كــــل

اللحوم والــدجــاج واألســمــاك.  إلــى  باإلضافة 
ــتـــب مـــنـــاســـبـــة لــلــعــمــر ومــــعــــدات  وامـــــتـــــالك كـ
أنشطة  ممارسة  إمكانية  مع  وألعاب.  ترفيه 
تــرفــيــهــيــة مــنــتــظــمــة واالحــــتــــفــــال بـــاألعـــيـــاد 
ــــوة األصـــدقـــاء واملـــشـــاركـــة فـــي الــرحــالت  ودعـ
أيضًا  االعتبار  املدرسية. كذلك، يؤخذ بعني 
أســبــوع عطلة عــلــى األقـــل فــي الــســنــة ومحل 
ــاث في  ــ إقـــامـــة جــيــد مـــع تــوفــر الــتــدفــئــة واألثــ
حالة جيدة، ثم امتالك الوالدين سيارة، ودفع 
الــفــواتــيــر فــي الــوقــت املــحــدد، والــوصــول إلى 

شبكة اإلنترنت«.
 »هــذا املؤشر أداة 

ّ
وكما يقول دي فــوس فــإن

ــه يـــذّكـــر الـــدولـــة بــمــســؤولــيــاتــهــا«.  ــ ـ
ّ
مــهــمــة ألن

 األمـــر مــتــروك لــهــا »لضمان 
ّ
ويــصــّر عــلــى أن

تقوم   عشر ســنــوات، 
ّ

فكل الفقر.  هــذا  اختفاء 
مــنــدوبــيــة حــقــوق األطـــفـــال )مــنــظــمــة رسمية 
ها ليست صاحبة قرار( بنشر تقرير حول 

ّ
لكن

هذا الفقر. وقد تّم إصدار آخر تقرير في عام 
. قبل 

ّ
ا  الوضع يزداد سوء

ّ
2019. مع ذلك، فإن

ثــالثــني عــامــًا، كـــان الــفــقــر املــدقــع يــخــص فقط 
شريحة من املجتمع البلجيكي؛ تلك العائالت 
 رسميا، فينتقل الفقر من 

ً
التي ال تمتلك عمال

جيل إلى جيل. هذه الفئة ما زالت موجودة، 
إليها  انضمت  أخـــرى  ثــالث مجموعات   

ّ
لــكــن

في السنوات األخيرة«. فهناك حاليًا، عاملون 
إذ يصل دخل  فــقــراء دخلهم منخفض جـــدًا، 
ــورو شــهــريــًا من  ــ ــر إلــــى 1300 يـ ــ بــعــض األسـ
أما شريحة  املجزأة.  العمل بالساعات  خالل 
الفقراء الجدد فمشّكلة من عائالت كان لديها 
عــمــل وتـــعـــهـــدت بـــالـــتـــزامـــات مــالــيــة القــتــنــاء 
 

ّ
منزل أو شقة، وبعد فقدان العمل، انهار كل
شيء، وسقطت في فقر مروع. وأخيرًا تشكل 
مجموعة من املهاجرين، من داخل أو خارج 

يعانون من  فالبعض  الثالثة.  الفئة  أوروبـــا، 
فقر مدقع، ويجبرون على العيش في الشارع 

مع أطفالهم.
من جهتها، تحذر مود دومينيسي، من مكتب 
ه »علينا أن 

ّ
منظمة »يونيسف« في بلجيكا أن

نكون حريصني على أال نجعل اآلبــاء مذنبني 
بهذا الفقر الذي يصيب أطفالهم والذي يرجع 
 

ّ
كل فعل  وعلينا  املجتمع.  تنظيم  إلــى  أساسًا 
شـــيء حــتــى ال نــضــيــف، لــألطــفــال كــمــا لــآبــاء، 
مـــزيـــدًا مـــن االزدراء فـــي هـــذا الـــعـــوز الــرهــيــب. 
فــــاآلبــــاء فـــي جــمــيــع األســـــر يـــبـــذلـــون قــصــارى 
 الخطر األكبر، 

ّ
جهدهم من أجل أطفالهم. لكن

القليل  لــديــهــا  الــتــي  الــعــائــالت  لــهــذه  بالنسبة 
 شــــيء، هــو االنـــطـــواء عــلــى الـــذات 

ّ
ــل جـــدًا مــن كـ

وفقدان األحالم والرغبات واآلمال«. 
ـــهـــا تــؤكــد 

ّ
بـــالـــعـــودة إلــــى فــــان ديـــرهـــوفـــن، فـــإن

 »أزمة فيروس كورونا 
ّ
أن »العربي الجديد«  لـ

العمال  فبعض  الــوضــع.  هــذا  تفاقم  إلــى  أدت 
الــــذيــــن فــــقــــدوا وظـــائـــفـــهـــم ال يــســتــفــيــدون مــن 
ــفـــاع  ــــع ارتـ تـــعـــويـــضـــات الـــبـــطـــالـــة املـــؤقـــتـــة. ومـ
تــكــالــيــف الــتــدفــئــة والــكــهــربــاء، وكــذلــك أســعــار 
ــة، بــســبــب الـــحـــجـــر الــصــحــي،  ــيـ ــذائـ ــغـ املـــــــواد الـ
أصبحت األسر التي كانت تعاني بالفعل من 
صعوبات مالية، غارقة في املديونية املفرطة«. 
التي  املكبرة  العدسة  مثل  »كــورونــا  تضيف: 
التي ليس  تزيد من عدم املساواة. فالعائالت 
لـــديـــهـــا جـــهـــاز كـــمـــبـــيـــوتـــر، ومـــــن دون شــبــكــة 
الــدراســة  إنــتــرنــت، ال يمكن ألبــنــائــهــا متابعة 

)عن بعد( وهو ما يهدد مستقبل الشباب«.
هــــذه املـــالحـــظـــات تــؤكــدهــا أرقـــــام جـــديـــدة من 
ــادي والــتــنــمــيــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون االقـ
»فــي  دومــيــنــيــســي:  تـــوضـــح  وكـــمـــا   .)OECD(
بلجيكا، من املتوقع أن تتسبب أزمة فيروس 
كورونا في انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي 
املائة لعام 2020. ومن املتوقع  بنسبة 12 في 
أن يــرتــفــع مـــعـــدل فــقــر األطـــفـــال إلــــى نــحــو 25 
في املائة هذا العام. مع ذلك ، فمن املرجح أن 
سنوات  خمس  السلبي  التأثير  هــذا  يستمر 
عــلــى األقـــــل، وهــــي مــســألــة خــطــيــرة فـــي حــيــاة 
 هــنــاك حــاجــة ملحة 

ّ
األطــفــال«. وتشير إلــى أن

لتعزيز الحماية االجتماعية للفقراء ومساعدة 
أولئك الذين يعيشون حاليًا في براثن الفقر« 
داعية الحكومة إلى اعتماد خطة استراتيجية 
ورؤيــة مستقبلية عملية ملواجهة ظاهرة فقر 

األطفال التي تهدد املجتمع بأكمله.
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)Getty /حظي بمساعدة غذائية )محمد حمود

طالبان أجنبيان يدرسان في تركيا )أنتون راهارجا/ األناضول( معايير عدة ترتبط بتصنيف األطفال كفقراء في بلجيكا )جون تايس/ فرانس برس(



منوعات
20

فالشمجتمع

استقبال العام الجديد في المنزل
2021 ة توجهوا إلى ساحة 

ّ
قل

تايمز سكوير في نيويورك، 
فيما كانت شواطئ ريو دي 
جانيرو شبه خالية من الناس، وحتى 

جادة الشانزيليزيه في باريس، في ظل 
تفشي فيروس كورونا. األخير أرغم 

الناس على استقبال العام الجديد 
افتراضيًا وفي املنازل. احتفلت سيدني، 

أكبر مدن أستراليا، بعرض لألعاب 
النارية في غياب كامل للمتفرجني. 
وفي نيويورك، أغلق حي مانهاتن 

وطلب من الناس متابعة العّد التنازلي 
املتلفز من املنازل، باإلضافة إلى 

العروض الغنائية. وفي تايمز سكوير، 
التي عادة ما تغص باملحتفلني 

 عاملون 
ّ

باستقبال العام الجديد، حل
في الخطوط األمامية في مواجهة 

الوباء، وتم فصلهم بحواجز لفرض 
التباعد االجتماعي. وقال رئيس بلدية 

نيويورك بيل دي بالزيو إن 2020 كانت 
السنة األقسى من دون شك في تاريخ 

نيويورك«، مضيفًا أنه »في يناير/ 
كانون الثاني الحالي، سنقوم بتلقيح 

مليون نيويوركي«. وفي البرازيل، ثاني 
دولة أكثر تضررًا بالوباء في العالم، 

ألغيت االحتفاالت هذه السنة في ريو 
دي جانيرو التي تنظم عادة أحد أكبر 

االحتفاالت برأس السنة في العالم. 
وكان شاطئ كوباكابانا الشهير خاليا 
تقريبا عند منتصف الليل، وقد قامت 
الشرطة بابعاد املحتفلني. في الصني، 
احتفل اآلالف من سكان ووهان بالعام 

الجديد، بعد عام على إبالغ منظمة 
الصحة العاملية بظهور أولى حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا في هذه 
املدينة. وقالت إحدى سكان ووهان، 

وتدعى شو دو: »إنه أمر لن نتمكن من 
نسيانه أبدًا. بقينا في العزل على مدى 

أشهر، لكننا تمكنا من النجاة«.
)Getty ،الصور: فرانس برس(

موسكو

ميالنو

باريس

لندن

ريو دي جانيرو

برلين

نيويورك
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MEDIA

الصحافيون التونسيون يدخلون العام الجديد بحذر

ماذا غرّد المصريون في 2020؟

تونس ـ محمد معمري

الــســاحــة اإلعــالمــيــة التونسية عام  وّدعـــت 
الــجــديــد  الـــعـــام  يـــبـــدأ  أن  أمــــل  عــلــى   2020
ــدة. وفــــي نــظــرة  ــديــ ــاريـــع جــ بـــتـــفـــاؤل ومـــشـ
سريعة إلى السنة املاضية يبدو واضحًا أن 
اإلعالميني التونسيني قد حققوا مكاسب 
هامة، أبرزها عقد مؤتمر النقابة الوطنية 
للصحافيني الذي أدى إلى انتخاب مكتب 
نقابي شاب بقيادة النقيب محمد ياسني 
الـــجـــالصـــي. كــمــا شــهــدت الــســنــة تــأســيــس 
مجلس أعلى للصحافة ألول مرة فى تاريخ 
لكن سنة 2020 عرفت  الــتــونــســي.  اإلعـــالم 
أيضًا عــددًا مــن األحـــداث الهامة التى كان 
لها تأثير مباشر على الوضع االجتماعي 
ـــقـــت 

ّ
ــاع. فـــوث ــطــ ــقــ ــهــــش لـــلـــعـــامـــلـــني فــــى الــ الــ

الصحافية  بحرية  تعنى  الــتــي  املنظمات 
كما  الصحافيني.  على  اعــتــداء  حــالــة   155
العمل  أكثر من 120 حالة طــرد من  عرفت 
بسبب الظروف االقتصادية التى مّرت بها 
كوفيد  جائحة  بعد  اإلعالمية  املؤسسات 
تــوقــف صــــدور الصحف  إلـــى  أدى  مـــا   ،19
اإلعــالنــات  ملــدة شهرين، وتــراجــع  الورقية 
الــتــجــاريــة بــنــســبــة الــثــلــث، وفــقــًا لــلــخــبــراء 
االقــــتــــصــــاديــــني. وهــــــــذا الـــــواقـــــع انــســحــب 
التي  ــــات  واإلذاعـ التلفزيونات  على  كــذلــك 
استغنت عن البرامج املكلفة ماديًا، ما نتج 
عنه تدهور سريع في الحالة االجتماعية 
العاملني  والتقنيني  اإلعالميني  مــن  لعدد 

في هذه البرامج.
النقابتني  دفــعــت  الصعبة  ــاع  األوضــ هـــذه 
ــا الـــنـــقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــمــ ــيــــتــــني وهــ اإلعــــالمــ
العامة  والنقابة  التونسيني،  للصحافيني 
ــواء االتـــحـــاد  ــ لــــإلعــــالم املـــنـــضـــويـــة تـــحـــت لــ
ــام الـــتـــونـــســـي لـــلـــشـــغـــل، إلـــــى مــطــالــبــة  ــعــ الــ
قطاع  إلنــقــاذ  العاجل  بالتدخل  الحكومة 
ــاع اإلعـــالمـــي  ــطـ ــقـ ــة والـ ــيـ ــورقـ الـــصـــحـــافـــة الـ
ككل، وهو ما استجابت له حكومة إلياس 
الــفــخــفــاخ الــســابــقــة، بــعــد ضــغــوط كــبــيــرة، 
فـــقـــررت تــخــصــيــص مــنــحــة مــالــيــة تــقــدر بـ 
1.2 مــلــيــون ديــنــار تــونــســي )حـــوالـــي 320 
الــصــحــافــة  ــقــــاذ  أمـــيـــركـــي( إلنــ ــــف دوالر  ألـ
ــــن االنـــــــدثـــــــار. كـــمـــا خــصــصــت  الــــورقــــيــــة مـ
مــلــيــون   1.7 )حـــــوالـــــي  ــار  ــ ــنـ ــ ديـ مــــاليــــني   5
دوالر أمــيــركــي( ملــســاعــدة وســائــل اإلعـــالم 
ــاوز األزمـــــــــات الــتــي  ــجــ الـــتـــونـــســـيـــة عـــلـــى تــ

اختراق 
مايكروسوفت

الخميس،  ليل  مــايــكــروســوفــت  قــالــت شــركــة 
ــتــي  ــــكــــتــــرونــــي ال الـــتـــســـلـــل اإلل إن مـــجـــمـــوعـــة 
تمكنت  قرصنت نظم شركة ســوالرويــنــدز، 
مــن اخــتــراق الــشــركــة، والــوصــول إلــى بعض 
شــيــفــرات املـــصـــادر. وقــالــت مــايــكــروســوفــت 
تحقيقها كشف عن عيوب  إن  في منشور 
الداخلية«،  الحسابات  من  »عــدد صغير  في 
وإن أحد تلك الحسابات »استخدم للوصول 

ــــي بـــعـــض مـــواقـــع  ــــدر فـ ــــصـ ــيـــفـــرة املـ إلــــــى شـ
لم  الحساب  أن  الشركة  التخزين«. وأضافت 
يكن لديه إمكانية مراقبة أي شيفرة تخص 
يــدل على  لــم تجد مــا  مايكروسوفت، وأنــهــا 
أن االخــتــراق وصــل إلــى »خــدمــات اإلنــتــاج أو 
الــعــمــالء«. وقــالــت »التحقيق مــا زال  بــيــانــات 
أي مؤشرات  العثور على  يتم  ولــم  مستمرًا، 
على  للهجوم  اســتــخــدمــت  أنظمتنا  أن  عــلــى 

آخرين«. وينضم الكشف الجديد إلى قائمة 
املرتبطة  اإللكترونية  القرصنة  من  متزايدة 
بــاخــتــراق نظم ســوالرويــنــدز، الــتــي استغلت 
ــــخــــاصــــة بـــالـــشـــركـــة  ــات املــــراقــــبــــة ال ــيـ ــجـ ــرمـ بـ
 لــلــوصــول إلــى 

ً
املــتــمــركــزة فــي تــكــســاس أداة

ــيـــة حـــســـاســـة وشــــركــــات  ــكـــومـ شـــبـــكـــات حـ
مايكروسوفت  وكــانــت  أخـــرى.  تكنولوجيا 
قـــد أعــلــنــت مــنــتــصــف الــشــهــر املـــاضـــي أنــهــا 

أنظمتها  فـــي  بــرمــجــيــات خــبــيــثــة  اكــتــشــفــت 
النطاق  واســع  اإللكتروني  بالهجوم  مرتبط 
الذي كشف عنه مسؤولون أميركيون وقتها، 
مــمــا أضــــاف هــدفــًا تــكــنــولــوجــيــًا كــبــيــرًا إلــى 
التي  الحكومية  الــوكــاالت  من  متزايدة  قائمة 
تعرضت للهجوم. وتستخدم مايكروسوفت 

برمجيات أوريون.
)رويترز(

كــورونــا. لكن هذه  فــيــروس  خلقها تفشي 
الوعود بقيت معلقة خاصة بعد استقالة 
وتــولــي حكومة  الفخفاخ،  إلــيــاس  حكومة 
السلطة  املشيشي منذ ثالثة أشهر  هشام 
التنفيذية فى تونس. هذا الواقع وتأجيل 
الحكومة  أقرتها  التي  االلتزامات  تحقيق 
أجبرا الصحافيني التونسيني على القيام 

بــســلــســلــة مـــن الـــتـــحـــركـــات االحــتــجــاجــيــة، 
بدأت برفع الشارة الحمراء )ارتداء شارات 
حمراء تعبيرًا عن رفضهم لعدم استجابة 
ــا اعـــتـــصـــام  ــة لـــحـــقـــوقـــهـــم( تــــالهــ ــومـ ــكـ ــحـ الـ
ــواًل إلــى قـــرار اإلضــــراب الــعــام يــوم 10  وصـ
ما  وهـــو   .2020 ديــســمــبــر   / األول  كـــانـــون 
إلى عقد سلسلة  التونسية  الحكومة  دفع 

ــة الــوطــنــيــة  ــابـ ــقـ ــنـ مــــن املــــفــــاوضــــات مــــع الـ
تعليق  األخــيــرة  هــذه  لتعلن  للصحافيني 

اإلضراب العام. 
للنقابة  التنفيذي  املكتب  عضو  وبحسب 
ــة فـــوزيـــة  ــيــ ــارجــ ــعــــالقــــات الــــخــ ــالــ ــة بــ ــفـ ــلـ ــكـ املـ
الــغــيــلــوفــي فـــإن املـــفـــاوضـــات كــانــت صعبة 
مــــع الــــطــــرف الـــحـــكـــومـــي »خـــصـــوصـــًا تــلــك 
للقطاع  املشتركة  االتفاقية  بنشر  املتعلقة 
التونسية  الرسمية  الجريدة  في  اإلعالمي 
وتضيف  قــانــونــيــة«.  مفاعيل  لها  لتصبح 
»العربي الجديد«: »هذه االتفاقية ستمكن  لـ
الحد  ضــمــان  مــن  التونسيني  الصحافيني 
ــرار  ــقـ ــتـ األدنــــــــى مــــن األجــــــــــور، وضــــمــــان اسـ
الحكومة  تعهدت  وقد  للصحافيني.  مهني 
لــذلــك نحن  بــدايــة ســنــة 2021  بنشرها فــى 
نعلق آمااًل كبيرة على هذه السنة الجديدة 
الصحافيني  على  خير  فاتحة  تكون  ها 

ّ
عل

التونسيني ويحققون فيها إنجازًا تاريخيًا 
طاملا حلموا به وتخرج بهم من األوضــاع 
االجــتــمــاعــيــة الــصــعــبــة الــتــى يــعــانــي منها 
كــثــيــرون. فــمــن غــيــر املــقــبــول الــيــوم أن نجد 
الشباب  والصحافيات  الصحافيني  بعض 
بـــ400 دينار تونسي )حوالي  يقدر أجرهم 
تكفي  ال  أجـــور  وهــي  أميركيا(  دوالرا   140
للعيش بــكــرامــة ملــدة أســبــوع فــى ظــل حالة 
الــذي تعرفه تونس منذ  التضخم والــغــالء 

سنوات«.
الصحافيون  ينتظر  كــثــيــرة  معلقة  آمـــال 
الــتــونــســيــون أن تــتــحــقــق فـــي هــــذا الــعــام 
الجديد. وفي هذا اإلطار يقول نائب رئيس 
الــنــقــابــة الــعــامــة لـــإلعـــالم مــحــمــد الـــهـــادي 
»الوضع  الجديد«:  »العربي  لـ الطرشوني 
املادي الصعب لإلعالميني التونسيني هو 
الــقــطــاع، خصوصًا  تــواجــه  أكــبــر معضلة 
هــــؤالء الــعــامــلــني فـــي  الــصــحــافــة الــورقــيــة 
الــتــي تشهد أزمـــة خــانــقــة، دفــعــت العديد 
ــــى اإلغـــــــالق الـــنـــهـــائـــي أو  مــــن الـــصـــحـــف إلـ
االكــتــفــاء بــمــواقــع إلــكــتــرونــيــة. لــذلــك نأمل 
ونتمنى أن تكون سنة 2021، سنة تلتزم 
فيها الحكومة بتعهداتها وتقوم بتفعيل 
الحكومة  قررتها  التي  املادية  املساعدات 
السابقة سواء لقطاع الصحافة الورقية أو 
لوسائل اإلعالم التي  تضررت من جائحة 
كورونا بشكل كبير بعد تراجع مداخيلها 
القطاع  الستمرارية  ضمانًا  الفــت،  بشكل 

وديمومتها«.

بعض الصحافيين الشباب 
يتقاضون 400 دينار 

تونسي شهريًا

تصّدرت الوسوم 
المرتبطة بالوباء 

قوائم األكثر تداوًال

القاهرة ـ أحمد عزب

أبرز  هنا  نستعيد  الجديد،  العام  بداية  مع 
املواضيع التي شغلت املصريني على موقع 
تــويــتــر خـــالل عـــام 2020. فــالــوســوم األكــثــر 
كانت: #مش_ املاضية  السنة  طيلة  شعبية 
عايزينك_يا_سيسي، و#ارحل، و#التطبيع_

ــزلــــي،  ــنــ ــر_مــ ــجــ خــــيــــانــــة، و#كــــــــورونــــــــا، و#حــ
و#كــوبــري_فــي_الــبــلــكــونــة، و#فـــني_املـــدنـــي، 
و#وفاة_مبارك. ورغم تركيز املصريني على 
 حصة األسد كانت 

ّ
الوسوم السياسية، إال أن

في  19، خصوصًا  كوفيد  وبـــاء  مــن نصيب 
األشهر األولى من السنة.

 وتــصــدرت وســوم #كــورونــا، و#خليك_في_
األكثر تداواًل  البيت، و#احمي_نفسك قوائم 
ــرزت  ــة. وفـــــي هـــــذا اإلطـــــــار بــ ــلـ ــويـ ــرات طـ ــتـ ــفـ لـ
ــادات كــثــيــرة لــلــنــظــام املـــصـــري بسبب  ــقـ ــتـ انـ
تــأخــره فــي اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة، 
وكــــــذلــــــك اإلعـــــــــــالن عــــــن األرقـــــــــــــام الـــحـــقـــيـــقـــة 
لــــإلصــــابــــات. لــــذلــــك كــــانــــت وزيــــــــرة الــصــحــة 
الذين  نــيــران املغردين  فــي مرمى  هالة زايــد 
واملــســتــلــزمــات في  األدوات  نــقــص  انــتــقــدوا 
املستشفيات. وكــانــت صــورة »الــكــوبــري في 
الــبــلــكــونــة« مـــن أهـــم الـــصـــور الــتــي انــتــشــرت 
ــل  ــتـــواصـ ــــع الـ ــــواقـ ــلـــى مـ ــــة عـ ــعـ ــ ــــورة واسـ بـــــصـ
املـــخـــتـــلـــفـــة. إذ أنـــــشـــــأت الـــهـــيـــئـــة الــهــنــدســيــة 
لــلــقــوات املــســلــحــة  مــحــور تــرعــة الــزمــر الــذي 
يربط بني جنوب محافظة الجيزة وشمالها. 
وجاء الجسر مالصقًا ألحد املباني، ما أثار 
ســخــريــة واســـعـــة. وشـــهـــد يـــوم 25 فــبــرايــر/

شباط وفاة الرئيس املخلوع حسني مبارك، 
بــعــد عــشــرات الــشــائــعــات الــتــي الحقته بعد 
ثورة يناير. وشهدت مواقع التواصل جداًل 

حول الجنازة العسكرية التي أقيمت له.
ومـــن مــبــارك إلـــى الــســيــســي الــــذي تــمــحــورت 

أغلب الوسوم حوله خالل السنة. البداية من 
وســم #فــني_املــدنــي_الــلــي_هــنــا. وهــي عبارة 
ــاء تــفــقــده أحـــد مـــواقـــع  ــنـ قــالــهــا الــســيــســي أثـ
اإلنشاءات في القاهرة. وخالل الزيارة انتقد 
الــعــمــال بــســبــب عــــدم ارتـــدائـــهـــم الــكــمــامــات، 
وسأل بصوت مرتفع أين املوظف املدني، في 
له بسبب  إلــى نيته توجيه مالحظة  إشــارة 
الــــكــــمــــامــــات. لـــكـــن املــــغــــرديــــن عـــلـــى مـــواقـــع 
 هــذه الجملة تحديدًا 

ّ
أن اعــتــبــروا  الــتــواصــل 

تعكس سياسة السيسي ونظامه العسكري، 
حيث يمّيز بني املدني وبني التابع للمؤسسة 
كل  لتحميل مسؤولية  ويــتــجــه  الــعــســكــريــة، 

األخطاء للمدنيني.
على  املــغــردون  رد  #مش_عايزينك،  وبوسم 
ــددًا  ــاء افـــتـــتـــاحـــه عــ ــنــ تـــصـــريـــح الـــســـيـــســـي أثــ
ــع فــــي مــحــافــظــة اإلســـكـــنـــدريـــة،  ــاريـ مــــن املـــشـ
وقــال »لــو مــش عــاوزنــي أكــون مــوجــود مش 
مشكلة.. لو عاوزني أمشي أمشي«. ليتصدر 

الوسم قائمة األكثر تداواًل، في حني حاولت 
الــكــتــائــب اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الـــــرد بـــوســـوم مثل 
#شـــعـــب_مـــصـــر_مـــعـــاك_يـــاريـــس، #الــشــعــب_

أمــام سيل  يريد_السيسي، لكنها لم تصمد 
التغريدات املطالبة برحيله.

