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كورونا: تأخر التطعيم في الواليات المتحدة
سجل العالم، بحلول مساء أمس، أكثر من 61 
مليونًا و300 ألف شفاء، من فيروس كورونا 
ألــف  مــلــيــونــًا و400  ــن 86  مـ ــر  ــثـ الـــجـــديـــد، وأكـ
إصابة، ونحو مليون و866 ألف وفاة، بحسب 

موقع »ورلد ميترز«.
في الواليات املتحدة، قال مسؤولون في قطاع 
الصحة إّن أكثر من ثلثي لقاحات كورونا التي 
جـــرى شحنها داخــــل الـــبـــاد، وإجــمــالــيــهــا 15 
مــلــيــون جــرعــة، لــم ُيــســتــخــدم بــعــد، فيما تعهد 
حــاكــمــا واليــتــي نــيــويــورك وفــلــوريــدا بمعاقبة 
املستشفيات التي ال تسرع بإعطاء التطعيمات. 

ــه ينبغي 
ّ
وقــال آنــدرو كومو، حاكم نيويورك إن

عــلــى املــســتــشــفــيــات اســتــخــدام الــلــقــاحــات في 
 ســتــواجــه 

ّ
غــضــون أســـبـــوع مـــن تــســلــمــهــا وإال

فــي املستقبل،  أو تخفيضًا إلمــداداتــهــا  غــرامــة 
وذلك قبل ساعات من اإلعان عن أول إصابة 
الفيروس  نــيــويــورك بسالة مــتــحــورة مــن  فــي 
أســرع انتشارًا كانت قد ظهرت أول األمــر في 
بــريــطــانــيــا. وقــالــت املــراكــز األمــيــركــيــة ملكافحة 
األمراض والوقاية منها إّن الحكومة االتحادية 
وزعت أكثر من 15 مليون جرعة على الواليات 
واملــنــاطــق األمــيــركــيــة لــكــن لــم ُيــســتــخــدم منها 

سوى 4.5 مايني جرعة. وفي ضوء هذا العدد 
تكون الحكومة قد فشلت في هدفها تطعيم 20 

مليون شخص باللقاح بحلول نهاية 2020.
في فرنسا، قال وزير الصحة أوليفييه فيران، 
إّن الباد ستتوسع في حملة التطعيم لتشمل 
عمال اإلطفاء واإلغاثة الذين تزيد أعمارهم عن 

50 عامًا. 
ــه ســيــجــرى تــشــغــيــل 300 مــركــز  ــ ـ

ّ
ــاف أن ــ وأضــ

املــقــبــل. وعملت  اعــتــبــارًا مــن األســـبـــوع  تطعيم 
فرنسا على تسريع وتيرة تطعيم األطقم الطبية 
في املستشفيات باللقاح املضاد لكورونا، بعد 

تعرضها النتقادات بسبب بطء وتيرة الحملة 
في بدايتها، في واحدة من أكثر الدول تشككًا 

في اللقاحات حول العالم. 
لبنان عن إقفال عام يستمر من  أعلن  عربيًا، 
صباح يوم غد الخميس حتى األول من فبراير/ 
شـــبـــاط املـــقـــبـــل، ويــشــمــل مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
مــع حظر تــجــول ليلي، خــال هــذه الــفــتــرة، من 
السادسة مساء إلى الخامسة صباحًا. وشمل 
لقطاعات  االستثناءات  بعض  الرئاسي  القرار 

أساسية كالصحة والغذاء.
)رويترز، فرانس برس، العربي الجديد(
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قمة العال
أنهت القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العال السعودية أمس الثالثاء، األزمة 
القادة  ليتفق  الذي ُفرض على قطر،  الحصار  الخليجية بعد 3 سنوات ونصف من 
كل  وتكاتف  جديدة  صفحة  وفتح  العالقات  ترتيب  على  أمس  اجتمعوا  الذين 

األطراف في مواجهة التدخالت الخارجية

الدوحة ـ العربي الجديد

يـــخـــتـــصـــر اســـتـــقـــبـــال ولــــــي الــعــهــد 
السعودي محمد بن سلمان الحار 
ألمــيــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
العربية  الــعــا باململكة  فــي مــطــار  ثــانــي،  آل 
املصالحة  أجــواء  الثاثاء،  أمــس  السعودية 
ــاون  ــعــ ــتــ ــة مـــجـــلـــس الــ ــمــ ــي شــــهــــدتــــهــــا قــ ــ ــتـ ــ الـ
الــخــلــيــجــي أمـــــس، والـــتـــي وضـــعـــت حــــدًا لـــ3 
سنوات ونصف السنة من الخاف الذي بدأ 
بــالــحــصــار الــربــاعــي عــلــى قــطــر فــي يونيو/

لينتهي بعد جهود كويتية  حزيران 2017، 
ــرجــمــت بــاإلعــان مــســاء االثنني 

ُ
وأمــيــركــيــة ت

عن إعادة فتح األجواء والحدود السعودية 
أمــــام قــطــر، قــبــل االجــتــمــاع والــتــوقــيــع على 
املعلن مسار  االتــفــاق  الــعــا«. ويطلق  »بيان 
إعادة بناء الثقة بني قطر واألطراف األخرى، 
بــعــد مــصــالــحــة أنـــهـــت الـــحـــصـــار عــلــى قطر 
التي كانت مطروحة،  الـــ13  الشروط  ومعها 
بــيــنــمــا تــبــقــى االتـــفـــاقـــات بـــني قــطــر وبــاقــي 
الدول رهن توافقات الحقة، ال تبدو بعيدة، 
ــر املــالــيــة الــقــطــري علي  ــروز زيــــارة وزيـ مــع بـ
شريف العمادي إلى القاهرة مساء. وبينما 
تعيد املصالحة اآلمال بإعادة إحياء مجلس 
الخليجية،  البلدان  بني  والتنسيق  التعاون 
فإنها ال تخلو من رسائل سياسية إقليمية 
ــة لــلــرئــيــس  ــ ــيــــة، وتــوجــيــه رســـائـــل وديـ ودولــ
ــع قـــرب  ــدن مــ ــايــ ــو بــ األمــــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب جــ

تسلمه السلطة.
وغداة إعان الكويت توصل السعودية وقطر 
إلى اتفاق إلعادة فتح األجواء والحدود البرية 
معالجة  إلــى  إضافة  البلدين،  بني  والبحرية 
تداعيات األزمة الخليجية، استضافت مدينة 
الــعــا أمــــس الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة الـــــــ41، والــتــي 
ــــي عـــهـــد الـــســـعـــوديـــة مــحــمــد بــن  تـــرأســـهـــا ولـ
سلمان، الذي استقبل بعناق حار أمير قطر 
لـــدى وصـــولـــه إلـــى مــطــار املــديــنــة للمشاركة 
فــي الــقــمــة، الــتــي شــهــدت أيــضــا حــضــور أمير 
الكويت الشيخ نواف األحمد الجابر املبارك 
الـــصـــبـــاح، ونـــائـــب رئـــيـــس اإلمــــــــارات الــشــيــخ 
محمد بن راشد، وولي عهد البحرين األمير 
ســلــمــان بـــن حــمــد آل خــلــيــفــة، ونـــائـــب رئــيــس 
الـــــوزراء فــي سلطنة عــمــان فــهــد بــن محمود 
املصري سامح  الخارجية  ووزيــر  آل سعيد، 
ــكـــري، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــســتــشــار الــرئــيــس  شـ

األميركي وصهره جاريد كوشنر.
ــرأس الــقــمــة،  ــ ــذي تــ ــ وافـــتـــتـــح بــــن ســـلـــمـــان، الــ
االجتماع بكلمة أكد فيها أن سياسة اململكة 
ورؤيتها تضع في مقدمة أولوياتها مجلس 
تــــعــــاون خــلــيــجــي مــــوحــــد، مــضــيــفــا »نــحــن 

ــا نـــكـــون لــتــوحــيــد جــهــودنــا  ــــوج مـ ــيـــوم أحـ الـ
التحديات  ومــواجــهــة  بمنطقتنا  للنهوض 
ــا، خـــصـــوصـــا الـــتـــهـــديـــدات  ــنـ ــتـــي تــحــيــط بـ الـ
ــنــــووي لــلــنــظــام  الـــتـــي يــمــثــلــهــا الـــبـــرنـــامـــج الــ
البالستية،  للصواريخ  وبرنامجه  اإليراني 
ومشاريعه التخريبية الهدامة التي يتبناها 
ووكــــــــاؤه مــــن أنـــشـــطـــة إرهـــابـــيـــة وطــائــفــيــة 
ــا زعـــــزعـــــة األمـــــــــن واالســــــتــــــقــــــرار فــي  ــهــ هــــدفــ
املنطقة«، متابعا »ما يضعنا أمام مسؤولية 
للعمل بشكل جدي  الــدولــي  املجتمع  دعـــوة 
ــع املـــهـــددة  ــاريــ ــشــ لـــوقـــف تـــلـــك الــــبــــرامــــج واملــ
والـــدولـــي«. وأعــرب  اإلقليمي  للسلم واألمـــن 
قادها  التي  الصدع  رأب  لجهود  الشكر  عن 
األحمد  الشيخ صباح  الراحل  الكويت  أمير 
فـــي متابعتها  الـــصـــبـــاح، واســتــمــر  الــجــابــر 
األمــيــر نـــواف األحــمــد، والــجــهــود واملساعي 
األميركية«. وأوضــح أن »هــذه الجهود أدت 
إلــى الــوصــول إلــى اتفاق بيان العا، والــذي 
جرى التأكيد فيه على التضامن واالستقرار 

الخليجي والعربي واإلسامي«.
مــن جــهــتــه، هــنــأ أمــيــر الــكــويــت الــشــيــخ نــواف 
األحـــمـــد الــصــبــاح، قــــادة الــخــلــيــج بــالــتــوصــل 
»اإلنــجــاز  إلـــى »اتــفــاق الــعــا«، واصــفــا إيـــاه بـــ
الــتــاريــخــي«. وثـــّمـــن فـــي كــلــمــتــه جــهــود قـــادة 
ترامب،  دونــالــد  األميركي  والرئيس  الخليج 
وكــبــيــر مــســتــشــاري الــبــيــت األبـــيـــض جــاريــد 
كــوشــنــر، »لــبــذل الــجــهــود املــخــلــصــة الــداعــمــة 
إليه  تتطلع  ما  وتحقيق  الخليجي،  لاتفاق 
ــال وطـــمـــوحـــات«. واســتــذكــر  شــعــوبــنــا مـــن آمــ
»الـــدور املخلص والــبــنــاء الــذي بذله فــي هذا 
الشيخ صباح األحمد  الراحل  األمير  الصدد 
الجابر، والــذي ساهم بشكل كبير في نجاح 
هذا االتفاق«، مثمنا »حرص قادة دول الخليج 
ومصر على بذل املزيد من الجهود لتحقيق 
كــل مــا فــيــه الــخــيــر لــشــعــوبــنــا«. ولــفــت إلـــى أن 
»تسمية إعاننا اليوم باتفاق التضامن إنما 
يجسد حرصنا عليه وقناعتنا بأهميته، كما 

أنه يعكس في جانب آخر يقيننا أن حفاظنا 
عــلــيــه يــعــد اســتــكــمــاال واســـتـــمـــرارا لحرصنا 

على تماسك ووحدة أمتنا العربية«.
ـــع قــادة 

ّ
وفـــي خــتــام الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة، وق

ورؤساء الوفود املشاركة في القمة الخليجية 
ـــ41، عــلــى الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة و»بــيــان  ــ الـ
ــــع فــــي الــعــا 

ّ
الــــعــــا«. ويـــطـــلـــق االتــــفــــاق املــــوق

ــة الــخــلــيــجــيــة، والـــتـــي بـــدأت  ــ مــســار حـــل األزمـ
بــاتــفــاق مــصــالــحــة قــطــري ســـعـــودي، فــي ظل 

وباقي  قطر  بني  ثنائية  لجان  تشكيل  توقع 
الدول املعنية لبحث ملفات الخافات بينهم. 
ــفــــاق عــلــى طي  وأكـــــد الـــبـــيـــان الـــخـــتـــامـــي، االتــ
صفحة الــخــاف بشكل كــامــل، كما أكــد وزيــر 
فــرحــان، في  بن  السعودي فيصل  الخارجية 
مــؤتــمــر صــحــافــي مـــســـاء لـــإعـــان عـــن بــيــان 
الـــقـــمـــة، مـــؤكـــدًا أن »مــــا تـــم الـــيـــوم طـــي كــامــل 
لــصــفــحــة الـــخـــاف وعـــــودة كــامــلــة لــلــعــاقــات 
الــدبــلــومــاســيــة«، مــعــتــبــرًا أن »الــتــوافــق الــذي 
تـــم ســيــعــزز أمــــن دول املــنــطــقــة وشــعــوبــهــا«، 
الخليج  لــقــادة  الــســيــاســيــة  اإلرادة  أن  معلنا 
وردًا  الــعــا.  اتــفــاق  لتنفيذ  الكبرى  الضمانة 
على سؤال، قال الوزير السعودي إن »جميع 
بــايــدن  إدارة  فــيــهــا  بــمــا  األمــيــركــيــة  اإلدارات 
مدركة للخطر اإليراني، وما نسمعه من إدارة 
جو بايدن يؤكد أن إيــران تشكل خطرا على 

استقرار املنطقة«.
ــاء فــي الــبــيــان الــخــتــامــي للقمة أن الـــدول  وجـ
أكدت عدم املساس بأمن أي دولة أو املساس 
التي  الجهات  ومكافحة  الوطنية،  بلحمتها 
تــهــدد أمـــن دول الــخــلــيــج. وأعــلــن بــن فــرحــان 
ــتـــعـــاون بـــني الـــــدول،  ــفــــاق عــلــى تــعــزيــز الـ االتــ
ــة اإلرهـــــــــــاب ومـــكـــافـــحـــة  ــافـــحـ ــكـ خــــصــــوصــــا مـ

في  الخليج  دول  وتكاتف  املنظمة،  الجريمة 
وجــه أي تــدخــات مــبــاشــرة أو غير مباشرة 
فــي شـــؤون أي مــنــهــا. ودعـــا الــبــيــان لتوطيد 
ــتــــرام مـــبـــادئ حــســن الـــجـــوار،  الـــعـــاقـــات واحــ
ــة الــخــلــيــجــيــة أعــلــت  ــمـ ــقـ ــلـــى أن الـ مــــشــــددًا عـ

املصالح العليا ملنظومة التعاون الخليجي.

التعاون  العام ملجلس  األمــني  من جهته، تا 
الخليجي نايف الحجرف »إعان العا«، الذي 
أكد العمل على تحقيق التعاون والتكامل بني 
إلــى وحدتها وتعزيز  املجلس، وصــوال  دول 
دورها اإلقليمي والدولي والعمل كمجموعة 
ــــراب عـــن أمــل  ــــن، مـــع إعـ ــــدة لــتــرســيــخ األمـ واحـ

املشترك  العمل  البيان  يعيد  أن  املنطقة  دول 
إلــــى مـــســـاره الــطــبــيــعــي، مــعــتــبــرًا أن تــوقــيــع 
مصر على الــبــيــان يــوثــق الــعــاقــات األخــويــة 
التي تربطها بدول املجلس. وتضمن البيان 
تعزيز التكامل العسكري بني الدول ملواجهة 
انطاقا من مبدأ األمن  التحديات املستجدة 
ــعــــا« الـــتـــزام  املــــشــــتــــرك. وتـــضـــمـــن »إعـــــــان الــ
الدول بتعزيز التعاون في مكافحة الكيانات 
والتيارات والتنظيمات اإلرهابية التي تهدد 
أيا منها، وااللتزام بإنهاء جميع املوضوعات 
ــاب عبر  ــ الــخــافــيــة، وخـــاصـــة مــكــافــحــة اإلرهــ
الحجرف على  الثنائية. وشــدد  االجتماعات 
أن االتفاق الذي حصل »ستكون له ديمومة، 
ويمهد الطريق للتكامل الخليجي بمفهومه 
بكامل  الخليجي  التكامل  دفــع  مــع  الــشــامــل، 
ذكــرت وكالة  مساراته«. وفــي سياق متصل، 
قطر  وأمير  بن سلمان  أن  السعودية  األنباء 

عقدا لقاًء استعرضا العاقة بني البلدين.
وفـــي ســيــاق األجــــواء اإليــجــابــيــة، أعــلــن نائب 
ــة اإلمــــــــــارات الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــ ــ رئــــيــــس دولـ
راشـــد، فــي تــغــريــدات عبر »تــويــتــر« أمـــس، أن 
تتطلب  بنا  املحيطة  والتحديات  »املتغيرات 
قــــوة وتــمــاســكــا وتـــعـــاونـــا خــلــيــجــيــا حقيقيا 
وعمقا عربيا مستقرًا«، مضيفا »اليوم تتعزز 
ــوة... وتــتــجــدد روح  ــ املــســيــرة... وتــتــرســخ األخـ
الثقة في  التعاون ملصلحة شعوبنا«، مؤكدًا 
مــســيــرة دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون، ومــعــربــا عن 
»تفاؤلنا بأن السنوات املقبلة تحمل استقرارًا 
 وإنــــــجــــــازًا ســيــخــدم 

ً
ــا ــ ــمـ ــ ــا وأمـــــانـــــا وعـ ــ ــنـ ــ وأمـ

شعوبنا... ويسهم في استقرار محيطنا«.
وفي مؤشر واضح على انعكاسات املصالحة، 
ذكــرت وكــالــة األنــبــاء األملانية عصر أمــس أن 
وزيـــر املــالــيــة الــقــطــري علي شــريــف العمادي 
وصــل إلــى الــقــاهــرة على مــن طــائــرة خاصة 
من الدوحة، للمشاركة في افتتاح فندق على 
تمنع  كــانــت  مصر  أن  علما  النيل،  كورنيش 

الرحات املباشرة مع الدوحة.
وتعطي هذه الزيارة إشــارة إلى بدء حلحلة 
الخافات مع الــدول األخــرى بعد التفاهمات 
الجامعي  األستاذ  وقال  السعودية.  القطرية 
ــدر الــســيــف،  املــســاعــد فــي جــامــعــة الــكــويــت، بـ
لــوكــالــة »فــرانــس بــــرس«، إن »إجـــــراءات بناء 
ــدأت بــــني الـــســـعـــوديـــة وقــــطــــر، ولــكــن  ــ الـــثـــقـــة بــ
اآلخــريــن سينضمون الحــقــا«. وأضــــاف »أي 
خــطــوة فــي اتــجــاه املصالحة أفــضــل مــن عدم 
ــــاق«، معتبرًا  حــصــول أي خــطــوة عــلــى اإلطــ
ــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي يــتــطــلــب  أن »مـــجـــلـــس الــ
انطاقة جديدة، ويمكن أن يقدم أكثر بكثير 
مــمــا عـــنـــده«. وكــــان مــســؤول أمــيــركــي تحدث 
لـــوســـائـــل إعـــامـــيـــة مـــســـاء االثــــنــــني، أعـــلـــن أن 
)على قطر(  للحصار  حــّدًا  االتــفــاق »سيضع 
أنه  لــإجــراءات القضائية«. وأضـــاف  وكــذلــك 
بموجب االتفاق ستتخلى قطر عن الدعاوى 
القضائية املتعلقة بالحصار، بينما سُيرفع 
الــحــصــار عــنــهــا. »وســيــتــيــح ذلـــك الــســفــر بني 
الـــدول وكــذلــك نقل الــبــضــائــع. وســيــؤدي إلى 
مزيد مــن االســتــقــرار فــي املنطقة«. وتــابــع أن 
كــوشــنــر، الـــذي كلفه الــرئــيــس دونــالــد ترامب 
بالعمل على حل الخاف، ساعد في التفاوض 
ــن أجـــــل االتـــــفـــــاق، وظـــــل يـــجـــري اتـــصـــاالت  مــ
ــــى من  هــاتــفــيــة بــشــأنــه حــتــى الــســاعــات األولـ
السعودية  اإلثــنــني. وفيما أوضــحــت  صــبــاح 
تصدر  لم  بينما  املقاطعة  إنهاء  تعتزم  أنها 
ــارات والبحرين  ــ الــــدول الــثــاث األخــــرى، اإلمـ
ومـــصـــر، أي تــعــلــيــق عــلــى هـــذه املــســألــة، قــال 
ــتـــوقـــعـــون« أن  ــهـــم »يـ املــــســــؤول األمـــيـــركـــي إنـ
تحذو الـــدول األخـــرى حــذو اململكة. وأضــاف 
أن قطر ستعلق الدعاوى القضائية املتصلة 

باملقاطعة بموجب االتفاق املرتقب.

عثمان لحياني

ثمة قصة شعبية شائعة في 
الجزائر، عن رجل كان يسأل 
عن مكان تواجد قصر العدالة 

 :
ً
ه أحدهم عليه قائال

ّ
)املحكمة(، فدل

»ذاك هو القصر، لكن العدالة ال 
أعلم«. تختصر القصة بعمق انعدام 

ثقة الجزائريني بالعدالة والقضاء، 
بسبب عقود من التوظيف 

السياسي للقضاء منذ االستقالل. 
فالدستور األول للبالد عام 1963 
»الجهاز«، الذي  وصف القضاء بـ

عاد وتحول إلى جهاز بيد السلطة 
الحاكمة في كل مرحلة، ملالحقة 

املعارضني، وللتصفية السياسية 
للخصوم داخل النظام نفسه، 

وإلدانة أو تبرئة أي مسؤول حسب 
الحاجة والظرف. وعلى سبيل املثال 

ال الحصر، انتقلت مآالت قضية 
»التآمر على الجيش والدولة« املثيرة 

للجدل، من النقيض إلى النقيض، 
من إدانة مشفعة باألدلة وبأقسى 
العقوبات )15 سنة سجنًا لقادة 
جهاز املخابرات وشقيق الرئيس 

السابق السعيد بوتفليقة(، إلى 
البراءة وإخالء سبيل املتهمني، في 

غضون عام واحد. بالتأكيد لم يكن 
هذا االنتقال نتيجة معالجة قانونية 

للقضية، لكنه كان نتاج متغيرات 
سياسية أحاطت بظروف املحاكمة 

األولى صنعت اإلدانة والسجن، 
غير أن ظروفًا سياسية مغايرة 
للمحاكمة الثانية صنعت البراءة 

التامة وإخالء السبيل.
بهذا الشكل يصبح القضاء نفسه 

قيد املحاكمة. ويعيد ذلك طرح 
سؤال عميق في الجزائر عن 

تبعية القضاء للسلطة السياسية. 
الضحية األولى في هذه القضية 
كما في كثير من القضايا، هو 

بح مرتني 
ُ
»القضاء« نفسه، والذي ذ

وُوظف مرتني، وأثبت بذلك أنه، 
، »جهاز« بمعنى الكلمة، وليس 

ً
فعال

»سلطة« قائمة بذاتها. ال أحد في 
الجزائر لديه القدرة على إقناع الرأي 
العام بحياد القضاء أو استقالليته، 

مدنيًا كان أو عسكريًا، وهو ما 
يشرع الباب واسعًا للشك أيضًا في 
عشرات األحكام القضائية في حق 

ناشطني وسياسيني.
الضحية الثانية في املشهد هو 

»اإلعالم«. جهاز آخر تم توظيفه 
بشكل قبيح وُجّرد من األدبيات 

املهنية واألخالقية، وفرضت عليه 
العسكريتارية الحاكمة أدبيات 

وروايات من دون أن يطرح األسئلة 
املهنية، بل كان جاهزًا دائمًا لتقبل 
أي رواية رسمية تطرح عليه دون 

نقاش. 
راهنت السلطة في الجزائر منذ 
تشكلها كنظام سياسي، على 

توظيف القضاء واإلعالم لصالح 
خياراتها، فاإلمساك بهما بالنسبة 

لها هو إمساك بعصب القوة 
والهيمنة والتحكم في املصير 

واملصائر. وغالبًا ما يتواطأ القضاء 
واإلعالم في الجزائر، لتغييب 

الحقيقة في القضايا السياسية 
وكتابة تاريخ أعرج يحتاج سنوات 

أخرى لتصحيحه.

ترحيب دولي وعربيمنفذا أبو سمرة وسلوى ينتظران عبور المسافر األول

مصالحة 
وترتيب البيت 

الخليجي

الغالف

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــة عــــيــــد، فـــرحـــتـــنـــا ال تــــوصــــف،  ــلـ ــيـ »هــــــــذه لـ
فرحة  الخليج.  أهــل  شعورنا شعور جميع 
الــفــعــل  ردات  أول  هــــي  هـــــذه  ــــف«.  ــــوصـ تـ ال 
مـــن مــواطــنــني قــطــريــني، الــتــقــتــهــم »الــعــربــي 
الــجــديــد«، صــبــاح أمــس الــثــاثــاء، فــي منفذ 
أبو سمرة الحدودي مع السعودية، والذي 
أعـــلـــن لــيــل اإلثـــنـــني – الـــثـــاثـــاء، عـــن إعــــادة 
افــتــتــاحــه رســمــيــا، بــعــد إغـــاق دام أكــثــر من 

ثاث سنوات ونصف السنة.
ــرب الـــطـــالـــب فـــي جــامــعــة قـــطـــر، محمد  ــ وأعــ
ــــذي قــــدم صـــبـــاح أمــــس بــاكــرًا  الــــدوســــري، الـ
إلــى املــعــبــر، للسفر إلــى الــســعــوديــة، لــزيــارة 
شقيقته في مدينة الخرج، بالفرحة الكبيرة، 
على الرغم من أنه لم يتمكن من العبور إلى 
الدوسري  الحدود. وقال  الجانب اآلخر من 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــهــا »فــرحــة كــبــيــرة،  لـــ
فبعد انتظار طويل، سأتمكن للمرة األولى 
منذ ثاث سنوات ونصف السنة من زيارة 
شــقــيــقــتــي الـــتـــي تــقــطــن فـــي مــديــنــة الـــخـــرج، 
بالسعودية، لقد أخبرونا على املعبر، أنهم 
اللوجستية  ــراءات  اإلجــ استكمال  بانتظار 
لحظة  إنها  املسافرين،  عبور  لبدء  الــازمــة 
، فخال سنوات األزمة، لم 

ً
انتظرتها طويا

أر شقيقتي إال مــرة واحــــدة، وكـــان ذلــك في 
الكويت«.

ــلــــه املــــري  ــن عـــبـــد الــ ــ ــواطـ ــ بـــــــــدوره، اعـــتـــبـــر املـ
)مـــتـــقـــاعـــد(، والــــــذي حــضــر إلــــى مــعــبــر أبــو 
ســــمــــرة الـــــحـــــدودي الســـتـــطـــاع األوضــــــــاع، 
أن افــتــتــاح الــحــدود واألجـــــواء، قــبــل انعقاد 
القمة الخليجية أمس الثاثاء، يعد إنجازًا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه »بعد  وقـــال املـــري لـــ
جميعا  بها  مررنا  التي  الصعبة  السنوات 
الــخــلــيــج، املــهــم اآلن عـــودة اللحمة  فــي دول 
بيننا، فنحن شعب واحد، ويجب أن نكون 
يدًا واحــدة، والفرحة بإعان فتح معبر أبو 

عربيا  ترحيبا  الخليجية  املصالحة  لقيت 
ــا، مــنــذ أن أعــلــنــت الــكــويــت،  ــيــــا واســــعــ ودولــ
ــن إعـــــادة  ــــني، عــ ــنـ ــ ــن أمـــــس اإلثـ مـــســـاء أول مــ
ــواء والـــحـــدود الــبــريــة والــبــحــريــة  ــ فــتــح األجــ
بـــني قــطــر والــســعــوديــة، عــشــيــة انــعــقــاد قمة 
مدينة  في  الـــ41  الخليجي  التعاون  مجلس 
الـــُعـــا الــســعــوديــة، حــيــث تـــم الــتــوقــيــع على 
اتفاق إنهاء األزمة الخليجية أمس الثاثاء. 
ــاد األوروبــــــــــي بــاملــصــالــحــة،  ــ ــحـ ــ ورحـــــــب االتـ
ووصف املتحدث باسم املفوضية األوروبية 
بيتر ستانو، في مؤتمر صحافي عقده في 
القطرية  الــثــاثــاء، الخطوة  أمــس  بــروكــســل، 
املسؤول  وأضاف  »اإليجابية«.  بـ السعودية 
األوروبـــــي أن الــخــافــات الــقــائــمــة مــنــذ أكثر 
من ثاث سنوات، بني دول مجلس التعاون 
الخليجي، »أضرت بالوحدة داخل املجلس، 
دت انعكاسات امتدت إلى خارجه«. وأكد 

ّ
وول

ستانو دعــم االتحاد األوروبـــي الــدائــم، لحل 
الخافات بني الدول الخليجية، عبر الحوار، 
ــاد ملــواصــلــة  ــحــ ــعـــداد االتــ ــتـ مـــشـــددًا عــلــى اسـ

الشراكة مع مجلس التعاون الخليجي.
كـــذلـــك، ســـارعـــت تــركــيــا لــلــتــرحــيــب بــإعــان 
ــادة فــتــح حــدودهــا ومجالها  الــســعــوديــة إعــ
ــة إلـــــــى رفـــــــع كــل  ــ ــيــ ــ ــر، داعــ ــ ــطـ ــ ــع قـ ــ ــــوي مــ ــجــ ــ الــ
الــعــقــوبــات املــفــروضــة عــلــى الـــدوحـــة. وجـــاء 
اإلثنني  مساء  التركية  للخارجية  بيان  فــي 
 أنقرة »ترّحب« بقرار إعادة فتح الحدود، 

ّ
أن

مضيفة أنها »خطوة مهمة نحو إيجاد حل 
الــــوزارة بجهود الكويت  لــلــنــزاع«. وأشـــادت 
وغــيــرهــا مــن الــجــهــات الــدولــيــة لحل األزمـــة. 
عن  بيانها  في  التركية  الخارجية  وأعــربــت 
»أملها بإيجاد حل كامل ودائم للنزاع على 
ــتـــرام املــتــبــادل لــســيــادة البلدين  أســـس االحـ
ورفع عقوبات أخرى مفروضة على الشعب 

القطري بأسرع وقت ممكن«.
الـــ41  بــدوره، رّحــب األردن بمخرجات القمة 
ــد نــائــب  ــ ملــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي. وأكــ

أحـــدث فــرحــة غــامــرة بــني املــواطــنــني، إيــذانــا 
كان  كما  تماما  الخليجية،  األزمـــة  بانتهاء 
أحــــدث إعــــان الــســعــوديــة، ومــعــهــا اإلمــــارت 
والبحرين ومصر في الخامس من يونيو/ 
حزيران 2017، قطع العاقات الدبلوماسية 
مــع قطر، وفــرض الحصار الــجــوي والــبــّري 
والبحري عليها، صدمة كبيرة في أوساط 

املواطنني القطريني. 
ــة،  فـــالـــطـــريـــق الــــواصــــل بــــني مـــديـــنـــة الــــدوحــ
ــــدودي، والــبــعــيــد  ــحــ ــ ومـــنـــفـــذ أبـــــو ســـمـــرة الــ
عنها بمسافة 110 كيلومترات، ويبعد عن 
أحــد شرايني  يعد  كيلومترا،   450 الــريــاض 
الــحــيــاة لــلــمــواطــنــني فـــي قــطــر. فــهــذا املعبر 
ــّري الـــوحـــيـــد كــــان حــلــقــة الـــوصـــل الــتــي  ــبــ الــ
تــربــطــهــم بــعــائــاتــهــم وأقـــاربـــهـــم فـــي املـــدن 
السعودية، بل وتربط العديد منهم بمورد 
رزقهم، خصوصا ممن يمتلكون املزارع، أو 

يعملون في تربية اإلبل.
الــــطــــريــــق  يـــــكـــــون  ــاد أن  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ املـ وكــــــــــان مــــــن 
الـــواصـــل بـــني الـــدوحـــة ومــنــفــذ أبــــو ســمــرة، 
مكتظا  قــريــبــا،  عــافــيــتــه  سيستعيد  والـــــذي 
بــســيــارات املــواطــنــني الــقــطــريــني املــغــادريــن 
السعوديني  السعودية، وكذا بسيارات  إلى 
القادمني إلى قطر في عطل نهاية األسبوع، 
وهـــو شــكــل وجــهــة الــقــطــريــني لــلــتــســوق في 
مدينة اإلحساء، ووجهة السعودين للتنزه 

في قطر. 
وكان ذلك قبل أن تمنع السلطات السعودية 
ــة قـــطـــر، أو  ــ مــواطــنــيــهــا مـــن الــســفــر إلــــى دولـ
ــا، أو املــــــــرور عــــبــــرهــــا، حــيــث  ــهـ ــيـ اإلقـــــامـــــة فـ
ــار، مـــن املــقــيــمــني  طــلــبــت مـــع إعـــــان الـــحـــصـ
املــغــادرة خــال مدة  والزائرين منهم سرعة 
ال تــتــجــاوز 14 يــومــا، كما منعت دخـــول أو 
السعودية،  إلــى  القطريني  املــواطــنــني  عبور 
مــدة 14  والــزائــريــن منهم  املقيمني  وأمهلت 
يوما للمغادرة، إنفاذًا لقرار قطع العاقات 
الــدبــلــومــاســيــة والــقــنــصــلــيــة بـــني الــبــلــديــن. 

الـــتـــطـــورات الـــجـــاريـــة فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
وما تحقق من انفراج في العاقات البينية 
الــخــلــيــجــي«، معلنة  الــتــعــاون  لـــدول مجلس 
السعودية  العربية  اململكة  بقرار  ترحيبها 
والبحرية  البرية  وحــدودهــا  أجــوائــهــا  فتح 
ــي بـــيـــان لــهــا  ــع قـــطـــر. وذكـــــــرت الــــــــــوزارة فــ مــ
 »الــحــكــمــة الــخــلــيــجــيــة مــطــلــوبــة فـــي هــذه 

ّ
أن

املــرحــلــة، وهـــي مــؤتــمــنــة عــلــى مــصــالــح دول 
املجلس وتطلعات مواطنيه«.

كذلك، رّحب اليمن، في بيان صادر عن وزارة 
الرسمية،  األنــبــاء  الــخــارجــيــة نشرته وكــالــة 
دول  بــني  اللحمة  إلعـــادة  املبذولة  بالجهود 
مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. وقــــال الــبــيــان: 
تعمل  أن  إلــى  تتطلع  اليمنية  »الجمهورية 
القمة الخليجية في مدينة العا بالسعودية 
عـــلـــى مــعــالــجــة الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــقـــة وعـــــودة 
العاقات الخليجية إلى مجراها الطبيعي«.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية اللبنانية 
بــاملــصــالــحــة وثــمــنــت فــي بــيــان جــهــود دولــة 

الحصار، أشعل فرحة غامرة  سمرة، ورفــع 
بــني الــنــاس، ليس فــي قطر فحسب، بــل في 
»لــقــد شاهدنا  أيــضــا«. وأضـــاف  السعودية 
االحتفاالت وإطاق النار ابتهاجا باإلعان 
ــنـــني  ــواطـ ــــني املـ ــذ بـ ــفـ ــنـ الــــســــعــــودي بـــفـــتـــح املـ
بــه حال  السعوديني«. وعــن أول مــا سيقوم 
ــبـــور املـــســـافـــريـــن بــــني الـــبـــلـــديـــن بــعــد  ــــدء عـ بـ
ــراءات الــلــوجــســتــيــة، أوضــح  ــ اســتــكــمــال اإلجــ
املري أنه »سيسافر ألداء العمرة، وهو ما لم 

يتمكن من القيام به طيلة سنوات األزمة«.
وكان اإلعــان الكويتي أول من أمس، بفتح 
قد  والــحــدود بني قطر والسعودية،  املعابر 

ــوزراء ووزيــــر الــخــارجــيــة وشـــؤون  ــ رئــيــس الـ
املـــغـــتـــربـــني األردنــــــــــي، أيـــمـــن الــــصــــفــــدي، فــي 
بيان أمس الثاثاء، ترحيب باده بتحقيق 
ــان الـــُعـــا  ــيــ  »بــ

ّ
املـــصـــالـــحـــة. وشــــــدد عـــلـــى أن

يشكل إنــجــازًا كــبــيــرًا، ذلـــك ألن رأب الــصــدع 
العاقات  الخليجية وعـــودة  األزمـــة  وإنــهــاء 
ــا الـــطـــبـــيـــعـــي يـــعـــزز  األخـــــويـــــة إلــــــى مــــجــــراهــ
الخليج  فــي منطقة  الــتــضــامــن واالســتــقــرار 
العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو 
واالزدهــــــــار، ويــســهــم فـــي تــعــزيــز الــتــضــامــن 
العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات 
الكبيرة  املشتركة«. وثّمن الصفدي الجهود 
الــتــي قـــادهـــا أمــيــر الــكــويــت الـــراحـــل الشيخ 
ــبـــاح األحــــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، والـــتـــي  صـ
اســتــمــر بــهــا األمـــيـــر الــحــالــي الــشــيــخ نـــواف 
ــة  ــ ــمــــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، إلنــــهــــاء األزمـ األحــ

وتحقيق املصالحة.
ــيــــة  ــارجــ الــــخــ وزارة  قـــــالـــــت  ــا،  ــهــ ــتــ ــهــ جــ مــــــن 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــس، إنــهــا »تــتــابــع بــارتــيــاح 

ووفق آخر إحصاءات جرى تسجيلها قبل 
بلغت حركة  فقد  الخليجية،  األزمــة  نشوب 
الـــدخـــول والـــخـــروج عــبــر مــنــفــذ أبـــو ســمــرة، 
أكثر من نصف مليون مسافر من مواطني 
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  دول  ومقيمي 
وذلك في الفترة من 10 يناير/كانون الثاني 
الــعــام  2017، وحــتــى 5 فــبــرايــر/شــبــاط مـــن 
ذاتـــــه، بــحــســب إحـــصـــاء صــــادر عـــن اللجنة 

الدائمة إلدارة منفذ أبو سمرة.
أبــو سمرة يشهد يوميا عبور  وكــان منفذ 
ما بني 600 إلى 800 شاحنة، وفق ما أعلنته 
اللجنة الدائمة إلدارة املنفذ، وكانت 16 في 
ــــواد الــغــذائــيــة املـــســـتـــوردة إلــى  املـــائـــة مـــن املـ
قطر تأتي عبر املنفذ البري مع السعودية، 
وتمكنت قطر مــن تأمني بــدائــل فــوريــة عبر 
الــجــو والــبــحــر للبضائع الــتــي كــانــت تصل 

إليها عن طريق البر. 
واحـــتـــلـــت الـــســـعـــوديـــة ثــــم اإلمــــــــــارات، طــيــلــة 
والثانية  األولـــى  املرتبتني  طويلة،  ســنــوات 
الغذائية  للمواد  املــصــدرة  الــدول  قائمة  في 
دوالر  مــــايــــني   310 ــالـــي  ــمـ ــإجـ بـ ــر  ــطـ قـ إلــــــى 
ــادرة عــن البنك الــدولــي  بحسب بــيــانــات صـ
الــســعــوديــة تعد  فـــي نــهــايــة 2015، وكـــانـــت 
الــــدولــــة األولــــــى فـــي تــصــديــر املــــواشــــي إلــى 
الخامسة  املرتبة  اإلمـــارات في  قطر، وتأتي 
بإجمالي 416 مليون دوالر. أما في تجارة 
الـــخـــضـــروات، فــتــأتــي اإلمــــــارات فـــي املــرتــبــة 
حيث  مــن  الرابعة  فــي  والسعودية  الثانية، 
املــصــدريــن، وبــإجــمــالــي 178 مــلــيــون دوالر 
ــارات  ســنــويــا. ولــنــاحــيــة املـــعـــادن، تــأتــي اإلمــ
في صدارة الدول املصدرة لقطر، وبإجمالي 

سنوي يفوق نصف مليار دوالر.
ولم تقتصر تبعات إغاق املنفذ على وقف 
الشحنات الغذائية القادمة إلى الدوحة، بل 
طــاولــت حــركــة الــنــاس فــي منطقة مترابطة 
اجتماعيا، وحيث تمتد األواصر التاريخية 

واالجتماعية بني أسرها إلى أزمان غابرة.

الكويت في هذا املجال، متمنية أن »تساهم 
املنطقة  فــي  االســتــقــرار  فــي تحقيق  الخطوة 

وضمان األمن واالزدهار للبلدان العربية«.
الفلسطيني محمود  الرئيس  رّحــب  بــدوره، 
بيان  ــال  وقـ الخليجية.  الــقــمــة  بعقد  عــبــاس 
الرسمية  الفلسطينية  األنباء  وكالة  نشرته 
»وفــــا« إن عــبــاس أشــــاد »بــالــجــهــود املــقــدرة 
لــــرأب الــصــدع بني  الــكــويــت الشقيقة  لــدولــة 
العربي«. وأضاف  الخليج  األشقاء في دول 
الرئيس: »تحقيق املصالحة بني األشقاء في 
املشترك  الــعــربــي  العمل  يــعــزز  الخليج  دول 
والدفاع عن قضايا أمتنا وفي املقدمة منها 

القضية الفلسطينية«.
ــأت حركة »حــمــاس«، 

ّ
وفــي السياق ذاتـــه، هــن

الخليجي  الــتــعــاون  اإلثــنــني، مجلس  مــســاء 
بــتــقــدم جــهــود املــصــالــحــة. وقــالــت فــي بــيــان: 
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــ ــا نـــأمـــل أن تــنــتــهــي األزمــ ــنـ »إنـ
بــالــكــامــل، واســـتـــعـــادة الـــوحـــدة والــتــضــامــن 
ــــدة املــوقــف  ــــذي يــصــب فـــي وحـ الــخــلــيــجــي الـ

العربي املأمول«.
ورّحـــبـــت بــاكــســتــان أيــضــا بـــعـــودة الــعــاقــات 
ــاد بــيــان صـــادر  ــ ــــدول الــخــلــيــجــيــة. وأشـ بـــني الـ
عـــن الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة بــجــهــود أمــيــر 
ــد الـــجـــابـــر  ــ ــمـ ــ الــــكــــويــــت، الـــشـــيـــخ نــــــــواف األحـ
الــتــعــاون  ــبـــاح، ودول أعـــضـــاء مــجــلــس  الـــصـ
 الــقــمــة 

ّ
الـــخـــلـــيـــجـــي. وأشــــــــار الـــبـــيـــان إلـــــى أن

الــتــعــاون والثقة بني  »تــعــزز  الــــ41  الخليجية 
دول أعـــضـــاء مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي«. 
وأعرب البيان عن ترحيب إسام أباد بإعادة 
فــتــح األجـــــــواء والــــحــــدود الـــبـــريـــة والــبــحــريــة 
الصومال  رحــب  كذلك  والسعودية.  بني قطر 
بجهود دولة الكويت في تمهيد الطريق لحل 
ــك فـــي بــيــان لــرئــاســة  ــة الــخــلــيــجــيــة، وذلــ ــ األزمـ
الصومال  الثاثاء. وأعرب  الجمهورية أمس 
عن سعادته بإنهاء األزمــة وإعــادة العاقات 

بني قطر والسعودية وبقية دول الخليج.
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(

رّحب األمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بمخرجات 
تصريح  في  الغيط،  أبو  وأكد  ـــ41.  ال الخليجي  التعاون  مجلس  قمة 
إلى  يؤدي  فعال  تحرك  »أي  أن  القمة  في  مشاركته  عقب  صحافي 
تصفية األجواء العربية ويصب في صالح النظام العربي الجماعي هو 
وقال  وتأثيرها«.  العربية  الجامعة  قوة  من  يعزز  وهو  ترحيب،  محل 
»ال شك أن التحديات الضخمة التي تواجه العالم العربي تستدعي رأب 

الصدع في أسرع وقت وتحقيق التوافق بين األخوة«.

ترحيب الجامعة العربية

غاب الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي 

عن القمة الخليجية، 
أمس الثالثاء، لكنه 

أوفد وزير الخارجية 
سامح شكري ممثًال 

عنه. وأكد بيان 
للخارجية المصرية أن 
توقيع القاهرة على 

االتفاق، يأتي في إطار 
الحرص المصري الدائم 

على التضامن بين 
دول الرباعي العربي، 

وتوجههم نحو 
تكاتف الصف وإزالة 
أي شوائب بين الدول 

العربية، باإلضافة 
إلى تعزيز العمل 

العربي المشترك في 
مواجهة التحديات 

التي تشهدها 
المنطقة.

الموافقة 
المصرية

ولي العهد 
السعودي مستقبًال 

أمير قطر في المطار 
أمس )األناضول(

إشادة بدور أمير الكويت في إتمام المصالحة )األناضول(
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استشهاد شاب 
فلسطيني في الضفة

اســتــشــهــد شـــاب فــلــســطــيــنــي، أمــس 
االحتال  قــوات  الثاثاء، برصاص 
ــلـــي بـــالـــقـــرب مــــن مــفــتــرق  ــيـ اإلســـرائـ
ــانــــي »غـــــوش  ــيــــطــ ــتــ الـــتـــجـــمـــع االســ
عــتــصــيــون«، املـــقـــام بـــني بــيــت لحم 
الغربية  الضفة  جنوبي  والخليل 
ــة. واّدعــــــــــــى االحــــــتــــــال أن  ــلــ ــتــ ــحــ املــ
عملية طعن  تنفيذ  حــاول  الشهيد 
فـــي الــتــجــمــع االســتــيــطــانــي. وذكـــر 
الــنــاشــط اإلعـــامـــي فـــي بــلــدة بيت 
أمر شمالي الخليل، محمد عوض، 
أن الشهيد هو عاهد عبد الرحمن 
ــمــــود قـــــوقـــــاس اخــــلــــيــــل. وفــــي  مــــحــ
ــر، اقــتــحــم مــســتــوطــنــون  ــ ســـيـــاق آخـ
ــات املـــســـجـــد األقـــصـــى  ــ ــاحـ ــ أمــــــس بـ
تــــحــــت حــــمــــايــــة شــــرطــــة االحــــتــــال 
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــي. واعــــتــــقــــلــــت قــــــوات 
االحتال 5 فلسطينيني في نابلس 
ومــخــيــم طــولــكــرم، بــيــنــهــم أســيــران 

محرران.
)العربي الجديد(

سفير إسرائيل السابق 
لدى  تركيا مسؤوًال عن 

بعثتها في اإلمارات

ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــارجـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
تعيني  الثاثاء،  أمــس  اإلسرائيلية، 
الــســفــيــر اإلســرائــيــلــي الــســابــق لــدى 
و2018،   2016 عـــامـــي  بــــني  تـــركـــيـــا 
إيـــتـــان نــائــيــه )الــــصــــورة(، مــســؤواًل 
الدبلوماسية  املمثلية  عــن  رســمــيــا 
اإلسرائيلية في أبوظبي، إلى أن يتم 
فتح سفارة رسمية إلسرائيل. وذكر 
مــوقــع اإلذاعــــة اإلســرائــيــلــيــة العامة 
»كـــان 11« أنــه مــن املتوقع أن يصل 
نافيه إلى اإلمارات في األيام املقبلة.
)العربي الجديد(

اتفاق أمني 
إسرائيلي ـ يوناني

أعــلــنــت وزارة الــدفــاع اإلســرائــيــلــيــة، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، عـــن تــوصــلــهــا إلــى 
اتفاق أمني مع نظيرتها اليونانية 
مــلــيــار  بــقــيــمــة 1.68  ملــــدة 20 عـــامـــا، 
دوالر. وذكرت الــوزارة أن االتفاقية، 
الدفاع لكا  التي ستوقعها وزارتــا 
الـــبـــلـــديـــن، تــشــمــل إنـــشـــاء وتــشــغــيــل 
مــــدرســــة طــــيــــران لـــلـــقـــوات الـــجـــويـــة 
»إيلبيت  شركة  قبل  من  اليونانية، 
اإلســرائــيــلــيــة.  الــخــاصــة  سيستمز« 
وأضافت الوزارة أن »االتفاق يشمل 
ــراء أثـــيـــنـــا عـــشـــر طـــائـــرات  ــ أيـــضـــا شــ
 عن 

ً
تدريب، وصيانة طائرات، فضا

تــوفــيــر أجــهــزة املــحــاكــاة والــتــدريــب 
والدعم اللوجستي«.

)األناضول(

تحضيرات تستبق 
زيارة تبون لتونس

دعا رئيس الحكومة الجزائرية عبد 
العزيز جراد، أمس الثاثاء، نظيره 
الــتــونــســي هــشــام املــشــيــشــي لــزيــارة 
وترتيب  املقبلة،  األيــام  في  الجزائر 

ــارة مــرتــقــبــة لــلــرئــيــس الــجــزائــري  زيــ
عــبــد املــجــيــد تــبــون )الــــصــــورة( إلــى 
تونس في شهر مــارس/آذار املقبل. 
وأفــــــــــاد بــــيــــان لــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة 
الـــجـــزائـــريـــة بــــأن جـــــراد واملــشــيــشــي 
ــز الـــــتـــــعـــــاون الـــقـــائـــم  ــزيــ ــعــ بـــحـــثـــا تــ
والوضع اإلقليمي وتطورات األزمة 

الليبية. 
)العربي الجديد(

المشيشي يعفي 
وزير الداخلية

أعـــلـــن رئـــيـــس الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
ــام املـــشـــيـــشـــي، أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  هـــشـ
الداخلية توفيق شرف  إعفاء وزيــر 
الدين من مهام منصبه. وأفاد بيان 
مقتضب صادر عن رئاسة الحكومة 
الــحــكــومــة  ــيـــة، أن رئــــيــــس  ــتـــونـــسـ الـ
وزارة  عــــلــــى  اإلشـــــــــــراف  ــولـــى  ــتـ ــيـ سـ
ــر  ــيـــة إلـــــى حــــني تــعــيــني وزيــ ــلـ الـــداخـ
البيان  داخــلــيــة جــديــد. ولــم يتطرق 
إلى أسباب إقالة وزير الداخلية من 

منصبه.
)العربي الجديد(
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ــعــــة، أمــــس  ــلــ كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مــــطــ
جــراء  القتلى  حصيلة  أن  الــثــاثــاء، 
ــد  ــهـــجـــوم الــــــذي وقـــــع مـــســـاء األحــ الـ
املاضي على قــوات النظام السوري 
ــاة الـــشـــمـــالـــي، بــلــغــت  ــمـ ــــف حـ فــــي ريـ
 ،

ّ
 و12 جــريــحــا عــلــى األقـــل

ً
18 قــتــيــا

ووفــق  مفقودين.  لثاثة  بــاإلضــافــة 
ــإن الـــرتـــل الــــذي تــعــّرض  ــادر، فـ املـــصـ
ــيــــارات  لـــلـــهـــجـــوم لــــم يـــكـــن يـــضـــم ســ
ــوات الــنــظــام كــمــا اّدعـــى  لــعــنــاصــر قــ
ــر، بــــل كــــانــــت عـــربـــات  ــ ــيـ ــ ــام األخـ ــ إعـــ
تعود  التي  النفط  ملرافقة شاحنات 
لشركة »الــقــاطــرجــي«، والــتــي تــوّرد 
ــوات ســوريــة  ــ الــنــفــط مـــن مــنــاطــق »قـ

الديمقراطية« )قسد( للنظام.
)العربي الجديد(

غريفيث إلى اليمن 
والسعودية قريبًا

ذكرت األمم املتحدة، أمس الثاثاء، 
أن مبعوثها الخاص باليمن مارتن 
اليمن  ســيــزور  )الـــصـــورة(  غريفيث 
ــــي األيـــــــــام الــقــلــيــلــة  ــة فـ ــوديــ ــعــ ــســ والــ
عبد  اليمني  الرئيس  للقاء  املقبلة، 
ــه مـــنـــصـــور هـــــــادي، ومـــســـؤولـــن  ــ ربـ
ســعــوديــن كـــبـــار. وزيـــــارة غريفيث 
ســتــكــون األولــــى بــعــد الــهــجــوم على 
30 ديسمبر/كانون  في  عــدن  مطار 

األول املاضي. 
)رويترز(

الكاظمي يجّمد عمل 
مستشاره بسبب سليماني

ــراقــــي  ــعــ ــــس الــــــــــــــوزراء الــ ــيـ ــ ــد رئـ ــ ــّمـ ــ جـ
مصطفى الكاظمي، عمل مستشاره 
لشؤون الحوار الوطني، هشام داود، 
له  بعد تصريحات  الــثــاثــاء،  أمــس 
عن قائد »فيلق القدس« في الحرس 
ــل قــاســم  ــ ــراحـ ــ ــــوري اإليـــــرانـــــي الـ ــثـ ــ الـ
سليماني، أثـــارت جـــداًل واســعــا في 
األوساط السياسية الحليفة إليران. 
مــقــابــلــة  ــــي  فـ ذكــــــر  ــد  ــ قـ وكـــــــان داود 
لقناة »بــي بــي ســـي«، أن سليماني 
الــعــراق  مــع  لــم يعتبر نفسه منسقا 
فحسب، بــل عــّد نفسه مــســؤواًل عن 

جزء في العراق.
)العربي الجديد(

تركيا: طالب يتظاهرون 
ضد رئيس جامعة 

عيّنه أردوغان
أدت تــظــاهــرة فـــي جــامــعــة »بــوغــاز 
إيـــجـــي« فـــي تـــركـــيـــا، أول مـــن أمــس 
ــنـــن، إلـــى اعــتــقــال الــعــديــد ممن  االثـ
املــتــظــاهــريــن. وكـــان الــطــاب يــبــدون 
معارضتهم لتعين الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب أردوغــــــــان )الــــصــــورة(، 
مـــــلـــــيـــــح بـــــــولـــــــو رئــــــيــــــســــــا جــــــديــــــدًا 
حفيظة  التعين  وأثـــار  لجامعتهم. 
الــطــاب واألكــاديــمــيــن والخريجن 

رفـــضـــهـــم  األول  أســــــبــــــاب،  ــة  ــثــــاثــ لــ
للجامعة على طريقة  فرض رئيس 
لنظام  بــالــعــودة  واملطالبة  التعين 
االنتخاب السابق، والثاني أن بولو 
جاء من خارج الجامعة على عكس 
ما كان يجري سابقا، إذ كان رئيسا 
كان  أنــه  والــثــالــث  الخليج،  لجامعة 
مــرشــحــا ســابــقــا عــلــى لـــوائـــح حــزب 

»العدالة والتنمية« الحاكم.
)العربي الجديد(

تركيا تريد حوارًا 
مع اليونان 

الــدفــاع التركي خلوصي  أكــد وزيـــر 
ــار، أمـــس الــثــاثــاء، عــلــى ضـــرورة  أكــ
بــاده واليونان  بــن  الخافات  حــل 
عــن طــريــق الـــحـــوار. وأكـــد اســتــعــداد 
أنقرة الستئناف املحادثات الرامية 
لحل الخافات مع أثينا. ولفت إلى 
أن أنقرة تتطلع للبدء في املحادثات 
ــراء  ــ ــة، وإجــ ــهـ االســتــكــشــافــيــة مــــن جـ
حوار في إطار تدابير بناء وتعزيز 
آلية فض  مباحثات  وإطــاق  الثقة، 
النزاع بن تركيا واليونان في إطار 
ــلـــف شــــمــــال األطـــلـــســـي مــــن جــهــة  حـ

أخرى.
)األناضول(

من المرجح إشراك 
جهات خارجية 

في التحقيقات

يتحايل النظام وروسيا 
على مسارات الحّل 

السياسي السوري

لم تعقد لجنة التحقيق 
الرئاسية أي مؤتمر 

صحافي إلى اآلن

يحرك النظام أدواته 
في الداخل لترويج 

التجديد لألسد

أسبوع 
على هجوم 

مطار عدن
عدن ـ زكريا أحمد

ــي الــــذي  ــ ــدامـ ــ يــــطــــوي الـــهـــجـــوم الـ
طــــاول مــطــار عـــدن يـــوم األربــعــاء 
فــيــمــا  األول،  ــه  ــبـــوعـ أسـ ــاضــــي  املــ
ــزال الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة الــجــديــدة الــتــي  ال تــ
مــدرج  أن تطأ  قبل  للصواريخ  هــدفــا  كــانــت 
املطار، تحت تأثير الصدمة، ولم تحقق أي 
سوى  البطيء،  التحقيقات  مسار  في  تقّدم 
بتقييد الــجــريــمــة ضــد جــمــاعــة الــحــوثــيــن، 
املتهم األبرز بإجماع كافة شركاء الحكومة 

املعترف بها دوليا. 
ولــــم تــحــقــق الــلــجــنــة الــرئــاســيــة الــتــي شكلها 
الرئيس عبد ربه منصور هادي برئاسة وزير 
الداخلية إبراهيم حيدان، وعضوية التحالف 
األيام  مــدار  العربي، أي تقّدم جوهري. وعلى 
ــت الـــتـــصـــريـــحـــات  ــانــ ــي تـــلـــت الــــهــــجــــوم، كــ ــتــ الــ
الـــصـــادرة مــن عـــدن تــكــرر االتــهــامــات لجماعة 
الــعــمــلــيــة، وذلـــك  ــالـــوقـــوف وراء  بـ الــحــوثــيــن 

بواسطة 3 صواريخ إيرانية الصنع.
ــلــــجــــان الــــرئــــاســــيــــة مــقــبــرة  ــانــــت الــ ولــــطــــاملــــا كــ
لــعــشــرات الــتــحــقــيــقــات فـــي هــجــمــات إرهــابــيــة 
أو عــســكــريــة مــنــســوبــة لــلــحــوثــيــن وأســـفـــرت 
 
ّ
عـــن عـــشـــرات الـــضـــحـــايـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن
األهــــــداف الـــتـــي تــشــكــلــت مـــن أجــلــهــا تقتضي 
أيضا التحقيق في املابسات الكاملة وتقديم 
شريكة  باعتبارها  للعدالة  املقّصرة  الجهات 
 املحاصصة 

ّ
فــي الــجــرائــم. ويــبــدو واضــحــا أن

ستكّبل  الجديدة  الحكومة  على  تهيمن  التي 
مــســار الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة، وســتــجــعــل من 
أطــراف  ألي  صريح  بشكل  التطرق  الصعوبة 
يمكن أن تكون ضالعة في الهجوم بناًء على 
بقايا املقذوفات املحرزة، أو الكشف عن جهات 
متهمة بالتقصير عبر تسهيل ثغرات أمنية، 
أو تحديد إحــداثــيــات مــوقــع األطــــراف املــدبــرة 

للهجوم.
 قادة وناشطون في »املجلس 

ّ
وبالفعل، شن

االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي« االنــفــصــالــي أخـــيـــرًا، 
هجوما الذعا على املتحدث باسم الحكومة، 
أدلــى  على خلفية تصريحات  بـــادي،  راجـــح 
بها لقناة تلفزيونية محلية، وأملح فيها إلى 
إخــفــاق شرطة عــدن وقـــوات »االنــتــقــالــي« في 
 الهجمات 

ّ
 عــن قــولــه إن

ً
تــأمــن املــطــار، فــضــا

الحكومة،  رئــيــس  إلــى  املكلومة  األســـر  بعض 
الرئاسي، أول من  معن عبد امللك في القصر 
التسريع  بـــضـــرورة  للمطالبة  اإلثـــنـــن،  أمـــس 
ــار لــلــضــحــايــا، وفــقــا  ــتـــصـ بــالــتــحــقــيــقــات واالنـ
لوسائل إعام حكومية. وأبلغ عبد امللك أسر 
»تــخــلــيــد   حــكــومــتــه ســتــقــوم بـــ

ّ
الــضــحــايــا بــــأن

للمرة  أســرهــم«. كذلك كشف  الشهداء ورعاية 
األولــى عن إمكانية إشــراك »جهات خارجية« 
في التحقيقات الجارية بشكل مكثف، بحسب 
لن  الضحايا  »إنــصــاف   

ّ
أن إلــى  تعبيره، الفتا 

نــفــذوا وخططوا  الــذيــن  يــكــون إال بالنيل مــن 
لــهــذا الــهــجــوم اإلرهــــابــــي ومــــن يــقــف خلفهم، 

وهذا عهد في رقاب الجميع«.
جهات  ــراك  إلشـ الحكومية  الــدعــوة  وتتطابق 
خـــارجـــيـــة فـــي الــتــحــقــيــق مـــع دعــــــوات ســابــقــة 
أطلقها »املجلس االنتقالي«، الذي ساق أيضا 
اتـــهـــامـــات مــبــطــنــة لـــحـــزب »الــتــجــمــع الــيــمــنــي 
»الــقــوى املتضررة  بـــ لــإصــاح« ومــن وصفها 
ــريــــاض«. وال يــــزال »االنــتــقــالــي«  مـــن اتـــفـــاق الــ
ــات بـــدرجـــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــي مــــرمــــى االتـ ــ ــو اآلخــــــــر فـ ــ هـ
ــســــؤول عــــن تــأمــن  ــه املــ ــ كـــبـــيـــرة، خـــصـــوصـــا أنـ
 عن 

ً
املــطــار ومــديــنــة عـــدن بشكل كــامــل. فــضــا

الثالث  االنــفــجــار   
ّ
بــأن ــات متطابقة تفيد  روايـ

الــذي طــاول مــدرج املــطــار كــان أقــل دويـــا، ومن 
املـــرجـــح أن يـــكـــون قـــد تـــم بـــواســـطـــة صــــاروخ 
كــاتــيــوشــا، أي مــن منطقة داخـــل عـــدن. وعلى 
الرغم من االحتماالت كافة التي قد تشير إلى 
ضلوع أطــراف رئيسية وثانوية في الجريمة 

بــطــائــرات مسيرة وبــاســتــخــدام قذائف  تمت 
هاون أيضا، أي من مناطق قريبة داخل عدن.

اتهامات للحوثيين تسبق التحقيق
للماحة في مطار  السريع  االستئناف  وأثــار 
عدن عامات استفهام لدى كثير من املراقبن 
خشية من طمس معالم الجريمة، لكن مصادر 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ أكــدت  حكومية  أمنية 
عودة املاحة إلى املطار بعد 4 أيام من تعليق 
الرحات جاءت بعد استكمال جمع العينات 
ستتم  التحقيقات   

ّ
وأن املــقــذوفــات،  بقايا  مــن 

ــة.  ــ بــكــل شــفــافــيــة بــعــد اســتــكــمــال فــحــص األدلـ
 فريقا عسكريا وأمنيا 

ّ
وأشارت املصادر إلى أن

سعوديا هو من يتولى مسؤولية التحقيقات 
بدرجة أساسية إلى جانب اللجنة الرئاسية، 
ــفـــريـــق بــخــبــراء  ــن املــــرجــــح أن يــســتــعــن الـ ــ ومـ

أجانب خال األيام املقبلة.
ــذي اعــتــبــرت  ــ ــبـــوع عــلــى الـــهـــجـــوم الـ وبـــعـــد أسـ
األمــم املتحدة أنــه يرقى إلــى جريمة حــرب، لم 
تــعــقــد لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــرئــاســيــة أي مؤتمر 
صحافي إلى اآلن لكشف مابسات الجريمة، 
الحوثين.  لجماعة  الــفــوريــة  االتــهــامــات  بعد 
ملــا سمتها  املــتــأخــرة  الحوثية  اإلدانــــة   

ّ
أن كما 

حالة  من  زادت  اآلثــمــة«  اإلرهابية  »العملية  بـ
الــغــمــوض لقضية تــبــدو مــعــقــدة. وقـــال وكيل 
وزارة حــقــوق اإلنـــســـان فـــي الــحــكــومــة، مــاجــد 
»مليشيا   

ّ
إن الـــجـــديـــد«،  »الــعــربــي  لـــ فــضــايــل، 

الحوثين التي لم تتورع عن ارتكاب عشرات 
ــلـــة ضـــــّد املـــدنـــيـــن مـــنـــذ بـــدء  ــم املـــمـــاثـ ــرائــ الــــجــ
االنــقــاب، هــي الــتــي نــفــذت هــجــوم مــطــار عدن 
منه«.  األول  املستفيد  هــي  وبــا شــك  املتعمد، 
 عن القرائن التي ظهرت منذ 

ً
وأضاف: »فضا

وقــــت إطـــــاق الـــصـــواريـــخ وحـــتـــى ســقــوطــهــا، 
تــاعــب،  أي  التحقيقات جــاريــة ولــيــس هــنــاك 
الجريمة  مرتكب  إلــى  حـــازم  بشكل  وستصل 
ــذي تــؤكــد  ــ ــ ونـــوعـــيـــة الــــســــاح املـــســـتـــخـــدم، والـ
التحقيقات األولية أنه من طراز بدر بي، وتم 

إطاقه بواسطة خبراء إيرانين«.
 أهـــالـــي ضــحــايــا الــهــجــوم 

ّ
ومــــن الــــواضــــح أن

 وأكـــثـــر من 
ً
ــف 26 قــتــيــا

ّ
ــي، الــــذي خــل ــابــ اإلرهــ

110 جــرحــى وفــقــا إلحــصــائــيــات رســمــيــة، لن 
ــرة بــتــمــيــيــع مــلــف الــقــضــيــة  ــ يــســمــحــوا هــــذه املـ
كــمــا حــــدث فـــي مــنــاســبــات ســابــقــة، إذ ذهــبــت 

ت الــيــمــن، تــمــســك رئـــيـــس الــحــكــومــة 
ّ
ــز ــ الـــتـــي هـ

طيلة األيـــام املــاضــيــة بتوجه أصــابــع االتــهــام 
ــاًء عــلــى دالئـــل  ــنـ لــجــمــاعــة الــحــوثــيــن فـــقـــط، بـ
ــة، وبــاعــتــبــارهــا  ــيــ ونــتــائــج الــتــحــقــيــقــات األولــ
اإلرهابي.  الهجوم  ذلــك  من  الوحيد  املستفيد 
 تـــلـــك االتـــهـــامـــات 

ّ
لـــكـــن مـــراقـــبـــن يــــؤكــــدون أن

ستظل سياسية، وال بّد من اإلسراع في كشف 
الحقيقة. وفي هذا اإلطــار، شــددت السياسية 
اليمنية وعضو لجنة صياغة الدستور، ألفت 
»العربي الجديد«، على  الدبعي، في تصريح لـ
أنـــه »مـــا لــم تــســرع الــحــكــومــة الــحــالــيــة بكشف 
ــفــــجــــارات، عــبــر الــــخــــروج بــتــقــريــر  حــقــيــقــة االنــ
ــتــــرافــــي يــــوضــــح طــبــيــعــة الـــهـــجـــوم  مـــهـــنـــي احــ
فهذا  فيه،  املتورطة  الجهة  وماهية  ونوعيته 
 الــتــهــمــة الــتــي وجــهــتــهــا، بـــنـــاًء على 

ّ
يــعــنــي أن

املؤشرات األولية، إلى جماعة الحوثين، غير 
صحيحة«. وقالت الدبعي، وهي أستاذة علم 
االجتماع في جامعة تعز الحكومية: »نّحمل 
بتقرير  الــخــروج  تأخير  مسؤولية  الحكومة 
 »أي 

ّ
 أن

ً
معلن ونهائي حول الهجوم«، مضيفة

تأخير سيترك الفرصة ملزيد من تزييف وعي 
الـــتـــي ستستغلها  الــفــرصــة  املـــواطـــنـــن وهــــي 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن«. وتـــابـــعـــت: »تــســتــطــيــع 
الحكومة الحالية أن تحقق في األمر وتستعن 
بخبرات محلية ودولية بشكل سريع وعاجل، 
ــا دامـــت  ــك مـ ــود ألي إشــكــالــيــة فـــي ذلــ ــ وال وجـ
االستعانة  يمنية.  ستكون  األساسية  اللجنة 
بــخــبــرات دولــيــة تساهم فــي إضــفــاء مــزيــد من 
التقرير، وفي كشف  واملهنية على  املصداقية 

وفضح الجهة املنفذة«.
ــــي مــــا يـــخـــّص إمـــكـــانـــيـــة تـــحـــويـــل الــهــجــوم  وفـ
إلــى حافز للحكومة إلثبات وجودها  الــدامــي 
»الــتــعــامــل   

ّ
أن الــدبــعــي  اعــتــبــرت  عــلــى األرض، 

الـــذي أظــهــرتــه الحكومة الــجــديــدة مــع املوقف 
ــرًا، وجــــعــــل الــجــمــيــع  ــ ـ

ّ
ــش ــ ــبـ ــ ــا، كـــــــان مـ ــهــ ــاتــ ــبــ وثــ

يــســتــشــعــرون خــطــورة الــتــحــدي الـــذي ينبغي 
ــذي ال يــمــكــن إضـــعـــافـــه ســوى  ــ مــواجــهــتــه، والــ
بوجود عمل موّحد من قبل أعضاء الحكومة 
التي تمتلك كــوادر جيدة أفضل من تلك التي 

كانت في الحكومة السابقة«.

محاولة لتطبيع األوضاع
املاضي،  األربعاء  اليمنية،  الحكومة  وعاشت 
لــحــظــات مــؤملــة، ال يــمــكــن أن يــتــم مــحــوهــا من 
أحاط  الــذي  للرعب  الــذاكــرة بسهولة. وخافا 
ــوا أمـــــام الــطــائــرة  بـــاملـــســـؤولـــن الـــذيـــن ارتــــصــ
ــــاش الـــطـــاقـــم  ــدد، عــ ــ ــجـ ــ ــبـــال الـــــــــــوزراء الـ ــقـ ــتـ السـ
ــــل الــطــائــرة  الــحــكــومــي لــحــظــات عــصــيــبــة داخـ
ــارات  ــفــــجــ انــ ــاع دوي  ــمــ بـــعـــد ســ ــا  وخــــصــــوصــ
ــه عــبــر مــخــرج  ــراجــ مــتــتــالــيــة قــبــل أن يــتــم إخــ

الطوارئ، وفقا ملصادر »العربي الجديد«.
وقــال ناصر شريف، وهــو نائب وزيــر النقل 
ــد املــصــابــن فـــي هــجــوم عـــدن،  الــيــمــنــي، وأحــ
»العربي الجديد«: »كنا نستعّد نحن وكثير  لـ
من قيادات الدولة الستقبال الحكومة، قبل أن 
نفاجأ بالقصف على صــاالت ومــدرج مطار 
ــاك والــتــدافــع إلــى  ــبـ ــدأ االرتـ عــــدن، وبــعــدهــا بـ
الغاشم  القصف  مــن  للنجاة  املــطــار  بــوابــات 
ــة«. ووفــــقــــا لــلــمــســؤول  ــيــ ــدنــ ــلـــى مـــنـــشـــأة مــ عـ
تحويل  على  عازمة  »الحكومة   

ّ
فــإن اليمني، 

الهجوم اإلرهــابــي، إلــى فرصة للبناء بشكل 
أكبر في املناطق املحررة، واستعادة الدولة، 
ــوزراء فــي مناسبات  وهــو مــا أكـــده رئــيــس الــ

عدة«.
ومــنــذ وصـــولـــهـــا، عــقــدت الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ــقــــاءات، فـــي مــســعــى مــنــهــا لتطبيع  ســلــســلــة لــ
ــدأت الـــحـــيـــاة تــــعــــود إلـــى  ــ ــ األوضــــــــــاع، فـــيـــمـــا بـ
الرسمية، عقب حراك نشط  الدولة  مؤسسات 
للوزراء الجدد، وذلك بعد عام كامل من الشلل 
جراء سيطرة »املجلس االنتقالي« على عدن. 

