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كورونا: مستشفيات لندن قد تواجه عجزًا في أسّرة العناية
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في العدد

ــا  ــ ــــورونـ ــكـ ــ ــاوز عـــــــــدد اإلصـــــــــابـــــــــات بـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــع تـ ــ ــ مـ
نــحــو  مـــنـــهـــم  ــي  ــوفــ تــ ــا،  ــيــ ــاملــ عــ  87,787,174
1,894,329، في وقت شفي نحو 63,276,677 
بــحــســب مـــوقـــع »وورلـــــــد مـــيـــتـــر«، أعـــلـــن وزيـــر 
أنه سيجري  هانكوك  مات  البريطاني  الصحة 
الــعــاصــمــة  فـــي  مــيــدانــي  اســتــخــدام مستشفى 
لندن إذا اقتضى األمــر لتخفيف الضغط على 
املستشفيات األخرى في املدينة، بعدما كشفت 
وثائق رسمية مسربة أن لندن تواجه احتمال 
نفاد أسرة املستشفيات في غضون أسبوعني. 
وكشفت التقديرات املسربة أنه حتى على الرغم 

بأقل معدل مرجح،  زاد  املصابني  عــدد  أن  من 
فـــإن مستشفيات لــنــدن قــد تــعــانــي عــجــزًا في 
ألفي سرير  بنحو  يقدر  املركزة  العناية  أســرة 

بحلول 19 الشهر الجاري.
مــن جهتها، أعــلــنــت الــيــابــان حــالــة طــــوارئ في 
مــع استمرار  مــجــاورة،  طوكيو وثــاث مناطق 
حاالت اإلصابة بكورونا في االرتفاع، مسجلة 
العاصمة،  رقما قياسيا يوميا عند 2447 في 
ــيــوم وتــســتــمــر حــتــى 7 فــبــرايــر/ شباط  تــبــدأ ال
املقبل، على أن تغلق املطاعم والحانات الساعة 

8 مساء، مع مطالبة الناس بالبقاء في املنزل.

ــي مـــديـــنـــة  ــ ــؤول فــ ــ ــســ ــ ــني، قـــــــال مــ ــ ــــصــ ــ وإلـــــــــى ال
ــبـــي، إن  شــيــجــيــاتــشــوانــغ، عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم خـ
الــســلــطــات مــنــعــت كــافــة الــســكــان مـــن مــغــادرة 
املدينة ضمن إجراءات مكافحة تفشي كورونا.

من جهة أخرى، قّررت شركة »كيورفاك« األملانية 
ــاج لـــقـــاح مــضــاد  ــتـ فـــي مـــراحـــل مــتــقــدمــة مـــن إنـ
لــكــورونــا، الــتــعــاون مــع شــركــة »بـــايـــر« األملــانــيــة 
املنتج  تطوير  فــي  للمساعدة  لــأدويــة  العماقة 
وتــوزيــعــه. وقـــال بــيــان صـــادر عــن »كــيــورفــاك« 
و«باير« إن األخيرة »ستدعم مزيدًا من التطوير 

واإلمداد والعمليات اإلقليمية الرئيسية« للقاح.

فــي هـــذا اإلطــــار، أعــلــنــت جــنــوب أفــريــقــيــا، التي 
تشهد عودة قوية لتفشي كورونا، أنها تعتزم 
اســتــيــراد مــلــيــون ونــصــف املــلــيــون جــرعــة من 
القطاع  في  العاملني  لتلقيح  أسترازينيكا  لقاح 
وأعلن وزير  الباد ضد كورونا.  الصحي في 
الصحة زويليني مخيزي أن أول مليون جرعة 
الشهر  مــن  وقــت الحــق  فــي  استقبالها  سيتم 
الــجــاري مــن معهد األمــصــال فــي الهند، تليها 
نــصــف مــلــيــون جـــرعـــة إضــافــيــة فـــي فــبــرايــر/ 

شباط املقبل. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

الجمعة  8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  □  العدد 2321  السنة السابعة

Friday 8 January 2021

5447 4442 974+5958 5559 974+للتواصل واالستفسار: مو�ايل -                           فاكس -   

اقتحام الكونغرس يعزل ترامب

)Getty/أنصار ترامب خالل اقتحام مبنى كابيتول هيل  )ليف رادن

2ـ3، 12ـ13
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الشرخ األميركي

بحث وزراء بتكتم 
مسألة عزل ترامب كونه 

غير أهل للمنصب

اعتبر بومبيو أن 
العنف االنتخابي ال يمكن 

التساهل معه

عرقل ماكونيل في 
السابق الكثير من 

مشاريع الديمقراطيين

للحديث تتمة...

اقتحام 
الكونغرس

على  الكونغرس  اقتحام  مشهد  انقلب 
ترامب،  دونالد  الخاسر  األميركي  الرئيس 
إدارته  داخل  من  ضده  المواقف  ألب  بعدما 

قبل خارجها. وفيما كان الكونغرس يستأنف 
سريعًا عمله ويصادق على تعيين جو بايدن 
االستقاالت  كانت  المتحدة،  للواليات  رئيسًا 

وجد  وبينما  ترامب.  فريق  داخل  من  تتوالى 
األخير نفسه محاصرًا وفي عزلة من دون أبرز 
حساباته  تجميد  بعد  لديه  التحريض  أسلحة 

التراجع  إلى  اضطر  وفيسبوك،  تويتر  على 
خطوة إلى الوراء من دون التخلي عن رفضه 

االعتراف بالخسارة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــون، عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ســــيــــحــــتــــاج األمـ
األرجـــــح، إلـــى وقـــت طــويــل لــتــجــاوز 
املــشــهــد الــســيــاســي خــــال الــيــومــن 
املاضين، إذ إن ما جــرى داخــل الكونغرس، 
مــــن اقـــتـــحـــام لــــه وتــعــطــيــل ألعـــمـــالـــه تــزامــنــا 
مــــع الــجــلــســة املــخــصــصــة لــلــمــصــادقــة عــلــى 
تعين جــو بــايــدن رئــيــســا بــأصــوات املجمع 
الخاسر  الرئيس  من  بتحريض  االنتخابي، 
ــات نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــابـ ــتـــخـ ــي انـ فــ
املاضي دونالد ترامب كان حدثا استثنائيا 
بــامــتــيــاز، وســيــتــرك تــداعــيــاتــه مـــطـــواًل على 

الحياة السياسية األميركية.
ــــب، الــــــذي يـــصـــّر عـــلـــى رفـــض  ــرامـ ــ ــار تـ ــ ــتـ ــ واخـ
الرئاسية، تجاوز جميع  االنتخابات  نتائج 
على  أنصاره  وتحريض  الحمراء،  الخطوط 
على  املصادقة  لتعطيل  الكونغرس،  اقتحام 
فــوز جــو بــايــدن بــالــرئــاســة، مــا أنــتــج مشهدًا 
لـــم يــكــن فـــي تــصــور أحـــد أنـــه قـــد يــحــدث في 
واشـــنـــطـــن، إذ ظـــهـــر الـــعـــشـــرات مــــن أنـــصـــار 
قاعات  في  يتجولون  الخاسر وهم  الرئيس 
ــلـــن أعـــــــام تــــرامــــب،  ــامـ ــيـــل حـ ــتـــول هـ ــيـ ــابـ ــكـ الـ
بــشــدة مقتحمن مكتب  ــــواب  األبـ ويــقــرعــون 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، ومــكــتــب رئــيــســة 
بــيــلــوســي، ومنصة  نــانــســي  الــنــواب  مجلس 
املــشــرعــون، مع  كــان  الشيوخ، بينما  مجلس 
الــطــاوالت،  املــوظــفــن يختبئون تحت  بــاقــي 
ويــتــحــصــنــون فـــي أمـــاكـــن مــغــلــقــة، ويــتــلــون 
الــصــلــوات، ويــشــهــدون حــصــاد االنــقــســامــات 
في الباد عن كثب، فيما أفيد عن مقتل أربعة 

أشخاص واعتقال العشرات.
ولم تتأخر التداعيات في الداخل في التوالي 
لتحاصر »املحاولة االنقابية« كما وصفها 
ــــب، تـــحـــت وطــــأة  ــرامـ ــ الـــبـــعـــض، اذ اضــــطــــر تـ
ــل  االنـــتـــقـــادات والـــغـــضـــب الــــعــــارم حــتــى داخـ
ــقــــاالت، إلــــى دعـــــوة أنـــصـــاره  ــتــ إدارتـــــــه واالســ
لــلــعــودة إلـــى مــنــازلــهــم فـــي وقـــت تـــم تحريك 
ـــراد الــــوكــــاالت  ــ الــــحــــرس الـــوطـــنـــي وبــــاقــــي أفــ
األمــنــيــة لــتــأمــن مــقــر ومــحــيــط الــكــونــغــرس، 
املصادقة  جلسة  بساعات  ستأنف 

ُ
ت أن  قبل 

فيما  أمــس،  انتهت  التي  بــايــدن  على تعين 

الـــذي نــشــره مساعد الرئيس  الــبــيــان  تــحــول 
الخميس،  أمـــس  تــويــتــر  عــبــر  سكافينو  دان 
»تأمن انتقال  وقال فيه ترامب  إنه يتعهد بـ
منتظم« للسلطة، معتبرًا األمر »مجرد بداية 
معركتنا من أجل أن نعيد أميركا لعظمتها« 
إلى مصدر للتشكك بعدما نقل موقع »سي 
أن أن« عن مسؤول في البيت األبيض قوله إن 
البيان صدر من دون علم املكتب الصحافي 
للبيت األبيض. وكان الفتا أن البيت األبيض 
لــم يــصــدر الــبــيــان رســمــيــا. مــع الــعــلــم أن لغة 
لها  يــروج  التي  السردية  تتوافق مع  البيان 
ترامب إذ قال: »حتى لو كنت أعارض تماما 
ــائـــع تــدعــمــنــي،  نــتــيــجــة االنـــتـــخـــابـــات، والـــوقـ
في  )للسلطة(  منظم  انــتــقــال  هــنــاك  سيكون 
20 يناير«. وأضــاف »إنها نهاية واحــدة من 
أفــضــل أولـــى الـــواليـــات فــي تــاريــخ الــرئــاســة، 
لكنها مجرد بداية معركتنا من أجل أن نعيد 

ألميركا عظمتها«.
املـــاضـــيـــن،  الـــيـــومـــن  مـــجـــريـــات  ــانـــت  كـ وإذا 
تــــحــــديــــدًا املـــــواقـــــف الـــســـيـــاســـيـــة األمـــيـــركـــيـــة 
ــة لــــدفــــع تـــــرامـــــب نــــحــــو مــــزيــــد مــن  ــ ــــضـ ــرافـ ــ الـ
ــــاب عـــلـــى املـــؤســـســـات  ــقـ ــ ــامـــات واالنـ ــقـــسـ االنـ
الدستورية، حتى من قبل نائبه مايك بنس 
فـــي مــواجــهــة  ــه  لـ الـــــذي أدى دورًا ســُيــحــفــظ 
الكونغرس  وعــودة  الخاسر،  الرئيس  تهور 
منه،  املقتحمن  إخـــراج  بعد  سريعا  للعمل 
واســتــئــنــاف جــلــســات املــصــادقــة عــلــى نتائج 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة، إلــــى جــانــب تــوحــد 
وسائل اإلعــام في رفــض ما جــرى والدعوة 
حــتــى إلــــى عــــزل الـــرئـــيـــس، فــيــمــا تـــم تعليق 
حساباته على تويتر وفيسبوك وإنستغرام، 
جــمــيــعــهــا مــــؤشــــرات أثــبــتــت أن املــؤســســات 

الديمقراطية األميركية قادرة على الصمود 
فــي وجــه أحــد أقصى االخــتــبــارات الداخلية، 
الــتــي يــقــودهــا رئــيــس شعبوي مثل تــرامــب، 
فــــإن هــــذه األحــــــداث تــفــتــح فـــي الـــوقـــت نفسه 
املجال حول أسئلة عــدة. وتتمحور بــدءًا من 
الثاني  يناير/كانون   20 بعد  ترامب  مصير 
الحالي، ومــا إذا كــان ما جــرى من تحريض 
أم مساءلته  الباب  باسمه سيفتح  واقتحام 

 
ً
قانونيا واحتمال تعرضه للمحاكمة، فضا

إذا كان  االنتخابية، وما  عن مصير قاعدته 
ســيــوظــفــهــا بــعــيــدًا عـــن الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
الـــذي يــرى أنــه خــذلــه، أم أن الــحــزب سيكون 
قـــــــادرًا عـــلـــى اســـتـــيـــعـــاب الـــضـــربـــة الــقــاســيــة 
تــرامــب، ووصلت  فــي عهد  التي تعرض لها 
إلـــى أوجــهــا فــي األيــــام األخـــيـــرة. كــذلــك بــدأت 
التساؤالت حول اإلخفاق األمني الذي حدث 
ــن ســيــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه فـــي وقــــت كــان  ومــ
الــعــالــم يـــراقـــب بــصــدمــة مـــا يـــجـــري وبــشــكــل 
خاص حلفاء الواليات املتحدة الذين يعدون 
بــاأليــام طــي صفحة تــرامــب ووصـــول بايدن 

على أمل تجاوز هذه الصفحة.
ــادق الــكــونــغــرس  ــ ــــذي صـ ــــف بـــايـــدن، الـ ووصـ
رسميا على فوزه في االنتخابات الرئاسية، 
أحـــداث العنف بأنها »تــمــرد«. وقـــال بــايــدن، 
ــه، »نظامنا  مــن واليـــة ديــاويــر مسقط رأســ
الديمقراطي يتعرض لهجوم غير مسبوق«. 
ــه إخـــال  ــذا لــيــس اعـــتـــراضـــا. إنــ ــ وأضـــــاف »هـ
بــاألمــن وفــوضــى. ويــكــاد يــصــل إلـــى الفتنة. 
تــرامــب  وحــــــاول  اآلن«.  يــتــوقــف  أن  يــنــبــغــي 
تخفيف الهجمات عليه، بعد اقتحام أنصاره 

الــكــونــغــرس، ســعــيــا إلجـــبـــار املــشــرعــن على 
ملغادرة  دعاهم  إذ  االنتخابات،  نتيجة  قلب 
الكابيتول، والعودة إلى منازلهم، على الرغم 
وطلبه  االنتخابات  بسرقة  زعمه  تــكــرار  مــن 
منهم عــدم نسيان هــذا الــيــوم. وفــي ما يبدو 

أنــه تــخــوف مــن مغامرة جــديــدة لترامب في 
األيـــام األخــيــرة الفاصلة عــن موعد تنصيب 
بـــايـــدن فـــي 20 يــنــايــر، ذكــــرت وســـائـــل إعـــام 
أميركية أن عددًا من الوزراء يبحثون بتكتم 
مسألة عزل ترامب كونه غير أهل للمنصب، 
بــمــوجــب الــتــعــديــل الــــــ25 لــلــدســتــور. ونقلت 
قــنــوات »ســي أن أن« و»ســـي بــي إس« و»إيــه 
 الـــوزراء 

ّ
بــي ســي« عــن مــصــادر لــم تسّمها أن

بــحــثــوا إمــكــانــيــة تفعيل الــتــعــديــل الــخــامــس 
والعشرين للدستور األميركي، الذي يسمح 
لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة أن 
ه »غير قادر 

ّ
يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أن

ب تفعيله 
ّ
على تحّمل أعباء منصبه«. ويتطل

أن تجتمع الحكومة برئاسة بنس للتصويت 
ــه بي  ــرار تــنــحــيــة تـــرامـــب. ونــقــلــت »إيــ عــلــى قــ
 مناقشات 

ّ
ســـي« عــن »مــصــادر مــتــعــّددة« أن

جرت بشأن هذه الخطوة غير املسبوقة في 
 »سي بي إس« 

ّ
حدة، لكن

ّ
تاريخ الواليات املت

 األمر ال يزال مجرد فكرة قيد البحث 
ّ
أّكدت أن

ـــه لــم يــتــّم تقديم »أّي شــيء رســمــي« إلى 
ّ
وأن

اب 
ّ
بنس. كما دعا العديد من البرملانين وكت

األعمدة في كبريات الصحف للجوء إلى هذا 
الخيار الدستوري.

بعد  عليه  ترامب  من حلفاء  العديد  وانقلب 
أن اقــتــحــم أنــــصــــاره مــبــنــى الــكــونــغــرس في 
يــكــّرره دومــا من  بما  إيمانا منهم  واشنطن 
ــرقــــت« مــنــه.   االنـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة »ُســ

ّ
أن

وذكـــرت تــقــاريــر إعــامــيــة أن نــائــب مستشار 
األمن القومي مات بوتينغر استقال لينضم 
إلى عدد من املسؤولن املنسحبن من إدارة 
ترامب بينهم مايك مولفاني، كبير موظفي 
البيت األبيض السابق والذي يشغل منصب 

مبعوث خاص إلى أيرلندا الشمالية. 
كما استقال أمس  مستشار الرئيس دونالد 
فيما  تولي،  ريــان  الروسية  للشؤون  ترامب 
األمــيــركــيــة  اإلدارة  فـــي  كــبــيــر  مـــســـؤول  قــــال 
لــوكــالــة رويـــتـــرز إنــــه مـــن املــتــوقــع أن يــحــذو 
ــبـــارزيـــن فـــي مجلس  املـــزيـــد مـــن األعـــضـــاء الـ
األمــــن الــقــومــي حــــذو تــولــي بــســبــب اقــتــحــام 
أنـــصـــار تـــرامـــب مــبــنــى الــكــونــغــرس.  وتـــردد 
أمــــس أن مــســتــشــار األمـــــن الـــقـــومـــي روبــــرت 
فــي االستقالة قبل أن ينفي  يــرغــب  أوبــرايــن 
ذلك بنفسه. كما أن كريس ليدل، نائب كبير 
املــوظــفــن، قـــد يــســتــقــيــل. كــمــا قــالــت مــصــادر 
مطلعة لوكالة »رويترز« إن اثنتن من كبار 

ــة الــرئــيــس مــيــانــيــا تــرامــب  ــ مــســاعــدي زوجـ
استقالتا أمس األول.

ــرامــــب، مـــايـــك بـــنـــس، والــــــذي لم  أمــــا نـــائـــب تــ
يــســلــم مـــن هــجــوم الــرئــيــس الــخــاســر بعدما 
الــازمــة  بالشجاعة  »لـــم يتحل  بــأنــه  وصــفــه 
بــادنــا  لــحــمــايــة  فعله  ينبغي  كـــان  مــا  لفعل 
ــاراتـــه في  ودســــتــــورنــــا«، بــعــدمــا رفــــض مـــجـ
االنــــقــــاب عـــلـــى نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات، فــقــال 
الجلسة  افتتاح  إعــادتــه  الخميس، مع  أمــس 
متوجها إلــى أنــصــار تــرامــب، »لــن تــفــوزوا«. 
وأعــلــن، بعد رد اعــتــراضــات عــدد مــن النواب 
الــجــمــهــوريــن، املــصــادقــة عــلــى فـــوز بــايــدن، 
صّبت  الناخبة  الهيئة  تصويت  نتيجة  أن 
لـــصـــالـــح األخــــيــــر، بــــأصــــوات 306 مــــن كــبــار 

الناخبن مقابل 232 لترامب.
ــر اقــــتــــحــــام الـــكـــونـــغـــرس عـــــــددا مــن  ــبــ ــا أجــ ــمـ كـ
الــجــمــهــوريــن عــلــى الـــتـــراجـــع عـــن االعـــتـــراض 
وجورجيا  بنسلفانيا  انتخابات  نتائج  على 
وميشيغن. وقالت السناتور الجمهورية كيلي 
في  الفرعية  االنتخابات  خسرت  التي  لوفلر، 
الــتــي حصلت أجبرتني  ــداث  جــورجــيــا، »األحــ
اآلن بضمير  أستطيع  النظر. وال  إعـــادة  على 
حــي أن أعــتــرض عــلــى املـــصـــادقـــة«. وحــتــى أن 
زعيم األغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ 
ميتش مــاكــونــيــل، الـــذي لــطــاملــا كــانــت مواقفه 
أن  اعتبر  متناسقة مع ترامب خال رئاسته، 
الفاشل« يؤكد على واجــب املشرعن  »التمرد 
في إنهاء الفرز. وسعى إلى منع االعتراضات، 
مشيرًا إلى أن نتائج االنتخابات ليست حتى 
متقاربة. أما السناتور ميت رومني، أحد أكبر 
فقال  الجمهوري،  الحزب  في  ترامب  منتقدي 
إن أفضل طريقة الحترام الناخبن هي »بقول 

الحقيقة لهم«.
ــر الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــي  ــ ــال وزيــ ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
ستيفن مــنــوتــشــن، مــن الــقــدس املــحــتــلــة، إن 
أعــمــال الــعــنــف الــتــي قـــام بــهــا أنــصــار تــرامــب 
»غــيــر مــقــبــولــة«، مضيفا »حـــان الــوقــت لكي 
الديمقراطية  العملية  وتحترم  أمتنا  تتحد 
فـــــي الـــــــواليـــــــات املـــــتـــــحـــــدة«. وانـــــضـــــم وزيـــــر 
الخارجية األميركي مايك بومبيو إلى جوقة 
الكونغرس،  باقتحام  املنددين  الجمهورين 
يــمــكــن  »ال  االنـــتـــخـــابـــي  الـــعـــنـــف   

ّ
أن مــعــتــبــرًا 

املتحدة وال  الــواليــات  فــي  التساهل معه« ال 
 الرئيس األسبق الجمهوري 

ّ
خارجها. وشن

جورج دبليو بوش هجوما عنيفا على القادة 
»الــتــمــّرد«  أّجــجــوا حالة  الــذيــن  الجمهورين 
تليق  والتي  الكابيتول،  التي شهدها مبنى 
بجمهوريتنا  ولــيــس  املــــوز  »جــمــهــوريــات  بـــ

الديمقراطية«.
ووصــــف زعــيــم الــديــمــقــراطــيــن فـــي مجلس 
الشيوخ تشاك شومر، أعمال العنف بمثابة 
ــا ســتــدخــل  ــهـ ــال إنـ ــ ــــاب«. وقــ ــقـ ــ »مـــحـــاولـــة انـ
ــلـــى غـــــــرار الـــهـــجـــوم  ــركــــي عـ ــيــ ــاريــــخ األمــ ــتــ الــ
ــور. واعـــتـــبـــر  ــ ــاربــ ــ ــيــــرل هــ ــلـــى بــ الـــيـــابـــانـــي عـ
الرئيس السابق باراك أوباما أعمال العنف 
»مخزية« لكنها ليست »مفاجئة«. وأضاف 
 ما حدث كان 

ّ
»سنخدع أنفسنا إذا قلنا إن

ــاّمــــة«، مــلــقــيــا بــالــلــوم عــلــى قـــادة  مــفــاجــأة تــ
الحزب الجمهوري ووسائل اإلعام املوالية 
هم »غالبا ما كانوا غير راغبن في 

ّ
لهم ألن

ق 
ّ
بــايــدن حق أن  أتــبــاعــهــم بحقيقة«  إخــبــار 

فوزًا كبيرًا في االنتخابات.

قال بنس ألنصار 
ترامب: لن تفوزوا 

)Getty(

ناصر السهلي

لم يكن اقتحام الكونغرس األميركي، 
بما يرمز إليه من مفاهيم الحّرية 

والديمقراطية في الوعي األميركي، 
من قبل أنصار الرئيس الخاسر في 

االنتخابات دونالد ترامب، سوى 
نتيجٍة لتراكمات أّسس لها األخير 

في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 
املاضي، مع داعمني ومؤيدين له 

في الحزب الجمهوري. هذا الحزب، 
ومؤسسته، سيتوقفان ملّيًا أمام 
الضرر الذي أحدثه الرجل بهما، 

ربما من خالل اإلجابة عن سؤال: 
هل نحن جمهوريون، أم ترامبيون 

و»براود بويز«؟ فهذه الجماعة اليمينة 
املتطرفة، واملسلحة، والتي كان ترامب 

طالبها بأن تكون مستعدة، خالل 
أولى مناظراته الرئاسية مع منافسه 

الديمقراطي، الرئيس املنتخب جو 
 من 

ً
بايدن، لن يكون اختفاؤها سهال

املشهد الغربي املقبل.
وأخطر ما أّسس له ترامب طوال 
العام 2020، في لعبته الشعبوية 

املفضلة، هو تقويض ثقة األميركيني 
باالنتخابات الديمقراطية. فشعار 

مناصريه، أي »سرقة االنتخابات«، 
ُعد أحد أهم أهدافه ومعسكره املؤيد، 

ملا يحمله من ضرب لقواعد اللعبة 
الديمقراطية. وعلى طريقٍة عاملثالثية، 

أراد ترامب االحتفاظ بالسلطة بكل 
الوسائل، ومنها التهديد املباشر 

واملبطن، وبمشاركة أسرته، كابنه 
إريك، الذي هّدد الجمهوريني، وعلى 

طريقة مكاملة أبيه مع سكرتير 
والية جورجيا الجمهوري، براد 

رافنسبيرجر. يجب االعتراف بأن 
ترامب استطاع اللعب على مشاعر 

الخوف، في األغلب لدى البيض، ببّث 
أكاذيب ونشر نظريات املؤامرة. 

 بنفسه يتصدى للنتائج املؤكدة 
ّ

وظل
لخسارته، إلى أن وصلت الصورة 
ر باقتحام 

ّ
ذك

ُ
إلى أوّجها، بطريقة ت

برملانات الديمقراطيات الصورية/
النامية، أو العرجاء. 

ذلك، وغيره كثير، يؤشر في الجوهر 
لت 

ّ
إلى أن األمة األميركية، التي شك

ديمقراطيتها أيقونة اجتذبت ماليني 
املهاجرين من حول العالم، تعيش 

أزمة وجودية. وبالطبع صور أول من 
أمس األربعاء، ستحفر مكانها في 

النفس األميركية. 
الشرخ الداخلي، في سجال الهوية 

األميركية، الذي أوصلته نظرية 
املؤامرة إلى ما هو عليه، لم يعد 

مجرد نظريات أو تحليل خبراء. 
والعالم يهتم بالحدث األميركي، 

ألن الواليات املتحدة، شئنا أم أبينا، 
تشكل »قوة عظمى« في توازنات 

عاملية، ونموذجًا معينًا، سواء لألعداء 
أو للحلفاء. الصورة اهتزت بال 

شك، وقد تشكل فرصة أمام هؤالء 
الحلفاء، أو األعداء، ملواصلة التفكير 
ببناء التحالفات الجديدة؛ ينسحب 

ذلك على الضفة األوروبية لألطلسي، 
وعلى خارجها. كما هي فرصة 

ملناهضي أميركا، لكسب مساحة 
مناورات غير مسبوقة. 

تحقيقات لمعرفة أسباب أكبر اإلخفاقات األمنيةثالوث السيطرة الديمقراطية: ماذا يعني؟

ترامب معزول 
بعد فشل 
»االنقالب«

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــيـــس األمــــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب، جــو  ــرئـ ـــق الـ
ّ
حـــق

مــوعــد تنصيبه  وقــبــل  اآلن،  ــايـــدن، حــتــى  بـ
أكثر  الحالي،  الثاني  كانون  يناير/   20 في 
ــد اشــــتــــهــــاه، حــــن قـــرر  بـــكـــثـــيـــر، مـــمـــا كـــــان قــ
منافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، 
عــلــى الــرئــاســة. حــيــنــهــا، كـــان مــجــرد إخـــراج 
للديمقراطية  واملقوض  الشعبوي،  ترامب، 
والــذي  التاريخية،  وتحالفاتها  األميركية 
ــاراك  ــ انـــقـــلـــب عـــلـــى مــعــظــم قــــــــرارات ســلــفــه بـ
ــيـــــض، أقـــصـــى مــا  ــ ــن الـــبـــيـــت األبـ أوبـــــامـــــا، مــ
ينشده الحزب الديمقراطي. ولم تكن مرارة 
الحزب تكمن فقط في وجود ترامب، بل في 
مجلس شيوخ يسيطر عليه الجمهوريون، 
الذين تواطأوا مع نزعات الرئيس وأجندته 
ــيــــوم، بــــات بــإمــكــان  الــيــمــيــنــيــة املـــتـــطـــرفـــة. الــ
ــقـــط تـــســـجـــيـــل تـــمـــكـــنـــه مــن  ــيـــس فـ بـــــايـــــدن، لـ
ــراق واليـــــــات صــلــبــة  ــ ــتـ ــ إزاحـــــــة تــــرامــــب، واخـ
لــلــجــمــهــوريــن، واحـــتـــفـــاظ حـــزبـــه بمجلس 
النواب، بل إن والية جورجيا منحت حزبه 
أيضا السيطرة على »الشيوخ«، بتعادل بن 
بايدن،  نائبة  فيه صــوت  الحزبن، سيكون 
كاماال هاريس، مرجحا للحزب األزرق. مع 
الــعــلــم أن أصــــوات الــحــزبــن تــعــادلــت داخــل 
ــادت  ــم عــ ثــ املـــجـــلـــس آخـــــر مـــــرة عـــــام 2010، 
للديمقراطين في 2012، ليخسروا الغالبية 

منذ 2014. 
الــجــديــد بعد ظــهــور نتائج  الــتــحــول  ويعني 
ــد تــمــكــن مــن  ــدن قــ ــايــ ــيــــا، أن بــ واليــــــة جــــورجــ
والتنفيذية  الرئاسية  الــكــرات،  جميع  وضــع 
الــثــاثــي،  ليصبح  ملعبه،  فــي  والــتــشــريــعــيــة، 
ــواب نــانــســي  ــ ــنـ ــ بــــايــــدن ورئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الـ
بيلوسي وزعيم األكثرية في الشيوخ تشاك 
شــومــر، املــحــرك األســـاســـي ألجــنــدة الــرئــيــس 
الـــســـيـــاســـيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة، وأولــــويــــاتــــهــــا. 

»من الواضح بشكل مؤلم أن الشرطة لم تكن 
مستعدة لهذا اليوم«، هذه العبارة التي قالتها 
فال  فــلــوريــدا  واليـــة  عــن  الديمقراطية  النائبة 
ديمينغز، وهي قائدة شرطة سابقة، تلخص 
ــن أنــصــار  بــالــنــســبــة لــكــثــر الــســبــب وراء تــمــكُّ
الــرئــيــس الــخــاســر دونــالــد تــرامــب مــن اقتحام 
عدم  وراء  السبب  أمــا  هــيــل.  الكابيتول  مبنى 
استعداد شرطة حماية الكونغرس فيبدو أنه 
سيكون موضع تحقيق واسع بحثا عن أجوبة 
حـــول الــعــديــد مــن األســئــلــة الــتــي تــحــاول فهم 
كيفية حدوث ما بات يوصف بأنه واحد »من 
األميركي  التاريخ  في  األمنية  الثغرات  أخطر 
الـــحـــديـــث«، خــصــوصــا بــعــدمــا أظـــهـــرت صــور 
قيام عدد من عناصر الشرطة بالتقاط صور 
ســيــلــفــي مـــع عـــدد مـــن مــقــتــحــمــي الــكــونــغــرس.   
الــســيــاق، قــالــت زوي لــوفــغــريــن، النائبة  وفـــي 
ورئيسة  كاليفورنيا  واليــة  عــن  الديمقراطية 
لجنة إدارة مجلس النواب، إن االختراق »يثير 
لجنتها  أن  مضيفة  خطيرة«،  أمنية  مخاوف 
الــنــواب والشيوخ  قـــادة مجلسي  مــع  ستعمل 
– مع  - واستعدادها  الشرطة  تعامل  ملراجعة 
اقتحم  الــذي  لترامب،  املوالي  العنيف  الحشد 

مبنى الكابيتول.
ــا مــثــل تــنــصــيــب رئــيــس  ــداثــ وفــــي حـــن أن أحــ
تفصيلي  أمني  تخطيط  على  تنطوي  جديد 
ــانـــب أجــــهــــزة أمـــنـــيـــة عــــديــــدة، فـــقـــد قـــال  مــــن جـ
املسؤولون إن التخطيط كان أقل بكثير ملهمة 
حماية الجلسة املشتركة ملجلسي الكونغرس، 
ــي، لــلــمــصــادقــة عــلــى نــتــائــج  ــاضــ األربــــعــــاء املــ
االنتخابات الرئاسية لعام 2020. وحدث ذلك 
على الــرغــم مــن وجــود تحذيرات واضــحــة من 

احتمال قيام أتباع ترامب بأعمال عنف.
ــديــــدات عــلــى  ــهــ ــيــــع مـــضـــت تــــــــرددت تــ ــابــ وألســ
وسائل التواصل االجتماعي بأن احتجاجات 
مؤيدة لترامب يجري التخطيط لها قد تتطور 
إلى أعمال عنف. لكن شرطة الكابيتول، وهي 

ســيــحــظــى  كــــذلــــك  دوالرًا.   15 ــى  ــ إلــ ــل  ــمـ ــعـ الـ
إعانة  بــإجــراءات  األميركيون  املستأجرون 
إضــافــيــة. وفــي بــيــان أول مــن أمـــس، أشــارت 
بيلوسي إلــى ضــرورة تمرير »قانون جون 
لــويــس لــحــقــوق الــنــاخــبــن« ســريــعــا، الـــذي 
كــان صعبا تــمــريــره لــوقــت طــويــل مــع زعيم 
ــة مــيــتــش  ــقـ ــابـ ــة الـــسـ ــهـــوريـ ــمـ ــة الـــجـ ــريــ ــثــ األكــ
ــن املــتــوقــع أيــضــا أن يــواصــل  مــاكــونــيــل. ومـ
الديمقراطيون سعيهم لفرض جولة جديدة 
من املساعدات التحفيزية ملواجهة كورونا. 
ووعدت بيلوسي بأنه »مع حزب ديمقراطي 

موحد، سنحقق تقدما رائعا«. 
ولــيــســت عــبــارة »حــــزب ديــمــقــراطــي مــوحــد«، 
ــار الـــــذي تحقق  ــتـــصـ ــرة، فــشــيــاطــن االنـ ــابــ عــ
تــكــمــن فـــي تــفــاصــيــلــه. بــالــنــســبــة إلـــى بــايــدن، 
والدائرة الوسطية في الحزب، فإن عليهم أن 
يعملوا وســط هامش مهم من املــنــاورة، أواًل 
مع الجمهورين »الوسطين«، كميت رومني 
وسوزان كولينز، لتمرير مشاريع قوانن في 
أيضا مع  ولكن  بأغلبية بسيطة،  »الشيوخ« 
يتمتع  الــنــواب، حيث  في مجلس  التقدمين 
بات  بأغلبية ضئيلة، وحيث  الديمقراطيون 
حزبهم منقسما، وسط تصاعد قوة الجناح 
الــيــســاري. ولــطــاملــا اعــتــمــد مــجــلــس الــشــيــوخ 
»تصالحية«  سياسة  على  نصفن  املنقسم 
لــلــوصــول إلـــى حــلــول وســــط. ويــشــرح موقع 
مجلس الشيوخ، أنــه »فــي حــاالت قليلة، فإن 
ــفـــرض تـــصـــويـــت ثــلــثــي أعـــضـــاء  الـــدســـتـــور يـ
املــجــلــس، بــمــا فــي ذلـــك عــلــى طـــرد سيناتور، 
إسقاط فيتو رئاسي، تبني تعديل دستوري، 
إدانــــة مــســؤول مــاحــق بــالــعــزل )حــالــة طلب 
العزل لدونالد ترامب(، واملوافقة على تعديل 
مـــعـــاهـــدة«، أمــــا أكـــثـــر الـــبـــاقـــي فــيــحــتــاج إلــى 

الغالبية البسيطة، أي 50 زائد واحدًا.
ووفق مراقبن، فإن بايدن قد يحتاج للسير 
على خطى سلفيه خصوصا، ترامب وأوباما، 

األميركي األســود جــورج فلويد  تتعلق بقتل 
الواقعة أطلقت  أيــدي الشرطة. وفــي تلك  على 
الــشــرطــة قــنــابــل غـــاز مــســيــل لــلــدمــوع وقــنــابــل 
صوت وطلقات مطاطية، إلبعاد املحتجن عن 
البيت األبيض وتمكن ترامب من السير عبر 
حديقة الفــايــيــت ورفـــع اإلنــجــيــل أمـــام كنيسة 
العاصمة أسئلة  ســان جــون. وتــواجــه شرطة 

لعدم فعل املزيد لتأمن مبنى الكونغرس.
وعـــلـــى عـــكـــس الـــقـــمـــع لــلــمــحــتــجــن عـــلـــى قــتــل 
فلويد، فقد أظهرت لقطات فيديو عناصر من 
مناصري  طريق  عــن  يبتعدون  وهــم  الشرطة 
ــوار مجلس  ــ تـــرامـــب، وتــركــهــم يــخــتــرقــون أســ
الشيوخ، بحسب صحيفة »واشنطن بوست«. 
وفـــي شــــوارع واشــنــطــن، كــانــت وكــــاالت إنــفــاذ 
القانون الفدرالية والحرس الوطني أقل بكثير 
من تلك التي كانت مرئية بشكل واضح خال 
االحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل جورج 
نفسه، وضعت  الكابيتول  مبنى  وفــي  فلويد. 
ــان الــضــبــاط  الــشــرطــة حــواجــز مــنــخــفــضــة، وكــ
وليست  الــرســمــي،  الــــزي  يـــرتـــدون  بمعظمهم 

وســيــكــون الــتــنــســيــق بــيــنــهــم عـــنـــوان املــرحــلــة 
املــقــبــلــة، أقــلــه حــتــى 2022، مــوعــد انــتــخــابــات 

الكونغرس النصفية.
ــذا الـــوضـــع الــتــفــاؤلــي قـــد يــصــب ســريــعــا  هــ
فـــي أمـــريـــن مــلــّحــن بــالــنــســبــة إلــــى بـــايـــدن. 
تــمــريــر أســمــاء  يــعــنــي ذلـــك تمكنه مــن  أواًل، 
وتعييناته  الــوزاريــة،  للمناصب  مرشحيه 
أجندة  تمرير  وثانيا،  الفيدرالية.  للوكاالت 
داخلية متقدمة، وال سيما مع استمرار وباء 
كورونا. وكان الفتا، أن أول ما أشــارت إليه 
ة 

ّ
دف تحول  بعد  األميركية،  اإلعــام  وسائل 

مجلس الــشــيــوخ إلـــى املــقــلــب الــديــمــقــراطــي، 
هـــو أن بـــايـــدن ســيــتــمــكــن مـــن تــنــفــيــذ وعـــده 
األدنـــى ألجــر ساعة  الــحــّد  االنتخابي برفع 

قوة مكونة من 2000 عنصر مكرسة لحماية 
املنطقة املحيطة بمبنى الكونغرس، لم تطلب 
ــن األجـــهـــزة  دعـــمـــا مــســبــقــا لـــتـــأمـــن املـــبـــنـــى مــ
االتحادية األخرى، مثل وزارة األمن الداخلي. 
تعبئة  عــدم  خلف  السبب  معرفة  تتم  لــم  كما 
تــعــزيــزات الــحــرس الــوطــنــي ألكــثــر مــن ساعة 

بعدما اخترق املحتجون الحواجز األمنية.
الكابيتول  ويتناقض ما حصل مع مقتحمي 
مع قيام إدارة ترامب بنشر قوات من الحرس 
الـــوطـــنـــي بــكــثــافــة خــــال االحـــتـــجـــاجـــات على 
وحــشــيــة وعــنــصــريــة الـــشـــرطـــة فـــي واشــنــطــن 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي الـــواليـــات املــتــحــدة خــال 
الــصــيــف املـــاضـــي. وأعـــلـــن قــائــد إدارة شــرطــة 
أربــعــة أشخاص  أن  العاصمة روبـــرت كونتي 
ـــقـــل 

ُ
ــوا حـــتـــفـــهـــم داخـــــــل الــــكــــونــــغــــرس واعـــت ــقــ لــ

52، بــيــنــهــم 47 بــســبــب خــــرق حــظــر الــتــجــول. 
وعلى الرغم من أنــه من املتوقع أن يزيد عدد 
 أمام اعتقال أكثر 

ً
املعتقلن، يبدو العدد هزيا

من 300 شخص عقب احتجاجات تفجرت في 
املنطقة في األول من يونيو/ حزيران املاضي 

التنفيذية، وال سيما  الــقــرارات  االتــكــال على 
 
ً
الــخــارجــيــة، كــالــعــودة مثا الــســيــاســة  لجهة 
ــرانـــي واملــعــاهــدات  إلـــى االتـــفـــاق الـــنـــووي اإليـ
الــدولــيــة، مــثــل اتــفــاقــيــة املــنــاخ، وهـــي مسائل 
الشيوخ بشدة، علما  ينقسم حولها مجلس 
، أو خروج ترامب من 

ً
أن االتفاق النووي مثا

لم  تنفيذية،  قــــرارات  كــانــت  دولــيــة،  منظمات 
في  املخاطرة  أمــا  الكونغرس.  عليها  يصّدق 
ذلك، فهي أن يعود أي رئيس مقبل عن قرارات 
ــع لــصــدقــيــة  ــراجـ ــن تـ ــززه مـ ــعـ ــا يـ ــع مـ ســلــفــه، مـ
واشنطن دوليا. وقد تجد الصن نفسها في 
مواجهة أشــرس مع الواليات املتحدة، إذ إن 
الحزبن متفقان على اتباع نهج أكثر صرامة 
بــخــاف اختافهما حـــول مسائل  بــكــن،  مــع 

خارجية أخرى.  
ويـــشـــرح تـــوم دونـــيـــلـــون، املــســتــشــار الــســابــق 
بــولــيــســي«، أن مجلس  »فـــوريـــن  ـــ لـ ــا،  ــامــ ألوبــ
يتعلق  مــا  فــي  أساسيا  يــؤدي دورًا  الشيوخ 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، لــجــهــة الــتــصــديــق 
أن  ويــوضــح  بــهــا.  املرتبطة  التعيينات  على 
»سيطرة أحد الحزبن على الكونغرس مهمة 
الدستور  إن  إذ  الداخلي،  الصعيد  أكثر على 
مــنــح الــرئــيــس الــقــدرة عــلــى الــتــحــرك بهامش 
األمــر بالسياسة  أوســع منفردًا، حن يتعلق 
الـــقـــومـــي«. أمـــا بالنسبة  الــخــارجــيــة واألمـــــن 
أنــه »مــع شدة  الدولية، فيرى  إلــى املعاهدات 
املعاهدات  أكثر  فــإن  واشنطن،  فــي  االنقسام 
ــيـــغـــة األوامـــــــــر  ــا بـــصـ ــيـــهـ ــلـ ــل عـ ــمــ ــعــ ــري الــ ــ ــجـ ــ يـ
تصلب  اســتــمــرار  إمكانية  ومــع  التنفيذية«. 
فــإن »هــنــاك مسائل يمكن  ميتش مــاكــونــيــل، 
الوصول بها إلى اتفاق، منها وجود إمكانية 
لــلــتــعــاون عــلــى أجـــنـــدة اســتــثــمــاريــة  حقيقية 
لــزيــادة التنافس مع الــصــن«، مرجحا أيضا 
أن يتفق الحزبان حول التحالفات مع أوروبا 
ومــنــظــمــة حــلــف شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو«، 

فيما االختاف كبير حول إيران.

لديهم معدات مكافحة الشغب. وقال مسؤولو 
إنفاذ القانون إن الجميع كانوا على استعداد 
لــحــصــر االحــتــجــاجــات، ولــكــن لــيــس لــــردع أي 
هـــجـــوم. وأوضـــحـــت »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« أنــه 
على عكس قمع التظاهرة أمام البيت األبيض، 
فــإن شرطة املجلس كانت تتفرج على عملية 
االقتحام عوضا عن محاولة منعها. وأظهرت 
إحدى الصور املنشورة على وسائل التواصل 
ــورة سيلفي  االجــتــمــاعــي ضــابــطــا يــلــتــقــط صــ
فيديو  فيما كشف مقطع  املتسللن،  أحــد  مع 
عن عناصر يفتحون السياج األمني للسماح 

ملؤيدي ترامب بالدخول إلى املبنى.
وكان الفتا أن الوكاالت األمنية في العاصمة 
نــشــرت املــئــات مــن الــعــنــاصــر، مــســاء األربــعــاء، 
لــكــن بــعــد أن كــــان أتـــبـــاع تـــرامـــب قـــد غـــــادروا 
املــنــطــقــة. وقــالــت الــنــائــبــة الــديــمــقــراطــيــة بوني 
واطـــســـون كـــوملـــان، بــحــســب الــصــحــيــفــة: »قــبــل 
أشـــهـــر مـــضـــت، عــنــدمــا كــــان مـــنـــاصـــرو حــيــاة 
بإمكاننا  يــكــن  لــم  يــتــظــاهــرون،  الــســود مهمة 
التحرك بسبب كثرة انتشار عناصر الشرطة 

وآخرين. أين هم اليوم؟«.
ــتـــعـــامـــل مــــع املــحــتــجــن  ــــي الــــبــــدايــــة، تــــم الـ وفــ
بــالــكــامــل تــقــريــبــا مــن قــبــل شــرطــة الــكــابــيــتــول. 
وألســبــاب ظلت غير واضــحــة، لــم تصل قــوات 
ــــى املـــنـــطـــقـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن مــــرور  ــرى إلـ ــ أخــ
ســاعــات على محاصرة أنــصــار تــرامــب ملبنى 
الكابيتول واقتحامه. وكان عدد من األعضاء 
الديمقراطين في الكونغرس قد حاولوا ألكثر 
الحكومية  األجــهــزة  الضغط على  أسبوع  من 
لــلــحــصــول عــلــى مــا تــعــرفــه مــن مــعــلــومــات عن 
ملا  وفقا  لها،  التصدي  وإجــــراءات  التهديدات 
قــالــه مــصــدر فــي الــكــونــغــرس، الـــذي أشـــار إلى 
أنه لم يكن هناك أي مؤشر إلى أن أحدًا يجمع 
معلومات جادة عن احتمال وقوع اضطرابات 

أو يخطط للتصدي لها.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

سيرشح  أنه  الخميس،  أمس  بايدن،  جو  المنتخب  األميركي  الرئيس  أكد 
االستئناف  محكمة  غارالند  ويرأس  العدل.  وزير  لمنصب  غارالند  ميريك 
منحاز  وغير  معتدًال  ليبراليا  ويعّد   ،2013 منذ  واشنطن  في  الفدرالية 
ألي من الحزبين. وكان الجمهوريون في مجلس الشيوخ منعوا لمدة 
ثمانية أشهر في 2016 ترشيحه للمحكمة العليا من قبل الرئيس األسبق 
بشخصية  الشاغر  المقعد  بملء  ترامب  لدونالد  سمح  ما  أوباما،  باراك 

محافظة في العام التالي.

ترشيح غارالند لوزارة العدل

دعا النائب الجمهوري 
آدم كينزنجر إلى تفعيل 
التعديل 25 من الدستور 
األميركي إلقصاء دونالد 

ترامب من السلطة، وأعلن 
أنه ال يستبعد دعم مسعى 
محتمل لمحاكمة ترامب 

في الكونغرس. 

أعلن مصدر أمني أميركي 
لقناة »فوكس«، أمس، 
أن الطردين اللذين عثر 

عليهما، أمس األول، قرب 
مقري الحزبين الديمقراطي 
والجمهوري في واشنطن 

كانا يحتويان متفجرات.

المحاكمة 
واردة

متفجرات

رصدإضاءة

)Getty( لم تطلب شرطة الكونغرس دعمًا مسبقًا لتأمين المبنى
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  شرق
      غرب

مذكرة اعتقال عراقية 
بحق ترامب

أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة الــــرصــــافــــة فــي 
ــــداد، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مـــذكـــرة  ــغـ ــ بـ
اعــتــقــال بــحــق الــرئــيــس األمــيــركــي 
الـــخـــاســـر دونــــالــــد تــــرامــــب بــتــهــمــة 
قــتــل زعــيــم »فــيــلــق الـــقـــدس« قــاســم 
»الحشد  في  والقيادي  سليماني، 
ــــو مـــهـــدي املـــهـــنـــدس،  الـــشـــعـــبـــي« أبـ
ــام املـــــاضـــــي. وذكـــــــرت،  ــ ــعـ ــ مـــطـــلـــع الـ
ــاء بعد  ــر جـ ــذا األمــ فـــي بـــيـــان، أن هـ
ــكــــمــــال إجـــــــــــــراءات الــتــحــقــيــق  ــتــ اســ

االبتدائي.
)العربي الجديد(

مخاوف إسرائيلية 
من تأثير كيري ورايس

وصف رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
بنيامن نتنياهو )الصورة(، أمس 
الخميس، أحداث مبنى الكابيتول 
فـــي واشـــنـــطـــن »بــالــعــمــل املـــشـــن«. 
وقــــــال: »الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
ستنتصر كما كانت دائما«. ونقل 
ــلــــي عــن  ــيــ ــرائــ ــوقــــع »ولـــــــــا« اإلســ مــ
إن  قــولــهــم  لنتنياهو  مــســتــشــاريــن 
تــل أبــيــب تخشى أن يـــؤدي كــل من 
السابق  األميركي  الخارجية  وزير 
ــيــــري ومـــســـتـــشـــارة األمــــن  ــون كــ ــ جــ
الــقــومــي الــســابــقــة ســــوزان رايــتــس، 
التي اختارها  وويــنــدي شــيــرمــان، 
الــرئــيــس األمـــيـــركـــي املــنــتــخــب جو 
بـــايـــدن نــائــبــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة، 
التأثير على املوقف من  أدوارًا في 

االتفاق مع إيران.
)العربي الجديد، فرانس برس(

أوروبا: اعتداء على 
الديمقراطية األميركية

ــّدد الــعــديــد مـــن حــلــفــاء الـــواليـــات  نــ
الغربين باقتحام أنصار  حدة 

ّ
املت

الرئيس األميركي الخاسر دونالد 
ترامب مقّر الكونغرس. ودعا األمن 
العام لحلف شمال األطلسي ينس 
إلى  الخميس،  أمــس  ستولتنبرغ، 
احترام »نتيجة هذه االنتخابات«، 
فيما اعتبر وزير خارجية االتحاد 
 ما 

ّ
األوروبـــــــي جـــوزيـــب بـــوريـــل أن

ــتـــول »اعــــتــــداء  ــيـ ــابـ ــكـ حـــصـــل فــــي الـ
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة«. 
وفـــي حـــن وصـــف رئــيــس الـــــوزراء 
ما  جونسون  بــوريــس  البريطاني 
أكدت  املخزية«،  »املشاهد  بـ حصل 
املستشارة األملانية أنجيا ميركل 
الـــخـــاســـر  ــيــــركــــي  الـــرئـــيـــس األمــ أن 
ــد تـــــرامـــــب يـــتـــحـــمـــل قــســمــا  ــالــــ دونــــ
مـــن املــســؤولــيــة. واعــتــبــر الــرئــيــس 
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون أن مـــا حصل 

»ليس أميركيا بالتأكيد«.
)فرانس برس، رويترز(

 
روحاني: الديمقراطية 

الغربية هشة

ــيـــس اإليـــــرانـــــي حــســن  ــرئـ اعـــتـــبـــر الـ
ــــس  روحـــــــــانـــــــــي )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، أمــ
الخميس، أن الديمقراطية الغربية 

»هشة وضعيفة«. 
وقــــــــــــــــــــــال: »مـــــــــــــــا الحـــــــــظـــــــــنـــــــــاه فــــي 
ــدة أظــــهــــر مــــدى  ــحــ ــات املــــتــ ـــ ــواليــ ــ ــ الـ
ضــــعــــف الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــغـــربـــيـــة 
وهــشــاشــتــهــا«. وأضــــاف: »الحظنا 
الغربية(  الــــدول  )فـــي  األرضــيــة   

ّ
أن

مـــهـــيـــأة لـــأســـف لــلــشــعــبــويــة رغـــم 
التقّدم في الصناعة والعلوم«.

)فرانس برس(
 

الصين تقارن التظاهرات 
باحتجاجات هونغ كونغ

قـــارنـــت بــكــن، أمـــس الــخــمــيــس، ما 
بالتظاهرات  واشــنــطــن  فــي  حصل 
هونغ  فــي  بالديمقراطية  املطالبة 
كونغ. وقالت متحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية هوا شونيينغ 
إن هــذه املشاهد »مــألــوفــة«، لكنها 
بــعــض  فــــعــــل  »رد  أن  إلـــــــى  ــتـــت  ــفـ لـ
األشخاص في أميركا، كان مختلفا 
تماما. فــي ذلــك الــحــن، حــن كانوا 
يـــصـــفـــون املـــتـــظـــاهـــريـــن الــعــنــيــفــن 
أي تعبير كانوا  كــونــغ،  فــي هونغ 

يستخدمون؟ مشهد رائع«.
)فرانس برس(



لم تكن الخسائر 
البشرية والمادية 

هي األضرار 
الوحيدة التي 

ألحقها الهجوم 
الذي استهدف 

مطار عدن 
الدولي، األسبوع 

الماضي، إذ 
إّن التداعيات 

انعكست سلبًا 
على محاولة 

المبعوث األممي 
مارتن غريفيث 

إحياء مفاوضات 
السالم، ما يجعل 

جولته بين الرياض 
والعاصمة 

المؤقتة عدن 
شكلية وتضامنية

القاهرة ـ العربي الجديد

ال تــزال محاوالت النظام املصري وأجهزته 
النفقات  فــي  الــعــجــز  لــســد  األمــنــيــة مستمرة 
الــحــكــومــيــة، وتــوفــيــر الــتــمــويــل الــــازم لعدد 
التي  املجتمعية،  ــبـــادرات  واملـ املــشــاريــع  مــن 
ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس املـ يــعــلــنــهــا الــــرئــ

السيسي من وقت آلخر.
ــالـــت مــــصــــادر خـــاصـــة،  ــذا الـــســـيـــاق، قـ ــ ــــي هـ وفـ
»العربي الجديد«، إن عددًا من رجال األعمال  لـ
الفيات  إحــدى  البارزين، عقدوا اجتماعًا في 
ــــول مــوقــف  ــم، لــلــتــبــاحــث حـ ـــدهــ املـــمـــلـــوكـــة ألحـ
االبتزاز  بعمليات  وصفوه  ما  بسبب  موحد، 
ــهـــزة  ــانــــب أجـ ــا، مــــن جــ ــهــ ــتـــعـــرضـــون لــ ــتــــي يـ الــ
سيادية، من أجل إجبارهم على دفع ما تمت 

تسميته »تبرعات«.
ــالـــة مــن  ــنـــاك حـ ــــى أن هـ وأشــــــــارت املــــصــــادر إلـ
الغضب املتنامي لدى عدد من رجال األعمال، 
نــظــرًا لــحــجــم املــبــالــغ املــالــيــة املــطــلــوبــة منهم، 
االتــهــامــات والقضايا  مــن  بــعــدد  التلويح  مــع 
الجاهزة ملن يبدي اعتراضًا أو غضبًا. وكشفت 
أن كلمة السر في عملية االبتزاز هذه هي ملف 

جماعة  مرشد  بأعمال  القائم  مع  التحقيقات 
اإلخوان املسلمني الدكتور محمود عزت.

وأوضــحــت املــصــادر أن أكــثــر مــن رجــل أعمال 
اعــتــراضــًا على  أبـــدى  الـــرد عندما  تلقى نفس 
حــجــم املــبــالــغ املــالــيــة املــطــلــوبــة مــنــهــم، تحت 
مــســمــيــات عــــدة، مــن بينها الــتــبــرع لــصــنــدوق 
»تحيا مــصــر«، واملــشــاركــة فــي تمويل اإلعانة 
الشهرية للعمالة غير املنتظمة املتضررة من 
أزمة فيروس كورونا. وتابعت أن من يعترض 
ــديــــث مـــعـــه بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر بـــشـــأن  ــحــ يـــتـــم الــ
الجارية  التحقيقات  في  اسمه  ورود  إمكانية 
ــــوان  مـــع الــقــائــم بــأعــمــال مـــرشـــد جــمــاعــة اإلخـ
الدفاع  بمقدوره  يكون  لن  ووقتها  املسلمني، 
عن نفسه، أو إثبات عكس ذلــك، خصوصًا أن 
الــدولــة  أجــهــزة  بمعرفة  تتم  التحقيقات  كــافــة 

السيادية في هذا اإلطار.
ــادر إلــــى أن هــنــاك مــــاك قــنــوات  ولــفــتــت املـــصـ
بــارزيــن، ومعروفني  أعــمــال  ورجـــال  فضائية، 
بــقــربــهــم مـــن الـــطـــرق الـــصـــوفـــيـــة، مـــن بـــني من 
تعرضوا لابتزاز أخيرًا. وأشــارت إلى أن من 
ــــب مــالــك  ــــؤالء رجــــل األعـــمـــال حــســن راتـ بـــني هـ
»املــحــور«، وجامعة سيناء، وغيرها  فضائية 
مــن االســتــثــمــارات األخــــرى. وكشفت أن هناك 
رجـــال أعــمــال اضـــطـــروا لــلــتــنــازل عــن حصص 
أجهزة  لصالح  كبرى،  بمشاريع  لهم  مملوكة 
ــزاز الــــذي  ــ ــتــ ــ ــة، أمـــــــام االبــ ــ ــدولــ ــ ســـيـــاديـــة فــــي الــ

تعرضوا له نتيجة لتلك الضغوط.
وقالت املصادر إن ما جرى مع رئيس مجلس 
إدارة مجموعة »جهينة« للصناعات الغذائية 
صفوان ثابت كان له أثر بالغ في حالة الخوف 
ــال األعــمــال في  الــتــي تسيطر عــلــى معظم رجـ
مصر فــي الــوقــت الــراهــن، نــظــرًا لحجم أعمال 
ثابت في البلد. وبحسب املصادر يسعى عدد 
من رجال األعمال املصريني لبعث رسالة إلى 

الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة لــتــوضــيــح خـــطـــورة هــذا 
املــصــري، حــال تسربت  االقتصاد  النهج على 
تلك األنباء إلى الخارج، خصوصًا أن الغالبية 
العظمى من رجال األعمال املصريني البارزين 
مــع مجموعات وشــركــاء  بــشــراكــات  يرتبطون 
أجــانــب. وقــال مصدر خــاص إن »األمـــر تحول 
لـــتـــهـــديـــد، خـــصـــوصـــًا فــــي ظــــل حـــجـــم املـــبـــالـــغ 
املطلوبة من عــدد من رجــال األعــمــال، بدعوى 
ــن،  ــ ــراهـ ــ ــع الـ ــ ــــوضـ ــي تـــحـــمـــل الـ ــ مـــســـاهـــمـــتـــهـــم فـ
الفترة  البلد طيلة  من  مكاسب  بعدما حققوا 
املاضية«. وأكد أن »هناك مطالب من الصعب 
رجــال  أحــد  يجد  عندما  خصوصًا  تنفيذها، 
ــال مــطــلــوب مــنــه 50 مــلــيــون جــنــيــه )3  ــمــ األعــ
مايني و184 ألف دوالر( أو 100 أو 150 مليون 
جنيه، تحت مسمى تبرع«. ولفت إلى أن »أحد 

رجــــال األعـــمـــال أبــلــغــه املـــســـؤول عـــن الــنــشــاط 
االقــتــصــادي بــجــهــاز ســيــادي أنـــه يــجــب عليه 
مــراجــعــة نفسه جــيــدًا قــبــل إبــــداء الــرفــض، ألن 
التحقيقات مع محمود عزت ما زالت جارية، 

ويمكن أن يرد اسمه فيها«.
ألــقــت فــي وقت  وكــانــت السلطات املصرية قــد 
ســـابـــق الـــقـــبـــض عـــلـــى رجـــــل األعــــمــــال الـــبـــارز 
ــد الـــســـويـــركـــي مــالــك  ــيـ ــابــــت، والـــسـ ــوان ثــ ــفــ صــ
املنتشرة في كافة  والــنــور«  »التوحيد  متاجر 
املــحــافــظــات املــصــريــة، بــعــد تــوجــيــه اتــهــامــات 
ــتـــمـــويـــل جـــمـــاعـــة اإلخــــــــوان  لـــهـــمـــا مـــتـــعـــلـــقـــة بـ
ــدد من  ــاء عــ ــمـ ــم تــســريــب أسـ املــســلــمــني. كــمــا تـ
رجال األعمال، ضمن خطة البتزازهم ودفعهم 
لاستجابة للمطالب املقدمة لهم، والذين كان 

من بينهم مالك سلسلة أوالد رجب.

بغداد ـ أكثم سيف الدين 
         سالم الجاف

واالســــتــــعــــدادات   ،2021 ــام  ــعــ الــ حـــلـــول  ــع  مــ
إلجـــــراء االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة الــعــراقــيــة، 
املــقــرر أن تــجــرى فــي الــســادس مــن يونيو/
حزيران املقبل، ما لم تؤّجل، يدخل البرملان 
في مرحلة العد التنازلي ملا بقي من عمره. 
ــقــر فــيــه قـــوى سياسية 

ُ
وفـــي الــوقــت الـــذي ت

عراقية، بينها مشاركة في البرملان، بالخلل 
فـــي عــمــلــه، تــســعــى رئـــاســـة مــجــلــس الــنــواب 
لتحقيق بعض اإلنجازات، من خال تشريع 
عــدد مــن الــقــوانــني املــثــيــرة لــلــجــدل، كخطوة 

التشريعي.  الــضــعــف  عــلــى  للتغطية  منها 
وبحسب النظم االنتخابية املعمول بها في 
العراق، فإن البرملان يجب أن يحل نفسه قبل 
شهرين من إجراء عملية االقتراع، ما يعني 
لــم يتبق أمامه  الــحــالــي  الــنــواب  أن مجلس 
أكثر من أربعة أشهر فقط، في حال أجريت 

 في 6 يونيو املقبل.
ً
االنتخابات فعا

وخـــــال الـــعـــام 2020 لـــم يــســتــطــع الــبــرملــان 
أغلبها  كــان  قانونًا،   31 على  إال  التصويت 
عــبــارة عــن مــعــاهــدات، مبتعدًا عــن القوانني 
النسبة ضعيفة  هــذه  عد 

ً
وت للجدل.  املثيرة 

املؤسسة.  من عمر  كامل  بعام  قياسًا  جــدًا، 
العام  نهاية  قبيل  البرملان،  رئاسة  وأعلنت 
املاضي، تمديد الفصل التشريعي ملدة شهر 
ــر يــأتــي إلكــمــال  ــذا األمــ ــــد، مـــؤكـــدة أن هـ واحـ
العديد من التشريعات املهمة للفترة املقبلة، 

ومن ضمنها قانون املوازنة للعام 2021.
ووفــــقــــًا لـــعـــضـــو فــــي الــــبــــرملــــان، تــــحــــدث مــع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، فـــإن »رئـــاســـة الــبــرملــان 
بدأت أخيرًا بتأدية دور الوسيط بني القوى 
عدد  لتشريع  عليها  والضغط  السياسية، 
مـــن الــقــوانــني املــهــمــة، والـــتـــي تــشــهــد خــافــًا 
 
ً
ففضا الكبيرة.  القوى  بني  حــادًا  سياسيًا 
ــالــــي، فـــإن  ــة الــــعــــام الــــحــ ــ ــوازنـ ــ عــــن قــــانــــون مـ
قــانــون املحكمة االتــحــاديــة، وتعديل  هــنــاك 
التعداد  وقانون  الجنائية،  املحكمة  قانون 
السكاني، وقانون العنف األسري، وتعديل 
قانون مكافحة املخدرات واالتجار بها، عدا 
عن ملفات استجواب وزراء املالية والتجارة 
وأكد  املــركــزي«.  البنك  والكهرباء، ومحافظ 
بــشــأن تلك  السياسية  الــقــوى  أن »خــافــات 
ــبـــرملـــان، الــتــي  الـــقـــوانـــني أحـــرجـــت رئـــاســـة الـ
تــحــاول أن تغطي، خــال مــا تبقى مــن عمر 
البرملان، على ضعف عمله، من خال السعي 

لعقد تفاهمات بشأن عدد من تلك القوانني 
املـــهـــمـــة، وإجــــــــراء تـــعـــديـــات بـــمـــا يــتــنــاســب 
مـــع املــصــلــحــة الــعــامــة لــلــبــلــد«. وأشـــــار إلــى 
»صعوبة تقريب وجهات نظر القوى خال 
الوقت املتبقي من عمر البرملان، والذي يعد 

أشبه بالوقت الضائع«.
ــالـــف  مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــــنـــــائـــــب عــــــن تـــحـ
فــي تصريح  العكيلي،  »ســـائـــرون«، صــبــاح 
ــان ســيــتــفــرغ  ــرملــ ــبــ صـــحـــافـــي أخــــيــــرًا، إن »الــ
بشكل كامل ملدة شهر من أجل إقرار قانون 
املــــوازنــــة«. وأشـــــار إلــــى أن »بــعــض الــنــواب 
املالية ومحافظ  وزيــر  قدموا طلبًا ملساءلة 
البنك املــركــزي، إال أن املــوضــوع مــا زال قيد 

البحث داخل البرملان«.
بـــــــــــــــــدوره، وصــــــــــف الــــــنــــــائــــــب عـــــــن الـــــحـــــزب 
شنكالي،  ماجد  الكردستاني  الديمقراطي 
»لــعــربــي الــجــديــد«، الــبــرملــان الــحــالــي بأنه  لـــ
التشريعية  الــبــرملــان  »األضــعــف بــني دورات 
اســتــجــواب  ولـــم يستطع  الــعــام 2004،  مــنــذ 
أي وزير حتى اآلن. كما أن هناك الكثير من 
اإلشكاالت تخص عمله«. وبنّي أن »الوضع 
الحالي في الباد، يحتاج إلى عمل من قبل 
الــبــرملــان، عــبــر تــشــريــع قــوانــني وأخـــذ الـــدور 
لكن، وفي  االســتــجــواب.  الــرقــابــي وعمليات 
ظـــل مـــا يــعــيــشــه الـــبـــرملـــان، فــقــد أصـــبـــح من 

الــصــعــب جـــدًا إنـــجـــاز الــكــثــيــر مـــن املــلــفــات«. 
السياسية هي  والكتل  »الــقــيــادات  أن  وأكـــد 
الــتــوافــق  وأن  الــبــرملــان،  بعمل  تتحكم  الــتــي 
وهــذا  عليه.  بــقــوة  نفسه  يــفــرض  السياسي 
واضح من التصويت على عدد من القوانني، 

والذي ال يتم إال عبر توافق قادة الكتل«.
العراقية«  »الــقــوى  الــنــائــب عــن تحالف  أمــا 
من  ا  جــزء الحكومة  فقد حّمل  أحمد مظهر 
مــســؤولــيــة الــخــلــل فــي عــمــل الــبــرملــان. وبــني، 
الحكومة،  »تأخير  أن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
كـــان سببًا  حــيــنــه،  فـــي  وتــعــطــيــل تشكيلها 
فــي عــدم تشريع عــدد مــن الــقــوانــني. كما أن 
استقالة حكومة عادل عبد املهدي، وتشكيل 
بظالها  ألقت  الكاظمي،  مصطفى  حكومة 
على البرملان وعمله«. لكنه أكد أن »البرملان 
هـــو مــؤســســة ســيــاســيــة بــامــتــيــاز، وهــــذا ال 
ــذه املــؤســســة مـــن رحــم  يــخــفــى، فــقــد أتــــت هــ
األحــزاب السياسية، وهــذا كله له انعكاسه 

على البرملان«.
وحول ذلك، توقع الخبير بالشأن السياسي 
»العربي الجديد«،  العراقي أحمد النعيمي، لـ
أن يــمــرر الــبــرملــان الــقــوانــني الــتــي يحتاجها 
فقط إلدامة العملية السياسية، ال تلك التي 

يحتاجها العراقيون. 
وقال النعيمي »من املرجح أن يمرر قوانني 
املــحــكــمــة االتــــحــــاديــــة والــــتــــعــــداد الــســكــانــي 
واملـــــوازنـــــة. لــكــن بــالــتــأكــيــد لـــن يــتــم تــمــريــر 
قــــوانــــني أخــــــــرى، مـــثـــل الـــعـــنـــف األســــــــري أو 
واألرامــــل  للمطلقات  االجــتــمــاعــي  الــضــمــان 
أو حتى  ــراء اإلرهــــــاب،  الــضــحــايــا جــ وذوي 
متابعة  فــي  للبرملان  الرقابي  الـــدور  تفعيل 
قــضــايــا الــفــســاد املــتــعــلــقــة بــالــهــدر فـــي املـــال 
العام، أو االنتهاكات الحقوقية أو ملف قتل 

املتظاهرين«.
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املاضي فعالية تحيي ذكرى  أواخــر األسبوع 
مقتل قائد »فيلق القدس« السابق في الحرس 
الـــثـــوري اإليــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، أثــــارت 
امتعاض »الشرعية« أيضًا. إذ اعتبر الرئيس 
اليمني الدعم امليداني من قبل إيران للحوثيني 
ــا يــســمــى ســفــيــرهــا فــي  ــــال أعــــمــــال مــ ــن خـ ــ »مـ
للقوانني  املخالف  صنعاء ونشاطه وتواجده 

املــلــيــشــيــات الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ أجــنــدة 
ــران«، فــي رفـــض ضمني إلجــــراء مــشــاورات  ــ إيـ
عدن  مطار  بشن هجوم  املتهمة  الجماعة  مع 
الــدامــي. لــم يكن هــذا هــو السبب الــوحــيــد في 
الــســام، فاألنشطة  فــرص  هـــادي لنسف  نظر 
ــــدى جــمــاعــة  ــقـــوم بـــهـــا ســفــيــر إيـــــــران لـ ــتـــي يـ الـ
الحوثيني، حسن إيرلو، بما في ذلك تنظيمه 

ــة«، بـــأنـــه »يــكــشــف  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ واألعــــــــــراف الـ
التدخل اإليراني الفاضح في اليمن«.