وكان قانون التصالح في البناء، الذي على 
أســاســه قـــام الــنــظــام بــهــدم بــيــوت املصريني 
ــاء ســاكــنــيــهــا فـــي الــــشــــارع، ســبــبــًا في  ــقــ وإلــ
انــــــــدالع حـــــــراك شـــعـــبـــي فــــي 20 ســبــتــمــبــر/

ــقــــاول والـــفـــنـــان محمد  ــلــــول، دعــــا إلـــيـــه املــ أيــ
قرى محافظات  علي. واستمر ألسابيع في 
مصر، وانتشرت فيديوهات الحراك بصورة 
التواصل، كما تصدرت  واسعة على مواقع 
بـــقـــوة الـــوســـوم املــطــالــبــة بــرحــيــل الــســيــســي 
#ارحل_يا_بلحة،  و  #ارحل_يا_سيسي  مثل 
فــي الــوقــت الــــذي خــاضــت األجـــهـــزة األمــنــيــة 
اإللــكــتــرونــيــة  واألذرع اإلعــالمــيــة والــكــتــائــب 
ا من تدشني وسوم  للنظام حربا ضده، بدء
ــذه الــتــظــاهــرات  الــتــأيــيــد وإنــــكــــار حــقــيــقــة هــ

الشعبية في القرى أو التقليل من شأنها.
ــم #الــتــطــبــيــع_خــيــانــة لــفــتــرات  وتـــصـــدر وســ
ــــي مــصــر  ــر تــــــــــداواًل فـ ــ ــثـ ــ طـــويـــلـــة قـــائـــمـــة األكـ
التطبيع مع  قــطــار  عــلــى  ردا  ودول عـــربـــيـــة، 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي، الـــذي بــدأتــه اإلمــــارات، 
وتــبــعــتــهــا الــبــحــريــن ثـــم الـــســـودان واملـــغـــرب. 
وحــاز ولي العهد اإلمــاراتــي محمد بن زايد 
عــلــى النصيب األكــبــر مــن الــهــجــوم، ورفــض 
مـــئـــات األلــــــوف مـــن املـــغـــرديـــن الــتــطــبــيــع مع 
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي، مــصــريــن عــلــى دعــم 
من  األنــظــمــة  قــدمــت  مهما  فلسطني،  قضية 
محمد  للممثل  وكــان  للصهاينة.  التنازالت 
ــام  ــ ــهـ ــ ــهــــجــــوم واالتـ ــن الــ ــ ــان نـــصـــيـــب مـ ــ ــــضـ رمـ
اإلمــاراتــي  نشر  بعد  للصهاينة،  بالترويج 
حمد املــزروعــي صــورة لرمضان مــع املغني 

اإلسرائيلي عومير آدام في دبي.

)Getty( نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجالصي في تحرك احتجاجي في نوفمبر

)Getty( جدل حول الجنازة العسكرية التي أُقيمت لمبارك

المقبلة  القليلة  األيام  خالل  الحكومة  تفي  أن  التونسيون  الصحافيون  ينتظر  الماضي،  العام  تحققت  التي  المكتسبات  بعض  رغم 
بتعهداتها تجاه نقابتهم، إلخراج القطاع من حالة التدهور التي يعيشها
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كاتيا يوسف

ــائــــزة حــيــفــا لــلــعــمــارة  تـــعـــرض »جــ
والتصميم« األفكار املعمارية التي 
تسعى إلـــى تــطــويــر الــقــرى واملـــدن 
واألحــــيــــاء الــفــلــســطــيــنــيــة، لــتــعــزيــز الــحــضــور 
املــعــمــاري الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــعــاملــن الــعــربــي 
ــهــــوض بـــأبـــحـــاث الـــتـــخـــرج  ــنــ واألجــــنــــبــــي، والــ
املعمارية األصلية أو املفاهيم التي تستجيب 
لـــلـــتـــحـــديـــات املـــحـــلـــيـــة، وتـــحـــفـــيـــز املــهــنــدســن 

املعمارين على االبتكار.
و»جـــائـــزة حــيــفــا لــلــعــمــارة والــتــصــمــيــم« جــزء 
مـــن بــرنــامــج جـــوائـــز دولـــيـــة أّســســتــه جمعية 
ــــدار الـــقـــدس«، وهـــي مــؤســســة غــيــر ربحية  »إيـ
إلــى تعزيز  فــي فلسطن، عــام 2020. وتــهــدف 
ومستقبل  احــتــيــاجــات  وتلبية  الــعــمــارة  دور 
ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة. وتــنــطــلــق  ــ املــجــتــمــعــات واملــ
بـــاإلعـــان عـــن جـــائـــزتـــن: »جـــائـــزة الــتــخــرج«، 
وهـــي بــرنــامــج ســنــوي دولـــي يحتفي بطاب 
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي وحـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج الـــذيـــن 
احتياجات  النهائية  تلبي مشاريع تخرجهم 
ــدن فلسطن  املــجــتــمــعــات وتــطــلــعــاتــهــا فـــي مــ
إلى  تهدف  التي  فينيكس«  وقراها، و»جائزة 
تسليط الضوء على التصميم املبتكر، إلعادة 
ــاد، بعد  ــرمــ ــيـــروت مـــن تــحــت الــ بـــنـــاء مــيــنــاء بـ
االنفجار الــذي عصف به في 4 أغسطس/ آب 

املاضي. 
في  املسابقتن  فــي  للمشاركة  التسجيل  بــدأ 
األول مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
إلى  الطلبات  لتقديم  النهائي  املــوعــد  ويمتد 
ن 

َ
عل

ُ
ت أن  على   ،2021 عــام  نيسان  إبــريــل/   10

النتائج في مايو/ أيار من العام نفسه. يعتمد 
تقييم الفائزين على معايير محددة، وتعتبر 
قرارات لجنة التحكيم نهائية، وال تخضع ألي 
إعادة نظر من الرعاة أو الشركاء في املسابقة. 
والتصميمية  الفكرية  املــؤلــف  حقوق  وتبقى 
مضمونة، وفقًا ملواد »اليونسكو« من 29 إلى 

 .32
ل مهمة املشاركن في »جائزة فينيكس« 

ّ
وتتمث

ــرق إبـــداعـــيـــة  ــطـ بــتــفــســيــر أهـــــــداف املـــســـابـــقـــة بـ
بــنــاء العاقات  جــديــدة، يــعــيــدون مــن خالها 
الــحــالــيــة بـــن مــخــتــلــف الــتــكــتــونــيــات املــكــانــيــة 
والــفــاعــلــن فـــي املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. والــهــدف 
ينضح  بــيــروت  مليناء  تصميم  خلق  النهائي 
بــاألصــالــة واالبــتــكــار. يـــرى أعــضــاء مــن لجنة 
تحكيم »جائزة حيفا للعمارة والتصميم« أن 
هذه الجوائز فرصة نادرة لخريجي الهندسة 
املحترفن.  املعمارين  واملهندسن  املعمارية 
والباحثة نجاء  واملعمارية  األستاذة  وتقول 
 جائزة حيفا 

ّ
»العربي الجديد«، إن العاني، لـ

للعمارة والتصميم »من الجوائز القليلة التي 
الطلبة من  إلــى تثمن مشاريع تخرج  تهدف 
املهنين  املعمارين  أفكار  واحتضان  ناحية، 

من ناحية أخرى.
ــارة فــــي »مــعــهــد  ــمــ ــعــ ــيـــدة كـــلـــيـــة الــ وتـــــــرى عـــمـ

ينقسم المتفرجون 
إلى مجموعات، في كل 

منها 12 شخصًا

2223
منوعات

ابتكار

مطبخأعمالترفيه

استعادة

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ــَســـن  ــيـ ــن تـــتـــغـــيـــر قـــيـــمـــة تـــعـــويـــضـــات الـــرئـ ــ لـ
 املحتوى 

ّ
التنفيذين املشاركن في منصة بث

الترفيهي واألفام عبر اإلنترنت »نتفليكس«، 
تيد ساراندوس وريد هاستينغز، خال عام 
 34 كــل منها  أن يكسب  املــتــوقــع  ومـــن   .2021
السنة  فــي  أميركي  دوالر  ألــف  و650  مليونًا 
الــجــديــدة، وفــقــًا ملــلــف تنظيمي نــشــر فــي 28 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
دوالر  ــلــــيــــون  مــ  34 هـــاســـتـــيـــنـــغـــز  ســـيـــجـــنـــي 
ألف  األسهم و650  أميركي من عقد خيارات 
دوالر أميركي كراتب األســاســي، في حن أن 
ساراندوس سيحصل على 20 مليون دوالر 
ألف  الراتب األساسي و14 مليونًا و650  من 

دوالر أميركي من عقد خيارات األسهم.
هذه األرقام هي نفسها التي قالت الشركة إن 
هاستينغو وساراندوس سيكسبانها خال 
مــن تعويضات  كثير  مــع وجـــود   .2020 عـــام 
األسهم،  التنفيذين ضمن خيارات  املديرين 
ــــذي  ــائـــي الـ ــهـ ــنـ ــغ الـ ــلـ ــبـ يـــمـــكـــن أن يـــخـــتـــلـــف املـ
 تــكــشــف الــشــركــة عن 

ً
يــحــصــان عــلــيــه. عـــــادة

مسؤوليها  لكبار  السابق  العام  تعويضات 
التنفيذين فــي إبــريــل/ نــيــســان. فــي إبــريــل/ 
نيسان من عام 2020، كشفت »نتفليكس« أن 
هاستينغز كسب 38.6 مليون دوالر أميركي 
املالية 2019، وحصل ساراندوس  في السنة 

على 34.7 مليون دوالر أميركي.
وفي ظل تغير سلوك املستهلك على مستوى 

مــلء صــالــة املــســرح بالجمهور؟ أم أن نــروي 
القصص شخصيًا؟«. كانت اإلجابة واضحة.
يــتــنــاول كـــل مــشــهــد قــصــة مــخــتــلــفــة: الــحــيــاة 
ــم 

ّ
تــــدّب فـــي تــمــثــال ســيــاســي وعــبــيــده، ومــعــل

»االستياء  أميركي من أصل أفريقي متهم بـ
الثقافي«، وزوجان عالقان بسبب الفيروس، 
ورئيس سابق يسعى إلى استعادة السلطة، 
ــّدم مــونــولــوغــًا عـــن الـــوبـــاء في  ــقـ وشـــخـــص يـ
نــوبــة غــضــب. وفــي هــذا املشهد األخــيــر الــذي 
كتب نّصه دايل أورلندرسميث، ترد العبارة 
ــو بــمــثــابــة ســجــن.  ــان الــحــجــر هـ ــكـ ــيــــة: »مـ اآلتــ
كـــان أو متوسط  كـــان طــولــه، صــغــيــرًا  كيفما 

الحجم. إنه سجن«.
وتتولى تقديم املونولوغ كارمن بيايز التي 
تاحظ أن الجمهور يتفاعل بتأثر شديد مع 
عودة العروض الفنية الحضورية، ألنها »ما 
يبقينا على اتصال بإنسانيتنا، وفي صحبة 
بعضنا مع بعض«. وتضيف املمثلة والكاتبة 
املسرحية البالغة 49 عامًا: »لقد ذّكرنا الوباء 
بمدى هشاشتنا وكيف يحتاج بعضنا إلى 
بعض«. مع تفشي الوباء في ميامي، أصبح 

ــيـــد-19« تــطــاول  ــوفـ عــنــدمــا بــــدأت جــائــحــة »كـ
فــلــوريــدا األمــيــركــيــة، شـــاء املــخــرج املــســرحــي 
ميشال هاوسمان إيجاد طريقة آمنة وفاعلة 
لــلــتــمــثــيــل. بــعــد 9 أشـــهـــر، تـــوّصـــل مـــع فــرقــتــه 
إلـــــى تــحــقــيــق ذلـــــــك، عـــبـــر تـــحـــويـــل جـــــزء مــن 
مسرحية،  خشبة  إلــى  بيتش  ميامي  مدينة 
وللجمهور  للممثلن  الشافي  العاج  ــرًا 

ّ
مــوف

عــلــى الـــســـواء، فــي هـــذه املــديــنــة الــواقــعــة على 
جزيرة قرب ميامي. والخشبة التي ابتكرها 
خطايا  »سبع  مسرحيته  لتقديم  هاوسمان 
من  املـــؤلـــفـــة   ،Seven Deadly Sins مــمــيــتــة« 
ســبــعــة مــشــاهــد مـــدة كــل مــنــهــا عــشــر دقــائــق، 
األزمـــة  املقفلة بسبب  املــتــاجــر  هــي واجــهــات 
الوباء، فيما يكون  الناجمة عن  االقتصادية 
املتفرجون  وينقسم  الـــخـــارج.  فــي  الــجــمــهــور 
 مــنــهــا 12 شخصًا. 

ّ
ــل إلـــى مــجــمــوعــات، فــي كـ

ــان، فـــي تــصــريــح  ــمـ ــاوسـ ويـــاحـــظ مــيــشــال هـ
لــوكــالــة »فـــرانـــس بـــــرس«، أن »عـــالـــم املــســرح 
ــة«. ويــضــيــف،  ــنـ ــسـ ــــذه الـ ــًا هـ ــرابـ ــطـ يــشــهــد اضـ
وهــو جــالــس على شــرفــة مقهى أمـــام مسرح 
»كـــولـــونـــي« املــمــيــز مــعــمــاريــًا فـــي مــيــامــي، أن 
يشبه  التقليدية  بالطريقة  املسرحي  »العمل 
حــكــم اإلعـــــــــدام«. هـــاوســـمـــان )39 عـــامـــًا( هو 
»مــيــامــي  املــديــر الــفــنــي واملـــؤســـس املـــشـــارك لـــ
نيو دراما«، وهي فرقة مسرحية غير ربحية 
املسرح  هــذا  ويقع  »كولوني«.  مقرها مسرح 
 
ً
عــادة الـــذي يشهد  لينكولن رود  عند شـــارع 
أنفسنا  حركة نشطة. ويتابع: »طرحنا على 
ــي: )...( هـــل يــتــمــثــل هــدفــنــا في  ــ الـــســـؤال اآلتــ

ــم، بــســبــب جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا،  ــالـ ــعـ الـ
»نتفليكس«  إلــى  املشاهدين  من  املزيد  يلجأ 
ــــرى حيث  وخـــدمـــات الــفــيــديــو الــرقــمــيــة األخــ
يــقــضــي األشــــخــــاص وقـــتـــًا أطـــــول فـــي املــنــزل 
ــيــــود املــــفــــروضــــة عـــلـــى الـــحـــركـــة  ــقــ بـــســـبـــب الــ

والتحول إلى العمل من املنزل.
ــن ارتــــفــــاع  ــ ــد أعـــلـــنـــت عـ ــ ــت املـــنـــصـــة قـ ــ ــانـ ــ وكـ
فــي  املـــشـــتـــركـــن  عـــــدد  ازداد  إذ  أربــــاحــــهــــا، 
ا 

ً
مليون  16 بنحو  التدفقي  للبث  خدماتها 

خــــال فــتــرة اإلغـــــاق املـــفـــروضـــة فـــي معظم 
أنحاء العالم في محاولة للحد من انتشار 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد. وحــقــقــت أربــاحــًا 
بلغت 709 ماين دوالر أميركي في األشهر 
الــثــاثــة األولــــى مــن عـــام 2020، مــن عــائــدات 

بلغت 5.8 مليارات دوالر أميركي.

شارع لينكولن رود حزينًا، إذ أغلقت متاجره 
واحــــدًا تــلــو اآلخــــر. ومـــن بــن 250 مــتــجــرًا في 
ــا نــهــائــيــًا.  ــهـ ــوابـ ــــارع، ثـــمـــة 60 أقـــفـــلـــت أبـ ــــشـ الـ
ويـــصـــف مــيــشــال هـــاوســـمـــان لــيــنــكــولــن رود 
بأنه »النسخة االستوائية من الشانزليزيه« 
فــي مــيــامــي، ويــقــول إن وضــعــه أوجــــع قلبه. 
هاوسمان هو الذي تصور مسرحية »سيفن 
ــلــــب مــــن ســـبـــعـــة كــتــاب  ديــــدلــــي ســـيـــنـــز«، وطــ
املشاهد،  نــصــوص  بكتابة  الــبــدء  مسرحين 
أو  ملمثل  منها مخصصًا  كــل  يــكــون  أن  على 
اثنن. ويــروي: »أخبرتهم أنهم سيتنافسون 
ــــاف، أو لـــوح  ــعـ ــ مــــع صــــفــــارات ســــيــــارات اإلسـ

التزلج، أو الكلب الذي ينبح«. 
ــــى فـــي 27  وُعـــرضـــت املــســرحــيــة لــلــمــرة األولـ
نوفمبر/تشرين الثاني، وواجهت تحديات 
ــاءة  ــا يــتــعــلــق بــــاإلضــ غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي مــ
والصوت، ناهيك بالبروتوكوالت الصحية. 
الفيديو،  تقنية  بواسطة  املمثلون  ويتدرب 
ويخضعون أسبوعيًا لفحوص الكشف عن 
فيروس كورونا، ويدخلون املسرح من دون 
الــتــواصــل مــع أي شــخــص. ويــشــرح املخرج 
أيــضــًا أن أولــئــك الــذيــن يــشــاركــون معًا على 
الــخــشــبــة فــي املــشــهــد نــفــســه يــعــيــشــون معًا. 
األخــرى،  الفنية  والتجارب  املسرح  وبفضل 
ــارع لينكولن  عـــاد الــنــاس تــدريــجــيــًا إلـــى شـ
واستعاد  األول،  ديــســمــبــر/كــانــون  فــي  رود 
شـــارع املــشــاة هـــذا بعضًا مــن الــحــيــاة التي 

كان ينبض بها.
)فرانس برس(

»الحاج يونس« يحفظ إرث واجهات محال ميامي بيتش المقفلة تتحّول مسرحًا
المأكوالت الشعبية في القامشلي

كم سيكسب رئيسا »نتفليكس«؟

استعادة سريعة ألداء 
ممثالت لبنانيات في 

مسلسالت شاركن فيها خالل 
2020 الذي كان ثقيًال على 

قطاع اإلنتاج السينمائي 
والتلفزيوني

إبراهيم علي

ــح لــســوق  ــ ــام تــــراجــــع واضــ ــ انـــتـــهـــت ســـنـــة 2020 أمــ
بسبب  خــاصــة،  واللبنانية  عامة  العربية  الــدرامــا 
التي فرضت نفسها بعد تفشي فيروس  الظروف 
التلفزيونية  اإلنتاجات  وتعليق  الجديد  كــورونــا 
التي  االقتصادية  األزمــة   عن 

ً
والسينمائية، فضا

طاولت القطاعات كافة. أدناه نستعرض أداء أبرز 
في  الــدرامــيــة  املنافسة  خــال  اللبنانيات  املمثات 

:2020
¶ سيرين عبد النور: لم تتقدم سيرين عبد النور 
ــــراج املثنى  فـــي بــطــولــة مــســلــســل »دانـــتـــيـــل« مـــن إخـ
ــم يــجــد فيه  ــبـــح، بــســبــب ضــعــف الـــنـــص الـــــذي لـ ُصـ
املساهمة  بإمكانها  كــان  أحــداثــًا تشويقية  املــخــرج 
عن البرودة في قصة 

ً
في رفع نسب املشاهدة، فضا

حب تقليدية جمعت بن عبد النور ومحمود نصر.
¶ ريتا حايك: تقدم ملحوظ لريتا حايك ظهر هذه 
السنة، بعد بطولتها في مسلسل »من اآلخر« أمام 
النهار، وهي املرة األولى  املمثل السوري معتصم 
شتركة، 

ُ
امل العربية  الدراما  فيها عالم  التي تقتحم 

قــدمــت دورًا  وقـــد  الــخــارطــة.  عــلــى  لتحجز مكانها 
واقعية  مشاكل  أمـــام  التفاعل  مــن  الكثير  يتطلب 
ثم  الغيبوبة،  طفلها  دخــل  كــأم  طريقها  تعترض 

تكتشف خيانة زوجها، لتتوالى األحداث.
ماغي  للممثلة  جيد  اكتشاف  بــو غصن:  ماغي   ¶

سالم حسن

ــاج يــونــس«  ــحــ مــنــذ نــحــو 90 عـــامـــًا ومــطــعــم »الــ
القامشلي،  مدينة  فــي  الشعبية  مــأكــوالتــه  يــقــدم 
شمالي شرق سورية، إذ ترافق افتتاح املطعم مع 
تأسيس مدينة القامشلي عام 1930، ودشنه آرام 

كيششيان. 
املــأكــوالت الشعبية  بــزواره لتاريخ  يعود املطعم 
وارتــبــاطــهــا بــثــقــافــة قــديــمــة مــتــوارثــة فـــي عــمــوم 
سورية، على اختاف أعراقها وتقاليد سكانها، 
فيقدم رؤوس الخراف والعجول وألسنتها، وما 
والنخاعات  الــكــراعــن  بــمــأكــوالت  شعبيًا  يسمى 
العدس  شوربة  إلــى  إضافة  والطحال،  والسجق 
الــســاخــنــة والــخــضــروات واملــقــبــات مــن سلطات 
»الباطرش«، وهو الباذنجان املشوي واملتبل كما 

يطلق عليه سكان القامشلي. 
ومن مرتادي املطعم واملعجبن به علي السباح 
»العربي الجديد«: »أنا مهندس من  الذي يقول لـ
مدينة املالكية، وكل ما سنحت لي الفرصة لزيارة 
ــاء  ــواء لــلــعــمــل أو لــــزيــــارة األصـــدقـ ــ الــقــامــشــلــي سـ
ــبـــة فــــي مــطــعــم الـــحـــاج  ال بــــد لــــي مــــن تــــنــــاول وجـ
 يـــونـــس، وخــصــوصــًا فـــي فــصــل الــشــتــاء. أتــنــاول 
ــادة شـــوربـــة الـــعـــدس الــســاخــنــة  مـــع الــحــامــض  عــ
والفلفل الــحــاّر ولــحــم رأس الــخــروف. إنــه طقس 
وعادة ألتزم بها منذ سنوات. وفي كل مرة أزور 
املــطــعــم أشـــعـــر بــأنــهــا املـــــّرة األولـــــى لــــي، واملــتــعــة 

نفسها في كل مرة«.

