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إصـــابـــة   88,642,695 ــم  ــالـ ــعـ الـ تــســجــيــل  ــع  مــ
ــم نـــحـــو  ــهــ ــنــ ــي مــ ــ ــوفــ ــ ــ بـــــفـــــيـــــروس كـــــــــورونـــــــــا، ت
1,909,479، في وقت شفي نحو 63,734,145 
أعلن  مــيــتــر«،  ــد  ــ شخصًا بحسب مــوقــع »وورل
ــورة( حــالــة  ــ ــــصـ عـــمـــدة لـــنـــدن صـــديـــق خــــان )الـ
الطوارئ في العاصمة البريطانية بعد تصاعد 
حاالت اإلصابة بكورونا، الذي يهدد بـ »إغراق« 
ــال إن  ــ ــا. وقــ ــ ــــورونـ املــســتــشــفــيــات بـــمـــرضـــى كـ
ــة املـــتـــزايـــدة »تـــضـــع ضغطًا  ــابــ مـــعـــدالت اإلصــ
الوطنية  الصحية  الــخــدمــات  هيئة  على   

ً
هــائــا

«، مع 
ً
البريطانية التي تعاني من الضغط أصا

اإلشارة إلى أن بريطانيا تحتل املرتبة الخامسة 
عامليًا لناحية أعداد االصابات.  في هذا اإلطار، 
التنظيمية  الــجــهــات  أن  الــصــحــة  وزارة  أعــلــنــت 
الــطــبــيــة فــي بــريــطــانــيــا وافــقــت عــلــى اســتــخــدام 
اللقاح الذي تنتجه شركة موديرنا للوقاية من 
كـــورونـــا. وحــتــى اآلن، وافــقــت بــريــطــانــيــا على 

استخدام ثاثة لقاحات. 
إلى ذلك، أفادت دراسة مخبرية أجرتها شركة 
الــذي طــورتــه مع  اللقاح  أن  األميركية  »فــايــزر« 
شركة »بيونتك« األملانية فعال في ما يبدو في 
مــواجــهــة تــحــور أســاســي فــي ســـاالت جــديــدة 

ــا. كــمــا أعــلــنــت  ســريــعــة االنـــتـــشـــار مـــن كــــورونــ
ــة أنــهــا اتــفــقــت عــلــى شــراء  ــيـ املــفــوضــيــة األوروبـ
300 مليون جــرعــة إضــافــيــة مــن لــقــاح فــايــزر، 
بأنها  االنــتــقــادات  أن تخفف  فــي خطوة يمكن 
لــم تفعل مــا يكفي لــشــراء الــلــقــاح.  وفــي وقت 
سابق، أعلنت منظمة الصّحة العاملّية أن الدول 
ضّد  اللقاحات  أول  تلقي  ستبدأ  فــقــرًا  األكــثــر 
كورونا بني نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري 

ومنتصف فبراير/ شباط املقبل.
مــن جــهــة أخــــرى، حــظــر املــرشــد اإليـــرانـــي علي 
خامنئي استيراد لقاحات كورونا من الواليات 

املــتــحــدة وبــريــطــانــيــا، ووصـــف الــقــوى الغربية 
بــأنــهــا »غــيــر أهـــل لــلــثــقــة«. وأشــــار إلـــى احتمال 
الــعــداء  بـــاده  تناصبان  اللتني  الــدولــتــني  سعي 
 في الوقت 

ً
لنشر العدوى إلى دول أخرى، قائا

نفسه إنه يمكن لباده الحصول على لقاحات 
من »أماكن أخرى محل ثقة«. أضاف أنه »نظرًا 
إلى تجربتنا مع إمــدادات الدم امللوثة بفيروس 
الفرنسي  اللقاح  فــإن  إتــش.آي.فــي من فرنسا، 

هو اآلخر ليس لنا ثقة به أيضًا«. 
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(  
]تفاصيل إضافية ص. 12[

الحدث

ترامب يواجه المساءلة القانونية

السبت  9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  □  العدد 2322  السنة السابعة

Saturday 9 January 2021

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



عام على إسقاط الطائرة 
األوكرانية: العدالة أوًال

السيسي يدعو البرلمان 
لالنعقاد ويعين 28 نائبًا

استطالع: أحداث الكونغرس 
قابلة للتكرار في إسرائيل

23
سياسة

رعاع ترامب 
ورعاع نتنياهو

ــتــل مــواطــنــوهــا عــنــدمــا أســقــطــت إيــــران بــطــريــق الــخــطــأ طــائــرة 
ُ
أعــلــنــت الــــدول الــتــي ق

أوكرانية، في 8 يناير/ كانون الثاني من العام املاضي، أمس الجمعة، أنها »تريد 
من إيران تحقيق العدالة، والتأكد من تقديمها تعويضات كاملة لعائالت الضحايا 
الــذكــرى السنوية األولـــى لتحطم  املــتــضــررة«. وفــي بيان مشترك بمناسبة  والـــدول 
ــّددت أوكــرانــيــا وفــرنــســا وكــنــدا وبريطانيا والــســويــد، على  الــطــائــرة األوكــرانــيــة، شـ
 لــأحــداث والــقــرارات التي أدت 

ً
 وشــامــال

ً
رغبتها فــي أن تقدم طــهــران »شــرحــا كــامــال

إلى هذا الحادث«. مع العلم أن السويد ذكرت في وقت سابق أن إيــران وافقت على 
تعويض أسر الضحايا األجانب، ومع العلم أيضا أنه سبق للحكومة اإليرانية أن 
أقرت تعويضات بقيمة 150 ألف دوالر لكل ضحية، في 30 ديسمبر/ كانون األول 

املاضي، لكنها ُرفضت من الدول الخمس.
التي  الليلة نفسها  الطائرة بالخطأ، في  الثوري اإليــرانــي قد أسقط  وكــان الحرس 
ت فيها إيران هجوما بصواريخ بالستية استهدف جنودًا أميركيني في العراق، 

ّ
شن

ردًا على اغتيال قائد »فيلق القدس« في الحرس الثوري اإليراني قاسم سليماني، 
في 3 يناير 2020 في مطار بغداد. ونفت إيران في البداية مسؤوليتها عن الحادث، 

قبل أن تقّر به.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ـ العربي الجديد

قــرارًا جمهوريا حمل  الفتاح السيسي، أمس الجمعة،  الرئيس املصري عبد  أصــدر 
رقم 4 لسنة 2021 بتعيني 28 عضوًا في مجلس النواب الجديد، وآخر حمل رقم 5 
لسنة 2021، بدعوة املجلس لعقد أولى جلسات دور انعقاده السنوي األول للفصل 
التشريعي الثاني، يوم الثالثاء املقبل. وشمل قرار التعيني العديد من الشخصيات، 
مثل املفتي السابق علي جمعة، صاحب فتوى قتل املتظاهرين السلميني في أحداث 
فض اعتصامي »رابعة العدوية« و»نهضة مصر» عام 2013، ووزيرة اإلعالم السابقة 
في حكومة االنقالب درية شرف الدين، والوزير السابق للعدالة االنتقالية إبراهيم 
الهنيدي، واألمينة العامة السابقة للمجلس القومي للمرأة منى عمر، واملذيعة في 

التلفزيون املصري دينا عبد الكريم.
كذلك شملت التعيينات العبي كرة القدم السابقني حسام غالي وحازم إمام، ورئيسة 
لجنة اإلعالم في نقابة املهندسني بالقاهرة إيمان العجوز، والصحافي في جريدة 
»املصري اليوم« عماد خليل. وُعنّي أيضا الفنان محمد جمال السعيد، حفيد الفنان 
الراحل فريد شوقي، واملستشار الطبي لصندوق »تحيا مصر« غير الخاضع للرقابة 
لــتــداول األوراق  إدارة شركة »دلــتــا رسملة«  الــوحــش، ورئيسة مجلس  محمد زكــي 
املالية نيفني الطاهري. ووفقا ألحكام املادتني 243 و244 من الدستور املصري، فإنه 
»يجوز لرئيس الجمهورية تعيني عدد من األعضاء في املجلس ال يجاوز نسبة 5 في 

املائة من عدد األعضاء املنتخبني، نصفهم على األقل من النساء«.

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

شرت نتائجه، أمس الجمعة، في موقع صحيفة »معاريف«، 
ُ
 أظهر استطالع للرأي ن

أن أكثر من 50% من اإلسرائيليني ال يستبعدون أن تقع في إسرائيل أحداث مشابهة 
ملا حدث في أميركا، األربعاء املاضي، عندما اقتحم أنصار الرئيس دونالد ترامب 
مقّر الكونغرس األميركي. وبنّي االستطالع أن 56% من اإلسرائيليني الذين شاركوا 
االنتخابات  أحــداث مشابهة في إسرائيل بعد  في هــذا االستطالع يخشون وقــوع 
املقررة في 23 مارس/آذار املقبل. وبحسب االستطالع الذي أجراه معهد »بالنيلس 
بــولــيــتــكــس«، فـــإن 23% مــن املــشــاركــني عــلــى يــقــني بـــأن أحـــداثـــا مــشــابــهــة ســتــقــع في 
إسرائيل، فيما قّدر 33% أن مثل هذا السيناريو قد يقع. ويتضح من تحليل النتائج 
أن نحو 77% ممن يعتقدون بإمكانية وقوع سيناريو من هذا النوع ينتمون إلى 

معسكري الوسط واليسار، مقابل 28% ممن يصوتون لليمني.
وقال 44% من املستطلعة آراؤهم، إن اليمني اإلسرائيلي هو الذي سيقوم بمثل هذه 
األحداث، فيما قال 34% إن الفوضى قد تأتي من معسكر اليسار. في األثناء، أرجأت 
املحكمة املركزية في القدس املحتلة، أمس، الجلسة التي كانت ستعقدها األربعاء 
املقبل، للنظر في ملفات فساد ضد رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو، بسبب اإلغالق 

املفروض جراء تفشي فيروس كورونا.

استخدم األمن 
الرصاص وقنابل الغاز 

لتفريق تظاهرة 
الناصرية

يتم اإلعداد لتظاهرات 
ضد الحكومة واألحزاب 

ستنطلق في بغداد

للحديث تتمة...

العراق 
عودة 

االحتجاجات

حراك مصري ضد محاوالت إيطالية لوقف التسليح

تسود قناعة في العراق بأن استئناف الحراك الشعبي لتظاهراته على نطاق واسع 
بما في ذلك العودة إلى الساحات بقوة، مسألة وقت، خصوصًا أنه لم تتم تلبية أي 
من مطالب المحتجين، بل إن القوات الحكومية والمليشيات رفعتا منسوب القمع 

ضد أي احتجاج على غرار ما جرى أمس في الناصرية

بغداد ـ زيد سالم

ــات  ــ ــاحـ ــ ــو سـ ــ ــلـ ــ ــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن خـ ــ ــلـ ــ عـ
ــاج واالعــــتــــصــــام فــــي عــمــوم  ــتـــجـ االحـ
مـــظـــاهـــر  مــــــن أي  ــة  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ املـــــــــدن 
احتجاجية واســعــة، مــنــذ أكــثــر مــن 40 يــومــا، 
بــذات  التي يمكن وصفها  الــتــظــاهــرات،  أن  إال 
البضع ساعات، ال تزال تظهر في عدة مناطق 
الناصرية  مدينة  سيما  وال  الــعــراق  جنوبي 
قــار، وحتى على مستوى  مركز محافظة ذي 
ــيـــرًا، وهـــو مـــا يــجــعــل مـــن عـــودة  الــعــاصــمــة أخـ
االحــتــجــاجــات والــحــضــور فــي الــســاحــات على 
نطاق أوسع مسألة وقت ال أكثر.  وبعد كربالء 
والبصرة والديوانية، شهد وسط الناصرية، 
مساء أول من أمس الخميس وأمس الجمعة، 
ــئـــات، احــتــجــاجــا على  تــظــاهــرة شــــارك بــهــا املـ
الهاللي  الناشط إحــســان  األمــن  قــوات  اعتقال 
وراء  تــقــف  الــتــي  الــجــهــات  بكشف  وللمطالبة 
قــوات  ردت  فيما  الناشطني،  اغتيال  عمليات 
ــــاص الــحــي  ــــرصـ ــتـــخـــدام الـ األمـــــــن، أمـــــس بـــاسـ
والقنابل املسيلة للدموع لتفريق املتظاهرين 
الذين اعتقلت عددًا منهم. وقطع املتظاهرون 
البهو والصالحية وسومر،  عــدة طــرق، منها 
 عــن جــســر الــنــبــي إبــراهــيــم الـــرابـــط بني 

ً
فــضــال

جــانــبــي املــديــنــة عــلــى نــهــر الـــفـــرات، وأضــرمــوا 
الــنــار بــإطــارات الــســيــارات. وقــال شهود عيان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األمـــن الــعــراقــي بــادر  لـــ
ــــاص بـــعـــد بـــــدء تــجــمــع  ــــرصـ أمـــــس بــــإطــــالق الـ
املـــتـــظـــاهـــريـــن الــــذيــــن حـــمـــل بــعــضــهــم الفـــتـــات 
الكاظمي،  مصطفى  الحكومة  رئيس  تهاجم 
»الــــكــــاذب«، عــلــى خــلــفــيــة تنصله  وتــصــفــه بـــــ
مـــن وعــــود وقـــف االعـــتـــقـــاالت وكـــذلـــك مالحقة 

الجهات التي تقف خلف اغتيال الناشطني.
وسبق ذلك تنظيم عشرات الناشطني األسبوع 
ــــات تـــحـــت نـــصـــب الــــحــــريــــة فــي  ــفـ ــ ــــي وقـ ــــاضـ املـ

املطالب  نفس  ترفع  ببغداد،  التحرير  ساحة 
الــســابــقــة، وتــضــيــف إلــيــهــا مــنــاشــدات للكشف 
عــمــن يـــواصـــل قــتــل واســـتـــهـــداف الــنــاشــطــني، 
وســـبـــب حـــمـــالت االعـــتـــقـــال املـــتـــكـــررة مـــن قبل 
ناشطون  ويــؤكــد  بحقهم.  الحكومية  الــقــوات 
عــراقــيــون فــي مدينتي الــنــاصــريــة والــبــصــرة، 
أسخن املدن الجنوبية العراقية على مستوى 
واألحـــــــــــزاب  ــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ أن  االحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
واملليشيات على حد ســواء، يحاولون ضرب 
الفاعلني في االحتجاجات وإسكاتهم لضمان 

عدم تكرار االنتفاضة مرة أخرى.
ــال الــنــاشــط الـــبـــارز فــي الــنــاصــريــة ســّجــاد  وقــ
حــــســــني الـــــوائـــــلـــــي، فـــــي اتـــــصـــــال هــــاتــــفــــي مــع 
لعمليات  يتعرضون  إنهم  الجديد«،  »العربي 
حكومية،  قـــوات  تنفذها  ممنهجة  اســتــهــداف 
ومن جهة أخرى املليشيات، بدعاوى وحجج 
مختلفة. وأوضح أن الحكومة تتهم الناشطني 
ــزاب فـــي األشــهــر  ــ ــقـــرات ومــكــاتــب أحــ بـــحـــرق مـ
مذكرات  على  بناء  وذلــك  لالنتفاضة،  األولـــى 
توقيف أصــدرهــا الــقــضــاء، بــدفــع مــن فصائل 
وأحــزاب معروفة، والتي تقوم في الوقت ذاته 
ــد »وجـــود  بــاســتــهــداف نــاشــطــني آخـــريـــن. وأكــ
حراك فعلي يجري اآلن لعودة االحتجاجات، 
أي صفة  تنزع  والتي  املفروضة،  القيود  رغــم 
مـــن صــفــات الــديــمــقــراطــيــة الــتــي تــتــشــدق بها 

أحزاب السلطة«.
وعلى غرار وعود أخرى، فقد تنصلت حكومة 
مصطفى الكاظمي من ملف الكشف عن قتلة 
تقرير  البالغ عددهم، وفقا آلخر  املتظاهرين، 
طــبــي كــشــف عــنــه مــســؤول فــي وزارة الصحة 
متظاهرًا،   711 الجديد«،  »العربي  لـ العراقية، 
أصغرهم من النجف ويبلغ 14 سنة، وأكبرهم 
عمره 71 سنة من بغداد. هذا عدا عن نحو 27 
املختطفني، منهم نحو  ألــف جريح، وعشرات 
23 شخصا ما زالوا في عداد مفقودين، وسط 

أحــيــاء. وكانت  بالعثور عليهم  اآلمــال  تراجع 
آخر املجازر بحق املتظاهرين، تلك التي وقعت 
في ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية، على 
يد أتباع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، 
نهاية نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، إذ قتل 

11 متظاهرًا وأصيب نحو 90 آخرين.
تحضيرات  عــن  خشان  باسم  النائب  وكشف 
لــتــظــاهــرات جــديــدة ضــد الــحــكــومــة واألحــــزاب 
»الـــعـــربـــي  الـــحـــاكـــمـــة. وأوضــــــــح، فــــي حـــديـــث لــــ

القاهرة ـ العربي الجديد

ذكرت مصادر دبلوماسية مصرية أن وزارة 
ــارات الــعــامــة  ــبـ ــتـــخـ الـــخـــارجـــيـــة وجـــهـــاز االسـ
ــع قـــيـــادات  يــكــثــفــان جــهــودهــمــا لــلــتــواصــل مـ
ــة وعــــــــدٍد مــن  ــيـ ــالـ ــطـ األحـــــــــزاب الــيــمــيــنــيــة اإليـ
قــــادة الــتــيــار الــيــمــيــنــي األوروبـــــــي املــطــالــبــني 
باملحافظة على العالقات الطبيعية مع مصر، 
ملناهضة تحركات علمت بها القاهرة تهدف 
لــعــرض مــقــتــرحــات عــلــى الـــبـــرملـــان اإليــطــالــي 
واملــــجــــلــــس األوروبــــــــــــــي لـــتـــفـــعـــيـــل نـــصـــوص 
صريحة في قوانني محلية وإقليمية، لوقف 
توريد األسلحة إلى الدول التي تنتهك حقوق 
اإلنسان. وجاءت هذه التحركات على خلفية 
التحقيقات  بغلق  األخير  املصري  التصعيد 
فــي قــضــيــة مــقــتــل الــطــالــب اإليــطــالــي جوليو 
ريــجــيــنــي مــنــذ خــمــس ســنــوات فــي الــقــاهــرة، 
ــــض الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة املـــصـــريـــة تــحــريــك  ورفــ
أي دعــــوى أو حــتــى اشــتــبــاه لــضــبــاط األمـــن 

اإلعــداد  التي يجري  التظاهرات،  أن  الجديد«، 
لها، ستنطلق في بغداد، وسترفع مطالب من 
بينها إصـــالح الــقــضــاء، مــشــيــرًا إلـــى أنــهــا قد 
تمتد إلى محافظات أخرى. وبشأن االعتقاالت 
في  النشطاء  لها  يتعرض  التي  والــتــهــديــدات 
الـــتـــظـــاهـــرات، قــــال خــشــان إن »الـــجـــهـــات الــتــي 
تهدد املتظاهرين معروفة، ومن بينها تيارات 

قريبة من السلطة«.
العراقي  الشيوعي  الــحــزب  فــي  القيادي  وأكــد 
الحديث  الجديد«،  »العربي  لـ الحلفي،  جاسم 
عــن قـــرب تفجر الــتــظــاهــرات مــجــددًا. وقـــال إن 
»االحتجاجات لن تنتهي ما لم تتحقق جميع 
ــاب الـــتـــي دفــعــت  ــبــ مــطــالــبــهــا«. وبــــني أن األســ
الناس للتظاهر في السابق ال تزال موجودة، 
وهـــي تتعلق بــالــوضــع املــعــيــشــي، والــبــطــالــة، 
ــر، والــتــعــلــيــم،  ــقـ ــفـ والـــبـــطـــاقـــة الــتــمــويــنــيــة، والـ
والخدمات. ولفت إلى أن رفع خيم االعتصام ال 
يعني انتهاء الحركة االحتجاجية، ألن أسباب 
»الــالدولــة«  قــوى  قيام  باقية، رافضا  التظاهر 

بتنفيذ اعتقاالت وتهديد املتظاهرين.
قـــال عــضــو تنسيقيات ساحة  الــســيــاق،  وفـــي 
الــتــحــريــر بـــبـــغـــداد، الــنــاشــط عـــمـــار الــنــعــيــمــي 
إن »مــطــالــب املــتــظــاهــريــن الـــذيـــن خـــرجـــوا في 
لم  األول(  )أكتوبر/تشرين  تشرين  انتفاضة 

ــا فــي ضلوعهم  الــذيــن تشتبه رومـ الــوطــنــي، 
في الحادث، وتحميل املسؤولية ألطراف غير 
معروفة، والترويج الحتمالية تعّرض األمن 

املصري ملؤامرة من أجل اإلساءة إليه.
»الــعــربــي  وأضـــافـــت املـــصـــادر، فــي أحـــاديـــث لـــ
نــــجــــوم«  »الــــخــــمــــس  ــة  ــ ــركـ ــ حـ  

ّ
أن الـــــجـــــديـــــد«، 

الــتــي ينتمي إلــيــهــا - وكـــان يــرأســهــا - وزيــر 
ــالــــي لـــويـــجـــي دي مـــايـــو،  الـــخـــارجـــيـــة اإليــــطــ
إلـــى جــانــب عـــدد مــن املــنــظــمــات والجمعيات 
الـــيـــســـاريـــة والـــحـــقـــوقـــيـــة، بــــــدأت فــــي تـــرويـــج 
ــائــــل اإلعـــــالم،  ــنــــواب ووســ مــقــتــرحــات عــبــر الــ
لتطبيق قانون منع التسليح اإليطالي على 
الــطــلــبــات املــصــريــة. ويــســري ذلـــك عــلــى باقي 
أجــزاء الصفقة القياسية بني القاهرة وروما 
إلـــى 11  تــصــل قيمتها  أن  املحتمل  مــن  الــتــي 
مليار يـــورو. ووصــلــت الــفــرقــاطــة األولـــى من 
اثنتني من طراز »فريم« تتضمنهما الصفقة 

إلى ميناء اإلسكندرية نهاية العام املاضي.
وكــشــفــت املـــصـــادر عــن أن حــدثــا بعينه أثــار 
ــايــــو وعـــــــدد مــــن نـــــــواب حــزبــه  غـــضـــب دي مــ
كانون  األخير من ديسمبر/  األسبوع  خــالل 
البرملان  املــاضــي، والـــذي شهد إصـــدار  األول 
األوروبــــــــــي قـــــــرارًا بــمــطــالــبــة مـــصـــر بــإظــهــار 
الحقيقة في قضية ريجيني، ثم صدور بيان 
النيابة العامة املصرية. ويتمثل هذا الحدث 
في أن السلطات البحرية اإليطالية، بمعاونة 
الشركة املصنعة »فينكانتيري«، أتّمت عملية 
نــقــل الــفــرقــاطــة الــتــي حــمــلــت اســـم »الــجــاللــة« 
الشهر  مــن  والعشرين  الثالث  فــي  إلــى مصر 
املـــــاضـــــي بــــــــدون إعــــــــالن رســـــمـــــي. وأبــــحــــرت 
الــفــرقــاطــة بــاتــفــاق بــني الــســلــطــات اإليــطــالــيــة 
واملصرية على عــدم اإلعـــالن فــي ذلــك الوقت. 
ــدرت  ــام مـــن وصـــولـــهـــا، أصــ ــ وبـــعـــد بــضــعــة أيـ
بخصوص  بيانها  املــصــريــة  الــعــامــة  النيابة 
ريجيني، وفي صبيحة اليوم التالي - وكان 
األخـــيـــر فـــي الـــعـــام - أعـــلـــن الــجــيــش املــصــري 

تنفذ، ولم يتحقق شيء منها. وهــذه املطالب 
ــتــرجــم بــتــظــاهــرات جــديــدة فــي أي وقــت، 

ُ
قــد ت

سواء كانت من متظاهري تشرين أنفسهم، أو 
»العربي  آخرين يطالبون بحقوقهم«. وبني، لـ
الجديد«، أن »التظاهرات األخيرة أفرزت وعيا 
شعبيا، وجيال لن يسكت على جرائم األحزاب 
ــة الــعــراقــيــة إلــى  واملــلــيــشــيــات، وتــبــعــيــة الـــدولـ

الخارج«.
واتهم عضو تنسيقية تظاهرات مدينة النجف 
التيار  وعناصر  »املليشيات  الحجيمي  علي 
الصدري بتفجير نحو 35 منزاًل لناشطني في 
مدن جنوب العراق خالل الشهرين املاضيني، 
الخروج في تظاهرات«.  بهدف تخويفهم من 
وأكـــــــد »وجــــــــود حـــــــراك حــــالــــي لــلــمــتــظــاهــريــن 
ــل الـــعـــودة إلــى  فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب، مـــن أجــ
كانوا  ســواء  قائم،  االستهداف  ألن  الساحات، 
»العربي  في الساحات أو في منازلهم«. وقال، لـ
الجديد«، إن »الحكومة العراقية تماهت كثيرًا 
مع قتلة املتظاهرين، ولم تكشف حتى اآلن عن 
املحتجني.  مــع  العنف  مــارســت  الــتــي  الجهات 

وهذا األمر هو من أهم مطالب املنتفضني«.
ــأن الـــعـــراقـــي  ــشــ ــي الــ بـــــــــدوره، رأى الـــبـــاحـــث فــ
عــبــد الــلــه الــركــابــي أن »الــبــطــالــة هــي مــن أكثر 
األســـبـــاب الــتــي قــد تــدفــع الــشــّبــان فــي الــعــراق 

إلى ميناء اإلسكندرية في  الفرقاطة  وصــول 
احتفال كبير.

ويـــعـــتـــبـــر الـــفـــريـــق املـــتـــحـــفـــز ضــــد مـــصـــر فــي 
 هـــذا 

ّ
أن اإليـــطـــالـــيـــني  الـــحـــكـــومـــة والــــبــــرملــــان 

ــقـــاهـــرة إصــــــــدار بــيــانــهــا  ــلـ الـــتـــصـــرف أتـــــــاح لـ
الرئيس  وأن  القضية،  بغلق  »االســتــفــزازي« 
املصري عبد الفتاح السيسي بإعالنه وصول 
الفرقاطة بعد إصدار البيان، يكون قد قصد 
تــوجــيــه صــفــعــة لـــرومـــا فـــي اإلعــــــالم املــحــلــي 
املصري، والتظاهر بأن القضية ال تؤثر البتة 

على العالقات بني البلدين.
وكـــانـــت »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« قـــد نـــشـــرت نبأ 
نهاية  قبل  مصر  إلــى  الفرقاطة  نقل  حتمية 
الـــثـــالثـــني مــــن نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  2020 فــــي 
الــثــانــي املـــاضـــي، وذكــــر املــصــدر فــي التقرير 
يومها أن الفرقاطة الثانية ستصل في ربيع 
سعرهما  يتجاوز  االثنتني  بــأن  علما   ،2021

مليارًا ومائة مليون دوالر.
وبحسب املصادر التي تحدثت إلى »العربي 
إلى  الفريق يسعى حاليا  هــذا  فــإن  الجديد« 
تــعــطــيــل تــســلــيــم الــفــرقــاطــة الــثــانــيــة، وكــذلــك 
تعطيل املحادثات الجارية بني وزارة الدفاع 
واالســـتـــخـــبـــارات املــصــريــة مـــن جــهــة، وهيئة 
ــيـــه«  تــنــمــيــة الــــــصــــــادرات اإليـــطـــالـــيـــة »ســـاسـ
ــــرى، لــلــحــصــول عــلــى قـــرض من  مـــن جــهــة أخـ
مجموعة مصارف ومؤسسات تمويل أخرى، 
لتمويل املرحلة الثانية من الصفقة. وتشمل 
خـــرى 

ُ
هـــذه املــرحــلــة تـــوريـــد أســلــحــة بــحــريــة أ

ســتــدخــل ضــمــن الــصــفــقــة، لـــم يــكــن مــطــروحــا 
تضمنيها فيها عند بدء التفاوض في ربيع 

.2019
ــتـــوى الـــــقـــــاري، فـــيـــدفـــع نــــواب  أمـــــا عـــلـــى املـــسـ
اليسار اإليطالي في البرملان األوروبي حاليا 
إلى انتزاع قــرار من املجلس األوروبـــي، وهو 
عقوبات  بتطبيق  االتــحــاد،  فــي  أعلى سلطة 
عــســكــريــة عــامــة عــلــى مــصــر بــحــظــر الــتــوريــد 

التظاهر من جديد. ولــم تتمكن حكومتا  إلــى 
الكاظمي( من  املــهــدي ومصطفى  )عـــادل عبد 
ــذه املــشــكــلــة. ويـــوجـــد فـــي الـــعـــراق  مــعــالــجــة هــ
ــمـــل. وهـــــؤالء  ــعـ نـــحـــو 6 مـــاليـــني عـــاطـــل مــــن الـ
ــــرص عــمــل،  الـــشـــبـــاب، الــــذيــــن يــبــحــثــون عــــن فـ
ــح، في  ــ قـــد يــنــفــجــرون فـــي أي لــحــظــة«. وأوضــ
اتصال مع »العربي الجديد«، أن »كل أسباب 
هذا  يمنع  مــا  ولــكــن  حاليا،  متوفرة  التظاهر 
األمــر هو تجدد العنف الــذي قد يرافق موجة 
االحتجاجات الجديدة. وإضافة إلى ذلك، فإن 
الفترات  خــالل  تــطــورت  االحتجاجية  العقلية 
املاضية، بعد مقتل 800 متظاهر، حيث انقسم 
املـــتـــظـــاهـــرون إلــــى جــمــاعــة تـــؤمـــن بــالــتــغــيــيــر 
الــخــارجــي، فيما ذهب  الــســالح والتدخل  عبر 
ـــــى إصـــــــالح الــعــمــلــيــة  ــلــــدعــــوة إلـ ـــر لــ ــــرف آخـــ طــ
املشاركة  الخدماتي، عبر  والواقع  السياسية، 
في االنتخابات والدخول على خط الحكم في 

البالد«.
ــاهـــرات الـــعـــراقـــيـــة انـــدلـــعـــت فــي  ــتـــظـ وكــــانــــت الـ
األول 2019، عقب  أكــتــوبــر/ تشرين  مــن  األول 
ــــوات انــطــلــقــت عــبــر مــوقــع »فــيــســبــوك« إثــر  دعـ
تردي الخدمات وتفاقم نسبة البطالة، قبل أن 
تنفجر بشكل واســع في بغداد ومــدن جنوب 

ووسط العراق.

علمت  أن مصر  املصادر  وكشفت  والتعاون. 
بــعــقــد جــلــســتــي اســـتـــمـــاع األســــبــــوع املــاضــي 
بيان  بعد  القضية  على مستجدات  للوقوف 
في  املــســؤولــني  وأن معظم  املــصــريــة،  النيابة 
البرملان واملجلس عّبروا عن غضبهم الشديد 
املــؤامــرة. وإزاء  إزاء محاولة فرض سيناريو 
هذه املحاوالت، بدأت مصر مساعيها لتأمني 
اتصاالت مع قيادات أخرى لعرقلة مثل هذه 
القرارات، كما تواصلت مع حكومات بعينها 
رة من 

ّ
إلبــداء قلقها من أي قــرار عقابي، محذ

آثار التفريط في التنسيق مع مصر سياسيا 
واستخباريا.

وعلى الــرغــم مــن الــحــذر األوروبـــي حاليا من 
الــحــّدة مع مصر، وهو  اتخاذ خطوات بهذه 

ما انعكس في قرار البرملان األوروبي األخير 
والتنسيق  الــعــالقــات  بتثمني  اخــتــتــامــه  مــن 
ــادل، خــصــوصــا فـــي قــضــايــا الــالجــئــني  ــبـ ــتـ املـ
 مهما 

ً
ولــيــبــيــا وســـوريـــة، إال أن هــنــاك عــامــال

يمثل خــطــرًا عــلــى مــصــر، هــو ســابــقــة صــدور 
 اعتصامي رابعة 

ّ
قرار أوروبي في أعقاب فض

بيع  بتعليق   ،2013 عــام  والنهضة  الــعــدويــة 
األسلحة ملصر ما دام يمكن استخدامها لقمع 
املــدنــيــني. ويــضــع ذلـــك مــصــر فـــي فــئــة الـــدول 
ــا، ويــصــعــب  الـــســـابـــق صـــــدور قـــــــرارات ضـــدهـ

تجاهل مشاكل أخرى معها في املستقبل.
ــزب دي مـــايـــو فــــي الـــبـــرملـــان  ــ وكــــــان نــــــواب حـ
األوروبـــــي، وعــلــى رأســهــم املــقــرب منه فابيو 
القرار  مــشــروع  طــرح  تزّعموا  قــد  كاستالدو، 

الصادر أخيرًا ضد مصر )مطالبتها بإظهار 
ــهـــوا  الــحــقــيــقــة فــــي قــضــيــة ريـــجـــيـــنـــي(، ووجـ
ــيـــس الــفــرنــســي  ــرئـ ــادات الذعــــــة ملـــنـــح الـ ــقــ ــتــ انــ
إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون وســــــام جـــوقـــة الـــشـــرف 
ــارة األخـــيـــر إلـــى بــاريــس  ــ للسيسي خـــالل زيـ
الشهر املاضي، ما دفع عددًا من الشخصيات 
الـــعـــامـــة اإليـــطـــالـــيـــة واألوروبـــــيـــــة إلــــى إعـــالن 
ــن الـــــوســـــام، ومـــــن بــيــنــهــا كــتــاب  تــخــلــيــهــا عــ
وفـــنـــانـــون. وهـــنـــاك انــقــســام داخــــل الــحــكــومــة 
اإليطالية إزاء وضع سياسة موحدة للتعامل 
مع مصر، إذ يتزعم دي مايو اتجاها يطالب 
صفقات  لتعطيل  حاسمة  إجـــراءات  باتخاذ 
الـــســـالح الـــتـــي عــقــدهــا الــســيــســي أخـــيـــرًا مع 
ــم تــصــدر الــحــكــومــة  الــشــركــات اإليــطــالــيــة، ولـ

قرارًا بشأنها حتى اآلن. 
ــإن رئــيــس  ــايـــو، فــ وعـــلـــى الــنــقــيــض مـــن دي مـ
الــــوزراء جــوزيــبــي كــونــتــي، إلــى جــانــب وزراء 

بينهم وزير الدفاع لورينتزو غويريني 
ووزير املالية واالقتصاد روبرتو غوالتييري، 
يتخذون موقفا مختلفا، ومن خالل اتصاالت 
إلى  مباشرة ووســطــاء، تصل نصائح منهم 
ــنـــازالت غــيــر مكلفة  الــقــاهــرة بــالــبــحــث عـــن تـ
لــتــســتــطــيــع الـــحـــكـــومـــة مـــواجـــهـــة املــطــالــبــات 
البرملانية واإلعالمية بممارسة ضغوط أكبر 
على السيسي في قضية ريجيني. وبداًل من 
موتها بمرور الوقت، أصبحت هذه القضية 
ــااًل مــخــتــلــفــة مـــن الــخــطــورة على  ــكـ تــتــخــذ أشـ
ســمــعــة مــصــر املــتــرّديــة أســاســا فــي الــخــارج، 
قــرار االدعــاء اإليطالي أخيرًا  خصوصا بعد 
بتحريك دعوى غيابية ضد الضباط األربعة 
ــــالم  املــشــتــبــه فـــيـــهـــم. مــــن جـــهـــتـــه، يـــــــرّوج اإلعـ
اليساري والحقوقي في إيطاليا، على نطاق 
ــع، لــحــقــيــقــة أن الــســيــســي اســـتـــطـــاع من  ــ واســ
خــالل صفقات التسليح اإلســاءة إلــى سمعة 
رومـــا وإظــهــارهــا كــدولــة ال تستطيع حماية 

أرواح أبنائها في الخارج.

استهداف الناشطين 
وتجاهل المطالب يؤججان 

الغضب الشعبي

يطالب المحتجون بمحاسبة المتورطين في قتل المتظاهرين )أحمد الربيعي/فرانس برس(

يتزّعم نواب حزب دي مايو الحراك ضد القاهرة )األناضول(

نضال محمد وتد

لم تقِنع تصريحات رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو، 

املستنِكرة لهجوم أنصار الرئيس 
األميركي الخاسر في االنتخابات 

دونالد ترامب، على مقر الكونغرس 
األميركي، أحدًا في إسرائيل، بقدر 

ما عّززت املخاوف مما قد يقِدم عليه 
نتنياهو نفسه وأنصاره في حال 
خسارته االنتخابات اإلسرائيلية 

املقررة في 23 مارس/ آذار املقبل. على 
العكس من ذلك، أعادت املشاهد من 
واشنطن إلى األذهان سلسلة طويلة 
من تهديدات أنصار نتنياهو، وعلى 

رأسهم الوزير دافيد أمسالم، بأنه 
إذا تقّرر تقديم نتنياهو للمحاكمة، 

فإن ماليني األنصار سيزحفون إلى 
 عن الهجمات التي 

ً
املحكمة، فضال

ها أنصار تنظيم »الفاميليا« 
ّ
شن

العنصري الفاشي على متظاهرين 
ضد رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

في القدس املحتلة واالعتداء عليهم 
جسديًا.  وكان نتنياهو قد سبق 

ترامب، ومنذ عام 2015، إلى اتهام 
مناهضيه ومعارضيه بأنهم 

يساريون وخونة، ووصل به األمر 
حّد االدعاء، قبل ترامب، طبعًا، بأن 

العرب واليسار اإلسرائيلي يسرقون 
 عن 

ً
االنتخابات ويّزيفونها، فضال

اتهام املستشار القضائي للحكومة 
)أفيخاي مندلبليت(، وقائد الشرطة 
السابق )روني الشيخ(، ومسؤولني 
آخرين عن أجهزة القضاء، بحياكة 

مؤامرات، طاولت االتهامات بشأنها، 
أيضًا، الرئيس اإلسرائيلي رؤوفني 
ريفلني، والعضو السابق في حزب 
نتنياهو »الليكود«، جدعون ساعر. 

وعلى الرغم من أن اتهامات نتنياهو 
ها تحطمت على أرض الواقع، إال 

ّ
كل

أنه لم يرتدع، وواصل باستمرار 
على مدار العام املاضي، بعد ثالث 

 معارض 
ّ

معارك انتخابية، اتهام كل
له بأنه يساري، أو جزء من مؤامرة 

اإلعالم والقضاء لالنقالب على 
قرار الناخب اإلسرائيلي، زاعمًا أن 
محاكمته الشخصية بتهم الفساد 

ال تعدو كونها محاولة إلنهاء 
حكم اليمني و»الليكود« ال غير.  

ومثلما وجد ترامب من يؤازره في 
محاوالت االدعاء بتزييف النتائج 

وسرقة االنتخابات األميركية، 
حشد نتنياهو في أكثر من مناسبة 
جمهورًا مشابهًا، رّدد كل ما يقول، 

وأّجج الشرخ الداخلي في املجتمع 
اإلسرائيلي. وقد برز ذلك على نحو 

خاص، عندما مثل نتنياهو للمرة 
األولى أمام املحكمة اإلسرائيلية 
لالستماع لبنود االتهام ضده، 

مصحوبًا بسبعة من وزراء الحكومة 
وأربعة من نواب الكنيست، فيما لّبى 

العشرات دعوات حزبه للتظاهر خارج 
املحكمة ضد مجرد القرار بتقديم 
الئحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، 
عندما يخسر األخير االنتخابات.

تكثف مصر جهودها 
الحتواء تحركات فريق 

متحفز ضّدها في 
الحكومة والبرلمان 

اإليطاليين، على خلفية 
غلق قضية مقتل 

جوليو ريجيني، وذلك 
لمنع عرقلة صفقات 

أسلحة أو إصدار قرارات 
أوروبية ضد القاهرة

التزمت مصر الصمت تجاه الشكوى التي تقدم بها والدا الباحث اإليطالي 
جوليو ريجيني، باوال )الصورة( وكالوديو، ضد حكومة بلدهما، لدى 
روما،  في  العام  المدعي  مكتب 
الفرقاطتين  الحكومة  بيع  بسبب 
وقالت  لــلــقــاهــرة.  العسكريتين 
التحرك  إن  ريبابليكا«  »ال  صحيفة 
في  التحقيق  قضاة  أمام  أصبح 
المحامية  وأشــارت  ريجيني.  وفاة 
القانون  أن  إلــى  باليريني  أليساندرا 
تصدير  حظر  على  ينص   90/185
تنتهك  التي  ــدول  ال إلــى  األسلحة 

اتفاقيات حقوق اإلنسان.

والدا ريجيني يقاضيان روما

  شرق
      غرب

السودان وإثيوبيا 
يبحثان عقد جولة 

لترسيم الحدود
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة  وكـــــيـــــل  بــــحــــث 
السودانية محمد شريف مع السفير 
ــدى الـــخـــرطـــوم يــبــلــتــال  ــ اإلثـــيـــوبـــي لـ
ــرو، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، تــرتــيــبــات  ــ ــيـ ــ أمـ
عــقــد جــولــة ثــانــيــة لــتــرســيــم الــحــدود 
بـــني الـــبـــلـــديـــن، وذلـــــك بــحــســب بــيــان 
وفي  الــســودانــيــة.  الخارجية  لــــوزارة 
2013، عقدت اللجنة العليا الخاصة 
ــــني الــــبــــلــــديــــن، الـــجـــولـــة  بــــالــــحــــدود بـ
األولى في أديس أبابا، لبدء ترسيم 
ــم تـــصـــل إلـــى  الـــــحـــــدود، غـــيـــر أنـــهـــا لــ

نتائج تلقى قبول الطرفني.
)األناضول(

أردوغان: التقارب 
الخليجي خطوة 

مفيدة للمنطقة

أشــــاد الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
أردوغـــان )الــصــورة(، أمــس الجمعة، 
الــتــي حققتها قمة دول  بــاالنــفــراجــة 
ــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــي  ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ مـــجـ
ــال،  الـــســـعـــوديـــة، فـــي حـــل األزمــــــة. وقــ
املـــقـــاطـــعـــة  أنــــــقــــــرة، إن »إنــــــهــــــاء  فـــــي 
لــلــغــايــة، خــصــوصــا بالنسبة  مــالئــم 
مفيدة  )خــطــوة(  تلك  كانت  للخليج. 
جـــدًا«. وأضـــاف »نــأمــل فــي استعادة 
مــكــانــتــنــا فـــي الــتــعــاون مـــع الــخــلــيــج. 
ــعـــاون الــخــلــيــجــي  ــتـ هــــذا ســيــجــعــل الـ

أكثر قوة«.
)رويترز(

الصدر يأمل بخروج العراق 
من نفق الصراعات

الصدري مقتدى  التيار  زعيم  أعــرب 
الـــصـــدر، أمـــس الــجــمــعــة، عــن تطلعه 
إنــــتــــهــــاء األزمـــــــة  يـــنـــعـــكـــس  إلـــــــى أن 
ــتـــب،  ــراق. وكـ ــ ــعــ ــ ــ ــلـــى ال الــخــلــيــجــيــة عـ
فــي تــغــريــدة: »نــأمــل أن تــكــون عــودة 
ذات  وقطر  السعودية  بني  العالقات 
نــفــع عــلــى الــبــلــديــن، واملــنــطــقــة عــامــة، 
والعراق خصوصا«. وأضاف »نأمل 
أن يــكــون ذلــك بــدايــة إلخـــراج الــعــراق 
مـــن الـــصـــراعـــات الــطــائــفــيــة وإبـــعـــاد 
ــعــــراقــــي«.  ــتــــدخــــالت عــــن الــــشــــأن الــ الــ
وتــمــنــى أن »يـــتـــعـــاون الــجــمــيــع معا 
ــــالل واإلرهــــــــاب  ــتـ ــ ألجـــــل إبــــعــــاد االحـ
ــة  ــيـ ــربـ ــعـ ــيــــع عــــــن الـــــــــــدول الـ ــبــ ــتــــطــ والــ

واإلسالمية جمعاء«. 
)األناضول(

خان يتهم 
متظاهرين بـ»ابتزازه«

اتـــهـــم رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــاكــســتــانــي 
عــــــمــــــران خــــــــان )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
ــن إثــنــيــة  ــ ــريـــن مـ ــاهـ ــتـــظـ الـــجـــمـــعـــة، مـ
ــتـــزازه، وذلـــك  ــابـ الــــهــــزارة الــشــيــعــيــة بـ
ــــن جــثــث  ــر مــواصــلــتــهــم رفـــــض دفـ ــ إثـ
ــوم  ــجـ فــــــي هـ قــــتــــلــــوا  ــن  ــ ــريـ ــ ــــاصـ قـ  10
تــبــنــاه تــنــظــيــم »داعـــــــش« فـــي إقــلــيــم 
بــلــوشــســتــان، جــنــوب الـــبـــالد، األحـــد 
ــك الـــوقـــت  ــ ــنـــذ ذلــ املـــــاضـــــي. وقــــطــــع مـ
قــرب عاصمة  آالف املحتجني طريقا 
اإلقـــلـــيـــم كـــويـــتـــا، مــطــالــبــني بــتــوفــيــر 
حــمــايــة أفـــضـــل لــهــم وبـــــأن يـــزورهـــم 
ــلــــن خــــــان، فــي  رئـــيـــس الـــــــــــوزراء. وأعــ
ــاد، أنـــه »يــجــب عـــدم ابــتــزاز  إســـالم آبــ
هـــذا  ــلـــى  عـ دولـــــــة  أي  وزراء  رئــــيــــس 
بابتزازه  الجميع  سيبدأ  إذ  النحو، 
حينها«. وأضاف أنه لن يزور كويتا 

 بعد دفن الضحايا. 
ّ

إال
)فرانس برس(

الكاميرون: مقتل 13 
بهجوم لـ»بوكو حرام«

ثمانية  بينهم  مــن  مــدنــيــا،   13 قــتــل 
أطفال، أمس الجمعة، عندما فجرت 
انتحارية نفسها خالل هجوم نفذه 
عـــنـــاصـــر مــــن »بــــوكــــو حــــــــرام« عــلــى 
قــريــة فـــي شــمــال الــكــامــيــرون. وقـــال 
زعيم قرية موزوغو محمد شيتيما 
ــا، إن عــنــاصــر مــن »بــوكــو حـــرام«  أبــ
سواطير،  حاملني  الــبــلــدة  هــاجــمــوا 
وقــــــــد اســــتــــغــــلــــت امـــــــــــرأة الـــفـــوضـــى 
لتفجير العبوة التي كانت تحملها 
الذين  الــســكــان  وســط مجموعة مــن 
ــانـــوا فـــي طــريــقــهــم لــالحــتــمــاء في  كـ

غابة مجاورة.
)فرانس برس(
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إثيوبيا: مقتل 4 
من قادة تيغراي

أعــلــن الــجــيــش اإلثـــيـــوبـــي، أنــــه قتل 
ــار املــــســــؤولــــني فــي  ــبــ ــن كــ ــ ــة مـ ــ ــعـ ــ أربـ
في  تيغراي«  تحرير شعب  »جبهة 
إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، شــمــالــي إثــيــوبــيــا، 
ـــــت الــــحــــكــــومــــة عــمــلــيــة 

ّ
حــــيــــث شـــــن

عـــســـكـــريـــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
الثاني املاضي. ونقلت شبكة »فانا 
بــــي ســـــي« عــــن الـــجـــنـــرال تــيــســفــاي 
أيـــلـــيـــو، قـــولـــه مـــســـاء أول مـــن أمــس 
بـــاســـم  ــــدث  ــحـ ــ ــتـ ــ املـ إن  الــــخــــمــــيــــس، 
غيتاتشو  سيكوتوري  »الــجــبــهــة«، 
املــالــي  للمكتب  الــســابــق  والــرئــيــس 
لــلــحــزب دانــيــال أســيــفــا، قــتــال خــالل 
الـــحـــزب  الــعــمــلــيــة. ومـــــا زال زعـــيـــم 
وقـــادة  جبريمايكل  ديــبــريــتــســيــون 
الـــحـــزب الــرئــيــســيــني مـــتـــواريـــن عن 

األنظار.
)فرانس برس(

انفتاح واشنطن على 
تايوان يغضب بكين

لــدى األمم  البعثة الصينّية  حــذرت 
ـــحـــدة لـــيـــل الــخــمــيــســة الــجــمــعــة 

ّ
املـــت

حدة ستدفع 
ّ
مــن أن  »الــواليــات املت

باهظا ثمن عملها السّيئ«، في حال 
مضت فــي قــرارهــا إرســـال املندوبة 
ــتـــحـــدة  األمــــيــــركــــيــــة لـــــــدى األمــــــــم املـ
كيلي كــرافــت )الـــصـــورة( فــي زيـــارة 
إلـــى تــايــوان خـــالل األســبــوع املقبل 
ــع كـــبـــار املـــســـؤولـــني.  لـــالجـــتـــمـــاع مــ
األمم  البعثة األميركية في  وذكــرت 
املتحدة أن »السفيرة ستؤكد )خالل 
الــزيــارة(  دعــم الحكومة األميركية 
الـــقـــوي واملــســتــمــر ملــســاحــة تــايــوان 

الدولية«.
)رويترز(

تونس: اعتقال أحد 
قياديي »القاعدة«

التونسية،  الداخلية  وزارة  أعلنت 
مــســاء أول مــن أمــس الخميس، عن 
بــارز في  قيادي  القبض على  إلقاء 
تنظيم »الــقــاعــدة«. وأكـــدت الـــوزارة 
ــان لـــهـــا أن املـــــوقـــــوف يــعــد  ــيــ ــــي بــ فـ
»إرهابيا خطيرًا جدًا«، منّوهة إلى 
أن املوقوف، الذي لم يتم الكشف عن 
اسمه، اضطلع سابقا بمهام قيادية 
ــــي إحـــــــدى بـــؤر  ضـــمـــن الـــتـــنـــظـــيـــم فـ
التوتر، وله ارتباط بعناصر تنظيم 
املتحصنة  نافع«  بن  عقبة  »كتيبة 

بالفرار بالجبال التونسية.
)العربي الجديد(

كيم يريد تحسين 
العالقات الخارجية

أكـــــــد الــــزعــــيــــم الــــــكــــــوري الـــشـــمـــالـــي 
كــيــم جــونــغ أون )الــــصــــورة(، أمــس 
الجمعة، الحاجة إلى تحسني جذري 
لعالقات بالده مع العالم الخارجي، 

الثالث مــن مؤتمر حزب  الــيــوم  فــي 
ــرت وكــالــة  ــ »الـــعـــمـــال« الــحــاكــم. وذكـ
الشمالية،  الكورية  املركزية  األنباء 
أن كيم »أعلن التوجه العام واملوقف 
ــي لــــحــــزبــــنــــا لـــتـــوســـيـــع  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة وتــطــويــرهــا 

بشكل شامل«.
)أسوشييتد برس(

إندونيسيا: اإلفراج 
عن أبو بكر باعشير

أفـــرجـــت الــســلــطــات اإلنــدونــيــســيــة، 
الديني  الــزعــيــم  عــن  الجمعة،  أمــس 
أبو بكر باعشير، الذي ارتبط اسمه 
بتفجيرات بالي عام 2002، مستفيدًا 
من قرار خفض مدة العقوبة. ويعّد 
الــروحــي  بــاعــشــيــر )82 عــامــا( األب 
لــتــنــظــيــم »الـــجـــمـــاعـــة اإلســـالمـــيـــة« 
ــة عــــن االعـــــــتـــــــداءات الــتــي  املــــســــؤولــ
ونــفــى  بــحــيــاة 202 شــخــص.  أودت 
ــه بـــــاالعـــــتـــــداءات،  ــ ــــورطـ بـــاعـــشـــيـــر تـ
وتراجع القضاء عن إدانته بها عند 
استئناف الحكم لعدم كفاية األدلة. 
واســتــفــاد باعشير مــن قــرار خفض 
ــا رافـــــــع مـــحـــامـــوه  ــدمـ ــعـ ــة بـ ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
بخطر إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا 

في السجن في ظل تقّدمه بالعمر.
)فرانس برس(

رام اهلل ـ محمود السعدي
          جهاد بركات

الغربية  الــضــفــة  مـــدن وبـــلـــدات وقـــرى  نظمت 
في فلسطني املحتلة، أمس الجمعة، مسيرات 
وفــعــالــيــات عـــدة، ضــد االســتــيــطــان وتــوســعــه، 
ــهــــات مــــع قـــــــوات االحــــتــــالل  ــلــتــهــا مــــواجــ

ّ
تــخــل

إلـــى تنفيذ حملة  الــتــي عــمــدت  اإلســرائــيــلــي، 
ــمـــات ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــني،  اعـــتـــقـــاالت ومـــداهـ
فيما واصـــل هـــؤالء إحــيــاء يــوم الشهيد عبر 
سلسلة فعاليات في قرى عدة، شملت حمالت 
تشجير. وأصيب العشرات من الفلسطينيني، 
أمس، بحاالت اختناق بالغاز املسيل للدموع، 
بعد قمع قوات االحتالل مسيرة سلمية ال تزال 
تنطلق منذ نحو شهرين ونصف الشهر، ضد 
إقامة بؤرة استيطانية في املنطقة الشمالية 
قــريــة بيت دجـــن، شــرق نابلس،  الشرقية مــن 

شمال الضفة الغربية.
ــم أهــالــي ديـــر جــريــر، شمال 

ّ
مــن جــهــتــهــم، نــظ

الغربية، أمــس،  الــلــه، وســط الضفة  شــرق رام 

طرابلس ـ العربي الجديد

ملراقبة  لجنة  بتشكيل  األمــمــي  املقترح  يثير 
تنفيذ وقف إطالق النار في ليبيا، املوقع بني 
 »5+5« املشتركة  العسكرية  اللجنة  أعــضــاء 
)تــضــم خــمــســة مــســؤولــني عــســكــريــني عــن كل 
ــــرف؛ حــكــومــة الـــوفـــاق ومــلــيــشــيــات الـــلـــواء  طـ
أكتوبر/تشرين  فــي  حفتر(  خليفة  املتقاعد 
الليبية،  ــاط  ــ األوسـ فــي  املـــاضـــي، جـــدال  األول 
وتــــســــاؤالت بـــني الـــخـــبـــراء، خــصــوصــا حــول 
شكلها وطــبــيــعــة مــهــامــهــا. وعــلــى الــرغــم من 
ديسمبر/كانون  نهاية  املتحدة  األمــم  إعــالن 
ــام،  ــعـ الـ األول املــــاضــــي، عــــن مـــقـــتـــرح لـــأمـــني 
أنــطــونــيــو غـــوتـــيـــريـــس، فـــي رســـالـــة وجــهــهــا 
ألعـــضـــاء مــجــلــس األمــــــن، بــــضــــرورة تشكيل 
اللجنة الدولية للعمل جنبا إلى جنب مع قوة 
الــصــراع، محددًا  طــرفــي  مــن  مؤلفة  مشتركة 
 مــصــادر 

ّ
أن إال  مــكــانــا لعملها،  مــديــنــة ســـرت 

 األطــراف الليبية ال تــزال غير 
ّ
ليبية أكــدت أن

ولأسبوع الثالث على التوالي، مسيرة ضد 
أراضــي منطقة  استيطانية على  بــؤرة  إقامة 
الــشــرفــة، ضــمــن أراضــــي الــقــريــة فــي ناحيتها 
الدونمات، ومن  الشرقية، تمتد على عشرات 
الوصول  وتصعيب  السيطرة  إقامتها  شــأن 

إلى مئات الدونمات من أراضي القرية.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت فجر أمس، 
ّسن الفلسطينّي سعيد عرمة، من منزله في 

ُ
امل

ديــر جــريــر، بعد ســاعــات مــن احــتــجــازه خالل 
مشادات له وعراك أول من أمس، مع مستوطن.
إلــى ذلـــك، أصــيــب شــابــان فلسطينيان أمــس، 
بــالــرصــاص املــعــدنــي املــغــلــف بــاملــطــاط، خــالل 
مــواجــهــات اندلعت فــي قــريــة كفر مــالــك شرق 
رام الــلــه، أحدهما بــالــرأس واآلخـــر فــي قدمه. 
وانــدلــعــت املــواجــهــات بعد تــوجــه مسيرة من 
ــالـــي الـــقـــريـــة ضـــد االســـتـــيـــطـــان، وملــســانــدة  أهـ
ــــد  ــاورة. وأكـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــر املـ ــريــ ــة ديــــــر جــ ــريــ ــــي قــ ــالـ ــ أهـ
»العربي  لـ الناشط جعفر حمايل، في حديث 
الـــجـــديـــد«، أن قــــوات االحـــتـــالل قــطــعــت طــريــق 
املسيرة وأطلقت قنابل الغاز املسيل للدموع 
والـــرصـــاص املــعــدنــي بكثافة بــاتــجــاهــهــا، ما 
أدى إلـــى إصـــابـــة مــواطــنــني اثـــنـــني، وعــشــرات 
ــريــــن بــــحــــاالت اخـــتـــنـــاق، فــيــمــا تــواصــلــت  آخــ

املواجهات حتى عصر أمس.
ــظــمــت أمـــس، فــعــالــيــات ومــســيــرات ضد 

ُ
كــمــا ن

ــدات بـــيـــت دجـــن  ــ ــلـ ــ ــــرى وبـ االســـتـــيـــطـــان فــــي قــ
وعــصــيــرة الــقــبــلــيــة وعــصــيــرة الــشــمــالــيــة في 
قرية  فــي  أخــرى  وفعاليات  نابلس،  محافظة 
كفر قدوم شرق قلقيلية، وفي بلدة دير بلوط 
غـــرب ســلــفــيــت، وفـــي كــفــر مــالــك، شــمــال شــرق 
رام الـــلـــه. واســتــبــاقــا لــفــعــالــيــات قــريــة املــغــيــر، 

ــّبــان الفلسطينيني وقـــوات االحــتــالل لدى 
ُ

الــش
ــرة فــجــر أمـــــس، مــخــيــم جنني  ــيــ اقـــتـــحـــام األخــ
شمال الضفة، واعتقالها 3 شبان من املخيم، 
ــات. وأكــــد  ــ ــابـ ــ بــــــدون الــتــبــلــيــغ عــــن وقــــــوع إصـ
الــنــاشــط املــجــتــمــعــي فــي املــغــيــر، كــاظــم الحج 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــواجــهــات  مــحــمــد، لـــ

وفقها  ستعمل  التي  اآللية  بتفاصيل  عارفة 
اللجنة.

من  برملانية  الليبية، وهــي  املصادر  وكشفت 
العسكرية  اللجنة  مــن  مقربة  وأخـــرى  طبرق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، عــن انــزعــاج  املــشــتــركــة، لـــ
ــا، من  ــرقــ فـــي مــعــســكــري الــــصــــراع، غـــربـــا وشــ
عدم تقديم األمم املتحدة ألي توضيح بشأن 
اآلليات التي ستعمل وفقها اللجنة الدولية، 
خصوصا أن مجلس األمــن لم يتوافق حتى 

اآلن على أعضاء هذه اللجنة.
االتهامات  يتبادالن  الــصــراع  يــزال طرفا  وال 
ــــف إطـــــــالق الـــــنـــــار. واتـــهـــم  بــــخــــرق اتــــفــــاق وقــ
املـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــــاســــم »غــــرفــــة تــحــريــر 
ســـرت – الــجــفــرة« الــتــابــعــة لحكومة الــوفــاق، 
النار  بإطالق  مليشيات حفتر  دراه،  الــهــادي 
على قــوات الــوفــاق في مواقعها غــرب سرت، 
األربعاء املاضي. كما صدرت عنه تصريحات 
أخـــرى عبر فيها عــن اهــتــزاز ثقة قـــادة قــوات 
الــتــزام حفتر بتنفيذ بنود وقف  الــوفــاق فــي 
الــنــار. وعقب ذلــك اتهم رئيس »إدارة  إطــالق 
حفتر،  مليشيات  بقيادة  املعنوي«  التوجيه 
خـــالـــد املـــحـــجـــوب، قـــائـــد املــنــطــقــة الــعــســكــريــة 
الــغــربــيــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الـــوفـــاق، أســامــة 
الجويلي، بتحريك فصائل تابعة له باتجاه 
مدينة غدامس للسيطرة عليها، أول من أمس 
الــخــمــيــس، تــمــهــيــدًا لـــدعـــم أي تـــحـــرك لــقــوات 
وخصوصا  الــجــنــوب،  مناطق  فــي  الحكومة 

القريبة من منابع النفط.
ــــع من 

ّ
وال يــتــوقــف االتــــفــــاق الــعــســكــري املــــوق

املشتركة  العسكرية  اللجنة  أعــضــاء  جــانــب 
فـــقـــط، بــل  ــار  ــنــ الــ »5+5« عـــلـــى وقـــــف إطــــــالق 

بفتح مسارات  تتعلق  أخــرى  بنودًا  يتضمن 
الطرق بني شرق وغرب وجنوب البالد، التي 
ترتبط كلها بمنطقة وسط ليبيا حيث تقع 
نـــقـــاط الـــتـــمـــاس بـــني الـــطـــرفـــني. كـــذلـــك ينص 
على تبادل األســرى، عالوة على ملف إخراج 
األكــاديــمــي  يعتبره  الـــذي  األجــانــب  املقاتلني 
ــر املـــلـــفـــات  ــثــ ــبـــي، يــــاســــني الـــعـــريـــبـــي، أكــ ــيـ ــلـ الـ
حــســاســيــة، مــرجــحــا أن يـــكـــون الــســبــب وراء 
ــــوح آلــيــة عــمــل اللجنة  عــرقــلــة تــشــكــيــل ووضـ

الدولية ملراقبة وقف إطالق النار.
»الـــعـــربـــي  ــي تـــصـــريـــح لــــ ــ وقــــــــال الـــعـــريـــبـــي فـ
بدعم  ارتــبــاطــا  القتال  »لطرفي   

ّ
إن الــجــديــد«، 

املــلــف اضــطــرت األمــم  خــارجــي، ولحساسية 
املتحدة لتوصيف مقاتلي األطراف الخارجية 
الداعمة للطرفني باملقاتلني األجانب، بداًل من 
ــــح أن »روســـيـــا ال تــتــواجــد  املـــرتـــزقـــة«. وأوضـ
 بشكل رسمي في ليبيا، لكنها تقف وراء 

ً
مثال

مرتزقة فاغنر، وهي عضو مؤثر في مجلس 
األمن وال يمكن تشكيل اللجنة الدولية خالفا 
ملصالحها«، مرجحا أن يكون وجود موسكو 
الـــذي قــصــر مــهــام اللجنة عــلــى مراقبة  »هـــو 
وقـــف إطــــالق الـــنـــار لــحــســاســيــة دخــولــهــا في 

التفاصيل األخرى لالتفاق العسكري«. وعبر 
اللجنة  »بــعــدم تشكل  اعــتــقــاده  عــن  العريبي 
الدولية من قوات مسلحة تحت أي اسم، ولو 
كــانــت قـــوات حــفــظ ســـالم، حــتــى ال تــكــون في 
مــواجــهــة مــع قـــوات روســيــة أو تــركــيــة«. وهو 
ما يتوافق مع تصريحات صحافية لرئيس 
مليشيات  بقيادة  املعنوي«  التوجيه  »إدارة 
حــفــتــر، خــالــد املــحــجــوب، أخـــيـــرًا، رجـــح فيها 
أن تنشر األمم املتحدة عناصر من عدة دول 
وقف  ملراقبة  متقاعدين،  مدنيني وعسكريني 
إطالق النار في سرت، نافيا أن تكون املراقبة 

الدولية تحتوي على عناصر مسلحة.
وفــي الــجــانــب اآلخـــر، ال يــرى الخبير الليبي 
الــشــأن األمــنــي، الصيد عبد الحفيظ، أي  فــي 
أهمية للجنة الدولية إذا تشكلت من عناصر 
 
ّ
الــنــار، معتبرًا أن مدنية لفرض وقــف إطــالق 

مهامها عندها »ستقتصر على رفع التقارير 
إلـــى مــجــلــس األمــــن فــقــط بــشــأن أي خــروقــات 

محتملة«. 
 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن ولفت في تصريح لـ

»عدم تسمية األمم املتحدة لأطراف املعرقلة 
الغموض  مــن  االتــفــاق يضيف شيئا  لتنفيذ 
يرجح  أيــضــا«. وال  وأعضائها  أعمالها  على 
إلى  األمـــن  مجلس  يتوصل  أن  الحفيظ  عبد 
أن  مؤكدًا  الدولية،  اللجنة  بشأن  قريب  قــرار 
توازن القوى ال يزال الضامن األول الستمرار 
صمود وقف إطالق النار. وأوضح أن مسارات 
الحل العسكرية والسياسية تسير في اتجاه 
واحــد فــي مستوى اإلخــفــاق والتعثر بسبب 
ــــوح الـــخـــيـــارات الـــدولـــيـــة فـــي املــلــف  عــــدم وضـ

الليبي.

شـــمـــال شــــرق رام الـــلـــه، أمـــــس، أمـــطـــرت قـــوات 
ــتــــالل مــبــكــرًا مـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــني في  االحــ
القرية بالقنابل الغازية. وقال عضو املجلس 
»العربي  لـ القروي للمغير، مرزوق أبو نعيم، 
الــجــديــد«، إن حــــاالت اخــتــنــاق ســجــلــت داخــل 
املنازل، ما دفع األهالي إلى مغادرتها بشكل 

مؤقت.
ــي، قــد  ــلــ ــيــ ــرائــ وكــــانــــت قـــــــوات االحـــــتـــــالل اإلســ
اقـــتـــحـــمـــت لـــيـــل الـــخـــمـــيـــس - الـــجـــمـــعـــة، قــريــة 
إلى تفتيش  تياسير شرق طوباس، وعمدت 
منازل عدة فيها، حيث اندلعت مواجهات بني 
الشّبان وقــوات االحــتــالل، بحسب ما أفــاد به 
مدير نادي األسير الفلسطيني في طوباس، 
كمال بني عــودة. كما اندلعت مواجهات بني 

انــدلــعــت أمـــس، عــلــى املــدخــل الــشــرقــي للقرية 
بــؤرة استيطانية هناك في داخل  إقامة  ضد 
مــعــســكــر لــجــيــش االحـــــتـــــالل. ومـــنـــعـــت قــــوات 
االحتالل أمس، مسيرة شارك فيها املئات من 
الوصول إلى مكان إقامة البؤرة االستيطانية 
ــي مــنــطــقــة الـــــــــراس، غـــــرب ســـلـــفـــيـــت، شــمــال  فــ
قبل  أقامها مستوطن  قد  كــان  والتي  الضفة، 
نحو شهرين. ونظمت فعاليات قرية عصيرة 
زراعــة  فعالية  أمــس،  نابلس،  القبلية، جنوب 
أشجار في أراضي خلة خوصالن في املنطقة 
الجنوبية من القرية، والقريبة من مستوطنة 
»يتسهار« املقامة على أراضي جنوب نابلس، 
كما  الفلسطيني.  الشهيد  ليوم  إحــيــاء  وذلــك 
لزراعة  فعالية  أمــس،  الوطنية  القوى  نظمت 
ــار فـــي أراضـــــي خــلــة حــســان فـــي بــلــدة  األشـــجـ
بلدة دير  العبهر في  بديا، وفــي منطقة خلة 
بلوط، والتي استهدفها االحتالل خالل األيام 
منها بحجة  األشجار  آالف  باقتالع  املاضية 

أنها أراضي دولة.
إلــــى ذلـــــك، أصـــيـــب فــتــى فــلــســطــيــنــي بــجــروح 
خطيرة في يديه وقدمه، أمــس، جــّراء انفجار 
االحــتــالل،  مــن مخلفات جيش  جسم مشبوه 
قـــرب منطقة جــنــبــا فــي مــســافــر يــطــا، جنوب 

الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية.
من جانب آخر، اعتقلت قوات االحتالل، فجر 
أمس، شابا فلسطينيا من بلدة حلحول شمال 
الخليل بعد مداهمة منزله، كما أغلقت قوات 
ــتـــالل، لــيــل الــخــمــيــس - الــجــمــعــة الــبــوابــة  االحـ
أمر،  بيت  بلدة  املقامة على مدخل  الحديدية 
شــمــال الــخــلــيــل، ومــنــعــت تنقل املــواطــنــني من 

وإلى البلدة.