ــة الــرســمــيــة لــلــقــاء الـــذي  وبــعــيــدًا عـــن الــــروايــ
ــادي مـــع غــريــفــيــث، والـــتـــي خــلــت من  جــمــع هــ
الــســيــاســي، أصـــدر مكتب  أي إشــــارات للحل 
ــبـــعـــوث األمــــمــــي، بـــيـــانـــًا صـــحـــافـــيـــًا، تــلــقــت  املـ
التأكيد  تـــّم  الــجــديــد« نسخة مــنــه،  »الــعــربــي 

»التوصل إلى  فيه على التزام األمم املتحدة بـ
 مستدام وشامل للنزاع القائم، من 

ّ
وضع حل

خال حل سياسي عبر املفاوضات«.
كما أكد غريفيث، أمس الخميس، عقب لقاء 
جمعه  بوزير الخارجية وشــؤون املغتربني 
أحمد عوض بن مبارك، في العاصمة اليمنية 
املــؤقــتــة عـــدن، والــتــي شكلت ثــانــي محطات 

جــولــتــه، أن اســتــهــداف الــحــكــومــة يــهــدف إلــى 
ــن واالســـتـــقـــرار الـــذي  ــ تــقــويــض الـــســـام واألمـ
يتطلع اليه اليمن بدعم من اإلقليم واملجتمع 
الــدولــي، معبرًا عن تعازيه وإدانــتــه للهجوم 
الـــذي نــفــذ فــي مــطــار عـــدن، وذلـــك بحسب ما 
ــاء الــيــمــنــيــة »ســبــأ«  ــبــ نــقــلــت عــنــه وكـــالـــة األنــ

بنسختها التي تديرها الحكومة.
مــن جــهــتــه، عــّبــر بــن مــبــارك، خـــال اجتماعه 
أبدته  الــذي  بغريفيث، عن تقديره للتضامن 
األمم املتحدة مع الحكومة جراء االستهداف 
أثــنــاء وصــولــهــا مــطــار عـــدن الـــدولـــي. وجــدد 
بــن مــبــارك الــتــأكــيــد عــلــى اســتــمــرار الحكومة 
الــســام التي  الــفــاعــلــة لعملية  فــي شــراكــتــهــا 
لــن تدخر  إنها   

ً
قــائــا املتحدة،  األمــم  تقودها 

جــهــدًا لــخــدمــة الـــســـام الـــواقـــعـــي والــحــقــيــقــي 
الــذي يعالج جــذور املشكلة وينهي االنقاب 
ــدة تــلــبــي  ــديــ ــــرب ويــــؤســــس ملـــرحـــلـــة جــ ــــحـ والـ

تطلعات اليمنيني للعيش بكرامة وسام.
واستبقت مصادر حكومية، وصول غريفيث 
»الــعــربــي  إلــــى الــعــاصــمــة املـــؤقـــتـــة، بــالــقــول لـــ
الــجــديــد«، إن األخــيــر سيلتقي خــال زيــارتــه 
ــقــــط، رئــيــس  ــدة فــ ــ ــتــــي تــســتــمــر ســــاعــــات عــ الــ
الخارجية  امللك، ووزيــر  الحكومة معني عبد 
 عـــن وزراء 

ً
أحـــمـــد عــــوض بـــن مـــبـــارك، فـــضـــا

يــمــثــلــون مــكــونــات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة. وأكـــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  مــصــدر حــكــومــي رفــيــع لـــ
 الــــزيــــارة تــنــحــصــر بـــإدانـــة الــهــجــوم الـــذي 

ّ
أن

استهدف مطار عدن، وذلك بدليل أن الجولة 
للقاء  مسقط  أو  صنعاء  تشمل  لــن  الحالية 

الجانب الحوثي.
ــل عـــدم الــكــشــف عن 

ّ
وقـــال املــصــدر، الـــذي فــض

فــي  ــتـــى  ــيـــز اآلن، حـ ــتـــركـ الـ ــمـــل  ــتـــه »مـــجـ هـــويـ
زيــارة املبعوث، سيكون حــول إدانــة الهجوم 
دمًا وكأن 

ُ
اإلرهابي األخير، ال يمكن املضي ق

شيئًا لم يحدث، على العالم أن يعرف خطورة 
اإلرهاب الحوثي«.

وفـــــــور وقـــــــوع الــــهــــجــــوم اإلرهــــــابــــــي، حــّمــلــت 
ــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، جــــمــــاعــــة الـــحـــوثـــيـــني  الــــحــ
املسؤولية عنه بناء على التحقيقات األولية، 
وفــق قــولــهــا، لكن وزارة حــقــوق اإلنــســان في 
أدانــت  بها،  املعترف  غير  الحوثيني  حكومة 
سمتها  مــا  واتهمت  متأخر،  بشكل  الحادثة 

»القوى اآلثمة« بارتكابها. بـ
ــــع فـــشـــل جـــولـــة غــريــفــيــث لــنــاحــيــة الـــدفـــع  ومـ
بــمــفــاوضــات الـــســـام، وتـــحـــّول هـــذه الــجــولــة 
إلــــى نـــشـــاط شــكــلــي وتــضــامــنــي ولــــم تــخــرج 
عـــن إطــــار تــقــديــم الـــدعـــم املــعــنــوي للحكومة 
الــجــديــدة، أكــدت مــصــادر أممية مطلعة على 
»العربي الجديد«،  لـ ملف املشاورات اليمنية 
أنه »من السابق ألوانه الحديث عن مشاورات 
مباشرة في الوقت الراهن«. وقالت املصادر، 
 »تشكيل الحكومة الجديدة كان سيسهل 

ّ
إن

الكثير من مهام األمم املتحدة للمضي قدمًا 
الــســام، خصوصًا بعد أن  فــي مــســار عملية 
تجاوزت الرئاسة اليمنية مشاكلها الداخلية 
فــي مــا يــخــص اتــفــاق الـــريـــاض، لــكــن الجولة 
الــجــديــدة هــي فــي إطـــار الــتــواصــل الروتيني 
ملــنــاقــشــة جــمــلــة مــــن الـــقـــضـــايـــا، وعــمــلــنــا لــن 

 أي متغّيرات«.
ّ

يتوقف في ظل
وفــي حــال تــجــاوز قضية هجوم مطار عــدن، 
وبدء النقاشات حول تشكيل الوفد الحكومي 
ــيــــع املـــقـــبـــلـــة، يـــطـــمـــح املــجــلــس  ــابــ خـــــال األســ
االنتقالي الجنوبي للمشاركة، للمرة األولى، 
املــفــاوضــات، باعتباره قد أصبح  ضمن وفــد 

شريكًا في الحكومة املعترف بها دوليًا.
ــات الــــــذي يــعــيــشــه الـــوفـــد  ــبـ ــثـ وفـــــي مـــقـــابـــل الـ
أن  املتوقع  املفاوض منذ 2016، من  الحوثي 
وذلــك  الحكومي،  الــوفــد  على  تعديات  تطرأ 
بــتــســلــم وزيــــر الــخــارجــيــة، أحــمــد عــــوض بن 
مــبــارك رئــاســة الـــوفـــد، إذ جـــرت الـــعـــادة على 
الــحــكــومــات  الــخــارجــيــة فــي  أن يــتــقــدم وزراء 
ــدارة املــــشــــاورات الــتــي رعتها  ــ املــتــعــاقــبــة، صـ

األمم املتحدة سواء في جنيف أو الكويت.

مصرتقرير

بدأت رئاسة البرلمان 
بأداء دور الوسيط بين 

القوى السياسية

جولة تضامنية لغريفيث

األنباء  لوكالة  تصريحات  في  الحوثيين،  لجماعة  تابع  مصدر  اتهم 
اليمنية »سبأ« بنسختها التي تديرها الجماعة، قوات التحالف في اليمن 
الذي تقوده السعودية، أمس الخميس، بخرق اتفاق وقف إطالق النار 
في محافظة الحديدة. وتحدث عن ارتكاب 215 خرقًا بينها استحداث 
صاروخي  قصف  إلــى  أشــار  كما  تسلل.  ومحاولة  قتالية  تحصينات 
ومدفعي استهدف المناطق الحدودية في صعدة. واتهم الطيران 

بشّن غارات على محافظتي مأرب والجوف وقبالة نجران.

خروقات في الحديدة

الحدث

عدن ـ زكريا أحمد

انتظرت األمم املتحدة، طيلة األشهر 
اليمنية  الحكومة  تشكيل  املاضية، 
الــجــديــدة بــمــوجــب اتـــفـــاق الــريــاض 
ــة«  ــيـ ــرعـ ــشـ ــــني »الـ ــه الــــســــعــــوديــــة بـ ــتــ الـــــــذي رعــ
االنفصالي،  الجنوبي«  االنتقالي  و»املجلس 
ــادة تشكيل  حتى تــكــون األجــــواء مــواتــيــة إلعـ
الــوفــد الــتــفــاوضــي الــحــكــومــي الـــذي يفترض 
أن يـــشـــارك فـــي مـــفـــاوضـــات الـــســـام الــهــادفــة 
ــل الـــســـيـــاســـي الــــشــــامــــل، بــمــا  ــحــ ملـــنـــاقـــشـــة الــ
بما  الشريكة  األطـــراف  كافة  يضمن مشاركة 
الهجوم  لــكــن  الــكــفــاءات«.  »حــكــومــة  بـــ تسمى 
الــذي استهدف مطار عــدن األسبوع املاضي 
فـــور وصـــول الــحــكــومــة الــجــديــدة إلــيــه، يبدو 
 

ّ
أنــه سيطيح هــذه اآلمــــال، خصوصًا فــي ظل
تمسك الحكومة املعترف بها دوليًا بتحميل 
جماعة الحوثيني، الطرف اآلخر على طاولة 
الصاروخي  القصف  مسؤولية  املــفــاوضــات، 
ــــذي اســتــهــدف املـــطـــار وتــســبــب بــمــقــتــل 26  الـ
شخصًا وأكــثــر مــن 100 جــريــح. واصطدمت 
مارتن  اليمن،  إلــى  األمــمــي  املبعوث  حماسة 
مــشــاورات جــديــدة في  غريفيث، بعقد جولة 
الحكومة،  تشكيل  عقب  جنيف،  أو  الــســويــد 
بتصلب حــكــومــي، بــدا واضــحــًا خــال اللقاء 
الذي جمعه بالرئيس عبدربه منصور هادي، 
مساء أول من أمس األربــعــاء، قبل أن يتوجه 
املــبــعــوث األمــمــي أمـــس الــخــمــيــس إلـــى عــدن، 
ثاني محطات جولته. وخا اللقاء الذي ُعقد 
بــني الــرجــلــني فــي الــريــاض، وبــحــضــور نائب 
وهما  األحمر،  محسن  علي  اليمني  الرئيس 
)هادي واألحمر( آخر من تبقى من الحكومة 
ــارات حول  الشرعية خـــارج عـــدن، مــن أي إشــ
الــنــار، الهدف  اإلعـــان املشترك لوقف إطــاق 
الرئيسي الذي تسعى األمم املتحدة لتمريره 

منذ طرحه مطلع مارس/آذار 2020.
وأبـــلـــغ الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي، املـــبـــعـــوث األمـــمـــي، 
 جماعة الحوثيني »ال 

ّ
ونائبه معني شريم، أن

لتحقيق  األممية  الجهود   
ّ
وأن الــســام«،  تريد 

»تــمــادي وعنهجية  بـــ ــواجــه 
ُ
ت السياسي  الحل 

رام اهلل ـ محمود السعدي

ــة فــلــســطــيــنــيــني بـــجـــروح،  ــعــ أصـــيـــب أربــ
والــــعــــشــــرات بــــحــــاالت اخـــتـــنـــاق بــالــغــاز 
ـــل لـــــلـــــدمـــــوع، خــــــــال اعـــــــتـــــــداءات  ــيـ ــســ املــ
ومــواجــهــات مــع االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي 
ــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة مــن  واملـــســـتـــوطـــنـــني فـ
الضفة الغربية، ليل األربعاء وفجر أمس 
الــخــمــيــس، فيما نــفــذت قـــوات االحــتــال 
ــدة من  عــمــلــيــات اعـــتـــقـــال فـــي مــنــاطــق عــ

الضفة طاولت عددًا من الفلسطينيني.
ــاح أمـــــس،  ــبــ ــم مـــســـتـــوطـــنـــون صــ ــ ــاجـ ــ وهـ
حراثتهم  خـــال  فلسطينيني  مـــزارعـــني 
أرضهم املهددة باالستيطان في املنطقة 
الــشــرقــيــة مــن قــريــة كــفــر مــالــك شـــرق رام 
الله وسط الضفة الغربية، حيث تدخل 
املستوطنني،  لحماية  االحــتــال  جــيــش 
ــاز املــســيــل لــلــدمــوع،  ــغـ مــطــلــقــًا قــنــابــل الـ
أفــاد به الناشط خالد بعيرات.  وفق ما 
 »هجوم 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ وأوضح 

اثنني من  إلــى إصــابــة  أدى  املستوطنني 
األهالي برضوض وجروح«.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات فجر 
بيت  الدهيشة جنوب  فــي مخيم  أمــس، 
الغربية، بني شبان  الضفة  لحم جنوب 
وقـــوات االحــتــال مــا أدى إلصــابــة شاب 
قدمه،  في  الحي  بالرصاص  فلسطيني 
فــي حــني اعتقلت قـــوات االحــتــال ثاثة 
شبان آخرين من املخيم. كذلك، اعتقلت 
ــــال فـــجـــر أمــــــــس، شـــابـــني  ــتــ ــ قــــــــوات االحــ
قــبــاطــيــة جــنــوب  بــلــدة  مـــن  فلسطينيني 
جنني، في حني أصيب شاب بالرصاص 
الحي في ساقه خال مواجهات اندلعت 
فــي الــبــلــدة. وكــانــت مــواجــهــات اندلعت 
كــــذلــــك فــــي بــــلــــدة الـــعـــيـــســـويـــة بـــالـــقـــدس 
املـــحـــتـــلـــة مــــســــاء األربــــــعــــــاء، بــــني شــبــان 
البلدة،  اقتحمت  التي  االحــتــال  وقــوات 
مـــا أوقـــــع عـــشـــرات اإلصــــابــــات بــحــاالت 

اختناق بالغاز املسيل للدموع.
ــيـــب عــــشــــرات الــفــلــســطــيــنــيــني  ــان أصـ ــ وكــ
مساء أول من أمس، باالختناق بالغاز، 

ــوات االحـــتـــال بــلــدة  بــعــدمــا اقــتــحــمــت قــ
الثاني  لليوم  الخليل،  شــمــال  أمــر  بيت 
على التوالي، بعد اإلعان عن استشهاد 
الثاثاء  البلدة  اخليل من  الشاب عاهد 
ــيـــون  ــتـــصـ ــرق عـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ املــــــــاضــــــــي، عـ
الخليل وبيت  بــني  املــقــام  االســتــيــطــانــي 

لحم بزعم تنفيذه عملية طعن.
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــادي األســ ــد نــــ وأكــــ
بيان مقتضب، أمس، أن قوات االحتال 
اعتقلت مساء األربــعــاء وفجر أمــس من 
الضفة الغربية 16 فلسطينيًا على األقل 
من محافظات جنني، بيت لحم، الخليل، 

نابلس، رام الله، سلفيت، وقلقيلية. 
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، صـــــادقـــــت ســـلـــطـــات 
االحتال أمس، على مخطط استيطاني 
جــديــد، يقضي بــاالســتــيــاء عــلــى 1008 
ــات مــــن أراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــني  ــ ــمـ ــ دونـ
قرب مستوطنة »ألفيه منشيه«، املقامة 
عــلــى أراضــــي بــلــدات عــــزون، وكــفــر ثلث، 
والنبي الياس شرق قلقيلية. في سياق 
آخـــر، قــالــت مــحــافــظــة سلفيت فــي بيان 
األربـــعـــاء، إن قــــوات االحـــتـــال ســلــمــت 5 
إخـــطـــارات جـــديـــدة بـــاإلخـــاء ألصــحــاب 
أراض مــجــاورة لــقــريــة ديـــر بــلــوط غــرب 
سلفيت، تمهيدًا ملصادرتها واالستياء 

عليها لصالح التوسع االستيطاني.
ــــال أمــــس،  ــتـ ــ ــوات االحـ كــــذلــــك، فـــكـــكـــت قـــــ
من  مبنية  فلسطينية  مــســاكــن  ثمانية 
الــصــفــيــح قـــرب بــلــدة بــيــت إكــســا شــمــال 
واستولت  املحتلة  الــقــدس  مدينة  غــرب 
ــتــــال  ــقـــت قـــــــوات االحــ ــلـ ــا أغـ عـــلـــيـــهـــا. كـــمـ
ــاح أمـــــــس، طـــريـــقـــني زراعـــــيـــــني فــي  ــبــ صــ
شرق  املغير  قــريــة  مــن  الشرقية  املنطقة 
رام الله، بحجة أن شبانًا حرقوا نصبًا 

تذكاريًا ملستوطنني في املنطقة.
ــاء، اقـــتـــحـــمـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــنــ ــ فــــي األثــ
النبي  مــقــام  أمـــس،  املستوطنني صــبــاح 
ــا بــحــمــايــة  مـــوســـى بـــني الـــقـــدس وأريــــحــ
ــلــــت  ــــني واصــ ــــي حــ قـــــــــوات االحـــــــتـــــــال، فــ
ــــن املــســتــوطــنــني  ــات أخـــــــرى مـ مـــجـــمـــوعـ

اقتحام باحات املسجد األقصى.

تصاعد اعتداءات المستوطنين 
وقوات االحتالل
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)Getty( تم تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمدة شهر واحد

يُهدد رجال األعمال بإيراد أسمائهم مع عزت )خالد كامل/فرانس برس(

اســـتـــؤنـــفـــت، مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
ــة الـــثـــانـــيـــة مــن  األربـــــــعـــــــاء، الــــجــــولــ
مــفــاوضــات الــســام األفــغــانــيــة بني 
»طالبان«.  وحــركــة  الحكومة،  وفــد 
ــــدث بـــــاســـــم املـــكـــتـــب  ــحـ ــ ــتـ ــ وقــــــــــال املـ
ــان«،  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ــيــــاســــي لــــحــــركــــة »طـ الــــســ
ــي تـــغـــريـــدة عــلــى  مــحــمــد نـــعـــيـــم، فــ
االجتماع  في  »تقرر  إنــه  »تويتر«، 
املعينة  الــفــرق  تــبــدأ  أن  التمهيدي 
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــبـــني الـ ــانـ ــبـــل الـــجـ مــــن قـ
ــمـــال مـــحـــادثـــات الــســام  جـــــدول أعـ
يـــوم الــســبــت املــقــبــل )غــــــدًا(«. وكـــان 
من املقرر أن تبدأ هذه الجولة من 
املفاوضات الثاثاء املاضي، لكنها 
تأخرت بسبب تأخر وصول الوفد 
الــحــكــومــي املــفــاوض إلـــى الــدوحــة. 
ــت املــفــاوضــات بــني الطرفني، 

َ
ــق

ِّ
وُعــل

األول  ديسمبر/كانون  فــي  مؤقتًا، 
املـــاضـــي، بــعــد أن اســتــمــرت جــولــة 
ــات األولـــــــــى ملــــــدة ثـــاثـــة  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ املـ
أشهر، وأعلن في نهايتها التوصل 
اإلجرائية  القواعد  على  اتفاق  إلى 

للمفاوضات.
)العربي الجديد(

عــــــاد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي 
)الــصــورة(  الــحــريــري  املكلف سعد 
أمس الخميس، إلى لبنان، آتيًا من 
بعد  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة 
انــتــهــاء عــطــلــة األعـــيـــاد فـــي لــبــنــان. 
وبعد أسبوَعني تقريبًا على اللقاء 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  ــيــــر بــــني رئـ األخــ
مــــيــــشــــال عــــــــون والــــــحــــــريــــــري فــي 
قـــصـــر بـــعـــبـــدا الــــرئــــاســــي، ال تــــزال 
تشكيل  دون  تـــحـــول  الـــتـــي  الــعــقــد 
الـــحـــكـــومـــة مـــــوجـــــودة، وعــنــوانــهــا 
ــة«،  ــوزاريــ الــعــريــض »الــحــصــص الــ
وســـط اتــهــامــات مــتــبــادلــة مــن قبل 
ــــني بـــالـــتـــعـــطـــيـــل.  ــرفـ ــ ــطـ ــ أوســـــــــــاط الـ
وقــــال الــنــائــب فـــي كــتــلــة الــحــريــري 
ــــوش،  ــلـ ــ ــة، مــــصــــطــــفــــى عـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ
»الحريري  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــًا عــلــى كـــل الــوســائــل  ــمـ مــنــفــتــح دائـ
د 

ّ
والــطــرق الــتــي مــن شأنها أن تول

 
ّ
الــحــلــول واملـــخـــارج املــنــاســبــة، لكن

أي اجــتــمــاع )بــني الــطــرفــني حاليًا( 
لــن يــؤتــي ثــمــاره بــعــد 14 لــقــاًء، إال 
الــرئــيــس عــون بحكومة  إذا رضـــَي 
مــســتــقــلــة وتـــرجـــم رغــبــتــه فـــي ذلــك 
الكرة   

ّ
إن فعليًا وعمليًا، وبالتالي، 

الجمهورية. وشدد  بملعب رئيس 
 »فــكــرة انــســحــاب 

ّ
عــلــوش، عــلــى أن

الحريري أو تنحيه غير واردة«.
)العربي الجديد(

ــن الــــــــدول، أمـــس  ــعـــديـــد مــ نــــــددت الـ
ــقــــوة بــحــمــلــة الــقــمــع  الـــخـــمـــيـــس، بــ
ــى تــوقــيــف  الـــواســـعـــة الـــتـــي أدت إلــ
أكـــثـــر مـــن 50 شــخــصــيــة مــعــارضــة 
مـــؤيـــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هــونــغ 
كونغ صباح أول مــن أمــس، وذلــك 
ــمـــوجـــب قــــانــــون األمـــــــن الـــقـــومـــي  بـ
الــــــصــــــارم الــــــــذي فــــرضــــتــــه الـــصـــني 
أخـــــيـــــرًا. ودعـــــــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األميركي مايك بومبيو أمس، إلى 
اإلفراج »الفوري« و»غير املشروط« 
53 شخصية معارضة مؤيدة  عن 
ــلــــديــــمــــقــــراطــــيــــة أوقــــــفــــــت بــتــهــمــة  لــ
ــغ  ــغ كـــونـ ــ ــونـ ــ ــــب« فــــــي هـ ــريـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــــن عــمــلــيــات  وهـــــــدد املــــســــؤولــــني عـ
الــقــمــع بــعــقــوبــات، مــشــددًا عــلــى أن 
»الواليات املتحدة لن تقف مكتوفة 
األيدي فيما يتعرض سكان هونغ 
كونغ للقمع الشيوعي«. من جهته، 
البريطاني  الــخــارجــيــة  وزيــــر  نـــدد 
دومينيك راب بما اعتبره »اعتداء 
خــطــرًا عــلــى الــحــقــوق والــحــريــات«. 
أما االتحاد األوروبي، فقد دعا إلى 
ــراج الـــفـــوري« عــن املــوقــوفــني،  »اإلفـــ
مضيفًا أنه يفكر في احتمال فرض 
عقوبات إضافية على الصني على 
خلفية القمع. كذلك انتقدت فرنسا 
ــتــــمــــرار تــــدهــــور« الــــوضــــع فــي  »اســ

املستعمرة البريطانية السابقة.
)فرانس برس(

استئناف 
مفاوضات 

السالم األفغانية

الحريري يرمي 
الكرة بملعب 

عون

إدانات دولية 
للقمع في 

هونغ كونغ

عاين غريفيث أمس األضرار التي أصابت مطار عدن )صالح العبيدي/فرانس برس(

تمهد قوات االحتالل لالستيالء على أراض قرب دير البلوط )جعفر اشتية/فرانس برس(
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سورية: النظام 
يقصف ريف إدلب

قــتــل شــخــصــان وأصـــيـــب آخـــــرون، 
أمــــس الــخــمــيــس، بــقــصــف مــدفــعــي 
ــــوري عــلــى  ــ ــسـ ــ ــ ــام الـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــوات الـ ــ ــقــ ــ ــ ل
منطقة جبل الزاوية في ريف إدلب 
الـــجـــنـــوبـــي، فــيــمــا أعــلــنــت فــصــائــل 
املـــعـــارضـــة عـــن قــنــص عــنــصــر من 
قـــوات الــنــظــام عــلــى مــحــور املــاجــة 
بـــريـــف إدلـــــب الـــجـــنـــوبـــي. وأعــلــنــت 
 5 »تحييد«  التركية  الــدفــاع  وزارة 
عناصر من »قسد« حاولوا التسلل 
شمالي  املعارضة  سيطرة  ملناطق 

سورية. 
)العربي الجديد(

البرلمان األردني يرحب 
بالمصالحة الخليجية 

رّحــــــب مــجــلــس الــــنــــواب األردنـــــــي، 
ــيــــس، بـــنـــتـــائـــج قــمــة  ــمــ ــخــ أمـــــــس الــ
الـــعـــا الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي انــعــقــدت 
ــا تحقيق  فــي الــســعــوديــة، وأبـــرزهـ
مـــجـــلـــس  دول  بـــــــن  املـــــصـــــالـــــحـــــة 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي. وقـــــال بــيــان  ــتـ الـ
األمــل  »أحــيــت  القمة  إن  للمجلس، 
بــمــســتــقــبــل أكــثــر تــقــاربــا وتــعــاونــا 
أخويا بن دولنا العربية«، مضيفا 
أن »عــــــــودة عــــاقــــات األخــــــــوة إلـــى 
مــجــراهــا الــطــبــيــعــي ســتــظــل دائــمــا 
مــوقــفــا مــعــبــرًا عــن الــقــيــم واملــبــادئ 

التي يؤمن بها األردن«.
)العربي الجديد(

الجزائر: قائد جديد 
باإلنابة للقوات البحرية

ــقـــائـــد الـــجـــديـــد لــلــبــحــريــة  تــســلــم الـ
الجزائرية باإلنابة، اللواء محفوظ 
بــن مـــداح، أمــس الخميس، مهامه، 
وذلك بعد إقالة الرئيس الجزائري 
عــبــد املــجــيــد تـــبـــون، قـــائـــد الـــقـــوات 
البحرية محمد العربي حولي، من 
رسميا.  ذلـــك  إعـــان  دون  منصبه، 
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري، 
الــــــفــــــريــــــق الــــســــعــــيــــد شـــنـــقـــريـــحـــة 
ــيـــب  ــنـــصـ  )الــــــــــــــصــــــــــــــورة(، خـــــــــــال تـ
بــن مــــداح، عــلــى ضــــرورة مــواصــلــة 
الــعــمــل لــتــطــويــر جــاهــزيــة الـــقـــوات 
الــبــحــريــة واالســـتـــمـــرار فـــي عملية 
ــا، ملـــســـايـــرة  ــهــ ــتــ ــانــ ــرســ ــديــــث تــ ــحــ تــ
العسكرية  واملتغيرات  املستجدات 

املتسارعة.
)العربي الجديد(

تركيا: محاكمة 
قيادات كردية 

بـ»أحداث كوباني«
ـــس  ــة، أمــ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــة تــ ــمــ ــكــ قــــبــــلــــت مــــحــ
ــرة ادعـــــــــاء بــحــق  ــ ــذكـ ــ الـــخـــمـــيـــس، مـ
 27 بـــيـــنـــهـــم  مـــــن  أشــــــخــــــاص،   108
ــة،  ــكـــرديـ ــادات الـ ــيــ ــقــ ــن الــ  مــ

ً
مــعــتــقــا

أنــقــرة،  فــي  العامة  النيابة  أعدتها 
حــول قضية أحــداث كوباني )عن 
الــعــرب( فــي 2014، والــتــي أســفــرت 
عـــن مــقــتــل 37 شــخــصــا فـــي تــركــيــا. 
وعــادت القضية إلى الواجهة بعد 
الـــقـــوى األمــنــيــة مجموعة  اعــتــقــال 
مـــن الـــقـــيـــادات الـــكـــرديـــة فـــي حــزب 
الـــشـــعـــوب الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــوجــهــة 
قبل »تهديد وحــدة  مــن  لهم،  تهما 
ــــرض أحـــكـــام  ــــاد«، مــــع طـــلـــب فـ ــبـ ــ الـ

قاسية، منها السجن املؤبد.
)العربي الجديد(

أزمة نزوح بسبب 
معارك قندهار

ــلــــة مــن  ــائــ فـــــــــّرت نــــحــــو 17 ألـــــــف عــ
ــنــــذ أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  ديــــــارهــــــا مــ
األول املـــاضـــي، فــي واليــــة قــنــدهــار 
ــان، هــــربــــا مــن  ــتــ ــانــــســ ــغــ جــــنــــوب أفــ
ومقاتلي  األفغانية  القوات  معارك 
ــبــــان«. وقـــــال دوســـــت محمد  ــالــ »طــ

ــيــــئــــة الــــاجــــئــــن  نــــــيــــــاب، مـــــديـــــر هــ
والنازحن في قندهار، إن نحو 7 
الوالية  أقاليم  غـــادرت  عائلة  آالف 
هيئة  مدير  تحدث  فيما  للمدينة، 
الــكــوارث الطبيعية، ســردار محمد 
ــرار حـــوالـــي 10  ــطــ ــرانــــي، عـــن اضــ بــ

آالف عائلة أخرى للفرار.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

فــيــمــا يــنــتــظــر تـــوافـــق أعـــضـــاء مــجــلــس األمـــن 
الـــدولـــي عــلــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــراقــبــة دولــيــة 
لتنفيذ اتــفــاق وقـــف إطـــاق الــنــار فــي ليبيا، 
املشتركة  الليبية  الــعــســكــريــة  اللجنة  ت 

ّ
نــفــذ

ــراع، حــكــومــة  ــ ــــصـ ــرفـــي الـ 5+5 املـــؤلـــفـــة مــــن طـ
الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات الـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة 
ــبـــادل ثــانــيــة لـــأســـرى، أول  حــفــتــر، عــمــلــيــة تـ
مــن أمــس األربــعــاء، وهــي خــطــوة رّحــبــت بها 
الــبــعــثــة األمــمــيــة فــي لــيــبــيــا، فــي إطـــار تعزيز 
ــم اســتــمــرار املــراوحــة  الـــهـــدوء الــعــســكــري، رغـ
فــي مــا خــّص تنفيذ بــاقــي بــنــود اتــفــاق وقف 
النار، املوقع بن طرفي الصراع، في أكتوبر/
تشرين األول املاضي، باإلضافة إلى املراوحة 
اللجنة  السياسية. وفي هذا اإلطــار، تستعد 
االســـتـــشـــاريـــة املــنــبــثــقــة مـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار 
الــســيــاســي لــاجــتــمــاع بشكل مــبــاشــر، األحــد 
فيما  السويسرية،  جنيف  مدينة  في  املقبل، 
تكافح البعثة األممية للحفاظ على مسارات 

تونس ـ العربي الجديد

يــــزداد املــشــهــد الــســيــاســي فــي تــونــس تــوتــرًا، 
حــيــث تــواجــه الــســلــطــات تــحــديــات عــلــى أكثر 
مـــن صــعــيــد ومــلــفــات مــلــحــة تــنــتــظــر الــحــســم. 
مطلع  رة 

ّ
متعث بداية  البرملان  سّجل  فبينما 

إجراء  التكهنات بشأن  تــزداد  الجديد،  العام 
تــعــديــل عــلــى حــكــومــة هــشــام املــشــيــشــي، في 
إلــى  الجنوبية  قفصة  محافظة  عـــادت  حــن 
املتجددة  أهلها  مطالبة  خــال  من  الواجهة، 
كــانــت  مــشــاريــع  وتــنــفــيــذ  منطقتهم  بتنمية 

وعدت الحكومة بها قبل سنوات. 
ــفـــوضـــى واملـــفـــاوضـــات  وبـــعـــد يـــومـــن مــــن الـ
ــم يــجــد رئــيــس  وتــــبــــادل الــتــهــم والـــشـــتـــائـــم، لـ
 

ّ
الغنوشي، من حل راشــد  التونسي،  البرملان 
إال تــرحــيــل أعـــمـــال الــجــلــســة الــبــرملــانــيــة إلــى 
اعتصام  تــواصــل  بسبب  معلوم،  غير  موعد 
الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة املـــعـــارضـــة فـــي مــدخــل 
ل 

ّ
قــاعــات الجلسات الــعــامــة والــتــوتــر، مــا عط

الحوار قائمة، في وجه محاوالت عرقلتها.
أمس  من  أول  مساء  األممية  البعثة  ورحبت 
العسكرية  اللجنة  برعاية  أسيرًا،   35 بتبادل 
املشتركة 5 + 5 في مدينة الشويرف، املتاخمة 
شمااًل ملنطقة الجفرة، داعية طرفي النزاع في 
املفاوضات  إلــى »االنــتــهــاء بسرعة مــن  ليبيا 
الـــجـــاريـــة إلعــــــادة فــتــح الـــطـــريـــق الــســاحــلــي« 
وإخـــــراج املــرتــزقــة األجـــانـــب، وهـــو مـــا ينص 
ــــف الــــنــــار، كـــمـــا يـــنـــص عــلــى  ــفــــاق وقـ عــلــيــه اتــ
وجوب حصوله قبل 23 يناير/كانون الثاني 
الحالي. وتمت أول عملية تبادل أســرى بن 
الــطــرفــن فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون األول 
املــاضــي. وأكـــد عـــادل أبــو عــرابــة، وهــو عضو 
تــبــادل  تــشــرف عــلــى  لجنة اجــتــمــاعــيــة ليبية 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ بالشويرف،  األســرى 
إجــراءات تبادل األســرى مستمرة، وأن دفعة 

جديدة سيجري تبادلها األسبوع املقبل. 
وتـــســـود خـــافـــات داخــــل الــلــجــنــة الــعــســكــريــة 
املشتركة بشأن تنفيذ بنود االتفاق العسكري 
األخرى، ومنها فتح الطريق الساحلي الرابط 
بن طرابلس وبنغازي، واملار بمدينة سرت، 
ــادة قــــوات حــكــومــة الــوفــاق  ــــذي اشـــتـــرط قــ والـ
املرتزقة األجانب  لتنفيذه إخــاء املنطقة من 

املقاتلن إلى جانب مليشيات حفتر.
داخـــلـــيـــة  وزارة  تـــعـــتـــزم  ذلـــــــك،  غــــضــــون  ــــي  فـ
ــــاق، الــــبــــدء فــــي تــشــكــيــل لــجــنــة  ــــوفـ حـــكـــومـــة الـ
الحكومة  داخــلــيــة  وزارة  مــع  مشتركة  أمنية 
املـــوازيـــة فــي الــشــرق الــلــيــبــي، لـــإشـــراف على 
الـــوزارة،  وبحسب  الساحلي.  الطريق  تأمن 
فإن الخطوة جاءت بعد لقاء وزير الداخلية 
فتحي باشاغا مع ممثلي حكومة الوفاق في 

»الهيئة  عــن  ونــقــلــت  اآلن،  حــتــى  عليها  عــثــر 
الــعــامــة لــلــبــحــث والــتــعــرف عــلــى املــفــقــوديــن« 
من  األقـــل  عــلــى  شخصا   338« أن  الحكومية 
مليشيا  سيطرة  بعد  فــقــدوا  ترهونة  ســكــان 
الــكــانــي املــحــلــيــة، املــعــروفــة بــاســم الــكــانــيــات 

)املرتبطة بحفتر(، على املدينة عام 2015«.

جميع أعمال البرملان مع بداية العام الجديد. 
ــدرت رئـــاســـة الــبــرملــان بــيــانــا، فـــي وقــت  ــ وأصــ
متأخر من مساء األربــعــاء، أعلنت فيه »قــرار 
تــأجــيــل الــجــلــســة الــعــامــة املــخــّصــصــة للنظر 
وإتمام  بتنقيح  املتعلق  القانون  مقترح  في 
الــنــظــام الــداخــلــي ملجلس نـــواب الــشــعــب، إلى 
مـــوعـــد الحـــــــق«. وفـــشـــلـــت جــمــيــع مـــحـــاوالت 
الديمقراطية  الكتلة  اعتصام  لرفع  الوساطة 
ــل قــــاعــــات الـــجـــلـــســـات، حــيــث  وتـــحـــريـــر مـــدخـ
شهر  مــنــذ  املعتصمون  الكتلة  نـــواب  تمسك 
على خلفية االعتداء الذي طاول النائب أنور 
بن الشاهد من قبل نواب »ائتاف الكرامة«، 
ــدار بــــيــــان يــديــن  ــ ــإصـ ــ بــمــطــلــبــهــم الـــقـــاضـــي بـ
العنف اللفظي واملادي الذي أقدم عليه نواب 
»الكرامة«، داعن الغنوشي إلى رفع الحماية 
الــســيــاســيــة عـــن هــــذه الــكــتــلــة بــهــدف تــجــريــد 
الحصانة ومحاكمتهم. وشهدت  من  نوابها 
األربــعــاء تشنجا غير مسبوق،  بداية جلسة 
حيث تبادل نواب الكتلة الديمقراطية التهم 

والشتائم مع نواب »الكرامة«.
في غضون ذلك، ال تزال إقالة وزير الداخلية 
ــن، الــثــاثــاء  ــديــ الـــتـــونـــســـي، تــوفــيــق شــــرف الــ
املاضي، تلقي بظالها على املشهد السياسي 
التونسي، بسبب ثقلها وارتداداتها املتوقعة 
ــامــــة فــي  عـــلـــى الـــــتـــــوازنـــــات الـــســـيـــاســـيـــة الــــعــ
العاقات  مستوى  على  وخصوصا  تــونــس، 
بــن الــرئــاســات الــثــاث؛ الــحــكــومــة والــبــرملــان 

والجمهورية.
وكــشــف رئــيــس الــحــكــومــة، هــشــام املشيشي، 
ــبــــاب هـــــذه اإلقـــالـــة  ــاء، عــــن أســ ــ ــعــ ــ مـــســـاء األربــ
إطــار  فــي  »تــأتــي  أنــهــا  وحيثياتها، موضحا 

حــمــايــة املــؤســســة األمــنــيــة مــن إربــــاك عملها 
وإمكانية اختراقها، واحترام إطارات الوزارة 
ــفـــاظ عــلــى تــمــاســك الــبــنــاء  وقـــيـــادتـــهـــا والـــحـ
األمني«. وأفــاد املشيشي، خال إشرافه على 
اجتماع مع قــادة األســاك األمنية واملديرين 
الــعــامــن فــي مــقــر وزارة الــداخــلــيــة، بــأنــه »تــم 
ــاء الــتــي  ــفــ إلـــغـــاء كـــل بــرقــيــات الــتــعــيــن واإلعــ
صــــــدرت فــــي الـــــــــوزارة مــــن دون عـــلـــم رئــيــس 

الحكومة وكل اإلطارات األمنية العليا«.
ــى أن  ــ ــ ــيـــشـــي إلـ وأشـــــــــــارت تــــصــــريــــحــــات املـــشـ
»إربــاك املؤسسة األمنية،  لـــ هــنــاك مــحــاوالت 
البناء  اخــتــراقــهــا واملـــس بتماسك  ومــحــاولــة 
األمني«، وهي إحاالت خطيرة جدًا استدعت 
منه اتخاذ قرار سريع بإعفاء وزير الداخلية 
للساحة  املتابعن  أغلب  أن  غير  مهامه.  مــن 
ــر  الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــونـــســـيـــة يـــعـــرفـــون أن وزيــ
ــيـــره مـــن الـــــــوزراء املــقــربــن من  الــداخــلــيــة وغـ
الرئيس قيس سعيد كانوا على رأس قائمة 
ــوزراء املـــغـــادريـــن فـــي الــتــعــديــل الــحــكــومــي  ــ ــ الـ
الداعمة  البرملانية  األغلبية  به  تطالب  الــذي 
للحكومة وال يعارضه املشيشي نفسه، الذي 
لم يشكل هذه الحكومة كما يريد في البداية 

ــة الـــتـــي كــلــفــتــه أواًل،  ــرئـــاسـ بــســبــب ضــغــط الـ
تحميه  قواعد سياسية  توافر  عــدم  وبسبب 
ــوقــــت. ولـــكـــن مـــع تــغــيــر الـــظـــروف  فـــي ذلــــك الــ
أصبح التعديل متاحا. وتأجل التعديل أكثر 
من مرة في انتظار الظرف السياسي األنسب، 
نقاش متواصل حــول طبيعته،  بينما هناك 
بــن حــكــومــة ســيــاســيــة صــريــحــة تتشكل من 
تمثلها،  وشخصيات  لها  الــداعــمــة  األحــــزاب 
وحكومة من شخصيات الصف الثالث قريبة 
مــن هــذه األحــــزاب، ولــكــن ليس مــن قياداتها 
املـــعـــروفـــة. ولــــم تــكــن إقـــالـــة وزيــــــري الــثــقــافــة 
أكتوبر/تشرين  فــي  الـــزيـــدي،  ولــيــد  والــبــيــئــة 
األول املاضي، لتمثل حاجة ضرورية لتعديل 
الــداخــلــيــة  رأس  عــلــى  ــفــــراغ  الــ أن  إال  واســــــع، 
أكيدة  وحاجة  لذلك  منطقية  فرصة  سيمثل 
ال تجد معارضة كبيرة من القوى السياسية 
املــعــارضــة الــتــي تــبــذل جــهــودًا واضــحــة ملنع 
السيطرة على حكومة  مــن  الــداعــم  االئــتــاف 

املستقلن التي شكلها املشيشي.
األثناء، شهدت محافظة قفصة، جنوب  في 
الباد، أمس الخميس، إضرابا عاما بدعوة 
ــوي لـــلـــشـــغـــل بــقــفــصــة  ــهــ ــجــ مـــــن االتــــــحــــــاد الــ
واالتــــحــــاد الـــجـــهـــوي لــلــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة 
والــــصــــنــــاعــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة وفـــــــرع الـــرابـــطـــة 
ــان،  ــســ ــن حـــقـــوق اإلنــ الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــدفـــاع عــ
أغلب  املحامن، حيث تعطلت  وفــرع عمادة 
املرافق وأصيبت املحافظة بشلل تام. ويأتي 
اإلضراب احتجاجا على تجاهل الحكومات 
ــة ملـــطـــالـــب الـــجـــهـــة فـــــي الــتــنــمــيــة  ــبـ ــاقـ ــعـ ــتـ املـ
ــقـــرارات  والــتــشــغــيــل، ولــلــمــطــالــبــة بــتــنــفــيــذ الـ
الحكومية املتخذة لفائدتها منذ عام 2015.

اللجنة العسكرية املشتركة، لبحث »ترتيبات 
ــة كـــافـــة  ــلـ ــلـــحـ ــق الـــســـاحـــلـــي وحـ ــريــ ــطــ فـــتـــح الــ
الطريق  إغــاق وقفل  التي صاحبت  املشاكل 
الــســاحــلــي«. مــن جــهــتــه، قـــال املــتــحــدث باسم 
غرفة عمليات تحرير سرت والجفرة، التابعة 
لحكومة الــوفــاق، الهادي دراه، أمــس، إن ثقة 
قــوات الــوفــاق »مهتزة« فــي الــتــزام مليشيات 

حفتر بتنفيذ بنود اتفاق وقف النار.
ــيـــومـــن رايـــتـــس  ــت مــنــظــمــة »هـ ــ ــى ذلــــــك، دعـ ــ إلـ
ووتــش« أمس، حكومة الوفاق إلى التحقيق 
في مصير مئات املفقودين من سكان مدينة 
شفت مقابر جماعية عدة 

ُ
اكت ترهونة، حيث 

مــنــذ الــصــيــف املـــاضـــي. وقـــالـــت املــنــظــمــة إنــه 
جرى إخراج 120 جثة من 27 مقبرة جماعية 

األربــعــاء،  األمــمــيــة،  البعثة  أعلنت  سياسيا، 
ــتـــراضـــي الـــثـــانـــي بن  انـــتـــهـــاء االجـــتـــمـــاع االفـ
رئيستها باإلنابة ستيفاني وليامز، واللجنة 
االستشارية، التي تّم خالها »بحث عدد من 
املــقــتــرحــات حـــول آلــيــة االخــتــيــار وإجـــــراءات 
ومناقشتها  الــتــنــفــيــذيــة  للسلطة  الــتــرشــيــح 
مــن جــانــب أعــضــاء الــلــجــنــة«. وأكـــدت وليامز 
االنــســداد  مــن  للخروج  امللحة  »الحاجة  على 
الحالي واإلســراع في عملية توحيد السلطة 
أعضاء  مــن  مقربة  مــصــادر  لكن  التنفيذية«، 
ملتقى الحوار كشفت عن خاف بشأن أحقية 
امللتقى في تسمية شاغلي السلطة التنفيذية 

الجديدة واملقترحات بشأنها.
وتــوافــقــت مــعــلــومــات املــصــادر الــتــي تحدثت 
»الــعــربــي الــجــديــد«، حـــول إمــكــانــيــة انــتــهــاء  لـــ
ــد املــقــبــل إلـــى اتـــفـــاق كــامــل حــول  جــلــســة األحــ
اآللــــيــــة املــــقــــرر اعـــتـــمـــادهـــا الخـــتـــيـــار شــاغــلــي 
ــدة، فــيــمــا يــفــضــل طــيــف من  ــديـ الــســلــطــة الـــجـ
أعـــضـــاء املــلــتــقــى، تــركــيــز الــجــهــود عــلــى دعــم 
ــــرى  الــلــجــنــة الـــقـــانـــونـــيـــة، املــنــبــثــقــة هــــي األخـ
مـــن مــلــتــقــى الـــحـــوار، مـــن أجـــل إنـــجـــاز قــاعــدة 
دســتــوريــة تــجــري وفقها االنــتــخــابــات نهاية 
ــه االســتــحــقــاق  ــام الـــحـــالـــي، مــعــتــبــريــن أنــ ــعـ الـ

األبرز.
في األثــنــاء، أكــدت املــصــادر أن لــقــاءات مكثفة 
جرت بن حلفاء رئيس مجلس نواب طبرق، 
في  عــن شخصيات  وممثلن  عقيلة صــالــح، 
للتشاور  بــاشــاغــا،  أبــرزهــم  الــوفــاق،  حكومة 
حـــول كــيــفــيــة الــتــوافــق عــلــى تــقــاســم السلطة 
الجديدة، املؤلفة من مجلس رئاسي وحكومة 

منفصلة.

اشتباكات 
المقينص

اندفاعة 
جزائرية نحو 
نواكشوط

السودانية،  األحــامــدة  قبيلة  أبناء  بن  نشب 
ومواطنن من دولــة جنوب الــســودان، تطور 
فيما بعد ليسّبب وفاة خمسة أشخاص من 
التي قدمتها  الجانبن، بحسب اإلحصاءات 
النيل األبيض، بينما يتحدث  حكومة والية 
، ونزوح 

ً
األهالي عن سقوط أكثر من 17 قتيا

مــئــات األســـر إلـــى الــعــمــق الــســودانــي، بعدما 
ــة جــنــوب  ــ ــــوات مــتــمــردة عــلــى دولـ انـــحـــازت قـ
الـــســـودان، يــقــودهــا جــونــســون أولـــونـــج، إلــى 
مواطنيهم، واستخدمت األسلحة الثقيلة، ما 

أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
ومنذ انفصال جنوب السودان عن السودان 
مناطق  البلدان سبع  يتنازع   ،2011 عــام  في 
رئــيــســيــة عــلــى طــــول الـــحـــدود بـــن الــبــلــديــن، 
وهــــي: دبــــة الـــفـــخـــار، كــاكــا الــتــجــاريــة، حــفــرة 
ــنـــحـــاس، كــافــيــا كــنــجــي، مــنــطــقــة 14 مــيــل،  الـ
املقينص نفسها.  إلى منطقة  وأبيي، إضافة 
ونــتــج ذلـــك الــنــزاع بسبب عـــدم االتــفــاق على 
ــال، والـــخـــافـــات على  ــفـــصـ الــــحــــدود قــبــل االنـ

ــارات الــتــي تــقــوم بها  ــزيــ وتــفــّســر ســلــســلــة الــ
إلــى موريتانيا  الجزائرية  الــوزاريــة  الــوفــود 
 
ً
ــد وزاري ربـــاعـــي يــضــم كــا ــان وفـ ذلــــك، إذ كـ

ــادوم  ــ ــوقـ ــ بـ ــبــــري  صــ الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ــــن  مـ
والــصــحــة عــبــد الــرحــمــن بــن بــوزيــد واملــالــيــة 
راوية عبد الرحمن والتجارة كمال رزيق، قد 
زار نــواكــشــوط فــي يــونــيــو/حــزيــران املاضي 
لــبــحــث اتـــفـــاقـــات تـــعـــاون مــشــتــركــة. كــمــا زار 
وزير الصحة الجزائري قبل أيام موريتانيا 
برفقة فريق صحي كبير، ليبقى هذا الفريق 
هناك ملدة أسبوعن للمساعدة في مواجهة 
فـــيـــروس كــــورونــــا. وأرســـلـــت الـــجـــزائـــر ثــاث 
مرات شحنات مختلفة من األدوية واملعدات 
الــطــبــيــة لــصــالــح املــســتــشــفــيــات املــوريــتــانــيــة. 
ــززت وزارة الــتــعــلــيــم الــعــالــي في  فـــي حـــن عــ
الــجــزائــر مـــن عـــدد املــنــح الــجــامــعــيــة للطلبة 
ضاف إلى ذلك، الزيارة األهم 

ُ
املوريتانين. وت

لرئيس األركان العامة للجيوش املوريتانية 
الــفــريــق مــحــمــد بــمــبــا، الــتــي بـــدأهـــا الــثــاثــاء 
أيــام،  الجزائر واستمرت ثاثة  إلــى  املــاضــي 
حــيــث تــم االتـــفـــاق عــلــى إطــــاق مــســار جديد 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

مجموعات  بــن  اشــتــبــاكــات  طت 
ّ
سل

ســودانــيــة، وأخـــرى مــن دولــة جنوب 
الـــــســـــودان، األضــــــــواء مــــجــــددًا، عــلــى 
منطقة املقينص، املتنازع عليها بن البلدين، 
ضمن مناطق أخرى، تمثل بؤر توتر وقنابل 
مــوقــوتــة فــي الــعــاقــة بــن الــخــرطــوم وجــوبــا، 
ــل، وتـــرســـيـــم  ــ ــــضـ ــاج إلــــــى تـــنـــســـيـــق أفـ ــتــ وتــــحــ
الحدود، وفرض الحضور الحكومي، إلبعاد 
املــلــيــشــيــات املــســلــحــة، وهـــي مــســائــل ال تـــزال 
جميعها عالقة، بن الدولتن، اللتن انفصلتا 
إشــكــالــيــات  حــســم  مـــن دون  عــــام 2011،  فـــي 
ترتكز  ما  غالبا  التي  الــحــدوديــة،  الصراعات 
على بحث القبائل الزراعية عن موارد رزقها. 
كذلك إن غياب التنمية يؤدي دوره الكبير في 

تأجيج الصراعات في منطقة متداخلة.
ــرة يــــوم األحـــد  ــيــ ووقـــعـــت االشـــتـــبـــاكـــات األخــ
املـــاضـــي، فـــي مــنــطــقــة املــقــيــنــص، عــقــب نـــزاع 

الجزائر ـ عثمان لحياني

ــري الفـــــت فــي  ــ ــزائـ ــ ــاع جـ ــ ــدفـ ــ يــــبــــرز انـ
ــاه الـــجـــارة  ــاتـــجـ ــتـــرة األخــــيــــرة بـ ــفـ الـ
الــجــنــوبــيــة مــوريــتــانــيــا، تــرجــم عبر 
إلــى  الـــوزاريـــة  الـــزيـــارات  مــن  سلسلة مكثفة 
للجهود  نواكشوط، وإســنــاد جــزائــري كبير 
ــا،  املـــوريـــتـــانـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة وبــــــاء كــــورونــ
ــاون عـــســـكـــري بــــن جـــيـــشـــي الـــبـــلـــديـــن،  ــ ــعـ ــ وتـ
 عن اتفاق للتنسيق األمني في األفق، 

ً
فضا

والــتــمــهــيــد لــحــضــور اقـــتـــصـــادي كــبــيــر منذ 
فتح أول معبر بري تجاري بن البلدين في 

أغسطس/آب 2018.
الــقــرن  مــن  السبعينيات  فــي  الــجــزائــر  وأّدت 
املاضي، دورًا مهما في تركيز دعائم الدولة 
في موريتانيا، إذ ساعدت في تأميم مناجم 
املوريتانية،  النفط  شركة  وإنــشــاء  الــحــديــد، 
كما تّم صك األوقية، وهي العملة املوريتانية، 
 العاقات 

ّ
في السبعينيات في الجزائر. إال أن

بن البلدين عرفت بعدها مرحلة من الفتور 
الـــســـيـــاســـي، نــتــيــجــة مـــوقـــف نـــواكـــشـــوط من 
قضية الصحراء منذ منتصف السبعينيات، 
ولم تشهد تلك العاقات تطورًا في الفترات 
للجزائر  الداخلية  الــظــروف  بسبب  الاحقة 
مــن جــهــة، وعـــدم وضـــع مــوريــتــانــيــا مــن قبل 
صانع القرار الجزائري، ضمن دائرة االهتمام 
ــك بـــوضـــوح في  ــرز ذلـ ــد بـ االســتــراتــيــجــي. وقـ
عدم تسجيل أي زيــارة لرئيس جزائري إلى 

نواكشوط منذ ثاثة عقود.
لــكــن تـــحـــواًل كــبــيــرًا بــــدأ يـــحـــدث فـــي الــفــتــرة 
البلدين،  العاقات بن  األخيرة على صعيد 
ــعـــاقـــات مع  ــر لـــدفـــة الـ ــزائـ بــعــد تــوجــيــه الـــجـ
سياسية  شراكة  تحقيق  باتجاه  نواكشوط 
واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة لــهــا مــا يــبــررهــا ضمن 
ســـيـــاســـات جـــديـــدة يــتــبــنــاهــا الـــرئـــيـــس عبد 
تــبــون، وتــدفــع نحو مزيد مــن تركيز  املجيد 
الطوق والجوار  الجزائر لعاقاتها مع دول 
في منطقة الساحل خصوصا. وساهم إنشاء 
تبون لوكالة التعاون الدولي، املكلفة بوضع 
الضابط  يترأسها  والتي  الجوار،  سياسات 
ــاز االســـتـــخـــبـــارات مــحــمــد  ــهـ الـــســـابـــق فــــي جـ
شفيق مــصــبــاح، فــي رســـم هـــذه الــســيــاســات 
الجديدة، خصوصا تجاه موريتانيا. وتأخذ 
العاقات مع نواكشوط اهتماما كبيرًا حاليا 
العـــتـــبـــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة. 

تــرســيــمــهــا بــعــد ذلــــك، عــلــى الــرغــم مــن تــوالــي 
ــة بـــلـــجـــنـــة الــــحــــدود  ــاصــ ــخــ االجــــتــــمــــاعــــات الــ
ــلـــديـــن. غـــيـــر أن الــطــرفــن  ــبـ املـــشـــتـــركـــة بــــن الـ
احتفظا بــاإلبــقــاء على الــخــافــات فــي اإلطــار 
الــســيــاســي، ولـــم يــصــل أي مــن الــنــزاعــات إلــى 
الــحــرب، باستثناء وحــيــد حـــدث في  مــرحــلــة 
عام 2012 في منطقة هجليج، التي تضم أحد 

أكبر الحقول النفطية في الباد.
أقصى جنوب والية  املقينص،  وتقع منطقة 
ــيــــض، عــلــى بــعــد 146 كــيــلــومــتــرًا  الــنــيــل األبــ
ــك، مــركــز الـــواليـــة، وهـــي عــبــارة  مــن مــديــنــة ربـ
عـــن مــثــلــث تــشــتــرك فــيــه الــــواليــــة مـــع جــنــوب 
ــة أعــــالــــي الــنــيــل  الــــــســــــودان، وتــــحــــديــــدًا واليـــــ
ــة، الـــتـــي تــضــعــهــا ضــمــن  ــيــ ــنـــوب ســــودانــ الـــجـ
حدود مقاطعة مانج، وتشترك فيه كذلك مع 

والية جنوب كردفان السودانية.
نحو  يوجد  حيث  بالزراعة،  املنطقة  تشتهر 
150 ألف فدان صالحة للزراعة، تسقى طوال 
9 أشــهــر مــن الـــعـــام، وتــــزرع فــيــهــا محاصيل 
كالسمسم والــــذرة والــصــمــغ الــغــربــي وعــبــاد 
الــشــمــس، وفــيــهــا أعـــــداد كــبــيــرة مـــن املــاشــيــة 
وتذخر  للرعي.  واســعــة  مساحة  لها  تتوافر 
غير  ونفطية  معدنية  بــثــروة  أيــضــا  املنطقة 
مستغلة، وتبعد نحو 60 كيلومترًا عن حقل 
املقينص،  منطقة  وتــقــطــن  الــنــفــطــي.  ــروات  ــ الـ

مــن الــتــعــاون الــعــســكــري والــتــنــســيــق األمــنــي 
وتـــبـــادل املــعــلــومــات بـــن الــبــلــديــن ملــواجــهــة 
ــد مــــعــــدات  ــ ــوريــ ــ ــة، وتــ ــركــ ــتــ ــات املــــشــ ــديــ ــتــــحــ الــ
ــة لـــصـــالـــح  ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــنــــتــــجــــات عـــســـكـــريـــة جـ ومــ
 عــــن تــكــويــن 

ً
ــي، فــــضــــا ــانــ ــتــ ــوريــ ــيـــش املــ الـــجـ

املــدارس  في  املوريتانية  العسكرية  الــكــوادر 
ــعــــددة فــي  ــتــ واألكــــاديــــمــــيــــات الـــعـــســـكـــريـــة املــ

العديد من القبائل السودانية، مثل الكواهلة 
واألحـــامـــدة والــســلــيــم وبــنــي عـــمـــران، وكــذلــك 
قــبــائــل جــنــوبــيــة، هــي قــبــائــل الــشــك والدينكا 
إلى  تنظر  السودانية  القبائل  لكن  والنوير، 
الــقــبــائــل الــجــنــوبــيــة عــلــى أنـــهـــا نـــازحـــة إلــى 
املنطقة بحثا عن العمل في مشاريع الزراعة.

ولـــــم تـــكـــن األحــــــــداث األخـــــيـــــرة، الـــتـــي وقــعــت 
ــالــــي، األولــــــــى مــن  ــوع الــــحــ ــ ــبـ ــ مــــع بــــدايــــة األسـ
ــهــــدت مـــنـــطـــقـــة املــقــيــنــص  ــا، حـــيـــث شــ ــهــ نــــوعــ
أحـــداثـــا مــشــابــهــة خــــال الـــســـنـــوات األخـــيـــرة، 
ــا نــتــيــجــة تــمــركــز  ــ ويــــــزداد الــتــوتــر فــيــهــا دومـ
السودان  قــوات متمردة على حكومة جنوب 
مــعــروفــة بــاســم »دي ســـي«، يــقــودهــا الزعيم 
الذي  أولــونــج،  الجنوب ســودانــي، جونسون 
كــــان قــريــبــا يـــومـــا مـــن ريـــــاك مـــشـــار، الــنــائــب 
الــســودان،  جنوب  جمهورية  لرئيس  الحالي 
ســلــفــاكــيــر مــــيــــارديــــت، حـــيـــث يـــديـــر أولـــونـــج 
وكان  املنطقة،  داخــل  من  العسكرية  عملياته 
يجد فــي الــســابــق الــدعــم والــرعــايــة مــن نظام 
الــرئــيــس الـــســـودانـــي املــخــلــوع عــمــر الــبــشــيــر. 
ويشتكي املواطنون السودانيون في املنطقة 
التي  املسلحة،  املجموعة  تلك  ممارسات  من 
رســوم  وفـــرض  والــخــطــف  بالقتل  يتهمونها 
وضرائب عليهم، سواء في الزراعة أو الرعي 

أو مياه الشرب من اآلبار املوجودة هناك.
ويـــقـــول عــامــر عــيــســي، أحـــد أهـــالـــي املــنــطــقــة، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن األحــــــداث األخــيــرة  لـــ
سّببت موجة نزوح كبيرة لأهالي إلى املدن 
املجموعة  هجمات  بسبب  القريبة،  والــقــرى 
ــتـــي تــــمــــارس هـــذا  الــعــســكــريــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، الـ
السلوك منذ سنوات، بما في ذلك تورطها في 
قتل شرطي الــعــام املــاضــي. ويــوضــح عيسي 
إبــعــاد ذلك  فــي  أن مطالب األهــالــي تتلخص 
الفصيل نهائيا ومعه النازحون الجنوبيون 
الذين تمددوا كثيرًا في األراضي السودانية، 
مــع تــرســيــم الـــحـــدود بــن الـــســـودان وجــنــوب 
الــســودانــي  يــقــوم الجيش  أن  الـــســـودان، على 
بكل واجباته في حماية املدنين السودانين، 
دون االكــتــفــاء فــقــط بــالــتــفــرج عــلــى أســالــيــب 
الــقــتــل الــتــي يــمــارســهــا الــفــصــيــل الــعــســكــري. 
ويـــرى الخبير الــعــســكــري أمـــن مــجــذوب، أن 
ما يجري في منطقة املقينص يشابه تماما 
الحدودية )مع  الفشقة  ما يجري في منطقة 
إثيوبيا( ومناطق حدودية أخرى على طول 
الشريط الحدودي في السودان، مثل كبكابية 

في دارفور، غربّي الباد.
»الــعــربــي  ويــســتــبــعــد مـــجـــذوب، فـــي حــديــث لـــ
الــــجــــديــــد«، بــــــروز مـــواجـــهـــات عــســكــريــة بــن 
ــــول أي مــن  ــــودان حـ ــــسـ ــــودان وجــــنــــوب الـ ــــسـ الـ
خصوصا  عليها،  املــتــنــازع  األخـــرى  املناطق 
بعد التطور في عاقات البلدين، وصواًل إلى 
االتــفــاق عــلــى عــاقــات اســتــراتــيــجــيــة عميقة، 
مرجحا توصل الخرطوم وجوبا في القريب 
العاجل إلى تسوية سياسية تنتهي بترسيم 
على  تكاملية  برامج  على  والتوافق  الحدود 
ــــدود لـــخـــدمـــة الـــبـــلـــديـــن والــــســــكــــان عــلــى  ــــحـ الـ

الشريط الحدودي.
مــن جــهــتــه، يـــرى املــحــلــل الــجــنــوب ســودانــي، 
مايكل أتيت، أن املشكات األمنية والنزاعات 
بن املجموعات لن تنتهي، وسيطول أمدها، 
ألن الــقــبــائــل املــــوجــــودة عــلــى الــــحــــدود ذات 
طــبــيــعــة رعـــويـــة ال تــكــتــرث كــثــيــرًا بــاألشــرطــة 
املناخية  للتغييرات  الحدودية وتتنقل وفقا 
ــرب لــلــمــاشــيــة.  ــشــ ــــى املــــأكــــل واملــ ــة إلـ ــاجـ ــحـ والـ
ويشير املحلل في هــذا اإلطــار، إلــى أن غياب 
الــســلــطــة الــحــكــومــيــة عــن الــشــريــط الــحــدودي 
إداريا وأمنيا هو عامل ثاٍن لتغذية النزاعات 
الــتــي ال مــجــال إلنهائها إال بــزيــادة الــوجــود 
الحكومي، ونشر الــقــوات واألجــهــزة اإلداريــة 
ــة  وربــــــط الــــعــــاقــــات بــــن الـــقـــبـــائـــل الـــحـــدوديـ

وتكوين آليات لفض النزاعات.
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــه لــ ــثــ ــديــ ــــي حــ ــت، فــ ــ ــيــ ــ ــّدد أتــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ويـ
ــراع الــخــطــى من  ــ الـــجـــديـــد«، عــلــى أهــمــيــة إســ
جــانــب الــخــرطــوم وجـــوبـــا لــتــرســيــم الــحــدود 
االقتصادي  للتكامل  اتفاقيات  في  والدخول 
بـــن الــبــلــديــن، بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الــســكــان 
الــحــدود، عــدا حسم وجــود املجموعات  على 

املتمردة على الشريط الحدودي.

الجزائر. وإضافة إلى العامل األمني املرتبط 
بسعي الجزائر إلى ضمان أمنها الحدودي، 
لتعزيز  املوريتاني  الجيش  قوة  تعزيز  عبر 
تواجده في املناطق الحدودية بن البلدين، 
اإلرهابية في  الجماعات  وملنع تمدد نشاط 
 ســيــاســيــا آخــر 

ً
 عــامــا

ّ
منطقة الــســاحــل، فــــإن

ــل فـــي بحث 
ّ
ــذه االنـــدفـــاعـــة، ويــتــمــث يــفــســر هــ

الجزائر عن نقطة ارتكاز لها في غرب أفريقيا 
فـــي ســـيـــاق ســيــاســاتــهــا الـــجـــديـــدة املــوجــهــة 
من  تخلو  ال  الحسابات  هــذه  لكن  للمنطقة. 
مــامــح تــنــافــس ســيــاســي قــائــم بــن الــجــزائــر 
واملــغــرب إزاء مــن يــكــون لــه الــحــضــور األكبر 
 مــوريــتــانــيــا لها 

ّ
فـــي املــنــطــقــة، خــصــوصــا أن

الصحراء  في  النزاع  بقضية  صلة سياسية 
للنزاع  )مــراقــبــة(  ماحظة  دولـــة  باعتبارها 
 لها صلة جغرافية 

ّ
لدى األمم املتحدة. كما أن

بمعبر الكركرات الذي كان محل نزاع أخيرًا 
بن املغرب وجبهة البوليساريو.

املوريتاني في  الباحث  اعتبر  السياق،  وفي 
الله ولــد بيبة، في  السياسية، عبد  الشؤون 
 »موريتانيا 

ّ
حديث مع »العربي الجديد«، أن

ظلت منذ فترة طويلة محل صراع نفوذ بن 
الــصــحــراء،  الــجــزائــر واملــغــرب بسبب قضية 
وهي القضية التي تحّكمت دائما في طبيعة 
ــن الـــجـــزائـــر  ــل مــ ــع كــ ــات مـــوريـــتـــانـــيـــا مــ عــــاقــ
الجزائري  »االهتمام   

ّ
أن وأضــاف  واملــغــرب«. 

لــه عــاقــة أيــضــا بتطور  األخــيــر بموريتانيا 
موقف نواكشوط باتجاه دعم الحل األممي 

وابتعاده عن الطرح املغربي«.
ويــأتــي الــعــامــل االقــتــصــادي ضــمــن الــدوافــع 
ــة إزاء  ــريــ ــزائــ ــــرات الــــجــ ــّي ــغــ ــتــ ــارزة فــــي املــ ــ ــبــ ــ ــ ال
مــوريــتــانــيــا، إذ تــرغــب الــجــزائــر فــي التوجه 
نحو األسواق األفريقية التي تعّد موريتانيا 
بــوابــتــهــا الــرئــيــســة، والــــدخــــول فـــي منافسة 
مــع املـــغـــرب، صــاحــب الــحــضــور االقــتــصــادي 
أيـــضـــا فـــي مــوريــتــانــيــا وأفـــريـــقـــيـــا. وهــــو ما 
التجاري األول بن  البري  املعبر  يفسر فتح 
البلدين والذي يربط بن تندوف الجزائرية 
والــــزويــــرات املــوريــتــانــيــة، فــي أغــســطــس/آب 
إلى  جزائرية  تجارية  معارض  ونقل   ،2018
الــعــاصــمــة نـــواكـــشـــوط، وتـــقـــديـــم تــســهــيــات 
ــن  ــ ــــورديـ كـــبـــيـــرة لـــلـــشـــركـــات الــــجــــزائــــريــــة واملـ
ــر مـــنـــتـــوجـــاتـــهـــم إلـــى  ــبــــن فــــي تـــصـــديـ ــراغــ الــ

موريتانيا وأفريقيا.
الـــخـــبـــيـــر االقـــتـــصـــادي  ــيــــاق، رأى  الــــســ وفـــــي 
الجزائري مراد ماح، والذي سبق له العمل 
فـــي نـــواكـــشـــوط ونـــواديـــبـــو فـــي مــوريــتــانــيــا، 
 
ّ
ــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن ــربـ ــ ــعـ ــ فـــــي حــــديــــث مـــــع »الـ

واالقتصادي  السياسي  الجزائري  االهتمام 
كثيرًا«.  تــأخــر  ولــو  »مــهــم حتى  بموريتانيا 
الجار يمثل بوابة  البلد   »هــذا 

ّ
أن إلــى  ولفت 

بـــحـــريـــة لـــــــــواردات مـــالـــي والـــنـــيـــجـــر وتـــشـــاد 
»قد  الــوســطــى«، مضيفا:  أفريقيا  غــايــة  إلــى 
الــنــاس هــذه األســـواق لكنها دول  يستصغر 
تستورد كل شيء، وهذا عامل يعطي أهمية 
ــح  ــ كـــبـــيـــرة ملـــوريـــتـــانـــيـــا ومــــوانــــئــــهــــا«. وأوضـ
 »الــــســــوق املـــوريـــتـــانـــي فــيــه حــركــة 

ّ
مــــاح أن

عن   
ً
فضا السنغال،  مجاورة  من  يستمدها 

ارتباطات قبلية ممتدة في نيجيريا والعمق 
األفريقي، إلى جانب وجود كثير من شركات 
التعدين العاملة في املنطقة التي تستقر في 

موريتانيا وتنطلق منها إلى دول الجوار«.
مـــاح عــن وجـــود »هيمنة مغربية  وتــحــدث 
واضــــحــــة عـــلـــى ســـــوق الـــخـــضـــار والـــفـــاكـــهـــة 
ــانــــب ســـوق  ــيـــب ومـــشـــتـــقـــاتـــه إلــــــى جــ ــلـ والـــحـ
األدوية وفي قطاع البنوك والتأمينات، وهذه 
املنتجات  منها  تستفيد  أن  يمكن  قطاعات 
الـــجـــزائـــريـــة الـــتـــي تــمــلــك جـــــودة وتــنــافــســيــة 
األجهزة  قطاع صناعات  مهمة، وخصوصا 

الكهربائية املنزلية«.
تسهيالت للشركات الجزائرية الراغبة بتصدير منتوجاتها إلى موريتانيا )جون ويسلز/فرانس برس(

ال تكترث القبائل كثيرًا باألشرطة الحدودية )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

طرأ تحّول بارز في الفترة األخيرة على العالقات بين موريتانيا والجزائر، 
ذلك  يرتبط  حين  في  الجارة،  بالدولة  األخيرة  اهتمام  عودة  ُتالَحظ  إذ 

بأسباب سياسية واقتصادية وأمنية
قضيةإضاءة 

قضايا الحدود العالقة بين 
الخرطوم وجوبا تنتظر الحل

رصدتقرير

أهمية 
عسكرية

لمنطقة المقينص 
الحدودية أهمية 

عسكرية، حيث تعد 
أفضل نقطة، بحسب 

خبراء عسكريين، للتحركات 
على الحدود بين السودان 
وجنوب السودان. وهي 

تقع أيضًا بالقرب من 
قاعدة كنانة الجوية 

التابعة للجيش السوداني، 
ويسهل فيها تحرك 

المدرعات وكتائب المشاة 
طوال العام.

