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10 أيام قبل رحيله

)Getty/القانون العشائري في أحيان كثيرة أقوى من القانون الوضعي  )مجدي فتحي

قـــال الــرئــيــس اإليـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، أمــس 
إّن بــاده لن تسمح للشركات األجنبية  السبت، 
فــيــروس كــورونــا  مــن  الــوقــايــة  لقاحات  باختبار 
الجديد، على الشعب اإليراني، وذلك بعد يوم من 
منع املرشد علي خامنئي، استيراد اللقاحات من 
في  وقــال روحاني  وبريطانيا.  املتحدة  الواليات 
أجنبية  شركات  »أرادت  تلفزيونية:  تصريحات 
أن تــعــطــيــنــا لــقــاحــات لــتــجــربــتــهــا عــلــى الــشــعــب 
اإليراني لكّن وزارة الصحة منعت ذلك« من دون 
أن يــذكــر أســمــاء الــشــركــات. وأضـــاف روحــانــي: 
»لن يكون شعبنا أداة اختبار لشركات تصنيع 

آمــنــة«.  أجنبية  لقاحات  سنشتري  الــلــقــاحــات... 
وكـــان خامنئي قــد قـــال، أول مــن أمــس الجمعة، 
جديرتني  »غير  وبريطانيا  املتحدة  الــواليــات  إّن 
في  الــعــدوى  لنشر  ربما سعتا  ــهــمــا 

ّ
وإن بالثقة« 

بــلــدان أخــــرى. وأضــــاف أّن بــاإلمــكــان الحصول 
ــرى مــحــل ثــقــة«  ــ ــاكـــن أخـ ــن أمـ عــلــى لــقــاحــات »مــ
الــواليــات  وســّجــلــت  بتفاصيل.  اإلدالء  دون  مــن 
لإلصابات  قياسية  حصيلة  الجمعة،  املــتــحــدة، 
اليومية بالفيروس، بلغت نحو 290 ألف إصابة 
جـــديـــدة، بــعــد يــــوم مـــن تــســجــيــل الـــدولـــة األكــثــر 
تضررًا بالوباء في العالم، نحو أربعة آالف وفاة 

في يوم واحــد. من جهتها، بــدأت بريزبني، ثالث 
املدن األسترالّية، أمس السبت، أّول أّيام اإلغاق، 
تنفيذا لقرار السلطات، بعد اكتشاف أول إصابة 
بفيروس كورونا املتحّور الذي ُرِصد في اململكة 
حدة. ولم يكن في شــوارع املدينة سوى عدد 

ّ
املت

قليل من األشخاص الذين وضعوا كمامات، ذلك 
ان بريزبني الكبرى البالغ عددهم مليوني 

ّ
أّن سك

نسمة ال ُيسمح لهم بمغادرة منازلهم إال لشراء 
الصينية  السلطات  الضروريات. آسيويًا، طلبت 
مـــن ســكــان مــديــنــتــني، جــنــوب الــعــاصــمــة بــكــني، 
أيــام، في محاولة  البقاء في منازلهم ملدة سبعة 

به  الــذي أصيب  الفيروس،  للقضاء على تفشي 
أكثر من 300 شخص خــال أســبــوع. وتفرض 
مــديــنــتــا شــيــجــيــاتــشــوانــغ وشــيــنــغــتــاي قـــيـــودًا، 
وحظرت التجمعات، كما تطلب بكني من العمال 
التوظيف،  دليل على  إظهار  املدينتني  اآلتــني من 
وفـــحـــص يــثــبــت ســامــتــهــم مـــن الـــفـــيـــروس قبل 
دخول العاصمة. عامليًا ُسجل حتى مساء أمس، 
ألـــف شــفــاء، ونــحــو 89  نــحــو 64 مليونًا و300 
مليون و930  ونحو  إصابة،  ألــف  مليونًا و800 

ألف وفاة، بحسب موقع »ورلد ميترز«.
)رويترز، فرانس برس(
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في سورية

تونس ـ العربي الجديد

»العربي الجديد«، أمس السبت، أن التعديل  أكدت مصادر حزبية تونسية متقاطعة لـ
الحكومي وشيك، كاشفة أنه يجري التباحث بشأن تفاصيله بني رئيس الحكومة 
هشام املشيشي واألحزاب الداعمة له، وبررت تأخره بخالفات حول بعض األسماء 
والبيئة  الثقافة  التالية:  الشاغرة  الـــوزارات  التعديل  أن يشمل  والـــوزارات. وينتظر 
والداخلية. كما أوضحت املصادر أنه يجري النقاش حول عدد من الوزارات األخرى، 
تحديدًا الصحة والصناعة واالقتصاد وربما حقائب خدماتية أخرى. وتعد حقيبة 
الداخلية، بعد إقالة الوزير توفيق شرف الدين قبل أيام، من أكثر الوزارات حساسية 
في هذا التعديل. من جهته، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، أمس السبت، 
السياسي  الحزام   

ّ
أن الحكومة، مضيفًا  الــوزاري من صالحيات رئيس  التعديل   

ّ
إن

في  أكــد  كما  الحكومة.  مــردوديــة  مــن  للرفع  بالتعديل  يــنــادي  للمشيشي(  )الــداعــم 
تصريح نقلته أمس إذاعــة »موزاييك« أنه ليس املهّم أن تكون حكومة سياسية أو 
مستقلة بل التحسني من األداء الحكومي... فهناك وزراء أداؤهــم متواضع«. وتأتي 
للحكومة،  الداعمة  الكتل  ردًا على مطالبة بعض  الغنوشي  قبل  مــن  اإلشـــارة  هــذه 
وتحديدًا »اإلصــالح الوطني« و»تحيا تونس«، بالحفاظ على املبدأ الذي تأسست 
ــاءات مــســتــقــلــة، وتــعــيــني وزراء جـــدد من  ــفـ عــلــيــه حــكــومــة املــشــيــشــي، أي حــكــومــة كـ

الشخصيات القريبة من هذه األحزاب وليس قيادات معروفة بها.

عدنان أحمد

 غارات في البادية السورية، مستهدفة مناطق 
ّ
تواصل الطائرات الحربية الروسية شن

انتشار تنظيم »داعش« بريف حماة الشرقي، وسط استمرار االشتباكات بني عناصر 
والسيطرة  التقدم  استطاع  التنظيم  بــأن  املعلومات  وتفيد  النظام.  وقــوات  التنظيم 
على نقاط في منطقتي الشاكوزية والرهجان، بينما عجزت قوات النظام عن احتواء 
الهجمات على الرغم من املشاركة الروسية الكبيرة، والتي تمثلت في أكثر من 130 غارة 
شنتها طائراتها الحربية خالل 48 ساعة. كما ذكر املرصد السوري لحقوق اإلنسان، 
أمس السبت، أن 7 عناصر من مليشيا »الدفاع الوطني« املوالي للنظام السوري، قتلوا 
جّراء اشتباكات مع خاليا تابعة لتنظيم »داعش«  في منطقة الشوال ببادية دير الزور 
املرصد إصابة  ــق 

ّ
وث كما  املليشيات.  بها  قامت  أثناء عملية تمشيط  وذلــك  الغربية، 

القتلى.    أعــداد  ارتفاع  آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حــاالت خطرة، ما يرّجح 
النظام قصفت،  قــوات  أن  الجديد«  »العربي  لـ محلية  ذكــرت مصادر  ثانية،  من جهة 
فجر أمس السبت، قرى وبلدات الفطيرة وسفوهن وكنصفرة ومحيط فليفل وبينني 
في ريف إدلب الجنوبي، فيما حلقت طائرات استطالع في أجواء املنطقة. وجاء ذلك 
بعد اشتباكات بني قوات النظام والفصائل املقاتلة على محاور ريف الالذقية، حيث 
قصفت الفصائل بقذائف الهاون محور قلعة شلف في جبل األكراد في حني قصفت 

قوات النظام قريتي شمروران وقرة جاغي في ريف الالذقية الشمالي.

رّجحت السلطات اإلندونيسية، أمس السبت، تحطم طائرة ركاب من طراز »بوينغ 
االتــصــال بها بعد  فــقــدان  إثــر  فــي بحر جـــاوا،  ـ 500« على متنها 62 شخصًا   737
دقائق من إقالعها من مطار جاكارتا الدولي. وأكد املتحدث باسم وزارة النقل اديتا 
ايراواتي »فقدان االتصال« بالطائرة، التابعة لشركة الخطوط الجوية »سريويجايا« 
الــوزارة في  بينما كانت تقوم برحلة داخلية من جاكارتا إلى بونتياناك. وأعلنت 
وقت الحق أن الطائرة كانت تقل خمسني راكبًا، بينهم عشرة أطفال وطاقمًا من 12 
فردًا، مشيرة إلى أنه تّم إرسال سفينتني إلى املوقع الذي يرجح سقوط الطائرة فيه. 
وتستغرق الرحلة من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكارتا إلى بونتياناك نحو 
أثر الطائرة فوق بحر جــاوا بعيد إقالعها.  90 دقيقة، ولكن رادارات املراقبة فقدت 
ووفقًا لبيانات موقع »فاليت رادار 24«، فقد حلقت الطائرة إلى ارتفاع يناهز 11 ألف 
قدم )3,350 كيلومترًا( قبل أن تهبط إلى 250 قدمًا قبيل فقدان برج املراقبة االتصال 
 الطائرة هبطت »أكثر من 10 آالف 

ّ
بها. وفي تغريدة للموقع على »تويتر« ذكر أن

هم عثروا 
ّ
قدم في أقل من أربع دقائق«. وقال صيادون في تصريحات لقناة محلية، إن

على حطام في منطقة الجزر األلف قبالة العاصمة، فيما لم ترد أي معلومة رسمية 
ــتــل 189 شخصًا عندما 

ُ
ُيــذكــر أنـــه فــي أكــتــوبــر/تــشــريــن األول 2019 ق عــن مــصــدره. 

تحطمت طائرة من طراز »بوينغ 737 ماكس« تابعة لخطوط »اليون« الجوية، في 
بحر جاوا بعد 12 دقيقة من إقالعها من جاكارتا في رحلة تستغرق ساعة.

)فرانس برس(

القاهرة تتحرك بعيدًا 
عن الضغوط اإلماراتية 

والسعودية

لم يتم التعّرف على 
عدد الجثامين الموجودة 

بالمقبرة الجديدة

للحديث تتمة...

ليبـيا 
تقارب أمني 

مصريـ  تركي

»العدالة والتنمية« المغربي يفقد أحد معاقله: بداية تراجع انتخابي؟

التركية انعطافة إيجابية في الفترة األخيرة، على خلفية  ـ  تشهد العالقة المصرية 
مراقبين  نشر  المتحدة،  األمم  بعثة  رّجحت  المقابل،  في  الليبي.  الملف  تشاركهما 
النار في البالد، بينما تّم العثور  دوليين مدنيين غير مسلحين، لمراقبة وقف إطالق 

على مقبرة جماعية جديدة في ترهونة

طرابلس، القاهرة ـ العربي الجديد

الــهــدوء  عـــدة  إقليمية  دول  تستغل 
املــيــدانــي فــي الــداخــل الليبي إلعــادة 
الحرارة إلى عالقات بينية، تحديدًا 
ــن املـــرجـــح اســتــمــرار  بـــني مــصــر وتـــركـــيـــا. ومــ
الــتــواصــل بينهما عــلــى وقـــع الــتــقــدم املــحــرز 
ز بالترجيحات عن نشر مراقبني 