مجلس 
النواب 
األردني

ويضيف: »اليوم أمام مجلس النواب فرصة 
تاريخية مــن أجــل إعـــادة مــوازنــة األمـــور مع 
الرأي العام ورفع الثقة به من جديد«، مشيرًا 
 »املــجــلــس يــضــم حـــوالـــي 100 نــائــب 

ّ
إلــــى أن

جديد، فيما غاب عنه 90 في املائة من النواب 
الذين كانوا يسيئون إلى سمعته في دورات 
ــه يــســتــدرك بـــالـــقـــول: »لــكــن  ســـابـــقـــة«. غــيــر أنــ

األمور ال تؤشر إلى استعادة الثقة«.
ــة بــــعــــض الـــــــنـــــــواب حـــالـــيـــا  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ وحــــــــــول مـ
ــتـــعـــراض بــخــطــابــاتــهــم، يـــقـــول غــيــشــان:  االسـ
»هـــــذا مــجــلــس نـــــواب جـــديـــد، ويـــهـــم الــنــائــب 
الــعــام،  والـــرأي  االنتخابية  قاعدته  مخاطبة 
 الـــحـــديـــث بــروتــوكــولــيــا 

ّ
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن

موجه للحكومة«، مشيرًا إلى أنه »حتى يوم 
النواب  قلة من  املاضي، كان هناك  الخميس 
ــات مــقــنــعــة ومـــهـــمـــة«.  ــابـ ــطـ ــوا خـ ــدمــ ــن قــ ــذيــ الــ
ويــتــابــع: »الــنــواب يــريــدون أن يعرفهم الــرأي 
ــام وهــــــذا حـــقـــهـــم، لـــكـــن هـــنـــاك تــصــرفــات  ــعــ الــ
مــــن قـــبـــل بـــعـــض الــــنــــواب تـــســـيء لــلــمــجــلــس، 
استخدام  كالبحث عن مصالح خاصة، عبر 

عّمان ـ أنور الزيادات

ــود عــــــــــــدة، كـــــــــان األردنــــــــيــــــــون  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لـ
عند  التلفاز  أجهزة  أمــام  يتسمرون 
مناقشة مجلس النواب لبيان الثقة 
الــحــكــومــي، لــكــن هـــذا األمـــر تــراجــع تدريجيا 
ــذه الــعــمــلــيــة أي  ــ حـــتـــى بــــاتــــوا ال يـــعـــيـــرون هـ
اهـــتـــمـــام. فــالــثــقــة بــاملــجــلــس تــقــل عـــن 20 في 
الــرأي التي تجريها  املائة، وفق استطالعات 
مــراكــز الــدراســات املحلية، فــي حــني لــم تصل 
نسبة املشاركة في االنتخابات األخيرة التي 
جرت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، 

إلى 30 في املائة.
ــدأ أعـــضـــاء  ــ ــوم الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، بـ ــ ــذ يـ ــنـ ومـ
مــجــلــس الـــنـــواب األردنـــــي مـــاراثـــون مناقشة 
البيان الــوزاري الذي تقدم به رئيس الــوزراء 
ــد املــاضــي،  بــشــر الــخــصــاونــة للمجلس، األحـ
لــنــيــل حــكــومــتــه الـــثـــقـــة عـــلـــى أســــاســــه، ومـــن 
األسبوع  املناقشة  هــذه  من  االنتهاء  املتوقع 
الدستور، على  املــادة 53 من  املقبل. وتوجب 
 ،

ّ
شّكل ومجلس النواب منحل

ُ
الحكومة التي ت

تقديم بيانها الوزاري خالل شهر من انعقاد 
املجلس الجديد للحصول على ثقته. وتوافق 
أعــضــاء املجلس على منح كــل نائب مــدة 20 
دقــيــقــة ملــنــاقــشــة الــبــيــان، ونــصــف ســاعــة لكل 

متحدث باسم الكتلة النيابية.
ــــن األردنـــــــــي مــحــمــد مـــوســـى،  ــــواطـ ــول املـ ــقــ ويــ
السابقة،  »املجالس   

ّ
إن الــجــديــد«،  »العربي  لـ

املــجــلــس  مـــن  أفــضــل  كــانــت تشكيلتها  الــتــي 
قــرار حكومي  أي  لم تستطع تغيير  الحالي، 
الــــــواقــــــع، ومــــــا تــــريــــده الــســلــطــة  ــلـــى أرض  عـ
 »متابعة 

ّ
التنفيذية يتم تطبيقه«، معتبرًا أن

الحكومي  لــلــبــيــان  الـــنـــواب  نــقــاشــات مجلس 
مضيعة للوقت«.

مـــن جــانــبــهــا، تـــرى املــواطــنــة أمـــل أحـــمـــد، في 
 »مجلس 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

النواب عاجز عن تحقيق تطلعات املواطنني«، 
 أنها منذ سنوات لم تتابع مناقشات 

ً
مضيفة

ة من النواب يعّبرون عن طموحات 
ّ
الثقة، »فقل

الناس، وهذه الجلسات لالستعراض«.
ويـــعـــزو الــنــائــب الــســابــق نــبــيــل غــيــشــان، في 
حديث مع »العربي الجديد«، تراجع اهتمام 
ــواب لـــبـــيـــان الــثــقــة  ــنــ ــنـــني بــمــنــاقــشــة الــ ــواطـ املـ
ــدنـــي ثــقــتــهــم بــاملــجــلــس«  الـــحـــكـــومـــي، إلــــى »تـ
والــتــي اعــتــبــرهــا »وصــلــت إلـــى الحضيض«. 

ــيــــف املـــحـــســـوبـــيـــة،  ــوظــ  وتــ
ً
ــة مــــثــــال ــ ــاطـ ــ ــــوسـ الـ

خــصــوصــا لــلــحــصــول عــلــى وظـــائـــف«. ويــرى 
ــنـــواب عــلــى األداء  الـ أنــــه »إذا اســتــمــر بــعــض 
خسارة  قبل  أنفسهم  فسيخسرون  الــحــالــي، 
املـــواطـــنـــني«، مـــؤكـــدًا عــلــى »أهــمــيــة وضــــرورة 
نجاح مجلس النواب الحالي واستعادة ثقة 

 »نسبة االقــتــراع في 
ّ
الــنــاس«. ويشير إلــى أن

املائة،  انتخابات 2016، كانت حوالي 37 في 
فيما كانت النسبة عام 2020، أقل من 30 في 
املائة، وإذا لم يستعد املجلس ثقة املواطنني، 
املــائــة في  إلــى 20 فــي  فالنسبة قــد تنخفض 

االنتخابات املقبلة«.
بـــدوره، يقول املحلل السياسي األردنـــي زيد 
الجديد«،  »العربي  مع  في حديث  النوايسة، 
 »تجربة املجالس السابقة خلقت حالة من 

ّ
إن

اإلحساس بعدم الثقة بني الناس وممثليهم، 
ولعل بيانات مراكز استطالع الرأي، وعزوف 
املــواطــنــني عــن املــشــاركــة فــي االقــتــراع تكشف 
 ثــقــة 

ّ
حـــجـــم الــــهــــوة بــــني الــــطــــرفــــني. حـــتـــى أن

الــرأي  استطالعات  في  بالحكومة  املواطنني 
ــواب«.  ــنــ أكـــبـــر بــكــثــيــر مـــن الــثــقــة بــمــجــلــس الــ
بــرملــانــي مخضرم  ويــضــيــف: »ربــمــا اختصر 
الــنــاس للمجلس عــنــدمــا وصــفــه بأنه  نــظــرة 

مجلس الكالم«.
 »النواب ال تفرزهم قوى 

ّ
ويعتبر النوايسة أن

سياسية حقيقية بمقدار ما تفرزهم رغبات 
مــصــالــحــيــة، أو عــالقــة زبــائــنــيــة وارتــبــاطــات 
عــشــائــريــة ومــنــاطــقــيــة. وبـــالـــتـــالـــي املـــشـــروع 
الــوحــيــد الــــذي يــحــمــلــه الــنــائــب هـــو املــشــروع 
 »ســيــطــرة رجـــال 

ّ
الــشــخــصــي«، الفــتــا إلــــى أن

األعمال حرفت املجالس عن دورها«. ويوضح 
 »هـــنـــالـــك ثــــالث فـــئـــات تــتــقــاســم الــتــمــثــيــل 

ّ
أن

النيابي؛ الفئة األولى هي من املعتمدين على 
املكونات العشائرية واملناطقية التي ال تحمل 
هي  الثانية  والفئة  جامعا،  وطنيا  مشروعا 
مــن رجــال األعــمــال الــذيــن وظــفــوا عضويتهم 
فــي املــجــلــس لتحقيق مــصــالــحــهــم، فــي حني 
ل الفئة الثالثة ببعض ذوي االنتماءات 

ّ
تتمث

الفكرية والحزبية وهؤالء تأثيرهم محدود«.
 »الــقــلــة مــن الــنــواب من 

ّ
ويــتــابــع الــنــوايــســة أن

ذوي الــخــطــاب غــيــر الــتــقــلــيــدي، ال يــمــلــكــون 
القول  القرار، وهم يريدون  التأثير على  قوة 
لــنــاخــبــيــهــم بــذلــنــا أقـــصـــى جـــهـــد، وهــــو جلد 
ــا يــفــاجــأ  ــانـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة وإدانــــتــــهــــا، لـــكـــن أحـ
 بــعــض أصــحــاب الــخــطــابــات 

ّ
املــواطــنــون بــــأن

الـــــحـــــادة يـــمـــنـــحـــون الـــثـــقـــة لـــلـــحـــكـــومـــة عــنــد 
 املطالب املادية 

ّ
التصويت، والجميع يدرك أن

في  إنجازها،  الحكومة  ال تستطيع  املرتفعة 
 الــعــجــز املـــالـــي الــــذي يــعــانــيــه االقــتــصــاد 

ّ
ظــــل

األردنــــــــي«. ويـــؤكـــد الــنــوايــســة »فــــي الــنــهــايــة 
 
ّ
أن معتبرًا  الثقة«،  على  ستحصل  الحكومة 

كبيرة،  بنسبة  ثقة  إلــى  ال تسعى  »الحكومة 
حتى ال تزيد الضغوط عليها في املستقبل«.

بــدوره، يقول رئيس تحرير موقع وصحيفة 
ــة، محمد أبـــو شــيــخــة، في  ــيـ »الــحــيــاة« األردنـ
»املواطنني   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  مع  حديث 

بــعــيــدون كـــل الــبــعــد عـــن االهــتــمــام بجلسات 
ــلـــرد عـــلـــى خــطــاب  ــواء لـ ــ ــــواب؛ ســ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
النواب  جلسات  فــي  أو  الثقة  لنيل  الحكومة 
»أداء املـــجـــالـــس  ــلـــفـــة«، رابــــطــــا ذلـــــك بـــــــــــ املـــخـــتـ
النيابية السابقة، والتي يرى املواطنون أنها 
والحياتية«.  املعيشية  بقضاياهم  تهتم  لــم 
ويضيف: »املواطن يضع على رأس أولوياته 
ــة قبل  ــاديـ ــتـــصـ احــتــيــاجــاتــه املــعــيــشــيــة واالقـ
 »تــراكــمــات أزمـــة وبــاء 

ّ
كــل شـــيء«، معتبرًا أن

ــابـــت املـــواطـــن بــمــقــتــل في  كـــورونـــا الـــتـــي أصـ
تفاصيل حياته اليومية، وخصوصا الطبقة 
ــويـــات  ــّيـــرت فـــي أولـ الــفــقــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، غـ
اهتمامهم  وأضحى  واتجاهاتهم،  األردنيني 
»بــعــيــدا تــمــامــا عـــن الـــشـــأن الــنــيــابــي«. ويـــرى 
 »أعـــضـــاء املــجــالــس الــســابــقــة، 

ّ
أبـــو شــيــخــة أن

لقواعدهم  قطعوها  التي  بوعودهم  يفوا  لم 
صعوبة  عــن  ناهيك  والشعبية،  االنتخابية 
يبررها  لــم  ألســبــاب  بنوابهم  املواطنني  لقاء 
اهــتــمــام املواطنني  الــنــواب، مما جعل  هـــؤالء 

باملجلس في أقل مستوياتها«.

قمعت قوات االحتالل مسيرة بيت دجن األسبوعية )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty/أولويات المواطن األردني هي احتياجاته المعيشية واالقتصادية )صالح ملكاوي

يزداد عزوف المواطنين األردنيين عن االهتمام بمجلس النواب ودوره، 
بعدما فقدوا ثقتهم بهذه المؤسسة، وهو ما انعكس في عدم 

مباالتهم بمتابعة جلسات نقاش بيان الثقة الحكومي
إضاءة

المباالة شعبية بمناقشات 
بيان الثقة الحكومي

تقريرمتابعة

من المتوقع االنتهاء 
من مناقشة البيان الوزاري 

األسبوع المقبل

اعتقلت قوات االحتالل 
مسنًا فلسطينيًا تعارك 

مع مستوطن

مجلس األمن لم 
يتوافق حتى اآلن على 

أعضاء هذه اللجنة

الثقة بالمجلس تقل 
عن 20 في المائة وفق 

االستطالعات

أحيت الضفة الغربية 
المحتلة، أمس الجمعة، 

فعالياتها األسبوعية ضد 
االحتالل واستيطانه، والتي 

قابلتها قوات االحتالل 
بحملة القمع

ال يزال المقترح األممي 
بتشكيل لجنة لمراقبة 

وقف إطالق النار محل 
جدل بين األطراف الليبية 

غير العارفة بتفاصيل اآللية 
التي ستعمل وفقها 

اللجنة
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»داعش« يصّعد 
حرب العصابات

وتــركــز خاليا  الفاعلية.   مــحــدودة  الروسية 
ــبـــاديـــة الــســوريــة  ــا فـــي الـ »داعـــــــش« وجــــودهــ
مــن جنوب  والــتــي تمتد  ــراف،  األطــ املترامية 
ديـــر الــــزور فــي الــشــمــال الــشــرقــي إلـــى أريـــاف 
الرقة وحلب وإدلب في الشمال الغربي، نزواًل 
إلى حماة وحمص غربا، وإلى ريفي دمشق 
والـــســـويـــداء جــنــوبــا، فــي حــني هــي مفتوحة 
باستثناء  واألردنــيــة،  العراقية  البادية  على 
منطقة الـ55، التي توجد فيها قاعدة أميركية 
عــلــى املــثــلــث الــــحــــدودي الــــســــوري الــعــراقــي 
ــــود مــجــمــوعــة من  األردنـــــــي، إلــــى جـــانـــب وجـ
الفصائل املسلحة املعارضة أبرزها »مغاوير 
الــثــورة«. ومــا يميز هــذه املساحة الشاسعة 
أنها شبه خالية من الُسّكان، وذات تضاريس 
صعبة تكثر فيها الوديان والجبال واملغاور، 
ما يساعد مجموعات التنظيم على التحرك 
الــذي يسهل على »داعــش«  األمــر  والتخفي، 
تنفيذ ضربات محدودة على أطراف البادية، 

ريان محمد

تتصاعد تهديدات تنظيم »داعش« 
في سورية، مع استعادته لنشاطه 
يستند  جــديــد  بتكتيك  الــعــســكــري، 
إلــى حــرب العصابات والــضــربــات املــحــدودة 
ــذي يـــهـــدد االســـتـــقـــرار  ــ ــر الــ ــ ــة، األمــ ــعـ والـــســـريـ
ــه الــــــروس فـــي مــنــاطــق 

ّ
الــنــســبــي الـــــذي حــقــق

ــادة تقطيع  ســيــطــرة الــنــظــام، ويــدفــع إلـــى إعــ
أوصــال املناطق التي يسيطر عليها األخير 
عبر العمليات التي تستهدف الطرق الدولية. 
متهالكة  النظام  إمكانات  تبدو  جهتها،  من 
لفتح معركة واسعة ضد التنظيم، خصوصا 
اســتــقــطــاب  فــــي  عـــجـــز  مــــن  يـــعـــانـــي  أن األول 
العسكرية  الــخــدمــة  عــن  املستنكف  الــشــبــاب 
في صفوف قواته، في حني ُيحّيد اإليرانيون 
واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة لــهــم أنفسهم عــن هــذه 
ــة، فـــيـــمـــا تـــبـــقـــى الــــضــــربــــات الـــجـــويـــة  ــعــــركــ املــ

ــنـــاصـــره، وأصـــبـــحـــت لــديــهــم  تــأقــلــم مــعــهــا عـ
خـــبـــرات فـــي الــعــمــل الــعــســكــري ضــمــنــهــا. مع 
الــعــلــم أن الــبــاديــة كــانــت املــنــطــلــق األســاســي 
للعناصر مع سيطرة التنظيم على املناطق 
السكنية في العديد من املناطق، مثل تدمر.  

لـــديـــه تــوجــه  الـــنـــظـــام  الــــيــــوم أن  يـــبـــدو  وال 
للقضاء على »داعـــش« فــي الــبــاديــة، فــي ظل 
 لتقديم 

ً
 سياسية

ً
توظيفه بقاء التنظيم ورقة

نفسه طرفا في »الحرب على اإلرهاب«، وبما 
قد يساهم في بقاء رئيسه بشار األســد في 
.  إضـــافـــة إلـــى ذلــــك، يــأتــي 

ً
الــحــكــم مــســتــقــبــال

عــدم تــوفــر اإلمــكــانــات الــالزمــة لــخــوض مثل 
للبيئة  النظام  استنزاف  بعد  املعركة،  هــذه 
الــســوري، والتي  الــســاحــل  لــه فــي  الحاضنة 
أصبح يتنامى لدى أفرادها الشعور بعبثية 
وضخامة  خاضوها،  التي  الطويلة  الحرب 
الثمن الذي دفعوه بدون أي نتائج ملموسة. 
ــوأ، والفقر  فــحــيــاة هـــؤالء مــن ســيــئ إلـــى أســ
وعلى  الــنــظــام،  أن  فــي حــني  بينهم،  يتعمق 
ــاد لــيــحــاول  رأســـــه رئــيــســه بـــشـــار األســــــد، عــ
ي عبر مشايخ السلطة 

ّ
مغازلة الشارع الُسن

الذين والوه خالل السنوات األخيرة، معتبرًا 
أنهم كانوا رديفا للقوات النظامية، بحسب 
حــديــث لــلــأســد فــي اجــتــمــاع دوري نظمته 
 ذلـــك مـــن أعـــداد 

ّ
وزارة األوقــــــاف. ويـــزيـــد كـــل

املــســتــنــكــفــني عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة، ممن 

حسبوا أنهم حاضنته.  كما فشل النظام في 
بناء مصالحات حقيقية مع أهالي املناطق 
املعارضة، التي أعاد السيطرة عليها خالل 
السنوات الثالث املاضية، جّراء عدم التزامه 
بــبــنــود الــتــســويــات، بـــل أمــعــن فـــي عمليات 
بــمــخــتــلــف  واإلذالل  والـــتـــنـــكـــيـــل  ــال  ــقــ ــتــ االعــ
أشـــكـــالـــه، مــــا تــســبــب بـــانـــعـــدام الـــثـــقـــة بــيــنــه 
وبينهم. ويأتي ذلك في وقت يستنكف فيه 
جنوب  السويداء  من  الشباب  آالف  عشرات 
ســوريــة عــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة مــنــذ بــدايــة 
املواجهات، على الرغم من أن غالبية سكان 
النظام  الــتــي حـــاول  األقــلــيــات  املحافظة مــن 

طرح نفسه حاميا لها.  
وتــعــانــي مــنــاطــق الــنــظــام املــالمــســة لــوجــود 
»داعش« من أزمات عميقة، حيث تعصف بها 
الفرات  نهر  كحال جنوب  النفوذ،  صــراعــات 
في محافظة دير الزور، حيث تبدو واضحة 
املزاحمة ما بني اإليرانيني عبر مليشياتهم، 
والـــروس الــذيــن يستخدمون بــدورهــم جــزءًا 
واألمــنــيــة،  العسكرية  النظامية  الــقــوات  مــن 
إضافة إلى عناصر الفيلق الخامس املشكل 
من شباب املصالحات. كما يمكن أن ينسحب 
هذا الصراع على مختلف الجبهات، مع فارق 
بسيط، وهو تمركز صراعات النفوذ ما بني 
استنادًا  والعسكرية،  األمنية  النظام  أجهزة 
إلى توزع الوالءات ومصالح املتنفذين فيها، 
وصــــواًل إلـــى الــســويــداء الــتــي تــشــكــل البيئة 
وهــذا  للتنظيم.  صــّد  ورقـــة  فيها  املجتمعية 
األمـــر ظهر واضــحــا فــي الــعــام 2018، عندما 
ــريــــف الـــشـــرقـــي مــن  ــقـــدم فــــي الــ ــتـ فـــشـــل فــــي الـ

املحافظة واملحاذي للبادية.  
وتــبــقــى األزمــــة األكــبــر انــعــدام الــثــقــة مــا بني 
الواقع،  األمــر  املناطق وسلطات  تلك  ُسّكان 
والــتــي قــد تــرى فــي تلك الــصــراعــات حــروب 
ــــذي جعل  ــر الـ ــ ــفـــوذ، األمـ ــــرض نـ مــصــالــح وفـ
ــان يـــتـــخـــذون مـــوقـــفـــا ســلــبــيــا،  ــكـ ــُسـ ــــؤالء الـ هــ
ولـــديـــهـــم مـــيـــل فــــي املـــقـــابـــل لــلــتــخــلــص مــن 
العديد  فــي  النظام واإليــرانــيــني، كما حــدث 

من املناطق في العام 2014 وما بعد.  
ــال، في  ــ ورأى املــحــلــل الــعــســكــري أحــمــد رحـ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن »النظام 
الــبــاديــة،  فــي محيط  قــويــة  يمتلك جبهة  ال 
مجهولة  منطقة  الــيــوم  إليه  بالنسبة  فهي 
ــادر على  ــ صـــحـــراويـــة واســـعـــة، وهــــو غــيــر قـ
قــوات مدربة  ، وال يملك 

ً
البقاء فيها طــويــال

عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــصــحــراء 
الكمائن،  وصنع  والتخفي  لآلثار  والتقفي 
فــي حــني أن عــنــاصــر الــتــنــظــيــم لــديــهــم هــذه 
الخبرات«. ولفت رحال كذلك إلى أن »داعش 
ليس لديه اليوم الكثير من الخيارات أيضا، 
فهو يعمل في مثلث يمتد ما بني دير الزور 

وتدمر وقاعدة التنف«.  
الـــيـــوم في  ــــروس دخـــلـــوا  ورأى رحــــال أن »الــ
مستنقع في مناطق مثل السخنة واملنصورة 
وغيرها، حيث تشهد والدة جديدة لداعش، 
تــهــدد بـــعـــودة الــتــنــظــيــم إلــــى تــدمــر وأريــــاف 
حـــمـــص وحــــمــــاة، مــــا يــعــنــي فـــشـــل املـــشـــروع 
يقولون  األميركيني  أن  خصوصا  الــروســي، 
إنه مع انتهاء داعش في الباغوز بريف دير 
الزور فقد قضينا على التنظيم، أما اإلجهاز 
عـــلـــيـــه فــــي بـــقـــيـــة املـــنـــاطـــق فـــهـــي مــســؤولــيــة 
ــروس«. وبــحــســب املــحــلــل الــعــســكــري، فإنه  ــ الـ
ـــر الــــــــروس لــلــقــيــام 

ّ
ــــاب »يـــحـــض ــبـ ــ لـــهـــذه األسـ

بعملية عــســكــريــة، ويــنــشــطــون فــي مــحــاولــة 
ــن الــخــدمــة  تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب املــســتــنــكــف عــ
والــســويــداء،  درعـــا  فــي  كما ظهر  العسكرية، 
هذه  بمثل  القيام  عــن  النظام  عجز  لتغطية 
الــعــمــلــيــة«. ولــفــت رحــــال أخــيــرًا إلـــى »وجـــود 
غياب إرادة لدى مختلف القوى في القضاء 
عــلــى تــنــظــيــم داعــــش وجــبــهــة تــحــريــر الــشــام 
فـــي مــحــافــظــة إدلـــــب، حــيــث إنــهــمــا ال يـــزاالن 
يشكالن مبررًا الفتعال العمليات العسكرية 
ــة  ــ ــمــــرار الــــحــــروب فــــي املـــنـــطـــقـــة، وورقـ ــتــ واســ
ــات، مــــا يــجــعــل أي عــمــلــيــة  ــامــ ــهــ لـــتـــبـــادل االتــ
ردع وتحجيم  فــقــط  الــيــوم  هــدفــهــا  عسكرية 
لكن هذا  التنظيم، لحماية مناطق نفوذهم، 
الــتــشــتــت بــني الــقــوى ســيــكــون سببا إلحــيــاء 

التنظيم وتمكنه من استعادة نشاطه«. 

ال يملك النظام السوري قوات مدربة على العمليات العسكرية في الصحراء )فرانس برس(

تتصاعد تهديدات 
تنظيم »داعش« 

في البادية السورية 
ضد قوات النظام، 

وتهدد بتقطيع 
أوصال مناطق 

سيطرته، فيما يبدو 
األخير إما عاجزًا عن 
مواجهة التنظيم، 
أو راغبًا في بقائه 

لتوظيفه ورقَة 
مساومة سياسية، 

وسط صراعات 
نفوذ تمتد إلى 

الروس واإليرانيين

قضية

جبهة النظام السوري 
ضعيفة أمام التنظيم

مقتل قيادي 
بـ»لواء القدس«
ُقتل أحد قياديي »لواء 
القدس« المدعوم من 
روسيا، أمس الجمعة 

وأُصيب ثالثة عناصر آخرين 
كانوا برفقته، جراء انفجار 

عبوة ناسفة بسيارة 
تقلّهم في منطقة 
كباجب، ضمن البادية 

الغربية لمحافظة دير الزور، 
وذلك في ظل النشاط 

المتصاعد لخاليا تنظيم 
»داعش« في البادية.

يُحيّد اإليرانيون 
ومليشياتهم أنفسهم 

عن المعركة

إمكانات النظام 
متهالكة لفتح معركة 

واسعة ضد التنظيم
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عن نفسه. وذكرت »نيويورك تايمز« أن ترامب 
قال إنه يفكر في العفو عن نفسه، وذلك خالل 
مــنــاقــشــات مـــع مــســاعــديــه، مــنــذ االنــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الــتــي جـــرت فـــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
الثاني املاضي. ونقلت عن مصدرين مطلعني 
ــم تــســمــهــمــا الـــحـــديـــث عما  عــلــى املــنــاقــشــات لـ
يمكن أن يكون استخداما استثنائيا لسلطات 
الرئيس من قبل ترامب. وقــال املصدران »قال 
تــرامــب ملستشاريه خــالل عــدة مناقشات منذ 
يوم االنتخابات إنه ينظر بمنح العفو لنفسه. 
وسأل في مناسبات أخرى عما إذا كان ينبغي 
لـــه )فــعــل ذلــــك( وعــــن أثــــر ذلــــك عــلــيــه قــانــونــيــا 
وسياسيا«. كذلك عمد ترامب، بعد رفع موقع 
 
ً
تويتر الحظر املؤقت عنه، إلى التغريد قائال
إن »الـ75 مليون أميركي وطني الذين صوتوا 
فــي املستقبل،  لــي سيكون لهم صــوت عمالق 
بــشــكــل غير  أو معاملتهم  ازدراؤهــــــم  يــتــم  لــن 

عادل بأي شكل!«.
وكــــان تـــرامـــب، الــــذي تــــزداد عــزلــتــه يــومــا بعد 
ــوم، قـــد أمــضــى نـــهـــاره أول مـــن أمـــس بعيدًا  يــ
عــن اإلعــــالم. وهــو مــحــروم مؤقتا مــن وسائل 
للناطقة باسم  االجــتــمــاعــي، وتـــرك  الــتــواصــل 
البيت األبيض كايلي ماكيناني مهمة التنديد 
واملستهجنة  »املرّوعة  العنف  بأعمال  باسمه 
ــافـــت أنــه  واملــخــالــفــة لــلــقــيــم األمـــيـــركـــيـــة«. وأضـ
وتابعت  القانون.  انتهكوا  من  يجب محاكمة 
»يسعى الذين يعملون في هذا املبنى لضمان 
انتقال منظم للسلطة. حان الوقت لكي تتحد 
من  أسئلة  تلقي  عن  امتنعت  لكنها  أميركا«. 

الصحافيني.
ومع ارتفاع التوترات وإغالق مبنى الكابيتول 
وعــــدم عــــودة املــشــرعــني إلـــى مــقــاعــدهــم حتى 
يــوم تنصيب بــايــدن رئــيــســا، تــزايــد الشعور 
بــعــدم االرتـــيـــاح بــســبــب الــجــمــود حـــول بــقــاء 
األبــيــض. وطرح  البيت  في  ترامب متحصنا 
الحكومة والديمقراطيون أسئلة  أعضاء في 
ــرامـــب فـــي الــحــكــم حتى  حــــول أهــلــيــة بـــقـــاء تـ
20 يــنــايــر. واقـــتـــرح عـــدد مــن الـــنـــواب أن تتم 
أو  ارتــكــاب جــريــمــة،  بتهمة  تــرامــب  محاكمة 
اإلطاحة  أو  الثانية،  للمرة  إسقاطه  محاولة 

مـــجـــددًا بــخــروجــه فـــي تــســجــيــل مــصــور حمل 
الــجــراح  إلــى تضميد  نــبــرة تصالحية، داعــيــا 
ومتحدثا عن تركيزه على ضمان انتقال هادئ 
للسلطة، من دون أن أن يقر صراحة بخسارته، 
قــبــل أن يــتــبــني فــيــمــا بــعــد أن الــتــســجــيــل جــاء 
تحت ضغط من مساعديه، خوفا من أن يواجه 
خــطــرًا قــانــونــيــا، لحضه أتــبــاعــه عــلــى اقتحام 
الكونغرس، وهو ما يبدو أن ترامب تنبه له، 
عبر تفكيره في إصدار عفو رئاسي عن نفسه.
وفـــي حــني أنـــه واصــــل خـــالل شــهــريــن تأجيج 
بذور االنقسام من خالل الحديث عن نظريات 
املؤامرة وتزوير االنتخابات، خرج ترامب، في 
مختلفة.  بنبرة  الجمعة،  أمــس  فيديو  شريط 
ــا إلــــى »املــصــالــحــة وتــضــمــيــد الـــجـــراح«،  ــ ودعـ
»هجوم مشني« شنه مناصروه على  بـ منددًا 
مقر الكونغرس. وأعلن أنه »ساخط إزاء أعمال 
ــال »لــقــد عــشــنــا لــلــتــو انــتــخــابــات  الــعــنــف«. وقــ
ــزال جياشة،  شــديــدة الــوطــأة والــعــواطــف ال تـ
لكن ينبغي التحلي بالهدوء«. ولم يأت خالل 
رســالــتــه عــلــى ذكـــر تحمله أي مــســؤولــيــة عن 
أعـــمـــال الــعــنــف. وقــــال »يــنــصــب تــركــيــزي اآلن 
ــم وســلــس 

ّ
عــلــى ضــمــان انــتــقــال هــــادئ ومــنــظ

ب تضميد الجراح 
ّ
للسلطة. هذه املرحلة تتطل

واملصالحة« من دون أن يقر صراحة بهزيمته 
أمام بايدن في االنتخابات الرئاسية، فيما قال 
مصدر أمس إنه من املتوقع أن يغادر ترامب 
البيت األبيض إلى منتجعه في فلوريدا قبل 

يوم من تنصيب بايدن. 
وذكرت صحيفة »نيويورك تايمز« أن ترامب 
ــة تــســجــيــل الـــفـــيـــديـــو، ولـــم  ــدايــ ــبــ قـــــــاوم فــــي الــ
يـــوافـــق عــلــى الــقــيــام بــذلــك إال بــعــد أن ضغط 
عــلــيــه مـــســـاعـــدوه، وبـــــدا أنــــه أدرك فـــجـــأة أنــه 
قــد يــواجــه خــطــرًا قــانــونــيــا لــحــض مناصريه 
أنــه جاء  الكونغرس. وأوضــحــت  اقتحام  على 
بــعــد وقــــت قــصــيــر مـــن إشــــــارة املـــدعـــي الــعــام 
ــايـــك شـــيـــرويـــن إلـــى  ــيـــدرالـــي لـــواشـــنـــطـــن مـ ــفـ الـ
إمكانية التحقيق مع الرئيس للتحريض غير 
القانوني على مهاجمة الكابيتول. ويبدو أن 
يفكر  إمكانية محاكمته،  من  الخائف  ترامب، 
فــي اســتــبــاق هــذا األمـــر بــإصــدار عفو رئاسي 

ــتـــوري، وهــو  بـــه عــبــر الــتــعــديــل 25 فـــي الـــدسـ
أمــر يــبــدو أنــه لــن يــتــم، مــع أقــل مــن أسبوعني 
له في السلطة. ودعم النائب الجمهوري آدم 
كينزنجر علنا مطالب الديمقراطيني بتفعيل 
ــتـــور لــعــزل  ــالـــدسـ اســــتــــخــــدام الـــتـــعـــديـــل 25 بـ
ترامب، وهو ما يعارضه بنس، فيما هددت 
يفعلوا  لــم  إن  بأنهم  الجمهوريني  بيلوسي 
ــنــــواب قـــد يــتــحــرك  الـــتـــعـــديـــل، فــــإن مــجــلــس الــ
إلسقاط ترامب، وهو ما يتماشى مع إعالن 
زعـــيـــم الــديــمــقــراطــيــني فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
تشاك شومر، الــذي أكــد أنــه »إذا رفــض نائب 
الـــرئـــيـــس وكــــذلــــك الـــحـــكـــومـــة الـــتـــحـــرك، فــإنــه 
ينبغي للكونغرس االنعقاد ملساءلة الرئيس 
بغية عزله«. كذلك برز أمس موقف السناتور 
الجمهوري بن ساس الــذي قال إنه ال يمانع 
لــة بحق تــرامــب. وأضـــاف:  بحث مـــواد املــســاء
اجتمعوا وشرعوا  إذا  الــنــواب،  »فــي مجلس 
التي  املـــواد  بالتأكيد  ســـأدرس  العملية،  فــي 
وصلني،  وكما  ألنني،  استخدامها  يمكنهم 

أرى أن الرئيس لم يحترم القسم الذي أداه«. 
لــة تــرامــب فــي مجلس  وفـــي حـــال تــمــت مــســاء
ــا مــحــاكــمــة  ــإنــــه ســـيـــواجـــه نـــظـــريـ ــواب، فــ ــ ــنــ ــ الــ
ــيـــوخ الــــــذي يــســيــطــر عــلــيــه  فــــي مــجــلــس الـــشـ
الجمهوريون واملقرر أن يكون في عطلة حتى 
19 يناير/ كانون الثاني. ولم يحدد مساعدو 
مجلس  فــي  األغلبية  زعيم  ماكونيل  ميتش 
الشيوخ ما سيفعله إذا وافق مجلس النواب 

على مواد املساءلة.
ــلـــــس الــــــــــنــــــــــواب، الـــــــــــــذي يـــــقـــــوده  ــ ــــجـ وكـــــــــــــان مـ
الديمقراطيون، قد ساءل ترامب في ديسمبر/ 
بــإســاءة  اتــهــامــات  بــشــأن  كــانــون األول 2019 
اســتــغــالل الــســلــطــة وعــرقــلــة عــمــل الــكــونــغــرس 
بعدما ضغط الرئيس على أوكرانيا للتحقيق 
الــذي يقوده  مع بايدن، لكن مجلس الشيوخ، 
ــرايـــر/ شــبــاط  ــبـ الـــجـــمـــهـــوريـــون، صـــــّوت فـــي فـ
 
ّ
ــث ــنـــصـــب. وحــ املـ ــي  فــ ــه  ــائـ ــقـ إبـ لـــصـــالـــح   2020

شــومــر وبــيــلــوســي بــنــس مــع غــالــبــيــة أعــضــاء 
الــحــكــومــة عــلــى اعـــتـــبـــار تـــرامـــب »غـــيـــر أهـــل« 

التعديل  إلــى  اســتــنــادًا  منصبه،  مــهــام  لتولي 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن فــــي الــــدســــتــــور. إال أن 
إلــى هذا  اللجوء  مــا يبدو  بنس ال يؤيد على 
التدبير، ألن من شأنه تأجيج التوتر، بحسب 
ــاد مــــقــــرب مـــنـــه لــصــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك  ــ ــ مــــا أفـ
 موقف بنس هذا 

ّ
تايمز«. وذكرت الصحيفة أن

الــوزراء الذين سيكون  مدعوم من العديد من 
الخامس  التعديل  لتنفيذ  ضــروريــا  تأييدهم 
ــــؤالء املــســؤولــني  والـــعـــشـــريـــن. وأضـــافـــت أن هـ
 إجـــراء كــهــذا مــن شــأنــه أن يــزيــد من 

ّ
»يـــرون أن

الـــفـــوضـــى الـــحـــالـــّيـــة فـــي واشـــنـــطـــن« بـــــداًل من 
الــوضــع،  مــصــدر مطلع على  وقـــال  حلحلتها. 
التعديل  إن مسعى تفعيل  لوكالة »رويــتــرز«، 
الـــخـــامـــس والــعــشــريــن ســــيــــراوح مــكــانــه على 
الكونغرس  األرجــح، فمعظم الجمهوريني في 
لـــم يـــظـــهـــروا اهــتــمــامــا يـــذكـــر بــالــضــغــط على 
الحكومة للتحرك في هذا االتجاه. وفي حال 
لم يقدم بنس على ذلك، يمكن للكونغرس أن 
يباشر إجـــراءات إقــالــة بحسب مــا أكــد شومر 

ــنـــواب  وبـــيـــلـــوســـي. وعـــكـــفـــت مــجــمــوعــة مــــن الـ
بنود  لــعــرض  التحضير  على  الديمقراطيني 
لــم يتحدث  بــايــدن  أن  كــمــا  الــرئــيــس.  لتنحية 
عــلــى  الـــتـــعـــديـــل. ورّدًا  تــفــعــيــل  مــــوضــــوع  عــــن 
ســـؤال لــوكــالــة »فــرانــس بـــرس«، قــال املتحدث 
املنتخب  »الــرئــيــس   

ّ
إن بيتس  ــدرو  أنــ بــاســمــه 

ونائبة الرئيس املنتخبة هاريس يرّكزان على 
ي مهامهما 

ّ
واجبهما أال وهو التحضير لتول

 من نائب الرئيس 
ٍّ

في 20 يناير، ويتركان لكل
بـــنـــس والـــحـــكـــومـــة والـــكـــونـــغـــرس مــســؤولــيــة 

اتخاذ أي إجراء إذا ما اعتبروه ضروريا«.
ــمــد الــتــعــديــل الــخــامــس والــعــشــرون عــام 

ُ
واعــت

الــخــاصــة بنقل  األحـــكـــام  يـــحـــّدد  1967، وهــــو 
ى أو يستقيل 

ّ
السلطة من رئيس أميركي ُيتوف

أو ُيعزل من منصبه أو يكون ألسباب أخرى 
ــادر عــلــى أداء واجـــبـــاتـــه. وحـــتـــى اآلن،  ــ قـ غــيــر 
ــاء  ــ ـــخـــدم الـــتـــعـــديـــل فـــقـــط فــــي حـــالـــة رؤسـ

ُ
اســـت

خــضــعــوا لعملية جــراحــيــة وذلـــك بــهــدف نقل 
الــســلــطــة مــؤقــتــا إلـــى نــوابــهــم. وفـــي أكــتــوبــر/ 
تشرين األول املــاضــي، كــان هــنــاك حــديــث عن 
احــتــمــال اســـتـــخـــدام تـــرامـــب لــلــتــعــديــل عــنــدمــا 
ــه فــي النهاية 

ّ
أصــيــب بــفــيــروس كـــورونـــا، لــكــن

ــخــذ مــثــل هـــذا اإلجـــــراء. وبـــدأ املــشــّرعــون 
ّ
لــم يــت

األمـــيـــركـــيـــون بــمــعــايــنــة مــســألــة نــقــل الــســلــطــة 
ــر خــمــســيــنــيــات الــقــرن  ــ مـــن الــرئــيــس فـــي أواخــ
املــاضــي لـــدى اعــتــالل صــحــة الــرئــيــس دوايـــت 
دي أيــزنــهــاور. وبــات األمــر أكثر إلحاحا بعد 
اغـــتـــيـــال الـــرئـــيـــس جــــون كــيــنــيــدي فـــي 1963. 
ــق الــكــونــغــرس عــلــى الــتــعــديــل الــخــامــس  ــ ووافـ
والعشرين في عام 1965، وصادقت عليه بعد 
الــواليــات األميركية  أربـــاع  ذلــك بعامني ثالثة 
القسم  ويــتــنــاول  مــطــلــوب.  الخمسني كما هــو 
ــن نــقــل  ــريـ ــعـــشـ ــن الـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس والـ 3 مــ
السلطات الرئاسية إلى نائب الرئيس عندما 
ه غير قادر على تحّمل أعباء 

ّ
يعلن الرئيس أن

فيه  يــقــّرر  موقفا   4 القسم  ويــتــنــاول  منصبه. 
نائب الرئيس وأغلبية أعضاء مجلس الوزراء 
واجباته.  أداء  على  قـــادرًا  يعد  لــم  الرئيس   

ّ
أن

ولم يسبق أن تمت االستعانة بهذا القسم.
واســتــخــدم الــقــســم 3 ثـــالث مــــرات. األولــــى في 

يــولــيــو/ تــمــوز 1985 عــنــدمــا خــضــع الــرئــيــس 
رونالد ريغان لعملية جراحية تحت التخدير 
العام إلزالة ورم سرطاني من أمعائه الغليظة. 
ويومها ُعنّي نائب الرئيس جورج بوش األب 
رئيسا بالوكالة لثماني ساعات، بينما خضع 
ريـــغـــان لــلــعــمــلــيــة الـــجـــراحـــيـــة. ونـــقـــل الــرئــيــس 
ــا إلـــى  ــتـ ــــوش الـــســـلـــطـــة مـــؤقـ ــيـــو بــ ــلـ جـــــــورج دبـ
 2002 يونيو/حزيران  في  ديــك تشيني  نائبه 
لتنظير  أثناء خضوعه  ويوليو/ تموز 2007 
روتيني للقولون تحت التخدير. وبعد إصابة 
ريــغــان بــجــروح خــطــيــرة فــي مــحــاولــة اغتيال 
عام 1981، تم إعداد خطاب يستحضر القسم 
ه لــم ُيــرســل إلــى الــكــونــغــرس. وبموجب 

ّ
3 لكن

ــيـــس يــبــلــغ نـــائـــبـــه الــــذي  ــرئـ  الـ
ّ
الـــقـــســـم 3، فــــــإن

ســيــتــولــى الــســلــطــة مــؤقــتــا، أو الــرئــيــس اآلنــي 
ــيــــس مــجــلــس الـــنـــواب  ــيـــوخ ورئــ ملــجــلــس الـــشـ
ــادر عــلــى مـــمـــارســـة مــهــام  ــ خــطــيــا بـــأنـــه غــيــر قـ
مــنــصــبــه وأنـــــه ســيــنــقــل الــســلــطــة مــؤقــتــا إلــى 
نائبه. وبموجب املادة 4، يقوم نائب الرئيس 
قادة  بإبالغ  الـــوزراء  أعضاء مجلس  وأغلبية 
الرئيس غير   

ّ
بــأن والــنــواب  الشيوخ  مجلسي 

الرئيس  نــائــب   
ّ
وأن واجــبــاتــه،  أداء  قـــادر على 

اعـــتـــرض  بـــالـــنـــيـــابـــة. وإذا  رئـــيـــســـا  ســيــصــبــح 
الرئيس على وصفه بأنه غير قادر على القيام 
بــمــهــامــه، ُيـــنـــاط مــصــيــره بــالــكــونــغــرس الـــذي 
في  الثلثني،  بأغلبية  التصويت  عليه  يتعنّي 
الــنــواب والشيوخ، إلعــالن أن  كل من مجلسي 

الرئيس غير مؤهل للبقاء في منصبه.
ــا داخــــــــل الـــحـــزب  ــ ــحـ ــ ويـــظـــهـــر الـــتـــمـــلـــمـــل واضـ
فــقــد أدى  تـــرامـــب.  إدارة  الــجــمــهــوري وفـــريـــق 
ســلــوكــه املــتــطــرف إلـــى ابــتــعــاد جـــزء مــن أفـــراد 
بيتسي  التربية  وزيرتا  واستقالت  معسكره. 
ديفوس،  وقالت  إيلني تشاو.  والنقل  ديفوس 
في رسالة موجهة إلى ترامب، »ال ُيمكن إنكار 
له تأثير على الوضع، وهذا   خطابكم كان 

ّ
أن

كان نقطة تحّول بالنسبة إلــّي«. وقد استقال 
املتحدة  الــواليــات  مــوفــد  مالفاني  ميك  كــذلــك 
إلى أيرلندا الشمالية. وأعلن عدة أعضاء في 
مجلس األمن القومي استقالتهم كذلك. وقال 
مـــســـؤول أمــيــركــي مــطــلــع، لــوكــالــة »رويـــتـــرز«، 
إن الــبــيــت األبـــيـــض أقـــــال املــســتــشــار بـــــوزارة 
الخارجية املختص بالشأن اإليراني غابرييل 
نورونا بعدما عبر في تغريدة عن غضبه إزاء 
ترامب  أن  وإعالنه  الكونغرس،  مبنى  اقتحام 
»ينبغي أن يرحل«. لكن السناتور الجمهوري 
ليندسي غراهام، املقرب من ترامب، أعرب عن 
قــلــقــه مــن هـــذا الــنــزيــف وحــثــهــم »عــلــى الــبــقــاء. 
فنحن نحتاج إليكم أكثر من أي وقت مضى«، 
 وجـــودهـــم إلـــى جــانــب تــرامــب 

ّ
مــشــيــرًا إلـــى أن

األخيرة  األّيـــام  في  لالستقرار  ضمانة  ُيعتبر 
م بايدن 

ّ
من والية الرئيس الجمهوري قبل تسل

مهّماته. بدوه، قال السناتور الديمقراطي جو 
الـــرجـــال والــنــســاء املتميزين  مــانــشــني »أدعــــو 
الحكومة  كــل مستويات  فــي  يــخــدمــون  الــذيــن 
لحماية  مناصبهم  في  البقاء  إلــى  الفيدرالية 

ديمقراطّيتنا«.
إلــى ذلــك، رّد وزيــر الخارجّية األميركي مايك 
الذين  بومبيو على »العديد من األشــخــاص« 
شــّبــهــوا الـــواليـــات املــتــحــدة بــجــمــهــورّيــة املـــوز، 
ــبــــق جــــــورج بـــوش  بـــمـــن فــيــهــم الـــرئـــيـــس األســ
 »هـــذا 

ّ
ــال بــومــبــيــو، فـــي تــغــريــدة، إن ــــن. وقــ االبـ

االفــتــراء يكشف عن فهم خاطئ لجمهورّيات 
»في  وكتب  أميركا«.  في  وللديمقراطّية  املــوز 
جمهورّية املوز، العنف الشعبي ُيحّدد )كيفية( 
ممارسة السلطة. في الواليات املتحدة، تقوم 
ــى 

ّ
ــن بـــوقـــف الـــعـــنـــف الــشــعــبــي حــت ــ ــوات األمــ ــ قــ
لو الشعب من ممارسة السلطة«.

ّ
يتمّكن ممث

كيلي  الجمهوريّة  السناتورة  أقــرّت 
بخسارتها  الجمعة،  أمــس  لوفلر، 
جرت  التي  الفرعيّة  االنتخابات  في 
فــي واليـــة جــورجــيــا، فــي هزيمة 
السيطرة  للديمقراطيّين  أتــاحــت 
في  وقالت،  الشيوخ.  مجلس  على 
مقطع فيديو، »لقد اتّصلُت بالقّس 
وألتمنّى  لتهنئته  ــوك  وارن )رافــايــل( 
هذه  خدمة  في  موّفقًا  حّظًا  له 
لطالما  الــتــي  العظيمة«  ــة  ــوالي ال
اعتبرت  وكــانــت  محافظة.  كانت 
وارنوك  أّن  االنتخابيّة  حملتها  خالل 
القيم  يُهّدد  متطرّف«  »تقّدمي 

األميركيّة.

إقرار بالهزيمة 
في جورجيا

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

يـــبـــدو أن جــمــيــع الـــخـــيـــارات الــتــي 
الخاسر  األميركي  الرئيس  تنتظر 
دونــالــد تــرامــب أســوأ مــن بعضها، 
بـــعـــد مـــجـــريـــات »األربـــــعـــــاء األســــــــود« عــنــدمــا 
حّرض أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس، 
فــي مــحــاولــة فــاشــلــة لتعطيل املــصــادقــة على 
فــــوز جـــو بـــايـــدن بــالــرئــاســة األمـــيـــركـــيـــة. ولــن 
تــكــون األيــــام املـــعـــدودة املتبقية لــه فــي البيت 
األبـــيـــض قــبــل حــفــل تــنــصــيــب بـــايـــدن فـــي 20 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي الــحــالــي والــــذي أعلن 
أو حتى  باليسيرة،  عنه،  أنــه سيغيب  ترامب 
مـــا بــعــدهــا. وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن نــائــبــه مــايــك 
الــذي رفــض مجاراته في محاولة قلب  بنس، 
نتائج االنتخابات، ال يبدي استعدادًا لتفعيل 
فإن  لعزله،  بالدستور   25 التعديل  استخدام 

أعلن ترامب رفضه 
حضور تنصيب بايدن 

رئيسًا في 20 يناير

يتخّوف بنس ووزراء 
من أن تفعيل التعديل 

25 قد يزيد الفوضى

مجلس  رئيسة  رأسهم  وعلى  الديمقراطيني، 
النواب نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيني 
ــددوا  ــر، هــ فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ تـــشـــاك شـــومـ
الــرئــيــس بغية  لــة  الــكــونــغــرس ملــســاء بتحريك 
عــزلــه. مــع العلم أنــه ليس واضــحــا مــا إذا كان 
هناك متسع من الوقت إلكمال عملية املساءلة 
إذا ما مّرت في مجلس النواب خالل األسبوع 
املــقــبــل وانــتــقــلــت إلـــى مــجــلــس الــشــيــوخ، فيما 
يــبــقــى احــتــمــال مــالحــقــة تــرامــب أمــــام املــحــاكــم 

قائما بعد خروجه من البيت األبيض. 
ــذي كــانــت  ــ ــ ــــب، فــــي الــــوقــــت الـ ــرامـ ــ ولـــــم يـــجـــد تـ
فــيــه إدارتـــــه تــغــرق أكــثــر فــأكــثــر جــــراء اقــتــحــام 
ــاره مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس األمــــيــــركــــي، مــع  أنــــصــ
تزايد االنشقاقات عنه، وبالتزامن مع تعرضه 
النــتــقــادات فــي وســائــل اإلعــــالم تـــراوحـــت بني 
لــتــه وحــتــى مطالبته  املــطــالــبــة بــعــزلــه ومــســاء
بــاالســتــقــالــة، ســـوى مــحــاولــة احـــتـــواء املــوقــف 

دعت المفوضة السامية لألمم المتحدة 
لحقوق اإلنسان ميشيل باشليه )الصورة(، 
الخاسر  األميركي  الرئيس  الجمعة،  أمس 
دونالد ترامب إلى »التنّصل من الخطابات 
بيان،  الكاذبة والخطيرة«. واعتبرت، في 
»أظهر  الكونغرس  على  الهجوم  أن 
المطّول  للتشويه  المدّمر  األثر  بوضوح 
على  وللتحريض  للحقائق  والمتعّمد 
مسؤولين  جانب  من  والكراهية  العنف 
ــن نــؤيــد  ــح ــت »ن ــافـ ــيــن«. وأضـ ــاســي ســي
الدعوات العديدة إلجراء تحقيق كامل 

في أحداث األربعاء«.

تحذير من مخاطر التحريض

)Getty( »أعلن ترامب أنه »ساخط إزاء أعمال العنف

مايك بنس... حامي الدستور ومنقذ المؤسسات األميركيةسقوط وهم »االستثناء«: هل ينجح بايدن في ترميم صورة أميركا؟

نيويورك ـ ابتسام عازم

ــيـــس  ــرئـ ســـتـــبـــقـــى صـــــــور اقــــتــــحــــام أنـــــصـــــار الـ
الرئاسية،  االنتخابات  في  الخاسر  األميركي 
الكونغرس،  مقر  واحتاللهم  تــرامــب،  دونــالــد 
عالقة لسنوات مقبلة في أذهان املاليني، ليس 
في الواليات املتحدة فحسب، بل حول العالم. 
املفاجئ في املوضوع، هو السهولة التي تمكن 
بها هــؤالء من الدخول إلى مبنى الكونغرس 
واحتالله، على الرغم من أنه كان معروفا منذ 
فترة أن هناك نّية ملحاولة القيام بذلك. مهما 
يكن، فإن أقل من أسبوعني تفصل جو بايدن 
عــن توليه الــرئــاســة األمــيــركــيــة رســمــيــا. ولعل 
التي تواجهه، هو  التحديات  أكثر  واحــدًا من 
ــادة الــهــيــبــة إلـــى مــنــصــب رئــيــس الـــواليـــات  ــ إعـ
املتحدة، ومعها الثقة في سياسات واشنطن 
واالقــتــصــاد األمــيــركــي، ليس محليا فــقــط، بل 

حتى دوليا، بما في ذلك بني حلفائها.
املـــتـــحـــدة  الـــــواليـــــات  ــورة  ــ ــ فــــي أن صـ وال شــــك 
ــــط تــرتــبــط ارتــبــاطــا وثــيــقــا،  فـــي الـــشـــرق األوسـ
ــا االســــتــــعــــمــــاريــــة،  ــهــ ــاتــ ــيــــاســ وســــلــــبــــيــــا، بــــســ
ــيـــة املــتــعــلــقــة بــفــلــســطــني والــــعــــراق،  والـــخـــارجـ
وغـــيـــرهـــا مـــن دول املــنــطــقــة، كــمــا بــاســتــمــرار 
املستبدين.  والــُحــّكــام  لــلــدكــتــاتــوريــات  دعمها 
لــكــن الــــصــــورة تــصــبــح أكـــثـــر تــعــقــيــدًا، عــنــدمــا 
يتعلق األمر بهيبة أميركا وقوتها العسكرية 
واقتصادها وحّرية التعبير داخلها، ووزنها 
مدى  عن  النظر  الدولية، بغض  الساحة  على 

دقة تلك التصورات. 
تـــرامـــب وســـنـــوات حــكــمــه األربــــــع، جــعــلــت من 

واشنطن ـ العربي الجديد

عـــادة يتكامل نـــواب الــرؤســاء فــي الــواليــات 
الــرؤســاء، ســواء بسبب طبيعة  املتحدة مع 
االنــــتــــمــــاء الــــحــــزبــــي أو بـــســـبـــب الــكــيــمــيــاء 
املـــشـــتـــركـــة أو الســـتـــغـــالل مـــنـــصـــب »نـــائـــب 
الـــرئـــيـــس« مـــن أجــــل الــعــبــور إلــــى الــرئــاســة. 
تــــاريــــخ مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــاملـــيـــة الــثــانــيــة 
ـ 1945( شاهٌد على ذلــك، وريتشارد   1939(
نيكسون وجيرالد فورد وجورج بوش األب 
ــذا الــصــدد.  ــرز الــالعــبــني فـــي هـ كـــانـــوا مـــن أبــ
لكن، دائما ما تكون هناك مرة أولى، وليس 
غريبا أن يكون ذلك في نهايات عهد الرئيس 
األميركي الخاسر دونالد ترامب، مع خروج 
نائبه مايك بنس من ظالله، رافضا االنقالب 
على نتائج االنتخابات الرئاسية األميركية 
الثاني  3 نوفمبر/ تشرين  فــي  الــتــي جــرت 
ــزام  ــتـ املــــاضــــي، ومــــشــــّددًا عــلــى ضــــــرورة االلـ
بـــالـــدســـتـــور األمــــيــــركــــي، واالعـــــتـــــراف بــفــوز 
ــايــــدن. ســُيــســّجــل  الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب جـــو بــ
كانون  يناير/   6 في  أنــه  األميركي  التاريخ 
االنــتــحــار  تـــرامـــب  أراد  الــثــانــي 2021، حـــني 
سياسيا على أسوار مبنى »كابيتول هيل«، 
مقّر الكونغرس، كان بنس ُينقذ املؤسسات 
الدستورية األميركية من أســوأ وضــٍع منذ 

اعتداءات 11 سبتمبر/ أيلول 2001.
في ساعات الحسم، مثل اللحظات األخيرة 
قبل بدء جلسة الكونغرس للمصادقة على 
فــوز بــايــدن فــي الــرئــاســيــات، بــرز دور بنس 

صورة الواليات املتحدة في الخارج تتراجع، 
لــيــس فـــي الــــــدول املـــتـــضـــررة مـــن ســيــاســاتــهــا 
ــة  ــل كـــذلـــك فـــي دولـ كـــالـــشـــرق األوســــــط فـــقـــط، بـ
حليفة. وتــأتــي أحــــداث الــكــونــغــرس األخــيــرة، 
لتسقط أي وهــم حــول أســطــورة »االستثناء« 
األميركي. يشير استطالع للرأي أجراه »معهد 
بــيــو لـــأبـــحـــاث« فـــي أغـــســـطـــس/آب املـــاضـــي، 
إلــى أن صــورة الــواليــات املتحدة حــول العالم 
تحولت من »متواضعة« إلى »سيئة«. وأظهر 
املسح، الذي أجري في 13 دولة ذات اقتصادات 
متقدمة، من بينها بريطانيا وفرنسا وأملانيا، 
أن الثقة الدولية في الواليات املتحدة وترامب، 
قد انخفضت بشكل حاد في جميع املجاالت، 
في  التاريخية  مستوياتها  أدنــى  إلــى  لتصل 
ــــدول الــحــلــيــفــة لــواشــنــطــن  الــعــديــد مـــن تــلــك الــ

وسياساتها.
ولــكــن هـــل يــمــكــن أن ُيــّحــســن جـــو بـــايـــدن تلك 
الــــصــــورة بـــســـهـــولـــة، واألهـــــــم أن يــعــيــد الــثــقــة 
ــا عــلــى  ــهــ ــاتــ ــــالده وعــــالقــ ــبـ ــ ــبـــة لـ ــيـ وبــــعــــض الـــهـ
ــــي، وداخـــــل  ــدولــ ــ ــلـــومـــاســـي والــ الــصــعــيــد الـــدبـ
الدور  إلى  النظر  وكيفية  الدولية،  املؤسسات 
ــذه املـــؤســـســـات، بــمــا فيها  األمــيــركــي داخــــل هـ
املتحدة ومؤسساتها، كمجلس  األمم  منظمة 
األمن الدولي والجمعية العامة؟ يتوقع خبراء 
أن تــكــون هــنــاك فــتــرة »شــهــر عــســل« مــع إدارة 
بايدن، قد تطول أو تقصر بحسب التطورات، 
ألن الــدمــار الـــذي أحــدثــه تــرامــب واملــســؤولــون 
الذين عّينهم، ال يمكن االستهانة به، ما يعني 
التعامل  في  النبرة  تغيير  وحتى  تعاونا،  أن 
مـــن قــبــل بـــايـــدن، ســيــجــدان تــرحــيــبــا ومــديــحــا 
مــن املــجــتــمــع الـــدولـــي. كــمــا أن إدارة الــرئــيــس 
إلى  الــعــودة  فــي  رغبتها  عــن  أعلنت  املنتخب 
التزام تجاه  الدولية، ومعها إظهار  التعددية 

التعاون الدولي، على األقل نظريا.
ســيــســاعــد اخــتــيــار بـــايـــدن لــلــيــنــدا تـــومـــاس - 
 ملــنــصــب ســفــيــرتــه لــأمــم 

ً
غــريــنــفــيــلــد مــرشــحــة

ــيـــويـــورك، فـــي تــحــســني قــنــوات  املــتــحــدة فـــي نـ
وصورة  اآلخرين  الدبلوماسيني  مع  التعامل 
ــعـــدٍد من  ــك لـ ــ ــات املـــتـــحـــدة عـــمـــومـــا، وذلـ ــواليــ الــ
األســـبـــاب، مــن بينها خــبــرتــهــا الــطــويــلــة على 
 لبالدها 

ً
الساحة الدبلوماسية الدولية سفيرة

ــدد مــــن الــــــــــدول، مــــن بــيــنــهــا لــيــبــيــريــا،  ــ فــــي عــ

 تحريض 
ّ

على نحو غير مسبوق. ففي ظــل
ثم  الكونغرس  إلى  للتوجه  أنصاره  ترامب 
قــيــامــهــم بــاقــتــحــامــه، ومـــا اســتــتــبــع ذلـــك من 
سقوط قتلى وجرحى، لم يشأ بنس التراجع 
أمام العنف، متمسكا بالدستور، على الرغم 
ــرامـــب لــه،  ــن تـ مـــن االنـــتـــقـــادات املــتــالحــقــة مـ
مــا جــعــل بــعــض أنـــصـــاره يــصــرخــون خــالل 
اقتحام الكونغرس »أين مايك بنس؟« بينما 
دعــــا آخـــــرون إلــــى »شـــنـــقـــه«. واخــتــصــر يــوم 
األربعاء املاضي الفوضوي في واشنطن كل 
األول  وبنس.  ترامب  وانقسامات  تباينات 
ولــن تشهد،  رئيسا مثله  أمــيــركــا  لــم تشهد 
الــقــريــب، والــثــانــي أظهر  ــه فــي املستقبل 

ّ
أقــل

تمّسكه بالنظام األميركي كمحافٍظ تقليدي 
ه شعبوية ترامب.  

ّ
لم تهز

االنتخابات  يــوم  إلــى  الــعــودة  عمليا، يمكن 
الـــرئـــاســـيـــة فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
األول  اليوم  لها. في  التالي  املاضي واليوم 
خرج ترامب، بعد صدور نتائج التصويت 
ــرًا بوالية 

ّ
املــيــدانــي، معلنا انــتــصــاره ومــبــش

ثـــانـــيـــة لــــــه، بـــعـــدهـــا بــــــــدأت تـــظـــهـــر نــتــائــج 
 معها 

ّ
األصوات الواردة بالبريد، ويضمحل

الثاني خرج ترامب  اليوم  تقّدم ترامب. في 
إلى اإلعــالم بوجه متجّهم وحزين متشبثا 
ـــدوءًا، فشكر  بــفــوزه، لــكــن بــنــس كـــان أكــثــر هـ
»60 مليون ناخب« الذين اختاروا ترامب  الـ
وبــنــس، مــن دون أن يتطّرق إلــى أي معركة 
يترّسخ  الــتــمــايــز  بـــدأ  مستقبلية.  قــانــونــيــة 
 تــرامــب حمالت قانونية 

ّ
بــني الــرجــلــني: شــن

مقابل  فــي  االنتخابات،  نتائج  لعكس  عــدة 
صمت بنس، تخلله شكر متجدد للناخبني 
في كل إطاللة إعالمية. ومع خسارة ترامب 
اتــه  ــه الــقــانــونــيــة، خصوصا اّدعــاء كــل أوراقــ
بــحــصــول تــزويــر فــي االنــتــخــابــات، لــم يعد 

أمامه سوى ورقتني: بنس والجمهور. 
ــي، تــــعــــّرض بــنــس  ــ ــاضـ ــ ــاء املـ ــثــــالثــ عـــشـــيـــة الــ
لضغوط شــديــدة مــن تــرامــب إللــغــاء نتائج 
االنتخابات، خالل اجتماع استمر لساعات 
لع 

ّ
مط وقــال مصدر  البيضاوي.  املكتب  في 

لــقــنــاة »ســـي أن أن« إن تــرامــب مــنــع رئيس 
ــارك شــــورت، من  مــوظــفــي نــائــب الــرئــيــس، مـ
ر بــنــس 

ّ
ــنـــاح الــــغــــربــــي، بــــل حــــــذ دخــــــول الـــجـ

لــلــمــادة الـــــ25 مــن الــدســتــور، مــحــافــظــا على 
مــســافــة مـــتـــوازنـــة بـــني الـــحـــزبـــني مـــن جــهــة، 

ومؤكدًا احترامه الدستور من جهة ثانية.
ولم يكتِف بنس بذلك، بل ذكر مصدر مقّرب 
مــنــه أنــــه يــخــطــط لــحــضــور حــفــل تنصيب 
بايدن في 20 يناير الحالي. ومع ذلك، لم تتم 
دعوته رسميا بعد، علما أن ابنته تشارلوت 
ــــأت بــــايــــدن ونـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس املــنــتــخــب 

ّ
هــــن

كاماال هاريس، أول من أمس الخميس.
ــار الــــجــــمــــهــــوري ألـــكـــيـــس  ــتــــشــ ويـــــــــرى املــــســ
كونانت، في حديٍث لصحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال«، أن »أصــــل املــشــكــلــة يــعــود لكون 
بــنــس كـــان مــن أكــثــر املــوالــني لــتــرامــب طيلة 
السنوات األربع املاضية، حتى إن مستقبله 
كان مرتبطا به«. وذكرت الصحيفة أن »بنس 
كان مواليا لترامب حتى الرمق األخير، لكنه 
ومؤمن  رجــل مؤسساتي  الــيــوم  نهاية  فــي 
بـــالـــدســـتـــور«. وأضـــافـــت أن بــنــس عـــّبـــر عن 
خيبته مــن تــرامــب لــســيــنــاتــور أوكــالهــومــا 
كل  »بعد  وقــال  إينهوف.  جيم  الجمهوري، 
في  لــه، يحاربني«. ويشير بنس  فعلته  مــا 
ذلــك إلــى دفــاعــه عــن تــرامــب فــي التحقيقات 
الــروســيــة ومــحــاولــة عــزلــه ومــلــف كــورونــا، 
وهي محطات أساسية طبعت والية ترامب. 
وأشار إينهوف إلى أنها »املرة األولى التي 

أجد فيها بنس غاضبا«. 
في املقابل، كشف موقع »بزنس إنسايدر« أن 
بنس قال لترامب قبل بدء جلس الكونغرس 
إن »قــســمــي بــدعــم الــدســتــور والـــدفـــاع عنه 
يــمــنــعــنــي مـــن املــطــالــبــة بــســلــطــة مـــن جــانــب 
التي  االنتخابية  األصــــوات  لتحديد  واحـــد 
يجب احتسابها والتي ال يجب احتسابها«. 
هــنــا غــضــب تــرامــب مــن بــنــس ورّد »ال أريــد 
ــــون صــديــقــك، أريـــــدك أن تـــكـــون نــائــبــا  أن أكـ

للرئيس«. 
بــــدوره، نــقــل مــوقــع قــنــاة »أي بــي ســـي« عن 
تومبسون،  جــون  لبنس،  السابق  املتحدث 
قوله إن »بنس اكتفى من تــرامــب«، مضيفا 
أنـــه »كــــان شــخــصــا مــخــلــصــا، وتـــرامـــب كــان 
والتصّرف خارج  القانون  يطلب منه خرق 
أن األمر وصل  أعتقد  الدستورية.  واجباته 
إلى نقطة حاسمة وقال بنس: لقد اكتفيت«. )Getty/يراهن بايدن على توماس-غرينفيلد لترميم قنوات التواصل الدبلوماسية )مارك ماكيال

)Getty( شّدد بنس لترامب على إيمانه بالدستور األميركي ال خرقه

انخراطها  فــإن  لذلك  ونفوذها،  واالقتصادية 
بشكل إيجابي ضروري.

أظهر انسحاب ترامب من املؤسسات الدولية 
تأثيره سلبا على السياسات الدولية التي ال 
يمكن إحراز أي تقدم ملموس فيها، إن لم تقده 
أو تــدفــعــه الـــواليـــات املــتــحــدة، أو تــكــون جــزءًا 
الحصر،  املــثــال ال  فــيــه. وعــلــى سبيل  رئيسيا 
قضية املــنــاخ والــتــعــامــل مــع جــائــحــة كــورونــا 
في  ليس  والصحية،  االقــتــصــاديــة  وتبعاتها 

الواليات املتحدة فحسب، بل حول العالم.
انسحاب الواليات املتحدة من اتفاقية باريس 
ــدم  لـــلـــمـــنـــاخ ومـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة وعــ
مشاركتها فــي مــبــادرة »كــوفــاكــس« الــدولــيــة، 
للدول  اللقاح  توفير  أهدافها  ضمن  من  التي 
معقولة،  بأسعار  الــدخــل  ومتوسطة  الفقيرة 
يــزيــد مــن الــفــجــوة بــني الــــدول الــتــي ستتمكن 
من التعافي من تبعات الفيروس االقتصادية 
والصحية كالدول الغنية، وبني الدول الفقيرة 
ناهيك عن مخاطر جدية  الــدخــل،  ومتوسطة 
ــتــــدامــــة. إن  بــتــحــقــيــق أهــــــــداف الـــتـــنـــمـــيـــة املــــســ
العالقات الدولية بني الواليات املتحدة وبقية 
الـــعـــالـــم، مـــن بــيــنــهــا دول حــلــيــفــة، كــانــت  دول 

األمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ومـــســـتـــشـــارة 
لشؤون الدول األفريقية.

