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تظاهرة لطالب جامعة عين شمس ضد »صفقة القرن«، نهاية 2017 )أحمد السيد/األناضول(

أكثر  السبت،  أمس  العالم، بحلول مساء  سجل 
مـــن 60 مــلــيــون شـــفـــاء مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
الجديد، فيما ارتفع عدد اإلصابات إلى نحو 84 
إلــى نحو مليون  والــوفــيــات  ألـــف،  مليونًا و700 
و840 ألــفــًا، بحسب مــوقــع »ورلـــد مــيــتــرز«. في 
تــركــيــا، قـــال الــرئــيــس رجـــب طــيــب أردوغـــــان إّن 
الــلــقــاحــات املــحــلــيــة املـــضـــادة لــفــيــروس كــورونــا 
ــل/ نــيــســان  ــريـ الــجــديــد ســتــكــون جـــاهـــزة فـــي إبـ
افتتاح جسر  املقبل. وفي كلمته خالل مراسم 
ــتــــي أالزيـــــــغ ومــالطــيــة  »كــــومــــورهــــان« بــــن واليــ
)شـــرق(، قــال أردوغــــان عبر اتــصــال مرئي من 

نعمل على  الــتــي  كــورونــا  »لــقــاحــات  إسطنبول: 
إبريل  فــي  الله  بــإذن  تطويرها ستكون جــاهــزة 
أهمية بدء  كــذلــك، شــدد على  تــقــديــر«.  بأقصى 
على  املستوردة.  باللقاحات  البالد  في  التطعيم 
أمس،  الهندية،  الحكومة  أكــدت  متصل،  صعيد 
ـــهـــا وافـــقـــت عــلــى االســـتـــخـــدام الـــطـــارئ لــلــقــاح 

ّ
أن

مع جامعة  »أسترازينيكا«  أنتجته شركة  الــذي 
الهند قــد اختبرت أمس  »أوكــســفــورد«. وكــانــت 
إّن  الصحة  وزارة  وقالت  اللقاح.  توصيل  نظام 
ــال الــبــيــانــات إلـــى منصة  ــ الــتــجــربــة شــمــلــت إدخـ
على اإلنترنت ملراقبة توصيل اللقاح، إلى جانب 

اختبار التخزين في درجــات حــرارة منخفضة 
وترتيبات النقل للقاح.

ميدانيًا، بدأ في فرنسا، مساء أمس، تمديد جديد 
لــســاعــات حــظــر الــتــجــّول فــي 15 منطقة إداريــــة 
وبموجب  للفيروس.  املتسارع  التفشي  الحتواء 
القرار الحكومي سيبدأ حظر التجّول الليلي في 
تــتــألــف منها  إداريــــة  15 مــن أصـــل 101 منطقة 
املحلي  بالتوقيت   18:00 الــســاعــة  عند  فــرنــســا، 
بدال من الساعة 20:00. وهكذا، لن يتمكن نحو 
بعد  منازلهم  مــغــادرة  مــن  فرنسي  ستة مالين 
غرينيتش(  بتوقيت  )الخامسة  مساء  السادسة 

فــي الــجــزء الــشــرقــي مــن الـــبـــالد، إال فــي حــاالت 
شنيانغ،  مدينة  ستفحص  آسيويًا،  استثنائية. 
شمال شرقي الصن، مالين السكان، بعد نمو 
وسجلت  اإلصـــابـــات.  فــي  مستمر  لكن  صغير، 
املدينة سبع إصابات جديدة بالفيروس في اليوم 
الــعــام، بينما جــرى اإلبــالغ عن إصابة  األول من 
أخــــرى فـــي بــكــن. وخـــوفـــًا مـــن مــوجــة إصــابــات 
جديدة، حثت الصن عشرات املالين من العمال 
املهاجرين )داخليًا( على البقاء في مكانهم خالل 
عطلة رأس السنة القمرية الجديدة الشهر املقبل.
)األناضول، رويترز، أسوشييتد برس، فرانس برس(
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سنوية اغتيال سليماني 

التهديدات المتبادلة في ذروتها
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االستثمار 
في »داعش«

أمين العاصي

امليدانية في محافظة  التطورات  تتسارع 
ــر الـــــزور الـــســـوريـــة، عــلــى جــانــبــي نهر  ديــ
الــفــرات الجنوبي والــشــمــالــي، مــع ازديـــاد 
نـــشـــاط تــنــظــيــم »داعــــــــش«، الـــــذي بــــدأ في 
اآلونـــــــة األخــــيــــرة بـــرفـــع وتــــيــــرة هــجــمــاتــه 
ــيـــال، مـــا يـــؤكـــد أن  ــتـ وتــنــفــيــذ عــمــلــيــات اغـ
هذا التنظيم ال يزال يمتلك خاليا نشطة 
و»ذئـــابـــا مــنــفــردة«، يــمــكــن أن تــجــعــل منه 
العــبــا فـــي مــشــهــد الـــصـــراع املــحــتــدم على 
الــشــرق الـــســـوري. وفـــي الــيــوم األخــيــر من 
النظام ضربة  قــوات  تلقت  املاضي،  العام 
فــي بــاديــة ديـــر الــــزور، هــي الــكــبــرى خــالل 
العام من التنظيم، ما دفعها إلى الشروع 

بحملة عسكرية واسعة النطاق.
وأكــــد املــرصــد الـــســـوري لــحــقــوق اإلنــســان 
النظام، مدعومة بقوات »الدفاع  أن قوات 
الوطني« ولــواء »الــقــدس«، بــدأت، أول من 
أمــــس الــجــمــعــة، حــمــلــة عــســكــريــة واســعــة 
ــار تــنــظــيــم  ــتــــشــ ــع انــ ــ ــواقـ ــ ــنــــطــــاق عـــلـــى مـ الــ
ملحافظة  الجنوبية  البادية  فــي  »داعـــش« 
دير الزور، وذلك بدعم جوي من الطائرات 
ــدأت بــــدورهــــا بتنفيذ  ــ الـــتـــي بـ ــة،  ــيـ الـــروسـ
عـــشـــرات الــضــربــات الــجــويــة عــلــى مــواقــع 
التنظيم في املنطقة، ومناطق أخرى ضمن 
مثلث حماة-حلب-الرقة. من جهتها، أّكدت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مــصــادر محلية، لـــ
االقتحام  وكتيبة   17 بالفرقة  زّج  النظام 
في الفيلق الخامس في هذه الحملة، التي 
تــســتــهــدف أيــضــا تــأمــن الــطــريــق الــدولــي 
الــــزور بمدينة  الـــذي يــربــط محافظة ديـــر 
تدمر في وسط البادية، والذي يتفّرع بعد 
ذلـــك بــاتــجــاه مــديــنــتــي دمــشــق الــعــاصــمــة 
وحــمــص. وتــأتــي العملية غـــداة كمن من 
»داعــــــش« فـــي بـــلـــدة كــبــاجــب عــلــى طــريــق 
تدمر- دير الــزور، أدى إلى مقتل نحو 40 
عنصرًا من »الفرقة الرابعة«، التي يقودها 
مــاهــر األســـد شقيق رئــيــس الــنــظــام بشار 

األسد.
لــــلــــدراســــات  الــــشــــرق  مــــركــــز  مــــديــــر  ورأى 
فــــراس عـــــالوي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«، أن »وجـــــود الــتــنــظــيــم وظــيــفــي 
يخدم الطرفن«، مضيفا: »هناك مصلحة 

ــــوات  ــــش وقـ ــا داعــ مـــتـــبـــادلـــة مــــا بــــن خـــاليـ
الدولي  التحالف  أن  إلــى  النظام«. وأشــار 
»يــغــض الــنــظــر عـــن دخــــول مــســلــحــن من 
التنظيم مــن الـــعـــراق إلـــى شــرقــي ســوريــة 
الــــذي تــســيــطــر عــلــيــه مــلــيــشــيــات إيــرانــيــة، 
كــذلــك عــن نشاط  النظر  واألخــيــرة تغض 
داعــش في مناطق سيطرة قــوات سورية 
الديمقراطية )قسد(«. وأوضح أن »وجود 
الــنــظــام وقــســد لجهة  ــة بــيــد  التنظيم ورقـ
االدعاء بمحاربة اإلرهاب«، مضيفا: »قسد 
تحصل على دعــم سياسي وعسكري من 
الــتــحــالــف بحجة مــحــاربــة اإلرهــــاب،  دول 
أنــه مستهدف  يــرّوج لفكرة  النظام  بينما 
مـــن تــنــظــيــمــات مــتــطــرفــة وأنــــه يــحــاربــهــا، 
ولـــهـــذا ربـــمـــا يـــعـــود الــتــنــظــيــم بـــقـــوة إلــى 

شرقي سورية والبادية«.
ــــة  ــثـــرت فــــي اآلونـ ــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كـ وفـ
األخـــيـــرة عــمــلــيــات االغـــتـــيـــال بــحــق عــدد 
من أبناء ريف دير الزور الشرقي شمال 
»قــوات سورية  نهر الــفــرات والــخــاضــع لـــ
خاليا  أن  ُيعتقد  )قــســد(،  الديمقراطية« 
ــا.  تــابــعــة لتنظيم »داعـــــش« تــقــف وراءهــ
ودفــعــت هـــذه الــعــمــلــيــات »قــســد« للقيام 
ــدت مــصــادر محلية أن  بــمــداهــمــات. وأكــ
هـــذه الـــقـــوات اعــتــقــلــت الــجــمــعــة نــحــو 20 
ــو نــيــتــل الــتــابــعــة  ــ شــخــصــا فــــي قـــريـــة أبـ

لــبــلــدة الـــصـــور. إلــــى ذلــــك، ذكــــرت شبكة 
»فـــــرات بـــوســـت« اإلخـــبـــاريـــة املــحــلــيــة أن 
ــر الــــــزور الــعــســكــري، الــتــابــع  مــجــلــس ديــ
ــرارًا »يــقــضــي بفرض  »قــســد«، أصـــدر قــ لـــ
ــات الــــنــــاريــــة فــي  ــدراجـــ حـــظـــر كــــامــــل لـــــلـــ
الــشــرقــي، وفــي املنطقة  الــخــابــور  منطقة 
املــمــتــدة مــن حــاجــز مــركــدة وصــــواًل إلــى 
دوار الــعــتــال بــريــف ديــر الـــزور الشرقي، 
اعتبارًا مــن الــيــوم األحـــد، بسبب ازديــاد 
ــة األخـــيـــرة.  ــ عــمــلــيــات االغــتــيــال فـــي اآلونـ
وذكرت الشبكة أن »قسد« طالبت وجهاء 
ــازحــــن إلـــى  ــنــ ــلــــدة الـــشـــحـــيـــل بــــطــــرد الــ بــ
التهريب  معابر  نشاط  وإيــقــاف  الــبــلــدة، 
الركاب  نقل  باستثناء  الــفــرات  نهر  عبر 
ــيــــن، وحــــظــــر الــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة  ــدنــ املــ
ــن الـــواضـــح أن  وتــســلــيــم املــطــلــوبــن. ومــ
»قوات سورية الديمقراطية« تحاول من 
خـــالل هـــذه اإلجــــــراءات الــحــد مــن نشاط 
مــصــادر  تــؤكــد  بينما  »داعـــــش«،  تنظيم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن هــذه  مــحــلــيــة، لــــ
القوات »قادرة بالفعل على القضاء على 
كــل خــاليــا التنظيم فــي ريــف ديــر الــزور 
الــشــرقــي«، مضيفة »ولــكــن هـــذه الــقــوات 
تـــدرك أن ســبــب اســتــمــرارهــا فــي املشهد 
يعود إلى محاربة التنظيم، ومن ثم فهي 

تحاول إطالة أمد الصراع«.

سقطت القذيفة 
في صالة أفراح قرب 

شارع المطار

للحديث تتمة...

الحوثيون 
يتبرأون من 
هجوم عدن

تواصل الحكومة اليمنية اتهام الحوثيين بالوقوف خلف الهجوم بالصواريخ على 
»أنصار اهلل« بشكل ضمني  الماضي، فيما حملت جماعة  األربعاء  يوم  مطار عدن 

»المجلس االنتقالي الجنوبي«، المدعوم إماراتيًا، المسؤولية

عدن ـ العربي الجديد

ــار الــلــه«  لـــم تــكــتــف جــمــاعــة »أنــــصــ
)الــحــوثــيــن( بــنــفــي وقــوفــهــا خلف 
الــهــجــوم الـــصـــاروخـــي عــلــى مــطــار 
عــدن األربــعــاء املــاضــي، مــا أدى إلــى سقوط 
حملت  إنها  بل  والجرحى،  القتلى  عشرات 
الـــتـــحـــالـــف، بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة مــســؤولــيــة 
ــط ودعــم 

ّ
الــهــجــوم الـــدامـــي، بــاعــتــبــاره »خــط

 جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة« الســتــهــداف 
ً
مـــبـــاشـــرة

اليمني  الـــوزراء  رئيس  لكن  مدنية.  منشأة 
املــلــك واصـــل تحميل مسؤولية  مــعــن عــبــد 
الهجوم للحوثين، موضحا أن »التقنيات« 
السمات  من  كانت  الهجوم  في  املستخدمة 
ــه«،  ــلــ ــيـــة »أنـــــصـــــار الــ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــيــــزة السـ ــمــ املــ
ومعتبرًا أنه كان يهدف إلى »القضاء« على 

الحكومة الجديدة.
وبــعــد أيـــام مــن الــهــجــوم الــصــاروخــي الــذي 
مــن   3 بــيــنــهــم  شـــخـــصـــا،   26 بـــحـــيـــاة  أودى 
األحمر  للصليب  الــدولــيــة  اللجنة  موظفي 
ومـــراســـل تــلــفــزيــونــي، وإصـــابـــة الــعــشــرات، 
وزارة حقوق  لــســان  عــلــى  الــحــوثــيــون،  دان 
اإلنسان في حكومة الجماعة غير املعترف 
»الــعــمــل  ــفـــوه بـــ ــا، الــهــجــوم، ووصـ ــيـ بــهــا دولـ
ــان«. وحــــّمــــل الـــحـــوثـــيـــون  ــبــ ــجــ اإلرهـــــابـــــي الــ
الــســعــودي اإلمـــاراتـــي مسؤولية  الــتــحــالــف 
ــط ودعــم 

ّ
الــهــجــوم الـــدامـــي، بــاعــتــبــاره »خــط

 جــمــاعــات إرهـــابـــيـــة« الســتــهــداف 
ً
مـــبـــاشـــرة

ــيـــة )مــــطــــار عـــــــدن( واملـــدنـــيـــن  ــنـــشـــأة مـــدنـ مـ
اآلمنن بداخلها.

الــتــابــعــة  اإلنــــســــان  حـــقـــوق  وزارة  وذكـــــــرت 
»عبوات ناسفة  ذ بـ

ّ
ف

ُ
للحوثين أن الهجوم ن

وصواريخ ليتبع االنفجار األول إطالق نار 
الحوثي استند  االتــهــام  أن  كثيف«. ويــبــدو 
إلــــى الــلــقــطــات املــتــلــفــزة الـــتـــي نـــشـــرت على 
مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي تــبــاعــا عقب 
ــهــــرت ســـمـــاع إطـــــالق أعــيــرة  الـــحـــادثـــة، وأظــ
نارية من قبل جنود ومدرعة عسكرية كانت 
تحاول الفرار من أعمدة دخان تتصاعد في 

مدرج املطار.
ولــم يتوقف الــبــيــان الــحــوثــي، الـــذي نشرته 
لجماعة  التابعة  بنسختها  »ســبــأ«  وكــالــة 
ــفـــي مــســؤولــيــتــهــا  ــنـــد نـ »أنـــــصـــــار الـــــلـــــه«، عـ
بل  ما حــدث،  السعودي  التحالف  وتحميل 
دعـــا األمــــم املــتــحــدة واملــجــتــمــع الـــدولـــي إلــى 
القيام بواجبهما اإلنساني، ومسؤوليتهما 
الــقــانــونــيــة واألخـــالقـــيـــة، فـــي الــضــغــط على 
»مرتزقتها  بـ التحالف، ومن وصفتهم  دول 
وعــمــالئــهــا والــجــمــاعــات املــســلــحــة املــوالــيــة 
ــة الــتــي  ــيــ ــرامــ ــــال اإلجــ ــمـ ــ ــاف األعـ ــقــ ــا«، إليــ ــهــ لــ
ــن واالســـتـــقـــرار فـــي مختلف  تــســتــهــدف األمــ
املحافظات. كما طالب البيان األمم املتحدة 
بإلزام املكونات التي أنشأتها دول التحالف 
في محافظة عــدن، بتحييد األماكن املدنية 
وتـــأمـــن املـــواطـــنـــن، وفــقــا لــقــواعــد وأحــكــام 
القانون اإلنساني الدولي، في اتهام ضمني 
»املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، املــدعــوم  لـــ

إماراتيا.
ــة  ــ ــ ــــف مــــصــــدر حـــكـــومـــي يـــمـــنـــي اإلدانـ ــ ووصـ
الحوثية بأنها مثيرة للسخرية. وقــال، في 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »إذا كــانــت  تــصــريــح لـــ
ــدث عــمــل إرهـــابـــي  ــا حــ ــرى أن مـ املــلــيــشــيــا تــ
جــبــان، فــلــمــاذا اكتشفت ذلــك فــي ثــالــث أيــام 
املجزرة وبعد أن ندد العالم أجمع«؟ واعتبر 
املصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، 
أن »اإلنكار الحوثي جاء بعد التأكد من أن 
الهجوم قد طاول الطواقم اإلنسانية للجنة 
منهم،   3 ومقتل  األحــمــر،  للصليب  الدولية 
 عن إصابة 3 آخرين، من يرتكب هذه 

ً
فضال

األعــمــال الــشــريــرة لــن يــكــون غريبا عليه أن 
يراوغ بهذا الشكل السافر«.

الشرعية  الحكومة  تأكيد  مــن  الــرغــم  وعلى 
أن املؤشرات األولية تؤكد وقوف الحوثين 
خلف الحادثة، لكن التصريحات السعودية 
الــتــي نــســبــت الــهــجــوم إلـــى »قــــوى الــظــالم«، 
دون إشــــارة صــريــحــة إلـــى الــحــوثــيــن، كما 
ورد فــي تــغــريــدات السفير الــســعــودي لــدى 
الــيــمــن مــحــمــد آل جـــابـــر، تــشــيــر ضــمــنــا إلــى 
يقن ســعــودي بــوقــوف جهة مجهولة وراء 

الهجوم على الحكومة.
الجديد«،  »العربي  لـ أمنية،  وأكــدت مصادر 
أن هوية الفاعل »ال يمكن الجزم بها بإطالق 
هم دون اإلمساك بدليل مادي«، الفتة إلى 

ُّ
الت

أن »بقايا املقذوفات، التي يفترض التحريز 
عليها في مدرج املطار أو صالة االستقبال، 
هـــي الـــتـــي ســتــحــدد الــجــهــة املـــنـــفـــذة بشكل 
الجهة  هــي  مــن  فـــوري، حيث سيتم معرفة 
إذا  املـــدى  تمتلك صــواريــخ متوسطة  الــتــي 
ذلـــك. كما سيتم  إلــى  الشظايا تشير  كــانــت 
مــعــرفــة مـــوقـــع املــنــفــذيــن بـــالـــدقـــة إذا كــانــت 
بعض املقذوفات هي لقذائف هاون«. وكان 

وزيـــر الــخــارجــيــة اليمني أحــمــد عـــوض بن 
أبلغ، في وقــت متأخر من ليل أمس  مبارك 
األول، عــددًا من سفراء الــدول الكبرى ودول 
األولــيــة  التحقيقات  أن  ــــي،  األوروبـ االتــحــاد 
ـــل املــــاديــــة تـــؤكـــد بــشــكــل قـــاطـــع أن  ــدالئــ ــ والـ
الحوثين هم املتورطون بالهجوم. وكانت 
قيادات أمنية وعسكرية رفيعة في الحكومة 
ــن قــــوات  ــن مــمــثــلــن مــ  عــ

ً
ــة، فـــضـــال ــيـ الـــشـــرعـ

الــتــحــالــف، قــد عــرضــت فــي اجــتــمــاع لها مع  
أوليا  تقريرًا  املــاضــي،  الخميس  املــلــك،  عبد 
نــجــز فــي أعــمــال التحقيق وتحريز 

ُ
عــن مــا أ

نوعية  لتحديد  املقذوفات،  بقايا  وتجميع 
الهجوم وأماكن  الصواريخ املستخدمة في 
إطــالقــهــا وســقــوطــهــا. واتــهــمــت الــحــوثــيــن 

باملسؤولية عن الهجوم.
وخــــالفــــا لــلــجــنــة الـــرئـــاســـيـــة الــــتــــي أعــلــنــت 

شروعها بالتحقيق في الهجوم، بناًء على 
تــوجــيــه رئــــاســــي، كـــانـــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
لــلــتــحــقــيــق فـــي ادعــــــــاءات حـــقـــوق اإلنـــســـان، 
قامت  التي  الوحيدة  الحقوقية  الجهة  هي 
ــار لــلــتــحــقــيــق في  ــطـ بـــالـــنـــزول إلــــى أرض املـ
حادثة استهدافه، وسقوط عشرات الضحايا 
ــن املــــدنــــيــــن. وذكـــــــرت الـــلـــجـــنـــة املـــدعـــومـــة  مــ
مـــن مــجــلــس حـــقـــوق اإلنــــســــان األمــــمــــي، في 
أنها  الجديد«،  »العربي  عليه  اطلعت  بيان 
واألضــرار  املقذوفات  سقوط  أماكن  عاينت 
ــار الــــــذي تـــعـــرض لــه  ــ ــــدمـ ــــة وحـــجـــم الـ ــاديـ ــ املـ
املطار، ومقابلة عدد من الشخصيات وأخذ 
إفاداتهم حول ما حدث، وعلى رأسهم مدير 

أمن املطار، عبد الله كرعون.
اليمني معن عبد  الــــوزراء  واعــتــبــر رئــيــس 
املـــلـــك، فـــي مــقــابــلــة مـــع وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
برس« أمس السبت، أن الهجوم الصاروخي 
إلــى »القضاء«  على مطار عــدن كــان يهدف 
إلى  وصولها  عند  الجديدة  الحكومة  على 
املدينة. وفي أول مقابلة له بعد الهجوم، قال 
رئيس الوزراء »إنه هجوم إرهابي كبير كان 
يهدف إلى القضاء على الحكومة. لقد كان 
اليمن«.  السالم واالستقرار في  رسالة ضد 
بــأن الحوثين في  وكــرر اتهامات حكومته 
الصاروخي  الهجوم  عــن  مسؤولون  اليمن 
على املــطــار، وهــجــوم بــطــائــرة مسيرة على 
نقل  مــن  وقــت قصير  بعد  املعاشيق،  قصر 

رئيس الوزراء وحكومته إلى هناك. 
وأعلن عبد امللك أن »التقنيات« املستخدمة 
ــلــــى املــــطــــار  فـــــي الــــهــــجــــوم الـــــصـــــاروخـــــي عــ
كــانــت مـــن الــســمــات املــمــيــزة الســتــراتــيــجــيــة 
دقيقة  ثالثة صــواريــخ  إن  وقــال  الحوثين. 
التوجيه أصابت املنشأة، مستهدفة طائرته 
وصالة الوصول وصالة كبار الشخصيات 
فــي املــطــار. وأضــــاف: »كــانــت دقـــة التوجيه 

كبيرة. كانت عملية ضخمة«.
ولــــفــــت رئــــيــــس الــــــــــوزراء إلـــــى أن املــحــقــقــن 
الــيــمــنــيــن جــمــعــوا بــقــايــا الـــصـــواريـــخ، وأن 
خبراء من التحالف، الذي تقوده السعودية، 
ــــدة ســــيــــســــاعــــدون فــي  ــــحـ ــتـ ــ والــــــــواليــــــــات املـ
ــار  تــحــديــد نـــوع الــصــواريــخ وأصــلــهــا. وأشـ
إلــى أن حكومته ستعطي األولــويــة »لألمن 
واالســــتــــقــــرار« فــــي املـــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا الــحــكــومــة بــعــد أشــهــر مـــن االقــتــتــال 
ــة لــلــحــكــومــة  ــعــ ــابــ ــي بـــــن قـــــــــوات تــ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الجنوبي«.  االنتقالي  »املجلس  ومليشيات 
وقال: »مهما كانت التحديات في عدن، فإن 

الحكومة باقية«.

أمس  اليمنية،  السلطات  أعلنت 
الجوية  ــمــاحــة  ال أن  ــســبــت،  ال
اليوم  عدن،  مطار  إلى  ستعود 
ــام من  ــ ــك بــعــد أي ــ األحــــد، وذل
سقوط  إلــى  أدى  داٍم  هجوم 
ــى.  ــرح ــج عـــشـــرات الــقــتــلــى وال
ونقلت وكالة األنباء اليمنية )سبأ(، 
الحكومة  إلى  التابعة  بنسختها 
وزير  عن  السبت،  أمــس  اليمنية 
قوله،  حميد  السام  عبد  النقل 
»إننا  للمطار:  بها  قام  زيارة  خال 
علينا  ويتحتم  كبير،  تحّدٍ  أمــام 
جميعًا أن نتكاتف ونعمل بروح 
ــد ألجــل عــودة  ــواح الــفــريــق ال
الهجوم  بــعــد  الــمــطــار  عــمــل 
يثنينا  لن  ــذي  ال الــغــادر  اإلرهــابــي 
الدولة  مؤسسات  تفعيل  عن 
والحفاظ عليها رغم الصعوبات 

والمعوقات«. 

عودة الماحة 
الجوية اليوم

قــتــلــت 5 نـــســـاء وأصــيــبــت أخـــريـــات، 
الحديدة  بمدينة  مدفعي  قصف  في 
الجمعة،  األول  أمـــس  الــيــمــن،  غــربــي 
فــيــمــا تـــبـــادل الــجــيــش والــحــوثــيــون 
ــذ الـــقـــصـــف.  ـ

ّ
ــف ــنـ االتــــهــــامــــات حــــــول مـ

وطالبت األمم املتحدة، أمس السبت، 
ــال املـــزيـــد  ــ ــعـ ــ األطـــــــــــراف بـــتـــجـــنـــب إشـ
ــــذي ُيــلــحــق املـــزيـــد من  مـــن الــتــوتــر الـ
الـــخـــســـائـــر اإلضــــافــــيــــة بــــن صــفــوف 
املــــدنــــيــــن. وبـــحـــســـب نـــاشـــطـــن فــي 
ــإن الــقــذيــفــة ســقــطــت في  الـــحـــديـــدة فــ
صــالــة األفـــــراح الــواقــعــة قـــرب شـــارع 
املطار، على خط الجبهة بن القوات 
الحكومية والحوثين. ونقلت وكالة 
»فــرانــس بـــرس« عــن شــاهــد قــولــه إن 
»االنــفــجــار وقـــع عــنــد مــدخــل املجمع 
املؤلف من عــدة قاعات لــألفــراح« في 
الــحــوثــيــون،  عليها  يسيطر  منطقة 
مــضــيــفــا أن الــحــشــود كــانــت تحضر 
زفــاف أحــد أنــصــار الحوثين. وذكــر 
العمالقة«،  »ألوية  لـ اإلعالمي  املركز 
التابعة إلى الجيش اليمني، في بيان 
 »قـــذيـــفـــة مــدفــعــيــة 

ّ
أمــــس الـــســـبـــت، أن

أطــلــقــتــهــا مــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي، مــســاء 
أعــراس نسائية،  الجمعة، على قاعة 
تسببت في مقتل خمس نساء وجرح 

 عن 
ً
7 أخريات«. وأضاف البيان، نقال

أطلقتها  »القذيفة   
ّ
أن عــيــان،  شــهــود 

عــنــاصــر حــوثــيــة مـــن جـــانـــب إحـــدى 
ــة تـــحـــت ســيــطــرة  ــعــ ــدائــــق الــــواقــ الــــحــ
ــرق مــديــنــة الـــحـــديـــدة«.  الــجــمــاعــة شــ
الحوثي  جماعة  اتهمت  املقابل،  في 
بالوقوف  للحكومة  املوالية  الــقــوات 
صالة  استهدف  الـــذي  القصف  وراء 
أفـــــراح نــســائــيــة بـــالـــحـــديـــدة. ونــقــلــت 
ــأ«، بــنــســخــتــهــا الــتــابــعــة  ــبـ وكـــالـــة »سـ
ــال  ــمـ ــأعـ لـــلـــحـــوثـــيـــن، عـــــن الــــقــــائــــم بـ
مـــحـــافـــظ الـــحـــديـــدة )تـــحـــت ســيــطــرة 
 
ّ
الـــجـــمـــاعـــة( مــحــمــد قــحــيــم، قـــولـــه إن
»مــرتــزقــة الـــعـــدوان )الـــقـــوات املــوالــيــة 
صالة  بــوابــة  اســتــهــدفــوا  للحكومة( 
الحوك  بمديرية  لــألفــراح  املــنــصــورة 
الــتــابــعــة لــلــحــديــدة«. وأضــــاف: »أدى 
الــقــصــف إلــــى اســتــشــهــاد 5 مــدنــيــن 

وإصابة أكثر من 5 آخرين بجروح«.
ــم  ــي تـــغـــريـــدة نــشــرتــهــا بــعــثــة األمـ وفــ
املتحدة لدعم »اتفاق الحديدة«، عبر 
موقع »تويتر«، عّبرت عن انزعاجها 
ــدد مــن  ــ ـــفـــيـــد بــمــقــتــل عـ

ُ
مــــن تـــقـــاريـــر ت

املـــدنـــيـــن ووقــــــــوع إصـــــابـــــات أخــــرى 
نتيجة القصف على مديرية »الحوك« 
ــة املــــاضــــي.  ــعـ ــمـ فـــــي الـــــُحـــــديـــــدة، الـــجـ
ــاق  ــفـ ــيـــع خـــــروقـــــات اتـ ــمـ وأدانــــــــــت »جـ
بتجنب  األطــراف  مطالبة  الُحديدة«، 
إشعال املزيد من التوتر الذي ُيلحق 
املـــزيـــد مـــن الــخــســائــر اإلضــافــيــة بن 
صــفــوف املــدنــيــن، مــن دون تفاصيل 
أخــرى. وإثــر مشاورات في العاصمة 
الـــســـويـــديـــة اســـتـــوكـــهـــولـــم، تــوصــلــت 
في  والــحــوثــيــون،  اليمنية  الــحــكــومــة 
 ،2018 األول  ــانـــون  كـ ديــســمــبــر/   13
 الـــوضـــع 

ّ
ــل ــحــ ــاق يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــفـ ــ إلــــــى اتـ

فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــســاحــلــيــة، 
الجانبن  بن  هدنة شاملة  يتضمن 
وإعـــادة انتشار قـــوات الــطــرفــن. وتم 
هـــذا االتــفــاق بــرعــايــة األمـــم املــتــحــدة، 
وسط اتهامات متكررة بن الحكومة 
والـــحـــوثـــيـــن، بـــشـــأن عـــرقـــلـــة تــنــفــيــذ 

االتفاق وخرق الهدنة.
)األناضول، فرانس برس(

بيان متأّخر أربعة أيام... والحكومة تتمسك 
باتهام »أنصار اهلل«

أدى الهجوم إلى مقتل 26 شخصًا )صالح العبيدي/فرانس برس(

أطلق النظام حملة في بادية دير الزور )جورج أورفليان/فرانس برس(

عبسي سميسم

فت قوات 
ّ
مع بداية العام الجديد كث

النظام السوري و»قوات سورية 
الديمقراطية« )قسد( من حملتيهما 

على تنظيم »داعش« الذي بدأ 
يستعيد قوته ضمن البادية السورية 
خالل الفترة التي تلت إعالن التحالف 

الدولي القضاء على التنظيم في 
سورية، بعد السيطرة على آخر 

معاقله في بلدة الباغوز في ريف 
محافظة دير الزور. وبدأ التنظيم 

بالعمل على شكل خاليا انتشرت 
في البادية السورية، تشن هجمات 

متفرقة على قوات النظام في كل من 
محافظتي دير الزور وحماة، وعلى 

عناصر »قسد« في مناطق سيطرتها 
شرقي نهر الفرات، باإلضافة إلى 

وقوع تفجيرات بعبوات ناسفة 
في تلك املناطق يعتقد أن »داعش« 

يقف خلفها. على الرغم من توجيه 
التنظيم بعض الضربات املوجعة 
لكل من قوات النظام واملليشيات 

التي تسانده، وحتى للقوات الروسية 
في محافظة دير الزور، ومهاجمته 

حقول النفط فيها، إال أن الضرر 
الذي ألحقته تلك الضربات ال ُيقارن 

بالفائدة التي عادت بها على كل 
من النظام وروسيا اللذين استثمرا 

تلك الضربات سياسيًا. ووجدت 
موسكو في هذا التطور فرصة 

ثمينة إلعادة محاولة تعويم نظام 
»اإلرهاب  بشار األسد كمحارب لـ
الداعشي« ومحاولة تسويق بقائه 

على أنه حاجة ماسة ال يمكن 
االستغناء عنها، ألن البديل سيكون 
استعادة »داعش« مناطق أخرى من 
سورية، األمر الذي من شأنه تهديد 

األمن والسلم العامليني، خصوصًا 
مع تصاعد العقوبات األميركية 

واألوروبية على النظام. في املقابل، 
حذت »قسد« حذو النظام، وقامت 

بشن حملة مماثلة في مناطق 
سيطرتها ضد »داعش« الذي ُيعتبر 

السبب الرئيسي لوجودها، األمر الذي 
يجعل من تلك الحملة وسيلة إلثبات 

وجودها أكثر منها حملة تهدف 
للقضاء على »داعش«. فالنظام 

والتنظيمات الوظيفية األخرى في 
سورية تحارب اإلرهاب ليس بهدف 

القضاء عليه وإنما من أجل استمرار 
البقاء، بسبب ارتباط وجودها بوجود 
اإلرهاب. لذلك نجد أن النظام و»قسد« 

يعمالن بني الحني واآلخر على 
صناعة اإلرهاب من أجل محاربته، 
فشهدنا كيف أفرج النظام عن كل 

املعتقلني الجهاديني من سجونه في 
بداية الثورة السورية والذين شكلوا 
كل التنظيمات اإلرهابية التي نشهد 

خطرها حاليًا، وذلك في سبيل تبرير 
حربه على الشعب الثائر. من جهته، 

كانت »قسد« قد هددت املجتمع 
الدولي باإلفراج عن معتقلي »داعش« 

حني شعرت بخطر يهدد وجودها، 
األمر الذي يقود إلى نتيجة مفادها أن 
معركة النظام و»قسد« ضد »داعش« 
حسم أبدًا، فاستمرارها مصلحة 

ُ
لن ت
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عماد كركص

ســيــكــون الـــنـــظـــام الــــســــوري فـــي مــواجــهــة 
بــرنــامــج جــديــد مـــن الــعــقــوبــات الــدولــيــة، 
ــع إعـــــــالن بـــريـــطـــانـــيـــا نـــقـــل الـــعـــقـــوبـــات  ــ مـ
ــلــــيــــه لـــتـــكـــون  األوروبـــــــــيـــــــــة املـــــفـــــروضـــــة عــ
ضــمــن نـــظـــام عـــقـــوبـــات مــســتــقــل وخـــاص 
ــة بشكل  ــافــ بـــهـــا، قـــابـــل لــلــتــحــديــث واإلضــ
الضغط  مــن  األمـــر  هــذا  مستمر. وسيزيد 
النظام،  على  واالقــتــصــادي  الدبلوماسي 
إذ سيجد نفسه محاصرًا بثالثة أنظمة أو 
بموجب  األميركية  العقوبات،  من  برامج 
التي تصدر  واألوروبية  »قانون قيصر«، 
ــن االتــــحــــاد األوروبـــــــي،  بــشــكــل مــســتــمــر عـ
ــتــــي بـــاتـــت  ــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الــ ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
منفصلة عن األوروبية بعد خروج اململكة 

املتحدة من االتحاد.
الــبــريــطــانــيــة،  الــخــارجــيــة  وأعــلــنــت وزارة 
الــجــمــعــة املــــاضــــي، الـــتـــزامـــهـــا بــمــحــاســبــة 
ــة.  ــوريــ ــــي ســ ــن الــــجــــرائــــم فـ ــ املــــســــؤولــــن عـ
وأشـــــارت، فــي بــيــان، إلـــى أنـــه اعــتــبــارًا من 
املــمــلــكــة  »ســتــنــقــل   ،2021 عــــام  مـــن  األول 
املتحدة عقوبات االتــحــاد األوروبـــي ضد 
نــظــام )بـــشـــار( األســـد وأعـــوانـــه إلـــى نظام 
والخاص  املستقل  البريطاني  العقوبات 
بــــســــوريــــة«. وأضــــافــــت الــــــــــوزارة: »تـــهـــدف 
ــــى إنــــهــــاء الـــقـــمـــع الــوحــشــي  عــقــوبــاتــنــا إلـ
للمدنين مــن قــبــل نــظــام األســــد، وزيــــادة 
الضغط عليه من أجــل حل سياسي دائم 
»اململكة  أن  إلــى  السورين«. ونوهت  لكل 
املتحدة تدعم بالكامل العملية السياسية 
على  املتحدة، ويجب  األمــم  تقودها  التي 
الــنــظــام الـــســـوري الــتــعــامــل مــعــهــا بجدية 
مــن أجــل رفــع هــذه الــعــقــوبــات«. وتابعت: 
»بينما يلقي النظام السوري باللوم على 
االقتصاد  تــدهــور  فــي  الغربية  العقوبات 
فــي ســوريــة، فــي الــواقــع، دمــر هــذا النظام 
اقــتــصــاد ســوريــة مــن خــالل املحسوبيات 
و)الـــواســـطـــات( والــفــســاد، بــاإلضــافــة إلــى 
تــمــويــلــه الــعــنــف الـــوحـــشـــي ضـــد الــشــعــب 
الــــســــوري، ولـــذلـــك يــجــب عــلــى الــنــظــام أن 
يــتــحــمــل مــســؤولــيــة أفـــعـــالـــه«. وأوضــحــت 
أن املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة »ســـتـــواصـــل دعــمــهــا 
ــوري، بــالــتــزامــن  ــســ اإلنـــســـانـــي لــلــشــعــب الــ

العقوبات ملنع األشــخــاص  مــع اســتــخــدام 
املـــســـتـــهـــدفـــن الرتـــبـــاطـــهـــم بـــالـــنـــظـــام مــن 
دخول اململكة املتحدة، واستعمال البنوك 
الــبــريــطــانــيــة، واالســــتــــفــــادة مـــن اقــتــصــاد 

بريطانيا بشكل أو بآخر«.
وســـيـــهـــدد الـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــلــعــقــوبــات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة بـــشـــكـــل رئــــيــــســــي، شــبــكــة 
ــتــــي يـــديـــرهـــا  ــة الــ ــتــــصــــاديــ ــات االقــ ــعــــالقــ الــ
مــقــربــون مـــن عــائــلــة زوجــــة بــشــار األســـد، 
أسماء األخرس، الذين يحملون الجنسية 
الــبــريــطــانــيــة. وكـــانـــت الــحــزمــة الــســادســة 
مـــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، الــتــي صـــدرت 
ــــي 22 مــن  ــر« فـ ــيـــصـ ــمـــوجـــب »قـــــانـــــون قـ بـ
الشبكة.  هــذه  استهدفت  املــاضــي،  الشهر 
تلك  أن  إلى  األميركية  الخارجية  ونوهت 
الــحــزمــة، الــتــي اســتــهــدفــت مــجــددًا أســمــاء 
األسد وعددًا من أقاربها وأفراد عائلتها، 

صدرت بالتنسيق مع اململكة املتحدة.
ويــــفــــرض الـــنـــظـــام الـــبـــريـــطـــانـــي الـــجـــديـــد 
مـــن الــعــقــوبــات تــجــمــيــد أصــــول الـــذيـــن تم 
تــحــديــدهــم بــأنــهــم مــســؤولــون عـــن القمع 
العنيف للمدنين في سورية، أو يدعمون 
النظام أو يستفيدون منه. وكذلك يتضمن 
شــراء،  أو  بيع،  على  املالية  القيود  بعض 
أو مضمونة من  ســنــدات معينة صـــادرة 
قــبــل الــنــظــام، أو إقــامــة عــالقــات مصرفية 
مــــع أشــــخــــاص مــعــيــنــن، وإعــــاقــــة تــوفــيــر 
لبعض  التأمن  وإعـــادة  التأمن،  خدمات 
لــــوائــــح  إدراج  ــتــــظــــر  ــنــ ويــ األشــــــــخــــــــاص. 
من  البريطاني  للنظام  قادمة  وتفسيرات 

العقوبات.
ويــعــد إعـــالن الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة عن 
النظام الجديد من العقوبات، كاستجابة 
ســـريـــعـــة لـــرســـالـــة أرســـلـــتـــهـــا شــخــصــيــات 
ــوع املــــاضــــي،  ــ ــبـ ــ ــة، األسـ ــعــــارضــ ســــوريــــة مــ
الــبــريــطــانــي دومينيك  الــخــارجــيــة  لــوزيــر 
فرض  على  املــتــحــدة  اململكة  تحض  راب، 
وتحديدًا  وداعميه،  النظام  على  عقوبات 
أفراد عائلة األخرس، أقارب زوجة األسد. 
ـــعـــن عـــلـــى الـــرســـالـــة 

ّ
وكــــــان مــــن بــــن املـــوق

رئــيــس الـــــوزراء الـــســـوري األســبــق ريــاض 
حـــجـــاب، وكــبــيــر املــفــاوضــن الــســابــق في 
هيئة الــتــفــاوض الــســوريــة املــعــارضــة إلى 

مباحثات جنيف محمد صبرا.
ــديــــث مــع  ــــي حــ ــرا، فـ ــ ــبـ ــ وأشـــــــــار مـــحـــمـــد صـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »بـــعـــد بــدء 
ســريــان بريكست )خــــروج بــريــطــانــيــا من 

القانونية،  ومفاعيله  األوروبـــي(  االتحاد 
الناحية  فإن بريطانيا لم تعد ملزمة من 
القانونية بقوانن االتحاد األوروبي. ومن 
العقوبات األوروبـــي  الــقــوانــن نظام  هــذه 
على بشار األسد وأركان نظامه وداعميه«. 
الــتــأكــيــد البريطاني  وأضــــاف »لــذلــك فـــإن 
حول التزام اململكة املتحدة بكل العقوبات 
ــيــــة، وبــأنــهــا ستعمل عــلــى وضــع  األوروبــ
نظام خاص بالعقوبات هي خطوة جيدة 
بتأكيدها  بريطانيا،  فإن  كذلك  وممتازة. 
ــة املــحــاســبــة عــلــى جـــرائـــم الــحــرب  ــويــ أولــ
والـــجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة، فــإنــهــا تــؤكــد 
األعــوام  اتبعتها خــالل  التي  السياسة  أن 
بريطانيا  بذلته  الذي  والنشاط  املاضية، 
املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  إطــار  في 
وفي إطار املجلس التنفيذي ملنظمة حظر 
وتابع  سيستمر«.  الكيميائية  األســلــحــة 
صــــبــــرا »نــــحــــن نـــســـعـــى ألن يــــكــــون نــظــام 
إطــار أشمل من  البريطاني في  املحاسبة 
مع  متوافقا  يــكــون  وأن  األوروبــــي،  مثيله 
نظام العقوبات في قانون قيصر. وحتى 
ــاك إشــــــــارات طــيــبــة مــن  ــنـ ــإن هـ ــ الــلــحــظــة فـ
الجانب البريطاني، لكن هذا األمر يحتاج 
األسابيع  خــالل  مالمحه  ستتضح  لعمل 

املقبلة«.
العقوبات  لنظام  املحتمل  التأثير  وحــول 
الــبــريــطــانــي عــلــى شــبــكــة الـــعـــالقـــات الــتــي 
ــد مـــن املــمــلــكــة املــتــحــدة،  تــدعــم نــظــام األســ
أوضــــح صــبــرا أنـــه »بــمــجــرد تــبــنــي نــظــام 
عــقــوبــات بــريــطــانــي خــــاص، فــإنــه ال شك 
ــلـــى شــبــكــات  ــرًا عـ ــيـ ــبـ ســيــشــكــل ضـــغـــطـــا كـ
عائلة  بريطانيا، ومنها  في  األســد  بشار 
األخــرس. وأكــرر أننا ننتظر صدور نظام 
ــقـــوبـــات لــتــقــيــيــمــه وتـــقـــيـــيـــم مــســتــوى  ــعـ الـ
الغربية  الــعــقــوبــات  أن  ويــبــدو  شــمــولــه«. 
عــمــومــا، بــاتــت تــتــجــه نــحــو تقييد إعـــادة 
غير  النظام من خــالل شخصيات  تأهيل 
ــد. وبــاتــت أســمــاء األخــــرس فــي طــور  األســ
من  السياسية،  للواجهة  نفسها  تصدير 
خالل ضلوعها بنشاطات عدة، الستمالة 
الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــنــظــام، مـــن بينها 
مــلــف الــجــرحــى وتــعــويــض قــتــلــى الــحــرب 
مــــن الـــعـــســـكـــريـــن، بـــاإلضـــافـــة لــتــعــويــض 
ــن املــــوالــــن لــلــنــظــام. كــذلــك  املـــتـــضـــرريـــن مـ
األسد  أقــربــاء  شنت حربا إلنهاء سيطرة 
ــل االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــنـــظـــام،  ــاصــ ــفــ عـــلـــى املــ
ابــن خــال بشار  بإبعادها رامــي مخلوف، 
األســــــــد، عــــن لـــعـــب دور مـــحـــرك اقــتــصــاد 
الـــدائـــرة الــضــيــقــة لــلــنــظــام لــصــالــحــهــا، من 
خالل تقديم أفراد من عائلتها )األخرس( 
بالواجهة  ُيعرفون  باتوا  منها،  ومقربن 
ــة الـــجـــديـــدة لـــلـــنـــظـــام. وعــلــى  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
ذلـــك، ركـــزت »عــقــوبــات قــيــصــر« عــلــى هــذه 
رسالة  إرســـال  وأرادت  الــجــديــدة.  الشبكة 
بــــعــــدم تـــعـــويـــم أي شــخــصــيــة مــــن داخــــل 
الــبــالد،  فــي  دور مستقبلي  للعب  الــنــظــام 
فـــاســـتـــهـــدفـــت أســــمــــاء األســـــــد مــــرتــــن فــي 
الــعــقــوبــات، مـــن خـــالل الــحــزمــتــن األولـــى 
والسادسة )األخيرة(، ويبدو أن بريطانيا 
ــيــــة بـــهـــذا  ــيــــركــ تـــســـيـــر عـــلـــى الـــخـــطـــى األمــ

االتجاه.

صبرا: نسعى ألن يكون 
النظام البريطاني أشمل 

من األوروبي

العقوبات البريطانية 
ستجمد أصول 

المسؤولين عن القمع

نظام عقوبات بريطانية على سورية: 
الضغط الدولي يتصاعد

سيهدد النظام الجديد 
للعقوبات البريطانية، 

المنفصل عن عقوبات 
االتحاد األوروبي، بشكل 
رئيسي، شبكة العاقات 
االقتصادية التي يديرها 

مقربون من عائلة 
زوجة بشار األسد، أسماء 

األخرس، الذين يحملون 
الجنسية البريطانية

  شرق
      غرب

أوروبا تريد تحقيقًا 
إسرائيليًا بجريمة هارون 

أبو عرام
دعا االتحاد األوروبي، أمس السبت، 
ــات االحـــــتـــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  ــطـ ــلـ سـ
إلــــى الــتــحــقــيــق الــســريــع فـــي إطـــالق 
أبو  هـــارون  الفلسطيني  الــنــار على 
ــــرام )24 عـــامـــا(، جـــنـــوب الــخــلــيــل،  عـ
االتحاد،  وشــدد  الجناة.  ومحاسبة 
فــي بــيــان، عــلــى رفــضــه لالستخدام 
ــر املـــتـــنـــاســـب لـــلـــقـــوة،  ــيــ ــــرط وغــ ــفـ ــ املـ
اإلسرائيلية  الــقــوات  أن  إلــى  مشيرًا 
أطلقت، الجمعة املاضي، النار على 
ــان يــعــيــد بــنــاء  ــو عــــــرام، بــيــنــمــا كــ أبــ
مــنــزلــه، الـــذي هــدمــتــه فــي نوفمبر/
تشرين الثاني املاضي، ما أّدى إلى 

إصابة الشاب بشلل كامل.
)العربي الجديد(

عباس يرحب برسالة هنية 
محمود  الفلسطيني  الــرئــيــس  قـــرر 
عـــبـــاس )الـــــصـــــورة(، أمــــس الــســبــت، 
دعــــــوة رئـــيـــس لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات 
ناصر  حــنــا  الفلسطينية  املــركــزيــة 
ــه، لــبــحــث اإلجــــــــراءات  ــ لـــالجـــتـــمـــاع بـ
الخاصة  املراسيم  الواجبة إلصــدار 
بـــاالنـــتـــخـــابـــات. وذكــــــــرت الـــرئـــاســـة 
عباس   

ّ
أن بــيــان،  فــي  الفلسطينية، 

ــة الـــخـــطـــيـــة الـــتـــي  ــالــ ــرســ ــالــ رحـــــــب بــ
تسلمها من رئيس املكتب السياسي 
لــحــركــة »حـــمـــاس« إســمــاعــيــل هنية 
ــام وبــــنــــاء  ــ ــــسـ ــقـ ــ بــــشــــأن »إنــــــهــــــاء االنـ
الوطنية  الوحدة  وتحقيق  الشراكة 
ــــن خــــــالل انــــتــــخــــابــــات بــالــتــمــثــيــل  مـ
الــــنــــســــبــــي الـــــكـــــامـــــل، وانــــتــــخــــابــــات 
تشريعية ورئاسية ومجلس وطني 
وتــأكــيــده على  والــتــرابــط،  بالتتالي 
ــار بـــنـــاء  ــمـــسـ ــتـــح بـ ــة فـ ــركــ الـــــتـــــزام حــ

الشراكة والوحدة الوطنية«.
)العربي الجديد(

العراق: استهداف منزل 
ناشط

ــّكـــن الــحــكــومــة  عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــمـ
الــــــعــــــراقــــــيــــــة بــــــرئــــــاســــــة مـــصـــطـــفـــى 
الــكــاظــمــي مـــن إنـــهـــاء االعــتــصــامــات 
في جميع املحافظات، ما تسبب في 
تراجع كبير في زخم االحتجاجات 
الــشــعــبــيــة، إال أن عــمــلــيــات االعــتــداء 
ــيـــن جــنــوب  عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــن املـــدنـ
الـــبـــالد تـــتـــواصـــل. وأكــــــدت مــصــادر 
ــار  ــ قـ مــــحــــافــــظــــة ذي  فـــــــي  ــلــــيــــة  مــــحــ
قيام  السبت،  أمس  العراق،  جنوبي 
لــيــل الجمعة  مــســلــحــن مــجــهــولــن، 
منزل  أمــام  عبوة  بتفجير  -السبت، 
أحـــد الــنــاشــطــن بــتــظــاهــرات ساحة 
الحبوبي الواقع في منطقة الشامية 
محافظة  مــركــز  الــنــاصــريــة  بمدينة 

ذي قار.
)العربي الجديد(

 
تركيا تضبط أسلحة 

لـ»الكردستاني« 
شمالي العراق

ذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان 
أمـــس الــســبــت، أن الـــقـــوات املــشــاركــة 
ضبطت  النمر«  »مخلب  عملية  فــي 
كمية من األسلحة والذخائر تابعة 
إلـــى حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
شمالي العراق. وأوضحت أن الفرق 

املختصة قامت بتدمير بعضها.
)األناضول(

 
سورية: قتلى وجرحى 
بانفجارين في الحسكة

صـــيـــب عـــدد مــن األشــخــاص 
ُ
ــتــل وأ

ُ
ق

في محافظة الحسكة شمال شرقّي 
ــالــــت  ســــــوريــــــة، أمـــــــس الــــســــبــــت. وقــ
مصادر محلية إن خمسة أشخاص 
قتلوا، بينهم أطفال، بتفجير سيارة 
الــعــن،  مــديــنــة رأس  مفخخة وســـط 
التي تسيطر عليها القوات التركية 
واملـــــعـــــارضـــــة الـــــســـــوريـــــة، شـــمـــالـــي 
»ســانــا«،  وكــالــة  وتحدثت  الحسكة. 
رمي  عــن  الــســوري،  للنظام  التابعة 
»مــطــلــوب« قنبلة فــي ســوق العمال 
فـــي مــديــنــة الــحــســكــة، مـــا أدى إلــى 

إصابة 20 شخصا بجروح.
)العربي الجديد(



تنتظر الحكومة 
األردنية اختبار نيل 

الثقة من المجلس 
النيابي الجديد، 

اليوم األحد، في 
تحٍد لحكومة 
بشر الخصاونة، 

والتي ال يبدو أنها 
ستواجه صعوبة 

في تخطيه. 
في المقابل، 

فإن البرلمان الذي 
انتُخب في ظل 

مقاطعة شعبية 
كبيرة، يواجه 
مهمة تغيير 

الصورة السلبية عن 
السلطة التشريعية 

واستعادة 
الثقة الشعبية 

المفقودة

طرابلس ــ العربي الجديد

تستعد البعثة األممية في ليبيا، وسط تقارب 
إقليمي ودولي في امللف الليبي، إلغالق ملف 
الـــحـــوار الــســيــاســي فـــي الـــبـــالد، حــيــث تعتزم 
البعثة األممية في ليبيا اإلعــالن عن تشكيل 
لـــجـــنـــة اســـتـــشـــاريـــة إلنــــجــــاز االســـتـــحـــقـــاقـــات 
األسبوع  خــالل  السياسي  املسار  في  العالقة 
املقبل، في وقت تواجه فيه جهودها من أجل 
نشر مراقبني دوليني لتنفيذ اتفاق وقف النار، 
ليبيا، ومخاوف  معارضة من معسكر شــرق 
داخــلــيــة مــن شــكــل املــقــتــرح، وشــكــل املــراقــبــني 
الــدولــيــني.  وأكــــدت مــصــادر ليبية متطابقة، 
معارضة اللواء املتقاعد خليفة حفتر ملقترح 
ــال مــراقــبــني دولــيــني ملراقبة  أمــمــي بــشــأن إرسـ
الــنــار، مؤكدة أن األسباب  اتفاق وقــف  تنفيذ 
فــي عرقلة  أبــداهــا حفتر تعكس رغبته  الــتــي 

تنفيذ االتفاق العسكري ألكثر وقت ممكن. 
»الــعــربــي  وبــحــســب املـــصـــادر الــتــي تــحــدثــت لـــ
الجديد«، فإن حفتر طالب بضرورة مشاركة 
مراقبني من دول حليفة له، وأوعز ملمثليه في 
قــوات  عــن   5+5( املشتركة  العسكرية  اللجنة 

حــكــومــة »الــــوفــــاق« ومــلــيــشــيــات حــفــتــر(، بــأن 
يطرحوا اقتراحًا يقضي بتثبت وجود قواته 
في مدينة سرت وسط ليبيا وقاعدة الجفرة، 
باإلضافة ملشاركة مراقبني من دول حليفة له، 
مضيفة أن هذا املقترح جاء بدفع من حلفائه 

 من باريس وأبوظبي. 
ّ

في كل
ــاء الــرفــض مــن جــانــب حــفــتــر بــعــد اقــتــرح  وجــ
ــــدة، أنـــطـــونـــيـــو  ــــحـ ــتـ ــ األمــــــــني الـــــعـــــام لــــأمــــم املـ
وقف  دولــيــون  مراقبون  يدعم  أن  غوتيريس، 
إطــــالق الـــنـــار فـــي لــيــبــيــا، مــضــيــفــًا فـــي رســالــة 
وجهها إلى مجلس األمن الدولي، أن مقترحه 
جـــــاء بــــنــــاء عـــلـــى طـــلـــب مــــن أعــــضــــاء الــلــجــنــة 
فّعالة  آلية  تنفيذ  بشأن  املشتركة  العسكرية 
ملــراقــبــة وقـــف إطـــالق الــنــار بــمــشــاركــة دولــيــة. 
ــــى جـــانـــب مـــحـــاولـــة عــرقــلــة حــفــتــر املــضــي  وإلـ
فــي تنفيذ االتــفــاق الــعــســكــري، املــوقــع فــي 23 
أكتوبر/تشرين األول املاضي، نقلت املصادر 
ــا جـــانـــٌب مـــن أعــضــاء  مـــخـــاوف أخـــــرى أبــــداهــ
قد  أمــيــركــي  اقــتــراح  بــشــأن  العسكرية  اللجنة 
يطرح، ويقضي بإرسال قوات دولية للمراقبة 

بداًل من إرسال مراقبني دوليني. 
ووسط هذه املخاوف لدى اللجنة العسكرية 
املشتركة من تحوير طلبها من األمم املتحدة 
حـــول ضــــرورة وجـــود مــراقــبــة دولــيــة لتنفيذ 
اتفاقها العسكري، قالت املصادر إن كواليس 
التجاوب مع  أن  إلى  اللجنة تشير  مباحثات 
مقترحها حتى اآلن يتجه إلى أن يكون أغلب 
املراقبني من دول أوروبية، موضحة أن اللجان 
الفنية املنبثقة عن اللجنة العسكرية اقترحت 
بأن تشرف لجنة املراقبة الدولية على مغادرة 
املقاتلني األجانب مناطق التماس في مرحلة 
أولـــــى خــــالل أســـبـــوعـــني مـــن وصـــــول الــلــجــنــة 
الثانية،  املرحلة  أمــا  أعمالها.  وبـــدء  الــدولــيــة 
فستتولى فــيــهــا بــحــســب كــوالــيــس مــا رشــح، 

لجنة املــراقــبــة الــدولــيــة، اإلشـــراف على إبعاد 
أبعد،  إلــى نقاط  الطرفني  الليبية مــن  الــقــوات 
وتحديدًا معسكرات مدينة هون )وسط ليبيا 
في منطقة واحات الجفرة( من جهة مليشيات 
حــفــتــر، ومــنــطــقــة أبـــو قـــريـــن، شـــرق مــصــراتــة، 
لجهة قوات »الوفاق«، تزامنًا مع دخول قوات 
شــرطــيــة مــؤلــفــة مــن وزارتــــي داخــلــيــة حكومة 
الوفاق والحكومة املوازية في الشرق، ملدينة 
سرت، من أجل اإلشراف على تأمينها بقيادة 
اللجنة  املنبثقة عــن  الــفــرعــيــة  الــلــجــان  إحـــدى 

العسكرية املشتركة. 
وفي سياق متصل أيضًا بمسار األزمــة، رأى 
كــشــادة،  بلقاسم  الليبي  الــســيــاســي  الــبــاحــث 
أنـــه عــلــى الــرغــم مــن الــتــفــاؤل داخـــل األوســـاط 
تركي  لوفدين  زيــارة  أحدثته  والــذي  الليبية، 
ــبـــوع املــاضــي،  ومـــصـــري إلــــى طـــرابـــلـــس، األسـ

بشأن إمكانية حدوث انفراجة في أزمة البالد 
بــســبــب الـــتـــقـــارب املـــصـــري الــتــركــي فـــي املــلــف 
الــلــيــبــي، إال أن هـــذا الــتــقــارب أشــعــر عــواصــم 
تــه  »الــتــهــمــيــش«، وذلـــك بحسب قــراء كــبــرى بـــ
القتراح حفتر حول املراقبني. واعتبر كشادة، 
أن »حفتر ال  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
ــزيـــد مـــن األوراق في  املـ لــكــســب  ــزال يــســعــى  ــ يـ
»مـــواقـــف بعض  أن  املــقــبــل«، مضيفًا  املــشــهــد 
حلفائه تسهل له ممارسة الشغب والعرقلة«. 
واستبعد الباحث الليبي، في هذا اإلطــار، أن 
تكون باريس تقوم بأي تحرك بشكل مباشر 
لـــدعـــم حــفــتــر، بـــقـــدر مـــا تــســتــخــدم أبــوظــبــي، 
والتي تشكل ذراعها الطولى في ليبيا، على 
حّد قوله، خصوصًا في ما يتعلق بدعم حفتر 
لحراك  هدفًا  باتوا  الذين  األفــارقــة  باملقاتلني 
دولي وداخلي يهدف إلى إخراجهم من البالد.

القاهرة ـ العربي الجديد

»العربي  لـ خــاصــة،  مصرية  مــصــادر  كشفت 
الـــجـــديـــد«، عـــن تــنــســيــق عــالــي املــســتــوى بني 
إحياء  بشأن  اإلسرائيلية،  والحكومة  مصر 
مـــشـــروع »مـــســـار الــعــائــلــة املـــقـــدســـة«، والـــذي 
ــادة الـــجـــذب  ــ ــزيـ ــ تـــســـعـــى مـــصـــر مــــن خــــاللــــه لـ
ــن خـــــالل جـــــذب قــطــاع  الـــســـيـــاحـــي إلـــيـــهـــا، مــ
عبر  املسيحية،  الدينية  السياحة  مــن  كبير 
ــادة تــأهــيــل وتــطــويــر الــنــقــاط الــرئــيــســيــة  ــ إعــ
العائلة املقدسة في رحلتها  التي نزلت بها 
مــن فلسطني إلــى مــصــر. وكـــان هــذا املــشــروع 
قـــد القـــى صــعــوبــات خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، 

الــعــوائــق األمــنــيــة والــســيــاســيــة التي  بسبب 
تــواجــهــه، نــظــرًا لــوقــوع عــدد مــن تلك النقاط 
في محافظة شمال سيناء املضطربة أمنيًا، 
وذلك بسبب املواجهات بني الجيش املصري 
وتــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء«، املـــوالـــي لتنظيم 
»داعش«. ويجري التنسيق حاليًا، ليتخطى 
البعد األمني، وصــواًل إلى تنسيق الرحالت 
الــســيــاحــيــة، ومـــســـارهـــا، عــلــمــًا أن الــقــاهــرة 
بشكل  ولــو  قريبًا،  املــشــروع  لتدشني  تتطلع 
ــاهـــرة والــصــعــيــد،  ــقـ تـــدريـــجـــي، وبــــــدءًا مـــن الـ

بحسب املصادر.
وقــالــت املـــصـــادر إن مــجــمــوعــة مــن الــلــقــاءات 
عقدت أخيرًا بني مسؤولني رفيعي املستوى 
 من القاهرة وتل أبيب، جرى خاللها 

ّ
في كل

إحياء  الجهود حول  تنسيق  التوافق بشأن 
املــشــروع، والــتــرابــط بــني النقاط الواقعة في 
كما  ومصر.  املحتلة،  الفلسطينية  األراضــي 
كشفت املصادر أن وفدًا أمنيًا إسرائيليًا رفيع 
أخيرًا،  زار محافظة شمال سيناء  املستوى، 
وتجول في عدٍد من املواقع، بهدف التنسيق 
الخاصة  املعلومات والتقنيات  تبادل  بشأن 
بتأمينها، بعد فتحها في مرحلة الحقة من 
ــدء تــشــكــيــل املـــشـــروع الــثــقــافــي والــســيــاحــي  بـ
الكبير. وأضافت املصادر أن مصر ستبدأ في 
إعــادة إحياء بعض األمــاكــن التي نزلت بها 
وبعض  القاهرة،  في  مريم،  الــعــذراء  السيدة 
محافظات الصعيد، لتدشني املشروع، الذي 
تعول عليه كثيرًا في جذب آالف السائحني. 
ــان واجــــه  ــ ــادر، أن املــــشــــروع كـ ــ ــــصـ وأكـــــــدت املـ
أزمــة كبرى، نظرًا ألن املسار داخــل األراضــي 
يــبــدأ مــن محافظة شــمــال سيناء،  املــصــريــة، 
املضطربة أمنيًا، ما يعني أنه يصعب تأمني 

أي وفود سياحية في هذه املنطقة.
ولــفــتــت املـــصـــادر إلـــى أن الــتــنــســيــق املــصــري 

- اإلســـرائـــيـــلـــي، يــشــمــل جــانــبــًا آخــــر بــخــالف 
الـــجـــوانـــب األمـــنـــيـــة، وهــــو الـــجـــانـــب املــتــعــلــق 
السياحية  الـــرحـــالت  حـــول  التنسيق  بــشــأن 
ــتـــي تــســتــهــدف زيـــــــارة املــــســــار، بــــدايــــة مــن  الـ
انطالقها في األماكن الواقعة تحت االحتالل، 
والتنسيق بشأن رحالت انتقالهم إلى مصر 
املــواقــع داخل  باقي  زيــارة  الحقًا، الستكمال 

مصر.
وكــانــت مــصــادر قــد كشفت فــي وقـــت سابق 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، عــــن تــــوقــــف الــعــمــل  ــعــ »الــ ـــ لــ
بـــمـــشـــروع مـــســـار الــعــائــلــة املـــقـــدســـة، بسبب 
تــوصــيــة مـــن جـــهـــاز االســـتـــخـــبـــارات الــعــامــة، 
التي اعترضت على املشروع نظرًا لصعوبة 
تأمني األفــواج، لكون الكثير من املواقع التي 
زارتــهــا الــعــائــلــة املــقــدســة واقــعــة فــي مناطق 
جبلية نائية، وذلك قبل أن يتم التوصل إلى 
 لــلــمــعــضــلــة، بــعــد تــدخــل جــهــات أخــــرى، 

ّ
حــــل

والوصول لقرار باستبعاد بعض املواقع من 
املسار السياحي.

وتحتفل مصر في األول من يونيو/حزيران 
مــن كــل عــام بــذكــرى دخـــول العائلة املقدسة 
ــة الــعــائــلــة  ــلـ ــيــــهــــا. واســـتـــمـــرت رحـ ــــى أراضــ إلـ
املــقــدســة داخـــل مــصــر أكــثــر مــن ثــالثــة أعـــوام 
ونـــصـــف، تــنــقــلــت خــاللــهــا بـــني أكـــثـــر مـــن 25 
موقعًا وامتدت ملسافة 3500 كيلومتر ذهابًا 

وعودة من سيناء حتى أسيوط. ويحوي كل 
ــت بــه العائلة مجموعة مــن اآلثــار 

ّ
مــوقــع حــل

فــي صــــورة كــنــائــس أو أديــــرة أو آبــــار مــيــاه، 
ة على 

ّ
ومجموعة من األيقونات القبطية الدال

مــرور العائلة املقدسة في تلك املــواقــع، وفقًا 
ملا أقرته الكنيسة القبطية األرثوذكسية في 

مصر.
ودخــلــت الــعــائــلــة املــقــدســة عــن طــريــق شمال 
ــا، ثــــم إلـــى  ــتــ ــدلــ ســـيـــنـــاء، ثــــم اتـــجـــهـــت إلـــــى الــ
وادي الـــنـــطـــرون، فــمــنــطــقــة حــصــن بــابــلــيــون 
لــتــأخــذ طريقها  الــقــديــمــة،  فــي منطقة مــصــر 
فـــي نــهــر الــنــيــل إلـــى نــهــايــة الــرحــلــة فـــي ديــر 
املـــحـــرق بــالــقــوصــيــة فـــي مــحــافــظــة أســيــوط. 
وشــمــلــت املـــحـــطـــات بــمــســمــيــاتــهــا الــحــالــيــة، 
وكــانــت لــهــا مسميات قــديــمــة أثــنــاء الــرحــلــة: 
ـــد، الــعــريــش، الــفــلــوســيــات،  رفـــح، الــشــيــخ زويـ
الفرما، تل بسطة، مسطرد، بلبيس،  القلس، 
منية سمنود، سمنود، سخا، بلقاس، وادي 
الــنــطــرون، املــطــريــة وعـــني شــمــس، الــزيــتــون، 
ــلــــوت بـــك،  ــلــــة وكــ ــــط الـــقـــاهـــرة حــــــارة زويــ وسـ
مــصــر الــقــديــمــة وحــصــن بــابــلــيــون، املــعــادي، 
منف، دير الجرنوس، البهنسا، جبل الطير، 
أنــصــنــا، األشـــمـــونـــني، ديــــــروط، مـــلـــوي، كــوم 
الدير  ميرة،  القوصية،  العمارنة،  تل  مــاريــا، 
املـــحـــرق. وفـــي طــريــق الـــعـــودة، مـــّرت العائلة 
إلى  )درنكة(  الغربي  املقدسة بجبل أسيوط 
الــقــديــمــة، ثــم املــطــريــة فاملحمة ومنها  مــصــر 

إلى سيناء.
ويــولــي الــنــظــام املــصــري فــي الــوقــت الــراهــن 
العائلة  رحلة  أولــويــة خاصة إلحــيــاء مسار 
نقاط  الفاتيكان  اعتماد  بعد  املقدسة، وذلــك 
مللياري  الحج  ضمن  ملصر  املقدسة  العائلة 
ــم، مــــا يــعــد  ــالــ ــعــ ــلـــى مـــســـتـــوى الــ مــســيــحــي عـ

تنشيطًا للسياحة املصرية.
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بــالــحــكــومــة يـــوم الــثــالثــاء املــقــبــل. وفـــي بيان 
صـــــادر عـــن مــجــلــس الــــنــــواب، ذكــــر الـــعـــودات 
النواب، فإن  أنه في حال نالت الحكومة ثقة 
املــجــلــس ســيــحــدد أولـــويـــات املــرحــلــة املقبلة، 
املرحلة  أن  واعتبر  التشاركية.  إلــى  مستندًا 
الــعــمــل بعقلية تــشــاركــيــة مـــن دون  تــقــتــضــي 
تدخل أي سلطة في واجبات وأدوار السلطة 

ــم،  ــدائـ ورؤســـــــاء الــكــتــل الــنــيــابــيــة واملـــكـــتـــب الـ
ــع الـــتـــصـــورات  ــ ــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، وضـ ــ يـ
ــلـــة املـــقـــبـــلـــة والــــخــــطــــوط  ــلـــمـــرحـ الـــنـــهـــائـــيـــة لـ
وتوافق  الـــوزاري.  الحكومة  لبيان  الرئيسية 
الــطــرفــان عــلــى تــقــديــم الــبــيــان الـــذي ستطلب 
النواب على أساسه  الخصاونة ثقة  حكومة 
الــيــوم األحــــد، عــلــى أن تــبــدأ مــنــاقــشــات الثقة 
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ــرى، وأن مــتــابــعــة وعــــود الــحــكــومــة ومــا  ــ األخـ
ورد فـــي بــيــانــهــا الــــــــوزاري، تــأتــي فـــي صلب 
الــعــمــل الــنــيــابــي. بــــدوره، قـــال الــخــصــاونــة إن 
الرقابي والتشريعي  الــدور  الحكومة تحترم 
املهم الــذي يقوم به املجلس في الرقابة على 
 التشريعات. وأكد أنها 

ّ
أعمال الحكومة وسن

واالستجوابات  األسئلة  على  بالرد  ستلتزم 

ــن املــــدد  ــمـ ــيـــضـــاحـــات الــنــيــابــيــة وضـ ــتـ واالسـ
الــقــانــونــيــة، وفــــي حــــال نــيــلــهــا ثــقــة املــجــلــس، 
قــريــب بمشروع  بــعــدهــا وفـــي وقـــت  ستتقدم 

قانون املوازنة العامة.
ويتعني على الحكومة الحصول على تأييد 
66 نائبًا مــن أعــضــاء مجلس الــنــواب الــــ130، 
وُيعتبر االمتناع عن التصويت أو الغياب في 

هــذه الحالة كحجب الثقة. وشــّكــل الــنــواب 6 
كتل نيابية، ضمت في عضويتها 118 نائبًا، 
هي: املستقبل، القرار، العدالة، املسيرة، العزم، 
الشعب، فيما بلغ عدد النواب املستقلني 12، 
وفشلت الحركة اإلسالمية في جمع 10 نواب 

لتشكيل كتلة.