ّ
ميدانيًا، املعز

دولـــيـــني مــدنــيــني غــيــر مــســلــحــني فـــي الـــبـــالد. 
اكتشاف  تخللها  اإليجابية،  الــخــطــوات  لكن 
مقبرة جماعية في ترهونة، في مواقع كانت 
خــاضــعــة ملــلــيــشــيــات الـــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة 
كشفت  التركي،  ـ  املصري  السياق  في  حفتر. 
الجديد«،  »العربي  لـ مصادر مصرية خاصة 
عــن تــطــورات جــديــدة عــلــى صعيد الــعــالقــات 
بني مصر وتركيا واإلمـــارات، مشيرة إلى أن 
»الــفــتــرة املــاضــيــة الــتــي أعــقــبــت زيــــارة الــوفــد 
املـــصـــري إلــــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
شهدت اتصاالت متكررة بني املسؤولني في 
كل من أنقرة والقاهرة على املستويني األمني 
واالســتــخــبــاري«. وأوضـــحـــت أن االتــصــاالت 
الـــتـــي تــخــلــلــهــا لـــقـــاء بـــني مـــســـؤولـــني أمــنــيــني 
رفيعي املــســتــوى فــي الــبــلــديــن، شــهــدت ربما 
ألول مرة نقاط تنسيق وتوافق مبدئي بشأن 
بــعــض مــلــفــات املــنــطــقــة، وعــلــى رأســهــا امللف 
الليبي. وأشــارت املصادر إلى أن االتصاالت 
والتنسيق املصريـ  التركي، أغضبت الجانب 
ــاؤالت بــني  ــ ــســ ــ ــت مـــحـــل تــ ــ ــانـ ــ اإلمــــــــاراتــــــــي، وكـ
املسؤولني في كل من أبوظبي والقاهرة حول 
 من 

ً
ماهيته وأسبابه. وذكرت املصادر أن »كال

مصر واإلمــــارات بــدأتــا فــي اســتــغــالل مسألة 
التواصل مع تركيا، في إطار الضغط املتبادل 
في ظل التباين في توجهاتهما حيال بعض 
املــــواقــــف والــــــذي يـــرقـــى إلــــى حـــد الـــخـــالفـــات، 
مقدمتها  وفــي  املنطقة  ملفات  بعض  بسبب 

امللف الليبي«. ولفتت إلى أن »مصر غاضبة 
من  تــّمــت  الــتــي  الخليجية  املصالحة  بسبب 
املصرية«.  باملطالب واملالحظات  األخــذ  دون 
الــقــاهــرة تتحرك بعيدًا عن  أن  إلــى  ــارت  وأشــ
منطق االستسالم التام للضغوط اإلماراتية 
ــم الــدولــتــني  والــســعــوديــة، فـــي ظـــل تــوقــف دعـ
لــلــقــاهــرة عــلــى كـــافـــة املـــســـتـــويـــات. وأضـــافـــت 
املــصــادر أن املــخــاوف املصرية بــدت واضحة 
فــــي حـــديـــث مــــســــؤول مـــصـــري بـــــــارز، عــشــيــة 
ــأن قــادة  املــصــالــحــة يـــوم الــثــالثــاء املـــاضـــي، بـ
دول الخليج سيتصالحون »وستخرج مصر 
خـــاســـرة مـــن هــــذه الـــجـــولـــة، وســتــتــحــمــل هي 
القطيعة«. ورّجحت املصادر  تبعات سنوات 
أن تكون تصريحات وزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي 
أيــام،  قبل  قــرقــاش،  أنــور  الخارجية  للشؤون 
ل فيها من الخالف مع أنقرة، مذّكرًا 

ّ
والتي قل

بأن أبوظبي هي الشريك التجاري األول لها 
فــي الــشــرق األوســـط، جـــاءت فــي إطـــار غضب 

حكام اإلمارات من النظام املصري.
ــر الــخــارجــيــة الـــتـــركـــي، مــولــود  وســـبـــق لـــوزيـ
جـــاووش أوغــلــو أن أعلن الشهر املــاضــي، أن 
تــركــيــا ومــصــر تــســعــيــان إلـــى وضـــع خريطة 
وأوضــح  الثنائية.  عالقاتهما  بــشــأن  طــريــق 
الـــصـــعـــيـــد  الـــــتـــــواصـــــل مــــــع مــــصــــر عــــلــــى  أن 
االســتــخــبــاراتــي مــســتــمــر لــتــعــزيــز الــعــالقــات، 
والــــــــحــــــــوار قـــــائـــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى وزارتــــــــــي 
الــــخــــارجــــيــــة«. وأفــــــــاد بــــــأن »الــــتــــواصــــل بــني 
أنقرة  في  ممثليهما  عبر  أيضًا  يتم  البلدين 

والقاهرة«.
وكــشــف جـــــاووش أوغـــلـــو أنـــه الــتــقــى نظيره 
املـــصـــري، ســامــح شــكــري، الــعــام املــاضــي في 
االجتماعات الدولية، وذكر أنهما شّددا على 
ضـــــرورة الــعــمــل عــلــى خــريــطــة طــريــق بــشــأن 
عــالقــات البلدين. وعــن زيـــارة الــوفــد املصري 
ــــح جـــــاووش أوغــلــو  إلــــى لــيــبــيــا أخـــيـــرًا، أوضـ

أن الــقــاهــرة أرســلــت إلـــى طــرابــلــس وفـــدًا بعد 
فترة طويلة، وأن تلك الزيارة ليست مرتبطة 
ــركــــي، خــلــوصــي  ــتــ ــاع الــ ــ ــدفـ ــ ــارة وزيـــــــر الـ ــ ــزيـ ــ بـ
ــــى لــيــبــيــا. واســــتــــطــــرد: »نـــســـعـــى مــع  ــار، إلـ ــ ــ أكـ
التضارب في  مصر للتحرك وفــق مبدأ عــدم 
املــثــال رفعت  الــدولــيــة، فعلى سبيل  املــحــافــل 
في  املسائل  بعض  حــول  اعتراضاتها  مصر 
األخير«.  اإلسالمي  التعاون  اجتماع منظمة 

الرباط ـ عادل نجدي

شّكلت هزيمة حزب »العدالة والتنمية«، قائد 
املــغــرب، في  فــي  الحالي  الحكومي  االئــتــالف 
جرت  التي  الجزئية  التشريعية  االنتخابات 
الرشيدية  دائـــرة  فــي  املــاضــي  الخميس  يــوم 
)جنوبي شرق املغرب( مفاجأة غير متوقعة، 
أدخـــلـــت الـــحـــزب الــســاعــي لــقــيــادة الــحــكــومــة، 
للمرة الثالثة على التوالي، في »مرحلة شك«، 
وبلدية  تشريعية  انتخابات  مــن  أشــهــر  قبل 
ــام الـــحـــالـــي(  ــعــ ــن الــ ــانـــي مــ ــثـ )فـــــي الـــنـــصـــف الـ
ســتــحــدد مــســتــقــبــل اإلســـالمـــيـــني فـــي املــشــهــد 
الــســيــاســي ملــا بــعــد عـــام 2021. وهـــو مــا دفــع 
قيادة الحزب جهويًا ووطنيًا لدراسة أسباب 
االنتخابية.  املعاقل  أحد  وفقدان  االنتكاسة، 
املــغــرب  اعـــتـــمـــده  والـــجـــهـــة هـــي إطـــــار إداري 
الـــبـــالد  بـــمـــوجـــبـــه تــقــســيــم  ســـنـــة 2015 وتـــــم 
االستقاللية  مــن  بــنــوع  تتمتع  12 جــهــة  إلـــى 
ــة. وتــنــقــســُم كــل جــهــة إلـــى َعــمــاالت أو  ــ اإلداريــ

وشــهــدت الــعــالقــات بــني مــصــر وتــركــيــا أزمــة 
ــادة مــنــذ عـــام 2013 بــعــد رفــض  ســيــاســيــة حــ
الراحل،  الرئيس  أنقرة عزل الجيش املصري 
مــحــمــد مـــرســـي، واعـــتـــبـــار مـــا حــــدث انــقــالبــًا 
املــصــري هذا  الــنــظــام  يــرفــض  عسكريًا، فيما 
املوقف متهمًا تركيا بدعم جماعة »اإلخــوان 

املسلمني«.
في سياق آخر، رّجحت رئيسة البعثة األممية 
أمس  وليامز،  ستيفاني  باإلنابة،  ليبيا  في 
السبت، نشر قوة دولية محدودة مكّونة من 
مراقبني دوليني غير مسلحني، ملراقبة تنفيذ 
ــنـــار، مـــن دون تحديد  اتـــفـــاق وقـــف إطــــالق الـ
الــقــوة وال أمــاكــن انتشارها.  مــوعــد لــوصــول 
جــاء ذلــك خــالل اجتماع افتراضي جمع بني 
ــاء الــبــعــثــة ورؤســـــــاء مــجــمــوعــة الــعــمــل  أعـــضـ
األمــنــيــة الــخــاصــة فـــي لــيــبــيــا )تــابــعــة لــأمــم 
املتحدة(، وفق بيان صادر عن البعثة. وذكر 
الليبية  األطـــراف  كــل  دعــت  البعثة  أن  البيان 
ــراع فــي تنفيذ وقــف إطـــالق الــنــار،  إلــى »اإلســ
وال ســيــمــا فــتــح الــطــريــق الــســاحــلــي بـــني أبــو 
قرين وسرت، وكذلك اإلجالء الفوري لجميع 

املقاتلني واملرتزقة األجانب«.
ونــقــل الــبــيــان عــن ولــيــامــز إشــادتــهــا بجهود 

خرى. 
ُ
اليم يختلف توزيعها من جهة إلى أ

َ
أق

والرشيدية هي واحدة من خمسة أقاليم تقع 
ضمن جهة درعة تافياللت والتي تضم أيضًا 

أقاليم ورزازات وميدلت وتنغير وزاكورة.
واحتل حزب العدالة والتنمية، املرتبة الثالثة 
فـــي الــرشــيــديــة خــلــف حــلــيــفــيــه فـــي األغــلــبــيــة 
الحكومية، حزب »االتحاد االشتراكي للقوات 
الشعبية« و»التجمع الوطني لأحرار«، وهو 
ما يطرح عالمات استفهام حول ما إذا كانت 
هزيمته مؤشرًا على بداية انحدار انتخابي. 
ــت سنوات 

ّ
مــع العلم أن دائـــرة الــرشــيــديــة ظــل

»الــعــدالــة  لـــ بامتياز  انتخابية  حاضنة  عــدة 
والتنمية«، قبل أن تبدل االنتخابات الجزئية 
ذلك. وفقد الحزب في أربع سنوات فقط أكثر 
مـــن 17 ألــــف صـــــوت، بــحــصــولــه عــلــى 9201 
صـــوت فــي االنــتــخــابــات األخـــيـــرة فــي مقابل 

26252 صوتًا خالل انتخابات 2016.
ــرة انتخابية  ــ ويــحــمــل هـــذا الــتــراجــع فـــي دائـ
والتنمية« مجلس جهتها  »الــعــدالــة  يــتــرأس 
ــر عـــلـــى أكــبــر  ــوفـ ــتـ ومــجــلــســهــا اإلقـــلـــيـــمـــي ويـ
تــجــّمــع بــرملــانــي فــيــهــا، قــلــقــًا جــديــًا واســتــيــاًء 
في  أعضائه  تدوينات  في  انعكس  ملحوظًا، 
فــي السياق،  الــتــواصــل االجــتــمــاعــي.  شبكات 
»تأثير  الهزيمة هي نتيجة  أن  البعض،  رأى 
الخطاب الذي تبناه الحزب خالل هذه الفترة 
والــخــالــي مــن املــضــمــون الــســيــاســي، وتــأثــيــر 
تــورط فيها مــن قبيل  التي  الكبرى  األحـــداث 
ــدريـــس املــــواد  الــتــمــهــيــد لــفــرنــســة الــتــعــلــيــم )تـ
الــعــلــمــيــة فـــي املـــــــدارس بــالــلــغــة الــفــرنــســيــة(، 
ــبـــاك فــي تــدبــيــر املــوقــف مــن استئناف  واالرتـ
ــل. كــمــا انــتــقــد هـــؤالء  ــيـ ــرائـ الـــعـــالقـــات مـــع إسـ
»الخطاب الذي تبناه الحزب جهويًا ومحليًا، 
فــي الــتــرافــع عــلــى قــضــايــا الــســكــان مــن موقع 
رئـــاســـة الــجــهــة ورئـــاســـة جــمــاعــة الــرشــيــديــة 

وجماعات أخرى باإلقليم«.
ــذا التأثير  ــوات، فـــإن »هـ ــ وبــحــســب هـــذه األصـ