ــه  لــكــن الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه بــايــدن وإدارتــ
الـــروســـي  ــفـــوذ  ــنـ الـ زاد  إذ  بــبــســيــطــة،  لــيــســت 
ــة، ولــم  ــيـ ــدولـ والــصــيــنــي داخـــــل املـــؤســـســـات الـ
تنعكس هذه الزيادة بالضرورة بشكل إيجابي 
أن  القوى. فصحيح  على مستوى ديناميكية 
ميزان القوى الدولي أحادي القطب، الذي كان 
املاضي،  القرن  من  التسعينيات  أواخــر  يمّيز 
عام  للعراق  املتحدة  الــواليــات  احتالل  وحتى 
2003، قــد تــراجــع، ولــم تعد الــواليــات املتحدة 
وحدها اآلمر الناهي، وهذا بحّد ذاته جيد. إال 
تــزال تمسك بمفاتيح  الــواليــات املتحدة ال  أن 
والعسكرية  السياسية  قوتها  بسبب  كثيرة 

مسمومة في مجلس األمن، وانعكس ذلك على 
مقدرة املجلس في التحرك في أبسط القضايا 
ــان مـــن املــفــتــرض أن يــتــحــرك خــاللــهــا  الـــتـــي كــ

بشكل سريع، ولعل أبرزها كورونا.
واحــــــدة مـــن الــقــضــايــا األخــــــرى الـــتـــي عكست 
األميركية،  الخارجية  السياسة  بشدة ضعف 
وتــجــلــى ذلــــك فـــي مــجــلــس األمــــــن، كــــان املــلــف 
لـــكـــن هـــــذا ال يــقــتــصــر عـــلـــى إدارة  الـــــســـــوري، 
 إدارتــه. ولعل 

ّ
ترامب، وإن زاد التخبط في ظل

املتحدة  الــواليــات  األمـــور، كعدم تمكن  أبسط 
الذين  والصينيني  الـــروس،  على  الضغط  مــن 
استمرار  بخصوص  موسكو،  موقف  دعــمــوا 
ــة فــــي ســـوريـــة  ــيـ ــانـ ــدات اإلنـــسـ ــاعــ ــســ تـــقـــديـــم املــ
ــال الـــغـــربـــي ضمن  ــمـ لــلــشــمــال الـــشـــرقـــي والـــشـ
اآللية العابرة للحدود، حيث تقلصت املعابر 
إلــى معبر  املاضيتني  السنتني  األربــعــة خــالل 
واحد فقط، خير مثال على ذلك. مع كل النوايا 
الدمار  فإن  بايدن،  املنتظرة إلدارة  »الحسنة« 
الذي تركه ترامب لن يكون من السهل ترميمه 
بشكل جذري. وكلما زادت امللفات تعقيدًا، قد 
يعني ذلك أن فترة »شهر العسل« بني بايدن 
واملجتمع الدولي ستزول سريعا، وخصوصا 
 .

ً
عــنــدمــا يــتــعــلــق األمــــر بــاملــلــف اإليـــرانـــي مــثــال

العودة  تعني  لن  النووية  لالتفاقية  فالعودة 
ملرحلة ما قبل ترامب، وكأن شيئا لم يكن. في 
ــران مــن قــدراتــهــا  الــســنــوات األخـــيـــرة، زادت إيــ
على تخصيب اليورانيوم ونفوذها العسكري 
فـــي املــنــطــقــة، كــمــا أن الـــضـــرر الــــذي لــحــق بها 
اقــتــصــاديــا نــتــيــجــة الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة، ال 
ــران  ــي ســنــة تــشــهــد فــيــهــا إيــ ـــه. وفــ يــســتــهــان بـ
ظهر طهران في مفاوضاتها 

ُ
انتخابات، قد ال ت

اإلدارة  ــنـــاه  ــتـــمـ تـ ــد  ــ قـ الــــــــذي  ــّد  ــحــ ــالــ بــ ــة  ــ ــرونـ ــ مـ
األميركية. في األمم املتحدة ومقّرها الرئيسي 
ــاق  ــ ــــاإلرهـ ــــورك، يـــمـــكـــن الــــشــــعــــور بـ ــويـ ــ ــيـ ــ ــــي نـ فـ
ــيـــني وحــتــى  ــمـ ــد عـــنـــد املــــســــؤولــــني األمـ ــديـ الـــشـ
فته سياسات 

ّ
الدبلوماسيني الدوليني، مما خل

ترامب وتبعاتها. هذا اإلرهاق، يقابله ارتياح 
شديد عند الكثيرين. لكن السؤال الذي يبقى، 
هــو مــا إذا كـــان بــايــدن يــنــوي اتــخــاذ خــطــوات 
مــن بينها  بــــالده،  لتغيير ســيــاســات  جــذريــة 
إجــــــراء مـــراجـــعـــة حــتــى إلرث الـــرئـــيـــس بــــاراك 

أوباما، الذي كان بايدن واحدًا من أعمدته.

قد يزول »شهر العسل« 
بين بايدن والمجتمع 

الدولي سريعًا
من الحرس الوطني لالنتشار في واشنطن، 
بــعــد اإلحـــبـــاط واســـع الــنــطــاق بــني املــشــّرعــني 
بــشــأن عـــدم االســتــجــابــة. مــع الــعــلــم أنـــه أثــنــاء 
الــفــوضــى فــي الــكــونــغــرس، لــم يتصل ترامب 
أبـــــدًا لــالطــمــئــنــان عــلــى ســـالمـــة بـــنـــس، الـــذي 
كــــان مـــع زوجـــتـــه كـــاريـــن وابـــنـــتـــه تــشــارلــوت 
فـــي »كــابــيــتــول هـــيـــل«. وأفـــــاد مــصــدر ُمــقــّرب 
»ســي أن أن« بـــأن تــرامــب وكــبــار  مــن بــنــس لـــ
مــســؤولــي الــبــيــت األبــيــض لــم يــبــذلــوا جــهــدًا، 
لــلــتــأكــد مــن وجــــود بــنــس وأفـــــراد مــن أســرتــه 
داخـــل مــقــّر الــكــونــغــرس. وســـأل املــصــدر: »هل 
كان قلقا )ترامب( على اإلطالق من أن الغوغاء 
الغاضبني الذين أمرهم بالسير إلى كابيتول 

قد يؤذون نائب الرئيس أو عائلته؟«.
يــبــدي املــقــّربــون مــن بــنــس اعــتــقــادهــم بأنه 
ــداء« لتحّمل الــلــوم  يــتــم وضــعــه كـــ »كــبــش فــ
داخل دائرة ترامب، بعد أن رفض االنصياع 
ملطالب الرئيس. ومع أنه حظي بدعم العديد 
غــراهــام  ليندزي  أبــرزهــم  الجمهوريني،  مــن 
وتيد كروز، عدا أركان الحزب الديمقراطي، 
إال أن بنس رفــض تأييد عــزل تــرامــب وفقا 

ومن  مستترة«،  »تهديدات  بـ وتــكــرارًا  مــرارًا 
ــه ســيــتــعــرض لــعــواقــب ســيــاســيــة كــبــيــرة  أنــ
»الرسالة  املصدر  وقــال  التعاون.  رفــض  إذا 
ــدًا«. بــعــد االجــتــمــاع كــان  ــ كــانــت واضـــحـــة جـ
جلّيا بالنسبة لترامب أن بنس لن يجاريه 
أكثر  أنــصــاره  ز 

ّ
الداخلي، فحف االنــقــالب  في 

للتدفق إلى العاصمة، يوم األربعاء.
بعدها وقــع الــصــدام فــي الــكــونــغــرس. اكتفى 
ترامب بدعوة أنصاره إلى االلتزام بالسلمية 
ثـــم الــــعــــودة إلــــى مــنــازلــهــم مـــن دون نــســيــان 
هــذا الــيــوم. فــي املقابل تــحــّرك بنس، فتحدث 
الدفاع  وزيــر  بأعمال  القائم  مع  الهاتف  عبر 
 على استجابة أسرع 

ّ
كريستوفر ميلر، وحث

لم يطمئن ترامب على 
بنس وأسرته حين كانوا 

في الكونغرس

لن يكون سهًال على 
الرئيس األميركي المنتخب 
جو بايدن أن يرّمم سريعًا 

تبعات سياسات سلفه 
دونالد ترامب عند تسلمه 
الحكم رسميًا، ال سيما على 

الصعيد الدولي

يُمكن اعتبار نائب الرئيس 
األميركي مايك بنس 

»منقذ« المؤسسات 
األميركية يوم األربعاء 

الماضي، سواء باعترافه 
برئاسة جو بايدن، أو برفض 

مجاراة دونالد ترامب
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ترامب 
يخشى المساءلة

ضغوط لمحاكمته برلمانيًا أو عزله



خامنئي يحدد االستراتيجية تجاه بايدن

قاعدة صاروخية 
على سواحل الخليج

القاعدة الصاروخية 
البحرية تحت األرض 
وتمتد لكيلومترات

طهران ـ العربي الجديد

إليرانــي،  ا د  ـ ـ ش ر مل ا ح  ـ ـ ض و أ
لمــة  ك ي  ـ ـ ف  ، ي ـ ـ ئ ن م ا خ ي  ـ ـ ل ع
 ، ة ـ ـ ع م ج ل ا س  ـ ـ م أ ه  ـ ـ ل ة  ز ـ ـ ف ل ت م
ـاه امللفــات  ـتراتيجية بــاده تجـ مامــح اسـ
ـع الغــرب، أي االتفــاق  ـة مـ ـة العالقـ الخافيـ
النــووي والعقوبــات األميركيــة والبرنامــج 
الصاروخــي، وسياســات إيــران اإلقليميــة. 
ـى  ـبوعني علـ ـن أسـ ـل مـ ـل أقـ ـك قبـ ـي ذلـ ويأتـ
ـو  ـب جـ ـي املنتخـ ـتام الرئيــس األميركـ اسـ
بايــدن مقاليــد الحكــم فــي الواليــات املتحدة، 
وسط توقعات باحتمال عودته إلى االتفاق 
 تصاعــد 

ّ
النــووي وإن كان معــداًل، وفــي ظــل

ـه(  ـة )مــن بايــدن وفريقـ الدعــوات األميركيـ
واألوروبيــة أخيــرًا، لضــرورة إخضــاع ملفي 
الصواريــخ والحضــور اإلقليمــي للنقــاش 

والتفاوض.
خامنئــي  أشــاد  النــووي،  فــاق  ت ال ا ل  و ـ ـ ح و
أيــام نســبة  ع الحكومــة اإليرانيــة قبــل  ـ برفـ
تخصيب اليورانيوم إلى 20 في املائة، وأكد 
أن سياســة بــاده حــول االتفــاق »واضحــة«، 
»االلتــزام  علــى  مبنيــة  ا  ـ ـ ه ن أ ى  ـ ـ ل ع ًا  د د ـ ـ ش م
 طهران »تعود إلى 

ّ
مقابــل االلتــزام«. وقــال إن

تعهداتهــا النوويــة فــي حــال عودتهــم إلــى 
التزاماتهــم«، معلقــا علــى احتمــاالت رجــوع 
اإلدارة األميركيــة املقبلــة لاتفــاق النــووي 
تعجلني  ـ أو مسـ ن  ـ ـ نا مصري ـ ول: »لسـ ـ ـ ق بال
لعودة أميركا إلى االتفاق النووي، قضيتنا 

: »اليــوم 
ً
مطلــع العــام 2020. واســتدرك قائــا

ـتوى  ـى مسـ ـ ل إ ـت  ـ ة وصل ـ ا الدفاعيـ ـ قدراتنـ
نــا علــى أن يحســبوا الحســاب  أجبــر أعداء
لهــا«. كمــا أعلــن خامنئــي، حظــر اســتيراد 
اللقاحــات األميركيــة والبريطانيــة املضــادة 
لفيــروس كورونــا، مشــككا فــي جــدوى هــذه 
اللقاحــات والنّيــات األميركيــة والبريطانية. 

فــي غضــون ذلــك، ووســط ترقــب حــذر فــي 
املنطقة لنذر مواجهة عسكرية محتملة بني 
إيــران والواليــات املتحــدة، أزاح القائــد العام 
للحــرس الثــوري اإليرانــي، حســني ســامي، 
أمس الجمعة، الســتار عن قاعدة صاروخية 
بحرية، تحت األرض على شــواطئ الخليج، 
وصفهــا بأنهــا »اســتراتيجية«. وفــي مقطــع 
ل  ـ ي، دخـ ـ ـ ن اإليرا ون  ـ ـ لتلفزي ا ه  ـ ـ بث ور  ـ مصـ
ســامي برفقــة قادة عســكريني نفــق القاعدة 
ات  ـ خ ومنصـ ـ ـ ري ـى صوا ـ ـوت عل ي احتـ ـ ـ لت ا
إلطاقهــا، بعــد العبــور مشــيا علــى العلمــني 

األميركي واإلسرائيلي.
القاعــدة  إن  ــامي  س ل  ا ـ ـ ق  ، ه ـ ـ ل ة  ـ ـ م ل ك ي  ـ ـ ف و
ـى الســاحل«،  ـدة علـ ـرات عـ ـد لكيلومتـ »تمتـ
مشــيرًا إلــى أن الســاح البحــري فــي الحــرس 

الثــوري »يمتلــك العديــد مــن هــذه القواعــد«. 
ـوي  ـدة »تحتـ ـدة الجديـ ـاف أن القاعـ وأضـ
 
ّ
ـدًا أن ـتراتيجية«، مؤكـ ـخ اسـ ـى صواريـ علـ
ـات  ـى مئـ ـل إلـ ـخ يصـ ـذه الصواريـ ـدى هـ »مـ
الكيلومتــرات وهــي صواريخ ذات دقة عالية 
في اإلصابة وقوة تدميرية هائلة، ويمكنها 
أيضــا تجــاوز معــدات الحــرب اإللكترونيــة 
للعــدو«. وأوضــح أن هــذه الصواريــخ »مــن 
طراز ساحل بحر وسطح بحر وبحر بحر«.
وارتفــع أخيــرًا منســوب التوتــر بــني طهــران 
وواشــنطن وســط اتهامات متبادلة بالســعي 
ات  ـ ـ لوالي ا ت  ـ ث دفعـ ـ ـ رب، حي ـ لحـ ا عال  ـ إلشـ
املتحــدة بمعــدات عســكرية اســتراتيجية إلــى 
املنطقة، وقامت قواتها في الخليج بتحركات 

وصفتها طهران بأنها »مشبوهة«.

8
سياسة

تواصل إيران بعث الرسائل 
للرئيس األميركي المنتخب 

جو بايدن، ومحاولة 
رسم سياسة التعامل مع 

إدارته، جنبًا إلى جنب مع 
مواصلة عرض قدراتها 

العسكرية

خامنئي: لسنا مستعجلين عودة أميركا إلى االتفاق النووي )األناضول(

ليســت رجوعهــا إلى االتفــاق، وإنما مطلبنا 
األميركيــة  العقوبــات«  رفــع  هــو  ألساســي  ا
املفروضة على إيران منذ انسحاب واشنطن 

من االتفاق عام 2018. 
 »العودة إلى االتفاق النووي سيكون 

ّ
وأكد أن

العقوبــات«،  معهــا  ُرفعــت  إذا  مغــزى  هــا  ل
أمــرًا  »ســتكون  ذلــك  دون  مــن  أنهــا  عتبــرًا  م
دعــا  نفســه،  الوقــت  فــي  لكنــه  بنــا«.  ضــرًا  م
الحكومــة اإليرانيــة إلــى التخطيط بناء على 
فرضيــة عــدم رفــع العقوبــات إلدارة اقتصــاد 
البــاد. ودعــا إلى عدم الرهان على العاقات 
مــع الواليــات املتحدة، وقال إن »أولئك الذين 
يتصــورون أن العاقــة مــع أميركا تؤدي إلى 
تحسن أوضاع إيران، عليهم أن ينظروا إلى 
األخيــرة قبــل الثــورة عندمــا كانــت عاقاتها 
جيــدة مــع أميــركا«، مطالبــا باالعتمــاد علــى 

القدرات الداخلية.
وبشــأن السياســات اإلقليميــة اإليرانية، أكد 
خامنئي أن باده لن تغير هذه السياســات، 
معتبرًا أنه »من واجب الجمهورية اإلسامية 
فــي  درات أصدقائهــا وأنصارهــا  ـ ـ ق ز  ـ ـ تعزي
»حضورنــا  يضيــف  أن  ل  ـ ـ ب ق  ، » ة ـ ـ ق ط ن مل ا
اإلقليمــي أمــر محســوم وسيســتمر«. وأكــد 
أن طهــران لــن تســمح بإضعــاف املوالــني لهــا 

وحلفائها في املنطقة.
الدعــوات  علــى  ر  ـ ر مباشـ ـ ـ غي ق  ـ ـ ي تعل ي  ـ ـ وف
ـاع برنامــج  ـة إلخضـ ـة واألوروبيـ األميركيـ
إيران الصاروخي للتفاوض، شدد خامنئي 
علــى أن بــاده »لــن تســاوم« علــى قدراتهــا 
الدفاعيــة، مســتذكرًا مــا حصــل معهــا خــال 
الحــرب اإليرانيــة العراقيــة فــي ثمانينيــات 
القــرن املاضــي »حيــث كانت تقصف طائرات 
ن  أ دون  ن  ـ ـ م ن  ا ر ـ ـ طه ة  ـ ـ ي ق ا عر ل ا  29 غ  ـ ـ مي
نســتطيع أن نفعــل شــيئا«. لكنــه تحــدث عــن 
تعاظــم القــدرات الدفاعيــة اإليرانيــة خــال 
العقــود التــي تلــت قيــام الثــورة فــي إيــران 
عــام 1979، مشــيرًا فــي الســياق إلــى قصــف 
الحــرس الثــوري اإليرانــي قاعــدة عني األســد 
ال  ـ ـ اغتي ى  ـ ـ راق ردًا عل ـ لعـ ا ي  ـ ـ ف ة  ـ ـ األميركي
ابق  ـ ـدس« السـ لقـ ا ق  ـ ـ د »فيل ـ ـنطن قائـ واشـ
بالحرس الثوري اإليراني، قاســم ســليماني 
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فتح المنافذ أمام قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

املنافــذ  فتــح  عمليــة  صلــت  و
أمــام  والبريــة  والجويــة  لبحريــة  ا
مــع  متقدمــة،  مراحــل  إلــى  طــر  ق
إعــان اإلمــارات، الجمعــة، أنهــا ســتعيد فتــح 
كافــة املنافــذ البريــة والبحريــة والجويــة مــع 
قطــر، اعتبــارا مــن الســبت. وســبق هــذا القرار، 
فتــح الســعودية يــوم الخميــس منافذهــا أمام 
الدوحة، لتطوي بذلك مرحلة شهدت حصارًا 

 بدأ منذ يونيو/ حزيران 2017.
ً
طويا

وأعلــن خالــد عبــد اللــه بالهــول، وكيــل وزارة 
الخارجيــة اإلماراتيــة، وفــق مــا نقلــت وكالــة 
األنباء الرسمية )وام( أن باده ستبدأ بإنهاء 
قطــر  دولــة  تجــاه  املتخــذة  اإلجــراءات  افــة  ك
بموجب اتفاق »العا« )بالســعودية(. وأردف 
وعربيــا  خليجيــا  إنجــازا  يعــد  »االتفــاق  ن  أ
يعــزز مــن وحــدة الصــف الخليجــي والعربــي 

»اإلمــارات  وتابــع:  وتماســكه«.  اإلســامي  و
البريــة  املنافــذ  كافــة  إعــادة  علــى  ــتعمل  س
الحركــة  أمــام  قطــر  مــع  والجويــة  لبحريــة  وا
القادمة واملغادرة اعتبارا من 9 يناير/ كانون 

الثاني الجاري«.
كما أكد املســؤول اإلماراتي، أن باده ســتعمل 
ـع قطــر علــى »إنهــاء كافــة املســائل العالقــة  مـ

األخرى من خال املحادثات الثنائية«.
ويــوم االثنــني، أعلنــت الســعودية إعــادة فتــح 
ـال الجــوي ومنافذهــا البحريــة والبريــة  املجـ
مــع قطر، قبل ســاعات مــن انعقاد قمة مجلس 
التعاون الخليجي في مدينة العا السعودية، 
التــي شــارك فيهــا أميــر قطــر الشــيخ تميــم بن 
حمــد آل ثانــي. والخميس، بــدأ تطبيق القرار، 
ـركة الخطــوط الجويــة القطريــة،  وأعلنــت شـ
تشــغيل  ــادة  ع إ  ، ر ـ ـ ت توي ر  ـ ـ عب ابها  ـ ي حسـ ـ ـ ف
عــدد مــن رحاتهــا عبــر األجــواء الســعودية. 
وأكدت أن أول رحلة لطائراتها ســتحلق فوق 

الســعودية ســتقلع مــن الدوحــة إلــى عاصمــة 
ت  ـ ـ ق نطل ا برغ(  ـ ا )جوهانسـ ـ ـ فريقي إ وب  ـ ـ جن
مســاء الخميس. ومن املتوقع أن يبدأ العماء 
الســعوديون فــي تحويــل بعــض أموالهــم إلــى 
قطــر بعــد أن وافقــت أربــع دول عربيــة علــى 
إعادة العاقات مع الدولة الغنية بالغاز بعد 
ــا 

ً
انقســام إقليمــي اســتمر ثــاث ســنوات، وفق

لوكالة فيتش للتصنيف االئتماني.
ان نقلتــه  ـ ي بيـ ـ فـ ـف  ة التصنيـ ـ ـ ل ـت وكا ـ وقال
»بلومبيرغ« األميركية: »ســيوفر هذا للبنوك 
ـيولة،  ن السـ ـ ة مـ ـ ة إضافيـ ـ ة مجموعـ ـ القطريـ
والتــي ســتنوع قاعــدة تمويلهــا، وتقلــل مــن 
اعتمادها على ودائع الكيانات الحكومية، ما 

يخفض تكاليف التمويل«.
الخميــس،   ، ة ي م ـ ـ س ر ت  ا ـ ـ ن ا ي ب ت  ر ـ ـ ه ظ أ و
ة والســيولة  ـ ـ ي لدول ا ات  ـ ـ اع االحتياطي ـ ـ رتف ا
ـر املركــزي  ـرف قطـ ـة ملصـ بالعمــات األجنبيـ
ة  ـ ـ ئ ملا ا ي  ـ ـ ف  3 .2 بة  ـ 2020، بنسـ ام  ـ عـ ال  ـ خـ

ـة مــع  ـار دوالر، مقارنـ ـا يعــادل 1.77 مليـ بمـ
2019، ولترتفــع للشــهر الـــ34 علــى التوالــي.   
وأوضحــت بيانــات مصــرف قطــر املنشــورة 
علــى موقعــه اإللكترونــي، أن االحتياطيــات 
ـة ارتفعــت إلــى 56.74 مليــار دوالر  األجنبيـ
بنهايــة ديســمبر/كانون األول 2020. كانــت 
االحتياطيــات فــي قطــر بلغــت 54.97 مليــار 
دوالر فــي الشــهر املماثــل مــن 2019. وعلــى 
أســاس شــهري، ارتفــع االحتياطــي األجنبــي 
لقطر بنسبة 0.16 في املائة أو 95 مليون دوالر 
فــي الشــهر املاضــي، مقارنــة بـــ56.64 مليــار 
دوالر فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي الســابق. 
وتواصــل احتياطيات قطر األجنبية االرتفاع 
شــهريا منــذ أن بــدأت النمــو فــي مــارس/آذار 
2018، كمــا تســتقر عنــد أعلــى مســتوى لهــا 
خال خمس سنوات منذ أغسطس/آب 2015. 
ويأتــي تحســن االحتياطيــات رغــم تداعيــات 

»كورونا« على االقتصاد.

عمان ـ زيد الدبيسية

ـيكات املرتجعــة مــن قبــل البنــوك  ة الشـ ـ ـت قيمـ ارتفعـ
األردنية العام املاضي لتبلغ 2.3 مليار دوالر وبزيادة 
نسبتها 4 في املائة عن العام 2019، وذلك من إجمالي 
فــي األردن والتــي بلغــت  ة  ـ ـ املتداول يكات  ـ الشـ ة  ـ قيمـ
قيمتهــا 48.4 مليــار دوالر. وبحســب أحــدث بيانــات 
للبنك املركزي األردني، فقد بلغ عدد الشيكات املعادة 
468 ألــف شــيك ألســباب تتعلــق بعــدم توافــر أو عــدم 

كفاية أرصدة محرري الشيكات لدى البنوك .
»العربــي  وقــال الخبيــر االقتصــادي حســام عايــش، لـ

الجديــد«، إن ارتفــاع الشــيكات املعــادة خــال العــام 
اش  ـ ـ النكم ا ة  ـ ـ ل لحا ة  ـ ـ ع متوق ة  ـ نتيجـ ء  ا ـ جـ ي  ـ ملاضـ ا
االقتصــادي، بســبب تداعيــات أزمــة كورونــا وهبــوط 

أداء مختلف القطاعات اإلنتاجية والخدمية.
وأضــاف أن العديــد مــن القطاعــات فــي األردن، كمــا 
هــو الحــال فــي بلــدان أخــرى، تعرضت لخســائر كبيرة 
وتراجــع نشــاطها، وبعــض القطاعــات متوقــف عــن 
ـي  ـة التـ ات الحكوميـ ـراء ـبب اإلجـ ـق بسـ ـل ومغلـ العمـ

تستهدف احتواء أزمة كورونا.
وتوقع أن تبقى الشــيكات املرتجعة على ارتفاع خال 
النصف األول من العام الحالي، بســبب حالة التباطؤ 

االقتصــادي وتراجــع القــدرات الشــرائية وانخفــاض 
الطلب على السلع والخدمات.

كمــا توقــع ارتفــاع مديونيــة األفــراد بشــكل كبير خال 
العــام املاضــي لتتجــاوز 15 مليــار دوالر، ال ســيما إثــر 
قرار البنك املركزي تأجيل أقساط البنوك لعدة أشهر.
وقــال وزيــر الدولــة األردنــي محمــود الخرابشــة، فــي 
»العربــي الجديــد«، إنــه ال يوجــد أي  تصريــح ســابق لـ
توجــه لــدى الحكومــة إلجــراء تعديــات قانونيــة تلغي 
حبــس املديــن، بخــاف مــا يشــاع مــن حــني إلــى آخــر. 
وأضــاف أن حبــس املتعثريــن، كمــا هــو وارد في قانون 
العقوبــات، هــو أداة ضغــط لســداد الديــن الــذي فــي 

ذمتهــم لصالــح اآلخريــن، وبدونــه ال يســتطيع الدائــن 
اســترداد حقوقــه. وقــال إنــه بســبب جائحــة كورونــا 
توقفت املحاكم عن إصدار قرارات بحبس املدين، حيث 
ال تصــدر أحكامــا بالســجن فــي القضايــا التــي تقــل عن 
100 ألف دينار )141 ألف دوالر(، وتقع غالبية املدينني 
ضمن هذه الفئة. وارتفعت خال الفترة األخيرة وتيرة 
املطالبــات فــي األردن إلجــراء تعديــات قانونيــة تمنــع 
حبــس املديــن فــي القضايــا املاليــة. وتســتند املطالبات 
إلــى املعاهــدة الدوليــة التــي صــادق عليهــا األردن فــي 
ـان  ـا ال يجــوز ســجن أي إنسـ 2006، والتــي بموجبهـ

ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقد.

2.3 مليار دوالر شيكات مرتجعة في األردن

توقعات النمو في الصين
ض صندوق النقد الدولي 

ّ
خف

الجمعة توقعاته للنمو في الصني 
لعام 2021 بمقدار 0,3 نقطة، 

إلى 7,9 في املائة، وذلك في ظل 
العواقب االقتصادية لتفشي 

كورونا املستجد الذي ما زال 
يلقي بثقله على الطلب املحلي. 

نت الصني التي ظهر فيها 
ّ
وتمك

الفيروس نهاية 2019 من القضاء 
إلى حد كبير على تفشي الوباء 

ل البالد 
ّ
في الربيع. وقد تشك

االقتصاد الرئيسي الوحيد الذي 
يشهد نموًا إيجابيًا في عام 

.2020

تراجع البطالة 
في منطقة اليورو 

أظهر أحدث تقرير ملكتب 
اإلحصاءات األوروبي، صدر 

الجمعة، انخفاضًا طفيفًا بمعدل 
البطالة في منطقة اليورو بنحو 

0.1 في املائة في نوفمبر/ تشرين 
الثاني، مقارنة مع أكتوبر/ تشرين 

األول 2020. ووفقًا للتقرير فإن 
معدل البطالة في منطقة اليورو 
التي تضم 19 دولة، بلغ 8.2 في 
املائة في نوفمبر، منخفضًا من 

8.3 في املائة في أكتوبر.

تعزيز سوق العمل البريطانية
أظهر مسح شهري لشركات 

تشغيل، الجمعة، أن سوق العمل 
البريطانية تعززت للمرة األولى في 

ثالثة أشهر في ديسمبر/ كانون 
األول، قبل تجدد إجراءات العزل 
العام هذا الشهر، في ظل تنامي 
التوظيف الدائم وارتفاع محدود 
في عدد الوظائف. وقال اتحاد 
شركات التوظيف والتشغيل 

»يرجع االرتفاع بصفة عامة إلى 
زيادة أنشطة األعمال وتحسن ثقة 

السوق، ألسباب من بينها األنباء 
بشأن اللقاح في اآلونة األخيرة«.

تأجيل رسوم أميركية 
على فرنسا

ست الحكومة الفرنسية 
ّ
تنف

الصعداء الجمعة، بعدما أّجلت 
الواليات املتحدة إلى أجل 

غير مسمى فرض رسوم 
جمركية على النبيذ الفرنسي 

ومستحضرات التجميل وسلع 
أخرى. كانت اإلدارة االميركية قد 

قررت فرض تلك الجمارك ردًا 
على ضريبة فرضتها فرنسا 

على كبرى شركات التقنية.

إيطاليا تناقش 
خطة تعاٍف جديدة

اجتمعت األحزاب الحاكمة في 
إيطاليا الجمعة ملناقشة خطة 

جديدة لصرف تمويالت برنامج 
التعافي األوروبي، بعدما أثارت 

املقترحات األولية أزمة داخل 
التحالف. وانعكس الوباء بشكل 
سلبي جدًا على اقتصاد إيطاليا 
التي سجلت عجزًا عامًا بنسبة 
9,4 باملائة في الربع الثالث من 
2020، وفق ما أفادت به وكالة 

اإلحصاء الوطنية الجمعة، بعدما 
كانت في حدود 2,2 باملائة في 

الفترة نفسها من 2019.

أخبار

فورة 
بيتكوين

قفزت بيتكوين ما يزيد عن خمسة في املائة، الجمعة، إلى مستوى قياسي جديد عند 41530 دوالرا، لتعوض خسائر تكبدتها في وقت سابق من الجلسة. وصعدت 
بيتكوين نحو ألف في املائة من مستوى منخفض سجلته في مارس/ آذار. وتجاوزت 30 ألف دوالر للمرة األولى في الثاني من يناير/ كانون الثاني بعدما تخطت 
20 ألفا في 16 ديسمبر/ كانون األول. وعزز تنامي الطلب من املؤسسات والشركات واألفراد ارتفاع بيتكوين، مع تحقيق مكاسب سريعة في عالم يشهد انخفاضا 
شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية. وقال خبراء لدى جيه.بي مورغان إن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل 

إلى 146 ألف دوالر إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

اقتصاد
Saturday 9 January 2021
السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة
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صنعاء ـ محمد راجح

بــتــصــاعــد   2021 الــــعــــام  الـــيـــمـــنـــيـــون  ــتـــح  ــتـ افـ
الــحــرب.  الــتــي ترافقهم منذ بــدايــة  املــشــكــات 
ــاطــــق،  ــنــ ــن املــــــــدن واملــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــرب الــ إذ تــــضــ
خــصــوصــًا الــشــمــالــيــة والــغــربــيــة، أزمـــة وقــود 
انــخــفــاض مضطرد  ظــل  فــي  تدريجيًا  تشتد 

للمعروض في األسواق.
ــقــــت مــــحــــطــــات الـــتـــعـــبـــئـــة فـــــي صـــنـــعـــاء  ــلــ وأغــ
نفاد  مع  أبوابها  أخــرى  ومناطق  والحديدة 
ــع قــيــام  ــك مـ ــل ذلــ ــود. يـــتـــرافـــق كـ ــوقــ كــمــيــات الــ
ــخ الــبــنــزيــن  الــســلــطــات املــعــنــيــة بــتــرشــيــد ضـ
النخفاض  التجارية  املحطات  إلــى  والــديــزل 

الكميات الواردة إلى ميناء الحديدة.
ووسط األزمة، ازدهرت السوق السوداء التي 
الوقود  تستحوذ على جــزء كبير من تجارة 
بــســبــب الــــصــــراع الــــدائــــر بـــن طـــرفـــي الــحــرب 
على استيراد املشتقات النفطية. وتضاعفت 
أسعار البنزين في األسواق غير الرسمية مع 
وصــول سعر الصفيحة 20 لترًا إلــى 14 ألف 

ريال منذ مطلع األسبوع، ارتفاعًا من 8 آالف 
ريال، بينما تلتزم محطات التعبئة التجارية 

بالسعر الرسمي الذي يناهز 6 آالف ريال.
ويقول املواطن عمر عبد الواسع، وهو سائق 
شـــاحـــنـــة لــنــقــل الـــبـــضـــائـــع بــــن املـــحـــافـــظـــات، 
الـــســـوداء لتعبئة  الـــســـوق  إن اعــتــمــاده عــلــى 
احــتــيــاجــاتــه مــن الــبــنــزيــن تــزايــد أخـــيـــرًا، رغــم 
التعبئة  مــع محطات  مقارنة  األســعــار  فـــارق 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــرســمــيــة. ويــشــرح لـــ
الكثير من محطات التعبئة الرسمية تعاني 
من عدم توافر الوقود واضطرارغالبيتها إلى 
العمل وانتظار ما سيتم ضخه  التوقف عن 

من شركة النفط العامة على فترات متباعدة 
بــكــمــيــات ضــئــيــلــة يـــتـــم اســـتـــهـــاكـــهـــا بــشــكــل 
ســـريـــع. وتــتــبــع الــجــهــات املــخــتــصــة فـــي هــذه 
لــيــة تقنين وفـــق كــشــوفــات تــوزيــع 

َ
املــنــاطــق ا

يتم فيها تحديد محطات التعبئة التجارية 
املــعــتــمــدة والــعــامــلــة فــي نــطــاق كــل محافظة. 
ويتم ضخ كميات منخفضة تصل إلى نصف 

ما كان معتمد سابقًا.
ــائـــق بـــاص  ــــو سـ ــاء الــــحــــاج، وهـ ــيـ ويــــؤكــــد ضـ
أجرة في صنعاء، أن االعتماد على محطات 
للسائقن،  كثيرًا  مناسب  الرسمية  التعبئة 
لكن ذلك يتطلب رحلة مضنية وشاقة إليجاد 
أليام  واالنتظار  الوقوف  وإال  عاملة،  محطة 
أمام محطة تنتظر حصتها من الوقود لنفاد 

الكمية السابقة لديها.
وتـــؤكـــد شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء 
العاملة في نطاق سيطرة الحوثين، احتجاز 
72 شحنة وقود رغم حصولها على تصاريح 
بعثة التحقق والتفتيش األممية التي تسمح 
لــهــا بــالــوصــول إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة بعدما 

مجموع  أن  إال  جــيــبــوتــي.  فـــي  تفتيشها  تـــم 
الــكــمــيــات الــواصــلــة إلـــى املــيــنــاء واملخصصة 
لاستهاك العام ال يتجاوز 45 في املائة من 
الطبيعي.  الــوضــع  فــي  الفعلية  االحتياجات 
التراكمية  االحتجاز  أيــام  إجمالي  بلغ  فيما 
العام 2020،  الوقود 4598 يومًا خال  لسفن 

مقابل 1846 يومًا خال العام 2019. 
ــى مـــضـــاعـــفـــة غــــرامــــات  ــ الـــــواقـــــع أدى إلــ ــذا  ــ هــ
التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة 
تــقــدر بــحــوالــي 107 مــايــن دوالر، وهـــو ما 
ترتب عنه رفع كلفة املواد االستهاكية، وهو 

ما ضاعف من معاناة املواطنن.
ــار الــــــــذي هـــــز مــــطــــار عــــدن  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ وأجـــــبـــــر االنـ
أثناء  الجديدة  اليمنية  الحكومة  واستهدف 
وصــولــهــا إلـــى عـــدن، الــبــنــك املـــركـــزي اليمني 
اتـــــه لــلــمــســتــورديــن فــي  عـــلـــى تـــمـــديـــد إجـــــراء
للمشتقات  االســـتـــيـــراد  احــتــيــاجــات  تــغــطــيــة 
عن سعر  تفضيلي  وبسعر صــرف  النفطية، 
الصرف في السوق املحلية. هــذا األمــر، وفق 
مــراقــبــن، يــعــد مــن األســـبـــاب األســاســيــة إلــى 
جانب عــوامــل أخــرى فــي تجدد أزمــة الوقود 

التي تعاني منها العديد من املدن. 
مـــن جــانــبــهــا، تـــقـــدر شـــركـــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة الـــحـــوثـــيـــن خــســائــر 
القطاعات الخدمية والصناعية واإلنتاجية، 
املــبــاشــرة وغــيــر املــبــاشــرة، بــســبــب اســتــمــرار 
 10 بنحو  النفطية  املشتقات  سفن  احــتــجــاز 

مليارات دوالر.
وأوقــــف انــفــجــار عـــدن مــا كـــان يحققه الــريــال 
اليمني من مكاسب في سوق الصرف منذ أن 
إذ يشهد  الجديدة.  الحكومة  اإلعــان عن  تم 
مــوجــة هــبــوط فــي غالبية املـــدن مــع وصــولــه 
ــااًل لــلــدوالر الــواحــد بعدما  إلــى نحو 720 ريـ
ارتفع إلــى أقــل من 660 ريــااًل لــلــدوالر، بينما 
يــشــهــد ســـعـــر صـــرفـــه تــحــســنــًا واضــــحــــًا فــي 
 590 إلــى  ويــصــل  الحوثين  سيطرة  مناطق 

ريااًل للدوالر.
وتــأتــي عــمــلــيــات املــصــارفــة والــتــحــويــل التي 
يجريها البنك املركزي اليمني في عدن وفق 
لــذلــك، حــيــث إن  املــعــتــمــدة  التنظيمية  اآللــيــة 
النفطية تعد من أهم االحتياجات  املشتقات 
اســتــيــرادهــا  والــتــي تمثل تغطية  األســاســيــة 
مستوى كبيرا من الطلب على النقد األجنبي.
ووفـــق مــصــادر مصرفية فــي الــبــنــك املــركــزي 

الــيــمــنــي، فـــإن تــدخــل األخـــيـــر مـــن خـــال هــذه 
اآللـــيـــة يــســتــهــدف تــنــظــيــم الـــعـــرض والــطــلــب 
عــلــى الــعــمــات األجــنــبــيــة فــي ســـوق الــصــرف 
املــــضــــطــــرب، والــــحــــد مــــن عـــشـــوائـــيـــة الــطــلــب 
واملـــضـــاربـــة فـــي أســـعـــار الـــعـــمـــات، وتــوجــيــه 
ــقـــد األجــــنــــبــــي املــــتــــاحــــة لــتــغــطــيــة  ــنـ مــــــــوارد الـ
االحتياجات ذات األولوية للباد، عبر آليات 
مــنــظــمــة ومــائــمــة، وبــمــا يــضــمــن االســتــقــرار 

العام لألسعار.
ويــشــكــو مــواطــنــون فــي مــديــنــة تــعــز مــن غــاء 
متواصل في أسعار املواد الغذائية واألدوية، 
والذي يعد بمثابة هم كبير يؤرقهم كل عام. 
ويؤكد ناصر العريقي، وهو متعهد تجاري 
ــوقـــود الــتــي ال  فـــي مــديــنــة تــعــز، أن أزمـــــات الـ
ــفـــاع تــكــالــيــف النقل  تــنــتــهــي تــســبــبــت فـــي ارتـ
والــتــوزيــع لــلــمــواد الــغــذائــيــة واالســتــهــاكــيــة 
املــوانــئ، وهو  فــي  الشحن  وأجـــور وتكاليف 
الذين  التجار  فواتير  إلــى تضخم  يـــؤدي  مــا 
ــن هــــامــــش ربــــــح يــــعــــوض هـــذه  ــ ــثـــون عـ ــبـــحـ يـ

التكاليف الباهظة.
»العربي الجديد«،  لذا، وفق حديث العريقي لـ
تــنــعــكــس مــجــمــل هـــذه املــتــغــيــرات والــفــواتــيــر 
املتضخمة على الكلفة النهائية للسلع التي 
سنويًا  يعاني  الــذي  املستهلك  أثرها  يلمس 
املــواد الغذائية من دون  من غــاء في أسعار 

وجود أي تحسن ملموس. 
ــتـــم حــظــر  وبـــمـــوجـــب اآللــــيــــة الــتــنــظــيــمــيــة، »يـ
السفن  ودخـــول  النفطية  املشتقات  اســتــيــراد 
بتصريح  إال  املوانئ  إلــى  لشحناتها  الناقلة 
من املكتب الفني التابع للمجلس االقتصادي 
ــلــــى«، يـــصـــدره بــمــوجــب إفـــــادة يمنحها  األعــ
ويرسلها  املــســتــورد  للتاجر  املــركــزي  الــبــنــك 
مــبــاشــرة إلـــى املــكــتــب الــفــنــي. وتتضمن هــذه 
املركزي  البنك  عبر  املصارفة  إشعار  اإلفـــادة 
الشحنة  لقيمة  الخارجي  التحويل  ونموذج 
)السويفت(، إضافة إلى إشعار سداد العوائد 
الرسمية للدولة )جمارك وضرائب وغيرها(، 

عبر البنك املركزي.
ــتـــوردي  ــلـــى مـــسـ ــزي عـ ــ ــركـ ــ ــنـــك املـ ــبـ ويــــشــــدد الـ
مبيعاتهم  قيمة  بتوريد  النفطية  املشتقات 
اليومية أواًل بأول إلى حساباتهم في البنوك 
بتوريدها  بــدورهــا  البنوك  لتقوم  التجارية 
إلى البنك املركزي أسبوعيًا لتتم مصارفتها 

حسب اآللية املتبعة.

اليمنيون يبدأون عامهم الجديد بأزمة وقود

طوابير السيارات أمام إحدى محطات الوقود )محمد حويس/ فرانس برس(

تقارير عربية
محروقات

عدد كبير من المحطات 
أغلق أبوابه مع عدم 

توافر الوقود

تونس ـ إيمان الحامدي

ــع مــنــاخ األعـــمـــال فــي تونس 
ّ
يــتــطــل

إلــــــى االســـــتـــــفـــــادة مـــــن املـــصـــالـــحـــة 
ر 

ّ
تعث مــن  ســنــوات  بعد  الخليجية 

اســتــثــمــارات فـــي الـــبـــاد ألســـبـــاب اقــتــصــاديــة 
ــيــــة. وتـــــســـــود تــــوقــــعــــات أن  ــيــــاســ وأخــــــــــرى ســ
تـــكـــون لــلــمــصــالــحــة ارتــــــــدادات إيــجــابــيــة على 
ــاء مــشــاريــع  ــيـ ــادة إحـ ــ اقـــتـــصـــاد تـــونـــس مـــع إعــ
ضخمة تنتظر اإلنــجــاز منذ ســنــوات. ويمثل 
الكبرى وصفة عاج  االستثمارات  استقطاب 
البنك  العليل، بحسب  مهمة القتصاد تونس 
 سلطات الباد على املزيد 

ّ
الــذي حث الدولي، 

تعقيدات  األعــمــال وتخفيف  مــنــاخ  تنقية  مــن 
رة للمستثمرين.

ّ
اإلجراءات اإلدارية املنف

وقــال عضو البرملان عن دائــرة العالم العربي 
ماهر مذيوب إن املصالحة الخليجية ستنهي 
ــي تـــونـــس  ــ حــــالــــة االصــــطــــفــــاف الـــســـيـــاســـي فـ
وتــســاعــد فــي تحسن مــنــاخ األعــمــال مــع دول 
التي لها محافظ استثمار مهمة في  الخليج 
»العربي  الــبــاد. وأكــد مــذيــوب، فــي تصريح لـ
أيــــضــــا ســتــطــلــق  املــــصــــالــــحــــة  الـــــجـــــديـــــد«، أن 
تونس  في  الخليجية  االستثمارات  مــبــادرات 
املالية  املؤسسات  وستساعد  قيود،  دون  من 
وصناديق االستثمار على املساهمة أكثر في 

تمويل مشاريع ضخمة.
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة قــــد تـــعـــاقـــدت 
ــورة 2011  ــ ــ ــنــــوات الــــتــــي ســـبـــقـــت ثـ خـــــال الــــســ
مـــع مــســتــثــمــريــن خــلــيــجــيــن إلنـــجـــاز عــــدد من 
املشاريع الكبرى، على غرار املرفأ املالي لبيت 
التمويل الخليجي باستثمارات تقدر بنحو 5 
مليارات دوالر، وكذلك مشروع مدينة تونس 
»بوخاطر  مجموعة  تنجزه  الـــذي  الــريــاضــيــة 

تونس  ملدينة  البحيرة  بضفاف  اإلمــاراتــيــة« 
باستثمارات حجمها 5 مليارات دوالر، والذي 
ــــى مــنــه، ومــشــروع  شــهــد تــنــفــيــذ املـــراحـــل األولـ
ســمــا دبــــي، الــــذي تــعــطــل تــنــفــيــذه، فــيــمــا تقدر 

استثماراته بـ25 مليار دوالر.
وأشــــــــــــــار املــــــــســــــــؤول عـــــــن وحــــــــــــدة اإلحــــــاطــــــة 
الــنــهــوض  وكــالــة  فــي  األجـــانـــب  باملستثمرين 
بــاالســتــثــمــارات الــخــارجــيــة حــاتــم الــســوســي، 
ــى أن  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إلـ فــــي تـــصـــريـــح لــــ
ــتـــل مـــوقـــعـــا  ــارات الـــخـــلـــيـــجـــيـــة تـــحـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
األجنبية  االســتــثــمــارات  خــريــطــة  فــي  متقدما 
فـــي تـــونـــس، وال ســيــمــا مــنــهــا الــقــطــريــة، الــتــي 
عــودة  السوسي  وربـــط  األولـــى.  املرتبة  تحتل 
تــدفــق االســتــثــمــارات بــرســائــل الــطــمــأنــة التي 
تــلــقــاهــا املــســتــثــمــرون األجـــانـــب، الــذيــن عـــادوا 
لتنفيذ مــشــاريــع جــديــدة أو إحــيــاء املــشــاريــع 
ــا، مـــؤكـــدا غــيــاب  الــتــي ال تــــزال فـــي شــكــل نـــوايـ
أرقــــام رســمــيــة عــن حــجــم نــوايــا االســتــثــمــارات 

الخليجية للمرحلة القادمة. 
وأشــــــار الـــســـوســـي إلــــى أن اســـتـــقـــرار الــوضــع 
الــســيــاســي عــامــل مــهــم جــــدًا فـــي عــــودة تــدفــق 

االستثمارات، الفتًا إلى أن التحسن التدريجي 
ــز املــســتــثــمــريــن أكــثــر 

ّ
لــلــوضــع األمـــنـــي ســيــحــف

للعودة إلى تونس.
وسعت تونس في مخططها اإلنمائي 2016/ 
الــخــلــيــجــيــة  ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ االســ دعـــــم  إلـــــى   2020
وتــحــقــيــق جـــزء مــن الــتــوافــقــات املــبــدئــيــة التي 
جرت مع عدد من أصحاب األعمال الخليجين 

والتونسين حول مشاريع استثمارية.
 
ّ
كما قامت السلطات بمساع دبلوماسية لحث
دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون واملـــؤســـســـات املــالــيــة 
والتمويلية للقيام بدور في فتح املجال أمام 
تــنــمــيــة املــصــالــح وإقـــامـــة املــشــاريــع املــشــتــركــة 
ــفـــة حــجــم  الــخــلــيــجــيــة ـ الـــتـــونـــســـيـــة ومـــضـــاعـ
االســتــثــمــار الــخــلــيــجــي. وتــتــصــدر دولــــة قطر 
املــركــز األول مــن حيث تــدفــقــات االســتــثــمــارات 
الــعــربــيــة املــبــاشــرة إلـــى تــونــس وهـــي الثانية 
في  املباشرة  الدولية  االستثمارات  حجم  في 
الــبــاد، بــواقــع 16 فــي املــئــة، حيث تبلغ قيمة 

االستثمارات نحو مليار دوالر.
ورأى الــخــبــيــر االقــتــصــادي خــالــد الـــنـــوري أن 
الضغوط  مــن  ستخفف  الخليجية  املصالحة 
الـــتـــعـــاون  ــانــــت مـــنـــهـــا دول مـــجـــلـــس  ــتــــي عــ الــ
الــخــلــيــجــي والـــتـــي تــســبــبــت فـــي اإلحـــجـــام عن 
االستثمار الخارجي واالكتفاء بإصاح الشأن 
ــلـــي ومـــعـــالـــجـــة تـــداعـــيـــات  ــداخـ االقــــتــــصــــادي الـ
»العربي  الحصار. وقال النوري في تصريح لـ
الخليج  دول  ستعيد  املصالحة  إن  الجديد«، 
الخارج،  في  االستثمارية  إتمام خططها  إلى 
متوقعا أن تكون تونس جزءًا من هذه الخطط 
الــتــي تنفذها الــــدول الــخــارجــيــة عــبــر أذرعــهــا 

املالية، وال سيما صناديق االستثمار. 
واعتبر النوري أن تسوية األوضاع السياسية 
ــاب إلـــى  ــ ــذهــ ــ ــة بــــن دول الـــخـــلـــيـــج والــ ــقـ ــالـ ــعـ الـ
من  كبير  بشكل  صان 

ّ
يقل الشاملة  املصالحة 

ــدول الـــتـــي تـــضـــررت مـــن الــحــصــار  ــ خــســائــر الــ
ويعيدان  والبحرية،  الجوية  املــجــاالت  وغلق 
تــنــشــيــط حـــركـــة الــســلــع. ولـــفـــت إلــــى أن قــطــاع 
الـــتـــصـــديـــر فــــي تـــونـــس ســيــحــقــق االســـتـــفـــادة 
ــودة حــركــة الــطــيــران بـــن مــخــتــلــف دول  مـــن عــ
الخليج، ما يزيد من املبادالت التجارية بينها 

وبن تونس بكلفة أقل.
ستساعد  الخليجية  املــصــالــحــة  إن  قـــال  كـــذا، 
تونس  بن  الفني  التعاون  إحياء  على  أيضا 
وبــلــدان مجلس الــتــعــاون، الــتــي ســتــعــود إلــى 
طلب اليد العاملة التونسية، معتبرا أن توفير 
ــيـــة لــلــتــونــســيــن فــــي دول  ــافـ ــــرص عـــمـــل إضـ فـ

الخليج يعني زيادة في تحويات املغتربن.

الخرطوم ـ هالة حمزة

رحــب خــبــراء ومــســؤولــون ســودانــيــون بــاتــفــاق وزارة املالية 
على  األميركية  الــخــزانــة  وزارة  مــع  االقــتــصــادي  والتخطيط 
السودان  وتمكن  الدولي  للبنك  السودان  متأخرات  تصفية 

من الحصول على ما يفوق املليار دوالر سنويًا. 
وقـــالـــت املـــديـــرة الــســابــقــة إلدارة الـــديـــن الـــخـــارجـــي فـــي بنك 
الــســودان املــركــزي  ليلى عمر بشير لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
الــدولــي من املؤسسات  البنك  إن  إذ  االتــفــاق مهم لاقتصاد، 
املالية التي ال تعفي عادة من الديون. وأشارت الى أن تصفية 
لــعــاقــات ثنائية  الـــدولـــي تــمــهــد  الـــســـودان للبنك  مــتــأخــرات 
معه وتفتح الباب للحصول على تمويل ملشاريع في البنى 
أقــل من  قــروض تنموية وبسعر فائدة  التحتية واستقطاب 

واحد في املائة وفترة سداد طويلة األجل.
للمشاريع  قــروض سنوية  على  الــســودان  وتوقعت حصول 
االستراتيجية  الخطط  غياب  انتقدت  أنها  غير  الحكومية، 
وأوضحت  التمويل.  الــى  تحتاج  التي  للمشاريع  الواضحة 
أهمية توصل حكومة السودان إلى مسار مــواز لاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي وبنك التنمية األفريقي للحصول على 

إعفاء كامل من الديون الخارجية.
وقال بيان صادر عن وزارة املالية إن توقيع مذكرة التفاهم 
للبنك  الــســودان  مــتــأخــرات  لــســداد  تمويلية  يوفر تسهيات 
الــدولــي، ما يمكن الــســودان من الحصول على ما يزيد على 

مليار دوالر سنويًا ألول مرة منذ 27 عامًا.
من  تمويل  على  الــســودان  اســتــعــادة حصول  البيان  واعتبر 
املــؤســســات املــالــيــة الــدولــيــة خــطــوة مــهــمــة نــحــو اإلعـــفـــاء من 
الـــديـــون واالســـتـــفـــادة مـــن مــنــح املــؤســســة الــدولــيــة للتنمية 

لتمويل مشاريع البني التحتية الكبرى.
ــــوق الـــخـــرطـــوم  ــادي، مـــديـــر سـ ــتــــصــ ــد املـــحـــلـــل االقــ ــ بــــــــدوره، أكـ
أن توصل  الجديد«  »العربي  لـ  الفويل  املالية خالد  لــألوراق 
السودان إلى تصفية ديونه للبنك الدولي يسمح باالقتراض 

ــم  جـــديـــد مـــن الــبــنــك وصـــنـــدوق الــنــقــد  ــ والـــحـــصـــول عــلــى دعـ
الدولين واملؤسسات املالية العاملية األخرى عقب استعادة 
لــشــروط اإلعــفــاء من  الـــســـودان لعضويته فيها واســتــيــفــائــه 
الــــديــــون. ولـــفـــت إلــــى أن هــــذه الـــخـــطـــوة تــســاعــد عــلــى جــذب 

استثمارات من كبريات الشركات العاملية.
وأشار الفويل إلى ضرورة مراجعة الحكومة القوانن والنظم 
ــــوال لــاســتــفــادة من  وأدوات الــحــوكــمــة ومــحــاربــة غــســل األمـ

التطورات في عاقاتها مع العالم الخارجي.
وأوضــــح املــحــلــل األكــاديــمــي فــي جــامــعــة الــخــرطــوم إبــراهــيــم 
أونور لـ »العربي الجديد« أن االتفاق مع البنك الدولي يعتبر 
نقطة انطاق إلعفائه من الديون الخارجية، مطالبا بضرورة 
سعي الحكومة للحصول على إعفاء من الفوائد والغرامات 
في  األكــبــر  املــســاهــم  باعتبارها  الــســداد  فــي  التأخير  بسبب 

قفزة حجم الديون الخارجية. 
وأشار تقرير رسمي سابق لــوزارة املالية السودانية إلى أن 
إلــى 60 مليار دوالر، فيما  الخارجية قفزت  الــســودان  ديــون 
دائــنــو الـــســـودان هــم نـــادي بــاريــس بنسبة 37 فــي املــائــة من 
نسبة الدين الكلي، و51 في املائة تمثل مستحقات مؤسسات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات، إلـــى جــانــب 14 فــي املــائــة نسبة ديــون 
الــقــطــاع الـــخـــاص. وكــشــف الــتــقــريــر أن املــتــأخــرات املستحقة 
للمؤسسة الدولية للتنمية بلغت 700 مليون دوالر، وملياري 
دوالر أميركي لصندوق النقد الدولي. ووصف نسب الديون 
الخارجية بأنها أعلى من الحدود االسترشادية حيث بلغت 

166 في املائة من إجمالي الناتج املحلي.
ووقــعــت وزارة املــالــيــة والــتــخــطــيــط االقــتــصــادي الــســودانــيــة 
الخميس املاضي مذكرة تفاهم مع بنك التصدير واالستيراد 
واالستثمارات  الــصــادرات  تمويل  لدعم  )أكــســيــم(  األمــيــركــي 
مذكرة  ونصت  دوالر.  مليار  بقيمة  الــســودان  فــي  األميركية 
الــتــفــاهــم عــلــى ان يــتــم الــتــوافــق بـــن الــجــانــبــن عــلــى تحديد 
املشاريع التي ستمّول عبر البنك في مجاالت البنى التحتية 

والزراعة والطاقة والتعدين واالتصاالت والرعاية الطبية.

تطلع لالستفادة من التمويالت الدولية )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(تطلعات إلعادة تحريك النمو )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

اإلعفاء من الديون يغري السودان

تسعى تونس إلى 
توظيف المصالحة 
الخليجية في زيادة 
االستثمارات في بلد 

يواجه تحديات اقتصادية 
صعبة. ويعّول الخبراء 

على استئناف مشاريع 
ضخمة تم تجميدها

أسهم »المركزي المصري« 
في البورصة

ذكرت الحكومة املصرية في تقرير مراجعة 
صندوق النقد الدولي القتصاد البالد أن 

البنك املركزي استخدم 500 مليون جنيه 
)32.3 مليون دوالر( لشراء أسهم في 
بورصة مصر حتى اآلن من أصل 20 

مليار جنيه مخصصة لدعم سوق األسهم 
بهدف تخفيف تداعيات جائحة فيروس 

كورونا.
وكان املركزي املصري قد أعلن في مارس/ 

آذار؛ وقت بدء أزمة فيروس كورونا 
املستجد، عن دعمه لسوق املال بمبلغ 20 

مليار جنيه لشراء أسهم.
وقالت الحكومة ضمن تقرير صندوق النقد 
»اإلجراءات االستثنائية املتخذة لدعم القطاع 
املالي، في مواجهة تفشي كوفيد-19 شاملة 

برنامج البنك املركزي املصري لشراء 
األسهم دون أن تقتصر عليه ستتوقف 

عندما تسمح الظروف«.
وقال الصندوق في امللخص التنفيذي 

للتقرير إن تأثير كوفيد-19 على النمو في 
مصر كان أقل حدة حتى اآلن مما كان 

متوقعًا، إذ إن قوة االستهالك ساهمت في 
تعويض ضعف السياحة واالستثمار.

إيران ترفع صادرات الغاز 
للعراق

أعلن املتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية 
أحمد موسى، الجمعة، أن إيران رفعت 

كميات الغاز املصدرة إلى العراق إلى 5 
ماليني متر مكعب يوميًا. وكانت إيران قد 

ضت في 27 ديسمبر/ كانون األول 
ّ
خف

املاضي كميات الغاز املصدرة للعراق 
بنسبة 40 في املائة بسبب عدم تسديد 

بغداد للديون املستحقة. وأوضح املسؤول 
العراقي أن »حاجة الوزارة من الغاز تصل 

إلى 50 مليون متر مكعب يوميًا، وأن 
 10 في املائة 

ّ
الكميات املستلمة ال تسد إال

 :
ً
من الحاجة الفعلية للمحطات«. وأفاد قائال

»تم التوصل إلى اتفاق مبدئي مع وزير 
الطاقة اإليراني خالل زيارته األخيرة على 

 أن الوفد اإليراني 
ّ

معاودة دفع الغاز، إال
يحتاج إلى موافقة الحكومة اإليرانية«. وكان 
العراق قد أعلن في يونيو/ حزيران املاضي 

تسديد 400 مليون دوالر إليران كديون 
مستحقة ثمنًا للغاز والطاقة الكهربائية. 

وتقول إيران إن حجم الديون واجبة السداد 
على العراق تبلغ 5 مليارات دوالر.

أخبــار 
      العرب

3.7
هــو  دوالر  ــارات  ــ ــي ــ ــل ــ م
ــوع قـــيـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
التي  الخليجية  االستثمارات 
جرى تنفيذها في تونس 
 2.9 بينها  من   ،2011 منذ 
استثمارها  تم  دوالر  مليار 
ــاع االتــصــاالت  ــط فــي ق
ــب الــقــطــاعــات  ــان ــى ج إلـ

الخدماتية.

مالية عامةمال وأعمال
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تونس تترقب االستثمارات
تعويل على المصالحة الخليجية
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نور ـ لبنان
أعــانــي مــن ألـــم والــتــهــاب مــتــكــرر باللثة، 
ــعــــور بــحــســاســيــة فــيــهــا تــجــعــلــنــي  وشــ
ــــيء فـــيـــهـــا مــثــل  أحــــــــاول إدخــــــــال أي شــ
السلكات الخشبية من كثرة إحساسي 
بــحــكــة بــداخــلــهــا مــصــحــوبــا أيــضــا بــألــم 
وتــورم يكسو ضروسي، ولم أجد نفعا 
مــن أخــذ مسكنات أو مــضــادات وتعبت 
كــثــيــرًا، فــاأللــم يزعجني ويــــزداد ســـوءًا؛ 
حــتــى إنــــه يــصــل لــلــفــك، وتــحــت الــلــســان 
يتورم، وأشعر أيضا بضيق في التنفس، 
وألم في القفص الصدري، وأيضا أسفل 
ــدري خـــصـــوصـــا جــهــة  ــ ــــصــ ــ الـــقـــفـــص ال

اليسار.

السالم عليكم األخت نور؛
لقد وصفِت مجموعة من األعراض 

ألمراض مختلفة.
* أعـــراض األســنــان تنبئ بالتهاب 
لثوي حاد، ويحتاج ملراجعة طبيب 
اللثة،  بــأمــراض  أســنــان متخصص 

لعمل ما يلي:
- تــنــظــيــف عــمــيــق لــلــثــة واألســـنـــان 

إلزالة الجير، وأسباب االلتهاب.
- وصف غسول فم مناسب للحالة.

ــم يــتــم تــقــيــيــم الـــحـــالـــة لــكــل سن  - ثـ
ــدة، وهـــل تتطلب  وضــــرس عــلــى حــ
ــة عـــالجـــا آخـــــر تــحــفــظــيــا أو  ــالـ الـــحـ

جراحيا.
¶ أما بالنسبة للتورم تحت اللسان 
فقد  الصدر،  وآالم  التنفس  وضيق 
يــكــون لها عــدة أســبــاب، قــد يرتبط 
بــعــضــهــا بــالــتــهــاب الــلــثــة الــشــديــد 
مثل حمى القلب الروماتيزمية، أو 
امتداد االلتهاب لألغشية الحشوية 

حول الفم والرقبة.
ــا  لـــــكـــــن أيــــــضــــــا قـــــــد تــــــكــــــون عــــرضــ
لــتــفــاعــل حــســاســيــة حــــاد لـــألدويـــة 
حتى  أو  تجميل،  مستحضرات  أو 
بــعــض األطــعــمــة، وهـــذه الــحــالــة قد 
تــكــون خــطــيــرة، وتــحــتــاج للتدخل 
الـــطـــبـــي الـــســـريـــع ملـــنـــع االخـــتـــنـــاق، 
وسد املنافذ النفسية، لذا أنصحك 
بسرعة مراجعة طبيب متخصص 
ــــر  ــة، وآخـ ــيـ ــاسـ ــسـ ــحـ ــــي أمـــــــــراض الـ فـ
ــــي أمـــــــــراض الـــصـــدر  مـــتـــخـــصـــص فـ
والقلب الستبعاد وجود أي أسباب 

عضوية خطيرة لهذه األعراض.
العاجل  بــالــشــفــاء  لــك  تمنياتي  مــع 

ودوام الصحة والعافية.
د. ريم الجندي
استشاري طب األسنان

سؤال في الصحة

منذ اندالع جائحة كورونا والعالم يترقب إنتاج لقاح فعال وآمن، ومع بدء ظهور اللقاحات انتشرت التخوفات من أن 
سرعة إنتاجها تعني أنها لم تخضع للتجريب الكافي

كيف تم تطوير لقاحات كورونا بسرعة؟
محمد السنباطي

ــا فـــي هــــذا الــوقــت  أثـــــار تــطــويــر لـــقـــاح كــــورونــ
ــــاؤالت حـــــول مـــــدى مــأمــونــيــتــه  ــــسـ الـــقـــصـــيـــر تـ
العوامل  املقال سنوضح  وسالمته، وفي هذا 
الــتــي ســاهــمــت فـــي تــطــويــر لــقــاحــات كــورونــا 

بهذه السرعة.

50 عامًا من األبحاث حول الفيروسات 
التاجية

قـــد يــظــن الــبــعــض أن الــعــلــمــاء والــبــاحــثــن لم 
ــــالق عن  تــكــن لــديــهــم أي مــعــلــومــات عــلــى اإلطـ
فيروس كورونا الجديد املسبب للوباء، وهذا 
لعائلة  ينتمي  الــفــيــروس  فــهــذا  غير صحيح، 
ــيـــروســـات الـــتـــاجـــيـــة والــــتــــي نـــعـــرف عــنــهــا  ــفـ الـ
تلك  فيروسات  تتسبب  بالفعل، حيث  الكثير 
واملتالزمة  كالبرد  أخــرى  أمــراض  في  العائلة 
التنفسية الحادة الوخيمة )SARS( ومتالزمة 
الــتــنــفــســيــة )MERS(، وهـــذه  ــــط  الـــشـــرق األوسـ
مستفيض  بشكل  دراستها  تمت  الفيروسات 
عــلــى مـــدار أكــثــر مــن 50 عــامــا، ولـــدى العلماء 
والباحثن دراية كبيرة حول التركيب واملادة 
الوراثية ودورة حياتها، مما ساهم في سرعة 
تحديد البروتن املسؤول عن التصاق فيروس 
كورونا الجديد بالخلية البشرية واقتحامها، 
ــم اســتــهــدافــه لــتــطــويــر الـــلـــقـــاحـــات، ما  ــن ثـ ومــ

اختصر الكثير من الوقت.

دعم وتمويل أبحاث تطوير اللقاحات
ــات أمـــــــــوااًل طـــائـــلـــة،  ــاحـ ــقـ ــلـ يــتــكــلــف تـــطـــويـــر الـ
العديد  قــام  املالي  العائق  هــذا  على  وللتغلب 
ــات الــقــطــاع  ــركــ مــــن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة وشــ
الخاص حول العالم بضخ مليارات الدوالرات 
لــدعــم أبــحــاث تــطــويــر الــلــقــاحــات، مــمــا ساعد 
على تطوير عدد من اللقاحات الفعالة واآلمنة 

وبدء طرحها لالستخدام في وقت قصير.

 التعاون العالمي غير المسبوق
ــة قـــد يــســتــغــرق تــطــويــر  ــاديـ ــعـ فـــي األحـــــــوال الـ
لقاح ملرض ما قرابة 10-15 سنة، إال أن وضع 

أنور نعمة

املاء هو املكون الرئيسي للجسم البشري وهو 
ضروري لكل جزء منه، لذا يجدر بك أن تشرب 
ما يكفي منه، وإذا لم تفعل هذا الشيء، فإنك 
سوف تجد نفسك، عاجال أو آجال، على موعد 

مع مشاكل عدة.

 ¶ ماذا يحدث لجسمك في حال عدم شرب ما يكفيه 
من املاء؟

1ـ الصداع
نقص املاء في الجسم يؤثر على نشاط الجسم 
ووظائف أعضائه املختلفة بما فيها الدماغ، 
من  وبالتالي  الجفاف  مــن  الشخص  يعاني  ف
الــصــداع. وقبل أن تفكر فــي تــنــاول املسكنات 

حاول أن تشرب كوبا أو أكثر من املاء.

2ـ فقدان القدرة على التركيز
املاء  على  أساسي  الدماغ بشكل  يعتمد عمل 
ــه، وعــدم  الـــذي يشكل مــا يــقــارب 80% مــن وزنـ
تلقي الــدمــاغ مــا يلزمه مــن املــاء يشكل خطرا 
عليه، فتقل قدراته وتتراجع وظائفه، ما يعجل 
الـــدخـــول فـــي دوامـــــة مـــن الــــعــــوارض املنغصة 
الــتــشــوش، والــكــســل، والــنــعــاس،  للحياة، مثل 

وضعف القدرة على التركيز.
3ـ غرابة األطوار

في دراستن على الرجال والنساء، تم إخضاع 
املعرفية  الفحوصات  مــن  لسلسلة  ملشاركن  ا
ليتبن على أثرهما أنه حتى الجفاف البسيط 
يمكن أن يعكر املزاج ويثير التعب واآلالم في 
الرأس ويجعل الشخص يتصرف بغرابة عن 

طبعه املعتاد.

4ـ انخفاض نسبة حرق الطاقة
أشارت دراسة حديثة إلى أن حرق الطاقة في 
الجسم يزيد بنسبة 30% عند شــرب حوالي 

أفادت دراسة مختبرية أجرتها شركة فايزر األميركية بأن 
اللقاح الذي طورته مع شركة بيونتيك للوقاية من مرض 

كوفيد-19 فعال في ما يبدو في مواجهة التحور األساسي في 
سالالت جديدة سريعة االنتشار من فيروس كورونا ُرصدت 
في بريطانيا وجنوب أفريقيا. وتشير الدراسة، التي أجرتها 
فايزر وعلماء من الفرع الطبي لجامعة تكساس، ولم تخضع 

للمراجعة بعد، إلى أن اللقاح فعال في تحييد الفيروس.
وأجريت الدراسة على عينات دم مأخوذة من أشخاص تلقوا 

اللقاح. ونتائجها محدودة، ألنها ال تنظر في املجموعة الكاملة 
من التحورات التي رصدت في السالالت الجديدة للفيروس 

سريع االنتشار. وقال فيل دورميتسر، أحد كبار علماء 
اللقاحات الفيروسية في شركة فايزر، إن التحور قد يكون 

السبب في زيادة قابلية االنتشار وإنه كان هناك قلق من أنه 
قد يجعل الفيروس يفلت من تحييد األجسام املضادة التي 

يحفزها اللقاح. وأضاف »اختبرنا اآلن 16 تحورا مختلفا، ولم 
يكن ألي منها تأثير كبير. هذا هو النبأ الطيب...«.