كتل ضعيفة
»الجمعية األردنية  ويقول الرئيس السابق لـ
ــالـــد شـــنـــيـــكـــات، فــي  لــلــعــلــوم الـــســـيـــاســـيـــة« خـ
»العربي الجديد«، إن اللقاءات التي  حديث لـ
البرملان  أعضاء  مع  الحكومة،  رئيس  تجمع 
وزيارته إلى مجلس النواب هي بروتوكولية 
الذي  الثقة  لبيان خطاب  بامتياز، تحضيرًا 
الــيــوم األحـــد.  ســتــقــدمــه الــحــكــومــة للمجلس 
ــًا مــجــلــس الــــنــــواب هو  ــتـــوريـ ويـــضـــيـــف: »دسـ
حجبها  أو  الثقة  بمنح  الصالحية  صــاحــب 
عـــن الـــحـــكـــومـــة، وفــــي حــــال مــنــحــهــا تستمر 
الــحــكــومــة، أمـــا فـــي حـــال حــجــبــهــا فــتــســقــط«. 
أنــه تاريخيًا، ومنذ حــوالــي 20 عامًا  ويــذّكــر 
لـــم تــســقــط أي حــكــومــة فـــي األردن  تــقــريــبــًا، 
الثقة من قبل املجلس إطالقًا.  بسبب حجب 
التحضيرية  الحكومة  اجتماعات  أن  ويــرى 
مع النواب تأتي لالستماع ملطالبهم، وإدراج 
ــوزاري، وذلــك مــن باب  بعضها فــي البيان الــ
خلق أجــواء إيجابية مع البرملان، خصوصًا 
أن النواب الجدد يريدون الظهور بشكل جيد 

أمام الناخبني عند مناقشة الثقة.
ــــول الـــكـــتـــل الـــبـــرملـــانـــيـــة ودورهــــــــا املــقــبــل،  وحــ
إفــراز  بعد  تشّكلت  أنها  إلــى  يلفت شنيكات 
املــجــلــس ولــيــس قــبــل االنــتــخــابــات، أي أنــهــا 
ــزبـــي أو ســيــاســي   عـــلـــى بـــرنـــامـــج حـ

َ
ــــــن

ُ
لــــم ت

جــاء كمحاولة  التشكيل  أن  واضــح. ويعتبر 
ــن أجـــل  ــــواب مــ ــنـ ــ ــن الـ لــتــجــمــيــع أكـــبـــر عـــــدد مــ
الــفــردي غير  فالنظام  الــبــرملــان،  تسيير عمل 
سّهل 

ُ
مناسب للعمل البرملاني، حيث الكتل ت

بآلية  الــبــرملــان، وكــل استحقاق مرتبط  عمل 
ــرأي شــنــيــكــات فـــإن الكتل  ــ عــمــل املــجــلــس. وبـ
بل ضعيفة  فعليًا،  البرملانية غير متماسكة 
وقــد تتفكك فــي أي لحظة، الفتًا إلــى أنــه في 
بعض  على  التصويت  يــجــري  الكتل  بعض 
القرارات والتوجهات بشكل فردي، وال يتفق 
جميع أعضائها على موقف واحــد، كما في 
أن  يعتبر  لكنه  العريقة.  الديمقراطية  الــدول 
السيناريو املقبل سيتضمن أسبوعًا أو أكثر 
من النقاش والردود على بيان الثقة، مرجحًا 
حصول حكومة الخصاونة على ثقة البرملان 

في النهاية عند التصويت.
بدوره، يقول الكاتب الصحافي األردني زياد 
الحصول  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ الــربــاعــي، 
على الثقة شرط إلضفاء الشرعية الدستورية 
الكاملة على كل حكومة جديدة تؤلف، إال أن 
ديمومتها تعتمد بشكل أساسي على قدرتها 
عـــلـــى املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى ثـــقـــة أعــــضــــاء مــجــلــس 
النواب. ويضيف: »إذا ما فقدت تلك الثقة في 
أي وقت من األوقات وجب عليها أن تستقيل 
وفـــق أحــكــام الـــدســـتـــور«. ويــتــوقــع أن ترتكز 
طلبات النواب على تحقيق العدالة، وتطوير 
الـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة والـــصـــحـــيـــة، وعـــدم 
رفع األسعار باإلضافة إلى تحسني أوضاع 
املواطنني، وزيــادة فــرص العمل، كما في كل 
مـــــرة. ويـــرجـــح الـــربـــاعـــي حـــصـــول الــحــكــومــة 
عــلــى ثــقــة الـــبـــرملـــان، عــلــى الـــرغـــم مـــن مشاهد 
الشّد والجذب التي ستغطي نقاشات الثقة. 
ــأن يــعــمــل الـــنـــواب الــجــدد  ويــبــدي اعــتــقــاده بـ
على إظهار قوتهم واستعراض قدرتهم على 
النقاش أمام الناخبني، ليظهروا أنهم ليسوا 
تحت جناح الحكومة، ويختلفون عن النواب 
السابقني. ويعتبر أن الكتل النيابية هي كتل 
هالمية جاءت كاستحقاق للعمل البرملاني، 
لكنها ال تضمن الثبات، وأن النواب الحاليني 
كــمــا الــحــكــومــة لــن يختلفوا عــن الــحــكــومــات 

واملجالس السابقة.

تقريرخاص

يبدأ المسار من 
محافظة شمال سيناء 

المضطربة أمنيًا

الحكومة األردنية أمام البرلمان

الثاني  تشرين  نوفمبر/   10 في  المنتخب  األردني،  النواب  مجلس  يواجه 
الماضي، تحدي إثبات حضوره، وسط نظرة شعبية سلبية تجاهه، مع 
بدء دورته غير العادية في 10 ديسمبر/ كانون األول الماضي، ليكون 
على النواب الـ130 استرداد ما يمكن من الثقة. وجاءت نسبة المشاركة 
المواطنين  ثقة  على  مباشرًا  استفتاًء  لتشكل  االنتخابات  في  الضعيفة 
اقترع عدد كبير بدفع  المائة، فيما  لم تتخط 29.9 في  إذ  بالمجلس، 

من العصبية العشائرية والمناطقية.

تحدي إثبات الحضور

الحدث

عّمان ـ أنور الزيادات

ــــقــــّدم الــحــكــومــة 
ُ
ــن املـــتـــوقـــع أن ت مـ

األردنـــــــــــــــيـــــــــــــــة بـــــــــرئـــــــــاســـــــــة بــــشــــر 
األحــد، بيانها  اليوم  الخصاونة، 
أعضاء  ثقة  الــذي تطلب بموجبه  الــــوزاري، 
ــواب الــــــــ19، مـــن أجــــل اســتــمــرار  ــنــ مــجــلــس الــ
شـــؤون  وإدارة  الــدســتــوريــة  مــســؤولــيــاتــهــا 
البالد. ويواجه مجلس النواب الجديد الذي 
أولــى جلساته في 10 ديسمبر/كانون  عقد 
ــااًل  ــمــ قـــضـــايـــا صــعــبــة وأحــ ــــي،  ــــاضـ املـ األول 
غير  السلبية  الــصــورة  أبــرزهــا   

ّ
لــعــل ثقيلة، 

املريحة في األوساط الشعبية، وفجوة الثقة 
بـــني املـــواطـــنـــني واملـــجـــلـــس. بــالــتــالــي ُيعتبر 
اســـتـــحـــقـــاق الـــثـــقـــة الــــــذي تـــفـــرضـــه األجـــنـــدة 
في  للمجلس  األول  االمــتــحــان  التشريعية، 

أداء مهامه.
الــنــواب  مجلس  لثقة  الحكومة  طلب  ويــأتــي 
ســنــدًا ألحــكــام الــدســتــور األردنــــي، الـــذي يلزم 
 مجلس 

ّ
 حــل

ّ
ظــل فــي  الــتــي تتشّكل  الحكومة 

ــــواب الـــتـــقـــدم بـــبـــيـــان الـــثـــقـــة خـــــالل شــهــر  ــنـ ــ الـ
مــن انــعــقــاد املــجــلــس الــجــديــد. ويــنــّص البند 
الخامس من املادة 53 من الدستور األردني، 
 ،

ً
ــنـــواب مــنــحــال عــلــى أنـــه »إذا كـــان مــجــلــس الـ

فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري، وأن 
تطلب الثقة على ذلك البيان خالل شهر من 
تاريخ اجتماع املجلس الجديد«، املنبثق عن 
 10 في  أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات 

نوفمبر/تشرين الثاني املاضي.

استجوابات منتظرة
ـــكـــلـــت حــكــومــة الـــخـــصـــاونـــة، بــعــد رحــيــل 

ُ
وش

الــنــواب  الــــرزاز إثــر حــل مجلس  حكومة عمر 
الـ18 في 27 سبتمبر/أيلول املاضي، وينّص 
البند الثاني من املــادة 74 من الدستور على 
في  الــنــواب  التي يحل مجلس  »الحكومة  أن 
ــبـــوع، وال يــجــوز  عــهــدهــا تــســتــقــيــل خـــالل أسـ
تــكــلــيــف رئــيــســهــا بــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــتــي 
تــلــيــهــا«. فـــي الــســيــاق بــحــث الــخــصــاونــة مع 
الــعــودات،  املنعم  الــنــواب عبد  رئيس مجلس 

الجزائر ـ عثمان لحياني

مدينة  فــي  العسكرية  املحكمة  أصـــدرت 
الــبــلــيــدة، جــنــوب الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة، 
أمــــــــــــس الـــــــســـــــبـــــــت، أحـــــــكـــــــامـــــــًا تـــقـــضـــي 
ة الـــرئـــيـــســـني الـــســـابـــقـــني لــجــهــاز  ــراء ــ ــبـ ــ بـ
محمد  املتقاعد  الــفــريــق  االســتــخــبــارات، 
ــــروف بـــالـــجـــنـــرال تـــوفـــيـــق(،  ــعـ ــ مــــديــــن )مـ
ــثــــمــــان طـــــرطـــــاق )الــــجــــنــــرال  والـــــــلـــــــواء عــ
الرئيس  إلـــى شقيق  بــاإلضــافــة  بــشــيــر(، 
الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، 
ــنـــة الــعــامــة  ــيـ الــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة، واألمـ
لحزب »الــعــمــال« لــويــزة حــنــون، مــن تهم 
املــســاس بسلطة الــجــيــش والــتــآمــر ضد 
القضية  أحــــداث  الـــدولـــة. وتــعــود  سلطة 
فيها  شــاركــت  سياسية  اجتماعات  إلــى 
الــشــخــصــيــات األربـــــــع فــــي مـــــــــارس/آذار 
أمــس متوقعًا، ال  2019، ويــأتــي إغالقها 
السابق  الجيش  قائد  بعد رحيل  سيما 
أحمد قايد صالح، والذي كان يقف وراء 

تكوين ملف القضية.
وأوضح عضو هيئة الدفاع عن املتهمني، 
املــحــامــي خــالــد بـــرغـــل، إنـــه »بــعــد قـــراءة 
املحكمة  فــي  االستئناف  مجلس  رئيس 
القضية،  لحيثيات  بالبليدة  العسكرية 
تم تباعًا سماع كل من بوتفليقة ومدين 
أنــــكــــروا جميعًا  إذ  وطــــرطــــاق وحــــنــــون، 
تهمة املــؤامــرة«. وأضــاف أنــه »بعد ذلك، 
تــدخــل الــنــائــب الــعــام الــعــســكــري ليطلب 
ــم أحـــيـــلـــت الــكــلــمــة  ــون، ثــ ــانــ ــقــ تــطــبــيــق الــ
ملــرافــعــة الـــدفـــاع«، مــشــيــرًا إلـــى أنـــه »بعد 
املــــــداولــــــة، أصــــــدر مــجــلــس االســـتـــئـــنـــاف 
فــي املــحــكــمــة قــــرارًا يتضمن إلــغــاء حكم 
املحكمة االبتدائية وتبرئة كل املتهمني«.
وقّرر القضاء العسكري اإلفراج عن محمد 
مدين وإلغاء املتابعة القضائية في حق 
الدفاع األسبق خالد نزار وحنون،  وزير 
فيما تقرر تسليم السعيد بوتفليقة إلى 
القضاء املدني، الذي كان قد أصدر قرارًا  
بإيداعه السجن في قضية فساد. وأبقى 

الـــقـــرار عــلــى قـــائـــد جـــهـــاز االســتــخــبــارات 
الــســابــق عــثــمــان طــرطــاق، قــيــد التوقيف، 
ــه تحقيقات 

ّ
حــق فــي  الــقــضــاء  فتح  بعدما 

في قضايا مدنية.
العسكري  القضاء  يــكــون  الــقــرار،  وبــهــذا 
قد أغلق نهائيًا ملف القضية التي أعيد 
العليا قد  فتحها، بعدما كانت املحكمة 
قــبــلــت فـــي 28 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
املــاضــي، طعنًا تــقــدم بــه دفـــاع املتهمني 
التي أصدرتها املحكمة في  في األحكام 
مجلس  وأّيــدهــا   ،2019 سبتمبر/أيلول 
ــرايـــر/ ــبـ ــكـــري فــــي فـ ــعـــسـ االســـتـــئـــنـــاف الـ
إدانــة  املــاضــي، والتي تمثلت في  شباط 
كــل مــن بوتفليقة ومــديــن وطــرطــاق بـــ15 
عامًا سجنًا نافذًا، في حني حكم بثالث 
سنوات سجن، منها 9 أشهر نافذة، في 
 حنون، عن تهم »ارتكاب أفعال داخل 

ّ
حق

بــنــايــة عــســكــريــة تــحــمــل طــبــقــًا لــلــقــانــون 
وصــف جناية الــتــآمــر، مــن أجــل املساس 
ــتـــآمـــر ضـــد سلطة  بــســلــطــة الــجــيــش والـ

الدولة«.
وتـــعـــود فـــصـــول الــقــضــيــة إلــــى مــــارس/
ســلــســلــة  عــــن  الـــكـــشـــف  بـــعـــد   ،2019 آذار 
اجتماعات سّرية عقدت عشية استقالة 
بينها  بوتفليقة،  الــعــزيــز  عــبــد  الــرئــيــس 
االجــتــمــاع األبــــرز فــي 30 مــــارس، والــتــي 
أقــــر املــتــهــمــون بـــهـــا، وكـــانـــت تــســتــهــدف 
إقالة الجنرال الراحل أحمد قايد صالح 
إمكانية  في  والنظر  الجيش،  قيادة  من 
السلطة  تتسلم  رئــاســيــة  هيئة  تشكيل 
مـــن بــوتــفــلــيــقــة، بــعــد انــتــهــاء واليـــتـــه في 
إبريل/نيسان 2019، وفي أعقاب اندالع 
تظاهرات شعبية عارمة رفضًا لتجديد 
رئاسته. وكــان واضحًا أن قــرار املحكمة 
املتهمني،  تبرئة  إلى  سيتجه  العسكرية 
بسبب وجود تسوية ومراجعة سياسية 
لــلــقــضــيــة، خــصــوصــًا بــعــد رحـــيـــل قــايــد 
صـــالـــح، والـــــذي كــــان يــقــف وراء تــكــويــن 
الــقــضــيــة والــــزج بــهــذه الــشــخــصــيــات في 

السجن.

الجزائر: تبرئة جماعية 
في »التآمر ضد الدولة«

يتعين على 
الحكومة الحصول 

على تأييد 66 نائبًا

لم تسقط أي حكومة
بسبب حجب الثقة 

منذ نحو 20 عامًا

يسعى خليفة حفتر 
لفرض شروطه حول 

مسألة المراقبين الدوليين 
لوقف النار في ليبيا، وسط 

مخاوف أخرى من شكل 
المقترح األممي، بالتزامن 

مع الحل السياسي

امتد التنسيق األمني 
بين إسرائيل ومصر أخيرًا، 
إلى إحياء مشروع مسار 
العائلة المقدسة، الذي 

تعول القاهرة عليه 
لتعزيز السياحة الدينية، 
وذلك على الرغم من 

الصعوبات

متابعة  مهمة غير صعبة للحصول على ثقة نواب 
في امتحانهم األول
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  شرق
      غرب

رسالة كويتية للسيسي
الفتاح  عبد  املصري  الرئيس  تلقى 
السبت،  أمــس  )الــصــورة(،  السيسي 
ــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ  ــيـ ــالــــة مــــن أمـ رســ
ــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح،  ــمــ نــــــواف األحــ
تضمنت استعراض آخر التطورات 
ــاعــــي املـــصـــالـــحـــة  ــمــــســ ــلــــقــــة بــ املــــتــــعــ
الــخــلــيــجــيــة، وذلــــك خـــالل استقباله 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــي أحــمــد 
نـــــاصـــــر الـــــصـــــبـــــاح. وقــــــــــال مـــصـــدر 
الـــرســـالـــة  ــلـــومـــاســـي مـــصـــري إن  دبـ
تــأتــي فــي ســيــاق مــحــاوالت كويتية 
لــضــم مــصــر إلـــى جــهــود املــصــالــحــة 
الــربــاعــيــة مــع قــطــر، ودفـــع السيسي 
ــلـــيـــجـــيـــة فــي  ــة الـــخـ ــمــ ــقــ لــــحــــضــــور الــ
للرئاسة  بــيــان  أكـــد  فيما  الـــريـــاض، 
املصرية أنه تم التوافق على تكثيف 
التشاور والتنسيق في هذا السياق.
)العربي الجديد(

غارات للجيش المصري 
على سيناء

 الطيران الحربي املصري أمس 
ّ
شن

السبت، غارات جوية على محافظة 
شمال سيناء. وقالت مصادر قبلية 
لــــ»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الـــغـــارات 
اســتــهــدفــت مــنــاطــق جـــنـــوب مــديــنــة 
بئر الــعــبــد، وشــمــال رفـــح، ومناطق 
مــــجــــاورة لــقــريــة الـــفـــاطـــر الـــتـــي كــان 
أخيرًا  املــصــري  الجيش  استعادها 
ــنـــاء«  ــيـ مـــــن يـــــد تـــنـــظـــيـــم »واليــــــــــة سـ

املوالي لـ«داعش«.
)العربي الجديد(

الجزائر: مقتل 
جنديين و»إرهابيين« 

في اشتباكات
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أمس 
السبت، مقتل جنديني و4 مسلحني 
بوالية  اشتباكات  في  »إرهــابــيــني«، 
تـــيـــبـــازة، غـــــرب الـــعـــاصـــمـــة. وقـــالـــت 
ــــالل عــمــلــيــة بحث  ــه »خـ الــــــــوزارة، إنــ
ــلـــديـــة مــســلــمــون  ــرب بـ ــ وتـــمـــشـــيـــط قــ
ــبــــازة، تـــمـــكـــنـــت قــــــوة لــلــجــيــش  ــيــ ــتــ بــ
مــن الــقــضــاء عــلــى 4 إرهــابــيــني بعد 
ــبـــاك مـــع مــجــمــوعــة إرهــابــيــة  ــتـ االشـ
»استشهاد  عــن  متحدثة  خــطــيــرة«، 
ــبــــاركــــي  الـــــرقـــــيـــــب ســــعــــد الــــــديــــــن مــ
قـــايـــد  ــق  ــحــ الــ عـــبـــد  أول  والــــعــــريــــف 

عيشوش« أثناء العملية.
)األناضول(

اليمن: اعتقال عناصر 
من »القاعدة«

ألـــقـــت قـــــوات األمـــــن الــيــمــنــيــة، أمــس 
ــبــــت، الـــقـــبـــض عـــلـــى مــســلــحــني  الــــســ
ــدة«، وضــبــطــت  ــاعــ ــقــ مـــن تــنــظــيــم »الــ
مــتــفــجــرات وأســـلـــحـــة خــــالل عملية 
أمـــنـــيـــة، فـــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
شــرقــي الــيــمــن. وقــالــت مــديــريــة أمــن 
حــضــرمــوت، إن »األجـــهـــزة األمــنــيــة 
للقاعدة،  ينتمون  عناصر  اعتقلت 
دوعن  مديريتي  في  عمليات  خــالل 
ــافــــظــــة،  والــــضــــلــــيــــعــــة، غـــــربـــــي املــــحــ
ومنطقة رأس حويرة«، مشيرة إلى 
أن الــعــمــلــيــات اســتــمــرت 4 ســاعــات 
وتــخــلــلــتــهــا اشـــتـــبـــاكـــات بـــني قـــوات 
ــدة«، دون  ــاعــ ــقــ األمـــــن وعـــنـــاصـــر »الــ

اإلشارة لوقوع إصابات.
)األناضول(

أفغانستان: عشرات 
القتلى من »طالبان« 

أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة، أمــس 
السبت، مقتل 85 عنصرًا من حركة 
»طــــالــــبــــان«، فــــي عــمــلــيــات لــلــقــوات 
ــي إقـــلـــيـــمـــي هــلــمــنــد  ــ األفــــغــــانــــيــــة فــ
هلمند،  حكومة  وقالت  وننغرهار. 
ــبـــالد، إن قــــوات الــجــيــش  جــنــوبــي الـ
ــت 

ّ
ــــالح الــــجــــو، شــن مـــدعـــومـــة مــــن سـ

املــاضــيــني عمليات  الــيــومــني  خـــالل 
ضد مسلحي »طالبان« في مديرية 
إلــى مقتل 67 مسلحًا  نادعلي، أدت 
ــريــــن، فــيــمــا ذكـــرت  ــة 15 آخــ ــابــ وإصــ
حكومة ننغرهار شرق أفغانستان، 
ــــالح الــــجــــو الـــتـــابـــع لــلــجــيــش  أن ســ
اســـتـــهـــدف لـــيـــل الــجــمــعــة - الــســبــت 
تجمعًا لـ«طالبان« في مديرية بشير 

أغام، أدى إلى مقتل 18 مسلحًا. 
)العربي الجديد(

يريد النواب استعادة الثقة الشعبية )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

تسعى مصر لزيادة الجذب السياحي )أحمد اسماعيل/األناضول(

تسعى البعثة األممية إلغالق ملف الحوار السياسي )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/تقرر تسليم السعيد بوتفليقة للقضاء المدني )ناصر الدين زيبار
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  شرق
      غرب
الصين: العالقات مع 
أميركا على مفترق 

طرق
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي  ــ ــلـــن وزيــ أعـ
ــــي، فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة  ــغ يـ ــ وانــ
»شــــــيــــــنــــــخــــــوا« ووســـــــــائـــــــــل إعــــــــام 
نـــشـــرت أمــــس الـــســـبـــت، أن الــعــاقــة 
بــــن الـــصـــن والــــــواليــــــات املــتــحــدة 
إلــى »مفترق طــرق جديد«،  وصلت 
وأنــهــا يــمــكــن أن تــعــود إلـــى املــســار 
الصحيح في أعقاب فترة »صعوبة 
غــيــر مــســبــوقــة«. وقـــال وانـــغ يــي إن 
في  الصن  أميركا تجاه  سياسات 
ــــرت بــمــصــالــح  اآلونـــــة األخـــيـــرة أضـ
جسيمة  مخاطر  وجلبت  البلدين، 
ـــى أن ثــمــة  لـــلـــعـــالـــم، لــكــنــه أشــــــار إلــ
فــرصــة اآلن أمـــام الــجــانــبــن »لفتح 
نــــافــــذة جــــديــــدة مــــن األمــــــــل« وبــــدء 

جولة جديدة من الحوار.
)رويترز(

 
النيجر: بازوم يتصدر 

الجولة االنتخابية األولى

تـــصـــدر مـــرشـــح الــــحــــزب الــنــيــجــري 
واالشتراكية   الديمقراطية  أجل  من 
الــحــاكــم فـــي الــنــيــجــر مــحــمــد بـــازوم 
)الـــــصـــــورة(، أمــــس الـــســـبـــت، نــتــائــج 
الـــجـــولـــة األولــــــــى مــــن االنـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة، الــــتــــي أجــــريــــت فــــي 27 
املـــاضـــي،  األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
املائة من  بحصوله على 39.33 في 
األصـــــــوات. وســـيـــواجـــه فـــي الــجــولــة 
الثانية في 20 فبراير/شباط املقبل 
الــرئــيــس الــســابــق مــاهــمــان عــثــمــان 
في   16.99 بنسبة  ثــانــيــا  الــــذي حــل 

املائة.
)فرانس برس(

 
مقديشو: قتلى وجرحى 

بهجوم انتحاري
أعـــلـــن وزيـــــر الــصــحــة الـــتـــركـــي فخر 
الــــديــــن قــــوجــــة، فــــي تـــغـــريـــدة أمـــس 
انــتــحــاريــا وقــع  أن تفجيرًا  الــســبــت، 
في العاصمة الصومالية مقديشو، 
أســفــر عــن مــقــتــل خــمــســة أشــخــاص، 
بـــيـــنـــهـــم اثـــــنـــــان مـــــن األتـــــــــــــراك، كــمــا 
حركة  وأعلنت  شخصا.   14 أصيب 
»الشباب« مسؤوليتها عن الهجوم. 
شــخــصــا،   14 أن  ــة  ــوجــ قــ وأوضـــــــــح 
بــيــنــهــم ثــاثــة أتــــــراك، أصـــيـــبـــوا، في 
التفجير الذي وقع، بحسب مصادر 
من  كيلومترًا   15 بعد  على  تــركــيــة، 

قاعدة عسكرية.
)أسوشييتد برس(

اسكتلندا تأمل باالنضمام 
ألوروبا كدولة مستقلة

االسكتلندية  الــــوزراء  رئيسة  قــالــت 
أمس  )الــصــورة(،  نيكوال ستورجن 
ــتــــوّجــــهــــة إلـــــــى االتــــحــــاد  الــــســــبــــت مــ
ــأمــــل فــــي االنـــضـــمـــام  األوروبــــــــــي، »نــ
ــرى قـــريـــبـــا« كـــدولـــة  ــ ــرة أخــ ــ إلـــيـــكـــم مـ
ــعـــد خـــــــروج بــريــطــانــيــا  مــســتــقــلــة بـ
الـــكـــامـــل مـــن الــتــكــتــل. وكــتــبــت على 
املوقع اإللكتروني لحزبها »الوطني 
ــنـــدي«: »كـــعـــضـــو مــســتــقــل  ــلـ ــتـ ــكـ االسـ
ــاد األوروبـــــــــــي، ســتــكــون  ــ ــحـ ــ فــــي االتـ
اسكتلندا شريكا وبانيا للجسور«. 
بريطانيا  خــروج  »بسبب  وتابعت 
مـــن االتـــحـــاد األوروبـــــــي، ال يمكننا 
القيام بذلك إال كدولة مستقلة  اآلن 

بحد ذاتها«.
)فرانس برس(

 
قرار قضائي قريب 

بشأن أسانج
ــــف مــــــــــؤســــــــــس مــــــوقــــــع  ــشــ ــ ــتــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ســ
غدًا  أســانــج  جوليان  »ويكيليكس« 
اإلثــنــن مــا إذا كـــان ســيــتــم ترحيله 
ــات املـــتـــحـــدة ملـــواجـــهـــة  ــ ــــواليــ ــى الــ ــ إلــ
تــهــم تــجــســس بــســبــب نــشــر وثــائــق 
عسكرية أميركية سرية. ومن املقرر 
الـــقـــاضـــيـــة الــبــريــطــانــيــة  ــدر  أن تـــصـ
فانيسا بــارايــتــســر قــرارهــا اإلثــنــن. 
وفــي حــال وافقت على الطلب، فمن 
املـــقـــرر أن تــتــخــذ وزيــــــرة الــداخــلــيــة 
الــبــريــطــانــيــة، بــريــتــي بــاتــيــل، الــقــرار 
يستأنف  أن  املتوقع  ومــن  النهائي. 

الجانب الخاسر الحكم.
)أسوشييتد برس(

تحوالت كثيرة بعد 
مقتل سليماني أبرزها 

وصول الكاظمي للحكم

القوات البحرية 
والجوية في حالة 

استنفار وتأهب قصوى

سليماني كان يتواصل 
مع وزراء ومسؤولين 

ويحل الخالفات

مخاوف من تقدم 
مليشيات عراقية إلى 

المنطقة الخضراء

عام على اغتيال 
سليماني

عثمان المختار

التوقعات،  من  الكثير  خــاف  على 
ــد »فــيــلــق  ــائــ ــاب قــ ــيــ كــــــان تـــأثـــيـــر غــ
الــقــدس« اإليـــرانـــي، الــجــنــرال قاسم 
ســـلـــيـــمـــانـــي، عــــن املـــشـــهـــد الــــعــــراقــــي، ســريــعــا 
وواضحا منذ األسابيع األولى الغتياله في 3 
يناير/كانون الثاني 2020، وبتفاعل أكبر مما 
هو عليه في بلدان أخــرى في املنطقة، واقعة 
تحت تأثير التدخل اإليراني أمنيا وسياسيا. 
ويربط سياسيون ومراقبون عراقيون، الكثير 
املــواقــف، وكذلك  التحوالت والتبدالت في  من 
األزمــــــــات وبـــــــروز الــــصــــراعــــات الــجــانــبــيــة فــي 
العام 2020، بتعثر طهران في  الــعــراق، خــال 
ُحــّكــام  إيــجــاد البديل عمن كــان يــعــرف بثاني 
الــعــراق منذ بعد الــعــام 2003، فــي إشـــارة إلى 
الــحــاكــم املــدنــي األمــيــركــي بـــول بــريــمــر )2003 

.)2004

فشل ملء الفراغ
على مقربة من نصٍب تذكاري أقيم في مكان 
اغتيال قاسم سليماني والقيادي في »الحشد 
الــشــعــبــي« أبــــو مــهــدي املـــهـــنـــدس، قــــرب مــطــار 
أسفرت  أميركية  بغارة جوية  الــدولــي،  بغداد 
أيـــضـــا عـــن مــقــتــل 6 أشـــخـــاص مـــن املـــرافـــقـــن، 
ــانـــي، يـــســـتـــعـــد املـــئـــات  ــمـ ــيـ ــلـ بـــيـــنـــهـــم صـــهـــر سـ
مـــن أعـــضـــاء املــلــيــشــيــات والـــقـــوى الــســيــاســيــة 
املــرتــبــطــة بــــإيــــران، لــتــنــظــيــم وقـــفـــة بــمــنــاســبــة 
ــى لــاغــتــيــال، تــجــدد  ــ الــــذكــــرى الــســنــويــة األولــ
الــكــاظــمــي بوضع  مــطــالــبــة حــكــومــة مصطفى 
ــــدول زمـــنـــي النـــســـحـــاب الــــقــــوات األمــيــركــيــة  جـ
دأبت  التي  تهديداتها  الــعــراق، وتستعيد  من 
عليها طـــوال الــعــام املـــاضـــي. وبــعــد مـــرور 12 
شهرًا على االغتيال، كشف مسؤول عراقي في 
الجديد«،  »العربي  لـ ببغداد،  الداخلية  وزارة 
أن »طــهــران لــم تتوصل إلــى أي متعاون أكيد 
أو قطعي مع األميركين في عملية االغتيال، 
حتى  أو  العراقية  الجنسيتن  مستوى  على 
ــــى أن الــعــمــيــل أو  ــنــــاك مـــيـــل إلـ الــــســــوريــــة، وهــ
ــــن ضـــمـــن الــحــلــقــة  ــــي، ومـ ــرانـ ــ املـــتـــعـــاون هــــو إيـ
من  الــرغــم  على  وذلـــك  مــن سليماني،  القريبة 
للجنة تحقيق  ــمــت 

ّ
الــكــاظــمــي ســل أن حــكــومــة 

إيرانية جميع ما لديها من تسجيات في برج 
املــراقــبــة فــي مــطــار بــغــداد الــدولــي قبل هبوط 
طائرة سليماني وبعده وكذلك تقرير سلطة 

الكاظمي  تسلم  أبرزها  العراقي، ومن  املشهد 
ــكــــومــــة، والــــــذهــــــاب إلــــــى قـــانـــون  ــة الــــحــ ــ ــاسـ ــ رئـ
انتخابات يهدد نفوذ القوى املقربة من إيران 
فــي الــبــرملــان خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، والــســمــاح 
الحكومة موجودة  باستبدال شخصيات في 
مــنــذ الــعــام 2003 مــحــســوبــة عــلــى إيـــــران، عــدا 
عـــن وضــــوح حــالــة الــتــنــافــس واالحـــتـــقـــان بن 
قوى سياسية كانت تصنف سابقا في خانة 
ــّدة الــتــنــافــس أكــثــر مع  ــــزداد حــ ــد تـ واحـــــدة، وقـ
قــرب االنــتــخــابــات«. واعتبر أن »عـــودة تفعيل 
دور الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة واشــنــطــن في 
ــراق، وتـــنـــامـــي الـــتـــعـــاون بــــن الــجــانــبــن،  ــ ــعـ ــ الـ
وخطوات االنفتاح األخيرة من بوابة التجارة 
واالســتــثــمــار بــن الــعــراق والــســعــوديــة ومصر 
واألردن، وصواًل إلى اتفاقية تطبيع األوضاع 
فــي سنجار غــرب املــوصــل، والــتــي أقـــّرت طرد 
مــســلــحــي حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي، كلها 
تــغــيــيــرات لــم يــكــن لــتــحــدث خـــال فــتــرة تسلم 

سليماني ملف العراق«.

تداعيات عراقية
العاقات  رئــيــس لجنة  نــائــب  رأى  مــن جهته، 
ــة فـــــي الــــبــــرملــــان الـــــعـــــراقـــــي، ظـــافـــر  ــيــ ــارجــ الــــخــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــعــانــي، فــي حــديــث لـــ
ــاع األمــنــيــة كــانــت أكــثــر تــدهــورًا خال  »األوضــ
ــهــا اآلن أفـــضـــل بعد 

ّ
حـــيـــاة ســلــيــمــانــي، ولــعــل

ــى »تــــــردد املــلــيــشــيــات  ــك إلــ ــا ذلــ ــازيـ مــقــتــلــه«، عـ
نفس  تطاولها  ال  لكي  أعــمــالــهــا،  توسيع  فــي 
ــــك أصــبــحــت  ــذلـ ــ الـــعـــقـــوبـــة واالســـــتـــــهـــــداف، ولـ
هـــذه املــلــيــشــيــات، حــتــى عــنــدمــا تــقــوم بقصف 

الطيران املدني، وحتى على مستوى تسجيل 
مشتبها  إيــــران  تعتبرهم  أشــخــاص  مــكــاملــات 
بــــهــــم«. ورّجـــــــح املــــصــــدر أن »الــتــحــقــيــق الــتــي 
تتحدث عنه إيران قد ال ينتج عنه الكشف عن 
أي شخصيات متورطة«، الفتا إلى أن الحديث 
ــيـــع إلـــــى حــــــدوث اخـــتـــراق  ــابـ ــقـــل قـــبـــل أسـ ــتـ »انـ
إلكتروني حصلت من خاله )واشنطن( على 

ما تريده في تنفيذ الهجوم«.
إيــران  لم تحقق  املاضية،  مــدار األشهر  وعلى 
نجاحا لناحية ملء فراغ سليماني في العراق 
تـــحـــديـــدًا، ال عــبــر تــعــيــن الـــجـــنـــرال إســمــاعــيــل 
قــاآنــي )نــائــب سليماني قــبــل اغــتــيــالــه( قــائــدًا 
»فيلق القدس«، وال من خال تشكيل »لجنة  لـ
الشورى«، التي تضم إلى جانب قاآني، قيادات 
في فصائل عراقية مسلحة بارزة. ويأتي ذلك 
 عن نشاط الشيخ محمد كوثراني، الذي 

ً
فضا

عادة ما يتم تقديمه عراقيا على أنه مسؤول 
ملف العراق في »حزب الله« اللبناني، بهدف 
تنسيق الجهود واملواقف املختلفة التي كانت 
في العادة ال تحتاج سوى إلى اتصال هاتفي 
من سليماني أو رسالة نّصية، بحسب تعبير 
البرملان  في  »الفتح«  تحالف  في  بــارز  قيادي 
ــذي يـــمـــثـــل الـــجـــنـــاح الــســيــاســي  ــ ــ الــــعــــراقــــي، الـ
»الــحــشــد الــشــعــبــي«. واعــتــبــر الــقــيــادي، الــذي  لـــ
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــا عـــدم ذكــر  تــحــدث لـــ
اســـمـــه، أن وصـــــول مــصــطــفــى الــكــاظــمــي إلــى 
ليحدث  يكن  »لــم  الــعــراقــيــة،  الحكومة  رئــاســة 
بــوجــود سليماني«، مــؤكــدًا أن »األشــهــر التي 
أعقبت اغتيال سليماني شهدت تنافسا على 
صمود  وعــدم  والفصائلي،  السياسي  النفوذ 
الـــتـــوافـــقـــات بـــن الــكــتــل الــســيــاســيــة أكـــثـــر من 
أسبوع واحد«. وأضاف املصدر أن »اإليرانين 
يــعــانــون حــتــى اآلن مــن إيــجــاد بــديــل مطابق 
لــســلــيــمــانــي فـــي املــلــفــات الـــتـــي كــــان يــتــوالهــا، 
فيما الجنرال قاآني فشل في لعب هذا الدور، 
لكونه غير ضليع في شؤون الشرق األوسط، 
وباكستان  أفغانستان  نطاق  في  عمله  وكــان 
الــســنــوات املــاضــيــة، كــمــا أن سليماني  طــــوال 
ــدًا مـــن جـــنـــراالت الــحــرس  ــ لـــم يــكــن يـــشـــارك أحـ
السفراء  العراق تحديدًا، وحتى  الثوري ملف 
اإليــرانــيــون فــي بــغــداد، كــان هــو مــن يختارهم 
مسبقا بدءًا من حسن كاظمي قمي، ثم حسن 

دنائي فر، وصواًل إلى إيرج مسجدي«.
ولــفــت الــقــيــادي فــي تــحــالــف »الــفــتــح« إلـــى أن 
على  كثيرة  واألمنية  السياسية  »التغييرات 

الخضراء في  املنطقة  )في  األميركية  السفارة 
بغداد(، تصدر بيانات إدانة لهذه األعمال كي 
تتجنب العقاب«. ولفت العاني إلى أن »العمل 
الــعــســكــري املــشــتــرك بـــن الـــعـــراق والــتــحــالــف 
الدولي، أدى إلى تحجيم وجود تنظيم داعش 
إلى حّد كبير ومقتل معظم قياداته. لكن خطر 
عــودة اإلرهــاب ال يــزال قائما، فالظروف التي 
إلــى الواجهة  إلــى ظهور اإلرهـــاب، تعود  أدت 
ــوة، مــــن خـــــال اســـتـــهـــداف  ــ ــقـ ــ هـــــذه الـــفـــتـــرة وبـ
املــواطــنــن وابـــتـــزازهـــم والــحــط مــن كــرامــاتــهــم 
 عن تطاول 

ً
واالعتداء على مقدساتهم، فضا

املــلــيــشــيــات عــلــى املــــال الـــعـــام واملــــــوارد بكافة 
أشكالها«.

فــي الــســيــاق، اعــتــبــر عــضــو الــحــزب الشيوعي 
»الــعــربــي  الـــعـــراقـــي عــلــي نــعــمــة، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، أن قوى سياسية وفصائل مسلحة، 
كانت تتمتع بوجود مفاوض ضامن يتحدث 
عنها، إذ كان سليماني يتولى التفاوض بداًل 
وحتى  السياسية  اإلمــــاءات  ويــفــرض  عنها، 
مقتل  أن  ورأى  السياسي.  املشهد  في  األمنية 
ز أيــضــا فـــرص اتــســاع 

ّ
ــز الــجــنــرال اإليـــرانـــي »عــ

رقعة االحتجاجات خال الربع األول من العام 
2020، إذ كــان مــا صــاحــب األشــهــر األولـــى من 
قــاســم سليماني«،  يــقــف خلفه  وقــمــع  دمــويــة 
وفقا لرأيه. وأضاف نعمة أن »موت سليماني 
النفوذ  كشف عــن حالة تنافس وصـــراع على 
والقوى والحصول على الغنائم بن جماعات 

مسلحة وقوى سياسية عديدة«.

تدخالت مباشرة
وتـــحـــدث وزيـــــر عـــراقـــي فـــي حــكــومــة رئــيــس 
»العربي  الــــوزراء األســبــق حــيــدر الــعــبــادي، لـ
ــه، عــــن أن  ــمــ ــديــــد«، شـــــرط عـــــدم ذكـــــر اســ الــــجــ

الـــوزراء ومــدراء  سليماني كــان يتواصل مع 
وحتى  الهاتف،  وعبر  مباشر  بشكل  عامن 
عــلــى مــســتــوى قــضــاة بــاملــحــاكــم، ويــتــوســط 
 الــخــافــات بــن الــقــوى والشخصيات 

ّ
ويــحــل

ــلـــفـــة«. وأضــــــــاف املـــصـــدر  الـــســـيـــاســـيـــة املـــخـــتـ
العراقية  »الــقــيــادات  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
السياسية بعد العام 2003، بما فيها السنية 
والـــكـــرديـــة، كــانــت تــلــجــأ إلــيــه فـــي الــخــافــات 
 بــاملــلــفــات 

ً
واألزمـــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة، مـــتـــدخـــا

وأشــار  واالقــتــصــاديــة«.  واألمنية  السياسية 
إلى أن األمر »ال يتعلق بكونه يمثل مبعوثا 
شخصيا للمرشد علي خامنئي في العراق، 
بــل ألنــه كــان يملك كــاريــزمــا واضــحــة يفتقر 
إلــيــهــا إســمــاعــيــل قـــاآنـــي حـــالـــيـــا«. وقـــــال إن 
»الكثير ينسب لسليماني بعد موته، وأجد 
أغلبها واقعية، لكني أعتبر أنه سبب رئيسي 
فــي شلل القطاع االقــتــصــادي والــزراعــي في 
العراق منذ العام 2003، ألن عودة القطاعن 
تــعــنــي تــوقــف تــدفــق نــحــو 14 مــلــيــار دوالر 
ســنــويــا إلــــى إيــــــران يـــســـتـــورد فــيــهــا الـــعـــراق 
ــة وإنــشــائــيــة واســتــهــاكــيــة  ــيـ مــنــتــجــات زراعـ
استثمار  موضوع  تعطيل  أن  كما  مختلفة، 
ــاز املـــصـــاحـــب لــلــنــفــط، هو  ــغـ أو اســـتـــغـــال الـ
واحــــدة مــن بــصــمــات سليماني فــي الــعــراق، 
الذي ال يزال يستورد الغاز من إيران بمبالغ 
ــم حــرقــه  ــ ضـــخـــمـــة، وبــالــعــمــلــة الـــصـــعـــبـــة، رغـ

لغازه«.
وأوضح املصدر أن سليماني منع صدامات 
ــــن فـــصـــائـــل عـــــــــّدة، أبـــــرزهـــــا بــن  مـــســـلـــحـــة بـ
»عصائب  ومليشيا  الــصــدر  مقتدى  أنــصــار 
وكذلك  الخزعلي،  قيس  بزعامة  الحق«  أهــل 
ــلـــف انــــشــــقــــاق املــجــلــس  تـــســـويـــتـــه بــــهــــدوء مـ
اإلســــامــــي األعـــلـــى وخــــــروج عـــمـــار الــحــكــيــم 

بــتــيــار منفصل عــن املــجــلــس الـــذي بــقــي فيه 
هــمــام حــمــودي وقـــيـــادات أخــــرى. واعــتــبــر أن 
مكاتب تجنيد الشباب من األحياء الشيعية 
ــم إلـــى  ــهــ ــالــ الـــفـــقـــيـــرة جـــنـــوب الـــــعـــــراق، وإرســ
ســوريــة لــلــقــتــال مــع نــظــام بــشــار األســــد، مع 
شحنهم طائفيا، وتصوير القتال هناك بأنه 
للدفاع عن املقدسات وأنه وجودي للمذهب، 
ها من عمليات سليماني التي نكبت 

ّ
هي كل

أسرًا كاملة، بعدما قتل أبناؤها في سورية.
الــدراســات األمنية  أســتــاذ  اعتبر  مــن جهته، 
العليا، مهند  لــلــدراســات  الــدوحــة  فــي معهد 
ســلــوم، أن قـــرار وتــوقــيــت اغــتــيــال سليماني 
كـــان »جـــــزءًا مـــن خــطــة أمــيــركــيــة لــقــطــع رأس 
ــيـــادة والـــســـيـــطـــرة لــلــنــفــوذ اإليــــرانــــي في  ــقـ الـ
ــــدف الـــرئـــيـــس هــو  ــهـ ــ ــراق وســـــوريـــــة، والـ ــ ــعـ ــ الـ
التي  املسلحة  إيـــران  أذرع  إربـــاك وإضــعــاف 
أشرف عليها سليماني في العراق وسورية 
ولبنان بشكل مباشر، وفي اليمن والبحرين 
بشكل غير مباشر«. ولفت سلوم في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أنــــه »بـــعـــد مـــرور  لــــ
عــــام عــلــى اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، يــمــكــن الــقــول 
ــي إربـــــاك  إن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة نــجــحــت فــ
وإضعاف قدرة املليشيات املسلحة املرتبطة 
بــالــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي عــلــى اســتــهــداف 
مصالح الواليات املتحدة في العراق والشرق 
األوســـــط بــشــكــل عـــــام«. ورأى أن إيـــــران »لــم 
الــرغــم مــن تعين  تتمكن إلــى حــد اآلن، على 
سليماني،  لــقــاســم   

ً
خليفة قــاآنــي  إســمــاعــيــل 

مــن ســـّد الــفــراغ الــقــيــادي واملــيــدانــي للثاني، 
الــذي كــان يمتلك كاريزما فــريــدة، لها تأثير 
ــل فـــي أوســـــاط الــيــمــن  ــ اســتــثــنــائــي عــلــى األقـ
ــّد الــقــدســيــة في  ــى حــ ــلـــت إلــ الــشــيــعــي، ووصـ

بعض األحيان«.

تبعات غياب البديل عراقيًا 
وفشل سد الفراغ

أحيا عراقيون الذكرى يوم الجمعة في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

تأهب أمني في بغداد )أحمد الربيعي/فرانس برس(

ألقى اغتيال قاسم سليماني بثقله على واقع السياسة اإليرانية في 
العراق، وأفرز غياب بديل عنه يتمتع بمقدراته، إثر تغلغله في الحياة 
هذا  في  المشهد  على  تبعات  طويلة،  ألعوام  العراقية  السياسية 

البلد، سواء بالنسبة لطهران أو لمناوئيها

الحدث

ــار املـــكـــثـــف لـــقـــوات  ــشــ ــتــ ــــداد، واالنــ ــغـ ــ فــــي بـ
األمـــن ممثلة بــالــجــيــش والــشــرطــة، وذلــك 
ــرت حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  فــيــمــا أقــ
ــيــــوم األحــــــد فــــي عــمــوم  عــطــلــة رســـمـــيـــة الــ
املــحــافــظــات، وســـط مــخــاوف مــن أن تقدم 
مــلــيــشــيــات مــســلــحــة مــوالــيــة إليـــــران على 
تــكــرار الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة أو التقدم 
إلى املنطقة الخضراء حيث تقع السفارة 
صباح  املــقــررة  التظاهرات  فــي  األميركية 
الـــيـــوم فـــي ســاحــة الــتــحــريــر بـــبـــغـــداد، في 
ذكرى مقتل سليماني واملهندس. وكشفت 
مــــصــــادر حـــكـــومـــيـــة عـــراقـــيـــة فــــي بـــغـــداد، 
إجــراءات جديدة  الجديد«، عن  »العربي  لـ
فــــي مــحــيــط املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء وأوامــــــر 
باستخدام القوة ضد أي محاولة القتحام 
املــنــطــقــة الـــخـــضـــراء الـــيـــوم فـــي حــــال قــرر 
تنظمها  التي  التظاهرات  على  املشرفون 
املليشيات التوجه نحو املنطقة الخضراء 
وعبور جسر الجمهوري على نهر دجلة.

الخليج  القلق تمتد أيضا إلى دول  حالة 
الـــعـــربـــي، تــحــســبــا لــضــربــات أو عــمــلــيــات 
انتقامية إيرانية محتملة ردًا على اغتيال 
الــعــالــم الـــنـــووي مــحــســن فــخــري زادة في 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. وكشفت 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  مـــصـــادر خــاصــة لـــ
اإلمارات أجرت اتصاالت سرية مع طهران، 
ــــدت خــالــهــا عــدم  فـــي األيـــــام املـــاضـــيـــة، أكـ
العمليات واألحـــداث  مــن  أي  فــي  تورطها 
ــــران أخـــيـــرًا. وأوضــحــت  الــتــي شــهــدتــهــا إيـ
دبلوماسية،  ذات طبيعة  وهــي  املــصــادر، 
ــاالت الــتــي  تــعــمــل فـــي الـــقـــاهـــرة، أن االتـــصـ
اتخذت من الحديث بشأن أمن املاحة في 
تضمنت   

ً
مــدخــا هرمز  ومضيق  الخليج 

تــأكــيــدات واضــحــة مــن الجانب اإلمــاراتــي 
بـــشـــأن عـــــدم مـــشـــاركـــتـــهـــا بـــــأي شـــكـــل مــن 
األشــكــال فــي حــادثــة اغــتــيــال فــخــري زادة. 
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن هــنــاك مخاوف 
كــبــيــرة لـــدى إمــــارة دبــــي، مــن أي ضــربــات 
انـــتـــقـــامـــيـــة إيـــــرانـــــيـــــة، »حــــتــــى لـــــو كـــانـــت 
بــســيــطــة«، مــتــابــعــة أن أي عــمــل إرهـــابـــي 
ــل اإلمـــــــــارات ســيــضــرب  ــ أو انـــتـــقـــامـــي داخــ
االقتصاد القائم على السياحة والتجارة. 
وأضــــافــــت املـــــصـــــادر: »كــــــان هـــنـــاك تــفــهــم 
إيراني لعدم جر املنطقة في الوقت الحالي 
إلى أزمات كبرى تصعب السيطرة عليها، 
لــتــفــويــت الــفــرصــة عــلــى تـــرامـــب، إلـــى حن 
وإن  الجديدة،  األميركية  القيادة  وصــول 
بد موقفا واضحا بشأن 

ُ
كانت طهران لم ت

املطلب اإلماراتي الرئيسي من االتصاالت 
األخيرة«.

وهـــي جـــزر أبـــو مــوســى والــطــنــب الــكــبــرى 
والــطــنــب الــصــغــرى، والــتــي تــتــنــازع إيـــران 
واإلمــــــــارات عــلــيــهــا. وأضـــــاف أن »بــحــريــة 
ــــوري لـــديـــهـــا قــــــــدرات كــافــيــة  ــثـ ــ ـــرس الـ ـــحـ الـ

ملواجهة القطع تحت السطح للعدو«.
مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، تــــــــوعــــــــد قــــــــائــــــــد الــــــــقــــــــوات 
الــجــوفــضــائــيــة لــلــحــرس الـــثـــوري، العميد 
ــيـــر عـــلـــي حـــاجـــي زادة، بـــأنـــه فــــي حـــال  أمـ
وقــوع الــحــرب ضــد إيـــران فإنها ستهاجم 
األميركية،  القواعد  تحتضن  التي  الـــدول 
فــرق بن  ال  لنا  بالنسبة  قــال »حينئذ  إذ 
الــقــاعــدة األمــيــركــيــة والـــدولـــة املستضيفة 
لها«، مؤكدًا أن »الدول العربية في املنطقة 

ستكون األكثر تضررًا«.
ــــم وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــهـ ــ ــاق، اتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي الـ
اإليـــرانـــي محمد جـــواد ظــريــف، االحــتــال 
الرئيس  الســتــدراج  بالسعي  اإلسرائيلي 
ــرامـــب إلــى  األمـــيـــركـــي الـــخـــاســـر دونــــالــــد تـ
شــن حـــرب عــلــى إيــــران. وقـــال فــي تغريدة 
عــبــر »تـــويـــتـــر« إن »املــعــلــومــات الــجــديــدة 
اآلتــيــة مــن الــعــراق تشير إلــى أن إسرائيل 
مــن خــال عناصرها تحيك مــؤامــرة لشن 
ــــدراج  ــتـ ــ هـــجـــمـــات عـــلـــى األمــــيــــركــــيــــن السـ
ترامب إلــى حــرب من خــال خلق ذريعة«. 
الرئيس األميركي إلى االنتباه إلى  ودعــا 
ذلـــك، بالقول »احـــذر يــا تــرامــب، فــأي لعب 
بالنار سيواجه برد باملثل بشكل جاد، ال 

سيما على أصدقائك الحميمن«.
ــاق الـــــحـــــراك اإليـــــــرانـــــــي، كــشــف  ــيــ وفــــــي ســ
رئيس هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، علي 
أكـــبـــر صـــالـــحـــي، أمــــس الـــســـبـــت، أن بـــاده 
الذرية في  الدولية للطاقة  الوكالة  أبلغت 
بتخصيب  ستبدأ  بأنها  الجمعة  رســالــة 
اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 20 في 

املائة في منشأة »فوردو« جنوب طهران.
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك، تستمر حــالــة التأهب 

طهران، بغداد، القاهرة  
العربي الجديد 

ــى  ــ ــ مـــــع حــــلــــول الــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة األولـ
الغــتــيــال قــائــد »فــيــلــق الـــقـــدس« اإليـــرانـــي 
»الحشد  فــي  والــقــيــادي  قــاســم سليماني 
الــشــعــبــي« أبـــو مــهــدي املــهــنــدس، عــلــى يد 
ــذا الـــيـــوم  ــ ــات املـــتـــحـــدة فــــي مـــثـــل هـ ــ ــــواليـ الـ
فـــــي بــــــغــــــداد، ارتــــفــــعــــت الــــتــــخــــوفــــات مــن 
الــتــهــديــدات اإليــرانــيــة واألميركية  انـــزالق 
املــتــبــادلــة إلـــى حـــد املــواجــهــة الــعــســكــريــة، 
إلى  الــطــرفــن، يتمدد  وســط استنفار مــن 
العراق الذي يشهد اليوم تظاهرات تعمل 
اعتداء  إلــى  تطورها  منع  على  السلطات 

على السفارة األميركية في بغداد.
ــان أكــثــر مـــن مـــســـؤول أمــيــركــي  وبــعــدمــا كـ
أكد في األيام األخيرة استعداد واشنطن 
لـــلـــرد عــلــى أي انـــتـــقـــام إيــــرانــــي، وإرســـــال 
ــبــــل بـــضـــعـــة أيـــــام  الـــــــواليـــــــات املــــتــــحــــدة قــ
 B« قـــاذفـــتـــن اســتــراتــيــجــيــتــن مـــن طـــــراز
52« إلى الشرق األوســط، واصلت طهران 
إطـــــاق تـــهـــديـــداتـــهـــا، مـــع تــأكــيــد مــصــادر 
ــــس أن  ــربـــي الـــجـــديـــد« أمـ ــعـ »الـ ـــ إيـــرانـــيـــة لـ
القوات البحرية والدفاع الجوي اإليراني 
»فـــي حــالــة اســتــنــفــار وتـــأهـــب قـــصـــوى، ال 
والغربية  الجنوبية  الــحــدود  على  سيما 
لــلــتــصــدي ألي عـــــــدوان مـــحـــتـــمـــل«. وأكــــد 
الــقــائــد الـــعـــام لــلــحــرس الـــثـــوري اإليـــرانـــي 
الـــجـــنـــرال حــســن ســـامـــي، أمــــس، أن »أي 
العدو علينا سنرد عليه  قبل  اعــتــداء من 
 »أثبتنا مرات 

ً
بعمل مماثل وحازم«، قائا

عدة أننا لن نترك أي تهديد أو اعتداء من 
قبل األعداء من دون رد«. كام سامي جاء 
الــقــوات اإليرانية في جزيرة  خــال تفقده 
أبـــو مــوســى فــي الــخــلــيــج املــتــنــازع عليها 
مـــع اإلمـــــــارات لــتــقــيــيــم مــــدى اســـتـــعـــدادات 
هذه القوات وجهوزيتها. وقال سامي إن 
»الــجــزر الــثــاث اإليــرانــيــة تشكل الواجهة 
الــدفــاعــيــة لــلــبــاد فـــي مــواجــهــة األعـــــداء«، 
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قائد  اغتيال واشنطن  عــام على  مــرور  بعد 
»فيلق القدس« اإليراني قاسم سليماني في 
ذلــك على سياسات طهران  بغداد، وتبعات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، لـــم يــرتــق رد إيـــران 
عــلــى االغـــتـــيـــال بــعــد إلــــى مــســتــوى الــحــدث، 
»الزمان  في  آٍت  بأنه  مسؤوليها  تمسك  مع 
الـــتـــحـــوالت   

ّ
املـــنـــاســـبـــن«. غـــيـــر أن ــــان  ــكـ ــ واملـ

الدولية، وال سيما وصول الديمقراطي جو 
بايدن إلى سدة الحكم في الواليات املتحدة، 
واملؤشرات على سعي طهران لتهدئة معه، 
أكثر من تساؤل حول  كلها تطورات تطرح 

مدى وإمكانية الرد. 
ــقـــدت إيــــــران بــغــيــاب ســلــيــمــانــي الــعــمــود  وفـ
الــفــقــري ملــنــظــومــة ســيــاســاتــهــا فـــي املــنــطــقــة، 
والعسكرية.  والسياسية  األمنية  بأبعادها 
فهو من بنى لباده نفوذًا واسعا على مدى 
العقود األخيرة، امتد من العراق إلى لبنان 
وســوريــة مــــرورًا بــالــيــمــن، وذلـــك عــبــر إنــشــاء 
مــجــمــوعــات مــوالــيــة ارتــبــطــت إيــديــولــوجــيــا 
بالثورة اإلسامية اإليرانية، باإلضافة إلى 
التحالف مع أنظمة مثل نظام بشار األسد. 
 عن امتداد إيران في أميركا الاتينية 

ً
فضا

مــــن خـــــال الـــتـــحـــالـــف مــــع أنـــظـــمـــة مـــعـــاديـــة 
للواليات املتحدة، مثل النظامن الفنزويلي 

والبوليفي.
ــــذي كــان  ــــوزن ســلــيــمــانــي، الـ تــغــيــيــب رجــــل بـ
علي  األعلى  اإليــرانــي  للمرشد  اليمنى  اليد 
خـــامـــنـــئـــي فــــي الـــــخـــــارج، تـــســـّبـــب بــخــســائــر 
الصعيدين  على  اإليرانية  للسياسة  كبيرة 
ــلــــي والــــخــــارجــــي ال يـــمـــكـــن تـــداركـــهـــا  الــــداخــ

أمين العاصي

تختلف القراءات بعد عام على اغتيال قائد 
الـــقـــدس« اإليـــرانـــي قــاســم سليماني،  »فــيــلــق 
حول تأثير غيابه على الصراع في سورية، 
ــــوات عـــلـــى تــنــفــيــذ  ــنـ ــ بـــعـــدمـــا عـــمـــل طـــيـــلـــة سـ
الحرس  املــدى، وضعها  بعيدة  استراتيجية 
الثوري لترسيخ النفوذ اإليراني في سورية، 
وخلق وقائع على األرض يصعب تجاوزها 
السورية،  للقضية  مستقبلية  حلول  أي  فــي 
ــبـــا رئــيــســيــا فــــي مــســرح  وتـــبـــقـــي طــــهــــران العـ
ــر  ــ الــــصــــراع اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي. مـــنـــذ أواخـ
بـــــات حــــضــــور ســلــيــمــانــي فــي  الــــعــــام 2011 
السوري واضحا، وتجلى خصوصا  املشهد 
فــــي إنــــشــــاء مــلــيــشــيــات تــعــمــل تـــحـــت رعـــايـــة 
اإليــرانــيــن وتــوجــيــهــاتــهــم. وكــــان سليماني 
زائرًا  السورية،  الجغرافيا  يتحرك في عموم 
الباد  فــي  الــتــي زرعــهــا  لــعــشــرات املليشيات 
الــقــائــم على دعم  الــنــفــوذ اإليـــرانـــي،  لترسيخ 
ــرار رئـــيـــس الـــنـــظـــام بـــشـــار األســـــد في  ــمـ ــتـ اسـ

بسهولة، لصعوبة إيجاد بديل يسّد مكانه. 
كــــان سليماني  الـــداخـــلـــي،  املــســتــوى  فــعــلــى 
ــرام جـــمـــيـــع الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــتـ ــ مـــحـــل احـ
ــة، وكـــانـــت كــلــمــتــه مــســمــوعــة لــدى  ــيــ ــرانــ اإليــ
ــران  األطــــــراف املـــتـــصـــارعـــة، ولـــذلـــك كـــانـــت إيــ
ــذا الــتــوقــيــت  ــ ــيــــه فــــي هــ بــــأمــــّس الـــحـــاجـــة إلــ
ــع الـــرصـــيـــد  ــ ــراجـ ــ الــــحــــســــاس، عـــلـــى ضــــــوء تـ
الشعبي للسلطة بسبب تراكم األزمــات، وال 
سيما األزمــة االقتصادية. وكذلك على وقع 
املحافظن  بن  الداخلية  الخافات  تصاعد 
الراهنة.  املرحلة  إدارة  حــول  واإلصــاحــيــن 
ولـــوحـــظ بــعــد اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي اشـــتـــداد 
هــــذه الـــخـــافـــات، وتـــوجـــه الـــتـــيـــار املــحــافــظ 
الدولة،  مفاصل  على  السيطرة  إحكام  نحو 
أجريت  التي  التشريعية  االنتخابات  خــال 
فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، بــعــد تهميش 
ــيــــطــــرة الـــكـــامـــلـــة عــلــى  اإلصــــاحــــيــــن والــــســ
ــزاع الـــرئـــاســـة منهم  ــتـ الـــبـــرملـــان، وســعــيــه النـ
أن  ُيـــتـــوقـــع  كـــمـــا   .2021 انـــتـــخـــابـــات  خـــــال 
غــيــاب سليماني  تــداعــيــات  ــران  إيـ تستشعر 
أكثر داخليا، إذا ما حصل أي طارئ للمرشد 

اإليراني األعلى، مع دخوله عامه الثمانن.
وكانت ارتدادات اغتيال سليماني أقوى على 
فقدت  لكونها  إليــــران،  الــخــارجــيــة  السياسة 
مهندسها وركنها األبرز، فقد شّكل االغتيال 
انتقال الواليات املتحدة إلى مرحلة املواجهة 
الخشنة للنفوذ اإلقليمي اإليراني بعد عقود 
ــن مـــواجـــهـــة نـــاعـــمـــة. ولـــوحـــظـــت ارتـــــــدادات  مـ
اغـــتـــيـــال ســلــيــمــانــي عــلــى الـــنـــفـــوذ اإليـــرانـــي 
استام  ولعل  من ساحة.  أكثر  في  اإلقليمي 
من  قريبا  ُيعتبر  الـــذي  الــكــاظــمــي،  مصطفى 
واشنطن، السلطة في العراق، الساحة األهم 

أولــيــا«،  »ردًا  إال  يــكــن  لــم  اغــتــيــال سليماني 
االستراتيجي«  »الـــرد  عــن ضـــرورة   

ً
متحدثة

أو »االنــتــقــام الــصــعــب«. ومــع حلول الذكرى 
األولــــى لــاغــتــيــال، ال يــبــدو أن هـــذا االنــتــقــام 
إلى  اإليرانيون  القادة  أحاله  قريب، ولطاملا 
»الزمان واملكان املناسبن«، أو أنه »مرتبط 

ــار سليماني  ــتـ الــســلــطــة بــالــســبــل كـــافـــة. واخـ
مــفــاصــل مــهــمــة فــي الــجــغــرافــيــا الــســوريــة ملد 
األذرع العسكرية التابعة له، فسّور العاصمة 
الجهة  مــن  وخــصــوصــا  باملليشيات،  دمــشــق 
الــجــنــوبــيــة، لــتــصــبــح مــديــنــة الــســيــدة زيــنــب 
املليشيات.   كبيرًا لهذه 

ً
جنوب دمشق معقا

ــار دمــشــق  ــل مـــطـ ــ ــأ ســلــيــمــانــي داخــ كـــمـــا أنـــشـ
ُيدعى  الــدولــي، مقرًا يتألف مــن عــدة طبقات 
»البيت الزجاجي«، أدار من خاله الحرب في 

سورية إلى جانب النظام.
ــع ســلــيــمــانــي  ــ ــوري، وضـ ــ ــسـ ــ ــمـــال الـ ــي الـــشـ ــ وفـ
استراتيجية تقوم على تطويق مدينة حلب، 
مع نشر مليشيات مرتبطة بالحرس الثوري 
في ريف حلب الجنوبي، وفي »معامل الدفاع« 
السفيرة في خاصرة حلب  بلدة  بالقرب من 
أحياء  بينما تنتشر في  الشرقية.  الجنوبية 
حــلــب الــشــرقــيــة، الـــتـــي كـــانـــت تــحــت ســيــطــرة 
تتلقى  محلية  مليشيات  املعارضة،  فصائل 
الدعم والتمويل من طهران، أبرزها »الباقر«، 
في حن تتمركز أخرى ذات طابع طائفي في 
بلدتي نّبل والزهراء في ريف حلب الشمالي. 
في  يتجول  وهــو  وكــانــت صـــورة سليماني، 
النظام  قــوات  مــن  برفقة ضابط  مدينة حلب 
أواخــــــر عــــام 2016 مـــع بــــدء خـــــروج فــصــائــل 
املعارضة من هذه املدينة، الدليل الكبير على 
الدور الذي كان يلعبه سليماني في مجريات 
الـــصـــراع الـــدائـــر فــي ســوريــة مــنــذ عـــام 2011. 
كــمــا تــكــرر ظــهــور ســلــيــمــانــي فـــي ريـــف حلب 
الجنوبي في مقرات املليشيات اإليرانية، في 
رســالــة واضــحــة عــلــى األهــمــيــة الــتــي يوليها 

للمدينة وريفها.
وفــي أواخــر عــام 2017، وصــل سليماني إلى 

ما كان يخطط له اإليرانيون منذ بدء الصراع 
عــلــى ســـوريـــة، وهـــو الــســيــطــرة املــطــلــقــة على 
جــانــب مــن شــرقــي ســوريــة، الــتــي تعد محطة 
بـــري تعمل طــهــران على  رئيسية فــي طــريــق 
اإليرانية وينتهي  األراضــي  فرضه، يبدأ من 
على سواحل البحر املتوسط مرورًا بالعراق 
إيرانية، بدعم  وانتزعت مليشيات  وسورية. 
جوي روســي، ريف دير الشرقي جنوب نهر 
الــفــرات مــن تنظيم »داعـــــش«، وجــانــبــا كبيرًا 
العراق  البادية، وهــو ما مّكنها من ربــط  من 
بـــســـوريـــة جـــغـــرافـــيـــا، إذ تـــتـــحـــرك مــلــيــشــيــات 
إيرانية وفصائل »الحشد الشعبي« العراقي 
بــــن الـــبـــلـــديـــن، عـــبـــر مـــعـــابـــر أنـــشـــأتـــهـــا لــهــذه 
الــغــايــة. ومـــن أبــــرز املــلــيــشــيــات الــتــي نشرها 
الــســوري: »لــواء  سليماني في أقصى الشرق 
فاطميون« و»لــواء زينبيون«، باإلضافة إلى 
»لواء اإلمام علي«، و»حركة النجباء« وقوات 
من الحرس الثوري اإليراني، ومليشيات من 

»الحشد الشعبي«.
وبعد عام على اغتيال سليماني، تتباين آراء 
على  غيابه  تأثير  حــول  واملحللن  املــراقــبــن 
مــشــهــد الـــصـــراع فــي ســـوريـــة. ورأى الــبــاحــث 
السياسي السوري عرابي عبد الحي عرابي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الجانب  فــي حــديــث لـــ

اإليراني »عمد على الفور إلى إعادة تموضع 
وتعين  ســوريــة،  في  له  التابعة  للمليشيات 
وأضــاف  سليماني«.  مكان  قــاآنــي  إسماعيل 
املليشيات  عــدد  ازداد  سليماني  مقتل  »بعد 
اإليــرانــيــة فــي ســوريــة فــي مــواقــع جــديــدة، مع 
دخـــول عناصر جــديــدة إلــى هــذه املــواقــع في 
ريف دير الزور الشرقي عبر معبر البوكمال 
بـــــن ســـــوريـــــة والـــــــعـــــــراق كـــــــرد عــــلــــى عــمــلــيــة 
االغـــتـــيـــال«. وتـــابـــع »إيــــــران لـــم تـــتـــنـــازل، ولــم 
يتأثر مشروعها اإلقليمي بمقتل سليماني، 
واستمرت في سياسة الصبر االستراتيجي 
إلــــى الـــحـــد األقـــصـــى خــــال مــرحــلــة الــرئــيــس 
قــدرة خليفة  األميركي دونالد ترامب«. وعن 
ــراغ الــــذي تــركــه في  ــفـ ســلــيــمــانــي عــلــى ســـد الـ
ســوريــة، رأى عــرابــي أن النشاط الــذي يبديه 
قاآني في سورية »يدل على أنه ال يقل خبرة 
عن سلفه«، مضيفا »يبدو أن لقاآني خططا، 
وربما يستطيع إلى حد بعيد أن يتعامل مع 

الخلل الذي تسبب به مقتل سليماني«.
السياسي  والباحث  الكاتب  رأى  املقابل،  في 
»العربي الجديد«،  رضوان زيادة، في حديث لـ
أن غــيــاب ســلــيــمــانــي »شـــّكـــل تــحــطــم الــقــيــادة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة لـــلـــحـــرس الــــثــــوري الـــتـــي تــؤمــن 
الــثــورة واأليــديــولــوجــيــة الشيعية  بــانــتــشــار 
خــارج إيـــران«. وتــوقــع زيـــادة أن يكون قاآني 
قـــادرًا على ســد الــفــراغ الــذي تركه سليماني 
في سورية »لكن ربما يحتاج بعض الوقت«، 
مضيفا: »هذا األمر يعتمد أيضا على عوامل 
خــارجــيــة، وتــحــديــدًا مــن قــبــل واشــنــطــن وتــل 
بالتمدد  لإليرانين  ستسمحان  وهــل  أبيب، 
في  مليشياوية عسكرية  قــواعــد  وبــنــاء  أكثر 

مناطق مختلفة من سورية؟«.