 »5+5« املشتركة  الليبية  العسكرية  اللجنة 
)تضّم 5 ضباط من قوات حكومة الوفاق و5 
آخرين من مليشيات حفتر(. وأبرزت وليامز 
اتفاق  تنفيذ  نحو  اآلن  املحرز حتى  »التقدم 
وقف إطالق النار، بما في ذلك عمليات تبادل 
املعتقلني األخيرة التي أجريت تحت إشراف 
)التي جرت يوم  املشتركة  العسكرية  اللجنة 
األربــعــاء املــاضــي وشملت 35 أســيــرًا(، كجزء 
من تدابير بناء الثقة األوسع«. ورّحبت أيضًا 
»اســتــئــنــاف الـــرحـــالت الــجــويــة إلـــى جميع  بـــ
أنـــحـــاء لــيــبــيــا، واالســتــئــنــاف الــكــامــل إلنــتــاج 
ــادة  وتــصــديــر الــنــفــط، وكـــذلـــك الــتــوحــيــد وإعــ
النفطية«.  املنشآت  املقترحة لحرس  الهيكلة 
ــر، أعــلــنــت »الــهــيــئــة الــعــامــة  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
للبحث عن املفقودين والتعّرف عليهم«، عن 
عــثــور فــرقــهــا عــلــى مــقــبــرة جــمــاعــيــة جــديــدة 
بمدينة ترهونة، أمس السبت. وذكرت الهيئة 
عــلــى صفحتها الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك«، 
ــات مـــن املـــقـــبـــرة ال  ــرفــ ــال انـــتـــشـــال الــ ــمــ أن »أعــ
تزال جارية حتى اآلن«، وبقيت جارية حتى 
مـــســـاء أمــــس الـــســـبـــت. وكـــشـــف عــضــو إحـــدى 
الـــفـــرق الــتــابــعــة إلدارة الــبــحــث عـــن الـــرفـــات، 
»الــهــيــئــة«،  مــعــتــوق مــهــيــريــس، وهــــو تــابــع لـــ

يبدو  بــل  فحسب،  املواطنني  عموم  يشمل  ال 
الــحــزب واملتعاطفني معه،  أعــضــاء  أنــه شمل 
وكـــتـــلـــتـــه الـــنـــاخـــبـــة الــــقــــريــــبــــة«. فــــي املـــقـــابـــل، 
تعتبر أصــوات أخرى أن »العدالة والتنمية« 
بــالــرشــيــديــة لــم يــخــســر، وإنــمــا دفـــع ضريبة 
ــه، وأن هـــذا الــوضــع  ــراراتــ ســيــاســة املـــركـــز وقــ
ــزب مــــطــــالــــبــــًا بـــعـــقـــد مـــؤتـــمـــره  ــ ــحــ ــ يـــجـــعـــل الــ

االستثنائي.
وتــأتــي خــســارة حــزب رئيس الحكومة سعد 
يمر  لــم  مرحلة عسيرة  فــي  العثماني  الــديــن 
الغضب  جــراء  السياسي،  تاريخه  طيلة  بها 
ــلــــي الـــــــذي تـــجـــســـد فــــي تـــــوتـــــرات غــيــر  ــداخــ الــ
داخل  قيادات  من  مسبوقة ومواقف غاضبة 
الـــحـــزب، بــــدءًا بــإعــفــاء األمــــني الـــعـــام الــســابــق 
عبد اإللــه بنكيران في 17 مـــارس/آذار 2017 
من تشكيل الحكومة، وانتهاء بتوقيع األمني 

العام الحالي اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« مــا  ــدالــ ــعــ واجـــتـــمـــعـــت عـــلـــى »الــ
يسميها البعض عوامل استهداف خارجية، 
منظمة  وإعالمية  سياسية  حملة  فــي  تكمن 
تــشــنــهــا نــخــب تــنــتــقــد هــيــمــنــتــه عــلــى املــشــهــد 
السياسي ورفضه االنفتاح وتغليبه مصلحة 
الحزب على مصلحة الوطن، وذلك في مسعى 
إلفــشــال مــســيــرة حـــزب احــتــل املــرتــبــة األولـــى 
مرتني متتاليتني في االنتخابات التشريعية 
عــوامــل  اجتمعت  كــمــا  و2016.   2011 لــعــامــي 
تنظيمية وســيــاســيــة داخــلــيــة، ســاهــمــت في 
السياسي«،  »الشك  من  مرحلة  الحزب  بلوغ 
ــام جــبــهــات كثيرة  خــصــوصــًا أنـــه ســيــكــون أمـ

دة في طريقه إلى تشريعيات 2021.
ّ
ومعق

إدارة  الـــرشـــيـــديـــة حــــرصــــت  نــتــيــجــة  ــد  ــعــ وبــ
»العدالة  لحزب  الجزئية  االنتخابية  الحملة 
والــتــنــمــيــة« فــي الــجــهــة، عــلــى تــوجــيــه رســائــل 
إلــى مــن يهمه األمـــر داخـــل الــحــزب وخــارجــه، 
بتأكيدها أن »االنتخابات جولة انتهت، وأن 
مــشــروع الــفــكــرة )أي مــشــروع الـــحـــزب( التي 

ــدد الــجــثــامــني  ــ ــه لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــّرف عـــلـــى عـ ــ أنـ
املوجودة باملقبرة الجديدة، لكنها تقع داخل 
منطقة املقابر الجماعية«. وأشار في حديٍث 
مناطق  »تقسيم  أن  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
املـــقـــابـــر يــضــم تـــرهـــونـــة وجـــنـــوب طــرابــلــس، 
حفتر«.  مليشيات  فيها  تتمركز  كانت  التي 
وفيما أكد أن أعمال الهيئة ال تــزال مستمرة 
وأن االنـــتـــهـــاء مـــن مــســح مــنــاطــق الــعــمــل لم 
ينتِه، أشار مهيريس إلى أن املقبرة الحالية 
ــيــــدة، فـــأعـــمـــال الـــبـــحـــث كــشــفــت  لــيــســت الــــوحــ
أربــع  فيهما  ُوجــد  العثور على مقبرتني  عــن 
ديسمبر/كانون  في  ترهونة  جنوبي  جثث، 
األول املاضي، وفي ذات الفترة ُعثر على جثة 
الــفــرجــان،  فــي منطقة خــلــة  الــهــويــة  مجهولة 

جنوبي العاصمة الليبية.
ــر نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن  ــهـ ــتــــى مــنــتــصــف شـ وحــ
على  عثورها  الهيئة  أكـــدت  املــاضــي،  الثاني 
115 جثة في 25 موقعًا، جنوبي ترهونة، في 
وقــت تلقت فيه بالغات من 330 أســرة ليبية 
من املنطقة، لإلبالغ عن فقدان أبنائها خالل 
إّبــان  املــديــنــة،  على  حفتر  مليشيات  سيطرة 
إبريل/نيسان  بني  طرابلس  غزو  محاولتها 

2019 ويونيو/حزيران 2020.

»ستحاول  وأنــهــا  ينته«،  لــم  حولها  نجتمع 
الــــــــدروس  ــــالص  ــــخـ ــتـ ــ واسـ األوراق  ــيــــب  تــــرتــ
ــامـــن الــــخــــلــــل، مــــن أجـــل  ــكـ ــلـــى مـ ــــوف عـ ــوقــ ــ والــ
االســـتـــمـــرار فـــي طـــريـــق اإلصــــــالح والـــصـــالح 

والفالح«.
فــي املــقــابــل، يـــرى عــضــو األمــانــة الــعــامــة في 
الــــحــــزب، عــبــد الـــعـــزيـــز أفـــتـــاتـــي، فـــي حــديــث 
»العربي الجديد »، أن اإلخفاق االنتخابي  لـ
لــيــس مــؤشــرًا عــلــى تــراجــع الــحــزب شعبيًا. 
ــزب، فــــإن ربــط  ــحــ ــادي فـــي الــ ــيـ ــقـ وبــحــســب الـ
يعرفها  الــتــي  بــاألزمــة  االنتخابية  الهزيمة 
الــــحــــزب، مــنــذ إعـــفـــاء بــنــكــيــران مـــن تشكيل 
اتفاق  على  العثماني  توقيع  أو  الــحــكــومــة، 
وإسرائيل،  املغرب  بني  العالقات  استئناف 

ــرد أســـطـــوانـــة مـــشـــروخـــة يـــرددهـــا  هـــو »مـــجـ
ــــزب كـــان  ــحـ ــ ــبــــعــــض«. ويـــشـــيـــر إلـــــى أن »الـ الــ
فــــي انـــتـــخـــابـــات بـــالـــرشـــيـــديـــة فــــي مــواجــهــة 
أوركــســتــرا ســلــطــويــة، يــقــودهــا نــافــذ تــرابــي 
)مـــســـؤول فـــي الــســلــطــة( اســتــخــدمــت منطق 

القبيلة بشكل فج«. 
حفيظ  السياسية،  العلوم  فــي  الباحث  لكن 
الــزهــري، يعتبر أن فــوز أحــد شباب املنطقة 
»العدالة  مــرشــح  حــســاب  على  باالنتخابات 
ــــذي يــشــغــل فـــي نــفــس الــوقــت  والــتــنــمــيــة«، الـ
واضــح  إنـــذار  بمثابة  الــجــهــة،  لرئيس  نائبًا 
ــــرى في  ــــوان« الــعــثــمــانــي بــالــجــهــة. ويـ »إخـ ـــ ــ لـ
»االنتخابات  أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديٍث 
ــن تــــكــــون ســـهـــلـــة عـــلـــى املـــســـتـــوى  ــ ــة لـ ــلـ ــبـ ــقـ املـ

القاعدة الجماهيرية  امليداني، بحكم تنامي 
ــذي ربــمــا قــد يصبح  املــعــارضــة لــلــحــزب، والــ

غريبًا عن املنطقة«..
مــن جهته، يــرى أســتــاذ الــقــانــون الــدســتــوري 
والــعــلــوم الــســيــاســيــة فــي جــامــعــة ابـــن طفيل 
بـــالـــقـــنـــيـــطـــرة، رشـــيـــد لــــــــزرق، أن انـــتـــخـــابـــات 
الـــرشـــيـــديـــة لــيــســت مـــعـــيـــارًا لـــلـــجـــزم بــفــقــدان 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة« كــتــلــتــه االنـــتـــخـــابـــيـــة.  ــدالــ ــعــ »الــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  ويــضــيــف فـــي حـــديـــٍث لــــ
الحزب في  الرغم مما يثيره تدبير  أنــه على 
الشوباني  الحبيب  السابق  الــوزيــر  شخص 
ملجلس الجهة من تساؤالت وانتقادات، غير 
ــة االنــتــخــابــيــة لــلــحــزب ال تــزال  أن طبيعة اآللـ
قــويــة، نــظــرًا لــلــنــتــائــج املــتــقــاربــة للمرشحني 
الــثــالثــة )حــصــل مــرشــح االتــحــاد االشــتــراكــي 
 10756 عــلــى  نــوغــو  الشعبية حميد  لــلــقــوات 
صــوتــًا، ومــرشــح الــتــجــمــع الــوطــنــي لــأحــرار 
عــمــر أوجـــيـــل عــلــى 10729 صـــوتـــًا، ومــرشــح 
العدالة والتنمية عبدالله صغيري على 9201 
صوت(، ولكون كتلته االنتخابية تقترع من 
منطلق ديــنــي. فــي املــقــابــل، يـــرى األكــاديــمــي 
أنــه على الرغم من أن النتائج  محمد بــودن، 
املحققة في االنتخابات الجزئية ليست مؤشرًا 
انعكاسا  بجعلها  الــجــزم  يمكن  وال  حاسمًا 
للمزاج العام، لكنها تساعد في اهتزاز بعض 
األفكار التي ظلت ثابتة منذ عام 2011، ومن 
الثابتة  االنــتــخــابــيــة  الــقــاعــدة  معطى  بينها 
لحزب »الــعــدالــة والتنمية« فــي كــل الــظــروف، 
رغم أن هذا املعطى ال يمكن استبعاده تمامًا. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  ويضيف 
»العدالة والتنمية« يفتقد ألوراق عدة  حزب 
كانت ترجح كفته في السجاالت والنقاشات 
االنتخابية والسياسية، معتبرًا أن »النتيجة 
املسجلة في االنتخابات الجزئية، ستزيد من 
الـــذي تعود  الــحــزب،  بــشــأن مستقبل  الترقب 

على الريادة والصدارة منذ عشر سنوات«.