ويخطط الباحثون إلجراء اختبارات مماثلة ملعرفة ما إذا كان 
اللقاح فعاال مع التحورات األخرى التي ُرصدت في السالالت 
الجديدة التي ظهرت في بريطانيا وجنوب أفريقيا، ويأملون 

في الوصول ملزيد من البيانات في غضون أسابيع.

كوبن كبيرين من املاء، من هنا يقول العلماء 
إن قــلــة شــــرب املـــــاء تــحــد مـــن عــمــلــيــات حــرق 

الطاقة فيزداد الوزن. 

5ـ زيادة مخاطر التعرض للجلطات
قلة شرب املاء تجبر خاليا الجسم على سحب 
ــــذي يـــزيـــد من  ــر الـ ــ ــاء مـــن مـــجـــرى الـــــدم، األمـ ــ املـ
لزوجة الدم ومن تركيزعناصر التخثر، وهي 
قد تكون  التي  الجلطات  لتشكل  بيئة مثالية 

سببا لحدوث أزمات قلبية أو دماغية.

6ـ الشعور بالجوع
ــا بــــن الـــشـــعـــور بــالــعــطــش  ــاغ مــ ــ ــدمـ ــ يــخــلــط الـ
تقرقر  كانت معدتك  فــإذا  بالجوع،  لشعور  وا
فيفضل أن تــشــرب كــوبــا مــن املـــاء وأن تنتظر 
حوالي 20 دقيقة قبل أن تتناول وجبتك التي 

ترغب بها.

7ـ جفاف البشرة
تــتــعــرض بــشــرة الــجــلــد لــلــجــفــاف جــــراء نقص 
املـــاء الـــذي يـــؤدي إلــى تفكك مـــادة الكوالجن، 
فتظهر التشققات والتجاعيد وتفقد البشرة 

لونها وملعانها وبريقها.

8ـ زيادة خطر اإلصابة بالحصيات الكلوية
ــاء تـــأثـــرا بــقــلــة شــرب  الــكــلــيــة مـــن أكــثــر األعـــضـ
ة  املاء، إذ تصبح غير قادرة على العمل بكفاء
ــن الـــســـمـــوم والـــنـــفـــايـــات اآلتـــيـــة  لــلــتــخــلــص مــ
عــن طــريــق الــــدم، فيصبح الــبــول أكــثــر كثافة 
ومــشــحــونــا بـــاألمـــالح املــخــتــلــفــة الــتــي تــتــراكــم 
عــلــى شــكــل بـــلـــورات تــشــكــل الـــنـــواة الحقيقية 
ــة بالفشل  ــابـ لــنــشــوء الــحــصــيــات وربــمــا اإلصـ

الكلوي.

9ـ تأثر وظائف القلب
إذا كان الجفاف شديدا فإن القلب يضطر إلى 

تدفق  على  للمحافظة  أكــبــر  مجهود  ب ل  م ع ل ا
دم بشكل طبيعي، ويسبب فشل القلب في  ـ ـ ل ا
هذه املهمة قلة سريان الدم إلى املخ، ما يؤدي 

لإلصابة باإلغماء.

10ـ اإلمساك
ــاء يـــعـــزز عــمــلــيــات الــهــضــم ويــســهــل حــركــة  ــ املـ
األمعاء لدفع محتوياتها بسهولة للتخلص 
منها. وعــدم شرب كمية كافية من املــاء يجبر 
الجسم على سحب املاء من الفضالت البرازية 
نــقــص، مــا يـــؤدي لتصلب الــبــراز  لتعويض الــ

وبالتالي اإلمساك.

كورونا الجديد استثنائي بكافة املقاييس، إذ 
تحول لجائحة عاملية حتمت على الباحثن 
والــعــلــمــاء حـــول الــعــالــم الــتــعــاون مــعــا بشكل 
ــأقــرب وقــت ممكن. وتم  وثيق لتطوير لقاح ب
تــخــصــيــص مـــجـــهـــودات الـــعـــديـــد مــــن املـــراكـــز 
واملــؤســســات الصحية حـــول الــعــالــم للتركيز 
عــلــى مــجــابــهــة الــجــائــحــة كـــأولـــويـــة، كــمــا قــام 
العلماء بنشر ومشاركة نتائج أبحاثهم حول 
املــــرض والـــفـــيـــروس بــســرعــة كــبــيــرة، مـــا أتـــاح 
تعاونا عامليا غير مسبوق ساهم في تسريع 

تطوير اللقاح.

* تقنية حديثة لتطوير اللقاحات
ــدة لــتــطــويــر  ــ ــديـ ــ ســـاهـــمـــت تـــقـــنـــيـــة عـــلـــمـــيـــة جـ
اللقاحات فــي إحـــداث الــفــارق. فللمرة األولــى 
ــدام تـــقـــنـــيـــة الــــحــــمــــض الــــنــــووي  ــ ــــخـ ــتـ ــ يــــتــــم اسـ
الريبوزي الرسول )mRNA( لتطوير لقاحات 
ملرض كورونا الجديد، وذلك في لقاح فايزر/ 
بيونتك ولقاح موديرنا. وتعمل تلك اللقاحات 
الـــجـــديـــدة مـــن خــــالل إدخــــــال املــــــادة الـــوراثـــيـــة 
لـــلـــبـــروتـــن S )بــــــروتــــــن الــــشــــوكــــة( الـــخـــاص 
ــا الـــجـــديـــد فــقــط إلــــى جسم  ــورونــ بـــفـــيـــروس كــ
اإلنسان، ليقوم الجسم بعد ذلك بتخليق هذا 
البروتن، ومن ثم يتم تدريب الجهاز املناعي 
عــلــى الـــتـــعـــرف إلــــى هــــذا الـــبـــروتـــن وتــهــيــئــتــه 
ملقاومة الفيروس الكامل حال إصابة الجسم 
به. تلك التقنية الجديدة املختلفة عن الطرق 
املـــعـــهـــودة لــتــطــويــر الــلــقــاحــات ســـاعـــدت على 

سرعة الحصول على لقاح للوباء.

إجراءات صارمة لتسريع التجارب السريرية
منحت السلطات الصحية املعنية باملوافقة 
ــقــــاحــــات الـــجـــديـــدة  ــلــ ــــرح األدويـــــــــة والــ ــلـــى طــ عـ
ــام تــصــريــحــات اســتــثــنــائــيــة  ــعـ لـــالســـتـــخـــدام الـ
ألدويـــــــة ولـــقـــاحـــات مـــــرض كــــورونــــا الــجــديــد 
بــمــوجــب حــالــة الـــطـــوارئ الــصــحــيــة الــعــاملــيــة، 
ــتـــجـــارب  ــــالل تـــســـريـــع إجــــــــراء الـ وذلـــــــك مــــن خــ
الــســريــريــة وفــحــص الــبــيــانــات والــنــتــائــج في 
ــو مــــا أشــــعــــر الـــبـــعـــض بـــأن  ــ أســـــــرع وقـــــــت. وهــ
اللقاحات لــم تخضع للتدقيق الكافي. إال أن 
هذا األمر غير صحيح، فرغم تسريع التجارب 
السريرية تم اتخاذ إجراءات وتدابير صارمة 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بـــضـــمـــان ســـالمـــة ومــأمــونــيــة 

اللقاح.
استخدام 

تقنية الحمض النووي 
)Getty( الريبوزي

ألسئلكتم:
health@alaraby.co.uk

تعرف إلى مخاطر عدم شرب ما يكفي من الماء

لقاح فايزر ـ بيونتيك فعال مع سالالت كورونا الجديدة

نقص الماء يمنع 
إنتاج اللعاب، فتتراكم 

البكتيريا في الفم وتصبح 
رائحة الفم كريهة

)Getty( نقص الماء يؤدي للشعور بالجوع ألن المخ يخلط بين الجوع والعطش
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منذ  المشعة،  المخلفات  تنتشر  حيث  البصرة،  سكان  لها  يتعرض  التي  اليورانيوم  أكاسيد  نسب  عن  التحقيق  شف  ك ي
الحرب اإليرانية العراقية، وتزايدت بعد القصف األميركي في حرب الخليج الثانية واحتالل العراق، ما نشر مرض السرطان

أكاسيد اليوارنيوم تحاصر السكان وتنشر السرطان

نفايات البصرة 
المشعة

البصرة ـ محمد الزيدي

يــخــشــى مـــهـــدي الـــتـــمـــيـــمـــي، مــديــر 
مــكــتــب املــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــحــقــوق 
اإلنـــســـان فــي الــبــصــرة، مــن ارتــفــاع 
أعـــداد املصابن بالسرطان إلــى 3 آالف حالة 
بحلول عام 2025، في ظل تسجيل 800 حالة، 
في الوقت الحالي، حصة األطفال منها ليست 
قليلة، أغلبها في املناطق العشوائية املالصقة 
للمواقع التي تتكدس بها املخلفات الحربية 

والنفايات املشعة غربي املحافظة.
األرقــــــام الــســابــقــة وصــلــت لــهــا لــجــنــة الصحة 
والرصد بمكتب املفوضية والتي تمتلك فرقا 
جوالة في كافة املدن لرصد الحاالت املصابة 
بالسرطان التي تعالج باملشافي الحكومية 
ــاالت الـــتـــي تـــعـــالـــج خــــارج  ــ ــحـ ــ ــة، والـ والــــخــــاصــ

املدينة، بحسب التميمي.
ــــســــرطــــان  خـــالل  ـــوفــــي 1277 مـــصـــابـــا بــــال وتـ
عــام 2018، وفــق مــا يــؤكــده الــنــائــب البرملاني 
عــن محافظة الــبــصــرة فــالــح الــخــزعــلــي، قائال 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هــــذه األعـــــداد مرتفعة  لـــ
إذا ما قورنت مع اإلصــابــات التي أعلن عنها 

املجلس األعلى للسرطان«.
ويتفاقم عدد اإلصابات بالسرطان في عموم 
محافظات العراق، إذ ارتفعت من 5720 إصابة 
بــمــعــدل 31.5% لــكــل 100 ألـــف نسمة فــي عــام 
1991، لتصل إلى 25556 إصابة بمعدل %67.4 
فـــي عــــام 2016، وفــــق تــقــريــر دائــــــرة الــبــحــوث 
بمجلس الــنــواب العراقي الــذي أعــده الباحث 
باملجلس، أصــيــل سلمان فــي فبراير/شباط 
2019، بعنوان »نسبة اإلصابة بالسرطان في 

العراق«.

المواقع المشعة في البصرة
ــــواد الــخــطــرة واملــشــعــة من  تــتــكــون نــفــايــات املـ
مخلفات معمل الحديد والصلب في البصرة، 
وبــقــايــا الــدبــابــات واألســلــحــة واملــعــامــل التي 
ظلت مدمرة في مسارح العمليات العسكرية 
خـــالل الــحــرب الــعــراقــيــة اإليــرانــيــة وتــعــرضــت 
للقصف األميركي فــي حــرب الخليج الثانية 
 
ً
ــــام 2003، فــضــال ـــراق عـ ــعـ ـ ـــالل الـ ــتـ ـ 1991 واحـ
عــن بــقــايــا الــصــواريــخ الــتــي أطلقتها الــقــوات 
ــن األهـــــــــداف  ــ ــلــــى مـــجـــمـــوعـــة مــ األمــــيــــركــــيــــة عــ
»العربي  العسكرية واملدنية، وفق ما يؤكده لـ

إشــعــاعــيــة عــالــيــة بــســبــب تـــلـــوث الــيــورانــيــوم 
املنضب، وكشفت النتائج أن إجمالي حاالت 
اإلصابة باألمراض السرطانية املميتة وغير 
ــثــــدي والــــرئــــة والـــجـــهـــاز  املــمــيــتــة )ســــرطــــان الــ
الهضمي( وسرطان الدم )اللوكيميا( املتوقعة 
في مدينة صفوان بحدود 1930 حالة وتمثل 
ما نسبته 7.2% من مجموع السكان، وبحدود 
9141 حالة في مدينة الزبير، تمثل ما نسبته 
4.5% مــن مــجــمــوع الــســكــان، وبـــحـــدود 4475 
حالة إصابة في غرب مدنية البصرة، تمثل ما 

نسبته 4.5% من مجموع السكان.  
وتعتمد درجة الخطورة الصحية الناتجة عن 
التعرض اإلشعاعي على شدة وزمن التعرض 
ــة إلـــــى صـــحـــة ومـــنـــاعـــة  ــافــ واملــــســــافــــة، بــــاإلضــ
ــن يـــتـــعـــرضـــون لــلــمــخــلــفــات  ــذيــ ــــاص الــ ــــخـ األشـ
املشعة، حسب الدكتورة العزاوي، التي تشير 
إلـــــى أن ســـكـــان الـــبـــصـــرة تـــعـــرضـــوا لــتــراكــيــز 
عــالــيــة مـــن أكــاســيــد الـــيـــورانـــيـــوم اســتــخــدمــت 
أثــــنــــاء الـــقـــصـــف الــــجــــوي والـــــبـــــري، ونــتــيــجــة 
هـــبـــوب الـــعـــواصـــف الــتــرابــيــة املــحــمــلــة بــرمــاد 
تلك العناصر، استنشقها الــســكــان بــدرجــات 
مــتــفــاوتــة واســـتـــقـــرت فـــي أجـــســـادهـــم، مــؤكــدة 
أن ســـكـــان الــبــصــرة يــتــعــرضــون دومـــــا لــجــرع 
إشعاعية إضافية مع كل عاصفة ترابية تنقل 
مزيدًا من هذه امللوثات من الدبابات وناقالت 
الــجــنــود بــعــد تــعــرضــهــا لــلــقــصــف بــالــقــذائــف 

املشعة.
ــكـــري املــخــتــص  ــبـ ــد الـــدكـــتـــور صـــالـــح الـ ويــــؤكــ
»الــعــربــي  ــدم لـــ ــ بــالــطــب الــبــاطــنــي وأمــــــراض الـ
الجديد« أن أكاسيد اليورانيوم املشعة، تنتشر 
على بعد 25 كيلومترا مربعا في الجو، وعند 
استنشاقها تخترق جسيماتها الدقيقة غشاء 
الحويصالت الرئوية وصواًل إلى مجرى الدم 
لــتــدخــل إلـــى بــقــيــة خــاليــا األعـــضـــاء الــداخــلــيــة 
لــلــجــســم، مــشــيــرا إلـــى أن أيـــونـــات الــيــورانــيــوم 
املــنــضــب تــقــوم بــالــتــبــادل األيـــونـــي فـــي جسم 
اإلنسان مع املغنيسيوم في خاليا األعضاء، 
مـــا يـــــؤدي إلــــى تــدمــيــر قــابــلــيــة الــجــســم على 
اإلصالح وتعويض الخاليا التالفة، ونتيجة 
ــاب الـــجـــســـم بــــــاألمــــــراض املـــزمـــنـــة  ــك يــــصــ ــذلــ لــ

واألورام السرطانية. 

السكن في وسط الخطر
تــحــدث اإلصــابــة بــالــســرطــان مــن خــالل دخــول 
اليورانيوم إلى داخل الجسم عن طريق تناول 
بعض األطعمة والخضر املــزروعــة في أماكن 
مصابة، إضــافــة إلــى أنـــواع أخـــرى ناتجة عن 
أبخرة االستخراجات النفطية، كبخار الزئبق 
ــادن والــكــبــريــت  ــعــ ــرة املــ ــخــ واملــغــنــيــســيــوم وأبــ
القاتلة واألتربة امللوثة املستخرجة من اآلبار، 
وفــق مــا يــؤكــده الدكتور كمال حسن لطيف، 
رئيس الهيئة العراقية للسيطرة على املصادر 
املــشــعــة الــتــابــعــة ملجلس الــــــوزراء، لكنه يقول 
»العربي الجديد« إن جميع هذه التفاعالت  لـ
تجرى في مناطق بعيدة عن األحياء السكنية، 
 املــســؤولــيــة لــألهــالــي الــذيــن يسكنون 

ً
مــحــمــال

ــم الــتــحــذيــرات  عــلــى مــقــربــة مــن تــلــك اآلبــــار رغـ
البيئية. 

مـــا ذهــــب إلـــيـــه لــطــيــف عـــن بــعــد املـــســـاكـــن عن 
الخطر، يتناقض مع إفــادة 3 من سكان جبل 
سنام وقرية السعيد غــرب محافظة البصرة 
ــأمــراض سرطانية، وفــق ما  أصيب أقاربهم ب
وثقه معد التحقيق، ومنهم العراقي مرهون 
ــــذي يــؤكــد عــلــى تــكــدس  شــاكــر الــســعــيــدي، والـ

مــخــلــفــات األســلــحــة بــالــقــرب مـــن املــســاكــن في 
قرية السعيد املعروفة شعبيا بقرية الخردة 
منذ دخــول الــقــوات األميركية إلــى الــعــراق في 
عــام 2003، مشيرا إلــى وفــاة اثنن مــن أقاربه 

جراء إصابتهما بالسرطان. 
ويــــــروي املـــــــزارع خــضــيــر حـــنـــون فـــي منطقة 
جبل سنام جنوب غــرب الزبير أن املئات من 
ــدمــرة بالقصف كانت متروكة قرب 

ُ
األليات امل

الــقــرى واملــنــاطــق الــعــشــوائــيــة ولــجــهــل الــنــاس 
بــمــخــاطــرهــا، تــعــرضــت إلــــى عــمــلــيــات تفكيك 
وسرقة أجزاء منها وبيعها في أسواق الخردة 
إضــافــة إلـــى لــهــو األطــفــال فيها مــمــا عرضهم 
إلصـــابـــات ســرطــانــيــة مـــبـــاشـــرة، حــســب قــولــه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مضيفا أن أحـــد أبنائه  ـــ ل
البالغ من العمر عشر سنوات أصيب بورم في 
رأسه اتضح في ما بعد أنها إصابة سرطانية 

ومازال إلى اآلن يتلقى جرعات عالجية.

خالفات حول مكان 
دفن النفايات المشعة

اتــســاع املــخــاوف مــن بــقــاء تــلــك الــنــفــايــات في 
مــديــنــة الــبــصــرة، دفـــع الــنــائــب الــبــرملــانــي عن 
محافظة البصرة جمال املحمداوي بالتقدم 
بـــطـــلـــب لـــلـــحـــكـــومـــة مـــــع 50 نـــائـــبـــا بــتــنــظــيــم 
التخلص من النفايات املشعة، وفق ما يقول 
»العربي الجديد«، متابعا: »لن نتنازل عن  لـ
حق البصرة في العيش بوسط بيئة صحية 
آمـــنـــة، وســنــعــمــل بــكــل الـــطـــرق لــخــالصــهــا من 

املخلفات التي فتكت بها«. 
وبــــدأ الــخــالف حـــول الــتــخــلــص مــن الــنــفــايــات 
املشعة في البصرة عقب تسريب وثيقة رسمية 
صــادرة عن وزارة العلوم والتكنولوجيا في 
14 يونيو/حزيران 2019، تشير إلــى عزمها 
نقل نــفــايــات ملوثة مــن الــبــصــرة ودفــنــهــا في 
منطقة صحراوية في محافظة األنــبــار غرب 
الـــعـــراق. إذ تـــوالـــت بــيــانــات الـــرفـــض مـــن قبل 
نـــــواب ومـــســـؤولـــن مــحــلــيــن فـــي مــحــافــظــتــي 

صالح الدين وسط العراق واألنبار.
وفــي 17 يونيو 2019 أوصــت لجنة الصحة 
ات املتعلقة بنقل  والــبــيــئــة بــإيــقــاف اإلجــــــراء
النفايات واملخلفات اإلشعاعية للحفاظ على 
ســالمــة املــدنــيــن. ويــصــف مــديــر الــبــيــئــة في 
محافظة صالح الدين املهندس محمد مجيد 
حمد، قرار دفن النفايات املشعة في املنطقة 
الصحراوية بأنه »لعب بالنار«، معتقدًا بأن 
عمليات الطمر ستكون لها تأثيرات كبيرة 
عــلــى حــيــاة الــنــاس تــمــتــد لــعــشــرات الــســنــن، 
وتــؤثــر على املــيــاه الجوفية الــتــي تستخدم 
كــثــيــرًا فــي عمليات ســقــي املـــزروعـــات، مــا لم 
تــكــن عــمــلــيــة الــطــمــر فـــي مـــواقـــع خــرســانــيــة 
ــتـــى ال  ــهــــذا الــــغــــرض حـ مــحــصــنــة ُومـــــعـــــدة لــ
تتسرب اإلشــعــاعــات الــى التربة ومنها إلى 

املياه الجوفية. 
وينّبه حمد إلى أن ملف النفايات يحتاج إلى 
جهد وطني مشترك من قبل الجهات املختصة 
ــن تــلــك  ــ ــع خـــطـــة مـــحـــكـــمـــة لــلــتــخــلــص مـ لــــوضــ
املخلفات واخــتــيــار الطريقة اآلمــنــة لطمرها، 
وهــذا يتطلب إحالة امللف إلى شركات عاملية 
مــتــخــصــصــة«.  وهـــو مــا تــؤيــده عــضــوة لجنة 
الــصــحــة والــبــيــئــة الــبــرملــانــيــة، الــنــائــبــة اكــتــفــاء 
الــحــســنــاوي، مــحــذرة مــن أي خطأ قــد يحصل 
ــــأي عــمــلــيــة طـــمـــر لــلــمــخــلــفــات  أثــــنــــاء الـــقـــيـــام بـ
ــرفــــض تـــعـــريـــض حــيــاة  ــة، بــــالــــقــــول: »نــ ــعـ ــشـ املـ

األهالي للخطر وتكرار املأساة من جديد«.

الجديد« حبيب العبادي، العميد في الجيش 
الــعــراقــي الــســابــق واملــتــخــصــص فـــي معالجة 

وتفكيك القنابل غير املنفجرة.
وأطلقت الــقــوات األميركية فــي حــرب الخليج 
األولــــى أكــثــر مــن مــلــيــون قــذيــفــة عــلــى مناطق 
غــرب البصرة، يــتــراوح وزنها بن 320 و500 
طــن مــن الــيــورانــيــوم املــنــضــب، حــســب دراســـة 
»تقدير مخاطر استخدام أسلحة اليورانيوم 
املنضب في العراق« التي أعدتها سعاد ناجي 
العزاوي، الحاصلة على دكتوراه في الهندسة 
الجيولوجية البيئية مــن جامعة كــولــورادو 
لعلوم املناجم في اختصاص نمذجة انتقال 

امللوثات من مواقع النفايات الخطرة.
ــقـــوات فــي حـــرب الخليج  واســتــخــدمــت تــلــك الـ
الـــثـــانـــيـــة أكـــثـــر مــــن 900 طــــن مــــن الـــصـــواريـــخ 
املنضبة بــالــيــورانــيــوم، حصة الــبــصــرة منها 
قــرابــة 200 طــن، مــا أدى إلــى تكدس املخلفات 
الحربية فــي مناطق البصرة وفــق التميمي، 
مؤكدا على وجود 26 موقعا ملوثا في مناطق 
»الدرهمية، الهوير، الرميلة، أبــي الخصيب، 
البرجسية، القرنة، جبل سنام، والفاو« جنوب 

غرب البصرة وشمالها.

تراكيز عالية 
من أكاسيد اليورانيوم 

ــــورة الــــــعــــــزاوي بـــــن املـــخـــلـــفـــات  ــتـ ــ ــــدكـ ــربــــط الـ تــ
الحربية املشعة وبن تفاقم حاالت السرطان، 
قــائــلــة: »ســكــان الــبــصــرة يتعرضون لجرعات 
إشعاعية عالية تصل قيمتها إلــى نحو 200 
مـــرة أعــلــى مــن الــجــرعــة اإلشــعــاعــيــة السنوية 
ــتــي يتلقاها أي شــخــص مــن مــكــان طبيعي  ال
في معظم أنحاء العالم، والتي ال تتجاوز 2.4 
رت Sv )وهــي وحــدة لقياس جرعة 

َ
ي سيف

ّ
مل

اإلشعاع املكافئة(«، مؤكدة أن الجرعة الفعالة 
الــتــي تــعــرض لــهــا الــســكــان فــي قــضــاء الــزبــيــر 
رت، 

َ
ي سيف

ّ
وغرب البصرة تصل إلى 267.6 مل

رت تعّرض لها سكان مدينة 
َ
ي سيف

ّ
و167 مل

صفوان املحاذية للكويت، نتيجة اليورانيوم 
املنضب.

وأجريت دراســة العزاوي املنشورة في املجلة 
ــام 2020، عــلــى  ــ يـــة لــلــبــحــث الــعــلــمــي عـ ــ عـــربـ الـــ
منطقة مكتظة بالسكان تبلغ مساحتها 1200 
كيلومتر مربع، شملت مدن صفوان والزبير 
ــــي تـــعـــرضـــت لـــجـــرعـــات  ــتـ ــ ــبــــصــــرة والـ غــــــرب الــ

يتعرض أهالي 
البصرة إلى جرعات 

إشعاعية هائلة 
سنويًا

26 موقعًا ملوثًا 
بمخلفات األسلحة 

المشعة في البصرة
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)Getty( مخلفات اليورانيوم تحاصر أهالي البصرة



حسن نافعة

هــا هــو الــرئــيــس األمــيــركــي، تــرامــب، ُيــقــدم 
غــبــاًء، ويأبى  أكثر حماقاته  ارتــكــاب  على 
في  املتبقية  القليلة  أيــامــه  يختتم  أن  ال  إ
البيت األبيض بمشهٍد ال يليق إال برؤساء 
املـــافـــيـــا، وأن يلحق  عــصــابــات وزعـــمـــاء  ـ ـ ل ا
بالنظام السياسي األمــيــركــي كله وصمة 
ر مـــحـــوهـــا فــــي املــســتــقــبــل 

ّ
عـــــار قــــد يـــتـــعـــذ

ــان تــرامــب قــد رفـــض االعــتــراف  الــقــريــب. كـ
بهزيمته فــي االنتخابات الرئاسية التي 
ف 

ّ
انتظمت أخيرًا، بدعوى أنها زّورت، وكل

فــريــقــه الــقــانــونــي بــرفــع دعـــــاوى قضائية 
أمـــــام املـــحـــاكـــم األمـــيـــركـــيـــة، بــمــســتــويــاتــهــا 
ــي ذلــك املحكمة الفدرالية  املختلفة، بما ف
الـــعـــلـــيـــا نـــفـــســـهـــا، وصـــــل عــــددهــــا إلـــــى 62 
دعوى. لكن هذه الدعاوى رفضت جميعًا، 
الفتقارها للجّدية، ولعجزها عــن تقديم 
أية أدلة مقنعة عن حدوث تزوير واسع. لم 
ى 

ّ
يستسلم ترامب، وراح يمارس ألوانًا شت

من الضغوط على املشّرعني، وعلى حكام 
الواليات الجمهوريني، لحملهم على تغيير 
التوّجه التصويتي في املجمع االنتخابي. 
وحــــني بــــاءت هــــذه املـــحـــاولـــة بــالــفــشــل، بل 
وتم فضحها بعد نشر صحيفة واشنطن 
 صوتيًا ملكاملته الهاتفية 

ً
بوست تسجيال

مع سكرتير والية جورجيا، لم يعبأ بهذه 
الفضيحة املدوّية، وراح يدعو أنصاره إلى 
االحــتــشــاد أمـــام البيت األبــيــض فــي اليوم 
ــغـــرس عــلــى  ــونـ ــكـ املـــخـــصـــص لـــتـــصـــديـــق الـ

النتائج الرئاسية. 
هــنــا بــــات واضـــحـــًا أن تـــرامـــب عــلــى وشــك 
تجاوز كل الخطوط الحمراء، فما إن اعتلى 

سمير صالحة

رحــبــت تــركــيــا بــاتــفــاق املــصــالــحــة إلنــهــاء 
األزمــة الخليجية، وقالت إن »اإلعـــالن عن 
ــادة تــأســيــس الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة  ــ إعـ
ــر يــبــعــث عــلــى الــــســــرور«، لكن  مـــع قــطــر أمــ
الـــالفـــت عــرضــهــا عــلــى دول الــخــلــيــج بعد 
إعــــادة تــأســيــس الــثــقــة بينها اســتــعــدادهــا 
»لبذل الجهود من أجل االرتقاء بتعاونها 
ــاون  ــعــ ــتــ ــع مـــجـــلـــس الــ ــ االســــتــــراتــــيــــجــــي مــ
ــيــــس أردوغـــــــــان  الـــخـــلـــيـــجـــي«. وكـــــــان الــــرئــ
واضحا منذ اليوم األول لألزمة » نرحب 
باملصالحة الخليجية الخليجية بأسرع 
ما يكون، وأنقرة ليست متخوفة من عودة 
الـــعـــالقـــات بـــني دول الــخــلــيــج، ألنـــهـــا هي 
الــتــي تــحــّركــت لــعــرض خــدمــات الــوســاطــة 
ــة الـــتـــي تـــخـــدم مـــصـــالـــح تــركــيــا  ــدئـ ــهـ ــتـ والـ

وأهدافها اإلقليمية«.
ــى أن بــيــان الــقــمــة الخليجية  ال خـــالف عــل
ــديــــث عــن  ــحــ فـــــي الــــعــــال الــــــــذي »نـــــســـــي« الــ
تــركــيــا أســعــد أنـــقـــرة. و»الـــعـــقـــدة« الــتــركــيــة 
التي طرحت في صيف 2017 على الئحة 
الـــشـــروط واملــطــالــب لــم تــكــن مـــوجـــودة في 
الــقــمــة. وعــنــدمــا تــتــجــاهــل بــيــانــات الــقــمــة 
وتصريحات قياداتها تركيا وسياساتها 
ــقـــال قبل  اإلقــلــيــمــيــة، عــلــى غــيــر مـــا كــــان يـ
سنوات، فهذا رسالة واضحة أن ما جرى 
تم بعد تفاهمات تركية عربية دارت بعيدا 
عن األضــواء. وقد كان للوساطة الكويتية 
على خــط أنــقــرة الــقــاهــرة وأنــقــرة الــريــاض 
مفعولها كــمــا يــبــدو، كــمــا أن دبلوماسيا 
ســعــوديــا يــعــرف تــركــيــا جــيــدا لــعــب دورا 
مهما في تسهيل التواصل بني خارجيات 

أنقرة والرياض والقاهرة.
وبــــمــــقــــدور تـــركـــيـــا أن تـــســـتـــرد مــوقــعــهــا 
ودورها األكبر في الخليج، إذا ما نجحت 
فـــي تــســجــيــل اخـــتـــراقـــات حــقــيــقــيــة بشكل 
ــذ مـــصـــالـــحـــهـــا ومـــصـــالـــح  ــأخــ مــــــتــــــوازن، يــ
بـــقـــيـــة الــــــــدول بـــعـــني االعــــتــــبــــار، وهـــــــذا مــا 

أبو القاسم علي الربو

يستذكر ليبيون كثيرون، وهم يتابعون 
استمرار تشكيل اللجان املنبثقة من لجنة 
الحوار السياسي الليبي، القول املشهور 
ميع موضوعًا، فشّكل له 

ُ
»إذا أردت أن ت

لــجــنــة«. تلك الــلــجــان الــتــي ال يــعــرف أحد 
سوى بعثة األمــم املتحدة )أو الراسخني 
فـــي الــعــلــم( أهــدافــهــا او آلــيــة اخــتــيــارهــا. 
كلتها 

ّ
ولعل جديدها تلك اللجنة التي ش

بــعــثــة األمــــم املــتــحــدة، وســّمــيــت »اللجنة 
االســتــشــاريــة ملــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي 
الليبي«، وقــد ُحــّدد لها 18 عضوا. يبدو 
أنها كانت محاولة من البعثة ملنع إفراغ 
ــلـــحـــوار الــســيــاســي من  مــلــتــقــى تـــونـــس لـ
هـــدفـــه الــرئــيــســي، االتـــفـــاق عــلــى اخــتــيــار 
ــبـــالد فـــي فــتــرة  ســلــطــة تــنــفــيــذيــة تـــديـــر الـ
انتقالية مــحــدودة. وقــد صرحت املمثلة 
الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة في 
ليبيا بــاإلنــابــة، ستيفاني ولــيــامــز، بــأن 
لجنة الحوار السياسي هي من اختارت 
أعــضــاء هــذه اللجنة، وتــم تحديد العدد 
»لضمان التنوع الجغرافي والسياسي 
على أوســع نطاق، باإلضافة الــى ضمان 
ــبــــاب واملـــكـــونـــات  مـــشـــاركـــة املــــــــرأة والــــشــ
الـــثـــقـــافـــيـــة«. وأفــــــــادت املـــنـــدوبـــة األمــمــيــة 
بـــأن واليـــة اللجنة االســتــشــاريــة مــحــّددة 
زمنيا بشكل صـــارم، وســتــكــون مهمتها 
الــرئــيــســيــة مــنــاقــشــة الـــقـــضـــايـــا الــعــالــقــة 
ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية، 
وتـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات مــلــمــوســة وعــمــلــيــة، 
لتقّرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى 
الـــذي انعقدت أولـــى جــوالتــه فــي التاسع 
مــن نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020 في 
تونس، تحت اشراف بعثة األمم املتحدة، 
من دون التوصل إلى مقترحات توافقية 
حــول آلــيــات اخــتــيــار الحكومة الــجــديــدة. 
وال تــزال تلك اآلليات عائقا أمــام تحقيق 
أي تـــوافـــق بـــني األطـــــراف الــســيــاســيــة في 
ليبيا، ولم يتمخض عن هذه االجتماعات 
سوى اتفاق واحد، يتعلق بتحديد موعد 
إلجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر/ 
كــانــون األول 2021، عــلــى الــرغــم مــن أنــه 
ــة الـــدســـتـــوريـــة الــتــي  ــ ــيـ ــ ــم تـــحـــدد األرضـ لــ

ستعتمد عليها هذه االنتخابات. 
اختارت بعثة األمم املتحدة إلى ليبيا 75 
عضوا، ليمثلوا لجنة الحوار السياسي، 
ف املمثلة الخاصة لألمني 

ّ
من دون أن تكل

ــام بــــاإلنــــابــــة نــفــســهــا عـــنـــاء إيـــضـــاح  ــعــ الــ
ــتـــي اعــتــمــدتــهــا فــــي اخــتــيــار  املـــعـــايـــيـــر الـ
هؤالء عددا وأسماًء، واكتفت، في معرض 
ردها على االنتقادات التي ُوجهت إليها 
ــأن، بــقــولــهــا »إنـــــه ال داعـــي  ــشــ فـــي هــــذا الــ
لــلــخــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، وإن الــتــركــيــز 
يـــجـــب أن يــــكــــون عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج ولــيــس 
على الحضور«. انتظر الجميع النتائج 
)كــمــا أوصـــت املــنــدوبــة(، ولكنها لــم تكن 
ســوى مزيد من التشظي واالنقسام بني 
أعضاء لجنة الــحــوار، والــذي يعكس في 
ــع مـــا آلــــت إلــيــه األمـــــور فـــي املــشــهــد  ــواقـ الـ
ــراف  السياسي فــي ليبيا، مــن خــالل األطـ
املــتــصــارعــة عــلــى الــســلــطــة، تــلــك األطـــراف 
ــاء لــجــنــة  ــتـــي حــــاولــــت اســـتـــمـــالـــة أعــــضــ الـ
الــحــوار، بــل ووصــل األمــر إلــى تهمة دفع 
ــــاوى، مــا جــعــل املــنــدوبــة تــصــّرح بــأن  رشـ
األمـــم املــتــحــدة ستنظر وتحقق فــي هذه 
املــزاعــم، وقــالــت إن الــتــقــاريــر أحيلت إلى 
فــريــق الــخــبــراء األمــمــي، »بالنظر إلــى أن 

املــنــصــة وســــط حـــشـــود هــائــلــة مــشــحــونــة 
بالغضب، حتى راح يصب جــام سخطه، 
ــقـــراطـــيـــني الـــذيـــن  ــلـــى الـــديـــمـ لـــيـــس فـــقـــط عـ
ارتكبوا، من وجهة نظره، واقعة التزوير، 
لــكــنــه راح يــــوّجــــه، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، كل 
أنواع السباب إلى املشّرعني الجمهوريني 
الـــذيـــن يــرفــضــون االعـــتـــراض عــلــى نتائج 
االنتخابات، بمن فيهم نائبه مايك بنس 
 ما 

ً
نفسه، والذي طلب منه ترامب صراحة

هو أكثر من مجرد االعتراض على نتائج 
االنتخابات، ولكن العمل على قلبها أيضًا، 
تمهيدًا إلعالنه فائزًا بوالية ثانية!! وفي 
غــمــرة هــذا الــحــمــاس، راح يــحــّرض أتباعه 
على التوجه نحو مبنى الكابيتول »لدعم 
املشّرعني الشجعان والتنديد بالجبناء«. 
وألنه لم يكن في مقدور أحد السيطرة على 
حــشــود غــاضــبــة تــتــلــقــى تــوجــيــهــاتــهــا من 
رئيس الدولة مباشرة، لم يكن مستغربًا أن 
تندفع هذه الحشود القتحام الكونغرس، 
ــه، وأن تشتبك مع  ــات ــمــحــتــوي وأن تعبث ب
رجـــــال األمــــــن، مـــا أّدى إلــــى ســـقـــوط قتلى 
ــدا واضـــحـــًا، بــمــا ال يــدع  وجـــرحـــى. هــنــا بــ
مــجــااًل للشك، أن رئيس الــدولــة األميركية 

حًا!
ّ
يقود بنفسه تمّردًا مسل

ذ 
ّ
املثير في األمر أن ترامب بدا وكأنه يتلذ

بــمــتــابــعــة هـــذا املــشــهــد الــفــريــد فـــي تــاريــخ 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة، بـــل وبـــدا 
واضــحــًا أنــه لــم يتحّرك لوقف املــأســاة، إال 
ــرئــيــس املنتخب ذلــك.  بعد أن طلب منه ال
ــّرك مــطــالــبــًا الــجــمــاهــيــر  ــتـــحـ وحـــــني بـــــدأ يـ
بــالــعــودة إلــى منازلها، لــم ينس أن يوجه 
 فرغوا 

ٌ
التحية إلى أتباعه، وكأنهم أبطال

ــــب وطــــنــــي يــســتــحــق  ـ ـ لـــلـــتـــو مـــــن أداء واجـ

ــيــل، بكل  املستبعد مطلقًا أن تعمل إســرائ
السبل املتاحة أمامها، وبالتنسيق الكامل 
ــام أمــر  ــ مـــع تـــرامـــب، عــلــى وضــــع بـــايـــدن أمـ
واقـــع جــديــد، قبل دخــولــه البيت األبــيــض، 
ولـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون تــمــكــيــنــه مــــن الــــعــــودة 
إلــى االتــفــاق الــنــووي مــع إيــــران. ولــكــن هل 
ــرامــــب، خــصــوصــًا بــعــد واقــعــة  ســيــكــون تــ
الــكــونــغــرس، فــي وضـــع داخــلــي يسمح له 
باتخاذ قراٍر بتوجيه ضربة إليران، منفردًا 
أو بالتنسيق مع نتنياهو، على الرغم من 
أنــه قــد يترتب على توجيه هــذه الضربة 
إشعال حــرٍب إقليمية واسعة النطاق في 
املــنــطــقــة؟ أصــبــح وضـــع تــرامــب الــداخــلــي، 
ــيــــاح الـــكـــونـــغـــرس،  ــتــ خـــصـــوصـــًا بـــعـــد اجــ

ــعــــف مـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه قـــبـــلـــه، فــهــنــاك  أضــ
رات كثيرة على أن الحزب الجمهوري 

ّ
مؤش

بدأ يستشعر خطورته، ويتخلى عنه. بل 
وليس مستبعدًا أن تكون شرائح عديدة 
مــن قــاعــدتــه الشعبية قــد بـــدأت تستشعر 
أنـــــه أصـــبـــح يــشــكــل بــالــفــعــل خـــطـــرًا عــلــى 
ــركــــي، وتــتــخــلــى  ــيــ تـــمـــاســـك املـــجـــتـــمـــع األمــ
ح في 

ّ
بدورها عنه، وعــن مشروعه للترش

ــام 2024، بـــل إن  ــعـ انــتــخــابــات الـــرئـــاســـة لـ
ــدأت تــطــرح،  قـــيـــادات جــمــهــوريــة مـــؤثـــرة بــ
عــلــنــًا، فـــكـــرة عــــزل تــــرامــــب، بــالــلــجــوء إلــى 
تفعيل املـــادة 25 مــن الــدســتــور األميركي. 
صحيح أن الوقت املتبقي على 20 يناير 
يبدو قصيرًا، إلى درجة تجعل من وضع 
رًا، إن 

ّ
هــذا االقــتــراح موضع التنفيذ متعذ

. ومع ذلك، مجرد إثارته 
ً
لم يكن مستحيال

في هذا التوقيت قد يشيع أجواء داخلية، 
تجعل مــن الــصــعــب عــلــى تــرامــب أن يفّكر 
في القيام بعمل عسكري واسع ضد إيران. 
وتلك كلها متغيراٌت تصب لصالح إيران. 
ومع ذلك، من الصعب التكهن بما يدور في 
عقل ترامب، خصوصًا وأنه ُعرف بقابليته 
التــخــاذ أخــطــر الـــقـــرارات فــجــأة، ومــن دون 
ــقــة لــلــعــواقــب. أمــا نتنياهو 

ّ
حــســابــات مــدق

فـــال يــبــدو مــســتــعــّدًا عــلــى اإلطـــــالق لقبول 
مجّرد احتمال عودة الواليات املتحدة إلى 
االتــفــاق الــخــاص ببرنامج إيـــران النووي 
الــذي يعتبره تهديدًا وجــوديــًا إلسرائيل. 
ــه أصـــبـــح فـــي مـــوقـــف ســيــاســي بــالــغ  ــ وألنـ
الــصــعــوبــة، ومـــهـــّددًا بــاملــحــاكــمــة ودخـــول 
السجن إذا لم يتمّكن من قيادة الحكومة 
ــتــخــابــات املقبلة،  ــتــي ستسفر عنها االن ال
ــّرر القيام بتوجيه ضربة منفردة  ــق فقد ي

وخــاطــفــة إليـــــران، بــشــرط حــصــولــه طبعًا 
على ضوء أخضر من ترامب، وربما على 
غطاٍء عربي، يضمن له تعاونًا لوجستيًا. 

وليس هذا االحتمال مستبعدًا.
في املقابل، تبدو إيران صامدة ومتحّدية 
وقادرة على اتخاذ خطواٍت محسوبة، لكن 
مؤثرة، فقد فضلت عدم الــرد على اغتيال 
عاملها الــنــووي، محسن فخري زاده. وفي 
الذكرى السنوية األولــى الغتيال الجنرال 
قــاســم ســلــيــمــانــي، أعــلــنــت عــن استئنافها 
بــالــفــعــل عــمــلــيــات تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم 
ـــمــــاح  ـــّسـ ـــدم الـ ـ ـ ـ ـ ـــك عـ ـ ـ ـــذلـ ـ ـ بـــنـــســـبـــة 20%، وكـ
ـــابـــعـــني لــوكــالــة 

ّ
ــشــني الـــّدولـــيـــني الـــت

ّ
لــلــُمــفــت

ــة بــزيــارة ُمنشآتها النووّية،  الطاقة الــذرّي
ــهــريــن. صحيحٌ 

ّ
ة الــش

َ
ــغــاء ُمهل وبالتالي إل

أنــهــا أعــلــنــت عــن اســتــعــدادهــا لــلــعــدول عن 
هـــذه الــــقــــرارات، فــي حــالــة عــــودة الــواليــات 
املتحدة إلى التزام كل األطــراف بكل بنود 
االتـــفـــاق، لــكــنــهــا تــــدرك جــيــدًا أن مـــن شــأن 
اإلقدام على خطوة مثل هذه أن تضعها في 
موقف تفاوضي قوي مع الرئيس الجديد، 
 من شأنها 

ً
بايدن، حتى ولو كانت خطوة

استفزاز إسرائيل إلى أقصى درجة.
أسبوعان ويغادر ترامب البيت األبيض. 
وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن وضــــعــــه الـــداخـــلـــي 
ًا ومهزوزًا، إال أن العالم ما زال 

ّ
أصبح هش

يــحــبــس أنــفــاســه، ويــنــتــظــر بــفــارغ الصبر 
دخــول بايدن البيت األبيض. وفــي جميع 
حًا 

ّ
األحوال، فقد بات الشرق األوسط مرش

لتغييرات في الحالتني، ولكن في اتجاهني 
مــتــنــاقــضــني، أي ســــواء تــم تــوجــيــه ضربة 

إليران أو لم يتم.
)أكاديمي مصري(

ستفعله بعد إنجاز املصالحة الخليجية 
تــحــّول فــي املــواقــف التركية  ــ ل الخليجية. ا
والنبرات والرسائل بــدأ أصــال منذ أشهر 
ــــدروس،  بــشــكــل بـــطـــيء، ولـــكـــن مــبــرمــج ومــ
واالتصاالت التركية مع الرياض والقاهرة 

خير دليل على ذلك.
يـــقـــول عــضــو املــجــلــس املـــصـــري لــلــشــؤون 
الــخــارجــيــة، السفير رخــا أحــمــد حــســن، إن 
املـــوقـــف الــنــهــائــي مـــن املــصــالــحــة يــتــوقــف 
عــلــى مــا ســيــقــّدم مــن رؤى تــدفــع قــطــر إلــى 
االستجابة إلــى مطالب الرباعي العربي. 
ويــنــقــل اإلعــــــالم الـــعـــربـــي املـــحـــســـوب على 
اإلمـــــــارات أن قــطــر لـــم تــعــلــن عـــن مــراجــعــة 
موقفها من دعم جماعة اإلخوان املسلمني 
وتــمــويــل تــنــظــيــمــات مــتــطــّرفــة، فــضــال عن 
 من تركيا وإيران، ولم ترشح 

ّ
العالقة مع كل

أّي تحركات من الدوحة توحي بإمكانية 
ــادة الــنــظــر فــي هـــذه الــقــضــايــا، وهـــو ما  إعــ
يجعل الشكوك تراود القاهرة. ولكن وزير 
الخارجية الــســعــودي، فيصل بــن فرحان، 
ــادة  ــ ــه »تــــقــــرر إعــ ــ ــقـــولـــه إنــ يـــحـــســـم األمـــــــر بـ
العالقات الدبلوماسية بني دول الحصار 
األربــع وقطر، وتسوية القضايا العالقة .. 
القمة كان عنوانها املصارحة واملصالحة، 
وأفضت إلى طّي صفحة املاضي، والتطلع 

إلى مستقبل يسوده التعاون«.
ال ضــــرورة لــنــكء الـــجـــراح، ونــحــن نتحّدث 
عـــن األمــــل والـــتـــفـــاؤل واملــســتــقــبــل، لــكــن ما 
جرى على هامش قمة العال، وداخل قاعة 
الــجــلــســات، وإعـــــالن املــصــالــحــة، يـــلـــزم كل 
املــؤســســات الــرســمــيــة والــخــاصــة فــي هــذه 
الــــدول مــن ســيــاســيــة وتــجــاريــة وإعــالمــيــة 
وأمنية. ويعني بالتالي مراجعة املواقف 
الــتــصــعــيــديــة واالنــتــقــاديــة الــســابــقــة الــتــي 
تعني الجانبني، لكنها تعني عالقاتهما 

مع العبني إقليميني كثر بينهم تركيا. 
كان الغرض قبل سنوات تحويل األزمة من 
خليجية إلــى عربية مــع قطر، ثــم توسيع 
رقعتها إلى مواجهة مع تركيا، لكن العبني 

مــثــل هــــذه األنـــشـــطـــة إذا ثــبــت حــدوثــهــا، 
يمكن أن تشكل إعاقة للعملية السياسية 

وتخضع لعقوبات«.
وكــغــيــرهــا مــن الــلــقــاءات والـــحـــوارات بني 
الفرقاء الليبيني، املختلفني على املناصب 
والـــكـــراســـي، وعـــقـــدت فـــي عـــواصـــم ومـــدن 
عربية وغربية، شهد الــعــام 2020 كثيرا 
منها، لم يكن الجتماع تونس الذي عّول 
عليه الليبيون كثيرا أي دور فــي إنهاء 
ــة لــيــبــيــا الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة  ــ أزمــ
واالجتماعية، والتي ألقت بظاللها على 
كــل مناحي الــحــيــاة، حيث لــم تفلح املــدة 
ــتـــي منحتها  اإلضـــافـــيـــة )ثـــالثـــة أيــــــام( الـ
املــنــدوبــة األمــمــيــة فــي تحقيق أي تــقــّدم. 
ولـــم تــكــن االجــتــمــاعــات الــتــي عــقــدت عبر 
تقنية »الفيديو كونفرانس« أحسن حاال 
مــن تلك املــبــاشــرة، حيث استمر الفرقاء 
فــي التشبت بــآرائــهــم، مــن دون أن تكون 
البعثة قادرة على إيجاد كلمة سواء فيما 
بينهم، فاكتفت املندوبة بالقول إنــه »ال 
يمكن وضــع حلول لــصــراع استمر عشر 

سنوات في أسبوع«. 
وقد سبق تشكيل هذه اللجنة التشاورية 
ــداث أخــــــــــــرى، ســــّمــــيــــت الـــلـــجـــنـــة  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ اســ
القانونية، من 18 عضوا تم اختيارهم من 
بني أعضاء لجنة الحوار السياسي أيضا، 
تهدف )حسب بيان البعثة( إلــى متابعة 
مناقشات اللجنة الدستورية املشكلة من 
مجلسي النواب واألعلى للدولة، وتقديم 
ــدة، ومــنــهــا  ــاعــ ــســ ــات بـــهـــدف املــ ــيـ ــتـــوصـ الـ
مقترحات الترتيبات الدستورية املناسبة 
املـــؤديـــة إلـــى االنــتــخــابــات الــوطــنــيــة. كما 
تختص اللجنة القانونية بتقديم املشورة 
مللتقى الــحــوار بــشــأن املسائل القانونية 
املتعلقة باإلطار القانوني الــالزم لتنفيذ 
االنــتــخــابــات املــقــتــرحــة، حــســب مــا ذكــرتــه 

ديباجة قرار تشكيلها. 
يــتــوالــى تشكيل الــلــجــان، بينما مجلس 
النواب، وهو الجسم الوحيد املنتخب في 
ليبيا، يعاني مــن عـــدوى االنــقــســام التي 
أصابت معظم املؤسسات الرئيسية في 
الــدولــة، على الــرغــم مــن أن تشكيل لجنة 
الــحــوار الليبي، مع إعطائها صالحيات 
واســعــة، جعل الــنــواب يشعرون بــأنــه قد 
يسحب البساط من تحت أرجلهم، األمر 
ــــذي أّدى، مـــؤقـــتـــا، إلــــى اتــفــاقــهــم على  الـ
ضرورة مواجهة هذا الكيان املستحدث، 
وتم التئام هذا الجسم بشقيه، طرابلس 
وطــبــرق، فــي اجــتــمــاع احتضنته طنجة، 
أّكدوا فيه على رفض إيجاد أي جسم مواٍز 
يساهم في إربــاك املشهد، في إشــارة إلى 
صالحيات لجنة الحوار السياسي )بيت 
الــقــصــيــد(. وبــمــجــّرد لــقــاء غــدامــس الــذي 
عقد مباشرة بعد لقاء طنجة، وبتوصية 
منه، اختفت تلك الــحــرارة، وعجز اللقاء 
عن إذابــة الجليد، التي أشــار إليها وزير 
ــيـــة املــــغــــربــــي، نـــاصـــر بـــوريـــطـــة،  الـــخـــارجـ
عــنــدمــا خــاطــب أعـــضـــاء مــجــلــس الــنــواب 
في اجتماع طنجة »كنا نقول، في بداية 
االجتماع، إن الرغبة هي تذويب الجليد، 
لكنكم تجاوزتم ذلــك، بــأن خلقتم حــرارة 
في هذه القاعة، وجوا أخويا، سيكون له 
تأثير إيجابي على هذا االجتماع، وعلى 

االجتماع الذي بعده«. 
ــل جـــديـــدة،  أصـــيـــب الــلــيــبــيــون بــخــيــبــة أمــ
أضيفت إلــى خيباتهم املــتــكــّررة، عندما 
انتهى لقاء غدامس بخالٍف على املناصب 
ــادة(، حـــيـــث طــالــبــت  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ مـــــرة أخــــــرى )كـ

 لالستغراب 
ً
اإلشادة والتقدير! األكثر إثارة

أن ترامب لم يدرك أنه ارتكب خطأ شنيعًا، 
يمكن أن يــحــول دون تحقيق أهـــدافـــه، إال 
بعد أن بــدأ زعماء الحزب الجمهوري في 
ــر، وبــعــد  ــ ــي عــنــه الــــواحــــد تــلــو اآلخــ

ّ
الــتــخــل

أن قــــرر الــكــونــغــرس اســتــئــنــاف الــجــلــســة، 
فــــور الــســيــطــرة عــلــى الـــفـــوضـــى، والـــعـــودة 
ة النتائج، والتصديق  إلــى مواصلة قـــراء
عليها. حينها وجد ترامب نفسه مضطّرًا 
للرضوخ واالستسالم، ومن ثم صرح، ألول 
مرة منذ االنتخابات، بأنه سيقبل تداواًل 
سلسًا للسلطة فــور تصديق الكونغرس 

على نتائج االنتخابات، وهو ما تم.
كـــانـــت عـــواصـــم الـــعـــالـــم كـــافـــة تـــراقـــب هــذا 
املــشــهــد الــغــريــب وتــتــابــعــه بــاهــتــمــام بــالــغ، 
نظرًا إلى ما له من تأثيراٍت واسعة النطاق 
على الداخل األميركي، وعلى الخارج سواء 
بسواء. وفي تقديري أن طهران وتل أبيب 
كــانــتــا مـــن أكــثــر عـــواصـــم الــعــالــم اهــتــمــامــًا 
ــا تـــقـــودان  ــمـ ــهـ بـــمـــا جــــــرى، خـــصـــوصـــًا وأنـ
مـــشـــروعـــني إقــلــيــمــني مــتــنــاقــضــني تــمــامــًا 
تجّسدهما عالقة صفرية. لذا من الطبيعي 
أن يراهن كل منهما على حصاٍن مختلف. 
فبينما ال تعّول طهران كثيرًا على بايدن، 
إال أن من املؤّكد أنها تعول أكثر على رحيل 
ترامب. أما تل أبيب فتدرك تمامًا أن رحيل 
تــرامــب سيمثل خــســارة صافية لها، ومن 
ثم يتوقع أن تسعى إلى استثمار وجوده 
في البيت األبيض حتى اللحظة األخيرة. 
وألنه بات في حكم املؤكد، خصوصًا بعد 
ــغـــرس، أن بـــايـــدن ســيــبــدأ  ــونـ ــكـ ــيـــاح الـ ــتـ اجـ
حتمًا في ممارسة سلطاته اعتبارًا من 20 
يناير/ كانون الثاني الــجــاري، فليس من 

كـــثـــيـــريـــن لــــم يــلــتــحــقــوا بــــاملــــشــــروع، وهـــم 
أنــفــســهــم الــيــوم الــــذي يـــقـــودون الــوســاطــة. 
التحرك التركي االنفتاحي نحو القاهرة 
والرياض كان من العوامل املساعدة على 
تــســهــيــل الــــحــــوار الــخــلــيــجــي الــخــلــيــجــي، 
ــارب الــخــلــيــجــي  ــقــ ــتــ ــتـــحـــّول الــ ــيـ وبــــذلــــك سـ
الخليجي والقطري السعودي إلى مقدمة 
ألكــثــر مــن خــطــوة إقــلــيــمــيــة، مــنــهــا إســقــاط 
االصـــطـــفـــافـــات الـــتـــي حــــــاول بــعــضــهــم أن 
يبنيها ضــد تــركــيــا فــي ســوريــة والــعــراق 

وشرق املتوسط.
ال بـــأس أن ُيــعــلــن أن تــنــازالت وتــراجــعــات 
وتعهدات كثيرة سبقت العناق السعودي 
الــقــطــري فـــي قــمــة الـــعـــال الــخــلــيــجــيــة. وقــد 
تــرّدد في تركيا بشكل واســع السؤال عما 
إذا كانت قطر ستساوم على الدعم التركي 
لها لتحسني عالقاتها مــع دول الخليج، 
غير أن الواقع يقول إن مطلب خفض قطر 
مستوى عالقاتها مع تركيا ذهب باتجاه 
معاكس تماما، على ضوء حجم التنسيق 
العسكري واألمــنــي واالقــتــصــادي التركي 

القطري. 
)كاتب تركي(

مجموعة من النواب بعزل رئيسه عقيلة 
صالح، باعتباره شخصية جدلية، أّدت 
قراراته إلى إضعاف املجلس وانقسامه. 
بينما تمسك بــاقــي الــنــواب بــالــدفــاع عن 
شرعية رئاسته، وما بني هؤالء وأولئك، 
انتهى االجتماع بشكل يؤّكد ضعف بنية 
هـــذا املــجــلــس الــتــشــريــعــي، والــــذي يـــؤّدي 
ــتـــالف، وعـــاد  إلـــى االنــقــســام عــقــب كـــل اخـ
 إلــى 

ٌّ
نـــــواب طـــرابـــلـــس ونــــــواب طـــبـــرق كــــل

مجلسه، في انتظار بعثة األمــم املتحدة 
 الخالف بينهما، ولو أدى األمر إلى 

ّ
لتحل

تشكيل لجنة خاصة بذلك.
أما املجلس الرئاسي وحكومته، فأمره ال 
يختلف كثيرا عن مجلس النواب، فرئيس 
املجلس الرئاسي، فائز السراج، ومحافظ 
مصرف ليبيا املركزي، الصديق الكبير، 
يـــديـــران مــعــركــة مــن نـــوٍع آخـــر )قـــد تكون 
أهم من توحيد املؤسسات الليبية( حول 
السيطرة على املصرف الليبي الخارجي، 
والـــتـــي طــفــت عــلــى الــســطــح، عــنــدمــا قـــّرر 
السراج تشكيل جمعية عمومية، تتولى 
تــســمــيــة مــجــلــس جــديــد إلدارة املــصــرف، 
بــعــد اتــهــام رئــيــســه الــســابــق بتهم فساد 
وتـــــجـــــاوزاٍت تــتــعــلــق بـــأصـــول املـــصـــرف، 
وإحــالــتــه إلــى الــقــضــاء، فــي وقــت يتشبث 
فيه الكبير بأحقية املصرف املركزي الذي 
يرأسه في هذا االختيار، باعتباره املالك 
الوحيد للمصرف الخارجي. وبالتالي، 
املصرف املركزي هو الذي يمثل الجمعية 
العمومية للمصرف الخارجي، ومــا بني 
من يرسم السياسة النقدية للدولة ومن 
دها، التعنت سيد املــوقــف، وال يــزال 

ّ
ُينف

ــــرٍف يــتــحــّجــج بــقــانــونــيــة تــصــّرفــه،  كـــل طـ
في انتظار بعثة األمم املتحدة لحل هذه 
ــيــة، ولـــو أّدى األمــــر إلـــى تشكيل  اإلشــكــال

لجنة وساطة فيما بينهما.
ــّدم، وفــــي ظـــل هــذه  ــقــ ــادا إلــــى مـــا تــ ــنـ ــتـ اسـ
الفوضى التي تعصف بالبالد، ونتيجة 
انــشــغــال الــســاســة بالبحث عــن املناصب 
واقـــتـــنـــاص الـــفـــرص بــالــفــوز بــالــكــراســي، 
وأمـــام هــذا التعنت املستمر، قــد ال تملك 
بعثة األمم املتحدة حال إال تشكيل لجان 
أخرى، علها تجد مخرجا يضمن تقاسم 
السلطة بني هؤالء، في حني يبقى املواطن 
الليبي يرّدد سؤاال لم يتلق إجابة شافية 
ــلـــجـــان سيحل  عــنــه بـــعـــد: هـــل تــشــكــيــل الـ

املعضلة أم سُيميعها؟
)كاتب ليبي(

إيران وإسرائيل بعد اجتياح مبنى الكونغرس

تركيا بعد المصالحة الخليجية

ليبيا: لجان تتشكل وأزمة تراوح مكانها

تبدو إيران صامدة 
ومتحّدية وقادرة 

على اتخاذ خطواٍت 
محسوبة، لكن 

مؤثرة، فقد فضلت 
عدم الرد على اغتيال 

فخري زاده

مطلب خفض 
قطر مستوى 
عالقاتها مع 

تركيا ذهب باتجاه 
معاكس تماما

أصيب الليبيون 
بخيبة أمل جديدة، 

أضيفت إلى خيباتهم 
المتكّررة، عندما 

انتهى لقاء غدامس 
بخالٍف على المناصب 

مرة أخرى

آراء

ميشيل كيلو

ثّمة مسّوغات متعّددة ملا أطالب به من تسوية تاريخية بني أطياف العمل السياسي 
إلــخ، منها   ... أو مدنية  أو قومية  أو إسالمية   كانت 

ً
املــعــارض، ديمقراطية وري  ســ ــ ل ا

أن مطالب هــذه األطــيــاف جميعها ال بــد مــن أن تتقاطع فــي التسوية التي يجب أن 
أن يكون تحقيقها على حساب  مــن دون  فيها،  طــرٍف  لكل  الرئيس  هــدف  ــ ل ا تحقق 
غيرها، بما أن أيا منها لن تبقى بعدها على وضعها السابق، وإنما ستمر جميعها، 
خالل إنجاز التسوية، في تحّول ستفقد معه ما ال يتفق مع هدف التسوية املشترك: 
القوة املعنوية واملــاديــة، السياسية والتنظيمية، من شأنه أن  يقلب  در من  قــ تراكم 
موازين القوى بني الشعب واألسدية، ويعد الشروط الضرورية إلقامة نمٍط من الدولة، 
الوظيفية من  التي تنخرط فيه، بكل ما تعنيه كلمة  التيارات  وظيفي ومتفاعل مع 
ترجيح واقعي لقيام سورية الجديدة على اإلفادة من تشابكات الفاعلني، السياسيني 
واملدنيني، التي يلتزمون بتطويرها ويتعهدون بتنميتها عبر التسوية، بحيث ال يعتقد 
الديمقراطيون أو اإلسالميون أو القوميون .. إلخ أن النظام الجديد ليس من صنعهم، 
وليس تشاركيا بينهم، ولجميع السوريني. إلى جانب العامل الحاسم، وهو أن أيا من 
ن من إسقاط األسدية بمفرده، هناك عوامل أخرى كثيرة 

ّ
القوى السياسية لن يتمك

تبّرر »التسوية التاريخية«، أهمها: 
أوال، تناقض قــوى )وتــيــارات( التسوية مع األسدية عدائي، وال يحل بغير إزاحتها 
له، أو إزاحته لها، بينما تعتبر خالفات تياراتها وأحزابها مشكالٍت يمكن تخطيها 
بالحوار، والتسويات، والحلول الوسط، والتنازالت املتبادلة، أو ما يفترض بالتسوية 
تحقيقه، في سياق إقامتها من دون عنف أو إزاحة، وبالتكافل والتكامل هدفا لجهود 
القائمني عليها. في وضعنا الراهن، ترقى خالفات املعارضة إلى سوية تناقضاٍت 
عدائية، لن يمكن التخلص منها من دون تنافس متبادل بينها، ما يخدم األسدية: 
نه طرقها في االختالف من التالعب بها، مثلما 

ّ
عدوها املشترك املزعوم الــذي تمك

حدث طــوال فترة ما قبل الثورة وما بعدها، عندما تحّول عداؤها لنظام القتل إلى 
تزاحم عبثي بينها على سلطٍة وهميٍة، خال معظم أطراف املعارضة أنها توشك على 
سقط واشنطن األسد، فال مفّر من إبعاد اآلخرين عنها 

ُ
السقوط في حجره، ما إن ت

بأي وسيلة وطريقة من وسائل وطرق اإلزاحة السرية والعلنية، وصوال إلى تكبير 
حصته على حساب اآلخرين.  ثانيا، أّسس دخول الشعب االقتحامي واملوحد ساحة 
الديمقراطية  ورة بيئة غير مسبوقة في تاريخ سورية إلعــادة تعريف األحـــزاب  ــ ث ــ ل ا
لقومية واملدنية على أرضــيــٍة تاريخيٍة جــديــدة، تحّررها من طابعها  واإلسالمية وا
نها من إعادة تأسيس 

ّ
النخبوي املحدود، وعالقاتها الواهية، والبّرانية، بالواقع، وتمك

أولــويــة  نفسها فــي إطـــار مشترك وتــوافــقــي، ال ينهض على حــزبــيــٍة مفصولٍة عــن 
املصالح الوطنية والجامعة التي تستوجب، بل وتحتم، توحيد تعبيراتها، وما يتصل 
من أنشطتها بالعمل العام، وتحّررها من عزلتها وتناقضاتها القائمة على اإلزاحة 
والتنافس املفعم بالعداء الذي لطاملا عّزز ضعفها وتبعثرها، وخدم األسدية، وأّدى إلى 
تراجع الثورة واستيالء عدوهم اإلرهابي/ األصولي واألسدي على معظم مواقعهم. 
 كاملة األركان، إن استمرت 

ً
 سياسية

ً
سيرتكب العاملون في الحقل السياسي جريمة

تناقضاتهم في تفتيت حاضنٍة اجتماعيٍة فشلوا في التموضع داخلها، حتى بعد أن 
صنعت الثورة، بيد أنهم لم يقرأوا دالالتها التاريخية، ومعانيها االستثنائية األهمية 
لم يدركوا خطورة ما  بالنسبة لحاضر الصراع ومستقبله في وطننا وعليه، كما 

ألحقه تزاحمهم من ضرٍر كارثي بالشعب، وبتمّرده العظيم. 
ثالثا، لترقية السياسة، يجب ترقية تمثيالتها عبر تسوية تاريخية تبّدل دورها في 
لعام، الوطني والديمقراطي، باإلفادة من تمّرد الحرية، وتضحيات الشعب  الشأن ا
وصموده األسطوري الذي حّوله إلى طليعة تفتقر اليوم إلى تمثيل سياسي منظم، 
ستكون التسوية التاريخية حاضنتها املعبرة عن جديد التاريخ، والتي ستخرجها 

من العجز، وتلبي حاجة السوريني إلى الحرية.

محمد أبو الغيط

بــايــدن، بالتزامن مع  الرئيس األميركي املنتخب،  ألــقــاه  الــذي  فــي الخطاب املقتضب 
ة«. وهو 

ّ
أحداث اقتحام الكونغرس، قال إن ما حدث »تذكير مؤلم بأن الديمقراطية هش

طرح ليس جديدا، لكنه يحمل داللة مهمة، حني يأتي من صاحب لقب »قائد العالم 
 يعملون للصالح 

ً
الحر«. .. ولكن بايدن ذكر أن الحفاظ على الديمقراطية يتطلب »قادة

العام، وليس للسلطة واملصالح الشخصية«، أي أنه اكتفى بتحميل املسؤولية للعوامل 
الشخصية للنخب، وعلى الرغم من أنه عنصر بالغ األهمية، لكنه ال يكفي وحده.

من املفيد هنا التذكير بتجارب تاريخية معروفة، فقد كانت أملانيا وإيطاليا مطلع 
 ديمقراطية، ترتفع بها نسب التعليم، إال أن هــذا لم يحمها من 

ً
القرن املاضي دوال

التحّول إلى النازية والفاشية، وذلك باستخدام اآلليات الديمقراطية نفسها في حالتها 
»الصندوقراطية«!