ــران والــــواليــــات املــتــحــدة،  ــ لــلــمــواجــهــة بـــن إيـ
عــكــس الــحــالــة الــصــعــبــة الــتــي وصــلــت إليها 
السياسة اإليرانية في هذا البلد، على الرغم 
من احتفاظها بمكامن النفوذ. كذلك، شهدت 
مرحلة ما بعد سليماني تصاعدًا ملحوظا 
فـــي الــهــجــمــات اإلســرائــيــلــيــة عــلــى املــصــالــح 

اإليرانية في سورية.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه االرتـــــدادات الداخلية 
عــلــى  اإليـــــرانـــــي  الــــــرد   

ّ
أن إال  ــة،  ــيــ والــــخــــارجــ

االغـــتـــيـــال لــــم يـــرتـــق بـــعـــد ملـــســـتـــوى الـــحـــدث 
اســتــراتــيــجــيــة، وهــو  مــن دالالت  بــمــا يمثله 
ما تقّر به طهران نفسها، إذ ال تــزال تعتبر 
أن الــقــصــف الــصــاروخــي عــلــى قــاعــدة »عــن 
األسد« األميركية في العراق بعد 5 أيام من 

ــالــــظــــروف«، حــســب تــعــبــيــر مــســاعــد قــائــد  بــ
»فيلق القدس« محمد حجازي، قبل أيام.

األمـــر بنشوء ظـــروف خاصة  ويكشف ربــط 
اإليرانيون  القرار  اع 

ّ
يواجهه صن مــأزق  عن 

فــي مــســألــة الــــرد. هـــذا املــــأزق لــيــس فــي عــدم 
الرد املناسب، إذ تمتلك  القدرة على  امتاك 
إيــــران مــن الــقــوة الــصــاروخــيــة والــعــســكــريــة 
مـــا يــمــكــنــهــا مـــن تــوجــيــه ضـــربـــات لــلــقــواعــد 
والقوات األميركية في املنطقة، لكن ما يكّبل 
يديها هو تبعات استخدام هذه القوة، ألنها 
أميركية  فعل  بـــردود  األغــلــب ستجابه  على 
أقـــــوى وبــمــســتــوى الــــحــــرب، الـــتـــي ال تــرغــب 
إيـــران فــي الــوصــول إليها ملخاطرها، وعــدم 
إلــى  بالنظر  تكاليفها  تحمل  عــلــى  قــدرتــهــا 

األزمة االقتصادية التي تعيشها.
ــــك، قـــد يــبــعــث عــــدم تــنــاســب  وعـــلـــى ضــــوء ذلـ
ردة الــفــعــل اإليــرانــيــة مــع الــفــعــل األمــيــركــي، 
في طياته رسالتن ال ترغب طهران فيهما؛ 
األولى رسالة ضعف تشجع »األعــداء« على 
مــواصــلــة املـــســـار، والــثــانــيــة رســـالـــة إحــبــاط 
الخارج.  في  والحلفاء  الداخل  في  لألنصار 
ــد الــصــعــب، يظهر 

ّ
وأمــــام هـــذا الــوضــع املــعــق

السلوك اإليــرانــي خــال العام الــذي مــّر على 
اغــتــيــال ســلــيــمــانــي، وبـــالـــذات فــي األســابــيــع 
إلــى خيار استنزاف  األخــيــرة، لجوء طهران 
واشنطن وبقائها في املنطقة، عبر هجمات 
عبر  وحلفائها  مصالحها  ضــد  مــتــواصــلــة 
الــحــلــيــفــة لــطــهــران، بــحــيــث ال تـــؤدي  األذرع 
حلقاتها املنفردة إلى مواجهة شاملة، وفي 
إلى استنزاف  يــؤدي تراكمها  الوقت نفسه، 
ــاء ســـاحـــات  ــقــ ــة عـــبـــر إبــ ــيـ ــركـ ــيـ الـــــقـــــدرات األمـ

املواجهة مشتعلة بإيقاعات مضبوطة. من إحياء الذكرى في كرمان اإليرانية أمس )فاطمة بهرامي/األناضول(

يحيل القادة اإليرانيون 
االنتقام للزمان والمكان 

المناسبين

سّور سليماني دمشق 
بالمليشيات وخصوصًا من 

الجهة الجنوبية

نجح قاسم سليماني 
قبل اغتياله في تنفيذ 

استراتيجية بعيدة المدى 
في سورية، مرسخًا 

حضور بالده في هذا 
الصراع بإيجاد وقائع 

ميدانية يصعب تخطيها
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إبطال الفيتو الرئاسي على موازنة الدفاع

مجلس الشيوخ 
يتمرد على ترامب

دعا ترامب إلى التظاهر 
في يوم تثبيت الكونغرس 

فوز بايدن

مجلــس  فــي  الجمهوريــون  أبطــل 
الشــيوخ األميركــي، أول مــن أمــس 
الــذي اســتخدمه  الجمعــة، الفيتــو 
دونالــد  االنتخابــات،  فــي  الخاســر  الرئيــس 
اإلنفــاق  قانــون  مشــروع  إلســقاط  ترامــب، 
الدفاعــي، مــا يشــّكل صفعــة لألخيــر، فــي آخــر 
أيــام واليتــه، وال ســيما مــن الحــزب املحافــظ 
الســنوات  خــال  لــه  ســندًا   

ّ
ظــل لطاملــا  الــذي 

األربــع املاضيــة. وللمــرة األولى خــال واليته، 
األغلبيــة  وزعيــم  الجمهوريــون  يتمــرد 
ويجــري  الرئيــس،  علــى  ماكونيــل،  ميتــش 
إســقاط فيتــو لــه، مــع تحقيــق أغلبيــة الثلثــن 
عليــه  يســيطر  يــزال  ال  الــذي  »الشــيوخ«  فــي 
قبــل  الفيتــو  إســقاط  وجــاء  الجمهوريــون. 
للقســم  الجديــد  الكونغــرس  أداء  مــن  يومــن 
)اليــوم األحــد(، وعلى أبــواب انتخابات إعادة 
لعضوية مجلس الشيوخ في والية جورجيا، 
بعد غٍد الثاثاء، ســتحدد توجه هذا املجلس 
لعامــن مقبلــن. ومــن املقــرر أيضــا أن يصــّدق 
الكونغــرس علــى فــوز الرئيــس املنتخــب جــو 
ســِقط فيتــو 

ُ
بايــدن رســميا األربعــاء املقبــل. وأ

جمهــوري  توافــق  بعــد  ســيما  وال  ترامــب، 
مفاوضــات  إثــر  املشــروع،  علــى  ديمقراطــي 
حــول  التعــاون  مــن  لنمــط  التــزام  فــي  شــاقة، 
قانــون الدفــاع امتــد لعقــود، لكنــه لــن يســري 

منافســينا مثل روســيا والصن، كذلك فإنها 
أيضــا مناســبة لتذكيــر جنودنــا وعائاتهــم 

بأنهم يحظون بدعمنا«.
الشــيوخ مســعى  عرقــل مجلــس  املقابــل،  فــي 
املاليــة  املســاعدات  لزيــادة  للديمقراطيــن 
 600 مــن  كورونــا  جائحــة  مــن  للمتضرريــن 

دوالر إلــى ألفــن، وهو تغيير طالب به ترامب 
 ماكونيــل وصفــه بأنه »اشــتراكية 

ّ
أيضــا، لكــن

الشــيكات  أن  معتبــرًا  أيضــا،  لألثريــاء« 
ستســتفيد منهــا »عائــات لــم تفقــد وظائفهــا 

أو دخلها«.
 الجمهوريون في الكونغرس مســاندين 

ّ
وظل

لترامــب خــال ســنوات حكمــه، لكنــه انتقدهــم 
أخيــرًا لعــدم دعمــه فــي مــا رّدده بــا ســند عــن 
تزوير االنتخابات الرئاسية، ورفضهم مطلبه 
إلبطــال  وتحركهــم  كورونــا،  إعانــات  بزيــادة 
الفيتــو. ونــّدد ترامــب األســبوع الحالــي بمــا 
اعتبــره »قيــادة جمهورّيــة ضعيفــة ومتعبة«، 
وفــي  املواجهــة.  فــي  مضــى  ماكونيــل  لكــن 
انتكاســة جديــدة لترامــب، رفض قاٍض دعوى 

رفعهــا جمهوريــون ضــد نائــب الرئيس مايك 
بنــس، إللغــاء فــوز بايــدن، إذ إن بنــس هــو من 
سيرأس جلسة الكونغرس املشتركة األربعاء 
املقبــل إلقــرار نتائــج االنتخابــات رســميا. مــن 
ــف تغريداتــه علــى »تويتــر«، داعيــا 

ّ
جهتــه، كث

أنصــاره إلــى التظاهــر بالتزامــن مــع الجلســة. 
وكتــب ترامــب: »حققنا فوزًا كبيرًا«، و»أوقفوا 
ة« 

ّ
السرقة«، واعدًا بتقديم »عدد كبير من األدل

)علــى التزويــر( خــال التجمــع. وتثير الدعوة 
مخاوف من تجدد أعمال العنف بعد تظاهرة 
سابقة مؤيدة لترامب، شاركت فيها مجموعة 
»بــراود بويــز« اليمينيــة املتطرفــة واملســلحة، 

في 12 ديسمبر/ كانون األول املاضي.
)فرانس برس، رويترز(

8
سياسة

تمرد الجمهوريون في 
مجلس الشيوخ على 
الرئيس الخاسر دونالد 

ترامب، عبر تمرير مشروع 
اإلنفاق الدفاعي الذي 

رفضه، وذلك في أوضح 
تجاوز له، مع اقتراب 

نهاية واليته

)Getty/وصف ترامب القيادة الجمهورية بالضعيفة )ليز لينش

بالضــرورة علــى مشــاريع أخــرى تأمــل إدارة 
بايدن تمريرها بسهولة.

وصــّوت مجلــس الشــيوخ بموافقــة 81 صوتا 
أغلبيــة  محققــا  الفيتــو،  إلبطــال   ،13 مقابــل 
قــد  املجلــس  وكان  لذلــك.  املطلوبــة  الثلثــن 
فــي  النقــض  حــق  اســتخدام  فــي  ترامــب  أّيــد 
حتــى  األخيــر،  وكان  ســابقة،  مناســبات   8
تصويــت أول مــن أمــس، فــي طريقــه ليصبــح 
أول رئيــس منــذ لينــدون جونســون، لم ُيبطل 
مجلــس  وكان  نقــض.  حــق  أي  لــه  املجلــس 
النــواب الــذي يســيطر عليــه الديمقراطيــون، 
اإلبطــال.  علــى  املاضــي  االثنــن  صــّوت  قــد 
النقــض  حــق  اســتخدام  الرئيــس  وبمقــدور 
الكونغــرس،  يقــره  قانــون  مشــروع  أي  ضــد 
إذا  املشــروع،  إقــرار  املشــرعن  يمكــن  لكــن 
والشــيوخ(  )النــواب  املجلســن  ثلثــا  وافــق 
علــى إبطــال الفيتــو. ويحــدد قانــون اإلنفــاق 
الدفاعــي البالغــة قيمتــه 740 مليار دوالر، كل 
التفاصيــل العســكرية، بــدءًا مــن عــدد الســفن 
التــي ســيجري شــراؤها، إلــى كيفيــة مواجهة 
ترامــب  ورفــض  الجيوسياســية.  التهديــدات 
قانونيــة  حمايــات  يلغــي  ال  ألنــه  توقيعــه، 
كمــا   ،)230 )املــادة  التكنولوجيــا  لشــركات 
جنــراالت  أســماء  يزيــل  بنــد  علــى  اعتــرض 
حقبــة الكونفيدراليــة من القواعد العســكرية. 
لتقليــص  ترامــب  ــة 

ّ
خط النــّص  وُيحبــط 

أملانيــا،  فــي  األميركــي  العســكري  الوجــود 
 عــن 120 يومــا قبــل 

ّ
 ال تقــل

ً
عبــر فــرض مهلــة

انســحاب  أّي  ُينَجــز  ال  حتــى  ذلــك،  حصــول 
ينايــر/   20 فــي  الســلطة  بايــدن  تولــي  قبــل 
كانــون الثانــي الحالــي. لكــن زعيــم األغلبيــة 
الجمهورية في »الشــيوخ«، ميتش ماكونيل، 
قــال قبــل التصويــت: »لقــد وافقنــا علــى هــذا 
التشــريع فــي 59 عامــا متتاليــة. وبطريقــة أو 
بأخــرى، ســنكمل العــام الـــ60 ونقــره ليصبــح 
قانونــا قبــل اختتــام هــذه الــدورة البرملانيــة«. 
ودعــا ماكونيــل أعضاء حزبــه إلى التصويت 
»املطلــوب  أن  معتبــرًا  الدفــاع،  موازنــة  علــى 
تأكيــد أننــا ال نــزال فــي الســباق فــي مواجهــة 
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زيت تونس: مساٍع إلنهاء »الوصاية«
تونس ـ إيمان الحامدي

يسعى مهنيو قطاع زيت الزيتون 
فــي تونــس إلى إنهــاء ما يصفونه 
علــى  األوروبيــة«  »الوصايــة  بـ
حصــص  تحديــد  يجــري  التــي  منتجاتهــم، 
وصولهــا إلــى دول االتحــاد األوروبــي، وذلــك 
شــأنها  مــن  جديــدة  مفاوضــات  إجــراء  عبــر 
 عن إيجاد 

ً
رفع ســقف الكميات املوردة، فضا

أســواق بديلة في ظل وفرة اإلنتاج التونســي. 
املكتــب  عضــو  الــواد،  الســام  عبــد  وكشــف 
فــي  والتجــارة  الصناعــة  التحــاد  التنفيــذي 
تونــس، عــن أن االتحــاد طالــب حكومــة هشــام 
االتحــاد  مــع  مفاوضــات  بإطــاق  املشيشــي 
األوروبــي مــن أجــل زيــادة حصــة تونــس فــي 
وقــال  االتحــاد.  إلــى  الزيتــون  زيــت  تصديــر 
إن  الجديــد«  »العربــي  لـ تصريــح  فــي  الــواد 
»االتحــاد األوروبي يفــرض وصاية على زيت 

الزيتــون التونســي بقــرارات أحاديــة الجانــب 
تتعلــق بتحديــد حصــص التصدير بنحو 57 
ألــف طــن ســنويا فقــط، بينمــا هــذه الكميــات 
ال تتــاءم مــع القــدرات التصديريــة للقطــاع«. 
وأكــد أن اإلنتــاج التونســي يتجــاوز 450 ألــف 
طن ســنويا، مرجحا أن تحقق تونس املوســم 
بعــد  الزيــت  إنتــاج  فــي  قياســيا  رقمــا  القــادم 
توســع الزراعــات ودخول غابــات جديدة حّيز 
املبكــر  الدخــول  أهميــة  اإلنتــاج. وشــدد علــى 
فــي مفاوضــات مع االتحاد األوروبي من أجل 
إنجــاح موســم التصديــر القــادم، الفتــا إلــى أن 
القليلــة  القطاعــات  مــن  الزيتــون  زيــت  قطــاع 
التــي أثبتــت قــدرة علــى الصمود رغــم جائحة 
فيــروس كورونــا الجديــد، بعــد تصديــر أكثــر 
مــن 375 ألــف طــن مــن الزيــت املوســم الحالــي، 
النقــل  حركــة  وتعطــل  الغلــق  إجــراءات  رغــم 

البحري والجوي بسبب الجائحة.
إنتاجــا  املتقــدم  العاملــي  موقعهــا  وبســبب 

شرســة  منافســة  تونــس  تواجــه  وتصديــرًا، 
مــن قبــل الــدول املنافســة التي تفرض شــروطا 
إلــى  النفــاذ  مــن  املصدريــن  لتمكــن  مشــددة 
السوق األوروبية التي تستأثر بحوالى %77 

من صادرات الباد من هذه املادة الحيوية.
لزيــت  منتجــة  دول  ثــاث  أكبــر  مــن  وتونــس 
نحــو  علــى  وتســتحوذ  العالــم،  فــي  الزيتــون 
وتــرأس  العاملــي،  اإلنتــاج  حجــم  مــن   %12
املجلــس الدولــي للزيــت منــذ شــهر نوفمبــر/ 
تشــرين الثانــي 2015. وتمكنــت الدولــة وفــق 
بيانــات رســمية لديــوان الزيــت مــن التصديــر 
ظــروف  رغــم  األوروبــي  االتحــاد  خــارج  إلــى 
مليــار   2.2 إلــى  وصلــت  بعائــدات  كورونــا 
دينــار )785 مليــون دوالر(. وحافظــت تونــس 
على مكانتها كأول مصدر لزيت الزيتون إلى 
املتحــدة بتصديــر نحــو 55  كنــدا والواليــات 
ألــف طــن. وقــال املديــر العــام للديــوان الوطني 
للزيت، شــكري بيوض، إن أفق قطاع الزيتون 

في تونس توسع، ما يفرض تحديات جديدة 
وســائل  وتوســعة  جديــدة  أســواق  لكســب 
الخــاص.  القطــاع  لــدى  املحليــة  التخزيــن 
»العربــي  لـ تصريــح  فــي  بيــوض  وأضــاف 
الجديــد« أن تونــس تقترب من املرتبة الثانية 
العامليــة فــي زارعــة أشــجار الزيتــون فــي أفــق 
مليــون   2.2 بنحــو  إســبانيا  لتنافــس   2030
فــي  تونــس  مكانــة  أن  إلــى  مشــيرًا  شــجرة، 
فــي  للدخــول  تهيئهــا  العامليــة  الزيــت  ســوق 
األوروبــي  االتحــاد  مــع  متكافئــة  مفاوضــات 

وغيره من األسواق.
ورجح أن تحقق باده في موسم 2021/2020 
معــدالت إنتاج قياســي، مدفوعة بالزيادة في 
هكتــار  ألــف   22 بنحــو  املزروعــة  املســاحات 
ســنويا )الهكتــار يعــادل 10 آالف متــر مربــع(، 
مــا يتطلب املزيــد من التنظيم للقطاع وإعادة 
النظــر فــي كل االتفاقيــات التجاريــة الحاليــة 

التي تتضمن حصص تصدير للزيت.

بكين ـ العربي الجديد

توّعــدت الصــن بالــرد علــى اعتــزام بورصــة نيويــورك 
شــطب ثــاث شــركات اتصــاالت صينيــة رئيســية، فــي 
أحــدث تصعيــد للتوتــرات بــن واشــنطن وبكــن. وقال 
متحدث باسم وزارة التجارة الصينية، في بيان أمس 
الســبت: »ترفــض الصــن إســاءة اســتخدام األميركين 
لألمــن القومــي مــن خــال إدراج الشــركات الصينيــة، 
وستتخذ اإلجراءات املضادة الازمة لحماية الحقوق 
وأضــاف  الصينيــة«.  للشــركات  املشــروعة  واملصالــح 
 اإلجراءات 

ّ
البيان، وفقا لوكالة »أسوشييتد برس«، أن

»ســتضعف بشــكل كبير ثقة جميع األطراف في ســوق 
رأس املــال األميركــي«. وأعلنــت بورصة نيويورك، يوم 
الخميــس، أنهــا ستشــطب شــركات »تشــاينا تليكــوم 
املحــدودة« و»تشــاينا موبايــل املحــدودة« و»تشــاينا 
يونيكــوم هونــغ كونــغ املحــدودة«، مــع تعليــق تــداول 
الشركات في وقت ما بن 7 و11 يناير/ كانون الثاني. 
وتنبــع هــذه الخطــوة من أمر تنفيــذي أصدره الرئيس 
تشــرين  نوفمبــر/   12 فــي  ترامــب  دونالــد  األميركــي 
تقــول  التــي  الشــركات  فــي  االســتثمار  الثانــي يحظــر 
الحكومة األميركية إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة 
الجيــش الصينــي. وفي عهــد ترامب، صّعدت الواليات 

ضــد  الســفر  وحظــر  االقتصاديــة  العقوبــات  املتحــدة 
الشــركات الصينيــة واملســؤولن الحكوميــن وأعضاء 

الحزب الشيوعي.
واتفــق البلــدان مطلــع عــام 2020 علــى هدنــة تجاريــة 
بعد أكثر من عشرين شهرًا من املفاوضات املاراثونية 
بينهمــا، لوقــف حــرب الرســوم الجمركيــة االنتقاميــة 
املتبادلــة واســتهداف الشــركات الكبــرى، لكــن جائحــة 
الصــراع  حــدة  فاقمــت  الجديــد،  كورونــا  فيــروس 

التجاري بن أكبر اقتصادين في العالم.
تقريــر  فــي  واألعمــال  االقتصــاد  أبحــاث  مركــز  توقــع 
الصــن  أن تتجــاوز  املاضــي  األســبوع  ســنوي نشــره 

أميــركا، لتصبــح أكبــر اقتصــاد فــي العالــم بحلول عام 
قبــل خمــس ســنوات ممــا كان متوقعــا،  2028، وذلــك 
مــن جائحــة كورونــا.  البلديــن  تعافــي  تبايــن  بســبب 
وقــال عضــو مجلــس الدولــة الصيني وزيــر الخارجية 
وانغ يي إن العاقات مع الواليات املتحدة وصلت إلى 
مفتــرق طــرق، مضيفــا فــي مقابلــة مــع وكالــة شــينخوا 
نشــرت، أمــس الســبت: »نعلــم أن البعــض فــي الواليــات 
الســريعة  التنميــة  إزاء  بارتيــاح  يشــعر  ال  املتحــدة 
للصــن. بيــد أن الســبيل األمثــل للحفــاظ علــى ريــادة 
املرء هو مواصلة تحسن الذات، وليس إعاقة التنمية 

لدى اآلخرين«.

الصين تتوعد بالرد على شطب شركات من بورصة نيويورك

تجارة األردن تطالب بفتح 
القطاعات المغلقة

طالب ممثل قطاع املواد الغذائية 
في غرفة تجارة األردن، رائد 

حماده، بالسماح للقطاعات املغلقة 
واملتوقفة عن العمل بالعودة 

ملمارسة نشاطاتها ضمن شروط 
ومعايير معتمدة من لجنة األوبئة، 

وتقديم ضمانات لتطبيقها 

وتشديد العقوبات على غير 
امللتزمني. وأكد حماده في تصريح 

صحافي، أمس السبت، أوردته 
وكالة األنباء األردنية »بترا«، أن 

سالسل العمل للقطاعات التجارية 
والخدمية مترابطة ومكملة لبعضها 

البعض، وأن توقف نشاط قطاع 
بعينه يؤثر على مجمل الحركة 

التجارية، مشيرًا إلى ضرورة أن 
تكون هناك عودة سريعة للقطاعات 

التي ما زالت مغلقة منذ انتشار 
وباء فيروس كورونا. 

قفزة النشاط التجاري 
في ُعمان

أظهرت بيانات رسمية في سلطنة 
ُعمان ارتفاع إجمالي عدد الوكاالت 

التجارية والتراخيص املهنية 
الصادرة خالل الربع الثالث من 
العام املاضي 2020، لتصل إلى 

661 وكالة، بزيادة بلغت نسبتها 
113.2% عن نفس الفترة من 
عام 2019، التي سجلت 310 

وكاالت. وذكرت دائرة اإلحصاء في 
وزارة التجارة والصناعة وترويج 

االستثمار، في البيانات التي 
أوردتها وكالة األنباء العمانية، أمس 

السبت، أن هذه الوكاالت تمثلت 
في 336 وكالة تجارية مجددة 

و218 وكالة تجارية جديدة و15 
وكالة تجارية محدثة أو معدلة و11 
وكالة تجارية ملغاة، فيما بلغ عدد 

التراخيص املهنية 81 ترخيصًا 
مهنيًا. وأشارت إلى أنه يمكن 

للمستثمرين والشركات وأصحاب 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 
تقديم خدمة الوكاالت التجارية 

عبر البوابة اإللكترونية »استثمر 
بسهولة«.

13.1 مليار دوالر لسوق 
اإلعالنات في كوريا الجنوبية
قدرت وزارة العلوم وتكنولوجيا 

املعلومات واالتصاالت في كوريا 
الجنوبية حجم سوق اإلعالنات 
اإلعالمية في الدولة بنحو 14.6 

تريليون وون )13.3 مليار دوالر( 
خالل العام املاضي 2020 مقارنة 

بنحو 14.4 تريليون وون خالل 
عام 2019، متوقعة مواصلته 

النمو إلى 15 تريليون وون خالل 
العام الجاري. وقالت الوزارة في 

بيانات أوردتها وكالة يونهاب 
لألنباء، أمس السبت،، إن اإلنفاق 

على اإلعالنات عبر اإلنترنت 
سجل 6.5 تريليونات وون في 

2019 بارتفاع قدره %14.1 
عن العام الذي سبقه، مع تركيز 

معظمه على منصات الهواتف 
املحمولة. وشكلت إعالنات 

الهواتف املحمولة 71.3% من 
إجمالي اإلعالنات عبر اإلنترنت، 
عند 4.7 تريليونات وون بزيادة 

قدرها 27% عن العام الذي سبقه. 

أخبار

أول تراجع 
لنفط روسيا 

منذ 2008

أظهــرت بيانــات صــادرة عــن وزارة الطاقــة الروســية، أن إنتــاج النفــط في روســيا انخفض العــام املاضي للمرة األولى منذ عام 2008، وبلغ أدنى مســتوياته 
منــذ عــام 2011 فــي أعقــاب اتفــاق عاملــي لخفــض اإلنتــاج وتراجــع الطلــب الــذي ســّببته جائحــة فيروس كورونــا وأدت إلــى إغاقات واســعة بمختلف الدول. 
وانخفض إنتاج روســيا من مكثفات النفط والغاز إلى 10.27 ماين برميل يوميا العام املاضي، حســبما أظهرت البيانات التي نقلتها وكالة إنترفاكس 
الروسية لألنباء، أمس السبت. وتراجع إنتاج مكثفات النفط والغاز إلى 512.68 مليون طن في عام 2020، مقارنة بأعلى ناتج سجلته روسيا في فترة ما 

بعد االتحاد السوفييتي عند 560.2 مليونا، أو 11.25 مليون برميل يوميا عام 2019.

اقتصاد
Sunday 3 January 2021
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رين زيادة حادة في اإليجارات تزيد معاناة المهجَّ

%16
نسبة  المتحدة  األمم  تقدر 
ــروا  ــط ــان الـــذيـــن اض ــك ــس ال
في  منازلهم  مــن  للنزوح 
حوالي  أي   %16 بنحو  اليمن 
العام  منذ  شخص  ماليين   5
يعيش  حــيــن  فـــي   ،2015
النازحة  األسر  من   %74 قرابة 
فــي بــيــوت مــؤجــرة خــارج 
المواقع المضيفة للنازحين.

تحقيق

نصف األسر تقلص 
استهالك الغذاء وتعليم 

األبناء في ظل تزايد الفقر

إيجار الوحدة السكنية 
في مأرب يتجاوز
220 دوالرًا شهريًا

صنعاء ـ محمد راجح

يعيش األربعيني هالل العزعزي، 
الخياطة،  مــجــال  فــي  الـــذي يعمل 
ــة ارتـــــبـــــاك مـــنـــذ بــضــعــة  ــالــ ــــي حــ فـ
خر بعدما 

ّ
أسابيع، بسبب البحث عن مسكن ا

العقار في منطقة مذبح جنوب  مالك  أبلغه 
غرب العاصمة صنعاء بقرار رفع اإليجار مع 
مطلع العام من 35 ألف ريال )الدوالر يعادل 
670 ريااًل( إلى 45 ألفًا، بزيادة تبلغ نسبتها 
28.5%. العزعزي الذي كان موظفًا في إحدى 
الدوائر الحكومية قبل توقف الرواتب نهاية 
عـــام 2016 وتــحــولــه لــلــعــمــل كــخــيــاط، يــقــول 
 ولــم 

ً
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه بــحــث طــويــال لـــ

خـــر، األمــر الــذي أعـــاده مرة 
ّ
يجد أي مسكن ا

أخــرى للطلب من املؤجر التراجع عن زيادة 
قيمة اإليجار. يؤكد العزعزي أن املبلغ الذي 
في  للغاية  فيه   

ٌ
مبالغ إضافته  املؤجر  يريد 

مــنــطــقــة تــعــد نــوعــا مـــا شــبــه عــشــوائــيــة، إلــى 
جانب أن العقار الذي يستأجره مكون فقط 
ــالــــة صـــغـــيـــرة، ورغــــــم ذلـــك  مــــن غـــرفـــتـــن وصــ
رفض املالك طلبه وأعطاه مهلة إضافية إلى 
الثاني الجاري. وتعاني املدن  يناير/كانون 
الرئيسية في اليمن مثل صنعاء وعدن وتعز 
وحــضــرمــوت ومــــأرب وإب مــن أزمـــة مساكن 
ــانـــي الــــذي  ــكـ ــتـــظـــاظ الـــسـ حــــــــادة، نــــظــــرًا لـــالكـ
تــعــيــشــه، خــصــوصــًا أن بــعــضــهــا اســتــقــبــلــت 
مئات اآلالف من النازحن من مناطق شهدت 
مــعــارك شــديــدة خــالل السنوات املاضية من 
الـــحـــرب الـــدائـــرة فـــي الــيــمــن مــنــذ مــطــلــع عــام 

.2015
ويمثل آخــر شهرين من كل عــام فترة مقلقة 
مساكن  يمتلكون  ال  الــذيــن  اليمنين  تـــؤرق 
العقارات  استئجار  خاصة ويعتمدون على 
إذ  الحرب،  قياسية بسبب  بمبالغ أصبحت 
يبدأ مالك املساكن واملحال التجارية بإبالغ 
املــســتــأجــريــن عــزمــهــم رفـــع قــيــمــة اإليـــجـــارات 
مـــع بـــدايـــة الـــعـــام الـــجـــديـــد، فـــي حـــن يتعمد 
بعضهم إضــافــة مــبــلــغ كــبــيــر يــزيــد عــلــى 10 
إلخــالء  لديهم  املستأجرين  لدفع  ريــال  آالف 
الــعــقــار واســـتـــغـــالل أزمــــة املــســاكــن وارتـــفـــاع 
خر قد يكون 

َ
الطلب عليها وجلب مستأجر ا

الستئجار  مبلغ  أي  على  للموافقة  مضطرا 
املسكن. وأظهرت بيانات محلية أن أكثر من 
80% من املواطنن مدينون ملؤجري املساكن 

وأصحاب املحالت.
سليم األغبر، الذي نزح من محافظة تعز في 
عام 2017، إلى محافظة مأرب وسط اليمن، 
يــشــكــو كــذلــك مـــن ارتـــفـــاع اإليــــجــــارات بشكل 
»العربي  كبير، وهو ما دفعه، وفق حديثه لـ
املخيم مع أسرته  إلى  العودة  إلى  الجديد«، 
لــإقــامــة، رغـــم قــســوة الــحــيــاة فــي املخيمات 
وافتقادها ألبسط الخدمات مثل املياه، بعد 
أن كــان قد تركه لإقامة في منزل استأجره 

في إحدى مناطق مدينة مأرب.
واســتــقــبــلــت مــــــأرب، خــــالل األعـــــــوام الــقــلــيــلــة 
املـــاضـــيـــة، أعــــــدادا كــبــيــرة مـــن الـــنـــازحـــن من 
مــخــتــلــف املـــنـــاطـــق الـــيـــمـــنـــيـــة، ســـاهـــمـــت فــي 
ــادة، بينما يغيب أي  خــلــق أزمـــة عــقــاريــة حــ
الستغالل  للتصدي  املحلية  للسلطات  دور 
ــارات، مـــع وصـــــول إيـــجـــار عــقــار  ــقــ ــعــ مــــالك الــ
ــن ثــــــالث غــــــرف إلــــــى مــا  ــ مـــتـــوســـط مــــكــــون مـ
ــال، وفــــق مــســتــأجــريــن.  ــ ــقـــارب 150 ألــــف ريــ يـ

ولـــتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة األســــــــر الــــفــــقــــيــــرة فــي 
مـــأرب مــن مــعــانــاة انــعــدام املــســاكــن ومشكلة 
ــارات، قــامــت الــســلــطــات فـــي املــحــافــظــة  اإليــــجــ
 100 نحو  لتسكن  عــقــاري  مــشــروع  بتنفيذ 
أســرة من الفئات الفقيرة في مساكن بديلة، 
لهذه  األساسية  الخدمات  بعض  توفير  مع 
 املــســاكــن مــن كــهــربــاء ومـــاء وصـــرف صحي. 

وتــقــّدر األمـــم املــتــحــدة نسبة الــســكــان الــذيــن 
اضطروا إلى النزوح من منازلهم في اليمن 
بــنــحــو 16%، أي حـــوالـــي 5 مــاليــن شخص 
منذ عــام 2015، فــي حــن يعيش قــرابــة %74 
النازحة في بيوت مؤجرة خارج  من األســر 
املواقع املضيفة. وتنافس مدينة عدن جنوب 
الــيــمــن، مــــأرب فـــي أزمــــة الـــعـــقـــارات وارتـــفـــاع 
ــدرات  ــ ــفـــوق قـ ــى مـــســـتـــويـــات تـ ــ اإليـــــجـــــارات إلـ
ــن مـــســـاكـــن، فـــي ظل  املـــواطـــنـــن الــبــاحــثــن عـ
تراجع الدخل وتــردي األوضــاع االقتصادية 

واملعيشية.
ــد املـــســـاكـــن وإيـــجـــاراتـــهـــا الــبــاهــظــة في  ــعـ ـ

ُ
وت

اليمنية.  األســـر  تنهك  الــتــي  األزمــــات  طليعة 
ــفـــعـــت األصـــــــوات مـــؤخـــرًا الـــتـــي تــطــالــب  وارتـ
السلطات الرسمية املعنية بضبط الفوضى 
الــراهــنــة فــي الــســوق الــعــقــاريــة، ووضــــع حد 
لجشع املــؤجــريــن ومـــالك الــعــقــارات وحماية 
ــــالت الـــحـــاصـــل فــي  ــفـ ــ املـــســـتـــأجـــريـــن مــــن االنـ
إيــجــارات املساكن،  الــســوق، والــذيــن تؤرقهم 
ــن األســــــر إلـــى  األمــــــر الــــــذي يـــدفـــع الـــكـــثـــيـــر مــ
اســتــقــطــاع جـــزء مـــن املــيــزانــيــات املخصصة 

ــارات  ــ ــجـ ــ ــدل اإليـ ــ ــيـــر بــ ــل تـــوفـ ــ لـــلـــغـــذاء مــــن أجــ
وتجنب الطرد من السكن.

وبــحــســب دراســــــات حــديــثــة، فــــإن كــثــيــرًا من 
األســـر اضــطــرت إلــى زيـــادة نسب اعتمادها 
على »االستراتيجيات السلبية« للتأقلم مع 
تداعيات األزمة االقتصادية وملواجهة نقص 
استهالك  على  العمل  أهمها  املالية،  املـــوارد 
 بــنــســبــة تــزيــد على 

ً
األغـــذيـــة األقــــل تــفــضــيــال

50%، يليها تقليص حجم الوجبة الغذائية، 
فــي حــن تــركــزت تــوجــهــات كثير مــن األســـر، 
خــصــوصــًا فـــي مــنــاطــق شـــمـــال الـــيـــمـــن، إلــى 
الوجبات.  عــدد  تقليص  استراتيجية  اتباع 
التأقلم ذات  وفي ما يتعلق باستراتيجيات 
العالقة بسبل املعيشة، فإن تقديرات ترجح 
اإلنــفــاق على  األســـر خفضت  مــن  أن %26.5 
ــا  أوالدهـ وقــامــت بسحب  والــصــحــة  التعليم 
من املـــدارس، فيما وجــد أن كثيرًا من األســر، 
الــــغــــذاء بــاالئــتــمــان،  بــنــســبــة 50%، تــشــتــري 
فــي حــن اضطر 16.5% إلــى البيع مــن أثــاث 
متطلباتهم  وشـــراء  السيولة  لتوفير  املــنــزل 

املعيشية الضرورية.
أنطونيو  املتحدة  الــعــام لألمم  األمــن  وكــان 
فــي نوفمبر/ فــي بيان  قــد حــذر  غوتيريس، 

تشرين الثاني املاضي من أن اليمن »يواجه 
يشهدها  مجاعة  ألســـوأ  وشيكا  خــطــرا  اآلن 
العالم منذ عقود«. ويقول الخبير في السوق 
الجديد«  »العربي  لـ العقارية محمود هاشم 
بشكل  تخضع  أضحت  العقارية  الــســوق  إن 
الــعــرض والــطــلــب، فــي ظل  مفجع ملستويات 
كــثــافــة ســكــانــيــة مــرتــفــعــة تــزيــد مــن مستوى 
الــطــلــب فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق يــقــابــلــه عــرض 
مــــحــــدود، األمــــــر الــــــذي يـــســـاهـــم فــــي ارتـــفـــاع 
حـــدة أزمــــة املــســاكــن نــهــايــة كــل عــــام. ويشير 
»العربي الجديد«، إلى أن األزمة ال تتوقف  لـ
عند حد ارتفاع اإليــجــارات، بل هناك أزمات 
تكتظ  واسعة  وقضايا  وقانونية  تشريعية 
عــقــارات وأراض  أطرافها مــالك  املحاكم،  بها 
ومستأجرين، بما يعكس عمق هذه القضية 
بــاتــت تشكل مــصــدر قلق للجميع في  الــتــي 

اليمن.
ــاع الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــســـكـــن فــي  ــفــ ــــي ظــــل ارتــ وفـ
بــعــض املــنــاطــق دون غــيــرهــا، يــشــيــر خــبــراء 
ــه الـــحـــرب والـــســـوق  اقـــتـــصـــاد إلــــى مـــا أفــــرزتــ
الـــســـوداء فـــي الــقــطــاع الـــعـــقـــاري، بــخــالف ما 
ظهر في قطاعات الوقود والكهرباء والسلع 
الــغــذائــيــة، مــن حــركــة أمــــوال ضــخــمــة تبحث 
عن تسييل في األسواق، األمر الذي أدى إلى 
الــســوق العقارية  الــقــوى فــي  تغيير مــوازيــن 
ودفــعــت اإليـــجـــارات إلـــى االرتـــفـــاع املضاعف 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، مــصــحــوبــة بنمو 

الطلب على املساكن وازدهار حركة العقارات 
واألراضــــــــــي. وتــســتــقــطــب تــــجــــارة األراضــــــي 
املــزدهــرة في معظم املــدن اليمنية الرئيسية 
أمواال ضخمة مجهولة املصدر تستثمر في 
ــراء األراضــــي وبــنــاء الــعــقــارات واملــســاكــن،  شـ
كما يحدث في صنعاء والتي ازدهــرت فيها 
تجارة األراضي بصورة واسعة، مع وصول 
الــواحــدة )تــســاوي 44.4 مترا  سعر »اللبنة« 
مـــن األرض( فـــي مــنــاطــق صــنــعــاء إلـــى نحو 
ــال، بــيــنــمــا يــصــل ســعــرهــا في  ــ 40 مــلــيــون ريـ
األطــــــراف إلــــى نــحــو 18 مــلــيــون ريــــال للبنة 
الواحدة، فيما تبرز في عدن ظاهرة البسط 
والبناء  الخاصة  والــعــقــارات  األراضـــي  على 

العشوائي في أغلب مناطقها.
البحث عن مسكن 

في اليمن

مع بداية كل عام، ترتبك حياة مئات آالف األسر اليمنية، السيما المهجرين منهم، إما بحثا عن 
مسكن جديد أو لناحية الدخول في مفاوضات مع مالك العقارات لتقليص سقف الزيادات 

التي يطلبونها. إال أن بداية 2021 بدت أكثر قسوة مع ارتفاع فاحش في اإليجارات 
هبوط مستمر للريال بعد انفجار مطار عدن

تعامالت  في  األميركي،  الـــدوالر  أمــام  تراجعها  اليمنية  العملة  واصلت 
الــذي هز مطار عدن  االنفجار  أن طاولتها تداعيات  السبت، بعد  أمــس 
إلى  أثــنــاء وصولها  الــجــديــدة  الحكومة  والـــذي استهدف  الــبــالد،  جنوب 
املطار، يوم األربعاء املاضي. وهبط سعر صرف الريال، إلى نحو 700 
 للدوالر 

ً
ريال، وفق مصادر مصرفية، بعدما سجل أقل من 640 رياال

في األيام السابقة على االنفجار، ال سيما في مناطق سيطرة الحكومة، 
الــجــديــدة فــي 18 ديسمبر/  فــي أعــقــاب اإلعـــالن عــن تشكيل الحكومة 
كــانــون األول املــاضــي. ورافــقــت االنــفــجــار حــالــة مــن االضـــطـــراب عمت 

األسواق اليمنية خصوصًا في عدن العاصمة املؤقتة للحكومة، وأصاب 
شلل جزئي الحركة التجارية مع إغالق بعض املحال وصعوبة التنقل 
بــن مناطق املدينة مــع فــرض طــوق أمــنــي واســـع فــي مختلف أرجائها 
خصوصًا في الطرق املؤدية إلى املطار. وتواجه الحكومة الجديدة العديد 
من الصعوبات واملعوقات لتحقيق أهدافها وخططها االقتصادية، إذ إن 
املناطق الخاضعة لنفوذها ال تمثل املحرك الرئيسي لالقتصاد اليمني، 
بل إن ما يقرب من 80% من النشاط االقتصادي قد يكون خارج إطار 

نفوذها، وفق محللن اقتصادين.

عند مدخل 
كهف غربي 
صنعاء لجأ إليه 
وعائلته بسبب 
الفقر ونقص 
السكن )محمد 
الباشا/ فرانس 
برس(

طهران ـ العربي الجديد

شــــــهــــــدت األســـــــــــــــــواق اإليــــــرانــــــيــــــة 
ــرارًا عـــلـــى صـــعـــيـــد تــــــداول  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
العملة  قــيــمــة  الــســلــع، وتــحــّســنــت 
املتوقع، في ظل تصاعد  الوطنية، على غير 
نــذر املــواجــهــة بــن إيـــران والــواليــات املتحدة 
الريال  األخيرة. وسجل  األيــام  األميركية في 
اإليراني، خالل معامالت أمس السبت تحسنًا 
 300 يعادل  بما   ،%0.1 بلغت نسبته  طفيفًا، 
ــع تـــــــداوالت يــــوم الــخــمــيــس  ريــــــال، مـــقـــارنـــة مـ
املــاضــي، إذ وصـــل ســعــر صـــرف الــــدوالر إلــى 
ــار مــحــالت  ــعـ ألــــف ريــــــال، بــحــســب أسـ  256.7
الــصــرافــة الــتــابــعــة للبنك الــوطــنــي اإليــرانــي، 
اليورو عند   عن استقرار سعر صرف 

ً
فضال

314000 ريال. ويأتي استقرار سوق الصرف، 
رغـــم مـــخـــاوف وقــــوع مــواجــهــة عــســكــريــة في 
الذكرى األولــى الغتيال قائد »فيلق القدس« 
اإليـــرانـــي قــاســم سليماني فــي ضــربــة جوية 
أمــيــركــيــة فــي بـــغـــداد. كــذلــك لــم يــالحــظ تغير 

في سلوك املواطنن وتوجههم نحو تخزين 
ــة أو حــــــــدوث نــــقــــص فــي  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــلــــع األسـ الــــســ
املعروض وارتفاع باألسعار، وفق مشاهدات 
ملــراســل »الــعــربــي الــجــديــد«. وبـــدا أن الــشــارع 
اإليـــرانـــي أصــبــح مــعــتــادًا عــلــى هـــذه األجــــواء 
مــنــذ أكــثــر مــن عــامــن بــعــد انــســحــاب اإلدارة 
األميركية مــن االتــفــاق الــنــووي فــي 8 مايو/ 
أيـــــار 2018 وفـــرضـــهـــا عـــقـــوبـــات عــلــى إيــــران 
وصفت بأنها »شاملة وتاريخية«، تعتبرها 
الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة »حـــربـــًا اقــتــصــاديــة« أو 

»إرهابًا اقتصاديًا«. 
وطاولت العقوبات جميع مفاصل االقتصاد 
اإليراني، وخاصة مصادر إيراداتها بالعملة 
الــصــعــبــة، مــا أدى إلـــى شـــّح مـــواردهـــا وأزمـــة 
اقتصادية، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة 
فــيــروس كــورونــا الجديد فــي الــبــالد منذ 19 
فــبــرايــر/ شــبــاط املــاضــي، إذ بحسب األرقـــام 
الرسمية فإن 4 مالين إيراني فقدوا أعمالهم 
بعد تفشي كورونا. كما أنه بحسب الحكومة 
اإليــرانــيــة فـــإن الــفــيــروس أثـــر بــشــكــل مباشر 
على 3 مالين و300 ألف شخص من أصحاب 
املشاغل وتسبب بإغالق أكثر من 1.5 مليون 

معمل إنتاجي حكومي أو غير حكومي. 
ــع املـــســـتـــمـــر لــقــيــمــة  ــراجــ ــتــ الــ إلــــــى ذلـــــــك، أدى 
الــــريــــال اإليــــرانــــي إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة، 
إلــى فقدانها نحو  العامن األخــيــريــن،  خــالل 
إلى نحو 320  800% من قيمتها، وتراجعت 
ألـــف ريــــال قــبــل أن تــتــحــّســن خـــالل الشهرين 

األخيرين وترتفع إلى نحو 250 ألف ريال لكل 
دوالر. كذلك شهدت أسعار السلع والخدمات 
 خالل العامن األخيرين، فعلى 

ً
ارتفاعًا هائال

ســبــيــل املـــثـــال، ســجــلــت الــعــقــارات خـــالل هــذه 
الــفــتــرة ارتــفــاعــًا فـــي األســـعـــار بــنــســبــة تــفــوق 
300%، إذ وصل متوسط أسعار املتر الواحد 
لــلــشــقــق الــســكــنــيــة فـــي الــعــاصــمــة اإليـــرانـــيـــة 
طــهــران إلـــى 230 مــلــيــون ريــــال، خـــالل الشهر 
املاضي، وفقًا لتقرير البنك املركزي اإليراني 
ــنـــن املــــاضــــي. ويــظــهــر  الـــــذي نـــشـــره يــــوم اإلثـ
بالشهر  مقارنة   %10.5 بنسبة  ارتفاعًا  ذلــك 
السابق و77.4 % مقارنة بالفترة نفسها من 

العام املاضي. 
وســجــل االقــتــصــاد اإليــرانــي خــالل ربــيــع هذا 
الــعــام )مــن 20 مـــارس/ آذار إلــى 20 يونيو/ 
نـــمـــوًا ســلــبــيــًا بــنــســبــة 3.5% مــع  حـــــزيـــــران( 
دون  مــــن  و%1.7  الـــنـــفـــط  ــد  ــوائــ عــ ــتـــســـاب  احـ
احــتــســاب هـــذه الــعــوائــد الــتــي تــراجــعــت إلــى 
مستويات قياسية، بعدما فرضت واشنطن 
 على الصادرات النفطية اعتبارًا 

ً
حظرًا شامال

مــن 2 مــايــو/ أيـــار 2019، فــي الــذكــرى األولــى 
النسحابها من االتفاق النووي. 

وعلى وقــع هــذه األزمــة االقتصادية، صاغت 
الــحــكــومــة اإليــرانــيــة مــوازنــتــهــا لــلــعــام املــالــي 
الــذي سيبدأ اعتبارًا من 21 مارس/ الجديد 
آذار املقبل، وقدمتها للبرملان الشهر املاضي، 
ــا، وقــد  ــنـــودهـ وســــط خـــالفـــات حـــــادة حــــول بـ
وعدت الحكومة بإجراء تعديالت عليها بعد 

ضغوط برملانية.  
ويبلغ حجم املوازنة املقترحة 24350 تريليون 
ريـــال )ســعــر الــصــرف املعتمد 115 ألــف ريــال 
لكل دوالر(، وللموازنة ثالثة موارد: اإليرادات 
الــعــامــة 38%، والــثــانــي 35%، مــن خـــالل بيع 
املمتلكات املالية والسندات وأسهم الشركات 
الــحــكــومــيــة واالســتــعــانــة بــصــنــدوق التنمية 
ــادرات  الــوطــنــي، والــثــالــث 27% مــن خـــالل صـ

بغداد ـ عادل النواب

ر نــواب من كتل وقــوى سياسية عدة في 
ّ
حــذ

العراق، من تفجر موجة احتجاجات جديدة، 
خــاصــة فــي الــعــاصــمــة بــغــداد، ومـــدن جنوب 

البالد ووسطها، بسبب أزمة الكهرباء.
ومنذ نحو أسبوعن، تشهد أغلب املحافظات 
العراقية، شبه انعدام في الكهرباء، ووصلت 
ببعض املــنــاطــق إلـــى أقـــل مــن ســاعــة باليوم 
الـــواحـــد، وأحــيــانــًا تهبط إلـــى الــصــفــر، األمــر 
ــام  الــــــذي دفـــــع املــــواطــــنــــن إلـــــى الـــتـــظـــاهـــر أمــ

محطات الكهرباء للمطالبة بتوفير الطاقة.
وخــفــضــت طــهــران األســـبـــوع املــاضــي كميات 
الــغــاز املــصــدر إلـــى الـــعـــراق لــتــغــذيــة محطات 
الــكــهــربــاء مـــن 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب إلـــى 5 
مالين فقط، بسبب ما قالت إنه تراكم الديون 
الضخ  استئناف  تعلن  أن  قبل  الــعــراق،  على 
ــــرى إثــــر زيـــــارة وفــــد إيـــرانـــي لــبــغــداد  مــــرة أخـ
م جــزء من 

ّ
يــوم الثالثاء املاضي وإعــالن تسل

تــلــك املــســتــحــقــات، لــكــن الــطــاقــة مـــا زالــــت في 
مستويات منخفضة في بغداد واملحافظات، 
وتــــكــــاد تـــكـــون مـــعـــدمـــة فــــي املــــــدن الـــبـــعـــيـــدة. 

وقـــالـــت عــضــو لــجــنــة الــخــدمــات فـــي الــبــرملــان 
اتصال هاتفي  في  املــوســوي،  العراقي سناء 
مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »تـــراجـــع الــطــاقــة 
املـــدن،  غالبية  فــي  كبير  بشكل  الــكــهــربــائــيــة، 
ــــد مــوجــة غــضــب شــعــبــيــة، وهــــذا مـــا يــنــذر 

ّ
ول

بتظاهرات واحتجاجات جديدة في البالد«.
وأضــافــت املــوســوي أن »عــــودة الــتــظــاهــرات، 
الطاقة  توفير  فــي  الحكومي  الفشل  سببها 
ــيــــة، وهـــــــــذا مـــــا اســـتـــغـــلـــه بــعــض  ــائــ ــهــــربــ ــكــ الــ
أصحاب املولدات األهلية، مع غياب الرقابية 
الفقير  املواطن  الــذي جعل  األمــر  الحكومية، 
الذين ضاعفوا  املولدات،  لعبة بيد أصحاب 
سعر االشتراك الشهري« وتابعت »ال يمكن 
القبول بتوفير الكهرباء بـ4 ساعات فقط في 

ــة انــقــطــاع الــكــهــربــاء،  الـــيـــوم«. وانــعــكــســت أزمـ
عــلــى أســعــار املـــولـــدات األهــلــيــة، الــتــي قفزت 
للضعف، حيث وصلت تعرفة وحدة الطاقة 
)األمبير( إلى أكثر من 20 ألف دينار، بعدما 
كــانــت تــقــارب 10 آالف ديـــنـــار، لـــتـــزداد حــدة 
االرتــفــاعــات مــع خفض سعر صــرف الدينار 
ــــدوالر األمــيــركــي الــشــهــر املـــاضـــي، ما  أمـــام الـ
ــار مــخــتــلــف الــســلــع  ــعــ ــفــــالت أســ أدى إلـــــى انــ

والخدمات.
ديسمبر/ فــي  العراقية  الحكومة  وخفضت 

كانون األول 2020 قيمة العملة الوطنية، إلى 
ليصبح   ،2004 عــام  منذ  لها  أدنـــى مستوى 
الواحد  الــدوالر  دينارًا مقابل  سعرها 1450 
عبر نوافذ البنك املركزي، مقابل 1184 دينارًا 

سابقا، بتراجع تصل نسبته إلى %23.
وقــــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة الـــنـــفـــط والــــطــــاقــــة فــي 
إن »استجواب  الــزجــراوي،  البرملان، محمود 
وزيـــر الــكــهــربــاء الــعــراقــي، ســيــكــون مــن أولــى 
ــام  ــ ــــالل األيـ ــواب، خـ ــ ــنـ ــ ــام عـــمـــل مــجــلــس الـ ــهـ مـ
القليلة املقبلة، لكونه لم يؤدِّ مهامه بالشكل 
املـــطـــلـــوب، مـــع الـــتـــراجـــع الــكــبــيــر فـــي تــوفــيــر 

الطاقة للمواطنن«.

الكويت ـ أحمد الزعبي

الــفــنــادق وحــركــة املطاعم  انتعشت إشــغــاالت 
فــي الــكــويــت خــالل عطلة رأس الــســنــة، وسط 
الحجوزات  نسبة  لتتخطى  املواطنن،  إقبال 
كــورونــا  فــيــروس  قبل جائحة  مــا  مستويات 
االنــتــعــاش  أن محللن وصــفــوا  إال  الــجــديــد، 
بــاملــؤقــت فــي ظــل اســتــمــرار تــداعــيــات جائحة 
فيروس كورونا الجديد. قال ناصر العدواني، 
أمن سر مكاتب اتحاد السياحة والسفر في 
الــكــويــت، إن »نــســبــة اإلشـــغـــال بــالــفــنــادق في 
ليلة رأس السنة بلغت 85%، وهي نسبة غير 
مألوفة حتى في الفترات التي سبقت جائحة 
ــا، وذلــــك بــســبــب عـــدم ســفــر املــواطــنــن  كـــورونـ
سابقا،  الطيران  تعليق  قــرار  بعد  واملقيمن 
وهــــو مـــا أثــــر بــشــكــل إيـــجـــابـــي عــلــى قــطــاعــي 
الــفــنــادق واملــطــاعــم الــتــي تــأثــرت بشكل كبير 
غالبيتها  أعلن  حيث  املاضية  األشهر  خــالل 

عن اإلغالق الدائم وأخرى األفالس«. 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  ــــاف الـــعـــدوانـــي لـــ وأضـ
الحجوزات،  أسعار  ارتــفــاع  من  البعض شكا 
حيث وصلت في بعض الفنادق إلى 700 دوالر 
لليلة في رأس السنة، فيما بلغ متوسط سعر 
الشهيرة  الفنادق  مطاعم  فــي  العشاء  وجبة 
إلى ما يقرب من 350 دوالرا، مشيرا إلى أنه 

لـــم يــكــن هــنــاك رفـــع لــألســعــار، لــكــن الــفــنــادق 
قــامــت بــإلــغــاء الــتــخــفــيــضــات الــتــي كــانــت قد 
أقرتها سابقا وأعادت األسعار القديمة التي 
كان معموال بها. وقــررت الحكومة الكويتية 
الــــشــــهــــر املـــــاضـــــي تـــعـــلـــيـــق حــــركــــة الــــطــــيــــران 
وإغـــالق كــافــة املــنــافــذ البحرية والــبــريــة بــدءًا 
األول، وحتى  كــانــون  22 ديسمبر/  يــوم  مــن 
الــثــانــي مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، 
وهــو دفــع املــواطــنــن واملقيمن الــراغــبــن في 
الــســفــر خـــالل عــطــلــة رأس الــســنــة إلـــى الــبــقــاء 
في البالد وإلغاء خطط السفر. وقال الخبير 

»العربي  االقتصادي الكويتي مروان سالمة لـ
الطيران  بتعليق  الحكومة  قــرار  إن  الجديد« 
الراغبن  واملقيمن  للمواطنن  صدمة  شكل 
أنه  السنة، غير  السفر خــالل عطلة رأس  في 
الداخلية وإعادة  أدى إلى انتعاش السياحة 
في  السياحية  واملنتجعات  للفنادق  الـــرواج 
ــــرواج  الـــكـــويـــت. وأضـــــاف ســـالمـــة أن حـــالـــة الـ
الحجوزات  غالبية  إن  الحالية مؤقتة، حيث 
كانت لحجز يوم أو يومن وهو ما يعني أن 
الفنادق ستعود لحالة الركود التي تشهدها 

منذ بداية الجائحة. 
ــــادق الـــكـــويـــتـــيـــة  ــنـ ــ ــفـ ــ وكــــــــان رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـ
ــال مـــؤخـــرًا، إن نسبة  ــازي الــنــفــيــســي، قـــد قــ ــ غـ
اإلشــــغــــال فـــي الـــفـــنـــادق الــكــويــتــيــة بــلــغــت %8 
املــاضــي، بسبب  األول  أكتوبر/ تشرين  خــالل 
ــا، فـــضـــال عــــن اإلجـــــــــراءات  ــ ــورونــ ــ ــات كــ ــيــ ــداعــ تــ
االحترازية التي فرضتها السلطات ملنع زيادة 
ــال الخبير  ــات بــالــفــيــروس. وقــ ــابـ ــــداد اإلصـ أعـ
االقتصادي الكويتي عادل الفهيد، إن الفنادق 
حاوت خالل عطلة رأس السنة تعويض جزء 
صغير من خسائرها التي تكبدتها خالل عام 
2020، داعيا السلطات إلى تخفيف اإلجراءات 
ــتــــي شــهــدت  ــادق الــ ــنــ ــفــ ــة ودعـــــــم الــ ــ ــرازيـ ــ ــتـ ــ االحـ
ــــالل الـــفـــتـــرة  مــــوجــــات تـــســـريـــح ملـــوظـــفـــيـــهـــا خــ

املاضية وتخفيض أجور العاملن فيها.

أسواق إيران تتجاهل 
نذر المواجهة

نسبة الحجوزات في الفنادق وصلت إلى %85 
)ياسر الزيات، فرانس برس(

العراق: أزمة الكهرباء تنذر بموجة احتجاجات

رأس السنة ينعش فنادق الكويت مؤقتًا

استقرار الريال رغم التوترات مع 
أميركا وال تخزين للسلع

على عكس العادة، 
تجاهلت األسواق اإليرانية 

تصاعد نذر المواجهة 
بين طهران وواشنطن، 

وسط استعدادات 
عسكرية للطرفين، ولم 
تالحظ تأثيرات للتوترات 

المتصاعدة على أسواق 
السلع والنقد

طاقة مال وسياسة

خدمات

سعر صرف 
الدوالر وصل إلى

256.7 ألف ريال

انقطاع التيار جاء بعد 
تقليص إيران إمدادات 

الغاز لمحطات الكهرباء

النفط وبيع أوراق النفط. وأشار مركز بحوث 
املشروع  إلى رفض  الداعي  اإليراني  البرملان 
إلــى وجــود »إشــكــاالت أساسية« فيه، مشيرًا 
ــى عـــجـــز مـــتـــوقـــع بــنــســبــة 50% مــــن حــجــم  ــ إلـ
املـــوازنـــة، وزيــــادة ربـــط املـــوازنـــة بــالــصــادرات 
الــنــفــطــيــة نــحــو 30%، وتـــراجـــع اســتــثــمــارات 
الــحــكــومــة عــلــى حــســاب الــتــمــويــل للمشاريع 
العمرانية من 15% في املوازنة السابقة إلى 
 عن ارتفاع 

ً
11% في املوازنة الجديدة، فضال

هائل في مصاريف الدولة بنحو 60%. ومن 

أهم املآخذ على املوازنة الجديدة أن الحكومة 
حـــددت أحـــد أهـــم املــــوارد بــنــاء عــلــى بــيــع 2.3 
املقبل،  الــعــام  النفط خــالل  مليون برميل مــن 
لــكــل بــرمــيــل، وبــطــريــقــتــن،  بــســعــر 40 دوالرًا 
ــن خــــالل الـــتـــصـــديـــر، والـــثـــانـــيـــة من  األولــــــى مـ
خالل بيع النفط سلفًا في بورصة الطاقة في 
الداخل، في عقود آجلة مع آجال استحقاقها. 
الكمية  بيع  أن  يــؤكــدون  اقتصاد  لكن خبراء 
غير ممكن على ضوء الحظر األميركي التام 
أنه  إلــى  مشيرين  النفطية،  الـــصـــادرات  على 

بعد فوز جو بايدن لم تتضح بعد السياسة 
التي ستتخذها إدارته في التعامل مع إيران، 
وسط ترجيحات مراقبن بأن تركة الرئيس 
الــخــاســر دونـــالـــد تــرامــب بــشــأن إيــــران تضع 
بايدن أمام واقع ال يمكنه تجاوزه بسهولة. 
الحكومة  أن  إيرانيون  مراقبون  يرى  وعليه، 
بنت املــوازنــة على أوهـــام وفــرضــيــات وليس 
على حقائق على األرض، بينما ليس صحيًا 
واملــوازنــات  االقتصاد  مــوضــوع  مــع  التعامل 

انطالقًا من الفرضيات.

سوق في العاصمة 
طهران )فرانس برس(
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الندر روفر ديسكڤري عائلية
إذا كنــت تخطــط لرحــات مــع مــا يصــل إلــى ســبعة أشــخاص، أصدقــاء كانــوا أم 
شــكل »الند روڤر ديســكڤري« الرياضية متعددة االســتخدامات بســبعة 

ُ
أطفاال، ت

 يوميــا مثاليــا. ومــع وضعيــة الجلــوس الكاشــفة واملقاعــد املدفــأة فــي 
ً
مقاعــد، حــا

كل الصفــوف، يمكــن االســتمتاع برؤيــة الطريــق براحــة مطلقــة. وتمنــح تحديثــات 

التصميم الجديد من »الند روفر ديســكڤري« هيئة أكثر انخفاضا وعرضا، بدءًا 
 إلى الشــبكة األمامية املصقولة 

ً
مــن املصابيــح األماميــة والخلفيــة الجديــدة، وصوال

حّســن في الجــزء الخلفي وتصاميم 
ُ
واملصــدات الجديــدة. كمــا أن التناغــم املرئــي امل

العجات الجديدة مقاس 20-22 بوصة، يزيدان من جاذبيتها املعاصرة.

غراند شيروكي جديدة
النمــاذج الجديــدة املطروحــة مــن ســيارات »غرانــد شــيروكي« تتميــز بهيــاكل أكبــر 
بقليــل مــن ســباقتها، كمــا يحمــل تصميمهــا الخارجــي العديــد مــن التعديــات، 
فمصابيحهــا األماميــة أصبحــت أضيــق وأكثــر تميزًا وشــبيهة بتلــك املوجودة في 
ســيارات »غرانــد واغونيــر« الحديثــة، كمــا ُعــّدل تصميــم مصابيــح الضبــاب لتمتد 

بنى املركبــات الجديــدة علــى منصــات 
ُ
طوليــا علــى جانبــي الواجهــة األماميــة. وســت

»جيورجيو« املعدلة املعتمدة في سيارات »ألفا روميو غيوليا« و»ستيلفيو«، إال أن 
»جيب« أدخلت تعديات على هذه املنصات لتصبح أكثر قوة على الطرق الوعرة.

»ترافيرس« من شفروليه
لعــام 2021،  الرباعــي  الدفــع  بــن أفضــل ســيارات  الجديــدة  فــت »ترافيــرس« 

ّ
ُصن

بهيكلها االنسيابي بطول 5.18 أمتار، وعرض 1.99 متر، وارتفاع 1.97 متر. كما 

أنهــا تتميــز عــن النمــاذج الســابقة بتصميــم جديــد للواجهتــن األماميــة والخلفيــة، 
وبشــبك أمامــي ثنائــي مميــز لغطــاء املبــرد مزّيــن بحــروف نافــرة مطليــة بالكــروم 
 عجــات بأقــراص مميــزة مــن الكــروم مقاســها 18 و20 إنشــا. أمــا 

ً
الامــع، فضــا

قمرتهــا فحصلــت علــى 3 صفــوف مــن املقاعــد املخصصــة لـــ7 ركاب، ومقاعدهــا 
مكســّوة بأفخــم أنــواع الجلــود ويمكــن التحكــم بوضعياتهــا ودرجــة حرارتها عبر 

أنظمة كهربائية متطورة.

سيارات

أوتاوا ــ العربي الجديد

تســعى عامة النــاس إلى الحصول 
ســعر  بأفضــل  قويــة  ســيارة  علــى 
ممكــن، لكــن أكثــر مــا يهــم الطبقات 
اســتهالك  فــي  االقتصــاد  عــادة،  الوســطى 
عّبــر عنهــا فــي الغــرب 

ُ
الوقــود وهــي امليــزة امل

لقــاء  املركبــة  تقطعهــا  التــي  األميــال  بعــدد 
حرقها غالونًا واحدًا من البنزين MPG، وهو 
دقيقــًا  علميــًا  معيــارًا  ُيشــكل  الــذي  املقيــاس 
عــد هــذه الســيارة أو 

ُ
لتحديــد إلــى أي مــدى ت

تلــك اقتصاديــة أكثــر مــن غيرهــا. انطالقــًا مــن 
هــذا املعيــار، أعــّد املوقــع املتخّصــص »كيلــي 
بلو بوك« KBB الكندي الئحة بعشر سيارات 

دفــع ُرباعــي هــي األكثــر كفــاءة فــي اســتهالك 
علــى  مراتبهــا  ــف 

ّ
وصن  ،2021 لعــام  الوقــود 

أســاس االقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود إنمــا 
أوتوماتيكــي.  حركــة  بناقــل  تجهيزهــا  عنــد 

السيارات جميعها موديل 2021، وهي:
1 - »هيونداي كونا إلكتريك«: ينطلق سعرها 
مــن 37 ألفــًا و390 دوالرًا، وقــد نالــت في تقييم 
خبراء »كيلي« 4.4 عالمات من أصل 5، مقابل 
4.6 عالمات من 5 وفقًا لتصنيف املستهلكني. 
 