وكانت قالت الحكومة إن »هجوم مطار عدن، 
وجــود  مــن  الحوثين  مليشيا  قلق  عــن  يعّبر 
الدولة والحكومة الشرعية على األرض«، وأنه 
»لن يثنيها عن القيام بواجباتها مهما كانت 
املــخــاطــر«. ولــم يتوقف رئــيــس الحكومة عند 
حــدود محافظة عــدن، إذ دعــا اإلثنن املاضي 
مــحــافــظــي املــحــافــظــات الــخــاضــعــة لــلــشــرعــيــة 
وتعزيز  املقبلة  للمرحلة  مختلفة  »إدارة  إلــى 
املقبلة  األشهر   

ّ
أن إلــى  الفتا  األمنية«،  اليقظة 

هـــي »فـــتـــرة اخــتــبــار حــقــيــقــي لــلــحــكــومــة أمـــام 
الــشــعــب«. وحققت الــحــكــومــة، خــال األســبــوع 
لــهــا فـــي عـــــدن، اخـــتـــراقـــات مــهــمــة على  األول 
االقــتــصــادي وكبح تدهور  صعيد االســتــقــرار 
 عن تّسلم إدارة شرطة عدن من 

ً
العملة، فضا

 االختبار 
ّ
»املجلس االنتقالي الجنوبي«. إال أن

االنفصالية  الــقــوات  فــي دمــج  األبـــرز سيكون 
األمنية والعسكرية ضمن القوات النظامية.

للحكومة  الفرصة سانحة   
ّ
أن ويرى مراقبون 

ــل تـــرســـيـــخ وجــــودهــــا عــلــى  ــ الـــجـــديـــدة مــــن أجـ
األرض بشكل أكبر، وطمس الصورة السلبية 
ــتـــي تـــكـــرســـت فــــي أذهـــــــان الـــشـــعـــب، بـــعـــد أن  الـ
ــلــت الـــبـــقـــاء فـــي املــهــجــر طــيــلــة الــســنــوات 

ّ
فــض

املاضية. ووفقا للمستشار القانوني اليمني، 
 »الــنــجــاح هــو الــهــدف 

ّ
ــإن عــبــد الــكــريــم ســـام، فـ

ــذي يــجــب أن يــتــحــقــق لــلــحــكــومــة الــجــديــدة،  الــ
ــذي طــــرحــــه الــعــمــل  ــ ــ كـــاســـتـــجـــابـــة لـــلـــتـــحـــدي الـ
ــال ســــام في  ــ ــدن«. وقـ ــ ــابــــي فـــي مـــطـــار عــ اإلرهــ
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »الـــنـــتـــائـــج  حــــديــــث مــــع »الــ
األداء  تتوقف على جــودة   ،

ً
املتوقعة مستقبا

ت 
ّ
والــحــضــور الــفــاعــل فــي كــل املــرافــق الــتــي ظل

مقدمتها  وفــي  املاضية،  الفترة  طيلة  معطلة 
يّبت 

ُ
األمـــن واســتــعــادة الــثــقــة بــالــدولــة الــتــي غ

وغــابــت، فيما نــمــت كــيــانــات مــا دون الــدولــة، 
عــنــدمــا كـــان أداء األخــيــرة وحــضــورهــا باهتا 

على مدار السنوات املاضية«.

حكومة مصدومة وتحقيقات 
مكبّلة وتقييد الجريمة باسم الحوثيين

تم استئناف المالحة في مطار عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

مؤشرات دولية واضحة لرفض العملية االنتخابية )فرانس برس(

اليمنية  عدن  مطار  استهدف  الذي  بالهجوم  التحقيقات  تقّدم  لم 
لجماعة  االتهامات  تكرار  باستثناء  اآلن،  إلى  جديد  أي  أسبوع  قبل 
»الحوثيين«. وال تبدو مهمة التحقيق سهلة في ظّل وجود أكثر من 

فرضية على األرض

الحدث

بــايــدن حيال صيغة  برئاسة جــو  املقبلة 
الحل السوري. داخليا، أخذ النظام يحرك 
أدواتــــــــه فــــي ســبــيــل الـــتـــرويـــج لــلــتــجــديــد 
لــأســد، وكــــان ســابــقــا غــيــر مــضــطــر لذلك 
مــع تــكــفــل األفــــرع األمــنــيــة بــفــرض نتائج 
االنـــتـــخـــابـــات بــنــســب مـــرتـــفـــعـــة. غـــيـــر أن 
تــحــركــات الــنــظــام حــيــال ذلـــك بــاتــت تقوم 
على أســس ومعطيات جديدة، من خال 
املتحالفة  الــســوريــة  العشائر  دعــم  كسب 
مـــع الـــنـــظـــام، أو الـــتـــي يــرتــبــط شــيــوخــهــا 
بــعــاقــات طــيــبــة مــع األســــد والــنــظــام. في 
خضم ذلك، جاء امللتقى العشائري الذي 
عــقــد فـــي بـــدايـــة شــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
وسط  حماة،  محافظة  في  املاضي  األول 
»الــعــربــي  ــارت مــعــلــومــات لـــ ــ ــ الــــبــــاد. وأشـ
ــواف طــــراد  ــ ــــى أن الـــشـــيـــخ نــ الــــجــــديــــد«، إلـ
املــلــحــم هـــو عـــــّراب املــلــتــقــى بــهــدف كسب 
دعــم عــشــائــري لــأســد خــال التجديد له 
املصادر  ولفتت  املقبلة،  االنتخابات  فــي 
إلى أن امللحم طرح خال امللتقى فكرة أن 
يكون األسد هو مرشح العشائر السورية 

خال االنتخابات املقبلة.
شّكل العشائر نسبة جيدة من سكان 

ُ
وت

الــبــاد، غير أن هــنــاك الكثير مــن شيوخ 
سورية  فــي  العربية  والــقــبــائــل  العشائر 
مــــع أبــــنــــاء الـــعـــشـــائـــر يــــعــــدون مــــن صــلــب 
ــة. وأشـــــــــار مـــصـــدر  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ املــــعــــارضــــة الـ
»العربي الجديد«، من السويداء،  خاص لـ
إلـــى أن املــلــحــم حـــاول نــقــل فــكــرة امللتقى 
إلـــى املــحــافــظــة، مــشــيــرًا إلـــى طــرحــه فكرة 
ــن قــبــل  تـــرشـــيـــح األســــــد لـــانـــتـــخـــابـــات مــ
نيابة  والعشائرية  االجتماعية  الوجوه 
عن عائاتهم وعشائرهم كما حــدث في 
 تجاوبا من 

َ
حــمــاة، إال أن طــرحــه لــم يــلــق

قبل وجوه السويداء ومشايخها.
من جهته، أشار عضو الهيئة السياسية 
ــتــــاف الـــوطـــنـــي املــــعــــارض، عبد  فـــي االئــ
املجيد بركات، إلى أن »قيام روسيا بدعم 
الــنــظــام بـــإجـــراء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
يـــعـــد إجـــــــــراًء أحــــــــادي الــــجــــانــــب، كـــمـــا أن 
من  ودعمها  االنتخابات  اللجوء إلجــراء 
أي طـــرف ســـيـــؤدي إلـــى عـــدم االســتــقــرار 
»العربي  فــي الــبــاد«. وأضـــاف بــركــات، لـ
الــجــديــد«، أن »أي انــتــخــابــات يــقــوم بها 
اللجنة  انطاق  اإلعــان عن  النظام، منذ 
الدستورية، هي انتخابات خارج الوالية 
الــدســتــوريــة ملــؤســســات الـــدولـــة، وخـــارج 
ــى أن  ــة مــجــلــس الـــشـــعـــب«. ولـــفـــت إلــ ــ واليـ
لــديــهــم فـــي املـــعـــارضـــة مــــؤشــــرات دولــيــة 

واضحة لرفض العملية االنتخابية.

اللجنة خال الفترة من 25 إلى 29 يناير/ 
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، وســتــتــم خالها 
الــدســتــوريــة، وسيتعن  املــبــادئ  مناقشة 
الــبــحــث بــجــديــة عــن حــلــول مقبولة  فيها 
للجانبن«. وأشار املسؤول الروسي إلى 
أنــه »فــي غضون ذلــك، تظهر تصريحات 
التبني  حــول  الدولية  املحافل  بعض  في 
االعتراف  وعــدم  لدستور جديد،  العاجل 
باالنتخابات الرئاسية املقبلة في سورية. 
وهذا يعني عمليا حرمان السورين من 
حق انتخاب قيادتهم، وفي الوقت نفسه 
يقوضون استقرار عمل مؤسسات الدولة 

السورية«.
نوايا  الروسي  الوزير  نائب  وأظهر كام 
السياسي  املــســار  تمييع  حـــول  مــوســكــو 
وإطالة أمده، بإشارته إلى أن قرار مجلس 
الـــدولـــي رقـــم 2254، وقـــواعـــد عمل  ــن  األمــ
الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، »يـــفـــرضـــان بشكل 
السياسية  العملية  دفــع  مباشر ضــرورة 

قدما«.
ــام  ــظــ ــنــ الــ ــدو أن  ــ ــبــ ــ يــ وفـــــــــي إطـــــــــــار ذلـــــــــــك، 
وحلفاءه باتوا في طور التمهيد لفرض 
إال  نتائجها،  مع  واقعا  أمــرًا  االنتخابات 
أنهم باتوا متخوفن من رّد الفعل الدولي، 
ال سيما مع تحايل النظام على مسارات 
اللجنة  مــســار  السياسي، وآخــرهــا  الــحــل 
الغربية،  الضغوط  الدستورية. وتزايدت 
لدفع  الخصوص،  وجــه  على  واألميركية 
ــا فــــي الــعــمــلــيــة  ــديـ ــنـــظـــام لـــانـــخـــراط جـ الـ
السياسية، ســواء من خال العقوبات أو 
بالتحرك الدبلوماسي بالضغط عليه من 
خـــال حــلــفــائــه، دون اســتــجــابــة واضــحــة. 
غير أن واشنطن، من خال إدارة دونالد 
ــلــــوح بـــــــــأدوات جـــديـــدة  ــب، بــــاتــــت تــ ــ ــرامـ ــ تـ
لفرض الحل السياسي، بيد أن ذلك بات 
يرتبط بما ستقدم عليه اإلدارة األميركية 

عماد كركص

تسعى روسيا لفرض نتائج االنتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة املــقــبــلــة فــــي مــنــتــصــف الـــعـــام 
الحالي في سورية أمرًا واقعا، بالتجديد 
ـــار األســـــد لـــواليـــة رئـــاســـيـــة جــديــدة 

ّ
لـــبـــش

مــدتــهــا ســبــعــة أعـــــوام، بــحــســب الــدســتــور 
ــرى إقـــــراره عــام  الــحــالــي لــلــبــاد، الــــذي جـ
ــا. وعــلــى  ــيـ اعـــتـــرافـــا دولـ يــلــقــى  2012، وال 
ــا، جــــرى  ــ ــــضــ أســـــــــاس هـــــــذا الـــــدســـــتـــــور أيــ
التجديد لأسد لوالية رئاسية في العام 
2014، تــنــتــهــي مــنــتــصــف الـــعـــام الــحــالــي. 
بــاتــوا يستشعرون خطر  الـــروس  أن  بيد 
بنتائج  االعــتــراف  لعدم  الغربي  التحرك 
االنــتــخــابــات املـــقـــررة فــي منتصف الــعــام 
ــدم  ــط مــــــن خــــــــال عــ ــقــ ــيــــس فــ الـــــحـــــالـــــي، لــ
االعــــتــــراف بــهــا وحـــســـب، وإنـــمـــا الــتــحــرك 
دوليا إلنهاء حكم األسد، في حال لم تكن 
االنــتــخــابــات وفـــق دســتــور جــديــد، وبعد 
بيان  بحسب  حقيقية،  انتقالية  مرحلة 
األمـــــن 2254.  جــنــيــف 1، وقــــــرار مــجــلــس 
الروسية تصب في  التصريحات  وبــدأت 
إطـــار الــتــرويــج لشرعية االنــتــخــابــات مع 
اقـــتـــراب مـــوعـــدهـــا، لــجــهــة تــعــزيــز مــوقــف 

األسد فيها، بذريعة االستقرار.
وقـــــال نـــائـــب وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــروســـي 
ســيــرغــي فــيــرشــيــنــن، إن دعـــــوات بعض 
الــــــــدول لــــعــــدم االعـــــتـــــراف بـــاالنـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية املــقــررة هــذا الــعــام فــي سورية، 
لـــلـــمـــؤســـســـات  ــقـــر  ــتـ املـــسـ األداء  ــــّوض  ــقـ ــ تـ
الـــرســـمـــيـــة فـــــي هــــــذه الــــــدولــــــة. وأضــــــاف 
ــــن، فـــــــــي حــــــــديــــــــث لـــــوكـــــالـــــة  ــنــ ــ ــيــ ــ ــرشــ ــ ــيــ ــ فــ
الرغم  »على  أنــه  الــروســيــة،  »نوفوستي« 
املفروضة  والقيود  السلبية  العوامل  من 
اللجنة  تواصل  كــورونــا،  فيروس  بسبب 
في  العمل  بسورية  الخاصة  الدستورية 
جنيف. ومن املقرر عقد الجولة الخامسة 
من املــشــاورات بن األطــراف السورية في 

نظام األسد يحشد العشائر لالنتخابات
التفاف على المقاطعة الدولية

فيما تحاول روسيا 
تمييع العملية 

السياسية في سورية، 
وفرض االنتخابات 

الرئاسية، يسعى بشار 
األسد لكسب تأييد 
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ليبيا: حفتر يخرق وقف إطالق النارالعراق: قانون لقمع حرية التعبير والتظاهر
بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــّر قــــوى ســيــاســيــة نـــافـــذة فـــي الــبــرملــان  تـــصـ
ــلــــى تــــمــــريــــر قـــــانـــــون »جــــرائــــم  الـــــعـــــراقـــــي، عــ
ــف كــأخــطــر الــقــوانــن 

ّ
املــعــلــومــاتــيــة«، املــصــن

الرغم  الباد. وعلى  التعبير في  على حرية 
مـــن الـــرفـــض الــشــعــبــي والــتــحــذيــر مـــن مغبة 
تمريره، إال أن القوى الداعمة له تعّده قانونا 
»يــحــافــظ« عــلــى مـــا تــصــفــه »ضــبــط اإلعـــام 
واالستقرار«. ويعّد تحالفا »الفتح«، الجناح 
الــشــعــبــي«، و»ائــتــاف  »الــحــشــد  لـــ السياسي 
ــة الــقــانــون« بــزعــامــة نـــوري املــالــكــي، من  دولـ
ــة لــتــمــريــر  ــمـ أشــــد الـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــداعـ
ــــرى. وقـــال  الـــقـــانـــون، بــالــتــفــاهــم مـــع قـــوى أخـ
الــنــائــب عـــن االئـــتـــاف، عـــدنـــان األســـــدي، إن 
النواب، ستشهد  ملجلس  املقبلة  »الجلسات 
تــشــريــع قـــانـــون الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة بعد 
إجراء القراءة األخيرة له«، مؤكدًا في حديث 
صحافي، إلى »الحاجة إلى القانون لضبط 
ــة، من  ــيـ اإلعــــــام املـــفـــتـــوح والـــحـــركـــة اإلعـــامـ
املكفولة  والحقوق  بالحريات  املساس  دون 

دستوريا«.
ــاف أن »مـــواقـــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي  وأضــ
واإلعام املفتوح والحركة اإلعامية تحتاج 
إلـــى ضــبــط وفـــق قـــوانـــن ومــعــايــيــر، ومنها 
إلــــى أن  ــتــــور«، مــشــيــرًا  الــــدســ املـــعـــيـــار األول 
»ذلـــك يــكــون بــعــدم املــســاس بحرية وحقوق 
ــمــّس أيــضــا حــريــة املجتمع 

ُ
اإلنـــســـان، وأال ت

والنظام السياسي والوضع األمني«. ولفت 
إلــى أنــه »تــّمــت مناقشة الــقــانــون مــع الكثير 
من الجهات السياسية والقضائية، واشترك 

طرابلس ـ العربي الجديد

عادت الخافات والتوترات على الصعيدين 
الواجهة في  إلــى  األمــنــي والعسكري مــجــددًا 
ليبيا، في وقت تكافح فيه البعثة األممية من 
أجل إعادة الحياة ملسارات الحوار السياسي 
الــلــيــبــي. مـــيـــدانـــيـــا، أفـــــاد املـــتـــحـــدث الــرســمــي 
ـ الجفرة« التابعة  باسم »غرفة تحرير سرت 
لحكومة الوفاق، الهادي دراه، بأن مليشيات 
ــلـــقـــت  ــواء املـــتـــقـــاعـــد خـــلـــيـــفـــة حـــفـــتـــر »أطـ ــ ــلــ ــ ــ ال
الــرصــاص بــاتــجــاه قــواتــنــا«، أمـــس الــثــاثــاء. 
ــادث خـــرقـــا جــديــدًا  ــحــ وفــيــمــا اعــتــبــر دراه الــ
التفاق وقف إطاق النار، كشف في بيان له، 
كبيرة  تــحــركــات  تــجــري  حفتر  مليشيات  أن 
أخرى  وأحياء  البخارية،  املحطة  منطقة  في 
غــربــي ســـرت، مــؤكــدًا جــاهــزيــة قـــوات الــوفــاق 

لصّد أي تقدم أو هجوم.
في املقابل، يسيطر الهدوء الحذر على مدينة 
سبها، بعد مناوشات مسلحة بن فصيلن 

اإلداريــــة والجهات  الــقــضــاء واملــحــاكــم  فيها 
ــة، وشــــبــــكــــة اإلعـــــــام  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ األمــــنــــيــــة والــ
العراقي، وبعض منظمات املجتمع املدني«. 
الــقــانــون في  وشـــّدد على أنــه »سيتم تمرير 
الجلسات املقبلة للبرملان، كونه يحافظ على 

األمن املجتمعي«.
ويتضمن القانون الجديد بنودًا عدة تمثل 
التعبير والنشر، تحديدًا في  تحديا لحرية 
مـــا يــتــعــلــق بــانــتــقــاد الــحــكــومــة والــســلــطــات 
األمنية واألحــزاب، إذ يشمل النشر منصات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي واملـــدونـــات املختلفة 
ة في 

ّ
والظهور على املنابر اإلعامية املستقل

املعلوماتية  قانون جرائم  الباد. وسيؤدي 
ــراره إلـــى فـــرض غـــرامـــات كبيرة  ــ فــي حـــال إقـ
»جــرائــم« تشمل  لـــ وعــقــوبــات سجن طويلة، 
 

ّ
فــــي ظـــل الـــحـــكـــومـــي،  ــقـــاد األداء  ــتـ انـ ــرد  مـــجـ

احــتــوائــه عــلــى فــقــرات ُيــمــكــن تــفــســيــرهــا في 
سياقات عدة. 

مـــن جــهــتــه، أكــــد أحــــد أعـــضـــاء الـــبـــرملـــان، أن 
ــا مـــن بــعــض الــقــوى  ــراكــ هـــنـــاك إصـــــــرارًا وحــ
السياسية لتمرير القانون، خال الجلسات 
»العربي الجديد«،  املقبلة. وقال في حديٍث لـ
إن »تــحــالــف دولـــة الــقــانــون وتــحــالــف الفتح 
تــوافــقــا عــلــى تــمــريــره، وحــصــا عــلــى تأييد 
ــدد مــــن الــــنــــواب والــــقــــوى األخــــــــرى، بــهــذا  ــ عـ
الشأن«. وأوضح أن »تلك القوى تعّد القانون 
مهما بالنسبة لها، ال سيما أنه ينسجم مع 
الشعبي«،  الــرأي  توجهاتها، ويحّجم حرية 
مشيرًا إلى أن »القانون يراد تمريره في ظل 
له تساوم  املــؤيــدة  القوى  التوافق، وأن  هــذا 
الــكــتــل الــرافــضــة لــه عــلــى قــوانــن ومــواضــيــع 

الجرمية مبالغ فيها بشكل كبير جدًا، لذلك 
القانون  البرملان للتصويت على  فإن توجه 
إلى  وأشــار  التعبير«.  لحرية  قمعا  سيكون 
أن »الـــقـــانـــون مـــهـــم، فـــي حــــال كــــان مــنــصــفــا، 
وأجـــريـــت عــلــيــه تــعــديــات، عــلــى الــكــثــيــر من 
ــــى أن »قـــــــوى ســيــاســيــة  ــا إلــ ــتــ فــــقــــراتــــه«، الفــ

مقاّر  على  حفتر  مليشيات  بسيطرة  انتهت 
عــســكــريــة ونــشــر عـــدد مـــن مسلحيها وســط 
املهدي  املدينة  فــي  الناشط  بحسب  املــديــنــة، 
»الـــعـــربـــي  ــٍث لــــ ــديــ ــي حــ الـــبـــوســـيـــفـــي. وأكــــــد فــ
أن مساعي اجتماعية تدور حاليا  الجديد«، 
ملواجهات مسلحة  املنطقة  انجرار  من  للحّد 
ــاع فــي املدينة  واســعــة، مشيرًا إلــى أن األوضـ
يسودها التوتر والترقب. وقال إن »املجموعة 
املسلحة التابعة لحكومة الوفاق ال تزال في 
مقراتها، بينما تسيطر مليشيات حفتر على 
األحياء الرئيسية واملقار الحكومية باملدينة، 

في انتظار نتائج املساعي الجارية«.
ــــاق قــيــادة  ــاد الــتــوتــر بــاملــديــنــة بــعــد إطـ ــ وسـ
ــار عـــلـــى مــقــر  ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــشـــيـــا تـــابـــعـــة لـــحـــفـــتـــر الـ
قــــوة أمــنــيــة تــابــعــة لــــــوزارة داخــلــيــة حــكــومــة 
الوفاق باملدينة، يوم األحــد املاضي، ما حدا 
بــاألخــيــرة لـــلـــرد، لــكــن املــتــحــدث بــاســم إدارة 
حفتر،  مليشيات  بــقــيــادة  املــعــنــوي  التوجيه 
خالد املحجوب، أكد سيطرة املليشيات على 
املــديــنــة. وأوضــــح املــحــجــوب، مــســاء أول من 
أمــس االثــنــن، أنــه »تــم توجيه ضربات قوية 
مّدعيا  سبها«،  مدينة  فــي  املسلحة  للخايا 
وجود »محاوالت تحريك مرتزقة في منطقة 

الجنوب الليبي«، من جانب حكومة الوفاق.
فـــي ســيــاق آخــــر، احــتــدمــت الـــخـــافـــات داخـــل 
جــلــســات الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة 5 + 
5 )تـــضـــّم 5 ضــبــاط مـــن حــكــومــة الـــوفـــاق و5 
ــتـــر(، خــصــوصــا  ــفـ ــريــــن مــــن مــلــيــشــيــات حـ آخــ
األجــانــب،  املقاتلن  بــإخــراج  املتعلق  بالبند 
الذي جعله قادة قوات حكومة الوفاق شرطا 
الطريق  األخــرى، ومنها فتح  البنود  لتنفيذ 

بـــن الـــغـــرب والــــشــــرق. فـــي هــــذا اإلطـــــــار، أكــد 
الجفرة«،  ـ  آمــر غرفة عمليات »تحرير ســرت 
ــم بــيــت املــــــال، أن الـــغـــرفـــة لـــن تعطي  ــيـ ــراهـ إبـ
ــرق الــبــاد  تــعــلــيــمــات بــفــتــح الــطــريــق بـــن شــ

وغربها إال بعد سحب املرتزقة. 
»الــعــربــي  وكــانــت مــصــادر ليبية قــد ذكـــرت لـــ
أن حفتر  فــي تصريحات ســابــقــة،  الــجــديــد«، 
يعمل على عرقلة مقترح أممي بشأن إرسال 
مــراقــبــن دولــيــن ملــراقــبــة تنفيذ اتــفــاق وقــف 
ــار، مـــؤكـــدة أنــــه طـــالـــب بـــضـــرورة  ــنــ إطـــــاق الــ
لــه. ويبدو  مــن دول حليفة  مراقبن  مشاركة 
أن الـــخـــافـــات عــلــى صــلــة بـــهـــذا املــطــلــب من 
أكبر مهام  بــن  مــن  إذ ستكون  جانب حفتر، 
ــلـــف املــقــاتــلــن  ــة حــلــحــلــة مـ ــيــ ــدولــ الـــلـــجـــنـــة الــ
األجـــانـــب، خــصــوصــا أن املــهــلــة الــتــي حــددهــا 
ع بن أعضاء اللجنة 

ّ
االتفاق العسكري، املوق

الــعــســكــريــة فـــي 23 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول 
املاضي، بـ90 يوما لخروج املقاتلن األجانب 

من ليبيا على وشك االنتهاء. 
الرئيسة  بصفتها  تــونــس  طــالــبــت  بـــدورهـــا، 
الــــدوريــــة ملــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي، بـــضـــرورة 
إصدار قرار يقضي بنشر بعثة دولية ملراقبة 

وقـــف إطــــاق الــنــار فــي لــيــبــيــا. وشــــّدد سفير 
تــونــس لــدى األمـــم املــتــحــدة طـــارق األدب، في 
مؤتمر صحافي، أول من أمس االثنن، على 
ضــــرورة اعــتــمــاد مــقــتــرح األمـــن الــعــام لأمم 
إرســال  بــشــأن  غوتيريس  أنطونيو  املــتــحــدة 
البعثة ملراقبة تنفيذ االتفاق »في أسرع وقت 
املتعلقة  األوضــــــاع  أن  إلــــى  مــشــيــرًا  مــمــكــن«، 

باالتفاق في ليبيا »هشة جدًا«.
»الــعــربــي  غــيــر أن مـــصـــادر مــطــلــعــة كــشــفــت لـــ
ــــواء الــخــافــات بـــن أعــضــاء  الـــجـــديـــد«، أن أجـ
الدولية  الخافات  تعكس  العسكرية  اللجنة 
تــوافــق أعــضــاء مجلس األمــن  بشأن إمكانية 
على إرسال بعثة دولية ملراقبة تنفيذ االتفاق 
الــواردة  املعلومات  أن  إلى  العسكري. ولفتت 
مـــن كــوالــيــس الــلــجــنــة الــعــســكــريــة تــشــيــر إلــى 
اللجنة  خافات بن دول كبرى بشأن مهمة 
املصادر  أوضحت  املهام،  تلك  وعــن  املرتقبة. 
بأن  أطــرافــا موالية ملعسكر حفتر تطالب  أن 
في  االستمرار  على  مقتصرًا  إشرافها  يكون 
هدوء الجبهات ووقف إطاق النار من خال 
نشر قوة لحفظ السام في مدينة سرت. في 
املقابل، يطالب أعضاء غير دائمن في مجلس 
األمــن بــأن تكون أكبر مهام اللجنة اإلشــراف 
على تنفيذ بند إخراج املقاتلن األجانب من 
الطرفن، ومساعدة اللجنة العسكرية الليبية 
نقاط  إلى  املقاتلن  االشتباك وإبعاد  في فك 
بــعــيــدة عــن نــقــاط الــتــمــاس. ســيــاســيــا، عقدت 
ستيفاني  بــاإلنــابــة،  األمــمــيــة  البعثة  رئيسة 
االستشارية  للجنة  األول  االجتماع  وليامز، 
ــبـــر تــقــنــيــة  ــوار الـــســـيـــاســـي، عـ ــ ــحـ ــ بــمــلــتــقــى الـ
الفيديو، ملناقشة اإلطار الزمني لعمل اللجنة.

ر قــوى 
ّ
ــــرى«. فــي املــقــابــل، تــحــذ ســيــاســيــة أخـ

سياسية من مغبة تمرير القانون بصيغته 
الحالية، مؤكدة أنه سيكون قانونا »يقمع« 
حرية التعبير. ووصف النائب عن التحالف 
الــكــردســتــانــي هــوشــيــار عــبــد الــلــه، الــقــانــون 
ــد يـــبـــدو بــســيــطــا، لــكــنــه مــهــم  »اخـــتـــبـــار قــ بــــ
لحكومة الــســيــد )مــصــطــفــى( الــكــاظــمــي، ألن 
األوساط السياسية واالجتماعية والثقافية 
مطالبا  املعلوماتية«،  جرائم  قانون  ترفض 

بسحبه فورًا.
بدوره، أكد رئيس الكتلة الوطنية البرملانية، 
ــائـــب كـــاظـــم الــــشــــمــــري، أن »الـــكـــثـــيـــر مــن  ــنـ الـ
ــقــــانــــون، إذ أن  ــــول الــ ثــــيــــرت حـ

ُ
املـــاحـــظـــات أ

الــعــقــوبــات املـــقـــررة ضــمــن الــقــانــون لأفعال 

قدموا  واإلعـــام  املــدنــي  املجتمع  ومنظمات 
اعتراضات على القانون، بصيغته الحالية«.
رت الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة الــبــرملــانــيــة من 

ّ
وحـــــذ

تــمــريــر الـــقـــانـــون مـــن دون إجـــــراء تــعــديــات 
أملاس  النائبة  اللجنة،  وقالت عضوة  عليه. 
فاضل، إن »القانون يحّد من الصوت الحر، 
ب إزالة 

ّ
ويخيف املواطنن، األمر الذي يتطل

كــل مــا يثير فــي فــقــراتــه«. وأكـــدت أن »هناك 
الــقــانــون، وال يمكن  اعــتــراضــات كثيرة على 
الـــدفـــع بــاتــجــاه تــمــريــره مـــن دون أخــــذ تلك 

االعتراضات بنظر االعتبار«.
من جهتهم، رأى ناشطون، أن تمرير القانون 
وقامعا  للشعب،  خطيرة  انتكاسة  سيكون 
»العربي  لرأيهم. وقال الناشط بال فاضل، لـ
الجديد«، إن »تمرير القانون سينهي حرية 
الرأي في العراق، وسيمنح القوى املتسلطة 
القانون«.  سلطة أكبر للقمع وتحت مسمى 
ــة شــعــبــيــة  ــ ــفـ ــ ــــاج إلـــــــى وقـ ــتـ ــ ــــحـ وأضـــــــــــــاف: »نـ
وسياسية ملنع هذه الخطوة الخطيرة، التي 
ستكون أخطر توجه لقمع صوت الشعب«، 
داعـــيـــا املــنــظــمــات الــدولــيــة الــراعــيــة لحقوق 
اإلنسان، إلى »التصدي لهذا القانون، وضم 

صوتها إلى صوت الشعب، ملنع تمريره«.
ويمكن استغال بعض مواد القانون لقمع 
الحريات وتقييدها، إذ تحدد إحدى فقرات 
القانون وقت خروج التظاهرات، مع منعها 
. كما تفرض مادة أخرى عقوبة السجن 

ً
ليا

والـــغـــرامـــة املــالــيــة، تــحــت مــســمــى »إذاعـــــة أو 
نشر دعاية للحرب أو األعمال اإلرهابية أو 
الدينية  أو  العنصرية  أو  القومية  الكراهية 

أو الطائفية«. سُتمنع التظاهرات ليًال في حال أُقّر القانون الجديد )فرانس برس(

رصدتقرير

يؤيد تحالفا دولة القانون 
والفتح قانون جرائم 

المعلوماتية

اّدعت مليشيات حفتر 
وجود خاليا إلشعال 

الجنوب الليبي

تواصل مليشيات اللواء 
المتقاعد خليفة 

حفتر وضع العراقيل 
أمام الحلول السياسية 
في ليبيا، مع خرقها 

وقف إطالق النار 
جنوبي البالد



تصديق فوز بايدن يقسم الجمهوريينإيران تواصل التصعيد النووي والمناورات

67
سياسة

  شرق
      غرب

تأجيل محاكمة 
عمر البشير 

الخاصة  السودانية  املحكمة  قضت 
ــي انـــقـــاب  ــ ــتـــهـــمـــن فـ بـــمـــحـــاكـــمـــة املـ
بــتــأجــيــل  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ أمــــــس   ،1989
الرئيس  فيها  املتهم  القضية  نظر 
املعزول عمر البشير وآخرون. وقال 
القيادي في حزب املؤتمر الشعبي، 
الــدفــاع عــن املتهمن  وعــضــو هيئة 
بــارود صندل،  من حزبه بالقضية، 
تأجلت  »الجلسة  إن  »األناضول«،  لـ
بــســبــب طــلــب مــحــكــمــة االســتــئــنــاف 
فـــي  والــــــنــــــظــــــر  الــــقــــضــــيــــة  ألوراق 
الفتًا  إليها«،  املقدمة  االستئنافات 
تنعقد  قــد  املقبلة  »الجلسة  أن  إلــى 

خال األسابيع املقبلة«.
)األناضول(

بومبيو يعلن شطب 
السودان من قائمة 

»اإلرهاب«

أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي، 
مـــايـــك بــومــبــيــو )الـــــصـــــورة(، أمــس 
أمــر شطب  الــثــاثــاء، توقيعه على 
الــدول الراعية  الــســودان من قائمة 
لإلرهاب. وقال بومبيو في تغريدة 
عــلــى »تـــويـــتـــر«، إنــــه »بـــعـــد أشــهــر 
مـــن املـــفـــاوضـــات، وقــعــت عــلــى أمــر 
شــطــب الـــســـودان مــن قــائــمــة الـــدول 
الراعية لإلرهاب وضمان تعويض 
ــا اإلرهــــــــــــاب األمـــيـــركـــيـــن  ــايــ ــحــ ضــ
وعــــائــــاتــــهــــم«. وأضــــــــاف: »فـــرصـــة 
للحرية مــرة واحـــدة فــي كــل جيل.. 

منافع هائلة«.
)األناضول(

مالي: عشرات القتلى 
المدنيين بغارة جوية 

أعلن مسؤول محلي في مالي، أمس 
مدني   100 من  أكثر  مقتل  الثاثاء، 
فــي غـــارة جــويــة اســتــهــدفــت منطقة 
ــال رئيس  مــوبــتــي وســـط الــبــاد. وقـ
بــلــديــة مـــوبـــتـــي، أدامــــــا غـــريـــابـــا، إن 
هجومًا داميًا استهدف املنطقة ليل 
مـــن دون تحديد  ــنـــن،  اإلثـ  – األحــــد 
الجهة التي تقف وراء الغارة، فيما 
أكد شهود عيان أن عــددًا كبيرًا من 
ــذيــــن حــــضــــروا حــفــل  األشــــخــــاص الــ
ــتــلــوا فــي الــغــارة 

ُ
ــاف فــي الــقــريــة ق زفـ

الجوية،
)األناضول(

نشطاء كشميريون 
يطالبون باالستفتاء

ــاء  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ ــنــ ــ ــ تــــــجــــــمــــــع عـــــــــــشـــــــــــرات ال
الــكــشــمــيــريــن، أمـــس الـــثـــاثـــاء، في 
العاصمة الباكستانية إسام أباد، 
 األمــــم املــتــحــدة عــلــى ضــمــان 

ّ
لــحــث

حـــق كــشــمــيــر فـــي تــقــريــر املــصــيــر، 
ــدر عـــام  ــ بـــمـــوجـــب قـــــــرار أمــــمــــي صــ
1948 ودعــــا إلــــى إجـــــراء اســتــفــتــاء 
عليها بن  املــتــنــازع  املنطقة  حــول 
النشطاء  وردد  وبــاكــســتــان.  الهند 
شعارات من بينها »نريد الحرية«، 
وحثوا املجتمع الدولي على التنبه 
الــهــنــديــة لحقوق  »االنــتــهــاكــات«  لـــ
الــتــي يطالب  اإلنــســان فــي كشمير 

بها الطرفان بالكامل.
)أسوشييتد برس(

مجزرة جديدة في 
الكونغو الديمقراطية

قــتــل مـــا ال يــقــل عـــن 21 مــدنــيــًا في 
سبت إلى مقاتلن 

ُ
مجزرة جديدة ن

الديمقراطية  القوات  مجموعة  من 
ــزوري  ــنــ املــتــحــالــفــة فـــي قـــطـــاع رويــ
فـــــي شـــــــرق جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية، وفــق ما أفــادت أمس 
املتحدة  األمــم  الثاثاء مصادر من 
ــال مــصــدر في  ــــرى مــحــلــيــة. وقــ وأخـ
ــم املــتــحــدة فــي الكونغو  بــعــثــة األمــ
ــة  ــلـ ــيـ »الـــحـــصـ إن  الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة 
مدنيًا   21 مقتل  الــى  تشير  املؤقتة 
مــويــنــدا بمقاطعة  فـــي  بــوحــشــيــة« 
الــــشــــمــــال، فـــيـــمـــا أكـــــد مــــديــــر إقــلــيــم 
 10 كيبوانا، سقوط  دونــات  بيني، 
متحدثًا  أيضًا،  ومفقودين  جرحى 
عــــن تـــدخـــل الـــجـــيـــش بـــعـــد ارتـــكـــاب 

املجزرة. 
)فرانس برس(

طهران ـ العربي الجديد

مضت طهران أمس الثاثاء بالتصعيد في 
 عــن إنــتــاج أول دفعة 

ً
املــلــف الــنــووي، معلنة

لليورانيوم املخصب بنسبة 20 في املائة في 
أبرز خرق لاتفاق النووي املوقع عام 2015، 
في الوقت نفسه الذي كانت تجرى فيه أكبر 
مناورات لساح الطائرات املسيرة القتالية. 
وبينما اعتبرت واشنطن الخطوة اإليرانية 
 20 الــيــورانــيــوم بنسبة  األخــيــرة بتخصيب 
ــًا«، عـــّبـــر االتـــحـــاد  فـــي املـــائـــة »ابــــتــــزازًا نــــوويــ
األوروبي بدوره عن قلقه من الخطوة، لكنه 
»مضاعفة الجهود«  تعّهد في الوقت نفسه بـ

إلنقاذ االتفاق النووي.
وأكـــد املــتــحــدث بــاســم هيئة الــطــاقــة الــذريــة 
الثاثاء،  أمس  اإليرانية، بهروز كمالوندي، 
لــلــيــورانــيــوم  دفـــعـــة  أول  أنــتــجــت  بـــــاده  أن 
املخصب بدرجة نقاء تصل إلى 20 في املائة، 
الذي  املستوى  أعلى بكثير من  وهــي نسبة 
وقال  باملائة(.   3,67( النووي  االتفاق  أتاحه 
اإلنتاج  إن  اإليــرانــي  للتلفزيون  كمالوندي 
جاء بعد 12 ساعة من بدء عملية التخصيب 
أول من أمس اإلثنن، مشيرًا إلى أن ذلك كان 
ــــزا تــدشــن  يــســتــغــرق ســابــقــًا 24 ســـاعـــة. وعـ
إلى  املائة  في   20 بنسبة  اليورانيوم  إنتاج 
تنفيذ قانون »اإلجــراء االستراتيجي إللغاء 
البرملان مطلع الشهر  أقّره  الذي  العقوبات« 
املاضي بعد أيام من اغتيال العالم النووي 
الـــبـــارز مــحــســن فــخــري زاده، و»الـــدفـــاع عن 

حقوق الشعب اإليراني«.
 بــــاده 

ّ
ــــى أن ــــي إلـ ــرانـ ــ وأشـــــــار املـــتـــحـــدث اإليـ

تستخدم اليورانيوم املخصب بنسبة 20 في 
املائة كوقود ملفاعل طهران للبحوث إلنتاج 

واشنطن ـ العربي الجديد

 ألكــثــر مــن شهرين رافــضــًا نتائج 
ّ

بعدما ظــل
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، ومــســتــخــدمــًا جميع 
األساليب في محاولة لانقاب عليها، يصل 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــخــاســر دونــالــد تــرامــب، 
ــاء، إلـــى نــهــايــة مــشــوار التعبئة  ــعـ الــيــوم األربـ
بايدن،  السابق جــو  الرئيس  نائب  فــوز  ضــد 
األمــيــركــي، وفي  الكونغرس  التئام  مــع  وذلــك 
والــشــيــوخ،  الــنــواب  ملجلسي  مشتركة  جلسة 
لــلــمــصــادقــة عــلــى أصـــــوات الــهــيــئــة الــنــاخــبــة، 
للتصويت  انصاعت  قــد  بــدروهــا  كانت  التي 
الشعبي، ومنحت الفوز للمرشح الديمقراطي. 
وقد تحصل جلسة الكونغرس، وهي واحدة 
ــــي الـــتـــاريـــخ  ــر شـــبـــيـــهـــاتـــهـــا إثـــــــــارة فـ ــثــ ــــن أكــ مـ
األميركي، بسبب ما سبقها من حرب معلنة 
املنتخب،  الرئيس  ضــد  الخاسر  الرئيس  مــن 
بــالــتــزامــن مــع خــطــاب جــديــد لــتــرامــب، يلقيه 
ملــنــاصــريــه الــذيــن دعــاهــم لــلــتــظــاهــر. وذهــبــت 
صحيفة »واشــنــطــن بــوســت«، فــي تقرير لها 
أمس، إلى حّد يامس وصف ترامب باملريض 
نفسيًا، بعدما نقلت عن مستشارين له رفضوا 
 
ً
الكشف عن هوياتهم، إنه يعيش ُمصّدقًا فعا

ما يقوله له املحيطون به، من أنه وقع ضحية 
لــســرقــة االنـــتـــخـــابـــات، وهــــو مـــا عــــاد ورّدده 
 أول مــن أمــس فــي واليـــة جــورجــيــا. لكن 

ً
فــعــا

الجمهورين،  الحاد لدى  األهــم هو االنقسام 
الــيــوم فــي الجلسة، وانــقــاب  والـــذي سيظهر 
نعتهم  بعدما  منهم،  كبير  عــدد  على  تــرامــب 
باملجموعة املستسلمة. وإذا كان أكثر من 100 
سيرفضون  أنهم  أعلنوا  قــد  جمهوري  نائب 
املــصــادقــة عــلــى الــنــتــائــج، فـــإن 13 ســيــنــاتــورًا 
جــمــهــوريــًا ســيــمــتــنــعــون أيـــضـــًا، بــحــســب آخــر 
»واشنطن بوست«. لكن العديد من  إحصاء لـ
سقوطهم  خشية  ذلـــك،  سيفعلون  املمتنعن 
مستقبلية،  انتخابية  استحقاقات  في  الحقًا 

أن »مليون مريض  األدويــة املشعة، مضيفًا 
إيــرانــي بحاجة إلــى هــذه األدويـــة«. وأوضــح 
ــيـــوم  ــيـــورانـ أن إيـــــــران تــمــتــلــك احـــتـــيـــاطـــي الـ
املــخــصــب بــنــســبــة 20 فـــي املـــائـــة لــثــاث إلــى 
أربع سنوات. وهدد كمالوندي بتجاوز هذه 
: »إننا نمتلك القدرات النووية 

ً
النسبة، قائا

 20 من  أعلى  بنسبة  اليورانيوم  لتخصيب 
في املائة وحاليًا ندرس ذلك«. وكان املتحدث 
قد  ربيعي،  علي  اإليــرانــيــة،  الحكومة  باسم 
ــدأت بــالــفــعــل  ــ ــــاده قـــد بـ ــنـــن أن بـ كــشــف اإلثـ
تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 
20 في املــائــة، في منشأة »فـــوردو« النووية 
الوكالة  وكــانــت  طــهــران.  العاصمة  جنوبي 
أن  اإلثنن  أّكــدت  قد  الــذريــة  للطاقة  الدولية 

إيران بدأت ذلك بالفعل.
وأثـــارت الخطوة اإليــرانــيــة انــتــقــادات بعض 
األطــــراف الــدولــيــة، ال سيما واشــنــطــن التي 
ــتـــزازًا نـــوويـــًا«. وقـــال متحدث  اعــتــبــرتــهــا »ابـ
إيــران  »قــيــام  إن  األميركية  الخارجية  باسم 
املائة  في   20 بنسبة  اليورانيوم  بتخصيب 
في منشأة فــوردو محاولة واضحة لتعزيز 
ــنـــووي، وهـــي مــحــاولــة  الـ حملتها لــابــتــزاز 
ستبوء بالفشل«. وأضاف »نحن واثقون من 
ستراقب  الــذريــة  للطاقة  الدولية  الوكالة   

ّ
أن

غ عن أي أنشطة نووية إيرانية جديدة«.
ّ
وتبل

من جهته، تعهد االتحاد األوروبي بالسعي 
ــال  ــــي. وقــ ــرانــ ــ ــاذ االتــــفــــاق الــــنــــووي اإليــ ــقــ إلنــ
املــتــحــدث بــاســم االتـــحـــاد، بــيــتــر ســتــانــو، إن 
الكتلة األوروبــيــة أخــذت »بقلق كبير« علمًا 
بــالــخــطــوات الــتــي اتــخــذتــهــا إيـــــران، معتبرًا 
أنـــهـــا تــمــثــل »خـــروجـــًا كــبــيــرًا عـــن الــتــزامــات 
 »إجراءات 

ّ
إيران النووية«. لكنه أكد أيضًا أن

التحقق والشفافية الصارمة ال تزال مطبقة« 
وقــال ستانو »سنضاعف  االتفاق.  بموجب 
جهودنا للحفاظ على االتفاق وعودة جميع 

األطراف إلى تطبيقه بشكل كامل«.
إال أن املندوب الروسي إلى الوكالة الدولية 
حاول  أوليانوف،  ميخائيل  الذرية،  للطاقة 
 »يبقى 

ً
قــائــا الــخــطــوة،  أهــمــيــة  مــن  التقليل 

للمعاينة.   
ً
وقــابــا الــنــووي شفافًا  البرنامج 

ــائـــل الـــعـــودة الــى  عــلــيــنــا أن نـــركـــز عــلــى وسـ
الــتــطــبــيــق الــشــامــل لـــاتـــفـــاق«. وأتــــت زيــــادة 
 توتر متزايد بن طهران 

ّ
التخصيب في ظل

تطوره  مــن  متبادلة  وتــحــذيــرات  وواشنطن 
املتبقية  أمني خــال األسابيع  إلــى تصعيد 

إلدارة الرئيس دونالد ترامب في السلطة.
وفـــــي ســـيـــاق هـــــذا الـــتـــوتـــر، أطـــلـــق الــجــيــش 

ــاء االنـــتـــقـــال الــســلــمــي  ــهـ ولــــو عــلــى حـــســـاب إنـ
للسلطة.

وذكــــرت صحيفة »واشــنــطــن بــوســت« أن 13 
سيناتورًا جمهوريًا أعلنوا أنهم سيعارضون 
فــــيــــمــــا أعـــــلـــــن 22 مــــنــــهــــم أنـــهـــم  املــــــصــــــادقــــــة، 
ســيــوافــقــون، ليبقى 16 ســيــنــاتــورًا مــتــردديــن 
أو جوابهم غير واضــح. وكــان بايدن قد هزم 
ترامب في أصوات الهيئة الناخبة )الناخبن 
االنتخابي( بحصوله على  املجمع  أو  الكبار 
306 أصوات مقابل 232 صوتًا لترامب. وكان 
بـــايـــدن أيـــضـــًا قـــد فــــاز بــاالنــتــخــاب الــشــعــبــي، 
بحصوله على 7 ماين صوت إضافية عما 
حــصــل عــلــيــه الــرئــيــس الــجــمــهــوري. ويــعــتــزم 
الجمهورين، وعددهم 100،  النواب  جزء من 
بــقــيــادة مــو بــروكــس، عــن أالبــامــا، االعــتــراض 
ــاء املـــجـــمـــع االنـــتـــخـــابـــي  عـــلـــى أصـــــــوات أعــــضــ
عــن بــعــض الـــواليـــات. وفـــي مجلس الــشــيــوخ، 
 من جوش 

ّ
سيوقع أيضًا على االعتراضات كل

هولي وتيد كروز وكيلي لوفلر، و10 آخرون. 
ــابـــق لــلــجــنــة الــوطــنــيــة  ــيـــس الـــسـ ر الـــرئـ

ّ
وحـــــــذ

مايكل  لترامب،  املنتقدين  وأحد  الجمهورية، 
ستيل، من التداعيات الخطرة والطويلة األمد 
الــتــي ســيــواجــهــهــا املــعــتــرضــون. وقــــال »إنــهــم 
يــدفــنــون أنــفــســهــم فــي الــقــبــر ذاتــــه الــــذي بناه 
الذي  املديرين  مثل  سيصبحون  لهم.  ترامب 

والبرية والجوية والدفاع الجوي. وعن هذه 
املـــنـــاورات، قــال األمــيــرال محمود مــوســوي، 
قــائــد الــعــمــلــيــات فــي الــجــيــش اإليـــرانـــي، في 
قــدرات  بــاده »تمتلك  إن  أمــس،  تصريحات 
كبيرة في صناعة الطائرات غير املأهولة«، 
 مختلف أنواع هذه الطائرات 

ّ
مشيرًا إلى أن

»تجري تمرينات عسكرية في أجواء قتالية 
إلــيــهــا«.  املــخــولــة  املــهــمــات  لتنفيذ  حقيقية 
وبـــشـــأن الــعــمــلــيــات والــتــمــريــنــات الــقــتــالــيــة 
ــــي الــجــيــش  ــيــــرة فـ ــــرات املــــســ ــائـ ــ ــــطـ لــــســــاح الـ
إنها تشمل »الرصد  اإليراني، قال موسوي 
ــــن خـــال  ــة مـ ــويــ ــــوي وهــــــــدم أهـــــــــداف جــ ــجـ ــ الـ
ـ جــو، وتدمير أهــداف أرضية  صواريخ جو 
مـــن خـــال الــقــنــابــل والـــصـــواريـــخ الــدقــيــقــة«. 
االنتحارية  املسيرة  »الــطــائــرات  أن  وأضــاف 
ــاورات«،  ــ ــنـ أيـــضـــًا تــنــفــذ تــمــريــنــات خــــال املـــ
الطائرات  إقــاع  إلى »عمليات  مشيرًا أيضًا 
املـــســـيـــرة لــبــحــريــة الــجــيــش مـــن الــســفــن في 

فــي الــكــونــغــرس«. مــن جــهــتــه، قـــال تــرامــب من 
ــــي آمــــل أن يــنــهــي نــائــب  جــورجــيــا أيـــضـــًا: »إنـ
العمل ألجلنا، إنه رجل رائع،  الرائع  الرئيس 
ولــكــن إن لــم يــفــعــل، فــلــن أحــبــه بــقــدر مــا أحبه 
الــيــوم«. وأكــد الرئيس الخاسر أنــه سيحارب 
بـــشـــدة لــلــحــفــاظ عـــلـــى رئـــاســـتـــه، مــضــيــفــًا أن 
ــــوات املــجــمــع االنــتــخــابــي الــتــي فـــاز بها  »أصــ

بايدن لن تأخذ منه البيت األبيض«.
مطالبة  ستشهد  فإنها  للجلسة،  وبــالــعــودة 
املعترضن بإنشاء لجنة للتحقيق في مزاعم 
انتخابي. وعلى  تزوير  ترامب حول حصول 
الرغم من ضعف حظوظ مرور الطلب، فإنه من 
املتوقع أن تشهد الجلسة، التي عادة ما تكون 
شكلية، جدااًل حادًا بن النواب والسيناتورات 
لم  الــذيــن  السيناتورات  بــن  ومــن  املنقسمن. 
يفصحوا بعد عن توجههم، كل من ليندسي 
غراهام، راند بول، وماركو روبيو. أما األبرز 
النتيجة،  على  سيصادقوا  أنــهــم  أكـــدوا  ممن 
كــوتــون، وماكونيل، وميت رومني.  تــوم  فهم 
وذكـــر مــوقــع »أن بــي ســي« أن الجلسة، وهي 
أيامًا،  تــدوم  الدستور، قد  ملزم أجــراؤهــا في 
إذا ما رافقها الكثير من الجدل واالعتراضات.
وذكر املوقع أن أي اعتراض يجب أن يكون في 

إطار وثيقة موقعة.
فــي األثـــنـــاء، طــالــب أكــثــر مــن 170 مــن رؤســـاء 
ــة، فــــي رســـالـــة  ــيـ ــركـ ــيـ كـــبـــريـــات الـــشـــركـــات األمـ
أمـــــــس اإلثــــنــــن،  مـــــن  نــــشــــرت أول  مـــشـــتـــركـــة 
انتخاب  على  باملصادقة  الكونغرس  أعضاء 
ــدة خــــال  ــحــ ــتــ ــــات املــ ــــواليـ ــلـ ــ بـــــايـــــدن رئــــيــــســــًا لـ
ــن عــلــى  ــّدديــ ــشــ ــة الـــــيـــــوم، مــ ــبـ ــقـ ــرتـ الـــجـــلـــســـة املـ
للسلطة.  والـــهـــادئ  السلمي  االنــتــقــال  أهــمــيــة 
ــة، وبــيــنــهــم  ــالــ ــرســ ــون عـــلـــى الــ ــعــ ــ

ّ
ــوق وكـــتـــب املــ

ــنــــاديــــق اســتــثــمــاريــة  رؤســــــــاء مــــصــــارف وصــ
ومــجــمــوعــات اســتــشــاريــة وشـــركـــات طــيــران، 
داو  مــؤشــر  فــي  أسهمها  مــدرجــة  منها  كثير 
»لقد حان  في وول ستريت:  الرئيسي  جونز 
الوقت لكي تمضي الباد قدمًا«، في انتكاسة 
الــذي لطاملا تباهى  جديدة للرئيس الخاسر 

بصداقاته مع كبار أرباب العمل في الباد.
إلـــى ذلـــك، يــعــتــزم تــرامــب الــتــوجــه بكلمة إلــى 
مــنــاصــريــه الــذيــن دعــاهــم لــاحــتــجــاج، الــيــوم، 
دعا  األبيض. من جهتهم،  البيت  من  بالقرب 
مسؤولون في مدينة واشنطن أنصار الرئيس 
إلى  نارية  عــدم إحضار أسلحة  إلــى  الخاسر 
الكونغرس على  احتجاجاتهم على تصديق 
الــنــتــائــج، ونـــشـــروا املــئــات مــن قـــوات الــحــرس 

الوطني للمساعدة في حفظ النظام.

اإليراني، أمس الثاثاء، أكبر مناورات لساح 
الـــطـــائـــرات املـــســـيـــرة الــقــتــالــيــة، هـــي األولــــى 
مـــن نــوعــهــا، تــســتــمــر لــيــومــن فـــي محافظة 
البرية  الحدود  الباد وعلى  سمنان، وسط 
والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة. وأعـــلـــن بـــيـــان لقسم 
 املئات 

ّ
العاقات العامة للجيش اإليراني أن

القتالية واالنتحارية  املسيرة  الطائرات  من 
ــي هـــــذه املــــــنــــــاورات، مـــشـــيـــرًا إلـــى  ــارك فــ ــشــ تــ
 هــــذه الـــطـــائـــرات املــســيــرة تــعــود لــلــقــوات 

ّ
أن

األربع التابعة للجيش، أي القوات البحرية 

يــديــرون فــنــادقــه، أو الــرجــال والــنــســاء الــذيــن 
ينظفون املراحيض فيها«.

كثيرًا  الخاسر  الرئيس  يكترث  ال  جهته،  من 
بــاملــعــتــرضــن، بــل يــواصــل صـــّب غضبه على 
أولــئــك الــذيــن ســيــصــادقــون على فــوز غريمه. 
في  الجمهورية  األغلبية  زعــيــم  هـــؤالء،  ومــن 
الـــذي لم  مــاكــونــيــل،  الــشــيــوخ ميتش  مجلس 
بحسب  طويلة،  ألسابيع  ترامب  مع  يتحدث 
»واشنطن بوست«. من جهته، سيكون نائب 
الرئيس الخاسر، مايك بنس، والذي سيرأس 
ــائـــز، في  ــفـ الــجــلــســة ويــعــلــن اســــم الـــرئـــيـــس الـ
 لترامب، 

ّ
 رجل الظل

ّ
أصعب مواقفه، بعدما ظل

وسنده املطيع ألربع سنوات. وال يزال موقف 
بــنــس ملتبسًا، وهـــو أعــلــن أول مــن أمـــس من 
واليـــة جــورجــيــا، الــتــي أجـــرت أمـــس، الثاثاء، 
»إنــي  »الــشــيــوخ«:  إعـــادة لعضوية  انتخابات 
)الــيــوم(، سيكون يومنا  األربعاء  أعدكم. يوم 

املياه الجنوبية )الخليج(، وإقاع الطائرات 
االنتحارية الدقيقة ملسافات طويلة لتدمير 
أهـــــداف حــســاســة وحــيــويــة فـــي عــمــق أرض 

العدو«.
ــــرى، وبــعــدمــا احــتــجــز الــحــرس  مـــن جــهــة أخـ
الثوري اإليراني ناقلة نفط كورية جنوبية 
وطــاقــمــهــا املــؤلــف مــن 20 شــخــصــًا، أول من 
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت  ــــن،  ــنـ ــ اإلثـ أمـــــس 
 سيول سترسل 

ّ
الكورية الجنوبية، أمس، أن

ــران لــلــتــفــاوض بشأن  وفـــدًا حــكــومــيــًا إلـــى إيــ
ــال الـــنـــاطـــق بــاســم  ــ ــراج عـــن الــنــاقــلــة. وقـ ــ ــ اإلفـ
الــــوزارة، تــشــوي يــونــغ ســـام: »سيتم إرســال 
ــران فــي أقـــرب وقــت ملــحــاولــة حل  وفــد إلــى إيـ
ــات ثـــنـــائـــيـــة«.  ــاوضــ ــفــ ــــال مــ املــــســــألــــة مــــن خــ
ــاف أن نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة تشوي  وأضــ
يونغ كون، سيمضي قدمًا في رحلة مخطط 
إلــى طهران  أيــام  لها سابقًا تستغرق ثاثة 

مطلع األسبوع املقبل.

»الدعم السريع«

املمنهجة التي بدأت في عهد الرئيس املخلوع 
عمر البشير، وتستمر إلى اليوم عبر األجهزة 
»الدعم  بينها  ومــن  الرسمية،  وغير  الرسمية 
الــســريــع« الــتــي يــقــودهــا نــائــب رئــيــس مجلس 
السيادة االنتقالي، الفريق أول محمد حمدان 

»حميدتي«. دقلو املعروف بـ
مها يوم األحد املاضي للنائب 

ّ
وفي مذكرة سل

الـــعـــام تــــاج الـــســـر الـــحـــبـــر، طـــالـــب »الــتــجــّمــع« 
بــتــشــكــيــل لــجــنــة مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة ونــقــابــة 
املـــحـــامـــن ملـــراجـــعـــة كــــل مـــقـــار قــــــوات »الـــدعـــم 
الـــســـريـــع« وغـــيـــرهـــا مـــن الــــقــــوات، لــلــتــأكــد من 
خلوها تمامًا من املعتقلن املدنين، وتسليم 
املوجودين في هذه املقار للشرطة. كما شدد 
على أن تكون التحريات نفسها من اختصاص 
الشرطة، داعيًا إلى فتح تحقيقات في حاالت 
ذة باعتبارها اختطافًا واعتقااًل 

ّ
االعتقال املنف

غــيــر مـــشـــروع، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة دائـــمـــة بكل 
الــصــاحــيــات ملــراجــعــة االنــتــهــاكــات الــســابــقــة 
وتــلــقــي الــشــكــاوى مــمــن تــعــرضــوا ملــمــارســات 
»الدعم  قبل  القبض واالعتقال والتحقيق من 
ــذه  ــل هـ ــويـ ــر تـــحـ ــبـ ــــع«، وإنــــصــــافــــهــــم عـ ــــريـ ــــسـ الـ
الباغات للمحاكمة العادلة. وخلص »تجّمع 
مقترحه  لتقديم  املــطــاف  نهاية  فــي  املهنين« 

بحل قوات »الدعم السريع« فورًا.
واقـــتـــرح »الــتــجــّمــع« فـــي مـــذكـــرتـــه، وكــتــدابــيــر 
واملخالفات،  االنتهاكات  من  للحد  مستقبلية 
تعديل املادة 35 من الوثيقة الدستورية لسنة 
السلطة  أنــتــجــت  الــتــي  الــوثــيــقــة  وهـــي   ،2019
ــيـــة بــــن املـــكـــونـــن املـــدنـــي  ــالـ ــيـــة الـــحـ ــالـ ــقـ ــتـ االنـ
القوات  املقترح على جعل  والعسكري. ونــّص 
الــوحــيــدة  املــســلــحــة، هــي املــؤســســة العسكرية 
الحامية للوطن، وبالتالي إلغاء قانون »الدعم 
الـــســـريـــع« ودمـــجـــهـــا فـــي الــجــيــش الـــســـودانـــي 
سست 

ُ
خال مدى زمني معلوم، لم يحدده. وأ

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

تعود قوات »الدعم السريع« عنوانًا 
جـــدلـــيـــًا فــــي الـــســـاحـــة الـــســـودانـــيـــة، 
ــن بــــاب االنــتــهــاكــات  وهـــــذه املـــــرة مـ
بــحــق املــدنــيــن، وتــحــديــدًا بــعــد مــقــتــل الــشــاب 
بــهــاء الـــديـــن نــــوري فـــي 17 ديــســمــبــر/كــانــون 
ــل أحـــد  ــ ــي، تـــحـــت الـــتـــعـــذيـــب داخــ ــاضــ األول املــ
مــقــرات هـــذه الــقــوات عــقــب اعــتــقــالــه وإخــفــائــه، 
»تجمع  ليتجه  كبيرًا،  أثــار غضبًا شعبيًا  مــا 
دينامو  يعتبر  الـــذي  الــســودانــيــن«،  املهنين 
القوات  للمطالبة بحل هــذه  الــثــوري،  الــحــراك 
ودمـــجـــهـــا فــــي الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي. وبــيــنــمــا 
تــتــزايــد األصــــوات املــنــاديــة بحل هــذه الــقــوات، 
»الدعم  بــدور  األطـــراف متمسكة  تبقى بعض 
ــان الـــعـــســـكـــري أو فــــي حــمــايــة  ــ ــ الــــســــريــــع«، أكـ
 

ّ
القبلية. وفي ظل أو في املصالحات  الحدود، 
»الدعم  هذه األجــواء، تهدد القوى املعارضة لـ
على  والضغط  للتصعيد  بخيارات  السريع« 
تحالف  وحــتــى  العسكري  واملــكــون  الحكومة 
الحاكم لتفكيك تلك  الحرية والتغيير«  »قوى 

القوات.
وشّكل مقتل الشاب بهاء الدين نوري الشهر 
املاضي، تحت التعذيب في أحد مقرات »الدعم 
السريع«، صدمة كبيرة لكثير من السودانين، 
الذين تنادوا بعد الحادثة للمطالبة بحل هذه 
الـــقـــوات أو تــقــلــيــص صــاحــيــتــهــا، خــصــوصــًا 
في مجال االعتقال والتحفظ. ودشــن »تجمع 
املــهــنــيــن« عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، حــمــلــة تحت 
شعار »إعرف حقك«، هدفها كما يقول تفكيك 
وإغــــــاق مـــقـــرات االعـــتـــقـــال الـــخـــاصـــة بــالــدعــم 
ــرى، عـــدا الــشــرطــة.  ــ الــســريــع وكـــل الـــقـــوات األخـ
أشكال   من 

ً
»التجمع« خطواته شكا ويعتبر 

املــواجــهــة مــع حـــاالت انــتــهــاك حــقــوق اإلنــســان 

ــــوات »الـــدعـــم الـــســـريـــع«، كــمــلــيــشــيــات قبلية  قـ
ــحــهــا نــظــام الــبــشــيــر في 

ّ
ــحــت نفسها وســل

ّ
ســل

املــعــارك ضــد حــركــات التمرد التي ظهرت في 
ــور غـــرب الـــبـــاد فـــي الـــعـــام 2003،  ــ إقــلــيــم دارفــ
ــك ملــنــحــهــا الــشــرعــيــة  وســـعـــى الـــنـــظـــام بــعــد ذلــ
الــســيــاســيــة والــتــشــريــعــيــة عــبــر قـــانـــون أجــيــز 
فــي الــعــام 2013 بــواســطــة الــبــرملــان، لتخوض 
بعد ذلك معارك ضارية في دارفــور. ثّم أرسل 
لتقاتل  الــعــام 2015  فــي  النظام وحـــدات منها 
اليمن،  في  اإلمــاراتــي  السعودي  التحالف  مع 

ــّرب قــيــادتــهــا، خــصــوصــًا حــمــيــدتــي، إلــى  مــا قــ
الجانب  إلــى  املحور بشكل ملحوظ، ال سيما 

اإلماراتي.
ــّد نــظــام الــبــشــيــر في  وبــعــد انــــدالع الـــثـــورة ضـ
مخطط  فــي  حميدتي  شـــارك   ،2018 ديسمبر 
اإلطــــاحــــة بــالــبــشــيــر لــيــلــة 11 إبــريــل/نــيــســان 
املجلس  رئيس  نائب  بتعيينه  ليكافأ   ،2019
العسكري االنتقالي، الذي تسلم زمام السلطة 
ــــاد، وســـــط رفـــــض مــــن قـــــوى الــــثــــورة  ــبـ ــ فــــي الـ
ذلك  فــي  مستخدمة  املــدنــي،  بالحكم  املطالبة 

قيادة  أمــام محيط  الشعبي  االعتصام  ســاح 
الثالث من  الــســودانــي، قبل فضه في  الجيش 
الدعم  قـــوات  لتوضع   ،2019 يــونــيــو/حــزيــران 
ــي عــمــلــيــة الــفــض  الـــســـريـــع كــمــتــهــم رئـــيـــس فــ
قتيل   100 عن  زادت  التي  البشرية  وتكلفتها 

وعشرات الجرحى واملفقودين.
وعلى الرغم من التوافق الذي تم بشأن الوثيقة 
الدستورية، وتشكيل السلطة االنتقالية ومنح 
حميدتي منصب نائب رئيس مجلس السيادة 
ت تطارد قوات 

ّ
 االتهامات ظل

ّ
االنتقالي، إال أن

الدعم السريع بالتورط في انتهاكات واسعة 
ضــد املــدنــيــن ســـواء فــي الــخــرطــوم أو دارفـــور 
اتهامات حول  أو جنوب كردفان. كذلك دارت 
»الـــدعـــم الـــســـريـــع« فـــي مـــا يــتــعــلــق بــاخــتــطــاف 
القرار السياسي والهيمنة على ملفات الفترة 
 
ً
االنتقالية مثل السام وإدارة االقتصاد، فضا

النشاطات  فــي  بالتوسع  أخــرى  اتهامات  عــن 
االقتصادية والتجارية.

ويــــعــــزو املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم »تــجــمــع 
املــهــنــيــن الـــســـودانـــيـــن«، حــســن فـــــــاروق، في 

األخير  املوقف  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
لــلــتــجــّمــع إلــــى »الــــتــــجــــاوزات املـــتـــكـــررة لــقــوات 
 »تلك القوات ورثت 

ّ
الدعم السريع«. ويعتبر أن

وجهاز  البائد  النظام  مــن  القمعي  النهج  كــل 
فــي كثير من  الهمجي  القتل  أمــنــه، ومــارســت 
األحـــيـــان وفــــي عــــدد مـــن املـــنـــاطـــق، وآخــــر ذلــك 
حــادثــة الــشــاب بــهــاء الــديــن نــــوري«، مبينًا أن 
الــقــوات عــن تسليم املتهمن في  حــديــث هـــذه 
وبالتالي  دلــيــل،  يسنده  »ال  للنيابة  الــحــادثــة 
القوات نهائيًا«. من   تلك 

ّ
ال مجال ســوى لحل

أن  السوداني،  الشيوعي  الحزب  جهته، يؤكد 
مــوقــفــه مــن اســتــمــرار قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع« 
ســـابـــق ملـــوقـــف »تــجــمــع املــهــنــيــن«، بـــل أعــلــنــه 
الحزب على  ويــرى  النظام.  قبل سقوط  حتى 
 »إعــادة 

ّ
أن كــرار،  لسان املتحدث باسمه كمال 

املسلحة بتكوين جيش قومي  القوات  هيكلة 
لدعم  الوحيد  الضمان  هــي  املليشيات،  وحــل 
التحول الديمقراطي وحماية الفترة االنتقالية 
 
ّ
مـــن أي انــقــابــات عــســكــريــة«، مــشــيــرا إلـــى أن

»قــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع ولــطــبــيــعــة تــكــويــنــهــا 

الــاقــومــي، غــيــر مــؤهــلــة إطــاقــًا لــلــقــيــام بذلك 
الــدور الكبير«. ويضيف كــرار، في حديث مع 
»العربي الجديد«، أن »الطريقة املثلى لتحقيق 
أفرادها من  السريع هي استيعاب  الدعم  حل 
عبر  والــجــنــود  الحربية  الكلية  عبر  الضباط 
مـــدارس الــتــدريــب املــعــروفــة«، معتبرًا أنــه »إذا 
لم يتم ذلك ستبقى خطرًا على املواطن واألمن 

القومي هي وغيرها من بقية املليشيات«.
والتغيير«  »الحرية  قوى  في  القيادي  ويتفق 
جــعــفــر حــســن، مــع مــطــالــب حــل قــــوات »الــدعــم 
 
ّ
ــد«، إن ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــقـــول لــــ ــع«، ويـ ــريـ ــسـ الـ

الوثيقة  فــي  لها حتى  »مــؤســس  املطالب  تلك 
 كل 

ّ
الــدســتــوريــة نفسها الــتــي تــنــّص على حــل

املــلــيــشــيــات وقـــــوات الـــحـــركـــات املــســلــحــة وأي 
قوات أخرى، ودمجها في الجيش السوداني«، 
النصوص متروك  تلك   »تنفيذ 

ّ
أن إلى  مشيرًا 

املستوى  على  لكن  بحتة،  لتقديرات عسكرية 
السياسي متفق ومتوافق عليه«.