غياب السلطة الحكومية 
عن الشريط الحدودي 

يغذي النزاعات

ظلت موريتانيا محل 
صراع على النفوذ بين 

الجزائر والمغرب

يشابه ما يجري في 
المقينص مجريات 

األوضاع في الفشقة

اللجنة االستشارية 
السياسية تجتمع األحد 

المقبل في جنيف

إضراب في قفصة 
للمطالبة بتطبيق وعود 

التنمية الحكومية

تبحث الجزائر عن 
نقطة ارتكاز لها في

غرب أفريقيا

شهدت ليبيا عملية تبادل 
ثانية لألسرى بين طرفي 

الصراع، فيما تخيم 
المراوحة على باقي 

بنود وقف إطالق النار، 
وأهمها خروج المرتزقة

سجل البرلمان التونسي 
بداية عام متعثرة، على 
وقع الفوضى وتأجيل 

الملفات، فيما تبرز 
تساؤالت حول التوجه 
لتعديل حكومي بعد 
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دعت البعثة لإلسراع بتنفيذ بنود وقف النار )ياسين القايدي/فرانس برس(

ال تزال منطقة 
المقينص، 

المتنازع عليها بين 
الخرطوم وجوبا، 

أسيرة التركة 
الثقيلة من القضايا 
العالقة بين البلدين 
إثر انفصالهما عام 

2011، إذ سلّطت 
االشتباكات األخيرة 

فيها بين مواطنين 
من البلدين، الضوء 

مجددًا على 
مسألة الحدود 

وغياب التنمية

أسباب سياسية وأمنية 
واقتصادية



غارات تطاول السويداء للمرة األولى

قصف إسرائيلي 
جنوبي سورية

قتل 3 مقاتلين 
موالين إليران وجرح أكثر 

من 11 بالقصف

أمين العاصي

اإلســرائيلي  الطيــران  ينتظــر  لــم 
 قبل أن ُيعاود قصف أهداف 

ً
طويال

الســوري  للنظــام  تابعــة  عســكرية 
اســتراتيجية  ســياق  فــي  البــالد،  جنــوب  فــي 
هدفهــا منــع اإليرانيــن مــن ترســيخ تمركزهــم 
واســتهدفت  الســورية.  العاصمــة  جنــوب 
منتصــف  قبيــل  جديــدة  إســرائيلية  ضربــات 
لقــوات  عــدة  مواقــع  الخميــس  األربعــاء-  ليــل 
جنــوب  فــي  لهــا  املواليــة  واملليشــيات  النظــام 
ســورية وريف دمشــق، موقعة عددًا من القتلى 
التابعــة  »ســانا«  وكالــة  ونقلــت  والجرحــى. 
 الطيــران 

ّ
للنظــام عــن مصــدر عســكري قولــه إن

ليــل  منتصــف  قبيــل  اســتهدف  اإلســرائيلي 
األربعاء - الخميس عبر رشقات من الصواريخ 
بعــض  املحتــل  الســوري  الجــوالن  اتجــاه  مــن 
 
ّ
األهــداف فــي املنطقــة الجنوبية. وأشــار إلى أن
وســائط الدفــاع الجــوي التابعة لقــوات النظام 
وكان  العــدوان«.  صواريــخ  معظــم  »أســقطت 
للمــرة  اإلســرائيلي  الطيــران  اســتهداف  الفتــا 
محافظــة  فــي  للنظــام  عســكريا  هدفــا  األولــى 
الســويداء جنــوب ســورية، حيــث أشــار موقــع 
 القصــف طــاول 

ّ
»الســويداء 24« املحلــي إلــى أن

نقطة الرادار التابعة لقوات النظام غربي قرية 
 
ّ
الــدور، فــي ريــف الســويداء الغربــي، مؤكــدًا أن

ألسنة اللهب تصاعدت من املكان.
العاصمــة«  »صــوت  موقــع  أكــد  جانبــه،  مــن 
اإلســرائيلي  الحربــي  الطيــران   

ّ
أن املعــارض، 

 الجانــب 
ّ
ملقــرات الفرقــة األولــى فــي الكســوة أن

اإليراني ال يزال يحاول إنشــاء قاعدة عســكرية 
له في املنطقة التي ال تبعد سوى 50 كيلومترًا 

من مرتفعات الجوالن السورية املحتلة.
فــي الســياق، قــال الباحــث فــي مركــز »عمــران« 
مــع  حديــث  فــي  شــعبان،  نــوار  للدراســات، 
 »االستهداف اإلسرائيلي 

ّ
»العربي الجديد«، إن

يتركــز علــى منطقــة معينــة، وخصوصــا تلــك 

فــي جنــوب  األولــى  الفرقــة  فيهــا  التــي توجــد 
 اإليرانيــن 

ّ
دمشــق«، مضيفــا: »مــن الواضــح أن

يريــدون تصديــر صــورة أن لهــم وجــودا قويــا 
في جنوب ســورية، كي ينشــغل اإلســرائيليون 
إيــران  تعمــل  ســورية  فــي  أخــرى  مناطــق  عــن 
علــى ترســيخ وجودهــا فيها«. وحــول القصف 
الســويداء،  محافظــة  فــي  مواقــع  طــاول  الــذي 
 األمــر 

ّ
ــه »مــن الواضــح أن

ّ
أشــار شــعبان إلــى أن

إســرائيلية  بمراقبــة  يتعلــق  اســتخباراتي 
 »أي 

ّ
لتحــركات لهــا عالقــة بإيــران«، معتبــرًا أن

ملليشــيات  موجهــة  تكــون  إســرائيلية  ضربــة 
»مــن  أنــه  إلــى  ولفــت  بطهــران«.  عالقــة  لهــا 
 
ّ
خــالل التواصــل مــع مصــادر محليــة، تبــّن أن
حــزب اللــه تحــرك فــي املنطقــة التي اســتهدفها 
الطيران اإلســرائيلي مســاء األربعاء«. وأوضح 
مواليــة  جهــات  مــن  عســكري  تحــرك  »أي   

ّ
أن

إســرائيل  فــي جنــوب ســورية تعتبــره  إليــران 
 
ّ
خطــرًا، وتتعامــل معــه علــى الفــور«، مبّينــا أن

»خســائر اإليرانيــن فــي القصــف اإلســرائيلي 
جنوب دمشق ليست كبيرة«.

سيشــهد  الســوري  الجنــوب  ملــف   
ّ
أن ويبــدو 

تطــورات خــالل العــام الحالــي، إذ كانــت أكــدت 
»العربــي الجديــد«، أن املمثل  مصــادر مطلعــة لـ
ســورية،  بشــأن  للتواصــل  الخــاص  األميركــي 
جويل رايبرن، يتحرك في املنطقة من أجل الحد 
مــن النفــوذ اإليرانــي فــي جنوب ســورية. وكان 
التفاقــات  توصــل  روســية  بمســاعدة  النظــام 
»تســوية« مــع فصائــل املعارضــة الســورية فــي 
عــام  منتصــف  والقنيطــرة  درعــا  محافظتــي 
 اإليرانيــن اتخــذوا من 

ّ
2018. ومــن الواضــح أن

املنطقــة،  فــي  للتمــدد  وســيلة  االتفاقــات  هــذه 
وهو ما يعّد مصدر قلق إلسرائيل واألردن.
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سياسة

تتواصل الغارات 
اإلسرائيلية على مواقع 

تابعة للنظام والموالين 
له جنوب سورية، وذلك 

في سياق استراتيجية 
لمنع اإليرانيين من ترسيخ 

وجودهم هناك

الضربات جاءت عبر رشقات من الصواريخ من اتجاه الجوالن )جاك غويز/فرانس برس(

الفرقــة  متتاليــة محيــط  غــارات  بـــ3  اســتهدف 
األولــى الواقعــة قــرب بلــدة الكســوة فــي ريــف 
دمشــق الجنوبي. وفي الســياق، أشار »املرصد 
القصــف   

ّ
أن إلــى  اإلنســان«  لحقــوق  الســوري 

»نجــران«  كتيبــة  أيضــا  طــاول  اإلســرائيلي 
الواقعــة شــمال غــرب الســويداء عنــد الحــدود 
اإلدارية مع محافظة درعا، ومواقع أخرى على 
طريــق دمشــق – درعــا تنتشــر فيهــا مليشــيات 
مواليــة إليــران و»حــزب اللــه« اللبناني، إضافة 
لقــوات النظــام واملليشــيات املواليــة لهــا. وأكــد 
إليــران  موالــن  مقاتلــن  ثالثــة  مقتــل  املرصــد 
علــى األقــل فــي القصــف، وإصابــة أكثــر مــن 11 
آخريــن بجــروح، بعضهم في حاالت خطرة، لم 

يتمكن املرصد من تحديد جنسياتهم.
الفائــت،  األول  كانــون  ديســمبر/   30 وفــي 
للدفــاع  مواقــع  إســرائيلي  قصــف  اســتهدف 
الســوري واملليشــيات  للنظــام  التابــع  الجــوي 
جبــال  فــي  اللبنانــي  اللــه«  و»حــزب  اإليرانيــة 
أســفر  مــا  دمشــق،  بريــف  الزبدانــي  منطقــة 
عــن وقــوع خمســة قتلــى وجرحــى علــى األقــل 
الطيــران  املليشــيات. وكان  هــذه  بــن عناصــر 
اإلســرائيلي اســتهدف أيضــا أواخــر ديســمبر 
منطقــة  فــي  العلميــة  البحــوث  مركــز  الفائــت 
مصياف بريف حماة الغربي، والذي يعتبر من 
املراكــز املهمــة واألساســية التــي يعتمــد عليها 
العســكرية.  الصناعــات  فــي  الســوري  النظــام 
علــى  املتالحقــة  اإلســرائيلية  الغــارات  وتأتــي 
ســياق  فــي  للنظــام  تابعــة  عســكرية  مواقــع 
مــن  اإليرانيــن  تقــوم علــى منــع  اســتراتيجية 
جنــوب  فــي  خصوصــا  وجودهــم  ترســيخ 
ســورية، حيــث يتخذ الحــرس الثوري اإليراني 
مــن مقــرات الفــرق واأللويــة العســكرية التابعــة 
للنظــام مقــرات له. ووفق مصادر في املعارضة 
 مليشــيات إيرانيــة تنتشــر فــي 

ّ
الســورية، فــإن

محافظــة  فــي  وخصوصــا  ســورية،  جنــوب 
درعــا املتاخمــة للحــدود مــع األردن واألراضــي 
 هــذه املليشــيات تتخذ 

ّ
 إلــى أن

ً
املحتلــة، مشــيرة

أزرع  بلــدة  فــي  الخامســة  الفرقــة  مقــرات  مــن 
ومقــرات الفرقة التاســعة بالصنمن، وســواها 

من املواقع مقرات لها.
إلــى ذلــك، يؤكــد القصــف اإلســرائيلي املتكــرر 
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عودة مرتقبة للنقل بين قطر واإلمارات
اإلماراتــي  الدولــة  وزيــر  أعلــن 
للشــؤون الخارجية أنور قرقاش، 
أمــس الخميــس، أن عــودة حركــة 
خــالل  ســتكون  قطــر،  مــع  والتجــارة  النقــل 

أسبوع من التوقيع على »اتفاق العال«.
غربــي  شــمال  الُعــال  مدينــة  واســتضافت 
القمــة  املاضــي،  الثالثــاء  الســعودية، 
الخليجيــة الحاديــة واألربعــن، التي شــهدت 
إعــالن انتهــاء أزمــة خليجيــة اســتمرت منــذ 
2017 بن قطر وكل من السعودية واإلمارات 

والبحرين ومصر.
نقلتــه  مؤتمــر صحافــي  فــي  قرقــاش،  وقــال 
التنقــل  »عــودة  إن  إعــالم خليجيــة،  وســائل 
وحركــة التجــارة بــن دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي وفــق اتفــاق العــال، ســتكون خــالل 

أسبوع من التوقيع على االتفاق«.
وأضــاف: »ال يمكــن أن تكــون األزمــة دائمــة، 

األزمــة خــالل الســنوات املاضيــة لــم تتضمــن 
ولكــن  الواقــع،  أرض  علــى  ســلبية  أعمــااًل 
»اتفــاق  وتابــع:  قاســية«.  إعالميــا  كانــت 
العــال كان نتيجــة جهــد ســعودي ووســاطة 
آليــة تعمــل  كويتيــة وأميركيــة، وهــو يضــع 
عليهــا لجــان عــدة إلزالــة إجــراءات املقاطعــة 
مســارات  إلــى  باإلضافــة  أســبوع،  خــالل 
ثنائية ملعالجة القضايا بن الدول«. وأشــار 
قرقــاش، إلــى أن »األزمــة التــي جــرت لــم تكــن 
األولــى، بــل األعمــق«. وأكــد الحاجــة إلى بناء 
ثقــة بــن الــدول األربــع، وقطر، وقــال إن بالده 
ملرحلــة  وتؤســس  جديــدة  صفحــة  »تفتــح 
أخرى حتى ال تقع أزمات كبيرة أو صغيرة«. 
الوزيــر اإلماراتــي: »ســعيدون بأننــا  وأكمــل 
إلــى  ونتطلــع  األزمــة،  هــذه  صفحــة  قلبنــا 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  مســتقبل 
والدولــة )اإلمــارات( تعمــل على تنفيــذ اتفاق 

العال«. وطوت القمة الخليجية التي انعقدت 
الثالثــاء  الســعودية،  العــال  محافظــة  فــي 
مــن  كان  فيمــا  الخالفــات،  صفحــة  املاضــي، 
تعزيــز  الختامــي  البيــان  فــي  جــاء  مــا  أبــرز 
املشــروعات  وإحيــاء  االقتصــادي  التكامــل 
للقمــة  األعلــى  املجلــس  وشــدد  املشــتركة. 
الخليجيــة علــى ضــرورة العمــل علــى وضــع 
الغذائــي  األمــن  منظومــة متكاملــة لتحقيــق 
واملائــي وأمــن الطاقة، وتبنــي أهداف وآليات 
الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي مجــال تقنيــة 
املعلومات، وتكنولوجيا االتصاالت والذكاء 

االصطناعي.
دعــم  فــي  االســتمرار  أهميــة  املجلــس  وأكــد 
وتشــجيع املؤسســات الصغيرة واملتوسطة، 
إيمانــا منــه بدورهــا الحيــوي ومســاهماتها 
في اقتصاديات دول املجلس. ووجه املجلس 
ِفــق بشــأنه فــي خريطــة 

ُّ
بســرعة تنفيــذ مــا ات

واملشــاريع  الدراســات  واســتكمال  الطريــق، 
للوصــول إلــى الوحــدة االقتصاديــة بن دول 
كذلــك   .2025 عــام  بحلــول  التعــاون  مجلــس 
جرت املوافقة على اتفاقية نظام ربط أنظمة 
املدفوعــات بــن دول مجلــس التعــاون لــدول 
الخليج العربية، واعتبارها املظلة القانونية 
دول  بــن  والتســوية  املدفوعــات  ملنظومــة 
التعــاون  لجنــة  أعضــاء  وتفويــض  املجلــس 
املالــي واالقتصــادي بالتوقيــع عليهــا. وبلــغ 
حجم التبادل التجاري بن الدول الخليجية 
الست نحو 133 مليار دوالر في 2017 )العام 
حــن  فــي  الخليجيــة(،  األزمــة  شــهد  الــذي 
بلغــت قيمــة التبــادل التجــاري لــدول مجلس 
التعــاون مــع العالــم نحــو 985 مليــارا، خــالل 
نفــس العــام، حســب املركــز اإلحصائــي لــدول 

مجلس التعاون الخليجي.
)العربي الجديد، األناضول(

تونس ـ العربي الجديد

إيــرادات  أن  الخميــس،  أمــس  رســمية  أرقــام  أظهــرت 
قطــاع الســياحة الحيــوي فــي تونــس هــوت 65 باملائــة 
إلــى حوالــي ملياري دينــار )  746  مليون دوالر(، بينما 
هبــط عــدد الســائحن 78 باملائــة فــي 2020 فــي ضربــة 
قوية القتصاد البالد بسبب تأثيرات جائحة فيروس 
أن  اليــوم  املركــزي  للبنــك  بيانــات  وأظهــرت  كورونــا. 
عائــدات الســياحة تراجعــت إلــى مليــاري دينــار مقابل 

5.68 مليارات دينار في العام املاضي.
وتعيــش ســياحة تونــس منــذ بــدء الجائحــة الصحيــة 

وإغــالق الحــدود فــي مــارس/ آذار املاضــي أســوأ أزمــة 
اســتمرار  يبــدد  فيمــا  تاريخــه،  فــي  القطــاع  بهــا  يمــر 
األزمــة الصحيــة وتفاقــم أعــداد املصابن في البالد كل 

آمال املستثمرين في القطاع بعودة قريبة للنشاط. 
»رويترز« إن عدد الســائحن  وقــال مســؤول حكومــي لـ
الســياح  هجــر  إذ  العــام  هــذا  باملائــة   78 انخفــض 
اســتقبلت  أن  بعــد  واملنتجعــات  الفنــادق  الغربيــون 
تونــس فــي عــام 2019 عــددا قياســيا مــن الســياح بلــغ 

9.5 مالين.
ثمانيــة  بنســبة  وتســاهم  حيــوي  قطــاع  والســياحة 
باملئــة مــن الناتــج املحلــي الخــام وهــي مصدر رئيســي 

لجلب العملة األجنبية وثاني أكبر مشغل بعد القطاع 
الزراعي. وبسبب انهيار صناعة السياحة خالل العام 
املاضــي، تشــير التوقعــات إلــى أن االقتصاد التونســي 
ســينكمش بنســبة لن تقل عن ســبعة باملئة في 2020. 
وأدت القيــود علــى الســفر وتفشــي كورونــا فــي أنحــاء 
العالــم إلــى أن تغلــق أغلب الفنادق فــي تونس أبوابها 

ويخسر عشرات اآلالف في القطاع وظائفهم.   
ورّجــح عضــو املكتــب التنفيــذي لجامعــة األنزال جالل 
الدين الهنشيري، أن تستمر أزمة القطاع إلى النصف 
الثانــي مــن عــام 2021، مؤكــدا أن 90 في املائة من النزل 
ــب الغلــق 

ّ
والفنــادق أوصــدت أبوابهــا غيــر أنهــا تتجن

النهائــي ألســباب قانونيــة وأخــرى لوجســتية.  وأكــد 
»العربــي الجديــد«،  الهنشــيري، فــي تصريــح ســابق لـ
أن 10 فــي املائــة فقــط مــن الفنــادق التونســية تواصــل 
مــن  املائــة  فــي   50 تتجــاوز  ال  مــالءة  بنســبة  عملهــا 
طاقتها، مشيرا إلى أن 90 في املائة املتبقية ستحتاج 
إلــى 8 أشــهر إضافيــة علــى األقــل مــن أجــل اســتئناف 
العمــل. وكانــت الســياحة التونســية تجــاوزت أهدافها 
املرســومة لعــام 2019، باســتقطاب نحــو 9.5 ماليــن 
سائح، متخطية بذلك األهداف التي وضعتها الوزارة 
آنــذاك، بجــذب 9 مالين وافد، بزيادة 36% في إيرادات 

القطاع، قياسا بعام 2018.

تونس: الجائحة تهوي بإيرادات السياحة بنسبة %65

األردن يعّول على المصالحة 
لزيادة الصادرات

قال وزير الزراعة األردني محمد 
داودية، إن املصالحة الخليجية 

ستعود على األردن بشكل ايجابي، 
من خالل زيادة صادرات اململكة 
إلى دولة قطر عبر الحدود البرية 

 من التصدير 
ً
السعودية، بدال

الجوي، متوقعا زيادة الصادرات 

بنسبة تراوح بني 10% و%15. 
وأشار داودية خالل تصريحات 

للصحافيني على هامش مناقشة 
مجلس النواب لبيان الثقة، إلى 
أن األردن يعتمد على تصدير 
املنتجات الزراعية لدول الجوار 

والسوق القطري بما يقدم إضافة 
كبيرة لقطاع الزراعة واملزارعني. 
وكشف داودية أن وزارة الزراعة 

بالتنسيق مع نظيرتها وزارة 
النقل، قامت أول من أمس، بتذليل 
العقبات أمام سائقي الشاحنات 

األردنية، بإصدار تأشيرات ملباشرة 
التصدير لدولة قطر من الحدود 

البرية األردنية السعودية. 

مذكرة تفاهم بين السودان 
وبنك أميركي

وقعت وزارة املالية السودانية، 
أمس، مذكرة تفاهم مع بنك 

التصدير واالستيراد األميركي 
»اكسيم« لدعم تمويل الصادرات 

واالستثمارات األميركية بالسودان، 
بقيمة مليار دوالر. وجاء التوقيع 
ضمن زيارة كمبرلي ريد، رئيسة 

مجلس إدارة البنك األميركي، 
للسودان، التي بدأت أمس، والتي 
جاءت بعد أقل من 24 ساعة من 

زيارة وزير الخزانة األميركي 
ستيفن منوتشني، أمس األربعاء، 
إلى الخرطوم. ووقعت ريد املذكرة 

عن البنك، فيما وقعت وزيرة 
املالية هبة محمد علي عن الجانب 

السوداني. وذكر بيان لوزارة املالية 
السودانية أن مذكرة التفاهم مع 

بنك التصدير واالستيراد األميركي 
تنص على أن يتم التوافق بني 

الجانبني على تحديد املشاريع التي 
ستمّول عبر البنك في مجاالت 
البنى التحتية والزراعة والطاقة 
والتعدين واالتصاالت والرعاية 

الطبية.

ارتفاع احتياطيات 
قطر األجنبية

أظهرت بيانات رسمية، أمس، ارتفاع 
االحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعمالت األجنبية ملصرف قطر 
املركزي خالل عام 2020، بنسبة 

3.2 في املائة بما يعادل 1.77 مليار 
دوالر، مقارنة بـ2019، ولترتفع 

للشهر الـ34 على التوالي.  وأوضحت 
بيانات مصرف قطر املنشورة على 
موقعه اإللكتروني، أن االحتياطيات 

األجنبية ارتفعت إلى 204.754 
مليارات ريال )56.74 مليار دوالر( 
بنهاية ديسمبر/كانون األول 2020. 

كانت االحتياطيات في قطر بلغت 
198.367 مليار ريال )54.97 

مليار دوالر( في الشهر املماثل من 
2019. وعلى أساس شهري، ارتفع 

االحتياطي األجنبي لقطر بنسبة 
0.16 في املائة أو 95 مليون دوالر 

في الشهر املاضي.

أخبار

تضرر مبيعات 
الشركات 

البريطانية

خلــص مســح لبنــك إنكلتــرا املركــزي، أمــس الخميــس، إلــى أن تضرر الشــركات البريطانية على صعيد املبيعات والوظائف بســبب جائحــة كوفيد-19 تفاقم 
بعــض الشــيء فــي الشــهر املاضــي، عندمــا تســارعت وتيــرة انتشــار الفيــروس بــن املواطنــن. وقــال البنــك إن الشــركات ذكــرت أن الجائحــة قلصــت املبيعــات 
ل في مسح شهر نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. كذلك  بنسبة 16.1 باملئة في املتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد على تراجع 15.3 باملئة ُسجِّ
ترتبت عن الجائحة أضرر أكبر على الوظائف. جاء تدهور األوضاع الشهر املاضي بالرغم من أنباء إيجابية في ما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف 

للقيود الصحية في العديد من مناطق إنكلترا.

اقتصاد
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اقتصاد

خطة الحكومة الجديدة إلنقاذ االقتصاد مهّددة

177
منظمة  ــر  ــري ــق ت ــب  ــس ح
حول  الــدولــيــة  الشفافية 
الفساد  ــات  ــدرك م مــؤشــر 
2019، حصل اليمن على 15 
المركز  بذلك  ليحتل  نقطة 
ــة،  دول  180 بين  مــن   177
المركز  يحتل  اليمن  وكــان 

161 في عام 2014.

تحقيق

تكليف فريق تدقيق 
خارجي لمراقبة حسابات 

البنك المركزي

شبكة واسعة من 
األعمال سّهلت لتجار 

الحرب نهب األموال

عدن ـ محمد راجح

ــاد فــــــي مـــضـــاعـــفـــة  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ســـــاهـــــم الـ
لليمنيني  املــعــيــشــيــة  الــصــعــوبــات 
فــي مختلف  االنــهــيــارات  وتسريع 
الــقــطــاعــات اإلنــتــاجــيــة مــع تــحــولــه إلـــى عقبة 
ضخمة ستعترض جهود الحكومة الجديدة 
املــتــعــلــقــة بــإنــقــاذ االقــتــصــاد الــوطــنــي ووقــف 

انهيار العملة الوطنية. 
من الصرافة والوقود إلى العقارات والكهرباء 
العسكرية،  الــرواتــب  إلــى كشوفات  واألدويــــة 
تكونت شبكة واســعــة مــن املــنــافــذ واألعــمــال 
الـــتـــي وجــــد فــيــهــا تـــجـــار الـــحـــرب فـــي الــيــمــن 
ضالتهم في تسييل أموال ضخمة ومشبوهة 
ــلــــة وتــــدمــــيــــر  ــمــ ــعــ عــــلــــى حـــــســـــاب تــــــهــــــاوي الــ
االقتصاد ومعيشة اليمنيني والتسبب بأكبر 
أزمة إنسانية في العالم وفق تصنيف األمم 

املتحدة.
ــدأت  ــل ذلـــــك تـــكـــونـــت طــبــقــة ثـــريـــة بــ وســـــط كــ
من  كثيرًا  استفادوا  علنية  بصورة  بالتمدد 
بالعملة  واملضاربة  للوقود  السوداء  السوق 
واحتكار استيراد السلع الغذائية األساسية 
مشاريع  لتكوين  الكهربائية،  الطاقة  وتجار 
خــاصــة واقــتــصــاد مــــواز وثـــــروات هــائــلــة في 
ظــــل انـــحـــســـار الـــــــدور الـــحـــكـــومـــي وتــقــويــض 
مــؤســســات الـــدولـــة ورفــــع يــدهــا عــن مختلف 

املوارد العامة السيادية في البلد. 
ــادي، مـــخـــتـــار الــســعــيــدي،  ــتــــصــ الـــبـــاحـــث االقــ
يشير إلـــى إفـــــرازات الــفــســاد الــهــائــلــة فــي ظل 
ــام املـــالـــي الـــحـــاصـــل فـــي املــؤســســات  ــقـــسـ االنـ
العامة والــذي ساهم في خلق منافذ عديدة 
مؤسسات  تقويض  نتيجة  والسلب  للنهب 
ــة وتـــوقـــف الـــــــدورة الــنــقــديــة وبــقــائــهــا  الــــدولــ
خــارج اإلطــار الرسمي وتحكم أطــراف أخرى 
لكونها الصراع في اإليرادات العامة وإحكام 

قبضتها على منافذها الرئيسية.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــوضــح السعيدي لـــ
منذ  اليمن  منها  تعاني  مزمنة  آفــة  الــفــســاد 
ما قبل الحرب، وظلت عملية مكافحته على 
الــدوام شعارا رفعته كل الحكومات السابقة 
لــكــن دون تــحــقــيــق أي تـــقـــدم يـــذكـــر فـــي هــذا 
ــــذي رفــعــتــه  ــو نــفــس الـــشـــعـــار الـ الـــجـــانـــب، وهــ
بمشاركة  مؤخرًا  املشكلة  الجديدة  الحكومة 
رئيسي  كطرف  الجنوبي  االنتقالي  املجلس 
فيها والتي اعترضها انفجار هائل في مطار 

عدن أثناء وصولها.
ويــنــتــظــر الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة كـــمـــا يــعــتــقــد 
عملها  ستعيق  ضخمة  عــقــبــات  الــســعــيــدي، 
مــثــل الـــوضـــع األمـــنـــي والــعــســكــري وشــبــكــات 
الحكومة  بــقــاء  تكونت بسبب  الــتــي  الــفــســاد 

خارج اليمن طوال سنوات الحرب. 
في هذا اإلطار أكد االجتماع الذي عقده رئيس 
الحكومة اليمنية معني عبد امللك، مع قيادة 
التسريع  أهمية  على  اليمني،  املركزي  البنك 
بـــــإجـــــراءات تــكــلــيــف فـــريـــق تـــدقـــيـــق خـــارجـــي 

الــيــمــنــي وعـــــدم الـــتـــدخـــل فـــي كـــل اإلجـــــــراءات 
ــم الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة،  ــرسـ ــي يــتــخــذهــا لـ ــتـ الـ
موجها بأهمية التكامل بني السياسة املالية 
ــقـــديـــة وإعــــــــادة تــشــكــيــل وتــفــعــيــل عــمــل  ــنـ والـ
ــى لـــبـــدء مــرحــلــة  ــلـ ــادي األعـ ــتـــصـ املــجــلــس االقـ
ــقــــرار االقـــتـــصـــادي  ــتــ جــــديــــدة عـــنـــوانـــهـــا االســ

وتحسني معيشة وأوضاع املواطنني.
ــدارس االجــتــمــاع الــــذي وصــفــتــه مــصــادر  ــ وتــ
مطلعة باملهم، نظرًا لوضعية البنك وضعف 
ــه فـــــي ضــــبــــط الــــســــيــــاســــة الـــنـــقـــديـــة  ــاتــ ــدخــ تــ
للرقابة  املقبلة  ــراءات  ــ اإلجـ الــصــرف،  وســـوق 
على أســعــار الــصــرف والــتــي شــهــدت تحسنا 
الكفيلة  السبل  إلى  إضافة  مؤخرا،  ملحوظا 
بــضــبــط وتــعــزيــز اإليـــــــرادات الــعــامــة وتقليل 
ــب الــــتــــعــــاون بـــــني الــبــنــك  ــ ــوانــ ــ الـــنـــفـــقـــات وجــ
ــات الــتــي يــمــكــن العمل  ــويــ والــحــكــومــة واألولــ
عليها خال الفترة القادمة، بما يتجاوز اية 
إخفاقات سادت العمل سابقا، والحفاظ على 

سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
عــلــى أثـــر هـــذا االجــتــمــاع وفـــي مــذكــرة رفعها 
ــافــــظ  ــنــــي ومــــحــ ــمــ ــيــ ــار الـــــرئـــــيـــــس الــ ــشــ ــتــ ــســ مــ
الــبــنــك املـــركـــزي الــســابــق، حــافــظ مــعــيــاد، إلــى 
رئـــيـــس فـــريـــق الـــخـــبـــراء املــعــنــي بــالــيــمــن في 
ــم املــتــحــدة، طــالــبــه فــيــهــا بتكليف فــريــق  األمــ
مــتــخــصــص مــــن لــجــنــة الـــعـــقـــوبـــات ملــراجــعــة 
البنك  وحسابات  االقتصادية  اللجنة  أعمال 
املـــركـــزي أثـــنـــاء فـــتـــرة عــمــلــه مــحــافــظــا للبنك 

املركزي.
وأكــد معياد حسب ما جــاء في املــذكــرة التي 
استمرار  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  عليها  اطلعت 
مـــنـــظـــومـــة الــــفــــســــاد فــــي مــــمــــارســــة أعــمــالــهــا 
االنتقامية بحق اليمنيني، باعتبارها إحدى 

مع  مــتــزامــنــة  ــة،  ــاديـ ــتـــصـ االقـ الـــحـــرب  أدوات 
استمرار الفاسدين في الكسب غير املشروع.

املتحدة  لألمم  التابع  الخبراء  فريق  وكشف 
ــر تـــقـــاريـــره عـــن مــــؤشــــرات قـــويـــة تــدل  فـــي آخــ
عـــلـــى اإلثــــــــراء غـــيـــر املــــشــــروع فــــي الـــيـــمـــن مــن 
خال تاعب البنك املركزي في عدن بأسعار 
الــصــرف األجــنــبــي خـــال الــفــتــرة املــمــتــدة من 
2018 إلى 2020، والحظ الفريق تورط أطراف 
خـــــرى فـــي حــــاالت انــتــهــاك لــتــدابــيــر 

ّ
مــحــلــيــة ا

أصول  بتحويل  بسماحهم  األصــول  تجميد 
ــتـــخـــدام عــقــود  مـــجـــمـــدة وأمـــــــــوال عـــامـــة بـــاسـ

مزورة.
املــســتــشــار الـــقـــانـــونـــي الـــســـابـــق فـــي محكمة 
ــفــــاحــــي، يــشــدد  ــامــــة، جــــمــــال الــ ــعــ األمـــــــــوال الــ
كبيرة  مــن مشكلة  الفساد  يمثله  مــا  أن  على 
في  الجديدة  الحكومة  تعامل  طريقة  يجعل 
ألنها  لها،  رئيسي  اختبار  بمثابة  مكافحته 
قد تفشل وتتعثر في حال تم التعامل مع هذا 

امللف كورقة لتصفية الحسابات بني األطراف 
»العربي الجديد«، عن  املتصارعة. ويتحدث لـ
أولوية على الحكومة الجديدة مواجهتها في 
املــؤســســات املالية  املــقــام األول وهــي توحيد 
والقنوات اإليرادية، وتفعيل أجهزة مكافحة 
املالية  غسل األمــوال، وكسب ثقة املؤسسات 
الدولية وإعادة خطوط االرتباط معها، إذ إن 
االنقسام املالي وتقويض املؤسسات العامة 
وتــفــكــك املــنــظــومــة الــقــانــونــيــة والــتــشــريــعــيــة 
وتشتت األجهزة الرقابية خلق فجوة واسعة 
املالية  املــؤســســات  توحيد  تعرقل جهود  قــد 

وكسب ثقة املجتمع الدولي.
وحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية حول 
مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد 2019 فــقــد حصلت 
اليمن على 15 نقطة لتحتل بذلك املركز 177 

من بني 180 دولة.
بدوره، يرى الباحث االقتصادي واألكاديمي 
فــي جــامــعــة عــــدن، هـــال الــحــســنــي، أن هناك 
ــادة بــنــاء مــؤســســات الــدولــة التي  أهــمــيــة إلعــ
دمــرتــهــا الــحــرب والـــصـــراع الــدائــر فــي اليمن 
عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، ومـــن ثــم الــعــمــل على 
اســتــقــالــيــة املـــؤســـســـات املـــالـــيـــة مــثــل الــبــنــك 
ــزي الــيــمــنــي الـــــذي يــعــمــل بـــرأســـني في  ــركــ املــ
صــنــعــاء وعـــدن والــبــنــوك واملـــصـــارف العامة 

والخاصة وتحييدها عن الصراع الدائر.
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  ويــؤكــد فــي حــديــثــه لـــ
الفساد ساهم بشكل كبير في إفقار اليمنيني 
ألنه يبدد املــوارد ويشتتها ويجعلها تصب 
فــي اتــجــاه واحـــد وهــو جــيــوب فــئــات محددة 
نافذة، بينما مختلف فئات وشرائح املجتمع 
تــعــانــي ويــــات الـــحـــرب والــــصــــراع ومــــن فقر 

واوضاع معيشية صعبة.

الفساد 
ينخر اليمن

العسكرية،  الرواتب  كشوفات  إلى  واألدوية  والكهرباء  العقارات  إلى  والوقود  الصرافة  من 
تكونت شبكة واسعة من المنافذ واألعمال التي وجد فيها تجار الحرب في اليمن ضالتهم 

في نهب أموال ضخمة ومشبوهة ساهمت في تهاوي العملة وتدمير االقتصاد

تونس ـ إيمان الحامدي

تــخــطــط تــكــتــات رجــــال األعــمــال 
الـــتـــونـــســـيـــة الــلــيــبــيــة القـــتـــنـــاص 
إعمار  إعــادة  حصة في مشاريع 
بــإعــادة  للبلدين  يسمح  بــمــا  الليبية  املـــدن 
دخلت  التي  االقتصادية  العاقات  تنشيط 

طور الركود منذ نحو عشر سنوات.
وبــــاشــــر املـــجـــلـــس األعــــلــــى لــــرجــــال األعـــمـــال 
الرسمية  ــراءات  اإلجـ والليبيني  التونسيني 
لــعــقــد سلسلة مــن املــؤتــمــرات فــي قــطــاعــات 
ــن أجـــــل وضـــــع خـــريـــطـــة طــريــق  مـــتـــعـــددة مــ
لــلــشــراكــات الـــقـــادمـــة فـــي قــطــاعــات الــصــحــة 
والـــبـــنـــاء والـــخـــدمـــات، إلــــى جـــانـــب تسهيل 
إجــراءات فتح باب التوظيف أمام 300 ألف 

تونسي في ليبيا.
وقال رئيس املجلس األعلى لرجال األعمال 
الـــتـــونـــســـيـــني والــــلــــيــــبــــيــــني، عــــبــــد الــحــفــيــظ 
ــرافـــي، إن خـــريـــطـــة طـــريـــق اســـتـــعـــادة  ــكـ الـــسـ
ــتــــصــــادي بــــني الـــبـــلـــديـــن شــبــه  الـــنـــشـــاط االقــ

جــاهــزة، مــؤكــدا تحديد روزنــامــة الــلــقــاءات 
الرسمية مع مسؤولني في تونس من أجل 
وتجهيز  الصفقات  عقد  إجـــراءات  مباشرة 
عــقــود الــعــمــل لــلــراغــبــني فــي الــعــمــل بليبيا. 
وأشــــــــار إلـــــى أن الــــســــوق الــلــيــبــيــة جـــاهـــزة 
لتوفير 300 ألف فرصة عمل للتونسيني في 

اختصاصات متعددة.
»الــعــربــي  ــــد الـــســـكـــرافـــي، فـــي تــصــريــح لـــ وأكـ
الجديد«، أن املجلس األعلى لرجال األعمال 
يسعى لكي تكون مساهمة تونس في إعادة 
إعمار ليبيا كبيرة، مشيرا إلى أن مجموعة 
من العوامل تخدم املصلحة التونسية رغم 
املنافسة الشرسة على سوق ليبيا من قبل 

شركات عاملية كبرى.
وأضــــــاف فـــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، أن لــلــشــركــات 
أن  كما  الليبية،  بــالــســوق  درايـــة  التونسية 
عــامــل الــلــغــة يــخــدم املــؤســســات الــتــونــســيــة 
ــا أن  ــرّجـــحـ لـــلـــفـــوز بــصــفــقــات فــــي لــيــبــيــا، مـ
الصفقات على شكل شراكات  تكون بعض 
ــرى إيــطــالــيــة  ــ مـــع مــؤســســات فــرنــســيــة وأخــ
على  تونسية  قــدرة مؤسسات  عــدم  بسبب 
تــنــفــيــذ املــشــاريــع بــمــفــردهــا نــتــيــجــة ضعف 

اإلمكانيات.
ورّجح رئيس املجلس األعلى لرجال األعمال 

التونسيني والليبيني أن تساهم تونس في 
إعادة إعمار منطقة الساحل والجبل، مؤكدا 
البلديات  مــع بعض  اتــفــاقــات  إلــى  التوصل 
في منطقة الجبل والساحل إلعادة اإلعمار، 
وكذلك في سبها وجنوب ليبيا، وأوضح أن 
املجلس بصدد إجراء مفاوضات مع مكتب 

األمم املتحدة لبداية األشغال قريبا.
ــرافــــي تـــفـــاصـــيـــل روزنـــــامـــــة  ــكــ ــســ وشــــــــرح الــ
املــؤتــمــرات االقــتــصــاديــة الــتــي ستعقد لهذا 
انعقاد مؤتمر تنموي في  الــغــرض، مــؤكــدا 
بــن قــــردان الــحــدوديــة يــومــي 6 و7 مـــارس/ 
باالشتراك  تــجــاري  مؤتمر  إلــى جانب  آذار 
مـــع دار املـــصـــدر )مــؤســســة حــكــومــيــة لــدفــع 
الــصــادرات(، ومؤتمر صحي تحت إشــراف 
آخــــر شهر  فـــي  الــتــونــســيــة  الــصــحــة  وزارة 
أيــــار 2021، ومــؤتــمــر آخـــر سياحي  مــايــو/ 
فـــي آخــــر شهر  الــســيــاحــة  بــمــشــاركــة وزارة 

سبتمبر/ أيلول 2021.
وأضاف في هذا السياق، أن املجلس األعلى 
بصدد تكوين مجالس قطاعية ليتولى كل 
قطاع تدارس إمكانيات التعاون والشراكة، 
معتبرا أن ذلك سيساعد على إيجاد حلول 
الجزائر  تــكــون  أن  على  البلدين  فــي  كثيرة 

شريكا دائما في كل االتفاقات، وفق قوله.
وحــول قيمة الصفقات التي يمكن أن تفوز 
بها تــونــس فــي مرحلة إعـــادة اإلعــمــار، قال 
إنه ال يمكن تحديدها، غير أنها قد ترتقي 
إلى أكثر من 10 مليارات دوالر في السنوات 

القادمة.
في  للتونسيني  التشغيل  بــاب  فتح  ويمثل 
البطالة  نــســب  لخفض  مهما  مــنــفــذا  ليبيا 

الجزائر ـ حمزة كحال

عادت أزمة »كيس الحليب املدعم« في الجزائر 
ــتـــصـــدر املـــشـــهـــد االجــــتــــمــــاعــــي، وتـــتـــحـــول  ــتـ لـ
ــراء نــقــص  ــ مــــع األيـــــــام مــــن مــشــكــلــة تـــمـــويـــن جــ
»مسحوق الحليب« املستورد، إلى أزمة كبيرة 
اســتــنــفــرت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة، بــعــد تلويح 
مـــوزعـــي الــحــلــيــب بـــالـــدخـــول فـــي إضـــــراب عن 
الــجــزائــري،  الــشــارع  غليان  الــعــمــل، مستغلني 

كورقة ضغط حتى تلبي الحكومة مطالبهم.
الــجــزائــريــة وبعض  فــاملــوزعــون فــي العاصمة 
ــوا الــــدخــــول إلـــى  ــبـــرى رفــــضــ ــكـ ــافـــظـــات الـ املـــحـ
مصانع إنتاج الحليب، منذ الثاني من يناير/ 
كانون الثاني، وأعلنوا تجميد نشاطهم حتى 
استجابة وزارتي الزراعة والتجارة ملطالبهم، 
في مقدمتها رفع هامش الربح، الذي لم يتغير 

منذ أكثر من عقدين من الزمن.
إن »وزارة  العوفي  الحليب وليد  مــوزع  يقول 
الــــزراعــــة بــمــعــيــة ديـــــوان الــحــلــيــب الـــجـــزائـــري، 
تقضي  اتفاقية  ســنــوات   4 قبل  علينا  فــرضــا 
اتخاذ  املوزعة بعد  الكميات  بقبول تخفيض 
ــرار تــقــلــيــص اســـتـــيـــراد مــســحــوق  ــ الــحــكــومــة قـ
ــا يــعــنــي تــراجــع  الــحــلــيــب )املــــــادة األولــــيــــة(، مـ

نشاطنا«. 
»العربي  وأضــاف املتحدث نفسه في حديث لـ
الجديد«، أن »هامش الربح الذي يناله املوزع 
مــحــدد مــن طــرف الحكومة بـــ1 ديــنــار فقط )3 
سنتات أميركية(، وهو هامش لم يراجع منذ 
أكــثــر مــن عــشــريــن ســنــة، كــمــا تــنــص االتفاقية 
عــلــى عــــدم تــعــويــض خــســائــر مــــوزع الحليب 
الحليب  أو  املثقوبة،  في ما يتعلق باألكياس 

الفاسد، وهو أمر غير مقبول«.
مــن جــانــبــه، قـــال مـــوزع الحليب فــي محافظة 
بومرداس )90 كم شرق العاصمة(، عمر حاج 
ــروف  ــد«، إن »ظــ ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ الــســعــيــد، لــــ
املعيشة تغيرت كثيرا خال 20 سنة، والدينار 
املائة من قيمته في ظــرف 3 سنوات،  فقد 50 
ونـــحـــن كـــمـــوزعـــني لـــديـــنـــا مـــصـــاريـــف كــثــيــرة، 
منها مصاريف الوقود، الذي رفعت الحكومة 
سعره 4 مرات منذ 2016، تضاف إليها فاتورة 

الضرائب وصيانة الشاحنات«.
وتــابــع الــســعــيــد قــائــا: »الــكــل أصــبــح يطالب 
اليوم برفع راتبه أو رفع نسب فوائده، ملاذا ال 
الذي  نطالب نحن أيضا برفع هامش ربحنا 
ال يتجاوز دينارا واحــدا في الكيس، في حني 

أن الكمية املمنوحة لكل موزع قلصت بنسبة 
25 باملائة، بسبب نقص املادة األولية وتراجع 
قـــدرة مــصــانــع إنــتــاج الحليب الــعــمــومــيــة، ما 
أدى إلى حدوث اضطراب في التوزيع اليومي 

للحليب املدعم«.
ولتفادي تطور أزمة الحليب من أزمة تموين 
إلـــى أزمــــة اجــتــمــاعــيــة، فــي ظــل تــضــاعــف عــدد 
ــام مــحــات بــيــع املــــواد الــغــذائــيــة،  الــطــوابــيــر أمـ
سارعت الحكومة عبر مصانع إنتاج الحليب، 
إلـــى اســتــدعــاء مــمــثــلــني عـــن مـــوزعـــي الحليب 
للجلوس إلـــى طــاولــة الـــحـــوار، لــلــوصــول إلــى 
مـــخـــرج يـــرضـــي الـــطـــرفـــني، غــيــر أن االجــتــمــاع 
ــة إلـــى مفترق  ــ ــل األزمـ األول ســـرعـــان مـــا أوصــ

طرق جديد.
ــك، يــكــشــف رئـــيـــس فــيــدرالــيــة مــوزعــي  ــ ــى ذلـ إلــ
حديث  في  فريد،  عوملي  الجزائر  في  الحليب 
مع »العربي الجديد«، أن »االجتماع لم يحمل 
الحلول التي كان ينتظرها موزعو الحليب أو 
على األقل تحقيق مطلب رفع هامش الربح«. 
ملوزعي  الجزائرية  الفيدرالية  رئيس  ويــقــول 
مخرجات  سيناقشون  »املــوزعــني  إن  الحليب 
ــقـــرار  االجـــتـــمـــاع بـــكـــل شــفــافــيــة ويـــتـــخـــذون الـ
املناسب، وإلقامة إضرابات دورية تستمر إلى 

غاية تلبية مطالبنا«.
ويرفض عوملي فريد االتهامات التي وجهتها 
بعض األطراف الرسمية للموزعني واملتعلقة 
يقول  مطالبهم، حيث  رهينة  املواطن  بوضع 
املــواطــن كورقة  التي تضع  »الحكومة هــي  إن 
ضغط ولسنا نحن من يساوم أو يبتز بلعب 
ورقــــة )الــــزبــــون(. لــديــنــا الــحــق فــي االحــتــجــاج 

وفق ما يمليه القانون الجزائري«.
ــة الــــجــــزائــــريــــة ســـعـــر الــحــلــيــب  ــ ــدولـ ــ وتــــدعــــم الـ

بــقــرابــة 15 ديـــنـــارا، حــيــث ُحــــدد ســعــر الكيس 
الواحد سعة لتٍر واحٍد بـ25 دينارا )23 سنتا 
ــــوان إنــتــاج  أمــيــركــيــا(، 24 ديـــنـــارا لــخــزيــنــة ديـ
الحليب، ودينار واحد ملوزع الحليب، في حني 
يبلغ سعر الحليب غير املدعم بني 50 دينارا 

و100 دينار، حسب النوعية.
ــراوح أزمــــة الــحــلــيــب فـــي الــجــزائــر مكانها  ــ وتــ
بسبب عـــدم رفـــع اإلنــتــاج وتــزايــد االســتــهــاك 
الــــســــنــــوي. وكــــــان الـــــديـــــوان املـــهـــنـــي لــلــحــلــيــب 
 الــجــزائــر تــحــتــاج إلــى 

ّ
)حــكــومــي(، قــد ذكـــر أن

نحو 5 مليارات لتر من الحليب سنويًا، بينما 
ــتـــاج املــحــلــي ملــائــة وتــســعــني مــركــز إنــتــاج  اإلنـ
ــة عــلــى 48 مــحــافــظــة، ال يـــتـــجـــاوز 800  مـــوزعـ
مــلــيــون لــتــر، مـــرده حــســب املــنــتــجــني، تقليص 
حــصــة املــصــانــع مـــن مــســحــوق الــحــلــيــب الـــذي 
للمنتجني وفــق  الـــجـــزائـــري  الـــديـــوان  يــمــنــحــه 
من  مدعمة  وبأسعار  سابقا،  مــحــددة  كميات 

خزينة الدولة.
التجارة الجزائر كمال رزيـــق، قد  وكــان وزيــر 
تــعــهــد عــنــد تــنــصــيــبــه، مــطــلــع يــنــايــر/ كــانــون 
الحليب  ــة  أزمــ عــلــى  بــالــقــضــاء  الــثــانــي 2020، 
ــع نـــظـــام إلــكــتــرونــي  ــ نــهــائــيــا، مـــن خــــال »وضـ
ــيـــس الـــحـــلـــيـــب مــــن املــصــنــع  ــار كـ يــــرصــــد مــــســ
ــي الـــتـــصـــريـــحـــات الــتــي  ــ ــى املـــســـتـــهـــلـــك«، وهـ ــ إلـ
أثـــارت جــدال وســط الــشــارع الــجــزائــري أخيرا، 
بـــعـــد تـــفـــاقـــم أزمــــــة الـــحـــلـــيـــب، حـــيـــث يــتــســاءل 
اإللكتروني«  »النظام  الجزائريون عن مصير 

الذي تحدث عنه وزير التجارة قبل سنة.
الجزائرية  الزراعة  وزارة  من جانبها، ترفض 
ــة »كــيــس الــحــلــيــب«، حيث  الــتــعــلــيــق عــلــى أزمــ
تعتبرها أزمة مفتعلة من بعض األطراف التي 
تحاول تحويل »مسحوق الحليب« املستورد 
ــأمــــوال الــخــزيــنــة الــعــمــومــيــة نــحــو شــركــات  بــ
إنتاج حليب خاصة لاستفادة منه في إنتاج 

الحليب ومشتقاته كالقشدة والدسم.
وكشف مصدر من داخل وزارة الزراعة، رفض 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــــوزارة  ذكــر اســمــه، لـــ
قررت فتح تحقيق في الكيفية التي يوزع بها 
الحليب،  الحليب مــن طـــرف ديــــوان  مــســحــوق 
إلى حليب  الكميات  تحويل جميع  وإمكانية 
مدعم، حتى تعاقب األطراف املتسببة في هذه 

األزمة«.
يذكر أن الجزائر كانت قد استوردت ما قيمته 
خال  الحليب  مسحوق  مــن  دوالر  مليار   1.1
سنة 2020، مقابل 1.5 مليار دوالر سنة 2019.

إعادة إعمار ليبيا
تفاقم أزمة الحليب المدعم في الجزائر

تونس تسعى القتناص صفقات 
تصل إلى 10 مليارات دوالر

تسعى تكتالت رجال 
األعمال التونسيين 

القتناص حصة في 
مشاريع إعادة إعمار 

المدن الليبية تقّدر بنحو 
10 مليارات دوالر

أسواق تنمية

السوق الليبي 
يوفر 300 ألف فرصة 

عمل للتونسيين

1.1 مليار دوالر قيمة 
واردات مسحوق الحليب 

في 2020

الموزعون يرفضون 
االتهامات الحكومية 

بأنهم وراء األزمة

ــبــــاد، حــيــث كـــانـــت ليبيا  املــتــفــاقــمــة فـــي الــ
ــنـــوات طـــويـــلـــة مــشــغــا مــهــمــا لــلــعــمــالــة  لـــسـ
ل الحرب في الجارة 

ّ
التونسية قبل أن تعط

الــجــنــوبــيــة لــتــونــس أغــلــب أشــكــال الــتــعــاون 
ــلـــديـــن  ــبـ ــــني الـ ــاري بــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــادي والــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
أكثر من نصف مليون  وتتسبب في عــودة 

تونسي كانوا يعملون هناك.
الــبــلــديــن عــــام 2011، شــهــدت  ثـــــورة  وقـــبـــل 
التجارة بني تونس وجارتها ليبيا ازدهارا 
دام أكـــثـــر مـــن عــقــديــن قــبــل أن تـــدخـــل طــور 

االنـــكـــمـــاش فـــي الــعــشــريــة األخـــيـــرة نتيجة 
لبيبا وتأثيرها  فــي  األمــنــيــة  االضــطــرابــات 

على العمل االقتصادي. 
ويــمــثــل الــقــطــاع الــبــنــكــي، بــحــســب الــخــبــيــر 
االقتصادي محمد منصف الشريف، دعامة 
مهمة للمبادرات االقتصادية الثنائية عبر 
تسهيل التمويات الازمة إلنجاز الصفقات 
السندية للتجار  وتسهيل فتح االعتمادات 
الــبــنــوك  فــرضــتــهــا  كــبــيــرة  بــعــد تضييقيات 

خوفا من تبييض األموال.

بــنــوك تونسية  الــشــريــف إن نــحــو 5  وقــــال 
أن  يــمــكــن  مــشــتــرك(،  ــال  مـ رأس  )ذات  ليبية 
تلعب دورا مهما في مرحلة إعادة اإلعمار، 
مشيرا إلى أن االقتصاد التونسي يمكن أن 
االستفادة  عبر  نمو سنويا  نقطتي  يحقق 

من اإلمكانيات املتاحة في السوق الليبي. 
وحسب بيانات للغرفة التجارية التونسية 
االقتصادية  املؤسسات  عــدد  يبلغ  الليبية، 
الليبية  السوق  التي تتعامل مع  التونسية 

حوالي 1300 شركة.

كلفة كبيرة 
إلعادة إعمار ما 
دمرته الحرب في 
ليبيا )حازم تركيا/
األناضول(

عــلــى حــســابــات الــبــنــك املـــركـــزي الــيــمــنــي، بما 
مبدأ  وانتهاج  الشفافية  إجـــراءات  مع  يتسم 
الــحــوكــمــة ومــكــافــحــة الــفــســاد، بــاعــتــبــار ذلــك 
خــطــوة ضـــروريـــة لــضــمــان اســتــمــرار تطبيق 

املعايير والقواعد املالية الدولية.
رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، أكد حرصه 
املركزي  البنك  ونشاط  عمل  استقالية  على 

Friday 8 January 2021 Friday 8 January 2021
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اقتصاد

واشنطن ـ شريف عثمان

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الــــصــــورة الــتــي 
بــنــاهــا لــنــفــســه عــلــى مـــــدار أربـــع 
ــنــــوات قـــضـــاهـــا داخــــــل الــبــيــت  ســ
األبيض، باعتباره الداعم األكبر لالقتصاد 
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ وســـــــوق األســــهــــم والــــســــنــــدات األمـ
الشركات  استعادة  فــي  املتسبب  والرئيس 
إلى األراضي األميركية، والوصول بمعدالت 
الــبــطــالــة إلـــى أدنـــى مستوياتها فــي عــقــود، 
لم  للدخل،  مرتفعة  نمو  مــعــدالت  وتحقيق 
يتخلف قطاع األعمال والشركات األميركي 
عن إدانة اقتحام مؤيدي الرئيس األميركي 
املـــنـــتـــهـــيـــة واليــــتــــه دونـــــالـــــد تــــرامــــب ملــبــنــى 
الكونغرس األميركي، يوم األربعاء، إليقاف 
جلسة التصديق على فوز الرئيس املنتخب 

جو بايدن، إذ اعتبرها اعتداًء صارخًا على 
الديمقراطية ومؤسسات الدولة، ودربًا من 

دروب الفوضى.
ودانت الجمعية الوطنية للمصنعني، التي 
تمثل نحو 14 ألف شركة تعمل بالواليات 

املــتــحــدة، يـــوم األربــــعــــاء، الــتــظــاهــرات الــتــي 
اقــتــحــمــت مــبــنــى الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة في 
الـــبـــالد، واصــفــة إيــاهــا بــأنــهــا »ال تعبر عن 
أميركا التي يؤمن بها املصنعون«، وطالبت 
»النظر بجدية  بـ بنس  مايك  الرئيس  نائب 
والعشرين  الخامس  التعديل  في استخدام 
من  ترامب  دونالد  الرئيس  لعزل  للدستور 

منصبه«.
ــيــــس املــجــمــوعــة  ــز، رئــ ــمـــونـ ــيـ ــاي تـ ــ وقـــــــال جــ
الوطنية  للجنة  السابق  التنفيذي  واملــديــر 
ألعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ مـــــن الــــحــــزب 
الجمهوري، إن »هذا ليس قانونا ونظاما، 
هــــذه فـــوضـــى. إنــــه حــكــم الـــغـــوغـــاء. إنــــه أمــر 
خــطــيــر. هــــذه فــتــنــة ويــجــب الــتــعــامــل معها 
ــــاس«. وأضــــاف أن »الــرئــيــس  عــلــى هـــذا األسـ
املــنــتــهــيــة واليـــتـــه حــــرض عــلــى الــعــنــف في 
مــحــاولــة لــالحــتــفــاظ بــالــســلــطــة، وأي زعــيــم 
منتخب يدافع عنه يخالف قسمه بالدستور 
ويرفض الديمقراطية لصالح الفوضى. وإن 
املــؤامــرة  أي شخص ينغمس فــي نــظــريــات 
أمــوال الحملة هو متواطئ«. وأشــار  لجمع 
تيمونز إلــى أنــه واملــاليــني من العاملني في 
إعـــادة بناء  يــحــاولــون  الــشــركــات األميركية 
االقــتــصــاد وإنــقــاذ حــيــاة املــواطــنــني، مــؤكــدًا 
أن »أيــــًا مــن ذلـــك لــن يــكــون مــهــمــًا إذا رفــض 
قادتنا صد هذا الهجوم على أميركا وعلى 
ديــمــقــراطــيــتــنــا، ألن نــظــام حــكــومــتــنــا ذاتـــه، 

الذي يدعم أسلوب حياتنا، سوف ينهار«.
الرئيس  بيتشاي،  ســانــدر  عبر  جانبه،  مــن 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ألــفــابــيــت، الـــشـــركـــة األم 
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أنصار  من  مجموعة  اقتحام  بقوة  األميركي  األعمال  مجتمع  دان 
أمس  واشنطن،  في  الكونغرس  مبنى  ترامب  دونالد  الخاسر  الرئيس 
األربعاء. ودعت الجمعية الوطنية للمصنعين في أميركا إلى عزله عن 
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ــة أمــــس  ــيــ ــمــ ــــت بــــيــــانــــات أوروبـــــــيـــــــة رســ ــالـ ــ قـ
األملــانــيــة حافظت  الــصــنــاعــة  الــخــمــيــس، إن 
ــم الـــضـــربـــات الـــتـــي تلقتها  عــلــى قــوتــهــا رغــ
ــانـــات  ــيـ مـــــن جــــائــــحــــة كـــــــورونـــــــا. وحــــســــب بـ
ــفـــع الــطــلــب عــلــى الــســلــع  ــتــــات« ارتـ »يــــوروســ
األملــانــيــة الــصــنــع فـــوق الــتــوقــعــات، إذ ارتــفــع 
بنسبة 2.3 بــاملــئــة عــلــى أســـاس شــهــري في 
أحــدث حلقة  الثاني، وهــي  نوفمبر/تشرين 
اقتصاد  أكبر  أن  تظهر  بيانات  سلسلة  في 
أوروبـــــــي يــتــســم بــمــتــانــة غــيــر مــتــوقــعــة في 
ــا. وكـــان  ــيـــروس كــــورونــ مــواجــهــة جــائــحــة فـ
الطلبيات  تنخفض  أن  يتوقعون  محللون 
باملئة.   1.2 األملانية  الصناعية  السلع  على 
اإلحصاءات  مكتب  نشرها  بيانات  وأفــادت 
السلع  على  الطلبيات  بــأن  الخميس،  أمــس 
بــأوقــات  مقارنتها  مــع  زادت حتى  األملــانــيــة 
باملئة   6.3 بارتفاع  وذلــك  الجائحة،  قبل  ما 
عـــن مــســتــوى نــوفــمــبــر /شـــريـــن الــثــانــي من 
العام السابق. وتأتي األرقام بعد يومني من 
في  أيضًا،  التجزئة  مبيعات  زيــادة  مفاجأة 
ــام الــبــطــالــة عــلــى خــالف  حــني انــخــفــضــت أرقــ
ــــرى فـــي ديــســمــبــر/كــانــون  املــتــوقــع هـــي األخـ
تأتي  الثالثة  البيانات  ومجموعات  األول. 
جميعها رغــم تجدد إجـــراءات اإلغــالق التي 
ديسمبر/ فــي  األملــانــيــة  الحكومة  فرضتها 

كـــانـــون األول فـــي مــواجــهــة تــصــاعــد وتــيــرة 
حــــاالت اإلصـــابـــة بــفــيــروس كـــورونـــا. وتــعــد 
أملانيا املاكينة الرئيسية التي تقود تحسن 
أداء االقـــتـــصـــاد األملــــانــــي. ومــــن املـــتـــوقـــع أن 

فــــرض االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، أمــــس الــخــمــيــس، 
عـــلـــى واردات  اإلغـــــــــراق«  »مـــكـــافـــحـــة  ضـــريـــبـــة 

الحديد والصلب التركية إلى دول االتحاد.
ــول نـــشـــرت الــجــريــدة  ــاضــ ــة األنــ ــالـ وحـــســـب وكـ
الــرســمــيــة لــالتــحــاد األوروبـــــــي نـــشـــرت فــرض 
ضـــريـــبـــة »مـــكـــافـــحـــة اإلغــــــــــراق« املـــؤقـــتـــة عــلــى 
وبلغت  الــتــركــيــة.  والــصــلــب  الــحــديــد  واردات 
ملـــنـــتـــجـــات  ــة  ــ ــائـ ــ ــاملـ ــ بـ  4.8 الــــضــــريــــبــــة  نــــســــبــــة 
بــاملــائــة  و5.4  ــيـــة،  ــتـــركـ الـ  »Habaş« شـــركـــة 
لشركة  بــاملــائــة  و5.9   ،»ErdEmir« لــشــركــة 
 ،»borçElik vE ağir HaddEcilik«

و7.6 باملائة للشركات التركية األخرى.
وأشـــارت  املفوضية األوروبــيــة إلــى أن اتحاد 
الــصــلــب األوروبـــــــي، ســبــق أن اشــتــكــى فـــي 31 
مارس/ آذار املاضي، إلى املفوضية األوروبية 
من واردات الصلب التركية، وقال إنها تنطوي 
أن االتحاد  ــراق. وأضـــاف  اإلغـ على ممارسات 
األوروبي، أطلق تحقيقًا رسميًا في مايو/ أيار 
2020، إثر الشكوى املقدمة من اتحاد الصلب 

األوروبــي. وجاءت تركيا ضمن 9 دول حققت 
نــمــوًا بــإنــتــاج الــصــلــب خــــالل فــتــرة الــثــمــانــيــة 
أشهر األولى من 2020 بحسب بيانات رسمية 

صادرة عن اتحاد الصلب العاملي.
وســـجـــل إنـــتـــاج تــركــيــا مـــن الــصــلــب ارتــفــاعــا 
ًبنسبة 22.9 باملئة خالل أغسطس/آب 2020 
عــلــى أســــاس ســنــوي، إلـــى 3.23 مــاليــني طــن، 
املماثل  بالشهر  طن  مليون   2.63 مع  مقارنة 
مــن 2019. وتــأثــر إنــتــاج الصلب حــول العالم 
نــتــيــجــة تـــوقـــف األنــشــطــة الــتــجــاريــة وتــعــطــل 
ــنـــاعـــات كـــثـــيـــرة بــســبــب جـــائـــحـــة فـــيـــروس  صـ

كـــورونـــا. وبــحــســب بــيــانــات االتـــحـــاد الــعــاملــي 
ــاج  ــتـ لــلــصــلــب فــــي الـــشـــهـــر املــــاضــــي، بـــلـــغ اإلنـ
»64 دولــــة، وهـــي الــــدول الــتــي تقدم  ـــ الــعــاملــي لــ
تــقــاريــر إلــــى االتـــحـــاد الــعــاملــي لــلــصــلــب« في 
نــهــايــة األشــهــر األحـــد عــشــر األولــــى مــن الــعــام 
مقابل  طــن،  مليار   1.67 نحو   ،2020 املــاضــي 
1.69 مــلــيــار طــن بــالــفــتــرة املــمــاثــلــة مــن 2019. 
أكبر جمعيات  العاملي للصلب من  واالتــحــاد 
الصناعة في العالم؛ وينتج أعضاؤه ما يقرب 
العالم.  فــي  إنــتــاج الصلب  مــن 85 باملائة مــن 
وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني من هذا العام 
الصلب  العاملى من  اإلنتاج  انخفض  املاضي 
مــقــارنــة بنفس  املــائــة  فــى  الــخــام بنسبة 1.3 
الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق لــيــصــل الـــى مليار 

و691 مليونا و 85 ألف طن.
وفــــي ذات الـــشـــأن أعــلــنــت الــجــمــعــيــة الــعــاملــيــة 
للصلب أن اإلنــتــاج فــي تــركــيــا قــد ارتــفــع إلــى 
فــي شهر نوفمبر/ تشرين   3.22 ماليني طــن، 
ــا لـــلـــبـــيـــانـــات الـــتـــي أعــلــنــتــهــا  ــ ـ

ً
ــق ــ ــــي. ووفـ ــــاضـ املـ

الجمعية العاملية للصلب، ارتفع إنتاج الصني 
إنتاج  انخفض  بينما  طــن،  مليون   87.7 إلــى 
الــيــابــان إلــى 7.3 مــاليــني طــن، وارتــفــع  إنتاج 

االتحاد األوروبي إلى 12.80 مليون طن.
ويذكر أن سعر خام الحديد تراجع خالل العام 
املــاضــي بسبب زيـــادة املــعــروض فــي األســواق 
استمرار  إمكانية  بــشــأن  واملــخــاوف  الــدولــيــة، 

الطلب القوي على الخام خالل العام الجاري.
ــام الـــحـــديـــد فــــي تــعــامــالت  ــ وتــــراجــــع ســـعـــر خـ
بــورصــة ســنــغــافــورة للسلع فــي نــهــايــة الــعــام 
إلــــى 153.80  املـــائـــة  فـــي  بــنــســبــة 4.4  املـــاضـــي 
دوالرا للطن، وهو أدنى سعر له.  وتدور سوق 
خـــام الــحــديــد الــعــاملــيــة حـــول صــنــاعــة الصلب 
من  أكثر  تشتري  والتي  الصني،  في  العمالقة 
نصف إمـــدادات الــخــام املــصــدرة مــن أستراليا 
ــاج الـــشـــركـــات  ــتــ ــــل، بـــمـــا فــــي ذلـــــك إنــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ والـ
الــعــمــالقــة مــثــل »بـــي إتـــش بــي غــــروب« و»ريـــو 

تينتو غروب« و»فيل«. 
)العربي الجديد ـ األناضول(

ــة خــــالل الــعــام  ــيـ ــانـ ــركـــات األملـ تــســتــفــيــد الـــشـ
التي وقعها  اتفاقية االستثمار  الجاري من 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي مـــع الــصــني الــتــي خــرج 
اقـــتـــصـــادهـــا مـــبـــكـــرًا مــــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
الــشــركــات التي  كــورونــا. ولـــدى أملانيا آالف 

تتاجر وتستثمر في السوق الصيني. 
ويرى معهد االقتصاد األملاني أن استجابة 
االقتصاد في هذه األزمة أفضل باملقارنة مع 
ألــغــت خاللها  الــتــي  األزمـــة املالية فــي 2008 
جــمــيــع الــقــطــاعــات وظـــائـــف عـــمـــال. ويعتقد 
أن الــتــوظــيــف ســيــكــون أفـــضـــل خــــالل الــعــام 
الجاري، ويقول: »أعتقد أن نسبة البطالة لن 
املــائــة. وسيكون هــذا بالنظر  تتجاوز 6 في 

إلى الخسارات القوية في اإلنتاج«.
ارتـــفـــعـــت  ــي،  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ اإليـ االتـــــجـــــاه  وفــــــي ذات 
الــيــورو  منطقة  فــي  االقــتــصــاديــة  املعنويات 
الشهر املاضي، لكن التضخم ظل في نطاق 
سلبي قبل صعود بطيء مرجح هذا العام، 
فـــي ظـــل الـــتـــراجـــع عـــن بــعــض الــتــخــفــيــضــات 
الــضــريــبــيــة وارتــــفــــاع أســـعـــار الــنــفــط وبـــدء 
أظهرت  رويــتــرز،  االقتصاد. وحسب  تعافي 
االتحاد  إحصاءات  مكتب  أصدرها  بيانات 
األوروبــــــي )يـــوروســـتـــات(، أمـــس الــخــمــيــس، 
الــتــســع عــشــرة التي  الــــدول  أن التضخم فــي 
تستخدم اليورو ظل دون تغير عند سالب 
وهو  األول،  ديسمبر/كانون  في  باملئة   0.3
دون توقعات املحللني لقراءة عند سالب 0.2 
البنك  توقعات  مع  كثيرًا  يتفق  لكنه  باملئة، 
املــــركــــزي األوروبـــــــــي. وأظـــهـــر مــســح شــهــري 

لــلــمــفــوضــيــة األوروبــــيــــة صــعــود املــعــنــويــات 
ديسمبر/ فــي  نقطة   90.4 إلــى  االقتصادية 
نوفمبر/تشرين  فــي   87.7 مــن  األول  كــانــون 
لزيادة  التوقعات تشير  فيما كانت  الثاني، 
إلــــى 90 نــقــطــة. ويـــرجـــع الــفــضــل بـــاألســـاس 
ــقــــراءة األفـــضـــل إلــــى تــحــســن في  فـــي هــــذه الــ
-7.2 نقاط من  إلــى  الصناعة  املعنويات في 
 13.9- إلـــى  املــســتــهــلــكــني  وبـــني  نــقــاط   10.1-

نقطة من -17.6 نقطة.
ولكن ال تزال منطقة اليورو تعاني من ركود 
قــال »يــوروســتــات«، إن  إذ  املتاجر،  مبيعات 
مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت 
بما يزيد كثيرًا عن التوقعات في نوفمبر / 
تشرين الثاني، مع شــروع الــدول في أنحاء 
أوروبــــــــا فــــي إعـــــــادة فـــــرض قـــيـــود مــكــافــحــة 
 6.1 التجزئة  مبيعات  وتراجعت  الجائحة. 
باملئة على أســاس شهري و2.9 باملئة على 
أساس سنوي. وكان اقتصاديون استطلعت 
رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاض مبيعات 
باملئة على   3.4 اليورو  التجزئة في منطقة 
أســـاس شــهــري، وارتــفــاعــهــا 0.8 باملئة على 

أساس سنوي. 
ــال الــبــنــك  ــ ــتــــشــــاؤمــــي، قــ ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــ وعــ
ــزي األوروبــــــــي فـــي نـــشـــرة اقــتــصــاديــة  ــركــ املــ
مـــــؤشـــــرات  إن  الــــخــــمــــيــــس،  أمــــــــس  دوريــــــــــــة 
اقتصادية ملنطقة اليورو تشير إلى انكماش 
األخير من 2020. وقال  الربع  االقتصاد في 
الــبــنــك »املــــؤشــــرات عــالــيــة الــتــواتــر ونــتــائــج 
ــفـــاض فــي  ــع انـــخـ أحــــــدث املــــســــوح تــتــســق مــ
الناتج املحلي اإلجمالي في الربع األخير من 
2020«. وأضــــاف: »مــؤشــرات املــســوح تظهر 
تـــجـــدد االنـــكـــمـــاش فـــي الـــنـــشـــاط، مــمــا يــؤثــر 
بشكل أساسي على قطاع الخدمات«. وقال 
التطعيم للوقاية  بــدء  املركزي األوروبـــي إن 
من فيروس كورونا يدعم التوقعات بتعاف 
ســـريـــع، لــكــن الـــوصـــول إلــــى مــنــاعــة واســعــة 

النطاق »سيستغرق وقتًا«.
)العربي الجديد(

ضريبة أوروبية على الصلب التركيالصناعة األلمانية تقاوم ضربات كورونا

ــة  ملـــحـــرك الــبــحــث الــشــهــيــر غـــوغـــل، عـــن إدانــ
شركته الــشــديــدة لــتــظــاهــرات يــوم األربــعــاء 
فــي الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشــنــطــن، مــؤكــدًا 
ــه، أن »إجــــــراء  ــتـ ــركـ ــرة ملـــوظـــفـــي شـ ــذكــ فــــي مــ
ــة وحـــــل الـــخـــالفـــات  ــنــ ــابـــات حـــــرة وآمــ ــتـــخـ انـ
ســلــمــيــًا هـــو أســـــاس عــمــل الــديــمــقــراطــيــة«، 
ــفــــوضــــى والـــعـــنـــف الـــلـــذيـــن  مــضــيــفــًا أن »الــ
يــحــدثــان فــي مبنى الــكــابــيــتــول هــيــل الــيــوم 

ــة،  ــاعـ ــنــــي عـــشـــر سـ ــدة اثــ ــ حــــســــاب تــــرامــــب ملــ
الحساب  بإغالق  تهديدًا  الشركة  وأصــدرت 
بصفة نهائية في حالة إصرار ترامب على 
مخالفة سياسات الشركة بتغريداته. وألول 
مرة في تاريخها، حذفت الشركة تغريدتني 
امللكية  بحقوق  تتعلق  ال  ألســبــاب  لترامب 
ــار مــوقــع  الــفــكــريــة. وعـــلـــى الـــــدرب نــفــســه ســ
فيسبوك الشهير، حيث جمد حساب ترامب 

)األربعاء(، هما نقيض الديمقراطية ونحن 
ــدة«. وبـــــدأ بــيــتــشــاي كلمته  نــديــنــهــمــا بــــشــ
بعبارة »املشاهد التي تأتينا من واشنطن 

العاصمة مروعة ومخيفة لنا جميعًا«.
وبعد ثالث تغريدات تحمل ادعاءات كاذبة 
عن تزوير انتخابات الرئاسة التي فاز بها 
منافسه من الحزب الديمقراطي، جمد موقع 
األربعاء،  يوم  تويتر،  االجتماعي  التواصل 

ملدة أربع وعشرين ساعة، كما حذف فيديو 
نشره ترامب عن تظاهرات واشنطن، وكذلك 
فعل كل من موقعي تويتر ويوتيوب. وقال 
جاي روزن، نائب رئيس فيسبوك واملسؤول 
»هــذه حالة  فــي تغريدة:  فيها،  النزاهة  عــن 
ــراءات طــارئــة مناسبة،  ــ طــارئــة، ونــتــخــذ إجـ
ــة مــقــطــع فــيــديــو الــرئــيــس  ــ بــمــا فـــي ذلـــك إزالـ
أزلــنــاه ألننا نعتقد بشكل عام  تــرامــب. لقد 

بــداًل  العنف  فــي خطر استمرار  أنــه يساهم 
من تقليله«. وأعلنت شركة فيسبوك، مساء 
األربعاء، عن نيتها اتخاذ خطوات إضافية 
تشمل البحث عــن املــحــتــوى الـــذي يــؤيــد أو 
يشيد باقتحام مبنى الكابيتول، والدعوات 
أنحاء  إلــى مواقع في جميع  لجلب أسلحة 
ملثيري  الفيديو  مقاطع  أو  والصور  البالد، 
الشغب، والدعوات للمزيد من االحتجاجات، 
العنف  املزيد من  وأي محاوالت الستخدام 

خالل األيام املقبلة، من أجل حذفه. 
ــال مــــوقــــع يـــوتـــيـــوب  ــ ــذا الـــــصـــــدد، قــ ــ ــي هــ ــ وفــ
اململوك لشركة غوغل، إنه أزال الفيديو الذي 
الشركة  ينتهك سياسات  ترامب ألنــه  رفعه 
باالدعاء أن عمليات التزوير واسعة النطاق 
لعام  األميركية  االنتخابات  نتيجة  غيرت 
2020، مضيفًا أنه سيسمح برفع نسخ من 
هـــذا الــفــيــديــو عــلــى املــوقــع »إذا تــم تحميله 
أو  أو علمي  أو وثائقي  في سياق تعليمي 

فني«.
وجـــــــاءت الـــتـــحـــركـــات األخــــيــــرة مــــن مـــواقـــع 
ــرة بــعــد  ــيــ ــهــ الـــــتـــــواصـــــل االجــــتــــمــــاعــــي الــــشــ
لها خالل  التي تعرضت  الكبيرة  الضغوط 
ــــن أجــــــل وضــــــع حــد  األســــابــــيــــع األخـــــيـــــرة مـ
الدعاءات ترامب الكاذبة بشأن االنتخابات 
ودعواته للتظاهر احتجاجًا على نتيجتها. 
ويوم األربعاء، قال جون ريدجريف، الرئيس 
تكنولوجيز،  سنتروبي  لشركة  التنفيذي 
الــتــي تــبــيــع أدوات لــلــحــمــايــة مـــن املــحــتــوى 
املسيء والضار للمجتمعات عبر اإلنترنت: 
ــذه األحــــــــداث ونــشــرهــا  ــهـ ــم الــتــخــطــيــط لـ ــ »تـ
ووضـــعـــهـــا مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ عــلــى وســائــل 
التواصل االجتماعي، وال يمكن ألي منصة 
أن تتراجع وتغسل يديها منها، ألن البيئة 
ِلقت بصورة مباشرة 

ُ
إلــى ذلــك خ التي أدت 

التربة الخصبة للخطاب املتطرف غير  من 
املتزن«.