ً
ميــال  258 تقطــع  أن  الســيارة  هــذه  وبإمــكان 
ــحنة الواحــدة اســتنادًا إلــى تقديــرات 

ُ
فــي الش

»وكالــة حمايــة البيئــة« EPA األميركيــة التــي 
تعتبــر أن املســافة املثاليــة التــي ينبغــي ألي 
ســيارة أن تقطعها في الشــحنة الواحدة تبلغ 

310 أميال لتكون األمثل بيئيًا.
2 - »تويوتــا راف فــور هايبــرد«: حلــت هــذه 
الكهربــاء  تســتخدم  التــي  الهجينــة  املركبــة 
والوقود في املرتبة الثانية، ونالت في تقييم 
خبــراء »كيلــي« 4.8 عالمات، مقابل نيلها 3.1 
فــي تصنيــف املســتهلكني. يبــدأ ســعرها مــن 
 
ً
ميــال ألفــًا و500 دوالر، وتقطــع نحــو 40   28

بالغالون الواحد.
 بالغالون، 

ً
3 - »تويوتا فينزا«: تستهلك 39 ميال

 4.6 »كيلــي«  خبــراء  تقييــم  فــي  نالــت  وقــد 
عالمــات، مقابــل 4.5 فــي تصنيــف املســتهلكني. 

سعرها ابتداء من 39 ألفًا و800 دوالر.
مــن  فــرع  ينتجهــا  إكــس«:  يــو  »لكــزس   -  4
»تويوتــا«، ويبــدأ ســعرها مــن 35 ألفــًا و100 
دوالر، ووفقًا لتقييم خبراء »كيلي« نالت 4.3 
عالمــات، مقابــل 4 فــي تصنيــف املســتهلكني. 

 بالغالون.
ً
تقطع 32 ميال

5 - »تويوتــا راف فــور برايــم«: حصــدت 4.8 
عالمــات فــي تقييــم خبــراء »كيلــي«، و3.1 فــي 
تصنيــف املســتهلكني. يبــدأ ســعرها مــن 38 
 بالغالــون 

ً
ألفــًا و100 دوالر، ومداهــا 38 ميــال

الواحد.
6 - »هونــدا ســي آر- فــي هايبــرد«: نالــت 4.7 
عالمــات فــي تقييــم خبراء »كيلــي«، و3.5 في 
تصنيــف املســتهلكني. ســعرها يبــدأ مــن 25 

 
ً
ألفًا و350 دوالرًا، ومداها يصل إلى 38 ميال

بالغالون. 
منحهــا  هايبــرد«:  هايالنــدر  »تويوتــا   -  7
خبــراء »كيلــي« 4.6 عالمــات، مقابــل 5 مــن 
ألفــًا   35 مــن  ابتــداء  ســعرها  املســتهلكني. 

 بالغالون.
ً
و985 دوالرًا، ومداهــا 36 ميــال

8 - »كيــا ســيلتوس«: نالــت 4.8 عالمــات مــن 
يبــدأ  املســتهلكني.  مــن  و4.7  »كيلــي«  خبــراء 
ســعرها مــن 21 ألفــًا و990 دوالرًا، ومداهــا 31 

 بالغالون.
ً
ميال

9 - »شــفروليه تريــل بليــزر«: بلغــت عالمتهــا 
4.6 من الخبراء ومثلها من املســتهلكني. يبدأ 
 
ً
ســعرها مــن 19 ألــف دوالر، ومداهــا 29 ميــال

بالغالون.
10 - »هيونــداي فنيــو«: منحهــا الخبــراء 4.5 
عالمات واملستهلكون 4.2. سعرها يبدأ من 18 

 بالغالون.
ً
ألفًا و750 دوالرًا، ومداها 33 ميال

أكثر رُباعيات الدفع توفيرًا الستهالك الوقود في 2021
»راف فور« الجديد من »تويوتا« اليابانية في الموقع الثاني )موقع الشركة(»هيونداي كونا إلكتريك« الكورية الجنوبية في المرتبة األولى )موقع الشركة(

»تويوتا فينزا« و»لكزس 
يو إكس« في المركزين 
الثالث والرابع على 
التوالي )موقعا 
الشركتين(

)Getty( صناعة السيارات في بريطانيا توظف أكثر من 860 ألف شخص
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حظيت »تويوتا« اليابانية 
بخمسة مراكز بين 

السيارات العشر األوائل

السيارات ومكوناتها 
تشكل 13% من إجمالي 

صادرات بريطانيا

لندن ــ العربي الجديد

صحيــح أن صناعــة الســيارات فــي بريطانيــا 
االتحــاد  مــع  بإبرامهــا  كارثــة  مــن  نجــت 
بعــد  مــا  ملرحلــة  تجاريــًا  اتفاقــًا  األوروبــي 
»بريكســت«، لكنهــا تضــررت ألن االتفــاق جاء 
متأخــرًا بعــد إعــالن شــركات إغــالق مصانــع 
وإلغــاء خطــط لتصنيــع العديــد مــن الطرازات 

الجديدة في اململكة املتحدة.
األســبوع  االتفــاق  هــذا  إبــرام  بعــد  وحتــى 
»بلومبيــرغ«  شــبكة  خبــراء  يرّجــح  املاضــي، 
األميركيــة حــدوث مزيد مــن الضرر، بحيث قد 
يواجــه صانعو الســيارات، بمن فيهم صانعو 
فــي  صعوبــة  اليابانيــة،  موتــور«  »نيســان 
تأهيل بعض املوديالت املجّمعة في بريطانيا 
الجمركيــة  الرســوم  مــن  عفــى 

ُ
امل للتصديــر 

التكاليــف  تــزال  فــال  األوروبــي.  االتحــاد  إلــى 

وأعبــاء  املورديــن  تبديــل  بضــرورة  املرتبطــة 
والتدقيــق،  والشــهادات  الجمركيــة  اإلقــرارات 
تدفــع الشــركات إلــى االقتنــاع بأنهــا ســتكون 

أفضل حااًل إذا استثمرت في بلد آخر.
فــي هــذا الســياق، يقــول أســتاذ اقتصاديــات 
األعمــال فــي كليــة برمنغهــام لألعمــال، ديفيد 
ولهــا  هزيلــة  صفقــة  هــذه  تــزال  »ال  بيلــي: 
آثــار كبيــرة وتكاليــف إضافيــة علــى شــركات 
»بريكســت«  اتفــاق  كان  وإذا  الســيارات«. 

علــى  جماعــي  نــزوح  مخاطــر  علــى  يقضــي 
بالنســبة  مقصــرًا  يبقــى  فإنــه  واســع،  نطــاق 
إلــى شــركات الســيارات التــي ال تملــك فســحة 
أن  علمــًا  النفقــات،  مــن  مزيــد  لتحّمــل  كافيــة 
صناعــة الســيارات في بريطانيــا توظف أكثر 
من 860 ألف شــخص يعمل أكثر من خمســهم 
في املصانع وقطع الغيار، وقد صّدرت بقيمة 
57 مليــار دوالر مــا بــني ســيارات ومكوناتهــا 
العــام املاضــي، بمــا يشــكل 13% مــن إجمالــي 

صادرات اململكة املتحدة.
وتتجه أنظار املراقبني إلى »نيسان« وغيرها 
صفقــة  أعقــاب  فــي  اليابانيــة  الشــركات  مــن 
»بريكســت« التــي كانــت التوقعــات قاتمة قبل 
التوصــل إليهــا. فقــد قررت الشــركة فــي اآلونة 
فــي  كهربائــي  نمــوذج  صنــع  عــدم  األخيــرة 
مصنعهــا، شــمال إنكلتــرا، وألغــت منــذ نحــو 
عامــني خططــًا لبنــاء ســيارة رياضيــة أخــرى 
في املوقع نفسه. كذلك قررت »هوندا موتور« 
إغــالق مصنعهــا الوحيــد فــي اململكــة املتحدة 
خــرى، مثل 

ُ
العــام املقبــل. وتخلصــت شــركات أ

بعــض  تصنــع  التــي  و»تويوتــا«،  »نيســان« 
النمــاذج الهجينــة والكهربائيــة فــي إنكلتــرا، 
مــن بعــض الركــود فــي االتفاق التجــاري الذي 
محتــوى  مــن  أكبــر  نســبة  تأتــي  بــأن  يســمح 
السيارة من خارج اململكة املتحدة أو االتحاد 
األوروبي. ومع ذلك، فإن قواعد املنشأ األولية 

تتطلب أن تكون 10% من املحتوى املحلي.
وليس واضحًا ما إذا كانت ســيارات »نيســان 
التــي  بالكامــل،  الكهربائيــة  ليــف هاتشــباك« 
ُصنعــت فــي ســندرالند، لديهــا مــن املحتــوى 
ب الضرائب. وقد تتأثر 

ّ
املحلي ما يكفي لتجن

 
ً
متطلبات تعرفة شــركات الســيارات مستقبال
التوريــد  سالســل  مــن  مزيــد  جلــب  بخطــط 
منح 

ُ
الخاصة بالبطاريات إلى املنطقة، إذ ست

السيارات الكهربائية 6 سنوات أخرى لتقليل 
إلــى  بهــا  الخــاص  األجنبــي  املحتــوى  مقــدار 
ظ بالحــد األدنــى 

َ
أقــل مــن 45%، فيمــا ســُيحتف

للسيارات العاملة بالبنزين والديزل.

سيارات بريطانيا
إقفال مصانع وإلغاء طرازات جديدة بعد »بريكست«

جديد السيارات

Sunday 3 January 2021
األحد 3 يناير/ كانون الثاني 2021 م  19  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2316  السنة السابعة
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بالروسية »الوافد  التحقيق كيف يتم استخدام غاز أعصاب من مجموعة »نوفيتشوك« والتي يعني اسمها  يوثق 
الجديد«، في عمليات استهداف مروعة تحدث عن قرب للمعارضين الروس، عبر سّم يفوق في خطره كل األنواع 

الشبيهة بمقدار ثمانية أضعاف

»الوافد الجديد« يرعب المنشقين

تسميم 
المعارضين الروس

موسكو ـ رامي القليوبي

فحوصــات  نتائــج  دفعــت 
األملانــي،  شــاريتيه  مستشــفى 
الروســي،  الكيميائــي  العالــم 
فــي  رأيــه  تغييــر  إلــى  أوغليــوف،  فالديميــر 
واقعــة تســميم مؤســس »صنــدوق مكافحــة 
إذ  نافالنــي،  أليكســي  املعــارض  الفســاد« 
اعتقد في البداية، أنه لم يصب بغاز أعصاب 
يعنــي  والتــي  »نوفيتشــوك«  مجموعــة  مــن 
اســمها بالروســية »الوافــد الجديــد«، إال أن 
محاولة عالجه عبر مادة األتروبني املضادة 
للســموم والتــي أدت إلــى تدهــور حالتــه بدال 
مــن تحســنها كاملعتاد، أكــدت نظريته. ويعد 
»نوفيتشــوك«  مطــوري  أحــد  أوغليــوف، 
لبحــوث  الحكومــي  املعهــد  فــي  خــالل عملــه 
الكيميــاء العضويــة والتكنولوجيــا، والــذي 
خــدم بــه فــي الحقبــة الســوفييتية ألكثــر مــن 
الجديــد«،  »العربــي  لـ يقــول  كمــا  عامــا،   15
مضيفــا: »أثــق فــي اســتنتاج األطبــاء األملــان 
خدم 

ُ
بنسبة 100 في املائة، وقد يكون ما است

)مــن  »إيــه-242«  ملــادة  الصلــب  املثيــل  هــو 
املــواد الفوســفورية العضويــة مــن مجموعــة 
»نوفيتشــوك« املضافــة إلــى قائمــة معاهــدة 
حظــر األســلحة الكيميائيــة منــذ نهايــة عــام 
أخــرى  مــادة  إليــه  أضيفــت  بعدمــا   ،)2019
بهــدف  الكلوفيلــني  مثــل  املفعــول  ســريعة 

إخفاء األعراض«. 

كيف يستخدم نوفيتشوك؟
غــاز  باســتخدام  الهــدف  تســميم  أجــل  مــن 
إلــى  العمليــة  منفــذ  يحتــاج  »نوفيتشــوك«، 
استخدام قفازات بالستيكية أو جلدية وكتم 
نفسه، والتخلص من األنبوب والقفازين في 
أســرع وقــت، كمــا يقــول الكيمائــي أوغليوف، 
مضيفــا: »يبــدو لــي أنــه تــم وضــع الســم على 
غرفتــه  عــن  غيابــه  أثنــاء  نافالنــي  مالبــس 
الفندقيــة. يفســر ذلــك حــدوث ذروة اإلصابــة 
عندمــا كان علــى مــن الطائــرة، إذ إن حــدوث 
وقتــا  يســتغرق  الجلــد  عبــر  الغــاز  مفعــول 
كان  بينمــا  ســاعات،  لبضــع  يصــل  طويــال 
وضع السم في الشاي سيقضي عليه فورا«.   
ويوضــح أنــه إذا ملــس أحدهم هذه البقعة من 
الســم، فــإن أعــراض اإلصابــة ســتظهر عليــه 
إفــادة،  تؤكــده  مــا  وهــو  مختلفــة،  بصــورة 

الســبعينيات  فــي  بمقــدار ثمانيــة أضعــاف، 
والثمانينيــات مــن القــرن املاضــي فــي إطــار 
برنامج ســوفييتي لتطوير ســالح كيميائي 
نوعــي. وعلــى الرغــم مــن الســرية املفروضــة 
على هذا الغاز، إال أن املعلومات عنه تسربت 
إلــى الغــرب بعــد تفــكك االتحــاد الســوفييتي 

في التسعينيات.
ويشــير العالــم الكيميائــي أوغليــوف إلــى أن 
الواليــات املتحــدة عملــت بعــد تفــكك االتحاد 
السوفييتي جاهدة على االستعانة بالخبراء 
الكيميائــي  الســوفييت لتطويــر برنامجهــم 
العســكري، وأنه نفســه تلقى عرضا صريحا 
فــي موســكو،  األميركيــة  الســفارة  مــن  كهــذا 
مقلــال فــي الوقــت نفســه مــن واقعيــة احتمــال 
تســرب عينات من »نوفيتشــوك« إلى السوق 
غيــر  االحتمــال  »هــذا  مضيفــا:  الســوداء، 
مرجــح رغــم أنــه ســبق ألحــد الخبــراء أن قــام 
ببيــع ســموم عســكرية فــي الســوق الســوداء، 
ولكنــه تــم اكتشــافه حــني بــاع الســم ملســممي 
كيفيليدي في عام 1995، لكن تم ســجنه ملدة 

عام فقط مع وقف التنفيذ!«.  

أمر من الكرملين 
أي  مــرارا  الكرملــني  نفــي  مــن  الرغــم  علــى 
فــي  الروســية  السياســية  للقيــادة  ضلــوع 
عملية تســميم نافالني، شــأنه في ذلك شــأن 
فيلشتينســكي،  املــؤرخ  أن  إال  ســكريبال، 
اتخــذ  العمليــة  تنفيــذ  قــرار  أن  يرجــح 
الرئيــس  أن  معتبــرا  مســتوى،  أعلــى  علــى 
الروســي، فالديميــر بوتــني، لــم يعد يتصرف 
كرئيــس دولــة، وإنمــا كضابــط أمــن يســعى 
تصــوره  وحــول  جــرى.  ممــا  نفســه  لتبرئــة 
نافالنــي،  لتســميم  التخطيــط  لكيفيــة 
»العربــي  يقــول فيلشتينســكي فــي حديــث لـ
اغتيــال  قــرار  اتخــاذ  يتــم  »أوال،  الجديــد«: 
علــى  أي  مســتوى،  أعلــى  علــى  نافالنــي 
مســتوى بوتــني. ثــم تبــدأ األجهــزة الخاصــة 
لهــا،  العمليــة، وتخصــص ميزانيــة  بتدبيــر 
هنــاك  التصفيــة.  كيفيــة  تحديــد  ويجــري 
خيارات كثيرة، لكن من الواضح أنه تم حسم 

الخيار لصالح التسميم«.  
»نوفيتشــوك«  غــاز  اختيــار  أســباب  وحــول 
ليســت  الســموم  »أنــواع  يضيــف:  تحديــدا، 
عددهــا،  نعلــم  ال  صراحــة  ولكننــا  كثيــرة... 
ألن ذلــك مــن األســرار الكبــرى لجهــاز األمــن 
لصالــح  الخيــار  حســم  يتــم  لــم  الفيدرالــي. 
فــي  اســتخدامه  يمكــن  ألنــه  »نوفيتشــوك« 
أي مناســبة، بــل ألنــه قــد تــم اعتمــاده يومــا 
كيفيليــدي  لتصفيــة  ناجحــة  كوســيلة 
إصــدار  تــم  قــد  أنــه  ذلــك  يعنــي  وســكريبال. 
عبــر  للمــرور  يحتــاج  وال  اعتمــاده،  شــهادة 
مــرة  إجــراءات بيروقراطيــة الســتخدامه  أي 

أخرى«.  
عمليــة  اعتبــار  الروســي  املــؤرخ  ويرفــض 
تســميم ســكريبال فاشــلة مــن جهــة تحقيــق 
هــدف ترويــع املنشــقني، قائــال: »لــم يــر أحــد 
ظــل  وإذا  التســميم.  عمليــة  بعــد  ســكريبال 
علــى قيــد الحيــاة راقــدا علــى الســرير وكأنــه 
نبــات، فهــذا أســوأ كثيــرا مــن االغتيــال. هــذا 
كل  فــاق  نجــاح  بــل  فحســب،  نجاحــا  ليــس 
اآلن«.  »األعــداء«  رعــب  تخيلــوا  التوقعــات! 
كما يشــكك فيلشتينسكي في صحة براهني 
مــن  نفســه  لتبرئــة  يســعى  الــذي  الكرملــني 

واقعــة نافالنــي، مضيفــا: »عنــد إجابتــه عــن 
اتصــال  فــي  )يقصــد  نافالنــي  حــول  أســئلة 
ماكــرون(،  إيمانويــل  الفرنســي  نظيــره  مــع 
التســميم، حتــى  أن حقيقــة  يذكــر بوتــني  ال 
إذا لــم يكــن الكرملــني يقــف وراءهــا، حادثــة 
ليســت  إنــه  يقــول  بــل  ومزعجــة،  مأســاوية 
هنــاك أدلــة علــى أن نافالني ســمم. يبدو ذلك 
وكأن بوتني نسي أنه ليس ضابط »كي جي 
الخســائر  تقليــص  فــي  مهمتــه  تكمــن  بــي« 
األمــن  جهــاز  نفذهــا  عمليــة  عــن  الناجمــة 
الفيدرالــي. يتصــرف رئيــس روســيا وكأنــه 
ضابــط أمــن ذو رتبــة متدنيــة يتســتر علــى 
عمليــة تصفيــة نافالنــي. يأتــي ذلــك مؤشــرا 
الكرملــني  فــي  للعمليــة  للتخطيــط  جديــدا 

بالتنسيق مع بوتني«.   

خودوركوفسكي رقم 2
يعتبر املدير العام ملركز املعلومات السياسية 
االتهامــات  أن  موخــني،  أليكســي  بموســكو، 
التــي وجههــا نافالنــي مــن أملانيــا إلى بوتني 
شخصيا بالوقوف وراء تسميمه، ال تستند 
إلــى أي أدلــة وتقضي بذلك على أي مســتقبل 
سياســي للناشــط املعــارض. ويقــول موخني 
»العربــي الجديــد«: »بتوجيهــه  فــي حديــث لـ
اتهامــات إلــى بوتــني دون تقديــم أدلــة، قطــع 
إلــى  العــودة  طريــق  نفســه  أمــام  نافالنــي 
الحياة السياسية في روسيا. وأصبح أمامه 
خيــاران اآلن، إمــا العودة والعيش متواضعا 
في روســيا وإما البقاء في الخارج والتحول 
ومزاولــة   »2 رقــم  »خودوركوفســكي  إلــى 
وميخائيــل  هنــاك«.  مــن  املعــارض  نشــاطه 
خودوركوفســكي هــو املالــك الســابق لشــركة 
العمالقــة  النفطيــة  الروســية  »يوكــوس« 
وسجن في روسيا ملدة عشر سنوات، وغادر 
إلــى بريطانيــا بعــد اإلفــراج عنــه، ثــم أطلــق 
قناة على موقع »يوتيوب« يقود بواسطتها 
حملــة معارضــة للكرملــني. وبــدوره، يشــكك 
رئيس قســم العلوم السياســية واالجتماعية 
االقتصاديــة  »بليخانــوف«  جامعــة  فــي 
هــو  كوشــكني،  أندريــه  بموســكو،  الروســية 
اآلخــر فــي دقــة الروايــة األملانيــة بــأن نافالني 

سمم بواسطة »نوفيتشوك«.  
»العربــي  لـ حديــث  فــي  كوشــكني  ويقــول 
جماعــي  بشــكل  الغــرب  »يرفــض  الجديــد«: 
إجــراء تحقيــق مشــترك فــي الواقعــة، بينمــا 
ســرية  إلــى  األملــان  السياســيون  يســتند 
»بوندســفير«.  األملانــي  الجيــش  مختبــر 
ملنــع  مواتيــة  أجــواء  خلــق  إلــى  ذلــك  يهــدف 
الشــمالي-2«  »الســيل  مشــروع  اســتكمال 
مباشــرة  أملانيــا  إلــى  الروســي  الغــاز  لنقــل 
عبــر بحــر البلطيق وإجبار الــدول األوروبية 
علــى شــراء الغــاز الطبيعــي املســال أميركــي 
معــرض  وفــي  العاليــة«.  كلفتــه  رغــم  املنشــأ 
أملانيــا  دوافــع  حــول  ســؤال  عــن  إجابتــه 
إلفســاد العالقــات مــع روســيا رغــم الشــراكة 
االقتصاديــة املتكاملــة بــني البلدين، يضيف: 
لروســيا،  صديــق  بلــد  أملانيــا  أن  »صحيــح 
تدافــع  معاديــة  لقــوى  فيهــا حضــورا  ولكــن 
عن مصالح واشــنطن، فتم افتعال مســرحية 
غــاز األعصــاب »نوفيتشــوك« التهــام الدولــة 
التجاريــة  املصالــح  أن  فــي  أثــق  الروســية. 
ســتهيمن فــي نهايــة املطــاف، ولكــن الجنــاح 
املوالي للواليات املتحدة يتفوق حتى اآلن«.

تســميم  بعيــد  الفســاد«  مكافحــة  »صنــدوق 
نافالنــي، باكتشــاف مــادة مميتــة في جســمه 
ال تشــكل خطــرا علــى حياتــه فحســب، وإنمــا 
أيضــا علــى املحيطــني بــه، وأنــه كان عليهــم 
باإلضافــة  واقيــة،  بــدالت  ارتــداء  جميعــا 
إلــى أن أحــد أفــراد الشــرطة كان يصــرخ أنــه 
يمكــن أن تنتقــل اإلصابــة مــن نافالنــي إلــى 
شــخص آخــر. وحــول أســباب عــدم اكتشــاف 
مــادة »نوفيتشــوك« علــى أيدي أطبــاء مدينة 
أومســك الروســية التــي هبطــت فيهــا طائــرة 
نافالنــي اضطراريــا، يتابــع: »لــم تتوفــر بــني 
أيديهم وســائل خاصة الكتشــافها، بل كانوا 
يرســلون جميــع العينــات إلــى موســكو، ثــم 
كان  التــي  النتائــج  بتلــك  ينطقــون  كانــوا 
أن  يمكنهــم  كان  ومــاذا  لهــم.  إرســالها  يتــم 
يقولــوا وهــم مطوقــون بجيــش مــن موظفــي 
املــؤرخ  ويؤيــد  الفيدرالــي؟«.  األمــن  جهــاز 
فيلشتينســكي،  يــوري  األميركــي،  الروســي 
الــذي ألــف بضعــة كتــب فــي تاريــخ العمليات 
الروايــة،  هــذه  اآلخــر  هــو  االســتخباراتية، 
مســتبعدا أن تكــون مثــل هــذه العمليــة نفذت 
أن  ومرجحــا  الكرملــني،  مــع  التنســيق  دون 
مثل هذه العمليات تزيد من رعب »األعداء«.

حاالت االستهداف المؤكدة
املصــادر  فــي  املتوفــرة  املعلومــات  بحســب 
الروســية املفتوحــة، فــإن »نوفيتشــوك« غــاز 
 سوفييتي 

ً
أعصاب فوسفوريًا عضويًا قاتال

املنشــأ، تــم توثيــق اســتخدامه كســالح ألول 
إيفــان  املصرفــي  اغتيــال  واقعــة  فــي  مــرة 
كيفيليــدي الــذي كان يديــر منظمــة األعمــال 
»الدائرة املستديرة لبزنس روسيا« ويسعى 
ثــم  فــي عــام 1995،  لدخــول عالــم السياســة، 
املــزدوج  العميــل  الفاشــلة الغتيــال  العمليــة 
ســكريبال،  ســيرغي  البريطانــي،  الروســي 
املحاولــة  إلــى  ووصــوال   ،2018 عــام  فــي 
األخيرة لتســميم نافالني في 20 أغســطس/

آب املاضــي أثنــاء ســفره مــن مدينــة تومســك 
الواقعــة فــي ســيبيريا إلــى موســكو، والتــي 
أن  احتمــال  نظريــا،  أوغليــوف،  يســتبعد  ال 
فــذت بواســطة أحــد املقربــني مــن 

ُ
تكــون قــد ن

املعــارض السياســي، معتبــرا أن شــخصا مــا 
قد يكون وضع السم على شيء ما، ثم سلمه 
لنافالنــي. وجــرت أعمــال تطويــر هــذا الغــاز 
الــذي تفــوق درجــة ســميته أي غــاز ســام آخــر 

أميركا استعانت 
بالخبراء السوفييت 

لتطوير برنامجها 
الكيميائي 
العسكري

أثر مجموعة 
»نوفيتشوك« 

يستغرق وقتًا 
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عائشة بلحاج

ظر من بعيد«، يقول الكاتب 
ّ
»التاريخ هو الن

الــبــولــونــي فيتولد غــومــبــروفــيــتــش. لــكــن ال 
ــظــر مـــن بــعــيــد ونــحــن فـــي هــذه 

ّ
يــمــكــنــنــا الــن

لنؤّرخها  كبئر،  عتمة 
ُ
وامل البئيسة،  الّسنة 

ــاال قــبــل تــوديــعــهــا.  ــمـ ونــقــلــبــهــا يــمــيــنــا وشـ
ربما يمكن أن نصف ما تحت أقدامنا، وما 
 تكون 

ّ
نستطيع رؤيته في العتمة، آملني أن

خرج من 
َ
فق، وامل

ّ
نهاية الّسنة هي نهاية الن

البئر...
الــفــريــد واملــمــّيــز والـــخـــارق فـــي ســنــة 2020 
ــي أيــضــا   مــصــيــبــتــنــا فــيــهــا واحـــــــدة، وهــ

ّ
أن

مــّرت بنا جميعا، كيانصيب  أكبر مصيبة 
 آدمــي يــدّب على األرض. 

ّ
ضخم، خسره كــل

واتباعا لعادة جرد حصيلة الّسنة، سنعّدد 
 ومصيبته. قد نغرف 

ّ
مصائبنا الخاّصة، كل

بع نفسه، ونحن نوّدعها غير 
ّ
جميًعا من الن

، وئــيــًدا، 
ً

 شــهــٍر منها مــّر ثــقــيــا
ّ

آســفــني؛ فــكــل
. مــا مــن شـــيء أثــقــل مــنــهــا، ســوى 

ً
ومــتــمــهــا

 الكابوس لن 
ّ
وعود الخبراء املشؤومة، بأن

ينتهي، إلى غاية منتصف الّسنة الجديدة 
أو نهايتها، وربما بعد سنوات.

يـــمـــكـــن أن نـــكـــتـــب جــمــيــعــا عــــن مــصــائــبــنــا 
األم، من خسارة  املصيبة  تفّرعت عن  التي 
بــعــضــنــا مـــنـــصـــب عــــمــــل، وفـــــقـــــدان آخـــريـــن 
والعقد، ومن  فسية 

ّ
الن األمــراض  أحبة؛ من 

االخــتــنــاق والــحــرمــان والــحــبــس .. وغيرها 
الّسنة من  هــذه  أغدقته كورونا علينا  مما 
 شيء آخر غيرها، 

ّ
عطايا. ربما نكتب عن كل

إسالم أوزكان

في  للغاية  تركيا خــطــوات جريئة  أحـــرزت 
الــشــرق األوســــط والبحر  جــبــهــٍة تمتد مــن 
املـــتـــوســـط حـــتـــى أوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا طــــوال 
أي  تحقيق  لم تستطع  لكنها   ،2020 العام 
تجاه  خطابها  كــان  فقد  ملموسة،  نتيجة 
منافسيها وجــيــرانــهــا، وحــتــى أحــيــانــا مع 
عالية، وتعبيرات شديدة  بنبرة  حلفائها، 
الــقــســوة. فـــأي لــغــٍة هـــذه الــتــي تضعها في 
موقٍف محرج، حتى ولو كانت على صواٍب 
في معظم القضايا، ما يجعلها تفقد بعض 
فرص التعاون، وربما خسارتها في طاولة 
الـــصـــفـــقـــات، على  ــفــــاوضــــات، أو ضـــيـــاع  املــ

الرغم من انتصارها في ساحة املعركة.
ــبـــاط املـــاضـــي،  كــــانــــت، نـــهـــايـــة فـــبـــرايـــر/ شـ
ــة، فــقــد خسر  تـــحـــركـــات فـــي شـــمـــال ســــوريــ
الــجــيــش الــتــركــي 39 جــنــديــا هــنــاك، بسبب 
مــواجــهــات مــع روســيــا والــنــظــام، فمخاطر 
تــحــول الــتــوتــر إلــــى الـــحـــرب جــعــلــت الــــرأي 
بــدأت تركيا  ثم  قلقا تماما.  التركي   العام 
في أزمــات مع دول أوروبــيــة، في مقدمتها 
فــرنــســا والـــيـــونـــان، بــســبــب الـــتـــطـــورات في 
شرق البحر املتوسط الناجمة عن أنشطة 
عـــِلـــن 

ُ
األتـــــــراك لــلــتــنــقــيــب عـــن الـــنـــفـــط، فــقــد أ

ــلـــو األخـــــــرى،  ــيـــكـــس« واحــــــــدة تـ ــتـ عــــن »نـــافـ
ــرة ســفــنــا إلـــــى املـــنـــطـــقـــة. ثــم  ــقــ وأرســــلــــت أنــ
وصـــلـــت املـــشـــكـــات مـــع الـــيـــونـــان وفــرنــســا 
ــن عـــلـــى الـــرغـــم  ــكـ ــى نــقــطــة املــــواجــــهــــة. ولـ ــ إلـ
ــهـــديـــدات الــتــي  ــتـ مـــن هــــذه الـــتـــراشـــقـــات والـ
السفينة  فـــإن  األزمــــة،  أطــــراف  كــل  أطلقتها 
املتوسط  شــرق  إلــى  تركيا  أرسلتها  الــتــي 
لم  إذ  أنطاليا،  فــي خليج  تــحــّرك ساكنا  ال 
ــب عـــن الــنــفــط أو تــعــلــن »نــافــتــيــكــس«. 

ّ
تــنــق

بـــدأت تــركــيــا تمهد الطريق  الـــفـــور،  وعــلــى 
أمــام انطاق املهاجرين إلــى أوروبــا الذين 
قبلتهم فــي أراضــيــهــا ألغــــراض إنــســانــيــة، 
ــره األوروبــــــيــــــون عــنــصــر  ــّســ األمــــــر الــــــذي فــ
ــا. ولــذلــك تــواجــه أنقرة  ابــتــزاز تــجــاه أوروبــ
اآلن عقوباٍت من االتحاد األوروبــي بسبب 
في شرق  أنشطتها  هــذا، وبسبب  موقفها 
البحر املتوسط، والتهديدات التي أطلقتها 

لميس أندوني

التغيير  شــرارة  انطاق  بعد  عشر سنوات 
من تونس أواًل، امتدادا إلى مصر، وصوال 
ــن، مــــــــرورا بـــــــــاألردن ولــبــنــان  ــريـ ــحـ ــبـ إلـــــى الـ
وســــوريــــة، مـــا تـــــزال نــظــريــة أنـــهـــا مـــؤامـــرة 
على  تسيطر  عضوية  انتفاضات  وليست 
أذهــــــــان مــثــقــفــني وســـيـــاســـيـــني ومـــواطـــنـــني 
ل 

ّ
تدخ تداعيات  مــن  فجعوا  كثيرين،  عــرب 

خـــارجـــي، ومـــن حـــروب دامــيــة وانــقــســامــات 
طائفية.

كــــانــــت املــــــؤامــــــرة، إذا صــــح الـــتـــعـــبـــيـــر، فــي 
ــثــــورات ومــــصــــادرة طــمــوحــات  اخــتــطــاف الــ
ثــورات مضادة  وفــي  املنتفضة،  الجماهير 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــن »الـ ــ جــــــــاءت عـــبـــر عــــــدة جـــبـــهـــات مـ
ــتــــدخــــل الــــخــــارجــــي،  الـــعـــمـــيـــقـــة«، وقـــــــوى الــ
ومــجــمــوعــات رفــعــت شــعــار اإلســــام غــطــاًء 
ــــول تنظيم  ــا، فــمــا دخـ ــهـ ــرامـ لــتــطــّرفــهــا وإجـ
ــيـــة )داعـــــــش( وتــنــظــيــمــات  ــة اإلســـامـ الــــدولــ
الــســوريــة إال  مماثلة على خــط االنــتــفــاضــة 
ــة، ومــا 

ّ
مـــصـــادرة ملــطــالــب جــمــاهــيــريــة مــحــق

االنتفاضات  مــوجــة  دخـــول واشــنــطــن على 
إال لتطويعها واستغالها، للسيطرة على 
األنظمة،  تخرج  ال  حتى  املنطقة،  مستقبل 

قديمة وجديدة، عن طوعها.
صحيح أن غــيــاب وعـــي الــقــيــادات الــشــابــة، 
ــى ربــــط  ــلــ ــا عــ ــ ــهـ ــ ــــدرتـ ــه، وعـــــــــدم قـ ــفــ ــعــ أو ضــ
ــة االجــتــمــاعــيــة  ــدالـ ــعـ الـــحـــريـــات املـــدنـــيـــة والـ
بمفهوم التحّرر واالستقال، أوقعها تحت 
تــأثــيــر قــــوى داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة مــتــعــّددة 
ــك ال يــلــغــي املــظــلــومــيــة  األجــــنــــدات، لــكــن ذلــ
البوعزيزي  محمد  دفــعــت  الــتــي  الحقيقية 
فـــي تــونــس إلـــى حـــرق نــفــســه، والــجــمــاهــيــر 
ــــوارع والـــســـاحـــات،  ــشـ ــ ــــى الـ فــــي الــــخــــروج إلـ
مــتــحــّديــة رصــــاص األنــظــمــة الــقــمــعــيــة، وال 
عقوٍد  ضــد  االحتجاجات  مشروعية  يلغي 
مــن الــكــبــت واالســـتـــبـــداد، فضعف األحـــزاب 
الــعــربــيــة الــتــقــّدمــيــة، مــن يــســاريــة وغــيــرهــا، 
نتيجة سنواٍت من املنع والبطش الرسمي، 
إلـــى  ــة  ــ ــافـ ــ الـــتـــهـــمـــيـــش والــــتــــجــــريــــم، إضـ أو 
التجديد  التي فشلت في  ضعف تركيبتها 
واســتــقــطــاب الــجــمــاهــيــر الــتــي تــرتــعــب من 
أصابتها  التي  أو  الحزبي«،  »العمل  تهمة 
خيبة أمل في أداء األحزاب، كان عاما مهما 
فــي افتقاد قــيــادٍة مــوحــدٍة، ورؤيـــة واضحة 

للقيادة الشبابية في امليدان.
ــة اإلخــــــــــوان املـــســـلـــمـــني أكــثــر  ــاعـ ــمـ ــانــــت جـ كــ
ة القيادة، لكن 

ّ
تنظيما واملهيأة الستام دف

عاجزة  جعلها  لرؤيتها  الدينية  الصبغة 
الطبقي ومركزية  الــصــراع  عن فهم طبيعة 
ترى  التي  االجتماعية  والحقوق  الحريات 
فـــي بــعــضــهــا تــهــديــدًا لــتــعــالــيــم الـــديـــن كما 
تفهمها، إضافة إلى قصورها في فهم أسس 
العدالة االجتماعية، فا يوجد في أدبياتها 
عن دور الدولة في الرعاية االجتماعية، أو 
فهم لعمل املؤسسات العاملية، مثل صندوق 
الــنــقــد الـــدولـــي، ســـوى مـــن مــنــظــور الــحــال 
النظر،  قصيرة  لبراغماتية  وفقا  والــحــرام، 
الــذي تقدم به الرئيس املنتخب  فالدستور 
محمد مــرســي فــي مصر كــان أوضـــح دليل 
عــلــى قــصــور الـــرؤيـــة، فــجــرى الــتــركــيــز على 
تحّدي الحريات االجتماعية في تنازل مهم 
لــلــحــركــة الــســلــفــيــة، واحـــتـــوى عــلــى لــغــٍة قد 
في  الدستور  وفشل  دينية،  لدولة  تؤّسس 
إرساء أسس قانونية للعدالة االجتماعية، 
الشعبية  االحــتــجــاجــات  تــوســيــع  إلـــى  أدى 
ــــي، وخـــــــــروج الـــنـــاس  ــــرسـ ــيــــس مـ ــد الــــرئــ ــ ضـ
التحرير. ولكن ال يمكن  إلى ميدان  مجّددًا 
هنا الفصل بني »أخطاء اإلخـــوان«، بسبب 
طبيعة الــجــمــاعــة غــيــر الــثــوريــة، وحــمــات 
ــــام املـــصـــري،  ــ الـــتـــحـــريـــض املـــنـــظـــم مــــن اإلعـ

ممدوح الشيخ

ــدواء الــكــي«.  ــ فــي كــتــاب »األمــــثــــال«: »آخــــر الـ
وفي كتاب السياسة: »آخر الدواء الحرب«. 
األمويني، معاوية بن  قال داهية  .. وقديًما 
أبي سفيان: »ال أضع سيفي حيث يكفيني 
صــوتــي، وال أضـــع ســوطــي حــيــث يكفيني 
لــســانــي، ولــو أن بيني وبــني الــنــاس شعرة 
وإذا  مّدوها خليتها  إذا  كنت  انقطعت،  ما 
ــا تـــشـــهـــده املــنــطــقــة  ــ خـــلـــوهـــا مــــددتــــهــــا«. ومـ
الـــعـــربـــيـــة، وجـــــوارهـــــا، فــــي األيـــــــام الــقــلــيــلــة 
الباقية من عهد الرئيس األميركي، ترامب، 
ــــن »انــــقــــطــــاع شـــعـــرة  ــقـــضـــي، تـــعـــبـــيـــر عـ ــنـ املـ
ــلـــى مــســار  ــة« بــــني املـــتـــصـــارعـــني عـ ــاويــ ــعــ مــ
الحرب  إلــى  واللجوء  ومصيرها.  شعوبنا 
في املدارس السياسية املختلفة يكون بعد 
اســتــنــفــاد الــوســائــل األخــــرى الــتــي يمكنها 
ــراه الــخــصــم عــلــى تغيير  ــ تــحــقــيــق هـــدف إكـ
ــام  ســـلـــوكـــه. وعـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، خــــال أيـ
مـــعـــدودة، أصــبــح تــرامــب ونــتــنــيــاهــو وأبــي 
يتحّدثون  وغيرهم  حفتر...  وخليفة  أحمد 
عن الحرب، أو يقتربون من اتخاذ قرارها. 
وفي خطوة هي، على وجه القطع، ال سابقة 
لها في تاريخ إسرائيل، امتنعت عن إصدار 
تـــأكـــيـــد أو نـــفـــي رســـمـــي لـــتـــوّجـــه غـــواصـــٍة 
إســرائــيــلــيــة نــحــو الــخــلــيــج. وخـــال ســنــوات 
كــان توجيه ضــربــة عسكرية  تــرامــب،  حكم 
ــا إســرائــيــلــًيــا يبحث عــن »قفاز 

ً
إليـــران هــدف

أميركي«!
التي  الكبيرة  الدولية  التعقيدات  وبسبب 
ل أال تخرج 

َّ
ض

َ
ينطوي عليها النمط الذي ُيف

عــنــه املـــواجـــهـــة األمــيــركــيــة اإليـــرانـــيـــة، كــان 
القرار األميركي بالسماح بضربة عسكرية 
قائمة طويلة  ر في 

ّ
يتعث إسرائيلية إليــران 

مــخــاوف روســيــة، وتخّوفات  املعيقات:  مــن 
أوروبية، وتحفظ صيني. وفي املقابل، كان 
فــقــط، بتحريض خليجي  الــقــرار مــدعــوًمــا، 
إسرائيلي. والحرب في إثيوبيا: واقع مثير 
للقلق، وفي السودان: برميل باروٍد تنقصه 
شرارة االشتعال، وفي ليبيا: تهديد معلن، 
وفــي الخليج أعـــواد ثقاب كــل األيـــدي التي 
تــحــمــلــهــا مــرتــعــشــة حــتــى الــلــحــظــة. .. فهل 
نضجت صفقة؟ واألرجح أن قراًرا أميركًيا 
بـــضـــرب إيــــــران أصـــبـــح أبـــعـــد مـــن أي وقـــٍت 
سياسي  غطاء  توفير  احتمال  وأن  مضى، 
أمـــيـــركـــي لـــضـــربـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي طــريــقــه 
عــقــبــات كـــثـــيـــرة، واإليــــرانــــيــــون فـــي مــوقــٍف 
يــشــبــه مـــوقـــف جـــمـــال عــبــد الــنــاصــر عشية 
نــكــســة يــونــيــو )حــــزيــــران( 1967: يــحــّركــهــم 

العكسي،  فس 
ّ
الن علم  بنظريات  مدّججني 

متظاهرين أنها غير موجودة.
لــكــن مــــاذا؟ ومـــن نــتــذّكــر غــيــرهــا؟ فــنــحــن لم 
نــلــتــق أحــــــًدا نــعــرفــه مــنــذ زمـــــن، وانــقــطــعــت 
أخباره عنا، ولم نلتق أحًدا جديًدا طرحنا 
عليه ســـؤال: أيــن كنت منذ نصف قـــرن، أو 
ــم نلتق  ــا لـ ــنـ ـ

ّ
ــه؟ وكـــيـــف ضـــّيـــعـــنـــاك؟ ألن ــعـ ربـ

أحًدا على اإلطاق، ال ممن نعرف، وال ممن 
نتعّرف عليهم .. فقد كانت سنة مليئة با 

أحد.
ــادت به  ــ ــنــا نــكــتــب عـــّمـــا قــــرأنــــاه مــمــا جـ

ّ
لــعــل

؛ مثا 
ً

مكتباتنا، مما لم نجد الوقت له قبا
يــومــيــات  ــقـــراءة  لـ ـــا مستفيضا 

ً
وقـــت أخـــــذُت 

وروايـــة  بــجــزأيــهــا،  غومبروفيتش  فيتولد 
ــا املــــرهــــق لــخــولــيــو  ــارهـ ــمـــسـ »الـــحـــجـــلـــة« بـ
كورتثار. وداخل املشهد الشعري، احتفينا 
بــفــوز لــويــز غليك بــجــائــزة نــوبــل، فــي سنة 
عــدة شعراء، خصوصا محمد  فيها  فقدنا 
ــلــذيــن حما 

ّ
م، ال

ّ
عيد إبــراهــيــم ورفــعــت ســـا

ـــعـــر كـــتـــابـــة وتـــرجـــمـــة عــــقــــودا. 
ّ

مـــشـــعـــل الـــش
ــارض الـــكـــتـــب لــتــغــيــب مــعــظــم  ــعــ ــت مــ ــابــ وغــ
اإلصــــــــــــــدارات الـــــجـــــديـــــدة. وبــــســــبــــب غـــيـــاب 
التي نجت  الكتب  إلينا  املــعــارض لم تصل 
مــن مقصلة كــورونــا. وفــي الــبــال شخصيا، 
اقــتــنــاء يــومــيــات تــولــســتــوي الــتــي صـــدرت 
ترجمتها هذه السنة، وتقع في عدة أجزاء. 
وسأسعى للحصول على كتاب عن إحدى 
الــشــاعــرات الــروســيــات املــفــضــات، مــاريــنــا 

تسفيتايفا، بعنوان »بعض حياة وشعر«.
التي كانت خير  لعلنا نستجير بالّسينما 

جـــاســـوســـيـــة ســــّريــــة تـــســـافـــر عـــبـــر الــــزمــــن. 
ــبــخ، ومــا أنــجــزنــاه من 

ّ
نا نكتب عــن الــط

ّ
لعل

فـــتـــوحـــات، خــصــوصــا لــلــذيــن كــــان الــَحــْجــر 
لــهــم فـــتـــرة مــهــّمــة لــتــعــلــم الـــطـــبـــخ، ولــلــذيــن 
ــوال خارج 

ّ
الــط كــان ضغط العمل وساعاته 

الــبــيــت يمنعهم مـــن االســتــمــتــاع بــوجــبــات 
نا نكتب عن دوراٍت تكوينية 

ّ
منزلية. أو لعل

جارة والّصباغة والّرسم 
ّ
في البستنة، والن

والـــرقـــص والــيــوغــا والــتــمــاريــن الــّريــاضــيــة 
التي جربناها مرة واحدة.

عنها؛  ونكتب  كــورونــا  نلعن  ببساطة،  أو 

عن مئات الِكمامات التي وضعنا، وغسلنا، 
وغــّيــرنــا، ورمــيــنــا، ورفــعــنــا عــلــى وجــوهــنــا، 
وعلقنا على آذاننا، وربطنا بأيدينا .. كانت 
الــكــمــامــات بــامــتــيــاز، وســنــة املعقمات  سنة 
خــاص،  بشكل  أيدينا  جلود  التهمت  التي 
التي  الكيماويات  بــروائــح  البيوت  ومــأت 
حــّولــتــهــا إلـــى مـــا يــشــبــه املــســتــشــفــيــات. عن 
حوص 

ُ
إصابتنا أو إصابة أحّبة لنا، عن الف

التي أجرينا والعيدان التي وخزت أنوفنا 
ــّرات عــديــدة. عــن ورق  بحثا عــن كــورونــا، مـ
ــيـــض وهــــو يــعــتــلــي ســــال الــتــســّوق  املـــراحـ
بــفــخــر، ويــتــشــاجــر عليه أبــنــاء الــحــضــارات 
وارع 

ّ
 الش

ّ
املتقّدمة. وعن البلديات التي ترش

الـــوبـــاء،  أّول  فـــي  ـــمـــات، 
ّ
بـــاملـــعـــق واألشــــجــــار 

ا.
ً
 النظر عن وجوده الحق

ّ
وتغض

ــّرر  ــكـ ــتـ ــل املـ ــغـــسـ عــــن وســــــــواس مــــتــــازمــــة الـ
الجدوى  عديم  الروتيني  واملـــرور  لليدين، 
من مجّسات الحرارة في املقاهي واملّحات. 
التي وحدها  اإلنترنت  من  عن مشترياتنا 
من جعلنا نضحك في هذه الّسنة الكئيبة، 
ــنــا أنفقنا مــبــالــغ مــحــتــرمــة، بــغــبــاٍء على 

ّ
ألن

املحرجة  املــواقــف  نتذّكر  ربــمــا  تالفة.  سلع 
تــطــبــيــق »زووم«، ونــحــن  بــهــا  ــّرم  ــكـ تـ الـــتـــي 
نحضر اجتماعات بنصف بيجامة ونصف 
الكاميرات بالغلط في أوقات  بدلة، ونفتح 

غير مائمة.
عــــن الـــــقـــــرارات الـــغـــريـــبـــة لـــلـــمـــســـؤولـــني، عــن 
الشعبويني وهــم يواجهون  الــّرؤســاء  غباء 
الكاذبة  األخبار  تدفق  عن  كورونا،  حقيقة 
ــراء املــفــاجــئ لــأطــبــاء  ـ

ّ
ــث ــاعــــات. عـــن الـ واإلشــ

التجارية  واملحات  والخياطني،  النفسيني 
الــكــبــرى، وشــرطــة فـــرض حــظــر الــســفــر على 
ساء با ماكياج، 

ّ
حدود املدن. عن خروج الن

واالحتفال  شعر،  تسريحات  بــا  والــّرجــال 
ــزواج ســـّرا، مــا دفعت  بــاألعــيــاد وحــفــات الــ
 

ّ
ــر مــبــالــغ مــحــتــرمــة ملـــن يــغــض ــ بــعــض األسـ

الطرف عنه.
عن املدن املطّوقة وسيادة الهاجس األمني، 
طبيع مع 

ّ
عن فقدان معنى االنتماء، وعن الت

ملناعة  نفسه  القطيع  وتطبيق  الــفــيــروس، 
الــقــطــيــع الـــتـــي انــتــفــضــنــا جــمــيــًعــا فـــي أّول 
استسلم  واآلن  عنها،  سمعنا  حــني  الــوبــاء 
من، 

ّ
الجميع لضرورة الخروج مهما كان الث

ــّم مــن غــريــزة الــبــقــاء،   الــحــريــة أهــ
ّ
وتــبــنّي أن

ونوعية الحياة أهم من مدتها. 
 ،»In Time« في آخر أيام 2020 شاهدت فيلم
وهو من إنتاج سنة 2011، يتحّدث عن قيمة 
من الذي يصبح أغلى ما في الحياة، فهو 

ّ
الز

إال  الفقراء  يملك  ال  اليومية وغالًبا  العملة 
بضع ساعات منه.  في هذا الّسياق يتبادل 

البطان هذا الحوار:
- لــو امــتــلــكــَت الــكــثــيــر مــن الـــوقـــت، هــل كنت 

لتَهبه كله؟
- لــم أحـــز يــومــا أكــثــر مــن يــــوم، هــل يحتاج 

األمر أكثر من ذلك؟
ــــذا لــوصــف  ــثـــر مــــن هـ ــر أكـ ــ هــــل يـــحـــتـــاج األمــ
 

ّ
ها األطــول واألقــل جــدوى، إال

ّ
2020؟ غير أن

في تعليمنا ما سننساه سريًعا حني تعود 
الحياة إلى مجراها الّسابق.

)كاتبة مغربية(

تــجــاه االتــحــاد األوروبــــي. وبــاإلضــافــة إلى 
أنقرة  املتحدة على  الــواليــات  ذلــك، تفرض 
عقوباٍت بموجب قانون مكافحة اإلرهاب، 
الصواريخ  منظومات  أنــقــرة  شــراء  بسبب 
الــعــقــوبــات  أس - 400 مـــن روســـيـــا. وتــعــد 
األميركية هذه الخطر األكبر الذي تواجهه 

تركيا منذ أزمة قبرص عام 1974.
بــاخــتــصــار، حـــاولـــت أنـــقـــرة تـــحـــّدي الــــدول 
واثقة  كانت  ألنها   ،2020 عــام  فــي  الغربية 
من أنها ستكون الطرف الفائز في التراشق 
اإلعامي الذي خاضته مع الدول الغربية، 
فلغة االتصال الصعبة هذه، التي تحتوي 
على تعبيرات قاسية ونبرة عالية تسبب، 
في الواقع، تفويت فرص التعاون مع الدول 
 أي مــشــاعــر سلبية 

ّ
الــغــربــيــة الــتــي لــم تــكــن

ــداث، حيث  األحــ أثبتتها  كما  تركيا  تــجــاه 
أبدت أملانيا على لسان املستشارة أنجيا 
املــثــال، حــرص بادها  ميركل، على سبيل 
على التعاون فــي عــدة مــجــاالت، بما فيها 

التنسيق في ملف التجارة واالقتصاد.
الــلــغــة غــيــر الــدبــلــومــاســيــة عــالــيــة الــنــبــرة 
الـــتـــي تــمــارســهــا أنـــقـــرة ال تــعــنــي ســيــاســة 
خــارجــيــة نــاجــحــة، إذ لــم تــغــيــر هـــذه اللغة 
بالطبع،  تركيا.  الــواقــع شيئا ملصلحة  في 
ــــارس الــرئــيــس الـــتـــركـــي، أردوغــــــــان، هــذه  مـ
اللغة بنجاح في أول أعوامه بعد أن تولى 
التي يستخدمها  اللغة  هــذه  لكن  السلطة، 
أردوغــــــــــــان، والــــــــــــوزراء الــــذيــــن تـــبـــنـــوا هـــذا 
الخطاب الناري، تحولت، منذ بداية الربيع 
الـــعـــربـــي، إلــــى حــاجــز أمــــام إقـــامـــة عــاقــاٍت 
ســلــيــمــٍة، وتــكــويــن لــغــة اتـــصـــال هـــادئـــة مع 

املجتمع الدولي والدول املجاورة.
بعد أن يتولى جو بايدن، صاحب الخبرة 
والـــســـيـــاســـة  الـــــدولـــــة  إدارة  ــــي  فـ الـــعـــالـــيـــة 
ــلـــواليـــات  ــا لـ ــيـــسـ ــة، مــنــصــبــه رئـ ــيــ الــــخــــارجــ
ى 

ّ
املتحدة، سيكون ملصلحة أنقرة أن تتخل

عـــن نــبــرتــهــا الــعــالــيــة هــــــذه.  وفــــي الــوقــت 
ــــذي تــســعــى فــيــه بــعــض الـــبـــلـــدان لــتــكــون  الـ
املناطق املتأزمة داخل مجال نفوذها، محل 
منافسة جيوسياسية شديدة، لجأت أنقرة 
إلى القوة العسكرية الصلبة، بداًل من اللغة 
الدبلوماسية التي تخدم املصالح الوطنية 

ودول خليجية في مقدمتها اإلمارات. وهذا 
ال يـــبـــرر الــخــلــل الــفــكــري والــســيــاســي عند 
الحكم  إلــى  فوصولهم  املسلمني،  ــوان  اإلخــ
في مصر أخاف قطاعا واسعا من الشعوب 
غير  وأخــرى  موضوعية،  ألسباب  العربية 
للتحشيد  استجابت  أنها  أي  موضوعية، 
الذي شنته الدولة العميقة في مصر ودول 

أخرى ضد الرئيس مرسي.
ــة  ــركــ لـــــــم يـــــــــأت االنــــــــقــــــــاب الـــــعـــــســـــكـــــري حــ
ــــع كــثــيــرون عــنــه في  تــصــحــيــحــيــة، وإن دافـ
حــيــنــه، لــكــنــه كــــان، مــن أول لــحــظــة، انــقــابــا 
ــورة املـــصـــريـــة بـــكـــل مــكــونــاتــهــا،  ــ ــثـ ــ ــلـــى الـ عـ
 أخــطــاء الــرئــيــس مــرســي، وخــوف 

ً
مــســتــغــا

 على 
ّ

الــنــاس مــن حكم »اإلخـــــوان«، لينقض
ثبت  كما  املصرية  االنتفاضة  مكونات  كل 
بعد فترة، وشن حمات االعتقاالت والزج 
وامتدت  باإلساميني،  بــدأت  السجون،  في 
قادوا  وأكاديميني وشباب ممن  اب 

ّ
كت إلى 

احتجاجات »30 يونيو« في عام 2013 ضد 
حكم مرسي. ولم يع كثيرون أن صعود عبد 
الــثــورة املــضــاّدة  الفتاح السيسي جــزء مــن 
األمــل  أيقظت  فاالنتفاضات  فــتــرة،  بعد  إال 
بنشوء دولة مدنية علمانية، فكان صعود 
اإلخــــوان املسلمني مــصــدر خـــوف وغــضــب. 
ــة املــدنــيــة  ولـــكـــن شـــتـــان بـــني مــفــهــوم الــــدولــ
ــة والـــعـــدالـــة  ــنـ الـــتـــي تـــؤســـس لـــدولـــة املـــواطـ
أدخــل مصر  وانقاب عسكري  االجتماعية 
إلى  قتل وتعذيب غير مسبوقة،  في حقبة 
حـــد الــتــســبــب فـــي وفــــاة الــرئــيــس املنتخب 

والسجني محمد مرسي.
ــــوان  ــادات اإلخــ ــيــ ــــول قــ ــا، ســـاهـــم دخــ وأيــــضــ
املــســلــمــني عــلــى خــط االنــتــفــاضــة الــســوريــة، 
قــوي بني فئات شعبية،  وللجماعة وجــود 
فـــي انــقــســام حــــاد بـــني املــثــقــفــني واألحـــــزاب 
ــا مــــؤامــــرة،  ــبـــارهـ ــتـ ــثــــورة واعـ بــــني تـــأيـــيـــد الــ
لـــم يــكــن تـــاريـــخ الــنــظــام الـــســـوري الــقــمــعــي 
والـــدمـــوي خــافــيــا عــلــى أحـــد، وال يستطيع 
املتحدة  الــواليــات  ي 

ّ
تبن لكن  إنــكــاره،  أحـــٌد 

ــــن املــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة أضـــعـــف  ــات مـ ــئــ فــ
من  وانتقص  السياسية،  االنتفاضة  تأثير 
تــدعــم حريات  ولــن  لــم  فواشنطن  حريتها، 
السيطرة  بــل تعمل على  الــســوري،  الشعب 
على مستقبل سورية التي تتصارع أطراف 
بها،  والتحكم  إلضعافها  ودولــيــة  إقليمية 
ــران الــنــظــام ال يمكن  ــ فــحــمــايــة روســـيـــا وإيــ
تــغــلــيــفــهــا بــــدعــــم مــــحــــور املــــقــــاومــــة؛ إذ أن 
النشاط اإليراني أسهم ويسهم في تعميق 
انــقــســام طــائــفــي غــيــر مــســبــوق فــي ســوريــة، 
قرب  تقوم موسكو بتسيير دوريـــات  فيما 
هضبة الــجــوالن املحتلة، إلبــقــاء حــزب الله 

بعيدا بهدف طمأنة إسرائيل.
ال يمكن فهم كيف تحّولت الثورات العربية 

الطمع في عودة الرئيس األميركي املرتقب، 
بايدن، إلى االتفاق النووي، وعليهم انتظار 
الضربة املحتملة والفوز بوسام: »الرد في 
الــشــرعــي«، بينما تريد  الـــدفـــاع  ــار حــق  إطــ
ى 

ّ
تتمن استباقيٍة  ضــربــٍة  توجيه  إسرائيل 

أن يبتلعها الحلفاء والخصوم بأقل درجة 
ممكنة من االمتعاض، وأن يعتبروها ضمن 

استحقاقات »االستثناء اإلسرائيلي«.
والــســنــوات الــعــشــر املــاضــيــة، )أكــثــر مــن أي 
وقـــت فــي تــاريــخ املــنــطــقــة الــحــديــث(، كانت 
حــلــبــة مــاكــمــة مــزدحــمــة بــأشــكــال الضغط 
املمكنة كافة لتحقيق هدف »إكراه الخصم 
عــلــى تــغــيــيــر ســـلـــوكـــه«، والــجــمــيــع تــقــريــًبــا 
مــا في  كــل  فــي مواجهة خصومه  استخدم 
ــــرب إعـــامـــيـــة شــــرســــة، تــمــويــل  جــعــبــتــه: حـ
مـــحـــاولـــة انــــقــــاب عـــســـكـــري فـــاشـــلـــة، حـــرب 
اقــتــصــاديــة، حــشــد مـــرتـــزقـــة، عــقــوبــات هي 
األقسى، حصار شامل، تنافس واسع على 
إنشاء قواعد عسكرية، مناورات وتدريبات 
 إلى 

ٌ
عسكرية مشتركة ذهبت فيها جيوش

باٍد لم تذهب إليها من قبل، شراء جماعات 
ضــغــط فــي الـــغـــرب،.. وبــعــد هـــذا كــلــه، بقيت 
ا 

ً
املواقف كما هي، وازداد االستقطاب عمق

.. فهل بقي إال الحرب؟
ً
وحدة

وتغير ساكن البيت األبيض من املعطيات 
الــرئــيــســة فـــي الــتــصــاعــد الـــســـريـــع لــلــتــوتــر 
ــدا أن  ــ الــــــذي تـــشـــهـــده املـــنـــطـــقـــة، فــبــعــد أن بـ
املــنــطــقــة تــقــتــرب مـــن تـــهـــدئـــة، جــــاء خـــروج 
ــايــــدن لـــيـــكـــون كـــابـــوًســـا  تــــرامــــب/ دخــــــول بــ
انقطعت  وبــهــذا  آلخــريــن.   

ً
وأمــــا لبعضهم 

»شــعــرة مــعــاويــة«، فــارتــفــع صــوت الحديث 
ــن الـــخـــطـــأ، بـــل ربـــمـــا تــبــنّي  عـــن الــــحــــرب. ومــ
متأخًرا أنه خطيئة، معالجة أزمات املنطقة 
املــتــشــابــكــة بــنــاء عــلــى الــتــشــابــه السطحي 
بــني الــظــواهــر. ونــعــنــي بــذلــك الــتــشــابــه بني 
الــكــي، بوصفه آخــر مــا كــان الطبيب قديًما 
يلجأ إليه بعد أن تفرغ جعبته من األدوية، 
ــيـــر الـــذي  والـــحـــرب بــوصــفــهــا الــخــيــار األخـ
يلجأ إليه السياسي بعد أن يجرب البدائل 
كافة، ويفشل في »إكراه الخصم على تغيير 
إلــى  الــلــجــوء  يــقــال إن  ســلــوكــه«. واألدق أن 
في  املتشابكة  التعقيدات  ظــل  فــي  الــحــرب، 
املنطقة وجوارها، يشبه االنتحار بمشنقٍة 
نــجــدلــهــا مــن »شــعــرة مــعــاويــة«. ومـــا يعبر 
عن هذا الحال، على نحو أفضل، هو املثل 
البائس العدمي: »وداوني بالتي كانت هي 
ــداء«. وخــــارج عــالــم الــخــيــال الــشــعــري، ال  ــ الــ

يتداوى بالداء إال أحمق!
)كاتب مصري(

ــدران الـــحـــْجـــر، ونــكــتــب عن  ــ جــلــيــس بـــني جــ
األفــام التي جذبت االهتمام األكبر، ونبدأ 
»Never Rarely Sometimes Always«، وهو  بـ
فيلم يتتّبع مسار فتاة حامل في الّسابعة 
عشرة من عمرها، تعيش في بلدة صغيرة 
قيود  فيها  ــفــرض 

ُ
ت بنسلفانيا،  ــة  واليـ فــي 

على إجراء عمليات اإلجهاض، ما يجعلها 
ص من 

ّ
تــتــوّجــه ســـًرا إلـــى نــيــويــورك للتخل

وحميمية،  بباغة  الفيلم،  يتناول  حملها. 
ما يواجه املرء من خياراٍت وما يحمله من 

أسرار.
أفــام  عــشــرة  أفــضــل  أحـــد   »Bombshell« أو 
الــفــيــلــم حــول  لـــعـــام 2020. وتــــــدور أحــــــداث 
إلى  أّدت  التي  الجنسي  التحّرش  فضيحة 
رحيل مؤّسس شبكة »فوكس نيوز« روجر 
بكة. حيث تلعب كل من نيكول 

ّ
آيلز، عن الش

كيدمان وتشارليز ثيرون ومارغوت روبي 
آيلز بالتحرش.  أدوار ثاث سيدات اتهمن 
قصة  فيحكي   »The Lighthouse« فيلم  أمــا 
رجلني يتم إرسالهما للعمل في منارة »نيو 
إنــغــانــد« الــبــعــيــدة. ال يمضي وقـــت طويل 
قبل أن يبدأ الخاف بينهما، وتطغى على 
يومياتهما غرائز التستوسترون القتالية. 
شــبــكــة  عـــبـــر   »The Platform« فـــيـــلـــم  أو 
نــتــفــلــيــكــس، وهــــو مـــن أقـــــوى أفـــــام الــرعــب 
النفسي لعام 2020، عن شخٍص يجد نفسه 
 )Tenet أو عقيدة  فــي سجن رهــيــب.  ــا 

ً
عــالــق

ــــام الــخــيــال الــعــلــمــي  (، وهــــو مـــن أجـــمـــل أفـ
هـــذا الـــعـــام، مــن إخــــراج كــريــســتــوفــر نـــوالن. 
إلــى شبكة  الفيلم  انــضــمــام بطل  ويــتــنــاول 

التركية. لذلك يمكن القول إن هذه املنافسة 
هـــي الـــتـــي تــقــف وراء الـــتـــوتـــرات األخـــيـــرة 
عوامل  إلــى  باإلضافة  وتركيا،  فرنسا  بني 
أخرى في منطقة واسعة، تمتد من القوقاز 
إلـــى شـــرق الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط. وفــي 
التركي  العسكري  الــنــشــاط  أّدى  النتيجة، 
إلى توسيع نفوذ القوات املسلحة التركية 
من سورية إلى ليبيا، إلى انتشار جغرافي 
ــع مـــن الــصــومــال إلـــى أذربـــيـــجـــان. في  واســ
ــا فـــي الــنــصــف الــثــانــي  ــنـ غـــضـــون ذلـــــك، رأيـ
مــن 2020 فــي شــرق املتوسط أن استخدام 
»القوة الصلبة« أصبح إحدى أهم أولويات 

تركيا.
ومـــع ذلــــك، قــد يــــؤّدي احــتــمــال تــعــزيــز هــذا 
الصلبة  الــقــوة  عــلــى  الــــذي يعتمد  املــوقــف 
واللغة النارية هذه إلى خطر تقليل أهمية 
ــانــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة تـــركـــيـــا و»الــــقــــوة  ــكــ إمــ
الناعمة« لها، إال أن تركيا، من وجهة نظر 
ــــي،  طــلــب عــضــويــتــهــا فـــي االتـــحـــاد األوروبــ
خال الفترة التي جرى فيها تنفيذ جميع 
ــن مــنــظــور  اإلصـــــاحـــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــ
مركز  إلــى  أيضا  الناعمة«، تحولت  »القوة 
جذب يعمل على جغرافيا شاسعة، تمّكنت 

من ممارسة تأثير كبير.
)كاتب تركي(

ـــل، مـــن دون مـــحـــاولـــة فهم  ــى خــيــبــات أمــ إلــ
مــا حـــدث فــي مــصــر وســـوريـــة مــن تجليات 
اإلقليمية  القوى  تــرد  املــضــاّدة، فلم  للثورة 
أو الــدولــيــة تــقــبــل تــغــيــيــرات ثــوريــة فــي أي 
من  الــرغــم  فعلى  املحوريتني،  الدولتني  مــن 
عــــداء واشــنــطــن لــنــظــام األســـــد، فــــإن نــجــاح 
ثـــــورة حــقــيــقــيــة تـــهـــّدد مــصــالــحــهــا. ولــهــذا 
 ضيق 

ً
دخلت على خط االنتفاضة، مستغلة

ــنـــظـــام وغـــيـــاب  الـــشـــعـــب الــــســــوري بــقــمــع الـ
ــى الــعــقــلــيــة  ــ ــة إلـ ــافــ الــــوعــــي الــــتــــحــــّرري، إضــ
ــزاق  ــ االنــتــهــازيــة الــتــي تــصــل إلـــى حـــد االرتـ
ــة الـــســـوريـــة.  ــعـــارضـ فـــي بــعــض صـــفـــوف املـ
الــــوعــــي أو قــــصــــوره عــامــل  ــاب  ــيـ كـــمـــا أن غـ
بــالــغ األهــمــيــة، كما الـــذي شــوهــد وُيشاهد 
فــي صــفــوف حــركــات مــعــارضــة فــي الــوطــن 
الــعــربــي وفـــي تــجــمــعــات ومــنــظــمــات أهلية 
مــن قــبــول مستهجن بــاألجــنــدة األمــيــركــيــة 
وفصل مخيف بني الحقوق املدنية ومفهوم 
الــتــحــرر الــوطــنــي، األمـــر الـــذي يجعل فئات 
لاستغال،  عــرضــة  أكــثــر  وفــاعــلــة  شبابية 
ــاّدة لــلــثــورات  ــدول املــــضــ ــ فــتــقــع بـــني قــمــع الــ
الغربية،  الـــدوائـــر  تــأثــيــر  وخــطــر  والتغيير 
 سهلة للقمع، 

ً
وتجعل تهمة العمالة ذريعة

كــمــا نـــرى فــي مــصــر، حــيــث يــجــّســد النظام 
القائم التبعية الذيلية، لكنه ُيحاكم أعضاء 

منظماٍت أهلية بتهمة العمالة للغرب.
ــرارة  وتــحــولــت بــعــض االنــتــفــاضــات مـــن شـ
أمـــل إلـــى شــبــح عــنــف وقــتــل طــائــفــي وعـــدم 
ــأن عــلــى الــشــعــوب أن تختار  اســـتـــقـــرار، وكــ
االستبداد  والفوضى، وبني  االستقرار  بني 
وحكم اإلرهــاب الداعشي، وبني الحكومات 
الوطنية على سوئها واالستعمار، لكن ذلك 
لم يطفئ أمل األجيال الجديدة التي تجّدد 
ــم مـــن كـــل االنــتــكــاســات.  ــرغـ الــــثــــورة عــلــى الـ
ــذه االنــــتــــفــــاضــــات فــي  ــ ــ وفــــشــــلــــت قـــــيـــــادة هـ
ونقص  الــدمــوي  الــقــمــع  نتيجة  صيانتها، 
ــّرري والــتــنــظــيــمــي، ونــتــيــجــة  ــتـــحـ الـــوعـــي الـ
التدخل اإلقليمي والدولي، والخوف من مد 
اإلســام السياسي، ونتيجة إفــاس بعض 
املعارضة نفسها وفسادها. ولكن ال  فئات 
ألهبت  التي  مكان لاستسام، فاملظلومية 
وأصبحت  واتسعت،  تعمقت  االنتفاضات 
األنظمة أكثر وقاحة، إلى درجة التضحية 
ــادة الـــوطـــنـــيـــة إلرضـــــاء  ــيــ بـــالـــحـــقـــوق والــــســ
إســـرائـــيـــل. لــكــن ال مــجــال لــلــشــلــل؛ املــقــاومــة 
ــا مـــتـــقـــّدمـــا وحــــركــــة تــضــامــن  ــيـ تــتــطــلــب وعـ
اعتقاالت  عــن  السكوت  يمكن  فــا  حقيقية، 
وتعذيب أو ضرب للحريات، وعن تقويض 
سيادة في أي بلد عربي. .. الثورة املضادة 
مــنــتــشــيــة بـــانـــتـــصـــاراتـــهـــا، ولـــكـــن ال بــــد أن 

تترنح وتنهار.
)كاتبة من األردن(

كيف تنجو من 2020؟

لغة أنقرة غير الدبلوماسية ونتائجها

االنتفاضات العربية لم تكن مؤامرة

آخر الدواء... الحرب

استسلم الجميع 
لضرورة الخروج 

مهما كان الثّمن، 
وتبيّن أّن الحرية أهّم 

من غريزة البقاء، 
ونوعية الحياة أهم 

من مدتها

لجأت أنقرة إلى 
القوة العسكرية 

الصلبة، بدًال من 
اللغة الدبلوماسية 

التي تخدم المصالح 
الوطنية التركية

شتان بين مفهوم 
الدولة المدنية التي 

تؤسس للمواطنة 
والعدالة االجتماعية 

وانقالب عسكري 
أدخل مصر في 

حقبة قتل وتعذيب

آراء

حسام كنفاني

 باألحداث والتطورات على الصعد 
ً
لم يكن 2020 عامًا عاديًا، منذ بدايته كان حافال

قائد فيلق  اغتيال  مــع  كــان  الــعــام  افتتاح  للعالم.  التي رسمت مــســارًا جــديــدًا  كافة 
القدس، قاسم سليماني، وما تبع ذلك من تحسب عاملي النــدالع حرب كبيرة في 
تندلع،  لم  الحرب  العالم.  أخــرى في  بقاع  إلــى  تتمدد شرارتها  األوســط قد  الشرق 
والرد اإليراني على االغتيال كان مضبوطًا، فتنفس العالم الصعداء بأن محنة مرت 
عامليًا،  كــورونــا  فيروس  انتشار  تلتقط، حتى ظهر  تكد  لم  األنــفــاس  لكن  بسالم. 
ليمضي في مسار تصاعدي دفع العالم إلى اإلغالق على نفسه، وهو األمر الذي ال 

يزال مستمرًا حتى اليوم، ويحمل في طياته تغييرًا في طبيعة النظام العاملي.
أحــداث أخرى أقل وقعًا كان هذا العام مسرحًا لها في كثير من البقاع في العالم، 
الــعــام بأنه األســـوأ فــي التاريخ الحديث،  مــا دفــع املــراكــز العلمية إلــى تصنيف هــذا 
وجعل البشرية بأسرها تترقب انقضاءه على أحر من الجمر. ورغم أن احتفاالت 
أقــل صخبًا على الصعيد االحتفالي، بسبب إجــراءات  أيــام كانت  العام قبل  نهاية 
اإلغالق والعزل العامة في غالبية الدول، إال أن بهجة رحيل 2020 لم تكن لتضاهيها 
بهجة أخرى، وهو ما ظهر في االحتفاالت االفتراضية التي عمت وسائل التواصل 

االجتماعي.
األمل اليوم في أن يمحي العام الجديد ما حمله سلفه من أزمات ومآس للبشرية، 
وهو أمل مشروع، غير أنه ال يمكن اإلفراط في التفاؤل، وخصوصًا أن بداية العام 
بني  القائم  التوتر  لجهة  الــذي سبقه،  العام  لبداية  عناصر مشابهة  تحمل  الجديد 
الواليات املتحدة وإيــران واملخاوف العامة من حرب كبيرة، لها كثير من األسباب 

والخلفيات.
قــد تــكــون ذكــــرى اغــتــيــال سليماني أحـــد أســبــاب هـــذا الــتــوتــر، وســـط الــتــحــذيــرات 
)األميركية خصوصًا( من إقدام إيران على تنفيذ عملية في الذكرى السنوية األولى 
لالغتيال، وما يترافق مع ذلك من أجواء حربية بفعل نشر قطع بحرية أميركية في 
الخليج العربي. ورغم أن قراءة السياسة اإليرانية اليوم تستبعد أي خطوة انتقامية 
أن  االنتقالية األميركية، إال  الفترة  املرحلة، وخصوصًا خالل  من طهران في هذه 
هناك معطى آخر يزيد من احتماالت املواجهة. فالرئيس األميركي املنتهية واليته، 
الرئيس  إلــى  السلطة  التهرب من تسليم  إلــى  الوسائل  بكل  ترامب، يسعى  دونالد 
املنتخب جو بايدن، أو على األقل يرغب في توريطه بأزمات منذ بداية عهده، لذا فمن 
غير املستبعد اإلقدام على خطوة تصعيدية ضد إيران، مشابهة الغتيال سليماني، 

وجر طهران إلى مواجهة تساعده في تمديد فترة حكمه.
هذه األجواء الحربية الحالية تحيل إلى بدايات العام املنصرم، رغم أنها حتى اليوم 
لم تصل إلى حدود الفعل املباشر كما كان اغتيال سليماني، غير أنها ستمضي 
تعاطي  لخلفه، وترقب  السلطة  ترامب  التوتر حتى تسليم  الوتيرة من  على نفس 

األخير مع امللف اإليراني.
بداية مشابهة، إلى حد ما، في ما يتعلق بجائحة كورونا. فمع نهاية 2020 كان 
له، في طور التحضر  اللقاحات  الفيروس، ورغم اكتشاف عدد من  الوضع بدا أن 
النطالقة جديدة مع الطفرات التي أحدثها وما خلفته من مضاعفة سرعة انتشاره، 
التي قاربت، وربما زادت في  انعكس في عــدد حــاالت اإلصابة والوفيات  وهــو ما 
بعض الـــدول، عــدد اإلصــابــات والــوفــيــات فــي املــوجــة األولـــى مــن انتشار الفيروس. 
معطيات العام الجديد تدفعنا إلى الترقب والحذر من التفاؤل املفرط، مع التمسك 
باألمل الذي له ما يبرره، خصوصًا في ما يتعلق بالجائحة العاملية، مع توقع تعميم 
اللقاحات بحدود خريف العام الحالي، ما قد يدفع الفيروس إلى حدود املرض القابل 

لالحتواء والعالج.
بكل األحوال، فإن مجرد انقضاء 2020 بكل ما حملته هو مدعاة للفرح، فأيًا كان 

ما يحمله العام الجديد، لن يكون بمستوى سوء الذي سبقه.