بو غصن التي اختارت دورًا محوريًا في مسلسل 
»أوالد آدم« نص رامي كوسا وإخراج الليث حجو. 
قــاضــيــة لــبــنــانــيــة تــســعــى لــتــحــقــيــق حــلــم األمـــومـــة 
بزواجها مــن إعــامــي ســوري يعمل فــي بــيــروت ال 
يترك فرصة لاستغال والوصولية. استفادت بو 
الواقعية، ولعبت دورهــا بشكل  القصة  غصن من 
جيد بمساعدة املخرج الذي اعتمد على الحقائق 

من دون تجميل لشخوصه.
¶ هيفا وهــبــي: خــرجــت هيفا وهــبــي فــي مسلسل 
»أسود فاتح« من األدوار النمطية التي لعبتها منذ 
سنوات في املسلسات املصرية، واستطاعت القفز 
أمــام  وقدمته  أتقنته  دور  فــي  التشويق  على سلم 
سمعتها.  مــن  النيل  وتــحــاول  بها  تحيط  مافيات 
اعــتــمــدت وهــبــي عــلــى الــبــســاطــة فــي الــظــهــور، ولــم 
تــوظــف »شــكــلــهــا« فـــي الــســعــي إلـــى شـــد املــشــاهــد، 
الفتة  التمثيل تجربة  في  إلــى تجربتها  وأضافت 
مــع املــخــرج كــريــم الــعــدل الـــذي اســتــفــاد مــن خيوط 

النص املتماسك في سير األحداث.
¶ كارين رزق الله: لم ينقذ مسلسل »ع إسمك« نص 
ــــراج فيليب أســمــر املمثلة  كــلــوديــا مــرشــلــيــان وإخـ
كارين رزق الله من النمطية والتكرار واملواقف التي 
 .)2019( الــبــنــات«  »أم  مسلسل  فــي  ا 

ً
سابق لعبتها 

تتسم رزق الله بالجدية والتمثيل بفوقية واضحة 
أمام زمائها، ما يطرح أسئلة حول االلتزام بطابع 
أو كاراكتير واحــد للممثل في عمل مؤلف من 30 
حلقة، ويصبح فعلها أو تمثيلها تقليدًيا من دون 

جذب للمشاهد.
فــي مسلسل  تــقــدمــهــا  رغـــم  ¶ ستيفاني صــلــيــبــا: 
املــمــثــلــة  تــــراجــــعــــت   ،)2019( صــــمــــت«  »دقــــيــــقــــة 
»الساحر«  بطولة مسلسل  في  ستيفاني صليبا 
إلــــى جـــانـــب عـــابـــد فـــهـــد. ربـــمـــا الـــظـــروف عــاكــســت 
تنفيذ أو تصوير العمل بشكل عام، لكن حضور 
صليبا كان باردًا جدًا المرأة ثرية، تعيش هاجس 
الخيانة الزوجية، وتحاول البحث عن منقذ، فتقع 
في إعجاب ُمنجم ُمدٍع يحاول إقناعها سعيًا وراء 

املال والكسب منها.

نكهة خاصة
ويـــصـــف جــــــوان مــحــمــد الـــطـــعـــام خـــــال حــديــثــه 
نكهة  خاصة.  »نكهة  له  بــأن  الجديد«  »العربي  لـ
تجمع  مميزة  نكهة  بالحاضر.  املرتبط  املــاضــي 
تنبته من قمح بخبزها مع  ومــا  األرض  خيرات 
نكهة لحوم أغنام العواس التي تتنقل في املراعي 
سندويش  في  تجتمع  وكلها  طبيعيًا،  وتتغذى 
مــــن لــــســــان الـــــخـــــروف مــــع بـــعـــض مــــن الـــخـــضـــار 
كــالــبــقــدونــس عليها، ونــكــهــة الــلــيــمــون ورائــحــتــه 

الزكية«. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويـــؤكـــد عـــمـــاد األحـــمـــد لــــ
ويقول:  يقدمها،  التي  باألصناف  متفرد  املطعم 
»عــــادة اجــتــمــع  مــع األصـــدقـــاء فــي املــطــعــم  كلما 
ــبـــة الــــغــــداء،  ــة. نـــتـــنـــاول وجـ ــفـــرصـ ســنــحــت لـــنـــا الـ
ــًا فــي  ــتــ ونــــشــــرب الــــشــــاي بـــعـــدهـــا، ونـــمـــضـــي وقــ
ــهـــا«. املــطــعــم  ــذتـ ــــدى لـ الـــحـــديـــث عــــن الـــوجـــبـــة ومــ
ــلـــحـــوم املـــخـــتـــارة  يــشــتــهــر بــنــظــافــتــه وجـــــــودة الـ
فــي إعــــداد الــوجــبــات. وكـــل مــن يــأتــي إلـــى مدينة 
القامشلي، وال يتناول وجبة في املطعم كأنه لم 
ويكاد  طعامها.  يتذوق  ولــم  حقيقة  املدينة  يــزر 
املطعم أن يكون الوحيد املختص بهذا النوع من 
التي أسسها صاحبه  الطاولة  تزال  الطعام، وال 
آرام كيششيان موجودة إلى الوقت الحالي، علمًا 
بنفس  املكان  يــديــرون  الحاج يونس وأوالده  أن 
الـــجـــودة والــتــقــنــيــة الــعــالــيــة فـــي تــقــديــم الــلــحــوم 
والسندويشات واملشروبات، مما جعل مرتاديه 

من كافة طبقات املجتمع وفئاته. أثناء عرض »سبع خطايا مميتة« )إيفا ماري أوزكاتيغوي/فرانس برس(

بدأت »جائزة حيفا 
للعمارة والتصميم« 

باستقبال المشاركين، 
في حديث يتطلع 
إليه العاملون في 

المجال كفرصة 
لالبتكار وتسليط 

الضوء على 
التراث الثقافي

نجمات دراما 2020

فنون وكوكتيل

ــرات« فـــي نـــيـــويـــورك، هــاريــيــت هـــاريـــس، أن  ــ بـ
الــحــدث تكمن فــي توفير عدالة  »أهــمــيــة هــذا 
مـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي تــشــكــيــل وبــنــاء 
البيئة في املنطقة«، وما تعنيه هذه املشاركة 
ثقافته  وتــواجــه  للتهميش  يتعرض  ملجتمع 
هاريس  وتضيف  الـــزوال.  وخطر  االضطهاد 
الوعي  إلــى  الجائزة تعيد فلسطن  »هــذه  أن 
 وجود تحديات أخرى تشغل 

ّ
العاملي، في ظل

العالم اليوم، مثل وباء )كوفيد 19( والرئيس 

البناء  وتطوير ودعم املجتمعات وثقافاتها؛ 
ــا الــقــديــمــة هـــو هــنــدســة  اإلمــــبــــراطــــوري لـــرومـ
معمارية سياسية تمثل القوة وتعكس النهج 

السياسي لهذه املجتمعات«.
ويــلــفــت األســـتـــاذ فـــي »جــامــعــة بــيــرزيــت« في 
الضفة الغربية املحتلة سالم ذوابه، في حديثه 
 هــــذه الــجــائــزة 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن لـــ

تــمــنــح الـــفـــرصـــة لـــلـــطـــاب واملـــهـــنـــيـــن الـــعـــرب 
والفلسطينين لالتقاء وتبادل خبراتهم في 

ــــوزراء  األمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرامـــب ورئـــيـــس الــ
حول  والقلق  جونسون  بــوريــس  البريطاني 

العدالة اإلجتماعية وأزمة املناخ«.
إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثها  في  وتشير 
بالقيم   تــتــأثــر  قــد  الــطــاب  مــعــايــيــر تقييم  أن 
الــتــي تــرمــز إلــيــهــا، وتــؤكــد ضـــرورة تعليمهم 
على  محايدة  ليست  املعمارية  الهندسة  »أن 
الــدوام، بل تحتاج أحيانًا أن تكون سياسية، 
ــهــا يمكن أن تــؤدي دورًا فــعــااًل فــي حماية 

ّ
ألن

إنها  الثقافي. ويقول  العمارة والتراث  مجال 
تهدف إلى حشد الجهود املتفرقة في توثيق 
األعمال امليدانية أو العمارة والتراث الثقافي 
فلسطن  داخـــل  املهجرة  الفلسطينية  للقرى 
التاريخية. كذلك يؤكد أن تسليط الضوء على 
التي أخليت وهدمت هو  الفلسطينية  القرى 

أحد العناصر الهامة لهذه الجائزة. 
يضيف ذوابـــه: »إنــهــا فــرصــة ذهبية للطاب 
ــــن فــــي مـــجـــال الـــهـــنـــدســـة املــعــمــاريــة  ــدربـ ــ واملـ

تمارينهم  لــتــوجــيــه  الــعــمــرانــي،  والــتــخــطــيــط 
نحو وطنهم متغير املشهد الحضري. وعبر 
الــقــيــام بـــذلـــك، ســتــكــون األبـــحـــاث واملــشــاريــع 
ــة فــصــول  ــافــ ــيـــال املـــقـــبـــلـــة، إلضــ مـــتـــاحـــة لـــأجـ
للحفاظ  الوثائقية  الجهود  فــي  بهم  خــاصــة 

على التاريخ من املحو«.
ــاذ  ــتــ ــتــــوس بــــــاســــــاس، وهـــــــو أســ ــريــــســ أّمـــــــــا كــ
 »جــائــزة حيفا 

ّ
فــخــري ومــعــمــاري، فــيــقــول إن

عنصرين،  مع  تتعامل  والتصميم«  للعمارة 

أولـــهـــمـــا تــقــيــيــم لـــجـــنـــة الــتــحــكــيــم ملــجــمــوعــة 
ــادة إعــمــار مــيــنــاء بــيــروت  مــن املــقــتــرحــات إلعــ
وترميمه. ويضيف: »من الواضح أن مركزية 
املــوقــع بالنسبة إلــى مدينة بــيــروت أمــر مهم  
وأســاســي. لــذلــك، نــأمــل أن نتمكن مــن إيجاد 
أفـــكـــار تــســاعــدنــا عــلــى الــتــقــدم وتــخــطــي هــذه 
مع  التعامل  على  تقتصر  ال  املسألة  املــأســاة. 
 الجميع، وخاصة 

ّ
الــذكــريــات املــؤملــة، بــل حــث

ــوة فــي  ــ ــقـ ــ ــز الـ ــ ــراكـ ــ ــــي مـ ــن فـ ــ ــوديـ ــ ــــوجـ ــك املـ ــ ــئـ ــ أولـ
لــبــنــان، عــلــى التفكير فــي هـــذه الــقــضــيــة على 
في  للتطور  فرصة  باعتبارها  أوســـع،  نطاق 

املستقبل«. 
ويــتــطــّرق املهندس املــعــمــاري عبد بـــدران، في 
حديثه عن الجائزة، إلى املشروع اإلسرائيلي 
املعرفي  الجسم  وكتابة  اعتاد تصنيف  الــذي 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــتــن، وزّيـــــف  ــنـ ــديـ لـــلـــعـــمـــارة واملـ
مــاضــيــهــا ومـــســـخ حـــاضـــرهـــا وكـــتـــب مــســيــرة 

مستقبلها.
ــاك مــــن ال يــــــزال يــنــظــر  ــنـ ويــــقــــول: »لــــأســــف هـ
إلــى هــذا الجسم املــعــرفــي بــالــزخــم واملــمــارســة 
النشطة من املنظور اإلسرائيلي نفسه. )جائزة 
حيفا للعمارة والتصميم( جاءت كمبادرة من 
معمارين وأكاديمين فلسطينين، مع شركاء 
من كل العالم العربي والغربي، لصناعة قراءة 
مستقلة للجسم املعرفي أواًل، ولبناء حضور 
مـــعـــمـــاري فــلــســطــيــنــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــعــالــم 
العربي وعلى مستوى العالم، بعيدًا عن وكاء 

االستعمار بكل أشكاله ثانيًا«. 
هــنــاك جملة من  الــجــائــزة،  أهــــداف  ولتحقيق 
االبتكار  فــي  العالية  املــهــارة  أهمها  املعايير، 
واإلبداع، وصياغة املفاهيم املتصلة باملشروع. 
كذلك تأخذ الجائزة باالعتبار جودة الفضاء 
املعماري املقترح واستجابته لشروط التنمية 
املــســتــدامــة. وفـــي الــبــدايــة، جـــاءت فكرتها من 
مجموعة طاب وباحثن جامعين من »كلية 
العمارة الويلزية«، في »جامعة كارديف« في 
»إيــدار«  باسم  املتحدة، وكانت تعرف  اململكة 
والهندسة  التخصصات،  متعدد  )التصميم 

املعمارية، والبحث(.

مشاركة الفلسطينيين 
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)MTV( تقدم واضح لريتا حايك في الدراما المشتركة



قــيــمــت أغــلــب املهرجانات 
ُ
وخـــال هــذا الــعــام، أ

وتأجيل  إلغاء  )بعد  أيضًا  افتراضيًا  األدبــيــة 
مــثــل  »زووم«،  تــطــبــيــق  عـــبـــر  مـــنـــهـــا(  الــكــثــيــر 
الـــذي ُيعقد في  مهرجان »األســبــوع األســـود« 
 عام، وهو مهرجان دولي لألدب 

ّ
إسطنبول كل

ــهـــرجـــان إســطــنــبــول األدبــــي  الــبــولــيــســي، و»مـ
قـــيـــمـــت مـــهـــرجـــانـــات ســنــويــة 

ُ
ــــي«. كــمــا أ ــدولـ ــ الـ

مــهــّمــة عــلــى التطبيق نــفــســه، مــثــل »مــهــرجــان 
ــول  ــبــ ــنــ ــطــ ــائــــي« و»إســ ــمــ ــنــ ــيــ ــول الــــســ ــبــ ــنــ ــطــ إســ

للمسرح«، و»إسطنبول للموسيقى«.
ــــدرت هــذا  ــرز الــكــتــب الــتــركــيــة الـــتـــي صـ ــ ــا أبـ أمــ
نشرتها »صحيفة  الــتــي  القائمة  وفــق  الــعــام، 
اب 

ّ
الكت التركية وأعــّدتــهــا نخبة مــن  حــريــات« 

ــًا، فــقــد  ــنــــوانــ الــــبــــارزيــــن، وضــــّمــــت خــمــســن عــ
تونتش  أيفر  للكاتبة  »عثمان«  روايــة  جــاءت 
»َحــَمــام  كتاب  يليها  القائمة،  هــذه  رأس  على 
نــامــه« ملــرادهــان مــونــجــان، واالخــتــيــار الثالث 
ــــع« بــتــرجــمــة  ــْب ــ ــسَّ ــــات الــ

َ
ــــق

َّ
ــــَعــــل

ُ
كـــــان لـــكـــتـــاب »امل

ــة »بــيــت«  ــ مــحــمــد حــقــي صــوتــشــن، يــلــيــه روايـ
القائمة  أغــلــب كتب  يــلــدريــم، وكــانــت  لنيرمن 
تحديدًا.  والغربي  املترجم،  األدب  نصيب  من 
وخارج هذه القائمة، يمكن اإلشارة إلى أعمال 
أدبية بــارزة مثل روايــة »قديمًا كان املستقبل 
« للشاعر عدنان أوزار، وروايــة »عشق 

ً
جميا

وعصيان« للروائي نديم غورسيل.
السينما  ودور  املـــســـارح  أن  بــالــذكــر  وجـــديـــر 
ــــى. أمــا  تـــّم إغــاقــهــا مــنــذ مــوجــة كـــورونـــا األولـ
األعمال الدرامية التركية، فقد حظي مسلسل 
والطبيبة  التركية  للكاتبة  األبــريــاء«  »عــمــارة 
بأعلى  أوغلو  بودايجي  جوليسران  النفسية 
ــذا الـــــعـــــام، حـــســـب بــعــض  ــ نـــســـب مـــشـــاهـــدة هــ
بودايجي  روايــات  تحظى  كما  اإلحصائيات. 
ــّراء أيـــضـــًا، فــهــي مـــن أكــثــر  ــقــ أوغـــلـــو بــإقــبــال الــ
الروايات مبيعًا هذا العام. وقد تحّولت بعض 
ــات بــودايــجــي أوغــلــو إلــى مسلسات من  روايـ
مثل  مرتفعة،  مــشــاهــدة  بنسب  وحظيت  قبل 
ــنــــزل الـــذي  مــســلــســل »الـــغـــرفـــة الـــحـــمـــراء« و»املــ
ولدَت فيه هو قدرك«، وتتميز أعمالها بطرح 

قــضــايــا نفسية عــمــيــقــة. ولــعــل أبــــرز األحــــداث 
الثقافية الــتــركــيــة لــهــذا الــعــام، هــو اســتــرجــاع 
تــركــيــا لــتــمــثــال »اإللـــهـــة كــوبــيــلــي« الـــذي يــقــّدر 
عــمــره بــــ 1700 عــــام بــعــد خــمــســة عــقــود على 
إلــى الواليات  إلــى »إســرائــيــل« ومنها  تهريبه 
والسياحة  الثقافة  وزارة  بــدأت  وقــد  املتحدة. 
الــتــركــيــة بــالــتــعــاون مـــع الــقــنــصــلــيــة الــتــركــيــة 
بنيويورك في اإلجراءات القانونية الستعادة 
السلطات  عـــام 2016، وطــالــبــت  مــنــذ  الــتــمــثــال 
األمـــيـــركـــيـــة بـــإيـــقـــاف عــمــلــيــة بــيــعــه فــــي مــــزاد 
إلــى تركيا الشهر املاضي  علني، وعــاد أخيرًا 
قــره حصار«. و»كوبيلي«  أفيون  في »متحف 
عند  والخصوبة  والطبيعة  الجبال  إلهة  هي 
عبادتها  وتــاشــت  قديمًا،  األنــاضــول  شعوب 
بعد ظهور املسيحية. وفي هذا السياق أيضًا، 
اشـــتـــرت بــلــديــة إســطــنــبــول لـــوحـــة لــلــســلــطــان 
مــن ورشــة  الحصول عليها  تــّم  الفاتح  محمد 
-1429( بيليني  جنتيلي  اإليــطــالــي  الـــرســـام 

اشـــتـــرت  أنــــهــــا  ــلـــديـــة  الـــبـ ــت  ــ ــحـ ــ وأوضـ  .)1507
الــلــوحــة الــتــي ُرســمــت مــن قــبــل بيليني نفسه 
مــــزاد علني  فـــي  أو أحــــد تــامــذتــه عــــام 1480 
بالعاصمة البريطانية لندن، بقيمة 770 ألف 

إسطنبول ـ أحمد زكريا

على الرغم من الركود الذي تسّبب 
ــا فـــي املــشــهــد  فــيــه فـــيـــروس كـــورونـ
عــام 2020،  الــتــركــي خــال  الثقافي 
ازديـــاد  فــي  كــان سببًا  الحجر الصحي  أن  إال 
الــقــراءة في تركيا خــال املوجة األولــى  معّدل 
والــثــانــيــة. ولــيــس غــريــبــًا بــالــتــأكــيــد أن تــأتــي 
رواية »الطاعون« أللبير كامو على رأس قائمة 
الكتب األكثر قراءة في الباد هذا العام، تليها 
روايــــة »الــعــمــى« لــجــوزيــه ســـارامـــاغـــو، بينما 
ــات الــكــاتــبــة الــتــركــيــة والــطــبــيــبــة  ــ شــغــلــت روايــ
املرتبة  أوغلو  بودايجي  جوليسران  النفسية 
ة 

ّ
الــثــالــثــة فــي أكــثــر مــن إحــصــائــيــة. وكــانــت قل

جــريــت هـــذا الــعــام 
ُ
الــفــعــالــيــات الثقافية الــتــي أ

بــعــد تــأجــيــل الــكــثــيــر مــنــهــا ســبــبــًا فـــي الــعــمــل 
لتكون  افتراضّيًا  العرض  آليات  تطوير  على 
الــواقــع. وقــد استخدمت  أشــبــه باملشاركة فــي 
ــيـــات الـــثـــاثـــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ أغــــلــــب الـــغـــالـــيـــريـــهـــات الـ
األبعاد، وفي هذا السياق أيضًا، أطلقت وزارة 
إلكترونيًا  موقعًا  التركية  والسياحة  الثقافة 
بالتقنية  افتراضيًا  التركية  املتاحف  لــزيــارة 
نــفــســهــا، وبــحــســب مـــديـــر مــتــحــف تـــرويـــا في 
واليــة تشاناك كالي، فــإن عــدد زائــري املتحف 
افتراضيًا قد تجاوز املليون خال عام 2020. 

برلين ـ العربي الجديد

ـــع األملـــان 
ّ
فــي الــثــامــن مــن أيــار/مــايــو 1945 وق

ــاريـــخ  صــــــّك اســـتـــســـامـــهـــم أمـــــــام الــــحــــلــــفــــاء؛ تـ
يــذّكــر بانتهاء حــرب كونية دامــت قــرابــة سّت 
ســنــوات، ذهــب ضحيتها عشرات املاين في 
أوروبـــــــا، وأدت إلــــى تــغــيــيــر خـــرائـــط وحــــدود 
بـــلـــدان، وانــقــســام بــرلــن إلـــى شــطــٍر اشــتــراكــي 
وآخر غربي حتى 1989، عام استعادة أملانيا 
 ترك تداعياته مفتوحة 

ٌ
وحدة أراضيها. حدث

حــتــى الـــيـــوم فـــي ســلــســلــة تـــحـــّوالت سياسية 
واقتصادية، وثقافية أيضًا، يضيئها معرض 
فــوتــوغــرافــي«  مــوضــوع   :2000-1945 »بــرلــن، 
ــتــح فــي »غــالــيــري الــجــهــة الــشــرقــيــة« 

ُ
الــــذي افــت

بالعاصمة األملانية منتصف أيلول/ سبتمبر 
املـــاضـــي، ويــســتــمــر حــتــى الـــرابـــع والــعــشــريــن 
ــعــــرض، الـــذي  ـــق املــ

ّ
مـــن الــشــهــر الــــجــــاري. يـــوث

يــشــمــل حـــوالـــي مــئــتــي عــمــٍل لــثــاثــة وعــشــريــن 
ــًا، الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة مــنــذ  ــيـ فـــنـــانـــًا فـــوتـــوغـــرافـ

منتصف أربــعــيــنــيــات الــقــرن املـــاضـــي، مـــرورًا 
الــســور عــام 1961،  بــنــاء  الــتــي سبقت  بالفترة 
البناء التي شهدها القسمان الشرقي  وطفرة 
والـــغـــربـــي، والـــثـــقـــافـــات الــفــرعــيــة الـــتـــي نــشــأت 
ــــال أربــــعــــة عــــقــــود، وأنــــمــــاط الـــحـــيـــاة الــتــي  خـ
، ومــا حصل من 

ً
 املدينة خــاصــة

َ
اختفت شــرق

تطّورات بعد سقوط الجدار، وصواًل إلى قيام 
التي  الــكــبــرى  الــحــضــرّي  التخطيط  مــشــاريــع 
ــــال املــديــنــة  ـــت تــدريــجــيــًا مــحــل بــعــض أطـ

ّ
حـــل

واملساحات الخالية بعد إعادة توحيد الباد.
املعرض على ظاهرة سّميت حينها  ويضيء 
 اللواتي قمن بإزالة 

ّ
»نساء األنــقــاض«، وهــن بـ

آثار الحرب العاملية الثانية داخل مدن أملانية 
خسرت كثيرًا من رجالها الذين لقوا حتفهم أو 
تعرضوا إلصابات وإعاقات، واستمر عملهن 
ــاق لــعــامــن تــقــريــبــًا، وأفــضــى إلـــى تشييد 

ّ
الــش

د جهودهن في مدن عّدة، 
ّ
نصب تذكاري يخل

وفق ما تبّينه بعض الصور املعروضة. يضّم 
لــلــمــصــّورة سيبيل بيرغمان  أعــمــااًل  املــعــرض 
بــتــســجــيــل  ــّمــــت  ــتــ اهــ ــي  ــتــ الــ  )2010  –  1941(
الــتــطــورات فــي أملــانــيــا الــشــرقــيــة لــصــالــح عــدٍد 
من وكاالت األنباء. وتوثق صورها باألبيض 

صخٌب في جوار آيا صوفيا

يوثّق المعرض، المقام 
حاليًا في برلين، التحوالت 
التي شهدتها العاصمة 

األلمانية خالل نصف قرن، 
من العمارة إلى التعبيرات 

الثقافية وأنماط الحياة

أخذ العام الثقافي 
المنقضي في تركيا إيقاع 

جائحة كورونا، حيث 
أقيمت أغلب المهرجانات 

األدبية افتراضيًا، عبر 
تطبيق »زووم«، بعد 

إلغاء وتأجيل الكثير منها، 
وانتهى بحملة نسائية 

تتهم بعض الُكتّاب 
البارزين بالتحرّش الجنسي 

دفعت بأحدهم 
إلى االنتحار

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية. 
»90% من الترجمات 

التركية إلى العربية 
مشاريع خاصة بوزارة 

الثقافة والسياحة 
التركية«، يقول 

المترجم المصري 
لـ»العربي الجديد«

برلين تاريخ فوتوغرافي النشطار المدينة وتوحيدها

يريد الناشرون مترجمًا يتقاضى مقابًال أقل

الثقافة في تركيا على إيقاع الوباء واتهامات بالتحّرش الجنسي

مثّلت ترجمة 
المعلقات السبع حدثًا 

ثقافيًا هذا العام

ترصد الصور يوميات 
الناس وأحوال الطبقة 

العاملة والطبيعة

يتقاضى الناشر 
الدعم بالدوالر 

ويدفع للمترجم 
بالجنيه المصري

شهد العام غياب 
أسماء بارزة كالكاتبة 

عدالت أغا أوغلو

العربي«  للكتاب  مثّل »معرض إسطنبول 
ثقافيًا  حــدثــًا  الماضية  الــســنــوات   فــي 
يحظ  لم   2020 في  أنــه  غير  تركيا،  في 
افتراضيًا.  إقامته  بسبب  االهتمام  بنفس 
النشر  دور  مــن  العديد  شــاركــت  ــد  وق
مباشر  بــّث  خــالل  من  والتركية  العربية 
بأبرز  للتعريف  دار  لكّل  المعرض  خّصصه 
المعرض  هامش  وعلى  إصــداراتــهــا. 
لقاءات  تضّمن  ثقافي  برنامج  أُقــيــم 
مع  ولقاءات  ــراك،  وأت عرب  ُكتّاب  مع 
الترجمة  تطّور  حركة  لدراسة  مترجمين 

بين الثقافتين.