يعقوب  السياسي  املحلل  يرفض  املقابل،  في 
الدموكي، فكرة ومقترح تسريح قوات »الدعم 
الـــســـريـــع« الــتــي يــعــتــبــرهــا »مــكــونــًا مــهــمــًا من 
مــكــونــات الـــثـــورة الــســودانــيــة وحــمــت الــثــورة 
التوافق  في مهدها، ولعبت دورًا في تحقيق 
أدوارهــا األخرى  االنتقالية، عدا  املرحلة  على 
ومكافحة  الشرعية  غير  الهجرة  مكافحة  في 
املــــخــــدرات وحــمــايــة الـــحـــدود واملــســاهــمــة في 
أيضًا  »لــهــا   

ّ
أن معتبرًا  القبلية«،  املصالحات 

دورًا مجتمعيًا وإنسانيًا كبيرًا ظهر جليًا في 
تسيير قوافل الدعم أخيرًا للمتأثرين بالسيول 
والفيضانات في مختلف بقاع الوطن«. ويرى 
الــدمــوكــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــقـــوات »لــيــســت بــعــيــدة عـــن الجيش   تــلــك الـ

ّ
أن

القومي، وتأتمر بأمر وتوجيهات القائد العام 
للقوات املسلحة وفق نّص القانون وال تتحرك 
 »مــطــالــبــات 

ّ
إال فــي حـــدود عــلــمــه«، مــعــتــبــرًا أن

تجمع املهنين بحل الدعم السريع جاءت بعد 
أن فقد التجمع أي دور سياسي له«.

تأتي خطوات طهران على وقع تزايد التوتر مع واشنطن )فرانس برس(

)Getty/أكد ترامب أنه سيواصل القتال ضد فوز بايدن )ألكس وونغ

)Getty/قتل بهاء الدين نوري تحت تعذيب عناصر قوات الدعم السريع )أشرف شاذلي

تتصاعد األصوات السودانية المطالبة بحل قوات »الدعم السريع«، التي يقودها نائب رئيس 
في  بالتورط  لها  المتواصلة  االتهامات  وقع  على  دقلو،  حمدان  محمد  السيادي  المجلس 
انتهاكات ضد المدنيين وحقوق اإلنسان منذ أن أنشئت في عهد نظام الرئيس المخلوع عمر 

البشير، وصوًال إلى اليوم، إذ كانت آخر انتهاكاتها بحق مواطن قد أدت لوفاته تحت التعذيب 
المهنيين  »تجمع  رأسها  على  عدة،  قوى  االنتهاكات  هذه  ودفعت  مقراتها.  أحد  في 

السودانيين«، للمطالبة بحل هذه القوات فورًا ودمجها في الجيش السوداني
قضية

حملة سودانية لحل القوات 
بعد تزايد االنتهاكات

الحزب الشيوعي: حل 
المليشيات يضمن التحول 

الديمقراطي

فاروق: قوات الدعم 
السريع ورثت النهج 

القمعي من النظام البائد

أطلقت إيران أمس 
أكبر مناورات لسالح 

الطائرات المسيرة

سيعترض 13 سيناتورًا 
و100 نائب على 

فوز بايدن

أعلنت إيران، أمس الثالثاء، 
عن إنتاج أول دفعة 

من اليورانيوم المخصب 
بنسبة 20%، بالتزامن مع 

إطالقها أكبر مناورات 
للطائرات المسيرة، وسط 

أجواء من التوتر مع 
واشنطن

ينتظر الكونغرس األميركي 
جلسة المصادقة على 

فوز جو بايدن رئيسًا، 
فيما ال يزال الرئيس الخاسر 

دونالد ترامب يحشد 
أنصاره لالعتراض

فــاروق،  حسن  السودانيين«  المهنيين  »تجمع  باسم  المتحدث  قــال 
لـ»العربي الجديد«، إن الحاضنة السياسية للحكومة ممثلة بـ»قوى إعالن 
تمامًا  »تماهت  والتغيير«،  الحرية 
الدعم  قــوات  لسيطرة  ورضــخــت 
السياسي«،  المشهد  على  السريع 
مؤكدًا أّن »تجمع المهنيين يمتلك 
كل خيارات التصعيد الثوري لحل تلك 
رئيس  حديث  أّن  إلى  ونبه  القوات«. 
البرهان  الفتاح  عبد  السيادة  مجلس 
الدعم  قـــوات  أن  عــن  )الـــصـــورة(، 
المسلحة  للقوات  تابعة  السريع 

وتأتمر بأمرها »غير صحيح«.

رضوخ »قوى الحرية والتغيير«

الحدث متابعة

Wednesday 6 January 2021 Wednesday 6 January 2021
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الخناق يضيق على التنظيم

»والية سيناء« 
يسرق المواطنين

تسبّبت عمليات الجيش 
بقطع اإلمدادات بين 

مراكز التنظيم

سيناء ـ محمود خليل

الــــعــــســــكــــريــــة  الـــــــحـــــــمـــــــات  أدت 
ضد  املــصــري  للجيش  املتاحقة 
تــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء« املــوالــي 
»داعــش«، في مــدن محافظة شمال سيناء  لـــ
الــخــنــاق عليه  إلـــى تضييق  الـــبـــاد،  شــرقــي 
بــشــكــل غــيــر مــســبــوق، مـــن خـــال قــطــع طــرق 
اإلمـــداد بني مناطق تــواجــده، خصوصًا في 
دفع  مــا  العبد.  وبــئــر  زويـــد  الشيخ  مدينتي 
املواطنني  نحو سرقة  االتجاه  إلى  التنظيم 
احتياجات  لتلبية  الــتــجــاريــة،  ومصالحهم 
أفــــــراده املــعــيــشــيــة. وُســجــلــت عــــدة عــمــلــيــات 
ســرقــة ونــهــب خــال األيـــام القليلة املاضية، 
ومــزرعــة  وتموينية  تــجــاريــة  مــحــاال  شملت 
لــتــربــيــة الــــدواجــــن، فــيــمــا فــشــلــت مـــحـــاوالت 
أخرى، بسبب تنبه األهالي إلى تحرك أفراد 

التنظيم.
وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، أفــــــــادت مــــصــــادر قــبــلــيــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بـــأن عــمــلــيــات الجيش 
املصري التي بدأت الشهر املاضي، أدت إلى 
اســتــعــادة عـــدد مــن الــقــرى فــي نــطــاق مدينة 
بئر العبد، وكذلك منع تحرك »والية سيناء« 
فــي عــشــرات الــقــرى واألحـــيـــاء فــي مـــدن رفــح 
العبد. وهذا  والشيخ زويــد والعريش وبئر 
الــفــعــل لـــم يــحــصــل قــبــل ذلــــك طــيــلــة ســنــوات 
الــصــراع بــني الــجــيــش والــتــنــظــيــم. وتسّببت 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي قــطــع اإلمــــــدادات 

النتائج  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث  في 
املــلــمــوســة عــلــى أرض الـــواقـــع، تــؤكــد بــمــا ال 
املــصــري غّير  يــدع مــجــااًل للشك أن الجيش 
سيناء  شــمــال  فــي  عمله  استراتيجيات  مــن 
خال الفترة القريبة املاضية. وهذا ما أدى 
إلى اإلضرار بقوة تنظيم »داعش«، وإبقائه 

في حــال دفــاع عن النفس بــداًل من الهجوم، 
بالتزامن مع فقدانه ملساحات واسعة كانت 
تــقــع تــحــت سيطرته مــنــذ بــدايــة عـــام 2020. 
أي هجوم  يــنــفــذ  لــم  التنظيم  أن  إلـــى  ولــفــت 
ــتـــرة طـــويـــلـــة بـــخـــاف هــجــوم  نـــوعـــي مـــنـــذ فـ
معسكر رابعة في شهر يوليو املاضي، علمًا 
أن قوات الجيش عمدت إلى تقطيع األوصال 
بني املدن والطرق التي يسلكها التنظيم في 
ــار إلــى أن  الظهير الــصــحــراوي لــلــمــدن. وأشـ
ر بشكل حقيقي على تماسك 

ّ
هذا الوضع أث

نــقــص واضـــح في  إلـــى  التنظيم، وأدى  قـــوة 
اإلمــــــــدادات بـــني نـــقـــاط الــتــمــركــز، مـــا أفــضــى 
قــرى كــان يسيطر عليها  إلــى انسحابه مــن 
ألشـــهـــر طـــويـــلـــة، وكـــذلـــك ســعــيــه لــلــحــصــول 

على اإلمـــدادات ولو الغذائية على األقــل من 
التجارية.  ومحالهم  املواطنني  سرقة  خــال 
وأضاف الباحث أنه في حال استمر الجيش 
فـــي عــمــلــه بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، فــــإن املـــزيـــد من 
الفترة  امليدانية ستتحقق خال  اإلنــجــازات 
املــقــبــلــة، وهــــذا ال يــمــنــع بــالــتــأكــيــد اســتــمــرار 
تسجيل خسائر بشرية ومادية في صفوف 
للحمات  التنظيم  الجيش، في ظل تصدي 
ــــي عــــــدة مـــنـــاطـــق.  الـــعـــســـكـــريـــة املـــســـتـــمـــرة فـ
وشــّدد على أن الجيش بــات ملزمًا بحماية 
املواطنني أكثر من أي وقت مضى، والحفاظ 
على ممتلكاتهم، وعدم تركهم فريسة سهلة 
للتنظيم لسرقتهم وفعل أي شيء في مقابل 

حصوله على الغذاء الازم لعناصره.

8
سياسة

يحاول تنظيم »والية 
سيناء« المحافظة على 
موارده عبر سرقة منازل 
المواطنين، بعد التقدم 

األخير للجيش المصري، 
الذي غيّر من استراتيجيته

سيطر الجيش المصري على قرى جديدة في سيناء )محمد الشاهد/فرانس برس(

املناطق،  تلك  في  التنظيم  تمركز  نقاط  بني 
وإجباره على البحث عن بدائل، كان أبرزها 
ســرقــة املــواطــنــني، ســـواء الــبــيــوت أو املــحــال 
الــتــجــاريــة واملــصــالــح االقــتــصــاديــة. وتــســود 
حــالــة مــن الــقــلــق فــي أوســــاط املــواطــنــني في 
املــنــاطــق الــقــريــبــة مــن تــواجــد الــتــنــظــيــم، من 
ملحاوالت  تصديهم  أثناء  للخطر  تعرضهم 
التنظيم نهب املحال التجارية خال الفترة 
الجيش.  فــي حـــال اســتــمــرار حــصــار  املقبلة 
وأضـــافـــت املـــصـــادر ذاتـــهـــا أنـــه ســجــل خــال 
ــة، ســــرقــــة »واليــــــــة ســـيـــنـــاء«  ــيــ ــاضــ األيــــــــام املــ
محاال تجارية جنوبي مدينة الشيخ زويد، 
بانتشار  املتمثلة  الجوية  الحالة   

ً
مستغا

املجموعات  بعض  نجحت  فيما  الــضــبــاب، 
من التنظيم في نهب مواد تموينية في قرية 
بمعاونة  بعضًا  املواطنون  وأفشل  الكوثر، 
املـــســـلـــحـــني املـــحـــســـوبـــني عـــلـــى املـــجـــمـــوعـــات 
القبلية املساندة للجيش. في املقابل، سرق 
الــدواجــن  لــتــربــيــة  عــنــاصــر التنظيم مــزرعــة 
فــــي قـــريـــة الــــتــــلــــول، فــــي نـــطـــاق مـــديـــنـــة بــئــر 
إلى  ونقلهم  فيها،  العاملني  وخطف  العبد، 
جــهــة غــيــر مــعــلــومــة، بــرفــقــة مــئــات الــدواجــن 
ــــاف الــتــي كــانــت بــداخــل املـــزرعـــة. ولــم  واألعـ
تتمكن قـــوات الــجــيــش والــشــرطــة مــن تعقب 

الفاعلني أو اإلمساك بهم.
في شمال سيناء،  وكانت مصادر عسكرية 
ــد نـــشـــرت عـــبـــر صـــفـــحـــات املـــقـــّربـــني مــنــهــا  قــ
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، صــورًا 
ــتــلــوا 

ُ
لـــعـــدد مـــن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم الـــذيـــن ق

تهريب  محاولتهم  خــال  املاضي،  األسبوع 
املــحــاصــرة  للمجموعات  التموينية  ــواد  املــ
رفح  جنوبي  واملقاطعة  التومة  قريتي  فــي 
ــوازاة ذلـــك، ال تفارق  والــشــيــخ زويـــد. وفــي مــ
الــطــائــرات مــن دون طيار سماء مــدن شمال 
ســيــنــاء، ملــراقــبــة حــركــة »واليــــة ســيــنــاء«، في 
ظـــل تــحــرك الــحــمــات الــبــريــة عــلــى األرض، 
واملناطق  الــقــرى  على  السيطرة  الستكمال 

التي ال تزال تحت قبضته.
السياق، ذكــر باحث في شــؤون سيناء،  في 
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سوق سوداء للمازوت في سورية
عدنان عبد الرزاق

ــوريـــني أمــــام  ــادت طـــوابـــيـــر الـــسـ ــ عــ
مــــحــــطــــات تــــــوزيــــــع الـــــــوقـــــــود فــي 
العاصمة دمشق، إثر قلة املشتقات 
النفطية وارتفاع أسعار املحروقات بالسوق 
الـــســـوداء. يــؤكــد الــعــامــل الــســابــق بمحافظة 
»العربي الجديد«، أن  دمشق خضر محمد، لـ
سعر ليتر املــــازوت ارتــفــع مــن 180 لــيــرة إلى 
1200 ليرة بالسوق السوداء )الدوالر = نحو 
2900 ليرة(، ألن حكومة بشار األسد لم توزع 
»البطاقة  يسمى  بما  السوريني  مخصصات 
الذكية« منذ منتصف العام املاضي، موضحًا 
أن املخصصات لكل أســرة سنويًا تبلغ 400 
ليتر تـــوزع على دفــعــتــني: فــي أغــســطــس/ آب 
ويـــنـــايـــر/ كـــانـــون الـــثـــانـــي، لــكــن حــصــة شهر 

أغسطس املاضي لم توزع حتى اليوم. 
ويــــؤكــــد املـــتـــحـــدث أن أصــــحــــاب »الـــبـــطـــاقـــات 

ألف   20 لنحو  تصل  رشــى  يدفعون  الذكية« 
ليرة لتقديم أدوارهم والحصول على الحصة 
املخصصة لألسرة السورية، ألن الحل البديل 
هو التوجه للسوق والشراء بأسعار مرتفعة 
جدًا. وال تقتصر املعاناة على األسر وصعوبة 
تؤكد مصادر من  إذ  التدفئة،  مــازوت  تأمني 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  لـــ العاصمة الــســوريــة 
أصحاب سيارات األجــرة ينتظرون لساعات 
طويلة أمام محطات توزيع الوقود، ويقدمون 
رشى للحصول على مخصصاتهم ويدفعون 
أسعارا مضاعفة لزيادة املخصصات، ويصل 
ــازوت املــدعــم لــســيــارات األجـــرة  ســعــر ليتر املــ

إلى  1000 ليرة. 
وتكشف مصادر في ريف دمشق أن إجمالي 
كــمــيــات املـــــــازوت الـــتـــي تــصــل لــلــمــحــافــظــة ال 
منها  القطاعات،  لكل  لتر  ألــف   770 يتجاوز 
550 ألف لتر مخصصة للتدفئة تكفي لنحو 
82 ألف بطاقة شهريًا وفقًا للكميات الحالية، 

فــي حــني أن عــدد الــبــطــاقــات فــي ريــف دمشق 
يناهز 600 ألف بطاقة، والحاجة الفعلية تبلغ 
أكثر من مليوني لتر يوميًا من املــادة. ويرى 
أزمة  أن  الــســوري حسني جميل،  االقتصادي 
الشتاء متوقعة،  املــازوت والغاز خال فصل 
ألن النفط بمناطق األسد ال يزيد عن 20 ألف 
عن  يزيد  االستهاك  في حني  يوميًا،  برميل 
الفجوة كانت  140 ألف برميل يوميًا، وهــذه 
تؤمن عبر االستيراد أو التهريب من مناطق 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة فـــي شـــمـــال شــرق  ســيــطــرة الــ
الباد. أما اليوم، فالخافات قائمة بني نظام 
األسد والقوات الكردية )اإلدارة الذاتية(، كما 
اســتــيــراد  يمكنه  وال  مفلس  األســـد  نــظــام  أن 

النفط، حسب جميل. 
»الــعــربــي  ويــضــيــف االقـــتـــصـــادي الـــســـوري لـــ
التنكر ملعاناة األســر  أنــه ال يمكن  الــجــديــد«، 
الـــســـوريـــة بـــتـــأمـــني وســــائــــل الـــتـــدفـــئـــة وغــــاء 
من  ألكثر  الكهرباء  وانقطاع  املـــازوت  أسعار 

15 ساعة حتى بالعاصمة دمشق، لكن هناك 
والصناعيني  املـــزارعـــني  لـــدى  أخــــرى  مشكلة 
ليرة،  املـــازوت 1500  لتر  ثمن  يدفعون  الذين 
ارتفاع تكاليف اإلنتاج، وفي  وهذا سيسبب 
ويرجح جميل  الثمن.  املواطن  يدفع  النهاية 
أن يلجأ نظام األســد إلى رفع األسعار، علمًا 
أنــه رفــع سعر املــازوت خــال الثورة منذ عام 
أسعار  للمازوت  أن  مـــرات، مبينًا  2011 ســت 
رسمية عدة، منها 180 ليرة للمواطنني لزوم 
الــتــدفــئــة ووفـــق الــبــطــاقــة الــذكــيــة، وللفاحني 
ــران 135 لــيــرة لــلــتــر. يــذكــر أن  وأصـــحـــاب األفـــ
إنتاج سورية من النفط والغاز تراجع خال 
الــحــرب مــن 385 ألــف برميل نفط يوميا عام 
2011 إلـــى نــحــو 20 ألـــف بــرمــيــل فــي مناطق 
ألـــف برميل فــي مناطق  الــنــظــام، ونــحــو 100 
الــقــوات الــكــرديــة. وكــانــت ســوريــة تصدر قبل 
عام 2011 نحو 150 ألف برميل نفط، بقيمة 5 
مليارات دوالر سنويًا، حسب بيانات رسمية.

بغداد ـ العربي الجديد

أعلن مسؤول عراقي أن الواليات املتحدة مّددت ثاثة 
أشهر إضافية اإلعفاء املمنوح للعراق من العقوبات 
املفروضة على إيران في مجال الطاقة، مّما سيتيح 
لــبــغــداد االســـتـــمـــرار فـــي اســتــيــراد الـــغـــاز والــكــهــربــاء 
 الــعــراق بــلــد نفطي 

ّ
مــن طــهــران. وعــلــى الــرغــم مــن أن

ــران فــي مــجــال الطاقة،  ـــه يعتمد بــشــّدة على إيـ
ّ
إال أن

إذ يــســتــورد مــنــهــا ثــلــث احــتــيــاجــاتــه االســتــهــاكــيــة 
التحتية  الــغــاز والــكــهــربــاء، وذلـــك بسبب بنيته  مــن 
املتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء 

ذاتـــي فــي مــجــال الــطــاقــة لتأمني احــتــيــاجــات سكانه 
اإلعفاء  وبموجب  نسمة.  مليون   40 عــددهــم  البالغ 
الجديد، سيتمّكن العراق من االستمرار في استيراد 
الــكــهــربــاء والـــغـــاز مــن جــارتــه الــشــرقــيــة حــتــى مطلع 
م 

ّ
أكثر من شهرين من تسل أي بعد  إبريل/ نيسان، 

 20 فــي  الحكم  مقاليد  بــايــدن  جــو  املنتخب  الرئيس 
املنتهية  الرئيس  الجاري من  الثاني  كانون  يناير/ 
واليته دونالد ترامب. وقال املسؤول العراقي لوكالة 
فرانس برس، طالبًا عدم نشر اسمه، إن هذا اإلعفاء 
الجديد، األطــول أمــدًا من سائر اإلعــفــاءات السابقة، 
 هــذا اإلعــفــاء 

ّ
هــو ثــمــرة »مــنــاقــشــات طــويــلــة«. غير أن

 مــشــاكــل بــلــد يــعــانــي مـــن نــقــص مــزمــن في 
ّ

لـــن يــحــل
الكهرباء. وتطالب طهران بغداد بسداد ما يزيد عن 

رات.
ّ

ستة مليارات دوالر من املتأخ
الــكــهــربــاء  عـــلـــى وزارة  ــة 

ّ
الـــفـــواتـــيـــر مــســتــحــق وهــــــذه 

دفع  من  األميركية  العقوبات  تمنعها  التي  العراقية 
اإلســامــيــة. وبسبب  للجمهورية  بــالــدوالر  مبلغ  أي 
إيــران أخيرًا صادراتها من  ضت 

ّ
ــرات خف

ّ
املــتــأخ هــذه 

إيــران  الــعــراق. ويستورد العراق الغاز من  إلــى  الغاز 
بواقع 50 مليون متر مكعب يوميًا لتشغيل محطات 
ــاز، الـــتـــي جــرى  ــالـــغـ الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة الــعــامــلــة بـ
قلصت  بينما  املــاضــيــة،  الــســنــوات  خـــال  تشييدها 

إيـــــران هـــذه اإلمـــــــدادات خـــال األيـــــام املــاضــيــة إلـــى 5 
مايني متر مكعب يوميا، بما يعادل 10% فقط من 

الكميات املتفق عليها.
ويــــأتــــي اســـتـــيـــراد الــــغــــاز مــــن إيــــــــران، بــيــنــمــا يــمــتــلــك 
الغاز  إلى  العراق خمسة حقول غازية فاعلة إضافة 
املـــصـــاحـــب لــلــنــفــط مـــن حـــقـــول مــحــافــظــتــي الــبــصــرة 
)جنوب( وميسان )شــرق(، إال أنه لم يجر تطويرها 
نــواب في  الطاقة، حيث يتهم  لتدخل ضمن صناعة 
الــبــرملــان وســيــاســيــون جــهــات فــاعــلــة بتعمد »ضــرب 
الــقــطــاع وعـــدم اســتــثــمــاره الســتــمــرار حــالــة االعــتــمــاد 

على شراء الغاز من إيران«.

أميركا تمدد إعفاء العراق من العقوبات على إيران

الجزائر: تباطؤ ملفات التنمية 
في مناطق الظل

أعرب الرئيس الجزائري عبد املجيد 
تبون، خالل ترؤسه الجتماع 

مجلس الوزراء، عن عدم رضاه عن 
التعاطي مع بعض امللفات الحيوية 

والتي تتعلق أساسا بقضايا 
التنمية في مناطق الظل وكذا قطاع 
املالية الذي يتطلب مراجعة شاملة 

تكرس الشفافية لدى البنوك في 
منح القروض. وأوضح تبون عقب 

استماعه لعرض شامل حول 
حصيلة نشاط الجهاز التنفيذي 

خالل السنة املاضية 2020، األحد 
املاضي، أنه ومثلما حققت قطاعات 

اقتصادية حيوية قفزة الفتة 
على غرار الصناعات الصيدالنية 

واملؤسسات الناشئة ودعم تشغيل 
الشباب، إال أن أخرى ذات عالقة 

مباشرة بالحياة اليومية للمواطنني 
خصوصا في مناطق الظل سجلت 

تباطؤا واختالالت في التسيير.

األردن: فض وقفة 
احتجاجية ضد التطبيع 

فضت األجهزة األمنية األردنية، 
أمس، وقفة احتجاجية ألعضاء 
الحملة الوطنية األردنية إلسقاط 
اتفاقية الغاز مع االحتالل »غاز 

العدو احتالل،« أمام مجلس النواب 
الذي يناقش حاليا اليبان الحكومي 
للثقة. ودانت الحملة في بيان صدر 

أمس، فض الوقفة االحتجاجية 
للحملة أمام مجلس النواب 

بالقوة.  وأضافت الحملة، رغم أن 
التعبير عن الرأي في ما يتعلق 

 ال نقاش 
ّ

بالقضايا العامة هو حق
لة 

ّ
فيه، خصوًصا أمام هيئة ممث
للشعب، وناقلة لصوته؛ ورغم 

التزام الحملة بكل قواعد السالمة 
من تباعد، وارتداء للكمامات، 

وتحديد لعدد املعتصمني بعشرين 
شخًصا؛ ورغم وجود نائب بني 
املعتصمني هو البرملاني موسى 

 ذلك لم يمنع 
ّ

هنطش، إال أن كل
أصحاب القرار من التعامل مع 

الحملة بهذه الطريقة العرفّية.

انكماش مؤشر مديري 
المشتريات في مصر

قالت مؤسسة »أي اتش اس 
ماركت« العاملية لألبحاث، أمس، 

إن قراءة مؤشر مديري املشتريات 
في مصر الذي يقيس أداء القطاع 

الخاص غير النفطي، سجلت 
انكماشا خالل ديسمبر/كانون 

األول املاضي، وسط ضغوط 
جائحة كورنا. وأوضحت 

املؤسسة في تقريرها، أمس، أن 
الشركات املصرية غير املنتجة 

للنفط شهدت انخفاضًا متجددا 
في ظروف التشغيل في نهاية 

عام 2020، ما يعكس انخفاضًا 
قويًا في كٍل من اإلنتاج والطلبات 

الجديدة. وسجلت قراءة مؤشر 
مديري املشتريات انخفاضًا إلى 

النقطة 48.2 في ديسمبر املاضي، 
مقابل 50.9 نقطة في نوفمبر/

تشرين الثاني السابق له. ويعني 
انخفاض املؤشر عن مستوى 50 

نقطة، أن ثمة انكماشًا، في حني 
أن تخطيه هذا املستوى يشير إلى 

التوسع.

لقطات

انتعاش 
االستهالك 
في الصين

قالت وزارة التجارة الصينية إن السوق االستهاكية ظلت منتعشة خال عطلة رأس السنة الجديدة التي استمرت ثاثة أيام، حيث ارتفع متوسط املبيعات 
اليومية لشركات التجزئة الرئيسية الصينية بنسبة 6.2 في املائة على أساس سنوي. وشهدت شركات البيع بالتجزئة الرئيسية زيادة في مبيعات املواد 
 عن املجوهرات بنسبة 3.5 في املائة و22.8 في املائة و9.9 في املائة و10.3 في املائة على التوالي. 

ً
الغذائية واملابس واألجهزة املنزلية واملنتجات الرقمية، فضا

وارتفعت املبيعات في متاجر معفاة من الرسوم الجمركية في مقاطعة هاينان الواقعة في أقصى جنوبي الصني بنسبة 213 في املائة عن العام السابق. قالت 
الوزارة إن استهاك الخدمة ارتفع أيضًا خال هذه الفترة، حيث قفزت معامات الشراء السريع 17 في املائة على أساس سنوي في بكني.

اقتصاد
Wednesday 6 January 2021
األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة
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رأب الصدع يقّوي مناعة اقتصاديات الخليج

1.5
بلغ الناتج المحلي اإلجمالي 
ــتــعــاون  ــدول مــجــلــس ال ــ ل
)العام   2017 في  الخليجي 
األزمــة  ــدالع  ان ــذي شهد  ال
الخليجية(، نحو 1.5 تريليون 
مركز  ذكر  ما  وفق  دوالر، 
مجلس  دول  إحـــصـــاء 

التعاون الخليجي.

تحقيق

دعوة إلى ضخ رؤوس 
أموال في مجاالت أبرزها 

العقارات

توافق مرتقب حول 
سبل مواجهة أزمة انهيار 

أسعار النفط

الكويت ـ أحمد الزعبي

ــدول الــخــلــيــجــيــة الــتــي  ــ تــنــتــظــر الـ
تــعــانــي بــســبــب جــائــحــة كــورونــا 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ انـــــعـــــكـــــاســـــات إيـ
املصالحة  أجواء  اقتصاداتها، على خلفية 
مــجــلــس  ــة دول  ــمـ قـ ــاد  ــقــ ــعــ وانــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة 
الـــتـــعـــاون فـــي الـــســـعـــوديـــة، أمــــس الــثــاثــاء. 
ــبـــون لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  وأكـــــد مـــراقـ
ــاء فــــي ظـــرف  ــ إنــــهــــاء األزمــــــة الــخــلــيــجــيــة جـ
دقيق للغاية، حيث تشهد الدول الخليجية 
الصحية  الجائحة  جــراء  اقتصاديا  ركــودا 
وانــهــيــار أســعــار الــنــفــط وتــعــلــيــق الــتــجــارة 
ــال  ــ ــمـ ــ ــن األعـ ــ ــــد مــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـــبـــيـــنـــيـــة ووقـــــــــف الـ
ــة. مــن  ــيــ ــة خـــــال األشــــهــــر املــــاضــ واألنــــشــــطــ
جانبه، قال رئيس وحدة البحوث في مركز 
االقتصادية،  لاستشارات  الدولي  الكويت 
املـــصـــالـــحـــة  إن  املـــــزيـــــنـــــي،  ــز  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ عــــبــــد 
ستنعكس إيجابا على األسواق الخليجية 
ــكـــل عــــــــام، وســـتـــمـــنـــح االقــــتــــصــــاديــــات  ــشـ بـ
التحديات  ظل  في  كبيرة  دفعة  الخليجية 
مجلس  دول  تشهدها  التي  املسبوقة  غير 

الخليجي. التعاون 
وأضـــاف املــزيــنــي خــال اتــصــال هاتفي مع 
دول مجلس  أن جميع  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــــتــــعــــاون ســتــحــقــق اســــتــــفــــادة كـــبـــيـــرة مــن 
من  خــاســر  أحــد  وال  الخليجية،  املصالحة 
الـــخـــطـــوة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــحــقــقــت بــفــضــل 
تشير  في حني  الكويتية،  الوساطة  جهود 
التوقعات إلى أن هناك قطاعات اقتصادية 
تنتظر تلك االنفراجة، لتعويض خسائرها 
جراء األزمة الخليجية أو جائحة كورونا. 
الخليجي  الطيران  قطاع  أن  املزيني  وذكــر 
ــقـــطـــاعـــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  ــو أكـــثـــر الـ هــ
ســتــحــقــق اســـتـــفـــادة كــبــيــرة، حــيــث تــكــبــدت 
الطيران خسائر فادحة، ستحاول  شركات 
والــتــوافــق  املصالحة  خــال  مــن  تعويضها 
الخليج  فـــي دول  األشـــقـــاء  بـــني  والـــتـــعـــاون 
ــــددا، كـــمـــا أكـــد  ــــجـ وعـــــــودة فـــتـــح األجـــــــــواء مـ
أن قـــطـــاع الــســيــاحــة الــخــلــيــجــيــة ســيــشــهــد 
انتهاء  انتعاشة متوقعة أيضا، ولكن بعد 
ات االحــــتــــرازيــــة بـــســـبـــب جــائــحــة  اإلجـــــــــــراء

كورونا.
من ناحية أخرى، يقول الباحث االقتصادي 
ــواف  ــ ــدن، نـ ــ ــنـ ــ ــي لـ ــ الــــســــعــــودي املــــتــــواجــــد فـ
الخليجية  الدول  التوافق بني  إن  الشهري، 
يجب أن يتبلور في صورة قرارات وتعاون 
الراهنة  اللحظة  أن  إلــى  مشيرا  اقتصادي، 
تتطلب تكاما وتعاونا اقتصاديا من أجل 

رفاهية الشعوب الخليجية.
وأضــــــــــاف الــــشــــهــــري خـــــــال اتـــــصـــــال عــبــر 
ســكــايــب مــع »الــعــربــي الــجــديــد« أن الــفــتــرة 
الــخــلــيــجــيــة  الـــــــــدول  أن  أثــــبــــتــــت  ــة  ــيــ ــاضــ املــ
بحاجة إلى التكامل االقتصادي، فيما دعا 
ضخ  ــادة  إعــ إلـــى  الخليجيني  املــســتــثــمــريــن 

الشريفني  الحرمني  تطلعات خادم  خالها 
وإخــوانــه قــادة دول املجلس فــي لــم الشمل 
والــتــضــامــن فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات التي 

منطقتنا«. تشهدها 
إلى ذلك، قال الباحث االقتصادي العماني 
ــديـــد« إنـــه  ــربـــي الـــجـ ــعـ هــيــثــم خـــلـــدون لــــ »الـ
الــــزعــــمــــاء فــــي دول مــجــلــس  يــنــبــغــي عـــلـــى 
االنتهاء  باتجاه  الدفع  الخليجي  التعاون 
واملضي  املعطلة،  االقــتــصــاديــة  امللفات  مــن 
فــــي اســـتـــكـــمـــال شــبــكــة الــــربــــط الــكــهــربــائــي 
والـــســـوق الــخــلــيــجــيــة املــشــتــركــة، واالتــحــاد 

الجمركي وحرية تنقل رؤوس األموال.
وشـــدد خــلــدون عــلــى أهــمــيــة تــعــزيــز جميع 
من  الخليجي  والتكامل  التعاون  مــجــاالت 
أجل إعادة التعافي االقتصادي، واستعادة 
ــاة إلــــــى طــبــيــعــتــهــا  ــيــ ــحــ الـــنـــمـــو وعـــــــــودة الــ
التنمية  ــــداف  أهـ الــجــائــحــة وتــحــقــيــق  بــعــد 
املصالحة  تــؤســس  أن  متوقعا  املــســتــدامــة، 
مما  جديد،  اقتصادي  ملستقبل  الخليجية 
التي  يصب في صالح الشعوب الخليجية 
تنشد تلك االنفراجة منذ سنوات. وبني أنه 
عليها  التوافق  يجب  التي  امللفات  بني  من 
التطعيمات  ملف  هــو  املقبلة  الفترة  خــال 
اللقاحات، مشيرا  كــورونــا واســتــيــراد  ضــد 
فــــي دول  الـــتـــلـــقـــيـــح  إلـــــى أن نــــجــــاح حـــمـــلـــة 
الــخــلــيــج ســيــســاعــد عــلــى اســـتـــعـــادة حــركــة 
الــتــنــقــل والـــــزيـــــارات املـــتـــبـــادلـــة بـــني الــــدول 

الخليجية.
ــيـــركـــي، فـــي تــصــريــحــات  وقـــــال مـــســـؤول أمـ
برفع  يقضي  املصالحة  اتفاق  إن  لرويترز 
الــســعــوديــة واإلمــــــارات والــبــحــريــن ومــصــر 
الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــر، وفــــي املـــقـــابـــل تتخلى 

املرتبطة  القضائية  الــدعــاوى  عــن  الــدوحــة 
به، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

الــبــيــت  املـــــســـــؤول أن مـــســـتـــشـــار  وأضــــــــاف 
ــد فـــي  ــ ــاعــ ــ ــر ســ ــ ــنـ ــ ــــوشـ األبـــــــيـــــــض جـــــــاريـــــــد كـ
التفاوض على االتفاق، وسيحضر مراسم 

التوقيع مع اثنني من املسؤولني اآلخرين.
مــن جــهــة أخــــرى، قـــال الــخــبــيــر االقــتــصــادي 
الـــكـــويـــتـــي، نـــاصـــر بــهــبــهــانــي، لــــ »الــعــربــي 
أن  يــــجــــب  ــاون  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ قــــــــادة  إن  ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
ــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا  ــديــ ــعــ ــوا حــــــول الــ ــقــ ــوافــ ــتــ يــ
ــن بــيــنــهــا أزمــــــة انــهــيــار  ــ االقــــتــــصــــاديــــة، ومـ
أسعار النفط وإمدادات السوق، مشيرا إلى 
ضرورة إيجاد حلول بشأن تنويع مصادر 
الـــدخـــل فـــي دول الــخــلــيــج وعــــدم االعــتــمــاد 
على النفط كمصدر وحيد للدخل. كما دعا 
الخليج  دول  فــي  األعــمــال  رجـــال  بهبهاني 
إلــى االســتــثــمــار فــي الــعــديــد مــن القطاعات 
الــتــي شــهــدت ركـــودا خــال الــفــتــرة املاضية 

مثل قطاعات العقارات والطيران واألغذية، 
ــــى أن إعــــــادة ضــــخ االســـتـــثـــمـــارات  ــا إلـ ــتـ الفـ
اقتصادي  حــراك  في  تساهم  قد  الخليجية 

البطالة. ومحاربة 
وقالت الباحثة املقيمة في معهد إنتربرايز 
األمـــيـــركـــي، كـــاريـــن يـــونـــج، لـــرويـــتـــرز، أمــس 
ــاء: »أعـــتـــقـــد أن املــنــفــعــة بــشــكــل عــام  ــثـــاثـ الـ
التعاون  مجلس  ودول  املنطقة  على  تعود 
الخليجي ككل«. وأضافت »قطر وصندوق 
ــادي هــــمــــا أصــــــــول يــمــكــن  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ثــــروتــــهــــا الـ
تــوظــيــفــهــا لــاســتــثــمــار فـــي املــنــطــقــة. تــريــد 
الــســعــوديــة أن تــكــون قـــادرة عــلــى الــوصــول 
إلى ذلك، لكن سيكون مفيدا أيضا أن تكون 
ــتـــمـــاد عــلــى قــطــر لــتــحــمــل  قــــــادرة عــلــى االعـ
بــعــض أعـــبـــاء دعــــم دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي األضعف«. 
الــخــلــيــجــيــة  ــقــــمــــة  الــ ــيـــي  ــحـ تـ أن  ويــــرتــــقــــب 
ــة، ومــنــهــا  ــركـ ــتـ مــــشــــروعــــات الــــتــــعــــاون املـــشـ
إنشاء السوق الخليجي املشترك، واالتحاد 
ــنــــقــــدي، والـــربـــط  ــركـــي، واالتـــــحـــــاد الــ ــمـ الـــجـ
الــكــهــربــائــي، وهــيــئــة الــشــؤون االقــتــصــاديــة 
والتنموية، والهيئة القضائية االقتصادية، 
وغـــيـــرهـــا مــــن الـــهـــيـــئـــات املــتــخــصــصــة فــي 
مختلف املــجــاالت الــتــنــمــويــة. وكـــان األمــني 
الـــعـــام ملــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، نــايــف 
ــوم األحــــد  ــ ــد يـ ــ ــبــــارك الـــحـــجـــرف، أكـ ــــاح مــ فـ
املاضي، على أهمية تعزيز جميع مجاالت 
ــتـــكـــامـــل الـــخـــلـــيـــجـــي، دافـــعـــني  الـــتـــعـــاون والـ
بامللف االقتصادي كعنوان للعقد الخامس 
مـــن مــســيــرة مــجــلــس الــتــعــاون عــبــر تــعــزيــز 
ودعـــم الــعــمــل املــشــتــرك لــإســهــام فــي إعــادة 

التعافي االقتصادي واستعادة النمو.

قطاعات تترقب 
المكاسب

يأتي إنهاء األزمة الخليجية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها دول مجلس التعاون 
النفط  أسعار  وانهيار  واألنشطة  األعمال  من  العديد  ووقف  الصحية  الجائحة  جراء  الست، 

وتعليق التجارة البينية خالل األشهر الماضية

الدوحة ــ العربي الجديد

ــبــــورصــــات  ــعــــت مـــــؤشـــــرات الــ ــفــ ارتــ
الــخــلــيــجــيــة، بــاســتــثــنــاء الــبــحــريــن، 
في ختام تعامات، أمس الثاثاء، 
بــالــتــزامــن مــع قــمــة فــارقــة خــلــيــجــيــة  لتسوية 
األزمــة الناتجة عن قرار السعودية واإلمــارات 
والبحرين ومصر فــرض حصار بــري وجوي 
وبــحــري عــلــى قــطــر قــبــل 3 ســـنـــوات. وسجلت 
البورصة القطرية أداًء قويًا، لتتصدر صعود 
األسواق الخليجية، بعد أن نما مؤشرها العام 
 10618.3 عند مستوى  ليغلق   %1.35 بنسبة 
ــدء الــقــمــة، أعلنت  نــقــطــة. وقــبــل ســاعــات مــن بـ
أجوائها  فتح  ستعيد  السعودية  أن  الكويت 

وحـــدودهـــا الــبــريــة مــع قــطــر. ولــقــي أمــيــر قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقباال حارا 
لدى وصوله إلى السعودية، أمس، للمشاركة 
في القمة، حيث كان في استقباله ولي العهد 
األمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان، الــــذي عــانــقــه عند 
نزوله من الطائرة، وفق نقل مباشر ملحطات 
الــزيــارة األولـــى ألمير قطر إلى  التلفزة. وهــي 

اململكة منذ بدء األزمة.
وارتــفــعــت أســهــم 33 شــركــة فــي بــورصــة قطر، 
فيما انخفضت أسعار 9 شركات أخرى، بينما 
حافظت 4 شركات على سعر إغاقها السابق. 
 8.3 بنحو  للشركات  السوقية  القيمة  وزادت 
أن  بــعــد  مــلــيــار دوالر(،   2.28( ريــــال  مــلــيــارات 
وصــلــت إلــى 613.56 مليار ريـــال، مــقــارنــة مع 
آخر جلسة تداول والتي بلغت 605.2 مليارات 
ــال. وفـــي الــســعــوديــة، نــمــا مــؤشــر »تــاســي«  ريــ
 8682.1 مستوى  عند  ليغلق   %0.17 بنسبة 
نقطة، وصعد مؤشر سوق دبي املالي %1.16، 
املالية  لــأوراق  وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 
املــؤشــر  بــلــغــت 0.55%. وصـــعـــد  أقــــل  بــنــســبــة 

وزاد   ،%0.49 بنسبة  الكويت  لبورصة  الــعــام 
فــيــمــا سجلت   ،%0.53 مــســقــط  ســــوق  مـــؤشـــر 
ــد بــني  ــيــ ــبــــوط الــــوحــ ــهــ ــة الـــبـــحـــريـــن الــ ــ ــــورصـ بـ
أن تراجع مؤشرها  الخليجية، بعد  األســواق 
العام بنسبة 1.82%، متأثرة بتراجع قطاعات 
واالستثمار.  الصناعة،  والــخــدمــات،  الــبــنــوك، 
ــــي اوســــــاط  ــن الــــتــــفــــاؤل فـ ــ وســـــــــادت أجـــــــــواء مـ
املــســتــثــمــريــن بــمــعــظــم األســـــــواق مـــن تحقيق 
مصالحة خليجية تحد من الخسائر املتراكمة 
التي خلفتها األزمة السياسية، باإلضافة إلى 
ــائـــدات الــنــفــط، وتـــداعـــيـــات جــائــحــة  تـــهـــاوي عـ
فـــيـــروس كــــورونــــا، الــتــي فــاقــمــت الــصــعــوبــات 
املالية للشركات والدول على حد سواء. ووقع 
قادة مجلس دول التعاون الخليجي، وبينهم 
أمــيــر قــطــر، وفــــق مـــا نــقــلــت شـــاشـــات الــتــلــفــزة 
فـــي نــقــل مــبــاشــر، عــلــى بــيــان الــعــا الــــذي قــال 
التضامن  »لتأكيد  إنــه  السعودي  العهد  ولــي 

واالستقرار«.
ورغــم األضــرار التي تعرضت لها قطر جراء 
أيــضــا  الـــخـــســـائـــر طــــاولــــت  أن  الـــحـــصـــار، إال 
التي كان  اإلمـــارات  الحصار، وال سيما  دول 
لــلــقــطــريــني اســتــثــمــارات فــي الــعــقــارات فيها، 
 عــــن حـــركـــة الـــتـــجـــارة الــنــشــطــة الــتــي 

ً
فـــضـــا

على  املاضية  الثاث  السنوات  قبل  اعتمدت 
املرتبطة  املــشــروعــات  فــي  األعــمــال اإلنشائية 

بتنظيم كأس العالم في قطر 2022.
ض  ــرة، تـــعـــرَّ ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ ــلــــى مـــــــدار الــــســ وعــ

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

رحـــب رجــــال أعـــمـــال قــطــريــون بــالــقــرار الـــذي 
أعلنه وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر 
املــحــمــد الــصــبــاح، مــســاء اإلثــنــني، واملتضمن 
البرية  االتــفــاق على فتح األجــــواء والــحــدود 
والبحرية بني قطر والسعودّية، املغلقة منذ 
خــطــوة  أّول  فـــي   ،2017 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران   5

عملية على صعيد إنهاء األزمة الخليجية.
واعتبروا أن فتح الحدود يعود بالنفع على 
ــعــــودي، ويــنــعــش  ــســ الـــجـــانـــبـــني الـــقـــطـــري والــ
ولفتوا  األولــى.  بالدرجة  والسياحة  التجارة 
إلى أن قطر حققت في غضون ثاث سنوات 
االكــتــفــاء الـــذاتـــي فـــي الــعــديــد مـــن املــنــتــجــات، 
ومشتقاتها  لألبان  مستورد  مــن  وتحولت 
الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقيق  إلـــى   %  90 بنسبة 

والتصدير إلى األسواق الخارجية.
ويــقــول رجــل األعــمــال املــعــروف، علي الخلف، 
ــد«، إن افـــتـــتـــاح الـــحـــدود  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ لــــ
من  كثيرا  يخفف  والجوية،  والبحرية  البرية 
األعباء، سواء في حركة الناقات أوالسيارات 
ــلـــل مــــن تـــكـــالـــيـــف الــشــحــن  ــقـ والـــــطـــــائـــــرات، ويـ
ويساهم بوصول البضائع بأسعار طبيعية، 
وإذا كــانــت هــنــاك رســـوم تــأمــني عــالــيــة ستقل 
هـــذه الــرســوم وتــصــبــح تكاليف الــشــحــن مثل 
مــا هــو مــوجــود فــي دول الـــجـــوار. وال ننسى 
أن قطر نجحت في تجاوز تداعيات الحصار 
ونتيجة  اقتصادها ومرونته،  بفضل صابة 
اإلجـــــــراءات الــســريــعــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــدولــة 
الــخــاص املحلي  الــقــطــاع  مــن جــهــة، ودينامية 
مـــدعـــومـــا مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة. ووفـــــــق الـــخـــلـــف، 
حــافــظــت الــدوحــة عــلــى املــســتــوى املــمــيــز الــذي 
بلغته في مؤشر األمن الغذائي، مع ارتقائها 
الدولي،  التصنيف  إلــى 13 في  املرتبة 22  من 
ما جعل قطر دولــة تختلف تماما عما كانت 
عليه، قبل 5 يونيو/ حزيران 2017، إذ أقيمت 
مئات املشاريع التي كانت منتجاتها تستورد 
مـــن دول الــــجــــوار. وأصــبــحــت هــــذه املــشــاريــع 
ــوائـــض تــصــدر  ــع فـ تـــغـــذي الـــســـوق املـــحـــلـــي، مـ
إلـــى الــخــارج فــي ظــل األزمــــة الخليجية، ومــع 
املصالحة ستجد هذه املنتجات فرصا كبيرة 
ــــدول املــــجــــاورة، حــســب رجــل  لــلــدخــول إلــــى الــ

األعمال القطري.
للقطريني  التنقل  أن تبادل  إلــى  الخلف  ولفت 
ومواطني الدول األربع، )السعودية واإلمارات 

والبحرين ومصر(، سيخفض تكاليف السفر، 
الــنــصــف، ألن الكثير  وستقل مــدتــه ألكــثــر مــن 
من املسافرين من الدوحة كانوا ينتقلون عبر 
مطار دولة ثالثة، حتى يصلوا إلى وجهتهم. 
وقال: »االنفتاح أمر طيب ودول الخليج ملزمة 
أمنية  كتلة  فتظهر  واحـــدا،  تكون صوتا  بــأن 
يــؤدي  مــا  وجغرافية،  واقتصادية  وعسكرية 
ويعود  املنطقة،  في  االستقرار  من  املزيد  إلــى 
ــدول  بــالــفــائــدة عــلــى شـــعـــوب واقـــتـــصـــادات الــ
عن  الخلف  وعبر  االســتــثــمــارات«.  ويستقطب 
سعادته، مؤكدًا أن لحظة اإلعان عن حل األزمة 
الخليجية، تحولت إلى فرحة عارمة للشعوب 
وبلغ  كــورونــا«.  تأثيرات  »أنستنا  الخليجية 
الخليجية  الــدول  التجاري بني  التبادل  حجم 
في   ،2017 عــام  دوالر  مليار   133 نحو  الــســت 
حــــني بــلــغــت قــيــمــة الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري لــــدول 
مليارا،   985 العالم نحو  مع  التعاون  مجلس 
خـــال نــفــس الـــعـــام، حــســب املــركــز اإلحــصــائــي 

لدول مجلس التعاون الخليجي.
مــن جهته، يــرى رجــل األعــمــال الــقــطــري، سعد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن  الـــدبـــاغ، فـــي حــديــثــه لـــ
فتح الحدود البرية والبحرية وكذلك الجوية 
بـــني قــطــر والـــســـعـــوديـــة، يــفــعــل اتــفــاقــيــة تنقل 
بــمــوجــب  الــــتــــعــــاون  مـــجـــلـــس  ــنــــي دول  مــــواطــ
ــاقـــة الـــشـــخـــصـــيـــة، ويـــســـاهـــم فــــي تــدفــق  ــبـــطـ الـ
الــبــضــائــع وخـــاصـــة املـــــواد الــغــذائــيــة، وتــنــوع 
الـــبـــضـــائـــع الــخــلــيــجــيــة، مــــا يــنــعــكــس إيــجــابــا 
على األســعــار ألن االتــفــاقــيــة االقــتــصــاديــة بني 
دول الـــتـــعـــاون تــمــنــح تــســهــيــات بــاســتــيــراد 
والصناعية  والحيوانية  الــزراعــيــة  املنتجات 
ومــنــتــجــات الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة ذات املــنــشــأ 
الوطني، وتسمح بتصدير تلك املنتجات إلى 

الــــدول األعــضــاء األخــــرى، وتــعــامــل جميع هذ 
وتعفى  الوطنية،  املنتجات  معاملة  املنتجات 
مــن الــرســوم الجمركية. وأشـــار الــدبــاغ إلــى أن 
التي  التنمية  الحدود يساعد في عملية  فتح 
تشهدها قطر واستعدادها الستضافة بطولة 
الــقــدم 2022. وأكــد انعكاس  العالم لكرة  كــاس 
فتح املنفذ البري وكذلك حركة الطيران إيجابًا 
على السياحة الداخلية، خاصة أن قطر تشهد 
طفرة في مجال السياحة والضيافة والترفيه، 
ما يعتبر عامل جذب لأسر الخليجية. ومن 
جانبه، يقول رجــل األعــمــال، سعيد الهاجري، 
إن افتتاح الحدود بني قطر والسعودية، يحقق 
للبلدين، موضحا  واقتصادية  فائدة تجارية 
ــة مـــصـــدرة لــلــعــديــد من  ــ أن قــطــرأصــبــحــت دولـ
املــنــتــجــات الــتــي كــانــت تــســتــوردهــا قــبــل نحو 
ثاث سنوات، عن طريق منفذ أبو سمرة، وإذ 
كــانــت قــطــر تــســتــورد املــــواد الــغــذائــيــة بنسبة 
30% قبل 5 يونيو/ حــزيــران 2017، عبر دول 
الجوار، فهي اليوم يمكن أن تستورد نحو %5، 
وتــصــدر إلــى السعودية والــجــوار الــعــديــد من 
استراتيجية  أن  وأوضـــح  الوطنية.  املنتجات 
األمــن الغذائي طرحت 13 مبادرة تستند إلى 
4 ركائز، تحقق اكتفاء ذاتيا آمنا وشاما من 
مختلف أنواع السلع الغذائية. ووصلت نسبة 
االكتفاء الذاتي من األلبان ومشتقاتها في قطر 
إلى 106 في املائة، ومن الدواجن 124 في املائة، 
املائة، ومن  الطازجة 27 في  ومن الخضروات 
بيض املائدة 28 في املائة ومن اللحوم الحمراء 

18 في املائة.
يـــشـــار إلــــى أن عــــدد املــصــانــع فـــي قــطــر ارتــفــع 
مـــن 765  الـــعـــام 2020،  فـــي  إلــــى 916 مــصــنــعــا 
مصنعا في عام 2017، حسب بيانات رسمية. 
اإلنشائية  املــعــادن  صناعات  قــطــاع  ويتصدر 
والنقل القائمة بحكم ارتباطه بمشاريع كأس 
العالم، بعدد مصانع وصل إلى 249 مصنعا، 
تشكل 27.9 فــي املــائــة مــن إجــمــالــي املــصــانــع، 
الكيماوية  واملنتجات  الصناعات  قطاع  يليه 
مــنــشــأة  ــا 231  ــ ــــددهـ وعـ ــات  ــاويـ ــمـ ــيـ ــروكـ ــتـ ــبـ والـ
ــواد الـــخـــام وتمثل  ــ ــود املـ صــنــاعــيــة بــحــكــم وجــ
25.9 فــي املــائــة. وحــول مــدى انعكاس افتتاح 
ــح الــهــاجــري أن  األجـــــواء عــلــى الـــطـــيـــران، أوضــ
حــركــة الــطــيــران ستتحسن بــمــعــدالت ضعيفة 
نتيجة تأثرها بجائحة كورونا، والتي بدأت 
املــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة مــنــهــا تـــضـــرب دوال عــربــيــة 

وغربية كبرى.

بورصات الخليج 
تتجاوب مع قمة العال

انتعاش التجارة بين قطر والسعودية

قطر األعلى صعودأ... والمستثمرون 
يأملون في طي أوراق الخسائر

صعدت معظم 
البورصات الخليجية في 

ختام تعامالت، أمس 
الثالثاء، بدعم من تفاؤل 

المستثمرين بطّي أوراق 
الخسائر التي خلفتها 

األزمة الخليجية

أسواق مال وسياسة

المؤشر العام لبورصة قطر 
يصعد 1.35% والشركات 

تربح 2.28 مليار دوالر

مراقبون: االستقرار في 
المنطقة يساهم في 
استقطاب االستثمارات

حركة الطيران ستتحسن 
بمعدالت ضعيفة لتأثرها 

بكورونا

اقتصاديني،  محللني  وفــق  الخليجي،  الرفاه 
الخليجية  بــســبــب األزمـــــة  بــالــغــة  لــتــحــديــات 
وتــراجــع أســعــار الــنــفــط والــفــواتــيــر الباهظة 

فها األزمة الصحية العاملية.
ّ
التي تخل

ووفق تقرير حديث نشرته صحيفة« نيويورك 
ق 

ّ
تايمز« تحت عنوان »انفراجة خليجية تحل

في األفــق«، هناك مكاسب كبيرة ستحصدها 
ككل  املنطقة  وكــذلــك  لشعوبها،  الخليج  دول 
في شتى القطاعات بعد املصالحة الخليجية. 
وأظهر تقرير صادر حديثًا عن شركة كامكو 
إنــفــســت الــكــويــتــيــة )خــــاصــــة(، تـــهـــاوي أربــــاح 
الخليجية  املــال  املدرجة في أســواق  الشركات 
بــنــســبــة 34.5%، عــلــى أســــاس ســـنـــوي، خــال 

الــربــع الثالث مــن الــعــام املــاضــي، بينما كانت 
ــدأت بــــاألســــاس ســلــســلــة مــن  ــ الـــشـــركـــات قــــد بــ
الخليجية.  األزمـــة  أعــقــاب  فــي  النمو  انحسار 
وأشــار التقرير إلــى أن أربــاح الشركات بلغت 
خـــال الــفــتــرة مــن يــولــيــو/ تــمــوز حــتــى نهاية 
دوالر،  مــلــيــار   25.1 نــحــو  أيـــلـــول  ســبــتــمــبــر/ 
الــفــتــرة نفسها  فــي  مــلــيــار دوالر  مــقــابــل 38.2 
الــعــام املــاضــي. وسجلت أربـــاح الشركات  مــن 
في بورصة دبي أعلى نسبة هبوط بـ %59.2 
 ،%51.1 بنسبة  البحرين  في  الشركات  تلتها 
ثـــم الــســعــوديــة بــنــســبــة 37% والـــكـــويـــت %30 
 ،%12.4 15.3%وقــطــر  بنسبة  ُعمان  وسلطنة 
وفي سوق أبوظبي 2.46%. ودفعت تداعيات 

كورونا وهبوط عائدات النفط، دول الخليج 
إلـــى مستوى  ليصل  االقـــتـــراض  تكثيف  إلـــى 
ــتـــرضـــون لــدعــم  ــقـ قـــيـــاســـي، حـــيـــث يـــنـــدفـــع املـ

موازناتهم املعتمدة على مبيعات الخام.
وبــــاعــــت حـــكـــومـــات وشــــركــــات دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي ما يعادل 102 مليار دوالر 
من الديون في الفترة من يناير/كانون الثاني 
 59 منها   ،2020 األول  أكتوبر/تشرين  حتى 
مليار دوالر ديونا حكومية فقط، وفق تقرير 
بــيــانــات صــــادرة عــن صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلى  الرسمية  البيانات  تشير  فيما  مــؤخــرا، 
اقتراب الديون التراكمية الخليجية من 600 

مليار دوالر بنهاية 2020.

المستثمرون 
يأملون في 
انفراجة اقتصادية 
)فرانس برس(

التعاون،  دول مجلس  فــي  األمـــوال  رؤوس 
لتحقيق انتعاشة اقتصادية خليجية بدال 

من توجيه االستثمارات إلى الخارج.
ــتــــح الــــــحــــــدود بــني  وعــــقــــب اإلعــــــــــان عـــــن فــ
السعودية وقطر، قال ولي العهد السعودي 
إن قمة مجلس  بــن ســلــمــان،  األمــيــر محمد 
»ستكون  العربية  الخليج  لـــدول  الــتــعــاون 
جــامــعــة لــلــكــلــمــة مـــوحـــدة لــلــصــف ومــعــززة 
ــار، وســتــتــرجــم من  ــ ملــســيــرة الــخــيــر واالزدهــ
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تــواجــه بــورصــة لــنــدن، ثــامــن أكبر 
ــي الــــعــــالــــم، تـــحـــديـــات  ــ ــة فـ ــ ــــورصـ بـ
العام الجاري، بعد  ضخمة خالل 
مــن عضوية  بريطانيا وخــروجــهــا  انــفــصــال 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي. إذ خـــســـرت الـــبـــورصـــة 
جـــــزءًا مـــن تـــجـــارة األســـهـــم األوروبـــــيـــــة، كما 
املشتقات  تسوية  خسارة  أشهر  بعد  تواجه 
املــالــيــة األوروبــــيــــة، إن لـــم تــتــمــكــن الــحــكــومــة 
البريطانية من الوصول إلى ترتيبات مالية 
جــديــدة مــع االتــحــاد األوروبــــي بــشــأن تجارة 
الــخــدمــات املــالــيــة. فــاتــفــاقــيــة بــريــكــســت التي 
قــنــنــت الـــعـــالقـــات الـــتـــجـــاريـــة بـــن بــريــطــانــيــا 
ــي بــعــد الـــخـــروج من  ــ ودول االتـــحـــاد األوروبــ
ــدأ الــعــمــل بــهــا مــنــذ األول من  الــعــضــويــة، وبــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــجــاري، لــم تتضمن 
تجارة الخدمات املالية، وإنما فقط تضمنت 
الخدمات  مناقشة موضوع  إلــى  تشير  فقرة 
املــالــيــة بـــن الــطــرفــن خـــالل األشـــهـــر الــثــالثــة 

األولى من سريان اتفاق بريكست. 
ــســــي 100«  ــوتــ ورغــــــــم ارتــــــفــــــاع مــــــؤشــــــرات »فــ
الـــتـــي   »350 و»فــــوتــــســــي   »250 و»فــــوتــــســــي 
بداية  تعامالت  في  لندن  بورصة  أداء  تقيس 
الــعــام الجديد الــتــي بـــدأت يــوم االثــنــن، إال أن 
الـــبـــورصـــة خــســرت جــــزءًا مـــن وزنـــهـــا لــصــالــح 
ــيـــة. وحــســب أرقــــام شركة  الــبــورصــات األوروبـ
غادرت  املالية،  للبيانات  اللندنية  رفينيتيف 
صاالت التداول في بورصة لندن يوم االثنن، 
ــيـــة قيمتها 6  ــبـــوع، أســهــمــا أوروبـ بــدايــة األسـ
مليارات يورو إلى البورصات األوروبية. كما 
تحول تداول أسهم شركات أوروبية كبرى من 
بورصة لندن إلى بورصات أوروبية، من بينها 
بورصات أمستردام وفرانكفورت وباريس. من 
بن هذه الشركات، التي تحول تداول أسهمها 
من لندن إلى أوروبا، مصرف »دويتشه بانك« 
األملـــانـــي ومـــصـــرف »ســانــتــانــديــر« اإلســبــانــي 
وشركة توتال الفرنسية. ويذكر أن نحو %30 
من أسهم الشركات األوروبية كان يتم تداولها 
في بورصة لندن قبل سريان اتفاق االنفصال 
أو »بريكست«. وهو ما يعني أن بورصة لندن 
للبورصات  السوقي  وزنها  من  جــزءًا  ستفقد 
األوروبـــــيـــــة. ويـــقـــدر حــجــم الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
لــبــورصــة لـــنـــدن، أي قــيــمــة األســـهـــم املــتــداولــة 
لــلــشــركــات املــدرجــة فيها وتــتــم الــتــجــارة بها، 
بقيمة  مقارنة  دوالر،  ترليونات   3.13 بنحو 
األسهم األوروبية للشركات املدرجة ببورصة 
ــورو نــيــكــســت« الــبــالــغ حجمها نــحــو 3.85  »يــ
بيانات شركة  وذلــك حسب  دوالر،  ترليونات 
في  نشرتها  الــتــي  البريطانية  »ستاتيستا« 

أكتوبر/تشرين األول. 
وحــســب هـــذه الــبــيــانــات، فـــإن إجــمــالــي القيمة 
الــرأســمــالــيــة أو الــســوقــيــة لــبــورصــات األســهــم 
العاملية تقدر بنحو 89.5 ترليون دوالر خالل 
العام 2020، بينما تحتل بورصة لندن املرتبة 
الـــثـــامـــنـــة، تــحــتــل بــــورصــــة »يـــــــورو نــيــكــســت« 

املرتبة السادسة. 
البريطانية  البورصة  ويرى خبراء أن ترتيب 
ســـيـــتـــراجـــع بـــعـــد خــــســــارة جـــــزء مــــن األســـهـــم 
األوروبــيــة خــالل العام الــجــاري، ما لم تتمكن 
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــن تــعــزيــز مــوقــع حي 
ــال الـــبـــريـــطـــانـــي عـــبـــر اتـــفـــاقـــات الـــشـــراكـــات  ــ املــ
الــتــجــاريــة الــجــديــدة لبناء الــفــضــاء الــتــجــاري، 
ــة مــع  ــا لــــم تـــحـــدث عــمــلــيــات تــنــســيــق قـــويـ ــ ومـ
الشراكة  اتفاقية  ضمن  األميركية  البورصات 
التجارية املتوقعة مع الواليات املتحدة، والتي 
ستشمل الخدمات واإلجــراءات املالية. ويقدر 
ــبـــورصـــات األمــيــركــيــة بــنــحــو 41.17  حــجــم الـ
ترليون دوالر، من بينها 28.19 ترليون دوالر 
دوالر  تــرلــيــون  و12.98  نـــيـــويـــورك  لــبــورصــة 
لبورصة ناسداك. وبالتالي فإن أية ترتيبات 
تنسيقية في الخدمات املالية ستصب لصالح 
تــعــزيــز مــركــز لــنــدن املــالــي، وبــالــتــالــي ستعزز 

مركز بورصة لندن في أوروبا. 
ــبـــات  ــيـ ــتـــرتـ ــثــــل هـــــــذه الـ ويــــــــرى خـــــبـــــراء أن مــ
ســتــضــغــط عــلــى أوروبـــــــا إلعــــــادة الــنــظــر في 
»نــــظــــام تـــكـــافـــؤ اإلجــــــــــــراءات«، الــــــذي تــطــالــب 
ــه دول  ــرفـــضـ ــه الـــحـــكـــومـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة وتـ بــ

ــرة الــتــجــارة الــتــركــيــة روهــصــار  أعــلــنــت وزيــ
قياسية  أرقــامــا  بالدها سجلت   

ّ
أن بكجان، 

فــي حــجــم الـــصـــادرات خـــالل الــعــام املــاضــي 
2020. جـــاء ذلـــك فــي كــلــمــة ألــقــتــهــا الــوزيــرة 
ــلـــتـــجـــارة  أمـــــــــام »االجـــــتـــــمـــــاع الـــتـــقـــيـــيـــمـــي لـ
الــخــارجــيــة لــعــام 2020« أمــس الــثــالثــاء، في 
 
ّ
ــقـــرة. وكــشــفــت بــكــجــان عـــن أن الــعــاصــمــة أنـ

حجم الصادرات في عام 2020 بلغت 169.5 
مــلــيــار دوالر، رغـــم االنــكــمــاش االقــتــصــادي 

االتحاد األوروبــي حتى اآلن. ونظام »تكافؤ 
اإلجـــــــراءات« فــي الــخــدمــات املــالــيــة، فــي حــال 
جرت مناقشته خالل األشهر الثالثة املقبلة، 
 لنظام »جواز املرور التجاري« 

ً
سيكون بديال

ــــذي تـــوقـــف الــعــمــل بـــه مــنــذ ســـريـــان اتــفــاق  الـ
األوروبــيــة  الكتلة  عــن  البريطاني  االنــفــصــال 
في بداية الشهر الجاري. وكان نظام »جواز 
املـــرور الــتــجــاري« يسمح ملــصــارف حــي املــال 
بالخدمات  باملتاجرة  وشركاته  البريطاني 
املــــالــــيــــة، مـــثـــل عــمــلــيــات الــــقــــروض وإصــــــدار 
ــراء األدوات املــالــيــة من  ــ الــســنــدات وبــيــع وشـ
دون الحاجة إلى إذن مسبق. ويرى الرئيس 
التنفيذي ملنصة »أكويس إيكسجينج«، التي 
كانت تتخصص في تداول األسهم األوروبية 

لندن  »مدينة  أن  هاينز،  السيدير  لــنــدن،  فــي 
وهنالك  األوروبــيــة«.  األسهم  تجارة  خسرت 
الشركات  ذلــك بعض  أن يشجع  مخاوف من 
في  أسهمها  إدراج  على  بالبورصة  املــدرجــة 

البورصات األوروبية.  
على صعيد سوق املشتقات املالية األوروبية 
ــي تـــســـويـــتـــهـــا  ــ ــ ــدن فـ ــ ــنــ ــ ــــي تــــتــــخــــصــــص لــ ــتــ ــ الــ
البورصات  في  متوفرة  غير  خبرات  ولديها 
ــاد األوروبــــــي  األوروبـــــيـــــة، فــقــد ســمــح االتــــحــ
لــلــبــورصــة الــبــريــطــانــيــة بــتــســويــة املــشــتــقــات 
ــتـــى الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــن  األوروبــــــيــــــة حـ
يــونــيــو/ حــزيــران املــقــبــل. ويبلغ حجم سوق 
ــة الـــتـــي تــتــم تــســويــتــهــا  ــ ــيـ ــ املــشــتــقــات األوروبـ
ببورصة لندن 680 ترليون يورو. واملشتقات 

وتراجع الطلب في بعض األسواق العاملية 
بسبب جائحة كورونا. واعتبرت الوزيرة أن 
ارتفاع حجم الصادرات التركية هو »نجاح 
لــصــادراتــنــا، ونــجــاح لــتــركــيــا«. كما أشــارت 
ــادرات الــتــركــيــة حــطــمــت رقــمــا   الــــصــ

ّ
إلــــى أن

العام املاضي  الربع األخير من  قياسيا في 
ببلوغ قيمتها 51.2 مليار دوالر، الذي يعد 
أعــلــى حــجــم لــلــصــادرات فــي 3 أشــهــر )ربــع 
عام(. ولفتت الوزيرة التركية، إلى تسجيل 

الــصــادرات بالربع األخير  زيـــادة فــي حجم 
مقارنة  بــاملــئــة   18.4 بنسبة   2020 عـــام  مــن 
بالربع  مقارنة  باملئة  و6.7  الثالث،  بالربع 
األخير من عام 2019. وفي ديسمبر/كانون 
األول املـــاضـــي، بــلــغــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
بحسب بكجان 17 مليار و844 مليون دوالر 
مقارنة  باملئة   16 بنسبة  ارتــفــاعــا  مسجلة 

بنفس الشهر من 2019. 
ــم يسجل  ــه أعـــلـــى رقــ كــمــا بــيــنــت بــكــجــان أنــ
للصادرات خالل شهر في تاريخ تركيا. كما 
أشــارت الوزيرة إلى تسجيل أرقــام قياسية 
فــي صـــادرات الــبــالد إلــى 44 دولــة مــن حيث 
ــات املــتــحــدة  ــواليــ الـــحـــجـــم، فـــي مــقــدمــتــهــا الــ
األميركية وإسرائيل وكوريا الجنوبية. أما 
فـــزادت بنسبة 4.3  الــــواردات التركية  أرقـــام 
مليار   219.4 لتبلغ   ،2020 الــعــام  فــي  باملئة 

دوالر.
الــتــجــارة بقولها: »عند  واســتــدركــت وزيـــرة 
النظر إلى حجم الواردات باستثناء الذهب، 
دوالر  مــلــيــار   194.2 يبلغ  وارداتـــنـــا  فحجم 
الــــــواردات بنسبة 2.4  وهــــذا يــعــنــي تــراجــع 

باملئة في عام 2020«. 
ــيـــة هـــذه  ــتـــركـ وتــــأتــــي أرقــــــــام الــــــصــــــادرات الـ
السلبية  الــتــداعــيــات  رغـــم  بــكــجــان،  بحسب 
التجارة  التي تركتها جائحة كورونا على 
ــأن نــســبــة االنــكــمــاش  الــعــاملــيــة، وتــوقــعــت بــ
لــعــام 2020 ستبلغ  الــعــاملــيــة  الـــتـــجـــارة  فـــي 
ــــذي حــقــقــت فــيــه  9.2 بـــاملـــئـــة، فــــي الــــوقــــت الــ
الــتــجــارة الــعــاملــيــة نــســبــة نــمــو وصــلــت إلــى 
إلى  3.8 بــن عامي 2010 - 2019. وأشـــارت 
 االقتصاد والتجارة العاملين سيشهدان 

ّ
أن

أنــه لن  انتعاشا نسبيا، إال  العام 2021  في 
يبلغ مستويات ما قبل كورونا لعام 2019.
)األناضول(

كــيــف ستكون  نــعــرف  ديــفــيــز: »حــتــى اآلن، ال 
التي ستحكم  األوروبية  التجارية  الترتيبات 
تـــجـــارة هــــذه الــــوحــــدات املــصــرفــيــة الــجــديــدة 
ــا، وربــمــا  ــ ــ لــلــمــصــارف الــبــريــطــانــيــة فـــي أوروبـ
تــكــون هــنــالــك حــــدود لــتــجــارة هـــذه الــوحــدات 
بالخدمات املالية األوروبية«. ومنذ االستفتاء 

الـــعـــام  ــة  ــايـ ــهـ نـ ــتــــى  وحــ  )2016( ــانـــي  ــبـــريـــطـ الـ
املـــاضـــي، هــربــت مــن بــريــطــانــيــا أصــــول مالية 
وفــقــا  دوالر،  تـــرلـــيـــون   1.5 مــــن  بـــأكـــثـــر  ــقـــدر  تـ
لتقديرات شركة »أيرنست آند يونغ« اللندية 
من  العديد  هــاجــرت  كما  الحسابات،  لتدقيق 
املــال  مركز  إلــى  والصناديق  التأمن  شــركــات 

السويسري. 
عــلــى صعيد عــقــارات حــي املـــال الــبــريــطــانــي، 
قـــال تــقــريــر شــركــة »جـــى جـــى أل« الــلــنــدنــيــة، 
ــال الــبــريــطــانــي شــهــد خـــالل الــعــام  أن حـــي املــ
املاضي ارتفاع معدل املساحات املكتبية غير 
العام املاضي 2020، كما توقع  املشغولة في 
أن تتواصل تحديات عقارات املكاتب. ووفق 
ارتــفــع معدل  تــايــمــز«،  »فــايــنــنــشــال  صحيفة 

مــســاحــات املــكــاتــب غــيــر املــشــغــولــة مــن %5.5 
املاضي  العام  في   %6.5 إلــى  العام 2019  في 
قـــدم مــربــعــة.  يـــعـــادل 9 مــاليــن  2020، أو مـــا 
ولكن االنخفاض كان سيكون أكبر لوال عامل 
حجز الشركات للمكاتب ترقبا لتراجع موجة 
كورونا وعودة املوظفن خالل الربيع املقبل. 
كما تراجعت كذلك أسعار اإليجارات املكتبية 
خالل العام املاضي. يذكر أن املساعدات التي 
حي  لشركات  البريطانية  الحكومة  قدمتها 
املــال خــالل الــعــام املــاضــي ساهمت كذلك في 
املتوقع  املكتبي. ومن  خفض نسبة اإلشغال 
التي  املالية  الــشــركــات  عــدد وحجم  أن يلعب 
سترحل من حي املال البريطاني إلى أوروبا 
ــعـــدل اإلشــــغــــال وأســــعــــار إيـــجـــار  دورًا فــــي مـ

بـــنـــايـــات حـــي املـــــال الـــبـــريـــطـــانـــي. كــمــا تــوقــع 
خبراء أن توقف شركات اإلنشاءات والتطوير 
الـــعـــقـــاري خــطــطــهــا إلنـــشـــاء بــنــايــات جــديــدة 

خالل األعوام املقبلة بسبب عدم اليقن. 
فـــي هـــذا الـــشـــأن، قــالــت شــركــة »غــلــوبــال إس 
االستثمار  إقــبــال صــنــاديــق  إن  إف«،  دبــلــيــو 
الــحــكــومــيــة عــلــى الـــعـــقـــارات، خــاصــة املــكــاتــب 
ــع فــــي لـــنـــدن خـــــالل الـــعـــام  ــراجــ والــــفــــنــــادق، تــ
املــاضــي 2020 إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه مــنــذ 8 
أعــوام، بسبب أزمــة فيروس »كورونا« وعدم 
فهنالك  وبالتالي  »بريكست«.  بشأن  اليقن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة واملــالــيــة 
ــتــــي ســـتـــواجـــه تـــحـــديـــات  واالســــتــــثــــمــــاريــــة الــ

انفصال بريطانيا عن االتحاد األوروبي.