باسل طلوزي

في أّي قائمة ندرج الربيع العربّي الضائع؟ ال أحد يستطيع اإلجابة عن هذا السؤال 
بــني مرحلتني، على  الفاصلة  الــفــتــرة  أعــنــي ضحايا  املــوتــى،  مــن  فئة معينة  ســوى 
النار حّيز  الذين يسقطون ُبعيد دخول إعالن وقف إطالق  غرار ضحايا الحروب 
هم 

ّ
التنفيذ بمّدة وجيزة، وقبيل استتباب الهدوء التاّم، فهؤالء املوتى يكون سوء حظ

، وباإلهمال ثانًيا؛ ذلك أنهم ال ُيحَسبون من ضحايا وطيس 
ً

ا: باملوت أوال
ً
مضاعف

املعارك، وال من ضحايا السالم أو الهدنة املؤقتة، بحسب املبعث الكائن خلف توقف 
ا في تبديل مالبس 

ً
الحرب، وال أحد يتوقف عند موتهم؛ ألن الجميع يكون منهمك

الحرب والتهيؤ للعودة إلى املنزل، وليس على استعداٍد لبذل طقوس املهابة والتكريم 
»الوقت  في  املــوت  إلــى  طالعها  برصاصٍة طائشة، ساقها ســوء  على جثة ساقطٍة 

الضائع«.
كذلك كان الربيع العربي الذي ننتحب اليوم بمناسبة مرور عشر سنوات على دفنه؛ 
 هو اآلخر 

ّ
أمثالنا الشعبية، فقد حل لم يكن »ابــن عيشة«، كما تقول  ألنه ببساطة 

التاريخية، ونصبوا  الهوامش  العرب فيه قد بلغوا حضيض  في زمــٍن ضائع، كان 
القتيل  دم  تــوّزع  أن  بعد  ا  القاتل مهّمً السؤال عن  يعد  ولــم  خيامهم على تخومها، 
على القبائل العربية برّمتها. كان علينا أن ندرك أن الربيع العربي ولد في مرحلٍة 
ا آنذاك، وأعني به 

ً
عنوانها هذا املصطلح الذي بات يترّدد في أدبياتنا، ولم نعره التفات

»الوقت الضائع«، فقد قيل الكثير عن العقود الضائعة في الحياة العربية، على غرار 
»عقد التنمية الضائع« الذي ورد في تقارير التنمية البشرية الخاصة بالعالم العربي، 
الضائعة، من صحافة  الحريات  املتحدة، وعــن عقود  األمــم  الــصــادرة عن منظمات 

وإعالم وتعبير وديمقراطيات لم تر النور.
ــنــا، مــنــذ فــجــر االنــقــالبــات  ــا لــكــل الــتــحــوالت الــتــي شهدتها دول

ً
جـــاء املصطلح رديــف

العسكرية، مروًرا بجداول األولويات التي وضعتها أنظمتنا، وغّيبت فيها اإلنسان 
لصالح الشعار. وفي أحسن األحوال، قرنت الحريات بشروط تحقق الغايات الكبرى، 
كالتحرير، والوحدة، والتكامل. أما اإلنسان العربي فكان »الغاية الصغرى« الذي ال 
ى عن 

ّ
تتحقق كينونته إال عندما يفقد كينونته، بأن يرهن إرادته، ويؤّجر عقله، ويتخل

حواّسه. وكانت بروباغندا األنظمة بأذرعها األخطبوطية تسعى إلى إقناع مواطنها 
بأن »الخصوصية الغربية« ال تنسحب على نظيرتها العربية، بقصد ماكر يستبطن 
حرمان اإلنسان العربي من الحرية، وتصويرها خروًجا على »العادات والتقاليد«، 
الجنسّية  الحريات  على  التركيز  عبر   ،

ً
مثال أنــويــة.  إلــى  القشور  تحويل  خــالل  من 

فباتت  املجتمعات.  تلك  عليه  تقوم  الــذي  األســاس  الغربية، وجعلها  املجتمعات  في 
مجتمعاتنا على ثقة أن الحرية السياسية ستقود حتًما إلى الحرية الجنسية، وإلى 
خلخلة املعتقد الديني، وكذا األمر بالنسبة لحريات التعبير واالنتخاب والديمقراطية.

درجة  عند  العربي  الجمعي  الفكر  تجميد  بُجرم  الحاكمة  األنظمة  ندين  كنا  ولئن 
الجمود، ال  وافــٍر من هــذا  الشعوب من تحّمل قسٍط  املئوي، فإننا ال نبرئ  الصفر 
 البتة عن تفكيرها 

ّ
ا ألنها لم تتخل

ً
بخنوعها وقابلّيتها لالستبداد وحسب، بل أيض

اشب في صلب معتقداتها الفكرية والسياسية والدينية، وهي األحادية 
ّ
األحادي الن

 بفكرة الزعيم األوحـــد، والــحــزب األوحـــد، والــديــن األوحــد، 
ً

التي جعلتها أزيــد قــبــوال
والفرقة الواحدة. أما التعّدد فمصطلح ال يزال ممنوع الصرف في الذهن العربي.

ت ثورات الربيع 
ّ
وفي املحّصلة، تتابعت عقود الحريات العربية الضائعة، إلى أن حل

آماال  الكبرى، وحملت  العربية  املتاهة  التي جاءت خارج سياق  قبل عشر سنوات، 
رقــاب شعوبها، غير  العربية على  األنظمة  التي ضربتها  الشرنقة  بتحطيم  كثيرة 
النتيجة خّيبت اآلمــال؛ ألن هناك ممن مــأوا الشوارع بالهتاف كانوا ما يزالون  أن 
يحملون الفكر األحادي نفسه؛ وكان أعظم ما يصبون إليه استبدال مستبّد ظالم 
أو حــزٍب شمولّي حاكم بحزب  بحاكم »مسلم«،  كافر  أو حاكم  »عـــادل«،  بمستبّد 

شمولّي معارض، وملسنا ذلك في بالٍد عربية شهدت والدة تلك الثورات ثّم دفنها.
الهتاف  اليوم من يسفح دمعة واحــدة على ربيع لم يحمل غير  على ذلــك، لن نجد 
والشعار، لكنه لم يفلح في تحويل وعينا األصفر إلى أخضر، أو إلى إحراز أي هدٍف 

يتيٍم في »الوقت الضائع«.

فاطمة ياسين

التمترس  الــحــرب فــي ســوريــة أجــبــر األطـــراف على  الـــذي استغرقته  األمـــد الطويل 
وراء استحكاماتها الخاصة، فأبرزت أسلحتها األيديولوجية والعسكرية، والفنية 
أيضا.. سقط النظام أخالقيا منذ فترة طويلة، منذ اللحظة األولى، حني استسهل 
إطالق النار على املدنيني، وسّجل خالل العقد األخير أسوأ أخالٍق حربيٍة عرفها 
من  الكيميائية  األسلحة  استخدم  حني  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  الدولي  النظام 
اللحظة،  أبقته، حتى  بها  ع 

ّ
تمت التي  الحماية  ولكن  واســع،  نطاق  تــردد وعلى  دون 

بمنأى عن مالحقة قضائية حقيقية أو محاسبة جّدية، وبقيت بني يديه أدواته التي 
م 

ّ
استخدمها في القبض على السلطة وصناعة الحلفاء املدافعني عنه، وهو يتحك

اآلن في نصف الشعب السوري املقيم في مناطقه ولم يجد سبيال للخروج.. يقف 
ما،  انتظار معجزٍة  في  والغاز ساعاٍت طويلة  الخبز  السوريون هناك في طوابير 
وبعضهم ينصاع لالنضمام إلى الجيش، وللبقاء على مقربٍة من هؤالء، يستخدم 
 نظرية يسوقها عبر إعالمه، وقد تكون إحدى أسلحته املهمة الدراما 

ً
النظام مادة

واملسلسالت التلفزيونية، وبنيتها التحتية من ممثلني وكتاب ومخرجني.
منذ بداية االنتفاضة الشعبية في سورية، تنّبه النظام إلى الدراما، وكانت قد وصلت 
الــســوري رواجــا  املسلسل  إلــى مكانٍة عربية رفيعة، والقــى  العام 2010  مع نهاية 
النظام يستدعي ما  لذلك كان   معروفة ومطلوبة، 

ً
جعل نجومه شخصياٍت عربية

لقاًء معهم في مايو/أيار 2011،  للقاء بشار األسد شخصيا، وَعقد  تيّسر منهم 
أي بعد أشهر قليلة من انــدالع الثورة، وكان املوقف الشعبي من حضور الفنانني 
الـــذي طرحته  الشعار  بــني   

ٌ
واملــســافــة شاسعة اثــنــني،  على  التقسيم  يقبل  ال  للقاء 

الشوارع الغاضبة والرد الذي تبناه النظام وحافظ عليه، فارتسم خط أخالقي من 
إلى حال مختلفة. صــّرح ممثلون، من الصف  أن ينتقل من حال  املمكن ملخترقه 
األول، وجاهروا بمناصرة النظام بقوة، وبالوقوف وراءه، ودعم كل أساليبه، وظلوا 
السورية  الــدرامــا  فــتــضــّررت  املــوقــف بشكل مجاني،  هــذا  لــم يمر  لــه.  »مخلصني« 
فيها،  يختفون   جماعية 

ً
كتابية ورشــاٍت  يجدون ألنفسهم  اب 

ّ
الكت وبــدأ  بمجملها 

بـ »بان  التي عرفت  فيما صار املمثلون أيضا يندّسون في املسلسالت املشتركة 
الحرب ومواقف  املميزة، ولعبت  الدراما السورية سمتها وعالمتها  أراب«، وفقدت 

الفنانني منها دورا أساسيا في هذا الواقع.
في أوســاط الجمهور السوري، وهو صاحب الــرأي األهم في الدراما ونجومها، لم 
أعطت  فالثورة  الفنان،  لتقييم  وحيدة  أســاســاٍت  والخبرة  والحضور  املوهبة  تعد 
وسائل قياس جــديــدة، وهــي مــدى توافق الفنان مع الــثــورة ومــدى قــوة موقفه من 
النظام. وباالنقسام العمودي في الشارع السوري، أصبح مستوى أداء الفنان ينال 
عالمة الصفر من جانب، والعالمة الكاملة من الجانب اآلخر. وبهذا التقسيم، فقد 
التقدير ملا قدموه  ممثلو الصف األول بعضا من نجوميتهم وتأثيرهم، وتضاءل 

للدراما بسبب موقفهم املنافي لجوهر املهنة التي يعملون فيها.
استمّر الشرخ عميقا وطويال، إلى أن جاء نعي املخرج حاتم علي قبل أيام، فشاهدنا 
إجماعا شعبيا جارفا بني السوريني، على اختالف مواقفهم، وبدا الحزن والصدمة 
 عاشها الجميع بموت هذا املخرج، وتسابقت املواقع لوضع نبذة عن تاريخه 

ً
حقيقة

وفنه وأعماله.. ما لبثت املوجة بعد يومني أن هدأت، ليبدأ طرح األسئلة التقليدية عن 
مكان حاتم علي وأين يمكن وضعه! ذهب النعش إلى دمشق في مقصورة األمتعة 
صدر نعيًا قصيرًا لهذا املخرج 

ُ
من دون أن تكلف نقابة الفنانني السوريني نفسها لت

رت أنها فصلته من عضويتها منذ سنوات. وبعد أن فصلته أخرج 
ّ
املتميز، فقد تذك

حاتم علي »العراب«، في جزءين، ليشير بوضوح إلى مكان الفساد ومصدره في 
السورية عن نعيه. وعلى  النقابة  امتناع  بالطبع توقع سبب  سورية. ولهذا، يمكن 
على  للبقاء  املستمّرة  السوريني  الفنانني  مــحــاوالت  نتابع  زلنا  مــا  أننا  مــن  الــرغــم 
مسافة أقرب إلى النظام في سبيل كسب العيش، لكنهم بالتأكيد يخسرون معركة 

حاتم علي، ويفقدون نقاطًا أخالقية في كل مناسبة.
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آراء

مهند مبيضين

يعــّد التعــارض بــن املاضــي والحاضــر أمــرًا 
وعــي  علــى  للحصــول  األهميــة  غايــة  فــي 
بالزمــن، كمــا يــرى جــاك لوغــوف فــي كتابــه 
»الذاكرة والتاريخ«، ذلك التعارض بن واقع 
أردنــي وعربــي راهــن، وبــن زمــن عربــي آلــت 
مصائــره، إلــى ظــروف مختلفــة تمامــا عمــا 
كان يؤمــن بــه مضــر محمــد عايــش بــدران، 
عــام  األردنيــة  جــرش  مدينــة  فــي  املولــود 
1934، واملنحــدر مــن أســرة نابلســية األصــل. 
وألن السياســي يتحــّدث عــن تاريخ املجتمع 
 مــا يطالعــه 

ّ
والدولــة ومصائرهمــا، فــإن ُجــل

القارئ في الذاكرة السياســية زمن سياســّي 
للحيــاة  فيــه  مــكان  ال  لألســف  محــض، 
فــي   

ّ
إال والدينيــة،  والثقافيــة  االجتماعيــة 

ومضــاٍت قصيــرٍة وتمهيديــة، حــن يتحــّدث 
ونشــأتهم  حياتهــم  عــن  السياســة  رجــال 
األولــى، كأنهــا حيــاة مســحوبة مــن الوعــي، 
التجربــة،  تؤّسســه  ملــا  إال  فيهــا  مــكان  وال 
عة 

ّ
والتــي فــي حالة مضر بدران، تجربة موز

بــن صنــع الــذات وإســهام الدولــة، فقد درس 
علــى نفقــة والــده، واختــار دمشــق ألنهــا أقــل 
كلفــة مــن مصــر علــى أســرٍة أرســلت أوالدهــا 
لتتعلم خارج األردن، وهي بعد العام 1957، 
مــن صنــع الدولــة بفعــل الوظيفــة وتقلبــات 

مصائرها، وخيارتها املّرة أو املريحة. 
سياســية  مذكــرات  القــارئ  يــدي  بــن  مــا 
ُمفصلــة، لحقبــة شــديدة التعقيــد مــن تاريخ 
مــن  الثانــي  النصــف  خــال  والعــرب  األردن 
القــرن العشــرين، وهــي ليســت يوميــات، أو 
سيرة ذاتية، بل هي حديث ُمملى على كاتب 
النــص، خضعــت لعمليــات تهذيــب وحــذف، 
كون ما جاء في بعض الحلقات التي نشرت 
الذاكــرة  فــي  حديثــا  محليــة  صحيفــة  فــي 
الســياق  فــي  الكتــاب  فــي   

ً
لــم تعــد موجــودة

صاحبــه  غيــر  الفاعــل  يكــون  وحــن  نفســه، 
لعلميــات  النهائيــة  النســخة  تخضــع  فقــد 
حــذف، غيــر مبــّررة مطلقــا. ومــع أن مذكــرات 
العربيــة  )املؤسســة  »القــرار«  بــدران  مضــر 
ســجل   )2020 بيــروت،  والتوزيــع،  للنشــر 
حافل بالتفاصيل السياسية، وتتسم رؤيته 
واملصالــح  املوضــوع  فــي  التــام  بالوضــوح 
 فيهــا أيضــا وعيــا قلّمــا كان 

ّ
األردنيــة، ولكــن

حياديــا عنــد بــدران، علــى األقــل فــي رؤيتــه 
لــإدارة العامــة فــي األردن وأهميــة محاربــة 
اإلســرائيلي،  العــدو  إلــى  والنظــرة  الفســاد، 
الــذي ســيجعله  العــراق  مــن  املوقــف  فــي  أو 
علــى  بالرهــان  سياســية  مغامــرة  يخــوض 
الثانيــة  الخليــج  حــرب  بعــد  قويــا  بقائــه 

وخالها عام 1991.
ليــس الرجــل مفكــرًا إصاحيــا أو أكاديميــا 
ُمســنا اعتــاد الطــاب َســْمته املحّبــب لديهــم، 
بأثــر  ُيحاســب  حتــى  درســه،  وتقاليــد 

أمجد أحمد جبريل

املتحــدة  الواليــات  ســفراء  لقــاء  ــل 
ّ
يمث

وفرنســا  وإيطاليــا  وأملانيــا  األميركيــة 
عــن  ممثلــن  بحضــور  املتحــدة،  واململكــة 
البعثــة األمميــة فــي ليبيــا، ورئيــس املجلــس 
الرئاســي لحكومة الوفاق، فايز الســراج، في 
30 الشــهر املاضي )ديســمبر/كانون األول(، 
ــرًا مهّما، على عودة »املســألة الليبية«، 

ّ
مؤش

إلــى واجهــة األحــداث، مــا يكشــف إجمااًل عن 
احتمــال تصاعــد تأثيــر السياســات الدوليــة 

في ليبيا، في الشهور املقبلة. 
وفــي هــذا اإلطــار، تنشــط عــدة دول أوروبية، 
مســارين؛  علــى  وتركيــا،  مصــر  عــن   

ً
فضــا

أحدهمــا إعــادة ترتيــب أوراقهــا فــي ليبيــا، 
خطابــات  وإحيــاء  الزيــارات  تنشــيط  عبــر 
وعــروض  واملصالحــات  الوســاطات 
واســتئناف  والتدريــب  الفنيــة  املســاعدات 

العاقات الدبلوماسية.. إلخ.
فــي  اصطفافاتهــا  تطويــر  اآلخــر،  واملســار 
إقليــم الشــرق األوســط عمومــا، الــذي يمــرُّ بـــ 
انتقاليــة« خطيــرة، بســبب نتائــج  »مرحلــٍة 
املنتهيــة  األميركــي  الرئيــس  سياســات 
 عــن تداعيات 

ً
واليتــه، دونالــد ترامــب، فضــا

انتظــار  فــي  كلــه  وذلــك  كورونــا،  جائحــة 
جــو  املنتخــب،  الرئيــس  سياســات  اتضــاح 
عــن  اختافهــا  أو  تطابقهــا  ومــدى  بايــدن، 

خطابه االنتخابي. 
وفــي هــذا الســياق، ربمــا يمكــن فهــم زيــارة 
اللــواء  املصريــة،  العامــة  املخابــرات  رئيــس 
ليبيــا؛  شــرقي  بنغــازي  إلــى  كامــل،  عبــاس 
حيث التقى مع اللواء املتقاعد خليفة حفتر، 
ورئيــس مجلــس النــواب عقيلــة صالــح، فــي 
19 الشــهر املاضــي )ديســمبر/كانون األول( 
التــي قــد تعكــس ترّيــث القاهــرة، وربمــا عدم 
رغبتها في التخلي السريع عن ورقة حفتر، 
 فــي توظيفهــا الحقــا، لزيــادة الضغــوط 

ً
أمــا

علــى حكومــة الوفاق الليبية، في حال نجاح 
املســار السياســي، وصــواًل إلــى االنتخابــات 
ديســمبر/كانون   24 فــي  املرتقبــة،  الليبيــة 

رجعــي. وهــو ليــس صاحــب مؤلفــات، وإنما 
تــدور  فــذ.  إدارة  ورجــل  عتيــد،  بيروقراطــي 
وهــي   ،1989-1956 عامــي  بــن  مذّكراتــه 
ســنوات أزمــاٍت محليــة أردنيــة وعربيــة. بــدأ 
بدران العمل األمني عام 1956 في األمن العام 
أيــام حكومــة ســليمان النابلســي، الحكومــة 
الحزبيــة الوحيــدة فــي تاريــخ األردن، والتــي 
وال  باقتضــاب،  مذكراتــه  فــي  عليهــا  يمــر 
تحفل منه تجربة الوحدة املصرية السورية 
عــن جمــال عبــد  القليــل، متجــاوزًا  قليــل  إال 
مــن  وموقفــه  الطاغــي،  وحضــوره  الناصــر 
األردن، ويحصــر عنايتــه باملســألة املصريــة، 
برئيــٍس رآه يحلــم بتابعيــة أميركيــة لبلــده 
فقــط، كــي يضمــن البقــاء في كرســي العرش، 
وهــو أنــور الســادات، الــذي هــو فــي موضــع 

غير ثقة عنده وعند امللك حسن.
ــف بــدران فــي ســرد حكاياتــه عــن امللــك 

ّ
تلط

حســن، رحمه الله، لكن الســجال الذي فتحه 
علــى رجــال امللــك كبيــر، وليــس فيــه إقحــام 
للشخصنة، بقدر ما هي رؤية مغايرة لطبقٍة 
من املحافظن وأبناء رجال اإلقطاع األردني 
االنتدابيــة،  النخــب  وبقايــا  الفلســطيني    -
لألدوار األردنية العروبية الوطنية، ورفض 
اتهم املتغّيرة، حاملا  لفساد رجال امللك ووالء

يتركون املنصب أو خاله. 
واملبــادرات  التجديــدات  زمــن  مذّكــرات  هــي 
التحريــر  أحــام  بــن  عربيــا،  الطائشــة 
والوحــدة، ومقــوالت »دول الطــوق« و»الــردع 
العربي«، والتي انتهت إلى الاشيء، بل إلى 
االستســام بــا ثمــن للعــدو الــذي استشــعر 
 موجعــا، 

ً
بــدران نهايــة العاقــة معــه ســبيا

فرفــض البقــاء فــي املشــهد السياســي، وآثــر 
االنسحاب منه، انتصارًا ملبادئ تعلم ونشأ 
عليها بعد النكبة على أيدي معلمن قدموا 
من فلسطن إلى مدينة الكرك، حيث طفولته 
األولى وتشــكل وعيه، فهو يكشــف لقارئه أن 
الكــرك تأثــرت بالنكبــة ثقافيــا، إذ بدأ بعدها 
قــدوم معلمــن من فلســطن »وكانــوا أكفاء«، 
واملقارنة كانت واضحة في مستوى التعليم 
الــذي كانــوا يتلقونــه بعــد ذلــك، كمــا يقــول 
بعــد انتقــال املعلمــن الفلســطينين للعمــل 
فــي مدرســة الكــرك »ُرفــع مســتوانا الدراســي 
املعلمــون  تــرك  حيــث  واضــح«،  بشــكل 
بالشــأن  االنشــغال  فلســطن  مــن  القادمــون 

الفلسطيني لنظرائهم األردنين.
إلكمــال  دمشــق  إلــى  ســيتجه  الكــرك،  ومــن 
مــن  توصيــٍة  رســالة  معــه  يحمــل  التعليــم، 
والــده الفقيــه، إلى »األفندي« رفيقه بالســكن 
الزمــن  فــي  قاضيــا  كان  يــوم  حمــص،  فــي 
كانــت  الســوري  الرفيــق  هــذا  العثمانــي، 
السياســة قذفتــه إلــى ســّدة رئاســة الحكومة 
ابــن  الحكيــم  حســن  وهــو  آنــذاك،  الســورية 
قــد  كان  ويومهــا  الفيصليــة،  الحكومــة 
فــي   1951 عــام  ســورية  وزراء  رئيــس  غــدا 

تكتيــك  فهــم  فــي  واســتطرادًا   .2021 األول 
ــب املصــري، لتوّجهــات سياســة بايــدن 

ّ
الترق

املصــري  الوفــد  زيــارة  جــاءت  الخارجيــة، 
طرابلــس  إلــى  الدبلوماســي  األمنــي/ 
املخابــرات  وكيــل  برئاســة   ،)2020/12/27(
العامــة املصريــة، مســؤول اللجنــة املصريــة 
املعنيــة بالشــأن الليبي، اللــواء أيمن البديع، 
ملناقشــة دعــم اتفــاق وقــف إطــاق النــار فــي 
 ،5+5 لجنــة  مخرجــات  ومناقشــة  ليبيــا، 
ودعــم جهــود األمــم املتحــدة بشــأن الحــوار 

السياسي. 
الزيــارة  لهــذه  األهــم  الهــدف  يكــون  وقــد 
علــى  الوفــاق  حكومــة  تشــجيع  املصريــة 
القبــول بــدور مصــري أكبــر فــي غــرب ليبيــا، 
 إلــى عــدم تــرك تلــك املســاحة خاليــة 

ً
إضافــة

لتركيــا، مــا يقتضــي أن تبتعــد القاهــرة عــن 
رغبة ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في 
تفعيــل الخيــار العســكري مجّددًا، ولكن هذه 
املــرة بالهجــوم على مصراتة التي تعد رأس 

حربة معسكر الغرب الليبي.
بهــذا املعنــى، ال يمكــن الجزم بــأن التحّركات 
املصريــة األخيــرة تعكــس »تحــواًل كليــا« أو 
»تغيــرًا جذريــا« فــي مقاربــة املســألة الليبيــة 
حيــث  العربيــة؛  القضايــا  مــن  غيرهــا  أو 
سياســاتها  مجمــل  فــي  القاهــرة  تتحــّرك 
الخارجية، ضمن منظور أمني/ اقتصادي/ 
»اســتراتيجية  وتفتقــد  محــدود،  تكتيكــي 
عوامــل  أربعــة  تأثيــر  يعكــس  مــا  كبــرى«، 
ــب األمنــي/ العســكري  متداخلــة؛ تحّكــم املركَّ
فــي صناعــة السياســة الخارجيــة، وهيمنته 
إلــخ،  علــى االقتصــاد واملجتمــع واإلنســان.. 
ضغــوط  مــع  الكامــل«  »شــبه  والتجــاوب 
)األميركيــة  الخارجــي  التمويــل  مصــادر 
واألوروبيــة أساســا، والســعودية اإلماراتيــة 
منــذ انقــاب 3 يوليــو فــي 2013(، وتصاعــد 
والساســة  واألعمــال  املــال  أصحــاب  نفــوذ 
الفتــاح  عبــد  الرئيــس  نظــام  مــن  املقّربــن 
وزارة  دور  تهميــش  وأخيــرًا  السيســي، 
والبيروقراطيــة  خصوصــا،  الخارجيــة 
السياســات  اقتــراح  فــي  عمومــا،  املدنيــة 

بــدران  مذّكــرات  وتطــرح  الثانيــة.  حكومتــه 
إلــى  النظــرة  مســألة  الســورية  الحيــاة  عــن 
التاريــخ الســوري قبيــل الوحــدة مــع مصــر، 
1958 -1961، والجدل الذي نشب آنذاك وأثر 
الوحــدة علــى األردن، ومــا قّدمــه بــدران عــن 
تلــك الحقبــة أردنيــا مــن أحــكام، يجــد أخيــرا 
الحاضــر  التاريــخ  فــي  األحــكام  أصحــاب 
حججــا تدعــم طرحهــم وصوابيــة مواقفهــم 
تجــاه دولــة وحدة كانت تريــد ابتاع الدولة 

التي في طريقها، وهي األردن.
أن  املذكــرات  فــي  القــارئ يســتبصر  أن  غيــر 
للذاكــرة  اســتعادة  كانــت  صاحبهــا  مهمــة 
أو  بوثائــق  مدّعمــة  غيــر   

ْ
وإن الشــخصية، 

مقارنات من مراجع معاصرة، هي متيســرة 
لــو بــذل جهــد أكبــر والئــق بهــا، علــى األقــل 
فــي املشــاركة بــن تواريــخ وطنيــة مصريــة 
وسورية أردنية، وكيفية تفاعل الرجل معها 
من خال نشأته العلمية في جامعة دمشق، 
أو فــي موقعــة الوظيفي ودوره في العاقات 
املشــتركة بن األردن ومصر وســورية، وبن 
األردن وفلسطن على وجه الخصوص. ولم 
يكن هذا التفاعل مع املسألة السورية طارئا 
عنــد بــدران، بــل إنــه جعلــه يذهــب أكثــر فــي 
تفاصيلها، وكان الدفاع عن الدولة هاجســا 
عامــا، »كنــت عضــوًا فــي اللجنــة املركزيــة في 
الجامعــة، حــزُت هــذا املوقع علــى اعتبار أني 
طالب سوري ولم ينتبه أحد أو يدقق بأنني 
أردنــّي .. ذهبنــا كمجموعــة ملقابلــة الرئيــس 

شكري القوتلي..«. 
وعــن مصــر الســاداتية، وفــي ســياق العمــل 
بشكل لصيق مع امللك حسن، يكشف بدران 
أن املخابــرات األردنيــة كان لها مصدر »مهم 
فــي القصــر الجمهوري« فــي القاهرة، و»كان 
الرئيــس  اجتماعــات  محاضــر  لنــا  يرســل 
محمد أنور السادات أواًل بأول«، و»السادات 
ال يحب امللك الحسن«، وكما يشير املصدر: 
مــن  بذلــك واســتغرب  امللــك حســن  »أبلغــُت 
...«. وليــس مســتغربا علــى بــدران أن  األمــر 
يكشــف ســرًا مــن أســرار عملــه االســتخباري، 
الــذي ال شــك فــي أنــه شــمل دوال أخــرى، لكــن 
ملــاذا يكشــفه عــن الســادات ومصــر فقــط، هــل 
ألنــه نجــح فــي هــذا وفشــل فــي غيــره، أم هــي 
انتقائيــة خاصــة بالســادات بوصفــه املطّبــع 
الحقــا، وهــو خيــار ال يؤمــن بــه بــدران، فبــدا 
الســادات، حســب املذكرات، مستعدًا للتخلي 
عــن أي شــيء للجلــوس فــي حضــن أميــركا 
حســب  بــدران  وفيمــا  إســرائيل؛  مــن  بــداًل 
نصــه كان ُيطلــع امللــك الحســن علــى تقاريــر 
التجّســس كان الحســن يقــرأ وُيفاجــأ. ومــع 
ذلــك، يختــار مضــر بــدران، فــي تلــك املرحلــة، 
التضامن مع مصر وسورية، ألن في املسألة 
هــو وعدنــان  فيلــّوح  إســرائيليا،  موضوعــا 
أبــو عــودة بتقديم اســتقالتهما، مــن حكومة 
زيــد الرفاعــي: »إن لــم نشــارك في الحرب عام 

عــن  ناهيــك  إلــخ،  واملبــادرات..  والبدائــل 
صنعها أو تنفيذها.

وإلــى ذلــك، يواجــه الــدور املصــري فــي ليبيــا 
ــص من فرص اســتعادة 

ّ
عقبــاٍت إضافيــة تقل

مصــر حضورهــا هنــاك، ناهيــك عــن القــدرة 
العربــي،  العالــم  فــي  الحاســم  التأثيــر  علــى 
أو إقليــم الشــرق األوســط؛ أوالهــا األخطــاء 
املتراكمــة فــي السياســة الخارجيــة املصرية، 
فــي فهم ســياقات البيئــة الدولية واإلقليمية 
منــذ توقيــع الرئيــس أنور الســادات اتفاقات 
كامــب ديفيــد عام 1978، وصواًل إلى اندماج 
الثــورات  محــور  سياســات  فــي  القاهــرة 
تعطــي  والتــي   ،2013 عــام  منــذ  املضــاّدة 
 إقليمية مهيمنة إلســرائيل، 

ً
جميعهــا مكانة

علــى حســاب مصــر والــدول العربية جميعا، 
التــي تتــآكل أوضاعها الداخلية والخارجية 
راد، وتندفع نحو التطبيع مع إسرائيل، 

ّ
باط

 في تأمن بقاء النظم العربية، وتخفيف 
ً
أما

الضغوط الخارجية عليها.
تتمثــل العقبــة الثانيــة فــي حقيقــة »تدويــل« 
املســألة الليبيــة، بحيــث يــكاد ينعــدم »البعد 
صــورة  فــي  جــاء  إذا  إال  فيهــا،  العربــي« 
أو  الدوليــة  السياســات  تخــدم  »وظيفيــة« 
إحــدى القــوى الدوليــة، ما يؤكــد انهيار وزن 
»اإلطــار العربــي« في حقبة أمن عام جامعة 
الــدول العربيــة، أحمد أبو الغيط، ناهيك عن 
 

ّ
تراجــع كل األدوار العربيــة اإلقليمية، في كل
فــي ليبيــا  القضايــا االســتراتيجية، وليــس 
فحســب )تراجــع أدوار مصــر، والســعودية، 
والجزائــر، واملغرب.. إلخ، ســيما بســبب عدم 
تعاونهــا أو تنســيقها، فــي أطــر ومنظمــات 
عربيــة أو أفريقيــة أو إقليمية، لزيادة وزنها 
التفاوضيــة  مواقفهــا  وتقويــة  الجماعــي 

وأوزانها االستراتيجية(.
أن  املتوقــع  مــن  األمــر،  بهــذا  واتصــااًل 
وأدوار  ليبيــا،  فــي  اإلمــارات  دور  يشــهد 
حفتــر،  خليفــة  )مثــل  املحليــن  الاعبــن 
ومحمــود الورفلي، وأشــرف امليــار وغيرهم، 
املقاتلــة  املدخليــة  الســلفية  وتشــكيات 
عمومــا، واملليشــيات املتقاتلة في معســكري 

1973 إلــى جانــب مصــر وســورية«. وحســب 
بــدران، لــم يكــن الســادات موضــع ثقــة، ولــم 
تبعــث املؤشــرات علــى االطمئنــان إليــه كمــا 
لــم ينجــح باختبــار  الرجــل  يقــول: »كمــا أن 
الثقة.. إن للســادات مشروع مختلف، ظاهرُه 
تحســن  وباطنــه  إســرائيل،  مــع  الحــرب 
املتحــدة  الواليــات  مــع  التفــاوض  شــروط 
فــره بمقعــد قريــب مــن أميركا 

َ
األميركيــة، وظ

كنظام يتوسع ويبسط نفوذه«.
االشــتباك العربــي الكبيــر كان فــي املذكــرات 
ممتلئــة  فتبــدو  الفلســطيني،  امللــف  فــي 
الهامــة  ومحطاتهــا  املشــتركة  بقواســمها 
بظرفيــة  الخاصــة  األردنيــة  والتقييمــات 
العاقــات ومآالتهــا، وهو مــا برز في حديثه 
عــن حقبــة مــا بعــد النكســة ذات األثــر البالغ، 
علــى العــرب عامة واألردن، خاصة كونه فقد 
أخــذ  األردن  وحــاول  الثانــي،  نصفــه  فيهــا 
حركة الفدائين بعدها إلى مواجهة داخليه 
فــي فلســطن، »حاولنــا أن نقــول للفدائيــن 
األردن  تعامــل  وكان  صعبــة...«،  املعركــة  إن 
مــع الجبهــة الشــعبية جيــدا »كانــت عاقتنــا 
جيــدة«. وآنــذاك بــدأت املصارحــة مــع ياســر 
عرفــات »ليوجهــوا جماعتهــم هنــاك وليــس 
هنــا«، بيــد أن الطريــق كانــت تســير بالبلــد 
إلــى مواجهــاٍت مفجعــٍة عرفــت باســم »أيلول 

الضبــط،  مــن  ليبيــا وغربهــا(، مزيــدًا  شــرق 
التــزم  إذا  خصوصــا  التضييــق،  وربمــا 
الرئيــس املنتخــب، بايــدن، بالعودة إلى خط 
)القائمــة  التقليديــة،  األميركيــة  السياســة 
علــى التعّدديــة واحتــرام االتفاقــات الدوليــة، 
وتفعيــل أدوار األمــم املتحــدة، والتعــاون مــع 
الحلفــاء فــي أوروبا وحلف شــمال األطلســي 

وخطاب حقوق اإلنسان.. إلخ(.
تتعلق العقبة الثالثة أمام السياسة املصرية 
فــي ليبيــا ببــروز دور املناِفــس التركــي، فــي 
ظــل »مبــدأ أردوغــان اإلقليمــي«، وتفاهمــات 
أنقرة مع موسكو في قضايا سورية وليبيا 
وجنــوب القوقــاز، ناهيــك عــن إصــرار تركيــا 
علــى املضــي فــي اســتكمال صفقــة منظومــة 
صواريــخ S - 400 الروســية علــى الرغــم مــن 
 
ً
العقوبــات األميركية واألوروبية، هذا فضا
عــن التقــّدم التكنولوجــي للطائــرات التركيــة 

املسّيرة، من طرازي »أنكا« و»بيرقدار«.
ثاثــة  ثّمــة  التحليــل،  فــي  واســتطرادًا 
مؤشــرات توحــي بقــدرة تركيــا علــى فــرض 
البرملــان  مصادقــة  ليبيــا؛  فــي  مصالحهــا 
مذّكــرة  علــى   ،)2020/12/22( التركــي، 

بــدران أنهــم  األســود«. ومــع ذلــك، ال يخفــي 
كمخابرات تعاونوا مع الفدائين وتهريبهم 
هــذا  وفــي  القــدس«.  إلــى  »ليصلــوا  للداخــل 
مؤامراتهــا  تحيــك  ســورية  كانــت  الوقــت، 
علــى األردن، »فــي أحــد األيــام مــن عــام 1968 
»حــاول فصيــل الصاعقــة الســورية اقتحــام 
 
ً
وفعــا عّمــان«،  فــي  الشــرطة  مديريــة  مقــر 

دخلوا إلى عّمان بأســلحتهم وسياراتهم..«. 
ووســط هــذه الظرفيــة القلقــة، لم يكــن األردن 
فيــروي  بــدران،  مقــوالت  حســب  محّصنــا 
لألمــن  واالســتهداف  التوتــر  مــن  ــات 

ّ
محط

مديــر  بصفتــه  لــه  والشــخصي  الوطنــي، 
تشــير  األمنيــة  األمــور  وكانــت  مخابــرات، 
بــدران كانــت  إلــى األســوأ. ولعــل شــخصية 
علــى  فهــو  املنظمــات،  بعــض  لــدى  مقبولــة 
صلٍة طيبٍة بعمليات الكفاح املســلح، ســمير 
 
ً
الخطيــب. أما ياســر عرفــات فهو يراه »رجا

منــاورًا« لكنــه كان قــادرا علــى التعامــل معه، 
وهــو يصــّرح بذلــك »لقــد كنــت مــع أبــو عمار 
 يتهّرب من مصارحتي، 

ّ
دائــم الجــدال .. وظــل

بينمــا كنــت احتاط لــه دائما باملعلومات من 
دون أن أتركه يمارس مراوغته..«.

وعــن الخليــج العربــي، واضــح أن بــدران كان 
يصــل  الكبيــرة«  »الــدار  الريــاض  فــي  يــرى 
إليهــا ويفــاوض قادتها وينتظر دعمها حّد 
املســاومة على ثمن للديمقراطية املســتعادة 
عــام 1990، وإن لــم يكــن الدعــم ســعوديا كان 
بــدران يــراه عراقيــا، بيــد أن هواه الشــخصي 
أقــرب للعــراق، وهــو وإن أنصــف، فــي مجمــل 
األردن  إســناد  فــي  الســعودية  دور  حديثــه، 
 
ً
بديــا كانــت  بغــداد  أن  إال  اقتصاديــا، 

موضوعيــا عــن الريــاض، وليــس دمشــق في 
أمر املساعدات.

كانــت مأمونية بغداد والرياض على األردن 
اســتقرار  علــى   

ٌ
خــوف منهــا  وليــس  عاليــة، 

بــدت  الدمشــقية،  الحالــة  فــي  لكــن  األردن، 
عاقة األردن في حالة حذر وريبة وتخّوف، 
وهــذا مــا تحقــق في األزمــات التي وقفت بها 
بغــداد والريــاض لصــف األردن، إال أن حــرب 
الخليــج الثانيــة واجتيــاح العــراق للكويــت، 
أحــال األردن إلــى اللعــب منفــردا مــع العــراق، 
ومواجهــة عقوبــاٍت دوليٍة علــى ذلك املوقف، 
وقذفت سورية ومصر ليحا بديا عنه مع 

الرياض وعموم عواصم الخليج.
مذّكــرات  تبــدو  الخارجيــة،  الناحيــة  ومــن 
األردنيــة  العاقــات  لدراســة  مهمــة  بــدران 
الغربــي  حليفــه  ومــع  العــرب،  جيرانــه  مــع 
جــدا  مهمــة  لكنهــا  خصوصــا،  األميركــي 
وخصوصــا  األردنــي،  الداخــل  راويــة  فــي 
نهايــة  االقتصــادي  االنهيــار  إلــى  الطريــق 
هبــة  أحــداث  إلــى  والوصــول  الثمانينيــات، 
)إبريــل( 1989 ومســؤولية حكومــة  نيســان 

زيد الرفاعي عن ذلك االنهيار.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

تمديــد نشــر عســكرين أتــراك فــي ليبيــا 18 
شــهرًا إضافيــة، زيــارة وزيــر الدفــاع التركــي، 
خلوصــي أكار، إلــى ليبيــا، في 26 ديســمبر/

كانــون األول، لتأكيــد جهوزيــة قــوات بــاده 
فــي دعــم حكومــة الوفــاق، وتعزيــز التســوية 
جــاءت  ربمــا  التــي  البــاد،  فــي  السياســية 
رّدًا عمليــا ســريعا علــى وصــف اللــواء حفتــر 

الوجود التركي بأنه »احتال«. 
تجــاه  تركيــا  سياســة  اســتمرارية  وأخيــرًا، 
تنــدرج  كونهــا  الليبيــة،  الوفــاق  حكومــة 
تربــط  إذ  أوســع؛  إقليميــة  رؤيــة  إطــار   فــي 
املوضوع الليبي بغاز شــرق املتوســط، وكذا 
ومحــاوالت  فرنســا،  مــع  املحتــدم  التنافــس 
شــرق  منتــدى  دول  علــى  التأثيــر  أنقــرة 
إســرائيل،  قبــرص،  )اليونــان،  املتوســط 
مصر(، عبر استقطاب القاهرة إلى تفاهماٍت 
إقليميٍة، ولو على الصعيدين االســتخباري 

واالقتصادي.
باختصــار، ثّمــة تحّديــات أساســية تواجــه 
ليبيــا،  فــي  »الجديــدة«  املصريــة  السياســة 
مــا يعيــق تحولهــا العبــا مهيمنــا، أو حتــى 
تــم  التــي  الليبيــة،  املســألة  فــي  حــا  مرجِّ
مؤتمــر  بعــد  ســيما  بالفعــل،  »تدويلهــا« 
 ،)2020 الثانــي  يناير/كانــون   19( برلــن، 
وقد يصعب إعادتها إلى »مسألة إقليمية«، 
بــدون تعــاون مصري فّعال مــع تركيا ودول 
املغــرب العربــي ومنظمــة االتحــاد األفريقي. 
لــم  إذا  عمليــا،   

ً
مســتحيا ذلــك  يكــون  وقــد 

النظــام  بنيــة  علــى  جــذري  تحــّول  يطــرأ 
املصــري وتوجــه سياســته الخارجيــة، التــي 
تنــوء تحــت وطأة تحالفات دولية وإقليمية 
مــن  الرغــم  علــى  للقاهــرة،  مفيــدة  غيــر 
إحيــاء خطــاب  والريــاض،  هــي  محاوالتهــا 
علــى  والعربيــة«،  الخليجيــة  »املصالحــات 
نحــٍو قــد ال يعكــس تحــواًل فــي السياســات، 
تكّيفــي«،  »خطــاٍب  علــى  ينطــوي  مــا  بقــدر 
والضغــوط  األســوأ،  الســيناريوهات  لــدرء 
فــي  العربيــة،  الــدول  التــي تنتظــر  املتوقعــة 

عهد بايدن.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

الباشا والسياسي: األردن والعرب في مذّكرات مضر بدران

ليبيا ومصر التي بال »استراتيجية كبرى«
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ريان محمد

أمــام  الخيــارات  تضيــق  آخــر،  بعــد  يومــا 
الشــباب الســوري، فــي ظــل اســتمرار تــرّدي 
األوضاع االقتصادية واملعيشية واألمنية، 
ما يدفعهم للبحث عن أية فرصة للنجاة. ويبدو أن 
الحصول على تأشيرة سفر سياحية إلى كردستان 
العراق فرصة بالنســبة لكثيرين، رغم الكلفة املادية 
مــازن. ش )34 عامــا(،  الترحيــل.  الكبيــرة ومخاطــر 
أســرة  ورب  ســورية،  جنــوب  الســويداء  مــن  وهــو 

أكثــر مــن 70 شــابا ســوريا، »أوضــاع جميعهــم مثــل 
إلــى ســورية  وضعــي. أصــر اإلقليــم علــى ترحيلنــا 
أتيــت منــه  أننــي  إلــى لبنــان بمــا  ورفــض ترحيلــي 
ومسجل فيه كاجئ، إال بعد دفع كفالة مالية أّمنها 
لــي أحــد أقربائــي«. يضيــف »أن البعــض مــا زال فــي 
السجن ألنه ليس هناك من يدفع له الكفالة. بالفعل، 
وصلــت إلــى ســورية عقــب 4 أيــام مــن توقيفــي، وتــم 
تحميلنــا كلفــة الســفر. وعندمــا وصلــت إلــى مطــار 
منــي  وطلــب  ســفري  جــواز  الضابــط  أخــذ  دمشــق، 
مراجعــة الجــوازات بعــد 15 يومــا للحصــول عليــه، 
عــدم  مقابــل  فــي  أميركــي  دوالر   100 منــي  وأخــذ 
الجــواز  اســترجاع  »عمليــة   

ّ
إن ويقــول  توقيفــي«. 

للخدمــة  مطلــوب  فأنــا  أخــرى،  ابتــزاز  عمليــة  هــي 
االحتياطية وبالتالي سأعتقل عند أول حاجز على 
طريق دمشــق الســويداء. في إحدى املرات، اكتشــفت 
أن هناك شبكات خاصة تعمل على تأمن الجوازات 
للشــخص املطلــوب، املــرة األولــى دفعــت مبلغــا مــن 
ولــم  وذهــب  نصــاب  أنــه  اكتشــفت  لشــخص  املــال 
يعــد وخســرت املبلــغ الــذي دفعتــه. وهنــاك محاميــة 
طلبــت 200 دوالر، لكــن املجمــوع يبقــى أفضــل من أن 
أستخرج جوازًا جديدًا في لبنان مقابل 400 دوالر«. 
لبنــان  إلــى  مــن جديــد  للســفر  ــه »يســتعد 

ّ
أن يتابــع 

ومنــه إلــى العــراق، ألنــه ال فــرص للعمــل فــي ســورية 
وال حتــى فــي لبنــان، معتبــرا أنها الفرصــة الوحيدة 

أمامه لبناء مستقبله«. 
الســورين  مــن  املائــة  فــي   90 نحــو   

ّ
أن إلــى  يشــار 

يعيشــون تحت خط الفقر، بحســب ما أعلنت ممثلة 
منظمــة الصحــة العامليــة، أكجمــال ماجتيموفــا، فــي 
بــن  البطالــة  نســبة  تــزداد  حــن  فــي  ســابق،  وقــت 
الشــباب مــع قلــة فــرص العمــل، وانخفــاض القيمــة 
الشــرائية لليرة الســورية، األمر الذي يزيد من وطأة 

األعباء املعيشية على السورين.

لــم يلتحــق  تتألــف مــن زوجتــه وطفلتيــه ووالدتــه، 
بالخدمــة العســكرية لــدى قــوات النظــام، مــا يعنــي 
أنــه مهــدد باالعتقــال بمجــرد خروجــه مــن الحــدود 
اإلداريــة للمحافظــة. لذلك، يبحث وآخرون عن ســبل 
هــم ينقــذون عائاتهــم مــن 

ّ
للخــروج مــن ســورية، عل

الفقر املدقع، كما يقول لـ »العربي الجديد«. يضيف: 
»بعــد أيــام، ســأتوجه إلى لبنان بشــكل غير شــرعي، 
وسأســتقل ســيارة ســتنقلني عبــر ريــف حمص إلى 
األراضــي اللبنانيــة، حيــث ســيكون أحــد أقاربــي في 
انتظــاري، فــي مقابــل 200 دوالر أميركــي«. ويوضــح 
أنه سيســتغل وجوده في لبنان لتســجيل اســمه في 
املفوضية الســامية لألمم املتحدة لشــؤون الاجئن 
وطلب الهجرة، ثم استخراج جواز سفر من السفارة 
الســورية مــن خــال معاملــة تســوية فــي مقابــل 400 
النظــام  هــم  أن  »أعتقــد  يضيــف:  أميركــي.  دوالر 
األساســي هو الحصول على املال، بغض النظر عن 
األوضاع األمنية لألشخاص«. بعدها، يحصل على 
تأشــيرة ســفر ســياحية إلــى كردســتان العــراق فــي 
مقابل 1700 دوالر، وقد وعدني أحد األصدقاء الذي 
ســبقني إلــى هنــاك بالطريقــة نفســها تأمــن فرصــة 

عمل لي في أحد املطاعم«.
فــؤاد. ع )28 عامــا(، وهــو مــن ريــف دمشــق، وصــل 
العــراق بواســطة  فــي كردســتان  أربيــل  إلــى مدينــة 
تأشــيرة ســياحية. لــم يكــن الراتــب الــذي يتقاضــاه 
كافيــا، وتعــّرض لابتــزاز مــن قبــل رب العمــل ألنــه 
يعمل بشكل مخالف، كما يقول لـ »العربي الجديد«. 
يضيــف: »أحــد الشــباب العاملــن فــي املــكان نفســه 
اقتــرح علــّي االنتقــال إلــى بغــداد، باعتبــار أن فــرص 
العمــل فيهــا أكثــر والرواتب أعلــى. وبالفعل، انتقلنا 
إلــى بغــداد، وفــي اليوم الثالث لي في العمل، داهمت 
املطعــم دوريــة شــرطة واعتقلونــا ألننا نعمل بشــكل 
غيــر قانونــي«. يضيــف أنــه وضــع فــي زنزانــة تضــم 

مجتمع
ألغــت كازاخســتان عقوبــة اإلعــدام، بعــد وقــف تنفيــذ هــذه األحــكام منــذ عــام 2003 فــي الجمهوريــة 
الســوفييتية الســابقة، بآســيا الوســطى، وفــق الرئاســة الكازاخيــة. وبحســب منشــور علــى املوقــع 
ــع الرئيــس قاســم جومــارت توكاييــف، املصادقــة البرملانيــة علــى 

ّ
اإللكترونــي الرســمي للرئاســة، وق

»البروتوكــول االختيــاري الثانــي« امللحــق بالعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية، 
الهــادف إلــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام. وهــذا النــص الــذي صــادق عليــه البرملــان الكازاخســتاني العــام 
املاضي، يلزم موقعيه بإلغاء عقوبة اإلعدام داخل دولهم.  )فرانس برس(

 عــدد قتلــى حــوادث الطيــران التجــاري الكبيــرة فــي 2020 زاد 
ّ
قالــت شــركة استشــارات هولنديــة إن

 299 فــردًا بأنحــاء العالــم، حتــى مــع تراجــع عــدد الحــوادث بأكثــر مــن 50 فــي املائــة. وذكــرت 
ً
مســجا

ها ســجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب كبيرة 
ّ
شــركة »تو ســيفينتي« الستشــارات الطيران أن

. أما في عام 2019، فقد وقعت 86 حادثة، ثماٍن 
ً
في 2020 خمس منها مميتة مما أسفر عن 299 قتيا

 الطائرات الكبيرة ســجلت حادثة 
ّ
منها فتاكة مما أودى بحياة 257 شــخصا. وأوضحت الشــركة أن

فتاكة واحدة من أصل 3.7 ماين رحلة العام املاضي.  )رويترز(

ارتفاع عدد قتلى حوادث الطيران في 2020كازاخستان تلغي عقوبة اإلعدام

مقديشو ـ ياسين أحمد

مــا نســمع عــن الصومــال فــي غيــر الحــرب 
ّ
قل

- املســتمرة بشــكل أو بآخــر،  الحــروب  أو   -
معــارك  مــن  فيهــا  ومــا  عامــا،  ثاثــن  منــذ 
لبنــاء  ومحــاوالت  وانقســامات  وهجمــات 
الســام. لكــن، فــي الصومــال، البلــد العربــي 
األفريقــي، الــذي يحاول أن يعود إلى ريادته 
فــي منطقــة القرن األفريقي، حراك مجتمعي 
وحقوقــي بــارز، تأتــي فــي إطــاره محــاوالت 

كسر الصور النمطية.
وبالحديث عن الصور، تبرز مهنة التصوير 

التــي لطاملــا احتكرها الذكور في الصومال، 
مع ذلك، ربما يتغير ذلك مع محاوالت جدية 
القالــب. خضــرة  هــذا  النســاء الختــراق  مــن 
أحمــد مــن بــن هــؤالء. هــي تعمــل مصــورة 
خاصة، ال سيما في األعراس، وإن اختصت 
أكثــر باألجنحــة النســائية فيهــا، إلى جانب 
تأسيســها شــركة مؤخــرًا إلنتــاج املحتــوى 
ومصــورات  مصوريــن  توظــف  اإلعامــي 
آخريــن. تقــول خضــرة: »نظــرة املجتمــع إلــى 
الفتيــات املصــورات اللواتــي بــدأت الســاحة 
بعــض  تغيــرت  منهــن،  مزيــدًا  تســتقبل 
الشــيء، بعــد إصرارهن علــى حمل الكاميرا، 

متجاهــات االنتقــادات التــي يتعرضــن لهــا 
لعاداتــه«.  املــازم  الصومالــي  املجتمــع  مــن 
عندمــا  هــا، 

ّ
أن الجديــد«  »العربــي  لـ تضيــف 

أسست شركتها، كانت هناك حاجة لفتيات 
النســائية  األنشــطة  لتصويــر  مصــورات 
الرغــم مــن ذلــك، تعرضــت  الخاصــة. وعلــى 
 
ّ
النتقــادات شــديدة مــن كثيريــن باعتبــار أن
مهنــة التصويــر هــي مهنة الرجال، وليســت 
 »املرأة مكانها املنزل، 

ّ
مناسبة للمرأة، بل إن

 كهذا«. تتابع: 
ً
وال يمكــن لهــا أن تــؤدي عمــا

»قــررت العكس، وحملت الكاميرا للتصوير 
فــي أّي مــكان، ونجحــت فــي ذلــك، كمــا وفرت 

لشــباب  عمــل  فــرص  الشــركة  خــال  مــن 
كثيرين من الجنسن«.

ها كانــت تتعرض 
ّ
مــع ذلــك، تؤكــد خضــرة أن

مــن  آخريــن  مــن مصوريــن  لفظــي  لتحــرش 
 ذلــك لم يمنعها من االســتمرار 

ّ
الرجــال، لكــن

اآلخريــن  االستســام آلراء   
ّ
العمــل »ألن فــي 

عزيمتــك  يثبــط  أن  يمكــن  يقولــون  ومــا 
املشــاكل  وحــول  العمــل«.  مــن  ويمنعــك 
األخرى في العمل امليداني، توضح خضرة: 
»املشاكل في العاصمة الصومالية مقديشو 
كثيــرة علــى العموم، وهناك مشــاكل خاصة 
باملصوريــن، فأحيانــا يتأخــرون فــي العمــل 

أمنــي   وضــع 
ّ

ظــل فــي  املناطــق،  بعــض  فــي 
ســيئ، وهــو مــا يضطرهــم إلــى تــرك معــدات 
إلــى  والذهــاب  آمنــة،  أماكــن  فــي  التصويــر 
يتعرضــوا  ال  حتــى  دونهــا  مــن  منازلهــم 

للسرقة«.
الصومــال  فــي  املــرأة  حقــوق   

ّ
أن إلــى  يشــار 

تعززت على أعلى املستويات خال الصيف 
كوتــا  قانــون  إقــرار  خــال  مــن  املاضــي، 
بأحقيــة  يقضــي  الــذي  الصوماليــة،  املــرأة 
الصوماليات بنحو 30 في املائة من مقاعد 
مجلــس  فــي  نائبــا   134 بتأييــد  البرملــان، 

الشعب، واعتراض 7 آخرين.

خضرة أحمد... صومالية تحترف التصوير رغم االحتكار الذكوري

تأمين  فــي  يعمل  الـــذي  طـــارق،  يــقــول 
»تأشيرات  الجديد«:  لـ»العربي  التأشيرات، 
أشهر،   3 لمدة  سياحية  العراق  كردستان 
هناك  يعملون  الشباب  غالبية  أّن  يعني  ما 
من  بعضهم  ويتمكن  مخالف،  بشكل 
تأمين إقامة عمل الحقًا«. يضيف أّن »كلفة 
يدفعها  ال  دوالر،   1700 السياحية  التأشيرة 
الشخص حتى يحصل عليها. وأحيانًا تكون 
المطاعم،  قطاع  في  عمل  فرص  هناك 
بشكل  عــمــل  ــن  ع الــبــعــض  يبحث  فيما 

شخصي«.

التأشيرة بـ1700 دوالر

عصام سحمراني

كان عام 2020 مليئًا بإحباطات مختلفة 
االتجاهات، لكن ممسوكة بطرف واحد، هو 

فيروس كورونا، مع ما فيه من إجراءات 
تحاول إحباطه فيحبطها، ويمعن في التقدم 

واالنتشار، والعصيان على أّي عالج أو 
تدبير.