انتقال هادئ إلى العالم االفتراضي

2425
ثقافة

حصاد 2020

معرض

مفكرة المترجم

تلويحات

في  ألــف دوالر(   948 )قــرابــة  استرليني  جنيه 
شهر حزيران/ يونيو املاضي. وترجع أهمية 
الــلــوحــة إلــــى أنـــهـــا واحـــــدة مـــن ثــــاث لــوحــات 
أصلية ُرسمت للسلطان محمد الفاتح. من أبرز 
»جوائز  الجوائز التركية الرسمية ما يعرف بـ
الــرئــاســة«، وقـــد ُمــنــحــت هـــذا الــعــام فــي األدب 
للشاعر إبراهيم تنكجي، وفي مجال السينما 
املخرج درويــش زعيم، وحصل  حصل عليها 

واألســـــــــــود يــــومــــيــــات الـــــنـــــاس فـــــي الـــــشـــــوارع 
واألسواق والحدائق، إلى جوار صور شريكها 
الـــذي   )2011  –  1927( فــيــشــر  أرنــــو  وزوجـــهـــا 
ــارك كــجــنــدي فـــي الـــحـــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة  شــ
طلق سراحه عام 1946 

ُ
ووقع في األسر إلى أن أ

ــاد لــلــتــدريــس الــجــامــعــي أســـتـــاذًا لــلــفــنــون،  وعــ
 وقـــتـــه لــتــصــويــر الـــتـــحـــوالت في 

ّ
مـــكـــّرســـًا جــــل

املصّورة  أعمال  أيضًا  عرض 
ُ
ت برلن.  مدينته 

األميركية نان غولدين )1953( التي عاشت في 
العاصمة األملانية أربعة أعوام، وقّدمت صورًا 
تهتّم بهوية البرلينين الجنسية وتحّوالتها 
ــرن الـــعـــشـــريـــن،  ــقــ ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ ــي الـــنـــصـــف الـ فــ
 مــواطــنــتــهــا ويـــل مــاكــبــرايــد )1931 – 

ُ
وأعـــمـــال

في  العسكرية  خدمتها  أمــضــت  الــتــي   )2015
الــجــيــش األمـــيـــركـــي بــعــد تــخــّرجــهــا مـــن كلية 
الـــفـــنـــون فـــي مــديــنــة فـــورتـــســـبـــورغ األملـــانـــيـــة، 
الشباب.  وحــريــة  الرقابة  بمواضيع  واهتمّت 
ويــتــضــّمــن املـــعـــرض صــــورًا لــلــفــنــانــة األملــانــيــة 
أعمااًل  وضعت  التي   )1930( ريختر  إيفيلن 
تــنــتــمــي إلـــى تـــيـــاري الـــدادائـــيـــة واملــســتــقــبــلــيــة، 
وتناولت الطبقة العاملة بشكل يغاير مفاهيم 
الــواقــعــيــة االشــتــراكــيــة الــتــي كــانــت ســائــدة في 
ــورًا ملواطنتها  أملــانــيــا الــشــرقــيــة حــيــنــهــا، وصــ
فــي  ربــــطــــت  ــتــــي  الــ  )1960( ــيـــوتـــش  سـ مــــاريــــا 
وتــحــّوالت  الشخصية  سيرتها  بــن  أعمالها 

املجتمع األملاني.

عليها في مجال املوسيقى أوزدمير أردوغان، 
وفي حقل العلوم االجتماعية إسماعيل كارا، 
وفي التاريخ الثقافي سعد الدين أوكتان. كما 
ذهبت جائزة الوفاء هذا العام للخطاط نجم 
الدين أوقياي )1883 – 1976(. وقد أحدث قرار 
ــا صــوفــيــا« مــن مسجد إلــى  إلــغــاء تــحــويــل »آيـ
ــادة تــقــديــمــه كــجــامــع فـــي خــدمــة  ــ مــتــحــف، وإعــ
الــشــعــب انــقــســامــًا حــــاّدًا بــن املــثــقــفــن األتــــراك 
هـــذا الـــعـــام. حــيــث ربـــط بــعــض املــثــقــفــن، مثل 
أورهــان باموق وغيره، هذا القرار بمحاوالت 
الــنــظــام الــتــركــي »االنـــقـــاب عــلــى هــويــة تركيا 
الـــعـــلـــمـــانـــيـــة«، واعـــتـــبـــر املـــــــؤرخ الــــبــــارز إلــبــيــر 
»البروباغندا«  من  نوعًا  القرار  هذا  أورتايلي 
ألن آيا صوفيا يتضمن قسمًا للصاة بالفعل. 
واعتبر مثقفون آخرون أن هذا القرار كان حلمًا 
لدى األتراك منذ الثاثينيات، وحاولت بعض 
اآلراء طرح أفكار جديدة حول املوضوع، كأن 
آيا صوفيا متحفًا، وُيفتح للعبادة يوم  يظل 

الجمعة للمسلمن ويوم األحد للمسيحين.
الــعــام فــي تركيا غــيــاب بعض  كما شهد هــذا 
األســـمـــاء الـــبـــارزة، مــثــل الــروائــيــة واملــســرحــيــة 
عدالت أغا أوغلو التي ولدت عام 1929، وهي 

اب جيل الجمهورية ومن رّواد الواقعية 
ّ
أبرز كت

وقد  الــحــديــث،  التركي  األدب  فــي  االجتماعية 
ــم لـــهـــا األردنــــــــي صــــفــــوان الــشــلــبــي أربــــع  تـــرجـ
و»مــوت  و»الــشــرانــق«،  »بينغو«،  مسرحيات: 
بــطــل«، و»الـــخـــروج«. وشــهــد هــذا الــعــام أيضًا 
رحيل عازف البيانو وامللحن املعروف تيمور 
ســلــجــوق عـــن 74 عـــامـــًا، وهـــو ابـــن املــوســيــقــي 
منير نـــور الــديــن ســلــجــوق أحـــد أبـــرز ملحني 
املــوســيــقــى الــتــركــيــة الــكــاســيــكــيــة، والــشــقــيــق 
األكـــبـــر لـــعـــازف الـــجـــاز ســلــيــم ســـلـــجـــوق. وقــد 
ملوسيقى  إسطنبول  أوركسترا  تيمور  أّســس 
ــرة،  ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــى املـ ــقــ ــيــ ــوســ ــــرة ومــــــركــــــز املــ ــــجـ ــــحـ الـ
املقطوعات  من  للعديد  تأليفه  إلــى  باإلضافة 
األفــام  مــن  كبير  عــدد  وموسيقى  املوسيقية 
واملــســرحــيــات. كما رحــل أيــضــًا الــفــنــان عــارف 
دويــجــو تانسي عــن 62 عــامــًا، وهــو أحــد أبــرز 
الظل، وُيــعــرف في تركيا  فناني تحريك دمــى 

»آخر أسطوات« هذا الفن في تركيا. بـ

منذ نساء األنقاض

سمير زهران

 - بلّة )1946  محجوب بن  الجزائري  التشكيلي  الفنان  يونيو 2019، رحل  في حزيران/ 
2020(. غادر الفنان بالده في سن الثامنة عشرة بعد االنقالب الذي قام ضّد عّمه 
الرئيس أحمد بن بلة، ليستقر في فرنسا حيث حقق مسيرة إبداعية قامت على بناء 

هوية بصرية فيها تالعبات بالضوء والخط واستفادة من التراث األمازيغي. 

برز  الــذي   )2020  -  1962( علي  حاتم  السوري  المخرج  رحل   ،2019 أيــام  آخر  في 
الحقًا  وقّدم   ،)2000( سالم«  »الزير  المرجعي  عمله  خالل  من  الفنية  الساحة  في 
مجموعة من المشاريع الدرامية الكبرى؛ أهمها: ثالثية األندلس؛ »صقر قريش«، 

و»ربيع قرطبة«، و»ملوك الطوائف«، إضافة إلى رائعته »التغريبة الفلسطينية«.

المصري  النفسي  المحلّل  الماضي،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  عالمنا،  عن  رحل 
مصطفى صفوان عن 99 عامًا. يعّد صاحب كتاب »الكالم أو الموت« أحد أبرز 
رحيل  بعد  الالكانية  للمدرسة  ممثًاّل  اعتبر  وقد  المعاصرين،  النفسيين  المحللين 
األوديبية«،  بعد  ما  »حضارة  مؤلّفاته:  أبرز  من  الكــان.  جاك  أستاذه  مؤّسسها 

و «فشل مبدأ اللّذة «، كما كانت له ترجمات من الفرنسية إلى العربية.

في 14 أيلول/ سبتمبر 2020، ُصدمت الساحة الثقافية في تونس بالرحيل المفاجئ 
للكاتب والباحث كمال الزغباني الذي راوح بين الرواية وضمنها أصدر عملين؛ »في 
انتظار الحياة« )2010( و»ماكينة السعادة« )2016(، والكتابة الفكرية النقدية ومنها 

كتاب »أخالط في البهيموقراطية والثورة« و»في فن العشرة وفلسفتها«. 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــــدأت حــكــايــتــي مـــع الــتــرجــمــة مــنــذ عشر  بـ
ســـنـــوات، حـــن عـــرضـــت عـــلـــّي دار ايـــتـــراك 
التركية  الـــروايـــات  بــعــض  تــرجــمــة  للنشر 
والـــســـيـــاحـــة  الـــثـــقـــافـــة  وزارة  ــن  ــ مـ ــم  ــدعــ بــ
الــتــركــيــة، فــوافــقــت وقــمــت بــتــرجــمــة أربـــع 
ــائــــط« لـــهـــاقـــان  ــــي: »كـــــــوة الــــحــ روايـــــــــات هــ
لــجــونــدوز  بلقيس«  و»أمــــي  بيتشاقجي، 
ــاف، و»ملــــس الــســلــطــان« لــهــاقــان يــل،  ــ وصـ

و»منظار إستانبول« لجول ايرب أوغلو.

التي نشرتها، ومــاذا  الترجمات  آخــر  ■ ما هي 
تترجم اآلن؟

ــتــــي نـــشـــرتـــهـــا كــتــاب  ــر الـــتـــرجـــمـــات الــ ــ آخــ

ــا، وهـــم  ــيــ ــركــ ــي تــ ــ ــيــــاحــــة فـ الـــثـــقـــافـــة والــــســ
يتقاضون الدعم املخصص لهم بالدوالر 
بالجنيه  للمترجم  ويدفعون  وبــالــيــورو، 
املصري. أما مسألة اختيار العناوين فهم 

الذين يقومون بتحديدها. 

ــارات ســيــاســيــة الخــتــيــارك  ــبـ ــتـ ــل هـــنـــاك اعـ ■ هـ
األعمال التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف 
عند الطرح السياسي للمادة املترجمة أو ملواقف 

الكاتب السياسية؟
ــيـــســـت هــــنــــاك اعـــــتـــــبـــــارات ســيــاســيــة  ال لـ
الختياري لألعمال التي أقوم بترجمتها. 

■ كيف هي عالقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
ال تربطني عاقة من أي نــوع مع الكاتب 

الذي أترجم له.

■ كثيرًا ما يكون املترجم العربي كاتبًا، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي 

العالقة بني الكاتب واملترجم في داخلك؟
ــه أســلــوبــه،  املـــتـــرجـــم هـــو كـــاتـــب أيـــضـــًا ولــ

ولكن يجب أن يكون أمينًا في ترجمته.

■ كيف تنظر إلى جوائز الترجمة العربية على 
تها؟

ّ
قل

يــجــب أن تــــــزداد قــيــمــة جـــوائـــز الــتــرجــمــة 
الــعــربــيــة، ويــخــصــص عــــدد مـــن الــجــوائــز 

للترجمة عن اللغات النادرة. 

■ الترجمة عربيًا في الغالب مشاريع مترجمني 
أفـــــــــراد، كـــيـــف تــنــظــر إلـــــى مـــشـــاريـــع الــتــرجــمــة 

املؤسساتية وما الذي ينقصها برأيك؟
الغالب مشاريع مترجمن  فــي   

ً
فــعــا هــي 

أفــــراد، أمـــا عــن الــتــرجــمــة مــن الــتــركــيــة إلــى 
الــعــربــيــة فــأكــثــر مــن 90% مــنــهــا مــشــاريــع 
خاصة بوزارة الثقافة والسياحة التركية، 
إذ إنــهــا هــي الــتــي تــقــدم الــدعــم للناشرين 

العرب.
 

■ ما هي املبادئ أو القواعد التي تسير وفقها 
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

قبل أن أقوم بترجمة أي كتاب أقرأه بشكل 
ــــي بــعــض  ــيـــد لــــإملــــام بـــمـــوضـــوعـــه، وفــ جـ
األحـــيـــان أرجــــئ مــســألــة اخــتــيــار الــعــنــوان 

حتى االنتهاء من الترجمة.
  

■ كتاب أو نص ندمت على ترجمته وملاذا؟
أنــدم حتى اآلن على كتاب  لم  لله،  الحمد 
أو نـــص قــمــت بــتــرجــمــتــه؛ ألنـــنـــي عــنــدمــا 
أكــون مقتنعًا  الكتاب  أوافـــق على ترجمة 

به تمامًا.

■ ما الذي تتمناه للترجمة إلى اللغة العربية وما 
هو حلمك كمترجم؟

أتــمــنــى أن تـــكـــون حـــركـــة الــتــرجــمــة إلــى 
اآلن،  عليه  مــمــا  أفــضــل  الــعــربــيــة بشكل 
ــد املـــتـــرجـــم  ــجـ ــمـــي كـــمـــتـــرجـــم أن يـ ــلـ وحـ

تقديرًا أدبيًا. 

»حــركــات الــتــمــّرد واالنــقــابــات العسكرية 
فـــي اإلمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة« لــلــكــاتــب 
ايرهان أفيونجو، و»العهد« لرائد القصة 
التركية عمر سيف الدين وهو قيد الطبع. 
حاليًا ليست لدّي أية مشروعات للترجمة، 
بـــأزمـــة  تـــعـــلـــل  الــــنــــاشــــريــــن  بـــعـــض  إن  إذ 
كورونا، وطلب تخفيض مقابل الترجمة 
 
ً
الذي يدفعه، فرفضت أن أتقاضى مقابا

أقل، وانتهى األمر على ذلك.

■ ما هي، برأيك، أبرز العقبات في وجه املترجم 
العربي؟ 

أبرز العقبات التي تواجه املترجم العربي 
وبالنسبة  واألدبــــي،  املـــادي  التقدير  عــدم 
هناك  العربية  إلــى  التركية  مــن  للمترجم 
عقبة كبيرة وهــي عــدم وجــود القواميس 

املتخصصة.

■ هــنــاك قـــول بـــأن املــتــرجــم الــعــربــي ال يعترف 
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد  بدور املحرِّ

االنتهاء منها؟
نــعــم بــعــض املــتــرجــمــن الــعــرب ال يعترف 
بدور املحرر، وأنا منهم، وليس هناك من 

يحّرر ترجماتي بعد االنتهاء منها.

■ كيف هي عالقتك مع الناشر، وال سيما في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

عاقتي مع الناشرين جيدة، إذ إنني كنت 
أتــعــامــل مــع أكــثــر مــن نــاشــر، ولــكــن معظم 
الــنــاشــريــن لــديــنــا يــبــحــثــون عـــن املــتــرجــم 
الترجمة،  فــي  أقــل   

ً
مقابا يتقاضى  الـــذي 

بــغــض الــنــظــر عـــن جــــودة الــتــرجــمــة، رغــم 
أنــهــم يــتــقــاضــون مــبــالــغ كــبــيــرة مــن وزارة 
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)Getty( آيا صوفيا

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

سمير زهران )العربي الجديد(

ــري مــن  ــمــــي مـــصـ ــاديــ ــتـــرجـــم وأكــ ــاتـــب ومـ كـ
مــوالــيــد 1958، حــصــل عــلــى الــدكــتــوراه في 
قسم اللغات الشرقية من كلية اآلداب جامعة 
متفرغًا  أســتــاذًا  ويعمل حاليًا  عــني شمس. 
له  عــني شمس. صــدر  اآلداب جامعة  بكلية 
مــا يــزيــد عــن خــمــســني كــتــابــًا بــني الترجمة 
الــروايــات:  في  ترجماته  بني  ومــن  والتأليف. 
»كّوة الحائط« لهاقان بيتشاقجي )2010(، 
 .)2011( يــــل  لـــهـــاقـــان  الـــســـلـــطـــان«  ــــس  و»ملــ
األوائــل«  »السالطني  التاريخية:  الكتب  ومــن 
ــتــــقــــام  و»انــ  ،)2016( جـــوكـــتـــشـــة  لـــحـــســـني 
الـــتـــمـــرد  ــات  ــ ــركــ ــ و»حــ  ،)2018( طـــــــــــروادة« 
واالنقالبات العسكرية في الدولة العثمانية« 
جــانــب  إلــــى  أفـــيـــونـــجـــو.  ــان  ــرهــ إليــ  )2020(
الــتــركــي العثماني«  مــؤلــفــاتــه حـــول »الــشــعــر 
و»الــنــثــر الــتــركــي الــعــثــمــانــي« و»قـــواعـــد اللغة 
وضعه  إلــى  بــاإلضــافــة  العثمانية«.  التركية 
االختصارات  »قاموس  مثل:  قواميس،  عدة 
للمصطلحات  الشامل  و»املــعــجــم  التركية«، 
)عربي- واملنظمات«  والعسكرية  السياسية 
القانونية«  املصطلحات  و»قــامــوس  تــركــي(، 

)تركي عربي-عربي تركي(.

بطاقة

عمل لـ ميرون زونر )من المعرض(



وسادت  الغربية،  األكاديمية  المراكز  في  جيدًا  الرحلة  هذه  درست 
حولها نظريات كثيرة، بين مشكك في حدوثها، وبين مؤكد. وحجة 
المشككين تستند إلى كمية الخرافات تنطوي عليها وقائع الرحلة، 
أما القائلون بصحتها، فقد استندوا إلى جملة من الوقائع التاريخية 

المحققة

األراضي المقدسة 
قبل اإلسالم

رحلة حاج إيطالي إلى فلسطين في القرن السادس

على ضفاف طبريا اقتفاء لخطوات المسيح

تيسير خلف

ــاج بــيــاســيــنــزا  ــ تــكــتــســب رحـــلـــة »حـ
املــــجــــهــــول« الـــتـــي تــنــســب أحــيــانــًا 
إلـــى أنــطــونــيــوس الــشــهــيــد أهمية 
واسعة  مناطق  شملت  لكونها  استثنائية، 
مــن بــالد الــشــام، وصـــواًل إلــى سيناء ومصر 
واإلســكــنــدريــة، ووقــعــت فــي الــفــتــرة السابقة 
الــحــكــم  إبـــــــان ذروة  ــهــــور اإلســــــــــالم،  ــلـــى ظــ عـ
الــســادس  الــقــرن  فــي سبعينيات  الــبــيــزنــطــي 

امليالدي على األرجح.
ووجــــه الــتــشــكــك فــي نــســبــة هـــذه الــرحــلــة إلــى 
أنـــطـــونـــيـــوس الــشــهــيــد أنــــه عــــاش فـــي الــقــرن 
ــــع املـــــيـــــالدي، بــيــنــمــا تــظــهــر مـــؤشـــرات  ــرابـ ــ الـ
القرن  منتصف  في  وقعت  تاريخية  ووقائع 
السادس امليالدي مثل زلزال بيروت الشهير. 
ولكن احتمال أن يكون هناك راهبان باالسم 

نفسه ومن املدينة عينها يبقى واردًا.
وقــــد درســــت هــــذه الــرحــلــة جــيــدًا فـــي املــراكــز 
األكاديمية الغربية، وسادت حولها نظريات 
كثيرة؛ بني مشكك في حدوثها، وبني مؤكد. 
وحجة املشككني تستند إلى كمية الخرافات 
والتي جعلت  الرحلة،  وقائع  عليها  تنطوي 
ــــدى  ــاحــــب تـــحـــقـــيـــق إحـ ــر صــ ــلـ ــوبـ الــــدكــــتــــور تـ
النص،  الراهب، كاتب  إن هذا  نسخها يقول: 
ــًا، بــــل جـــمـــع مـــادتـــهـــا  ــقــ ــلـــة حــ ــالـــرحـ ــقـــم بـ لــــم يـ
مـــن مـــصـــادر شــتــى، وأضـــفـــى عــلــيــهــا مسحة 
خــرافــيــة. ولــكــن الــدكــتــور تــوبــلــر لــم يــذكــر أيــًا 
مــن املــصــادر، بــل إن الــخــرافــات الــتــي تنطوي 
التي  الخرافات  الرحلة ال تختلف عن  عليها 
ــــالت الـــالحـــقـــة الـــتـــي قــطــع  ــــرحـ تــضــمــنــتــهــا الـ
الباحثون بتاريخيتها. أما القائلون بصحة 
الرحلة، فقد استندوا إلى جملة من الوقائع 
ــرى،  ــ ــة املـــحـــقـــقـــة فــــي مــــصــــادر أخــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
الــذي يبدو  الرحلة  إلــى خــط سير  باإلضافة 
دقيقًا ومتطابقًا مع طريق القوافل التجارية 
الــذي كــان معروفًا في ذلــك الــزمــن. ويمكن أن 
نــعــزو االضـــطـــراب أحــيــانــًا فــي مــســار الرحلة 
إلى أنها دونت بعد فترة ليست بالقليلة من 
وقوعها، وهــذا ما دلت عليه بعض املقاطع، 
يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــريـــر بــعــض 
املقاطع عند نسخها في فترات زمنية الحقة. 
ومع ذلك، فهي تنطوي على معلومات غاية 
فــي األهــمــيــة عــن أمــاكــن الــحــج املسيحية في 
الدعوة  ظهور  وقبل  البيزنطي،  العصر  أوج 
ــاطــــق ضــمــن  ــنــ اإلســــالمــــيــــة ودخـــــــــول تـــلـــك املــ

اإلمبراطورية اإلسالمية مترامية األطراف. 

مدن الساحل الفينيقي المدمرة
يــنــطــلــق أنـــطـــونـــيـــوس ورفـــيـــقـــه مـــن مــديــنــة 
ــا، إلـــــى  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــطــ ــ بـــــيـــــاســـــيـــــنـــــزا، شـــــمـــــالـــــي إيــ
قبرص،  إلى جزيرة  القسطنطينية، ومنها 
حيث  قــبــرص،  قسطنطينية  إلــى  وتحديدًا 
السالميسي،  إبــيــفــانــوس  الــقــديــس  ضــريــح 
الهرطقات«.  الشهير »ضد  الكتاب  صاحب 
ويــقــول مـــدون الــرحــلــة إنــهــا مــديــنــة جميلة 
يتوجهان  ومنها  النخيل.  أشجار  تزينها 
إلى جزيرة أرواد ثم مدينة طرطوس، قبل 
أن يصال إلى طرابلس، ثم جبيل، فبيروت 
الــتــي يــقــول إنــهــا جميعًا دمـــرت فــي زلـــزال 

أيام اإلمبراطور جستنيان.

