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»شيوخ« جورجيا

بـــدأت بــريــطــانــيــا، أمـــس اإلثــنــن، اســتــخــدام لقاح 
التطعيم  حملة  في  أسترازينيكا«  »أوكسفورد/ 
الجارية حاليًا، لتصبح بذلك أول دولة في العالم 
وأسهل  كلفة  أقــل  يعتبر  الــذي  اللقاح  تستخدم 
ــــه أكــثــر تكيفًا 

ّ
تــخــزيــنــًا مـــن غـــيـــره، مـــا يــعــنــي أن

واســـع مقارنة  نــطــاق  التلقيح على  مــع حــمــات 
جاء  بيونتيك«.  و»فــايــرز/  »مــوديــرنــا«  بلقاحي 
للحكومة  علمي  عــن مستشار  نقل  فيما  ذلــك، 
ليسوا  هم 

ّ
ألن قلقن  علماء  هناك  أّن  البريطانية 

على ثقة كاملة من أّن لقاحات كورونا ستعمل 
الحماية من سالة جديدة  في  وفاعلية  بكفاءة 

ــــفــــيــــروس ظـــهـــرت فــــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا.  ــن ال مــ
وجــــاء الــحــديــث الــــذي نــقــلــه اإلعــــامــــي، روبــــرت 
البريطاني  الصحة  وزيـــر  قــال  بعدما  بــســتــون، 
ه يشعر بقلق بالغ من السالة 

ّ
مات هانكوك، إن

ه »وفقًا ملا قاله أحد 
ّ
الجديدة، إذ ذكر بستون أن

ــإّن سبب  املــســتــشــاريــن الــعــلــمــيــن لــلــحــكــومــة، فــ
شــعــور مــات هــانــكــوك بالقلق الــبــالــغ مــن سالة 
هم ليسوا 

ّ
كورونا الجديدة في جنوب أفريقيا أن

بالفاعلية  ستكون  اللقاحات  أّن  مــن  متأكدين 
في  فعالة  هي  مثلما  منها،  الوقاية  في  نفسها 
الوقاية من السالة الجديدة في بريطانيا«. ويبدو 

أّن النهج الحذر الذي تتبعه فرنسا في طرح لقاح 
ضد الفيروس أدى إلى نتائج عكسية، إذ جرى 
تطعيم بــضــع مــئــات فــقــط مــن األشــخــاص بعد 
مرور األسبوع األول، وأثــار الغضب من تعامل 
الحكومة مع الفيروس. ودعا أطباء وسياسيون 
معارضون إلى الحصول على اللقاحات بشكل 
أسرع. وقال جان روتنر، رئيس منطقة »غراند 
إيست« بشرق فرنسا، حيث تتزايد اإلصابات 
ـــهـــا فضيحة 

ّ
وتــكــتــظ بــعــض املــســتــشــفــيــات: »إن

دولة. الحصول على التطعيم أصبح أكثر تعقيدًا 
ــدت الــجــزائــر  ــ ــارة«. عـــربـــيـــًا، أوفــ ــيــ ــراء ســ ــ مـــن شـ

بعثة طبية ومساعدات دوائــيــة ومــعــدات تخّص 
مكافحة فيروس كورونا الجديد إلى موريتانيا، 
ــة الــوبــائــيــة في  ــ لــلــمــســاعــدة فـــي مــواجــهــة األزمــ
ــر الصحة  الــجــار. ويــقــود البعثة وزيـ الــبــلــد  هـــذا 
الـــجـــزائـــري، عــبــد الــرحــمــن بـــن بـــوزيـــد، وتــضــم 
أعـــضـــاء مـــن الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لــرصــد ومــتــابــعــة 
تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا وأطـــبـــاء وخـــبـــراء في 
املجال الوبائي، وستبقى البعثة الطبية الجزائرية 
بموريتانيا مدة 15 يومًا، لدعم ومساعدة الفرق 

املوريتانية على مواجهة انتشار الوباء.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(
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دوافع االستعجال بتشغيل ميناء العريش

إيران تحتجز سفينة لكوريا الجنوبية
سيول ترسل وحدة مكافحة القرصنة قرب هرمز
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2020... ترقبوا 
الجزء الثاني

سيناء ـ محمود خليل

اســتــقــبــل مــيــنــاء الــعــريــش، فـــي محافظة 
شمال سيناء شرقي مصر، أمس اإلثنني، 
بــعــد إغـــــاق دام  ــة،  ــاريـ تـــجـ أول ســفــيــنــة 
سنوات، بسبب سوء الوضع األمني في 
العقد األخــيــر. وتــم هذا  املحافظة خــال 
األمـــر على الــرغــم مــن أنــه لــم يتم تطوير 
امليناء كما جرى الحديث تكرارًا ومرارًا، 
 
ً
عــلــى لــســان املــســؤولــني املــحــلــيــني، ونــقــا

بعد  السيسي،  الفتاح  عبد  الرئيس  عن 
ــن تــخــصــيــص مــبــالــغ مــالــيــة  الـــحـــديـــث عـ
إزالــة  يشمل  بما  امليناء،  لتطوير  طائلة 
عشرات الوحدات السكنية التي يملكها 
املـــــواطـــــنـــــون فـــــي املـــنـــطـــقـــة املـــخـــصـــصـــة 
الــتــســاؤالت عــن سبب  للتوسعة. وتــبــرز 
االتجاه لتشغيل امليناء في هذا التوقيت، 
أنــواع  كافة  ليستقبل  تطويره،  دون  مــن 
الــســفــن وأحــجــامــهــا، بــمــا يــخــدم الحركة 

التجارية في الباد بشكل عام.
أعلنت محافظة شمال  التفاصيل،  وفــي 
ــد، بــدء تشغيل  ســيــنــاء، أمــس األول األحـ
الــبــحــري. وتــم استقبال  الــعــريــش  ميناء 
ــنــــني،  اإلثــ ــــس  أمــ ــة،  ــاريــ ــجــ تــ أول ســفــيــنــة 
ــلــــواء مــحــمــد عبد  بــحــضــور املـــحـــافـــظ الــ
الــفــضــيــل شـــوشـــة، فـــي احــتــفــالــيــة إعــــادة 
الــتــشــغــيــل، واســتــئــنــاف حــركــة الــتــجــارة 
املـــاحـــيـــة. وكــــان الــســيــســي أصــــدر قــــرارًا 
جمهوريًا، منتصف العام 2019، يقضي 
باعتبار ميناء العريش وجميع منشآته 
منشآت  أو  أراٍض  أي  وكــذلــك  ومــرافــقــه، 
املنفعة  أعــمــال  مــن  إليها،  أخــرى يحتاج 
العامة، فيما عدا املواقع العسكرية التي 
تستغل فــي شــــؤون الـــدفـــاع عــن الــدولــة. 
امللكيات  نــزع  الجمهوري  الــقــرار  ويتيح 
والعقارات التي يتطلبها تنفيذ مشروع 
الهيئة  بإشراف  العريش  ميناء  توسيع 

العاّمة ملنطقة قناة السويس والجيش.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــــال مـــصـــدر حــكــومــي 
ــديـــد«، إن في  »الـــعـــربـــي الـــجـ مــــســــؤول، لــــ
شمال سيناء ووسطها عددًا من املشاريع 
الــحــيــويــة كــاإلســمــنــت، واملـــلـــح، والـــرمـــل 
الزجاجي، والفحم، والرخام، والكثير من 
الصناعات  التي تدخل في  الخام  املــواد 
املختلفة، وكذلك حركة استيراد تجارية 

لــصــالــح ســكــان املــحــافــظــة. وبــالــتــالــي ال 
شـــك أن املــحــافــظــة تــحــتــاج إلــــى تشغيل 
امليناء في أقرب وقت ممكن، ما دفع إلى 
إلى  القديم  امليناء  بتشغيل  قــرار  اتخاذ 
حني جهوزية امليناء بعد تطويره، وذلك 

بقرار مباشر من رئيس الجمهورية. 
ــاك اهـــتـــمـــامـــًا  ــنــ ــــدر أن هــ ــــصـ وأوضـــــــــح املـ
حكوميًا بالغًا، منذ عدة أشهر، بتشغيل 
ــا دفــع  ــرب وقــــت مــمــكــن، مـ ــ املـــيـــنـــاء فـــي أقـ
الــازمــة لتنفيذ  التخاذ كافة اإلجـــراءات 
ــــام الـــجـــديـــد  ــعـ ــ ذلـــــــك، لـــيـــتـــحـــدد مـــطـــلـــع الـ
موعدًا نهائيًا لبدء الحركة املاحية فيه، 
خصوصًا في ظل هدوء األوضاع األمنية 
في مدينة العريش تحديدًا، خال العام 
قــــرار التشغيل  إلـــى أن  املـــاضـــي. وأشــــار 
يــحــظــى بــمــتــابــعــة مـــبـــاشـــرة مــــن مــكــتــب 
في  السيادية  الجهات  وكذلك  السيسي، 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء، وأن الــعــمــل فـــي املــيــنــاء 
يخضع ملتابعة ورقابة أمنية مشددة من 
قبل عدة جهات أمنية في املحافظة، بما 
يضمن ســامــة الــحــركــة املــاحــيــة، وعــدم 
واألمنية  العسكرية  ــراءات  اإلجــ اخــتــراق 
منذ ست سنوات  املحافظة  في  املتخذة 

على األقل.
»العربي  وقال أحد تجار شمال سيناء، لـ
الـــجـــديـــد«، إن كــلــمــة الـــســـر فـــي االتـــجـــاه 

لـــتـــشـــغـــيـــل املــــيــــنــــاء فـــــي هـــــــذا الـــتـــوقـــيـــت 
بــالــتــحــديــد، رغــــم عــــدم إنـــجـــاز مــشــروع 
وهــو  األول،  بــأمــريــن.  تتعلق  الــتــطــويــر، 
إلى  من شمال سيناء  التجارية  الحركة 
الـــخـــارج، وهـــي فـــي غــالــبــيــتــهــا مــشــاريــع 
تــعــود بــالــنــفــع عــلــى الــحــكــومــة املــصــريــة، 
ــقـــوات  ــلـ ــع الــــتــــابــــعــــة لـ ــ ــاريـ ــ ــــشـ وبــــعــــض املـ
املسلحة املصرية. واألمر الثاني، يتعلق 
ــارة إلــــى قـــطـــاع غــــزة عبر  ــتـــجـ بــحــركــة الـ
معبر رفــح الــبــري، والــتــي تــعــود بالنفع 
يرأس  التي  »أبــنــاء سيناء«،  على شركة 
مــجــلــس إدارتــــهــــا إبـــراهـــيـــم الــعــرجــانــي، 
الرئيس،  نجل  السيسي  محمود  شريك 
ووكــيــل جــهــاز االســتــخــبــارات املــصــريــة، 
والذي تتردد عبارات الشكر له على قرار 
املقربني  عــبــر صــفــحــات  املــيــنــاء،  تشغيل 
االجتماعي.  الــتــواصــل  مــواقــع  على  منه 
وإال فلَم العجلة في تشغيل امليناء بعد 
ــنــــوات عـــلـــى األقـــــل،  إغــــــاق دام ســـبـــع ســ
املقررة؟  التطوير  عملية  على  يؤثر  بما 
وكـــذلـــك مـــن بــــاب أولـــــى، فـــي حــــال أرادت 
الــــدولــــة املـــصـــريـــة خـــدمـــة املـــواطـــنـــني في 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء أن تــســمــح لــلــصــيــاديــن 
ــــن مـــصـــدر  ــبــــحــــث عـ ــــوب الـــبـــحـــر والــ ــركـ ــ بـ
رزقــهــم، بــداًل مــن تشغيل امليناء لصالح 

الشركات الكبرى واملستثمرين.

عزت طهران سبب 
احتجاز السفينة إلى 

تلويثها البيئة

للحديث تتمة...

إيران تزيد تخصيب 
اليورانيوم 

وإسرائيل تهددها

مع إعالن إيران، أمس اإلثنين، رفع نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المائة، يكون 
الشرق األوسط قد دخل المرحلة األكثر سخونة منذ سنوات، في ما يتعلق بالملف 
النووي. وانعكس التوتر على إبقاء األميركيين لحاملة طائرات في الخليج، واإلعالن 

عن مناورات عسكرية إيرانية اليوم

لــــم يــنــخــفــض الـــتـــوتـــر فــــي مــنــطــقــة 
ــع إعــــــان إيــــــــران، أمـــس  الــخــلــيــج مــ
ـــًا اســــتــــئــــنــــاف  ــ ــيـ ــ ــمــ ــ اإلثــــــــــنــــــــــني، رســ
بـــنـــســـبـــة 20 فــي  ــيـــــوم  ــورانـــ ــيـــ الـــ تـــخـــصـــيـــب 
املــائــة فــي منشأة فــــوردو، فــي خـــرٍق واضــح 
ـــع فــي عــام 

ّ
لــاتــفــاق الـــنـــووي اإليـــرانـــي املـــوق

الخطوة  كانت  إذا  ما  النظر   
ّ

2015. وبغض
قبل  التفاوض  لرفع سقف  اإليرانية تهدف 
بـــدء عــهــد الــرئــيــس األمــيــركــي املنتخب جو 
بايدن، في 20 يناير/كانون الثاني الحالي 
أم ال، إال أن الخطوة اإليرانية استدعت ردًا 
مـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــني 
الـــذي وضــعــهــا فــي ســيــاق سعي  نتنياهو، 
»تــطــويــر أســلــحــة نـــوويـــة«، مــهــددًا  طــهــران لـــ
بأن »إسرائيل لن تسمح أبدًا إليران بتطوير 
املــخــاوف  تقتصر  وال  األســلــحــة«.  تلك  مثل 
عــلــى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم، بـــل تــراجــعــت 
وزارة الــدفــاع األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( عن 
قـــرار سحب حاملة الــطــائــرات »يــو أس أس 
نــيــمــيــتــز« مـــن الــخــلــيــج، فـــي مــقــابــل إعـــان 
طـــهـــران، إطــــاق »مـــنـــاورة كــبــرى لــلــطــائــرات 
املـــســـيـــرة الـــقـــتـــالـــيـــة«، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، هي 

األولى من نوعها، وتستمر ليومني.
ــلـــف تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، كــشــف  فــــي مـ
املــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة اإليـــرانـــيـــة، علي 
ربـــيـــعـــي، لـــوكـــالـــة »مــــهــــر« اإليــــرانــــيــــة شــبــه 
الــرســمــيــة، عـــن أن بــــاده قـــد بــــدأت بالفعل 
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 
20 فــي املــائــة، فــي مــنــشــأة فــــوردو الــنــوويــة، 
جنوبي العاصمة طهران. وأضاف أنه »بعد 
ــراءات أولــيــة، مثل إبـــاغ الوكالة  اتــخــاذ إجــ
ــة بـــاألمـــر وتــســلــيــم  الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الــــذريــ
اســتــمــارة لــهــا بــنــاء عــلــى الــتــزامــات الــبــاد، 
بــدأت عملية ضــخ الــغــاز إلــى أجــهــزة الطرد 
بــــدء تخصيب  أن  عــلــى  ــــزي«. وشــــــّدد  ــركـ ــ املـ
ـــاء بــعــدمــا  الــــيــــورانــــيــــوم بـــهـــذه الـــنـــســـبـــة، جــ
أصـــدر الــرئــيــس اإليـــرانـــي، حــســن روحــانــي، 
خـــال األيــــام املــاضــيــة »تــعــلــيــمــات بتدشني 
التخصيب بنقاء 20 في املائة«. وعزا األمر 
إلى تطبيق الحكومة مشروع القانون، الذي 
أقـــــّره الـــبـــرملـــان اإليــــرانــــي بــعــنــوان »اإلجـــــراء 
األميركية«  العقوبات  إللغاء  االستراتيجي 

خال الشهر املاضي.
وفــيــمــا عــارضــت الــحــكــومــة اإليــرانــيــة إقـــرار 
هـــذا الــقــانــون املــلــزم، إال أن املــتــحــدث باسم 
الحكومة اإليرانية، أكد »التزامها بتنفيذه«، 
مشيرًا إلى أن حديث الحكومة سابقًا عن أن 
»القانون ليس في مصلحة الباد وأنها لم 
انتقادات، ال يؤثر  ستشر بشأنه ووّجهت 

ُ
ت

على التزامها بتنفيذ هذه القوانني«. وكان 
ــّر فــي 1 ديسمبر/ الــبــرملــان اإليـــرانـــي قــد أقــ

املاضي مشروعًا حمل عنوان  األول  كانون 
»اإلجـــــراء االســتــراتــيــجــي إللــغــاء الــعــقــوبــات 
األميركية«. ويعني املشروع الذي تحول إلى 
قانون، االنسحاب من االتفاق النووي، وُيلزم 
شهرين.  بعد  بتنفيذه  اإليــرانــيــة  الحكومة 
هذا  تنهي  نووية  على خطوات  ينّص  كما 
العمل  بإنهاء  الحكومة  إلــزام  االتــفــاق، مثل 
وفـــق الــبــروتــوكــول اإلضـــافـــي األمــمــي الــذي 
تعّهدت بموجبه طهران »طوعًا« بإخضاع 
»رقابة صارمة« من قبل الوكالة  منشآتها لـ
 عن رفع نسبة 

ً
الدولية للطاقة الذرية، فضا

تخصيب الــيــورانــيــوم إلــى 20 فــي املــائــة أو 
أكثر »إذا استدعت الضرورة«.

اإليرانية،  الذرية  الطاقة  وكان رئيس هيئة 
علي أكــبــر صــالــحــي، قــد كشف يــوم السبت 
املاضي، عن أن باده أبلغت الوكالة الدولية 
ــة بــأنــهــا ســتــبــدأ  ــالـ لــلــطــاقــة الــــذريــــة فـــي رسـ
الــيــورانــيــوم بــدرجــة نــقــاء تصل  بتخصيب 
إلى 20 في املائة في منشأة »فوردو« جنوب 

العاصمة اإليرانية طهران.
ــــرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  ــا، ذكـ بــــدورهــ
الـــذريـــة، أن مــديــرهــا الــعــام رافــايــل مــاريــانــو 
غــــروســــي، ســيــطــلــع الـــــــدول األعــــضــــاء عــلــى 
ــــدت في  الـــتـــطـــورات. وســـبـــق لــلــوكــالــة أن أكـ
األول من يناير الحالي، أن طهران أبلغتها 
بنسبة  التخصيب  أنها تخطط الستئناف 
تصل إلى 20 في املائة في موقع فوردو. من 
تهدف  الخطوة  أن  نتنياهو  اعتبر  جهته، 
إلى تطوير أسلحة نووية، وأن إسرائيل لن 
تسمح لطهران بذلك. أما االتحاد األوروبي، 

الوكالة  مــن مدير  إفـــادة  أنــه سينتظر  فأكد 
الــذريــة للدول األعــضــاء في  الدولية للطاقة 
ــي قــبــل اإلدالء بــمــزيــد من  ــ االتـــحـــاد األوروبــ

التعليقات.
فــــي مـــلـــف املــــــنــــــاورات الـــعـــســـكـــريـــة، أفـــــادت 
وكاالت أنباء إيرانية بأن الجيش اإليراني 

ــاورة كــبــرى  ــنــ ــيـــوم الـــثـــاثـــاء »مــ ســيــطــلــق الـ
األولــى  وهــي  القتالية«،  املسيرة  للطائرات 
من نوعها، على أن تستمر ليومني. ووفقًا 
ــة، تــــشــــارك فــيــهــا  ــيــ ــرانــ لـــوكـــالـــة »مــــهــــر« اإليــ
العملياتية  املــســيــرة  الــطــائــرات  مــن  املــئــات 
ــقــــوات الـــبـــريـــة والـــجـــويـــة والــبــحــريــة  مـــن الــ

والدفاع الجوي للجيش اإليراني. وكشفت 
الوكالة أيضًا عن إزاحة الستار عن معدات 
املسيرة في  بالطائرات  وإنجازات مرتبطة 

معرٍض. 
وتــــأتــــي املــــــنــــــاورات اإليــــرانــــيــــة فــــي ســيــاق 
تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر الـــعـــســـكـــري بــيــنــهــا وبـــني 

ــــات املـــتـــحـــدة، خـــصـــوصـــًا مــــع بــــروز  ــــواليـ الـ
 الرئيس األميركي 

ّ
مخاوف من احتمال شن

الخاسر دونالد ترامب هجومًا على إيران 
الــعــراقــيــة،  الــفــصــائــل  مــن  عــلــى حلفائها  أو 
20 يناير  األبيض في  البيت  قبل مغادرته 
ذلك،  من  قلقها  طهران  تخِف  ولــم  الحالي. 
ــيــــرة الـــتـــهـــديـــدات  فـــتـــوالـــت فــــي األيــــــام األخــ
سترد  أنها  مؤكدة  اإليرانية،  والتحذيرات 
»قــــوة« و»حــــــزم« عــلــى أي اعــــتــــداء. حتى  ـــ بــ
اإليــرانــي محمد جــواد  الخارجية  أن وزيــر 
إلى  بالسعي  إسرائيل  أخيرًا  اتهم  ظريف، 
جــّر الــواليــات املتحدة إلــى حــرب مــع إيــران 
األميركية  القوات  على  هجمات  شن  »عبر 

في العراق عبر عناصره«.
ز املـــخـــاوف اإليـــرانـــيـــة هـــو تــراجــع 

ّ
ومــــا عــــز

ــن قـــــــرار ســـحـــب حــامــلــة  ــ ــاغــــون« عـ ــتــ ــنــ ــبــ »الــ
مــن  ــتـــز«  ــيـ ــيـــمـ نـ أس  أس  ــو  ــ ــ »يـ الـــــطـــــائـــــرات 
ــا عــلــى  هــ ــاء ــقــ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، مـــعـــلـــنـــًا بــ
القائم  اإليــرانــيــة. وذكــر  الــتــهــديــدات  خلفية 
ــاع األمـــيـــركـــي كــريــس  ــدفــ ــر الــ ــ بـــأعـــمـــال وزيــ
بـــــيـــــان، مــــســــاء أول مـــــن أمــــس  فـــــي  مــــيــــلــــر، 
 الــحــامــلــة ســتــبــقــى فـــي الــخــلــيــج 

ّ
األحـــــد، أن

التي أصدرها  األخيرة  التهديدات  »بسبب 
اإليــرانــيــون ضد ترامب ومسؤولني  الــقــادة 
قناة  وذكــرت  آخرين«.  أميركيني  حكوميني 
»ســـي أن أن« أن تــرامــب هــو مــن أمـــر وزيــر 
الــدفــاع بالوكالة بــالــعــودة عــن قــرار سحب 
الــحــامــلــة. ونــقــلــت الــقــنــاة عـــن مـــســـؤول في 
بخفض  ميللر  قــرار  إن  قوله  »البنتاغون« 
رسمية  كسياسة  إقـــراره  يتم  لــم  التصعيد 

وفاجأ كبار القادة.
ــراف الـــبـــنـــتـــاغـــون عــن  وتــعــقــيــبــًا عـــلـــى انــــصــ
سحب حاملة الطائرات »نيميتز« وإبقائها 
الخارجية  باسم  املتحدث  أكــد  الخليج،  في 
اإليرانية، سعيد خطيب زادة، أمس اإلثنني، 
أن »املؤسسات العسكرية واألمنية اإليرانية 
تــــرصــــد بــــدقــــة الـــتـــحـــركـــات األمـــيـــركـــيـــة فــي 
املشيطنة  »األعــمــال  أن  إلــى  املنطقة«، الفــتــًا 
ــفـــى عــن  ــة ال تـــخـ ــيــ ــركــ ــيــ والــــتــــصــــرفــــات األمــ
»رسائل  وّجهت  بــاده  أن  وكشف  أعيننا«. 
افة« إلى الواليات املتحدة عبر سويسرا، 

ّ
شف

راعية املصالح األميركية في طهران، نافية 
ـــرى«. وشـــّدد  »وجــــود أي رســائــل ســريــة أخــ
ــران أكـــــــدت لـــواشـــنـــطـــن أنـــهـــا  ــ ــهـ ــ عـــلـــى أن طـ

»تتحمل عواقب أي مغامرة«.
)العربي الجديد، األناضول، رويترز(

اإلسرائيلية  التلفزة  قناة  كشفت 
عن  النقاب  االثنين،  أمس   ،»12«
إلقاء السلطات اإلماراتية القبض 
في  إيرانية  خلية  أعضاء  على 
أبوظبي ودبي، خططت لتنفيذ 
انتقامًا  إسرائيليين،  ضد  هجمات 
القدس«  »فيلق  قائد  الغتيال 
في الحرس الثوري اإليراني، قاسم 
يناير/كانون   3 فــي  سليماني، 
أن  القناة  وذكــرت   .2020 الثاني 
أعضاء  أن  أظهرت  التحقيقات 
الســتــهــداف  خــطــطــوا  الخلية 
واقتصادية  سياحية  مــواقــع 
داخل  اإلسرائيليون  إليها  يتوجه 
عن  القناة  وكشفت  اإلمـــارات. 
ــات  ــوالي ــي ال اســتــنــفــار واســـع ف
من  وإسرائيل  والخليج  المتحدة 
لتنفيذ  جديدة  إيرانية  محاوالت 

عمليات.

خلية لالنتقام 
في اإلمارات

طهران ـ العربي الجديد

الــبــحــريــة التابعة  الــقــوات  احــتــجــزت 
لــلــحــرس الـــثـــوري اإليــــرانــــي، سفينة 
تــابــعــة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة فـــي مــيــاه 
الــخــلــيــج، بــحــجــة »تــلــويــث الــبــيــئــة«، 
ــعـــود إلـــى  ــبـــدو أن الـــســـبـــب يـ فــيــمــا يـ
تجميد سيول أرصــدة إيرانية تقدر 
أكـــثـــر من  ـــ 8 مـــلـــيـــارات دوالر مــنــذ  بـ
عامني، وهي عوائد صــادرات النفط 
ــك بــســبــب الــضــغــوط  ــ اإليـــرانـــيـــة، وذلـ
والـــعـــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة. وســـارعـــت 
سيول، التي طالبت طهران باإلفراج 
ــن نــاقــلــة املــــــواد الــكــيــمــيــائــيــة، إلــى  عـ
إرســـــــال وحــــــدة ملـــكـــافـــحـــة الــقــرصــنــة 
الــدفــاع  وأعــلــنــت وزارة  الخليج.  إلــى 
تم  أنه  الجنوبية، في بيان،  الكورية 
»إرسال وحدة شيونغهاي إلى املياه 
القريبة من مضيق هرمز بعد قليل 
من تلقي تقرير حول احتجاز إيران 

سفينتنا التجارية«.
اإليرانية،  »نــورنــيــوز«  وكــالــة  ونقلت 
املـــقـــربـــة مـــن املــجــلــس األعـــلـــى لــأمــن 
ــدر مـــطـــلـــع« فــي  ــن »مــــصــ الــــقــــومــــي، عــ
مــنــظــمــة املـــوانـــئ واملـــاحـــة الــبــحــريــة 
قــولــه، أمــس اإلثــنــني، إنــه »تــم توقيف 

ــا الــجــنــوبــيــة  ــكـــوريـ ســفــيــنــة تـــابـــعـــة لـ
كانت تتحرك في مياه الخليج، وهي 
ترفع علمها، بسبب تلويثها البيئة«. 
ــنـــت بـــحـــريـــة الــــحــــرس الـــثـــوري  ــلـ وأعـ
ــــي، فـــي بـــيـــان، أن »الــســفــيــنــة  ــرانـ ــ اإليـ
قد  كانت  الجنوبية  لكوريا  التابعة 
تحركت من ميناء الجبيل السعودي، 
ــاه الــخــلــيــج  ــيــ وتــــــم تـــوقـــيـــفـــهـــا فــــي مــ
لسامة  املتكررة  انتهاكاتها  بسبب 
البيئة البحرية«. وأضــاف البيان أن 
السفينة »كانت تحمل 7200 طن من 
مادة اإليثانول«، مشيرًا إلى »اعتقال 
ــو مــــن رعــــايــــا كـــوريـــا  ــ ــاقـــمـــهـــا، وهــ طـ
الــجــنــوبــيــة وإنــدونــيــســيــا وفــيــتــنــام 
ــار«. وذكــــــــــــرت الـــبـــحـــريـــة  ــ ــمــ ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ومــ
اإليرانية أنه تم سحب السفينة إلى 
مــيــنــاء بــنــدر عــبــاس اإليـــرانـــي املطل 
على الخليج. ورغم أن طهران تعزو 

ســـبـــب احـــتـــجـــاز الــســفــيــنــة الـــكـــوريـــة 
إال  البيئة«،  »تلويث  إلــى  الجنوبية 
أنــه على األغلب يعود إلــى موضوع 
تجميد سيول أرصــدة إيرانية تقدر 
أكـــثـــر من  ـــ 8 مـــلـــيـــارات دوالر مــنــذ  بـ
عامني، وهي عوائد صــادرات النفط 
ــك بــســبــب الــضــغــوط  ــ اإليـــرانـــيـــة، وذلـ
ــة. وأجــــــرت  ــيــ ــركــ ــيــ ــات األمــ ــوبــ ــقــ ــعــ والــ
طــهــران وســيــول، على مــدى العامني 
مــتــعــددة حول  مباحثات  املــاضــيــني، 
تحرير هذه األموال، لكنها لم تنجح، 
ــــاط  لــتــرفــع إيـــــران شـــكـــوى فـــي األوسـ
أغسطس/آب  في  الدولية  الحقوقية 
املــاضــي، األمــر الــذي دفــع سيول إلى 
ــرانــــي لــديــهــا  اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر اإليــ
قبل  شابيستاري  بــادامــشــي  سعيد 

أسبوعني، احتجاجًا على الخطوة.
ــي عــمــلــيــة تـــوقـــيـــف الــســفــيــنــة،  ــأتــ وتــ
فيما أعلن املتحدث باسم الخارجية 
زادة، في  اإليـــرانـــيـــة ســعــيــد خــطــيــب 
اإلثــنــني، عن  أمــس  مؤتمر صحافي، 
زيارة مرتقبة لنائب وزير الخارجية 
الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون 
إلــى طــهــران إلجـــراء مباحثات بشأن 
األرصــــدة اإليــرانــيــة املــجــمــدة، معربًا 

عن أمله في أن يتم حل املشكلة.

مناورات عسكرية كبرى لطهران... وحاملة 
الطائرات األميركية باقية في الخليج

جدارية في طهران ضد الواليات المتحدة )فرانس برس(

)Getty( هناك اهتمام حكومي بالغ بتشغيل ميناء العريش بسرعة

زكريا أحمد

على الرغم من اآلمال العريضة بأن 
يكون 2021 عامًا مختلفًا وال يشبه 
سلفه »االفتراضي«، إال أّن املؤشرات 

كلها تقول إّن 2020 قد قرر طرح 
الجزء الثاني، وإتحاف العالم باملزيد 

من األحداث الصادمة، واألوبئة 
غير املتوقعة واملليشيات املتحورة. 
صحيح أّن 2020 باغت العالم منذ 

أيامه األولى بحدث اغتيال قائد »فيلق 
القدس« اإليراني السابق، قاسم 

سليماني، لكن الهدوء النسبي الذي 
صاحب األيام الخمسة األولى من 

العام الجديد، ليس معيارًا بأّن األخير 
سيكون ودودًا مع البشر، ويبدو أّن 

املخرج سيلجأ إلى عنصر التشويق 
هذه املرة بشكل أكبر، وتقسيط 

الفقرات الساخنة.
تركة ثقيلة من األحداث قام 2020 
بترحيلها إلى الجزء الثاني، ومن 
املتوقع أن نشهد حبكات درامية 

متطورة مع ظهور عالمات جديدة، 
أبرزها الساللة املتحورة من فيروس 

كورونا العنيد الذي ينوي حشر 
العالم عامًا جديدًا في تطبيق »زوم«، 

وتلويث أبصارنا بالكمامات. حتى 
 إنتاج املزيد من اللقاحات، لن 

ّ
في ظل

تسمح الساللة املتحورة للعالم بأن 
 االرتباك 

ّ
ينعم باالستقرار، وسيظل

سيد املوقف حتى إشعار آخر.
سياسيًا، ال يمكن التنبؤ 

بالسيناريوهات املقبلة في الواليات 
املتحدة إلى اآلن، وما هي املفاجآت 
التي يخبئها لنا دونالد ترامب، أو 
األلغام التي سيزرعها في طريق 

سلفه جو بايدن وستجعل من 2021 
 باإلثارة. حتى إيران، يبدو 

ً
حافال

أنها استوعبت أخيرًا أّن سليماني قد 
 بعد إحياء الذكرى األولى، 

ً
تل فعال

ُ
ق

لت تأجيل االنتقام إلى الجزء 
ّ

وفض
الثاني من 2020 عندما توعدت على 
لسان قائد »فيلق القدس«، إسماعيل 

قاآني، بهجمات انتقامية داخل 
أميركا. 

كثير من امللفات الخاملة خالل 2020 
مرشحة لالنفجار في الجزء الثاني، 

وعلى رأسها ملف سد النهضة، 
فاالستراتيجية التي تتبعها إثيوبيا 

في الهروب إلى األمام قد تطمر 
الدبلوماسية يومًا ما. وفي اليمن، 

البلد الذي يعيش في 2020 منذ 6 
سنوات وال ينوي مغادرته، ال وجود 
ألي بصيص أمل، فزعيم املليشيات 
الحوثية ال يزال يحرض على املوت 
في سبيل الدفاع عن األمة. فوفقًا 

ّدمت قوافل 
ُ
لعبد امللك الحوثي، كلما ق

الشهداء، تحقق االنتصار لألمة، كما 
جاء في كلمة له األحد املاضي. حتى 

حكومة املحاصصة التي استبشر 
اليمنيون خيرًا بتشكيلها، جلبت 

معها املوت قبل أن تهبط من الطائرة، 
وال أحد يتصور ما هي األسلحة التي 
سيتم استقبالها بها في األيام املقبلة.
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القاهرة ـ العربي الجديد

املــــوارد املائية  قــالــت مــصــادر فــي وزارة 
التنسيقية،  اللجنة   

ّ
إن املــصــريــة  والـــري 

من  النهضة  ســد  مــلــف  ملتابعة  املشكلة 
العامة  واملــخــابــرات  الجمهورية  رئــاســة 
ووزارتــــــي الــخــارجــيــة والـــــري وعــــدد من 
الــخــبــراء الــقــانــونــيــني والــفــنــيــني، تعكف 
ــقــــدم بــه  ــقـــتـــرح تــ ــلـــى دراســــــــة مـ ــًا عـ ــيـ ــالـ حـ
ــقـــي إلــــى كـــل من  ــاد األفـــريـ خـــبـــراء االتــــحــ
مصر والــســودان وإثيوبيا، ترى جنوب 
يصلح  أنــه  االتــحــاد  ومفوضية  أفريقيا 
 لــصــيــاغــة اتـــفـــاق جــديــد كــامــل بني 

ً
ــواة ــ نـ

انقضاء فترة رئاسة  الــثــاث قبل  الـــدول 
جنوب أفريقيا لاتحاد، أي خال الشهر 
»العربي  الــحــالــي. وأوضــحــت املــصــادر لـ
يــعــتــبــر خــطــوة  املــــقــــتــــرح   

ّ
أن ــد«  ــديــ ــجــ الــ

جــيــدة نــوعــيــًا لــجــمــيــع األطـــــراف وملــســار 
املـــفـــاوضـــات بــرعــايــة االتـــحـــاد األفــريــقــي 
ــراءة األولـــــــى لــه  ــ ــقـ ــ ــن الـ ــكـ بــشــكــل عــــــام، ولـ
تــوضــح أن خــبــراء االتــحــاد تغيب عنهم 
الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــنـــاصـــر الــفــنــيــة املــهــمــة، 
فــي مسودة  بالفعل  تــم تضمينها  الــتــي 
التي وقعتها مصر منفردة في  االتــفــاق 
فبراير/ في  واشنطن  مفاوضات  نهاية 

شباط املاضي، ورفضت كل من إثيوبيا 
والــــــســــــودان الـــتـــوقـــيـــع عــلــيــهــا ألســـبـــاب 

مختلفة.
إثيوبيا  قبلت  إذا  أنــه  املــصــادر  وذكـــرت 
والــــســــودان الــتــعــامــل مـــع مــقــتــرح خــبــراء 
ــقــــف مــصــر  ــلــــن تــ ــي فــ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ االتــــــحــــــاد األفـ
أمـــام تــطــويــره والــبــنــاء عليه، لكن  عائقًا 
هــنــاك ثــاثــة مـــحـــددات ملــوقــفــهــا فــي هــذا 
السياق؛ أولها أن يتم االعتماد على ذلك 
األخذ  بالكامل، من دون  منفردًا  املقترح 
بــمــقــتــرحــات ومـــســـودات مــهــمــة ســبــق أن 
اتفقت عليها أو ناقشتها جميع األطراف، 
وعــلــى رأســهــا مــســودة اتــفــاق واشــنــطــن. 
أما املحدد الثاني، فهو ضرورة مشاركة 
الخبراء املمثلني ملصر في صياغة جميع 
الــبــنــود بــمــا يــحــقــق أهـــــداف الــتــفــاوض، 
الثالث فــي ضــرورة  املــحــدد  فيما يتمثل 
صياغة  أي  تفريغ  بعدم  إثيوبيا  تعهد 
يتم االتفاق عليها مبدئيًا من مضمونها 
محاولة  ثــّم  عليها  باملوافقة  بالتظاهر 
النصوص كل على حدة،  االلتفاف على 

كما حدث في مفاوضات واشنطن.

وأضــــــافــــــت املــــــصــــــادر أنـــــــه ســـيـــتـــم عــقــد 
اجـــتـــمـــاعـــات ثــنــائــيــة بــــني فـــريـــق خـــبـــراء 
االتــحــاد األفريقي، وفريق كل دولــة ملدة 
أسبوع بدءًا من اليوم الثاثاء، أو لحني 
ــة مـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــاغـ ــيـ الــــتــــوصــــل إلــــــى صـ
مـــن الــجــمــيــع، بــحــيــث تـــرفـــع نــتــائــج تلك 
االجـــتـــمـــاعـــات إلــــى مـــفـــاوضـــات الــــــوزراء 

ابتداًء من العاشر من الشهر الحالي.
وعـــــــن مـــــــدى االتــــــفــــــاق واالخـــــــتـــــــاف مــع 
الــســودان بعد عــودة االجتماعات، قالت 
ــًا جـــوهـــريـــًا  ــــاك خــــافــ ــنـ ــ املـــــصـــــادر إن »هـ
ــراء،  ــبـ بـــشـــأن مـــــدى االعــــتــــمــــاد عـــلـــى الـــخـ
االتــحــاد  فــريــق  على  التعويل  يمكن  وال 
األفريقي فقط، خصوصًا إذا ما استمرت 
أولــويــات الــســودان الفنية منحصرة في 
الــدوري  والتدفق  املياه  احتجاز  كميات 
وغــيــرهــا مـــن املــســائــل الــتــي تــــرى مصر 
أنها مهمة، ولكنها ليست األهم واألكثر 
أنه  املــصــادر  وأضــافــت  للحسم«.  تطلبًا 
»عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، فهناك اتــفــاق بني 
مــصــر والـــســـودان عــلــى مــعــظــم القضايا 
ــة إثـــيـــوبـــيـــا«،  ــهــ ــواجــ الـــقـــانـــونـــيـــة فـــــي مــ
أن »هناك توافقًا بينهما على   

ً
موضحة

توقيعها،  سيتم  التي  االتفاقية  إلزامية 
تكوين  أفــكــارًا مشتركة حــول  وأن هناك 
 
ً
مستقبا ستنشأ  مــنــازعــات  فــض  آلــيــة 

الــســد واملــــلء، بحيث يتم  بــشــأن تشغيل 
اختيار طرف وسيط من قبل كل دولة من 
الثاث، ويجرى التفاوض بني الوسطاء 
بنظام التحكيم القانوني لحني الوصول 
إلــــى قـــــرار. كــمــا تــتــفــق مــصــر والـــســـودان 
على معارضة رغبة إثيوبيا في تحويل 
االتــفــاقــيــة إلـــى اتـــفـــاق لــلــمــحــاصــصــة في 
مياه النيل وإلغاء اتفاقية 1959 بني مصر 
والــســودان. وهناك توافق بينهما أيضًا 
انتزاع  في  إثيوبيا  رغبة  معارضة  على 
موافقة مسبقة على إقامتها مشروعات 
األزرق،  النيل  مجرى  على  أخــرى  مائية 
وتطبيق القواعد االسترشادية الخاصة 

بسد النهضة عليها«.
لــكــن عــلــى املــســتــوى الــفــنــي، تــولــي مصر 
اهتمامًا كبيرًا بفكرة الربط بني السدود 
املياه  ونوعية  السنوية  التدفق  وكمية 
ــتـــجـــرى عــلــيــهــا،  ــتــــي سـ ــتــــصــــرفــــات الــ والــ
األول  املقام  في  السودانيون  يهتم  فيما 
بـــضـــرورة وضـــع بــرنــامــج واضـــح للملء 
التدفق  للسد، وبحجم  والــدائــم  املستمر 

الــيــومــي مـــن الـــســـد. وتــخــتــلــف الــدولــتــان 
أيــضــًا حـــول فـــتـــرات الــجــفــاف والــجــفــاف 
إذ تقترح مصر تمرير 37 مليار  املمتد، 
مــتــر مكعب كــرقــم وســـط بــني مــا تطالب 
بــه إثيوبيا وهــو 32 مــلــيــارًا، ومــا كانت 
تــطــالــب بـــه مــصــر وهــــو 40 مــلــيــار متر 
ــــتــــرك الــــرقــــم الـــخـــاص  مـــكـــعـــب، عـــلـــى أن ُي
بأوقات عدم امللء والرخاء آللية التنسيق 
بني الــدول الــثــاث، لكن الــســودان يعتبر 
أن التمسك بــالــرقــم الــجــديــد املــقــتــرح من 
مصر ال يمكن اتفاقه مع جهود إثيوبيا 
 هناك خافًا حول 

ّ
أن الــجــاد. كما  للملء 

الخاصة  لــاســتــخــدامــات  إثيوبيا  خطة 
بــاملــيــاه؛ ســـواء كــانــت مخصصة إلنــتــاج 

الطاقة أو الزراعة أو غيرها.
وســـبـــق أن قـــالـــت مـــصـــادر مــصــريــة من 
»الــعــربــي  وزارتـــــــي الـــخـــارجـــيـــة والــــــري لـــ
الــجــديــد«، إنــه بعدما كــان الــســودان هو 
نظرًا  االجتماعات  تعطيل  فــي  املتسبب 
العتراضه على عدم منح خبراء االتحاد 
املفاوضات،  فــي  أكبر  سلطات  األفريقي 
 من القاهرة وأديس أبابا »كانتا 

ً
فإن كا

تــتــهــربــان مـــن حـــضـــور االجـــتـــمـــاع الـــذي 
عـــقـــد األحــــــد املـــــاضـــــي«، ولـــكـــن ألســـبـــاب 
خــــاصــــة بـــكـــل مـــنـــهـــمـــا. فـــمـــن نــاحــيــتــهــا، 
ــا تــبــقــى مــن  تـــرغـــب مـــصـــر فــــي إهـــــــدار مــ
والية جنوب أفريقيا على رأس االتحاد 
لــواقــع جــديــد، تأمل  األفــريــقــي تحضيرًا 
ــكـــون إيـــجـــابـــيـــًا لـــهـــا بــــصــــورة أكــبــر  أن يـ
ــة الــكــونــغــو  ــاسـ ــرئـ ــات بـ ــاوضــ ــفــ خـــــال املــ
الديمقراطية، التي باتت تربطها بمصر 
في اآلونة األخيرة عاقات جيدة بعيدة 
عـــن الــتــنــافــس الــســيــاســي واالقــتــصــادي 
على زعامة القارة، الذي طاملا كان عنوان 

العاقة بني مصر وجنوب أفريقيا.
 الـــرؤيـــة املــصــريــة 

ّ
وأضـــافـــت املـــصـــادر أن

التوصل  انعدام األمــل في  مستقرة على 
بــهــا  أدارت  الــــتــــي  بـــالـــطـــريـــقـــة  حــــل  إلـــــى 
جــنــوب أفــريــقــيــا االجــتــمــاعــات الــســابــقــة، 
منذ بدء املفاوضات في املسار األفريقي 
ــــى مــجــلــس األمــــن  بـــعـــد فـــشـــل الـــلـــجـــوء إلـ
ــران املـــــاضـــــي، وذلــــك  ــزيــ ــيــــو/حــ ــونــ فــــي يــ
أي  أفريقيا  جنوب  ممارسة  لعدم  نظرًا 
ــادة عــلــى إثــيــوبــيــا  ضــغــوط ســيــاســيــة جــ
لتغيير مواقفها والقبول بصيغ جديدة 

للتعامل مع مصر والسودان.
الدبلوماسية  الــعــاقــات  ســوء  ويصّعب 
بــــني مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا والـــتـــصـــريـــحـــات 
ــيــــرة،  الــــحــــادة بــيــنــهــمــا فــــي اآلونـــــــة األخــ
عمليًا، تحقيق أي إنجاز في املفاوضات 
ــة، خــــصــــوصــــًا بــــعــــدمــــا وصــــل  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــحـ الـ
الــدخــول في  إلــى حــد  التصعيد بينهما 
ملفات تعتبرها كل دولة من املحظورات 
وخــــرقــــًا لـــلـــخـــطـــوط الــــحــــمــــراء. فــمــقــابــل 
الحديث اإلثيوبي للمرة األولى عن فض 
اعــتــصــام رابــعــة وظــــروف وفـــاة الرئيس 
املـــعـــزول الـــراحـــل مــحــمــد مـــرســـي، نهاية 
ــرد املـــصـــري هو  الــشــهــر املـــاضـــي، كـــان الــ
ــــذي يــنــتــقــد الــتــعــامــل  األول مـــن نـــوعـــه الـ
اإلثيوبي الرسمي مع القوميات العرقية 

في تيغراي وأوروميا وبني شنقول.

اتفاق بين مصر 
والسودان على معظم 

القضايا القانونية

تريد مصر عدم تفريغ 
أي صياغة يُتفق عليها 

من مضمونها

سد النهضة: 3 محددات مصرية للتعامل 
مع المقترح األفريقي

تبدي القاهرة 
استعدادها للتعاون 
بشأن تطوير مقترح 

أفريقي لصياغة اتفاق 
جديد حول سد 

النهضة، إال أّن هناك 
ثالثة محددات مصرية 

للتعامل مع المقترح
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      غرب

سورية: تصعيد في عين 
عيسى

قــصــفــت فــصــائــل الــجــيــش الــوطــنــي 
الـــــــــــــســـــــــــــوري املـــــــــــــــعـــــــــــــــارض، أمــــــــس 
اإلثـــنـــني، أطـــــراف بــلــدة عـــني عيسى 
سورية  »قـــوات  لسيطرة  الخاضعة 
الديمقراطية« )قسد( في ريف الرقة 
الشمالي، شمال شرقي سورية. وقال 
»الــعــربــي  الــنــاشــط أحــمــد الــخــلــيــل، لـــ
الــــجــــديــــد«، إن الـــقـــصـــف تــــزامــــن مــع 
حركة كثيفة آلليات عسكرية تركية 
شــمــال الـــبـــلـــدة، وتــحــلــيــق لــطــائــرات 
ــة فــــي ســـمـــاء عــني  ــيــ ــة روســ ــيـ مـــروحـ
عيسى وريفها الشرقي. وفي مدينة 
الــقــامــشــلــي، اســـتـــمـــّر الـــتـــوتـــر الـــذي 
ــاء األحــــــد بـــعـــد اعــتــقــال  ــّدد مـــسـ تــــجــ
التابعة  الوطني  الــدفــاع  مليشيات 
ــة عـــنـــاصـــر مــــن قــــوات  لــلــنــظــام ثـــاثـ
»األســـايـــش« الــكــرديــة، مــا أدى إلــى 
أحياء  معظم  في  الطرفني  استنفار 

املدينة ونشر نقاط تفتيش مؤقتة.
)العربي الجديد(

رايبرن في اإلمارات 
واألردن

إلــى سورية  األميركي  املبعوث  بــدأ 
جـــويـــل رايــــبــــرن )الــــــصــــــورة(، أمـــس 
اإلثنني، جولة شرق أوسطية تقوده 

إلى اإلمارات واألردن، قبيل أيام من 
التئام جولة خامسة من مباحثات 
ــة« الـــســـوريـــة.  ــوريـ ــتـ »الــلــجــنــة الـــدسـ
ــارة األمـــيـــركـــيـــة فــي  ــفــ ــســ وذكــــــــرت الــ
دمشق، في بيان، أن الجولة تستمر 
حــتــى الــســابــع مـــن الــشــهــر الــحــالــي، 
ــراء مناقشات مع  وتــهــدف إلــى »إجــ
املجتمع  ومــع  حكوميني  مسؤولني 
املــدنــي، وشــركــاء بــشــأن الــوضــع في 

سورية«.
)العربي الجديد(

تظاهرة ضد »قسد« 
وقوات النظام

»الــعــربــي  قــالــت مــصــادر مــحــلــيــة، لـــ
الــجــديــد«، إن مــدنــيــني خــرجــوا في 
تظاهرة في ريف دير الزور الشرقي 
ــــس اإلثــــنــــني، تـــنـــديـــدًا بــســيــاســة  أمـ
التجنيد اإلجباري التي تمارسها 
ــــي مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا  ــــد« فـ ــــسـ »قـ
هناك. وخرجت التظاهرة في بلدة 
مــعــيــزيــلــة ووصـــلـــت إلــــى الــطــريــق 
الصناعية  املدينة  دوار  العام عند 
ــر الــــــــزور. ورفــــع  ــ ــرقـــي ديـ ــمـــال شـ شـ
طالبوا  الفــتــات  كذلك  املتظاهرون 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــيــــهــــا قــــــــــوات الـ
هجروها  الــتــي  بلداتهم  بــمــغــادرة 

في وقت سابق.
)العربي الجديد(

عباس كامل في 
الخرطوم

ــابــــرات الــعــامــة  ــيـــس املــــخــ بـــحـــث رئـ
ــلــــــواء عــــبــــاس كـــامـــل  ــة، الــــ ــ ــريـ ــ ــــصـ املـ
)الــــــــصــــــــورة(، أمـــــــس اإلثــــــنــــــني، فــي 
الخرطوم، العاقات الثنائية، وذلك 

فــي زيــــارة لــم يــعــلــن عــنــهــا مسبقًا. 
والتقى كامل نائب رئيس مجلس 
حمدان  محمد  االنتقالي،  السيادة 
دقلو. وبحسب الوكالة السودانية 
ــا«، فــقــد تــم خــال  الــرســمــيــة »ســـونـ
اللقاء التشديد على دعم العاقات 
الــســودانــيــة املــصــريــة، وتــطــويــرهــا 
ــالـــح املـــشـــتـــركـــة فــي  وتـــعـــزيـــز املـــصـ

املرحلة املقبلة.
)العربي الجديد(

»األطلسي« يشكل فريقًا 
لدعم قوات العراق

الــعــراقــيــة، في  ــاع  ــدفـ الـ قــالــت وزارة 
بيان أمــس اإلثــنــني، إن حلف شمال 
األطــلــســي شـــّكـــل فــريــقــًا اســتــشــاريــًا 
لــلــقــوات  الــدعــم  لــتــقــديــم  متخصصًا 
ــقـــاء جــمــع  ــك عـــقـــب لـ ــ ــيـــة، وذلــ ــراقـ ــعـ الـ
األمـــني الــعــام لــلــوزارة جــبــار ثجيل، 
العراق  وقائد بعثة »األطلسي« في 
بــــي أولـــــســـــن. وأوضــــــــح الــــبــــيــــان أن 
ــلـــن عــــن تــشــكــيــل فــريــق  »أولــــســــن أعـ
للعمل  متخصص  املستشارين  من 
الدعم واإلسناد  املشترك في تقديم 

للقوات املسلحة العراقية«.
)األناضول(
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استهداف مقر اللجنة 
العسكرية السعودية 

في أبين
ــان، أمــــس  ــفــ ــيــ ــنــ ــاران عــ ــ ــجــ ــ ــفــ ــ وقـــــــع انــ
ــادة  ــيـ ــر قـ ــقـ ــع مـ ــوقــ اإلثـــــنـــــني، قــــــرب مــ
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــســعــوديــة، في 
اليمن، وذلك  محافظة أبني جنوبي 
ــار مـــشـــابـــه تـــعـــرض لــه  ــجـ ــفـ غــــــداة انـ
ــال مــصــدر  ــ ــه األحـــــــد. وقــ ــ املــــوقــــع ذاتــ
مـــحـــلـــي لـــوكـــالـــة »األنـــــــاضـــــــول«، إن 
ــــن نــــتــــجــــا عــــــن قـــذيـــفـــتـــي  ــاريـ ــ ــــجـ ــفـ ــ انـ
ــــاون وقـــعـــا قــــرب مـــدرســـة ثــانــويــة  هـ
ــقــــرة فــــي أبــــني،  ــنـــني بـــمـــديـــنـــة شــ ــبـ الـ
الــتــي تــتــخــذهــا الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
مغادرة  نافيًا  لها،  مقرًا  السعودية 

اللجنة إلى عدن.
)األناضول(

10 أهداف للحوثيين في 
السعودية

اليمن،  هــددت جماعة الحوثيني في 
10 مواقع  باستهداف  اإلثنني،  أمس 
السعودية.  في  وحّساسة«  »حيوية 
ــكـــري بـــاســـم  ــسـ ــعـ ــتــــحــــدث الـ وقـــــــال املــ

الجماعة، يحيى سريع )الصورة(، إن 
وحّساسة  حيوية  مواقع   10 »هناك 
في عمق السعودية، ضمن أولويات 
أهدافنا قد تتعرض لاستهداف في 
أي لــحــظــة«، دون تــحــديــدهــا، مــؤكــدًا 
»االســــتــــعــــداد لــتــنــفــيــذهــا خـــــال 24 

ساعة، إذا قررت القيادة ذلك«.
)األناضول(

غانتس يؤيد توسعة 
أسطول »أف 35«

أعرب وزير الدفاع اإلسرائيلي بيني 
أبيب  تل  تأييده لشراء  غانتس، عن 
سربًا ثالثًا من املقاتات األميركية من 
طــراز »أف 35«. وأضــاف غانتس في 
مقابلة صحافية نشرت أمس اإلثنني، 
أنه »يجب التعامل مع ميزانية الدفاع 
بشكل صحيح، إنها نوع من بوليصة 
التأمني النشطة«، متحدثًا عن حاجة 
إسرائيل إلى »توسيع مجموعة أف 
35 الــتــي بــحــوزتــنــا، لــديــنــا ســربــان، 
أعــتــقــد أنـــنـــا ســنــوســعــهــمــا، هــــذا ما 

طلبته من األميركيني«.
)األناضول(

تعديل الئحة اتهام 
ضد نتنياهو

قدمت النيابة العامة اإلسرائيلية، 
ــام مــعــدلــة ضـــد رئــيــس  ــهـ الئـــحـــة اتـ
ــــني نـــتـــنـــيـــاهـــو  ــامـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــــــــــــــــوزراء بـ
ــــي قـــضـــيـــة اتـــهـــامـــه  )الـــــــصـــــــورة(، فـ
ــي تـــنـــظـــر فــيــهــا  ــ ــتــ ــ بــــالــــفــــســــاد، والــ
ــئــــة الـــبـــث  ــيــ املــــحــــكــــمــــة. وقــــــالــــــت هــ
الـــنـــيـــابـــة قــدمــت  ــيـــة إن  ــلـ ــيـ اإلســـرائـ
ــى املــحــكــمــة  ــ ــ ــة إلـ ــدلــ ــعــ ــة املــ ــحــ ــائــ الــ
املــركــزيــة اإلســرائــيــلــيــة فــي الــقــدس 

املحتلة، أول من أمس األحد، مشيرة 
بقضية  تــتــعــلــق  الـــائـــحـــة  أن  إلــــى 
تهم  والتي تتضمن  »امللف 4000« 
الرشوة واالحتيال وإساءة األمانة 
ضــد نــتــنــيــاهــو. وقــالــت الــهــيــئــة إن 
الــفــصــل بـــني االتـــهـــامـــات املــنــســوبــة 
لرئيس الوزراء واألفعال املنسوبة 
ألبـــنـــاء عــائــلــتــه الـــذيـــن ال ُيــتــهــمــون 

بالقضية، هو من التعديات.
)األناضول(

السلطة الفلسطينية 
تقطع رواتب أسرى 

محررين
السلطة  فــي  املالية  وزارة  رضخت 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــضــغــوط إســرائــيــل 
املتعلقة برواتب األسرى املحررين، 
ــــؤون األســـــرى  ــ ــدت هـــيـــئـــة شـ ــ ــ إذ أكـ
الــفــلــســطــيــنــيــة أمــــس اإلثـــنـــني، عــدم 
صــــرف رواتـــــب 8 أســــرى مــحــرريــن 
بـــتـــوصـــيـــة مــــن الــــجــــهــــات األمـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلـــــك مـــع ســريــان 
قـــــرار عــســكــري إســـرائـــيـــلـــي يحظر 
فتح  الفلسطينية  املـــصـــارف  عــلــى 
حــســابــات أو صــــرف مــخــصــصــات 
لنحو 13 ألف أسير سابق. وأكدت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  مـــصـــادر لـــ
عدد األسرى املحررين املستهدفني 

سيصل إلى 120 أسيرًا محررًا.
)العربي الجديد(

مناطق في الطريق 
تعتبر أمالكًا وأوقافًا 

غير إسالمية

التقى أمير قطر وزير 
الخارجية الكويتي للمرة 

الثانية في أسبوع

أثيل النجيفي: أهداف 
القائمين على المشروع 

سياسية بحتة

الحجرف: انعقاد الدورة 
يؤكد حرص القادة 

على تماسك المجلس

»طريق 
السبايا«

بغداد ـ زيد سالم

ــراق،  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدل فــ ــ ــجــ ــ يــــتــــواصــــل الــ
ــًا وشــــعــــبــــيــــًا، مــــنــــذ نــحــو  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــبــــوع، حــــول أنــشــطــة جــمــاعــات  أســ
ــران،  ــ ديـــنـــيـــة، تــرافــقــهــا مــلــيــشــيــات حــلــيــفــة إليـ
في مناطق غــرب مدينة املــوصــل، تّدعي أنها 
ُيعرف  ما  واستكشاف  مسح  بعمليات  تقوم 
»طريق السبايا«، املرتبط بالسرد التاريخي  بـ
ــربـــاء، ومــــا أعــقــبــهــا من  لــواقــعــة الــطــف فـــي كـ

أحداث بني العراق وباد الشام.
ويهدف املشروع، بحسب القائمني عليه، إلى 
تــحــديــد مــنــاطــق مــــرور الــقــوافــل املــتــجــهــة إلــى 
عليه »طريق  طــلــق 

ُ
أ مــشــروع  الــشــام، وتنفيذ 

الـــســـبـــايـــا«، وســــط حـــديـــث عـــن اكــتــشــاف تلك 
الجهات مراقد ومواقع ألحداث تاريخية على 
امتداد هذا الطريق. في املقابل، تتخوف قوى 
سياسية عدة في العراق من هذه النشاطات، 
وأن تنطوي على مخططات تغيير ديمغرافي، 
عربية  وقــرى  ببلدات  تتعلق  أنها  خصوصًا 
موغلة  وأيزيدية  مسيحية  وأخــرى  إسامية 

في القدم.
ــدرت »الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة« فـــي كــربــاء  ــ وأصــ
الرسمي،  موقعها  عبر  الــتــوالــي  على  بيانني 
يومي 21 و26 ديسمبر/كانون األول املاضي، 
إلى  »أكاديمية وعلمية«  لجنة  حــول وصــول 
إلى  توصلت  أنها  وأعلنت  نينوى.  محافظة 
»نتائج مهمة بخصوص تتّبع سير السبايا 
الــطــف«، متحدثة  مــن أهــل البيت بعد واقــعــة 
»السيد  إلــى  يعود  مرقد  »توثيق«  عــن  أيضًا 
عبد الرحمن بن علي بن الحسني«، والتوصل 
القوافل. وأشــارت  إلى صخرة توقفت عندها 
إلى أن الطريق يصب في اتجاه منطقة تسمى 
»بـــلـــط« )بـــني مــديــنــة تــلــعــفــر وجــبــل ســنــجــار( 
ومضيق يسمى »بــاب شــلــو«، وتــم استخدام 
هذا الطريق املخفي بني الجبلني عبر الحدود 
الــســوريــة الــتــركــيــة حــالــيــًا، وصــــواًل إلـــى بــاد 
ــــى »تــــواصــــل الـــعـــمـــل فــي  الــــشــــام. وأشــــــــارت إلـ
البحث والتقصي  الــشــام، وأن  املــشــروع نحو 
أن  انطلق من منطقة آسكي مــوصــل«، مبينة 
للبحث  إخضاعهما  يتم  طريقني  »للمنطقة 
والــتــقــصــي لــلــوصــول إلـــى الــطــريــق الصحيح 

الــلــجــنــة الـــتـــي تــتــولــى عــمــلــيــات املـــســـح غــرب 
املــوصــل، علي الــكــرعــاوي، الــذي يشغل أيضًا 
منصب معاون رئيس قسم النشاطات العامة 
ــال الـــكـــرعـــاوي إن  فـــي الــعــتــبــة الــحــســيــنــيــة. وقــ
أي  مع  للنقاش  مستعدة  الحسينية  »العتبة 
جــهــة، ســــواء كــانــت اجــتــمــاعــيــة أو ســيــاســيــة، 
ــروع الـــــــذي لــــم يــكــتــمــل بـــصـــورة  ــ ــشـ ــ بــــشــــأن املـ
نهائية، وأن تعمل على طمأنتهم«، مستدركًا 
»بــالــتــالــي نــحــن ال نــمــثــل »واليــــة الــفــقــيــه« في 
ــران، كــمــا تــدعــي بــعــض الــجــهــات، بـــل إنــنــا  ــ إيــ
مــؤســســة ديــنــيــة ولــيــس أكــثــر مـــن ذلــــك، وكــل 

أعمالنا أصولية وقانونية«.
األولى،  للمرة  الذي تحدث  الكرعاوي،  وتابع 
ــــدل حـــول  ــجـ ــ ــائــــل إعــــــــام مـــنـــذ تـــفـــجـــر الـ لــــوســ
املــــوضــــوع، أن »الــعــتــبــة لــديــهــا مـــركـــز ثــقــافــي 
غــــرب مــحــافــظــة نــيــنــوى. ومــــن خــــال الــعــمــل، 
توصلنا إلــى مجموعة من اآلثــار في مناطق 
سنجار وآسكي موصل، والتي كانت تسمى 
في العصر اآلشوري »بلط«، واكتشفنا مرقدًا 
يعود إلى »عبد الرحمن بن الحسني بن علي 
بــن أبــي طــالــب«. وعــقــب ذلــك تعقبنا الطريق 
الـــذي يــمــر بتلعفر ثــم ســنــجــار، ووجــدنــا أنــه 
يــحــتــوي عــلــى آثـــــار كـــثـــيـــرة، بــالــتــنــســيــق مع 
ــــار«.  أســـاتـــذة فــي الــجــغــرافــيــا والــتــاريــخ واآلثـ
ــاه مـــا ُيــعــرف  ــدنـ وأضـــــاف »مــــن ضــمــن مـــا وجـ
»البحر املر«، كما وجدنا مرقدًا قديمًا لعمر  بـ
بن الحسني، وراجعناه وفق روايات ومصادر 

واألدق، لكن املرجح أن يكون طريق سنجار- 
تــلــعــفــر هــــو الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح، وأن ركـــب 

السبايا مر عبر شق في جبل سنجار«.
فـــي املـــقـــابـــل، حــــذر مـــرصـــد »أفــــــاد« الــحــقــوقــي 
املاضي،  الخميس  العراقي، في بيان موسع، 
السلم  الحكومة، مما أسماها مشاريع تهدد 
األهــلــي وتحمل نــوايــا تغيير ديــمــغــرافــي في 
ــه جــهــات  ــا تـــقـــوم بـ املــحــافــظــة. وأوضــــــح أن مـ
ديــنــيــة مــن عمليات مــســح وتــحــديــد، بــدعــوى 
بيانات  فــي  عليه  أطلقت  طــريــق،  عــن  البحث 
السبايا«، مــرت به قوافل من  رسمية »طريق 
العراق إلى الشام بناء على روايات تاريخية، 
ا من منطقة آسكي موصل )50 كيلومترًا  بدء
شــمــال غــــرب املـــوصـــل( وصـــــواًل إلــــى ســنــجــار 
ثـــم الـــحـــدود الـــســـوريـــة وعــلــى طــــول نــحــو 92 
ــدًا لــلــســلــم  ــديــ ــهـــديـــدًا جــ كـــيـــلـــومـــتـــرًا، »يـــمـــثـــل تـ
طائفية  نعرات  وإثـــارة  املحافظة،  في  األهلي 
ــة إحــــــــداث تــغــيــيــر ديـــمـــغـــرافـــي فــي  ــاولــ ومــــحــ
املحافظة«. وأكد أن »مناطق عدة في الطريق 
إسامية،  غير  وأوقافًا  أماكًا  تعتبر  املزعوم 
وتتبع أديرة موغلة في القدم ما قبل اإلسام، 
وال يــجــوز الــتــعــرض لــهــا أو إنــشــاء مــشــاريــع 
أخــرى  مناطق  أيــضــًا  يشمل  واألمـــر  لخنقها. 
وبـــاب شلو وسنوني،  الكنيسة  حـــاوي  قــرب 
وبـــلـــط وغــــيــــرهــــا«. وطــــالــــب حـــكـــومـــة رئــيــس 
»تحكيم القانون  الوزراء مصطفى الكاظمي بـ
ــطــــق، ووقـــــــف الـــتـــصـــرفـــات  ــنــ والــــدســــتــــور واملــ
األحادية ذات األبعاد الطائفية التي لم يجِن 

منها العراقيون إال املوت والدمار«.
ــد، طــالــبــت  ــديــ الــــجــ الـــــحـــــراك  ــذا  ــ ــلـــى هــ عـ وردًا 
»جــبــهــة اإلنـــقـــاذ والــتــنــمــيــة«، بــزعــامــة رئــيــس 
الحكومة   النجيفي،  أســامــة  السابق  الــبــرملــان 
ومسؤولي العتبات الدينية، بوقف ما وصفته 
»بــاملــمــارســات الــتــي تــثــيــر الــفــن الــطــائــفــيــة«. 
وأكــــدت، فــي بــيــان، أن »مــثــل هـــذه النشاطات 
فــي الــوقــت الــحــاضــر تــؤثــر سلبًا عــلــى لحمة 
مــن حساسية بعد  لها  ملــا  الــوطــنــي،  النسيج 
أن تحررت املدن حديثًا من سيطرة »داعش«، 
ــاره الــتــدمــيــريــة التي   بــعــد مــن آثــ

َ
ولـــم تــتــعــاف

حولت املدن العامرة إلى ركام، وما تزال مئات 
من جثث العراقيني تحت هذا الركام«.

وتـــواصـــلـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« مــــع رئــيــس 

»أبو إسماعيل الهروي«. ولكن هناك شكوكًا  لـ
»عمر بن الحسن« وليس  من أن يكون املرقد لـ
بـــن الـــحـــســـني، وكـــــان قـــد خــــرج مـــع الــســبــايــا. 
ولكننا حتى اآلن في طــور البحث، ولــم نجد 

مصادر تاريخية دقيقة«.
ــل، تــحــدثــت  لــكــن مـــصـــادر مـــن مــديــنــة املــــوصــ
أي ممثلني  نفت وجــود  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
عـــن جــامــعــة املـــوصـــل أو أكــاديــمــيــني وعــلــمــاء 
جغرافيا بني الجهات العاملة في نينوى على 
املوضوع، كما ذكر البيان الصادر عن »العتبة 
الحسينية«. وأوضحت أنهم كانوا عبارة عن 
رجــال ديــن تحت حماية أفـــراد مــن مليشيات 
»كتائب حزب الله« و»النجباء« و»العصائب« 
ــوزعــــني عـــلـــى طـــول  ــد الـــشـــبـــكـــي«، املــ ــشـ و»الـــحـ
الطريق املفترض، وال توجد معهم أي وسائل 
عــدة  حــــددوا  بــل  الــتــتــبــع،  أو  للتنقيب  علمية 
تاريخية  روايــــات  على  مبني  بعضها  نــقــاط 

وأخرى تخمينًا.
في املقابل، قال القيادي في »الحشد الشعبي« 
»العربي  لـ الــقــدو،  وعــد  نينوى،  محافظة  فــي 
الـــجـــديـــد«، إن »فــصــائــل الــحــشــد الــشــعــبــي ال 
تــشــارك فــي املــشــروع على اعتبارها املــبــادرة 
بـــــه، بــــل تـــعـــمـــل عـــلـــى تــســهــيــل بـــعـــض املـــهـــام 
املنفذة  الــجــهــات  تواجهها  قــد  الــتــي  الصعبة 
للمشروع«. وبني أنه ال يملك معلومات كثيرة 
يعملون  ولكن هناك مختصني  املشروع،  عن 
في هذا املجال، ويسعون للتوصل إلى نتائج 

»طريق السبايا«. في ما يتعلق بـ
مــن جــهــتــه، نــقــل مــســؤول رفــيــع املــســتــوى في 
الهاتف  عبر  تحدث  نينوى،  ديــوان محافظة 
»الــعــربــي الــجــديــد« طــالــبــًا عـــدم ذكـــر اســمــه،  لـــ
عــن مــصــادر مــن داخـــل منظمة دينية تنشط 
في املحافظة، وسبق أن أشرفت على مشروع 
مدرسة روح الله الخميني في املحافظة، التي 
افتتحت فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الــعــام، بأن 

إعــــادة مامح  إلـــى  يــهــدف  »املــســح والتنقيب 
املــنــاطــق الدينية  إلــى قائمة  الــطــريــق وضــمــه 
واملــقــدســة فـــي الـــعـــراق. ويــمــتــد ألكــثــر مـــن 90 
كيلومترًا من منطقة آسكي موصل في مرحلة 
أولـــى حــتــى الــحــدود مــع ســوريــة، حــيــث بلدة 
جــزعــة املــحــاذيــة لــلــحــدود الــعــراقــيــة والــواقــعــة 
ــــزور«. وأكــــد أن »الــنــّيــة  بــني الــحــســكــة وديــــر الــ
ــزارات، وإقــامــة فعاليات  هــي إعـــادة تشييد مــ
سنوية في الطريق للتعريف بواقعة كرباء، 
مع مساٍع مستقبلية بمد الطريق حتى مدينة 
خولة  السيدة  مرقد  حيث  اللبنانية،  بعلبك 

بنت الحسني بن علي«.
الــشــيــخ أحــمــد الــحــديــدي، وهـــو أحـــد الــزعــمــاء 
الطريق يهدد  أن  اعتبر  نينوى،  القبليني في 
ــرى وبــــلــــدات مـــن مـــكـــونـــات ديــنــيــة وقــومــيــة  قــ
ــيــــة وأيـــــزيـــــديـــــة ومــســيــحــيــة  ــة، عــــربــ ــفـ ــلـ ــتـ مـــخـ
ــــدأ من  وإســـامـــيـــة وشــبــكــيــة وتــركــمــانــيــة، وبـ
منطقة آسكي موصل وناحية »وانة« وحاوي 
وربيعة  سنجار  ثــم  تلعفر  باتجاه  الكنيسة 
غرب املوصل، مثل باب شلو، وتل ريم، وخانة 
ــاره.  ــ ــور، وإبـــــــرة الــــشــــاغــــرة، وســـنـــونـــي وبــ ــ صــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ولــفــت، فــي حــديــث لـــ
أن هـــذه املــنــاطــق كلها بــني منهكة مــدمــرة أو 
أهلها، وهناك خشية واضحة من  فارغة من 
مشاريع تغيير ديمغرافي جديدة في نينوى 
من خالها، معتبرًا أن »املشروع في حال تم 
 5 مــن  أقــل  بعد  املــنــاطــق  تلك  تنفيذه سيغير 
سنوات إلى شكل آخر، ونعتبر ذلك استهدافًا 

للمحافظة عمومًا«.
مــن جــهــتــه، أشـــار املــحــافــظ األســبــق ملحافظة 
نينوى، أثيل النجيفي، إلى أن »أهداف القائمني 
على مشروع طريق السبايا سياسية بحتة، 
وال يمكن الفصل بني السياسة والطائفية في 
فيه فصائل مسلحة، وتفرض  تتحكم  وضــع 
الــعــراقــي بــالــقــوة. ولكن  الـــواقـــع  نفسها عــلــى 

أمــر غير منطقي  فــاملــشــروع  الــحــال،  بطبيعة 
وال واقعي«. وأوضح، في اتصال مع »العربي 
الــــجــــديــــد«، أن »هــــــدف الـــطـــريـــق هــــو تــطــويــع 
املـــنـــاطـــق الــعــربــيــة الــســنــيــة إليـــجـــاد مــواطــئ 
ــزارات،  ــ ــ ــدم لـــتـــواجـــد املــلــيــشــيــات لــحــمــايــة املـ قــ
املوصلي  املجتمع  السيطرة على  إلى  إضافة 
ــــاح، وهـــــو مـــلـــف خــطــيــر  ــسـ ــ عـــمـــومـــًا بــــقــــوة الـ
بامتياز،  »القضية سياسية  أن  جــدًا«. وتابع 
ــل مــــن يــنــفــذهــا يــتــبــع املـــنـــهـــج الــســيــاســي  ــ وكـ
الديني اإليراني، ويريد فرض أمر واقع على 
املناطق املحررة، وتحديدًا نينوى، ومحاولة 
وإبعاد  املحررة  املناطق  تغيير عقائد سكان 

الشخصيات التي ال تقبل هذا الواقع«.
أما الباحث واملختص في وضع نينوى زياد 
السنجري، فقال إن »مشروع »طريق السبايا«، 
من ضمن مشاريع عديدة تهدف إلى إحداث 
العراق،  عمليات تغيير ديمغرافي في شمال 
وهو ذريعة إلبقاء فصائل »الحشد الشعبي« 
املدينة  مــقــدرات  على  والسيطرة  نينوى،  فــي 
»الـــعـــربـــي  ــا وأمــــوالــــهــــا«. وبــــــني، لــــ ــهـ ــاراتـ وعـــقـ
مراقد  إقامة  يتضمن  »املــشــروع  أن  الجديد«، 
ديــنــيــة فـــي مــنــاطــق تــعــتــقــد بــعــض الــجــهــات 
واستراتيجية،  مناسبة  أنها  إليـــران  املوالية 
الخميني  مــدرســة  تأسيس  بعد  هــذا  ويــأتــي 
وثانوية اإلمــام األعظم في نينوى«. وأضاف 
أن »الهدف من »طريق السبايا« هو السيطرة 
عــلــى مــديــنــة املـــوصـــل بــشــكــل عــمــلــي، وتــأمــني 
الطريق الرابط بني إيران وسورية عبر مدينة 
املوصل من خال تلعفر وسنجار، ثم الحدود 
العراقية السورية«. ولفت إلى أن »هذه الخطة 
تم العمل عليها في محافظة األنبار، وحاليًا 
الشيعي  والـــوقـــف  الحسينية  الــعــتــبــة  تــعــمــل 
واملليشيات املسلحة على تنفيذ مشاريع في 
صاح الدين ونينوى، وكلها بإشراف إيراني 

للسيطرة على مناطق شاسعة«.