ترجيح نشر مراقبين غير مسلحين... 
ومقبرة جماعية في ترهونة

أكار أثناء زيارته طرابلس الشهر الماضي )األناضول(

تصّدر »العدالة والتنمية« انتخابات 2011 و2016 )فرانس برس(

عبسي سميسم

رغم التباين بني دور إدارة الرئيس 
األميركي الخاسر دونالد ترامب 
وإدارة سابقه باراك أوباما تجاه 
نظام بشار األسد، لصالح اتخاذ 

إدارة ترامب إجراءات أكثر صرامة، 
وفرض عقوبات عليه، تمثلت 

في »قانون قيصر«، إال أن الدور 
األميركي في سورية، بشكل عام، 

لم يرق حتى اآلن إلى مستوى دور 
فاعل ومؤثر، بمستوى املوقف 

السياسي املعلن للواليات املتحدة 
األميركية من نظام األسد. وترى 
واشنطن أنه نظام مجرم، وغير 
ملتزم بقرارات الشرعية الدولية، 

وأّن كل اإلجراءات التي يتخذها، من 
انتخابات رئاسية وغيرها، غير 

شرعية، ما لم تتم من خالل تطبيق 
قرار مجلس األمن رقم 2254، 

الخاص بالحل السياسي في سورية.
ومع تعيني املبعوث الخاص لسورية 

جويل ريبورن، خالل الفترة 
االنتقالية بني إدارة ترامب وخلفه 
جو بايدن، ازدادت حدة الضغط 

األميركي على نظام األسد، بهدف 
تثبيت العقوبات املفروضة عليه، 

وقطع الطريق على اإلدارة األميركية 
املقبلة في ما يتعلق باتخاذ إجراء 

ما من شأنه تعويم نظام األسد. 
عملت على التشدد بالعقوبات، 

وأصدرت حزمًا جديدة منها، كما 
عمل ريبورن على التنسيق مع 

بريطانيا من أجل السير على النهج 
نفسه. وبالفعل أنجزت األخيرة نظام 

عقوبات خاصا بها.
إال أن كل هذه الضغوط تبقى ضمن 

إطار الدور املحدود الذي ال يتوازى 
مع الدعم الالمحدود الذي تقدمه 
روسيا وإيران للنظام السوري، 

والذي لم تتمكن الواليات املتحدة 
حتى اآلن من تحجيمه، بالرغم من 
إعالنها مرارًا أنها تعمل على لجم 
دور طهران في سورية، وقيامها 
ببعض الضربات املحدودة التي 

استهدفت املليشيات اإليرانية والتي 
حدث أي تغيير. عمليًا، الضغوط 

ُ
لم ت

املفترضة على النظام، وتحديدًا 
العقوبات، طاولت املواطنني السوريني 

املقيمني في مناطق النظام. وتجلى 
ذلك على شكل أزمات يدفعون 

ثمنها، فيما حلفاء النظام يقودونه 
إلى مزيد من االنتصارات امليدانية، 

التي تكسبه نقاط قوة يمكن أن 
يستند إليها في استعادة شرعيته 

دوليًا،. وهذا األمر يجعل من التعويل 
على تثبيت هذه العقوبات، خالل 

فترة إدارة بايدن، أمرًا ال فائدة منه، 
ما لم يكن لدى اإلدارة األميركية 

الجديدة إجراءات جديدة من شأنها 
لجم داعمي النظام، خصوصًا الداعم 

الروسي. وحينها فقط يمكن أن 
يشهد امللف السوري تحركًا باتجاه 
حل سياسي، وفق قرارات الشرعية 

الدولية.

خسر حزب »العدالة 
والتنمية« الحاكم في 
المغرب في االنتخابات 

الجزئية في منطقة 
الرشيدية، في مؤشر 

على تراجع نسبي قبل 
أشهر من انتخابات 

تشريعية وبلدية مرتقبة 
في النصف الثاني من 

العام الحالي

وصل مساعد وزير الخارجية األميركي، المكلف بشؤون الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا، ديفيد شينكر )الصورة(، أمس السبت إلى مدينة العيون 
المغربية، كبرى حواضر الصحراء، 
آتيًا من العاصمة الجزائرية. ويأتي 
فيه  يعكف  وقــت  في  وصوله 
مسؤولون في الخارجية المغربية 
ــاط،  ــرب ــال ــارة األمــيــركــيــة ب ــف ــس وال
فيشر،  ديفيد  السفير  يتقدمهم 
عــلــى وضـــع الــلــمــســات األخــيــرة 
أميركية  قنصلية  افتتاح  على 
مدن  كبرى  )ثاني  الداخلة  بمدينة 

الصحراء( اليوم األحد.

مواكبة أميركية لملف الصحراء

  شرق
      غرب

سد إثيوبي جديد 
على النيل

وضع وزير املياه اإلثيوبي سيلشي 
بيكيلي ورئيس إقليم أمهرة أغانجه 
تشاغر، أمس السبت، حجر األساس 
بتكلفة  النيل،  نهر  لسد جديد على 
تبلغ 125 مليون دوالر. ونقلت قناة 
الجزيرة عن هيئة اإلذاعة اإلثيوبية 
أن سد »أجما شاشا« يقع في منطقة 
ــهـــرة، وتبلغ  شــمــال شـــوا بــإقــلــيــم أمـ
طــاقــتــه الــتــخــزيــنــيــة 55 مــلــيــون متر 
ارتفاعه  يبلغ  كما  املياه،  من  مكعب 
45.5 مــتــرًا، وبــطــول 371 مــتــرًا. ومن 
املـــتـــوقـــع أن يــكــتــمــل بـــنـــاء الـــســـد في 
غــضــون 3 ســنــوات. وســيــكــون هناك 
تطوير لـ7 آالف هكتار من األراضي 
في اإلقليم الذي ينبع منه نهر النيل.
)العربي الجديد(

السودان: توافق 
على تسمية أعضاء 

مجلس السيادة
أعلن رئيس »الجبهة الثورية« في 
ــادي إدريـــــــس، أمــس  ــهــ الــــســــودان الــ
ــاء الـــفـــتـــرة  ــ ــركـ ــ ــــق شـ ــوافـ ــ ــبــــت، تـ الــــســ
االنـــتـــقـــالـــيـــة عـــلـــى تــســمــيــة أعـــضـــاء 
ــدًا، فــي  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــادة، مـ ــ ــيــ ــ ــســ ــ مـــجـــلـــس الــ
الوقت ذاتــه، اقــتــراب موعد تشكيل 
الــحــكــومــة الــجــديــدة. وقـــال إدريـــس 
من  تحديد  على  توافقًا  »هــنــاك  إن 
يــتــولــون مــقــاعــد مجلس الــســيــادة، 
واحـــدة  حــزمــة  فــي  عنهم  وسيعلن 
الــــجــــديــــدة«.  الـــحـــكـــومـــة  وزراء  مــــع 
ــب اتــــــــــفــــــــــاق الـــــحـــــكـــــومـــــة  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وبـ
أعضاء  عــدد  و»الــجــبــهــة« سيرتفع 

مجلس السيادة من 11 إلى 14. 
)األناضول(

ماكرون يندد بزعزعة 
استقرار أفريقيا الوسطى

كــــرر الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون )الـــــــصـــــــورة(، فــــي اتـــصـــال 
ــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ هــــــاتــــــفــــــي مـــــــــع رئــــــــيــــــــس أفـ
تواديرا  أرشانج  فوستني  الوسطى 
ــه ملـــحـــاوالت  ــ ــتـ ــ ــبـــت، »إدانـ ــــس الـــسـ أمـ
املـــــجـــــمـــــوعـــــات املــــســــلــــحــــة وبــــعــــض 
العملية  عرقلة  السياسيني«  الــقــادة 
االنتخابية، مشيرًا بشكل خاص إلى 
الــرئــيــس األســبــق فــرنــســوا بوزيزيه 
االقتراع  نتائج  على  يعترض  الــذي 
ــرا.  ــ ــواديـ ــ ــذي فـــــاز بــــه تـ ــ ــ الــــرئــــاســــي الـ
وذكرت الرئاسة الفرنسية أنه »بناء 
ــرا« أمــــر مـــاكـــرون  ــ ــــواديـ عــلــى طــلــب تـ
»بـــمـــهـــمـــة ثـــانـــيـــة تـــقـــضـــي بــتــحــلــيــق 
طائرات مقاتلة فوق أراضي أفريقيا 
الــوســطــى« تـــم تــنــفــيــذهــا أمـــس بعد 
ــــي 23 ديـــســـمـــبـــر/ ــة فـ ــقـ ــابـ مـــهـــمـــة سـ

املــاضــي، للتأكيد على  كــانــون األول 
أفريقيا  سكان  مع  فرنسا  »تضامن 

الوسطى«.
)فرانس برس(

الكاميرون: 18 قتيًال 
في هجومين 

أعــلــنــت حــكــومــة الـــكـــامـــيـــرون، أمــس 
فــي  مـــقـــتـــل 18 شـــخـــصـــًا  ــــت،  ــبـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــني« مــنــفــصــلــني  ــابــ هـــجـــومـــني »إرهــ
أمــس األول. وقـــال وزيـــر االتــصــاالت 
الكاميروني، ريني إمانويل سعدي، 
فــي بــيــان، إن »مجموعة مــن األفـــراد 
املــســلــحــني مـــن جــمــاعــة بــوكــو حـــرام 
شــنــوا هــجــومــًا انــتــحــاريــًا وأطــلــقــوا 
أعيرة نارية، ما أسفر عن مقتل 12 
شخصًا«. كما قتل 4 من قوات األمن 

في هجوم آخر. 
)األناضول(

الصومال: مقتل 5 
من »الشباب«

قــتــل خــمــســة مــســلــحــني مـــن عــنــاصــر 
حــركــة »الــشــبــاب« فــي غـــارة جنوبي 
ــبـــت. وذكـــــرت  الــــصــــومــــال أمـــــس الـــسـ
الغارة  أن  الصومالية  األنباء  وكالة 
الــــتــــي نـــفـــذتـــهـــا الــــــقــــــوات الـــخـــاصـــة 
الــصــومــالــيــة، بــالــتــعــاون مــع الــقــوات 
األميركية، وقعت بالقرب من منطقة 
ساحوين، وأسفرت عن مقتل خمسة 
مسلحني من الحركة، بينهم قيادي 

بارز في »الشباب«.
)قنا(

Sunday 10 January 2021 Sunday 10 January 2021
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األمن يقمع احتجاجات الناصرية

45
سياسة

  شرق
      غرب

بغداد ـ براء الشمري

تـــجـــّددت الــصــدامــات بــن مــتــظــاهــريــن وقـــوات 
ــــس الـــســـبـــت، فــــي مــديــنــة  ــة، أمـ ــيـ ــراقـ ــعـ األمــــــن الـ
قار جنوبي  الناصرية، عاصمة محافظة ذي 
ــــاد، بـــعـــد مـــحـــاولـــة قــــــوات األمــــــن تــفــريــق  ــبـ ــ الـ
ــراج عــن ناشطن  ــاإلفـ احــتــجــاجــات مــطــالــبــة بـ

ِقلوا في األيام املاضية.
ُ
بالتظاهرات اعت

»العربي  وقالت مصادر محلية في ذي قار، لـ
النبي  إن متظاهرين قطعوا شــارع  الجديد«، 
إبراهيم في الناصرية من خال حرق إطارات 
السيارات، ومنعوا املرور فيها، احتجاجًا على 
عـــدم االســتــجــابــة ملــطــالــب املحتجن بــاإلفــراج 
عن الناشطن الذين اعتقلتهم قوات األمن في 
املــديــنــة خـــال الــيــومــن املــاضــيــن. وأوضــحــت 
ــم ســــيــــواصــــلــــون  ــ ــهـ ــ أنـ أكـــــــــــدوا  املــــحــــتــــجــــن  أن 
تحقيق  السلمي حتى  في حراكهم  التصعيد 
ــك مــحــاســبــة  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ جـــمـــيـــع مـــطـــالـــبـــهـــم، بـ
قــتــلــة املـــتـــظـــاهـــريـــن، ووقـــــف نـــشـــاط الــضــبــاط 

الــذيــن يــمــارســون عــمــلــيــات قــمــع جــديــدة ضد 
املــتــظــاهــريــن. وبــّيــنــت املـــصـــادر أن صــدامــات 
وقعت بن في شارع النبي إبراهيم بن قوات 
األمن ومتظاهرين، مشيرة إلى إطاق عناصر 
األمن الغاز املسيل للدموع والرصاص الحي 