فيروس كورونا أحبط عاملنا بأكمله، وإن 
كانت هناك وسيلة على مستوى الكوكب 
لقياس درجة اإلحباط تلك، لتغلب األخير 
 ما واجهته املجتمعات في العقود 

ّ
على كل

األخيرة من مشاكل تسببت بها الحروب 
والكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية 

والصحية والبيئية وغيرها. نحن في 
األساس نزيد حّدة هذا اإلحباط بقدرتنا 
 

ّ
على الالفعل في مواجهة كورونا. فالحل

ه بدأ في 
ّ
العبقري الدائم للمواجهة - وبما أن

مجتمعات يقال عنها »متحضرة« فال بّد 
من أن يشمل مجتمعات »غير متحضرة« 
في اقتداء واجب- هو الهروب من املواجهة.
هكذا، أقفل العالم علينا، ومعظمنا ال يملك 

إمكانات التنقل أساسًا بني دولة ودولة، لكّن 
اإلقفال وصل إلى مستوى البلد الواحد 

داخليًا، واملدينة، والبلدة، والحّي، حتى 
البيت، والغرفة. إقفال ال أبرع من املسؤولني 
 هذا الكّم 

ّ
إذ يأمرون به، فال هّم لديهم بكل

من اإلحباط الذي حّملوه ألوامرهم بينما 
تضرب الجبهة األمامية للدماغ، فيشعر 

املستمع - وهو مواطن عادي غالبًا ال يملك 
ترف التمرد على مثل هذه األوامر- بطعم مّر 

مباشر تحت لسانه، يزداد يوميًا بالترافق 
مع العزلة املنزلية. هم مسؤولون وهم عباقرة 

في الحلول املستندة إلى تجارب »عاملية« 
وهم مسؤولون عن صحة أولئك املواطنني، 

يهربون بهم بأسوأ طريقة... يهربون 
بهم إلى األماكن التي يهرب الناس منها، 

فيحبسونهم في بيوتهم بانتظار حمالت 
التطعيم في بعض الدول، أو الحصول 

على لقاح مّمن اكتشفه في دول أخرى، أو 
بانتظار الرحمة اإللهية في حالة كثير من 
، وهي الرحمة املرتبطة 

ً
دولنا العربية مثال

أكثر بتوزيع أجندة عمل عاملية مختلفة 
تعلن فجأة ولسبب ما - لم يصل بعد وربما 

يكون مرتبطًا باللقاح أو العالج أو تراجع 
حدة العدوى- أّن الوباء تضاءل خطره إلى 

مستويات قياسية، وبإمكان الدول معاودة 
نشاطاتها االقتصادية والحياتية كاملة.
 هذا يدعو لإلحباط إذ يضرب تمامًا 

ّ
كل

 فرد فينا، 
ّ

ذلك الشعور باملركزية لدى كل
حني يعتبر نفسه محورًا للكون، وإن كثرت 

ادعاءاته الكوبرنيكوسية، على ما يذهب 
كارل ساغان في »كوكب األرض... نقطة 

زرقاء باهتة«. وهو إحباط أكبر بكثير 
من أن يمحى بسهولة، فهو ال يرتبط 

بتلك النصيحة من آالن دي بوتون، في 
»عزاءات الفلسفة« حني يستعرض تجربة 
قلع عن الغضب )الناتج 

ُ
نا »سن

ّ
سينيكا، أن

قلع عن كوننا مفعمني 
ُ
عن اإلحباط( حاملا ن

بآمال كبيرة«. هو إحباط ال يمحى بسهولة 
ه ال يحمل أّي أمل أساسًا - في كثير من 

ّ
ألن

الحاالت- بل مجرد طلب لراحة البال، ويا له 
من إحباط إذ تتماهى راحة البال مع تلك 

اآلمال الكبيرة أيضًا، فهل نقلع عن طلبها؟

إحباطات كورونا

مزاج
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البعض ذهب بعائلته إلى كردستان العراق )دليل سليمان/ فرانس برس(



والـــتـــرويـــج ألفـــكـــارهـــا، وبـــث أخـــبـــار وبــيــانــات 
كــاذبــة، وهــي اتــهــامــات فضفاضة وال تستند 
ــة أو تـــحـــريـــات جــــديــــة، فــيــمــا يــســهــل  ــ ــــى أدلــ إلـ
يــمــارس حقه األصيل   مــن 

ّ
كــل إلــى  توجيهها 

حرية  »مؤسسة  وتطالب  التعبير.  حرية  في 
الفكر والتعبير« )مجتمع مدني( باإلفراج عن 
األكاديميني املسجونني على خلفية ممارسة 
عملهم، خصوصًا في ظل تفشي وباء كورونا 
السجناء،  يمثله من خطورة على حياة  ومــا 
إذ أصيب كثير من نزالء املعتقالت والسجون 
ــاة عـــدد منهم  ــذي أدى إلـــى وفــ بــالــفــيــروس الــ

خالل عام 2020.
 االنــتــهــاكــات أكبر 

ّ
وبــعــيــدًا عــن األســـاتـــذة، فـــإن

ــل كــثــيــرون  بــكــثــيــر بــحــق الـــطـــالب، الـــذيـــن أدخــ
إلى السجون في عهد السيسي. وعلى  منهم 
ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، ال الـــحـــصـــر، يـــقـــبـــع الـــنـــاشـــط 
منذ  السجن  في  الحكيم  عبد  الطالبي جمال 
ثالث سنوات ونصف، عقابًا له على مشاركته 
في األنشطة الطالبية، وكونه مهتمًا بالعمل 
الــســيــاســي، وذلـــك بــعــد صـــدور حــكــم بسجنه 
ملـــدة خــمــس ســـنـــوات، عــلــى ذمـــة الــقــضــيــة رقــم 
الـــزقـــازيـــق.  ــنـــوب  جـ كـــلـــي   2017 لــســنــة   1692
الــحــكــيــم   عــبــد 

ّ
فـــــإن الــقــضــيــة،  ووفـــقـــًا ألوراق 

»أعــــّد لــلــتــرويــج الرتــكــاب جــرائــم إرهــابــيــة عن 
طــريــق الــكــتــابــة، بـــأن حـــاز عــلــى مـــواد مــحــررة 

داعية الرتكاب عنف  أفكارًا ومعتقدات  تضم 
الواقع   

ّ
لكن بالتحقيقات«.  املبنّي  النحو  على 

 سجنه جــاء على خلفية العمل 
ّ
يشير إلــى أن

مــع نشطاء مــن اتــحــادات طــالب ومجموعات 
طالبية،  الئحة  مقترح  صياغة  على  طالبية 
بــهــدف تــحــريــر الــنــشــاط الــطــالبــي مــن القيود 
 عن عضويته 

ً
اإلداريــة املفروضة عليه، فضال

في حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(، 
إذ انضم عبد الحكيم إلى اللجنة التحضيرية 
للحزب، وكان عضوًا في مكتب طالب الحزب. 
وال تعّد واقعة طالب جامعة »دمنهور« األولى 
من نوعها، فعلى سبيل املثال، أصدرت إدارة 
جــامــعــة »كــفــر الــشــيــخ« فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2015 قرارًا موجهًا إلى كليات الجامعة بحظر 
الظهور اإلعالمي وإصدار أو نشر أّي مقاالت 
أو تصريحات صحافية، إال بــإذٍن مسبق من 
رئيس الجامعة أو موافقة كتابية من الجهات 
»قناة  جامعة  وتبعتها  بالجامعة،  املختصة 
السويس« في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، 
إذ أصدر رئيس الجامعة قرارًا بالتنبيه على 
أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس والــهــيــئــة املــعــاونــة 
بعدم إصــدار أو نشر أّي مقاالت أو مواضيع 
 

ّ
أو الظهور بأّي وسيلة من وسائل اإلعالم، إال

بعد املوافقة املسبقة من رئيس الجامعة.
ــق« أســتــاذ  ــازيــ ــزقــ كـــذلـــك، أوقـــفـــت جــامــعــة »الــ

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي واقـــعـــة يــتــبــاهــى بــهــا الــنــظــام 
الرئيس  بقيادة  الحالي،  املــصــري 
وحكومته  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
باعتباره  مــدبــولــي،   يرأسها مصطفى  الــتــي 
وجه  واألكاديمية،  الطالبية  للحريات  داعمًا 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، خـــالـــد عــبــد الــغــفــار،  ــ وزيـ
إلــــى الـــدكـــتـــور عــبــيــد صـــالـــح، رئـــيـــس جــامــعــة 
الوقائع  فــي  بفتح تحقيق عاجل  »دمــنــهــور« 
ــالــــب مـــصـــطـــفـــى شـــعـــالن،  ــطــ ــا الــ ــ ــرهـ ــ الــــتــــي ذكـ
في  التجارة  بكلية  الثانية،  الفرقة  في  املقّيد 
الطالب بأحد  إثــر اتصال  املــذكــورة،  الجامعة 
املــصــري،  التلفزيون  الــحــواريــة على  الــبــرامــج 
انتقد  الــهــواء،  على  مباشرة  مداخلة  ــراء  وإجـ
فيها ســوء اإلجـــــراءات املــتــخــذة فــي الجامعة 
تسبب  ما  الجديد،  كورونا  فيروس  ملواجهة 
بفصله مــن الكلية ملــدة عــام كــامــل. وقــد وجه 
صالح،  الجامعة  رئيس  الغفار،  عبد  الــوزيــر 
ــتـــي ذكـــرهـــا  بــالــتــحــقــيــق فــــي تـــلـــك الـــوقـــائـــع الـ
الطالب ومحاسبة املسؤول عنها تأديبيًا أّيًا 
كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت صحة 
ما ورد في املداخلة الهاتفية، وهو ما قد ينفي 
عن الطالب تهمة »نشر أخبار كاذبة أو نشر 
الجامعة  إدارة  بها  أدانــتــه  الــتــي  اإلشـــاعـــات« 
فــي قــــرار فــصــلــه مــن كــلــيــتــه، مــا قــد يــســمــح له 

بالعودة إليها.
وطلب عبد الغفار موافاته بنتيجة التحقيق، 
وكذلك موافاته بتقرير واٍف من اللجنة التي 
ســبــق لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــجــامــعــات أن قــرر 
 جامعة، برئاسة نائب رئيس 

ّ
تشكيلها في كل

الــجــامــعــة لـــشـــؤون الــبــيــئــة وخـــدمـــة املــجــتــمــع، 
لرصد وإثبات املخالفات التي ترتكب، سواء 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس أو مــعــاونــيــهــم 
لـــــإجـــــراءات  الـــــطـــــالب،  مــــن  أو  ــلـــني  ــامـ الـــعـ أو 
ملواجهة  الجامعة  اتخذتها  التي  االحترازية 
انــتــشــار كــورونــا، مبينًا مــا قــامــت بــه اللجنة 
ــراءات لــرصــد وإثــبــات تلك املخالفات.  مــن إجــ
كذلك، طلب الوزير، من رئيس الجامعة، إعداد 
التي  تقرير شامل عن اإلجـــراءات االحترازية 

اتخذتها الجامعة ملواجه انتشار الفيروس.
ــبـــدو مــــن خـــاللـــهـــا الـــنـــظـــام املـــصـــري  واقــــعــــة يـ
 
ّ
مناصرًا للحريات األكاديمية والطالبية، لكن
ها مجرد 

ّ
املدقق في حقيقة األمر، سيكتشف أن

واقعة فريدة يتجمل بها النظام على حساب 
عـــشـــرات مـــن الـــوقـــائـــع األخـــــرى داخــــل أســــوار 
الــجــامــعــات املــصــريــة. فمنذ أكــثــر مــن سنتني 
أربــعــة من  يقبع  البعض،  فــي حــالــة  كاملتني، 
أســاتــذة الجامعات، على األقـــل، خلف أســوار 
السجون، بسبب ممارسة حقهم في التعبير 
ــأن الـــعـــام.  عـــن آرائــــهــــم ومــشــاركــتــهــم فـــي الـــشـ
تتلخص االتهامات التي توجه لألكاديميني 
املــســجــونــني بــاالنــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة إرهــابــيــة 

جامعات 
مصر

حرب 
على الحريات 

األكاديمية

بحق  االنتهاكات  من  طويل  تاريخ  المصري،  للنظام 
وآرائهم  واألساتذة  ونشاطاتهم،  الجامعات  طالب 
حّد  إلى  األحيان  من  كثير  في  وصل  ما  ومواقفهم، 

السجن بأحكام متفاوتة

استخدمت السلطات 
التهديد بحق هيئات 

التدريس والباحثين

أحيل أستاذ إلى مجلس 
تأديب بتهمة إهانة رئيس 

الجمهورية
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الدكتور  الــطــب،  كلية  فــي  النفسية  األمــــراض 
مــاهــر املــغــربــي، فــي 22 أغــســطــس/ آب 2017 
عـــن الــعــمــل ملــــدة ثـــالثـــة أشـــهـــر، بــســبــب نــشــره 
»آراء مسيئة لإسالم« على موقع »فيسبوك« 
بالجامعة.  البشري  الطب  كلية  بيان  بحسب 
الدكتورة  الــســويــس«  »قــنــاة  وأحــالــت جامعة 
إلى  اآلداب،  البرنس، األستاذة في كلية  منى 
فيديو  مقطع  نشرها  بعد  اإلداري،  التحقيق 
عـــلـــى حــســابــهــا الــشــخــصــي فــــي »فــيــســبــوك« 
منزلها،  على سطح  ترقص  وهــي  فيه  تظهر 
الجامعة »مخالفة  إدارة  اعتبرته  الــذي  األمــر 
الــعــام  والــنــظــام  الــجــامــعــيــة  والــقــيــم  للتقاليد 
الــتــحــقــيــقــات  ــتـــهـــت  وانـ واألخـــــــــالق«  واآلداب 
ــرار رقــــم 187  ــقــ ــدار رئـــيـــس الــجــامــعــة الــ بــــإصــ
بــعــزل  لـــعـــام 2018  أيـــــار  مـــايـــو/  بـــتـــاريـــخ 15 
الـــدكـــتـــورة مــنــى الـــبـــرنـــس مـــن الـــوظـــيـــفـــة، مع 
االحــتــفــاظ بــاملــعــاش )الـــراتـــب( واملــكــافــأة. أمــا 
إدارة جــامــعــة »حـــلـــوان« فــقــد أحـــالـــت أســتــاذ 

يحيى  الدكتور  العلوم،  بكلية  الجيولوجيا 
يـــوم 28 يوليو/  تــأديــب  إلـــى مجلس  الـــقـــزاز، 
بها عميد  تــقــدم  ملــذكــرة  نتيجة  تــمــوز 2019، 
كلية العلوم إلى رئيس الجامعة، يتهمه فيها 

بإهانة رئيس الجمهورية والقوات املسلحة.
ــنــــوان »جــــامــــعــــات بــال  ــعــ وفــــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا بــ
ــريــــات أكـــاديـــمـــيـــة« رأت »مـــؤســـســـة حــريــة  حــ
 ما يحدث في مصر منذ 

ّ
الفكر والتعبير« أن

سنوات يبرز كيف استخدمت السلطات عبر 
أجهزتها املعنية أساليب التهديد والتخويف 
بــحــق أعــضــاء هــيــئــات الــتــدريــس والــبــاحــثــني 
بالجامعات املصرية، إلى أن تحول التدريس 
دون محاولة  مــن  لــلــطــالب  تلقني  عملية  إلـــى 
تــنــمــيــة الــفــكــر الــنــقــدي واملــنــاقــشــة والــتــعــبــيــر 
الحر عن الــرأي والفكر. وبــمــرور الــوقــت، أدى 
هذا املناخ من التضييق إلى ممارسة أعضاء 
هيئات التدريس والباحثني رقابة ذاتية على 
األحيان  كثير من  في  ما يضطرهم  أنفسهم، 
ب الحديث في املواضيع التي قد ال 

ّ
إلى تجن

ترضى عنها السلطة.
التي  السياسية  والــتــغــّيــرات  الــظــروف  وتــعــّد 
تــلــحــق بــاملــجــتــمــعــات مـــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي 
ــي الــقــلــب  تـــؤثـــر فـــي الـــحـــريـــة األكـــاديـــمـــيـــة، وفــ
هذا  ويعتمد  والتدريس،  البحث  منها حرية 
على  سلبيًا،  أو  إيجابيًا  كــان  ســـواء  التأثير، 
ــة مـــن حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر  ــدولــ مـــوقـــف الــ
ــا إذا كــــانــــت الـــــدولـــــة تــوفــر  ــ بـــشـــكـــل عـــــــام، ومــ
ــذة الـــجـــامـــعـــات والـــبـــاحـــثـــني الـــحـــريـــة  ــ ــاتـ ــ ألسـ
الــكــامــلــة فـــي اخــتــيــار مــواضــيــعــهــم الــبــحــثــيــة، 
وإبـــداء آرائــهــم العلمية، وإلــى أّي مــدى تمنح 
مساحة  البحثية  واملــراكــز  الجامعات  الــدولــة 
من الحرية بالشكل الذي يمّكنها من تطويع 

البحث العلمي في خدمة تنمية املجتمع.
الــحــريــات  وتــأتــي كــل هـــذه التضييقات عــلــى 

الــدولــة  سعت  بعدما  واألكــاديــمــيــة،  الطالبية 
ــة الــتــي  ــريـ ــات الـــحـ ــاحـ ــة لــتــأمــيــم مـــسـ ــريـ املـــصـ
تمتعت بــهــا الــجــامــعــات املــصــريــة بــعــد ثــورة 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  أصــــــــدرت  إذ   ،2011 الــــثــــانــــي 
القوانني والقرارات التي شكلت انتهاكًا عنيفًا 
الستقالل الجامعات املصرية، كان أبرزها في 
تنظيم  قــانــون  بتعديل   2014 تــمــوز  يــولــيــو/ 
ألغى  والـــذي  رقــم 49 لسنة 1972،  الجامعات 
آلية االنتخاب في اختيار القيادات الجامعية، 
ــادات  ــيــ ــقــ ــة الــ ــ ــ ــال ــ ــلـــطـــة تـــعـــيـــني وإقــ ووضــــــــع سـ
ترتبت  الجمهورية.  رئيس  يد  في  الجامعية 
على ذلك تدخالت أمنية عرقلت خطة ترقيات 
الـــجـــامـــعـــات ألســـبـــاب متعلقة  إداريـــــــة داخـــــل 
وتعديل  السياسية،  مستحقيها  بتوجهات 
املــادة 72 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن 
قـــانـــون تــنــظــيــم األزهــــــر، بــمــا يــســمــح لــرئــيــس 
الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس وفصل 
الطالب من الجامعة نتيجة ادعــاءات تتعلق 
أو أعمال تخريبية،  باالشتراك في تظاهرات 
»مؤسسة  عــن  بحثية صــــادرة  ــة  ورقـ بحسب 
حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر« بــعــنــوان: »الــحــبــس 

االحتياطي كعقاب ألساتذة الجامعات«.
ولــيــس هــنــاك إحــصــاء دقــيــق بــأعــداد الــطــالب 
ــوام  ــ ــ  بـــعـــض األعـ

ّ
املــعــتــقــلــني فــــي مــــصــــر، لــــكــــن

واسعًا  حراكًا طالبيًا  شهدت  التي  الدراسية 
والناشطون  الباحثون  الجامعات، تمكن  في 
ــــاالت الــقــبــض عليهم  خــاللــهــا مـــن تــوثــيــق حـ
الــتــي أعقبت  خــالل هــذه األحــــداث السياسية 
الحكم  مقاليد  املصري على  الجيش  سيطرة 
»مؤسسة  في صيف 2013. وبحسب دراسة لـ
حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر« بــعــنــوان »الــجــامــعــة 
تحت الحصار« ألقي القبض على 761 طالبًا 
بينما   .2015  -  2014 الـــدراســـي  الــعــام  خـــالل 

أو  الجامعة  مــن  الفصل  لعقوبة   523 خضع 
الـــحـــرمـــان مـــن تـــأديـــة االمـــتـــحـــانـــات مـــن دون 
املثول أمام مجالس تأديبية عادلة ومنصفة. 
كــذلــك، يــحــرم عـــدد مــن طـــالب الــجــامــعــات من 
لإخفاء  تعرضهم  نتيجة  امتحاناتهم  أداء 
القسري عقب اعتقالهم تعسفيًا من قبل قوات 
األمن، بحسب تقرير صادر عن مرصد »طالب 

حرية« الحقوقي.
الـــدراســـي 2015 - 2016 فــقــد شهد  أمـــا الــعــام 
خلفية  على  وطــالــبــة  طالبًا   84 على  القبض 
سياسية  وفــعــالــيــات  أنشطة  فــي  مشاركتهم 
ــــل جــامــعــاتــهــم. وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى 47  داخـ
انتهاء  الجامعات بعد  من بينهم في محيط 
الــتــي شـــاركـــوا فــيــهــا، إذ تتّبعهم  الــفــعــالــيــات 
أفــراد من الشرطة على خلفية املشاركة، وفي 
بعض األحيان لعب أفراد األمن اإلداري الدور 
مــن داخـــل حرم  ــبــض على 33 

ُ
ق نفسه، بينما 

الجامعات في الوقت الذي قبض على أربعة 
منهم خارج نطاق الجامعة، لكن، على خلفية 

أحداث وقعت داخلها.

البحر االبيض المتوسط

مصر البحر 
االحمر

ناالردن
طي

س
فل

سورية

السودان

ليبيا

المملكة 
العربية 

السعودية
القاهرة

الغالف

بيروت ـ انتصار الدنان

الوضع  جــراء  أعمالهم  خــســروا  كثيرون 
االقتصادي املتردي الذي يعيشه لبنان، 
ــه أيـــضـــًا الــفــلــســطــيــنــيــون فــي  ــر بــ ــأثـ ــتـ ويـ
 وضعهم قبل 

ّ
مخيمات اللجوء، علمًا أن

كــان صعبًا للغاية،  االقــتــصــاديــة  األزمـــة 
العمل  منهم  الــفــرد  باستطاعة  كــان  لكن 
ببعض املــهــن املــحــدودة الــتــي قــد تتوفر 
ــــددًا مـــن الــنــســاء   عـ

ّ
ــإن ــ ــك، فـ ــ ــه. وجـــــراء ذلـ لــ

بــحــثــن عـــن فـــرص عــمــل إلعـــالـــة أنفسهن 
وأســـرهـــن، ولـــو بــالــشــيء الــيــســيــر، وجــزء 
ــك. قــبــل أن يتوفى  مــنــهــن نــجــحــن فـــي ذلــ
خــطــيــبــهــا بـــمـــرض الــســحــايــا مــنــذ سبع 
ســنــوات، كانت خديجة أبــو طــاءة تعمل 
في التصوير الفوتوغرافي، العمل الذي 
تعليمها  أنــهــت  بعدما  وتعلمته  أحبته 
املتوسط. لكن بعد وفاته تغّير كل شيء 

في حياتها.
تعيش خديجة مع شقيقتيها في مخيم 
برج البراجنة في بيروت. ليس لخديجة 
 َيعتمدن على 

ّ
وأخواتها معيل، لذلك فهن

 في تأمني مصاريفهن الخاصة 
ّ
أنفسهن

»الــعــربــي  . تــقــول خــديــجــة لـــ
ّ
وحــاجــاتــهــن

الـــــجـــــديـــــد«: »أنــــــــا مـــــن بــــلــــدة تــرشــيــحــا 
بفلسطني، لجأ أهلي إلى لبنان، وعاشوا 
في مخيم برج البراجنة. ولــدت في هذا 
املخيم وما زلت أعيش فيه حتى اليوم. 
فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــت أعــمــل فـــي الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، لكن الظروف التي عشتها 
بعد وفاة خطيبي غّيرت حياتي. لم أعد 
البيت ألعمل في  مــن  الــخــروج  أستطيع 
املــهــنــة الــتــي أحــبــبــتــهــا. بــعــد مـــرور وقــٍت 
على وفــاة خطيبي كان ال بّد من إيجاد 
 في 

ً
عمٍل ألعتاش منه. فاستأجرت محال

املخيم لبيع املالبس واأللــعــاب لــألوالد، 
وبــســبــب الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الصعب 
 

ّ
الـــــذي نــعــيــشــه، وتـــدنـــي مـــدخـــول املــحــل
الذي لم يعد يكفيني، وألنه ليس لدينا 
البحث  أنــا وشقيقتي  قــررنــا  مــن معيل، 
عن عمٍل آخر يؤمن مدخواًل مناسبًا لنا. 
للطبخ«.  العمل بمشروٍع  قــررت  عندها، 
تــضــيــف: »بــالــفــعــل بـــدأت مــشــروعــي إلــى 
 هــــنــــاك مـــؤســـســـة تــقــوم 

ّ
أن عــــرفــــت بـــــــأن

ــرأة ملـــدة ثــالثــة أيـــام  ــ بـــــدورات لــتــمــكــني املـ
ــدورة كــانــت عــبــارة عن  ــ فــي بـــيـــروت، والــ
مشروع  اخــتــرت  صغير.  مــشــروٍع  إدارة 
الطبخ بما أنني كنت قد بدأته في بيتي، 
وبالفعل التحقت بالدورة، وفي نهايتها 
حصلت على شهادة، وتبّرعوا لي بفرٍن 
ــاز، وثـــالجـــة لحفظ  ــ ــــرن غـ كــهــربــائــي، وفـ

الطعام«.
بــدأت  الـــدورة،  مــن  االنتهاء  تتابع: »بعد 
األدوات  ووضــعــت  أوســـع،  بشكٍل  العمل 
الــكــهــربــائــيــة فــي غــرفــة صــغــيــرة بمنزلي 
الــــذي كـــان قـــد اشـــتـــراه خــطــيــبــي لنسكن 
ه غير صالح 

ّ
فيه بعد أن نتزوج، علمًا أن

للسكن بسبب تسرب املياه إليه في فصل 
الــشــتــاء، وتــفــســخ جـــدرانـــه وســقــفــه، لكن 
الطعام  إلعــداد  أستخدمها  التي  الغرفة 

هي األنسب فيه«.
ــــه فــي الــعــام املــاضــي، 

ّ
تــشــرح خــديــجــة أن

كـــانـــت تـــؤمـــن مــــع شــقــيــقــتــيــهــا وجـــبـــات 
ــٍر مــــن املـــؤســـســـات  ــيـ ــبـ الــــطــــعــــام لــــعــــدٍد كـ

والجمعيات، ويعملن في شهر رمضان 
للجمعيات  اإلفطار  تأمني وجبات  على 
والـــروابـــط فــي املــخــيــم، وإعــــداد الحلوى 
أنـــواعـــهـــا وتــأمــيــنــهــا ملـــن يطلبها.  عــلــى 
 حال عملهن في السابق 

ّ
أن وتشير إلى 

اليوم،  عليه  هــو  مما  بكثير  أفضل  كــان 
الذي  االقتصادي  بالوضع  تأثر  »كونه 
نمّر بــه، وبجائحة كــورونــا«. أمــا اليوم، 
فــتــعــمــل عــلــى إعـــــداد الـــوجـــبـــات بحسب 
الــعــامــالت،  الــطــلــب، »خــصــوصــًا للنساء 
 الوجبات الجاهزة 

ً
 من يطلنب مثال

ّ
فهن

ــبــــب والــــكــــوســــى والــــــــــورق عـــريـــش  ــكــ والــ
إضافة إلى الطعام املطبوخ واملوسمي«.

تــضــيــف: »فـــي هـــذا الــوضــع االقــتــصــادي 
في  أن يعمل  إلــى  املـــرء  الصعب، يحتاج 
 أخــتــي تخرجت 

ً
أكــثــر مـــن مــهــنــة، فــمــثــال

تعثر على عمل،  لم  لكنها  الجامعة،  من 
ــا فــلــســطــيــنــيــة الـــجـــنـــســـيـــة، لــذلــك  ــهـ ــونـ كـ
 فـــي املــخــيــم، وحــولــتــه 

ً
اســـتـــأجـــرت مــحــال

ــيــــوم أصــبــحــت املــكــتــبــة  إلــــى مــكــتــبــة، والــ
فارغة تقريبًا من معظم املواد الضرورية 
لــلــطــالــب بــســبــب ارتـــفـــاع األســـعـــار الــتــي 
ــــدوالر«. وتتابع:  الـ تــأثــرت بسعر صــرف 
ــة  ــاعـ ــبـــضـ ــري الـ ــتــ ــشــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــد أخـ ــعــ »لـــــــم تــ
ملتجرها كون أهالي املخيم عاجزين عن 
شـــراء الــقــرطــاســيــة ألوالدهـــــم. أمـــا أختي 
الثانية فمهنتها األساسية هي تصفيف 
بالوضع  تأثر  أيضًا   عملها 

ّ
لكن الشعر، 

االقـــتـــصـــادي الـــحـــالـــي، وبــالــتــالــي قـــررت 
الطعام. نعتمد في  بــإعــداد  أن تعاونني 
موسم األعياد على بيع بعض األطعمة 
والحلويات التي يحبها األطفال، وكذلك 
ـــق قـــــرب الـــبـــيـــت أرجــــوحــــة لــيــتــمــكــن 

ّ
نـــعـــل

 ،
ً
مثال نا 

ّ
لكن واللهو.  اللعب  مــن  األطــفــال 

في عيد األضحى األخير، لم نتمكن من 
االستفادة من املناسبة كما كنا نفعل في 
جائحة  انتشار  بسبب  السابقة  األعياد 

كورونا، والحجر املنزلي«.

خديجة أبو طاءة... 
تعيل نفسها من إعداد الطعام

خديجة تلقت يد العون من شقيقتيها)العربي الجديد(.

تعّد المأكوالت وتبيعها حسب الطلب )العربي الجديد(

االتهامات للحركات الطالبية جاهزة دائمًا )األناضول(

84
طالبًا وطالبة، اعتقلوا في 2015 - 2016 

لمشاركتهم في أنشطة وفعاليات 
سياسية داخل جامعاتهم

في ظل الوضع 
االقتصادي الصعب 

الذي يعيشه لبنان، 
عدٌد كبير من 

النساء بحثن عن 
فرص عمل إلعالة 
أنفسهّن وأسرهّن، 

والفلسطينيات 
بمخيمات اللجوء مثاٌل 

على ذلك

يشهد الشارع األفغاني 
بلبلة وخوفًا من سلسلة 

االغتياالت واالنفجارات 
التي تقع في اآلونة 

األخيرة. وما زالت الجهة 
التي تقف وراء هذه 

العمليات مجهولة، ما 
يزيد من الذعر في الشارع، 

خصوصًا وسط تبادل 
االتهامات

أفغانستان: قتَلة ال يعرفون من يقتلون
جدل حول هدف 

االغتياالت والجهات التي 
تنفذها

منفذ العملية ال 
يعرف أحيانًا هوية ضحيته 

وسبب العملية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــًا، والــعــاصــمــة  ــمـــومـ تــشــهــد أفـــغـــانـــســـتـــان عـ
اغــتــيــاالت شرسة  كــابــول خصوصًا، موجة 
عن طريق الكمائن ولصق القنابل املوقوتة 
ــد، بــواســطــة  ــعـ أو الـــقـــابـــلـــة لــلــتــفــجــيــر عــــن بـ
واإلعالميني  األطــبــاء  وتــطــاول  املغناطيس، 
والـــتـــجـــار ونــشــطــاء املــجــتــمــع املـــدنـــي. إذ ال 
يــمــّر يــــوم، إال وتــشــهــد الــســاحــة األفــغــانــيــة 
السياسيون  ينظر  وبينما  اغتيال.  حــادث 
 هذه األعمال 

ّ
إليها من زاوية سياسية، فإن

تثير الذعر والخوف في صفوف املواطنني. 
مكان،   

ّ
كــل في  االغتياالت موجوٌد  فهاجس 
 الجهة املنفذة مجهولة.

ّ
واألخطر أن

في هذا الصدد، قال وزير الداخلية األفغاني 
ــــي، فـــي مـــؤتـــمـــٍر صــحــافــي،  ــدرابـ ــ مــســعــود أنـ
 الــحــكــومــة 

ّ
ــام، إن ــ ــابـــول قــبــل أيــ عـــقـــده فـــي كـ

لظاهرة  للتصدي  الــالزمــة  الــتــدابــيــر  خذ 
ّ
تت

طالبان  حركة  هم 
ّ
وات الغامضة.  االغتياالت 

ــهــا بعدما فشلت في 
ّ
بالوقوف وراءهـــا، ألن

إلى  املعركة لجأت  التقّدم في ميدان  إحــراز 
 طــالــبــان تسعى 

ّ
االغــتــيــاالت. وأشـــار إلــى أن

لــلــمــكــاســب عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار مـــن خــالل 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة. مــن جــهــتــه، يقول 
ــركـــي الـــخـــاص لــلــمــصــالــحــة  ــيـ املـــبـــعـــوث األمـ
 االغتياالت قد 

ّ
األفغانية، زملاي خليل زاد، إن

كبح. 
ُ
تضر بعملّية السالم األفغانية إذا لم ت

ويشّدد على ضرورة مالحقة الضالعني في 
االغـــتـــيـــاالت. وفـــي املــقــابــل، تــرفــض طــالــبــان 
اتــهــامــات الـــوقـــوف وراء تــلــك الــعــمــلــيــات أو 
القيام بأّي هجوم يستهدف عامة املواطنني.

حيرة للنازحين
ــدًا عــــــن الــــــجــــــدل حــــــــول هــــــــدف هــــذه  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــيـــاالت، والــجــهــة الــتــي تــنــفــذهــا، فهي  ــتـ االغـ
 تثير البلبلة في أوساط سكان كابول. 

ً
فعال

إذ ال أحــــد يــــرى نــفــســه فـــي مـــأمـــٍن مــنــهــا، ال 
ــهــا تــتــزامــن مــع انــفــجــارات بقنابل 

ّ
ســّيــمــا أن

تلصق باملغناطيس تقع في معظم األحيان 
فــــي أمــــاكــــن مـــزدحـــمـــة بـــالـــســـكـــان. وتـــطـــاول 

االغــتــيــاالت الــتــجــار واإلعــالمــيــني ونشطاء 
املجتمع املدني. باإلضافة إلى ذلك، ال يعرف 
القاتل أحيانًا هوية ضحيته والسبب وراء 
االستخبارات  كــانــت  فقد  العملية.  تنفيذه 
الصحافي،  لقاتل  مــصــورًا   

ً
تسجيال نشرت 

ــتــل قبل شــهــٍر تقريبًا 
ُ
إلــيــاس داعـــي، الـــذي ق

مــن الــحــرب بــاتــجــاه الــعــاصــمــة كـــابـــول، كي 
 
ّ
يعيشوا في حالة أمنية أفضل نسبّيًا، لكن

نــدرة األمــن في العاصمة اآلن تجعلهم في 
حيرة«. 

هم صاحب محل تجاري وأحد 
ّ
من جهته، يت

ــان، فــي وســط  وجـــوه منطقة قلعة زمـــان خـ
العاصمة، ملك محمد عثمان، أجهزة األمن 
بالعمليات، مشيرًا، في حديثه إلى »العربي 
ــبـــالد  الـ ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ  »اســ

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــد«  ــديــ ــجــ الــ

تصفيات  تنفذ  مختلفة  دول  واستخبارات 
 مـــن يــمــكــن أن يـــحـــرك الــــرأي 

ّ
مــمــنــهــجــة لـــكـــل

الجهات  أن تكون  الــعــام. من غير املستبعد 
املــعــارضــة لــعــمــلــّيــة الـــســـالم تــقــف وراء تلك 

االغتياالت والتفجيرات املتواصلة«. 

أوامر رئاسية
صدف  الجامعية،  الطالبة  تــروي  بــدورهــا، 
ها كانت تدرس 

ّ
»العربي الجديد« أن هاشم لـ

الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــنــطــقــة كــوتــي ســنــكــي، 
ــة فـــي الــجــامــعــات،  ــدراســ بــعــدمــا تــعــطــلــت الــ

 أمــهــا منعتها مــن الــذهــاب إلــى الـــدورة 
ّ
لــكــن

ــا عـــلـــى تــعــلــيــقــهــا حـــتـــى تــحــســن  ــبـــرتـــهـ وأجـ
 األحــــــوال فـــي كــابــول 

ّ
ــد أن ــؤّكـ األوضـــــــاع. وتـ

سيئة وتسير نحو األســوأ واملــواطــن يدفع 
الثمن.

االنــتــقــادات املوجهة للحكومة،  وفــي خضم 
وأجــهــزة الـــدولـــة، تــقــول الــرئــاســة األفغانية 
ــر لــلــجــهــات املــعــنــيــة كافة  ــهــا وجــهــت أوامــ

ّ
إن

التصدي  الــالزمــة من أجــل  التدابير  التخاذ 
ــّر بـــحـــيـــاة املــــواطــــنــــني. وقـــالـــت   مــــا يـــضـ

ّ
ــل ــكـ لـ

ــر أيــضــًا   الــرئــيــس األفــغــانــي أمـ
ّ
الــرئــاســة إن

من   
ّ

كــل بمالحقة  تــقــوم  أن  األمنية  الجهات 
يــعــبــث بــأمــن الــعــاصــمــة كـــابـــول. كــذلــك، قــال 
نــائــب الــرئــيــس األفــغــانــي أمـــر الــلــه صــالــح، 
قــررت أن تزيد عدد   الحكومة 

ّ
بــيــان، إن فــي 

رجــــال الــشــرطــة الــقــلــيــل حــالــيــًا، الــــذي يمثل 
أحد األسباب وراء تفشي ظاهرة االغتياالت 
املغناطيسية واألعمال اإلجرامية  والقنابل 
التنفيذ،  قيد  الــخــطــوة   

ّ
أن ويــؤّكــد  األخــــرى. 

ها ستأتي بثمارها في القريب العاجل.
ّ
وأن

في إقليم هلمند الجنوبي. وأّكد الجاني في 
 الــذي يقتله 

ّ
ــه لم يكن يعرف أن

ّ
اعترافاته أن

بالقنبلة املغناطيسية هو إعالمي، إذ أمره 
وقد  العملّية،  بتنفيذ  حني 

ّ
املسل قـــادة  أحــد 

ذ األمر، كما قال.
ّ
نف

جــهــل ســبــب الــقــتــل والــجــهــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
 من 

ّ
 اهتمام املراقبني، واملواطنني، وكل

ّ
محط

الصدد،  هــذا  في  أفغانستان.  قضية  تعنيه 
يــقــول الــطــالــب الــجــامــعــي، عــنــايــت الــلــه خــان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــحـــيـــاة فـــي كــابــول  لـــ
 نـــاحـــيـــة مــنــهــا 

ّ
أصـــبـــحـــت صـــعـــبـــة. فـــفـــي كـــــل

تــفــجــيــرات وعــمــلــيــات اغــتــيــال. ال نـــدري أيــن 
نــذهــب كــي نــكــون فــي مــأمــٍن مــنــهــا«. ويشير 
 وقوع التفجيرات وعمليات االغتيال 

ّ
إلى أن

 قلٍق للمواطن، وهي 
ّ
بشكل يومّي هو محط

أداء أجهزة  تــســاؤالت حــول  عمليات تطرح 
األمن ومدى قدرة الجهة التي تقوم بتنفيذ 
تــلــك الــهــجــمــات عــلــى الـــوصـــول إلــــى جميع 
ــروب مـــن قــبــضــة الــحــكــومــة.  ــهــ األطـــــــراف والــ
ــان األقــــالــــيــــم هـــربـــوا  ــكــ ويـــضـــيـــف خــــــان: »ســ

قتل شرطيان وأصيب آخرون 
في تفجيرات بكابول قبل أيام 

)هارون صباوون/ األناضول(
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فالشمجتمع

منتجات حرفيّة بأيدي مسنّين
قصص من نيبال

 شتاء تلبس لورينا 
ّ

كل
ستابيت الجوارب امللّونة 

التي تنسجها جّدتها للشعور 
بالدفء. وهي قّررت في أحد األّيام 

بيع هذه املنتجات في أنحاء العالم، 
مصحوبة بقصٍص تروي الحياة في 
نيبال. تقول لورينا )32 عامًا(، التي 
ساهمت في تأسيس شركة »آجيز« 

 
ّ

 »كل
ّ
في البلد الجنوب آسيوي، إن

قطعة لديها قّصة وقيمة تاريخية 
 كلمة »آجي« تعني 

ّ
وثقافية«. علمًا أن

»جّدة« باللغة النيوارية املحلّية. وتقّدم 
املجموعة قطعًا مصنوعة بأيدي 

 جّدات 
ّ
، هن

ّ
أشخاٍص كبار في السن

في أغلب األحيان، من مالبس صوفية 
رفق 

ُ
انيات وأساور وحلي. وت

ّ
وبط

بمدّونات صوتّية فيها قصص أو 
أغنيات تروي حياة هؤالء الحرفيني من 

خريف العمر. وباتت لورينا تتعاون 
مع نحو ثالثني حرفّيًا متقّدما في 

 معظمهم من 
ّ
، من الجنسني، لكن

ّ
السن

النساء، اللواتي يستخدمن تقنيات 
باع القطع 

ُ
ومواد تقليدية في نيبال. وت

في متجرين، في وادي كاتماندو وعلى 
املوقع اإللكتروني األميركي »إتسي«. 
ومن الالفت، مشاركة أوالد الحرفيني 

وأحفادهم في املشروع، بهدف توطيد 
الروابط العائلية، خصوصًا بني 

األجيال. 
ليس من الشائع في نيبال أن يعمل 

، بل واجهت لورينا 
ّ
كبار السن

 الرفاه 
ّ
صعوبات جّمة إلقناع األسر بأن

البدني والعقلي لشخٍص متقّدٍم في 
ها 

ّ
ز بممارسة نشاٍط ما. لكن

ّ
 يتعز

ّ
السن

ثابرت في مساعيها، بفضل جّدتها، 
التي تقول: »العمل أفضل بكثير من أن 

يبقى املرء مكتوف اليدين«. 
)فرانس برس(
)الصور من: فرانس برس(
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القوانين الروسية الجديدة: تضييق على الطريقة السوفييتية
سامر إلياس

علــى  تعديــالت  الروســية  الســلطات  تبنــت 
قوانــني النشــر وتنظيــم عمــل وســائل اإلعالم 
ووســائل التواصــل االجتماعي، هي األقســى 
منــذ عقــود تعيــد التذكيــر بقوانــني االتحــاد 
الســوفييتي، وتضييقه على اإلعالم، وحرية 
الكلمة. وفي استكمال لسلسلة قوانني جدلية 
تحــّد مــن حريــة النشــر في الصحــف واملواقع 
علــى  صارمــة  رقابــة  وتفــرض  اإللكترونيــة، 
روســيا،  فــي  االجتماعــي  التواصــل  وســائل 
األربعــاء  بوتــني  فالديميــر  الرئيــس  ــع 

ّ
وق

املاضــي علــى قانونــني: األول حــول »الــوكالء 
األجانــب  الصحافيــني  ويشــمل  األجانــب«، 
 
ً
والخبــراء فــي املنظمــات التــي تتلقــى تمويال

مــن الخــارج، والثانــي يســمح لهيئــة الرقابــة 
)روســكومنادزور(  اإلعــالم  علــى  الروســية 
وشــبكات  اإلعــالم  بوســائل  عقوبــات  إنــزال 
التواصــل االجتماعــي. وتــراوح العقوبــة بــني 
فــرض غرامــات ماليــة وحظــر الوصــول إلــى 

هذه املواقع في البالد. 
مجلــس  تبناهــا  التــي  القوانــني  وتفــرض 
الدومــا )البرملان( واالتحاد )الشــيوخ( قيودًا 
الحكوميــة،  غيــر  املنظمــات  علــى  إضافيــة 
االجتماعيــة،  والشــبكات  اإلعــالم،  ووســائل 
والصحافيــني،  والناشــطني،  والسياســيني، 

واملدرسني، واملواطنني الناشطني سياسيًا.
 

العمالء األجانب
ع عليه بوتني 

ّ
ويوسع القانون األول الذي وق

يمكــن  إذ  األجانــب،  العمــالء  قائمــة  اليــوم 
سياســيًا  نشــاطًا  يقــود  روســي  أي  اعتبــار 
تنظيميــة  مســاعدة  أو  أمــوااًل  ويتلقــى 
 أجنبيًا. ويلزم 

ً
ومنهجيــة من الخارج، عميال

إشــارات  بوضــع  اإلعــالم  وســائل  القانــون 
عنــد ذكــر جميــع الــوكالء األجانــب، وينطبــق 
األمــر علــى الكيانــات القانونيــة والجمعيــات 
العامــة، وحتــى األفــراد املعتــرف بهــم كوكالء 

أجانب.
ويجــب علــى الصحافيــني ووســائل اإلعــالم 
أو  الخبيــر  أن  مــن  التحقــق  الروســية 
»العمــالء  قانــون  عليــه  ينطبــق  الصحافــي 
األجانــب« واإلشــارة إلــى ذلــك فــي النصوص 
تعليــق  علــى  الحصــول  قــررت  إذا  املكتوبــة 
القانــون  ويســاوي  املقــاالت.  أو  لألخبــار 
الجديــد بــني  املنظمــات اإلرهابيــة والــوكالء 
األجانــب عمليــًا. فوســائل اإلعــالم الروســية 
ملزمــة بإضافة الزمة »إرهابية محظورة في 
روســيا« عند ذكر »داعش« أو »هيئة تحرير 
الشــام« علــى ســبيل املثــال، واآلن بــات عليها 
مكافحــة  صنــدوق  ذكــر  عنــد  باملثــل  القيــام 
الفســاد أو حتــى مركــز ليفــادا الســتطالعات 
الــرأي. فيجــب اإلشــارة إلى أن هــذه املنظمات 
معتــرف بهــا كعمالء أجانــب، وفي حالة عدم 
االمتثال لهذا املطلب، تواجه وســائل اإلعالم 
غرامــة تــراوح بــني 4 و5 آالف روبــل )54 إلــى 
67 دوالرًا( لألفراد، ومن 40 إلى 50 ألف روبل 
)540 إلــى 670 دوالرًا( للكيانــات القانونيــة. 
املواطنــني  علــى  ســيطّبق  نفســه  القانــون 
فــي ســعي واضــح مــن  العاديــني واملدونــني، 
الســلطات الروســية إلــى تقليــل االستشــهاد 
فني 

ّ
واالقتبــاس مــن الــوكاالت واألفــراد املصن

ضمن »العمالء األجانب«.
اإلعــالم  وســائل  الجديــد  القانــون  ويضــع 
الروســية أمــام خيــارات صعبــة، خاصــة عنــد 
رغبتها في االستشــهاد بصحافيني وخبراء 
ضمــن  مدرجــة  ملؤسســات  يعملــون  روس 
أجانــب  صحافيــني  أو  األجانــب«،  »العمــالء 
ال  املعلقــني  فمعظــم  روســيا.  فــي  معتمديــن 
أجنبــي«  »عميــل  صفــة  إضافــة  يفضلــون 
مــن  األمــر  ملــا ينطــوي عليــه  أســمائهم،  إلــى 
تقليــل فــي صدقيتهــم، وخصوصــًا فــي ظــل 
ضــخ املاكينــة اإلعالميــة والدبلوماســية فــي 
روســيا أخبارًا عن أن الغرب يعمل على منع 
تطور روسيا، وإلصاق تهم باطلة بقيادتها 
والتشــكيك بمــا حققتــه. فــي املقابــل، ال تريــد 
وســائل اإلعالم التعــرض لغرامات وإمكانية 

إغالق مواقعها. 
املثيــر  األجانــب«  »العمــالء  قانــون  ويطــاول 

الذيــن  والباحثــني  الصحافيــني  للجــدل، 
مجــال  فــي  قصــد  عــن  املعلومــات  يجمعــون 
األنشــطة العســكرية، والعســكرية الفنيــة مــن 
الباحثــني  علــى  ويجــب  املفتوحــة.  املصــادر 
والصحافيــني ممــن يتطرقــون إلــى القضايــا 
العسكرية تقديم إشعار إلدراجهم في سجل 
الــوكالء األجانــب قبل االنخراط في مثل هذه 
األنشــطة، وإال فقــد يواجهــون عقوبــة تصــل 

إلى 5 سنوات في السجن. 
»اســتخدام  أن  يؤكــد  القانــون  أن  ومــع 

ال  الروســي«  االتحــاد  أمــن  ضــد  املعلومــات 
ينطبــق علــى الحــاالت املنصــوص عليها في 
املادتني الـ 275 والـ 276 من القانون الجنائي، 
منشــور  أي  فــإن  الخيانــة،  أو  التجســس  أي 
أجنبيــة،  فــي مجلــة  حــول قضايــا عســكرية 
حتــى لــو ُبنــي علــى معلومــات مــن مصــادر 
مفتوحة مشار إليها في القائمة التي أعّدها 
مبــررًا  يصبــح  قــد  الفيدرالــي،  األمــن  مكتــب 
نفســه  الشــخص  يســجل  لــم  إذا  للمحاكمــة 
كعميــل أجنبــي ولــم يقــدم إشــعارًا بإدراجــه 

جهــاز  قــدرة   عــدم  حــال  وفــي  الســجل.  فــي 
أو  التجســس  إثبــات  علــى  الفيدرالــي  األمــن 
الخيانــة، ســيطبق هــذه املــادة، حيــث تكــون 
عتبة اإلثبات أقل. ويرى مراقبون أن تطبيق 
قانــون »العمــالء األجانــب« ســيكون انتقائيًا 
علــى األرجــح، وُيَعــّد ســيفًا مصلتــًا من قبلها 
الستخدامه عند الحاجة إليقاف شخص ما، 
كأداة سياســية ملكافحــة نشــر أي معلومــات 
تقلــص  قــد  خطــوة  وفــي  عامــة.   وأنشــطة 
عــن  األجنبيــة  األبحــاث  ملمــوس  شــكل  فــي 
روســيا، يفــرض قانــون »العمــالء األجانــب« 
علــى الباحثــني األجانــب الراغبــني فــي العمل 
فــي روســيا والحصــول علــى معلومــات مــن 
قائمــة  مــع  تتداخــل  قــد  مفتوحــة  مصــادر 
الروســي  الفيدرالــي  لــدى األمــن  املحظــورات 
تقديم إشــعار مســبق إلدراجهم ضمن سجل 
األمــن  يمكــن  وبهــذا  األجانــب«،  »الــوكالء 
الروســي ببســاطة منع أي باحث أجنبي من 

دخول البالد بطرده من البلد.  
 

األخبار المزيفة 
علــى محتــوى  الرقابــة  لتشــديد  فــي خطــوة 
ــع الرئيس 

ّ
وســائل التواصــل االجتماعــي، وق

تنظيــم  بشــأن  »املعلومــات«،  قانــون  بوتــني 
عمــل شــبكات التواصــل االجتماعــي. ويلــزم 
القانون شبكات التواصل االجتماعي بكشف 
وحظــر املحتــوى غيــر القانونــي اعتبــارًا مــن 
النائــب  ورفــض  املقبــل.  شــباط  فبرايــر/   1
ألكســندر خينشــتاين، الــذي بــادر إلــى طــرح 
مشــروع القانــون، اتهامــات تفيــد بــأن هــدف 
التعديــالت يكمــن فــي زيــادة التضييــق علــى 
اإلعالم ووســائل التواصل االجتماعي. وقال 
فــي تصريحــات لوكالة »تاس« الحكومية إن 
»االقتــراح اســتمرار لنهــج النظــام فــي عالــم 
اإلنترنــت، وتنظيفــه مــن املحتــوى الســلبي، 
للتعامــل  وواضحــة  شــفافة  آليــة  ويتضمــن 
مــع هيئــة »روســكومنادزور« )هيئــة الرقابــة 
علــى االتصــاالت(«، وزاد أن مشــروع القانون 
»ينطلــق مــن إدراك شــبكات التواصــل، ألنهــا 
غيــر  املحتــوى  طوعــي  شــكل  فــي  تحظــر 

القانوني«.
الســابقة  القيــود  الجديــد  املشــروع  ويشــدد 
الصــور  حــذف  املتضمنــة   2017 فــي  املقــرة 
التــي  واملعلومــات  للقاصريــن،  اإلباحيــة 
غيــر  أعمــال  »ارتــكاب  علــى  األطفــال  تحــض 
قانونيــة تهــدد حياتهــم«، إضافــة إلــى حظــر 
املخــدرات  تصنيــع  طــرق  عــن  املعلومــات 
والدعــوات  االنتحــار  وطــرق  واســتخدامها، 
الكحــول،  بيــع  عــن  اإلعالنــات  وكذلــك  إليــه، 
والكازينوهات على اإلنترنت، وكل املحتوى 
الــذي يهني كرامة اإلنســان واألخــالق العامة. 
ويتفــق معظــم الــروس مــع هــذه املطالب، لكن 
الواضــح أن كل مــا ســبق جــاء للتغطيــة علــى 
هدف القانون الجديد األساســي، وهو حظر 
احتــرام  »عــدم  عــن  تعّبــر  التــي  املعلومــات 
رموزهــا،  أو  الدولــة،  أو  للمجتمــع  واضــح« 
الهيئــات  أو  الروســي،  االتحــاد  دســتور  أو 
الشــغب  أعمــال  إلــى  والدعــوات  الحكوميــة 
والتطرف واملشاركة في األحداث العامة غير 

املرخص لها من قبل الدولة. 
ويتعــني علــى مالكي الشــبكات االجتماعية 
الشــبكات  هــذه  باســتخدام  الســماح  عــدم 
الكشــف عــن  »الرتــكاب جرائــم جنائيــة، أو 
معلومــات تشــكل أســرار الدولــة أو غيرهــا 
من األســرار املحمية بشــكل خاص بموجب 
علــى  تحتــوي  مــواد  نشــر  أو  القانــون، 
تبريــر  أو  إرهابيــة  ألنشــطة  عامــة  دعــوات 
اإلرهاب علنًا، أو نشر مواد متطرفة أخرى، 
ملزمــة  االجتماعيــة  الشــبكات  وســتكون 
املتعلقــة  والقيــود  للمحظــورات  باالمتثــال 
واحتــرام  واالســتفتاءات،  باالنتخابــات 
ونشــر  واملنظمــات،  املواطنــني  مصالــح 
قواعــد االســتخدام. وحســب القانــون، فإنــه 
د محتــوى علــى أنــه غيــر قانونــي،  إذا ُحــدِّ
يجــب علــى الشــبكات االجتماعيــة تقييــد 
الوصــول إليــه علــى الفــور. وإذا لــم تتمكــن 
بنفســها من تقييم عدم قانونية املحتوى، 
»روســكومنادزور«،  إلــى  إرســاله  يجــب 

وهي ستقرر الحظر من عدمه.

قانون »العمالء 
األجانب« بات 

يشمل األفراد كما 
المؤسسات

نهاية العام المنصرم تبنت السلطات الروسية تعديالت على قوانين النشر، وتنظيم عمل وسائل اإلعالم، ووسائل 
التواصل االجتماعي، في خطوة إضافية للتضييق على الحريات وإقفال أي هامش ممكن للتعبير الحرّ

خــالل العــام املنصــرم، وقــع الرئيــس الروســي فالديميــر 
ــا يفــرض حظــًرا علــى الكشــف عــن البيانــات 

ً
بوتــن قانون

الشخصية ملسؤولي األمن. ويحظر القانون على الهيئات 
الرسمية نشر معلومات حول الحياة الخاصة وممتلكات 
موظفي جهاز األمن الفيدرالي، ووزارة الشؤون الداخلية، 
ومصلحة السجون الفيدرالية واإلدارات األخرى من دون 
ــا علــى أقارب مســؤولي 

ً
موافقتهــم؛ كمــا ينطبــق هــذا أيض

األمن. وأوضح نائب املدير العام ملنظمة الشــفافية الدولية 
في روسيا إيليا شومانوف، أن مشروع القانون ال يحظر 
بشــكل مباشــر علــى وســائل اإلعــالم نشــر البيانــات ذات 
الصلة التي تم الحصول عليها بأي طريقة أخرى )خارج 
إطــار املحظــورات(«، مســتدركا أن »القانــون يعقــد بشــكل 
كبير تحقيقات مكافحة الفساد«، ورجح في تصريحات 

ملوقــع » أتكريتويــة ميديــا«  أن »الطلــب علــى التحقيقــات 
سيزداد. في املقابل فإن عدد األخطاء وعدم الدقة سيزيد 
ايضًا، ألنه ســيكون من املســتحيل التحقق من املعلومات 
من خالل البيانات الرســمية«. واعتمدت الســلطات قانونا 
يفــرض عقوبــات قاســية علــى نشــر »اإلشــاعات املزيفة«، 
األمــن.  وأجهــزة  الحكوميــن  باملســؤولن  والتشــهير 
ويفــرض القانــون عقوبات حقيقية علــى »االفتراء« تصل 
إلــى الســجن خمــس ســنوات بالنســبة لوســائل اإلعــالم، 

وسنتن للناشطن على مواقع التواصل االجتماعي. 
القوانــن  أوضــح  مــن  واحــدًا  القانــون  هــذا   ويعتبــر 
علــى  التغطيــة  الروســية،  الســلطات  فيهــا  تحــاول  التــي 
صفقــات الفســاد التــي خــرج الكثيــر منهــا إلــى العلن في 

السنتن األخيرتن.

تعتيم حول حياة المسؤولين

MEDIA
منوعات

اغتيال 
آخر

قال مسؤولون، السبت، إّن صحافيًا أفغانيًا قتل 
بالرصــاص فــي كمــن لســيارة، فــي إقليــم غــور 
وســط أفغانســتان، وهو خامس إعالمي يســقط 
 فــي البــالد خالل شــهرين. وقتل بســم الله 

ً
قتيــال

تحريــر  رئيــس  وهــو  عامــًا(،   28( أيمــاق  عــادل 
محطــة إذاعــة »صدى الغور«، قــرب مدينة فيروز 
كــوه عاصمــة اإلقليــم، يــوم الجمعة. ولــم تعلن أي 
جهــة مســؤوليتها عــن القتــل. ونجــا أيمــاق مــن 

محاولتــي اغتيــال فــي األشــهر الثالثــة األخيــرة. 
ففــي نوفمبر/تشــرين الثانــي ألقــى مهاجمون لم 
تكشــف هويتهــم قنبلــة يدويــة على منزلــه. وقبل 
شــهر منهــا تعرضــت ســيارته إلطــالق نــار فــي 
ذلــك بعــد مقتــل الصحافــي  يأتــي  كــوه.  فيــروز 
رحمــة اللــه نكــزاد بمســدس كاتــم للصــوت قــرب 
منزلــه، أثنــاء توجهــه إلى مســجد قريب في والية 
ديســمبر/كانون   12 فــي  البــالد،  شــرق  غزنــة 

وهــي  لألمــن،  الوطنيــة  املديريــة  وذكــرت  األول. 
وكالــة االســتخبارات الرئيســية فــي أفغانســتان، 
هــا 

ّ
فــي ســاعة متأخــرة مــن مســاء الخميــس، أن

طلق ســراحهما 
ُ
أوقفــت ســجينن مــن »طالبــان« أ

قبــل محادثات الســالم بــن املتمردين والحكومة 
األفغانية، لصلتهما بمقتل نكزاد.

ونفــت »طالبــان« أن تكــون مســؤولة عــن مقتــل 
نكزاد. وجاء مقتل نكزاد بعد أقل من أســبوعن 

علــى اغتيــال مذيعــة األخبــار والناشــطة مــالالي 
مايوانــد مــع ســائقها فــي مدينــة جــالل أبــاد، فــي 
هجــوم تبنــاه تنظيــم »داعــش«. والشــهر املاضي، 
يعمــل  الــذي كان  دايــي  إليــاس  الصحافــي  قتــل 
فــي إذاعــة »الحريــة« فــي هجوم بســيارة مفخخة 
جنوبــي  هلمنــد  واليــة  عاصمــة  لشــكركاه  فــي 

أفغانستان. 
)رويترز، فرانس برس(

)Getty/تقفل القوانين الجديدة الباب على أي حرية إعالمية ممكنة ))ميخائيل سفتلوف
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القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ســُيــكــتــب الــكــثــيــر عـــن إرث وحــيــد 
الــفــنــي، عن  ـــ 2021(  ـ  1944( حــامــد 
أفــــامــــه وأعـــمـــالـــه وإبـــــداعـــــه، وعـــن 
اب 

ّ
كت عشرات  بها  تأثر  التي  الكتابة  مدرسة 

الــعــربــي. كذلك  والــعــالــم  فــي مصر  السيناريو 
ســُيــكــتــب الــكــثــيــر عــن مــواقــفــه الــســيــاســيــة، عن 
نصوص كتبها انتصارًا لكرامة املواطن، وعن 
مــواقــف عـــاد وعــّبــر عنها فــي ســنــوات حياته 
 فيها لواحد من أكثر األنظمة 

ً
الاحقة، مهلا

نظام   ،
ً
وعــســكــرة وديكتاتورية  قمعًا  العربية 

عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي. ســيــتــصــارع مــحــبــوه 
ــن يــــــرون فــيــهــا بـــوقـــًا فــنــيــًا مــن  ــذيــ وهـــــــؤالء الــ
كل  تــهــدأ  أن  بعد  لكن  العسكر،  أنظمة  أبـــواق 
هــذه الــنــقــاشــات، ستبقى فــي الــذاكــرة عشرات 
األفــــام واملــســلــســات الــتــي شكلت وعـــي جيل 
ــل وحــيــد  ــل. صـــبـــاح الــســبــت رحــ ــامـ ــرّي كـ مـــصـ
حامد بعد أزمــات صحية متاحقة في الكبد 
والــرئــة والــقــلــب، ليشّيع وســـط حــضــور فنّي 
رافقه حتى مثواه األخير في القاهرة، املدينة 
التي أحبها ونقل لنا حــوارات أهلها العلنية 

والسرية لتصبح أفامًا ومسلسات.
عت 

ّ
توز إذًا  الكبيرة  والشاشة  التلفزيون  بني 

ــّدم بــدايــة  ــقـ ــل، فـ ــراحــ ــال الــســيــنــاريــســت الــ ــمـ أعـ
)1978( مع  الــطــائــر«  الــفــتــى  »أحــــام  مسلسل 
عادل إمام، حقق وقتها نجاحًا كبيرًا، لتتوالي 
أعــمــالــه الــتــلــفــزيــونــيــة، أبـــرزهـــا »أوان الــــورد« 
ذكر  و»بــــدون   ،)2010( و»الــجــمــاعــة«   ،)2000(
 إذاعيًا.

ً
أسماء« )2013(. كما كتب 12 مسلسا

ومـــن أهـــم أفـــامـــه الــســيــنــمــائــيــة الــتــي تميزت 
بـــطـــابـــع اجـــتـــمـــاعـــي ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي هــي 
جــنــاح  عـــلـــى  ــا  ــيــ ــدنــ و»الــ  ،)1986( »الـــــبـــــريء« 
يمامة« )1988(، و»اللعب مع الكبار« )1991(، 
مــتــوحــشــة«  و»رغـــبـــة   ،)1991( و»املــســاطــيــل« 
و»الــنــوم   )1995( الـــظـــام«  و»طـــيـــور   ،)1991(
في العسل« )1996(، و»اضحك الصورة تطلع 

حلوة« )1998(، وغيرها من األعمال.
ــدم لــلــمــســرح أيــضــًا تـــجـــارب عـــدة مــثــل »آه  وقــ
يــا بــلــد« )1971(، و»ســهــرة فــي دار األحـــام« 
)1985(. وقد  املدينة«  )1975(، و»جحا يحكم 
واجــه العرض األخير تعنتًا وأزمــات عدة مع 
الــرقــابــة عــلــى املــصــنــفــات الــفــنــيــة الــتــي لطاملا 
طــالــب حــامــد بإلغائها. وقــد أوضـــح فــي لقاء 
الرقابة، فكان يعلم  كــان يتحايل على  أنــه  له 
أنــه بعد عــرض فيلم له على الجهاز، ستبرز 
املحتوى.  بسبب  الــرقــيــب  وبــني  بينه  مشكلة 
فكان يضع في بداية كل عمل مشهدًا بسيطًا 
فــيــه قــبــلــة أو حـــركـــة جــنــســيــة بــســيــطــة، حتى 
ــنـــاســـى املـــحـــتـــوى  ــتـ ــة وتـ ــابــ ــرقــ تــنــشــغــل بــــه الــ
اآلخــر واألهــم. وخــال مشاركته في نــدوة في 
الشهر  الدولي  السينمائي  القاهرة  مهرجان 
املاضي، وجه حامد كامه إلى رئيس الرقابة 
على املصنفات الفنية خالد عبد الجليل الذي 
 لــه »فــّكــهــا شــويــة وافــتــح 

ً
كـــان حـــاضـــرًا، قــائــا

وفاته تبدو تحريضًا 
على استعادة متأنّية 

ألفالٍم ومسلسالت عدة

2223
منوعات

وحــيــد حــامــد فـــي أعــــمــــاٍل، يــصــعــب فــصــل كل 
مزيٌج  اإلنسانية.  العلوم  بقية  عــن  فيها  علٍم 
افة وقاسية ومرغوبًا 

ّ
ل مرآة شف ب، ُيشكِّ ُمحبَّ

 تعكس 
ْ
فيها، لتمّكنها الفني والجمالي من أن

بواطن ُيراد لها تغييبًا دائمًا، وتطرح أسئلة 
يجهد كثيرون في إخفائها.

ــه طـــويـــلـــة، واألهـــــــّم ـ ســيــنــمــائــيــًا  الئـــحـــة أفـــامـ
 أهمية 

ّ
 األقل

ّ
، رغم أن

ٌ
وفكريًا وجماليات ـ قليل

غير فــاقــٍد إبــهــارًا مــا، فــي كتابة لقطة، أو في 
رسم شخصية، أو في ِحرفية حوار. اإلرهاب 
جزٌء من اشتغاٍل ضروري، فاإلرهاب الضارب 
إلــى مواجهة  أعـــواٍم سابقة يحتاج  مصر في 
خــــارج األمــــن والــعــســكــر. الــتــحــّول الــجــغــرافــي 
 بــهــدوء في 

ّ
واالجــتــمــاعــي واإلنــســانــي يــنــســل

ــّررًا مـــن صخب  ــتـــحـ ــتــــاجــــات، مـ نـــصـــوٍص وإنــ
األيديولوجيا أحيانًا، ومبتعدًاـ  أحيانًا أخرى 
ـ عن غضب وتوتر يحوالن دون ترجمة وعي 
إلــى لوحات بصرية. نصوص حامد  معرفي 
ــــصــــّور، وتـــتـــرك لــلــُمــشــاهــد 

ُ
تـــســـرد وتـــــروي وت

شاهدة ونقاش وتواصل. 
ُ
مساحة آمنة مل

ــواقـــف مــبــثــوثــة  ــن مـ إنـــتـــاجـــه غــيــر مــنــفــصــل عـ
ــرج شــريــف  ــخــ ــع املــ ــه. تـــعـــاونـــه مــ ــاتـ ــابـ ــتـ ــي كـ فــ
ــزٌء مـــن مــشــروع  ــام جــ ــادل إمــ عــرفــة واملــمــثــل عــ
ثــقــافــي لــتــفــكــيــك شــــيٍء مـــن بــيــئــة اجــتــمــاعــيــة، 

نديم جرجوره

ـــــه مـــوســـم رحـــيـــل كـــبـــاٍر فـــي صــنــاعــة 
ّ
يـــبـــدو أن

الـــصـــورة الــعــربــيــة، ســيــنــمــائــيــًا وتــلــفــزيــونــيــًا. 
ــًا  ــه أنـــاسـ ــعـ الــــعــــام الــــســــابــــق يـــمـــضـــي آخـــــــذًا مـ
يــســاهــمــون فـــي تــشــكــيــل وعــــي مــعــرفــي عبر 
أعماٍل وسجاالٍت. بداية العام الجديد توسم 
بــرحــيــل مـــن لـــه حـــضـــور فـــي مــشــهــٍد يــرتــبــط، 
بشكٍل أو بآخر، بمسار تاريٍخ، وتحّوالت بلٍد، 
وتغييرات اجتماٍع، وتبّدالت بيئات محيطة. 

ه قدٌر ال مفّر منه.
ّ
موسم قاٍس، لكن

املصري  واملنتج  السيناريست  الراحلني  آخر 
وحــيــد حــامــد. الســمــه وأعــمــالــه مكانة عميقة 
في نفوس كثيرين، ينتمون إلى أكثر من جيل 
وبلٍد عربّي. بعضهم يتابعه منذ مطلع شباٍب 
إلـــى نــضــج ووعــــي، وبــعــض الــنــضــج والــوعــي 
إبهاٍر في كتابٍة  منبثق من اشتغاالته. غلبة 
ل 

ّ
يتسل ُيقابلها خلل  وآخــر،  د بني حــنٍي 

َ
ق

َ
ت

ْ
ف

ُ
ت

ُيــفــِقــد   
ْ
، مـــن دون أن ــــصٍّ أحــيــانــًا فـــي مـــســـام نـ

تفكيرًا  ُيقِلق   
ٌ
راهـــن الجمالية.  هيبته  الــنــص 

 يرى فيه منافذ لقوٍل عن 
ٌ
وتأّمات له، وتاريخ

 
ً
راهٍن أيضًا. اختزال الكتابة إلى ساعتني مثا
ــشــبــه تكثيفًا 

ُ
)ســيــنــاريــوهــات ســيــنــمــائــيــة(، ت

دراميًا في كتابة حلقات تمتّد من دون ملل، 
وتنفلش على روٍح ومسائل ومخّبأ، من دون 

إرهاق املتابع أو تشتيت انتباهه.
ــن الـــعـــام  ــوم الـــثـــانـــي مــ ــيــ نـــبـــأ رحـــيـــلـــه )فـــــي الــ
الجديد( يحول دون تمّكن من استعادة أفاٍم 
ر في نمط الكتابة، 

ّ
ومسلساٍت، بعضها مؤث

وفي كيفية مقاربة أحواٍل وتساؤالت وعيش. 
يمنعه من  الــبــصــرّي  لكن  السياسّي حــاضــٌر، 
ب عليه. التاريخ واالجتماع 

ّ
تمّدٍد درامي يتغل

ها 
ّ
والــنــفــس الــبــشــريــة عــنــاويــن عــامــة، يستغل

التنبيه  إلــى مخاطر، من دون جعل  ولتنبيٍه 
 )1991( الكبار«  مع  »اللعب  وتنظيرًا.  خطابًا 
 

ٌ
دلــيــل  

ً
مـــثـــا  )1992( والـــكـــبـــاب«  و«اإلرهـــــــــاب 

على كيفية تحويل عمل جماعي إلى ِحرفيٍة 
بالصورة والصوت حاالٍت  تقول  سينمائية، 
متني  الكوميدي  للنفس  مانحة  وانــفــعــاالٍت، 
الــُصــنــعــة ـ فـــي الـــوقـــت نــفــســه ـ حـــّيـــزًا يــتــرافــق 
 في بلٍد وبني أناٍس. »املنسي« 

ً
وخرابًا حاصا

الثاثي: أهناك  إلــى مــشــروِع  ُيــضــاف   )1993(
يسبق،  الـــذي  االشــتــغــال،  ينسى جمالية  مــن 
بأعواٍم مديدة، حالة تردٍّ الحٍق ألعماٍل متفّرقة 

لعرفة وإمام؟
لخيري   ،)1991( ــة« 

ّ
مــتــوحــش »رغــبــة  اقتباسه 

بــــشــــارة، عـــن مــســرحــيــة »جـــريـــمـــة فـــي جــزيــرة 
 1892( بيتي  أوغــو  لإليطالي   ،)1946( املاعز« 
ـ 1953(، تتزامن واشتغال علي بدرخان على 
ــــي والـــنـــســـاء«  ــراعـ ــ املـــســـرحـــيـــة نــفــســهــا فــــي »الـ
)1991(، مــا ُيــمــّكــن املــهــتــّم مــن إجــــراء مــقــارنــة 
لــن تــكــون فــي صــالــح بـــدرخـــان، عــلــى مستوى 
الرائع  الحضور   

ّ
أن مــع  السينمائية،  الكتابة 

لــســعــاد حــســنــي وأحـــمـــد زكــــي يــجــعــان فيلم 
ــيـــد حـــامـــد تــبــدو  ــاة وحـ ــ بــــدرخــــان بـــديـــعـــًا. وفــ
ــاٍم  ــ ــيـــة ألفــ ـ

ّ
ــأن ــتـ ــادة مـ ــعــ ــتــ ــلـــى اســ تـــحـــريـــضـــًا عـ

ومــســلــســات، ملــا فــي بعضها عــلــى األقـــل من 
جــمــالــيــات وتــحــّديــات ومــغــامــرات تنتقل من 
الكتابة إلى التمثيل واإلخراج واإلنتاج، ومن 
مواضيع دقيقة وحّساسة إلى آليات معالجة 
 كــهــذا ُيــقــال بــه دائــمــًا مع 

ٌ
ومــقــاربــة. تــحــريــض

رحيل بعض صانعي تاريٍخ جديٍد للسينما 
ــه يــبــقــى لألسف 

ّ
والــتــلــفــزيــون الــعــربــيــني، لــكــن

. فــمــع االنــتــهــاء مــن كــتــابــة مرثّية 
ٍّ
مــجــّرد تــمــن

الــســتــارة، ويــنــصــرف الجميع  غلق 
ُ
ت ســريــعــة، 

إلى مشاغل يومية.

ُمرافق أجياٍل ومؤرّخ حياة

أمام إنتاجه الفني الكبير، 
كانت لوحيد حامد مواقف 

سياسية مخيّبة وداعمة 
في سنواته األخيرة للنظام 

البوليسي الذي أرساه عبد 
الفتاح السيسي

القاهرة ـ محمد كريم

يوضح التاريخ الفني للراحل وحيد حامد أنه كان 
نموذجًا للطبقة املساملة من أهل الفن واإلبداع. فهو 
يعيش  »اإلنسان  املبكر  فيلمه  لعنوان  وفقًا  يعلم، 
مــرة واحـــدة« )1981(، أن صــراع املثقف الــحــاد مع 
السلطة ســوف يقضي على هــذه الحياة املستقرة 
الـــذي يـــود أن يــحــيــاهــا، بــهــدوء فــي عــاملــه الــخــاص 
التصوير وحفات  الذي اختاره بني استديوهات 

التوقيع والتكريم وبرامج اإلذاعة والتلفزيون.
لذلك كان العنصر التجاري هو الغالب على أعماله 
التي تفّرغ لها مبكرًا، حتى تلك األعمال التي نلمح 
فيها موقفًا فكريًا ناقدًا أو معارضًا للدولة وكاشفًا 
لخطايا النظام السياسي واالجتماعي، مثل أفام: 
»البريء«، و»اإلرهاب والكباب«، و»طيور الظام«؛ 
فقد خرجت تلك األعمال في إطار الزمن املسموح به 
جدًا، لدرجة أنه في ذلك الوقت كان هناك معتقلون 
ســـيـــاســـيـــون يـــرفـــعـــون قـــضـــايـــا بــســبــب اعــتــقــالــهــم 
املــتــعــســف وتــعــذيــبــهــم عــلــى أيـــــدي أجـــهـــزة األمـــن 
تعويضات  على  ويحصلون  أحيانًا  ويكسبونها 
النوعية  إنتاج مثل هذه  يكن  لم  مادية. وبالتالي 
الــذي كان  للنظام  اعها وال 

ّ
األفــام مقلقًا لصن من 

يضع رقابة حكيمة تسمح للمعارضة بالتنفيس 
عن مشاعرها حتى ال تنفجر األوضاع في وجهه.