مشروع يثير مخاوف التغيير 
الديمغرافي غربي الموصل

)Getty( أعلنت الجماعات الدينية أن هدفها التعريف بواقعة كربالء

سيترأس أمير الكويت وفد بالده إلى القمة )ياسر الزيات/فرانس برس(

يتخوف عراقيون من أن يؤدي »طريق السبايا« إلى تغيير ديمغرافي 
في المناطق التي سيمر بها، خصوصًا في نينوى. كما أن البعض يرى 
أن الهدف من »الطريق« هو السيطرة على الموصل، وتأمين الطريق 

الرابط بين إيران والحدود العراقية السورية عبر المدينة

الحدث

قدمًا إلــى األمــام، تعزيزًا ألمــن واستقرار 
دول املــجــلــس، والــــذي هــو كــل ال يتجزأ، 
وآمــال مواطني دول  لتطلعات  وتحقيقًا 
املجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون 

والتكامل«.
وتسارعت خال الفترة األخيرة الجهود 
لحل األزمة، إذ استقبل الرئيس املصري 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، الــســبــت املــاضــي، 
ــر الــخــارجــيــة الــكــويــتــي أحــمــد ناصر  وزيـ
الصباح، وذلك بحضور وزير الخارجية 
ــكـــري وســـفـــيـــر دولــــة  ــامـــح شـ املــــصــــري سـ
الكويت في القاهرة. ونقل الوزير الكويتي 
ــكـــويـــت  لـــلـــســـيـــســـي رســـــالـــــة مـــــن أمــــيــــر الـ
ــر الـــتـــطـــورات  ــعـــراض آخــ ــتـ تــضــمــنــت »اسـ
الكويتية  والــجــهــود  باملساعي  املتعلقة 
ــدة الــــصــــف الـــعـــربـــي عــبــر  ــ ــ لــتــحــقــيــق وحـ
الــتــوصــل إلـــى املــصــالــحــة«. وقـــال مصدر 
»الــعــربــي  دبــلــومــاســي مــصــري مــطــلــع، لـــ
الــرســالــة الرسمية  الــجــديــد«، وقــتــهــا، إن 
تأتي في سياق محاوالت كويتية إلنجاز 
تــقــدم فـــي ضــــّم مــصــر إلــــى جــهــود إنــهــاء 
األزمة الرباعية مع قطر، ودفع السيسي 
إلـــى حــضــور الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، تمهيدًا 

إلعان بنود تفصيلية إلنهاء األزمة.
وكان مجلس الوزراء الكويتي عبر أخيرًا  
األخـــويـــة  األجـــــــــواء  »إزاء  ارتــــيــــاحــــه  ــن  عــ
اإليجابية« التي ينتظر أن تشهدها القمة 
اطــلــع، بحسب  أن  بعد  وذلــك  الخليجية، 
ــا(، على  ــونــ ــالـــة األنـــبـــاء الــكــويــتــيــة )كــ وكـ
الــســعــودي  رســالــتــني، إحــداهــمــا للعاهل 
امللك سلمان بن عبد العزيز، بشأن دعوة 
أمـــيـــر الـــكـــويـــت نـــــواف األحـــمـــد الــصــبــاح 
قطر  ألمــيــر  والــثــانــيــة  الخليجية،  للقمة 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وتتضمن 
رسالة أمير قطر الشكر لنظيره الكويتي، 
بــشــأن »مــســاعــيــه الــطــيــبــة لــلــتــوصــل إلــى 

إنهاء األزمة الخليجية«.
وفـــي 4 ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي، 
ــلــــن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي عــن  أعــ
ــــى اتـــفـــاق  »مــــســــاع حــثــيــثــة لـــلـــتـــوصـــل إلــ
نـــهـــائـــي لـــحـــل الــــنــــزاع الـــخـــلـــيـــجـــي«، بــمــا 
ــاون، وهــو  ــعـ ــتـ يــضــمــن وحـــــدة مــجــلــس الـ
مــا رحــبــت بــه الـــدوحـــة والـــريـــاض آنـــذاك. 
وأعــلــن وزيـــر الــخــارجــيــة الــقــطــري محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، في تصريحات 
صحافية أخيرًا، عدم وجود أي معوقات 
على املستوى السياسي أمام حل األزمة 
الخليجية. وأشار إلى أن مناقشات إنهاء 
ــة كــانــت مـــع الــســعــوديــة فــقــط، لكن  ــ األزمـ

اململكة كانت تمثل بقية أطراف األزمة.

م أمير قطر رسالة خطية من العاهل 
ّ
تسل

العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك  السعودي 
ــى حـــضـــور اجــتــمــاع  ــ تــضــمــنــت دعــــــوة إلـ
للمجلس  واألربــــعــــني  الـــحـــاديـــة  الـــــــدورة 
األعــلــى ملــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الخليج 
العربية، نقلها إليه األمني العام ملجلس 
التعاون الخليجي نايف فاح الحجرف.

ــــت، وســـلـــطـــنـــة عــــمــــان،  ــويـ ــ ــكـ ــ وأعــــلــــنــــت الـ
والــبــحــريــن أمـــس االثــنــني، ممثليهم إلــى 
في  ستعقد  الــتــي  ـــ41  الـ الخليجية  القمة 
مــحــافــظــة الــعــا الــســعــوديــة. وســيــتــرأس 
وفـــد الــكــويــت أمــيــر الــبــاد الــشــيــخ نــواف 
فيما سيترأس  الصباح،  الجابر  األحمد 
الـــوزراء  نائب رئيس  وفــد سلطنة عمان 
فـــهـــد بــــن مـــحـــمـــود آل ســـعـــيـــد. وأعـــلـــنـــت 
العهد ورئيس مجلس  أن ولي  البحرين 
الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة 
سيترأس وفد باده إلى القمة، نيابة عن 
بــن عيسى آل خليفة،  املــلــك حــمــد  ــده  والــ
على أن يرافقه في الوفد وزير الخارجية 
وأكــدت  الزياني.  عبداللطيف  البحريني 
الـــبـــحـــريـــن، فــــي بــــيــــان، »حـــرصـــهـــا عــلــى 
مــواصــلــة دعـــم مــســيــرة مجلس الــتــعــاون 
التعاون  العربية وتوطيد  الخليج  لدول 
دول  ملواطني  الخير  فيه  مــا  لكل  تعزيزًا 

املجلس«.
وكان الحجرف قال، في بيان أمس األول، 
الــدورة في العا، على الرغم  إن »انعقاد 
بها  يمر  التي  االستثنائية  الظروف  من 
العالم، يؤكد حرص قادة دول املجلس في 
الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة 
متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات 
التكاملية  وتعزيز مسيرته  والتحديات، 
ـــرب عــــن أمــلــه  فــــي املــــجــــاالت كــــافــــة«. وأعــــ
املــجــلــس  دول  قـــمـــة  قــــــــرارات  »تـــســـفـــر  أن 
املشترك  الخليجي  العمل  مسيرة  بــدفــع 

الدوحة ـ العربي الجديد
الكويت ـ خالد الخالدي

تعقد اليوم الثاثاء قمة مجلس التعاون 
ــعـــا الــســعــوديــة  الــخــلــيــجــي الــــــــ41 فــــي الـ
وســـط تــرجــيــح إنــهــاء األزمــــة الخليجية 
املــســتــمــرة مــنــذ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2017، 
ـــرض على 

ُ
الناجمة عــن الــحــصــار الـــذي ف

قــطــر، خــصــوصــًا بــعــد أن شــهــدت الفترة 
الجهود، خصوصًا  األخيرة تسارعًا في 
منذ  املتواصلة  األزمـــة  إلنــهــاء  الكويتية، 
ــام.  ــعـ ــة أعـــــــوام ونـــصـــف الـ ــر مــــن ثـــاثـ ــثـ أكـ
وتسارعت قبل ساعات من انعقاد القمة، 
للتوصل  الرامية  الدبلوماسية  الجهود 
إلى اتفاق ينهي األزمــة. وذكــرت مصادر 
مـــطـــلـــعـــة، أمــــــس اإلثـــــنـــــني، أن تـــرتـــيـــبـــات 
اتــخــذت فــي الــجــانــب الــقــطــري فــي معبر 
ــرا« الــــحــــدوي مـــع الــســعــوديــة،  ــمـ ــو سـ ــ »أبـ
تمهيدًا الفــتــتــاحــه، بــعــد إغــاقــه مــن قبل 

الرياض منذ 5 يونيو/حزيران 2107.
الشيخ تميم بن حمد  أمير قطر  والتقى 
آل ثاني، في الدوحة أمس اإلثنني، وزير 
ناصر  أحمد  الشيخ  الكويتي  الخارجية 
 رسالة شفهية من أمير 

ً
الصباح، حاما

ــــواف األحـــمـــد الــجــابــر  الــكــويــت الــشــيــخ نـ
ــارة الــثــانــيــة  ــ ــزيـ ــ الـــصـــبـــاح. وهــــــذه هــــي الـ
الدوحة،  إلــى  الكويتي  الخارجية  لوزير 
خال أسبوع، وقــام الصباح بزيارة إلى 
قطر ضمن جولة قام بها إلى السعودية 
واإلمــــــــارات والــبــحــريــن وســلــطــنــة عــمــان 
ومــصــر. وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء الكويتية 
)كونا( أن الرسالة الشفهية التي حملها 
الـــصـــبـــاح تــعــلــقــت بـــالـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــــني الــــبــــلــــديــــن وســــبــــل تـــمـــتـــيـــنـــهـــا. كــمــا 
تضمنت آخر املستجدات على الساحتني 
املاضي،  واألربــعــاء  والــدولــيــة.  اإلقليمية 

القمة الخليجية الـ41
حة في السعودية المصالحة مرجَّ

تحتضن السعودية 
اليوم الثالثاء قمة 
خليجية يُتوقع أن 
تشهد اإلعالن عن 

إنهاء األزمة المستمرة 
منذ أكثر من 3 

سنوات، بعد جهود 
دبلوماسية
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الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة

الحوار التونسي: فرصة للتعرف على التيار المساند للرئيسنوايا تركية لفتح »أم 4«: تفاهمات إدلب مهددة
عماد كركص

ــيــــة الــتــركــيــة  ال تــــبــــدو الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــروســ
حـــول إدلــــب ســالــكــة نــحــو الــتــطــبــيــق بسبب 
تــعــّرضــهــا لــكــثــيــر مـــن املــطــبــات والــعــراقــيــل، 
الخافات على  كــان من شأنها عكس  التي 
أرض امليدان، منذ بدء مسار أستانة وحتى 
مــا بعد إبـــرام اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار في 
5 مــــــارس/آذار املـــاضـــي. وفـــي تــطــور جديد 
لــلــخــافــات الــحــالــيــة بـــني الـــــروس واألتـــــراك 
ــب، أنــشــأت الـــقـــوات الــتــركــيــة مخافر  فــي إدلــ
على الطريق الدولي حلب الاذقية »أم 4«، 
بــمــا يــوحــي بــنــّيــة أنــقــرة فــتــح الــطــريــق أمــام 
األمــر  الــتــجــاريــة والطبيعية. وهـــو  الــحــركــة 
التي  موسكو  غضب  يثير  أن  ُيتوقع  الــذي 
تــصــّر عــلــى فــتــح الــطــريــق بــإشــرافــهــا، بعد 
الــوصــول إلــيــه عبر قـــوات الــنــظــام الــســوري، 
ــدة تــقــضــم مـــزيـــدًا  ــديــ ــو بــعــمــلــيــة جــ حـــتـــى لــ
ــــب الــجــنــوبــي،  مـــن املـــســـاحـــات فـــي ريــــف إدلـ
انطاقًا من جبل الزاوية بالتحديد. وتهدف 
والسيطرة  الطريق  إلــى  للوصول  موسكو 
التجارية،  الحركة  أمــام  فتحه  بهدف  عليه، 

لتخفيف األعباء االقتصادية على النظام.
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة، أول مـــن أمــس  وأنــــشــــأت الــ
األحد، مخفرًا على طريق بلدة أورم الجوز- 
ــة، جــنــوب غــربــي إدلـــــب، وآخـــر  ــزاويــ جــبــل الــ
بالقرب من قرية عني حور شرقي الاذقية، 
»منطقة خفض التصعيد الرابعة«  التابعة لـ
ــا حـــولـــهـــا(، عــلــى طـــريـــق »أم 4«.  )إدلـــــب ومــ
ــول الــــحــــراك الـــتـــركـــي الـــجـــديـــد، كــشــفــت  ــ وحــ
مــصــادر عــســكــريــة مــن املــعــارضــة الــســوريــة 

صالح الدين الجورشي

تـــبـــدأ الــســنــة الـــجـــديـــدة فـــي تـــونـــس بــحــوار 
وطني متوقع، لكن مامحه ال تزال غامضة. 
وإذ تعددت الجهات التي تقدمت بمبادرات 
في هذا االتجاه، إال أن مبادرة االتحاد العام 
أكــثــر من  املــرشــحــة  الــتــونــســي للشغل تبقى 
االجتماعي  لوزنه  نظرًا  بها،  لأخذ  غيرها 
واألدوار السابقة التي قام بها، ال سيما بعد 

الثورة. 
كما أن الرئيس قيس سعّيد أعطى، بعد تردد 
مبادرة  على  املبدئية  موافقته  أسابيع،  ملدة 
االتحاد، لكن بشرطني: األول أال يكون الحوار 
شبيهًا بــمــا حــصــل مــن قــبــل، ســــواء الــحــوار 
الرباعي، أو بخاصة املبادرة األولى والثانية 
الــلــتــان تمتا تــحــت إشــــراف الــرئــيــس الــراحــل 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي بــعــنــوان قـــرطـــاج 1 

أن  الجديد«،  »العربي  لـ إدلــب،  في  املنتشرة 
هذين  بتثبيت  يكتفي  لــن  الــتــركــي  الجيش 
املخفرين على الطريق املذكور، بل سينشر 
في األيــام املقبلة مزيدًا من املخافر وكبائن 
املخافر  أن  وذكـــرت  الطريق.  على  الحراسة 
املــنــوي إنــشــاؤهــا ستبدأ مــن بــلــدة الترمبة 
ــواًل إلـــى قــريــة عــني حــور  شــرقــي إدلــــب، وصــ
الشرقي، وهــو خط سير  الاذقية  في ريــف 
على  املشتركة  التركية  الروسية  الــدوريــات 
قــبــل تــوقــفــهــا مــنــذ حــوالــي  طـــريـــق »أم 4«، 
ثاثة أشهر. ولفتت املصادر إلى بروز نوايا 
تركية لتنظيم حماية الطريق، للبدء بفتحه 
التجارية والطبيعية بإشراف  أمام الحركة 
ــام املقبلة، وذلــك  تركيا واملــعــارضــة فــي األيـ
ــد الــتــفــاهــمــات الــتــركــيــة الــروســيــة 

ّ
بــعــد تــعــق

الجغرافيا  على  الترتيبات  من  كثير  حيال 
السورية في الشمال، شرقًا وغربًا.

ــام واألســابــيــع  ــ ــم تـــبـــرز إشــــــارات فـــي األيــ ولــ
األخــيــرة إلــى اتــفــاق كــل مــن أنــقــرة وموسكو 
عــلــى الــقــيــام بــتــرتــيــبــات جـــديـــدة فـــي إدلـــب، 
ومــنــهــا إنــشــاء مــخــافــر تــركــيــة أو مشتركة، 
ما يؤكد لجوء تركيا للقيام بهذه الخطوة 
بــشــكــل مــنــفــرد بــعــيــدًا عـــن تــفــاهــمــاتــهــا مع 
ــزز الـــوضـــعـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــا حــــــول إدلـــــــــب. وتـ ــ ــيـ ــ روسـ
الـــجـــديـــدة احــتــمــالــيــة نـــشـــوب الـــخـــاف بني 
أن  النظام  مــن  ويـــرّوج مسؤولون  الطرفني. 
التفاهمات التركية الروسية، ال سيما على 
هامش اتفاق وقف النار األخير، تشير إلى 
القسم  املعارضة من  انسحاب  االتفاق على 
الجنوبي من إدلب إلى شمال طريق »أم 4«، 

األمر الذي لم تؤكده أنقرة رسميًا.

ــيـــف األعـــــبـــــاء  ــفـ ــخـ ـــه فــــــي تـ ــنـ ــــادة مــ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
االقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــتـــي واجــهــهــا 
أخيرًا، ال سيما بعد تعاظم مفعول العقوبات 

األميركية بموجب »قانون قيصر«.
وال تــبــدو تــركــيــا بــصــدد الــتــســاهــل مـــع أي 
ــــب  ــــي إدلـ ــام فـ ــنــــظــ ــــوات الــ ــقـ ــ ــد لـ ــديــ ــرك جــ ــحــ تــ

الــذي وضعه سعّيد،  الثاني  الشرط  أمــا  و2. 
فيتعلق بضرورة إشراك الشباب. 

تغيير عنوان المبادرة
ما يلفت النظر في موقف رئاسة الجمهورية 
تغييرها عنوان املبادرة. فاتحاد الشغل دعا 
واقتصادي واجتماعي  إلــى حــوار سياسي 
 القوى الوطنية التي تؤمن 

ّ
»مفتوح على كل

االجتماعية،  الديمقراطية  املدنية  بــالــّدولــة 
وتــنــبــذ الــعــنــف وتـــرفـــض اإلرهــــــاب، وتــدافــع 
 مــع 

ّ
عــــن الـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة، وال تـــصـــطـــف

األحــــاف الــخــارجــيــة مهما كـــان عــنــوانــهــا«، 
فـــي حـــني اقـــتـــرح ســعــّيــد أن يــكــون مضمون 
الـــحـــوار وغــايــتــه »تــصــحــيــح مـــســـار الـــثـــورة 
وتحقيق أهدافها«. هذا التغيير في العنوان 
»تحويل  بعملية  البعض  وصفه  والشركاء 
وجـــهـــة املـــــبـــــادرة«. كــمــا جــعــل األمـــــني الــعــام 
»الــتــيــار الــديــمــقــراطــي« مــحــمــد الــحــامــدي  لـــ
جديدة  مضامني  تطرح  الرئاسة  أن  يعتبر 

مختلفة عن مبادرة االتحاد.
ــّيــــد بــــــإشــــــراك مــمــثــلــني  عــــنــــدمــــا طــــالــــب ســــعــ
ــن كــــل واليـــــات  ــاب فــــي الــــحــــوار مــ ــبـ ــن الـــشـ عــ
الجمهورية، لم يكن ذلك مجرد رغبة منه في 
واملحبطة،  الهامة  الشريحة  لهذه  االلتفات 
املساند  الشبابي  التيار  تقوية  وإنما هدفه 
ــمـــســـك حــــالــــيــــًا بـــالـــكـــثـــيـــر مــن  لـــــــه، والــــــــــذي يـ
بمعظم  أخــيــرًا  الــتــي تشكلت  الــتــنــســيــقــيــات 
الجهات التونسية. هذه التنسيقيات أثارت 
من  عديدة،  أحزابًا  وأزعجت  الحكومة،  قلق 
بينها حركة النهضة، وسبق التحاد الشغل 
أن هاجمها بقوة، حني وصفها األمني العام 

»الــلــجــان  لــاتــحــاد نــــور الـــديـــن الــطــبــوبــي بـــ
ــارة مــنــه إلــى  ــ الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة«، فـــي إشــ
اللجان التي أسسها من قبل العقيد الليبي 
الراحل معمر القذافي. فكيف سيكون الحوار 
بـــني الـــطـــرفـــني، ولــكــل مــنــهــمــا آلــيــاتــه ولــغــتــه 

ومرجعياته املختلفة كثيرًا عن اآلخر؟
قد يكون الحوار - إذا عقد - فرصة للتعرف 
لقيس  املساند  الشبابي  التيار  على مامح 
»الشعب  املــركــزي  لشعاره  واملتبني  سعّيد، 
يـــريـــد«، واملـــؤمـــن بـــضـــرورة تــغــيــيــر الــنــظــام 
الــســيــاســي بــرمــتــه. مـــن ســيــتــحــدث بــاســمــه، 
وكيف ستكون عاقته باتحاد الشغل الذي 
الـــخـــراب«، وكــيــف ستكون  »اتــحــاد  بـــ يصفه 
عاقته باألحزاب السياسية، بما فيها حركة 
التي يعتقد سعيد  النهضة، وهي األحــزاب 
وأنصاره بأن الزمن قد تجاوزها، وآن األوان 
بقوى  وتعويضها  تهميشها  عــلــى  للعمل 

غامضة منبثقة مباشرة من الشعب.

أسئلة عديدة
ــــاق الــلــجــنــة  ــطـ ــ ســـتـــشـــهـــد األيـــــــــام املـــقـــبـــلـــة انـ
التي اقترحتها رئاسة الجمهورية  املشتركة 
الــحــوار،  لضبط األطـــراف التي ستشارك فــي 

هــذا  فــي  مناقشتها.  الــتــي ستتم  والــقــضــايــا 
ــدة. هــــل ســيــتــم  ــديــ الـــســـيـــاق تـــطـــرح أســـئـــلـــة عــ
إشـــــراك حــــزب »قــلــب تـــونـــس« الــــذي يختلف 
مــعــه ســعــّيــد كــلــيــًا، والــــذي تــم إيــقــاف رئيسه 
نبيل الــقــروي قبل أيـــام؟ فــهــذا الــحــزب يحتل 
املرتبة الثانية في البرملان، ويعتبر الحليف 
الــرئــيــســي لــحــركــة الــنــهــضــة، ومــــن بـــني أهــم 
املساندين لرئيس الحكومة هشام املشيشي. 
وهـــل ســتــرضــى »الــنــهــضــة« بــإقــصــاء كــل من 
»قلب تونس« و»ائتاف الكرامة«، وجميعهم 
وفــــــــروا الـــــوســـــادة الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تــســنــد 
الــحــكــومــة الــقــائــمــة. وإذا مــا فــتــح الــبــاب أمــام 
الــفــرز الــســيــاســي، وإقــصــاء الــبــعــض مــن هــذا 
الحوار، فذلك من شأنه أن يعصف باملبادرة 

ويفقده صفة »الحوار الوطني«.
أمــا مــن حيث املــضــمــون، فــإن مــا يخشى هو 
انــــزالق الـــحـــوار نــحــو تــبــادل االتــهــامــات بني 
األطــــــراف املـــشـــاركـــة فـــيـــه، عــنــد تــقــيــيــم مــســار 
السنوات العشر املاضية، وتحميل األحزاب، 
خصوصًا »النهضة«، مسؤولية الفشل. حتى 
ال يقع ذلك، على املشاركني في الحوار االلتزام 
بــالــحــد األدنــــــى مـــن الـــجـــديـــة واملـــوضـــوعـــيـــة، 
والسياسي،  األيديولوجي  الــصــراع  وتجنب 
والــتــمــســك بــمــا هــو مــشــتــرك، والــتــوجــه نحو 
تحديد البدائل بشكل جماعي، ووضع آليات 
التنفيذ واملتابعة. في غياب مثل هذه القواعد 
ــوار.  ــحـ ــن يــصــمــد مــثــل هــــذا الـ والــــضــــوابــــط، لـ
ويخشى أنه بدل أن ُيقرب بني وجهات النظر، 
ويفتح صفحة جديدة بني مختلف األطراف، 
أن يــنــقــلــب إلـــى تــعــمــيــق الــفــجــوة، ويـــزيـــد من 

تغذية الصراع بني املتخاصمني.

وكــانــت املــعــارك األخــيــرة التي بدأتها قــوات 
الــنــظــام بــدعــم روســـي ومــســانــدة مليشيات 
محسوبة على موسكو وطهران منذ نهاية 
عام 2019 حتى مارس املاضي، هدفت بشكل 
والبلدات  املــدن  على  السيطرة  إلــى  رئيسي 
الــواقــعــة عــلــى جــانــبــي طــريــق حــلــب دمــشــق 
الدولي »أم 5« املاّر من إدلب. وتمكن النظام 
وروســيــا مــن بــلــوغ هــذه الــغــايــة قبل توقيع 
اتفاق وقف إطاق النار بأيام، ثم سارع بعد 
االستياء على الطريق لفتحه أمام الحركة 
»أم 5« يبقى  فــتــح طــريــق  أن  إال  الــتــجــاريــة. 
نــاقــصــًا بــالــنــســبــة لــلــنــظــام وروســــيــــا، إن لم 
يحققا السيطرة على طريق »أم 4«، إضافة 
ــام الــحــركــة الــتــجــاريــة،  ــ إلــــى فــتــحــه كـــذلـــك أمـ

وتحديدًا جنوبها، سواء كان بدعم روسي 
أو من دونه، إذ شارف الجيش التركي على 
االنــتــهــاء مــن إكــمــال إنــشــاء الـــجـــدار الــنــاري 
الدفاعي، في مواجهة قوات النظام جنوبي 
الزاوية  إدلــب وشرقها، وتحديدًا عند جبل 
وقـــــرب مــديــنــتــي مـــعـــرة الـــنـــعـــمـــان، جــنــوبــي 
ــــب، وســــراقــــب شـــرقـــهـــا. وأنــــشــــأت تــركــيــا  إدلــ
ــذا الـــجـــدار بــالــتــزامــن مـــع ســحــب نقاطها  هـ
أماكن  في  النظام  قــوات  قبل  املحاصرة من 
متفرقة من »منطقة خفض التصعيد«. كما 
عـــززت وجـــودهـــا فــي إدلـــب مــن خـــال نقاط 
أخـــــرى نــشــرتــهــا عــلــى املـــرتـــفـــعـــات ومـــواقـــع 

استراتيجية شّكلت منها الجدار.
وكــشــفــت مـــصـــادر فـــي املـــعـــارضـــة فـــي إدلـــب 
»العربي الجديد«، أن الجيش التركي دفع  لـ
وعناصر  بعتاد  الــجــديــدة  النقاط  تلك  إلــى 
دفــاعــيــة.  منها  أكــثــر  هجومية  طبيعة  ذات 
عت في نقاط الجدار الدفاعي عناصر 

ّ
وتوز

من قوات النخبة »كوماندوس« في الجيش 
 بدبابات ومدرعات قتالية 

ً
التركي، مدعومة

النقاط تحتوي  هجومية. مع العلم أن تلك 
ــدان قـــــــــادرة عـــلـــى ضـــرب  ــدافـــــع مـــــيـــ عـــلـــى مـــ

الخطوط الخلفية للطرف اآلخر.
فـــي الـــســـيـــاق، اســتــطــلــعــت قــــوة مـــن الــجــيــش 
ــنـــني، بــلــدة قــســطــون في  الــتــركــي، أمـــس اإلثـ
سهل الغاب في الريف الغربي الشمالي من 
حماة، التابعة لـ »منطقة خفض التصعيد«، 
يــبــدو توجهًا إلنــشــاء نقطة جديدة  فــي مــا 
احتمال  يعني  مــا  هــنــاك،  الــتــركــي  للجيش 
ــدار الـــدفـــاعـــي الــتــركــي  تــوســيــع نـــطـــاق الــــجــ
ليشمل كافة نقاط التماس مع قوات النظام. شّكلت القوات التركية جدارًا عسكريًا في الشمال السوري )فرانس برس(

تحليلمتابعة

ال تبدو تركيا بصدد 
التساهل مع أي تحرك 

جديد للنظام

يُخشى من انزالق الحوار 
نحو تبادل االتهامات بين 

المشاركين فيه

يحاول الرئيس التونسي، 
قيس سعيّد، من خالل 

دعوته أخيرًا إلشراك 
ممثلين عن الشباب 

في الحوار الوطني عن 
كل واليات الجمهورية، 

تقوية التيار الشبابي 
المساند له
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سياسة

  شرق
      غرب

تونس تتسلّم رئاسة 
مجلس األمن

م تونس رسميًا، غدًا األربعاء، 
ّ
تتسل

رئاسة مجلس األمــن الدولي لشهر 
ــانــــي الـــحـــالـــي،  ــثــ ــانــــون الــ ــايــــر/كــ ــنــ يــ
على وقــع ازدحـــام امللفات الخافية 
فــي الــعــالــم. وكــشــف وزيــــر الــشــؤون 
والتونسيني  والــهــجــرة  الــخــارجــيــة 
عثمان الــجــرنــدي )الــصــورة(، خال 
مــن  أول  ــاء  ــســ مــ نـــــــدوة صـــحـــافـــيـــة، 
تــونــس ستناقش  أن  األحـــــد،  أمــــس 
إرســــاء الــســام فــي ســوريــة وليبيا 
ــّدد عــلــى أن »املــلــف  ــ وفــلــســطــني. وشـ
الكيميائي السوري من أهم البنود 

املطروحة«.
)العربي الجديد(

الجزائر: تعديالت وزارية 
قريبًا

ــــري عــبــد  ــزائـ ــ ــجـ ــ ــيــــس الـ ــرئــ يــــنــــوي الــ
املجيد تبون إجراء تعديل حكومي، 
يـــشـــمـــل تــغــيــيــر عـــــدد مــــن الـــــــــوزراء، 
فــرحــات  الــصــنــاعــة  وزراء  ــم  ــرزهــ أبــ
آيـــت عــلــي إبـــراهـــيـــم، والــــزراعــــة عبد 
الــحــمــيــد حــمــدانــي والــتــجــارة كمال 
ــبـــاب والـــريـــاضـــة سيد  رزيـــــق والـــشـ
عــلــي خــالــدي، حــســب مــا أعــلــنــه أول 
من أمس األحد. وأكد أنه، استجابة 
ملطالب سياسية وشعبية، سيعمل 
على تغيير عدد من حكام الواليات 

في األيام املقبلة.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: ال تطهير عرقيًا 
في تيغراي

رفض السفير اإلثيوبي لدى تركيا، 
جــيــرمــا تــيــمــيــســني، أمــــس اإلثـــنـــني، 
اتهامات وسائل إعامية بممارسة 
حــــكــــومــــة أديــــــــس أبـــــابـــــا »تـــطـــهـــيـــرًا 
تيغراي،  إقليم  شعب  بحق  عرقيًا« 
»تحول  بـ تمر  بــاده  أن  إلــى  مشيرًا 
إصــاحــات  تطبيقها  عــبــر  جــــذري« 
عـــلـــى صــعــيــد املـــــســـــاواة والـــحـــقـــوق 
الديمقراطية والتنمية االقتصادية. 
»جبهة  مــمــارســات  السفير  وانــتــقــد 
ــال إن  ــ تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي«، وقـ
»األشخاص الذين يعرفون عن كثب 
للمنطقة  الضعيفة  التحتية  البنية 
ــة  ــئــ ــرديــ ومــــســــتــــويــــات املــــعــــيــــشــــة الــ
إن  املــضــحــك  مــن  لشعبها، ســيــكــون 
ــادت  قـــالـــوا إن الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة أفـ

شعب تيغراي«.
)األناضول(

فرنسا ستخفض عديد 
قوة »برخان«

الفرنسية،  الجيوش  رّجحت وزيــرة 
فــلــورانــس بــارلــي )الـــصـــورة(، أمــس 
ــنـــني، أن تــخــفــض فــرنــســا عــديــد  اإلثـ
قــــوتــــهــــا »بــــــــرخــــــــان« الـــــتـــــي تـــقـــاتـــل 
املـــتـــشـــدديـــن فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل 
ــٍث  ــديـ ــــي حـ ــــي. وأضـــــافـــــت فـ ــقـ ــ ــريـ ــ األفـ
لـــصـــحـــيـــفـــة »لـــــــو بــــــاريــــــزيــــــان«، أنــــه 
»سنضطر على األرجــح إلى تعديل 
هـــذا االنــتــشــار، فــالــتــعــزيــزات بحكم 
تعريفها هي إجــراء موقت. وذكــرت 
بــارلــي أن الــقــرار سيتخذ فــي القمة 
ودول  فرنسا  بــني  املقبلة  املشتركة 
الــســاحــل الــخــمــس الــكــبــرى )تــشــاد، 
ــالــــي، بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو،  الـــنـــيـــجـــر، مــ
مـــوريـــتـــانـــيـــا( فــــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 
ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــتـــشـــاديـــة  املـــقـــبـــل فـ

نجامينا.
)فرانس برس(

النيجر: 100 قتيل 
بهجمات على قريتين

ــــي هــجــمــات  ــــتــــل مــــائــــة شـــخـــص فـ
ُ
ق

النيجر، يوم  غــرب  على قريتني في 
ــتـــي قـــد تــكــون  الــســبــت املــــاضــــي، والـ
أسوأ مجزرة بحق املدنيني في البلد 
الذي تستهدفه مجموعات جهادية 
ويــشــهــد انــتــخــابــات رئــاســيــة. وقــال 
ــتـــي تـــقـــع فــيــهــا  مــــســــؤول املــنــطــقــة الـ
الــقــريــتــان، أملـــو حــســن: »وصـــل عــدد 
الــقــتــلــى فــي تــشــومــا بــانــغــو إلـــى 70 
وفي زارومــاداري إلى 30«، متحدثًا 
ــلـــوا مستقلني  »إرهـــابـــيـــني وصـ عـــن 

نحو مائة دراجة نارية«. 
)فرانس برس(

الدوحة، كابول ـ العربي الجديد

يعود الطرفان األفغانيان، الحكومة وحركة 
ــفـــاوضـــات الــيــوم  ــة املـ ــاولـ »طـــالـــبـــان«، إلــــى طـ
الثاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك 
على وقع العنف املتواصل في الباد، ودخول 
واشنطن على خط هذا العنف. وأكد املتحدث 
بــاســم املــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »طــالــبــان« 
محمد نعيم، أن الحركة مستعدة الستئناف 
ــفـــاوضـــات مـــع الـــجـــانـــب الــحــكــومــي، فيما  املـ
»االنتقام« بسبب استهداف  هّددت الحركة بـ
القوات األميركية عددًا من مواقعها، وهو ما 
بينما حّملت  الدوحة،  عّدته »خرقًا« التفاق 
واشــنــطــن »طــالــبــان« مــســؤولــيــة االغــتــيــاالت 

طرابلس ـ العربي الجديد

أجل  املتقاعد خليفة حفتر من  اللواء  يكافح 
والعسكري  السياسي  اإليــقــاع  ضبط  إعـــادة 
فــي مــنــاطــق نـــفـــوذه، فــي الــشــرق الــلــيــبــي، في 
ــــرض نــفــســه فــــي املــشــهــد  مـــحـــاولـــة إلعـــــــادة فـ
الــســيــاســي املــقــبــل فــي الـــبـــاد، والــــذي يعاني 
مـــســـاره مـــن ارتــــبــــاك. وبــعــد انــتــهــاء العملية 
األمنية األولــى التي أطلقها حفتر، منتصف 
»فــرض  نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، لـــ
الـــقـــانـــون وضــبــط األمــــــن«، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
ــد -  ــ ــة فــــي الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي، لـــيـــل األحــ ــ ــــوازيـ املـ
ــنــــني، عـــن إطـــــاق عــمــلــيــة أمــنــيــة جــديــدة  اإلثــ
تستهدف عددًا من املدن في شرق ليبيا، التي 

تخضع لسيطرة مليشيات اللواء املتقاعد.
وبحسب مكتب اإلعام األمني التابع لوزارة 

ــر فــي  ــاســ ــخــ ــيــــس األمــــيــــركــــي الــ ــرئــ يــــأبــــى الــ
االنــتــخــابــات دونـــالـــد تـــرامـــب، إال أن يــغــادر 
البيت األبيض، بأكبر قدر أظهره أي رئيس 
أمــيــركــي فــي تــاريــخ الـــواليـــات املــتــحــدة، من 
واتهامًا  الديمقراطي،  املسار  على  االنقاب 
وبعدما  االنــتــخــابــات«.  »ســرقــة  بـــ ملنافسيه 
فــشــلــت جــمــيــع جـــهـــوده الــقــضــائــيــة لنقض 
فــي واليـــات متأرجحة،  االنــتــخــابــات  نتائج 
اســتــخــدم تــرامــب أخــيــرًا لــغــة الــتــهــديــد ضد 
وفــق تسجيل  وذلــك  االنتخابات،  مسؤولي 
ــــاؤالت حــــــول إمـــكـــانـــيـــة  ــســ ــ ــرب، فـــتـــح تــ ــ ــسـ ــ مـ

ماحقته قضائيًا. 
وطلب ترامب، السبت املاضي، من سكرتير 
ــراد رافــنــســبــرغــر، الـــذي  ــ ــة جـــورجـــيـــا، بـ ــ واليـ
قاوم في السابق »نزوات« الرئيس الخاسر، 
أجل  من  الازمة  االقتراع  بطاقات  »إيجاد« 
أن يــتــمــّكــن مـــن قــلــب هــزيــمــتــه فـــي الـــواليـــة، 
وذلك خال محادثة هاتفية نشرت فحواها 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« أول مــن أمس 
األحــد. وحــاول ترامب، الــذي ال يــزال يرفض 
الرئاسية  االنتخابات  في  بهزيمته  اإلقــرار 
في 3 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، خال 
ُيقنع  أن  رافنسبرغر،  مع  الطويلة  املحادثة 
الضغط  مستخدمًا  نــظــره،  بوجهة  األخــيــر 
واإلطــراء. وبحسب تسجيل للمكاملة تّم من 
دون علمه، قــال تــرامــب »ال ضير مــن القول 
 

ّ
ــَك أَعــدَت إحصاء« األصــوات، مضيفًا »كل

ّ
إن

نا فزنا 
ّ
ما أريده هو إيجاد 11780 صوتًا، ألن

بــهــذه الــواليــة«، فــي حــني أن فــوز بــايــدن في 
جورجيا بفارق نحو 12 ألف صوت كان قد 
تّم تأكيده عبر إعــادة فرز وتدقيق. ومكررًا 
 
ً
 دليا

ّ
اتهاماته بحصول تزوير لم ُيقدم قط

عــلــيــه، بـــّرر املــلــيــارديــر الــجــمــهــوري مطلبه، 
 االنتخابات »ُسرقت« 

ّ
بــأن ــه مقتنع 

ّ
إن  

ً
قائا

منه. وتوّجه إلى رافنسبرغر بلهجة لم تخل 
 »أنت تعرف ما فعلوه وال 

ً
من التهديد، قائا

ث عــنــه: إنــهــا جــريــمــة. إنــهــا مخاطرة  تــتــحــدَّ
كبيرة بالنسبة إليك«. غير أن رافنسبرغر لم 
يتراجع عن موقفه، وقال »نعتقد أن أرقامنا 

ــال نــعــيــم، في  ــ األخـــيـــرة فـــي أفــغــانــســتــان. وقـ
 »الطرفني 

ّ
»العربي الجديد«، إن تصريحات لـ

ســيــتــفــقــان عـــلـــى أجــــنــــدة هـــــذه الـــجـــولـــة مــن 
املـــفـــاوضـــات بــعــد الــجــلــوس إلــــى الـــطـــاولـــة«. 
ــبـــان« ســتــوافــق على  ــالـ ــا إذا كـــانـــت »طـ ــّمـ وعـ
بحث وقــف إطــاق الــنــار فــي أفغانستان في 
 
ّ
هـــذه الــجــولــة مــن املــفــاوضــات، قـــال نعيم إن

»وقــــف إطــــاق الـــنـــار ســيــكــون ضــمــن أجــنــدة 
املفاوضات، وسيناقش حسب اتفاق الدوحة 
إلحـــال الــســام فــي أفــغــانــســتــان«، مستدركًا 
ــك ال يـــزال  بـــالـــقـــول إن »تـــوقـــيـــت مــنــاقــشــة ذلــ
 »تعيني مواضيع 

ّ
أن  ســـؤال«. وأوضــح 

ّ
محل

األجندة سيكون باتفاق الجانبني«.
ــت املــفــاوضــات بــني الطرفني مؤقتًا في 

َ
ــق

ِّ
وُعــل

شهر ديسمبر/ كانون األول املاضي، بعدما 
استمرت ملدة ثاثة أشهر، أعلن في نهايتها 
اإلجرائية  القواعد  على  اتفاق  إلــى  التوصل 
الحكومة  مفاوضو  ويضغط  للمفاوضات. 
األفــغــانــيــة مــن أجــل وقــف دائـــم إلطـــاق النار 
وحــمــايــة نـــظـــام الــحــكــم الــقــائــم مــنــذ إطــاحــة 
»طــالــبــان« مــن السلطة فــي عــام 2001 بغزو 
قــادتــه الـــواليـــات املــتــحــدة عــقــب هــجــمــات 11 
سبتمبر/ أيلول. وقال غام فاروق مجروح، 
أحــــد املـــفـــاوضـــني بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، لــوكــالــة 
ــرانــــس بــــــرس«: إن »املــــحــــادثــــات ســتــكــون  »فــ
مــعــقــدة لــلــغــايــة، وســتــســتــغــرق وقـــتـــًا، لكننا 

داخلية الحكومة املوازية، فإن اجتماعًا عالي 
املــســتــوى عــقــد فـــي بـــنـــغـــازي، األحـــــد، وجــمــع 
رئـــيـــس األركــــــان الــعــامــة بــمــلــيــشــيــات حــفــتــر، 
اللواء عبد الرزاق الناظوري، ووزير الداخلية 
في هذه الحكومة، إبراهيم بوشناف، »وعدٍد 
لـــعـــدد مـــن اإلدارات  املـــــــدراء واملـــنـــدوبـــني  مـــن 
والـــوحـــدات األمــنــيــة والــعــســكــريــة، للتحضير 
ــديـــدة«. وكـــان  النـــطـــاق الــخــطــة األمــنــيــة الـــجـ
ــــوري، الـــــــذي يــشــغــل  ــاظـ ــ ــنـ ــ ــــف الـ

ّ
ــل حـــفـــتـــر قــــد كــ

مــنــصــب رئـــيـــس األركـــــــان الـــعـــامـــة ومــنــاصــب 
أخرى، بتنفيذ عملية أمنية سابقة قال إنها 
تشمل »كل أنحاء ليبيا«، واستهدفت »جميع 
ــم املــؤســســة  ــ ــتـــي تــســتــغــل اسـ املـــجـــمـــوعـــات الـ
العسكرية واألمنية )في إشارة إلى مليشيات 
ــي يـــطـــلـــق عـــلـــيـــهـــا اســــــم الــجــيــش  ــتــ حـــفـــتـــر الــ
ــنــــي( لــتــحــقــيــق مـــآربـــهـــم الــشــخــصــيــة،  الــــوطــ

الديمقراطي  املعسكر  وســــارع  صــحــيــحــة«. 
ــا ضـــغـــوط  ــهــ ــبـــر أنــ ــتـ ــمـــا اعـ ــديـــد بـ ــنـ ــتـ إلــــــى الـ
إن  شــيــف،  آدم  الــنــائــب  ــال  وقـ »مستهجنة«. 
ُكـــِشـــف«.  قـــد  لــلــديــمــقــراطــيــة  تـــرامـــب  »ازدراء 
كما نــددت زميلته ديبي واســرمــان شولتز 
ــد«.  ــاسـ ــيـــس يـــائـــس وفـ بــمــا أقـــــدم عــلــيــه »رئـ
وفي صفوف الجمهوريني، دعا النائب آدم 
كينزينجر أعضاء حزبه إلى عدم السير مع 
 »ال يمكنكم فعل ذلك بضمير 

ً
ترامب، قائا

مرتاح«. 
 عــن 

ً
ــمــــز«، نــــقــــا ــايــ وبـــحـــســـب »نــــيــــويــــورك تــ

محامني، فإنه من املستبعد ماحقة ترامب 
التسريب يفتح  الرغم من أن  قضائيًا، على 
أســئــلــة كــثــيــرة حـــول مــا إذا كـــان األخــيــر قد 
انــتــهــك الـــقـــوانـــني الـــتـــي تــمــنــع الـــتـــدخـــل في 
االنـــتـــخـــابـــات. وأكـــــد مـــحـــامـــون مــخــتــصــون 
الضغط  عبر  أنــه  للصحيفة،  باالنتخابات، 
على رافنسبرغر، فــإن تــرامــب إمــا يكون قد 
لكن  انتهاكه.  مــن  اقــتــرب  أو  القانون  انتهك 
فإنه  دليل على تهديد،  عــدم وجــود  بسبب 
الخاسر  الــرئــيــس  يصبح  أن  املستبعد  مــن 
مــاحــقــًا قــضــائــيــًا. لــكــن الــديــمــقــراطــيــني في 

األميركية أنها فعلت ذلك من أجل الدفاع عن 
الــقــوات األفــغــانــيــة، وهــو ليس خــرقــًا لتوافق 
الدوحة. وقال املتحدث باسم »طالبان«، ذبيح 
الله مجاهد، في بيان أمس، إنه خال األيام 
ــقـــوات األمــيــركــيــة مــواقــع  املــاضــيــة قــصــفــت الـ
الحركة في إقليم ننجرهار في الشرق وإقليم 
هلمند في الجنوب. وأكد أن القوات األفغانية 

بــنــغــازي(،  شـــرق  كيلومتر   100( والــبــيــضــاء 
ــتــــواجــــد فـــيـــهـــا املـــــقـــــرات الـــرســـمـــيـــة  ــــي تــ ــتـ ــ والـ

للحكومة املوازية.
وأكـــد رئــيــس مكتب اإلعـــام األمــنــي لداخلية 
العملية  أن  الخراز،  املوازية، طــارق  الحكومة 
ــــي، وال  ــنـ ــ الــــجــــديــــدة تــــأتــــي فــــي الـــســـيـــاق األمـ
حديث  فــي  مــوضــحــًا  سابقتها،  عــن  تختلف 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــهــا »تستهدف أوكــار  لـــ
الــجــريــمــة واملـــخـــدرات والــفــاريــن مــن الــعــدالــة 
إخضاع  يكون هدفها  أن  ونافيًا  والقانون«، 
ــفـــى وجـــــــود مـــعـــارضـــني  ــا نـ ــمـ املــــعــــارضــــني، كـ
»قوات الجيش الوطني«. لكن املصادر أكدت  لـ
أن الحملة تــجــري تــزامــنــًا مــع إعـــادة تشكيل 
حفتر لقياداته، باستبعاد جملة من الضباط 
املتحدث  وإعفائهم من وظائفهم، من بينهم 
بــاســم قــيــادتــه، الـــلـــواء أحــمــد املــســمــاري، مع 

الـــواليـــات املــتــحــدة، وذلـــك فــي مــقــال نشرته 
»واشنطن بوست«.  أمــس صحيفة  أول من 
 من أشتون كارتر وليون بانيتا 

ّ
ووّجــه كــل

ـــك تــشــيــنــي وويـــلـــيـــام  ــ ــيـــري وديـ وويـــلـــيـــام بـ
كوهني ودونالد رامسفيلد وروبرت غيتس 
وتـــشـــاك هـــاغـــل وجــيــمــس مــاتــيــس ومــــارك 
 
ً
ــيــــران عــّيــنــهــمــا تـــرامـــب(، دعـــوة إســبــر )األخــ

إلـــى الــبــنــتــاغــون مــن أجـــل االلـــتـــزام بانتقال 
ــــون عــلــى  ــعـ ــ ـ

ّ
ــوق ــ ســـلـــمـــي لـــلـــســـلـــطـــة. وقـــــــال املـ

الــقــوات املسلحة   »الجهود لجعل 
ّ
إن املــقــال، 

ــة تــــنــــخــــرط فـــــي حـــــل الــــنــــزاعــــات  ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
االنــتــخــابــيــة ســتــقــودنــا إلــــى مـــكـــان خطير 
معتبرين  دســتــوري«،  وغير  قانوني  وغير 
قد  بذلك  للقيام  الذين سعوا  املسؤولني  أن 
يواجهون عواقب مهنية وقضائية خطرة. 
الواليات  إن  السابقون  الدفاع  وزراء  وكتب 
املــتــحــدة سّجلت فــي املــاضــي رقــمــًا قياسيًا 
أن  السلمية، مــشــدديــن على  الــتــحــوالت  مــن 
»هــذه السنة يجب أال تكون استثناًء«. ولم 
ــه الــتــحــديــد  ــقـــال عــلــى وجــ ـــعـــو املـ

ّ
يـــذكـــر مـــوق

ل فــي شكل 
ّ

التدخ إلــى  الــذي دفعهم  السبب 
 الطبقة السياسية في واشنطن 

ّ
علني، لكن

ــــن تـــقـــاريـــر  ــــد أبـــــــدت انــــزعــــاجــــهــــا مـ ــانــــت قـ كــ
 إمكانية فرض األحكام 

ّ
إعامية أفــادت بــأن

ثيرت خال اجتماع في البيت 
ُ
أ العرفية قد 

ـــعـــون املــنــتــمــون إلــى 
ّ
ــيـــض. وأشـــــار املـــوق األبـ

أن  إلى  والديمقراطي،  الجمهوري  الحزَبني 
االنتخابات  نتائج  بــشــأن  املقدمة  الطعون 
بأعمال  القائم  داعــني  املحاكم،  رفضتها  قد 
ــدفـــاع األمـــيـــركـــي كــريــســتــوفــر ميلر  وزيــــر الـ
وجميع مسؤولي وزارة الدفاع إلى تسهيل 
االنتقال إلى إدارة بايدن. وكتبوا: »يتوّجب 
عليهم أيضًا االمتناع عن أي عمل سياسي 
مــن شــأنــه تــقــويــض نــتــائــج االنــتــخــابــات أو 

تعريض نجاح الفريق الجديد للخطر«.
ــد انــــتــــخــــاب الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــيــ ـــى ذلـــــــك، أعــ ـــ إل
نــانــســي بــيــلــوســي رئــيــســة ملــجــلــس الــنــواب 
األمـــيـــركـــي أول مـــن أمــــس األحــــــد، بــأغــلــبــيــة 
للكونغرس  األولـــى  الجلسة  خــال  ضئيلة 
ــًا( املـــتـــحـــدرة  الــــــــــ117. وبـــيـــلـــوســـي )80 عــــامــ
مـــن كــالــيــفــورنــيــا، والـــتـــي اعــتــبــرت الــخــصــم 
الرئيسي لــتــرامــب خــال الــجــزء الــثــانــي من 
واليــتــه الــرئــاســيــة، تــعــود لــتــولــي منصبها 
ملدة سنتني رغم ممانعة بعض األصوات في 
حزبها. وحصلت بيلوسي على 216 صوتًا 
الــجــمــهــوري كيفني  ملــنــافــســهــا  مــقــابــل 209 
مـــكـــارثـــي. ولــــم يــعــط خــمــســة ديــمــقــراطــيــني 
أصواتهم لبيلوسي، التي تدخل رابع والية 
لها، علمًا أنها أول امرأة في تاريخ الواليات 

املتحدة تشغل هذا املنصب. 
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

نأمل تحقيق نتيجة في أســرع وقــت ممكن، 
ألن الناس سئموا هذه الحرب الدموية«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، اتــهــمــت حــركــة »طــالــبــان« 
ــقــــوات األمـــيـــركـــيـــة فـــي أفــغــانــســتــان بــخــرق  الــ
ــاق الــــدوحــــة مــــن خـــــال قـــصـــف طـــائـــرات  ــفــ اتــ
ملــواقــع الــحــركــة فــي ثــاثــة أقــالــيــم فــي جنوب 
ــــدت الـــقـــوات  أفــغــانــســتــان وشـــرقـــهـــا، فــيــمــا أكـ

وعلى  املطلوبني،  كل  على  السريع  والقبض 
كل الشخصيات التي تعمل على تأجيج الرأي 
بيان سابق لحفتر. وانتهت  العام«، بحسب 
إلــى إخضاع عــدد من املليشيات في  الحملة 
الــبــراغــثــة  بــنــغــازي، الســيــمــا املــوالــيــة لقبيلة 
 ملعارضة حفتر، إثر انكسار 

ً
التي أبدت ميا

وانحساب  طرابلس  على  العسكرية  حملته 
إلــى ســرت،  العاصمة  جــنــوب  مــن  مليشياته 

مطلع يونيو/حزيران املاضي.
وتستهدف العملية األمنية الجديدة إخضاع 
عــدد من مــدن شــرق الــبــاد، بعد االنتهاء من 
الــســيــطــرة عــلــى بـــنـــغـــازي. وكــشــفــت مــصــادر 
أمـــنـــيـــة مــــن بـــنـــغـــازي وبـــرملـــانـــيـــة مــــن طـــبـــرق، 
»العربي الجديد«، عن عزم حفتر استهداف  لـ
عدد من مقرات املليشيات املسلحة، في مدن 
بـــنـــغـــازي(،  ــا )150 كــيــلــومــتــرًا غــــرب  ــيـ أجـــدابـ

ــــم ســيــفــحــصــون  ــهـ ــ الــــكــــونــــغــــرس أكــــــــــدوا أنـ
الناجمة عن االتصال.  الجنائية  التداعيات 
ــال الــنــائــب جــيــرولــد نــادلــر، وهـــو رئيس  وقـ
إن  الـــنـــواب،  فــي مجلس  الــقــضــائــيــة  اللجنة 
ترامب  قانونية، ألن  أسئلة  يفتح  االتــصــال 
ــهــم 

ّ
قـــام بــتــهــديــد املــســؤولــني بــعــواقــب، وحــث

على »إيــجــاد أصـــوات إضــافــيــة«، و»البحث 
عن محققني إليجاد »أجوبة« على خسارته.

غدًا  الكونغرس  يستعد  وفيما  األثــنــاء،  في 
بايدن في  إلى املصادقة على فوز  األربعاء 
االنــتــخــابــات، أعــرب آخــر عشرة وزراء دفــاع 
ــوا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، عن  ــ أمــيــركــيــني مـــا زالـ
لــلــقــوات املسلحة  انـــخـــراط  مــعــارضــتــهــم أي 
في  الجارية  السياسي  االنتقال  عملية  فــي 

»طــالــبــان«  مسلحي  على  بــريــة  عملية  شنت 
فــي مــديــريــة أرغــنــداب بإقليم قــنــدهــار، كذلك 
الحركة  األميركي مواقع  الجو  قصف ســاح 
وعمليات  القصف  أن  وادعــى مجاهد  هناك. 
القوات األفغانية قد بدأت في مناطق ليست 
فيها حرب، وهي مناطق آمنة. وهدد مجاهد 
 
ّ
بأن األمور إذا استمرت على هذا املنوال، فإن
الحركة »سترّد، وستكون املسؤولية حينها 
على عاتق القوات األميركية، وليس طالبان«، 
الــدوحــة بني  لتوافق  القصف »خــرقــًا  معتبرًا 

الحركة وواشنطن«. 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــوات  فــــي املـــقـــابـــل، قـــــال املـ
في  لغت،  سوني  أفغانستان،  في  األميركية 
ــــس، إن األخــــيــــرة مــتــعــهــدة بــتــوافــق  بـــيـــان أمـ
من  القصف  فــي  ولكنها ستستمر  الــدوحــة، 
أجـــل الــدفــاع عــن الــقــوات األفــغــانــيــة، مطالبًا 
 مــــن »طــــالــــبــــان« والـــحـــكـــومـــة األفــغــانــيــة 

ً
ــــا كـ

باللوم  الــعــنــف. وألــقــى لغت  بخفض وتــيــرة 
عــلــى »طـــالـــبـــان« فـــي ســلــســلــة مـــن الــهــجــمــات 
بــارزة،  أفغانية  شخصيات  استهدفت  التي 
من بينها صحافيون ومدافعون عن حقوق 
تــتــوقــف حملة  اإلنــــســــان. وقــــــال: »يـــجـــب أن 
التي  القتل  وعمليات  الهجمات  من  طالبان 
ال يجري تبنيها والتي تستهدف مسؤولني 
حكوميني وقادة املجتمع املدني وصحافيني 

حتى يسود السام«.

الجدد،  الضباط  من  جديدة  بشريحة  الدفع 
الستحداثها،  حفتر  يستعد  إدارات  لــتــولــي 
ــــي والـــتـــعـــلـــيـــم  ــدنـ ــ ــــرس املـ ــحـ ــ مـــنـــهـــا إدارتـــــــــــا الـ
والتأهيل العسكري، و»ركن الدروع املقاتلة«.

ــة، وفـــق  ــهـــدفـ ــتـ ــن بــــني املـــعـــســـكـــرات املـــسـ ــ ومــ
املـــصـــادر، مــعــســكــران كــانــا تــابــعــني للكتيبة 
106 مـــشـــاة، بــعــدمــا أبــــدى قــادتــهــا مــواقــف 
منها،  يتحدرون  التي  زويــة  لقبيلة  مــؤيــدة 
والـــتـــي أيــــدت رئــيــس مــجــلــس نــــواب طــبــرق 
مــعــزز،   128 الكتيبة  أن  كــمــا  عقيلة صــالــح. 
ســتــتــجــه لــلــســيــطــرة عـــلـــى مـــعـــســـكـــرات فــي 
الـــبـــيـــضـــاء، املــتــاخــمــة ملــنــطــقــة الــقــبــة معقل 
القانون واألمــن،  صالح، تحت غطاء فــرض 
ــازف بـــالـــدخـــول بــقــوة  ــن تـــجـ ــدة أنـــهـــا لـ مـــؤكـ
العبيدات،  قبيلة  نفوذ  مناطق  إلى  الساح 

التي ينتمي إليها صالح.

»شيوخ« جورجيا

عرف جورجيا، ولكن 
ُ
الــخــوخ«، كما ت »واليــة 

بشكل أساسي، على الكونغرس األميركي، ما 
يجعل أجندة بايدن السياسية معلقة بشكل 

كبير على هذه االنتخابات املصيرية.
وكـــانـــت جـــورجـــيـــا، قـــد حــســمــت مـــع واليــــات 
ــايـــدن بـــالـــرئـــاســـة، بــعــدمــا  مــتــأرجــحــة، فــــوز بـ
ــم مــــن مــيــلــهــا  ــرغــ مــنــحــتــه أصــــواتــــهــــا عـــلـــى الــ
تــقــلــيــديــًا لــلــجــمــهــوريــني. ومـــن شـــأن الـــواليـــة، 

واشنطن ـ العربي الجديد

ــردو  ــ ــد بــ ــيــ ــفــ ــن ديــ ــ ــل مــ ــ ــــوض كــ ــخـ ــ يـ
وكــيــلــي لــوفــلــر ورافــــايــــل وارنـــــوك 
وجون أوسوف، انتخابات اإلعادة 
عن  األمــيــركــيــني،  الــشــيــوخ  مجلس  لعضوية 
ــا، وبــعــضــهــم وافــــــــدون جـــدد  ــيـ ــة جـــورجـ ــ واليــ
إلـــى عــالــم الــســيــاســة، الـــيـــوم الـــثـــاثـــاء، حيث 
ستجري انتخابات اإلعــادة في الوالية التي 
أصبحت في عني الرادار السياسي في الباد، 
مــتــخــطــيــة ضــجــيــج االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة، 
واملتوترة  الصاخبة  السلطة  انتقال  وعملية 
ــايــــدن. وتــحــمــل  ــالــــد تـــرامـــب وجــــو بــ بـــني دونــ
الــيــوم، بعدًا  اإلعـــادة في جورجيا  انتخابات 
نقل  ثقل  األربعة  املرشحون  ويحمل  وطنيًا، 
مجلس الشيوخ إلى املعسكر الديمقراطي، أو 
إبقائه بأغلبية بسيطة في يد الجمهوريني. 
وستكون لخسارة الحزب املحافظ في الوالية 
على  مــبــاشــرة  الــلــوم  إلقائهم  لجهة  تبعاته، 
أداء دونالد ترامب، الــذي قد يكون بشكل أو 
بآخر قد أفقد الحزب املحافظ سيطرته على 

أن تــقــدم للرئيس املــنــتــخــب، هــديــة إضــافــيــة، 
إذا مــا اســتــمــر الــحــمــاس الــديــمــقــراطــي فيها، 
األقليات على  أظهرته  الــذي  الشبابي، وذلــك 
مـــّر أشــهــر لـــزيـــادة تسجيل الــنــاخــبــني. إذ إن 
أوسوف  فيها،  الديمقراطيني  املرشحني  فوز 
ووارنــــــوك، يــعــنــي تــمــكــن الــحــزب األزرق، من 
الــتــســاوي عــدديــًا مــع املحافظني فــي مجلس 
الشيوخ الذي يشكل املطبخ األخير للقرارات 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي واشـــنـــطـــن، وحـــيـــث املــصــب 
األخــيــر ملعظم أجــنــدة الـــرؤســـاء األمــيــركــيــني، 

لجهة تمريرها أو إحباطها. 
هكذا، أصبح مصير أجندة بايدن، للسنوات 
اإلعــادة  انتخابات  فــي  معلقًا  املقبلة،  األربـــع 
فـــــي جــــورجــــيــــا، إذ بــــحــــال فــــــوز املـــرشـــحـــني 
الــديــمــقــراطــيــني أوســــوف ووارنــــــوك، يــتــعــادل 
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون فــي مجلس 
الشيوخ، 50 سيناتورًا عن كل حزب، ليصبح 
صوت نائبة الرئيس كاماال هاريس مرجحًا 
الديمقراطيون  األزرق. وتقنيًا، يملك  للحزب 
 48 مقابل  سيناتورًا،   46 حاليًا  املجلس  فــي 
السيناتورين  مــن  كــل  يعد  إذ  للجمهوريني، 

مستقلني،  كينغ،  وأنــغــوس  ســانــدرز  بيرني 
لــكــنــهــمــا يـــصـــوتـــان مـــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني. من 
جــهــتــه، يــحــتــاج زعــيــم األغــلــبــيــة فـــي مجلس 
ــــوز أحـــد  ــــى فـ الـــشـــيـــوخ مــيــتــش مـــاكـــونـــيـــل، إلـ
املــرشــحــني الــجــمــهــوريــني فـــي الـــواليـــة، فــقــط، 
املجلس،  فــي  الــجــمــهــوريــة  األكــثــريــة  ليضمن 
القوانني  مشاريع  كــل  فــي  كلمته  لــه  ولتكون 
وكذا  وحــزبــه،  بايدن  أجندة  تتضمنها  التي 
واملناصب  الـــوزراء  تعيينات  على  املصادقة 
إلى موافقة  التي تحتاج  الحكومية وغيرها 

مجلس الشيوخ. 
ــادة  ــ ــة إعـ ولــــذلــــك يـــتـــصـــدر الـــســـبـــاق فــــي جـــولـ
السباقات  الــيــوم،  جورجيا،  فــي  االنتخابات 

األكــثــر تكلفة فــي تــاريــخ انــتــخــابــات مجلس 
إن طوفانًا  القول  ويمكن  األميركي.  الشيوخ 
من املال السياسي قد أغدق على الوالية منذ 
أشهر طويلة، لكنه تضاعف منذ أن أعلن عن 
الثاني  نوفمبر/تشرين  فــي  اإلعــــادة،  جــولــة 

املاضي.
ــــي الـــجـــنـــوب  ــن الـــــواليـــــة الــــواقــــعــــة فـ ــكـ ولــــــم تـ
ــًا  ــيــ ــاريــــخــ األمـــــــيـــــــركـــــــي، والـــــــتـــــــي تــــــصــــــوت تــ
لــلــجــمــهــوريــني، كــثــيــرًا مـــن قــبــل عــلــى الئــحــة 
االهتمامات االنتخابية، ولم يفز أي مرشح 
عامًاً.   20 منذ  فيها  »الشيوخ«  لـ ديمقراطي 
ــمـــام بــهــا بــــدأ قــبــل ســعــي بــايــدن  ــتـ لــكــن االهـ
الختراق معاقل الجمهوريني، وذلك مع حالة 

انــبــعــاث انــتــخــابــيــة لــأقــلــيــات، تــرافــقــت مع 
الرغم  للرئاسة. فعلى  أوبــامــا  بـــاراك  تــرشــح 
من فوز كل من جون ماكني ثم ميت رومني، 
ضد أوباما، في الوالية، في 2008 و2012، إال 
إعــادة  عــام 2008 جولة  أن جورجيا شهدت 
انــتــخــابــات لــعــضــويــة »الـــشـــيـــوخ«، كـــان على 
السيناتور الجمهوري ساكسبي شامبليس، 
بعدما  مــارتــن،  الديمقراطي جيم  ينافس  أن 
لم يحصل على نسبة الـ50 في املائة املطلوبة 
الــــدورة األولــــى. وكـــان شامبليس  للفوز مــن 
ــد واجــــــه فــــي الــــــــدورة األولـــــــى مـــوجـــة غــيــر  قــ
مــســبــوقــة مــن الــتــصــويــت الــديــمــقــراطــي، لكن 
بعضوية  احتفاظه  حسمت  الثانية  الـــدورة 

»الشيوخ«، وبفارق كبير عن منافسه، إذ بدا 
أن الزخم الديمقراطي قد خمد. 

هذه التجربة قد يصعب تكرارها، إذ يبدو أن 
التصويت املبكر في الوالية لجولة اإلعادة قد 
بلغ رقمًا قياسيًا، وتخطى 3 مايني صوت. 
 »الواليات 

ّ
كما أن جورجيا قد حادت عن خط

والتي  فيها  التاريخية  الهزيمة  مع  الحمر«، 
ألحقها بــايــدن بــتــرامــب، ولــو بــفــارق 12 ألف 
إذا  صوت فقط. وقد تكون جورجيا مجددًا، 
ما فاز املرشحان الديمقراطيان فيها، عرضة 
الجمهوريني،  قبل  مــن  نتائجها  فــي  للطعن 
خسارة  بعد  »الــشــيــوخ«  بأكثرية  لاحتفاظ 
بذات  شامبليس  خسارة  تكن  ولــم  الرئاسة. 

حينها  الديمقراطيون   
ّ

ظــل إذ  الــيــوم،  أهمية 
وذلك  سيناتورًا(،   59( باألغلبية  يحتفظون 

حتى العام 2014.
ويتنافس السيناتور منذ 2015، ديفيد بردو 
)70 عامًا(، ومنتج األفام الوثائقية اليهودي 
جـــــون أوســـــــوف )33 عــــامــــًا(، عـــلـــى عــضــويــة 
لـــ2027.  الشيوخ عن جورجيا، تمتد  مجلس 
وبــردو، رئيس مجلس إدارة شركة »ريبوك« 
الــســابــق، كــان مــن املــؤيــديــن املبكرين لترشح 
 حــلــيــفــًا 

ّ
فــــي 2016، وظــــــل لـــلـــرئـــاســـة  ــرامــــب  تــ

ــردو قــضــيــة تتعلق  ــ ــه. ويــــواجــــه بـ مــخــلــصــًا لــ
وظيفته  باستغال  إلــيــه  موجهة  باتهامات 
كــرئــيــس للجنة فــرعــيــة فــي لــجــنــة الــخــدمــات 
القوة  لــشــؤون  الشيوخ  فــي مجلس  املسلحة 
الــبــحــريــة، لكسب املــايــني فــي الــبــورصــة. من 
جهته، أطلق أوسوف حملته بدعم من جون 
لويس، أحد رواد الحقوق املدنية في الواليات 

املتحدة، توفي الصيف املاضي.
ــاتـــورة  ــنـ ــيـ ــه الـــسـ ــ ــواجـ ــ عـــلـــى املـــقـــلـــب اآلخـــــــــر، تـ
الــجــمــهــوريــة كــيــلــي لــوفــلــر )50 عـــامـــًا(، الــقــس 
من أصول أفريقية رافايل وارنــوك )51 عامًا(. 
وتعد لوفلر من أكثر أعضاء مجلس الشيوخ 
ثراء، ومن أشد الداعمني لترامب، وأحد مالكي 
أتانتا دريــم«،  »ذا  النسائي  السلة  فريق كرة 
في  ببيع حصتها  للمطالبة  وواجــهــت حملة 
السود  الفريق، بعد معارضتها حراك »حياة 
مهمة«. أما وارنوك، فكان قد أطلق مع الناشطة 
السوداء من الوالية، ستايسي أبرامز »برنامج 
جـــورجـــيـــا الـــجـــديـــدة«، لــلــحــقــوق االنــتــخــابــيــة 
عينت سيناتورة  قد  لوفلر  وكانت  لأقليات. 
عن جورجيا بعد استقالة السيناتور جوني 
 .2019 األول  ديسمبر/كانون  فــي  إيــزاكــســون 

فــي حال  وارنــــوك، سيبقى  أو  لوفلر  مــن  وأي 
فوزه، سيناتورًا حتى نهاية والية إيزاكسون، 

في يناير/كانون الثاني 2023.
نتائج  على  لانقاب  ترامب  حملة  وخّيمت 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــلــى مــشــهــد إعـــادة 
ة 

ّ
االنتخابات في جورجيا، على الرغم من قل

اهــتــمــام تــرامــب نــفــســه بــانــتــخــابــات اإلعــــادة. 
ــدمــــت لـــوفـــلـــر تـــكـــتـــيـــكـــات الـــرئـــيـــس  ــتــــخــ واســ
الراديكالي،  لليسار  مّد  الخاسر، محذرة من 
ومن أن سيطرة الديمقراطيني على »الشيوخ« 
تعني عــودة اإلقفال بسبب كورونا، وتمرير 
النظيفة،  للطاقة  األخضر«  الجديد  »االتفاق 
املــكــلــف لــلــعــائــات، مـــحـــذرة أيـــضـــًا مـــن وقــف 
تمويل الشرطة. كما جرى التهويل جمهوريًا 
ــــوف ووارنـــــــوك، بــاعــتــبــارهــمــا  مـــن خــطــر أوسـ
أن  ــا  ــمــ كــ »مـــــاركـــــســـــيـــــني«.  أو  »شــــيــــوعــــيــــني« 
وارنــوك يواجه حملة تشهير بسبب انتقاده 
لوفلر حملة  تــواجــه  مــن جهتها،  إلســرائــيــل. 