وعــن بــيــروت يــقــول: »وصلنا إلــى بيريتوس 
أروع مدينة، حيث كانت فيها مدرسة  وهي 
ــد أخــبــرنــا  ــزال أيــضــًا. وقـ ــزلـ لــــأدب، دمــرهــا الـ
الــذي كــان يعرف األشخاص  أسقف املــديــنــة، 
ــدون احــتــســاب  ــ ــه بــ ــ املـــنـــكـــوبـــني شــخــصــيــًا، أنـ
الغرباء؛ قتل في الزلزال ثالثون ألف شخص. 

واملدينة نفسها تقع عند سفح لبنان«.
برًا  أنطونيوس ورفــيــقــه  بــيــروت ينطلق  مــن 
التي كانت مدمرة جزئيًا، ويقول  إلى صيدا 
إن الناس فيها أشرار جدًا، مشيرًا إلى تدفق 
نهر أسكليبيوس )األولي حاليًا(. ومن صيدا 
إلـــى ســاربــيــتــا )الــصــرفــنــد( الــتــي يــقــول إنها 

مدينة صغيرة ومسيحية للغاية. 
صور  إلــى  الصرفند  مدينة  الرفيقان  يــغــادر 
أميال،  إنها تقع على بعد سبعة  التي يقول 
وفيها رجال ذوو نفوذ. ويستطرد: »الحياة 
ــتـــرف ال يــمــكــن وصــفــه؛  هــنــاك آثــمــة جــــدًا، والـ
ثمة بيوت دعارة عامة، وهنا ُينسج الحرير 
وأنـــــــــــواع أخــــــــرى مـــــن املــــــالبــــــس«. مـــــن صـــور 
عكا  مدينة  إلــى  ورفيقه  أنطونيوس  يتوجه 
)بــتــولــيــمــايــس( الــتــي يــصــفــهــا بــأنــهــا مدينة 
مــحــتــرمــة، حــيــث وجـــــدا فــيــهــا أديــــــرة جــيــدة. 
وعـــلـــى بــعــد ســتــة أمـــيـــال يــشــيــر إلــــى مــديــنــة 
تـــدعـــى ســـكـــامـــيـــنـــوس، تـــحـــت جـــبـــل الـــكـــرمـــل، 
حــيــث تــقــع عــلــى بــعــد مــيــل واحــــد مــنــهــا قــرى 
للسامريني؛ وفوق القرى الصغيرة، على بعد 
ميل ونصف امليل من هذه القرى دير للنبي 
إيليا، في املكان الذي التقى فيه باملرأة التي 

أقام ولدها من بني األموات.
إلــى الجليل،  الــرفــيــقــان عكا  بعد ذلــك يــغــادر 
فيصالن إلى مدينة صفورية )ديوقيصرية(، 
حيث يشاهدان بخشوع كبير سطل القديسة 
مريم وسلتها. والكرسي الذي كانت تجلس 
عــلــيــه عــنــدمــا أتــــى إلــيــهــا مــــالك الـــــرب. وعــلــى 
ــا الــتــي  ــانــ ــى قــ ــ ــال إلــ ــ ــة أمــــيــــال وصــ ــد ثــــالثــ ــعـ بـ
وجــدا فيها أحــواض مــاء، حيث استحما في 
نافورة إحدى البرك. ومن هناك قصدا مدينة 
الناصرة وشاهدا املزارات املسيحية، وأهمها 
بــيــت مــريــم الــــذي بــنــيــت عــلــيــه بــازيــلــيــكــا )أي 
يقول  كما  الشكل(،  مستطيلة  كبيرة  كنيسة 
إلــى جبل  الرفيقان  الــرحــلــة.  وينطلق  محرر 
طابور قرب مرج ابن عامر، ومنه إلى طبريا. 
منطقيًا  الرحلة  سير  خــط  يبدو  اآلن  وحتى 
ومنسجمًا مــع مــا هــو مــعــروف، ولــكــن فجأة 
يقفز الراوي إلى نابلس )نيابوليس(. ويبدو 
أن السبب في ذلك اختالل في مواقع الفقرات، 
بـــيـــســـان  ملــــديــــنــــة  املــــخــــصــــص  الــــقــــســــم  إن  إذ 
الوصول  يسبق  أن  ينبغي  )سكيثوبوليس( 

إلى نابلس. 

لغز الصخرة!
ومن األشياء املثيرة في هذه الرحلة إشارته 
القديسة  املــقــدســة فــي كنيسة  الــصــخــرة  إلـــى 
والتي  جستنيان،  عصر  في  املبنية  صوفيا 
ال أثــر لها الــيــوم، وهــو مــوضــوع خصص له 
سيب  نيبوموك  جــون  األملــانــي  البروفيسور 
»قبة  بــعــنــوان:   

ً
بحثًا مستقال  1923 عـــام  فــي 

الصخرة هي كنيسة صوفيا جستنيان«.
ومن القدس يتوجه أنطونيوس لزيارة بيت 
أميال كما  القدس ثالثة  التي تبعد عن  لحم 
يقول، مؤكدًا أنها مكان رائــع. ويــزور الكهف 
الـــذي ولـــد فــيــه يــســوع. ويــقــول إن فــيــه مــذود 
ة  مضاء ومصابيح  والفضة  بالذهب  مــزيــن 
 ونـــهـــارًا. ومـــن هــنــاك يــتــوجــه إلــى 

ً
هــنــاك لــيــال

حيث  الخليل،  مدينة  أي  مــمــرا،  بلوط  موقع 
ــــق ويـــعـــقـــوب  ــــحـ ــم وإسـ ــيــ ــراهــ ــبــــور إبــ يـــــــزور قــ
ــارة، ويــلــفــت إلـــى وجــــود عــظــام يــوســف.  ــ وســ
مبنية  بازيليكية  كنيسة  شاهد  إنــه  ويــقــول 
بــأربــعــة أروقــــة حــيــث يــدخــل املسيحيون من 
جهة والــيــهــود مــن جهة أخـــرى حيث شاهد 

اليهود وهم يحرقون الكثير من البخور.
إلــى عسقالن  أنطونيوس  ذلــك يتوجه  بعد 
ــم الــخــلــصــة )إيــــلــــوســــا(، ويــعــبــر  ــم غـــــزة ثــ ثــ
صـــحـــراء ســيــنــاء حــيــث يـــقـــول: »رحــلــنــا في 
الــصــحــراء ملـــدة ســتــة أيـــام مــع الــجــمــال التي 
لترًا  منا  استلم كل واحــد  لنا.  املياه  تحمل 
ونـــصـــف الـــلـــتـــر مــــن املــــــاء كــــل صـــبـــاح وكـــل 
مساء. وبينما أصبح املاء مّرًا في جلد املاء، 
فــيــه، فأصبح حــلــوًا. جــاءت  الــرمــل  وضعنا 
عائالت السراسنة )األعراب( وزوجاتهم من 
الــصــحــراء.. وجـــاء أزواجــهــن حاملني جلود 
املـــاء الــبــارد مــن بــاطــن الــصــحــراء وأعطوها 
ــز. جـــلـــبـــوا أيـــضـــا حـــبـــااًل  ــبـ ــخـ لـــنـــا مـــقـــابـــل الـ
مــن الـــجـــذور، الــتــي كــانــت رائــحــتــهــا ألـــذ من 
كــل الـــروائـــح. ولـــم يــكــن لــديــهــم اإلذن للقيام 
بــذلــك، ألنــه تــم وضــع حظر عليهم، وكــانــوا 
يحتفلون بمهرجان. كان عدد الناس الذين 
دخلوا الصحراء الكبرى اثني عشر ألفًا. في 
اليوم الثامن.. جئنا إلى جبل الله، حوريب«.
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 دينيًا كبيرًا للسراسنة )البدو( الوثنيني، يبدو أنه عيد مرتبط بالقمر كما 
ً
يصف لنا احتفاال

يقول وقد وصفه لنا بقوله: »هنا عدد كبير من الرهبان والنساك! الذين يحملون الصلبان وهم 
ينشدون املزامير، جاؤوا ملقابلتنا وارتموا على األرض أمامنا وكذلك فعلنا ونحن نذرف الدموع. 
الدير محاط بجدران، وفيه ثالثة من رؤساء الدير يتحدثون بالالتينية واليونانية والسريانية 
واملصرية والفارسية وهناك العديد من املترجمني لكل لغة. يصعد الرهبان إلى الجبل ويؤدون 
طقوس الخضوع ويقصون لحاهم وشعورهم ويرمونها بعيدًا وهناك قصصت لحيتي أيضًا. 
يقولون إن حوريب يعني »األرض الطاهرة«. في مكان على الجبل، وضع السراسنة )األعراب( 
صخرة رخامية خاصة بهم، بيضاء مثل الثلج. هناك، أيضًا، يسكن كهنة لهم، يرتدون الثياب 
البيضاء الطويلة والطيلسانات املصنوعة من الكتان. عندما يحني موعد بدء االحتفال، بمجرد 
أن يرتفع القمر، وقبل أن تغادر أشعته من املكان، يبدأ الرخام في تغيير لونه؛ وحاملا تدخل 
أشعة القمر، تبدأ طقوس العبادة ويصبح الرخام أسود كالقار. عندما ينتهي وقت العيد، يعود 

إلى لونه األصلي، لقد سبب لنا ذلك شيئًا عظيمًا من التعجب«.

عيد للعرب الوثنيين

يــمــر أنـــطـــونـــيـــوس بـــأريـــحـــا في 
طــريــقــه إلـــى الــقــدس الــتــي يــزور 
عنيا وجبل  بيت  قبل دخولها، 
وغيرها  والجسمانية  الزيتون 
مــــــن أمــــــاكــــــن الـــــحـــــج املــــعــــروفــــة 
املحيطة بها، ويصف لنا بوابة 
»ما  كانت تجاور  بأنها  املدينة 
الــبــوابــة الجميلة  كــان ذات يــوم 
املؤكد  غير  مــن  ولكن  للمعبد«، 
ما إذا دخل من البوابة الصغيرة 
بــالــقــرب مـــن الـــبـــوابـــة الــذهــبــيــة، 
أو بـــوابـــة أخـــــرى إلــــى الــشــمــال. 
ــه قــــطــــع مــــســــافــــة مــا  ــ ــ ويـــــبـــــدو أنـ
داخـــل املــديــنــة قبل وصــولــه إلى 
كــنــيــســة الــقــيــامــة. عــنــد وصــولــه 
إلــــــــى الــــقــــبــــر املــــــقــــــدس انـــحـــنـــى 
إلــــى األرض وقــّبــلــهــا وقـــــال: »ال 
الصخر  لــون  تمييز  اآلن  يمكن 
الجلجثة،  صخرة  في  املنحوت 
ألن الحجر نفسه مزين بالذهب 
القبر  حجم  الكريمة.  واألحجار 
كبير مثل حجر الرحى. زخارفه 
تـــتـــدلـــى  تــــحــــصــــى.  وال  تــــعــــد  ال 
ــبـــان حــــديــــديــــة تــحــيــط  مــــن قـــضـ
بـــه أســـــاور، وســـالســـل، وعــقــود، 
ــيــــوف،  ــان، وأحــــــزمــــــة ســ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ وتـ
أبــاطــرة مصنوعة من  وتــيــجــان 
ــــب واألحــــــجــــــار الـــكـــريـــمـــة،  ــــذهـ الـ
ــن الـــحـــلـــي الــتــي  وعــــــدد كــبــيــر مــ
ــراطــــورات. الــقــبــر  ــبــ قــدمــتــهــا اإلمــ
ــلــــه مـــغـــطـــى بــــالــــفــــضــــة، وثـــمـــة  كــ
ــد أن  ــعـ ــذبـــح أمــــــام الـــقـــبـــر«. وبـ مـ
ــــف األمـــاكـــن  يــســتــطــرد فــــي وصـ
بالتفصيل  املــقــدســة  املسيحية 
وقـــصـــة كـــل أثــــر يـــذكـــر مــعــلــومــة 
مــثــيــرة لــالهــتــمــام حــــول وجـــود 
درجـــــــــات تــــــــؤدي إلــــــى ســــلــــوان، 
حــــيــــث يـــضـــعـــهـــا داخــــــــــل ســــور 
املــديــنــة. وهـــي مــعــلــومــة غــريــبــة، 
إذ إن ســلــوان تقع الــيــوم خــارج 
ســـور الـــقـــدس. بــعــد ذلـــك يصف 
ــاب كــنــائــس  ــ ــهـ ــ بــــشــــيء مــــن اإلسـ
مريم  والقديسة  صهيون  جبل 
والقديسة صوفيا داخل الحرم. 
إلـــى هــاتــني الكنيستني  ويــشــيــر 
ــاٍن مــنــفــصــلــة،  ــبـ ــمـ األخــــيــــرتــــني كـ
ولــكــن فــي مــكــان آخــر يشير إلى 
أنــهــمــا تــقــعــان فــي مجمع واحــد 

مع كنيسة القديس بطرس.

عند القبر 
المقدس

ــامــــات مـــديـــنـــة طــبــريــا  ــمــ يـــصـــف الــــــــــراوي حــ
الساخنة التي تقع إلى الجنوب من املدينة، 
ويقول إن مياه هذه الحمامات مالحة بعكس 
مــيــاه الــبــحــيــرة الــحــلــوة الــتــي يــبــلــغ قــطــرهــا 
بــحــســب تــقــديــره ثــمــانــيــة أمـــيـــال. ومـــن هناك 
زارا بيت  كــفــرنــاحــوم حيث  إلــى مدينة  أتــيــا 
السائد  االعــتــقــاد  الـــرســـول، بحسب  بــطــرس 
في ذلك الوقت، ويقول إنه اآلن كنيسة. ومن 
هــنــاك عــبــرا الـــقـــرى الــصــغــيــرة واملـــــدن حتى 
بانياس  فــي  األردن  نهر  ينابيع  إلــى  وصــال 
ــــور  ــقــــاضــــي الـــلـــتـــني يـــســـمـــيـــانـــهـــا )جـ وتــــــل الــ
ودان( حــيــث يــتــحــد الــنــهــران فــي نــهــر واحــد 
يسمى نهر األردن، ويصفه بأنه نهر صغير 
البحر كله  الجليل ويتدفق عبر  يدخل بحر 
ويــنــفــد مــن الــجــهــة املــقــابــلــة. ومـــن هــنــاك، أي 

فــي هذا  مــات  البياسينزي،  ويــدعــى يوحنا 
املــكــان. ويقول إن السيل الــخــارج من جــدارا 
يصبح  الــذي  األردن،  بنهر  ليتصل  ينحدر 
أكــثــر اتــســاعــًا وأغــــزر بــاملــيــاه. وهــــذا السيل 
الذي يتحدث عنه هو بال شك وادي اليرموك 

الذي تصبه فيه مياه الحمة.
بعد ذلك يمضي أنطونيوس وحده متبعًا 
نابلس  إلــى  بيسان  عبر  الروماني  الطريق 
ــك يــعــود  ــ ــعــــد ذلــ ــيـــث زار ســـبـــســـطـــيـــة. وبــ حـ
الــذي أطعم فيه املسيح  املكان  للحديث عن 
الخمسة آالف، وهي ال شك فقرة تنتمي إلى 
فقرة  أن  سيما  وال  بطبريا،  املتعلق  القسم 
أخرى تتعلق بجبل حرمون ترد في املكان 
املواضع  لنا بعض  ذلــك يصف  بعد  نفسه. 
حـــول الــبــحــر املــيــت والــكــبــريــت والـــقـــار على 

من ناحية جسر املجامع على األغلب، عبرا 
نهر األردن وذهبا إلى مدينة اسمها جدارا 
)أم قيس حــالــيــًا(. يــقــول الــــراوي: »عــلــى بعد 
ثالثة أميال من املدينة، توجد ينابيع دافئة 
عالج  يتم  حيث  هيلياس،  حمامات  تسمى 
الــبــرص. ويــشــيــر إلـــى وجـــود مبنى معقود، 
لخدمة  املــســاء  فــي  الحمامات  تنظيف  ويتم 
ــام الـــحـــوض الــســاخــن  ــ الــجــمــهــور. يـــوجـــد أمـ
مقعد كبير، وحني يمتلئ، يتم إغالق جميع 
األبـــــــواب. يــجــلــب املـــرضـــى عــبــر الــــــرواق إلــى 
بــاملــصــابــيــح والــبــخــور، ويجلسون  الــحــمــام 
عــلــى هـــذا املــقــعــد طــــوال الــلــيــل؛ ويــــرون وهــم 
نيام رؤيا الشفاء، وتغلق الحمامات سبعة 

أيام؛ وفي األيام السبعة يتطّهرون«.
ويــخــبــرنــا الــــــراوي أن رفـــيـــق أنــطــونــيــوس، 

شـــواطـــئـــه؛ إلــــى أن يــصــل إلــــى املـــكـــان الـــذي 
عّمد فيه يوحنا املعمدان املسيح في األردن 
 منذ خروجه 

ً
ميال  130 الواقع على مسافة 

من بحيرة طبريا، كما يقول، حيث يصادف 
وجوده هناك عيد الغطاس، ويصف املكان 
بــأنــه مــرتــفــع مــحــاط بــدربــزيــن، وهــنــاك في 
املاء صليب خشبي مثبت في مكانه. وعلى 
الــضــفــاف مـــن كـــل جــانــب درجـــــات رخــامــيــة 
تـــنـــزل إلــــى املـــــاء. وأشـــــار إلــــى وجــــود حشد 
كبير من الناس اجتمعوا منذ الفجر، ومع 
ــراق الــصــبــاح يــبــدأ الــشــمــامــســة بــإقــامــة  ــ إشـ
ـــرار املــقــدســة فــي الـــهـــواء الــطــلــق؛ الــتــي  األســ
تتضمن نــــزول الــكــاهــن إلـــى الــنــهــر لــيــبــارك 
املاء وسط ضوضاء املؤمنني الذين ينزلون 

إلى املاء للتعميد. 

رسم للقدس في 
القرن التاسع عشر 

)Getty(

رحالت
Saturday 2 January 2021

27السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

رياضة

اختار عدد 
من النجوم 
السابقين في 
الكرة اإلنكليزية، 
التشكيلة 
المثالية 
للبريميرليغ 
في عام 
2020، والتي 
أبرزتها صحيفة 
»ذا صن«، 
وجاء اختيار 
الثالثي ستيف 
ماكمانامان 
وبيتر كراوتش 
وآالن شيرر 
من أفضل 11 
في الدوري 
اإلنكليزي، ومن 
بينهم النجم 
المصري محمد 
صالح في خط 
الهجوم.

)Getty/صالح تألق مع ليفربول في 2020 )لي باركر

صالح في تشكيلة البريميرليغ

Saturday 2 January 2021
السبت 2 يناير/ كانون الثاني 2021 م  18  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2315  السنة السابعة

أعلن نادي تشلسي عن تحقيق أرباح في العام 
املالي املاضي، على الرغم من التأثير االقتصادي 
لجائحة فيروس كورونا. وقال تشلسي إنه حقق 

إيرادات بقيمة 407.4 ماليني جنيه إسترليني 
في العام املالي املنتهي في 30 يونيو/ حزيران 

2020 مقابل 446.7 مليون جنيه في العام السابق 
عليه. وأوضح النادي أنه حقق أرباحا بقيمة 32.5 
مليون جنيه إسترليني )44.44 مليون دوالر( في 

العام املالي الفائت.

أعلن نادي شنغهاي سيبغ، البطل السابق للدوري 
الصيني لكرة القدم، تعاقده مع املدرب إيفان ليكو، 
بعد رحيل فيتور بيريرا. وسبق أن نال ليكو لقب 
الدوري البلجيكي مع كلوب بروج في 2018، قبل 

تولي تدريب العني اإلماراتي لسبعة أشهر في 
2019. وتقدم ليكو باستقالته من تدريب أنتويرب 

البلجيكي يوم األربعاء املاضي. وأنهى سيبغ 
املوسم املاضي في املركز الرابع بعد عامني من 

تتويجه باللقب للمرة األولى في تاريخه.

ستستقل رابطة دوري املحترفني األسترالي لكرة 
ا من عام 2021،  القدم عن االتحاد الوطني بدء

بعدما توصل الطرفان التفاق باالنفصال. وأعلن 
االتحاد األسترالي التفاصيل والتنظيم الجديد 

ملا تبقى من موسم 2020-2021. وستشرف 
رابطة بطوالت دوري املحترفني على دوري 

املحترفني واملحترفات، في الوقت الذي ستسعى 
فيه لالستفادة من التنظيم الجديد واالستقالل 

التجاري من أجل زيادة اإليرادات.

نادي تشلسي 
يهزم كورونا 

بأرباح مالية

الكرواتي ليكو 
مديرًا فنيًا لنادي 
شنغهاي الصيني

استقالل رابطة دوري 
المحترفين عن االتحاد 

األسترالي
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كورونا خطف 
األساطير والنجوم 

العراقية العام الماضي

سوسييداد يستأنف االنتصارات في الليغا
ــال ســوســيــيــداد فـــوزه األول فــي ســبــع مــبــاريــات، بتغلبه عــلــى جــاره  حــقــق ريـ
الباسكي ومضيفه أتلتيك بلباو 1-صفر، في املرحلة الـ16 من الدوري اإلسباني 
بورتوغويس  الهجومي كريستيان  الــوســط  هــدف العــب  الــقــدم. وحسم  لكرة 
املباراة التي أقيمت على ملعب »سان ماميس«. وبعد بداية ناجحة تصدر فيها 
الــدوري، تراجع سوسييداد مع ثاثة تعادالت وثــاث خسارات في مبارياته 
الست األخيرة في الدوري. ووضعه فوزه األخير في املركز الثالث مع 29 نقطة 
لعب ثاث  الــذي  املتصدر  أتلتيكو مدريد  نقاط عن  بفارق 6  مــبــاراة،  من 17 
مباريات أقل، فيما يحتل ريال مدريد حامل اللقب املركز الثاني مع 33 نقطة 

من 16 مباراة. في املقابل، يحتل أتلتيك بلباو املركز الثاني عشر. 

تعادل إيجابي بين أوساسونا وديبورتيفو أالفيس

ملثله.  بهدف  أالفيس  ديبورتيفو  مع ضيفه  القاع،  أوساسونا وصيف  تعادل 
ورغـــم خــوضــه مــبــاراة شبه كاملة بعشرة العــبــن بعد طــرد حــارســه روبــن 
مــارتــيــنــيــس، تــقــدم أوســاســونــا صــاحــب الــتــرتــيــب الــتــاســع عــشــر عــلــى ضيفه 
ديبورتيفو أالفيس بهدف روبرتو توريس، قبل أن يحرمه الضيوف من أول 

فوز في تسع مباريات، بهدف التعادل من نقطة الجزاء عبر لوكاس بيريس.

المنستيري يكتفي بالتعادل أمام البنزرتي 
على  أقيمت  مواجهة  في   ،  2-2 البنزرتي  والــنــادي  املنستيري  االتحاد  تعادل 
التونسي  الـــدوري  مــن  الخامسة  الجولة  بــن جــنــات«، ضمن  ملعب »مصطفى 
لكرة القدم. وأخفق االتحاد املنستيري مرة أخرى في تحقيق الفوز األول له في 
املوسم، ليبقى في املركز قبل األخير بنقطتن، فيما أصبح في رصيد البنزرتي 

4 نقاط في املركز الـ11.

الجزائر: فوز مهم لبلوزداد على سكيكدة 
تغلب شباب بلوزداد على حساب ضيفه شبيبة سكيكدة في الدوري الجزائري 
للمحترفن، بنتيجة 3-2، في لقاء مؤجل من الجولة الثانية من عمر املسابقة. 
وبهذا الفوز، رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 10 نقاط في املركز الرابع، فيما 

تجمد رصيد الشبيبة عند النقطة 4 في املركز السابع عشر.

شبيبة القبائل يتجاوز عقبة عين مليلة بهدف يتيم
استعاد شبيبة القبائل نغمة االنتصارات، على حساب ضيفه جمعية عن مليلة، 
بهدف دون رد في لقاء مؤجل من الجولة الخامسة للدوري الجزائري. وسجل 
أحمد كروم هدف الفوز لشبيبة القبائل، ليصعد بفريقه إلى املركز الثامن مؤقتا 

برصيد 9 نقاط، بفارق نقطتن عن جمعية عن مليلة صاحب املركز الثالث.