وعـــلـــى نــحــو مــتــصــل، وتـــزامـــنـــًا مـــع أحــــداث 
واشنطن، اندفع املستثمرون خالل تعامالت 
األربــــعــــاء نــحــو أســـهـــم شـــركـــات الــتــصــنــيــع 
وتخلصوا  االقــتــصــاد،  بانتعاش  املرتبطة 
مـــن أســهــم شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــكــبــرى 
وســــنــــدات الـــخـــزانـــة األمـــيـــركـــيـــة، مــراهــنــني 
ــفـــاق الــحــكــومــي  ــادة كــبــيــرة فـــي اإلنـ ــ عــلــى زيـ
فـــي ظـــل هــيــمــنــة الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي على 
ــــذي ســيــطــر عــلــيــه بعد  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـ
فوز مرشحيه في انتخابات الحسم بوالية 
ــواق األســهــم احتفظت  جــورجــيــا. ولــكــن أســ

بهدوئها النسبي.

ستلغي  إنها  األســواق  لمؤشرات  جونز  داو  بــورز  آنــد  ستاندرد  قالت 
تشاينا  هي  صينية  اتصاالت  شركات  لثالث  األميركية  اإليــداع  شهادات 
ــل وتـــشـــايـــنـــا تــلــيــكــوم  ــايـ ــوبـ مـ
يونيكوم  وتشاينا  كــوربــوريــشــن 
مؤشراتها.  من  كونغ(  )هونغ 
بالبريد  أرســـل  بــيــان  فــي  وشــرحــت 
اإللكتروني »إعالن ستاندرد آند بورز 
داو جونز المضي قدما في إلغاء 
المشار  األميركية  اإليداع  شهادات 
تأكيد  بعد  مؤشراتها  من  إليها 
المقرر  من  أنه  نيويورك  لبورصة 

إلغاء إدراج الشهادات«.

إلغاء شهادات إيداع لشركات صينية

مال وسياسة

تمكنت الصناعة األلمانية 
من مقاومة تداعيات 

كورونا، إذ ارتفع الطلب 
على السلع األلمانية 

الصنع فوق التوقعات
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رؤية

موسى مهدي

تجاهلت سوق املال األميركية إلى درجة كبيرة اقتحام أنصار 
كابيتول  األميركي،  الكونغرس  ملبنى  ترامب  دونالد  الرئيس 
هيل، في واشنطن، يوم األربعاء، وارتفعت األسهم في بورصة 
الرغم  وعلى  نقطة.   437.80 نحو  أو   %1.4 بنسبة  نيويورك 
دعم  أصحابها  منها  البشعة قصد  االقتحام  أن  حادثة  من 
احــتــجــاجــات الــرئــيــس تـــرامـــب ضـــد االنــتــخــابــات الــتــي يــزعــم 
املنتخب  الرئيس  في صالح  أنها صبت  إال  منه،  أنها سرقت 
جــو بــايــدن، إذ إنها زادت مــن فجوة االنــقــســام داخــل الحزب 
الجمهوري، كما أظهرت بوضوح عدم احترام مناصري الحزب 
أن  القانون. ويالحظ  الديمقراطية وسيادة  الجمهوري ملبادئ 
يوم  أنظارهم،  ركــزوا  »وول ستريت«  ســوق  في  املستثمرين 
األربـــعـــاء، عــلــى نتيجة انــتــخــابــات مجلس الــشــيــوخ فــي واليــة 
التشريعيني  املجلسني  فــي  األغلبية  حسمت  الــتــي  جــورجــيــا 
في الكونغرس لصالح الحزب الديمقراطي. وبالتالي سيكون 
التي تعكف  الجديدة  التشريعات  لها تأثير كبير على تمرير 
الخاصة  تلك  بايدن، خاصة  الرئيس جو  إدارة  تنفيذها  على 
وتقنني  أصغر  وحــدات  إلــى  الكبرى  التقنية  بتفكيك شركات 
األثرياء  على  الضرائب  وزيـــادة  االستثمارية  املــصــارف  عمل 
على  ولكن  األميركية.  الــبــورصــات  فــي  التجارية  والصفقات 
التي  الفوضوية  الحادثة  لهذه  ربما سيكون  الدولي،  الصعيد 
الــتــي تــحــدث فــي دول العالم  تشبه إلــى حــد بعيد االنــقــالبــات 
الثالث، تأثير كبير على سمعة وموقع الواليات املتحدة كدولة 
الديمقراطي  الرأسمالي  املعسكر  تقود  مستقرة  ديمقراطية 
مستقبل  على  الفوضوية  الحادثة  ستؤثر  وربما  العالم.  في 
ــــدوالريــــة، وتــحــديــدًا عــلــى الــــدوالر،  االســتــثــمــار فــي األصــــول ال
الذي يواجه ضغوطًا كبرى خالل السنوات األخيرة ويتراجع 
سعره في سوق الصرف العاملي، في وقت تتقدم فيه عمالت 
أخرى، من بينها اليورو واليوان الصيني. وعادة ما تقيم قوة 
العمالت بمقياس قوة واستقرار نظامها االقتصادي واملالي 
والسياسي واالجتماعي مقارنة بالدول األخرى ذات العمالت 
تمت  الــتــي  الــكــونــغــرس،  اقتحام  عملية  أن  ويــالحــظ  املنافسة. 
فــي واشــنــطــن يــوم األربــعــاء، أظــهــرت أن االنــقــســام السياسي 
التناقض  مــن  متقدمة  مرحلة  بلغ  أمــيــركــا  فــي  واالجــتــمــاعــي 
الــتــي ربــمــا تــتــحــول إلـــى عــمــلــيــات صــــدام دامــيــة فــي الــشــوارع 
بـــني أنـــصـــار الــحــزبــني، وبــالــتــالــي يــنــتــهــي الـــصـــراع الــســيــاســي 
من  األميركية  الــرئــاســة  منصب  على  املتحضر  الديمقراطي 
التنافس الديمقراطي الحضاري إلى العنف الدامي والقتال في 
شوارع املدن األميركية. ومثل هذه االحتماالت ستعوق تدفق 
جاذبيتها،  من  وتقلل  األميركية  األصــول  على  االستثمارات 
ــتــي تــقــتــات على  ــدول ال ــ وخـــاصـــة أن الـــواليـــات املــتــحــدة مـــن الـ
االستدانة عبر طرح السندات. وتقدر الديون السيادية للواليات 
املتحدة بنحو 26 ترليون دوالر. وتعتمد أميركا لتمويل العجز 
في ميزانيتها على شراء املستثمرين األجانب لهذه السندات 
العالم وفي سوق  القوي في  الــدوالر بمركزه  السيادية. ويعد 
ــم أدوات الـــجـــذب االســتــثــمــاري فـــي الـــواليـــات  الـــصـــرف مـــن أهـ
املتحدة. وبالتالي فإن هذه الحادثة ستضعف العملة األميركية 
إن لم يكن في الوقت الراهن ولكن على املدى البعيد، إذ تتغير 
واالجتماعي  السياسي  لالستقرار  األجنبي  املستثمر  نظرة 

للواليات املتحدة.  
وحتى قبل حادثة اقتحام مبنى »الكابيتول هيل«، كان الدوالر 
العاملي.  موقعه  على  حفاظه  مستقبل  حــول  شكوكًا  يــواجــه 
التحديات فــي تاريخه مع  الـــدوالر أكبر  يــواجــه  ومنذ ســنــوات 
الــتــجــاريــة واالقــتــصــاديــة للصني واستخدامها  الــقــوة  صــعــود 
ــة فــي الــتــســويــات الــتــجــاريــة، من  ــ ألدوات تــســويــة غــيــر دوالريـ
لــبــورصــات للذهب  الــتــبــادلــيــة، وتــأســيــســهــا  الــصــفــقــات  بينها 
والنفط واملعادن األخرى. وحسب توقعات خبراء، فإن الدوالر 
العالم الجاري أكبر اختبار في تاريخه، ليس  سيواجه خالل 
بسبب  كذلك  ولكن  وتداعياتها،  كورونا  جائحة  بسبب  فقط 
االخــتــالالت الكبيرة فــي املــيــزان الــتــجــاري والــحــســاب الجاري 
والضعف االقتصادي واحتمال ارتفاع التضخم. وال يستبعد 
»عملة  كـ موقعه  الــدوالر  يخسر  أن  اقتصاديون ومصرفيون 
على  مهيمنة  وكعملة  العاملية،  املركزية  البنوك  لــدى  احتياط« 
سوق الصرف والتسويات التجارية العاملية. فالدوالر يتراجع 
بــســرعــة مــخــيــفــة فـــي الـــعـــام الــجــديــد 2021 مــقــابــل الــعــمــالت 
الرئيسية ويسجل انخفاضات تفوق التوقعات التي وضعها 
له العديد من خبراء املال والنقد. إذ هبط سعر صرف الدوالر 
ــــى مــســتــويــاتــه مــقــابــل كـــل مـــن الــفــرنــك الــســويــســري  ــــى أدنـ إل
الياباني والجنيه اإلسترليني،  واليوان الصيني واليورو والني 
وأميركا  آسيا  في  الناشئة  العمالت  مقابل  كذلك  تراجع  كما 

الالتينية. 
أن  بيتر شيف،  األميركية،  ييل  بجامعة  االقتصادي  ويتوقع 
الدوالر ربما سيواجه هزة حقيقية خالل العام الجاري تفقده 
عرش  الهيمنة على سوق الصرف العاملي. وقال البروفسور 
روش إن هنالك احتماال نسبته 50% أن ينهار سعر صرف 
الــدوالر خالل العام الجاري. وأشــار روش في لقاء مع نشرة 
»مــاركــت ووتـــش«، إلــى أن الــواليــات املــتــحــدة، الــتــي  تعاني من 
ارتــفــاع فــي عــجــز الــحــســاب الــجــاري ومـــن تــراجــع مــرعــب في 
انهيار  أيضًا ألزمــة  القومي، ربما ستتعرض  االدخــار  معدل 
»خزين  الــدوالر كـ الــدوالر أو ربما أزمــة ثقة في مستقبل  في 
املصارف  من  العديد  قبل  من  تثار  التوقعات  وهــذه  للقيمة«. 
ــبـــرى، مـــن بــيــنــهــا مــجــمــوعــة »ســيــتــي غــــروب«  الـــتـــجـــاريـــة الـــكـ
ومصرف »جي بي مورغان« ومصرف »غولدمان ساكس«. 
ويتوقع بعضها أن يتراجع سعر صرف الدوالر بنسبة %20 
خالل العام الجاري. ويقول االقتصادي البروفسور روش إن 
الدوالر مثله مثل أي عملة أخرى، فإن قيمته في سوق الصرف 
انعكاس للوضع االقتصادي واملالي واالجتماعي والسياسي 
ــــدوالر خسر  لــلــدولــة مــقــارنــة بــالــدول املــنــافــســة. ويــالحــظ أن ال
الخميس، وربما  أمــس،  جــزءا من قيمته في أســواق الصرف 
الرئيس املنتخب جو  ستتواصل هذه الخسارة ما لم يتمكن 
الحكم وإحـــداث االستقرار  أجــهــزة  السيطرة على  مــن  بــايــدن 
تفاوت  أحدثت  بعد سنوات  املطلوب،  واالجتماعي  السياسي 

الدخول وانقسامات عرقية وطبقية في البالد.

الدوالر واالستقرار 
السياسي بأميركا



أسامة أبو ارشيد

، يــوم  وقــفــت أمــيــركــا والــعــالــم َمـــشـــدوَهـــْنِ
ــام مــشــهــد اقــتــحــام  ــ ــي، أمــ ــاضــ ــاء املــ ــ ــعـ ــ األربـ
مبنى الكونغرس في واشنطن من أنصار 
الرئيس دونالد ترامب، الذي حرضهم هو 
نفسه على العنف، بذريعة أن االنتخابات 
ــرقــــت مـــنـــه. كـــانـــت الــعــظــمــة  ــة ُســ ــيـ الـــرئـــاسـ
التلفزة،  أمــام شاشات  تتهاوى  األميركية 
وبـــدت صـــور عــصــابــات بــيــضــاء مــتــطــّرفــة، 
وهي تعبث برمز الديموقراطية األميركية 
العالم  من  آتية  كأنها  سه، 

ّ
وتدن »املقّدس« 

ــا، تلك  ــيــ أو روســ الـــصـــن  مـــن  أو  ــالـــث،  ــثـ الـ
األجــزاء من العالم التي توّبخها الواليات 
املتحدة مــرارًا في تصريحات مسؤوليها، 
أو فــي الــتــقــاريــر الــســنــويــة الــتــي تصدرها 
ــان  اإلنـــسـ ــقـــوق  حـ عــــن  خــارجــيــتــهــا  وزارة 

والديمقراطية. 
ــــي جــبــن  ــة عـــــــار فــ ــ ــمـ ــ ــا جـــــــرى كـــــــان وصـ ــ مــ
الــديــمــوقــراطــيــة األمــيــركــيــة، جــعــلــت منها 
محل سخرية بن خصومها الذين لطاملا 
جــّرعــتــهــم مــن الــكــأس نــفــســهــا. األخــطــر أن 
ــرى، وهـــو مـــا لـــم تــنــتــه فــصــولــه بعد  مـــا جــ
لحظة كــتــابــة هـــذه الــســطــور، قــد تــكــون له 
وفــي  آنــيــة  كـــارثـــيـــة،  تـــداعـــيـــات مستقبلية 
أميركا  تعيش  والبعيد.  املتوسط  املدين 
عموديًا  ــاّدًا،  حــ مجتمعيًا  انقسامًا  الــيــوم 
وأفقيًا، وهو قد يزداد عمقًا وتتسع هوته، 
خصوصًا في وجود سياسين انتهازين، 
وإيديولوجين سطحين نافخن في كير 

فاطمة العيساوي

لم يكن ببال بائع الفاكهة املتجّول، محمد 
الـــبـــوعـــزيـــزي، أن مــشــهــد انـــتـــحـــاره املــريــع 
ســيــطــلــق غــضــبــا يــتــجــاوز بــكــثــيــر صفعة 
شــرطــيــة الــبــلــديــة الــتــي حــاولــت مــصــادرة 
عربته، بحجة أنها مركونة في مكان غير 
مــســمــوح بـــه. ولـــم يــكــن فـــي بــالــنــا، ونــحــن 
نــراقــب فــصــول الــربــيــع أن شــرارتــه األولــى 
ستنطلق مــن تــونــس، أحــد أكــثــر األنظمة 
انغالقا، والبلد املنسي في قائمة األحداث 
الكبرى في املنطقة. لم يكن باإلمكان أيضا 
كنظامي  دمــويــة،  أنظمة  أن  لنا  يخيل  أن 
ــّردا، وأن  ــمــ ــذافـــي، ســتــواجــه تــ ــقـ ــــد والـ األسـ
الشارع  إلــى  سينزلون  مساملن  مواطنن 
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر فـــي مـــا كــــان يعتبر 
لقدره. تعب  نائما ومستسلما  رأيــا عاما 
العالم من مراقبة تداعيات ثورات الربيع، 
بعدما تحّولت معظم فصوله إلى عنف أو 
املقولب  الخطاب  عــاد  مسبوق.  غير  قمع 
عــن الــعــالــم الــعــربــي لــيــركــز عــلــى مكافحة 
اإلرهـــــــاب، لــتــأكــيــد »اســتــثــنــائــيــة« منطقة 
عــاجــزة عــن الــتــغــيــيــر. وكــمــا فــاجــأ الربيع 
فــــي مـــوجـــتـــه األولــــــــى املــــراقــــبــــن، ال يــــزال 
من  متوقعة  وغير  متجّددة  فصوال  يقّدم 
الــغــضــب، مــن دون أن يــنــجــح الــغــاضــبــون 
في االنتقال من حيز الغضب ورومانسية 
ــثـــورة إلـــى الــتــخــطــيــط لتأثير  ــارات الـ ــعـ شـ
فاعل من أجل تغيير حقيقي في الهياكل. 
ال تزال ثقافة قبول الرأي املختلف بعيدة 
ــال، فـــي ظـــل تـــجـــّدد الــقــمــع وشــيــطــنــة  ــنــ املــ
اآلخــــر، وعــــودة الــقــيــود بــاســم الــتــابــوهــات 

السياسية أو الدينية.
يـــبـــدو الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي الـــيـــوم أكـــثـــر تعبا 
وتفّككا وانهيارا مما كان عليه قبل عشر 
التغيير،  سنوات، عندما انطلقت موجات 
وزادت  تعب،  اليوم  بأجمعه  العالم  أن  إال 
السياسات  غوغائية  مــن  كــورونــا  جائحة 
ــات املـــتـــحـــدة إلـــى  ــ ــــواليـ الـــشـــعـــبـــويـــة، مــــن الـ
ــبــــرازيــــل، فـــي ظـــل نـــزعـــة مــتــصــاعــدة من  الــ
اإلعالمي  التضليل  يها 

ّ
يغذ الثيوقراطية 

فـــي وســـائـــط الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي، كما 

سمير الزبن

تاريخًيا، شّكل االستقالل الكامل وعلى كل 
التحّرر،  الوطنية هــدف حــركــات  األراضـــي 
ولـــم يتغير الـــهـــدف، عــلــى الــرغــم مــن تغير 
ــــرى، وقــد  أدوات الـــصـــراع بــن تــجــربــٍة وأخـ
ــا طــــوال صــــراع حــركــات الــتــحــّرر 

ً
بــقــي ثــابــت

قادة  امِلستعمرة. وكانت وظيفة  الــدول  مع 
لــلــحــصــول على  الـــصـــراع  إدارة  الـــحـــركـــات 
أقــرب وقت ممكن، وبأفضل  االستقالل في 
ــل هـــــذه الــــتــــجــــارب كـــان  ــل، فـــفـــي كــ ــائــ الــــوســ
ــا، وكـــانـــت الــوســائــل تختلف 

ً
الـــهـــدف ثــابــت

حــســب ظـــرف حــركــة الــتــحــّرر هـــذه أو تلك، 
االستقالل  الثابت،  بالهدف  املــس  دون  من 

ورحيل االستعمار.
عـــلـــى عـــكـــس الـــتـــجـــارب األخــــــــرى، افــتــقــدت 
على  الــهــدف،  ثــبــات  الفلسطينية  التجربة 
تــحــّرر وطني.  مــن طبيعتها قضية  الــرغــم 
ــــالل الـــتـــجـــربـــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــحــديــثــة،  خـ
تغير الــهــدف الــنــهــائــي عـــدة مــــرات، وشكل 
التجربة  في  البنيوية  املشكالت  أعقد  هــذا 
الفلسطينية، فقد كان على القرار السياسي 
الــفــلــســطــيــنــي أن يـــخـــدم ويــــبــــّرر تــغــيــرات 
الهدف الرئيسي في التجربة الفلسطينية.

ــدأت تــجــربــة الــعــمــل املــســلــح فـــي الــســاحــة  بــ
الفلسطينية في العام 1965، وكان املطروح 
»االحــتــالل  الــواقــعــة تحت  تحرير فلسطن 
قد  تكن  لم  انطالقتها  فعند  الصهيوني«، 
ولدت مشكلة احتالل 1967. رفعت الفصائل 
التي  فلسطن  تحرير  شعار  الفلسطينية 
احتلت في 1948، أو توريط الدول العربية 
في حرب مع هذا »الكيان« من أجل تحرير 
الفلسطينية  املشكلة  ولــدت  فقد  فلسطن، 
جّراء استيالء العصابات الصهيونية على 
األرض الفلسطينية وطرد سكانها. طرحت 
الفلسطينية هدف تحّرر فلسطن  القيادة 
»من النهر إلى البحر«، وهي القيادة ذاتها 
الــتــي بــقــيــت عــلــى رأس مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
الفلسطينية، عقودا.  وعلى رأس الفصائل 
بــعــد هــزيــمــة 1967 والـــظـــروف الــتــي تلتها 
أدارت  الــتــي فرضتها،  الــجــديــدة  والــوقــائــع 
ليتحول  الفلسطينية،  الــســيــاســة  الــقــيــادة 
التراب  كامل  »تحرير  مــن  النهائي  الــهــدف 
الوطني ..« إلى »إقامة الدولة الفلسطينية 
املطلق،  الرفض  والــقــطــاع«، من  الضفة  في 
في نهاية الستينيات، للتعامل مع القضية 
الجــئــن«،  »قــضــيــة  بوصفها  الفلسطينية 
وبالتالي رفض قرار مجلس األمن 242، إلى 
كان  أي تسوية.  فــي  الحل  أســاس  اعتباره 
مبّررات  عن  البحث  السياسي  الــقــرار  على 
االستراتيجي،  الهدف  في  التغيرات  لهذه 
وتــبــريــر الــقــبــول بـــأهـــداٍف كــانــت مرفوضة 
من القوى ذاتها والقيادات ذاتها. لتتحّول 
إلــى مطالب وأهـــداف مقبولة، ومــن حلول 
خـــيـــانـــيـــة واســـتـــســـالمـــيـــة وتـــصـــفـــويـــة إلـــى 
حلول وطنية. وأصبح هذا االنتقال يعتبر 
الفلسطيني،  السياسي  الفكر  في  تحوالٍت 
وتــحــواًل  فلسطيني،  نضج  عــن  تعبيرًا  أو 

إلى الواقعية والعقالنية. 
ــــوالت بـــوصـــفـــهـــا  ــحــ ــ ــتــ ــ لــــــم تــــفــــّســــر هــــــــذه الــ
ــد تــم  ــقـ اســــتــــمــــرارا لـــــأهـــــداف الـــســـابـــقـــة، فـ
للحركة  إجبارًيا  تفسيرها بوصفها ممًرا 
الفلسطينية، لحماية نفسها من التصفية. 
ــة فــي  ــيـ ــعـ ــواقـ ــتـــى دعــــــاة الــعــقــالنــيــة والـ وحـ
يقّدموا تصّورهم  لم  الفلسطينية  الساحة 
بوصفه الحل األفضل، بقدر ما قّدموه أنه 
املعطيات  فــي ظــل  املمكنة  الــحــلــول  أفــضــل 
ــّرفــــوا وكــــــأن الــــدعــــوة إلـــى  الـــقـــائـــمـــة، وتــــصــ
إرغــاًمــا.  عليها  ُيــرغــمــون  قباحة  التسوية 
للتنازالت  الفلسطينية  املعارضة  أن  حتى 
ــة كـــــانـــــت تــــــبــــــّرر مـــواقـــفـــهـــا  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
كــانــت ترفضها  الــتــي  الــجــديــدة  السياسية 

ممدوح الشيخ

نــعــم .. هـــنـــاك عـــواصـــم عــربــيــة قـــد تــدفــع 
مـــع الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، تـــرامـــب، فــاتــورة 
التي  الفاتورة  هــذه  مفردات  أول  الواقعة. 
يمكن أن تدفعها عواصم بسبب خطيئة 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس األمــيــركــي قــد تكون 
الديمقراطية  للحالة  اعتبار كبيرة  إعادة 
في العواصم الحليفة لواشنطن، كمعيار 
أكــثــر تــأثــيــًرا فــي قـــوة الــعــالقــات العربية 
ــنــــوات الــقــلــيــلــة  ــــالل الــــســ ــ األمــــيــــركــــيــــة. وخـ
العربية  ترامب  تحالفات  كانت  املاضية، 
 وقــصــيــرة الــنــظــر بشكل بــائــس. 

ً
غــرائــزيــة

واالعـــتـــمـــاد قــصــيــر الــنــظــر عــلــى تــحــالــف 
عربي أميركي مع أنظمة مغرقة في العداء 
للديمقراطية، كانت في الواليات املتحدة، 
باستثناء  طويلة،  قضية جدلية سنوات 
هــدنــة قــصــيــرة خـــالل الــفــتــرة الــثــانــيــة من 
ــن، وأرّجــــــح أن  ــ ــــورج بــــوش االبــ رئـــاســـة جـ
تــتــحــّول إلــــى قــضــيــة مــفــصــلــيــة، ألســبــاب 

موضوعية وأخرى آنية.
دول  قدمتها  الــتــي  املتعجلة  واالتــفــاقــات 
فــي سياق  إســرائــيــل  مــع  للتطبيع  عربية 
بــإدارة ترامب استهدفت، بشكٍل  عالقتها 
ترامب  فــرصــة  الــعــن، تحسن  ال تخطئه 
لــلــفــوز بــفــتــرة رئــاســيــة ثــانــيــة، كــمــا أنــهــا 
ي 

ّ
استهدفت إجبار اإلدارة املقبلة على تبن

أجندة هذه العواصم، كجزء من األجندة 
توهموا  أنهم  أي  املنطقة،  فــي  األميركية 
إمكان »اقتياد« أميركا من خالل »شراء« 
 مــن االتــســاق مع 

ً
الرئيس شخصًيا، بــدال

سياسة أميركية تمثل الدولة.
من ناحية أخرى، فإن األموال العربية التي 
وشركات  الضغط  جماعات  على  تدفقت 
األمــيــركــيــة، بحجم غير  العامة  الــعــالقــات 
مـــســـبـــوق، ولــتــحــقــيــق أهـــــــداف لــــم يــســبــق 
تحقيقها،  إلــى  أن سعت  عربية  لعاصمة 
ص قدرة 

ّ
ستكون موضوع مراجعة ستقل

ص جرأتها 
ّ
بعض هذه العواصم، وستقل

في الوقت نفسه، على السعي إلى تحقيق 
مثل هــذه األهـــداف مــّرة أخــرى، وبخاصة 
فــي ظــل املــكــاســب الــكــبــيــرة الــتــي حققتها 
روســيــا فــي املــنــطــقــة، بــرعــايــة بــعــض هــذه 
يــعــيــد  ــتـــي  الـ أوبــــامــــا  وإدارة  الــــعــــواصــــم. 
بايدن إنتاجها تقلق كثيرين في الخليج 
وخـــارجـــه، والـــثـــارات الــتــي ظــلــت حــاضــرة 
في ممارسات حلفاء ترامب )وفي خطاب 
تـــرامـــب نــفــســه بــعــد انــتــهــاء حــكــم أوبــامــا 

الكراهية، اللهم أن تكون هناك إرادة وقدرة 
 شامل 

ٍ
على إنــفــاذ مــشــروع إصــالح وطــنــي

فيه، في ظل  أمــر مشكوك  ٍر، وهــو  َبصِّ
َ
وُمت

 .
ً
 لم يكن مستحيال

ْ
املعطيات الراهنة، وإن

ال أريــــــد أن أقـــفـــز إلـــــى حـــكـــم قــيــمــي حـــول 
انــهــيــار »الـــنـــمـــوذج األمـــيـــركـــي«، فــفــي هــذا 
الفحص  من  مزيدًا  األمــر  تعّجل، ويحتاج 
والتدقيق، ولو أنه قد ُيجادل كثيرون في 
أن »النموذج األميركي« مجّرد وهم، سواء 
واالقتصادية  العرقية  االختالالت  لناحية 
افتراق  لناحية  أو  البالد،  في  والسياسية 
القيم  عــن  األميركية  الخارجية  السياسة 
ــتـــي تــبــاهــي  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة الـ
ــالــــم. لـــكـــن، فــــي كــــل األحــــــــــوال، إن  بـــهـــا الــــعــ
حــجــم الــضــرر املــريــع الـــذي لــحــق بنموذج 
والصورة  داخليًا،  األميركية  الديمقراطية 
وعراقة  مؤسساتها  رســوخ  عــن  املستقّرة 
أكبر  الصارم،  وأمنها  وتقاليدها  أعرافها 

َكَر أو أن يتجاهله أحد. 
ْ
من أن ُين

هناك حديث فــي الــواليــات املــتــحــدة، ومن 
أقطاب كبيرة في مؤسسات الحكم والفكر 
واإلعــالم، عن أن الديموقراطية األميركية 
ــرامــــب، بـــل فضحها  ــا تــ اهــ ــرَّ هـــشـــة. لــقــد عــ
على رؤوس األشــهــاد، وال يمكن أحـــدًا أن 
يجادل بعد اليوم بأن في أميركا شرائح 
تــعــانــي من  مجتمعية واســعــة وعــريــضــة 
جهٍل مطبق، وعنصرية بغيضة، وكراهية 
مجرد  هــي  فيها.  متأصل  وعــنــف  عميقة، 
براميل بارود تنتظر صاعق تفجير، وكان 
تــرامــب واحـــدًا مــن تلك الــصــواعــق. وحتى 

كل هذا الضرر الفادح بالواليات املتحدة، 
ــًا وقـــيـــمـــًا ورمــــزيــــات  ــمــــوذجــ مــجــتــمــعــًا ونــ
لــوال وجــود سياسين  ومؤسسات حكم، 
جبناء في حزبه، يتوّسلون رضــاه، علهم 
االنتخابية  قاعدته  بعض  بدعم  يحظون 

من الغوغائين.
الــثــانــي، نــجــده فــي كيفية تعامل  الــعــطــب 
املتطّرفة  العصابات  مع  األمنية  األجهزة 
ــيــــة  ــي اقــــتــــحــــمــــت رمـــــــز الــــديــــمــــوقــــراطــ ــ ــتـ ــ الـ
األمــيــركــيــة »املـــقـــّدس«، وعــاثــت فيه فسادًا 
وتـــخـــريـــبـــًا، مــــهــــّددة ســـالمـــة أعـــضـــائـــه في 
مـــجـــلـــســـي الــــــنــــــواب والـــــشـــــيـــــوخ، ونــــائــــب 
ــه. كــــثــــيــــر مـــــــن اإلعـــــــــالم  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــــس نـ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــ

ــيـــن تـــكـــلـــمـــوا فــي  ــركـ ــيـ والـــســـيـــاســـيـــن األمـ
بــالــذات، عاقدين مقارنة بن  النقطة  هــذه 
احتجاجات  مع  الخشن  السلطات  تعامل 
أشهر،  قبل  أغلبها،  فــي  السلمية،  الــســود 
تجّرأت  بيضاء،  عصابات  مــع  وتعاملها 
عــلــى تــدنــيــس مــقــر الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
األميركية. لقد تأخرت الحكومة الفيدرالية 
فــي نشر قـــوات الــحــرس الــوطــنــي لحماية 
معلومات  هناك  كانت  الكونغرس.  مبنى 
اســتــخــبــاراتــيــة عـــن أن بـــن املــتــظــاهــريــن 
املؤيدين لترامب من ينوي القيام بأعمال 
شغب في العاصمة، بل إن الرئيس نفسه 
هو من وّجههم نحو الكونغرس. لم يقف 
األمــــر عــنــد ذلـــك الـــحـــد، حــيــث رأيـــنـــا كيف 
كانت عناصر األمن، ومن ثمَّ قوات الحرس 
ـــــِشـــــَرت بـــشـــكـــل مـــتـــأخـــر، 

ُ
الـــوطـــنـــي الــــتــــي ن

تــتــعــامــل بــضــبــط نــفــس كــبــيــر مـــع الــذيــن 
اعـــتـــدوا عــلــى أحـــد رمــــوز الــحــكــم والهيبة 
األميركية، بل وعليهم. ترى، لو كان هؤالء 
في غالبهم األعظم بيضًا، أكانت السلطات 
الطريقة؟ هذا سؤال  تعاملت معهم بهذه 
يــطــرحــه كـــثـــيـــرون فـــي أمـــيـــركـــا، وأظـــــن أن 
اإلجابة واضحة، ونماذجها املغايرة أكثر 

من أن تعد وتحصى هنا. 
العطب الثالث، يتمثل في سقوط الرمزيات 
األميركية على يد بعض أبنائها أنفسهم. 
كانت املـــّرة األولـــى واألخــيــرة التي اقتحم 
كان  حينها   .1814 عــام  الكونغرس  فيها 
املقتحم جيشًا أجنبيًا غازيًا، هو الجيش 
الــبــريــطــانــي، الــــذي دمــــر املــبــنــى وأحـــرقـــه. 

وفــي الــســادس مــن يناير/ كــانــون الثاني 
لــه  ــّربــــون  ــخــ واملــ املــقــتــحــمــون  ــان  ــ كـ  ،2021
مواطنن أميركين، بذريعة أنهم يريدون 
التي  الرئاسية  االنتخابات  نزاهة  حماية 
ــــذه لــحــظــة فـــارقـــة  خـــســـرهـــا مـــرشـــحـــهـــم. هـ
فـــي تـــاريـــخ الـــواليـــات املــتــحــدة، وتــؤّســس 
ــقـــة خـــطـــيـــرة قـــــد تــــقــــود إلــــــى املـــــسِّ  ــابـ لـــسـ
ــِة األمــيــركــيــة.  بــالــهــويــة الــوطــنــيــة الــَجــَمــِعــيَّ
 على ذلــك، فليتابع صور 

ً
وملــن أراد دلــيــال

بــعــض املــعــتــديــن عــلــى الــكــونــغــرس الــذيــن 
جــــابــــوا أروقــــتــــه وقــــاعــــاتــــه، حـــامـــلـــن عــلــم 
أهلية  الذين أشعلوا حربًا  الكونفدرالين 
االنفصال  بغرض   )1865-1861( أميركية 

عن االتحاد.  
املتحدة  الــواليــات  شهدته  مــا  باختصار، 
مــن أحـــداث فــي الــســنــوات األربـــع املاضية، 
ــــت تــحــت رئـــاســـة تـــرامـــب، مـــا هي  ــا زالـ ومــ
ــة بــنــيــويــة يعيشها  إال تــعــبــيــراٌت عـــن أزمــ
»النموذج األميركي«. وإذا كانت واشنطن 
قد سقطت في السادس من شهر يناير/ 
ــك يــنــذر  ــإن ذلــ ــاري، فــ ــجــ ــانـــون الـــثـــانـــي الــ كـ
بانهيار كامل لذلك األنموذج في السنوات 
املقبلة، وقد يذهب األمر إلى أبعد من ذلك، 
وصواًل إلى تفّكك الواليات املتحدة نفسها 
بــأيــدي أبنائها. هــل هــذا قــدر محتوم؟ ال. 
تــبــقــى الــــقــــدرة األمــيــركــيــة عــلــى اإلصــــالح 
الذاتي كبيرة، في ظل وجود قيم وأعراف 
وتقاليد عريقة، ومؤّسسات قوية ما زالت 

قادرة على تمتن بنائها.
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

فـــي اإلعـــــالم الــتــقــلــيــدي.  بــاخــتــصــار، بــات 
لم يعد مختلفا  العالم  إن  القول  باإلمكان 
كــثــيــرا عـــن مــشــكــالت املــنــطــقــة، وإن رقــعــة 
الـــتـــبـــاعـــد بــــن الـــعـــاملـــن انـــكـــمـــشـــت، لــيــس 
بــنــشــوء أنــظــمــة ديــمــوقــراطــيــة جـــديـــدة في 
عاملنا، بل بتراجع الديمقراطية في الغرب، 
والــتــشــكــيــك بـــجـــدواهـــا. لــيــس مـــن املــبــالــغــة 
ــارع الــعــربــي  أيـــضـــا الـــقـــول إن حـــــراك الــــشــ
الحركة  مــن  مماثلة حديثا،  حــركــاٍت  ألــهــم 
ــدة لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ  ــؤيــ املــ
إلــــى الــــحــــراك املـــنـــاهـــض لــلــعــنــصــريــة ضد 
الــســود فــي الـــواليـــات املــتــحــدة وتــظــاهــرات 
اإلرهــــاب  مــكــافــحــة  قــانــون  الفيليبن ضــد 
الجديد، وتقييده حرية التعبير. تنافست 
في  العربي  العالم  في  االحتجاج  حركات 
أشكال االبتكار ضد القمع، للسخرية منه، 
أو مــحــاولــة اخـــتـــراق حـــواجـــزه فـــي فــضــاء 
اإلنترنت وخارجه، في تظاهرات متنّوعة 
يصعب إحصاؤها على كثرتها وفرادتها. 
تخطر في بالي أوال مبادرة مجموعة من 
النفايات  أكياس  الستخدام  دمشق  نساء 
ــد فـــي أولـــى  ــ فـــي رســــم شـــعـــارات ضـــد األسـ
أشــــهــــر ثــــــــورة ســـلـــمـــيـــة نــــجــــح األســــــــد فــي 

تحويلها إلى حرب أهلية. 
لم تسقط األنظمة لكن جدار الخوف سقط، 
واألهم منه سقوط الهيبة التي استخدمها 
آلية  لحماية  ما  مشروعية  لكسب  الطغاة 
تهديد.  أو  مساءلة  محاولة  أي  من  القمع 
لــيــس مــفــاجــئــا أن تــكــون كــنــيــة »بــلــحــة« ال 
تزال تؤّرق عبد الفتاح السيسي في مصر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــســجــون الــواســعــة الــتــي 
حشر فيها معارضيه. توفي الشاب شادي 
حــبــش، مــخــرج أغــنــيــة »بــلــحــة«، فــي سجن 
طرة، إال أن مسلسل السخرية من السيسي 
ونـــظـــامـــه ال يـــــزال مـــتـــواصـــال فـــي أغــنــيــاٍت 
يتداولها الناشطون، على الرغم من عنف 
غــيــر مــســبــوق. فـــي الــســجــون الــســعــوديــة، 
تواجه الناشطات النسويات السعوديات، 
مــنــهــن لــجــن الـــهـــذلـــول، عــقــوبــات الــســجــن 
بـــتـــهـــمـــة اإلرهــــــــــــاب، ملـــطـــالـــبـــتـــهـــن بــحــقــوق 
العام  شهد  اململكة.  فــي  للنساء  أســاســيــة 
املــاضــي تــصــاعــدا كــبــيــرا فــي حــجــم تقييد 

ا، بأنها مجبرة عليها، وأنها تؤيدها 
ً
سابق

ــنـــازالت  ــة« عـــلـــى تـ ــيـ ــتـــراضـ ــع اعـ ــاريـ »مـــشـ ـــ كـ
»القيادة اليمينية« ملنظمة التحرير. ولكن 
في نهاية الثمانينيات، كانت كل الفصائل 
ــلـــول كــانــت  الــفــلــســطــيــنــيــة تــــوافــــق عـــلـــى حـ
تعتبر في السنوات األولى النطالقة العمل 
الــفــلــســطــيــنــي املــســلــح املـــعـــادل املــوضــوعــي 

للخيانة.
مـــن الـــســـقـــوف الــعــالــيــة جــــــًدا، بـــــدأت رحــلــة 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ ــي كـــــــــان عـ ــ ــتــ ــ الــــــتــــــحــــــوالت الــ
بــــقــــراراٍت عبر  الــفــلــســطــيــنــيــة أن تــكــّرســهــا 
الرحلة  بــدأت  التحرير.  منظمة  مؤسسات 
ا، وهو مطلب »الدولة 

ً
من أقل الحلول خالف

الــفــلــســطــيــنــيــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة« كــصــيــغــة 
لــلــتــعــايــش الــيــهــودي ـ الــفــلــســطــيــنــي داخـــل 
فلسطن املــحــّررة. ومنها كــان االنتقال في 
1974 إلــــى بــرنــامــج »الــســلــطــة الــوطــنــيــة«، 
وهو التحول الــذي ارتبط مع حرب 1973، 
 فــــي الــــوصــــول 

ً
ــهــــال ــكـــن الــــطــــريــــق ســ ــم يـ ــ ــ ول

إلـــى »بــرنــامــج الــنــقــاط الــعــشــر«، فــقــد شق 
إلــى  الفلسطينية  الــســاحــة  الــبــرنــامــج  هـــذا 
فريقي »الــرفــض« و»الــقــبــول«. وقــد جّمدت 
الجبهة الشعبية، على أثر إقــرار البرنامج 
ــي املـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي، عـــضـــويـــتـــهـــا فــي  ــ فـ
»جبهة  املنظمة، وشكلت ما ُعرف وقتها بـ
الــــرفــــض لـــلـــحـــلـــول االســــتــــســــالمــــيــــة«. وقـــد 
افــتــتــح الــبــرنــامــج املــرحــلــي مــرحــلــة طويلة 
الفلسطينية،  الــتــحــوالت والــتــراجــعــات  مــن 
ــلـــت، فـــي الــنــهــايــة، إلــــى اإلقــــــرار بــقــرار  وصـ
مجلس األمن 242 أساسا وحيدا للتسوية 

مع إسرائيل. 
الوحدة  إلى  الفلسطينية  الساحة  وعــادت 
الوطني لسنة 1977،  املجلس  برنامج  في 
الخمس عشرة،  النقاط  ببرنامج  املعروف 
لــــم يـــــرد ذكـــــر لــســلــطــة الـــشـــعـــب الــوطــنــيــة 
ــة وطــنــيــة  ــ ــ ــلـــت مــحــلــهــا »دولـ املـــقـــاتـــلـــة، وحـ
مستقلة فــوق الــتــراب الــوطــنــي«، وقــد بقي 
ــة غــيــر واضـــــح املــعــالــم.  مـــكـــان هــــذه الــــدولــ
ــامــــج نـــقـــطـــة الـــوســـط  ــرنــ ــبــ ــل هــــــذا الــ ــ ــّكـ ــ وشـ
اإلجماعية التي نقلت نقلتها األخيرة في 
املجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة 
في الجزائر 1988، والتي جاءت باملوافقة 
الــصــريــحــة واإلجـــمـــاعـــيـــة، عــلــى الـــرغـــم من 
تحفظات بعضهم، على أن قــراري مجلس 
األمـــن 242 و338 أســـاس ملــشــاركــة منظمة 
ربطها  بعد  الــدولــي،  املؤتمر  في  التحرير 
الفلسطيني.  للشعب  املصير  تقرير  بحق 
وجاء النص واضًحا على ضرورة انعقاد 
املــؤتــمــر الـــدولـــي الــفــعــال الــخــاص بقضية 
ــا الــقــضــيــة  ــ ــرهـ ــ ــــوهـ الـــــشـــــرق األوســــــــــط وجـ
الفلسطينية. وباعتبار أن املؤتمر الدولي 
ينعقد على قاعدة هذين القرارين وضمان 
الفلسطيني  للشعب  املــشــروعــة  الــحــقــوق 
وحــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره. وبـــذلـــك تــكــون 
التحوالت  استكملت  قــد  التحرير  منظمة 
الــتــكــيــفــيــة الــتــي شــرعــت فــيــهــا مــنــذ مطلع 
 ،1948 احــتــالل  قضية  لنقل  السبعينيات، 
ــراع، إلــى  ــلـــصـ بــوصــفــه األســــــاس املـــكـــون لـ
اعــتــبــار احــتــالل الــعــام 1967 هــو األســـاس، 
وبـــذلـــك تــكــون قـــد اســتــكــمــلــت الــتــحــّول من 
تحرير »كامل التراب الوطني الفلسطيني« 
ــة الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة وفـــق  ــ ــامـ ــ إلــــــى إقـ
ــرارات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة«. وقـــد عبرت  ــ »قــ
هـــذه الــتــحــوالت عـــن الــتــكــيــف مـــع الــســيــاق 
من  ا  جــزًء باتت  املنظمة  باعتبار  العربي، 
الــنــظــام الــرســمــي الــعــربــي، بــعــد االعــتــراف 
بها ممثال شرعيا ووحيدا، وليس غربًيا 
إقرار  االعتراف تقريًبا مع  أن يتزامن هذا 
والذي   ،1974 العام  في  املرحلي  البرنامج 
كان البداية الواضحة للتكيف الفلسطيني 

مع متطلبات النظام العربي.
حاولت القيادة الفلسطينية إبقاء الخطاب 

املــيــاه. وقد  حة ألن تعكر 
ّ

بــســنــوات( مرش
كان اقتحام الكونغرس مشهد الختام في 
ملهاة سياسية عربية/ أميركية، ارتبطت 
بمساٍع  لواشنطن  حليفة  عــواصــم  فيها 
معلنة ملنع الديمقراطين بـ »أي ثمن« من 

العودة إلى السلطة.
وقـــائـــمـــة مــــخــــازي تــــرامــــب الـــطـــويـــلـــة فــي 
ــــاض وأبـــوظـــبـــي،  ــريـ ــ ســـيـــاســـاتـــه تـــجـــاه الـ
ــعـــواصـــم، شــكــلــت عــامــل  وغــيــرهــمــا مـــن الـ
اســتــقــطــاب ديــمــقــراطــي/ جــمــهــوري حــاد. 
صـــحـــيـــٌح أنـــــه كـــــان لــلــقــضــايــا الـــداخـــلـــيـــة 
ــــوى، لــكــن  ــــصـ ــقـ ــ ــة األولـــــــويـــــــة الـ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
حــضــوًرا  أكــثــر  أصبحت  العربية  املنطقة 
العربي«،  »الــربــيــع  بــدأ  فــي واشنطن منذ 
ــة  ــفـ ــاصـ ــــب عـ ــلـ ــ ــي قـ ــ ــ وكـــــــــــان حـــــضـــــورهـــــا فـ
الصراع على مستقبل أميركا، وفي الكفة 
ــع الــحــريــات  الــخــطــأ. والــتــغــاضــي عـــن واقــ
فــــــي املــــنــــطــــقــــة، خــــــــالل ســــــنــــــوات رئــــاســــة 
 إلـــى االغــتــيــال املــأســاوي 

ً
تــرامــب، وصــــوال

خاشقجي،  جمال  السعودي،  للصحافي 
ســـوف يـــكـــون، عــلــى األرجـــــح، ســـالًحـــا من 
أســلــحــة تــصــفــيــة الــحــســابــات مـــع تــرامــب. 
وتصفية الحساب هذه املرة ستكون عبر 
الذين  تــرامــب  نــفــوذ حلفاء  إعـــادة هيكلة 
ا أميركًيا في اليمن وليبيا 

ً
اشتروا صمت

وســـوريـــة... وغــيــرهــا مــن املــلــفــات، ال على 
حساب القيم األميركية وحسب، بل على 
حساب املصالح كذلك، والوجود الروسي 
املتنامي على سواحل البحرين، املتوسط 
واألحـــمـــر، والــتــحــالــف الـــروســـي الــتــركــي، 

ليس كل الخسائر.
ــا مــع جمع 

ً
واقــتــحــام الــكــونــغــرس، مــتــرافــق

الحزب الديمقراطي أغلبية في الكونغرس 
بــمــجــلــســيــه، مــنــح الــديــمــقــراطــيــن مشهد 
خــتــام صــاخــبــا، وزخـــًمـــا ربــمــا لــو ذهــبــوا 
بخيالهم إلى أبعد حد ملا تخيلوه، والرغبة 
فــــي تـــقـــويـــض الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة األمــيــركــيــة 
ــور، الــتــعــبــيــر  ــظـ ــنـ ــل املـ ــ ســـتـــكـــون، فــــي األجــ
إثــارة لغضب األميركين، فصورة  األكثر 
الصادمة،  الهزلية  بتفاصيلها  االقتحام، 
وفرت للرئيس املنتخب، بايدن، رأس املال 
األميركين،  لحشد  قيمة  األكــثــر  الــرمــزي 
وراء عملية إعادة هيكلة قادمة ال محالة، 
لــلــعــالقــات األمــيــركــيــة مــع الــحــلــفــاء الــذيــن 
مساعداٍت  االنقالبي«  »الرئيس  ســاعــدوا 
 مــالــيــة وســيــاســيــة، بــأمــل اإلمـــالء 

ً
ســخــيــة

على عاصمة القوة الكبرى في العالم. 
)كاتب مصري(

براميل  فــإن  حقبته،  أميركا  تــجــاوزت  إذا 
البارود هذه ستبقى جاهزة لالنفجار، في 
انتظار صاعق جديد، الذي لن يطول أمد 
 ألسباب 

ٌ
 جذرية

ٌ
غيابه، إال أن تتمَّ معالجة

الغضب، خصوصًا بن نسبة معتبرة من 
البيض، وهي قضية أخرى سبق أن كتبت 

فيها مرات عدة في »العربي الجديد«.
فـــي ســـيـــاق األعــــطــــاب الـــتـــي يــعــانــي منها 
»الــــــنــــــمــــــوذج األمــــــيــــــركــــــي«، يـــمـــكـــن ســــرد 
ثــالثــة مــنــهــا اآلن تــتــصــل بــاقــتــحــام مبنى 
ــديـــق أعـــضـــائـــه  ــغــــرس، خــــــالل تـــصـ ــونــ ــكــ الــ
عــلــى نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
فـــاز فيها جــو بــايــدن، ويــرفــضــهــا تــرامــب، 
الواسعة  الشعبية  وقــاعــدتــه  هــو  ويعتبر 
جـــّدًا أنــهــا خضعت لــلــتــزويــر مــن »الــدولــة 

العميقة«. 
يــــزال،  حـــــّرض، وال  مـــن  أن  األول،  الــعــطــب 
ــد الــــدولــــة ومــؤســســاتــهــا  عــلــى الــعــنــف ضـ
ــو الــرئــيــس  ــيـــهـــا، هــ ــنـ وقـــيـــاداتـــهـــا ومـــواطـ
نفسه. األدهى أن الدوغمائي ترامب، على 
ــــع ســـنـــوات تــمــتــع بــحــصــانــة من  مــــدى أربـ
حــزبــه الــجــمــهــوري فـــي الــكــونــغــرس، ضد 
 بعضها 

َ
كــثــيــر مـــن أفـــعـــالـــه الـــتـــي ُوِصـــــــف

الرئيس،  نائب  يصحو  فــجــأة،  بالخيانة. 
مايك بينس، وزعيم األغلبية )األقلية اآلن( 
ميتش  الشيوخ،  مجلس  فــي  الجمهورية 
بجنون  الرجل مصاٌب  أن  على  ماكونيل، 
ــوازع  ــ ــه نـ ــ الـــعـــظـــمـــة، ومــــريــــض نــفــســيــًا، ولـ
اســتــبــداديــة فــاشــيــة تــشــّكــل خــطــرًا داهــمــًا 
لُيحِدث  تــرامــب  كــان  مــا  الجمهورية!  على 

أنــه جــاء مصحوبا  إال  التعبير وأشــكــالــه، 
بــقــدرة مــتــزايــدة عــلــى الــصــمــود لــأصــوات 
لم  لــن تصمت.  أنها  التي يبدو  املــعــارضــة 
تسقط األنظمة، إال أن التغيير انطلق ولم 
ــرز إنــجــازاتــه ما  تــتــوقــف عجلته، ولــعــل أبـ
الفرد  يمكن وصفه بمواطنة جديدة  بن 
والنظام. مواطنة أكثر إيجابية وتشاركية 
لم يسجل  ال تكتفي باإلنصات والخنوع. 
التقليدية،  السياسة  تغيير كبير في بنى 
إال أن الربيع فتح الباب أمام نزعة تحّررية 
تحّدي  إلــى  التقليدية  السياسة  تــجــاوزت 
أكثر التابوهات حّدة. النساء تقّدمن حراك 
ــارع فـــي مــعــظــم الــــــدول الـــتـــي شــهــدت  ــشــ الــ
تــظــاهــرات احــتــجــاج. الــحــركــات الــنــســويــة 
اســـتـــغـــلـــت الـــــــحـــــــراك، لـــيـــصـــبـــح مـــنـــاســـبـــة 
في  الحق  من  أساسية،  بحقوق  للمطالبة 
منح الجنسية إلى الحق بالحياة في وجه 
عنٍف غير مسبوق باسم »الــشــرف«. أفــراد 
تجاربهم،  عن  علنا  الحديث  على  تجرأوا 
يمثل  األمـــر  كــان  بعدما  الجنس،  كمثليي 
عارا اجتماعيا. تجاوز األفراد، بتجاربهم 

الخاصة، ذواتهم.
)كاتبة لبنانية في لندن(

السياسي الفلسطيني متسًما بالغموض، 
ا، أو يقول 

ً
يــقــول كــل شـــيء، وال يــقــول شيئ

الوقت  فــي  املتناقضة  السياسية  املــواقــف 
ــرفــــت، فــي  ذاتـــــــه، وهـــــي الـــســـيـــاســـة الـــتـــي عــ
الثمانينيات،  وبــدايــة  السبعينيات  نهاية 
ترضي  أن  تحاول  التي  »لعم«  الـ بسياسة 
ــا، مـــن دون أن  ــًيـ الــجــمــيــع داخـــلـــًيـــا وخـــارجـ
تــــرضــــي أحــــــــــًدا. وكــــانــــت لــــهــــذه الــســيــاســة 
أســبــابــهــا الـــتـــي جــعــلــتــهــا تــحــكــم الــســاحــة 
ــادة  ــيـ ــقـ ــن الـ ــكـ ــم تـ ــلـ ــــرة، فـ ــتـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـ
بسرعة  االنــقــالب  على  قـــادرة  الفلسطينية 
ــــى، واحــتــاجــت وقتا  عــلــى شــعــاراتــهــا األولـ
لــتــمــريــره، ووقــعــت فــي ســيــاق تكيفها مع 
النظام العربي فريسة مطلبن الصطفافن 
متناقضن في العالم العربي، مطلب الدول 
الـــدول املحافظة، وكــان  املــتــشــّددة، ومطلب 
»لــعــم« يــحــاول إرضـــاء الطرفن.  خــطــاب الـــ
كما حاول الخطاب إرضاء قوى املعارضة 
يحافظ  وأن  التحرير،  منظمة  إطــار  داخــل 
ــه عــلــى مــســاحــة لــلــمــنــاورة  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ
»اللعب على  بن الجميع، وهــو ما ُعــرف بـ

التناقضات العربية ـ العربية«.
ــــدود مــن  ــــحـ ــك عــــــدد مـ ــســ ــل، أمــ ــ ــويـ ــ ــن طـ ــزمــ لــ
الفلسطيني  السياسي  بالقرار  األشخاص 
في غياب املؤسسات الفاعلة، وكانت الفردية 
استقّرت  التي  السياسية  املمارسة  عنوان 
منذ  الفلسطيني  الــقــرار  صنع  آلية  عليها 
النصف الثاني من السبعينيات، وبفقدان 
لـــة الـــتـــي تتيح  آلـــيـــات املــحــاســبــة واملـــســـاء
فــي كــل مرحلة،  قــيــادتــه،  لــة  للشعب مــســاء
السياسي  الــقــرار  عــلــى  الهيمنة  تــّمــت  فــقــد 
الفلسطيني، وبهيمنة القيادة الفلسطينية 
على اإلطار السياسي الفلسطيني )منظمة 
الـــتـــحـــريـــر( وجــــــدت نــفــســهــا تــهــيــمــن عــلــى 
التجّمعات الفلسطينية، من دون أن تملك 
محاسبتها،  على  الــقــدرة  التجمعات  هــذه 
ــمـــارس  ــادة الــفــلــســطــيــنــيــة تـ ــيــ ــقــ ــانـــت الــ ــكـ فـ
أبــوي، من  السياسة من موقع بطريركي/ 
ذاتــه، وألن  الشعب  دون مسؤولياٍت تجاه 
ع على عــدة دول، 

ّ
الشعب الفلسطيني مــوز

فقد عنت هذه املمارسة نوعا من الفوضى 
السياسية. وعنت، وهذا األهم، عدم وجود 
استراتيجية سياسية فلسطينية مدروسة 
تــتــحــّرك الــقــيــادة الــســيــاســيــة مـــن خــاللــهــا، 
أساسها.  على  اليومية  السياسة  ــبــنــى 

ُ
وت

وبــــذلــــك، ال تـــتـــحـــّول الـــســـيـــاســـات الــيــومــيــة 
بتضحيات  التالعب  ويتم  استراتيجيات، 

الشعب. 
ال يختلف الحال في الساحة الفلسطينية 
الـــيـــوم، وعــلــى الــرغــم مــن كــاريــكــاتــوريــة ما 
 فـــي حــبــل قـــوي مع 

ٌ
يـــجـــري، فــهــو مـــوصـــول

األداء التاريخي للقيادة الفلسطينية.
)كاتب فلسطيني(

يوم سقطت واشنطن

ربيع شائك ومتجّدد

تبّدل األهداف الفلسطينية الثابتة

فاتورة عربية لخطيئة 
اقتحام الكونغرس

تبقى القدرة 
األميركية على 

اإلصالح الذاتي كبيرة، 
في ظل وجود قيم 

وأعراف وتقاليد 
عريقة

يبدو العالم العربي 
اليوم أكثر تعبًا 

وتفّككًا وانهيارًا 
مما كان عليه قبل 

عشر سنوات، عندما 
انطلقت موجات 

التغيير

الفردية عنوان 
الممارسة السياسية 
التي استقّرت عليها 

آلية صنع القرار 
الفلسطيني منذ 
النصف الثاني من 

السبعينيات

آراء

بشير البكر

 من أخطر وأطول األزمات التي عرفها منذ 
ً
تجاوز مجلس التعاون الخليجي واحدة

الثالثاء املاضي، لتطوي صفحة  العال، يوم  تأسيسه في عام 1981. وجــاءت قمة 
السعودية،  الــذي فرضته كــل مــن  الجائر  الــعــام مــن الحصار  أعـــوام ونصف  ثالثة 
مصر، اإلمــارات، والبحرين، على قطر، وكان يهدف إلى تقويض نظام الحكم. وإذ 
يسجل اليوم أن املجلس تجاوز األزمة، ويتجه إلى االنتقال إلى مرحلة جديدة، فإن 
األمر الذي على درجة عالية من األهمية هو أخذ العبر، والعمل، بروحيٍة مختلفة، 
فت جراحا 

ّ
على ترميم البيت الخليجي، وتجاوز املفاعيل النفسية لألزمة، ألنها خل

ب وضع ضوابط جديدة للعالقات الخليجية، 
ّ
في عموم منطقة الخليج، وهو ما يتطل

وتحصينها من خالل عدم السماح ألطــراف أخــرى، لــدّس أنفها في شــؤون البيت 
اإلمــارات هي  أن   

ٌ
للتدخالت املصرية. ومعروف بالنسبة  الحال  الخليجي، كما هو 

املسؤولة مباشرة عن تفجير األزمــة، إال إن أحــدا ال ينكر أن مصر هي محّرض 
ومحرك أساسي لها. وحسب املعلومات املتداولة في الكواليس، بقيت القاهرة، حتى 
اللحظة األخيرة، تعارض املصالحة الخليجية، وتتمّسك ببعض الشروط الـ13. ومع 
أن األزمــة انتهت رسميا في قمة العال، فإن الــدور اإلماراتي في األزمــة يحتاج إلى 
التعاون في مطّبات جديدة، وذلك  يقع مجلس  مراجعة وتفنيد ومحاسبة، كي ال 
بالنظر إلى املمارسات السابقة لإلمارات التي أرادت أخذ األزمة إلى مسافات بعيدة، 
دت إعالمها أكثر من ثالثة أعوام من أجل 

ّ
ليس أقلها إعالن الحرب على قطر، وجن

العالم، وكلف ذلــك إهــدار كثير من  أمــام  تشويه سمعة دولــة قطر، وهــز صورتها 
اإلمكانات والجهود، وترتبت عليه خسائر سياسية واقتصادية وآثار أضّرت بكل 

مناحي الحياة.
أصابت األزمة اإلعالم في املنطقة، وأفقدت بعض وسائل اإلعالم املصداقية، حتى 
أن صحفا رصينة ومهنية وجدت نفسها وسط املعمعة، وسارت في مجاراة تيار 
البروباغندا والتهريج، مخافة الضغوط األمنية والسياسية واالقتصادية. ولم تراع 
اإلمارات االنعكاسات السلبية على إعالم منطقة الخليج، وقادت حملة في وسائل 
ضخمة  مالية  إمكانات  وظفت  كما  ميديا«.  »السوشيال  وعلى  التقليدية  اإلعــالم 
لتوجيه وسائل إعــالم عاملية من أجــل كسب رأي عــام دولــي ضد قطر التي تولت 
الدفاع عن نفسها بجدارة، ومن دون أن تنجّر إلى مستوى وسائل إعالم اإلمارات 
أو حمالت »السوشيال ميديا« التي أشرفت عليها أبوظبي مع بعض املستشارين 
السعوديني. وعلى الرغم من الجانب السلبي لألزمة، فإنها كشفت عن الفرق بني 
اإلعالم الذي يحترم نفسه ومتابعيه ويتمتع بأخالقية مهنية، واإلعالم الذي يقوم 
على عدم مراعاة املعايير واألخــالق املهنية. وساهم هذا الفرز في صعود اإلعالم 

املحترم، وتراجع اإلعالم الهابط.
وإعالمها،  بقيادتها وشعبها  الــكــويــت،  دولــة  فــإن  األزمـــة،  هــذه  تــجــاوز  وبمناسبة 
الــحــرص على األخــوة  تستحق تحية خــاصــة، ألنــهــا تــصــّرفــت حيالها مــن مــوقــع 
الخليجية ووحدة مجلس التعاون. وبذل أمير الكويت الراحل، صباح األحمد، جهودا 
جبارة من أجل تطويق األزمة، ومنع تفاقمها، في وقت كان بعضهم يريد نقلها إلى 
 املواجهة العسكرية. وكان للوساطة التي قادها الشيخ صباح مفعولها على 

ّ
مصاف

هذا الصعيد، ويشهد على أحد األطوار الخطيرة من األزمة تصريحه الشهير في 
سبتمبر/ أيلول 2017، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس األميركي دونالد 
ترامب، في البيت األبيض، بأن »املهم إنه عسكريا أوقفنا إنه يكون شيئا عسكريا«، 
معتبرا أن »األمل في حل األزمة الجارية لم ينته«. وما يبعث على االرتياح أن اإلعالن 
األول الذي صدر عن رفع الحصار عن قطر جاء من وزير خارجية الكويت قبل يوم 

من قمة العال، وليس من الواليات املتحدة.

نواف التميمي

خسارة الرئيس دونالد ترامب االنتخابات األميركية للعام 2020 أكيدة، وغير قابلة 
للجدل، بعد كل الذي جرى في ساحات القضاء، حيث خسر ترامب والجمهوريون 
بايدن  الديمقراطي جو  االنتخابات، وبعد فوز  نتائج  أكثر من 60 قضية طعن في 
املتحدة، ما  للواليات  املقبل  الرئيس  الذي يحّدد رسميا  االنتخابي  املجمع  بأصوات 
يعني فشل مساعي حملة الرئيس ترامب لقلب نتائج االنتخابات. وقد حصل بايدن 
النصاب  رسميًا  الديمقراطي  ليتجاوز  االنــتــخــابــي،  املجمع  أصـــوات  مــن   306 على 
ذلك  وقــبــل  تــرامــب على 232.  بالرئاسة وهــو 270 صــوتــا، وحــصــل  للفوز  املطلوب 
تشرين  نوفمبر/  من  الثالث  بانتخابات  الخاصة  نتائجها  الــواليــات  جميع  اعتمدت 
وبذلك،  بايدن.  فوز  على  بغرفتيه  الكونغرس  بعد مصادقة  وأخيرًا  املاضي.  الثاني 
سيؤدي الرئيس املنتخب بايدن، يوم 20 من شهر يناير الجاري، ليكون الرئيس 46 
الحد،  ذلك  الخسارة ظلت عند  أن  لو  ى 

ّ
يتمن ترامب  الرئيس  ولعل  املتحدة.  للواليات 

فقد تضاعفت خسارته مساء األربعاء املاضي، مع تبدد آماله في نيل تأييد الحزب 
الجمهوري لترشحه في انتخابات العام 2024، وهو الذي أعلن، في وقت سابق، أن 
حملته االنتخابية لتلك االنتخابات قد بدأت في اليوم التالي إلعالن نتائج انتخابات 
العام 2020، مراهنًا في ذلك على رصيد  يزيد عن 74 مليون صوت حصل عليها في 
االنتخابات أخيرا. ما حدث مساء األربعاء املاضي قلب الطاولة على رأس ترامب، فقد 
خسر في ليلة واحدة كثيرين من حلفائه في الحزب الجمهوري، في مقدمتهم نائبه، 
مايك بنس، الذي دان بشدة اجتياح الغوغاء مبنى الكابتول هيل. »إنه مشهد مقزز 
االنتخابات في جمهوريات  نتائج  الخالف على  الطريقة يقع  .. بهذه  القلب  ويكسر 
املوز، ال في جمهوريتنا الديمقراطية«. هكذا وصف الرئيس األميركي األسبق جورج 
الــنــواب والشيوخ في  تــرامــب مقر مجلسي  أنــصــار  الغوغاء مــن  بــوش االبــن قتحام 
تغريدته  في  ترامب،  عبر  املقابل،  وفي  املاضي.  األربعاء  واشنطن، مساء  العاصمة 
األخيرة، قبل تجميد إدارة تويتر حسابه 12 ساعة، عن حّبه ملا قام به أنصاره الذين 
االنتخابات«  إليقاف »سرقة  هيل،  الكابتول  مبنى  نحو  بالزحف  لدعوته  استجابوا 

و«استعادة البالد بالقوة«. 
بـــدأ يـــوم األربـــعـــاء األســــود للجمهوريني وتــرامــب بــخــســارة تــاريــخــيــة ملــقــعــدي واليــة 
الحكومة  الكاملة على  الديمقراطيني  يعني هيمنة  الشيوخ، ما  جورجيا في مجلس 
ومجلسي النواب والشيوخ، وانتهى برفض الكونغرس، بغالبية ساحقة، الطعن الذي 
أريزونا، وما  الرئاسية في واليــة  قّدمه جمهوريون على فوز بايدن في االنتخابات 
مسؤولني  دفــع  ما  هيل،  الكابتول  مبنى  ترامب  أنصار  اقتحام  اليوم  شهد  بينهما 
حّرض على 

ُ
الرئيس ترامب، بوصفه امل النظر في عدة خيارات ضد  جمهوريني إلى 

ذلك، بغرض منع املشّرعني من املصادقة على فوز بايدن في االنتخابات. ومن بني 
الخامس  التعديل  عبر  عزله  أو  إقالته،  أو  لترامب،  اللوم  توجيه  املطروحة  الخيارات 
الـــوزراء،  مجلس  أمناء  وأغلبية  الرئيس،  لنائب  يتيح  الــذي  الدستور  من  والعشرين 
إعالن ترامب »غير قادر على االضطالع بصالحيات وواجبات مكتبه«، وإقالته من 
منصبه. ما جرى مساء األربعاء حدث استثنائي في تاريخ الواليات املتحدة، وكان 
بمثابة الطلقة األخيرة التي صّوبها دونالد ترامب على مستقبله السياسي، وتبّددت 
معها آماله في نيل أي تأييد من الحزب الجمهوري الذي لن يسجل في تاريخه تأييد 
وتقويض  الشرعية،  املؤسسات  على  لالنقالب  أنصاره  ح حشد 

ّ
مرش تسمية(  )أو 

الفاشلة  االنــقــالب  محاولة  أن  املفارقة  والبلطجة.  بالهمجية  األميركية  الديمقراطية 
التي نفذها أنصار ترامب، بتحريض مباشر منه، تمت بالتزامن مع بدء شخصيات 
جمهورية التحضير النتخابات 2024 في اجتماع اللجنة الوطنية للحزب في والية 
حني، كان يتصّدرها هذا الرجل، واألرجح أنه لم ُيعد 

ّ
فلوريدا، والنظر في قائمة مرش

مرشحا قويا، يحظى بمعدالت رضا عن أدائه وصلت بني الجمهوريني إلى 86% في 
استطالعات وطنية أجريت قبل يوم األربعاء األسود.