بعد مشاركة هتلر في محاولة انقالبية عسكرية فاشلة على »جمهورية فايمار«، تم 
ن من رفع حظر الحزب، بعدما أظهر للمسؤولني 

ّ
سجنه وحظر حزبه، لكنه الحقًا تمك

أنه اقتنع بالعمل عبر القنوات الشرعية. وعام 1924، حصل الحزب على 3% فقط من 
األصــوات، لكن الصورة تغّيرت بدرامية، مع تأزم األوضــاع االقتصادية بعد الحرب 
العاملية األولى. وتصاعد الشعور الشعبي باإلذالل بسبب قيود االستسالم، وتصاعد 
االنقسام في املجتمع األملاني بني شيوعيني وقوميني، وعموم الفوضى واإلضرابات، 
ت بني األحــزاب. هكذا قفزت 

ّ
وتزايد مخاوف البرجوازية، وعدم فاعلية البرملان املفت

أصوات الحزب النازي إلى 37.4% في 1932، ليقود هتلر حكومة ائتالفية.
سرعان ما دّبر النازيون حادث إحراق مبنى البرملان، وتم تحميل اللوم للشيوعيني، 
لتنطلق موجة عنٍف على يد آالف من املليشيا الشبابية للحزب. بعد تسلسل أحداٍث 
أمكن لهتلر الحصول على تصويٍت من أغلبية ثلثي البرملان على ما يسّمى »قانون 
التمكني«، وينص على تفويض مجلس الــوزراء بسلطات تشريعية أربع سنوات. تم 
ذلك تحت ضغط الرعب املعنوي واملــادي على النواب، وكذلك تقديمه إغـــراءات، مثل 
التعهد لحزٍب بحقوق أوسع للكنائس. لم يستغرق األمر أشهرًا حتى صدر قانون 
بحظر األحـــزاب، ثم سلسلة قوانني جمعت كل السلطات بيد هتلر، وتــم تأييد ذلك 
باستفتاء شعبي عام 1934.  في إيطاليا، حصل الحزب الفاشي في انتخابات 1919 
على أقل من 2% من األصوات. ولكن لظروف اقتصادية وسياسية شبيهة باألزمة 
الــذي سيعيد  األملانية، حــدث صعود انتخابي سريع ملن يقّدم نفسه الرجل القوي 

إيطاليا »عظيمة مرة أخرى«، وإْن لم يصل إلى األغلبية. 
عام 1922، أطلق موسوليني مسيرة »الزحف إلى رومــا«، أتى عشرات آالف من 
أنصاره ذوي »القمصان السوداء« إلى العاصمة، يحملون تراثا من أعمال العنف 
واالغتيال والتفجير. رأت النخب واملؤسسات أنها أضعف من مقاومته، فضال عن 
تقاطعات مصالح أو عــداوات مشتركة، فتم تكليفه برئاسة الــوزراء. وفي 1924، 
للقائمة  املقاعد  ثلثي  يمنح  انتخابي جديد،  قانون  تمرير  ن موسوليني من 

ّ
تمك

 عن ربع األصوات، وهكذا نال حزبه 
ّ

التي تحصل على النسبة األكبر على أال تقل
السيطرة التامة على التشريع، وسرعان ما أصدر البرملان قوانني بحل األحزاب 
غير الفاشية، والــنــقــابــات، واســتــعــادة عقوبة اإلعــــدام، وغــيــرهــا.  اســتــفــادت الــدول 
الغربية من تجاربها املؤملة على الصعيد اإلجرائي، حيث تم تسليح الديمقراطية 
أمكن سحق  واستقرارا، وهكذا  استقالال  أكثر  أكثر حزمًا، ومؤسساٍت  ٍت  ا ي ل آ ب
محاوالت الرئيس ترامب العبثية، على الرغم من استلهامه مشاهد حشد األنصار 

لحصار البرملانيني وإرهابهم.
الحريات والحقوق.  إلى مزيد من  لدستور األميركي أي تعديالت ال تهدف  ا يحظر 
هذه أمور تم منع إخضاعها للتصويت أو األغلبية. وفي املقابل، ما زالت جذور األزمة 
أبرزها تصاعد  اقتصادية واجتماعية،  الحل، وجوهرها أسباب  ية بعيدة عن  لحال ا

أزمة الالمساواة العاملية، وغضب فئات عمالية ووسطى فقدت مكتسباتها.

بيار عقيقي

 في السنوات العشرين األخيرة. حقًا لم يعد كما كان في مطلع 
ً
تغّير العالم فعال

. وسائل التواصل االجتماعي لم تعد »جزءًا أساسيًا« من اإلعالم 
ً
عام 2000 مثال

ع 
ّ
والتصن ف 

ّ
والتزل التمثيل  كــان  وإذا  فيه.  األساسية  الركيزة  بل أضحت  عاملي،  ل ا

مــات التلفزيون والسينما والــراديــو واإلعـــالم املــكــتــوب، فــإن املــواقــف الفّجة  مــن ِســ
والصادمة وجــدت نفسها في وسائل التواصل االجتماعي. لذلك، يبقى صداها 
أقوى من تحقيق تلفزيوني. أن ترى موظفًا يسرق مال الدولة على فيديو متداول 
في وسائل التواصل االجتماعي مدة 30 ثانية أقوى وأكثر تأثيرًا من تحقيق مدة 
عشر ساعات عبر برنامج تلفزيوني. بالتالي، لم يكن الرئيس األميركي الخاسر، 
دونالد ترامب، بعيدًا عن هذه األجواء. ُيسّجل له أنه من رّواد االعتماد على وسائل 
التواصل االجتماعي إليصال رسائله. وفي سنواته األربع في الرئاسة، كان يكفي 
السياسية.  املالية واألوضـــاع  ه نشر تغريدة على »تويتر« حتى تهتّز األســـواق  ــ ل
م بالتلفزيون والراديو 

ّ
تًا، وأوحى األمر وكأنه ُيمكنك التحك

ّ
كان يبدو الوضع متفل

م بمواقع التواصل االجتماعي. 
ّ
والصحف، من دون أن تجد القدرة على التحك

كل شيء تغير في األشهر القليلة املاضية، خصوصًا بعد االنتخابات األميركية 
في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. حارب موقع تويتر تغريدات ترامب الرافضة 
نتائج االنتخابات، ملنع تدهور مصداقيته. بدا »تويتر« في صــراٍع قاٍس مع البيت 
األبيض، مدركًا أن انتصاره عليه سيضعه على مشارف تغيير شامل في سياسة 
»تويتر« و»فيسبوك« و»إنستغرام« للحصول  املوقع عامليًا. منح ترامب الفرصة لـ
على ما يريدونه في 6 يناير/ كانون الثاني الحالي، عندما واكب اقتحام أنصاره 
ه للعنف 

ّ
الكونغرس في العاصمة واشنطن، بتغريداٍت وفيديوهاٍت غير رافضة أقل

املتمادي. شعرت منّصات التواصل االجتماعي وكــأن ضــوءًا أخضر ومــض في 
ــنــاء هـــروب أعــضــاء مــن الــكــونــغــرس مــن وجــه املــتــظــاهــريــن، فأعلنت عــن توقيف  أث
حسابات ترامب، في أكبر عقاب جماعي لشخص، ال منظمة أو حزبًا، من إدارات 
وسائل التواصل االجتماعي. لم يرفع ترامب العلم األبــيــض، ســوى بعد شعوره 
بالعزلة عن العالم. ال وسيلة إعالمية تستنطقه، وال »فوكس نيوز«، وال حسابه على 
»تويتر« ُمتاح أمامه، فأعلن إدانته للعنف في العاصمة، مقتنعًا بتسليمه السلطة 
لحالي لخلفه املنتخب جو بايدن بسالسة. لم يكن ترامب ليتخذ  ا 20 يناير  في 
قــف االنهزامية، وفقًا لشخصيته، إال بسبب الحصار اإللكتروني الذي  وا ملــ ا ذه  هــ
طبق عليه. شخص مثله وبعقليته، ال يقبل عادة التراجع عن مواقفه، سقط أمام 

ُ
أ

منّصات التواصل االجتماعي، في تأكيد على أمرين: وصول العالم إلى املستقبل 
م بمليارات الحسابات بسهولة، 

ّ
اآلن، وتأكيد إدارات تلك املنصات قدرتها على التحك

سواء بحجبها أو إقفالها. العالم تغّير. وسائل التواصل االجتماعي باتت أكبر مما 
مت فيها في العقد املاضي، ستختفي تباعًا في 

ّ
كان متوقعًا، والفوضى التي تحك

السنوات املقبلة. فمن يمنع رئيس أكبر قوٍة عظمى في العالم من استخدام حساباته 
على مواقع التواصل االجتماعي سيمنع، الحقًا، وفق قوانني وسياسات متحركة، 
كل شخص في الكوكب من اإلدالء بموقف مخالف لتلك القوانني. التشّدد إزاء سيد 
البيت األبيض سيتيح تشّددًا أوسع تجاه كل إنسان على هذه األرض. في البداية، 
العنصرية واملــتــشــّددة واملحّرضة  الخطابات  ، أي ستخفت 

ً
ر جميال ـ األمـ سيكون 

على العنف بشّدة، ثم يتحّول األمر إلى محاولة للجيل التالي من األنظمة في كل 
صبح مواقع 

ُ
، ت

ّ
دولة للسيطرة على تلك املنّصات بالكامل. وفي غضون عقد أو أقل

التواصل االجتماعي أشبه بتلفزيوناٍت رسميٍة في جمهوريات بائدة.
هنا يمكن طرح سؤالني: ما مصير املستوى الجديد من وسائل التواصل املستقبلية.. 
ل حاليًا أم ستتمّرد عليه؟ السؤال الثاني 

ّ
هل ستنخرط في النظام الجديد الذي يتشك

م بها؟ 
ّ
واألهــم: ما هي حدود إدارات تلك املنّصات، أين تبدأ وأين تنتهي ومن يتحك

ُيمكن لكثر الغوص في عالم املؤامرات، لكن الواضح أن إدارات تلك املنّصات لن تكتفي 
بالسيطرة على العالم اإللكتروني، بل ستصنع السياسة في العالم.

محمد أبو رمان

الــنــواب  األردنـــي بعض خطابات  الــشــارع  مــن  السياسية وشريحة  لنخبة  ا تابعت 
لــدى األغلبية  القناعة  لثقة في حكومة بشر الخصاونة، مع رســوخ  ا في جلسات 
للسيناريو نفسه؛ وأّن  أمــام استنساخ رديء ومتكّرر  ــنــا 

ّ
أن شــارع  ــ ل ا ي  ــ ف لعظمى  ا

مسألة تحصيل الثقة املريحة )كما وصفتها وسائل إعــالم قريبة من الحكومة( 
ع أن يتغّير شيء، إذن، مع مجلس النواب الجديد، 

ّ
بمثابة تحصيل حاصل. ال يتوق

ه يضم قرابة مائة شخصية جديدة )من أصل 130(، ولبعضها 
ّ
على الرغم من أن

توجهات سياسية نقدية ومعارضة، وأكثر شّدة من املعارضة التقليدية املوجودة 
بتمثيل ضئيل في مجلس النواب )ثمانية أعضاء(، مع ذلك، لن يؤدي السياق املحيط 
في املجلس إلى أي تحول، بل من الطبيعي أن يفقد املجلس، بسرعة قياسية، ثقة 

الرأي العام فيه، كما حدث مع املجالس السابقة.
في األثناء، ترتفع وتيرة األزمة بني الدولة ونقابة املعلمني، بعد صدور قرار قضائي 
مني، لكن من 

ّ
ــو أمــر صــدم النخبة السياسية وعشرات آالف املعل بحل النقابة، وه

كانوا يتابعون ملف األزمة يعرفون أّن هنالك اتجاهًا رسميًا يرى أّن املوافقة على 
تأسيس النقابة )خالل لحظة الربيع العربي 2011( خطأ كبير يجب تصحيحه!

ل القوة الكبرى في املعارضة 
ّ
ال يختلف األمر مع جماعة اإلخوان املسلمني، التي تمث

لتقليدية، إذ تبدو األمـــور فــي غاية التأزيم مــع اإلصـــرار الرسمي على مصادرة  ا
أموال الجماعة وممتلكاتها، وإنهاء وجودها قانونيًا، والحال كذلك في العالقة بني 
الدولة والنشطاء السياسيني والقوى السياسية املعارضة األخرى، من زاوية التأزيم 
يــتــزاوج ذلــك مع انطباٍع عــام مهيمن على النخب السياسية،  والتصعيد املتبادل. 
رات عديدة، أّن الدولة تتجه إلــى اليمني، مع حكومة الخصاونة، من 

ّ
مرتبط بمؤش

حيث تشكيل الحكومة وتركيبة مجلس األعيان والسياسات والقرارات والتعامل مع 
املعارضة السياسية عمومًا، ما نالحظه أيضًا في التعامل مع ملف الحريات العامة 
وحقوق اإلنسان واإلصالح السياسي. قد يفهم بعضهم أو يفّسر هذه االنعطافة 
بالوضع الدولي واإلقليمي؛ على صعيد مواجهة صفقة القرن وما قد تثيره من قلق 
لدى األردنيني )من أصول شرق أردنية؛ على هوية الدولة، مع التحفظ على كثير من 
املصطلحات واملفاهيم هنا(، والسياسات العربية ضد اإلسالم السياسي واملوقف 
الــعــام نحو مــا تسمى  لربيع العربي وممارساته فــي الجملة، والتوجه  ار ا كــ فــ مــن أ
برت، ضمن هذه الحسبة، مرحلة ارتخاء 

ُ
تقوية صورة الدولة في مواجهة مرحلٍة اعت

وتهاون أّدت إلى إضعاف صورة الدولة لدى الرأي العام. 
ــات مهمة، هنا: األولـــى، مــن بــاب التقييم والــقــراءة، ال يوجد فرق  ــارق ف ــ ثّمة ثــالث م
بني الحكومتني، الحالية والسابقة، من زاويــة التوجهات االقتصادية، فالكل يطّبق 
ــــرزاز التي  فــة نفسها، وال يــوجــد فــرق أيــضــًا سياسيًا، ألّن حكومة عمر ال ــوصــ ل ا
وصفت بالليبرالية لم تتقّدم أي خطوة في مجال اإلصالح السياسي، وأبقت على 
قانون االنتخاب، وقد يكون الفرق فقط في التوصيف والتعريف وخلفية بعض 
الــوزراء في الحكومتني، مع العلم أّن رئيس الــوزراء السابق أبقى، في البداية، على 
أغلب الفريق الوزاري للحكومة التي سبقته )حكومة هاني امللقي التي رحلت بسبب 

احتجاجات الدّوار الرابع 2018(!
أّما املفارقة الثانية التي يمكن إعادة صياغتها عبر سؤاٍل رئيٍس لتعريف املعالم 
ل أّن هـــذه الــســيــاســات والــتــركــيــبــات، 

ّ
ــي وتــحــديــدهــا، فتتمث ــحــال ــعــام ال ل ــ السياسية ل

لت في ظل بيئة دولية وإقليمية مختلفة، 
ّ
وبعبارة أعــّم »املعادلة السياسية«، تشك

مع السياسات الترامبية وهواجس صفقة القرن والعداء للمعارضة، واالستقطاب 
اإلقليمي؟ فيما يبدو اليوم املشهد الدولي واإلقليمي في حالة حراٍك وتغّير وتطّور، 
ما سينعكس بوضوح على السياسات األميركية في ملفات الديمقراطية والحريات 
العامة وحرية التعبير واإلعــالم، وعلى دور املجتمع املدني الدولي تجاه ما يحدث 
قاته، باإلضافة إلى توقف القلق إزاء 

ّ
في داخل الدول، وعلى املوقف اإلقليمي ومتعل

صفقة القرن والهواجس املرتبطة بها. 

التسوية التاريخية ومسّوغاتها عن هشاشة الديمقراطية

وسائل التواصل تهزم ترامب األردن ... إلى »اليمين« ُدر
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آراء

محمود الريماوي

انقالب على مرأى من الجميع، بثت الشاشــات 
وقائعــه لحظــة بلحظــة... كان ذلــك أبــرز مــا فــي 
مشــهد يــوم املصادقــة علــى نتائــج انتخابــات 
الرئاسة األميركية التي فاز فيها جو بايدن بـ 
306 مقابــل 232 صوتــا مــن املجمــع االنتخابي 
للرئيــس املنصــرف دونالد ترامــب. أتى وصف 
منهــم  مشــّرعني،  مــن  باالنقــالب  جــرى  مــا 
الــذي  باســكريل،  وليــام  الديمقراطــي،  النائــب 
مــن  بتشــجيع  انقــالب  محاولــة  »نشــهد  غــّرد 
 املحاولــة محكــوم 

ّ
مجــرم البيــت األبيــض. لكــن

ديانــا  النائبــة  قالــت  فيمــا  بالفشــل«.  عليهــا 
ديغيتــي »هــذه ليســت تظاهــرة، إنهــا محاولــة 
فــي  الجمهوريــني  زعيــم  ووصــف  انقــالب«. 
مجلــس الشــيوخ، ميتــش ماكونيــل، مــا جــرى 
األربعــاء، فــي مقابلــة مــع »فوكــس نيــوز«، إن 
االحتجاجــات فــي مبنــى الكونغــرس »ال تمــت 

ألميركا بصلة«.
شــهدتها  التــي  البلطجــة  موجــة  كانــت 
أن  لترامــب  ســبق  إذ  متوقعــة،  واشــنطن 
أجــل  »مــن  الكونغــرس  علــى  بالزحــف  توعــد 
غيــر  بالضبــط  هــو  والســليم  الســليم«،  عمــل 
االقتــراع،  نتائــج  علــى  االنقضــاض  الســليم: 
وترهيب املشــّرعني، وتخريب األجواء في بيت 
التشــريع الذي وصفه الرئيس املنتخب بايدن 
أمــا املحــّرض علــى هــذه  بأنــه قلعــة الحريــة... 
االرتكابــات فهــو ترامــب الذي يضع نفســه اآلن 
امــام ســلطة القانــون، وفــي مواجهتهــا وتحــت 
طائلتهــا. وكان نائــب الرئيــس مايــك بنــس قــد 

جمال محمد إبراهيم

)1(
عنــوان  هــو  إبراهيــم(  )أو  أبراهــام  اتفاقيــة 
إســرائيل  حكومــة  أبرمتهــا  التــي  االتفاقيــات 
مــع اإلمــارات والبحريــن وأخيــرًا مــع الســودان. 
اإلســرائيلية،  الحكومــة  اختــراع  مــن  واالســم 
وأطلــق الرئيــس األميركــي، ترامــب، مزحــة أنــه 
كان يظن أن تلك االتفاقية ســتحمل اســمه هو، 
ال اســم النبــي إبراهيــم، كمــا أوحــْت إســرائيل. 
يتعّجب السودانيون، وهم يتابعون مسرحية 
توقيع الحكومة االنتقالية في بلدهم »اتفاقية 
إبراهيــم« تلك مع الجانب األميركي، واألعجب 
الثانــي  الطــرف  غيــاب  فــي  التوقيــع  يتــم  أن 
علــى  شــوهد  مــا  إســرائيل.  ممثــل  الرئيســي، 
الشاشات حفل توقيع غاية في الغرابة، طرفاه 
وزيــر أميركــي ووزيــر العــدل الســوداني، فيمــا 
نــّص االتفــاق علــى تفعيل تعّهد ســابق قطعته 
القيــادة الســودانية، عبــر محادثــة هاتفيــة مــع 
الســودان  لتطبيــع  ترامــب،  املغــادر  الرئيــس 
عالقاتــه مــع دولــة إســرائيل، ثمنــا غير مباشــر 
لرفــع اســم الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة 

لإلرهاب. 

)2(
 النظــر عــن محتــوى االتفاق الذي نســب 

ّ
بغــض

سياســي   
ٌ
شــأن فهنالــك  إبراهيــم،  النبــي  إلــى 

الواليــات  علــى  ليــس  الخطيــرة،  تداعياتــه  لــه 
علــى  بــل  إســرائيل،  دولــة  علــى  وال  املتحــدة 

عمار ديوب

مخــرج  علــي  حاتــم  قيمــة  علــى  كبيــٌر  إجمــاٌع 
 هــذا 

َّ
درامــا، وحــول شــخصه. وهنــاك مــن شــق

. هــو 
ّ

ــه، وفقــط لــو لــم يســف
ّ
اإلجمــاع، وهــذا حق

 ُيثبــت القيمــة واألهميــة. جــال الراحــل 
ٌ
شــذوذ

والقصــة  والتمثيــل  املســرح  متعــددة:  بفنــوٍن 
اإلخــراج  فــي  وتألــق  وغيرهــا،  والســيناريو 
 مقولة 

َ
التلفزيوني والســينمائي؛ وأثبت فشــل

تتكــّرر، عــن أن اإلنســان يبــدع في حقٍل ويفشــل 
فــي حقــول أخرى. وبذلك ينتمي حاتم للتمّرد، 
للتعــّدد، للتفلســف، للقديــم األصيــل، ويرفــض 
حقــل  فــي  الــدوران  أي  املتهافتــة،  البديهيــات 

االختصاص، والقطيعة مع سواه.
تشــريح  خــالل  مــن  علــي  حاتــم  أصالــة  بــرزت 
ومشــغولة  راقيــة  درامــا  وتقديمــه  الحاضــر، 
فكريــا واجتماعيــا، واألمــر ذاتــه حينمــا اتجــه 
نحو التاريخ، وأصاب في اختيار ممثليه. لقد 
شــكل ثنائيــا متينــا مــع أكثــر من كاتــب، وتميز 
مع وليد سيف في أكثر من عمل، سيما ثالثية 
األندلس و»التغريبة الفلسطينية«، وكذلك مع 
ممدوح عدوان في »الزير سالم«. إنتاجه غزير، 
دقيقــة وجذريــة؛  الدراميــة  أعمالــه  ومواضيــع 
ففــّكك الفســاد واالســتبداد، وأضــاء واقــع املرأة، 
وأشار إلى ضرورة رفع الغنب عنها. فعل الشيء 
ذاتــه بالتــراث »صقــر قريــش، ملــوك الطوائــف، 

رفــض االعتــراض على نتائــج التصويت، وهو  
مــا يملكــه أعضــاء مجلســي النــواب والشــيوخ، 
أمــا دوره فاحتفالــي كمــا قــال. وُبعيــد اإلدالء 
بأقوالــه هــذه، ومــع تمّكــن أفــراد مــن مليشــيات 
اقتحــام  مــن  لترامــب  املؤيــد  املتطــّرف  اليمــني 
الكونغــرس، فقــد  خــرج  نائــب الرئيــس بأمــاٍن 
ســوف  القانــون  بــأن   وصــّرح  املبنــى،  مــن 
الثانيــة  الصفعــة  وهــي  املقتحمــني،  يطــاول 
خــالل 24 ســاعة التــي يوجههــا بنس لرئيســه، 
وذلــك باعتبــار األخيــر محّرضــا علــى اقتحــام 
لــد 

ُ
خ فــي  دار  قــد  أنــه  ريــب  وال  الكونغــرس. 

ترامــب إقالــة نائبــه بنــس مــن موقعــه، وبمــا أن 
ذلــك غيــر ممكــن دســتوريا وقانونيــا، فســوف 
رئيســه،  لتفوهــات  هدفــا  الرجــل  هــذا  يصبــح 
بعــد أن ارتضــى أن يكــون نائبــا لــه. وبمــوازاة 
األغلبيــة  ينتزعــون  الديمقراطيــون  كان  ذلــك، 
بعــد  الجمهوريــني،  مــن  الشــيوخ  فــي مجلــس 
أن مــأوا مقعديــن عــن واليــة جورجيــا، فيمــا 
كانــت  أجــواء االدعــاء العــام فــي الواليــة تحقق 
فــي مكاملــة لترامــب مع ســكرتير الوالية، ســعى 

خاللها إلى تغيير نتيجة االنتخابات.   
كان مــن شــأن جملــة الوقائــع هــذه )لــو تعلقــت 
بشــخص مندفــع لكنــه يتمتــع بحــد أدنــى مــن 
االتزان أو السالمة النفسية( أن تجعل الرئيس 
يرعــوي، ويتوقــف عــن معانــدة الحقائــق، غيــر 
الــذي  الشــخص  هــذا  أخــذت  باإلثــم  ة 

ّ
العــز أن 

الجســيمة.  األخطــاء   ارتــكاب  عــن  يتوقــف  ال 
جملــة  اقتــراف  لنفســه  أبــاح  قــد  أنــه  والحــال 
بتصّرفــاٍت  وقانونيــٍة  سياســيٍة  مخالفــاٍت 
تمــّت  وال  الســليم،  الــذوق  تجافــي  ممجوجــٍة 

الســودان الــذي دفــع شــبابه ثمنــا غاليــا حتــى 
قبــل نحــو عامــني،  البشــير  أســقط حكــم عمــر 
وهــم  صوتــه  يســمعون  ال  يمثلونــه  مــن  فــإذا 
يسارعون في التطبيع مع دولة إسرائيل، ومن 
دون تفويض يذكر. وتبرز هنا عدة مالحظات، 
قــد يراهــا بعضهــم أمورًا شــكلية غيــر ذات أثر، 
ولكن دالالتها ال تخفى على املتابع الحصيف. 
تتصــل أوالهــا بمــن وقعــا ذلــك االتفــاق املقــّدر 
الســودان  بــني  كامــل  تطبيــع  إلــى  يفضــي  أن 
وهــو  الســوداني،  الجانــب  عــن  وإســرائيل. 
ــع وزيــر العــدل علــى االتفــاق، 

ّ
الطــرف األول، وق

اإلســرائيلي،  الجانــب  يمثــل  مــن  ولــم يحضــر 
فــي  باالتفــاق،  املعنــي  الثانــي  الطــرف  وهــو 
فهــو  املؤقــت،  العــّراب  أمــا  املراســمي.  الحفــل 
وزيــر الخزانــة األميركــي، والذي بــدا أن العّراب 
األصلــي، وهــو الرئيــس دونالــد ترامب، فّوضه 
للتوقيــع. أمــا وأن االتفــاق يتصل، في محتواه، 
بتطبيــع العالقــات بــني خصمــني، واســتئناف 
ذهــن  إلــى  يتبــادر  الدبلوماســية،  عالقاتهمــا 
 عن غيــاب وزيري الخارجية في 

ٌ
املراقــب ســؤال

الســودان وإســرائيل املختصــنْي بهــذا الشــأن؟ 
املكلــف  الســوداني  الخارجيــة  وزيــر  كان  وإذا 
موجودًا في الخرطوم، ملاذا لم يكلف بالتوقيع 
علــى اتفــاق التطبيــع، وذلــك ملــف وزارتــه، وال 
غيــر  وهــو  الســوداني،  العــدل  وزيــر  يعالجــه 

مختص بالعالقات الخارجية؟

)3(
أمــا الطــرف الــذي وقــع علــى »اتفــاق إبراهيــم«، 

عمــر، صــالح الديــن األيوبــي، وغيرهــا«؛ وبذلك 
أو  بالتاريــخ،  وال  بذاتــه،  حاتــم   

ّ
يســتخف ال 

بقيمة الدراما. َســحَر الشــارع العربي في ثالثة 
ســالم،  الزيــر  وفــي  األندلــس،  عــن  مسلســالت 
 فــي »التغريبــة الفلســطينية«. نــال ذلــك 

َ
ــق

ّ
وَحل

علــن 
َ
ل مــّرٍة. وبوفاتــه، أ حــني ُعِرضــت أعمالــه أوَّ

كثٌر إن مسلسالته كانت حاضرة في بيوتاتهم، 
وهــو بذلــك يعيــد إنتــاج الهويــة الســورية التي 
تصّدعت منذ أحكم االســتبداد سلطته، وبدأت 
عيــد بــث مسلســالته. هــذا ليــس 

ُ
الفضائيــات ت

بسيطا، هذا يعني أن لدى هذا الرجل مشروعا 
ثقافيــا يبثــه فــي أعمالــه، ولــو أضفنــا شــروط 
سورية الكارثية لجهة الحريات، فإنه أبدع في 
صــادر الحريــات 

ُ
أســوأ بيئــة سياســّيٍة، حيــث ت

واألنــا  وبــل  والسياســة،  واإلبــداع والصحافــة 
مبــدع  كل  لــدى  قضيــة حاســمة  واألنــا  كذلــك. 
وكاتب ومخرج، وكل عامٍل في الوسط الثقافي 
واألدبــي، أي مــن دون أنــا عاليــة ومســتقلة، ال 
يمكــن إنجــاز أعمــال ثقافيــة وأدبيــة ذات أهمية 
رفــع القبعــات لهــذا الرجــل، ابــن 

ُ
حقيقيــة. إذًا ت

الحجــر  مخيــم  مــن  خــرج  والــذي  القنيطــرة، 
األســود فــي دمشــق، واملجــاور ملخيــم اليرموك، 
وراح يعمل على مشروعه الثقافي عبر إنتاجه 
اإلبداعي. أثار رحيله الصادم نقاشــاٍت بائســٍة، 
هــي تتكــّرر كثيــرًا ومنــذ بداية الثورة الســورية 
2011. وتتناول عالقة الفن بالسياسة والثورة. 

بصلــٍة ألميــركا الداخليــة التي تفخــر بإنفاذها 
أن  دون  مــن  بالدســتور،  وبتقيدهــا  القوانــني 
تكون أجســام الســلطة، بالضرورة، على درجٍة 
عاليــة مــن النزاهــة واملوضوعيــة. وال شــك أن 
األميركيــني قــد عاينــوا بأنفســهم، فــي ســاعات 
حظــر التجــّول، الخطــر الــذي يحيــق بنظامهــم 
السياســي الــذي ارتضــوه، وذلــك عبــر انتهــاك 
أقــدس املؤسســات الدســتورية، وإعاقتهــا عــن 
عملهــا، إذ تــم بالفعــل فــض جلســة التصديــق 
النــواب  مجلســي  جمعــت  التــي  املشــتركة 
والشــيوخ علــى نتائــج االنتخابــات. علــى وقــع 
االقتحام، وانتشــار أدخنة قنابل الغاز املســيل 
الوطنــي  الحــرس  يســتحوذ  أن  قبــل  للدمــوع، 
علــى مبانــي الكونغــرس، ثــم يتــاح للمشــّرعني 
االجتمــاع مجــّددا، أول مــن أمــس الخميــس 7 
الثانــي، الســتئناف املصادقــة  ينايــر/ كانــون 
على النتائج، وقد صادقوا بالفعل عليها، بما 

جعل من بايدن رئيسا بصورة رسمية.
األميركيــني،  أذهلــت  جــرت  التــي  الوقائــع 
وأذهلــت معهــم  الغــرب، الليبرالــي. فيمــا ظلــت 
املتطــّرف،  الشــعبوي  اليمــني  تســاور  اآلمــال 
كالــذي يمثلــه بنيامــني نتنياهــو فــي إســرائيل 
وجاييــر  روســيا  فــي  بوتــني  وفالديميــر 
بولســونارو فــي البرازيــل، فــي أن تقــع معجــزة 
فــي الســاعات األخيرة، ويتــم إبطال فوز بايدن 
بالرئاســة األميركيــة، وذلــك جريــا علــى إيمــان 
هــؤالء، ومــن يشــاكلهم، باملؤامــرات واملعجزات 
للزعمــاء  والشــخصي  السياســي  والســحر 
دونالــد  العقــارات،  مطــّور  ومنهــم  امللهمــني، 
الرئاســية بأنهــا  الــذي وصــف فترتــه  ترامــب، 

وهو ممثل الحكومة األميركية، أليس للمراقب 
القانونــي  التكييــف  ماهيــة  عــن  يتســاءل  أن 
إلخــراج حفــل التوقيــع مــن الناحية املراســمية، 
أو إن تــّم الصــورة املناســبة؟ لرّبمــا يســأل َمــن 
 تــّم التأكــد مــن التفويــض القانونــي 

ْ
يســأل، إن

عــوا ذلــك ذلــك االتفــاق مــن حكوماتهــم، 
ّ
ملــن وق

مــع  اإلجــراء  توافــق  مــدى  إلــى  واالطمئنــان 
والتقاليــد  الدولــي   القانــون  مقتضيــات 

الدبلوماسية املرعية؟ 
ذلــك أمــر ال ينبغــي التغافــل عــن أهميته، إذ هو 
يتصــل  بإلزاميــة  بنــود ذلــك االتفاق بني طرف 
حاضــر قــام بالتوقيــع وطرف غائب لم يشــارك 
مــن يمثلــه. ثّمــة أســئلة قــد تشــّكك فــي صدقيــة 

ذلك االتفاق وإلزاميته. 

)4(
أمــر شــكلٌي آخــر، قــد ال يفطــن إليــه مراقــٌب غيــر 
مــدرك ألهميتــه، يتصــل باملــكان الــذي تــم فيــه 
تنظيم حفل توقيع »اتفاق إبراهيم«  واتفاقية 
منــح الواليــات املتحــدة مليــار دوالر للســودان 
ســدادًا ملتأخــراٍت يطلبهــا البنــك الدولــي، فقــد 
األميركيــة  الســفارة  مكاتــب  فــي  كلــه  ذلــك  تــّم 
العجــب،  تثيــر  مفارقــة  وتلــك  الخرطــوم.  فــي 
واألعــراف  للتقاليــد  بينــة  مفارقــة  وفيهــا 
الدبلوماســية. مــن الطبيعــي أن تتولــى وزارة 
التوقيــع  حفــل  تنظيــم  الســودانية  الخارجيــة 
علــى »اتفــاق إبراهيــم« فــي مقّرهــا، ال فــي مقــّر 
املضيــف  واجــب  ذلــك  األميركيــة.  الســفارة 
تجــاه ضيفــه، بــل هــو مــن أبجديــات األتيكيــت 

مذهبيتهــا  النقاشــات  تلــك  صفــات  أســوأ 
أن  األفــراد  علــى   

ّ
وكأن أو،  إّمــا  وعقائديتهــا: 

يكــّرروا أنفســهم، ويقولــوا، وبالفم املــآن، إنهم 
 فهم ينامون في حضن النظام، 

ّ
مع الثورة، وإال

قريــري العــني، هادئــي البــال، وعكس ذلــك يكّرر 
ة كبيرة في 

ّ
 وخف

ٌ
»صبيان النظام«. هذا إسفاف

فهــم التنــوع والتعّدد واختالف آليات التعبير، 
وهــو، بأبســط األحــوال، هــدر لكرامــة اإلنســان 
وحقــه فــي االختيار لشــكل املشــاركة في الثورة 

واالنحياز للشعب، أو رفض ذلك كله كذلك.
ُيــرَوى أن حاتــم علــي، وزوجتــه السيناريســت 
الوقفــات  إحــدى  فــي  شــاركا  الرحبــي،  دلــع 
االحتجاجيــة أمــام الســفارة الليبية في دمشــق 
عاليــا،  وأطلــق   ،2011 شــباط  فبرايــر/  فــي 
جملــة منــّددة بعناصــر األمن الســوري حينها، 
ــه وقضيضه. 

ّ
توضــح أنــه يرفــض النظام، بقض

لــم يشــارك فــي تظاهــرات الثــورة وفعالياتهــا 
حينمــا حدثــت فــي ســورية وطــال أمدهــا، كمــا 
فعــل فنانــون آخــرون. ووفقــا لهــذا القياس لدى 
ه رمادي أو مســتفيد 

ّ
بعضهم، يبدو الرجل كأن

من النظام. ويرى هؤالء أن كل رمادي سلطوي 
بالضــرورة. ولكــن لــكل حقــٍل من حقــول اإلبداع 
طريقتــه فــي التعبير، وفي اإلعــالن عن مواقفه، 
الخــوف.  الشــديد، هنــاك  االســتبداد  وفــي ظــل 
نعــم الخــوف؛ مــن حــق اإلنســان أن يخــاف، بكل 
بســاطة، ومــن حقــه أن يكــون جريئــا وشــجاعا، 

»أعظم فترة رئاسية في تاريخ أميركا«. وأمام 
هــذه التطــورات الدراماتيكيــة، فــإن فــي الوســع 
تصــّور إنتاج أشــرطة ســينمائية ومسلســالت 
تلفزيــة عــن  الرئيــس »األعجوبــة«، غير أن ذلك 
لن يكون كافيا ملحو خطايا هذا الرجل وعبثه 
املناصــب،  أرفــع  فــي  املهنيــة  الحيــاة  بتقاليــد 
البشــر. ولئــن  بــني  املتبــادل  وبســنن االحتــرام 
وصــف بأنــه ليــس علــى ســوية نفســية، وأنــه 
ينظــر  تجعلــه  خاصــة،  نرجســية  مــن  يشــكو 
بافتتــان شــديد إلــى نفســه، ال علــى أنــه إنســان 
مميــز، بــل علــى أنــه »شــيء جميــل«، فــإن ذلــك، 
علــى أهميتــه، لــن يكون كافيــا ملعالجة الندوب 

الــذي  املاليــة  اتفــاق املنحــة  أمــا  الدبلوماســي. 
الخرطــوم،  إلــى  بشــأنه  الوزيراألميركــي  قــدم 
وزارة  مكاتــب  فــي  يوقعــه،  أن  متوقعــا  فــكان 
املاليــة، وزيــر املالية الســوداني ووزير الخزانة 

األميركي الزائر. 

)5(
يرى مراقبون سودانيون تلك األمور، وإن بدْت 
شــكلية، أنها عكســْت ســوء تقدير من الضيف، 
وهــو وزيــر أميركــي زائــر، ومــن املضيــف، وهي 
الحكومة االنتقالية في الخرطوم. والخشية أن 
تثيــر هــذه التجــاوزات زوبعة لن تهــدأ، إذ يرى 

أّمــا إدانــة أحدهــم فتكــون عبــر مواقفــه املعلنــة. 
هــذا مــا لــم يفعله حاتم علي، لــم ينضم للثورة، 
أعمالــه  وكانــت  للنظــام،  ينضــم  لــم  ولكنــه 
الســيئ  املوقــف  وحتــى   ،2011 علــى  الالحقــة 
للنظــام،  التابعــة  الســورية  الفنانــني  لنقابــة 
ن على 

ّ
وكذلــك عــدم مشــاركتها في تأبينــه، يدال

 وال نكــرة، بــل رافــض 
ًّ
أن الرجــل ليــس رماديــا

العميقــة التــي تركهــا فــي اإلدارة العامــة، وفــي 
العالقــة مــع القضــاء ووســائل اإلعــالم، عــالوة  
علــى تلطيخــه صــورة بــالده، علما أنها ليســت 
 منفّرة، إذ 

ٌ
صورة زاهية ناصعة، وال هي داكنة

تختلــط فيهــا النقائــض، فيجــد فيها مناصرو 
النظــام السياســي وخصومــه، كمــا املحايدون، 
كل مــا يرغبــون برؤيتــه، ويشــهد على حصافة 
نظرتهــم. ولســوف يكــون منطقيــا ومتوقعا أن 
ترفع دعاوى قضائية من أطراف متعّددة ضد 
هذا الرجل، وأن تتولى العدالة إصدار األحكام 
عليــه فــي الشــهور والســنني املقبلــة،  وأن يعــاد 
االعتبار ألشــخاص ومســؤولني تمت اإلســاءة 
الشــخص،  هــذا  مــن  إليهــم بصــورة متقصــدة 
وذلــك حتــى ال تتكــّرر حقبــة ترامــب مســتقبال، 

عبر وجوٍه أخرى.  
العدالــة  مقتضيــات  تفعيــل  مــن  أجــواء  وفــي 
تفّحــص  ممكنــا  يكــون  ســوف  فإنــه  ــه، 

ّ
بحق

بعــض قراراتــه السياســية، وإعــادة تصنيفهــا، 
فــي ضــوء مالبســات شــخصيته، ومنهــا علــى 
بلــدان  مواطنــي  ضــد   قراراتــه  الخصــوص 
إســالمية، وصفقتــه التــي حملــت اســمه، والتي 
أريــد بهــا منــح اليمــني االســتيطاني فــي دولــة 
االحتالل اإلسرائيلي أكثر مما يريد. مع األخذ 
اإلعــالن  قبــل  قــراراٍت  اتخــذ  أنــه  االعتبــار  فــي 
عــن الصفقــة، وبعــد اإلعــالن عنهــا، وكانت، في 
ا مــن الصفقــة بــني الجنــاح  واقــع الحــال، جــزء
الجمهــوري  الحــزب  فــي  املتطــّرف  الشــعبوي 
األميركــي، ممثــال بترامــب، وتكتــل االســتيطان 

والعنصرية  الليكودي، ممثال بنتنياهو.
)كاتب من األردن(

بعضهــم، خصوصــا مــن األطراف التي تشــارك 
فــي الحكومــة االنتقاليــة، وتعــارض التطبيــع 
مــع دولــة إســرائيل، أن في ســوء تنظيــم توقيع 
االتفاقــني شــبهة  تفريــط فــي أمــور ســيادية لــم 
تــراَع  فيهــا األعراف الدبلوماســية التي تحفظ 
كرامــة البــالد. مــن املســتهجن أن يذهــب وزراء 
ســودانيون كبــار إلى ســفارة أجنبيــة ليوقعوا 
اتفاقيات مع مسؤولني من دولة تلك السفارة.

)6(
وزيــري  توقيــع  مراســم  بــني  املقارنــة  وفــي 
خارجيــة اإلمارات والبحريــن »اتفاق إبراهيم« 
الثالثــة  األطــراف  وبحضــور  واشــنطن،  فــي 
املعنية، والعّراب دونالد ترامب بشخصه، فإن 
مراسم التوقيع التي تمت في الخرطوم عكست 
اســتخفافا ال يليــق، واستســهااًل مــن الرئيــس 
الــذي بعــث بوزيــر خزانتــه  املغــادر  األميركــي 
لينجــز املهمــة، ولــم يعبــأ حتــى بإخطــار دولــة 
إســرائيل إلرســال مندوب عنها ليوقع االتفاق 
وأقــل  الخرطــوم.  فــي  الســوداني  رصيفــه  مــع 
 يتبعها ترامب، 

ّ
وصٍف للدبلوماسية التي ظل

وهو يرفع شعاره »أميركا أواًل«، خالل أعوامه 
األربعــة فــي البيــت األبيض، يجــول كالثور في 
مســتودع الخــزف، أنهــا دبلوماســية أساســها 
دبلوماســية  إنهــا  نقــل  لــم  إن  هــذا  املقايضــة، 
الحكومــة  علــى  يبقــى  األذرع.   ــي 

َ
ول االبتــزاز 

الســودانية االنتقاليــة ضبــط ملفاتهــا، واتباع 
الشفافية املطلوبة مع شعبها.

)سفير سوداني سابق(

للنظــام. رجل مثــل حاتم علي، واألضواء كاملة 
عليــه، ويرفــض االنضمــام للنظــام، هــذا ليــس 
الثــورة،  عــن  املعّبــرون  اإلطــالق.  علــى  بســيطا 
وأقصــد املعارضــة، ظهــروا رديئــني فــي كل مــا 
قّدمــوه، وهــذا بعكس مشــروع حاتــم علي الذي 
كان وطنّيــا بامتيــاز، وعروبّيــا عبــر »التغريبة 
ًا بتاريخه كذلك. 

ّ
الفلسطينية« بامتياز، ومعتز

صفات كثيرة يتميز بها مخرجنا، وهي ترغب 
بثــورة جذريــة في وطنيتهــا، ولكن ذلك لم يره، 
فصمــت عــن ظاهــر القــول، علــى الرغــم مــن علــو 
صوتــه أمام الســفارة، وفــي النهاية ترك البالد، 
وهذا إعالن احتجاٍج واضح، ولو رغب بتأييد 
النظام لكان اآلن يحتل رئاســة مجلس الشــعب 
هــا. إطالــة عمــر الثــورة ليســت مســألة َهّينة، 

ّ
أقل

فهــي ُمرِبكــة للجميــع، وهــذا حــال أهــل الثــورة 
وأهــل النظــام والثورة ذاتهــا؛ فتغّيرت املواقف، 
ماليــني  األمــر  وطــاول  بــل  واملــدن،  والحــدود 
النــاس، فُهجــروا وأفقــروا أكثــر فأكثــر، وهنــاك 
االحتالالت واملســتقبل املفتوح على احتماالٍت 
شتى. في هذه األجواء، يترك حاتم البالد، كما 
يرغب جميع السوريني، حيث كان أمام مصيٍر 
يشــبه مصيــر املخرج نجدت أنــزور أو الهجرة، 
املوقــف  عــن  بــداًل  والصمــت  الهجــرة  فاختــار 
العلنــي، وتابع إخــراج أعمال تلفزيونية، وكان 

يعدُّ لسواها. 
)كاتب سوري(

هل تقول العدالة كلمتها في »االنقالبي« ترامب؟

التطبيع... ما هكذا تدار الدبلوماسية في الخرطوم

التغريبة السورية تفتقد حاتم علي

يكون منطقيا 
أن ترفع دعاوى 

قضائية من أطراف 
متعّددة ضد ترامب، 

وأن تتولى العدالة 
إصدار األحكام عليه

مستهجن أن يذهب 
وزراء سودانيون 

كبار إلى سفارة أجنبية 
ليوقعوا اتفاقيات 

مع مسؤولين 
من دولتها

كارثية الوضع 
السوري، منذ 2011، 

تدفع المبدع إلى 
الجلوس جانبًا، سيما 

أصحاب األعمال 
الدرامية التي تبتغي 
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الفقر يدفع اإليرانيين إلى العشوائيات

قلق على تيغراي بسبب كورونا
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طهران ـ العربي الجديد

»نعيــش علــى الهامش. تقول أمي إن والدي 
كان يعيــش علــى الهامش. هناك ولد وعمل 
الهامــش،  علــى  ولــدت  أيضــا  أنــا  ومــات. 
لكنني ال أريد أن أموت فيه. شــقيقي فقد روحه على 
هامــش املستشــفى وشــقيقتي مريضــة وتبكي دوما. 
أمــي  تقــول  البــكاء.  علــى هامــش  وأحيانــا، تضحــك 
إن قدرنــا ُكتــب علــى هامــش األقــدار«. هكــذا يصــف 
الشــاعر اإليرانــي املعاصــر الراحــل قيصــر أمــني بــور 
حــال البؤســاء فــي املجتمعــات الذيــن يعيشــون علــى 
هامش الحياة في املجتمع، ويطلق عليهم في إيران 
اسم »القاطنني على الهوامش«، أي في العشوائيات 

وأطراف املدن اإليرانية.
إيــران  فــي  الســكاني  الحيــاة واالنفجــار  ومــع تطــور 
فــي ســبعينيات وثمانينيــات القــرن املاضي، شــهدت 
البــالد موجــات واســعة مــن الهجــرة مــن القــرى إلــى 
املــدن فــي البــالد، مــا أدى إلــى انتشــار واســع لظاهــرة 
اإليرانيــة، وعلــى وجــه  املــدن  علــى هوامــش  العيــش 
 
ّ
التحديــد املــدن الكبــرى، مثــل العاصمــة طهــران. لكــن

الظاهرة، بحسب خبراء إيرانيني في علمي االجتماع 
واالقتصــاد، تعــود باألســاس إلــى توزيــع غيــر عــادل 

للثروة والتمييز املجتمعي والفقر وعوامل أخرى.
وال توجــد أرقــام رســمية دقيقــة عــن ســكان املناطــق 
وزيــر  أن  إال  اإليرانيــة.  املــدن  أطــراف  أو  العشــوائية 

الطــرق وبنــاء املــدن اإليرانــي، عبــاس آخونــدي، أعلــن 
الذيــن  اإليرانيــني  عــدد  أن   2017 يوليو/تمــوز  فــي 
يعيشــون فــي هــذه املناطــق، ومــا يطلــق عليــه أيضــا 
»املســاكن الســيئة«، يصــل إلــى 19 مليــون شــخص في 
ثالثــة آالف منطقــة عشــوائية، بحســب وكالــة »مهــر« 
اإليرانيــة. إال أن هــذا الرقــم شــهد ارتفاعــا كبيــرًا خــالل 
األعــوام الثالثــة األخيرة منذ تســلم الرئيس األميركي 
دونالد ترامب منصب الرئاســة واتخاذ اســتراتيجية 
»الحرب االقتصادية« ضد إيران بحسب استراتيجية 
عليهــا،  عقوبــات  وفرضــه  القصــوى«  »الضغــوط 

وصفت بأنها »تاريخية وشاملة«.
هــذه  ضحايــا  مــن  كانــوا  اإليرانيــون  املســتأجرون 
اإليرانــي  بالريــال  هــوت  التــي  األميركيــة  العقوبــات 
االنتقــال  إلــى  دفعهــم  مــا  قياســية،  مســتويات  إلــى 
مــن املــدن إلــى األريــاف والعشــوائيات بســبب ارتفــاع 
بــدالت اإليجــار، علمــا أنهــا تعانــي مــن جــراء الفقر في 
ممــدودة  أنهــا  رغــم  الحيــاة،  ومقومــات  اإلمكانيــات 
ببعض الخدمات األساسية مثل الكهرباء واملاء. لكن 
العيش فيها يبقى تحت املستوى املطلوب، خصوصا 
لناحية الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية 
املناســبة. في هذا الســياق، يقول عضو لجنة العمران 
في البرملان اإليراني السابق مجيد كيان بور، لوكالة 
»خانه ملت« البرملانية، في 9 فبراير/شباط 2020، إن 
عــدد ســكان املناطــق العشــوائية فــي العاصمة طهران 
زاد بنســبة 18 فــي املائــة خــالل العامــني 2018 و2019، 

القــوة  وتراجــع  االقتصاديــة  األحــوال  ســوء  بســبب 
الشرائية للمواطنني.

املتوســطة  الطبقــة  مــن  لجــوء مســتأجرين  وبمــوازاة 
فــي  الغــالء  بســبب  املناطــق،  هــذه  إلــى  دونهــا  ومــا 
فــي  الحيــاة  مواصلــة  مــن  آخــرون  يتمكــن  لــم  املــدن، 
هامــش  علــى  العيــش  إلــى  لينتقلــوا  العشــوائيات، 
هــذه املناطــق. ويتحــدث مركــز البحــوث التابع ملجمع 
تشــخيص مصلحة النظام اإليراني، في تقرير نشــره 
على موقعه يوم 22 ســبتمبر/أيلول 2020، عن نشــوء 
ظاهــرة »العيــش علــى هامــش العشــوائيات«، مشــيرًا 
إلــى أنــه نتيجة األوضــاع االقتصادية الصعبة، فقدت 
عائالت إيرانية القدرة على توفير البيوت للعيش في 
املناطــق العشــوائية، فاضطــرت إلــى التراجــع للعيــش 

على هامش هذه املناطق.
العشــوائية  املناطــق  ســكان  عــدد  ارتفــع  ذلــك،  إلــى 
وأريــاف املــدن إلــى نحــو 38 مليــون شــخص، أي نحــو 
45 فــي املائــة مــن ســكان إيــران خــالل األعــوام الثالثــة 
األخيرة، بحسب عضو جمعية املسح األرضي محمد 
املشــاكل  تفاقــم  إلــى  الســبب  عازيــا  رضــا محبوبفــر، 
االقتصادية خالل هذه الفترة. ويكشف لوكالة »برنا« 
التابعــة لــوزارة الشــباب والرياضة يوم 24 مايو/أيار 

2020، عن وجود ظاهرة العيش في املقابر.
قّر الحكومة اإليرانية بأزمة العشوائيات 

ُ
من جهتها، ت

علــى خلفيــة أزمــة الســكن وبــدالت اإليجــار فــي البالد. 
ويؤكــد وزيــر الداخليــة اإليرانــي عبــد الرضا رحماني 

 إن الحكومــة »لديهــا مشــروعان 
ً
فضلــي األمــر، قائــال

املــدن؛  هوامــش  علــى  العشــوائية  املناطــق  لتنظيــم 
املشــروع األول هــو إدارة وتنظيــم الهجــرة، واملشــروع 
قانونــي«.  بشــكل  العشــوائيات  تنظيــم  هــو  الثانــي 
وأشــار إلــى »توزيــع األعمــال بــني أجهــزة الدولــة بهــذا 
الخصــوص«، داعيــا إلــى »تســيير األمر على مســتوى 
 إن »العمــل ينجــز بشــكل جيــد مقارنــة 

ً
وطنــي«، قائــال

الوصــول  حتــى  بــون  هنــاك  لكــن  املاضيــة،  بالفتــرة 
إلــى ظــروف مطلوبــة«، بحســب مــا أورده التلفزيــون 

اإليراني يوم 13 سبتمبر/أيلول 2020.

مجتمع
انضمت سنة 2020 إلى 2016 في صدارة السنوات األعلى حرارة عامليا، على ما كشفت أمس الجمعة 
خدمــة »كوبرنيكــوس« األوروبيــة للتغّيــر املناخــي، فأصبحــت بذلــك ذروة عقــد شــهد درجــات حــرارة 
قياســية تشــّكل ناقــوس خطــر يســتلزم املســارعة إلــى اتخــاذ خطــوات تضــع حــّدًا لظاهــرة االحتــرار. 
وانتهــت ســنة 2020 بمعــدل حــرارة أعلــى بـــ 1,25 درجــة مــن ذلــك املســّجل مــا قبــل العصــر الصناعــي. 
وأشــارت خدمــة »كوبرنيكــوس« إلــى أن »2020 عادلــت الرقــم القياســي لســنة 2016 رغــم كــون الســنة 
)فرانس برس( املنصرمة شهدت ظاهرة النينيا التي تؤدي إلى تبريد الطقس«.   

قضت محكمة كورية جنوبية أمس الجمعة بإلزام اليابان بتعويض 12 سيدة كورية جنوبية أجبرن 
علــى العمــل كرقيــق جنســي للقــوات اليابانيــة خــالل الحــرب العامليــة الثانيــة. واحتجــت اليابــان علــى 
الحكــم، مؤكــدة أن جميــع قضايــا التعويــض فــي زمــن الحــرب قد تــم حلها بموجب معاهــدة عام 1965 
التــي أعــادت عالقاتهمــا الدبلوماســية. وقضــت محكمة منطقة ســول املركزية بــأن الحكومة اليابانية 
يجب أن تعطي 100 مليون وون كوري جنوبي )91360 دوالرًا أميركيا( لكل امرأة من 12 مسنة رفعن 
)أسوشييتد برس( دعاوى قضائية في عام 2013 بسبب استعبادهن جنسيا.  

تعويض كوريات استعبدن جنسيًا في الحرب العالمية2020 السنة األعلى حرارة عالميًا

في  اإلصالحية،  ملي«  »أرمــان  صحيفة  تحدثت 
إلى  فقيرة  عائالت  لجوء  عن  الماضي،  يوليو   23
عن  عجزها  بسبب  وخيام  كانتونات  في  العيش 
العامين  خالل  المرتفع  البيوت  إيجار  بدل  دفع 
ونقلت  المائة.  في   100 تتجاوز  بنسبة  األخيرين 
صفري،  أحمد  السابق،  البرلماني  عن  الصحيفة 
في  العيش  اختاروا  المواطنين  »بعض  إن  قوله 

الخيام بسبب ارتفاع بدالت اإليجار«.

العيش في كانتونات

كبيــرة هــي املعانــاة فــي إقليــم تيغــراي املضطــرب 
فــي إثيوبيــا. الكثيــر مــن النازحــن الذيــن خســروا 
أهلهم وأبناءهم، ويعيشون مرارة النزوح، يتهّددهم 
املتحــدة  األمــم  وتخشــى  أيضــا.  كورونــا  فيــروس 
تفشــيا كبيــرًا للفيــروس فــي اإلقليم فــي ظل النزوح 
هبت املستشــفيات 

ُ
وانهيــار القطــاع الصحــي، وقــد ن

وُدّمــرت، فــي وقــت بــدأ العاملــون فــي مجــال اإلغاثــة 
الوصول إلى املنطقة بعد شهرين من بدء القتال.  

وتلفــت األمــم املتحــدة فــي تقريرهــا، إلــى أن الواقــع 
علــى األرض يدفــع إلــى القلــق علــى ســتة ماليــن 
شــخص تقريبــا فــي تيغــراي منــذ انــدالع الصــراع 
الجيــش  بــن  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   4 فــي 
تيغــراي«.  لتحريــر  الشــعبية  و»الجبهــة  اإلثيوبــي 
التدخــل  أبــي  أحمــد  آبــي  الــوزراء  رئيــس  ورفــض 
الدولــي فــي الصراع حتــى مع مطالبة األمم املتحدة 
وغيرهــا مــن املنظمــات بالوصــول مــن دون عوائق 

إلــى تيغــراي في ظل نقص املــواد الغذائية واألدوية 
واإلمدادات األخرى. 

فقــط  »خمســة  أن  إلــى  املتحــدة  األمــم  وتشــير 
يمكــن  تيغــراي  فــي  مستشــفى   40 أصــل  مــن 
الوصــول إليهــا بســهولة، بصــرف النظــر عــن تلــك 
وقــد  ميكيلــي،  تيغــراي  عاصمــة  فــي  املوجــودة 
تعرضــت املستشــفيات املتبقيــة للنهــب كما دمرت 
مستشفيات عدة«.  وتوقف عمل مراقبة ومكافحة 

تفشــي كورونــا ألكثــر مــن شــهر فــي تيغــراي، فــي 
أن  اآلالف  مئــات  نــزوح  يــؤدي  أن  ُيخشــى  وقــت 
يكــون قد ســّهل االنتقــال الجماعي للوباء، بحســب 

التقرير.
اإلصابــة  حــاالت  أعلــى  مــن  واحــد  إثيوبيــا  ولــدى 
بكوفيــد-19 فــي القــارة األفريقيــة مع أكثــر من 127 

ألف حالة إصابة مؤكدة. 
)أسوشييتد برس(
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السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة

)ادواردو سوتيراس/ فرانس برس(



بعد االعتداءات التي شهدتها أربيل بحق العشرات 
من السياح العرب القادمين من مدن عراقية، يسعى 
المسؤولون في المحافظة للكشف عن المتورطين

السويداء تشكو سوء المستشفى الوطني

1819
مجتمع

بغداد ـ زيد سالم

ــة أربـــــيـــــل،  ــظــ ــافــ ــحــ مــــــا شــــهــــدتــــه مــ
الــعــراق،  كــردســتــان  إقليم  عاصمة 
تـــعـــرض  مـــــن  ــة  ــنــ الــــســ رأس  لـــيـــلـــة 
الـــعـــشـــرات مـــن الــســيــاح الـــعـــرب الـــقـــادمـــن من 
بالضرب  هجمات  إلــى  مختلفة  عراقية  مــدن 
بنساء ومضايقتهم  والتحرش  واالعــتــداءات 
في مناطق عــدة، والتي أسفرت عن إصابات 
بينهم وخسائر مادية في ممتلكاتهم، لن يمّر 

مرور الكرام.
التحقيقات  مــن  التسريبات  بعض  وتكشف 
التي تجريها السلطات األمنية في أربيل، أن 
العنصرية  االعــتــداءات  فــي  املتورطن  بعض 
ضد السياح العرب القادمن من بغداد ومدن 
ــفـــاالت رأس الـــســـنـــة، عــلــى  ــتـ ــــرى خـــــال احـ أخــ
عاقة بحزب العمال الكردستاني، وقد تفاعل 
بــدورهــم  مــنــدفــعــون يخضعون  معهم شــبــان 
للتحقيق بتهمة تهديد السلم واألمن وإثارة 

العنصرية.
واعتذر محافظ أربيل، هيمن سيد قــادر، عن 
التي تعرض لها السياح العرب،  االعــتــداءات 
مـــؤكـــدًا أنـــهـــا ال تــمــثــل مـــواطـــنـــي اإلقـــلـــيـــم وال 
الــشــعــب الـــكـــردي وتــســيء لــهــم، كــمــا أكـــد على 
اعــتــقــال عـــدد مــن املــتــورطــن فيها واســتــمــرار 
الــبــحــث عــن آخـــريـــن. وأصــــدر رئــيــس حكومة 
اإلقليم مسرور البارزاني، بيانا أعرب فيه عن 
أسفه بسبب الــحــادث، وتــوّعــد بـــ »إنـــزال أشــّد 

 املتورطن«.
ّ

العقوبات بحق
وعــلــمــت »الــعــربــي الــجــديــد« مـــن مـــصـــادر من 
الــحــكــومــة املــحــلــيــة فــي أربـــيـــل، أن »الــســلــطــات 
أمـــرت بــاســتــضــافــة بــعــض الــســيــاح الــذيــن تــّم 
ــائــــهــــم، وقـــد  ــل إرضــ ــ ــداء عــلــيــهــم مــــن أجـ ــ ــتـ ــ االعـ
حصلوا على هدايا في وقت دفعت الحكومة 
تكاليف فــتــرة تــواجــدهــم فــي اإلقــلــيــم لغرض 
ــن الــتــي  ــاكــ الـــســـيـــاحـــة. وأوصــــــت بــتــأمــن األمــ
يـــتـــواجـــد فــيــهــا الـــســـيـــاح الـــعـــراقـــيـــون الــعــرب 
ــر األمــــن  ــنـــاصـ مــــن خــــــال تــكــثــيــف تــــواجــــد عـ
أن »حكومة  املـــواقـــع، مبينة  تــلــك  ــراف  أطــ فــي 
إقليم كــردســتــان أولـــت هــذا املــلــف الكثير من 
االهــتــمــام، ألنــهــا تــعــرف أن الــحــادثــة ال تبدو 
عــرضــيــة أو اعــتــيــاديــة، بــل تــأتــي ضــمــن خطة 
لــضــرب مــصــالــح اإلقــلــيــم، وحــاجــة كــردســتــان 
للسياح من أجل تجاوز أزمتها االقتصادية، 
ناهيك عن إنهاك العاقة بن أربيل وبغداد«.

واستغلت أحزاب وفصائل مسلحة من بغداد 
الحكومة  إلـــى  الــلــوم  الــحــادثــة، لتوجيه  هـــذه 
واملجتمع في إقليم كردستان، وروجت بعض 
إليران  املوالية  للمليشيات  التابعة  املنصات 
إلى عدم السفر إلى إقليم كردستان. ومن بن 
الداعن إلى ذلك، عضو مجلس النواب العراقي 
ــران ومــعــارضــتــهــا  ــ ــ ــة بــقــربــهــا مــــن إيـ املـــعـــروفـ
لــحــكــومــة اإلقـــلـــيـــم، عــالــيــة نــصــيــف. األخـــيـــرة 

بـــكـــافـــة املـــتـــضـــرريـــن والــــشــــركــــات الــســيــاحــيــة 
أمام  حقوقهم  وأخــذ  لاعتداء  تعرضت  التي 

القضاء.
وتواصلت »العربي الجديد« مع عائلة كانت 
ــداءات، وتــتــألــف مــن رجــل  ــتــ ضــحــيــة هـــذه االعــ
وزوجـــتـــه وأوالده الــثــاثــة وشــقــيــقــه وأســرتــه 
التعرض ألفــراد  الذين قدموا من بغداد. وتــم 
العائلتن بعد مهاجمة سيارة »ميني باص« 

يستقلونها تحمل لوحة بغداد.
ــكـــشـــف عــن  ــــض الـ ويــــقــــول الــــرجــــل الـــــــذي رفــ
اسمه إنه وعائلته تلقوا الضربات من عدد 
مـــن األشـــخـــاص الـــذيـــن أحـــاطـــوا بــالــســيــارة، 
مــردديــن عــبــارات عنصرية ضد الــعــرب. كما 
كانوا يرمون الحجارة على السيارة بهدف 
تحطيم زجاجها، وقد أصابت عددًا من أفراد 
الــعــائــلــتــن، الفــتــا إلـــى أنــهــم بـــدوا أفــضــل من 
النساء  تعرضت  التي  العائات  من  غيرهم 
فيها للتحرش بشكل ال يمكن للرجل الدفاع 
عــن أســرتــه وحــده مــع هــذا الــعــدد الكبير من 
ــأســــف ألن الـــشـــرطـــة كــانــت  ــمـــن. ويــ ــاجـ ــهـ املـ
 إنه لوال تدخل مواطنن أكراد 

ً
غائبة، قائا

كبار في السن أبعدوا املهاجمن عنهم لكان 
الحال أكثر سوءًا. 

واقع المستشفى السيّئ 
وعدم اهتمام الكادر الطبي 

بالمريض أصبح سمة عامة

استغلت أحزاب وفصائل 
مسلحة من بغداد 

االعتداءات لتوجيه اللوم 
إلى حكومة كردستان

أصــدرت بيانا قالت فيه إن »املواطنن الذين 
فــي محافظة  تــعــّرضــوا العـــتـــداءات عنصرية 
ــراع فـــي تــقــديــم شــكــاوى  ــ ــيـــل، عــلــيــهــم اإلســ أربـ
إلى  مشيرة  الجناة«،  بغداد ضــّد  محاكم  في 
التي  العنصرية  االعــتــداءات  »فيديوهات  أن 
قـــامـــت بــهــا مــجــامــيــع كـــرديـــة فـــي أربـــيـــل ضــّد 
العراقين العرب، كشفت عن مستوى الجهل 

والهمجية واإلجرام والتعّصب«. 
املــســؤول املحلي فــي مدينة  مــن جهته، يؤكد 
أربيل محمد خليل، أن »ملف التحقيقات في 
أحــــداث الــشــغــب الــتــي رافــقــت احــتــفــاالت رأس 
السنة في إقليم كردستان لم ُيغلق حتى اآلن، 
ومـــا زالـــت أجــهــزة االســتــخــبــارات فــي اإلقليم 
كــان املتورطون من الشبان  إذا  تحقق في ما 
بأحداث العنف واالعتداء على السّياح العرب، 
أو عنصرية  إلى جماعات تخريبية  ينتمون 
أو إرهــابــيــة، كــون األحـــداث الــتــي حصلت في 
ليلة رأس السنة كانت ممنهجة، وحدثت في 
نفس التوقيت بأكثر من منطقة«. ويوضح لـ 
»العربي الجديد« أن »التحقيقات ونتائجها 
واإلعان عنها من صاحية السلطات األمنية 
فــي اإلقــلــيــم. وحــتــى اآلن، مــا زال املشهد غير 
الوقت ملعرفة  إلــى مزيد من  مكتمل ويحتاج 

كل تفاصيل االعتداءات والتحرش«.
من  ضابط  مع  الجديد«  »العربي  وتواصلت 
شرطة أربيل، قال إن »القوات األمنية اعتقلت 
حتى اآلن 16 شخصا من الذين اعتدوا على 
السياح القادمن من بغداد، وباشرت األجهزة 
األمنية من اللحظة األولــى بالتحقيق معهم، 
وتبنَّ أن بعضهم على عاقة بمسلحي حزب 
لديهم سوابق  الكردستاني، وآخرين  العمال 
بــإثــارة املــشــاكــل فــي مدينة أربــيــل«. ويوضح 
أهالي مدينة  أن »بعض  الجديد«  »العربي  لـ 
أربــيــل ومــن قـــوات الــشــرطــة تــقــدمــوا بشكاوى 
ــبـــنَّ أن غــالــبــيــتــهــم من  ضـــد املــحــتــجــزيــن، وتـ
مــثــيــري الــشــغــب وبــعــضــهــم مــتــهــم فـــي وقــت 
سابق بملفات تحرش وتجاوزات بحق نساء 
»نعمل  عــامــة«. يضيف:  ميادين  فــي  عربيات 
حــالــيــا عــلــى تــرضــيــة املــتــضــرريــن مـــن أعــمــال 
الــعــنــف ومـــنـــع أي تــــجــــاوزات قـــد تـــحـــدث في 

املستقبل«.
ــو الــــــحــــــزب الـــعـــمـــال  إلــــــــى ذلـــــــــك، أشـــــــــار عــــضــ
الكردستاني الحاكم في أربيل عماد باجان، 
التي وقعت بن مجموعة  »املشاجرة  أن  إلــى 
مــن الــشــّبــان وهـــم فــي حــالــة ثــمــالــة، هــي حالة 
طبيعية تــحــدث فــي كــل االحــتــفــاالت وفــي كل 
دول الـــعـــالـــم، وقــــد وقــعــت مــثــل هــــذه الــحــالــة، 
ـــيــــل هــــو بــســبــب  وأســــــــاس مــــا حـــصـــل فــــي أربـ
األلعاب النارية التي أضرت بعدد من سيارات 
العرب والكرد، ما أدى إلى شجار«.  وعن سبب 
تدخل الحكومة في اإلقليم، يوضح لـ »العربي 
أجل  من  جــاء  الحكومي  »البيان  أن  الجديد« 
قطع الطريق أمام من يحاول أن يستغل األزمة 

والحادثة  إرهــابــيــة،  أو  عنصرية  إنها  للقول 
بل حالة شجار  إجرامية  أو  انتقامية  ليست 
عادية، ولكنها أخذت حيزًا كبيرًا في اإلعام«.

ــــي، أعـــلـــنـــت مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــاضـ ــاء املـ ــ ــعــ ــ واألربــ
املــــحــــامــــن األكــــــــــــراد تـــطـــوعـــهـــا لــــلــــدفــــاع عــن 
الـــســـيـــاح الـــعـــرب الـــذيـــن تـــم االعــــتــــداء عليهم 
ــقـــول املـــحـــامـــي بــشــدار  لــيــلــة رأس الـــســـنـــة. ويـ
ــيـــل،  ــــال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــــي أربـ حـــســـن، خـ
تــعــد شخصية  الــســلــوكــيــات  هــــذه  »مـــثـــل  إن 
اإلقــلــيــم وال عن  عــن سياسة حكومة  ال تعبر 
محامون،  وتطوع  كــردســتــان«.  شعب  تقاليد 
وعـــددهـــم خــمــســة، وهـــم مـــن أهـــالـــي محافظة 
الخاصة  الــدعــاوى  بمتابعة  بالتكفل  أربــيــل، 

السعودية

سورية

تركيا

ا�ردن

بغدادإيران

الكويت

العراق

يعيش أهالي السويداء 
ظروفًا صحية صعبة في 

ظل تردي الخدمات الصحية 
في المستشفى الحكومي 
الوحيد، ما قد يؤدي أحيانًا 

إلى وفاة بعض المرضى

ريان محمد

يــشــكــو أهـــالـــي الـــســـويـــداء )جـــنـــوب شــــرق دمـــشـــق(، 
العام  املستشفى  في  الصحية  الخدمات  تــرّدي  من 
»املستشفى  ُيــعــرف بـ الــوحــيــد فــي املــديــنــة، والــــذي 
ــد الــشــريــطــي«، فــي ظل  الــوطــنــي« أو مستشفى »زيـ
عــــدم الـــتـــزام األطـــبـــاء املــتــخــصــصــن بـــالـــوجـــود في 
أقــســامــهــم، ونــقــص األدويــــة واملــســتــلــزمــات الطبية، 
التدفئة، واالزدحـــام في  النظافة، وضعف  وانــعــدام 
الجراحية  العمليات  إجـــراء  مــن  والتهرب  األقــســام، 
ــام عـــــدة لـــعـــزل املــصــابــن  بــحــجــة تــخــصــيــص أقــــســ

بفيروس كورونا أو املشتبه بإصابتهم.
إلــى املستشفى، يبحث أهــل املريض  الــدخــول  لــدى 
عن كرسي أو سرير لنقله. وعادة ما تكون الكراسي 
واألســــرة مــوجــودة عند مــدخــل املستشفى، ونـــادرًا 
الغبار.  ويغطيها  مــا،  عطل  أو  كسر  مــن  تخلو  مــا 
م رغم استخدامها من قبل العديد من 

ّ
عق

ُ
كذلك، ال ت

الطوارئ باملرضى والكادر  املرضى. ويضيق قسم 
الطبي.