 التظاهرات.
ّ

في الهواء من أجل فض
إعــام محلية عن ناشطن  كما نقلت وسائل 
تـــظـــاهـــرات  إن  قـــولـــهـــم  ــار  ــ قــ بـــتـــظـــاهـــرات ذي 
أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة قــوبــلــت بــالــقــمــع من 
قــبــل قــــوات األمــــن، الفــتــن إلـــى تنفيذ الــقــوات 
العراقية حملة اعتقاالت استمرت طوال الليل، 
الناشطن  ملنازل  بمداهمات  القيام  تضمنت 
فـــي الــتــظــاهــرات. وأكـــــدوا أن مــاحــقــة الــقــوات 
قــار ليل  بــتــظــاهــرات ذي  الــعــراقــيــة للناشطن 
العشرات  اعتقال  إلــى  أدت  السبت   – الجمعة 
منهم. وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
قــوات  قمع  تظهر  فيديو  مقاطع  االجــتــمــاعــي 
أمــنــيــة عــراقــيــة تــظــاهــرات الــنــاصــريــة. وكــانــت 
التظاهرات بدأت في الناصرية ليل الخميس 
املاضي بمشاركة املئات واستمّرت حتى فجر 
أمس الجمعة للمطالبة بإطاق سراح الناشط 
اعتقلته  الــذي  الهالي،  إحــســان  بالتظاهرات 
اليومن  في  تتوسع  أن  قبل  العراقية  الــقــوات 

املاضين.
ق الحكومة العراقية أمس على القمع 

ّ
ولم تعل

الــــذي تــعــرضــت لـــه تـــظـــاهـــرات الــنــاصــريــة من 
الصمت  التزمت  أن  وســبــق  أمنية.  قـــوات  قبل 
التي تطاول  االعــتــقــاالت  أســبــاب حملة  حيال 
متظاهرين في ذي قار منذ رفع خيم االعتصام 
ــبـــوبـــي بـــمـــديـــنـــة الـــنـــاصـــريـــة  ــة الـــحـ فــــي ســــاحــ
ــهـــر. إال أن ســيــاســيــن رفـــضـــوا  قـــبـــل نـــحـــو شـ

جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة 
 أســمــاٍء عــراقــّيــة، وستعمل 

ِّ
االمــيــركــّيــة بــحــق

على معالجة تبعاِت ذلك«. وتهدد الواليات 
ــتـــحـــدة مـــنـــذ أشـــهـــر بــتــشــديــد الــعــقــوبــات  املـ
ــيـــة عــلــى  عـــلـــى شــخــصــيــات وكـــيـــانـــات عـــراقـ
أو بانتهاكات حقوق اإلنسان.  بإيران  صلة 

املضايقات التي يتعرض لها املتظاهرون في 
ــار، مــتــوقــعــن تــجــّدد االحــتــجــاجــات في  ذي قــ

الفترة املقبلة.
الثاني على  لليوم  األثــنــاء، استمرت  في هــذه 
التوالي، أمس السبت، ردود األفعال العراقية 
على قرار وزارة الخزانة األميركية وضع رئيس 
الــحــشــد الــشــعــبــي، فــالــح الــفــيــاض عــلــى الئحة 
ــدوره فـــي »قـــمـــع االحــتــجــاجــات  ــ الـــعـــقـــوبـــات، لــ
العراقية بدعم من الحرس الثوري اإليراني - 

فيلق القدس«، على حد وصفها. 
وفي السياق، قالت وزارة الخارجية العراقية، 
أمس، إن العقوبات »مفاجئة وغير مقبولة«. 
ــتــابــع بعناية مع 

ُ
وأكـــدت الــــوزارة أنــهــا »ســت

واشــنــطــن  فـــي  والـــجـــديـــدة  الــحــالــيــة  اإلدارِة 

ــه، دعــــــا مـــســـتـــشـــار األمـــــــن الـــقـــومـــي  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
العراقي قاسم األعرجي، أمس، وزارة الخزانة 
األميركية إلى »تصحيح خطئها بقرار فرض 
حكومية«،  عراقية  شخصيات  على  عقوبات 
مــعــتــبــرًا أنــــه »لـــيـــس مـــن الــصــحــيــح أن تــكــون 
العقوبات«.  قوائم  ضمن  الشخصيات(  )هــذه 
املوالية  املسلحة  والــفــصــائــل  الــقــوى  ــادرت  وبــ
ــلـــه، إلــــى تهنئة  إليــــــران، مــثــل كــتــائــب حــــزب الـ
العقوبات »وســام شرف  أن  الفياض، معتبرة 
عــلــى صــــدره يــضــاف إلـــى تــاريــخــه الــجــهــادي 
والتكفيرين«.  اإلرهـــاب  مواجهة  فــي  الحافل 
وتـــشـــمـــل الـــعـــقـــوبـــات تــجــمــيــد جــمــيــع أصــــول 
الفياض في الواليات املتحدة ومنع الشركات 
التعامل  مــن  املــصــارف،  األمــيــركــيــة، بما فيها 
معه. ويمكن أن تشكل العقوبات ضربة قاسية 
ــال الــنــافــذ الــــذي صنع  ــمـ لــلــفــيــاض، رجــــل األعـ
ثروته خصوصًا من توقيع عقود مع شركاء 

خارج العراق بحسب مصادر عدة.
وتعليقًا على العقوبات، قال الخبير في الشأن 
السياسي العراقي أحمد النعيمي، في حديث 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن إصــــدار الــقــرار في 
هذا التوقيت قد يتسبب في خلط الكثير من 
األوراق إلدارة الرئيس األميركي املنتخب جو 
 الــعــبء األكــبــر جــراء 

ّ
بـــايـــدن. كــمــا لــفــت إلـــى أن

الــتــطــور الــجــديــد ســيــقــع عــلــى رئــيــس الــــوزراء 
العراقي مصطفى الكاظمي، كون هيئة الحشد 
الــشــعــبــي تــعــتــبــر عـــراقـــيـــًا مــؤســســة مــرتــبــطــة 
ــــذي يــتــولــى أيــضــًا  بــمــكــتــب رئـــيـــس الـــــــوزراء الـ
منصب القائد العام للقوات املسلحة. واعتبر 
أن مسألة إبقاء الفياض في منصبه أو إقالته 

ستكون محرجة للكاظمي في الحالتن.

تطبيع سنجار

التسليح 
األلماني 

لمصر

إليها، إلى ما كان الوضع عليه قبل اجتياح 
التنظيم  فــي 2014. وكــان  »داعـــش« لسنجار 
ذ سلسلة جرائم مروعة بحق اإليزيدين، 

ّ
نف

الــنــســاء، في  آالف  قــتــل اآلالف، واخــتــطــف  إذ 
ــتـــي ارتــكــبــهــا  ـــدة مــــن أبـــشـــع الـــجـــرائـــم الـ ــ واحــ
فــي الـــعـــراق، ومـــا زالــــت آثـــارهـــا قــائــمــة لغاية 
لجان  تشكيل  على  االتــفــاق  ينص  كما  اآلن. 
ص 

ّ
ويتلخ املدينة.  وتأهيل  أهلية  مصالحة 

االتــفــاق فــي أن تدير بــغــداد امللف األمــنــي في 
ى 

ّ
تتول بينما  أربيل،  مع  بالتنسيق  سنجار 

مــديــنــة املـــوصـــل، عــاصــمــة مــحــافــظــة نــيــنــوى، 
الجانب الخدمي في املدينة.

»العربي  وأكد قائمقام املدينة محما خليل، لـ
الــجــديــد«، أنـــه »لــغــايــة الــلــحــظــة ال يــوجــد أي 
انـــســـحـــاب فــعــلــي وحــقــيــقــي لـــحـــزب الــعــمــال 
الكردستاني من سنجار«. وبّن أن ما حصل 
هو »عملية خداع، وانسحاب شكلي وإعامي 
الحزب  املــقــرات، لكن مقاتلي  فقط من بعض 
زالــوا موجودين، عديدًا وتسليحًا، داخل  ما 

يورو، ثم ارتفعت القيمة ملستوى قياسي غير 
الــفــتــرة بــن عــامــي 2015 و2020  مسبوق فــي 

وبلغت مليارين و706 مليون يورو.
»العربي  ع لـ

ّ
وقال مصدر حكومي مصري مطل

الــجــديــد«، إن عــقــود التسليح األملــانــيــة ملصر 
كــانــت مــرشــحــة لــلــزيــادة عـــن املــبــلــغ الــــذي تم 
ــــاق عـــلـــى بــعــض  ــفـ ــ إنــــفــــاقــــه، لـــــوال تـــأجـــيـــل االتـ
الــحــالــي 2021، بسبب  الــعــام  إلـــى  الــصــفــقــات 
ــوال الــــازمــــة لــهــا واحــتــيــاج  ــ ــ ــدم تـــوافـــر األمـ عــ
ــبـــدء الــتــصــنــيــع  ــــن لــلــمــبــالــغ مـــقـــدمـــًا لـ ــــورديـ املـ
واإلنـــــتـــــاج. ونـــفـــى املــــصــــدر أن يـــكـــون مــجــال 
الــتــســلــيــح قـــد تـــأثـــر بــقــضــيــة اكــتــشــاف عميل 
تــابــع لــجــهــاز املـــخـــابـــرات الــعــامــة فـــي املــكــتــب 
ــادي لــلــمــســتــشــارة األملــانــيــة  اإلعـــامـــي االتــــحــ
حــيــل فــي نوفمبر/

ُ
أنــجــيــا مــيــركــل، والــــذي أ

تشرين الثاني املاضي إلى دائــرة أمن الدولة 
هم 

ُ
وات بــرلــن.  للعاصمة  اإلقليمية  باملحكمة 

األملاني  اإلعـــام  لتوجهات   
ً
تحليا بتقديمه 

فـــي تــنــاولــه لــلــقــضــايــا املــصــريــة لــلــمــخــابــرات 
 مــا جـــاء فــي قـــرار االتــهــام 

ً
املــصــريــة، مــســتــغــا

بغداد ـ عادل النواب

ـــرور نــحــو ثــاثــة أشــهــر على  رغـــم مـ
وحكومة  العراقية  الحكومة  توقيع 
إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق، اتــفــاقــيــة، 
ــم »تــطــبــيــع األوضــــــــاع فــي  ــ ــلـــق عــلــيــهــا اسـ أطـ
مدينة سنجار« غــرب املــوصــل، وتــهــدف إلى 
إعادة الحياة إلى املدينة التي يسيطر عليها 
مسلحو حزب »العمال الكردستاني«، وخليط 
من مليشيات تتبع »الحشد الشعبي«، إال أن 
أهالي املدينة، متعددة القوميات، لم يلمسوا 

أي أثر فعلي لهذه االتفاقية.
ويقضي االتفاق الذي أبرمته بغداد وأربيل، 
في 9 أكتوبر/تشرين األول املاضي، بإخراج 
ــتــــواجــــدة فــي  جــمــيــع الـــفـــصـــائـــل املــســلــحــة املــ
املدينة وضــواحــيــهــا، وعــلــى رأســهــا »العمال 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، والـــجـــمـــاعـــات الــتــابــعــة إلــى 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«. كــمــا يـــدعـــو إلــــى الــبــدء 
بــتــطــبــيــق بـــرنـــامـــج إلعــــــــادة ســــكــــان املـــديـــنـــة 

القاهرة ـ العربي الجديد

وزارة  إعــــــــــان  مــــــن  ســــــاعــــــات  بــــعــــد 
االقـــتـــصـــاد األملـــانـــيـــة احـــتـــال مصر 
املركز الثاني على قائمة الدول التي 
اســتــوردت أسلحة مــن أملــانــيــا بعد املــجــر في 
الــجــديــد« على  »الــعــربــي  عـــام 2020، حصلت 
بيانات توضيحية في هذا الصدد. وتوضح 
ــيـــانـــات أن مـــصـــر أنـــفـــقـــت عـــلـــى اســـتـــيـــراد  ــبـ الـ
كورونا،  فيروس  فترة  في  األملانية  األسلحة 
أكثر من جميع الدول التي استوردت الساح 
مــن أملــانــيــا فــي نــفــس الــفــتــرة، عـــدا املــجــر، بما 
فــي ذلـــك إســرائــيــل وقــطــر والـــواليـــات املتحدة 