جمانة فرحات

ال َيكتب املنتصرون دائمًا التاريخ. يصّح القول إّن ذلك ينطبق على ما يحمله الكتاب 
الصادر حديثًا، »مذكرات جار الله عمر - الصراع على السلطة والثروة في اليمن« 
)دار املــدى، بيروت، 2021(. يقّدم الكتاب فرصة للحصول على توثيق متسلسل 
وسلس لشهادة السياسي اليمني الراحل جار الله عمر، لألحداث اليمنية واملحطات 

السياسية التي عايشها، وإن جاء صدوره بعد 18 عامًا على اغتياله. 
من جهٍة يعيد جار الله عمر في الكتاب التذكير بدروس الصراع في اليمن، واضعًا 
التوازن  املــحــدودة، وداعيًا إلى إعــادة  إيــاه في سياق الصراع على السلطة والثروة 
بينهما وبني إنتاج املعرفة وحمل السالح لكي يتجنب اليمن العنف. ومن جهة أخرى، 
ط جار الله عمر، عن قصد، الضوء على املراجعات التي أجراها 

ّ
ال تقل أهمية، يسل

هذا القيادي اليمني املحنك الذي دافع عن القومية واالشتراكية والقومية، على مدى 
عقود من العمل السياسي والعسكري والنضال في شمال اليمن وجنوبه. وحدث 
ذلــك كله مــن دون أن يــتــرّدد فــي الــقــول إنــه دفــع ثمن ذلــك فــي كــل مــرة اخــتــار فيها 
االغتيال في  لحظة  إلى   

ً
والدفاع عنها ومحاولة تطبيقها، وصــوال بآرائه  املجاهرة 

صنعاء في ديسمبر/ كانون األول 2002 التي وضعت حدًا ملالعبته املوت ونجاته 
منه مّرات عدة، مثلما وضعت حدًا لشهادته التي كانت توثقها األكاديمية األميركية، 
والكاتب  للمؤرخ  وتقديمه  بمهمة تحريره  الــذي عهدت  للكتاب  تمهيدًا  وديــن،  ليزا 

فواز طرابلسي. 
لم يكن األمني العام املساعد السابق للحزب االشتراكي اليمني جار الله عمر مجّرد 
كــان غالبًا في صلبها، منذ ستينيات  بل  اليمنية،  األحـــداث  كــان على هامش  راٍو 
القرن املاضي، بما في ذلك االنخراط املبكر في الدفاع عن الجمهورية بوجه الحكم 
اإلمامي، مرورًا بفترة سنوات السجن. والحقًا عايش وانخرط في محطات عّدة ال 
تقل أهمية، بما في ذلك حرب الشمال والجنوب، وبذور الخالفات بني رفاق الصف 
 إلى أكثر املحطات الدموية 

ً
الواحد في الجنوب، وفشل محاوالت احتوائها، وصوال

املعروفة بأحداث يناير/ كانون الثاني )1986( التي نجا منها، وما أعقبها من مسار 
وحدوي متعّجل ثم تعثره، وحرب 1994 وما تالها من منفى اختياري، بعد موقفه 
الرافض للحرب واالنفصال في آن معًا، ثم عودته إلى النضال من الداخل حتى يوم 

االغتيال.
راتهم، 

ّ
قوا مذك

ّ
وعلى عكس معظم الساسة اليمنيني في الشمال والجنوب، والذين وث

فأخفوا جزءًا من الحقيقة، أو في أقل تقدير احتفظوا بها، امتلك جار الله عمر جرأة 
املراجعة الفعلية لألحداث التي واكبها، أو ساهم في صنع عدد كبير منها، فلم يمنع 
نفسه عن اإلقرار بارتكاب األخطاء والندم عليها. ولعل في قوله عن نفسه »اعتدت 
أن أكون دائمًا في الجانب الخاسر« إعادة تعريف واقعية ملفهوم الهزيمة واالنتصار 
 الصفوف 

ّ
شق

ُ
في اليمن، على قاعدة أن االعتقاد بالنصر وهم، خصوصًا عندما ت

وتسيل الدماء ويموت األبرياء.
 بني قناعاته التي 

ً
 شخصية

ً
كما يحضر االعتراف املستفيض عن كيف عاش أزمة

كانت بمثابة مسلمات والوقائع على األرض، ليشكل ذلك كله صراعًا فكريًا لديه 
قاده إلى املراجعات التي جعلته السّباق في طرح أفكار عدة بشأن اإلصالح ونقد 
يمكن  ال  »االشتراكية  أن  عن  ودفــاعــه  الديمقراطي  الجنوب  في  السياسي  املسار 
لها،  السياسية وتطوير رؤيته  التعّددية  للديمقراطية«، وعن أهمية  أن تكون عدوة 
 إلى االنتقال من صوغ املبّررات ملنع اإلسالميني من املشاركة في التعّددية 

ً
وصوال

إلى االعتراف بأهمية مشاركتهم فيها، قبل أن يقود الحزب االشتراكي إلى التحالف 
معهم )حزب التجمع اليمني لإلصالح( في وجه علي عبد الله صالح، ويلقى حتفه 

من على منبرهم.
ولعل الدرس األول واألهم الذي فطن له جار الله عمر أن »التاريخ ليس فيه لو«. أما 
الدرس اآلخر، فإن »التاريخ في اليمن يكّرر نفسه أكثر من مرة، ولكن على عكس 
ما يقول ماركس: »في املرة األولى مأساوي وفي الثانية ملهاة ومهزلة مضحكة«. 
يناير 1986 مأساويًا، وفي عام  )التاريخ( في  الله عمر »كــان  إلى جار  وبالنسبة 
1994 كّرر التاريخ نفسه، بحيث لم يكن قادرًا على القول إنه مأساوي أو تراجيدي«.

دروس من حصار قطر ترامب يخسر انتخابات 2024

مذّكرات جار اهلل عمر
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آراء

برهان غليون

1
بينمــا تتســابق الــدول اإلقليميــة، فــي ضــوء 
اســتعراض  علــى  األميركيــة،  اإلدارة  تغيــر 
 

ّ
عضالتهــا لتقاســم الكعكــة الســورية، ال تكف

الوقائع الجديدة املأساوية عن فرض نفسها 
املعارضــة  قــوى  تراجــع  ومــع  األرض.  علــى 
السياســي  اإلفــالس  وبــروز  وتفّككهــا، 
الــذي  للنظــام  النظيــر،  منقطــع  واألخالقــي، 
يصّر على أن يبقى حتى على خراب ســورية 
ومــوت شــعبها، ال أعتقــد أنــه ال يــزال هنــاك 
إطــار  فــي  يضمــن،  ومــاّدي  عملــي  أســاس 
التطبيــق املجتــزأ  الراهنــة، حتــى  التوازنــات 
لقرار مجلس األمن 2254، فما بالك باالنتقال 

السياسي نحو نظام ديمقراطي جديد.
فمــع  املشــكلة،  يحــل  ال  بذلــك  االعتــراف  لكــن 
الدوليــة،  املفاوضــات  فــي  العقــم  اســتمرار 
صحــوة  ظهــور  وبــطء  والســرية،  العلنيــة 
وطنية سورية سورية، لن يحصل شيء آخر 
ســوى مــا يســفر عنــه صــراع القــوى القائمــة 
علــى األرض. ومــا ظهــر مــن اســتهتاٍر ملفــٍت 
للنظر من الدول املعنية بمصير املفاوضات، 
الدوليــة  بالقــرارات  بالتالعــب  وســماحها 
خــالل الســنوات الطويلــة املاضيــة، يــدل علــى 
تعتقــد،  تكــن  لــم  الدوليــة  الدبلوماســية  أن 
البدايــة، أو ال تريــد أن تقــوم مــن  ربمــا منــذ 
جديــد دولــة ســورية موحــدة، وليــس مركزية 
فحســب. وأنهــا كانــت تنتظــر وال تــزال رســم 
بالــدم،  البديلــة  واإلمــارات  املناطــق  حــدود 
كمــا ذكــر ذلــك أحــد رؤســاء اإلمــارات الكبيــرة 
مناطــق  حــدود  أيضــا  هــي  التــي  القائمــة، 
يمكــن  حيــث  الجميــع.  مــن  املنتظــرة  النفــوذ 
بعــد  إشــرافها  وتحــت  برعايتهــا  تبــدأ  أن 
النخــب  بــن  املســاومات  التســويات/  ذلــك 
أي  خــارج  وحماتهــا،  املناطقيــة  الجديــدة 
مرجعيــاٍت وطنيــة أو أمميــة. ففــي غياب هذه 
سياســية  نخبــة  نشــوء  وتأخــر  املرجعيــات 
الحفــاظ  تضمــن  وموحــدة  فعالــة  ســورية 
علــى الدولــة، وتطــرح نفســها بديــال للنخبــة 
االستبدادية الحاكمة، تشعر الدول املتنازعة 
علــى النفــوذ أنــه ال توجــد ضمانــات للحفــاظ 
علــى مــا تســّميه مصالحهــا الخاصــة ســوى 
بالتحالــف مــع مــن ينجــح مــن القــوى املحلية 
فــي فــرض ســيطرته فــي هــذه املنطقــة أو تلك، 
ما دام األسد ونخبته العسكرية والسياسية 
لــم يعــودا محاوريــن  امللوثــة بالــدم والدمــار 
أصبحــا  أنهمــا  عــن  عــدا  ألغلبهــا،  مقبولــن 

مرتهنن للوصين، اإليراني والروسي. 
ال يســتدعي هــذا املســار »البلقانــي« اإلعــالن 
الرسمي عن إقامة دويالٍت تخضع للسيطرة 
علــى  وتعتمــد  املتنفــذة،  للــدول  املباشــرة 
املكــّرر  الحديــث  يتناقــض  ال  كمــا  حمايتهــا. 
عــن  الدوليــة  القــرارات  تطبيــق  ضــرورة  عــن 
ســورية املوحدة، مع ترك األمور تنضج على 
نار هادئة، لكن حارقة بشكل أكبر للسورين 
ــة املجاعة، بانتظار 

ّ
الذين يعيشــون على حاف

مــع  مداهــا،  املناطقيــة  الصراعــات  تأخــذ  أن 
الدعم العلني والسري لهذه الجماعة املحلية 
مشــكالتها  حــل  علــى  ومســاعدتها  تلــك،  أو 
الخاصــة أو مــع القــوى والــدول األخــرى. لكــن 
ال يمكن أن ننفي أننا أصبحنا منذ اآلن أمام 
عــدة مشــاريع ملــا ينبغــي تســميتها »إمــارات 
األمــر الواقــع«، من بينها مشــروع إمارة إدلب 

عمر كوش

ملجلــس  واألربعــون  الحاديــة  القمــة  خرجــت 
التعاون الخليجي، وأعلن في ختامها انتهاء 
املقاطعة أو الحصار الذي فرضته السعودية 
واإلمارات والبحرين )إضافة إلى مصر( على 
قطــر، فــي 5 يونيــو/ حزيــران 2017، مــا يعنــي 
أن خطوة أولى هامة اتخذت في إطار اختراق 
جــدار األزمــة التــي ســبقها إعــالن الســعودية 
فتــح األجــواء والحــدود البريــة والبحريــة مــع 
قطــر عشــية انعقــاد القمة، ونقلــت وكالة أنباء 
عاملية عن مسؤول أميركي قوله إن هذا مقابل 
ي قطر عن دعاوى قضائية، رفعتها أمام 

ّ
تخل

املؤسســات واملنظمــات الدوليــة ضــد كل مــن 
السعودية واإلمارات.

وإذا كانــت قمــة العــال قد أعــادت العالقات بن 
الــدول األربــع وقطــر إلــى مــا كانــت عليــه قبــل 
األزمــة، وبالتالــي تخلــي هــذه الــدول عــن 13 
شــرطا طالبــت بهــا غــداة قرار الحصــار، إال أن 
خطــوات أخــرى منتظــرة مــن جميــع األطــراف، 
 رأب الصدع الذي أحدثته األزمة 

ً
كي يتم فعال

ونصــف  ســنوات  الثــالث  يقــارب  مــا  خــالل 
التــي  والحيثيــات  األســباب  وإزالــة  الســنة، 
خطــوات  اتخــاذ  يتطلــب  بمــا  إليهــا،  أفضــت 
ووضــع محــّددات ملنــع تكرارها في املســتقبل. 
املصالحــة  دوام  علــى  الرهــان  أن  ويبــدو 
اإلرادة  علــى  معقــود  العالقــات  وتطبيــع 
السياســية لــدى قــادة دول الخليــج، بوصفهــا 
أهم ضمانٍة لتحقيق اتفاق املصالحة، حســب 
فيصــل  الســعودي،  الخارجيــة  وزيــر  قــول 

شــبه املســتقلة ذاتيــا، والتــي تســيطر عليهــا 
النصــرة،  جبهــة  فيهــا  بمــا  إســالمية،  قــوى 
التركيــة  االســتراتيجية  مــع  باالرتبــاط 
العمــال   حــزب  مشــاريع  مــع  صراعهــا  فــي 
الكردســتاني التركــي، الطامــح إلــى لعــب دور 
مليشيا »أممية« إقليمية. ومنها أيضا إمارة 
عليهــا  تســيطر  التــي  الفــرات  شــرق وشــمال 
»قــوات ســورية الديمقراطيــة« )قســد(، وأحــد 
فــروع الحــزب املذكــور نفســه: حــزب االتحــاد 
اإلمــارات  مــن  وهــي  الســوري،  الديمقراطــي 
الواليــات  بدعــم  علنــي  بشــكل  تحظــى  التــي 
املتحدة األميركية والتحالف الدولي. وهناك 
إمــارة غــرب ووســط ســورية التــي تضــم مــا 
تســمى مناطــق ســيطرة النظــام تحــت رعايــة 
إيرانيــة  تطلعــات  مــع  وحمايتهــم،  الــروس 
الســيطرة  فــي هــذه  النّديــة  لفــرض املشــاركة 

واإلدارة والحماية العسكرية. 
بديــل  ال  أنــه  علــى  موســكو  تؤكــد  وكمــا 
لألســد فــي املنطقــة التي تخضع لســيطرتها 
ونفوذها، تريد واشنطن، حسب تصريحات 
ســورية  إلــى  الســابق  األميركــي  املبعــوث 
الفــرات  شــرق  يكــون  أن  جيفــري،  جيمــس 
وشــماله منطقــة »حكــم ذاتــي سياســي« مــع 
حزبيــة  دولــة  أي  مســتقلة،  عســكرية  قــوة 
علــى شــاكلة دولــة األســد. مــا يعنــي أن األمــر 
الســوري  االتحــاد  مشــروع  حتــى  يتجــاوز 
الكونفدراليــة  نحــو  للعشــرينيات  البائــد 
التــي تجمــع بــن دول ذات ســيادة تفاهمــت 
بينهــا  مــا  فــي  تعــاون  عالقــات  إقامــة  علــى 
بجيشــها  منهــا  واحــدٍة  كل  احتفــاظ  مــع 
وسياســتها الخارجيــة ومصرفهــا املركــزي، 
وكلها من عالمات الســيادة، وهي تســتطيع، 
في أي لحظة، أن تستقل بنفسها. في املقابل، 
األخيــرة  املنطقــة  الســوري  الجنــوب  يبقــى 
التــي لــم تتبلــور بعــد معالــم القــوة املحليــة 
التي ســتنجح في فرض ســيطرتها الرئيســة 
 
ً
حساســية األكثــر  املنطقــة  وهــي  عليهــا. 

وتعقيــدا، ســواء بســبب تكويناتهــا األهليــة 
أو موقعهــا االســتراتيجي بالنســبة للقــوى 
اإلقليميــة املتنافســة، وفــي مقدمها إســرائيل 
املبعــوث  زيــارة  تدخــل  وربمــا  وإيــران. 
األردن  إلــى  أخيــرا،  ريبــرن،  جــول  األميركــي 
واإلمارات، في سياق البحث في تجاوز هذه 
الكانتــون الجنوبــي  األزمــة، ورســم خطــوط 
أيضــا  يشــرعن  أن  يمكــن  بمــا  وهويتــه، 
لتقديــم  املتزايــدة  األميركيــة  االســتعدادات 

دعم أكبر لكانتون شرق الفرات. 
إعــادة  املمكــن  مــن  يعــد  لــم  مــا  أن  والواقــع 
تأهيلــه، علــى الصعيــد املركــزي، أي نمــوذج 
نظــام الجمهوريــة الوراثيــة، يســعى الجميــع 
إلــى تعويضــه بنظــم  بديلــة ومــن النمــوذج 
املناطــق،  مســتوى  علــى  لكــن  ذاتــه،  البائــس 
لحكــم  خاضعــة  دويــالت  شــكل  وعلــى 
املليشــيات التابعــة، املحليــة واألجنبيــة، بمــا 
في ذلك بالطبع دويلة األسد املتبقية من إرث 
 ،

ً
 وســاكنة

ً
الجمهوريــة، وهــي أكبرها مســاحة

والتــي  وإشــكالية،  تأزمــا  أكثرهــا  لكنهــا 
يصعب حســم أمورها بوجود األســد، قبل أن 

تستقر أوضاع اإلمارات الجديدة األخرى.
هــذه ليســت اســتنتاجات أو توقعــات، وإنمــا 
ما يحصل على الطبيعية أمام ناظرينا، وما 
خبــرة  دون  مــن  عــادي  إنســان  أي  يســتطيع 
سياســية أن يكشــفه بالعــن املجــّردة،  فنحــن 
أمــام ظاهــرة تفــّكك البــالد إلــى مجموعــة مــن 

بــن فرحــان، إضافــة إلــى وجــود رغبــٍة لديهــم 
ملواجهــة التحّديــات اإلقليميــة والدوليــة التي 
طّيــا  يقتضــي  بمــا  الخليــج،  دول  تواجههــا 
النقــاط  الســابقة، وتســوية  كامــال للخالفــات 
بنــاء  نحــو  ــع 

ّ
والتطل العالقــة،  والقضايــا 

مستقبٍل تسوده الثقة والتعاون والتنسيق.
وتضمن بيان القمة الختامي 117 بندًا، أهمها 
املســاس  »عــدم  فــي  تضامنهــا  علــى  التأكيــد 
بسيادة أي منها أو تهديد أمنها، أو استهداف 
ونســيجها  لشــعوبها  الوطنيــة  اللحمــة 
االجتماعــي بــأي شــكل مــن األشــكال، ووقوفها 
الوطنــي  مــا يخــل باألمــن  فــي مواجهــة  التــام 
واإلقليمــي ألي منهــا«، األمــر الــذي يشــي بــأن 
الهاجــس األمنــي يشــكل امللــف األكثــر صعوبــة 
إلــى  بالنظــر  تعقيــدًا  واألكثــر  أهميــة  واألكثــر 
أســباب عديــدة، وصرفــت عليــه أمــوااًل طائلــة 
ووقتــا مديــدًا. ومــا يزيــد مــن أهميتــه أن الــدول 
املنضويــة في إطار مجلس التعاون الخليجي 
تشــكل مــدارًا سياســيا وجغرافيــا، يصــل بــن 
التوتــر  شــديدة  منطقــة  ضمــن  حيويــة  نقــاط 
مــن  الدولــي  الصــراع  إطــار  فــي  والحساســية 
أجــل الوصــول والهيمنــة علــى مصــادر الطاقــة 

الوفيرة في منطقة الخليج العربي.
وقــد ســاهمت املتغيــرات الدوليــة واإلقليميــة 
الخليجيــة،  املصالحــة  إلــى  الوصــول  فــي 
خصوصا بعد فوز جو بايدن في االنتخابات 
الرئاســية األميركية، واقتراب تســلمه مقاليد 
تشــهد  حيــث  األبيــض،  البيــت  فــي  الحكــم 
اصطفافاتهــا  إعــادة  عمليــة  املنطقــة  دول 
الجيوسياســية، في إطار حاجتها إلى بلورة 

الذرائــع  كل  باســتغالل  الخاصــة،  الدويــالت 
والدوليــة  والقبليــة  والطائفيــة  القوميــة 
لخدمــة  تهــدف  وكلهــا  واالســتراتيجية، 
منهــا  أليٍّ  عالقــة  وال  حماتهــا،  مصالــح 
نقــول  ال  حتــى  ســاكنيها  مصالــح  بمراعــاة 

خطأ املوطنن السورين. 

2
ثانيــة  مرحلــة  بمثابــة  التفكيــك  هــذا  يأتــي 
الســتكمال مــا كانــت الــدول »املعنيــة« ذاتهــا 
عندمــا  منــه،  األولــى  املرحلــة  أنجــزت  قــد 
فــي  الشــام  وبــالد  الســورية  اململكــة  قســمت 
إلــى عــدة دول، جميعهــا غيــر  العشــرينيات 
قــادرة علــى الوفاء بشــروط قيام دولة ســيدة 
ومالكــة  بقرارهــا،  االســتقالل  علــى  قــادرة 
الضروريــة  والبشــرية  املاّديــة  للمــوارد 
واندماجهــا  مواردهــا  وتنميــة  لتطّورهــا 
الفعلــي فــي مجتمع العصر الراهن. لألســف، 
وبعكــس األوهــام التــي يبنيها بعضهم على 
هذا التحول الجديد، لن يقدم تحطيم الدولة 
الســورية أي فــرٍص جديــدة لتطــور الحريــات 
لدفــع  وال  والفكريــة،  والسياســية  الفرديــة 
عجلــة التقــّدم العلمــي والتقنــي والحضــاري 
عموما، وإنما سيزيد من الضغوط الداخلية 
مــزارع  إلــى  املناطــق  ســيحول  مــا  بمقــدار 
لبعــض األحــزاب واألســر والعشــائر القويــة، 
ويضــع مجتمعاتهــا في طريق مســدود. ولن 
تســتطيع أي جماعــة محليــة أن تعيــد بنــاء 
هويتها الخاصة أو خصوصيتها من خالل 
دويــالٍت ســوف تتحــول ســريعا إلــى أقفــاص 
هويــة  تتحــد،  ســوف  ولكنهــا  لســاكنيها، 
وثقافــة واقتصــادا، فــي الحــروب والنزاعــات 
املتنازعــة  العصائــب  بــن  تتوقــف  لــن  التــي 
على السلطة واملوارد الشحيحة والحمايات 
األجنبيــة، كمــا رأينــا ذلك خــالل أكثر من قرن 
مفــردة  صــارت  حتــى  البلقــان،  منطقــة  فــي 
منطقــة  إلــى  لإلشــارة  مصطلحــا  البلقنــة 
الهوياتيــة  الصغيــرة  والنزاعــات  الحــروب 
التي ال تهدأ، والتي لم تخمد إال بعد إدخالها 
فــي حمايــة االتحــاد األوروبــي. والبلقنــة هي 
خفــق 

ُ
مصيــر كل الجماعــات األهليــة التــي ت

سياســيٍة  دولــٍة  إقامــة  علــى  التفاهــم  فــي 
قانونيــٍة تمّكنهــا مــن تجــاوز مفهــوم الهويــة 
وتمّكنهــا  الثقافيــة،  والخصوصيــة  اإلثنيــة 
من مواكبة العصر، بينما ال تملك أي واحدة 
والسياســية  االســتراتيجية  الشــروط  منهــا 
ولذلــك  الدولــة.  هــذه  إلقامــة  واالقتصاديــة 
بهــوس  محكومــة  منهــا  الرغــم  علــى  تبقــى 
إضاعــة هويتهــا الخاصة. وقد بقيت إمارات 
إيطاليــا الصغيــرة وممالكهــا ثمانمئــة عــام، 
املركزيــة  والحكومــة  الدولــة  اختفــاء  بعــد 
الذي ســاهمت فيه الغطرســة البابوية، حتى 
نجحــت فــي أن تســتعيد وحدتهــا فــي بدايــة 
فكــرة  أن  مــن  بالرغــم  عشــر،  التاســع  القــرن 
املخيــال  مــن  تختــف  لــم  اإليطاليــة  اململكــة 
وتطــور  الفرنســية  الثــورة  أثــر  علــى  العــام، 

الحركات القومية الحديثة. 
أول نتائــج هــذه البلقنــة الســورية املتناميــة 
باملعنــى  الســوري  الشــعب  إلغــاء  وأهمهــا 
السياســي وتحييــده، وتحويلــه إلــى طوائــف 
إثبــات  علــى  تتنــازع  وجماعــات  وأقليــات 
الهويــة، وتمييــز نفســها بعضهــا عــن بعض، 
بالبحث عن التفاصيل ونسيان الرئيسيات، 
كقــوة  ســورية  إخــراج  ذلــك  وراء  مــا  وفــي 

إدارة  مــع  للتعامــل  واســتراتيجيات  خطــط 
بايــدن املقبلــة، التي يتوقــع أن تقوم بخطوات 
ولعــل  إيــران.  مــع  النــووي  االتفــاق  إلحيــاء 
املنتهيــة واليتــه، دونالــد  الرئيــس األميركــي 
بــن  فــي إفســاد العالقــات  قــد أســهم  ترامــب، 
دول الخليــج وإشــعال نــار األزمــة الخليجيــة، 
بــل  وسياســيا،  اقتصاديــا  فيهــا  واســتثمر 
التعامــل  فــي  االبتــزاز واملقايضــة  إلــى  ولجــأ 
فــي  أيضــا  أســهم  أنــه  إال  الخليــج،  دول  مــع 
حلحلة أمور املصالحة الخليجية لحســابات 
خاصــة بــه، مــع التشــديد علــى أهميــة جهــود 
دولــة الكويــت، الصادقة، والهادفــة إلى تقوية 

منظومة املجلس الخليجي. 
مهمــة  خطــوة  املصالحــة  اتفــاق  يعــد  وفيمــا 
فــي االتجــاه الصحيــح، إال أنــه ال يعنــي نهاية 
األزمــة تمامــا، فهــي تمتلــك جــذورًا متشــعبة، 
واختــالف  الزعمــاء  عالقــات  فــي  تتلخــص 
رؤاهم وتحالفاتهم وتوجهاتهم حيال القوى 
اإلقليمية والدولية، وخصوصا حيال كل من 
 عــن املوقــف 

ً
إيــران وتركيــا وإســرائيل، فضــال

جماعــة  اإلســالمية،  والقــوى  الجماعــات  مــن 
مــن  أن  ويبــدو  وســواها.  املســلمن  اإلخــوان 
الصعــب تغييــر توجهــات )وتحالفــات( دول 
الخليــج وســواها، حيــث تختلــف التوجهــات 
حيــال إيــران مــا بــن الســعودية وكل مــن قطــر 
والكويــت وســلطنة ُعمــان، فيمــا ترتبــط قطــر 
تركيــا،  مــع  إســتراتيجية  تعــاون  بعالقــات 
وتقيــم كل مــن الكويــت وُعمــان عالقــة جيــدة 
توتــر  عالقــات  تســود  بينمــا  أيضــا،  معهــا 
مــع  والســعودية  اإلمــارات  مــن  كل  بــن  مــا 

اســتراتيجية  حســابات  أي  مــن  مشــرقية 
إقليميــة. وهــذا يعنــي االســتمرار فــي إنجــاز 
املهمــة التــي ضمن تنفيذها لألســد االعتراف 
مــن  رســمية،  وراثيــة  مملكــة  يشــبه  بمــا  لــه 
أي  عــن  النظــر  مــع صــرف  الدولــي،  املجتمــع 
انتهاكات، مهما بلغت من الخطورة، لحقوق 

اإلنسان في سورية ومحيطها معا.
ال يمنع ذلك من أن بعض املجتمعات املحلية 
ســوف تشــعر، علــى األقــل في املرحلــة األولى، 
املثقفــن،  بعــض  حماســة  يثيــر  مــا  وهــذا 
بانفــراج أمنــي نســبي يعــّوض خمســن عاما 
مارســه  الــذي  اإلرهــاب  وحكــم  الرعــب  مــن 
وعقــدا  ومتوحــش،  همجــي  ســيطرة  نظــام 
تحــت  واملــوت  املنهجــي  القتــل  مــن  كامــال 
بالجملــة.  واالختطــاف  واالعتقــال  التعذيــب 
فمــن املحتمــل أن يتمتــع بعضهــم، فــي فتــرات 
الهدوء، بهامش أكبر من الحريات السياسية 
االعتقــاالت  وتيــرة  تراجــع  مــع  الفكريــة  أو 
الجماعيــة واالختطــاف العشــوائي، واإلذالل 
علــى  والتربيــة  التأديــب  بهــدف  املتعمــد، 
تكــون  ســوف  املبلقنــة  فســورية  العبوديــة، 
علــى  أو  العالــم،  علــى  مفتوحــة  بالضــرورة 
للجمعيــات  ومرتعــا  املتمّدنــة،  دولــه  بعــض 
ومقــّرا  العامليــة،  املدنــي  املجتمــع  ومنظمــات 
لقواعــد عســكرية وأجهزة مخابــرات أجنبية. 
وهــذا مــا يصّعــب قيــام نظــام أمنــي مركــزي 
اســتعبادي علــى شــاكلة نظــام األســد القديم. 
ومــن املمكــن أيضــا أن يســاعد هــذا االنفتــاح 

تركيــا. يضــاف إلــى ذلــك اختــالف مواقف دول 
الخليــج الســت حيــال التطبيــع مــع إســرائيل 
العالقــات  اختــالف  يمنــع  وال  ذلــك.   وســوى 
وجــود  الخليــج  لــدول  الدوليــة  والتوجهــات 
ممكنــات لوضــع أســس ومبــادئ تجعــل مــن 
هــذه التوجهــات مصــدر قــوة لهــا، مــن خــالل 
الخليــج،  دول  شــعوب  خدمــة  فــي  توظيفهــا 
إذ إنهــا هــي صاحبــة املصلحــة الحقيقيــة فــي 
االســتفادة مــن عالقــات دولهــا وتوجهاتهــا، 

الحركــة  فــي  الحيــاة  بعــض  بعــث  علــى 
واالقتصاديــة عمومــا، خصوصــا  التجاريــة 
العاملــة  واليــد  العاطلــن  جيــش  توفــر  مــع 
الرخيصــة. لكــن علــى املــدى املتوســط جميــع 
املشــكالت التــي كنــا نعانــي منهــا فــي الدولــة 
القديمــة، والتــي حــاول نظــام األســد التغطية 
عليهــا بالعنــف ســوف تتضاعــف: مــن فســاد 
ومحســوبية وغيــاب حكــم القانــون وانعــدام 
االهتمام بالتنمية وتوفير فرص العمل وفي 
االســتثمار فــي الصناعيــة والعلــم والتقنيــة، 
الخارجيــن،  للحمــاة  التبعيــة  واســتمراء 
وانتشــار الفوضــى واالقتتــال ومعــه تنامــي 
الجريمــة وعمليــات االختطــاف واالغتيــاالت 
بــن  املتواتــرة  واملواجهــات  السياســية 
ومواقــع  للســلطة  والطامحــن  املليشــيات 

السيطرة. 
لكــن مــا يمكــن أن يكــون أكثــر مأســاوية مــن 
نتائج التقّدم في هذا املسار، فيما لو استمر 
بعــودة  الحلــم  نهايــة  هــو  بالفعــل،  وتكــرس 
أكثريــة الالجئــن، أو إطــالق ســراح املعتقلن، 
الحــرب  جرائــم  عــن  املســؤولن  معاقبــة  أو 
واإلبــادة الجماعيــة. وربمــا ســيريح تكريــس 
هذه البلقنة بعض الوقت املجتمع الدولي ملا 
يوحــي بــه من االســتقرار النســبي، وانحســار 
خطــر تجّدد موجــات الهجرة الجماعية التي 
مــن  واألخطــر  املاضــي.  العقــد  فــي  عرفناهــا 
ذلك احتمال خســارة ســورية جميع أراضيها 
ا  وحقوقهــا اإلقليميــة واعتبارهــا كانــت جــزء
لــم تعــد قائمــة، وانشــغال  التــي  مــن ســورية 
الناشــئة  اإلمــارات  مليشــيات  زعامــات 
حتــى  التفكيــر  عــن  وصراعاتهــا  بنزاعاتهــا 

بإثارة قضيتها في املحافل الدولية. 
تبدو بلقنة املشرق للمجتمع الدولي مخرجا 
سهال، أو أسهل املخارج، من األزمة التاريخية 
العميقة التي تضرب املشرق ألسباب داخلية 
فيهــا.  للتفصيــل  هنــا  مجــال  ال  وخارجيــة، 
لكنهــا ليســت كذلــك فــي الحقيقــة، وإنمــا هــي 
إلــى  املنطقــة  بشــعوب  والدفــع  لهــا،  تعميــق 
الضعيفــة  الكانتونــات  وتحويــل  املجهــول، 
وحواضــن  موقوتــة،  قنابــل  إلــى  واملفقــرة 
أن  والســبب  واإلرهــاب.  والعنــف  للتطــّرف 
بالضبــط  هــو  الطاحنــة  األزمــة  هــذه  جوهــر 
الفشــل فــي بناء هذه الدولــة الفاعلة والقادرة 
على أن ترد على تطلعات األفراد والشــعوب، 
املاديــة  واملكتســبات  املنافــع  لهــم  وتقــّدم 
والحريــة  الكرامــة  مقدمهــا  وفــي  واملعنويــة، 
التــي  االجتماعــي  والترقــي  العمــل  وفــرص 
بنــاء  إعــادة  فــي  الحــل  ويكمــن  افتقدوهــا. 
دولــة املواطنــة واملدنيــة والتنميــة اإلنســانية 
واالقتصــادي،  والعلمــي  التقنــي  والتقــّدم 
األهــم  الــدرس  هــو  وهــذا  تحطيمهــا.  فــي  ال 
الــذي قّدمتــه لنــا فــي هذين العقديــن التجربة 
العراقيــة الغنيــة، بعدمــا اكتشــفت الجماعات 
األهلية، املذهبية واملناطقية والقومية، كيف 
جــّردت الكونفدراليــة، فــي بلــد يفتقــر لطبقــة 
سياســية حقيقيــة ووطنيــة، مــن مضمونهــا، 
وأصبحت مدخال لشــرعنة اإلمارات العائلية 
والشخصية ونهب الدولة وتحكم املليشيات 
الفســاد  وتعميــم  العــام  بالشــأن  الطائفيــة 
االحتــالل  قــوى  تجــاه  التبعيــة  وتكريــس 
الخارجيــة،  للــوالءات  والتســليم  األجنبيــة 
علــى حســاب تعزيــز روح الوطنيــة واملواطنة 
والكرامة الشخصية والعدالة وحكم القانون.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

ومــن املصالحــة الخليجيــة كذلــك، حيــث إنهــا 
عّبــرت عــن فرحتهــا فــور إعــالن فتــح الحــدود 
بــن الســعودية وقطــر، وانتشــرت علــى مواقع 
التواصل االجتماعي فيديوهات عّدة الحتفاء 
الحــدود،  فتــح  خبــر  ســماعهم  بعــد  قطريــن 
مفرقعــات  وإطــالق  احتفــال  ملظاهــر  وأخــرى 
نارية في مدن سعودية. ولذلك من الضروري 
أن يضع قادة دول مجلس التعاون الخليجي 

وسواهم مصالح الشعوب فوق أي اعتبار. 
فــي  مشــرقة  »مرحلــة  عــن  الحديــث  ولعــل 
عــوارض  أي  مــن  خاليــة  األخويــة  العالقــات 
تصريحــات  فــي  ورد  حســبما  تشــوبها«، 
فــإن  القمــة،  عقــب  الســعودي  الخاجيــة  وزيــر 
ذلــك يقتضــي معرفــة بنــود االتفــاق الخليجي 
الذي يمكنه أن ينهي األزمة، وإزالة الغموض 
الخليجيــة  املصالحــة  إن  إذ  يعتريــه،  الــذي 
مــن  »االنتقــال  آفــاق  تفتــح  قــد  اكتملــت  إذا 
مرحلــة التعــاون إلــى مرحلــة االتحــاد«، لكــن 
األمــر مرهــون باالهتمــام بمصالــح الشــعوب 
وإشــراكها، وتمتن التعاون املثمر في املجال 
قضايــا  اســتكمال  فــي  والبــدء  االقتصــادي، 
وتفعيــل  االقتصــادي،  والتنســيق  التعــاون 
والنظــر  املشــترك،  الخليجــي  العمــل  مســار 
بــن  املســتقبلية  التكامليــة  املشــاريع  فــي 
دول املجلــس، واســتكمال متطلبــات االتحــاد 
النقديــة.  الوحــدة  إلــى  والوصــول  الجمركــي، 
املائــي  الربــط  مشــاريع  تنفيــذ  إلــى  إضافــة 
الحمايــة  ومــّد  الحديديــة،  الســكك  ومشــروع 

التأمينية لسكان دول املجلس.
)كاتب سوري في إسطنبول(
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الجزائر ـ كمال بوحدة

مشــروعا  علــي،  الجزائــري  الشــاب  أنشــأ 
إلعــادة  القابلــة  النفايــات  بجمــع  خاصــا 
)الــورق  والكرتــون  كالبالســتيك  التدويــر، 
الــورش  إلــى  املقــوى( والحديــد، ممــا يجــري بيعــه 
واملصانــع املختصــة فــي هــذا املجــال. هكــذا، تمكــن 
علــي رفقــة بعــض الشــبان الذيــن وظفهــم معــه مــن 
الخروج من عالم البطالة الذي عاشوا فيه لسنوات. 
واغتنــم علــي ورفاقــه، توجــه الحكومــة الجزائريــة 
فــي  االســتثمار  وتشــجيعها  األخضــر،  لالقتصــاد 
املجــال البيئــي، فأنشــأ مشــروعه، بشــكل مؤسســة، 
بدعم من الدولة في إطار أحد برامج الدعم املعروف 

»أونساج«.  بـ
ســائقن  وظــف  صغيــرة،  شــاحنات  أربــع  اشــترى 
لهــا يجوبــون مختلــف األحيــاء والقــرى ويجمعــون 
األطنان من نفايات البالستيك والحديد والكرتون، 
اســتأجره  مســتودع  فــي  فرزهــا  رفقتهــم  فيتولــى 
لهــذه الغايــة. بعــد ذلك، يبــدأ في بيع ما فرز للورش 
املختصــة فــي تحويل النفايــات، في واليات البليدة 

ووهران وتيبازة.
إدارة  فــي  التقليديــة  بالطريقــة  علــي  يكتــِف  لــم 
بعــد  طورهــا  بــل  النفايــات،  وجمــع  مؤسســته، 
خضوعــه لــدورات تدريبيــة خاصــة في مجــال إدارة 
املؤسســات الصغيــرة واملتوســطة، فابتكــر طريقــة 

جديــدة فــي جمــع النفايــات، توفــر الجهــد والوقــت. 
وتعتمــد الطريقــة علــى وضــع 3 حاويــات للقمامــة 
مختلفــة  بألــوان  األحيــاء،  بعــض  مســتوى  علــى 
 نــوع مــن النفايــات، فيســاعد الســكان فــي الفــرز 

ّ
لــكل

منــذ البدايــة، مــا يســّهل علــى عمــال مؤسســته فــرز 
النفايــات فــي مصدرهــا قبــل توجيههــا إلــى الورش 

الصناعية. 
العائــالت أصبحــت تجنــي  مئــات   

ّ
إن علــي  ويقــول 

تدويرهــا،  إلعــادة  النفايــات  جمــع  مــن  رزقهــا 
والطلــب  املجــال  هــذا  فــي  الناشــئة  فاملؤسســات 
املتزايــد علــى النفايــات املســترجعة، دفعت الشــباب 
إلى التوجه للمكبات العمومية، واألودية، والورش 
الخاصــة بأشــغال البنــاء، وبعــض املتاجــر الكبيرة، 
والحديــد  البالســتيك  مــن  كبيــرة  كميــات  لجمــع 
والكرتون، وانتظار مرور شاحناته لبيعها. وهكذا 
يجنــي البعــض مــا يتجــاوز 2000 دينــار جزائــري 
 60 يســاوي  مــا  أي  يوميــا،  أميركيــا(  دوالرًا   15(
ألــف دينــار )450 دوالرًا أميركيــا( شــهريا، وهــو مــا  
يعــادل راتــب موظــف في املؤسســات العامــة. وحتى 
تالميذ املدارس وبعض الطالب الجامعين وجدوا 
فــي عمليــة جمــع النفايــات فرصــة لتأمــن مصروف 
أيــام  فــي  الفقيــرة،  عائالتهــم  ومســاعدة  الجيــب، 

اإلجازات.
إلــى  توجــه مراســل »العربــي الجديــد« رفقــة علــي، 
الــورش الخاصــة بجمع الحديد املســتعمل بمنطقة 

فوكة، الواقعة على بعد 50 كيلومترًا، غرب الجزائر 
كبيــرا  عــددًا  صادفنــا  وصولنــا،  عنــد  العاصمــة. 
مــن الشــاحنات وعربــات النقــل، فــي طابــور لتفريــغ 

حمولتها من الحديد املسترجع. 
وبالحديث مع صاحب إحدى الورش التي يتعامل 
»نســتقبل  الجديــد«:  »العربــي  لـ يقــول  علــي،  معهــا 
املســترجع  الحديــد  مــن  كبيــرة  كميــات  يوميــا 
املجــاورة.  والواليــات  تيبــازة  أنحــاء  مختلــف  مــن 
نشــتريه بـــ30 دينــارًا )نحــو ربــع دوالر( للكيلوغرام 
دينــارًا  و60   40 بــن  بمــا  بيعــه  نعيــد  ثــم  الواحــد، 
)بــن 0.30 و0.50 دوالر(، بحســب نوعيــة الحديــد. 
وهكــذا، نجمعــه فــي شــاحنات كبيــرة وننقلــه إلــى 
بواليــة  بطيــوة،  فــي  الجزائــري،   - التركــي  املصنــع 
وهــران، إلعــادة تصنيعــه مجــددًا فــي شــكل قوالــب 
وشــبابيك حديدية وأعمدة خاصة بالبناء، وإعادة 
اســتعماله فــي ورش البنــاء. كذلــك، نســتقبل كميات 
نــا نعيــد بيعهــا إلــى متعاملــن 

ّ
مــن البالســتيك، لكن

التــي  البليــدة،  واليــة  إلــى مصانــع  لنقلهــا  آخريــن 
تذّوبــه وتعيــد تصنيعــه فــي شــكل أواٍن وتجهيــزات 

منزلية بالستيكية«.
ســجلته  الــذي  الكبيــر  التأخــر  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســترجاع  ناجعــة  سياســة  تطبيــق  فــي  الجزائــر 
النفايــات والقضــاء علــى االنتشــار الكبيــر لهــا علــى 
األراضــي  وفــي  والبلــدات  املــدن  شــوارع  مســتوى 
الزراعية، تبنت في الســنوات األخيرة اســتراتيجية 

وصــل  التقنــي،  للــردم  مراكــز  إنجــاز  علــى  تعتمــد 
عددهــا حاليــا إلــى 180 مركــزًا مــزودًا بــورش للفــرز، 
البالســتيك  مــن  كبيــرة  كميــات  جمــع  يجــري  إذ 
والكرتــون والزجــاج. وتتعامــل املراكز مــع البلديات 

واملؤسسات الخاصة بجمع النفايات. 
لتســيير  الوطنيــة  للوكالــة  العــام  املديــر  وكان 
 »الرسكلة« 

ّ
النفايات محمد كريم ومان، قد كشف أن

 697( دينــار  مليــار   92 للجزائــر  تضمــن  أن  يمكــن 
مليــون دوالر( ســنويا كمداخيــل، مــع خلــق مئــات 
من فرص العمل املباشرة وغير املباشرة، من خالل 

االستثمار في هذا املجال الهام والجديد. 

مجتمع
أطلق بركان جبل ميرابي في إندونيســيا ســحبا ســاخنة، أمس الخميس، بينما تم إجالء أكثر من 
الحــظ بصريا املســافة 

ُ
500 مــن الســكان مــن منحدراتــه الخصبــة. وغطــى الضبــاب البــركان، لــذا لــم ت

التي امتدت إليها سحب الحمم البركانية. وقّدر سجل السعة وبيانات التسجيل الزلزالي في مركز 
أبحاث وتطوير تكنولوجيا الكوارث الجيولوجية أن الســحب الســاخنة انتشــرت على بعد أقل من 
كيلومتــر واحــد مــن فوهــة البــركان. وأجلــت الســلطات املحليــة أكثــر من 500 شــخص يعيشــون على 
الجبل في منطقة ماجيالنغ بجزيرة جاوة.  )أسوشييتد برس(

تنظــم الهنــد اختبــار »معلومــات عامــة عــن البقــر« علــى املســتوى الوطنــي، فــي إطــار حملــة جديــدة 
للحكومــة القوميــة الهندوســية للترويــج لحمايــة هــذا الحيــوان املقــدس لــدى الهنــدوس فــي البــالد، 
على ما أعلنت السلطات يوم األربعاء. ويقام االختبار الرامي إلى »إذكاء الفضول« حيال البقر، عبر 
 عن »توعية 

ً
اإلنترنــت فــي 25 فبرايــر/ شــباط، ويتيــح تقويــم املعــارف بشــأن هــذه الحيوانات فضــال

العامــة وتثقيفهــم«، وفــق وكالــة حمايــة األبقــار التــي أنشــأتها إدارة رئيس الــوزراء ناريندرا مودي. 
)فرانس برس( وسيكون االشتراك باالختبار طوعيا ومجانيا عبر املوقع اإللكتروني للوكالة.  

الهند: اختبار وطني للمعلومات العامة عن البقرإندونيسيا: بركان ميرابي ينفث سحبًا ساخنة

)أمــس  لبنــان  فــي  العــام  اإلغــاق  بــدء  عشــية 
لعــدد  قياســيًا  رقمــًا  البــاد  ســجلت  الخميــس(، 
اإلصابــات بفيــروس كورونــا، بلــغ 4166 إصابــة 
ســمحت  بعدمــا  وذلــك  ســاعة،   24 غضــون  فــي 
الحكومة قبل عيدي املياد ورأس السنة للماهي 
والحانات بفتح أبوابها على الرغم من ارتفاع عدد 
اإلصابــات، مــا أثــار انتقــادات العاملــن فــي القطاع 
الصحي، الذين حذروا من أن معدل إشغال األسرة 

فــي وحــدات العنايــة املركــزة يرتفــع بشــكل كبيــر. 
قــرار اإلغــاق، الــذي يســتمر 25 يومــًا حتــى األول 
من فبراير/ شــباط املقبل بهدف الحد من تفشــي 
كورونــا، أثــار انتقــادات الكثير من املواطنن، الذين 
حملوا الدولة مســؤولية ما وصلت إليه األمور في 
البــاد فــي ظــل غيــاب منهجيــة واضحــة للتعامــل 
مــع تفشــي الفيروس. وهذا هــو اإلغاق الثالث في 
لبنــان منــذ اإلعــان عــن تســجيل اإلصابــة األولــى 

في أواخر فبراير املاضي.  وأفادت الوكالة الوطنية 
لإلعام الرسمية بأن حظر التجول الذي سيواكب 
اإلغــاق سيســري مــن الســاعة السادســة مســاء 
حتى الساعة الخامسة صباحًا. كما أوضح وزير 
الداخليــة محمــد فهمــي أنــه »ســيتم تقليص نســبة 
الوافديــن عبــر مطــار بيروت خال فتــرة اإلقفال«، 
الفتــًا إلــى أن »قــرار املفرد واملزدوج املتعلق بســير 
حكومــة  رئيــس  وكان  تطبيقــه«.  ســيتم  اآلليــات 

تصريــف األعمــال حســان ديــاب قــد أعلــن، خــال 
اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة مســاء اإلثنــن املاضــي، 
أنــه »ال أســرة شــاغرة فــي عــدد مــن غــرف العنايــة 
جــدًا  حالــة صعبــة  أمــام  نحــن  وبالتالــي  الفائقــة، 
ونحتاج إلى إجراءات استثنائية وصارمة وتشدد 
فــي تنفيــذ التدابيــر«. ويبقــى األمــل فــي أن يكــون 

.
ً
قرار اإلغاق فعاال

)العربي الجديد(

أكدت وزيرة البيئة، نصيرة بن حراث، خالل افتتاحها 
أحد مراكز الردم في والية مستغانم، غربي الجزائر، 
أّن »مراكز الردم التقني ستكون بمثابة ورش النتقاء 
تجهيزها  بعد  تدويرها  وإعــادة  النفايات  وفــرز 
وتجهيز  الخاصة،  النفايات  من  للتخلص  بمحارق 
وحدات للتسميد العضوي، وتوفير فرص للشباب 

لالستثمار في مجاالت المهن النظيفة«.

مهن نظيفة

Friday 8 January 2021
الجمعة 8 يناير/ كانون الثاني 2021 م  24  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2321  السنة السابعة

)أنور عمرو/ فرانس برس(



عوامل كثيرة تدفع الشباب إلى االنتحار في ليبيا التي تعاني من جراء 
الحرب وتردي األوضاع األمنية واألزمة االقتصادية والبطالة. ورغم ارتفاع 
لرصد  ضعيفًا  الرسمية  الجهات  دور  يبدو  البالد،  في  االنتحار  نسبة 

الحاالت واألسباب وإيجاد الحلول

اختراقات للمنازل يغفل األهل عنها

بريطانيا: زيادة استغالل األطفال عبر اإلنترنت

1819
مجتمع

طرابلس ـ العربي الجديد

ــي لـــيـــبـــيـــا،  ــ ال يـــلـــقـــى االنـــــتـــــحـــــار فــ
رغـــم ارتـــفـــاع نــســبــتــه، اهــتــمــامــا من 
الجهات الرسمية نتيجة الستمرار 
ــــرى. ومــنــذ  الـــحـــرب بــاإلضــافــة إلـــى عـــوامـــل أخـ
يناير/كانون الثاني املاضي، لم يعلن رسميا 
عن أية حاالت انتحار في البالد. إال أن حسني 
بن عامر، األكاديمي في كلية الدراسات العليا 
للعلوم األمنية التابعة لوزارة داخلية حكومة 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، يــؤكــد اســـتـــمـــرار الــبــالغــات 
بــشــأن االنــتــحــار، وكــــان آخــرهــا انــتــحــار رجــل 
زلينت  فــي مدينة  املــاضــي  األســبــوع  أربعيني 
)شرق طرابلس(، بعد إطالق سراحه بساعات 
ــــت عــلــى  ــــدمـ ــــن قـــبـــل مـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة أقـ مـ
النهار. ونهاية  اختطافه وزوجــتــه في وضــح 
يناير/كانون الثاني املاضي، تناقلت وسائل 
إعالمية ليبية نبأ انتحار شخصني، أحدهما 
فــتــاة عــمــدت إلــى شنق نفسها، واآلخـــر شاب 
أطلق الرصاص على رأسه في مدينة البيضاء 
شرق البالد. وبحسب التقارير اإلعالمية، فإن 
الــحــادث أعـــاد إلــى األذهــــان حـــوادث االنتحار 
الــكــثــيــرة الــتــي شــهــدتــهــا املــديــنــة خـــالل الــربــع 
األول من عام 2017، والتي وصلت إلى ستني 
حــالــة انـــتـــحـــار، مـــن دون أن تــكــشــف الــجــهــات 
التي تقف وراءهـــا. واكتفت  األســبــاب  املعنية 
سلطات حكومة الوفاق الوطني بنشر دراسة 

ترصد الظاهرة في العاصمة طرابلس فقط.
وبــمــنــاســبــة الــيــوم الــعــاملــي ملــنــع االنــتــحــار في 
اكتفت  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول  مــن  الــعــاشــر 
ملديرية  التابعة  االجتماعية  البحوث  وحـــدة 

أن تــصــريــحــات بــعــض املــســؤولــني عـــن عــالقــة 
حبوب الهلوسة باالنتحار غير مقنعة.

الهلوسة  بــأن بعض حــبــوب  الــدراســة  وتفيد 
الــتــي قــد تــــؤدي إلـــى االنــتــحــار تــعــرف محليا 
مرتفع  سعرها  أن  إال  األزرق«،  »الــفــيــل  بــاســم 
أن  إلــى  وتشير  الجميع.  متناول  فــي  وليست 
لــقــاء ناجني  الــدراســة  املتطوعني حــاولــوا فــي 
مــن االنــتــحــار بعد إسعافهم مــن قبل ذويــهــم، 
ــاب االقـــتـــصـــاديـــة والــعــاطــفــيــة  ــبــ وكــــانــــت األســ
باإلضافة إلى الحرب دافعا رئيسيا لالنتحار.
وتــشــيــر الــشــيــخ إلــــى أن الــشــرطــة كــشــفــت عن 
فــي طــرابــلــس نتيجة تعّرضها  فــتــاة  انــتــحــار 
أن  إال  املليشيات،  إحــدى  قبل  مــن  لالغتصاب 
مــثــل هـــذه الـــحـــوادث تــبــقــى نـــــادرة، الفــتــة إلــى 
ــاع  ــ ــوء األوضـ ــ أن ارتــــفــــاع نــســبــة الــبــطــالــة وسـ
االقتصادية وتراجع فرص السفر إلى الخارج 
مع إغالق الكثير من السفارات في البالد كلها 
أســـبـــاب تــدفــع إلــــى االنـــتـــحـــار. الــــدراســــة الــتــي 
لــم تنشر بعد بسبب عدم  املتطوعون  أعــدهــا 
بناء  عليها  الــعــمــل  لــتــوقــف  نتيجة  إتــمــامــهــا، 
على طلب العائالت التي انتحر أبناؤها وهم 

في سن املراهقة ألسباب عاطفية.
وتــتــعــدد األســبــاب، بحسب بــن عــامــر. ويقول 
إن ســبــب انــتــحــار الـــرجـــل األربــعــيــنــي مــؤخــرًا 
يعود إلى خوفه من الفضيحة بعد اختطافه 
وزوجته، علما أن الخاطفني لم يمسوها. إال أن 
الضغوط االجتماعية دفعته إلى شنق نفسه. 
كــذلــك، يتحدث عــن تــحــّول املــــدارس إلــى بيئة 
عنفية، ما يدفع بعض التالميذ إلى االنتحار. 
ــزوح والــــتــــشــــرد  ــ ــ ــنـ ــ ــ يـــضـــيـــف أن »الــــــحــــــرب والـ

واالكتئاب كلها أسباب تقود إلى االنتحار«.

أكثر من 14 ألف جريمة 
تواصل جنسي مع أطفال 

بين 2017 و2020

35 في المائة من 
المنتحرين يعانون من 

اضطرابات نفسية واكتئاب

أمــن طــرابــلــس بنشر دراســـة عــن الــظــاهــرة في 
أن غالبية  إلــى  فيها  فــقــط، خلصت  طــرابــلــس 
ضــحــايــا االنــتــحــار فـــي طــرابــلــس هـــم مـــن فئة 
الــذكــور بنسبة 58.8 فــي املــائــة، وتــتــركــز لدى 
الفئة العمرية ما بني 21 و30 عاما. كما بينت 
ــدارس  أن غــالــبــيــة املــنــتــحــريــن تــســّربــوا مـــن املــ
خـــــالل املـــرحـــلـــة اإلعــــــداديــــــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
في  ويعيشون  العمل  عــن  عــاطــلــون  معظمهم 
أحــيــاء فــقــيــرة، وقـــد دخـــل كــثــيــرون مستشفى 

األمراض النفسية في طرابلس.
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن 35 فــي املــائــة منهم 
يعانون من اضطرابات نفسية واكتئاب، و26 
في املائة من العزلة واليأس، فيما يقدم 8 في 
الكحول  تعاطي  نتيجة  االنتحار  على  املــائــة 
الضغوط  املــائــة نتيجة  فــي  واملـــخـــدرات، و17 

االجتماعية.
ــار الـــــدراســـــة عــلــى  ــتـــصـ ــن عـــامـــر اقـ ويـــنـــتـــقـــد بــ
طــرابــلــس فــقــط. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
ــيـــع مـــنـــاطـــق  ــمـ ــمـــل املــــســــح جـ »يــــمــــكــــن أن يـــشـ
البالد«، مشيرًا إلى أن الرأي العام يعتمد على 
إحــصــائــيــات يــجــريــهــا مــتــطــوعــون، الفــتــا في 
الوقت نفسه إلى أن السلطات لم تعمل بشكل 
بــيــانــات وإحصائيات  قــاعــدة  بــنــاء  جيد على 
لحاالت االنتحار في البالد. ويقول لـ »العربي 
الجديد« إن »وعــي املواطن وتوثيق األسباب 
يساهمان في توفير معلومات متكاملة لبناء 
قــاعــدة بــيــانــات تــوضــح مــنــاطــق تــركــز وجــود 
هــذه الــظــاهــرة لــدراســة أســبــابــهــا«. يضيف أن 
بروزها بشكل كبير خالل عام 2017 وتركزها 
في مدينة البيضاء »لم يلق اهتماما لدراستها 

وتحديد أسبابها في هذه املنطقة تحديدًا«.

ــنــــون بـــســـبـــب كــيــفــيــة تــعــامــل  ويـــســـخـــر مــــواطــ
البالد،  بنغازي، شرقي  في  املوازية  الحكومة 
مع تفشي ظاهرة االنتحار في مدينة البيضاء 
الــداخــلــيــة  وزارة  واعــتــبــرت  عـــام 2017.  خـــالل 
فـــي الــحــكــومــة أن انـــتـــشـــار لــعــبــة »تـــشـــارلـــي« 
ــــاب الــرئــيــســيــة  ــبـ ــ ــن األسـ ــي مــ بــــني الـــشـــبـــاب هــ
إلقــدامــهــم على االنــتــحــار. وقـــال بــيــان الـــوزارة 
إن »شيطانا مكسيكيا، كما تروي األساطير، 
يتم استحضاره داخل هذه اللعبة«، واعتبرت 

اللعبة »خطرًا على األمن القومي«.
ــثـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــبـــاحـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، تــــؤكــــد الـ
ــة أعــدهــا  ــ حــســنــيــة الــشــيــخ، عــلــى أهــمــيــة دراسـ
مــتــطــوعــون وخـــبـــراء حـــول االنـــتـــحـــار. وتــقــول 
إنـــه فــي حـــال لــم تهتم الــدولــة بــهــذه القضية، 
سيعتمد الخبراء على أنفسهم، مشيرة إلى أن 

املعنيني ال يتحرون عن أسباب االنتحار.
ـــ »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« إن قــضــايــا  ــ ــول لـ ــ ــقـ ــ وتـ
الــشــرف تــعــد أحـــد أســبــاب االنــتــحــار، مشيرة 
إلــــــى مـــســـاهـــمـــة الـــتـــقـــالـــيـــد االجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي 
تــغــيــيــب األســـــبـــــاب. تـــتـــابـــع: »هــــنــــاك أســـبـــاب 
ــة الـــخـــانـــقـــة  ــاديــ ــتــــصــ تـــتـــعـــلـــق بــــالــــظــــروف االقــ
شعورهم  نتيجة  الشباب  منها  يعاني  التي 
بــالــيــأس، خــصــوصــا فــي الــبــيــضــاء«، معتبرة 

آثار كورونا الكارثية لم 
تكن صحية فقط، بل 

امتدت إلى كثير من 
الشؤون اليومية، مثل 

تعزيز قدرة مجرمي 
اإلنترنت على استغالل 

األطفال جنسيًا، وهو 
ما يشير إليه ارتفاع أرقام 

اإلساءات

لندن ـ كاتيا يوسف

يحذر خبراء في إساءة معاملة األطفال، من 
 االتجاه املتزايد في استغالل األطفال من 

ّ
أن

خالل كاميرات الويب والبث املباشر، أدى إلى 
ارتفاع حاد في عدد الصور املسيئة املنتشرة 
 
ّ
عبر اإلنترنت منذ بداية جائحة كورونا، وأن
معظم هذه األمور تحدث في منازل األطفال، 
أثــنــاء وجـــود األهـــل أو مــقــدمــي الــرعــايــة لهم 
ــــرى. ونـــظـــرًا النــتــشــار املــحــتــوى  فـــي غـــرف أخـ
بشأن  العام  القلق  ومستوى  القانوني،  غير 
األضـــرار عبر اإلنــتــرنــت، فــي اململكة املتحدة 
وخارجها، تعّهدت البالد في عام 2019، بأن 
تصبح أكثر األماكن أمانا في العالم لالتصال 
بــاإلنــتــرنــت، إذ تــقــود الــجــهــود الـــدولـــيـــة من 
خالل وضع نهج متماسك ومتناسب وفعال 
ومفتوح  مجاني  بإنترنت  التزامها  يعكس 
وآمــن. لكن، رغــم ذلــك، تقول مؤسسة مراقبة 
ها 

ّ
اإلنترنت )IWF(، في تقريرها السنوي، إن

تــعــامــلــت مـــع عـــدد مــتــزايــد مـــن الــتــقــاريــر عن 
صــور إســاءة معاملة األطــفــال عبر اإلنترنت 
املاضي  أيلول  سبتمبر/   

ّ
وإن املاضي.  العام 

كان شهرًا قياسيا مع 15 ألف تقرير، بزيادة 
خمسة آالف تقرير عن الشهر نفسه من عام 
2019. وحتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 
املـــاضـــي، تــلــقــت مــؤســســة مــراقــبــة اإلنــتــرنــت 
138 ألف تقرير، يحتوي على صور جنسية 
في   132.730 بـ  مقارنة   ،2020 لعام  لألطفال، 
 3 من 

ّ
بــأن التقرير  عــام 2019 بأكمله. ويفيد 

 4 صور أو مقاطع فيديو خاصة باإلساءة 
ّ

كل
إلـــى األطـــفـــال عــبــر اإلنــتــرنــت، تــعــود لفتيات 
تتراوح أعمارهن بني 11 و13 عاما، فيما 13 
في املائة من الصور أو مقاطع الفيديو، هي 
لفتيات يبلغن من العمر ما بني 7 أعوام و10.

الــرغــم مــن ذلــك،  مقاطع فيديو إبــاحــيــة. على 
لم تعثر املؤسسة على أدلة على مكان بيكي، 
ها تمكنت من إزالة املقاطع والصور التي 

ّ
لكن

تخصها عن اإلنترنت.
تـــقـــول لــيــنــا جــحــا االخــتــصــاصــيــة الــنــفــســيــة 
الجديد«: »عادة  »العربي  لـ لندن،  املقيمة في 
نــالحــظ مــع غــيــاب االهــتــمــام الــفــعــلــي لــألهــل، 
كثير  فريسة  للوقوع  عرضة  أكثر  الطفل  أن 
مــن املــخــاطــر، خــصــوصــا الــتــحــرش الجنسي 
ه من املهم أال نلوم 

ّ
واالغتصاب«. وتوضح أن

ــل أو الــطــفــل، الفـــتـــة إلــــى أهــمــيــة نــوعــيــة  ــ األهـ

فالتواجد  األهـــل تحت سقف واحـــد،  تــواجــد 
وحده ال يضمن حماية الطفل من االستغالل، 
أو  الــتــحــرش  تمييز  الــقــدرة على  يمنحه  وال 
الـــبـــوح بــأفــعــالــه خـــوفـــا مـــن الـــعـــقـــاب. وتــؤكــد 
املتابعة  تعني  التي  الــتــواجــد  نوعية  أهمية 
برضا  يشعر  حيث  بلطف،  الطفل  ومعاملة 
األهــل وحبهم غير املــشــروط. هــذا الــنــوع من 
الــواعــيــة بــني األهـــل والطفل،  الــعــالقــة املتينة 
الــدائــم،  بدعمهم  والــثــقــة  االطــمــئــنــان  يمنحه 
فيصبح قادرًا على إخبارهم بأّي مشكلة يمّر 
بها من دون خــوف. تضيف: »عندما يحظى 
الطفل بــهــذا الــحــب غير املــشــروط مــن األهــل، 
ــه ال يــجــوز كــتــمــان أّي أمـــر عنهم،  ــ

ّ
ويــفــهــم أن

يحصل على السالح الالزم ملواجهة استغالله 
واإلساءة إليه من قبل غرباء، كونه قادرا على 
الــذي  املنبوذ  الطفل  أّمــا  الخطر.  اإلبـــالغ عــن 
يتعرض لالستهزاء أو االنتقاد أو اللوم، فهو 
أّي  إلــى  واستمالته  الستدراجه  عرضة  أكثر 
الــتــحــرش الجنسي.  نـــوع مــن االســتــغــالل أو 
ال يجوز  ـــه 

ّ
أن الــطــفــل  يعلم  أن  ينبغي  كــذلــك، 

ملس جسده من قبل الغرباء وإظهار أعضائه 
الكثير   

ّ
أن تتابع  الكاميرات«.  أمــام  الحميمة 

ــال واملـــراهـــقـــني وحـــتـــى الــبــالــغــني،  ــفــ مـــن األطــ
يـــكـــتـــمـــون مـــســـألـــة تـــعـــرضـــهـــم لـــالســـتـــغـــالل، 
إلحــســاســهــم بـــاإلحـــراج والـــذنـــب، ويــحــّمــلــون 
يستغل  بينما  حــدث،  مــا  مسؤولية  أنفسهم 
الـــجـــانـــي هــــذه الــنــقــطــة مـــع الــضــحــيــة، حتى 

ها ارتكبت أمرًا شنيعا.
ّ
تصّدق أن

فــي هــذا السياق، يقول آنــدي بـــوروز، رئيس 
ســيــاســة ســالمــة األطــفــال عــبــر اإلنــتــرنــت، من 
»الجمعية الوطنية ملنع القسوة ضد األطفال« 
الــجــنــاة   

ّ
إن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  ،)NSPCC(

الوصول  في  يستمرون  املتحدة،  اململكة  في 
ــداء على  ــتــ إلــــى مـــئـــات اآلالف مـــن صــــور االعــ
 
ّ
 مــا يثير القلق، هــو أن

ّ
األطــفــال. ويضيف أن

بعض شركات التكنولوجيا مثل »فيسبوك« 
 
ّ
ــــى أن ــا إلـ ــتـ تــخــطــط لــتــشــفــيــر خـــدمـــاتـــهـــا، الفـ
العثور على  قد تضيع فرصة  الخطوة  هــذه 
الصور املسيئة، وتحّد من قدرتهم على منع 
 
ّ
أن األول. ويتابع  املقام  استمالة األطفال في 
حكومة اململكة املتحدة لديها الفرصة لقيادة 
مــن خالل  املشكلة  هــذه  فــي معالجة  الطريق 
»مـــشـــروع قـــانـــون األضــــــرار عــلــى اإلنــتــرنــت« 
الذي يحاسب الشركات التي تفشل في منع 

االعتداء الجنسي على منصاتها جنائيا.
وبــحــســب الــبــيــانــات األخــيــرة ســّجــلــت شرطة 
إنكلترا وويلز، أكثر من 14 ألف جريمة تواصل 
جنسي مع أطفال، بني إبريل/ نيسان 2017 
ويــونــيــو/ حــزيــران 2020. وجـــرى اســتــخــدام 
التطبيقات اململوكة لشركة »فيسبوك«، وهي 
»مــاســنــجــر« و»إنــســتــغــرام« و»واتـــســـاب« في 
54 في املائة من الحاالت. ووفق املسح الذي 
ضد  العنف  ملنع  الوطنية  »الجمعية  أجــرتــه 
 واحدًا من 

ّ
األطفال« ألكثر من ألفي شاب، فإن

لب منهم 
ُ
 25 شابا أرسلوا أو تلقوا أو ط

ّ
كــل

إرســــال مــحــتــوى جــنــســي إلـــى شــخــص بــالــغ. 
لألطفال  الجنسية  الجرائم  إجمالي  وارتــفــع 
عبر اإلنترنت التي سجلتها الشرطة بنسبة 
16 فـــي املـــائـــة الـــعـــام املـــاضـــي. ويــشــكــل حجم 
املتحدة عبئا كبيرًا على  اململكة  املشكلة في 
الــقــانــون، مــع نحو 700 عملية اعتقال  إنــفــاذ 
 شــهــر، عــلــى عــالقــة بــالــصــور غــيــر الالئقة 

ّ
كـــل

لألطفال وجرائم االستمالة، وتجري حماية 
 شهر.

ّ
900 طفل كل

ــال  ــفـ ــر املــــؤســــســــة قـــصـــص أطـ ــريـ ــقـ ويـــــــــروي تـ
تــعــّرضــوا لــالســتــغــالل اإللــكــتــرونــي، بــمــا في 
ذلك الطفلة الضحية بيكي، التي لم تتجاوز 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة مـــن الـــعـــمـــر. يـــقـــول الــتــقــريــر 
والــعــيــنــني  ــنـــي  ــبـ الـ ــر  ــعـ الـــشـ ذات  ــكـــي،  ــيـ بـ  

ّ
إن

الخضراوين، كانت تصور نفسها أحيانا في 
وأحيانا  واأللــعــاب  بــاأللــوان  املزينة  غرفتها 
ـــهـــا 

ّ
ــا أن ــحــ ــي حـــمـــام عـــائـــلـــتـــهـــا. وكــــــان واضــ فــ

تــتــبــع تــوجــيــهــات شــخــص مـــا أو مــجــمــوعــة 
من األشــخــاص على الجانب اآلخــر من البث 
املـــبـــاشـــر، إذ كـــانـــت تــتــوقــف لـــبـــرهـــة، لـــقـــراءة 
التعليقات أو التعليمات قبل أن تعاود فعل 
على  مراقبتها  وذلـــك خــالل  منها،  ُيطلب  مــا 
ــن الـــواضـــح  الـــخـــط الـــســـاخـــن لــلــمــؤســســة. ومــ
 بــيــكــي لــم تــكــن وحــدهــا 

ّ
بــحــســب الــتــقــريــر، أن

في املنزل، بسبب الضجيج الذي كان ُيسمع 
السريع وتوترها.  الحمام ورّد فعلها  خــارج 
وفـــي ثــلــث الــتــســجــيــالت، جـــرى تشجيع هــذه 
واســتــخــدام  جنسية  أفــعــال  أداء  على  الطفلة 
أدوات مــن غــرفــة نــومــهــا وحــمــامــهــا، إلنــتــاج 

ليبيا: االنتحار وسط 
تجاهل رسمي

مطبخ وفرن نسائي 
في مخيم شاتيال

بات باستطاعتي تأمين 
مصاريف عائلتي، وإحياء 

التراث الفلسطيني

بيروت ـ انتصار الدنان

في  تعيش  فلسطينية  ــرأة  امــ ديـــب،  منتهى 
مخّيم شاتيال في بيروت، كانت تتمنى دائما 
أن تحيي التراث الفلسطيني لناحية الطبخ 
والخبز املنزلي الذي كانت النسوة تعده في 
شاتيال  مخّيم  فــي  افتتحت  لــذلــك،  بيوتهن. 
الفلسطيني  املــنــزلــي  الــطــعــام  لطبخ  مطعما 

وفرنا للخبز املنزلي.  
»العربي الجديد«: »كان  تقول منتهى ديب لـ
زوجي يعمل في الدهان، لكن، بسبب الظروف 
توافر وظائف  وعــدم  الصعبة،  االقتصادية 
 مــن الــعــمــل. اضــطــّر 

ً
فــي الــبــلــد، صـــار عــاطــال

إلى أخذ قرض وشراء باص لنقل التالميذ، 
عن  والتعليم  كــورونــا  جائحة  بسبب  لكن، 
ُبعد، لم يعد التالميذ يحتاجون للنقليات، 
َد عمله الثاني«. لديب ثالث فتيات 

َ
ق

َ
وبذلك ف

يتعلمن في الجامعة، وتقول: »البنت األولى 
عّد للماجستير 

ُ
تدرس التمريض، وحاليا ت

ــــت علم  بــالــعــنــايــة الــفــائــقــة، والــثــانــيــة درسـ
أما  فيها،  للماجستير  ــعــّد 

ُ
ت واآلن  األحــيــاء، 

الــثــالــثــة فــمــا زالــــت تــتــخــصــص بالتمريض 
ــة فـــتـــح تــســاهــم  ــانـــت حـــركـ فــــي الـــجـــامـــعـــة. كـ
 
ّ
فــي أقــســاط ابــنــتــي الــثــانــيــة بــالــجــامــعــة، ألن
عالماتها كانت مرتفعة، لكن في املاجستير، 
تــوقــفــت املـــســـاعـــدة املـــالـــيـــة، فــاضــطــرت إلــى 
أخــــذ قـــــرض«. تــضــيــف: »بــســبــب األوضـــــاع، 
الــحــيــاة املعيشية  وملـــســـاعـــدة زوجــــي عــلــى 
وتـــــأمـــــني مــــصــــاريــــف بــــنــــاتــــي الـــجـــامـــعـــيـــة، 
افتتحت فرنا لبيع خبز البيت واملناقيش«. 