اتهام بدعمها جماعات يمينية متطرفة.
آخر استطاع ملوقع »فايف ثيرتي  وبحسب 
إيــت«، نشر أول من أمــس، فإن وارنــوك يتقدم 
عــلــى لــوفــلــر )51 مــقــابــل 47 فـــي املـــائـــة(، كما 
يــتــقــدم أوســــوف عــلــى بــيــردو بنفس النسبة. 
فـــإن أوســــوف يتقدم  وبــحــســب »ســـي أن أن«، 
عــلــى بــــردو بــنــســبــة 49 فـــي املـــائـــة مــقــابــل 48، 
مــع 50 فــي املــائــة لــوارنــوك مقابل 48 للوفلر. 
وكــــان بــــردو قـــد حــصــل عــلــى 49,7 فـــي املــائــة 
مقابل 48 ألوســـوف فــي الــــدورة األولــــى، لكن 
لوفلر حصلت على 25,9 في املائة، مقابل 32 
لوارنوك. وفاز الجمهوريون بثماني جوالت 
إعـــادة مــن أصــل تسعة فــي الــواليــة لعضوية 

»الشيوخ« منذ 1992.

يبرر ترامب مساعيه بسرقة االنتخابات )سول لوب/فرانس برس(

)Getty/حمل سباق جورجيا بعدًا وطنيًا )مايكل سانتياغو

أكدت »طالبان« استعدادها للمفاوضات مع الحكومة )كريم جعفر/فرانس برس(

مجلس  لعضوية  اإلعـــادة  انتخابات  تحسم 
تجري  والــتــي  جورجيا،  ــة  والي فــي  الشيوخ 
إذ  الجديد،  الشيوخ  مجلس  وجهة  اليوم، 
لصالح  فيه  الكفة  تميل  أن  الممكن  مــن 
أن  أو  مرشحيهما،  فوز  بحال  الديمقراطيين 
تبقى بيد الجمهوريين، ما يشكل ضربة قوية 

ألجندة الرئيس المنتخب جو بايدن

الحدث

انتخابات مصيرية 
لرئاسة بايدن

يتحتم على المرشحين 
الديمقراطيين الفوز لقلب 

المعادلة

لم تنتخب جورجيا 
أي ديمقراطي لمجلس 

الشيوخ منذ 20 عامًا

طالب 10 وزراء 
دفاع سابقين البنتاغون 

بعدم التدخل

تتجه األنظار إلى العاصمة 
القطرية الدوحة اليوم 

الثالثاء، حيث يستأنف 
طرفا األزمة األفغانية 

مفاوضات السالم، على 
وقع تصاعد العنف في 

أفغانستان

في آخر فصول »ترامب 
غيت«، والتي تستحق 

المالحقة، مارس دونالد 
ترامب ضغوطًا على 

مسؤول انتخابي، وسط 
بحثه المستمر عن فوز 

ضائع

وشارك  االثنين.  أمس  جورجيا،  بايدن،  وجو  ترامب  دونالد  من  كل  زار 
ترامب في آخر تجمع انتخابي له قبل مغادرته البيت األبيض في 20 يناير/ 
توجه  حيث  الحالي،  الثاني  كانون 
المحاِفظة،  دالتون  منطقة  إلى 
حضر  فيما  الــواليــة،  غربي  شمال 
أتالنتا.  بايدن إلى عاصمة جورجيا، 
وكانت نائبة الرئيس المنتخب كاماال 
أول  اعتبرت  قد  )الصورة(،  هاريس 
في  انتخابي  لقاء  خالل  أمس  من 
الحملة  في  شاركت  حيث  سافانا، 
بالدنا  »مستقبل  أن  الديمقراطية، 

على المحك«.

آخر تجمعات الرئيس الخاسر

أحدث فضائح ترامب: اختِرعوا لي 11780 صوتًا
تقرير

تقرير

الحدث

Tuesday 5 January 2021 Tuesday 5 January 2021
الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة



9

بورصة لندن تحتفي باالنفصال
لندن ـ العربي الجديد

ــنـــدن ارتـــفـــاعـــا  ســجــلــت بــــورصــــة لـ
قـــــويـــــا، أمـــــــس االثــــــنــــــن، مـــــع أول 
خروجها  بعد  لها  فعلي  اختبار 
ــة املــــوحــــدة واالتـــحـــاد  ــ ــيـ ــ مـــن الـــســـوق األوروبـ
الــجــمــركــي. وســيــكــون نــجــاح مــرحــلــة مــا بعد 
بوريس  الــــوزراء  لرئيس  أســاســيــا  بريكست 
جـــونـــســـون، الـــــذي يــجــد نــفــســه أمـــــام مــلــفــات 
املــتــحــدة من  اململكة  تــعــانــي  إذ  أخـــرى ملحة 
فــيــروس كــورونــا الــجــديــد بــقــوة مــع أكــثــر من 
75 ألــف حــالــة وفـــاة وهــي أســـوأ حصيلة في 
أوروبا مع ما يرافق ذلك من أزمة اقتصادية. 
وشـــهـــدت بـــورصـــة لــنــدن ارتــفــاعــا بــأكــثــر من 
1.5%، فــي بــدايــة قــويــة لــلــعــام 2021 فــي أول 
يوم تداول منذ الخروج الرسمي من السوق 
مـــؤشـــر»فـــوتـــســـي 100«  ــدة. وارتـــــفـــــع  ــ ــوحــ ــ املــ
املرجعي بنسبة 1.54%، ليصل إلى 6560.33 

رأس  ليلة  بعدما خسر  االفتتاح،  عند  نقطة 
التداول به للمرة  السنة الجديدة 1.5% عند 

األخيرة. 
وفـــي منطقة الـــيـــورو، ارتــفــع مــؤشــر »داكـــس 
30« في فرانكفورت بنسبة 1.2% وكذلك فعل 
مــؤشــر »كـــاك 40« فــي بــاريــس بــزيــادة بلغت 
1.3%. وقال رئيس قسم األسواق في »شركة 
إنــتــرأكــتــيــف إنـــفـــســـتـــور« لــلــوســاطــة املــالــيــة، 
ريــتــشــارد هــانــتــر، لــوكــالــة رويــتــرز: »مــا زالــت 
ــار الفعلية لــخــروج املــمــلــكــة املــتــحــدة من  اآلثــ
االتحاد األوروبي غير معروفة، لكن التوصل 
النهائي يزيل  املوعد  اتفاق تجاري قبل  إلى 
بعض العبء الذي كان يطارد املؤشر لبعض 
الوقت«. في هذه األثناء، انتقل تداول األسهم 
املقومة باليورو من لندن إلى منصات جديدة 
في االتحاد األوروبي. وتنامي تداول األسهم 
املقومة باليورو في سيبو يوروب ووحدات 
تركويز لبورصة لندن في أمستردام ومنصة 

بورصة أكويس الجديدة في باريس باطراد 
عند بدء التداول بدون حدوث مشاكل.

ويــهــدد خـــروج اململكة املــتــحــدة مــن االتــحــاد 
إذ تضغط رئيسة  الـــبـــاد،  األوروبـــــي وحـــدة 
على  ســـتـــورجـــون  نــيــكــوال  إســكــتــلــنــدا  وزراء 
إجــراء  حــق  لتمنحها  البريطانية  الحكومة 
اســتــفــتــاء حـــول اســتــقــال بـــادهـــا. وفـــي حــال 
فـــوز داعــمــي االســتــقــال، وعــــدت ســتــورجــون 
بــانــضــمــام إســكــتــلــنــدا الــتــي صــوتــت بنسبة 
62% ضد البريكست، إلى االتحاد األوروبي.

وكــانــت املــمــلــكــة املــتــحــدة قـــدغـــادرت االتــحــاد 
األوروبي رسميا في 31 يناير/ كانون الثاني 
قـــرن،  الــنــصــف  قـــرابـــة  دام  زواج  بــعــد   2020
لكنها بــقــيــت فــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة حــتــى 31 
الجانبان  كــان  فيما  األول،  كانون  ديسمبر/ 
يتفاوضان على اتفاق تجاري ملرحلة ما بعد 
إبرامه في 24 ديسمبر/ كانون  بريكست تم 
بــتــجــنــب  ــــاق  ــفـ ــ االتـ ويـــســـمـــح  ــــي.  ــــاضـ املـ األول 

ــام حـــصـــص.  ــ ــظـ ــ فــــــرض رســــــــوم جـــمـــركـــيـــة ونـ
وللسماح لها بالتنقل على طرقات محافظة 
ــيــــة  كـــنـــت، يــنــبــغــي عــلــى الـــشـــاحـــنـــات األوروبــ
يثبت  إلكترونيا  يــوفــر  إذن  على  تحصل  أن 
أنها استكملت مسبقا املعامات الضرورية. 
300 جنيه  قدرها  غرامة  املخالفون  ويــواجــه 

استرليني )334 يورو(.
ــه ســـائـــقـــو  ــتــــوجــ يــ ــة أن  ــكــــومــ الــــحــ وتــــخــــشــــى 
الشاحنات إلــى دوفـــر مــن دون هــذا اإلذن ما 
قـــد يــــؤدي إلـــى تــأخــيــر واخــتــنــاقــات فـــي هــذا 
غالبية  أن  الحكومة  وتـــرى  ومحيطه.  املــرفــأ 
الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة بـــاتـــت جـــاهـــزة الحـــتـــرام 
الـــقـــواعـــد الـــجـــديـــدة، إال أن نــصــف الــشــركــات 
الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة قـــد ال تــكــون اتــخــذت 
اإلجــراءات الضرورية للتصدير إلى أوروبــا. 
ــاقــــات، أقــــامــــت الــحــكــومــة  ــنــ ــتــ ولـــتـــجـــنـــب االخــ
مواقف شاحنات شاسعة واعتمدت أذونات 

لدخول منطقة كنت.

طهران ـ العربي الجديد

قال املدير العام ملكتب الشؤون العربية واألفريقية في 
منظمة تنمية التجارة اإليرانية، فرزاد بيلنت، إن املعرض 
االفتراضي األول املخصص لتصدير البضائع اإليرانية 
إلــى الــعــراق سيقام فــي الفترة مــن األول إلــى 7 فبراير/

شباط القادم. وأضاف بيلنت، أمس االثنن، أن املعرض 
ــعـــارض،  تــنــظــمــه شـــركـــة »بــــــارس رســــتــــاك« لـــخـــدمـــات املـ
وتحت إشراف مكتب الشؤون العربية واألفريقية، وذلك 
في إطار برامج املنظمة هذا العام، لتوسيع الصادرات 
إلى الــدول املجاورة، من خال إقامة معارض للتعريف 

ــة بـــاســـتـــخـــدام الــفــضــاء  ــيــ بــالــســلــع واملـــنـــتـــجـــات اإليــــرانــ
اإللكتروني. وحسب وكالة األنباء اإليرانية )ارنــا(، أكد 
االفتراضي مرخص من منظمة  املعرض  أن هــذا  بيلنت 
لــوازم  اإليرانية، ومــوضــوع نشاطه هو  التجارة  تنمية 
البناء واملنظفات واملنتجات الصحية واألدوية واملعدات 
الــطــبــيــة وأثــــــاث املـــنـــزل واملـــطـــبـــخ والـــديـــكـــور واألغـــذيـــة 
أنــواع اآلالت واملكائن  والصناعات ذات الصلة وجميع 
والــبــاســتــيــك، والـــصـــنـــاعـــات الـــتـــي يــحــتــاجــهــا الـــعـــراق، 
والسياحة الصحية، موضحا أن املشاركن في املعرض 
سيتمتعون بالتسهيات والدعم من قبل منظمة تنمية 
الــتــجــارة اإليــرانــيــة. وبــلــغــت حــصــة الـــعـــراق مــن واردات 

بقيمة  طـــن،  ألـــف  و800  مليونا   20 اإليــرانــيــة  البضائع 
التسعة  مــلــيــارات و900 مليون دوالر، خــال األشــهــر   5
املاضية. والعراق هو البلد الثاني للصادرات االيرانية، 
حــســب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة. وصـــــرح املـــديـــر الـــعـــام ملكتب 
الشؤون العربية واألفريقية في منظمة تنمية التجارة 
اإليرانية، أن املعرض سيقام على نوعن، حيث بإمكان 
املشاركن تحميل معلومات الشركة، وعرض املنتجات 
إن  بيلنت،  وقــال  والكتيبات.  الدعائية  املقاطع  وتــوزيــع 
بــإمــكــان الــــزوار أيــضــا االتــصــال بــاملــعــارض عــبــر الــويــب 
في  املشاركن  االطــاع على معلومات  بعد  والتفاوض 
هذا املعرض، والتي تتضمن كتيبات باللغتن الفارسية 

الكبير لشبكات  التأثير  إلــى  أنــه نظرا  والعربية. وذكــر 
التواصل االجتماعي واإلنترنت في العراق، خاصة في 
إقليم كردستان، فإننا نأمل أن توفر إقامة هذا املعرض 
لتقديم  التكلفة  االفتراضي فرصة مناسبة ومنخفضة 
العراقي، وإقامة  السوق  إلــى  الباد  املزيد من منتجات 

تواصل بن الشركات اإليرانية والتجار العراقين. 
ويستورد العراق سنويا ما قيمته نحو 32 مليار دوالر 
من دول العالم، والواردات الرئيسية للعراق هي القمح 
واألرز والزيت والسكر واألدويــة واملنتجات الصناعية 
ــارات ومـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة ومـــعـــدات  ــيــ واملـــعـــدنـــيـــة والــــســ

االتصاالت السلكية والاسلكية.

أول معرض افتراضي لتصدير البضائع اإليرانية إلى العراق

أسهم اليابان تستهل 
العام بهبوط

أغلقت أسهم اليابان منخفضة، 
أمس، بعدما صرح رئيس الوزراء 

يوشيهيدي سوجا، أنه يدرس 
إعالن حالة الطوارئ في طوكيو 

واملناطق املحيطة بها، الحتواء 
الزيادة الكبيرة في اإلصابات 

بفيروس كورونا محليا. وهبط 

املؤشر نيكي 0.68 باملائة إلى 
27258.38 نقطة، في أول أيام 

التداول في عام 2021، وهو أكبر 
هبوط يومي في أسبوعني. ونزل 

املؤشر توبكس األوسع نطاقا 
0.56 باملائة إلى 1794.59 نقطة. 

وتراجعت أسهم شركات الطيران 
والنقل والعقارات ومتاجر التجزئة، 
خشية أن تؤدي القيود على السفر 

وتخفيض ساعات العمل إلى تراجع 
اإلنفاق واإلضرار بقطاع الخدمات. 

وارتفعت األسهم اليابانية في األيام 
األخيرة من العام املاضي لتبلغ 

ذروة 30 عاما، بفضل آمال بتعزيز 
موافقات على لقاحات للوقاية من 
فيروس كورونا تعافي االقتصاد 
العاملي من الجائحة، غير أن العدد 

القياسي لإلصابات في طوكيو 
واملدن املحيطة بها قّوض تفاؤل 

املستثمرين.

الصين تعترض على تسييس 
أميركا قضايا التجارة

قالت الصني، أمس االثنني، إنها 
تعارض بشدة سلوك حكومة 
الواليات املتحدة في تسييس 
قضايا التجارة، بعد أن بدأت 

بورصة نيويورك شطب ثالث 
شركات اتصاالت صينية، تقول 

واشنطن إن لها صالت عسكرية. 
وقالت املتحدثة باسم وزارة 

الخارجية، هوا تشون ينغ، في 
إفادة صحافية، إن بكني ستتخذ 
اإلجراءات الالزمة لحماية الحقوق 

القانونية للشركات الصينية. 
وأعلنت بورصة نيويورك قبل أيام 
أنها ستبدأ في إلغاء إدراج تشاينا 
موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا 

تليكوم، استجابة لقرار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب، بمنع 

االستثمار األميركي في الشركات 
اململوكة أو التي يسيطر عليها 

الجيش الصيني.

تركيا تبيع عقارات لمواطني 
184 دولة

اشترى مواطنو 184 دولة، عقارات 
في املدن والواليات التركية. جاء 
ذلك على لسان هاكان بوجاك، 

 Mars« املدير العام لشركة
InvestMent« املختصة في 
إدارة االستثمار الدولي واملبيعات 

الدولية للمشاريع العقارية. وأوضح 
بوجاك لألناضول، أن تركيا تمكنت 
من بيع عقارات ملواطني 184 دولة. 

وأضاف أن تركيا باتت سوقا 
يجذب مواطني كافة الدول حول 

العالم، مبينا أن قطاع العقارات 
حقق نجاحا الفتا خالل 2020، 

رغم تفشي فيروس كورونا. ولفت 
إلى أن الدراسات األوروبية أشارت 
إلى حلول تركيا في املرتبة الثانية 
عامليا بعد نيوزيلندا فيما يخص 

نشاط قطاع العقارات. 

لقطات

انتعاش 
مبيعات السيارات 

في 2021

توقعت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية ووحدتها التابعة كيا موتورز، أمس، ارتفاع مبيعاتهما العاملية املجمعة 11.5 باملئة في 2021، 
لتنتعش من أدنى مستوى في عشر سنوات في 2020 إذ فوتت الشركتان أهدافهما السنوية للعام السادس على التوالي. وقالت الشركتان الكوريتان 
إنهما تتوقعان مبيعات مجمعة لعام 2021 عند 7.08 ماين سيارة، لتنتعش بعد سنة عصفت بها جائحة فيروس كورونا باالقتصاد العاملي. 
وبالنسبة لعام 2020، أعلنت الشركتان انخفاض مبيعاتهما العاملية املجمعة 13 باملئة إلى 6.35 ماين سيارة وهو أقل مستوى منذ تسجيل 5.74 

ماين في 2010 ويقل كثيرا عن الهدف املجمع للشركتن املحدد في يناير/ كانون الثاني املاضي عند 7.54 ماين.

اقتصاد
Tuesday 5 January 2021
الثالثاء 5 يناير/ كانون الثاني 2021 م  21  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2318  السنة السابعة

)Getty(

السوابق ال تتيح تفاؤًال تامًا
االنتخابات الفلسطينية 

في انتظار المراسيم

تلقت حماس ضمانات
من دول صديقة بإجراء 

كل االستحقاقات

غزة ـ ضياء خليل 
رام اهلل ـ سامر خويرة

عــــاد مــلــف املــصــالــحــة والــتــوافــق 
الــــــــوطــــــــنــــــــي مــــــــــن جـــــــــديـــــــــد إلـــــــى 
ــة املـــشـــهـــد الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــهـ ــ واجـ
ــائـــل بـــن حــركــتــي »فــتــح«  مـــع تـــبـــادل الـــرسـ
ــدار  ــ ــــرب إصــ و»حــــــمــــــاس«، واإلعـــــــــان عــــن قــ
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
التشريعية  االنتخابات  بمواعيد  مراسيم 
والرئاسية واملجلس الوطني. وبدأ الحراك 
»العربي  لـ أفــادت مصادر  ما  وفــق  الجديد، 
األخير  القاهرة  حــوار  فشل  عقب  الجديد«، 
الـــثـــانـــي  ــبـــر/تـــشـــريـــن  نـــوفـــمـ و17   16 )فــــــي 
املـــاضـــي( الــــذي تــزامــن مــع عــــودة التنسيق 
األمني بن السلطة الفلسطينية واالحتال 
مختلفة  دول  مـــن  ـــل 

ّ
وبـــتـــدخ اإلســـرائـــيـــلـــي، 

ــا فـــي سبيل  ــيـ ــا قــطــر وتــركــيــا وروسـ ــرزهـ أبـ
إنــــجــــاز املـــصـــالـــحـــة، ودخـــــــول مـــصـــر أخـــيـــرًا 
األجواء والتفاهمات التي تّم التوصل إليها. 
الفلسطينية  الحكومة  رّحــبــت  جهتها،  مــن 
عــلــى لــســان رئــيــســهــا مــحــمــد اشــتــيــة، أمــس 
االثنن، بالتطورات اإليجابية على صعيد 
االنتخابات واملصالحة. وأكدت جاهزيتها 

للتحضير لانتخابات.
الــحــوار قد توقف عند نقطة التتالي  وكــان 
والــتــزامــن فــي االنــتــخــابــات، وفـــق املــصــادر، 
االنــتــخــابــات  تــكــون   

ّ
أن »حـــمـــاس«  أرادت  إذ 

 
ّ
ــد، غــيــر أن ــ عـــامـــة وشــامــلــة وفــــي وقــــت واحــ
أرادتــاهــا متتالية،  »فــتــح«  السلطة وحــركــة 
ومن  التشريعي  املجلس  بانتخابات  بـــدءًا 
الــرئــاســة. وكــانــت تتجاهل الحديث عن  ثــم 
انتخابات املجلس الوطني. ونتيجة لغياب 
حــوار  جلسات  ت 

ّ
انفض الطرفن  بــن  الثقة 

إلى  وبــالــعــودة  ج 
ّ
التشن مــن  بكثير  القاهرة 

ملـــا ســتــشــكــلــه تــلــك االنـــتـــخـــابـــات مـــن فــرصــة 
إلعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

ــصــّر عــلــى إنــجــاز 
ُ
وأكـــد قبها أن »حــمــاس ت

ــنـــيـــة وصــــــــواًل إلـــــى تــجــديــد  ــدة الـــوطـ ــ ــوحـ ــ الـ
الشرعيات الفلسطينية. وقد سعت جاهدة 
لتذليل العقبات في طريق تحقيق ذلك، إذ 
املصالحة  فــي حـــوارات  اشترطت  قــد  كانت 
الـــوطـــنـــي  ــلـــســـن  املـــجـ ــابــــات  ــتــــخــ انــ تـــتـــم  أن 
والــتــشــريــعــي والــرئــاســة مــتــزامــنــة وليست 
بالتتابع. وكــانــت هــنــاك مــوافــقــة أولــيــة من 
حــركــة فــتــح، إال أنــهــا ســرعــان مــا تــراجــعــت 
ال سيما بعد فوز جو بايدن باالنتخابات 
األميركية، وما تا ذلك من عودة التنسيق 
األمــنــي مــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي، مــا أعــاد 
ــي طـــريـــق املـــصـــالـــحـــة«.  وضـــــع الـــعـــقـــبـــات فــ
وكشف أن »دواًل عربية وإسامية وصديقة 
القضية  مــن  اإليجابية  بمواقفها  معروفة 

وقطر  وروســـيـــا  تــركــيــا  مــثــل  الفلسطينية، 
واألردن ومصر، تدخلت، ما أفضى إلى أن 
تتراجع حماس عــن شــرط الــتــزامــن إلجــراء 
ــــجــــرى بــالــتــتــابــع 

ُ
االنــــتــــخــــابــــات، عـــلـــى أن ت

وخــــال فــتــرة زمــنــيــة مـــحـــددة بــســتــة أشــهــر 
كما كان متفقا عليه في السابق. وحصلت 
الــحــركــة عــلــى ضــمــانــات تــتــعــلــق بـــــاملــراقــبــة 
واإلشــــــــــــراف عـــلـــى االنــــتــــخــــابــــات وضـــمـــان 

النزاهة والعدالة«.
وكــان هنية، قــد وّجــه رســالــة لعباس أبلغه 
فــيــهــا بــمــوقــف »حـــمـــاس« الــجــديــد، بــإجــراء 
ــلـــس الــــوطــــنــــي واملـــجـــلـــس  انـــتـــخـــابـــات املـــجـ
التوالي  قــاعــدة  على  والــرئــاســة  التشريعي 
والترابط في مدة أقصاها 6 أشهر. وعليه، 
قــرر عباس دعــوة رئيس لجنة االنتخابات 
املـــركـــزيـــة حـــنـــا نــــاصــــر، لــبــحــث اإلجــــــــراءات 
الخاصة  املراسيم  االتباع إلصــدار  الواجبة 

باالنتخابات وفق القانون.
مـــن جــهــتــه، كــشــف األمــــن الـــعـــام لــلــمــبــادرة 
البرغوثي،  الفلسطينية مصطفى  الوطنية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن هنية  فــي حــديــث لـــ
التي أرسلها  الرسالة  وّجــه لهم نسخة من 
لــعــبــاس، مـــؤكـــدًا أن مـــا جــــاء فــيــهــا يتطلب 
ــاســــي  ــرئــ اإلســــــــــــراع بــــــإصــــــدار املــــــرســــــوم الــ
باالنتخابات الثاثة مع تحديد مواعيد لها. 

وجدد البرغوثي طرح رؤيته للحل املتمثل 
ــــدة وطــنــيــة  بـــضـــرورة تــشــكــيــل حــكــومــة وحـ
انتخابات  إلجــراء  األجــواء  تهيئ  انتقالية، 
الــذي  استقاليتها،  وضــمــان  ونزيهة  حــرة 
ســبــق لـــلـــمـــبـــادرة أن قــدمــتــه فـــي نــوفــمــبــر/

بــمــوافــقــة  2019، وحـــظـــي  الـــثـــانـــي  تــشــريــن 
الفصائل والقوى الفلسطينية.

ويأمل الشارع الفلسطيني أن تكون رسالة 
هنية ورّد عباس، ومن ثم اإلعان عن السعي 
إلنجاز االنتخابات الفلسطينية املعطلة في 
أقرب وقت، تطورًا إيجابيا يفضي إلى إنهاء 
االنقسام، ال سيما في ظل الظروف املعقدة 
بتنامي  املدعومة  ودولــيــا،  وعربيا  إقليميا 
القضية  التطبيع ومحاوالت تصفية  حالة 

الفلسطينية. 
 التخوف يبقى قائما، وهو ما ظهر 

ّ
غير أن

التواصل  مــواقــع  على  فلسطينين  آراء  مــن 
ــبــــدوا كـــثـــيـــرًا مــن  ــي، الــــذيــــن لــــم يــ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
الــتــفــاؤل، ال سيما أنــهــا ليست املـــرة األولــى 
الــتــي يــجــرى االتـــفـــاق فــيــهــا عــلــى مــثــل هــذه 
الــــخــــطــــوة. ومـــــع الـــتـــمـــنـــيـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
بنجاح هذه الخطوات كمرحلة أولى إلنهاء 
 هــنــاك مــخــاوف مــن أن فشل 

ّ
ــإن االنــقــســام، فـ

ــذا األمـــــر ســيــكــرس االنـــقـــســـام الــســيــاســي  هــ
والجغرافي لفترة أطول.

8
سياسة

تحرّك مسار االستحقاقات 
االنتخابية الفلسطينية 

وملف المصالحة قدمًا 
بفعل المواقف اإليجابية 

األخيرة لحركتي »فتح« 
و»حماس«، رغم بعض 

المخاوف

يبدي الفلسطينيون حذرهم من الخطوات المقبلة )فرانس برس(

الـــتـــراشـــق اإلعــــامــــي. لــكــن بــعــد أيـــــام فــقــط، 
كــانــت تنتظره:  مــا  حصلت »حــمــاس« على 
وعود من دول صديقة تؤكد إجراء السلطة 
االنتخابية،  االستحقاقات  كل  الفلسطينية 
بـــــدءًا مـــن الــتــشــريــعــيــة، مــــــرورًا بــالــرئــاســة، 
وصــــواًل إلـــى انــتــخــابــات املــجــلــس الــوطــنــي، 
ــك فـــي مـــدة أقــصــاهــا ســتــة أشـــهـــر، وفــق  وذلــ
مــصــادر »الــعــربــي الــجــديــد«. وفــي كثير من 
 يتم 

ّ
األوقــــــات، كــانــت »حـــمـــاس« تــخــشــى أن

الــحــالــة الفلسطينية  الــخــروج مــن  اقــتــصــار 
تشريعية  انتخابات  إلــى  بالذهاب  الراهنة 
فــقــط، وهـــو مــا يعني نـــزع الــشــرعــيــة عنها، 
ال ســيــمــا أنــهــا صــاحــبــة األغــلــبــيــة فـــي آخــر 

انتخابات برملانية في عام 2006.
ومع عودة الترتيبات الخاصة باالنتخابات، 
يبقى إصدار عباس مراسيمها عقب دعوة 
تفاصيل  لبحث  املركزية  االنتخابات  لجنة 
إجرائها. غير أنه تبقى الكثير من العقبات 
أمـــــام إجـــرائـــهـــا، وإذا لـــم تــخــضــع لــلــنــقــاش 
الــداخــلــي فــإنــهــا قــد ال تــتــم. ومـــن أبــــرز هــذه 
العقبات، محكمة االنتخابات التي لم تنجز، 
ومتابعتها،  تنفيذها  على  املشرف  واألمــن 
الفلسطينية  اعــتــراف السلطة  فــي ظــل عــدم 
بأمن غــزة الــذي تــديــره »حــمــاس«، وهامش 
الــحــريــة املــمــنــوح لــلــطــرف اآلخـــــر، ال سيما 
الغربية، إضافة إلى  »حماس« في الضفة  لـ
ــا رفــض  عــقــبــات خـــارجـــيـــة مــتــوقــعــة أبــــرزهــ
االحتال اإلسرائيلي إجراء االنتخابات في 

القدس املحتلة.
ــان رئــــيــــس املـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــحــركــة  ـــ وكــ
، مساء أول 

ّ
»حماس« إسماعيل هنية قد أطل

من أمس األحد، معلنا أنه تلقى رسالة خطية 
مــن عــبــاس بــالــتــزامــه بـــإجـــراء االنــتــخــابــات، 
في  الفلسطينية  الــشــراكــة  مــبــدأ  وتــحــقــيــق 
بناء املؤسسات الفلسطينية »كشعب واحد 
ووطــن واحــد وقــيــادة واحــدة وقــرار واحــد«. 
 حركته مستعدة 

ّ
أن كلمته  فــي  وذكــر هنية 

الســتــئــنــاف الـــحـــوار الــفــلــســطــيــنــي وإنـــجـــاز 
اتفاق وتفاهم فلسطيني إلجراء انتخابات 
ــلــــس وطـــنـــي  رئــــاســــيــــة وتـــشـــريـــعـــيـــة ومــــجــ

بالتوالي والترابط. 
وعن هذا التطور، أعــرب القيادي في حركة 
»حماس« في الضفة الغربية وصفي قبها، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن أمله  فــي تصريح لـــ
في أن يلتقط عباس وحركة »فتح« املوافقة 
الــتــي أبــدتــهــا حــركــة »حـــمـــاس«. ودعــــا إلــى 
اإلعان الفوري عن موعد محدد إلجرائها، 
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شهدت األيام األخيرة تصاعدا في تحذيرات 
ــال،  ــان ومــخــتــصــن بـــشـــؤون املــ ــرملـ ــاء بـ أعـــضـ
مما وصفوها بكارثة اقتصادية قد تحصل 
لــم تعد الحكومة  الــعــراق عــام 2021، إذا  فــي 
املوازنة  التقشفية وصياغة  رسم سياستها 
ــام لــلــبــرملــان بــغــرض  ــ الـــتـــي أرســلــتــهــا قــبــل أيـ
ــراق خـــال  ــ ــعـ ــ الـــتـــصـــويـــت عـــلـــيـــهـــا. وشـــهـــد الـ
أقــل مــن شهر تــحــوالت كبيرة على مستوى 
مساعي الحكومة الحتواء األزمة املالية التي 
نتجت عن تراجع أسعار النفط، من أبرزها، 
تــخــفــيــض قــيــمــة الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي ملــســتــوى 
قياسي بلغ 1450 دينارا مقابل الدوالر، بعد 
أن كــان طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة عند عتبة 
1200 دينار، بهدف تقليل العجز بن إيرادات 
الباد املالية من النفط، ومعدالت اإلنفاق من 
مرتبات  لدفع  تذهب معظمها  التي  املوازنة 
املـــوظـــفـــن واملـــتـــقـــاعـــديـــن. وفـــــي حـــديـــث مــع 

»الــعــربــي الــجــديــد« قــال الــنــائــب فــي البرملان 
العراقي، صباح العكيلي، إنه »بالرغم من إن 
موازنة 2021 التي قدمتها الحكومة للبرملان 
من أجل التصويت عليها، موازنة انفجارية 
وتعد األكبر من بن موازنات العراق والتي 
تــبــلــغ أكــثــر مـــن 150 تــريــلــيــون ديـــنـــار )نــحــو 
112 مليار دوالر( بعجز يصل إلى نحو 70 
االقتصادي  الــوضــع  أن  إال  ديــنــار،  تريليون 
ــة اقــتــصــاديــة،  ــارثـ ــبـــاد يــســيــر نــحــو كـ فـــي الـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ نـــتـــيـــجـــة لــــعــــدم وجــــــــود خــــطــــط اقـ
ــادة حجم  ــ مـــدروســـة فــي إعــــداد املـــوازنـــة وزيـ

اإلنــــفــــاق بـــالـــرغـــم مـــن ارتــــفــــاع الــعــجــز املــالــي 
ــة«. وأضـــــاف الــعــكــيــلــي أن »عـــدم  ــ ــــوازنـ فـــي املـ
ــوارد الــدولــة  قـــدرة الــحــكــومــة عــلــى تعظيم مــ
ــرادات  اإليـ وفــقــدان سيطرتها على كثير مــن 
املحلية،  للعملة  الكبير  التخفيض  ظــل  فــي 
والزراعي  الصناعي  الجانب  تنشيط  وعــدم 
أزمــة  الــبــاد نحو  الــخــاص سيدفع  والقطاع 
ــد عـــقـــبـــاهـــا وســـتـــكـــون  ــمـ ـــحـ

ُ
اقـــتـــصـــاديـــة ال ت

واملجتمع  الــحــكــومــة  عــلــى  كــارثــيــة  نتائجها 
العراقي. ال سيما بعد إغراق العراق بالديون 
الـــداخـــلـــيـــة والــــخــــارجــــيــــة«. واعـــتـــبـــر الــنــائــب 
املوازنة على سعر برميل  أن ربط  البرملاني 
مــبــنــي عــلــى الــتــكــهــنــات هــو بــحــد ذاتــــه خطر 
مــحــدق بــالــعــراق الــعــام الـــجـــاري 2021. وتــم 
ــة عــلــى ســعــر بــرمــيــل يــبــلــغ 42  ــوازنـ ــــداد املـ إعـ
لجنة  أعدتها  ورؤى  توقعات  ضمن  دوالرا، 

تابعة لوزارة النفط العراقية.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، تــشــيــر مــــصــــادر فــــي الـــبـــرملـــان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أنـــه من  الــعــراقــي لـــ

ــة لـــعـــدة تــعــديــات  ــوازنــ ــاع املــ املـــتـــوقـــع إخـــضـ
ــن مــرتــبــات  ــاع مــ ــطـ ــقـ ــتـ تــتــعــلــق بـــرفـــض االسـ
املــوظــفــن وتــقــلــيــل نــفــقــات فــي جــوانــب عــدة، 
فــضــا عـــن اعـــتـــراضـــات بــســبــب عــــدم وجـــود 
تنظيم  مــن  املــحــررة  لــلــمــدن  أي مخصصات 
»داعش«، التي تعاني دمارا واسعا في البنى 
التحتية ومنازل املواطنن. وقالت املصادر، 
التي رفضت ذكر اسمها، إن أكبر الصعوبات 
لــلــمــوازنــة تــتــمــثــل فـــي اســـتـــمـــرار اعــتــمــادهــا 
إلــى  الــنــفــط بشكل كبير دون االلــتــفــات  عــلــى 
ــوارد الــدولــة مــن الــزراعــة  مــوضــوع تعظيم مـ

والصناعة واالستثمارات وغيرها.
البرملان  فــي  املالية  اللجنة  بــدورهــا، حــذرت 
العراقي من إفاس الحكومة بعد مرور ستة 
أشــهــر مـــن تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون املـــوازنـــة 
اللجنة  لــعــام 2021. وقـــال عضو  االتــحــاديــة 
املــالــيــة، عــبــد الـــهـــادي الــســعــداوي، فــي بيان 
الحكومة  أعدتها  التي  املرتقبة  »املوازنة  إن 
ــحــقــق أي إصـــاح اقــتــصــادي، 

ُ
الــعــراقــيــة لــن ت

ــــب  ــرواتـ ــ ــــاس بـ ــســ ــ ــرفــــض املــ ــيــ ــان ســ ــ ــرملــ ــ ــبــ ــ ــ وال
املــوظــفــن«، فــي إشـــارة إلــى تضمن املــوازنــة 
فــقــرة فـــرض ضــرائــب بنسب مــتــفــاوتــة على 
إن  وأضــاف  واملتقاعدين.  املوظفن  مرتبات 
ــعــّرض الــبــاد 

ُ
»اإلجــــــراءات االقــتــصــاديــة ســت

لإلفاس بعد ستة أشهر من تمرير املوازنة، 
والحكومة ليس لديها رؤية اقتصادية لحل 
األزمــــــة فــضــا عـــن مــنــحــهــا أمـــــوال لــحــكــومــة 
للقانون«.  مخالف  بشكل  كــردســتــان  إقليم 
ووصـــفـــت الــلــجــنــة املــالــيــة الــنــيــابــيــة، حــديــث 
مؤخرًا  الكاظمي،  مصطفى  الــــوزراء  رئــيــس 
بــأنــه  ــة 2021  ــ ــوازنـ ــ مـ فــــي  بــــشــــأن اإلصــــــــاح 

متناقض.
بالنسبة  ــوأ  ــ األسـ املـــاضـــي  عـــام 2020  ــان  وكــ
للدول املنتجة للنفط من بينها العراق حيث 
أدى تــفــشــي وبــــاء كـــورونـــا إلـــى تــدهــور غير 
مسبوق بأسعار النفط بسبب تراجع الطلب 
عــلــيــه حــيــث وصــــل إلــــى أقــــل مـــن 20 دوالرا 
للبرميل وهو األقل منذ 18 عاما، ومن أجل 
منظمة  لجأت  النفطي  الــســوق  سعر  تعديل 
ــــارج أوبـــك  ــــرى خـ ــــك وبـــلـــدان مـــصـــدرة أخـ أوبـ
اتفاق عرف باتفاق  إلى  من ضمنها روسيا 
أوبك+ لتقليص اإلنتاج. وتسبب ذلك االتفاق 
في تخفيض صادرات النفط العراقية لتصل 
ــل مــــن الـــحـــد الــــــذي يــوفــر  ــ ــى أقـ ــ اإليــــــــــرادات إلـ

مــرتــبــات املــوظــفــن واملــتــقــاعــديــن لتفتح في 
أواخر العام مشكلة مالية كبيرة، على أثرها 
اضــطــر الــبــنــك املـــركـــزي إلـــى تــخــفــيــض قيمة 

الدينار مقابل الدوالر األميركي.
وفــــي الـــســـيـــاق، حــــذر نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء 
الــســابــق، بــهــاء األعــرجــي، مــن حـــدوث كارثة 
في العراق في األيــام املقبلة. وقال األعرجي 
فــــي تـــغـــريـــده لــــه عـــلـــى مـــوقـــع »تــــويــــتــــر«، إن 
بنى إيراداتها على توقعات ثبات 

ُ
»املوازنة ت

أســـعـــار الــنــفــط أو زيــادتــهــا رغـــم أن تــقــاريــر 
مهمة تشير إلى أزمة مالية ستواجه العالم 
مطلع العام القادم«. وأضاف أن »هذا يعني 
أنــنــا مــقــبــلــون عــلــى كـــارثـــة إن لـــم نــتــفــاداهــا 
بمراجعة علمية واقعية وليست سياسية«. 
وبدورها، قالت الخبيرة االقتصادية، سام 
الجديد«  »الــعــربــي  مــع  فــي حديث  سميسم، 
إن »تــصــويــت الــبــرملــان على فــقــرات املــوازنــة 
يعني أن العراق مقبل على أزمة مالية كبيرة 
فــي األيــــام الــقــادمــة، ومـــن املــتــوقــع أن تكون 
األســــوأ بــتــاريــخ الـــبـــاد، وذلــــك ألن املــوازنــة 
ــدة عــن  ــيــ ــعــ لـــــم تــــــــدرس بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح وبــ
الذي نعيشه«. وأضافت  الواقع االقتصادي 
الــخــبــيــرة االقـــتـــصـــاديـــة أن »مــعــظــم فــقــرات 
أثبتت عــدم وجــود سياسة  العامة  املــوازنــة 
من  املجتمع  إلنــقــاذ  واجتماعية  اقتصادية 
كارثة اقتصادية محدقة«، مبينة أن »موازنة 

2021 تأتي في وقت شحت فيه املوارد«. 
ــة املـــالـــيـــة الـــتـــي يمر  ــ ــارت إلــــى أن األزمــ ــ ــ وأشـ
أو بآخر على  العراق ستنعكس بشكل  بها 
املجتمع الــعــراقــي، مــا ســتــؤدي إلـــى ارتــفــاع 
تــصــل نسبتها  أن  مــتــوقــعــة  الـــفـــقـــر،  نــســبــة 
الفرد  املستوى  انخفاض  وأكــدت  إلــى %60. 
املــعــيــشــي، وذلـــك مــن خـــال تــراجــع مستوى 
ــة واملــــيــــاه  ــحــ ــم والــــصــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الــــخــــدمــــات والـ
والكهرباء. وما يزيد من األزمة االقتصادية 
لـــلـــعـــراق تــفــاقــم عــمــلــيــات الـــفـــســـاد وتــهــريــب 
األموال، إذ كشفت لجنة النزاهة في البرملان 
العراقي، أمس االثنن، عن أن قيمة األمــوال 
املــهــربــة لــلــخــارج فـــي إطــــار عــمــلــيــات فــســاد 
عــلــى مـــــدار 16 ســنــة مـــاضـــيـــة، بــلــغــت نحو 
دوالر(.  مــلــيــار   241( ديـــنـــار  تــريــلــيــون   350
وأشـــار عضو لجنة الــنــزاهــة، طــه الــدفــاعــي، 
الـــذي كــان مستشريا فــي أغلب  الفساد  إلــى 

العقود الحكومية بمختلف القطاعات.

شبح كارثة اقتصادية في العراق

األزمات المعيشية تحاصر المواطنين )فرانس برس(

تقارير عربية
موازنة

برلمانيون: اإلجراءات 
الحكومية سُتعّرض البالد 

لإلفالس

الكويت ـ أحمد الزعبي

وسط األجواء التفاؤلية وفي ظل 
جــهــود املــصــالــحــة الــتــي قــادتــهــا 
الـــكـــويـــت قــبــل انـــعـــقـــاد قــمــة دول 
الثاثاء،  اليوم  الخليجي،  التعاون  مجلس 
امللفات  العديد من  السعودية، ستطرح  في 
االقـــتـــصـــاديـــة الــعــالــقــة مــنــذ انــــــدالع األزمــــة 
مجلس  دول  قــــادة  مــائــدة  عــلــى  الخليجية 
التي  الخليجية  األزمـــة  وتسببت  الــتــعــاون. 
تفجرت في عام 2017، في تراجع االهتمام 
بامللفات االقتصادية في ظل تصاعد التوتر 
خال السنوات املاضية، فيما تأتي ملفات 
الخليجية  والسوق  الكهربائي  الربط  مثل 
ــة املــــــوحــــــدة والـــســـكـــك  ــلــ ــمــ ــعــ ــتــــركــــة والــ املــــشــ
الــحــديــديــة بـــن دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون في 

مقدمة النقاشات التي ستشهدها القمة. 
ــــن الــــعــــام ملــجــلــس  ــد األمــ ــ ــــي الـــســـيـــاق، أكـ وفـ
ــــاح مـــبـــارك  ــايـــف فـ الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، نـ
الــدورة  انعقاد  أن  أمــس،  الحجرف، أول من 
الــريــاض،  فــي  املــزمــع عــقــدهــا  41 للمجلس 
التي  االستثنائية  الــظــروف  من  الرغم  على 
يــمــر بــهــا الـــعـــالـــم، يـــؤكـــد حــــرص قــــادة دول 
املجلس على الحفاظ على مجلس التعاون 
كــمــنــظــومــة مــتــمــاســكــة قـــــادرة عــلــى تــجــاوز 
الحجرف،  وشــدد  والتحديات.  الصعوبات 
على أهمية تعزيز جميع مجاالت التعاون 
ــعــــــن بـــاملـــلـــف  والــــتــــكــــامــــل الـــخـــلـــيـــجـــي دافــــ
ــوان لـــلـــعـــقـــد الـــخـــامـــس  ــنــ ــعــ االقـــــتـــــصـــــادي كــ
مـــن مــســيــرة مــجــلــس الـــتـــعـــاون عــبــر تــعــزيــز 
ودعـــم الــعــمــل املــشــتــرك لــإلســهــام فــي إعـــادة 
الـــتـــعـــافـــي االقــــتــــصــــادي واســــتــــعــــادة الــنــمــو 
وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة 
التنمية املستدامة. وأشار  وتحقيق أهداف 

إلـــى أن مجلس الــتــعــاون حــقــق الــعــديــد من 
ــات الــتــكــامــلــيــة على  ــروعـ اإلنــــجــــازات واملـــشـ
السوق  املاضية منها  األربعة  العقود  مدى 
الجمركي،  واالتــحــاد  املشتركة،  الخليجية 
الــكــهــربــائــي، وحــريــة تنقل رؤوس  والــربــط 
األمـــــوال والــعــديــد مـــن املــكــتــســبــات األخـــرى 
التعاون  مجلس  مواطنو  بها  يتمتع  التي 

والتي تؤسس للمرحلة املقبلة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــخـــبـــيـــر االقــــتــــصــــادي 
الكويتي، علي املوسى، لـ »العربي الجديد« 
إن »األجواء التصالحية في الفترة األخيرة 
تــبــشــر بــالــخــيــر خــصــوصــا فـــي مـــا يتعلق 
بــمــعــالــجــة املــلــفــات االقـــتـــصـــاديـــة املــشــتــركــة 
الــخــلــيــجــي«.  ــعــــاون  ــتــ الــ بــــن دول مـــجـــلـــس 
وذكــر املوسى أن »املصالحة التي نأمل في 
الــتــعــاون  وقـــت يتطلب  فــي  تــأتــي  تحقيقها 
والتوافق من أجل تجاوز تداعيات جائحة 
كورونا االقتصادية التي فاقمت أزمات دول 
النفط  أســعــار  تــراجــع  املنطقة حيث تسبب 
وتــوقــف األنشطة فــي خسائر فــادحــة لــدول 
الخليج«. وأكد املوسى أن األزمة الخليجية 
املشتركة  املــشــروعــات  تعطيل  فــي  تسببت 

ــــرى  ــدفــــع اســـتـــئـــنـــافـــهـــا مــــــرة أخـ ــــد يــ ــتــــي قـ الــ
فــــي تــنــشــيــط الـــحـــركـــة االقـــتـــصـــاديـــة فــضــا 
ــثـــمـــارات فـــي الــــدول  ــتـ عـــن إعــــــادة ضـــخ االسـ
الخليجية بدال من التوجه خارج إطار دول 

مجلس التعاون.
ــر وحـــــــدة الـــبـــحـــوث  ــديــ ــبــــه، قــــــال مــ ــــن جــــانــ مـ
ــلــــدراســــات  ــربــــي لــ ــعــ ــلـــيـــج الــ ــــي مــــركــــز الـــخـ فـ
ــة، عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــخــــالــــدي، لـــ  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك الـــعـــديـــد من 
ــتــــي تـــضـــررت  ــة الــ ــتــــصــــاديــ الـــقـــطـــاعـــات االقــ
املــتــوقــع أن تشكل  بسبب األزمــــة، حيث مــن 
كبيرة  دفعة  تحقيقها  حالة  فــي  املصالحة 

لتلك القطاعات.
ــرز الـــقـــطـــاعـــات االقــــتــــصــــاديــــة الــتــي  ــ ــ وعـــــن أبـ
ــن املـــصـــالـــحـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، أكـــد  ــ ســـتـــربـــح مـ
املستفيدين سيكون قطاع  أكثر  أن  الخالدي 
الــطــيــران الـــذي تكبد خــســائــر فــادحــة بسبب 
إغــــاق األجــــــواء، فــضــا عـــن قــطــاع الــســيــاحــة 
الـــذي تــضــرر بــصــورة كبيرة خــال السنوات 
األربع املاضية التي شهدت تراجعا كبيرا في 
إلى  باإلضافة  الخليجية،  السياحة  معدالت 
حركة التجارة بن دول مجلس التعاون التي 

تأثرت بصورة كبيرة خال الفترة املاضية.
وأشــــار الــخــالــدي إلـــى أن عـــودة الــوئــام بن 
دول املجلس سيساهم في تراجع االعتماد 
ــــارج، خــصــوصــا  ــــخـ عـــلـــى االســــتــــيــــراد مــــن الـ
الخليجي،  الــغــذائــي  بــاألمــن  مــا يتعلق  فــي 
مــــشــــددا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عـــلـــى أن أزمــــة 
على  الوخيمة  وعــواقــبــهــا  كــورونــا  جائحة 
ســاســل الــتــوريــد فــي الــعــالــم أثبتت أهمية 

التعاون في ملف األمن الغذائي.
العماني،  الباحث االقــتــصــادي  قــال  بـــدوره، 
مــنــصــور الــحــربــي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
هناك العديد من امللفات التي يجب التوافق 
الربط  رأســهــا ملفات  يأتي على  أجلها  مــن 
الـــكـــهـــربـــائـــي والـــعـــمـــلـــة املــــوحــــدة وتــوحــيــد 
املشتركة  الخليجية  والــســوق  التشريعات 
فضا عن حرية تنقل رؤوس األموال. وأكد 
الحربي أن الدول الخليجية تكبدت خسائر 
الخليجية،  ــة  األزمـ جـــراء  كبيرة  اقــتــصــاديــة 
مشيرا إلى أن تلك الخسائر تفاقمت بصورة 
كبيرة بعد جائحة كورونا، حيث بلغ عجز 
امليزانية السعودية 79 مليار دوالر بحسب 
املــوازنــة  عجز  قفز  كما  الحكومية،  األرقــــام 
في الكويت إلى 40 مليار دوالر، فضا عن 
األزمة املالية التي تواجهها اإلمارات والتي 
اضطرت على أثرها إلى تقليص ميزانيتها.

الرباط ـ مصطفى قماس

التجاري،  امليزان  املغرب، تدهور عجز  الطاقة،  فاتورة  بت 
ّ
جن

ــبـــاشـــرة بـــعـــد رفـــع  ــار الــــوقــــود لــتــرتــفــع مـ ــعــ بــيــنــمــا عــــــادت أســ
ــودة الــطــلــب مــع مــواصــلــة النشاط  حــالــة الــحــجــر الــصــحــي وعــ
االقتصادي. وانخفضت قيمة مشتريات املغرب من منتجات 
الطاقة في األحد عشر شهرا للعام املاضي بحوالي 2.4 مليار 
دوالر، كي تهوى إلى 5 مليارات دوالر، حسب مكتب الصرف 
املائة  في   35.7 بنسبة  الطاقة  فــاتــورة  وانخفضت  الحكومي. 
خــــال شــهــر نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، وفــــق مكتب 
الصرف. وُيرّد انخفاض قيمة مشتريات الوقود إلى انخفاض 
األسعار بنسبة 33.6 في املائة، بالنسبة لبعض أنواع الوقود، 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني. وساهمت فاتورة الطاقة في 
انخفاض مجمل واردات اململكة بنسبة 15.9 في املائة، ما أدى 
إلــى تــراجــع عجز املــيــزان التجاري بنسبة 26.2 فــي املــائــة كي 
يستقر عند حدود 15.5 مليار دوالر. ويستورد املغرب حوالي 
94 في املائة من حاجياته من الطاقة، ويشكل سعر الوقود في 
األسواق الدولية، أحد الفرضيات األساسية التي تبنى عليها 
توقعات موازنة العام، ما برر الدعوة إلى تعديل قانون املالية 

من أجل األخذ بعن االعتبار سعر النفط الحالي.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه فاتورة الطاقة في العام الحالي 
كي تجنب اململكة تدهور عجز امليزان، عادت أسعار السوالر 
النشاط  وعـــودة  الصحي  الحجر  رفــع  منذ  لترتفع  والبنزين 
االقتصادي. وكان سعر ليتر السوالر تراجع في ذروة الحجر 
الصحي في شهر مــارس/آذار من العام املاضي إلى 7 دراهم، 
حيث اقترب من املستوى الذي كان عليه قبل تحرير أسعاره. 
والحظ »العربي الجديد«، تسجيل ارتفاع في أسعار البنزين 
والــســوالر منذ نهاية الحجر الصحي، كي يصل في مستهل 
العام الجديد في بعض محطات الوقود بالدار البيضاء، إلى 
8.80 و9.60 دراهــم )الــدوالر = نحو 9 دراهــم(. ودأبــت شركات 

الــســوق املحلية تتحدد  التأكيد أن األســعــار فــي  الــوقــود على 
على أساس سعر املكرر والتأمن والنقل، ناهيك عن الضريبة 
الداخلية على االستهاك والضريبة على القيمة املضافة التي 
تمثل 40 في املائة من مجمل السعر. وكانت الحكومة املغربية 
املكرر، تحسبا الرتفاع  النفط  قــررت ضمان مخزون كاف من 
األسعار في السوق الدولية، في ظل خطط اإلقاع االقتصادي 
في العالم بعد أزمة كورونا، ما سينعكس سلبا على فاتورة 
الطاقة وعجز امليزان التجاري ورصيد النقد األجنبي للمملكة.

ملصفاة  التابعة  النفط  خــزانــات  اسِتئجار  الحكومة  وارتـــأت 
»سامير« املتوقفة عن اإلنتاج منذ أغسطس/آب 2015، في ظل 
عدم قدرة املخزون االستراتيجي الذي كونته شركات التوزيع 
أن مشروع  حاليا على تغطية 60 يوما مــن االســتــهــاك، غير 

االستئجار لم يترجم على أرض الواقع حتى اليوم.
ويعتبر منسق الجبهة الوطنية إلنقاذ شركة سامير، الحسن 
الــيــمــنــي، أنـــه تــمــت عــرقــلــة ذلـــك املـــشـــروع، مــؤكــدا أنـــه لــو نجح 
مشروع شراء الدولة للنفط وتخزينه في خزانات سامير لكان 
الــذي لحق باملغرب بعد تحرير األسعار  تجلى حجم الضرر 
التي مكنت شركات الوقود من تحقيق أرباح غير مشروعة في 
حدود 800 مليون دوالر في العام منذ خمسة أعوام. ويتصور 
الشركات  التي حققتها  األربـــاح  أنــه يفترض في ظل  اليمني، 
وارتــفــاع األســعــار، العمل على إعــادة تنظيم األســعــار، التي ال 
السابقة  الحكومة  وضعتها  التي  تلك  حتى  تركيبته  تراعي 
ــه بــنــكــيــران الــتــي كــانــت وراء تــحــريــر أســعــار  بــرئــاســة عــبــد اإللـ

السوالر والبنزين.
كان مجلس املنافسة ركز على إعداد تقرير حول املنافسة في 
ســـوق املــحــروقــات، غــيــر أن الــعــاهــل املــغــربــي قـــرر بــعــد وصــول 
م أعضاء 

ّ
تقريرين متناقضن من رئيس مجلس املنافسة وتظل

املــوضــوع، تشكيل لجنة  من املجلس من خــروقــات في تناول 
لتوضيح  الضرورية  التحقيقات  بــإجــراء  تتكلف  متخصصة 

الوضعية وترفع للعاهل تقريرا مفصا عن املوضوع.

ملفات التعاون العالقة 
من أبرز عناوين القمة الخليجية

وقود مهرب عند الحدود الجزائرية ــ المغربية )فاضل سينا/فرانس برس(كورونا ألحق أضرارًا كبيرة بمختلف القطاعات االقتصادية )فايز نور الدين/فرانس برس(

ارتفاع سعر الوقود في المغرب

يُرتقب طرح العديد 
من ملفات التعاون 

االقتصادي العالقة على 
مائدة قادة دول مجلس 
التعاون بالقمة الخليجية 

المقرر عقدها في 
السعودية اليوم الثالثاء

إقليم كردستان 
يوقف رواتب متقاعدين 

وموظفين
أوقفت وزارة املالية في إقليم كردستان 

شمالي العراق، أمس، رواتب أكثر من 10 
آالف متقاعد وموظف، بسبب تقاضيهم 

رواتب بشكل غير قانوني. وذكر بيان 
للوزارة، إن »القرار صدر باالستناد إلى 

قانون اإلصالح املرقم 2 لسنة 2020 
ونظام تطبيق قانون اإلصالح في الرواتب 

واملخصصات واالمتيازات والتقاعد في 
إقليم كردستان«. وأوضح البيان أنه »تم 

إيقاف الرواتب التقاعدية والوظيفية ألكثر 
من 10 آالف موظف ومتقاعد، من الذين 

تكررت أسماؤهم في نظام كشوفات 
الرواتب، وهم يتقاضون األجور بشكل 

غير قانوني«، في إشارة لتقاضيهم راتبني. 
وتابع البيان أن »5909 موظفني منهم 

يتقاضون راتبني تقاعديني، و3909 منهم 
يتقاضون راتبا وظيفيا وراتبا تقاعديا 

في آن واحد، و719 منهم يتقاضون راتبني 
وظيفيني«.

ودعت الوزارة جميع املتضررين من القرار، 
إلى »إعالم الجهات املعنية في الدوائر 

الحكومية والطعن في القرار«.

كورونا يعصف بدخل مصر 
السياحي في 2020

قال وزير السياحة واآلثار املصري، خالد 
العناني، إن إيرادات السياحة بلغت حوالي 
أربعة مليارات دوالر في 2020، انخفاضا 
من 13.03 مليار في العام السابق، وسط 

جائحة كوفيد-19 التي ألحقت ضررا 
شديدا بالقطاع، لكن تركيز مصر تحول 
من أعداد الزائرين إلى أن تظل وجهة آمنة 
رغم األزمة. وقال الوزير املصري إن عدد 

السياح الذين زاروا مصر بلغ نحو 3.5 
ماليني سائح في 2020، مقارنة مع 13.1 
مليونا في 2019. وأضاف في مقابلة مع 

رويترز »شهدنا عاما رائعا في 2019 
من حيث األعداد واإليرادات، وأيضا أول 

شهرين في 2020 كانا أعلى بنحو ثمانية 
باملئة في األعداد واإليرادات، حيث زار البالد 

2.4 مليون سائح حينها. »الهدف حاليا 
ليس قياس عدد السائحني لكن أن يقال 

إن مصر وجهة سياحية آمنة في ظل أزمة 
كورونا«. وأغلقت مصر الفنادق في مارس/ 
آذار عندما بدأت أزمة كورونا بها ثم أعادت 

فتحها بعد حوالي شهرين.

أخبــار 
      العرب

180
مجلس  دول  سجلت 
الست  الخليجي  التعاون 
متفاقمًا  ماليًا  عــجــزًا 
األول  العام  نصف  خالل 
من العام الجاري بقيمة 
وفق  دوالر،  مليار   180
ــق لــوكــالــة  ــاب تــقــريــر س

»ستاندرد آند بورز«.

طاقةمال وسياسة

Tuesday 5 January 2021 Tuesday 5 January 2021
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موسى مهدي

بينما باتت عملة بيتكوين تصنع 
فــإن مخاطر  أيــام،  مليونيرات في 
ــهـــدد بـــإفـــاس  هــبــوطــهــا الــــحــــاد تـ
املاين من صغار املستثمرين، خاصة الذين 
دخلوا سوق العمات الرقمية في وقت متأخر. 
فالعملة الرقمية األكثر جاذبية للمستثمرين 
ــا، بــمــســتــويــات  ــبــــوطــ تـــتـــأرجـــح صــــعــــودًا وهــ
للتعامل  القياسية  األرقـــام  كــل  تحطم  حـــادة 
فـــي األدوات املـــالـــيـــة. وحــســب مــوقــع »كــويــن 
ــك« املــتــخــصــص فـــي مــتــابــعــة الــعــمــات  ديـــسـ
قيمتها  مــن   %13 بيتكوين  خسرت  الرقمية 
خال األربع والعشرين ساعة املاضية، وهذا 
مــســتــوى مخيف وجــنــونــي فــي نــفــس الــوقــت 
بيتكوين  ارتفعت  إذ  للمضاربن؛  بالنسبة 

فـــي الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة، أمــــس اإلثـــنـــن، 
قليلة  ســـاعـــات  وبــعــد  دوالر  ألــــف   34.6 إلــــى 
ألــف دوالر.  أقــل مــن 30  إلــى  تراجعت العملة 
وهذا املستوى املرعب من التأرجح لم تشهده 
أية أداة مالية، ويشبه إلى حد ما التعامات 

التي تجري في البورصات العاملية في أوقات 
انهيار األسواق العاملية عند حدوث األزمات 
للمستثمرين  بــيــتــكــويــن  وحــقــقــت  الــعــاملــيــة. 
مكاسب فاقت أية أداة مالية أخرى في العام 
املاضي 2020 إذ ارتفعت بمعدل 300%، كما 
كسبت في أيام العطلة من العام الجاري نحو 

أربعة آالف دوالر. 
ــفــــاع املـــذهـــل فـــي ســعــر بيتكوين  ــــذا االرتــ وهـ
الـــــتـــــي تــــعــــد األشــــــهــــــر فــــــي عـــــالـــــم الــــعــــمــــات 
الــرقــمــيــة، يــعــود إلــى خمسة عــوامــل رئيسية 
ــــات االســـتـــثـــمـــاريـــة  ــــسـ ــــؤسـ وهــــــــي: دخــــــــول املـ
»وول  األميركية  الــســوق  مليارديرات  وكــبــار 
ستريت« في املضاربة على العمات الرقمية 
ــراء، فــإن  ــبــ ــدًا بــيــتــكــويــن. وحـــســـب خــ ــديـ وتـــحـ
هــــؤالء املــســتــثــمــريــن الــذيــن يــمــلــكــون الــخــبــرة 
االستثمارية يدخلون سوق بيتكوين بمئات 
املــايــن لتحقيق أربــــاح ســريــعــة مــن الــســوق 
إلى  تراجعها  وينتظرون  منها  يهربون  ثــم 
مستويات دنيا من قبل القطيع االستثماري 
الذي ال يملك الخبرة ويتبع فقط التوجهات 
الــســعــريــة. وثــانــيــا تــراكــم السيولة الــدوالريــة 
ــتـــي ال تــجــلــب  فــــي الـــحـــســـابـــات املـــصـــرفـــيـــة الـ
الفائدة  عوائد ألصحابها بسبب مستويات 
الــصــفــريــة وتــحــت الــصــفــريــة فـــي الــعــديــد من 
االقتصادات العاملية الكبرى. والحظ محللون 
ــز« املــالــيــة األمــيــركــيــة، أن  ــارونــ فـــي مــجــلــة »بــ
ضــيــق الـــقـــنـــوات االســتــثــمــاريــة الـــتـــي تحقق 
عوائد كبيرة ألصحاب الحسابات املصرفية 
دفــعــهــم إلـــى الــتــوجــه نــحــو الــعــمــات الرقمية 
واملخاطرة بجزء من مدخراتهم في املضاربة 

ارتفاع جنوني 
للعمالت الرقمية

أمام محل صيرفة 
يتاجر بـ»البيتكوين« 

في كراكوف، 
بولندا )أرتور ويداك/

)Getty

ومن   ،2020 الماضي  العام  خالل   %300 بمعدل  بيتكوين  ارتفعت 
المتوقع أن تواصل االرتفاع خالل العام الجاري، ولكن هذه االرتفاعات 
العديد  بإفالس  تأرجح أكثر جنونًا وأخطر يهدد  الجنونية يصاحبها 

من المضاربين الصغار في وقت دخل مليارديرات السوق الرقمي

تعامالت »الذهب 
الورقي« تضر بأسعاره 

وال تحقق عوائد 
للمستثمرين مثل بيتكوين

اإلنتاج الزراعي بلغ 124 
مليون طن مستفيدًا من 

الدعم الحكومي

توقعات عدم زيادة إنتاج 
»أوبك +« تدعم أسعار 

العقود اآلجلة للخامات

بيتكوين تصنع 
مليونيرات في أيام 

وتفلس آخرين

أعلن موظفو كل من »غوغل« والشركة األم »ألفابت« عن تشكيل نقابة للعاملن 
أمس االثنن، لتصعيد الخافات الدائرة بينهم وبن إدارة الشركة منذ سنوات. 
إلــى تلقيها شكاوى من املوظفن، كما  لــدى »ألفابت«  العاملن  وأشــارت نقابة 
سيكون لها مجلس إدارة منتخب، بدعم من نقابة العاملن في مجال االتصاالت 
ــا ملــا ذكــرتــه وكــالــة »بلومبيرغ« أمــس االثنن. 

ً
األميركية »ســي دبليو إيـــه«، وفــق

وقـــد تــحــد أنــشــطــة الــنــقــابــة مــن ســلــطــات املــديــريــن التنفيذين فــي »غـــوغـــل«، إذ 
العمل  ومــجــاالت  املوظفن  وتصنيف  التعويضات  تشمل  قضايا  تولي  تعتزم 
البحث على  إدارة شركة  التوترات بن  الشركة. وتصاعدت  الــذي تنخرط فيها 
اإلنترنت األضخم في العالم وموظفيها خال السنوات األخيرة بسبب التعاقد 
 عن 

ً
مع الجيش األميركي، والتمييز بن املوظفن على أساس تعاقدهم، فضا
مكافأة نهاية الخدمة ملدير تنفيذي تمت إقالته بتهمة التحرش الجنسي. 

 عدد 
ّ
أظــهــرت بــيــانــات صـــادرة عــن بــورصــة كــوريــا الجنوبية، أمــس اإلثــنــن، أن

أربعة أضعاف خــال 2020  ارتفع  التي تم شطبها من ســوق األسهم  الشركات 
عــن الــعــام السابق لــه بسبب ســوء الحالة املالية أو ألســبــاب أخـــرى. وتــم شطب 
ما مجموعه 16 شركة، بما في ذلــك شركة »أونغجن للطاقة« لتصنيع أجــزاء 
البطاريات الشمسية، من سوق »كوسبي« الرئيسي وسوق »كوسداك« الثانوي 
الكورية. وتم  أوردتها وكالة »يونهاب«  التي  للبيانات  املاضي، وفقا  العام  في 
شطب 3 شركات من البورصة الرئيسية وشطب تلك الباقية من سوق »كوسداك« 
األوراق  أســواق  الخروج من  بالتكنولوجيا. وتم إجبار 11 شركة على  املحملة 
املالية؛ بسبب اآلراء املتدنية من مدققي حسابات مستقلن حول بياناتها املالية، 
والتي تتضمن إخاء املسؤولية عن الــرأي. ويتم إبداء إخاء املسؤولية عندما 
ال يتمكن مدقق من الحصول على أدلة مراجعة مناسبة وال يستطيع إبداء رأي 

حول البيانات املالية.

ــــدوالر تــعــامــات الـــعـــام الـــجـــاري 2021 عــلــى تـــراجـــع، قـــرب أدنـــى  فــتــح مــؤشــر الــ
في  والصحية  االقتصادية  املــخــاوف  استمرار  مــع  أعـــوام،  فــي ثاثة  مستوياته 
الواليات املتحدة. واستمر مؤشر الدوالر في التراجع مع احتمالية زيادة الحزم 
وسط  والعاملية،  املحلية  السوقن  في  األميركية  العملة  وفــرة  وارتــفــاع  املالية، 
ترقب خطوات مجلس االحتياط الفدرالي للنهوض بالدوالر خال الفترة املقبلة. 
وحسب رويترز، بلغ مؤشر الدوالر في التعامات املبكرة، أمس االثنن، 89.65 
نـــزواًل مــن إغــاق تعامات 2020،  أدنــى مستوياته منذ مطلع 2018،  قريبا مــن 
الخميس املاضي، البالغة 89.9. وصعد اليوان الصيني ما يزيد على 0.9 باملئة 
إلى أعلى مستوى له في 30 شهرا عند 6.4693 للدوالر. كما ارتفع الن الياباني 

الذي يعتبر ماذا آمنا 0.4 باملئة إلى 102.90 مقابل الدوالر.

أخبار في صور

شكاوى العاملين تتصاعد 
ضد غوغل 

قفزة في شطب الشركات 
من بورصة كوريا الجنوبية

الدوالر قرب أدنى مستوى 
في العام الجديد

محطة وقود في ماليزيا )Getty(مزرعة عنب أسود في منطقة كلّيس بتركيا )عزت مازي/ األناضول(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يشير استثناء املنتجات الزراعية من اتفاقات 
التجارة الحرة مع الدول األوروبية، ومن ثم مع 
بريطانيا قبل أيــام، إلى مدى منافسة وتطور 
الزراعة التركية، التي باتت تشكل مصدر قلق 
للدول األوروبــيــة، بعد أن بلغت تركيا املرتبة 
األولـــى أوروبــيــا بــاإلنــتــاج الــزراعــي والسابعة 
على مستوى العالم. ويكشف الخبير الزراعي 
الــتــركــي عــمــر يــلــديــز فــي تعليقات لـــ »الــعــربــي 
الجديد«، أن الصادرات الزراعية ترتفع كل عام 
في تركيا »حتى فاقت 22 مليار دوالر سنويا« 
وذلك بسبب زيادة اإلقبال عامليا على اإلنتاج 
الزراعي التركي الذي بات يصل إلى 186 بلدًا 
ــم الــحــكــومــي  ــدعـ حــــول الــعــالــم والــتــشــجــيــع والـ
ــر  املــســتــمــر لـــلـــمـــزارعـــن، بــحــســب تـــأكـــيـــد وزيــ
الزراعة والغابات في تركيا، بكير باقدميرلي، 
ــــزم دعــم  ــزام وزارتــــــــه تــقــديــم حـ ــتــ ــــد اعــ ــــذي أكـ الــ
جديدة للمزارعن، بنحو 24 مليار ليرة تركية، 
خال العام الجاري 2021. وحــول طرق الدعم 
الجديد«  »العربي  لـ يلديز  يقول  والتشجيع، 
إن هـــنـــاك طـــرقـــا كــثــيــرة تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــة 
لــدعــم الــفــاحــن، منها حــمــات دعــم بــاملــازوت 
والــســمــاد الــكــيــمــيــائــي والـــبـــذور ذات الــجــودة 
للمزارعن  دعــم خاصة  أو عبر طــرق  العالية، 
الذين يستخدمون الطرق املثالية في الزراعة، 
إذ تعطي الحكومة املـــزارع ما يقدر بـــ11 ليرة 
تركية كدعم للسماد والوقود للهكتار الواحد، 

لندن ـ العربي الجديد

ارتــفــعــت أســـعـــار الــنــفــط فـــي بـــدايـــة تــعــامــات 
العام الــجــاري 2021، أمــس االثــنــن، إلــى أعلى 
مستوياتها في 11 شهرًا، وسط توقعات  أن 
ــة لتحالف  يــحــافــظ اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــــوزاريــ
»أوبـــــــــك+« عـــلـــى مــســتــويــاتــهــا الـــحـــالـــيـــة دون 
تــغــيــيــر فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط املــقــبــل. ويــتــوقــع 
مــتــعــامــلــون أن يعلن الــتــحــالــف تــمــديــد اتــفــاق 
 7.2 يــومــي  بمتوسط  الحالي  اإلنــتــاج  خفض 
مـــايـــن بــرمــيــل يــومــيــا خــــال الــشــهــر املــقــبــل، 
املــعــروض  فــائــض  امــتــصــاص  للمساهمة فــي 
الــعــاملــي. وقــالــت خبيرة النفط فــي شــركــة »أر 
كـــروفـــت: »نعتقد  كــابــيــتــال«، حليمة  بــي ســي 
أوبــك + سيلجأون  فــي  املنتجن  أن مجموعة 
إلــــى خـــيـــار عــــدم زيــــــادة اإلنــــتــــاج  فـــي فــبــرايــر 
كــورونــا  مــوجــة  تفشي  تــواصــل  املقبل بسبب 
ــيـــات الـــتـــطـــعـــيـــم بـــالـــلـــقـــاحـــات  ــلـ ــمـ ــؤ عـ ــاطــ ــبــ وتــ
املـــــضـــــادة«. وصــــعــــدت الـــعـــقـــود اآلجــــلــــة لــخــام 

مــارس/  تسليم  برنت  مزيج  العاملي  القياس 
الصباحية  التعامات  االثنن، في  أمس  آذار، 
إلى  1.24 دوالر  أو  باملئة   2.35 بلندن بنسبة 
مستوى  أعــلــى  وهـــو  لــلــبــرمــيــل،  دوالرًا   53.04
لــهــا مــنــذ نــهــايــة فــبــرايــر 2020. كــذلــك صعدت 
العقود اآلجلة للخام األميركي غرب تكساس 
الوسيط تسليم فبراير بنسبة 2.07 باملئة أو 
دوالر واحد، إلى 49.53 دوالرًا للبرميل. وعلى 
دون  الخام  أسعار  تبقى  ارتفاعها،  من  الرغم 
سعر الــتــوازن لعدد مــن االقــتــصــادات املنتجة 
لــلــنــفــط حــــول الـــعـــالـــم، أبـــرزهـــا دول الــخــلــيــج، 

للوصول  البرميل  سعر  متوسط  يبلغ  الــتــي 
بــاملــتــوســط.  مـــوازنـــة صــفــريــة 65 دوالرًا  إلــــى 
وفي ذات الصدد، توقع وزير النفط الكويتي، 
الــفــارس، أمــس االثــنــن، تعافي الطلب  محمد 
عــلــى الــنــفــط تــدريــجــا خــــال الــنــصــف الــثــانــي 
الجديد  كــورونــا  فيروس  تداعيات  من   ،2021
»كــوفــيــد-19«. وأضــاف الوزير في بيان نقلته 
ــا« أمـــــس، أن  ــونــ ــاء الــكــويــتــيــة »كــ ــبــ وكـــالـــة األنــ
تعافي أسواق النفط يفتح آفاقا بأن األضرار 
العاملي،  باالقتصاد  الجائحة  ألحقتها  التي 
كورونا  موجة  انحسار  بعد  تجاوزها  يمكن 
الــجــديــد. وتـــابـــع الـــفـــارس: »يــجــب الـــحـــذر من 
على  الجائحة  من  الثانية  املوجة  انعكاسات 
الوضع العام، إال أنه مع بدء توزيع اللقاحات 
فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، مــن املــتــوقــع نمو 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط واملــشــتــقــات الــبــتــرولــيــة«. 
ــرارات الـــتـــي من  ــ ــقـ ــ وقـــــال إن الـــكـــويـــت تـــؤيـــد الـ
شأنها املحافظة على استقرار أسواق النفط، 
خــاصــة فـــي ظـــل الــتــداعــيــات الــســلــبــيــة بسبب 
جــائــحــة كــــورونــــا. مـــن جــانــبــهــا، تــــرى شــركــة 
النفط ستتأرجح  أســعــار  أن  اإليــطــالــيــة  إيــنــي 
ــاري.  ــجــ الــ ــام  ــعــ الــ خـــــال  دوالرًا  و55   50 بــــن 
ونــقــلــت صــحــيــفــة »فــايــنــانــشــيــال تــايــمــز«، عن 
املسؤول املالي في الشركة النفطية اإليطالية، 
فرانسيسكو غيتي، قوله إن تراجع الطلب على 
النفط بسبب جائحة كورونا سيجبر شركته 
على االحتفاظ بالسيولة لتفادي اضطرابات 
األسواق. ويذكر أن تراجع املخزونات النفطية 
ارتــفــاع  األمــيــركــيــة بنحو مليوني ســاهــم فــي 

أسعار النفط. 
وأنهت أسعار النفط عام 2020 بتراجع نسبته 
20% عن متوسط مستويات األسعار في عام 
2019، بسبب عمليات اإلغاق في االقتصادات 
في  الــنــفــطــيــة  للمشتقات  املستهلكة  الــكــبــرى 
ــام بــرنــت  أوروبـــــا وأمــيــركــا وآســـيـــا. وأغـــلـــق خـ
دوالرًا   14.5 بـــنـــحـــو  ــل  ــ أقــ  ،2020 تــــعــــامــــات 
إغــاق  مــن  نـــزواًل  للبرميل عند 51.72 دوالرًا، 

تعامات 2019 البالغة 66.1 دوالرًا للبرميل.