ما بعد 
بريكست

ارتفاع قياسي في الصادرات التركية

)Getty( حي المال البريطاني في لندن

)Getty( رئيس الوزراء اإليطالي جوزيبي كونتي)Getty( أول قطار يحمل منتجات تركية للصين يتحرك من إسطنبول

)Getty( مطاعم برلين ومقاهيها مغلقة وتنتظر أوامر جديدة من الحكومة

مركز بورصة لندن ربما 
يتراجع بسبب خسارتها 

األسهم األوروبية

املالية تعني املضاربة على تحركات أسعار 
املــســتــقــبــل،  فــــي  الــرئــيــســيــة  املـــالـــيـــة  األدوات 
رهــانــات وعمليات تحوط في  وبالتالي هي 

السلع وأسعار الفائدة.  
ــا بــالــنــســبــة ملــصــارف حــي املــــال واملــصــارف  أمـ
ــــدات مصرفية  الــبــريــطــانــيــة الــتــي أنـــشـــأت وحـ
فـــي أوروبــــــا خــــالل األعــــــوام املــاضــيــة تحسبا 
االتحاد  بريطانيا ودول  لبريكست قاس بن 
األوروبي، يقول رئيس مصرف »نات ويست« 
الــبــريــطــانــي، هـــــاوراد ديــفــيــز، لــقــنــاة »ســـي أن 
بــي ســـي« األمــيــركــيــة، إن »املـــصـــارف وضعت 
ــاق بــريــكــســت وفــتــحــت  ــفــ ــتـــيـــاطـــات قـــبـــل اتــ احـ
ــــي، ولكن  وحــــدات لــهــا بـــدول االتــحــاد األوروبــ
عــــدم الــيــقــن يــتــواصــل حــتــى اآلن«. وأضــــاف 

بورصة لندن تخسر أسهم 
شركات أوروبية كبرى

في  األملانية  التجزئة  ارتفعت مبيعات 
نوفمبر/ تشرين الثاني، كما تراجعت 
أرقام البطالة الشهر املاضي على عكس 
التوقعات، مما يشير إلى أن القطاعات 
ــن تـــأثـــيـــر فـــيـــروس  ــ األملــــانــــيــــة نـــجـــت مـ
ــا. وقـــــــال مـــكـــتـــب اإلحـــــصـــــاءات  ــ ــــورونــ كــ
االتـــحـــادي األملـــانـــي، أمـــس الــثــالثــاء، إن 
التجزئة ارتفعت بنسبة  1.9  مبيعات 
بــاملــائــة فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، 
خــــالفــــا لـــتـــوقـــعـــات األســـــــــواق بـــحـــدوث 
ــكــــمــــش. وأضـــــــــاف أنــــــه يـــتـــوقـــع نــمــو  انــ
املــبــيــعــات بــنــحــو أربـــعـــة بــاملــائــة خــالل 
ليتجاوز نموًا نسبته  عــام 2020 ككل، 
أن  املكتب  فــي 2019. وذكــر  باملائة   3.2
الـــزيـــادة الــشــهــريــة، الــتــي تــغــطــي فــتــرة 
كانت أملانيا فيها بحالة إغالق جزئي 
مع استمرار فتح املتاجر، كانت مدفوعة 

بمبيعات عبر اإلنترنت واإلنفاق على 
تحسن املنازل. وفي بيانات منفصلة، 
قالت وكالة العمل االتحادية، أمس، إن 
عدد العاطلن املعدل في ضوء العوامل 
املوسمية انخفض بمقدار 37 ألفا على 
أســــاس ســنــوي فـــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول حــن شــددت السلطات إجـــراءات 
املتاجر  الــعــام وأجــبــرت غالبية  الــعــزل 
على اإلغــالق. وقال مكتب اإلحصاءات 
املؤقت  التجزئة  مبيعات  نمو  رقــم  إن 
للعام بأكمله، يتناقض مع االنخفاض 
ــــذي تــوقــعــه الــبــنــك املـــركـــزي األملـــانـــي  الـ
لــلــنــاتــج املــحــلــي بــنــســبــة 5.5 بــاملــائــة. 
وهذه األرقــام تعزز احتماالت الخروج 
تداعيات  من  األملاني  لالقتصاد  املبكر 

الجائحة االقتصادية. 
)رويترز(

يواجه رئيس الوزراء اإليطالي، جوزيبي 
توزيع  بشأن  شرسة  معارضة  كونتي، 
مساعدات صندوق التعافي االقتصادي 
ــاد األوروبـــــــــــــي، والــــــذي  ــع لــــالتــــحــ ــابــ ــتــ الــ
مــن املــقــرر أن تتلقى إيــطــالــيــا مــنــه 209 
ــــورو، وهـــي أكــبــر حــصــة بن  مــلــيــارات يـ
الـــدول األعــضــاء. وحــســب تقرير نشرته 
قناة »سي أن بي سي« األميركية، أمس 
الــثــالثــاء، فـــإن بــعــض أحــــزاب املــعــارضــة 
تستغل الخالف البرملاني الجاري حول 
املــســاعــدات  أمـــوال  خطة كونتي إلنــفــاق 
تفشي  ومنذ  حكومته.  إسقاط  ملحاولة 
أزمــات  تــواجــه إيطاليا  جائحة كــورونــا 
اقـــتـــصـــاديـــة حـــــــادة، إذ تــــراجــــع الــنــاتــج 
10% بحسب  بنسبة  اإليــطــالــي  املــحــلــي 
معدالت  ارتفعت  كما  إيطالية،  بيانات 

البطالة. وتكمن نقطة الخالف  الرئيسية 
ــاق أمـــــــــوال مـــســـاعـــدات  ــ ــفـ ــ ــــي كـــيـــفـــيـــة إنـ فـ
االتــحــاد األوروبـــــي، ســـواء فــي مشاريع 
جــديــدة أو اســتــثــمــارهــا فــي مــشــروعــات 
قــائــمــة بــالــفــعــل، كــمــا اتــهــمــت املــعــارضــة 
ــة غــيــر  ــطــ ــع خــ ــ ــــوضـ ــــس الـــــــــــــــوزراء بـ ــيـ ــ رئـ
االنــتــعــاش.  وتحقيق  للتعافي  طموحة 
ووافق االتحاد األوروبي على خطة دعم 
للدول األعضاء بقيمة 750 مليار يورو 
)ما يعادل 920 مليار دوالر( للمساعدة 
ــلـــى تـــخـــطـــي أزمـــــــة الــــــوبــــــاء. وتــنــتــظــر  عـ
إيطاليا،  أكثر الــدول األوروبــيــة تضررًا 
ــاء، نــصــيــبــهــا مـــن املـــســـاعـــدات.  ــوبــ مـــن الــ
وهـــذه املــســاعــدات تــأتــي فــي شــكــل منح 

وقروض منخفضة الفائدة. 
)العربي الجديد(

بيانات إيجابية 
عن االقتصاد األلماني

إيطاليا: المساعدات المالية 
تخلق أزمة

اقتصاد الناس

حي  خاصة  األوروبي،  االتحاد  عن  االنفصال  تحديات  بريطانيا  تواجه 
المال والبورصة البريطانية والمصارف التي لم تشملها اتفاقية الترتيبات 
مفاوضات  وتنتظر  أوروبا،  مع  البريطانية  العالقات  تنظم  التي  التجارية 

منفصلة خالل األشهر المقبلة.

ارتفع اليورو بنسبة 0.1٪ مقابل الجنيه االسترليني، أمس، رغم احتفاظ 
العملة البريطانية بمكاسب متواضعة مقابل الدوالر األميركي المتراجع 
أوليفر  وقال  واســع.  نطاق  على 
»يانوس  محفظة  مدير  بالكبورن، 
إنـــفـــســـتـــورز« في  ــون  ــدرسـ ــنـ هـ
تراجع  إن  صحافية،  تصريحات 
األسهم  ــاد  أف االسترليني  الجنيه 
دعم  كما  الــكــبــيــرة،  البريطانية 
ويعد  الكبرى.  الدولية  الشركات 
واألسهم  االسترليني  صرف  سعرا 
ــوق  ــس ــارات ال ــبـ ــتـ ــم اخـ ــ ــن أه مـ

البريطانية بعد االنفصال.

تراجع االسترليني

رؤية

شريف عثمان

خالل عام الجائحة، وبحجة تعويض املواطنني املتضررين من 
اتفقت مصر على اقتراض مبالغ ضخمة، أذكر منها  تبعاتها، 
الدولي،  النقد  ما يقرب من ثمانية مليارات دوالر من صندوق 
وخمسة مليارات أخــرى مــن خــالل إصـــدار ســنــدات على ثالث 
الدولية، ونحو سبعمائة وخمسني مليون  شرائح في األســواق 
دوالر في صورة سندات خضراء، وملياري دوالر دبرتها بنوك 
إماراتية، باإلضافة إلى مليار دوالر من البنك الدولي، وآخر من 

مؤسسات مالية دولية. 
ورغـــم أن الــحــكــومــة املــصــريــة لــم تــكــن وحــدهــا فــي الــتــوســع في 
االستدانة، إذ حذا حذوها العديد من الحكومات، وفي مقدمتها 
الــفــارق كان  أن  العالم، إال  الكبرى حــول  حكومات االقــتــصــادات 
واضـــحـــا فـــي حــجــم مـــا تـــم إنــفــاقــه بــالــفــعــل ملــســاعــدة املــواطــنــني 
ــــالق الــتــي  ــر اإلغــ ــ املــتــضــرريــن مـــن تــبــعــات الــجــائــحــة، بــعــد أوامــ
اســتــهــدفــت الــحــد مــن انــتــشــار الــفــيــروس، وتــســبــبــت فــي توقف 
السلبية على  تــبــعــات شــديــدة  لــهــا  ــان  الكثير مــن األنــشــطــة، وكـ
ماليني املواطنني، وبصفة خاصة من العاملني في االقتصاد غير 
أكثر  أنه يمثل  إلى  التقديرات  الرسمي. وفي حني تشير بعض 
من 60% من إجمالي االقتصاد، قدر اتحاد الصناعات املصرية 
الرسمي بنحو 50% من  في عام 2019 نسبة االقتصاد غير 

إجمالي االقتصاد املصري.
وفي الوقت الذي الحظ فيه الجميع قلة املبالغ املخصصة للرعاية 
مقارنة  دخولهم،  تراجعت  الذين  املواطنني  ولتعويض  الصحية 
بما تم اقتراضه خالل الفترة املاضية، وتحديدًا بعد انتهاء الربع 
األول من العام، حني تأكد ظهور وانتشار الوباء في مصر، كان 
هناك توجه واضــح نحو شــراء املــزيــد مــن األسلحة مــن بعض 
قتاليتان  املثال سفينتان  على سبيل  ومنها  األوروبــيــة،  الــدول 
ذكرته  مــا  إلــى  بــاإلضــافــة  دوالر،  مليار   1.4 بقيمة  إيطاليا  مــن 
صحيفة الريبوبليكا اإليطالية، من فرقاطات والنشات صواريخ 
ــائــــرات لــلــقــتــال الــخــفــيــف وقــمــر  ومـــقـــاتـــالت مــتــعــددة املـــهـــام وطــ
قيمتها  تبلغ  قــد  صفقة  فــي  ــراداري،  ــ الـ والتصوير  لالستطالع 

اإلجمالية أكثر من 11 مليار دوالر.
السالح  املستفيدة من صفقات  الوحيدة  هي  إيطاليا  تكن  ولــم 
القاهرة وقعت صفقة  أن  تقارير صحافية  إذ ذكــرت  املصرية، 
لشراء 20 طائرة من روسيا بقيمة 11.2 مليار دوالر، وأخرى 
فرنسا،  مــن  مليارات دوالر   9 بقيمة  وطــائــرات  فرقاطة  لــشــراء 
وصــفــقــات ســالح مــع الــواليــات املــتــحــدة بقيمة تقترب مــن 2.9 
مليار دوالر، ومع أملانيا بقيمة 5 مليارات دوالر لشراء فرقاطة 

ومعدات بحرية. 
التي أراها مدمرة القتصادات  الديون الخارجية،  ورغم خطورة 
الدول التي تتوسع فيها مع غياب استراتيجية محددة لسدادها 
أو إيقاف تضخمها، أرى أنه ال ينبغي أن نغفل الديون الداخلية، 
أيضا،  املاضي  العام  املصرية خــالل  الــدولــة  فيها  التي توسعت 
لنجد تقديرات الدين العام اإلجمالي للبالد تقترب من 110% من 
الناتج املحلي اإلجمالي، رغم تأكيد صندوق النقد الدولي، املؤيد 
األول الستدانة الحكومات حول العالم، على ضرورة عدم تجاوز 

ديون الدول النامية نسبة 60% من ناتجها املحلي اإلجمالي.  
 أخــرى تجدر اإلشــارة إلى أنه في حني ترتفع النسبة في 

ً
ومــرة

العديد من االقتصادات الكبرى، خاصة في أعقاب الجائحة وما 
تم إنفاقه من تريليونات الدوالرات إلنقاذ االقتصادات املنهارة، 
الــفــارق فــي خــطــورة األمــر  ال يمكن تجاهل عــدة حقائق تظهر 
األوروبية/األميركية/اليابانية، حيث  والحالة  املصرية  الحالة  بني 
تقترض تلك الدول بتكلفة تنخفض في أغلب األحيان عن واحد 
باملائة، بينما تتراوح تكلفة النسبة األكبر من الديون الخارجية 
املصرية بني 5% - 9%، وتصل في بعض األحــيــان إلــى %15 
تلك  قــدرة  إلــى  باإلضافة  املحلية،  بالعملة  اقتراضه  يتم  ما  في 
الــدول على توليد إيــرادات حكومية بالعملة التي يتم االقتراض 
الحالة املصرية،  بها، وهــو ما يتعذر في كثير من األحيان في 
باستثناء ما يتم االتفاق على مد أجله أو تجديده من القروض 

املستحقة للسداد. 
تاريخيا، كان الرتفاع الدين العام في الدول سمعة سيئة. وفي 
كتابه »الــرحــالت الــريــفــيــة«، الـــذي بـــدأه عــام 1822 ونــشــره عام 
الــديــون  حجم  كوبيت  ويليام  اإلنجليزي  الكاتب  انتقد   ،1830
النابليونية، دافــعــا بأن  الــحــروب  بــالده خــالل  لــدى  التي تكونت 
وإحباط  فرنسا  في  الحرية  كان »سحق  لها  السياسي  الهدف 
الحرب  الرئيسي بعد  تأثيرها  أن  إنكلترا« إال  اإلصالحيني في 
الــثــروات لصالح األغنياء من املواطنني. وقال  كــان إعــادة توزيع 
عليه  املترتبة  واملقامرة  الضرائب  وكــل  الوطني،  »الدين  كوبيت 
أجل  ... من  إلــى جماهير كبيرة  الثروة  لجذب  لها ميل طبيعي 
مصلحة قلة منها«. ويضيف الكاتب الثوري أن »الَدين املبارك«، 
ا حول عنق هذه األمة كحجر رحى«، 

ً
كما كان يسميه، كان »معلق

واصفا إياه بأنه كان »دوامة« تمتص األموال من الفقراء لتنقلها 
مسك بزمام السلطة فيه 

ُ
إلى نظام بلوتوقراطي جديد، أو نظام ت

طبقة األغنياء أو أصحاب الثروات«.
كانت  إليها  األنــظــار  لفت  الكاتب  حــاول  التي  األساسية  الفكرة 
الــعــام للبالد، واضــطــرت الحكومة  الــديــن  عــن حــالــة ارتــفــع فيها 
بسببها لفرض املزيد من الضرائب التي كان أغلبها غير مباشٍر 
ــــواردات واالســتــهــالك، وهــو مــا جعلها صــورة مــن صور  على ال
الــضــرائــب الــتــنــازلــيــة، تصب فــي صــالــح األثــريــاء وعــلــى حساب 

منخفضي ومتوسطي الدخل. 
األيـــام، حيث  هــذه  املصري  الــواقــع  البريطانية في  الحالة  تتكرر 
النقد  أو حيلة من صندوق  بدعم  الــديــون  فخ  النظام في  سقط 
الـــدولـــي، وبــســذاجــة أو تــواطــؤ مــن الــحــكــومــة املــصــريــة، لتضطر 
األخيرة لفرض الضرائب التي يتحملها من يستحقون املساعدة، 
التي  االجتماعية  االستحقاقات  من  والتهرب  الدعم،  ولتقليص 
أبــشــع صــور  ــدة مــن  الــدســتــور، بينما تظهر واحــ يــنــص عليها 
الضرائب التنازلية، التي تقل نسبتها الحقيقية مع ارتفاع دخل 

املواطن.
ال تقترض الحكومة للتوسع في مشروعات استثمارية، ولكنها 
تــقــتــرض لــســد الــعــجــز فــي مــيــزان املــدفــوعــات ولــســداد قيمة ما 
تستورده من سالح ال يعرف أحد متى يستخدم، ولو اقترضت 
زاد  لو  إال  املصري  االقتصاد  أوضــاع  تتحسن  لن  لالستثمار، 
الذي يدور حاليا حول 5%، عن تكلفة االقتراض،  معدل نموه، 
التي تدور حاليا حول 10%، وهو ما يعني االقتراب من االنهيار 

لو استمر الحال على ما هو عليه.

مصر وديون كورونا
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سعد كيوان

ــــط مرحلة  تــعــيــش مــنــطــقــة الـــشـــرق األوسـ
باملخاطر،  ومحفوفة  ضبابية،  انتقالية 
تتنازعها أكثر من ساحة قابلة لالنفجار 
فـــي أي لــحــظــة، مـــن ســـوريـــة إلــــى لــبــنــان 
وإلى إسرائيل، ومن فلسطني إلى العراق 
 
ٌ
اليمن. وهــي كلها ساحاٌت مفتوحة إلــى 

أذرعها  عبر  أو  مباشرة  إيـــران،  تحّركها 
املمتدة، كاألخطبوط في ثنايا تركيبتها 
السياسية واالقتصادية والديموغرافية، 
أن  إال  االجـــــتـــــمـــــاعـــــي.  ــيـــجـــهـــا  نـــسـ وفــــــــي 
بــفــارغ الصبر  الــقــيــادة اإليــرانــيــة تنتظر 
ولــــوج جــو بــايــدن عــتــبــة الــبــيــت األبــيــض 
لتتنفس الصعداء، بعد أن أذاقها دونالد 
االقتصادي  الحصار  من  األمّرين  ترامب 
األربــع،  والعقوبات خــالل ســنــوات عهده 
وباألخص في السنة األخيرة، إذ سّددت 
قــاصــمــتــني  ضــربــتــني  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
لنظام املاللي، باغتيال قائد فيلق القدس 
ــي، قــاســم  ــ ــرانــ ــ فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري اإليــ
ســلــيــمــانــي، الـــــذي كــــان يــتــنــقــل فـــي طــول 
العالم العربي وعرضه محّركا مليشياته 
الــثــورة  »تــصــديــر  لـــ الجنسيات  املــتــعــّددة 
الـــخـــمـــيـــنـــيـــة«، والـــثـــانـــيـــة بــتــصــفــيــة أبـــي 
القنبلة النووية اإليرانية، محسن فخري 
زاده، فــي وضـــح الــنــهــار فــي قــلــب طــهــران 
نفسها. ولن يأمن املاللي شّر ترامب، ما 
إنه  إذ  الرئاسة،  لم يتأّكدوا من مغادرته 
مستعد لتوجيه ضربة عسكرية إليــران، 
ولــو فــي آخــر يــوم لــه فــي البيت األبيض. 
وكــان الرئيس األميركي قد وضع نصب 
عــيــنــيــه، مــنــذ لــحــظــة انـــتـــخـــابـــه، تحجيم 

سمير حمدي

بــعــد إعـــــالن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة قــبــولــهــا 
مبادرة االتحاد العام التونسي للشغل عن 
الــرأي  اهتمام  تنظيم حــوار وطني، أصبح 
العام منصّبًا حول كيفية إنجاز هذا الحوار 
ــدات التي  ــنـ وطــبــيــعــة املــشــاركــني فــيــه واألجـ
تضارب  ظــل  ففي  جلساته.  فــي  سيبحثها 
 

ّ
تشق التي  السياسية  والـــرؤى  التوجهات 
رفع  الصعب  من  أصبح  التونسي،  املشهد 
ــال لــحــل األزمــــات  ــ ســقــف الــطــمــوحــات واآلمــ

االجتماعية واالقتصادية املتراكمة.
السياسي وبحث  املشهد  مــن خــالل تفكيك 
حالة  نــالحــظ  أن  يمكن  التحالفات  طبيعة 
انقسام حـــاّدة بــني الــقــوى الفاعلة واملــؤثــرة 
اتحاد  يطالب  فمن جهة  الــقــرار،  فــي صنع 
الشغل بحوار وطني، ولكنه يستثني قوى 
سياسية معينة، وتحديدًا ائتالف الكرامة، 
البرملان.  الرابعة في  البرملانية  الكتلة  وهي 
وفي املقابل، كان مقترح رئاسة الجمهورية 
إجــــراء حــــواٍر مــع اســتــبــعــاد الــقــوى املتهمة 
بالفساد، وهي تشير ضمنًا إلى كتلة قلب 
الحالي،  البرملان  في  الثانية  القوة  تونس، 
وإحــدى أهم القوى الداعمة لحكومة هشام 
الرئاسة  اشــتــراط  إلــى  باإلضافة  املشيشي، 
مشاركة ممثلني عن شباب الجهات، وهو ما 
سيظل مقترحًا غامضًا، فال أحد يدري كيف 
سيتم اختيار هؤالء املمثلني، وهل املقصود 
ــتــــي أيــــدت  ــهـــم نـــاشـــطـــو الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــات الــ بـ
الرئيس في االنتخابات الرئاسية املاضية. 
بــحــوار وطني  فتطالب  النهضة  أمــا حركة 
ال يقصي أي طـــرف، وهـــي فــي هـــذا تــحــاول 
ــتـــالف  إدمـــــــاج حــلــيــفــيــهــا، قـــلـــب تـــونـــس وائـ
الكرامة، ضمن أي حــوار وطني مقبل. وفي 
ــتــــوري الــــذي  الـــنـــهـــايـــة، بـــقـــي الــــحــــزب الــــدســ
يختصر موقفه في شرط واحد، وهو إبعاد 
حركة النهضة وائتالف الكرامة عن الحوار 
حتى يشارك فيه. وهكذا نجد أنفسنا أمام 
ي والتفتت، 

ّ
مشهد سياسي غاية في التشظ

علي العبداهلل

ــات دبــلــومــاســيــة  ــالقــ ــة عــ ــامــ ــاق إقــ ــفــ جـــــاء اتــ
ــارات والــكــيــان الصهيوني  ــ كــامــلــة بــني اإلمــ
فــي إطـــار مــا ســّمــي اتــفــاق أبـــراهـــام، يــوم 13 
أغسطس/ آب 2020، تبعتها البحرين يوم 
دفــعــة لحساب حملة  أيــلــول،  11 سبتمبر/ 
دونالد  واليته،  املنتهية  األميركي  الرئيس 
ترامب، االنتخابية، على أمل أن يحدث فارقًا 
فــي اتــجــاهــات الــــرأي الــعــام األمــيــركــي الــذي 
عكست استطالعات الرأي ميله إلى انتخاب 
املــرشــح الديمقراطي، جــوزيــف بــايــدن، عبر 
شد عصب املسيحيني الصهاينة من أتباع 
الكنيسة اإلنجيلية، بإضافة مكسب جديد 
املجانية  الــهــدايــا  بعد  الصهيوني،  للكيان 
ــن االعـــــتـــــراف بــالــقــدس  ــه مــ الـــتـــي قـــّدمـــهـــا لــ
ــه، وبـــضـــمـــه الــــجــــوالن الـــســـوري  ــ عـــاصـــمـــة لـ
املحتل، وصـــواًل إلــى إســبــاغ الشرعية على 
عــمــلــيــة االســتــيــطــان الــنــشــطــة وتــأيــيــد ضم 
الغربية وكل  الضفة  مــن  واســعــة  مساحات 
غور األردن، بحيث يقود )الفارق( إلى فوزه 
بـــــدورة رئــاســيــة ثــانــيــة، تــســمــح بــمــواصــلــة 
جمهورية  على  القصوى«  »الضغط  حملة 
ــل إضـــعـــافـــهـــا  ــ ــ إيــــــــــران اإلســـــالمـــــيـــــة، مـــــن أجـ

وإخراجها من املشرق العربي. 
بــــــــّررت اإلمـــــــــــارات والـــبـــحـــريـــن اتــفــاقــهــمــا 
ــع الـــــكـــــيـــــان الـــصـــهـــيـــونـــي  ــ ــ ــــي مـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
بالضرورة األمنية، على خلفية الهواجس 
ــتـــهـــا وتــشــكــلــهــا  ــلـ ــّكـ واملـــــــخـــــــاوف الــــتــــي شـ
جمهورية إيران اإلسالمية التي لم تكتف 
بمواصلة احتالل الجزر اإلماراتية الثالث، 
ــو  ــ ــغــــرى وأبـ ــبــــرى وطــــنــــب الــــصــ ــكــ طـــنـــب الــ
مــوســى، بــل ووّســـعـــت دائــــرة تــدخــلــهــا في 
الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتماد 
ــلــــى خــلــفــيــة  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة هـــجـــومـــيـــة عــ
عــقــائــديــة تــحــت شــعــار »تــصــديــر الــثــورة« 
موجهة  األولـــى  املستضعفني«.  و»نــصــرة 
إلى الدول اإلسالمية والثانية موجهة إلى 
الدول األجنبية، حّولتها إلى التزام رسمي 
ــّص الـــدســـتـــور  ــ ــا فــــي نـ ــ ــهـ ــ ــــالل إدراجـ مــــن خـ
اإلسالمي. وقد دفعها فشلها في »تصدير 
ــورة« بـــالـــطـــرق الـــســـلـــمـــيـــة، وتــحــقــيــق  ــ ــثــ ــ ــ ال
ــدول اإلســالمــيــة؛  ــ الــتــغــيــيــر املــنــشــود فـــي الـ
وانخراطها في حالة عداء مزمن ومواجهة 
إلــى تغيير  الــواليــات املتحدة،  صفرية مع 
اإلسالمية  الـــدول  استقطاب  مــن  تكتيكها 
إلـــــى اخـــتـــراقـــهـــا؛ بـــاســـتـــثـــمـــار املــظــلــومــيــة 
الشيعة  املــواطــنــني  وربـــط  فيها،  الشيعية 
بــهــا عــبــر املــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم املــشــروعــة؛ 
وتوظيفها في كسب موطئ قدم في الدول 
التي ينتمي قسم وازن من مواطنيها إلى 
املــذهــب الــشــيــعــي االثــنــي عــشــري، املــذهــب 
الرسمي في إيران، وتوظيف قدراتها املالية 
الــضــخــمــة فــي تشييع مــواطــنــني جـــدد من 
أجل توسيع دائرة نفوذها وزيادة قدرتها 
ــثـــمـــار اســتــتــبــاعــهــم  ــتـ ــيـــر، واسـ ــتـــأثـ عـــلـــى الـ
فــي إقــامــة كــيــانــاٍت ســيــاســيــٍة ومليشيات 
مذهبية وتدريبها وتسليحها، للعب دور 
»مخلب قــط« في هــذه الـــدول، عبر تأجيج 
الــــصــــراع الـــطـــائـــفـــي، والـــتـــركـــيـــز عــلــى دول 
جوار فلسطني، وتحويلها؛ هي والفصائل 
الدعم  عبر  استقطبتها  التي  الفلسطينية 
املــــالــــي والـــعـــســـكـــري الـــضـــخـــم، إلـــــى قـــوى 
بالوكالة،  رديفة واستخدامها في حــروٍب 
ــاع لــحــمــايــة  ــ ــ وفـــــي لـــعـــب دور خــــطــــوط دفـ
األمــن القومي اإليــرانــي، وأداة ضغط على 
مهاجمتها  لردعها عن  املتحدة،  الواليات 
ــن طـــريـــق الــتــهــديــد  ــــاط نـــظـــامـــهـــا عــ ــقـ ــ وإسـ

عبد اللطيف السعدون

فــي مــثــل هـــذه األيـــــام، قــبــل قـــرن وعــقــد، ولــد 
مــيــشــيــل عــفــلــق، املــفــّكــر الــحــالــم الــــذي صنع 
ــا دار  ــنـــدمـ حـــزبـــًا عـــلـــى مـــقـــاس عــــصــــره، وعـ
أتباعه من حزبه أحزابًا على  الزمان صنع 
تــه األولـــى، وهــا هم  مقاسهم، وأفــقــدوه بــراء
يختصمون من جديد، ويتناوشون بينهم 
مـــا اعـــتـــبـــروه ســــؤال املـــرحـــلـــة: مـــن لـــه الــحــق 
هم لم يقرأوا ما 

ّ
في أن يقود الحزب؟ ونظن

يــحــيــط بــأمــتــهــم الــتــي نــظــر إلــيــهــا املــؤســس 
على أنها »أمــة واحــدة«، وهي توشك اليوم 
أن تتحّول إلى »أمم«، بعدما تراجع املشروع 
الـــقـــومـــي الـــــذي كــــان الــبــعــثــيــون مـــن بعض 
بناته. ونتذكر كيف صنع عفلق مشروعه، 
وكيف قبض على حلمه ليصنع منه حزبًا، 
وقد الزم في بداياته أبا العالء املعري، يرى 
في الحياة رأيه، ويشكو منها شكاته: »غدا 
شّك املعري ذريعة لي كي أهرب من التعمق 
والــجــهــد، وأكــتــفــي بــشــكٍّ سطحي أقـــذف به 
العالم«، وما تلبث مصادفة عابرة أن تلقي 
بــــه فــــي قـــلـــب بــــاريــــس، وهــــنــــاك تـــعـــرف إلـــى 
»ســاحــر جــديــد«، كــمــا وصــفــه، هــو الــروائــي 
الــذي وجد فيه صوتًا سحريًا  أندريه جيد 
يحمل الــحــمــاس والــيــقــني، دفــعــه إلـــى هجر 
ــارد وشــكــه الــســقــيــم«،  ــبـ »تــعــقــل )املــــعــــري( الـ
أن  »يكفيني  قــولــه:  دائــمــًا  يستعيد  وجعله 
أرّدد أن اثنني مع اثنني ال تزال تساوي أربعة 
حــتــى يمتلئ قــلــبــي غــبــطــة..«، ومـــن أنــدريــه 
جيد إلى فردريك نيتشه الذي يلتقط عفلق 
منه صرخته »عــش فــي خــطــر«، ويــتــســاءل: 

»أي خطر أكبر من خطر الفكر؟«.  
وكما أحرق جيد كل الكتب التي قرأها فعل 
عفلق مثله، وسعى إلى ما هو فردي فيه حيث 
أن يتخّصص  فــي  الكاملة هــي  »اإلنــســانــيــة 
فيها كل فرد بما ال يقدر أن يقوم به سواه«، 
وسرعان ما أخذه الروائي مارسيل بروست 
في بحثه عن الزمن املفقود، وإيمانه »أن كل 
حــيــاة فيها ســر مــجــهــول، وهــي تستهوينا 
أن نهتك سّرها ونعّريها من جمالها«. وفي 
هــذه العبارة يقول عفلق إنــه وجــد »حقيقة 
ــقــــراءات  نــفــســه املــــــــّرة«، وقــــد أعــطــتــه هــــذه الــ
الشرارت األولى التي انطلق منها ليؤّسس 
ألفــكــاره الــتــي لــم تــكــن قــد اكتملت بــعــد. في 
مــنــتــصــف عــقــد الــثــالثــيــنــيــات، تـــعـــرف على 
شيوعيني  ضــمــت  الــتــي  الطليعة«  »عــصــبــة 
األولــى لتأسيس  البذرة  ويساريني، وكانت 
الحزب الشيوعي السوري - اللبناني، ووجد 

»الــدهــور«  فــي مجلتها  الكتابة  فــي  فرصته 
 
ً
التي نشر في أحــد أعــدادهــا األولــى قصيدة
الحر«،  »الشعر  أولـــى قصائد  مــن  قــد تكون 
ضّمنها أسئلته الفلسفية التي كان يجاهد 
ــاح، قل  ــ ــا صـ لــلــوصــول إلــــى أجـــوبـــة لـــهـــا: »يــ
لنا، قبل أن نرفع الشراع، هل لك متاع؟ ألن 
ــاء/ لي  ــيـ مــركــبــنــا صــغــيــر لــيــس يــحــمــل األشـ
فــوق جسمي رداء«. »قــل لنا يــا صـــاح، قبل 
أن تزمع الرحيل، هل لك أهــل أم قريب؟ ألن 
مــركــبــنــا غـــريـــب، ال يــقــبــل غــيــر األفــــــراد/ بني 
إلــى آخــر القصيدة الوحيدة  فـــؤاد..«  جنبي 
التي نشرها في حينه، وجّرب بعدها كتابة 
القصة، وفــي إحــدى قصصه وضــع أسئلته 
في رأس بطلها، سعيد أفندي، الحائر الذي 
يستأنس بالظالم ويميل إلى الوحدة، و»لو 
 لنفسه طريقًا تحت األرض أو 

ّ
استطاع لشق

فوق الهواء من شّدة رغبته في العزلة وميله 
إلـــى االنـــفـــراد«، وقـــد جعلته أســئــلــة الحياة 
واملوت والناس يفّكر: كيف يهرب من فكره؟ 
الطليعة« على  بعدها انسحب من »عصبة 
خلفية عــدم توافقه مع طروحاتها، وأّســس 
مــع رفــيــقــه صـــالح الــبــيــطــار »حــركــة اإلحــيــاء 
الــعــربــي« الــتــي ستصبح فــيــمــا بــعــد الــنــواة 
لـــحـــزب الـــبـــعـــث. وهـــنـــا هــجــر األدب، ودخـــل 
معمعان السياسة املباشرة، بما تنطوي عليه 
مــن مــســاومــاٍت وتــســويــاٍت لــم يـــرّوض نفسه 
عليها، وقد تعّرض الختباراٍت صعبة، جهد 
نفسه ملواجهتها، لكنه انهار عند اعتقاله إثر 
األربعينيات،  نهاية  الزعيم  حسني  انقالب 
وكــتــب مــن الــســجــن رســالــة تــذلــل وخــضــوع، 
أعــلــن فيها نــدمــه على موقفه مــن االنــقــالب، 
وخــاطــب فيها الــزعــيــم بــقــولــه: »أنــتــم الــيــوم 
بمكانة األب من أبنائه، وإذا شئتم سنكون 
فــي عـــداد الــجــنــود الــبــنــائــني، وإذا رغبتم أن 
والــصــمــت، فنحن مستعّدون  الــحــيــاد  نــلــزم 
ــــدت تــلــك الـــرســـالـــة مـــن خصومه  لـــذلـــك«، وعـ
ــاءت خطيئته  ــ بــمــثــابــة خــطــيــئــة كـــبـــرى. وجــ
األخرى خالل إقامته في بغداد، بعد وصول 
»البعث« إلى السلطة، وقبوله بموقع األمني 
العام للحزب من دون صالحيات، واملبالغة 
في تمجيده صــّدام حسني، ووصفه له بأنه 
»هبة السماء إلى العراق وهبة العراقيني إلى 
األمـــة«، وكذلك صمته تجاه ما فعله صــّدام 
بقادة بعثيني على خلفية مؤامرة مزعومة، 
وقد رسم عفلق، بخطيئته هذه، نهايته قائدًا 
لحزب سياسي فاعل، إال أنــه بقي، في نظر 
العديد، مفكرًا رومانسيًا حاملًا إلى أن رحل.   
)كاتب عراقي(

نــفــوذ طـــهـــران اإلقــلــيــمــي، وإعـــادتـــهـــا إلــى 
داخل حدودها، قبل أي هدف آخر إقليميا 
ودولــــيــــا. وقــــد أعـــلـــن تـــرامـــب يــومــهــا أنــه 
وإنما  األســد،  بشار  بإسقاط  غير معني 
بـــإخـــراج الـــقـــوات اإليـــرانـــيـــة مـــن ســوريــة. 
ولــكــنــه احــتــفــظ بـــالـــقـــوات األمــيــركــيــة في 
شمال سورية، وقــام قبل أيــام بتعزيزها 
عــلــى خــط الــحــدود الــســوريــة - الــعــراقــيــة، 
عند معبر التنف الذي تسعى إيــران إلى 
تــكــريــســه طــريــقــا اســتــراتــيــجــيــا لعبورها 
إلى ضفاف املتوسط وصوال إلى بيروت. 
وقـــد تـــحـــّول ســـالح الــعــقــوبــات خـــالل كل 
هـــذه الــفــتــرة إلـــى عــامــل ضــغــط سياسي 
ــكــــري فـــتـــاك  ــــي وعــــســ ــالـ ــ ــادي ومـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واقـ
وموجع، وتم تعميمه على كل الساحات، 
مــن الــعــراق إلــى ســوريــة إلــى لبنان، وهو 
مستمر، على الرغم من األسابيع القليلة 
فقد  األبيض،  البيت  لترامب في  املتبقية 
فرضت أمس الخزانة األميركية عقوباٍت 
جديدة استهدفت هذه املرة البنك املركزي 
ــرادا من  ــ الـــســـوري، وأصــابــت كــيــانــات وأفـ
ضمنهم زوجة بشار األسد التي تمّكنت، 
ــانـــة  مــــن مــوقــعــهــا رئـــيـــســـة ملـــؤســـســـة األمـ
لتصبح  التسلل  مــن  للتنمية،  الــســوريــة 
عـــضـــوا فــــي الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة لــلــتــحــكــيــم 
ــة مــــن الـــتـــراث  ــ ــريـ ــ ــع األثـ ــ ــواقـ ــ ــيــــار املـ ــتــ واخــ
العاملي التي توضع على قائمة يونسكو، 
ــطــــوة بــمــثــابــة  ــبــــرت هــــــذه الــــخــ ــتــ وقــــــد اعــ
محاولٍة إلضفاء نوع من الشرعية للنظام 

في املحافل الدولية. 
أمـــا وقـــد تــحــّولــت الــســاحــة الــســوريــة إلــى 
ــة، لــيــس  ــهـ ــمـــواجـ ــلـ مـــجـــمـــوعـــة ســــاحــــات لـ
ــن، وإنـــمـــا  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ ــران وواشـ ــ ــهـ ــ ــــني طـ فـــقـــط بـ

الـــبـــعـــث، وفــــي ظـــل كـــل أنــظــمــة االســـتـــبـــداد 
ــــودا، فـــهـــو اآلن  ــقـ ــ ــي املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة عـ فــ
يــجــهــد فــــي تــحــضــيــر حــمــلــتــه الـــرئـــاســـيـــة، 
أولها، بطبيعة  مرتكزا على عوامل ثالثة، 
الــحــال، األمــنــي، بــإعــادة تشكيل القطاعات 
إليــران  بــات والء بعضها  الــتــي  العسكرية 
ــام بتعيني  ــ ــر لـــروســـيـــا، وقـ ــ وبــعــضــهــا اآلخـ
قــائــد جــديــد لــلــقــوات الــخــاصــة، مستعينا 
بأبناء الحرس القديم. والعامل الثاني هو 
يــحــاول استمالته وتوظيفه  الــذي  اإلعـــالم 
ســوريــني،  غير  بإعالميني  االستعانة  عبر 
ــي فــلــك  وبـــخـــاصـــة لـــبـــنـــانـــيـــون يـــــــــدورون فــ
محور املمانعة، في محاولٍة إلبعاد شبهة 

الــثــالــث األهــم  لــلــنــظــام. والــعــامــل  تبعيتهم 
واملفصلي هــو خــوف األســـد مــن أن تــؤّدي 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي يـــحـــاول أن 
منه  تجعل  أن  إلــى  منها،  شرعيته  يــجــّدد 
رئيسا على جــزء من سورية، في ظل عدد 
النفوذ الخارجة عن سيطرته،  من مناطق 
كمناطق اإلدارة الذاتية، وفي الشمال حيث 
تسيطر تركيا، وكذلك في الجنوب، فأرسل 
وزير خارجيته الجديد فيصل املقداد إلى 
موسكو، ليقنعها بمساعدته في منع إجراء 
االنتخابات في شمال غرب سورية وريف 
إدلب، وفي الجنوب، وفي املناطق الكردية 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا وتــــديــــرهــــا »قـــــوات 
أن  ويبدو  )قــســد(.  الديموقراطية«  سوريا 
النظام يحاول إغراء الوصي الروسي بأن 
يــخــتــار املـــرشـــح املـــعـــارض ملــنــافــســة األســـد 
على الرئاسة، تمهيدا منه ربما بأن يصبح 
هذا املنافس رئيسا ملرحلة ما بعد األسد. 

ــقـــى مـــجـــرد  ــبـ ــتـ ــن أحـــــــــالم األســـــــــد سـ ــ ــكـ ــ ولـ
أوهـــام، هــذا إذا لم تتحّول إلــى كوابيس، 
ألن حــســابــات الــقــيــصــر الـــروســـي بــوتــني 
مــــغــــايــــرة، ألنــــــه ال يـــمـــلـــك تــــــرف إضـــاعـــة 
 بالنسبة 

ً
الوقت، بعد املغامرة األكثر كلفة

ملـــوســـكـــو ســيــاســيــا وعـــســـكـــريـــا ومـــاديـــا 
ــي الـــشـــرق  ــا، لــتــدخــلــهــا فــ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ واسـ
ــّرر الــتــدخــل  ــ ــه عــنــدمــا قـ ــط. كــمــا أنــ ــ ــ األوسـ
الــعــســكــري قــبــل خــمــس ســـنـــوات إلنــقــاذ 
األســــــد لــــم يـــكـــن يــــراهــــن عـــلـــيـــه، وال عــلــى 
نــظــامــه املــتــهــالــك، وإنــمــا كــفــرصــة تسمح 
له في استعادة دور االتحاد السوفييتي 
ــيــــت رجــــلــــيــــه فــــــي بــلــد  ــبــ ــثــ الـــــســـــابـــــق، وتــ
استراتيجي بالنسبة لنفوذه في املنطقة، 
فــيــمــا كــــان رئـــيـــس أعـــظـــم وأقــــــوى دولــــة، 

ــرّدد فـــي خـــيـــاراتـــه، ثم  ــتـ بـــــاراك أوبــــامــــا، يـ
يقّرر االنسحاب من أي دور في سورية، 
مفضال توقيع االتفاق النووي مع إيران 
تــدخــل روسيا  قبل  أي   ،2015 فــي صيف 
العسكري بشهرين. ثم جاء ترامب ليقلب 
األمـــور رأســـا على عــقــب، ويعيد االتــفــاق 
النووي إلى نقطة الصفر، ويفرض واقعا 
وإنما  بوتني فحسب،  على  ليس  جــديــدا 
عــلــى خــلــفــه فـــي الــبــيــت األبـــيـــض، فــإيــران 
واقتصادها  بالعقوبات  اليوم محاصرة 
يــنــزف، عــلــى الــرغــم مــن نفسها الــطــويــل. 
ــراق، مـــع حــكــومــة مصطفى  ــعــ وانـــتـــقـــل الــ
الــكــاظــمــي، إلـــى تــحــت املــظــلــة األمــيــركــيــة، 
ولبنان، الذي يتخذ منه حزب الله قاعدة 
 مـــن دون 

ٌ
 ومــكــشــوف

ٌ
ومـــتـــراســـا، مــشــلــول

حــكــومــة مــنــذ نــحــو خــمــســة أشـــهـــر، وهــو 
الــيــوم عــلــى شــفــيــر االنــهــيــار. أمـــا الــنــظــام 
السوري فهو محاصر بعقوبات وقوانني 
ــعـــة ومـــحـــاســـبـــة تـــقـــطـــع أوصــــالــــه  ــقـــاطـ مـ
ــانـــون قــيــصــر«  وتــحــبــس أنــفــاســه بـــني »قـ
الـــــــذي يــــفــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى الـــجـــهـــات 
واألشخاص الذين يتعاملون مع النظام 
أو يـــقـــّدمـــون لـــه أي مـــســـاعـــدة، و»قـــانـــون 
مــاغــنــيــتــســكــي« الـــــذي يـــخـــّول الــحــكــومــة 
منتهكي  على  عقوباٍت  فــرض  األميركية 
ــا الــســيــادة فــهــي بـــّرا  ــان. أمـ حــقــوق اإلنـــسـ
ــيــــا وأمـــيـــركـــا وتــركــيــا  عــــة بــــني روســ

ّ
مــــوز

ــيـــل. وقــــد أصــبــح  ــرائـ وإيــــــــران، وجـــــوا إلسـ
الــجــزء الـــذي يحكمه بــشــار ال يـــوازن ثقل 
جــولــة مــن جـــوالت الــتــفــاوض الــقــادم بني 
موسكو وواشــنــطــن الــتــي تــريــد أن تضع 

ثقل املاللي في امليزان!
)كاتب لبناني(

فـــي غــيــاب شــخــصــيــة جــامــعــة، أو تــنــازالت 
أن  مــا يعني  املختلفة،  الــقــوى  بــني  متبادلة 
الحوار، منذ البداية، يفتقد لشروط إمكانه، 
، ال 

ً
أعـــنـــي أن يـــكـــون حــــــوارًا وطــنــيــًا شــــامــــال
يقصي أحدًا في السلطة أو في املعارضة.

أما إذا تم تجاوز معضلة املشاركني، وهي 
بــالــتــأكــيــد قــضــيــة أســاســيــة يــتــوقــف عليها 
نـــجـــاح مـــخـــرجـــات الــــحــــوار، فــــإن مــضــامــني 
ــــو أمـــر  ــــالف، وهـ ــوار ســـتـــكـــون مـــحـــل خــ ــحــ الــ
رئيس  تصريحات  مــن  نستشفه  أن  يمكن 
الجمهورية، قيس سعيد، إثر لقائه األمني 
إذ  للشغل،  التونسي  الــعــام  لالتحاد  الــعــام 
صـــّرح بــوضــوح أن الــهــدف مــن الــحــوار هو 
»تصحيح مسار الثورة التي تم االنحراف 
بــهــا عـــن مـــســـارهـــا الــحــقــيــقــي الـــــذي حــــّدده 
الــشــعــب مــنــذ عــشــر ســـنـــوات، وهــــو الــشــغــل 
والحرية والكرامة الوطنية«، وهو ما يعني 
أفكاره  على  للتأكيد  الرئيس  عــودة  ضمنًا 
الــســيــاســيــة املــتــعــلــقــة بــمــوقــفــه الــســلــبــي من 
ــزاب واعـــتـــبـــاره أنــهــا قـــد انــحــرفــت عن  ــ األحــ
أهداف الثورة التونسية، واألكيد أن القوى 
الــحــزبــيــة املختلفة املـــدعـــوة إلـــى الـــحـــوار ال 

تشارك الرئيس في توجهاته هذه. 
أي حـــوار سياسي بــصــورة عــامــة يقتضي 
البنيوية، حتى يحقق  الــشــروط  مــن  جملة 
ــّرًا، أي أال  ــ الــغــايــة مــنــه، أهــمــهــا أن يــكــون حـ
يكون مقيدًا بجملة من الشروط أو خاضعًا 
ألشـــكـــاٍل مـــن الــضــغــط، فــالــحــوار الحقيقي 
املتنازعة  اآلراء  ملــجــمــوع  يسمح  الـــذي  هــو 
بالتقابل، للوصول إلى نقطة لقاء مشتركة 
على األقل في الحد األدنى املمكن، وهو ما 
رًا في مقترح املبادرة الحالية، 

ّ
ال يبدو متوف

فــي ظــل حــاالت اإلقــصــاء املــتــبــادل. وينبغي 
أن يكون الحوار متكافئًا، وهو ما يقتضي 
بــاآلخــر، بوصفه طــرفــًا مساويًا،  االعــتــراف 
ألن أي عملية حــواريــة تتخذ من املصلحة 
الوطنية مقصدًا تستلزم نقاشًا بني أطراف 
مختلفة تتمتع بالقيمة نفسها، وكل منها 
فــي وضــع متكافئ مــن أجــل تجنب حــاالت 

ــلــة: إســرائــيــل. 
ّ
بــاالنــتــقــام مــن طفلتها املــدل

التابع  الــقــدس؛  لفيلق  السابق  القائد  قــال 
للحرس الثوري اإليراني، الجنرال املقتول، 
إيرانات  »إنــه خلق عشر  قاسم سليماني، 

خارج إيران«. 
كبيرًا  دورًا  االخـــتـــراق  استراتيجية  لعبت 
في اإلنجازات التي حققها النظام اإليراني 
أكثر من دولة  القريب: اختراق  الخارج  في 
عربية، والسيطرة على جزء مهم من قرارها 
الوطني، واستخدامها ورقة في املساومات 
ــة مــــــع الــــقــــوى  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ واملـــــقـــــايـــــضـــــات الــ
اإلقليمية والدولية. يتباهى قادة إيرانيون 
بــالــســيــطــرة عــلــى بـــغـــداد، دمـــشـــق، بــيــروت، 
الفارسية  وصنعاء، وبعودة اإلمبراطورية 
إلى  )إيـــران(  وعاصمتها بغداد. ما حّولها 
ــــدول عــربــيــة وإســـالمـــيـــة كــثــيــرة،  ــابـــوس لـ كـ
له  وفــرصــة  الصهيوني  للكيان  تحدٍّ  وإلــى 
في آن. تحدٍّ كونها قوة وازنة، كتلة بشرية 
كــبــيــرة؛ مساحة واســعــة ومــوقــعــًا جغرافيًا 
مــهــمــًا، ومـــــــوارد نــفــطــيــة وغــــازيــــة ضــخــمــة، 
مستويات ثقافية وعلمية جيدة، خصوصًا 
البرنامج  العسكرية:  قــدراتــهــا  تــطــّور  بعد 
النووي والصواريخ البالستية والطائرات 
املــســّيــرة والــغــواصــات الصغيرة والــــزوارق 
الــســريــعــة، وفــرصــة؛ ألنــهــا أثـــارت مشكالٍت 
بتهديد  العربية،  للدول  واجتماعية   

ً
أمنية

ســلــمــهــا األهـــلـــي عــبــر تــفــجــيــر حــســاســيــاٍت 
هويتها  وتــمــزيــق  مواطنيها  بــني  طــائــفــيــٍة 
لهذه  األول  الــعــدو  إلــى  فتحّولت  الوطنية، 
الدول، ما خفف من حّدة عداء هذه الدول له، 
على قاعدة عدو عدوي صديقي، والتحّول 
من حالة العداء إلى حالة التفهم واملغازلة 
نائب  حــّمــل  كيانه.  مــع  املفتوحة  واألبــــواب 
بــالده مسؤولية دفــع دول  إيــرانــي محافظ 

عربية إلى االرتماء في أحضان إسرائيل.
استثمرت الواليات املتحدة هواجس الدول 
الــعــربــيــة ومـــخـــاوفـــهـــا مـــن إيـــــــران، فعملت 
الكيان  مــع  الــتــعــاون  إلــى  على استدراجها 
الصهيوني، عبر تشكيل نظام أمن إقليمي، 
أو نــاتــو عــربــي، عــلــى شــاكــلــة حــلــف شمال 
)الناتو(، مكون من دول مجلس  األطلسي 
واألردن ومصر،  الست  الخليجي  التعاون 
يــنــســق مــعــهــا ومــــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، 
نفوذها  وتقليص  إيــــران  احــتــواء  بــذريــعــة 

وإعادتها إلى حدودها الطبيعية. 
الــذي شّكل،  الكيان الصهيوني  لقد تحّول 
منذ تأسيسه، قاعدة متقّدمة وقوة حراسة 
ملصالح الواليات املتحدة والدول األوروبية 
في املشرق العربي، كان الرئيس األميركي 
املنتخب، بايدن، قد صّرح أمام الكونغرس 
عــام 1986 أنــه »لــو لــم يكن هناك إسرائيل 
لــكــان على أمــيــركــا اخــتــراع دولـــة إسرائيل 
لتحمي مصالحها«، والذي )الكيان( حظي 
بــدعــم أمــيــركــي وأوروبــــي مــالــي وعسكري، 
الــدولــيــة،  املــحــافــل  فــي  سياسية  وبتغطية 
لــــة، لــــعــــدم تــنــفــيــذه  لـــحـــمـــايـــتـــه مــــن املــــســــاء
ــة املـــتـــعـــلـــقـــة بــالــحــقــوق  ــيــ ــدولــ الــــــقــــــرارات الــ
على  املتواصلة  اته  والعتداء الفلسطينية، 
العربي؛  الجوار  دول  وعلى  الفلسطينيني 
اغتصابه  لــشــرعــنــة  مــســاٍع حثيثة  وبــبــذل 
تسوية  اتفاقات  عقد  عبر  فلسطني،  أرض 
بينه وبني دول عربية، وصواًل إلى استثمار 
تــفــّكــك الــنــظــام اإلقــلــيــمــي الــعــربــي وانــهــيــار 
القوة العربية؛ في ضوء الصراعات البينية 
ــــدول الــعــربــيــة وهــشــاشــة أنــظــمــتــهــا  بـــني الــ
وفـــقـــدانـــهـــا الـــشـــرعـــيـــة الــشــعــبــيــة، وتــنــفــيــذ 
ــة عــــالقــــات  ــامــ ــإقــ ــة بــ ــيـ ــاسـ ــيـ مــــقــــايــــضــــات سـ
دبلوماسية وتعاون أمني واقتصادي مع 

ــل أبــيــب،  أيـــضـــا مـــع مــوســكــو وأنــــقــــرة وتــ
الرئيس  الــذي سيسلكه  للنهج  وتحسبا 
األميركي املنتخب، بايدن، وملا سيتخذه 
مـــن قــــــرارات، وهـــو كـــان قـــد أعــلــن مــواقــف 
مناهضة للنظام السوري، وكذلك لتركيا 
أردوغـــــــــان، فــــإن األســـــد يــســعــى اآلن إلــى 
اســتــبــاق الـــتـــطـــّورات، مـــحـــاوال اســتــخــدام 
الــحــلــفــاء - األوصـــيـــاء عــلــيــه، لــكــي يفرض 
الرابعة  للمرة  رئيسا  له  التجديد  إعــادة 
منذ عام 2000 في االنتخابات الرئاسية 
الربيع املقبل خيارا  املــقــّرر إجــراؤهــا فــي 
إليران وأمرا واقعا لروسيا التي ما زالت 
تراهن عليه ورقة للتفاوض مع الواليات 
املـــتـــحـــدة، ولــلــجــم، فـــي املـــقـــابـــل، انــدفــاعــة 
في شمال سورية.  اللدود  التركي  الجار 
قــرار  مــع مضمون  يتناقض طبعا  وهـــذا 
الــذي يلحظ عملية  جنيف األممي 2254 
انتقال للسلطة، ثم إجراء انتخابات حّرة 
ونـــزيـــهـــة تــحــت إشــــــراف األمـــــم املــتــحــدة، 
أي خـــروج األســـد مــن املــشــهــد السياسي 
ــيــــف يـــمـــكـــن إجـــــــراء  ــن كــ ــ ــكـ ــ الـــــــســـــــوري. ولـ
املصداقية،  أدنــى من  ذات حد  انتخابات 
فـــي ظـــل بــلــد مــحــتــل مـــن خــمــســة جــيــوش 
مناطق  إلــى  عمليا  وتتقاسمه  تتنازعه 

نفوذ وسيطرة بّرية وجوية؟ 
يعيش األســد حالة من اإلنــكــار ويتصّرف 
عموم  فــي  بالسلطة  يمسك  زال  مــا  وكــأنــه 
ســوريــة، ال أسيرًا لــدى من يحميه ويبقيه 
على كرسي قصر املهاجرين في دمشق، ال 
سلطة له ال على الجنوب، وال في الشمال. 
الــيــوم عــن شرعية مزعومة في  إنــه يبحث 
أو  املبايعة  االقتراع، وليس عبر  صناديق 
االســتــفــتــاء كــمــا جـــرت الـــعـــادة فـــي ســوريــة 

ــفـــرض، عــلــى سبيل  ــا يـ ــو مـ ــاع، وهــ اإلخــــضــ
املـــثـــال، أن يــعــلــق صــاحــب املـــبـــادرة )اتــحــاد 
العامة  اإلضــرابــات  إلــى  دعــواتــه  النقابات( 
والــقــطــاعــيــة عــلــى األقــــــل. غــيــر أن املـــواقـــف 
ــبــديــهــا الـــقـــوى املــخــتــلــفــة عــلــى األقـــل 

ُ
الــتــي ت

توافقات  عــن  تنبئ  ال  الحالية  املرحلة  فــي 
ممكنة، أو عن تحقيق نجاح واضح للحوار 
املـــقـــبـــل، حــتــى فـــي صـــــورة انـــعـــقـــاده بشكل 
منقوص ومجتزأ، فأفق الصراع السياسي 
احتماالت  زال مفتوحًا على  ما  في تونس 
هذا  ملصلحة  املغالبة  منطق  وأن  متعّددة، 
أن يتحقق فعليًا،  ذاك ال يمكنه  أو  الــطــرف 
مهما حرص أصحابه على الظهور بمظهر 
القوة الكبرى واألهم في البالد، وليس أمام 
االجتماعية  والـــقـــوى  الــســيــاســيــة  ــــزاب  األحـ
ومــراكــز السلطة املــتــجــّســدة فــي الــرئــاســات 
الثالث، إال التوافق على حلول مرحلية في 
انــتــظــار تــعــديــل آلــيــات االنــتــخــاب وتشكيل 
ــا سيسمح  ــو مـ املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، وهــ
لــلــديــمــقــراطــيــة الــتــونــســيــة الــنــاشــئــة بمزيد 
التجذر، وأن يشتد عودها في ظل حالٍة من 

عدم االستقرار التي تلف املنطقة.
)كاتب تونسي(

دول عربية أخرى، لخنق السلطة الوطنية 
الفلسطينية، وقطع الطريق على قيام دولة 
السياسي  والــتــمــّدد  مستقلة؛  فلسطينية 
واألمني واالقتصادي في هذه الدول وعلى 
حسابها، تحّول هذا الكيان إلى قبلة دول 
الحماية  عربية بعينها وأملها في توفير 

واألمن ألنظمتها من الخطر اإليراني.
ــة  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة اإليــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ ــم  ــ ــهـ ــ فـ يــــمــــكــــن  ال 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الـــعـــنـــصـــريـــة والـــطـــائـــفـــيـــة 
وتقبلهما، ولكن هذا ال يجعل موقف الدول 
العربية املعنية ومراهنتها على الواليات 
املـــتـــحـــدة، وربــيــبــهــا الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
ملـــواجـــهـــة جـــمـــهـــوريـــة إيـــــــران اإلســـالمـــيـــة؛ 
ــعــهــا إلـــى الــيــوم الـــذي تــقــضــيــان فيه 

ّ
وتــطــل

ــي الـــدولـــة  ــقـــّدم فـ ــتـ ــوة والـ ــل الـــقـ عــلــى عـــوامـ
واملجتمع اإليرانيني؛ مبّررًا أو مقبواًل، وال 
نتائج  ذلــك من  يرتبه  عّما  الطرف  ها 

ّ
غض

يصبح  وجيواستراتيجية،  جيوسياسية 
فيها الكيان الصهيوني القوة املهيمنة في 
في  أذالء  أتباع  ودولــه وشعوبها  اإلقليم، 

عالم مختل لصالحه.
املــعــنــيــة في  الــعــربــيــة  ــدول  الــ تكمن مشكلة 
حــالــة الــعــجــز وانـــعـــدام الــــوزن والــفــشــل في 
الـــخـــروج مــن املــســتــنــقــع اآلســــن الــــذي ألقت 
نــفــســهــا فــيــه، بــســيــاســتــهــا قــصــيــرة الــنــظــر، 
ــتــــطــــورات  ــتــــحــــوالت والــ وتـــعـــامـــيـــهـــا عــــن الــ
ــة، وانــعــكــاســهــا على  ــيــ اإلقــلــيــمــيــة والــــدولــ
كيانها وشعوبها واستسالمها للتلقائية، 
الــعــواقــب.  مجهولة  مــســارات  فــي  تسوقها 
وهذا باإلضافة إلى هدرها إمكانات البالد 
ومـــــواردهـــــا عـــلـــى املـــظـــاهـــر وشـــــــراء الـــذمـــم 
الخارجية، ووطئها  والحماية  والــوالءات، 
كرامة املواطنني، وافتئاتها على حرياتهم 
وحقوقهم وتجاهلها همومهم وتطلعاتهم 
والــثــروة، ما جعلها  بالسلطة  واالستئثار 
عــــاجــــزة عــــن مــــجــــاراة إيـــــــران فــــي مـــجـــاالٍت 
كثيرة، علمية واقتصادية وعسكرية، على 
الرغم من أن مــواردهــا تفوق مــوارد إيــران، 
ــا وتــوظــيــفــهــا  ــ ــهـ ــ وأنــــهــــا لــــو أحـــســـنـــت إدارتـ
الفارق  صت 

ّ
ولقل كثيرة،  إنــجــازات  لحققت 

معها، ولفرضت عليها الحذر في التصّرف 
ــتـــدخـــل فــي  والـــتـــعـــامـــل بـــاحـــتـــرام وعــــــدم الـ
شؤونها الداخلية، ولم تضطر إلى الهروب 
مـــن »تـــحـــت الـــدلـــف لــتــحــت املـــــــــزراب«، كما 
الكيان  إلــى  باللجوء  الشعبي،  املثل  يقول 
الصهيوني لحمايتها من إيــران، في وقٍت 

يشحذ فيه سّكينه لإلجهاز عليها.
)كاتب سوري(

عندما يبحث األسد عن شرعية في صنـدوق االقتراع

أفق الحوار الوطني في تونس

جنت على نفسها براقش

في تذّكر 
ميشيل عفلق

تحّولت الساحة 
السورية إلى ساحات 

للمواجهة، ليس 
فقط بين طهران 
وواشنطن، وإنما 

أيضًا مع موسكو 
وأنقرة وتل أبيب

المواقف التي ُتبديها 
القوى المختلفة 

على األقل في 
المرحلة الحالية ال تنبئ 

عن توافقات ممكنة

استثمرت أميركا  
هواجس الدول 

العربية ومخاوفها 
من إيران، فعملت 

على استدراجها إلى 
التعاون مع الكيان 

الصهيوني

آراء

أرنست خوري

العودة إلى الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران، في ذكرى مرور ربع قرن على 
رحيله في 8 يناير/ كانون الثاني 1996، ضرورية للتحسس، بامللموس، فداحة السياسة 
في أيامنا. وألنه ال تجوز مقارنة ما ال ُيقاَرن، فإن القياس ال بّد أن يحصل على فرنسا 
نفسها، التي يفترض أن تكون إحدى عواصم السياسة بتعريفها كمجموعة مشاريع 
وأفكار وتدبير للشأن العام ورؤى لهذا التدبير ال تستقيم أو ترى النور إال من خالل 
أحــزاب بالضرورة، ومؤهالت شخصية ال بّد من توفرها من أجل تحصيل موافقة 
شعبية على إدارة سياسة تشمل، ببساطة، كل ما هو شأن عــام. إذًا، في العودة إلى 
شخصية من طراز ميتران مقارنات ال بد من عقدها مع راهن فرنسي بائس، ورئيس 
 على كيف تكون السياسة حقًا، لكي يفعل كل ما هو عكسها. 

ً
أغلب الظن أنه اطلع طويال

نعى فيه السياسة كل يوم على حساب 
ُ
ويمكن توسيع اإلسقاطات لتشمل واقعًا عامليًا ت

بتعريفها،  لــأحــزاب  املعادية  املدني  املجتمع  لها: موضة منظمات  كل ما هو نقيض 
والشعبويات القومية والعنصريات والهويات القاتلة، وأغلبها ما قبل دولتي، واالنتماءات 
الدنيا، والتفسيرات املؤامراتية للظواهر واألحداث، والفاشيات الجديدة. يصلح االنطالق 
في فانتازيا املقارنات من الراهن الفرنسي قبل عام من انتخابات الرئاسة في 2022، 
وحليفه  الفرنسي،  االشتراكي  الحزب  نفسه،  ميتران  حــزب  وأولها  منهارة،  بأحزاب 
التاريخي، الشيوعي الفرنسي. ميتران، السجني في شبابه لدى النازيني واملنخرط في 
صفوف املقاومة الفرنسية في الحرب العاملية واملنتسب باكرًا إلى حزب جان جوريس، 
ى وزارات 11 مرة قبل أن يصبح رئيسًا، من دون احتساب املناصب التي انتخب 

ّ
تول

لشغلها. عمل 40 عامًا في السياسة قبل أن يصل إلى لقب صاحب أطول والية رئاسية 
في الجمهورية الخامسة. رجل ترشح ضد شارل ديغول عام 1965 ثم ضد فاليري 
جيسكار ديستانغ وخسر مرتني قبل أن يفوز في 1981 ثم 1988. أما راهن فرنسا، 
فرئيسها شاب ثالثيني خريج مصارف وعالم املال، فخور بخلّو سجله من أي عمل 
حزبي وسياسي حقيقي. فاز بالرئاسة في زمن موت األحزاب وفوبيا آل لوبان، فقال 
لنفسه فلنؤسس حزبًا، على طريقة رجال األعمال، يجمع أحدهم أول مليون دوالر، 

فيؤسس شركة كفيلة بجعلها املليون مليارًا. هناك سياسة، وهنا أطاللها.
مــيــتــران أنــجــز معظم بــرنــامــجــه االنــتــخــابــي الــيــســاري )حــقــًا( فــي أول عــامــني من 
والريغانية.  التاتشرية  العوملة  أي في عّز زمن  رئاسته، تحديدًا حتى عام 1984، 
ربما ما سّرع في تنفيذ وعوده سريعًا أن أطباءه أعطوه، فور انتخابه في 1981، 
 بالحياة بسبب سرطان البروستات ما بني 6 أشهر وسنتني كحد أقصى، لكنه 

ً
أمال

عاش 14 سنة رئيسًا، يساريًا حتى 1984، وليبراليًا في االقتصاد حتى 1996. 
في زمن يساريته، أشرك وزراء من الحزب الشيوعي الفرنسي في أولى حكوماته، 
وأّمم عددًا كبيرًا من املؤسسات واملصارف، وسّوى األوضاع القانونية ملا بني 150 
العمل  ألفًا و200 ألف من املقيمني بصورة غير شرعية في فرنسا وأقــّر قوانني 
وألغى حكم  األدنــى لأجور  الحد  الشغل األسبوعي، ورفــع  ص عــدد ساعات 

ّ
وقل

اإلعدام وشّرع الحريات الجنسية وألغى تجريم املثلية وزاد بدل السكن واملساعدات 
أجــرى  والــيــمــني،  الــوســط  نحو  الــوجــهــة  تغيير  قــرر  وعـــام 1984، عندما  العائلية. 
انتخابات وبناًء عليها قال لناسه هذا ما لدي: اقتصاد سوق ليبرالي استحال معه 
اسم الحزب االشتراكي مزحة سمجة. وبالفعل، انفصل عنه الشيوعيون وتغّير 
املشهد، لكن بناًء على اقتراع شعبي حقيقي وتحالفات وضجيج فئات اجتماعية 
وتحّوالت مبنية على مصالح وأدبيات وصراعات أحزاب. ذاك كان ميتران وزمن 
السياسة. أما ماكرون هذا، فشيء آخر تمامًا.  استحضار ميتران بعد 25 عامًا 
على وفاته، فرصة لتكريس راهنية وصيته ونبوءته الشهيرة قبل بضعة أشهر 
مــن رحيله. وقــف العجوز املــريــض أمـــام الــبــرملــان األوروبــــي فــي ســتــرازبــورغ عام 
1995. رفع رأســه بصعوبة. رمى نظرة إلى ما سيحصل بعد بضع سنوات في 

العالم وقال للحاضرين: النزعات القومية تعني الحرب. 
ومنذ ذلك التاريخ، حروب القوميات تكتب أعمارًا مديدة لحروب أشرس تخلفها.