 جمعية 
ّ
عن بداية عملها، تروي: »علمت بأن

تقديم مشاريع  على  تعمل  »أحـــالم الجـــئ« 
بتمويل  طلبا  فقّدمت  املخيم،  فــي  صغيرة 
املطبخ والفرن، وكانت املوافقة على املشروع 
ــــح بــاســتــطــاعــتــي  ــبـ ــ ــلــــى تـــمـــويـــلـــه، وأصـ وعــ
تــأمــني مــصــاريــف عــائــلــتــي، وإحــيــاء الــتــراث 
لعدد من  فــرص عمل  وتــأمــني  الفلسطيني، 

النساء في املخيم«.
تـــتـــابـــع: »الــجــمــعــيــة هـــي الـــتـــي تـــولـــت شـــراء 
 1700 قيمتها  بلغت  الــتــي  الــالزمــة  املـــعـــّدات 
دوالر أميركي، وتؤّمن الجمعية أيضا إيجار 
ــتــــراك الـــكـــهـــربـــاء، وتـــوفـــر رواتــــب   واشــ

ّ
املـــحـــل

الــنــســاء الــعــامــالت فــي املطبخ الــلــواتــي يبلغ 
ــبـــا ســيــصــبــح  عــــددهــــن ســــت عــــامــــالت، وقـــريـ
الجمعية 200  لــي  تــقــدم  كــذلــك،  عــددهــن 12. 
دوالر شــهــريــا لــشــراء مــا أحــتــاجــه مــن لـــوازم 

طبخ للمطبخ«. 
أّما عن العمل في الفرن، فتقول: »في الصباح 
أبــيــع املــنــاقــيــش، وبــعــد الــظــهــر أعــــّد وجــبــات 
ــام األســـبـــوع، غير  ــ أّي الــطــعــام ألبيعها خـــالل 

ني أستثني يوما واحدًا من أيام األسبوع، 
ّ
أن

فأوزع فيه الطعام مجانا على عشرين عائلة 
ى أن يزداد العدد؛ 

ّ
محتاجة في املخيم. وأتمن

 هناك عددًا كبيرًا من السكان في املخيم 
ّ
ألن

بــحــاجــة لــلــطــعــام، وال يــمــلــكــون املــــال الــكــافــي 
ني أعّد الكعك 

ّ
لشرائه. باإلضافة إلى ذلك، فإن

الــفــرن، وأبيعه  أخبزه في  الــذي  الفلسطيني 
اللواتي يعملن معها، تضيف:  أيضا«. وعن 
يبلغن  الــلــواتــي  الفتيات  مــن  العديد  »هــنــاك 
من العمر عشرين عاما، انضممن إلى العمل 
معنا، حتى يتدّربن على الطبخ الفلسطيني، 
وليس لجني املال، والــدورة طبعا مجانّية«. 

تــخــتــم: »بــســبــب جــائــحــة كـــورونـــا، نعمل في 
اليوم  في  بدوامني مختلفني  واملطبخ  الفرن 
الــواحــد، الــــدوام األول صــبــاحــّي مــن الساعة 
الــســابــعــة صــبــاحــا حــتــى الـــســـاعـــة الـــواحـــدة 
الــواحــدة  ظــهــرًا، والــــدوام الثاني مــن الساعة 

ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساًء«.
ــرن، وهـــي  ــ ــفــ ــ ــي الــ ــ أريــــــــج الــــــكــــــردي، عـــامـــلـــة فـ
املحتلة،  فلسطني  فــي  يــافــا  مــن  فلسطينية 
العمر  مــن  وتبلغ  فــي مخيم شاتيال،  وتقيم 
ـــ »الـــعـــربـــي  ــا، تـــقـــول لــ ــامــ واحـــــــدًا وأربــــعــــني عــ
الجديد«: »أنا متزوجة ولدّي ابنتان وولدان، 
الحاصلة  االقتصادية  األزمـــة  قبل  وزوجـــي، 
اليوم في البلد، كان يعمل دهانا، وبعد هذه 
العمل.عندما علمت   من 

ً
األزمــة صــار عاطال

بــافــتــتــاح الــفــرن واملــطــبــخ، قــــررت الــعــمــل من 
أراد  إذا  اإلنــســان   

ّ
أّواًل، ألن أجــل دعــم نفسي 

الــعــيــش يــجــب أن يــكــون لــديــه عــمــل، وأيــضــا 
ألدعم زوجي في تأمني مصاريف عائلتنا«. 
وتوضح: »ليس هــذا عملي األول، فقد كنت 
أعــمــل فــي الــســابــق فــي دار الــعــجــزة بمخيم 
عملي  »مــن خــالل  بالقول:  وتختم  شاتيال«. 
في الفرن أكتسب مهارات لم تكن لي معرفة 
بها من قبل، مثل الطبخ الفلسطيني وأموٍر 

أخرى في الطبخ«.
ــاء الـــعـــامـــالت فــــي الـــفـــرن،  ــنـــسـ ــط الـ ــ لـــكـــن وسـ
غــســان مرضعة،  الفلسطيني،  الــشــاب  هــنــاك 
وهـــو مــن يــافــا فــي األصــــل، ويــقــيــم أيــضــا في 
مــخــّيــم شــاتــيــال، ويــبــلــغ مـــن الــعــمــر ثــمــانــيــة 
يــقــول عــن عمله معهن: »أنهيت  عــامــا.  عشر 
الحالقة،  فــي  ثــم عملت  املتوسطة،  دراســتــي 
مت مهنة الطبخ، وذلك ملّدة 

ّ
ومن بعدها تعل

عـــامـــني، بــعــدهــا عــمــلــت ملــــدة قــصــيــرة خـــارج 
املــخــّيــم. لــكــن بــعــد انــتــشــار جــائــحــة كــورونــا 
والوضع االقتصادي املتأزم في لبنان، تركت 
البداية،  الفرن. في  أعمل في  عملي، وصــرت 
كــنــت ســأعــمــل فـــي بــيــع الــســنــدويــشــات، لكن 
بسبب ارتفاع أسعار اللوازم التي نحتاجها، 
أحجمنا عن األمــر، وصرت أساعد السيدات 

في الطبخ«.

أزمـــة الــالجــئــني العاملية مــن أخــطــر األزمـــات 
اإلطــــالق، منذ ســنــوات، وال سيما في  على 
مـــا يــتــعــلــق بــأولــئــك الــهــاربــني مـــن الــحــروب 
لــم تستقبلهم  واألزمــــات االقــتــصــاديــة، لكن 
الـــدول اآلمــنــة بعد، فوضعتهم بــني خياري 
البقاء في مخيمات مهددة في أّي لحظة، كما 
ومخيم  اليوناني  مــوريــا  مخيم  مــع  حصل 
ليبا البوسني ومخيم املنية اللبناني، التي 
أحرقت أو احترقت عــام 2020، فــزادت أزمة 
اللجوء تأزما، أو خيار العودة إلى بالدهم 
 
ّ
أن العلم  مع  لحياتهم،  تهديد  فيه من  ومــا 
، إذ غــــرق كــثــيــرون 

ً
طــريــقــهــم لـــم يــكــن ســـهـــال

منهم فــي الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط وبحر 
إيــجــه واملــحــيــط األطــلــســي، بينما يحملون 
ر فيروس 

ّ
حلم املستقبل األفضل. وبينما أث

 
ّ
، فــإن

ّ
كـــورونـــا الــجــديــد بــســكــان الــعــالــم كــكــل

الــــوضــــع كـــــان أخــــطــــر فــــي حــــالــــة مــخــيــمــات 
الالجئني واملهاجرين، التي تفتقر إلى كثير 
من العناصر الحياتية والصحية والوقائية 
األســاســيــة، فــمــا بــالــك إذا مــا كــانــت تــواجــه 
وبــاء حصد عشرات ماليني اإلصابات وما 

يقترب من مليوني وفاة؟
ــن ذلــــــــك، تـــمـــكـــن الـــالجـــئـــون  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
الضعيفة،  وإمكاناتهم  بقدراتهم  أنفسهم، 
من تحقيق ما لم يحققه كثيرون داخل املدن 
واملناطق الحضرية في مواجهة الوباء، بل 

ساعدوا آخرين أيضا. 
ــار، يـــذكـــر مـــوقـــع املــفــوضــيــة  ــ ــ ــذا اإلطـ وفــــي هــ
الالجئني،  لــشــؤون  املتحدة  لألمم  السامية 
الفرق  مــن ضمن  كــانــوا  الالجئني   بعض 

ّ
أن

الــطــبــيــة حــتــى، فـــي بـــلـــدان الــلــجــوء، ومنهم 
الطبيب الفنزويلي، الهارب من أزمة بالده، 
ــدم خـــدمـــاتـــه  ســــامــــويــــل ســــــواريــــــز، الـــــــذي قــــ
لإلكوادوريني األكثر عرضة لخطر اإلصابة 
ــريــــف. وهــــو ما  بـــالـــفـــيـــروس فـــي مــنــاطــق الــ
الــالجــئــة،  األفــغــانــيــة  الطبيبة  أيــضــا  فعلته 
فازة حسيني، في إيران، إذ ساعدت املرضى 

الالجئني واملواطنني على حّد سواء.
فــي مــثــال آخـــر، تمكن الــالجــئ الــبــورونــدي، 
مشروع  إطــالق  من  هافياريمانا،  إنوسنت 
لصنع الصابون في مخيم لالجئني بكينيا، 
ليمّد به السكان في مواجهة الوباء، بأسعار 

زهيدة. 
 الــالجــئــني 

ّ
ــذا الـــصـــعـــيـــد، أن ــ األبـــــــرز عـــلـــى هـ

تمكنوا في معظم األحيان من التزام التدابير 

ــيــــة، الـــخـــاصـــة بــمــكــافــحــة  الـــوطـــنـــيـــة واألمــــمــ
الفيروس، وال سيما الوقاية، وبهذا حافظوا 
على صحة وحياة األشخاص األكثر عرضة 
 
ّ
من بينهم لخطر اإلصابة، مثل املسنني. لكن

ذلك لم يقتصر على مساعدة الالجئني فقط، 
 الالجئ السوري في سويسرا، شادي 

ّ
بل إن

شحادة، تمكن برفقة مجموعة من الالجئني 
السوريني اآلخرين، من إنشاء جسر إغاثي 
إلى  الخارجي، توجه  في سويسرا والعالم 
األشــخــاص األكثر ضعفا ومــن هم في أشّد 
حاجة إلــى املــســاعــدة، وذلــك عبر شبكة من 
املــتــطــوعــني املــحــلــيــني، فــي دول عـــدة، تــولــوا 
لــكــبــار الــســن  املـــهـــام  الـــتـــســـوق وأداء  مـــهـــام 
واملرضى وغيرهم من األكثر عرضة للخطر.
)عصام سحمراني(

هكذا ساعد 
الالجئون في 

مواجهة 
كورونا

غسان رمضان الجرادي

تشغل الطيور األبعاد الثالثة للمكان، فهي على األرض تتناول غذاءها 
املياه تسبح،  أيضًا في  األرض، وهــي  القّبرة، ودجــاجــة  أو تعشش مثل 
والبط  املــاء،  ومثل دجاجة  املالحة(  )املــيــاه  البحر  وغــراب  البطريق،  مثل 
تحت  تسبح  كذلك  العذبة(،  )املياه  واملستنقعات  واألنهار  البحيرات  في 
املاء والشالالت كالسمك، مثل شحرور املاء. ومن الطيور ما يقف على 
األشجار في الغابات واألحراج والبساتني وأطراف الحقول للنوم والغذاء 
والتّيان،  الحّسون،  مثل  الصغار  وتربية  والتعشيش  والقيلولة  والراحة 
يعّب من  فمه  فاتحًا  السماء  في  ما يسبح  ومنها  والبلبل.  والشحرور، 
الطيور  إذًا،  طائر.  وهــو  الــوقــت،  لبعض  نائمًا  أو  استطاع،  ما  الحشرات 
في كّل مكان، وأحجامها تمّكننا من رؤيتها بسهولة على العكس من 
الزواحف والحشرات. أما األسماك والضفادع فهي في املياه أو في املياه 
وجوارها، بينما الحيوانات الثديية كالخفاش وابن آوى والثعلب والضبع 

والذئب، فمعروف عنها أّنها ليلية الحركة والنشاط والطباع.
ــدّل اإلنـــســـان فـــي مــعــظــم الــظــروف  ــإّن الــطــيــور مــؤشــر مــمــتــاز يــ لـــذلـــك، فــ
الــزمــن، وفــهــم أســبــاب هذه  بــمــرور  البيئة،  التغيرات فــي  ــوال على  واألحــ
الــتــغــيــرات. فــوجــود طــائــر الــنــحــام فــي أمــاكــن مــعــيــنــة، يــــدّل عــلــى صحة 
األجهزة واملوائل البيئية، وعدد أفراد الطيور يدّل على نظام بيئي متوازن 
إذا كــان عــدد األفــراد متساويًا في توزيعه على األنـــواع، أمــا إذا لم يكن 
متساويًا، فهذا دليل على خلل بيئي يتمثل بسيطرة أنواع على أخرى. 
ــداده، يؤشر  ورّي، الشائع في كــّل املــدن والــقــرى، فهو إن قلت أعـ ــدُّ ــ أمــا ال
على كثرة استعمال املبيدات الحشرية، وقد جرى التأكد من ذلك عندما 
هبطت أعداده في إنكلترا بنسبة 68 في املائة، بسبب املبيدات التي قتلت 

الحشرات التي كان يتغذى عليها في موسم التفريخ.
تدّل الطيور أيضًا على أمر آخر. فالنسور، مثاًل، تدّل على جثث بشرية 
والطائر  زراقـــط،  أو  تــدّل على خاليا نحل  ــوراور  ــ وال أو جيف حيوانية، 
الدليل يدلنا على أماكن خاليا العسل ألّنه يريدنا أن نحصل على العسل 
على  الصياد  يــدّل  والــنــورس  ليأكلها،  اليرقات  وبقايا  الشمع  له  ونترك 
أماكن تجمعات السمك، ألّنه يحوم حولها من السماء وينقّض عليها بني 
إلى مناطق رعي األغنام واملاعز ألّنه  الفينة والفينة، وأبــو بليق يأخذنا 
يتغذى على حشرة القرادة التي تمتص دماء املاشية. وأبو زريق يعلمنا 
انتشارها، والسنونو  البلوط بأماكن  من خالل دوره في زراعــة غابات 
الجلوس  بــأّن  لياًل، يفيداننا  الــذي يعاونه  الــذي يتغذى نهارًا، والخفاش 

على الشرفات لياًل آمن من البعوض والحشرات األخرى. 
إذ  بقليل،  حصوله  قبل  الكلي  الشمس  بكسوف  تنبئ  عمومًا  الطيور 
تأوي إلى أماكن نومها، لكّنها تعاود نشاطها بعد انتهاء الكسوف. أما 
في هذه األيــام، فنشهد على تمدد انتشار الطيور، وما ذلك سوى دليل 

على تغير املناخ وزيادة درجات الحرارة. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

الطيور مؤشر بيئي ممتاز

إيكولوجيا تحقيق

إنقاذ األطفال من 
االستغالل متعدد 
األشكال مطلوب 
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من داخل المطبخ )العربي الجديد(



قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

ــعــــن شـــهـــًرا من  بــعــد ثـــاثـــة وأربــ
الــتــعــاون  أزمــــٍة عــصــفــت بمجلس 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، وكـــادت  لــ
أن تؤدي إلى تفّككه، أنهت القمة الخليجية 
الحادية واألربعون التي عقدت في الخامس 
مدينة  في   ،2021 يناير  الثاني/  كانون  من 
العا، الواقعة شمال غرب السعودية، حصار 
قطر، وأصدرت بياًنا أّكدت فيه »وقوف دول 
الخليجي صًفا واحــًدا في  التعاون  مجلس 
له أي من دول  مواجهة أي تهديد تتعّرض 
املجلس«، و»عدم املساس بسيادة أي دولة أو 
استهداف أمنها«. وبحسب وزير الخارجية 
الــســعــودي، األمــيــر فــيــصــل بــن فـــرحـــان، فــإن 
»مــخــرجــات الــقــمــة أكـــدت طــًيــا كــامــًا لنقاط 
للعاقات  كاملة  وعــودة  قطر«،  مع  الخاف 
الدبلوماسية بن اململكة العربية السعودية 
ودولــة اإلمــارات العربية املتحدة والبحرين 
ومصر، من جهة، وقطر من جهة ثانية. وقد 
أثار حل األزمة ردود فعل إيجابية بإجماع 

عربي ودولي.

بداية األزمة
فقط  يومن  بعد  الخليجية  األزمــة  انطلقت 
األميركية   - اإلسامية   – العربية  القمة  من 
التي عقدت في الرياض يومي 20 و21 أيار/ 
األميركي،  الرئيس  وحضرها   ،2017 مــايــو 
دونــالــد تــرامــب، إلــى جانب ممثلي نحو 50 
من الدول العربية واإلسامية، وكان هدفها 
املــعــلــن مــواجــهــة اإلرهــــــاب واحــــتــــواء إيــــران. 
ففي ليلة 24 أيار/ مايو، وقع اختراق مدّبر 
ونــشــر تصريحات  القطرية  األنــبــاء  لــوكــالــة 
مــخــتــلــقــة مــنــســوبــة إلــــى أمــيــر قــطــر، الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني، خــال حفل تخريج 
طـــاب إحــــدى الــكــلــيــات الــعــســكــريــة، اتــخــذت 
ذريــعــًة إلطــاق األزمـــة. وعلى األثــر، انطلقت 
حملة إعامية غير مسبوقة استهدفت قطر، 
وبلغت ذروتها بإعان السعودية واإلمارات 
والبحرين، إلى جانب مصر، قطع العاقات 
ــــوم 5 حــــزيــــران/  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع قـــطـــر يـ
يونيو 2017. كما تضمنت اإلجراءات أيًضا 
إغــــاق املــنــافــذ الــبــريــة والــبــحــريــة والــجــويــة 
معها، ومنع العبور في أراضيها وأجوائها 
ومــيــاهــهــا اإلقــلــيــمــيــة، ومــنــع مــواطــنــيــهــا من 

السفر إلى قطر.
لم تكن هذه األزمة األولى بن قطر وجاراتها 
الخليجية؛ إذ سبق للدول الثاث أن سحبت 
ســفــراءهــا مــن الـــدوحـــة فــي شــبــاط/ فــبــرايــر 
املــوقــف  عــلــى  الــخــاف  2014. ومــّثــل حينها 
من االنقاب العسكري في مصر الذي أطاح 
نظام الرئيس املنتخب، محمد مرسي، في 3 
تموز/ يوليو 2013، السبب املباشر لألزمة. 
لـــكـــن الــــوســــاطــــة الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الــكــويــت 
فــي ذلــك الــوقــت نجحت فــي احــتــواء األزمـــة، 
وتــّم التوصل إلــى اتــفــاق الــريــاض األول، ثم 
مــفــاوضــاٍت  بعد  التكميلي،  الــريــاض  اتــفــاق 
ــتـــغـــرقـــت نـــحـــو ثـــمـــانـــيـــة أشــــهــــر. انــتــهــت  اسـ
الحد، فأعيد سفراء  األزمــة وقتها عند هــذا 
السعودية واإلمارات والبحرين إلى الدوحة، 
الخامسة  الخليجية  الــدوحــة  قــمــة  وعــقــدت 
والثاثون في 9 و10 كانون األول/ ديسمبر 
األعــــضــــاء.  الـــــــدول  بـــحـــضـــور جــمــيــع   ،2014
الوقت  ذلــك  فــي  الخليجية  األزمـــة  لــم تتخذ 
أبعاًدا أكبر؛ نتيجة حالة القلق التي انتابت 
عواصم الدول )التي فرضت الحصار الحًقا( 
أوباما،  بــاراك  الرئيس،  إدارة  سياسات  من 
ــــد أّدت ســـيـــاســـات أوبـــامـــا  فــــي املـــنـــطـــقـــة. وقـ
االسترضائية تجاه إيران، وشعوٌر خليجي 
بــالــتــخــلــي األمـــيـــركـــي، إضـــافـــة إلــــى تــنــامــي 
إحساٍس  إلــى  اإليــرانــيــة،  الهيمنة  سياسات 
السعودية  دفــع  مــا  بالضعف؛  عــام  خليجي 
إلــى تأجيل خافاتهما  تــحــديــًدا  واإلمــــارات 
مع قطر، وخصوًصا في ضوء الحاجة إلى 
دعــم قطر اإلعــامــي واملــالــي والعسكري مع 

بدء الحرب في اليمن مطلع عام 2015.

مركزية العامل األميركي 
بين صعود ترامب وسقوطه

إلـــى  ــرامــــب  تــ ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  مـــّثـــل وصــــــول 
في  كــبــيــًرا  تــغــيــًرا  عـــام 2017  السلطة مطلع 
الـــظـــرف الــــدولــــي؛ إذ رأت الـــــدول األربـــــع في 
فرصًة  والديمقراطين  أوباما  انتهاء حقبة 
لــعــودة الــشــراكــة الكاملة مــع واشــنــطــن، بعد 
الـــتـــوتـــرات الـــتـــي أصــابــتــهــا، بــســبــب ثــــورات 
ــارب األمــــيــــركــــي -  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعــــربــــي والـ ــيــــع الــ الــــربــ
اإليراني. وساهم في املضي في هذا االتجاه 
العداء الصريح الذي أبداه ترامب إلرث حقبة 
مــوقــٍف سلبيٍّ من  باتخاذ  أوبــامــا بمجمله، 
االتفاق النووي مع إيــران، وبتجاهل مطلق 

لقضايا الديمقراطية وحقوق األنسان. 
اتجهت قطر، منذ بداية األزمة، إلى محاولة 
ــرامـــب؛ بــاعــتــبــاره  تــغــيــيــر مــوقــف الــرئــيــس تـ
عامل القوة الرئيس الذي استندت إليه الدول 
قــطــر، كما عملت  فــي هجومها على  األربـــع 
منسق  لوبي  مواجهة  على  الكونغرس  فــي 
ــاراتـــي. وتــمــّكــنــت مــن حصد  إســرائــيــلــي - إمـ

نــتــائــج الــعــمــل املــكــّثــف فــي واشــنــطــن، خــال 
اجــتــمــاع القمة األخــيــر الـــذي عــقــده الرئيس 
ــمـــوز/ يــولــيــو  ــع أمـــيـــر قـــطـــر، فـــي تـ ــرامـــب مـ تـ
2019. وانعكس التغيير في موقف الرئيس 
تــرامــب مــن األزمـــة الخليجية بــوضــوح، في 
الــذي صــدر عقب محادثات  املشترك  البيان 
الطرفن في البيت األبيض، في تأكيده »أن 
الوثيقة  والــدفــاعــيــة  االستراتيجية  العاقة 

زت بن البلدين«.
ّ
تعز

ظهرت ترجمة تغيير موقف الرئيس ترامب 
ــة الــخــلــيــجــيــة بــانــتــقــالــه مـــن داعـــم  ــ مـــن األزمــ
الــدول التي فرضت الحصار، بل  لسياسات 
ــة، إلـــى وسيط  ــ ومــحــّفــز لــهــا فــي بــدايــة األزمـ
فــي حلها، إلــى جــانــب الــكــويــت. وحــتــى ذلك 
الحن، لم توّفق وساطة الكويت في إحداث 
أي تغييٍر في موقف الــدول األربــع من دون 
ــنــــوات الـــثـــاث  ــركــــي. وخـــــــال الــــســ ــيــ دعـــــم أمــ
األميركية،  املتحدة  الواليات  سعت  التالية، 
بدرجاٍت متفاوتٍة من الجّدية، للتوصل إلى 
حــل لـــألزمـــة، حــتــى تــّوجــت جــهــودهــا أخــيــًرا 
بالتوصل إلى اتفاٍق أّدى فيه صهر الرئيس 
ومستشاره، جاريد كوشنر، دوًرا رئيًسا في 
بالتنسيق  والسعودية،  قطر  بن  الوساطة 
ــا. وقــد  ــهـ مـــع الـــكـــويـــت وبــمــعــرفــتــهــا واطـــاعـ
حقق التواصل السعودي - القطري املباشر 
اختراًقا مهًما، إّبان جولة كوشنر على أطراف 
األزمــة، مطلع كانون األول/ ديسمبر 2020. 
إعــاٍن مشترك.  الطرفان على صيغة  واتفق 
وتــــوّلــــت الـــســـعـــوديـــة إقــــنــــاع الـــــــدول الـــثـــاث 
األخرى باملوافقة عليه. وسمح التوصل إلى 
هذه الصيغة بعقد القمة الخليجية الحادية 
بداًل  السعودية،  العا  مدينة  في  واألربعن 
من املنامة، بحضور أمير قطر. وعلى الرغم 
مـــن أن اتــفــاًقــا تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي مطلع 
مفاوضاٍت  نتيجة  ديسمبر،  األول/  كانون 
اقتصرت على قطر والسعودية، فإن اإلعان 
عــنــه تــأخــر إلــــى أن تــمــّكــنــت الــســعــوديــة من 
إقناع حلفائها بعدم جــدوى االستمرار في 
مقاومة الحل؛ ألن األزمــة باتت تشكل عبًئا 
ال جدوى من استمرار حمله. وسوف تعالج 
بعض الخافات الثنائية بن الدول، كما في 

حالة مصر وقطر مثًا، في لجان ثنائية.

دالالت توقيت انتهاء األزمة
على الرغم من الجهود التي بذلتها الكويت 
الثاث  السنوات  خــال  املتحدة،  والــواليــات 

ــقــــّدم حــقــيــقــي عــلــى  املـــاضـــيـــة، لــــم يــحــصــل تــ
صعيد الحل. وبــرزت خــال عــام 2019 أكثر 
إمكان  اآلمــال في  من مناسبٍة تزايدت فيها 
حصول اختراٍق يؤّدي إلى إنهاء األزمة؛ فقد 
شـــاركـــت قــطــر مــرتــن عــلــى مــســتــوى رئــيــس 
الحكومة في قمم عقدت في السعودية، هي 
قمم مكة الثاث في أيار/ مايو 2019، وقمة 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي الـــريـــاض فـــي كــانــون 
زيـــارة  الـــى  إضـــافـــة   ،2019 ديــســمــبــر  األول/ 
ســريــة قــــام بــهــا وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى الرياض 
ــم يــحــصــل  لــ أواخــــــــر عـــــام 2019، ومـــــع ذلـــــك 
تــجــاوز لـــألزمـــة. ولـــم تــلــق دعــــوات قــطــر إلــى 
دول مجلس  وتوحيد جهود  الحصار  رفــع 
التعاون في مواجهة وباء كورونا املستجد 

)كوفيد19-( آذاًنا صاغية. 
بعد  كبير،  تغيرت على نحٍو  الــظــروف  لكن 
التي جرت  الرئاسية األميركية  االنتخابات 
أّدت  إذ  2020؛  نوفمبر  الثاني/  تشرين  فــي 
ــرامــــب وفــــــوز مــنــافــســه  ــارة الـــرئـــيـــس تــ ــســ خــ
الديمقراطي، جو بايدن، إلى تغيير كبير في 
أخــذت  فقد  تــحــديــًدا.  السعودية  الحسابات 
الرياض تعيد النظر في بعض السياسات، 
وتسعى إلى إغاق بعض امللفات اإلقليمية 
املفتوحة. وتتوقع السعودية، التي ارتبطت 
بــعــاقــات قــويــة مــع إدارة تــرامــب، أن تواجه 
لم يخف،  الــذي  بايدن  إدارة  ضغوًطا تحت 
خال حملته االنتخابية، توجهه إلى إعادة 
الــنــظــر فـــي عــــدد مـــن الـــســـيـــاســـات املــرتــبــطــة 
ــع الـــســـعـــوديـــة، مـــثـــل مــبــيــعــات  بـــالـــعـــاقـــة مــ
الـــســـاح، وقــضــايــا حــقــوق اإلنــــســــان، ودعـــم 
واشنطن الحرب في اليمن؛ فقاعدة الرئيس 
املــنــتــخــب، خــصــوصــا فـــي أقـــصـــى الــيــســار، 
تضغط فــي اتــجــاه ســحــب الــدعــم األمــيــركــي 
لــلــســعــوديــة فـــي هــــذه الـــحـــرب والــعــمــل على 
ــا. وعـــــــــاوة عـــلـــى ذلــــــــك، تـــتـــوّجـــس  ــهــ ــائــ ــهــ إنــ
ــــودة إلـــى  ــعــ ــ ــن احــــتــــمــــاالت الــ ــ الــــســــعــــوديــــة مـ
العاقة  بخصوص  أوبــامــا  إدارة  سياسات 
مع إيــران؛ إذ كان الرئيس املنتخب قد وعد 
الذي انسحب  النووي  بالعودة إلى االتفاق 
منه ترامب في أيار/ مايو 2018، وما يعنيه 
القصوى  الضغوط  لسياسة  إنهاٍء  من  ذلــك 
التي اعتمدها ترامب تجاه إيــران؛ وهو أمر 

ال تقابله السعودية بارتياح.
بــنــاًء عليه، تــحــاول الــســعــوديــة اســتــبــاق أي 
اإلدارة  عليها  تــمــارســهــا  أن  يمكن  ضــغــوٍط 
األميركية الجديدة، في أكثر من اتجاه، من 
خال إعادة النظر في بعض السياسات التي 
ثبت عدم جدواها، وفي مقدمها قرار حصار 
السعودية  االنــدفــاعــة  تفسير  ويمكن  قــطــر. 
إلــــى إنـــهـــاء األزمـــــة داخــــل الــبــيــت الخليجي 
ــار اســتــقــالــيــة  ــ ــهـ ــ ــــي إظـ ــا بـــرغـــبـــتـــهـــا فـ ــ ــًضـ ــ أيـ
بأية  تــأّثــرهــا  وعـــدم  الــخــارجــيــة،  سياستها 
ضغوط، وبيان أن قــرار حل األزمــة مع قطر 
سيادي خاص بها، وهي التي تقرر بشأنه. 
كــمــا أعــطــت الــســعــوديــة بــقــرارهــا حــل األزمـــة 
الرغم من معارضة حلفائها  على  قطر،  مع 
بأنها  انــطــبــاًعــا   ألســبــابــه، 

ّ
كــل املخفية،  غير 

ــة الــقــائــدة فـــي مــجــلــس الــتــعــاون،  هـــي الـــدولـ
وأنها بصدد استعادة مكانتها باعتبارها 
الـــدولـــة ذات الــثــقــل األكــبــر فــي املــنــطــقــة، وأن 
فـــي مــقــدورهــا جــمــع الــفــرقــاء وطـــي صفحة 

الخافات بن حلفائها. 
جهودها  فتأتي  تــرامــب،  الرئيس  إدارة  أمــا 
الحثيثة إلنهاء األزمة الخليجية في أيامها 
ــيــــاق ســيــاســة  ــم فــــي ســ ــكـ األخـــــيـــــرة فــــي الـــحـ

الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى الـــتـــي تــمــارســهــا على 
املــصــالــحــة  أن  تـــرامـــب  إدارة  وتـــــرى  إيـــــــران، 
تــــؤّدي إلـــى تــوحــيــد الــصــف الــخــلــيــجــي ضد 
إيــران، كما تــدرك هــذه اإلدارة أنها مسؤولة 
إلــــى حـــد بــعــيــد عـــن بـــدايـــة األزمـــــــة، وتــرغــب 
ــــإرث مـــســـؤول فـــي الــســيــاســة  فـــي الـــخـــروج بـ
ــل. مــن هــنــا، ضغطت على  الــدولــيــة على األقـ
الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، خــصــوصــا الــســعــوديــة، 
إلنهاء األزمة. وكانت وسائل إعام أميركية 
ذكرت أن كوشنر نجح في إقناع السعودية 
الصيف املاضي بفتح مجالها الجوي أمام 
إيــران من  القطرية، بهدف حرمان  الخطوط 
من  عليها  تعود  سنوًيا  دوالر  مليون   133
الضغط  وتشديد  ألجوائها،  قطر  استخدام 
عليها، لكن اإلمارات عارضت الفكرة؛ ما أّدى 

إلى سقوطها.
إنهاء  في  السعودية  لرغبة  قطر  استجابت 
األزمـــة قبل وصـــول إدارة بــايــدن إلــى البيت 
األبيض، وبخاصة بعد أن أسقطت الرياض 
الـثاثة عشر التي كانت وضعتها  الشروط 
أمام قطر للموافقة عليها، وإصرارها، على 
ــتـــراض حــلــفــائــهــا، عــلــى إنــهــاء  الـــرغـــم مـــن اعـ
األزمة. وكانت قطر ركزت، منذ البداية، على 
إحداث تغيير في املوقف السعودي، بمعزٍل 
عن بقية األطراف؛ نظًرا إلى مكانة السعودية 
وموقعها وأهميتها. وقد استمّرت الوساطة 
الكويتية حتى الساعات األخيرة قبل انعقاد 
الــقــمــة، وعـــّبـــرت قــطــر عــن اســتــعــداد أمــيــرهــا 
الــســعــوديــة،  فــي  الخليجية  الــقــمــة  لــحــضــور 
على أن يسبق ذلك رفع الحصار عن باده، 
وهو األمر الذي استجابت له السعودية؛ ما 
األطــراف  جميع  وتوقيع  القمة  بعقد  سمح 

بيان العا الذي أنهى األزمة.

خاتمة
واألربــعــون  الحادية  الخليجية  القمة  أنهت 
الـــتـــي عـــقـــدت فـــي مــديــنــة الـــعـــا الــســعــوديــة 
واحـــــــدًة مـــن أســـــوأ األزمـــــــات الـــتـــي واجــهــهــا 
ــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة،  مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـ
برفع الحصار عن قطر في مقابل إسقاطها 
منظمة  أمـــام  املــرفــوعــة  القانونية  الــدعــاوى 
للطيران  الدولية  الدولية واملنظمة  التجارة 
على  لــلــحــصــول   )ICAO »ــــاو ــكـ ــ )»إيـ املـــدنـــي 
تــــعــــويــــضــــاٍت تـــصـــل قــيــمــتــهــا إلــــــى خــمــســة 
مليارات دوالر بسبب األضرار التي لحقتها 
نتيجة إغـــاق املــجــال الــجــوي أمــامــهــا، كما 
تــم االتـــفـــاق عــلــى وقـــف الــحــمــات اإلعــامــيــة 
املــتــبــادلــة. وكـــان الفــًتــا أن األزمـــة انتهت من 
دون مــكــاســب تــذكــر أليٍّ مــن أطــرافــهــا. على 
ــراًرا اقتصادية  ــ الــعــكــس، ألــحــقــت األزمــــة أضـ
نحو  وأضاعت  بالجميع،  بالغة  وسياسية 
ــع ســــنــــوات مــــن عـــمـــر الـــعـــمـــل الــخــلــيــجــي  ــ أربــ
املشترك، كان يمكن استغالها في مواجهة 
تــــحــــّديــــات اقــــتــــصــــاديــــة وســـيـــاســـيـــة كـــبـــرى 
تــواجــه دولــــه. ســـوف تــحــتــاج أطــــراف األزمـــة 
خــــال املـــرحـــلـــة املــقــبــلــة إلــــى بــــذل مـــزيـــد من 
الــجــهــد، إلزالـــــة تــبــعــات األزمــــــة، واســتــعــادة 
زالت  الثقة، والعمل على تذليل خافاٍت ما 
ــدول الــتــي لـــم تكن  ــ عــالــقــة، خــصــوصــا مـــع الـ
متحّمسة للمصالحة. كما يحتاج األمر إلى 
االتـــفـــاق عــلــى آلـــيـــاٍت مــنــاســبــٍة وفــاعــلــة لحل 
مثل  تكرار  يمنع  بما  الخليجية،  الخافات 
ــــات، واالتـــفـــاق عــلــى مــيــثــاق شــرف  هـــذه األزمـ
املقاطعة  أو  القوة  استخدام  يمنع  خليجي 
الخليجية  الــخــافــات  فــي حــل  الــحــصــار  أو 

البينية.

ظروفها ودالالت التوقيت

قمة المصالحة الخليجية

ظهرت ترجمة 
تغيير موقف ترامب 
من األزمة الخليجية 

بانتقاله من داعم 
لسياسات الدول 

التي فرضت الحصار، 
إلى وسيط في 

حلها

أّدت خسارة ترامب 
وفوز منافسه 

بايدن إلى تغيير 
كبير في الحسابات 
السعودية تحديًدا

تحاول السعودية 
استباق أي ضغوٍط 

يمكن أن تمارسها 
عليها اإلدارة 

األميركية الجديدة، 
في أكثر من اتجاه

مع إعالن المصالحة الخليجية في قمة العال التي استضافتها المملكة العربية السعودية، ثّمة أسئلة كثيرة، منها: هل انتهى 
الخالف الخليجي حقا؟ هل يعني هذا تطابق سياسات الدول الموقعة حول مختلف القضايا أم ماذا؟ هنا تقدير موقف للمركز 

العربي لألبحاث ودراسة السياسات، حول المصالحة واحتماالتها المستقبلية

رؤساء وفود دول الخليج وأمين عام مجلس التعاون في قمة العال في السعودية في 2021/1/5 )األناضول(

بل  ألّيٍ من أطرافها.   الخليجية من دون مكاسب تذكر  األزمة  انتهت 
بالجميع،  بالغة  وسياسية  اقتصادية  أضـــراًرا  ألحقت  العكس،  على 
وأضاعت نحو أربع سنوات من عمر العمل الخليجي المشترك، والذي 
كان يمكن استغاللها في مواجهة تحّديات اقتصادية وسياسية كثيرة 
المرحلة  خالل  األزمــة  أطــراف  تحتاج  وســوف  دولــه.  تواجه  وكبيرة 
المقبلة إلى بذل مزيد من الجهد، إلزالة تبعات األزمة، واستعادة الثقة، 
والعمل على تذليل خالفاٍت ما زالت عالقة، خصوصا من الدول التي 

لم تكن متحّمسة للمصالحة.

ال مكاسب ألحد
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MEDIA

اقتحام الكونغرس في الصحف: الديمقراطية ُمحاصرة

تويتر وفيسبوك تحظران حسابات ترامب

لندن ـ العربي الجديد

هيمنت أحداث يوم األربعاء على الصفحات 
األولى للصحف اليومية األميركية والعاملية 
علــى  أســفت  إذ  الخميــس،  اليــوم  الصــادرة 
الديمقراطيــة األميركيــة، وركــزت علــى اتهــام 
الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب بتحريض 
مؤيديــه على أعمــال العنف، واعتبر بعضها 

أن ما حصل ليس أقل من محاولة انقاب.
مســاء  العاملــي،  اإلعــام  كاميــرات  ونقلــت 
األربعــاء، صور العشــرات مــن مؤيدي ترامب 
حاملــن  الكابيتــول  قاعــات  فــي  يتجولــون 
أعــام الرئيس املنتهيــة واليته، بينما اختبأ 
املشرعون واملوظفون تحت الطاوالت يتلون 
تلــت امــرأة 

ُ
الصلــوات. رفعــت املسدســات، وق

برصــاص الشــرطة، وتوفــي ثاثة آخرون في 
حــاالت طبيــة طارئــة، وفــق مــا نقلــت وكالــة 
»أسوشــييتد بــرس«. وأفــادت وكالة »فرانس 
بابيــت،  آشــلي  تدعــى  القتيلــة  بــأن  بــرس« 
وهــي مــن عتــاة مناصــري ترامــب، وأتــت إلــى 
فــي  للمشــاركة  دييغــو،  ســان  مــن  واشــنطن 
التــي دعــا ترامــب أنصــاره إليهــا  التظاهــرة 

لاحتجاج على هزيمته أمام جو بايدن.
صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية نشرت 
بينــت  عــدة  صــورًا  األولــى  صفحتهــا  علــى 
الفوضــى والرعــب من أمام مبنى الكونغرس 
يحــرض  »ترامــب  وعنونــت  وداخلــه، 
الغوغائيــن«. وكتــب فيهــا نيــك كريســتوف: 
التاريــخ  فــي  ومخــز  مرعــب  يــوم  »هــذا 
األميركي. رئيس حّرض مثيري الشغب على 
اقتحــام مبنــى الكونغــرس وعرقلــة العمليــة 

الدستورية الختيار رئيس جديد«.
»واشــنطن  صحيفــة  مــن  األولــى  الصفحــة 
بوســت« األميركية حملت عنوان »غوغائيو 
الكونغــرس«.  مبنــى  يقتحمــون  ترامــب 
إن  بالــز،  دان  فيهــا،  املســؤولن  كبيــر  وقــال 
الديمقراطيــة األميركيــة تشــوهت ســمعتها. 
بانتخابــات  االحتفــال  مــن  »بــداًل  وأضــاف: 
حرة ونزيهة في أعظم ديمقراطية في العالم، 
سُيذكر األربعاء على أنه يوم تتويج مخيف 
ومتوقع لشهرين من أكاذيب الرئيس«. كلمة 
»حصــار« ســيطرت علــى الصفحة األولى من 
صحيفــة »نيويــورك ديلي نيــوز«. وتصدرت 
مــن  صــورة  غارديــان«  »ذا  صحيفــة  غــاف 
مقــّر الكونغــرس فــي واشــنطن حيث احتشــد 
تحــت  باألعــام،  ملوحــن  ترامــب  أنصــار 

منوعات
بين التمييز 

والتنحية
منــذ  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  تهــدأ  لــم 
األربعــاء، بعــد اقتحام أنصــار الرئيس املنتهية 
الكونغــرس  مبنــى  ترامــب  دونالــد  واليتــه 
وإعاثتهــم للفوضــى فــي العاصمــة األميركيــة. 
فبينمــا بــدأت األخبــار تنتشــر لحظــة بلحظــة 
الغاضبــة  اآلراء  كانــت  املنصــات،  تلــك  علــى 
 إلــى رّد فعــل القســم 

ً
تنتشــر بكثافــة، مشــيرة

وكان  حصــل.  مــا  علــى  الشــعب  مــن  اآلخــر 

»االمتيــاز  وتحديــدًا  املواطنــن  بــن  التمييــز 
األبيض« بن أهم املواضيع املتداولة، إذ كشف 
تعامل السلطات مع أنصار ترامب عن تساهل 
األميركيــن  املحتجــن  مــع  مثلــه  يحــدث  لــم 
املناهضــن للعنصريــة وحــراك »حيــاة الســود 
للشــرطة  مفرطــا  عنفــا  والــذي شــهد  مهمــة«، 

وعمليات اعتقال واســعة. 
املشــهدين  بــن  االختــاف  أّن  املغــردون  ورأى 

يؤكــد أّن الواليــات املتحــدة األميركيــة تمّيز بن 
أبنائهــا، وهــي تعلــي شــأن البيــض وتتغاضــى 

عن تجاوزاتهم مهما كانت.
وكتبــت كايتلــن »فقــط لكــي نكــون واضحــن، 
اليــوم هــو أن  لهــذا  الشــرطي  الــدرس  لــم يكــن 
أكثــر  الشــرطة كان ينبغــي أن يكونــوا  رجــال 
وحشــية مــع مؤيــدي ترامــب، بــل كان عليهــم 
احتجاجــات  أثنــاء  ــا 

ً
تحفظ أكثــر  يكونــوا   أن 

»حياة السود مهمة« لكنهم اختاروا أال يكونوا 
كذلــك. ال تدعهــم يســتفزونك لتهتف لوحشــية 

الشرطة«.
 ImpeachTrumpNow# وســم  انتشــر  كمــا 
 في الباد، حيث دعا 

ً
ووصل إلى األكثر تداوال

املغــردون إلــى تنحيــة ترامــب بالرغــم مــن بقــاء 
م بايدن الرئاسة.

ّ
أيام معدودة على تسل

)العربي الجديد(

الغوغائيــن  اقتحــام  بعــد  »فوضــى  عنــوان 
املؤيدين لترامب مبنى الكونغرس«. وأبرزت 
املنتخــب  األميركــي  الرئيــس  مــن  تصريحــا 
»ديمقراطيتنــا  إن  قــال  الــذي  بايــدن  جــو 
تواجــه اعتــداء غيــر مســبوق«. صحيفــة »ذا 
أن  أكــدت  البريطانيــة  تيليغــراف«  ديلــي 
معتبــرة  الحصــار«،  تحــت  »الديمقراطيــة 

»آخــر  األميركــي  الكونغــرس  مبنــى  اقتحــام 
فصــل فــي واليــة ترامــب الســاّمة«. وعنونــت 
»ديلــي إكســبرس« البريطانيــة: »أناركيــة في 
ترامــب  أن  إلــى  مشــيرة  املتحــدة«،  الواليــات 
صحيفــة  واملــوت«.  العنــف  أبــواب  »فتــح 
خصصــت  أيضــا  البريطانيــة  تايمــز«  »ذا 
األربعــاء،  يــوم  ألحــداث  األولــى  صفحتهــا 

تحــت  األميركــي  »الكابيتــول  عنــوان  تحــت 
الحصــار«. وأعيــد انتشــار غــاف ســابق مــن 
صحيفــة »دير شــبيغل« األملانيــة عبر مواقع 
ترامــب،  وصفــت  إذ  االجتماعــي.  التواصــل 
»شــيطان  بـــ  املاضــي،  يونيو/حزيــران  فــي 
الصحيفــة  بــاده«.  »أشــعل  الــذي  النــار« 
أحــداث  وصفــت  ريبوبليــكا«  »ال  اإليطاليــة 
»االنقــاب« فــي الواليــات املتحدة.  األربعــاء بـ
وحملــت افتتاحيــة »دي فيلــت« التــي كتبهــا 
»يــوم  عنــوان  فيرغــن  كليمنــس  الصحافــي 
العــار للديمقراطيــة األميركيــة«. وجــاء فيهــا 
أن »الواليــات املتحــدة شــهدت أول محاولــة 
وأكاذيبــه  »الرئيــس  وأن  عنيــف«،  انقــاب 
مســؤولون  ضعيفــا  جمهوريــا  وحزبــا 
سياسيا«، وفقا لترجمة »فرانس برس«. كما 
تحدثت صحيفة »زودوتشه تسايتونغ« في 
»عــار  عــن  الجنــون«  »انقــاب  عنوانــه  مقــال 
»إلباييــس«  صحيفــة  واعتبــرت  واشــنطن«، 
اإلســبانية أن ترامب »شــجع على الفوضى«. 
وعنونــت صحيفــة »ليبراســيون« الفرنســية 
على صفحتها األولى »ترامب: اســتراتيجية 
الفوضــى«، مع مقال في صفحاتها الداخلية 
عنوانــه »ترامــب يشــعل النــار في واشــنطن«. 
علــى  ترامــب  دونالــد  »اعتــداء  فيــه  وجــاء 
ملموســا  أصبــح  األميركيــة  الديمقراطيــة 
ورمزيــا يــوم األربعــاء، عندمــا تمكــن أنصاره 
مدفوعــن بغضــب شــديد جــراء خطابــه، مــن 
اقتحــام مبنــى الكابيتــول«. فــي صحيفــة »لو 
جيلــي  فيليــب  الصحافــي  كتــب  فيغــارو«، 
»كان مــن املمكــن أن يغــادر دونالــد ترامب مع 
أنــه )رئيــس قــوي للشــعب( بســجل  انطبــاع 
 مهــم جدًا. وبــدال من ذلك، 

ْ
متنــازع عليــه، لكــن

ســيطرت نرجســيته عليه. تعامل بقسوة مع 
املؤسســات، وداس على الديمقراطية، وقســم 

معسكره وألقى رئاسته في هوة«.
وجــاء فــي الصحيفــة البرازيلية »أو غلوبو«، 
»هبطــت الواليــات املتحدة إلى مســتوى دول 
»فرانــس  ترجمــة  وفــق  الاتينيــة«،  أميــركا 
فــي  كانتانهيــدي  إليــان  وكتبــت  بــرس«. 
باولــو«  ســاو  دي  إســتادو  »أو  صحيفــة 
مبنــى  الهــدف  »كان  أيضــا  البرازيليــة 
العاملــي  التجــارة  مركــز  وليــس  الكابيتــول، 
 
ً
عمــا أيضــا  هــذا  كان  لكــن  تــاور(،  )تويــن 

الداخلــي  »اإلرهــاب  وأضافــت  إرهابيــا«. 
الــذي طــاول الكابيتــول ألســنة لهــب أشــعلها 

الرئيس دونالد ترامب نفسه«.

ألقت الصحافة اللوم 
على ترامب الذي شّجع 

على العنف

إخفاء تغريدات
 وفيديو لترامب بسبب 

العنف غير المسبوق

واشنطن ـ العربي الجديد

الديمقراطيــة  علــى  مســبوق  غيــر  »اعتــداء 
األميركيــة«، »يوم مظلم«، »أمر مخٍز«، »ليس 
مفاجئــا«، »تمــّرد يليــق بجمهوريــات املــوز«، 
وعنــف«..  »تخريــب  وتحريــض«،  »فتنــة 
السياســيون  اســتخدمها  عبــارات  هــذه   

ّ
كل

أمــس  مــن  أول  مســاء  منــذ  األميركّيــون 
ألنصــار  تظاهــرات  مــع  تزامنــا  األربعــاء، 
ترامــب  دونالــد  واليتــه  املنتهيــة  الرئيــس 
وتعطيلهــم  الكابيتــول  مبنــى  واقتحامهــم 
ها 

ّ
اســتهل قــد  كان  التــي  الكونغــرس  جلســة 

بمجلسيه إلقرار نتيجة االنتخابات، ما أدى 
إلــى وفيــات وإصابات واعتقــاالت وإجاءات 

واستنكارات.
االســتثنائي  الفوضــوي  اليــوم  اســتدعى 
اســتثنائّية  إجــراءات  هيــل  الكابيتــول  فــي 
 ترامــب أصــّر خــال وما بعد 

ّ
افتراضيــا. إذ إن

غيــر  اتــه  الّدعاء الترويــج  علــى  التظاهــرات 
 االنتخابــات مســروقة 

ّ
قــة التــي تقــول إن

ّ
املوث

 
ّ

كل بخــاف  حقيقّيــة،  غيــر  نتائجهــا   
ّ
وإن

تصريحات املسؤولن عن االنتخابات الذين 
 جو بايدن فاز بها. 

ّ
يؤكدون أن

املبنــى،  فــي  املســبوق  غيــر  ــر 
ّ
التوت وخــال 

وبعدما انتشــرت صور متظاهرين يخّربون 
فيه ويجلسون على مكتب نانسي بيلوسي، 
خــرج زعمــاء العالــم ليعّبــروا عــن صدمتهــم، 
التصــّرف  إلــى  ترامــب  بايــدن  دعــا  فيمــا 
الوطنــي ملطالبــة  التلفزيــون  عبــر  والظهــور 
العنــف.  وإدانــة  الحصــار  بإنهــاء  أنصــاره 
 فيديو مــن أمام 

ّ
 مــا فعلــه ترامــب هو بــث

ّ
لكــن

ي فيــه الغضــب ويؤجج 
ّ
البيــت األبيــض يغــذ

نظريــة مناصريــه عبــر اإلشــارة مــّرات أخــرى 
إلــى »ســرقة االنتخابــات«، داعيا في جملتن 
خــذت 

ّ
منــه فقــط إلــى املغــادرة فــي ســام. وات

»فيســبوك« و»تويتــر« إجــراءات فــي البدايــة 
الفيديــو، ووضعتــا تحذيــرات  إلبطــاء نشــر 
شــركتا  قامــت  ذلــك،   

ّ
كل بعــد  لكــن  عليــه. 

حســابات  بتعليــق  و»فيســبوك«  »تويتــر« 
شــركات  ســارعت  بينمــا  مؤقتــا،  ترامــب 
ملزاعمــه  للتصــدي  العماقــة  التكنولوجيــا 
انتخابــات  أدلــة بشــأن  إلــى  التــي ال تســتند 
الرئاسة. وبحسب »رويترز«، أخفت »تويتر« 
حذفهــا  وطلبــت  لترامــب  تغريــدات  ثــاث 

وغيــر  املســتمر  العنيــف  الوضــع  »نتيجــة 
بعدمــا  واشــنطن«  العاصمــة  فــي  املســبوق 
مبنــى  لترامــب  مؤيــدون  محتجــون  اقتحــم 
الكونغــرس فــي محاولــة إلجبــار الكونغــرس 

على تعطيل تأكيد فوز بايدن.
ملــدة  ترامــب  علــق حســاب  إنــه  تويتــر  وقــال 
12 ســاعة، وإنــه إذا لــم يتــم حــذف التغريدات 
فســيظل الحســاب مقفــا، وهــو مــا يعنــي أن 
الرئيس لن يتمكن من نشر تغريدات من هذا 

الحســاب. وأضافــت فــي تغريــدة أيضا أن أي 
انتهاكات في املســتقبل للقواعدستؤدي إلى 

تعليق الحساب بشكل دائم.
وقالــت شــركة تويتــر إنهــا ســتتخذ إجراءات 
للتهديــدات  الداعيــة  التغريــدات  حيــال 
والعنــف، مــع اقتحــام مئــات املحتجــن مبنى 
الكونغــرس األربعاء. وقالت الشــركة »...نقيد 
إلــى حــد بعيد التفاعل مــع تغريدات مصنفة 
ضمــن سياســة النزاهــة املدنيــة الخاصــة بنا 
العنــف. هــذا يعنــي أن تلــك  بســبب مخاطــر 
التغريــدات املصنفــة لــن يتســنى الــرد عليهــا 

أو إعادة نشرها أو إبداء اإلعجاب بها«.
أثنــاء  الشــرطة  برصــاص  امــرأة  تلــت 

ُ
وق

الفوضــى التــي عمــت املبنــى. وقــال فيســبوك 
فــي وقــت الحــق إنــه ســيمنع صفحــة ترامــب 
مــن وضــع منشــورات ملــدة 24 ســاعة بســبب 

انتهاكن اثنن لسياسة املوقع.
وشــركة  »فيســبوك«  شــركة  وحذفــت 
ألفابيــت،  ملجموعــة  التابعــة  »يوتيــوب«، 
التســجيل املصور لترامب والذي واصل فيه 
تقديــم مزاعــم بــا ســند بــأن االنتخابــات قــد 
ورت، رغم أنه طالب املحتجن باالنصراف.

ُ
ز

فيســبوك  رئيــس  نائــب  روزيــن  جــاي  وقــال 
التواصــل  شــركة  إن  تغريــدة  فــي  للنزاهــة، 
»ألننــا  ترامــب  فيديــو  حذفــت  االجتماعــي 
نعتقــد أنــه يســهم فــي زيــادة مخاطــر العنــف 
وقالــت  يقلصهــا«.  أن  مــن  بــدال  الدائــر 
سياســتها  ينتهــك  الفيديــو  إن  يوتيــوب 
املناهضــة للمحتــوى الــذي يزعــم أن »تاعبــا 
واســع النطــاق أو أخطــاء قــد غيــرت نتيجــة 
االنتخابــات األميركيــة لعــام 2020«، بحســب 
»رويتــرز«. وقــال آدم موســيري، رئيس موقع 
»إنستغرام«، اململوك لفيسبوك، إنه تم حذف 
حســاب  وإن  أيضــا  إنســتغرام  مــن  الفيديــو 

الرئيس عليه سيظل معلقا ملدة 24 ساعة. 

)Getty/وصف أنصار ترامب بالغوغائيين )روبرت نيكلزبيرغ

)Getty/مؤيدو ترامب خالل اقتحامهم الكونغرس )وين مكنامي

تصدرت الفوضى التي أثارها أنصار دونالد ترامب في مبنى الكابيتول الصفحات األولى للصحف في أنحاء العالم الخميس مع عناوين 
مثل »ترامب يشعل النار في واشنطن« و»الديمقراطية تحت الحصار« و»انقالب الجنون«
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لم يعبأ بيرم بذلك، وصّعد من هجومه على 
أعوان اإلنكليز، بداية من السلطان وحاشيته 
ــه، إلـــى أن وصـــل إلـــى الــعــدد )13( من  ــاربـ وأقـ
املــســلــة وفــيــه قــصــيــدة هــجــاء للسلطان فــؤاد 
األول الذي أغلق الصحيفة إثر ذلك، فأصدر 
»الــخــازوق«،  بــيــرم صحيفة جــديــدة أسماها 
شر في عددها الوحيد مقااًل الذعًا ملحمود 

َ
ن

األميرة فوقية بنت فؤاد.  خيري باشا، زوج 
ــاء، كـــانـــت إحــــــدى قــصــائــده  ــ ــنـ ــ ــي تـــلـــك األثـ ــ وفـ

الهجائية قد ذاع صيتها بني الناس وأخذوا 
الفاسد وابنه  فــؤاد  ينشدونها، وفيها يسب 
فـــــاروق ويــصــفــه بــأنــه »ابــــن حــــــرام«، وفــيــهــا: 
»فاروق فارقنا بال نيلة. دي مصر مش عايزة 

رذيلة«.
أمر فؤاد األول بالقبض على بيرم ونفيه إلى 
الــبــالد، بــاعــتــبــاره ال يحمل الجنسية  خـــارج 
املـــصـــريـــة، فـــداهـــم الــبــولــيــس الــســيــاســي مقر 
إقامته، وكان مع البوليس مندوب بريطاني 

ياسر غريب

في لقاء سري رتبه الشيخ زكريا 
أحـــمـــد، قــابــلــت أم كــلــثــوم الــشــاعــر 
املـــتـــخـــفـــي بــــيــــرم الـــتـــونـــســـي ســنــة 
1941، واتفقا على التعاون بينهما. كان اللقاء 
بــدايــة للعديد مــن األعــمــال الناجحة الــتــي ال 
تــزال الجماهير تــرددهــا، وقــد ظنت األجيال 
الالحقة أن بيرم التونسي ليس سوى شاعر 
»اآلهات« و»الحب كده« وغيرها... من دون أن 
تعرف أن آهات بيرم السياسية واالجتماعية 
كانت ال تقل عن آهات الغزل والوجد؛ إذ عاش 

 داخل مصر وبني املنافي.
ً
الرجل مناضال

آنـــذاك مــطــاردًا متخفيًا، بعيدًا عن  كــان بيرم 
األنــظــار الــتــي تبحث عــنــه بــعــد أن دخـــل إلــى 
ســنــة   20 بـــعـــد   ،1940 ســـنـــة   

ً
مــتــســلــال مـــصـــر 

قضاها من منفى إلى منفى. فبيرم الذي أنشأ 
صحيفة »املسلة«، أخذ على عاتقه الدفاع عن 
والعدالة  الحرية  في  املصري  الشعب  حقوق 
واملساواة. وفي أثناء ثورة 1919 وقف موقفًا 
الشيخ محمد بخيت،  حــادًا مــن مفتي مصر 
ملـــوقـــفـــه الــســلــبــي مــــن ســـعـــد زغــــلــــول، انــتــهــت 

بوصف املفتي له بأنه كافر وزنديق.

شهد اإلغالق 
والحجر المنزلي حاالت 

طالق وعنف أسري

عاش بيرم التونسي 
منفيًا بين مصر وتونس 

وفرنسا وسورية

اقتحم وسوف الغناء 
المصري بعدما نشأ عليه 

من الطفولة

2223
منوعات

ــد اصــطــحــبــوه فـــي قــطــار  ــر فـــرنـــســـي، وقــ ــ وآخـ
ــــى اإلســـكـــنـــدريـــة، ثــــم وضــــعــــوه فــي  مــتــجــه إلـ
ــوم 25  ــ ــى تــــونــــس فــــي يــ ــ ســفــيــنــة مــتــجــهــة إلــ

أغسطس/ آب 1920.

مع الثورة
ــان الـــشـــعـــور الـــوطـــنـــي مـــعـــاديـــًا لـــأســـرة  ــ كــ
الـــعـــلـــويـــة الرتـــبـــاطـــهـــا بـــاإلنـــكـــلـــيـــز، وكـــانـــت 
يتلقفها  وأزجـــالـــه  الفصحى  بــيــرم  قــصــائــد 

الـــــنـــــاس مـــــن شــــمــــال مـــصـــر إلــــــى جــنــوبــهــا 
متزامنة مع أغاني سيد درويــش الوطنية، 
وكـــان وقــوفــه إلـــى جــانــب الــحــركــة الوطنية 
ومطالبها وصواًل إلى ثورة 1919 واضحًا.

ــدًا بـــالـــفـــطـــرة  ــعـ ــتـ يــــقــــول بـــــيـــــرم: »كــــنــــت مـــسـ
ــقــــذرة الـــتـــي أعــيــش  لــلــتــمــرد عــلــى الــبــيــئــة الــ
االجتماعية  عيوبها  وأرى  ظهرانيها،  بني 
واألمــــــراض املــتــفــشــيــة فــيــهــا، فـــأخـــذت أنــظــم 
الــزجــل فــي بــعــض الـــحـــاالت، وأنــتــقــد بعض 
الــتــصــرفــات، وفــي نفسي حنق شــديــد على 
ــانـــق مــن  املــجــتــمــع الــــــذي يــحــيــا فــــي جــــو خـ
ــتـــالل اإلنــكــلــيــزي، وفــــي أعــمــاقــي ثـــورة  االحـ
عـــارمـــة عــلــى الـــذيـــن يــعــمــلــون عــلــى أن يظل 
ــى أبـــد  ــ ــائـــديـــن بــيــنــنــا إلـ ــقـــر سـ ــفـ الـــجـــهـــل والـ
ــــن«. لــقــد كــــان مـــدركـــًا بـــوضـــوح دور  ــديـ ــ اآلبـ
االحتالل في تأخر الوطن واإلنسان، ومدركًا 
العامل االقتصادي وانعدام املساواة  أيضًا 

بني الناس في تدمير املجتمع.
كـــان بــيــرم صــديــقــًا حميمًا لــســيــد درويــــش، 
ــد مــــــن األعـــــمـــــال  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ وجـــــمـــــع بـ
ــال  ــ ــمـ ــ ــن األعـ ــ الــــوطــــنــــيــــة، وألـــــــــف الــــعــــديــــد مــ
قام  التي  واألغــانــي  واألوبريتات  املسرحية 
بينها  ومـــن  وغــنــائــهــا.  بتلحينها  درويــــش 
مسرحية »شــهــوزاد« وهــو اســم مستوحًى 
مـــن الـــشـــهـــوات املــفــرطــة لــلــعــائــلــة الــحــاكــمــة، 
وأوبــــريــــت »دوقـــــة جــيــرولــســتــني الــكــبــيــرة«، 
الفرنسية، وهو  مــن  أوبــريــت مقتبس  وهــو 
ــة الـــشـــهـــيـــرة لــســيــد  ــيــ ــنــ الــــــــذي تـــضـــمـــن األغــ

درويش: »أنا املصري كريم العنصرين«.

المجلس البلدي
ــيـــرم بــني  ــــرف بـ ــرة، عـ ــكـ ــبـ ــتـــرة شـــبـــابـــه املـ فــــي فـ
الــنــاس بــاســم شــاعــر املــجــلــس الــبــلــدي، حيث 
وتبنى قضاياها ووقف  بالجماهير،  ارتبط 
إلى جانب الشعب ضد املجلس البلدي الذي 
اإلسكندرية،  في  األجانب  عليه  كــان يسيطر 
فنظم قصيدته املشهورة التي يقول مطلعها: 
 

ُ
ــه/ والــنــصــف

ُ
 آكــل

ُ
 أتـــى فــالــنــصــف

ُ
إذا الــرغــيــف

البلدي... وما كسوُت عيالي  للمجلِس  أترُكه 
كـــســـوُت  ـــيـــِف إال  الـــصَّ فــــي  الـــشـــتـــاِء وال/  فــــي 

املجلس البلدي.
ألهب بهذه القصيدة حماسة الجماهير التي 
راحت ترددها في كل مكان، فذاعت وانتشرت 
وتــجــاوبــت أصـــداؤهـــا مــن أقــصــى مــصــر إلــى 
ألحان  تــســري وتنتشر  كــانــت  أقــصــاهــا، كما 

سيد درويش في هذه الفترة.
يــقــول طــاهــر أبــو فــاشــا عــن قصيدة املجلس 
الشاب،  بيرم  بواكير  مــن  كانت  إنها  البلدي 
ولــيــســت مــن أفــضــل مــا قــالــه. لكنها أحــدثــت 
دويــــًا شـــديـــدًا، وكــــان لــهــا صــــدًى بــعــيــد، فقد 
وقعت على الــجــرح، وأصــابــت مــا فــي نفوس 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــذيــــن وجــــــــدوا فـــيـــهـــا مــتــنــفــســًا 
البلدي، ولهذا  إرهــاق املجلس  ملعاناتهم من 
راجت على ألسنة الناس من مختلف الفئات 
وكتبها  وتناشدوها،  فحفظوها  والطبقات، 
الــخــطــاطــون فــي لــوحــات عــلــقــت فــي األمــاكــن 
الــعــامــة، وأنــشــدهــا املــنــشــدون على الــذكــر في 
وقــام بتشطيرها بعض  العباس،  أبــي  مولد 
أكثر  واّدعــاهــا  الــشــعــراء، وخّمسها بعضهم، 

من شاعر.
أرســــــلــــــهــــــا بــــــيــــــرم إلــــــــــى جــــــــريــــــــدة األهــــــالــــــي 
التونسي.  بيرم  باسم  موقعة  باإلسكندرية 
وتــســاءل الــنــاس: مــن بــيــرم هـــذا؟ وكــانــت تلك 
القصيدة موردًا من موارد رزقه آنذاك، فكلما 
عضته الحاجة طبع منها بضع مئات، وراح 
يوزعها بنفسه، فيتخطفها منه الناس، وكان 
يكرر طبعها كلما احتاج، فيتجمع له من ذلك 

ما يرد عنه شبع الجوع.

الكندي، نيل يونغ، 50  باع املغني األميركي 
فـــي املـــائـــة مـــن حــقــوق أعــمــالــه إلــــى صــنــدوق 
االســتــثــمــار »هــيــبــغــنــوســيــس«، وهـــي خطوة 
جديدة تؤشر إلى وجود توّجه من هذا النوع 
فـــي الــقــطــاع املــوســيــقــي، إذ تــأتــي بــعــد شهر 
مــن اســتــحــواذ »يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك« على 

أغنيات بوب ديالن.
وكشفت »بي بي سي« أن قيمة الصفقة التي 
تشمل 1180 مقطوعة ليونغ )75 عامًا( تبلغ 
150 مليون دوالر أميركي، وهو رقم لم يؤكده 

»هيبغنوسيس«.
وكـــان مــيــرك مــيــركــوريــاديــس، املــديــر السابق 
ألعمال عدد من عمالقة املوسيقى املشهورين 
كـــــإلـــــتـــــون جـــــــــون وآيـــــــــــــــرون مـــــــيـــــــدن، أّســـــــس 
2018، وطرحت  عــام  مطلع  »هيبغنوسيس« 
العام  أسهم الصندوق في بورصة لندن في 
نــفــســه. وتــمــكــن هـــذا الــصــنــدوق املتخصص 
فــي االســتــحــواذ على الحقوق مــن جمع 625 
مليون   850 )نــحــو  إسترليني  جنيه  مليون 
املستثمرين،  مــن  اآلن  حــتــى  أمــيــركــي(  دوالر 

بحسب موقعه الرسمي.
ــي عـــمـــلـــيـــات  ــ اك، شـــــــرع الـــــصـــــنـــــدوق فــ

ّ
ومــــــــــــــذ

الــعــامــة في  املــتــحــدة، فالجامعات  الــواليــات 
ــدة مـــــــرات، لــكــن  ــ فـــرنـــســـا أغـــلـــقـــت أبـــوابـــهـــا عـ
ــرروا وضـــع الـــطـــالب في  ــ بــعــض األســـاتـــذة قـ
خــطــر، وعــــدم االنـــصـــيـــاع لــــقــــرارات اإلغــــالق، 
األمــر يتعلق  األولـــى، ألن  السوربون  كحالة 
»الـــبـــريـــســـتـــيـــج«، فـــعـــدم إغــــــالق الــجــامــعــة  بــــ
مــوقــف ثــقــافــي ســيــاســي أكــثــر مــنــه وقــائــيــًا، 
والكثير من الطالب رفضوا الدوام وطالبوا 
بمتابعة الدروس عن بعد، في حني أن بعض 
األساتذة أصروا على الحضور الشخصّي.  

استمرار التعليم ورغبة الكثيرين بالجامعة، 
األفــالم  مــن  فالكثير  لالستغراب؛  املثير  هــو 
الــــطــــالب هــــم أول  واملـــســـلـــســـالت تـــقـــتـــرح أن 
املــدرســة، ويفضلون  أو  الجامعة  يــتــرك  مــن 
االسترخاء في املنزل، كحالة إيرك كارتمان 
في الحلقة الخاصة التي أنتجت هذا العام 
مـــن »ســـــاوث بــــــارك«، وفــيــهــا رحــــب الــطــالب 
جميعًا بالعودة إلى املدرسة، عدا كارتمان، 
ــــذي وجــــد فـــي ذلــــك انــتــهــاكــًا الســتــراحــتــه،  الـ
ــا جــعــلــه مــحــط عــــــداوة جــمــيــع أصـــدقـــائـــه،  مـ
خصوصًا بعد إصــراره على إغالق املدرسة 

بشكل دائم. 

هل نحّب بعضنا بعضًا؟ 
ــن األفـــــــــالم الـــكـــومـــيـــديـــة  ــ ــديــــد مـ ــعــ ــوي الــ ــحــ تــ

عّمار فراس

التغيرات التي طرأت على نمط حياتنا إثر 
ــفــْت لــنــا الــكــثــيــر من 

َ
جــائــحــة كــوفــيــد 19، َكــش

ــام الــتــي كــنــا نــعــيــشــهــا أو نــخــتــبــرهــا،  ــ األوهــ
ــا عــبــر  ــنــ ــــت لــ ــ

ّ
ــخ ــ ــ

ُ
ــــي ض ــتـ ــ ــك الـ ــلــ ــًا تــ خــــصــــوصــ

الشاشات، فاألسئلة التي طرحت في األفالم 
واملسلسالت سابقًا، اختلفت إجاباتها حني 
طرحت على أرض الواقع. ذاك املتخيل الذي 
تــعــلــمــنــاه عـــن أنــفــســنــا وعــالقــاتــنــا، تــبــني أن 
أوهـــام، بصورة  مجرد  مكوناته  مــن  الكثير 
ــابــــات.  ــرحـــت أســـئـــلـــة وقــــدمــــت إجــ أخـــــــرى، طـ
بــعــض هــــذه اإلجــــابــــات تــبــني أنــهــا ال يمكن 
فــــي حــني  الـــــواقـــــع.  عـــلـــى أرض  تـــحـــصـــل  أن 
ــــرى لـــم تــكــن كـــافـــّيـــة، إذ كــان  أن إجـــابـــات أخـ
الواقع أشد ســوءًا من النسخة املتخّيلة، ما 
جــعــلــنــا كــبــشــر نــســعــى إلـــى أجـــوبـــة جــديــدة، 
نعيش  كبشر  وضعيتنا  فــي  النظر  ونعيد 

كجماعات ونخضع لسلطة دول ُمختلفة. 