بينما يزيد هــذا الــدعــم إلــى خمسن ليرة في 
املــزارع الطرق املثالية في الزراعة  حالة اتباع 
أو إنــتــاج الــخــضــار والــفــواكــه الــعــضــويــة، كما 
تقدم الحكومة »مخازن تبريد مجانية لحفظ 
املنتجات وتصديرها«. من جانبه، يرى مدير 
بإسطنبول،  االستراتيجية  الـــدراســـات  مــركــز 
محمد كامل ديميريل، أن قيمة اإلنتاج الزراعي 
ارتفعت من 40 إلى 60 مليار دوالر خال حكم 
تركيا وصلت  وأن  والتنمية«  »الــعــدالــة  حــزب 
إلـــى املــركــز الــســابــع عــاملــيــا، بمستوى اإلنــتــاج 
الزراعي، وتسعى بحلول عام 2023 إلى بلوغ 
املركز الخامس بقيمة إنتاج بنحو 150 مليار 
الــرقــعــة  ــادة  ــ دوالر وصــــــادرات 40 مــلــيــارًا وزيــ
الزراعية إلى 8.5 ماين هكتار، مقارنة بنحو 
5.4 مــايــن هــكــتــار اآلن. ويــضــيــف ديــمــيــريــل 
»العربي الجديد« أن باده ومن أجل تحقيق  لـ
ــدم إهـــمـــال الــقــطــاعــات  ــ ــتـــوازنـــة وعـ الــتــنــمــيــة املـ
ــة، قـــدمـــت خـــال  ــيــ ــزراعــ ــة الــ الـــرئـــيـــســـيـــة، خـــاصـ
السنوات السابقة من حكم »العدالة والتنمية« 
310 مليارات ليرة تركية لدعم الزراعة، كما »تم 
بناء 585 ســدا وتوفير 6.6 ماين هكتار من 
األراضي للري وزرع 4.6 مليارات شتلة«، وهذا 
مــا ســـّرع بــاإلنــتــاج الــزراعــي ونــمــو الــصــادرات 
التي زادت عن 19.4 مليار دوالر عــام كورونا 
املـــاضـــي.  وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغــــــــان، قـــد كــشــف أخـــيـــرًا عـــن حــجــم إنــتــاج 
ــه حــقــق رقــمــا قــيــاســيــا في  بــــاده الـــزراعـــي وأنــ
االنتاج  إن  وقــال  التركية،  الجمهورية  تــاريــخ 
الزراعي وصل إلى 124 مليون طن، من خال 
زيــــادة الــدعــم املــقــدم لــلــمــزارعــن.  فــي املــقــابــل، 

تشير بــيــانــات رســمــيــة إلـــى أن ارتـــفـــاع إنــتــاج 
الــحــبــوب فـــي تــركــيــا، بــلــغ 8.1 فـــي املـــائـــة على 
أســــاس ســنــوي فــي 2020 ليصل إلـــى حــوالــي 
37.2 مليون طن، حيث زاد إنتاج القمح بنسبة 
7.9 في املائة إلــى 20.5 مليون طــن. وفــي ذات 
التركي، إن إنتاج  الشأن، قال معهد اإلحصاء 
الــشــعــيــر نــمــا بــنــســبــة 9.2 فـــي املـــائـــة إلــــى 8.3 
ماين طن في 2020، بينما ارتفع إنتاج الذرة 
8.3 فـــي املـــائـــة إلــــى 6.5 مــايــن طــــن، وإنــتــاج 
الشوفان 18.7 في املائة إلى 214.5 ألف طن. أما 
التركية  والفواكه  الخضر  إنتاج  صعيد  على 
الزراعي،  التصديري  تركيا  التي تشكل عماد 
فقد زاد إنــتــاج الــخــضــروات 0.3 فــي املــائــة إلى 
31.2 مليون طن على مدار العام، في حن زاد 
حجم محاصيل الفاكهة واملشروبات والتوابل 
5.8 في املائة إلى 23.6 مليون طن، كما ارتفع 
إنــتــاج الــســكــر 16.3 فــي املــائــة إلـــى 21 مليون 
طــن، والتبغ 12.2 في املائة إلــى 76 ألفا و500 
طن. لكن ثمة مخاطر تواجه الزراعة التركية، 
الجوفية وتأخر  املياه  أهمها تراجع منسوب 
األمــطــار بحسب ما يقول جنكيز غــول توتان 
البندق  بإنتاج  الشهيرة  غيرسون  واليـــة  مــن 
والشاي، فباده التي تمتلك منابع أنهار عدة 
طبيعية،  بــحــيــرة  و120  مــائــيــة  ومــســطــحــات 
ــه مــن  ــرأيــ ــد بــ ــددة بـــالـــجـــفـــاف وال بــ ــهــ بـــاتـــت مــ
االحتياط والبحث عن أساليب زراعية تخفف 
من استهاك املاء، كزراعة القمح الشتوي كما 
الــزراعــات الشرهة للمياه  فــي روســيــا وتقليل 
وبــمــقــدمــتــهــا الــقــطــن، رغـــم أن الــنــســيــج عــمــود 
»العربي  الصناعة التركية. ويضيف غول تان لـ
بنسبة  ارتفعت  الكهرباء  أســعــار  أن  الجديد« 
ــوام الــثــاثــة األخــيــرة،  ــ فــاقــت 100% خـــال األعـ
وبالتالي زادت من تكاليف الري ومن تكاليف 
اإلنـــتـــاج عــلــى املــــزارعــــن، لــكــن حــكــومــة بـــاده 
واإلنتاج  الفاحن  لدعم  أهمية خاصة  تولي 
الزراعي، وتجلى ذلك خال عام كورونا حيث 
الدعم  بــذورًا باملجان وزادت  الحكومة  وزعــت 

من خال األسمدة واملنح املالية.

أعلى سعر للنفط في العام الجديدتركيا تقترب من تحقيق حلمها الزراعي

عــلــى بــيــتــكــويــن. وثــالــثــا: طــمــوحــات الــشــبــاب 
خاصة في آسيا وأميركا بتحقيق حلم الثراء 
للمليونيرات  الترويج  تم  وقــت  في  السريع، 
الذين صنعتهم العمات الرقمية في شهور 
ــام الــغــربــي.  ــ ــوام وبــشــكــل كــبــيــر فـــي اإلعـ ــ وأعــ
وحــــســــب بــــيــــانــــات مــــوقــــع »كـــــويـــــن ديــــســــك« 

بسبب  التقليدية  بالعمات  الثقة  تتضاءل 
النقدية. وياحظ  الكتلة  في  الهائلة  الزيادة 
التيسير  الــتــحــفــيــز وســيــاســات  عــمــلــيــات  أن 
في  العاملية  الحكومات  نفذتها  التي  الكمي 
الــعــام املــاضــي بــلــغــت أكــثــر مــن 18 تريليون 
دوالر. كما أن هنالك توجها في العام الجاري 

ارتفع عدد  الرقمية  العمات  املتخصص في 
أصـــحـــاب »الـــحـــســـابـــات الــرقــمــيــة« أي الــذيــن 
يــمــلــكــون حـــســـابـــات فـــي مــنــصــات بــيــتــكــويــن 
لــلــتــداول مـــن 5 مــايــن فـــي الـــعـــام 2016 إلــى 
النظر  الــعــام 2020. ورابــعــا،  فــي  مائة مليون 
»خزين للقيمة« في وقت  للعمات الرقمية كـ

والتيسير  الــنــقــدي  التحفيز  مــن  مــزيــد  نــحــو 
املـــالـــي ربـــمـــا يــبــلــغ نــحــو 3 تــريــلــيــونــات في 
الـــواليـــات املــتــحــدة ونــحــو تــريــلــيــونــي دوالر 
ــة الـــجـــديـــدة  فــــي أوروبــــــــا مــــع تــفــشــي الـــســـالـ
مــن فــيــروس كـــورونـــا. أمـــا الــعــامــل الــخــامــس، 
واملؤسسات  املتاجر  مــن  العديد  توجه  فهو 

الــــخــــدمــــيــــة لــــقــــبــــول بـــيـــتـــكـــويـــن فـــــي تـــســـويـــة 
الفواتير. وتضاف إلى هذه العوامل محفزات 
أخرى غير مرئية لصالح بيتكوين من بينها 
من  املجنية  األمــــوال  إخــفــاء  فــي  استخدامها 
تشديد  وســط  املنظمة،  والجريمة  املــخــدرات 
املصارف  فــي  الجديدة  املصرفية  اإلجــــراءات 
الــغــربــيــة واملــعــروفــة بــاســم »اعــــرف عميلك«، 
وهي إجراءات تطلب من أصحاب الحسابات 
األسئلة  مــن  الكثير  على  اإلجــابــة  املصرفية 

الخاصة بمصادر األموال. 
ولـــكـــن رغــــم هــــذه الـــعـــوامـــل، هــنــالــك مــخــاطــر 
مــن انــهــيــار الــعــمــات الــرقــمــيــة، وعــلــى رأسها 
بــيــتــكــويــن، مـــن بـــن هــــذه املـــخـــاطـــر، احــتــمــال 
إصدار البنوك املركزية لعمات رقمية خال 
األعـــوام املقبلة، مثل مــا هــو حاصل اآلن في 
الصن، كما أن العديد من الحكومات تنوي 
ــامــــات الـــعـــمـــات  ــعــ ــــب عـــلـــى تــ ــرائـ ــ فــــــرض ضـ
الضرائب  فرض  وعملية  وأرباحها.  الرقمية 
ال تجري مناقشتها فقط في الواليات املتحدة 
ودول االتحاد األوروبي ولكنها تجري كذلك 
في دول أخرى. أما الخطر األكبر الذي يواجه 
بن  املحتمل  التنسيق  فهو  بيتكوين،  عملة 
االحتياط  مجلس  بقيادة  املركزية  املصارف 
الفيدرالي )البنك املركزي( لحظرها وتجريم 

املتعاملن فيها. 
لبيتكوين  السوقية  القيمة  بلغت  اآلن،  حتى 
624. 23 مليار دوالر، كما بلغ عدد العمات 
املتداولة منها 18.589 مليون قطعة بيتكوين. 
الــذهــب  أن بيتكوين تشبه  الــرغــم مــن  وعــلــى 
املرتبطة بسقف  املــحــدودة  الكمية  مــن حيث 
املعروض، إذ إن كليهما مرتبط بسقف محدد 
املــعــروض، إال أن اإلقــبــال على بيتكوين  مــن 
يفوق كثيرًا اإلقبال على الذهب. ويقدر سوق 
الذهب العاملي بنحو 12.247 تريليون دوالر، 
وهو ما يعادل 20 ضعفا من سوق بيتكوين. 
وكان يمكن لهذا الحجم املحدود من الذهب 
أن يدفع األسعار لارتفاع بمستويات أكبر. 
الــذهــب ال يتحرك في  أن سعر  ولكن ياحظ 
بتحرك  مــقــارنــة  بمعدل ضئيل  إال  املــتــوســط 
أســعــار بــيــتــكــويــن. ويــعــزو املــحــلــل األمــيــركــي 
كـــوك غــرومــن فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر ذلــك 
التي تجري في ما  التعامات الضخمة  إلــى 
املشتقات  أي  الــورقــي«،  »الــذهــب  يطلق عليه 
بــالــذهــب  املــرتــبــطــة  اآلجـــلـــة  املــالــيــة واألدوات 
املــال. وهذه  التي يجري تداولها في أســواق 
الــتــداوالت الــورقــيــة على الــذهــب تضر كثيرًا 
بــأســعــار الــذهــب الــحــقــيــقــي. ووفــقــا لبيانات 
ــذهـــب الـــعـــاملـــي بــلــغ حــجــم الــذهــب  مــجــلــس الـ

العاملي 197.500 طن حتى العام 2019.

االثنين،  بالمائة أمس  اثنين  الجديد، بقفزة  العام  الذهب،  بدأت أسعار 
مقتربة من أعلى مستوى في حوالي شهرين مع هبوط الدوالر إلى 
مستويات 2018. وصعد الذهب 
في السوق الفورية إلى 1940.60 
التعامالت  في  لألوقية  دوالرا 
الشكوك  وثارت  أمس.  المبكرة، 
العالمي  االقتصاد  تعافي  حيال 
مسح  أظــهــر  أن  بــعــد  ســريــعــا، 
النمو  وتيرة  أن  األعمال  لقطاع 
الصيني  الصناعي  القطاع  في 
ديسمبر/كانون  فــي  تــبــاطــأت 

األول الماضي.

الذهب يبدأ 2021 بقفزة %2

تقرير

رغم عقبات المياه 
تقترب تركيا من تحقيق 

حلمها الزراعي، إذ باتت 
الصادرات الزراعية التركية 
تقلق أوروبا وتستثنيها 

من اتفاقات التجارة
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)Getty( غوغل تواجه احتجاجات موظفيها في العام الجديد

كورونا تسبب في صعوبات للشركات المدرجة بالبورصة )فرانس برس(

)Getty( الورقة الخضراء تحت ضغوط الكتلة النقدية



محمد أبو رمان

ــــن الــــضــــروري  ــقـــول ســـيـــاســـي أردنـــــــي »مـ يـ
ــا أنـــنـــا لــســنــا عــلــى حـــدود  ــ أن نــتــذّكــر دومـ
بحر  في  سفينة  بل  والنمسا«،  الدنمارك 
وتقلبات  شــديــدة  عاتية  وأمـــواج  متالطم 
كــبــيــرة تعصف بــالــدول واملــجــتــمــعــات في 
ــان.  جــــاء حـــديـــث ذلــــك الــســيــاســي  ــكــ كـــل مــ
ــك فــــــي نـــــــــدوة حـــــــواريـــــــة )عـــقـــدهـــا  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــحـ ــ املـ

ــي عـــّمـــان  مــعــهــد الـــســـيـــاســـة واملـــجـــتـــمـــع فــ
ــز الــــــدراســــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي  ــركــ ومــ
الـــجـــامـــعـــة األردنـــــيـــــة( نـــاقـــش فــيــهــا وزيــــر 
ــن الـــصـــفـــدي، مــــع نــخــبــة  ــمـ ــة، أيـ ــيـ ــارجـ الـــخـ
واألكاديميني  والسياسيني  املحللني  مــن 
ــة فــي  ــ ــيــ ــ ــلـــومـــاســـيـــة األردنــ ــات الـــدبـ ــ ــويــ ــ أولــ
تــنــطــبــق  الـــجـــلـــســـة   

ّ
الــــحــــالــــي. وألن ــام  ــعــ الــ

)بمعنى    Chatham House قــواعــد  عليها 
ــن دون  ــ ــلــــومــــات واألفــــــكــــــار مـ تـــــــــداول املــــعــ
هذا  فــي  فسأشير  للمتحدثني(،  نسبتها 
املـــقـــال إلـــى بــعــض الــنــقــاط الــجــدلــيــة الــتــي 
ــذيــــن يــعــكــســون،  أثــــارهــــا املــــتــــداخــــلــــون، الــ
ــم، اتـــجـــاهـــات ســيــاســيــة وفــكــريــة  ــ ــــدورهـ بـ
ــي.  مــتــنــوعــة فــي املــشــهــد الــســيــاســي األردنــ
ــالــــح االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــي تـــعـــريـــف املــــصــ ــ فـ
األردنية وتحديدها، هنالك ملفات مهمة 
ورئيسية؛ القضية الفلسطينية والتسوية 
التي  وهـــي  الــعــراقــي.  الـــســـوري،  السلمية، 
ل األولويات الرئيسية للديبلوماسية 

ّ
تمث

ــل، فـــمـــا هــي  ــبـ ــقـ ــام املـ ــعــ األردنـــــيـــــة خـــــالل الــ

إياد الدليمي

تـــــعـــــالـــــت الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
والتهديدات املضاّدة بني طهران وواشنطن 
ــال الـــجـــنـــرال  ــيــ ــتــ ــرى األولـــــــــى الغــ ــ ــذكــ ــ ــع الــ ــ مـ
اإليراني، قاسم سليماني، في مطار بغداد 
مطلع عــام 2020، ومعه نائب رئيس هيئة 
ــعــــراق، أبــــو مــهــدي  الــحــشــد الــشــعــبــي فـــي الــ
تــه طــائــرات 

ّ
املــهــنــدس، االغــتــيــال الــــذي نــفــذ

أميركية بعد أيام قالئل من عملية اقتحام 
الــســفــارة األمــيــركــيــة فــي بــغــداد، إثـــر قصف 
ــواقـــع تــابــعــة للحشد  طــــائــــرات أمــيــركــيــة مـ
الــشــعــبــي، بــعــد مــقــتــل مــتــعــاقــد أمــيــركــي في 
قاعدة عسكرية في كركوك العراقية نتيجة 
وهــذه جردة  الكاتيوشا.  قصف بصواريخ 
ســريــعــة لفهم طبيعة مــا يــجــري الــيــوم في 
السفارة  فيه  تــعــّرضــت  وقـــٍت  ففي  املنطقة، 
أسبوعني،  قبل نحو  بــغــداد،  في  األميركية 
لـــقـــصـــف بـــــصـــــواريـــــخ الــــكــــاتــــيــــوشــــا؛ بــعــد 
هــدنــٍة غــيــر معلنة بــني واشــنــطــن وطــهــران، 
ــة عـــســـكـــريـــة فــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــات أمـ ــّركــ ــحــ بـــــــدأت تــ
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي، تــمــهــيــدًا ملـــا قيل 
ــه نــيــة أمــيــركــيــة لــتــوجــيــه ضـــربـــة إليــــران  إنــ
األخــيــر  الــقــصــف  عــلــى  رّدا  مليشياتها،  أو 
لسفارة واشنطن في بغداد، والذي ربما من 
 من 

ٌ
املّرات القليلة التي يصيب فيها قصف

هذا النوع مبنى السفارة إصابة مباشرة.
على وقــع تلك الــتــهــديــدات األمــيــركــيــة، جاء 
لقاسم  بالثأر  أيضا، متوعدًا  اإليراني  الرد 
سليماني، مــع تــأكــيــداٍت إيــرانــيــة أنــهــا غير 
مسؤولة عن القصف الذي استهدف سفارة 
أميركا في بغداد أخيرا، وهو املوقف نفسه 
الـــــذي أعــلــنــتــه مــلــيــشــيــات عـــراقـــيـــة مــوالــيــة 
العمليات،  تــلــك  وراء  عــــادة  تــقــف  لــطــهــران، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن أن حــكــومــة بـــغـــداد أعلنت 
ــد كــتــيــبــة الــــصــــواريــــخ الــتــابــع  ــائـ اعـــتـــقـــال قـ
الحق، بزعامة قيس  أهل  ملليشيا عصائب 
الخزعلي، والذي كادت مليشياته أن تطيح 
بالعشرات  نزلت  الهش، عندما  بغداد  أمــن 
بالترقب  املسكونة  العاصمة  شـــوارع  إلــى 
والقلق، قبل أن تنتهي تلك الصولة بهدنة 

أخرى غير معلنة لتسوية املوضوع.
ــت تــتــابــع مـــا يــجــري من  الـــيـــوم، تــشــعــر وأنــ

عبد الحميد اجماهيري

عــنــدمــا كــتــب الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري، عبد 
على حسابه  تسجيل  فــي  تــبــون،  املجيد 
فــي »تــويــتــر«، بــعــد غــيــاب طــويــل بسبب 
ــــوى مــمــا يظنه  أقـ  »الـــجـــزائـــر 

ّ
ــــرض، أن املــ

البعض«، تساءل الــرأي العام في املغرب 
مــن  ــريـــح  تـــصـ الــــكــــامــــن وراء  ــغـــز  ــلـ الـ ــــن  عـ
هـــذا الــقــبــيــل فـــي الـــظـــروف الــراهــنــة الــتــي 
واملغرب  عموما،  أفريقيا  شمال  يعرفها 
الكبير على وجه الخصوص. ولم يتأخر 
املــحــلــلــون فــي الــضــفــة الــغــربــيــة للجزائر، 
فــي اعــتــبــار أن األمـــر مــوّجــه إلــى بــالدهــم، 
الجزائرية،  اإلعالمية  األذرع  انطلقت  ثم 
ــلــــي أو فـــــي الــــقــــنــــوات  فـــــي اإلعــــــــــالم املــــحــ
األجــنــبــيــة، لتعطي مــضــمــونــا مــحــصــورًا 
الرئاسية.  بالعبارة  املقصود  »للبعض« 
وال يــقــف األمـــــر بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــريــن 
يتعّداه  بل  للبالد،  الغربية  الحدود  عند 
وأفريقيا  أفريقيا  فــي شمال  إلــى دورهـــا 
جــنــوب الــصــحــراء، فــاملــواجــهــة ال تحصل 
بـــالـــضـــرورة عــلــى الــــحــــدود، بــعــد أن أمــن 
امليدانية على الصحراء،  املغرب سيادته 
 عـــلـــى هـــذه 

ً
وحـــقـــق نــــجــــاحــــاٍت أســــاســــيــــة

إلـــى منّصة  الــجــبــهــة، مــع تــحــّول املنطقة 
مداها  يتجاوز  واقتصادية،  دبلوماسية 
إلى  املغاربية،  املنطقة  أو  الــجــوار  حــدود 
الــتــأثــيــر الـــدولـــي )أوروبـــــــي – أمــيــركــي - 

متوسطي(. 
ــا ســيــفــســر مـــضـــامـــني الـــتـــصـــريـــح كـــان  مــ
والجزائر  للمغرب  الشمالية  الجارة  في 
املوضوع  تابعت  التي  أي إسبانيا  معا، 
ات االســتــراتــيــجــيــة.  بــالــتــحــلــيــل والــــقــــراء
والرسالة منذ ذلك أن املواجهة قد تأتي 
مــن طــريــٍق مــلــتــٍو ومــلــتــف، أي مــن طريق 
ضــمــان الـــريـــادة اإلقــلــيــمــيــة، ومــحــاصــرة 
ــاّري  ــقــ الـــشـــقـــيـــق الــــلــــدود فــــي مــحــيــطــه الــ

واملغاربي.
في الواقع، كان تبون يحيل على تعريف 
ــا هــي  ــمـ ــة، بـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــقـــوة اإلقـ ــلـ مـــحـــصـــور لـ
ــة، عــســكــريــا  الـــقـــدرة الـــتـــي تــمــلــكــهــا الــــدولــ
واقــتــصــاديــا، فــي ضــمــان دورهـــا للتأثير 
فــي األمــن والسلم فــي املنطقة. وقــد كتب 
لــوكــس مـــارتـــني، فــي املــجــلــة املتخصصة 
ــار« الــتــي تــضــع مــفــاتــيــح الــعــالــم  ــااليــ »أطــ
املحصور  التعريف  أن  قرائها،  يــدي  بــني 
لــلــقــوة بالنسبة إلـــى الــجــزائــر يــكــمــن في 
واالحـــتـــيـــاطـــي  الــعــســكــريــة  ــقــــوة  الــ إدارة 
ــــو مــــا يـــفـــّســـر الــحــديــث  ــادي، وهـ ــتــــصــ االقــ
الرئاسي عن القوة املوجودة في الشقيقة 
الكبرى للدول املغاربية. وبذلك، التعريف 
الــكــالســيــكــي هـــو املــهــيــمــن عــلــى الــطــبــقــة 
دييك  لــه  نظر  الــذي  الجزائرية،  الحاكمة 
فـــرازيـــي وروبـــيـــرت ســـتـــيـــوارت، بــمــا هي 
ــنـــودة بـــاملـــركـــب الـــعـــســـكـــري -  ــسـ الــــقــــوة املـ
الــنــفــطــي، الــــذي يــحــتــل مــكــانــة مــهــمــة في 
تــدبــيــر املــنــطــقــة، فــالــبــالد تــمــلــك شساعة 
جغرافية تعطيها صورة عن نفسها قوة 
تــســارع دومــا  ثــم هــي  جغرافية حقيقية، 
إلــى ضــمــان الــتــفــوق الــعــســكــري، باعتبار 
أن الجيش الوطني الشعبي هو العمود 
ــزٌء مــــن ُهـــويـــة  ــ ــــو جــ ــة، وهـ ــدولـ ــلـ الـــفـــقـــري لـ
عــالوة  والجغرافية،  السياسية  الــجــزائــر 
على أن الجزائر هي البلد الذي يستورد 
أكــبــر كــمــيــاٍت مــن األســلــحــة، وميزانيتها 
الــعــســكــريــة تــفــوق كـــل الـــــدول األفــريــقــيــة. 
الغاز والبترول  إن احتياطيها من  كذلك 
ــــدرات مـــاديـــة كــبــيــرة، على  يــمــّكــنــهــا مـــن قـ
األقل قبل انخفاض أسعار النفط وتراجع 

مداخيله.
بــالــنــســبــة إلـــى الــقــوة الــعــســكــريــة، أحــدث 
الــجــديــد تغييرًا في  الــدســتــورالــجــزائــري 

مالك ونوس

الــســوريــني بالحزن  إجــمــاع  فــصــل  ال يمكن 
على املخرج السوري، حاتم علي، عن سياقه 
الــعــام الــــذي يــلــحــظ الــتــطــورات الــتــي طــرأت 
ــزاج الــســوريــني، مــعــارضــني للنظام  عــلــى مــ
وموالني. وقياسا إلى الفترة ذاتها من السنة 
املــاضــيــة، يــمــكــن أن نــلــمــس أن ثــوابــت لــدى 
رت، حتى بدا صوتهم  بعض املوالني قد تغيَّ
 في التعاطي مع 

ً
توفيقيا أكــثــَر، وأقــل حــّدة

 .
ً
قــضــايــا فــي الــشــأن الــعــام يــرونــهــا خــالفــيــة

ٌر لم يكن ليحدث لو لم ترِم متاعب  وهو تغيُّ
بثقلها  واالجتماعية  االقــتــصــاديــة  الــحــيــاة 
فــي جيوبها  مــا  أفــرغــت  مثل غيمة  عليهم، 
 
ً
 واحدة

ً
من حبات برٍد كبيرٍة وخطيرة، دفعة

فـــوق رؤوســـهـــم واخــتــفــت، فــأتــى تعاطفهم 
املــخــرج وحزنهم عليه وكــأنــه احتجاج  مــع 

صامت على الواقع الذي أصبحوا عليه.
كــانــت تــصــريــحــات املــخــرج الـــراحـــل، والــتــي 
ــن الـــنـــظـــام أو  يــمــكــن أن تــعــكــس مـــوقـــفـــه مــ
أنه  الشعبي سنة 2011 قليلة، غير  الحراك 
ــف ضــمــن الــفــنــانــني املــعــارضــني. وجــاء 

ِّ
ُصــن

ثم واقعة  البالد بصمٍت، ومــن  خروجه من 
فصله من نقابة الفنانني في سورية، لتكون 
سببا كافيا لبعضهم لتصنيفه مع الفنانني 
ر في لقاء له مع  املعارضني للنظام. وإذ عبَّ
صحيفة مــصــريــة عــن حــزنــه ملــا يــجــري في 
ــاٍر وســفــٍك لــلــدمــاء في  ســوريــة مــن قــتــٍل ودمــ
 انــحــيــازه لــثــورات الربيع 

َ
ــوِحــظ

ُ
الـــشـــوارع، ل

الـــعـــربـــي، حـــني قــــال إنـــهـــا ســبــيــل الــشــعــوب 
للخروج من النفق الضيق الذي تعيش فيه 

إلى طريق الحريات. 
وكان الفتا هذا االجماع من السوريني على 
شخصية حاتم علي، والرثاء غير املسبوق 
الــذي حظي به منهم، إلى درجــة تدفع املرء 
للبحث في صفحات املوالني عمن كتب عنه 
يــذّمــه بسبب  كــأن  مــا يشي بموقٍف مغايٍر، 
موقفه من النظام فال يجد. وهذه من حاالٍت 
قليلٍة خالل السنوات العشر األخيرة، ُيجمع 
قضية  أو  شخصيٍة،  على  السوريون  فيها 
من واقعهم. وعلى الرغم من عدم نعي نقابة 
الفنانني له، واكتفائها بإعالنها عن وفاته، 
إال أن ذلـــك لـــم يــمــنــع املـــوالـــني مـــن مــواصــلــة 
الــحــديــث عـــن مــنــاقــبــه واســـتـــعـــادة أعــمــالــه، 
والغوص في شخصه وفي ثقافته وروحه 
التي بثها في أعمالها فالقت أرواحهم. وما 
ــر ســـوى نــبــلــه وعــمــق الــتــزامــه  مـــن شـــيء آخـ
بــاإلنــســان، هــو مــا كـــان يــقــف وراء إخــراجــه 

الفلسطيني،  الشعب  عــذابــات  يظهر   
ً
عــمــال

لــيــحــتــار املــــرء فـــي مـــا إذا كــانــت تــلــك الــعــني 
ـــدت تلك  الــتــي وقــفــت خــلــف الــعــدســة، وجـــسَّ
ــة،  ــلـــى الـــشـــاشـ الـــتـــغـــريـــبـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
سورية أم فلسطينية. ما يعرفه السوريون 
أن أعـــمـــال هــــذا املـــخـــرج الـــدرامـــيـــة المــســت 
الــذي يرونه  شغاف قلوبهم، وكانت حبهم 
الغرامية  مواعيدهم  ويــرون  الشاشة،  على 
ولــوعــتــهــم وبـــكـــاءهـــم الـــصـــامـــت بــســبــب ما 
ألــيــم. وكانت  القلب مــن وجـــٍد وهـــوى  يثقل 
بالنسبة آلخرين تاريخهم الحي وذاكرتهم 
التي  التاريخية  والشخصيات  ووجدانهم، 
خرجت من الحكايات والتاريخ الذي شكل 
جـــزءًا مــن ذاكــرتــهــم لتتجّسد أمــامــهــم على 

الشاشة بكامل هيبتها وألقها.
ٌر في موقف  ليس معلوما إن كان هنالك تغيُّ
الــســلــطــة مـــن املـــعـــارضـــني، أو غــيــر املـــوالـــني، 
ــتــــي قــدمــتــهــا  ــتـــى رأيــــنــــا الـــتـــســـهـــيـــالت الــ حـ
الحكومة السورية لجلب جثمانه وتشييعه 
بــالــطــريــقــة الــجــمــاهــيــريــة الـــتـــي ظـــهـــرت في 
شوارع دمشق. لكن ذلك لم يمنع كثيرين في 
سورية من نعيه وإظهار غضبهم من القهر 
الذي الزمه كما الزم كل السوريني، فأضني 
التعليقات  أجــواء  كانت  وكما  وغلبه.  قلبه 
االجتماعي  التواصل  والــرثــاء على وسائل 
 بكمٍّ كبير من الوجد، كانت جنازته 

ً
محملة

ه القهر الذي أمات السوريني مع 
ّ
مشهدًا يلف

غيره من األسباب التي أماتتهم. 
ــه، إضــافــة إلـــى كل  لــذلــك كــلــه دالالت عــلــى أنـ
ــم كــبــيــر مــــن الـــحـــزن  ــر، هـــنـــالـــك كــ ــهـ ــقـ هـــــذا الـ
والــغــضــب واالحـــتـــجـــاج عــلــى الــفــقــر والــــذل 
الــذي أصبح عليه السوريون. هــؤالء الذين 
يعيشون حربا من نوٍع آخر، تشهد معارَك 
يومية لتأمني الرغيف لالستمرار على قيد 
قــارورة  ومــع  فتجدهم،  أكثر.  ليس  الحياة، 
ــازوت  غـــاز الــطــبــخ والــتــيــار الــكــهــربــائــي ومــ
الــتــدفــئــة الـــذي أصــبــح عــزيــزًا، وقــلــة الحيلة 
الـــتـــي تــمــنــعــهــم مـــن تـــأمـــني أهــــم مــتــطــلــبــات 
الـــعـــيـــش، بـــاتـــوا بــحــاجــة لـــشـــيء يــخــرجــون 
بــه الــقــهــر املــتــمــّكــن مــنــهــم. ولـــم يــكــن ينقص 
الخبر  إال  القهر  هــذا  لكل  املسببة  الــعــوامــل 
الذي زاد الغضب واأللم واليأس، ذلك الذي 
قبل  االجتماعي،  التواصل  تناقلته وسائل 
أياٍم من وفاة املخرج، عن بيٍع سيارة باملزاد 
العلني في دمشق بمبلغ ثالثة أرباع املليار 
لــيــرة ســوريــة، أي مــا يــعــادل رواتـــب موظف 

حكومي درجة أولى 900 سنة. 
)كاتب سوري في روما(

والسيناريوهات  والــتــوقــعــات  التحديات 
وفقا لرأي النخبة األردنية؟

الرئيس دونالد   خــروج 
ّ
أن الرغم من  على 

تــرامــب مــن البيت األبــيــض رفــع عــن كاهل 
، وأنهى 

ً
صانع القرار في عّمان عبئا ثقيال

سيناريو مزعجا كان كالكابوس، لو بقي 
الــرجــل واســتــمــر صــهــره جــاريــد كوشنير 
 هــنــالــك وقـــائـــع جــديــدة 

ّ
بــضــغــوطــه، إال أن

تـــكـــرســـت وتـــرّســـخـــت ال يــمــكــن تــغــيــيــرهــا 
أو الــتــحــايــل عــلــيــهــا فـــي مــعــادلــة الــعــالقــة 
كنقل  وفلسطينيا!  أردنـــيـــا  إســرائــيــل،  مــع 
السفارة األميركية إلى القدس وبناء مزيد 
األخطر،  وربما  واألهـــم،  املستوطنات،  من 
 دواًل عربية عديدة، 

ّ
قطار التطبيع الذي أقل

اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب.
عــلــى األغـــلـــب، ســيــتــعــامــل األردن مـــع هــذه 
الــعــالقــات الــجــديــدة بوصفها أمـــرًا واقــعــا، 
فــرضــتــه مــصــالــح تــلــك الــــدول املــطــّبــعــة، وال 
جــــدوى، وفــقــا لــهــذا االتـــجـــاه، مــن اســتــمــرار 
 ذلك سيعزل 

ّ
املعاندة وإنكار الحقائق، ألن

إســرائــيــل من  أكــثــر، ويــمــّكــن  الفلسطينيني 
القضية  تحقيق مصالحها وتجاوز عقبة 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــذلـــك يــقــتــرح هــــذا االتـــجـــاه 
السياسي استيعاب الدول العربية املطّبعة 
مّرة أخرى، وتجسير العالقة معها، لصالح 
إعـــادة بــنــاء الــســرديــة العربية مـــّرة أخــرى، 
بما يخدم املصالح الفلسطينية واألردنية، 
أي مـــحـــاولـــة الــــــزّج مــــرة أخـــــرى بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــلــب املـــعـــادلـــة الــعــربــيــة 

ــــت فــكــرة  ــا دامـ االســتــراتــيــجــي الـــعـــربـــي. ومــ
التحالفات االستراتيجية  النظر في  إعــادة 
األردنــيــة غير مــطــروحــة، فــي أروقـــة الــقــرار، 
فال إيران يمكن أن تكون حليفا استراتيجيا 
لألردن، وال األجندة التركية يمكن أن تكون 
ــرار في  ــقـ ، فـــال يــوجــد أمــــام مــطــبــخ الـ

ً
ــال ــديـ بـ

ــّمـــان، وفــقــا لــالتــجــاه الــســابــق، إال العمل  عـ
مّرة أخرى على محاولة مللمة موقف عربي 
ووقــــف الــنــزيــف الــحــالــي. ووقــــف الــتــدهــور 
ــلـــيـــة الــتــي  وإيــــقــــاف املـــكـــتـــســـبـــات اإلســـرائـــيـ
يكون  أن  يمكن  ترامب  فترة  تحققت خــالل 
الــهــدف األول لــلــدبــلــومــاســيــة األردنـــيـــة، ثم 
الــعــودة إلــى »تــرمــيــم املــوقــف الــعــربــي« قدر 

 ذلـــك أدق فــي الــتــعــبــيــر من 
ّ

اإلمـــكـــان )ولـــعـــل
مصطلح »بــنــاء ســرديــة عــربــيــة جــديــدة«(، 
وهي مهمة )ترميم املوقف العربي( صعبة، 
وتــحــتــاج رؤيـــة عــربــيــة جــديــدة للمشكالت 
اإلقليمية واملتغيرات التي حدثت، وألهداف 
ــبــــّرر االحــتــفــاظ  ــم وتــ ــزخـ مــشــتــركــة تــعــيــد الـ

بفكرة العروبة إطارا سياسيا إقليميا.
تــطــويــر  عــلــى  األثــــنــــاء،  فـــي  يــعــكــف األردن، 
ــراق  ــعـ ــع الـ ــ الـــعـــالقـــة الـــثـــالثـــيـــة الـــجـــديـــدة )مـ
للمصالح  مشترك  منظور  إلنجاز  ومصر( 
االقــتــصــاديــة واألمــنــيــة بــني الــــدول الــثــالث، 
ـــل، ومـــا يـــزال، 

ّ
خــصــوصــا الـــعـــراق، الــــذي مـــث

 التقارب مع 
ّ

عمقا استراتيجيا لألردن. ولعل
بمراحل  متقّدما  يعتبر  الحالية  الحكومة 
مــتــوتــرة ومــضــطــربــة بــعــد احـــتـــالل الــعــراق 
2003، لكن ما يدركه صانع القرار في عّمان 
 الوصول إلى تعزيز عالقات تعاون جيدة 

ّ
أن

في  اســتــقــرارًا  يتطلب  ومستقرة  ومستمرة 
العراق، وهو أمر يخضع حاليا للتجاذبات 
األميركية اإليرانية. وثّمة توافق في أوساط 
الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة األردنـــــيـــــة عـــلـــى دعـــم 
االستقرار في العراق وتطوير العالقات مع 
بالوسائل  العراقية، ومساعدتها  الحكومة 
ة لتجاوز األزمــات الداخلية، األمر الذي 

ّ
كاف

الثالثي  الــتــقــارب  تحقيقه  على  يساعد  قــد 
)األردني، املصري، العراقي(.

فــي الــوقــت نــفــســه، تــحــّدث رئــيــس الــــوزراء 
مشروع  عن  الكاظمي،  مصطفى  العراقي، 
الشام الجديد، الذي يضم سورية ولبنان، 

ــــدول الـــثـــالث، وهــــو أمــر  بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــ
ال يـــــزال خـــــارج إطـــــار الـــلـــقـــاءات الــثــالثــيــة 
الصريح عنه.  الحديث  يتم  ولــم  الــجــاريــة، 
ولكن األردن إذا أراد أن يتقّدم خطواٍت إلى 
األمام في مجال حماية مصالحه وتطوير 
اإلقليمي،  للوضع  االستراتيجي  منظوره 
كما يرى اتجاه في النخبة األردنية، فمن 
الضروري أن يسعى إلى ضم سورية إلى 
العالقات الثالثية، وتطوير شبكة التعامل 
مــعــهــا، لـــرد االعــتــبــار، أيــضــا، عــلــى صعيد 
الفلسطينية لدور »دول الطوق«،  القضية 
ــوازاة الــطــرح  ــ بــوصــفــهــا طــرفــا مــهــمــا فــي مـ

»السالم اإلقليمي«. اإلسرائيلي لـ
بــالــضــرورة، التقارب مــع ســوريــة والــعــراق 
يعني إعادة تعريف العالقة مع إيران، وهو 
مــا يــتــقــاطــع مــع رؤيـــة دول عــربــيــة أخـــرى، 
ترى في إيــران مصدر تهديد رئيسي لها، 
وربما يكون الوضع أقل ضغطا مع اإلدارة 
األميركية الجديدة التي تحمل طرحا أقل 

تشّددًا تجاه إيران. 
 هنالك حراكا إقليميا 

ّ
من الواضح، إذن، أن

جديد  وترتيب  املنطقة،  دول  مختلف  مــن 
ــام الــحــالــي  ــعــ لــلــحــســابــات مــــع بــــدايــــات الــ
واإلدارة األميركية الجديدة، بل واملتغيرات 
الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، وهــــي األمـــــور الــتــي 
الــقــراءة األردنــيــة لرسم معالم  تستدخلها 
الدبلوماسية املطلوبة في إقليٍم مضطرٍب 

ومتوتر ومشحون.
)كاتب ووزير أردني سابق(

تــحــّركــات إيــرانــيــة أميركية أن الــحــرب على 
وشـــك أن تــقــع، فـــالـــواليـــات املــتــحــدة رفــعــت 
الــعــراق، حتى وصلت  فــي  قواتها  جاهزية 
ــبـــوارج،  ــاذفـــات بـــي 52، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـ قـ
تــقــابــل ذلـــك تــصــريــحــات إيــرانــيــة مشفوعة 
زيــارة  إلــى حد  بتحّركات عسكرية وصلت 
مــســؤولــني عسكريني إيــرانــيــني جــزيــرة أبو 
ــة الــتــي تــحــتــلــهــا طــهــران  ــيـ ــاراتـ مــوســى اإلمـ
لتفقد القوات، واإلعالن منها عن نية إيرانية 
للرد على أي هجوم أميركي محتمل. ولعل 
في إطالق هذه التصريحات من جزيرة أبو 
إيرانية ال تخفى على أحد،  موسى إشــارة 
إذا ما تعّرضت لهجوم  إيــران  بــأن  مفادها 
ــــرد قـــد يـــكـــون بــاســتــهــداف  ــإن الـ أمـــيـــركـــي، فــ
اإلمـــــــــارات، نــاهــيــك طــبــعــا عـــن الــســعــوديــة، 
الواليات  حلفاء  لدفع  إيرانيٍة  محاولٍة  في 
املتحدة في الخليج العربي لثنيها عن أي 

نيات حقيقية لشن هذه الهجمات.
ــتـــهـــديـــدات اإليــــرانــــيــــة األمــيــركــيــة  لــيــســت الـ
ــنــــوات  ــنــــذ ســ املــــتــــبــــادلــــة جــــــديــــــدة، فــــهــــي مــ
تتصاعد، وتصل إلى الــذروة قبل أن تعود 
جذوتها إلى االنطفاء، وكأن شيئا لم يكن، 
فكال الدولتني، أميركا وإيران، تعرفان جيدًا 
حدود اللعبة في هذه املنطقة املشتعلة على 
املنطقة،  الــدوام. ولكن متغيرا جديدا دخل 
ــا وســــــط الـــلـــعـــبـــة األمـــيـــركـــيـــة  ودخـــــــل أيــــضــ
اإليـــرانـــيـــة الـــتـــي تــحــكــم املــنــطــقــة مــنــذ عقد 
»اإلسرائيلي«،  العامل  هــو  العقد،  ونصف 
فــدولــة االحــتــالل، ومــن خــالل تطبيعها مع 
اإلمــــــــارات والـــبـــحـــريـــن، بـــاتـــت هـــي األخــــرى 
عــلــى مــقــربــٍة مــن بــرمــيــل الـــبـــارود املشتعل، 
يــؤّدي إلــى تخريب اللعبة  وهــو متغيٌر قد 
األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة، وقـــد يــســرع بإشعال 
فتيل الــحــرب املــنــتــظــرة، والــتــي ال تــقــع بني 
ــن كــل  ــم مــ ــرغــ واشـــنـــطـــن وطـــــهـــــران، عـــلـــى الــ

التصريحات والتهديدات.
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي إلــى  تــســعــى دولـــــة االحــ
تــدخــل فــاعــل مـــن الــرئــيــس تـــرامـــب، قــبــل أن 
جو  لخلفه  األبــيــض  الــبــيــت  مفاتيح  يسلم 
بايدن، وهي التي كثيرًا ما عّولت على مثل 
هذا الفعل طــوال السنوات األربــع املاضية، 
من دون أن يدخل ترامب في لعبتها، على 
الرغم من كل ما فعله لهذه الدولة، وما قّدمه 

كانت  الــتــي  لــلــدولــة،  الخارجية  العقيدة 
املــشــاركــة  تــقــوي جيشها مــن دون  دومـــا 
تحّول  البالد، وهو  العمليات خارج  في 
ــى مــنــافــســة  إلــ الــســعــي  ه  يـــكـــون وراء ــد  قـ
املغرب الذي سبقها بعقود في املشاركة 
السالم، األممية أساسا.  قــوات حفظ  في 
 أن الــحــديــث عــن الــقــوة 

ً
ولــيــس مــصــادفــة

اإلعــالمــي  الــفــضــاء  فــي  تكاثر  العسكرية 
ــذلــــك الـــشـــعـــور  ــيــــش بــ ــيــــاســــي، وجــ والــــســ
بالقوة، وتمجيدها، غير أن األكثر إثارة 
للتعليق، كان وال شك أن الذي كان يلوح 
بــقــوة الــبــالد هــو رئيسها املــريــض. وقــد 
مريضا،  رئيسا  شئنا،  إذا  حكمه،  أعقب 
إلى  القوة  النقاش عن  وهو بذلك يحيل 
الــســالمــة الــجــســديــة لــلــدولــة فــي شخص 
رئيسها، عالوة على ضعف املؤسسات، 
فــقــد كـــان الفــتــا أن الــرئــيــس الـــذي مضى 
هشاشة  على  يحيل  سنة  انتخابه  على 
الــدولــة،  فــي  الرئاسة  املــركــزيــة،  املؤسسة 
هو  فقط  الجزائريني  خمس  أن  باعتبار 
ــذي أعــطــى صــوتــه لــشــرعــيــة الــرئــيــس،  الــ
لــوكــاس  مــا كتبه  مــا يحيلنا عــلــى  وهـــو 
مرتني، أن املفتاح يظل، مع ذلك، في القوة 
املؤسساتية للنظام، وتماسكه الداخلي، 
وهو ما ال يمكن بالفعل الحديث عنه في 
الحراك  من  بعد سنٍة  الــجــزائــري،  الشأن 
 شــرعــيــة الــنــظــام، ثم 

ّ
الــشــعــبــي الــــذي هـــز

الـــحـــرب الــداخــلــيــة بـــني أجــنــحــة الــحــكــم، 
تبون  املجيد  أن عبد  يبدو  الــذي  الشيء 
يريد أن يــتــداركــه بــإطــالق ســراح أقطاب 
املخابرات   مدير  أمثال  الدائمني،  النظام 
املــعــروف  مــديــن  الشهير محمد  األســبــق 
بــتــوفــيــق، والــســعــيــد بــوتــفــلــيــقــة وعــــودة 
وزير الدفاع األسبق خالد نزار والجنرال 
إلـــخ. وقــد كــان اعتقالهم أحــد  طـــرطـــاق... 
مــظــاهــر فـــقـــدان الـــتـــمـــاســـك، بـــل الــخــالف 
عبد  الرئيس  بعد  ما  مرحلة  إدارة  على 
الــعــزيــز بــوتــفــلــيــقــة الــــذي طــبــع بــوجــوده 
وشخصه النظام الجزائري عقدين. هذا 
الترميم السياسي العسكري يكشف عن 
فــجــوة أخـــرى فــي الــكــتــلــة الــحــاكــمــة التي 
الــســوداء  العشرية  منذ  متماسكة  ظلت 
ــد املـــتـــطـــّرفـــني  ــا الــــدولــــة ضــ ــهـ ــادتـ الـــتـــي قـ
ــابـــات  ــتـــخـ ــد إلــــغــــاء االنـ ــعـ ــيــــني بـ اإلســــالمــ
الــقــرن  بــدايــة تسعينيات  فــي  الــتــعــّدديــة 
املــــــــاضــــــــي، وهـــــــــو مـــــــا يــــحــــرمــــهــــا ورقـــــــة 
أســـاســـيـــة فـــي لــعــب الــــريــــادة الــجــهــويــة، 
ــراف املـــوجـــودة فــي الــدائــرة  ــ  وقــبــول األطـ

اإلقليمية بدورها.
يــضــاف إلـــى ذلـــك االنــهــيــار املــلــحــوظ في 
 مع 

ً
ــدة اقــتــصــاديــات الـــدولـــة، وقـــد زاد حــ

الكونية  الجائحة  الناجمة عن  األوضــاع 
)صـــــــادرات الــنــفــط الـــتـــي تــمــثــل 95% من 
بما يفوق %12  تراجعت  الدولة  عائدات 
بما  الــجــزائــر  تستثمر  ولـــم   .)2019 ســنــة 
يكفي تجربتها الطويلة في الحرب على 
اإلرهاب، عندما حان استعمالها إقليميا. 
الــرغــم مــن وجـــود بنيات إقليمية  وعــلــى 
)لجنة  إنشائها  أصــل  في  الجزائر  كانت 
الـــقـــيـــادة الــعــامــة املــشــتــركــة، فـــي إبـــريـــل/ 
ــالـــي ومــوريــتــانــيــا  مـ بــــني  نـــيـــســـان 2010 
والــنــيــجــر، إضـــافـــة إلـــى الــبــلــد املــضــيــف(، 
فإن الدولة األكثر حضورًا، ظاهريا، هي... 

العدو التقليدي للجزائر: فرنسا!
ة تــصــريــحــات الــرئــيــس الــجــزائــري  وقــــراء
تــكــتــســي بــعــدًا آخـــر اآلن. يــكــتــب لــوكــاس 
ــّدم  ــقــ تــ ــر  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ كــــانــــت  »إذا  مــــــارتــــــني: 
ــثــــال الــــواضــــح عـــلـــى الــــبــــالد الــتــي  لـــنـــا املــ
اســـتـــثـــمـــرت مـــجـــهـــوداتـــهـــا لـــكـــي تــتــحــّول 
مواردها الطبيعية املهمة واستثماراتها 
الــضــخــمــة فـــي مــجــال الـــدفـــاع إلـــى ريـــادة 
فإن  والساحل،  الكبير  املغرب  في  فاعلة 

اإلسرائيلية، وعدم استبعادها باملطلق في 
املقابل، ثمة  فــي  العقبات.  إقــامــة مثل هــذه 
انتقادات رئيسية لهذا الطرح، وتشكيك في 
مدى فعاليته وجدواه على صعيد الوضع 

الفلسطيني، من أكثر من زاوية:  
الجديدة؟  العربية  السردية  قيمة  ما  أواًل، 
 إســرائــيــل أخـــذت مــا تــريــد وتــدرك 

ّ
طــاملــا أن

ــــوى مــــن الـــســـرديـــات   الــــواقــــع أقــ
ّ
تـــمـــامـــا أن

 - الـــعـــربـــي  الــتــطــبــيــع   
ّ
وأن ــابــــات،  والــــخــــطــ

عربيا  قبواًل  هنالك   
ّ
أن يعني  اإلسرائيلي 

بإسرائيل سواء كانت هنالك تسوية أم ال؟
ثــانــيــا، تــمــيــل مـــوازيـــن الـــقـــوى إلســرائــيــل، 
والـــواقـــع اإلســرائــيــلــي )حــتــى مـــع مــعــادلــة 
القادمة هناك( أصبح  املبّكرة  االنتخابات 
يــتــمــايــل بـــني يــمــني ويــمــني مــتــشــّدد وآخـــر 
متشدد جدًا، وبالتالي ال يوجد هنالك من 
سينصت في إسرائيل لهذه اللغة العربية، 
ــي هـــــذا الــتــهــتــك  ــــع الـــعـــربـــي فــ ــــواقـ طـــاملـــا الـ

االستراتيجي!
تغلق  التي  العربية  السرديات  بناء  ثالثا، 
الــفــجــوات الــواســعــة فــي الــعــالقــة بــني الــدول 
العربية أمر صعب للغاية، في ظل الفجوة 
الواسعة والعميقة في رؤية الدول العربية 
التهديد،  ومصادر  وأولوياتها  ملصالحها 
ــذه املـــحـــاولـــة فــي  ــ وبـــالـــتـــالـــي قــــد تـــجـــدي هـ
تــحــيــيــد الـــخـــالفـــات الــعــربــيــة الــداخــلــيــة، أو 
انفجارها،  تجنب  وربــمــا  منها،  التخفيف 
ــور  ــدهـ ــتـ ــــع املـ ــــوضـ ــــن الـ ــــن تـــغـــيـــر مـ لـــكـــنـــهـــا لـ
العمق  انحالل  جــّراء  الفلسطينية  للقضية 

أولها  لم تكن لتحلم بها، لعل  من خدماٍت 
نــقــل ســفــارة أمــيــركــا إلـــى الــقــدس الــشــريــف، 
وصـــــواًل إلــــى مــرحــلــة دفــــع الـــــدول الــعــربــيــة 
لــلــتــطــبــيــع مـــع تـــل أبـــيـــب. وجـــــود تـــل أبــيــب 
فــي الــلــعــبــة األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة هـــذه املــرة 
فاإلمارات،  عربي خليجي،  بغطاء  سيكون 
تــدرس إنشاء قاعدة  ووفقا لتقارير عبرية 
إســرائــيــلــيــة عــلــى مـــيـــاه الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
وهــو أمــٌر أعلنت إيــران أنــه سيكون بمثابة 
القومي، بمعنى  أمنها  اعتداء صــارخ على 
أن إســـرائـــيـــل لـــم تــعــد بــحــاجــٍة إلــــى وجـــود 
شخص مثل ترامب في البيت األبيض، من 
طــهــران  بــمــحــاصــرة  مخططها  تنفيذ  أجـــل 
موجودة  ستكون  فهي  عليها،  والتضييق 

بقوة التطبيع الذي حققه لها ترامب.
الواليات  قد تدفع إسرائيل باتجاه إحــراج 
املتحدة البايدنية إذا ما اقتضت الضرورة، 
خصوصا إذا ما سعى الرئيس بايدن إلى 
الــتــمــهــيــد التـــفـــاق نــــووي جــديــد مـــع إيــــران، 
ــة األمــيــركــيــة  ــيــ ــرانــ بــمــعــنــى أن الــلــعــبــة اإليــ
املــســتــمــرة مــنــذ 15 عــامــا قـــد تــفــســد فـــي أي 
لحظة، وبالتالي فإن حوارات التهدئة التي 
كـــانـــت تـــقـــودهـــا أطــــــراف خــلــيــجــيــة لــتــبــريــد 
املنطقة، مع كل أزمة إيرانية أميركية؛ قد ال 
، خصوصا إذا ما بدأت أعالم 

ً
تفلح مستقبال

شاهد في مياه الخليج العربي.
ُ
إسرائيل ت

)كاتب عراقي(

اإلقليمي  الــفــاعــل  نــمــوذج  املــغــرب يشكل 
الذي يسعى إلى أن يتحّول مرجعا لألمن 
بنجاعة  يستعمل  لــه،  ومـــوردًا  اإلقليمي 
أدواٍت  إلــى  بتحويلها  الضعيفة  مــوارده 
ــيـــره اإلقـــلـــيـــمـــي«.  ــأثـ ــٍة لـــلـــرفـــع مــــن تـ ــلـ ــاعـ فـ
القوى اإلقليمية  أن  ويضيف عن جــدارة 
فـــي مــنــطــقــة املـــغـــرب الــكــبــيــر والـــســـاحـــل، 
ال يــمــكــن قــيــاســهــا أو تــحــديــد تــعــريــفــهــا، 
ــلــــى قــــدراتــــهــــا  حــــصــــريــــا وبــــــنــــــاًء فــــقــــط عــ
املـــــاّديـــــة، مــــن قــبــيــل اإلنــــفــــاق الــعــســكــري 
عـــدد  أو  ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ االقـ ــتــــيــــاطــــي  االحــ أو 
التي  الرئيسية  امليزة  بل  إلــخ،  الــســكــان... 
ها على تفعيل 

ُ
ِسمها هي قدرت

َ
يجب أن ت

اإلجــراءات  من  واسعة  ترسانة  وتطبيق 
والـــســـيـــاســـات األمـــنـــيـــة الـــتـــي يـــكـــون لها 

تأثير ما وراء حدودها. 
االعــتــبــاري العبا  للمغرب وضــعــه  صــار 
إقـــلـــيـــمـــيـــا كـــبـــيـــرًا، يـــســـعـــى إلـــــى تــقــويــتــه 
ــي الــعــالقــات  وتـــكـــريـــســـه، فـــي الــــواقــــع وفــ
ــم يــعــد  ــع اآلخـــــريـــــن. وهــــــذا االرتـــــقـــــاء لــ مــ
ــه يــحــظــى  ــذلـــك فـــإنـ ــد، كـ ــ خـــافـــيـــا عـــلـــى أحــ
بــمــتــابــعــة دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، ويــثــيــر في 
لــعــبــة الــــدول، املــنــافــســة أو الـــعـــداء حتى. 
وعــنــدمــا نــقــول الـــدور اإلقــلــيــمــي املــركــزي 
للمغرب، فنحن نفسر جزءًا من تصريح 
ــعــــني نــصــب  الـــرئـــيـــس الــــجــــزائــــري، واضــ
أعيننا القدرة على التأثير في الهندسة 
ــرار الــــجــــهــــوي الــــذي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ األمــــنــــيــــة واالسـ
يــشــمــل املـــغـــرب الــكــبــيــر ودول الــســاحــل، 
كبوابة ألفريقيا، ثم شمال أفريقيا درعا 
لــلــشــرق األوســــــط. والــــواضــــح أن قــواعــد 
الجهوي تغيرت، وليست هي  االشتباك 
والجزائر،   املــغــرب  إلــى  بالنسبة  نفسها 
ــــذي  كـــمـــا يــتــضــح مـــمـــا ســـبـــق أعـــــــاله. والـ
التجاوب  الواقع، هو  في  مفيدًا  سيكون 
مع دعوات التقارب والخروج من منطق 
الــتــنــافــس املــقــيــد لــبــروز املــغــرب الــكــبــيــر. 
ــاملـــغـــرب، بــتــشــابــكــه الـــديـــنـــي الــثــقــافــي،  فـ
وقــــوة امـــتـــداده االقـــتـــصـــادي، بــاعــتــبــاره 
األجنبي  لالستثمار  مستقبل  بــلــٍد  أول 
ــقـــيـــة، وقـــدراتـــه  ــارة األفـــريـ ــقـ ــالـ املـــبـــاشـــر بـ
ليبيا  في  السالم  في  والشراكة  األمنية، 
ومـــالـــي، والـــجـــزائـــر بــقــدراتــهــا الــنــفــطــيــة 
وشــســاعــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة، فــــي الــــواقــــع، 
النفوذ  لتحجيم  وضروريان  متكامالن، 
الخارجي )التركي - الروسي - األوروبي 

- الصيني( في املنطقة.
مــن املــفــارقــة، يــقــول الــخــبــراء اإلســبــان، إن 
الـــذي يجعل  الــجــهــوي  الــتــوتــري  التفاعل 
الــجــزائــر تــعــاكــس كــل مــجــهــودات جــارهــا 
املغرب في تعزيز وحدته، هو أكبر عائق 

أمام تسريع الريادة اإلقليمية.
)كاتب مغربي(

اإلبحار في محيط عاصف

إسرائيل في اللعبة اإليرانية األميركية

كيف تدير الجزائر الريادة اإلقليمية؟

أن يُجِمع السوريون 
على حاتم علي

هنالك حراك إقليمي 
من دول المنطقة، 

وترتيب جديد 
للحسابات مع واإلدارة 

األميركية الجديدة

دولة االحتالل، ومن 
خالل تطبيعها مع 

اإلمارات والبحرين، 
باتت على مقربةٍ من 

برميل البارود

التفاعل التوتري 
الذي يجعل الجزائر 

تعاكس مجهودات 
جارها المغرب في 
تعزيز وحدته، أكبر 
عائق أمام تسريع 

الريادة اإلقليمية

آراء

عيسى الشعيبي

مسرحيني  ــاب 
ّ
وكــت حداثيني،  فالسفٍة  أيــدي  على  سنامه  ذروة  العبث  مسرح  بلغ 

لــأحــوال  الــصــارمــة  النقدية  ــــرواد، ونصوصهم  ال طليعيني. وانــطــوت عــوالــم هـــؤالء 
مــقــاربــاٍت الذعــة  العامليتني، على  الحربني  بــني  مــا  فــي حقبة  األوروبــيــة املضطربة، 
للمفاهيم والقيم واملبادئ الرائجة في حينه، على نحٍو يعكس حالة القلق اإلنساني، 

والضياع الفكري، ناهيك عن الشعور بالال جدوى، وفقدان الثقة، وانعدام الهدف.
 بالغرائبية 

ً
كان خطاب هذا الجنس املسرحي مبنيًا على املجهول، وكانت رسائله مثقلة

ابه، 
ّ
 بالدماء والدموع والتشاؤم والخراب العظيم، وكان من أبرز كت

ً
والسوريالية، راعفة

فرانز كافكا، واضع مسرحية »املسخ« وصموئيل بكيت »في انتظار غودو« وألبير 
 عن يوجني يونسكو، وجان بول سارتر، وغيرهم 

ً
كامو »صخرة سيزيف« فضال

من نجوم مسرح الالمعقول. وبتأويل تلك املسرحيات املبكية املضحكة إلى نماذج 
إجــراء محاكاة سياسية مستلهمة من  اليومية، مع  املجريات  لراهن  واقعية موازية 
حيثيات الواقع املتغير، سنعثر على ما يماثل العبث السائد في مواقف وسياسات 
دول وجماعات وزعماء، يظهرون ما ال يبطنون، وكأنهم يؤّدون أدوارًا تمثيلية على 
خشبة مسرح العبث سالف الذكر، يبثون رسائل مبهمة، مثيرة للقلق والشك، وباعثة 

للمخاوف، وفق ما كان عليه خطاب مسرح الالمعقول قبل نحو قرن.
في املجال العام الفلسطيني، تجلت في أواخر العام املشؤوم، املنصرم لتّوه، جملة 
من مشاهد العبث املفاجئة، واحدة جرت في حفٍل موسيقى صاخب داخل مقام 
والثانية  بــصــورة سيئة.  ذيولها  معالجة  تّمت  وقــد  الــقــدس،  موسى شرقي  النبي 
حدثت في مدينة سخنني الجليلية، وتمثلت بإحراق شجرة عيد امليالد، في سابقة 
 عنها 

ً
خارجة عن تقاليد عاصمة يوم األرض الخالد، وقد أضيئت شجرتان بدال

على الفور. فيما وقعت في بحر األسبوع األخير من السنة الفارطة، ثالثة مشاهد 
ز على تسطير هذه املطالعة.

ّ
عبثية متتابعة على مسرح غزة وحده، األمر الذي حف

تمثل أولها بدعوة لجنة الوعظ واإلرشاد، التابعة ألوقاف حركة حماس، الغّزيني إلى 
عدم املشاركة في أعياد املسيحيني، وقد رّد على هذه الدعوة املستهجنة عدد وافر 
من املثقفني الوطنيني الديمقراطيني الفلسطينيني، وبعٌض من مريدي الحركة، وفي 
ذلك ما يكفي ويزيد لتبيان مدى عبثية تلك الدعوة الصادمة. وتجّسد الثاني في 
رفع صورة كبيرة لقاسم سليماني في أحد شوارع غزة، إحياًء لذكرى مقتله قبل 
نحو سنة، وقد قام نفر ممن أساءهم وصف سليماني بشهيد القدس، بعد ساعات 
فقط، بتمزيق صورة من قتل مئات ألوف السوريني والعراقيني، وهذا كان كافيًا، 
أيضًا، إلظهار عدمية مشهد العبث الثاني. أما ثالثة أثافي حاالت العبث املتزامنة، 
فقد كانت تلك املناورة العسكرية ألجنحة املقاومة في القطاع املحاصر، تحت سمع 
وبصر قوات االحتالل التي سجلت كل ما جرى خالل ساعات املناورة، ليس فقط 
لرصد مكامن ما لدى هذه األجنحة من مقّدرات تكتيكية متواضعة، وإنما للزعم أن 
غزة تعسكرت، وبات عندها جيش نظامي ال حركة مقاومة مشروعة، وأنها تمتلك 
عدة حربية مكافئة، وهيئة أركــان، وطائرات مسّيرة، ما قد يسّوغ للقتلة، والحالة 
 
ً
هذه، استخدام حق الدفاع عن النفس، لضرب القطاع املنهك بصورة أكثر وحشية

مما جرى في الحروب الثالث السابقة.
العام، ويتفهم عمق  الفلسطيني  الوجدان  السالح في  املــرء مدى مركزية  يــدرك 
ــتـــزاز بــالــبــنــدقــيــة املــقــاتــلــة، ويــعــي بــالــضــرورة حــســاســيــة الــتــعــرض  مــشــاعــر االعـ
اتهامات  من  تجره  قد  مما  ويتحسب  القداسة،  مرتبة  من  القريبة  املسألة  لهذه 
مسبقة، غير أنه يدرك باملقابل أن تزييف املشهد الهش على هذا النحو املفارق 
أنه يحوز ترسانة أسلحة  الفقير املحاصر املعزول على  القطاع  للواقع، وإظهار 
حة، تحاكي ما لدى كوريا الشمالية، ينتج بالضرورة املوضوعية 

ّ
صاروخية مجن

صــورة متخّيلة، فيها خــداع كثير للنفس، تطاوس وعبث زائــد، أحسب أنه آخر 
مظاهر العبث املتبقية على خشبة املسرح الغّزي.

معن البياري

تعّرض مشهد الثقافة العربية في العام الذي غادرنا )2020( إلى جائحتني: واحدة 
مــن ضحايا  أوقــعــه  مــا  إلــى  الفيروس ووبــائــه.  انتشار  كله،  العالم  كونية كابد منها 
وثقيلة.  كبيرة  العربية،  ومنها  املجتمعات،  فــي  الثقافية  تداعياته  فــإن  ومــصــابــني، 
الثانية محض عربية، أن أنظمة اإلمارات والبحرين والسودان واملغرب أعلنت إقامتها 
عالقات كاملة مع دولة االحتالل. بدت األولى على فجور شديد الغرابة وهي تمارس 
هذه العالقات، فيما ظهرت الحكومة املغربية على بعض الحرج، عندما أسرفت في 
الفلسطيني.  الشعب  مساندتها  ثبات  على  إلحاحها  وفــي  عليه،  أقدمت  ما  تسويغ 
ضربت جائحة كوفيد 19 األنشطة والتظاهرات واملهرجانات الثقافية والفنية باإللغاء 
والتأجيل، وإن انتظمت بعض املسرحية والسينمائية منها )في مصر خصوصا(، 
ا ألغت معارضه في غير مدينة عربية. وفي األثناء، 

ّ
وأضّرت كثيرا بسوق الكتاب، مل

زاد الحضور النافذ للشبكة العنكبوتية، وتقنيات الثقافة التواصلية الرقمية، فكانت 
بالثقافة واملنتجات  هذه املسعف والوسيلة لإلبقاء على كثير من مظاهر االحتفاء 
الفنية واإلبداعية، كما صارت األداة في التعليم في مستوياته كافة. وكانت املجتمعات 
املهول  االتــســاع  بفعل  املستجّد،  لهذا  مهيأة  فيه،  واســعــة  وفــئــاٍت  قــطــاعــاٍت  العربية، 
لإلنترنت والحواسيب والهواتف الجّوالة الذكية، املتسارعة التطور والغزيرة الخدمات، 
الجموسي في  العربي صار شبكيا، على ما ذهب جوهر  املجتمع  إن  القول  فصح 
كتابه »االفتراضي والثورة .. مكانة اإلنترنت في مجتمع مدني عربي« )املركز العربي 

لأبحاث ودراسة السياسات، 2016(. 
الثقافي، في متنه  الجسم  أن  امللحوظ في شأنها  فأهم  العربي  التطبيع  أمــا جائحة 
د حفاظه على نبذ أي اعتراٍف بأي نوع بدولة االحتالل، ورفض مجّددا كل 

ّ
األوسع، أك

سقوط عربي، على أي مستوى. وفيما عبرت تشكيالت أهلية ومدنية، في السودان 
والبحرين واملغرب، في بياناٍت معلنة، وفي أنشطة ظاهرة )وإْن محدودة وضعيفة( عن 
رفض إقدام حكومات بلدانها على التطبيع مع إسرائيل، فإن مثقفني من هذه البلدان 
باغتونا بسقوطهم، ليس بالخرس عن إدانة الفعل الشائن، وإنما بالجهر بتبريراٍت 
تدافع عنه، وبتشاطٍر بائٍس أحيانا، ومبعث املباغتة أن من هؤالء من دأبوا على مناوأة 
االستبداد، وناصروا ثورات التحرر من أنظمة التسلط والفساد، وكذا على التعريض 
بكل ألوان اإلسالم السياسي. أما في اإلمارات، فلم يعلن أي تجمع ثقافي أو إعالمي 
موقفا يعارض الفعل الفاضح الذي تمارسه السلطة مع إسرائيل، بل إن اتحاد كتاب 
اإلمــارات أعلن بيانا يساند اتفاقية أبراهام في معرض رفضه انتقاد اتحاد الكتاب 
التونسيني لها. أما الجديد هنا، بشأن جائحة التطبيع هذه، أن جمعية املنبر الوطني 
اإلسالمي في البحرين، واملنتسبة إلى تنظيم اإلخــوان املسلمني، لم ترفض التطبيع 
أقامته حكومة بــالدهــا، بل أصــدرت )مــع جمعيتني أخــريــني( بيانا بدا  الــذي  العلني 
ت عن املشاركة مع 17 تشكيال سياسيا وثقافيا ومدنيا في البلد 

ّ
تأييدا، بعد أن شذ

في بيان موحد رافض. ويثير هذا الفعل حزمة من األسئلة بشأن »تخفف« تشكيل 
إســالمــي إخــوانــي مــن الــتــزام بــواحــٍد مــن ثــوابــت مكينٍة فــي الثقافة اإلخــوانــيــة. وعلى 
صلٍة بهذا الحال، جاء بياٌن لحزب العدالة والتنمية، املغربي، اإلسالمي املرجعية )غير 
للحزب، بوصفه  العام  االتفاقية مع إسرائيل، بعد توقيع األمني  إخواني( ال يرفض 
رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عليها، ممثال لبلده، بتكليف من امللك. والظاهر 
أن تدافعا في الحزب يحدث، بعد هذا املستجد الثقيل، والذي جعل العثماني )طبيب 
ع فيها االتفاق، وقد قال إنه في الذي فعله استعان 

ّ
نفسي( ال ينام تلك الليلة التي وق

بفتوى البن تيمية عن تعارض الحسنات والسيئات .. وكان تصريحه هذا مدهشا، 
تلك  الفتوى  وأن  والتطبيع. سيما  عــام جائحتي كوفيد  األخير من  اليوم  به  وّدعــنــا 

يستعني بها الداعشيون ومقترفو اإلرهاب، نجانا الله وحمانا.