وبريطانيا.
ــهــــرت الـــبـــيـــانـــات أن مــصــر أنــفــقــت حتى  وأظــ
فبراير/شباط 2020 أي قبل شهر تقريبًا من 
انتشار الوباء فيها، 312 مليون يــورو، منها 
305 مــايــن عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــغــواصــات 
ــات وســـفـــن  ــ ــواصــ ــ الـــبـــحـــريـــة وقــــطــــع غــــيــــار غــ
استوردت في السنوات الخمس األخيرة. في 
ــر الوباء 

ّ
أث الثاني من العام املاضي،  النصف 

على معّدالت اإلنفاق العسكري لباقي الدول، 
مليون   50 على  يزيد  ال  ما  إسرائيل  فأنفقت 
يــــــورو، رغــــم إنــفــاقــهــا أكـــثـــر مـــن 500 مــلــيــون 
الــنــصــف األول. بـــدورهـــا، أنفقت  يـــورو خـــال 
قطر حوالي 40 مليون يورو في هذا النصف 
بعد إنفاقها 260 مليون يورو خال النصف 
األول، وأنــفــقــت الـــواليـــات املــتــحــدة نــحــو 260 
مليون يورو أيضًا خال النصف األول، ليبلغ 
إجمالي ثمن ما استوردته من أملانيا في عام 

2020، 509 ماين يورو.
إنفاقها خال  املقابل، رفعت مصر حجم  في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام املــاضــي، وأبــرمــت 
عقودًا بقيمة 452 مليون يورو، فقفز إجمالي 
قيمة األســلــحــة الــتــي اســتــوردتــهــا مــن أملانيا 
فقط عام 2020 إلى 764 مليون يورو. وأصبح 
هذا العام ثاني أكثر األعوام في استيراد مصر 
بن  العاقات  تــاريــخ  عبر  األملانية  لألسلحة 
البلدين بعد عام 2019، الذي شهد إبرام عقود 
يـــورو.  مــلــيــون   801 تـــجـــاوزت  بقيمة  تسليح 
ــات الـــتـــي تــســتــوردهــا  ــغـــواصـ وإلـــــى جـــانـــب الـ
مــصــر مــن أملــانــيــا، فــي إطــــار عملية تضخيم 
ــد عــســكــريــة  ــواعـ الــــقــــوات الــبــحــريــة وإنــــشــــاء قـ
ساحلية جديدة شمااًل وشرقًا، أنفقت الباد 
30 في املائة من إجمالي املبلغ على استيراد 
أنظمة صــاروخــيــة ومــعــدات لــإطــاق، ونحو 
10 فـــي املـــائـــة عــلــى أنــظــمــة راداريــــــة وأجــهــزة 
ــتـــحـــديـــد األهــــــــــــداف، ونــــحــــو 5 فــي  حـــديـــثـــة لـ
املــائــة على مــعــدات برية ومــدرعــات. وإجــمــااًل 
استوردت مصر من أملانيا أسلحة في الفترة 
مليون   411 بقيمة  و2014   1999 عــامــي  بــن 

املــديــنــة. كــمــا أن نــفــوذهــم لــم يــتــغــيــر«. وشــدد 
على أن »أي حديث من قبل الحكومة العراقية 
فــي بــغــداد، أو أي جهة أخـــرى، عــن انسحاب 
حزب العمال الكردستاني من قضاء سنجار 
الحقيقة  عن  البعد  كل  وبعيد  صحيح،  غير 

والواقع«.
أربيل  الــذي يتواجد في مدينة  وبــّن خليل، 
بــســبــب مــنــع »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« لـــه من 
العودة إلى سنجار، أن »الحكومة العراقية ال 
تتعامل بجدية مع ملف إخراج حزب العمال 
الكردستاني من سنجار، بسبب وجود تناغم 
بن هذا الحزب وفصائل في الحشد الشعبي. 
بل إن هناك ضغوطا من تلك الفصائل على 
الكردستاني من  العمال  إخــراج  ملنع  بــغــداد، 
ســنــجــار«. واعــتــبــر أن »الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، 
لو كانت جــادة في إخــراج العمال من قضاء 
ســنــجــار، يــمــكــنــهــا أن تــخــرجــهــم خــــال وقــت 
بالقوة.  أو  التفاوض  قصير جــدًا، عن طريق 
لكنها غير جـــادة أو مــتــرددة، بسبب وقــوف 
بقاء  مــع  سياسية  وجــهــات  مسلحة  فصائل 
هـــذا الــحــزب فــي ســنــجــار ألهــــداف وأجــنــدات 

»إمكانياته اللغوية املتميزة«. وذكر القرار أن 
املتهم قّدم تلك الخدمات نظير حصول والدته 

املقيمة في مصر على معاش تقاعدي.
وفي السياق، كشف مصدر دبلوماسي غربي 
اع بمجريات العاقة بن 

ّ
في القاهرة، على اط

»العربي الجديد« أن األرقام توحي  البلدين، لـ

سياسية معروفة«. واعتبر أن »اتفاق سنجار 
بن بغداد وأربيل، لغاية اآلن، لم ُينفذ منه أي 
شيء يمكن ملسه مع مرور ثاثة أشهر عليه«.
ويــنــتــشــر فـــي ســنــجــار خــلــيــط مـــن مليشيات 
الـــوالء واالنــتــمــاءات. فإلى  مختلفة مــتــعــددة 
جانب مسلحي حزب »العمال الكردستاني«، 
الذين يتركزون في جبل سنجار، هناك عدة 
مليشيات أخرى، من أبرزها »وحدات حماية 
ومليشيا  ششو،  حيدر  بقيادة  اإليــزيــديــن« 
»وحدات حماية سنجار« التي تعتبر الذراع 
وتمتلك  الــكــردســتــانــي«،  »الــعــمــال  لـــ العراقية 
تــرســانــة كــبــيــرة مــن األســلــحــة. كــمــا يــتــواجــد 
»الحشد اإليــزيــدي«، ويضم  ما بــات ُيعرف بـ
املــئــات مــن األكـــراد اإليــزيــديــن، الــذيــن شّكلوا 
مــلــيــشــيــا مــســلــحــة فـــي 2015، دعــمــهــا حــزب 
والساح،  بالتدريب  الكردستاني«  »العمال 
قبل أن تقدم حكومة عــادل عبد املهدي على 
الشعبي«،  »الحشد  فصائل  ضمن  اعتبارها 
إلـــى جــانــب مليشيات أخــــرى رئــيــســيــة، مثل 

»كتائب حزب الله«، و»عصائب أهل الحق«.
وقــــال مــســؤول مــحــلــي فــي لــجــنــة املــصــالــحــة، 
»الــعــربــي  الــتــي تشكلت فــي املــديــنــة أخــيــرًا، لـــ
الـــجـــديـــد«، إن املــتــغــيــر الــوحــيــد فـــي ســنــجــار 
بعد االتفاق هو دخول قوات عراقية للمدينة 
ما  الكردستاني«  »العمال  لكن  وانــتــشــارهــا، 
زال يفرض بصمته وحضوره في كل ملفات 
ــار إلـــى أن  ــ ــه املــحــلــيــة. وأشـ ــ املــديــنــة عــبــر أذرعـ
»هــنــاك قـــيـــادات بــــارزة فــي الــحــزب مــوجــودة 
أيام  مــقــرات. وقبل  في جبل سنجار ولديهم 
اســتــقــدمــت عــمــااًل ســوريــن مــن متخصصي 
حفر األنفاق إلنشاء ماجئ جديدة في جبل 
سنجار، تحسبًا من غارات تركية«. وأضاف 
ما  الشعبي«  »الحشد  لـ التابعة  الفصائل  أن 
زالــــت »تـــتـــواجـــد فـــي املـــديـــنـــة«. وحــــول عـــودة 
األهالي إلى سنجار، أوضح املسؤول أن ذلك 
صعب حاليًا، كون الجيش العراقي ال يفرض 
التي  للمليشيات،  زالـــت  مــا  والــكــلــمــة  نــفــســه، 
نجحت في إخــراج احتجاجات ضد الجيش 
أكثر من مرة، حيث تم رشق الجنود وآلياتهم 
بالحجارة، في مسعى منهم إلفشال االتفاق.

تواجه  الحكومة  أن  املحلي  املسؤول  واعتبر 
ــة فـــقـــط، بــل  ــنـ ــديـ ــة، لـــيـــس مــــن داخــــــل املـ ــلـ ــرقـ عـ
ــغـــداد، عــبــر الـــقـــوى الــقــريــبــة مـــن إيــــران،  مـــن بـ
أنها  إلــى  السياسية منها واملسلحة. وأشــار 
تمارس ضغوطًا إلبقاء األوضاع في سنجار 
ــاب، أولــــهــــا مــتــعــلــق  ــبــ عـــلـــى حـــالـــهـــا لـــعـــدة أســ
لصالحها  تعمل  معروفة  إقليمية  بأجندات 
ــران(، وأخـــرى تتعلق بأن  ــارة إلــى إيــ )فــي إشـ
ــاع فــي ســنــجــار يعني  ــ نــجــاح تطبيع األوضـ
ــــرى تسيطر  إمــكــانــيــة تـــكـــرارهـــا فـــي مــــدن أخـ
عليها املــلــيــشــيــات مــنــذ ســـنـــوات، مــثــل جــرف 

الصخر ويثرب والعوجة وغيرها.
وتحّدث محافظ نينوى األسبق، والقيادي في 
»العربي  »الجبهة العراقية«، أثيل النجيفي، لـ
الــــجــــديــــد«، عــــن عـــرقـــلـــة ســيــاســيــة ومــســلــحــة 
االتــفــاق. وبــّن  تــواجــه تنفيذ الحكومة بنود 
أن »اتفاق بغداد مع حكومة إقليم كردستان 
بشأن سنجار، والتعهدات التي قدمها رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي إلى إنقرة، أخيرًا، 
العمال والحد من نشاطاته،  بمحاربة حزب 
تــواجــه مــعــارضــة وعــرقــلــة مــن بــعــض الــقــوى 
السياسية واملسلحة داخل العراق«. وأضاف 
مع  فــي صــراع  العراقية حاليًا  »الحكومة  أن 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة واملــســلــحــة، الــتــي تعرقل 
الكردستاني من قضاء  العمال  إخــراج حزب 
ســنــجــار. ومـــن غــيــر الـــواضـــح، هـــل تستطيع 
بــغــداد فــرض إرادتــهــا بــهــذا الــصــراع وتنفيذ 
اتفاق سنجار، أو أن إرادة تلك القوى ستكون 
ــدم فــرض  ــذر مـــن أن »عــ هـــي املــنــتــصــرة«. وحــ
إرادة الحكومة على مدينة سنجار، وتطبيق 
ــيـــل، ســيــخــلــق املــزيــد  ــفـــاق األخـــيـــر مـــع أربـ االتـ
ويسبب  واالجتماعية،  األمنية  األزمـــات  مــن 
مــشــاكــل لــتــركــيــا، وحــتــى إلقــلــيــم كــردســتــان«. 
وتــقــع ســنــجــار، شــمــال غـــرب املـــوصـــل، ضمن 
كيلومترًا   50 نحو  وتبعد  نينوى،  محافظة 
عن الحدود مع مدينة الحسكة السورية، و70 
كيلومترًا عن الحدود التركية، وتضم خليطًا 

من العرب واألكراد واإليزيدين.