هل هناك فائدة من الجامعات؟ 
مهمة،  الجامعة  نعم  مــجــازي.  هنا  الــســؤال 
لكن بسبب توقف الدوام، اكتشف الكثيرون 
عليه  الحصول  يتم  الـــذي  املعلومات  كــم  أن 
من الدوام اليومي في الجامعة، ال يتناسب 
ــاط املـــدفـــوعـــة. نــتــحــدث هــنــا عن  ــســ مـــع األقــ
ــأجــــورة، إذ احــتــج  الــجــامــعــات الــخــاصــة واملــ
الــعــديــد مـــن الـــطـــالب فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
على أقساط الجامعات املرتفعة، ككولومبيا 
ــــاون، وهـــــددوا بــعــدم  ــــورج تـ وهــوبــكــيــنــز وجـ
يــتــم تخفيضها، كــون  لــم  دفـــع األقــســاط إذا 
الــتــعــلــيــم يــتــم عـــن بـــعـــد، وال يــتــم اســتــخــدام 
ــــر على  مــنــشــآت الـــجـــامـــعـــة.  ال يــقــتــصــر األمـ

ــال املــنــتــج  ــ ــمـ ــ ــتــــي شـــمـــلـــت أعـ ــواذ الــ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ االسـ
بــاري  واملغني  تيمباالند  الناجح  األمــيــركــي 
في  أخــرى  استثمار  أدوات  ودخــلــت  مانيلو. 
»كونكورد«  بينها  من  الحقوق،  إلى  السباق 

و»برايمري ويف«.
التدفقي  البث  على  املــتــزايــد  اإلقــبــال  ويشّكل 
الــســبــب الــرئــيــســي لــرغــبــة املــســتــثــمــريــن في 
املوسيقية.  األعــمــال  حقوق  على  االستحواذ 
فعام 2019 قفزت عائدات البث الرقمي حول 
ــائـــة لــتــصــل إلــى  الــعــالــم بــنــســبــة 22.9 فـــي املـ
ولــلــمــرة  بـــذلـــك،  وتــشــّكــل  دوالر.  مــلــيــار   11.4
العائدات  »أكثر من نصف« إجمالي  األولــى، 
ــم، وفــقــًا  ــالــ ــعــ ــــول الــ ــلـــة حــ ــّجـ املـــوســـيـــقـــيـــة املـــسـ

»االتحاد الدولي للموسيقى«. لـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارتــــني األوروبـ ــقــ وبــــعــــد نـــجـــاحـــهـــا فــــي الــ
الــبــث املوسيقي  بـــدأت منصات  واألمــيــركــيــة، 
تـــولـــي اهــتــمــامــًا أكـــبـــر بــــاألســــواق الــنــاشــئــة، 
ــال  ــمـ ــا مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــــط وشـ ــهـ ــنـ ومـ
أفــريــقــيــا حــيــث يــســتــخــدم الــشــبــاب الــوســائــل 

التكنولوجية على نطاق واسع.
وكـــــان نــيــل يـــونـــغ عـــضـــوًا فـــي فــــرق »بــافــالــو 
سبرينغفيلد وكروسبي« و»ستيلز« و»ناش 
أند يونغ«، وغنى أنواعًا مختلفة. ومن أشهر 

.Heart of Gold »أغنياته »هارت أوف غولد
وظفت  الفائت،  األول  ديسمبر/كانون  مطلع 
»يــونــيــفــرســال مــيــوزيــك« 300 مــلــيــون دوالر 
»نيويورك  لتقديرات صحيفة  وفقًا  أميركي، 

تايمز«، لشراء حقوق أعمال بوب ديالن.
 الصفقة تشمل 

ّ
الــشــركــة فــي بــيــان إن وقــالــت 

أغاني الثقافة املضادة األيقونية التي غناها 
ديالن في الستينيات، مثل »في مهب الريح« 
Blowin’ in the Wind و»مثل حجر يتدحرج« 
تكشف عن  لــم  لكنها   ،Like a Rolling Stone

ــــذي جعلته  ــــاع املــغــنــي الـ بـــنـــود الــصــفــقــة. وبـ
أعماله على مدى ستة عقود أول كاتب أغاٍن 
يحصل على جائزة نوبل في األدب عام 2016 
أكثر من 125 مليون تسجيل في جميع أنحاء 

العالم.
»يــونــيــفــرســال  ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــ ــ وقــ

ــي بــيــانــه  ــ ــنــــج، فـ ــريــ ــان غــ ــيــ ــك«، لــــوســ ــ ــوزيـ ــ ــيـ ــ مـ
الــرســمــي: »ال يخفى عــلــى أحـــد أن فــن كتابة 
األغاني هو املفتاح األساسي لكل املوسيقى 
ــرًا أن بـــوب ديــالن  ــه لــيــس سـ الــرائــعــة، كــمــا أنـ
هو أحد أعظم ممارسي هذا الفن«. وأضاف: 
»أغـــانـــيـــه رائـــعـــة ومــــؤثــــرة، مــلــهــمــة وجــمــيــلــة، 

ثــاقــبــة واســـتـــفـــزازيـــة، أغــانــيــه خـــالـــدة، ســـواء 
كتبت منذ أكثر من نصف قرن أو يوم أمس. 
ليس من املبالغة أن نقول إن مجموعة أعماله 
وإعجاب  حــب  على  استحوذت  قــد  الضخمة 

مليارات األشخاص في أنحاء العالم كافة«.
)فرانس برس، العربي الجديد(

الفيلم  بطال  فيه  يجد  مشهدًا  الرومانسية 
نفسيهما محبوسني في مكان واحــد، ليوم 
أو أكثر، وعــادة ما ينتهي األمــر بوقوعهما 
الحقيقية  مشاعرهما  واكتشاف  الحب،  في 
بعضهم تــجــاه بــعــض. بعض األفـــالم تــروج 
املــشــتــركــة تنتهي بحب  »املــغــامــرة«  أن  إلـــى 

 تمأ الشاشة. 
ٌ
بلة

ُ
أبدّي فاتحته ق

هـــــذا الــــفــــخ الــــرومــــانــــســــي تــــحــــول بــالــنــســبــة 
للبعض إلى جحيم. حاالت الطالق والعنف 
األســري كانت في أوجها في العام املاضي، 
كـــون األزواج املــحــجــوريــن فـــي مــكــان واحـــد 
اكــتــشــفــوا بعضهم بــعــضــًا بــصــورة قــاســيــة. 
 
ً
امللل والتحديق املتبادل والنزق، كشف هوة
خصوصًا  األزواج،  مــن  الــعــديــد  بــني  عميقة 
أن الــحــجــر الــصــحــي مــنــح الــكــثــيــريــن الــوقــت 

للتأمل في أنفسهم وإعادة اكتشافها. 

هل هناك حمقى بيننا؟
الجواب نعم، من دون الحاجة للغوص في 
معاني الحمق أو التنظير لها. اكتشفنا هذا 
أن هناك كثيرين ممن هم مستعدون  العام 
لــلــمــخــاطــرة بــحــيــواتــهــم وتـــهـــديـــد حـــيـــوات 
اآلخـــريـــن، ألســبــاب يــطــول شــرحــهــا، تختزل 
بــالــغــرور والــحــمــاقــة. واملــثــيــر لــالهــتــمــام أن 
املــؤمــنــني بــنــظــريــات املـــؤامـــرة مــمــن تهكمنا 
أو  األرض مسطحة،  بــأن  كاملؤمنني  عليهم، 
أن الفيروس سببه تقنية الـ5G عددهم كبير، 
ــام، وال يمكن  ــعـ وحــــاضــــرون فـــي الــفــضــاء الـ
إنكار وجودهم أو إسكاتهم. لكن اإلشكالية 
كــانــت بــأنــهــم ســاهــمــوا فـــي نــشــر الــفــيــروس 
وتــعــريــض حـــيـــاة الــكــثــيــريــن لــلــخــطــر، بــنــاء 
على حماقاتهم. هذه الفئة نتعرف إليها في 

الجزء الثاني من فيلم »بورات«. 

نيل يونغ يبيع نصف حقوق أغانيهأسئلة في مدار كوفيد 19: نعم وال
يتجه فنانون عالميون 
أخيرًا إلى بيع حقوق 

أغانيهم، سعيًا إلى 
اللحاق بموجة منصات 

البث التدفقي، وآخرهم 
نيل يونغ

ربيع فران

ي، بعد 
ّ
الفن الفنان جــورج وســوف نشاطه  يعاود 

ــودة ســلــطــان الـــطـــرب تفتقد  ــ ــيـــاب. لــكــن عـ فـــتـــرة غـ
الـــيـــوم نــكــهــة الـــطـــرب الــــذي بــنــى وســــوف شــهــرتــه 
عليها نهاية السبعينيات، وقفز منها إلى نجاح 

أسطوري أصبح عمره 40 عامًا.
ــة ال  ــالــ مــــن دون شــــــك، يـــمـــثـــل جـــــــورج وســـــــوف حــ
أحــدًا فهمها سوى جمهوره ومريديه. ثمة  يمكن 
مات« في هذه العالقة التي حافظت ألكثر من 

ّ
»ُمسل

ثالثني عامًا على ثباتها، واتــخــذت من دعــم »أبو 
وديع« قاعدة أساسية، ال تهتم بتفسيرات »الحالة 
الوسوفية« العبثية، واملآخذ عليها، وال باتهامات 
كثيرة، ومنها تعاطيه املخدرات، وتحديه الدائم لـ 
»إتيكيت« الحياة، والعمل بعفوية. وهذا تحديدًا 
مـــا يــفــّســر تــقــلــيــد جــيــل آخـــر مـــن الــشــبــاب لــجــورج 
وسوف في طريقة كالمه، أو قّصة شعره، أو رسم 

لحيته.
بــدأت انتفاضة جــورج وســوف باكرًا جــدًا، عندما 
انتشر له نهاية السبعينيات »كاسيت« غنائي، ملا 

ُسمي يومها الطفل املعجزة. 
وتــــــروي الـــحـــكـــايـــات مـــن تــلــك الــحــقــبــة أن جـــورج 
وســـوف ُمــنــع مــن الــغــنــاء بسبب صــغــر ســنــه، ولــم 
سورية  فــي  املوسيقيني  أو  الفنانني  نقابة  تعطه 
اإلذن بالغناء، ألنــه كــان ال يــزال قــاصــرًا. لكنه أثر 

عــلــى نــشــر »الـــشـــريـــط« الــغــنــائــي لــصــوت طــفــل أو 
مراهق، استطاع من خالله أن يؤسس النتفاضة 
فــنــيــة وإنــســانــيــة ال تــشــبــه مــســيــرة زمـــالئـــه الــذيــن 

وجدهم أمامه منتصف الثمانينيات.
عامًا على مسيرة  أربــعــني  مــن  أكثر  حقيقة، وبعد 
صاحب »سلف ودين« الغنائية، ال نجد له منافسًا 
فــي الــلــون الــغــنــائــي، أو األســلــوب الــفــنــي الــخــاص. 
اقتحم جــورج وســوف الغناء املصري بعدما نشأ 
عليه من الطفولة، واستعان بمجموعة تشبه هذا 
الغناء، ولــم يوفر  األســلــوب في طريقه وعمله في 
خبرته املوسيقية والفنية وتغليبها على مجموعة 

أعماله الغنائية، واختياره لألحان املناسبة.
فـــي عـــام 2008، أوقــــف الــفــنــان جــــورج وســــوف في 
السويد بتهمة حيازة كمية من املخدرات، وتدخلت 
القضية خالل  وأنــهــت  نــافــذة  أمنية عربية  جــهــات 
أيـــام مـــعـــدودة، لــيــعــود جـــورج وســـوف إلـــى لبنان، 
الشرف  صالون  من  الفاتحني،  استقبال  وُيستقبل 

إلــى تظاهرات املعجبني  الــدولــي،  في مطار بيروت 
الـــتـــي زحـــفـــت نــحــو مــحــيــط املـــطـــار لـــدعـــم  صــاحــب 
»مــافــيــش حـــســـاب«، والــتــلــويــح لـــه مـــن بــعــيــد. هــذا 
التفاعل كــان فــي كــل مــرة يعتبر »صــك بــــراءة« من 
أسلوب جورج وسوف في الحياة، وكيفية تعاطي 
الجمهور معه في كل مرة من دون أي تفسير منطقي 
لحالة اإلعــجــاب هــذه. وكــل مــحــاوالت الدعم تصب 
ــالـــة« جــــورج وســــوف كمشهد  فـــي خــانــة إبـــقـــاء »حـ

مختلف متفرد عن باقي زمالئه من الفنانني.
وفي سنة 2011، أدخل جورج وسوف إلى املشفى، 
بــعــد تــعــرضــه لجلطة دمــاغــيــة فــي دمــشــق، ونقل 
بعدها على وجه السرعة إلى بيروت. أيام طويلة 
قضاها أبو وديع في غرفة العنائية املركزة. ومع 
ذلــــك، لــم يــخــل مــحــيــط املــســتــشــفــى مــن جــمــهــور لم 

يغادره حتى تماثل للشفاء وعاد إلى منزله.
ــورج وســـوف  ــ ــا هـــو مــخــتــلــف فـــي جـــديـــد جـ ثــمــة مـ
ــرار عــلــى الــبــقــاء،  ــ )أغــنــيــة »صــاحــي الــلــيــل«(، وإصـ
ولــو ظهر صوته متعبًا وضعيفًا هــذه املــرة.. لكن 
البديلة  املــواقــع  على  نشرها  بعد  حققت  األغنية 

أكثر من مليوني مشاهدة في غضون أيام.
ثمة ما هو أقــوى من صوت جــورج وســوف، الذي 
بدأ يخونه أخيرًا، قد يكون في تقّبل الجمهور لكل 
ما يقوم به الفنان أو املغني، حتى ولو لم يستوف 
البديهية، وهــذا ما يثبت كل هذا  الفنية  املعايير 

القبول والتفاعل مع »أبو وديع«.

أغنيات تعبر المنافي

)Getty/قيمة الصفقة 150 مليون دوالر أميركي )فرايزر هاريسون

صدرت له أخيرًا 
أغنية بعنوان 
»صاحي الليل« 
)وائل الدقي/
فرانس برس(

)Getty( كثيرون صّدقوا نظرية المؤامرة وروجوا لها

كتب عددًا من أغاني أم كلثوم مثل »اآلهات« و»شمس األصيل« )عصام عزّوز(

في مثل هذه األيام، رحل الشاعر بيرم التونسي. نعرفه، غالبًا، من خالل أغاٍن كتبها وغنتها أم 
كلثوم. لكننا نغفل عن حياة توزعت بين المنافي ومقاومة االستعمار

بيرم التونسي

جورج وسوف وإن بدا متعبًا

فنون وكوكتيل
استعادة

متابعة

موسيقىإضاءة

من تونس، نفى الفرنسيون 
بيرم إلى دمشق. هناك، 

يستمر في مقاومته 
بالمقاالت واألشعار، فيقبض 

عليه المعتمد الفرنسي 
وينفيه مرة أخرى إلى 

فرنسا في سفينة تنقله إلى 
مارسيليا مرورًا باإلسكندرية. 

السفينة تتوقف في 
بورسعيد. يبكي بيرم، ليظهر 
أحد البمبوطية الذي تلفت 

انتباهه دموع الشاعر. 
يذهب إليه ويدور بينهما 

حوار قصير، بعدها يُرى بيرم 
والبمبوطي يسيران جنبا إلى 

جنب في ثبات إلى خارج 
السفينة نحو الشاطئ.

نحو الشاطئ
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



والــذكــاء فقط، أي وليد قـــدرات العقل وحــده. 
 نــــدرة الــتــجــربــة الــشــعــريــة الــداخــلــيــة هي 

ّ
ألن

بصورة  اإلنسانية  واملخّيلة  العاطفة  وليدة 
نحتاج  ألننا  الشعر  نحتاج  نحن  جوهرية. 
إلـــى الــتــواصــل مــع هـــذه الــتــجــربــة اإلنــســانــيــة 
اللغة/  فيها  تصير  التي  الــنــادرة،  الداخلية 
ــــوم ذاَت  ــتـــي نــســتــخــدمــهــا كــــل يـ الـــوســـيـــلـــة الـ
حــضــور فــي ذاتـــه، لــم نألفه مــن قــبــل. حضور 
الــســاحــر، عــوالــم مجهولة  مـــرآة  يعكس، مثل 
ــادرة. هــذه  ــنــ مـــن خــبــرة الــشــاعــر الــداخــلــيــة الــ
الــخــبــرة ليست انــعــكــاســا مــبــاشــرًا ملــا يحدث 
في الخارج. بل هي وليٌد هجني بالغ التعقيد 
لتزاوج »ذات الشاعر« مع »املوضوع« الوافد 

عليها من الخارج.
خارج هذه الخبرة الشعرية الداخلية النادرة 
عادة ما نستعني بالنثر، للتعبير عن مواقفنا 
إزاء ما يحدث في تيار  وأفكارنا ومشاعرنا 
الحياة، أو التاريخ. ما يحدث في هذا التيار، 
الداخلية، هــو ما  الشاعر  أتــون خبرة  خــارج 
ــــراض«. ولـــذا أتــصــّور الــشــعــر ال  أســّمــيــه »األغــ
ــخــذ مــوقــفــا، بـــقـــدر مـــا ُيــحــســن 

ّ
ُيــحــســن أن يــت

التساؤل واالستسالم للمتاهة.
ومحاولة الشعر للتعامل مع هذه »األغراض« 
خــارجــنــا، فــي تــيــار الــحــيــاة والــتــاريــخ، بهذه 

الــطــريــقــة، إنـــمـــا هـــو تــعــامــل نـــثـــري، ُيــضــعــف 
هويته. وهذه الظاهرة أفسدت الشعر، في كل 

مكان، وعبر تاريخه كله.
فــــي الـــشـــعـــر الـــعـــربـــي كــــانــــت هـــــذه الـــظـــاهـــرة 
مــتــفــّوقــة مــنــذ مـــراحـــلـــه املـــبـــّكـــرة، حــيــث كــان 
»الفخر«، و»املدح«، و»الهجاء«: كان  وسيلة لـ
رة للقبائل العربية 

ّ
الوسيلة »اإلعالمية« املؤث

في الجزيرة، ثم صار إلى جانب ذلك وسيلة 
ألغــــراض اإليـــمـــان »الــعــقــائــدي«، بــعــد مجيء 
اإلسالم. ثم وسيلة ألغراض الحياة الحديثة، 
ــلــة فـــي مــفــاهــيــم وأفـــكـــار أيــديــولــوجــيــة 

ّ
املــتــمــث
عديدة.

نــــقــــطــــة الــــضــــعــــف هــــــــذه جــــعــــلــــت الـــقـــصـــيـــدة 
ــن، أو  ــّرد وســيــلــة »جــمــيــلــة« لــلــتــعــبــيــر عــ مـــجـ
إيـــصـــال، مـــوقـــف أو حــتــى مــشــاعــر ال تــخــرج 
مــن »خــبــرة شعرية« داخلية بقدر مــا تخرج 
ــهـــارة.  مـــن »خـــبـــرة فــنــيــة« تــعــتــمــد الـــذهـــن واملـ
كــثــيــر مـــن الــشــعــراء الـــيـــوم يـــبـــدون أقــــرب إلــى 
اإليمان بمفاهيمها  أحــزاب، شديدي  أعضاء 
األيــديــولــوجــيــة. إن الــثــورة، الــتــمــّرد، الــرفــض، 
الــتــجــاوز، الــحــداثــة، التجديد، الــجــنــون... إلخ 
 مفاهيم ذهنية في جوهرها. ولكن 

ّ
ليست إال

الــلــعــب الــتــقــنــي فـــي الــلــغــة يــمــنــحــهــا قناعها 
الشعري.

الشاعر العربي القديم، بعد اإلسالم خاّصة، 
ــراض«. قصيدة  »األغــ ووقــتــه  ه 

َ
موهبت أتلفْت 

الــــفــــرزدق فـــي مـــحـــاورتـــه الـــبـــارعـــة مـــع الــذئــب 
مــع موهبته  ولكنها تالشت  رائــعــة،  قصيدة 
تــحــت ركـــام قــصــائــد املـــدح والــفــخــر والــهــجــاء 
كبار مثل  األمــر يصّح على شــعــراء  املبتذلة. 
املتنّبي وأبــي تــّمــام والــبــحــتــري... إلــخ. لدينا 
العميق  باالنسحاب  ينفردون  عظام  شعراء 
الداخلية كأبي العالء  التجربة الشعرية  إلى 

املعّري وأبي نؤاس.
 

■ للشعر لغته وللرسم لغته وللموسيقى لغتها. في 
ل إلى القارئ أّن بعض أشعارك  بعض األحيان ُيخيَّ
ــف عــن لــوحــات تــرســمــهــا فــرشــاة الــحــروف، 

ّ
تــتــكــش

ى فــي شــعــرك طبقات 
ّ
أخـــرى تتجل وأحــيــانــا كثيرة 

الــرّســام  الــشــاعــر،  كــريــم،  فـــوزي  املوسيقية.  اللحن 
لديه  هــل  كثيرًا،  عنها  والكاتب  املوسيقى  وعــاشــق 
ثالثة فضاءات في عامله الداخلي منفصل بعضها 
صلة بشكل ما، 

ّ
عن بعض، أم أّن تلك الفضاءات مت

ويثري بعضها اآلخر؟
ــفــــنــــون لــغــتــه   ِمــــــن هــــــذه الــ

ٍّ
ــل ــكــ  لــ

ّ
ــٌح أن ــيـ ــحـ صـ

 على 
ّ
 هــــذا يــعــنــي أيـــضـــا أن

ّ
الـــخـــاصـــة، ولـــكـــن

لــغــات بليغة عــــّدة. لغة  الــشــاعــر أن يــتــحــّدث 
الــلــســان، لغة الــعــني ولــغــة األذن. كــنــُت مولعا 
مــنــذ صــبــاي بــالــنــحــت والـــرســـم. كـــان صوتي 

كاصد محمد

ها في جامعة 
َ
■ في املحاضرة التي ألقيت

بــولــونــيــا، تــنــاولــَت مــوضــوعــة األغــــراض 
 سلبا 

ً
ـــرة

ّ
الــشــعــريــة، مــعــتــبــرًا إيـــاهـــا مـــؤث

بعالقة الشاعر العربي بتجربته الشعرية الداخلية، 
بقبيلته،  الشاعر  ارتــبــاط  واقــع  وأنــهــا كانت تعكس 
بــبــطــوالتــه، بــحــروبــه وبــالــســلــطــان الــحــاكــم، فكانت 
النتيجة أن أصبحت للشعر أغراٌض كاملديح والهجاء 
رت هذه األغراض سلبا 

ّ
والرثاء. سؤالنا هو: كيف أث

مــا تعتقده ينطبق فقط  الــعــربــي؟ وهــل  الشعر  فــي 
على الشعر العربي، أم أنه ينطبق أيضا على الشعر 

في مختلف الحضارات؟
ــنـــى الـــــعـــــام لــصــيــقــة  ــعـ ــاملـ أغـــــــــراض الـــشـــعـــر بـ
 نــص شــعــري يرغب 

ّ
بــالــشــعــر مــنــذ ُوجــــد. كـــل

فــــي الــتــعــبــيــر عــــن شــــــيء، وهــــــذا الــــشــــيء هــو 
ـــه. كـــان الــشــعــر، وأفـــتـــرض أنـــه مـــا زال، 

ُ
غـــرض

رغبة في البوح بخبرة داخلية لدى الشاعر. 
الندرة، ولذلك ال تخرج  وهــذه الخبرة بالغة 
 

ّ
للناس، لكي توصل هذه الخبرة النادرة، إال
ال  بتعامل  أي  اللغة؛  مــع  استثنائي  بتعامل 
يــســتــخــدم الــلــغــة كــوســيــلــة، كــمــا هــو الــجــاري 
في  وغــايــة  باعتبارها وسيلة  بــل  اللغة،  مــع 
التقنية  التعامل ليس وليد  واحـــد. وهــذا  آن 

مــضــى أكـــثـــر مـــن عــــام ونـــصـــف الـــعـــام على 
م. 

ّ
رحيل الشاعر فوزي كريم، الصديق واملعل

تسقط  أو  نجمة  تغيب  كما  بصمت،  رحــل 
ورقــة أو يعبر طيٌر أفقا بعيدًا. فــوزي الذي 
أمضى عمره هــاربــا مــن الــضــوضــاء، باحثا 
ى في 

ّ
عن السكينة، لم يغّير طبيعته تلك حت

موته. 
ــُرَك بــالــســكــيــنــة  ــ ــِعـ ــ ــــشـ ــَك ُيـ ــ ـ

ُ
ــّدث ــ ــــحـ كـــــان حــــني ُيـ

والهدوء، فال يعلو صوته وال تشعر بشحنة 
إلى  نصُت 

ُ
ت نبرته،  في  واالنفعال  العاطفة 

ـــَك تــســتــمــُع إلـــى جــريــان 
ّ
فــيــض أفـــكـــاره وكـــأن

ة 
ّ
ل البت

ّ
 ذلــك ال يقل

ّ
املــيــاه فــي دجــلــة. على أن

مـــن حــمــاســك فـــي االســـتـــمـــاع إلــــى حـــواراتـــه 
رة، بل يزيد من قدرتك  النيِّ املثيرة وأفكاره 
التي  املواضيع  على االستيعاب واستقبال 
بما في  فيها. فهو ال يبخل عليك  يخوض 
جعبته من آراء، في أّي حديث يتطّرق إليه 

ُه فيه.
ُ
أو تحادث

اإليطالّية  العام 2012 أصبح ألصيافي  من 
ــــث فــــــــوزي كــــريــــم وصـــحـــبـــتـــِه  ــاديــ ــ طــــعــــُم أحــ
ــا نــصــطــاف، رفــقــة األصـــدقـــاء، 

ّ
الــبــهــيــجــة. كــن

املتوّسط، في مخّيمات  البحر  على ضفاف 
ــاف. أو نـــذهـــب لــــزيــــارة مــديــنــة أو  ــيـ ــطـ االصـ
ــا، أو لــلــمــشــاركــة في  مـــعـــرض أو مــتــحــٍف مــ
األمــســيــات الــشــعــرّيــة واملــنــاســبــات األدبـــّيـــة. 
 نذهب إلى 

ْ
 كان يحّب أن

ْ
وحني كنُت أسأله إن

 اصنع 
ْ
هذه املدينة أو تلك، كان يجيبني أن

ما شئت. كــان خفيفا قليل االحتياجات، ال 
يــتــذّمــر مــن شــيء وال يــنــزعــج. يــتــرك لــي أمر 
اخـــتـــيـــار الـــوجـــهـــة أو مـــكـــان قـــضـــاء أمــســيــة 

فوزي كريم 
الشعر في نْدرته

في هذا اللقاء الذي أجراه الشاعر والمترجم كاصد محمد مع فوزي كريم )1945-
2019( ربيع عام 2013 وتنشره »العربي الجديد« هنا ألول مرّة باللغة العربية، يتحّدث 

تكريسه  منتقدًا  العربي،  للشعر  رؤيته  الراحل عن  العراقي  والرّسام  والناقد  الشاعر 
كمجرّد »وسيلة جميلة« إليصال موقف أو مشاعر ال تنبع من خبرة شعرية داخلية

يستذكر كاصد 
محمد حضور 

الشاعر الراحل 
فوزي كريم 

الهادئ كالماء، 
ويستحضر صداقًة 
اتّخذت من أصياف 
ومخيّمات إيطالية 

البهيجة مساحًة 
لها

تلك الرحلة من فلورنسا إلى بولونيا

جوهر القصيدة ال تصنعه الخبرة الفنية والمهارة

كثير من الشعراء 
اليوم يبدون أقرب إلى 

أعضاء أحزاب

ال أتحّرج من تأثُّري 
بعشرات الشعراء العرب 

وغير العرب

أن  للشاعر  يمكن  فقط،  اإلنساني،  العربي/  الشعر  مجرى  ــل   داخ
الخاّصة  الداخلية  خبرته  عبر  المتميّز،  الشعري  صوَته  بأصالٍة  يحّقق 
والنادرة. ألنه داخل هذا المجرى، 
البليغة،  األصــوات  تزاحم  وعبر 
األصــوات  بتميُّزه.  يثق  أن  يملك 
أصوات  هي  التاريخ  عبر  البليغة 
ــوات  ــ األســـــاف واآلبـــــــاء، وأصـ
تأثّره  يكون  وبهذا  المعاصرين. 
الشاعر  مهّمة  إن  له.  حــدود  ال 
األلماني  الشاعر  تعبير  حّد  على   -
الماضي  يصل  أن  هــي   - ريلكة 

األبعد بالمستقبل األبعد.

الشاعر جسرًا بين األصوات
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ممدوح عزام

أكثر من اشتغل على مفهوم رؤية العالم، الذي وضعه الناقد الفرنسي لوسيان 
في  الخطيب، وخصوصا  كامل  هو محمد  الــعــرب،  اد 

ّ
النق بني  من  غولدمان، 

»اللغة ورؤية  له عنوانا فرعيا هو  الذي وضع  العربية«  الرواية  كتابه »تكوين 
العالم«. وقد تتّبع الخطيب في الكتاب تاريخ نشوء الرواية العربية الذي عكس، 
املناصرين  اد 

ّ
الروائيني والنق  من 

ّ
اتخذها كل التي  املواقف  في تطّوره وتبّدل 

لنشوء الرواية أو املعادين لها، تطّوَر أحوال املجتمع العربي وتبّدلها. وهو أمٌر 
التقليدي  البناء  من  الــروايــة  لغة  فانتقال  العربي.  األدب  تاريخ  في  استثنائي 
القائم على السجع إلى اللغة اليومية والجملة البسيطة املعّبرة عن املعنى دون 

 في طبيعة املجتمع نفسه.
ً
مواربة، عكَس انتقاال

يمكن، إذًا، لتأريخ رؤية العالم أن يكون أساسا لتتّبع تطّور التاريخ العربي في 
القرن العشرين. ولهذا، كان املوقف من الرواية يعكس حالة القوى املتصارعة 

في املجتمع، فكريا وأخالقيا.
ل تاريخ تطّور املجتمع العربي في مرحلة 

ّ
وإذا كان الصراع حول الرواية قد شك

ستخدم كأداة في الصراع، بعد أن استقّر بها 
ُ
النشوء، فإن الرواية اليوم باتت ت

الثقافية  اللتني تسودان الساحة  النظر  املقام في املجتمع نفسه، بني وجهتي 
الــســوريــة بــوجــه خـــاص، أكــثــر مــن أّي ســاحــة ثقافية أخـــرى. فــاالنــقــســام في 
املجتمع والثقافة السوريني هو األكثر تعبيرًا عن حالة االنقسام في املجتمعات 
السلطة، بصرف  من  واملوقف  والعدالة  الحرية  الثورات  العربية حول قضايا 
التي تصدر أو سوف تصدر. والصراع لن  للروايات  الفنية  القيمة  النظر عن 
يكون فنيا، بني هذا الشكل التعبيري أو ذاك، بل بني رؤًى للعالم. وبهذا املعنى، 
بني  األيديولوجي  للصراع  التأسيسّي كساحة  دورهــا  تستعيد  الــروايــة  فــإّن 
هنا  الــروايــة  وميزة  السورية.  الثقافة  على  اليوم  يسيطران  رئيسّيني  تيارين 
أنها ال تعكس صراعا طبقيا، بل أيديولوجيا، وهو صراع الفٌت جدًا، وغريب 
تاريخيا. لكن الواقع يقول إن هذه هي الحال. إذ تشير الوقائع إلى أّن الرغبة 
اد وباحثون، 

ّ
ل الفكري تشمل كثيرًا من املثقفني، ومنهم شعراء ونق

ّ
في التدخ

وقد أسرعت الدراما التلفزيونية والسينما السورّيتان إلى تقديم رؤيتهما في 
ابها إلى تسجيل 

ّ
 روائية يسعى كت

ً
شأن الصراع القائم، وها نحن نشهد أعماال

ه؟ أّول األسباب وأهّمها، املساحة الهائلة التي 
ّ
مواقفهم من القضية. لَم هذا كل

تقّدمها الفنون، والرواية خصوصا، لحرية القول والتخّيل.
 في مأزق من حيث عالقتها بالواقع؛ أي كيف 

َ
يضع التناقض في الرؤى الرواية

ي، ومدى تعبير الرواية 
ّ
ى هذه العالقة، وما هي أشكال هذا التجل

ّ
ومتى تتجل

عن جوهر هذا الواقع.
الحقيقة؟  أنها تعّبر عن   رؤيــٍة تّدعي 

ّ
إذا كانت كــل م بني هــذا وذاك 

َ
الَحك َمــن 

ه 
ّ
أن  يّدعي 

ّ
أولوياته، والكل الوطن واإلنسان في رأس   يقول إن مصالح 

ّ
فالكل

 اإلنسان في العيش. هل سنلجأ إلى حكم القيمة األخالقي أم 
ّ

يدافع عن حق
ستكون األحكام الجمالية املعيار لقيمة املوقف والرؤية في النص الروائي؟ أم 
سننتظر حكم التاريخ؟ ثّمة من يلعن الحرية التي يطالب بها اآلخرون، وثّمة 

من يهتف للحرية لهم وله.
)روائي من سورية(

رؤيُة العالم

لقاء

فعاليات

 سمعُت 
ً
رخيما في أداء األغنية العربية. مّرة

رابسودي للموسيقّي فرانس ليست، فطربُت 
زه سماع 

ّ
لــه طــربــا جــديــدًا ال عهد لــي بــه. عـــز

ق إشبيلية« لروسيني، 
ّ

افتتاحية أوبرا »حال
م على  قدَّ

ُ
وبضعة أعمال على البيانو كانت ت

التلفزيون في الخمسينيات. طبعا لم أعرف 
إال  إال الحــقــا.  فيها 

ّ
األعـــمـــال، وال مؤل أســمــاء 

 هذا النوع من املوسيقى 
َّ
أنني أحسسُت بأن

ــعــي 
ُّ
يـــنـــطـــوي عـــلـــى أفـــــق أوســــــع يــلــيــق بــتــطــل

ــُع   الــكــتــاُب وولـ
ّ

ــل الــعــقــلــي والـــروحـــي. حــني حـ
ــــي كنت 

ّ
الـــقـــراءة عــّمــقــا مـــن رهـــافـــة األذن، ألن

مولعا بكتب األدب العربي القديم. كنت أقرأ 
وال أفهم، بفعل صعوبة اللغة القديمة. غياب 
املعنى عّمق من تأثير الصوت، ولذلك صرُت 
أقرأ بصوت مسموع، حتى صارت موسيقى 
ــة أو  الــلــغــة الــعــربــيــة مــقــتــرنــة بــمــوســيــقــى اآللــ

موسيقى الصوت البشري.
ب 

ّ
الــرســم والــنــحــت واملــوســيــقــى فــنــون تتطل

ــّدة،  ــة عــ ــاديـ ــب إمـــكـــانـــات مـ
ّ
مــــرانــــا، كــمــا تــتــطــل

ـــع الــحــال. 
ُ

كــانــت عــصــيــة عــلــيَّ آنـــــذاك لـــتـــواض
ال  داخليا  هاجسا  شّكلت  الفنون  تلك   

َّ
أن  

ّ
إال

يخمد، أصبحت مع األيام القاعدة اإلسمنتية 

مــا، يــقــول: »أنــا معك حيث تــذهــب، أنــا طّيع 
كاملاء«. فوزي الطّيع كاملاء انساب من هذه 
الـــحـــيـــاة بــــهــــدوء وســـكـــيـــنـــة، وتــــــرك فــوضــى 
 من يرحل بصمٍت 

ّ
أن  العالم وجنونه. على 

عــن هــذا الــعــالــم يــتــرك فــيــه، أّول األمـــر، ثقبا 
ساعا يوما بعد يوم، 

ّ
كثقب اإلبــرة، يــزداد ات

ــمــا مــّر الوقت 
ّ
ــه. وكــل

ّ
ــى يبتلع الــعــالــم كــل

ّ
حــت

اإلحــســاس  وازداد  بــالــفــقــد،  الــشــعــور  ازداد 
الحضور  املقابل،  في  وتضاعف،  بالغياب، 

الفعلّي للغائب. 
ــا الـــيـــوم أســتــذكــر فـــــوزي، ال ملناسبة  هـــا أنــ
 حــضــوره يـــزداد قـــّوة، يوما بعد 

ّ
مــا، بــل ألن

يـــوم؛ حــضــوٌر يلغي الــغــيــاب ويــتــرك مكانه 
والذكاء  الحكمة  وبريق  فــوزي  البتسامات 
ــه الــــــدافــــــئ. أســـتـــذكـــره  ــ ــوتـ ــ ــــي عـــيـــنـــيـــه وصـ فـ
بهذا الــحــوار الــذي أجريته معه عــام 2013، 
ــه لم 

ّ
ــه مترجما إلـــى االيــطــالــيــة، لــكــن

ُ
ونــشــرت

 باللغة العربية.
ّ
يظهر قط

كان فوزي كريم قد أقام معرضا للرسم في 
مــايــو 2013،  أيـــار/  أواخـــَر  فلورنسا  مدينة 
فالتقطت فــرصــة وجــــوده، وقــد كــان الـــدوام 
لــه دعــوة  الجامعي مــا زال قائما، ووّجــهــُت 
بــتــاريــخ الــثــامــن مـــن حــــزيــــران/ يــونــيــو من 
الـــعـــام نــفــســه إللـــقـــاء مــحــاضــرة فـــي جامعة 
بولونيا حول الشعر العربي. وكنُت حينها 
في السنة األولــى من دراســة الدكتوراه في 
املحاضرة  تلك  الجامعة. وعلى ضــوء  هــذه 
كــــان لـــي مــعــه هــــذا الـــحـــديـــث الـــــذي تــنــشــره 

»العربي الجديد« اليوم.
كاصد...

املــاديــة،  فـــّي. طبعا، هــذه اإلمــكــانــات  للشاعر 
مــن مــال ومــكــان وزمـــان، قــد تــوافــرت بصورة 
يسيرة فيما بعد، حني جئت لندن مطلع عام 

.1979
شّكل، مع الشعر، 

ُ
لــدى الشاعر ت الفنون  هــذه 

ــاًء واحــــــــدًا. حــــني أكـــتـــب قـــصـــيـــدة أشــعــر  فــــضــ
ربــك الصورة التي 

ُ
أ أحيانا بأني بحاجة ألن 

عميق  وازٌع  يدفعني  وأحيانا  مخّيلتي.  في 
الواحد.  الشعري  البيت  في  اللحن  ربــك 

ُ
أ ألن 

 الحاد الفاصل من 
ّ
م الخط

ّ
ربك الوزن. أو أحط

ُ
أ

ني في قصيدة واحدة. 
َ
مزاج مقطَعني متالحق

ــــل الــقــصــيــدة،   داخـ
ً ّ
فـــــرد مــقــطــعــا مــســتــقــال

ُ
أو أ

وكأنه ُمملى عليَّ ِمن فن »اآلريــة« في سياق 
الحوار داخل األوبــرا. هذه الحاجة الداخلية 
فـــي الــشــاعــر إنــمــا تــنــتــســب أّواًل إلــــى الــرســم 
وإلى املوسيقى. إلى الرّسام أو إلى املوسيقي 

ني فيه.
َ
الكامن

 
رَت بهم وأثروا تجربتك 

ّ
■ من هم الشعراء الذين تأث

الـــشـــعـــريـــة؟ هـــل يـــُعـــدُّ فـــــوزي كـــريـــم نــفــســه صــوتــا 
ل جـــزءًا مــن تــيــار شــعــري له 

ّ
، أم أنــه يشك

ً ّ
مــســتــقــال

مؤّسسون سابقون؟

ــل إلــــيَّ أن الــشــاعــر حـــني يكتب  أحــيــانــا ُيــخــيَّ
قــصــيــدة، إنــمــا يــعــيــد كــتــابــة الــقــصــيــدة الــتــي 
توالت كتابتها منذ أول الخليقة حتى اليوم. 
إنه ُيضفي على النص خبرته الداخلية التي 
سم بالندرة. وبذلك يكتسب النصُّ شرعية 

ّ
تت

االنتساب إليه.
ــل عــلــى املـــــوروث  ــبـ قـ

ُ
ــي أ ــدنـ ـــه أجـ بـــهـــذا الـــتـــوجُّ

الشعري اإلنساني باندفاعة واحدة، وأجدني 
 

ّ
كالنحلة أحــاول جاهدًا أن أمتّص رحيق كل

ري بعشرات الشعراء 
ُّ
شاعر. وال أتحّرج من تأث

الــعــرب. قــدامــى ومحدثني. فأنا  الــعــرب وغير 
داخــل مجرى الشعر العربي/ اإلنساني، وال 
سهم في تعميق هذا املجرى ما 

ُ
أ أحيد عنه. 

د بفعل تجريب  التفرُّ إلــى  أميل  فيه. ال  دمــُت 
بمواقف  ق 

ُّ
بالتعل ز  التميُّ وال  شكلي.  لغوي، 

هات بعينها. وأفكار وتوجُّ
ولذلك أعتقد أن الشعر يتعارض مع العقيدة، 

ومع أي التزام فكري. 

إطاللة تصويب

يقيم »متحف دار إي ديستوار« الفرنسي، غدًا السبت، جولة افتراضية بعنوان فيرمير: كما تغيب نجمة أو يعبر طير
الهولندي  الفنان  غونزاغ دي برونوف أعمال  الباحث  يتناول فيها  الثراء الداخلي، 
بالتحليل، ويرّكز على عنايته باألغراض التي تؤثّث البيوت، وكيف تحّولت لوحته إلى 

مرجع لفهم الحياة اليومية في القرن الثامن عشر.

الدار  في  الفرنسي«  الثقافي  »المعهد  في  انطلقت  الجاري،  الشهر  من  الرابع  في 
البيضاء سلسلة فعاليات بعنوان الغد منذ اليوم، تهتم بالمصير اإليكولوجي للعالم. 
تتنقل أنشطة التظاهرة بين عدة مدن مغربية مثل أغادير والرباط وفاس ووجدة ، 

وتتواصل الفعاليات حتى السابع من شباط/ فبراير المقبل.

نيكسون،  دانيال  الباحث  اليوم  يلقيها  الهيمنة  من  الخروج  بعنوان  بمحاضرة 
لألبحاث  العربي  »المركز  ينّظمها  التي  الشتوية«  »المدرسة  برامج  فعاليات  تتواصل 
ودراسة السياسات« افتراضيًا. من ندوات األيام المقبلة: »مساهمة نظرية في الجندر 
والدولة الطائفية« لـروال الحسيني غدًا السبت، و»إعادة موضعة تأثير السلطة في 

الدولة« لـعبد الوهاب األفندي في الـ11 من الشهر الجاري.

غد،  يوم  التونسية،  سوسة  مدينة  في  الكتب«  »عشاق  القراءة  مجموعة  تنّظم 
جلسة نقاشية حول أعمال الكاتب اإلسباني الراحل كارلوس زافون حيث وقع االختيار 
المشاركون  يتناول  القراءة«.  »تحّدي  برنامج  ضمن  الماضي  الشهر  مدّونته  على 

رباعية زافون مقبرة الكتب المنسية التي تعّد محور أعمال الكاتب.
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فوزي كريم 
في بورتريه 

لـ أنس عوض 
)العربي الجديد(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

أعطني 
قوَت يومي

فوزي كريم

أعطني قوَت يومي، 
 أن أتجاوَز هذا الُحطاْم،

َ
ورغبة

في طريقي إليك.
ــام  ــٌد أمــ ــيــ ، إنـــــي وحــ أيـــهـــا الـــــــــربُّ

عشائي األخير 
ــدُّ 

َ
أتــتــبــع خــيــطــا مـــن الــنــمــِل يــمــت

للقطعِة الباردة 
فوق مائدتي من بقايا الكالْم.
وكما ُيدفُئ اللحُم برَد العظاْم

ُيدفئ اللحُن سمعي، 
أو  ــْبـــِض  ــنـ ــلـ لـ أصـــغـــيـــُت  ــا  ــ ــ أن إذا 

حركاِت الكواكْب.
ــدورِة  ، إنـــي ضــنــنٌي بــ أيــهــا الـــــربُّ

هذي العقارْب
، إنـــي ضــنــنٌي 

ّ
ــِة الـــكـــف ــ عــلــى راحـ

بُركني،
 

ُ
الــذي َيصل الــفــراِغ  بهذا  ضننٌي 

الصمَت بالكلماْت.

كــانــت الــشــمــُس تـــغـــرُب مـــن بني 
هدبّي،

ــر في  ــى َمــــشــــرٍق آخــ ــ تــمــضــي إل
كياني،

 
َ
دورة ــعـــي  ــمـ ــْسـ مـ عـــلـــى  تـــعـــيـــُد 

األرِض،
تكراَر دورتها في ثباْت.

 داخل بيتي، 
َ

 العيش
َ

آه، ما أضيق
وما أوسَع الشرفاْت!

آه، من طائر يتالشى على األفِق 
دوني.

ُبعد هذي  الـــزاد، من  ِة 
ِّ
قل آه، من 

الطريق.

1992

)من األعمال الشعرية لفوزي 
كريم التي ستصدر قريبا في 
دين عن »املتوسط«(

ّ
مجل

 لوحة 
لـ فوزي كريم



سينما

نديم جرجوره

 فــي كتابــِة »خــارج الــكادر 
ُ
الرغبــة

داخل السينما« تصطدم بمطّبات 
وبدايــة  عــاٍم  نهايــة  بــن  وأهــواٍل، 
آخــر. فقــدان عاملن في الســينما والتلفزيون 
 الغنائّي املوســيقّي، يترافق وغرق بلٍد 

ّ
والفن

كلبنــان فــي مزيــٍد مــن االنهيــارات والفوضى، 
فــي السياســة واالقتصــاد واملــال واالجتمــاع، 
وفــي الثقافــة والفنون واإلعالم. فقدان هؤالء، 
وبعضهم عربّي، ُيثير حزنًا وتســاؤالت لدى 
لهــم  بنتاجــاٍت  عميــق  الرتبــاٍط  لبنانيــن، 
الوبــاء يفتــك،  نعــش وعيــًا. 

ُ
ذاكــرة، وت  

ّ
تحتــل

سعيد المزواري

تعبيــرًا  مالــة«، 
ّ
الث حــّد  »فــرٌح  فالنــًا   

ّ
إن يقــال 

 هــذه 
ّ

عــن ســروٍر عــارٍم ُيســِكر مــن يســكنه. لعــل
فحــوى  وعمــٍق،  بإخــالٍص  ترِجــم، 

ُ
ت العبــارة 

»ثمــل« )2020(، للدنماركي توماس فنتربيرغ 
يها األســمى في 

ّ
ها تجد تجل

ّ
)1969(، ســيما أن

مشهد النهاية.
فــي  تاريــخ،  ُمــدّرس  )مــاس ميكلســن(  مارتــن 
لقي 

ُ
عقــده الخامــس. يمــّر فــي أزمة وجوديــة، ت

ظاللها على توازن حياته العاطفية والعملية. 
يفقد طعم األشــياء، وأّولها التدريس وشــغف 
االقتســام مــع تالميــذه، فُيخاطــر ـ رفقــة ثالثــة 
ُمدّرسن زمالء له في املدرسة الثانوية نفسها 
الكحــول  شــرب  تقتضــي  تجربــٍة،  بتطبيــق  ـ 
علــى  الحفــاظ  مــع  ومســتتر،  مســتمّر  بشــكل 
نسبة معّينة )0.05 باملئة( منه في الدم، تيّمنًا 
 
ّ
بقول الفيلسوف وعالم النفس النرويجي فن
ســكاردورد: ينبغــي علــى اإلنســان تنــاول قــدر 
ــه »ُولد مع 

ّ
معــّن مــن الكحــول طــول الوقــت، ألن

نقص كحول بنسبة 0.05 باملئة في دمه«.
مــن  عــّد 

ُ
ت الكحــول  إدمــان  الزمــة  كانــت  إذا 

غــذاًء  باعتبارهــا  الســينما،  كالســيكيات 
»نهايــة  لســيناريوهات أفــالٍم مهّمــة كثيــرة، كـ
وايلــدر،  لبيلــي   )1945( مفقــودة«  أســبوع 
هيوســن،  لجــون   )1984( البــركان«  و»أســفل 
ملايــك   )1995( فيغــاس«  الس  و»مغــادرة 
ى أحد أبرز أفالم العام املاضي، 

ّ
فيغيس، وحت

 أصالــة 
ّ
فــإن »مانــك« )2020( لديفيــد فينشــر؛ 

ليندهولــم  وتوبيــاس  فنتربيــرغ  ســيناريو 
ــل 

ّ
)1977(، فــي تعاونهمــا الفنــي الرابــع، تتمث

التجربــة  زاويــة  مــن  املوضــوع  تنــاول  فــي 
ــاة للمراقبــة والتصحيــح، علــى 

ّ
الواعيــة، املتبن

مــدى  الختبــار   ،
ّ

األقــل علــى  النوايــا  مســتوى 
قــدرة اإلنســان علــى حصــر عالقتــه بالكحــول 
فــي نطــاق تأثيٍر محــدود ومحمــود، وبالتالي 

وغيــر  مكترثــن  غيــر  كثيــرون  ولبنانيــون 
معنيــن بحــرٍص علــى ســالمِة ذاٍت، وصّحــِة 
ل إلى 

ّ
، ووباء يتســل

ً
آخــر. خــراٌب ُيصيــب عقــال

جســٍد، وســلطة معنّيــة بمصالَح وثبــاٍت لها، 
وعالٌم يغرق في موٍت وفراغ.

 شــيء 
ّ

 فــي كتابــٍة كهــذه معطوبــة. كل
ُ
الرغبــة

 أمــٍل صغيــٍر بتغييــٍر، ولــو طفيفا، 
ّ

يهتــرئ. كل
قاتــل.  بلــد   هــذا   .

ٌ
ملعــون كتابــٍة ومهنــٍة  فــي 

هــذه مدينــة خانقة. هذا شــارٌع موبــوء. عطٌب 
 يكاد يقضي 

ٌ
 في أعصاب وتفكير. شلل

ُ
ينغل

علــى رمــٍق أخيــر. الكتابــة تحتاج إلــى حيوية 
علــى   

ّ
يحــث االنهيــار  وبعــض  وحماســة، 

فيــه  مــا  لشــّدة  وحماســتها،  كتابــة  حيويــة 
 
ّ
مــن أعطــاٍل. نهايــة عــاٍم وبدايــة آخــر تقــول إن

فالتنّمــر علــى  إيجابيــًا غيــر حاصــل،  شــيئًا 
 

ّ
َحذريــن مــن وبــاٍء يزداد حضــورًا، وانعدام كل

مســؤولية إزاء ذاٍت وآخــر ُيصبــح نمط عيٍش 
إلــى  ــه  نبِّ

ُ
ت اختصاصيــن  تحذيــرات  يومــي. 

مخاطر مقبلة، تلقى آذانًا صّماء، كتلك اآلذان 
غير السامعِة صوتًا صارخًا في بّرية الدنيا، 

يقول بنهاية بلٍد وشعٍب وأحالٍم.
ينغلــق الــكادر علــى ذاتــه. تختنــق الســينما 
بلــٍد ومعمــورة.  أرجــاء  فــي  ــى 

ّ
بتلــّوٍث يتفش

تخفــت الرغبــة فــي كتابــٍة تخــرج مــن الــكادر 
تختفــي  لــن  هــا 

ّ
لكن الســينما،  فــي  وتبقــى 

ات 
ّ
يــًا. منّصــاٌت تعرض تنويعــات، ومحط

ّ
كل

وروابــط  ومسلســالت،  أفالمــًا   
ّ
تبــث تلفــزة 

تصــل مــن هنــا وهنــاك. ال شــيء يدفــع إلــى 
املهنــة  حماســة.  وتغذيــة  حيويــة،  إنعــاش 
بــة بقــوٍل أو ســجاٍل. 

َ
ضاغطــة. الكتابــة ُمطال

ل بخضوع أناٍس 
ّ
البلــد ُمصــاب بوهــٍن، يتمث

و»التمــّرد«،  والتعالــي  للتبّجــح  كثيريــن 
مــن  بــداًل  وَمطالــب،  قوانــن  علــى  الخاطــئ، 
وشــعٍب.  بلــٍد  قاتلــي  علــى  مطلــوب  تمــّرٍد 
البلــد  هــذا  فــي  وكثيــرون  يتطــّور،  كورونــا 
حاضــٌر  الجهــل  ووعيــًا.  عيشــًا  فــون، 

ّ
يتخل

بقــّوة، وبعــض الجهل يبرز في اّدعاء معرفة 
 شيء.

ّ
 شيء، وامتالك حقائق كل

ّ
كل

إلــى  بطيئــة  خطــوات  البلــد  ســينما  تخطــو 
اللبنانيــة.   )2019( أكتوبــر«   17 »انتفاضــة 
 
ْ
وأن لهــا،  بصريــة  مقاربــة  تصنــع   

ْ
أن تريــد 

فــي  التحّكــم  عــدم  مــن  معــّن  بقــدر  املجازفــة 
ــات 

َ
واملثِبط النــوازع  كابــح  وإبطــال  األشــياء، 

الحيــاة  تحّديــات  تجــاه  الطبيعيــة  النفســية 
اليوميــة، بغيــة الدخــول فــي عالقــة جديــدة مع 
الوجــود، يطبعهــا االنطــالق واملغامرة وحرية 
 تقــال، وفعل تلك 

ْ
قــول األشــياء التــي ينبغي أن

 تعاش. أي: املضّي في الحياة 
ْ
 أن

ّ
التي تستحق

إلى منتهاها، بدل االكتفاء بمنتصف الطريق، 

فــي  تبحــث   
ْ
وأن مفرداتهــا،  علــى  تشــتغل 

أحوالهــا.  مــن  شــيئًا  تكشــف   
ْ
وأن مســامها، 

ل بمرور عاٍم على اندالعها. تمّر أسابيع 
َ
ف

َ
ُيحت

بعــد االحتفــال الناقــص، والصمــت طــاٍغ رغــم 
أصــواٍت »نــادرة« وغيــر ُمدوّيــٍة. ســينما البلد 
صــاب بأضــرار فــي املــادة والــروح. انفجــار 

ُ
ت

مرفــأ بيــروت )4 أغســطس/ آب 2020( يدفــع 
قاحلــة،  الصحــراء   

ّ
لكــن إطــالق صرخــٍة،  إلــى 

ــٍس. رغــم هــذا، 
َ
ف

َ
 روٍح ون

ّ
والجفــاف يقتلــع كل

يخطــو ســينمائيون خطــواٍت متواضعــة إلى 
قــاٍس  م 

ّ
تــأز وإلــى  بهــا،  والالحــق  انتفاضــة 

ــي 
ّ

فــي االقتصــاد واملــال والعيــش، وإلــى تفش
اغتيــاالت  وإلــى  مرفــأ،  انفجــار  وإلــى  وبــاء، 
يــزداد  نظــاٍم  داخــل  وانقالبــات  وتصفيــات 
ســينمائيون  يريــد  وبطشــًا.  وانحــالاًل  نهبــًا 
عديدون استمرارًا. ُيصدرون بيانًا عن خراٍب 
ســبتمبر/   16 الجديــد«،  )»العربــي  وهجــرة 
نــادي«. 

ُ
ت ملــن  حيــاة  »ال   

ْ
لكــن  ،)2020 أيلــول 

يحملــون تعبــًا وتجــارب وتأّمــالت وبدايــات. 
قــون وُيتيحون ألناٍس منفذًا 

ّ
ُيصــّورون ويوث

مــن يهتــّم ومــن يســأل   ،
ْ
لكــن لبــوح.  أو  لقــول 

، »علــى مــن تقــرأ مزاميــرك 
ْ
ومــن ُيناقــش؟ لكــن

يا داود؟«.
عــدم  ومــن  وبــاء  مــن  منبثقــة  لعنــة  اآلنــّي 
تخطــف  اللعنــة  بمخاطــره.  الغلبــة  اكتــراث 
الوحيــدة  جريمتهــم  أناســًا،  وتقتــل  أفــرادًا 
اتهــم.  واّدعاء آخريــن  مــن جهــل  أبريــاء  هــم 

ّ
أن

قــراٌر بإغــالٍق تــاٍم )7 ينايــر/ كانــون الثانيـ  1 
فبرايــر/ شــباط 2021(، ملــّرة ثالثــة، يواجههه 
كثيــرون بدعــوة إلــى ســهراٍت جديــدة عشــية 
اإلغالق، لوداع بعضهم البعض، كما يقولون 
ســينمائية  صــاالت  والمبــاالة.  بتشــاوٍف 
راعــي قواعــد ســالمة 

ُ
قليلــة تفتــح أبوابهــا، وت

ها تخلو 
ّ
صّحية، لتعرض أفالمًا لبنانية، لكن

 بعــض أفرادهــا 
ّ

إاّل مــن »حفنــٍة« نــادرٍة، لعــل
 
ْ
»مجانــن ســينما«، وهــذا ُيحَســب لهــم، وإن

تكــن الخيــارات الســينمائية لبعــض البعــض 
عادية للغاية.

أطباء يقولون بمزيٍد من إصاباٍت وموٍت في 
 كثيريــن ُيقبلــون علــى ســهٍر 

ّ
أيــاٍم مقبلــة، ألن

وتجّمعات ولقاءات من دون وقاية. لبنانيون 
 لنمٍط 

ً
كثيرون يرون في اإلغالق العام ضربة

 ينقلبــوا 
ْ
يريدونــه قاعــدة عيــٍش، مــن دون أن

ب انهيارات بلٍد وناٍس،  على نظاٍم حاكٍم ُيسبِّ
يه. يرفضون 

ّ
قبل انتشار كورونا وأثناء تفش

أهميــة  رغــم  لهــم،  حمايــة  بعــض  فيــه  قــرارًا 
مواجهــة  آليــة  بخصــوص  نقــدّي  نقــاٍش   

ّ
كل

اإلعــدام  قــرارات  يقبلــون  هــم 
ّ
لكن كورونــا، 

ومســتقبلهم،  وأرزاقهــم  بحقوقهــم  اليومــّي 
بصمٍت مريب.

أتــوق إلــى كتابٍة تخــرج من الكادر وتبقى في 
القلــق  عصيبــة.  اآلنّيــة  اللحظــات  الســينما. 
رغــم  عظيــم.  الخــوف  وروحــًا.  قلبــًا  ُيتِعــب 
هــذا، ســيكون اللجــوء إلــى الســينما خالصــًا 
 إضافيــًا بــذاٍت 

ً
تــًا. ســتكون العزلــة تأّمــال

ّ
مؤق

 
ّ
وهواجــس وأحــالٍم، وتفكيــرًا إضافيــًا تحــث
العزلــة  ســتكون  وقــراءات.  ُمشــاهدات  عليــه 
ابتعــادًا مرغوبــًا فيــه عن أنــاٍس غير مكترثن 

بخالٍص حقيقّي.

على حّد تعبير الفرنسين. في البداية، تسهم 
، في بعث شــعلة الشــغف،  التجربة، بشــكل َبنِّ
فــي األداء الوظيفــي  وإذكاء جــذوة الحماســة 
للمدّرســن األربعــة، وعالقاتهــم العاطفية إلى 
صيــق 

ّ
الل التحّكــم،   شــبح فقــدان 

ّ
لكــن مــا.  حــّد 

 برأســه، ُمنبئــًا 
ّ

تــئ يطــل
َ
بتنــاول الكحــول، مــا ف

بمشاكل وتعقيدات تهّدد توازنهم املعيشي.
فــي العمــق، هــذا فيلــٌم عــن فقــدان فرح الشــباب 
وعنفوانهــم، مــع توالــي الّســنن، وتراكــم صدأ 
علــى صفحــة وجــود   

ّ
واملمــل الرتيــب  العيــش 

اإلنســان وعالقاتــه بمحيطــه. مــن هنــا مرمــى 
االقتبــاس املمهــور بإســم ســورين كيرِكغــارد، 
الواقــع  اتفاقــًا مــع  املتفــّرد،  العيــش  فيلســوف 
وســلطة االختيــار، الــذي يفتتــح الفيلــم: »ـ مــا 
الشــباب؟ـ  حلــٌم.ـ  ومــا الحــّب؟ـ  مكنــون الحلــم«. 
ثــّم املشــهد الــذي يليــه مباشــرة، حــول التقليــد 
املتأّصل بن الشــباب الدنماركي في االحتفال 
الجعــة  بشــرب  الدراســي،  العــام  بانتهــاء 
جــري  مســابقات  وخــوض  وفيــرة،  بكميــات 
بالتجــّول  االحتفــال  يليهــا  معينــة،  بطقــوٍس 

وسط املدينة في حالة سكر طافح.
 مرحلة 

ّ
ــه، توطئة أساســية تقول إن

ّ
فــي هــذا كل

الشــباب ال تخشــى املغاالة في شــرب الكحول، 
في سياق ُمحّدد، وتعتبر ذلك جزءًا من حالوة 
 اإلنســان، 

ّ
االحتفــاء بالحيــاة ونجاحاتها. كأن

مــع توالــي طبقــات العيــش امللتــزم باإليقاعــن 
العائلــي والوظيفــي، يفقــد شــيئًا فشــيئًا ملكة 
يــًا، فــي إشــارة بالغــة 

ّ
الفــرح، حــّد افتقادهــا كل

الــذكاء إلــى مــا ســيأتي مــن محــاوالت مارتــن 
إعــادة  إلــى  الســعي غيــر املجــدي  فــي  ورفاقــه 

الوصل مع فرح الحياة عبر شرب الكحول.

ليلة رأس السنة في بيروت: من 
يكترث بأهوال البلد؟ 

)أنور عمرو/ فرانس برس(

توماس فنتبرغ في مهرجان ليون 2020 ُمقّدمًا »ثمل« )سيلفان لوفافر/ وايرإيماج(
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وباء يفتك وكثيرون 
غير معنيين بحرص على 

السالمة العامة

الزمة إدمان الكحول 
من كالسيكيات السينما 

وأفالٍم مهّمة

تزداد التحّديات في بلٍد 
ُمصاٍب بأعطاب جّمة، 

وتحاول السينما فيه 
أْن تعاين أهوال ناسه 

ومساراتهم ومصائرهم، 
وأْن توثِّق شيئًا من 

يومياته

أهوال بلد ُتعّطل حماسة كتابة

سرٌد ذكي ياُلمس حاالت إنسانية دقيقة

خارج الكادر داخل السينما

»ثمٌل« لتوماس فنتربيرغ

¶ Fast And Furious 9 لجاسن لي، 
 ديزل وميشيل رودريغز 

ْ
تمثيل ِفن

ا: حلقة تلو 
ّ
)الصورة( وجون سين

أخرى، يحاول صانعو تلك السلسلة 
ابتكار أشكاٍل جديدة من التشويق 

واملخاطر والتحّديات. هذه املّرة، 
و أسوأ 

ّ
يواِجه دومينيك )دوك( توريت

عدوٍّ وأخطره على اإلطالق: شقيقه 
ه منذ سنن طويلة. لذا، 

ّ
ى عن

َّ
املتخل

ُيعاود »دوك« االتصال بأصدقائه 
الذين يعتبرهم أفراد عائلته، ملواجهة 
»القاتل األكثر مهارة، والسائق األكثر 

نجاحًا وفعالية«.

¶ Mortal Kombat لسيمون ماك 
كوايد، تمثيل جوش الوسون وجو 

تاْسليم وجيسيكا ماْكنامي )الصورة(: 
ُيستدعى كبار أبطال األرض ملقاتلة 

»العالم اآلخر«،  األعداء التابعن لـ
ما يدفع األولن إلى اكتشاف ِقواهم 
الحقيقية إلنقاذ الكوكب من اإلبادة 

املطلقة. الفيلم نسخة جديدة من 
ألعاب الفيديو املعروفة باالسم نفسه، 

املتحّولة ـ بفضل شعبّيتها الكبيرة ـ 
إلى »أسطورة«.

¶ Wrath Of Man لغي ريتشي، تمثيل 
جايزون ستاتام )الصورة( وسكوت 

إيستوود وهولت ماك كاالني وجوش 
هارتنت: في لوس أنجيليس، تواجه 

شركة نقل أموال أزمة خانقة، بعد 
سلسلة عمليات نهٍب تعّرضت لها 

ف املسؤول 
ِّ
من أناٍس مجهولن، فُيكل

 غامضًا ُيدعى 
ً
عن الشركة رجال

»هـ« ملعرفة املعتدين  ب بـ
َّ
هاري وُيلق

ص منهم.
ّ
ومطاردتهم والتخل

¶ Top Gun: Maverick لجوزف 
كوزنسكي، تمثيل توم كروز ومايلز 
يلي 

ّ
ور وفال كيلمر وجينيفر كون

ّ
ِتل

)الصورة(: بيت مافريك ميتشل أحد 
أفضل الطيارين املقاتلن في البحرية 

األميركية، بفضل خدمة 30 عامًا. اليوم 
أصبح مدّربًا ال حدود لتدريباته، 
ويرفض الترقية كي ال ُيجبر على 

ف 
َّ
ي عن الطيران. ذات يوم، ُيكل

ّ
التخل

بتدريب شباٍب منتسبن إلى »مدرسة 
توب غان«، لتنفيذ مهمة خطرة جدًا، 

ب سابٍق. لم يتخّيلها أي ُمدرِّ

 The Boss Baby: Family Business ¶
لجف هيرمان، تمثيل إيفا لونغوريا 

)الصورة( وألك بالدوين وجيمس 
مرسِدن وليزا كودرو: بلغ الشقيقان 

تيم تمبلن وِتد، »الطفل املدير« األشهر 
 واحد 

ّ
 الرشد، وبات كل

ّ
في العالم، سن

منهما يعيش منفردًا. أصبح تيم رجل 
عائلة، وِتد رئيس صندوق مضاربات 

 وصول »صبي مدير« جديد، 
ّ
كبير. لكن

لديه استراتيجية مبتكرة ونهج جديد 
للعمل، يكاد يجمع اإلخوة األعداء 

ملواجهته، وإيجاد نموذج جديد في 
األعمال العائلية.

أفالم جديدة

Friday 8 January 2021
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

27

رياضة

وج القطري ناصر العطية باملرحلة الرابعة من 
ُ
ت

رالي داكار، محققًا فوزه الثالث تواليًا. وسبق 
للعطية أن فاز باملرحلة التمهيدية والثانية 

والثالثة. وتفّوق العطية بـ11 ثانية على الفرنسي 
ستيفان بيترهانسل الذي ال يزال يتصدر الترتيب 

العام بفارق أربع دقائق و58 ثانية. ورغم أن 
اإلسباني كارلوس ساينز بقي في املركز األول في 

أغلب فترات السباق، إال أنه تراجع في الكيلومترات 
 ثانيًا.

ّ
األخيرة من السباق، وحل

أكد فريق مانشستر سيتي اإلنكليزي إصابة 
العبن اثنن آخرين بفريقه وهما الحارس 

االحتياطي سكوت كارسون والعب الوسط كول 
باملر، إضافة لعضو بالجهاز الفني. وأكد سيتي 

في بيان: »يؤكد مانشستر سيتي أن االختبار الذي 
خضع له سكوت كارسون وكول باملر وأحد أعضاء 

الجهاز جاء إيجابيًا على الفيروس. الجميع 
سيخضع اآلن للعزل وفقًا للبروتوكول الصحي 

للدوري اإلنكليزي وحكومة اململكة املتحدة«.

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم عن إقامة 
مباراتي نهائي بطولتي كأس »ليبرتادوريس« 

التي ستقام يوم 30 من الشهر الحالي، وكأس 
سودأميركانا التي ستقام قبلها بأسبوع على 

ملعب ماريو ألبرتو كيمبيس، بدون جمهور 
ألسباب صحية. وأشار االتحاد في بيان رسمي: 
»فيروس كورونا الذي ال يزال ينتشر في أميركا 

الجنوبية، ال يسمح بإقامة حدث بهذا الحجم 
بحضور الجماهير، حتى لو بأعداد محددة«.

ناصر العطية 
يُتوج بالمرحلة الرابعة 

من رالي داكار

مانشستر سيتي يؤكد 
إصابة 3 أفراد جدد 

بفيروس »كورونا«

نهائي بطوالت 
أميركا الجنوبية بدون 

جمهور

سيخضع الالعب 
الفرنسي كريم 
بنزيمة مهاجم 
فريق ريال مدريد 
للمحاكمة في 
قضية ابتزاز 
زميله السابق 
في المنتخب 
الفرنسي ماتيو 
فالبوينا بشريط 
جنسي عام 
2015، وذلك 
بحسب ما 
أعلنه مكتب 
المدعي العام 
في محكمة 
فرساي. 
وعلق محامي 
الالعب سيلفان 
كورمييه على 
األمر قائًال في 
تصريحات 
للوكالة 
اإلسبانية: »قرار 
محاكمته قاٍس 
وظالم، بنزيمة 
ليس لديه ما 
يوبخ نفسه 
عليه في هذه 
القضية«.