أنطوان شلحت

أزاحت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية، األسبوع الفائت، نحو هامش الهامش، نتائج بحٍث 
جديٍد أجرته كل من جامعة تل أبيب والكلية األكاديمية تل حاي ]شمال إسرائيل[ 
أزمــة ُحكم غير مسبوقة، من فقدان  املترافقة مع  فته جائحة كورونا، 

ّ
بشأن ما خل

الوطنية«  و»املشاعر  الوطني(  النشيد  اســم  ا 
ً

أيض وهــو  بالعبرية،  )»هتكفا«  لأمل 
الكثير  العقيدة الصهيونية  في أوساط السكان اإلسرائيليني، وهما مفهومان بذلت 
من أجل زرعهما، ومن ثّم تعهدهما بالرعاية مع مسار دولة االحتالل منذ إقامتها 
الساحقة،  غالبيتهم  فــي  الــســكــان،  هـــؤالء  وقــِبــل  عــرقــًيــا،  تطهير فلسطني  بــوســاطــة 
بمبادلتهما بقيم أخرى، في مقدمها العدالة االجتماعية. أظهر هذا البحث أنه، حتى 
أكتوبر/ تشرين األول 2020، أجاب واحد من كل خمسة إسرائيليني بأن الهجرة من 
 من ناحيته. وفحص الباحثون بداية مبلغ رسوخ ُمركب 

ً
ل خياًرا محتمال

ّ
شك

ُ
الدولة ت

بات »املنعة القومية«، عبر سؤال عينة البحث حول مدى 
ّ
»الوطنية« باعتباره أحد مرك

ا للنتائج، 
ً
املوافقة على الجملة اآلتية: »إسرائيل هي بيتي، وال أنوي مغادرتها«. ووفق

قال نحو واحد من كل خمسة ُمستجوبني )18%( إن الهجرة خيار محتمل، في حني 
أن نسبة الذين تّبنوا القول عينه كانت 13% إّبان الخروج من اإلغالق الشامل األول، 
دوا أنهم ال ينوون الهجرة من %77 

ّ
في مايو/ أيار 2020. كما انخفض عدد الذين أك

في مايو/ أيار إلى 70% في أكتوبر/ تشرين األول.
فــي ســيــاق آخـــر، فحص الباحثون مــوضــوع األمـــل الـــذي يتطّرق إلــى تقدير الــفــرد أو 
توقعاته بأن تكون األوضاع على ما يرام في املستقبل. وفي هذا الصدد، تبني أن نحو 
نصف املستجوبني )47%( أعربوا في أكتوبر/ تشرين األول عن مستوى منخفض 
أو منخفض جًدا من األمل حيال املستقبل، في حني أن نسبتهم كانت أقل من الثلث 
)32%( في مايو/ أيــار. وبينما كانت نسبة الذين أعربوا عن مستوى عــاٍل جــًدا من 
األمل في مايو/ أيار 25% انخفضت نسبة هؤالء إلى 16% في تشرين األول/ أكتوبر.  
بموجب ما يقول الباحثون، ثّمة اتجاه انخفاض مستمر في مستوى األمل، يعّبر عن 
انعدام توقع مستقبل أفضل، بالتوازي مع هبوط في الروح املعنوية، يجّسد األوضاع 
العامة في الوقت الراهن، واستعداد آخذ بالتصاعد للتفكير بالهجرة خيارا ُمحتمال 
في املستقبل. من الصعب أن نعرف إلى أين ستؤّدي مثل هذه االتجاهات في مجتمع 
 املتابعة، فهي تكشف 

ّ
دولة االحتالل. ولكن من الواضح أنه، إلى جانب كونها تستحق

االقتصادي واالجتماعي، واملرتبطة  الجانبني،  املجتمع في  عن بعض سيرورات هذا 
باألساس بسياسة الحكومات اإلسرائيلية. في أول الطريق قِبل السكان، كما أشرنا 
ا التماهي مع الجرائم التي ارتكبتها 

ً
أعاله، بمبادلة »املشاعر الوطنية« التي تعني ضمن

الصهيونية، بإجراءات كان من شأنها تأطير ضمانات معيشية ضمن ما عرف باسم 
ت مبدأ التركيز 

ّ
ا على الحركة التنقيحية التي تبن

ً
دولة الرفاه، ما منح حركة العمل تفوق

ي 
ّ
على األهــداف الوطنية والسياسية فقط. ولكن مع أفــول دولــة الرفاه تدريجًيا، وتبن

اقتصاد سوق غير مكبوح الجماح، فإن أول ما أظهرته هذه األزمة جلّيا هو انعدام العدالة 
االجتماعية، كما يمكن أن نستدل من تظاهرات االحتجاج ضد استمرار حكم بنيامني 
 أن قلة من املستوطنني في األراضي املحتلة منذ 1967 ومن 

ً
الحظ مثال

ُ
نتنياهو. ومن امل

ون من صنبور 
ّ
اليهود األرثوذكس تجدهم في أوساط املتظاهرين، فأولئك ما زالوا يتغذ

الــرغــم مــن التصريحات  ــة، مــن دون أي صلة بمساهمتهم االقــتــصــاديــة. وعــلــى  الــدول
االجتماعية لجميع األحزاب الفئوية، فإن من يعرف جيًدا مواقفها، يدرك أن املصلحة 
األساس لكل واحد منها ال تتمثل في دفع قضية الرفاه عموًما وإنما في دفع رفاهية 
القطاع أو الفئة التي تمثلها هذه األحزاب. لذا فإن التوقع بشأن إمكان التغيير في مجال 
د على الحاجة إلى الرأفة التي تعني 

ّ
الرفاه قاتم جًدا. وعملًيا، تعود جميع األحزاب، وتؤك

تقديم صدقات إلى محتاجني مختلفني، ال تحسني وضع نظام الرفاه برمته.

مروان قبالن

وسط  املاضية،  القليلة  األسابيع  خــالل  الخليج  منطقة  في  التوتر  منسوب  ارتفع 
تهديداٍت متبادلة بني الواليات املتحدة وإيران بردود قاسية، في حال مهاجمة أحد 
التوتر ذروتــه منتصف ديسمبر/ كانون األول املاضي، بعد  الطرفني اآلخــر. وبلغ 
السفارة األميركية في بغداد برشقاٍت  استهداف مليشيات عراقية موالية إليران 
صاروخيٍة اضطّرت على األثر واشنطن إلى تعزيز قدراتها العسكرية في املنطقة، 

تحسبًا لتصعيد محتمل.
وتعود أسباب تصاعد التوتر بني الطرفني إلى التصورات املوجودة لدى كل منهما 
داخل  السائدة  فالتوقعات  تجاهه،  يمثلها  التي  والتهديدات  اآلخــر،  حسابات  عن 
ط لالنتقام، ملقتل رجلها العسكري األول 

ّ
إدارة الرئيس ترامب هي أن إيــران تخط

ورمز نفوذها اإلقليمي، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في 
مطار بغداد مطلع عام 2020، وأن القيادة اإليرانية املحرجة من استمرار استهداف 
رموزها، وآخرهم رئيس برنامجها النووي، محسن فخري زادة، قد تجد فرصتها 
األخيرة لردٍّ يحفظ لها ماء الوجه قبل وصول إدارة بايدن إلى الحكم، حيث تأمل 
طهران أن تنهج نحوها سياسة مختلفة، تتضّمن العودة إلى االتفاق النووي ورفع 
ط إلفساد هذه الفرصة. في املقابل، تعتقد طهران 

ّ
العقوبات، وهي، أي إيران، ال تخط

أن ترامب الذي يبذل محاوالت أخيرة للبقاء في البيت األبيض قد يعمد، في حال 
الفشل، وهو سيفشل حتمًا، إلى تدمير فرص التقارب املحتمل بينها وبني إدارة 
بايدن، من خالل توجيه ضربة عسكرية لها. لهذا السبب، عمدت إيران إلى إرسال 
بغداد مرتني  إلى  قاآني،  إسماعيل  العميد  الثوري،  الحرس  في  القدس  فيلق  قائد 
التابعة  العراقية  املليشيات  بقادة  اجتماعه،  أقــل من شهر، حيث شــّدد، في  خــالل 
الــعــراق، بعد أن كادت  لــه، على ضــرورة تجنب استهداف أي مصالح أميركية في 
من خالل  لضربها  ذريعة  ترامب  وتعطي  مــجــّددًا،  في حساباتها  تخطئ  طهران 
استهداف السفارة األميركية. ال بل وصل األمر بإيران أن تبّرأت من أي عمل ضد 
السفارة األميركية، ورفعت الغطاء عن قادة امللشيات املتهمني بذلك، عندما أصدرت 
رات اعتقال بحق بعضهم. تفعل إيــران ذلك، وهي تدرك أن 

ّ
الحكومة العراقية مذك

قاسم سليماني دفع حياته ثمنًا ملحاولة اقتحام السفارة األميركية في بغداد العام 
 حساسية واشنطن املفرطة بهذا الشأن، وإصرار كل إدارة أميركية 

ً
املاضي، مغفلة

منذ أيام رونالد ريغان )1981-1989( بعدم السماح تحت أي ظرٍف بتكرار تجربة 
اقتحام السفارة األميركية في طهران عام 1978 وأخذ موظفيها رهائن.

خالف ذلك، إذا التزمت إيران، وهي ستلتزم على األرجح، بخطوط واشنطن الحمراء، 
ومنعت حلفاءها من مهاجمة أهداف أميركية في العراق، حتى موعد خروج ترامب 
من البيت األبيض، فسوف ينتهي التوتر الحالي إلى ال شيء، فإيران ال يعرف عنها 
أي مسلك انتحاري، وقاعدة نظامها الذهبية، على الرغم من كل الضجيج الذي يصدر 
ب مواجهة مع واشنطن بأي ثمن، علمًا أن آخر مواجهة عسكرية وقعت 

ّ
عنه، هي تجن

الثوري  الرغم من أنها حصلت في ذروة الحماس  بني الطرفني ظلت محدودة، على 
اإليراني، عندما دّمرت البحرية األميركية في إبريل/ نيسان 1988 األسطول اإليراني،  
 في أيام واليته األخيرة بإيران، أو مهتمًا بدخول مواجهٍة 

ً
ال يبدو ترامب مشغوال

الخليج،  وليس هنا في  الكبرى هناك مع خصومه في واشنطن،  معها، فمعركته 
وهو يبدو حريصًا كل الحرص على إعطاء االنطباع لقاعدته الشعبية بأنه الرئيس 

الوحيد، منذ أيام كارتر الذي لم يوّرط بالده في مواجهة عسكرية خارجية.
أنــه، في حال وقع خطأ في الحسابات، وهو أمــٌر قائم، وحصل ترامب على  يبقى 
سبٍب لضرب إيران، فاألرجح أن تتقّبل إيران الضربة وتمتنع عن الرد، فاالمتناع 
هنا يغدو حكمة، كما دائمًا، وإيران لديها »بحور« ال تنضب منها، طاملا أنها تنجح 
في حفظ النظام، حتى لو غرقت البالد كلها، وهذا ديدن األنظمة »املمانعة« لشعوبها.

استحضار ميتران بعد ربع قرن إسرائيل والجائحة... 
فقدان »األمل«

فرص المواجهة في الخليج

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Wednesday 6 January 2021 Wednesday 6 January 2021
األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة



16
آراء

ميشيل كيلو

نشرت »العربي الجديد« أمس الثالثاء الجزء 
تاليًا   .. الكاتب ميشيل كيلو  األول من مقال 

جزؤه الثاني:

البديل الثاني
مــســتــبــعــدًا، ألســبــاب  األول  الـــبـــديـــل  كــــان  إن 
التاريخي  واالفتقار  الحزبية،  األنانية  منها 
إلـــى الــخــبــرة الــضــروريــة للعمل الـــثـــوري في 
ــام، فـــإنـــه ســـيـــكـــون بــاســتــطــاعــة  ــ ــعـ ــ ســـيـــاقـــه الـ
األطــــــــراف الـــحـــزبـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة واملـــدنـــيـــة 
ــــظ عـــلـــى  ــافـ ــ ــــحـ ــــة وطـــــنـــــيـــــة« تـ ــهـ ــ ــبـ ــ ــة »جـ ــ ــ ــامـ ــ ــ إقـ
عليها  املــتــوافــق  قــيــادتــهــا  لــكــن  تنظيماتها، 
أعــمــالــهــا وتــوحــد خــطــطــهــا، لتحقيق  تنسق 
ضد  املعركة  مواصلة  استراتيجيني:  هدفني 
ــبـــداد، بــغــض الــنــظــر عـــن حـــل الــصــراع  ــتـ االسـ
الراهن أو تسويته، والدفاع عن جميع فئات 
الشعب من دون أي تمييز بينها، وعن حقها 
فــي إقــامــة نــظــام ديــمــقــراطــي بــديــل لألسدية، 

التزامًا بالخطوات الجبهوية التالية: 
أواًل: إجــــــراء حـــــوار مــعــّمــق ومــخــلــص حــول 
أســس خطط تــحــّد مــن الــخــافــات السياسية 
القائمة بني األحزاب، وتبني قراءات مشتركة 
الســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل فـــي املــرحــلــة الــراهــنــة، 
تــحــول دون بـــروز اجــتــهــاداٍت لــدى أي منها، 
تسهم في تفريق ما بقي لدينا من حاضنة 
ــاء عــــلــــى تـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا  ــ ــ ــقـ ــ ــ مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، واإلبـ
وخافاتها في الحقل السياسي الخاص بها 
والعام. بتخطي الفرقة والخافات في مرحلة 
أولى، وبإزالة ما يترتب عليها من تباين في 
السورية،  القضايا  واملواقف حيال  الــقــراءات 
ومــــن أحـــكـــام مــســبــقــة تــعــّمــق الـــهـــوة الــقــائــمــة 

علي أنوزال

إلــى حني يــوم 20 يناير/ كانون الثاني 2021، 
وظهور الرئيس األميركي، دونالد ترامب، في 
املروحية  نحو  يسير  وهــو  الخلفية،  الحديقة 
ــه مــعــلــنــة نــهــايــة أكــثــر 

ّ
الـــرئـــاســـيـــة الـــتـــي ســتــقــل

مرحلة مضطربة في تاريخ الحكم داخل البيت 
األبيض، سيظل الرئيس املنتهية واليته يتمتع 
بجميع صاحياته الدستورية التي تخّول له 
اتخاذ قــرارات خطيرة. ومن يتابع تصريحات 
إلى  يحتاج  ال  وتصرفاته،  وتغريداته  تــرامــب 
أهبة  على  ليس  الــرجــل  أن  كثير، إلدراك  جهد 
املـــغـــادرة، بــل هــو يسعى كــل يـــوم إلـــى ترسيخ 
ادعــاءاتــه بأنه بــاٍق فــي البيت األبــيــض لوالية 
ثانية، فترامب الذي ال يريد االعتراف بخسارته 
ال يـــرفـــض فــقــط نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات، وإنــمــا 
املــتــحــدة  لــلــواليــات  رئــيــســًا  بمنصبه  يتشبث 
األمـــيـــركـــيـــة، ويــســعــى يـــومـــيـــًا، بــكــل الــوســائــل 
واألساليب، لتأكيد هــذا االدعـــاء، واألخطر من 
ذلك فرضه حتى يصبح حقيقة. فهو يحّرض 
كــبــار مــســتــشــاريــه ومــحــامــيــه عــلــى الــطــعــن في 
نتائج االنتخابات، ويسعى إلى الضغط على 
بــعــض حــكــام الـــواليـــات الــجــمــهــوريــني لتغيير 
 نائبه على إلغاء نتائج 

ّ
نتائج االقتراع، ويحث

االنتخابات برفضه املصادقة على نتائج كبار 
الناخبني الذين صّوتوا لصالح جو بايدن. لكن 

عصام شعبان

بعد مــرور عــام على انتشار وبــاء كــورونــا، لم 
لتوسع نطاق  فــرص  إنــكــاره، وال  يكن ممكنا 
روايــات املــؤامــرة لتفسيره. ولكن مع استمرار 
ــدرة كــافــيــة عــلــى مــواجــهــة  ــ األزمــــــة، مـــن دون قـ
الــجــائــحــة الــعــاملــيــة، يــحــل مــســتــوى مــن الــكــذب 
ــار. الـــفـــعـــل نــفــســه  ــ ــكـ ــ ــاف مـــحـــل اإلنـ ــفـ ــخـ ــتـ واالسـ
تمارسه حكومات وأفــراد على حد سواء، لكن 
األسباب في الحالتني، وعلى الرغم من وحدة 
الفعل، مختلفة في املنطلقات والدوافع. بينما 
الــتــقــديــر،  يجمعهما مــتــشــابــهــاٌت مــنــهــا ســـوء 
أو وحــــدة الــعــجــز عـــن مــواجــهــة األزمــــــة، فيتم 
تجاهلها أو االستخفاف بها، فاألزمة تضيف 
أعباء على دول، فتكشف نقصا في اإلمكانات، 
وضعفا في توظيف املوارد، غير إبراز لتمييز 
ــــرض، ويــضــيــف الـــوبـــاء  اجــتــمــاعــي يــظــهــره املــ
عــلــى األفـــــراد أعــبــاء احـــتـــرازيـــة، تــبــاعــد وعــزلــة 
غير ممكنة لألغلبية، وتضيع بني استخفاف 
تحديد  معها،  متواطئني  وأفــــراد  الــحــكــومــات 
طبيعة املخاطر واالحتياجات وسبل املواجهة. 
مع املوجة الثانية لكورونا في مصر، توضح 
البيانات الرسمية ارتفاع أعــداد اإلصابة منذ 
ألفًا  تجاوزت  والتي  الثاني،  نوفمبر/تشرين 
وثاثمائة يوميا في األسبوع األخير من الشهر 
املاضي )ديسمبر/ كانون األول(، وهي تقارب 

الديمقراطي  التيارين،  بــني  طويل  زمــن  منذ 
واإلسامي، وأثبتت حقبة ما بعد الثورة أن 
لــم يفد منها غير األســديــة، لكونها لم  أحــدًا 
تساعد أيًا منهما على إحــداث تحّول، مهما 
كان بسيطًا في ميزان القوى مع السلطة، أو 
لــوقــف تــدهــور الــثــورة، وكــبــح مــا شهدته من 

تراجع حثيث في أوضاعهما وقدراتها. 
ثانيًا: االنتقال من طور الخافات والتباينات 
تـــزول بفضل  أن  الــتــي يجب  الــراهــن،  العبثية 
إلى  وأســســه،  الجبهوي  العمل  على  الــتــوافــق 
مرحلة ثانية ينضبط العمل خالها بقرارات 
هــيــئــاتــه الـــقـــيـــاديـــة املـــشـــتـــركـــة، الـــتـــي ســتــقــود 
املـــرحـــلـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة بـــحـــد أدنــــــى مــــن تــبــايــن 
حــســابــات األطــــــراف الــجــبــهــويــة وخــيــاراتــهــا، 
بــاالســتــنــاد إلـــى مـــا تــمــت بــلــورتــه مـــن بــرامــج 
وخــطــط جــبــهــويــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــنــظــري 
والتنفيذي، تنظم شراكتها وتلزم تنظيماتها 
بــمــا بينها مــن أعــمــال مـــوحـــدة، وتــزيــل نقاط 
لــقــمــة سائغة  لــطــاملــا جعلتها  الــتــي  ضــعــفــهــا 
ــن بـــعـــض،  ــ لــــألســــديــــة، وعـــزلـــتـــهـــا بـــعـــضـــهـــا عـ
ــبـــت دومـــــــًا تــمــســكــهــا  ــلـ ــا، وغـ ــهــ ــآزقــ زت مــ

ّ
وعــــــــــز

قليلة  الحزبية،  محض  الــذاتــيــة  اتها  بانتماء
الــذي  الــوطــنــي  النتمائها  بالنسبة  الفاعلية 
بــدل رؤيته  كــان عليها رؤيــة نفسها بداللته، 
بــداللــة وضــعــهــا الــخــاص، الــضــيــق والــجــزئــي، 
الــثــورة،  قبل  لاستبداد  مقاومتها  قيد  الــذي 
وأضّر جدًا بحاملها املجتمعي بعدها، وكّرس 
رهانني متعارضني لها، قال أحدهما بالحرية 
ــة الــديــنــيــة،  ــالـــدولـ والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، واآلخــــــر بـ
يــلــعــبــا دورًا خــطــيــرًا  أن  الــحــتــمــي  مــــن  ــان  ــكـ فـ
فــي مــا آل حالها إلــيــه مــن مـــآزق، وأن يسهما 
ــدل تــركــيــز  ــ فــــي تــنــافــســهــمــا عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، بـ
جهودهما على تعبئة قدرات الشعب الثورية 

ما يخشاه الجميع هو إعــان ترامب األحكام 
واستدعاء  التمّرد  بقانون  الــتــذّرع  أو  العرفية 
الجيش للتدخل، وهو ما سيدخل أميركا في 
حــــرٍب أهــلــيــٍة غــيــر مــســبــوقــة، لـــم تــشــهــدهــا في 

عصرها الحديث. 
ولـــم يــعــد هـــذا الــخــيــار فــقــط مــجــّرد سيناريو 
يــطــرحــه بــعــض املـــراقـــبـــني، وإنـــمـــا تـــحـــّول إلــى 
املنتهية  الــرئــيــس  أن  يــعــتــقــد  قــائــمــة  فــرضــيــة 
ــيــــاٍت  واليـــــتـــــه يـــضـــعـــهـــا مـــــن بـــــني عـــــــدة فــــرضــ
أخــــرى، لــتــقــويــض كــل شـــيء قــبــل خــروجــه من 
السلطة، وهو ما دفع عشرة من وزراء الدفاع 
الحياة،  قيد  زالـــوا على  مــا  الــذيــن  األميركيني 
مـــن الــحــزبــني الــرئــيــســيــني، إلــــى تــوقــيــع مــقــاٍل 
يــطــالــبــون فــيــه بــإبــعــاد الــجــيــش عــن السياسة 

وتأمني انتقال سلمي للسلطة.
ــو املــــعــــروف بــشــعــبــويــتــه  ــ ــلـــوك تــــرامــــب، وهـ سـ
للديمقراطية  كــرهــه  يــه 

ّ
يــغــذ وديــمــاغــوجــيــتــه، 

ولــلــمــؤســســات الـــتـــي تـــقـــوم عــلــيــهــا، ويــنــســى 
عــلــى  اآلن  املــــحــــســــوب  الـــــرجـــــل  أن  كــــثــــيــــرون 
الحزب الجمهوري، عندما تقّدم أول مّرة إلى 
االنتخابات قبل واليته األولى، كان يقّدم نفسه 
فــي واشنطن،  املــركــزيــة  السلطة  حًا ضــد 

ّ
مرش

التي  نفسها  بالعقلية  حاليًا  يــتــصــّرف  وهــو 
 عنها طوال األربــع سنوات املاضية. 

ّ
لم يتخل

يضاف إلى ذلك أن لديه اليوم أكثر من سبٍب 
مــغــادرة مكتبه  قبل  األوراق  إلــى خلط  يدفعه 

ذروة املــوجــة األولــــى، حــســب بــيــانــات الجهاز 
املركزي للتعبئة واإلحصاء، بينما املشاهدات 
لـــحـــاالت الـــوفـــاة تــشــيــر إلـــى انــتــشــار مــلــحــوظ، 
إلى  تلميحاٍت  غير  الــتــقــديــرات،  هــذه  يتجاوز 
ــيـــني مـــقـــّربـــني من  مــــصــــادر حــكــومــيــة، وإعـــامـ
الــســلــطــة، خــصــوصــا بــعــد تـــوّســـع اإلصـــابـــات 
بــني زمــائــهــم، لــم يعد إنــكــار انتشار إصابات 
ــعــــدوى قــطــاعــات  ــا مــمــكــنــا، ضـــربـــت الــ كــــورونــ
القضاة والرياضيني والفنانني. وأظهرت هذه 
ــرة، اســتــغــرابــهــا مـــن حالة  الــقــطــاعــات، ألول مــ
التعتيم على انتشار معّدالت العدوى، بعد أن 
كانت في خط اإلنكار سابقا، تراخت وتأخرت 
أجهزة الدولة في اتخاذ تدابير احترازية، كما 
الجميع  يستشعر  واآلن،  األولــــى.  املــوجــة  فــي 
ـــل عــلــيــهــا إصـــابـــات فـــي املــحــيــط 

ّ
األزمــــــة، وتـــدل

االجتماعي ألفراد املجتمع، أو مشاهد متكّررة 
عن أخبار املــوت، تحولت وسائط إلكترونية، 
خصوصا فيسبوك إلى دفاتر عزاء، كما يمكن 
الــوفــاة، عبر  التدليل إحصائيا، على معدالت 
الــحــاالت املعتادة  الــفــارق بــني متوسط  تقدير 
وارتفاع معّدالتها في ظل وبــاء كورونا. وفي 
السياق شهادات متواترة عن ارتفاع تسجيل 
حــاالت الــوفــاة فــي املستشفيات نتاج أمــراض 

الحساسية وااللتهاب الرئوي.
بمؤشرات  ترتبط  وإن  والشفافية،  املصارحة 
الــديــمــقــراطــيــة، إال أنــهــا لــيــســت عــامــا وحــيــدا 

وتقنينها، واستخدامها ملواجهة ما اعترض 
سبيلها من عقباٍت فشلت في تخطيها. هذه 
املــرحــلــة، الثانية مــن الــبــنــاء الــجــبــهــوي، يجب 
أن تتأّسس على أعــظــم قــدر مــن الــوحــدة ضد 
ــتـــطـــّرف، وأن تــتــعــنّي  األســــديــــة، واإلرهـــــــاب والـ
بتوافقات سياسية وتنظيمية ال رجعة عنها، 
فــي سورية،  الــصــراع  النظر عــن نهاية   

ّ
بغض

فــــإن كــــان لــصــالــح األســــديــــة حــافــظــت أطــــراف 
الــجــبــهــة عــلــيــهــا وبــقــيــت مــــوحــــدة، وواصـــلـــت 
نــضــالــهــا مـــن أجــــل هــدفــيــهــا االســتــراتــيــجــيــني 
الـــســـابـــق ذكـــرهـــمـــا. أمــــا إذا جـــــاءت الــتــســويــة 
املوحد  نضالها  توطيد  عليها  كــان  متوازنة، 
مــن أجـــل الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الـــذي ستدخل 
بــعــد قــيــامــه فــي مــرحــلــة ثــالــثــة، ســتــلــي تغيير 
الــنــظــام، وســتــمــّكــنــهــا مـــن اســتــعــادة وضعها 
الــحــزبــي الــخــاص، إن كــان ذلــك ال ُيفضي إلى 
أراه  النظام الجديد. أخيرًا: في ظل ما  تهديد 
رئــيــســًا لألسدية  تــدمــيــر مجتمعنا هــدفــًا  مــن 
وداعميها، أعتقد أن رفــض دمــج وتوحيد ما 
لدينا من تنظيمات وتيارات سياسية ومدنية 
طوال حقبة الصراع مع األسدية سيكون وخيم 
العواقب، وأن عدم األخذ به يعني أننا لم نفهم 
ما وقع حقًا في الحقبة التي نعيشها، وفاتنا 
بوسائل  وعالجنا  وأبــعــادهــا،  مراميها  وعــي 
ملعالجته،  ال تصلح  مــأزقــًا  ونــاقــصــة  عــاجــزة 
كما أعتقد أن رفض العمل الجبهوي سيكون 
خدمة ثمينة جدًا لألسد الذي لعبت أخطاؤنا 

دورًا ال يستهان به إطاقًا في إنقاذه. 

البديل الثالث
هناك بديل ثالث يقوم على محافظة األطراف 
ــيـــة عـــلـــى أوضــــاعــــهــــا الــتــنــظــيــمــيــة  ــيـــاسـ الـــسـ
والــســيــاســيــة الــراهــنــة، والـــحـــّد مــمــا يــازمــهــا 

الـــبـــيـــضـــاوي،  فـــهـــو يــخــشــى مــــن احـــتـــمـــال أن 
ــم ارتـــكـــبـــت قبل  ــرائـ ــه املــحــاكــمــة عــلــى جـ يـــواجـ
توليه منصبه أو في أثناء وجوده في الحكم.  
وطــــــوال ســـنـــوات حــكــمــه املـــضـــطـــربـــة، أوجــــدت 
السياسة واإلعـــام  فــي  ــداء كثيرين،  أعـ لنفسه 
والقضاء واملخابرات والجيش، بل وحتى من 
أقـــرب الــنــاس إليه الــذيــن انقلبوا ضــده بعدما 
طردهم من مناصبهم السامية بطريقٍة مهينة، 
ولـــم يستثن مــن ذلـــك أقــــرب مــســتــشــاريــه، مثل 
ستيف بــانــون وجـــون بــولــتــون، وكــبــار وزارئـــه 
مثل وزير الخارجية ريكس تيلرسون، ووزيري 
الـــدفـــاع جيمس مــاتــيــس ومــــارك إســبــر، الــذيــن 
أقالهم بتغريدة أو برسالة نّصية عبر الهاتف،  
ــــه حــتــى  ــــزاجـ ــــن اضـــــطـــــراب مـ ــم يـــســـلـــم مـ ــ ــا لـ ــمـ كـ
محاموه، باإلضافة إلى مسؤولني كثيرين كان 

يغيرهم مثلما يغّير جواربه كل صباح.
ــيــــع، مــن  ــمــ ــــب مـــــن الــــجــ ــــاضـ تـــــرامـــــب الـــــيـــــوم غـ
الديمقراطيني الذين هزموه، ومن الجمهوريني 
الــــذي خـــذلـــوه، ومـــن »الـــدولـــة الــعــمــيــقــة« الــتــي 
يّدعي أنها تحاربه، ومن اإلعام الذي يتهمه 
بنشر أخبار كاذبة عنه، ومن حكام الواليات 
الذين يتهمهم بأنهم وراء التاعب املزعوم في 
نتائج االنتخابات، ومن القضاة الذين رفضوا 
طعونه غير املبنية على وقائع، ومن املحكمة 
كل  ومــن  لــم تنصفه،  أنها  يعتقد  التي  العليا 
األميركيني الذين صّوتوا ضد إعادة انتخابه.. 

فيما تعلنه الدول من بياناٍت ومؤشراٍت حول 
األزمات، وفيما يخص حالة كورونا مصر، فإن 
الخوف من التوسع في استخدام آليات رصد 
العدوى، يرتبط، بشكل أساسي،  تظهر حجم 
بنمط الحكم الذي يرتكز على الدعاية، ويقّدم 
مستوى  على  ناجحا  نموذجا  أحيانا  نفسه 
ــدوده، وتــســويــق نــفــســه نــمــوذجــا  ــ مــتــجــاوز حــ
ُيحتذى بــه إقليميا ودولــيــا. لــذا إظــهــار حجم 
اإلصــــابــــات بــوصــفــهــا أزمــــــة، أو مـــا يــمــكــن أن 
أثناء محاصرة معدل  في  إخفاقات  ينتج من 
فـــي شرعيته،  املــــرض سيمثل طــعــنــا  انــتــشــار 
تم تعميمه بوصفه   صورته، ويبّدد ما 

ّ
ويهز

نــمــوذجــا نــاجــحــا فـــي مــواجــهــة األزمــــــة، نمط 
مواجهة  على  ظــالــه  يلقي  السلطوي،  الحكم 
ــانـــات، ينشر  ــكـ ــل تــوظــيــف اإلمـ

ّ
الــــوبــــاء، ويــعــط

يفصل طالبا  الــحــقــائــق،  على  ويعتم  الــخــوف 
املصري  التليفزيون  فــي  بــرنــامــج  فــي  اشتكى 
من ازدحــام مدّرجات الدراسة، ثم يراجع قرار 
الفصل، بعد تضامن واسع معه، يهاجم أولياء 
أمــــور حــني يــعــلــنــون مــخــاوفــهــم عــلــى أبنائهم 
في املــدارس، تعتبر أي شكوى من أزمــٍة تضّر 
الــدولــة، وربما الحاكم شخصيا، على  صــورة 
الــرغــم مــن أن الــوبــاء مختبر ومــحــطــة أزمـــة ال 
تــخــص مــصــر وحـــدهـــا، وإنــمــا اخــتــبــار ملجمل 
الــســيــاســات الصحية واالقــتــصــاديــة املــأزومــة 
وفـــرصـــة ملــراجــعــتــهــا. الــخــطــر عــلــى األبــــــواب، 

مــن تــبــايــنــاٍت وخـــافـــاٍت وتــوجــس وشــكــوك. 
الــتــيــارات املختلفة  قــيــام  الــبــديــل  يقترح هــذا 
وتـــنـــظـــيـــمـــاتـــهـــا بــــجــــهــــٍد يــــصــــّحــــح مـــــا شــــاب 
مــســاراتــهــا مـــن أخـــطـــاء وعـــيـــوب، وهـــو كثير 
تقّربها  جــدًا وخطير، وببلورة رؤى وخطط 
التزامها  وتــجــّدد  املجتمعية،  الحاضنة  مــن 
بـــالـــحـــريـــة ومـــحـــاربـــة االســــتــــبــــداد بــمــخــتــلــف 
ــم الــتــخــلــص  ــتـ ــالــــه وأنــــــواعــــــه إلــــــى أن يـ أشــــكــ
مــنــه، وبــالــدفــاع عــن الــشــعــب الـــســـوري: هــدف 
أعــــدائــــه األســــديــــني الــطــائــفــيــني، واملــذهــبــيــني 
املتطّرفني، الرئيس، على أن يطاول اإلصاح 
ــادات الــتــنــظــيــمــات واألحــــــــــزاب وبـــنـــاهـــا،  ــ ــيـ ــ قـ
وخططها، وأولوياتها، وأساليب اشتغالها، 
ومـــــمـــــارســـــاتـــــهـــــا، وعـــــاقـــــاتـــــهـــــا بـــبـــعـــضـــهـــا 
وبــاملــجــتــمــع الـــســـوري، وتــعــد نفسها ملــاقــاة 
ستكون  الــتــي  املسلح  العمل  بعد  مــا  مرحلة 

مة 
ّ

وربما هو غاضب حتى من نفسه املتضخ
إلى حني أن تنتقم له من كل خصومه. أصبح 
خــطــر الــرجــل واضــحــًا ومــبــاشــرًا عــلــى نفسه، 
األمن  يه خوفه من فقدان منصبه، وعلى 

ّ
يغذ

القومي لباده، ألنه ما زال يمسك بكل قرارات 
باده بني يديه، وعلى السلم واألمن العامليني، 
ألن ال أحد يستطيع أن يتنبأ بمفاجآته غير 
اقتربنا  كلما  يتعاظم  الخطر  وهـــذا  الـــســـاّرة، 
مــن تــاريــخ 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2021، 

ــرات عــلــى  ــ ــ ـ
ّ

ــؤش ــ ــ واألزمـــــــــــة مـــســـتـــحـــكـــمـــة، وال مـ
انــتــهــائــهــا عــاملــيــا فـــي وقـــت قـــريـــب، وإن كــانــت 
مصر ستوفر اللقاح، فإن من الخطوات املهمة 
للحاالت  توثيق حقيقي  يتم  أن  املواجهة  في 
االختبارات  إتاحة  في  التوّسع  عبر  املصابة، 
بأسعار منخفضة، وأن يوظف الجانب األكبر 
ــــدت ملــواجــهــة تــداعــيــات  لــلــمــيــزانــيــة الـــتـــي رصـ
الفئات التي تضّررت  كورونا من أجل طمأنة 
ــذا يــســتــدعــي تــوســيــع  ــ ــا، وهــ ــ ــــورونـ ــار كـ ــ مـــن آثــ
ها املرتبط 

ّ
مظلة الحماية االجتماعية في شق

ما  واتخاذ  املنتظمة،  غير  للعمالة  باإلعانات 
ــراءات طــبــق بعضها فــي املــوجــة  ــ يــلــزم مــن إجــ

ــٍة مـــن دون  مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، إمـــا إلـــى أســـديـ
املمكنات  مــن  يحمل  مــســاٍر  إلـــى  أو  مجتمع، 
املتنوعة بقدر ما يتوفر ميزان قوى يرغمها 
كــان مــحــدودًا وجزئيًا،  الــتــراجــع، مهما  على 
عن الخيار البديل األول، في مرحلٍة سيملي 
أخــذهــا بــجــّديــة مــهــام نــوعــيــة وجـــديـــدة على 
ــــزاب الـــطـــرف املـــواجـــه لــألســديــة وتــيــاراتــه  أحـ
وتــنــظــيــمــاتــه، األســـديـــة الــتــي ســتــجــد نفسها 
الراهنة  أوضاعها  فــي  لها  قبل  أمــام تحدٍّ ال 
ــــروٍف  ـــيـــه، يــتــمــثــل فــــي ظـ

ّ
بــمــواجــهــتــه وتـــخـــط

جــــديــــدة ال تــــقــــارن مـــصـــاعـــبـــهـــا بــاملــصــاعــب 
التي  الفرص  من  الرغم  على  هّمشتها،  التي 
أتــاحــتــهــا لــهــا لــلــرافــعــة الــشــعــبــيــة الـــثـــوريـــة، 
وأغــرقــتــهــا فـــي الــعــجــز عـــن الــقــيــام بــواجــبــهــا 
فـــي تــرقــيــة الـــتـــمـــّرد الـــثـــوري املــجــتــمــعــي إلــى 
ثـــورة، وبــلــورة مــا كــان هــذا االرتــقــاء يتطلبه 
من برامج وخطط ضرورية لتوحيد الحراك 
وتـــنـــظـــيـــمـــه، ولـــبـــنـــاء قــــيــــادة ومـــرجـــعـــيـــة لـــه، 
 مؤهلة لإلمساك بأعنة الحدث، وقيادته إلى 

نهاية ظافرة.    
تحّول  أمــام  دولــتــنــا،  وتقف  يقف مجتمعنا، 
مفصلي، فإما أن يذهبا إلى وضع يقلعا فيه 
الـــوجـــود، حــتــى بالصيغة االســتــبــداديــة  عــن 
الـــتـــي عــرفــنــاهــا قــبــل الــــثــــورة، أو أن يــتــولــى 
إنقاذهما من األسدية واالحتال  السوريون 
االستعماري. بما أن شــروط االحتمال األول 
فــإنــه ال يبقى  الــنــضــج،  تــكــون مكتملة  تــكــاد 
مــن خــيــار للوطنيني غــيــر الــشــروع فــي عمل 
الــهــاك مــواطــنــني في  ــاذي، ينجيهم مــن  ــقـ إنـ
شعب، ومن التشّرد في أربعة أصقاع األرض، 
يكاد يصبح  ينقذها هي من مصيٍر  أن  قبل 

واقعهم وواقعها.
)كاتب سوري(

فهو اليوم أشبه ما يكون بفيل خائف وهائج 
مــحــشــور داخـــل غــرفــة قــد يكسر كــل مــا فيها، 

ويدّمرها على من بقي داخلها.
ــرامــــب مــــن الــبــيــت  ــال خــــــروج تــ ــ وحـــتـــى فــــي حـ
األبيض بأقل الخسائر، فإن خطره سيستمر، 
ألن الـــرجـــل ســيــحــمــل مــعــه كــثــيــرًا مـــن أســــرار 
الــدولــة وأســـرار األمــن القومي األمــيــركــي، وقد 
سبق له أن صّرح عانية بأنه سيغادر باده 
رئيسًا،  يعد  لم  إذا  أي  االنتخابات،  إذا خسر 
ــرار ســيــكــون مــخــرجــًا لــفــرٍد ال  ــ وبــيــع تــلــك األسـ
أخاقي، وغير مبدئي، مثله من أزماته املالية 
التي ستاحقه في حالة فتح ملفات تهّربه من 
دفع ضرائب شركاته، أو انتقامًا من خصومه 
ومــن أصدقائه الذين خــذلــوه، أو فقط إرضــاء 

م أناه املريضة.
ّ

لتضخ
ــبـــول نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات  رفـــــض الـــرئـــيـــس قـ
املــســتــمــر، حــيــث لـــم يــعــد يــفــصــلــه ســــوى أقــل 
مــن أســبــوعــني عــلــى نــهــايــة واليـــتـــه، وتمّسكه 
املـــرضـــي بــالــســلــطــة، ورفـــضـــه قـــواعـــد الــســلــوك 
ــز  ــلــــده الـــــــذي يــعــتــبــر رمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي بــ
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة، ســــوف يــتــرك إرثـــًا 
خطيرًا في الثقافة السياسية األميركية، وأثرًا 
مدّمرًا يسيء إلى صورة الديمقراطية، ويهّدد 
الـــذي كــان يــوَصــف بأنه  البلد  فــي  مستقبلها 

قلعتها الحصينة.
)كاتب وإعالمي مغربي(

األولــــى، غير دراســـة اإلخــفــاقــات والنجاحات، 
الحالية.  املــوجــة  مــع  للتعامل  أســاســا  لتكون 
بــهــذا املــنــطــق، يــمــكــن أن تــكــون الــخــســائــر أقــل 
لــلــمــجــتــمــع ولـــلـــدولـــة. وعـــمـــومـــا ال يـــزيـــد ثقل 
ــكــــّررة، أن تــنــجــح الهيئات  املــ الــدعــايــة  تـــجـــارة 
مواجهة  كــانــت  وإن  األزمــــة،  بمعالجة  املعنية 
ــاول املــجــتــمــع مــســؤولــيــة  ــطــ األزمـــــــــات الـــتـــي تــ
سياسية وأخــاقــيــة ملــن وضــعــوا أنفسهم في 
مواقع اتخاذ القرار، بينما ينتشر في بيئتنا 
الــعــربــيــة نــمــط وســـائـــط مـــن الــحــكــم يــعــايــر به 
املـــســـؤولـــني املـــواطـــنـــني عــلــى جـــهـــود يــقــومــون 
بها من منطلق مسؤولياتهم، وينتظرون في 
كــل خــطــوة شــكــرا وامــتــنــانــا. يبقى التأكيد أن 
مواجهة الجائحة ال تحتمل الحكومات فيها 
املسؤولية وحدها، فسلوك املواطنني في مصر 
وغيرها يلعب دورا في حصار كورونا، ومن 
ــتــــزام بــــاإلجــــراءات  بــيــنــهــا كـــواجـــب فـــــردي، االلــ
االحترازية، وإن كان في تفاصيل عدم االلتزام 
الــكــافــي ومــنــطــلــقــاتــه، أســبــاب عـــدة متشابكة، 
الثقافة والعوامل االقتصادية، والنظرة  منها 
إلى الصحة واملرض وجدوى الحياة وقيمتها، 
والبدائل املمكنة واإلمكانات املتاحة، وكل هذا 
أيــضــا لــيــس منفصا عــن نــمــط الــحــيــاة الــذي 
التشّكل  الدولة دورا في  فيه سياسات  تشكل 

على املدى البعيد.
)كاتب مصري(
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طولكرم ــ سامر خويرة

بــعــد اعـــتـــقـــال االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي لــه، 
عــنــدمــا كـــان فـــي الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
الــفــلــســطــيــنــي   األســــيــــر 

ّ
أن ــنّي  ــبــ تــ عــــمــــره، 

معتصم رداد )38 عامًا( من بلدة صيدا بمحافظة 
املحتلة، مصاب  الغربية  الضفة  طولكرم، شمالي 
الطبي  اإلهمال  سياسة  نتيجة  األمعاء،  بسرطان 
ــتـــال بــحــقــه وبــحــق  املــتــعــّمــد، الــــذي يــنــتــهــجــه االحـ
يعيش  حاليًا  وهــو  الفلسطينيني.  األســـرى  مئات 

في وضٍع صحّي صعب.
وبعد 14 عامًا على اعتقاله، يتربع األسير معتصم 
رداد عــلــى قــائــمــة األســــرى املــرضــى األشــــّد خــطــورة، 
واملـــهـــدديـــن بــفــقــدان حــيــاتــهــم فـــي أّي لــحــظــة. يقبع 
مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الــعــيــادة الــتــابــعــة لسجن 
»مــقــبــرة األحــيــاء« أو »املــســلــخ«،  الــرمــلــة، املــعــروفــة بـــ
الحديدية  هربًا من جحيم نقله بعربة »البوسطة« 
للمستشفى، للخضوع لجلسات العاج الكيميائي 

في مستشفيات االحتال.
ــــدأت مــعــانــاة رداد، املــحــكــوم بــالــســجــن عــشــريــن  بـ
ــه بــتــهــمــة  ــالـ ــقـ ــتـ ــذ الـــلـــحـــظـــة األولـــــــــى العـ ــنـ ــًا، مـ ــ ــامـ ــ عـ
مقاومة االحتال. كان ينزف بشّدة جراء إصابته 
ــفــــاع فـــي ضــغــط الـــدم  بـــالـــرصـــاص، رافـــــق ذلــــك ارتــ
ودقات القلب وصعوبة بالتنفس، وتبعهما ظهور 
في  والعظام، وضعف  األعصاب  في  لديه  مشاكل 

النظر، كما بــدأ يعاني من فقر في الــدم. وفــي عام 
نتيجة  وقدميه  يديه  فــي  بفيروس  أصيب   ،2018
الحبوب  بانتشار  تسبب  ما  لديه،  املناعة  ضعف 

واآلالم الحادة في جسده.
هذه الحال، وفق شقيقه عاهد رداد، تجبر معتصم 
عــلــى تــنــاول أكــثــر مــن 60 حــبــة دواء يــومــيــًا تتبع 
الــعــاج  إلـــى حقنة  بــاإلضــافــة  23 عــاجــًا مختلفًا، 
الكيميائي الشهرية، التي يعاني بسببها أسبوعًا 
ــن الــتــعــب واأللــــــم لــثــقــل مــفــعــولــهــا عــلــى جــســده.  مـ
معتصم ال ينام أكثر من ثاث ساعات في اليوم، 
املطلوبة ملثل  الصحية  التغذية  مــحــروٌم من  وهــو 
حــالــتــه. ويـــذّكـــر عـــاهـــد فـــي حــديــثــه إلــــى »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« كــيــف عــلــمــت الــعــائــلــة صـــدفـــة بــإصــابــة 
مــعــتــصــم بـــالـــســـرطـــان، مـــن خــــال رســـالـــة وصــلــت 
إليها بالخطأ، كان معتصم قد أرسلها إلى هيئة 
عن  فيها  يــتــحــدث  الفلسطينية؛  األســــرى  شـــؤون 
طبيعة مرضه. ويقول عاهد: »كان معتصم كتومًا 
ويــوصــي رفــاق األســر بــأال يخبروا أحــدًا بمرضه، 

خصوصًا أهله، خوفًا على أمه تحديدًا«.
عابدين؛  هاني  الفلسطيني  للطبيب  تقريٌر  ويؤكد 
ه يعاني من »ضعف 

ّ
الذي زار معتصم عام 2013، أن

في الجسم، واصفرار وشحوب، وهبوط في نبضات 
الــقــلــب، وآالم حــــادة فــي الــبــطــن، ونــزيــف دمــــوي مع 
البراز، وآالم في املفاصل، وعدم القدرة على التبول، 
وســعــال مصحوب بالبلغم مــع دم«. هــذه األعــراض 

ــضــاف إلـــى مــعــانــاتــه مــع مـــرض ســرطــان األمــعــاء، 
ُ
ت

وتضخم  الهضمي،  الجهاز  فــي  مزمنة  والتهابات 
فــي الكبد والــطــحــال، وفــقــر الـــدم، وانــتــفــاخ دائـــم في 
األطراف، وتشنجات بالعضات، وارتفاع في ضغط 

الدم، وألم شديد في الرقبة، وتصلب في الشرايني.
وإمـــعـــانـــًا فـــي الـــعـــقـــاب، مــنــعــت ســلــطــات االحـــتـــال 
ــراد  ــًا مـــن أفــ ومــصــلــحــة الــســجــون اإلســرائــيــلــيــة أيــ
الــعــائــلــة مـــن زيـــــارة مــعــتــصــم لــســنــوات عــــدة، وقــد 
تسمح لهم بذلك ملرة واحدة فقط طوال العام. ومع 
الجديد، ووقف االحتال  انتشار فيروس كورونا 
أو محاميهم بشكل  مــن ذويــهــم  األســــرى  ــارات  ــ زيـ
العائلة على حياته. تقول والدته  ي، زاد خوف 

ّ
كل

الــزيــارات  »أوقــفــوا  الــجــديــد«:  »العربي  لـ رداد  آمنة 
منذ ظهور كورونا في نهاية مارس/ آذار املاضي، 
ــر، وبـــعـــد ضـــغـــوط شـــديـــدة  ــهــ ألكـــثـــر مــــن ســـتـــة أشــ
أعادوها، لكن ضمن شروط معقدة. ذهبت وحدي 
لزيارته ويا لهول املشهد، معتصم في حالة صعبة 
جدًا، لم يعد يقوى على الوقوف«. تتابع األم القلقة 
والــحــزيــنــة على ولــدهــا: »خــســر معتصم نحو 20 
كيلوغرامًا من وزنه و70 في املائة من أمعائه، هو 

 يوم ألف مرة«.
ّ

يموت في كل
 خبر يخرج من سجون االحتال عن ارتقاء 

ّ
مع كــل

ــيـــدًا، تـــضـــع والـــــــدة مــعــتــصــم، أم  ــد األســـــــرى شـــهـ ــ أحـ
»العربي الجديد«:  عاهد، يدها على قلبها، وتقول لـ
»الشهداء األسرى بسام السايح، وسامي أبو دياك، 

وكمال أبو وعر، كانوا مع معتصم في املكان نفسه، 
وال أحد يعلم من هو التالي«.

املستعصية،  الــحــاالت  مــن  رداد  معتصم  ويعتبر 
إذ ال يــمــكــن لــلــعــاج أن يــفــيــده بــعــد اآلن، وحــالــتــه 
 عـــام تــكــون أصــعــب مــن الــعــام الـــذي سبق، 

ّ
فــي كـــل

وفــق ما تؤكده مسؤولة اإلعــام في نــادي األسير 
الجديد«.  »العربي  لـ سراحنة  أماني  الفلسطيني، 
وتـــقـــول ســـراحـــنـــة: »مــعــتــصــم يــعــيــش يـــومـــه على 
 الحالة 

ّ
األدوية التي تبقيه على قيد الحياة، كما أن

هم 
ّ
النفسية لألسرى املرضى صعبة، خصوصًا أن

 فترة واحدًا منهم شهيدًا«.
ّ

يفقدون في كل

مجتمع
 آخرون 

ٌ
ــه عثر على جثث أربعة مهاجرين، فيما يتلقى ثاثة

ّ
إن قال حرس السواحل اإلسباني 

العاج من حروق شمس حادة بعد وصول قاربهم إلى جزيرة تينيريفي، إحدى جزر الكناري، 
الخاضعة للسيادة اإلسبانية، قبالة سواحل شمال غربي أفريقيا، في املحيط األطلسي، أمس 
 مئات من 

ّ
الثاثاء. وكان 47 مهاجرًا في املجمل في القارب. وقالت املنظمة الدولية للهجرة إن

املهاجرين باتوا في عداد املتوفني أو املفقودين العام املاضي خال عبورهم إلى جزر الكناري، 
في قوارب متهالكة ومكتظة غالبًا.       )رويترز(

أصدرت مصلحة النقل في السويد، قرارًا يقضي بتشديد اإلجــراءات املتعلقة بإمكانية استخدام 
السكان للطائرات من دون طيار )درون( في شتى املجاالت. وتقضي القرارات الجديدة بإلزام األفراد 
والشركات باتباع دورات تدريبية، والحصول على ترخيص مسبق، مشابه إلجازة القيادة، ليكون 
املستخدم قادرًا على التحكم بهذا النوع من الطائرات. وقالت املسؤولة في مصلحة النقل، ريمي 
لصق بطاقة تعريفية على الطائرات من دون طيار، للتعرف عليها من قبل الشرطة، في 

ُ
فافر: »ست

)راديو السويد( حال اخترق مستخدمها خصوصية اآلخرين«. 

السويد: قوانين صارمة للطائرات من دون طيارإسبانيا: جثث أربعة مهاجرين في قارب

سجن  في  مأساوية  ظــروف  في  أسيرًا   16 يقبع 
الرملة، من بينهم سبعة أسرى يقبعون بشكٍل دائم 
وبحسب  صعبة.  صحيّة  وبظروف  سنوات  منذ 
نادي األسير الفلسطيني، بلغ عدد األسرى المرضى 
في سجون االحتالل قرابة 700 أسير، من بينهم 300 
أسرى  عشرة  منهم  مزمنة،  أمــراض  من  يعانون 

يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.

أسرى سجن الرملة

الــصــورة من  االغتصاب في  للناشطة ضــّد  يمكن 
باكستان أن تعتبر أّن قرارًا قضائيًا أخيرًا، صدر 
إذ قضت  لقضيتها،  انــتــصــار  بمثابة  ــور،  الهـ مــن 
مــحــكــمــة فـــي الـــبـــنـــجـــاب، أكـــبـــر واليــــــات بــاكــســتــان 
لناحية عدد السكان، بعدم قانونية إجراء ما ُيعرف 
ــتـــصـــاب. وكـــان  بــفــحــوص الـــعـــذريـــة لــضــحــايــا االغـ
معارضو هذه الفحوص قدموا التماسات قضائية 

الشائعة  املمارسات  لهذه  قانوني  بحظر  للمطالبة 
أّن  العليا في الهــور  املحكمة  الــبــالد. واعتبرت  في 
النساء  »اعــتــداء على كرامة  الفحوص تشكل  هــذه 

الضحايا وتتنافى مع الحق في الحياة والكرامة«.
ها 

ّ
وتــدافــع جــهــات عــن هــذه املــمــارســات بحجة أن

للنساء  الجنسي  بــاملــاضــي  التكهن  فــي  تساعد 
الطعن  إلــى  أحيان كثيرة  يــؤدي في  املعنيات، ما 

في صدقية ضحايا االغتصاب. وغالبًا ما تواجه 
النساء ضحايا االغتصاب في باكستان وصمة 
يدفع  ما  والعائلة،  املــرأة  بحجة شــرف  مجتمعية 
ر عن االعتداءات الجنسية التي 

ّ
بكثيرات إلى التست

يتعرضن لها.
وحــظــر قــانــون جــديــد ملكافحة االغــتــصــاب، صدر 
»فــحــص اإلصبعني«  بـــ يــعــرف  املــاضــي، مــا  الشهر 

الجنسية  األعضاء  إلى  بإدخال إصبعني  القاضي 
لضحية االغتصاب املفترضة لتحديد ما إذا كانت 
الحكم  أم ال. ويشكل  أقــامــت عــالقــات جنسية  قــد 
األخــيــر الـــصـــادر مــن الهـــور ســابــقــة تــاريــخــيــة في 
البالد، ويأمل املدافعون عن حقوق النساء أن يمّهد 

إللغاء هذه الفحوص على املستوى الوطني.
)فرانس برس(

)آصف حسن/ فرانس برس(
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األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة



بيروت ــ انتصار الدنان

الالجئة الفلسطينية حنيفة مصطفى بيرقجي، املتحدرة من بلدة كويكات، والتي 
تقيم حاليًا في مخيم برج البراجنة، بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت، تتمنى 
الــعــودة إلــى فلسطني، لتجلس تحت شجرة الــخــروب التي كانت أمــام بيت األهــل، 
»العربي الجديد«: »كان والدي مراقبًا   التاسعة. تقول لـ

ّ
هي التي غادرتها في سن

للعمال في الــورش، وكان عمي فالحًا، وكنا نعيش حياة عادية مثل باقي الناس. 
ي كنت ألعب مع الفتيات بالطني، وكنت أزور زوجة عمي أللعب في األرض 

ّ
أذكر أن

التي يعمل بها عمي حتى ينتهي دوام أخي في املدرسة، فقد كنت أنتظره حتى 
ا. أما أنا فقد سجلني أهلي في املدرسة، 

ً
ه كان أكبر مني سن

ّ
أعيده إلى البيت، رغم أن

ي خفت مــن األســتــاذ وهــربــت منها، إذ كــان يضرب التالميذ، ولــم أعــد إليها«. 
ّ
لكن

ها وأهلها، لم يلجؤوا إلى لبنان في عام النكبة 1948، إذ رفض والدها 
ّ
تلفت إلى أن

ذلــك، وبقوا حتى نهاية 1950 بعدما انتقلوا إلى بلدة أم الفحم، هربًا من بلدتهم 
التي احتلها الصهاينة. كذلك، وضعت والدتها أختها في بلدة عمقا، على يد قابلة 
يهودية وسّمت أختها راحيل. تضيف: »نشط أبي سياسيًا ضد الصهاينة في تلك 
ه أنشأ خلية عسكرية لتحارب العدو، وبعدما علم 

ّ
 أحدهم أبلغ عنه بأن

ّ
الفترة، لكن

الصهاينة باألمر طوقوا البيت الــذي كنا نسكنه، ولم يكن أبي في البيت حينها، 
وكانت أختي في الفرن، وأجبرونا على تركه، ومنعونا من إخراج أّي غرض منه، 
الــبــيــت«. تتابع:  لكن أخــي أخـــرج معه طنجرة وضعها على رأســــه، وخــرجــنــا مــن 
»عندما خرجنا من البيت كانت الباصات تصطف في الخارج لتنقلنا من البلدة، 
نا وجدنا عددًا كبيرًا من الناس. 

ّ
لب منهم الخروج، لكن

ُ
نا وحدنا من ط

ّ
وكنا نظن أن

عرضوا على والــدي البقاء في البلدة إن وافــق على العمل مع الصهاينة، فرفض 
وخرجنا نحو بلدة زبوبا، وبينما كنا كذلك بدأ الصهاينة بإطالق النار نحونا. 

ومن زبوبا توجهنا نحو عّمان، فبقينا شهرين، وانتقلنا بعدها إلى لبنان.
ا في مخيم برج البراجنة في الشوادر مع عدد كبير ممن أتوا 

ّ
وفي لبنان سكن

معنا من عّمان. لم يكن معنا أّي مال لنعيش، فمرضت أمي وأختي واحتاجتا إلى 
مستشفى من دون أن تتمكنا من الدخول، كما أصيب عمي بالفالج. أما والدي 
ه لم يكن يعرف ذلــك العمل 

ّ
الــزراعــة والقطاف في حقول الليمون، لكن فعمل في 

ولــم يتمكن من االستمرار فيه. تــرك عمله وتوجه إلــى ساحة النجمة في وسط 
إلــى قطر  بــيــروت، وعمل بنقل الرمل والــبــالط، ثم عمل في البناء. سافر بعدها 
 للحجارة، منذ 

ً
للعمل هناك، وعاد بعدها إلى املخيم، وفتح مع أشقائي معمال

منتصف الخمسينيات.

يزداد قلق المصريّين من اإلصابة بفيروس كورونا في ظّل تداول 
المستشفيات،  الكثير من القصص عن نقص في األكسجين في 

األمر الذي أدى إلى وفاة عدد من المصابين في العناية المركزة، 
رغم نفي المسؤولين

تركيا: »صفر نفايات« قريبًا

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

بدأ الخمسيني علي محمد يعاني 
مـــن صــعــوبــة بــالــغــة فـــي الــتــنــفــس 
ــيــــروس  ــفــ مـــــــن جـــــــــــراء إصـــــابـــــتـــــه بــ
كــورونــا الــجــديــد، وكــان فــي أشــّد الحاجة إلى 
األكسجني. حاولت عائلته تأمني سرير له في 
املخّصص  الــقــاهــرة،  فــي  مــايــو   15 مستشفى 
لـــعـــزل املــصــابــني بـــكـــورونـــا فـــي تــلــك املــنــطــقــة. 
ــّم تــوفــيــر أنــبــوبــة أكــســجــني مـــن دون  أخـــيـــرًا، تـ
يتولى شقيقه،  أن  الوحيد   

ّ
الحل فكان  م. 

ّ
ُمنظ

الخاصة  املنظم من عيادته  وهــو طبيب، نقل 
إلــــى املــســتــشــفــى. أمــــا صــــالح عــــوض، فــتــوّجــه 
ــان في  إلـــى مستشفى الــنــصــر فــي حــلــوان، وكـ
حاجة إلى سرير في قسم العناية املركزة من 
دون أن يكون ذلك ممكنًا، بسبب كثرة حاالت 
الذي  األمــر  اإلصــابــة بكورونا في املستشفى، 
 
ّ
 أن

ّ
إلـــى مستشفى عـــزل آخــــر. إال نــقــلــه  تــطــلــب 

ذلـــك يــحــتــاج إلـــى وســاطــة اســتــطــاع تأمينها 
من خالل مسؤول في وزارة الصحة املصرية، 
للتأمني  نــصــر  مــديــنــة  إلـــى مستشفى  لــيــنــقــل 
الصحي ، شرقي القاهرة. عوض ليس الوحيد 
صــيــب فــي أســرتــه. زوجــتــه مصابة لكن 

ُ
الــذي أ

املستشفى،  إلــى  التوجه  تستدعي  ال  حالتها 
كذلك أشقاؤه وزوجاتهم وأبناؤهم وآخرون. 

ــام، اســتــيــقــظ املـــصـــريـــون عــلــى مــأســاة  ــ قــبــل أيــ
ــديـــدة، بــعــد وفــــاة جــمــيــع املـــرضـــى فـــي قسم  جـ
الــعــنــايــة املــــرّكــــزة فـــي مــســتــشــفــى الــحــســيــنــيــة 
ف إمداد 

ّ
العام في محافظة الشرقية، بعد توق

األكسجني بالقسم، وسط حالة من االنهيار في 
أوســاط الطواقم الطبية في املستشفى، الذين 
البدائية.  بالوسائل  املــوقــف  إنــقــاذ  فــي  فشلوا 
الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وتــــــداول رّواد مـــواقـــع 
مــقــطــع فــيــديــو قــصــيــر، ُيــظــهــر حــالــة الــفــوضــى 
التي شهدها املستشفى في ساعة متأخرة من 
مساء أمس، وظهر في مقطع الفيديو البالغة 
ــــول مــمــّرضــة وهــي  مـــدتـــه 48 ثــانــيــة فـــقـــط، ذهـ
جالسة على األرض في وضع القرفصاء، وسط 
محاولة باقي املمرضني إنقاذ املرضى. وتوفي 
الــعــام، و4 في  شخصان فــي مستشفى زفــتــى 
الشرقية  محافظة  فــي  الحسينية  مستشفى 
فـــي قــســم الــعــنــايــة املـــركـــزة قــبــل أيـــــام، نتيجة 
الــنــاس، ورغــم  تـــداول  النقطاع األكسجني كما 
نفي املسؤولني. في السياق نفسه، نفت وزيرة 
الصحة والــســكــان هــالــة زايـــد، فــي تصريحات 
ــــى بـــســـبـــب نــقــص  ــــرضـ ــيـــة، وفــــــــاة املـ ــفـــزيـــونـ ــلـ تـ
األكسجني، وقالت: »لدينا مخزون استراتيجي 
من األكسجني، كما تم توفير املزيد من أنابيب 
الطواقم  وتدريب  املستشفيات  في  األكسجني 
الطبية. أرواح املواطنني أمانة لدينا، والجميع 

زادت للغاية. دخول أي مستشفى لم يعد آمنًا 
الــوقــت نفسه، مــا زالــت السلطات  حاليًا«. فــي 
املصرية تتكتم على أي حديث عن بدء توزيع 
الــتــي تسلمتها مصر  لــقــاح كــورونــا  جــرعــات 
بالفعل في العاشر من ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، هدية من الحكومة اإلماراتية.
العاشر  ر منذ 

ّ
وتسلمت مصر في وقت متأخ

الــكــمــيــة   2020 األول  كــــانــــون  ديـــســـمـــبـــر/  مــــن 
ــتــــاج  األولــــــــــى مـــــن لــــقــــاحــــات كــــــورونــــــا مـــــن إنــ
 .)Sinopharm( »سينوفارم«  الصينية  الشركة 
وقالت زايــد خــالل مؤتمر صحافي في مطار 
القاهرة، عقب وصول الشحنة: »مصر تشهد 
يـــومـــًا تـــاريـــخـــيـــًا بـــاســـتـــقـــبـــال أولــــــى شــحــنــات 
 
ّ
الــلــقــاح. الــلــقــاح مجاني مــائــة فــي املــائــة«. لكن

م تلك 
ّ
رغــم مـــرور أكــثــر مــن 20 يــومــًا على تسل

اللقاحات، لم يتم اإلعالن عن موعد توزيعها 
وال آلية التوزيع وال حتى عن بقية اللقاحات 
أنها  أعلنت مصر  أن  الــتــي سبق  والــجــرعــات 
األميركية،  فايزر  شركة  لقاحي  من  حجزتها 
بالتعاون  البريطانية،  استرازينيكا  وشركة 
إعــداد دراســة  مع جامعة أوكسفورد. ويرجى 
آللية التوزيع، إذ يتم اختبار اللقاح أواًل، وال 

بد من موافقة هيئة الدواء أواًل.
تــــجــــدر اإلشـــــــــارة إلـــــى أن مـــصـــر شــــاركــــت فــي 
الــتــجــارب الــســريــريــة عــلــى لــقــاحــني محتملني 
لفيروس كــورونــا الجديد مــن أصــل 11 لقاحًا 
الــتــجــارب من  الثالثة مــن  إلــى املرحلة  وصلت 
بــني 40 لــقــاحــًا فــي مــرحــلــة التقييم الــســريــري 
الــبــشــري، وهــمــا مــن إنــتــاج الــشــركــة الصينية 
»سينوفارم سي. إن. بي. جي«، وذلك بالتعاون 
ـــت 

ّ
وتـــول واإلمــــــــــــارات.  واألردن  الـــبـــحـــريـــن  ــع  مــ

العلمي  الجانب  الصينية  والشركة  الحكومة 
في اإلنتاج، فيما تولت شركة )G42( اإلماراتية 
تجارب  إطــار  فــي  التمويل،  الصحية  للرعاية 
ولم  اإلنسانية«.  »ألجــل  شعار  تحت  سريرية 
مته 

ّ
تصدر أّية معلومات حول اللقاح الذي تسل

ــد مــــع الــســفــيــر  ــ ــاء زايــ ــقـ مـــصـــر بـــالـــفـــعـــل، بـــعـــد لـ
الصيني في القاهرة لياو ليتشيانج، مؤخرًا، 
والذي شهد توقيع مذكرة تعاون لتوفير لقاح 
كورونا. وتتجاهل السلطات املصرية الحديث 
ــقــــاح، وتــكــتــفــي  ــلــ عــــن الـــشـــحـــنـــة األولــــــــى مــــن الــ

بالحديث عن شحنات مستقبلية. 
ويقول املتحدث باسم مجلس الوزراء املصري، 
القنوات املصرية: »ننتظر  نادر سعد، إلحدى 
خـــالل أيــــام وصــــول نــصــف مــلــيــون جــرعــة من 
لـــقـــاح ســيــنــوفــارم لــلــبــدء فـــي الــتــلــقــيــح، الفــتــة 
اللقاح الصيني ليس الوحيد رغم أنه  إلى أن 
األكثر فعالية، وهناك مفاوضات مع شركتي 
أســتــرازيــنــيــكــا وفــــايــــزر، عــلــى أن يــتــم تــوفــيــر 

اللقاحات فور التوصل إلى اتفاق«.
إلــــى أن زايـــــد ســبــق أن أعــلــنــت قبل  ُيـــشـــار 
أشــهــر حــجــز 20 فـــي املـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات 
مصر من لقاح كورونا، الذي تنتجه شركة 
لقاح  املائة من  األميركية، و30 في  »فايزر« 
الـــذي ستصنعه شركة  أوكــســفــورد  جامعة 

»أسترازينيكا«. 