محمد طلبة رضوان

يعرف أي مشاهٍد ألفالم السيناريست الراحل، وحيد حامد، أن اإلسالميني لم يكونوا 
هّمه األول، وأن االستبداد السياسي وتغّول رأس املال، والتحالف بينهما، كان شاغله 
الرئيس، كّما وكيفا. يختلف األمر لدى قطاع كبير من اإلسالميني، هم أصحاب الصوت 
األعلى واألكثر تأثيرا، في فصائلهم، فهم، نظرا إلى سنوات العزلة والعمل تحت األرض، 
َيــَرْون غير ما يرى باقي خلق الله، وما دام الرأي يجد من يــرّدده، ويشاركه، وينحاز 
إليه، وما داموا باآلالف، فإن الكثرة تغلب الحقيقة، والخطأ الشائع خير من الصحيح 

املهجور، وال يهم إن كان الواقع غير ذلك، فالواقع هو ما يقّرر »السواد« أنه كذلك!
رحل وحيد حامد، رحمه الله، وثار الجدل حول أعماله. وقّرر اإلسالميون الشعبويون 
على »تويتر« محاسبته وإدانته وإدخاله النار بتهمة محاربة اإلسالم، اإلسالم نفسه، 
تقرأ  أن  يمكنك  السياق  وفــي  تدينهم.  ونمط  وأفكارهم  اإلسالمية  الحركات  وليس 
»معلومات«، وليس قراءات أو رؤى فنية، عن وحيد حامد وأفالمه، لم يسمع بها أحد 
سواهم، منها مثال أنه أخطأ في تصوير صورة اإلسالمي في فيلم »اإلرهابي«، وأنه 
قّدمه في صورة نمطية، وغير صحيحة، ومنفرة، وكاذبة، ومترّبصة، وأمنية. وعلى 
الرغم من كونه تقييما مبالغا فيه للفيلم، إال أن املشكل ليس في صورة اإلسالمي 
الجهادي هنا، املشكل أن فيلم »اإلرهابي« الذي تدور حوله أغلب إدانات اإلسالميني 

لوحيد حامد ليس من تأليف وحيد حامد أصال!      
ال يحتاج األمر إلى االلتفات السم املؤلف أو املخرج أو حتى للفيلم موقع التقييم، يكفي 
أن يهتف واحد من »نخب« تويتر أو فيسبوك: »وحيد حامد عدو اإلسالم«، حتى تندفع 
الجموع باتجاه التفسيق والتكفير، وال يستطيع أحد إيقافها. ومع ارتفاع األصــوات 
وكثرتها، تصبح الحقيقة غريبة. وكما استطاع إسالميون موتورون أن يستخرجوا من 
نصوص الرحمة والعدالة أحكاما بالقتل، على الهوية، والكراهية، على االختالف الديني 
أو املذهبي، وتجاوزوا بذلك النصوص وتفسيراتها، وما دار حولها من علوم وتراث، 
واّدعــوا، كذبا، ووجــدوا من يصدقونهم، بأنهم املمثل الرسمي ألربعة عشر قرنا، وأن 
الرحمة ميوعة، والعدالة دياثة عقدية، والتسامح هزيمة وانبطاح، فإنهم يستطيعون فعل 
الشيء نفسه مع الفنون واآلداب، وهي أهون، في خطورة تشويهها، من تشويه الدين 
نفسه. يصبح نجيب محفوظ كافرا، وأسامة أنور عكاشة كافرا، ووحيد حامد كافرا، 
وأي ناقد كافرا، وأي ناجح كافرا، وأي منافس كافرا، وأي مختلف كافرا، ولو أخطأه 
التكفير فلن يخطئه التشويه واالغتيال املعنوي الذي يصل به في وجدان املتابعني إلى 
ا، 

ً
الكفر، ولو لم يصرحوا به. األخطر من ذلك قدرة الكثرة على جّر القلة الفاهمة أحيان

ي طرحهم، واملشاركة 
ّ
وإقناعهم أو خداعهم أو إجبارهم بالتخويف واملزايدة على تبن

معهم، خوفا أو طمعا أو تقية، في تسميم املجال العام، فتجد من الباحثني املرموقني 
من ينجّر إلى هذا السجال، ويختبئ خلف لغة أكاديمية رصينة، ليرّدد الهراء نفسه، 
فيما يسكت آخرون، يفهمون ويكتمون، بدال من أن يمارسوا دورا توعويا، مع آالٍف من 
الشباب التائه الذي ال يجد من يتبعه، ويضطر لتسليم دماغه لهوالء األنطاع، وهو ما 

يعني انعدام أي فرصٍة حقيقيٍة في التغيير واالتجاه دوما صوب األسوأ.
الجدل حول موقف وحيد حامد من اإلسالميني، ومبالغات اإلسالميني  في سياق 
في تضخيم هذا املوقف وتقييمه، أعد الزميل حسام الهندي »إنفوغرافا« عن خريطة 
انحيازات وحيد حامد في أعماله الفنية. تناول حامد اإلسالميني بشكل مباشر في 
ثالثة أعمال، »دم الغزال« »والجماعة« بجزءيه. فيما تناول النظام الحاكم في مصر 
املــال في ستة أعــمــال، وجمع بني  في عشرة أعــمــال، وتــنــاول تحالف السلطة ورأس 
أربعة أعمال. مشروع وحيد حامد 41  املال في  السلطة واإلسالميني ورأس  انتقاد 
فيلما وثمانية مسلسالت، ما يعني أن نسبة حضور اإلسالميني في مجمل أعماله ال 
تتعدى 17%، هذا هو الرجل الذي كّرس حياته وقلمه ملهاجمة اإلسالميني، أو اإلسالم 

وأهله، كما يتخيلون، فهل شاهدوه حقا؟

غزة تهجر مسرح العبث كوفيد والتطبيع وابن تيمية 
في 2020

أفالم وحيد حامد »النسخة 
اإلسالمية!«
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عبد اهلل البشير

الــديــمــقــراطــيــة  قــــوات ســوريــة  ال تستثني 
»قـــســـد« املــعــلــمــن مـــن حـــمـــات الــتــجــنــيــد 
شمال  سيطرتها،  مناطق  فــي  اإلجــبــاري 
شــرقــي ســـوريـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــحــاجــة املــاســة 
لهم في املـــدارس، خصوصًا في وقــت صعب ال بّد 
بعد  التعليمية  العملية  ببناء  االهــتــمــام  مــن  فيه 
مـــا تــعــرضــت لـــه مـــن أزمـــــات طــــوال عــشــر ســنــوات، 
 مــع العلم أن ال حــاجــة لــدى »قــســد« لــزيــادة أعــداد 

قواتها العسكرية.
فــي نــهــايــة ديــســمــبــر/ كــانــون األول املــاضــي، احــتــّج 
تــامــيــذ ومــعــلــمــون فــي مــنــاطــق الــحــوائــج والــرغــيــب 
في ريف محافظة دير الــزور، على مواصلة »قسد« 
حمات التجنيد اإلجباري التي تستهدف املعلمن. 
 هــذه املمارسات ستكون لها نتائج 

ّ
وأكــد هــؤالء أن

التعليمية  العملية  انهيار  إلــى  تــؤدي  وقــد  كارثية، 
 في ريف املحافظة، في الوقت الذي تعاني فيه 

ّ
ككل

املدارس أساسًا من نقص في الكوادر التعليمية.
وفي هذا اإلطــار، قال معلمون في بلدتي الحوايج 
ــدروه عــقــب الــحــمــلــة  ــ ــ ــيـــب، فـــي بـــيـــان لــهــم أصـ والـــرغـ
ـــهـــم يـــرفـــضـــون أّي مــحــاولــة 

ّ
»ٌقــــســــد«، إن ـــ ــيــــرة لــ األخــ

الــزور، تجنيدًا إجباريًا قسريًا  تجنيد ملعلمي دير 

ــع الــتــعــلــيــم فـــي املــحــافــظــة. فالتجنيد  ال يــخــدم واقــ
اإلجباري، بحسب بيانهم، الذي أرسلوا نسخة منه 
إلى »العربي الجديد« يزيد من حالة تفشي الجهل 
بــن أطــفــال املــنــطــقــة. وعــّبــر املــعــلــمــون عــن رفضهم 
املـــذكـــورتـــن خــصــوصــًا،  الــبــلــدتــن  مــعــلــمــي  إدراج 
ــزور عــمــومــًا عــلــى قــوائــم التجنيد  ومــعــلــمــي ديـــر الــ
اإلجباري، رافضن طريقة االلتفاف على املعلمن، 
وإخضاعهم قسرًا، وتهديدهم بالفصل والعقاب في 
حال عدم استجابتهم لاستدعاء. وهدد املعلمون 
بإغاق املــدارس في حال استخدام أّي من أساليب 

اإلخضاع ضد املدرسن.
ــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة قـــد أرســلــت  وكـــانـــت قـ
ــوبـــن لــلــخــدمــة  ــلـ ــطـ ــم بــــأســــمــــاء املـــعـــلـــمـــن املـ ــ ــــوائـ قـ
التربوية  املجمعات  إلــى  صفوفها،  في  اإلجبارية 
في دير الــزور، وهي الخطوة التي قوبلت بموجة 
ــالـــي  رفــــض واســتــهــجــان مـــن قــبــل املــعــلــمــن واألهـ
على حد سواء. وفي هذا الخصوص، يؤكد املعلم 
الــعــديــد من   

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ العلي  محمد 

املعلمن فــي املجمعات الــتــربــويــة، فــي ديــر الـــزور، 
عــّبــروا عــن رفــضــهــم قـــرار التجنيد اإلجـــبـــاري في 
صفوف »قسد«، ومنهم املعلمون التابعون ملجمع 
ــلــــدات: أبــو  ــرات الـــتـــربـــوي الــــذي يــضــم قــــرى وبــ الـــفـ
حمام والكشكية والبحرة وغرانيج. ويشير أيضًا 

إلــى تمدد الــرفــض إلــى معلمي بلدة الــجــرذي، مع 
الحوايج  بلدة  في  املعلمن  احتجاجات  استمرار 
ــا كــمــعــلــم أرفــــض  ــ ــوال أيـــــــام. يـــتـــابـــع الـــعـــلـــي: »أنــ ــ طــ

وق إلى التجنيد اإلجباري«. التهديد بالسَّ
ــــد مــعــلــمــو نـــاحـــيـــة الــــصــــورة،  ــار نـــفـــســـه، أكـ ــ ــ فــــي اإلطـ
ــم قـــــــرار »قــــســــد« فــــي الـــتـــجـــنـــيـــد اإلجــــبــــاري  ــهـ رفـــضـ
املـــدارس هي   

ّ
الـــزور، مؤكدين أن للمعلمن فــي ديــر 

مكان املعلمن وليست ساحات القتال. وفي ناحية 
البصيرة، في دير الزور، وحدها، قوائم بأسماء 107 
صفوف  فــي  اإلجــبــاريــة  للخدمة  مطلوبن  معلمن 
قـــوات ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة، تحت مسمى »واجــب 

الدفاع الذاتي«.
»العربي  يقول معلم اللغة العربية، خضر العواد لـ
 التجنيد اإلجباري للمعلمن مرفوض 

ّ
الجديد« إن

تــمــامــًا، ســــواء فـــي ديــــر الـــــزور أو الــحــســكــة أو أّي 
النقص   

ّ
منطقة مــن مــنــاطــق ســيــطــرة »قــســد«، ألن

تــراجــع في  التعليمية، وهــنــاك  الـــكـــوادر  فــي  كبير 
مستوى التعليم لعدة أسباب، منها ما هو متعلق 
بتفشي فيروس كورونا الجديد، ومنها ما يتعلق 
)السلطة  الذاتية  اإلدارة  فرضتها  التي  باملناهج 
ــزاء مــن محافظات  الــســيــاســيــة املــســيــطــرة عــلــى أجــ
الحسكة، الرقة، حلب وديــر الــزور(، باإلضافة إلى 
ما سّببته الحرب املستمرة منذ نحو عشر سنوات. 

اإلدارة  قبل  من  نون  يعيَّ الذين  املعلمن   
ّ
أن يتابع 

الذاتية في كثير من املناطق، هم معلمون من غير 
ذوي الــكــفــاءة، ولــيــســت لــديــهــم الــخــبــرة والــقــدرات 
من  »بـــداًل  ق: 

ِّ
ويعل التاميذ.  مــع  للتعامل  الكافية 

إجـــبـــار املــعــلــمــن عــلــى تــــرك املـــــــدارس وإرغـــامـــهـــم 
يمكن  العسكرية،  القوات  بصفوف  االلتحاق  على 
العمل على تأهيل معلمن جدد، وتطوير العملية 
ما  تخريب  وليس  بالخبرات،  ورفدها  التعليمية 

بقي منها كما يحصل من خال هذا القرار«.

مجتمع
أعلنت اللجنة املنظمة لجائزة التميز العلمي، في قطر، أسماء الفائزين في الدورة الـ14، وهم 71 
متقدمًا ومتقدمة من أصل 374، في الفئات التسع، وهي: جائزة التميز العلمي لتاميذ املرحلة 
املاجستير،  وحملة  الجامعات،  وخريجي  الثانوية،  والشهادة  اإلعــداديــة،  واملرحلة  االبتدائية، 
والدكتوراه، وجائزة التميز للمعلمن، واملدارس، والبحث العلمي. وأوضحت الرئيسة التنفيذية 
الختامي  الحفل   

ّ
أن السليطي،  حمدة  العالي،  والتعليم  التعليم  وزارة  تنظمها  التي  للجائزة 

)العربي الجديد( سيقام في 1 مارس/ آذار املقبل. 

لقي شخصان مصرعهما، أمس اإلثنن، من جراء الفيضانات الناجمة عن هطول األمطار الغزيرة 
 الفيضانات تسببت 

ّ
في واليتي جوهر وبهنج بماليزيا. وأفاد بيان عن وحدة اإلنقاذ املاليزية، بأن

 إجمالي عدد األشخاص 
ّ
في مصرع شخصن، وإجــاء أكثر من سبعة آالف شخص. وأوضــح أن

الذين تم إجاؤهم في املناطق التي غمرتها املياه في جوهر، ارتفع من 1780 إلى 6557، في حن 
فــي انهيار أرضــي بمنطقة  الغزيرة  بلغ عــددهــم فــي بهنج 513 شخصًا. كــذلــك، تسببت األمــطــار 
)األناضول( تيتيوانجسا ريدج، السياحية في والية بهنج. 

ماليزيا: مصرع شخصين في الفيضاناتقطر: 71 فائزًا بجائزة التميز العلمي

أكدت مصادر تعليمية، أّن هناك تهديدًا واضحًا 
كّل  ــى  إل وصلت  إذ  ــزور،  الـ ــر  دي فــي  للمعلمين 
بين 25  تربوي قوائم، كّل منها يضّم ما  مجمع 
اإلجبارية  للخدمة  مطلوبين  لمعلمين  اسمًا  و30 
في صفوف »قسد« وهؤالء مهددون بالطرد 
من وظائفهم إن لم يلتحقوا، علمًا أّن المدارس، 

تعاني في األساس، من نقص كبير بالمعلمين.

تهديد بالطرد

ــبــرازيــل  تـــكـــررت الـــحـــرائـــق فـــي غـــابـــات ال
والدول املجاورة لها في أميركا الجنوبية، 
املاضي 2020 كــان أشــّد من  العام  لكّن 
أّي عام سابق، في العقد األخير. اللقطة 
دو  لــومــبــاردو  هيليو  البرازيلي  للمزارع 
سانتوس وهو يمشي وسط مساحة لم 
تبِق الحرائق أثرًا لها، في غابة األمازون 
املطيرة، بالقرب من بورتو فيليو، بوالية 
روندونيا، حيث تكررت الحرائق بوتيرة 

مكثفة منذ صيف 2019.
وفي هذا اإلطار، سجلت حرائق الغابات 
أعلى مستوياتها منذ عشر سنوات في 
الـــبـــرازيـــل، وبــلــغــت زيــادتــهــا خـــال سنة 
املــائــة،  قــيــاســيــة قــدرهــا 12.7 فــي  نسبة 
بــحــســب »فــــرانــــس بـــــــرس«. وقـــــد انـــدلـــع 
ــازون،  ــ األمـ منطقة  فــي  تــقــريــبــا  نصفها 
املعهد  أصدرها  التي  لإلحصاءات  وفقا 
ــاء. وشـــهـــدت  ــفــــضــ ــ الـــوطـــنـــي ألبــــحــــاث ال
آالف  الــبــرازيــلــيــة 103  األمــــازون  منطقة 
حــريــق، بـــزيـــادة ســنــويــة تــقــارب 16 في 
في  222.798 حريقا  إجمالي  من  املائة، 
 أراضـــي الــبــاد الــعــام املــاضــي، وفقا 

ّ
كــل

األقــمــار  إلـــى صـــور  يلجأ  الـــذي  للتقرير 
الغابات وأعمال  الصناعية لتتبع حرائق 
إزالــتــهــا. ويشمل هــذا الــرقــم أيــضــا أكثر 
بانتانال  ألــف حريق في منطقة  من 22 
ــازون، وهــي محمية  ــ الــواقــعــة جــنــوب األمـ
ــي  ــ ــبــــر األراضــ ــلــتــنــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي وأكــ ل
الرطبة على كوكب األرض، وقد أتت على 
التي زادت  الــحــرائــق  فــي  ربــع مساحتها 

فيها بنسبة 120 في املائة عام 2020.
ــازون وبــانــتــانــال  ــ ــ وتــعــتــبــر مــنــطــقــتــا األمـ
وتساهم  العالم.  في  بيئيني  نظامني  أهم 
األمازون في مكافحة ظاهرة االحتباس 
ــة مــن  ــ ــ ــائ ــ املــ ــي  ــ ــع 62 فــ ــ ــقـ ــ الـــــــحـــــــراري وتـ

مساحتها في البرازيل.
)العربي الجديد(

Tuesday 5 January 2021
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)كارل دي سوزا/ فرانس برس(

16
آراء

ميشيل كيلو

مالحظات تمهيدية
أواًل، تــخــطــيــنــا فـــي ســـوريـــة، مــنــذ فـــتـــرة غير 
قــصــيــرة، دور الــحــلــول الــجــزئــيــة فـــي إصـــاح 
ــا نــســمــيــهــا الــــثــــورة الـــتـــي نــتــحــّمــل  أوضــــــاع مـ
جميعنا، وإن بأقدار جد متفاوتة، املسؤولية 
ــــوال كــارثــيــة، يــزيــد من  عــّمــا آلـــت إلــيــه مـــن أحـ
ــكـــار  ــــى األفـ فـــداحـــتـــهـــا الــتــخــبــط واالفــــتــــقــــار إلـ
إلخــراجــنــا  الــضــروريــة  والــوســائــل  واألدوات 
مما وصلنا إليه، والمتاك القدرة على تقرير 
ــنـــا مـــن شــؤونــنــا  مـــا يــجــب أن يــرتــبــط بـــإرادتـ
ــاًء فـــي االئــتــاف  ـــا أعـــضـ

ّ
الــخــاصــة، ســــواء أكـــن

السورية،  الــثــورة واملــعــارضــة  لــقــوى  الوطني 
أم لم نكن، علمًا أن الذين يعلنون، منذ فترة، 
الرغبة في إصاحه يقصرون جهودهم على 
جوانب تقنية، ال تطاول مشكاتنا ومشكاته 

الحقيقية، بل تتجاهلها، وتقفز عنها. 
وتــخــطــيــنــا، كـــذلـــك، زمـــن الــحــلــول الــتــرقــيــعــيــة، 
وتـــلـــك الـــتـــي تـــريـــد ســــّد نـــواقـــص هــنــا وإزالـــــة 
عــيــوب هـــنـــاك، العــتــقــاد أصــحــابــهــا أن العمل 
الوطني السوري يعاني من شوائب وحسب، 
ومستفحلة  عميقة   

ً
بنيوية  

ً
أزمـــة يــواجــه  وال 

تــخــتــرق تــعــبــيــيــراتــه وتــمــثــيــاتــه كـــافـــة. هــذه 
املحاوالت الترقيعية جزء من عجزنا الفاضح 
والـــكـــارثـــي ومـــن أزمــتــنــا، عــلــى الـــرغـــم مــمــا قد 
ــٍة فــــي تــحــســن أداء  ــبــ يــكــمــن وراءهــــــــا مــــن رغــ
»مؤسسات املعارضة«، ومن شعوٍر بخطورة 
واقعها الذي ينحدر بها يوميًا من سّيئ إلى 
أسوأ. ومع أن هذه املحاوالت العبثية تكّررت 
غير مرة خال األعــوام الخمسة املاضية، فإن 
الفشل كــان دومــًا بانتظارها، بما أنها سعت 
إلى إصــاح مؤسسة تمثيلية تقاوم بنيتها، 
وآلــيــات اشــتــغــالــهــا، ويــتــنــاقــض وجـــود ودور 
ــرار فــيــهــا مـــع تــغــيــيــرهــا  ــقــ بــعــض أصـــحـــاب الــ
بـــإصـــاحـــهـــا، بــعــد أن هــيــمــنــت األمـــــة عــلــيــهــا، 
بـــجـــهـــودهـــم بـــالـــدرجـــة األولــــــــى، خـــــال قـــرابـــة 
أن وضعها  مــن فيها  عــقــد، حتى خــال معظم 
ــداٍف  الــطــبــيــعــي، وأن ربــطــهــا بــمــمــارســاٍت وأهــ
ــــدف  ــع الـــوطـــنـــيـــة الــــســــوريــــة وهـ ــ تـــتـــنـــاقـــض مـ
الــحــريــة، يغنيانها عــن وضــع بــرامــج وخطط 
واستراتيجياٍت تعّبر عن هويتهما الجامعة، 
الــثــورة مــن دون مرجعية  فــا عجب أن بقيت 
تحظى باعتراٍف داخلي وخارجي، وينضبط 
بــالــقــيــادة الــتــي تــتــولــى تطبيقها حــقــل ثــوري 
إطــار مقاومة األســديــة،  موحد سياسيًا وفــي 
كّرس غيابه غربة العمل املعارض عّما يفترض 
الذي  أنه حامله املجتمعي، وتعبيره املطابق 
يــلــتــزم مــواقــفــه وخـــيـــاراتـــه، وأّدى غــيــابــه إلــى 
تبعية »االئتاف« واملعارضة، تبعية تزايدت 
راد لجهاٍت وعاقاٍت أبعدتها أكثر فأكثر 

ّ
باط

عن وظيفتها الوطنية، وقيدت حركتها.
ثــانــيــًا، عــلــى اإلصــــاح الـــجـــّدي االنـــطـــاق من 
واقـــعـــنـــا الــــراهــــن، الـــــذي يــتــعــن بـــعـــامـــٍل غير 
مـــســـبـــوق فــــي عــــاقــــات الـــحـــكـــام بــالــحــاكــمــن 
خال تاريخنا الطويل، بعامٍل نوعي يطرح 
علينا تحّدياٍت لم نعرفها من قبل، وال خبرة 
لــديــنــا فـــي الــتــعــاطــي مــعــهــا، هـــو اســتــهــداف 
ى 

ّ
األسدية مجتمعنا وتدميره بطريقٍة تتخط

الــســيــاســة إلــــى وجـــــــوده، بـــدعـــم مـــن روســيــا 
وإيــــــران، ونــجــاحــهــا، بــالــتــعــاون مـــع تــيــارات 
ــي تـــقـــويـــض وحـــدتـــه  األســـلـــمـــة املـــتـــطـــّرفـــة، فــ
وهويته كمجتمع انهارت عاقاته الداخلية، 
وثــأريــة.   

ٌ
دامــيــة  

ٌ
فــئــويــة تناقضاٌت  وحكمتها 

هــــذا املـــــآل املـــرعـــب يـــحـــّدد مـــا عــلــيــنــا الــقــيــام 
التي  بــه  للتصّدي لنتائج هــذا االســتــهــداف 
تيار حزبي  أو  أي تنظيم سياسي،  ى 

ّ
تتخط

وتطوي صفحة  مسلح،  أو  ديني، سلمي  أو 

مهنا الحبيل

هــنــاك ســــؤال مــهــم لــلــغــايــة فـــي رحــلــة الــكــاتــب 
الكويتي، عبد الله النفيسي، الثرية، لتجربته 
ــة، الــتــي  ــيـ ــاسـ ــيـ الــشــخــصــيــة والـــفـــكـــريـــة والـــسـ
ــــي بــــرنــــامــــج الــــصــــنــــدوق األســــــود  عـــرضـــهـــا فـ
الكويتية  الــقــبــس  صحيفة  مــوقــع  )يــوتــيــوب، 
الكويتي نموذج  الــنــمــوذج  اإللــكــتــرونــي(: هــل 
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة مـــرتـــبـــط بــكــل  مـــنـــعـــزل أم أنــــــه فـ
دول الخليج الــعــربــي، فــي ظــل تــشــابــه جــذور 
األبــوي  )الـــرعـــوي(  الحكم  الــشــعــوب، وطبيعة 
الــذي يحتاج إلى تشريح واســع للحكم عليه، 
ــفـــج، في  لــيــس مـــن خــــال تــعــظــيــم نــمــوذجــه الـ
تقديس أسر الحكم، ولكن في فهم طبيعة هذا 
التشكل للجغرافيا السياسية وديمغرافيتها.

تقف هذه القضية اليوم عند مفصل مهم، في 
مــراجــعــة تــاريــخ الــديــمــقــراطــيــة الــعــربــي، كيف 
نحّدد الضابط، لهدف املشروع املطلق للدولة 
الحلم، أو الدولة املمكنة في منظور الواقعية 
 ممكن، 

ً
السياسية، وهل طرح هذا السؤال أصا

فــي ظــل كـــون هـــذه الــــدول تــقــوم عــلــى كــيــانــاٍت 
عشائرية، ال قاعدة دولة ومجتمع شريك، أم أن 
هذا السؤال بذاته قد انتهى عمليًا، وبالتالي 
بعد  الخليج،  فــي  القومية  املعارضة  اعــتــراف 
حرب 1967، كان من خال منظور واقعي، ففي 
نهاية األمر، هذه الدول هي كيانات لتشكلها 

ويــنــوء شعبنا  الــوطــن ومجتمعها،  ســوريــة 
بمختلف فئاته، وعلى جانبي الصراع، تحت 
ت 

ّ
وطـــأة مــا نجح فــي إنــتــاجــه مــن كـــوارث حل

إلــى  بــهــا جميعها، وســتــحــول دون عــودتــهــا 
مــا كــان لها مــن أوضـــاع طبيعية، بسبب ما 
تعّرضت له من تهتك عميق وتدمير مدروس، 

هنا وهناك، عند املعارضة والسلطة. 
ــقــــول: إن مـــا يــخــرجــنــا  ملـــا تـــقـــدم، ال بـــد مـــن الــ
 
ً
مـــمـــا نـــحـــن فـــيـــه ال يـــمـــكـــن أن يــــكــــون خـــطـــوة
 أو تــرقــيــعــيــة، وأن يــقــتــصــر عــلــى فئة 

ً
جــزئــيــة

بابتداع  ويلزمنا  غيرها.  دون  السورين  من 
تــخــتــلــف  لــحــقــل ســـيـــاســـي  ــام  ــ عـ عـــمـــٍل  أدوات 
عــرفــنــاه منهما،  أن  لــنــا  عــّمــا ســبــق  ويختلف 
فــيــه وعــــي ضـــرورتـــهـــمـــا وبـــرمـــجـــة دوريــهــمــا 
 لن ننجح إن اقتصر 

ً
وحدهما  تجاوز كارثة

تصّدينا لها على وضعها الراهن، ولم نواجه 
كــذلــك احــتــمــاالتــهــا املــســتــقــبــلــيــة الــتــي تـــراوح 
بــــن تـــكـــريـــس نـــتـــائـــج الـــتـــدمـــيـــر الــــراهــــن عــبــر 
رفــض روســيــا الــســمــاح ببلوغ حــل سياسي، 
لتعارضه مع الوضع الراهن ملا كان مجتمعًا 
املعقول  غير  من  وبتسويٍة سياسيٍة  سوريًا، 
أن تكون »املعارضة« طرفًا فيها، بعد أن غّيب 
مـــن كـــان ُيــفــتــرض أنــهــا تــمــثــلــه مـــن ســوريــن، 
 قليلة الشأن في تناحر فئاٍت لم 

ٌ
وغــدت جهة

يعد يجمعها جامع وطني. باستحالة الحل 
الراهنة،  أبعاد عابرة لألمة  الــذي ينطلق من 
تتصل بتكوين مجتمٍع ودولٍة يراهن الروس 
إلــى وجودهما  واألســـد على جعل عودتهما 
الــســابــق ضــربــًا مـــن االســتــحــالــة، واســتــحــالــة 
ــوريــــن  ــســ ــلــــعــــات الــ ــن تــــطــ ــ ــٍة تـــعـــبـــر عــ ــ ــــويـ ــــسـ تـ
استمرار  على  القائم  الحل  يبقى  وحريتهم، 
ــي الــــذي  ــارجـ ــخـ ــتــــال الـ الـــنـــظـــام فــــي ظــــل االحــ
»تــدمــيــر مجتمعه«.  الــرئــيــس  إنــجــازه  يحمي 
ويضمن دوام سلطته في إطار محاصصاٍت 
دوليٍة وإقليمية كانت خياره الدائم منذ بدأت 
الثورة، وأنقذته عامي 2012 و2015، وشاركته 
الــســوري، والــقــضــاء على  فــي تدمير املجتمع 
وطــنــه، ويــريــد الحــتــالــهــم أن يـــدوم إلـــى زمــٍن 
ي نصف 

ّ
تقول اتفاقاته مع روسيا إنه سيغط

الــقــرن املــقــبــل، فــي أقــل تــقــديــر، بينما سيكون 
نــا تحت  ــادم، بــقــاء ــ نــصــيــبــنــا، فـــي أي خــيــار قـ
ركام ما كان مجتمعنا، بعد أن فشلت جميع 
السياسية  وتــيــاراتــنــا  وتنظيماتنا  أحــزابــنــا 
واملدنية، ومؤسساتنا املدنية في إقامة وضع 
يــؤســس، أول األمـــر، شيئًا مــن الــتــوازن بيننا 
العالم  إقناع  القدرة على  أعدائنا، ومن  وبن 
بـــضـــرورة تــغــيــيــر مــواقــفــه مـــن قــضــيــتــنــا، بما 
يعترف  مــا  بقدر  إال  ق 

ّ
تتحق لــن  أن مصالحه 

ــإذا نــحــن عــجــزنــا عن  بــحــقــوقــنــا وحــريــتــنــا، فــ
مبارحة وضعنا  مــن  يمّكننا  بما  ذاتــنــا  بناء 
ــا،  الــحــالــي، تــاشــى الــقــلــيــل الــبــاقــي مـــن دورنــ
واكتمل ارتهاننا لقوى إقليمية ودولية تفيد 
 ستتخلى عنها 

ً
أداة من ضعفنا، وتــرى فينا 

متى وجدت أنه ال نفع لها فيها. 
إذا تــأمــلــنــا مـــا حــــدث خــــال األعــــــوام الــقــلــيــلــة 
املاضية من تقاسم طاول بادنا بن واشنطن 
وموسكو، وأنــقــرة وطــهــران وتــل أبيب، وحال 
دون الـــتـــوصـــل إلــــى الـــحـــل الـــــذي تـــحـــدث عنه 
ــن 2118  بــيــان جــنــيــف 1، وقـــــرارا مــجــلــس األمــ
و2254، كان علينا االعتراف بأننا أمام خطر 
االســتــســام مـــن دون قــيــد أو شـــرط ألعــدائــنــا 
الداخلين وللغزاة الروس واإليرانين، ولألمر 
تحّديه  نستطيع  ال  الـــذي  واالقليمي  الــدولــي 
أو تــغــيــيــره بــوضــعــنــا الـــذاتـــي الــــراهــــن، وبــمــا 
عاقات  مــن  ونمتلكه  سياسات،  مــن  نمارسه 
رى، ماذا يبقى لنا، من اآلن فصاعدًا، 

ُ
وقدرات. ت

ــادة نــظــر جــّديــة، شــامــلــة وعــمــلــيــة، في  غــيــر إعــ
أوضــاعــنــا، بــمــا هــي الــخــيــار الــوحــيــد الــبــاقــي 

السياسي، ببعدها العشائري، مئات السنن، 
ولــــم تــســقــط فـــي مـــشـــروع )الـــجـــهـــاد( الــديــنــي 
الــقــديــم والـــحـــديـــث، وال فـــي مـــشـــروع موسكو 
األحـــمـــر، عــبــر أيــديــولــوجــيــة الــيــســار الــقــومــي، 
خــصــوصــا أن نـــمـــوذج غـــزو الـــعـــراق الــكــويــت، 
كـــان مــحــل إجــمــاع رفـــض مــن تــيــارات الخليج 

الفكرية، بما فيها التشكيات القومية.
ــيـــســـي ومـــــــذكـــــــرات أحـــمـــد  ــفـ ــنـ ــة الـ ــ ــلـ ــ وفـــــــي رحـ
الفكرة  بــن  الــشــرســن،  الخصمن  الخطيب، 
اإلســـــامـــــيـــــة والـــــيـــــســـــار الـــــقـــــومـــــي، ســتــجــد 
املساحة واحدة، في قضية االعتراف العملي 
بالتعاطي مع هذه الدول التي تشكلت تحت 
أمارة جديدة، وهو كذلك في التجربة الثرية 
الدولة  فــي  واليسارين  للقومين  الــواســعــة، 
الــســعــوديــة، ومــتــكــّررة فــي ُعــمــان والــبــحــريــن 
وقــطــر واإلمــــــارات. وقـــد انــســحــب هـــذا الــجــدل 
الــصــراع مــع التيار اإلســامــي الصاعد،  على 
الــُســلــطــة. لسنا  مــن  بــغــطــاء  السبعينات،  فــي 
هنا نطرحه مدخا إدانة للصعود اإلسامي، 
الــذي  الــوطــنــي  التفكير  وإنــمــا ألجـــل طبيعة 
والسؤال  األخيرة.  الخمسن سنة  تشّكل في 
بالفعل هناك مساحة أساسية،  هنا هو هل 
التيارات،  الشخصية داخــل هذه  القناعة  في 
تعتقد أن كل ما يمكن تحقيقه هو البناء على 
الفكرة )الرعوية لألنظمة(، لكن عبر تأطيرها 
فاعلة  ديمقراطيٍة  تشريعيٍة  مــؤســســاٍت  فــي 

لنا، على الرغم مما فيه من تعقيد، ويتطلبه 
 لــحــال الــشــلــل والــتــشــتــت، ولــدورهــا 

ٍّ
مــن تــخــط

الخطير فــي مــا آلــت إليه إحــدى أعظم ثــورات 
التاريخ، ثورة الحرية التي نهض بها شعبنا، 

وضّحى بكل شيء من أجلها.
ثالثًا، ال خيار لنا غير بديل إنقاذي يستهدف 
وضــعــنــا الــــذاتــــي، عــلــى أن يــبــدأ بــالــتــمــثــيــات 
إلـــخ، ويفعلها  واملــقــاومــة...  الحزبية واملــدنــيــة 
بــأســٍس توحيديٍة  أطـــٍر جــديــدة، وُيلزمها  فــي 
تــتــعــّن بــداللــة الـــصـــراع بيننا وبـــن األســديــة 
على مجتمعنا الــذي ال يجوز أن يكون لدينا 
أي هدف يسمو على إعادة وحدته وتحصينه 
ــانـــب،  ــزاة األجـ ــغــ ضـــد ســـيـــاســـات األســــديــــة والــ
والعمل لتحويله إلى قوة حسٍم في صراعنا من 
أجل حريتنا ودولتها، على أن يكون مدخلنا 
قــدراٍت  إليها بناء مــيــزان قــوى بما لدينا مــن 
تفعيلها  تفعيل، يسمح  إلى  لة وتحتاج 

ّ
معط

ببلوغ تسويٍة سياسيٍة تكبح خطط األسدية 
والـــــروس واإليـــرانـــيـــن، املــبــنــيــة عــلــى اإلمــعــان 
فــي تحطيم مــا بقي مــن مجتمع ســـوري، بما 
ترى  توفيره من مرجعيٍة  الــذاتــي  البناء  على 
نــفــســهــا بـــداللـــة الــوطــنــيــة الــســوريــة وأســســهــا 
تــــــرى وطـــنـــهـــا ومــجــتــمــعــهــا  ــة، وال  ــعــ ــامــ الــــجــ
بدالالتها التنظيمية واأليديولوجية الجزئية 
ـــب تــنــاقــضــهــا الـــعـــدائـــي مع 

ّ
والـــضـــيـــقـــة، وتـــغـــل

األسدية الذي ال يحل بغير تغلب، على ما كان 
إلى  لطاملا حّولتها  بينيٍة  بينها من خافاٍت 
تناقضاٍت عدائية، فيما حّولت تناقضها مع 
األســديــة إلـــى خـــاٍف مجمد أو مــؤجــل الــحــل. 
الــســوريــن، جميع  لــن تخاطب هــذه املرجعية 
الـــســـوريـــن، بــغــيــر صــفــتــهــم الــحــقــيــقــيــة شعبًا 
واحــدًا، وليس طوائف وفرقًا ومزقًا متناحرة 
ــن تــتــعــامــل مــعــهــم بــغــيــر منطلق  مــقــتــتــلــة. ولــ
وبالدفاع  بحقوقهم  واملعلن  املطلق  االلــتــزام 
عنهم وعــنــهــا. وســتــمــد يــديــهــا لــهــم بوصفهم 
مواطنن يتساوون في حقوقهم وواجباتهم، 
لكل واحٍد منهم ما لغيره وعليه ما عليه، فا 
تمييز وال إقصاء وال أحكام مسبقة وال فئوية 
مــذهــبــيــة مجانية  خـــدمـــات  مــذهــبــيــة، وال  وال 
لــألســد، ألنــه مــن دون إعـــادة الشعب السوري 
 للصراع من أجل حريته، لن 

ً
إلى موقعه حاما

يكون بناء ميزان القوى املطلوب ممكنًا، ولن 
يعيد داعمو األسدية النظر في مواقفهم، ولن 
ُيحسب حساب الثورة في أي حل أو تسوية، 
من  املتدخلن حصصهم  أخــذ جميع  أن  بعد 
إنــه لــن يبقى لنا  الــقــول  بــادنــا، حتى ليمكن 
منها شيء، إن نحن فشلنا في تغيير وضعنا 
الــــذاتــــي بـــتـــثـــويـــره، عـــلـــى جــمــيــع مــســتــويــاتــه 

القيادية والقاعدية. 
ــًا، إذا مـــا قــــّرر املــتــصــارعــون الــدولــيــون  ــعـ رابـ
واإلقــلــيــمــيــون تــكــريــس حصصهم عــبــر حــل، 
ملا  معاكسًا  انتقاليًا  وضــعــًا  ســنــواجــه  فإننا 
أقــره بيان جنيف والــقــرار 2118 مــن »انتقال 
ــوال  ديــمــقــراطــي«، وسنشهد فــي أفــضــل األحـ
ــال ملـــصـــلـــحـــة األســــديــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـــطـــن مـــــن االنـ نـ
العائد  على  كاهما  يقوم  الــغــزاة،  وحماتها 
االســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي يـــتـــرتـــب عـــلـــى تــدمــيــر 
املــجــتــمــع وشــطــبــه مـــن حـــســـابـــات وعـــاقـــات 
الـــقـــوى والــســيــاســة، ومــــا ســيــنــتــجــه ذلــــك من 
ــراد  لــــألفــ فـــيـــهـــا  دور  وال   

ّ
ــل ــحــ مــ ال  أوضــــــــــاٍع 

والــجــمــاعــات، إال بــمــا يــنــســجــم مـــع اســتــقــرار 
األســديــة واســتــمــرارهــا فــي طــورهــا الــجــديــد: 
على  مطلقة  هيمنة  بــمــفــردهــا  تهيمن  جــهــة 
بادنا ومن يعيشون كعبيد فيها. ومن يوّد 
معرفة األسدية في طورها الجديد، فليراقب 
مــا تفعله فــي مــنــاطــق »الــهــدن واملــصــالــحــات 
الــوطــنــيــة«، حــيــث لــلــقــتــل واإلخـــفـــاء الــقــســري 

واملوت تحت التعذيب ضحايا يوميون.   

وليس  مدنية،  حقوقية  ومنظومات  ملزمة، 
طري ديمقراطي بديل.

ُ
تأسيس إطار ق

ــذه الــتــيــارات  وتـــبـــدو الـــيـــوم كـــل أطــــروحــــات هــ
ــة، مــــــع هــــــــذه الـــــــــزاويـــــــــة، حــــتــــى تــلــك  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
الــشــخــصــيــات الـــتـــي ال تـــــزال تــحــت املــــطــــاردة، 
واملــنــع مــن الــظــهــور اإلعــامــي، وهــو مــا يطرح 
ســؤااًل مهمًا، على ماذا إذن يقوم هذا الصراع 
ــه أنـــظـــمـــة الــخــلــيــج  ــكـــري الــــــذي تـــاعـــبـــت بــ ــفـ الـ
الـــعـــربـــي، فــيــمــا كـــلـــيـــات الـــطـــمـــوح ال تــخــتــلــف 
ّرة للتيارات، وواقع 

ُ
اليوم، بعد هذه التجربة امل

التراجع الضخم، للحقوق املدنية والسياسية 
فــي الخليج الــعــربــي، وســقــوط فــكــرة االتــحــاد 
الــخــلــيــجــي الـــوهـــمـــيـــة، وكــــل مـــا هــنــالــك الــيــوم 
إلـــى االتــفــاقــيــات األمنية  الــعــودة  الخشية مــن 
املجّرمة التي تواطأت عليها دول املجلس قبل 
األزمة الخليجية. وهنا نموذج مهم في الصراع 
ــــرى، بـــن الــفــكــرتــن مـــن خــــال مــوقــف  ــــذي جـ الـ
عبد الله النفيسي واليسار القومي الكويتي، 
املوقفن، وخصوصا في  بــأن كا  التأكيد  مع 
طــريــقــة تــوظــيــف فــكــرهــمــا، لــيــس بــالــضــرورة 
ل كل اإلسامين، وال كل القومين العرب. 

ّ
ُيمث

النفيسي،  الشرس بن  الــصــراع  لنا هنا  يبرز 
ــة، وتــــأيــــيــــده مـــشـــاريـــع  ــ ــيـ ــ ــــامـ بــخــلــفــيــتــه اإلسـ
ــران بعد  ــ لــحــكــومــات الــخــلــيــج )املـــوقـــف مـــن إيــ
2003(، والنموذج هنا ثورة ظفار الذي واجه 
فيها رفاق وطنه اليسارين القومين، كأحمد 

المقترحات. البديل األول
أواًل، ال حاجة لبراهن على واقعة أننا نفتقر 
إلى قوة ديمقراطية أو إسامية أو قومية أو 
مدنية أو مستقلة، تستطيع إسقاط األسدية 
بــجــهــودهــا املـــنـــفـــردة: الـــيـــوم أو فـــي أي يـــوم. 
تمثياتنا  أن  أمـــريـــن:  تــقــول  الــحــقــيــقــة  هــــذه 
السياسية لم تخدم ثورتنا، بسبب أوضاعها 
الذاتية التي أثبتت عجزها عن خدمتها، وأن 
واقعها هــذا ال يترك لنا خيارًا غير الخروج 
من الفشل بابتكار صيغة أو صيغ تنظيمية 
قـــدرات شعبنا  مــن حشد  تمكننا  وسياسية 
مجّربة،  أو  مسبوقة  غير  بطرق  وتوحيدها 
يمليها عــلــيــنــا االنــتــمــاء الــوطــنــي مـــن جــهــة، 
ــلـــى إســــقــــاط االســــتــــبــــداد مــن  والـــتـــصـــمـــيـــم عـ
جــهــة أخــــرى. قــلــت فــي فــقــرة ســابــقــة إن هناك 
مواجهتهما،  علينا  مستقبلين  احــتــمــالــن 
يتطلب كــل منهما إعـــادة نظر جــذريــة لسبل 
تعبئة وتنظيم قدراتنا السياسية التي يجب 
قـــرار تتخذه أحــزابــنــا بتجميد  أن تنجم عــن 
التي  والــضــيــقــة،  الــحــزبــيــة  أنشطتها مــحــض 
عــجــزت عــجــزًا فــاضــحــًا عــن تــحــّدي األســديــة، 
وفــشــلــت، عــلــى الــرغــم مــن الــثــورة املجتمعية 
ــان مــطــلــوبــًا منها  ــا كــ ــتـــاج مـ الــهــائــلــة، فـــي إنـ
مــن بــرامــج وخــطــط ضــروريــة لــبــنــاء هيكلية 
عاقاتها  في  واندماجية  موحدة  سياسية، 
التي  لألسدية  املــضــاّدة  ومواقفها  الداخلية 
وتنتج  الــجــبــهــوي،  العمل  ى 

ّ
تتخط أن  يجب 

عكس ما أنتجته متفرقة عشرة أعوام مضت، 
وتــــــــدرأ عــــن الــــســــوريــــن مــــا ســـيـــأتـــي بــــه حــل 
كان  بينما  أنقاض مجتمعهم،  على  سيبنى 
إعــادة  قيادتهم  واّدعــــوا  الــذيــن مثلوهم  على 
انطاقًا  الحزبية والسياسية  أدواتهم  إنتاج 
ــان يـــعـــد بـــكـــســـر قــيــود  ــ مــــن الــــوضــــع الـــــــذي كــ

ت قدراتهم.
ّ
األسدية التي لطاملا شل

بصراحة: أحزابنا وتنظيماتنا، التي ال ينكر 
 نياتها الوطنية وعداءها لاستبداد، 

ٌ
منصف

لــن تــنــجــح فــي تحقيق مــا تــعــد بـــه، إن بقيت 
ستزول  وهــي  وعجزها،  بتبعثرها   

ً
محكومة

 بقي عملها السياسي فئويًا، ولعله 
ْ
تمامًا، إن

لفت نظرها إلى أن تصاعد النشاط الشعبي 

االتهامات،  وتبادال  الربعي،  وأحمد  الخطيب 
بن إذاعة الثوار من عدن، ذات العمق املاركسي 
الدموي الشرس، وبن إذاعــة ظفار من صالة 
املتنقلة، التابعة للباط السلطاني في ُعمان. 
وعلى الــرغــم مــن كــل ذلــك اإلرث الصعب الــذي 
الــنــفــيــســي، إال أن روح  ــاءات  ــقــ لــ فـــي  انــعــكــس 
الربعي  الــراحــل  وبــن  بينه  الجميلة  الصداقة 
بقيت حاضرة، على الرغم من ذلك اإلرث، كما 
أن نقده دور الخطيب في دعم ماركسيي ظفار، 
وفــي الــصــراع الــتــيــاري الــعــربــي، لــم يمنعه من 

ز أوضاعها بل همشها. لذلك، لن يكون 
ّ
لم يعز

تجميد نشاطها الحزبي الضيق، واندماجها 
في كيانية وطنية تتجاوز أوضاعها الراهنة، 
تخليًا عنها كأدوات صراع فاعلة، بل سيكون 
يًا عن أدوات عاجزة وفي طور التاشي، 

ّ
تخل

تتربص بها كــارثــة لــن تنجح فــي صــّدهــا إن 
حافظت على حالتها الراهنة، ولم تنتقل إلى 
ــاٍل تــتــجــاوز نفسها مــن خــالــهــا، تجمعها  حـ
عــلــى هــــدٍف واحــــد، هــو انــتــقــالــهــا إلـــى تنظيم 
تــشــاركــي وديــمــقــراطــي، قــيــامــه شـــرط تــجــاوز 
املجتمع السوري واقعه الراهن ألول مرة في 
تـــعـــّددي، لكنه،  تــاريــخــه، عــبــر تنظيم وطــنــي 
باألحزاب  أســوة  اندماجي،  الوقت نفسه،  في 
وقادت  الوطني«،  »املؤتمر  رسم  التي حملت 
نــضــال شعبها مــن أجـــل االســتــقــال وطـــردت 
االستعمار من بلدانها، على أن يكون اختيار 
من  بالتناوب،  العام  وأمينه  املوحدة  قيادته 
صـــف شـــبـــاٍب يــتــمــتــعــون بــاملــعــرفــة، تـــزّودهـــم 
 بــمــا يكفي مــن خــبــرٍة في 

ٌ
جــهــاٌت اســتــشــاريــة

ــاد  ــتــــصــ ــول الـــســـيـــاســـة واملـــجـــتـــمـــع واالقــ ـــقــ حـ
والثقافة، ويضم كل معاٍد لاستبداد وعامل 
ــن أيــديــولــوجــيــتــه  لـــلـــخـــاص مـــنـــه، بـــعـــيـــدًا عــ
ومــذهــبــه وانــتــمــائــه الــســيــاســي، فــــردًا كـــان أو 
البديل،  أجــل  مــن  العمل  بــذلــك  ليبدأ  تجمعًا، 
وتبرز الجهة التي ستقوده، بطابعها الوطني 
ــــراج »املـــعـــارضـــة« مـــن تيهها  الـــقـــادر عــلــى إخـ
الشامل، وإلدراج مجمل أوجه وجوانب العمل 

العام في برامجها، وصواًل إلى:
أواًل، توحيد النخب التي نشأت قبل الثورة 
ــحــد حـــول نــقــاط ثقل 

ّ
وبــعــدهــا، وبـــدل أن تــت

سبأ،  أيـــدي  تفرقت  وبــرنــامــجــيــة،  سياسية 
وخـــلـــت أكـــثـــر فــأكــثــر مـــن نـــقـــاط اســتــقــطــاب 
وتفاعل تتمحور حولها، وتتكفل بتفعيلها، 
وها هي تتناحر حول كل كبيرة وصغيرة، 
ــدًا، وتـــحـــل مــا  ــ وتــلــتــقــي الــــيــــوم لــتــتــبــاعــد غــ
على  وتثقل  بــالــكــام،  مــن مشكات  توجهه 
الشعب املضحي بما تنخرط فيه من بؤس، 
مــع أنها قــد تكون إحــدى أكبر قــوى الثورة 

وأكثرها تأثيرًا وفاعلية. 
ثانيًا، بناء ساحة خارجية للثورة تستكمل 
تشهده  ومــا  املــتــجــّددة،  الداخلية  ساحتها 
من تطورات إيجابية تتيح لها النشاط في 
وقانونية  وسياسية  إعامية  دوائـــر  إطـــار 
ومــالــيــة وثــقــاقــيــة، لــكــل دائــــرة منها مكاتب 
تغطي بلدان انتشار السورين، ومندوبن 
ــره  ــ فـــي الــتــشــكــيــل الــســيــاســي املـــوحـــد ودوائـ

القيادية والتوجيهية.
املــدنــي،  املجتمع  تنظيمات  تــوحــيــد  ثــالــثــًا، 
الــنــاشــطــة فـــي الـــداخـــل خــصــوصــًا، ويــتــســم 
عملها بالجّدية والقبول الشعبي، التصالها 
التنظيمات  هــذه  ووطنيًا.  خدميًا  بالناس 
نخبوية  تشكيات  لتضم  تتسع  أن  يمكن 
دورًا  تلعب  ومثقفة  متعلمة  وفئات  عديدة 
وازنًا في إحياء الحراك السلمي واملدني في 
السوري  الداخل  وفــي  أيضًا،  اللجوء  بلدان 
ــن الـــبـــحـــر إلـــــى حــــدود  بــجــمــيــع مـــواقـــعـــه: مــ
العراق، ومن حدود األردن إلى حدود تركيا.   
ــع الـــــثـــــورة الــــذاتــــي  ــ ــذا الـــتـــحـــول فــــي وضــ ــ هــ
ــرة فــــي تــاريــخــنــا  ــ ســـيـــدمـــج ويــــوحــــد أول مـ
ــة مـــتـــنـــوعـــة،  ــيــ ــدنــ ــيـــة ومــ ــيـــاسـ ــيـــات سـ ــثـ ــمـ تـ
وسيلزمها بعمل داللته الوحيدة حاضنته 
الــتــي سيعظم  املــوحــدة وطــنــيــًا،  املجتمعية 
ــا الـــتـــكـــامـــل بــــن ســـاحـــتـــي الــــثــــورة  ــهــ قــــدراتــ
املنظمة والــعــفــويــة، الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
واملقاومة،  السياسية  والقاعدية،  القيادية 
 وســـُيـــبـــقـــي شــعــلــتــهــا وهــــاجــــة، ومــطــالــبــهــا 

راهنة وضاغطة.
)كاتب سوري(

التنويه بشخصية الخطيب، ودوره اإليجابي 
في رحلة العمل الوطني الكويتي.

وقضية ظفار التي وردت في ذكريات النفيسي 
ال يختلف عليها أحٌد اليوم في ضرورة وحدة 
ُعـــمـــان، ويــكــفــي أنـــه مــوقــف لــلــقــومــيــن الــعــرب 
اليوم أنفسهم، في إقليم الخليج العربي، من 
زت بعد 

ّ
أن وحدة السلطنة الوطنية التي تعز

ذلــــك داخــــل نــســيــجــهــا االجــتــمــاعــي الــُعــمــانــي، 
الــذي قــاده السلطان قابوس في عهد ما بعد 
الحرب، انخرط في نشر قيمه كل أبناء األقاليم 
إعــادة  ولكن  ظفار.  إقليم  فيها  بما  الُعمانية، 
موقف التيارات الفكرية الكويتية، وخصوصا 
الــــصــــراع بـــن الــنــفــيــســي والـــقـــومـــيـــن الـــعـــرب، 
بالخلفية املاركسية، يحتاج إلى تقويم فكري 
عميق، عند العقل اإلستراتيجي الذي يحتاج 
أن يــفــهــمــه الــشــبــاب الــعــربــي الــخــلــيــجــي، قبل 
التقّدم إلى مساحات الصراع واملشاركة فيها، 
فــهــو درس كــبــيــر، فــمــا قــدمــه الــنــفــيــســي ليس 
كافيًا لتقديره، من خال موقفه تأييد مشاركة 
إيـــــران الـــشـــاه واإلنــكــلــيــز ملــســقــط، ومــــن طــرف 
املاركسين والقومين العرب، في دعم األحام 
الشيوعية تحت غطاء بكن وموسكو لفصل 
ظفار، وإن كان دفع النفيسي هذا امللف إيرانيًا 
يمثل حالة صدمة ووعي تاريخي، يستوجب 

إعادة تقييم موقعه الفكري للخليج العربي.
)كاتب عربي في كندا(
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الصندوق األسود للصراع الفكري الخليجي

ما يخرجنا مما نحن 
فيه ال يمكن أن يكون 

خطوًة جزئيًة أو 
ترقيعية، وأن يقتصر 

على فئة من السوريين

نفتقر إلى قوة 
ديمقراطية أو إسالمية 

أو قومية أو مدنية 
أو مستقلة، تستطيع 

إسقاط األسدية 
بجهودها المنفردة

قضية ظفار التي 
وردت في ذكريات 
النفيسي ال يختلف 

عليها أحٌد اليوم في 
ضرورة وحدة ُعمان
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ال مبالغة في القول إّن المغرب يواجه أزمة كبيرة 
مع ارتفاع أعداد المتسربين من الجامعات ألسباب 

مختلفة، ما يتطلب إصالحًا للنظام التعليمي

مخاطر التعلّم والعمل عن بُعد

1819
مجتمع

الرباط ــ عادل نجدي

منذ أكثر من عــام، ينتظر محمد 
يتمّكن  أن  عــامــًا(   21( الــشــهــيــري 
ــه الــجــامــعــيــة  ــتـ مـــن مــتــابــعــة دراسـ
فــي كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة واالقــتــصــاديــة 
ــدال فـــي جــامــعــة محمد  ــ واالجــتــمــاعــيــة - أكــ
الخامس في العاصمة املغربية الرباط، وقد 
اضطر إلى ترك التعليم مكرهًا. وحتى هذه 
الــلــحــظــة، يعجز الــشــهــيــري عــن الــعــودة إلــى 
منحة  على  لــعــدم حصوله  الــدراســة  مقاعد 
جامعية تعينه على تأمن تكاليف الدراسة 
يدرك  أسرته عن مساندته.  وقــت تعجز  في 
جّيدًا أن األمر صعب، ال سيما مع عدم توفر 
ــه يــواظــب عــلــى الــعــمــل في 

ّ
اإلمــكــانــيــات، لــكــن

إحـــدى الــشــركــات مــن أجــل كسب قــوت يومه 
ــال الـــذي قــد يعينه عــلــى الــعــودة  وتــوفــيــر املـ
لـــ »العربي  الــدراســة. ويــقــول الشهيري  إلــى 
الجامعة  ترك  إلى  »كنت مضطرًا  الجديد«: 
بسبب ظروفي املادية الصعبة، وخصوصًا 
أنني لم أستفد من املنحة الجامعية، وكان 
الحي  فــي  والسكن  الكتب  كلفة  تأمن  علي 

الجامعي والطعام«.
ويسأل: »أليس من حقي كشاب أن توفر لي 
الــدولــة الــظــروف املــائــمــة مــن أجـــل الــدراســة 
بداًل من أن أجد نفسي مضطرًا للعمل حتى 
)نـــحـــو 250  ــم  ــ ــل 2500 درهـ  مـــن أجــ

ً
لـــيـــا  12

نفسي  ألعـــيـــل  شـــهـــريـــًا،  أتــقــاضــاهــا  دوالر( 
وعائلتي بداًل من االنقطاع عن الدراسة؟«.

وال تــخــتــلــف قــصــة الــشــهــيــري عـــن قصص 
ــن اضـــطـــروا  ــذيــ ــطــــاب املــــغــــاربــــة الــ مـــئـــات الــ
إلــى االنــقــطــاع عــن الــدراســة الجامعية، وإن 
ــن بــــن هــــــؤالء رضـــا  اخـــتـــلـــفـــت األســـــبـــــاب. مــ
الــذي لم يجد أمامه مــاذًا آخر  الصنهاجي 
السعدي  املالك  عبد  بجامعة  االلتحاق  غير 
فــي تــطــوان لـــدراســـة الــقــانــون، بــعــدمــا وجــد 
صعوبة في الدراسة في كلية العلوم. ويقول 
الــصــنــهــاجــي لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »بــعــد 
شــهــر مـــن إلــتــحــاقــي بــكــلــيــة الــعــلــوم، وجـــدت 
اللغة  الكثير من الصعوبات بسبب اعتماد 
الحال  هــو  كما  العربية  مــن  بـــداًل  الفرنسية 
في التعليم الثانوي، األمر الذي دفعني إلى 
دراسة القانون، قبل أن أترك الجامعة نهائيًا 
بعدما رسبت في السنة األولى لعدم قدرتي 
على الحفظ«. يتابع: »بسبب اختاف اللغة، 
ــًا فــــي املـــــــواد الـــعـــلـــمـــيـــة، وغـــيـــاب  وخـــصـــوصـ
ــان مــصــيــر الــعــديــد مــن الــطــاب  الــتــوجــيــه، كـ

االنقطاع عن الدراسة«.
وينقطع أكــثــر مــن 50 فــي املــائــة مــن الطاب 
عــن الــدراســة، فــي حــن يتمكن 47 فــي املائة 
فقط من التخرج من الجامعات، بحسب ما 
كشف أخيرًا الوزير املنتدب املكلف بالتعليم 
العلمي، إدريس أوعويشة،  العالي والبحث 

تحضيرية يتم خالها دعم معارف الطاب 
وتــطــويــر مــهــاراتــهــم الــلــغــويــة بــمــا يؤهلهم 

للدراسة الجامعية بشكل أفضل.
الدستوري  القانون  أستاذ  يــرى  جهته،  من 
والعلوم السياسية في جامعة ابن طفيل في 
القنيطرة، رشيد لزرق، أنه حتى الساعة، ما 
من رؤية متكاملة للحد من هذه الظاهرة في 
التعليمية والــحــاجــة  املــنــظــومــة  ظــل ضــعــف 
إلـــى إجــــراء صـــاحـــات. ويـــقـــول: »دخــلــنــا في 
حلقة مفرغة إلصـــاح االصــــاح«، الفــتــًا في 
حــديــثــه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن فــرص 
التدارك ما زالت قائمة إذا ما توفرت الرؤية 

واإلرادة الحقيقيتان. 
نظم  يتطلب  ذلـــك  تحقيق  أن  لـــزرق  ويــؤكــد 
 

ّ
كـــل مـــســـتـــوى  عـــلـــى  الــــجــــودة  فـــاعـــلـــة إلدارة 

املــؤســســات الــجــامــعــيــة فــي مختلف مــراحــل 
ــيـــم الــــجــــامــــعــــي، ودعــــــــم اســـتـــقـــالـــيـــة  ــلـ ــتـــعـ الـ
إلى إرساء  الجامعية، باإلضافة  املؤسسات 
الــبــشــريــة  املـــــوارد  إلدارة  حقيقية  مــنــظــومــة 
عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، ومــواكــبــة 
التطورات، وتسوية أوضــاع األســاتــذة، ورد 

اعتبار أستاذ التعليم الثانوي.

الصغار ال يتأثّرون كالكبار 
الذين يتشنّج جسدهم بعد 

ساعة من الجلوس

ينقطع أكثر 
من 50% من الطالب 

عن الدراسة

ــة الـــفـــرعـــيـــة لــــــوزارة  ــ ــوازنـ ــ ــــال مــنــاقــشــة املـ خـ
التربية الوطنية والتكوين املهني والتعليم 
التعليم  لجنة  فــي  العلمي  والبحث  العالي 
ــنـــواب.  والـــثـــقـــافـــة واالتــــصــــال فـــي مــجــلــس الـ
وقـــال إن 13 فــي املــائــة مــن الــطــاب فــقــط هم 
من يحصلون على شهادة اإلجــازة خال 3 
سنوات، و17 في املائة من الطاب ينقطعون 

عن الدراسة في السنة الجامعية األولى. 
وتشير إحصائيات صادرة عن وزارة التربية 
العالي  والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية 
والــبــحــث الــعــلــمــي، إلــــى أن مــتــوســط ســنــوات 
تــخــرج الــطــالــب فـــي كــلــيــة الــعــلــوم الــقــانــونــيــة 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة يــصــل إلـــى أربــع 
إلــى 4.32 سنة  ليرتفع  السنة،  ســنــوات وربــع 
بالنسبة للطالب في كلية العلوم، وبمتوسط 
يصل إلى 4.36 سنة في كلية اآلداب والعلوم 
ــــرات الــرســمــيــة  ــــؤشـ ــر املـ ــ ــــق آخـ ــيـــة، وفـ ــانـ االنـــسـ
ــة الـــداخـــلـــيـــة لــســلــك االجــــــــازة لـــدى  ــلـــمـــردوديـ لـ
الــوزارة. وإلــى جانب هذه األرقــام التي تجعل 
نقطة سوداء  الجامعي  التعليم  عن  االنقطاع 
في منظومة التعليم في املغرب، تعّد املوازنة 
وزير  بحسب  وتصل  كبيرة،  السنوية  املالية 
والتعليم  املهني  والتكوين  الوطنية  التربية 
ــزازي،  ــ ــ الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، ســعــيــد أمـ
إلـــى 3 مــلــيــار و700 مــلــيــون درهـــم )نــحــو 413 
مليون دوالر(. ويقول عضو اللجنة الدائمة 
والوسائط  والتكوينات  والبرامج  للمناهج 
ــلـــى لــلــتــعــلــيــم،  الــتــعــلــيــمــيــة فـــي املــجــلــس األعـ
الـــحـــرة للتعليم  لــلــجــامــعــة  الـــعـــام  والـــكـــاتـــب 
)اتـــحـــاد عــمــالــي( يــوســف عـــاكـــوش، إنــــه ال 
يــمــكــن الــحــديــث عـــن االنــقــطــاع عـــن التعليم 
الــجــامــعــي بــمــعــزل عــن االنــتــقــال مــن املرحلة 
الــثــانــويــة إلـــى الــجــامــعــيــة، مــا يخلق صدمة 
مــعــرفــيــة بـــن الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »رغــم 
الــعــمــل عــلــى تــطــويــر التعليم الــثــانــوي على 
مستوى اللغة، إال أن واقع التعليم الثانوي 

ال يؤهل لالتحاق بالتعليم العالي«.
ويــقــول عــاكــوش إن الــصــدمــة الــنــاتــجــة عن 
اإلشكالية املعرفية، والسيما الهوة اللغوية 
من  تزيد  والجامعي،  الثانوي  التعليم  بن 
نسبة التسرب الجامعي، مشيرًا إلى أن الحل 
يتمثل فــي الــعــمــل عــلــى االصــــاح الــتــربــوي، 

وخصوصًا في املرحلة الثانوية. 
وفــــي وقــــت تـــراهـــن وزارة الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
والبحث  العالي  والتعليم  املهني  والتكوين 
الــعــلــمــي عــلــى اعــتــمــاد نــظــام الــبــكــالــوريــوس، 
والــــــذي يـــحـــّدد عــــدد ســـنـــوات الــــدراســــة وهــو 
الحصول على اإلجازة بعد أربع سنوات بداًل 
مــن ثــــاث، وذلــــك فــي إطــــار املــســاعــي لــتــجــاوز 
املـــشـــاكـــل املــتــعــلــقــة بــنــظــام »إجـــــــازة، مــاســتــر، 
دكتوراه«، يؤكد عاكوش أن الرهان األساسي 
بالجامعي  الثانوي  التعليم  ربــط  في  يتمثل 

وردم الــهــوة املــعــرفــيــة. ويــشــّدد عــلــى ضـــرورة 
البحث  وتشجيع  املغربية  الجامعة  تطوير 
الــعــلــمــي وإرســـــــاء اقـــتـــصـــاد الــعــلــم واملـــعـــرفـــة، 

وإعادة االعتبار للشهادة الجامعية. 
يشار إلى أنه هذا العام، أقّرت الوزارة تعديل 
ســـنـــوات الـــدراســـة فـــي الــجــامــعــات. وأصــبــح 
الليسانس يستوجب  الحصول على درجــة 
الــــدراســــة ألربــــع ســـنـــوات عــوضــًا عـــن ثـــاث، 
الــدراســي املتبع في  النظام  وهــو مــا يشابه 
وســوريــة  واألردن  كمصر  عــربــيــة  دول  عـــدة 
النظام  يشترط  كما  الخليج.  دول  وبــعــض 
اللغات األجنبية بشكل  التمكن من  الجديد 
أســــاســــي لـــحـــصـــول الـــطـــالـــب عـــلـــى شـــهـــادة 
الـــتـــخـــرج. ويــتــضــمــن الــنــظــام الــجــديــد سنة 

الجزائر

الرباط

المغرب

البحر المتوسط

المحيط
ا�طلسي

اسبانيا

مع الحجر المنزلي إثر انتشار 
كورونا، والتحّول نحو نظام 

العمل والتعلّم عن بُعد، 
زادت االضطرابات الصحية

بيروت ــ سارة مطر

لم يُعْد املنزل ماذًا للراحة وتناول الطعام والنوم 
وإلزامية  كــورونــا  جائحة  مع  تحّول  ما 

ّ
إن فحسب، 

ــى مــــكــــاٍن مـــــحـــــورّي لــتــيــســيــر  ــ ــي، إلــ ــزلــ ــنــ ــر املــ الـــحـــجـ
والتدريبات  الندوات  لعقد  األعمال واألشغال، كما 
 املدرسة 

ّ
والجلسات االفتراضية. أضف إلى ذلك، أن

فــي حـــّد ذاتــهــا اســتــقــّرت فــي غـــرف املــنــزل وأروقــتــه، 
بــعــدمــا انــتــقــلــت الــعــمــلــيــة الـــتـــربـــويـــة مـــن الــقــاعــات 

م عن ُبعد.
ّ
والصفوف إلى نظام التعل

 
ً
 تــبــّدل األنـــمـــاط الــحــيــاتــيــة فــي لــبــنــان، أســـوة

ّ
ولــعــل

بغيره من الــدول، ُينذر بعواقٍب جانبية بعد تغّير 
الـــعـــادات الــغــذائــيــة والــصــحــّيــة وانـــعـــدام أو تــراجــع 

التمارين الرياضية واللياقة البدنية.
ويـــؤّكـــد الــطــبــيــب املــتــخــّصــص فـــي جـــراحـــة الــعــظــام 
 
ّ
واملـــفـــاصـــل جــــورج دّمـــــر، لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: أن

»الــتــأثــيــر الــصــحــي للجلوس ســاعــاٍت طــويــلــة أمــام 
باملرحلة  يرتبط  غــيــرهــا،  أو  اإللكترونية  األجــهــزة 
ـــه ينعكس بــشــكــٍل أســاســي 

ّ
الــعــمــريــة. لــذلــك، نــجــد أن

الــرقــبــة والظهر  الــكــبــار، مــن حيث ازديــــاد آالم  على 
ق العظام، باألخص لدى 

ّ
والكتفن، إلى مشاكل ترق

عامًا وصعودًا(،   20( مبكر  بعمٍر  لو  النساء، حتى 
ـــة الــحــركــة وزيــــــادة الــضــغــوط الــنــفــســيــة 

ّ
نــتــيــجــة قـــل

 النساء عرضة أكثر من 
ّ
وتناقص فيتامن د. كما أن

«. في 
ّ
العظام، الختاف هرموناتهن ق 

ّ
الرجال لترق

رون 
ّ
 األوالد، حتى 18 سنة »ال يتأث

ّ
املقابل، يضيف أن

في  مــن مشاكل  يعانون  كــانــوا  إذا  إال  كبير،  بشكٍل 
العظام، كونهم  شديدي الحركة، ومرتاحن نفسيًا. 
وحتى لو جلسوا 5 ساعات أمام جهاز الحاسوب 
ــج 

ّ
ـــرون كــالــكــبــار الـــذيـــن يــتــشــن

ّ
أو الـــهـــاتـــف، ال يـــتـــأث

يعانون  كونهم  الجلوس،  من  ساعة  بعد  جسدهم 
ــج العضات 

ّ
مــن ضــغــوٍط نفسية، تــــؤّدي إلـــى تــشــن

وإفراز معّدل أكبر من هرمون األدرينالن، وبالتالي 
إلــى مــزيــٍد مــن العصبية«. وبـــرأي دّمـــر، وكــي تبقى 
الحركة  املواظبة على  العظام قوّية ومتينة »تجب 
ــة سريعة 

ّ
الــريــاضــيــة، وإال تصبح هــش والــتــمــاريــن 

 
ّ
االنـــكـــســـار، نــتــيــجــة تــنــاقــص الـــكـــالـــســـيـــوم. كــمــا أن
الحركة تحمي من الجلطات الدموية«. ويشير إلى 
 عدد املرضى الذين يقصدون عيادته »قد ارتفع 

ّ
أن

املنزلي، حيث يصل  الحجر  بــدء  منذ  كبير،  بشكل 
أحيانًا إلى 51 مريضًا باليوم الواحد«.