)Getty( بنزيما يواجه خطر الغياب عن ريال مدريد

محاكمة بنزيمة
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مجدي طايل

الــعــربــيــة هيمنتها  الـــكـــرة  فــرضــت 
الــكــامــلــة عــلــى مــرحــلــة مــجــمــوعــات 
دوري أبــطــال أفــريــقــيــا لــكــرة الــقــدم 
مقاعد   7 حــجــزت  بعدما   ،2021-2020 ملــوســم 
بــنــجــاح لــــدور الـــــ32 والــتــأهــل إلـــى الــــدور ثمن 
الــنــهــائــي، حــيــث يــجــري تــوزيــع الــفــرق عــلــى 4 
مــجــمــوعــات. وتــأهــل رســمــيــا لــلــدور املــقــبــل 15 
فريقا حتى اآلن، من بينها األهلي والزمالك، 

2829
رياضة

تقرير

قطبا الكرة املصرية، والوداد املغربي والترجي 
التونسي واملريخ السوداني وشباب بلوزداد 
ومولودية الجزائر من الجزائر، أي 7 فرق، مع 
إمكانية تأهل ثامن هو الهالل السوداني، الذي 
الغاني،  تأجلت مباراته مع أشانتي كوتوكو 
بسبب الجدل حول تقرير إصابة 5 من العبيه 
بفيروس كورونا، وفقا للمسحة الطبية التي 
أجريت قبل اللقاء. وتأهل أيضا كل من مازيمبي 
وفيتا كلوب من الكونغو، وصن داونز وكايزلر 
تشيفز، بطال جنوب أفريقيا، وحورويا الغيني 

األنغولي  أتلتيكو  وبــتــرو  التنزاني  وسيمبا 
وتونغيث السنغالي. وكتبت املواجهات تعلم 
األندية من درس الخروج املبكر للرجاء املغربي 
تأشيرات  وحــجــزت  السنغالي  تونغيث  أمــام 
التأهل للدور املقبل. والبداية من املغرب، حيث 
نجح نادي الوداد في حسم بطاقة التأهل، بعد 
فوزه الكبير على امللعب املالي بثالثة أهداف 

مقابل ال شيء.
وتـــأهـــل نــــادي مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الــجــزائــري 
الصفاقسي  أمام  العربية  القمة  رغم خسارته 
ــابـــل ال شـــــــيء. وحــقــق  ــقـ ــتـــونـــســـي بــــهــــدف مـ الـ
املولودية الفوز ذهابا بهدفني مقابل ال شيء، 
املدير  التأهل. وأكــد نبيل نجيز،  لــه  مــا حسم 
الــفــنــي لــلــمــولــوديــة، فــي تــصــريــحــات إعــالمــيــة، 
ــدارة العــبــيــه فـــي الـــحـــصـــول عــلــى تــأشــيــرة  ــ جــ
املقبل رغم الخسارة.  التأهل املستحقة للدور 
ــــاف »واجــهــنــا ظـــروفـــا كــبــيــرة، مــثــل عــدم  وأضـ
السماح ملعاذ الحداد باملشاركة بداعي إصابته 
بفيروس كورونا. قبل اللقاء كان الالعب سليما 
وكل مسحاته جاءت سالبة. واجهنا في أرض 

ــا. تــفــوقــنــا في  املــلــعــب خــصــمــا شـــرســـا وقــــويــ
الجانب الدفاعي كثيرا ولعبنا على املرتدات، 
وكان يمكن لنا التسجيل، ولكن التوفيق غاب 
في اللمسة األخيرة، وحققنا الهدف وتأهلنا 

للدور املقبل«.
وفي الوقت نفسه، جدد نادي شباب بلوزداد 
الـــجـــزائـــري تــفــوقــه عــلــى غــورمــاهــيــا الــكــيــنــي، 
بالفوز على األخــيــر بهدفني مقابل هــدف في 
ملعب األخير. وسجل لشباب بلوزداد، الفائز 
ــداف دون رد، كـــل مـــن أمــيــر  ــ ــابـــا بــســتــة أهــ ذهـ
ــقـــادر بــلــحــران، فــيــمــا سجل  ســعــيــود وعــبــد الـ

تأجل لقاء الهالل 
مع أشانتي كوتوكو 

بسبب حاالت كورونا 
بصفوف األخير

لم يُعلن اتحاد كرة 
السلة األميركية عن 

تعليق مباريات الدوري

وبهذه  الوحيد.  غورماهيا  هــدف  إيمونيغي 
بـــلـــوزداد ملــرحــلــة املــجــمــوعــات  النتيجة تــأهــل 
للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب دام 20 
عاما، ليفرض نفسه مرشحا بقوة للمنافسة 
ــوداد املــغــربــي ملرحلة  ــ عــلــى الــلــقــب. وتـــأهـــل الــ
املــجــمــوعــات بــشــكــل مــســتــحــق، بــعــدمــا سجل 
الكعبي،  الــالفــي بمناسبتني وأيـــوب  لــه مؤيد 
حــيــث قـــدم الـــــوداد أفــضــل عــروضــه مــع املــديــر 
الفني التونسي فوزي البنزرتي، وكان الطرف 
االفضل وأهدر أكثر من 5 فرص، مع تسجيل 3 
أهداف. وعاشت الجماهير العربية إثارة كبيرة 
في ديربي عربي، جمع بني الترجي التونسي 

وأهلي بنغازي الليبي. 
وجاءت املباراة مثيرة، خاصة في ظل انتهاء 
لقاء الذهاب بالتعادل السلبي. وهاجم الترجي 
بكامل قوته الضاربة، يتصدرها طه الخنيسي 
فــي الــهــجــوم. وتــقــدم الــتــرجــي بــهــدف لغيالن 
النايلي،  األهــلــي عبر سعيد  رد  ثــم  شعاللي، 
ثــم عـــاد الــتــرجــي لــلــتــقــدم بــهــدف مــحــمــد علي 
بــن رمــضــان، وعـــاد األهــلــي للتسجيل بهدف 

ـــل فـــريـــق فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز  واصــ
ــه الـــقـــويـــة وتــمــكــن مـــن الـــصـــمـــود أمـــام  عـــروضـ
واشنطن ويـــزاردز والــفــوز عليه )136 – 114( 
رغم تسجيل نجم األخير برادلي بيل 60 نقطة، 
لــيــحــافــظ عــلــى ســجــلــه فــي الـــــدوري األمــيــركــي 
للمحترفني في كرة السلة بفضل جويل إمبيد 
وسيث كاري. وسجل كل من توبياس هاريس 
وشاك ميلتون 19 نقطة لكل منهما، وأضاف 
حاسمة،  تمريرة  و12  نقطة   17 سيمونز  بــن 
ليحقق فيالدلفيا فوزه الخامس على التوالي 
ورفــع رقمه القياسي في الــصــدارة إلــى سبعة 
ــارات مـــقـــابـــل هـــزيـــمـــة واحــــــــدة. وتـــقـــدم  ــتــــصــ انــ
لكن  الثالث،  الــربــع  فــي  بـــ21 نقطة  السيكسرز 
ويزاردز استفاق وعادل النتيجة )131 – 131( 

قبل أربع دقائق من نهاية املباراة.
ــا ثـــمـــانـــي نـــقـــاط  ــيـ ــفـ ــيـــالدلـ ــا ســـجـــل فـ ــنــــدهــ وعــ
مــتــتــالــيــة لــيــبــتــعــد فـــي الــنــتــيــجــة بــشــكــل كبير 

ــــب مــبــنــى  ــرامــ ــ ــه دونــــــالــــــد تــ ــ ــتــ ــ ــة واليــ ــيـ ــهـ ــتـ ــنـ املـ
املشرعني  أجبر  مــا  واشنطن،  فــي  الكونغرس 
عــلــى الــفــرار وأســفــر عــن مقتل امــــرأة. وتــطــرق 
الـــالعـــبـــون واملـــــدربـــــون إلـــــى أحـــــــداث الــعــنــف، 
الــذي صــدر قبل  الــقــرار القضائي  وخصوصًا 
يـــوم بــعــدم تــوجــيــه اتــهــامــات ألي ضــابــط في 
قضية إصابة األميركي األسود جاكوب بليك 
ــلـــق شـــرطـــي أبــيــض  بــشــلــل ســفــلــي بــعــدمــا أطـ
الـــنـــار عــلــيــه فـــي ويــســكــونــســن فـــي شــهــر آب/ 
أغسطس املــاضــي. وقــال العبون من بوسطن 
بــيــان مشترك  فــي  هــيــت،  سلتيكس ومــيــامــي 
قــبــل مــبــاراتــهــمــا: »نــلــعــب مــبــاراة الليلة بقلب 
حــزيــن بــعــد قــــرار أمـــس فـــي كــيــنــوشــا، ونعلم 
يعاملون  بــالدنــا  عاصمة  فــي  املتظاهرين  أن 
بــشــكــل مــخــتــلــف مـــن قــبــل الـــقـــادة السياسيني 

استنادًا إلى موقفهم من القضايا«.
وأضافوا أن »االختالف الكبير بني الطريقة 
الـــتـــي عـــومـــل بــهــا املـــتـــظـــاهـــرون فـــي الــربــيــع 
ــيـــع املـــقـــدم  ــتـــشـــجـ ــيــــني والـ ــيــــف املــــاضــ والــــصــ
غير  بشكل  الذين تصرفوا  اليوم  ملتظاهري 
يتعني  الــذي  املجهود  مقدار  يظهر  قانوني، 
املــبــاراة بني سلتيكس  بــذلــه«. وكانت  علينا 
وهيت األولــى بني الفريقني منذ فوز األخير 
على سلتيكس في نهائيات املنطقة الشرقية. 
وشــهــدت املـــبـــاراة فـــوز سلتيكس هـــذه املــرة 
فريق  واستغل   .)105  –  107( األنــفــس  بشق 
متتالية  نــقــاط  عشر  بــفــارق  تقدمًا  بوسطن 
قــبــل دقــيــقــة و17 ثــانــيــة مـــن نــهــايــة املـــبـــاراة، 
فتمكن هــيــت مــن املــعــادلــة، غــيــر أن بــايــتــون 
بريتشارد سجل سلة الفوز في آخر عشري 
ثــانــيــة مـــن املــــبــــاراة. وتـــصـــدر جــيــمــي بــاتــلــر 
فيما سجل  نقطة،   26 هــدافــي هيت برصيد 
و21  نقطة   27 لسلتيكس  تــاتــوم  جــايــســون 

نقطة لجايلني براون.

اإلصابة تنهي موسم فولتز 
في أورالنـــدو، سجل تيرينس روس 20 نقطة 
وزمـــيـــلـــه دوايــــــن بـــايـــكـــون 19 نــقــطــة، لــيــقــودا 
كــلــيــفــالنــد  عــلــى   )94  –  105( لــلــفــوز  مــاجــيــك 
ــابــــة فــــي الـــركـــبـــة أنــهــت  كـــافـــالـــيـــيـــرز، لـــكـــن إصــ
مــوســم مــاركــيــل فــولــتــز وعــكــرت صــفــو الــفــوز، 
ــال الــفــريــق  بــعــدمــا شــعــر بــألــم فـــي املــلــعــب، وقــ
الحقًا إنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي 
األمامي. من جهة أخرى، سجل نجم تشارلوت 
هورنتس غـــوردون هــايــوارد 44 نقطة ليقود 
فريقه للفوز )102 – 94( على مضيفه أتالنتا 

هوكس.
ونجح ميلووكي باكس في تخطي ديترويت 
نقطة   25 بــفــضــل   )115  –  130( بــيــســتــونــز 
سجلها أغــلــى العـــب فــي الــــدوري األمــيــركــي 

ضــــرب فـــريـــق يــوفــنــتــوس ثـــالثـــة عــصــافــيــر 
بــفــوزه عــلــى مضيفه ميالن  ــد  بــحــجــر واحــ
الــــ16 مــن بطولة  )3 – 1( فــي ختام املرحلة 
التي شهدت  القدم،  الــدوري اإليطالي لكرة 
ــارة فـــريـــق املـــديـــنـــة اآلخـــــر إنــتــر  أيـــضـــًا خـــسـ
أمـــام مضيفه ســامــبــدوريــا )2 – 1(. وحقق 
انتصر  إذ  أهــداف،  يوفنتوس بفوزه ثالثة 
أندية  واقترب من  إيطاليا  في »كالسيكو« 
املــقــدمــة، وأصـــبـــح أول فــريــق يــذيــق مــيــالن 

طعم الخسارة املوسم الحالي.
ــائــــق 18  ــدقــ وســـجـــل فـــيـــديـــريـــكـــو كـــيـــيـــزا )الــ
)د.76(  ماكيني  ويستون  واألميركي  و76( 
)د.41(  كاالبريا  ودافيد  يوفنتوس  أهــداف 
ملــيــالن. وحــافــظ مــيــالن عــلــى الـــصـــدارة رغــم 
الخسارة بـ37 نقطة فيما أصبح يوفنتوس 
رابــعــًا بــــ30 نــقــطــة. وُتــعــتــبــر هـــذه الــخــســارة 
الثامن من  البطولة منذ  فــي  األولـــى مليالن 
ــارس املــاضــي حــني سقط أمــام  شهر آذار/مــ
جــنــوى )2 – 1(قـــبـــل فــتــرة تــوقــف الــبــطــولــة 
إذ خاض  كــورونــا،  انتشار فيروس  بسبب 
27 مباراة قبل اليوم في الدوري املحلي فاز 

في 20 وتعادل في 7.
وغـــاب عــدد مــن الــالعــبــني عــن الفريقني إما 
الــســويــدي زالتــان  بسبب اإلصــابــة كالنجم 
ــــذي لـــم يــتــعــاف تــمــامــًا  إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـ
ــرواتـــي أنــتــي  ــكـ مـــن اإلصـــابـــة الــعــضــلــيــة والـ
ريــبــيــتــش والعــــب الــوســط الــبــوســنــي رادي 
كــرونــيــتــش بسبب فــيــروس »كـــورونـــا« في 
صــفــوف فــريــق مــيــالن، والكولومبي خــوان 
ــلـــي ألــيــكــس ســـانـــدرو  ــرازيـ ــبـ كـــــــــوادرادو والـ
للسبب نــفــســه واإلســبــانــي ألـــفـــارو مــوراتــا 

لإلصابة في فريق »البيانكونيري«.
وافتتح يوفنتوس التسجيل بعد تمريرات 
ــاال مــــرر األخــيــر  ــبـ مــتــبــادلــة بـــني كــيــيــزا وديـ
رائــعــة واختتمها  كـــرة خلفية  أثــرهــا  عــلــى 
األول بتسديدة بيمينه في الجهة العكسية 
بعيدا عن متناول دوناروما. وأعــاد ميالن 
الــبــدايــة بتسجيل هدف  إلــى نقطة  املــبــاراة 

وشهدت  أنتيتوكونمبو.  يانيس  اليوناني 
املباراة خروجًا مبكرًا لنجم بيستونز ديريك 
روز بعد إصابته في ركبته اليمنى، وتفوق 
نيو  مضيفه  على  ثاندر  سيتي  أوكالهوما 
وســاهــم   .)110  –  111( بــيــلــيــكــانــز  أولـــيـــانـــز 
مع  ثــانــدر  بفوز  غيلجوس-ألكساندر  شــاي 
رميتان  ساهمت  فيما  نقطة،   21 تسجيله 
حرتان سجلهما جــورج هيل قبل 12 ثانية 
ــبـــاراة بــضــمــان الـــفـــوز. وسجل  مــن نــهــايــة املـ
لبيليكانز،  نــقــطــة   29 ويــلــيــامــســون  زايـــــون 
إضافة إلى »تريبل دابــل« من 10 نقاط و11 
مــتــابــعــة و10 تـــمـــريـــرات مـــن الــنــيــوزيــلــنــدي 
ستيفن آدامــز، الذي حقق أول »تريب دابل« 
فــي مــســيــرتــه أمـــام فــريــقــه الــســابــق. ومـــع 21 
نقطة لكل من كوهي ليونارد وبول جورج، 
غولدن  على  كليبرز  أنجليس  لــوس  تــفــوق 
ســـان  فــــي   )101  –  108( ووريــــــــرز  ســـتـــايـــت 
ــرز  فــرانــســيــســكــو. وعـــانـــى نــجــم فــريــق ووريــ
ستيفن كــاري من شح في التسجيل مع 13 
نقطة فقط، بعدما تمكن من تسجيل 92 نقطة 
الــســابــقــتــني، بينها 62 نقطة،  مــبــاراتــيــه  فــي 
وهـــي األعــلــى فــي مــســيــرتــه ضــد بــورتــالنــد، 
األحد املاضي. وفي مباريات أخرى، تعرض 
جديدة  لخسارة  كافالييرز  كليفالند   فريق 
وهذه املرة على يد منافسه أورالندو ماجيك 
للخسارة  كافالييرز  ليتعرض   ،)94  –  105(
املركز  إلــى  املوسم ويتراجع  له هــذا  الرابعة 
السابع في ترتيب القسم الغربي. كما تفوق 
ــتـــس عــلــى مــنــافــســه إنــديــانــا  هــيــوســن روكـ
روكــتــس  لــيــتــعــرض   ،)107  –  114( بــيــســيــرز 
لــلــخــســارة الــرابــعــة هـــذا املــوســم ويــبــقــى في 
املركز الـ13 خارج املقاعد املؤهلة إلى األدوار 
اإلقــصــائــيــة. ولــم يظهر نجم فــريــق روكتس 
جيمس هــاردن بــأداء جيد بعدما سجل 15 

نقطة فقط وصنع 12 تمريرة حاسمة.
فــــي املـــقـــابـــل، حـــقـــق فـــريـــق نـــيـــويـــورك نــيــكــس 
انـــتـــصـــارًا مــهــمــًا عــلــى فــريــق يــوتــا جــــاز )112 
الــخــامــس هــذا  فـــوزه  الــفــريــق  لُيحقق   ،)100 –
املــوســم والــــذي أبــقــاه فــي املــركــز الــخــامــس في 
ترتيب املنطقة الغربية. ولم ُيعلن اتحاد كرة 
السلة األميركية عن تعليق املباريات في األيام 
الـــقـــادمـــة بــســبــب االضـــطـــرابـــات األمــنــيــة الــتــي 
أخيرًا،  األميركية  املتحدة  الــواليــات  تشهدها 
املــبــاريــات بشكل طبيعي دون  ُتتابع  أن  على 
أي مشاكل، وســُتــقــام الــيــوم 4 مــبــاريــات قوية 
كافالييرز  وكليفالند  نيتس  بروكلني  ألندية 
وتــريــل بـــاليـــزرز وديــنــفــر نــاغــتــس، بــاإلضــافــة 
أنجليس اليــكــرز  لـــوس  بــني  ملــواجــهــة مرتقبة 

وسان أنطونيو سبيرز.
)فرانس برس(

الـــتـــعـــادل، بــعــد تــمــريــرة عــرضــيــة مـــن لــيــاو 
لكاالبريا الذي استقبلها من على مشارف 
منطقة الجزاء بتسديدة »على الطاير« في 

الزاوية العليا على يسار تشيزني )د.41(.
واســـتـــهـــل مـــيـــالن الـــشـــوط الـــثـــانـــي بــهــجــوم 
ضاغط على مرمى »السيدة العجوز« وكاد 
يتقدم في الدقيقة 48 عبر البرتغالي ديوغو 
بنجاح. واستعاد  ابعدها تشيزني  دالــوت 
من  الثاني  كييزا  بهدف  التقدم  يوفنتوس 
منطقة  مــشــارف  على  مــن  بيسراه  تسديدة 

الجزاء اثر تمريرة من ديباال )د.62(.
ــدرب الـــضـــيـــوف أنــــدريــــا بــيــرلــو  ــ وأجـــــــرى مــ
ــفــــوف الــفــريــقــني  الــــالعــــب الــــســــابــــق فــــي صــ
تــبــديــلــني بــعــد دقــيــقــة واحـــــدة حــيــث أشـــرك 
وماكيني  كولوسفيكسي  ديـــان  الــســويــدي 
بـــدال مــن ديــبــاال وكــيــيــزا فــســاهــم الــبــديــالن 
كما سلفاهما بتسجيل الهدف الثالث )76( 
بعدما مرر األول كرة عرضية للثاني الذي 
أودعها الشباك، إثر إهداره فرصة سانحة 
قــبــل خــمــس دقــائــق مــن مــســافــة قــريــبــة لكن 

دوناروما انقض على كرته ببراعة )71(.
انتصارًا  »كـــان  الــلــقــاء  بعد  بيرلو  وتــحــدث 
مستحقًا ونتيجة ممتازة. الفوز على ميالن 
الترتيب  فــي أرض مــيــدانــه واالقـــتـــراب فــي 
وتــقــلــيــص الـــفـــارق مـــع بــقــيــة فــــرق املــقــدمــة. 
قــدمــنــا أداء جـــيـــدًا وكـــنـــا الـــطـــرف األفــضــل 

إحــراز  البداية واستطعنا  منذ  املــبــاراة  في 
النقاط الثالث وهذا هو األهم«.

»سيتي« إلى نهائي كأس الرابطة
ــتـــي حـــامـــل  ــيـ تــــأهــــل فــــريــــق مـــانـــشـــســـتـــر سـ
كأس  ملسابقة  النهائية  املــبــاراة  إلــى  اللقب 
بفوزه  املحترفة  اإلنكليزية  األنــديــة  رابــطــة 
يونايتد  مانشستر  ومــضــيــفــه  جـــاره  عــلــى 
بهدفني نظيفني  في الدور نصف النهائي. 
والــبــرازيــلــي  )د.50(،  جــون ستونز  وســجــل 
وسيلعب  الــهــدفــني،  )د.83(  فــيــرنــانــديــنــيــو 
ــاراة الــنــهــائــيــة ضــــد تــوتــنــهــام  ــ ــبـ ــ ســيــتــي املـ
من  برنتفورد  الــثــالثــاء على ضيفه  الــفــائــز 

الدرجة األولى بهدفني نظيفني. 
ولــم يستفد يونايتد مــن غــيــاب عــدد كبير 
ــيـــني لــفــريــق املــــدرب  مـــن الـــالعـــبـــني األســـاسـ
إلصابتهم  غــوارديــوال  جوسيب  اإلسباني 
ــيــــروس كـــــورونـــــا املـــســـتـــجـــد، وتـــعـــرض  ــفــ بــ
للخسارة األولــى محليًا بعد 11 مباراة )9 
انــتــصــارات وتـــعـــادالن(. وعـــادل غــوارديــوال 
النرويجي أولي غونار سولسكاير  نظيره 
ــدد االنــــتــــصــــارات فــي  ــعـ مــــــدرب يـــونـــايـــتـــد بـ
لكل  وأصبح  بينهما،  املباشرة  املواجهات 
واحد منهما ثالثة انتصارات مقابل تعادل 

في املباريات السبع التي جمعتهما.
املــبــاراة »التغلب على  وقــال اإلسباني بعد 

ــه أمــــر مــمــيــز ونــتــيــجــة  ــ يــونــايــتــد عــلــى أرضـ
لكننا  مــحــبــطــا  كــــان  األول  الـــشـــوط  رائـــعـــة. 
الثاني وفزنا  الشوط  أجرينا تعديالت في 
بــــاملــــبــــاراة. الــــوصــــول إلــــى الــنــهــائــي مــرتــني 
باللقب  بالفوز  رائــع ونأمل  أمــر  متتاليتني 

مرة أخرى«.

بداية متعثرة لبوتشيتينو
بوكيتينو  مــاوريــســيــو  األرجــنــتــيــنــي  تعثر 
فــي أول امتحان لــه مــع فريق بــاريــس سان 
جــيــرمــان حــني تــعــادل )1 – 1( مــع منافسه 
ـــ18 مــن بطولة  ســانــت إتــيــان فــي املــرحــلــة الــ
التي شهدت  القدم،  لكرة  الفرنسي  الــدوري 
 3( ليون بفوزه  لنادي  الصدارة  انفرادًا في 
– 2( على منافسه النس، وخسارة مفاجئة 

لليل أمام أنجيه )2 – 1(. 
وتــخــلــف ســــان جـــيـــرمـــان بـــثـــالث نـــقـــاط عن 
املــــتــــصــــدر، بـــعـــدمـــا افـــتـــتـــح ســــانــــت إتـــيـــان 
ــاع فــريــق  ــ الــتــســجــيــل مــســتــغــاًل خــطــأ مـــن دفـ
العاصمة، عندما وصلت الكرة إلى الالعب 
رومان هاموما الذي أسكن الكرة في الشباك 
أكثر  ينتظر  لــم  لكن ســان جــيــرمــان  )د.19(. 
من ثالث دقائق لتعديل النتيجة عن طريق 
اإليــطــالــي مــويــس كــني الــــذي تــلــقــى تــمــريــرة 
في وسط منطقة الجزاء من مواطنه ماركو 
فيراتي ليضع الكرة سهلة في املرمى )د.22(.
ــة ملــهــاجــم ســانــت  ــيـ وبـــعـــدمـــا ارتـــطـــمـــت رأسـ
إتيان الغابوني دينيس بوانغا بالعارضة 
فــي الــدقــيــقــة 70، أضـــاع كــني فــرصــة التقدم 
ــرة مــــن أمــــــام املــــرمــــى، اعــتــلــت  ــ ــدد كـ ــ حــــني سـ
فــرصــة  وســـنـــحـــت  كـــمـــا  )د.71(،  الـــعـــارضـــة 
مـــاريـــا، حــني ســدد  أنــخــل دي  لألرجنتيني 
كـــرة قــويــة مــن داخـــل منطقة الـــجـــزاء تمكن 

الحارس من صدها ببراعة )د.76(.
ــــدر اإلســبــانــي بــابــلــو ســارابــيــو فــرصــة  وأهـ
خــطــيــرة حـــني أضــــاع بــتــســديــدة قــويــة كــرة 
له كني )90+3(. وبالتالي بات سان  هيأها 
جيرمان ثانيًا بـ36 نقطة، خلف ليون الذي 
رفــع رصــيــده إلــى 39. وقـــال بوكيتينو )48 
أشعر بخيبة  »بالطبع  املــبــاراة  بعد  عــامــًا( 
ــان جـــيـــرمـــان، نــريــد  ــ ــا بــــاريــــس سـ ــنـ ــل ألنـ ــ أمـ
ــا ســعــيــد بــالــجــهــود الـــتـــي بــذلــهــا  الــــفــــوز. أنــ
ــــذه مـــجـــرد بــــدايــــة. عــلــيــنــا أن  الــــالعــــبــــون، هـ
نــتــعــرف عــلــى بــعــضــنــا الــبــعــض. كـــان األمـــر 
قصيرة  كــانــت  التحضير  فــتــرة  ألن  صعبًا 
ــدًا. هـــذا أمـــر إيــجــابــي ولــكــن هــنــاك أشــيــاء  جـ
يــجــب تــحــســيــنــهــا«. فـــي املــقــابــل عـــزز لــيــون 
ــوزه الـــثـــمـــني عـــلـــى النــــس،  ــ ــ ــه إثـــــر فـ ــ ــدارتـ ــ صـ
الــهــولــنــدي ممفيس ديــبــاي )د. 39  بــهــدفــي 
الــرأس  و52(، وآخــر لستيفان فورتيس من 
األخضر خطأ في مرماه، فيما سجل هدفي 
واملالي شيخ   )56( فلوريان سوتوكا  لنس 
دوكوري )90(، وُيعتبر هذا الفوز الـ11 هذا 
املوسم لليون الذي جمد رصيد النس عند 

27 نقطة في املركز الثامن.
)فرانس برس(

السلة األميركية: سيكسرز يُعزز سجل انتصاراته

يوفنتوس يُسقط ميالن و»سيتي« إلى النهائي

خاضت األندية 
األميركية مباريات مهمة 

في ظل التوترات 
التي شهدتها أميركا 

وشهدت تفوقًا كبيرًا 
لفريق سيفنتي سيكسرز 

ليُحافظ الفريق على 
سجل مثالي مع بداية 

الموسم الجديد

شهدت مباريات 
منتصف األسبوع تفوقا 

ُمستحقا ليوفنتوس 
على متصدر الدوري 

ميالن في ملعب األخير 
»سان سيرو«، في وقت 
شهد انطالقة المدرب 

ماوريسيو بوتشيتينو 
تعثرًا مع فريقه الجديد 

باريس سان جيرمان 
الفرنسي

الوداد تأهل على حساب الملعب المالي )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty( أداء قوي ُمستمر من فريق فيالدلفيا سفنتي سيكسرز

)Getty( »يوفنتوس قدم عرضًا قويًا أمام »الروسونيري

دوري 
أبطال أفريقيا

نجحت الفرق العربية في حجز مقاعدها 
بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم لموسم 2021-2020، 
بعد نتائجها الملفتة في إياب دور الـ32 من 

المسابقة القارية األعرق

تأهل عربي ملفت

2-2 مستمرا  التعادل  العرفي، وظل  الله  عبد 
حــتــى كــتــبــت الــدقــيــقــة 80 نــجــاح الــتــرجــي في 
إحـــــراز الـــهـــدف الــثــالــث عــبــر عــــالء املـــرزوقـــي، 
لــيــخــرج فـــائـــزا 3-2، ويــحــســم بــطــاقــة الــتــأهــل 
تعرض  كبيرة  انتقادات  وســط  املقبل،  للدور 
للترجي،  الفني  املــديــر  الشعباني،  معني  لها 
بــســبــب هـــبـــوط املـــســـتـــوى الــــالفــــت، ومــعــانــاة 
الــتــرجــي مــن أخــطــاء دفــاعــيــة قــاتــلــة أصبحت 
تــهــدد منافسته عــلــى الــلــقــب. وانـــتـــزع املــريــخ 
السوداني بطاقة التأهل، بالرغم من خسارته 
مباراته مع إنييمبا النيجيري بهدفني لهدف، 
مستفيدا من فوزه ذهابا بثالثة أهداف مقابل 
هدف ليحسم التأهل 4-2. وأدى ديديه غوميز، 
بتكتيك متوازن،  اللقاء  للمريخ،  الفني  املدير 
وراهن خالله على مهاجمه املميز سيف تيري 
الذي واصل تألقه، وسجل هدف املريخ الوحيد 
ليرفع رصيده إلى 5 أهداف، تصدر بها الئحة 
هدافي البطولة. وفي باقي املواجهات، صعد 
مازيمبي الكونغولي بعد فوزه على بونغيدي 
الغابوني بهدفني لهدف، فيما تغلب سيمبا 
التنزاني على بالتينيوم الزيمبابوي بأربعة 
أهداف دون رد، وصعد فيتا كلوب الكونغولي 
بــعــد تغلبه الــكــبــيــر عــلــى يــونــغ بــافــلــوز بطل 
إسواتيني بأربعة أهداف لهدف، وصعد بترو 
رد  نكانا  على  فـــوزه  بعد  األنــغــولــي  أتلتيكو 
يفلز الزامبي بهدف دون رد، وصعد حورويا 
الــغــيــنــي بــعــد فـــوزه عــلــى راســيــنــغ اإليـــفـــواري 
الــكــونــفــيــدرالــيــة  كــــأس  بــهــدف دون رد. وفــــي 
األفريقية، تأهل نهضة بركان املغربي حامل 
اللقب إلى الدور املقبل، بعد فوزه على ضيفه 
تفرغ زينه املوريتاني بهدفني مقابل ال شيء 
ذهابا.  تعادله  من  األول مستفيدا  ملعب  في 
وخاض بركان اللقاء بضغط هجومي كبير، 
ودفع مدربه طارق السكتيوي بالثالثي زكريا 
حدراف وحمدي لعشير ومحسن ياجور في 
الهجوم. وافتتح ياجور التقدم لبركان من ركلة 
جزاء، ثم أضاف الالعب نفسه الهدف الثاني 
الوقت املحتسب بدال  الثالثة من  الدقيقة  في 
من الضائع، ليحصد بركان فوزا غاليا يفتتح 
به رحلته للدفاع عن لقبه بطال للكونفيدرالية 
األفــريــقــيــة ويــتــأهــل إلــى الـــدور املــقــبــل. وتأهل 
الـــنـــجـــم الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي عـــلـــى حــســاب 
فــوزه 2-1، في  العرب املصري بعد  املقاولون 
من  مستفيدا  ســوســة  ملعب  على  مثير  لــقــاء 

تعادله سلبا ذهابا. 
وجاءت املباراة قوية ومثيرة وحافلة باألزمات 
أيضا، بعد اعتراض املقاولون على ركلة الجزاء 
الــتــي ودع معها  الــدقــيــقــة 88،  فــي  املــحــتــســبــة 
مقررا  الــقــاريــة،  البطولة  منافسات  املــقــاولــون 
الــتــقــدم بالشكوى لــالتــحــاد األفــريــقــي ضــد ما 
سماه الظلم التحكيمي. ويدين النجم الساحلي 
إلــى مهاجمه اإليـــفـــواري سليماني  فـــوزه  فــي 
أحــرز  فيما  الــثــنــائــيــة،  الـــذي ســجــل  كوليبالي 
سيف الدين الجزيري، مهاجم املقاولون،هدف 
التونسي  املنستيري  االتــحــاد  وتــأهــل  فريقه. 
إلى الدور املقبل بعد تعادله مع أهلي طرابلس 
الليبي بدون أهداف، مستفيدا من فوزه ذهابًا. 
املغربي بعد تعادله مع  االتــحــاد  كما وتــأهــل 
فريق، مستفيدا  لكل  بهدف  البنيني  أدغوبي 

من فوزه في لقاء الذهاب 0-4.

رغم  التأهل العربي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، فرضت األزمات 
تصدرتها  ـــ32،  ال الــدور  إيــاب  أحــداث  على  بقوة  نفسها  التحكيمية 
أمين  المصريين  الحكمين  أخطاء 
مباراتي  في  البنا  ومحمود  عمر 
الملعب  ــع  م الــمــغــربــي  الــــوداد 
مع  التونسي  والــتــرجــي  الــمــالــي، 
أزمة  بخالف  الليبي،  بنغازي  أهلي 
الدين  نــور  المغربي  للحكم  ثالثة 
المقاولون  لقاء  في  الجعفري 
العرب مع النجم الساحلي التونسي 

في الكونفيدرالية األفريقية.

جدل تحكيمي كبير

ويلحق بفريق ويزاردز الهزيمة األكثر إيالمًا، 
خــصــوصــًا مــع خــــروج راســــل ويــســتــبــروك في 
الـــدقـــائـــق األخـــيـــرة إلصـــابـــة فـــي الـــيـــد، بــعــدمــا 
ـــ20 نــقــطــة وثـــمـــانـــي مـــتـــابـــعـــات و12  ــ ســـاهـــم بــ

تمريرة حاسمة.

ليلة عنيفة 
مع  تزامنًا  األميركية  السلة  مــبــاريــات  أقيمت 
اقــتــحــام حشد مــن أنــصــار الــرئــيــس األميركي 
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رياض الترك

ــى الـــواجـــهـــة فـــي مــوســم  بـــــرزت إلــ
2020-2021 الثنائيات الهجومية 
ــارق عــلــى أرض  ــفـ الــتــي تــصــنــع الـ
املــلــعــب مـــع أنــديــتــهــا فـــي جــمــيــع املــســابــقــات 
املحلية واألوروبية حتى اآلن، ولعل أبرزها 
ــلــــيــــزي هـــــــاري كــن  ــكــ ــهــــاجــــم اإلنــ ثـــنـــائـــيـــة املــ
والكوري الجنوبي سون هيونغ من، نجما 
فـــريـــق تــوتــنــهــام اإلنـــكـــلـــيـــزي. وُتــعــتــبــر هــذه 
لألندية  األهـــم  الهجومية  الــقــوة  الثنائيات 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا بــفــضــل صـــنـــاعـــة وتــســجــيــل 
ــالــــي،  ــذ بـــــدايـــــة املـــــوســـــم الــــحــ ــنــ األهــــــــــــداف مــ
والـــتـــي ُتــســاعــد هــــذه األنـــديـــة عــلــى تحقيق 
الــبــطــوالت املحلية  فــي جميع  االنــتــصــارات 
واألوروبية. وهناك ثنائيات خطفت األنظار 
حتى اآلن بعد الوصول إلى منتصف املوسم.

أقوى الثنائيات 
الهجومية

صناعة  في  ُتساهم  والتي   ،2021-2020 موسم  في  ُمميزة  ظاهرة  الهجومية  الثنائيات  ُتشكل 
االنتصارات لألندية التي يلعبون فيها. وهي الثنائيات التي حصدت أكبر عدد من األهداف هذا الموسم 

)صناعة وتسجيل(، وذلك في منافسات البطوالت المحلية واألوروبية

3031
رياضة

تقرير

ثنائية سون-كين
هــاري  اإلنكليزي  املهاجم  ثنائية  ساهمت 
ــــوري الـــجـــنـــوبـــي ســـون  ــكـ ــ كــــن واملــــهــــاجــــم الـ
هـــيـــونـــغ مــــن بــتــســجــيــل 45 هــــدفــــا لــفــريــق 
والقاري  املحلي  الصعيدين  على  توتنهام 
هذا املوسم، وأثبت الثنائئي أنهما من بن 
األفـــضـــل هــجــومــيــا )فـــي تــســجــيــل وصــنــاعــة 
بــقــيــادة   2021-2020 مــوســم  فـــي  األهــــــداف( 
فعلى  مورينيو.  جــوزيــه  البرتغالي  املـــدرب 
وســون  كــن  ساهم  »البريميرليغ«،  صعيد 
ـــ22 هــدفــا لــفــريــق تــوتــنــهــام صــاحــب املــركــز  بـ
ــع فــــي الـــتـــرتـــيـــب )ســــجــــل اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــ ــرابـ ــ الـ
ــدف مــقــابــل 12 لـــســـون، بــيــنــمــا صنع  10 أهــ
لـــلـــكـــوري(، لتكون  اإلنــكــلــيــزي 11 مــقــابــل 5 
مــســاهــمــة الــثــنــائــي 22 هـــدفـــا مـــن أصــــل 29 
سجلها »السبيرز« )مساهمة بنسبة %75(.

أما في منافسات باقي املسابقات )الدوري 

األوروبـــي، الــكــؤوس(، فساهم الثنائي كن-
سون بتسجيل 23 هدفا، ما يعني أن ثنائية 
 45 بتسجيل  ساهمت  الهجومية  توتنهام 

هدفا حتى هذه اللحظة.
وتحولت هذه الثنائية مع املدرب البرتغالي 
جـــوزيـــه مــوريــنــيــو إلــــى واحــــــدة مـــن أخــطــر 
ــقــــدم هـــذا  وأشـــــــرس الـــثـــنـــائـــيـــات فــــي كـــــرة الــ
املوسم، خصوصا مع طريقة لعب مورينيو 
ــدات الــســريــعــة، إذ  ــرتــ الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى املــ
يتمركز كن وسون دائما في املساحة التي 
ــكـــرات واالنـــطـــاق  تــســمــح لــهــمــا بــاســتــام الـ
على  الخطورة  تصنع  هجمات  في  بسرعة 

مرمى املنافسن.

ثنائية ليفاندوفسكي-مولر
روبيرت  البولندي  املهاجم  ثنائية  تستمر 
ــــي تــــومــــاس مــولــر  ــانـ ــ لــيــفــانــدوفــســكــي واألملـ
بـــاإلبـــداع فــي املــاعــب األوروبـــيـــة مــع فريق 
بايرن ميونخ األملاني، إذ إن الثنائي ساهم 
بــتــتــويــج الـــنـــادي »الـــبـــافـــاري« بــلــقــب دوري 
أبــطــال أوروبـــــا املــوســم املــاضــي عــن جـــدارة 

واستحقاق.
هـــذه  زالــــــت  ــا  مــ  ،2021-2020 مـــوســـم  وفـــــي 
الثنائية من بن األفضل هجوميا، إذ ساهم 
اآلن،  هــدفــا حتى   45 بتسجيل  ومــولــر  ليفا 
ليفاندوفسكي  سجل  الـــدوري:  بطولة  ففي 
19 هدفا مقابل 6 ملولر، بينما صنع ليفا 5 
أهداف ومولر 8 أهداف، وفي دوري األبطال: 
ــداف مــقــابــل هــــدف ملــولــر،  ــ ســجــل لــيــفــا 3 أهــ

وصنع مولر هدفا فقط.
وتــمــيــزت هـــذه الــثــنــائــيــة فـــي مــوســم 2019-
تشكيلة  فــي  األنــظــار  خطفت  بعدما   ،2020
املــــدرب هــانــس فــلــيــك صــانــع املــجــد لــلــنــادي 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن املـــحـــلـــي  »الــــــبــــــافــــــاري« عــ
واألوروبي. وتتميز ثنائية ليفاندوفسكسي 
الكبير على  بــالــتــفــاهــم واالنــســجــام  ومــولــر 
املــلــعــب مــن خـــال صــنــاعــة وتسجيل  أرض 
األهــداف، والتي تجعل فريق بايرن ميونخ 
يلعبها،  الــتــي  املــبــاريــات  فــي جميع  يتفوق 

باإلضافة إلى تسجيل عدد أهداف كبير.

ثناية برونو-راشفورد
ــو  ــ ــرونــ ــ ــت ثـــــنـــــائـــــيـــــة الـــــنـــــجـــــمـــــن بــ ــ ــمــ ــ ــاهــ ــ ســ
فيرنانديش وماركوس راشفورد بتسجيل 
ــذا املــوســم  43 هــدفــا ملــانــشــســتــر يــونــايــتــد هـ
في مختلف املسابقات املحلية واألوروبية، 
إذ فــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ«، ســجــل راشـــفـــورد 7 

ثنائية ليفاندوفسكي 
ومولر ُمستمرة في األداء 

القوي

ميسي يُعيد انتصارات برشلونة أمام بلباو
آمال  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  أنعش 
فريقه برشلونة في املنافسة على لقب »الليغا«، 
بعد أن سجل هدفني في انتصار فريقه الصعب 
أثلتيك بلباو )3 - 2( في  والثمني في عقر دار 
الــلــقــاء املــؤجــل مــن الــجــولــة الــثــانــيــة فــي الـــدوري 
ــــفــــوز يـــضـــرب بــرشــلــونــة  اإلســــبــــانــــي. وبــــهــــذا ال
أكــثــر مــن عصفور، إذ إنــه واصـــل بــه مسلسل 
االســتــفــاقــة فــي »الــلــيــغــا« لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة على 
التوالي، كما أن الفوز أعاد الفريق مجددًا ملكانه 
املــفــضــل فــي مــنــاطــق املــقــدمــة بــعــد أن قــفــز إلــى 
املــركــز الــثــالــث إثــر رفــع رصــيــده إلــى 31 نقطة، 
ليبتعد بفارق 5 نقاط عن غريمه التقليدي ريال 
علما  املتصدر  أتلتيكو  عــن  و7  الثاني،  مــدريــد 
بـــأن لــكــل مــن الــبــرســا والـــريـــال مــبــاراة مؤجلة، 
الهولندي  املــدرب  فريق  نجح  املقابل،  في  مؤجلتني.  مباراتني  »األتلتي«  يمتلك  بينما 
رونالد كومان أيضًا في إنهاء العقدة التي طاملا الزمته في كل مرة يذهب فيها إلى 
ملعب )سان ماميس( في »الليغا«، إذ إن آخر انتصار له يعود إلى شهر تشرين األول/

أكتوبر عام 2017 بهدفني نظيفني.

يد  على  أتلتيكو  بخروج  تتوالى  الملك  كأس  مفاجآت 
كورنيال

تواصلت مفاجآت كأس ملك إسبانيا لليوم الثاني على التوالي بخروج أتلتيكو مدريد 
على يد كورنيال، الدرجة الثالثة، بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما األربعاء في 
الدور الثاني بالبطولة. وعلى ملعب )كورنيال البلدي(، حمل هدف اللقاء الوحيد توقيع 
أدريان خيمينيز منذ الدقيقة السادسة. كما شهد اللقاء طرد مدافع أتلتيكو مدريد 
الشاب ريكارد سانشيز ببطاقتني صفراوين في الدقيقة 63. وبهذه النتيجة تواصل 
أقــصــى كــل مــن إيبيزا  »الــلــيــغــا«، بعد أن  املــغــمــورة مسلسل اإلطــاحــة بكبار  األنــديــة 
وقرطبة الثالثاء سيلتا فيغو وخيتافي على الترتيب، ليلحلق كورنيال بركب املتأهلني 
لــلــدور الــــ32. وفــي مــبــاريــات أخـــرى، حجز كــل مــن ليفانتي وإلــتــشــي وريـــال بيتيس 
وليغانيس  ألمليريا  باإلضافة  »الليغا«،  أندية  من  الـــ32  الــدور  في  مقاعدها  وغرناطة 
الثالثة.  الــدرجــة  مــن  وكــورنــيــال  ونافالكارنيرو  الثانية،  الــدرجــة  مــن  فاييكانو  ورايـــو 
وربما اإلقصاء من بطولة كأس ملك إسبانيا سيكون مفيدًا »للروخيبالنكوس«، ألنه 
سيمنحه مساحة أكبر للتركيز على لقب الدوري اإلسباني ولقب دوري أبطال أوروبا 
هذا املوسم، خصوصًا أن املدرب سيميوني قدم فريقًا قويًا حتى اآلن بقيادة املهاجم 

لويس سواريز صفقة املوسم.

... وإصابة خيمينيز مدافع أتلتيكو في كاحله
أصيب األوروغواياني خوسيه ماريا خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، بكدمة قوية في 
كاحله األيسر خالل مباراة فريقه أمام كورنيال في الدور الثاني من منافسات كأس 
ملك إسبانيا. وكان املدافع الدولي تعرض لإلصابة خالل كل مشاركة مع أحد العبي 
الالعب سيجري أشعة على موضع  أن  الطبي  الطاقم  الدقيقة 7. وأعلن  كرونيال في 

اإلصابة لتحديد مدى قوتها، والفترة املنتظرة لغيابه.

موغوروزا تستهل عام 2021 بانتصار
افــتــتــحــت اإلســـبـــانـــيـــة غــاربــيــنــيــي مــــوغــــوروزا 
بانتصار   ،2021 الجديد  العام  في  منافساتها 
في الدور األول في منافسات الزوجي في بطولة 
األميركية  جانب  إلــى  للتنس  املفتوحة  أبوظبي 
األميركي  الزوجي  بــرادي على حساب  جنيفر 
املـــكـــون مـــن كــوغــو جـــوف وجــيــســيــكــا بيجوال 

بمجموعتني لواحدة. 
واحــتــاجــت الــالعــبــتــان لــســاعــة و35 دقــيــقــة من 
ــي املـــجـــمـــوعـــة األولـــــى  أجـــــل قـــلـــب تـــأخـــرهـــمـــا فــ
املجموعتني  انتصار في  إلــى   ،)6 -  4( بنتيجة 
التاليتني بنتيجة )6 - 4( و)8 - 10(. وستلتقي 
مـــــوغـــــوروزا وبـــــــرادي فـــي الــــــدور الـــثـــانـــي أمـــام 
الزوجي املتأهل من مباراة الروسيتني إيكاترينا 
ألكسندروفا ويانا سيزيكوفا، والزوجي املكون 
ستشارك  كما  جــواراتــشــي.  أليكسا  والتشيلية  كراوتشيك  ديــزيــريــه  األميركية  مــن 
موغوروزا أيضًا في منافسات الفردي، إذ ستبدأ مسيرتها أمام الفرنسية كريستينا 

مالدينوفيتش )املصنفة الـ50 عامليًا(.

فاز الالعب اإلسباني في بطولة »كوينتو« املفتوحة عام 
2018، وتفوق على منافسه ألبيرت راموس فينوالس في 
املباراة النهائية، وسببت هذه النتيجة الوصول إلى أعلى 

ترتيب له في التصنيف العاملي لفئة »الفردي«.
ويبلغ طول الالعب اإلسباني مترًا و83 سنتيمترًا، وأمسى 
العبًا محترفًا في عام 2011، ويلعب بايينا باليد الُيمنى 
أربــاحــًا مالية خــالل مسيرته  وُيــدربــه بيري ريبا وحقق 
الرياضية قدرها مليونا دوالر و107 آالف دوالر أميركي. 
وفي منافسات »الفردي«، حقق بايينا 52 فوزًا مقابل 62 
خسارة ويحتل اليوم املركز الـ102 في التصنيف العاملي 

للرجال.
وفـــي مــنــافــســات »الــغــرانــد ســـالم« فــئــة »الـــفـــردي«، خــرج 
فــي بطولة أستراليا  األول  الـــدور  مــن  اإلســبــانــي  الــالعــب 
الــثــالــث في  ــــدور  ال املــفــتــوحــة عــامــي 2019 و2020، ومـــن 

ــرج الــالعــب  ــة فــرنــســا املــفــتــوحــة عــــام 2020، وخـــ بــطــول
»ويمبلدون«  بطولة  في  األول  الــدور  من  أيضًا  اإلسباني 
عامي 2018 و2020، وكذلك من الدور الثاني في بطولة 

»أميركا املفتوحة« عامي 2018 و2020.
»الــزوجــي« حقق بايينا 16 فــوزًا مقابل  وفــي منافسات 
26 خسارة بنسبة انتصارات بلغت 38% ويحتل اليوم 
املــركــز الــــــ148 فــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي لــهــذه الــفــئــة. وفــي 
بايينا من  الفئة، خــرج  لهذه  »الــغــرانــد ســالم«  منافسات 
عــام 2019  املفتوحة  أستراليا  بطولتي  في  الثاني  الــدور 
ومن الدور الثاني في بطولة فرنسا املفتوحة عام 2018. 
ــــدور األول فــي بطولة  ال كــذلــك ودع الــالعــب اإلســبــانــي مــن 
»ويمبلدون« عام 2018، وكذلك من الدور الثاني في بطولة 

أميركا املفتوحة عام 2019.
)العربي الجديد(

ولـــد العـــب الــتــنــس اإلســبــانــي كــاربــالــيــس بــايــيــنــا فــي 23 
الـ72  آذار/ مــارس عام 1993، ووصــل الالعب إلى املركز 
في التصنيف العاملي عام 2018، كذلك وصل إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي فــي بــطــولــة »كــازبــالنــكــا«، بــعــد أن تلقى 
بطاقة دعوة في عام 2014، وهو الالعب الشاب الذي ُيقدم 

مستوى الفتًا في منافسات التنس أخيرًا.
وحقق العب التنس اإلسباني  أول فوز له في املنافسات 
غــوفــني في  ديــفــني  البلجيكي  تــفــوق على  الــدولــيــة عندما 
في  امُلميزة  مسيرته  تفاصيل  وفــي  »كازبالنكا«،  بطولة 
البطولة وصل الالعب إلى الدور الثاني ولعب ضد منافسه 

البرتغالي جواو سوزا، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي.
إال أن مسيرته الرياضية توقفت في الدور نصف النهائي 
عندما خسر أمام غييليرمو غارسيا لوبيز، بعد أن فشل 
في مجاراة منافسه في ثالث مجموعات نظيفة. بعد ذلك 

روبيرتو كاربالـيس بايينا

على هامش الحدث

العب تنس 
إسباني يحتل 

المركز الـ102 في 
التصنيف العالمي 

للرجال

ثنائية كين-سون 
األفضل في 
)Getty( »البريميرليغ«

حامل لقب الدوري اإلسبان

تبرز إلى الواجهة أيضًا ثنائيات أخرى مثل ثنائية لويس سواريز وماركوس 
بتسجيل  اآلن  حتى  ساهما  اللذان  وهما  مدريد  أتلتيكو  في  يورينتي 
روميلو  البلجيكي  من  المكونة  ميالن  إنتر  ثنائيات  وكذلك  هدفًا.   15
هدفًا  بـ21  ساهما  اللذان  وهم  مارتينيز،  الوتارو  واألرجنتيني  لوكاكو 
في بطولة الدوري اإليطالي، وال يمكن إغفال ثنائية نيمار-مبابي مع 
 26 هو  حاليًا  التهديفي  رصيدهما  إن  إذ  جيرمان،  سان  باريس  فريق 

هدفًا في الموسم الحالي.

رصيد تهديفي

وجه رياضي

أهــــداف مــقــابــل 11 لــبــرونــو، فــي وقـــت صنع 
راشفورد 4 أهداف مقابل 7 لبرونو.

ــا الـــذي خــرج منه  وفــي دوري أبــطــال أوروبــ
املــجــمــوعــات،  دور  مــن  يــونــايــتــد  مانشستر 
سجل راشفورد 6 أهداف وبرونو 4، بينما 
البرتغالي هدفا،  الــوســط  صنع العــب خــط 
بينما ســجــل راشــفــود هــدفــن فــي بــطــوالت 
الكأس حتى اآلن، ليكون مجموع مساهمات 

هذه الثنائية ليونايتد 43 هدفا.
ــــول الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــرونـــو  ومـــنـــذ وصــ
تبدل  يــونــايــتــد  إلـــى مانشستر  فــيــرنــانــديــز 
الشكل الهجومي لفريق مانشستر يونايتد 
وصنع ثنائية ُمميزة مع املهاجم اإلنكليزي 
الشاب ماركوس راشفورد. وانسجم برونو 
ــبــــح صــانــع  ــع »يـــونـــايـــتـــد« وأصــ ســـريـــعـــا مــ
غــونــار سولسكاير  أولــيــه  لــلــمــدرب  البهجة 

في منافسات »البريميرليغ«.
بالفعالية  برونو-راشفورد  ثنائية  وتتميز 
الثنائي  إن  إذ  »يــونــايــتــد«،  مــع  الهجومية 
الوقت نفسه،  األهـــداف في  يصنع وُيسجل 
مع التنويه بأن راشفورد ينطلق بسرعة في 
األخير،  الثلث  في  الفارق  املرتدات ويصنع 
بينما برونو يتمركز في املساحات ويصنع 
أصبح  حتى  لــزمــائــه،  الجميلة  التمريرات 

أفضل من يصنع األهداف في إنكلترا.

ثنائية رونالدو-موراتا
ــنـــجـــمـــن الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــيـــة الـ ــائـ ــنـ ســـاهـــمـــت ثـ
كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو واإلســـبـــانـــي ألــفــارو 
ــفــــريــــق يـــوفـــنـــتـــوس  مــــــوراتــــــا بـــــــــ37 هــــدفــــا لــ
إذ محليا  اإليطالي في موسم 2021-2020، 
ــالــــدو 14 هــدفــا وصــنــع هــدفــن،  ســجــل رونــ
ــداف وصــنــع 5،  ــ ــا 4 أهـ بــيــنــمــا ســجــل مـــوراتـ
أهـــداف فريق  الــلــذان ساهما بنصف  وهما 
»البيانكونيري« في الدوري حتى اآلن )16 

من 29(.
أما في دوري أبطال أوروبا، فسجل الهداف 
ــالــــدو 4 أهــــــداف، مــقــابــل 6  الــبــرتــغــالــي رونــ
أهــــداف ملـــوراتـــا، فــي صــــدارة الــهــدافــن، في 
حـــن صــنــع الــبــرتــغــالــي هــدفــا واإلســبــانــي 
ــا، لـــيـــكـــون مـــجـــمـــوع مــســاهــمــة  هـــدفـــا أيــــضــ
ــمـــن 37 هــــدفــــا. وتــــمــــيــــزت ثــنــائــيــة  ــاجـ ــهـ املـ
ــذا املــــوســــم بــقــدرتــهــا  ــ ــا هـ ــ ــــوراتـ ــــدو-مـ ــالـ ــ رونـ
املباريات،  في  الهجومي  اإليــقــاع  رفــع  على 
التي  الخطيرة  الفرص  لصناعة  باإلضافة 

تأتي منها األهداف.
 كـــمـــا أن املـــــــدرب اإليـــطـــالـــي أنــــدريــــا بــيــرلــو 
ــذه الــثــنــائــيــة  ــ مـــهـــد الـــطـــريـــق لـــكـــي تـــكـــون هـ
وُتساهم  »البيانكونيري«  فريق  مع  فعالة 
الصعيدين  على  االنــتــصــارات  صناعة  فــي 

املحلي واألوروبي.

وضع النوس قدمًا في نهائي بطولة كوبا »سود أميريكانا« بتغلبه على مضيفه فيليز 
سارسفيلد بهدف نظيف في ذهاب نصف النهائي. وأحرز الهدف الوحيد في املباراة 
العب النوس املخضرم صاحب الـ40 سنة خوسيه »بيبي« ساند في الدقيقة الـ 39 من 
املواجهة. وُأتيحت لفيليز فرصة التقدم في املباراة باحتساب ركلة جزاء للفريق )د. 
26(، لكن حارس النوس، الوتارو موراليس، صّد تسديدة كريستيان تاراجونا. ومن 
املقرر أن ُيقام لقاء اإلياب في 13 من الشهر الحالي، في وقت يجمع فيه نصف النهائي 

اآلخر بني كوكيمبو أونيدو التشيلي، وديفينسا إي خوستيسيا األرجنتيني.

صورة في خبر

اقتراب النوس من نهائي »سود أميريكانا«

Friday 8 January 2021 Friday 8 January 2021
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العالج بالموسيقى العربية
استعادة العالقة بين الطب والفن

محمد كريم

بالرغم من كثرة البحوث الغربية 
الحديثة حول العالج باملوسيقى، 
وتـــعـــدد الــجــهــات الــتــي تــقــدم هــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــعـــالج، فــإنــه ألول مـــرة تــجــرى 
دراســــــة طــبــيــة مـــن هــــذا الـــنـــوع ملــعــرفــة أثــر 
املوسيقى الشرقية في نشاط دماغ اإلنسان 
العمل  بدأ  التي  الدراسة،  املزاجية.  وحالته 
الباحثني  فريق  عليها  يقوم  أخــيــرًا،  عليها 
ــل كــورنــيــل لــلــطــب - قـــطـــر«، مــكــّون  ــ مـــن »وايـ
من علماء أعصاب وطــالب بكلية طــب، إلى 
جــانــب مختصة فــي مــجــال الــعــالج بــالــفــن. 
تأثر  مــدى  على  باملوسيقى  العالج  يعتمد 
الــجــســد اإلنـــســـانـــي بـــالـــذبـــذبـــات الــصــوتــيــة 
الـــصـــادرة عــن اآلالت املــوســيــقــيــة املــتــنــوعــة، 
ويـــعـــتـــبـــر الـــطـــبـــيـــب األملــــــانــــــي النـــــــغ لـــــودك 
والــفــرنــســي جـــاك غــوســت والــكــنــدريــة تريز 
بـــاغـــو، مـــن رواد اســتــعــمــال املــوســيــقــى في 

الطب النفسي املعاصر.   
ــــالج، الــــــــذي يـــوصـــف  ــعــ ــ ــن الــ ــ ــوع مـ ــ ــنـ ــ هــــــذا الـ
أحيانًا بأنه شبه طبي، ليس ابتكارًا غربيًا 
خالصًا، فمن املعروف أن أبناء الحضارات 
الــوقــوف عليه  القديمة مــارســوه، بــل يمكن 
التقليدية  العالج  في صــور بعض طقوس 

)Getty( الرقص والغناء على إيقاع الطبول أحد أشكال العالج في بعض الثقافات

أفريقيا  في  البدائية حاليًا  املجتمعات  في 
وآســيــا واألمــيــركــتــني. ورصـــد علماء اآلثــار 
الــحــضــارة  فــي  ملحوظًا  موسيقيًا  نــشــاطــًا 
الفرعونية، تضمن عالجًا لبعض املرضى. 
وكــان في منف معبد صغير بني في عهد 
مخصص  ق.م(،   2280( الــســادســة  األســــرة 
لــعــالج املــرضــى الــذيــن يعانون مــن أمــراض 
نفسية وعصبية عن طريق فرق موسيقية 
خــــاصــــة بـــاملـــعـــبـــد، تــــعــــزف ألـــحـــانـــًا هـــادئـــة 
ــاب املـــهـــدئـــة  ــ ــشـ ــ مــــع تـــنـــاولـــهـــم لـــبـــعـــض األعـ
لألعصاب. كما كان في أبيدوس معبد آخر 
لالستشفاء، وكان الكهنة يعالجون املرضى 
بـــالـــصـــالة املـــرتـــلـــة عـــلـــى أنــــغــــام املــوســيــقــى 
ــات ونـــراجـــيـــل وغــيــرهــا  ــاجـ مـــن دفــــوف وصـ
تقيم  مخصصة  موسيقية  فــرقــة  بمعاونة 
جلسات للرقص الجماعي املنظم للمرضى. 
ــا املــرضــى املــقــعــدون فــكــانــت تــعــزف لهم  أمـ
األلــحــان بــجــانــب أســرتــهــم، كــل عــلــى حسب 
نــــوع مـــرضـــه وبـــأنـــغـــام خـــاصـــة. وفــــي بــالد 
فيثاغورس  مثل  الفالسفة،  اتــفــق  الــيــونــان 
وأبـــقـــراط وأفـــالطـــون وأرســـطـــو، عــلــى قــدرة 
املوسيقى على شفاء بعض األمراض، وهو 
الــصــني والهند.  مــا نقل أيــضــًا عــن فالسفة 
يبدو أن العالجات النفسية التقليدية التي 
كــانــت شائعة حتى وقــت قــريــب، فــي مصر 

والـــســـودان والــحــبــشــة، مــثــل »الـــــزار«، تمثل 
امتدادًا شعبيًا ملا كان عليه األمر في املعابد 
الــقــديــمــة. يــقــول سمير الــجــمــال إن الــرقــص 
والــغــنــاء عــلــى إيــقــاع الــطــبــول الخشبية أو 
النحاسية  اآلالت  فــي  الــنــفــخ  أو  الــجــلــديــة، 
أو الــهــوائــيــة عــنــد اإلنــســان الــبــدائــي، مفيد 
لـــعـــالج مـــس الــجــســد اإلنـــســـانـــي بــــــاألرواح 
الــشــريــرة الــتــي تسبب لــه أمــراضــًا خفية لم 
يجد لها سببًا أو عالجًا. غالبا ما كان هذا 
الرقص والغناء على أنغام املوسيقى يدفع 
املريض إلى الدخول في حالة من الهذيان 
والــتــرنــح وانـــعـــدام الــحــس، يــرتــمــي بعدها 
على األرض مغشيًا عليه، ثم يفيق بعدها 
معافى. وهذا أصل الــزار في مصر وبعض 
الـــــدول األفـــريـــقـــيـــة. ويــعــلــق أحـــمـــد عــكــاشــة، 
القاهرة،  جامعة  في  النفسي  الطب  أستاذ 
قــام ببحث على مئة سيدة  بأنه  ذلــك  على 
من املــتــرددات على حلقات الــزار، ووجــد أن 
نفسية،  اضطرابات  من  يعانني  غالبيتهن 
وأن تلك املوسيقى والرقص قد يخففان من 

األعراض، ولكنهما ال تشفيان. 
الفيلسوف  عــالــج  العربية  الــحــضــارة  وفــي 
والطبيب يعقوب بن إسحق الكندي )801-
الــحــاالت املــرضــيــة بــاأللــحــان،  873(، بعض 
ــلـــى الــجــســد  ــات عـ ــمـ ــغـ ــنـ ــر الـ ــيـ ــأثـ ووصـــــــف تـ

أبو  الفيلسوف  وإفــرازاتــه. كما استخدمها 
وكـــان   .)950-872( الـــفـــارابـــي  مــحــمــد  نــصــر 
ــتـــاب املــوســيــقــى الــكــبــيــر«:  ــال فـــي »كـ مــمــا قــ
»اإلنسان إذا لحقه أسف أو رحمة أو غضب 
أو غير ذلك من االنفعاالت صّوت أنحاء من 
األصـــوات مختلفة، وأمــثــال هــذه األصـــوات 
والــنــغــم إذا اُســتــعــمــلــت ربــمــا حــصــل عنها 
االنفعال  زال  ازديـــاده، وربما  أو  انفعال ما 

أو انتقص«.
ــر املــــــيــــــالدي، ظـــهـــرت  ــاشــ ــعــ وفــــــي الـــــقـــــرن الــ
رسائل إخــوان الصفا، وفيها دراســة حول 
مزاج  على  نغمة  كل  وتأثير  العود  نغمات 
فت 

ُ
أل اإلنسان. ويقول محرر الرسائل: »إذا 

ــذه الــنــغــمــات فـــي األلـــحـــان املــشــاكــلــة لــهــا،  هـ
واســتــعــمــلــت فـــي أوقـــــات مــعــيــنــة مـــن الــلــيــل 
والــــنــــهــــار، خـــفـــفـــت عـــلـــى املــــرضــــى آالمــــهــــم، 
ــاء املــتــشــاكــلــة فــــي طــبــاعــهــا إذا  ــيــ ألن األشــ
كــثــرت واجــتــمــعــت قــويــت أفــعــالــهــا وظــهــرت 
تــأثــيــراتــهــا وغــلــبــت أضــــدادهــــا«. وذكــــر ابــن 
سينا )980-1037(، في كتابه »القانون في 
فــي عــالج بعض  الــطــب«، أهمية املوسيقى 
األمراض النفسية والعقلية التي قد تصيب 
اإلنسان، مثل امليالنخوليا ومرض قطرب. 
في   ،)1592-1534( اإلنطاكي  داود  وتــطــرق 
كــتــابــه »الـــتـــذكـــرة«، إلــــى أهــمــيــة املــوســيــقــى 
الحارة، وفي  الجنون والحميات  في عالج 
ــتــــالج واالرتـــــعـــــاش. واعــتــمــدتــه  عــــالج االخــ
املــؤســســات الــطــبــيــة الــعــربــيــة مــنــذ العصر 
ــــي واملـــمـــلـــوكـــي، مـــثـــل بــيــمــارســتــان  ــوبـ ــ األيـ
قــــالوون بــالــقــاهــرة، وبــيــمــارســتــان الــنــوري 
بـــدمـــشـــق، وبـــيـــمـــارســـتـــان أرغــــــون الــكــامــلــي 
بــحــلــب، وبــيــمــارســتــان ســيــدي فـــرج بــفــاس، 

وبيمارستان منصور املوحدي بمراكش.

أبناء الحضارات 
القديمة مارسوا هذا 

العالج، ويمكن الوقوف 
عليه في صور بعض 

طقوس العالج التقليدية 
في أفريقيا وآسيا

■ ■ ■
عالج الفيلسوف 

والطبيب يعقوب بن 
إسحق الكندي بعض 

الحاالت املرضية 
باأللحان، ووصف 
تأثير النغمات على 

الجسد وإفرازاته

■ ■ ■
في القرن العاشر 

امليالدي، ظهرت رسائل 
إخوان الصفا، وفيها 
دراسة حول نغمات 

العود وتأثير كل نغمة 
على مزاج اإلنسان

باختصار

يعتمد العالج بالموسيقى على مدى تأثر الجسد اإلنساني بالذبذبات الصوتية الصادرة عن اآلالت الموسيقية المتنوعة. في 
الحقيقة، للعالج بالموسيقى تاريخ قديم، ال تُستثنى منه الفلسفة والطب العربيان

هوامش

معن البياري

انصرفت املراثي للمخرج حاتم علي، الوفيرة املستحقة، 
والثالثية  الــســوريــة  االجتماعية  بــأعــمــالــه،  التنويه  إلــى 
األندلسية والتغريبة والتاريخية والفانتازية التاريخية، 
ــاروق« )أحــيــانــا(، ولـــم تــكــتــرث بمسلسله  ــ وبــــ »املــلــك فـ
بأعماله  وال   ،)2008( الـــرمـــال«  عــلــى  ــراع  »صــ الــبــدوي 
الثالثة األخيرة في الدراما التلفزيونية املصرية. وفعلت 
هذا أيضا الصحافة الفنية العربية )باستثناء املصرية(، 
 فيها لتجربة الفنان البديع، عند 

ً
بل إن استعاداٍت غزيرة

الثالثة،  املسلسالت  اإلتيان على هذه  وفاته، خلت من 
 على 

ٌ
 أو تميزا، ضعفا أو ترهال، وهي محسوبة

ً
جودة

فقط  ليس  جيدا،  بها  التعريف  املفيد  ومــن  صاحبها، 
ألن حــاتــم علي انتقل إلــى رحــمــة الــلــه، بــل ألنــه مخرج 
كبير ومتفّرد في الدراما العربية، وبالتالي يكون طيبا 
الفلسطينية«  »التغريبة  أحّب  الذي  الجمهور  أن يعرف 
و»الزير سالم« )وغيرهما( ما صار عليه األداء الجمالي 

ملخرجهما في طْوره املصري، وهو األخير له.
ي صار«، آخر مسلسل 

ّ
من دون تطويل كالم، »أهو ده الل

بــحــق. جيد جـــدا، حتى ال يأخذني  فــاتــٌن  لحاتم عــلــي، 
لــوال تفاصيل  بأنه ممتاز )هــو كذلك  الحماس وأصفه 
غير كثيرة(. إن كان هذا املسلسل قد ظلمه عدم عرضه 
في شتاء 2019،  في موسم رمضان 2018، فشوهد 

فإن الظلم األكثر له في تجاهل صحافة املنّوعات، العربية 
له، تقييما وتحليال ومتابعة، ما يعود  )غير املصرية( 
 في 

ٌ
 قيمة

ٌ
إلى الكسل املقيم فيها، فيما هذا العمل »إضافة

مسار الدراما العربية«، كما رأته القاصة األردنية، بسمة 
النسور، في مقالتها في »العربي الجديد«. وهذا صحيٌح، 
وما كان ممكنا أن يكون صحيحا لوال اجتماع البراعة 
اإلخراجية، واللمسة املشهدية الالفتة في كاميرا حاتم 
فــي كتابة  الرحيم كمال )1971(  كــفــاءة عبد  مــع  علي، 
فــي ُمرسالته  ثـــراء محكياته، وأيــضــا  فــي  نــصٍّ متقٍن 
الجمال  فــكــرة  تعزيز  على  نهض  عندما  ومضامينه، 
والفن والثقافة والحب والشغف في مواجهة كل تطّرف 
ف وإرهــاب. و»إذا اجتمع النص القوي مع 

ّ
وجهل وتخل

كتب صاحب  كما  غــايــتــه«،  العمل  بلغ  الفائق  اإلخــــراج 
الكثير(، وليد سيف،  الفلسطينية« )وغيرها  »التغريبة 
في توديعه حاتم علي في »العربي الجديد« )2021/1/4(.

ل 
ّ
املــخــرج الــحــاذق هــو الـــذي يستنفر كــل طــاقــات املمث

الــجــيــد وإمـــكـــانـــاتـــه، واملــســلــســل املــعــنــون بــاســم أغنية 
املمثل  فــيــروز( كسب فيه  شهيرة لسيد درويـــش )ثــم 
فرصة   )1982 )مــوالــيــد  فـــراج  محمد  نسبيا،  الــجــديــد 
نفسه،  على  فيه  تفّوق  أداًء  منه  فشاهدنا  استثنائية، 
في دور موسيقي ومغٍن مولع بالحياة، محب، وطني، 
سيما وأن املسلسل قّدمه في أطوار عمرية امتدت من 
حاتم  عــن  قوله  يعود  وربــمــا  الشيخوخة.  إلــى  اليفاعة 

إلــى هذا  إنــه مــخــرٌج كبيٌر وعبقريٌّ  علي )قبل وفــاتــه( 
أّداه  مــا  على  متباينة،  بــدرجــات  ينسحب،  الـــذي  األمـــر 
الشابة،  الوجوه  من  غالبيتهم  وفي  اآلخــرون،  املمثلون 
أداء دور  فــي  بـــدر،  للنجمة ســوســن  وبــحــضــوٍر متألق 
املالمح واملشاعر، ثم عجوز ملتاعة  امــرأة بالستيكية 
من تصاريف الــزمــن. وال ُيغفل أداء روبــي، املــرّجــح أن 
مــنــزلــٍة متقّدمٍة  إلــى  انعطف بها  ــي صـــار« 

ّ
الــل »أهـــو ده 

في تجربتها ممثلة درامـــا، سيما وأن دورهــا في هذا 
املسلسل، الالفت عن حق، كان لشخصيتني، في زمن 
وال  قاهرة وصعيدية.  بلهجتني،  قديمة،  وأزمــنــٍة  راهــن 
تــزّيــد فــي وصــف املشاهد فــي الصعيد فــي املسلسل 
إنها كانت من روائع حاتم علي املعهودة. ومن مفارقاٍت 

ــي( حــمــايــة نفسها  ــ ــادرة« )روبـ ــ ــ أنـــك تــشــاهــد إتــقــان »ن
ا أخذت بتعليمات العْزل الصحي 

ّ
وبنتيها من الكوليرا مل

)في  البائسة  الصعيدية  البلدة  في  الفقير  منزلها  في 
عام الكوليرا 1947 في مصر(، وتشديدها على غسل 
نجز املسلسل قبل جائحة كورونا(.

ُ
اليدين في األثناء )أ

.. »أهو ده اللي صار« مقاطع متصلة من مائة عام في 
مصر، من 1908 إلى 2018. عن التاريخ عندما يتعلق 
بالناس، وينكتب عن الناس. عن الفن والتعلق بالجمال، 
فــتــرى نــجــوم الــغــنــاء واملـــســـرح فـــي مــصــر حــاضــريــن 
الشائقة،  الحكايات  مــن  فــي  أو  مشاركة،  شخصيات 
ومنها حكاية »ريا وسكينة« بكيفية أخرى، ترى منزل 
يونانيني وشواما )يظهر حاتم علي  كافافيس، وترى 
ســوريــة(  بلهجٍة  الحلقات  إحـــدى  فــي  دقيقتني  ممثال 
في اإلسكندرية. وكان مشهد وفاة الخادمة نادرة بعد 
عزفها على البيانو في قصر نّوار باشا الذي عادت إليه 
ا تزوجها محبوبها العتيق، يوسف األول، 

ّ
سيدة فيه، مل

كثير املغازي واإليحاءات. .. واملسلسل غزير في هذه 
عمل  إيجاز  يحسن  فال  مخل،  إيجاز  كل  وألن  وتلك. 
درامي ثقيل القيمة، بديكوراته املتقنة، وبغنى تلويناته 
االجــتــمــاعــيــة، أزيـــــاء ولــهــجــات وفــــضــــاءات، وبــالــحــنــني 
ــــــاذ بـــني مــــاٍض وراهــــن، 

ّ
الــضــافــي فــيــه، بـــالـــتـــوازي األخ

بالتنازع بني خير وشر، بالتناوب بني فقر وغنى .. بكل 
شيٍء فيه.

»أهو ده اللّي صار«

وأخيرًا

عمل درامي ثقيل القيمة، 
بديكوراته المتقنة، وبغنى 

تلويناته االجتماعية، وبالحنين 
الضافي فيه
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