ــان نــظــام  ــي الــلــحــظــة الـــتـــي كــ ــر 2010 وفــ ــ فـــي أواخــ

»جــمــال مــبــارك - أحمد عــز« يتأهب لصناعة عهد 
مــن أي معارضة شكلية كان  وراثـــي جــديــد يخلو 
يــوفــرهــا الـــحـــرس الــقــديــم لــنــظــام حــســنــي مــبــارك، 
ــان الــتــلــفــزيــون املـــصـــري يـــعـــرض لــوحــيــد حــامــد  كــ
شخصه  على  الهجوم  وإزاء  »الجماعة«.  مسلسل 
وعمله من جماعة اإلخوان املسلمني كان رد وحيد 
حامد هادئًا لينًا بأنه يؤرخ لتاريخ الجماعة وال 
يــشــّهــر بــهــا. فــي حــني أنـــه قـــال بــصــوت مــرتــفــع في 
2015 بــعــد مـــا لــحــق بــالــجــمــاعــة مـــن تــشــتــيــت: »إن 
جماعة اإلخوان املسلمني صناعة إنكليزية، نشأت 
خصيصًا لضرب القضية التحررية املصرية، إلى 

جانب الثورات التي ظهرت بشائرها عام 1919«.
بــعــد شــهــور قــلــيــلــة مـــن الـــجـــزء األول مـــن مسلسل 
الجماعة، استيقظت طبقة وحيد حامد على ثورة 
الشباب في 25 يناير، فلم تجد بدًا من مساندتها، 
فــزعــم حــامــد أنــــه كــــان ضـــد فــكــرة الـــتـــوريـــث، وهــو 
إعـــان جيد لكنه كــان مــتــأخــرًا. لكن صــوت وحيد 
حامد عاد عاليًا مرة أخرى للصحافة واإلعانات 
الــســيــاســيــة بــعــد إجـــهـــاض ثــــورة يــنــايــر، حــيــنــذاك 
يناير   25« مثل:  تصريحات  الصحافة  عنه  نقلت 
عيد الــشــرطــة... وثـــورة يناير انــتــهــت«، و»ســانــدت 
ثـــورة 30 يونيو رفــضــًا لفكرة وجـــود اإلخـــوان في 
الثوريون جزء  إبريل واالشتراكيون  الحكم«، و»6 
مــن مــؤامــرة الخــتــراق الــثــورة«، و»إيــقــاف بــث قناة 
الجزيرة مباشر مصر يعتبر مهمًا لصالح مصر 

وأمنها القومي«.
أمــا عــن موقفه مــن انــقــاب 2013، فقال عــن محمد 
ــاؤوا بـــه ألنــه  ــ ــم جــ ــل أمـــيـــركـــا، وهــ ــ ــه »رجـ مـــرســـي إنــ
ضعيف الشخصية لكي يتمكنوا من تحريكه في 

أي اتجاه يريدونه«.
أمــــا عـــن الــســيــســي فــــرأى حــامــد أنــــه »صـــبـــور جــدا 
وأن  شــديــد«،  بتلقائية وصــدق  القضايا  ويناقش 
»السيسي ال يضيق صدره بأي شيء، ووضع يده 
على الجراح املوجودة في البلد«، إلى أن قال: »أنا 

مطمئن للحالة الديمقراطية املوجودة في البلد«.

)Getty/السمه وأعماله مكانة عميقة في نفوس كثيرين )فيتوريو زونينو سيلوتو

صباح السبت رحل 
السيناريست المصري 
الشهير وحيد حامد 

)1944 ــ 2021(، 
تاركًا للذاكرة الفنية 

العربية عشرات 
األفالم والمسلسالت، 

وبعض المواقف 
السياسية اإلشكالية

رحل مطمئنًا على حال 
الديمقراطية في مصر

فنون وكوكتيل

الــنــاس تتنفس وكــل واحــد  الشبابيك عــشــان 
يقول اللي عنده«.

وفي وقت حاول املشاهدون والنقاد تصوير 
ــع الــســلــطــة أو مـــع بعض  حـــامـــد كــمــشــتــبــك مـ
الــــعــــادات املــجــتــمــعــيــة، رفــــض الــســيــنــاريــســت 
 فـــي لــقــاء إعـــامـــي إنــــه ال 

ً
ــل ذلــــك، قـــائـــا ــراحـ الـ

يــتــذكــر أنـــه خـــاض مــعــارك مــع أحـــد، »ألنـــي ال 
أريد شيئًا من أي شخص، لم أطمح يومًا ألي 
منصب أو نــفــوذ، بــل كـــان اهــتــمــامــي منصبًا 

السينمائي في إسبانيا عن فيلم »اللعب مع 
الكبار«. وكان آخر تكريم تلقاه خال الدورة 
الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 
برئاسة محمد حفظي الشهر املاضي، فحصل 
عــلــى جــائــزة »الــهــرم الــذهــبــي إلنــجــاز العمر« 
تقديرًا ملسيرته الطويلة، وقد سلمه الجائزة 

املخرج شريف عرفة.
ــيــــة زيــنــب  ــن اإلعــــامــ كـــــان حـــامـــد مـــتـــزوجـــًا مــ
سابقًا،  املصري  التلفزيون  رئيسة  ســويــدان، 

 
ّ
لم يتنب أنه  الناس وهمومهم«. مضيفًا  على 
إال وكــان مقتنعًا بها تمامًا سواء  أي قضية 

كانت صحيحة أم ال.
ــواره عــلــى  ــ ــشـ ــ حـــصـــل وحــــيــــد حــــامــــد خـــــال مـ
عــــدد مـــن الـــجـــوائـــز، مــنــهــا الـــجـــائـــزة الــفــضــيــة 
مـــن مــهــرجــان مــيــانــو فـــي إيــطــالــيــا عـــن فيلم 
»اإلرهــاب والكباب«، وجائزة أحسن فيلم من 
الــصــني عــن »أضــحــك الــصــورة تطلع حــلــوة«، 
وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان فالنسيا 

ــاء إعـــامـــي  ــقــ ــن لــ ــ ــر مـ ــثــ ــــي أكــ وقــــــد وصـــفـــهـــا فـ
الــذي سنده طيلة حياته،  الوتد  كانت  بأنها 
ولهما ابن هو املخرج املصري مــروان حامد. 
ــف 

ّ
ــذا الـــتـــاريـــخ الـــطـــويـــل، خــل ونــتــيــجــة لــكــل هــ

رحيل السيناريست املصري حزنًا كبيرًا على 
تواصلت  الجديد«  »العربي  الفنية.  الساحة 
الذين عبروا  املصريني  الفنانني  من  عــدد  مع 
عــن مــشــاعــرهــم تــجــاه حــامــد. فــقــالــت الفنانة 
 تــمــّر أزمــة 

ّ
ليلى عــلــوي إنــهــا كــانــت تتمنى أن

حـــامـــد الـــصـــحـــيـــة عـــلـــى خـــيـــر »لـــيـــعـــود لــلــفــن 
فــقــط«. وأضافت  املــصــري  كله وليس  العربي 
أنـــهـــا حـــني شـــاهـــدتـــه فـــي مـــهـــرجـــان الــقــاهــرة 
 :

ً
قائلة بالحديث  إليه  وتوّجهت  السينمائي 

للسينما  ترجع  أستاذ وحيد  يا  أتمنى  »أنــا 
العام  يشاء  »لكن  وتابعت:  الجديدة«.  السنة 
الجديد أن يأتي ويرحل وحيد، وأنا شخصيًا 
ــــي بــعــض  ــتــــه فـ كـــنـــت مـــحـــظـــوظـــة بــــــأن شــــاركــ
الــصــورة تطلع  األعــمــال منها فيلم »أضــحــك 

حلوة«، ومسلسل »العائلة«، فهو سيد الحوار 
إذ  الجمل.  الفني، جــريء بشياكة في اختيار 
كانت جمله غير متوقعة على اإلطاق فكانت 
تحمل رائحة املصريني، لذا رغم عمق أعماله 
الفئات ســـواء الشخص  أنــهــا وصــلــت لكل  إال 

البسيط أو الشخص املثقف«.
»العربي الجديد«  أما الفنان عادل إمام فقال لـ
إن عاقته الكاتب الراحل كانت قوية ومتينة 
لــلــغــايــة و»كــــــان وحـــيـــد يــســتــشــيــرنــي فـــي كل 
ــًا وصـــديـــقـــًا عــلــى املــســتــوى  أعـــمـــالـــه فـــكـــان أخــ
العملي أيضًا... ال  الشخصي وعلى املستوى 
نملك اآلن سوى الترحم عليه، أما هو فسيظل 
باقيًا بأعماله«. وكان إمام قد قدم مع وحيد 
حــامــد عــــددًا كــبــيــرًا مــن األعـــمـــال مــثــل »طــيــور 
الــظــام«، واإلرهــــاب والــكــبــاب«، و»املــتــســول«، 
الكبار«، وغيرها من اإلنتاجات  و»اللعب مع 
»الزعيم«  نجومية  تكوين  في  ساهمت  التي 

مصريًا وعربيًا.
ـــي كــريــم 

ّ
ــل ــيـ ــة نـ ــانـ ــنـ ــفـ ــالــــت الـ مــــن نـــاحـــيـــتـــهـــا قــ

ــعــــزي الـــوطـــن  ــا تــ ــهــ ــد« إنــ ــديــ ــجــ ــعــــربــــي الــ »الــ ـــ لــ
»أصعب طريقة  العربي كله ووصفت رحيله بـ
كانت  أنها  مؤكدة  الجديد«،  العام  الستقبال 
ســـعـــيـــدة جـــــدًا بــــإشــــادتــــه بــمــســلــســلــهــا »100 
وش« الــذي قدمته مع الفنان آسر ياسني في 
ــه فــيــهــا مشّجعًا  ــان رأيــ رمـــضـــان املـــاضـــي، وكــ
أن  وأوضــحــت  اختياراتها.  في  املغامرة  على 
كل الفنانني تربوا وتتلمذوا على لغة الحوار 
التي كان يكتبها و»يكفي أننا نرددها دائمًا 
في بعض املواقف في حياتنا اليومية وهذا 

هو الفرق بني كاتب وآخر«.
الــنــاقــد السينمائي طــارق  كــذلــك نــعــى حــامــد 
 لـ »العربي الجديد« إن الراحل 

ً
الشناوي قائا

لــم يــكــن فــقــط كــاتــبــًا كــبــيــرًا »بـــل كـــان شخصًا 
عظيمًا ويكفي مــا شــاهــده الجميع فــي نــدوة 
أنه  الــقــاهــرة«، موضحًا  في مهرجان  تكريمه 
التكريم جاء قبل رحيله مباشرة  بأن  سعيد 
ندوته  فكانت  لــألســتــاذ  نهاية  خير  »لــتــكــون 
األخيرة بمثابة ندوة الوداع األخير بحضور 

تاميذه وجمهوره«.

طالب لسنوات 
بإلغاء جهاز الرقابة على 

المصنفات الفنية

نصوص صنعت ذاكرة جيل مصرّي

مكرمًا في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2005 
)عمرو مراغي/ فرانس برس(

مع الفنان الراحل 
محمود عبد العزيز 
)فرانس برس(

)Getty/فيتوريو زونينو سيلوتو()Getty /نيلسون برنار(

وحيد حامد
نهاية الرحلة

محمد جابر

ــد فــقــط، وقـــف الــســيــنــاريــســت  قــبــل شــهــر واحــ
األوبــرا  دار  الكبير وحيد حامد على مسرح 
املــصــريــة، لــُيــكــّرم عــن ُمنجز عــمــره اإلبــداعــي، 
ــــي الـــفـــن  ــًا قـــضـــاهـــا فـ ــامــ وقـــــرابـــــة خـــمـــســـني عــ
والــكــتــابــة واألفـــــام. بـــدا متعبًا حــيــنــهــا، لكن 
ذهـــنـــه كــــان حـــاضـــرًا كــمــا هـــو دائـــمـــًا، فــكــانــت 
جملته األجــمــل التي كــررهــا مرتني هــي »أنــا 

حّبيت أيامي«.
صباح الثاني من يناير/كانون الثاني توفي 
حامد، بعد أزمة صحية استمرت أليام، تاركًا 
لنا أفامه وأعماله التي ساهمت في تشكيل 
املشهد الفني والثقافي املصري لقرابة نصف 

قرن.

مع الناس دائمًا... ضد السلطة أحيانًا
هناك صــورة ما مكررة جــدًا في أفــام وحيد 
ـــل جـــوهـــر مـــشـــروعـــه وأفـــامـــه: 

ّ
حـــامـــد، وتـــمـــث

صــورة عــشــرات الــنــاس الــعــاديــني فــي ناحية، 
والسلطة  أخــرى.  ناحية  في  للسلطة  وممثل 

هــي إمـــا الــحــكــومــة أو الــعــســاكــر أو األثـــريـــاء. 
ويــكــون انــحــيــازه الـــدائـــم وبــطــل حــكــايــتــه مع 

الناس.
ــدًا فــي  ــ ــدأت بــشــكــل مــبــكــر جـ ــ ــورة بــ تـــلـــك الــــصــ
ــدًا  ــديــ ــحــ ــد اإلذاعــــــــيــــــــة، وتــ ــ ــامـ ــ ــلــــســــات حـ مــــســ
»قــانــون ساكسونيا« الـــذي قــدمــه فــي أواخــر 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، كــــــرد فـــعـــل ثـــــــوري وصــــــادم 
عــلــى تــغــيــيــرات عــصــر االنــفــتــاح االقــتــصــادي 
ــال األعـــمـــال  ــ فــــي مـــصـــر، وصــــعــــود طــبــقــة رجــ
وتــحــكــمــهــا فـــي مــقــالــيــد الـــحـــيـــاة. وحــــني بــدأ 
مــســيــرتــه الــســيــنــمــائــيــة حــــّول نــفــس الحكاية 
عــلــى  الــــــذي شـــهـــد   )1983( ــول«  ــ ــغـ ــ »الـ لــفــيــلــم 

أهـــم رفــــاق مسيرته  تــعــاونــه األول مـــع أحـــد 
املـــخـــرج الــكــبــيــر ســمــيــر ســـيـــف. فـــي الــشــريــط 
الــشــهــيــر نـــرى الــكــيــان الــعــمــاق الــــذي يمثله 
رجــل األعــمــال، وهــو فــي تــصــادم مستمر مع 
أشخاص عاديني يحاول قهرهم. هذا القهر، 
مــن مسيرة حامد،  املبكرة  املرحلة  تلك  وفــي 

ينتهي بثورة عنيفة في الصدام النهائي.
الــوقــت، تغيرت رؤيـــة حــامــد لنهاية هذا  مــع 
ــلـــت »الــــــصــــــورة« مـــتـــكـــررة  ــكـــن ظـ ــراع، لـ ــ ــــصــ الــ
التسعينيات،  خماسية  في  تحديدًا  وُملحة، 
التي  الهامة  الخمسة  األفــام  بها  واملقصود 
جــمــعــتــه مـــع املـــخـــرج شـــريـــف عـــرفـــة واملــمــثــل 

عــادل إمــام، وكانت الحلقة األهــم من مسيرة 
ثــاثــتــهــم، واألفــــام هـــي: »الــلــعــب مــع الــكــبــار« 
 ،)1992( والــــكــــبــــاب«  و»اإلرهـــــــــــاب   ،)1991(
و»املنسي« )1993(، و»طيور الظام« )1995(، 
. وفــــي هــذه  الــعــســل« )1996(،  فـــي  ــنــــوم  و»الــ
واضح  بانقسام  عمل  كل  ينتهي  الخماسية 
ــنــــاس مــــن جـــهـــة والـــســـلـــطـــة مــــن جــهــة.  بــــني الــ
ســواء كانت تلك السلطة هي وزيــر الداخلية 
أو كبار دولــة مجهولني  )اإلرهـــاب والكباب( 
)الــلــعــب مــع الــكــبــار( أو رجـــال أعــمــال أغنياء 
)املنسي(، وصواًل آلخر مشهد من الخماسية 
في فيلم »الــنــوم في العسل« الــذي يقود فيه 

عادل إمام الناس للذهاب إلى مجلس الوزراء 
وهــــم يـــصـــرخـــون »آه«، فـــي واحـــــد مـــن أكــثــر 

مشاهد التسعينيات أيقونية.
كان حامد كاتبًا ينحاز للناس، يعبر عنهم، 
ويمثلهم في أفامه من خال حكايات أخاذة 
رؤيته من  تغيرت  الوقت.  نفس  في  وممتعة 
»الـــصـــدام مــع الــســلــطــة« إلـــى مــهــادنــتــهــا، لكن 
ــرة يـــقـــف فــــي صــف  ــ ــان فــــي كــــل مـ ــ ــك كـ ــ ــم ذلـ ــ رغـ

الناس.

بين السياسة والحكايات البسيطة
الطويلة، هي  أخــرى في مسيرة حامد  ميزة 
قــدرتــه الفائقة على الــتــحــرك بــني نــوعــني من 
ــــام الــســيــاســيــة ذات  األعـــمـــال؛ األول هـــو األفـ
النبرة الحادة والذكية، سواء األفام السابق 
ــام، أو أفــامــًا أخـــرى مثل  ذكــرهــا مــع عـــادل إمـ
»الـــبـــريء« )1986( مــع أحــمــد زكـــي واملــخــرج 
عـــاطـــف الــطــيــب عـــن عــســاكــر األمـــــن املـــركـــزي 
وكيفية السيطرة عليهم من قبل الدولة،  أو 
نبيلة  مـــع   )1990( والــســيــاســي«  »الـــراقـــصـــة 
ــرج ســـمـــيـــر ســــيــــف، أو »كــشــف  ــ ــخـ ــ عـــبـــيـــد واملـ
أيــضــًا  عــبــيــد  نــبــيــلــة  مــــع   )1994( املـــســـتـــور« 
 جريئًا 

ً
واملخرج عاطف الطيب الذي كان عما

واســتــثــنــائــيــًا فـــي تـــنـــاولـــه الســـتـــغـــال جــهــاز 
للنساء من  الــنــاصــري  العهد  فــي  املــخــابــرات 
أجل ابتزاز شخصيات هامة، وفيلم »معالي 
زكـــــي وســمــيــر  أحـــمـــد  مــــع   )2003( الـــــوزيـــــر« 
ــــوزراء والـــدولـــة فــي عصر  ســيــف عــن فــســاد الـ
أفامه  فهو  الثاني  النوع  مبارك.أما  حسني 
التي تناولت جماعة اإلخوان املسلمني؛ مثل 
مسلسل »العائلة« )1994( وفيلم »دم الغزال« 
)2005( وجزأي مسلسل »الجماعة 1« )2010( 

و»الجماعة 2« )2017(.

»األستاذ« الذي أحب أيامه ولعب مع الكبار
يستحيل اختصار مسيرة 
وحيد حامد بعمل أو 
عملين أو عشرة، فكل 

فيلم كتبه تقريبًا كان 
له أثره الواضح على 

المشهد الفني المصري 
والعربي

خالل تكريمه الشهر الماضي )صفحة مروان حامد/فيسبوك(

كتب مسلسل »الجماعة« الذي عرض عام 2010 )باتريك باز/فرانس برس(

رحيل
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عمر كامل
أحدًا مشنوقًا
في كل األيام.

■ ■ ■

شيٌء ألول السنة
نقول للبائع

أعطنا شيئًا لنهار األربعاء
أعطنا شيئًا ألول السنة

ال بد أن نهدي أنفسنا
يومًا واحدًا

لقد تركنا جرحًا في املرآة
وكان ذلك عيدًا صغيرًا لنا

خرجت تلك التظاهرة من عيوننا
ثمة رسم على الجدار

ولعبة مرمية
بال رأس

وكان يمكن أن نرى أيضًا
مناديل وسجائر بكماء

تحت النوافذ
أمكن مع ذلك أن تخرج من الشرخ

صرخة صغيرة
كان هذا كل ما بقي من الشارع

بعد أن مرت سوكلني
يحتاج ذلك إلى رأس متروك

من بارحة ما
يحتاج إلى جرح في املرآة

إلى رزمة سجائر
تختفي خلف التظاهرة

إلى يوم آخر
يبقى في الثقب نفسه

كعيد صغير
كذكرى أمكن ترميمها

مع مرور الزمن

نقول للبائع 
أعطنا فقط هذه اليافطة

أعطنا رأسًا لها. 

■ ■ ■

ثالث حبّات
أقسم على صحف اليوم

وعلى األدوية
الباقية لي كورود من ماضّي

أعرف أن تحت هذه الحّبة الصغيرة
 سُيداهم دمي

ً
ليال

أعرف أن هذه الحّبة
قد تكون

هي التي قتلت أختي

ثالث حبات
أقسم عليها وهي تحت لساني

أصلي لتحرسني
في ذلك العمق الذي سقطت إليه

كاسٍم آخر لي

سيكون الصباح خمواًل وباردًا
ل ذلك اللّص

ّ
حني يتسل

الذي ليس سوى حّبة أخرى
تقع في السكون

عباس بيضون

عطلة إلى األبد

أرمي من يدي
كما أرمي من قلبي

وعينّي
الصور التي بقيت من قصائد

تركها لي 
شعراء آخرون

النقود التي تسّولها لي
أصدقاء من الطفولة

 منها
ّ

املواعيد التي لكل
اسم بارحة ما

األدغال التي انتظرت فيها
هم

ّ
أشخاصًا صاروا كل

من أمس
أيامًا بدون توقيع

أمامي اآلن
كعطلة في األبد

آحاد تأتي من املستقبل
إنه املاضي الكبير

من زمن غير محسوب
يسّد األفق
عيٌد واحد

مشنوق على مدى أعوام
يقفز من أعيننا

إلى ما بعد الحياة
يوٌم واحد

يصل من األدغال
ويبدأ بالتثاؤب

تحت نظر الجميع

أرمي من يدي ومن قلبي
بطاقات بدون تاريخ

جبسًا انطبع فيه وجهي
شبيهًا بكل الوجوه

سلسلة ينفرط فيها 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

تحت عنوان »اكتشاف القدس وجوارها في 
عيون الرحالة أوليا جلبي«، ألقى األكاديمي 
زكريا قورشون، أستاذ التاريخ في »جامعة 
وقــــف الــســلــطــان مــحــمــد الـــفـــاتـــح«، وصــاحــب 
العربية،  البلدان  حــول  الكتابات  من  العديد 
محاضرة حول ما ورد عن القدس في كتاب 
»ســيــاحــت نــامــه« الـــذي ألــفــه أولــيــا جلبي بن 
درويش محمد أغا ظلي )1611-1684(، وهو 
كــتــاب ضــخــم يــتــكــون مــن عــشــرة أجــــزاء، دّون 
فــيــه جــلــبــي رحـــالتـــه إلــــى مــــدن مــخــتــلــفــة من 

اإلمبراطورية العثمانية.
إمره«  مها »معهد يونس 

ّ
التي نظ املحاضرة، 

الثقافي التركي في القدس املحتلة افتراضيًا، 
الــخــمــيــس املــــاضــــي، كــــان يــنــقــصــهــا االعــتــنــاء 

بجودة الصوت والترجمة، فقد ضاع كثير مما 
ذكره املحاضر بسبب عثرات املترجم واملشاكل 
 جــلــبــي يــبــدأ في 

ّ
الــتــقــنــيــة. يــذكــر قـــورشـــون أن

الحديث عن القدس انطالقًا من حملة السلطان 
ــى فــي املسجد 

ّ
ســلــيــم، الــــذي زار املــديــنــة وصــل

ــر. ويـــذكـــر  ــــى مـــصـ ــل إلـ األقــــصــــى قـــبـــل أن يـــدخـ
الــقــدس عرفت تــطــورًا ونهضة في  الباحث أن 
عهد ابنه، السلطان سليمان القانوني، ضاربًا 
»الزيادة الكبيرة في عدد سكان القدس  مثااًل بـ
ما بني عهدي سليم وسليمان، وازديـــاد عدد 
املـــــدارس بشكل الفــــت«. ويــــروي جــلــبــي، الــذي 
»الــــواليــــة املـــــزدهـــــرة«، كيف  ـــ يــصــف الـــقـــدس بــ
منامه  فــي  الــنــبــي  رأى  الــقــانــونــي  أن سليمان 
يــوصــيــه بــــأن يــحــّصــن قــلــعــة الـــقـــدس ويـــزّيـــن 
ــا  ــهــ ــحــــوض مــــــاء ويـــمـــنـــح دراويــــشــ حـــرمـــهـــا بــ
مخصصات مالية كل عام ويعيد بناء املدينة. 
ــتـــجـــاب الــســلــطــان  ــر الــــرحــــالــــة كـــيـــف اسـ ــذكــ ويــ
العثماني للحلم بأن أصدر قراره بإعادة بناء 
أسوار القدس، لتستمر عملية إعادة تحصني 
ق 

ّ
ويعل  .)1538  -  1535( ــوام  أعــ ثــالثــة  املــديــنــة 

شيٌء ألّول السنة

في محاضرة نظمها 
»معهد يونس إمره« في 

القدس المحتلة، تناول 
األكاديمي التركي زكريا 

قورشون وصف الرحالة 
أوليا جلبي للمدينة 

المقدسة في كتابه 
»سياحت نامه«

لعّل أكثر من يعاني 
هم األشخاص 

المثاليون، الذين تنضُج 
الحلول لديهم عبر 
شكٍل واحد، وهو 
المغادرة، وتدميُر 

الذات ِعوَض تدمير 
اآلخرين

عندما زار الرحالة العثماني تلك الوالية المزدهرة

ألّن اإلجابة في عالٍم آخر

ناجون يعودون من الحياة كّل مساء

تجري حاليًا ترجمة 
أقسام »سياحت نامه« 

الخاصة بالقدس 
إلى العربية

يتهافت الناس في 
سورية على الموت ال 

على الطوابير فقط

اللحظة ولونها. من حلول  اللبناني قصائد تأخذ مقاس  الشاعر  يكتب 
نهاية عام وبداية عام جديد، إلى احتساب أصوات انتخابية في والية 
والوباء  بالعنف  ــرورًا  م أميركية، 
إلـــى ذاك  ــوًال  ــ ــن، ووصـ ــي ــن ــراه ال
أمامنا  »يــتــوّحــل  الـــذي  الــفــضــاء 
قصيدة  تــأتــي  الــشــاشــات«،  على 
الحياة  حركات  مثل  بيضون  عباس 
المباِغتة. هذا اإلنصات إلى الفضاء 
العام ال يشغل الشاعر عن همومه 
وعن الحبوب واألدوية التي تمنح 
الليل  من  جاعلًة  إيقاعها،  يوَمه 

نفسه دواء ثقيًال.

حركات الحياة المباِغتة

2425
ثقافة

قصائد

محاضرة

إطاللة

فعاليات

قبل أن تقطع الوقت نصفني
في ساعة افتراضية

وفي وسط النهار أيضًا

 عند املساء
ً
ال بأس أن أعّد ثانية

سّت حبات
إحداها مالك للنوم

ي
ّ
يختفي عن

وال أعود أراه
وأنا أتقلب في فراشي

بينما يستمّر الليل كدواء ثقيل

تهجم من كل مكان
حّبات تركها لي الوقت

الذي وقف مّرات في حلقي
ليست تلك التي طردتها من فمي

وال تحمل كنيتي
لكنها ترقد إلى جانبي

كأنها عائلتي
سأعطيها لقبي

وأتركها في الصباح
تعود الى حيث وجدتني

 بناء السور كان مهمًا، مما 
ّ
املحاضر بالقول إن

جعل املدينة آمنة وأتاح التوسع في إعمارها. 
اليوم  باتت  أن رحلة جلبي  واعتبر قورشون 
ــا عدة   فــي تــاريــخ الــقــدس، الــتــي زارهـ

ً
مرجعية

التي  العثمانية  الــفــتــرة  يــتــنــاول  لــم  إذ  ــرات؛  مــ
عاصرها فحسب، بل كذلك اآلثــار التي تركها 

األيوبيون واملماليك فيها.
ــر عـــنـــد شـــخـــصـــيـــة جــلــبــي،  تــــوقــــف املــــحــــاضــ
ــــذي »كــتــب  »املــثــقــف املــخــتــلــف« الـ ــفـــه بـــ ووصـ
بــأســلــوب أدبـــــي، ولــــم يــكــتــِف بـــالـــتـــدويـــن، ما 
يــســتــدعــي الــلــجــوء إلـــى مــصــادر أخـــرى لفهم 
لــغــتــه املــلــيــئــة بـــاملـــجـــاز واالســــتــــعــــارات، كما 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  ُعـــرف بمشاركته  أنــه 
واإلداريــــــــــــة واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، وطـــــــاف الـــعـــالـــم 
ف  ُيــعــرِّ كـــان  كــتــبــه. وبينما  ودّون مــا رآه فــي 
للجغرافيني  خدمة  قــّدم  العالم،  على  الــنــاس 
واملؤرخني الذين نقلوا عنه كمصدر موثوق«. 
قورشون الذي نّوه بأن العمل جاٍر حاليًا على 
ترجمة األقسام الخاصة بالقدس في الكتاب 
إلـــى الــعــربــيــة، تــطــّرق إلـــى الــفــرق بــني الــقــدس 
فـــي رحــلــة ابـــن بــطــوطــة وبـــني تــوثــيــق جلبي 
لــهــا، »فــابــن بطوطة يـــروي فقط مــا يــرى في 
زمانه، بخالف جلبي الذي يعيد قراءة تاريخ 
املكان أيضًا إلى جانب واقعه، ويخّصص في 
كتابه وصفًا دقيقًا للمسجد األقصى وأعمال 
ســلــيــمــان الــقــانــونــي فـــي تــرمــيــمــه وتــزيــيــنــه، 
وكــــان يــشــرح ويــعــطــي مــعــلــومــات تفصيلية 
عن كل شيء، بما في ذلك ما يسميه فضائل 
لآلثار  أقسامًا  وزيارتها، ويخصص  القدس 

واملقامات واألضرحة«.

سيكون الزمان أجرد قبل أن يلفظني
وألتقي باسمي
كدمية صغيرة

كحّبة دواء.
■ ■ ■

صمت وغيم ولوحات
هذا الغيم ينقل الحزن إلى صدري

ال أعرف إذا كان غيٌم
في لوحة أسامة بعلبكي

ه
ّ
ابتلع النهار كل

 إذا كان يتحدث
ُ

ال أعرف
وهو ينتقل إلى األعلى

وهل سمعه قلبي
سيكون ذلك بالتأكيد أكثر من شكوى

في وسع كلمة
أن تترك لدغة

إذا سقط دم منها

هذا الهواء لم يسكن من حاله
لقد همد من شيء ما

ال بد أنه أعماه
هو اآلن مطموس تمامًا

س
ّ
وال يجرؤ على أن يتنف

 في الصمت
ّ
ال نعرف بعد ماذا انبث
م نفسه

ّ
الذي ال يزال يكل

تحت نظام حديدّي
مربٌع ينفجر مرارًا

بال صوت
غضب يترمد

ثمة نهاية لحزن
نهايات أخرى

ألحوال حدثت وماتت
دفعة واحدة

نهاٌر جُمد فورًا
ح في لوحة سمعان خّوام

ّ
عصفور تسط

وسقط فوق رأس
ح

ّ
حمل عيني عصفور مسط

إنه أيضًا جناح يصطفق في الجو 
جناح ترك فضاءه

أوليا جلبي في فضائل القدس

من يهيل التراب

تأثير جائحة كوفيد-19 على قوانين ولوائح العمل عنوان الندوة التي تعقدها 
الثالثة والنصف من  بالدوحة، عند  بن خليفة«  القانون في »جامعة حمد  كلية 
عصر الثالثاء، الثاني عشر من الشهر الجاري، بمشاركة الباحثين واألخصائيين لويغيا 

إنغياني، وجاسم سعود آل ثاني، ودانيال باترسون، وأليكس ناصري.

حتى الثاني من أيار/مايو المقبل، يتواصل معرض أصول العالم: اختراع الطبيعة 
في القرن التاسع عشر في »متحف أورسيه« بباريس، والذي افتتح منتصف الشهر 
اكتشاف  مثل  البيولوجيا،  تاريخ  في  المحّطات  أهم  المعرض  يضيء  الماضي. 
واالنتخاب  التطّور  ونظرية  الديناصورات،  وجود  وحقيقة  التاريخ،  قبل  ما  إنسان 

الطبيعي.

بطنجة  غاليري«  آرت  »مدينة  في  المقبل  األحد  مساء  من  السابعة  عند  يُفتتح 
معرض استعادي للفنان المغربي أحمد البراق )1952 - 2020(، يتواصل حتى العاشر 
كما  للراحل.  فوتوغرافية  وأعماًال  رسومات  المعرض  يضّم  المقبل.  الشهر  من 
لـمحمد  الذي يحتوي مقاالت  الذاكرة  البراق، تشكيل  أحمد  سيتم إشهار كتاب 

أمسكان، محمد مطالسي، خليل لمرابط، عمر الصالحي وحفيظة أوشار.

ينّظم »سيمنار وداد متري للفلسفة« في القاهرة، عند السادسة من مساء السبت 
المقبل، جلسة لنقاش كتاب شذرات من خطاب عاشق لروالن بارت، بالتعاون مع 
»دار هّن«. يحمل السيمنار اسم واحدة من رموز الحركة النسوية المصرية )1927 - 

2007(، والتي عملت ألكثر من ستين عامًا في السياسة والصحافة والتدريس.

سومر شحادة

ــــاس؟ رّبــــمــــا ال يـــواجـــه  ــنـ ــ ـــاذا يـــنـــتـــحـــُر الـ ــ ملــ
األحــيــاء ســــؤااًل أصــعــَب مــن هـــذا الــســؤال، 
ون خبر انتحار أحدهم فيما 

ّ
عندما يتلق

يجلسون مكتئبني على أرائــك وثــيــرة، أو 
يـــرزحـــون تــحــت الـــجـــوع والـــفـــقـــر. فـــاملـــوُت 
يترُك تساؤالت واعية، وهناَك  الــقــدرّي ال 
 االنتحار قدريٌّ أيضًا، فإذا 

ّ
من يعتقد بأن

 أحدهم أقصى طاقته على احتمال 
َ
ما بلغ

العيش، رمى نفسه إلى أقــدار خــارج هذه 
الدنيا. 

ــة عـــن الـــتـــســـاؤالت الــتــي  ــابــ ال يــمــكــن اإلجــ
 اإلجــابــة تقع فــي عالٍم 

ّ
املـــوت، ألن يتركها 

 الجواب عن االنتحار موجوٌد 
ّ
آخر. غير أن

بـــروتـــس، الــــذي اشــتــهــر مــن خـــالل مقولة 
قيصر: »حتى أنَت يا بروتس«، وهو في 
 على الوفاء الذي تحّول إلى 

ٌ
املقولة مثال

خــيــانــة. شــــارك بـــروتـــس فـــي مــكــيــدة قتل 
ــه من  ــ

ّ
قــيــصــر كـــي يــمــنــَع طــغــيــانــُه، رغـــم أن

 رومـــا أحـــّب إليِه 
ّ
أكــثــر املــقــّربــني إلــيــه، لــكــن

من قيصر. 
وعــنــدمــا فــشــلــت خــطــة بـــروتـــس إلصـــالح 
الحكم في روما، خسَر مبرر خذالنِه مللكِه، 
ودفعتُه مثاليتُه، وهو يرى شتات الحكم، 
إلى االنتحار. كان بروتس قد أجبَر نفسه، 
وفق ترتيٍب حسن النّية، على اإلتيان بما 
أدرك  وعندما  العميقة،  طبيعته  يناقض 
ها 

ّ
أن ــّم  واألهــ عليه،  انقلبت  قــد  فعلتُه   

ّ
أن

انــقــلــبــت عــلــى رومـــــا، انــتــحــر. فــاالنــتــحــار 
إلى شخصية  بالنسبة  ع 

ّ
متوق  

ٌ
مــآل هنا، 

 أكثر 
ّ

مثالّية مثل شخصية بروتس. ولعل
مــن يــعــانــي مــن الــحــيــاة املــعــقــدة الشائكة 
هــم األشــخــاص املــثــالــيــون، الــذيــن تنضُج 
الــحــلــول لــديــهــم عــبــر شـــكـــٍل واحـــــد، وهــو 
 تدمير 

َ
ــــذات عــــوض املــــغــــادرة، وتــدمــيــُر الـ

اآلخـــريـــن. فــاملــعــارك الــتــي يــخــوضــهــا من 
ُيقِدم على االنتحار هي معارُك يخوضها 
مـــع نــفــســِه، ال خــارجــهــا. لــتــجــيء الــفــنــون 
عندئٍذ فتصّدر تلك املعارك إلى اآلخرين، 
تشاركهم معنى أن ُينهي أحدهم حياتُه، 
وهــــي فــكــرة بــــرع فــيــهــا املـــخـــرج اإليـــرانـــي 
ــبـــاس كـــيـــارســـتـــامـــي فــــي فــيــلــمــه »طــعــم  عـ
بسيطة  حــكــايــة  للفيلم  )1997(؛  الـــكـــرز« 
عـــن رجــــل يــتــجــّول فـــي ســيــارتــه ويــبــحــث 
ــتــــراب مــقــابــل مــبــلــٍغ   فـــوقـــه الــ

ُ
عـــّمـــن يــهــيــل

ــّم  ــار ومــــــن ثـ ــحـ ــتـ مــــالــــي، إذ يـــخـــطـــط لـــالنـ
ــّور الــفــيــلــم  االســـتـــلـــقـــاء فــــي حــــفــــرة. ويــــصــ
 معتقدهم قرار 

َ
ى اآلخرون وفق

ّ
كيف يتلق

الرجل في االنتحار وفق معتقده. وكيف 
ــم بــني الــجــنــدّي الــــذي يفّر  ــ تــــراوح ردودهـ
مــن الــســيــارة ورجــــل الــديــن الــــذي يرفض 
املــســاعــدة والـــرجـــل الــحــكــيــم الــــذي يـــروي 
 بطل 

ّ
تــجــربــتــه مــع االنــتــحــار. ثـــّم نــجــد أن

الــفــيــلــم هـــو االنـــتـــحـــار ال املـــنـــتـــِحـــر، الـــذي 
اســتــلــقــى أخـــيـــرًا فـــي الــحــفــرة مـــن غــيــر أن 

نعرف نهايته. 
فيِه  أعيش  الــذي  املكان  الناس في  يفقُد 
ــن يـــراقـــب  ــ ــيـــشـــوا. ومــ فـــرصـــتـــهـــم ألن يـــعـ
الحياة في سورية يلحظ تهافت الناس 
على املــوت، ال على الطوابير فقط، التي 
، يـــراهـــم 

ً
ــنـــوف الـــحـــيـــاة كــــافــــة شــمــلــت صـ

الــحــفــرة، ويــنــتــظــرون من  فـــي  مستلقني 
 عليهم التراب. 

ُ
يهيل

)كاتب من سورية(

 يـــفـــقـــُد الـــنـــاس 
ُ
ــيـــث ــاء، حـ ــ ــيـ ــ ــم األحـ ــالـ فــــي عـ

مسّوغات استمرارهم يومًا بعد آخر، إّما 
 حضور 

ّ
مــن الـــوفـــرة أو مــن الــفــاقــة. ولــعــل

موازيًا  كــان  والفنون  األدب  فــي  االنتحار 
اليائسني   

ّ
ألن الــُحــّب.  أو  الحرّية  لحضور 

ــك الـــذيـــن  ــئــ ــة، أولــ  خــــاصــ
ً
يــمــتــلــكــون فـــتـــنـــة

يردعهم  تفكير  أّي  دون  الــحــيــاة  يــركــلــون 
أولئك  الغامض،  الشاسع  املــوت  عالم  عن 
الــذيــن يــفــتــقــدون فــكــرة الــغــّد. فيما البشر 
مّيالون بطبعهم إلى التفكير في األفضل، 
مــن أجـــل أن يــســتــمــروا، ويــســتــمــر نوعهم 

ويتحّسن شرطهم االجتماعي.
ــاقــًا 

ّ
يـــزخـــر عـــالـــم األدب بــاملــنــتــحــريــن عــش

 
ً
وقـــادة، مدمنني ومذنبني، جناة وأعــوانــًا 

ــِه، ينتُج   االنــتــحــار بـــذاتـ
ُ
وأبـــريـــاء، فــحــدث

ــردًا غــــزيــــرًا يــــحــــاول تــفــســيــر االنـــتـــحـــار  ــ ســ
املنتحر   

ّ
أن ولـــو  مــنــعــه.  أو  آثــــاره  أو مللمة 

شــخــٌص خـــرج فـــي لــحــظــة - تــعــنــيــِه هـــو - 
عـــن مــفــاهــيــمــنــا وطــــرائــــق تــفــكــيــرنــا الــتــي 
إلشراقات  تنتصُر  أزلــّيــة  أزمنة  صنعتها 
 

َ
ــّيــض

ُ
الـــنـــاس وتـــأســـف لــظــلــمــاتــهــم. ولـــو ق

للمنتحر أن يعتّد بلحظة إشــراٍق واحدة، 
فــســيــعــتــبــرهــا الــلــحــظــة الــتــي طــعــن نفسُه 
بنفسِه من  رمـــى  أو  الــســّم  أو شـــرب  فيها 
البرج، فموتُه بالنسبة إليه، لحظة إشراقِه 

الباسلة. 
ــيــــرة  ــهــ فـــــــي مــــســــرحــــيــــة شــــكــــســــبــــيــــر الــــشــ
ــــوس قـــــيـــــصـــــر«، يـــــقـــــدم الــــشــــاعــــر  ــيــ ــ ــولــ ــ »يــ
اإلنكليزي مثااًل بارعًا عبر كتابة مصير 
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لوحة للفنانة التركية شرمين جيدي تصّور رحلة أوليا جلبي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أسامة بعلبكي، ألوان مائية، 2017

من فيلم »أين بيت صديقي« لعبّاس كيارستامي



موسيقى

جورجيت عيسى

يقــال  مــا  هــذا  املوســيقى«،  »بــاد 
عــن أوروبــا، وبالــذات عــن أملانيــا، 
املوســيقى  عــن  نتحــدث  عندمــا 
الــرأي  شــيوع  مــع  الغربيــة.  الكاســيكية 
القائــل بـــ »عاملية املوســيقى الكاســيكية« في 
بلداننا العربية، ومع اكتساب هذه املوسيقى 
مؤسســاتنا  فــي  رئيســية  مكانــة  بالتحديــد 
البلــدان  تبــدو  املوســيقي،  للتعليــم  الرســمية 

 »بادًا موسيقية«.
ً
الغربية فعا

ــا قــد ألفنــا هــذه النظــرة عن املوســيقى 
ّ
وإذا كن

الغربيــة فــي بلداننــا، بصفتنــا أجانــب، فمــن 
ميــدان  إلــى  نظــرة  نلقــي  أن  املثيــر لاهتمــام 
الغربيــن  بعيــون  الكاســيكية  املوســيقى 
أنفســهم. ســيكون مثيــرًا للمفاجــأة حينهــا أن 
نعــرف أن الــرأي القائــل بــأن البوليفونيــا -أي 
تعــدد األصــوات- هــي قّمــة الحرفيــة، لــم يُســد 
أيضــا،  أوروبــا  فــي  وإنمــا  فقــط،  بادنــا  فــي 
وبالــذات منــذ القــرن الثامــن عشــر. وســيكون 
ســمعة  أن  معرفــة  أيضــا،  لاهتمــام  مثيــرًا 
أملانيــا، بكونهــا رائــدة فــي مجــال املوســيقى 
الكاســيكية، ســادت خصوصا بعــد توّحدها 
 مكانــا مــا هــو »بــاد 

ّ
عــام 1871. إن الزعــم بــأن

ما هو في الحقيقة برهان عما 
ّ
املوســيقى«، إن

يكتنــزه هــذا التقليــد املوســيقي الغربــي مــن 

»عظمــة«  حــول  للبلــدان  عابــرة  أيديولوجيــا 
هذه املوسيقى و»سمّوها«.

»عظمــة«  أيضــا  األيديولوجيــا  هــذه  تكتنــف 
هــذه  ماضــي  أن  بمعنــى  التاريــخ،  عابــرة 
املوســيقى يبــدو مؤّكــدًا لحاضرهــا. بالتالــي، 
عندمــا نطــرح الســؤال حــول ســبب »الريــادة« 
خــذ 

ّ
يت قــد  الكاســيكية،  األملانيــة للموســيقى 

لألملــان  التاريخيــة  املســاهمات  البعــض 
الغربيــة  املوســيقية  فــي  والنمســاوين 
الكاســيكية حّجــة علــى »الريــادة« فــي الوقــت 
عــن  تعــدو  ال  املحاججــة  هــذه  لكــن  الراهــن. 

حــول  للســؤال  أخــرى  صياغــة  إعــادة  كونهــا 
التقليــد  فماضــي  »الهيمنــة«.  هــذه  ســبب 
ليــس كحاضــره، والشــائع عــن »ريــادة أملانيا« 
يعنــي  ال  اليــوم  الغربــي  املوســيقي  للتقليــد 

اليــوم.  وحتــى  املاضــي  مــن  اســتمرارّيتها 
تجريــد  ليــس  ذلــك  مــع  اهتمامنــا  محــط   

ّ
إن

املوســيقى الغربية من جمالّياتها املوســيقية، 
فإلقاء نظرة اجتماعية نقدية لهذه املوســيقى 
ال يتعــارض مــع إعجابنــا بهــا. لكننــا نعتقــد 
أن العــودة إلى الســياق االجتماعــي التاريخي 
الــذي أتــت بــه، يمكنــه أن يفّســر ســمعة أملانيــا 
في ريادتها هذه من جهة، وأن يبّن، من جهة 
إلــى  املوســيقي  اإلرث  هــذا  انتقــال   

ّ
أن أخــرى، 

البلــدان غيــر األوروبيــة، كالبلــدان العربيــة، ال 
يقتصر على املوسيقى نفسها، بل أيضا على 
األســاس األيديولوجــي الــذي يشــّكلها. يمكــن 
»الهيمنــة« أو »الريــادة  ــي أثــر مــا يســّمى بـ

ّ
تقف

فــي  الكاســيكية  املوســيقى  علــى  األملانيــة« 
أوروبــا  فــي  التاريخيــة  التطــورات  ســياق 
خــال القرنــن الثامن والتاســع عشــر. حينها، 
املراكــز  فــي  التقليــد املوســيقي بالتشــكل  بــدأ 
الثقافية في أوروبا، كـ فيينا وباريس ولندن، 
في وسط تغّيرات اقتصادية وسياسية عاّمة.
الطبقــة  تشــّكل  كان  التغّيــرات،  تلــك  أهــم  مــن 
نفــوذ  اضمحــال  مــع  ترافقــا  البرجوازيــة 
هــذا  أن  ومثلمــا  األرســتقراطية.  الطبقــة 
التغير رافقه نشــوء الســوق باملعنى املعاصر 
للكلمــة، كان ســوق املوســيقى جــزءًا مــن هــذا 
العــام. نتــج عــن هــذا تحــّول العاقــة  الســوق 
مــن  واملوســيقين  األرســتقراطين  بــن 

النســبية، فمــا  الحريــة  إلــى  الكاملــة  التبعيــة 
علــى  يعتِمــد مشــكل مباشــر  املوســيقي  عــاد 
عاقاتــه بالســاحات األرســتقراطية مــن أجــل 
أن يســتقر ماّديــا ويبنــي ســمعته. والحقيقــة 
أنــه مــع نشــوء صــاالت العــرض الكبــرى ودور 
النشــر للموســيقى وبروز النقاد املوسيقين، 
بــات  املوســيقية،  اآلالت  وشــراء  بيــع  وتزايــد 
للموســيقي هامــش مــن الحريــة فــي تســويق 

أعماله وتطوير أسلوبه املوسيقي.
مــع تعــّدد اإلنتــاج املوســيقي فــي ذاك الواقــع 
االجتماعــي  الفــرق  بــرز  الجديــد،  الطبقــي 
و»الخفيفــة«.  »الجّديــة«  املوســيقى  بــن 
فمقابــل الحفــات التــي كان يتــم فيهــا عــرض 
موســيقى القــرون الســابقة، كـــ بــاخ ومــوزارت 
آنــذاك  املعاصــرة  األعمــال  وبعــض  وهانــدل، 
- بالــذات أعمــال بيتهوفــن- بــات هنــاك أيضــا 
كاباريهــات وعــروض موســيقية مواضيعهــا 
أنــه  حصــل  مــا  وفكاهيــة.  وجنســية  يوميــة 
أنمــاط  االجتماعيــة،  املمارســة  فــي  تشــّكلت 
مــن األذواق املوســيقية تتطابــق مع االنقســام 
الطبقــي؛ فغالبــا مــا كانــت العــروض املذكــورة 
، مرتــادة مــن الطبقــة الشــعبية، أمــا أبنــاء 

ّ
آنفــا

واألرســتقراطية،  البرجوازيــة  الطبقتــن 
فكانوا يرتادون عروضا موســيقية يتم فيها 

تقديم أعمال من القرون السابقة.
القــرن  فــي  وبالــذات  األملانّيــة،  األقاليــم  فــي 
التاســع عشــر، أعطت البرجوازية األملانية ذات 
االتجــاه السياســي القومي آنــذاك أهّمية كبرى 
الثقافــة  مشــّكات  مــن  بصفتهــا  للموســيقى 
للموســيقى  السياســي  البعــد  هــذا  األملانيــة. 
يمكــن أن ُيقــرأ في أدبّيــات ذاك الوقت الذي ترد 
فيــه أقــوال عــن »فطــرة األملــان فــي املوســيقى« 
و»العبقريــة األملانيــة«. بهــذا املعنــى، أصبحــت 
منــذ  لألملــان  بالنســبة  األملانيــة  املوســيقى 
بدايــة القــرن التاســع عشــر تعّبــر عــن الوحــدة 
األملانيــة، حتــى قبــل التوّحــد الفعلــي ألملانيــا. 
أو  املوســيقى،  إلــى  البرجوازيــة  منظــور  أمــا 
بتعبيــر آخــر املنظــور إلى املوســيقى الذي كان 
األســس  إلــى  إرجاعــه  يمكــن  آنــذاك،  مهيمنــا 
الفلســفية للقوميــة األملانيــة، والتــي تعــود إلى 
التّيــار الفكــري الرومنطيقــي األملاني في القرن 
الثامــن عشــر. مــن هــذا املنطلــق، هيمــن اعتبــار 
تحتــوي  ال  التــي  تلــك  أي  اآلليــة،  املوســيقى 
كلمــات، »أعلــى درجــات التجريــد« وذات صفــة 
ة«، أي »غير قابلة للتفســير«. واكتســاب 

َ
ق

َ
»مطل

املوســيقى أهّميــة قومّيــة عنــد األملــان، هــو مــا 
قــد يفّســر منــوال تطــّور العلــوم املوســيقية فــي 
الحقل املؤسســاتي األملاني بالذات بعد توّحد 
أملانيــا. فاالتجاهــات البحثيــة الرئيســية آنذاك 
لت بتوثيق األعمال املوســيقية التي يمتد 

ّ
تمث

تاريخها إلى عّدة قرون ســابقة. أما في ميدان 
األعمــال  هــذه  تحليــل  فــكان  املوســيقى؛  علــم 
موســيقّيا هــو النهــج األكثــر اعتمــادًا. مــن هنا، 
كان اعتبــار البراعــة التأليفيــة وحدهــا معيــار 
أن  باعتبــار  املوســيقية،  األعمــال  تصنيــف 
البوليفونيا أعلى درجات الحرفية املوسيقية.
هــذا التأثيــر األملانــي فــي إرســاء توّجــه بحثي 
فــي العلــوم املوســيقية، وفــي تشــكيل مفهــوم 
اليــوم،  نعرفــه  كمــا  الكاســيكية،  املوســيقى 
هو حديث نســبّيا، وقد أتى في ســياق تشــّكل 
. فقد ساهمت 

ً
التقليد املوسيقي الغربي عاّمة

بأيديولوجيتهــا  األملانيــة  البرجوازيــة 
إلــى  الرومنطيقــي  ومنظورهــا  القومّيــة 
املوسيقى في بلورة تقليد املوسيقى الغربية 
بمفهومــه الحديــث؛ أي بكونــه يعتمــد قوانن 
يضــم  اعتبــاره  وبالتالــي   ،)Canon( أصيلــة 
لــكل  »تتوّجــه  ملوســيقى  عظيمــة«  »أعمــااًل 

اإلنسانية جمعاء«.

جولة نقدية في بالد الموسيقى

الريادة األلمانية

)Getty( تشّكلت في الممارسة االجتماعية أنماط من األذواق الموسيقية تتطابق مع االنقسام الطبقي

)Getty( تعتمد جمًال موسيقية مألوفة تستعملها ضمن إنتاج غير نمطي
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أصبحت الموسيقى 
األلمانية بالنسبة للجمهور 

تعبّر عن وحدة البالد

اخترعت سويفت في 
عملها الجديد حكايات 

وشخصيات عديدة

عمر بقبوق

نهايــة العــام املاضــي، أصــدرت نجمــة البــوب 
األميركيــة، تايلــور ســويفت، ألبومــا جديــدًا 
األلبــوم  وهــو  Evermore؛  عنــوان  حمــل 
الرســمي التاســع فــي مســيرتها والثاني لها 
األلبــوم  إصــدار  تــم  وقــد   .2020 عــام  ضمــن 
بشــكل مفاجــئ مــن دون ســابق إنــذار، علــى 
 ،»Folklore« غرار ما فعلته بألبومها السابق
الشــقيق  األلبــوم  بأنــه  وصفتــه   الــذي 
لـــEvermore. فهــي تســتكمل بعملهــا الجديــد 
تعاونها غير املتوقع مع آرون ديسنر، وبون 
إيفــر؛ التعــاون الــذي أثمر عن إنتــاج األغاني 
األكثــر هــدوءًا ورصانــة فــي مســيرة ســويفت 
باملجمل، والتي يمكن النظر إليها على أنها 
انعــكاس لحالــة العزلة العامة التي ســيطرت 

على سنة 2020.
فــي األلبــوم الجديــد، تتابــع ســويفت لعبتهــا 
الــذي   ،Folklore فــي  قواعدهــا  رســمت  التــي 
فتواصــل  املاضــي؛  العــام  منتصــف  أصدرتــه 

التــي  االفتراضيــة،  الشــخصيات  تقّمــص 
نســجتها باالســتناد إلــى هيكليــة الحكايــات 
خالهــا  مــن  لتعيــش  الشــعبية،  الفلكلوريــة 
املتخيلــة،  العاطفيــة  الصبغــة  ذات  حكايــات 

التي تكسر بها الفراغ ضمن قوقعة العزلة.
مــن هــذه الحكايــات حكايــة »دوروثيــا«، التــي 
 ،tis the damn season أغنيــة  لهــا  خصصــت 
وهــي فتــاة تركت قبل ســنوات طويلــة بلدتها 
الصغيــرة لتطــارد أحــام هوليــوود، وعــادت 
مؤخرًا لتطارد شــعلة الحياة التي اكتشــفتها 

في املكان الذي تنتمي إليه بعد زمن طويل.
عديــدة  وشــخصيات  حكايــات  هنــاك 
الجديــد،  بألبومهــا  ســويفت  اخترعتهــا 

املســتوى  علــى  إثــارة  أكثــر  يبــدو  بعضهــا 
الســردي؛ أي عندمــا يتــم إعــادة بنــاء األغنيــة 
ال  القصــة  جــودة  لكــن  القصيــرة.  بقصتهــا 
تعبــر بالضــرورة عــن جــودة األغنيــة، فأجمل 
أغنيــات األلبــوم هــي تلــك التــي تبــدو قصتها 
مبتــورة وغيــر مكتملــة، أو ضعيفــة ســرديا؛ 
 ،no body, no crime كمــا هــو الحــال في أغنية
التــي تعاونــت فيها مع فرقة الروك النســائية 
أغانــي  أكثــر  إحــدى  تبــدو  التــي  »هايــم«، 
األلبومــات ألقــا ونضجــا، لكــن الحكايــة فيهــا 
تبــدو ضعيفــة، تســتند لشــخصية »إيســت« 
التــي تبــدو فــي حالــة ضيــاع مــا بــن املنطــق 
والواقــع، تــدرك جريمة غيــر مفهومة ال يمكن 
إثباتهــا؛ فالتراكيــب اللغويــة القصيــرة التــي 
تربــط كل مــا يمكــن التحقــق منــه بالوجــود 
علــى  تضفــي  الجســدي،  والبعــد  املــادي، 
كلمات األغنية سحرًا خاصا، رغم أن تجميع 
الكلمــات ال يعطــي حكاية متماســكة، كما هو 
فتقد 

ُ
الحــال فــي معظــم أغانــي األلبوم، التــي ت

بنيتهــا  تماســك  رغــم  األوقــات،  بعــض  فــي 
 .no body, no crime لسحر

لكــن أجمــل أغانــي األلبــوم علــى اإلطــاق هــي 
تعــود  التــي   ،willow االفتتاحيــة  األغنيــة 
رســمت  التــي  »بيتــي«،  شــخصية  إلــى  فيهــا 
ألبومهــا  مــن  أغنيــات  ثــاث  فــي  مامحهــا 
الســابق Folklore، وهــي cardigan وaugust و

betty. ففــي willow التــي أصدرت ســويفت لها 
كليــب، هــو امتــداد لكليــب cardigan، تســتفيد 
مــن خصــال شــخصية »بيتــي« لتنســج خيطــا 
جديدًا في الحكاية الخاصة بها، بما تحتويه 
مــن تناقضــات مــا بــن الحــب والعزلــة؛ لتلقــي 
باألغنية تعويذتها الســحرية الخاصة لخلق 
رجــل، هــو يجــب أن يكــون الحبيــب واملخلــص 
عقــل  علــى  تســيطر  التــي  العزلــة  حالــة  مــن 
الشــخصية وجســدها. وبهذه األغنية، تتمكن 
ســويفت مــن تقديــم واحــدة مــن أفضــل أغانــي 
العقــد  فــي  صــدرت  التــي  فولــك«  »إينــدي  الـ
موســيقية  جملــة  علــى  باالعتمــاد  األخيــر، 
مألوفــة تســتعملها ضمــن إنتــاج غيــر نمطــي، 
لهــا  تفتقــد  التــي  والخفــة  بالحيويــة  يتمتــع 

.
ً
أغاني هذا الجنر عادة

تايلور سويفت
أغاٍن من دون سابق إنذار

يمكن تقّفي أثر ما 
يسّمى بـ»الهيمنة« أو 

»الريادة األلمانية« على 
الموسيقى الكالسيكية 

في سياق التطورات 
التاريخية في أوروبا 
خالل القرنين الثامن 

والتاسع عشر. حينها، 
بدأ التقليد الموسيقي 

بالتشكل في المراكز 
الثقافية في أوروبا، 

كـ فيينا وباريس، وسط 
تغيّرات سياسية عاّمة

عنــد الثامنــة مــن مســاء الخميــس 
المقبــل، تقيــم فرقة عبــد الحليم 
نويــرة، علــى خشــبة المســرح الكبير 
في »دار األوبرا المصرية«، حفًال غنائيًا، 
تــؤدي فيــه أعمــاًال لـــ محمــد عبد 
الوهــاب، وســيد درويــش، ومحمــد 

فوزي، واألخوين رحباني.

بمناســبة مــرور تســع ســنوات علــى 
المدينــة،  متــرو  يقيــم  تأسيســه، 
الســبت واألحد والمقبلين، مجموعًة 
مــن العــروض الغنائية والموســيقية 
تتضّمن  والكوميدية،  واالســتعراضية 
فقرات عديدة، وبمشــاركة عدد من 
فنانيه، مثل خالد صبيح وزياد األحمدية.

بــول  اإلنكليــزي،  الفنــان  أصــدر 
مكارتني، ألبومًا جديدًا يحمل عنوان 
McCartney III، وهو العمل الفردي 
الثامــن عشــر لمكارتني، الــذي ُعرف 
ببداية مشــواره كعضــو في فرقة 
»البيتلز«، والثالث ضمن سلســلة تحمل 

اسم الفنان نفسه.

األميركيــة،  البــوب  نجمــة  أصــدرت 
مايلي سايرس، ألبومًا جديدًا ينتمي 
إلى موســيقى الــروك، يحمل عنوان 
Plastic Hearts. يمكــن وصــف هذا 
اإلصــدار باألكثــر غرابــًة فــي مســيرة 
جديــدًا  أســلوبًا  الحتوائــه  النجمــة، 

ومغايرًا عن عادة أعمالها.

فــي ألبومهــا الجديــد، »بوزيشــينز«، 
تعيد الفنانة األميركية، آريانا غراندي، 
»اآلر  تموضعهــا لجهة موســيقى 
آند بي«؛ إذ تعيد أصــداء بداياتها مع 
أول ألبوماتهــا، Yours Truly، وإن أتى 
لــون »اآلر آند بــي« الجديــد أقرب إلى 

أفريكانية نجوم الـ نيو سول.

من  وعلمية  موسيقية  مساهمات  الغربي  الموسيقي  التقليد  يضم 
أنحاء أوروبا، إال أن خصوصيّات التطورات الموسيقية االجتماعية في 
ألمانيا، قبل وبعد توّحدها في القرنين الثامن والتاسع عشر، ساهما في 
األوروبية،  الغربية  للموسيقى  المصاحبة  األيديولوجيّة  األسس  وضع 
والتي ساهمت في تشكيلها على أنها »تقليد واحد متماسك، أعالمه 

مؤلّفون عظماء، وهي بذلك أعلى درجات الحرفية الموسيقية«.

تقليد واحد

إنتاجات
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رياضة

أعلن نادي 
برشلونة اإلسباني 
لكرة القدم 
غياب العب 
وسطه الدولي 
البرازيلي فيليبي 
كوتينيو ثالثة 
أشهر على األقل 
عن المالعب بعد 
خضوعه السبت 
لعملية جراحية 
ناجحة في 
ركبته اليسرى. 
وكان كوتينيو 
)28 عامًا( 
تعّرض لإلصابة 
في غضروف 
ركبته اليسرى 
في الوقت 
بدل الضائع من 
المباراة ضد إيبار 
)1-1( الثالثاء 
عندما دخل 
بديًال.

)Getty/كوتينيو لم يقدم المأمول منه في برشلونة منذ ترك ليفربول )ديفيد بوستامانتي

كوتينيو والعملية الجراحية

سقط إيفرتون على أرضه بهدف نظيف أمام وست 
هام يونايتد في غوديسون بارك، لتتوقف سلسلة 

انتصاراته املتتالية عند أربعة وفي ليلة عودة 
الكولومبي خاميس رودريغيز للماعب، وذلك 

ضمن الجولة السادسة عشرة. وسجل هدف املباراة 
الوحيد الاعب توماس سوسيك )د.86(، ليهدي 

وست هام ثاث نقاط غالية له بعد 4 جوالت بدون 
فوز، ليرتقي للمركز العاشر برصيد 26 نقطة، في 

حن تجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة.

حقق مانشستر يونايتد انتصارًا ثمينا على 
ضيفه أستون فيا بهدفن لواحد ضمن الجولة 

السادسة عشرة من البريميرليغ، ليتقاسم الصدارة 
 منهما. وتقدم 

ّ
مع ليفربول مع 33 نقطة لكل

»الشياطن الحمر« )د.40(  أنتوني مارسيال لـ
قبل أن يتعادل البوركيني برتراند تراوري )د.58( 

للضيوف، وبعدها نجح برونو فرنانديز في 
تسجيل هدف الفوز ألصحاب ملعب أولد ترافورد 
)د.61(، في ليلة شهدت تصديات عديدة لدي خيا.

خضع ظهير نادي غالطة سراي التركي عمر 
العبدالوي - قائد منتخب النرويج - لعملية 
جراحية بسبب إصابات خطيرة في عينيه، 

وإصابات طفيفة في يديه بعد تعّرضه لحادث 
عندما كان يتعامل مع ألعاب نارية. وال يوجد 
خطر على حياة العب كرة القدم الدولي البالغ 
من العمر 29 عاًما، على الرغم من أن األطباء ال 

يستطيعون تحديد متى سيكون قادرًا على اللعب 
مرة أخرى أو كيف ستتطور رؤيته.

وست هام يوقف 
مد إيفرتون في ليلة 

عودة خاميس

مانشستر يونايتد 
يتقاسم الصدارة مع 

ليفربول

إصابة مدافع 
غالطة سراي في عينيه 

بسبب األلعاب النارية
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لندن ـ العربي الجديد

ــنــــجــــوم الـــعـــرب  بــــــات مـــســـتـــقـــبـــل الــ
ــتـــرفـــن فــــي أوروبـــــــــــا، حــديــث  املـــحـ
ــة، خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
لكرة  املمتاز  اإلنكليزي  الــدوري  في  الالعبن 
القدم، وهذا يأتي في ظل فتح نافذة االنتقاالت 
الـــشـــتـــويـــة فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر/كـــانـــون الــثــانــي 

2829
رياضة

تقرير

نــهــايــتــه. ومـــن املنتظر  إلـــى  الــحــالــي وتستمر 
مستقبل  حــول  والتكهنات  الحديث  يكثر  أن 
الــعــرب خــالل هــذه الفترة، على غــرار  النجوم 
النجم املصري محمد صالح مهاجم ليفربول، 
وكــذلــك النجم الــجــزائــري ريــاض محرز الــذي 
باتت وضعيته مع مانشستر سيتي ال تسّر 
الجزائرية. صنع نجم  الجماهير  محبيه وال 
منتخب »الفراعنة« محمد صالح الحدث في 

بتصريحات  أدلــى  عندما  املاضية،  األسابيع 
رغبته  فيها  أكــد  اإلســبــانــيــة  »آس«  لصحيفة 
فــي خــوض تجربة فــي الـــدوري اإلسباني مع 
أحد القطبن، ريال مدريد أو برشلونة. وهذا 
مـــا أثــــار جــــداًل كــبــيــرًا فـــي لــيــفــربــول واإلعــــالم 
ــة أن حـــديـــثـــه عــن  الـــبـــريـــطـــانـــي أجــــمــــع، خـــاصـ
حلمه جاء في خضّم وجود جدل آخر متعلق 
ــارة الــقــيــادة لــصــالــح زميله  بــحــرمــانــه مـــن شــ
أرنــولــد، خــالل دوري أبطال أوروبــا  ألكسندر 

ضد ميتيالند الدنماركي.
وجــاءت تصريحات محمد صــالح لتزيد من 
مــخــاوف جماهير »الــريــدز« الــتــي لــن تتحمل 
الفريق األول إلى أحد  بالتأكيد مغادرة نجم 
عــمــالــقــة الـــــــدوري اإلســـبـــانـــي، كــمــا حــــدث مع 
انتقل صوب  الــذي  كوتينيو  فليب  البرازيلي 
إدارة  أن  األكــيــد  أن  إال  عــامــن،  قبل  برشلونة 
ليفربول بدورها لن تفّرط في خدمات الالعب 
املــرتــبــط بــعــقــد لــغــايــة 2023، فــي هـــذه الــفــتــرة 
التي  واالستحقاقات  املــوســم،  مــن  الحساسة 
تنتظر النادي، في مقدمتها الحفاظ على لقب 

»البريميرليغ«، واسترجاع لقب دوري أبطال 
أوروبا إلى خزائن »األنفيلد«.