الجزيرة يؤجل حسم الوحدات للقب الدوري األردني
فــوزا مهما على نظيره معان، بنتيجة 2-1، على استاد  الجزيرة  حقق فريق 
األردنـــي.  لــلــدوري  الــــ19  الجولة  فــي ختام  بالقويسمة،  الثاني«  الله  »املــلــك عبد 
أحــرز هدف  فيما  الصيفي،  العطار وحمزة  الله  عبد  الجزيرة،  وسجل هدفي 
ليبقى في  إلــى 38 نقطة  الفائز رصيده  فــارس غطاشة. ورفــع  الوحيد  معان 
ليتأجل  نقطة،  برصيد 20  الثامن  املــركــز  فــي  معان  ظــل  فيما  الثاني،  املــركــز 
يــزال  مــا  الــوحــدات، حيث  املتصدر  مــن  بــات قريبا  الـــذي  اللقب  بالتالي حسم 

بحاجة لنقطة واحدة في الجوالت الـ3 املتبقية ليتوج بطا للمسابقة.

تعادل مثير بين الفيصلي واألهلي 
الله  عبد  »امللك  استاد  على  أقيمت  مباراة  في   3-3 األهلي  مع  الفيصلي  تعادل 
القدم.  لكرة  األردنـــي  املحترفن  لـــدوري   19 الجولة  ضمن  بالقويسمة،  الثاني« 
وسجل للفيصلي أحمد العرسان، ومحمد العكش، وليث أبو رحال بالخطأ في 
مرماه، فيما جاءت أهداف األهلي عن طريق أحمد طنوس بمناسبتن، واملحترف 
التعادل، بقي األهلي في  الــروســي مــرات بيكبوف من ضربة جــزاء. وبعد هــذا 

املركز األخير بـ13 نقطة، فيما تقدم الفيصلي للمركز الخامس بـ24 نقطة.

بغداد ـ علي إسماعيل

ــان لــلــريــاضــة نــصــيــب كــبــيــر مــن مــآســي عــام  كـ
2020، بعد االضطربات الكبيرة وإلغاء العديد 
مـــن املــســابــقــات الــقــاريــة والـــدولـــيـــة، وحــرمــان 
الجماهير من دخول املالعب، فضاًل عن رحيل 
الــعــديــد مـــن أســاطــيــر ونـــجـــوم الــلــعــبــة بسبب 
فــيــروس كــورونــا، وكــل ذلــك حــدث فــي الــعــراق 
 ،2020 عام  العراقية  الرياضة  وعاشت  أيضا. 
أجواء من الحزن والصدمات املتوالية نتيجة 
وفـــــاة الـــعـــديـــد مـــن نـــجـــوم كــــرة الـــقـــدم بسبب 

إصابتهم بفيروس كورونا.
ورغم إصابة العديد من العبي ونجوم العراق 
بــفــيــروس كـــورونـــا، إال أنــهــم نــعــمــوا بالشفاء 
الـــتـــام، فـــي وقـــت خــطــف املــــوت أربـــعـــة مـــن أهــم 

األسماء في تاريخ الكرة العراقية.
العراقية  للجماهير  األولـــى  الــصــدمــة  وكــانــت 
واملــدرب  السابق  العراق  بوفاة العب منتخب 
ــانـــي عـــشـــر مــن  ــثـ ــي الـ ــــروي عـــلـــي هــــــادي فــ ــكـ ــ الـ
حــزيــران/يــونــيــو نتيجة مــضــاعــفــات فــيــروس 

سيكون ملعب »ستامفورد بريدج« في لندن 
مسرحا ملباراة قوية بني تشلسي ومانشستر 
ســيــتــي ضــمــن املــرحــلــة الــســابــعــة عـــشـــرة من 
التي يسعى فيها  القدم  إنكلترا لكرة  بطولة 
ليفربول املتصدر وبطل املوسم املاضي إلى 
ــة الــتــعــادالت عــنــدمــا يحل  الــخــروج مــن دوامــ

ضيفا على ساوثمبتون اإلثنني.
ويدخل تشلسي ومانشستر سيتي املواجهة 
بالخسارة  مني  فـــاألول  نقيض،  طرفي  على 
ــال 1-3 ثــــم ســـقـــط فــــي فــخ  ــنــ ــاره أرســ ــ ــام جــ ــ أمــ
التعادل على ارضــه مــع أســتــون فيال 1-1 ما 
زاد في الضغوطات على كاهل مدربه ونجمه 
الــســابــق فـــرانـــك المـــبـــارد.أمـــا الــثــانــي فحقق 
الفوز في مباراتيه األخيرتني لكنه سيخوض 
املـــبـــاراة مــنــقــوصــا مـــن خــمــســة العــبــني ُعـــرف 
البرازيلي غابريال  املهاجم  اثنان هما  منهم 
جـــــيـــــزوس والــــظــــهــــيــــر األيـــــمـــــن كــــايــــل ووكـــــر 

وكالهما مصاب بفيروس كورونا.
وكــانــت املـــرة الــثــانــيــة الــتــي يــتــم فيها إرجـــاء 
ــذا املـــوســـم  ــ ــاراة فــــي الـــــــــدوري املـــمـــتـــاز هــ ــ ــبـ ــ مـ

كـــورونـــا. خــبــر صـــدم الجميع وجــعــل ريــاضــة 
الـــعـــراق تــعــيــش فـــي خــطــر كــبــيــر ملـــا هـــو قـــادم 
من فقدان نجومها. ورحــل علي هــادي امللقب 
كان  وقــد  الفقراء« عن عمر 54 عاما  »بصوت 
دائــمــا صــوتــه عاليا تــجــاه الــفــقــراء وااللــتــفــات 
ــن الـــحـــكـــومـــة  ــ ــن قـــبـــل املــــســــؤولــــني عـ ــ إلـــيـــهـــم مـ
العراقية، حيث سبق للمدرب الراحل اإلشراف 
على العديد من األندية أبرزها القوة الجوية 

والطلبة وكذلك منتخب العراق للناشئني.
أيــام قليلة ليتلقى العراقيون  ولــم تمر ســوى 
صــدمــة ثــانــيــة مــوجــعــة بـــوفـــاة أســـطـــورة كــرة 
ــــي فــــي الـــحـــادي  الــــقــــدم الـــعـــراقـــيـــة أحـــمـــد راضــ
مع  معاناة  بعد  يونيو،  شهر  مــن  والعشرين 
فـــيـــروس كــــورونــــا، لـــيـــفـــارق الـــحـــيـــاة فـــي أحــد 
مستشفيات العاصمة بغداد وقبل ساعات من 
موعد نقله إلى العاصمة األردنية عمان لتلقي 
الــعــالج هــنــاك، وخــســر الـــعـــراق أســـطـــورة كــرة 
الــقــدم، وصــاحــب الــهــدف املــونــديــالــي الوحيد 

ألسود الرافدين في مونديال املكسيك 1986.
ــي ســاعــة  ــة فــ ــيـ ــراقـ ــعـ ــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر الـ ــدمـ ــ وُصـ
مــتــأخــرة بــالــتــاســع مـــن يــولــيــو/تــمــوز بــوفــاة 

بسبب »كــوفــيــد-19«، بعد لــقــاء أســتــون فيال 
ونــيــوكــاســل فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي 
بسبب إصــابــات في صفوف األخــيــر، كما تم 
تــأجــيــل مـــبـــاراة تــوتــنــهــام وفــولــهــام األربــعــاء 
ــي. ولــــــم تــفــز  ــانــ ــثــ ــفــــوف الــ إلصـــــابـــــات فــــي صــ
ــارد ســــوى مــــرة واحــــدة  ــبــ كــتــيــبــة املــــــدرب المــ
ــات لــيــحــتــل فــريــقــه  ــاريــ ــبــ ــر خـــمـــس مــ ــ فــــي آخــ
املــركــز الــســادس بــفــارق 7 نقاط عــن ليفربول 
فــإن المــبــارد نجح في  املــتــصــدر. وللمفارقة، 
موسمه األول عندما كان فريقه ممنوعا من 
قوانني  تــعــاقــدات بسبب مخالفته  أي  إجـــراء 
ــاد الــدولــي  الــالعــبــني الـــُقـــّصـــر مـــن قــبــل االتـــحـ
لــكــرة الــقــدم )فــيــفــا(، فــي احــتــالل مــركــز مؤهل 
إلى دوري أبطال أوروبا معتمدا على العبني 
ــنــــادي أمـــثـــال تــامــي  شـــبـــان مـــن أكـــاديـــمـــيـــة الــ
أبــراهــام ومــايــســون مــاونــت، فــي حــني تراجع 
الــرغــم من  مستوى الفريق هــذا املــوســم على 
أنـــه كـــان األكـــثـــر بـــني األنـــديـــة إنــفــاقــا تــعــزيــزا 
ــن 270 مــلــيــون  لــصــفــوفــه حــيــث دفــــع اكـــثـــر مـ
يـــورو لــلــحــصــول عــلــى خــدمــات العــبــني جــدد 
أبرزهم الثنائي األملاني املهاجم تيمو فيرنر 
باإلضافة  هافيرتس  كــاي  األلــعــاب  وصــانــع 
إلــــى الــجــنــاح املــغــربــي حــكــيــم زيــــاش وقــطــب 
الــدفــاع الــبــرازيــلــي املــخــضــرم تــيــاغــو سيلفا. 
وقــال المبارد بعد التعادل مع فيال »نعيش 
فترة صعبة يتعني علينا الكفاح خاللها. لم 
يخيب أي من الالعبني ظني في املباراة لكننا 
لـــم نــحــقــق الــنــتــيــجــة املــــرجــــوة«. فـــي املــقــابــل، 
ــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي اإلســبــانــي  ــ ــرب مـ ــ أعـ

حـــــارس فـــريـــق الــطــلــبــة كـــــرار إبـــراهـــيـــم، فيما 
كــشــف التحقيق أخــيــرًا عــن تــعــرض الــحــارس 
الحياة، وسبق  ليفارق  قلبية مفاجئة،  لنوبة 
لــلــحــارس كــــرار إبـــراهـــيـــم أن مــثــل املــنــتــخــبــات 

العراقية خالل السنوات املاضية.
بوفاة  العراقية،  للرياضة  الصدمات  وتوالت 
أسطورة منتخب العراق سابقا، ناظم شاكر، 
فـــي أحــــد مــشــافــي مــحــافــظــة أربـــيـــل فـــي إقــلــيــم 
أيلول/سبتمبر  كردستان بالحادي عشر من 

نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.
وبحسب رئيس الفريق الطبي الدكتور محمد 
وهـــيـــب، الــــذي أشــــرف عــلــى الــحــالــة الصحية 
الراحل،  الرافدين«  »أســود  منتخب  ألسطورة 
فــإنــه »عـــانـــى كــثــيــرًا مـــن مــضــاعــفــات فــيــروس 

كورونا، الذي أثر على قلبه بشكل كبير«.
وخسرت الكرة العراقية نجما آخر في الشهر 
األخير من عام 2020، بعد وفاة العب منتخب 
العراق األسبق لكرة القدم ومدرب فريق الكرخ 
الحالي عبد الكريم سلمان عن عمر 55 عاما، 

نتيجة مضاعفات فيروس كورونا.
وشــيــع جــثــمــان ســلــمــان فـــي مــلــعــب »الــســاحــر 
ــكـــرخ ســـابـــقـــا، وســط  ــي« مــلــعــب الـ ــ أحـــمـــد راضــ
في  العاملني  وجميع  الالعبني  وحــســرة  بكاء 
النادي، قبل نقله إلى إحــدى مقابر العاصمة 
بــــغــــداد. وُيــــعــــد ســـلـــمـــان واحـــــــدًا مــــن املـــدربـــني 
السنوات  الــعــراقــيــة خــالل  الــكــرة  فــي  املميزين 
األخيرة، نظرًا للنتائج املميزة التي حققها مع 
اللذين أشــرف على تدريبهما وهما  الناديني 

الطلبة وفريق الكرخ.

بيب غوارديوال عن تفاؤله بقدرة فريقه على 
منافسة ليفربول على اللقب هذا املوسم بعد 
الفوز في مبارياته الثالث األخيرة واحتفاظه 
بنظافة شباكه 8 مــرات في املباريات العشر 
األخــيــرة. وقـــال غــوارديــوال »لـــدي شــعــور بأن 
الفريق في تحسن مستمر. إنه موسم غريب 
إلى جميع  النتائج بالنسبة  جدا من ناحية 

في  بالهدوء  التحلي  يتعني  وبالتالي  الفرق 
األوقات الجيدة والصعبة على حد سواء«.

ــادة نــغــمــة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ويــــــأمــــــل لــــيــــفــــربــــول فــــــي اســ
االنتصارات بعد تعادلني مخيبني مع فريقني 
يــحــتــالن مــركــزا مــتــأخــرا فــي الــتــرتــيــب، حيث 
تعثر الفريق على أرضه مع وست بروميتش 
بــالــتــعــادل السلبي  اكــتــفــى  ثــم  ألــبــيــون )1-1( 

لكن مهمته  آخــر جولتني،  فــي  مــع نيوكاسل 
ــكـــون ســهــلــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي  لــــن تـ
عندما يحل ضيفا على ساوثمبتون مفاجأة 
املـــوســـم. وتـــعـــرض لــيــفــربــول لــنــكــســة جــديــدة 
عــنــدمــا كــشــف مــدربــه األملــانــي يــورغــن كلوب 
ــيـــرونـــي جـــويـــل مــاتــيــب  ــه الـــكـــامـ ــعـ ــدافـ بـــــأن مـ
ســيــغــيــب عــــن املــــالعــــب لـــحـــوالـــي 3 أســابــيــع 
ــالــــب. وتـــعـــرض  ــحــ إلصــــابــــة فــــي عــــضــــالت املــ
ــقـــه مــع  ــــالل تــــعــــادل فـــريـ ــيـــب إلصــــابــــة خــ ــاتـ مـ
الــدوري  ألبيون 1-1 ضمن  وســت بروميتش 
اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز وغــــاب عـــن املــــبــــاراة ضد 
األربــعــاء. وقــال كلوب »هــذا   )0-0( نيوكاسل 
الـــنـــوع مـــن اإلصــــابــــات يــعــنــي غــيــاب الــالعــب 
عـــن املـــالعـــب لــحــوالــي 3 أســـابـــيـــع«. وسيجد 
ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي 
فــــي ظــــل إصــــابــــة الـــهـــولـــنـــدي فـــيـــرجـــيـــل فـــان 
اليمنى(  الركبة  في  الصليبي  )الــربــاط  دايــك 
اليسرى(، علما  الركبة  )أربــطــة  وجــو غوميز 
البرازيلي  على  يعتمد  مــا  غالبا  كــلــوب  بــأن 
إلـــى جــانــب أحــد  املــركــز  فابينيو لشغل هـــذا 
املـــدافـــعـــني الـــشـــبـــان فـــي الـــفـــريـــق أمـــثـــال نــات 
الــذي شــارك أساسيا ضد نيوكاسل  فيليس 
أو ريــــس ولـــيـــامـــس. وفــــي املــــبــــاراة األخـــــرى، 
يلعب توتنهام مع ليدز يونايتد، وكريستال 
بــــاالس مــع شيفيلد يــونــايــتــد، بــرايــتــون مع 
مع  ألبيون  بروميتش  وست  ولفرهامبتون، 
ــنـــال، وبــيــرنــلــي مــع فــولــهــام ونــيــوكــاســل  أرسـ

يونايتد مع ليستر سيتي.
)فرانس برس(

ليفربول للعودة وقمة تشلسي والسيتي األبرزعام الحزن للرياضة العراقية وتطلعات لألفضل في 2021
يسعى العراقيون لدخول 

العام الجديد بأحالم 
وأمنيات مختلفة بعد 

عام من الحرب مع 
فيروس كورونا

يشهد البريميرليغ مباريات 
مهمة أبرزها تشلسي 

ضد السيتي، فيما يسعى 
ليفربول للخروج من 

دوامة التعادالت

الجماهير العراقية تنشد األفضل في 2021 )كريم جعفر/فرانس برس(

شهدت مدينة الشابة احتجاجات من قبل الجماهير )ياسين جعايدي/األناضول(

)Getty/يواجه الجريء عقوبة من قبل اللجنة األولمبية )فتحي بلعيد

)Getty/يطمح ليفربول للخروج من دوامة التعادالت )أندرو باول

مباريـات
      األسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

ــزاع الـــقـــائـــم بــــني االتـــحـــاد  ــنــ ــاد الــ ــ عـ
التونسي لكرة القدم ونــادي هالل 
الــشــابــة مـــرة أخـــرى إلـــى الــواجــهــة، 
رغــــم قــيــام الــعــديــد مـــن األطــــــراف الــفــاعــلــة في 
املــشــهــد الـــكـــروي بــالــبــالد إلــــى الــســعــي خــالل 
الفترة املاضية للمصالحة بني الطرفني، بعد 
قـــــرار تــجــمــيــد نـــشـــاط الـــفـــريـــق مـــن مــنــافــســات 

الدوري املمتاز للموسم الحالي.
وفــاجــأ االتــحــاد التونسي لــكــرة الــقــدم، نــادي 
الفريق بشكل  الشابة بتجميد عضوية  هالل 
أثـــر إداري وقــانــونــي  لــه أي  كــامــل، مــا يمحي 
ــرة الــقــدم الــتــونــســيــة، وأضـــاف  فــي ســجــالت كـ

أزمة الكرة 
التونسية

عقوبات جديدة على هالل الشابة

االتحاد  قرار  أن  الشابة  هالل  نادي  إدارة  أكدت 
التونسي الجديد يُعد تحديا صارخا ألبسط مبادئ 
الفريق  تجاه  انتقامية  مقاصد  وله  القانون 
األمور  عن  بعيدة  وغايات  وجماهيره،ألسباب 

الرياضية

تقرير

بيان رسمي نشره على حسابه  فــي  االتــحــاد 
في مواقع التواصل االجتماعي، أنه سيعرض 
األمــر على بقية األنــديــة فــي جمعية عمومية 

ستعقد الحقا.
ورد هالل الشابة ببيان شديد اللهجة، مؤكدًا 
أن القرار الجديد لالتحاد يعد تحديا صارخا 

انتقامية  القانون وله مقاصد  ألبسط مبادئ 
تــجــاه الــفــريــق وجــمــاهــيــره، ألســبــاب وغــايــات 
بعيدة عن األمور الرياضية والروح األوملبية، 
فــي مظلمة ستبقى  تـــورط  »االتـــحـــاد  مضيفا 
وصـــمـــة عــــار فـــي تـــاريـــخ الـــريـــاضـــة الــوطــنــّيــة 

والعاملّية«.
وتابع البيان: »توقيت هذا القرار ومضمونه 
ــدام الرياضي مرتني  الــذي يــكــّرس عقوبة اإلعـ
ــنـــي بــســيــط،  ــارق زمـ ــفــ عـــلـــى نـــفـــس الـــفـــريـــق وبــ
يــؤكــدان حجم االرتــبــاك الــذي بــدا على رئيس 
االتــحــاد وديــع الــجــريء بعد إدانــتــه مــن طرف 
الــلــجــنــة الــوطــنــيــة األوملـــبـــيـــة«. واعـــتـــبـــر هــالل 
الـــشـــابـــة، أن الــــقــــرار يـــدخـــل ضـــمـــن »تـــواصـــل 
الـــتـــصـــرف الــعــنــصــري والــتــمــيــيــزي لــلــجــريء 
بإصراره على محو الفريق الذي يمثل مدينة 
الـــشـــابـــة بــأكــمــلــهــا، مــتــجــاهــال االحــتــجــاجــات 
ــا أصـــبـــح يــمــثــل  ــبـــة، مــ الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الـــصـــاخـ

تهديدا حقيقيا للسلم األهلي في الشابة«.
وكانت جماهير نادي هالل الشابة التونسي، 
قــد رفــعــت مــن وتــيــرة االحــتــجــاجــات مــع بداية 
تنديدًا  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون  شهر 
بــقــرار إقــصــاء الــفــريــق مــن مــنــافــســات الـــدوري 
املمتاز للموسم 2020-2021، وذلك لعدم تأدية 
الـــغـــرامـــات املــســلــطــة عــلــيــه بــســبــب تــدويــنــات 
نشرتها صفحة النادي على موقع »فيسبوك« 

واعتبرها االتحاد التونسي مسيئة له.
وتــوقــفــت بــعــدهــا الــحــيــاة فـــي مــديــنــة الــشــابــة 
القطاعات  أيــام بشكل كلي، ودخلت كل  لعدة 
في إضراب عن العمل، احتجاجا على تجميد 
نشاط النادي، لتواصل الجماهير في املدينة 
االحــتــجــاجــات عــلــى الـــقـــرار، مــا جــعــل الشرطة 
ــاز املــســيــل  ــغــ ــتـــدخـــل، وتـــطـــلـــق الــ الــتــونــســيــة تـ
لــلــدمــوع لــتــفــريــق املــحــتــجــني وإجــبــارهــم على 
التي  ــراءات  إلــى بيوتهم، بسبب اإلجــ الــعــودة 
اتخذتها الحكومة بفرض حظر التجول لياًل 

في البالد، ملكافحة فيروس كورونا.
ونتيجة ملــا حــدث مــع جماهير هــالل الشابة، 
تدخل وزير الرياضة التونسي، كمال دقيش، 
بــالــقــضــيــة وذلــــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا بــالــبــرملــان 
ديسمبر/كانون  شهر  مــن  بالرابع  التونسي 
قــائــاًل:  املــوضــوع  املــاضــي للحديث عــن  األول 
»لم نصمت على ما فعله اتحاد الكرة في حق 
هالل الشابة، وإّنما نعمل في صمت من أجل 
حــل اإلشــكــال الــقــانــونــي الــقــائــم بــني الــطــرفــني، 
ــاذاًل مع  وهــنــا أنــفــي مـــا اعــتــبــره الــبــعــض تـــخـ

االتحاد التونسي لكرة القدم«.
ــتــــراجــــع عــن  ــاد الــ ــ ــحـ ــ وتــــابــــع »طـــلـــبـــنـــا مــــن االتـ
ــرار تــجــمــيــد نــشــاط فــريــق هـــالل الــشــابــة من  قــ

تترقب جماهير 
هالل الشابة قرارات 

اللجنة األولمبية

عبّرت جماهير هالل الشابة عن رفضها لقرارات وديع الجريء )بشير طيب/فرانس برس(

منافسات الــدوري املمتاز، ألنه قــرار ظالم وال 
يــرتــكــز عــلــى أصـــل قــانــونــي، إال أنــهــم تــأخــروا 
في الــرد على رسائلنا، وهنا أؤكــد مجددًا أن 
القانون«،  القدم خرق  التونسي لكرة  االتحاد 
مضيفا »لقد رفض االتحاد في الفترة األخيرة 
طالبنا  إيــجــابــي،  بشكل  الــــوزارة  مــع  التفاعل 
بــالــحــصــول عــلــى الــنــصــوص الــقــانــونــيــة التي 
الشابة،  إقـــرار عقوبة هــالل  فــي  اعتمادها  تــم 
ــتــــى دعـــوتـــنـــا إلـــى  ــك لــــم يــــحــــدث، وحــ ــ لـــكـــن ذلــ
لدى  القضية  فــي  للنظر  الفريق  مطلب  قبول 
محكمة التحكيم الرياضي بشكل استعجالي 
تجاهلها االتحاد«. وأردف »طلبنا من االتحاد 

إال فــي املــوســم الــقــادم. أمــا الحل الثاني الــذي 
ـــ15  اقــتــرحــه الـــجـــريء، فــهــو تطبيق الــفــصــل الـ
االتـــحـــاد وعــقــد جمعية عمومية  قــوانــني  مــن 
ــرار  ــ ــة لـــلـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـ تـــخـــصـــص لــــأنــــديــ
تــجــمــيــد نــشــاط هــــالل الــشــابــة عـــن مــنــافــســات 
الدوري، إما بالرفض أو القبول، مؤكدا لوزير 
ــه ســيــنــتــظــر طــلــب األنـــديـــة لعقد  الـــريـــاضـــة أنــ

الجمعية العمومية.
وعــبــر الـــجـــريء عـــن اســـتـــعـــداده لــلــتــراجــع عن 
إقصاء هالل الشابة من املنافسات املحلية، في 
حــال وافــق نصف األندية املحترفة على ذلك، 
رغم أن قوانني االتحاد تنص على ضرورة أن 

لكرة  الدولي  االتحاد  برسالة  يمدنا  أن  كذلك 
الـــقـــدم الــتــي قــيــل عــنــهــا أنــهــا تــهــدد مستقبل 
الكرة التونسية، وإلــى حد اآلن لم نطلع على 
محتوى هذه الرسالة، فكيف للوزارة أن تنجح 
في تطبيق القانون في ظل عدم تجاوب اتحاد 

الكرة معنا؟«.
كمال  التونسي،  الرياضة  وزيــر  وبعد حديث 
دقيش، في البرملان، قّدم وديع الجريء رئيس 
االتحاد املحلي لكرة القدم حلني اثنني لعودة 
نــادي هالل الشابة إلى الــدوري املمتاز، األول 
ــرار الــنــهــائــي ملحكمة  ــقـ يــتــمــثــل فـــي انــتــظــار الـ
التحكيم الرياضي »كاس«، لكن ذلك لن يكون 

يصوت ثلثا األندية على القرار، في خطوة قد 
تمثل حال إلخماد نيران الغضب في صفوف 
املــاضــي،  الــعــام  الــفــريــق. ومــع نهاية  جماهير 
قامت لجنة األخالق والقيم باللجنة الوطنية 
األوملـــبـــيـــة، بـــإدانـــة رئــيــس االتـــحـــاد الــتــونــســي 
لكرة القدم وديع الجريء، بسبب خرق املبادئ 
واألخـــالق األوملــبــيــة عند تطبيق قــرار إقصاء 

نادي هالل الشابة من املنافسات املحلية.
الـــجـــريء، عــلــى أن يتم  وقــــررت معاقبة وديـــع 
الــكــشــف عـــن مــضــمــون الــعــقــوبــة إثــــر اجــتــمــاع 
املــكــتــب الــتــنــفــيــذي لــلــجــنــة فـــي الـــخـــامـــس من 
شهر يناير/كانون الثاني الحالي، مع »دعوة 

رئــيــس االتــحــاد لــالعــتــذار عــّمــا صــدر عنه من 
خروقات«.