وبــســبــب اإلجـــــــــراءات الـــخـــاصـــة بــانــتــشــار فــيــروس 
ــا الـــجـــديـــد، تـــم تــحــويــل أقـــســـام عــــدة داخـــل  كــــورونــ
املستشفى، مــثــل قــســم الــجــراحــة الــعــامــة والــحــروق 
ــــراض الــصــدريــة إلـــى أقــســام عـــزل للمصابن  واألمــ
نقل  تــم  حــن  فــي  بالفيروس،  بإصابتهم  واملشتبه 

عّد ضيقة. 
ُ
مرضى تلك األقسام إلى أقسام أخرى ت

من جهة أخــرى، فــإن التجهيزات واألســرة في كافة 
أقـــســـام املــســتــشــفــى تــعــد ســيــئــة، بــحــســب أبــــو عمر 
ن. )37 عـــامـــا(، الــــذي كـــان يــرافــق أحـــد املــرضــى في 
تأمن  املرضى يحاولون  أهــل  إن  يقول  املستشفى. 
هم يحصلون على سرير جيد وشرشف 

ّ
وساطة عل

وغير  رثـــة  غالبيتها  أن  علما  ووســـــادة،  وبــطــانــيــة 
صــالــحــة لـــاســـتـــخـــدام. كــمــا أن الــتــدفــئــة املــركــزيــة 
ضعيفة، ما يضطر األهالي إلى جلب ما يحتاجون 

إليه من منازلهم، حتى أن البعض يجلب مدفأة. 
يــضــيــف: »ال تــتــوفــر فـــي املــســتــشــفــى أي تــجــهــيــزات 
ومـــعـــدات لــلــمــرضــى، كــالــنــقــالــة أو الــعــكــاز، مــا يدفع 
الشخصي.  حسابهم  على  لشرائها  املرضى  بعض 
كــاملــراحــيــض، فغالبيتها  الــخــدمــاتــيــة،  املـــرافـــق  ــا  أمـ
خارج الخدمة كليا أو جزئيا، وال توجد مياه ساخنة 
الحقن وغيرها في سال  رمى 

ُ
وال مياه للشرب. وت

ــم األســـرة 
ّ
ــعــق

ُ
قــمــامــة غــالــبــا مــا تبقى مــفــتــوحــة، وال ت

والـــجـــدران واألبــــواب وغــيــرهــا مــن التجهيزات رغم 
انتشار فيروس كورونا وخصوصا في املستشفى«.
عاني املستشفى من نقص 

ُ
باإلضافة إلى ما سبق، ت

كــبــيــر فــي الـــكـــادر الــطــبــي. فــي قــســم الـــحـــروق طبيب 
ــراء العمليات  واحـــد ُيــــداوم يــومــا فــي األســبــوع إلجــ
الجراحية. وفي باقي األيــام يعتمد املستشفى على 
أما قسم  أو ثاثة أطباء غير متخصصن.  طبيبن 
الجراحة، فيوجد فيه نحو 4 أطباء، بحسب أبو جواد 
معروف )42 عاما(، الذي كان يرافق أحد املرضى في 
»العربي الجديد«:  لـ املستشفى. يضيف، في حديثه 
»طــبــعــا، يطلب معظم األطــبــاء أن يــزورهــم املــرضــى 
أن بعضهم  املعاينة(. كما  )بــدل  الكشفية  ويدفعون 
يطلب من املريض كلفة العملية التي يجب أن تكون 
مجانية. كما يطلب من غالبية املرضى تأمن أدوية 
أن  حتى  املستشفى.  خـــارج  مــن  طبية  ومستلزمات 
املـــرضـــى يـــجـــرون بــعــض الــتــحــالــيــل فـــي مــخــتــبــرات 
خاصة. ونادرًا ما تكون األجهزة الطبية غير معطلة، 

خصوصا في قسم غسيل الكلى«.  
يضيف أن »واقــع املستشفى السّيئ وعــدم اهتمام 
الكادر الطبي باملريض أصبح سمة عامة. وما يزيد 
الــطــن بــلــة كــثــرة األخـــطـــاء الــطــبــيــة فــي املستشفى، 
والتي تؤدي أحيانا إلى وفاة املريض. ولدى غالبية 
األهـــالـــي رغــبــة فــي نــقــل املــرضــى إلـــى مستشفيات 
الــعــاصــمــة دمـــشـــق. وال يــبــقــى فـــي املــســتــشــفــى إال 

املضطر«. يوضح أنــه »فــي ظل هــذا الواقع السيئ، 
يــمــكــن ألي شــخــص أن يــاحــظ الــفــســاد الــــذي بــات 
علنيا. اكتشفت في أحد األيام أن بعض املمرضن 
يطلبون منا شراء األدوية من الصيدلية، علما أنها 
املعقمة  املــواد  األمــر  لديهم. ويشمل  تكون متوفرة 

والشاش والقطن والحقن وغيرها«. 
ــادر الــطــبــي فـــي مستشفى  ــكـ فـــي املـــقـــابـــل، يــشــكــو الـ
السويداء بسبب سوء واقع عملهم وقلة مدخولهم. 
يــقــول مــمــرض فـــي املــســتــشــفــى، رفـــض الــكــشــف عن 
»العربي الجديد«: »البنية التحتية واألثاث  اسمه، لـ
والــتــجــهــيــزات الــطــبــيــة فــي املــســتــشــفــى ســيــئــة جــدًا، 
والــخــدمــات الــطــبــيــة سيئة أيـــضـــا«. ويــلــفــت إلـــى أن 
قلة  بسبب  يعاني  السويداء  في  الصحي  »القطاع 
األطباء خرجوا من  الكثير من  الطبي.  الكادر  عدد 
سورية إلــى دول أوروبــيــة خــال السنوات املاضية 
فـــي إطــــار مـــوجـــات الــلــجــوء. والـــيـــوم، هــنــاك أطــبــاء 
وممرضون يتوجهون إلى الصومال وليبيا بسبب 
اإلغــــراءات املــالــيــة. فــرواتــب الــكــادر الطبي كغيرهم 
من العاملن في القطاع العام ال تكفي لتأمن الحد 

األدنى من االحتياجات املعيشية األساسية«. 
ــر املــســتــشــفــى الـــوطـــنـــي فــــي الـــســـويـــداء  ــان مـــديـ ــ وكــ
الطبيب خلدون أبو حمدان، قد أعلن في وقت سابق 
واستشفائية  عاجية  خدمات  يقّدم  املستشفى  أن 
وإسعافية رغم كل النواقص. مع ذلك، يتحدث عن 
ل عدد من 

ّ
النقص الكبير في بعض األقسام وتعط

 عن النقص 
ً
األجهزة والتأخير في إصاحها، فضا

فــي بعض األدويـــة. كــذلــك، يتحدث أبــو حــمــدان عن 
التكييف  أجهزة  لصيانة  امللحة  املستشفى  حاجة 
والتدفئة في غرف العمليات، باإلضافة إلى صيانة 

مصاعد املستشفى كاملة<

اعتداءات أربيلتحقيق
رفض للعنصرية رغم االتهامات

العام لبنان: »المياومون« ضحية اإلقفال 

عدد العمال المياومين 
يصل إلى نحو 50 % 

من اليد العاملة اللبنانية

بيروت ـ سارة مطر

يــرخــي قـــرار اإلقــفــال الــعــام للحّد مــن انتشار 
جائحة كورونا في لبنان، بثقله على العديد 
من الشرائح االجتماعية التي باتت دون خط 
القاهرة  االقتصادية  الــظــروف  نتيجة  الفقر، 
مثلما هو  والبطالة  الفقر  مــعــّدالت  وارتــفــاع 
الــحــال فــي كــل الــعــالــم. فــقــد تــضــاعــفــت نسبة 
الــفــقــراء لتصل إلــى 55 فــي املــائــة عــام 2020، 
 
ً
املــائــة عــام 2019. فضا بعدما كانت 28 فــي 
عــن ارتـــفـــاع نــســبــة الــذيــن يــعــانــون مــن الفقر 
املــدقــع بـــ 3 أضــعــاف مــن 8 إلـــى 23 فــي املــائــة 
خال الفترة نفسها، وفق دراسة لجنة األمم 
املــتــحــدة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة لغربي 

آسيا )اإلسكوا(.
أجرهم  على  يحصلون  الذين  العّمال   

ّ
ولعل

ُيـــعـــرف  ــا  ــ ــّي، أو مـ ــ ــومـ ــ ــيـ ــ بـــحـــســـب عـــمـــلـــهـــم الـ
تضّررًا  األكثر  الفئة  يشّكلون  »املياومن«،  بـ
من القرارات الحكومية املتتالية بشأن إقفال 
تحوا أبواب رزقهم 

َ
الباد. فالعّمال الذين إن ف

ــوا قــوت يومهم، وإن 
َ
أو قــصــدوا عملهم، جــن

أغلقوها أو الزمــوا بيوتهم، ُســّدت بوجههم 
ســبــل الــعــيــش وانــعــدمــت مــقــّومــات الــحــيــاة. 
الذي سيمتّد  الجديد  الحال باإلقفال  فكيف 
ــاط املــقــبــل؟  ــبـ لـــغـــايـــة األول مــــن فـــبـــرايـــر/ شـ
 املـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة 

ّ
ــره، أن ــ والــجــديــر ذكـ

اقــتــصــرت عــلــى تــخــصــيــص 75 مــلــيــار لــيــرة 
مــلــيــون دوالر بحسب   50 )نـــحـــو  لــبــنــانــيــة  
ســـعـــر الــــصــــرف الـــرســـمـــي، وتــــعــــادل نـــحـــو 9 
مــايــن دوالر بــالــســعــر الــفــعــلــي فـــي الــســوق 
الـــــســـــوداء( كـــحـــزمـــة مـــســـاعـــدات اجــتــمــاعــيــة 
املــســاعــدات   هــذه 

ّ
أن الــعــلــم،  للمحتاجن. مــع 

عائلة،   
ّ

لكل شهرّيا  لبنانية  ليرة  ألــف   400(
والتي  الفعلي(،  بالسعر  دوالرًا   50 نحو  أي 
بدأ الجيش اللبناني بتوزيعها منذ إبريل/ 
الفئات   

ّ
كــل إلــى  لــم تصل بعد  نيسان 2020، 

املستهدفة، وفق ما أفادت به عائات مسّجلة 
ضمن قائمة املستفيدين.

في حكومة تصريف  العمل  وزيــرة  توضح 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  األعـــمـــال، ملــيــا يـــّمـــن، لـــ
ــام الــعــمــال املــيــاومــن فــي لــبــنــان لم  ــ  »أرقـ

ّ
أن

تخضع لإلحصاء بشكل دقيق، لكن املصادر 
ها تقارب 

ّ
اإلحصائية املوثوق بها تفيد بأن

ــد الـــعـــامـــلـــة  ــيــ ــن الــ ــ ــة مـ ــ ــائـ ــ ــــي املـ الـــخـــمـــســـن فـ
 في كهرباء لبنان، ومصلحة 

ً
اللبنانية. مثا

املــيــاه، وهيئة »أوجــيــرو« لاتصاالت، وفي 
القطاعن  العديد من املصالح املستقلة في 
 فقدانهم 

ّ
ــإن الــعــام والـــخـــاص. وبــالــتــالــي، فــ

لــعــمــلــهــم يــــهــــّدد االســــتــــقــــرار االجـــتـــمـــاعـــي. 
ــيــــاومــــون يـــعـــتـــبـــرون الــشــريــحــة  وكــــذلــــك، املــ
ــهــم غــيــر مستفيدين من 

ّ
األكــثــر ضــعــفــا، ألن

التقديمات االجتماعية، والرعاية الصحية، 
ـــهـــم 

ّ
وتـــعـــويـــضـــات نـــهـــايـــة الـــخـــدمـــة. كـــمـــا أن

ــــرز الــفــئــات املـــتـــضـــررة فـــي ظـــل الــضــائــقــة  أبـ

ــا«. وتــقــول:  ــورونــ االقــتــصــاديــة وجــائــحــة كــ
»نعمد إلى وضع معايير تؤّمن فرص عمل 
اليد  لحماية  األولـــويـــة  وتــعــطــي  للبنانين 
املهن  تحديد  بــاألخــص  اللبنانية.  العاملة 
املــحــصــورة بــالــلــبــنــانــيــن ونــســبــة توظيف 
 حــمــايــة املــيــاومــن تــمــّر أواًل 

ّ
األجـــانـــب، ألن

سّيما  ال  األجنبية،  العمالة  منافسة  بعدم 
املنافسة غير مشروعة. وقد  إذا كانت هذه 
نّسقنا مع النقابات املعنية لحماية حقوق 
 أزمة البطالة«. وتذّكر 

ّ
هؤالء العمال في ظل

 »الـــحـــكـــومـــة أعــلــنــت عــبــر وزارة 
ّ
يــمــن بـــــأن

الشؤون االجتماعية، إطاق برنامج التكافل 
االجتماعي ملساعدة العائات األكثر حاجة. 
يــشــمــل فـــي جــــزٍء مــنــه املـــيـــاومـــن، كسائقي 
سيارات األجرة، وصّيادي األسماك، وعّمال 

الورش، وامليكانيكّين وغيرهم«.

»املــرصــد  بــــــدوره، يـــؤّكـــد املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لـــ
)غير  واملــوظــفــن«  الــعــّمــال  لحقوق  اللبناني 
 »مــــأســــاة 

ّ
أن ــــي،  ــرانـ ــ ــديـ ــ الـ ــكــــومــــي(، أحــــمــــد  حــ

اللبنانّين ال تقف عند جائحة كــورونــا، بل 
املــالــي واالقــتــصــادي  االنــهــيــار  تمتّد لتشمل 
والسياسي واألخاقي، الناجم عن املنظومة 
خذون 

ّ
يت أوروبـــا،  ففي  الحاكمة.  السياسية 

مــلــيــارات  بــعــد تخصيصهم 5  اإلقـــفـــال  قــــرار 
لــبــنــان،  فــي  كــمــســاعــدات، بينما   

ً
مــثــا دوالر 

وعلى كثرة سرقاتهم، لم يتركوا ليرة واحدة 
»الــعــربــي الــجــديــد: »قـــرار  لــلــفــقــيــر«. ويــقــول لـــ
اإلقفال أشبه بمقولة: سارحة والرب راعيها. 
ر تشكيل 

ّ
 تعث

ّ
ها قّمة الامسؤولية في ظل

ّ
إن

السياسية،  التجاذبات  واستمرار  الحكومة 
والــقــرارات غير املــدروســة، مــا يعني سلسلة 
ــفـــاقـــات فـــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي ومــكــافــحــة  إخـ
يقع ضحيته  اإلقفال   

ّ
أن كما  والفقر.  الجوع 

ما  يــجــنــي معظمهم  إذ  املـــيـــاومـــون،  الــعــّمــال 
قيمته 30 ألف ليرة لبنانية يومّيا )نحو 3.5 

دوالرات وفق السعر الفعلي(.
ويقول سائق األجــرة، عماد شهيب: »الناس 
ــادرة عــلــى تــحــّمــل الــغــاء  ــ جــاعــت ولـــم تــعــد قـ
الــفــاحــش. يــقــفــلــون الــبــاد ويــقــطــعــون رزقــنــا 
، فـــمـــن أيـــــن أعــيــش 

ً
ـــر أصـــــــا

ّ
ــيـــومـــي املـــتـــعـــث الـ

ه 
ّ
أن أوالد،  لثاثة  األب  ويكشف  وعائلتي؟«. 

حصل على املساعدة االجتماعية مّرة واحدة 
ــر املــتــبــقــيــة. ويـــســـأل:  ــهـ فـــقـــط، بــانــتــظــار األشـ
ــن يــــعــــّوض عــلــيــنــا تــكــالــيــف املـــحـــروقـــات  ــ ــ »َم
والــصــيــانــة؟ َمـــن يــوقــف مــنــافــســة الــســيــارات 
َمــن سنطرق، وقــد صّم  الخصوصية؟ وبــاب 
املـــســـؤولـــون آذانــــهــــم؟«. ويــتــابــع فـــي حــديــثــه 
ألف   30 نجني  »بالكاد  الجديد«:  »العربي  لـ
ــّيـــا، نـــدفـــع نــصــفــهــا ثمن  لـــيـــرة لــبــنــانــيــة يـــومـ

محروقات«.
ويـــرى بــهــاء حــيــدر، صــاحــب أحــد صالونات 
ــال يــجــب أن  ــفــ  »اإلقــ

ّ
الــتــجــمــيــل الــنــســائــي، أن

تبّن  الجميع. فقد  تــاّمــا يشمل  إقــفــااًل  يكون 
 القرار يقتصر كل مرة على أصحاب املهن 

ّ
أن

اليومي،  القوت  على  يعيشون  الذين  الحرة 
ـــب عــلــيــهــم مـــدفـــوعـــات كــبــيــرة تشمل 

ّ
وتـــتـــرت

ورسوم  الكهربائي  د 
ّ
املول واشتراك  اإليجار 

ف 
ّ
املياه والبلدية وغيرها«. ويقول: »كمصف

ــفـــادة مـــن املــوســم  ــتـ لــلــشــعــر لـــم أســتــطــع االسـ
ــدم قــدرة  ــة األعــــراس وعـ

ّ
الــصــيــفــي، نتيجة قــل

الكمالّيات،  على  األمــــوال  دفــع  على  الــزبــائــن 
اإلقــفــال، باإلضافة  ــا 

ّ
مــن بــالــدولــة تطلب  وإذ 

في  أمــوالــنــا  الكريمة حجزت  دولتنا   
ّ
أن إلــى 

املصارف، فهل نموت من الجوع؟«.

ــاء ســـــداد ديــن  ــنــ هـــل يــجــب عــلــى األبــ
الــرعــايــة واالهــتــمــام والــحــب لــأهــل؟ 
بــحــســب مـــوقـــع »بــــرايــــت ســــايــــد«، إن 
أكثر ما قد تقوله أم لطفلها: »حملتك 
. لم 

ً
مــــدة 9 أشـــهـــر. لـــم أكــــن أنــــام لـــيـــا

. ألــســت مــمــتــنــا؟«. 
ّ
ــــط

َ
أتــركــك وحــيــدًا ق

لكن هذه أشياء طبيعية جدًا تفعلها 
كل امــرأة قررت أن تصبح أما، أليس 

كذلك؟
ال يــفــكــر الــطــفــل فـــي أن عــلــيــه ســـداد 
ديونه، أي ما حصل عليه من رعاية 
ُيــطــلــب  ودفء وغـــيـــر ذلـــــك. وعـــنـــدمـــا 
مــنــه تــســديــد الــديــن، ســيــتــراجــع حبه 
لوالديه شيئا فشيئا، وسيكون هناك 
نوع من العتب املتبادل الذي يتحول 

الحقا إلى خيبة أمل.
ـــَعـــّد الــرعــايــة 

ُ
فــي الــعــائــات املــحــبــة، ت

أمرًا طبيعيا. ومن البديهي أن يهتم 
األهــــل بــالــطــفــل الــجــديــد الــــذي انضم 
ــرة. لــذلــك، ال يــجــب انــتــظــار  ــ إلـــى األسـ

االمتنان من األبناء في املستقبل.
الــطــفــل، يمنح والــديــه كل  منذ والدة 
شيء: النظرة، العناق، كلماته األولى 
ومـــا إلـــى ذلـــك. لــكــن األهـــل فــي حاجة 
ــقـــوة والـــرغـــبـــة لــيــاحــظــوا كل  ــى الـ إلــ
مـــا يــفــعــلــه األطـــفـــال. وإذا لـــم يــاحــظ 
األهــــل بــعــض الــتــفــاصــيــل الــصــغــيــرة، 
ــــروري فــقــط  ــــضـ ــقــــدوا أن مــــن الـ ــتــ واعــ
ــة  ــيــ ــاســ ــات األســ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــيـ ــبـ ــلـ تـ
ألطــفــالــهــم، فليس مــن املــســتــغــرب أال 
ــة مع  ــئـ تــربــطــهــم عـــاقـــات قــويــة ودافـ
عــائــاتــهــم فـــي املــســتــقــبــل. كـــذلـــك لن 
أهلهم  حماية  فــي  بالرغبة  يشعروا 
السيناريوهات،  أفضل  في  املسنن. 
ــتــــمــــر األبــــــــنــــــــاء فـــــــي تـــلـــبـــيـــة  قـــــــد يــــســ

االحــتــيــاجــات األســاســيــة لــأهــل من 
ــة ودفــع  ــ ــراء الـــغـــذاء واألدويــ خـــال شــ

بعض التكاليف أو غير ذلك.
يـــؤدي اآلبـــاء - بــا شــك - دورًا مهما 
في حياة األطــفــال. لكن هــذا ال يعني 
أنـــهـــم الـــوحـــيـــدون فـــي الــعــالــم الــذيــن 
يمكن األطفال االعتماد عليهم. لسوء 
الـــحـــظ، قـــد يـــحـــدث الــعــكــس أحــيــانــا، 
ــل أوالدهــــــــم،  ــ ــ عـــنـــدمـــا ال يــتــفــهــم األهـ
ــم، أو  ــال الــــدعــ ــفــ أو حـــن يــفــتــقــد األطــ
ــل األهــــــــل مـــشـــاكـــلـــهـــم.  ــاهـ ــجـ ــتـ حـــــن يـ
باإلضافة إلى ما سبق، إن انتقادات 
أكثر من  أن تؤثر سلبا  األهــل يمكن 

فاقم األمور.
ُ
انتقادات الغرباء، وت

ــــن مـــــحـــــاوالت بــعــض  ــــم مـ ــــرغـ ــلـــى الـ عـ
األشـــخـــاص لــتــكــريــم والــديــهــم مهما 
كــــان األمــــــر، يــجــب عــلــى كـــل شخص 
تــقــيــيــم املــــوقــــف كـــمـــا هـــــو، ولـــــو كـــان 
وقحا. فإذا كان الطفل يواجه اإلهمال 
واإلذالل، ولـــم يــكــن لــديــه الــرغــبــة في 
مــشــاركــة مــخــاوفــه مــع والـــديـــه، فهذا 
ــــن الـــجـــانـــبـــن  يـــعـــنـــي أن الــــعــــاقــــة بـ
باردة. لكن إذا لم يكن الطفل مدعوما 
منذ طفولته، فقد ال يكون قادرًا على 
الدعم حن يكبر. في  الحصول على 
ــة، يــحــق لـــأبـــنـــاء رفــض  ــالـ هــــذه الـــحـ

إعالة أهلهم ألنهم افتقدوا الدعم. 
أحد  منح  إذا  ذلـــك،  مــن  العكس  على 
الوالدين كل الحب للطفل من دون قيد 
أو شرط، فلن يشعر الطفل بالحاجة 
إلى سداد دين ما، بل سيقدم األبناء 
ألهلهم الرعاية املناسبة التي تعكس 
كل الحب الذي تراكم لديهم على مّر 

السنن.  
)ربى أبو عمو(

هل يجب أن يشعر األبناء 
باالمتنان ألهلهم؟

زهير هواري

قطاع  على  كــورونــا  تركها  التي  التأثيرات  حــول  املرعبة  التقديرات  رغــم 
التعليم، يمكن أن تكون الوقائع واملضاعفات أشد قسوة مما يجري تداوله 
من أرقــام ومعطيات. في الواقع، من غير املمكن دراســة النتائج طاملا أّن 
الظاهرة مستمرة، خصوصا في ظل متطلبات العزلة والحجر املفروضة 
وغيرهم  والنفسين  والتربوين  واالجتماعين  الصحين  الباحثن  على 
العربية  املنطقة  يعنينا في  الــذي  الجانب  أما  املختصن. هذا جانب،  من 
ومجمل دول العالم الثالث هو فقدان املوارد البشرية واملادية والتخطيطية 
التي يتوجب عليها القيام بمهمة دراسة ما خلفه اإلعصار الوبائي وراءه. 
فــوزارات التربية والتعليم بُبناها املعروفة عاجزة عن تولي مهمة شاقة 
 إحصائية معقدة وزيارات ميدانية 

ً
تتطلب رصدًا دقيقا ومتابعة وأعماال

وعمليات قياس مركبة ورسوم بيانية لكشف حقيقة ما حدث خالل عام 
يعادل ألف شهر من السنوات العادية.

لتقارير صــادرة  تبعا  منه  ويتبن  مــتــاح،  هــو  مما  ننطلق  حـــال،  أّي  فــي 
ظم التعليم 

ُ
عن األمم املتحدة أّن هذه الجائحة أدت إلى أكبر انقطاع في ن

ر منه نحو 1.6 مليار طالب  الــذي تضرَّ الواقع  في تاريخ اإلنــســان، وهــو 
علم في أكثر من 190 بلدًا وفي جميع القارات. كذلك، بلغ عدد املعلمن 
واألساتذة املنقطعن عن الذهاب إلى عملهم قرابة 60.2 مليون شخص، 

وفق إحصاءات منظمة »يونسكو« في مارس/ آذار 2020.
ــع تأثر  ــام واقـ وعــنــدمــا نــتــحــدث عــن تــضــرر 190 بــلــدًا، نــكــون تقريبا أمـ
نفسه  للتقرير  وتبعا  محدودة.  باستثناءات  األرضية،  الكرة   سكان 

ّ
كل

وغيره فقد »أدت عمليات إغالق املدارس واملعاهد والجامعات واألنشطة 
املــائــة من  للتأثير عــلــى 94 فــي  ــم  

ُّ
الــتــعــل أمــاكــن  التعليمية وغــيــرهــا مــن 

إلــى 99 في  لتصل  ترتفع  النسبة  هــذه  لكّن  العالم عموما،  املتعلمن في 
املائة في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا«. 
لكن، لدى الدخول في التفاصيل وفي مقاربة للمجتمعات غير املستقرة 
كما هي حال العديد من الدول العربية التي تعاني من الحروب والفوضى 
األمنية والتخلخل السكاني الناجم عن النزوح والتهجير، يمكن أن ترتفع 
النسبة إلى 100 تقريبا، أي أّن املجتمعات هذه تفتقد إلى عمليات التعليم 

والتعلم عن ُبعد على نحو شبه كلي.
واقــتــصــاديــا  املــســتــقــرة سياسيا  املجتمعات  أّن  املــؤكــد  ذلـــك؟  يعني  ــاذا  مـ
العالم  واجتماعيا ومؤسساتيا، كانت تتمتع بأعلى مستوى تعليمي في 
فــي مراحل  للمتعلمن، ال سيما  باتت مقصدًا  لــذلــك،  دولـــه،  بــن  باملقارنة 
فاِقم أزمة الفوارق التعليمية القائمة 

ُ
»ت الدراسات العليا. اآلن، تأتي الكارثة لـ

 عن طريق الحّد من فرص التعلم أمــام كثير من األطفال والشباب 
ً
أصــال

والبالغن املنتمن، خصوصا إلى أشد الفئات ضعفا - أولئك الذين يعيشون 
في مناطق فقيرة أو ريفية، والفتيات والالجئون واألشخاص ذوو اإلعاقة 

مهم« كما تذكر التقارير األممية. 
ُّ
واملشردون قسرًا - في مواصلة تعل

)باحث وأكاديمي(

أضرار الكارثة التعليمية

أكاديميا

اعتاد العراقيون في أعياد رأس السنة السفر إلى مناطق إقليم كردستان 
العراق، التي تمتاز بالطبيعة الجبلية غير المتوفرة في مناطق جنوب 
ووسط البالد. ورغم تفشي فيروس كورونا، إال أن السلطات في إقليم 
العرب، وتنشيط  العراقيين  السياح  كردستان فتحت حدودها الستقبال 

القطاعين السياحي واالقتصادي الذي تراجع خالل األشهر الماضية.

سياحة في األعياد

ليلة رأس السنة في أربيل )صافين حامد/ فرانس برس(

)Getty /ماذا ستقول البنتها حين تكبر؟ )فرنون يوين

)Getty /قسم مرضى كورونا )محمد الرفاعي
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في زمن اإلقفال )حسام شبارو/ األناضول(



20
فالشمجتمع

حوادث مرور أقل
كورونا إسبانيا كانت إسبانيا من الدول 

 
َ
األوروبية األكثر تأثرا

بوباء كورونا، وقد 
قارب عدد اإلصابات فيها املليونني 

منذ بدء تفشي الوباء. لكن، وعلى 
املقلب اآلخر، أظهرت بيانات وزارة 

الداخلية اإلسبانية أن الوباء أدى إلى 
انخفاض أعداد الوفيات في الحوادث 

املرورية في البالد العام املاضي إلى 
أدنى مستوياتها منذ أن بدأ تدوين 

السجالت املرورية في ستينيات القرن 
املاضي، وذلك بعدما خففت القيود 

املفروضة على الشركات واألفراد 
للحد من انتشار الفيروس من حركة 

السيارات.
وقالت الوزارة إن حصيلة الوفيات 

بسبب حوادث السيارات انخفضت عام 
2020 إلى 870 وفاة بنسبة 21 في املائة 
في حني أصيب 3463 إصابات خطيرة، 
مضيفة أنه لم يجر تسجيل أي وفيات 

في البالد خالل 59 يومًا من العام.
وفرضت السلطات اإلسبانية في 

الفترة ما بني منتصف مارس/ آذار 
وحتى أواخر يونيو/ حزيران من العام 
املاضي أحد أكثر قيود اإلغالق صرامة 

في أوروبا بعدما أصبحت واحدة 
من أكثر الدول تضررًا من الفيروس. 

كما ساهمت القيود التي فرضت على 
سياحة األجانب خالل فصل الصيف 

في الحد من حوادث السيارات.
يشار إلى أن إسبانيا، ومع ارتفاع 

أعداد اإلصابات بالفيروس في فصل 
الشتاء، أقرت مجموعة من اإلجراءات 
خالل عيدي امليالد ورأس السنة، أي 

خالل الفترة الواقعة بني 23 ديسمبر/ 
كانون األول املاضي و6 يناير/ كانون 

الثاني الجاري، للحد من تفشي 
الوباء. وستحصل إسبانيا على 4,5 

ماليني جرعة من لقاح فايزر على مدى 
األسابيع املقبلة، ما يكفي لتطعيم 2,3 

مليون شخص.
)رويترز، العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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MEDIA

لقطات من اقتحام الكونغرس: »افتكوا باإلعالم«

فيسبوك وترامب... محطات قبل الحظر

واشنطن ـ العربي الجديد

يصّر الرئيــس األميركــي دونالــد ترامب على 
مهاجمــة اإلعــالم، مكــررًا اتهاماتــه له بنشــر 
وتشــويه  األمينــة  وغيــر  الزائفــة  ألخبــار  ا
واصفــًا  العميــاء،  والكراهيــة  لديمقراطيــة  ا
»عدو الشعب األميركي«.  إياه أكثر من مرة بـ
وقــد حــذرت منظمــات حقوقيــة عــدة، خــالل 
4 ســنوات هــي عمــر واليته، مــن أن خطابــه 
يضعــف ثقــة الجمهــور بوســائل اإلعالم وقد 

يثير العنف ضد الصحافيني.
نتيجــة  الصحافيــون  شــهد  األربعــاء  ــوم  ي
هــذا الخطــاب، بعدمــا وجدوا أنفســهم وجهًا 
لوجــه أمــام مؤيــدي الرئيــس املنتهية واليته 
الكابيتــول،  مبنــى  اقتحــام  اولــوا  ح ن  ـ ـ ي ذ ل ا
مدفوعــني بمزاعمــه غيــر املثبتة حــول تزوير 
االنتخابــات الرئاســية األخيــرة التــي انتهــت 

بفوز الديمقراطي جو بايدن.
الكونغــرس  اقتحــام  الت  و ا ـ ـ ح م ل  ال ـ ـ خ ف
اإلعالميــة،  املؤسســات  ت  ا ر ـ ـ ي م ا ك ت  ر ـ ـ س ُك
قشــت علــى بــاب مبنى 

ُ
وُهــّدد صحافيــون، ون

 Murder »الكابيتــول جملــة »افتكوا باإلعــالم
ة »نيويــورك  ـ ًا لصحيفـ ـ the Media.  ووفقـ
تايمــز« األميركيــة، فــإن الصحافيــني الذيــن 
كانوا يغطون من شوارع وساحات العاصمة 
وقوا وُهــددوا، واضطر زمالؤهم 

ُ
واشــنطن ط

داخــل الكابيتــول إلــى االحتمــاء فــي مواقــع 
آمنــة لســاعات. وبــنّي فيديــو التقطــه مراســل 
وكالــة »بلومبيــرغ«، ويليــام ترتــن، حشــودًا 
خــارج املبنــى تصــرخ علــى طاقــم التصويــر 
وتأمــره بإخــالء املــكان. كذلــك شــارك مراســل 
موقــع »بازفيــد« اإلخبــاري، بــول مــاكالود، 
صورة أنشوطة صنعتها مجموعة من سلك 

كاميرا وعلقتها في شجرة.
أن(  أن  »)ســي    : ا و ـ ـ ف هت ني  ـ ـ ملقتحم ا بعض 
مقززة«، وهم يدوسون على الكاميرات، على 
الرغــم مــن أنهــا تحمــل ملصقــات مــن وكالــة 
»أسوشــييتد برس«. وقد أكد متحدث باســم 

الوكالة أن معداتها ُسرقت وُكسرت.
ن  إ  ، ز« ـ ـ م ي ا ت ورك  ـ ـ »نيوي ـ ل ن،  ـ ـ ت ر ت ل  ا ـ ـ وق
الحشــود صوبــت غضبهــا علــى اإلعالميــني 
والصحافيــني، بعدمــا طردتهــا الشــرطة من 
مبنــى الكابيتــول، مضيفــًا أنــه شــهد علــى 

مطاردة طاقم التلفزيون اإليطالي.
شــهد املطاردة أيضًا مراســل قنــاة »دبليو آر 
ســي-تي فــي« التابعــة لشــبكة »أن بــي ســي« 

منوعات
طالب »تلفزيون سوريا« بمالحقة أخبار

الجناة المتورطين في محاولة 
اغتيال مراسله بهاء الحلبي الذي 

تعرض لإلصابة المباشرة بعد 
إطالق النار عليه بأسلحة رشاشة يوم 
األربعاء، في مدينة الباب في حلب. 

ودعا إلى كشف الحقيقة ومحاسبة 
المتورطين.

ُعين اإلعالمي محمد بغالي مديرًا 
عامًا لإلذاعة الوطنية الجزائرية يوم 

الخميس، خلفًا لجمال سنحضري 
الذي أقيل فجأة. بغالي بدأ مشواره 

في إذاعة »جامعة التكوين 
المتواصل« عام 1995، وشغل منصب 

رئيس تحرير في صحف آخرها يومية 
»الخبر«.

أفادت محطة »سكاي نيوز« أن 
بريطانيا تعتزم تعيين المصرفي 

السابق في بنك »غولدمان 
ساكس«، ريتشارد شارب، رئيسًا 

لـ»هيئة اإلذاعة البريطانية« )بي بي 
سي(، في وقت تواجه فيه شكوكًا 

بخصوص تمويلها المستقبلي 
والغرض منها.

قال رئيس تحرير وكالة »رويترز« 
على مدى السنوات العشر 

الماضية، ستيفن جيه. أدلر، إنه 
سيتقاعد من منصبه اعتبارًا من 

األول من إبريل/ نيسان المقبل. وقال 
رئيس الوكالة، مايكل فريدنبرغ، إن 

البحث عّمن سيخلف أدلر سيبدأ في 
األيام المقبلة.

فــي  وقــال  ســتون.  شــومري  واشــنطن،  ــي  ف
تقريــر إذاعــي: »مــا حصــل كان اعتــداًء علــى 
 مــن 

ً
)التعديــل األول(. لــم أشــهد أمــرًا مماثــال

قبل«.
وذكــر تشــيب ريــد مــن شــبكة »ســي بــي إس 
نيوز« أنه ارتدى مالبس واقية اســتخدمها 
آخر مرة أثناء تغطيته النزاعات في العراق 

املزعج للغايــة  »مــن  وقــال:  نســتان.  ا غ ف أ و
أن تضطــر إلــى ارتــداء خــوذة وســترة واقيــة 
مــن الرصــاص فــي أراضي مبنــى الكابيتول 
فــي الواليــات املتحــدة«. وأضــاف أنــه عــاش 
»لحظــة مخيفــة« يــوم األربعــاء، حــني قــال له 
أحــد املتظاهريــن إن ضبــاط إنفــاذ القانــون 
مذيعــة  وقالــت  صحافيــني.  ل ا ا  و ـ ـ م ح ي ن  ـ ـ ل

ياســمني  ســي«،  بــي  ن  أ س  إ م  أ « ة  ك ب ـ ـ ش
فوســويان، خالل بث مباشــر من أمام مبنى 
ـا وفريقهــا ارتــدوا مالبــس  الكابيتول، إنهـ
ال تحمــل عالمــات »أم إس أن بــي ســي« أو 
»أن بــي ســي«. وأوضحت: »كنــا نعلــم أنــه 
ـاك ردة فعل وبعــض العــداء  ـون هنـ ـد تكـ قـ
تجاهنــا، ألن الرئيــس، كمــا تعلمــون جيــدًا، 
ـالم  ائل اإلعـ ـ ن وسـ ـ تمرار عـ ـ يتحدث باسـ
اإلخباريــة املزيفــة، ويقــول للنــاس أال يثقــوا 

باإلعالم«.
صحافيــة  وهــي  مورفــي،  يــن  و ز ت  د ر ـ ـ غ و
فيديــو فــي صحيفــة »واشــنطن بوســت«، أن 
ـرطة اعتقلتهــا وزميلهــا، لتصويرهمــا  الشـ
ـى الكابيتــول بعــد  ـارج مبنـ ـات خـ احتجاجـ
الســاعة 6 مســاًء، وهــو موعــد حظــر التجول. 

ولكن أفرج عنهما بسرعة.
أحداث يوم األربعاء لم تردع ترامب وحلفاؤه 
الذيــن واصلــوا تأجيــج نيــران الغضــب مــن 
املؤسســات اإلعالمية؛ أثنــاء ظهورهــا علــى 
ـحة  املرشـ ت  ـ ـ وز«، وصف ـ ـ ني ـس  اة »فوكـ ـ ـ قن
الســابقة ملنصب نائب الرئيس، ســارة بالني، 
»الفوضــى«، مضيفة أن  مــا حصــل األربعاء بـ

»الكثير منها هو خطأ وسائل اإلعالم«.
وأكــد املديــر التنفيــذي فــي »لجنــة حمايــة 
ن  أ  ، ء ا ـ ـ ع ب ألر ا  ، ن ا ـ ـ ي ب ي  ـ ـ ف  » ني ـ ـ ي ف ا لصح ا
ة  ـ ـ ي ك ر ي م أل ا ة  ـ ـ م ص ا ع ل ا ي  ـ ـ ف ني  ـ ـ ي ف ا ح ص ل ا
واشــنطن تعرضــوا للترهيب. وقــال: »يجــب 
أن يكــون الصحافيــون والطواقــم اإلخبارية 
الذيــن يغطــون هــذه األحــداث ذات األهميــة 
القصــوى للمصلحــة العامــة قادريــن علــى 
القيــام بذلــك بحريــة وأمــان، بدعــم وحمايــة 
ـدات  ـون«. التهديـ اذ القانـ ـ ـزة إنفـ ـن أجهـ مـ
ات لــم تقتصر علــى واشــنطن، إذ  واالعتــداء
أفــادت قنــاة »ســي تــي فــي نيوز« الكنديــة أن 
كم 

ُ
»هيئــة اإلذاعــة الكنديــة« ل مصورًا تابعًا لـ

فــي وجهــه أثنــاء تغطيتــه لتظاهــرة صغيــرة 
ملؤيــدي ترامــب فــي فانكوفــر جنوبــي غــرب 

والية كولومبيا البريطانية.
وكتبــت مراســلة صحيفــة »ذي أوملبيــان«، 
سارة غنتزلر، عبر »تويتر«، أنها وصحافيًا 
آخــر تعرضــا لالعتــداء خالل تظاهرة فــي 
أوملبيــا، فــي والية واشــنطن، مــن قبــل رجــل 
مســلح قــال لهمــا إن وســائل اإلعــالم غيــر 
ـا. وأضافــت أنــه رش مراســلني  مرحــب بهـ
ا  ه ل ت ق ي ـ ـ س ه  ـ ـ ن إ ل  ا ـ ـ ق و  ، ل ف ل ف ل ا ب ن  ـ ـ ي ر خ آ

وصحافيني آخرين »العام املقبل«.

ُكسرت كاميرات 
الطواقم اإلعالمية، 

وُهّدد الصحافيون

مّدد الموقع الحظر 
المفروض على ترامب 
»إلى أجل غير مسّمى«

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ـر متوقعــة، أعلنــت »تويتــر«  ـوة غيـ ـي خطـ فـ
و»فيسبوك« حظر الرئيس األميركي دونالد 
ترامب عن منصتيهما، بعد اقتحام أنصاره 
أبــرز  نســتعرض  دنــاه  أ ول.  ـ ـ لكابيت ا ى  ـ ـ مبن

تها من عام 2016.
ّ

محطات »فيسبوك« وزال
10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016: بعد أيام 
من انتخاب ترامب رئيسًا، وصف زوكربيرغ 
الزائفــة  ألخبــار  ا ر  ـ ـ ي ث أ ت ن  ـ ـ ع ر  ـ ـ ي ر ا ق ت ل ا
ات الرئاســية  ـ ـى االنتخابـ ه علـ ـ ر موقعـ ـ عبـ
»الفكــرة الجنونيــة«. ديســمبر/  األميركية بـ
كانــون األول 2016: أعلنــت »فيســبوك« عــن 
توظيــف طــرف ثالــث للتدقيــق فــي األخبــار 
ـان  ـل /نيسـ 21 إبريـ ـل.  ة التضليـ ـ ومكافحـ
ات  ـ بوك« بأن حكومـ ـ رت »فيسـ ـ ـ ق أ  :2017
ي  ـ ـ ف ا  ـ ـ ه ع ق و م ل  غ ت ـ ـ س ت ى  ر ـ ـ خ أ ت  ا ـ ـ ه ج و
التأثيــر علــى االنتخابــات الوطنيــة، تزامنــًا 
مــع التحقيقــات األميركيــة بشــأن التدخــل 
الروســي فــي االنتخابات الرئاســية. يناير/ 
كانــون الثانــي 2018: أعلــن زوكربيــرغ أن 
هدفه في العام الجديد »إصالح فيســبوك«. 
ـرغ  ـى زوكربيـ 2018: أدلـ ان  ـ ـل/ نيسـ إبريـ
ـن  ـذر عـ ام الكونغرس، واعتـ ـ ـهادته أمـ بشـ
زالت الشــركة التي شــملت األخبار الكاذبــة 
ة  ـ ـ ة وتهديد خصوصي ـ ـ لكراهي ا اب  ـ وخطـ
البيانــات والتدخــل األجنبــي فــي انتخابات 
ر  ا ـ ـ ي أ  / و ـ ـ ي ا م  . ه ـ ـ ت ص ن م ر  ب ع  2 0 1 6 م  ا ـ ـ ع
ة  ـ ـ ي لجن ـ ـ ف ون  ـ الديمقراطيـ در  ـ 2018: أصـ
ر  ـ واب أكثـ ـ لنـ ا ـس  ـتخبارات في مجلـ االسـ
مــن 3500 إعــالن علــى »فيســبوك« أنشــأتها 
أو روجــت لهــا وكالــة إنترنــت روســية قبــل 
ـو/  ا. يوليـ ـ 2016 وبعدهـ ام  ـ ـات عـ انتخابـ
تمــوز 2018: بعــد أن حــذر »فيســبوك« مــن 
ارتفاع حاد في النفقات بسبب تعزيز األمن 

وتوظيــف املزيــد مــن الوســطاء، عانــى ســعر 
ـه.  ـي تاريخـ ـوأ انخفــاض فـ ـن أسـ ـهمه مـ سـ
ر/  ـ ـ ركة حتى يناي ـ الشـ هم  ـ اف أسـ ـ م تتعـ ـ ـ ل
ول  ـ ـ يل أ بتمبر/  ـ 2020. سـ ي  ـ ـ لثان ا ون  ـ ـ كان
2018: تعهــدت »فيســبوك« و»تويتــر« أمــام 

الكونغرس بالتصدي للتدخل األجنبي.
ت  ـ ـ ع د  :2 0 1 8 ل  و أل ا ن  ي ر ـ ـ ش ت  / ر ـ ـ ب و ت ك أ
»فيســبوك« الصحافــة إلــى جولــة في »غرفة 
الحــرب« التــي أسســتها ملكافحــة األخبــار 
الزائفــة فــي االنتخابــات، فــي خطوة وصفت 

 . ة ـ ـ م عا ل ا ا  ـ ـ ه ت ا ز عالق ـ ـ ي تعز ن  ـ ـ ا ضم ـ ـ ه ن أ  ب
أكتوبــر/ تشــرين األول - نوفمبــر/ تشــرين 
د  ـ ات التجديـ ـ ل انتخابـ ـ 2018: قبـ ـي  الثانـ
ل  ا ز أ  ،2 0 1 8 م  ا ـ ـ ع ل ة  ـ ـ ي ك ألمير ا ي  ـ ـ ف لنص ا
ت  ا ـ ـ ح ف ص ل ا و ت  ا ب ا ـ ـ س ح ل ا ت  ا ـ ـ ئ م ع  ـ ـ ق و مل ا
د  و ـ ـ ج و ي  ـ ـ ف ه  ا ب ت ـ ـ ش ال ل  ، ت ا ـ ـ ع و م ج مل ا و
و/  ـ ـ ي. ماي ـ ـ ل األجنب ـ ا بالتدخـ ـ لهـ ط  ـ ـ ب روا
أيــار 2019: رفــض »فيســبوك« إزالة فيديــو 
ي  ـ نانسـ واب  ـ ـ ن ل ا ة مجلس  ـ لرئيسـ مفبرك 
 :2019 ـرين األول  ـر/ تشـ ـي. أكتوبـ بيلوسـ

ة  ـ ـ ي ن م أ ة  ـ ـ م ظ ن أ ن  ـ ـ ع ف  ـ ـ ش ك  » ك و ب ـ ـ س ي ف «
ـي  ل األجنبـ ـ التدخـ ع  ـ ة ملنـ ـ دة مصممـ ـ ـ جدي
ـو/  ار - يونيـ ـ ـو/ أيـ ـات. مايـ ـي االنتخابـ فـ
ـبوك« إزالة  2020: رفــض »فيسـ ران  ـ حزيـ
منشــورات ترامب التــي تحرض على إطالق 
ـس.  ـ ي ي مينيابول ـ ـ ف ني  ـ ار على محتجـ ـ ـ ن ل ا
رفــض أيضــًا اتخاذ إجراء بشــأن منشــورين 
ول  ـ ة حـ ـ ـ ات خاطئ ـ ب فيهما معلومـ ـ مـ لترا
ـض  تقال بعـ ـ اسـ د.  ـ ـ لبري ا ر  ـ ـ ت عب ـ ـ التصوي

موظفي الشركة احتجاجًا.
يونيــو/ حزيــران 2020: أعلن »فيســبوك« أنه 
سيصنف املنشــورات املتعلقــة بالتصويــت 
ــات  م و ل ع م ى  ـ ـ ل إ ني  م د خ ت ـ ـ س مل ا ه  ج و ي ـ ـ س و

موثوقة، وهذا يشمل مشاركات الرئيس.
ـر »فيســبوك«  ســبتمبر/ أيلــول 2020: حظـ
اإلعالنــات السياســية قبــل 7 أيــام فقــط مــن 
ـرين  ـر/ تشـ ة. أكتوبـ ـ ـات األميركيـ االنتخابـ
األول 2020: حظر »فيسبوك« كل املجموعات 

.QAnon الداعمة للحركة املتطرفة
2020: حظــر  ي  ـ ـ ن ثا ل ا رين  ـ تشـ ر/  ـ ـ نوفمب
»فيسبوك« مجموعة كبيرة اسمها »أوقفوا 
السرقة« يستخدمها أنصار ترامب لتنظيم 
احتجاجــات ضــد فــرز األصــوات الرئاســية. 
كما أنه حظر الوسم الذي يحمل االسم نفسه. 
ـبوك«  ـدى »فيسـ ـه، تصـ ـهر نفسـ ـالل الشـ خـ
ـم ترامــب التــي ال أســاس  ـر« ملزاعـ و»تويتـ
لهــا مــن الصحــة حــول تزويــر االنتخابــات، 
ـاركاته. 6  عبــر وضــع تحذيــرات علــى مشـ
يناير/ كانون الثاني 2021: علقت »تويتر« 
ت  ا ب ا ـ ـ س ح  » م ا ر غ ت س ن إ « و  » ك و ب ـ ـ س ي ف « و
ـون الثانــي  ـر/ كانـ 7 ينايـ ًا.  ـ ـب مؤقتـ ترامـ
2021: أعلــن زوكربيــرغ أن حســابي ترامب 
علــى »فيســبوك« و»إنســتغرام« ســيظالن 
ـدة  ّمى وملـ ـ ـر مسـ ـل غيـ ـى أجـ ـن إلـ محظوريـ

.»
ّ

»أسبوعني على األقل

أظهر مؤيدو ترامب عداء شديدًا لإلعالم )طيفون كوسكون/ األناضول(

)Getty /حظر »فيسبوك« مجموعات تزعم سرقة األصوات االنتخابية )مايكل سياغلو

تحــّول الصحافيــون إلى هدف ثانوي لمؤيدي الرئيس المنتهية والية دونالد ترامب، يوم األربعــاء، بعدما ُطردوا من مبنى الكابيتول، 
مدفوعين بتصريحاته المحرضة طوال سنوات
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رحلة الحياة والبحث عــن الـــذات والحقيقة، 
خذ هذه األخيرة )الحقيقة( 

ّ
خاصة عندما تت

وجوها عّدة ال ُيمكن تفريقها عن الكوابيس 
 »وراء الباب« ال يزال 

ّ
والخيال«. وأشار الى أن

ر 
ّ

في مرحلة عمليات اإلنتاج النهائية، فالتأخ
ــا،  ــن »انــــتــــشــــار كــــورونــ ــأٍت مــ ــتــ ــه مــ ــائـ ــهـ فــــي إنـ
وصعوبة التنقل«، ُمضيفا: »اآلن، الفيلم في 
مرحلة ميكساج الصوت، بإشراف املوسيقّي 
يا 

ّ
تــراث نمير، في شركة FORCAST«، متمن

االنتهاء من العمل خال األياٍم القليلة املقبلة.
ــع: »لـــــم يــكــن  ــانــ عــــن تـــمـــويـــل اإلنـــــتـــــاج، قـــــال مــ
هناك تمويل فعلي، فاعتمدُت على التمويل 
ه حصل على مساهمة لإلنتاج 

ّ
الــذاتــي«. لكن

مـــن Qaf Media Lab، ورعــــايــــة مـــن »شــركــة 
ــم مــــن »بـــريـــمـــاالك  ــ ــة« فــــي تـــركـــيـــا، ودعــ ــاســ أملــ
ــراق«. بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــســاهــمــات ودعـــم  ــعــ الــ
ــذا، أصــبــح  ــكــ مـــعـــنـــوي مــــن جـــهـــات أخـــــــرى. هــ
الفيلم إنتاجا مشتركا بــني تركيا والــعــراق. 

بغداد ـ عالء المفرجي

انـــتـــهـــى املــــخــــرج عـــــدي مــــانــــع مــن 
تـــصـــويـــر فــيــلــمــه »وراء الــــبــــاب«، 
الــذي تــدور أحداثه في سامسون، 
وهي إحدى املدن التركية الواقعة على البحر 
األســـــود، والــتــي تستضيف عــــددًا كــبــيــرًا من 
الاجئني من دول عّدة. ويروي الفيلم حكاية 
شــخــٍص هـــــارٍب مـــن الـــعـــراق بــســبــب مــاضــيــه 
 
ْ
األســـــــود، ومــــا اقـــتـــرفـــه مـــن جـــرائـــم حـــــرب، إذ
يــحــاول االخــتــبــاء منها بالعيش بــعــيــدًا عن 
 يتمّكن من الخاص من 

ْ
ماضيه، من دون أن

مشاكل كثيرة تحاصره.
تــخــّرج مــانــع مــن »مــعــهــد الــفــنــون الجميلة« 
عام 2009، ومن »معهد غوته« األملاني ـ قسم 
صناعة الفيلم الوثائقي عام 2011. عمل مديرًا 
»ابــن بــابــل« )2009(، ملحمد الــدراجــي،  يا لـــ

ّ
فن

ومساعدًا ملحمد شكري جميل في »املسّرات 
»قــصــص  واألوجــــــــاع« )2013(، ومــونــتــيــرًا لـــ

العابرين« )2017(، لقتيبة الجنابي.
في لقاٍء مع »العربي الجديد«، قال عدي مانع 
 فــكــرة فيلمه هــذا »فلسفية«، ترتكز على 

ّ
إن

»الصراع واملشاكل التي يعانيها اإلنسان في 

أجرى الباحثون 52 مقابلة 
في مقاه نرويجية حول 

استخدام الهواتف
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ــــى الـــتـــســـاؤل عــن  ــذا يــدفــعــنــي إلـ ــ أضـــــــاف: »هــ
سبب عدم وجود مؤّسسة عراقية، على غرار 
التي تقّدم  العربية،  السينمائية  املؤّسسات 
ولتسهيل  األعــمــال ودعمها،  لتطوير  فرصا 
الــدعــم مــن شــركــات أجــنــبــيــة، كــمــا هــو الــحــال 
فــي قطر واألردن. دول كــهــذه تــدعــم أبناءها 
، ال أزال أفاجأ 

ً
في صناعة السينما. صــراحــة

عندما يتحّدث البعض عــن عــودة الصاالت 
تهاِلك منها، 

ُ
السينمائية القديمة، وإحياء امل

ويــربــط صــنــاعــة السينما بــأمــاكــن عرضها، 
بنظرية أسطورية، كعودة )سينما روكسي( 
و)الــــرافــــديــــن( و)الـــبـــيـــضـــاء( و)الـــســـنـــدبـــاد(. 
هـــذا خــطــأ فــــادح. السينما تــرتــبــط بصناعة 
الــتــرفــيــه، وتــحــتــاج دائــمــا إلــى مــواقــع جديدة 

لجذب الجمهور وترفيهه«.
 مشكلة الفيلم العراقي 

ّ
أشار عدي مانع إلى أن

تكمن فــي صانعيه أنفسهم، فهم »يبحثون 
دائــمــا عــن دعـــٍم إلنــتــاج أفــامــهــم، ويعتقدون 
 اإلنتاج يصنع أفاما ناجحة. في مشروع 

ّ
أن

)بـــغـــداد عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة(، أنتجت 
 إلى 

ً
عشرات األفام بميزانيات كبيرة، نسبة

مستوى ســوق اإلنــتــاج الــعــراقــي، باستثناء 
أفــــام ال يــتــجــاوز عـــددهـــا عـــدد أصـــابـــع الــيــد 
شاركة في مهرجانات 

ُ
الواحدة، تمّكنت من امل

 لــلــمــؤّســســة هــّمــا واحــــدًا: 
ّ
خــــارج الـــعـــراق، ألن

صناعة أفــاٍم فقط، ال صناعة أفــاٍم ناجحة. 
ـــانـــون 

ّ
ــاع فـــن ــ

ّ
ــن الـــفـــيـــلـــم الـــنـــاجـــح يــصــنــعــه صــ

ُمغامرون، ال من يقف أمام أبواب املؤّسسات 
الستجداء الدعم«.

واجه »وراء الباب« صعوباٍت ومشاكل، يكاد 
ال يخلو منها أّي فيلٍم سينمائّي روائي طويل 
 في العراق، أهّمها، كما يقول مانع: 

ّ
ومستقل

ناسب املساحة اإلنتاجية 
ُ
»خلق بيئة فيلٍم ت

 كتبُت السيناريو بعقلية املخرج 
ْ
والفنية، إذ

امليزانية  الفيلم مــع  املنتج، بحيث يتناسب 
املقترحة له، من ناحية املعّدات وعدد مواقع 
 كلمة في 

ّ
كــل لفنّيني واملمثلني.  التصوير وا

 
ّ

السيناريو كنُت أحــاِســُب نفسي عليها. كل
ل وحركة وحوار، 

ّ
 ممث

ّ
قطعة إكسسوار، وكل

كنت أتعامل معه بعني اإلنتاج. حاولُت قدر 
 أجــعــل فــريــق الــعــمــل )الــرأســمــال 

ْ
اإلمـــكـــان أن

الــحــقــيــقــي لـــلـــمـــشـــروع( ال املــــيــــزانــــيــــة. أفــــام 
ــق املــؤِمــن  ــري ف ــ ة يصنعها ال

ّ
السينما املستقل

مته من خال تجاربي في العمل 
ّ
بها. هذا تعل

السينمائّي، في العراق وتركيا«.
وأشـــار إلــى الـــدور الــجــّيــد لفريقه، الحريص 
ر بثمن.  : »هــــذا ال ُيـــقـــدَّ

ً
عــلــى املـــشـــروع، قـــائـــا

 مـــن شـــبـــاٍب عــراقــيــني 
ٌ

ــــف
َّ
ــؤل الـــفـــريـــق رائــــــع، مــ

وأتــراك. تمّكنُت من التخطيط الجيد، وبدأُت 
الــعــمــل بــعــد الــتــحــاق مــديــر الــتــصــويــر عــمــار 
ــراق(، ووصـــــول جـــمـــال أمــــني من  ــ ــعـ ــ جـــمـــال )الـ
لــنــدن لــتــأديــة دور الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة«. 
ــثــيــر قــلــقــا في 

ُ
أمــــا صـــعـــوبـــات الـــتـــصـــويـــر، فــت

 
ّ

 عـــمـــار جـــمـــال يــحــل
ّ
 مــــخــــرج، »لــــكــــن

ّ
ذات كـــــل

املــشــاكــل بــطــريــقــة ســحــريــة، خـــاصـــة مشكلة 
ة والتصوير في مكان ضيق تقريبا.  اإلضــاء
اســتــطــاع تــحــويــل الــعــوائــق إلـــى حــالــة فنية 
ســيــنــمــاتــوغــرافــيــة رائـــعـــة، تعكس حــالــة عــدم 
اتــســاع املــكــان للشخصيات املــتــصــارعــة في 
ما بينها«. وعن سبب اختياره تركيا كمكان 
لــلــتــصــويــر، قـــال عـــدي مــانــع: »فـــي ســامــســون 
 عراقية، يتشّكل معظمها من الجئني 

ٌ
جالية

في تركيا. كما توجد شركات إنتاج وأخرى 
ــنــاســب 

ُ
ُمـــســـاهـــمـــة. طــبــيــعــتــهــا الـــجـــغـــرافـــيـــة ت

اإلنتاج السينمائي«.
ز بوجود 

ّ
 فريق العمل »تعز

ّ
واعتبر مانع أن

جــمــال أمــــني، ومــديــر الــتــصــويــر عــمــار جمال 
إضــافــة مهّمة للفيلم والـــكـــادر، الـــذي أعطى، 
بــخــبــرتــه الــكــبــيــرة وتــواضــعــه فــي الــعــمــل مع 
 ُيــقــّدم 

ّ
 أن

ّ
 فــنــيٍّ ومــمــثــل

ّ
الــشــبــاب، دافـــعـــا لــكــل

أفضل ما عنده. لذلك، الجميع يفّكرون بجودة 
الــعــمــل، وبــمــا سيظهر عــلــى الــشــاشــة. عمار 
ة السينمائية ويحترفها  غــ لــ ــ ل مــال يفهم ا جــ
ــى ترجمتها للفنّيني  ـقــدرة عــل عمليا، ولـــه الـ
الــشــبــاب. أصــبــح مــوقــع الفيلم أشــبــه بورشة 
تــدريــب على خـــواص الــصــورة السينمائية، 
كــالــلــون والــتــكــويــن والــكــتــلــة والــحــركــة... إلــخ. 
الفيلم منتٍم إلى أفام املكان الواحد، وأحداثه 
 ،

ْ
ة واحـــدة، وهــذه مــجــازفــة. لكن

ّ
تــدور فــي شق

مــع عمار جــمــال، تحّولت املجازفة إلــى تحدٍّ 
جميل وممتع«.

إبراهيم علي

ــس الــصــعــداء 
َّ
لــم تــكــد وســائــل اإلعــــام تــتــنــف

منذ شهرين، حتى وصلت املوجة الجديدة 
 
ْ
من فيروس كورونا، وبدأت تغزو العالم. إذ

فت معظم البرامج اليومية واألسبوعية. 
َّ
توق

ــات كـــورونـــا  ــابــ ــاع وتـــيـــرة إصــ ــفــ ويـــبـــدو ارتــ
مــســتــمــًرا حــتــى يــبــدأ فعلًيا مــفــعــول اللقاح 
املـــزمـــع تـــوزيـــعـــه الــشــهــر املــقــبــل فـــي بعض 
العواصم العربية، ومنها بيروت والقاهرة.

استعادت محطات التلفزة اللبنانية بريقها 
مــن خـــال املــتــابــعــة الــواضــحــة ملــجــمــوعــة ال 
بأس بها من املسلسات املحلية والعربية 
ــتــــى الـــتـــركـــيـــة، فـــيـــمـــا بـــقـــيـــت املـــحـــطـــات  وحــ
العربية األخرى تعرض مجموعة إنتاجات 
2020 مــن املسلسات التي تصدر بعضها 
املــنــّصــات اإللكترونية فــي الصيف، ومنها 
مسلسل »دانتيل« من إخــراج املثنى صبح، 
والــــذي يــبــدأ عــرضــه مــنــذ فــتــرة قــريــبــة على 
شاشة »إم بي سي 4«. وانتهى قبل أسبوع 

أن تمنحنا فرصا أفضل لنكون اجتماعيني، 
لكنها فــي الــوقــت نفسه تمكننا أيــضــا من 

إبعاد أنفسنا عن اآلخرين.
زار الباحثون 52 شخصا في مقاه في مدينة 
تــرونــدهــايــم النرويجية، وأجــــروا مقابات 
متعمقة معهم حول استخدامهم للهواتف 
الذكية وكيفية تفاعلهم مع اآلخرين. تقول 
الباحثة إن الدراسة ركزت على األشخاص 
الذين بدا أنهم يعرفون بعضهم البعض من 
ــتــقــوا للتواصل االجتماعي.  قبل والــذيــن ال
باإلضافة إلــى ذلــك، الحــظ الفريق البحثي 

108 اجتماعات أخرى على مقربة.
توضح الــدراســة أن تأخير التفاعل يحدث 
عندما نقطع محادثة مع شريكنا في املقهى 
لــلــتــحــقــق مـــن بــريــد إلــكــتــرونــي أو مــحــادثــة 
هــاتــفــيــة أو صـــورة عــلــى »ســـنـــاب« شـــات أو 
ا على 

ً
ملجرد التأكد من أننا لم نفوت شيئ

وســائــل الــتــواصــل االجتماعي فــي الدقائق 
ــة، بــمــعــنــى أن نــلــتــفــت إلــى  ــيـ الــقــلــيــلــة املـــاضـ
الهاتف عوضا عــن الشخص الــذي نجلس 

معه. 
إذا  دوًرا.  للتفاعل  تعليقك  كيفية  ب  ـ ـ ع ـ ـ ل ـ ـ ت «
ــحــــت لــلــشــخــص الــــــذي تـــتـــعـــامـــل مــعــه  أوضــ
ــرارك لــتــأجــيــل تــفــاعــلــك مــعــه،  ــ ــطـ ــ ســـبـــب اضـ

محمد الحداد

درس فريق بحثي في الجامعة النرويجية 
للعلوم والتكنولوجيا سلوكيات األفراد في 
املقاهي وسبب استخدام الهواتف الذكية، 
ــك عــلــى جــلــســات املــقــاهــي.  وكـــيـــف يـــؤثـــر ذلــ
وحددت الدراسة ثاثة أسباب رئيسية هي: 
الرغبة في تعليق التفاعل مع املحيطني من 
خـــال تــأخــيــر مــحــادثــة أو إيــقــافــهــا مــؤقــتــا، 
أو للخروج مــن محادثة، أو ملشاركة شيء 
مــع اآلخـــريـــن. وطــبــقــا لــلــدراســة، فــرغــم كــون 
املــقــاهــي املـــكـــان الــــذي يــمــكــن فــيــه لــلــمــرء أن 
يــكــون اجــتــمــاعــيــا مــع اآلخـــريـــن، لــكــن بعض 
الــنــاس يستخدمونه بـــدالً مــن ذلـــك كمكان 
لاختباء والحفاظ على مسافة مناسبة من 

الناس أو كمكان عمل.
أصبحت الهواتف الذكية هي األداة التقنية 
الشخصية األوســــع انــتــشــارًا حـــول الــعــالــم، 
بحيث لم تعد تقتصر فقط على البالغني، 
ــال أصــبــحــوا  ــ ــفـ ــ بــــل حـــتـــى املــــراهــــقــــون واألطـ
ــدا مـــاري  ــ ــة. تـــقـــول إيـ ــيـ يــمــلــكــون هـــواتـــف ذكـ
هنريكسن، زميلة ما بعد الدكتوراه في قسم 
الدراسات الثقافية في الجامعة النرويجية 
للعلوم والتكنولوجيا، والباحثة الرئيسية 
في الدراسة إن هذا االنتشار الواسع يجعل 

الهاتف الذكي مهما.
ويرتبط استخدام الهواتف الذكية بالعديد 
من أنشطتنا اليومية، سواء التي نقوم بها 
بمفردنا أو تلك التي نقوم بها مع اآلخرين 
ــقـــى، تــحــديــد  ــيـ مـــثـــل االســــتــــمــــاع إلـــــى املـــوسـ
ــدفـــع اإللـــكـــتـــرونـــي، واســتــخــدام  املــــواقــــع، والـ
اإلنــتــرنــت، وخــدمــات أخـــرى كثيرة يوفرها 
الهاتف الذكي. لذلك، يمكن للهواتف الذكية 

عـــرض مسلسل »الــعــمــيــد« مــن بــطــولــة تيم 
حسن وكاريس بشار، وكتابة وإخراج باسم 
السلكا. كما يستمرُّ عرض مسلسل »عروس 
ــتــــرة الـــربـــيـــع  ــور فــــي فــ ــ ــــروت«، الـــــــذي صــ ــيــ ــ بــ
املــاضــي فــي تــركــيــا، بعدما تخطت حلقاته 
املئة حلقة، ويحقق بحسب النتائج، أعلى 
نسبة مشاهدة في دول الخليج العربي، وال 

سيما السعودية.
 هذا الواقع املتأرجح، خصوصا بعد طرق 
الـــجـــائـــحـــة أبــــــــواب عـــــدد مــــن املـــحـــطـــات فــي 
الــقــاهــرة وبــيــروت، وإصــابــة معظم مقدمي 
البرامج بفيروس كورونا )وائــل األبراشي 
ــات  ــاشـ ــــام حــــــــــداد(، دفــــــع مـــعـــظـــم الـــشـ ــــشـ وهـ
العربية، ومنها اللبنانية، إلى زيادة جرعات 
ة. فيما  الدراما ضمن باقة البرنامج اليوميَّ
نشطت ماكينة اإلنــتــاج فــي لبنان ومعظم 
ــات، في  ــاجـ ــتـ الـــــدول الــعــربــيــة ملــزيــد مـــن اإلنـ
ــح لــلــمــوجــة الــــجــــديــــدة. وتــشــيــر  ــ تـــحـــد واضــ
معلومات خاصة إلى أن املؤسسة اللبنانية 
لــإلرســال ستعمد إلـــى وضـــع خــطــة خاصة 
لــشــراء وعـــرض أهـــم األعــمــال الــدرامــيــة هــذا 
املوسم، وخصوًصا العروض األولــى. ومن 
املتوقع أن تبدأ املنافسة على شراء وعرض 
مــســلــســات رمـــضـــان قــريــبــا بـــني املــحــطــات 
نفسها. وتسجل محطات أخــرى تقدًما في 
بــعــض اإلنـــتـــاجـــات الـــدرامـــيـــة املــحــلــيــة، مثل 
MTV، التي تعرض مسلسل »ع اسمك« من 
إخراج فيليب أسمر حاليا، ويحقق بحسب 
النتائج، نسبة تفوق 55 باملئة من مجموع 
إحــــصــــاءات املــتــابــعــة الــيــومــيــة لــلــمــحــطــات 

اللبنانية. 
وقــبــل أيــــام أعــلــنــت شــركــة »آي بــرودكــشــن« 
ملــحــمــد مــشــيــش، عـــن االنــتــهــاء مـــن تصوير 

مسلسل »قيد مجهول«، وهي أولى تجارب 
املــــخــــرج الــــشــــاب الـــســـديـــر مـــســـعـــود ضــمــن 
املــســلــســات الــطــويــلــة، بــعــدمــا نــفــذ مجوعة 
مــــن األفـــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة الـــقـــصـــيـــرة. ويـــبـــدأ 
عرض املسلسل قريبا على إحدى املنصات 
اإللكترونية. وسيعلن الحقا عن بدء عرض 

مسلسل »دي أن إي«، الذي يجمع بني املمثل 
السوري معتصم النهار واملمثلة اللبنانية 
دانيلا رحمة، من نص لريم حنا وإخــراج 

املثنى صبح.
ــبـــدء بــتــصــويــر  ــك، يــســابــق مــرحــلــة الـ ــ كـــل ذلـ
مجموعة من األعــمــال األخــرى التي تنتظر 

إشــــــارة الـــبـــدايـــة، ومــنــهــا الـــجـــزء الــخــامــس 
واألخــيــر مــن مسلسل »الــهــيــبــة« مــن إخــراج 
 لم تعط شركة الصباح أي 

ْ
سامر برقاوي. إذ

تفاصيل عن كاتب نص هذا الجزء، ولو أن 
اب«، كما حصل 

ّ
املعلومات ترجح »ورشة كت

في الجزء الرابع. 