 »الــنــشــاط 
ّ
وتـــؤكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أن

والعقل. فمن شأنه  للجسم  املنتظم مفيد  البدني 
خفض ارتفاع ضغط الدم واملساعدة على التحكم 
القلب  بأمراض  الــوزن وتقليل خطر اإلصابة  في 
الثاني  النمط  مــن  والــســكــري  الدماغية  والسكتة 
ها 

ّ
وأنــواع مختلفة من مــرض السرطان. وهــذه كل

حاالت ُيمكن أن تزيد من احتمال اإلصابة بمرض 
 »النشاط البدني يساعد 

ّ
كوفيد-19«. وتكشف أن

على تقوية العظام والعضات ويزيد من التوازن 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  ــ ــة والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة. أّمـ واملــــرونــ
الـــتـــوازن والــحــّد  املــســنــن، فيساعد عــلــى تحسن 
من مخاطر السقوط واإلصــابــات. ولــه دور أيضًا 
ل من 

ّ
أن يقل إذ يمكن  العقلية،  في تقوية الصحة 

مــخــاطــر اإلصــابــة بــاالكــتــئــاب والــتــدهــور املعرفي 
ـــر ظــهــور الـــخـــرف، ويــضــفــي شـــعـــورًا عــامــًا 

ّ
ويـــؤخ

بالرفاهية«.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح املـــعـــالـــج الـــفـــيـــزيـــائـــي رونــــي 
 »الـــواقـــع 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، كــيــف أن كـــفـــوري، لـــ

ــر سلبًا على صحة األفــــراد، حيث ارتفع 
ّ
أث الــيــوم 

مــعــّدل املــرضــى الــذيــن يــقــصــدون الــعــيــادة بــن 10 
و15 في املائة منذ بدء الحجر املنزلي في لبنان«. 
ويقول: »نعالج يومّيًا نحو 33 مريضًا، والافت 

ه بات يقصدنا مرضى بأعماٍر أصغر تقارب 14 
ّ
أن

سنة وما فوق، من الذين يعانون آالمًا في الرقبة 
والــظــهــر وأســـفـــل الــظــهــر، نــتــيــجــة عــــدم الــجــلــوس 
م عن ُبعد ُيلزمهم 

ّ
 التعل

ّ
بشكٍل صحيح. ال سّيما أن

الـــجـــلـــوس لـــوقـــٍت أطــــــول، مـــا يــســّبــب مــشــاكــل في 
جاٍت في الرقبة وعضات الكتفن، 

ّ
العيون وتشن

ــراء الــضــغــط عــلــيــهــمــا«. ويـــشـــّدد كـــفـــوري على  ــ جـ
اإلمكان،  الجلوس قدر  »أهمية تخفيض معّدالت 
حال  فــي  والسليمة،  املناسبة  الوضعية  ــخــاذ 

ّ
وات

»مــمــارســة  ــك«. ويــنــصــح بـــ ــ ــا مــجــبــريــن عــلــى ذلـ
ّ
كــن

الــريــاضــة، ال ســّيــمــا الــتــمــاريــن الــخــاصــة بالرقبة 
والظهر والكتفن واملعدة«.

ر مدّرب اللياقة البدنية ورياضة 
ّ
وفي السياق، يحذ

ــنــا نهرب 
ّ
ــار، من »أن

ّ
كمال األجــســام، شربل أبــو خــط

نا نخسر جهاز 
ّ
مــن فــيــروس كــورونــا الــجــديــد، لكن

املناعة الذي يحمينا من الفيروس، أكثر مّما تفعله 
ز بالغذاء الصحي 

ّ
مازمة املنزل. وهذا الجهاز يتعز

بــالــدرجــة األولــــى، وبــالــريــاضــة والــحــركــة بــالــدرجــة 
الثانية، ما يمّكنه من مقاومة أّي مرض وليس فقط 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ــار لـــ

ّ
كـــورونـــا«. ويــقــول أبــو خــط

»يـــأخـــذ الــجــســم الــشــكــل والــوضــعــيــة الـــتـــي نضعه 
 الجلوس أمام األجهزة 

ّ
فيها ملّدة معينة. لذلك، فإن

وما  لــأمــام،  الكتفن  وانحناء  مــطــّواًل  اإللكترونية 
ــجــات فــي الــظــهــر، ســـيـــؤّدي مع 

ّ
يــرافــقــهــمــا مــن تــشــن

الوقت إلى موت العصب وظهور األمراض«.

التسرّب الجامعيتحقيق
نقطة سوداء في نظام التعليم المغربي

العراق: كورونا يزيد المساكن  العشوائية

ثالثة ماليين ونصف 
مليون مواطن عراقي 

يسكنون في العشوائيات

بغداد ــ زيد سالم

ــا الـــجـــديـــد من  زاد انـــتـــشـــار فـــيـــروس كــــورونــ
الفقر في العراق، حتى ارتفع إلى مستويات 
قياسية في غضون أشهر فقط، وهو ما أدى 
بـــدوره إلــى بـــروز ظــواهــر اجتماعية لــم تكن 
وضوحًا  أكثر  باتت  ها 

ّ
لكن سابقًا،  مختفية 

ــتــــوى الـــبـــرملـــانـــي  ــًا بـــهـــا عـــلـــى املــــســ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــادة الــلــجــوء إلــى  ــ والــحــكــومــي، مـــن بــيــنــهــا زيـ
من  عــدد  اضطر  بعدما  العشوائية،  املساكن 
األهالي إلى الخروج من منازلهم املستأجرة 
واخـــتـــيـــار بــعــض األراضــــــي الــتــابــعــة لــلــدولــة 
ــدات سكنية عــلــيــهــا. يــتــرافــق ذلــك  وبــنــاء وحــ
مع توقف حمات الرقابة وما فيها من إزالة 
لــلــمــنــازل الــعــشــوائــيــة قــبــل اكــتــمــال بــنــائــهــا، 
بـــســـبـــب حـــظـــر الـــتـــجـــول وتـــعـــطـــيـــل الــــدوائــــر 

الحكومية املختصة.
العراقية  الــحــكــومــة  فــي  املــســؤولــون  يملك  ال 
السكن  ظــاهــرة  لتنامي  دقيقة  إحصائية  أّي 
ــؤكـــدون ارتــفــاعــهــا من  ــهــم يـ

ّ
الــعــشــوائــي، لــكــن

خال ماحظات موظفي البلديات في عموم 
املحافظات، بعد عودتهم إلى نشاطاتهم في 
مطلع أكتوبر/ تشرين األول املاضي، تحديدًا 
فــي مناطق الــفــرات األوســـط )وســط الــعــراق(. 
قريبة  أمــاكــن  إلــى  العشوائي  السكن  ويــصــل 
السيارات،  ومــواقــف  الحكومية،  الــدوائــر  مــن 
والبساتن في أطراف املدن، كما كان اللجوء 
إلى شراء الكرفانات الجاهزة ووضعها على 
األرض التابعة للدولة سمة األشهر املاضية.

الفقر من أبرز األسباب التي دفعت إلى ذلك، 
بابل،  فــي محافظة  املحلي  املــســؤول  بحسب 
»الــعــربــي  ــذي يــقــول لـــ حــســن الــغــريــبــاوي، الــ
 »عشرات األسر التي تعتمد على 

ّ
الجديد« إن

األجور اليومية في األعمال الحرة، اضطرت 
إلى مغادرة املنازل التي تستأجرها، بسبب 
عدم تساهل أصحاب األماك مع املستأجرين، 
مـــا أدى إلــــى خـــــروج جــمــاعــي لــشــريــحــة من 
العشوائية،  املساكن  نحو  والــتــوجــه  الــفــقــراء 
 :

ً
أو البناء على أراضــي الــدولــة«. يتابع قائا

»الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة لـــم تــســانــد الــشــريــحــة 
التي تضررت وفقدت عملها بسبب  الفقيرة 
اإلجراءات التي سّببتها جائحة كورونا، فقد 
ــّر الــعــراق حــظــرًا للتجول اســتــمــر أكــثــر من  أقـ
ثاثة أشهر، وفي املقابل لم تسعف الجهات 
اإلجـــراءات«،  هــذه  من  املتضررين  الحكومية 
املناطق   »تعاظم نسبة سكان 

ّ
أن إلى  مشيرًا 

الــحــكــومــة  ــراق، تتحمله  ــعـ الـ فـــي  الــعــشــوائــيــة 
أن  يــفــتــرض  لــلــتــخــطــيــط،  فــيــهــا وزارة  الـــتـــي 
 غالبية 

ّ
تعرف كيف تدير األمور، وبالتالي إن

ســـكـــان الــعــشــوائــيــات هـــم ضــحــايــا األخـــطـــاء 
الحكومية«.

أعلنت  قد  العراقية  التخطيط  وزارة  وكانت 
فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، عن 

عراقي  مــواطــن  مليون  ثاثة ماين ونصف 
الباد.  عموم  فــي  العشوائيات  فــي  يسكنون 
ــائـــة من  وهــــي نــســبــة تـــعـــادل نــحــو 10 فـــي املـ
السكان. وتتصدر محافظات بغداد  مجموع 
ــنــــوى صـــــــــدارة املـــحـــافـــظـــات  ــيــ والــــبــــصــــرة ونــ
 
ّ
العراقية في األحياء العشوائية. وأضافت أن
عــدد الــعــشــوائــيــات تــجــاوز أربــعــة آالف تضّم 
أكــثــر مــن 500 ألــف وحـــدة سكنية«. وأشـــارت 
ها »بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة 

ّ
إلى أن

للمستوطنات البشرية )املوئل( وضعت خطة 
للوقوف  للعشوائيات  شــامــل  مــســح  لتنفيذ 
عــلــى واقــعــهــا وتــحــديــد الــحــلــول واملــعــالــجــات 

ــــذي قــدمــتــه  ــوء الـــقـــانـــون الـ املــطــلــوبــة، فـــي ضــ
الوزارة، الخاص بمعالجة السكن العشوائي 

وتسويته«.
 نسبة 

ّ
على الــرغــم مــن إشـــارة الــــوزارة إلــى أن

تعادل نحو  العشوائية  األحــيــاء  في  السكان 
 مسؤواًل 

ّ
10 في املائة من سكان العراق، فــإن

 
ّ
ــربــــي الــــجــــديــــد« أن ــعــ »الــ ـــ ــد لــ ــؤكــ حـــكـــومـــيـــًا يــ
التخطيط،  وزارة  أعلنته  مما  أكبر  »النسبة 
 هذه النسبة هي رؤيــة ما قبل انتشار 

ّ
بل إن

كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد، إذ زادت بــعــد انــتــشــاره 
 
ّ
ــا زالــــت فــي ارتـــفـــاع مــســتــمــر«. يــضــيــف أن ومـ
العراقية ال تمتلك نسبة واضحة  »الحكومة 
ــن هــــــذه الـــظـــاهـــرة  ــ أو مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عـ
تمنع  أن  ها تحاول 

ّ
لكن باالنتشار،  املستمرة 

تمددها من خال الفرق الخاصة بالبلديات 
التي تفرض عقوبات بحق  األمنية  والقوات 
ــــاك الـــعـــامـــة«. ويلفت  املــتــجــاوزيــن عــلــى األمـ
ــــل عــــــدم الـــكـــشـــف عــن 

ّ
املــــــســــــؤول، الــــــــذي فــــض

ــه »كـــان مــن املــفــتــرض أن تدعم  ـ
ّ
اســمــه، إلـــى أن

مصطفى  بــرئــاســة  الــعــراقــيــة  الحكومة  خطة 

الــكــاظــمــي، شــريــحــة املــتــضــرريــن مــن كــورونــا 
والــــفــــقــــراء، وإيــــجــــاد حـــلـــول ملــشــكــلــة الــســكــن 
 انهيار أسعار النفط، واألزمة 

ّ
العشوائي، لكن

املالية املركبة في الباد، حالتا دون استمرار 
املشاريع التنموية. لذلك، لم تتخذ الحكومة 
أّي قــرارات تسعف املتضررين من الفيروس، 
 األزمة أجبرتها خال األشهر املاضية 

ّ
بل إن

على وقف رواتب املوظفن«.
من جهتها، تشير منظمات مدنية وإنسانية 
الفرات األوســط،   محافظات 

ّ
أن إلى  وحقوقية، 

تحديدًا كرباء وبابل والنجف، هي األبرز في 
الــســكــن الــعــشــوائــي. هــنــاك يتخذ الــفــقــراء، وال 
َمــن تأثرت مصالحهم ومصادر رزقهم  سيما 
إلى  العائدة  البساتن  كــورونــا، بعض  بسبب 
وزارة الزراعة والبلديات، باإلضافة إلى بعض 
األراضي التابعة لوزارة املالية وأخرى للموارد 
املائية، مساكن لهم ُبنيت بطرق بسيطة، فيما 
اخـــتـــار آخــــــرون شـــــراء كـــرفـــانـــات، وهــــي غــرف 
ــيـــوم والـــحـــديـــد،  ــنـ جــــاهــــزة مــصــنــوعــة مــــن األملـ

ليستقروا فيها على أراٍض ال تعود إليهم.

املـــســـرحـــي  املــــــؤلــــــف  قــــــــال  مـــــــــرة،  ذات 
والروائي والشاعر اإليرلندي أوسكار 
لــتــربــيــة  وايـــــلـــــد إن »أفـــــضـــــل طـــريـــقـــة 
طــفــل جــّيــد هــي إســـعـــاده«. صحيح أن 
وسعادته  الطفل  صحة  على  الحفاظ 
هــو مــن أولـــويـــات األهــــل، إال أن هناك 
عـــوامـــل أخـــــرى أكـــثـــر أهــمــيــة وفـــائـــدة. 
في هذا اإلطــار، يعرض موقع »برايت 
التي تشير إلى  الدالئل  سايد« بعض 
أن األهل يقومون بعمل رائع في تربية 
في  تساعد  أن  يمكن  والــتــي  أطفالهم، 
وجعلهم  بأطفالهم  عاقتهم  تحسن 

أشخاصًا أفضل، وهي:
ــع بـــمـــا يــكــفــي لـــاعـــتـــذار:  ــتـــواضـ 1 - الـ
الـــــحـــــال، يـــمـــكـــن أن تـــحـــدث  بــطــبــيــعــة 
خافات ومشاكل بن األهل واألطفال، 
ــد مــنــهــمــا مهتمًا  ــ ــد يـــكـــون كـــل واحـ وقــ
بلعب دور الضحية. مع ذلك، من املهم 
أن يفهم األهــل متى يحن دورهــم في 
ــر قد  االعـــتـــذار. عــلــى الــرغــم مــن أن األمـ
يبدو صعبًا في البداية، إال أن معرفة 
ــاء  ــطــ كـــيـــفـــيـــة تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة األخــ
ــاح  ــتـ ــفـ ـــم الـــطـــفـــل الــــصــــدق واالنـ

ّ
ال يـــعـــل

األمــر نفسه  فحسب، بل يجعله يفعل 
لدى ارتكاب األخطاء.

2 - الحلم مع الطفل: تقول إحدى أقوى 
رســائــل »والــــت ديـــزنـــي« )أكــبــر شــركــات 
وسائل اإلعام والترفيه في العالم(: »إذا 
كان في إمكانك أن تحلم بالشيء، يمكنك 
فعله«. من املهم أن يشجع األهل أطفالهم 
على الحلم والطموح. األهم من ذلك هو 
دعم مواهبهم وهواياتهم ومساعدتهم 

على تحقيق أهدافهم. وتظهر الدراسات 
أن األهل الداعمن ألطفالهم يعدون أحد 

أسباب نجاحهم في املستقبل.
3 - وضع أوقات محددة لكل تفاصيل 
وأنــشــطــة الـــيـــوم: أن يــعــرف الــطــفــل ما 
ســـيـــحـــدث فــــي يـــومـــه يــمــنــحــه شـــعـــورًا 
ــم. كـــمـــا أن  ــكـ ــحـ ــتـ ــان والـــثـــقـــة والـ ــ ــاألمـ ــ بـ
ــاول الـــوجـــبـــات  ــنــ ــتــ تـــحـــديـــد أوقـــــــــات لــ
النشاطات والقيلولة تبني  وممارسة 
ــقـــة بــــن األهـــــــل واألطــــــفــــــال. بـــذلـــك،  ــثـ الـ
ــه. وحـــن  ــعــ ــوقــ ــون مـــــا يـــمـــكـــن تــ ــرفــ ــعــ يــ
يــكــبــرون، يــصــيــرون أكــثــر اســتــقــالــيــة 
ومــســؤولــيــة. وتــشــيــر دراســــات إلـــى أن 
تــنــاول الــوجــبــات مــعــًا كــعــائــلــة يجعل 
ــال أكـــثـــر ســـعـــادة ويــعــلــمــهــم أن  ــفــ األطــ

يكونوا أفضل في التواصل.
الــــوقــــت  ــــي  فــ األطــــــفــــــال  مــــســــانــــدة   -  4
األهـــل حماية  على  يتوجب  املــنــاســب: 
ــراط  ــ اإلفــ أن  إال  وإعـــالـــتـــهـــم.  أطـــفـــالـــهـــم 
ــًا  ــمــ ــايــــة واالســـــتـــــســـــام دائــ ــمــ فـــــي الــــحــ
ــاتـــهـــم يـــمـــكـــن أن يـــجـــعـــل مــنــهــم  ــبـ لـــرغـ
وتشير  الــتــصــرف.  يسيئون  مــراهــقــن 
الدراسات إلى أن األهل الذين يبالغون 
ــال  ــ ــفـ ــ ــة يــــشــــجــــعــــون األطـ ــايــ ــمــ ــحــ ــي الــ ــ فــ
عــلــى الـــكـــذب والــتــاعــب والـــخـــوف من 
املخاطرة وخوض تجارب جديدة. من 
املهم أن يعرف األهــل متى يتراجعون 
ويسمحون ألطفالهم باتخاذ القرارات 
واكتشاف األمور بأنفسهم. في الوقت 
نــفــســه، يــجــب أن يــكــونــوا مــوجــوديــن 

حن يخفقون لدعمهم.
)ربى أبو عمو(

كيف يُحسن األهل تربية 
أطفالهم؟

محمد أحمد الفيالبي

لــم يكن مــن السهل الــدخــول، أو حتى االقــتــراب مــن ذلــك املــكــان املقدس 
ــِدر  واملــخــيــف؛ عيسى الــطــالــب... تــلــك الــُغــويــبــة الكثيفة مــن أشــجــار الــسِّ
النيل قبالة  متشابكة األغصان، على بعد أقل من كيلومتر من مجرى 
ها حارس لقرية 

ّ
قريتنا العريقة في السودان. تقف شامخة بني املزارع كأن

الفقيرة تحت  ببيوتها  دوم،  أم  الحلة  سمى: 
ُ
ت التي  تلك  الظال جنوبها، 

شكان معا 
ُ
أشجار النخيل والدوم والسنط والعرديب، وبعض السدر، فت

نظاما بيئيا فريدًا.
لذلك  تــعــود  ــهــا 

ّ
أن أدركــنــا الحــقــا  بقدسية  الطالب  ويبة عيسى 

ُ
غ حظيت 

الراهب الذي كان يتعبد بني أشجارها، ويقتات من ثمارها، ويصنع من 
فروعها املتساقطة ألواحا لطاب العلم الديني الفقراء )الشرافات(. كان 
، يختفي 

ً
أهلنا يرونه حني قدومه، أو حني يرد املاء، أو يحمل ألواحه راحا

لشهور ثم ال يلبث أن يعود، فيفرح لعودته املزارعون والسكان البسطاء 
ه يبسط تلك البركة في حياتهم.

ّ
ويتبركون بوجوده، معتقدين أن

سجت كثير من الحكايات حول تلك الغابة الصغيرة وقاطنها الغريب، 
ُ
ن

وثمارها التي ال تشبه »نبق« سدر النواحي. نبتدع ألنواعه العديدة من 
رية«  و»حمُّ »تــفــاح«  الطفل؛  وخيالنا  ذائقتنا  تسعفنا  ما  بقدر  األســمــاء 
 األصـــنـــاف، ونستمتع بــروائــحــهــا 

ّ
ــاوي« ونــشــتــهــي كـــل ـ

ّ
ــط و»رّيــــــاق« وشـ

نتوغل،  حــني  حجينة«  »أبــو  املعقوفة  الــحــادة  أشواكها  ونكابد  الشهية، 
ونذهب  حركتنا،  مــن  الخائفة  الثعابني  لتلك  املفاجئ  الظهور  ونــخــاف 
ها هي روح عيسى الطالب ذاك، بعد اختفائه حني شببنا، 

ّ
بخياالتنا إلى أن

واستطعنا دخول مغارته.
 ما جعل من ثمار تلك الغابة أشهى من سواها، هو منعنا، وحمايتها 

ّ
لعل

من أغنامنا، وترك أشجارها تنمو كما تشاء على مّر السنني، من دون 
أن يجرؤ أحد على قطع شجرة واحدة. في ما بعد، ظهر من يّدعي ملكية 
الــراهــب، وقد  التزام أسافه بتركها لذلك   من 

ّ
ــه في ِحــل

ّ
أن األرض معلنا 

اختفى لسنوات طويلة، فقام بقطع أشجارها وزرع مساحتها.
شغلتنا األسئلة حني كبرنا حول شجرة السدر، من قبيل: هل من عاقة 
بني ذلك املتعّبد عيسى، ورمزية السدر لدى املسيحيني ممن يعتقدون أّن 
ج به السيد املسيح قبل صلبه صنع من هذه الشجرة؟  ّوّ

ُ
اإلكليل الذي ت

لــدى املسلمني إذ يعتبرونها من  الــقــداســة  الــدرجــة مــن  وهــل هــي بــهــذه 
أدويــة  فيصفون  الشعبي  الطب  أهــل  فيها  يعتقد  كذلك،  الجنة؟  أشجار 

تستخلص من ثمارها ومن أوراقها ولحائها.
كانت غويبة عيسى الطالب، قبل أن تطاولها أسلحة األطماع هي سدرة 
مبتدانا، ملا فيها من منتهى الغموض والسحر، ثم أصبحت مجرد حكاية 
الطبيعية،  املـــوارد  على  الحفاظ  فــي  األســـاف  استراتيجيات  على   

ّ
تــدل

 شــيء، وال يقيم 
ّ

ليركل كل فهم 
َ
ل
َ
البيولوجي حولهم، ثم جاء خ والتنوع 
وزنا للقداسة، وال للحفاظ على البيئة.

)متخصص في شؤون البيئة(

»سدرة مبتدانا«

إيكولوجيا

من  واسعة  انتقادات  المغرب  في  الجديد  التعليمي  النظام  يواجه 
حوله.  النقاش  في  إشراكهم  لعدم  الجامعات  أساتذة  بعض  قبل 
ويلفت هؤالء إلى مشاكل أساسية تتعلق بآلية التطبيق التي تجعلهم 
التي  الهامة  التوصيات  ببعض  األخذ  عدم  حال  في  فشله  يتوقعون 
تعديل  يمكن  ال  أنه  إلى  إشارة  في  لتطبيقه،  مواكبة  تكون  أن  ينبغي 

النظام الجامعي دون النظر إلى النظام المدرسي. 

انتقادات

)Getty( ماذا ينتظرهم بعد االنتقال إلى الجامعة ؟

)Getty /تتعلّم عن بُعد )كريستيانو مينيشيللو
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)Getty /تتحدث إلى طفلتيها )ألفريدو مارتينيز

بابا نويل زار حيًّا عشوائيًا في النجف )حيدر حمداني/ فرانس برس(



قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

ــة،  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ اتــــهــــمــــت الــــحــــكــــومــــة الـ
ــر اإلعــــام معمر  عــلــى لــســان وزيــ
التي  الحوثيني  قـــوات  اإلريـــانـــي، 
بمحاولة  الــعــاصــمــة صــنــعــاء  عــلــى  تسيطر 
اســـتـــهـــداف الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الـــجـــديـــدة. 
وقـــد تــعــّرضــت الــحــكــومــة فــي أثــنــاء وصــول 
أعضائها إلــى مطار عــدن، وهــي قــادمــة من 
ديسمبر  األول/  كـــانـــون   30 فـــي  الــــريــــاض، 
سقطت  صــاروخــيــة  بقذائف  لهجوم   ،2020
الــهــجــوم بحياة  املـــطـــار. وأودى  مــبــنــى  فـــي 
ــا، مــعــظــمــهــم  ــ ــًصـ ــ ــخـ ــ ــــن شـ ــريـ ــ ــشـ ــ بــــضــــعــــة وعـ
مدنيون، من دون أن ُيصاب أحد من أعضاء 
الحوثية  الحركة  نفت  وفــي حني  الحكومة. 
الــذي استهدف، على ما  عاقتها بالهجوم 
يــبــدو، إفــشــال اتــفــاق الــريــاض الــذي انبثقت 
مــنــه الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، أو ربـــمـــا تــذكــيــر 
ــقـــادمـــة بــالــكــيــفــيــة الـــتـــي يــبــدو  الــحــكــومــة الـ
 أي 

ّ
ــإن عليها مــيــزان الــقــوى فــي الــجــنــوب، فـ

 ذلك الهجوم.
َّ
جهة أخرى لم تتنب

وتمثيلها  الحكومة  تشكيل  مخاض 
الجغرافي والحزبي

بعد ثاثة عشر شهًرا من الوصول إلى اتفاق 
الـــريـــاض، فـــي 5 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 
املــعــتــرف  الــيــمــنــيــة،  الـــحـــكـــومـــة  بــــني   ،2019
الجنوبي،  االنتقالي  واملجلس  دولــًيــا،  بها 
أصــــدر الــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور هــــادي، 
في 18 كانون األول/ ديسمبر 2020، القرار 
الحكومة،  رقــم 7 لعام 2020، بشأن تشكيل 
بوصفه تنفيًذا للفقرة األولى من الترتيبات 
الــســيــاســيــة املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي امللحق 
السياسي واالقتصادي لهذا االتفاق. وجاء 
قــــرار تــشــكــيــل الــحــكــومــة بــعــد نــحــو خمسة 
أشهر من إصــدار الرئيس هادي القرار رقم 
بــمــوجــبــه، رئــيــس  ــّلـــف،  لــســنــة 2020، وكـ  35
الحكومة السابق، معني عبد امللك، بتشكيل 

الحكومة.
ضـــّمـــت الـــحـــكـــومـــة 24 وزيـــــــــًرا، إلـــــى جــانــب 
ــن مـــحـــافـــظـــة تــعــز  ــ ر مــ ــا، املـــــتـــــحـــــدِّ ــهــ ــســ ــيــ رئــ
مقابل  منصبه  احــُتــِســب  والـــذي  الشمالية، 
ــــرى اقــتــســام  ــد جـ ــ حــقــيــبــتــني وزاريـــــتـــــني. وقـ
حــقــائــب الــحــكــومــة مــنــاصــفــًة تــقــريــًبــا بني 
ــــات  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ املـــــحـــــافـــــظـــــات الــــشــــمــــالــــيــــة واملـ
املحافظات  حصة  كانت  بحيث  الجنوبية؛ 
الجنوبية 13 حقيبة، وحصة الشمالية 11 
حقيبة إلى جانب رئيس الحكومة، واستأثر 
الرئيس هادي بالحقائب السيادية األربع: 
الــدفــاع، والــداخــلــيــة، والــخــارجــيــة، واملــالــيــة، 
والشباب،  للمرأة  تمثيل  أي  غــاب  فــي حــني 
الـــذي يضم،  فــضــًا عــن إغــفــال إقليم تهامة 
وفًقا ملخرجات الحوار الوطني لعام 2014، 
وَريمة،  وَحــجــة،  الحديدة،  محافظات:  أربــع 
وامَلحويت. وقد تمثلت األقاليم األخرى على 
النحو التالي: آزال )ثاث حقائب(، والَجَند 
)ست حقائب(، وحضرموت )ست حقائب(، 

وسبأ )حقيبتان(، وعدن )سبع حقائب(. 
لوحظ في التشكيلة الحكومية أنها لم ُتسمِّ 
نائًبا لرئيس الحكومة، وأن امُلحاصصة في 
الكفاءة  معايير  الــوزاريــة همشت  الحقائب 
والنزاهة والخبرة املناسبة التي اشترطها 
اتــفــاق الــريــاض، وقــد اســتــأثــرت املحافظات 
الــجــنــوبــيــة بـــثـــاٍث مـــن الــحــقــائــب الـــوزاريـــة 
السيادية األربع التي سبقت اإلشارة إليها. 
الـــدفـــاع، فآلت  الــرابــعــة، وهـــي  الحقيبة  أمـــا 
الــفــريــق محمد علي  الــســابــق،  إلــى شاغلها 
ر مــن محافظة َذَمـــار  املــقــدشــي، الـــذي يــتــحــدَّ
الــشــمــالــيــة الــواقــعــة تــحــت ســيــطــرة الــحــركــة 

الحوثية.

ظروف اإلعالن المفاجئ 
عن تشكيل الحكومة 

ــات الــســيــاســيــة  ــونـ ــكـ ــّكـــل الــــخــــاف بــــني املـ شـ
االنتقالي  واملجلس  السابقة  الحكومة  فــي 
العسكري  امللحقني،  تنفيذ  الجنوبي، حول 
واألمــنــي، من اتفاق الــريــاض، أبــرز العوائق 
ــــرت تــشــكــيــل الــحــكــومــة الــجــديــدة؛  ــ الـــتـــي أخَّ
فــقــد كـــان مطلب تــلــك املــكــونــات متمثًا في 
بالترتيبات  املتعلقة  األحكام  بتنفيذ  البدء 
الحكومة.  قبل تشكيل  العسكرية واألمنية، 
نــزع أسلحة  املــذكــورة  الترتيبات  وتتضّمن 
ــابــــعــــة لـــلـــمـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي  ــتــ الــــــقــــــوات الــ
في  محّدد  مكاٍن  في  وتجميعها  الجنوبي، 
عــدن، ثم إخــراج هذه القوات من محافظات 
ــالــــع، قـــبـــل أن  عــــــدن، وأبـــــــني، ولــــحــــج، والــــضــ
يــتــم دمــجــهــا ضــمــن مــــاك وزارَتـــــــي الـــدفـــاع 
والـــداخـــلـــيـــة، فــضــًا عـــن تــعــيــني مــديــر ألمــن 
ــا املـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي،  ــ ــــدن. أمـ عــ
الحكومة  بتشكيل  الــبــدء  ا على  ُمــصــّرً فكان 
الـــتـــرتـــيـــبـــات  أول  ــفــــهــــا  بــــوصــ الــــــجــــــديــــــدة، 
السياسية، ثم االنتقال بعد ذلك إلى تنفيذ 

الترتيبات العسكرية واألمنية.
وقــــد ازداد األمــــر تــعــقــيــًدا بـــإعـــان املــجــلــس 
االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي، فـــي نــيــســان/ أبــريــل 
نــفــوذه،  مــنــاطــق  فــي  الــذاتــيــة  اإلدارة   ،2020
وَفـــــْرض ســيــطــرتــه املــســلــحــة عــلــى محافظة 
ــــران/ يــونــيــو  ــزيـ ــ أرخـــبـــيـــل ســـقـــطـــرى، فــــي حـ

ــع الــحــكــومــة إلـــى الــلــجــوء إلــى  2020؛ مــا دفـ
القوة الستعادة السيطرة عليها.

وفي تموز/ يوليو 2020، حاولت السعودية 
كــســر حـــالـــة الـــجـــمـــود الـــتـــي ســيــطــرت على 
الوضع باقتراحها آلية لتسريع تنفيذ اتفاق 
الرياض، لكن الخاف حول اقتسام حقائب 
الوضع  ذلـــك. واســتــمــر  الحكومة حــال دون 
عــلــى حــالــه إلــــى أن جــــرى اإلعـــــان بــصــورة 
مفاجئة، في 18 كانون األول/ ديسمبر، عن 
استكمال  الحكومة، من دون  اتفاق تشكيل 

الترتيبات العسكرية واألمنية.
ويـــبـــدو أن فـــوز املـــرشـــح الــديــمــقــراطــي، جو 
ــايــــدن، بــانــتــخــابــات الـــرئـــاســـة األمــيــركــيــة  بــ
الدفع نحو تشكيل  مّثل عامًا حاسًما في 
الحكومة الجديدة؛ ذلك أنه يتجه، كما صّرح 
إعــادة تقييم  إلى  خال حملته االنتخابية، 
موقف باده من الحرب في اليمن التي يلقى 
اســتــمــرارهــا مــعــارضــًة شـــديـــدًة بــني قــواعــد 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي. كــمــا يــتــجــه الــرئــيــس 
تقييم عاقة  إعــادة  إلــى  املنتخب  األميركي 
بـــــاده بــالــســعــوديــة، خـــاصـــة فــيــمــا يتصل 
ببيع الساح لها، وهــو أمــر سيكون له أثٌر 
واضح في الجانبني، العسكري والسياسي، 
ــا اإلمــــــــــارات، فــهــي  ــ لـــلـــصـــراع فــــي الـــيـــمـــن. أمـ
تسعى إلى استباق أي تغيير في السياسة 
بــإبــداء  اليمن  الــصــراع فــي  األميركية تــجــاه 
نــوع من املــرونــة، للحفاظ على دوٍر لها في 
إليها  تــدفــع  محتملة  سياسية  تــســويــة  أي 

إدارة بايدن وتقودها األمم املتحدة.

تموضع المجلس االنتقالي 
في الحكومة وأبعاده المحتملة

خـــــرج املـــجـــلـــس االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي مــن 
الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة بـــأربـــع حــقــائــب، هي 
الــنــقــل، والـــزراعـــة والــــري، والــخــدمــة املدنية، 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والــعــمــل. وتحظى 

ــرُة املـــجـــلـــس  ــ ــــطـ ــيـ ــ ــك، ســـــــوف تـــتـــيـــح سـ ــ ــذلــ ــ كــ
االنتقالي على املوانئ الجنوبية املهمة في 
عدن، وبلحاف، واملكا، وسقطرى، من خال 
اتفاقية  فـــرص إحــيــاء   

َ
تــعــزيــز الــنــقــل،  وزارة 

عـــام 2008 املــوقــعــة مــع شــركــة مــوانــئ دبــي 
االتفاقية  وهــي  عـــدن،  ميناء  حــول  العاملية 
 ،2013 عــام  اليمنية  الحكومة  ألغتها  الــتــي 
علًما أن وزير النقل، في الحكومة الجديدة 
يرتبط بعاقة مصاهرة مع رئيس املجلس 

بيدي.
ُّ
االنتقالي عيدروس الز

إلــى استغال  الــســعــوديــة، فهي تسعى  أمــا 
املــحــاذيــة لسلطنة  املــهــرة،  مــوانــئ محافظة 
عن  بعيًدا  النفط،  ألغـــراض تصدير  ُعــمــان، 
ــّدد بــــاإلغــــاق فـــي حــال  ــهــ مــضــيــق هـــرمـــز املــ
حـــصـــول مـــواجـــهـــة عــســكــريــة فــــي الــخــلــيــج. 
فــضــًا عــن ذلــــك، يــمــكــن أن تــؤّمــن الـــــوزارات 
االنتقالي  املجلس  بها  التي حظي  األخــرى 
ــــا لــخــطــط الــبــرنــامــج  ــًمـــا قــــوّيً الــجــنــوبــي دعـ
السعودي املعني بإعادة اإلعمار في اليمن، 
والــــذي بـــدأ نــشــاطــه فــي أيــــار/ مــايــو 2019، 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة وّقــعــهــا مــديــر الــبــرنــامــج، 
الــســفــيــر الــســعــودي لـــدى الــيــمــن، مــحــمــد آل 
الدولي  والتخطيط  التعاون  ووزيــر  جابر، 
اليمني، نجيب العوج، الذي يشغل منصب 
ــر االتــــصــــاالت وتــقــنــيــة املــعــلــومــات في  ــ وزيـ

الحكومة الجديدة.
الحكومة  فــي  الــنــقــل  مــنــح حقيبة  أن  يــبــدو 
ــدة لــشــخــصــيــة مـــقـــّربـــة مــــن رئــيــس  ــديــ الــــجــ
املــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، عـــيـــدروس 
الــزبــيــدي، جـــاء فــي مــقــابــل مــوافــقــة املجلس 
إلــى شخصية  الداخلية  وزارة  إســنــاد  على 
مقّربة من الرئيس عبد ربه منصور هادي؛ 
السابقة  الحكومة  أزيــح وزيـــران من  وبذلك 
كاَنا من أشد املناوئني للمجلس االنتقالي 
الــجــنــوبــي واإلمــــــــارات: وزيــــر الــنــقــل صــالــح 
الجبواني، ووزير الداخلية أحمد امليسري. 
االنتقالي  املجلس  تمّكن  ذلـــك،  على  عـــاوًة 
ــاِفــــظ مــحــافــظــة  ــحــ ــــرض ُمــ ــنـــوبـــي مــــن فــ الـــجـ
َقطري،  أرخبيل سقطرى السابق، سالم السُّ
وزيًرا للزراعة والثروة السمكية، على الرغم 
مــن إقــالــتــه مــن منصبة مــن جــانــب الرئيس 
هادي في منتصف عام 2017. وقد استأثر 
املجلس االنتقالي الجنوبي أيًضا بمنصَبي 
ــدن، ومــــديــــر شـــرطـــتـــهـــا، ضــمــن  مـــحـــافـــظ عـــــ

اقتسام الترتيبات السياسية واألمنية.

مصير الترتيبات العسكرية واألمنية
اإلعــان  يرتبط  لم  سابًقا،  أوضحنا  مثلما 
الــتــرتــيــبــات  الــحــكــومــة بتنفيذ  عـــن تــشــكــيــل 
ــنـــصـــوص عــلــيــهــا  الـــعـــســـكـــريـــة واألمــــنــــيــــة املـ
فـــي اتـــفـــاق الـــريـــاض. واقــتــصــر تــنــفــيــذ هــذه 
إعــادة تموضع  الترتيبات، حتى اآلن، على 
ــة لــلــمــجــلــس  ــعـ ــابـ ــتـ وحــــــــدات مــــن الـــــقـــــوات الـ
االنتقالي الجنوبي والحكومة في محافظة 
أبني، وإحال وحدات تابعة لقوات العمالقة 
الحياد  إلــى  نــظــًرا  املنسحبة،  الــقــوات  محل 

الطرفني.  العمالقة تجاه  قــوات  الــذي تبديه 
وكـــان اتــفــاق الــريــاض قــد نـــصَّ عــلــى إحــال 
قوات األمن التابعة للسلطة املحلية في كل 
القوات املنسحبة. كما أغفل  محافظة محل 
تنفيذ األحكام املتعلقة بإعادة هيكلة قوات 
املــجــلــس االنــتــقــالــي، وااللـــتـــفـــاف عــلــى قـــرار 
تــشــكــيــل وتــحــديــد مــهــمــات ألـــويـــة الــحــمــايــة 
القصور  حماية  بها  ُيــنــاط  الــتــي  الرئاسية 
ــــني تــــحــــّركــــات الـــرئـــيـــس  ــأمـ ــ ــة، وتـ ــيــ ــاســ ــرئــ الــ
هــادي. إلى جانب ذلك، تم القفز على اتفاق 
تشكيل ما تعرف بـ »قوة حماية املنشآت«، 
قــوات  بــني صفوف  مــن  واختيار عناصرها 
الــحــكــومــة والــتــشــكــيــات الــتــابــعــة للمجلس 
املدنية،  املنشآت  بحماية  للقيام  االنتقالي، 
ــاّر الــحــكــومــيــة فــــي عــــــدن، بــــل اعــُتــمــد  ــ ــقـ ــ واملـ
عــلــى قـــوات تــابــعــة أللــويــة الــدعــم واإلســنــاد 
ــة لــلــمــجــلــس االنـــتـــقـــالـــي الــجــنــوبــي،  ــيـ ــوالـ املـ
ــهـــزة الــشــرطــة  ــائـــف أجـ مـــع مــصــادرتــهــا وظـ
وقــــوات األمــــن الــخــاصــة. والـــحـــال كــذلــك في 
لــعــدن،  محافظَتي لــحــج وأبـــني املــجــاورتــني 
ر تعيني مديري أجهزة األمن 

ُّ
فضًا عن تأخ

فــي املــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، وإعــــادة هيكلة 
الــقــوات الــخــاصــة وقـــوات مكافحة اإلرهـــاب 

ضمن وزارة الداخلية.

خاتمة
تنفيذ الشق املتعلق بالترتيبات السياسية، 
وإغــفــال جـــزء كبير مــن الــتــرتــيــبــات األمنية 
والــعــســكــريــة املــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي اتــفــاق 
الــــريــــاض، يــعــنــيــان أن املــجــلــس االنــتــقــالــي 
ــة وازنـــــــــة  ــ ــــصـ ــــى حـ ــلـ ــ ــل عـ ــ ــــصـ ــــي حـ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
مستفيًدا  الــحــكــومــة،  فــي  سياسي  وتمثيل 
مــن الــضــغــوط الــتــي تشعر بــهــا الــســعــوديــة 
والرئيس هادي مع اقتراب استام الرئيس 
الحكم في واشنطن،  بايدن،  األميركي، جو 
في مقابل االحتفاظ بجزء كبير من قدراته 
هذا  يمّثل  وســوف  األرض.  على  العسكرية 
الوضع تحّدًيا كبيًرا للحكومة خال الفترة 
الصاروخية  الهجمات  تمّثل  كذلك،  املقبلة. 
عــلــى مـــطـــار عـــــدن، لــحــظــة هـــبـــوط الــطــائــرة 
الــتــي أقــّلــت أعــضــاء مــن الــحــكــومــة، مــؤّشــًرا 
ــة عــلــى ضــخــامــة الــتــحــّديــات  ــ ـــا ذا داللـ جـــلـــًيّ
الحكومة  تــواجــه  التي  واألمنية  العسكرية 
ا، وإسهام تعطيل تنفيذ  املعترف بها دولّيً
امللحقني، العسكري واألمني، في وقوع ذلك، 
فــي ضـــوء ضــعــف الــتــعــاون والــتــنــســيــق بني 
فــرقــاء هــذه الــحــكــومــة، فــاتــفــاق املحاصصة 
 

ّ
هذا ال يدل على نياٍت وحدويٍة بقدر ما يدل
اإلشكاليات،  تحل  ال  مؤقتٍة  تــوافــقــاٍت  على 
بل إنها تتجاهلها وتكتمها ريثما تنفجر 
من جديد، وال سيما أن القوى املدعومة من 
ــارات والــداعــيــة إلـــى انــفــصــال الــجــنــوب  ــ اإلمــ
ز مـــن قــوتــهــا األمــنــيــة فـــي ظـــل إضــفــاء 

ّ
ــز تـــعـ

اشــتــراط  دون  مــن  عليها،  حكومية  شرعية 
اليمن؛ ســواء أكانت فدرالية،  الــوالء لوحدة 
 النظر عن صيغتها.

ّ
أو غير فدرالية، بغض

ظروف تشكلها والتحّديات أمامها

الحكومة اليمنية الجديدة

الُمحاصصة في 
الحقائب الوزارية 

همشت معايير 
الكفاءة والنزاهة 
والخبرة المناسبة 

التي اشترطها اتفاق 
الرياض 

 
استأثرت المحافظات 

الجنوبية بثالٍث من 
الحقائب الوزارية 

السيادية األربع 

بعد 13 شهًرا من الوصول إلى اتفاق الرياض، بين الحكومة اليمنية والمجلس االنتقالي الجنوبي، أصدر الرئيس عبدربه هادي، 
في 18 ديســمبر 2020، قرار تشــكيل الحكومة اليمنية. هنا، استعراض لظروف تشكيل الحكومة الجديدة، والتحديات أمامها، 

في تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات

قصف مطار عدن بعد وصول طائرة الحكومة اليمنية الجديدة قادمة من الرياض في 30/ 12/ 2020 )فرانس برس(

والري،  والزراعة  النقل،  حقائب:  بأربع  الجنوبي  االنتقالي  المجلس  خرج 
الخدمة المدنية، والشؤون االجتماعية والعمل. وتحظى وزارة النقل 
بأهمية كبرى؛ بسبب سيطرتها على الموانئ، والمطارات، والنقل البرّي. 
النقل  وزارة  على  سيطرته  من  االنتقالي  المجلس  يستفيد  أن  ويمكن 
الموانئ  السياسي. وتتيح سيطرُة »المجلس« على  في تقوية وضعه 
الجنوبية المهمة في عدن، وبلحاف، والمكال، وسقطرى، من خالل 
وزارة النقل، تعزيَز فرص إحياء اتفاقية عام 2008 الموقعة مع شركة 

موانئ دبي العالمية حول ميناء عدن.

موانئ الجنوب

20

بــأهــمــيــة كــبــرى؛  الــنــقــل، خـــصـــوًصـــا،  وزارة 
املــوانــئ، واملــطــارات،  بسبب سيطرتها على 
والنقل الــبــّري. وإضــافــة إلــى املـــوارد املالية 
ــا، يــمــكــن أن يــســتــفــيــد املــجــلــس  ــدّرهــ الـــتـــي تــ
النقل  االنــتــقــالــي مــن ســيــطــرتــه عــلــى وزارة 
ــقـــويـــة وضــــعــــه الـــســـيـــاســـي، وتـــعـــزيـــز  فــــي تـ
أن  سيما  وال  واألمــنــيــة،  العسكرية  قــدراتــه 
هذه القوات ال تزال غير خاضعة للحكومة. 
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بريطانيا لن ُتسلّم أسانج ألميركا: هل يصبح حرًا؟
لندن ـ العربي الجديد

شرت آالف الوثائق 
ُ
قبل عقد تقريبًا، عندما ن

املسّربة عبر موقع يدعى »ويكيليكس«، بدا 
 عصر الصحافة، االستقصائية تحديدًا، 

ّ
أن

ــثـــر مــــن عـــشـــر ســـنـــوات  قــــد تـــغـــّيـــر لــــأبــــد. أكـ
ــّولـــت خـــالـــهـــا صــــــورة مــؤســس  مـــــــّرت، تـــحـ
أسانج  جوليان  األســتــرالــي  »ويكيليكس« 
 شــرخ 

ّ
ــت مـــــرارًا، فــي ظـــل

ّ
)49 عـــامـــًا(، وتــبــدل

، و»والدًا للصحافة 
ً
واضح بني من يراه بطا

االســتــقــصــائــيــة الــحــديــثــة«، وبـــني مـــن يـــراه 
للرئيس  »شريكًا  أو حتى  للدولة«،  »عــدوًا 
الــروســي فاديمير بــوتــني«، ومــســؤواًل عن 

انتخاب دونالد ترامب رئيسًا عام 2016.
ــنـــني، انــتــهــى فــصــل إضــافــي  ظــهــر أمـــس االثـ
مــن فــصــول اعــتــقــال أســانــج، وذلـــك بــإصــدار 
الــقــاضــيــة فــانــيــســا بــاريــتــســر فـــي محكمة 
»أولـــــد بــيــلــي« الــجــنــائــيــة فـــي لـــنـــدن، حكمًا 
بمنع تسليمه للواليات املتحدة التي توّجه 
إلــى وضعه  نظرًا  وذلــك  تهم تجّسس،  إليه 
الصحي والنفسي، ووجود »مخاطر عالية« 
 
ّ
إلمــكــانــيــة إقـــدامـــه عــلــى االنـــتـــحـــار. عــلــمــًا أن

الحكومة األميركية أعلنت استئناف القرار، 
وفق ما نقلت وكالة »أسوشييتد برس«.

بداية القصة
ــانــــج، وكـــيـــف انــتــهــت  كــيــف بـــــدأت قــصــة أســ
الجواب  املتحدة؟  للواليات  تسليمه  بطلب 
الــســريــع يعيدنا إلــى عــام 2009 حــني بــدأت 
شهرة موقع »ويكيليكس« إثر نشره مئات 
الــواليــات  إلــى  املرسلة  البرقيات  مــن  اآلالف 
املتحدة في 11 أيلول/ سبتمبر 2001. ثم في 
املوقع مقطع فيديو يكشف عن  2010 نشر 
مقتل مدنيني بنيران الجيش األميركي في 
الوثائق العسكرية  الــعــراق، تــاه نشر آالف 
عـــن أفــغــانــســتــان. فـــي 28 تــشــريــن الــثــانــي/ 
خــمــس  ــدة  ــاعـ ــمـــسـ بـ ــر  ــشـ نـ  ،2010 نـــوفـــمـــبـــر 
ــيـــويـــورك  وســـائـــل إعـــــام دولـــيـــة كـــبـــرى )»نـ
غـــــــارديـــــــان«  و»ذا  األمـــــيـــــركـــــيـــــة،  ــز«  ــ ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
البريطانية، و»دير شبيغل« األملانية، و»لو 
موند« الفرنسية، و»إل باييس« اإلسبانية(، 
ــثـــر مــــن 250 ألـــــف وثـــيـــقـــة ســـريـــة تــكــشــف  أكـ
عــن خــفــايــا الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة. بعد 
أصبح  غيت«،  »كيبل  ُسميت  التي  العملية 
جوليان أسانج العدو األول املعلن للواليات 
املـــتـــحـــدة. وقــــد أكــــد املـــوقـــع أنــــه نــشــر »أكــثــر 
املــال  بقطاع  تتعلق  وثيقة«  مايني   10 مــن 

والترفيه والسياسة خال هذه السنوات.
لكن فــي أواخـــر 2010، وأمـــام غضب رسمي 
أميركي كبير من التسريبات، طلبت السويد 
)أسقطت  الجنسي  االعتداء  بتهمة  اعتقاله 
التهم الحقًا(. وتحت وطأة هذا االتهام لجأ 
ــوادور فــي لندن،  ــ فــي 2012 إلــى ســفــارة اإلكـ
ــوات، حــصــل  ــنــ ــنـــاك نـــحـــو ســـبـــع ســ ــقـــي هـ وبـ
خالها على الجنسية اإلكوادورية. لكن في 
2019، مع تغيير السلطة في كيتو، اعتقلته 
ــوات مــــن الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة فــــي تــهــم  ــ قــ
تتعلق بالقرصنة املعلوماتية في الواليات 

املتحدة التي طلبت من لندن تسليمه.
بقي مسجونًا في سجن بيلمارش مشدد 
البريطاني  القضاء  كــان  بينما  الحراسة، 
املتحدة.  لــلــواليــات   تسليمه 

ّ
مــلــف يـــدرس 

تـــأخـــرت قــضــّيــتــه وتـــأجـــل الــنــطــق بــالــقــرار 
البريطاني بسبب تفشي فيروس كورونا. 
خــال هــذه األشــهــر الطويلة مــن االعتقال 
الــتــهــم تــاحــق الــقــضــاء البريطاني  كــانــت 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ »الــــخــــضــــوع« لــــــإمــــــاءات األمـ بـــــ
الصحافة  حــرّيــة  اعــتــبــار  عــن  وتغاضيها 
ــتــــقــــصــــائــــي إحــــــــدى الـــقـــيـــم  والــــعــــمــــل االســ
األساسية في بريطانيا وأوروبــا، ليجيء 
ــف مــن كل 

ّ
الــحــكــم بــرفــض تــرحــيــلــه، ويــخــف

هذا الغضب.
ــن دون  ــم تـــمـــّر الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر مــ لـــكـــن لــ
تــــراجــــع شــعــبــيــة أســــانــــج فــــي الـــعـــالـــم. عـــام 
نقلت  التي  الخمس  الصحف  نــددت   ،2011
وثـــائـــق ويــكــيــلــيــكــس بــأســلــوب عــمــل مــوقــع 
برقيات  ينشر  برأيها،  الــذي  »ويكيليكس« 
دون  ــن  ــ مـ ــة  ــيــ ــيــــركــ األمــ ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
تــنــقــيــحــهــا، مـــحـــذرة مـــن أن مـــن شــــأن هــذه 

الوثائق »تعريض بعض املصادر للخطر«. 
وهي انتقادات رددها كذلك إدوارد سنودن 
ــــج مـــراقـــبـــة  ــرامـ ــ الـــــــذي كـــشـــف لـــلـــصـــحـــافـــة بـ
ــن  ــة األمــ ــالــ االتـــــصـــــاالت الـــتـــي تــطــبــقــهــا وكــ
الــقــومــي األمــيــركــيــة. غير أن أســانــج مــا زال 
يــحــظــى بــتــأيــيــد نــــواة صــلــبــة مــن األنــصــار، 
أندرسون،  باميا  األميركية  املمثلة  بينهم 
املعارضة  وعــدد من جمعيات الصحافيني 
لــتــســلــيــمــه. وعــــام 2016 عــــادت االنــتــقــادات 
لــــتــــطــــاولــــه بــــعــــد تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات مــن 

الديمقراطية  للمرشحة  اإللكتروني  البريد 
هياري  األميركية  الرئاسية  لانتخابات 
أنها  كثيرون  يعتبر  خــطــوة  فــي  كلينتون، 

حسمت فوز دونالد ترامب.

جلسة رفض الترحيل
بالعودة إلى جلسة أمس االثنني، قّدم فريق 
الختامية  بأسانج حجته  الــخــاص  الــدفــاع 
إلــــى املــحــكــمــة، مــعــتــبــرًا أن هــــذه املــحــاكــمــة 
ل 

ّ
وأنــهــا تمث »بــدوافــع سياسية«،  تــقــودهــا 

ــ  البريطانية  للمعاهدة  واضــحــًا  »انتهاكًا 
قرار  أي  تحكم  أن  يفترض  التي  األميركية 
قــضــائــي مــرتــبــط بــتــســلــيــم أســــانــــج«، وهــي 
الــحــجــة الــتــي رفــضــتــهــا الــقــاضــيــة فانيسا 
بــاريــتــســر. وبــحــســب الــكــلــمــة الـــتـــي ألــقــتــهــا 
ــبـــل إصــــــــدار الـــحـــكـــم، فـــإن  ــرة قـ ــ ــيـ ــ ــذه األخـ ــ هــ
تــصــرفــات أســانــج تــجــاوزت حــّد الصحافة 
االستقصائية حني حــاول تجنيد قراصنة 
آخرين، خال مؤتمرات عاَمي 2009 و2013، 
عندما شجع الجمهور على االنضمام إلى 
وكــالــة املــخــابــرات املــركــزيــة »)ســـي آي إيــه( 
لسرقة الوثائق. لكن رغم مرافعة القاضية، 
فقد خلصت إلى أن التقارير الطبية تشير 
إلـــى إصـــابـــة أســـانـــج بــاضــطــرابــات نفسية 
عدة. كذلك استعادت حادثة حاول مؤسس 
»ويــكــيــلــيــكــس« خــالــهــا إيــــــذاء نــفــســه عــام 
العائلي،  أســانــج  تــاريــخ  مستعيدة   ،1991
حيث أقدم فردان من أسرته على االنتحار. 
وبالفعل، كان أسانج قد اشتكى من سماعه 
أصواتًا وموسيقى متخيلة في االحتجاز، 
وظـــهـــرت عــلــيــه مـــيـــول انـــتـــحـــاريـــة، وفــــق ما 
أمام  كوبلمان  مايكل  النفسي  الطبيب  قال 

املحكمة، بعد معاينته املتكررة له.
ما الذي سيحصل اآلن، وهل سيطلق سراح 
أسانج في انتظار االستئناف؟ بعد قضائه 
البريطاني،  سنة ونصف سنة في السجن 
يكون مؤسس موقع »ويكيليكس« قد أنهى 
حكمه الصادر بسبب كسره قواعد الكفالة 
عند لجوئه إلى سفارة اإلكوادور، ويقضي 
بسجنه 50 أسبوعًا. لكن أعلن بعد انتهاء 
 في سجن 

ً
جلسة أمس أنه سيبقى معتقا

بيلمارش حتى جلسة األربــعــاء للنظر في 
طلب اإلفراج عنه.

التهم وموقف اإلدارة األميركية
ــة بــتــهــم  ــدايــ ــبــ كـــــان أســــانــــج مـــاحـــقـــًا فــــي الــ
قرصنة إلكترونية، إال أن القضاء األميركي 
وّجــه إليه 17 تهمة جديدة في أيــار/ مايو 
املــاضــي، بــمــوجــب قــوانــني ضــد التجسس. 
املئات  بتعرض  املتحدة  الــواليــات  وتتهمه 
الوثائق  نشره  عبر  للخطر  مصادرها  من 
املسّربة. وحتى الساعة ال ُيعرف ما سيكون 
املنتخب  األمــيــركــي  الــرئــيــس  إدارة  مــوقــف 
ــه سيكون 

ّ
جـــو بـــايـــدن تــجــاه الــقــضــيــة، لــكــن

حتمًا حاسمًا في ملف سجنه ومحاكمته. 
فقد خضع أســانــج للمحاكمة خــال واليــة 
الــرئــيــس الــجــمــهــوري دونــالــد تــرامــب الــذي 
ـــم حــكــمــه فـــي 20 مـــن الــشــهــر الــحــالــي 

ّ
ُيـــســـل

لجو بــايــدن. وحتى الــيــوم، ال تــزال العاقة 
الــتــي تــجــمــع تـــرامـــب وأســـانـــج غــامــضــة. إذ 
دونــالــد  بــفــوز  بمساهمته  كــثــيــرون  همه 

ّ
يت

4 ســنــوات. وأججت  قبل  بالرئاسة  تــرامــب 
مع  أسانج  بتواطؤ  الشبهات  املسألة  هــذه 
ــــه ســـبـــق أن تـــعـــاون  ــا، خـــصـــوصـــًا أنـ ــيــ روســ
الروسية  التلفزيونية  تــي«  »آر  شبكة  مــع 

الرسمية. 

تنديد واسع 
نــــّدد كــثــيــرون حـــول الــعــالــم، بــيــنــهــم أطــبــاء 
أســانــج، وصــحــافــيــون ومــحــامــون بــظــروف 
ــاريـــخ  ــتـ ب األكــــبــــر فــــي الـ ــرِّ ــ ــســ ــ احــــتــــجــــاز »املــ
ــة، مـــدافـــعـــني  ــ ــّي ــقــــضــ الــــحــــديــــث« ومـــــســـــار الــ
ــكــــرامــــة، وشـــاجـــبـــني ظــــروف  ــالــ ــــه بــ

ّ
ــق عــــن حــ

مع  القضاء  تعامل  إلــى  بــاإلضــافــة  سجنه، 
الصحافيني االستقصائيني الذين يسّربون 
حقائق تعود بفائدة أكبر على الرأي العام 
مــن فــكــرة كسر قــانــون الــتــســريــب. وأشـــارت 
ــانــــج الــتــي  ســتــيــا مــــوريــــس، مــحــامــيــة أســ
أصبحت شريكته وأنجب منها طفلني، في 
مقابلة مع صحيفة »دير شبيغل« األملانية، 
ــد، إلـــى أن أســانــج الــذي  أول مــن أمـــس األحــ
يــقــبــع حــالــّيــًا فـــي ســجــن بــيــلــمــارش شــديــد 
الحراسة في لندن، إلى أنه »لم يلتِق بأيٍّ من 
 
ً
قائلة مـــارس«. ونــددت  آذار/  محاميه منذ 
إن »فــريــق الـــدفـــاع عــن جــولــيــان لــم يتمكن 
من أداء عمله على نحو كبير... الوضع في 
سجن بيلمارش ال يقارن بظروف االعتقال 
املتحدة  الــواليــات  في  لها  التي سيتعرض 
 أن أسانج »سُيدفن حّيًا«.

ً
م«، معتبرة

ِّ
إذا ُسل

تراجعت شعبية أسانج 
خالل السنوات األخيرة 

خصوصًا عام 2016

بعد عاٍم من الجدل والجلسات، بّت القضاء البريطاني قراره الرافض تسليم مؤسس »ويكيليكس« جوليان أسانج 
للواليات المتحدة األميركية، خوفًا على حياته. علمًا أّن الحكومة األميركية أعلنت استئناف القرار

العالم واحــدة من أكبر عمليات تسريب  عام 2010 عرف 
ــام، وذلــــك بــعــد نــشــر مــوقــع  ــ الــبــيــانــات الــرســمــيــة فـــي اإلعــ
أكثر  إعام دولية  »ويكيليكس« بمساعدة خمس وسائل 
من 250 ألف وثيقة سرية تكشف عن خفايا الدبلوماسية 
األمــيــركــيــة. لــكــن مــا كــانــت الــســتــريــبــات الــتــي أطــلــق عليعا 
املحللة  لــوال  لتحدث   »Cablegate غيت »كيبل  اســم 
جنديًا  كانت  التي  مانينغ  تشيلسي  السابقة  العسكرية 
يدعى برادلي مانينغ قبل أن تغير جنسها. إذ أرسلت أكثر 
من 700 ألف وثيقة سرية إلى »ويكيليكس«. وحكم عليها 
عام 2013 بالسجن مدة 35 عامًا، لكن أطلق سراحها في 
الرئيس  قبل  من  عقوبتها  تخفيف  بعد  أيــار/مــايــو 2017 
الــســلــطــات األمــيــركــيــة  بــــاراك أوبـــامـــا. وسجنتها  الــســابــق 
اإلدالء  لــرفــضــهــا  آذار/مــــــــــارس 2019،  فـــي  أخـــــرى  مــــرة 
تتعلق  قضية  فــي  كــبــرى  محلفني  هيئة  أمـــام  بشهادتها 

في  السابق  املــوظــف  يتعرض  كما  »ويكيليكس«.  بموقع 
للماحقة  إدوارد سنودن  األميركية  القومي  األمــن  وكالة 
فــي أمــيــركــا بتهمة الــكــشــف عــن أن عــمــاء وكــالــة األمــن 
القومي كانوا يجمعون سجات هاتفية ملايني املواطنني 
األميركيني. وقد حظي بدعم »ويكيليكس« على الرغم من 
أنه لم يختر املوقع لتسريب معلوماته. ونصحه أسانج بأن 
يذهب إلى موسكو حيث طلب اللجوء هرًبا من املاحقة 

األميركية.
تراكمت ألكثر من 10 سنوات  التي  التطورات  هــذه  كل 
مــادة سينمائية ألكثر  »ويكيليكس«  جعلت من قضية 
من فيلم: من »السلطة الخامسة« )2013( الذي أخرجه 
بيل كوندون إلى الفيلم الوثائقي »خطر« للورا بويتراس 
ــــذي عـــرض فــي مــهــرجــان كــــاّن عـــام 2016. كــمــا أدى  ال
أسانج بصوته دور شخصيته الحقيقية في حلقة من 

كيبل غيت

MEDIA
منوعات

إعالم 
سورية

عبد الرحمن خضر

لرابطة  الــتــابــع  الــحــريــات الصحافية  ـــق مــركــز 
ّ
وث

االنتهاكات  في  ارتفاعًا  السوريني  الصحافيني 
بــحــق اإلعــامــيــني الــســوريــني خـــال ديــســمــبــر/ 
األمني  الهاجس  أن  ـــد 

ّ
وأك الــفــائــت.  األول  كــانــون 

ــرار حـــــاالت الــتــضــيــيــق عــلــى الــحــريــات  ــمـ ــتـ واسـ
ــا ســبــبــًا مــبــاشــرًا لــانــتــهــاكــات 

ّ
اإلعــامــيــة شــك

ــار املــركــز فــي تــقــريــر، اإلثــنــني، أنــه  املــوثــقــة. وأشــ
ســّجــل وقـــوع ثــاثــة انــتــهــاكــات ضــد اإلعـــام في 
ســوريــة خـــال شــهــر ديــســمــبــر، وذلـــك بــارتــفــاع 
طــفــيــف عــمــا وثـــقـــه خــــال نــوفــمــبــر / تــشــريــن 
الــثــانــي. وكـــان مــن أبـــرز مــا وثــقــه اغتيال ناشط 
اغـــتـــال مسلحون  ــر، إذ  إعـــامـــي واحــتــجــاز آخــ
مــجــهــولــون الــنــاشــط اإلعــامــي حــســني الخطاب 
املــعــروف بــــ«كـــارة الــســفــرانــي« فــي مــديــنــة الــبــاب 

املركز  تقرير  وبحسب  حــلــب.  محافظة  بــريــف 
فإن عدد اإلعاميني الذين تّم توثيق مقتلهم في 
سورية منذ منتصف مارس / آذار 2011 ارتفع 
إلى 461 إعاميًا. إلى جانب ذلك وثق احتجاز 
هيئة تحرير الشام الناشط اإلعامي عبد الفتاح 
حسني الحسني، على معبر الغزاوية بريف حلب، 
والذي أفرجت عنه بعد تسعة أيام من االحتجاز. 
كما منع املكتب اإلعامي في منظمة »يدًا بيد« 

ــداد الــتــقــاريــر في  ــ صــحــافــيــًا مــن الــتــصــويــر وإعـ
الخيري  أطمة  ومستشفى  األطــفــال  مستشفى 
بريف إدلب، وأصدر املكتب ذاته قرارًا بمنعه من 
التصوير في كافة املنشآت التي تدعمها املنظمة 
األطــراف  السوري. وتمارس جميع  الشمال  في 
الــســوريــة انــتــهــاكــات بــحــق الــصــحــافــيــني، وقــالــت 
منظمة »مراسلون با حــدود« في تقرير أخير 
إن سورية واحدة من أكبر سجون الصحافيني.

)Getty( في حال إدانته بالتجسس في أميركا، قد يسجن أسانج ألكثر من 100 عام
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الثنائي الــرحــبــانــي إلــى »ثــاثــي«، نــظــرًا إلى 
فـــارق الــرؤيــة والــخــبــرة بــني األشــقــاء الثاثة. 
« عن 

ً
وهــــذا ربــمــا مــا جــعــل إلــيــاس »مــســتــقــا

املدرسة التقليدية التي كبرت مع »األخوين«.
ــاتـــذة  ــّد أسـ ــ درس إلــــيــــاس الـــرحـــبـــانـــي عـــلـــى يـ
اليمنى  يــده  أجــانــب، لكن إصابة بسيطة في 
شــكــلــت تـــحـــواًل فـــي مـــســـاره الــفــنــي، وجعلته 
يـــســـعـــى جــــاهــــدًا ولـــــو بـــيـــد واحـــــــــدة. ويـــــروي 
الرحباني أن ذلك كان بمثابة تحد له في سن 

مــبــكــرة. لــم تــكــن تــحــديــات إلــيــاس الــرحــبــانــي 
الــتــغــلــب عــلــى املحيط  الــفــنــيــة إال سلسلة فــي 
ــر  ــوتـ ــــي الـ ــد فـ ــديـ ــتـــجـ ــــن الـ ــنــــوع مـ الــــعــــائــــلــــي، كــ
وّحــدا  أن شقيقيه  يسلم  أنــه  ولــو  املوسيقي، 
مــن خــــال  أعــمــالــهــمــا وأغــنــيــاتــهــمــا »اللهجة 
اللبنانية« فتحولت إلى لهجة بيضاء واحدة، 

وهو ما استغله بعد دخوله عالم األلحان.
تعتبر مــوســيــقــى إلــيــاس نــغــمــات نــافــرة عن 
»الــســلــم » املــوســيــقــي الــرحــبــانــي، تــمــزج بني 

ربيع فران

لم يكن إلياس الرحباني الشقيق 
األصـــــــغـــــــر لـــــعـــــاصـــــي ومــــنــــصــــور 
الـــرحـــبـــانـــي، مـــجـــرد هــــاو أو نــاقــل 
لــــأجــــواء املــوســيــقــيــة الـــتـــي حــفــل بــهــا مــنــزل 
بيروت.  شرقي  شمال  أنطلياس  في  العائلة 
ورغـــــــــم تـــــأثـــــره الــــشــــديــــد بـــمـــســـيـــرة عـــاصـــي 
ــور، آثـــــــر الــــرحــــبــــانــــي الـــصـــغـــيـــر أن  ــ ــــصـ ــنـ ــ ومـ
الفن  عالم  فــي   

ً
مستقا ا 

ً
طريق لنفسه  يرسم 

واملوسيقى واأللحان، وحتى اإلعانات.
ثمة ما يميز إلياس عن الخريطة الرحبانية 
ــانـــني  ــنـ ــفـ ــــق ملـــعـــظـــم الـ ــريـ ــ ــطـ ــ الـــــتـــــي فـــتـــحـــت الـ
اللبنانيني منتصف القرن املاضي، وتحولت 
مــع الــوقــت إلـــى قــاعــدة أســاســيــة لــلــفــنــون في 
وهو  والسينما،  واملــســرح  الغناء  فــي  لبنان، 
مــا حــمــل إلــيــاس إلـــى بــلــوغ مــرحــلــة متقدمة 
الــتــي أشـــرف عليها  فــي دراســتــه املوسيقية، 
ــنــــصــــور، فـــتـــحـــول إلـــى  شـــقـــيـــقـــاه عــــاصــــي ومــ
رحباني«،  »األخــويــن  ألعــمــال  فني  مستشار 

وكان ال يزال في سن مبكرة جدًا.
لم يقرن إلياس الرحباني تجربته املوسيقية 
بأعمال شقيقيه، ولم يكن باإلمكان أن يتحول 

كلّف إنكار الوباء 
وتصديق نظريات 

المؤامرة الكثيرين حياتهم

لم يقرن إلياس 
الرحباني تجربته 

الموسيقية بأعمال 
شقيقيه

تراجع اإلنتاج السينمائي 
في العام الماضي 

نحو 90 في المئة

2223
منوعات

ــونـــي  ــارمـ ــهـ الـــفـــن الـــكـــاســـيـــكـــي الــــعــــربــــي، والـ
املوسيقي الغربي. يكفي ما حققته مقطوعة 
»عــازف الليل« املوسيقية من نجاح لفهم ما 
كـــان يسعى إلــيــه إلــيــاس الــرحــبــانــي مــن ذلــك 
ــزاوج بـــني شــرقــيــتــه وتـــذوقـــه للموسيقى  ــتـ الـ
ــعــــزف عــلــى  ــة، مــتــســلــحــًا بـــإتـــقـــانـــه الــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
»الــبــيــانــو«، وإصـــــدار مــجــمــوعــة مــن األعــمــال 
ــرت املــكــتــبــة املــوســيــقــيــة  ــ املــوســيــقــيــة الـــتـــي أثـ
العربية والعاملية. لم يبخل إلياس الرحباني 

منذ بــدايــاتــه بــصــوغ ألــحــان للسيدة فــيــروز، 
لــيــكــســر احـــتـــكـــار شــقــيــقــيــه آنـــــــذاك ويــحــصــد 
»األوضة  لفيروز  الرحباني  قدم  مباركتهما، 
املـــنـــســـيـــة« و»يــــــا طـــيـــر الــــــــــــوروار«. ورغــــــم أن 
الصبغة الرحبانية كانت تحيط بهذا اإلنتاج 
الــغــنــائــي الــقــلــيــل لــلــســيــدة فــيــروز مــن ألــحــان 
الجميع سلم بأنها  أن  إال  الرحباني،  إلياس 
ألحان متغيرة وجديدة في إيقاعها وخطها 

الغربي البسيط.
كــل ذلـــك لــم يــبــعــده عــن »شــرقــيــة« املوسيقى 
الـــتـــي اســتــغــلــهــا فـــي أعـــمـــال مــســرحــيــة، لعل 
أبرزها تعاونه مع الفنانة الراحلة صباح، في 
األغاني واألغاني املسرحية، وكيفية صناعة 
ألحان طغى ضمنها اإليقاع املبني على حالة 
تــنــاســب خــط صــبــاح االســتــعــراضــي السهل، 
تــمــامــا كــمــا حــــال الــرحــبــانــي مـــع صــبــاح في 
اللون الشعبي، »رقصني هيك«، و»وعدوني 
ونـــطـــرونـــي«، وحـــتـــى الـــوطـــنـــي، مــثــل»صــبــوا 

فوقك النار« و»مجدك باقي«.
سلم منصور بموهبة إلياس. وعمل عاصي 
على عدم املــّس بمقطوعات أو ألحان إلياس 
 بعد أن شارك في مجموعة ال بأس 

ً
إال قليا

بــهــا مـــن األلـــحـــان لـــوديـــع الــصــافــي ونــصــري 
النبض  الدين والسيدة فيروز. وكــان  شمس 
املختلف في املدرسة الرحبانية التي شهدت 
عـــزهـــا فـــي الــفــتــرة املــمــتــدة بـــني الــســتــيــنــيــات 
وحـــتـــى الــســتــعــيــنــيــات، وكـــــان اســـمـــه عــامــة 
أخـــرى مــن الــتــجــّدد ضمن هــذه املــدرســة، ولم 
يـــعـــارض خــــروج ابــنــه غــســان عـــن الـــطـــوع أو 
ــم املــوســيــقــى  ــالـ ــــى عـ املــــدرســــة الـــرحـــبـــانـــيـــة إلـ
الــغــربــيــة مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــيــات، بـــل كــان 
مساعدة  على  ومحفزًا  غسان  ملوهبة  داعــمــًا 
الشاب الذي اتجه إلى الروك، ثم إلى األعمال 
النقدية الساخرة التي تحاكي أوضاع لبنان 

املعيشية خال وبعد فترة الحرب.
بالنسبة  الــواقــع  تغير  الــجــديــدة،  األلفية  مــع 
إللياس الرحباني، وكان من أكثر املوسيقيني 
الـــعـــرب الــبــاحــثــني عـــن رؤيــــة جـــديـــدة تتمثل 
املوسيقار  يكون  وقــد  الجديدة،  املــواهــب  في 
ــة فــــي مــجــمــوعــة مــــن بـــرامـــج  ــر مـــشـــاركـ ــثــ األكــ
املواهب، بدءًا من »استديو الفن«، وصواًل إلى 
»ستار أكاديمي«، مرورًا بالنسخة األولى من 

برنامج » سوبر ستار«.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، اعــتــمــد مــســتــشــارًا ألكــثــر 
مــن شــركــة إنــتــاج فــنــيــة. وعـــام 2005، اختير 
إلياس الرحباني لرئاسة »روتانا أكاديمي« 
إيمانًا منه بمساعدة املواهب، لكنه لم يلبث 
أن قـــدم اســتــقــالــتــه بــعــد أقـــل مـــن ســتــة أشــهــر 
اإلدارة  ســوء  بسبب  األكاديمية  تأسيس  من 
قـــرارات عشوائية  واتــخــاذ  التي عانى منها، 
تسببت وقتها بخسائر مالية فادحة للممول 

واملؤسس لروتانا أكاديمي.
ــاس الــــرحــــبــــانــــي  ــ ــيــ ــ ــ ــاة إل ــ ــيـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ ــذا، كـ ــ ــكــ ــ هــ
صاخبة، ال يهدأ حتى في منزله الذي أسس 
التقنيات  أهــم  على  يحتوي  استديو  ضمنه 
ــدًا اإلبــــقــــاء عــلــى  ــاهــ املـــوســـيـــقـــيـــة، وحـــــــاول جــ
»نــفــس« فني موسيقي يضمن جــودة االســم 
الـــرحـــبـــانـــي، فــلــم يـــهـــزأ مـــن فــنــانــة أو مغنية 
)لحن لهيفا وهبي أغنية »بدي عيش«(، ولم 
يحمل سيوف الوعظ في وجه »الدخاء«، بل 
ربما وجد تفسيرًا أو مفهومًا لهؤالء عرضه 

النتقادات كثيرة تجاوزها بخفة. 
ــيــــل شــقــيــقــه  لــــم يــســتــســلــم إلــــيــــاس بـــعـــد رحــ
عاصي الرحباني، فظل محلقًا خارج القفص 
التي  منصور  مملكة  عــن  بعيدًا  الــرحــبــانــي، 
قدمت أعمااًل منفردة، ربما بسبب االختاف 
الذي حصل،  وما زال اليوم بني ورثة عاصي 
وأبــنــاء مــنــصــور قــبــل وبــعــد وفــاتــه، ولطاملا 
ــاول إلـــيـــاس، ولـــو مـــن بــعــيــد، تــقــريــب ذات  حــ
ــان يــصــطــدم بــعــوائــق كــثــيــرة  الـــبـــني، لــكــنــه كــ
تــبــعــده أو تــبــقــيــه عــلــى مــســافــة واحــــــدة من 

جميع أفراد العائلة.