البرلمان التركي أقّر قرارات 
جديدة متعلّقة بالبيئة 

ونّص على عقوبات

»ما  تضيف:  الحقيقة«.  معرفة  على  حــريــص 
مــــن نـــقـــص فــــي األكـــســـجـــني فــــي املــســتــشــفــيــات 
الـــوزارة تحقيقًا ملعرفة سبب  حاليًا، وتــجــري 
وفــاة املرضى من قبل فريق متخصص، على 
أن تعلن نتيجة التحقيق في وقت الحق. كما 
أن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها«. واتهمت 
ــد، جماعة  ــرة الــصــحــة املــصــريــة، هــالــة زايــ وزيــ
فيديو تصوير  بترويج  املسلمني«،  »اإلخـــوان 
واقعة نفاد األكسجني في غرف العناية املركزة 
ــركــــزي بــمــحــافــظــة  بــمــســتــشــفــى الــحــســيــنــيــة املــ
الــتــي نتج منها وفـــاة 5 مــن مرضى  الشرقية، 

كــوفــيــد-19، وســط مــحــاوالت يائسة مــن أطقم 
التمريض إلنقاذ املرضى.

وتــؤكــد الطبيبة أن حـــاالت اإلصــابــة بكورونا 
إلى  كــبــيــرة، الفــتــة  فــي املستشفى حيث تعمل 
أن انــتــشــار الـــعـــدوى فـــي مــصــر حــالــيــًا تجّسد 
زيـــادة  وتــتــوقــع  حــيــًا.  القطيع تجسيدًا  مناعة 
أعداد املصابني في ظل غياب إجراءات اإلغالق 
ــزاء وفـــتـــح املـــطـــارات  ــعــ ــراح والــ ــ ــ ــتـــمـــرار األفـ واسـ
واملتاجر الكبرى، والتي شهدت ازدحامًا كبيرًا 
خـــالل فــتــرة االحـــتـــفـــاالت بــالــعــام الــجــديــد. من 
 »الواقع 

ّ
جهته، يؤّكد املصدر في وزارة الصحة أن

صعب جدًا على مستوى الجمهورية. العدوى 
جماعية ولم يعد هناك احتمال بأن يصاب فرد 
واحــد فــي أســرة واحـــدة. فمصاب واحــد يعني 
ــه »فــي اآلونــة 

ّ
جميع أفـــراد األســــرة«. يضيف أن

األخـــيـــرة، بـــدأت تــتــراجــع الــقــدرة االستيعابية 
لدى املستشفيات، ونلجأ إلى أماكن العزل كما 
في ذروة انتشار الفيروس خالل شهري مايو/ 
أيار ويونيو/ حزيران 2020«. ويقول: »املوقف 
جه لــإغــالق مــجــددًا. ال 

ّ
صعب والــدولــة لــن تت

 بعد أن يحتاط الشعب. املستشفيات 
ّ

نجاة إال
املستشفيات  مــن  الــعــدوى  واحــتــمــاالت  مليئة 

تبرز على موقع 
»فيسبوك« عدة 

صفحات ومجموعات 
تختص بالزراعة في 

تونس واستغالل 
األراضي وعرض 

بعضها للبيع أو التأجير، 
كما يعرض البعض 

منتجات زراعية متنوعة 
مما تجود به أراضي 
البالد. لكّن األبرز على 
هذا الصعيد، والذي 
يشهد التفاعل األكبر، 

هو عرض الخبرات 
الزراعية، وما في ذلك 
من تعليم للمبتدئين 
في المجال الذين ال 

يتأخرون، بدورهم، عن 
السؤال حول الطرق 

األفضل للزراعة والري، 
والمواسم، وتربية 

المواشي والدواجن، 
وغيرها.

تشّكل البيئة هّمًا رئيسيًّا 
في تركيا، التي تعلم مدى 

أهمية استغالل نفاياتها. 
وهكذا تعمل على 

مشروع »صفر نفايات«

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يــكــشــف املـــهـــتـــّم بـــالـــشـــأن الــبــيــئــي، ســمــاهــي 
ــاودت املــتــابــعــة أخــيــرًا   »تــركــيــا عــ

ّ
يــلــمــاظ، أن

ــايـــات، لـــلـــوصـــول خــالل  ــفـ بـــمـــشـــروع صــفــر نـ
إلـــى  الـــجـــمـــهـــوريـــة 2023  تـــأســـيـــس  مـــئـــويـــة 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ ويعلن  مــثــالــيــة«.  بيئة 
 »بــلــديــة بـــاشـــاك شــهــيــر، فـــي إســطــنــبــول، 

ّ
أن

ــادة نــفــايــات  ــهــ حــصــلــت قـــبـــل أّيـــــــام عـــلـــى شــ
 املعايير املنشورة 

ّ
صفرية، بعد استيفاء كل

فـــي تــشــريــع صــفــر نـــفـــايـــات، لــــــوزارة البيئة 
 »الــبــلــديــة أنــشــأت 

ّ
والــتــحــضــر«. ويـــشـــرح أن

ــلــــة األولــــــــى فــي  ــربــــع فــــي املــــرحــ ــر مــ ــتـ ــــف مـ ألــ
مــركــز إحــضــار الــنــفــايــات مــن الــفــئــة األولــــى. 
الـــورق واملــعــدن  والــبــدء بــفــرز النفايات مثل 
إلــى 17 نوع  والبالستيك والــزجــاج، إضافة 
الخطرة، مثل  ذلــك  نفايات مختلفًا، بما في 
الــنــفــايــات الــطــبــيــة والــفــلــوريــســنــت املــتــولــدة 
مـــن زيـــــادة اســـتـــخـــدام األقــنــعــة واملـــطـــهـــرات، 
خالل أزمة كورونا«. وأصبح بإمكان سكان 
باشاك شهير نقل نفاياتهم ليس فقط إلى 
املركز  إلى  الحاويات والوحدات، لكن أيضًا 
مــبــاشــرة، بــعــدمــا أنـــشـــأت الــبــلــديــة 7 مــراكــز 
 

ّ
متنقلة لجلب النفايات في 30 نقطة في كل

أنحاء املنطقة التي تــوزع فيها 600 حاوية 
إلعادة التدوير.

 بالده »ال 
ّ
ويقول يلماظ لـ »العربي الجديد« إن

تستهدف من املشروع، بعد إقرار قانون نظام 
النفايات في يونيو/ حزيران املاضي،  إدارة 
بل  فحسب،  النفايات  مــن  ص 

ّ
والتخل البيئة 

تتجه إلى تحويل النفايات البالستيكية، من 
ص 

ّ
عنصر كان يصعب التعامل معه والتخل

ــوارد املــالــيــة لــلــبــالد خــالل  ــ مــنــه، إلـــى أحـــد املــ
املقبلة، إذا جمعت بطريقة صحيحة.  الفترة 
التي تنتجها تركيا،  النفايات  وزادت وتيرة 
 ســنــوّيــًا، 

ّ
مــنــذ عـــام 1995، مــن 17 مــلــيــون طـــن

االنتقال بعد عامني إلى نظام صفر نفايات.
 
ّ
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــن مـــصـــادر أن
ــِبــل أخــيــرًا بــاقــتــراح تغيير 

َ
الــبــرملــان الــتــركــي ق

وبتأسيس  بالبيئة  قة 
ّ
املتعل القوانني  بعض 

»وكالة البيئة التركية«، التي ستتولى العمل 
على تطبيق مبادرة »صفر نفايات« وإصدار 

إلــى 32 مليون طــن عــام 2015، ومــن املتوقع 
أن تزداد إلى 38 مليون طن في 2023 بحسب 
يلماظ. ويقّسم النفايات املنزلية بتركيا إلى 
55 فــي املــائــة مـــواد عــضــويــة، و10 فــي املــائــة 
ورقـــــًا وورقــــــًا مـــقـــوى )كـــــرتـــــون(، وبــالســتــيــك 
4 في  املـــائـــة، وزجـــاجـــًا بنسبة  فــي   6 بنسبة 
املـــائـــة، ومـــعـــادن بنسبة 2 فــي املـــائـــة، ومـــواد 
ه بالتوازي مع نشاط وزارة 

ّ
أخرى. يضيف أن

الــبــيــئــة والــتــحــضــر والــســبــاق بــني الــبــلــديــات، 
بدأ املشّرعون األتراك إعادة النظر بالقوانني 
النفايات،  إدارة  لتحسني  يــلــزم  مــا  وتــجــديــد 
والــتــكــنــولــوجــيــا صــديــقــة الــبــيــئــة، واســتــغــالل 
ــادر الـــطـــاقـــة، وتــحــســني الــــهــــواء واملـــيـــاه  مـــصـ
والتراب، لتمكني 400 ألف مبنى في تركيا من 

املصادر  وتضيف  الخصوص.  بهذا  قـــرارات 
 الــوكــالــة الــجــديــدة ســتــســاهــم فــي أنشطة 

ّ
أن

جـــمـــع املـــنـــتـــجـــات الـــقـــابـــلـــة إلعـــــــادة الـــتـــدويـــر 
االقتصاد  إلــى  عــائــدات  وإعادتها على شكل 
إعادة  عملية  إدارة  وكذلك  استخدامها،  بعد 
الــتــدويــر. ومــن املتوقع أن تعمل الــوكــالــة من 
الــبــيــئــة  تـــحـــدده وزارة  الـــــذي  الـــنـــظـــام  خــــالل 
 
ّ
والتخطيط العمراني. وتشير املصادر إلى أن

قة 
ّ
البرملان التركي »أقــّر قــرارات جديدة متعل

ــــدة، منها  ــــّص عــلــى عــقــوبــات عـ بــالــبــيــئــة، ونـ
بالستيكية  أكياسًا  يعطي  بائع  أّي  معاقبة 
 16.15 قدرها  مالية  غرامة  وفــرض  باملجان، 
 متر مربع 

ّ
كــل عــن  )2.19 دوالر(  لــيــرة تركية 

منطقة  باستثناء  املغلقة،  البيع  منطقة  مــن 

ــهــا 
ّ
املــســتــودع فــي نــقــاط الــبــيــع الــتــي يثبت أن

تقدم أكياسًا بالستيكية مجانية أو مخالفة 
ــن يــلــّوث  ــــراءات والـــقـــواعـــد، وتـــغـــريـــم مـ لـــــإجـ
البيئة بمبلغ 1000 ليرة )135 دوالرًا(. كذلك 
التفتيش والتدقيق  ستجرى زيــادة عمليات 
ــــق الـــتـــعـــبـــئـــة.  ــرافــ ــ ــــود ومــ ــوقــ ــ ــي مـــحـــطـــات الــ ــ فـ
وستصل العقوبات الجديدة إلى من يسحب 
الــــرمــــال مـــن مـــجـــاري األنــــهــــار مـــن دون إذٍن، 
وسيغرم  دوالرًا(.   40.64( لــيــرة   300 بمبلغ 
 مـــن أنــشــأ مـــــزارع ســمــكــّيــة فـــي الــخــلــجــان 

ّ
كــــل

واملناطق املحمية بمبلغ 100 ألف ليرة تركية 
)13.546 دوالرًا(.

ه تّم 
ّ
وتشير بيانات الحكومة التركية إلى أن

الحفاظ على أكثر من 30 مليون شجرة، من 
خالل مشروع صفر نفايات، خالل العامني 
املـــاضـــيـــني. واملــــشــــروع الــــذي يــجــرى الــعــمــل 
الرئاسي والــبــرملــان ومباني  بــه فــي املجمع 
الــوزارات بدأ ينتشر بشكٍل كبير في أرجاء 
لــم ُينفذ تمامًا خــارج املــدن  تركيا كــافــة، إذ 

الرئيسية في تركيا.
ويـــقـــول األكـــاديـــمـــي الــتــركــي، مــحــمــت جليك، 
ــروع الــتــحــدي  ــشــ ــو مــ  »صـــفـــر نـــفـــايـــات هــ

ّ
إن

السهل،  باألمر  إليه ليس  بتركيا، والوصول 
بــدوائــر  تطبيقه  بــعــد   

ً
لــيــس مستحيال ــه 

ّ
لــكــن

رســـمـــيـــة وبــــعــــض الـــبـــلـــديـــات فــــي الــــواليــــات 
الجديد«  »العربي  لـ جليك  ويشير  الكبرى«. 
 »الــبــلــديــات وبــعــد تـــوزيـــع املـــهـــام من 

ّ
إلـــى أن

وزارة الــبــيــئــة فــرضــت عــلــى مـــراكـــز الــتــســوق 
واملناطق الصناعية واملدارس واملستشفيات 
ــات الــتــعــلــيــمــيــة فـــصـــل الــنــفــايــات  واملــــؤســــســ
 أكــثــر املــخــاطــر تكمن 

ّ
لــفــرزهــا. ويلفت إلــى أن

تّم  »لذلك،  تدويرها  التي يصعب  بالنفايات 
أخيرًا طرح مبادرة للحّد من أخطار النفايات 
 هدف مشروع صفر 

ّ
في تركيا على البيئة، ألن

نــفــايــات هــو الـــوصـــول بنسبة إعــــادة تــدويــر 
ــفــات إلـــى 60 فــي املــائــة بــحــلــول 2030«. 

ّ
املــخــل

وحـــول الــصــعــوبــات، ومـــا يــقــال عــن اســتــيــراد 
 تستورد 

ً
تركيا النفايات، يقول جليك: »فعال

ـــهـــا بـــغـــرض الــتــصــنــيــع 
ّ
ــات لـــكـــن ــايـ ــفـ تـــركـــيـــا نـ

وتــولــيــد الــطــاقــة مــن الــصــني وبــعــض البلدان 
األوروبية. وبلغت واردات تركيا من النفايات 
ألــف طــن، وبلغت قيمة  الورقية حــوالــي 750 
الواردات من النفايات البالستيكية والورقية 
أمــيــركــي مــنــذ عــام  نــحــو 236 مــلــيــون دوالر 

2014 حتى نهاية 2019«.
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 142.190
عدد المصابين بفيروس 

كورونا في مصر، بحسب 
موقع »وورلد ميتر«، 

توفي منهم نحو 7,805.

حنيفة بيرقجي 
ُهّجرت بعد النكبة بعامين

البطالة وصلت إلى 
16.2 في المائة خالل 

الثالثي الثالث من 2020

تونس ــ مريم الناصري

ــاء )رســـمـــي(  ــنـــي لـــإحـــصـ أشــــــار املـــعـــهـــد الـــوطـ
 حجم الــبــطــالــة، وصــل إلى 

ّ
فــي تــونــس، إلــى أن

ــالـــث مــن  ــثـ ــة، خـــــالل الـــفـــصـــل الـ ــ ــائـ ــ ــي املـ 16.2 فــ
الــعــام املــاضــي 2020. وبلغ عــدد العاطلني عن 
السكان  مــن مجموع  ألــفــًا   676.6 قــرابــة  العمل 
النشطني. في ظل هذا الوضع، تواجه الحكومة 
تــحــديــات كــبــيــرة لــخــلــق فـــرص عــمــل، ال سيما 
العليا ممن تجاوزت  الــشــهــادات  ملــن يحملون 
ســــنــــوات بــطــالــتــهــم الـــعـــشـــر، خـــصـــوصـــًا بــعــد 
توقف التعيني في الوظائف العامة منذ أكثر 
من سنتني. من بني الحلول التي لجأت إليها 
الحكومة التونسية للتخفيف من حّدة البطالة، 
إقرار توزيع أراٍض زراعية تملكها الدولة على 

الدولة  أمـــالك  وزارة  قـــّررت  فقد  العمل،  طالبي 
ووزارة الفالحة تمكني العاطلني من العمل، من 
تسلم تلك األراضي منذ بداية العام 2019، وذلك 
 ثالثة أعوام قابلة للتمديد. وجرى تحديد 

ّ
ملدة

بــعــض الـــشـــروط ملــنــح تــلــك األراضـــــي، منها أن 
 متسلم األرض بني 20 عامًا و45، 

ّ
يتراوح سن

وأال يــكــون لــديــه عــمــل، وأن يــكــون مــقــيــمــًا في 

حه لتسلم األرض. 
ّ

املحافظة التي قّدم فيها ترش
ه ستخصص لجان 

ّ
كذلك، جرى التأكيد على أن

جهوية لدراسة وتقييم مطالب تسلم العقارات 
وطبقًا  التفاضلي  الترتيب  بحسب  املــنــفــردة، 

للشروط واملقاييس. 
لم يجِر تفعيل األمر بعد، على الرغم من مرور 
أكثر مما يناهز السنتني على إقرار املشروع. 
ــنـــواب فـــي بـــدايـــة هــذا  وقـــد طــالــب عـــدد مـــن الـ
الشهر وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية 
بــإحــكــام تــوجــيــه األراضــــــي الـــدولـــيـــة لــفــائــدة 
الــشــبــاب الــعــاطــلــني مـــن الــعــمــل. يــــرى بعض 
 ناجعا 

ً
 هذا اإلجراء ُيعتبر حال

ّ
املسؤولني أن

البرنامج  لــكــن  الــبــطــالــة.  أزمـــة  مــن  للتخفيف 
يـــطـــرح فـــي املـــقـــابـــل عــــدة أســئــلــة حــــول مــدى 
ومعرفتهم  الــعــالــي  التعليم  خريجي  نــجــاح 
بالعمل الزراعي. كذلك، يطرح تساؤالت عّدة 
عـــن مـــصـــادر تــمــويــل الــشــبــاب املــقــبــلــني على 
تأسيس مشاريع زراعية بعد الحصول على 
األراضي، وعن التسهيالت املصرفية التي من 
املمكن أن تقدم لهم من بنوك التضامن. وهل 
تلك  م 

ّ
تسل على  الشباب  ُيقبل  أن  املمكن  مــن 

األراضــــي وخـــوض العمل فــي قــطــاع الــزراعــة 
العاملني في  املــائــة مــن  فــي   65 

ّ
أن خصوصًا 

هذا القطاع تتجاوز أعمارهم خمسني عامًا، 
علمًا أن فقط 6 في املائة من الشباب يوافقون 

على العمل الزراعي وفق وزارة الفالحة؟
يقول عبد الرحمن السعيدي )34 عامًا( املجاز 
ــواء في  ــه لــم يظفر بعمل سـ ـ

ّ
فــي املــيــكــانــيــك، إن

ــه ال يــجــد في 
ّ
الــقــطــاع الـــعـــام أو الـــخـــاص، لــكــن

 له رغــم ما قد التسهيالت 
ً
هــذا البرنامج حــال

 العمل الزراعي يتطلب 
ّ
املحتملة. يشير إلى أن

أواًل خــبــرة ومــعــرفــة بــحــاجــات األرض وطــرق 
 راغـــب في 

ّ
الـــزراعـــة وغــيــرهــا، حــتــى إن قـــام كـــل

في  تدريبية  بـــدورة  البرنامج  بــهــذا  االنــتــفــاع 
اليوم ال ُيشجع  الــزراعــي  العمل   

ّ
لكن الغرض، 

التي تصدر عن  الشكاوى   
ّ

ظــل فــي  خصوصًا 
اإلنتاج  كلفة  ارتفاع  بسبب  الفالحني،  صغار 
وعدم حصولهم على أّي تعويضات في حالة 
صعوبة  إلـــى  بــاإلضــافــة  الطبيعية،  الـــكـــوارث 
ترويج املنتج من دون املرور بكبار املحتكرين 
واملضاربني الذين يحققون ربحًا على حساب 
الفالح«. ويؤكد الفالحون على مدى السنوات 
األخــيــرة مــواجــهــتــهــم عـــّدة مــصــاعــب أّدت إلــى 
املنتجات نظرًا  فــي بعض  اإلنــتــاج  انــخــفــاض 
الكلفة وانــدثــار صــغــار الفالحني في  الرتــفــاع 

جميع املجاالت الفالحية. وكثيرًا ما يخوض 
الـــفـــالحـــون تـــحـــركـــات احــتــجــاجــيــة لــلــمــطــالــبــة 
بــتــخــفــيــض أســـعـــار بــعــض املــــــواد عــلــى غـــرار 
البذور واألسمدة للتخفيض من كلفة اإلنتاج. 
ويـــخـــوض الـــيـــوم مـــئـــات الـــفـــالحـــني تــحــركــات 
ــنـــدوق  احـــتـــجـــاجـــيـــة لــلــمــطــالــبــة بــتــفــعــيــل صـ
لصغار  خاصة  تعويضات  لتقديم  الــجــوائــح 
الــفــالحــني مــمــن تــضــررت أراضــيــهــم مــن جــراء 
 تلك 

ّ
الحرائق صيفًا، أو الفيضانات شتاء. كل

األحداث تمثل هاجسًا كبيرًا أمام الشباب.
»العربي  لـ الرابحي  سعيد  يشير  املقابل،  في 
ه 

ّ
ه غير حاصل على شهادة لكن

ّ
الجديد« إلى أن

ورث عن والده أرضًا زراعية. مع ذلك، لم يفكر 
أبــدًا في العمل في القطاع الــزراعــي بعد وفاة 
قناعة  على  ـــه 

ّ
ألن األرض،  استثمار  أو  والــــده، 

 الــعــمــل الـــزراعـــي الـــيـــوم لـــن يــحــقــق لـــه أّي 
ّ
ــأن بــ

أرباح كبيرة، نظرًا الرتفاع كلفة اإلنتاج بسبب 
إلى  باإلضافة  البذور واألسمدة،  ثمن  ارتفاع 
ــة املــيــاه صــيــفــًا، ومــشــكــلــة الــفــيــضــانــات أو  أزمــ
نــــزول الــبــرد شــتــاء، مــن دون مــنــح الــفــالح أّي 
تعويضات مالية أو تحفيزات. كذلك، يضيف 
 »هامش الربح قليل جدًا بسبب املضاربني. 

ّ
أن

وحـــتـــى إن تــــّم الــتــفــكــيــر فـــي إطـــــالق مــشــاريــع 
غير  املنتجات  بعض  وإنــتــاج  متطورة  راعية 
عصابات  سيواجه  ه 

ّ
فإن تونس،  في  املتوفرة 

االســـتـــيـــراد وصــعــوبــة تـــرويـــج مــنــتــجــاتــه في 
السوق الداخلي«. 

الــديــن، وهــو خريج  مــن جهته، يشير سيف 
ه ينتمي إلى منطقة ريفية 

ّ
كلية اآلداب، إلى أن

 
ّ
بــمــحــافــظــة الــكــاف بــالــشــمــال الــتــونــســي، وأن
أغــلــب شــــروط االســـتـــفـــادة مـــن أرض رسمية 
 البرنامج ال يستهويه نظرًا 

ّ
تنطبق عليه. لكن

الفالحني  يــمــّر بها صــغــار  الــتــي  للصعوبات 
ــل الـــنـــزوح إلــى 

ّ
ــــه فــض

ّ
خــصــوصــًا. يــضــيــف أن

يوفر  أن  يمكن  يومي  بحثًا عن عمل  املدينة 
 بــســيــطــًا، فــالــعــمــل الـــــزراعـــــي، كــمــا 

ً
ــه دخــــــال لــ

يـــقـــول، شـــاق ويــحــتــاج إلـــى إمــكــانــات كبيرة 
وتحفيزات وتسهيالت في ترويج املنتجات. 
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح عــشــرات مــن الشباب 
في إطالق مشاريع زراعية صغرى على غرار 
 
ّ
تــربــيــة املـــواشـــي أو األبـــقـــار أو الـــزراعـــة، فــإن
معدل أعمار اليد العاملة النشطة في القطاع 
ــــق وزارة  الـــخـــمـــســـني، وفـ ــــي يـــتـــجـــاوز  ــزراعـ ــ الـ
الفالحة، نظرًا لعزوف فئة الشباب عن العمل، 

غالبًا، أو االستثمار في هذا القطاع.
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منارة ثقافية

الطبيعة االستثنائية

متحف موالنا 

مساجد تراثية

بازار بدستان 

التي تحظى بها مــدن أخــرى في  لم تحظ مدينة قونية في تركيا بتلك األهمية  ربما 
البالد، لكن جذورها التاريخية والثقافية، واحتواءها العديد من املعالم األثرية، جعالها 
قونية  مدينة  كانت  القديم.  التاريخ  جــذور  إلى  للعودة  تقليديًا  ومركزًا  تركيا،  أيقونة 
مركزًا للعلوم، حيث احتضنت العديد من العلماء في مجاالت مختلفة من األدب، والفن، 
الطالب  إليها  لجأ  ــدارس، حيث  املـ مــن  العديد  هناك  وانتشرت  والفلك،  والــريــاضــيــات، 
عد مدرسة »سيركالي« 

ُ
من املناطق والدول املجاورة، لتلقي العلوم. حتى يومنا هذا، ت

كانت  القديمة  املــدرســة  فــهــذه  املــديــنــة،  على  طغت  الــتــي  العلمية  للحقبة  حيًا  نموذجًا 
عليه  يطلق  بما  املكان  هــذا  اشتهر  عــام 1242.  بناؤها  تم  العلوم،  لطالب  مخصصة 
»إيوان«، وهو عنصر معماري بغرفة مقببة تطل على واجهة مستطيلة. تم تزيني املبنى 

بالعديد من الفسيفساء، وال يزال في حالة جيدة نسبًيا. )أورهان أقطان/األناضول(

بالرغم من أن قونية مدينة ثقافية-تاريخية، فهي أيضًا معلم طبيعي الفت، وهو 
ما يزيد من جمالها. تعتبر بحيرة بيه شهير واحدة من املعالم االستثنائية، فهي 
تتميز بكبر مساحتها وإطاللتها على جبال أناماس والسلطان، وطوروس، كما أنها 
محاطة بالعديد من اآلثار البيزنطية. عادة ما تضم العديد من املهرجانات الشعبية 
والفلوكلورية التركية. إضافة إلى ذلك، تضم قونية حديقة »كويوتو اليابانية«، والتي 
التركية- الثقافية  الــروابــط  لتعزيز   ،2010 عــام  في  وتحديدًا  حديثًا،  تشييدها  تم 

اليابانية. تعتبر الحديقة نموذجًا مصغرًا لطبيعة اليابان على أراض تركية، وتتميز 
التي جعلتها  املتعددة  الياباني في جميع محتوياتها ومرافقها  املعماري  بالطراز 

أحد أهم املزارات الطبيعية في مدينة قونية. )عمر سوت/األناضول(

ــد أبــــرز مــعــالــم املــديــنــة،  ــذا املــتــحــف أحـ يعتبر هـ
ــلــــى األوانـــــــــي  ــتــــوي عــ ــا يــــحــ ــانــ ــكــ ــيــــس مــ ــ ــو ل ــهــ فــ
بمزار،  أشبه  هــو  بــل  فقط،  الثمينة  واملقتنيات 
الــرومــي،  الــديــن  لكونه يحتضن ضــريــح جــالل 
املكان  اكتسب  والــذي يلقب بموالنا، ومــن هنا 
ويعود  بالهدوء،  املكان  يتسم  العاملية.  شهرته 
إلــى عــام 1200 مــيــالدي. يعد  تــاريــخ تشييده 
ــاري الــســلــجــوقــي.  ــمـ ــعـ نـــمـــوذجـــًا حـــيـــًا لــلــفــن املـ
ــام املــهــنــدس املــعــمــاري الــشــهــيــر فــي حينها،  قـ
املتحف  وانتهى  ببنائه،  تبريزلي،  الــديــن  بحر 
القبة  ترتكز   .1274 عــام  فــي  ملحقاته  بجميع 
األســطــوانــيــة الــتــي يــشــتــهــر بــهــا املــتــحــف على 
أربعة أعمدة، تم زخرفتها بشكل دقيق، كما أن 
القبة مزخرفة أيضًا بخزف فيروزي نادر جدًا. 
تحت القبة، يقع قبر جالل الدين الرومي، املطلي 
بــالــذهــب واملــغــطــى بقماش ذهــبــي. وفــي مقابل 
الــقــبــر، تــقــع الــقــاعــة الــرئــيــســيــة، والــتــي تحتوي 
على معروضات من التحف التاريخية املولوية، 
ــار الـــرومـــي الــشــخــصــيــة، بــمــا فـــي ذلــك  مــنــهــا آثــ
القبعات املخروطية وسجادة صالته، ومالبس، 
من  املصنوعة  كالناي  قديمة  موسيقية  وآالت 

)Getty( .الخيزران

ب بمدينة املساجد. ولكل مسجد قصته التاريخية، فمسجد عالء الدين، يعد رمزًا 
ّ
تضم مدينة قونية أكثر من 3000 مسجد، وتلق

العديد من  للتحف، حيث تحتوي قاعاته على  أيضًا مكان  والتعبد فقط، بل  ليس للصالة  القديم، نظرًا ألنه مكان  العثماني  للتاريخ 
املقتنيات الثمينة التي كانت العائالت القونية القديمة تستخدمها. يضاهي مسجد عالء الدين بجماله أيضًا، مسجد العزيزية، وهو 
واحد من أبرز املساجد في املدينة، يتميز بفنه املعماري الفريد. فهو خليط من العمارة الباروكية والهندسة املعمارية العثمانية التقليدية. 
على الرغم من هذا، له العديد من امليزات؛ حيث يحتوي على مئذنتني، في كل مئذنة توجد شرفة، وهو يدل على أهمية بناء الشرفات في 
تلك الحقبة الزمنية. على خالف أكثر املساجد األخرى، فإن أرضيته الرئيسية مرتفعة نسبيًا، ويستعمل درج للوصول إلى األرضية 
صلى أو )قاعة الصالة( فهي مربعة الشكل وسقفها عبارة عن قبة كبيرة. وفيه ثالث قباب أصغر على ستة أعمدة 

ُ
الرئيسية. أما امل

)Getty( .من الرخام. يعد املسجد مكانًا ومقصدًا للزوار، خاصة إلى فئة املهندسني واملعماريني، ألنه يعد تحفة فنية نادرة في تركيا

غالًبا ما تكون البازارات أماكن فريدة من نوعها في تركيا، وتشكل مقصدًا للزوار، ليس فقط بسبب كونها مركزًا 
تشييده  تاريخ  يعود  رمزيته.  له  الــبــازار  في  التجول  قونية،  في  الفريدة.  املعمارية  لهندستها  أيضًا  ولكن  للتسوق، 
 إلى الحقبة العثمانية، وهو ما يبدو واضحًا من خالل هندسته 

ً
إلى حقبة الرومانيني، ومن ثم السلجوقيني، وصوال

املعمارية التي واكبت هذه الحقبات. يضم البازار أكثر من 40 شارعًا، ويضم نحو 2500 محل تجاري، ويعد مركزًا 
هامًا للتعرف على ثقافة الشعب التركي القديمة، ألنه يضم عددا ال يحصى من املساجد القديمة، التي تشكل ملتقى 
للسكان املحليني، وهي فرصة لتبادل األحاديث معهم. البازار مليء بأصحاب الحرف والصنعات القديمة الذين ورثوا 
املهنة من أجدادهم. ولعشاق الفن اليدوي ومحبي تجميع األدوات العتيقة، فإن البازار بكل تأكيد يلبي كافة األذواق. كما 
)Getty/يضم البازار العديد من املقاهي الشعبية، التي تشتهر بتقديم الشاي الثقيل مع الكعك التقليدي. )دييغو كابولو
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MEDIA

موظفو »غوغل« 
يشكلون نقابتهم

ألعاب فيديو مرتقبة 
هذا العام

حمزة الترباوي

بالنسبة  حــاســمــا  املـــاضـــي   2020 عــــام  كــــان 
ــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، خــصــوصــا  ملـــواقـــع الـ
»فــيــســبــوك« و»تـــويـــتـــر«، اللتني  بــالــنــســبــة لـــ
وجــــدتــــا نــفــســيــهــمــا أمـــــــام اخـــتـــبـــار خــطــاب 
الكراهية واملعلومات املضللة. كما تعرضت 
شركات اإلنترنت العمالقة لالنتقادات التي 
استهدفتها من أنحاء العالم بسبب فشلها 
في وقف سيل املعلومات املضللة، خصوصا 
ــيـــة  ــيـــركـ ــابــــات األمـ ــتــــخــ فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــاالنــ

وفيروس كورونا املستجد. 

تضليل وانتقادات
الــتــواصــل سنة 2020 بجدل  ــنــت مــواقــع 

ّ
دش

حول األخبار الكاذبة املتعلقة باالنتخابات 
ــيـــة، إذ تـــمـــت مــطــالــبــة »فــيــســبــوك«  ــيـــركـ األمـ
و»تويتر« بحظر اإلعالنات السياسية التي 
»فيسبوك«  مؤسس  رفــض   .

ً
تضليال تحمل 

مــــارك زوكــربــيــرغ ذلــــك، لــكــن بــعــد أشــهــر من 
ــّررت »فــيــســبــوك« فــي يونيو/ االنــتــقــادات قــ

ــران الـــســـمـــاح لــلــمــســتــخــدمــني بــإيــقــاف  ــزيــ حــ
»فيسبوك«  وواجهت  السياسية.  اإلعالنات 
أزمة أخرى عندما قررت ترك منشور لترامب 
ُوصــــف بــأنــه دعــــوة لــلــشــرطــة إلطــــالق الــنــار 
قــراره بأن  بــّرر زوكربيرغ  املتظاهرين.  على 
»مساءلة من في مواقع السلطة ال يمكن أن 
تحدث إال عندما يتم تمحيص خطابهم في 
الــعــلــن«. فــي املــقــابــل، رفــض موظفو الشركة 
»تويتر«  أخفت  بينما  الــقــرار،  هــذا  أنفسهم 

التغريدة خلف رسالة تحذير.
ــا، لــــم تــتــوقــف  ــ ــــورونـ ــــى كـ ــن الـــســـيـــاســـة إلـ ــ ومـ
االنــتــقــادات املوجهة إلــى »فــيــســبــوك«. يقول 
فيروس  يغطون  الــذيــن  الصحافيني  معظم 
كورونا إن املوقع هو أكبر مصدر للمعلومات 
املضللة، متفوقا على املسؤولني املنتخبني. 
ووصــــف 66 فــي املــئــة مــن الــصــحــافــيــني، في 
الدولي للصحافيني  املركز  أجــراه  استطالع 
الــرقــمــيــة في  لــلــصــحــافــة   Tow ومــركــز ICFJ
املصدر  بأنه  »فيسبوك«  كولومبيا،  جامعة 

الرئيسي »للتضليل الغزير«.
كــمــا نــشــر »تـــويـــتـــر« و»يـــوتـــيـــوب« ومــحــرك 
»غوغل« بشكل متكرر معلومات مضللة حول 
»كــوفــيــد-19«، بحسب مــا وجــد االستطالع. 
شرت في 

ُ
ن التي  النتائج  ويدعم االستطالع 

أغسطس/آب وتفيد بأن املواقع التي تنشر 
معلومات خاطئة عن الصحة جذبت ما يقرب 
»فيسبوك«  على  مشاهدة  مليار  نصف  من 
في إبريل/نيسان وحده، مع تصاعد جائحة 

كورونا في أنحاء العالم.
ومــع اقــتــراب تـــداول اللقاحات ضــد فيروس 
كــورونــا املستجد عــلــى نــطــاق عــاملــي، بــدأت 

الشركات تتأهب ملحاربة التضليل حوله.
ادعــاءات  »ستزيل  أنها  »فيسبوك«  وأعلنت 

منوعات

فاعلية لقاح لم يصاَدق عليه بينما ترفض 
إعالنات تثني الناس عن التطعيم. واعتمدت 
»تــويــتــر« ســيــاســة طــويــلــة لــحــذف التضليل 
ث »يـــوتـــيـــوب«  ــيـــروس. وحـــــــدَّ ــفـ ــالـ املــتــعــلــق بـ
سياساته لتشمل إزالة مقاطع تحوي ادعاءات 
تــتــعــارض مــع إجــمــاع الــخــبــراء، فــيــمــا تزيل 
»تيك توك« املحتوى املضاد للقاحات، بشكل 
استباقي أو من خالل تبليغات مستخدميها.

تركيز على الواليات المتحدة... 
إهمال لباقي العالم

فــي الــوقــت الـــذي ركـــزت »فــيــســبــوك« حربها 
ــة واملــــضــــلــــلــــة فــي  ــ ــاذبــ ــ ــكــ ــ عــــلــــى األخـــــــبـــــــار الــ
ــات املـــتـــحـــدة، تـــبـــاطـــأت الـــشـــركـــة فــي  ــ ــــواليـ الـ
أثــرت على  التي  الزائفة  الحسابات  مالحقة 
االنــتــخــابــات فـــي دول أخــــرى حــــول الــعــالــم. 
املوظفة صوفي جانغ،  كتبته  منشور  وفــي 

التي عملت في فريق »فيسبوك« املخصص 
ملــالحــقــة الــنــشــاطــات املــشــبــوهــة، فــي يومها 
األخير بالعمل، قالت إن املديرين التنفيذيني 
فــي الــشــركــة تــجــاهــلــوا أو تــبــاطــأوا فــي الــرد 
على تحذيراتها املتكررة بشأن هذه املشكلة. 
وبــعــيــدًا عــن روســيــا والــصــني وإيـــــران التي 
شنت حمالت تضليل رقمية واسعة النطاق، 
تـــديـــر شبكة  أصـــغـــر  دواًل  أن  جـــانـــغ  بــيــنــت 
حـــســـابـــات زائـــفـــة ورخـــيـــصـــة لــلــتــأثــيــر على 
املواطنني، بينها حملة في هندوراس لدعم 
رئيس البالد، وأخرى ملهاجمة املعارضة في 

أذربيجان.
ودفعت ردود األفعال القاسية تجاه شركات 
اإلنــتــرنــت إلــى إعـــالن األخــيــرة عــن مجموعة 
ــة عــمــل  ــقــ ــريــ ــن املــــــــبــــــــادرات وتــــوضــــيــــح طــ ــ مــ
آلياتها واملعوقات التي توجهها. وأصدرت 
كيف  بالتفصيل  يشرح  تقريرًا  »فيسبوك« 
تــســتــخــدم مــزيــجــا مـــن الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــار الـــبـــشـــريـــني واملــنــســقــني  ــ ــبـ ــ ومـــدقـــقـــي األخـ
الــذي يخالف سياساتها.  املحتوى  ملحاربة 
اآلن  الــذكــاء االصطناعي  إن  الشركة  وتــقــول 
»يكتشف بشكل استباقي 88.8 في املئة من 
الكراهية  الــذي يحض على  الــكــالم  محتوى 
الــذي نــزيــلــه«. وأشـــارت الشركة فــي تدوينة 
إلى أن »هذه تحديات صعبة، وأدواتنا أبعد 
مــا تــكــون عــن الــكــمــال. عـــالوة على ذلـــك، فإن 
الطبيعة العدائية لهذه التحديات تعني أن 
تواجه  إنها  وقالت  أبـــدًا«.  ينتهي  لن  العمل 
مــشــاكــل فـــي املــعــلــومــات الــخــاطــئــة وخــطــاب 
الكراهية في الصور ومقاطع الفيديو وعند 
التالعب بالكلمات والصيغة لتجنب الحذف.

»فيسبوك« و»تويتر« أمام القانون
فـــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي، مــثــل رئيسا 
مــارك  »فــيــســبــوك« و»تــويــتــر«  إدارة  مجلس 
ــــي جــلــســة  ــرغ وجــــــــاك دورســـــــــــي، فـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ زوكـ
ــام لـــجـــنـــة فــــي مــجــلــس  ــ ــ اســـتـــمـــاع ثـــانـــيـــة، أمـ
الــشــيــوخ األمــيــركــي فــي أقــل مــن شــهــر، حول 
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي فــي  الــ دور شـــبـــكـــات 
النقاش العام في الواليات املتحدة. وركزت 
األســئــلــة عــلــى جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا، بينها 
الــــذي  لــلــمــحــتــوى  الـــشـــركـــتـــني  إدارة  كــيــفــيــة 
ينشر عبر شبكاتهما االجتماعية، وجهود 
واألخــبــار  التضليل  مكافحة  فــي  الشركتني 
ــــي على  الــزائــفــة. ووافــــق زوكــربــيــرغ ودورسـ
ضـــرورة إعـــادة النظر فــي اإلصـــالح املتعلق 
إلى  زوكربيرغ  دعــا  املحتوى.  إدارة  بكيفية 
وضع إطار تنظيمي جديد يمكن أن يشمل 
أكــبــر منصات  عبر  املحتوى  على  اإلشـــراف 
التكنولوجيا. وقــال دورســي إنــه يركز على 
منح املستخدمني املزيد من األدوات للتحكم 
ــــذي يــطــالــعــونــه، ربـــمـــا عبر  فـــي املــحــتــوى الـ
لتناسب  املصممة  الخوارزميات  استخدام 

تفضيالتهم الشخصية.

من السياسة إلى الصحة 
اجتاح التضليل شبكات 

التواصل

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

كانت 2020 سنة غريبة بالنسبة لعالم األلعاب. 
إذ ومن دون توقعات مسبقة، فرض تفشي 
احــتــرازيــة بينها الحجر  ــراءات  ــ كــورونــا إجـ
الصحي، ما زاد من اإلقبال على التطبيقات 
الفيديو  ألــعــاب  وبينها  الــذكــيــة،  واألجـــهـــزة 
التي حصدت أعلى نسبة من الالعبني العام 
املاضي. فقد أقبل املحجورون على األلعاب 
ملحاربة امللل، وتم إطــالق أربــع منصات من 
شركتني كبيرتني. مع ذلك، تسّببت كورونا 
في تأخير صــدور أكثر من لعبة، على غرار 
أضرارها في القطاعات األخرى. ويتوقع أن 
تصدر األلعاب املؤجلة في 2021 مع إصدارات 
جديدة من ألعاب ناجحة. وجمع موقع »ذا 
نيكست ويب« قائمة من أبرز هذه األلعاب، 

نستعرضها هنا: 
Halo Infinite: كان من املفترض أن تكون متاحة 
ــا. حافظت  فــيــروس كـــورونـ لـــوال  قــبــل 2021 
الشركة على سر تفاصيل اللعبة بعيدًا عن 
الصحافة والجمهور، لكن بعض املعلومات 
تقول إنها سوف تدور حول مجموعة منشقة 

استولت على حلقة Halo التالفة.
Resident Evil Village: تحتفل اللعبة بربع 
إعــادات  قرن من حياتها وتواصل تحديات 
RE2 الناجحة وRE3. وسوف يعيش الالعب 

فــي هـــذا اإلصــــدار دور إيــثــان، املــحــاصــر في 
القرية مع وحوش تشبه الزومبي والذئاب.

 Vampire: the Masquerade — Bloodlines
2: لعبة أخــرى تم تأجيلها حتى عــام 2021 
بــســبــب صــعــوبــات اإلنـــتـــاج والــجــائــحــة. من 
األدوار  بتجربة  الــالعــب  يتمتع  أن  املــتــوقــع 
الكاملة التي قدمتها اللعبة األولى، واختيار 

أي من الفصائل املظلمة يريد دعمها.
أن تكون واحـــدة من  املتوقع  Hitman 3: مــن 
أولــى األلــعــاب التي ســوف تصدر فــي العام 
الجديد، إذ من املقرر إطالقها في 20 يناير/

كــانــون الــثــانــي. لــن تــطــرح فقط فــي منصات 
»نــيــنــتــنــدو«، لــكــن كــذلــك فـــي أجـــهـــزة الــواقــع 

االفتراضي.
املستغرب  من  ليس   :Monster Hunter Rise
عــــودة إصـــــدار جــديــد بــعــد الــنــجــاح الكبير 
عــكــس  ــلـــى  عـ  .Monster Hunter Worldلـــــــــــــــ
في  اللعبة حصرية  سابقتها، ستكون هذه 
أجـــهـــزة »نــيــنــتــنــدو ســـويـــتـــش«، ومــــن املــقــرر 

إطالقها في 26 مارس/آذار.
أحــدث  عــن  الــكــشــف  تــم   :2  Bravely Default
لعبة العام املاضي، ومن املقرر إطالقها في 
26 فــبــرايــر/شــبــاط. ومــن املــتــوقــع أن تعتمد 

على شخصيات جديدة تماما.
تكملة  كـــانـــت   :Horizon Forbidden West
العناوين  مــن  واحـــدة   Horizon Zero Dawn

وتــدور حول   ،»5 »باليستايشن  لـ الرئيسية 
عودة رامي السهام األحمر، واملغامرات التي 
سوف تحدث في واليــة كاليفورنيا ما بعد 

الدمار.
Ratchet and Clank: Rift Apart: من املحتمل 
أن تتوفر هذه اللعبة في وقت مبكر من العام 
مقارنة بـForbidden West. ويتمنى الالعبون 
أن تختبر اللعبة حدود منصة »باليستايشن 
بــني  الـــتـــبـــديـــل  عـــلـــى  قــــــــادرة  تــــكــــون  5« وأن 

الشخصيات من دون أوقات تحميل.

)Getty( أعطى »فيسبوك« أولوية للواليات المتحدة وتجاهل باقي الدول

)Getty(

واشنطن ـ العربي الجديد

شكل أكثر من مائتي موظف في »غــوغــل« وشركتها األم »ألــفــاِبــت«، يــوم اإلثنني، 
األميركية وكندا، بعد عام من  املتحدة  الواليات  نقابة عمالية تمثل مكاتبها في 
التظاهرات واالحتجاجات على ظروفهم. ورأى الداعمون أن »نقابة عّمال ألفابت« 
املوظفني  مــن  رســمــيــة  غــيــر  مــن مجموعة  نــشــأت  الــتــي   Alphabet Workers Union
الناشطني ستؤمن حماية أفضل ألعضائها من عمليات الفصل أو أشكال االنتقام 
األخرى. وقال خبراء إن هذا التنظيم سيمكن العمال من جمع املوارد الالزمة لدعم 

بعضهم البعض ومهاجمة الشركة بشراسة أكثر.
ستكون النقابة جزءًا من »نقابة عّمال االتصاالت األميركية«، وسيدفع األعضاء 1 
في املائة من إجمالي تعويضاتهم رسوم اشتراك، وفقا لوكالة »رويترز« بنسختها 
فإن  املتحدة،  الــواليــات  في  التقليدية  العمالية  النقابات  عكس  وعلى  اإلنكليزية. 
مجموعة »ألــفــابــت« هــي ضــمــن مــا يسمى »اتــحــاد األقــلــيــة« الـــذي لــن يــكــون قـــادرًا 
على إجبار الشركة على املساومة الجماعية حول األجور أو غيرها من القضايا. 
النقابة  مطالب  تجاهل  »ألــفــاِبــت«  لشركة  يمكن  األميركي،  العمل  قانون  بموجب 

حتى تدعمها غالبية املوظفني.
وعلقت مديرة عمليات األفراد في »غوغل«، كارا سيلفرستني، على إنشاء النقابة 
يوم اإلثنني، بالقول إن الشركة تدعم »حقوق العمل املحمية« ملوظفيها، وستواصل 

»التواصل مباشرة مع موظفيها كلهم«.
العمل  اتهامات باستهداف موظفني وطردهم إلجهاض  ُيذكر أن »غوغل« واجهت 
اعترضوا  الذين  من موظفيها  الناشطني  معركة ضد  قد خاضت  وكانت  النقابي. 
على جهودها التي يعتقدون أنها تتعارض مع القيم األخالقية األساسية للشركة، 
وتشمل العمل لصالح الجمارك وحماية الحدود األميركية. وتعرضت الشركة ملوجة 
انتقادات واسعة، بعد تسريح الباحثة السوداء املرموقة تيمني غيبرو التي كانت 
مسؤولة مشاركة عن فريق أخالقيات الذكاء االصطناعيـ بعدما انتقدت نهجها إزاء 

توظيف األقليات والتحيزات املوجودة في أنظمتها الحالية للذكاء االصطناعي.

شركات التواصل 2021: تتّمة لتحديات 2020

خصوصية 
ُمهّددة

لندن ـ العربي الجديد

على  تأكيد سلطات سنغافورة  مــن  الــرغــم  على 
تتبع  برامج  ملستخدمي  الخصوصية  ضمانات 
فيروس كورونا الجديد، إال أنها أقرت يوم اإلثنني 
»أغراض  بإمكانية وصول الشرطة إلى البيانات، لـ
بي سي«،  »بــي  موقع  وأفــاد  الجنائي«.  التحقيق 
الثالثاء، بأن 80 في املائة من سكان سنغافورة 

يستخدمون برنامج TraceTogether الذي يحدد 
املواقع الجغرافية. يراقب البرنامج الذي يستخدم 
إما تطبيق هاتف ذكي أو رمز »بلوتوث« جهات 
االتصال. إذا ثبتت إصابة شخص ما بفيروس 
االتصال  للمتتبعني  تتيح  البيانات  فإن  كورونا، 
بــســرعــة بـــأي شــخــص قــد يــكــون مــصــابــًا. وأثـــار 
ــبــرنــامــج مـــخـــاوف بـــشـــأن الــخــصــوصــيــة، لكن  ال
الــســلــطــات الــســنــغــافــوريــة وعــــدت بــــأن الــبــيــانــات 

لــن تــســتــخــدم فــي أي غـــرض آخــــر، مــوضــحــة أن 
الوصول إلى املعلومات لن يتاح إطالقًا إال إذا كان 
املستخدم مصابًا بفيروس كورونا، وبعد اتصال 
فريق تتبع جهات االتصال به. لكن وزير الدولة 
البرملان  أخبر  تــان،  ديزموند  الداخلية،  للشؤون 
البرنامج »ألغــراض  أنــه يمكن اســتــخــدام  اإلثــنــني 
بيانات  فــإن  ذلــك،  و»بخالف  الجنائي«،  التحقيق 
TraceTogether ستستخدم فقط لتتبع جهات 

االتــصــال ولــغــرض محاربة )كــوفــيــد-19(«. أثــار 
اإلعالن انتقادات حادة لحكومة البالد عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، كما أعلن مستخدمون أنهم 
حــذفــوا البرنامج وتــوقــفــوا عــن اســتــخــدامــه. لكن 
آخرين عبروا عن استيائهم، بسبب صعوبة تأدية 
مهام يومية في البالد من دون استخدام البرنامج. 
يذكر أن سنغافورة من أوائل الدول التي دشنت 

برامج تتبع الفيروس، في مارس/آذار املاضي.

الكثير من أحداث وسياسات العام الماضي مستمرة هذا العام، وبعضها مرتبط بشركات التواصل االجتماعي وسياساتها حول التضليل 
والعلم والربح... باإلضافة إلى التركيز على الواليات المتحدة وإهمال العالم
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الغناء،  االرتقاء بفن  هدف وحيد، يتمثل في 
ــل مــــع الـــنـــصـــوص  ــامـ ــعـ ــتـ ــلـــى الـ والـــتـــحـــفـــيـــز عـ
الــعــربــيــة الــرصــيــنــة، وتــغــيــيــر صــــورة املشهد 
الــغــنــائــي، الــتــي أصــابــهــا كــثــيــر مـــن الــتــراجــع 
خالل سنوات الحرب العاملية األولى وبعدها.. 
وكل ذلك من خالل قالب غنائي ال يسمح بأي 
شكل من أشكال االبتذال النصي أو التلحيني 
أو الغنائي، ولم يكن هذا القالب إال القصيدة.
ــع اإلقـــــــرار بــمــكــانــة الــشــيــخ أبــــو الــعــال  لــكــن مـ

رواد  أحــد  باعتباره  املــقــدرة  وقيمته  الفنية، 
الرجل  عالقة  فــإن  العربية،  القصيدة  تلحني 
بأم كلثوم كانت السبب الرئيس في شهرته، 
وتعرف األجيال املتأخرة على فنه وألحانه. 
كــان أحــد املكتشفني املبكرين لصوت  الشيخ 
ــلـــثـــوم، بـــعـــد لــقــائــهــمــا الــشــهــيــر  الــطــفــلــة أم كـ
بمحافظة  »السنبالوين«  قطار  محطة  على 
الـــدقـــهـــلـــيـــة، وكــــــان لــــه دور كــبــيــر فــــي إقـــنـــاع 
باالنتقال  البلتاجي  إبراهيم  الشيخ  والدها 

هيثم أبوزيد

ألســبــاب كــثــيــرة، أدار الــشــيــخ أبــو 
العال محمد ظهره لقوالب الغناء 
الـــــعـــــربـــــي، وولــــــــــى وجـــــهـــــه شــطــر 
»الــقــصــيــدة«، فلم يكن فــي عــصــره مــن يفوقه 
ــة،  ــ ــة ودرايــ ــ ــة بــالــقــصــائــد املـــغـــنـــاة روايــ ــاطـ إحـ
وحفظا  وغـــنـــاء،  تلحينا  حــيــاتــه،  فــأعــطــاهــا 
وتحفيظا، ورعاية وتشجيعا ملن يتفوق في 
»املوشح« وال »الــدور« وال  أدائها. ولم يكن لـ
الرجل،  من جهد  يذكر  »الطقطوقة«، نصيب 
الـــــذي نــــال مــكــانــتــه الــتــاريــخــيــة فـــي مــســيــرة 

الغناء بالقصائد وحدها.
ــد أنـــجـــب تــالمــيــذ  ــو الـــعـــال، هـــو أحــ الــشــيــخ أبــ
الحمولي.  عبده  عشر،  التاسع  الــقــرن  نابغة 
أخذ عنه أصــول الفن تلحينا وغناء، وحفظ 
ثروة ضخمة من روائع األدوار واملوشحات، 
لكنه حني تصدى للتلحني، لم يعط جهده إال 
للقصائد، من عيون الشعر العربي وروائعه.

بـــإجـــمـــاع  الـــــفـــــن  مــــــن شـــــيـــــوخ  الــــــرجــــــل  وألن 
املختصني، وألنه ملحن مكني، حافظ للتراث، 
فإن انحيازه للقصيدة يؤكد أنه كان صاحب 
مــشــروع، مــحــدد املــعــالــم، واضـــح الــطــريــق، له 

كانت 2019 من نصيب 
أغاني المهرجانات بينما 

2020 لـ»التراب«

أخذ الشيخ أبو العال 
فن التلحين عن أستاذه 

عبده الحمولي

يبدو توقيف الفنانة 
استجابة للزوبعة التي ثارت 

حول الحفلة

2223
منوعات

إلــى القاهرة. ثم كــان له دور كبير في رعاية 
أم كــلــثــوم فــنــيــا خــــالل ســنــواتــهــا األولـــــى في 
»املحروسة«.. تلك الرعاية التي يرى مؤرخو 
جدًا  ضرورية  كانت  أنها  الكلثومية  السيرة 
قدمها  التي  االجتماعية  الرعاية  جانب  إلــى 
الـــشـــيـــخ مـــصـــطـــفـــى عـــبـــد الــــــــــرازق لــلــمــطــربــة 

الصاعدة.
الشيخ  أم كلثوم مبكرا بصوت  انبهرت  وقد 
أبـــو الــعــال وغــنــائــه، حــني كــانــت تستمع إلــى 

أسطواناته على الفونوغراف في بيت عمدة 
قريتها، واعتبرته صاحب »أجمل حس« في 
الدنيا. وهــذا أمر غريب جــدا، ألن الشيخ أبو 
العال لم يكن يوما من املنافسني على املكانة 
ــــى بـــني املــغــنــني. نــعــم، هـــو مــلــحــن قــديــر،  األولـ
ومــطــرب ممتاز بـــدأت شــركــات األســطــوانــات 
ــام 1912،  ــ ــنـــذ عــ ــتـــعـــامـــل مـــعـــه ربــــمــــا مـ فــــي الـ
وتحديدا مع شركة »جــرامــافــون«، ثم توالت 
وبيضافون،  ميشيان،  لــشــركــات  تسجيالته 
وبوليفون، ما يؤكد أن أعماله حققت رواجا 
كــبــيــرا، لــكــنــه كــــان مــعــاصــرا لــعــدد كــبــيــر من 
فطاحل املغنني، وأصحاب األصــوات شديدة 
الشيخ  أم كلثوم بصوت  لــم تؤخذ  الــجــمــال.. 
ــيـــالوي مـــثـــال، وال بـــصـــوت عبد  ــنـ يـــوســـف املـ
العال  أبو  الحي حلمي، وإنما فتنت بصوت 

محمد وغنائه الرصني للقصائد الفخمة.
وربما كان من السهل أن نفسر افتتان أم كلثوم 
الــطــفــلــة بــصــوت الــشــيــخ أبـــو الــعــال وغــنــائــه، 
إلى  االستماع  -حينها-  لها  يتح  لم  بكونها 
غيره من كبار املطربني، أو بإعجابها بأدائه 
ــة. لكن  ــانـ لــنــصــوص تــتــســم بـــالـــوقـــار والـــرصـ
ــد الـــخـــط عــلــى اســتــقــامــتــه حني  ســيــصــعــب مـ
نرى أن أم كلثوم تمسكت بموقفها هذا طول 
حياتها، رغم شهرتها واطالعها وتحصيلها 
لخبرة فنية كبيرة. فقد ظل الشيخ أبو العال 
في نظر أم كلثوم واحدا من أهم املوسيقيني 
ــعـــرب، كــمــا ظـــل صــاحــب الـــصـــوت األجــمــل،  الـ

الذي لم تسمع سيدة الطرب له نظيرا.
غنت أم كلثوم 9 أو 10 ألحان للشيخ أبو العال، 
وبالطبع كلها قصائد كان الشيخ قد لحنها 
بسنوات،  كلثوم  أم  تؤديها  أن  قبل  وغناها 
وبعضها سجله لشركات األسطوانات، فهو 
لم يضع ألحانا مخصوصة للفتاة املوهوبة 
ــر عــلــى انــتــقــالــهــا مـــن قــريــتــهــا إلــى  الـــتـــي أصــ
الـــقـــاهـــرة. ربــمــا يــمــكــن أن نــســتــثــنــي قــصــيــدة 
التي  »الــصــب تفضحه عيونه«،  رامــي  أحمد 
يغلب أن يكون أبو العال قد لحنها ألم كلثوم 
وشـــدت بــهــا عــلــى األرجــــح عـــام 1924 قــبــل أن 
يعود رامي من باريس، ويقع أسيرا لصوتها.
قــائــمــة الــقــصــائــد الــتــي شـــدت بــهــا أم كلثوم 
مــن ألــحــان أبــو الــعــال، يمكن اعــتــبــارهــا عينة 
صادقة لطريقة الرجل في اختيار النصوص 
وتـــظـــهـــر انـــحـــيـــازه لــــروائــــع الـــشـــعـــر الــعــربــي 
الرصني، ونطالع فيها أسماء الشعراء: صفي 
الــديــن الــحــلــي، ابـــن الــنــبــيــه املـــصـــري، بــكــر بن 
الشبراوي،  الله  اإلمــام عبد  الحنفي،  النطاح 

إسماعيل باشا صبري، علي الجارم.
وفي كل هذه القصائد، التزم الشيخ أبو العال 
إيقاع الواحدة الكبيرة، وفرض سيرا لحنيا 
ــا، وهــيــكــال مــتــيــنــا واضـــحـــا.. فــألــحــان  ــارمـ صـ
الــقــصــائــد قــبــل الـــرجـــل كــانــت أشــبــه بمقترح 
نغمي، يسمح للمطرب بمساحة واسعة من 
السير باللحن  التصرف واالرتــجــال، وخــالل 
يحافظ املطرب على مقام االستهالل والختام، 
وإيــقــاع الـــواحـــدة الــكــبــيــرة، ثــم يــتــصــرف كما 
يشاء في أجــزاء اللحن.. وليس أدل على ذلك 
وصلتنا  التي  الكثيرة  التسجيالت  تلك  مــن 
الـــدمـــع« بــلــحــن عبده  لــقــصــيــدة »أراك عــصــي 
الحمولي وبأصوات عدد كبير من املطربني، 
حيث يجد املستمع اختالفات هائلة في أداء 
اللحن، ليس بني مطرب وآخر فقط، بل حتى 
بني تسجيلني مختلفني للمطرب نفسه.. وكل 
هذا يصب في تقوية رأي من يرى أن الشيخ 
أبو العال محمد هو أول من وضع لحنا كامال 

واضحا صارما للقصيدة العربية املغناة.
العال،  أبــو  التي لحنها  ومــن أشهر القصائد 
وشدت بها بعد ذلك أم كلثوم قصيدة »وحقك 
 قصائد 

ّ
أنـــت املــنــى والــطــلــب« وهـــي مــن أجـــل

الغناء العربي.. وضع أبياتها اإلمام عبد الله 
الشبراوي، شيخ الجامع األزهر، املتوفي عام 
1758 ميالدي، وهو اإلمام السابع في سلسلة 

شيوخ األزهر.

إبراهيم علي

الــفــنــانــني، لم  بــخــالف نــشــاط ملحوظ لبعض 
تــحــمــل ســنــة 2020 تــقــدًمــا فــنــًيــا ملــجــمــوعــة ال 
بــأس بها مــن نــجــوم الــصــف األول فــي لبنان. 
في الوقت نفسه، حــاول البعض الخروج إلى 
البديلة،  واملواقع  املنّصات  طريق  عن  الضوء 
ــبــــاشــــرة، أو مــــن خـــالل  ــا عـــبـــر الـــحـــفـــالت املــ ــ إمـ
األغـــانـــي املـــنـــفـــردة. حــضــرت الــفــنــانــة نــانــســي 
ــة 2020 بــعــد الــــحــــادث الـــذي  ــدايـ عـــجـــرم فـــي بـ
حــصــل فـــي مــنــزلــهــا؛ دخـــــول ســـــارق وإطــــالق 
زوج نانسي الطبيب فــادي هاشم النار عليه 
لــتــتــحــول الــقــضــيــة إلـــى قــضــيــة رأي عـــام بعد 
مقتل الشاب السوري. وتنتظر قرارًا قضائًيا 
آخر بعد سلسلة من التحقيقات التي حصلت 
خـــالل الــعــام املـــاضـــي. حــاولــت نــانــســي عجرم 
التغاضي عن »املشكلة«، وانتظرت لشهر كامل 
بداية  قلبي«  يــا  »قلبي  أغنية  أصـــدرت  حتى 
فبراير/شباط املاضي، وحصدت نسبة جيدة 
من املشاهدات واالستماع. لكن نانسي أرجأت 
إلــى مــا بعد انفجار  بعدها إصـــدار أي جديد 

ــــن أصـــل  بــأغــنــيــة »دورك جـــــــاي«. ومـ لـــويـــجـــز 
ويجز  احتل  استماعا  األكــثــر  العشر  األغــانــي 
خمسة مراكز. وقد جاء ترتيب األغاني العشر 
على الشكل التالي: دورك جاي )ويجز(. واحد 
وعشرين )ويجز(. شيراتون )مروان موسى(. 
الــغــســالــة )ويـــجـــز(. دانـــس مــونــكــي )تــونــز أنــد 
آي(. فري )مروان بابلو ومولوتوف(. فولينغ 
رتـــيـــش(.  )رود  بـــوكـــس  ذا  ــال(.  ــ ــيـ ــ دانـ ــرفــــور  )تــ
بـــالـــســـالمـــة )مــــولــــوتــــوف وويـــــجـــــز(. ســكــرتــي 
)ويجز(. في نظرة إلى هذه القائمة يتبنّي أن 
الوحيد، بل كذلك  التراب  وجــز لم يكن مغني 

كل من مروان موسى، ومروان بابلو.
والــــتــــراب نــــوع مــوســيــقــي يــعــتــمــد ويــســتــفــيــد 
 )genres( ــــوان مـــن األصـــــوات املـــوجـــودة فـــي ألـ
موسيقية أخرى، ويختلف عن الراب باإليقاع، 
خصوصا في استخدام الدرامز بشكل أسرع، 
علما أن النوعني الغنائيني يتفرعان عن الهيب 
هوب. وقد بدأت مصر تكتشف هذا النوع في 
العقد األخير، ليترّبع على عرش التراب حاليا 
كـــل مـــن أبـــيـــوســـف، ووجـــيـــز، ومــــــروان بــابــلــو. 
ــراب وأكــثــرهــم  ــ بــيــنــمــا يــعــتــبــر أشــهــر مــغــنــي الـ

شعبية كل من شاهني وماك أمني.
أما في قائمة سبوتيفاي لعام 2020 للفنانني 
كالتالي:  الترتيب  جــاء  فقد  استماعا  األكــثــر 

سليم فؤاد

كــل تفاصيله بفيروس  فــي  ارتــبــط عــام 2020 
ــام اإلقـــفـــال الــــذي فــرضــتــه أغــلــب  ــ كـــورونـــا. وأمـ
الــتــرفــيــه تقتصر  دول الــعــالــم، بــاتــت وســـائـــل 
األفــالم   

ّ
بــث منصات  على  لكثيرين  بالنسبة 

واملــســلــســالت، أو تــلــك الــخــاصــة بــاملــوســيــقــى. 
ــم اســتــمــرار الــحــيــاة فــي أشهر  فــي مــصــر، ورغـ
كــانــت لهذه  الــطــبــيــعــي،  كــثــيــرة بشكلها شــبــه 
املنصات حصتها من االستهالك. وقد كشفت 
ــام عـــن األغـــانـــي األكــثــر  »ســبــوتــيــفــاي« قــبــل أيــ
استماعا في عدد من دول العالم، بينها مصر. 
إذا ما  تــفــاصــيــل الفــتــة  تــرتــيــب 2020  وحــمــل 

قارناه بترتيب 2019.
عـــلـــى املـــنـــصـــة نــفــســهــا تــــصــــّدر عــــمــــرو ديــــاب 
لم تبُد مفاجئة  القائمة في 2019، في خطوة 
نــظــرًا لشعبيته املــمــتــدة عــلــى 3 عــقــود. وهــي 
به  إلى االحتفاء  صــدارة دفعت »سبوتيفاي« 
بشكل خـــاص، بــعــرض لــوحــة إعــالنــيــة تحمل 

صورته في تايمز سكوير في نيويورك.
ت خلف دياب، بيلي إيليش، 

ّ
في العام نفسه حل

ثم بوست مالون، ثّم فرقة كايروكي املصرية... 
يتبنّي   2019 عــام  قائمة  إلــى  وبنظرة سريعة 
أنها مصبوغة بلون موسيقي شبه واحد في 

أغلبيتها، وهو لون الروك والبوب. 
الــصــدارة في 2019  أمــا على يوتيوب، فكانت 
ــات، فــحــصــدوا  ــانـ ــرجـ ــهـ مـــن نــصــيــب مــغــنــي املـ
مئات ماليني املشاهدات، خصوصا حمو بيكا 

وحسن شاكوش.
لكن نعود إلى 2020، حيث تغّير املشهد بشكل 
إذ شهدت موسيقى  مفاجئ،  غير  لكن  كامل، 
 قائمة 

ّ
التراب صعودًا صاروخيا، جعلها تحتل

األغـــانـــي األكـــثـــر اســتــمــاعــا، بـــصـــدراة كاسحة 

ــأ، الــــذي دفــــع بــهــا لــالســتــعــانــة بقصيدة  ــرفـ املـ
للشاعر السوري الراحل نزار قباني، »بيروت 
األنثى«، وتسجيل أغنية جديدة كتحية منها 
للعاصمة بــيــروت. وكـــان رصــيــدهــا فــي 2020 
حفلتني على منصة »تيك توك« حققتا نسبة 

مشاهدة عالية قياسا إلى باقي زميالتها.

نوال الزغبي
غياب ملحوظ للفنانة اللبنانية نوال الزغبي 
عام 2020، رغم قيام زميالتها بمجموعة من 
النشاطات ولــو كــانــت مــحــدودة. ال إصـــدارات 
جديدة، ويحكى عن خــالف مع شركة روتانا 
الــتــي كــانــت الزغبي أول مــن عـــادت إليها عام 
2017، إلى جانب توقيعها مع شركة ومنصة 
ـــر اإلصــــدارات 

ّ
»ديــــزر« الفرنسية، وهـــذا مــا أخ

بالزغبي، في وقت تحضر  الخاصة  الجديدة 
مجموعة غنائية جديدة، لكن من دون موعد 

محدد إلصدارها.

شيرين 
غابت الفنانة املصرية شيرين عبد الوهاب. ال 
إصدارات جديدة، وال حفالت، في الوقت الذي 
العربية،  واملهرجانات  الفعاليات  فيه  ألغيت 
فيما أطلقت بعض املواقف الخجولة من على 
صفحتها الخاصة في موقع »تويتر«، لكنها 

لم تسجل تقدًما فنًيا ُيذكر.

أصالة
لـــم يــســعــف ألـــبـــوم املــغــنــيــة الـــســـوريـــة أصــالــة 
ــراز تــقــدم  ــ الــخــلــيــجــي، »ال تــســتــســلــم«، فـــي إحــ
كــبــيــر لــصــاحــبــة »ســامــحــتــك«، لــكــن مـــا حضر 
بقوة بالنسبة ألصالة كان حكاية طالقها من 
املاضية،  السنة  بداية  العريان  طــارق  املخرج 

على  عتاب  2020 بصورة  للـ  أصالة  واختتام 
طليقها بعدما حضر مع زوجته الجديدة في 
حفل خاص، ما رفع أسهم أصالة للتداول في 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  منشورها 

وأبعدها بالتالي عن أي تقدم فني.

أنغام
ــم تـــكـــن املـــغـــنـــيـــة املـــصـــريـــة أفـــضـــل حـــــاال مــن  لــ

غابت  إذ  نــصــري،  وأصــالــة  زميلتيها شيرين 
السنة  منتصف  الفنية  النشاطات  معظم  عن 
املاضية، لتخرج في حفل نهاية السنة أقيم في 
دبــي. أنغام كانت أصــدرت قبل شهر ألبومها 
ولــم  أغــنــيــة،   15 ويتضمن  »مــــزح«،  الخليجي 
يحقق سوى انتشارًا خجواًل موجها إلى هواة 
األغـــانـــي الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــا وأن طــرحــه 
ــة الــثــانــيــة مـــن انــتــشــار  ــدء املـــوجـ تـــزامـــن مـــع بــ

فــيــروس كــورونــا فــي الــعــالــم، وصاحبه غياب 
لــتــنــفــيــذ الــخــطــة الــتــرويــجــيــة الــتــي وضعتها 
شركة روتانا، منتجة اإلصدار الجديد. هكذا، 
تأتي محاوالت الفنانات للبقاء وسط عاصفة 
من القضايا، وال سيما منها فيروس كورونا، 
كــنــقــطــة أســاســيــة تــحــثــهــن عــلــى فــعــل الــكــثــيــر 
ــاًء لــلــمــتــابــعــني، فـــي ظـــل غـــيـــاب جــمــهــور  ــ ــ إرضـ

املهرجانات والحفالت.