واعــتــبــر هـــالل الــشــابــة أن الـــقـــرار ســيــكــون في 
كــل الــحــاالت »خــطــوة مهّمة على درب إرســاء 
الــعــدالــة الــريــاضــّيــة، وهــو األّول مــن نــوعــه في 
أنــه صــدر عن  مسار قضية هــالل الشابة بما 
لجنة محايدة ومستقلة عن االتحاد التونسي 
لكرة القدم«، لكن قرار االتحاد التونسي لكرة 
الــقــدم بــرئــاســة وديـــع الــجــريء الــجــديــد، الــذي 
أوقــــف بـــه نــشــاط الــفــريــق بــشــكــل كـــامـــل، أعـــاد 
املشكلة إلــى بــدايــتــهــا، رغــم جميع املــحــاوالت 

لحلها، فهل تستمر أزمة الكرة التونسية؟
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برشلونة ـ العربي الجديد

عــاش نـــادي برشلونة عــام أزمــات 
عــلــى  ســـــــــواء   ،2020 عـــــــام  خـــــــال 
اإلداري  أو  الـــريـــاضـــي  املـــســـتـــوى 
ــذلــــك فــــي عـــاقـــتـــه الـــتـــي يـــبـــدو أنـــهـــا عــلــى  وكــ
وشــك االنــتــهــاء مــع أســطــورتــه الحية وهــدافــه 
الـــتـــاريـــخـــي، لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي، الــــــذي ضــجــر 
عــلــى األرجــــح مــن الــبــقــاء داخـــل جــــدران نــادي 
عــمــره بــســبــب تــحــمــيــلــه دائـــمـــا مــســؤولــيــة أي 
ــات مــيــســي بــحــلــول الـــيـــوم األول  تــعــثــرات. وبــ
ــادرا على  مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021، قـ
بعد  إليه مجانا،  لانتقال  نــاد،  التوقيع ألي 
نهاية املــوســم الــجــاري فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
الحرة من عقده  الفترة  املقبل، وذلــك لدخوله 
)األشــهــر الـــ 6 األخـــيـــرة(. وقـــاد ثــاثــة مدربني 
ا من  الفريق الكتالوني خــال هــذا العام، بــدء
إرنــســتــو فــالــفــيــردي الــــذي تــمــت اإلطـــاحـــة به 
فـــي 11 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، بــعــد خــســارة 
فــي كــأس السوبر اإلســبــانــي على يد  الفريق 
أتلتيكو مدريد، وقبلها توديع دوري األبطال 
فادحة  بخسارة  اإلنكليزي  ليفربول  يد  على 
حقبة  لتنتهي  نظيفة،  برباعية  اآلنفيلد  فــي 
التتويج  بــدأت في مايو/أيار 2017 وشهدت 
بــالــلــيــغــا مــرتــني وكــــأس املــلــك مــــرة والــســوبــر 

برشلونة... 
عام األزمات

عانى نادي برشلونة اإلسباني أزمات كبيرة خالل عام 2020، من خالل رغبة 
الماضي،  بالرحيل خالل شهر أغسطس  ليونيل ميسي  قائده ونجمه األول 
النتائج  تراجع  بعد  الكتالوني،  الفريق  قيادة  على  مدربين  عدة  وتناوب 

والخروج خالي الوفاض على مستوى جميع البطوالت المحلية والقارية

3031
رياضة

تقرير

املــحــلــي مـــرة. وراهــــن بــرشــلــونــة بــعــدمــا أطــاح 
بمدرب الفريق، على غير العادة في منتصف 
املــوســم، عــلــى كيكي ســيــتــني، عــديــم الــخــبــرات 
مع الفرق الكبرى، من أجل استعادة فلسفته 
في اللعب، والــذي أقــر بأنه لم يكن يحلم قط 
بــقــيــادة الــبــرســا وال حــتــى فــي أحــامــه، وذلــك 
يـــدم ســوى  لــم  لكنه   ،2022 حــتــى  يمتد  بعقد 
ثمانية أشهر، ليرحل بعد فضيحة الخسارة 
بايرن  أمــام  التشامبيونزليغ  نهائي  ربع  في 
ميونخ 2-8 وفقدانه للقب الليغا ولكأس امللك.

في  مشكات  سيتيني  واجـــه  حقبته،  وخـــال 
العاقة مع »البرغوث«، الذي بدا وكأنه فاض 
بــه الكيل، بعدما تــوالــى اإلخــفــاق تلو اآلخــر، 
العديد  لرفضه  إضافة  املسؤولية،  وتحميله 
مــن قـــــرارات اإلدارة وكــذلــك املــديــر الــريــاضــي 
ــيــــدال وانـــتـــقـــادهـــم لــاعــبــني  الـــســـابـــق إريـــــك أبــ
علنا، ليرد عليه ميسي بأنه »يجب أن تذكر 

أسماء ألنك بهذا تسيء لكل الاعبني«. وزاد 
مـــن املـــصـــادمـــات، كــشــف وســـائـــل اإلعـــــام عن 
تعاقد بارتوميو مع شركة لتحسني صورته 
عبر وسائل التواصل االجتماعي، ومهاجمة 
ــارضــــني  ــعــ ــار بــــالــــفــــريــــق واملــ ــبــ ــكــ ــبــــني الــ ــاعــ الــ
للرئيس، مما زاد من حالة التباعد بينه وبني 
رواتــب  وكذلك مشكلة خفض  البرسا،  نجوم 
ــبـــني عـــقـــب جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا. وأصـــبـــح  الـــاعـ
ميسي )33 عــامــا( وصــاحــب الــكــرات الذهبية 
الست، الذي داوم على الصمت طوال سنوات 
عــمــره مــع بــرشــلــونــة ومــنــذ بـــدء مـــشـــواره مع 
الفريق األول في 2004، ينتقد وبصراحة أداء 
فــريــقــه، خـــال الــخــســارة مــع سيتيني مــبــاراة 
أوساسونا بالدوري بهدفني لواحد وبعدها 
ــال مـــدريـــد بعد  ه الـــصـــدارة لــلــغــريــم ريــ إهـــــداء
وذهب  ميستايا،  في  فالنسيا  أمــام  السقوط 
للتأكيد على أن مستوى برشلونة ال يسمح 
أبــطــال أوروبــا  لــه باملنافسة على لقب دوري 
وأنه قد ال يمر من الدور ثمن النهائي. وعقب 
برشلونة  يعشه  لم  الــذي  »الصفري«  املوسم 
مــنــذ أكــثــر مــن عــقــد، وخــاصــة فــي ظــل وجــود 
ــــوث« رســمــيــا  ــــرغـ ــبـ ــ نـــجـــمـــه مـــيـــســـي، طـــلـــب »الـ
آب، في  فــي 25 أغسطس/  مــغــادرة برشلونة 
مشهد أفزع عشاقه، بعد موسم طويل استمر 
للصيف بسبب جائحة كورونا، عبر إرساله 
التي رفضت تفعيل  الــنــادي،  »فــاكــس« إلدارة 
بند كان يمنحه الحق في الرحيل مجانا قبل 
10 يونيو/حزيران. وتمسك النادي باللجوء 
لــلــشــرط الـــجـــزائـــي فـــي عــقــد مــيــســي والــبــالــغ 
700 مــلــيــون يـــورو مــن أجـــل االســتــغــنــاء عنه، 
األرجنتيني  الــهــداف  أعــمــال  وكــيــل  ورد على 
ووالده خورخي باللجوء للقضاء للفصل في 
الخاف. وبعد فترة من الشد والجذب شهدت 
حالة قطيعة تامة بني ميسي وإدارة الرئيس 
السابق جوسيب بارتوميو، قرر »البرغوث« 
اســـتـــكـــمـــال مـــوســـمـــه املــتــبــقــي فــــي الـــعـــقـــد مــع 
ــهـــات  ــا، تــجــنــبــا لــــلــــدخــــول فــــي مـــواجـ ــرســ ــبــ الــ
قــضــائــيــة مـــع نـــــادي عـــمـــره، الـــــذي تــــوج معه 
بعشرة ألقاب لليغا وأربعة للتشامبيونزليغ 
وســتــة لــلــكــأس، مــن بــني ألــقــاب أخـــرى عــديــدة. 
ــروج الــجــمــاهــيــر في  ــر إلـــى خــ وأدى هـــذا األمــ
مـــظـــاهـــرات بـــشـــوارع بــرشــلــونــة ومــطــالــبــتــهــا 
أكثر  ميسي،  وبــقــاء  بارتوميو  إدارة  برحيل 
والــذي  تاريخه،  للنادي عبر  من صنع مجدا 
رفض دوما املساومة بطلبه الرحيل من أجل 
إقــصــاء رئــيــس الــنــادي الــســابــق مــن منصبه. 
الــثــقــة من  وعــلــى خلفية دعـــوة قــويــة لسحب 
الازمة  األصـــوات  وحشد  بارتوميو  مجلس 
من  باستقالته  للتقدم  األخــيــر  اضــطــر  لــذلــك، 
منصبه يوم 27 أكتوبر/ تشرين األول، ليعلن 
بــرشــلــونــة لنحو  عــلــى رأس  نــهــايــة حــقــبــتــه 

سبعة أعوام.
استغناء  الرحيل،  فــي  ميسي  رغبة  مــن  وزاد 
ــنـــادي عـــن صــديــقــه األوروغــــويــــانــــي لــويــس  الـ
للنادي  التاريخيني  الــهــدافــني  أحــد  ســواريــز، 
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برشلونة أقال مدربه 
سيتيين بعد ثمانية أشهر 

من التعاقد معه

االتحاد اإلنكليزي يوقف كافاني 3 مباريات
أوقـــف االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، مهاجم 
ــي  ــانــ ــ ــوي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــدولــــي األوروغــ
إديــنــســون كافاني ثــاث مــبــاريــات وغــّرمــه 100 
أســتــرلــيــنــي، الســتــخــدامــه مصطلحا  ألـــف جنيه 
ــــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل  ــال عــنــصــريــا فــــي رســ
االجــتــمــاعــي تــم حذفها بــســرعــة. وكـــان كافاني 
أحـــد أصــدقــائــه  )33 عــامــا( رّد عــلــى تهنئة مــن 
»غراسياس نيغريتو«،  على موقع )إنستغرام( بـ
)شــكــرا لــك أيــهــا الــزنــجــي الــصــغــيــر( بــعــد الــفــوز 
الــدوري  فــي   2-3 ساوثهامبتون  على  بصعوبة 
الثاني/ نوفمبر املاضي،  املحلي في 29 تشرين 
باريس سان  مــبــاراة سجل خالها مهاجم  في 
جيرمان الفرنسي السابق ثنائية ولعب تمريرة 
فيما  الرسالة بسرعة،  كافاني  حاسمة. وحذف 
في  لها دالالت مختلفة  الكلمة  أن  معتبرا  الجديد،  مهاجمه  للدفاع عن  يونايتد  ســارع 
أميركا الجنوبية. وُأبلغ كافاني بأن هذه املصطلحات تعتبر مهينة في بريطانيا، ما دفعه 
إلى حذف ما كتبه قبل أن يتقدم الحقا باعتذار قال فيه »الرسالة التي كتبتها.. كانت 
بمثابة تحية حميمة لصديق، لشكره على التهنئة بعد املباراة«. وأضاف في بيان أنه لم 
يتعمد على اإلطاق أن يهني أحدا، مضيفا »أنا مناهض ألي لغة وتصرف عنصري وأنا 
حذفت الرسالة ما أن أعلموني بأنه يمكن فهمها على نحو خاطئ. أود أن أعتذر بصدق 
عن ذلك«. لكن االتحاد اإلنكليزي اعتبر أنه انتهك اللوائح التي تحظر كل »سلوك غير 

الئق« على شبكات التواصل االجتماعي. 

ناينغوالن يعود لصفوف كالياري على سبيل اإلعارة
سيخوض العب الوسط البلجيكي املخضرم رادجا ناينغوالن، إعارة جديدة مع كالياري 
إنتر، بحسب ما أعلن فريق جزيرة سردينيا. وبعد خوضه  نــادي  اإليطالي قادما من 
املوسم املاضي معارا إلى كالياري، سيمضى الاعب املشاكس فترة جديدة حتى نهاية 
املوسم الجاري. وقال النادي إنه يتشارك مع الاعب الدولي السابق »عاقة صلبة لدرجة 
أنه في يوم حار من أغسطس/آب، تمنى الجميع أال يكون يوم الوداع عندما قام البلجيكي، 
و30  عاما   32( ناينغوالن  وحمل  أسيمينيلو«.  في  خزانته  بإفراغ  بالتبني،  السرديني 
له باالنتقال  ألــوان كالياري بني 2010 و2014، ما مهد  املكنى »نينجا«،  مباراة دولية(، 
إلى أندية أبرز على غرار روما وإنتر. ويحتل كالياري حاليا املركز 15 في الدوري بعد 

14 مرحلة.

أرسنال يعير كوالشيناتس لشالكه
وافــــق الــظــهــيــر الــبــوســنــي ســيــاد كــوالشــيــنــاتــس 
السابق  فريقه  الــى صفوف  االنتقال معارا  على 
نــاديــه أرسنال  األملــانــي، بحسب مــا أعلن  شالكه 
اإلنكليزي. وسيعود صاحب السابعة والعشرين 
عــامــا إلــى الــنــادي الـــذي حمل ألــوانــه منذ صغره 
وتبدأ   .2017 في  »املدفعجية«  إلــى  انتقاله  حتى 
إعارة كوالشيناتس الذي خاض 113 مباراة مع 
أرسنال، في الرابع من كانون الثاني/ يناير. وقال 
إيــدو ملوقع  البرازيلي  أرســنــال،  التقني في  املدير 
للعب بانتظام،  »يــحــتــاج ســيــاد  الــلــنــدنــي:  ــنــادي  ال
أملانيا مع شالكه  إلــى  لــذا قررنا سويا أن عودته 
الراهن«. تابع: »سنبقى على  الوقت  ستفيده في 
اتصال مع سياد ونتمنى له الناجح لباقي املوسم 
مع شالكه«. ووصل كوالشيناتس مطلع األسبوع إلى أملانيا إلنهاء إجراءات انتقاله، فيما 
اشارت شبكة »سكاي« في أملانيا، أن أرسنال سيتحمل جزءا من رواتبه. ويحتل شالكه 
العريق املركز األخير راهنا في الدوري األملاني، مع أربع نقاط فقط دون تحقيق أي فوز 

منذ انطاق البوندسليغا.

رئيس الوزراء الياباني يعد بأولمبياد »آمن« 
إن  الجديد  العام  بمناسبة  كلمته  في  يوشيهيدي سوجا،  الياباني،  الـــوزراء  رئيس  قــال 
»رمز  بمثابة  تكون  »آمنة« في طوكيو،  وباراملبية  أوملبية  دورة  بتنظيم  تتعهد  حكومته 
للتضامن العاملي«. وأكد سوجا أن حكومته ستسعى لتنظيم األوملبياد، مع اتخاذ كافة 
اإلجراءات الوقائية الازمة لتجنب انتقال العدوى أثناء الحدث الرياضي. ويقام األوملبياد 
بني 23 يوليو/ تموز و8 أغسطس/آب، وسيكون أول حدث رياضي عاملي منذ تفشي وباء 
كورونا. وألول مرة منذ 128 عاما، تسبب الوباء في تأجيل دورة األلعاب األوملبية، التي 
كان من املقرر أصا تنظيمها في طوكيو بني يوليو وأغسطس من العام املاضي. وتسبب 
الوباء، في زيادة إضافية بميزانيته بنحو 2.8  العاملية ملكافحة تفشي  تأجيل املنافسة 

مليار دوالر، مما يمثل زيادة 21% لقيمة املوازنة األصلية.

مــواصــلــة الــبــحــث عــن تحقيق أحـــامـــه، وتــقــديــم أفــضــل ما 
الــتــي سيخوضها مــع فــريــقــه الجديد  لــديــه فــي املــواجــهــات 
فــي عــام 2017، ليصمم  إليه  الــذي انضم  فريق روثــرهــام، 
املدافع على نيل مراده، ويخوض بعدها 44 مباراة ساعدت 
الفريق على احتال املركز الثاني في موسم 2018 /2019، 

ووصوله إلى دوري الدرجة األولى.
وبــعــد أن تــمــكــن أجــــاي مـــن تــســجــيــل 11 هــدفــا مـــع نــاديــه 
روثرهام، أبلغ أحد كشافي ويست بروميتش ألبيون إدارة 
التشكيلة  فــي  يكون  ألن  يصلح  مدافعا  وجــد  بأنه  الفريق 

األساسية، بسبب قوته البدنية الكبيرة.
وانضم أجاي إلى ويست بروميتش ألبيون في صيف عام 
اإلنكليزي  الـــدوري  إلــى  الفريق  2019، وأسهم في وصــول 
حلمه  تحقيق  في  لينجح   ،2021/2020 موسم  في  املمتاز 
فــي شباك  لــه  هـــدٍف  أول  لكنه تمكن مــن تسجيل  الــكــبــيــر، 

ليفربول بعد خوضه 14 مباراة في »البريميرليغ«. وعقب 
البريطانية: »لقد  بــي ســي«  أجـــاي لشبكة »بــي  قــال  هــدفــه، 
األمر  القدم مجنونة، لكن هــذا  كانت رحلتي في عالم كــرة 
يجعلها أحلى، بعدما أصبحت أخيرًا ألعب في أكبر دوري 
فــي الــعــالــم«. وعــلــى الصعيد الــدولــي، قــرر أجـــاي اللعب مع 
منتخب نيجيريا تحت 20 عاما، لكن املستوى الكبير الذي 
إلى  يضمه  الخضر«  »النسور  لـ الفني  الجهاز  جعل  قدمه 
الفريق األول، ليشارك معه في بطولة كأس األمم األفريقية 
أقيمت فــي مصر عــام 2019. ووصــف سيمي أجــاي  التي 
)27 عاما( اللعب مع منتخب نيجيريا في بطولة  صاحب الـ
بحجم كأس األمم األفريقية بالحلم الذي تحقق، لكنه يأمل 
الكبرى، وبخاصة  أن يكون مع منتخب بــاده في املواعيد 

في بطولة كأس العالم املقبلة التي ستقام في قطر 2022.
)العربي الجديد(

بات النجم النيجيري سيمي أجاي، مدافع ويست بروميتش 
ألبيون، حديث وسائل اإلعام العاملية، بعدما خطف تعاداًل 
ثمينا لفريقه أمام منافسه ليفربول، في املواجهة التي انتهت 
 )16( )1-1( في ملعب »آنفيلد«، ضمن منافسات األسبوع الـ

في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم.
لكن رحلة املدافع النيجيري في عالم كرة القدم لم تكن سهلة 
للغاية، بعدما قرر لعبها على سبيل الهواية، ليجد نفسه مع 
فريق دارتفورد للهواة في عام 2012، ليصبح لديه بصيص 

أمل صغير، بأن يكون نجما في »البريمييرليغ«.
التحق  عــام 2013، عندما  فــي  أمــل  أجـــاي لخيبة  وتــعــرض 
وتسلل  نفسه،  إثبات  يستطع  لم  لكنه  أرســنــال،  بأكاديمية 
الــخــوف إلــى داخــلــه بــأن حلم اللعب فــي الـــدوري اإلنكليزي 
أمــرًا بعيد املنال. وتلقى أجــاي نصيحة ذهبية  بــات  املمتاز 
ــنــــال الـــســـابـــق، أرســـــني فــيــنــغــر، بــــأن عليه  ــن مـــــدرب أرســ مـ

سيمي أجاي

على هامش الحدث

عانى المدافع 
سيمي أجاي في 
مسيرته الكروية 

طويًال، حتى 
استطاع تحقيق 

حلمه باللعب 
بـ»البريميرليغ« مع 

ويست بروميتش

ميسي بات قادرًا 
على مفاوضة 
أي ناد )مايكل 
)Getty/ريغان

البرازيلي فيليب كوتينيو، من معاناة فريقه برشلونة، بعدما  النجم  زاد 
الداخلي  الغضروف  في  بتمزق  الوسط  العب  إصابة  البلوغرانا  أعلن 
للركبة اليسرى، وحاجته لتدخل جراحي، األمر الذي سيوثر على الفريق 
الترتيب  يحتل  كونه  النتائج،  مستوى  على  كبير  تراجع  من  يعاني  الذي 
للبيع  الالعب  برشلونة  يعرض  وقد  نقطة.   25 برصيد  بالليغا  السادس 
الصيف المقبل، فيما ذكرت صحيفة »سبورت«، أن برشلونة كان ينوي 

التخلص من كوتينيو، لكن إصابته عطلت هذه الخطوة.

ضربة كوتينيو

وجه رياضي

الجديد،  الفني  املــديــر  بناء على طلب  أيــضــا، 
الهولندي رونالد كومان، الذي تولى منصبه 
رسميا في 19 أغسطس/ آب املاضي، ليرحل 
»البيستوليرو« في النهاية ألتلتيكو مدريد. 
ــة، أن الـــعـــاقـــة بـــني كــومــان  ــبـــدايـ ــدا مــنــذ الـ ــ وبـ
الظروف  مــع  خاصة  مثالية،  ليست  وميسي 
الـــتـــي عـــاشـــهـــا الـــنـــجـــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي وكـــذلـــك 

أنه تلقى هزيمة موجعة على  الخامس، كما 
أرضه أمام يوفنتوس ليبلغ ثمن نهائي دوري 
مجموعته.  فــي  وصيفا  حلوله  بعد  األبــطــال 
وستكشف األسابيع املقبلة أكثر عن مستقبل 
الــطــاق  يــبــدو أن  لــكــن  ميسي بشكل نــهــائــي، 
هــو الــواضــح فــي األفــــق، وعــلــى األرجــــح ربما 
ــيــــادة مـــدربـــه  ــقــ ــون مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي بــ ــكــ يــ

الهولندي  بها  تــنــاول  الــتــي  الــحــادة  الطريقة 
مسألة خافه مع النادي.

يــشــارك ميسي  اآلن.  لــم يتغير حتى  الــوضــع 
ويـــحـــافـــظ عــلــى بــريــقــه ويـــنـــافـــس كـــذلـــك على 
الليغا، لكن أرقــامــه تضائلت  صـــدارة هــدافــي 
مــقــارنــة بــالــســابــق، وكــذلــك مــركــز الــفــريــق في 
الدوري ليس هو املعتاد، حيث يحل في املركز 

اإلســـبـــانـــي بــيــب غـــــوارديـــــوال، مـــــدرب ميسي 
سابقا في أفضل فتراته بالبرسا حينما توج 
بالسداسية التاريخية عام 2009، هو وجهته 
ــيـــس األســـبـــق  ــرئـ ــة، رغـــــم تــــأكــــيــــدات الـ ــادمــ ــقــ الــ
لــلــنــادي واملـــرشـــح لــرئــاســتــه، خـــوان البــورتــا، 
بأنه الوحيد القادر على إقناعه بالبقاء حال 

عودته لرئاسة البلوغرانا مجددا.