كارين إليان ضاهر

يعتبر اختيار العطر من أصعب الخطوات 
ــتـــســـّوق،  ــاء الـ ــنــ ــيـــام بـــهـــا أثــ ــقـ ــتـــي يــمــكــن الـ الـ
ــــي تــغــيــيــر  ــة فـ ــبــ ــــي حــــــال الــــرغــ خـــصـــوصـــًا فـ
الــعــطــر املــعــتــمــد. تــكــثــر الــعــامــات املــتــوفــرة، 
ما يجعلنا أكثر عرضة للوقوع في الخطأ 
واخــتــيــار العطر غير املــنــاســب. فــي الــواقــع، 
لكل شخصية العطر الذي يعكسها ويتاءم 
معها. فمن هنا تكون االنطاقة في اختيار 
العطر األجــمــل واألنــســب لــك. أمــا بعد ذلــك، 
فتبرز الحاجة العتماد الحيل التي تساعدك 
ليدوم عطرك لوقت أطول. هكذا، قد ال يكون 
 انتقاء العطر املناسب الجديد من بني 

ً
سها

لكن،  املــتــوفــرة.  العامات واألصــنــاف  مئات 
بما  بينها  التمييز  كيفية  تتعلمني  فيما 
يتناسب مع شخصيتك، تبدو األمــور أكثر 

سهولة لك.

نسبة تركيز العطر
هل تعلمني أن العطور األغلى ثمنًا هي تلك 
الــتــي تــــدوم ملـــدة أطــــول؟ ســتــاحــظــني أثــنــاء 
اختيار العطر أن العطور التي تزول سريعًا 

»الــــشــــهــــادة الـــشـــخـــصـــّيـــة« الحــــتــــال املــرتــبــة 
األولى كشكل من أشكال التعبير عن النفس. 
الصور والنصوص والفيديوهات املنشورة 
على وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حولت 
حربنا ضــد الــوبــاء إلــى حــرب سياسّية بني 
»الـــكـــل« الـــذي يسعى لــأمــن، وبـــني »الــفــرد« 
الــــذي يــريــد الــحــفــاظ عــلــى فــردانــيــتــه. وهـــذا 
مــا نــراه فــي صــورتــي السيلفي )قبل وبعد( 
بعد  لنفسه  شولتز  مايك  التقطهما  اللتني 
ــراه بــعــد تعافيه  تــعــافــيــه مـــن كـــورونـــا، إذ نــ
العضلّية،  وكــتــلــتــه  وزنـــه  مــن  للكثير  فــاقــدًا 
 الــجــهــود الــتــي بــذلــهــا لــلــحــفــاظ على 

ّ
وكـــــأن

ذاتـــه وتــطــويــرهــا ومــشــاركــتــهــا مــع اآلخــريــن 
تاشت، إذ جاء الوباء وكشف هشاشة األنا 
ــام لــحــظــة الــخــطــر  ــ وتــقــنــيــات »الـــصـــحـــة«، أمـ

والعجز الطبّي. 
ة الــتــاريــخ اآلن أشــبــه بــمــشــاهــدة أفـــام  ــراء ــ قـ
الـــخـــيـــال الــعــلــمــي الـــهـــولـــيـــوودّيـــة، تــلــك الــتــي 
 يتصّور أن الحكومات العاملّية 

ً
قدمت متخيا

املتحدة  الــواليــات  عــاجــزة، وستأتي  ستكون 
إلنـــقـــاذ الــجــمــيــع. لــكــن الــعــكــس كــــان األصــــح، 
ــد فــي  ــ ــ ــومـــات فــــي أوروبـــــــــا كــــانــــت األشـ ــكـ الـــحـ
مكافحة الوباء، في حني أن الواليات املتحدة 
التقليدي  البطل  صـــورة  متخبطة.  زالـــت  مــا 
الــذي يأخذ املخاطر من أجل »إنقاذ  والعاِلم 

عّمار فراس

ــنـــوان »هــل  ــعـ ــطــــروح فـــي الـ ــؤال املــ يـــبـــدو الــــســ
ســيــتــغــيــر الــــتــــاريــــخ، وتــتــغــيــر رؤيـــتـــنـــا لــــه؟« 
ساذجًا، أو عنوانًا لكتاب تجارّي، لكنه متكرر 
في عناوين مقاالت آخر العام املنصرم، التي 
يــطــرح فــيــهــا الــخــبــراء وغــيــر الــخــبــراء اآلثـــار 
طويلة األمد التي يمكن أن يتركها الفيروس، 
ــالـــة االســتــثــنــائــّيــة الـــتـــي فـــرضـــت على  والـــحـ
الــبــشــرّيــة. هــنــا، تــأتــي الـــصـــورة، فــي قــدرتــهــا 
الهشاشة  شهدناه:  مما  الكثير  اختزال  على 

البشرّية، وعنف السلطة، والجهل.
أبــرز ما يمكن قوله بخصوص هــذا السؤال، 
هو »سهولة« التطبيع، إذ فضحت اإلجراءات 
أننا كبشر  الرعب  املمتزجة مع  االستثنائية 
بأكملها  حيواتنا  وأن   ،

ً
هــائــا خوفًا  نعيش 

والتطور  التحتية  فالبنى  للتاشي،  قابلة 
الــدول املتطورة،  اللذان تتغنى بهما  العلمي 
ــقـــدار  مـ ـــاء  ــوبــ الـــ فـــضـــح  إذ  لـــيـــســـا إال وهــــمــــًا، 
الضعف في املؤسسات املسؤولة عن حياتنا. 
واألهـــــم، كــشــف ســهــولــة انــصــيــاعــنــا لــأوامــر 
أمــــام أدنــــى تــهــديــد لحيواتنا،  االســتــثــنــائــّيــة 
الــدولــة،  أن تضمنها  املفترض  مــن  الــتــي  تلك 
ــنــهــب والـــثـــروات 

ُ
ـــدفـــع الـــضـــرائـــب وت

ُ
والـــتـــي ت

ــل الــــحــــفــــاظ عـــلـــيـــهـــا. وهـــــــذا مــــا نــــراه  ــ مــــن أجــ
فـــي صــــورة نــشــرت فـــي الــنــيــويــورك بــوســت، 
إيطاليني  ملواطنني  فينيزا،  فيليبو  التقطها 
فــي »مــشــفــى« فــاضــت غــرفــهــا الرئيسية ومــا 
الناس أنفسهم في  تحويه من أســّرة، فوجد 
هنغار واسع، على أسرة باستيكّية، ال قوة 

لهم إال على االنتظار.
ــذي نـــتـــحـــدث عــــنــــه، ذاك  ــ ــ أي تــــاريــــخ هـــــذا الـ
السياسي أم الثقافّي، خصوصًا أمام عودة 

ثمنها أقل دائمًا. لذلك من املهم أن تحسني 
ــطــــور املــخــتــلــفــة  ــعــ ــــني أنـــــــــواع الــ الـــتـــمـــيـــيـــز بـ

املتوافرة استنادًا إلى ذلك:
الحالة  هــذه  فــي  للعطر   :Eau de cologne  -
أنـــواع  الــتــركــيــز األدنــــى بــني مختلف  نسبة 
الــعــطــور املــتــوفــرة، وقــد يـــدوم ملــدة ساعتني 
بــعــد اســتــخــدامــه. هــو يــحــتــوي عــنــدهــا على 
الزيت بنسبة 3 إلــى 5 في املئة منه إضافة 

إلى الكحول واملاء.
الــحــالــة، تكون  هــذه  فــي   :Eau de Toilette  -
إلى   4 بمعدل  بقليل،  أعــلــى  التركيز  نسبة 
8 فــي املــئــة مــن الــزيــت. يـــدوم العطر عندها 

حوالى 3 أو 4 ساعات عند استخدامه.
- Eau de Parfum: يتميز بنسبة تركيز أعلى 
بعد بنسبة تراوح بني 15 و18 في املئة من 
الزيت، إضافة إلى الكحول واملــاء. قد يدوم 

العطر ملدة تصل إلى 6 ساعات.
األعــلــى،  الــتــركــيــز  بنسبة  يــمــتــاز   :Parfum  -
وبالتالي يدوم طوال النهار عند استخدامه 
بنسبة زيت تراوح بني 15 و30 في املئة منه 

مع الكحول.

المكونات المفضلة
لكل عطر عائلة من املكونات األساسية التي 
يحتوي عليها. ولكل منا تفضيل ملكونات 
معينة دون أخرى. صحيح أنه ثمة مكونات 
عطرية قد تكون ممزوجة، لكنها بشكل عام 
تقسم إلــى أربــعــة أنـــواع أساسية مــا يسهل 
عــمــلــيــة اخــتــيــار عــطــر لــشــخــص آخــــر، حتى 
استنادًا إلى ما يفضله من مكونات عطرية 

أساسية.
- الــعــطــور الــزهــريــة: ثمة روائـــح معينة من 
األزهار يتم التركيز عليها في العطور التي 

تعتمد على هذا النوع من املكونات، وعلى 
ــورد والـــخـــزامـــى وزهــــر الــلــيــمــون.  ــ رأســـهـــا الـ
يعتبر هذا النوع من العطور األكثر رواجًا 
 للنساء بسبب أثرها الذي يمتاز 

ً
وتفضيا

الـــذي تستمع  األنــثــوي  بــحــاوتــه وبجانبه 
املرأة باعتماده.

ضمن  الحمضية:  املــكــونــات  ذات  العطور   -

هــذا الصنف مــن الــعــطــور، أيــضــًا، تلك التي 
تعتمد في مكوناتها العطرية على الفاكهة، 
بشكل  ومنها  الحمضية،  الفاكهة  على  أو 
ــمـــون الـــبـــرتـــقـــال والـــلـــيـــمـــون  ــيـ ــلـ أســــاســــي الـ
الحامض والغريب فــروت، وأيضًا املشمش 
والتفاح والـــدراق. بشكل عــام، تتصف هذه 

األنواع من العطور بجانبها املنعش.

- الــعــطــور الــشــرقــيــة: هــي تــلــك الــتــي تعتمد 
في مكوناتها على املسك والتوابل، كالقرفة 

والفانيا.
- الــعــطــور الــخــشــبــيــة: هــي تــلــك الــتــي تفوح 
ومـــن  واألرض.  األخـــــشـــــاب  ــة  ــ ــحـ ــ رائـ مـــنـــهـــا 
ــكـــونـــات األكـــثـــر رواجــــــًا فـــي هــــذه الــحــالــة  املـ
البرغموت والباتشولي والعنبر والصندل.

الــعــالــم« انــهــارت، فالعلماء ذوو األثـــر األشــد 
يــعــمــلــون بــصــمــت، ال نـــعـــرف عــنــهــم الــكــثــيــر، 
ــــون.  ــيـ ــ ــم لـــيـــســـوا أمـــيـــركـــيـــني، بــــل أوروبـ ــ ــ واألهـ
انــهــيــار أســـطـــورة الــبــطــل الـــخـــارق األمــيــركــي 
قطت عبر الدرون 

ُ
نراها  في الصور التي الت

لم  الــذيــن  كــورونــا،  لضحايا   
ّ
جماعية لقبور 

تتمكن الدولة من إنقاذهم. 
املثير لاهتمام أن عــددًا من نبوءات مفكري 
املتعلقة  تلك  خصوصًا  تحققت،  قــد  اليسار 
بدور الدولة وأساليب هيمنتها. لكن، بالرغم 
ـــقـــَدم أي حـــلـــول مــخــتــلــفــة عما 

ُ
ــك، لـــم ت ــ مـــن ذلـ

وصفوا مستقبل العالم به، ما جعل السخرية 
ف 

ّ
أوجــهــا، وتكش فــي  والحقيقة  املــعــرفــة  مــن 

للكثيرين أننا كبشر ال نمتلك نظامًا راسخًا 
للحفاظ على حياتنا، وعلينا فقط أن نتأقلم 

مع »املستنقع« الذي نعيشه.
حـــالـــة  أن  الــــبــــعــــض  رأى  الــــــوقــــــت،  ذات  فـــــي 
االستثناء الصحية هذه مصطنعة، وليست 
إال وسيلة توظفها الدولة للسيطرة الحيوية 
عــلــى مــواطــنــيــهــا، وهــــذا مـــا نــــراه فـــي صـــورة 
»بات فيلد« والتي يظهر فيها  بعنوان أقنعة لـ
فيلسوف حالة االستثناء اإليطالي جورجيو 
أغيمبني ال يرتدي كمامة على طاولة الحوار.
األهـــــــــم، ديـــمـــقـــراطـــّيـــة املــــعــــلــــومــــات ال تــعــنــي 
املؤامرة  نظريات  تــداول  املعرفة.  ديمقراطّية 
وإنــكــار الــوبــاء في أشــدهــا، وكلفت الكثيرين 
حــيــاتــهــم؛ إذ أصــبــحــت »الــحــقــيــقــة« الــطــبــّيــة 
وال نصدقها.  بها  نشكك  التي  األخــبــار  مثل 
ونقصد هنا حقيقة وجود كورونا أو ال، في 
الحفلة  كــل ذلــك، ظهرت أمامنا صــور  خضم 
املائية التي أقيمت في ووهان، مصدر الوباء 
األول، والتي أذهلت الجميع حني أعلنت أنها 

ستقيم حفلة بمناسبة القضاء على الوباء. 

العطر: خيارات الصيف والشتاء والليل والنهار2020 في ست صور: هل سيتغيّر التاريخ؟
نقّدم هنا نصائح عملية 

الختيار العطر المثالي لكل 
فرد، مع اإلضاءة على 

المعايير التي يجب أخذها 
في عين االعتبار

سامر إلياس

بــعــد نــمــو مــتــواصــل فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، تلقى 
قطاع صناعة السينما في روسيا ضربة موجعة 
السينمائي،  اإلنتاج  تراجع  في عام 2020، بسبب 
والهبوط الحاد في دخل شبابيك دور العرض إلى 
أقل من النصف، بسبب تداعيات فيروس كورونا 
والحجر الصحي وإغــاق دور السينما، أو تقييد 
ــدة تــــراوحــــت بـــني أربـــعـــة وتــســعــة أشــهــر  عــمــلــهــا ملــ

حسب الحالة الوبائية في كل مقاطعة. 
ــــام الــســيــنــمــائــيــة فــــي الـــعـــام  ــ ــع إنــــتــــاج األفـ ــراجــ وتــ
املاضي نحو 90 في املئة، وتكبدت استوديوهات 
اإلنــتــاج خسائر فــادحــة، مــع اقــتــصــار عملها على 

خدمات البث املباشر وتسجيل بعض البرامج.
إيــرادات شبيابيك  وأفــاد »صندوق السينما« بأن 
دور العرض الروسية تراجعت بنحو 60 في املئة 
املعني بدعم  الصندوق  املنصرم. وذكــر  الــعــام  فــي 
بــيــان نــشــره عــلــى موقعه  الــروســيــة، فــي  السينما 
اإللــكــتــرونــي، أن »عــائــدات الــتــذاكــر تــراجــعــت قرابة 
58.8 في املئة«. أشــار الصندوق إلــى أن عــدد رواد 
دور العرض تراجع بنحو 60 في املئة، الفتا إلى أن 
قرابة 68.6 في املئة من التذاكر بيعت في األشهر 
الثاثة األولى من العام، أي قبل انتشار الوباء على 
نطاق واسع في روسيا والبدء بإجراءات التباعد 
ــاعـــي، وإغـــــــاق دور الــــعــــرض فــــي املـــوجـــة  ــمـ ــتـ االجـ
األولــــى مــن الـــوبـــاء. ومــعــلــوم أن الــســلــطــات أغلقت 

بإعادة  تسمح  أن  قبل  أشــهــر،  لعدة  السينما  دور 
ــــروط صــعــبــة تــتــضــمــن اقــتــصــار  فــتــحــهــا ضــمــن شـ
القاعات  املــقــاعــد، وتهوية  الــعــرض على ربــع عــدد 
بني العروض لفترات طويلة. وفي نوفمبر/تشرين 
إغاق  عيد 

ُ
أ الثانية،  املوجة  ومــع  املــاضــي،  الثاني 

دور السينما ما تسبب بخسارات كبيرة.  
ــنــــدوق الــســيــنــمــا« فـــي بــيــانــه انــكــمــاش  وعـــــزا »صــ
السوق إلى تعليق عمل دور السينما ملدة تتراوح 
بــني أربــعــة إلـــى تسعة أشــهــر، والــقــيــود املــفــروضــة 
على الصاالت، فضا عن تأجيل عدد من العروض 

األجنبية الكبرى إلى عام 2021.
ومــنــذ بــدايــة الــربــيــع، بــدأ تأثير كــورونــا على دور 
الــعــرض مــع الــتــراجــع الــحــاد فــي دخــل الشبيابيك، 
وتـــوقـــعـــت جــمــعــيــة مــالــكــي دور الــســيــنــمــا هــبــوط 
الــدخــل بــنــحــو 30 مــلــيــار روبــــل عــلــى األقــــل بسبب 
القيود. وفي يوليو/تموز، طالبت الجمعية بتقديم 
دعم حكومي الستمرار عملها بعد انتهاء الوباء.  
إيــــرادات شبابيك  أن  السينما«  »صــنــدوق  وكشف 

التذاكر في 2020 لم تتجاوز 10.7 مليارات روبل، 
لكن النظرة اإليجابية  لإنتاج السينمائي املحلي 
انــعــكــســت بـــوضـــوح عــلــى شــبــاك الـــتـــذاكـــر، وبلغت 
حــصــة األفــــام الــروســيــة 20 فــي املــئــة مــن عــروض 
األفام في دور السينما في العام الحالي، وجنت 
األفام الروسية قرابة نصف عائدات دور العرض، 
تــراجــع دخــل األفـــام الروسية على نحو  واقتصر 
12.6 في املئة، وبلغ عدد البطاقات املباعة لحضور 

األفام الروسية 42.5 مليون تذكرة.
ــرادات األفـــام األجنبية في  وفــي املــقــابــل، بلغت إيــ
فــقــط، وتــم بيع 46.2  عــام 2020 12.1 مليار روبـــل 
يــقــل بنسبة 71.9 و72.6  تــذكــرة، وهـــو مــا  مــلــيــون 
في املئة عن نتائج عرض األفام األجنبية في عام 

2019 على التوالي.
وحسب بيانات »صندوق السينما«، حصل الفيلم 
الكوميدي الروسي »خولوب« )العبد( على املركز 
الــدرامــي  الفيلم  تـــاه  الــعــرض،  فــي شبابيك  األول 
»الجليد 2« الذي ُعرض بالتزامن مع عيد العشاق 
ــبـــرايـــر/ شـــبـــاط املــــاضــــي. وتــضــمــنــت قــائــمــة  فـــي فـ
ــــى مـــن حــيــث الـــدخـــل خمسة  ــــام الــعــشــرة األولـ األفـ
أفــام روسية. ورغــم سوداوية املشهد السينمائي 
في روسيا، فقد كشف استطاع للرأي نظمه مركز 
عــمــوم روســيــا لــدراســة الـــرأي الــعــام، فــي منتصف 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، أن 58 في املئة من 
باتت  املحلية  األفـــام  أن نوعية  يعتقدون  الـــروس 

أفضل في السنوات الثاث األخيرة. 

وفاة شقيق »األخوين«

)Getty( تختلف ديمومة العطر مع تفاوت نسبة الزيت فيه

إيرادات شبيابيك 
دور العرض 
الروسية تراجعت 
بنحو 60 في المئة 
)Getty( 2020 في

)Getty( احتفلت ووهان، مصدر الوباء، بالقضاء على فيروس كورونا بإقامة مهرجان مائي

قّدم ألحانًا لفيروز وصباح.. وهيفا وهبي )أرشيف(

رحل الموسيقي اللبناني إلياس الرحباني )1938-2021( بعد تجربة طويلة وغنية. ومعه يطوي 
زمن »الرحابنة« الكبار صفحة سطرت تاريخ لبنان الفنّي لعقود طويلة

إلياس الرحباني

األفالم الروسية في خطر

فنون وكوكتيل
رحيل

متابعة

اليف ستايلقراءة

على الرغم من 
تأثره موسيقيًا بأجواء 

الرحابنة الفنية، ظل 
غسان إلياس الرحباني 

)الصورة( بعيدًا عن النمط 
الموسيقي الذي أسسه 

أعمامه ووالده مًعا، في 
حين لم يبخل الراحل إلياس 
الرحباني بالثناء على أعمال 
ابنه، ويقال إنه هو من كان 
يكتب كلمات بعض األناشيد 

الساخرة المغناة بصوت 
غسان، ويُشرف عليها أثناء 
التسجيل الموسيقي، كنوع 

من التعبير عن المعاناة 
التي يعيشها لبنان منذ 

سنوات الحرب وما 
بعد الحرب.

إعجاب
 بغسان
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 على السطح
ً
طافية

في قاربها الخاص
وهذا شغبها الوحيد. 

■ ■ ■
ي

ّ
 من

ُ
ق

ّ
أراِقُب الكلماِت تتدف

بدهشِة
شاٍب مطعوٍن

ه سيموت.
ّ
 أن

ُ
ق ال ُيصدِّ

■ ■ ■
حلقٌة ُمفَرغة

مــا زلـــُت أذكـــُر مــن أيـــام الــّروضــة الكثير من 
األسماِء والوجوه.

ما زلت أذكُر توفيق، 
ِبِزيِّ الذئب

ه على الفتاة ذات الّرداء األحمر. 
ُ
وعين

الواسعتني  يتني 
ّ
البن أذُكـــُر عينيها  زلــُت  ما 

خالل تمثيلها السّيئ
تالحقان مراد هنا وهناك،

 يومًا أنه سيتزوج آلني، 
َ
مراُد الذي أعلن

احبة التي همست 
ّ

تلك الفتاة الجميلة الش
ــاِن  ــ ـ

َ
ــت ــ ـ

َ
ــــروِرق ــغـ ــ - وعـــيـــنـــاهـــا الـــــخـــــضـــــراوان مـ

بالّدموع - 
أنها تريد الزواج من سيرجان، 

الـــــــذي ال يــــهــــوى شـــيـــئـــًا فــــي الـــدنـــيـــا ســـوى 
السيارات. 

 على رخصة قيادة 
َ

لن أحصل
ــــذه الــــســــيــــارات الـــتـــي تـــزعـــق فــي  ــــم كــــل هـ رغـ

وجهي، 
ئب.

ّ
 في الحقيقة ركوَب الذ

ُ
ل

ّ
ألنني أفض

■ ■ ■
نبيذ، خبز، ِشعر...

عِري 
َ

خّبأة في ش
ُ
بعدِد الشاماِت الُهالمّية امل
وبعدد الكويكباِت التائهة

 في مداري الجّوي 
ُ

التي تشتعل
رفة فندٍق في هذا العالم

ُ
َك في كل غ

ُ
أقرأ

 لكل البشر.
ً
 ومنتمية

ً
 وُمشّردة

ً
ِبة

ّ
ُمتقل

خجلى تحَت الصنوبر
ُ
خاريط

َ
أيتها امل

أّي مزاٍر من مزاراِت الله أنِت؟
 الحلو

َ
 الّصمغ

ّ
نز

َ
أيتها الجذوُع التي ت

راِوُدك؟
ُ
بٍة ت

ْ
أّية أحالٍم رط

أيتها اإِلَبُر
شِبكينها على ِجلدي؟

َ
 حقيقٍة منسّيٍة ت

ُ
أّية

■ ■ ■
أنِت اآلن

 جدًا
ٌ
كثيرة

وأنا التي ضاعفُت اسَمِك
رابّيٍة

ُ
ه في أفواه ت

ُ
ْوت

َ
ه وحش

ُ
كتبت

عاُبها
ُ
 ل

َ
سال

ه:
َ
- ما أريد قول

أنني أنا التي فّجرُت ِحداَد الليل
وذلَك الضباُب على نافذتِك: أنفاسي

ّصْت عليِك الُحلَم
َ
أنا التي ق

 َكُكَرٍة لولبّية وتجّسد هناك 
ّ

الذي التف
في هذه الليلة الطويلة

أنِت اآلن
تـــلـــَك الــشــظــّيــة الـــتـــي تــنــحــتــيــنــهــا كــالــلــؤلــؤة 

ُغْرتِشْم يِلماز
ٌ
الشاعُر حلزون

يكتُب على لحِمِه
هِرِه

َ
 على ظ

ُ
ه املتكّومة

ُ
وكتابت

ه الوحيد. 
ُ
بيت

■ ■ ■
ِشُم ُحلمي على جلدَي ِبِحبِر الليِل

َ
أ

وِم البشر 
َ
ُه من ن

ُ
الذي أسُرق

 شخص لن 
ّ

كــل - مــجــّرد نقطٍة صغيرة مــن 
يالحظها أحد -

ِشُم مالذي األخير الذي َيفتُح ذراعيه
َ
أ

لِغرباني 
)وهو ليس قبرًا باملناسبة(.

■ ■ ■
ما مصيُر الكتاباِت الَيتيمة؟ 

 هناك في أكثِر األماكن 
ً
ة

َ
أِجُدها غالبًا مختبئ

عة
ّ
توق

ُ
غيِر امل

  
ً
ُمرتعبة

ها
ُ
ى عنها خاِلق

ّ
أن يتخل

تخشى إدراَك 
وجوِدها املحدوِد في هذا العالم

ْرتِشْم( 
ُ
 GÜRÇİM )غ

ُ
ِني كلمة

ْ
ناَدت

 عــلــى فـــرشـــاِة أســنــاٍن 
ً
ــهــا عــالــقــة

ُ
الــتــي وجــدت

قديمٍة
خِدَمْت ألّوِل مّرة في 13.06.17(

ُ
)است

 
ً
ها ُمرتِجفة

ُ
طت

َ
ق

َ
الت

ها بني صفحاِت كتابي
ُ
ووضعت

لود
ُ

ُحِك الخ
َ
 أن هذا القارئ سيمن

َ
ني

ّ
ن

ُ
هل تظ

- أو يشتري لِك املزيَد من الوقت؟
 ال

ك حّية.
ُ
بل سيدِفن

■ ■ ■
ّي

ّ
تحَت القمِر الفض

 مع تلك اإلسخريوطية
ٌ

ذهني غارق
  

ً
 ومأخوذة

ً
مستسلمة

تونس ـ ليلى بن صالح

ــودة طــفــيــفــة خــــالل أشـــهـــر الــصــيــف،  ــ بــعــد عـ
ــونـــس إلـــى  ــيـــاة الــثــقــافــيــة فــــي تـ عــــــادت الـــحـ
الثانية من  نقطة الصفر تقريبًا مع املوجة 
الثاني/  بداية من تشرين  فيروس كورونا 
ــدت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  أكـــتـــوبـــر. وقـــتـــهـــا، بــ
مــتــشــّددة تــجــاه إيــجــاد صيغ مــرنــة لإلبقاء 

على حد أدنى من النشاط الثقافي. 
وقد كان املسرح من أكثر القطاعات تضّررًا 
العتماده على حضور الجمهور والتالمس 
بــني املمثلني، ورغـــم الــســمــاح الحــقــًا بعودة 
م،  ـــــــدِّ

ُ
ق قــــد  مـــنـــهـــا  الـــقـــلـــيـــل  أن  ـــروض إال  ــعــ ــ الـ

ومــعــظــمــهــا فـــي مـــســـارح خـــاصـــة أو ضمن 
دور الــثــقــافــة بــالــنــســبــة لـــعـــروض الـــهـــواة، 
دون أن نــشــهــد الــكــثــيــر مـــن الــفــعــالــيــات في 
مثل  العاصمة،  لتونس  األساسية  القاعات 
البلدي«،  و»املسرح  الثقافة،  مدينة  مسارح 

ــع«، و»نــجــمــة الــشــمــال«،  ــرابـ وقــاعــة »الــفــن الـ
والرتـــيـــســـتـــو«، و»الــــحــــمــــراء«. وكــــان مــســرح 
ففيه  السياق،  االستثناء في هذا  »تياترو« 
ــعـــــروض، غـــيـــر أن  ــــّدمــــت مــجــمــوعــة مــــن الـــ

ُ
ق

إجــراءات الوقاية من الفيروس أثــرت كثيرًا 
على حميمية املسرح وروحه التفاعلية. 

يــمــكــن اعــتــبــار الـــيـــوم، الــخــامــس مــن كــانــون 
ــانـــي/ يـــنـــايـــر، يـــــوَم »عــــــودة مــســرحــيــة«  ــثـ الـ
فــي تــونــس، حيث جــرى اإلعـــالن عــن إطــالق 
تــــظــــاهــــرة »الــــــخــــــروج إلــــــى املـــــســـــرح« الـــتـــي 
الركحية«  والفنون  املسرح  »قطب  مها 

ّ
ينظ

العاصمة.  تونس  فــي  الثقافة«  »مدينة  فــي 
كــــان مـــن املــفــتــرض أن تـــقـــام الــتــظــاهــرة في 
تشرين األول/ أكتوبر املاضي، لكن عرضها 

ألغي في آخر لحظة.
تحمل الدورة التي تستمّر حتى التاسع من 
الشهر الجاري عنوان »الصمود واالحتفاء 
بالحياة«، وال تخفى هنا النزعة الشعاراتية 
الــتــي بـــات يتبناها مــعــظــم املــســرحــيــني في 
ــت 

ّ
ــارة إلــــى تــعــن ــ ــتـــرة، فـــي إشــ تـــونـــس مــنــذ فـ

الجهات الرسمية مع قطاعهم.
بمونودراما  الــيــوم  مساء  الــعــروض  تفتتح 

لقد جاءت األشجار ألخِذ ُمستـحّقاِتها

عبر التظاهرة التي 
تحتضنها »مدينة الثقافة« 

في تونس العاصمة بدءًا 
من اليوم، يمكن الحديث 

عن عودة للمسرح في 
المدينة. لكن هل هناك 

جديد فعًال؟

في هذه الضائقة 
السورية ليس من 

السهل البقاء حرًا، وال 
حتّى على قيد الحياة، 

فكيف في تشييد هذا 
الصرح من األعمال 

المتميّزة، في ظروف 
قاسية ومؤلمة

الخروج إلى المسرح تجاوز الجائحة بعروض العام الماضي

حياة قصيرة اتّسعت للكثير

ُق أنّه سيموت بدهشِة شاٍب مطعوٍن ال يُصدِّ

يبدو المسرحيون وقد 
توقفوا عن إنتاج أعمال 
جديدة منذ بدء الجائحة

ُوجد حاتم في زمن 
فاسد طارٍد للمواهب 

واألعمال الجيدة

تركية  وناقدة  شاعرة   Gürçim Yılmaz
وعاشت  ألمانيا  في  هانوفر  في  ولدت 
في  حاليًا  وتعيش  أنــقــرة،  في  ونشأت 
في  ليسانس  على  حاصلة  إسطنبول. 
اإلعالم وماجستير في اإلعالم والدراسات 
األوسط  الشرق  »جامعة  من  الثقافية 
عدة  في  عملت  أنــقــرة.  في  التقنية« 
صحف وقنوات تلفزيونية وطنية، كما 
عملت في مجال الفنون البصرية كقيّمة 
الشعر،  جانب  وإلى  معارض.  ومنظمة 
نشرت مقاالتها وقصصها القصيرة في 

العديد من المجالت والصحف التركية.

بطاقة

2425
ثقافة

قصائد

متابعة

إطاللة

فعاليات

بصمت
ّأنا التي دفعتها عميقًا 

في لحمِك الهش
- ال تفهميني خطأ. 

ل عليك يمألني الَحَسد 
ّ
فأنا ال أتطف
ولكنِك اآلن 

في بؤبؤ الليلة التي ال ترِمش
في تلك النافذة العاجية

هل تعتقدين أنِك غيُر موجودٍة؟
 جدًا.

ٌ
أنِت اآلن، كثيرة

■ ■ ■
 BÖGÜ

إلى يحيى حسن
شيٌء ما بني العقرِب والعنكبوت

BÖGÜ نسميه بالتركّية
ليسْت كابوَس جنوٍد أتراك في ُكردستان 

 في أفغانستان
َ
وال أميركيني

 لحوِم بشر 
ُ
وال آكلة

 
َ

تقِضُم لحَمَك خالل
نوِمَك العميق

             يقولون: 

ــراج  الــفــالــحــي وإخـ فــاطــمــة  أداء  مــن  »رّوح«، 
خـــولـــة الــــهــــادف، وهــــو عــمــل شــهــد احــتــفــاًء 
جماهيريًا في عروضه األولى بداية 2020، 
ـــف ويـــعـــرض فـــي مــنــاســبــات 

ّ
قــبــل أن يـــتـــوق

ــف جــديــد، كما 
ّ
قليلة فــي الــصــيــف، قبل تــوق

ــال مـــع مــعــظــم األعــــمــــال املــســرحــيــة  هـــو الـــحـ
التي أطلقت في نهاية 2019 أو بداية السنة 

املنقضية.
تـــقـــوم املــســرحــيــة عــلــى حـــكـــايـــات تــســردهــا 
اليومية  حياتها  فــي  وتعيشها  الــفــالــحــي، 
ــيـــث تـــنـــقـــد الـــنـــظـــرة  ــة، حـ ــيـ كـــفـــنـــانـــة مـــســـرحـ
الــقــطــاع،  االجــتــمــاعــيــة للمشتغلني فــي هـــذا 
املــرأة، كما تضيء جوانب  خصوصًا تجاه 
َســــري، وهــي تنتقل بــني مكان 

ُ
مــن عاملها األ

إقــامــتــهــا فــي تــونــس الــعــاصــمــة إلـــى مسقط 
رأسها.

غــــدًا، تــعــرض مــســرحــيــة »ســـكـــون« لـــ نعمان 
حـــمـــدة، الــــذي يــحــضــر أيــضــًا عــلــى الخشبة 
ــــش، فــي عــمــل يقوم  كممثل مــع أمــيــرة درويـ
لــة  أســـاســـًا عــلــى شــعــريــة الـــنـــص، فـــي مــســاء
لعالقات التونسيني بالجسد في يومنا هذا.

الــعــروض األخـــرى، مسرحية »حنبعل«  من 
لطاهر عيسى بالعربي، و»الهوارب« لحافظ 
خليفة، و»Papa cellophane« لعبد القادر بن 
سعيد، لتختتم العروض بمسرحية »قصر 
الطريف   

ّ
السعيدي. ولــعــل لــنــزار  الــســعــادة« 

فـــي األمــــر أن املــشــاهــد عــبــر هــــذا الــبــرنــامــج 
سيجد نفسه في الغالب أمــام عــروض كان 
الــوقــت  هـــذا  فــي  أن يحضر معظمها  يمكن 

نفسه من العام املاضي.

ها
َ

ُع بيض
َ

ض
َ
إنها ت

ي الَجَمل
َ
في ساق

ه في الحقيقِة
ْ
 ما أراَدت

ُّ
 كل

ّ
ولكن

أن تزَرَع بذوَرها في أرٍض دافئٍة
وترتاَح

 الَجَمل
ّ

         في ظل
َر  قرِّ

ُ
ضطرَّ لت

ُ
دون أن ت

إذا ما كانت
عقرَب الّرياح

مس.
ّ

أو عنكبوَت الش

■ ■ ■
الطيور البرّية

َك 
َ

 أرض
َ
قد يسلبون

ُس في َيِدك
ّ
 تتنف

ً
التي ال تزال حّية
َك 

ّ
 فن

َ
قد يسلبون

 قلبَك
ُ

الذي ُيثِقل
 عليَك 

َ
قد يتجّبرون

َك 
َ
 أموال

َ
ويسلبون

ثقلة
ُ
وعينيَك وتنهداِتَك امل

ــوَب الــتــي  ــقــ ــثــ ــدَك والــ ــلــ والــــشــــامــــاِت عـــلـــى جــ

بداخلَك
َك ويحّولونها إلى نكبة 

َ
ومعرَكت

هم لن يسلبوا منَك
ّ
ولكن

تلك الطيور البرّية الحّرة
كلماتَك. 

■ ■ ■
عرّافة دلفي متأخرة

سؤاالِن وحسب 
من بني آالِف األسئلة

املكتوبِة على قطٍع صغيرٍة من ورِق البردي
صادفاني في مكتبة فيينا.

ــلـــّي اســـتـــجـــمـــاع كــــل خــبــرتــي  ــان عـ ــ ــة، كـ ــفــ آســ
وحكمتي 

إليجاِد تذكرِة طيراٍن وغرفِة فندٍق رخيصٍة
ـــفـــُت عــنــد املــقــهــى وتـــنـــاولـــُت كـــوَب 

ّ
وقــــد تـــوق

قهوٍة بالحليب.
)ترجمة: عماد األحمد( 

عودة الخشبة في تونس

زمن حاتم علي

معرض  بيروت  في  أجيال«  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  التاسع  حتى 
الثامن  في  افتُتح  الذي  الدين،  عز  هال  اللبنانية  التشكيلية  للفنانة  الضوء  عن  بحثًا 
من الشهر الماضي. تتناول الفنانة مناظر البقاع اللبناني في لوحاتها، كما تقّدم 

بورتريهات لالجئين السوريين، في تسجيل ليومياتهم.

برلين، 1945-2000: موضوع فوتوغرافي عنوان المعرض الذي يتواصل حتى 
ويضم  البرليني،  الشرقية«  الجهة  »غاليري  في  الجاري  الشهر  من  والعشرين  الرابع 
أكثر من مئتي صورة التقطها مصورون مثل أرنو فيشر )الصورة( وويل ماكبرايد 

وماريا سيوتش لبرلين ما بعد الحرب العالمية الثانية وحتى نهاية القرن العشرين.

ينّظم فضاء »سينما األحد« في اإلسكندرية لقاًء افتراضيًا مع الموسيقية األردنية 
سعاد بشناق )1982/ الصورة( عند السادسة من مساء األحد المقبل، العاشر من 
السينمائية.  األفالم  من  عدد  موسيقى  تأليف  في  تجربتها  يتناول  الجاري،  الشهر 
ماكغيل«  »جامعة  من  الموسيقى  والتوزيع  التأليف  في  إجــازًة  بشناق  تحمل 

الكندية، وأصدرت ألبومين موسيقيين هما أفكار ومن القلب.

المعرض  التونسية  بوسعيد  سيدي  بمدينة  الزهراء«  النجمة  »قصر  في  يتواصل 
الدائم لآلالت الموسيقية طيلة األسبوع ما عدا اإلثنين، حيث ُتعرض خمس عشرة 
آلة من مقتنيات القصر الذي يعود بناؤه إلى عام 1911، باإلضافة إلى مجموعة 
أخرى تونسية وعربية مثل العود والمزود والقانون، وأخرى ذات أصول أفريقية.

فّواز حداد

يــرحــل حــاتــم عــلــي مــبــكــرًا جــــدًا. إذا كــان 
 حسب عمله، 

ٍّ
لــكــل  مــرصــود 

ٌ
أوان هــنــاك 

لم  بكثير،  األوان  هــذا  قبل  غــادرنــا  فقد 
ُيــنــهــه بــعــد، لــديــه الــكــثــيــر لــيــقــولــه، هــذا 
باملشاريع،  يمتلئ  رأســه  زال  ما  الرجل 
تــــرك عــاملــنــا إلــــى عــالــم أرحـــــب، ســيــكــون 
أرحم من رؤية بلده طوال عشرة أعوام، 
يــحــتــرق وُيـــّدمـــر وُيــنــهــب ويــتــحــّول إلــى 

ركام.
استثنائيًا،  مــثــااًل  وراءه  حــاتــم  ــف 

ّ
يــخــل

وجــــــــوُده صــــــادف زمـــنـــًا مـــتـــقـــاِعـــســـًا، لــم 
يجاِره، كان يسير على إيقاع زمن آخر، 
ال يشبه الــزمــن الــدكــتــاتــوري، كــان على 
تضاّد معه، ال جامَع بينهما. في املنفى، 
 ســـوريـــة فـــي اســـتـــعـــادة ثــقــافــة 

َ
كــــان أمــــل

بديلة، ناقدة وجادة.
لـــن نـــحـــار ونـــتـــســـاءل أيــــن يــقــف حــاتــم، 
هــل هــو ضــد الــنــظــام، أم مــعــه؟ هــل كــان 
ابتدعه  السياسي،  الــلــون  هــذا  رمــاديــًا؟ 
ــأة انــقــســامــاتــهــم،  الـــســـوريـــون تــحــت وطــ
ِد مواقفهم. لم يكن حاتم ضّد بلده  وتردُّ
النظام، كــان مع سورية حّرة  ليقف مع 
يمالئه،  أو  النظام،  يمتدح  لــم  مــوّحــدة، 
 وراء تــكــّهــنــات 

ّ
لــــه، أو يــتــخــف لـــم يـــبـــّرر 

ومــســّمــيــات. كـــان فــي عـــدم انــحــيــازه لــه، 
 لشعبه.     

ٌ
انحياز

ــًا، فــقــد  ــان مــــأســــاويــ ــ ــفـــاجـــئ كـ رحـــيـــلـــه املـ
اختطف. يبدو أن علينا تحّمل املصائب 
بأنواعها، هذه املصيبة تضّج بالدراما، 
ليست ملّونة، دراما باألسود واألبيض. 
 حاجتنا إليه، كنا نعّول 

ّ
فقدناه في عز

عليه في اإلسهام باستعادة ثورة كانت 
ــم، 

ِّ
ــعــل

ُ
 تــجــربــتــه ت

ّ
األجــمــل واألعـــظـــم. لــكــن

ــانـــت مـــصـــائـــب الـــســـوريـــني  ــه مــهــمــا كـ ــ أنـ
بــوســعــهــم الــنــهــوض وفــعــل الــكــثــيــر في 
وطنهم ومهاجرهم ومنافيهم، ما دامت 
قة على سورية؛ هذا درس 

ّ
أنظارهم معل

حاتم علي.
ـــســـعـــت لــلــكــثــيــر، 

ّ
ــيـــاتـــه الـــقـــصـــيـــرة، ات حـ

ومــثــلــمــا انــتــهــت مــبــّكــرًا، بـــدأهـــا مــبــّكــرًا، 
ــــرة، أصــــــدر  ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ ــتــــابــــة الــــقــــصــــة الـ بــــكــ
مجموعتني: »ما حدث وما لم يحدث«، 
و»موت مدّرس التاريخ العجوز«. ذهب 
بــعــدهــا إلــــى فـــضـــاءات مـــحـــاذيـــة، فــكــان 
 وكاتب سيناريو ومخرجًا دراميًا 

ً
ال

ّ
ممث

ليس  ومنتجًا...  وسينمائيًا  ومسرحيًا 

ــــددت الــــفــــكــــرة، لـــكـــن فــي  ــجـ ــ ــمــــخــــرج، تـ كــ
إخراجه سينمائيًا. كالهما لم يتحققا. 
ــوّده. ال آســف  ــ كـــان بــــوّدي ورّبـــمـــا كـــان بـ
عليهما، آسف على أنني لم أتعرف إليه 
عن قــرب، وإن لم أغفل عن التعرف إليه 
ــاء  عـــن بــعــد، إنـــســـان مــتــواضــع، بـــال اّدعــ
وال دعاية، وال أكــاذيــب، وال تبّجح، وال 
وال  عــنــه،  الكثير  قــول  بوسعي  بهرجة، 
أعدمه حقه. كرمى إلخالصه لعمله، وما 
قدمه من جهد، وما نزفه من عرق. كانت 
 لــلــمــاليــني، تــعــيــدنــا إلــى 

ً
وفـــاتـــه صـــدمـــة

تــراجــيــديــا الــبــطــل عــلــى مــســرح الــحــيــاة، 
ها لهذا الفن، وكان أحد 

ّ
وهَب حياته كل

شهدائه. 
بلغت  التي  السورية  الضائقة  هــذه  في 
نصف قرن، ليس من السهل البقاء حرًا، 
ــى عــلــى قــيــد الــحــيــاة، فكيف في 

ّ
وال حــت

تشييد هذا الصرح من األعمال املتمّيزة، 
ــانـــت  ــة ومـــــؤملـــــة، وكـ ــيـ ــاسـ ــــي ظـــــــروف قـ فـ
. مهما يكن، يغادر حاتم 

ً
تعويضًا نبيال

دنــيــانــا، وقـــد أشــرعــت ســوريــة أبــوابــهــا 
، ويعيش 

ً
على زمنه، زمن سيمتّد طويال

، زادًا ملهمًا لرفاق األيام الصعبة 
ً
طويال

ولألجيال القادمة.
ــــد طـــــــارٍد  ــــاسـ ــم فـــــي زمـــــــن فـ ــ ــاتـ ــ ُوجـــــــــد حـ
للمواهب واألعمال الجيدة، زمن العملة 
الــجــيــدة. تلك  للعملة  الـــطـــاردة  الــزائــفــة 
إحـــدى املــــرات الـــنـــادرة الــتــي طـــرَد فيها 

 الزائف. 
َّ
 الجيد الفن

ُّ
الفن

)روائي من سورية(

بهذا الترتيب، كان يتنقل بينها، كانت 
األوســع،  عــامِلــه   ،

ّ
بالفن ها على عالقة 

ّ
كل

ــه الــعــمــل  ــيـ ــا يـــفـــهـــمـــه، ال يــنــفــصــل فـ ــمـ كـ
الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي عـــن األدب 
واملوسيقا والفن التشكيلي، ِصالته بها 
فــي تالفيف  كــانــت وثــيــقــة، جمع بينها 
ــان فــنــانــًا مـــن قمة  أعــمــالــه الـــدرامـــيـــة. كــ
رأســه إلى أطــراف أصابعه. هذا اإلنتاج 
ق من خالله 

ّ
الغزير لم يأت من فراغ، حق

عــاملــًا ثــريــًا، كـــان مــشــغــواًل بــِحــرفــيــة، من 
فرط عنايته بالتفاصيل.

أكــتــب عــن حــاتــم مــتــأخــرًا، ال الــوقــت وال 
ــــروف ســمــحــت لــــي ألقــــــول لـــــه، لــقــد  ــــظـ الـ
ــدًا، نــحــن  ــ ــيـ ــ نـــجـــحـــَت وفـــعـــلـــت شـــيـــئـــًا جـ
ــادت أن تــــكــــون بــيــنــنــا  ــ ــ مـــديـــنـــون لـــــك. كـ
بداية  ففي  مــرتــني،  أخفقت  عمل  عــالقــة 
رحلته ككاتب، رغب في كتابة سيناريو 
تلفزيوني لــروايــة »مــوزايــيــك«، ثــم بعد 
ســنــني طــويــلــة فــي إحـــدى ذروات تألقه 
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)Getty( 2012 حاتم علي أثناء مشاركته في مهرجان تريبيكا السينمائي في الدوحة عام

فاطمة الفالحي في مونودراما »رّوح« لـ خولة الهادف

ُغْرتِشْم يِلماز

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

أعلن فريق سيلتا فيغو عن إصابة العبه إياغو 
أسباس بتمزق في ألياف عضلة الفخذ اليمنى 

ذات الرأسني، وبهذا سيفقد النادي خدمات 
هدافه على األقل خالل مواجهتي إبيزا في ثاني 

أدوار كأس امللك ثم فياريال في »الليغا«. وأصيب 
أسباس في بداية الشوط الثاني ملواجهة ريال 

مدريد، في وقت ُيذكر أن نوليتو العب الفريق لم 
يتمكن أيضًا من استكمال اللقاء بسبب إصابة 

ولكن طفيفة في نفس عضلة الفخذ.

ال يزال الالعب السابق واملدرب أوزيبيو 
ساكريستان يتعافى من إصابة شديدة في 

الرأس تعرض لها يوم الخميس وبسببها اضطر 
للخضوع لعملية جراحية. وفي بيان لها، ذكرت 
املؤسسة التي تحمل اسم املدرب أن أوزيبيو في 

»غيبوبة مستحثة« في وحدة العناية املركزة في 
مستشفى ريو أورتيغا في انتظار تطور حالته 

التي تعتبر حاليًا مستقرة. ُيذكر أن الالعب خضع 
لجراحة  في الجمجمة لتحسني ضغط الدم.

وصل املدرب األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
إلى منشآت باريس سان جيرمان ليقود في 

غضون ساعات أول مران له مع الفريق الفرنسي 
بعد يوم من إعالن توليه منصب املدير الفني 
خلفًا لألملاني توماس توخيل. ومن املقرر أن 

يلتقي بوكيتينو بالعبي الفريق ألول مرة في 
أول مران بعد عطلة عيد امليالد، أما أول مباراة 

سيقودها بوكيتينو فستكون األربعاء أمام سان 
إيتيان في منافسات الدوري الفرنسي.

إصابة أسباس يتمزق 
في عضلة الفخذ 

وغيابه عن مباراتين

حالة أوزيبيو ساكريستان 
مستقرة لكن ال يزال 

في غيبوبة

بوكيتينو يصل إلى 
منشآت باريس سان 

جيرمان لقيادة الفريق

ُتوج فريق 
طوكيو بلقب 
كأس الدوري 
الياباني بتغلبه 
على كاشيوا 
ريسول )2 - 1( 
في المباراة 
النهائية التي 
تم تأجيلها في 
شهر تشرين 
الثاني/نوفمبر 
الماضي على 
خلفية رصد 
نحو 10 إصابات 
بفيروس 
كورونا بين 
العبي وأفراد 
طاقم كاشيوا. 
وشهدت 
المواجهة التي 
ُتوج فيها فريق 
طوكيو للمرة 
الثالثة تاريخيًا 
بعد عامي 
)2004 و2009(، 
حوالي 24 ألف 
متفرج في 
ُتوج طوكيو بلقب الكأس للمرة الثالثة في تاريخه )Getty(المدرجات.

تتويج أمام الجماهير
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نجم الدين خلف اهلل

مــن الــعــجــيــِب مــا طـــرأ عــلــى كلمة 
ــل  ــ األصــ ذات   ،AlmAnAch
العربي، »الـَمناخ«، من التحّوالت 
لغة موليير.  إلــى  ــرت 

َ
الَبعيدة، بعد ما ســاف

، في أصل معناها، على مكان 
ُّ

فقد كانت تدل
إناخة اإلبل، إذ هي اسُم مكان من ِفعل: أناخ/
دت 

َ
غ

َ
ف ها 

ُ
أْبـــَرَك. ثم تطّورت داللت أي:   ،

ُ
ُينيخ

الّرحلة،  أثناء  االسِتراحة   
ّ

َمحل على  حيل 
ُ
ت

ــدور في 
َ
ت جوم، حني 

ّ
الن ومنها على مواقع 

ــصــرت، لــديــنــا، فــي العربية 
َ
أفــالكــهــا. ثـــّم اقــت

قس، رّبما بسبب 
َّ
املعاصرة، على أحوال الط

ــاطـــق، الــتــي  ــنـ عـــالقـــة الــكــلــمــة بــاألقــالــيــم واملـ
تتغّير فيها أوضاُع الَجّو.

اقتراض  الفرنسي، فَيعود  اللسان  وأما في 
هذا املصطلح، َحسب َمكنز اللغة الفرنسية، 
َحـــضـــارة  مــــن  ــًدا  ــــى ســـنـــة 1303، وتــــحــــديــ إلـ
ــــة« أو  ــامـ ــ ــــرزنـ ــانــــت تــعــنــي »الـ ـــس. وكــ ــدلــ ــ األنـ
الــذي يضّم معلومات وإشــاراٍت،  »التقويم« 
َيدل  فلكّية وحيوية. ثم صــار  ذات طبيعية 
سدى للّسائل، ومنها 

ُ
على النصائح التي ت

ــوّســعــت لــإحــالــة على »الـــديـــوان« الجامع 
َ
ت

ألمــهــات املــســائــل الــتــي تــخــص َبــلــدًا مـــا، في 
ــم ُمــحــاوالت  ـــطـــّوره. ورغــ

َ
فــتــرة مــن فــتــرات ت

ـــظ عــلــى 
ّ
»مـــكـــنـــز الـــلـــغـــة الـــفـــرنـــســـيـــة« الـــتـــحـــف

فرضية االقتراض من اللسان العربي، عبر 
ــرّد الــكــلــمــة إلــى  ــ ـــرى تـ َعــــــْرض فـــرضـــيـــاٍت أخــ
 األصــل 

َّ
أصـــول إغــريــقــّيــة وســريــانــيــة، إال أن

بار عليه. 
ُ
العربي واضٌح، وال غ

 عليها 
َ
وهــكــذا، صــارت الَكلمة، وقــد حــوفــظ

 
ُّ

تـــــدل  ،AlmAnAch ــعــــريــــف  ــتــ الــ بــــــــــأداة 
ــرة التي 

ّ
عــلــى مــا ُيــشــبــه املــوســوعــة الـــــُمــصــغ

 أصــنــاف الـمعارف 
ّ

يــمــألهــا املـــحـــّررون بــكــل
ـــعـــبـــّيـــة الــــتــــي يـــحـــتـــاجـــهـــا الـــــنـــــاس فــي 

ّ
الـــش

َدواتهم وَروحاتهم. ولذلك، فهي جنٌس من 
َ
غ

ر واالنتقال، 
َ
ف القواميس، وثيقة الّصلة ِبالسَّ

ف 
ّ
وق

َّ
والت راحة 

ْ
االست أي:  باإلناخة،  وحتى 

عني الكلمة 
َ
بني الحواضر والبوادي. وقْد ت

فيه  دمج 
ُ
ت الــذي  السياحي«،  »الدليل  ا 

ً
أيض

أسماء املطاعم والنزل والفنادق وما حازته 
جوم. 

ّ
من الن

ــا للتمهيد لكتاب  كــان هــذا الــشــرح ضــرورّيً
»مناخ فرنسا الكبير لسنة 2021«، )الصادر 
منذ أياٍم عن دار »ميتيف« في باريس(، وهو 
مــن تــألــيــف الــّصــحــافــي الــفــرنــســي فــريــدريــك 
جـــرســـال، الــــذي َدأب عــلــى إنــجــاز مــثــل هــذه 
األعمال، منذ خمس سنواٍت، ُينشئ كل سنة 
جــزءًا جــديــًدا من »مناخاته«، ويمألها بما 
الشعبّية  وادر والقصص 

ّ
الن له من  يتسنى 

حول وصفات الطعام املتنوعة وممارسات 
ــنــة، إلـــى جــانــب الــِحــَيــل والــنــوادر 

َ
 الــَبــســت

ّ
فـــن

وأشـــهـــر األمـــثـــال والـــِحـــَكـــم الــشــعــبــّيــة، الــتــي 
ها قصٌص ُمضحكة. غالًبا ما تختفي وراَء

وهكذا، يقّدم الكاِتب، باالنتظام نفسه، عمله 
أهـــّم  هـــذا كــمــوســوعــة احــتــفــائــّيــة، تستعيد 
والّرياضّية  والثقافّية  السياسّية  األحــداث 
ت فــرنــســا، طيلة 

َّ
ــز ــ واالقـــتـــصـــادّيـــة، الـــتـــي هـ

السنة املنصرمة. 
وهــو يــحــّررهــا كما لــو كانت دائـــرة معارف 
ــحــهــا الـــرســـوم والــخــرائــط، 

ّ
، تــوض

ً
ــَرة ـ

َّ
ــغ ُمـــصـ

قراٍت 
َ
رنسا، مع ف

َ
حول مختلف محافظات ف

ــة حـــول طــبــيــعــة األقــالــيــم وتـــحـــّوالت 
َ
مــشــّوق

الــفــرنــســيــني  ـــَعـــات 
ّ
وتـــطـــل والـــّســـمـــاء  األرض 

العنوان   
َّ
أن هم وِتــرحــالــهــم. وال شــّك 

ّ
فــي حل

 
َ
ــرة ــ ــكـ ــ ــار، »الـــــــــــَمـــــنـــــاخ«، يـــســـتـــدعـــي ِفـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ املـ

ــا بمثابة  »املــوســوعــة«، بــل وَيــعــمــل أســلــوبــّيً
ر على قواعَد َمخصوصة 

ّ
جنٍس أدبّي، يتَوف

فــي الكتابة والــَجــمــع والــتــألــيــف. وَيــقــع هذا 
ـــرق بـــني الــَعــرض 

ُّ
األســـلـــوب فـــي مــفــتــرق الـــط

والتوضيح،  والتقديم  والتأريخ  والتحليل 
 مسلًكا، 

َ
والــذاتــّيــة  

ً
مــبــدأ الــســهــولــة  ويعتمد 

يه 
َ
إل يتوّجه  الــذي  الجمهور  طبيعة  بُحكم 

الـــِكـــتـــاب. كــمــا يــتــســم هــــذا الــِجــنــس بــتــجــّدد 
َمطلع  ففي  بانتظام،  وتحيينها  املضامني 
 جــديــدة 

ً
ــٍة، ُيـــصـــدر الـــكـــاتـــب طــبــعــة ــنــ  َســ

ّ
كــــل

منه، بعد أن يضيف إليها َعشرات الوقائع 

وأســمــاء املــطــاعــم واملــعــالــم وســائــر مــا يطرأ 
عــلــى الــســاحــة الــفــرنــســّيــة مــن فــتــّي األحـــداث 
وما َيجري في مدنها من نوادَر ونكٍت وما 
ائــقــة مــن األغـــانـــي والــفــنــون. 

ّ
الــذ تستسيغه 

يــقــاَرب،  أن  الكتاَبة  فــي  النهج  لهذا  ويمكن 
ــّي، بــمــفــهــوم  ــّي-اإلســــالمــ ــربــ ــَعــ فـــي تـــراثـــنـــا الــ
ــيء بطرف. 

َ
 ش

ّ
»األدب«، بما هو إملــاٌم من كل

 الشيَء هنا هو الثقافة الفرنسية، في 
ّ
إال أن

مفهومها الواسع واليومي وحتى الشعبي، 
ّم ِبه ويسرُد، فيكون ما يشبه: »َمكان 

َ
الذي ُيل

االسِتراحة«.  
وهكذا، فالفرق بني »املوسوعة« و»املناخ«، 
ــا فـــي خــصــيــصــة هــــذا الــتــجــّدد  ــاًســ يــقــع أســ
الــذي يطرأ على املضامني، ثم في  الـــدوري، 
يبحث،  الـــذي  الـمتعّجل  الــجــمــهــور  طبيعة 
 سنة، عما استجدَّ في الساحة من 

ّ
َمطلَع كل

ثانية، يبدو  األحـــداث والوقائع. ومــن جهة 
 من 

ً
 وصــراَمــة

ً
 علمّية

َّ
أقــل ة 

َ
الّصياغ أســلــوُب 

أكثَر  رب 
َ
ويقت العلمية  املوسوعات  أسلوب 

ــة 
ّ
مــن الــعــرض الـــذاتـــّي املــشــوب بـــاملـــَرِح وخــف

القارئ  املعلومات على  تثقل  الـــَدم، حتى ال 
إلــى  املــلــول وهـــو ينتمي، فــي حالتنا هـــذه، 
عامة الفرنسيني السائحني الذين يبحثون 

هم. 
َ
عن معلومة سريعة تراِفق ترحال

 الــتــي 
َ

ــاخ« الــــــجــــــداول ــ ــنــ ــ ــذا »املــ ــ ــد ضــــم هــ ــ وقــ
أسماء  وقــوائــم  اإلدارات   

ُ
مختلف وضعتها 

 
ً
ــضــال

َ
املــســؤولــني الــذيــن يــشــرفــون َعــلــيــهــا، ف

البيانّية  عن الوثائق اإلحصائّية والرسوم 
الـــُعـــمـــلـــة واألوزان  عــــن  املـــعـــطـــيـــات  وبـــعـــض 
 
َ
، بــــإيــــجــــاٍز، تـــأريـــخ

َ
واألقــــيــــســــة. كـــمـــا صــــــــاغ

أهـــــّم األحـــــــداث الـــتـــي َحـــَصـــلـــت فـــي فــرنــســا، 
ُيفهم  أن  ُبـــّد  الـــــُمــنــصــرَمــة. وال  الــســنــة  طيلة 
»التأريخ«، هنا، باملعنى الّصحافّي اليومّي، 
وليس باملعنى الِحَرفّي-العاِلم، الذي يعتمد 
ــواهــــد املــتــنــوعــة  ــ

ّ
الـــوثـــائـــق األصـــلـــّيـــة والــــش

ــا بــني األســبــاب ونتائجها.  ويــربــط عــقــالنــّيً
الصحافّي،  التقرير  إلــى  أقـــرب  تــأريــخ  فهو 
يه ويدعمه بما تيسر 

ّ
 ويغط

َ
َيعرض الحدث

ــة 
ّ
اٍت، مـــع مـــراعـــاة الــدق ــاَء ــ ــــصـ ــام وإحـ ــ مـــن أرقـ

خ ألهـــم األحـــداث  والــنــزاهــة. وهـــو حــني يــــؤرِّ
الرياضّية والعلمّية والثقافّية، التي حركت 
املشهد الفرنسي، إنما َيحتفي بها. وبذلك، 
الكتابة هو  مــن  الــنــوع  هــذا   سمة 

َّ
أن يظهر 

»االحتفاء«، بما هو َمزيج من املرح واإلشادة 
باملوروث الثقافي الحضاري الوطني. ومن 
إلــى إظهار  الهادف  الذاتي  البعد  يبرز  هنا 
املآثر وتحبيب املواطنني فيها. وقد َيكتسي 
»أخالقّية  من  يقترُب  ا،  عائلّيً ُبــْعــًدا  الكتاب 
األســرة  أفـــراد  ُيــقــرأ على  علمانّية«،  تربوية 

لتقوية الّرواِبط بني األجيال. 
ــذا الــجــنــس من  ولــــذلــــك، يــمــكــن أن يـــربـــط هــ
ــفـــيـــف واملـــعـــرفـــة  ــابــــات بـــــــــاألدب الـــخـ الــــخــــطــ
ــان يــســمــيــهــا الــفــيــلــســوف  ــ ــة، كـــمـــا كـ ــَمـــرحـ ــــ الـ
الفرنسي ميشال سار )1930-2019(، والتي 
ــــى صــــرامــــة الــعــلــوم  ال يــمــكــن أن تــنــتــمــي إلـ
فهل  النقدّية.  التاريخية  النظرة  وشمولّية 
الثقافة  انحطاط  عــالمــات  مــن  الجنس  هــذا 
ــل هـــو مـــن َمــظــاهــر هيمنة  الــفــرنــســّيــة؟ وهــ

الخطاب االستهالكّي السريع؟ 
من الرداءة وقلة االطالع 

َ
 ذلك. ولكن، في ز

ُّ
نظن

الفيسبوكية، ال  الـَمنشورات  وَهيَمنة ثقافة 
يسع إال الترحيب بُجهود التبسيط وإذاعة 
املعارف ونشرها. ومع ذلك، أتساءل، بشيٍء 
ــا املصطلح، 

َّ
 مــن

َ
ـــرض

ُ
مــن الــُحــرقــة، كــيــف اقـــت

َدلسنا، ثّم ُحّورْت داللته حتى 
ْ
في ُعصور أن

ودائــرة  والتحرير  الكتابة  في  صــار جنًسا 
د عنه ممتُع الكتابات، 

ّ
معرفٍة وتقرير، يتول

ويــبــقــى عــنــدنــا َمــهــجــوًرا، ال َيــرتــبــط بسوى 
الداللة على األرصاد واألحوال الَجوّية. في 

ما إفقار. هذا إفقاٌر للمفهوم، وأيَّ
الـــكـــاِتـــب، فــريــدريــك جـــرســـال )1957(،  وأمــــا 
ــة املــثــقــفــني.  ـ

َ
ــئ ــه ضـــمـــن فـ

ُ
ــصــنــيــف

َ
فــيــصــعــب ت

ــرنــي  كَّ
َ
، ذ

ٌ
ــرنــســّي ظــريــف

َ
فــالــرجــل صــحــافــّي ف

ــازح  ــ ــّســــه املــ بــــأبــــي عــــمــــرو الـــجـــاحـــظ فــــي حــ
وَمـــعـــارفـــه املـــوســـوعـــيـــة وهــــو مـــا تــنــبــئ به 
التي  الَحيوانات  عناوين كتبه، مثل: »هــذه 
األطفال  »هـــؤالء   ،)2005( الــتــاريــخ«  صنعت 
عوا الــتــاريــخ«، )2005(،»األشـــــرار 

َ
الــذيــن َصن

الكبار في التاريخ« )2000(، »باريس: مائة 
هــذا  ــا.  ــيـــرهـ وغـ  )2011( أســــطــــوري«  َمـــكـــان 
ــواج األثــيــر  ــهــر بــبــرامــجــه عــلــى أمـــ

َ
وقـــد اشــت

وحـــصـــص الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــتـــي يــخــّصــصــهــا 
ريفة، ينطبق عليها قول الجاحظ: 

َ
لفقراٍت ط

»الثقافة أخذ من كل شيٍء بطرف«.
)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

موسوعة اليومّي والظريف

االحتفاء سمة هذا 
النوع الكتابي الذي يمزج 

المرح باإلشادة

تأريخ أقرب إلى التقرير 
الصحافّي، يدعم الحدَث 

بإحصاءات

اللغة  فضاء  فــي  امليتافيزيقا  ملفهوم  النقدية  »املــســاءلــة 
الــذي صــدر حديثًا  الكتاب  عند مارتن هايدغر« عنوان 
العربي  الــدكــتــوراه« في »املركز  عن »سلسلة أطــروحــات 
لألبحاث ودراسة السياسات« للباحث الجزائري بشير 
بطريقة  امليتافيزيقا  مفهوم  بنقد  الكتاب  يهتم  ربـــوح. 
ــراءة املــســار  ــ مــغــايــرة ملـــا هـــو ســائــد غــربــيــًا مـــن خـــال قـ
الهايدغري وتتبع سؤال الكائن وسؤال الكينونة املنسي 
ــذي عــّبــر عــن مرحلة  ــ مــن مــن الــنــص املــيــتــافــيــزيــقــي، وال
ــل املــســألــة من 

َ
خــِطــرة فــي الــفــكــر الــغــربــي؛ ألنـــه اســتــشــك

جهة النسيان ال من جهة الذاكرة، فهو بحث في الوجه 
املستبَعد واملقصي والامفكر فيه.

عن »منشورات جامعة برنستون«، صدر حديثًا كتاب 
»اســتــعــمــار هـــــاواي: الــقــوة الــثــقــافــيــة لــلــقــانــون« للباحثة 
األنثروبولوجية سالي إنغل ميري. يتناول الكتاب كيف 
 االســتــعــمــار األســــرة واملــجــتــمــع، 

ّ
ُيــغــيــر الــقــانــون فــي ظـــل

الزاوية  ل حجر 
ّ
تشك والتشريعات  القوانني  كانت  حيث 

ملا كان يسمى بـ »العملية الحضارية« الستعمار القرن 
فة كيف تم استبدال القانون 

ّ
التاسع عشر. وتكشف املؤل

األصلي في جزر هاواي بقانون أنجلوأميركي، وتّم جلب 
منظومة عقابية متكاملة من املحاكم، بينما كان ملفاهيم 
االنضباط دورها في تغيير أنماط الزواج والعمل وسلوك 

السكان األصليني.

»عامات الحياة« عنوان النسخة العربية من املختارات 
بــــاول فيبلينغر  بــيــتــر  ــنــمــســاوي  ال لــلــكــاتــب  الــشــعــريــة 
الــبــاحــثــة  بـــتـــرجـــمـــة  ــًا  ــثـ ــديـ حـ صـــــــدرت  ــتــــي  ــ ال  )1939(
إشراقة مصطفى،  السوداني،  األصــل  ذات  النمساوية، 
عن »اآلن ناشرون ومــوّزعــون«. تغطي املختارات فترة 
تعكس  وهــي  فيبلينغر.  بــاول  كتابات  مــن  ة عقود 

ّ
ست

واالستبداد  الظلم  مقاومة  إلــى  املنحازة  الشاعر  رؤيــة 
في شتى مناطق العالم، بدءًا من إدانته املطلقة ملجزرة 
 مـــــرورًا بــمــعــارضــتــه لـــحـــرب فــيــتــنــام 

ً
صـــبـــرا وشـــاتـــيـــا

العراق وسربرينتشا. فالشعر، في نظر باول  وحربي 
فيبلينغر، ال ُيزهر إال في ظل الحرية.

»الهوية:  كتاب  مؤخرًا  »غاليمار«، صدر  منشورات  عن 
معجم موسوعي« وهو عمل شارك في تأليفه باحثون 
وقد  االجتماعية،  الــعــلــوم  فــي  متنّوعة  تخّصصات  مــن 
أشرف عليه املفكر الفرنسي جان غايون. يأتي الكتاب 
فــي ســيــاق تعيش فــيــه فــرنــســا تــمــّزقــات عــلــى أكــثــر من 
صعيد بخصوص الهوية مع ظواهر مثل اإلساموفوبيا 
والتشدد الديني لدى شباب الضواحي وصعود تّيارات 
ي صدام الهويات. تراوح الدراسات 

ّ
سياسية شعبوية تغذ

املدرجة في الكتاب بني قراءة إشكاليات الهوية من زاوية 
االجتماعي  املحيط  بفهم  أوســـع  مستوى  وعــلــى  الــفــرد 

وتحليل السياسات املؤثرة فيها.

صــدر مــؤخــرًا عــن »دار نــقــوش عــربــّيــة« كــتــاب بعنوان 
لـ حكيم بن  القادم«  العالم  الثورة ومخاوف  »الشعبوية، 
لــقــراءة تقاطع موجة  حــمــودة، وهــو عمل يــتــصــّدى فيه 
الغرب،  الشعبوية في  العربية مع صعود نزعة  الثورات 
وهو ما ينعكس بشكل مباشر على قضايا مثل تفاقم 
الــتــفــاوت االجــتــمــاعــي وتــســريــع أزمــــات الــرأســمــالــيــة، ما 
 في النظام العاملي املعروف 

ً
يعني بالنسبة للمؤلف فشا

انتشار ظاهرة رفض  العوملة. يدرس بن حمودة  باسم 
اآلخـــر فــي املــجــتــمــعــات الــحــديــثــة وكــيــف تــفــّرع ذلـــك إلــى 
تيارات تلقي بكل املشاكل على عاتق »اآلخر«، ما يصنع 

دوامة من التشاحن الدائم. 

عن »املركز القومي للترجمة«، صدرت مؤخرًا النسخة 
الــعــربــيــة مــن كــتــاب »الــبــحــث عــن الــيــقــني: حـــول الــصــدام 
في  الرياضيات  ألستاذ  وفلسفته«  االحتمال  علم  بني 
جامعة بوسطن، كرزيستوف بــوردزي، بترجمة أحمد 
فؤاد باشا. يدرس العمل مفهوم اليقني من زاوية العلوم 
الــريــاضــيــة مـــع فــحــص نــتــائــجــهــا بــمــنــهــجــات الفلسفة. 
ــة لــفــهــم كــيــف نــشــأ علم  ــكــتــاب أيــضــًا مــحــاول يــقــتــرح ال
االحتمال ضمن عائلة العلوم الرياضية، وتقاطعاته مع 
مجاالت أخرى مثل اإلحصاء ونظرية األعداد وفلسفة 
الجديدة  املنهجيات  من  الكثير  يقّدم  بذلك  وهو  العلوم، 

لتناول مفهوم االحتمال.