ــد أملـــــح إلـــــى تـــمـــّســـكـــه الــكــبــيــر  وكــــــان كـــلـــوب قــ
ــــالح ورفــــضــــه الـــقـــاطـــع  بــــخــــدمــــات مـــحـــمـــد صــ
الــتــنــازل عــنــه، مــهــمــا كـــان الـــعـــرض املـــقـــدم من 
النادي الراغب في ضمه، وهذا خالل تعليقه 
على تصريحات الالعب املاضية، فقال لشبكة 
أعرفه  »مــا  البريطانية:  ســبــورتــس«  »ســكــاي 
أن صــــالح مــرتــبــط بــعــقــد مـــع لـــيـــفـــربـــول، وال 
أعتقد أنه سيغادر، ما الشيء الذي قد يجعله 

يغادر؟ ربما الطقس؟ ال أعتقد«.
ولن يكتفي ليفربول بغلق الباب أمــام رحيل 

محمد صالح ومحرز 
وتريزيغيه وبن رحمة 

مرشحون للرحيل

يوفنتوس يحتّل 
المركز السادس حاليًا 

في الدوري

صــالح فــقــط، بــل سيكون مــن الــضــروري فتح 
مـــفـــاوضـــات تــجــديــد عـــقـــده، بــســبــب أن العــب 
روما السابق يتبقى على نهاية عقده عامان 
فقط مع نهاية املوسم الحالي، مما قد يشجع 
األنــديــة الــراغــبــة فــي خــدمــاتــه على التفاوض 

على ضمه من موقع قوة.
بــات مستقبله محل تساؤل  آخــر  نجم عربي 
ريـــاض محرز،  الــجــزائــري  النجم  كبير، وهــو 
املدير  مــع  زالـــت متواصلة  مــا  الـــذي معاناته 
ــي، بــيــب  ــتــ ــيــ ــق مـــانـــشـــســـتـــر ســ ــريــ ــفــ ــي لــ ــنــ ــفــ الــ
غــوارديــوال، الــذي أمسى يضع الالعب خارج 
أن  رغــم  املهمة،  املباريات  أغلب  حساباته في 
كل  في  يبدع  السابق،  سيتي  ليستر  مهاجم 
مــرة تــتــاح لــه الــفــرصــة، مثلما كــان الــحــال في 
املــوســم الــحــالــي، الــذي يعد الثالث لــه بألوان 

الفريق »السماوي«.
الشتوية  االنتقاالت  من  الفترة  هــذه  وفتحت 
الـــبـــاب الحــتــمــال أن ُيــفــكــر ريــــاض مــحــرز في 
مــســتــقــبــلــه مــــرة أخــــــرى، واالنـــتـــقـــال إلــــى نـــاٍد 
جديد ُيبرز فيه موهبته الكبيرة وقدرته في 

يـــواجـــه يــوفــنــتــوس ومـــدربـــه أنـــدريـــا بيرلو 
اختبارات حاسمة في شهر كانون الثاني/ 
ــى الــلــقــب  ــ ــالـــي فــــي ســعــيــهــمــا إلـ يـــنـــايـــر الـــحـ
الــدوري اإليطالي  التوالي في  العاشر على 
لــكــرة الــقــدم، بــعــد بــدايــة متعثرة أنــهــى بها 
الـــ13  املــاضــي مبارياته  الــعــام  اللقب  حــامــل 

األولى سادسًا.
ويــتــخــلــف يــوفــنــتــوس بــفــارق 10 نــقــاط عن 
والوحيد  املتصدر  ميالن  التقليدي  غريمه 
الــــذي لـــم يــخــســر حــتــى اآلن فـــي »ســـيـــري أ« 
ــتـــى فــــي الـــــدوريـــــات الــخــمــســة الـــكـــبـــرى،  وحـ
وبفارق تسع نقاط عن املمثل الثاني مليالنو 
إنــتــر وثـــالث نــقــاط عــن رومـــا الــثــالــث، علمًا 
مباراة  يملك  العجوز«  »السيدة  فريق  بــأن 
مؤجلة ضد ضيفه نابولي الخامس بفارق 

نقطة واحدة أمامه.
وعــودة  الجديد  الــعــام  يوفنتوس  ويستهل 
منافسات الكالتشيو بعد استراحة قصيرة 

فـــي مــخــتــلــف املـــســـابـــقـــات، بــيــنــهــا مــواجــهــة 
ضد جنوى في ثمن نهائي مسابقة الكأس 
املحلية في 13 الحالي، وأخرى أمام نابولي 

في كأس السوبر املحلية في 20 منه.
وستستمرُّ املواجهات الحاسمة ليوفنتوس 
ــــى مــطــلــع شــــبــــاط/ فـــبـــرايـــر املـــقـــبـــل حــيــث  إلـ
 

ّ
سيستضيف روما في السادس منه ويحل

ضيفًا على نابولي بعدها بأسبوع واحد.
ورغم انتزاعه صدارة مجموعته في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا أمـــــام الـــعـــمـــالق اإلســـبـــانـــي 
إليجاد  كثيرًا  يوفنتوس  عانى  برشلونة، 
إيقاع متناسق على الصعيد املحلي، بعدما 
انتصارات فقط، وسقط في فخ  حقق ستة 
الــتــعــادل ســت مـــرات مقابل خــســارة واحــدة 
كـــانـــت مـــذلـــة عــلــى أرضــــه أمــــام فــيــورنــتــيــنــا 
بــثــالثــيــة نــظــيــفــة فـــي آخـــر مــبــاريــاتــه الــعــام 

املاضي قبل فترة التوقف.
وبـــدت مــعــانــاة رجـــال املـــدرب أنــدريــا بيرلو 
واضــحــة فــي خــط هــجــومــه الــــذي كـــان على 
مـــدار الــســنــوات املــاضــيــة قــوتــهــم الــضــاربــة، 
حيث اكتفى بتسجيل 25 هدفًا في سادس 
أفـــضـــل خــــط هـــجـــوم فــــي الــــــــدوري )بـــفـــارق 
9 أهـــداف عــن إنــتــر و7 أهـــداف عــن مــيــالن(، 
البرتغالي  الــدولــي  لنجمه  هدفًا   12 بينها 

كريستيانو رونالدو.
في  لسنا  أننا  أحيانًا  »يحدث  بيرلو  وقــال 
علينا  اآلن   .%100 بــنــســبــة  مــســتــوانــا  قــمــة 
ــبـــة والــتــفــكــيــر  ــالـــرغـ ــبــــدأ مــــن جــــديــــد بـ أن نــ
ــا وتــنــفــيــذ  ــنـــاهـ ــبـ ــكـ ــتــــي ارتـ فــــي األخـــــطـــــاء الــ

مشروعنا«.
آمااًل  السابق  الدولي  الوسط  العب  ويعقد 
على تكرار »ريمونتا« فريقه السابق موسم 
 

ُ
يحتل يوفنتوس  كــان  عندما   ،2016-2015

املـــركـــز الــثــانــي عــشــر بــعــد عــشــر مــبــاريــات، 
لكنه عاد بقوة وتّوج باللقب.

ــــرون أنـــه  حـــتـــى املـــنـــافـــســـون لــيــوفــنــتــوس يــ
ــــرز لــلــفــوز بــالــلــقــب مــثــلــمــا جــاء  املـــرشـــح األبـ
ميالن  التقليدي  الغريم  مــدرب  لسان  على 
ســتــيــفــانــو بـــيـــولـــي »مـــــن الـــســـابـــق لـــــأوان 
 

ُّ
ــل ــظــ ــًا »يــ ــفـ ــيـ ــن الـــــلـــــقـــــب«، مـــضـ ــ الــــحــــديــــث عــ
يوفنتوس هو املرشح األوفر حظًا، الفريق 
الــــــذي فـــــاز بــالــلــقــب فــــي الـــســـنـــوات الــتــســع 

املاضية ولديه العديد من األبطال«.
ــع »لـــكـــن هـــنـــاك أيـــضـــًا إنـــتـــر مــيــالنــو  ــابــ وتــ
الــــذي قــّلــص الـــفـــارق إلـــى نــقــطــة واحــــدة مع 
يــوفــنــتــوس الـــعـــام املـــاضـــي وأنـــفـــق الــكــثــيــر 
الصيفية  االنتقاالت  األمـــوال في ســوق  من 

األخيرة«.
وفـــضـــاًل عـــن ذلـــــك، لــيــســت لـــديـــه الـــتـــزامـــات 

سجل النجم السلوفيني لوكا دونتشيتش 
ليقود فريقه داالس  27 نقطة و15 متابعة 
مــافــريــكــس إلـــى الــفــوز عــلــى ضــيــفــه ميامي 
هــيــت وصــيــف املــوســم املــاضــي 93-83، في 
للمحترفن،  األمــيــركــي  الــســلــة  كـــرة  دوري 
فيما ثأر أتالنتا هوكس من خسارة موجعة 
تعرض لها قبل يومن أمام بروكلن نتس.

في املباراة األولــى، تفّوق دونتشيتش على 
مواطنه غــوران دراغيتش )10 نقاط( العب 
ميامي الذي عانى مع زمالئه في التسديد 
مــن خــــارج الــقــوس عــلــى ملعب »أمــيــريــكــان 
 

ّ
إيرالنز أرينا« في داالس، تكساس، ليستغل

الطرف اآلخــر املوقع بأفضل طريقة ممكنة 
»NBA«، الــذي  فــي األمــســيــة املــمــيــزة فــي الــــــــ
ــة كــورونــا الــحــالــيــة، التي  انطلق وســـط أزمـ
انطالق  مــن  تزامنًا  العالم  زالـــت تضرب  مــا 
حمالت التطعيم. وهذه املرة األولى من أصل 
فيها دونتشيتش  يتفّوق  ثالث مواجهات، 
عــلــى الـــجـــنـــاح دراغـــيـــتـــش، لــيــنــجــح داالس 
فــي تحقيق فــــوزه األول عــلــى هــيــت بــعــد 6 
خسارات متتالية، منهيًا بذلك سلسلة من 
النتائج السلبية أمــام فريق صعب املــراس. 
وقـــال مـــدرب فــريــق داالس مــافــريــكــس، ريــك 
القدرات  املميز صاحب  كــاراليــل، عن العبه 
ــر أنــه  ــــذي يــثــبــت يـــومـــًا بــعــد آخــ الــكــبــيــرة، الـ
سيصبح أيقونة في هذه الرياضة مستقباًل 
بفضل أرقـــامـــه وصــغــر ســّنــه: »لــوكــا يعمل 
بجهد. كــل األمـــور تسير فــي مصلحته من 
التكّيف«.  وكــان معدل دونتشيتش،  حيث 
الذي يبلغ من العمر حاليًا 21 عامًا املوسم 
و8,8  مــتــابــعــات  و9,4  نقطة   28,8 املـــاضـــي، 
تمريرات حاسمة في املباراة الواحدة. وهذا 
لـــه فـــي دوري »ان بي  الــثــالــث  املـــوســـم  هـــو 
ايه« بعد قدومه من ريال مدريد اإلسباني.  
ومـــــن أصـــــل 33 رمـــيـــة مــــن خــــــارج الـــقـــوس، 
نــجــح العـــبـــو مــيــامــي فـــي إســـقـــاط الـــكـــرة 7 
مــــرات فــقــط، لــيــتــكــرر مـــا حــصــل لــنــيــويــورك 
من  فقط   3 سجل  عندما  الخميس،  نيكس 
تورونتو  أمـــام  خــالل خسارته  محاولة   36
ــدر مــيــامــي أول 14 مــحــاولــة  ــ ــتــــورز. وأهـ رابــ
الثالث لينجح  الربع  ثالثية، وانتظر حتى 
أولــى محاوالته عبر دنكان روبنسون.  في 
في املقابل، أسقط داالس 12 ثالثية من 37 
محاولة. وانعكس أداء نجم ميامي الخارق 

ــروج رجــــال  ــ ــــى خــ ــــي إشـــــــارة إلـ ــة »فـ ــ ــيـ ــ أوروبـ
املدرب أنطونيو كونتي خاليي الوفاض من 
في  وفشلهم  أوروبـــا  أبطال  دوري  مسابقة 
حجز مقعد في مسابقة الــدوري األوروبــي 
األخير  املركز  في  بحلولهم  ليغ«،  »يوروبا 
في مجموعتهم باملسابقة القارية العريقة.

ويخوض قطبا ميالنو مواجهتن سهلتن 
 ميالن، في غياب نجمه 

ّ
األحــد، حيث يحل

إبراهيموفيتش  زالتــان  السويدي  العمالق 
للمباراة السابعة تواليًا في الدوري بسبب 
العاشر  بينيفينتو  عــلــى  ضيفًا  اإلصـــابـــة، 
في سعيه إلى مواصلة مشواره الخالي من 
أمــام  الــهــزائــم، فيما يلعب إنتر على أرضــه 

كروتوني التاسع عشر قبل األخير.
ــا الــثــالــث اخــتــبــارًا ال يخلو  ويــخــوض رومــ
من صعوبة أمام سمبدوريا الحادي عشر 
ــه الــفــنــيــة املـــدرب  ــ والــــذي يــشــرف عــلــى إدارتـ
السابق لفريق العاصمة كالوديو رانييري، 
واألمر ذاته بالنسبة إلى ساسوولو الرابع 
 ضيفًا على أتاالنتا السابع في 

ّ
عندما يحل

صراع مثير على املقاعد األوروبية.
نزيف  إلى وقف  الخامس  نابولي  ويتطلع 
الــنــقــاط وإنــهــاء مسيرته بـــدون انــتــصــارات 
فـــي ثــــالث مـــبـــاريـــات )خـــســـارتـــان وتـــعـــادل( 
الخامس  كالياري  على   ضيفًا 

ّ
يحل عندما 

عشر.
ــاراة في  ــبــ ويـــخـــوض الـــفـــريـــق الــجــنــوبــي املــ
دريــس  البلجيكي  الــدولــي  مهاجمه  غــيــاب 
ــع الـــســـنـــغـــالـــي كـــالـــيـــدو  ــ ــدافــ ــ مـــرتـــيـــنـــس واملــ
ــبـــب اإلصــــــابــــــة واملــــهــــاجــــم  كـــولـــيـــبـــالـــي بـــسـ
الـــنـــيـــجـــيـــري فـــيـــكـــتـــور أوســـيـــمـــن املـــصـــاب 

بفيروس كورونا.
وغـــاب املــهــاجــم الــبــالــغ مــن الــعــمــر 21 عامًا 
الــثــانــي/ نوفمبر  املــالعــب منذ تشرين  عــن 
املاضي بعد إصابة بخلع في كّفته تعّرض 
له خالل تواجده مع منتخب بالده لخوض 

تصفيات كأس األمم األفريقية.
الخامسة  املــرحــلــة  مــبــاريــات  وُتــقــام جميع 
ــًا جــــنــــوى  ــ ــــضــ ــرة األحــــــــــــد، فــــيــــلــــعــــب أيــ ــ ــشــ ــ عــ
ــع فـــيـــرونـــا،  ــ ــيــــو، وســـبـــيـــتـــســـيـــا مـ ــــع التــــســ مـ
ــا مــع  ــ ــارمـ ــ ــا، وبـ ــيـ ــولـــونـ ــع بـ وفـــيـــورنـــتـــيـــنـــا مــ

تورينو.
ــالـــي هــــذا املــوســم  ويــحــظــى الـــــــدوري اإليـــطـ
جماهيري،  وحتى  كبير  إعــالمــي  باهتمام 
ــن  ــ ــديـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ املـ مــــــــن  الــــــعــــــديــــــد  ــع  ــ ــابــ ــ ــتــ ــ يــ إذ 
املـــبـــاريـــات فـــي الــكــالــتــشــيــو بــعــدمــا ســاهــم 
وصـــــــول كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو ومـــــن ثــم 

إبراهيموفيتش في رفع نسبة اإلعجاب.
)فرانس برس(

اكتفى  إذ  فريقه،  نتيجة  باتلر على  جيمي 
أحـــد أفــضــل العــبــي األدوار اإلقــصــائــيــة في 
ــم املـــاضـــي بــتــســجــيــل نــقــطــتــن فــقــط.  املـــوسـ
وعــاد باتلر إلــى املالعب مجددًا بعد غياب 
ــه بــــالــــتــــواء فــــي كــاحــلــه  ــتـ ــابـ مــــبــــاراتــــن إلصـ
األيـــمـــن. والــتــقــط 3 مــتــابــعــات ولــعــب كرتن 
فريقه  ليتعرض  دقــيــقــة،   27 فــي  حاسمتن 
ثالثة في خمس مباريات. وحمل  لخسارة 
بــام أديبايو العبء بتسجيله »دابــل  زميله 
دابــــل« لــلــمــرة الــثــانــيــة تــوالــيــًا مــع 19 نقطة 
و11 متابعة، كذلك سرق أربــع كــرات. ولدى 
الطرف الفائز، سجل تيم هاردواي جونيور 
18 نــقــطــة، والعـــبـــا هــيــت الــســابــقــان جــوش 
ريتشاردسون 11 نقطة وجيمس دونسون 
8 نقاط، فيما كــان حضور دوريـــان فيني - 

سميث قويًا مع 12 نقطة.
عـــاد أتــالنــتــا هــوكــس بــفــوز الفـــت مــن أرض 
يـــومـــن من  بــعــد  نــتــس 96-114،  بـــروكـــلـــن 
خسارته أمام الفريق نفسه 141-145. وقال 
على  يساعدنا  »مــا  كولينز:  جــون  جناحه 

ارتكبناها  التي  األخــطــاء  تصحيح  التقّدم 
)األربعاء(، في مواجهة ضد الفريق نفسه«.

ــًا مــــن أبــــرز  ــامـ ــبـــالـــغ 23 عـ وكــــــان الــــالعــــب الـ
املــســاهــمــن فــي الــفــوز الــرابــع لــهــوكــس هــذا 
مــتــابــعــات.  إذ ســجــل 20 نقطة و8  املـــوســـم، 
ــاف زمـــيـــاله ديـــأنـــدري هــانــتــر وتـــراي  ــ وأضـ
يــونــغ 23 و21 نــقــطــة. وعــلــى غـــرار ميامي، 
لــم يكن بروكلن موفقًا مــن خــارج القوس، 
فـــقـــط مــــن 37 مـــحـــاولـــة.  ــرات  ــ كــ إذ ســـجـــل 7 
ــّر جـــو هـــاريـــس، صــاحــب 12 نــقــطــة و7  ــ وأقـ
متابعات في بروكلن، قائاًل: »لقد عانينا«. 
ولــــدى الــخــاســر الــــذي ُيـــعـــّد مـــن املــرشــحــن 
للمنافسة هذا املوسم في ظل عودة النجم 
كيفن دورانــــت مــن اإلصــابــة، سجل األخير 
نقطة   18 مــقــابــل  مــتــابــعــات  و8  نــقــطــة   28
إيرفينغ.  و11 متابعة للنجم اآلخــر كايري 
الشرقية  املنطقة  ترتيب  هوكس  ويتصدر 
سفنتي  فــيــالدلــفــيــا  مـــع  بــالــتــســاوي   )1-4(
ــا بـــيـــســـرز واورالنـــــــــدو  ــانــ ــديــ ــيـــكـــســـرز، أنــ سـ
ماجيك.  وفي املنطقة الغربية، أّكد فينيكس 

صــنــز بــدايــتــه الــالفــتــة بــفــوزه عــلــى مضيفه 
دنفر ناغتس 106-103. وبرز لدى فينيكس 
ــأنــــدري أيــتــون  ــاز ديــ ــكــ الــثــالثــي العــــب االرتــ
املخضرم  املـــوزع  متابعة(،  و11  نقطة   22(
كريس بول )21 نقطة( والهداف ديفن بوكر 
اللعب جمال  كــان صانع  فيما  نقطة(،   22(

موراي األفضل لدى الخاسر مع 31 نقطة.
وبـــــــفـــــــوزه مــــــــرة خــــامــــســــة مــــــن أصــــــــل ســت 
مــبــاريــات، انــفــرد فــريــق واليـــة أريـــزونـــا في 
ــــوس أنــجــلــيــس،  ــدارة أمـــــــام قـــطـــبـــي لــ ــ ــــصــ الــ
اللقب  كليبرز وليكرز. وخــرج ليكرز حامل 
فــائــزًا مــن مــواجــهــة مضيفه ســان أنتونيو 
على  كليبرز  خسر  فيما   ،103-109 سبيرز 
ــاراة  ــبــ املــ فــــي   .106-100 جـــــاز  يـــوتـــا  أرض 
ــع لــيــبــرون  ــ ــرائـ ــ األولـــــــــى، تــمــيــز الـــثـــنـــائـــي الـ
جيمس وأنتوني ديفيس، فسجل األول 26 
حاسمة،  تمريرات  و10  متابعة  و11  نقطة 
دابــــل«، والــثــانــي 34 نقطة  »تــريــبــل  محققًا 
و11 مــتــابــعــة. وقــــال ديــفــيــس: »مـــن الجيد 
ويتطلع  الـــفـــوز«.  بتحقيق  سنتك  تــبــدأ  أن 
الجميع إلى ما سيقدمه ليكرز هذا املوسم 
بفضل  املاضي  املوسم  اللقب  تحقيق  بعد 
قــــادا فريقهما  الــلــذيــن  جــيــمــس وديــفــيــس، 
إلى لقب تاريخي بعد سنوات من املعاناة، 

تراجع الفريق على إثرها.
ــان تــتــويــج لــيــكــرز فـــي املـــوســـم املــاضــي  ــ وكـ
صعبًا بعدما توقف الدوري في بداية األمر 
الفيروس  وتفشي  كــورونــا  جائحة  بسبب 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، قــبــل أن 
ــاًل بــاســتــكــمــال البطولة  يــجــد املــنــظــمــون حـ
داخل فقاعة أورالندو، حيث فرضت شروط 
وقيود قاسية على الالعبن، لكن ذلك كان 
لــتــفــادي اخــتــالطــهــم مـــع الــعــالــم الــخــارجــي 

ونقل العدوى إلى بقية الالعبن.
ولـــم يقتصر األمــــر فــقــط عــلــى كـــورونـــا، بل 
بـــالـــدوري عاطفيًا ومهمًا  لــيــكــرز  فـــوز  كـــان 
لــلــجــمــاهــيــر، بــعــدمــا فــقــد عــالــم كــــرة الــســلــة 
ــام 2020 الــنــجــم الــشــهــيــر  األمـــيـــركـــي فـــي عــ
ليكرز،  أنجليس  لــوس  لــنــادي  األســطــوري 
مروحيته  تحّطمت  بعدما  براينت،  كوبي 

وفقد حياته على إثرها.
مــن جــانــٍب آخــر، ستكون العيون شاخصة 
هــــذا املـــوســـم عــلــى فـــريـــق غـــولـــدن ســتــايــت 
ووريــرز، الذي هيمن في السنوات املاضية 
السلة األميركية بفضل عــدٍد من  كــرة  على 
نجومه، لكن اإلصابات التي ضربت الالعب 
األبرز في صفوفه ستيفن كوري في املوسم 
املــاضــي أّثـــرت سلبًا بنتائج الــفــريــق، الــذي 
)األدوار  الــبــالي أوف  إلــى  التأهل  فــي  فشل 
اإلقصائية(، بل احتل ترتيبًا متأخرًا للغاية 
فــي منطقته، وقــد عــانــى الــفــريــق أيــضــًا من 
غــيــاب كــالي تــومــســون، صــاحــب الثالثيات 
الــقــاتــلــة، واملـــد الــهــجــومــي االســتــثــنــائــي في 

فريق ووريرز. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

شهر حاسم ليوفنتوس مع بيرلو

داالس مافريكس يهزم ميامي هيت

يسعى المدرب أندريا 
بيرلو إلعادة يوفنتوس 

إلى السكة الصحيحة 
في الدوري المحلي، 

بعد سلسلة من النتائج 
المخيبة لآلمال، بعد عّدة 

تعادالت وهزيمة أمام 
فيورنتينا في آخر جوالت 

عام 2020، مما دفع 
الجميع للتخوف من 

المستقبل

استطاع النجم 
السلوفيني لوكا 

دونتشيتش إنهاء 
تفوق فريق ميامي 

هيت على فريقه داالس 
مافريكس أخيرًا

)Getty/محمد صالح قد ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة )بيتر باول

)Getty /بيرلو تحت الضغوطات في تجربته الصعبة مع يوفنتوس )جوسيبي كوتيني

)Getty/دونتشيتش صاحب الـ21 عامًا أحد أفضل الالعبين الشباب )جون ماكوي

العرب 
والميركاتو

أي مستقبل ينتظر أبرز النجوم العرب في 
ميركاتو الشتاء الذي انطلق في اليوم األول 
من العام الجديد؟ سؤال ينتظر اإلجابة عليه 

خالل فترة االنتقاالت

هل ينتقل صالح ومحرز؟

أن يصير العــبــًا أســاســيــًا فــي أي فــريــق آخــر، 
وهي قناعة يشترك فيها كل الخبراء وعشاق 
أن مانشستر سيتي  املؤكد  أن  القدم. إال  كــرة 
بــدوره لن يتخلى عنه في هذه الفترة املهمة 
التي يهدف فيها السيتي إلى استعادة لقبه 

الضائع في الدوري اإلنكليزي املمتاز.
كــمــا أن املــــدرب بــيــب غـــوارديـــوال بــــدوره أكــد، 
ــن املــــــــرات، تــمــّســكــه بــخــدمــات  ــد مــ ــديـ ــعـ فــــي الـ
مــحــرز، ورفــضــه الــتــنــازل عــن أي العـــب مهما 
كان اسمه، وهــذا ما يعني أن وضعية محرز 
مــرشــحــة لــلــبــقــاء عــلــى حــالــهــا فــي ظــل تمّسك 
االنتقادات  رغم  بخياراته،  الكتالوني  املــدرب 
الــتــي وجــهــت لــه وجعلته يخسر الــعــديــد من 
الرهانات، وفي مقدمتها دوري أبطال أوروبا.

ويــرتــبــط ريـــاض مــحــرز بعقد مــع مانشستر 
ســيــتــي لــغــايــة 2023، والــــذي كـــان قــد أمــضــاه 
مــن ليستر سيتي،  قــادمــًا  عـــام 2018،  صــيــف 
مليون جنيه  بــــ60  قيمتها  قـــدرت  فــي صفقة 
إسترليني، وهو ما يضعه في وضع صالح، 
أي أنـــه بـــات مــطــالــبــا نــهــايــة املـــوســـم الــحــالــي 
بـــالـــتـــفـــاوض عــلــى عــقــد جـــديـــد أو فــتــح بــاب 
االنـــتـــقـــال إلــــى نـــــاٍد آخــــر بــقــيــمــة مــالــيــة قـــد ال 

ترضي ناديه اإلنكليزي.
ودائمًا مع النجوم العرب في »البريميرليغ«، 
فـــإن الـــواقـــع يــؤكــد أن الــنــجــم املــصــري محمد 
حــســن تــريــزيــغــيــه مستمر مــع فــريــقــه أســتــون 
فــيــال، الـــذي يــقــدم نتائج مميزة هــذا املــوســم، 
ــن الــــــدوري  ــــروض الـــتـــي وصـــلـــتـــه مــ ــعـ ــ رغـــــم الـ
التركي الذي تألق فيه في السنوات املاضية، 
مــطــالــبــًا  ــة« ســـيـــكـــون  ــنــ ــراعــ ــفــ »الــ نـــجـــم  أن  إال 
باستعادة ثقة املدرب دين سميث بعد عودته 
من اإلصابة، وهذا في ظل املستويات الكبيرة 
ــــدالؤه مــثــل صـــاحـــب األصــــول  الـــتـــي يــقــدمــه بــ
املغربية أنور الغازي والبوركينابي بيتراند 

تراوري.
أما سعيد بن رحمة، فهو في سباق مع الزمن 
للتأقلم وإقناع مدربه في ويستهام يونايتد، 
ديــفــيــد مـــويـــس، بــحــكــم أن الــنــجــم الــجــزائــري 
يلعب مع »الهامرز« على شكل إعــارة ملوسم 
واحد قادمًا من بريتنفورد، وهو بات مطالبًا 
بــالــوصــول إلـــى مــبــاريــات معينة لــكــي يكون 
ويستهام أمــام ضــرورة شــراء عقده، ولو هذا 
يبقى األقــــرب لــلــحــدوث نــهــايــة املــوســم، نظرًا 
لــالنــطــبــاع الــجــيــد الــــذي تــركــه بـــن رحــمــة في 

املباريات القليلة التي لعبها لحد اللحظة.
ويــعــيــش الــنــجــم الــتــونــســي وهـــبـــي الـــخـــزري 
وضعًا غير مستقر مع فريقه سانت إيتيان، 
وهـــو حـــال الــجــزائــري ريـــاض بـــودبـــوز، حيث 
بات النادي الفرنسي يبحث لهما عن مخرج 
في فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، خاصة 
مع راتبهما املرتفع وعــدم قــدرة إدارة الفريق 
املترتبة  املالية  األزمـــة  فــي ظــل  التسديد  على 

عن فيروس كورونا.
كــمــا تـــأتـــي هــــذه الـــخـــطـــوة مـــن نـــــادي ســانــت 
إيـــتـــيـــان بــغــيــة فــتــح املـــجـــال لــلــنــجــم املــصــري 
ونادي الزمالك، مصطفى محمد، الذي أكدت 
تــقــاريــر فــرنــســيــة عــن دخــولــه فــي مــفــاوضــات 
رسمية مع نادي سانت إيتيان، بعد املوهبة 
الــكــبــيــرة الـــتـــي أبـــرزهـــا مـــع نـــاديـــه ومــنــتــخــب 

مصر للشباب.

بإعارة  متمّسٌك  اإلنكليزي  سيتي  ليستر  نادي  أن  صحافية  تقارير  كشفت 
أو بيع مهاجمه الجزائري إسالم سليماني. وبحسب صحيفة »غارديان« 
اإلنكليزي  النادي  فإن  البريطانية، 
سليماني،  من  التخلّص  على  مصرٌّ 
منها  عانى  التي  ــات  اإلصــاب رغــم 
إذ  الماضية،  الفترة  في  الفريق 
رودجرز  بريندان  المدرب  يستبعد 
الــجــزائــري،  على  االعــتــمــاد  فكرة 
الذي  للمهاجم  صعبة  فترة  في 
الماضية، قناصًا  السنوات  كان في 

يهابه جميع الحراس.

وضع صعب لسليماني

الـــســـنـــة،  املــــيــــالد ورأس  عــــيــــدي  بــمــنــاســبــة 
ــام أوديــنــيــزي  ــ بــمــواجــهــة ســهــلــة نــســبــيــًا أمـ
الثاني عشر ضمن املرحلة الخامسة عشرة، 
ــة ومــثــيــرة  ــويـ ــثـــالث مـــبـــاريـــات قـ يــتــبــعــهــا بـ
أمــام أندية من بن رباعي الــصــدارة، بينها 
زيارتان إلى ميالنو ملواجهة قطبيها ميالن 
األربــعــاء املقبل )املــرحــلــة 16( وإنــتــر فــي 17 
الحالي )املرحلة 18( واستضافة ساسوولو 

الرابع األحد املقبل )املرحلة 17(.
وإجمااًل، سيخوض يوفنتوس 8 مباريات 
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حسين غازي

يـــمـــتـــاز الــــــــدوري اإليــــطــــالــــي هـــذا 
ــد مـــن  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ ــق الــ ــ ــألـ ــ ــتـ ــ املـــــــوســـــــم بـ
الــاعــبــن، إضــافــة لنجاح أسماء 
كــثــيــرة فــي لــفــت األنـــظـــار، مــع ارتـــفـــاع بريق 
صعبة.  ســنــواٍت  بعد  تدريجيًا  الكالتشيو 
سيطر يوفنتوس في السنوات املاضية على 
بطولة الدوري اإليطالي، مع بعض املنافسة 
ــا أحـــيـــانـــًا، ومــــن ثـــم نــابــولــي الـــذي  ــ مـــن رومـ
ماوريسيو  املـــدرب  مــع  عنيدًا  منافسًا  كــان 
ســاري في عهد تألق األرجنتيني غونزالو 
إيغواين. بعيدًا عن ذلك سينصب حديثنا 
اليوم على الاعبن األكبر سنًا في الدوري 
اإليــطــالــي حــالــيــًا، الـــذي مــا زالـــوا يمارسون 
اللعبة على أعلى مستوى رغم تقّدمهم في 

العمر.

جيانلويجي بوفون
الــحــارس اإليطالي بوفون واحــٌد من أشهر 
الــاعــبــن فـــي مـــركـــزه بــالــتــاريــخ، ويــعــتــبــره 

مخضرمون 
في الكالتشيو

المخضرمين  الالعبين  من  للعديد  إضافة  الراهن،  الوقت  في  النجوم  من  العديد  الكالتشيو  يضّم 
ونستعرض في هذا التقرير أسماء النجوم األكبر سنًا هذا الموسم، وعلى رأسهم الحارس اإليطالي، 

حامي عرين نادي يوفنتوس، جيانلويجي بوفون الذي تجاوز سن األربعين بعامين

3031
رياضة

تقرير

الــعــديــد مــن املتابعن األفــضــل أو حتى من 
األفــضــل إلــى جــانــب أســمــاء عـــّدة على غــرار 
ليف ياشن ومانويل نوير وإيكر كاسياس 
وديــنــوزوف وآخــريــن. وخـــاض بــوفــون آخر 
مـــبـــاراة لــه يـــوم 19 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
2020 أمام نادي بارما، وكان عمره حينها 
42 عــامــًا و10 أشــهــر و22 يــومــًا، وهــو الــذي 
ُيعد األكبر حاليًا في املسابقة. وبدأ بوفون 
مسيرته بقميص نادي بارما قبل أن ينتقل 
إلى يوفنتوس الذي تألق في صفوفه لعّدة 
ــنـــوات مــحــقــقــًا مــعــه الــعــديــد مـــن األلـــقـــاب  سـ
املحلية، فيما بقي لقب دوري أبطال أوروبا 
عــصــيــًا عــلــيــه بــعــدمــا خــســر الــنــهــائــي أمـــام 
ــد، ليلعب  مــيــان وبــرشــلــونــة وريـــــال مـــدريـ
بعدها لصالح نادي باريس سان جيرمان 
ــى يــوفــنــتــوس  الــفــرنــســي، قــبــل أن يـــعـــود إلــ
لـــيـــجـــلـــس بــــــديــــــًا لـــــلـــــحـــــارس فـــويـــتـــشـــيـــك 
شتشيسني، لكن الحارس املخضرم يشارك 
بــن الفينة واألخــــرى، وهــو الــذي بــات أكثر 
بعدما  الكالتشيو  تاريخ  في  يشارك  العــب 

تجاوز األسطورة باولو مالديني.

جيانلوكا بيغولو
حـــارس ســاســولــو، هــو ثــانــي أكــبــر الاعبن 
ســنــًا فـــي الــــــدوري اإليـــطـــالـــي، وخــــاض آخــر 
مــبــاراة له يــوم 6 ديسمبر 2020 أمــام رومــا، 
ــان عــمــره حينها 39 عــامــًا و8 أشــهــر 11  وكـ
عـــام 2000  فــي  بـــدأ بيغولو مسيرته  يــومــًا. 
ــــادي فـــيـــوريـــنـــزوال، وخـــــاض 34  بــصــفــوف نـ
مـــبـــاراة، قــبــل أن ينتقل لــنــادي فــيــرونــا عــام 
2001 فقضى في صفوفه عــّدة سنوات قبل 
بــعــدهــا  لــيــلــعــب  ــام 2007،  ــ عـ فــــي  يـــرحـــل  أن 
ــــذي أعـــــاره لــفــريــق  ــــادي جـــنـــوى الـ لــصــالــح نـ
مانتوفا ومن ثم بارما، قبل أن يلعب لنادي 
لــيــلــتــحــق   ،2013 حـــتـــى   2009 ــن  مــ ســيــيــنــا 
بصفوف فريق ساسولو، فشارك بصحبته 

في 47 مباراة.

زالتان إبراهيموفيتش
مــهــاجــم مــيــان يــأتــي فــي املــركــز الــثــالــث من 
الكالتشيو  في  سنًا  األكبر  الاعبن  ناحية 
ــم، إذ خــــاض الـــاعـــب الــســويــدي  هــــذا املـــوسـ
ــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش مــبــاراتــه األخــيــرة  زالتـ
أمام   2020 الثاني  نوفمبر/تشرين   22 يــوم 
نابولي وكــان عمره يومها 39 عامًا وشهر 
إبراهيموفيتش  تــعــّرض  يــومــًا.  و19  واحـــد 
في تلك املباراة لإلصابة، ليغيب على إثرها 
عن املاعب، قبل أن تضربه إصابة أخرى في 
وقــت الحــق دفعت مــدربــه ستيفانو بيولي 
ــي الـــفـــتـــرة الــحــالــيــة وحــتــى  ــه فـ ــدونـ لــلــعــب بـ
فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة. واســتــطــاع زالتــــان منذ 
وصوله للنادي اللومباردي أن يقّدم اإلفادة 
املعنوية وحتى على أرض امللعب، من خال 
األهــداف التي سجلها وكذلك بفضل الروح 
ــقــــدرة عــلــى الــتــأثــيــر في  الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا والــ
زمــائــه داخـــل غـــرف املــابــس، كــمــا أنـــه لعب 
دور القائد بسبب خبرته الكبيرة، إذ لم تكن 
قبله العبًا مخضرمًا،  تضّم تشكيلة ميان 
صــال وجـــال فــي املــاعــب كــالــســويــدي، الــذي 
أندية كبيرة مثل برشلونة  ألــوان  دافــع عن 
وبــاريــس ســان جيرمان  وإنتر ويوفنتوس 

ومانشستر يونايتد وأياكس.

برونو ألفيش
مـــدافـــع بـــارمـــا، الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو ألــفــيــش 
 صــــــاحــــــب تـــــجـــــربـــــة طـــــويـــــلـــــة هـــــــو اآلخــــــــــر، 
ــــي الـــــــدوري  ــرة ال بــــــأس بـــهـــا فـ ــبــ ــه خــ ــ ــديـ ــ ولـ
اإليطالي، وهــو الــذي خــاض آخــر مباراة له 
يــوم 22 ديسمبر 2020 املــاضــي أمــام نــادي 

زالتان إبراهيموفيتش 
ثالث أكبر الالعبين في 

الكالتشيو

ديفيد فيا عداء للمرة األولى بمعدل 3:43 دقائق للكيلومتر
ظهر العب كرة القدم الدولي السابق ديفيد فيا، الهداف التاريخي للمنتخب اإلسباني، الذي 
اعتزل كرة القدم قبل عاٍم كامل، كعداء للمرة األولى 
في ماراثون سان سيلفستري فايكانا بالعاصمة 
كيلومترات   10 مسافة  قاطعًا  مدريد،  اإلسبانية 
ألف  لكل  دقــائــق   3:43 بمعدل  دقيقة،   38:09 فــي 
عــامــًا(، خالل   39( الشهير  املهاجم  واحــتــل  متر. 
فاييكاس«  دي  »انسانشى  املاراثون حول مسار 
بالعاصمة مدريد، املركز 253 في التصنيف العام 
واملـــركـــز 31 فــي فــئــتــه الــخــاصــة بــاألكــبــر مــن 35 
التاريخي  الهداف  اإلسباني،  النجم  عامًا. وخسر 
وأيــضــًا  هــدفــا  بــرصــيــد 59  اإلســبــانــي  للمنتخب 
أفضل هــداف فــي املــونــديــال برصيد 9 أهـــداف، 6 
كيلوغرامات منذ اعتزاله كرة القدم وتدربه كعداء. 
 )Telemadrid( مــدريــد  تيلي  ملحطة  فيا  وصـــّرح 
اإلسبانية »لقد أنهيت )الركض( وأنا أعاني، ألنني 
لست عداء. أركض منذ فترة قصيرة، لكن من دواعي سروري أن أكون مع أساطير ألعاب 
القوى، وسأعود بالتأكيد في العام املقبل«، وذلك بعد انتهاء املاراثون الذي فاز به الكيني 
دانيل سيميو إيبنيو بزمن قدره 27:42 دقيقة. وأعلن فيا، بطل العالم مع املنتخب اإلسباني 
في جنوب أفريقيا 2010، اعتزاله في أول العام املاضي عندما كان يلعب في صفوف فريق 
فيسيل كوبي الياباني )الذي يلعب له أندريس إنييستا حاليًا(، ولعب لصالح أندية برشلونة 

وأتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال سبورتنغ خيخون من بني أندية أخرى.

مدرب إلتشي و6 العبين أحرار للتفاوض مع أندية أخرى
ينتهي عقد ستة العبني من فريق إلتشي اإلسباني، ومدربهم األرجنتيني خورخي أمليرون 
الثاني،  أول يناير/ كانون  اعتبارًا من  في 30 يونيو/حزيران، وبالتالي أصبح من حقهم، 
التفاوض حول مستقبلهم مع أندية أخرى. وهؤالء الالعبون الذين ستنتهى عقودهم خالل 
األشهر القادمة هم: أنطونيو باراغان واألرجنتيني إيميليانو ريغوني، اللذان انتقال للنادي 
ونــوك مفولو ودانـــي كالفو وفيكتور رودريــغــيــز وخـــوان فرانسيسكو  املــاضــي،  الصيف 
مارتينيز ›نينو‹. وبالنسبة لهذا األخير، وهو العب مخضرم من أساطير النادي ويبلغ من 
العمر 40 عاما، فإنه يجدد عقده في السنوات األخيرة عامًا بعد عام عند انتهاء كّل موسم. 
أما املدرب األرجنيتني، الذي يعيش أول تجربة له في كرة القدم اإلسبانية، فلديه عقد مع 

إلتشي، الذي يحتل املركز 15 في الليغا، ملوسم واحد فقط.

برشلونة أمام جدول مباريات صعب
يواجه برشلونة في الشهر األول من عام 2021 جدول مباريات مكتظا سيشمل مواجهات 
في ثــالث بطوالت مختلفة )الـــدوري وكــأس امللك وكــأس السوبر اإلسباني( ما سيجعله 
الثاني  كانون  يناير/  البرسا  وسيستهل  رسمية.  مباريات  وتسع  سبع  بني  ما  يخوض 
الجاري بثالث زيــارات في الليغا، أولها إلى أويسكا اليوم األحد، ثم أثلتيك بلباو األربعاء 
في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية، وبعدها غرناطة في التاسع من الشهر الجاري. وبعد 
هذه املباريات الثالث، سيواجه برشلونة ريال سوسييداد في نصف نهائي كأس السوبر 
الفريق  فــاز  الثاني بمدينة قرطبة )جــنــوب(، وفــي حــال  اإلســبــانــي فــي 13 يناير/ كــانــون 
أو  مــدريــد  ريــال  أمــام  الشهر  مــن نفس  يــوم 17  مالقا  فــي  النهائي  الكتالوني، سيخوض 
أثلتيك بلباو. وبعد كأس السوبر، سيبدأ برشلونة طريقه في بطولة كأس ملك إسبانيا، 
ومن املرجح أن يكون ذلك في 20 يناير )لم يتم تأكيد التاريخ بعد( ضد منافس ستحدده 
القرعة. وفي يومي 24 و31 يناير، سيخوض برشلونة مباراتني في الــدوري، األولى على 
الــذي  فبراير  هــذا قبل شهر  كــل  نــو،  فــي كامب  بلباو  أثلتيك  أمــام  والثانية  إلتشي  ملعب 
الـــ16 من دوري أبطال أوروبــا أمام باريس  سيواجه فيه البالوغرانا موعدًا هامًا في دور 

سان جيرمان.

فينورد يضم لوكاس براتو معارًا من ريفرباليت
ــنـــدي رســـمـــيـــًا ضــم  ــولـ ــهـ أعـــلـــن نــــــادي فـــيـــنـــورد الـ
األرجــنــتــيــنــي لــوكــاس بــراتــو عــلــى سبيل اإلعـــارة 
لــنــهــايــة املـــوســـم لـــدعـــم هـــجـــوم الـــفـــريـــق. وأوضــــح 
املــديــر الــريــاضــي لــفــيــنــورد، فــرانــك أرنــيــســني، في 
ــول مــهــاجــم مــخــضــرم مــثــل لــوكــاس  ــ بـــيـــان »وصــ
الفريق بعنصر جديد جاهز  فنحن نعزز هجوم 
فــورا«. وفقد براتو، املعروف بـ«الدب«، والــذي كان 
ليبرتادوريس  كــأس  نهائي  في  قد سجل هدفني 
2018 الذي توج به ريفر بليت على حساب بوكا 
العام  بالفريق  أســاســي  كالعب  دوره  جــونــيــورز، 
املـــاضـــي لــيــجــلــس بـــديـــاًل. وســيــرتــدي بـــراتـــو )32 
ويمكنه  الهولندي،  الــنــادي  نشرها  التي  الرسمية  للصور  وفقًا   ،24 رقــم  القميص  عاما( 

املشاركة اليوم األحد في مباراة الدربي أمام سبارتا روتردام.

مباريات فقط، في تجربة قصيرة للغاية، التحق على إثرها 
التاريخ من  التألق واأللقاب ودخــل  الــذي عرف معه  بالنادي 
خالله. في عام 1974 بدأت رحلة جون مع نادي نوتنغهام 
فورست، وشارك خالل تلك الحقبة في 334 مباراة بمختلف 
املسابقات وسجل 11 هدفًا، وحمل شارة القيادة كذلك، مع 
العلم أنه سجل 6 أهداف في الدوري اإلنكليزي بعدما شارك 

في 253 مباراة.
واندريريز  بولتون  بنادي   1982 عــام  في  ماكغفرن  التحق 
الــذي اعتزل في صفوفه في عام 1985، وكانت مشاركاته 
قليلة بسبب تقّدمه في السن، إذ اكتفى بخوض 16 مباراة 

فقط في الدوري.
اإلنكليزي  الــــدوري  لقب  املــالعــب حقق  فــي  خــالل مسيرته 
للمرة األولى في موسم 1971-1972 بعدما تفوق على األندية 
إذ  يونايتد،  ليفربول ومانشستر  غــرار  العريقة هناك على 

انقضاء موسم 1968- بعد  األولـــى  للدرجة  قــد صعد  كــان 
1969. النجاح األكبر لجون كان في نوتنغهام فورست، إذ 
فاز بصحبته بلقب الدوري اإلنكليزي موسم 1978-1977 
وكذلك لقب الدرع الخيري وكأس الرابطة في مناسبتني، كما 
حمل لقب دوري أبطال أوروبــا في مناسبتني عامي 1979 
ــي ســنــة 1979 على  ــ الــســوبــر األوروبــ بــلــقــب  و1980 وتــــوج 

حساب نادي برشلونة اإلسباني.
قــال عنه مــدربــه الشهير آنـــذاك بــرايــان كــلــوف: »لــم يتوقف 
أبــدًا، كــان شابًا ذكــيــًا«. تمتع جــون بالعديد من  عن الجري 
الصفات، فقد كان قادرًا على االلتزام في تأدية املطلوب منه 
بحذافيره بفضل قدرته على تطبيق ما يريده املدرب وعمله 
الدائم ليكون القائد، كان يتحكم بالكرة بشكٍل جيد ويجيد 

التمرير بطريقة رائعة.
)العربي الجديد(

املاضي خالل  القرن  نوتنغهام فورست في  نــادي  استطاع 
فترة السبعينيات التربع على عرش القارة األوروبية العجوز.

في نهائي 1979 بمسابقة دوري أبطال أوروبــا لكرة القدم، 
اسكتلنديني،  5 العبني  اإلنكليزي في صفوفه  الفريق  ضّم 

وأحدهم كان قائد الفريق جون ماكغفرن.
ولد ماكغفرن يوم 28 أكتوبر/تشرين األول عام 1949 ويبلغ 
من العمر حاليًا 71 عامًا. من اسكتلندا التي ولد بها بدأت 
يونايتد،  نــادي هاترليبول  الوسط بصفوف  مسيرته العب 
بعدما شارك في 72 مباراة وسجل خمسة أهداف من عام 
1965 حتى 1968. لفت الالعب خالل تلك الفترة األنظار، مما 
دفع نادي ديبري كاونتي للتعاقد معه، فلعب بصحبته أكثر 
مــن موسم حتى 1974، وشـــارك فــي الـــدوري بــــ190 مباراة 
سجل خاللها 16 هدفًا، قبل أن يحّط رحاله في نادي ليدز 
يونايتد الشهير، لكن الرحلة هناك لم تطل، إذ شارك في 4 

جون ماكغـفرن

على هامش الحدث

العب اسكتلندي 
سابق حمل 

شارة القيادة في 
نادي نوتنغهام 
فورست وقاده 

لتحقيق لقب 
دوري األبطال 

مرتين

بوفون يبلغ من 
العمر حاليًا 42 عامًا 
وهو األكبر سنًا في 
السيريا آ )نيكولو 
)Getty/كامبو

حامل لقب الدوري اإلسبان

الكرة  تاريخ  في  المسجل  سنًا  األكبر  الالعب  روسي  إيتالو  الالعب  يعتبر 
اإليطالية بشكل عام، يوم خاض مباراة برفقة نادي برو باتريا إي ليبرتاتي 
يوم 8 إبريل/نيسان 1951 ضد نادي روما، كان عمره حينها 52 عامًا و11 
شهرًا و3 أيام. أما الحارس األكبر سنًا فكان ماركو بالوتا عن عمر 44 عامًا 
وشهر واحد و8 أيام، حين التقى مع فريقه التسيو نظيره جنوى يوم 
بعدما   ،0-2 بنتيجة  النسور  لصالح  النصر  وكان   ،2008 عام  أيار  مايو/   11

حافظ حارس إنتر السابق على نظافة شباكه.

األكبر سنًا تاريخيًا

وجه رياضي

 كـــروتـــونـــي، وكـــــان يــومــهــا بــعــمــر 39 عــامــًا
و25 يومًا.

بــــدأ ألــفــيــش مــســيــرتــه فـــي عـــالـــم الــســاحــرة 
املــســتــديــرة عــــام 2005 يــــوم كــــان فـــي نـــادي 
بـــورتـــو الــثــانــي قــبــل أن يـــدافـــع عـــن قميص 
الــفــتــرة  تـــلـــك  ــــال  ــيــــر خـ الـــفـــريـــق األول، وأعــ
ــنـــزي وفــيــكــتــوريــا غــيــمــاريــش  لـــنـــادي فـــاريـ
البرتغالين، إضافة لتمثله نادي آيك أثينا، 
ــــاده. فـــي عــام  ــارج بــ ــ فـــي أول تــجــربــة لـــه خـ
2010 قــرر برونو ألفيش تــرك نــادي بورتو 
والتحق بصفوف زينيت سانت بطرسبرغ، 
الذي لعب له 71 مباراة في الــدوري، ليلعب 
بعدها مع نادي فنربخشة التركي ومن ثم 
 ،2017-2016 موسم  فــي  اإليطالي  كالياري 
ليلتحق بعدها بصفوف نادي رينجرز ثم 

بارما منذ عام 2018.

رودريغو باالسيو
الاعبن  نــادي بولونيا، واحــد من  مهاجم 
الــــذيــــن قـــضـــوا فـــتـــرة طـــويـــلـــة فــــي إيــطــالــيــا، 
وكانت آخر مباراة له في السيريا آ يوم 23 
أتــاالنــتــا، وكــان  نـــادي  أمـــام  ديسمبر 2020 
عمره حينها 38 عامًا و10 أشهر و18 يومًا. 
تقع في  التي  باهيا بانكا  ابــن مدينة  بــدأ 
األرجنتن،  شــرق  آيـــرس،  بوينس  محافظة 
مسيرته بصفوف نادي هوراكان دي تريس 
ــوان أنــديــة  آرويــــــوس، قــبــل أن يـــدافـــع عـــن ألـــ
بانفيلد فــي األرجــنــتــن ثــم الــنــادي الشهير 
عــام 2005 حتى 2009،  مــن  بوكا جونيورز 
مــمــا دفــــع نـــــادي جـــنـــوى اإليـــطـــالـــي لــضــّمــه 
معه  ليوقع   2012 حتى  صفوفه  فــي  فتألق 
نـــادي إنــتــر مــيــانــو، الـــذي شـــارك بصحبته 
فــي 140 مــبــاراة فــي الــــدوري املــحــلــي سجل 
خــالــهــا 39 هـــدفـــًا، لــيــرحــل بــعــدهــا صــوب 
مــبــاراة وسجل   93 لألخير  فلعب  بولونيا، 

15 هدفًا.

كريستيان ماجيو
الــدولــي اإليــطــالــي الــســابــق مــاجــيــو ســادس 
الــدوري اإليطالي حاليًا،  أكبر الاعبن في 
ــارك فـــي آخـــر مـــبـــاراة لـــه يــوم  وهـــو الــــذي شــ
فــريــقــه  مــواجــهــة  نــوفــمــبــر 2020، خــــال   28
بينيفينتو لنظيره يوفنتوس، وكان عمره 
الــتــاريــخ 38 عامًا وتسعة أشهر  خــال ذلــك 
عــام 2000  بــدأ ماجيو مسيرته  يــومــًا.  و17 
مــن بــوابــة نــــادي فــيــتــشــنــزا، وتــنــّقــل بعدها 
أندية وهــي فيورنتينا وتريفيزو  عــّدة  بن 
ــعـــارًا( ثـــم ســمــبــدوريــا ونــابــولــي )2008- )مـ

2018( قبل أن يلعب لصالح بينفينتو.

أكد مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، ضرورة تجديد عقود الالعبني التي تنتهي في 
ولوكا مودريتش ولوكاس فاسكيز،  رامــوس  املقبل، وهم سرخيو  يونيو/ حزيران   30
في أسرع وقت ممكن، وأعرب عن أمله في أن يكون 2021 عام إيدن هازارد. وقال لدى 
سؤاله عن هازارد: »نعم، نتمنى أن يكون عامه. إنه مستعد لذلك. لقد جاء إلظهار ماهيته 
كالعب ونثق به كثيرًا. لقد مّر بفترات صعبة، ولكننا سنراه شيئًا فشيئًا مع الفريق«. 
وعن الالعبني الذين لم يجددوا عقودهم، قال: »كّلنا نريد تسوية هذا الوضع في أسرع 

وقت ممكن ملصلحة الجميع. أتمنى تسويته سريعًا«.

صورة في خبر

زيدان يريد تجديد العقود

Sunday 3 January 2021 Sunday 3 January 2021
األحد 3 يناير/ كانون الثاني 2021 م  19  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2316  السنة السابعة األحد 3 يناير/ كانون الثاني 2021 م  19  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2316  السنة السابعة
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اآلثار الغارقة
رحلة البحث عن تاريخ اإلسكندرية تحت المياه

ياسر غريب

مــشــروع جــديــد للبحث عــن اآلثــار 
ــاء الـــشـــرقـــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــغـــــارقـــــة فــــــي املـ
ــنــــدريــــة أطـــلـــقـــتـــه جـــامـــعـــة  ــكــ لــــإســ
ــام الـــعـــام الــجــديــد  ــ اإلســـكـــنـــدريـــة فـــي أول أيـ
الجامعة  رئيس  أصـــدره  لبياٍن  وفقًا   2021
ــبـــد الــــعــــزيــــز قــــنــــصــــوة. املـــــشـــــروع يــســمــى  عـ
Underwater heritage، ويترأسه مدير مركز 
اآلثار البحرية والتراث الثقافي الغارق في 
الجامعة عماد خليل، وتشارك في املشروع 
»الــيــونــســكــو« وبــعــض  الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لـــ

الشركاء األوروبيني. 
ــار املــصــريــة املــغــمــورة فـــي مــيــاه  ــ ـــَعـــّد اآلثـ

ُ
وت

األنظار،  عن  مخفية  ثــروة  املتوسط  البحر 
حيث لم يستخرج أكثر من 40 في املائة من 
الواقعة  واإلغريقية  الفرعونية  اآلثـــار  تلك 
غمرتها  التي  القديمة  الساحلية  املــدن  فــي 
مياه البحر، وال يشاهدها سوى الغطاسني.  
جاءت أولى محاوالت استكشاف تلك اآلثار 
ســـنـــة 1910 عـــلـــى يــــد غـــاســـتـــون جـــونـــديـــه، 
ــذاك،  ــ كــبــيــر مــهــنــدســي مــصــلــحــة املــــوانــــئ آنـ
الغارق  القديم  فــاروس  حني اكتشف ميناء 
أمــتــار، ووصــف  ثمانية  على عمق حــوالــى 

)Getty( من اآلثار الغارقة المعروضة حاليًا في متحف اإلسكندرية

الضخمة وحواجز  امليناء  أرصفة  جونديه 
األمـــــواج وبــعــض املــنــشــآت الــعــمــاقــة الــتــي 
ـــيـــدت بــأحــجــار يــصــل وزن بــعــضــهــا إلــى 

ُ
ش

ستة أطــنــان. ورّجــح جونديه آنــذاك أن تلك 
التاسعة  إلــى عصر األســرة  املنشآت تعود 
أمــــر  قـــــد  الــــثــــانــــي  عـــــشـــــرة، وأن رمــــســــيــــس 
ــــراض دفــاعــيــة. غــيــر أن هــذا  بــإنــشــائــهــا ألغـ

االحتمال ال تسانده قرائن قوية. 
أما عن سبب وجود هذا النوع من اآلثار، 
املدينة  أرض  مستوى  إن  العلماء  فيقول 
انـــخـــفـــض بــنــحــو أربــــعــــة أمــــتــــار مـــمـــا كـــان 
عليه فــي عــصــر الــبــطــاملــة والـــرومـــان، وإن 
هـــذا االنــخــفــاض حـــدث بــالــتــدريــج نتيجة 
عــنــيــفــة  زالزل  أو  جـــيـــولـــوجـــيـــة،  تـــغـــيـــرات 
متعاقبة،  فترات  في  املدينة  لها  تعرضت 
البحر، بحيث  ارتــفــاع مستوى  نتيجة  أو 
طغت على مساحات واسعة من الشاطئ 
ما  وهــو  تقريبًا،  كيلومترين  بنحو  ر  تقدَّ
أدى إلــى غــرق الــجــانــب األكــبــر مــن املدينة 
الـــبـــطـــلـــمـــيـــة بـــكـــل مـــنـــشـــآتـــهـــا ومـــبـــانـــيـــهـــا 
وتفاصيلها  ذكــرهــا  جـــاء  الــتــي  العظيمة 
قــديــمــة، مثل كتاب  تاريخية  مــصــادر  فــي 
سترابو  الــرومــانــي  للمؤرخ  »الجغرافيا« 
الـــذي زار مــصــر ســنــة 25 قــبــل املــيــاد. في 

البحتة،  الــصــدفــة  ســنــة 1933، ومـــن طــريــق 
الحظ أحد الطيارين البريطانيني حني كان 
ق على ارتفاع منخفض فوق خليج أبي 

ِّ
يحل

قير، أطــااًل غارقة تحت سطح البحر على 
شكل حـــدوة حــصــان، وهــي املــاحــظــة التي 
ــ 1944(  دفعت األمير عمر طوسون )1872 
إلـــى االســتــعــانــة ســريــعــًا بــأحــد الــغــواصــني 
والبدء في صيف العام نفسه برحلة بحث 
عديدة،  اكتشافات  في  الفضل  إليها  يعود 
مــنــهــا مــعــبــد مــن الــغــرانــيــت األحــمــر لإلهة 
إيزيس، ورأس رخامي لإسكندر األكبر، إذ 
ِشا بواسطة غواصني، وهما حاليًا من 

ُ
انت

مقتنيات املتحف البحري في اإلسكندرية. 
وقــــــــد نــــشــــط الــــــغــــــواصــــــون بــــعــــد ذلــــــــك فــي 
ملكية  مــوانــئ  فاكتشفوا  املهمة،  استكمال 
األثرية  القطع  مئات  واستخرجوا  خاصة، 
ــــي واألدوات  والــعــمــات والــلــوحــات واألوانـ
التي يعود معظمها إلى العصر الروماني. 
فــــتــــرت عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث والـــتـــنـــقـــيـــب مـــرة 
ــريـــق صــدفــة  ــــى أن عــــــادت مــــن طـ أخـــــــرى، إلـ
جــديــدة فــي ستينيات الــقــرن املــاضــي على 
يــد أحـــد الــغــواصــني الـــهـــواة، وُيـــدعـــى كامل 
أبو السعادات )1934ــــ 1984( الــذي صادف 
أطااًل غارقة، حيث بذل جهودًا ذاتية كبيرة 

واستخراج  الكتشافها  ســنــوات  مــدى  على 
مـــقـــتـــنـــيـــاتـــهـــا. وبـــفـــضـــل أبــــــي الــــســــعــــادات، 
وبتوجيهه، قامت مصلحة اآلثار بمساعدة 
بــانــتــشــال  املـــصـــريـــة ســنــة 1962  الــبــحــريــة 
ــه 17  ــولــ ــن الــــغــــرانــــيــــت طــ ــ تـــمـــثـــال ضـــخـــم مـ
سنتمترًا إلحدى ملكات البطاملة على هيئة 
اإللــهــة إيــزيــس، إضــافــة إلــى مــا انتشله أبو 
السعادات نفسه من أواٍن فخارية وقطع من 
سلمها  وقــد  البيزنطية.  الذهبية  العمات 
إلى  إضافة  الــرومــانــي،  اليوناني  للمتحف 
اكــتــشــافــه ملـــواقـــع ثــــاث ســفــن فــرنــســيــة من 
ـــل أبــــو الـــســـعـــادات 

ّ
أســـطـــول نـــابـــلـــيـــون. وكـــل

خــريــطــة  أول  بـــرســـم   1964 ســـنـــة  ــهــــوده  جــ
َعّد 

ُ
لآلثار الغارقة في امليناء الشرقي التي ت

مرجعًا رئيسيًا حتى اآلن. 
 
ً
طويا التنقيب  البحث  أعــمــال  توقفت  ثــم 
املــاضــي، وفــي عام  القرن  حتى تسعينيات 
يد  الغارقة على  اآلثــار  إدارة  سست 

ُ
أ  1996

والبحث  الكشف  بهدف  درويـــش،  إبــراهــيــم 
الغارق.  التراث  وإحياء  والتنقيب وحماية 
د موقع مــا يزيد على 1600  وفــــي1997 ُحـــدِّ
ــثـــرت الــبــعــثــة  ــــي 2019 عـ قــطــعــة أثــــريــــة. وفـ
ــاء على  املــصــريــة الــيــونــانــيــة فـــي أعـــمـــاق املــ
خزانات منحوتة وأحواض صخرية تعود 
إلــى الــقــرن الخامس قبل املــيــاد على عمق 
كــبــيــر فـــي مــنــطــقــة اإلبــراهــيــمــيــة املــتــاخــمــة 

للميناء الشرقي. 
يذكر أن اإلسكندرية ليست املوقع الساحلي 
الوحيد الــذي يضم آثـــارًا غــارقــة فــي مصر، 
فــهــنــاك مــنــاطــق أخــــرى أدت أعــمــال البحث 
ــن الــكــنــوز  ــد مــ ــديـ ــعـ ــتـــشـــاف الـ فــيــهــا إلـــــى اكـ
املـــغـــمـــورة فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــشــمــالــي 

الغربي، والبحر األحمر. 

جاءت أولى محاوالت 
استكشاف اآلثار 

الغارقة سنة 1910 على 
يد غاستون جونديه، 
حني اكتشف ميناء 

فاروس القديم الغارق 
على عمق حوالى 

ثمانية أمتار

■ ■ ■
عادت عمليات التنقيب 
في ستينيات القرن 
املاضي على يد أحد 

الغواصني الهواة وُيدعى 
كامل أبو السعادات 

)1934 ــ 1984( الذي 
 غارقة

ً
صادف أطالال

■ ■ ■
أطلقت جامعة 

اإلسكندرية في أول أيام 
العام الجديد مشروعًا 

جديدًا للبحث عن 
اآلثار الغارقة في امليناء 
الشرقي لإلسكندرية. 
ويحمل املشروع اسم 
Underwater heritage

باختصار

بعد عمليات تنقيب وبحث متقطعة، قررت جامعة اإلسكندرية مطلع هذه السنة إطالق مشروع جديد للبحث عن اآلثار 
الغارقة في الميناء الشرقي للمدينة الساحلية المصرية

هوامش

خطيب بدلة

تداولت وسائل التواصل االجتماعي، قبل مدة قصيرة، 
نشيدًا كان محمد عبد الوهاب قد لحنه وغناه برفقة 
ــَمـــار«، يـــرد فــيــه ذكــر  املــجــمــوعــة، بــعــنــوان »يجعلها َعـ
الــعــام للنشيد وطني  الــســيــاق  ــد، مــع أن  حــافــظ األســ
بلدنا،  أرض  بأنها  ويصفها  سورية،  يمتدح  النزعة، 
حضارتنا،  ومــهــد  والدنــــا،  وأرض  جـــدودنـــا،  وأرض 
ونبض حياتنا .. ولكنه ينحدر فجأة إلى القاع فيقول: 
بيحمينا، حافظ  اللي  األســد  يــد  لينا،  الله  وهبها  يــد 

عهده، والله يساعده، ويجعلها عمار..  
لدى  القديم  النشيَد  ذلــك  املتأخر  السماُع  هــذا  أحــدث 
معظم السوريني املكتوين بنار حافظ األسد نوعًا من 
وإنما  فيه،  جــاء  كما  يحمهم،  لم  فحافظ  االمتعاض، 
خــالل نصف   ،

َ
ســوريــة  

ُ
املــتــوارثــة ه 

ُ
ديكتاتوريت نقلت 

ــَمـــار( إلـــى املـــوت والــخــراب  ــَعـ قـــرن، مــن االزدهـــــار و)الـ
واإلفــــالس والــجــوع واملــديــونــيــة .. والــغــريــب أن معظم 
اسم  يهتموا ملعرفة  لم  الــوهــاب  الذين زعلوا من عبد 
مؤلف النشيد، وهو غير معروٍف على كل حال، ألن 
املوسيقار  املطرب   

ّ
يسف أن  إليهم،  بالنسبة  املــزعــج، 

إلـــى مــســتــوى مــديــح طاغية  الــــذي يعشقونه  الــكــبــيــر 

سفاح ..  يتناقض هذا األمر، من جهة أخرى، مع ما 
ُعرف عن عبد الوهاب من اهتمام بالعمق الحضاري 
أحمد  الــشــاعــر  برفقة  ــام،  أقـ أنــه  بدليل  لوطنه مــصــر، 
بــالــقــرب من  فتحي، سنة 1941، أكــثــر مــن شــهــريــن، 
مــعــبــد الــكــرنــك، يــتــنــشــقــان عــبــق الـــتـــاريـــخ، اســتــعــدادًا 
»الكرنك«، وتقديمها بأجمل  الخالدة  القصيدة  إلبداع 
 بمعاهدة 

ً
األلحان. وكان عبد الوهاب قد غنى، احتفاال

ســنــة 1936، أغــنــيــة »حـــب الــوطــن فـــرض عــلــيــا، أفــديــه 
ــنـــى، كـــذلـــك، لــلــنــهــر الــخــالــد،  بـــروحـــي وعــيــنــيــا« .. وغـ
ــازل الـــفـــالح املــصــري  ــ والـــجـــنـــدول، وكـــلـــيـــوبـــاتـــرة، وغــ
ى 

ّ
برائعته »محالها عيشة الفالح«، إضافة إلى أنه غن

قصيدة علي محمد طه »أخي جاوز الظاملون املدى« 
التي تنتصر لإلنسان الفلسطيني املظلوم، وقصيدة 
»دعاء الشرق« املتضمنة كل معاني التحّرر واإلخاء 
والعمل والبناء والتطلع إلى املستقبل .. وحينما أراد 
 ملحميًا 

ً
أن يغني ممتدحًا القومية العربية، أنجز عمال

الــوطــن األكــبــر« ظهر  بــعــنــوان »وطــنــي حبيبي  كبيرًا 
خالله قائدًا ألوركسترا ضخمة، فيها مجاميع كبيرة 
وحاملي  والــكــورال  افة 

ّ
والكش والجنود  العازفني  من 

الـــورود والــرايــات وأعــالم مصر، ويحتشد لها أكابر 
مطربي ذلك العصر ومطرباته، من عبد الحليم حافظ 

إلى صباح، وفايدة كامل، وشادية، ووردة الجزائرية، 
ونجاة الصغيرة .. ومن أغانيه القديمة، 1925 »على 
يــوم مــا أخــدونــي الــجــهــاديــه، وقــرايــبــي يبكوا حواليه، 
ــة جــهــيــدي، والــبــنــدقــيــة شايلها  شــافــونــي البـــس بــدل
بإيدي، أبوي قالي عاجبك يا سيدي، ما رضيتش تّدي 
البدليه«. وفي أغنية الجهادية أيضًا، أنهم جاؤوه بطفله 
الوليد، لكنه أشاح عنه، خشية أن يضعف أمام تأدية 
واجبه تجاه الوطن.  ثّمة سببان جوهريان يحمالننا 

على أن نغفر هذه السقطة ملوسيقار األجيال، أولهما 
أنه مبدع عبقري لم يكن ذا تأثير محلي صرف، فقد 
ها في حناجر 

ّ
اها بصوته، أو بث

ّ
مألت األلحان التي غن

نا بأجمل األغاني، 
َ
نا ووجدان

َ
مطربني كثيرين، ذاكرت

واملعاني .. ومع أن أحد ألقابه كان »مطرب امللوك«، إال 
نا 

ُ
أنه لم يتماَد في مديح امللوك والحكام، وثانيهما يقين

أن األغاني التي تحمل أيديولوجيا سياسية، أو أفكارًا 
تلقائي،  نحو  على  الزمن  يسقطها  آنية،  طبيعة  ذات 
 ،

ً
واألمثلة على ذلك كثيرة جًدا، فعشاق أم كلثوم، مثال

حينما يتشاورون في انتقاء أغنيٍة ليسمعوها، تراهم 
ــات املــيــعــاد«  ــات« و»فــ ــ حــائــريــن بــني »األطـــــالل« و»اآلهــ
يــقــتــرح أحــدهــم  أن  ــغــــرام«، يستحيل  ــ ال فـــي  و»األولــــــة 
ومحبو   .. بندقية«  اآلن  عندي  »أصــبــح  أغنية  سماع 
سيد مكاوي يستمعون »ليلة مبارح ما جانيش نوم 
بــصــوتــه«، ويــطــربــون ألغنية »اســـأل مــرة عــلــي« التي 
ما 

ّ
لحنها لعبد املطلب، أو »همس الحب« لشادية، وقل

يعرف أحد منهم أن له أغنية كتبها صالح جاهني يوم 
العدوان على بورسعيد 1956، عنوانها »ح نحارب«، 
مـــن عناصر  كــبــيــرًا  ــددًا  عــ يــتــطــلــب  ــان تسجيلها  وكــ
فاضطر  القصف،  بسبب  يأتوا  لم  ولكنهم  الكورس، 

ألن يجمع موظفي اإلذاعة ليقوموا بدور الجوقة.

»يجعلها َعَمار« من دون األسد

وأخيرًا

نشيد كان عبد الوهاب 
قد لحنه وغناه برفقة 

المجموعة، بعنوان 
»يجعلها َعَمار«، يرد فيه 
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