ويــجــز، عــمــرو ديــــاب، بــي تــي أس )الــكــوريــة(، 
تــرافــيــس ســكــوت، أبــيــوســف، مــــروان مــوســى، 
ــد، مـــــــروان بــابــلــو،  ــ ــك أنــ ــ بــيــلــي إيـــلـــيـــش، ذا ويـ
وقائمة  القائمة  هــذه  إلــى  بالنظر  وكايروكي. 
األغاني األكثر استماعا املذكورة أعاله، يتبني 
أن خــريــطــة املــوســيــقــى تــتــغــّيــر بــشــكــل كــبــيــر. 
ــاء مــثــل عـــمـــرو وديــــاب  ــمـ فـــي 2019 كـــانـــت أسـ
 

ّ
ــروكــــي وحـــتـــى مــحــمــد حـــمـــاقـــي تــحــتــل وكــــايــ

ــو الـــشـــكـــل الــتــقــلــيــدي املـــتـــعـــارف  ــ املـــشـــهـــد، وهـ
عليها منذ سنوات طويلة. لكن في 2020 جاء 
واضــح  بتغير  مبشرًا  الــتــراب  مغني  اكتساح 

في الذائقة املوسيقى املصرية.
هــــذا الــتــغــيــيــر فـــي املــشــهــد املــوســيــقــي كــانــت 
ترجمته واضحة أيضا خارج ترتيب منصات 
ــارك  ــاع، إذ فــــي الـــســـنـــة املــــاضــــيــــة، شــ ــمــ ــتــ االســ
ويــجــز ومـــــروان مــوســى فـــي حــفــالت نظمتها 
شركة »وي« وهي شركة االتصاالت الرسمية 
فــي مــصــر، فــي تــوّجــه واضــــح لــالســتــفــادة من 
جماهيرية هؤالء للوصول إلى شرائح أوسع 
من املستهلكني. أما تتويج نجاح التراب فكان 
فــي آخـــر أيــــام 2020 حــني اســتــضــافــت إســعــاد 
يــونــس فـــي بــرنــامــجــهــا »صــاحــبــة الــســعــادة« 
ويـــجـــز، إلــــى جـــانـــب املــغــنــيــة واملــمــثــلــة روبــــي. 
»باظت  أغنية  الحلقة وتحديدًا  وقــد حصدت 
ــز مــــع روبــــــي فــي  ــتـــي أداهـــــــا ويـــجـ ــالــــص« الـ خــ

البرنامج ماليني املشاهدات.
وفــــي ظــهــور ويــجــز عــلــى شـــاشـــات وبــرنــامــج 
رئيسيني داللـــة واضــحــة على اخــتــراق مغني 
الـــتـــراب املــشــهــد الــتــقــلــيــدي، واعـــتـــراف واضـــح 
ــنــــوع الـــغـــنـــائـــي الــــــذي نــجــح  بــشــعــبــيــة هـــــذا الــ
تدريجيا في سرقة األضواء من الفرق املستقلة 
الــتــي كــانــت تــحــتــل الــبــرامــج، واإلعـــالنـــات في 

السنوات التي تلت ثورة 25 يناير 2011.

فنانات يخضن صراع البقاء في الصف األولالموسيقى المصرية في 2020: دورك جاي
حمل عام 2020 غيابًا 

واضحًا لبعض مغنّيات 
الصف األول، في 

حين استعادت أخريات 
نشاطهن رغم جائحة 

كورونا والوضع 
المأزوم عربيًا

رام اهلل ـ العربي الجديد

الفلسطينية ســمــا عبد  الــفــنــانــة  ــــراج عــن  بــعــد اإلفـ
الهادي )30 عاما( مساء األحد بانتظار محاكمتها، 
ما زالــت األسئلة مشرعة في الشارع الفلسطيني، 
في  عــن حفلها  الفنانة  مــدى مسؤولية  مــا  أقــلــهــا: 
مــقــام النبي مــوســى األثـــري والــديــنــي قــرب مدينة 

أريحا في الضفة الغربية؟
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــتـ ــلـ ــّكـ ــة تـــحـــقـــيـــق شـ ــنـ ــجـ فـــبـــحـــســـب لـ
عت املسؤوليات أواًل على وزارة 

ّ
الفلسطينية، توز

ــار فــي املــســؤولــيــة اإلداريــــــة، ألنها  ــ الــســيــاحــة واآلثـ
منحت الفنانة »إذنا ليس من اختصاصها بإقامة 
عروض وحفالت إلكترونية في موقع يتبع لوزارة 

األوقاف«.
ثانيا، تحمل الفرقة املوسيقية جزءًا من املسؤولية 
»لعدم التزامها بتعليمات حالة الطوارئ املعمول 
ــحــظــر بموجبها إقــامــة االحــتــفــاالت للحد 

ُ
بــهــا، وت

املستجد، وتنظيمها  كــورونــا  فــيــروس  مــن تفشي 
 موسيقيا في املقام من دون مراعاة أهميته 

ً
حفال

ولم تستثن  بكونه مقاما ومسجدًا«.  وحساسيته 
الــديــنــيــة في  األوقـــــــاف والــــشــــؤون  الــلــجــنــة وزارة 
تحميلها املسؤولية اإلدارية بسبب غياب إجراءات 

الحراسة باملكان.
وبــانــتــظــار املحكمة الــتــي قـــال ســعــد عــبــد الــهــادي، 
لــم ُيحدد  إنــه  بـــرس،  فــرانــس  الفنانة، لوكالة  والـــد 
ــا زال الـــســـجـــال عـــلـــى مـــواقـــع  مـــوعـــد جــلــســتــهــا، مــ

الفلسطينية  السلطة  اعتقال  منذ  قائما  التواصل 
ســمــا مــســاء الــيــوم الــتــالــي لتنظيم الــحــفــل فــي 26 

ديسمبر/ كانون األول.
فقد جاء االعتقال فورًا بعد انتشار مقاطع فيديو 
ــع  ــلـــى وقـ ــا وشـــــابـــــات يــــرقــــصــــون عـ ــانـ ــبـ تــــصــــور شـ
ــــالل تــنــظــيــم الــحــفــل تـــدخـــل شــبــان  املــوســيــقــى، وخـ
والــعــامــلــني  وأرغـــمـــوا ســمــا  فلسطينيون إليــقــافــه، 

معها على مغادرة املوقع.
بــعــض مــن هـــذا الــســجــال تــنــاول إقــامــة حــفــل خــالل 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ اإلغـــــــــالق املـــــفـــــروض الحـــــتـــــواء فـ
املستجد، وصــوت املستائني من حفل جماعي في 
زمن الوباء كان األضعف، ألن جمهورًا أعرض في 
للموقع  »تدنيسا«  الحفل  اعتبر  التواصل  مواقع 

الذي يوجد فيه مسجد.
بــني هــذيــن الــطــرفــني، هــنــاك أصـــوات احتجت على 
إقامة الحفل، لكنها وقفت ضد ما سّمته التجييش 
الشارعي وتحميل املسؤولية للفنانة، التي أكدت، 
وفــق  تــرخــيــص.  عــلــى  عائلتها، حصولها  وأكــــدت 

مــا قــالــه ســعــد عــبــد الـــهـــادي والــــد الــفــنــانــة لــوكــالــة 
فرانس برس، فإن ابنته وفرقتها نظما الحفل بعد 
الحصول على إذن بذلك من وزارة السياحة، وهذا 
ما أعلنت عنه لجنة التحقيق. لكن األمر بدا أبعد 
من ذلك، إذ أبدى الرجل أسفه ألن اعتقال ابنته »تم 
إرضاء للشارع، وفق اتهامات معقدة«. وأضاف أن 
سما  ابنتي  ســـراح  أطلقت  الفلسطينية  »السلطة 
ــد بــكــفــالــة مــالــيــة تــقــدر بــحــوالــي 3500  مــســاء األحــ
دوالر« بعد أسبوع من توقيفها. مبينا »اشترطت 
املحكمة منعها من السفر إلى حني جلسة املحكمة«. 
وعليه، يبدو توقيف الفنانة سما عبد الهادي مع 
املقام  في  السياحة  وزارة  التحقيق  لجنة  تحميل 
التي  للزوبعة  استجابة  وقــع،  ما  مسؤولية  األول 
ثــارت، وفــق ما يحلل البعض، إذ إن اعتقالها بدا 
املــكــان.  إلــى  رٌد على تسللها وفرقتها  أنــه  لــو  كما 
ــادي وفــرقــتــهــا  ــهــ هـــل يـــكـــون نــصــيــب ســمــا عــبــد الــ
حكما قضائيا ينحصر فقط في مخالفة التدابير 
ــدم ارتــــــداء  ــ ــا، مــــن عـ ــ ــــورونـ ــة ملــكــافــحــة كـ ــرازيــ ــتــ االحــ
ِكمامات أو خْرق التباعد االجتماعي؟ إذا كان األمُر 
كذلك، فإن املخالفة هّينة وتقع يوميا ماليني املرات 
في أرجاء العالم منذ بدء الجائحة. غير أن ما وقع 
يطرح أسئلة قد ال يجيب عنها فقط حكم املحكمة، 
تتعلق بماهية الحفل الذي قيل إنه للترويج ملعالم 
أثرية فلسطينية باالتفاق مع وزارة السياحة، وإن 
املجاور،  باملسجد  له  ثقافٌي ال عالقة   

ٌ
 مركز

َ
املــكــان

 عن إقامة فعاليات فنية سابقة فيه.
ً
فضال

كنى في أبيات القصائد السُّ

لم تشهد شيرين أي نشاط فني في 2020 )وائل الالدقي(

هل تقتصر 
محاكمة سما 
على عدم 
االلتزام بإجراءات 
الوقاية من 
كورونا؟ 
)فيسبوك(

اخترق ويجز المشهد الغنائي التقليدي المصري )فيسبوك(

)Getty( انبهرت أم كلثوم مبكرًا بصوت الشيخ أبو العال وغنائه

لم يكن لـ»الموشح« وال »الدور« وال »الطقطوقة«، نصيب يذكر من جهد الملحن المصري، 
أبو العال محمد، الذي مرت ذكرى رحيله أمس؛ إذ إن الرجل وهب جّل أعماله لقالب القصيدة

أبو العال محمد

سما وحفل »النبي موسى«

فنون وكوكتيل
استعادة

قضية

متابعةرصد

في الخامس من يناير/كانون 
الثاني من عام 1927، رحل 
الشيخ أبو العال )الصورة(، 

وهو في أربعينيات عمره، 
بعد أن قضى أواخر 

حياته قعيدًا، ال يقوى 
على الكالم وال الغناء. 
وبلغ تقدير أم كلثوم 
له واحترامها لشخصه 

وفنه، غايته، حين قررت 
أن تحطم كل األعراف 
والتقاليد، وتسير خلف 
نعش أستاذها. وتناقل 

بعض معاصري الحدث 
أنها مشت في الجنازة 

حافية القدمين. كذلك، 
تأثر به كل من محمد عبد 
الوهاب ورياض السنباطي.
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أن  إلــى  البداية  منذ  انتباهه  ويلفت  طريقه، 
 قاتل.

ّ
األمل يمكن أن يتحّول إلى فخ

واألمـــــل، فــي نــظــر ســافــيــانــو، لــيــس انــتــصــارًا 
 لــلــخــيــر، بــل أن نــكــون قـــادريـــن على 

ً
مــحــتــمــا

ســرد الــجــراح، أن نجعل مــا يحدث موضوع 
الشعور  القارئ  أن نمنح  األمــل هو  حديثنا. 
 

ّ
بالقدرة على الدخول في عمق القصص، وإل
فإن صداها لن يترّدد إل على هوامش ذاِته، 
مــركــز وجـــوده.  يــامــس  أن  لــه  بينما ينبغي 
أيــضــا دعـــوة لئا نعتاد على قواعد  واألمـــل 

اللعبة التي يفرضها اآلخرون.
ــذه  ــ ــخ هــ ــ ــيـ ــ ــــرسـ ــــتـ بـ ــو  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــافــ ــ يــــكــــتــــفــــي ســ ل 
الفــتــراضــيــة، بـــل يــرســم خــريــطــة لــهــا، تمتد 
بطريقة  أثـــرت،  شخصية  عــشــرة  اثنتي  عبر 
ما، في تحديد مقّومات وجودنا. وينظر إلى 
مكونات وخلفيات كل قصة من قصص هذه 
يستهلكه  صحافي  كــحــدث  ل  الشخصيات، 
اإلعــــــــام فــــي ســــاعــــات أو بـــضـــعـــة أيــــــــام، بــل 
كنقطة انطاق متجددة، ذلك أن الستبداد ل 
ينتهي بصرخة، ول يمكن للعدل أن يتحقق 
أنفسنا،  من  يبدأ  األمــل  الفارغة.  بالشعارات 

وعبر اآلخرين.
ــتــــغــــرب أن يــــعــــود روبــــرتــــو  لــــيــــس مـــــن املــــســ
سافيانو، في هذه الفترة املضطربة، ليجعل 
صوته مسموعا، بل يصرخ عبر قصص حول 
شــخــصــيــات مــشــهــورة، يــعــالــج فــيــهــا قضايا 
ــايــــة، وكـــيـــف يــمــكــن لــلــنــاس  الــســلــطــة، والــــدعــ
أو  العاديني أن يجعلوا أصواتهم مسموعة، 

كيف ل يتخلون عنها على األقل.
ــف أمـــام املــدرســة الــتــي ارتــادهــا 

ّ
يتوقف املــؤل

ــرى هــنــاك  ــ حـــتـــى ســــن الـــســـادســـة عــــشــــرة، ويــ
الصبي الـــذي كـــان، ذاك الـــذي مــا يـــزال أمامه 
مستقبل بحاله يتخّيله. يعرف أن هذا الولد 
وحيد وأن طريقه لن تكون سهلة. يتمنى أن 
بذلك.  له  ُيسمح  ل  لكن  مساعدته،  يستطيع 
ومع ذلك، يمكنه أن يجمع حوله بعض رفاق 
الــذيــن يوجهونه ويــبــّددون جـــزءًا من  السفر 
معا،  الــفــرديــة تشكل،  وحــدتــه، ألن مصائرنا 

املغامرة الوحيدة العظيمة في تاريخ البشرية.
هــيــبــاتــيــا، جـــوردانـــو بـــرونـــو، آنـــا أخــمــاتــوفــا، 
ــارتــــن لــوثــر  ــبـــرغ، مــ ــيـ ــا، جــــني سـ ــابــ روبـــــــرت كــ
ــــي، جـــمـــال  ــنـ ــ ــريـ ــ ــابـ ــ كــــيــــنــــج، فــــرانــــشــــيــــســــكــــا كـ
خاشقجي يمثلون على ما بينهم من فوارق 
بــعــضــا مــــن هــــــؤلء الـــــرفـــــاق. مــــن بــــني هــــؤلء 
شــخــصــيــات مــفــاجــئــة، مــثــل املـــصـــارع هــولــك 
هــوغــان، وجــوزيــف غــوبــلــز، وجــــورج فلويد، 
بــإصــرار   - ونــســاء ورجــــال تكشف قصصهم 
الــصــحــافــي الســتــقــصــائــي - عـــن ديــنــامــيــات 

خفية وخطيرة، وتطرح أسئلة ل مفّر منها.
لكن مـــاذا علينا أن نــصــرخ؟ أن نــصــرخ فقط 
لــنــكــون مــن الــغــاضــبــني، لنثبت وجـــودنـــا؟ أن 
الــواقــع؟  هــذا  يستحقها  التي  الشتائم  نلفظ 
ل. ألن هـــذه الــصــفــحــات تــخــبــرنــا عـــن أولــئــك 
الذين رفعوا أصواتهم من أجل التغيير، من 
أجل الدفاع عن حقيقة هشة. علينا أن نصرخ 
ــادة  ــإعـ ــأن األمــــــر ل يــتــعــلــق بـ ــ ــا نــشــعــر بـ ــنـ ألنـ
اللعبة إلى نقطة البداية، بل لنقلب قواعدها. 
فبفضل صدق وشجاعة كل واحد منا، يمكن 

للعالم أن يتغير حقا.
هـــيـــبـــاتـــيـــا، عــــاملــــة الــــريــــاضــــيــــات والـــفـــلـــكـــيـــة 

يوسف وّقاص

ــم روبــــرتــــو ســافــيــانــو،  يــرتــبــط اســ
اإليطالية،  األدبــيــة  البانوراما  في 
ت 

ّ
بتحقيقاته الصحافية التي هز

بقوة البيئة اإلجرامية لعصابات الكاموّرا في 
مّما  عــام،  نابولي ومقاطعة كامبانيا بشكل 
املشددة.  الحراسة  العيش تحت  فــرض عليه 
 أنه ل يبخل في الستمرار في أداء عمله، 

ّ
إل

واضـــعـــا ثــقــتــه فـــي مــؤســســات الـــدولـــة، وقــبــل 
التي يسعى إلبرازها.  الحقيقة  كل شيء في 
التحديد  الحقيقة هو على وجــه  البحث عن 
ــدالـــو«  ــريـ  أحـــــدث أعـــمـــالـــه األدبــــيــــة: »غـ

ُ
هـــــدف

)»اصرخها« أو »قلها بصوت مرتفع«( الذي 
فــي تشرين  صــدر عــن دار نشر »بومبياني« 

الثاني/ نوفمبر املاضي.
يــبــدأ بمقدمة طويلة يسرد  الــجــديــد  الــكــتــاب 
كان  عندما  حياته  مــن  جـــزءًا  سافيانو  فيها 
ــاز الــثــانــويــة في  ــدو ديــ ــانـ يـــرتـــاد مـــدرســـة أرمـ
رأســه، وهي بدورها  مدينة كازيرتا، مسقط 
أحـــد مــعــاقــل »الـــكـــامـــوّرا«. يــخــاطــب سافيانو 
الطفل الــذي يخرج من املــدرســة، كما لو كان 
شخصا آخــر، ويحاول تحذيره من األخطار 
والعثرات التي يمكن أن تضعها الحياة على 

محمود الحاج

عند وصــولــه إلــى فــرنــســا، عــام 1992، قادما 
فيليبور تشوليتش  يــكــن  لــم  الــبــوســنــة،  مــن 
كلمات  إل  مــولــيــيــر  لــغــة  مـــن  يــعــرف   )1964(
 مــعــرفــة اســم 

ّ
ثــــاث: جــــان بــــول ســـارتـــر. لــكــن

الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي وأعـــمـــالـــه، وتــجــربــة 
ســـنـــواٍت فــي الــصــحــافــة واملــوســيــقــى، مثقلة 
مقاساة  دون  تحول  لن  ماجستير،  بشهادة 
الرجِل طويل القامة، ذي العينني الزرقاوين، 
 املــنــفــى الــصــعــبــة واملــعــانــاة اإلداريــــة 

َ
تــجــربــة

ــي فـــرنـــســـا.  ــ ــي يـــعـــيـــشـــهـــا الـــــاجـــــئـــــون فــ ــ ــتـ ــ الـ
»مــــهــــاجــــر«، »لجــــــــئ«، »شـــخـــص بــــا أوراق 
إقـــامـــة رســـمـــيـــة«: مــعــجــٌم مـــؤلـــف مـــن كــلــمــات 
به، في 

ّ
كهذه سيحاول الكاتب البوسني تجن

سنواته الفرنسّية األولى، دون جدوى. عليه 
أن يــتــصــالــح مــع اســمــه وواقـــعـــه الــجــديــديــن، 

ــلــَصــق على جبينه 
ُ
ت الــتــي  البطاقة  مــع هــذه 

وتختصر حياته وماضيه، بكل تفاصيلهما 
وشــــخــــوصــــهــــمــــا وعــــاقــــاتــــهــــمــــا، بــتــســمــيــة 

بيروقراطية. 
يعني  تشوليتش،  ِعــرف  فــي  التصالح،   

ّ
لكن

املقاومة. املقاومة بالكتابة، باألدب. في فترة 
القريب،  ماضيه  إلــى  الكاتب  أولـــى، سيعود 
إلى حروب البلقان وتجربته كمقاتل مجَبر 
على الوجود في الجبهة، كاجئ في معسكر 
مـــســـّيـــج عـــلـــى عـــجـــل، وكـــشـــخـــص فـــقـــد نــاســا 
ر. 

ّ
وتتعث تكبر  طفولته  رأى  ومــنــزًل  أحّبهم 

»الــبــوســنــّيــون:  األّول،  كتابه  يحكيه  مــا  هــذا 
 وأســـــــاك شـــائـــكـــة« الــــــذي كــتــبــه 

ٌ
ــٌر، مــــــدن بــــشــ

ــيــــة لـــُيـــتـــرَجـــم ويــنــشــر  بـــالـــصـــربـــيـــة الــــكــــرواتــ
بالفرنسية )1994(.

مع كتابه الثاني »حياة أميديو موديلياني 
املقتضبة والغريبة بشكل ل يصّدق« )1995(، 
في  بنقلة سيكّررها  البوسني  الكاتب  يقوم 
ــرى، تتمثل فــي الــتــمــاهــي مــع رمــوز  خــ

ُ
كــتــب أ

فــنــيــة وأدبـــيـــة تــتــيــح لـــه الــتــعــبــيــر عـــن نفسه 

روبرتو سافيانو التغيير صـرخة

رغم وصوله إلى فرنسا 
منذ 28 عامًا، ما يزال 

الكاتب البوسني يقاسي 
صعوبات المنفى 

واللغة. الكتابة مقاومة 
بالنسبة إليه، واللغة 

التهكمية سالح

ما يشغل روبرتو سافيانو 
في عمله محققًا 

صحافيًا، يشغله في 
كتابه األخير: البحث عن 

الحقيقة. ليس »غريدالو«، 
التي تعني في اإليطالية 

»اصرخها« أو »قلها 
بصوت مرتفع«، عنواَن 

الكتاب فحسب، بل دعوة 
إلى الدفاع عن الحق 

وإلى التشبّث بالرغبة 
في التغيير

النَّسل في العربية هو 
الَخلق، وما تقوم به 

الترجمة هو إعادُة 
خلق نص أصل في 

صورة نص آخر داخل 
سياق لغوي وثقافي 

مختلف له نظاُمه 
وسَننه وأساليبه

فيليبور تشوليتش أن ترافقك لكنُة الغريب

العسُل إذا ذاب

أمُل الذات مبنيًا من حجارة اآلخرين

يستحضر جوردانو 
برونو وآنا أخماتوفا 

وجمال خاشقجي

مقاربة الوجود 
وتفاصيله بلغة تتهكم 

من الذات قبل أي 
شيء آخر

هوراس الروماني كان 
أكثر انفتاحًا باعتباره 

الترجمة تفاوضًا

نقد وكشف للديناميات 
التي تهيمن على 

وسائل التواصل

استبداٍد  لحظات  عند  الكتاب  يتوقف 
الصحافية  اغتيال  مثل  التاريخ،  سّجلها 
 2006 عام  بوليتكوفسكايا  آنا  الروسية 
ألنها روت حرب بوتين في الشيشان، أو 
وقوف موسوليني أمام البرلمان، بعد 
جاكومو  والسياسي  الصحافي  مقتل 
ماتيوتي عام 1924 على أيدي فاشيين، 
كنت  لو  »وحتى  وقاحة:  بكل  وقوله 
أن تفعلوا  يمكنكم  أنا من قتله، ماذا 
ــمــا كــانــت صـــورة إعــدامــه  ــي؟«، رب ــ ب
التاريخية، في ساحة لوريتو في ميالنو 

بعد 25 عامًا، جوابًا عن سؤاله هذا.

جواب عن سؤال مستبد

2425
ثقافة

قراءة

تجربة

إطاللة

فعاليات

والــفــيــلــســوفــة الـــيـــونـــانـــيـــة الـــقـــديـــمـــة، مــمــثــلــة 
عاشت  التي  الجديدة،  األفاطونية  الفلسفة 
في مصر الرومانية، تلقي درسا في امليدان. 
نظرها يصل إلينا مباشرة، ول ترتبك حتى 
املسيحيون  الــرهــبــان  عليها  تــكــالــب  عــنــدمــا 
كابا،  روبـــرت  الــزجــاج.  بشظايا  املتعصبون 
املـــراســـل الـــحـــربـــي، الــــذي يــقــتــرب مـــن الــواقــع 

بلغتها، والنظر إلى األمور بعينيها. ترافقت 
هذه النقلة مع خيار بامليل بشكل واضح إلى 
بلغة  وتفاصيله  الوجود  مقاربة  السخرية: 

تتهكم من الذات قبل أي شيء آخر. 
أمـــا النــقــاب األبــــرز فــي تــجــربــة تشوليتش 
الفرنسية، وربما في تجربته ككاتب بشكل 
عام، فيتخذ من 2008 تاريخا له، وهو العام 
فه بالفرنسية 

ّ
ل
ّ
الذي شهد صدور أول كتاب أ

 )»أرشـــــانـــــج«(. لــكــن الــكــتــابــة بلغة 
ً
مـــبـــاشـــرة

سارتر ل تعني للكاتب البلقاني النجاة من 
الـــذي تشكله عاقته  الــعــذاب والــلــذة  فــضــاء 
الخاصة باللغة: »أكتب بلكنِة أجنبّي«، يقول 
تشوليتش الـــذي يــواجــه، حــتــى الــيــوم، بعد 
أكــثــر مــن 28 عــامــا مــن وصــولــه إلـــى فرنسا، 
أنــت؟« بمجّرد  أيــن  أشخاصا يسألونه »مــن 

 فرنسية. 
ً
ما يسمعونه ينطق كلمة

تجربة اللغة واملنفى هذه ستكون مادة كتبه 
أحيانا،  تها 

ّ
خف رغــم  تذّكرنا،  )التي  الاحقة 

ول  كوستوريتسا(  وأمير  كونديرا  بميان 
سّيما »دليل للمنفى: خمسة وثاثون درسا 
لتحقيق النجاح في منفاك« )2016( و»كتاب 
األســـفـــار«، الـــذي صـــدر قــبــل عـــدة أشــهــر لــدى 
»غاليمار«. ورغم أن هذين الكتابني يحمان 
ــة »روايـــــــــة« عـــلـــى غـــافـــهـــمـــا، إل أنــهــمــا  ــغـ دمـ
زة 

ّ
يقتربان أكثر من املذكرات الشخصية املعز

 
ّ
بجرعة من الخيال. ذلك أننا لسنا إزاء خط

ســردّي متصاعد ول تعدد في الشخصيات 
ــام يــومــيــات  أو فـــي املــســتــوى الــلــغــوي بـــل أمــ
ومفارقات وأفكار بطل منفّي في فرنسا، هو 

الكاتب نفسه.

إلــــى حــــدٍّ يــمــّكــنــه مـــن اســتــيــعــاب كــنــِهــه حتى 
خال  مــن  فقط  بعدسته:  عليه  التركيز  دون 
نــفــهــم ما  الــعــيــش بــشــكــل مــبــاشــر يمكننا أن 
يحيط بــنــا. الــشــاعــرة آنـــا أخــمــاتــوفــا تنتظر 
في البرد القارس أمام السجن حيث ُيحبس 
ابــنــهــا. عــنــدمــا تمسك الــقــلــم، أشــعــارهــا التي 
تــمــجــد املــقــاومــة والــشــجــاعــة تــجــعــل ستالني 
يـــرتـــعـــد: »نـــحـــن نـــعـــرف مـــا يــكــمــن الـــيـــوم في 
امليزان/ وما يحدث اآلن/ حان أوان الشجاعة 
عنا«.  تتخلى  لن  والشجاعة  ساعتنا/  على 
يــمــوت جـــوردانـــو بــرونــو بــني ألــســنــة اللهب، 
لكن الحقيقة التي صرخها في وجه جاديه 

تجعل هذا اللهب با جدوى إلى األبد.
وبــعــكــس هــــؤلء، فـــإن املــذيــع الـــروانـــدي الــذي 
يدخل املنازل بنكاته، هو الذي يبذر الكراهية 
ــا الـــجـــنـــرال املـــثـــقـــف والـــعـــاشـــق  ــ الــــدمــــويــــة، أمـ
م هتلر أنه إذا 

ّ
الولهان، غوبلز، فهو الذي ُيعل

كّرر كذبة مئة مرة، سينتهي األمر باآلخرين 
إلى العتقاد بأنها حقيقة. 

مــع قـــدرة كــتــابــاتــه عــلــى الــجــمــع بــني امللحمة 
ووضـــــــوح الــتــفــكــيــر، يــكــشــف ســـافـــيـــانـــو عــن 
الـــديـــنـــامـــيـــات الــخــطــيــرة الـــتـــي تــهــيــمــن على 

جميع وسائل التصال، ومع ذلك نشعر في 
نهاية الكتاب وكأننا طالٌب استعاد حيويته 

ولم يعد يكتفي باألحام والسخط.
لـــقـــد أصـــبـــحـــنـــا نـــعـــيـــش رهـــيـــنـــة لــلــمــنــافــســة 
وينتابنا  العماقة،  الــشــركــات  بــني  الشرسة 
ــا بـــتـــنـــا مــــجــــرد مــســتــهــلــكــني  ــنـ ــأنـ الــــشــــعــــور بـ
 عن 

ً
تــتــاعــب بــهــم الــدعــايــات املــزيــفــة، فــضــا

الــتــلــوث البيئي وبــقــيــة اآلفــــات الــنــاتــجــة عن 
هو  هــذا حقا  هــل  لكن  الخاطئة.  السياسات 
الــعــالــم الــوحــيــد املــمــكــن؟ وملـــاذا عندما يرفع 
شخص ما صوته لطلب العدالة، هناك دائما 
من يلّمح إلى أنه يفعل ذلك لتحقيق مكاسب 
شــخــصــيــة )كــمــا جــــرى مـــع غــريــتــا تــونــبــرغ( 
ويسخر منه بإظهار تناقضاته؟ ل، ليس من 
الضروري أن تكون قّديسا لتكافح. ل يمكن 
ألنهما  يــوقــفــانــا،  أن  وتناقضاتنا  لضعفنا 
لـــم يــوقــفــا الـــرجـــال والــنــســاء الـــذيـــن يــمــأون 
ــتــــاب ســــافــــيــــانــــو. هــــــذا الـــكـــتـــاب  ــات كــ ــفـــحـ صـ
منا 

ّ
 مكّونة من قصص ل تريد أن تعل

ٌ
خريطة

ع منا شيئا واحدًا فقط: 
ّ
أّي شيء، لكنها تتوق

أن نفتح أعيننا جيدًا.
)كاتب سوري مقيم في ميالنو(  

دليل بلقانّي للمنفى الفرنسي

الترجمُة نَسيلًة

السويسري  الفرنسي  الغرافيكي  للمصّمم  معرض  عنوان  العالم  توّقف  فجأة، 
رودي باور يقام حاليًا في المعهد الثقافي الفرنسي في الدار البيضاء ويتواصل 
حتى بداية الشهر المقبل. يقّدم باور من خالل رسومات باألبيض واألسود يوميات 

الحجر الصّحي، ملتقطًا وضعيات طريفة تظهر تغيّر العالقات البشرية.

ممارسة  بعنوان  افتراضية  ورشة  تقام  اليوم،  ظهر  بعد  من  الثانية  من  بداية 
الفلسفة في المتحف تنّظمها مؤسسة كال شارلروا البلجيكية. تهدف الورشة 
استثمار  على  والفنون  الثقافة  قطاعات  في  والناشطين  المدرّسين  تدريب  إلى 

المادة التاريخية أو الفنية إليقاظ القدرة على التفكير النقدي لدى طلبتهم.

خالل يومي 11 و12 من كانون الثاني/ يناير الجاري، ينّظم مركز المخطوطات في 
العربي يقّدمها  فهرسة المخطوط  مكتبة اإلسكندرية دورة تدريبية بعنوان 
والتوثيق  التاريخ  مثل  متنّوعة  اختصاصات  في  المركز  مع  متعاونون  باحثون 
غير  ــدورة  ال فإن  المركز،  إعــالن  بحسب  المخطوطات.  على  الحفاظ  وتقنيّات 

موّجهة للمتخّصصين. كما أنها ستقام على منّصات التواصل االجتماعي.

حمدة  نعمان  لـ  سكون  مسرحية  اليوم  مساء  من  الخامسة  من  بدايًة  ُتعرض 
إلى  الخروج  العاصمة ضمن فعاليات تظاهرة  تونس  الثقافة في  مدينة  في 
المسرح. العمل من إنتاج مؤسسة »المسرح الوطني التونسي« ويؤّديه كل من 
نفسية  زوايا  من  الجسد  ثيمة  حول  يتحاوران  حيث  درويــش،  أميرة  مع  المخرج 

وجمالية وفكرية.

مزوار اإلدريسي

ــم، أواخــــر الــقــرن الــعــشــريــن، 
َ
فــوجــئ الــعــال

وتــحــديــدا فــي 5 يــونــيــو/حــزيــران 1996، 
ل في »استنساخ« 

َّ
بإنجاز علمي باهر تمث

ــــي« -أشــهــر نعجة فــي الــتــاريــخ -من 
ِّ
»ُدول

خلية جسدية بالغة، في معهد روسلني 
ــدوُم هـــذا املــخــلــوق  ــ ــار قـ ــ بــاســكــتــلــنــدا. وأثـ
العجيب ِمن غير تسافد بني ذكر وأنثى 
 
ّ
ا، ذلك أن ا ودينّيً نقاشا أخاقيا وفلسفيَّ

 
ٌ
، بــل هــي كــائــن مَّ

ُ
»دولــــي« ل أَب لــهــا ول أ

شــبــيــٌه خــالــص وحـــيٌّ ألصــلــهــا، ولــذلــك ل 
سخِة« عليها. 

ّ
يستقيم إطاق صفة »الن

ـــم الــعــربــي تــلــك الــنــقــاشــات 
َ
ــــرف الـــعـــال وعـ

ح 
ْ
ت

َ
نفسها، وزاد عليها كالعادة عند كل ف

ــِر نقاشا 
َ

علمّي باهر يأتي إلينا من اآلخ
ديــنــيــا، بــخــصــوص الــوضــع الجــتــمــاعــي 
لهذا الكائن، في حال تجرؤ اإلنسان على 
استنساخ كائنات بشرية من غير تزاوج 
ــي  وِجـــمـــاع بـــني ذكــــر وأنـــثـــى، أي مـــا ُســمِّ

ها بالتكاثر الاجنسي. 
َ
وقت

ثيَر نقاش آخر في املجال اللغوي، 
ُ
أ وقد 

لته اعتراضاٌت 
َّ
ل يقل أهمية عن هذا، تخل

وِنني« 
ُ
على ترجمة الكلمة اإلنكليزية »ْكل

ــفـــرداٌت أخــرى  ـــِرحـــْت ُمـ
ُ
بــاســتــنــســاخ، واقـــت

ــورة«، على  ــ ــــصـ ــا، مـــن بــيــنــهــا »الـ ــهـ ِعـــَوضـ
غـــرار مــا طــرحــه غــدامــيــر بــصــدد العاقة 
بني األصل والصورة في األعمال الفنية 
ِضمن كتابه »الحقيقة واملنهج«. وكانت 
«، التي 

َ
ــِســيــلــة

َّ
أبـــرز تلك القــتــراحــات »الــن

 نْسل 
ْ
ــن  ِمـ

َ
ــذ  األخــ

ُ
ــســل

َّ
ُيــفــيــد مــصــدرهــا الــن

ــّي، وانــتــصــر لــهــا كـــثـــيـــرون، بــُحــكــم أن  ــ حـ
»النسخة« و»الصورة« تكونان من جامد 

كاملنحوتات والُكتب وغيرها.
وبـــنـــقـــل الـــنـــقـــاش إلـــــى فـــضـــاء الــتــرجــمــة 
األدبية، وهو نقل مشروع على اعتبار أن 
ه الترجمة، نجد   تمسُّ

ُ
كل ما تلمسه اللغة

رين لأخيرة ودارسيها 
ِّ
 كثيرا من املنظ

ّ
أن

ُيطالبون النصوَص املترَجمة بأن تكون 
بــالــضــرورة، بينما َيسخر  ــة لأصل  وفــيَّ
آخــــرون مــن فــكــرة األصــــل بــُرّمــتــهــا؛ وفــي 
مــتــهــم خ.ل.بـــورخـــيـــس -بــقــيــمــتــه في  ُمــقــدِّ
وبُهزئه  معا،  والترجمة  األدبية  الكتابة 
الــاذع- في غير تــردد، فيتهكم على هذه 
يها، 

ِّ
ُمتَبن من  وينال  النقدية  ــصــادرات 

ُ
امل

 »األصــل خائن للترجمة 
َّ
ــا ذهــب إلــى أن

َّ
مل

تــرتــقــي   »الــتــرجــمــة 
َّ
إن قـــولـــه  دومـــــــا«، أو 

 ل 
ْ
ُده« ربــمــا إليــمــانــه أن بــاألصــل وتــــجــــوِّ

وأساليبه وُصـــَوره، التي قد تتشابه مع 
ها تجعل التطابق 

َّ
األصل في أحايني، لكن

مـــعـــه مـــســـتـــحـــيـــا، فـــتـــحـــتـــذي الـــتـــرجـــمـــة 
ه 

َ
س حيات الذي كرَّ ار 

َ
ِمن ْبِييْر   

َ
بذلك عَمل

له  ق ما تخيَّ
ْ
لكتابة كيخوطي معاصر َوف

ـــــا جــعــل 
ّ
خــــورخــــي لـــويـــس بــــورخــــيــــس، مل

ــتــج صفحات 
ْ
ُيــن  

ْ
أن الــعــجــيــب  »طــمــوَحــه 

مع  كلمة وسطرا سطرا-   
ً
-كلمة تتطابق 

ِتس«.
ْ
ره ِميِغل ِد ِثْربان ما حبَّ

ل شيَء يمنع من إطاق »النسيلة« على 
الــنــص املــتــرَجــم؛ طــاملــا أن الــتــرجــمــة هي 
ــذ 

ُ
ــتـــاج اتـــصـــال نــصــي بـــني اثــــنــــنْي، يــأخ ِنـ

َر حيٍّ هو 
َ

فيه نص ُمستقِبل من كائن آخ
ــه فــاســفــة الترجمة، 

َ
األصــــل، الـــذي وصــف

وعـــلـــى رأســـهـــم والـــتـــر بــنــيــامــني، بــكــونــه 
يــتــحــرى الســتــمــراريــة فـــي الــحــيــاة، وأن 

ه إلى ذلك هو الترجمة.
َ
سبيل

ــســل فــي العربية هو 
َّ
 الــن

َّ
ولــإضــافــة، فـــإن

 
ُ
لق، وما تقوم به الترجمة هو إعادة

َ
الخ

خــلــق نـــص أصــــل فـــي صـــــورة نـــص آخــر 
له  وثقافي مختلف،  لغوي  داخــل سياق 
ــنــه وأساليبه 

َ
نــظــاُمــه وخــصــائــصــه وســن

وُصــَوره، التي قد تتشابه مع األصل في 
 يستحيل أن تتطابق معها. 

ْ
أحايني، لكن

 
ّ
ــمَّ مـــن الــنــقــاش الــلــغــوي هـــو أن ــ  األهـ

ّ
لــكــن

 إذا ذاب 
ُ

 في العربية هو »العسل
َ

سيل
َّ
الن

سيلة 
َّ
والن  

َ
النسيل  

ّ
و»أن مَع«، 

َّ
الش وفــارق 

«، لذلك يكون على املترِجم 
ُ

جميعا الَعسل
ف على  طوِّ

ُ
أن يقوَم بدور النحلة، التي ت

أجــمــل الــزهــور والــــورود، لترشف أفضل 
نتِظريها. 

ُ
قّدَمه مل

ُ
رحيق بها، فت

)أكاديمي ومترجم من املغرب(

م 
َ
الــكــتــابــة، فالعال  بتاتا فــي مــجــال 

َ
أصـــل

األرجنتيني،  الكاتب  اعتقاد  في  ته،  بُرمَّ
ف كتابا واحدا منذ اكتشاف الكتابة. 

ِّ
يؤل

ل 
َّ
وصــــُدورا عــن موقف ديني أيــضــا، تمث

ـــدمـــاء، وعــلــى رأســـهـــم الــقــديــس جــيــروم 
ُ
ق

عما  بصفتها   
َ
الترجمة )331-420ق.م( 

 كلي مــع »األصــل« 
ٌ

ه تــطــاُبــق
ُ
آلــّيــا، نتيجت

 كلمة 
ً
ـــــكـــــراُره؛ بـــإعـــادتـــه حــرفــيــا كــلــمــة

َ
وت

 فـــكـــرة وصــــــورة صــــــورة، وأطــلــق 
ً
ــرة ــكــ وفــ

هــــؤلء عــلــى ترجمتهم نــعــت »األمــيــنــة«، 
ــو ما  ــذا هـــو الــنــســخ أو الـــصـــورة، وهـ وهــ
ُيجهض كل محاولة للترجمة، ويجعلها 

مستحيلة.  
والعجيُب أن هوراس الروماني )65 ق.م-

القديس جيروم،  زَمنيا على  م  املتقدِّ 6م( 
الترجمة  إلــى  ــا نظر 

ّ
مل انفتاحا  أكثر  كــان 

د في  تــتــردَّ بصفتها تــفــاوضــا، وأنــهــا ل 
ـــعـــيـــد خـــلـــق نــــص أصـــــل فــــي صــــورة 

ُ
أن ت

 فــضــاء لــغــوي وثــقــافــي 
َ

ــل ــ نــص آخــــر؛ داِخـ
ه 

ُ
وسنن وخصائصه  نظاُمه  له  مختلف، 
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)Getty( 2019 روبرتو سافيانو أثناء تقديم كتابه »ال وجود لسيارات أُجرة في البحر« بميالنو عام

»رحلة إلى القدس«، أرمين فاهرميان، زيت على قماش، 2020

فيليبور تشوليتش )لوكا جيرالنتش(



سينما

محمد هاشم عبد السالم

فـــي جـــديـــدهـــا، »الـــرجـــل الــــذي بــاع 
التونسية  تــطــرح   ،)2020( جــلــده« 
 
ّ
كوثر بن هنية )1977( قضية الفن
الحديث، وعالقته بمأساة اإلنسان املعاصر، 
 مــن وســيــلــة لتسليط 

ّ
فــي ســيــاق تــحــّول الــفــن

ــم، إلـــى  ــ ــهـ ــ الــــضــــوء عـــلـــى كـــــــوارث الـــبـــشـــر وآالمـ
استغاللهم كأدوات. وكذلك، توظيف اإلنسان 
 من 

ّ
ــن ــفـ  ال الـــعـــكـــس، وتـــفـــريـــغ الـ

ّ
ــن ــفـ لــخــدمــة الـ

محتواه، وتجريده من أرفع معانيه وأسماها.
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، ُيــشــيــر الــفــيــلــم إلـــى أزمــة 
اإلنسان، والحرية  الالجئني، وقضايا حقوق 
الــفــرديــة، وتسليع الــبــشــر، والــهــويــة، وأيــضــا 
 والـــفـــنـــان. 

ّ
حـــــدود وحـــريـــة وأخـــالقـــيـــات الـــفـــن

ــقــــاط االجـــتـــمـــاعـــي حـــاضـــر، بــنــحــٍو غير  اإلســ
ــقــــاط الــســيــاســي يــحــتــاج إلــى  مــبــاشــر، واإلســ
معالجٍة كتابية، ليكون أقوى وأكثر تماسكا 

وإقناعا.
الــذي  »الــرجــل  ُينتج نسيج  لــم  النهاية،  فــي 
الئم رسم لوحة 

ُ
باع جلده« قماشة »كانفا« ت

ســيــنــمــائــيــة مــقــنــعــة، رغــــم بــعــض الــفــنــّيــات 
الـــبـــارزة فــيــه. فــالــرؤيــة الــبــصــريــة فــي أجـــزاء 
ــنـــاك نقلة  كــثــيــرة مــنــه الفـــتـــة لــالنــتــبــاه، وهـ
جيدة، نجحت بن هنية في بلوغها مهنيا، 
املتناسب  البصري،  التكوين  مستوى  على 
جــــدًا مـــع الـــســـيـــاق الـــفـــنـــي، حــيــث املـــعـــارض 
الحديث. أسهم  التشكيلي   

ّ
واملتاحف والفن

 
ُ
ــراز تــلــك الــــرؤيــــة الــتــصــويــُر املــتــمــّيــز ــ فـــي إبــ

لكريستوفر عون. على مستوى السيناريو، 
ـــصـــّر بـــن هــنــيــة دائـــمـــا عــلــى كــتــابــتــه 

ُ
ــــذي ت الـ

بنفسها، لم تتطّور املخرجة كثيرًا، فكتابتها 
ة في 

ّ
ال تزال بحاجة إلى تعميق أكثر، والدق

بناء الشخصيات، ورسم األحداث، وأصالة 
الــطــرح، وعــدم الــوقــوف عند سطح األشياء 
 شـــيء، االبــتــعــاد عن 

ّ
واملــواضــيــع. وقــبــل كـــل

كــتــابــة حـــــوارات ركــيــكــة ومـــبـــاشـــرة، تــوضــع 
عنوة على ألسنة الشخصيات.

كما في أعمالها الوثائقية الالفتة لالنتباه، 
 عفريت« 

ّ
األول »على كف الروائي  وفيلمها 

والـــحـــقـــوقـــي  ــيــــاســــي  الــــســ ــــرز  ــبـ ــ يـ  ،)2017(
ــانــــي. فـــي جــديــدهــا،  واالجـــتـــمـــاعـــي واإلنــــســ
يــتــجــاوز املـــوضـــوع الــســيــاق الــتــونــســي إلــى 
ــا فــي  ــمــ ــاملــــي أرحـــــــب وأوســــــــــع. وكــ ــاق عــ ــطــ نــ
حقيقية،  قــّصــة  اخـــتـــارت  الــســابــق،  فيلمها 
بــطــلــهــا الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي الــبــلــجــيــكــي ويــم 
ديلفوا )1965(، الذي رسم لوحة على ظهر 
تــيــم شــتــايــنــر )1971(، أحـــد فــنــانــي الــوشــم 
على  بينهما  االتفاق  يقضي  السويسريني. 
 يجلس شتاينر في صــاالت العرض في 

ْ
أن

ُمــحــّددة عامي  لفترات  العالم كعرض حــّي، 
2006 و2008، فينال ثلث ثمن املبيع. األهّم 
الــتــزامــه سلخ  فــي  يكمنان  عبثية،  واألكــثــر 
املالك  الــشــاري/  ق 

ِّ
لُيعل جــلــده عقب وفــاتــه، 

»العمل« على جدار منزله.
لــم تــوضــح كــوثــر بــن هنية هــذه التفاصيل 
الفني واإلنساني والعبثي، بل  في السياق 
في السياق الفني التجاري الترفيهي، الذي 
عبور  فــي  ل 

ّ
تمث

ُ
امل السياسة،  ثــوب  يكتسي 

الــبــطــل لـــلـــحـــدود، لــيــس كـــإنـــســـان، لـــه كــامــل 
واالحترام،  والحريات  والواجبات  الحقوق 
شترى، وتتحّدد قيمتها 

ُ
باع وت

ُ
بل كسلعة، ت

بناء على سعرها املادي.
لضمان عبور آمٍن من بيروت إلى بروكسل، 
يــوافــق الــشــاب الـــســـوري ســـام عــلــي )يحيى 
مهايني( ـ أفضل ممثل في قسم »آفاق«، في 
الــدورة الـ77 )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 2020( 
الدولي«  السينمائي  فينيسيا  »مهرجان  لـ

ــرور عـــاٍم  ـ عــلــى جــعــل ظــهــره ســلــعــة. بــعــد مــ
ـــة إلـــى بـــيـــروت، بسبب 

ّ
ــراره مـــن الـــرق ــ عــلــى فـ

سياسية،  غير  ألســبــاب  لــه  النظام  مالحقة 
ــق بــحــّبــه لــأرســتــقــراطــيــة عــبــيــر )ديـــا 

ّ
تــتــعــل

ليان(، وبإيعاز من خطيبها وزوجها الحقا، 
يلتقي  لوستان(،  زيــاد )سعد  الدبلوماسي 
غــودفــروا  جيفري  البلجيكي  بالفنان  ســام 
ــاء  ــيـ ــلـــى الـــفـــنـــانـــني األحـ )كــــــون دو بـــــــاو(، أغـ
فـــي الــعــالــم وأهـــّمـــهـــم، فـــي افــتــتــاح معرضه 
األخـــيـــر فـــي بـــيـــروت. بــعــد تــرتــيــٍب مـــن ثــريــا 
)مــونــيــكــا بــيــلــوتــشــي(، ُمــســاعــدة غـــودفـــروا، 
يـــشـــرح األخـــيـــر لـــه وجـــهـــة نـــظـــره، مــتــفــاخــرًا 
بقدرته على »تحويل األشياء التي ال قيمة 
يــعــده، بما  ثــم  إلــى ماليني الجنيهات«.  لها 
ــفــــوذ، بــمــنــحــه تــأشــيــرة  لـــه مـــن ســلــطــات ونــ
شـــنـــغـــن، تـــتـــيـــح لــــه الـــســـفـــر إلـــــى بـــروكـــســـل، 
حــيــث تــعــيــش حــبــيــبــتــه عــبــيــر مـــع زوجـــهـــا. 

»سأمنحك سجادة طائرة لتسافر بحرية«، 
الصفقة  أثــنــاء عقدهما  لــســام  الفنان  يــقــول 

الفاوستية.
ــفــق عــلــيــهــا بينهما عـــبـــارة عن 

ّ
الــلــوحــة املــت

وشم لتأشيرة شنغن األوروبية، التي تتيح 
الــدخــول إلــى دول االتــحــاد األوروبـــي لفترة 
على  موشومة  تأشيرة  على  بناء  مــحــّددة. 
ــا،  ــ ظـــهـــره، ُيــمــكــن لــســام الــتــواجــد فـــي أوروبـ
إطــالقــا، مقابل  به  لم يحلم  والعيش بشكٍل 
ــا فــــي املـــتـــاحـــف  ــالـــسـ ســــاعــــات يــقــضــيــهــا جـ
لعرض ظهره، الذي أصبح لوحة فنية تقّدر 
الــــــدوالرات األمــيــركــيــة، ويتسابق  بــمــاليــني 
الــنــاس عــلــى مــشــاهــدتــهــا. ســـام فــي أوروبــــا 
بلد  مــن  فـــاّر  ُيعامل كشخٍص  وال  بر 

َ
ُيعت ال 

قــتــه الــحــرب، وال كــالجــئ يبحث عــن بلد 
ّ
مــز

يــحــضــنــه، وال كـــآدمـــّي لــه كــرامــتــه وحــريــتــه. 
ل مــن هنا إلــى هناك، 

َ
هــو مــجــّرد غــرض ُينق

ح 
َ
من

ُ
ت لم  تأشيرته  واقعيا،  وُيقتنى.  وُيباع 

على ظهره  يحمله  مــا  لقيمة  بــل  لشخصه، 
ــر؟ هــل الثمن   األمــ

ّ
وأهــمــيــتــه. فــهــل يــســتــحــق

كاٍف؟
مــنــذ االنــتــقــال إلـــى بــروكــســل، بـــات يصعب 
ــلـــة  ــتـــعـ ــفـ ـ

ُ
تــــــجــــــاوز الـــــعـــــثـــــرات واملــــــــواقــــــــف امل

ــخــتــلــقــة فـــي »الـــرجـــل الــــذي بـــاع جــلــده«، 
ُ
وامل

التأشيرة  كــون  مــن  بــدءًا  زادت وتيرتها،  إذ 

ُمــجــّرد تأشيرة زيـــارة عــاديــة لثالثة أشهر، 
ال تسمح لحاملها العمل، بحسب القوانني 
العاملي  الفنان  لم يستطع  األوروبــيــة. كيف 

توفير تأشيرة عمل، أو إقامة فنية؟
هــنــاك أيــضــا الـــعـــراك فـــي املــتــحــف، وتــدمــيــر 
لــوحــة فــنــيــة ثــمــيــنــة، يــبــلــغ ســعــرهــا مــاليــني 
ــة، عـــلـــى يـــــــدّي زوج  ــيــ ــركــ ــيــ الـــــــــــــدوالرات األمــ
عــبــيــر. الحــقــا، يتغاضي مــديــر املــتــحــف عن 
القضية ودفع ثمن اللوحة، بعد تدخل سام 
وتــوّســطــه. ثـــّم الــقــبــض عــلــى الــدبــلــومــاســي، 
إلـــــخ. مــســائــل يــتــنــافــى طــرحــهــا مـــع أبــســط 
قواعد املنطق. طبعا، هناك الخاتمة، وعودة 
ــة مـــن دون مــشــاكــل،  الــحــبــيــبــني إلــــى ســـوريـ
لــيــبــدآ مــعــا حـــيـــاة ســعــيــدة هـــانـــئـــة، مــقــابــل 
 فاوستية عن الصفقة 

ّ
صفقة أخــرى، ال تقل

األولى، بني السوري والفنان.
 
ْ
ــاع جــلــده« أن »الــرجــل الــــذي بـ ــان ُيــمــكــن لـــ كـ
يــكــون أقـــوى وأعــمــق فــي كــافــة جــوانــبــه، بل 
حــســن استغالل 

ُ
أ لــو  فــنــيــة،  يــكــون تحفة   

ْ
أن

ــا  ــيــ ــــوع وتـــعـــمـــيـــقـــه، إنـــســـانـــيـــا ودرامــ ــــوضـ املـ
السيناريو،  ِحَرفي على  ونفسيا، باشتغال 
 
ّ
لكن الــحــوار.  الشخصيات، وضــبــط  ورســـم 

كاتبة السيناريو آثرت تناواًل بسيطا لقّصة 
فيلمها  يتجاوز  فلم  مــألــوفــة،  وغير  غريبة 

حدود قّصته كثيرًا.

»الرجل الذي باع جلده«: آدميٌّ أصبح سلعة )الملف الصحافي للفيلم(
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رؤية بصرية الفتة 
لالنتباه ونقلة جيدة 
في التكوين الفني

التأثير السلبي لوباء 
كورونا على السينما 

كبير وخطر

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ذكـــــر تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة »رويــــــتــــــرز«، مــنــشــور 
لباتي   »1984 الــخــارقــة  ــرأة  ــ »املـ  

ّ
أن ـــرًا، 

ّ
مـــؤخ

ألف دوالر  ق 36 مليونا و100 
ّ
غانكينز حق

أميركي، كــإيــرادات من عروضه في صاالت 
السينما في العالم، »خالل عطلة عيد امليالد 
 
ّ
ز نسبة ُمشاهدة شبكة البث

ّ
)2019(«، و»عز

مع  بــالــتــزامــن  عــرضــتــه  الـــــذي   ،HBO Max
عرضه التجاري في الصاالت«.

ــوكــــس أوفــــــيــــــس«، املـــوقـــع  ــــو بــ ــــوجـ لـــكـــن »مـ
اإللــكــتــرونــي املــتــخــّصــص بـــاإليـــرادات، ذكــر 
 إيـــرادات الفيلم فــي 3 أيــام، بــني 25 و27 

ّ
أن

 16 بــلــغــت   ،2020 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
 
ّ
وأن ــيـــركـــي،  أمـ دوالر  ألــــف  و700  مــلــيــونــا 
ـــ9 األولــــى مـــن عـــروضـــه الــتــجــاريــة  األيــــام الــ
ــدءًا مـــن 25 ديــســمــبــر/ كــانــون  ــ الـــدولـــيـــة )بــ
قت 85 مليونا و400 ألف 

ّ
األول املاضي( حق

عـــة 
ّ
ــراذرز« )مـــوز ــ دوالر أمــيــركــي. »وارنـــــر بــ

املــتــداول في »موجو«،  الرقم  أّكــدت  الفيلم( 

 باليوم األول 
ٌ

ق
ّ
ه متعل

ّ
ها أشارت إلى أن

ّ
لكن

فقط من عروضه في الصاالت السينمائية 
األمــيــركــيــة والــكــنــديــة: »هـــذه أعــلــى إيـــرادات 
عرض أول، منذ أن تسّبب كورونا في إغالق 
الــصــاالت في مــارس/ آذار 2019«، كما في 
 »هذا 

ّ
تقرير الوكالة نفسها، الذي أضاف أن

الرقم نزٌر يسيٌر بالنسبة إلى إيرادات فيلم 
قه 

ّ
ــرًا بما حق ُمــذكِّ املــيــزانــيــة«،  حــركــة ضخم 

نــفــســهــا، عــام  الــخــارقــة«، للمخرجة  »املــــرأة 
2017، من إيرادات اليوم األول في الصاالت 
ــدا(: 103  ــنـ املــحــلــيــة )الـــواليـــات املــتــحــّدة وكـ

آالف و200 دوالر أميركي. مع إغالق ثلثي 
صــــاالت الــســيــنــمــا فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة، 
ــر بـــــراذرز« إلـــى »تــرتــيــٍب غير  ــ لــجــأت »وارنـ
 HBO أتاحت للمشتركني في 

ْ
اعتيادي«، إذ

 AT andلـــ التابعة  األميركية  املنّصة   ،Max
T )أكـــبـــر مــــــزّود خـــدمـــات هــاتــفــيــة مــحــلــيــة 
ــل 

ّ
وطـــويـــلـــة املــــســــافــــات، وثــــانــــي أهـــــّم ُمــشــغ

لــخــدمــات الــهــاتــف الــخــلــوي، فـــي الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة(، ُمــشــاهــدتــه عــلــى شــاشــتــهــا، في 
»شاهد  التجاري:  عرضه  مع  نفسه  الوقت 
كما  الرقمية«،  املنّصة  على  الفيلَم  املاليني 
 
ّ
فــي بيان »وارنـــر بـــراذرز«، الــذي أضــاف أن
شاهدة على شاشة 

ُ
إجمالي عدد ساعات امل

ــفـــع إلـــى ثــالثــة أضـــعـــاف، يــوم  املــنــّصــة »ارتـ
 ،2020 األول  كانون  25 ديسمبر/  الجمعة، 
مقارنة مع أّي يوم عادي في الشهر نفسه«.

نتج 
ُ
ها ست

ّ
إلى ذلك، أعلنت »وارنر براذرز« أن

فــيــلــمــا ثــالــثــا مـــن الــســلــســلــة نــفــســهــا، تكتبه 
خرجه باتي غنكينز أيضا، وتــؤّدي غال 

ُ
وت

غــادوت فيه الــدور األول، كتأديتها إيــاه في 
د تــاريــخ  ـــحـــدِّ

ُ
ــهــا لــم ت

ّ
ــــني. لــكــن الفيلمني األولـ

بالقول  مكتفية  التجارية،  عــروضــه  إطــالق 
سّرع« عملية إنتاجه.

ُ
ها »ست

ّ
إن

ــر  ــ الـــهـــولـــيـــووديـــة )وارنــ الـــشـــركـــة   
ّ
ُيــــذكــــر أن

بـــــــــراذرز( اخــــتــــارت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جـــديـــدة 
لعرض 17 فيلما لها عام 2021 )عبر املنّصة 
ــار  ــا أثـ ــع عــــرض الــــصــــاالت(، مـ بـــالـــتـــزامـــن مـ
مخرجون  إليها  وّجهها  شديدة  انتقادات 
ــاالت ســيــنــمــائــيــة،  ــ ـــلـــو صــ

ّ
ــديــــدون وُمـــشـــغ عــ

االقتصادية،  الحركة  انتعاش  »يأملون في 
بـــعـــد زيــــــادة الــتــطــعــيــم بـــلـــقـــاحـــات ُمـــضـــادة 
عــّدة.  تقارير صحافية  فــي  لــكــورونــا«، كما 
أبحاث  نقل عن شركة  التقارير  تلك  بعض 
»كـــومـــســـكـــور« نــتــيــجــة بـــحـــٍث فـــي اقــتــصــاد 
قت 

ّ
حق  ،2020 ــام  »عــ الــســيــنــمــائــيــة:  الـــســـوق 

السينمائية،  الــتــجــاريــة  الــعــروض  صـــاالت 
املــاضــي،  األول  كــانــون  27 ديسمبر/  ــى 

ّ
حــت

إيرادات بلغت مليارين و300 مليون دوالر 
أمـــيـــركـــي، بـــتـــراجـــٍع بــلــغ 80 بــاملــئــة عـــن رقــم 

العام 2019«.

إيرادات سينمائية ُمقِلقة رغم نجاحات قليلة

في جديدها، تطرح 
كوثر بن هنية قضية الفّن 

الحديث وعالقته بمأساة 
اإلنسان المعاصر، وتحّول 

الفّن من تسليط ضوء 
على البشر إلى استغاللهم

أخبار
◆ رغم التحّديات املختلفة، التي طرحها 

ف االختبارات 
ّ
كورونا عام 2020، لم تتوق

فيد البشرية الحقًا. آخر تلك 
ُ
التي ت

االختبارات »ابتكار« باحثني، يعملون في 
»جامعة جنوب كاليفورنيا« في الواليات 

املتحدة األميركية، »منظومة جديدة للذكاء 
االصطناعي، ُيمكنها تصنيف األفالم في 

ثواٍن، بعد إدخال السيناريو إليها، وقبل 
تصوير مشهٍد واحد«، كما في تقارير 

رًا.
ّ
صحافية منشورة مؤخ

أحد تلك التقارير رأى أّن تصنيف األفالم 
بحسب الفئة العمرية للُمشاهدين 

»ُيساعد في تحديد جماهيرية فيلٍم ما«، 
ذها أفراٌد 

ّ
ة« ُينف

ّ
علمًا أّن »هذه املهّمة الشاق

خاذ قرار بشأٍن 
ّ
فون بُمشاهدة الفيلم، وبـ«ات

ّ
ُيكل

مدى مالءمته للفئات العمرية املختلفة«، بناء 
على مسائل عّدة: العنف، اإلباحية، املخّدرات، 

تيح املنظومة الجديدة 
ُ
إلخ.عند نجاحها، ت

م 
ّ
للعاملني في صناعة السينما »إمكانية التحك
في تصنيف الفيلم باكرًا«، بما »يتناسب مع 

شاهدين«. هذا عامل 
ُ
أكبر عدٍد ُممكٍن من امل

ُمساعد في »زيادة أرباح الصناعة« و»تقليل 
الخسائر املادية للمنتجني«، بحسب التقارير، 

التي نقل أحدها عن شريكان نارايان )أحد 
أعضاء فريق الدراسة الجامعية، والعامل في 

»مختبر تحليل وتفسير اإلشارات«، التابع 
»كلية الهندسة« في الجامعة نفسها(،  لـ

قوله إّن »اإلشارات اللغوية في السيناريو 
يمكنها أْن تعكس ما إذا كان العمل يحتوي 

على َمشاهد عنٍف أو إباحية أو مخّدرات«.

أما »فيز دوت أورغ« )موقع إلكتروني 
متخّصص بالتكنولوجيا(، فذكر أّن 

ل بتغذية املنظومة 
ّ
االختبار الجامعي تمث

الجديدة بـ992 سيناريو، تتضّمن مشاهد 
مة 

ّ
عنف وإباحية، بحسب تصنيف منظ
»كومن سينس ميديا« غير الربحية، 

التي تعمل في مجال الرقابة على األفالم، 
وتقّدم توصياتها إلى العائالت واملدارس. 

ف املنظومة 
ِّ
صن

ُ
مة، »ت

ّ
بحسب معايير املنظ

الجديدة العبارات الواردة في الحوارات إلى 

فرز 
ُ
إيجابية وسلبية وعدائية، إلخ، وت

الكلمات إلى عنف ومحتوى إباحي وتعاطي 
ُمخّدرات«.

من جهته، قال فكتور مارتينيز )باحث 
في علوم الكمبيوتر، ورئيس فريق البحث 

 
ً
الجامعي( إّن املنطومة »تدرس السيناريو بدال

اع 
ّ
من رؤية املشاهد الفعلية، ما ُيساعد صن

السينما في تقييم نتاجاتهم قبل إنتاجها، 
وتحديد مدى حاجتها إلى تخفيف درجة 

العنف أو اإلثارة«.

معالجة ضعيفة 
لقّصة غريبة

»الرجل الذي باع جلده«

باتي غانكيز: فيلم ثالث من »المرأة الخارقة« )يوتيوب(

أؤمــــن كــثــيــرًا بــالــقــصــص. بــاســتــثــنــاء كــاتــريــن فــــرو وفــابــريــس 
أْن ال أحد يقدر على ملء الصاالت  الجميع يعرفون  لوتشيني، 
»آلــني«  خلف  لكْن،  فقط.  اسمه  بفضل  فرنسا،  في  السينمائية 
من  مستوحى   ،

ً
وتمثيال إخــراجــًا  لوميرسييه  فاليري   ،2020(

حياة الكندية سيلني ديون، أواخر ستينيات القرن الـ20(، هناك 
ي آالف املّرات.

ّ
نجمة، والنجمة هي سيلني، األشهر من

فاليري لوميرسييه

ــريــدنــي أْن أقـــول؟ أنــا بــطــيء. عندما ينتابني شــعــوٌر بــأّن 
ُ
مــاذا ت

أْن يكون سريعًا.  العمل  ُيمكن ملسار  للتصوير،  أمــرًا ما جاهٌز 
 شيء كان في مكانه. لكّن حاالٍت 

ّ
مع »الشبكة االجتماعية«، كل

كهذه نادرة، أْن تقرأ سيناريو أو نّصًا سينمائيًا، فتقول مباشرة 
بعد االنتهاء منه: حسنًا أيها الرفاق. انتبهوا. لنبدأ العمل.

ديفيد فينشر

مــيــكــوان وشانيس  )الـــصـــورة(:  فــيــّرو  مــيــريــام  لـــ   Kuessipan
شمال  فــي  محمّية  فــي  ونشأتهما  طفولتهما  مــنــذ  صــديــقــتــان 
تدفعهما  عاتهما 

ّ
تطل أّن  شعرتا  عــامــًا،   17 ببلوغهما  كيبيك. 

إلى التفكير بمستقبٍل لهما، يختلف عن ذاك املهّيأ لهما سلفًا. 
غرم برجٍل أبيض، 

ُ
ن شانيس أسرة، لكّن ميكوان ت كوِّ

ُ
رغم هذا، ت

وتحلم بترك املحمّية التي أصبحت صغيرة جدًا عليها.

ســكــارلــيــت  تــمــثــيــل  شــــورتــــالنــــد،  ــايـــت  لـــكـ  Black Widow
باألرملة  املعروفة  رومــانــوف،  ناتاشا  )الــصــورة(:  جوهانسن 
 في ماضيها، ما يدفعها إلى 

ً
السوداء، تواجه الجزء األكثر ظلمة

مواجهة مؤامرة كبيرة مرتبطة بهذا املاضي: هناك قّوة تطاردها 
من دون كلل، بهدف تحطيمها، وعلى ناتاشا إعادة التواصل مع 

جواسيس ومعارف، انقطعت عالقتها بهم منذ سنني مديدة.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

نصح املدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند 
األملاني، هانز يواكيم فاتسكه، املهاجم النرويجي 
إرلينغ هاالند بعدم االستعجال بمغادرة فريقه. 
وقال في تصريحات ملجلة »كيكر«: »إرلينغ يعلم 

هو ووكيله مينو رايوال بما يحظى به داخل 
النادي. يمكنني فقط أن أنصحه بأن يفعل ما 
يفعله روبرت ليفاندوفسكي، الذي أخذ الوقت 

الالزم ليصبح العبا من طراز عاملي، وهذا ال يمكن 
تحقيقه خالل عام واحد«.

أعلن فريق برشلونة عن إصابة اثنني من أفراد 
الطاقم الفني للفريق األول بفيروس كورونا، 

وذلك خالل االختبارات التي خضع لها الفريق 
بأكمله. وأشار النادي الكتالوني عبر موقعه 

الرسمي على اإلنترنت، إلى أنه »بعد االختبارات 
التي أجراها أعضاء الفريق األول، جاءت نتيجة 
تحاليل اثنني من أعضاء الطاقم الفني موجبة«. 

وعليه، سيخضع جميع أعضاء الفريق الختبارات 
جديدة كما ينص بروتوكول »الليغا«.

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

عد 
ُ
تعرض لها يوم الخميس املاضي وحالته ت

مستقرة في الوقت الحالي وذلك بعد االختبارات 
التي أجريت له والتي أظهرت أنه سيحتاج إلى 

وقت طويل للتعافي، وذلك حسب ما جاء في 
البيان اإلعالمي الذي نشرته املؤسسة التي تحمل 

اسمه. هذا وتوجهت املؤسسة بالشكر باسم 
عائلته للجميع على مظاهر الحب والدعم.

فاتسكه ينصح هاالند 
بالبقاء الوقت الالزم 

في دورتموند

برشلونة يعلن عن 
إصابتين بكورونا ضمن 

الطاقم الفني

استقرار حالة الالعب 
البرازيلي أوزيبيو 

ساكريستان

أصيب هاكوهو، 
مصارع السومو 
األشهر في تاريخ 
الرياضة باليابان 
بفيروس كورونا 
وفقًا لما 
أعلنه مسؤولو 
المنافسة. 
وخضع 
هاكوهو، البالغ 
من العمر 35 
سنة والمولود 
في منغوليا، 
الختبار الفيروس 
بعد معاناته 
من أعراض 
طفيفة، وبينما 
كان يستعد 
لـ«البطولة 
الكبرى للعام 
الجديد«، التي 
ستنطلق 
األحد المقبل 
في اليابان، 
وفقًا لجمعية 
السومو 
اليابانية.