لجهة عدم  أملــانــيــا  بــقــدرة مصر على تحييد 
الضغط عليها إلحداث تغيير في سياساتها 
ــنـــاك بــعــض  ــّدد عـــلـــى أن هـ ــ املـــحـــلـــيـــة. لــكــنــه شــ
االتحادية  والحكومة  الــبــرملــان  فــي  األصـــوات 
في برلن، تدعو ملراجعة عاقات التسليح بن 
البلدين. ونّوه إلى أن الدعوات غير مقتصرة 
على أوضــاع حقوق اإلنسان املتردية ومقتل 
وغيرها  ريجيني  جوليو  اإليــطــالــي  الــطــالــب 
مـــن املــلــفــات الــســيــاســيــة، بـــل تــشــمــل الــنــشــاط 
العسكري االقتصادي في مصر. ولفت إلى أن 
املشّرعن األملان يرون أن الوضع االقتصادي 
ــــان،  املـــصـــري يــشــّكــل قــلــقــًا لــلــمــســتــثــمــريــن األملـ
واملعلنة وحتى  الحقيقية  املعلومات  النتفاء 

الزائفة عن حجم اقتصاد الجيش.
وأشـــار املــصــدر إلــى أن عــددًا مــن املستثمرين 
األملـــــان الـــذيـــن تــوجــهــوا ملــصــر فـــي الــســنــوات 
ــرة إلقـــامـــة مــشــاريــع متوسطة  ــيـ الـــثـــاث األخـ
الــطــاقــة الشمسية  وصــغــيــرة، مــثــل مــحــطــات 
والـــنـــقـــل الـــبـــحـــري والــلــوجــســتــي والــتــصــمــيــم 
واإلنشاءات في مدن جديدة وموانئ ومنطقة 
قناة السويس، نقلوا صورة قاتمة عن تحكم 
الــجــيــش واملـــخـــابـــرات الــعــامــة فــي االقــتــصــاد. 
الشروط  عن  برلن،  في  للمشرّعن  وتحدثوا 
املجحفة في مصر لتأمن مشاريعهم وضمان 
تشغيلها، وعلى رأسها الدخول في شراكات 
مـــع شـــركـــات عــســكــريــة أو مــمــلــوكــة لــضــبــاط 
مــتــقــاعــديــن وُيــشــتــبــه فـــي تــبــعــيــتــهــا اإلداريـــــة 
للجيش، أو تعين وكــاء ومــدراء ملشاريعهم 
ــبـــاط الـــســـابـــقـــن كـــشـــرط لــلــتــشــغــيــل  ــن الـــضـ مــ

والحصول على حوافز االستثمار. 
وعلى الرغم من هذه العراقيل إال أن الرئيس 
أثناء  تــحــدث  السيسي،  الفتاح  عبد  املــصــري 
ــر الــخــارجــيــة األملـــانـــي هايكو  اســتــقــبــالــه وزيــ
املـــاضـــي،  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن األول  فــــي  ــــاس  مـ
عــن أهمية املضي قدمًا فــي إصـــدار الحكومة 
شركات  من  ملصر  التصدير  أذون  االتحادية 
الساح األملانية. مع العلم بأن بعض طلبات 
الـــشـــراء قــوبــلــت بــالــرفــض مـــن بـــرلـــن، بسبب 
تقارير استخباراتية أملانية عن عدم وضوح 
سبب شــراء مصر تلك األسلحة، أو االشتباه 
ــدول مـــحـــظـــورة أو  ــ ــ فــــي إعــــــــادة تـــصـــديـــرهـــا لـ

استخدامها في اليمن وليبيا.
الرغم من تأكيد حكومة ميركل على  وعلى 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــاقـــة الــخــاصــة  ضـــــــرورة الـــحـ
تــحــديــدًا على  اســتــراتــيــجــي،  بمصر كشريك 
ــمــــي، إال  ــيــ ــلــ ــتـــويـــن االقــــتــــصــــادي واإلقــ املـــسـ
أن مـــاس وّجــــه، فــي تــلــك الـــزيـــارة، انــتــقــادات 
مــعــتــادة مــن املــســؤولــن األوروبـــيـــن، بشأن 
ــان والـــتـــعـــامـــل األمـــنـــي  ــســ ــقـــوق اإلنــ ــالـــة حـ حـ
ــن، وقــــــال »مـــن  ــريـ ــاهـ ــظـ ــتـ ــع املــــعــــارضــــة واملـ مــ
الضروري للمصرين أن يتنفسوا الحرية«.

يتمسك أهالي الناصرية بضرورة التظاهر للتعبير عن مطالبهم )أسعد نيازي/فرانس برس(

)Getty( ينص اتفاق بغداد وأربيل على تأهيل مدينة سنجار

ال يزال الوضع في 
مدينة سنجار، غربي 

الموصل، على حاله، 
إذ إن حزب »العمال 
الكردستاني« ال يزال 

يفرض، عبر أذرعه 
المحلية، سطوته 

على األوضاع فيها، 
على الرغم من 

االتفاقية بين بغداد 
وأربيل. كذلك فإن 

الحكومة العراقية 
لم تعمل على 

إعادة األهالي إليها

لم يمنع تفشي فيروس كورونا منذ مطلع العام الماضي، الحكومة 
األسلحة  استيراد  على  يورو  مليون   750 من  أكثر  إنفاق  من  المصرية 

األلمانية، في طفرة مستمرة منذ سنوات
رصدقضية

العراقيون ال يلمسون أثر 
اتفاقية بغداد وأربيل

طفرة في إنفاق 
القاهرة... وشكاوى 

من اقتصاد الجيش

متابعة

أبشع 
الجرائم

تعرضت سنجار 
لواحدة من أبشع 

جرائم »داعش«، إذ قام 
التنظيم بسبي آالف 

النساء واألطفال وقتل 
المئات من الرجال، 

عندما تمكن من احتالل 
المدينة في 2014، قبل 

أن تتمكن البشمركة 
الكردية والتحالف الدولي 

من تحريرها، بمشاركة 
مجموعات من حزب 
»العمال الكردستاني«.

المتغير الوحيد 
في سنجار هو انتشار 

قوات عراقية فيها

دعا مشّرعون 
ألمان إلعادة النظر في 

تسليح مصر 

الحكومة ال تتعامل 
بجدية مع إخراج 

»العمال« من سنجار

وزارة الخارجية: 
العقوبات على الفياض 

مفاجئة وغير مقبولة

أنفقت مصر 764 
مليون يورو على األسلحة 

األلمانية في 2020

صعدت السلطات 
العراقية التضييق على 
متظاهري الناصرية من 

خالل قمع حراكهم، 
بالتزامن مع حملة 

اعتقاالت ومداهمات 
لمنازل الناشطين

الحرس الثوري يجري 
عرضًا بحريًا في الخليج

ــي،  ــرانــ ــثــــوري اإليــ ــــرى الــــحــــرس الــ أجــ
ــًا فــي  ــًا بـــحـــريـ ــــس الــــســــبــــت، عــــرضــ أمــ
ــاد  ــ ــا أفـ ــ مـــنـــطـــقـــة الـــخـــلـــيـــج، حـــســـب مـ
ــم تــنــظــيــم  ــ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي. وتـ
بالقرب من جزيرة  البحري  العرض 
فـــارســـي اإليـــرانـــيـــة، حــيــث احــتــجــزت 
ــقــــوات اإليـــرانـــيـــة زورقــــــن تــابــعــن  الــ
 10 مــن  وطاقمًا  األميركية  للبحرية 
 مــن يــوم واحــد فــي يناير/

ّ
أفـــراد أقــل

كانون الثاني 2016.
)أسوشييتد برس(

تبون يقيل وزيرًا ويعود 
إلى ألمانيا

كشفت مصادر إعامية في الجزائر، 
أمس السبت، أن الرئيس عبد املجيد 
تـــبـــون ســـيـــعـــود قـــريـــبـــًا إلـــــى أملــانــيــا 
ــراء عملية  ــ الـــعـــاج أو »إلجــ ملــتــابــعــة 
األمــر  اســتــدعــى  إن  جــراحــيــة طفيفة 
ذلــــــــك«. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »الـــخـــبـــر« 
ــــلــــع أن 

ّ
املــــحــــلــــيــــة، عــــــن مـــــصـــــدر مــــط

ــرة الـــتـــي وضـــعـــهـــا الــطــاقــم  ــيـ ــبـ »الـــجـ
الطبي األملاني على ِرجل تبون كانت 
بــســبــب تــبــعــات إصـــابـــتـــه بــفــيــروس 
ــال  ــ ــي ســــيــــاق آخــــــــر، أقـ ــ كـــــــورونـــــــا«. فـ
الرئيس الجزائري وزير النقل لزهر 
هــانــي بــعــد أســبــوع مــن إعــانــه عــدم 
رضـــــاه عـــن عــمــل بــعــض الــقــطــاعــات 
الوزارية، ولم يعلن عن اسم البديل. 
)العربي الجديد(

قمة للكوكب 
في فرنسا غدًا

تـــنـــظـــم فــــرنــــســــا، غــــــدًا االثـــــنـــــن، قــمــة 
»وان  ــوان  ــنــ ــعــ بــ ــيــــوي  ــحــ الــ ــنـــوع  ــتـ ــلـ لـ
ــــت« )كــــــوكــــــب واحــــــــــــــد(، عــبــر  ـــيـ ـــانــ بــ
اإلنـــــتـــــرنـــــت، بــــهــــدف إعــــــــــادة الــــزخــــم 
ــى الــدبــلــومــاســيــة الـــخـــضـــراء بعد  إلــ
تــبــاطــؤ جــهــود إنـــقـــاذ الــبــيــئــة بفعل 
وبــــاء كـــورونـــا، الــــذي يــجــّســد فــداحــة 
البيئية.  األزمــات  املتأتي من  الخطر 
وتــتــخــلــل الــقــمــة كــلــمــات لــحــوالــي 30 
شخصية عاملية. ومــن هــؤالء األمن 
الـــــعـــــام لــــألمــــم املــــتــــحــــدة أنـــطـــونـــيـــو 
غــوتــيــريــس، ورئــيــس الــبــنــك الــدولــي 
ديفيد مالباس، واملستشارة األملانية 
وزراء  ــا  ــســ ــيــ ورئــ ــل،  ــركــ ــيــ مــ أنـــجـــيـــا 
وكندا  جونسون  بوريس  بريطانيا 

جاسنت ترودو.
)فرانس برس(
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استطاع الديمقراطيون تكبيل الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب، 
الذي ال يزال يرفض االستقالة، لما تبقى من األيام المعدودة له في 

السلطة، خصوصًا مع تسريعهم عملية مساءلته بهدف إطاحته
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ملساءلته  تحرك  في  قدمًا  باملضي  املجلس 
بــغــرض الــعــزل، اســتــنــادًا إلـــى الــتــعــديــل رقــم 
25 فــي الــدســتــور األمــيــركــي، والــــذي ينص 
على عــزل الــرئــيــس عندما يــكــون غير قــادر 
عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــه الــرســمــيــة. ويــأمــل 
قد  املساءلة  إن  قالوا  الذين  الديمقراطيون، 
تــطــرح فــي مجلس الــنــواب غـــدًا اإلثــنــن، أن 
الضغوط  لتكثيف  بــهــا  الــتــهــديــدات  تـــؤدي 
والحكومة  بنس  مايك  الرئيس  نائب  على 
لــتــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن 

إلطاحة ترامب قبل انتهاء واليته. 
واتهمت نسخة من مسودة بنود املساءلة، 
بينهم،  فيما  الكونغرس  أعــضــاء  يتداولها 
تــــرامــــب »بـــالـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف ضــد 
حــكــومــة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة«، فـــي مــحــاولــة 
لقلب نتيجة االنتخابات التي خسرها أمام 
بايدن. وصاغ املــواد، التي تشكل مجموعة 
اإلدارة،  بـــســـوء  الـــرســـمـــيـــة  االتــــهــــامــــات  مــــن 
تشيتشيلن  ديفيد  هم  ديمقراطيون،  نــواب 
استندت  كما  راســكــن.  وجايمي  ليو  وتيد 
املــواد إلى مكاملة دامــت نحو ساعة أجراها 
ترامب األسبوع املاضي مع سكرتير والية 
جــورجــيــا الــجــمــهــوري بــــراد رافــيــنــســبــرجــر 
التي طلب منه فيها »إيجاد« أصوات كافية 
إلبطال فوز بايدن في الوالية. وقال مصدران 
النواب  بمجلس  الديمقراطين  إن  مطلعان 
للمطالبة  ــنـــن  االثـ ــواد  ــ املــ ــرح  طــ يــعــتــزمــون 
التصويت  يتم  أن  على  منصبه،  من  بعزله 

األربعاء املقبل.
مـــن جــهــتــه، أرســــل زعــيــم الــجــمــهــوريــن في 
مــجــلــس الــشــيــوخ مــيــتــش مــاكــونــيــل مــذكــرة 
الجمهورين، تتضمن  إلى أعضاء املجلس 
 لعقد محاكمة بغرض 