حسم النرويجي إيرلينغ هاالند، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند األملاني الجدل حول 
وجهته املقبلة، بعد تقارير إسبانية رجحت انتقال الاعب إلى ريال مدريد، في الوقت 
الذي أعلن فيه إيميلي روســود، املرشح لرئاسة برشلونة، وجوسيب مينغويا املرشح 
اآلخر على منصب نائب الرئيس، أنهما بصدد التوصل التفاق مع وكيل أعمال الاعب، 
مينو رايوال بشأن ضم املهاجم النرويجي صيف 2021. لكن وفقا ملا كشفته مصادر 
خاصة لشبكة »ديفنسا سنترال« اإلسبانية، فإن هاالند أخبر وكيله رايوال، أنه يفضل 

االنتقال إلى ريال مدريد.

صورة في خبر

هاالند يختار الملكي

Saturday 2 January 2021 Saturday 2 January 2021
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اكتئاب الشتاء
ظالم يؤثر في مزاج سكان دول الشمال األوروبي

ناصر السهلي

ــي  غـــــــــيـــــــــوم ســــــــــــــــــــــوداء تـــــــــلـــــــــوح فــ
ويناير/  األول  كــانــون  ديسمبر/ 
كـــانـــون الــثــانــي فـــي دول الــشــمــال 
األوروبـــــــــــــــي. الـــعـــتـــمـــة الـــصـــبـــاحـــيـــة تـــــازم 
في  يتثاقلون  أطــفــال  إسكندينافيا.  نـــاس 
إلى  للذهاب  يستعجلونهم  وأهــل  الحركة، 
املدرسة والروضات، قبل االلتحاق بالعمل. 
فــالــصــغــار كــالــكــبــار فــي الــســويــد يعيشون 
ــام بـــشـــكـــل غــيــر  ــ ــعـ ــ ــاب الـــشـــمـــس هــــــذا الـ ــيــ غــ

مسبوق منذ عام 1933.
األمـــــر عــيــنــه فـــي بـــاقـــي دول الــــجــــوار. ففي 
ــــارك، الـــتـــقـــى كـــــورونـــــا، بــمــتــغــّيــرات  ــمـ ــ ــدنـ ــ الـ
اجتماعية، كقلة لقاءات األجــداد باألحفاد. 
الثامنة  تبقى عتمة الصباح حتى ما بعد 
خــــال شــهــر املـــيـــاد. غـــيـــوٌم داكـــنـــة تحجب 
ــة فــصــل  ــدايــ ــن شـــعـــور بــ الـــشـــمـــس، تـــزيـــد مــ
تقريبًا،  الظهر  بعد  الثانية  عند  االكتئاب. 
 املساء مبكرًا. عزاء 

ّ
ما تتجه شمااًل، يحل

ّ
كل

ــــوار وعـــدم انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي،  األنـ
ة الــــشــــمــــوع،  ــار ظـــــاهـــــرة إضــــــــــاء ــشــ ــتــ مـــــع انــ
إلشـــاعـــة بــعــض أجـــــواء الـــــدفء والــتــخــلــص 
 مـــن جــّو 

ً
ــف قــلــيــا

ّ
مـــن االكـــتـــئـــاب، قـــد تــخــف

نـــهـــارّي »ركـــامـــّي« أســــود الــغــيــوم. صحيٌح 
 إسكندينافيا اعتادت على ندرة إشراق 

ّ
أن

 شــيــئــًا مختلفًا بـــات ُيــلــَمــس 
ّ
الــشــمــس، لــكــن

الــســنــوات األخــيــرة. بعض السياسيني  فــي 
وعـــلـــمـــاء األرصــــــــاد يــحــيــلــون تــــمــــّدد ظــلــمــة 
الــشــمــال بــاتــجــاه مـــدن شــمــالــي الــدنــمــارك، 
الشتاء«  »اكــتــئــاب  مناخية.   متغّيرات  إلــى 
مصطلٌح نفسّي في مجموعة دول الشمال، 
من أيسلندا شمااًل إلى فنلندا. تزايدت هذا 
الــعــام ليعاني منها املــايــني. هــذا مــا تفيد 
به دراسات متخصصة بالصحة الشعبية. 
الشتاء  باكتئاب  املصابني  نسبة  فتتراوح 
بــمــا بـــني 10 و20 فـــي املـــائـــة مـــن الــســكــان، 

بحسب أحدث تقارير عن الظاهرة.
فــي ســنــوات سابقة، ولــلــهــروب مــن أعــراض 
االكـــتـــئـــاب، كــــان اإلســكــنــديــنــافــيــون يــفــّرون 
واملــغــرب،  وجــزرهــا،  إسبانيا  نحو  جنوبًا، 
ــيـــا ومــــصــــر، فــــي رحــــــات »تـــشـــارتـــر«  وتـــركـ
سياحية زهــيــدة الــثــمــن، ألســبــوع أو أكــثــر. 
، وتزيد توتراته 

ً
 هذا العام يعتبر ثقيا

ّ
لكن

أمامهم خيار  أغلقت  التي  كورونا  جائحة 
»سياحة الشمس«. بعض العواصم يفرض 
الــيــوم حـــّدًا أقــصــى اللــتــقــاء الــنــاس بـــ 6 إلى 
 يعيشون عزلة 

ّ
10 أشــخــاص. وكــبــار الــســن

مضاعفة من دون إمكانية الخروج أو لقاء 
انتقلوا  الذين  هــؤالء  خصوصًا  عائاتهم، 

للعيش في مراكز إيواء كبار السن.
ـــســـجـــل دوائـــــــــر الــصــحــة 

ُ
ــــي الـــــدنـــــمـــــارك، ت فـ

الشعبية في آخر تقرير لها بداية ديسمبر/ 
املائة   نحو 12 في 

ّ
أن املاضي  األول  كانون 

مــن 5.5 مايني مــواطــن فــي الــبــاد يعانون 
ــاء«. لــكــن،  ــتـ عـــــادة مـــن »اكـــتـــئـــاب فــصــل الـــشـ
الرسمية  التقارير  األيـــام، بحسب  فــي هــذه 
نــفــســهــا، تــرتــفــع نــســبــة مــن يــعــيــشــون حالة 
مـــزاجـــيـــة ســـيـــئـــة. فـــنـــحـــو 2 فــــي املــــائــــة مــن 

»اكتئاب  السكان يتناولون أدوية مضادة لـ
ــة  ــــني األعــــــــــراض املــــازمــ ــاء«. ومــــــن بـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ الـ
ــقــــدان الـــطـــاقـــة، والــشــعــور  لـــهـــذه الـــحـــالـــة »فــ
ــاق الـــجـــســـدي، بــاإلضــافــة  ــ ــ بــالــتــعــب، واإلرهـ
ــنـــوم أكــثــر،  ــى الـ ــى الـــشـــعـــور بــالــحــاجــة إلــ إلــ
وهــبــوط فــي املــعــنــويــات وعــــدم الــرغــبــة في 
ــداًل من  ــ لـــقـــاء اآلخـــريـــن وتــفــضــيــل الــعــزلــة بـ
ذلك، وزيادة الشهية، خصوصًا على املواد 
املفرط  والــتــنــاول  بالكربوهيدرات؛  الغنية 
لــلــشــوكــوالتــه، وحـــلـــويـــات أخـــــرى، والــخــبــز 
كاملعكرونة  الــدقــيــق،  ومــنــتــجــات  األبـــيـــض، 

وغيرها، وماحظة زيادة في الوزن.
ــــي األوضـــــــــاع  ــلــــك األعــــــــــــراض املــــــازمــــــة فــ تــ
الــدول، يفاقمها وقوع  االعتيادية في هــذه 
ــال، فـــــي دائــــــــــرة فــــرض  ــ ــمـ ــ ــــشـ مـــجـــتـــمـــعـــات الـ
ــاعــــي، وعــــــــودة ســيــاســة  ــمــ ــتــ ــد االجــ ــاعـ ــبـ ــتـ الـ
اإلغــاق إلى املقاهي واملطاعم، التي تشّكل 
األعـــيـــاد. وحتى  بــأنــوار  لاستمتاع  مـــاذًا 
هروب بعض املكتئبني إلى التسوق لم يعد 
سقوف  تحت  لهم  مــازمــة  الكمامة  ممكنًا. 
ــّدًا أقــصــى  مـــراكـــز الــتــســوق الــتــي تــفــرض حــ
إلــزامــي يحصي  الــنــاس، وبتباعد  لــدخــول 
لدفعة  للسماح  والخارجني  الداخلني  عــدد 
ــتـــاجـــر. ويــتــزامــن  جـــديـــدة لـــلـــدخـــول إلــــى املـ
مـــوســـم »اكـــتـــئـــاب الـــشـــتـــاء« هــــذا الـــعـــام مع 

شرت 
َ
إذ ن طوابير فحص فيروس كورونا، 

عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، الـــســـلـــطـــات الــصــحــيــة 
أن  »ال يجب  متحركة  عــيــادات  الدنماركية، 
تــبــعــد عــن مــكــان ســكــن املــواطــنــني أكــثــر من 
 
ً
مــا يشبه مسحًا كاما 60 دقــيــقــة« إلجـــراء 
للسكان طوال الشهر املاضي حتى نهايته.

الــســويــد، تــعــيــش ســجــال الــتــغــّيــر املــنــاخــي 
ــة  ــدايــ ــذ بــ ــنــ ــمــــس مــ ــاب الــــشــ ــيــ ــغــ كـــمـــســـّبـــب لــ
ديــســمــبــر/ كــانــون األول املـــاضـــي، وهـــو ما 
لم تعشه الباد منذ نحو 90 عامًا. »دائــرة 
تقاريرها  في  تتحدث  السويدية«  الصحة 
عـــن الــصــحــة الــنــفــســيــة لــشــعــبــهــا، إذ يـــزداد 
في  مما  أكثر  هناك  أو محاوالته  االنتحار 
جـــاراتـــهـــا الــشــمــالــيــة، فــاالكــتــئــاب املــتــرافــق 
مــع أعـــراض الــخــوف أكثر انــتــشــارًا بــني فئة 
الــشــبــاب. وبــحــســب مــديــرة دائــــرة الــصــحــة، 
النفسية  »األمــــراض   

ّ
فـــإن فيغسل،  أوليفيا 

ــادة بـــني األطـــفـــال والــشــبــاب،  ــزيــ تـــواصـــل الــ
 ثــاثــة أشــخــاص مــن هــؤالء 

ّ
وواحــــد مــن كـــل

كان  أكثر مما  اكتئاٍب وخــوف  يعانون من 
 »االكـــتـــئـــاب 

ّ
أن قــبــل 10 ســــنــــوات«. وحـــتـــى 

السويدي مسؤول لدى البالغني عن نسبة 
40 فــي املــائــة مــن التغّيب عــن الــعــمــل، فيما 
 ثاث نساء يعانني في فترة 

ّ
واحــدة من كل

مــا مــن أعـــراض االكــتــئــاب، مقابل واحــد من 

 أربعة رجــال«. تثير زيــادة االكتئاب في 
ّ

كل
السويد قلق مسؤولي الصحة النفسية في 
للصحة  الوطني  »املجلس  يفيد  إذ  الباد، 
الفتيات  الرفاهية« بتضاعف عدد  ورعاية 
اللواتي تتراوح أعمارهن بني 15 عامًا و17، 
ِمّمن عولجن من االكتئاب ومتازمة القلق 
فـــي الـــطـــب الــنــفــســي املــتــخــصــص لــأطــفــال 

واملراهقني.
وبشكٍل عام، ال يخفف فصل الشتاء املظلم 
مــن أعــــراض االضـــطـــراب ومــتــازمــة الــقــلــق، 
إذ يـــخـــرج الـــنـــاس إلــــى األعـــمـــال واملـــــدارس 
فــي الــصــبــاح والــجــّو معتم ويـــعـــودون ومــا 
زال معتمًا. وتوضح املديرة الطبية لدائرة 
الــطــب الــنــفــســي فــي الــعــاصــمــة الــدنــمــاركــيــة 
 »مرض اكتئاب 

ّ
كوبنهاغن، آيدا هاغمان، أن

 حقيقي، وإن كان تشخيصه 
ٌ

الشتاء مرض
واالعتراف به ُيعتبر حديثًا منذ عام 1984، 
النهار.  لضوء  تعرضنا  ة 

ّ
بقل ق 

ّ
يتعل وهــو 

املزاج  بالضوء من حيث  يتأثرون  فالناس 
ــنـــوم واإليـــقـــاع الــيــومــي، ولــــون الــســمــاء  والـ
الداكنة.  الغيوم  تغيب خلف  التي  الــزرقــاء، 
يؤثر على الناقات العصبية السيروتونني 
واملــيــاتــونــني فــي الـــدمـــاغ«. ورغـــم نصائح 
سابقة بالتعرض لضوء »نيون« يميل إلى 
تــرى هاغمان،  اآلثــار،  الزرقة للتخفيف من 
 الــشــاشــات، ســواء 

ّ
 »اعــتــقــاد الــبــعــض أن

ّ
أن

يمكن  ــواح،  واأللـ والهواتف  الكومبيوترات 
أن يساعد لونها األزرق في تغيير املزاج أمٌر 
خاطئ. فقوة تلك اإلضاءة غير كافية مثلما 
الـــتـــي تحتاجها  الــطــبــيــعــيــة  هـــي اإلضــــــاءة 
ــاقـــات الــعــصــبــيــة  ــنـ ــة فـــي عــمــلــيــة الـ ــغــ األدمــ
هي  وقلتهما  واملياتونني،  للسيروتونني 
ــــؤدي إلــــى ظـــاهـــرة اكـــتـــئـــاب الــشــتــاء  الـــتـــي تـ
فــي الــشــمــال«. نــصــائــح دوائــــر الــصــحــة في 
الــشــمــال، بحسب هــاغــمــان، تقوم على  دول 
 انــقــشــاع لــلــغــيــوم، للتعّرض 

ّ
»اســتــغــال كـــل

ألضواء طبيعية من السماء. وُيمكن لركوب 
الـــدراجـــات الــهــوائــيــة، وتـــنـــاول الــطــعــام في 
الـــهـــواء الــطــلــق، واخــتــيــار شــخــص للمشي 
مــعــه فـــي نـــزهـــة فـــي الــطــبــيــعــة، أن يــســاعــد 
نا 

ّ
أن التقليل من األعــراض، خصوصًا  على 

ــاء كـــورونـــا  ــ ــات ال يــســمــح فــيــهــا وبـ ــ فـــي أوقــ
بممارسة ما اعتاد عليه البعض من السفر 
جنوبًا. وُيمكن بداًل من ذلك ممارسة التزلج 
على الثلوج في النرويج، بسبب أثر اللون 
األبــيــض فــي مـــزاج الــنــاس بـــداًل مــن الــركــون 

لغياب الشمس«. 
وبــاإلضــافــة إلـــى مــا تــقــّدم، ُيــنــصــح بتناول 
أثبتت  إذ  الصحي،  والطعام  »د«،  فيتامني 
 الطعام املتنوع يؤثر في مزاج 

ّ
الدراسات أن

ــان، ويـــخـــفـــض شــــعــــوره بــاالكــتــئــاب  ــ ــسـ ــ اإلنـ
ــذلــــك، الــــخــــروج إلـــــى الـــغـــابـــات  الـــشـــتـــوي. كــ
النباتات  إلــى  والــنــظــر  والــتــأمــل  والطبيعة 
واألشــــجــــار. وُيــمــكــن لـــعـــدم الـــقـــادريـــن على 
الطبية  باملصابيح  يستعينوا  أن  الخروج 
املــخــصــصــة، بحسب مــا أدلـــت بــه هــاغــمــان، 
ب 

ّ
قــّدمــتــهــا للتغل الــتــي  ضــمــن نــصــائــحــهــا 

على أعراض اكتئاب الشتاء، في تلك الدول 
األقرب إلى القطب الشمالي.

آثار نفسية على الصغار والكبار )ناصر السهلي(

تعاني دول الشمال األوروبي من »اكتئاب الشتاء« الذي يتزايد في السنوات األخيرة مع التغيّر المناخي وندرة إشراق الشمس، كما 
تفاقم بالترافق مع اإلجراءات االحترازية ضّد كورونا

هوامش

رشا عمران

لــم يكن رحــيــل حــاتــم عــلــي، املــخــرج واملــمــثــل والكاتب 
ــا، إذ  ــاديـ الـــســـوري، املــتــحــدر مـــن الـــجـــوالن املــحــتــل، عـ
أخرجها،  ما  مخرجا  أن  لو  كما  رحيله  طريقة  تبدو 
وأبـــدع فــي جعلها درامــيــة إلــى الــحــد األقــصــى، بحيث 
املشاهدين في  مــن  الكبير  الــعــدد  لهذا  الــحــزن  سّببت 
العالم العربي، فالحياة على ما يبدو تشبه مسلسال 
 منا سوف 

ّ
أو قصيرها، وكــل الحلقات  دراميا طويل 

يكون املشاهد وبطل النهاية في الوقت نفسه. في يوم 
الثالثاء املاضي 29 / 12 من السنة االستثنائية 2020، 
في حلقة حياته،  اللمسات  آخــر  املبدع  املخرج  وضــع 

وغاب بتلك الطريقة الدرامية. 
نزحت عائلة حاتم علي )مواليد 1962( من الجوالن 
ــو فـــي الـــرابـــعـــة أو الــخــامــســة مـــن عــمــره،  املــحــتــل، وهــ
لالجئني  الــيــرمــوك  مخيم  مــن  بالقرب  طفولته  قضى 
ــبــل فـــي مــعــهــد الــفــنــون 

ُ
الــفــلــســطــيــنــيــني فـــي دمـــشـــق، ق

املسرحية طــالــبــا، ثــم أصــبــح الحــقــا مــدرســا فــيــه. بدأ 
تلفزيونية  أدوار  فــي  واشــتــهــر  ممثال،  الفنية  حياته 
كــثــيــرة لـــه، ســـواء فــي مــســلــســالٍت مــن إخـــراجـــه، حني 
اعتنى بموهبته في اإلخراج الحقا، أو من إخراج غيره 
التي  املسلسالت  أسماء  أذكــر هنا  لن  السوريني.  من 
أخرجها، وال تلك التي لعب فيها أدوارا، فما قيل فيه 

منذ لحظة رحيله أعاد إلى ذاكرة الجميع إنتاجه كله، 
بما فيه املجموعة القصصية التي كتبها.

اٍت 
ّ
بــدأت بالنزوح محط التي  شهدت حياة حاتم علي 

فيها،  أساسية  كانت مصر  أمكنٍة عديدة،  في   
ً
كثيرة

وللسكن  للعمل  مكانا  لتترّسخ   ،2011 قبل  مــا  منذ 
مع العائلة بعد 2011، بعد أن تم التحريض عليه من 
فناني النظام السوري وشّبيحته، وتم فصله من نقابة 
بتصريحاٍت  يوما  يــدل  لــم  أنــه  مــع  وتخوينه،  املمثلني 
عنيفٍة تجاه النظام، إال أنه رفض بشكل قاطع التشبيح 
فقد  بلده،  وأبناء  وأصدقائه  زمالئه  وتخوين  للنظام، 
كان يدرك أنهم القاعدة األولى لنجاحه. ومن القاهرة 
هــاجــر مــع عائلته إلــى كــنــدا، ليعود مـــرات عــديــدة إلى 
مــصــر بــغــايــة الــعــمــل، آخــرهــا مــنــذ أكــثــر مــن شهرين 
حــيــث كـــان يــســتــعــّد إلخــــراج عــمــل عــربــي ضــخــم عن 
الصباح في  أول  أزمــة قلبية في  سفر برلك، لتصيبه 
ن 

ّ
يتمك أن  مــن  ربما  أعنف  كانت  الفندق،  فــي  غرفته 

من االتصال بأحد أصدقائه الكثر في مصر، أو ربما 
شعر بالحرج من االتصال بأحٍد في هذا الوقت املبكر. 
ال أحد يعرف مــاذا حدث وبما كان يفكر. نحن فقط 
نقترح مونولوغات عن لحظات رحيله، ليموت وحيدا 
تــمــامــا فــي غــرفــة فــي فــنــدق، فــي بــلــٍد لــه فــيــه أصــدقــاء 
وبعيدا عن سورية  عائلته،  بعيدا جــدا عن  عــديــدون، 

التي لم تترك أحدا ممن أحّبوها سليما أو معافى. 

ــا، نــحــن  ــنـ ــيـ ــه إلـ ــوتـ ــي فــــي مـ ــتـ ــا الـ ــ ــدرامـ ــ ــذه الـ ــ أعـــــــادت هـ
السوريني، هيبة املوت وسطوته، بعد أن أصبح موت 
استخدامه  بسبب  مبتذال،  عديدة  سنوات  السوريني 
يتم   

ً
مــبــاشــرة، وسياسية الــهــواء  على  إعالمية  ــاّدة  مـ

ــة السياسة فــي الــعــالــم، وأعــاد  املــتــاجــرة بها فــي أروقـ
غرباء،  نحن  كــم  ونسيانه:  تجاهله  نــحــاول  مــا  إلينا 
يــغــادروا  لــم  الــذيــن  ــا أصبحنا غــربــاء، حتى 

ّ
أينما كــن

البلد هم غرباء فيها، إذ ما فعله حاتم علي، في معظم 
مسلسالته التي أخرجها قبل الثورة، هو رثاء للطبقة 
فشيئا،  شيئا  تتآكل  كانت  التي  الــســوريــة  الوسطى 
وكانت شبه منتهيٍة في بدايات الربيع العربي، ليصبح 

أفراُدها غرباء بعد الثورة، من خرجوا من سورية ولم 
الجديدة،  عواملهم  مــع  واالنــدمــاج  التأقلم  يستطيعوا 
ومن بقوا في سورية ونبذتهم طفيليات الحرب، مالكو 
البلد الــجــدد. هــل، يــا تــرى، كــل هــذا الــحــزن ملوته كان 
لشخصه تحديدا أو ملا يمثله، في الحياة واملوت، من 
رمزيٍة لسوريي العقدين األخيرين من تاريخ سورية؟ 
 

ّ
ربما إجابة هذا السؤال شخصية جدا، وليس من حق
ليس جريدة حائط، حتى  فالحزن  بها،  املطالبة  أحــٍد 
لــو بـــدا كــذلــك أحــيــانــا، الــحــزن أشــبــه بــدفــتــر مــذكــراٍت 
شخصيٍة نفتحه كلما يذكرنا أحد به. ولنعترف بأن 
ملــن هــم مثلنا،  بــالــعــدوى، خصوصا  الــحــزن يصيب 
نــحــن الـــعـــرب، أصــحــاب تــــراث املــــوت الــظــالــم والــحــزن 
املــديــد والــلــجــوء الــقــســري والــقــهــر الــيــومــي، أصــحــاب 
تـــراث الــهــزائــم الــدائــمــة حتى ألحــالمــنــا. ربــمــا هــذا ما 
يفّسر اإلجماع النادر على حزننا على رحيله. العرب 
بكوا فيه صانعا ماهرا للبهجة املحترمة ذات القيمة 
العالية املتمثلة في الدراما التلفزيونية التي تصل إلى 
أما  السينما.  نخبوية  عن  تعويضا  لتكون  بيت،  كل 
املاضية،  أنفسهم، حياتهم  فيه  بكوا  فقد  السوريون 
أحالمهم املفقودة، الوطن املفقود والشعب التائه الذي 
اســتــطــاع رحــيــل حــاتــم عــلــي اســتــعــادتــه ولـــو ســاعــات 
قــلــيــلــة، لــنــرى مـــن خــــالل هــــذه االســـتـــعـــادة مصيرنا 

البائس الذي نحاول تناسيه في يومياتنا.

رمزية الموت في مشهد النهاية

وأخيرًا

بكى العرب في حاتم علي 
صانعًا ماهرًا للبهجة المحترمة 

ذات القيمة العالية المتمثلة 
في الدراما التلفزيونية 
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باختصار

اكتئاب الشتاء مصطلٌح نفسّي 
في مجموعة دول الشمال، من 
أيسلندا غربًا إلى فنلندا شرقًا

■ ■ ■
باإلضافة إلى العتمة التي تطول 
مدتها خالل الشتاء، مع الغيوم 
الحاجبة للشمس، زادت جائحة 

كورونا التي أغلقت خيار 
»سياحة الشمس« من توتر من 

يعانون من االكتئاب

■ ■ ■
 انقشاع 

ّ
يجب استغالل كل

للغيوم للتعّرض ألضواء 
طبيعية، كما التنزه في الطبيعة، 

وتناول الطعام الصحي
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