فسيتم اعتبار هذا أكثر تهذيبا مما لو كنت 
تختفي وتبدأ باستخدام الهاتف، ما يعني 
االتــصــال بشخص آخــر وتجاهل الشخص 
املـــوجـــود جــســديــا مــعــك. فـــي الـــوقـــت نفسه، 
ــك تــأخــذ  ــ قــــد يــتــفــّهــم بـــعـــض األشــــخــــاص أنـ
استراحة قصيرة من محادثة أطول، ويمكن 
ــا جـــزءًا  ــكـــون اســـتـــخـــدام الـــهـــاتـــف أيـــضـ أن يـ
طبيعيا متشابكا مــن التفاعل االجتماعي 
ــذي يـــحـــدث فـــي املـــقـــهـــى« طــبــقــا لــلــبــاحــثــة  ــ الـ

الرئيسية في الدراسة.
تـــشـــرح هــنــريــكــســن أن اســـتـــخـــدام الــهــاتــف 
الــذكــي فــي جــلــســات املــقــاهــي الجماعية قد 
يكون رد فعل كذلك على اتجاه اآلخرين إلى 
استخدام هواتفهم، حينها يمكن للشخص 
 يلتقط هاتفه الذكي إلثبات أنه مشغول 

ْ
أن

أيضا، أو حتى لتجنب موضوع املحادثة 
الـــذي قــد ال يـــروق لــك بــداعــي أنـــك مشغول. 
»يأخذ البعض هذه خطوة من خال إبقاء 
ــع الـــصـــامـــت ثم  ــي الـــوضـ الـــهـــاتـــف الـــنـــقـــال فـ
ــتــظــاهــر بتلقي رســالــة أو محادثة  يمكن ال
مهمة، وأنه يتعني اإلسراع في الرد عليها، 
وربــمــا حــتــى مــغــادرة الجلسة كــلــهــا« وفــق 
هــنــريــكــســن، بــمــعــنــى أنــــه يــمــكــنــك الـــهـــروب 
مـــن الــكــثــيــر مـــن االجــتــمــاعــات املــمــلــة بــهــذه 

الطريقة.
قد ال يكون استخدام الهاتف الذكي سيئا في 
ما يمكن أن يكون له دور في 

ّ
كل الحاالت، وإن

الجلسة نفسها من خــال تقاسم املحتوى 
أو مشاهدة شيء ما معا على الهاتف سواء 
ان بريدا إلكترونيا، أو رسالة نصية، أو  كــ
مــــادة مـــصـــورة. وهــــو مـــا تــعــتــبــره الـــدراســـة 
األمـــر األكــثــر إمــتــاعــا فــي اســتــخــدام الهاتف 

الذكي في جلسات املقاهي. 

المحطات العربية... تحّدي الموجة الثانيةلماذا نستخدم هواتفنا الذكية في المقاهي واالجتماعات؟
مع بدء اإلغالق الذي 
فرضته الموجة الثانية 

من فيروس كورونا، 
تستعد المحطات 

العربية لعرض العديد 
من اإلنتاجات الدرامية 

للمشاهد المحجور في 
المنزل

كارين إليان ضاهر

أمام  الغذائي  النمط  االبتعاد عن  يبدو طبيعيا 
كافة املغريات املتوافرة في األعياد، حتى بالنسبة 
إلـــى مــن يتبع حمية ويــســعــى إلـــى خــفــض وزنــه 
أو الــحــفــاظ عــلــيــه. وبــالــنــســبــة إلـــى اختصاصية 
التغذية، مايا شــبــارو، ال يبدو هــذا من األخطاء 
الكبرى. ففي اجتماعات العائلة واألصدقاء يجد 
الكل نفسه عــاجــزًا عــن املــقــاومــة، ويــزيــد االنــدفــاع 
لــأكــل دون ضــوابــط أو حــرمــان. لكن مــع انتهاء 
هـــذا الــفــتــرة ال يــمــكــن االســتــمــرار بــالــنــمــط نفسه 

وبالعادات الخاطئة املتبعة.
ــا اتباع حمية بعد موسم األعياد.  ليس ضــروري
ــا يــمــكــن أن تــنــعــكــس سلبا  ــهـ ــذاتـ ــرة بـ ــكـ ــفـ فـــهـــذه الـ
على الشخص وتكون لها نتيجة معاكسة لدى 
البعض بسبب فكرة الحمية التي ال تبدو جذابة. 
يــبــدو الــوضــع أكــثــر ســـوءًا بــعــد، بحسب شــبــارو، 
فــي ظـــروف كــورونــا الــتــي زادت مــن حــدة التوتر 
لــدى الجميع، بشكل يصعب معه تحمل املزيد 
ــذه الـــظـــروف يصعب  مــن الــضــغــوط. »فـــي مــثــل هـ
الخضوع لحمية صارمة العتبارها قد تزيد من 
حدة التوتر. يضاف إلى ذلك أن الحمية الصارمة 
قد تتسبب بانخفاض معدل املناعة في الجسم، 
مــا ال يعتبر مناسبا أبـــدًا فــي هــذه املرحلة التي 
نحتاج فيها إلى تقوية جهاز املناعة في مواجهة 

 
ً
الــــوبــــاء«، تــقــول شـــبـــارو. قـــد تــكــون الــحــمــيــة حــا

بإشراف اختصاصية تغذية. 
ــوع لــــهــــا بــطــريــقــة  ــخــــضــ ــال الــ ــ ــ لــــكــــن مــــــــاذا فـــــي حـ
عشوائية؟ مــن الطبيعي أن تتأثر املناعة سلبا 
عــنــدهــا ويـــزيـــد ذلــــك خــطــر اإلصـــابـــة بـــاألمـــراض 
ومنها كــورونــا، خصوصا في حــال اتباع حمية 
صارمة بهدف خفض الوزن سريعا. لذلك ُينصح 
ــعـــودة تـــدريـــجـــا إلــــى نــمــط الـــحـــيـــاة املـــتـــوازن  ــالـ بـ
السابق، كما قبل األعياد. تدعو شبارو هنا إلى 
الــقــيــام بتغييرات فــي الــعــادات الغذائية املتبعة 
تــســاعــد عــلــى اســتــعــادة الــرشــاقــة تــدريــجــًيــا مثل 
االبـــتـــعـــاد عـــن الــطــعــام املــقــلــي وتــجــنــب األطــعــمــة 
ــراء والــــزبــــدة  ــفــ ــة، ومـــنـــهـــا الـــجـــبـــنـــة الــــصــ ــمــ الــــدســ
ــلــحــوم املصنعة  والسمنة واملــايــونــيــز وتجنب ال
والحلويات التي تم اإلكثار من تناولها حكما في 

فترة األعياد، والحد من تناول الزيتون. 
كما من الضروري الحرص على تناول الوجبات 

الغذائية األساسية وعــدم إهمال أي منها، على 
ــمـــك، لحم  ــلـــحـــوم )دجـــــــاج، سـ أن تــحــتــوي عــلــى الـ
ــتــي تساعد على  أحــمــر( كمصدر للبروتينات ال
بــنــاء الــعــضــات فــي الــجــســم. عــلــمــا أن األســمــاك، 
، هي من األطعمة املمتازة الستعادة 

ً
كالتونا مثا

الرشاقة. هذا فيما يبدو ضروريا تناول أطعمة 
من مختلف املجموعات الغذائية لنظام صحي 
متوازن. كما ُينَصح بتناول الحليب ومشتقاته 
مــن ألــبــان وأجــبــان ســـواء كــانــت كاملة الــدســم أو 
قــلــيــلــة الـــدســـم كــمــصــادر لــلــكــالــســيــوم الـــضـــروري 
لــلــجــســم فـــي كـــافـــة األوقـــــــات، وبــشــكــل خــــاص في 
هــذه املــرحــلــة، العــتــبــاره يساعد على امتصاص 
ــذي يــنــصــح بــه حــالــيــا ملــقــاومــة  الــفــيــتــامــني »د« الــ

فيروس كورونا.
الستعادة الرشاقة بعد موسم األعياد والتخلص 
الــتــي يمكن أن تكون  القليلة  الكيلوغرامات  ن  مــ
ــذه الــفــتــرة، لــيــســت الحمية  ــد تــكــدســت خـــال هـ قـ
ضــروريــة، بــل يــبــدو اتــبــاع نــظــام غــذائــي مــتــوازن 
يــحــتــوي عــلــى أطــعــمــة مـــن مــخــتــلــف املــجــمــوعــات 
الــغــذائــيــة واتـــبـــاع عــــادات غــذائــيــة صــحــيــة، السر 
الوحيد لتحقيق الهدف والحفاظ على الرشاقة 
ذ االعتماد  للمدى البعيد. أمــا الحمية، فا ُيحبَّ
عليها مــع انــتــشــار الـــوبـــاء، خــصــوصــا إذا كانت 
صارمة، ألن الجسم بأمس الحاجة حاليا لكافة 
املكونات الغذائية الازمة لدعم املناعة وتقويتها.

مشكلة الفيلم العراقي في صانعيه

)LBCI( »بدأت نادين نجيم بتصوير مسلسل »صالون زهراء

يجب تناول 
أطعمة 
من مختلف 
المجموعات 
الغذائية لنظام 
صحي متوازن 
)Getty(

)Getty( يرتبط استخدام الهواتف الذكية بالعديد من أنشطتنا اليومية

انتهى من تصوير فيلمه »وراء الباب« )العربي الجديد(

في هذا الحوار مع »العربي الجديد«، يتحّدث المخرج العراقي عدي مانع عن تجربته في 
تصوير فيلمه الجديد »وراء الباب« في تركيا، اعتمادًا على إمكاناته اإلنتاجية الذاتية

عدي مانع

استعادة الرشاقة بعد األعياد

فنون وكوكتيل
مقابلة

اليف ستايل

تلفزيوندراسة

ردًا على سؤال عّما إذا 
كان يرى أفقًا مفتوحًا 
للسينما العراقية، يقول 
المخرج العراقي عدي 

مانع: »هذا سؤاٌل صعب. 
يُمكن أْن تشّق السينما 
طريقها بفضل جودة 

المواضيع التي تتناولها، 
وأصالتها. كلّما تمثّل 
هموم الناس وقضايا 

الشارع حاليًا، ستجد أفقًا 
واسعًا. أعتقد أن انتشار دور 
العرض السينمائي، وعرُض 

أفالٍم عالمية فيها، 
دليٌل على وجود سوق 

للفيلمين العالمي والعربي 
في العراق«.

قضايا
الشارع
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رجم أغلبها بشكل أكاديمي. ومن هنا بدأت 
ُ
ت

أحــلــم بــالــيــوم الـــذي أقـــرأ فيه األعــمــال األدبــيــة 
مت 

ّ
تعل أن  وبــعــد  األصــلــيــة.  بلغتها  الــعــربــيــة 

الفصحى،  بــدأت في دراســة  العربية املحكية، 
ــة تغيير  ــقــي بــهــذه الــلــغــة إلـــى درجــ

ّ
وبــلــغ تــعــل

التركي  ة حياتي من إكمال دراســة األدب 
ّ
خط

إلى األدب العربي، وأجّهز نفسي اآلن لدراسة 
األدب العربي أكاديميًا في جامعة إسطنبول.

■ ما أول كتاب ترجمِته وكيف جرى تلقيه؟
أول كــتــاب تــرجــمــتــه بــشــكــل كــامــل هـــو »ثـــاث 
ســنــوات ونــصــف مــع نــاظــم حــكــمــت« لــلــروائــي 
ــان كـــمـــال، وصــــدر عـــن دار »املــتــوســط«،  ــ أورهــ
وهو  زكــريــا،  أحمد  بمشاركة  ترجمته  لكنني 
كــــاتــــب ومـــتـــرجـــم مــــصــــري مـــقـــيـــم فــــي تـــركـــيـــا، 
ونــعــمــل عــلــى كــل الــتــرجــمــات مــعــًا. وعـــن تلقي 
اآلن بشكل  ــقـــرأ حــتــى  ُيـ أن  أتــــصــــّور  الـــكـــتـــاب، 
مــعــقــول، وربـــمـــا يــعــود ذلـــك الهــتــمــام الــقــارئ 
العربي بناظم حكمت، وأتصّور أيضًا أن هذا 
الكتاب يختلف عن كتب أخرى حول ناظم ألنه 
بعيدًا  حياته  فــي  اإلنسانية  الــجــوانــب  ُيظهر 
عـــن األســـاطـــيـــر حـــولـــه. بـــاإلضـــافـــة إلــــى عــاقــة 
أورهان كمال به وتوجيه ناظم له لكي يكتب 
الرواية، حتى أصبح فيما بعد بالفعل واحدًا 

من أبرز الروائيني األتراك.
 

ــاذا  ــر الــتــرجــمــات الـــتـــي نــشــرِتــهــا، ومــ ــا هـــي آخــ ■ مـ
تترجمني اآلن؟

آخر ترجمة قمنا بنشرها هي رواية »الشيطان 
الدين  التركي صباح  للكاتب  بداخلنا«  الــذي 
علي. وهــي روايــة تعالج إشكاليات األوســاط 
الثقافية التركية في األربعينيات، وصراعات 
الـــيـــمـــني والـــيـــســـار آنــــــــذاك. ونـــعـــمـــل اآلن عــلــى 
ترجمة رواية »فندق القسطنطينية« للروائي 
ــنـــاول تــاريــخ  ــتـ الـــتـــركـــي زولـــفـــو لــيــفــانــلــي، وتـ
مدينة إسطنبول في عصور مختلفة. أما عن 
الترجمة من العربية إلى التركية، فإننا نعمل 
الشعراء  على ترجمة مختارات شعرية ألحد 

الـــعـــرب املــعــاصــريــن، لــكــنــنــي أفــضــل الــحــديــث 
عنها بعد االنتهاء من ترجمتها.

 
ــغــة 

ّ
■ مــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــِك كمترجمة مــن الــل

العربّية؟
الــعــقــبــات األســـاســـيـــة هـــي االخــــتــــاف الــكــامــل 
ناحية  من  التركية  واللغة  العربية  اللغة  بني 
 تأتي في آخر الكلمة 

ً
التركيب، فاإلضافة مثا

فــي الــلــغــة الــتــركــيــة مــثــل األفـــعـــال، عــلــى عكس 
واملذكر  املؤنث  مسألة  وكذلك  العربية،  اللغة 
هناك  أن  كما  العربية.  اللغة  في  لي  بالنسبة 
التركية  إلــى  دخلت  التي  الكلمات  مــن  الكثير 
مـــن الــعــربــيــة ولـــكـــن بــمــعــنــى مــخــتــلــف، وهـــذه 
الــكــلــمــات تـــكـــون ســبــبــًا فـــي بــعــض األخـــطـــاء. 
واألهــم من ذلــك كله هو عــدم توفر القواميس 

الازمة في هذا املجال.
ــر، مــثــل »الــحــكــم  تــوجــد عــقــبــات فــي ســيــاق آخــ
املسبق«، فهناك انطباعات وتصّورات نمطية 
الـــعـــربـــي والــعــكــس  ــول األدب  ــ مــــن األتــــــــراك حـ
صحيح أيضًا. فأغلب األتراك عندما يسمعون 
العربي فإنه يرتبط في  بــاألدب  شيئًا يتعلق 
الدينية اإلسامية فقط. وإذا  ذهنهم باألمور 

إسطنبول ـ العربي الجديد

ــدأت عـــاقـــتـــِك بــالــلــغــة  ــ ■ مــتــى وكـــيـــف بـ
العربية؟

العربّية منذ  غة 
ّ
بالل بدأت عاقتي 

تركيا،  جــنــوب  فــي  والدتـــي  فبحكم  طفولتي، 
كنُت أسمع العربية من حولي، ألنها موجودة 
إال  أكثر من مدينة جنوبية.  كما تعرفون في 
أمي   

ّ
ألن الصغر،  منذ  العربية  م 

ّ
أتعل لم  أنني 

كــانــت تــــرى أن كــثــيــرًا مــمــن حــولــي يخلطون 
التركية بالعربية، فأرادت لي أن أتقن التركية 
وحــدهــا مــنــذ الــصــغــر، ورغــــم مـــحـــاوالت أمــي، 
شــــاءت األقـــــدار أن أصــبــح بــعــد ذلـــك مترجمة 
بــدأت عاقتي  العربية وإليها.  لقد  اللغة  من 
بقسم  الــتــحــقــت  أن  بــعــد  بــالــعــربــيــة  الحقيقية 
األدب التركي في جامعة تشوكوروفا بمدينة 
العثمانية  اللغة  على  وقتها  تــعــّرفــت  أضــنــة، 
اللحظة بدأت  والعربية والفارسية. وفي تلك 
م اللغة العربية 

ّ
أدرك مدى خسارتي لعدم تعل

حــتــى ذاك الـــوقـــت، وصــــرت عــنــدمــا أعــــود إلــى 
مدينتي أنطاكية في العطلة أجلس مع الكبار 
بالعربية،  واألغــانــي  الحكايات  منهم  ألسمع 
كما بدأت في البحث عن األدب العربي املترجم 
إلى التركية، لكنني لألسف لم أجد إال أعمااًل 

يورغوس كوزيّاس

رّسامو الفولغا 
لة ومابسهم

ّ
َرِشهم املبل

ُ
جاء الرّسامون بف

الوسخة، تأّملوا لوحاتهم شبه املنتهية،
الشتاء  في  »الفولغا  نفسهم:  يحّدثون  كانوا 

القارس
في حزنه وشحوبه، له سحره«.

ق فوق الفولغا
ّ
كانت غربان تحل

وتعّيره: إنك عريان! عريان! عندها 
أخذ الرّسامون الحمقى السكاكني

قوا اللوحة البديعة.
ّ
ومز

 
النهر با وهج، باهتًا، شاحبًا، باردًا 

أخفى زينته األنيقة البهّية
ى

ّ
طمرها في قاعه عميقًا حت

تأتي ألوان الربيع، الغاويات.
■ ■ ■

ال أعرف هذا اإلنسان
يا طبيعة، يا نفسي، لقد خدعتنا األزمنة.

امتألت الدنيا
بخزنات مبنّية على األرض

بصناديق كنوز العّرافني
املرضى نفسّيًا، والحاضنات وتّجار الُجملة

عمات متوّحشة تترّبص 
بة لتفترس األوالَد العصاة متأهِّ

الطواويَس الغافلة. 

ونحن قبائل منفّية
كيف ننتقد،

لقد امتّصوا إرادتنا
بمقولة »ال أعرف هذا اإلنسان«* 

العسكرّي، الغنّي، الشّحاذ، 
املومس، األّم، والنبّي،

قود البالية.
ُ
بادين على الن

ُ
امل

ارتعبنا، ُرحنا 
وتاشينا إلى األبد. 

يا طبيعة، يا حّبي البعيد، 
خافي من العيون اليابسة.

َ
ت

ْ
ل

َ
ف

ى الفصل 26( 
ّ
)*من اآلية 76 من اإلنجيل بحسب مت

■ ■ ■

خيار أوذيسياس
»أوذيسياس هو الذي ال يريد أن يعود«

ي. مانياتيس
 

قة 
ّ
على صدره العاري كانت معل

اللوحة الخشبّية: »هارب«.
 

طاقم السفينة اضطرب.
يحاول البّحارة 

تهدئة الرجل الهائج.
قائلني: »ال تتصّرف هكذا يا مواطن!«

كان يلعن مطرحه. كان يرغو.
وأخيرًا، فّر إلى الصاري حانقًا.

■ ■ ■

مالك دينيز أوزدمير تقف هذه الزاوية عند 
مترجمي األدب العربي 

إلى اللغات العالمية 
المختلفة، ما هي 

مشاغلهم وحكاية 
صداقتهم مع اللغة 

العربية. »يجب أال يكون 
بين الثقافة العربية 

والثقافة التركية أية 
حدود، بحكم الثقافة 

التاريخية المشتركة« 
تقول المترجمة التركية 

لـ »العربي الجديد«

ويشهد الّصمُغ أّن 
ثّمة ُمعجًما غابًرا 

في اللِّحاء. فلنقل 
إذن: الغابة قاموٌس 
منه تتحّدر الحدائق 

والبساتين نصوًصا، 
ومنه، أيًضا، تتخلّق 

شذرات األصص

لعبة سرّية تعانِد الفساد والموت

لََكْم أريد لهذه النزهة أن تستمر

ترجمات قليلة بين األدبين العربي والتركي والطريق طويلة

انطباعات نمطية من 
األتراك حول األدب العربي 

والعكس صحيح

ما يجري في لغات 
الحاضر له منابع في 

اللّغات الغابرة

ال ينبغي أن نعرف آداب 
بعضنا البعض من خالل 

وسيط أوروبي

Melek Deniz Özdemir ولدت عام 1994 
قسم  فــي  تخرجت  تركيا،  جنوب  فــي 
اللغة التركية وآدابها بجامعة تشكوروفا 
عام 2017. ترجمت عدة أعمال أدبية من 
أحمد  مع  باالشتراك  العربية  إلى  التركية 
مع  ونصف  سنوات  »ثــالث  مثل:  زكريا، 
ورواية  كمال،  ألورهــان  حكمت«  ناظم 
»غجر إسطنبول« لعثمان جمال قايجلي، 
ورواية »الشيطان الذي في داخلنا« لصباح 
ترجمة  قريبًا  لها  وستصدر  علي.  الدين 
رواية »أيام السلطان عبد الحميد األخيرة« 

لناهد سري أوريك.

بطاقة

2425
ثقافة

أصدقاء لغتنا

قصائد

إطاللة

فعاليات

نــظــرنــا إلــــى الـــعـــرب، حــســب مــعــرفــتــي، فــإنــهــم 
ينظرون إلى األمر من زاوية سياسية ودينية 
أيــــضــــًا. بـــاخـــتـــصـــار، األتـــــــــراك والـــــعـــــرب، رغـــم 
أدب  يتعرفون على  فإنهم  املشترك،  تاريخهم 
بعضهم البعض من خال الوسيط األوروبي، 
ــك، هـــو أورهـــــان بــامــوق.  وأكـــبـــر مــثــال عــلــى ذلــ
فإنني  وضجيجها،  نوبل  جائزة  عن  وبعيدًا 
أثق أن األتراك ال ينظرون إليه بنفس االنبهار 

 نوتة رحمنينوف
- أتنتظرين مّدة؟ 

- َسنواٍت! 
 اسمك حياة! 

ّ
- أراهن على أن

- لقد خسرت. اسمي سجن. 
- وماذا درست؟ 

- الغفران! 
تتعانق املوسيقى واملوسيقّي. 

يسألها أن تترّحم به. 

َبيل إتمام السنتني، وقّرر أبوها 
ُ
)*طفلة إيطالّية ماتت ق

سافيا.  ألفريدو  الطبيب  إلــى  باألمر  وعهد  تحنيطها 
جثمانها ما زال محفوظًا إلى اآلن(. 

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

 ال ُيحسن استخدام 
ً
كما ينظر العرب. فهو مثا

اللغة التركية بشكل جّيد. وإليف شفق أيضًا 
ــتــرجــم بشكل كبير فــي الــعــالــم الــعــربــي، رغم 

ُ
ت

فــي رأيــي ليست كاتبة جــيــدة، وال تعّبر  أنها 
الــتــركــي بشكل جــّيــد مثل  عــن هــمــوم املجتمع 

كاتبات أخريات.
 

األدب  ترجمة  يقتصر على  االهــتــمــام  أن  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينني، وال يشمل الفكر 
وبقية اإلنتاج املعرفي العربي، كيف تنظرين إلى هذا 

األمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
إلـــى  ــم  ــرجـ ــتـ املـ ــربـــي  ــعـ الـ األدب  أن  أرى  إنـــنـــي 
 جـــدًا أيــضــًا، ولــيــس فــقــط الفكر 

ٌ
الــتــركــيــة قــلــيــل

املــعــرفــي. وال يمكن  اإلنــتــاج  أو بقية  الــعــربــي 
الجزم بأن االهتمام مقتصر على األدب. هناك 
ترجمات فكرية وتاريخية عربية ولكن داخل 
األكاديميا، وال تحظى لألسف هذه بالشهرة 
التي تستحق. ولألسف أيضًا، الكتب الفكرية 
لكن  املختصني،  الباحثني  قبل  من  إال  قرأ 

ُ
ت ال 

لــيــس تقليل من  الــجــمــيــع، وهـــذا  األدب يــقــرأه 
شأن األدب بالتأكيد، وهو مجال اختصاصي، 

فاألدب هو الذي يعكس روح الشعوب. 

 ■ هـــل هــنــاك تـــعـــاون بــيــنــك وبـــني مــؤســســات في 
العالم العربي أو بني أفراد وما شكل التعاون الذي 

تتطلعني إليه؟
ليس لــدي أي تعاون مع أّيــة مؤسسة عربّية، 
ولــكــن فـــي ســيــاق الــتــرجــمــة مـــن الــعــربــيــة إلــى 
الـــتـــركـــيـــة هــــنــــاك تـــــعـــــاون جــــديــــد مـــــع بــعــض 
املؤسسات التركية، ونحن اآلن بصدد ترجمة 
روايـــة »الــطــوق واإلســــورة« للقاص والــروائــي 
املصري يحيى الطاهر عبد الله إلى التركية. 

 
■ ما هي املزايا األساسية لــأدب العربي وملــاذا من 

املهم أن يصل إلى العالم؟
أتـــصـــّور أن األدب الــعــربــي لــيــس أدبــــًا واحــــدًا، 
فــالــلــغــة الــعــربــيــة هــي لــغــة شــعــوب كــثــيــرة في 
مصر وبــاد الــشــام واملــغــرب العربي وغيرها 
مــن الــبــلــدان، ويــعــكــس لــنــا هـــذا األدب الكثير 
عن هذه الشعوب. فهو أدب غني جدًا لشعوب 
متعددة.  يجب أال يكون بني الثقافة العربية 
الثقافة  أيـــة حــــدود، بحكم  الــتــركــيــة  والــثــقــافــة 
ــــي، يــجــب أال  الــتــاريــخــيــة املــشــتــركــة. وفــــي رأيــ
تقتصر نظرة األتراك إلى الثقافة العربية على 

اإلسام وحده.

ال أعرف هذا اإلنسان

اللغة... النّسغ والثّمر

افتراضية  خاصة  مقابلة  المقبل  السبت  مساء  من  الثامنة  عند  نت  أركي   تنّظم 
حول  مفتوح  حوار  في   )1945( بدران  راسم  الفلسطيني  األردني  المعماري  مع 
هوية  تجديد  مسألة  في  التراث  إلى  بــدران  يستند  والفكر.  والممارسة  البداية، 
حنظل  وبيت  بغداد  في  الكبير  للجامع  تصاميمه  تبرزها  التي  اإلسالمي  المعمار 

في عّمان.

البحر:  فن  معرض  يتواصل  المقبل،   يونيو  حزيران/  من  والعشرين  السابع  حتى 
في  الماضي  العام  نهاية  افتتح  الــذي  الكاريبي  البحر  في  الفنية  التبادالت 
منطقة  تقاليد  المعرض  يضيء  بنيويورك.  للفنون«  المتروبوليتان  »متحف 
 الكاريبي وطقوسه وأنظمة الحكم السياسية وانعكاسها في فنونهم منذ القرن 

السادس عشر.

حتى الثالثين من آذار/ مارس المقبل، يتواصل معرض أفق مائل للفنان والكاتب 
المغربي ماحي بينبين )1959( في رواق »كاونتر المنتجم« بمدينة مراكش. يضّم 
اإلنسان  أزمة  التي تقارب  البرونزية  اللوحات والمنحوتات  المعرض مجموعة من 
مختلفة،  بتنويعات  السجن  كما  يطّوقه  صندوق  داخل  يقبع  الذي  المحاصر 

ومنها لوحة تبرز مقبرة ألحياء مكّدسين فوق بعضهم البعض.

الثقافة«  »دار  في  األحــد  غٍد  صباح  من  والنصف  عشرة  الحادية  عند  يُعرض 
 ببلدة مرناق )16 كلم جنوبي تونس العاصمة« الفيلم القصير يد اللوح )الصورة( 
لـ أنيس األسود يعقبهما نقاش مع الجمهور،  لـ كوثر بن هنية، وصباط العيد 

كما تنّظم ورشة في التصوير الفوتوغرافي يديرها الفنان عصام الشعابي.

سعد سرحان

االشتغال  بــمــاّدة  املعرفة   
َ

عمق  
ّ
أن ا 

ً
يقين

هو أساس جودة االشتغال بهذه املاّدة. 
، اســًمــا جامًعا 

ً
فلئن كــان الــخــشــب، مــثــا

 األبنوَس غيُر الّساج، 
ّ
مانًعا للغابة، فإن

ــَب غير 
َ
ــْيــق

َ
 غير الــّســْرو، والــق

َ
والــســنــدّيــان

 غــيــرهــا جــمــيــًعــا. 
َ

ــنـــدل ــّصـ األكــــاجــــو... والـ
لـــذلـــك، فــالــنــّجــار الــجــّيــد يــعــرف الــغــابــة، 
حــتــى دون أن يــبــرح ورشـــتـــه، أكــثــر ِمــّمــا 

يل.
ّ
يعرفها حاطب الل

فاذ 
ّ
 على الن

َ
 باأللوان والقدرة

َ
 املعرفة

ّ
ولعل

نا  ـــذان َمكَّ
ّ
إلـــى روحــهــا الــخــالــدة، هــمــا الـــل

جاك ماغوريل من إهداء مّراكش الحمراء، 
بالحياة،  رية 

ّ
الث الحديقة  تلك  فقط  ليس 

ا أزرقه الفريد: أزرق ماجوريل.
ً

بل أيض
 فــان 

ّ
ــر، فــــإن ــذكـ ـــون ُيـ

ّ
ـــون بـــالـــل

ّ
ــل ومــــا دام الـ

ها ثروة طائلة 
ّ
غوخ أهدى إلى أوروبا كل

ـــره مـــن عـــروق 
ّ
ــذي قـــط مـــن ذلـــك األصـــفـــر الــ

ــفــيــه على 
ْ

ــه، قــبــل أن ُيــض هــب فــي روحــ
ّ
الــذ

أزهار عّباد الشمس، هو الذي مات فقيًرا 
مقطوع األذن.

وإذا كــــان مـــن نــظــيــر لـــفـــان غــــوخ فـــي كل 
، فهو بيتهوفن الـــذي عــاش، 

ّ
تــاريــخ الــفــن

ــَدٍر ذي يــــد ثــقــيــلــة  ــ ـ
َ
ــق ــ هــــو اآلخـــــــر، الـــفـــقـــَر كـ

ــا، فاستلهم من 
ً
ــْرق

َ
أوسعت بــاب حياته ط

ــه الــتــي تحمل 
َ
ــات الـــقـــدر تــلــَك رائــعــت ــَرقـ ـ

َ
ط

بالسيمفونية  واملعروفة  العنوان،  نفس 
الــخــامــســة. ولــئــن كـــان فـــان غـــوخ قــد قطع 
 بيتهوفن 

ّ
فــإن أذنــه في حكاية مشهورة، 

انقطع سمعه تماًما في العقد األخير من 
العالم  أورث  َمم  الصَّ حياته. ومن صميم 
دّرة  عتبر 

ُ
ت الــتــي  الــتــاســعــة  السيمفونية 

ًدا  ُمؤكِّ الكاسيكية،  املوسيقى  في  التاج 
ـــه، ِبطبلة فــي القلب ال فــي األذن، 

ّ
أن بــذلــك 

ا ال 
ً

 للعالم الّروح أيض
ُ
عاش وهو ُيصيخ

الّسمع فقط.
 للغابة واألصوات 

ً
ة

ّ
وإذا كانت األلوان ُحل

 أنفاَسها هي 
ّ
 لها على الحياة، فإن

ً
ُحّجة

العطور التي تضوع من الّساق واألوراق 
 .

ْ
ة الغزال َوْيج، كما قد تفعل من ُسرَّ

ُّ
والت

ــاق  ــنـ ــــى تــنــتــهــي الــــعــــطــــور إلــــــى أعـ
ّ
وحــــت

، كان ال بّد لها من 
ْ

ساء وياقات الّرجال
ّ
الن

 قبل 
ً
زين يصوغونها فّواحة شعراء ُمَبرَّ

تليق  بــديــعــٍة  قـــواريـــر  فــي  أن يسكبوها 
خــبــراء  تشبيه  ــا 

ً
عــبــث ولــيــس  بجالتها. 

كــان ُيطلب  بــالــشــعــراء، فقديًما  الــعــطــور 
ــعــر 

ّ
ــــؤالء حــفــظ ألــــف بــيــت مـــن الــش مـــن هـ

 
ٍ

ــولــيــد... وهــكــذا: مــا مــن َسْعي
ّ
حت والــت

ّ
الن

ألحدهما بدون مسعى لآلخر.
 املعرفة بألوان 

َ
 عمق

ّ
 أخرى، أن

ً
ا، مّرة

ً
فيقين

ما  وعطورها...هو  وموسيقاها  الكلمات 
جعل بعض األفذاذ قادرين على نفخ روح 
الغابة في أجساد الحدائق. وللعمق ذاك 
ــّروح تــلــَك نــحــن مــديــنــون باملتنزهات  ــ والـ

الخالدة فوق رفوف املكتبات.
فكثافة  كثافتها،  تضاهي  كثافة  مــن  مــا 
 مــــن تـــشـــاُبـــك األغــــصــــان 

ٌ
ــة ــبــ ــ ــرّك الـــغـــابـــة مــ

ــِتــفــاف الــجــذور على 
ْ
ــال وال

ّ
ـــل الــظ

ُ
وتـــداخ

ـــمـــا هي 
ّ
ـــى أنــفــاســهــا، إن

ّ
الــــجــــذوْر. بـــل حـــت

والـــحـــشـــرات  األوراق  أنـــفـــاس  مـــن  مـــزيـــٌج 
والطيوْر والقوارض والزواحف والزهوْر 

والتراب واملاء والبذوْر...
غة، 

ّ
الل  عدا 

ً
ما من شيء يضاهيها كثافة

ى 
ّ
ــد تــتــغــذ ـــغـــة، قـ

ّ
ــِة الـــل ــابـ فــفــي غــابــتــهــا، غـ

ــى 
ّ
ــد تــتــدل  مـــن نــســغ جـــارتـــهـــا، وقــ

ٌ
شـــجـــرة

لهذه ثماٌر لغصٍن من تلَك... وقد تتشابه 
جر.

ّ
األوراق، فيتشابه علينا الش

غة 
ّ
ــنــي أقــيــم بــعــيــًدا عــن الــغــابــة، أّمـــا الل

ّ
إن

الـــتـــي ال يخطئها  عــنــاويــنــي  أحــــد  فــهــي 

بــــريــــد. لــــذلــــك، فـــدعـــوتـــي ســـتـــكـــون إلــيــهــا. 
 في أرضها لضرب األمثال 

ً
رُب قليا

ّ
فالض

زهة.
ّ
ا، ضرٌب من الن

ً
ما هو، أيض

ّ
منها، إن

الــعــربــّيــة كاًما  اللغة  َســَعــِت  ملـــّدة طويلة 
، لذلك جاءت 

ُ
الكتابة ِتبَّ لها 

َ
ْست

َ
ت قبل أن 

ا من ذاك: القلم. فالقلم 
ً
ق

ْ
ط

ُ
 ن

ً
 هذه قريبة

ُ
أداة

 الــذي 
ُ
ــا الــغــصــن

ً
ـــُو الــَكــِلــم، وهـــو أيــض

ْ
ِصـــن

أّما  الكتابة.  ثمر  إلــى  الكام  نسغ  يعبره 
بالكام  القلم  تربط  فا  الفرنسّية،  غة 

ّ
الل

ت 
ّ
ما باألسلوب، لذلك اشتق

ّ
أو الكتابة، وإن

أحدهما من اآلخر فجاءت الكلمتان:

Le style et le stylo
م 

ُ
ق  طويلة من الرُّ

ً
لقد قطعت الكتابة رحلة

الطينّية إلى أوراق البردّي إلى الجلود... 
قــبــل أن تــصــل إلــــى مـــا هـــي عــلــيــه اآلن. 
 العصور، 

ّ
 وجهها األبـــرز، فــي كــل

َّ
ولــعــل

هــو املــكــتــبــة، تــلــَك الــتــي كــانــت الــحــروب، 
تستهدف  مــا  ضمن  تستهدفها  قديًما، 
بإحراقها أو إغراقها، فهي، عند قومها، 
ــرع، كيف ال وحجر 

ّ
رع والــض

ّ
 من الــز

ّ
أعــز

الزاوية فيها مقّدٌس. فاملكتبتان العربّية 
ـــمـــا هــمــا ثــمــرتــان بنسغ 

ّ
والــفــرنــســيــة، إن

ــة من 
ّ
ــّي. فــاملــكــتــبــة الــعــربــيــة مــشــتــق ــنــ ديــ

الكتاب: ذلك الكتاب ال ريب.
)شاعر وكاتب من املغرب(

أّمــا أولئك، فمنهم من  قبل أن يقرضوه، 
عجب،  فــا  رائــحــة.  آالف  خمسة  يحفظ 
إذن، أن ُعِهد إليهم باإلشراف على زواج 
واِج الذي أسفر عن 

ّ
الشعر بالكيمياء، الز

ديوان العطر.
الــغــابــة بــألــوانــهــا وأصــواتــهــا وروائــحــهــا 
ــــى تــمــثــيــل الـــلـــغـــة. فـــمـــا لــم  ــرب إلـ ــ ــ هــــي األقـ
ــع الــكــلــمــات بــهــذه الــعــنــاصــر، تكون 

ّ
تــتــمــت

 لو 
ٌ
َكْم هي محظوظة

َ
ا من خشب، ول

ً
جثث

كانت من خشب الّصندل.
ففي غابة الكلمات:

الخيال شجرة باسقة
 األمل

ُ
ِلف

َ
 ُبرعم يخضرُّ أ

ّ
ٌومع كل

الشفاء أعشاٌب حكيمة
 في شجر الغار

ٌ
ولانتصار أغصان

...
:
ٌ
 ولها قرين

ّ
وما من كلمٍة إال

ٌّجذٌر أو عطٌر
ل

َ
 أو ط

ٌّ
ٌِظل

 أو نسغ
ٌ
غصن

...
 ثّمة ُمعجًما غابًرا في 

ّ
 أن

ُ
ويشهد الّصمغ

حاء.
ِّ
الل

تتحّدر  منه  قــامــوٌس  الــغــابــة  إذن:  فلنقل 
الـــحـــدائـــق والــبــســاتــني نـــصـــوًصـــا، ومــنــه، 

ق شذرات األصص.
ّ
ا، تتخل

ً
أيض

األدواِت  والبستانّي  الكاتب  يتبادل  لهذا 
ُب األّول عمله ُمستحضًرا 

ّ
والِخبراِت، فيشذ

مر هذا قلَم ذاك وهو 
ْ

اني، وُيض
ّ
مقّص الث

لقيح فهما 
ّ
لقيم والت

ّ
م األشجار، أّما الت

ِّ
ل

َ
ُيق
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مالك دينيز أوزدمير )العربي الجديد(

عمل لـ تغريد درغوث، لبنان

يورغوس كوزيّاس

شاعر يونانّي، ولد في مدينة باتراس عام 1958. 
له سبع مجموعات شعرّية، إضافة إلى قصائد 
مــنــشــورة فـــي مــخــتــارات مـــن الــشــعــر الــيــونــانــّي 
وقد   .)2014  ،2013  ،2008  ،2005( املــعــاصــر 
نت بعض قصائده وصدرت في قرص مدمج  حِّ

ُ
ل

مــع قــصــائــد ولــيــام  املــلــّحــن  عـــام 2013 جمعها 
بايك. 

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



في هذا الجزء من رحلة الوزير الشرقي اإلسحاقي سنتناول المحطات 
األسرة  عهد  خالل  البلد  هذا  تاريخ  في  أهمية  من  لها  لما  الليبية، 
القره مانلية، وهو جزء حظي باهتمام الكثير من الباحثين والمؤرخين 

المهتمين بتاريخ ليبيا

رحلة أمير 
مغربي

هكذا كانت ليبيا في القرن الثامن عشر

الوصول إلى لبدة ومصراتة

تيسير خلف

املغربــي  األميــري  الركــب  تعــد رحلــة 
الوزيــر  دّونهــا  التــي  الحــج  إلــى 
مــن  واحــدة  اإلســحاقي  الشــرقي 
خــال  املغربيــة  الرســمية  الحــج  رحــات  أهــم 
القــرن الثامــن عشــر؛ نظــرا ملــا انطــوت عليه من 
أوصــاف للحيــاة االجتماعيــة والسياســية فــي 
محطــات الطريــق البــري الطويــل إلــى الحجاز. 
وهــي رحلــة قــام بهــا األميــر محمد بــن عبدالله 
بــن إســماعيل فــي طفولتــه، الــذي أصبــح فيمــا 
األقصــى،  املغــرب  ملــوك  أهــم  مــن  واحــدًا  بعــد 
وأكثرهــم تأثيــرًا فــي أحــداث عصــره. وقــد رافق 
فيهــا جدتــه، والــدة والــده، الســيدة اللــة خناثــة 
بنــت بــكار املعروفة بســعة معارفهــا ووضعها 
بعــض املؤلفــات. والوزيــر الشــرقي اإلســحاقي 
الســلطان  اعتمدهــم  الذيــن  الثقــة  رجــال  مــن 
إســماعيل، إذ لعــب أدوارًا دبلوماســية، ونجــح 
فــي مهمــات حساســة كلفــه بهــا مــواله، وكان 
اآلثــار  بعــض  تــرك  وشــاعرًا  ومؤرخــا  فقيهــا 
والعامليــة،  املغربيــة  الخزائــن  فــي  املحفوظــة 
بعضهــا تــم تحقيقــه والبعــض اآلخــر مــا زال 
الرحلــة  مــن  الجــزء  هــذا  فــي  األدراج.  حبيــس 
ســنتناول املحطــات الليبيــة، ملــا لهــا من أهمية 
فــي تاريــخ هــذا البلــد خــال عهــد األســرة القره 
مانليــة، وهــو جــزء حظــي باهتمــام الكثيــر من 
الباحثــن واملؤرخــن املهتمــن بتاريــخ ليبيــا، 
ومنهــم الدكتــور عبــد الهــادي التــازي. أمضــى 
الركــب األميــري ســبعن يومــا فــي الطريــق بن 
مدينــة فــاس التــي وّدعهــا 22 كانــون األول /

ديسمبر 1730 وبن والية طرابلس الليبية، إذ 
وصلت القافلة إلى رأس أجدير بعد مغادرتها 
ملركــز ابــن كــردان مــن واليــة تونــس فــي الليلــة 
فــي منطقــة  أيــام  ثاثــة  وقــد قضــوا  املاضيــة. 
زوارة وصلــوا بعدهــا إلــى متصرفيــة الزاويــة، 
ثــم صبراتــة، وصواًل إلــى قرقارش حيث قضى 
الركــب ليلتــه، وأنفــذ إلــى العاصمــة طرابلــس 
بعــض الطائــع إلحاطــة رجــال الســلطة علمــا 

بساعة وصول العائلة امللكية.

االستقبال الرسمي بطرابلس
وكان الدخــول علــى مدينــة طرابلس عصر يوم 
الجمعــة 29 شــعبان وقــد كان بالصدفــة آخــر 
يوم في شعبان فخرجت الباد عن بكرة أبيها 
رجــااًل ونســاء إلــى ظاهــر املدينــة. وقــد هيــأت 
األســرة الحاكمــة، أســرة القــره مانلــي، احتفــااًل 
املدينــة  صاحــب  بعــث  فقــد  كبيــرًا،  تشــريفيا 
أحمــد باشــا القــره مانلــي بولــّي عهــده األميــر 
املغربــي  األميــر  اســتقبال  فــي  ليكــون  محمــد 
وكان محفوفــا بكبــار موظفــي القصــر، وعــدد 
كبيــر مــن الجنــد والحــرس. إذ خــرج الجميــع 
حتــى ضواحــي املدينــة إلــى نواحــي قرقارش... 
وقد اخترق الركب وسط املدينة التي ازدحمت 
املنــازل  ســطوح  النــاس  وصعــد  باملســتقبلن 
الســلك  أعضــاء  وخــرج  األشــجار،  وتســلقوا 
الدبلوماســي ملشــاهدة هــذا الركــب الرائع. وقد 
تعالت أصوات الناس بالهتاف وكانت املدافع 
الكبيــرة تتبــارى فــي تحيــة الركــب بطلقاتهــا 
املتواليــة علــى العــادة املتبعــة بــن الــدول ذات 
محمــد  األميــر  وظهــر  البحــار.  علــى  الســيادة 
عليهــم كرجــل عاقــل بالــغ ســن الرشــد مــع أن 
وكان  أعــوام،  تســعة  يتجــاوز  يكــن  لــم  عمــره 

يرافقه باإلضافة إلى الوزير والقاضي، مؤدبه 
الخــاص الفقيــه أبــو القاســم التســولي، تحيــط 
تاريــخ  فــي  املعــروف  العســكر  مــن  كوكبــة  بــه 
كمــا  )البواخــر(  أو  البخــارى  بعبيــد  املغــرب 
يسمون اختصارًا. ولقد ارتدى لباسه املغربي 
وكان  األبهــة،  مــن  مزيــدًا  عليــه  أضفــى  الــذي 
بزيهــم  يتحلــون  جميعهــم  املغاربــة  الجنــود 
العسكري الذي كانوا يعدونه عندما يدخلون 
ســمعة  وكانــت  العواصــم.  مــن  عاصمــة  إلــى 
يعــرف  فالــكل  الركــب.  مجــيء  ســبقت  املغــرب 
الكثيــر عــن الســلطان إســماعيل الذي اســتطاع 
األفريقــي  الشــمال  حــكام  بقيــة  دون  وحــده 
الغربيــة وغيرهــا  فــي وجــه األطمــاع  أن يقــف 
ومنعهــا مــن الســيطرة علــى املغــرب األقصــى. 
ولقــد أعــدت منصــة عظيمــة الســتراحة األميــر 
الصغير قبل أن يلتحق بالقصر الذي خصص 
ملقامــه، وهنــا جــرت »ألعــاب الفروســية« التــي 
القيــام  الشــجعان  الليبيــون  الفرســان  اعتــاد 
بهــا عندمــا يزورهم ضيــف كريم أو زائر كبير. 
وقــد حركــت هــذه األلعــاب الجنــود )البواخــر( 
فأخــذوا الجيــاد بدورهــم، وأطلقــوا العنان لها 
الــذي  فبــرزوا وأتــوا بالعجــب العجــاب، األمــر 
فأخــذوا  كثيــرًا،  الســلطة  رجــال  انتبــاه  أثــار 
للفرســان  واإلطــراء  التقديــر  عبــارات  يزجــون 
املغاربة. وكان املقام بطرابلس فرصة لاطاع 
عــن معاملهــا ومزاراتها، فقد زاروا جامع عمرو 
املجــاز  ومســجد  الناقــة،  وجامــع  العــاص  بــن 
فــي داخــل املدينــة، ومســجد الشــعاب ومســجد 
الجــدة بظاهــر املدينــة، ولــم  خطــاب ومســجد 
يهملوا االطاع عن املدرسة املنتصرية وقوس 
ماركــوس أوريليــوس، وجامع بني عبيد وبئر 
أبي الكتود. وزاروا مشهد سيدي عبد الوهاب 
وضريــح  املشــاط  ســالم  وســيدي  القيســي، 

القائد التركي درغوت.

مرسى طرابلس الجميل
وقــد لفــت نظر الشــرقي اإلســحاقي أمــور ثاثة 
بمرســى  معجبــا  كان  فلقــد  ليبيــا،  فــي  هامــة 
طرابلــس آنــذاك، حيث كانت املدينة كبيرة جدًا 
املراكــب  بهــا  ــت 

ّ
وقــد اصطف األطــراف،  واســعة 

الكبيــرة كمــا تصطف الجيــاد في اصطباتها. 
واألمــر الثانــي الــذي أثــار انتباهــه هــو نوعيــة 
البرتقال الذي يوجد في حدائق طرابلس، فقد 
اختــص مــن دون برتقــال الدنيــا بمزايــا ثــاث 
فهــو َعِطــر الرائحــة مــن جهــة، ومرهــف القشــر 
مــن ناحيــة ثانيــة، وهــو إلــى هــذا وذاك صــادق 
امللكــي  الركــب  وقضــى  يقــول.  كمــا  الحــاوة، 
ثمانيــة أيــام فــي ضيافــة األســرة القــره مانلية، 
تقــام لــه عند اإلفطار املــآدب الفاخرة ومتعددة 
األشــكال واألنــواع، وثمانــي ليــال كان النــاس 
يســهرون فــي الحديــث والذكــر تــارة، والــدرس 
والعبادة تارة أخرى. وكانت طرابلس في ذلك 
العهد، ملتقى حيويا لســائر القوافل الصادرة 
التــي تقصــد البقــاع املقدســة، أو تلــك العائــدة 
منهــا، واألعــراب الذيــن يردون من اإلســكندرية 
يجــدون  والبضائــع،  بالحجــاج  محملــن 
فــي  تنتظرهــم  أخــرى  فــي طرابلــس جماعــات 
دواليــك  وهكــذا  اإلســكندرية،  إلــى  طريقهــا 
مــن  أخبــارًا  املشــرقون  ويترقــب  الســنة،  طيلــة 
الذيــن رجعــوا عــن حــال تلــك الجهــات كمــا أن 
املغربــن يجــدون فــي طرابلــس مــن البريــد مــا 
يشــغلهم أيامــا بأخبار األســرة والبــاد، ولهذا 
فــإن املدينــة ال تخلــو مــن مجامــع وأندية. غادر 
الســبت  يــوم  زوال  طرابلــس  مدينــة  الركــب 
مــارس/آذار   17( املعظــم  رمضــان  مــن  الثامــن 
1730(، حيث مروا بقرية الهنشــير مقام الولي 
الصالح سيدي محمد الصيد، ومن هناك على 
الطريــق الشــرقية املؤديــة إلى مدينــة تاجوراء؛ 
بلــدة اإلمــام الحطــاب التــي اســتقبلت بدورهــا 
الركب بحفاوة، ولقد زار األمير محمد الجامع 
األعظــم الــذي شــيده مــراد باشــا، فــي تصميــم 
الوقــت  فــي  وحصنــا  مســجدًا  ليكــون  قلعــة 
الواحد، هذه املدينة التي ينتسب إليها طائفة 
مهمــة مــن العلمــاء الذيــن عرفنــا أســماءهم في 

تاريخ جامعة القروين بفاس.
ن تاجــوراء إلــى مرحلــة أخــرى علــى مقربــة مــن 
وادي الرمــل، فــوادي املســيد، فــي هــذه املنطقــة 
التــي عرفــت بقصــر صيفــان وضريــح ســيدي 
العشــر  شــجر  بوفــرة  كذلــك  وعرفــت  شــهوان. 
كمــادة  يســتعمل  والــذي  فيهــا،  )الخــْروع( 
للحــرق، ومــن وادي املســيد اتجــه الركــب إلــى 
جبل النقيزة وهي منعرجات خطرة ومصاعد 
ال تخلــو مــن وثبــات ونقــزات. ومــن هــذه اآلكام 
ســاحل  إلــى  )الخمــس(  مدينــة  إلــى  العــذراء 
األحامد، وقد اقتضت هذه األراضي من الركب 

األميري مرحلتن اثنتن.
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بالرغم من أن القسم الثاني من رحلة اإلسحاقي مفقود، فإن هناك بعض اإلشارات القصيرة 
والدقيقــة فــي الوقــت نفســه تعطينا فكرة عن االســتقبال الحار احتفــاًء باألمير الحاج في هذا 
التاريــخ املبكــر، فكــرة كذلــك عــن التاريــخ الــذي كان الركــب األميــري يقيــم فيــه بعاصمــة البالد 
آنذاك. لكأنما كان الشــرقي اإلســحاقي يكتب رحلته وهو يشــكك في أنه يتمكن من إنهائها. 
 طاعنًا في الســن ويشــتكي 

ً
لقــد كان فعــال

ذلــك  )الروماتيــزم(، ألجــل  الرثيــة  داء  مــن 
اغتنــم فرصــة وصفــه لحــرارة اللقــاء األول 
وبهجــة االســتقبال الــذي خصــص للقافلة 
الشــريفة وهــي فــي طريقهــا إلــى بيــت الله، 
وصــف  عــن  الــكالم  ليجمــل  ذلــك  اغتنــم 
احتفــاالت الباشــا أحمــد القرمانلــي بأوبــة 
الركــب، ونــراه يقــول: »واحتفــل الباشــا في 
أمــه  اللــه مــع  ضيافــة ولــد ســيدنا نصــره 
أعزهــا اللــه غايــة االحتفال، فما ترك شــيئًا 
مــن أنــواع املؤنة والعلوفات وســائر املرافق 
إال أحضــره ووقــف لدفعــه خدامــه وأعوانــه 
املوكلــن بذلك، وهذه عادته حتى انفصلنا 
البلــد مشــرقن وكذلــك حــن خيمنــا  عــن 
علــى طرابلــس مغربــن جــزاه اللــه بالخيــر، 
ال  الحــرب  قيــام  الحقــوق  بــأداء  قــام  فقــد 
املرقــوق، وإنمــا يعرف ذا الفضل ذووه وال 

شك أن البادئ أكرم«.

طريق العودة
بنغــازي  إلــى  الطريــق  فــي 
الصحــراء  طريــق  الركــب  ســلك 
املوحــش  املخطــر  املختصــر 
باســم  الحجــاج  عنــد  املعــروف 
»السروال«، حيث تؤخذ الطريق 
مباشرة من سلوق إلى املخيلي، 
ووادي  مســوس  وادي  عبــر 
ســمالوس. وهــذه ال يمكــن ألي 
كان  إذا  إال  يســلكها  أن  ركــب 
ركبــا مثــل ركــب األميــر واألميرة 
الــذي يتوفــر علــى جيــش قــوي 
بالســاح، وعلــى مؤنــة  مدجــج 
علــى  وبالتالــي  كافيــة،  غذائيــة 
رواد مهــرة يتقنــون آكام وتــال 
وأودية وشعاب هذا »السروال« 
بعــد  وصلــوا  لقــد  الشــائك. 
اجتيــاز هــذه املراحــل إلــى قصــر 
املخيلــي. كل هــذا الســروال يقــع 
جنــوب  الصحــراء  صميــم  فــي 
الجبــل األخضــر، جــزء منه تابع 
اليــوم ملحافظــة بنغــازي وجــزء 
والثالــث  البيضــاء،  ملحافظــة 
ملحافظــة درنــة. وبعــد املخيلــي 
كان املبيــت فــي منهــل التميمــي 
درنــة،  مدينــة  مــن  مقربــة  علــى 
تنعقــد  حيــث  البحــر،  حاضــرة 
األســواق الخاصــة بالقاصديــن. 
لقــد اعتــادت درنــة تزويــد ركــب 
الحــاج بمــا يحتاجــه مــن املــواد. 
املدينــة تســتهوي  وكانــت هــذه 
الحجــاج  مــن  العديــد  العــدد 
األندلــس  مــن  واملهاجريــن  بــل 
الختيارهــا محــل إقامــة دائمــة. 
ومــن التميمــي راحــوا إلــى عــن 
الغزالة، حيث يوجد على مقربة 
منها خليج يظهر على الخرائط 
الكبــرى لســانا ممتــدًا من البحر 
املتوسط في األرض. وبعد هذه 
املرحلة اتجه الركب حيث قضى 
ليلتــه فــي فــاة علــى مقربــة مــن 
الشجرة املعروفة هناك بشجرة 
إلــى  تحولــوا  هنــا  ومــن  النبــع، 
دفنة جنوب مرســى طبرق التي 
تــردد ذكرهــا لــدى جــل الرحالــة 

الذين قصدوا الديار املقدسة.

في بالد 
برقة

لقــد كان الوصــول إلــى مدينــة »لبــدة  األثريــة 
ســفيروس  ســبتيموس  منهــا  جعــل  التــي 
لبــدة العظيمــة، وصلــوا إليهــا يــوم الخميــس 
الثالــث عشــر مــن رمضــان )22 مــارس(. ومــن 
الطريــف أن نســتمع إلــى وصــف ممتــع لهــذه 
املدينة القديمة التي تكون مع صبراتة وأويا 
املــدن الثــاث التي تســمى طرابلس. لقد وقف 
الركــب األميــري عنــد لبــدة وشــاهد التماثيــل 
الرائعة، ولم يفت الزائرين أن يبدوا إعجابهم 
بالحســن والجمال اللذين تمتاز بهما معالم 
لبــدة. ومــن هــذه املرحلــة اتجهــوا نحــو قريــة 
الدفينــة. وفــي يــوم الســبت منتصــف رمضان 
كانــوا علــى موعــد مــع مدينــة مصراتــة حيــث 
ضريــح القطب األشــهر الجامع بن الشــريعة 
والحقيقــة أبــي العباس الشــيخ ســيدي أحمد 
فــي مصراتــة  البرنســي. هنــا  الفاســي  زروق 

منهــا علــى ربــوع عاريــة خاليــة، فلهــذا كانــوا 
يجــدون فــي التضرع أمــام ضريح زروق وفي 
االبتهــال لديــه نــوع زاد روحــي قــوي يشــحذ 
الفيافــي.  تلــك  اجتيــاز  نحــو  عزيمتهــم  مــن 
إلــى  إلــى قصــر أحمــد، ومنــه  ومــن مصراتــه 

بوشعيفة، ومن هذه إلى متصرفية سرت.
لقــد قضــت القافلــة أيامــا فــي طريقهــا نحــو 
الشــبكة  أو  الســبخة،  فمــن  أجدابيــة  مدينــة 
كما يرســمها اإلســحاقي، إلى شــرف حســان، 
إلــى وادي القبيــة، إلــى العاندايــة، ثــم معطــن 
باملــاء  األميــري  الركــب  تــزود  حيــث  النعيــم 
ثــم  أيــام،  خمســة  مراحــل  لقطــع  الضــروري 
وادي مسعودة، ثم قضوا املرحلة املوالية في 
قصــر عطيــش ثــم فــي معطــن بفــاة واصلــوا 
إلــى  ثــم  الكبريــت  إلــى مقطــع  الســير بعدهــا 
مقطــع الصبيحــات، ثــم مرتفعــات زغبــة، ثــم 

ذكرياتهــم  مــع  وعاشــوا  راحتــه  الركــب  أخــذ 
األميــر  وكان  الضريــح  داخــل  وتضرعاتهــم 
وصــدر  الزائريــن  صــدر  فــي  طبعــا  الصغيــر 
الخلــوة  أفرغــت  وقــد  واملتوســلن،  الداعــن 
التــي يســتريح فيهــا الشــيخ زروق، فزارتهــا 
العبــادة  فــي  وأطالــت  الســلطان،  أم  الجــدة 
والتبتــل. وقــد اســتمتعت امللكة وإلى جانبها 

األمير الصغير ـ 
مــن وراء الحجــاب ـ إلــى نصيــب مــن الــدروس 
الحديثيــة مــن صحيــح اإلمــام البخــاري فــي 
أثنــاء مقامهــا هنــا حول كتاب الحج. لقد كان 
الركــب اتخــذ عادتــه الــدرس كلما اســتراح في 
مرحلــة، لكنــه فــي طرابلس وفي مصراتة كان 

أنشط منه في املراحل التي مرت.
كانــت مصراتــة املرحلــة األخيــرة التــي يــودع 
فيهــا املؤمنــون عمــران طرابلس وهم يقبلون 

بئــر بالجديــد ثــم املدينــة املشــهورة اجدابيــة 
بلد اإلمام سحنون قبل أن يلتحق بأفريقية، 
أبــو  الشــيخ  إليهــا  ينتســب  التــي  واألرض 
إســحاق االجدابي العالم واملؤلف الذي تلقى 
دراسته في طرابلس على األئمة، سواء منهم 

املقيمون أو العابرون.
هنــا فــي أعيــد الفطــر الــذي أهــل عشــية أمــس 
شــعبان،  مــن  والعشــرين  التاســع  الســبت 
ولــم يســمح الركــب لنفســه بأخــذ نصيــب مــن 
الرحلــة ألن مجاهــل برقــة كنت ال تــزال أمامه، 
وهكــذا أخــذوا طريقهــم منذ عشــية هذا اليوم 
األحــد. إنهــا بدايــة برقة، الغول الــذي ارتفعت 
عقيــرة ســائر الحجــاج بالشــكوى من شــبحه 
فــي  الذيــن عبــروا  املخيــف. البــّد أن يكتســب 
الذهــاب واإليــاب خبــرة زائــدة بقيمــة الحيــاة 

والحرص على الدنيا.

مشهد لطرابلس خالل 
)Getty( القرن التاسع عشر

رحالت
Saturday 9 January 2021

27السبت 9 يناير/ كانون الثاني 2021 م  25  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2322  السنة السابعة

رياضة

تدّرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش في منشآت 
توريمولينوس الرياضية في بلدة كوستا ديل 
سول في ماالغا جنوبي إسبانيا، وحجز أيضا 
ملعبا للتدرب، وفقا ملا تم التحقق منه. واختار 

»نولي« هذه املرة توريمولينوس للتدرب استعدادًا 
لبطولة أستراليا املفتوحة الكبرى، التي ستقام 
في شهر شباط/ فبراير املقبل. في وقت يبحث 

ديوكوفيتش عن لقبه الـ18 في البطوالت الكبرى 
والحفاظ على لقبه في البطولة األسترالية.

استعرضت اإلسبانية غاربيني موغوروزا، أمام 
الفرنسية كريستينا مادينوفيتش بانتصار 

سهل )6 - 2( و)6 - 4( في مستهل مشوارها 
في بطولة أبوظبي ذات الـ500 نقطة. لم تبدأ 

موغوروزا املباراة بشكل جيد لكنها سرعان ما 
استعادت توازنها واكتسحت منافستها بستة 
أشواط متتالية. وستواجه موغوروزا في الدور 

التالي البياروسية ألكساندرا ساسنوفيتش التي 
فازت على املجرية آنا بوندار )6 - 2( و)6 - 3(.

بدا الهولندي رونالد كومان، مدرب فريق 
برشلونة، راضيا للغاية عن الفوز الذي حققه 

الفريق على أتلتيك بلباو، وقال الهولندي »قد 
تكون هناك إصابات ويحدث تذبذب كبير في 

املستوى على مدار املوسم، وهذا يمكن أن يؤثر 
بشكل كبير على فريق يسير بشكل جيد للغاية. 

من املمكن أن تخسر جميع املباريات. هناك منافسة 
كبيرة. سباق الدوري ما زال مستمرًا ومن الصعب 

الحفاظ على نفس املستوى طوال املوسم«.

ديوكوفيتش يتدرب 
في منشآت ماالغا 

استعدادًا لبطولة أستراليا

موغوروزا تستعرض 
في مستهل مشوارها 

في أبو ظبي

رونالد كومان مدرب 
برشلونة: سباق الدوري 

ما زال مستمرًا

أعلن االتحاد 
الدولي للتنس 
أنه أوقف الالعبة 
األوكرانية دايانا 
ياستريمسكا 
المصنفة 29 
عالميًا مؤقتًا 
عن ممارسة 
الرياضة بعد 
اختبار منشطات 
مفاجئ 
جاءت نتيجته 
موجبة لمادة 
محظورة. 
وأظهرت نتيجة 
اختبار  خضعت 
له في 24 تشرين 
الثاني/نوفمبر 
2020 خارج إطار 
المنافسات على 
احتواء مادة 
ميسترولون، 
وهو منشط 
ابتنائي يستخدم 
بشكل أساسي 
في عالج 
انخفاض 
مستويات 
التستوستيرون.

)Getty/جاءت اختباراتها موجبة ألحد المنشطات )مارم بريك

إيقاف ياستريمسكا

Saturday 9 January 2021
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القاهرة ـ العربي الجديد

املجموعات  مرحلة  قرعة  سفرت  أ
ــا لـــكـــرة  ــيــ ــقــ ــريــ لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أفــ
عــن   2021-2020 م  ـ ـ ـ وسـ ـ ـ ـ ـ مل دم  ـ ـ ـ ـ ـ ق ـ ـ ـ ـ ـ ل ا
وضـــع األنـــديـــة الــعــربــيــة فـــي صـــدامـــات قــويــة 
ومجموعات نارية بحثًا عن بطاقات التأهل 
إلـــى دور الــثــمــانــيــة، واالســـتـــمـــرار فـــي ســبــاق 

املنافسة على كأس البطولة الحالية.
وقبل عرض نتائج القرعة، يجب التذكير بما 

2829
رياضة

تقرير

عندما  املاضي  املوسم  منافسات  في  ل  ص ح
 على حساب 

ً
وج فريق األهلي املصري بطال

ُ
ت

الزمالك إثــر تفوقه عليه )2 - 1(، فــي واحــدة 
من النهائيات التاريخية. وفي تلك املواجهة 
ســجــل »قــفــشــة« الــهــدف الــقــاتــل مــن تــســديــدة 
عاملية من خارج منطقة الجزاء، لُيحقق اللقب 

التاسع لزعيم أفريقيا.
 هذا 

ً
ن يكون فريق األهــلــي منافسًا سهال ــ ول

افس مرة 
ُ
رجح أنه سين

ُ
املوسم أيضًا ومن امل

جــديــدة عــلــى الــلــقــب بــكــل قـــوة، ليسعى وراء 

تــحــقــيــق الــنــجــمــة الــعــاشــرة تــاريــخــيــًا والــتــي 
ســـتـــؤكـــد لــلــجــمــيــع أنـــــه األفــــضــــل فــــي الـــقـــارة 
السمراء. هذا، ولن يكون فريق الزمالك منافسًا 
 أيضًا رغم قوة املجموعة التي وقع فيها، 

ً
سهال

ميزة القادرة على 
ُ
إال أنه يملك كل العناصر امل

حمل الفريق إلى مراحل متقدمة في البطولة 
وتحقيق اللقب الذي فقده في الدقائق األخيرة 

من نهائي عام 2020.

مجموعة سهلة لألهلي
البطل وصعبة للزمالك

أوقــعــت الــقــرعــة األهــلــي املــصــري، حــامــل لقب 
النسخة األخيرة، على رأس املجموعة األولى 
)أســهــل املــجــمــوعــات(، مــع سيمبا الــتــنــزانــي 
واملريخ السوداني وفيتا كلوب الكونغولي، 
وأبعدته القرعة عن مواجهة غريمه التقليدي 
ووصيفه األخير الزمالك في مجموعة واحدة، 
ليحتفظ الفريقان بفرص التأهل مرة أخرى 
ــن املــتــوقــع أن تــكــون املــنــافــســة  لــلــنــهــائــي. ومــ
على البطاقتني املؤهلتني بني فريقي األهلي 

املصري وفيتا واملريخ وفقًا للمستوى الفني.
ــا املــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فــضــمــت مــازيــمــبــي  أمــ
من الكونغو وماميلودي صانداونز القوي 
والهالل السوداني، باإلضافة لفريق اتحاد 
بـــلـــوزداد الـــجـــزائـــري. ومـــن املــتــوقــع أن تكون 
املجموعة مفتوحة على كل االحتماالت بسبب 

التقارب الكبير في مستوى جميع األندية.
أما املجموعة الثالثة، فضمت كال من الوداد 
املغربي على رأســهــا وخلفه حــوريــا الغيني 
وأتــلــتــيــكــو بــيــتــرولــيــوس األنـــغـــولـــي وأخــيــرًا 
كــايــزر شيفز الجنوب أفــريــقــي. وسيتنافس 
الوداد وحوريا على التأهل بشكل مؤكد نظرًا 

الزمالك المصري 
والترجي التونسي في 

مجموعة »الموت«

رفع االتحاد السكندري 
رصيده إلى 8 نقاط في 

المركز الخامس

لقوتهما املعهودة في دور املجموعات خالل 
السنوات املاضية.