)Getty( هاكوهو هو أشهر مصارعي »السومو« في اليابان

إصابة مصارع »السومو«
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مجدي طايل

تــتــواصــل رحـــلـــة األنـــديـــة الــعــربــيــة 
الكبيرة، بحثا عن بطاقات التأهل 
لــــدور املــجــمــوعــات ملــســابــقــة دوري 
ــال أفــريــقــيــا لـــكـــرة الــــقــــدم، مـــن خــــال عــدة  أبـــطـ
مواجهات من العيار الثقيل. وتتجه األنظار في 
سباق دوري أبطال أفريقيا صوب تونس، حيث 
تستضيف مواجهات عربية قوية ال بديل فيها 
عن الفوز. ويتصدر املواجهات، لقاء تونسي- 

2829
رياضة

تقرير

بنظيره  الــتــرجــي  نـــادي  يلتقي  حينما  ليبي، 
أهلي بنغازي، في مواجهة محفوفة باملخاطر 
وقـــابـــلـــة لــكــل الــســيــنــاريــوهــات بــعــد الــتــعــادل 
بأية  للفوز  الترجي  ويحتاج  ذهــابــا.  السلبي 
نتيجة، في املقابل يتيح التعادل اإليجابي مع 
أهلي بنغازي فرصة حسم النتيجة لصالحه 
على  الترجي  ويــراهــن  املقبل.  لــلــدور  والتأهل 
عنصر األرض، وخبرات العبيه ومديره الفني 
معني الشعباني، الفائز بالكأس مرتني من قبل، 
إلى جانب تشكيلة قوية، يتصدرها طه ياسني 

الخنيسي وإلياس الشتي وحمدي النقاز ومعز 
في  الهوني.  وحمدو  وكوليبالي  شريفية  بن 
املقابل، يفتقد األهلي الليبي، خدمات أحد أهم 
عــنــاصــره، وهـــو العــبــه إبــراهــيــمــا واتــــارا رأس 
الحربة بداعي اإلصابة، وهو ما يمثل خسارة 
ملا  خاصة  لألهلي،  بالنسبة  كبيرة  هجومية 
يملكه واتــارا من خبرات كبيرة، وضعته على 
رأس أبرز التعاقدات من قبل انطاق البطولة. 
للترجي  الفني  املــديــر  الشعباني،  معني  وأكــد 
في تصريحات صحافية، ثقته في قدرة العبيه 
على تقديم عرض جيد وتحقيق الفوز. وأضاف 
الشعباني: »نعيش فترة جيدة، فزنا على النجم 
الــســاحــلــي أخــيــرا فــي الـــــدوري املــحــلــي، لدينا 
العبون اكتسبوا الكثير من الخبرات، في مباراة 
الذهاب كنا رائعني لكننا افتقدنا التوفيق في 
األهــلــي  عــلــى  لــلــفــوز  األخـــيـــرة، نتطلع  اللمسة 
في  تنتظرنا  التي  الصعوبات  ونعلم  الليبي 
أرض امللعب، الترجي يريد الوصول ألبعد مدى 
في البطولة القارية، والفوز بالكأس أحد أهم 
أحام العبي الجيل الحالي«. أما اللقاء العربي 

»جزائرية– مواجهة  فهو  تــونــس،  فــي  الثاني 
تونسية«، عندما يلتقي مولودية مع مضيفه 
الصفاقسي، في واحدة من الديربيات القوية. 
الــفــوز ذهــابــا على  املــولــوديــة أفضلية  ويملك 
ملعبه بهدفني دون رد، ويحتاج إلى الفوز أو 
التعادل أو الخسارة بفارق هدف للتأهل، فيما 
الــفــوز بفارق  ال بديل أمــام الصفاقسي ســوى 
3 أهــداف على األقــل. ويدخل املولودية اللقاء 
في ظروف صعبة، حيث يفتقد ألكثر من العب 
مهم، مثل ميلود ربيعي وعبدالرحمن بورديم 
وعبداملؤمن جابو وديموندي إيسا ومهدي 
بن علجية، ما بني إصابات وأسباب فنية اتخذ 

الترجي التونسي يواجه 
نظيره أهلي بنغازي في 
لقاء محفوف بالمخاطر

سجل ستيفن كوري 
30 نقطة في 31 دقيقة 

لعبها مع فريقه

على أساسها الجهاز الفني قراره. في املقابل، 
عن  بحثا  الــضــاربــة،  قــوتــه  الصفاقسي  حشد 
الفوز أمثال فراس شواط ومحمد علي منصر 
وصالح صولة، وسط توقعات بأن يبدأ أنيس 
تغلب  بتشكيلة  اللقاء  الفني  املدير  بوجلبان 
عليها النزعة الهجومية واللعب بطريقة 2-4-

3-1 بحثا عن الفوز. وقــال نبيل نجيز، املدير 
الفني للمولودية في تصريحات للصحافيني: 
ــاراة الــصــفــاقــســي بــمــثــابــة الـــديـــربـــي بني  ــبــ »مــ
تونس  إلــى  نذهب  لبلدين مجاورين،  فريقني 
من أجل الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية، خضنا 
تــحــضــيــرات عـــديـــدة، ونــريــد مــواصــلــة إســعــاد 
الذهاب  فــي  الــفــوز  الجماهير، طوينا صفحة 

وال نفكر سوى في الفوز أو التعادل إيابا«.
وفي السودان، تترقب الجماهير ليلة سعيدة 
يتأهل خالها الهال واملريخ معا للدور املقبل 

بعد نتائج الذهاب املريحة.
متسلحا  كوتوكو،  بأشانتي  الــهــال  ويلتقي 
بالفوز ذهابا على ملعب األخير بهدف مقابل 
ال شيء، ويكفيه التعادل لحسم التأهل رسميا. 

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
فريق ميلووكي باكس للفوز على منافسه 
ديترويت بيستونز )125 – 115( بتسجيله 
تايتوم  وقــت عمق جايسون  فــي  نقطة،   43
ــــورز بــتــســجــيــلــه 40  ــتـ ــ ــو رابـ ــتـ ــراح تـــورونـ ــ جــ
نــقــطــة قــــاد بــهــا بــوســطــن ســلــتــيــكــس لــلــفــوز 
)126 – 114( في دوري كرة السلة األميركية 

للمحترفني.
ودك أنتيتوكونمبو سلة ديترويت بثاثني 
من أصل نقاط فريق الـ67 في الشوط األول، 
وأنهى اللقاء بسبع رميات حرة ناجحة من 
أصل تسع محاوالت، وأضاف 9 متابعات و4 
تمريرات حاسمة. وبعد أن نجح بيستونز 
الــى ثماني نقاط )118  الــفــارق  فــي تقليص 
– 110( في آخر 2,38 دقيقة من اللقاء، دخل 
الــنــجــم الــيــونــانــي عــلــى الـــخـــط بــاعــتــراضــه 
محاولة الفرنسي سيكو دومبويا ثم نجح 

ــنـــي بــهــزيــمــة  ــرويــــت الـــــــذي مـ ــتــ وخـــــــاض ديــ
سادسة في 7 مباريات، اللقاء بغياب نجمه 
بــايــك غــريــفــني، كــمــا خــســر جــهــود الــواعــد 
كــيــلــيــان هــايــز خـــال الـــربـــع الــثــالــث نتيجة 

إصابة في الورك.
وعــلــى غــــرار أنــتــيــتــوكــونــمــبــو أفــضــل العــب 
ــمـــني املـــاضـــيـــني،  ــي الـــــــــدوري خـــــال املـــوسـ فــ
قـــدم تــايــتــوم مـــبـــاراة كــبــيــرة أمـــام تــورونــتــو 
الخامس في ثماني  لفوزه  وقــاد سلتيكس 
ــاي فــي  ــ بــ ــبـــا  تـــامـ يــــبــــدو أن  مــــبــــاريــــات. وال 
فـــلـــوريـــدا تــنــاســب تـــورونـــتـــو الـــــذي اضــطــر 
لهجر ملعبه بسبب القيود الكندية املشددة 
في مواجهة موجة تفشي جديدة لفيروس 
ثانية  إذ مني بطل 2019 بهزيمة  كــورونــا، 
فــي ملعبه املــوقــت مــن أصــل ثــاث مباريات 
وخامسة باملجمل هذا املوسم من اصل ست 
مباريات. وعجز رابتورز عن إيقاف تايتوم 
الـــذي ســجــل 40 نقطة بــعــدمــا نــجــح فــي 11 
ـــ19 وفــي جميع محاوالته  مــن مــحــاوالتــه الـ
الـ13 عن خط الرميات الحرة، وأنهى اللقاء 
القياسي  على بعد نقطة واحـــدة مــن رقــمــه 
الـــشـــخـــصـــي. وواصـــــــل فــيــادلــفــيــا ســفــنــتــي 
فــوزه  بتحقيقه  الناجحة  بدايته  سيكسرز 
السادس في 7 مباريات، وجاء على حساب 
وكـــان   .)101  –  118( هــورنــتــس  تــشــارلــوت 
توبياس هاريس بنقاطه الـ22 أفضل العبي 
سيكسرز، وكــان مــن بــني سبعة العبني من 
فــريــقــه بــرصــيــد 10 نــقــاط أو أكــثــر، أبــرزهــم 
الــكــامــيــرونــي املـــتـــألـــق جـــويـــل إمــبــيــد الـــذي 
سجل 14 مع 11 متابعة وأضاف داني غرين 
13 ودانـــــي ســيــمــونــز 12 مـــع 10 مــتــابــعــات 
و6 تــمــريــرات حاسمة. ونجح كــل العــب في 
سيكسرز،  لسيفنتي  األســاســيــة  التشكيلة 
املـــكـــونـــة مـــن خــمــســة العـــبـــني، فـــي تسجيل 
رقمني مزدوجني، ليحقق الفريق فوزه الـ19 
على التوالي على أرضه ويمتد هذا السجل 

من املوسم املاضي.
ــاريــــس الـــعـــمـــاق جــويــل  وســـجـــل زمـــيـــل هــ
إمــبــيــد 14 نــقــطــة واســتــحــوذ عــلــى 11 كــرة 
ــي غـــريـــن بـــإحـــراز  ــ ــدة فــيــمــا ســـاهـــم دانـ ــرتـ مـ
التوالي  على  الرابع  الفوز  وهــذا  نقطة.   13
ــذا املـــوســـم بــيــنــمــا  لــســيــفــنــتــي ســيــكــســرز هــ
حــقــق الــفــريــق 13 انـــتـــصـــارًا مــتــتــالــيــا على 
فــريــق هــورنــتــس بــالــتــحــديــد. هـــذا وتــصــدر 
النقاط  قائمة مسجلي  هــايــوارد  جــوردون 
في هورنتس املتعثر وسجل 18 نقطة لكن 
التوالي.  على  الثالثة  للمرة  خسر  الفريق 
وبـــعـــد هــزيــمــتــني عــلــى الـــتـــوالـــي، اســتــعــاد 
أورالنـــــــــدو مـــاجـــيـــك تــــوازنــــه وحـــقـــق فــــوزه 
مــبــاريــات بعد تغلبه على   7 فــي  الــخــامــس 

ــام الــجــديــد  ــعـ اســتــهــل فـــريـــق لــيــفــربــول الـ
2021 بــخــســارة مــريــرة عــلــى يــد مضيفه 
اللقاء  فــي  نظيف  بهدف  ساوثهامبتون 
ــانــــت مــــاري  ــم عـــلـــى مــلــعــب )ســ ــيـ الــــــذي أقـ
ســـتـــاديـــوم(، فــي خــتــام الــجــولــة الـــــ17 من 
مــنــافــســات الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي املــمــتــاز 
لكرة القدم، ليستمر مسلسل نزيف نقاط 
حامل لقب »البريميرليغ« للجولة الثالثة 
على الــتــوالــي. وُيــديــن أصــحــاب الضيافة 
ــفـــضـــل فـــــي هــــــذا االنــــتــــصــــار الــثــمــني  ــالـ بـ
ملهاجمهم املخضرم وهدافهم داني إنغز، 
صـــاحـــب الــــهــــدف الـــوحـــيـــد واملـــبـــكـــر مــنــذ 
الــدقــيــقــة الــثــانــيــة بــتــســديــدة ســاقــطــة من 
داخل املنطقة من فوق الحارس البرازيلي 
ألــيــســون بــيــكــر، الــــذي اكــتــفــى بــمــشــاهــدة 
الـــكـــرة وهــــي تــســتــقــر فـــي شــبــاكــه، لــيــرفــع 
 7 إلــى  السابق رصــيــده  ليفربول  مهاجم 

أهداف ويعتلي صدارة هدافي فريقه.
ورغــم أن الــهــدف جــاء بعد دقيقتني فقط 
مـــن بـــدايـــة املــــبــــاراة، إال أن العـــبـــي فــريــق 
»الــــريــــدز« فــشــلــوا فـــي الـــعـــودة لــلــقــاء، إذ 
ــرة بـــــدفـــــاع قــــوي  ــ ــ ــــوا فـــــي كـــــل مـ ــــدمـ ــــطـ اصـ
ومــتــمــاســك مـــن العــبــي ســاوثــهــامــبــتــون، 
ومـــن خلفهم الـــحـــارس فــريــزر فــورســتــر. 
وضـــرب »الــقــديــســون« أكــثــر مــن عصفور 
بـــهـــذه الــنــتــيــجــة، حــيــث إنـــهـــم اســتــعــادوا 
بها نغمة الفوز التي غابت خال آخر 4 

مباريات بثاثة تعادالت وخسارة.
الفوز  كما أن ساوثهامبتون تذوق طعم 
على ملعبه أمام ليفربول في البريميرليغ 
بعد غياب 5 سنوات، وتحديدا منذ شهر 
آذار/مارس 2016 عندما فاز بنتيجة )3 – 
2(، واملفارقة أن السنغالي ساديو ماني، 
نجم ليفربول حاليا، سجل فيها هدفني 
من أهداف فريقه السابق ساوثهامبتون، 

كما أهدر ركلة جزاء في تلك املباراة.
ــــع ســاوثــهــامــبــتــون رصـــيـــده إلــــى 29  ورفـ
نقطة ارتقى بها إلى املركز السادس، أما 
حــامــل الــلــقــب فــواصــل مسلسل الــتــراجــع 
على  لثالث جولة  النتائج  على مستوى 
الــــتــــوالــــي بـــعـــد تـــعـــادلـــيـــه األخــــيــــريــــن مــع 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون ثــم نيوكاسل 
الــتــرتــيــب.  عــلــى  و)0-0(   )1-1( يــونــايــتــد 
ــانـــي يــورغــن  وتــجــمــد رصــيــد كــتــيــبــة األملـ
كلوب عند 33 نقطة في الصدارة، ليتفوق 
ــام مــانــشــســتــر  ــ بــــفــــارق األهــــــــداف فـــقـــط أمــ

83(  بفضل   –  103( كــافــالــيــيــرز  كــلــيــفــانــد 
آرون غوردون الذي سجل 24 نقطة، بينها 
الــفــريــق بمجمله  كــمــا وتـــألـــق  ثـــاثـــيـــات.   6
من خارج القوس بتسجيله 15 ثاثية في 
في  كبير  الــى حــد  مــبــاراة حسمها ماجيك 
الــربــع الــثــالــث بــعــد أن تــفــوق عــلــى مضيفه 

.)18 – 38(

تألق كوري مجددًا
أفــضــل حصيلة  فــي  نقطة   62 بــعــد تسجيل 
فــي مسيرته، أحــرز ستيفن كــوري 30 نقطة 
فـــي 31 دقــيــقــة فــقــط لــيــقــود غـــولـــدن ستايت 
ووريورز للفوز )137 – 106( على سكرامنتو 
مــن ووريـــورز  كينغز. وسجل سبعة العبني 
منهم ثــاثــة بـــدالء أرقــامــا مــزدوجــة، وأوقــف 
الفريق سلسلة من ثاث هزائم متتالية أمام 
بــارنــز،  هــاريــســون  بالتحديد.ونجح  كينغز 
وهـــو أحـــد أعــضــاء تشكيلة غــولــدن ستايت 
الفائزة باللقب في 2015، في إحراز 18 نقطة 
مع سكرامنتو، وبعد االنتصار )137 – 122( 
عــلــى بـــورتـــانـــد تـــريـــل بـــلـــيـــزرز يــــوم األحــــد، 
لــم يــهــدر غــولــدن ســتــايــت الكثير مــن الــوقــت 
وسجل أول ثماني نقاط ولم يتراجع الفريق 
في النتيجة حتى النهاية. ونجح كوري في 
تسجيل 23 نقطة في أول 24 نقطة وساعد 
جولدن ستيت على التقدم )68 – 48(. وأنهى 
الاعب املباراة بإحراز خمس رميات ثاثية 
من 12 محاولة ليحقق انتصاره الرابع هذا 
املـــوســـم مــقــابــل ثـــاث خـــســـارات، وهــــذه أول 
مـــرة يــحــقــق فــيــهــا غــولــدن ســتــايــت عـــددًا من 
االنتصارات يزيد على عدد الخسارات منذ 

نهاية موسم 2019. 

انتصارات وأرقام 
وفــي أبــرز املــبــاريــات األخـــرى، حسم داالس 
مــافــريــكــس مــواجــهــتــه مـــع جــــاره فـــي واليـــة 
تــكــســاس هــيــوســن روكـــتـــس بــالــفــوز عليه 
الــســلــوفــيــنــي  جـــهـــود  بــفــضــل   )100  –  113(
»تريبل  أول  حقق  الــذي  دونتشيتش  لــوكــا 
ـــ26 فــي مسيرته في  دابـــل« لهذا املــوســم والـ
الدوري األميركي بتسجيله 33 نقطة مع 16 
متابعة و11 تمريرة حاسمة. كما لعب تيم 
هارداواي جونيور دورًا أساسيا في الفوز 
ــذا املـــوســـم بتسجيله  الــثــالــث ملــافــريــكــس هـ
30 نــقــطــة، فـــي وقــــت كــــان كــريــســتــيــان وود 
)23( وجيمس هــاردن )21 مع 10 تمريرات 
حــاســمــة( األفـــضـــل فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة من 
دون أن يجنبا روكتس هزيمته الثالثة في 

5 مباريات.
)فرانس برس(

مــبــاراة مؤجلة  له  الــذي تتبقى  يونايتد، 
أمـــــــام بـــيـــرنـــلـــي. فــــي املـــقـــابـــل لـــفـــت دانــــي 
إنـــغـــس، مــهــاجــم فــريــق ســاوثــهــامــبــتــون، 
إلــى أن حماس رالــف هازنهوتل انعكس 
على الــاعــبــني، وقـــال إنــه كــان مــن الــرائــع 
متابعة رد فعل املدرب النمساوي املفعم 
ــوز بــــهــــدف نــظــيــف  ــ ــفـ ــ بـــاملـــشـــاعـــر بـــعـــد الـ
عــلــى لــيــفــربــول، فـــي لــحــظــات مـــؤثـــرة لن 
تــنــســاهــا جــمــاهــيــر الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي. 
وتــســاقــطــت دمـــوع الــفــرح مــن هازنهوتل 
وجــثــا عــلــى ركبتيه بــعــد نــهــايــة املــبــاراة، 
حــيــث فـــاز ســاوثــهــامــبــتــون بفضل هــدف 
مبكر من إنجس في شباك ناديه السابق 
وحامل لقب الدوري. وقال إنغس لشبكة 
»سكاي سبورتس«: »نعم هو مفعم جدًا 
بالنسبة  الرائع  من  أنه  أعتقد  باملشاعر. 
لنا جميعا أن نشاهد ذلك ألنه جلب لنا 
الحماس في أدائنا. يمكن متابعة أنه في 
إلى  التقدم  نحاول  كنا  األخيرة  الدقائق 
ــام وكــنــا نـــحـــاول الـــدفـــاع بــأرواحــنــا.  ــ األمـ
شــــارك العـــبـــون شــبــان وبـــذلـــوا مــجــهــودا 

ضخما وهذا ليس سهًا«.
بـــاألداء  وأشـــار هازنهوتل إلــى أنــه سعيد 
الدفاعي للفريق، ما ساعده على الخروج 

بالنقاط الثاث أمــام فريق املــدرب يورغن 
كلوب، وأضــاف »لــم يسبق لي أن حصلت 
على نقطة واحدة أمام يورغن من قبل. هذا 
فريق قوي جدًا، لقد دافعنا بطريقة رائعة 
وتابع  لنا«.  بالنسبة  مثالية  ليلة  وكانت 
الــعــديــد من  املـــبـــاراة: »حققنا  املـــدرب بطل 
االنتصارات الرائعة األخرى، لكن في هذه 
املباراة لم يتوقع أحد أن نفوز أمام مثل هذا 
الفريق«. وأشاد كلوب باملدرب النمساوي 
وقــــال إن ســاوثــهــامــبــتــون اســتــحــق الــفــوز 
قائًا: »لو كنا نملك املزيد من الوقت لكان 
من املرجح أن نصبح أصدقاء، لكننا نقيم 
في أماكن بعيدة عن بعضنا. أحترم عمله 
كــثــيــرًا«، وأضــــاف املــــدرب األملـــانـــي »لــديــنــا 
ساوثهامبتون  وســنــواجــه  أخـــرى  فــرصــة 
مجددًا، ويجب أن نظهر أننا نستطيع أن 

نلعب بشكل أفضل«.
حــجــز فــريــق االتـــحـــاد الــســعــودي بطاقة 
الــتــأهــل األولــــى إلـــى نــهــائــي كـــأس محّمد 
األبــطــال، بعد  العربية  الــســادس لألندية 
فوزه على ضيفه الشباب )2 – 1( في إياب 
نصف نهائي البطولة على ملعب مدينة 
امللك عبد الله الرياضية. وسجل لاتحاد 
والصربي  )د.74(  رومارينيو  البرازيلي 

)د.90+3(، في وقت  بريوفيتش  ألكسندر 
البرتغالي فابيو مارتينيس هدف  أحرز 
مــبــاراة  الــوحــيــد )د.1(. وكـــانـــت  الــشــبــاب 
الذهاب بني الفريقني في الثاني من شهر 
كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر املـــاضـــي انــتــهــت 
االتــحــاد  بــالــتــعــادل )2 – 2(، وســيــواجــه 
الفوز  له  التي سبق  البطولة،  نهائي  في 
بــلــقــبــهــا عـــام 2005، الــفــائــز مـــن مــواجــهــة 
الرجاء البيضاوي املغربي واإلسماعيلي 
املصري، علما أن األخير تقدم ذهابا على 

ملعبه بهدف نظيف.
ولم يمِض على بداية الشوط األول سوى 
ثوان معدودة حتى فاجأ الشباب مضيفه 
إثر كرة عرضية استقبلها  بهدف سريع 
الجزاء،  منطقة  مشارف  على  مارتينيس 
ولعبها »على الطائر« في املقص األيسر 
للحارس البرازيلي مارسيلو غروهي في 

الدقيقة األولى.
ــة، كـــــاد الـــشـــبـــاب أن  ــيــ ــاعــ ومـــــن هــــفــــوة دفــ
يضاعف النتيجة، ولكن غروهي تصدى 
وحولها  بانيغا  إيــفــر  األرجنتيني  لــكــرة 
وتـــهـــيـــأت   .)14( بـــصـــعـــوبـــة  ــيـــة  ــنـ ركـ ــــى  إلــ
فــرصــة أخـــرى للشباب، ولــكــن كــرة تركي 
املــــرمــــى )د.16(.  أمــــــام  مــــن  ــرت  ــ مـ الـــعـــمـــار 
والحـــت فــرصــة لــاتــحــاد إثــر ركــنــيــة، لكن 
رأســــيــــة زيـــــــاد الـــصـــحـــفـــي جـــــــاءت ســهــلــة 
ــبــــواردي )د.27(. وأنــقــذ  الــ يـــدي زيـــد  بـــني 
غــروهــي مــرمــاه مــن هــدف محقق، عندما 
تــصــدى لــكــرة مــارتــيــنــيــس، قــبــل أن تعود 
ويشتتها الدفاع عن منطقة الخطر )35(. 
وكــان االتحاد قريبا من التعديل لوال أن 
رأســيــة املــصــري أحمد حــجــازي مــرت إلى 
جانب القائم )د.43(. ومع انطاقة الشوط 
الثاني، سدد رومارينيو كرة من ركلة حرة 
ثم  )د.49(.  القائم  مباشرة مرت بمحاذاة 
ومن خطأ دفاعي أدرك االتحاد التعادل، 
حيث استغل رومارينيو الكرة التي فشل 
الــدفــاع والــحــارس فــي إبعادها ليضعها 
أن  الــشــبــاب  ــاد  املـــرمـــى )د.74(، وكــ ـــل  داخـ
الــتــقــدم ولــكــن كــرة بانيغا القوية  يــعــاود 

مرت إلى جانب القائم )د.78(.
وفـــــي الــــوقــــت املـــحـــتـــســـب بـــــدل الـــضـــائـــع، 
ــاد  ومــــــن هـــجـــمـــة مـــــرتـــــدة، أضـــــــاف االتــــحــ
هدفه الثاني عندما لعب فهد املولد كرة 
لعبها  الــذي  بريوفيتش  لزميله  عرضية 
ــبــــواردي. وبــدأ  بــكــل ســهــولــة إلـــى يــمــني الــ
االتــــحــــاد مــــشــــواره فـــي الــبــطــولــة بــالــفــوز 
- صفر(   3( اللبناني  الــعــهــد  عــلــى  ذهــابــا 
في جدة والتعادل إيابا بدون أهداف في 
بيروت. وفي ثمن النهائي تخطى الوصل 
اإلماراتي ذهابا وإيابا بنتيجة واحدة )2 
– 1( فــي دبــي وجـــدة على الــتــوالــي، وفي 
ربـــع الــنــهــائــي تــعــادل ذهــابــا مــع أوملــبــيــك 
آســفــي املــغــربــي 1-1 فــي جـــدة، وفـــاز إيابا 

بهدف نظيف في آسفي.
)فرانس برس(

السلة األميركية: 43 نقطة ألنتيتوكونمبو و40 لتايتوم

خسارة ليفربول في إنكلترا والشباب في البطولة العربية

شهدت منافسات الدوري 
األميركي لكرة السلة 

أرقامًا قياسية مميزة 
خصوصًا ما سجله النجم 
يانيس أنتيتوكونمبو، كما 

شهدت ظهورًا مميزًا 
للنجم ستيفن كوري 

بعد يومين فقط من 
تسجيله 62 نقطة في 

مباراة واحدة

فشل ليفربول في 
تحقيق أول انتصار له 

في عام 2021، بينما 
تأهل فريق االتحاد 

السعودي في البطولة 
العربية

األهلي المصري حصد لقب النسخة الماضية )صالح حبيبي/فرانس برس(

)Getty/يانيس أنتيتوكونمبو قدم مباراة كبيرة )مايكل ريفز

)Getty( »ليفربول ُمهدد بفقدان الصدارة في »البريميرليغ

أبطال 
أفريقيا

تستعد الفرق العربية لخوض منافسات 
مهمة في سباق حجز بطاقات التأهل 

لدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم

قمم عربية مثيرة

ويراهن زوران املدير الفني للهال على قوته 
الـــضـــاربـــة مــمــثــلــة فـــي مــحــمــد مــوســى الــضــي، 
والــكــونــغــولــي فيني صــاحــب هـــدف الــفــوز في 
لقاء الذهاب، ونصر الدين الشغيل وأبوعاقلة 
عبدالله ووليد الشعلة ومؤيد عابدين ونزار 
حامد ويلعب الهال على ملعبه بطريقة 3-4-

3. في املقابل، يحل املريخ ضيفا على إنييمبا 
النيجيري متسلحا بفوز كبير ذهابا بثاثية 
نظيفة، سجلها هدافه سيف تيري ليصبح في 
حاجة إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بفارق 

هدفني للتأهل للدور املقبل.
ويراهن الفرنسي ديديه غوميز، املدير الفني 
لــلــمــريــخ عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر، مثل 
سيف تيري وبكري املدينة ومصعب كردمان 
وضياء  الصيني  وعماد  وكرنقو  آدم  وأحمد 
الدين والسماني الصاوي ومنجد النيل وأمير 
كمال وأحمد تمبش. وقال ديديه غوميز املدير 
الــفــنــي لــلــمــريــخ، فــي آخـــر مــؤتــمــر صــحــافــي له 
قبل السفر إلى نيجيريا إنه حريص على عدم 
إرهاق العبيه بدنيا في مباريات الــدوري من 
أجل لقاء إنييمبا الحاسم في تقدم املريخ لدور 
املــجــمــوعــات ومــواصــلــة املــشــوار فــي البطولة 
القارية، مشيرا إلى طي صفحة الفوز بثاثية 

نظيفة في لقاء الذهاب بني الفريقني. 
ويحل نادي شباب بلوزداد الجزائري، ضيفا 
على غورماهيا الكيني، في لقاء يبدو تحصيل 
حاصل بعدما حقق بلوزداد فوزا كبيرا على 
بطل كينيا بستة أهداف مقابل ال شيء، في لقاء 
أمير سعيود  تناوب على تسجيلها  الــذهــاب 
»هــاتــريــك«، وثــابــتــي الــعــربــي وحــمــزة بلحول 
الــتــعــادل  أو  الــفــوز  ويكفيه  نغوميو  ومــايــكــي 
أو الخسارة بـ5 أهداف، وهو أمر مستبعد في 
املنافس  الفريق  بــني العبي  التمرد  حالة  ظــل 
وعــــدم انــتــظــامــهــم فــي الــتــدريــبــات إال بسبعة 
مستحقاتهم  تلقيهم  تــأخــر  بــســبــب  العـــبـــني، 
املالية. ويفتقد شباب بلوزداد أكثر من العب 
مثل عادل جرار وشعيب كداد وسمير عيبود 
وحمزة بحلول وخالد بوسيلو. ويدخل فريق 
عندما  الصعوبة،  بالغة  مواجهة  آخــر  عربي 
يلتقي الوداد املغربي نظيره امللعب املالي في 
لقاء ال يحتمل سوى الفوز. وخسر الوداد لقاء 
الــذهــاب بــهــدف مقابل ال شـــيء، وبـــات يسعى 
األقــل لحسم بطاقة  للفوز بفارق هدفني على 
التأهل للدور املقبل. ويعيش الفريق املغربي 
أجواء عصيبة أخيرا، بسبب طلبات التونسي 
فــــوزي الــبــنــزرتــي املـــديـــر الــفــنــي، الــــذي تمسك 
امليركاتو  فــي  جــديــدة  مــع صــفــقــات  بالتعاقد 
الـــشـــتـــوي، رغــــم ضـــم 23 العـــبـــا فـــي انــتــقــاالتــه 
الصيفية، واستبعاده العبه أيوب سكومة من 
تشكيلته املقرر لها خوض موقعة امللعب املالي.

وتأمل جماهير الوداد تخطي الوضع الصعب 
الفوز  الفريق من خــال تحقيق  الــذي يعيشه 

على امللعب املالي بفارق هدفني.
ـــ32 مــواجــهــات  وتــشــهــد مــرحــلــة إيـــاب الــــدور الــ
أخـــــرى، حــيــث يــلــتــقــي مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي 
بــبــونــغــويــدي الـــغـــابـــونـــي، ويـــواجـــه حـــورويـــا 
ــواري،  ــفــ الــغــيــنــي نــظــيــره رايـــســـنـــغ كـــلـــوب اإليــ
فيما يتواجه فيتا كلوب الكونغولي مع يونغ 
بوفالويس بطل إسواتيني، وسيمبا التنزاني 

مع باتينيوم الزيمبابوي.

في سباق بطولة كأس الكونفيدرالية األفريقية، تتجه األنظار صوب 
مواجهات صعبة تنتظر األندية العربية بحثًا عن التأهل لملحق الدور 
المقاولون  ــادي  ن ويحل  ـــ32.  الـ
ــري ضــيــفــا على  ــص ــم ال الــعــرب 
في  التونسي  الساحلي  النجم 
تعادلهما  بعد  نارية  مواجهة 
بدون أهداف ذهابا، فيما يلتقي 
حامل  المغربي  بــركــان  نهضة 
الموريتاني  زينة  تفرغ  مع  اللقب 
يبدو  بلقاء  األول،  ملعب  فــي 

سهال لألول.

الكونفيدرالية: مواجهات مهمة

في الجهة املقابلة بمتابعة تسديدة فاشلة 
لــزمــيــلــه دونــــتــــي ديــفــيــنــتــشــيــنــزو، مــوجــهــا 

ضربة آلمال الضيوف بالعودة إلى اللقاء.
الذي  مايك بودنهولزر  باكس  مــدرب  ورأى 
حــقــق فــريــقــه فــــوزه الـــرابـــع فــي 7 مــبــاريــات، 
ــتــــراض واملــتــابــعــة فـــي الــســلــة كــانــا  أن »االعــ
كـــبـــيـــريـــن«، مــضــيــفــا بـــأنـــه لـــم يــشــأ أن يــرى 
الــى أكثر من ذلك.  الــفــارق  ديترويت يقلص 
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فريق  سيفعله  مــا  ينتظر  الجميع 
مـــيـــان ضــــد مــنــافــســه يــوفــنــتــوس 
ــي،  ــ ــالــ ــ ــطــ ــ فـــــــي قـــــمـــــة الــــــــــــــــدوري اإليــ
خصوصًا في ظل املوسم العاملي الذي ُيقدمه 
»الـــروســـونـــيـــري« حــتــى اآلن. وعــلــى الــرغــم أن 
إلــى منتصفه، يسعى فريق  لــم يصل  املــوســم 
ميان إلى تأكيد جديته باملنافسة على لقبه 
األول مــنــذ عـــام 2011، وذلـــك مــن خـــال الــفــوز 
عــلــى ضيفه وغــريــمــه يــوفــنــتــوس فــي املرحلة 
الـــ17 من الـــدوري اإليطالي لكرة الــقــدم. وبعد 
اللقب  اكتفى بمشاهدة يوفنتوس يحتكر  أن 
ــم الــتــســعــة املـــاضـــيـــة، فــيــمــا عــانــى  فـــي املــــواســ
ــــى دوري األبــــطــــال،  حـــتـــى لــحــجــز بــطــاقــتــه إلـ
فرض ميان نفسه هذا املوسم منافسًا جديًا 
باستثناء  الكبيرة  األســمــاء  إلــى  افتقاده  رغــم 
إبراهيموفيتش  زالتـــان  الــســويــدي  املــخــضــرم 
املرشح غيابه مجددًا عن الفريق لعدم تعافيه 
تمامًا من إصابة تعرض لها في الفخذ خال 
فـــي 22 من  نــابــولــي )3 – 1(  فــريــق  مــواجــهــة 
فريق  ويـــدرك  نوفمبر.  الثاني/  تشرين  شهر 
املدرب ستيفانو بيولي الذي يتصدر الترتيب 
ــارق نــقــطــة فـــقـــط عــــن جــــــاره الــــلــــدود إنــتــر  ــفــ بــ

كالسيكو 
إيطالي ُمنتظر

تشهد الجولة الـ17 من بطولة الدوري اإليطالي كالسيكو إيطاليًا ُمنتظرًا 
ويسعى  الخامس.  المركز  صاحب  يوفنتوس  والبطل  ميالن  المتصدر  بين 
»الروسونيري« لتعزيز صدارته، إذ يبتعد بفارق 10 نقاط عن »البيانكونيري«، 

ومن المتوقع أن تكون القمة نارية بين فريقين قويين
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تقرير

مــيــان، أن الــفــوز بــمــبــاراة األربـــعـــاء سيخوله 
إزاحــــة يــوفــنــتــوس عــن الــســبــاق ألنـــه سيبتعد 
عن األخير بفارق 13 نقطة مع مباراة ناقصة 

»للبيانكونيري«.

ما زال الوقت مبكرًا
رفض بيولي مقولة إن هذه املواجهة ستحدد 
ــقــــول يــــــوم األحـــــــــد، بــعــد  ــالــ ــم بــ ــ ــــوسـ مـــصـــيـــر املـ
رغم  نظيفني  بهدفني  بينيفينتو  على  الــفــوز 
إكـــمـــال الــلــقــاء بــعــشــرة العـــبـــني: »أعــتــقــد أنــهــا 
ستكون مــبــاراة رائــعــة بــني فريقني فــي أفضل 
ــأن يــوفــنــتــوس وإنــتــر  ــرر بــ ــ مــســتــويــاتــهــمــا. أكـ
ــة األقــــــوى فـــي الـــــدوري  ــديــ ــابـــولـــي هـــي األنــ ونـ
اإليـــطـــالـــي. كـــل مـــا عــلــيــنــا فــعــلــه هـــو مــواصــلــة 

السير في طريقنا«. وتابع بيولي حديثه قبل 
مــواجــهــة يــوفــنــتــوس: »مـــا زال الــوقــت مــبــكــرًا، 
سنرى أين سنكون في الترتيب بحلول شهر 
نيسان/ إبريل لنفهم إألى أين يمكن أن نصل«، 
وعــن املــواجــهــة امُلــنــتــظــرة »لــن تــكــون حاسمة، 
قــوتــنــا هــي أنــنــا نتعامل مــع كــل مــبــاراة على 

حدة، وبالتالي ال نريد تغيير هذه املقاربة«.
ــر 12  ــم يــــذق مـــيـــان طــعــم الــهــزيــمــة فـــي آخــ ولــ
مــرحــلــة مـــن املـــوســـم املـــاضـــي، وتـــحـــديـــدا منذ 
السقوط أمام جنوى )2 – 1( في 8 آذار/مارس، 
الـــ15 هذا املوسم، لكن هذه  وجميع املباريات 
قــدم  إذا  ال سيما  األربـــعـــاء،  مــهــددة  السلسلة 
في  ورفــاقــه  رونــالــدو  كريستيانو  البرتغالي 
ــا بــيــرلــو نــفــس املــســتــوى  ــدريـ فــريــق املـــــدرب أنـ
أمــام أودينيزي )1-4(.  الــذي ظهروا به األحــد 
األكبر على ميان  الخطر  رونــالــدو  وسيكون 
ـــ29 لــفــريــق  ــ ــ ــداف ال ــ ــ بــعــدمــا ســجــل 14 مـــن األهـ
»الــســيــدة الــعــجــوز« هـــذا املـــوســـم، بينها ست 
ثنائيات، وأثبت ابن الـــ35 عاما أنه لم يخسر 
شيئا من قوته وغريزته التهديفية ومهاراته 
األســـاس في  بالعمر، وأنـــه حجر  التقدم  رغــم 
الفريق الذي تعثر بغياب »الدون« ضد أندية 
مثل كروتوني وهياس فيرونا وبينيفينتو، 
وســيــفــتــقــد يــوفــنــتــوس فـــي املــــبــــاراة مهاجمه 
الـــجـــديـــد-الـــقـــديـــم اإلســـبـــانـــي ألــــفــــارو مـــوراتـــا 

بسبب اإلصابة. 
فــــــــي املـــــــقـــــــابـــــــل، ورغــــــــــــم افـــــــتـــــــقـــــــاده خـــــدمـــــات 
إبراهيموفيتش، ابن الـ39 عاما الذي سجل 10 
أهــداف في ست مباريات هــذا املوسم، واصل 
ميان مشواره الناجح وفاز بخمس مباريات 
وتعادل في اثنتني بغيابه. وتميز ميان هذا 
التسجيل،  فــي  الجماعية  باملساهمة  املــوســم 
الــشــبــاك 13 العــبــًا مختلفًا، من  الـــى  إذ وصـــل 
ضــمــنــهــم إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش، مـــقـــابـــل 8 فــقــط 
ليوفنتوس الذي سقط في زيارته األخيرة إلى 
ملعب »سان سيرو« بنتيجة )4 – 2( في شهر 

تموز/ يوليو املاضي.
وستكون املباراة الزيارة األولى لبيرلو املدرب 
دافع  الــذي  السابق ميان  فريقه  في مواجهة 
عــن ألــوانــه مــن 2001 حــتــى 2011 وتـــوج معه 
بالدوري مرتني ومثلهما في منافسات دوري 
أبــطــال أوروبــــا قــبــل االنــتــقــال الـــى يوفنتوس. 
واعترف بيرلو بأن فريقه يعاني من نقص في 
مهاجم  مــع  التعاقد  وسيحاول  الهجوم  خــط 
جديد هذا الشهر قد يكون غراتسيانو بيليه، 
قرر  أن  بعد  املحلية،  اإلعـــام  بحسب وســائــل 

األخير ترك الدوري الصيني.

إنتر ميالن متربص 
الفريقني، يمني  رغم الخصومة الشديدة بني 
إنتر ميان النفس بأن يكون الفوز في مباراة 
»سان سيرو« من نصيب فريق يوفنتوس ألن 
ذلك سيمنحه فرصة إزاحة جاره عن الصدارة 
فقط  نقطة  بــفــارق  األخــيــر  يتربع عليها  التي 
ــــدرب أنــطــونــيــو كــونــتــي. ويــحــل  عـــن فـــريـــق املــ

يبتعد فريق ميالن 
عن منافسه يوفنتوس 

بفارق 10 نقاط

»ليكيب« تعلن التشكيل المثالي لـ2020: سيطرة من البايرن
ضم التشكيل املثالي لعام 2020 الذي اختارته صحيفة »ليكيب« الفرنسية العبًا وحيدًا 
من الدوري اإلسباني هو مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس، وشهد سيطرة من العبي 
فــي حصد  »الــبــافــاري«  الفريق  نجح  بعدما  السابقني  أو  الحاليني  ســواء  ميونخ  بــايــرن 
الفرنسية  الصحيفة  اختارتهم  الذين  الخمسة  الالعبون  وهــؤالء  األبطال.  دوري  بطولة 
هــم الــبــولــنــدي روبـــيـــرت لــيــفــانــدوفــســكــي واإلســبــانــي تــيــاغــو ألــكــانــتــارا )العـــب ليفربول 
الــحــالــي(، والــكــنــدي ألفونسو ديفيز واألملــانــيــني جــوشــوا كيميتش ومــانــويــل نــويــر. كما 
كان في الجانب الهجومي بجوار ليفاندوفسكي كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو 
بروين  والبلجيكي كيفني دي  )باريس سان جيرمان(،  نيمار  والبرازيلي  )يوفنتوس(، 
الهولندي  الدفاع فضاًل عن رامــوس وديفيز- كل من  )مانشستر سيتي(. وأكمل خط 
فيرجيل فان دايك واإلنكليزي ألكسندر أرنولد. هذا وأبرزت الصحيفة الفرنسية أهداف 
راموس العشرة في املوسم املاضي بالدوري اإلسباني ُمعّلقة »إنه أفضل مدافع هداف 

في الدوريات الخمس الكبرى«.

برشلونة يكشف عن تحسن حالة أنسو فاتي بشكل كبير
حالة جناحه  أن  اإلسباني  برشلونة  فريق  أعلن 
وذلك  كبير،  بشكل  تتحسن  فاتي  أنسو  الــواعــد 
بعدما أجرى جراحة لغضروف الركبة في شهر 
الالعب  وكــان  املــاضــي.  نوفمبر  الثاني/  تشرين 
)18 سنة(، قد أصيب بقطع في غضروف الركبة 
خالل مباراة ريال بيتيس في منافسات »الليغا«، 
ثم خضع بعدها لجراحة في 9 نوفمبر املاضي، 
إذ توقع األطباء حينها أنه سيغيب ألربعة أشهر. 
ــيــــرة لــعــالج  وخـــضـــع الـــالعـــب خــــالل اآلونــــــة األخــ
بيولوجي بمعرفة الطبيب رامون كوجات، وتحت 
إشراف أطباء النادي »الكتالوني«، والذي بدأ يأتي 
بنتائج إيجابية للغاية، وقد يقلل من فترة العالج 
للمالعب. وكــان فاتي  ثــم عــودتــه  الطبيعي، ومــن 
قد خاض حتى موعد اإلصابة 10 مباريات مع 

برشلونة منذ بداية املوسم )7 في الليغا و3 في دوري األبطال(، وسجل 5 أهداف.

ناصر العطية يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار
ــازو  ــطـــري نـــاصـــر الــعــطــيــة )تــــويــــوتــــا غــ ــقـ فـــــاز الـ
في  ــار،  داكـ رالــي  مــن  الثانية  باملرحلة  ريسينغ(، 
تــنــازل فيه اإلسباني كــارلــوس ساينز عن  وقــت 
لزمليه في فريق  العام  السيارات  صــدارة سباق 
ســتــيــفــان  الـــفـــرنـــســـي   ،X-Raid Mini JCW
بــيــتــرهــانــســل. وبــعــد املــرحــلــة الــثــانــيــة بــني بيشة 
ووادي الـــدواســـر، تــراجــع كـــارلـــوس ســايــنــز إلــى 
دقائق   6 بفارق  العام  الترتيب  في  الثاني  املركز 
و37 ثــانــيــة عــن ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســل. واحــتــل 
العطية  الطويلة، حيث فرض ناصر  الرملية  الكثبان  الثاني في مرحلة  املركز  الفرنسي 
مهارته وأداءه القوي. وفاز القطري، الذي بدأ من املركز العاشر باملرحلة الثانية متفوقًا 

بدقيقتني و35 ثانية على ستيفان بيترهانسل.
وكان الفرنسي في طليعة السباق في معظم األوقات، لكنه احتل املركز الثاني في النهاية. 
وُيعد الشيء األكثر إيجابية بالنسبة له هو أنه تمكن من التفوق بـ7 دقائق على كارلوس 
ساينز، وبالتالي صعد إلى القمة في الترتيب العام للسيارات. وبفوزه في هذه املرحلة، 
ثانية عن  دقــائــق و14  بــفــارق 9  الــعــام  الترتيب  فــي  الثالث  املــركــز  العطية  نــاصــر  يحتل 
بيترهانسل وساينز  الفارق مرة أخرى مع  تقليص  القطري  املتصدر. كما وسيحاول 
في املرحلة الثالثة، والتي ستقام الثالثاء في صحراء وادي الدواسر، بـ227 كيلومترًا من 
الجانب  الجمع بني  فيها  يتم  التي  الخاصة  الطرق  الرابطة و403 كيلومترات من  الطرق 

التقني والسرعة.
 

بطولة مصر: إصابة 9 من العبي بيراميدز بفيروس كورونا
القدم عن إصابة 9 من  الــدوري املصري لكرة  أعلن فريق بيراميدز املنافس في بطولة 
أن  املــقــرر  ومــن  الطبية.  للمسحة  الفريق  العبي  بعد خضوع  كــورونــا  بفيروس  العبيه 
املعسكر  التي ستدخل  الفريق  قائمة  لتحديد  بيراميدز ملسحة إضافية  يخضع العبو 
استعدادًا للمباريات القادمة. هذا ورفض مسؤولو بيراميدز اإلفصاح عن أسماء الالعبني 

وفضلوا دخولهم العزل املنزلي لحني ظهور نتيجة املسحة اإلضافية.

بعمر السبع سنوات، كما لعبت مع شقيقها رياضة التنس 
الـــ12  املــنــزل، وعندما بلغت عامها  القريبة مــن  املــالعــب  فــي 
اختارت االحتراف في رياضة التنس على رياضة كرة اليد. 
وانتقلت الالعبة التشيكية للتدرب في مدينة براغ عام 2019، 
الــســويــســري روجــيــه فــيــدرر أيقونة  الــنــجــم  وهـــي تعتبر أن 
بالنسبة لها، مع اإلشارة إلى أنها عانت كثيرًا من اإلصابات 

في مسيرتها منذ الصغر.
ــتــنــس بــعــمــر الـــــــ17 سنة  ــدأت مـــوشـــوفـــا فـــي مــنــافــســات ال ـــ ب
وأول تــتــويــج لــهــا كـــان فــي بــطــولــة »دوبــرونــفــيــك« وحــصــدت 
جــائــزة مــالــيــة قــدرهــا 10 آالف دوالر أمــيــركــي. وبــعــد ذلــك 
في  »ميشالوفسي«  بطولة  بلقب  التشيكية  الالعبة  ُتــّوجــت 
سلوفاكيا، ثم حققت لقب بطولة شرم الشيخ الدولية. يبلغ 
طول العبة التنس التشيكية مترًا و80 سنتيمترًا وهي تلعب 
باليد الُيمنى وكان ُيدربها إيميل ميسكي حتى عام 2019، 

ثم دربها دافيد كوتييزا وهو ُمستمر حتى اليوم. وحققت 
الرياضية  كارولينا موشوفا أرباحًا مالية خالل مسيرتها 

ناهزت امليلون و908 آالف دوالر أميركي.
في منافسات فئة الفردي، حققت موشوفا 211 فوزًا مقابل 
103 خسارات بنسبة انتصارات بلغت 67%، وتحتل اليوم 
املركز الـ27 في التصنيف العاملي للسيدات. وفي منافسات 
الــفــردي، خرجت التشيكية مــن الــدور  »الــغــرانــد ســالم« فئة 
الدور  الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020، ومن 
من  وكــذلــك  عــام 2019،  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  الثاني 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي فـــي بــطــولــة »ويـــمـــبـــلـــدون« عـــام 2019،  ــ الـ
وخرجت أيضًا من الدور الرابع في بطولة »أميركا املفتوحة« 
عام 2020. وفي منافسات فئة الزوجي، حققت موشوفا 30 
فوزًا مقابل 26 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 53%، وهي 
تحتل اليوم املركز الـ368 في التصنيف العاملي لفئة الزوجي.

رياض الترك

ولـــدت العــبــة الــتــنــس التشيكية كــارولــيــنــا مــوشــوفــا فــي 21 
آب/ أغسطس عام 1996، ووصلت إلى أعلى ترتيب لها في 
ووصلت  ـــ21.  ــ ال التصنيف  وهــو  للتنس  الــعــاملــي  التصنيف 
الالعبة في مسيرتها إلى مباراتني نهائيتني في املنافسات 
الدولية وُتوجت بلقب في منافسات بطولة »كوريا« املفتوحة 
عام 2019. وأمست موشوفا العبة تنس محترفة في عام 
2013، وقدمت نفسها بقوة في بطولة أميركا املفتوحة عام 
وبطلة  آنـــذاك   12 رقــم  املصنفة  على  تفوقت  أن  بعد   ،2018
مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـالم« غــابــريــن مـــوغـــوروزا فــي الـــدور 
الثاني من املنافسات. كذلك تفّوقت موشوفا على منافستها 
كارولينا بليسكوفا. تتحدر موشوفا من عائلة رياضية، إذ 
الجماهير  أمــام  قدمها  موشا  التشيكي جوزيف  والدها  إن 

كارولينا موشـوفا

على هامش الحدث

العبة تنس تشيكية 
تحتل المركز الـ27 

في التصنيف 
العالمي للسيدات

فوز ميالن 
سيؤكد 
منافسته 
الجدية على 
)Getty( اللقب

حامل لقب الدوري اإلسبان

أصيب الالعب البرازيلي أليكس ساندرو مدافع فريق يوفنتوس اإليطالي 
األعراض  بعض  ظهور  »بعد  أنه  إلى  النادي  وأشــار  كورونا،  بفيروس 
العمر 29 عامًا موجبة  البالغ من  الالعب  الخفيفة، جاءت فحوصات 
إلى  النادي  ولفت  الصحي.  العزل  في  الالعب  وضع  وتم  بالفيروس، 
لتنفيذ  الفعالة  اآللية  لتحديد  الصحية  بالسلطات  اتصال  »على  أنه 
البروتوكوالت المطلوبة للسماح بأنشطة التدريب والمنافسة للفريق«. 

وسيغيب ساندرو عن المواجهة ضد فريق ميالن.

إصابة ساندرو بكورونا

وجه رياضي

إنــتــر ضــيــفــًا عــلــى فــريــق ســامــبــدوريــا بــاحــثــًا 
يفتقد  قــد  لكنه  تواليًا،  التاسع  انتصاره  عــن 
جهود هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو الذي 
الكاسح  الفوز  في  الفخذ  تعرض إلصابة في 
عــلــى كــروتــونــي )6 – 2( بفضل ثــاثــيــة أولــى 
لألرجنتيني الوتــارو مارتينيس في الــدوري 
األحد  مــبــاراة  بعد  كونتي  اإليطالي. وتحدث 

الى  وخلف قطبي ميان، يسعى فريق رومــا 
التمسك باملركز الثالث حني يحل ضيفًا على 
الــذي  كــروتــونــي األخــيــر، ال سيما أن نابولي 
بــدوره  يــخــوض  بــفــارق نقطتني  يتخلف عنه 
اختبارًا سهًا ضد سبيتسيا. وبعد هزيمته 
املذلة في مستهل العام الجديد أمام أتاالنتا 
املركز  إلــى  وتــراجــعــه   )1  –  5( كبيرة  بنتيجة 

الثاني  الــذي سجل هدفه  لوكاكو  إصابة  عن 
عشر فــي الــــدوري هــذا املــوســم، كاشفًا »شعر 
روميلو بمشكلة عضلية طفيفة في عضات 
الفخذ، سنرى ما إذا كان في خطر )بالنسبة 
ملــشــاركــتــه األربــــعــــاء( ضـــد ســمــبــدوريــا أم ال. 
بمجرد أن شعر بوخز، قمنا باستبداله على 

الفور، لذلك نأمل أال يكون األمر خطيرًا«.

السادس، يلتقي ساسوولو مع ضيفه جنوى 
وهو متقدم بفارق نقطة فقط عن أتانتا الذي 
أيضًا  يلتقي  كذلك  بــارمــا.  بـــدوره  يستضيف 
كالياري مع منافسه بينيفينتو، والتسيو مع 
وبولونيا  فيرونا،  مع  وتورينو  فيورنتينا، 

مع أودينيزي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

بطولة  في  سيشاركون  الذين  لالعبني  الصحي  الحجر  أن  األسترالية  السلطات  أكــدت 
أستراليا املفتوحة آمن، وذلك بعد الكشف عن نية مجموعة من املقيمني في املجمع الذي 

سيمكث فيه الرياضيون رفع دعوى قضائية خشية تعرضهم لإلصابة بالفيروس.
وذكــرت صحيفة )ذي إيــدج( أن مالك 36 شقة في فندق )ويسنت( هــددوا برفع دعوى 
الصحي  للحجر  كمقر  املبنى  استخدام  بسبب  األسترالي  التنس  اتحاد  قضائية ضد 
لالعبني ملدة 14 يومًا. في املقابل، أكدت القائمة بأعمال رئيس حكومة والية فيكتوريا، 

جاسيندا آالن، أنه تم تنفيذ إجراءات صارمة حتى ال يخالط سكان املباني الالعبني.

صورة في خبر

تهديدات لبطولة أستراليا

Wednesday 6 January 2021 Wednesday 6 January 2021
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ترانيم األقباط
تقليد مسيحي بجذور فرعونية

القاهرة ـ محمد كريم

تـــتـــأخـــر الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة فــي 
ــيــــاد املــجــيــد  ــفــــال بــعــيــد املــ ــتــ االحــ
الثاني،  يناير/كانون   7 ليلة  إلــى 
ــاد الـــكـــنـــائـــس الـــشـــرقـــيـــة عــلــى  ــمـ ــتـ نـــظـــرًا العـ
التقويم اليوناني. وطوال تاريخها، تتزين 
الــرســمــيــن  الــضــيــوف  لتستقبل  الــكــنــائــس 
والــشــعــبــيــن املــشــاركــن واملــهــنــئــن بمياد 
املسيح. وبالرغم من اختاف االحتفال هذا 
العام، واقتصاره على البابا وعدد محدود 
مــن الــرهــبــان، فـــإن الـــقـــداس والــتــرانــيــم ذات 
الروح املصرية القديمة ستبث عبر وسائل 

اإلعام. 
ــة مــســيــحــيــة  ــيــ ــنــ ــــي أغـــــــــــاٍن ديــ الــــتــــرانــــيــــم هــ
في  املصلن  إنــشــادهــا جمهور  فــي  يشترك 
عميد  يــقــول  املختلفة.  الدينية  املــنــاســبــات 
حبشي  راغــب  الدكتور  القبطية  املوسيقى 
الــرســول  بــولــس  إن   )2001-1898( مــفــتــاح 
أن املوسيقى الصوتية هــي أحد  يــرى  كــان 
العناصر األساسية للعبادة، وقد وضعها 
فـــي ثــاثــة عــنــاصــر أســاســيــة هـــي املــزامــيــر 
ــيــــة. وهــــذه  ــي الــــروحــ ــ ــانـ ــ والـــتـــســـابـــيـــح واألغـ
سجت 

َ
بعت، ون

ُ
ات التي  الثاثة هي  األقسام 

 الكنائس التقليدية شرقية 
ُّ

على منوالها كل

)Getty( األلحان الكَنسيّة المحفوظة يتجاوز عددها 300 لحن، منها ما هو بالقبطية، وآخر باليونانية القديمة

أهل  إلى  وغربية. يقول بولس في رسالته 
بمزامير  بعضًا  بعضكم  من 

ّ
»مكل أفسس: 

وتسابيح وأغاٍن روحية مترنمن ومرتلن 
فــي قلوبكم الــــرب«. ونــجــد املعنى ذاتـــه في 

رسالته إلى أهل كولوسي. 

أصول فرعونية 
وضعْت  باملسيحية،  الــرســل  بشر  وعندما 
كل كنيسة طقسًا روحيًا موسيقيًا مستمدًا 
من موسيقاها القومية الشعبية التي تتأثر 
ــذا، فـــإن الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة وضــعــت  بــهــا. لــ
مــوســيــقــاهــا عـــلـــى أســــــاس فـــرعـــونـــي. وقـــد 
الفالروني،  ديمتريوس  طريق  عن  وصلنا 
أحد أمناء مكتبة اإلسكندرية في عام 297 
ق.م، أن كهنة مصر كانوا يسّبحون آلهتهم 
من خال الحروف السبعة املتحركة، وكان 
تــرديــدهــم لــهــذه الـــحـــروف املــتــحــركــة ينتج 

أصواتًا عذبة.
ومــــع دخـــــول املــســيــحــيــة مـــصـــر، اســتــفــادت 
ــان الــفــرعــونــيــة؛  كــنــيــســتــهــا مـــن تــلــك األلــــحــ
فوضعت عليها النصوص املسيحية، وهو 
مــا أرخ لــه الــيــونــانــي فيلو الــســكــنــدري )20 
الكنيسة  أخـــذت  م( وغــيــره. وقـــد  ق.م – 50 
الفراعنة تقاليد أخرى خاصة بالغناء  عن 
ــاء املــرتــلــن  ــرفـ ــعـ ــنـــي، مـــثـــل تـــوظـــيـــف الـ ــديـ الـ

كفيفي البصر الذين يضعون أيديهم على 
وجناتهم أثناء األداء، وهو أمر شاع أيضًا 
في الغناء الديني اإلسامي عند املصرين. 
يعتمدان  كانا  والتنغيم  الغناء  فــإن  كذلك، 
عــلــى الــحــنــجــرة فــي مــعــابــد مــصــر القديمة، 
تحظر  كانت  الفرعونية  املعابد  ألن بعض 
استخدام اآلالت املوسيقية، وهو ما اتبعته 

الكنيسة القبطية أيضًا. 

من الشفاهية إلى التدوين
»الكنيسة حافظت  إن  األنبا متاوس  يقول 
عــلــى ألــحــانــهــا املــــدونــــة فـــي الـــــــراس، ال في 
بالتسليم  ألــفــي سنة  الــكــراس، وذلـــك نحو 
الشفاهي، حفظته الكنيسة كتراث ثمن ولم 
املحفوظة  سّية 

َ
الكن واأللــحــان  فــيــه«.  تفرط 

لــحــن، منها الصغير  يــتــجــاوز عــددهــا 300 
والــكــبــيــر، ومــنــهــا مـــا هـــو نــصــه بالقبطية 
ولكن  الــقــديــمــة،  باليونانية  هــو نصه  ومــا 
منها؛  الــنــادر  إال  قبطية،  كلها  موسيقاها 
تلك  مؤلفي  ومعظم  يونانية.  فموسيقاها 
اللحون مجهولون. أقــدم هــذه األلــحــان هو 
يعود  الــذي  السكندري«  »اإلكلمندس  لحن 
ويـــعـــود  الـــصـــلـــيـــب«  ــد  ــيــ و»عــ 180م،  لــســنــة 
تــاريــخــه لــعــام 226م، و»تــرنــيــمــة الــصــبــاح« 
املــيــادي، و»الثالوث  الــرابــع  وتــعــود للقرن 

ُعــثــر عليه فــي بقايا أوراق  الـــذي  األقــــدس« 
أواخر  إلى  املنيا، ويرجع  بردية بمحافظة 

القرن الثالث امليادي. 
والـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــفـــضـــل يـــعـــود فــــي حــفــظ 
الكثير مــن هــذا الــتــراث إلــى راغــب حبشي 
مــفــتــاح الـــذي كـــرس حــيــاتــه لــلــحــفــاظ على 
املوسيقية،  بالنوتة  وتدوينه  التراث  هذا 
ــه تـــوجـــه فـــي رحـــلـــة إلــــى إنــكــلــتــرا  حــتــى إنــ
أرنست  باملوسيقار  واستعان   1927 سنة 
نيوالن سميث لتدوين املوسيقى القبطية، 
وطلب من املوسيقار اإلنكليزي أن يحضر 
إلى مصر سنويًا ملدة سبعة أشهر من كل 
سنة من أكتوبر/تشرين األول حتى نهاية 
إبريل/نيسان لكي ينجز هذه املهمة، على 
أن تكون تكلفة إقامته وأتعابه على نفقة 
ــة، وبــالــفــعــل تـــم االتـــفـــاق  مــفــتــاح الـــخـــاصـ
واستمر العمل من 1928 إلى 1936، حيث 
جــمــع مــفــتــاح املــعــلــمــن املــشــهــوريــن وأخــذ 
عــنــهــم ألــحــانــهــم، وذلــــك بــمــســاعــدة املعلم 
-1872( الــبــتــانــونــي  جـــرجـــس  مــيــخــائــيــل 
ــان يــمــلــي الــلــحــن فــيــدونــه  ــــذي كــ 1957( الـ
ــيـــوالنـــد جــمــع  املـــوســـيـــقـــار. إلـــــى أن أتـــــم نـ
األلحان القبطية الشفاهية ودّونها في 16 

مجلدًا. 
ويقول املوسيقار عادل كامل )2003-1942( 
مصر«  فــي  القبطية  »املوسيقى  كتابه  فــي 
إن املــعــلــم مــيــخــائــيــل جـــرجـــس الــبــتــانــونــي 
تعلم األلحان على يد املعلم مرقص واملعلم 
باألزهر كمستمع  التحق  وإنه  أرمانيوس، 
لــتــعــلــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــــن عـــامـــي 1885 
للتراث  حفظه  بــدقــة  يتميز  ــان  وكـ و1891، 
وعذوبة الصوت وروعــة األداء، لذا اختاره 
 للكنيسة 

ً
الــبــابــا كــيــرلــس الــخــامــس مـــرتـــا

الكبرى سنة 1891.

وصلنا عن طريق 
ديمتريوس الفالروني، 

أحد أمناء مكتبة 
اإلسكندرية، أن كهنة 
مصر كانوا يسّبحون 

آلهتهم من خالل 
الحروف السبعة 

املتحركة

■ ■ ■
أخذت الكنيسة عن 

الفراعنة تقاليد أخرى 
خاصة بالغناء الديني، 
مثل توظيف العرفاء 

املرتلني كفيفي البصر 
الذين يضعون أيديهم 
على وجناتهم أثناء 

األداء

■ ■ ■
يقول األنبا متاوس 

إن »الكنيسة حافظت 
على ألحانها املدونة في 
الراس، ال في الكراس، 
وذلك نحو ألفي سنة 
بالتسليم الشفاهي«

باختصار

بالروح  تكتسي  التي  الترانيم  يكتمل من دون  ال  المسيح. طقٌس  ميالد  ليلة غد، إلحياء  القبطية في مصر،  الكنائس  تستعد 
المصرية القديمة؛ إذ تأثرت هذه األغاني بالموسيقى الفرعونية

هوامش

سما حسن

ته.  كان األجدر به أن يعتني بقلبه؛ ألنه عزيٌز على أحبَّ
فراقه سيوجعهم.  يهتمَّ بصحته؛ ألن  أن  عليه  كان 
وربما ألني من مدمني النصائح الطبية التي أقرأها 
هنا وهناك، فأذكر دراساٍت كثيرة كشفت أن الرجال 
يموتون بقلوبهم أكثر من النساء، فعلى الرجال أن 
يسمعوا تلك النصيحة الخرقاء التي لن تمنع قدًرا، 
اتنا  جدَّ أن  ولــو  بقلبك،  اعـــِن  ــذًرا:  حــ تحمل  ولكنها 
الحكيمات قلن قديًما: الرجل يحمل وال يلد... وحني 
ة عــن تفسير  الــجــدَّ لتسأل  اســتــغــراب؛   

ِّ
بــكــل تلتفت، 

ذلك القول الغريب، تقول بحكمة: نحن النساء نبكي، 
ونــشــعــر بــالــراحــة بــدمــوعــنــا، لــكــن الـــرجـــال يكتمون 
فجأة،  يموتون  ولذلك  قلوبهم،  في  وحزنهم  آالمهم 
الرجال  أحد  موت  لحادثة  الجاهز  ي  الطبِّ والتفسير 

ة. ة حادَّ املفاجئة أزمة قلبيَّ
مــات فــي غــرفــة فــي فــنــدق، فــي أثــنــاء نــومــه. هــذا هو 
ص خبر وفاة املخرج حاتم علي. وبذلك طوينا 

َّ
ملخ

صــفــحــة إخـــــالص ووفـــــــاء، أمـــــام الــخــيــانــة والـــغـــدر، 
قضية  وهــي  العرب،  لقضية  املهدر  املهني  والتطبيع 
فلسطني. وأكاد أجزم أن كثيرين مثلي قد سارعوا 
إلــــى مــشــاهــدة الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن جــديــد، 

لــم يفعلوا  يــشــاهــدونــهــا، كما  بأنهم  وأنــهــم شــعــروا 
ة األولـــى، ولــســان حالهم يقول إن هذه  ذلــك، فــي املـــرَّ
التغريبة العربية، وليست الفلسطينية فقط، فكأنما 
املؤلف وليد سيف واملــخــرج حاتم علي يقرآن  كــان 
لــت  ــيـــث تــحــوَّ ــة الـــعـــربـــيـــة املــــهــــني، وحـ ــ  مــســتــقــبــل األمــ
ر الشعب  الشعوب إلى قــوارب الجئني، ويــوم أن ُهجِّ
ر 

ّ
الفلسطيني من أرضــه، في عام 1948، كان يسط

 
ُّ

ــى لــحــلــقــاٍت تــالــيــٍة مـــن الــتــهــجــيــر، وكـــل ــ الــحــلــقــة األولـ
ــٍد تـــرك خــلــفــه مــتــاًعــا، وحــمــل مــفــتــاًحــا، مثلما  ــ واحـ
اتنا، وحيث أودعت أمُّ أحمد، في مسلسل  فعلت جدَّ
ــــت عليه 

َّ
الــتــغــريــبــة، مــفــتــاح بيتها فــي صــدرهــا، ودق

 بعودٍة 
ً

ها؛ لتطمئن على وجــوده، في أمــان؛ أمــال
ِّ
بكف

غار  الكبار، وتناقل الصِّ قريبة، وطــال األمــل، ورحــل 
مفتاح الدار.

ترك خبر وفاة املخرج حاتم علي سؤالني؛ أحدهما ال 
يحتمل عدة توقعات: كيف مات في غرفة في فندق، 
ل بني منفى ومنفى، وعاش 

َّ
بعيًدا عن بلده، وقد تنق

ــذي يحتاج  ــ ــم ال تـــني؟ أمـــا الـــســـؤال األهــ الــتــغــريــبــة مـــرَّ
م  املــشــوار، بعد أن قدَّ َمــْن يكمل بعده  إجابة عملية: 
ففي  عــاًمــا؟  عشر   

َ
ة
َّ
ست قبل  الفلسطينية،  التغريبة 

أثناء تشييع جثمان الراحل، صاحت امرأة دمشقية، 
أننا  ر خيرك يا حاتم. والحقيقة 

ِّ
بأعلى صوتها: كث

 
ُّ

؛ ألنـــه لــو كـــان كــل
ً

يــجــب أن نــشــكــره، كــثــيــًرا وطـــويـــال
فهذا  الفلسطينية  التغريبة  ي مسلسل 

ِّ
الفن رصيده 

يكفي؛ ألنه أعاد صناعة الوعي الفلسطيني والعربي 
حياة  بــتــفــاصــيــل  وأمــســك  الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة 
 

ِّ
كل يــروي حكاية  فكأنما  النكبة،  زمن  الفلسطيني، 

الجئ.
مــــات حـــاتـــم عــلــي بــقــلــبــه، وغـــيـــره كــثــر مـــن الـــقـــادة 
ــاب الــذيــن مــاتــوا في 

َّ
والــســيــاســيــني والــشــعــراء والــكــت

 الــســؤال حــائــًرا: مــن قتل 
َّ

غــرف فــنــادق غريبة، وظــل
 

ً
فالن؟ وربما قتله الخذالن، والخذالن أقوى مفعوال

من ُسمٍّ مدسوس، أو عقاٍر ُمذاٍب في شراب، وتبقى 
الحقيقة  غائبة، ولكن حاتم علي مات بقلبه املثخن 

ة حيلة على الفراق.
َّ
بحنني، وقل

ثــِقــلــوا 
ُ
أ قــلــوب كثيرين،  قلب حــاتــم علي خــذلــه، كما 

بهموم أوطانهم، ولم يعتنوا بقلوبهم؛ فوقعوا ضحية 
موٍت، بسكتٍة قلبية، في الجزء األخير من الليل، كما 
ني لتفسيراتهم. 

ِّ
ر العلماء ذلك، وينامون مطمئن يفسِّ

ر 
َّ
ه بقلبه، أتذك  أشدَّ

ٌ
 بالغ

ٌ
ما مات رجل

َّ
وباملناسبة، كل

ر الناس من حولي،   مؤملة، ففي صغري، تطيَّ
ً
حادثة

ي زوجاها االثنان، تباًعا، أمام التلفاز. 
ِّ
من سيدة توف

ة، تكون القصة املختصرة لحادثة الوفاة:   مرِّ
ِّ

وفي كل
التلفاز، مع  أمــام  ر أن يمضي سهرته،  قــرَّ الــزوج  أنَّ 
ت زوجته أنه نائم، وتابعت 

َّ
زوجته، فغافله النوم، وظن

رت أن توقظه؛ ليخلدا  مشاهدة التلفاز، حتى إذا ما قرَّ
جت  إلــى سريرهما، اكتشفت أنــه قد مــات، وقــد تزوَّ
ر معه  لتتكرَّ الــثــانــي، وهــو شقيق زوجــهــا؛  زوجــهــا 
الــقــصــة نــفــســهــا، وفـــي الــعــمــر نــفــســه تــقــريــًبــا، حتى 
كشفت دراسة أميركية أنَّ من أسباب املوت، في أثناء 
 وراثية مرتبطة بكهرباء القلب، ولكنك ال 

َ
النوم، عوامل

 شخص في الجوار، وتشرح 
ِّ

تستطيع أن تمسك بكل
َهمة بأنها 

َّ
ئ الزوجة املت برِّ

ُ
له هذا التفسير العلمي، لت

 نحس«.
ّ

»وش

مات في غرفة فندق

وأخيرًا

قلب حاتم علي خذله، 
كما قلوب كثيرين، أُثِقلوا 

بهموم أوطانهم، ولم 
يعتنوا بقلوبهم

األربعاء 6 يناير/ كانون الثاني 2021 م  22  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2319  السنة السابعة
Wednesday 6 January 2021

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