»مــواعــيــد قــرطــبــة« عــنــوان الـــروايـــة الــتــي صـــدرت حديثًا 
للكاتب الفلسطيني وليد سيف عن »الدار األهلية للنشر 
والتوزيع«. يأتي الكتاب في إطــار إعــادة كتابة عــدد من 
وأخرجها  للدراما  وضعها  التي   )1948( سيف  أعمال 
ــي عــامــر  ــروي قــصــة مــحــمــد بـــن أبــ ــ ــو يـ حـــاتـــم عـــلـــي، وهــ
الخضراء  الجزيرة  ريــف  في  فتى  كــان  منذ  )املنصور( 
بـــاألنـــدلـــس، وانــتــقــالــه إلـــى قــرطــبــة، ثـــم صـــعـــوده املــتــدرج 
الطموحات  بني  الــحــدود  تلتبس  السلطة، حيث  قمة  إلــى 
القاتلة، والبطوالت والطغيان، والدهاء  العظيمة واألطماع 
املــمــدوح والـــدهـــاء املــذمــوم والــغــايــات النبيلة، والــوســائــل 

املريبة، والصراع املرير على السلطان.

عن »الدار العربية للعلوم ناشرون«، صدر حديثًا كتاب 
»الــحــيــلــة الــلــغــويــة؛ بــاغــة االتـــصـــال بضبط املــقــال على 
اش. يتناول الكتاب 

ّ
وجه االحتمال« للباحث محمد كش

الصوتي  املــتــعــّددة؛  كــظــاهــرة ضــمــن مستوياتها  الــلــغــة 
إلى  تحليله  في  والــداللــي، مستندًا  والنحوي  والصرفي 
بالعمليات  اللغة  إنــتــاج  ربــط  مــن خــال  النفسي  املنهج 
العقلية، ودراسة الجانب الفردي للغة، في محاولة لتبرير 
اإلنساني،  بالسلوك  وعاقتها  اللغوية  الظواهر  بعض 
 كاميًا مبنيًا 

ً
والنظر إلى اإلنتاج اللغوي، بوصفه فعا

االجتماعي،  املوقف  ببوصلة  يوّجه  معني  مقصد  على 
الذي يوضحه ويفسره.

أيام السنة، إذ  يقدم الكاتب عمًال من المفترض أن يرافق قارئه طوال 
يخصص معلومة أو طرفًة لكل واحد من أيامها. يقدم الكتاب، إلى 
واللغة  التاريخ  مثل  متنوعة  مواضيع  حول  أقالم  رؤوس  الفرنسيين، 
والتراث والطبيعة، ويدعوهم إلى تعميق هذه القراءات. وهو يشرح 
التاريخية،  جذورها  إلى  بالعودة  للفرنسيين  اليومية  والعادات  السلوك 

لكن هذا ال يمنعه من تتبع الظواهر الجديدة ومحاولة تأريخها.

رؤوس أقالم لـ2021

نظرة أولى

مناخ فرنسا في نهاية سنة ومطلع أُخرى

باتت مفردة »المناخ«، التي انتقلت من أندلس العرب إلى لغة موليير، 
الكتابة  في  َمخصوصة  قواعَد  على  يتوّفر  أدبّي  جنس  إلى  أقرب 
والجمع والتأليف. عمل يقّدم للجمهور المتعّجل، مطلع كل عام، 

إيجازًا لما استجّد من األحداث والوقائع في العام المنصرم

)Getty( ضرب من األدب الخفيف والمعرفة الـَمرحة
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المقاصة يتحضر 
لمواجهة مرتقبة في 

بطولة األندية العربية

تير شتيغن: مثل هذه المباريات تحدد مصير »الليغا«
أندريه-تير شتيغن، حارس مرمى فريق برشلونة، أهميه  أبرز األملاني مارك 
أكد  حــن  أويسكا  على حساب  نظيف  بهدف  الفريق  الــذي حققه  االنــتــصــار 
أنه مثل هذه املباريات هي التي تحدد مصير البطولة. وقــال تير شتيغن في 
تصريحات بعد اللقاء: »حصدنا 3 نقاط مهمة للغاية من أجل بداية جيدة للعام 
الجديد، رغم صعوبة الفوز بعد فشلنا في قتل املباراة بهدف آخر. لم نفلح في 
قتل املباراة سواء في الشوط األول أو الثاني. علينا تحسن هذا الجانب. بعيدا 
عن هذه النقطة، أعتقد أننا لعبنا بتركيز شديد، ال سيما خالل أول 35 دقيقة 
أعجبني فيها أداء الفريق«. وحول حظوظ النادي »الكتالوني« في الفوز بلقب 
»الليغا«، السيما مع األداء القوي لقطبي العاصمة مدريد أتلتيكو وريال مدريد، 
أشار تير شتيغن إلى أن مواصلة الفوز باملباريات هو ما سيساعدهم على 

تحقيق هذا األمر.

يوفنتوس يتخطى أودينيزي برباعية
املباراة  أودينيزي برباعية مقابل هدف في  فاز فريق يوفنتوس على ضيفه 
التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري اإليطالي. افتتح 
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أولى أهداف »البيانكونيري« في الدقيقة 
31 بعد تسديدة قوية بيمناه من داخل املنطقة سكنت الزاوية اليسرى للحارس. 
وفي الدقيقة 49 أحرز الالعب فيديريكو كييزا الهدف الثاني ألصحاب األرض 
بعد تلقيه كرة بينية من رونالدو انفرد بها باملرمى قبل أن يسدد الكرة بيسراه 
على يسار الحارس. وسجل الالعب آرون رامسي هدفًا ليوفي في الدقيقة 53 
إال أن حكم اللقاء ألغاه بعد الرجوع لتقنية الـــVAR. وعاد رونالدو للتألق من 
جديد بتسجيل الهدف الثالث للسيدة العجوز بعد انفراده بالحارس الذي سدد 
الكرة بيسراه على يساره. وكان هذا الفوز هو السابع هذا املوسم ليوفنتوس 
بعد الخسارة في مباراة والتعادل في 6 أخرى، بينما كانت الهزيمة السابعة 
النتيجة،  الــذي تعادل في 3 مباريات وخسر في 4 أخــرى. وبهذه  ألودينيزي 
رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 27 في املركز الخامس، في وقت تجمد 

رصيد أودينيزي عند 15 نقطة في املركز الـ14.

كومان: علينا تعلُم قتل المباريات 
وحظوظنا قائمة للفوز باللقب

أشار الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق برشلونة بعد الفوز الصعب بهدف 
الـــ17 من منافسات »الليغا«، إلى أن  نظيف على حساب أويسكا ضمن الجولة 
املباراة بهدف  إنهاء  الفريق قد يواجه متاعب كثيرة في حالة عدم قدرته على 
الــدفــاع ألننا غير معتادين  »الفريق يعاني عند  املــبــاراة  ثــان. وقــال كومان بعد 
يهدد مرمانا بخطورة حقيقية.  لم  املنافس  أن  أيضًا  الحقيقة  ولكن  هــذا،  على 
التي  دقيقة   20 آخــر  باستثناء  ينجحوا.  لم  ولكنهم  أويسكا  حــاول العبو  لقد 
شهدت بعض الصعوبات، صنعنا 3 أو 4 فرص خطيرة للتسجيل«. وأكد مدرب 
النصف  الثاني بنفس قوة  الشوط  لم يظهر في  الفريق  أن  »البالوغرانا«  فريق 
األول، ولكنه أثنى في نفس الوقت على حالة التركيز لدى العبيه، وأكد ضرورة 
رأى  املنافسن. كما  أمــام مرمى  األخــيــرة  اللمسة  االستمرار هكذا مع تحسن 
الفريق سيخوض  للغاية، ألن  الحالي مهم  الثاني/يناير  كومان أن شهر كانون 
آمــالــه في  الــفــوز بها سيحافظ على  مــبــاريــات كثيرة خـــارج ملعبه، وأن  خــاللــه 
املنافسة على اللقب، ولكنه اعترف أيضًا بأن األمر متوقف على نتائج املنافسن.

بايرن ميونخ يستعيد صدارة »البوندسليغا« 
اكتسح فريق بايرن ميونخ ضيفه ماينز بخماسية مقابل هدفن في املباراة 
القدم.  الــدوري األملاني لكرة  الـــ14 من بطولة  التي جمعتهما في إطــار الجولة 
»الــبــافــاري« كل من جوشوا كيميتش )د.50( ولــيــروي ساني  سجل أهــداف 
ليفاندوفسكي  روبــيــرت  البولندي  واملهاجم  )د.70(  زولــه  ونيكالس  )د.55( 
الضيوف كل من  أحــرز هدفي  بينما  ود.83(.  ركلة جــزاء  )د.76 من  هدفن 
استعاد  الــفــوز،  وبهذا  )د.44(.  هــاك  وألكسندر  )د.32(  بــوركــاردت  جوناثان 
بايرن ميونخ الصدارة بعد رفع رصيده إلى 33 نقطة، في وقت تجمد رصيد 

ماينز عند 6 نقاط في املركز قبل األخير.

تعادل قطر والغرافة بهدفني لكل منهما في 
قمة مثيرة في ختام الجولة الـ12 من بطولة 
الغرافة  ليفقد  القدم،  لكرة  القطري  الــدوري 
فـــرصـــة اســـتـــعـــادة وصـــافـــة الــتــرتــيــب وبـــات 
ثالثًا برصيد 23 نقطة، في حني رفع »امللك« 

رصيده إلى النقطة 20 في املركز الخامس.
وفـــرط قطر بتقدم مــريــح فــي الــشــوط األول 
بهدفني من دون رد، إذ سجل أحمد فاضل 
هدف السبق إثر تمريرة الجزائري يوسف 
باليلي التي وضعته في مواجهة الحارس 
ــًا الــــكــــرة فــــي املـــرمـــى  يـــوســـف حـــســـن واضــــعــ
)د.43(. وأضاف الباليلي الهدف الثاني من 
ونفذها  بنفسه  عليها  تحصل  جـــزاء  ركــلــة 
الوقت بدل الضائع من الشوط  بنجاح في 
النتيجة  الــغــرافــة  قــلــص  ثــم   ،)2+45( األول 
مــطــلــع الـــشـــوط الــثــانــي عــبــر الــبــديــل أحــمــد 
األمني  همام  تابع عرضية  الــذي  الجانحي 

وأودعها الشباك )د.53(.
وعادل اإليفواري جوناثان كودجيا الكفتني 
بــعــد ســت دقــائــق، عــنــدمــا كــســب ركــلــة جــزاء 
بــعــد تــدخــل تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو املــســاعــد 

قــاد ستيفن كــوري غولدن ستايت ووريــرز 
للفوز على مضيفه بورتالند ترايل باليزرز 
بـــ62  بــعــدمــا دك ســلــة األخــيــر   )122 – 137(
ــلـــة األمـــيـــركـــيـــة  الـــسـ كـــــرة  فــــي دوري  نـــقـــطـــة 
للمحترفني. وقــدم كــوري أفضل مــبــاراة في 
ــات أول  مــســيــرتــه مـــن نــاحــيــة الــتــســجــيــل وبــ
العــب يصل الــى هــذا الــعــدد مــن الــنــقــاط في 
املـــوســـم الـــحـــالـــي بــعــدمــا نــجــح فـــي 18 من 
من  ثماني ثالثيات  بينها  الـــ31،  محاوالته 

أصل 16 محاولة.
وضــرب كــوري منذ الربع األول الــذي أنهاه 
ــل إلــى  ــ ــل تــألــقــه ووصـ ــ ـــ21 نــقــطــة، ثـــم واصـ ــ بـ
30 نــقــطــة أو أكــثــر فـــي شــــوط واحــــد لــلــمــرة 
الــعــاشــرة فــي مــســيــرتــه، لــيــدخــل فــريــقــه الــى 
 .)54  –  66( مــتــقــدمــًا  الـــشـــوطـــني  ــتـــراحـــة  اسـ
فــي هـــذه األمسية  الــوحــيــد  السلبي  ــر  واألمــ
التي حقق خاللها فريق املدرب ستيف كير 
فــــوزًا ثــأريــًا عــلــى بــورتــالنــد الــــذي اكتسحه 
مسلسل  أن  الجمعة،  يــوم  نقطة   25 بــفــارق 
ــحـــرة الــقــيــاســي انــتــهــى عــنــد 80  رمـــيـــاتـــه الـ
)بدأه في 29 آذار/مارس 2019 ضد ممفيس 

في   .59 الدقيقة  فــي  بنجاح  نفذها   )VAR(
املــقــابــل حــقــق الــدحــيــل فـــوزًا صعبًا عــلــى أم 
صـــــالل بـــهـــدف نــظــيــف هــــو الــــرابــــع تــوالــيــًا 
لحامل اللقب الذي ارتقى إلى وصافة جدول 
الترتيب، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 24 
بفارق ثماني نقاط عن املتصدر السد الذي 

تجاوز الخريطيات السبت )5 – صفر(.
وتجمد رصيد أم صالل الذي قبل الخسارة 
ــات الـــخـــمـــس األخـــيـــرة  ــاريــ ــبــ ــي املــ األولــــــــى فــ
العاشر. وسجل  املــركــز  فــي  النقطة 10  عند 
هــدف  )دودو(  بــيــريــرا  إدواردو  الــبــرازيــلــي 
املــبــاراة الــوحــيــد )11( إثــر تــســديــدة جميلة 
ســكــنــت شـــبـــاك الـــحـــارس بـــابـــا مـــالـــك، الـــذي 
حرم الدحيل من إضافة أهداف أخرى بتألق 
الفت.وواصل العربي الصحوة بعدما سجل 
الفوز الثالث تواليًا على حساب الخور )3 – 
صفر( ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متقدمًا 

للمركز السابع.
 في وقت تجمد رصيد الخور عند النقطة 
السابعة في املركز قبل األخير، بعدما قبل 
الخسارة الثالثة على التوالي والسابعة في 

غريزليز( بعدما نجح في 18 من أصــل 19 
فيها  التي حقق  املــبــاراة  محاولة. وشهدت 
ووريرز فوزه الثالث في ست مباريات حتى 
الثانية لدرايموند غرين مع  اآلن، املشاركة 
الفريق منذ أن غاب عنه بعد إصابة تعرض 
لها في 27 شباط/فبراير املاضي ضد لوس 

أنجليس لياكرز.
ــــن 18 دقـــيـــقـــة فــي  وبــــعــــدمــــا شـــــــارك ألقــــــل مـ
مــبــاراة الجمعة ضــد بــاليــزرز، خــاض غرين 
28 دقــيــقــة فــي املــواجــهــة الــتــي تــألــق خاللها 
أنــدرو ويغينز )21 نقطة مع  الكندي  أيضا 
7 متابعات( وكيلي أوبر جونيور )17 نطة( 
مــن ناحية أصــحــاب األرض، وحــقــق ثماني 
تمريرات حاسمة فيما اكتفى بنقطة واحدة.
ومن ناحية باليزرز الذي مني بهزيمة ثالثة 
في ست مباريات، دخل داميان ليالرد تاريخ 
النادي بعدما أصبح ثاني العب فقط يصل 
الى الـ15 ألف نقطة بقميصه بعد األسطورة 
كايل دراكسلر، وذلك بتسجيله 32 نقطة، في 

وقت أضاف سي دجاي ماكولم 28.
وبعدما بدأ حملة الدفاع عن لقبه بهزيمتني 
ــــوس أنــجــلــيــس اليـــكـــرز  ــن، واصــــــل لـ ــ ــوزيـ ــ وفـ
على  تواليًا  الثالث  فـــوزه  وحــقــق  استفاقته 
حــســاب مــضــيــفــه مــمــفــيــس غــريــزلــيــز، وجـــاء 
أنــهــى  مـــــبـــــاراة  فــــي   )94  –  108( بــنــتــيــجــة 
األخير ربعها األول متقدمًا بفارق 11 نقطة 
بعدما سجل 17 نقطة متتالية من دون رد 

للضيوف.
ــبــــادرة فـــي الــدقــائــق  لــكــن إيـــكـــرز اســتــعــاد املــ

الــبــطــولــة.ومــنــح اإليـــرانـــي مــهــرداد محمدي 
)د.18(،  زاحفة  بتسديدة  للعربي  األسبقية 
في حني أضاف مواطنه مهدي ترابي الهدف 
الثاني بمجهود فردي )د.38(، ثم أكد البديل 

عبد الرحمن عناد التفوق بالثالث )د.71(. 
الـــدوري املــصــري عمق مصر املقاصة  وفــي 
جــراح ضيفه اإلسماعيلي بفوز كبير عليه 
)3 – 1( عــلــى مــلــعــب املـــقـــاولـــون الـــعـــرب في 
بطولة  من  السابعة  للمرحلة  مبكر  افتتاح 
ــبــــاط  ــكــــرة الـــــقـــــدم، الرتــ الـــــــــدوري املــــصــــري لــ
اإلســمــاعــيــلــي بــإيــاب نــصــف نــهــائــي بطولة 

األندية العربية.
تقدم مصر املقاصة عن طريق مروان حمدي 
)د.9(، وعادل النتيجة لإلسماعيلي شكري 
نجيب )د.25 من ركلة جزاء(، قبل أن يضيف 
عــصــام صــبــحــي الـــهـــدف الــثــانــي ألصــحــاب 
األرض )د.56 من ركلة جزاء( وحمدي الهدف 
ليتصدر  )د.58(،  لفريقه  والثالث  له  الثاني 
قائمة هدافي الدوري برصيد أربعة أهداف.

ورفع مصر املقاصة رصيده إلى سبع نقاط 
ارتقى بها إلى املركز السابع، في حني تراجع 
اإلسماعيلي إلى املركز التاسع برصيد ست 
نــقــاط بــعــد خــســارتــه الــثــانــيــة هـــذا املــوســم. 
وقاد اإلسماعيلي املــدرب املوقت أبو طالب 
العيسوي خلفًا للمدرب املوقت أيضًا محّمد 
وهبه الذي اعتذر عن استكمال مهمته عقب 
إقالة البرازيلي هيرون ريكاردو في الجولة 

الثالثة.
)فرانس برس(

األخيرة من الربع الثاني بتسجيله 20 نقطة 
مــقــابــل 9 ملــضــيــفــه، لــيــدخــل إلـــى االســتــراحــة 
متقدمًا بفارق نقطتني، وبقي الفارق على ما 
هو عليه في نهاية الربع الثالث الذي تعادل 
»امللك«  أن يفرض  الفريقان 21-21، قبل  فيه 

ليبرون جيمس نفسه في الربع األخير الذي 
سجل فيه 13 من نقاطه الـ24 في اللقاء، كما 

حقق 13 متابعة مع 8 تمريرات حاسمة.
ــًا بـــهـــذا  ــ ــيــــس أيـــــضـ ــفــ وســـــاهـــــم أنــــتــــونــــي ديــ
ــع 9  ــ االنـــــتـــــصـــــار بـــتـــســـجـــيـــلـــه 17 نـــقـــطـــة مــ

ــهــــد الــــلــــقــــاء الـــــــذي يــتــجــدد  مـــتـــابـــعـــات. وشــ
الــثــالثــاء بــني الــفــريــقــني، مــشــاركــة اإلسباني 
ــارك غــــاســــول لـــلـــمـــرة األولــــــــى فــــي مــلــعــب  ــ ــ مـ
الى  غـــادره  أن  منذ  ممفيس  السابق  فريقه 
تورونتو رابتورز قبل عامني بعدما أمضى 

11 موسمًا في صفوفه.
ــقـــاط مــــع 6  ــــول غــــاســــول 7 نـ كـــمـــا وســـجـــل بـ
ــة فـــــوق عــيــنــه  ــابــ ـــرض إلصــ ــعـ مـــتـــابـــعـــات وتــ
األرض. وفي  نتيجة سقوطه على  اليسرى 
أبرز املباريات األخرى، قاد توماس براينت 
ــفـــوزه الــثــانــي تــوالــيــًا  واشــنــطــن ويـــــــزاردز لـ
بعدما استهل املوسم بخمس هزائم، وذلك 
 14,9 آخــر  فــي  استعراضية  بتسجيله سلة 
ثانية من اللقاء الذي أنهاء فريقه لصالحه 

)123 – 122( أمام مضيفه بروكلني نتس.
تيمبروولفز  مينيسوتا  فريق  وتــفــوق  هــذا 
على دينفر ناغتس )124 – 109( وأطاح سان 
 130( جــاز  يوتا  بمنافسه  أنطونيو سبيرز 
مباراى  فــي  بولز  وتــفــوق شيكاغو   ،)109  –
 ،)108 – 118( كبيرة على داالس مافريكس 
عــلــى منافسه  فــريــق فينيكس صــانــز  وفـــاز 

لوس أنجليس كليبيرز )112 – 107(.
املباريات غدًا بمواجهات  ستكمل 

ُ
على أن ت

قوية تجمع بني تورونتو رابتورز وبوسطن 
سلتيكس وميامي هيت وأوكالهوما سيتي 
ثــانــدر، بــاإلضــافــة ملواجهة غــولــدن ستايت 
وكذلك  كينغز،  ساكرامينتو  ضــد  ووريـــوز 

ميلووكي باكس ضد ديترويت بيستونز.
)فرانس برس(

السلة األميركية: كوري يُسجل 62 نقطة في مباراةتعادل الغرافة وقطر وفوز كبير للمقاصة
فقد فريق الغرافة 

فرصة استعادة الوصافة 
بينما ضرب المقاصة 

بقوة في مصر

قدم كوري عرضًا قويًا 
وساهم بفوز عريض 
لفريقه ضد بورتالند 

ترايل باليزرز

)Getty( الغرافة فقد نقطتين مهمتين في الدوري

)Getty /عانى موسيماني مدرب األهلي من فيروس كورونا )أحمد عواد

)Getty( يعتمد الرجاء على نجومه في لقاء اإلياب الصعب

)Getty( كوري يحتفل مع زميله درايموند غرين

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

تـــحـــت شــــعــــار »حــــصــــد بـــطـــاقـــات 
التأهل« تخوض األندية العربية 
الـــــ32 لبطولتي  إيـــاب دور  رحــلــة 
الكونفيدرالية  أفريقيا وكأس  دوري أبطال 
لكرة القدم ملوسم 2020-2021، ما بني البحث 
عــن انــتــصــارات كــبــيــرة، وتــأكــيــد الــتــفــوق، أو 
إحــداث »ريمونتادا«، سعيًا وراء البقاء في 
دائــرة املنافسة على لقب البطل، واستمرار 

التفوق العربي في املسابقات القارية.
الــبــدايــة مـــن ســبــاق دوري أبـــطـــال أفــريــقــيــا، 
الـــنـــادي األهــلــي املــصــري  حــيــث يستضيف 
ــر تــتــويــجــًا بــرصــيــد 9  ــثـ حــامــل الــلــقــب واألكـ
في  النيجر  بطل  سونيديب  نظيره  مـــرات، 
ــاد الـــســـالم بـــالـــقـــاهـــرة، فـــي لـــقـــاء يــبــدو  ــتـ اسـ
ــلـــي، بــحــكــم فـــوزه   بــالــنــســبــة إلـــى األهـ

ً
ســهــال

العرب 
وبطوالت أفريقيا

يتطلع ناديا األهلي المصري والرجاء المغربي إلى حسم نتائج المواجهات 
إلى دور  الوصول  أجل  أفريقيا، من  أبطال  الـ32 في دوري  إياب دور  في 

المجموعات ومواصلة مسيرتهما في المسابقة القارية
تقرير

رد. ويستعيد  الذهاب بهدف دون  لقاء  في 
األهــلــي فــي هـــذه املــواجــهــة »قـــاريـــًا« مــديــره 
عن  غــاب  الـــذي  موسيماني،  بيتسو  الفني 
إصابته  بسبب  الفريقني  بــني  األول  الــلــقــاء 
بفيروس كورونا، لكنه يفتقد العبني عانوا 

من الوباء.
-2-4 لعب  بطريقة  املصري  الفريق  ويلعب 
3-1، التي يعتبرها موسيماني املفضلة له 
مــنــذ تــولــيــه املــســؤولــيــة وســـط جـــدل يفرض 

نفسه حول مدى إمكانية إراحة األساسيني 
في ظل سهولة اللقاء نظريًا لألهلي.

ومن جانبه، أكد بيتسو موسيماني، املدير 
الــفــنــي لــألهــلــي، فـــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة، 
 في تحقيق 

ً
خوض املباراة بكل جدية، أمال

ــى مــرحــلــة  ــ ــتـــأهـــل إلـ ــه الـ ــؤكـــد لــ ــوز كــبــيــر يـ ــ فـ
ــــارات فــي  ــتـــــصـ ــ ــل االنـ ــ ــــواصـ ــات ويـ ــوعـ ــمـ ــجـ املـ
»األهلي حامل  وقــال موسيماني:  البطولة. 
الــلــقــب، الجميع يلعب بــقــوة أمــامــه، الــدفــاع 
الــكــأس بالغ الصعوبة، لكي نــدافــع عن  عــن 
املــبــاريــات، ال  الفوز في جميع  اللقب علينا 
أعتبر األهلي تأهل إلى الدور املقبل، لدينا 
أمــام سونيديب، هو فريق  مواجهة صعبة 
ال يحمل أي ضغوط، والعبوه يرغبون في 
ــر يــجــب أخـــذه  ــو أمـ تــقــديــم عـــرض جــيــد، وهـ
ــتـــي يــخــوضــهــا  ــات الـ ــار، واملــــبــــاريــ ــبـ ــتـ ــاالعـ بـ
املنافس دون ضغوط هي األخطر بالنسبة 

إلّي وإلى العبي األهلي في أي بطولة«.
أمر صعب،  كورونا  »لدينا مشكلة،  وتابع: 
تــأملــت مــنــهــا لــفــتــرة وابــتــعــدت عـــن الــفــريــق. 
فهناك العبون  املشكلة،  من  أعاني  كمدرب، 
يــغــيــبــون مـــن وقــــت إلــــى آخـــــر، أتــــســــاءل في 
ــــرات َمـــن ســيــكــون الــتــالــي في  الــكــثــيــر مـــن املـ
اإلصـــابـــة، لــديــنــا غــيــابــات بــســبــب كـــورونـــا، 
وهـــم العــبــون يــحــتــاجــون إلـــى الــوقــت أيضًا 
لــلــتــعــافــي مــنــهــا قـــبـــل الـــســـمـــاح ألي العـــب 
امللعب، ال يوجد تقصير في  إألى  بالعودة 

اإلجراءات االحترازية مطلقًا«.
ــادي الــــرجــــاء  ــ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــــدخــــل نـ
الــقــوة،  اخــتــبــارًا شــديــد  املغربي  البيضاوي 
إياب  السنغالي في  عندما يلتقي تونغيث 
دور الــــ32 لـــدوري األبــطــال، وال بديل أمامه 
ســــوى الـــفـــوز بـــأيـــة نــتــيــجــة لــحــســم بــطــاقــة 
ــدور املـــقـــبـــل، بــعــدمــا تــعــادل  ــ ــى الــ الـــتـــأهـــل إلــ

سلبيًا في لقاء الذهاب.
ويسعى الرجاء إلى الفوز وحصد تأشيرة 
الــتــأهــل إلــــى مــرحــلــة املــجــمــوعــات، ليتفرغ 
بعدها دون ضغط ملباراته مع اإلسماعيلي 
ــاب دور األربــــعــــة لــلــبــطــولــة  ــ املـــصـــري فـــي إيـ
إلـــى تحقيق لقبها  يــســعــى  الــتــي  الــعــربــيــة، 

بخالف جائزتها املالية الكبيرة.
وأكد جمال السالمي، املدير الفني صعوبة 
لــقــاء تــونــغــيــث الــســنــغــالــي، مــشــيــرًا إلــــى أن 
فريقه يلعب من أجل الفوز، وحصد بطاقة 
التأهل إلى دور املجموعات في دوري أبطال 
من  مجموعة  »تخطينا  مضيفًا:  أفــريــقــيــا، 
أبرزها عقبة  األخيرة،  الفترة  الضغوط في 
وداد فــاس في كــأس الــعــرش، الــرجــاء يلعب 

على كل البطوالت في املوسم الجاري«.
وتـــابـــع: »لــديــنــا مــواجــهــات صــعــبــة، ومنها 
مالقاة الفريق السنغالي. ما أتمناه ابتعاد 
املقبلة،  املرحلة  الالعبني في  اإلصابات عن 
ــــات املــحــلــيــة  ــاريـ ــ ــبـ ــ ــغـــط املـ ــــع ضـ ــة مـ ــ ــــاصـ وخـ
ــيـــة، ونـــضـــع املــنــافــســة  والـــعـــربـــيـــة واألفـــريـــقـ
أفريقيا على رأس  أبطال  كــأس دوري  على 

يواجه نادي شبيبة 
القبائل الجزائري منافسه 

غيندراميري

حصد األهلي لقب دوري أبطال أفريقيا في 9 مناسبات )خالد دسوقي/ فرانس برس(

ــم الـــــجـــــاري، بــعــدمــا  ــات فــــي املــــوســ ــ ــويــ ــ األولــ
اقــتــربــنــا مــنــه فــي النسخة األخــيــرة حينما 
تأهلنا إلى الدور نصف النهائي للبطولة«.

الكونفيدرالية األفريقية
ــيـــة، ال  ــقـ ــبـــاق الـــكـــونـــفـــيـــدرالـــيـــة األفـــريـ فــــي سـ
يختلف الوضع، حيث تتجه األنظار صوب 
مواجهات عربية صعبة مرتقبة في سباق 
بيراميدز  يلتقي  عندما  الــقــاريــة،  البطولة 
املـــصـــري مـــع االتـــحـــاد الــلــيــبــي فـــي منافسة 
تبدو فيها كل السيناريوهات مفتوحة على 

مصراعيها. 
وانــتــهــى الــلــقــاء األول بــني الــفــريــقــني وأقــيــم 
نظريًا على ملعب االتحاد الليبي املؤقت في 
اإلسكندرية، بفوز بيراميدز بهدف مقابل ال 
شيء، لكن الفريق املصري يراهن على قوته 
السعيد ورمــضــان  الــلــه  الــضــاربــة مثل عبد 
صبحي وعــمــر جــابــر وعــلــي جــبــر وشــريــف 
ــريـــك تــــراوري  ــرامـــي ومــحــمــود وادي وإيـ إكـ

ونبيل دونغا وأحمد أيمن منصور.
ويــلــعــب مــديــره الــفــنــي رودلـــفـــو أروابــاريــنــا 
بطريقة 4-3-3، فيما يراهن االتحاد الليبي 
 بــعــلــي مـــادي 

ً
عــلــى قــوتــه الـــضـــاربـــة، مــمــثــلــة

ــــدي الـــهـــونـــي وعــبــد  ــهـ ــ ومــــعــــاذ عـــيـــســـى واملـ
الــعــزيــز الــصــويــعــي وصــهــيــب بـــن سليمان 
وعمر الخوجة وعلي سالمة وربيع الشادي 
ونــاجــي درا وســنــد الــكــوري ومــعــاذ الــالفــي 
التي   3-3-4 بطريقة  ويلعب  املرمى  حــارس 
تتغير إلى 4-2-3-1 وفقًا لسير أحداث اللقاء.

مــن جــانــبــه أكـــد رودلــفــو أروابـــاريـــنـــا، املــديــر 
إعالمية  تصريحات  فــي  لبيراميدز،  الفني 
طــّي صفحة الــفــوز ذهــابــًا بــهــدف، والتركيز 
فــي كيفية تــكــرار الــتــفــوق، بــقــولــه: »املــبــاراة 
صــعــبــة، االتــحــاد كـــان نـــدًا فــي الــلــقــاء األول، 
هدد مرمانا بأكثر من فرصة. لدينا إجهاد 
أريــد  املــبــاريــات،  ضغط  بسبب  منه  نعاني 
ــارات الــتــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلـــى نـــغـــمـــة االنـ الـــحـــفـــاظ عـ

شهدها الفريق في آخر 3 مباريات«.
ــادي شــبــيــبــة  ــه نــــــ ــ ــــواجـ ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـ مـ
القبائل الجزائري في أجواء صعبة منافسه 
غيندراميري بطل النيجر، بعدما حقق فوزًا 
الذهاب بهدفني من دون  لقاء  مستحقًا في 
رد، ما يجعله يحتاج للفوز أو التعادل بأية 
بطاقة  أجـــل حــســم  مــن  ملعبه  عــلــى  نتيجة 

التأهل إلى الدور املقبل.
وعـــــــاش الـــشـــبـــيـــبـــة أجــــــــــواًء مــــتــــوتــــرة، بــعــد 
خــالفــات بــوزيــدي املــديــر الــفــنــي مــع اإلدارة 
فسخ  على  موافقته  بــإعــالنــه  وتصريحاته 
التعاقد مع الفريق، والحصول على حقوقه 
ــفــــاوض الـــنـــادي  ــة بـــعـــد تـــســـريـــبـــات تــ ــيـ ــالـ املـ
ــــالل األبـــيـــض  ــا هــ ــ مــــع مــــدربــــني آخـــــريـــــن. أمــ
التنزاني  نامونغو  مع  فيلتقي  الــســودانــي، 
فـــي مـــواجـــهـــة بــالــغــة الــصــعــوبــة فـــي ملعب 
إلــى  الـــســـودانـــي  الــبــطــل  يــحــتــاج  إذ  األول، 
»ريمونتادا«، وتحقيق فوز بفارق 3 أهداف 

على األقل لحسم بطاقة التأهل.

Tuesday 5 January 2021 Tuesday 5 January 2021
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رياض الترك

ـــن لــــيــــلــــة عـــــــاديـــــــة ألبـــــــرز  ــكــ ــ لـــــــم تـ
ــقــــدم حــالــيــًا،  نــجــمــني فــــي كـــــرة الــ
رونالدو  كريستيانو  البرتغالي 
واألرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي وذلــــك بعد 
قــيــادة كــل واحــــد فــريــقــه النــتــصــار مــهــم في 
ــام 2021. كــمــا  ــ الـــكـــرويـــة عـ املـــســـيـــرة  بــــدايــــة 
أنهما سجال أرقامًا قياسية جديدة في كرة 
وستتذكرها  للتاريخ  ستبقى  والتي  القدم 

.
ً
الجماهير طويال

أرقام قياسية لرونالدو
ســـجـــل الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي كــريــســتــيــانــو 
قياسية بعد مشاركته مع  أرقامًا  رونــالــدو 
فــريــقــه يــوفــنــتــوس ضــد أوديــنــيــزي فــي أول 
مـــبـــاراة فــي عـــام 2021. بــدايــة مــن تفاصيل 
ــاء عـــنـــدمـــا ســـجـــل الـــبـــرتـــغـــالـــي هــدفــني  ــقـ ــلـ الـ
وصــنــع هــدفــًا لــيــرفــع رصــيــده إلـــى 14 هدفًا 
في صدارة هدافي بطولة الدوري اإليطالي 
البلجيكي  املهاجم  الوصيف  على  متقدمًا 
روميلو لوكاكو الذي وصل إلى الهدف رقم 

12 مع فريقه إنتر ميالن.
فــي املــقــابــل وبــهــدفــيــه الــلــذيــن سجلهما مع 
فــريــقــه يـــوفـــنـــتـــوس، حـــافـــظ رونــــالــــدو على 

رونالدو وميسي
ملكا األرقام

ميسي  ليونيل  واألرجنتيني  رونالدو  كريستيانو  البرتغالي  من  كل  ساهم 
في  وذلك  اإليطالي،  ويوفنتوس  اإلسباني  برشلونة   فريقيهما  بانتصارات 
آخر  وصنع  هدفين  سجل  األول   .2021 عام  في  النجمين  مباريات  افتتاح 

والثاني صنع هدف الفوز لفريقه »الكتالوني«

3031
رياضة

تقرير

سجل تهديفي رائع خالل مسيرته الكروية، 
إذ سجل البرتغالي للموسم الـ20 تواليًا مع 
جميع األندية التي لعب معها )سبورتينغ 
اإلنكليزي،  يونايتد  مانشستر  البرتغالي، 
ــتــــوس  ــنــ ريــــــــــال مــــــدريــــــد اإلســـــبـــــانـــــي ويــــوفــ

اإليطالي(.
إلى  املقابل وصل كريستيانو رونالدو  في 
الهدف رقم 758 في مسيرته الكروية لُيطيح 
بــالــرقــم الــتــاريــخــي لــألســطــورة الــبــرازيــلــيــة 
فــي مسيرته  الـــذي ســجــل 757 هــدفــًا  بيليه 
 
ً
تسجيال األكثر  رونــالــدو  لُيصبح  الكروية. 
فــي تــاريــخ كــرة الــقــدم وُيثبت أنــه واحــد من 

األفضل على مدار 20 موسمًا متتاليًا.
ميزة، أصبح رونالدو 

ُ
امل األرقــام  وبعد هذه 

 فــي الــتــاريــخ بــرصــيــد 758 
ً
األكــثــر تسجيال

 فــــي فـــريـــق ريــــال 
ً
ــر تــســجــيــال ــثــ هــــدفــــًا، واألكــ

 
ً
مدريد برصيد 450 هدفًا، واألكثر تسجيال

هــدف،   102 الــبــرتــغــال برصيد  فــي منتخب 
وكـــذلـــك الـــهـــداف الــتــاريــخــي لـــــدوري أبــطــال 
أوروبا بعد أن سجل 134 هدفًا. كما ُيعبتر 
ــدو هـــــداف بــطــولــة »يـــــــورو« وهــــداف  رونــــالــ
ــــداف  ــهـ ــ ــة«، والـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــال األنـ ــــديـ ــــونـ ــة »مـ ــولـ ــطـ بـ
إلــى بطولة  املــؤهــلــة  للتصفيات  الــتــاريــخــي 
كأس العالم والتصفيات املؤهلة إلى بطولة 

»يورو« مع املنتخب البرتغالي.
البرتغالي عدد  النجم  ومــع يوفنتوس رفــع 
إلــى 83 في 103 مباريات لعبها في  أهدافه 
جــمــيــع املــســابــقــات، بــيــنــمــا ســجــل 65 هــدفــًا 
وصنع 15 هدفًا في بطولة الدوري اإليطالي، 
وهي األرقام التي تعني أنه ساهم بتسجيل 

80 هدفًا في 75 مباراة لعبها في إيطاليا.
ــنـــصـــف أهــــــــــداف فـــريـــق  ــــم بـ ــــاهـ ــا أنـــــــه سـ كــــمــ
 ،2021-2020 الــدوري موسم  في  يوفنتوس 
ـــ16 هــدفــًا )ســجــل 14  وذلـــك بعد أن ســاهــم بـ
وصنع هــدفــني( مــن أصــل 29 هدفًا سجلها 

»البيانكونيري« هذا املوسم.
ــادو مـــرة جــديــدة أنـــه واحــــد من  ــ لــيــؤكــد رونـ
أفـــضـــل نـــجـــوم يــوفــنــتــوس واألكــــثــــر تــأثــيــرًا 
املسابقات  جميع  فــي  والنتائج  األداء  على 
املــحــلــيــة واألوروبـــــيـــــة، لــيــبــقــى الــــســــؤال هل 
ينجح البرتغالي في قيادة »البيانكونيري« 
الــذي  أوروبــــا  أبــطــال  دوري  بلقب  للتتويج 
يهم إدارة الفريق كثيرًا، خصوصًا أن سبب 
التعاقد مع البرتغالي كان محاولة التتويج 

باللقب القاري.

ميسي و500 مباراة مع برشلونة
قاد النجم األجنتيني ليونيل ميسي فريقه 
مــهــم وصعب  انــتــصــار  لتحقيق  بــرشــلــونــة 
ضـــد أويــســكــا فـــي مــنــافــســات الــجــولــة الــــ17 
في بطولة الــدوري اإلسباني، وذلك بعد أن 
صــنــع الــهــدف الــوحــيــد الـــذي سجله النجم 
الــهــولــنــدي فــريــنــكــي دي يــونــغ فـــي الــشــوط 

األول من املواجهة.
ونجح ميسي في الوصول إلى »األسيست« 
ـــ500 الــتــي خاضها  رقــم 200 فــي مــبــاراتــه الــ
مع النادي »الكتالوني« في بطولة الدوري 
اإلسباني، كما أن »البولغا« وصل إلى 300 
الكروية )260 مع  »أســيــســت«  فــي مسيرته 

برشلونة و40 مع منتخب األرجنتني(.
وفي 500 مباراة خاضها ليونيل ميسي مع 
برشلونة، سجل 451 هدفًا وصنع 185 هدفًا 
وهي أرقام خارقة لواحد من أفضل الهدافني 
في تاريخ كرة القدم. لتصل مساهمة ميسي 
مع برشلونة إلى 636 هدفًا في 500 مباراة 
الهداف  أنــه  وُيثبت  »الليغا«،  فــي  تاريخيًا 

التاريخي األفضل للنادي »الكتالوني«.
ــاراة خـــاضـــهـــا مـــيـــســـي فــي  ــ ــبـ ــ وبــــعــــد 500 مـ
الــــدوري اإلســبــانــي، حــقــق األرجــنــتــيــنــي مع 
بــرشــلــونــة 10 ألــقــاب وجـــائـــزة أفــضــل العــب 
8 مــرات تاريخيًا وجــائــزة هــداف الـــدوري 7 
 بجميع 

ً
مــــرات، لــيــؤكــد أنـــه األفــضــل مــقــارنــة

نجوم بطولة الدوري اإلسباني. في املقابل 

رونالدو كسر رقم بيليه 
التاريخي بعد أن وصل 

إلى 758 هدفًا

غوارديوال يفكر في مواصلة التدريب 
لفترة أطول مما كان يخطط

كشف اإلسباني بيب غوارديوال مدرب فريق مانشستر سيتي، أنه يفكر في مواصلة 
التدريب لفترة أطول مما كان يخطط، وفقًا ملا أكده في تصريحات نشرتها وسائل 
اإلعــالم اإلنكليزية. وكــان غــوارديــوال أشــار سابقًا إلى أنه ال يخطط لتمديد مسيرته 
الكروية أطول من الالزم، ألن لديه أمورًا أخرى يرغب في السعي وراء تحقيقها. لكن 
بعد تمديد عقده مع النادي اإلنكليزي مؤخرًا ملوسمن آخرين، حتى صيف 2023، 
بأنه يشعر  البريطانية،  اإلعــالم  في تصريحات نشرتها وسائل  غــوارديــوال  اعترف 
أن التقاعد ال يزال بعيدًا. وقال غوارديوال في هذا اإلطار »الخبرة تساعدك، ال سيما 
الطريقة التي أعيش بها هذه املهنة. في السابق كنت أعتقد أنني سأعتزل قريبًا. اآلن 

أعتقد أنني سأتقاعد أكبر سنا. لذلك ال أعرف«.

»فيفا« يُعلق عقوبة إيقاف تريبيير حتى النظر 
في استئناف »األتلتي«

أكد االتحاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن عقوبة 
والتي  أسابيع،   10 ملــدة  تريبيير  كيران  إيقاف 
تم  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  عليه  وقعها 
تعليقها فــي الــوقــت الــحــالــي طـــوال الــفــتــرة التي 
أتلتيكو مدريد  ستدوم خالل استئناف فريقه 
القرار أمام لجنة االستئناف في »فيفا«، وعليه 
طبيعي  بشكل  املشاركة  من  الالعب  سيتمكن 
مع فريقه. وصرحت مصادر من فيفا للوكالة 
ــة بـــأنـــه »عـــلـــى هـــامـــش االســتــئــنــاف  ــيـ ــانـ ــبـ اإلسـ
وتـــحـــديـــدًا طــلــب الـــتـــدابـــيـــر املـــؤقـــتـــة الـــــذي قــدمــه 
في  االســتــئــنــاف  لجنة  قـــررت  مــدريــد،  أتلتيكو 
تريبيير  كــيــران  عــقــوبــة  تــمــديــد  تعليق  »فــيــفــا« 
اللجنة«.  على مستوى دولــي حتى انتهاء عمل 
ولكن  دييغو سيميوني،  مــدربــه  أمــام  متاحًا  اإلنكليزي  الــدولــي  الــقــرار أصبح  وبــهــذا 
نظرًا لغيابه عن تدريبات الفريق خالل األيام األخيرة بسبب إيقافه لم يتواجد الالعب 
خالل مواجهة ديبورتيفو أالفيس. وكان قد تقرر إيقاف ظهير أيمن أتلتيكو مدريد 
اإلسباني، اإلنكليزي كيران تريبيير، 10 أسابيع عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة 
القدم، وذلك بسبب خرق القواعد الخاصة باملراهنات من االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم.

أتلتيك بلباو يقيل مدربه غاريتانو بعد الفوز على إلتشي
بــلــبــاو إقــالــة مــدربــه غايزكا  أتلتيك  قـــرر فــريــق 
ــم من  ــرغـ غـــاريـــتـــانـــو وجــــهــــازه املــــعــــاون عــلــى الـ
إلــتــشــي بــهــدف نظيف في  الــفــوز عــلــى  تحقيق 
بعد وقت  الــنــادي  أفــاد  وذلــك حسبما  »الليغا«، 
الشكوك  اللقاء. وأثيرت بعض  انتهاء  قليل من 
حــول غاريتانو خــالل األسابيع األخــيــرة ولكن 
تحقيق  بعد  إقالته وخصوصًا  أحــد  ينتظر  لم 
االنــتــصــار األخـــيـــر.  وتــســلــم غــاريــتــانــو قــيــادة 
الــفــريــق األول فــي الــخــامــس مــن كــانــون األول/

ديسمبر من عام 2018 خاض معه 89 مباراة خالل هذه الفترة وكان أبرز إنجازاته 
املدرب  أن غاريتانو هو  ُيذكر  املنصرم.  املوسم  امللك في  لنهائي كأس  الوصول  معه 
الــثــانــي الـــذي تتم إقــالــتــه هــذا املــوســم فــي »الــلــيــغــا« وذلـــك بعد إقــالــة أوســكــار غارسيا 
األرجنتيني  املسابقة، وتعين  التاسعة من  الجولة  بعد  مــدرب سيلتا فيغو  جونينت 

إدواردو »تشاتشو« كوديت مدربًا جديدًا للفريق حتى شهر حزيران/يونيو 2022.

زيدان: أسينسيو أصبح اآلن أفضل بكثير
أشاد الفرنسي زيدان مدرب فريق ريال مدريد، بأداء العبه ماركو أسينسيو الذي أبرز 
عنه أنه أصبح اآلن أفضل بكثير. وبعد فوز ريال مدريد على سيلتا فيغو بهدفن نظيفن 
أحدهما بتوقيع أسينسيو قــال زيـــدان »إنــنــي سعيد مــن أجــل مــاركــو. لقد تقدم شيئًا 
فشيئًا بعد إصابة كبيرة واصبح اآلن أفضل بكثير، ويتحسن مع مرور الوقت«. وأضاف 
اللعب بشكل جيد منذ  الفريق ألن  أجــل  أجله ومــن  »إنني سعيد من  الفرنسي  املــدرب 
البداية وحتى النهاية أمر يعتمد على الجميع. لقد قدمنا مباراة جادة جدًا على املستوين 
الدفاعي والهجومي. أنا سعيد من أجل كافة الالعبن«. وعن لوكاس فاسكيز قال زيدان 
أنــه يقوم بعمل جيد جــدًا. لطاملا كــان العبًا  »األمــر ليس أن لوكاس يعجبني كثيرًا، بل 
ُيعتمد عليه ومنخرطا جدا، هو العب ينتمي بشدة للنادي »امللكي« ويقدم كل شيء في 

امللعب. أنا سعيد جدا بما يقدمه. لست مندهشا ونفس الشيء بالنسبة لزمالئه«.

بــطــولــة كــرواتــيــا املــفــتــوحــة عـــام 2019. يــبــلــغ طـــول العــب 
الــتــنــس الــصــربــي اليــوفــيــتــش مــتــرا و83 ســنــتــمــتــرا وهــو 
أمسى العبا محترفا في عام 2007 ويلعب باليد الُيمنى 
وُيدربه جوزيه بيرالس. حقق اليوفيتش خالل مسيرته 
الرياضية أرباحًا مالية كبيرة وصلت إلى حوالي 5 مالين 

و888 ألف دوالر أميركي.
»الفردي«، حقق اليوفيتش 134 فوزًا  وفي منافسات فئة 
بلغت 44% وهو  انــتــصــارات  مقابل 166 خــســارة بنسبة 
يحتل اليوم املركز الـ26 في التصنيف العاملي للرجال. وفي 
»الــفــردي«، خرج اليوفيتش  منافسات »غراند ســالم« فئة 
الثالث في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020،  الــدور  من 
الــرابــع في بطولة فرنسا املفتوحة عــام 2014،  الــدور  ومــن 
ــــدور الــثــانــي فــي بــطــولــة »ويــمــبــلــدون« عــامــي 2014  ومـــن ال
أمــيــركــا املفتوحة  بــطــولــة  الــثــالــث فــي  ــدور  ــ ال و2017، ومـــن 

الالعب  »الــزوجــي«، حقق  عــام 2018. وفــي منافسات فئة 
انتصارات  بنسبة  خــســارة   63 مقابل  فــوزًا   39 الصربي 
بلغت 38% ويحتل اليوم املركز الـ94 في التصنيف العاملي 
للرجال. وفــي منافسات »غراند ســالم«، خــرج اليوفيتش 
الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2017،  الــدور  من 
ومن الدور ربع النهائي في بطولة فرنسا عام 2019، ومن 
الدور الثاني في بطولة »ويمبلدون« عام 2018، ومن الدور 
و2018.   2014 عامي  املفتوحة  أميركا  بطولة  فــي  الثاني 
كما شارك الالعب الصربي في منافسات كأس »ديفيس« 

ووصل في عام 2013 إلى املباراة النهائية.
تحقيق   ،2021 عــام  منافسات  في  اليوفيتش  وسُيحاول 
االنــتــصــارات ومــحــاولــة الــتــفــوق على أفــضــل الــنــجــوم بغية 

التقدم في التصنيف العاملي ألفضل الالعبن في العالم.
رياض...

ــــد العــــب الــتــنــس الــصــربــي دوســـــان اليــوفــيــتــش فـــي 30  ول
ــــوج بــلــقــب فـــي مــنــافــســات  ـ

ُ
ــام 1990، وت حــزيــران/يــونــيــو عـ

فئة »الــفــردي« ولقبن في منافسات فئة »الــزوجــي« خالل 
نــيــســان/إبــريــل عـــام 2019،  الــريــاضــيــة. وفـــي 29  مسيرته 
وصل اليوفيتش إلى أفضل ترتيب له في التصنيف العاملي 
للرجال عندما احتل املركزالـ23، كما أن أفضل ترتيب له في 

فئة »الزوجي« هو املركز الـ104.
الصلبة  املــالعــب  عــلــى  بتميزه  الــصــربــي  الــالعــب  يشتهر 
والــضــربــات األرضـــيـــة الــقــويــة خــصــوصــًا بــالــيــد الـــواحـــدة. 
وفي السنوات املاضية أثبت أنه بات عنصرا أساسيا في 
كأس  بطولة  في  شارك 

ُ
ت التي  الصربي  املنتخب  تشكيلة 

»ديــفــيــس« وهـــو الـــذي ُيــســاهــم فــي تحقيق االنــتــصــارات 
بعد أن وصل مع منتخب بالده إلى نهائي واحــد، نصف 
ــــوج بلقب 

ُ
ــع نــهــائــي، كــمــا ت نــهــائــي واحــــد، ثــالثــة أدوار ربـ

دوسان اليوفـيتش

على هامش الحدث

العب تنس صربي 
يحتل المركز الـ26 

في التصنيف 
العالمي للرجال

ميسي ورونالدو 
األفضل
)Getty(

يخوض فريق برشلونة مباراة في غاية األهمية ضد أتلتيك بلباو، يوم 
غد األربعاء، وهو اللقاء المؤجل منذ بداية الموسم. وتأتي األهمية 
الكبيرة لهذه المواجهة كون فوز النادي »الكتالوني« سيجعله يتقدم 
الوصيف  مدريد  ريال  خلف  الموسم  هذا  مرة  ألول  الثالث  المركز  نحو 
الذي يملك 36 نقطة وأتلتيكو مدريد المتصدر الذي يملك 38 نقطة. 
كما تتبقى للنادي »الكتالوني« مباراة مؤجلة أخرى ضد إليتشي، وفوزه 

فيها سيُحسن من ترتيبه كثيرًا.

مباراة مهمة لبرشلونة

وجه رياضي

بــــدا واضـــحـــًا أن لــيــونــيــل مــيــســي اســتــعــاد 
الكثير مــن أدائـــه فــي املــبــاريــات األخــيــرة مع 
برشلونة، إذ سجل 6 أهداف وصنع هدفني 
فــي منافسات  لعبها  مــبــاريــات   9 آخـــر  فــي 
الــــــدوري. كــمــا وخــلــق »الــبــولــغــا« 10 فــرص 
على  فــرصــة   26 وخــلــق  للتسجيل  حقيقية 
الفريق املنافس، في وقت صنع 38 مراوغة 

وخرج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
ــام بــايــرن مــيــونــخ األملــانــي  بــعــد أن ســقــط أمـ

بنتيجة كارثية )8 – 2(.
في املقابل أكد النجم األرجنتيني في وقت 
ســابــق أنـــه لــن ُيــغــادر فــي ســـوق االنــتــقــاالت 
الشتوية وسيبقى مع النادي »الكتالوني« 
حتى نهاية املوسم، في حني يعتمد بقاؤه 

ناجحة وحصل على جائزة أفضل العب في 
املباراة 8 مرات، في حني حصد معدل تقييم 

8,41 في جميع اللقاءت التي خاضها.
وسيسعى ليونيل ميسي لقيادة برشلونة 
نـــحـــو مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج مــــن جـــديـــد بــعــد 
عــنــدمــا   ،2020-2019 فــــي  صـــفـــري  مـــوســـم 
الــدوري  حــل وصيفًا فــي  منافسات بطولة 

أكــثــر عــلــى خــطــة الــرئــيــس الــجــديــد للفريق 
الــذي سُيحدد مصير  الرياضي  ومشروعه 

األرجنتيني مع برشلونة.
فــهــل يـــعـــود مــيــســي إلــــى مـــســـتـــواه املــعــهــود 
وُيـــســـجـــل األهــــــــداف الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي تــصــنــع 
القادمة  املباريات  في  برشلونة  مع  الــفــارق 

على الصعيدين املحلي واألوروبي.

- 2(، في مواجهة  بليت )2  األرجنتينية بوكا جونيورز وريفر  القدم  تعادل قطبا كرة 
وبهذا  مـــارادونـــا«.  دييغو  »كـــأس  بطولة  فــي  بينهما  الــتــي جمعت  »الــســوبــر كالسيكو« 
أمــام ريفر  األهــداف  األولــى بثماني نقاط بفارق  التعادل، احتل بوكا صــدارة املجموعة 
ب روساريو سنترال على 

ّ
تغل التصفيات،  أخــرى ضمن مرحلة  الوصيف. وفي مباراة 

ضيفه ديفينسا إي خوستيسيا بثالثية نظيفة، لينفرد بصدارة املجموعة األولى بعشر 
نقاط. ومن املقرر أن يتواجه متصدرا املجموعتن األولى والثانية في مرحلة البطولة في 

مباراة تحديد البطل في 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

صورة في خبر

»سوبر كالسيكو« عادل

Tuesday 5 January 2021 Tuesday 5 January 2021
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سويسرا المغرب
الثلوج ُتخفي معاناة إفران بسبب كورونا

حنان النبلي

عّد إفران إحدى أقدم املدن املغربية 
ُ
ت

الجبلية التي لطاملا ارتبط اسمها 
بالكهوف واملغارات املنتشرة حول 
الــيــوم واحـــدة من  محيطها الطبيعي، وهــي 
أكــثــر املــــدن اســتــقــطــابــا لــلــســيــاح، لــيــس فقط 
بـــســـبـــب شـــاالتـــهـــا وطــبــيــعــتــهــا الـــخـــضـــراء 
ونظافة شوارعها وروعة عمرانها، بل أيضا 
فيها  تتساقط  التي  الكثيفة  الثلوج  بسبب 

شتاء، لتتحول إلى لوحة ساحرة.
إفران أو أورتي باألمازيغية، تعني البستان 
أو الــحــديــقــة، وتــشــتــهــر بــحــدائــقــهــا، وبــوفــرة 
أشــجــار األرز األطــلــســي والــبــلــوط وحــيــوان 
ــقـــراض، وهــي  ــاالنـ املـــكـــاك الـــبـــربـــري املـــهـــدد بـ
واحدة من الوجهات السياحية خال فصلي 
شوارعها  الثلوج  تغطي  والشتاء.  الخريف 

الثلوج تغطي المدينة )العربي الجديد(

وبــيــوتــهــا وحـــدائـــقـــهـــا. خــــال هــــذه الــفــتــرة، 
تشهد جوهرة جبال األطلس، وسط املغرب، 
ثــلــوجــا كــثــيــفــة تــعــيــد الـــحـــيـــاة إلــــى املــديــنــة 
كــادت تقتلها  إليها، بعدما  السياح  وتوافد 
وأجانب  مغاربة  املدينة  وتستقبل  كورونا. 
وصــار  الطبيعة،  وجــمــال  الــثــلــوج  يعشقون 
يطلق عليها اسم »سويسرا املغرب« بسبب 
مفتاحي  قــدمــت ســعــاد  األوروبـــــي.  طابعها 
من مدينة الــدار البيضاء إلى إفــران. تقول لـ 
»العربي الجديد« إنها تعيش للمرة األولى 
املدينة  اكتست  الساحرة، وقد  هذه األجــواء 
 .

ً
حلة بيضاء، تبعث في النفس شعورًا جميا

تضيف أن املدينة »معروفة بنظافتها ونقاء 
هوائها وجمال شوارعها وحدائقها، وهذا 
شيء بتنا نفتقده في الدار البيضاء املدينة 
التلوث واإلسمنت وكورونا«. ورغم  بسبب 
تفشي الوباء، إال أن إفران، بحسب مفتاحي، 

ذلــك من  وُيــاحــظ  بـــدأت تستعيد عافيتها. 
وشــوارعــهــا،  مواقعها  تعرفه  الــتــي  الــحــركــة 
 عـــن املـــنـــاطـــق الـــتـــي يــقــصــدهــا هـــواة 

ً
فـــضـــا

التزلج على الجليد كميشليفن«.
أمـــا مــحــمــد الــســعــدي، الــــذي قـــدم إلـــى إفـــران 
برفقة  املــغــرب(،  )وســـط  مدينة خنيفرة  مــن 
أسرته الصغيرة، يقول لـ »العربي الجديد«: 
»أصـــابـــتـــنـــا كــــورونــــا بـــحـــالـــة مــــن االكـــتـــئـــاب 
والــخــوف. حتى أن أبــنــائــي فــقــدوا بهجتهم 
بــالــحــيــاة. لــهــذا، نــحــن هــنــا لتغيير األجـــواء 
أرز   والتمتع بهواء نقي وزيــارة غابة 

ً
قليا

األطلس«.
ــران، الـــتـــي تتمتع  ــ ــ ــه الــجــمــيــل إلفـ ــذا الـــوجـ هــ
بــمــوقــع اســتــراتــيــجــي فــــوق ســلــســلــة جــبــال 
األطـــلـــس املـــتـــوســـط، يــخــفــي مــــــرارة، فـــي ظل 
تدني درجــات الحرارة والحاجة املاسة إلى 
ــل الــتــدفــئــة وعـــمـــل يحفظ  ــائــ الــحــطــب ووســ

كــرامــة كــثــيــريــن، بــعــدمــا ألــقــت أزمـــة كــورونــا 
السياحة  على  تعتمد  مدينة  على  بظالها 
ــــدد مــــن ســكــان  بــشــكــل أســــاســــي. ويـــشـــكـــو عـ
ــاورة واقـــعـــا  ــ ــجـ ــ مـــديـــنـــة إفـــــــران واملـــنـــاطـــق املـ
قلة  جــراء  مــن  واقتصاديا صعبا  اجتماعيا 
فـــرص الــعــمــل وانــخــفــاض درجــــات الــحــرارة 

وتساقط الثلوج.
الــتــي تعمل فــي أحــد املقاهي  آمــنــة الجبلي، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن  ـــ ــقـــول لـ الــشــعــبــيــة، تـ
»واقـــــــع الــــحــــال فــــي إفـــــــران ال يــمــكــن وصــفــه 
الــصــورة  عــنــه. هــو ليس تلك  مهما تحدثنا 
فقد  األخبار،  تنقلها نشرات  التي  الساحرة 
أثرت كورونا على مورد رزقنا وتراجع عدد 
الــســيــاح ســـواء مــن داخـــل أو خـــارج املــغــرب. 
عشنا بطالة قاهرة ألشهر لم نجد فيها ما 

نسد به جوع أطفالنا«.
ويتحّدث عبد الحميد، الذي يعمل في شال 
عني فيتال، عن معاناته وأصدقائه من جراء 
السياح وتوقف نشاطهم مــدة طويلة  نــدرة 
بسبب أزمـــة كــورونــا. ويــقــول: »نــعــتــاش من 
الوطن وخارجه،  السياح من داخــل  زيـــارات 
ويعتمد رزقنا على سخاء ما يقدمونه في 
املكان،  مقابل جولة على الحصان. في هــذا 
املقاهي الشعبية مقفلة، والكهوف املجاورة 
لم تعد تجذب إال بعض املخرجني لتصوير 

مشاهد بني الحني واآلخر«.
ويتحّسر على أيام عني فيتال السابقة، التي 
فــي جبال  اشتقت تسميتها مــن عــني فيتال 
الفرنسي  املستعمر  اهــتــّم  الفرنسية.  األلـــب 
والصافية.  الــعــذبــة  مياهها  بسبب  بــاملــكــان 
في الوقت الحالي، قد يمر يــوم أو أكثر من 

دون أن يدخل جيبهم أي درهم.
ورغم أن في إفران غابات أرز وبلوطا أخضر 
السيكامور والكستناء والزيزفون  وأشجار 
الـــنـــادرة، إال أن هــنــاك مــن يــقــول إنـــه ال يجد 
املــــال لــتــوفــيــر الــحــطــب لــلــتــدفــئــة، خصوصا 
خـــال فــصــل الــشــتــاء ومـــع تــســاقــط الــثــلــوج. 
الـــذي يعمل سائق  اإلفـــرانـــي  ويــقــول محمد 
الجديد«:  »العربي  لـ  صغيرة،  أجــرة  سيارة 
»بيوتنا ال تطاق من دون تدفئة، فهي تشبه 
املقابر«. يضيف أنه اقتنى طنا من الحطب 
فـــي مــقــابــل ألـــف درهــــم مــغــربــيــة )نــحــو 110 
دوالرات(، مشيرًا إلى أنه سيحاول االقتصاد 
وتــدفــئــة الــبــيــت بــــدءًا مــن الــســاعــة الــســادســة 
إلى  مــدة شــهــر. ويشير  مــســاء، حتى تكفيه 
ويخزنه  الحطب صيفا  يشتري  البعض  أن 

بسبب سعره املنخفض.
تـــقـــول ســـيـــدة خمسينية  مـــن جــهــة أخــــــرى، 
تعمل في محل في السوق املركزي للمدينة: 
الحطب«.  الــزرع ونحن نكيل  »الــنــاس تكّيل 
لتوفير  فقط  نعمل  الــفــقــراء  »نــحــن  تضيف: 
ــة، وال نــســتــطــيــع  ــئــ ــدفــ ــتــ الــ قـــوتـــنـــا وحــــطــــب 
للتدفئة، خصوصا  نـــار  دون  مــن  الــجــلــوس 
مع انخفاض درجــات الحرارة«. وغير بعيد 
ــران، فــي غابة أرز األطــلــس )تبعد عن  عــن إفـ
إفــران نحو 26 كيلومترًا(، تقفز القردة فوق 
أشجار األرز، فقد اعتادت أن يطعمها الزوار 
والــســيــاح الــذيــن يــتــوافــدون إلـــى املــكــان قبل 
أن تتغير األحــوال. فحني تتجّول في املكان، 
أصحابها  يعرض  كــان  مقفلة  تــرى محات 
تـــذكـــارات ومــشــغــوالت تــقــلــيــديــة أمــازيــغــيــة، 

وشباب يجرون أحصنة.

املدينة معروفة 
بنظافتها ونقاء 
هوائها وجمال 

شوارعها وحدائقها، 
وهذا شيء بتنا 
نفتقده في الدار 
البيضاء املدينة 
بسبب التلوث

■ ■ ■
الوجه الجميل إلفران، 
فوق سلسلة جبال 
األطلس املتوسط، 
يخفي مرارة تدني 
درجات الحرارة 

والحاجة املاسة إلى 
وسائل التدفئة

■ ■ ■
ألقت أزمة كورونا 

بظاللها على مدينة 
تعتمد على السياحة 
بشكل أساسي، ما 

أدى إلى فقدان كثيرين 
أعمالهم

باختصار

لطالما ُعّدت مدينة إفران إحدى أجمل المدن السياحية في المغرب، حتى أنها سميت بسويسرا المغرب، هي التي تعد مقصدًا 
للسياح. إال أنه كان لتفشي فيروس كورونا تأثير كبير عليها

هوامش

نجوى بركات

ما هو أنجع، لبدء العام الجديد، من قراءة عمل يناقض 
املفاهيم السائدة )التي يصعب تكذيبها إذا ما راقبنا 
الواقع الكارثّي الذي بلغه العالم( حول عنف اإلنسان 
وطـــاقـــاتـــه الــتــدمــيــريــة، نــزعــاتــه الـــفـــردانـــيـــة واألنـــانـــيـــة، 
الــخــراب من  وإحـــالل  الضعفاء  ومقدرته على سحق 
إلينا بعض  املــادي؟ كتاب ُيعيد  الربح  أجــل مزيٍد من 
 فيه 

ُ
الغلبة األمــل بإمكانية بناء عالم أفضل، ال تكون 

 »حرب الجميع ضد الجميع« 
ُ
لألقوى، وال تكون عبارة

هي التوصيف األكثر بالغة. مضت 2020 وقد حفلت 
العاصفة،  َم مجتِمعًا في عني 

َ
العال باألسوأ، ووضعِت 

ل 
ّ
أن تعط بإمكان حّبة رمــٍل صغيرٍة  أن  إلــى  ونّبهتنا 

أعقَد اآلالت وأكثرها تقّدمًا. 
بــعــد مــضــّي 40 عــامــًا عــلــى نــشــر تــشــارلــز دارويــــن 
»أصل  كتابه  في  الطبيعي  واالنتخاب  التطّور  نظرية 
بــيــوتــر( كروبوتكني  )أو  بيتر  األمــيــر  كــتــب  األنـــــواع«، 
أوائل  )1842-1921(، وهو جغرافي روســي كان من 
ه »التساعد، عنصر 

َ
ف

ّ
رين للحركة الفوضوية، مؤل

ّ
املنظ

من عناصر التطّور« )1902(، وفيه يناقض الداروينية 
َحاُرب األنــواع واألفــراد وغلبة 

َ
القائلة إن ت االجتماعية 

األقــوى هما في أصل التطّور، رائيًا، على العكس من 
ذلك، أن التضامن والتساعد هما ما أعانا األنواع على 

البقاء ومقاومة االعتداءات الخارجية. 
الــفــوضــوي«، بحسب  »األمــيــر  ز 

ّ
األول، يرك الجزء  في 

ــاع، اهــتــمــاَمــه عــلــى عــالــم الــحــيــوان،  ــ ــتــب عــنــه وشـ
ُ
مـــا ك

أفـــراُدهـــا معًا  ــواٍع يتعايش  أنــ ذاكـــرًا أمثلة عــديــدة عــن 
الدفاع  الـــوالدة، أو  بهدف حماية األّمــهــات خــالل فترة 
ــــرس، ال تستطيع  عــن الــــذات تــجــاه خــصــم أكــبــر وأشـ
حياله شيئًا لو هاجمها بشكل فردي. أّما املجتمعات 
اإلنسانية، فهو يؤكد، في الجزء الثاني من كتابه، أن 
التي  الخصائص  من  كانا  لطاملا  والتعاضد  التعاون 
 ،

َ
ــلــت قــبــائــل

ّ
ــتــي تــشــك طــبــعــت املــجــمــوعــات الــبــشــريــة ال

أو قــرًى، أو أخــويــاٍت أو عــائــالٍت، وذلــك بغية الحّد من 
الجماعية  املصلحة  تغليب  داخــلــيــة،  نــزاعــات  نــشــوب 
الجوع  مــن  األفـــراد  أو حماية  الــفــرديــة،  املصلحة  على 

واألمراض واألخطار الخارجية. 
هــنــا أيـــضـــًا، يــعــطــيــنــا كــروبــوتــكــني وفــــرة مـــن األمــثــلــة 
تناقض الصورة القاتمة التي شاعت عن حقب معينة، 
التاريخية   

َ
املراحل ُيغفل  وما زالت شائعة. هكذا نراه 

املــضــيــئــة، مــثــل فــتــرة اإلغـــريـــق والــــرومــــان والــنــهــضــة، 
البشر  يعتبرها  الــتــي  السلبّية  الــفــتــرات  عــلــى  ــز 

ّ
لــيــرك

العصور  املتوحشني،  قبائل  البرابرة،  أخالقية:  األقــل 
زًا 

ّ
الوسطى... إلخ، معيدًا قراءتها من زاويٍة مضيئة، مرك

على مظاهر التعاون والتآخي بني مختلف املجموعات 
البشرية، ومشيرًا إلى أن األحداث التاريخية قد ُدّونت 
مـــن وجــهــة نــظــر األســـيـــاد الـــذيـــن جـــّوعـــوا وأخــضــعــوا 
من  أكثر  ظلمهم.  على  الثائرة  والــقــرى  املــدن  وقمعوا 
اإلنسان  بعالقة  أيضًا  معنّيًا  كروبوتكني  يبدو  هــذا، 
الحية  مخلوقاتها  اعــتــبــار  إلــى  إيـــاه  داعــيــًا  بالطبيعة، 
 له، ومشيرًا إلى ضرورة حمايتها، ألنها مصدر 

ً
إخوة

 
ُ
رزقه وقوته، وسبب استمراره. هذا وقد يجد القارئ

الكاتَب طوباويًا في نظرته إلى الحياة والواقع البشري، 
يتجاهلها،  التي  السلبية  والوقائع  الحقائق  إلــى  نظرًا 
ــكــاتــب، قـــد اخــتــار  ــه، أي ال ــــدرك أنــ لــكــنــه لـــن يــلــبــث أن ُيـ
ينشئ  لكي  املهملة،  اإليجابية  الجوانب  على  التركيز 
إليها  التي ُيشار  السلبية  الجوانب  توازنًا بينها وبني 
مــرارًا وتــكــرارًا. ففي النهاية، ليس اإلنــســان، بحسبه، 
أو  الدنيوية،  أو  الدينية  القوانني  يحترم  نظاميًا  كائنًا 
 محبٌّ بطبيعته للغير، 

ٌ
يتمتع بفضائل، بل هو مخلوق

وال يمكنه التصّرف بشكل أناني فردي، بما أن ملكة 
التساعد »موجودة في جيناته« منذ آالف السنني.  

إّن توق اإلنسان العصرّي إلى السلوك فردّيًا وبأنانية 
 
ً
ال

ّ
ُمطلقة على حساب اآلخرين وضّد مصالحهم، متمث

رأسماليٍة  بانتصار  واقتصاديًا  وسياسيًا  اجتماعيًا 
الفقراَء واملهّمشني،   

ُ
األثرياَء وتسحق ثري 

ُ
ت متوّحشٍة 

االنهيار  إلــى  ســتــؤّدي حتمًا  انهياراٍت صغيرة  سّبب 
ـــه جميعًا فــي حــيــاتــنــا الــيــومــّيــة 

ُ
ـــدرك

ُ
الــكــبــيــر. هـــذا مــا ن

بالنظر إلى ما نشهده من أزمــاٍت اقتصادية، وكوارَث 
رنا باألسوأ. فهل 

ّ
بيئية، وهجراٍت بشرّيٍة ال تني تبش

يعود العالُم إلى رشده باعتماده قيم التآخي والتعاضد 
وبتغليب حّبه للغير على كل ما عداه؟ 

كل عام وأنتم والبشرية بألف خير.

كتاب العام 2021؟

وأخيرًا

هل يعود العالُم إلى 
رشده باعتماده قيم التآخي 

والتعاضد وبتغليب حبّه 
للغير على كل ما عداه؟

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00
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