وأخـــيـــرًا ضــمــت املــجــمــوعــة الــرابــعــة الــتــرجــي 
التونسي والزمالك املصري واتحاد الجزائر 
وتتونغيث السنغالي، وهي أقوى مجموعات 
دوري أبطال أفريقيا هذا املوسم. إذ إن األندية 
ــى هـــي مـــن األفـــضـــل فـــي الــقــارة  ــ الــثــالثــة األولـ
وستتنافس بشراسة بغية حجز مقعد مؤهل 

إلى الدور الثاني من البطولة األفريقية.
وشارك في سحب قرعة دوري األبطال حسام 
غالي، كابنت النادي األهلي املصري السابق 
والــفــائــز بــالــبــطــولــة 3 مــــرات مـــن قــبــل. وكـــان 
»كـــاف« قــد أعلن قبل بــدء مــراســم القرعة عن 
مستويات الفرق الـ16 والتصنيف الخاص بها 

قبل توزيع الفرق عبر 4 مستويات.
وضم املستوى األول األهلي )مصر( - الوداد 
ــرجـــي )تــــونــــس( - مــازيــمــبــي  ــتـ )املــــغــــرب( - الـ

)الكونغو الديمقراطية(.
وجــاء في املستوى الثاني الزمالك )مصر( - 
صن داونز )جنوب أفريقيا( - حوريا )غينيا( 

ســحــق فــريــق الــســد ضيفه السيلية بثمانية 
أهــداف نظيفة في املرحلة الـــ13 من منافسات 
بــطــولــة الــــــدوري الــقــطــري لـــكـــرة الـــقـــدم، وهــي 
الــنــتــيــجــة األعــــرض فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة من 
املنافسات، ليكسر السد رقمه السابق عندما 
دك شباك األهلي )7 – 1( في الجولة الخامسة.
وواصل »الزعيم »الهيمنة على البطولة، رافعًا 
رصيده إلى 35 نقطة مبتعدًا بفارق 11 نقطة 
مؤقتًا عن الدحيل، في وقت تجمد فيه رصيد 
السيلية عند النقطة 15 مهددًا بفقدان مركزه 
الـــثـــامـــن. وبـــســـط الـــســـد ســيــطــرة مــطــلــقــة على 
املــجــريــات، مفتتحًا التسجيل عبر الجزائري 
بــــغــــداد بـــونـــجـــاح )د.23( وأضــــــــاف الـــكـــوري 

الجنوبي نام تاي-هي الهدف الثاني )د.36(.
وانـــهـــار الــســيــلــيــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي تــمــامــًا، 
 ستة أهداف بدأها علي أسد بالثالث 

ً
مستقبال

)د.51( فيما عاد نام تاي-هي ليسجل الرابع 

نحقق شيئًا سوى حصد ثالث نقاط جديدة 
ــدوري«.  ـ فــي سبيل سعينا للتتويج بلقب الـ
ــوازن بـــفـــوز ثــمــني على  ــتــ واســـتـــعـــاد الـــريـــان الــ
الــــغــــرافــــة )2 – 1( لــــيــــتــــدارك أشــــبــــال املــــــدرب 
الــفــرنــســي لــــــوران بــــالن كـــبـــوة الـــســـقـــوط أمـــام 
السيلية وكسبوا دفعة معنوية بتجاوز فريق 

ينافس في طليعة جدول الترتيب.
ورفع الريان رصيده إلى النقطة الـ19 لكنه ظل 
ســادســًا، فــي حــني فشل الــغــرافــة فــي استعادة 
الــوصــافــة بعدما تجمد رصــيــده عند النقطة 
23 متراجعًا إلى املركز الرابع بفارق األهداف 
عن قطر. ويدين الريان بفوزه لنجمه الدولي 

عبد العزيز حاتم صاحب الهدفني.
وتـــقـــدم حـــاتـــم لـــلـــريـــان مــبــكــرًا بـــهـــدف الــســبــق 
بــتــســديــدة جميلة مــن خـــارج املــنــطــقــة سكنت 
شــبــاك الــحــارس يــوســف حسن )د.5(، بيد أن 
العاجي جوناثان كودجيا عادل النتيجة من 
ركــلــة جـــزاء كسبها بنفسه بعد تــدخــل تقنية 
حكم الفيديو املساعد ونفذها بنجاح )د.41(. 
ورغم إهــدار العاجي يوهان بولي ركلة جزاء 
للريان )د.45( إال أن عبد العزيز حاتم تدارك 
األمــر بعد دقيقة واحــدة عندما سجل الهدف 
 كرة زاحفة 

ً
الثاني عقب جملة جميلة، مرسال

من داخل املنطقة إلى الشباك )1+45(.
واســــتــــعــــاد قـــطـــر نـــغـــمـــة االنـــــتـــــصـــــارات عــقــب 
ــاوز الــخــريــطــيــات )3 –  ــجـ تـــعـــادلـــني، عــنــدمــا تـ
ــلـــى الـــســـجـــل الــخــالــي  1( لــيــحــافــظ »املــــلــــك« عـ
مـــن الــخــســائــر لـــلـــمـــبـــاراة الــثــامــنــة تـــوالـــيـــًا )6 
ــارات(، رافـــعـــًا رصـــيـــده إلـــى الــنــقــطــة 23  ــتـــصـ انـ

ومتقدمًا إلى املركز الثالث.
في املقابل مني الخريطيات بالخسارة تحت 
قــيــادة مــدربــه الــجــديــد وســـام رزق بــعــد إقــالــة 
يوسف آدم عقب الخسارة من السد )5 -صفر(، 
ليبقى فــي املــركــز األخــيــر بــرصــيــد ســت نقاط 
فــقــط. وســجــل مــحــمــد ســـالم هـــدف قــطــر األول 
بالخطأ في مرماه )د.39( وأضــاف الجزائري 
يــوســف الــبــاليــلــي الـــهـــدف الــثــانــي )د.52( ثم 
سجل حامد إسماعيل الثالث )د.62( قبل أن 
يقلص الغاني إيفانز منساه النتيجة )د.88(.

 
بطولة السعودية: 

تعادل الوحدة والفتح سلبًا
تــقــاســم فــريــقــا الــوحــدة والــفــتــح نــقــاط املــبــاراة 
عبد  امللك  مدينة  ملعب  على  لتي جمعتهما  ا
الــعــزيــز الــريــاضــيــة فــي مــكــة املــكــرمــة وانــتــهــت 
بالتعادل السلبي، لحساب منافسات الجولة 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن بــطــولــة الــســعــوديــة لــكــرة 
القدم. وبهذا التعادل رفع الوحدة رصيده إلى 
19 نقطة فــي املــركــز الــرابــع بينما رفــع الفتح 

رصيده إلى 17 نقطة وحاتل املركز السابع.

ــيـــو ســبــيــرز  ــان أنـــطـــونـ ــ أوقـــــــف كــــل مــــن ســ
ــارات  ــتــــصــ وبــــروكــــلــــني نـــتـــس ســـلـــســـلـــة انــ
ــيــــس لــــيــــكــــرز وفـــيـــالدلـــفـــيـــا  ــلــ لــــــــوس أنــــجــ
ًا بفوزهما على  يــ سفنتي سيكسرز تــوالــ
 – 122 109(  و)  – 118 ا ) ـ مـ ـ هـ ـ يـ ـ سـ ـ افـ ـ نـ ـ مـ
109( ضــمــن مــنــافــســات دوري كـــرة السلة 
ــلـــى مــلــعــب  ــتـــرفـــني. فـــعـ ــلـــمـــحـ ــــي لـ ــــركـ ــيـ ــ األمـ
»ســتــايــبــلــز ســنــتــر«، مــنــي لـــوس أنجليس 
اليـــكـــرز بــخــســارتــه الــثــالــثــة هــــذا املــوســم 
مقابل 6 انــتــصــارات بسقوطه أمـــام سان 

أنطونيو.
ــاط الــــــــ50 الـــتـــي ســجــلــهــا  ــقـ ــنـ ولـــــم تــنــفــع الـ
نجما الفريق ليبرون جيمس )27 نقطة 
و12 متابعة( وأنتوني ديفيس )23 و10 
متابعات( في إبعاد الخسارة عن ليكرز 
بــعــد ســلــســلــة مـــن 4 انـــتـــصـــارات تــوالــيــًا، 
فــي حــني كــان المــاركــوس الــدرديــج أفضل 
مسجل في صفوف سان أنطونيو مع 28 
نقطة، واضـــاف ديــمــار ديـــروزان 19 نقطة 

مع 8 تمريرات حاسمة.
وهي املــرة الثانية التي يحقق فيها سان 
أنتونيو نتيجة الفتة هــذا االســبــوع بعد 
فوزه على كليبرز الطرف األخر في مدينة 
لـــوس انــجــلــيــس عــلــى املــلــعــب ذاتــــه، ودفــع 
ليكرز ثمن انطالقته السيئة حيث تخلف 
)9 – صفر( ثــم )16 – 4( وعلى الــرغــم من 
نجاحه فــي تقليص الــفــارق الــى نقطتني 
ــالــــث، فـــــان الــكــلــمــة  ــثــ فــــي نـــهـــايـــة الــــربــــع الــ
األخــيــرة كانت لسبيرز، وبــهــذه الخسارة 
تنازل البطل اليكرز عن صدارة املجموعة 

الغربية ملصلحة فينيكس صانز.

فوز نتس رغم غياب 
دورانت وإيرفينغ

ــبــــاراة الــثــانــيــة، تـــألـــق جـــو هــاريــس  فـــي املــ
في صفوف بروكلني نتس ليقوده فريقه 
للفوز على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز 
بتسجيله 28 نقطة ليضع حدًا لسلسة من 
خمسة انتصارات تواليًا ملنافسه. وجاء 
فــوز نتس على الرغم من خوضه املباراة 
في غياب أبــرز نجمني في صفوفه وهما 
كيفن دورانــــت وكــايــري إيــرفــيــنــغ إذ غــاب 
األول بسبب بروتوكول فيروس »كورونا« 

والثاني »ألسباب شخصية«.

وجاء الشوط األول سريعًا من الفريقني، وكان 
الفتح قريبًا من التسجيل لوال العارضة التي 
ــّدت لـــكـــرة مـــــراد بــاتــنــا وأخــــــذت طــريــقــهــا  تـــصـ
خارج امللعب )د.19(. وكرر باتنا املحاولة من 
ركلة حــرة مباشرة، لكن عبد الله العويشير 
أبعد الكرة بقبضته وألغى خطورتها )د.29(. 
والحــــت فــرصــة لــلــوحــدة، ولــكــن كـــرة هــرنــانــي 
فــورتــيــس أمــســكــهــا مــاكــســيــم كـــوفـــال بــبــراعــة 
)د.35( وواصـــل ماكسيم كــوفــال تألقه عندما 
تصدى لكرة حسني العيسى وأمسكها على 

دفعتني )د.44(.
ومع انطالقة الشوط الثاني كاد الفتح يقص 
شريط األهداف، لكن كرة علي الزقعان تصدى 
لها العويشير ببراعة )د.46(، وأضاع الوحدة 
فرصة محققة عندما انفرد هرناني فورتيس 
باملرمى ولعب الكرة في قدم الحارس كوفال 

)د.65(.
وواصـــــــل الـــعـــويـــشـــيـــر تـــألـــقـــه عـــنـــدمـــا تــصــدى 
يــة ميتشيل تــي فــريــدي قــبــل أن ترتطم  لــرأســ
بالقائم وتعود ليشتتها الدفاع )د.73(، وفي 
الدقائق املتبقية حاول كل فريق حسم املباراة 
لصالحه ولكن هجماتهما لم تشكل خطورة 

على املرميني. 
وخـــطـــف أبـــهـــا ثــــالث نـــقـــاط ثــمــيــنــة إثــــر فـــوزه 
هــدف نظيف سجله  لــى ضيفه الفيصلي بــ عــ
التونسي كريم العواضي بكرة رأسية )د.85(، 
ليرفع فريق أبها رصيده إلى 17 نقطة ويتقدم 
للمركز السابع مؤقتًا، بينما بقي الفيصلي 
على رصيده السابق 13 نقطة في املركز الـ11.

بطولة مصر: تعادل 
االتحاد السكندري والمصري

ســقــط االتـــحـــاد الــســكــنــدري فـــي فـــخ الــتــعــادل 
اإليجابي مع ضيفه املصري )1 – 1( في ملعب 
الــجــيــش بــبــرج الــعــرب فــي افــتــتــاح منافسات 
الجولة السادسة للدوري املصري املمتاز لكرة 
الــقــدم. تــقــدم املــصــري عــن طــريــق أحــمــد رفعت 
)د.10 من ركلة جزاء( سددها على يمني عماد 
السيد، وتــعــادل لالتحاد السكندري محمود 
رزق )د.78( بــرأســيــة مـــرت مــن فـــوق الــحــارس 

أحمد مسعود.
ــــري عــــــدة فــــــرص كـــانـــت  ــــصـ ــو املـ ــبــ وأهـــــــــدر العــ
كفيلة بمنحهم الفوز والثالث نقاط واعتالء 
صدارة الترتيب مؤقتًا، خاصة الرباعي أحمد 
رفــعــت وكــريــم الــعــراقــي والــكــونــغــولــي كـــازادي 
كــاســيــنــغــو والــــبــــديــــل مــحــمــد عـــنـــتـــر. وبـــهـــذه 
النتيجة رفع االتحاد السكندري رصيده إلى 
8 نقاط في املركز الخامس، في وقت رفع فيه 
املصري رصيده إلى 10 نقاط في املركز الرابع.
)فرانس برس(

وســاهــم أيــضــًا كــاريــس لــوفــيــر للفائز مع 
ــال األخـــيـــر  ـــ 22 نــقــطــة و10 مـــتـــابـــعـــات وقـ
»نـــحـــن فـــريـــق مــخــتــلــف تــمــامــًا فـــي غــيــاب 
هــذيــن النجمني لكني أعتقد باننا قمنا 
بــعــمــل رائــــع ألن املــجــمــوعــة قــامــت بجهد 
جماعي لسد الثغرة«. في املقابل، اكتفى 
نجما فريق سيكسرز الكاميروني جويل 
إمبييد واألسترالي بن سيمونز بـ22 و14 

نقطة تواليًا.
في املقابل أعرب مدرب نتس ستيف ناش 
عن ان غياب ايرفينغ شكل مفاجأة له وال 
يزال غير متأكد من األسباب الذي دفعته 
ــتــغــيــب عـــن املــــبــــاراة وقــــال فـــي نهايتها  ــل ل
ــة نــصــيــة ولـــــم أســمــع  ــالــ ــه رســ ــــت لــ ــلـ ــ »أرسـ
مــنــه أي رد حــتــى اآلن. بــطــبــيــعــة الـــحـــال، 
آمــل أن يكون على مــا يــرام ونحن نحترم 

خصوصيته«.
ــــت الـــذي  فـــي حـــني كــشــف نـــاش بـــأن دورانــ
يـــعـــزل نــفــســه حـــالـــيـــًا ملــخــالــطــتــه شــخــصــًا 
إيجابيًا بــفــيــروس كــورونــا قــد يــعــود إلى 
املــالعــب األحــــد ضــد مــنــافــســه أوكــالهــومــا 
ســيــتــي. وازدات األمــــــور ســـــوءًا بــالــنــســبــة 
لـــفـــريـــق فـــيـــالدلـــفـــيـــا لـــــدى ظــــهــــور نــتــيــجــة 
إيجابية بفيروس كورونا تتعلق بالعبه 
ــوري، فـــاضـــطـــر الـــفـــريـــق لــلــحــجــر  ــ ــ ســـيـــث كـ
الصحي فــي نــيــويــورك علمًا بــأن الفريق 
ــفـــر نـــاغـــتـــس الــســبــت،  مـــدعـــو ملـــواجـــهـــة دنـ
ــو شــقــيــق نـــجـــم فــريــق  وُيـــعـــتـــبـــر ســـيـــث هــ
غــولــدن ســتــيــات ووريـــــرز ستيفن كـــوري. 

وســيــخــضــع العــبــو الــفــريــق لــســلــســلــة من 
الفحوصات للكشف عن فيروس كورونا 
ــد تـــرايـــل  ــورتــــالنــ ــقــــق بــ فــــي صــــفــــوفــــه. وحــ
 عـــلـــى مــيــنــيــســوتــا 

ً
ــوزًا ســــهــــال ــ ــ ــزرز فـ ــ ــــاليـ بـ

تمبروولفز )135 – 117( بفضل 39 نقطة 
ــيـــان لــيــالرد وأضــــاف إلــيــهــا 7  لنجمه دامـ

متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. 
وأضـــــــاف ســــي جـــــاي مـــالـــكـــولـــم ويـــوســـف 
نوركيتش 20 و17 نقطة تواليًا، في وقت 
كــــان دانــجــيــلــو راســــل وأنـــتـــونـــي إدواردز 
افضل مسجلني فــي صفوف الخاسر مع 
26 نقطة لكل منهما. وحقق باليزرز رقمًا 
قياسيًا شخصيًا عندما سجل 45 نقطة 
في الربع الثاني، وكان الرقم القياسي له 
45 نقطة حققها مرتني عامي 1973 و2014. 
وفاز داالس مافريكس على دنفر ناغتس 
)124 – 117( بــعــد الــتــمــديــد فـــي مـــبـــاراة 
شــهــدت مــواجــهــة مــثــيــرة بــني السلوفيني 
ــوكــا دونتشيتش مــن داالس والــصــربــي  ل
نــيــكــوال يــوكــيــتــش فــســجــل كـــل مــنــهــمــا 38 
ــان دونــتــشــيــتــش حـــاســـمـــًا فــي  ــ نـــقـــطـــة. وكــ
ترجيح كفة فريقه النه سجل 9 نقاط في 
الدقائق الخمس االخيرة ليحسم النتيجة 

في صالح مافريكس. 
وفــــــي مــــبــــاريــــات أخـــــــــرى، فــــــاز كــلــيــفــالنــد 
 – 94 كافالييرز على ممفيس غريزليز )
90( وتفوق مينيسوتا تمبروولفوز على 
منافسه بــورتــالنــد تريل بــاليــزرز )135 – 
117( فــي مــبــاراة قــدم فيها الــفــائــز عرضًا 

قـــويـــًا وســيــطــر عــلــى مـــجـــريـــات املــواجــهــة 
مـــن الــبــدايــة حــتــى الــنــهــايــة. وبـــهـــذا الــفــوز 
تقدم بورتالند إلى املركز السابع بعد أن 
حقق 4 انتصارات مقابل 4 خسارات منذ 
بداية املوسم الحالي، ويبحث عن فرصة 
لــلــتــقــدم فـــي الــتــرتــيــب مـــن خــــالل تحقيق 

االننتصارات املتتالية. 
هــــذا وحـــقـــق فـــريـــق ديــنــفــر نــاغــتــس فـــوزًا 
مستحقًا عــلــى داالس مــافــريــكــس )124 – 
117(، وقدم الفائز مباراة جيدة ونجح في 
اســتــغــالل معظم الــفــرص الــتــي سنحت له 
مقابل دفــاع منطقة قــوي سنح له بحسم 
املـــواجـــهـــة وتــحــقــيــق االنـــتـــصـــار املــطــلــوب. 
وبهذا الفوز حقق ناغيتس فــوزه الثالث 

هذ املوسم مقابل 5 خسارات.

المباريات القادمة
ــقــادمــة مــن منافسات  ة ال ستكمل الــجــولــ

ُ
ت

دوري الــســلــة األمـــيـــركـــي، إذ يــلــعــب فــريــق 
ديترويت بيستونز مع منافسه فينيكس 
ــتــــرويــــت بــيــســتــونــز  ــافــــس ديــ ــنــ ــ صــــانــــز وُي
ــة  ــة قـــويـ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــز فــــــي مـ ــ ــانـ ــ فـــيـــنـــيـــكـــس صـ
ــرة. أمــــا نـــيـــويـــورك نــيــكــس فيلعب  ــظـ ــتـ ــنـ ُمـ
ضــد أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر فــي مباراة 
ُمنتظرة ويلعب بوسطن سلتيكس ضد 

منافسه واشنطن ويزاردز.
ويــلــعــب فــريــق نــيــو أورلــيــانــز بيليكانس 
ضــد تــشــارلــوت هــورنــتــس، أمــا ميلووكي 
بــاكــس فــيــواجــه يــوتــا جــاز فــي واحـــدة من 
ــبــــاريــــات الـــقـــويـــة، كـــمـــا ويــــواجــــه فــريــق  املــ
ــه بـــروكـــلـــني  ــافـــسـ ــنـ مـــمـــفـــيـــس غـــريـــزلـــيـــز مـ
نتس. أمــا هيوسنت روكــتــس فيلعب ضد 
ـــدو ماجيك ويــواجــه ساكريمينتو  أورالنـ

كينغز  منافسه تورونتو رابتورز.
وأخـــيـــرًا يلعب غــولــدن ســتــايــت ووريــــورز 
منافسًا قويًا وهو لوس أنجليس كليبيرز 
ويحتاج فريق النجم ستيفن كوري للفوز 
ملتابعة االستفاقة بعد التعرض لبعض 
النكسات منذ بــدايــة املــوســم. كما ويلعب 
الــبــطــل لــــوس أنــجــلــيــس اليـــكـــرز شيكاغو 
بولز، ويبحث اليكرز عن انتصار يعيده 
إلــى السكة الصحيحة بعد النكسة أمــام 

سبيرز بالخسارة في الجولة السابقة.
ُيذكر أن عدد اإلصابات بفيروس كورونا 
ارتفع مؤخرًا في صفوف األندية األميركية 
املنافسة في بطولة السلة، وهو األمر الذي 
قــد ُيــعــرض البطولة ألزمــة التوقف وعــدم 
اســـتـــكـــمـــال املــــوســــم، خـــصـــوصـــًا فــــي حـــال 
ارتـــفـــع عـــدد اإلصـــابـــات أكــثــر فـــي صــفــوف 
الالعبني ما سيتسبب بغياب الكثير من 
األسماء وبالتالي عدم قدرة بعض األندية 

على خوض اللقاءات بشكل منتظم.
)فرانس برس(

السد يسحق السيلية بثمانية وتعادل الوحدة في السعودية

السلة األميركية
توقف سلسلة انتصارات اليكرز وسيكسرز

حقق فريق السد 
القطري انتصارًا عريضًا 

جديدًا في دوري 
النجوم، بينما سقط 

الوحدة السعودي في 
فخ التعادل أمام منافسه 

الفتح سلبًا، في وقت 
سار فيه فريق االتحاد 

المصري على نفس 
الطريق وفقد نقطتين

لم ينجح فريقا 
لوس أنجليس اليكرز 
وفيالدلفيا سيكسرز 

في متابعة مسلسل 
االنتصارات بعد خسارتين

)Getty( األهلي يبدأ حملة الدفاع عن لقبه ضد فريق سيمبا التانزاني

)Getty( السد يُحافظ على صدارته للدوري برصيد 35 نقطة

)Getty( سان أنطونيو حقق فوزًا مستحقًا

قرعة أفريقيا

أوقعت قرعة بطولتي أفريقيا األندية العربية 
أجل  من  وُمنتظرة  صعبة  جهات  ا و م ي  ف
من  متقدمة  مراحل  في  لمشاركة  ا ن  ا م ض
اللقب  الكروية، وخصوصًا حامل  لمنافسات  ا

فريق األهلي المصري

مواجهات قوية 
لألندية العربية

وفي  الديمقراطية(.  )الكونغو  كلوب  ا  ت ي ف  -
الثالث حل الهالل )السودان( - سيمبا )تنزانيا( 
- بترو أتلتيكو )أنغوال( - مولودية الجزائر 
ــع املـــريـــخ )الــــســــودان(  ــرابـ )الـــجـــزائـــر(. وفــــي الـ
ــبـــاب بــــلــــوزداد  ــنـــغـــال( – شـ - تــونــغــيــت )الـــسـ
)الجزائر( - كايزر تشيفز )جنوب أفريقيا(. 
وحدد الكاف 12 فبراير/ شباط املقبل موعدًا 
لبدء مرحلة املجموعات في الجولة األولــى، 
على أن تقام الجولة السادسة واألخيرة بني 
يومي 9 و10 نيسان/ إبريل املقبل. في حني 
سيتأهل إلى الــدور الثاني صاحبا املركزين 
األول والثاني في كل مجموعة، على أن يتُم 
إجراء قرعة ثانية لتحديد مواجهات األدوار 

اإلقصائية.

قرعة ملحق الكونفيدرالية: 
اختبارات صعبة لألندية العربية

اختبارات صعبة فرضتها قرعة ملحق دور 
الـــــ32 لــكــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة األفــريــقــيــة لكرة 
القدم ملوسم 2020-2021 للعديد من األندية 
العربية، بحثًا عن بطاقات التأهل إلى مرحلة 
املجموعات. وأسفرت قرعة ملحق دور الـ32 
عــن ديــربــي عربي فــي صـــدارة املشهد بعدما 
أوقعت الرجاء املغربي القادم من دوري أبطال 
أفريقيا مع االتحاد املنستيري التونسي في 

مواجهة صعبة للغاية.
في الوقت نفسه، أصبح نهضة بركان املغربي 
على موعد مــع التأهل إلــى دور املجموعات 
مــبــاشــرة، بــعــدمــا جنبته الــقــرعــة رســمــيــًا في 
مواجهة سادسة عشرة يفترض أن تجمعه 
مــــع الـــغـــزالـــة الـــتـــشـــادي املــنــســحــب مــــن دور 
الــــ32 لـــدوري األبــطــال، وســط ترقب لــقــرار من 
»كـــاف« رسميًا باعتماد تأهل بــركــان للدور 
املقبل عقابا للغزالة على االنسحاب وفقًا ملا 
تنص عليه اللوائح. هذا وسيواجه االتحاد 
ــريـــق نــكــانــا رد يفلز  الــبــيــضــاوي املــغــربــي فـ
الــزامــبــي فــي اختبار صعب للفريق املغربي 

الذي يخوض أول بطولة قارية له.
كما أوقعت القرعة الصفاقسي التونسي مع 
كــيــغــالــي الـــروانـــدي فــي اخــتــبــار يــبــدو سهال 
للصفاقسي الوافد من دوري أبطال أفريقيا. 
فــي الــوقــت نفسه سيذهب النجم الساحلي 
ــث األنــديــة التونسية ملواجهة  ــال التونسي ث

 للنجم.
ً
يانغ بافلوز في اختبار يبدو سهال

ويــــواجــــه وفـــــاق ســطــيــف الـــجـــزائـــري نــظــيــره 
أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي الــوافــد مــن دوري 
أبطال أفريقيا في صــدام قــوي. والسيناريو 
نفسه تكرر مع ناد جزائري آخر هو شبيبة 
القبائل الــجــزائــري، الــذي أوقعته القرعة في 
مواجهة فريق قوي هو امللعب املالي الوافد من 
دوري أبطال أفريقيا. كما يلتقي أهلي بنغازي 
الليبي مع موتيمبا بيمبي الكونغولي في 
مــواجــهــة صعبة لــلــغــايــة لــأهــلــي الـــوافـــد من 
دوري األبـــطـــال، وأوقـــعـــت الــقــرعــة بــيــرامــيــدز 
املصري وصيف النسخة املاضية والساعي 

إلحراز اللقب مع رايسنغ كلوب اإليفواري.
ويلتقي إنييمبا النيجيري مع الفائز من ريفرز 
ــنــيــجــيــري وبــلــومــفــونــتــني سيلتك الجنوب  ال
أفــريــقــي، فيما يــواجــه بــريــمــيــرو ظــو أغستو 

األنغولي نامونغو التنزاني املوزميبقي.

يتصدر األهلي المصري قائمة الُمتوجين بلقب دوري أبطال أفريقيا، 
بعد أن حقق اللقب 9 مرات وخلفه فريق الزمالك الذي حقق اللقب 
د  ي ص ر ل ا س  ف ن ب ه  ف ل خ و ت  ا ر ـــ م  5
فريق مازيمي. في وقت حصد 
فريق الترجي التونسي 4 ألقاب في 
من  ل  ك ل ب  ا ق ل أ  3 ل  ب ا ق م ه  خ ي ر ا ت
هافيا الكاميروني والرجاء المغربي 
ا أصحاب  ــ ــون السنغالي. أم ان ــ وك
التتويج مرتين، فهم أندية أسانتي 
كوتوكو الغاني والوداد المغربي 

والقابلية الجزائري.

سجل األبطال

)د.54( وأضــــاف اإلســبــانــي ســانــتــي كــاســورال 
الخامس )د.61(، وفي الدقائق العشر األخيرة 
ســجــل بــونــجــاح ثـــالثـــة أهـــــداف )الـــدقـــائـــق 80 
 )ســوبــر هــاتــريــك( ومــنــفــردًا 

ً
و86 و89( مــكــمــال

بصدارة الهدافني برصيد 12 هدفًا.
وتــحــدث اإلســبــانــي تشافي مـــدرب الــســد بعد 
 »قــدمــنــا أداء مــثــالــيــًا وأظــهــرنــا 

ً
املـــبـــاراة قــائــال

مستوى ربما يكون األفضل لنا في البطولة 
حــتــى اآلن، يــجــب أن نــواصــل الــعــمــل ألنــنــا لم 
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لندن ـ العربي الجديد

ــة حــديــثــًا  ــيـ ــالـ ــحـ ــتــــرة الـ ــفــ تـــشـــهـــد الــ
ــتــــي قــد  ــات الــ ــقـ ــفـ مــــطــــواًل عــــن الـــصـ
تحصل خـــالل املــيــركــاتــو الشتوي 
أو حتى الصيفي، ونستعرض في هذا التقرير 

أبرزها، وما تتناول الصحف.

الرقيق إلى أرسنال
انضّم النجم التونسي من أصل هولندي عمر 
الــرقــيــق إلـــى نـــادي أرســنــال اإلنــكــلــيــزي قــادمــًا 
من فريقه السابق هيرتا برلني األملاني، بعد 
أن تعطلت الصفقة في اللحظات األخيرة من 
ــاضـــي، نتيجة  عــمــر »املــيــركــاتــو« الــصــيــفــي املـ
ــور اإلداريــــــــة. وبـــعـــد مـــفـــاوضـــات طــويــلــة،  ــ األمــ
وافقت إدارة أرسنال على دفع 540 ألف دوالر 
لضم املــدافــع الــشــاب، وفــقــًا ملــا نشرته تقارير 
إعالمية إنكليزية، من بينها موقع »فوتبول 
إنسايدر« الذي كشف أن الرقيق سينضم أواًل 

إلى الفريق الرديف للفريق اللندني.
وظهر الرقيق ألول مــرة في تدريبات الفريق 
الرديف لنادي أرسنال، بعد أن اجتاز الفحص 
الطبي عند وصوله إلى العاصمة البريطانية 

تطورات 
الميركاتو

تتسارع وتيرة األخبار حول الصفقات والميركاتو في الوقت الحالي بظّل 
فتح باب االنتقاالت الشتوية ورغبة العديد من الالعبين في تغيير األجواء، 
ال سيما أولئك الذين لم يجدوا الفرصة خالل الموسم الحالي، فيما يتحدث 

البعض عن انتقاالت كبيرة في فترة الصيف

3031
رياضة

تقرير

ــنــــدن، لـــيـــدخـــل الــــالعــــب مـــرحـــلـــة جــــديــــدة فــي  لــ
مسيرته على أمل أن يصبح في يوم من األيام 

أحد نجوم »املدفعجية«.
وكان مدرب منتخب تونس لكرة القدم، منذر 
الكبّير، قد وجه الدعوة لعمر الرقيق لاللتحاق 
استعدادًا ملواجهة  قرطاج«  بمعسكر »نسور 
ــودان وديـــــًا فـــي شــهــر أكــتــوبــر/  ــ ــسـ ــ لــيــبــيــا والـ
تشرين األول املاضي، لكن الالعب اعتذر عن 
ــقـــدوم، بــســبــب انــشــغــالــه بــصــفــقــة انــضــمــامــه  الـ

ألرسنال.
ــقـــة،  ــابـ ــــق، فـــــي تــــصــــريــــحــــات سـ ــيـ ــ ــرقـ ــ ووعــــــــد الـ
االنــضــمــام قريبًا إلى  الجماهير التونسية بــ
زمــالء يوسف املساكني، معربًا عــن سعادته 
وافتخاره باللعب ملنتخب تونس، كما يسعى 
منتخب الشباب إلــى ضمه خــالل بطولة أمم 

أفــريــقــيــا الــتــي ســتــقــام فــي مــوريــتــانــيــا الشهر 
 28( املـــقـــبـــل. ولـــعـــب عــمــر الـــرقـــيـــق صـــاحـــب الــــــ
ــفــئــات السنية الهولندية،  عــامــًا( ملنتخبات ال
قبل أن يراجع قراره باختيار منتخب تونس، 
على عكس شقيقه كريم الرقيق مدافع نادي 
إشبيلية اإلسباني الذي ينتمي إلى منتخب 

هولندا األول.

أوزيل إلى تركيا
ــات الــنــجــم األملــانــي مــســعــود أوزيــــل مرشحًا  بـ
بقوة لالنتقال إلى صفوف فريق تركي عريق، 
وذلــــك فـــي ظـــل األزمـــــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا مع 
ــال اإلنــكــلــيــزي بحسب  ــنــ فــريــقــه الـــحـــالـــي أرســ
تقارير صحافية تركية، إذ يستعد فنربخشة 

الستقبال صانع ألعاب املدفعجية.
ونـــشـــرت صــحــيــفــة »ديـــلـــي مــيــل« الــبــريــطــانــيــة 
تقريرًا عن النجم ذي األصول التركية، أشارت 
فيه إلــى أن أوزيــل بــات قريبًا جــدًا من االتفاق 
مع فنربخشة التركي الــذي يعد أحــد األندية 
الثالثة الكبرى في إسطنبول إلى جانب غلطة 
ســــراي وبــشــكــتــاش، ويــحــتــل املــركــز الــخــامــس 
فـــي الــــــدوري. ونــقــلــت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة 
عــن وكــالــة »دي ايتش ايــه« التركية أن أوزيــل 
سيوقع على عقد ملــدة ثــالث سنوات ونصف 
مـــع بــطــل تــركــيــا 19 مـــــرة، مــشــيــرة إلــــى تــقــدم 
املفاوضات بني الطرفني، لكن في ذات الوقت 
نقلت تصريحات وكيل أعماله الدكتور إركوت 
ــي األملـــانـــي  ــدولــ ســـوغـــوت قـــولـــه إن الـــالعـــب الــ
السابق لم يقرر ما إذا كان سيغادر في يناير 
وسط اهتمام أندية في أميركا وآسيا وقطر. 
وأشارت صحيفة »فاناتيك« اليومية التركية 
ــر فــنــربــخــشــة عــلــي كــــوخ ومــديــر  ــديـ إلــــى أن مـ
الــفــريــق أمـــري بيلوز أوغــلــو ســافــرا إلــى لندن 
إلقناع الالعب باالنتقال إلى صفوف الفريق. 
فيما أشــارت تقارير أخــرى إلى أن العب ريال 
مدريد السباني السابق يتفاوض مع دي سي 

يونايتد في الدوري األميركي.
ــل مــن أزمــة مــع أرســنــال حيث ال  ويعاني أوزيـ
يدخل في مخططات املدرب اإلسباني ميكيل 
ــًرا فــي تاريخ  أرتــيــتــا، وهــو الــالعــب األعــلــى أجـ
النادي اللندني، إذ إنه يتقاضى وفق التقارير 
350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا )480 ألف 
دوالر(، ولكنه لــم يلعب أي مــبــاراة طيلة هذا 

املوسم.

ديلور والمستقبل
أظهر النجم الجزائري أندي ديلور مستويات 
كبيرة في مرحلة الذهاب من الدوري الفرنسي 
لكرة القدم مع فريقه مونبلييه، جعلت النقاد 
والخبراء يختارونه أحسن العب في املنافسة، 
الــحــديــث عــن إمكانية رحيله لفريق  دأ  ـ ـ ب كما 
أفضل في فترة االنتقاالت الشتوية الحالية. 
ووفــقــًا ملــوقــع »فـــوت 01« الفرنسي فــإن نــادي 
أوملــبــيــك مرسيليا وضـــع أنـــدي ديــلــور ضمن 
أولــويــاتــه فــي هــذا »املــيــركــاتــو«، وذلــك لحاجة 

ديلور محّط أنظار 
نادي مرسيليا الفرنسي 

خالل الصيف

بيترهانسل يحافظ على الصدارة في رالي داكار للسيارات
ــافـــظ الــفــرنــســي ســتــيــفــان بــيــتــرهــانــســل على  حـ
صــدارة فئة السيارات في رالــي داكــار املقام في 
السعودية بنسختها الـ43 بعد املرحلة الخامسة، 
والتي عاد فيها حامل اللقب، اإلسباني كارلوس 
ساينز، ليفقد مــزيــدًا مــن الدقائق ملشكالت في 
املــالحــة. بينما شهدت هــذه املرحلة التي امتدت 
لـــــ457 كــلــم مــن الـــريـــاض إلـــى الــقــصــيــم، متصدر 
جديد في فئة الدراجات النارية، وهو األرجنتيني 
كــيــفــن بــيــنــافــيــديــس. وانــتــصــر الــجــنــوب أفــريــقــي 
جينيل دي فيليرز )تويوتا( باملرحلة الخامسة 
ــارات متقدمًا على مــواطــنــه بريان  ــســي فــي فئة ال
باراغواناث بفارق بسيط بلغ 58 ثانية، يليهما 
بيترهانسل )ميني( الذي حل ثالثًا، لكنه ال يزال 
في صدارة الترتيب العام، بفارق 6 دقائق و11 ثانية عن أقرب منافسيه القطري ناصر 

وج باملراحل الثالث األخيرة.
ُ
العطية الذي حل رابعًا في هذه املرحلة وسبق له أن ت

شوارتزمان: آمل في مواصلة التألق في 2021
قال األرجنتيني دييغو شوارتزمان املصنف التاسع عامليًا بني العبي التنس املحترفني، 
إن عــام 2020 كــان رائعًا بالنسبة له رياضيًا، بعدما صعد للتصنيف الثامن عامليًا، 
مشيرًا إلــى أنــه يريد مواصلة التألق في العام الجديد. وفــي مقابلة هاتفية مع الوكالة 
اإلسبانية أشار شوارتزمان »تقييمي للعام جيد للغاية، من الصعب القول إنه كان عامًا 
جيدًا للغاية بالنسبة لي بالنظر ملا يحدث حاليًا في العالم، من ظروف اقتصادية ووفيات 
بسبب كوفيد، لكنه كان رائعًا من الناحية الرياضية فقط«. وخالل العام املنصرم نجح 
شوارتزمان في الدخول لنادي العشرة األوائل بالتصنيف العاملي ألول مرة في مشواره، 
 »حققت أمـــورًا فــي 2020 لــم أنــجــح في 

ً
ــاســع قــائــال ــت وهــو حاليًا يحل فــي التصنيف ال

تحقيقها من قبل«. ونجح شوارتزمان العام املاضي في بلوغ نصف نهائي بطولة روالن 
غاروس الكبرى قبل أن يخسر أمام بطلها اإلسباني رافاييل نادال، في حني بلغ نصف 
نهائي روما لألساتذة بعد فوزه على نفس املنافس، وخسر في النهائي أمام الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش، ليصعد في 12 تشرين األول/أوكتوبرإلى التصنيف الثامن عامليًا.

هازارد يطلب ظمأ كريستيانو 
وقدم ميسي اليسرى وطراز زيدان الرفيع

قال البلجيكي إدين هازارد مهاجم  ريال مدريد 
أنه يتمنى أن يحظى بظمأ كريستيانو رونالدو 
لـــالنـــتـــصـــارات وقـــــدم لــيــونــيــل مــيــســي الــيــســرى 
والـــطـــراز الـــكـــروي الــرفــيــع ملــدربــه الــفــرنــســي زيــن 
الدين زيدان. وتحدث هازارد في مقابلة مع شبكة 
راديــو وتلفزيون »RTBF« العامة بمناسبة عيد 
مــيــالده الــــ30 حــول إذا طلب مــن املــلــوك املجوس 
)شخصيات تاريخية مرتبطة بأعياد امليالد( أن 
يعطوه صفة من ميسي وكريستيانو وزيــدان. 
ــك بـــخـــصـــوص مـــيـــســـي قـــدمـــه  ــ وقـــــــال بـــــــدون شـ
اليسرى، وبخصوص رونالدو عطشه لالنتصار 
والفوز والتسجيل دومًا، أما زيــدان، فقال طرازه 
ــازارد مــازحــًا »رغــم  الــكــروي الــرفــيــع. وأضـــاف هــ
أنني أمتلك أيضًا طــرازًا جيدًا في اللعب، أليس كذلك؟ لكنه يمتلك طــرازًا أعلى«. وحول 
الالئحة التي يتمنى إزالتها من كرة القدم إذا عرض عليه »فيفا« ذلك قال »تقنية الفيديو« 
موضحًا »تسلب الكثير من املتعة من كرة القدم. نسجل وبعدها نتساءل إذا كان الحكم 
سيحتسبها أم ال، حسنا، لقد صححت الكثير من األخطاء، لكن الظلم أيضًا يعد جزءًا 

من جمال كرة القدم. بدون شك، كنت ألقول وداعًا للفار«. 

برشلونة يتدرب بعد انتصاره على بلباو 
استعدادًا لمواجهة غرناطة

خاض فريق برشلونة مرانًا بعد يوم من انتصاره الهام خارج أرضه على أتلتيك بلباو 
)3 - 2(. وشارك العبو الفريق األول في املران تحت قيادة املدرب الهولندي رونالد كومان، 
ــي جلسة تــعــاٍف. ويستعد برشلونة للتحدي الــقــادم، وهــو زيـــارة غرناطة فــي ملعبه.  ف
وبانتصاره الثالث في آخر أربع جوالت ارتقى برشلونة للمركز الثالث في الترتيب بـ31 

نقطة وبفارق 5 نقاط خلف ريال مدريد وسبع عن أتلتيكو مدريد املتصدر.

دي أملــيــدا، ستكون قـــادرة على نقل النساء إلــى مستوى 
جديد في رياضة ذكورية جدا.

ولدت إيدينا ألفيس في غويوري، في منطقة ريفية بوالية 
بــارانــا )جــنــوب الــبــالد( بالقرب مــن الــحــدود مــع بــاراغــواي، 
بدأت مسيرتها االحترافية كحكم عام 2000، بعد أن قادت 
مباريات في كرة الصاالت ألعوام عدة. في منطقتها، القليل 
ــقــدم، نظرا لصعوبة العثور على  من الفتيات يلعنب كــرة ال
11 العبة لبطوالت على مالعب كبيرة، ما دفعها بشكل 

طبيعي الى كرة الصاالت التي تلعب بنظام 5 ضد 5.
وكشفت بأسف »لقد لعبت لفريق املدينة لكن لم تكن هناك 
كــرة نسائية محترفة في املنطقة«. في عــام 1999، بينما 
كانت الشابة تعمل في مشتل للزهور إلى جانب مواصلتها 
ــا املــســائــيــة، وصــلــتــهــا دعــــوة غــيــرت حــيــاتــهــا: تم  ــهـ دروسـ
استدعاؤها كاحتياطية لتكون مساعًدا في مباراة للهواة. 

ــك بداية مشوارها مع التحكيم، ووجــدت ضالتها.  كــان ذل
بعد التناوب ملــدة 14 عاما على مهام الحكمني الرئيسي 
واملساعد، تخلت ألفيش نهائيا عن راية الحكم املساعد في 
2014. وفي أيــار/ مايو 2019، باتت أول امــرأة منذ 2005 
تــقــود مـــبـــاراة فــي دوري الـــدرجـــة األولــــى الــبــرازيــلــي خــالل 
مـــبـــاراة بــني ســنــتــرو ســبــورتــيــفــو آالغـــوانـــا وغـــويـــاش. منذ 
ذلك الحني، قادت 13 مباراة في دوري النخبة. خالل كأس 
العالم للسيدات عام 2019 في فرنسا، قادت أربعة لقاءات، 
ــات املتحدة التي  ــوالي بينها نصف النهائي بني إنكلترا وال
فازت 2-1. وتسير ألفيش على خطى مجموعة من النساء 
الرائدات في التحكيم. في الثاني من كانون األول/ديسمبر 
املـــاضـــي، كـــان دور الــفــرنــســيــة ســتــيــفــانــي فـــرابـــار لــدخــول 
التاريخ كأول امرأة تحكم في دوري أبطال أوروبا للرجال.

)فرانس برس(

ــلــبــرازيــلــيــة إيــديــنــا ألــفــيــش »ال شـــيء يــهــبــط من  بــالــنــســبــة ل
السماء« بل املــرء يكافأ على جهوده، وذلــك غــداة تعيينها 
ــاراة فــي مسابقة كــرويــة كبرى  لتكون أول امـــرأة تقود مــب
للرجال ينظمها االتحاد الدولي »فيفا«، وسيكون ذلك في 
ــذي تستضيفه قطر بني األول و11 من  مونديال األندية ال
شباط/ فبراير. وكشفت ابنة األربعني عاما في حــوار مع 
وكالة فرانس بــرس أن »املشاركة في حــدث من هــذا النوع 
حلم« بعد تعيينها لقيادة بطولة يشارك فيها نجوم من 
عيار العبي بايرن ميونيخ األملــانــي بطل أوروبـــا. ويشكل 
اختيارها لتكون أحد حكام البطولة التي تجمع بني أبطال 
الــقــارات وممثل البلد املضيف، تتويجًا لهذه السيدة التي 
أمضت قسًما كبيرًا من شبابها في ملء أكياس من التربة 
في مشتل من أجل دفع تكاليف دراستها في اختصاص 
التربية البدنية. وبمساعدة حكمتي الراية نوزا باك وماريانا 

إيدينا ألفيش

على هامش الحدث

حكمة برازيلية 
تستعد لخوض 

تجربة جديدة في 
مسيرتها خالل 

مونديال األندية 
بقطر

ليفربول 
سينافس ريال 
مدريد لضّم 
كيليان مبابي 
)أوريليان مونييه/ 
)Getty

مع  التعاقد  في  النادي  إدارة  تفكير  من  يوفنتوس  جماهير  ت  ر خ س
النادي  إدارة  أن  )38 عامًا(، واعتبرت  فابيو كوالياريال  مهاجم سمبدوريا، 
غير جادة في مسعاها من أجل دعم رفاق رونالدو حتى يكون الفريق 
األبطال.  بدوري  والفوز  اإليطالي  الدوري  على  المحافظة  على  ًا  ر د ا ق
إمكانية  بخصوص  األخبار  بيرلو،  أندريا  يوفنتوس  نــادي  مــدرب  د  ــ ك أ و
استقدام كوالياريال وذلك في المؤتمر الصحافي الذي سبق مباراة ميالن، 

وأشار بيرلو إلى أنه مهاجم مميز وأثنى على قدراته التهديفية الرائعة.

كوالياريال إلى يوفنتوس؟

وجه رياضي

املدير الفني البرتغالي فيالش بواش ملهاجم 
جديد، في ظل العجز الهجومي الــذي ُيعاني 
منه نادي الجنوب الفرنسي هذا املوسم. وأكد 
ــدر ذاتــــه أن أنــــدي ديـــلـــور لــيــس املــهــاجــم  املـــصـ
د فــي مونبلييه الـــذي تستهدفه إدارة  يــ الــوحــ
أوملبيك مرسيليا، بــل إنها تسعى كذلك إلى 
ضم غايتان البورد كخيار ثاٍن، ولو أن األزمة 
املــالــيــة الـــتـــي يــمــر الـــنـــادي بــهــا قـــد تــعــيــق أي 
تحرك في حالة تمسك الطرف اآلخر بمطالبه 
املالية العالية. ونقل موقع »فوت ناسيونال« 

ــال مــــدريــــد فــــي املـــيـــركـــاتـــو الـــشـــتـــوي، بــعــد  ــ ريــ
دخــولــه الــقــوي تــجــاه نــجــوم يضعهم الفريق 

امللكي على راداره من أجل تدعيم صفوفه.
ــافـــس  ــنـ ــيــــس بـــبـــعـــيـــد، كـــــــان املـ ــــذ وقـــــــت لــ ــنـ ــ ومـ
األكبر لريال مدريد في سوق االنتقاالت، هو 
ــــّم قطبا 

َ
الــغــريــم الــتــقــلــيــدي بــرشــلــونــة، ومـــن ث

مــديــنــة مانشستر، يــونــايــتــد والــســيــتــي، ومــن 
بعدهما باريس سان جيرمان.

وبحسب تقرير لصحيفة »آس« اإلسبانية، 
فإن ليفربول دخل دائرة منافسة الريال بقوة، 

ــفـــرنـــســـي تـــصـــريـــحـــات أنـــــــدي ديــــلــــور الــتــي  الـ
ــال: »أعتقد  يتحدث فيها عــن مستقبله، إذ قـ
 العبيه في 

ّ
أن الــنــادي سيعمل على إبــقــاء كــل

هــذا امليركاتو، لكن في كــرة القدم ال يمكن أن 
نعد بكل شــيء إال أن طموحي األول معروف 
وهو البقاء والتأهل للمنافسة األوروبية مع 

 شيء من أجل ذلك«.
ّ

مونبلييه، سأبذل كل

ليفربول منافس الريال
أصبح نــادي ليفربول املنافس األكــبــر لفريق 

بــعــد مــحــاولــتــه ضـــّم الــنــجــم الــفــرنــســي كيليان 
مبابي، ومدافع بايرن ميونخ، ديفيد أالبا، إذ 
يعتبر األول أحــد أهــم مشاريع امللكي ضمن 
 إذا لم 

ً
مــشــروعــه املــســتــقــبــلــي، والــثــانــي بــديــال

يجدد راموس عقده في نهاية املطاف.
ومــن الناحية االقتصادية والرياضية، يملك 
ليفربول وضعًا مميزًا إلتــمــام أي صفقة، لذا 
يأمل ضــم مبابي مــن أجــل الحفاظ على لقب 
الــدوري، والعودة من جديد للتتويج بدوري 

أبطال أوروبا.

أعلن فريق ريــال مدريد سلبية عينة )pcr( للكشف عن فيروس كورونا التي كان قد 
خضع لها مــدرب الفريق، الفرنسي زيــدان بعد اختالطه بأحد أقاربه الــذي تبني الحقًا 
إصابته بالفيروس. وغــاب زيــدان عن تدريبات الفريق »امللكي« احترازيًا لحني صدور 
. وسيتمكن زيدان بهذا الشكل من حضور مواجهة 

ً
نتيجة الفحص، وعزل نفسه مباشرة

فريقه القادمة أمــام أوســاســونــا، في حــال حصل على اإلذن املخول له بذلك من رابطة 
»الليغا«. ويحتل النادي »امللكي« وصافة الدوري برصيد 36 نقطة بفارق نقطتني خلف 

أتلتيكو مدريد املتصدر و5 نقاط عن برشلونة الثالث.

صورة في خبر

سلبية عينة زيدان من »كورونا«

Saturday 9 January 2021 Saturday 9 January 2021
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ديار بكر
شاهدة على ثمانية آالف عام من الحضارة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــروي الــبــاحــث الــتــركــي، سيرين  ـ يـ
آرال، تــــاريــــخ مـــديـــنـــتـــه بــحــمــاس 
 نــظــيــرهــمــا، إذ يــصــور 

ّ
وحـــــّب، قـــل

ــرده مــعــالــم مــديــنــة ديــــار بكر،  مــن خـــال ســ
ــنـــة، فهي  ــك تـــرى تــلــك األزمـ

ّ
وتــاريــخــهــا كــأن

من أكبر مدن جنوب شرقي تركيا، وثاني 
أكــبــر مــــدن مــنــطــقــة األنــــاضــــول بــعــد غـــازي 
عــيــنــتــاب، ويــعــود اســمــهــا الــحــالــي بحسب 
آرال، إلـــى فــتــرة الــفــتــوحــات اإلســامــيــة في 
القرن السابع امليادي، عندما سكنت فيها 
 
ّ
قبيلة بكر بن وائل، لتسمى ديار بكر، لكن
هذا االسم استمر ملا له من معنى بالتركية، 
ــارت أرض  فالبكر هــو الــنــحــاس وهــكــذا صـ
 اسمها القديم الـــذي يــردده 

ّ
الــنــحــاس. لــكــن

األكــــــراد، غــالــبــيــة ســكــان املــديــنــة، هـــو آمـــد، 

سور عظيم وتاريخ يمتد إلى قرون بعيدة )توتكو سينين/ األناضول(

ــهــا بنيت، بحسب الــتــاريــخ، على موقع 
ّ
ألن

 أول من 
ّ
مدينة أثــريــة تسمى »أمــيــدا« لــكــن

سكن ديــار بكر، مختلف حوله حتى اآلن، 
ملــا يتم اكتشافه تباعًا مــن آثـــار باملدينة، 
ــهــا كانت عاصمة 

ّ
وإن كــان االتــفــاق على أن

مملكة »بيت زماني« بالعهد اآلرامــي، قبل 
أن يسكنها اآلشـــوريـــون ثــم األخمينيون، 
وبعدهم خضعت لسيطرة الرومان الذين 
بنوا تحصيناتهم املنيعة فيها، وأهمها 
الــســور، كما تــوالــت عليها، بحسب اآلثــار 
والــتــاريــخ املـــــدّون، حـــضـــارات البيزنطيني 
والــفــرس ودخلها العرب في عهد معاوية 

بن أبي سفيان.
 ديار بكر 

ّ
»العربي الجديد« إن يقول آرال لـ

الـــتـــي يــقــتــرب عــــدد ســـكـــان واليــتــهــا الــيــوم 
مــن مــلــيــونــي نــســمــة، تــزخــر بــآثــار ومعالم 
تــتــفــرد فــيــهــا، كـــأقـــدم مــســجــد بــاألنــاضــول 

»أولـــــــو« وهــــو فـــي األســــــاس كــنــيــســة »مـــار 
تـــومـــا« الـــتـــي تــحــولــت فـــي الـــقـــرن الــســابــع 
إلـــى مــســجــد. وفــيــهــا املــســجــد الكبير الــذي 
بــنــاه الــســاجــقــة فـــي الـــقـــرن الـــحـــادي عشر 
وهــو مــن أقـــدم مساجد تركيا وأكــبــرهــا إذ 
 فــي الــوقــت 

ٍّ
يتسع ألكــثــر مــن 5 آالف مــصــل

عينه، وهناك عشرات من املواقع السياحية 
ــة كــمــســجــد الـــصـــحـــابـــة، ومــســجــد  ــ ــريـ ــ واألثـ
النبي، وكنيسة السيدة مــريــم، لكن تبقى 
القلعة والــســور الـــذي يــزيــد طــولــه عــن 5.5 
كلم وارتــفــاعــه يبلغ مــا بــني 10 و12 مترًا، 
ــا، ومـــارفـــن،  ولــــه أربـــــع بــــوابــــات هــــي: الــــرهــ
وخربوط، وآرمــن، و72 برجًا، من أهم آثار 
ومــعــالــم املــديــنــة. يــلــفــت آرال خـــال تغنيه 
 »سور ديار بكر أيضًا من 

ّ
بمدينته، إلى أن

معجزات الدنيا وينافس سور الصني في 
ذلـــك، ألن تــاريــخ بنائه غير مــعــروف بدقة 

 الترميم كان في منتصف 
ّ
حتى اليوم، لكن

القرن الرابع للمياد بأمر من اإلمبراطور 
الـــرومـــانـــي قــســطــنــطــني. وفــــي عــــام 2015، 
أدرجــــــت مــنــظــمــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة 
والعلوم  والثقافة )يونسكو( أسوار مدينة 
ديـــار بكر األثــريــة، ضمن قائمتها للتراث 
 ديــــــار بـــكـــر بــلــغــت 

ّ
اإلنــــســــانــــي«. يــخــتــم أن

مــراتــب علمية واقتصادية متميزة، خال 
اإلمــارة املروانية )982- 1086( في العصر 
الــعــبــاســي، وكـــان فيها مــن جميع األديـــان 
والــقــومــيــات ويــنــســب لــهــا بـــدايـــة تأسيس 
املــــؤســــســــات الـــخـــدمـــيـــة مـــثـــل الـــحـــمـــامـــات 
والبيمارستانات )مستشفيات(، والعمل 
عــلــى تــوفــيــر الـــشـــروط الــصــحــيــة املتعلقة 

بالنظافة.
 مدينة ديـــار بكر 

ّ
وتــقــول كتب الــتــاريــخ إن

ــام، وتــعــاقــبــت عليها  تــعــود إلـــى 8 آالف عــ
33 حــضــارة مــتــنــوعــة. ويــعــود أحـــد ألــقــاب 
ديـــار بــكــر »مــديــنــة مــقــبــرة الــصــحــابــة« إلــى 
اســتــشــهــاد 26 صــحــابــيــًا، بــمــن فيهم فاتح 
املدينة، سليمان بن خالد بن الوليد، فيها، 

وقد دفنوا في جامع سليمان.
وفــي ديــار بكر منطقة أغــيــل، ذات الشهرة 
ــــن مــخــتــلــف  ــــني الـــســـائـــحـــني مـ الــــواســــعــــة بـ
الجنسيات، نظرًا لطبيعتها الساحرة التي 
تــزيــنــهــا بــحــيــرة كـــــرال، وهـــي الــتــي تتمتع 
بجمال طبيعي وإطالة خابة، باإلضافة 
الحتواء منطقة أغيل على قبور األنبياء، إذ 
هناك كثير من الكتب القديمة التي تشير 
إلى وجود تسعة قبور ألنبياء دفنوا هناك، 
مــنــهــم ذو الــكــفــل وإلــــيــــاس. ولـــيـــس بــعــيــدًا 
ــيـــل يـــتـــربـــع مــتــحــف جـــاهـــد صــدقــي  عــــن أغـ
طارانجي، الذي كان منزاًل للشاعر التركي 
ــارانـــجـــي الـــــذي تـــوفـــي عــــام 1956، وإلـــى  طـ
الجنوب من سور ديار بكر قصر أتاتورك، 
املبني وفق الطراز املعماري للمدينة. لكن، 
ال يمكن املرور سريعًا على آثار هذه املدينة 
املدهشة بتاريخها، من دون التعريج على 
قلعتها التي تحوي آثــار الحوريني الذين 
ــفــتــرة مــا بــني 4 آالف  سكنوا املنطقة فــي ال
و3 آالف قبل املياد. مع ذلــك، تقول بعض 
 عــمــر الــقــلــعــة مــن عــمــر املــديــنــة 

ّ
املـــصـــادر إن

وهو 8 آالف عام.
فـــي ديـــــار بــكــر فـــريـــق بــحــث يــعــمــل فـــي 13 
مــنــطــقــة فـــي املـــديـــنـــة، بـــهـــدف الــعــثــور على 
ــار الــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة الــقــديــمــة، التي  آثــ
ــا عـــهـــود  ــ ــرزهــ ــ ــرات ســـابـــقـــة أبــ ــتــ ــفــ تــــرجــــع لــ
اإلمـــبـــراطـــوريـــات الــرومــانــيــة، والــفــارســيــة، 
والــهــلــنــســتــيــة. ويـــقـــود رئــيــس قــســم اآلثـــار 
فــــي جـــامـــعـــة »دجــــلــــة« الـــحـــكـــومـــيـــة، أيـــتـــاج 
جــوشــكــون، الــفــريــق الــــذي يــضــم عــــددًا من 
علماء اآلثار، واملعماريني، وخبراء الترميم، 
ومن املخطط أن تستمر أعماله 10 سنوات. 
ــذه الــفــتــرة في  وســيــبــحــث الــفــريــق خـــال هـ
أمـــاكـــن الــتــجــمــعــات الــقــديــمــة، فـــي املــنــطــقــة، 
وعاقات البشر بالطبيعة، وأماكن تمركز 
الحضارات القديمة، والكيانات التجارية 
ــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــاقــ ــعــ ــة، والــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ والـ

والثقافية، واالقتصادية.

تقول كتب التاريخ 
إّن مدينة ديار بكر 

تعود إلى 8 آالف عام، 
وتعاقبت عليها 33 

حضارة متنوعة

■ ■ ■
يعود أحد ألقاب 
ديار بكر »مدينة 

مقبرة الصحابة« إلى 
استشهاد 26 صحابيًا، 
بمن فيهم فاتح املدينة، 
سليمان بن خالد بن 

الوليد، فيها، وقد دفنوا 
في جامع سليمان

■ ■ ■
ديار بكر بلغت مراتب 

علمية واقتصادية 
متميزة، خالل اإلمارة 
املروانية في العصر 

العباسي

باختصار

كثيرون ال يعرفون عن مدينة ديار بكر التركية أنّها تضّم آثارًا ممتدة آلالف السنين. وبينما تعرف المدينة بكونها مدينة مقابر الصحابة، 
فإن آثارها األخرى ال تقّل شأنًا

هوامش

رشا عمران

أعــيــش فــي بــيــت تــدخــلــه الــشــمــس بــقــوة طـــوال الــنــهــار. 
تسير الحياة تحته بصخب كما أحب تماما، صخب 
العزلة. ويتيح  الــذي يحميني مــن  لحياة وضجيجها  ا
ــي، في الوقت نفسه، أن أكتشفها داخلي بــهــدوء. إذ  ل
لطاملا آمنُت أن على املرأة لتتأمل عزلتها أن تكون وسط 
الصخب، وسطه فقط يمكنها أن تكتشف تلك املساحة 
ــــذي تغطيه بابتسامة  ال الـــفـــراغ والـــخـــوف  ة مــن  ــ ول هــ ملــ ا
أحيانا، أو بالصداقات أو بالحب أو بالكتابة، الخوف 
مــن الــوحــدة ومــن الــتــقــّدم فــي الــســن، ومــن الفقد ومن 
ف من 

ّ
العجز ومن املوت. تأمل هذا كله في داخلي يخف

وطأته ضجيج الحياة حولي، يضيع وسط الضجيج، 
فــال أجـــده إال نــــادرا. أتــخــّيــل لــو أنــنــي، فــي ســنــي هــذه، 
أعيش في مكان هادئ ومنعزل، وبعيد عن البشر، كان 
الخوف في داخلي سوف يتحّول إلى اكتئاب، إلى علٍة 

نفسية ربما، سأحتاج وقتا طويال لعالجها.
يستغرب بعض األصــدقــاء ملـــاذا أعــيــش حيث أعيش 
اآلن، وأنا متاٌح لي أن أغير مكان سكني إلى أمكنة أكثر 
هدوءا بكثير. يستغربون تعودي على الضجيج وعدم 
اكتراثي به. كيف سأخبرهم أن الضجيج نفسه الذي 
أعيش في وسطه هو وسيلتي للحفاظ على بقايا القوة 
التي بي؟ أن يكون البشر بصخبهم هم مصدر طاقتك 

 لها دائما، ربما 
ً
اإليجابية نعمة، عليك أن تكوني ممتنة

ال يمكن ملن يحب العيش في هدوء تفهم هذا. ال بأس، 
ثّمة أشياء ال داعــي لشرحها أو تفسيرها لآلخرين. 
ثّمة أشياء أنا نفسي ال أستطيع تفسيرها، أشعر بأن 
قيمتها ربما بسبب هذا الغموض الذي يحيط بعالقتي 

بها، الجمال يكمن أحيانا في الغموض. 
أعــيــش فــي بــيــٍت تــدخــلــه الــشــمــس بــقــوة طـــوال الــنــهــار. 
جـــدرانـــه مــغــطــاة بــلــوحــات عــظــيــمــة، تــركــهــا أصـــدقـــاء 
رائــعــون لــي، كي ال أبقى وحــيــدة، كل لوحة تحمل بني 
ألوانها شخصية صاحبها. يخيل لي أحيانا أن بيتي 
يضّج بالحوارات املختلفة، وكأن أصحابها، أصدقائي 
ــفــن، وتمتلئ  ــهــم عــن ال يعيشون مــعــي. أســمــع حــوارات
ــــوان، الــظــل، الــفــراغ،  روحـــي بــهــذا الــجــمــال: الــخــطــوط، األل
ــكــوالج املستخدم، الحفر، التجريد، الحجم، الخيال،  ال
الفكرة وراء كل لوحة، ثم أحاول أن أتخّيل كيف يرسم 
 ما 

ٌ
الفنانون أعمالهم؟ هل تنتابهم لحظاٌت شعورية

تدفعهم إلى الرسم، أم أنهم يقّررون اآلن البدء بلوحٍة 
ــتــأت كما تــأتــي؟ أفــكــر بالشبه بــني الــفــن التشكيلي  ول
والــكــتــابــة، الــشــعــر تــحــديــدا، االثـــنـــان فـــرديـــان جـــدا في 
ــتــراكــم  لحظة إنشائهما، االثــنــان يستحضران كــل اال
ز الخيال، االثنان يحتاجان املوهبة 

ّ
املعرفي الذي يحف

والثقافة والعاطفة، والحرفية. ال تستمر تجربة الفنان 
التشكيلي من دون الحرفية، كذلك الشاعر، على أنه 

ــني على العاطفة نجم عن  ــن ــي االث إن طغت الحرفية ف
ذلك فن جميل لكنه بال حياة، بال صخب الحياة الذي 
أحّبه. ليس هذا تنظيرا حتما، ال أّدعي شرف التنظير، 
هو فهمي الشخصي ملا يجب أن يكون عليه الفن، ألم 
أخبركم؟ أصدقائي الفنانون يعيشون معي وأتناقش 

معهم يوميا حول ماهية الفنون. 
أعيش في بيت تدخله الشمس بقوة طوال النهار. لدي 
قطة صغيرة بيضاء، أو في الحقيقة ال أعرف من منا 
لــدى اآلخـــر. تشعر القطط أن املــنــزل الــذي تعيش فيه 
ملك لها، أنها صاحبته، وكــل من في املنزل ضيوف 
عليها، يقال إن القطط ترتبط باملكان ال باألشخاص. 
ــل بــعــضــهــم تــبــنــي الـــكـــالب، يــقــولــون إنــهــا 

ّ
لــهــذا يــفــض

ــم أفهم يوما هذه  أكثر وفـــاًء ألصحابها مــن القطط. ل
النظرية، أحب في قطتي ذاتها الواضحة، عدم الطاعة، 
التمّرد على التدجني، على الرغم من التاريخ الطويل 
من التدجني الذي تعّرضت له القطط وباقي الحيوانات 
األلــيــفــة. وأعــتــرف أنــنــي متعلقة بها جـــدا، وأخـــاف من 
لحظة فقدها، أعــتــرف أيضا أنني صــرت أحــزن على 
رحيل هذه الكائنات أكثر من حزني على رحيل البشر. 
هــذه الكائنات الــوديــعــة البريئة تــمــامــا، أفــكــر دائــمــا أن 
البراءة والبشر حالتان متناقضتان، إذ يلغي اإلدراك 
الـــبـــراءة. وحــدهــم األطـــفـــال قــبــل تــشــكــل وعــيــهــم األول 
يكونون أبرياء. أستغرب ممن يستهجن أحزاننا على 
حيواناتنا األليفة. أستغرب أكثر ممن يتعامل مع هذه 
الكائنات كما لو أنها دمى للتسلية. يعرف ما أتكلم عنه 
من يعيش مع حيوان أليف، يعرف ذلك أيضا من يؤمن 
أن اإلنسان نتيجة مراحل متعّددة من تطّور الحيوانات، 
القردة تحديدا، من يدري ما الذي سوف تصبح عليه 

القطط في مراحل تطورها بعد مئات السنني؟
أعــيــش فـــي بــيــٍت تــدخــلــه الــشــمــس بـــقـــوة، أســتــمــع إلــى 
املوسيقا كــل يــوم صــبــاحــا، وأكــلــم أصــدقــائــي يوميا، 
 بمن 

ٌ
ــا محظوظة وأدرك أنني محظوظة بهم، مثلما أن

 خــالل السنوات 
ً
ساعدوني، لتبقى كرامتي محفوظة

املاضية. تأخذ مني الحياة وتعطيني أكثر مما تأخذ، 
ملاذا ال أكون ممتلئة بالرضى واالمتنان إذا؟

أعيش في بيت مشمس

وأخيرًا

ثّمة أشياء ال داعي 
لشرحها أو تفسيرها لآلخرين. 

ثّمة أشياء ال أستطيع تفسيرها، 
أشعر قيمتها
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UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00