ً
جدواًل زمنيًا مفصال

الــــعــــزل. وأشـــــــار إلـــــى أن املـــجـــلـــس ســَيــعــقــد 
فــي 19 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، أول 
جلسة عمل له، وأنه يحتاج إلى موافقة كل 
في  لالجتماع   100 عددهم  البالغ  األعضاء 
ــر غــيــر مــرجــح  ــو أمـ مــوعــد ســابــق لــهــذا )وهــ
حدوثه(، ما يعني أن املحاكمة لن تبدأ قبل 
أن يخرج ترامب من املنصب، وذلــك حسب 

»تويتر« حسابه الشخصي نهائيًا وحرمته 
ــتـــواصـــل مــــع مــتــابــعــيــه الــــذيــــن يــصــل  مــــن الـ
عددهم إلى قرابة 90 مليون شخص. وذكر 
ترامب أنه يفكر في تأسيس منصة تواصل 
اجتماعي خــاصــة بــه، فــي تعبير عــن حجم 
االستياء الــذي يشعر به والــذي وضعه في 

حالة حصار متعددة االتجاه. 
وفي ظل هذه األجواء، أعلنت بيلوسي ليل 
رئيس  مــع  تحدثت  أنها  السبت،   - الجمعة 
هيئة األركان املشتركة الجنرال مارك ميلي 
عــن اتــخــاذ إجــــراءات احــتــرازيــة ملنع ترامب 
مــــن الـــقـــيـــام بـــأعـــمـــال عــســكــريــة عـــدائـــيـــة أو 
إطــالق أسلحة نــوويــة. وقــال مصدر مطلع، 
لوكالة »رويترز« إن بيلوسي أبلغت أعضاء 
الديمقراطين،  مع  الهاتف  عبر  مؤتمر  في 
بــأن هناك  ميلي  مــن  تطمينات  تلقت  أنــهــا 
إجراءات حماية متبعة الستخدام األسلحة 
الــنــوويــة. وقــالــت بيلوسي إن »املــوقــف مع 
هذا الرئيس املختل ال يمكن أن يكون أكثر 
مــا بوسعنا  كــل  نفعل  أن  خــطــورة، وعلينا 
غير  اعتدائه  من  األميركي  الشعب  لحماية 
يشار  وديمقراطيتنا«.  بــالدنــا  على  املــتــزن 
إلى أن الرئيس األميركي هو الوحيد الذي 
يــمــكــن لـــه إصـــــدار أمــــر بـــإطـــالق الــصــواريــخ 
الــــقــــادة  مـــــن  مـــجـــمـــوعـــة  أن  إال  الـــــنـــــوويـــــة، 
العسكرين يمكن لهم رفض هذا األمــر، إذا 
قـــرروا أن األمــر غير قــانــونــي. وفيما أثــارت 
إلى  تــهــدف عمليًا  خــطــوة بيلوسي، والــتــي 
تــرامــب شبه مــنــزوع الصالحيات في  جعل 
أيـــامـــه األخـــيـــرة فـــي الــحــكــم، نــقــاشــًا واســعــًا 
الوحيدة  الخطوة  تكن  لــم  أنها  إال  حولها، 
والــديــمــقــراطــيــون،  عليه.  الــخــنــاق  لتضييق 
الذين سرعوا من عملية مساءلة ترامب في 
مجلس النواب بهدف إطاحته، يهدفون من 
وراء هــذا األمــر إلغــالق الباب أمامه نهائيًا 
للعودة إلى الحكم في عام 2024، إذ إن عزله 
بهذه الطريقة قد ينهي مستقبله السياسي. 
فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، أعــلــنــت بــيــلــوســي، أمــس 
الــســبــت، أنـــه فــي حــالــة عـــدم تــنــحــي تــرامــب، 
فإنها أصدرت تعليمات للجنة القواعد في 

مــا قـــال مــصــدر اطــلــع عــلــى الــوثــيــقــة لوكالة 
»رويترز«.

وأجرى مجلس النواب مساءلة لترامب في 
ضغط  ألنـــه   ،2019 األول  ديــســمــبــر/كــانــون 
عــلــى أوكــرانــيــا إلجــــراء تحقيق بــشــأن نجل 
بايدن، لكن مجلس الشيوخ برأ ساحته في 

فبراير/شباط 2020. 
وأشارت وكالة »أسوشييتد برس« إلى أنه 
في  ترامب  عــرض موضوع مساءلة  عندما 
العام 2019، لم تدعم بيلوسي هذا األمر إال 
بــعــد مـــرور 5 أشــهــر، لكنها الــيــوم ســارعــت 
إلــــى دعــــم هــــذا املـــوضـــوع بــعــد ســـاعـــات من 
ــارت  اقــتــحــام الــكــونــغــرس. لــكــن الــوكــالــة أشـ
إلى أن فرصة إطاحة ترامب خالل ما تبقى 
لــه مــن واليــتــه الــرئــاســيــة قــد تــكــون ضئيلة. 
وأوضحت أن العملية ستؤدي، إذا نجحت، 
إلــــى أن يــكــون تـــرامـــب أول رئــيــس أمــيــركــي 
ــنـــواب،  تــتــم إطـــاحـــتـــه مـــرتـــن فـــي مــجــلــس الـ

الــتــرشــح في  لــن يستطيع  أنـــه  وهـــذا يعني 
العملية  أن  إلــى  ــارت  وأشـ  .2024 انتخابات 
الــبــدايــة يكون  الــتــالــي: فــي  تتم على الشكل 
اللجنة  إلـــى  ــة  األدلــ هــنــاك تحقيق، وتــرســل 
القضائية في مجلس النواب، التي ستعقد 
جلسات استماع، وتصوغ املــواد وترسلها 
إلـــى املــجــلــس بــكــامــل هــيــئــتــه. هـــذا مــا حــدث 
في عــام 2019، عندما نــال قــرار عــزل ترامب 
بسبب ضغطه  الــنــواب  فــي مجلس  غالبية 
ــا. لــكــن هــــذا األمـــــر اســتــغــرق  ــيــ ــرانــ عــلــى أوكــ
ــع أيــــــام قــلــيــلــة  ــذه املـــــــرة، مــ ــر. هـــ ــهــ ثـــالثـــة أشــ
ــعـــور بـــن الــديــمــقــراطــيــن أن  لــلــتــحــرك، وشـ
ــنــــاك حــــاجــــة ضــئــيــلــة لــلــتــحــقــيــق فــــي مــا  هــ
الكونغرس كانوا  حــدث، ألن معظم أعضاء 
اقتحامه،  تــم  الــكــابــيــتــول عــنــدمــا  فــي مبنى 
فــإنــه يمكن لبيلوسي إجـــراء تــصــويــت، من 
أو عمل  إلى جلسات استماع  الحاجة  دون 
النواب  مجلس  تصويت  وبمجرد  اللجنة. 

على اإلقــالــة، يتم إرســـال املـــواد واألدلـــة إلى 
مــجــلــس الــشــيــوخ حــيــث تـــجـــرى املــحــاكــمــة، 

ويتم التصويت  باإلدانة أو التبرئة.
الــتــشــجــيــع على  تـــرامـــب فـــي  وتــســبــب دور 
ــاء املـــاضـــي  ــ ــعـ ــ ــكـــونـــغـــرس األربـ مـــهـــاجـــمـــة الـ
فــي صـــدع آخـــذ فــي االتــســاع داخـــل الــحــزب 
الجمهوري. وقال بن ساس، وهو سيناتور 
مــن واليــــة نــبــراســكــا يــنــتــقــد تــرامــب كــثــيــرًا، 
إنــــه سيفكر  نـــيـــوز«،  بـــي إس  لــقــنــاة »ســــي 
يحترم  لم  الرئيس  ألن  العزل،  في  »حتمًا« 
السيناتورة  وأعلنت  املنصب.  توليه  يمن 
الــجــمــهــوريــة لــيــزا مــركــاوســكــي أنـــه ينبغي 
على ترامب التنحي فورًا، وأنه إذا لم يكن 
بنفسه  الــنــأي  الجمهوري  الــحــزب  بمقدور 
عــنــه فــإنــهــا غــيــر مــتــأكــدة مـــن اســتــمــرارهــا 
لصحيفة  تصريح  في  وأضــافــت،  بالحزب. 
األول،  أمــس  نشر  نيوز«  ديلي  »آنكوريدج 
»لقد تسبب في ما يكفي من الضرر«. وكان 

الــنــائــب الــجــمــهــوري آدم كــيــنــزيــنــجــر أعــلــن 
أن عــلــى تـــرامـــب تـــرك مــنــصــبــه عــلــى الــفــور. 
ــار املـــســـؤولـــن  ــبـ واســـتـــقـــال كـــثـــيـــرون مــــن كـ
النقل  بــمــن فيهم وزيـــرة  تــرامــب،  إدارة  فــي 
ــلــــن تــــشــــاو ووزيـــــــــرة الـــتـــعـــلـــيـــم بــيــتــســي  إيــ
بــالــتــزامــن مــع بــحــث احــتــمــاالت عــزلــه األمــر 
بنس.  مايك  الرئيس  نائب  يعارضه  الــذي 
يــتــعــن على  ــم 25،  الــتــعــديــل رقــ ولــتــفــعــيــل 
ترامب  أن  اإلعــالن  الحكومة  بنس وأغلبية 
غير قادر على أداء واجبات الرئاسة. وقال 
أحـــد املــســتــشــاريــن إن بــنــس يــعــارض فكرة 

التعديل. استخدام 
في هذه األثناء، حذر املتحدث باسم البيت 
ــزل الــرئــيــس  ــ ــر مـــن أن »عـ األبـــيـــض جــــود ديــ
ــرامـــب قــبــل 12 يـــومـــًا مـــن انــتــهــاء  دونــــالــــد تـ
ــادة االنــقــســام  ــزيــ ــتـــه، لـــن يـــــؤدي إال لــ رئـــاسـ
ــبــــالد«. كــمــا أن حــلــفــاء تــــرامــــب، ومــن  فـــي الــ
ــام  ــ ــراهـ ــ ــاتــــور لـــيـــنـــدســـي غـ ــنــ ــيــ بـــيـــنـــهـــم الــــســ
وزعـــيـــم الــجــمــهــوريــن فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
كــيــفــن مــكــارثــي، حــثــوا الــديــمــقــراطــيــن على 
املزيد  إثـــارة  لتجنب  لــة  املــســاء عــن  التخلي 
مــن االنــقــســامــات. وأظــهــر اســتــطــالع لــلــرأي، 
أجرته »رويترز/إبسوس«، يومي الخميس 
ــائـــة من  والــجــمــعــة املـــاضـــيـــن أن 57 فـــي املـ
األمــيــركــيــن يــرغــبــون فــي إزاحـــة تــرامــب عن 

املنصب فورًا في أعقاب العنف.
مــن جهته، نــأى بــايــدن بنفسه عــن مساءلة 
أن ترامب  اعتباره  الرغم من  تــرامــب. وعلى 
ال يصلح لتولي السلطة، رمى كرة مساءلته 
أمــس السبت،  الكونغرس. وقــال،  في ملعب 
ــــرع« لــخــروج تــرامــب من   »الــطــريــقــة األسـ

ّ
إن

الــرئــاســة هــي »أداء الــيــمــن فــي 20 يــنــايــر/
كانون الثاني«. وأضاف أن »ما يحصل قبل 
أو بــعــد، هــو قــــرار يــتــعــّن عــلــى الــكــونــغــرس 
ــع إلــيــه هــو مــغــادرتــه 

ّ
 مــا أتــطــل

ّ
ـــخـــاذه. لــكــن

ّ
ات

الرئيسية  العقبة  أن  إلــى  وأشـــار  املنصب«. 
أمـــام إزاحـــة تــرامــب تتمثل فــي أنــه لــم يتبق 
له سوى أقل من أسبوعن في فترة واليته. 
ــان أمــامــنــا ســتــة أشــهــر من  ــــح »إذا كـ وأوضـ
فــتــرة واليــتــه، كــان يجب أن نفعل كــل شيء 

أخرى  مــرة  إلقصائه من منصبه. ملساءلته 
ومـــحـــاولـــة اســتــحــضــار الــتــعــديــل الــخــامــس 
والعشرين من الدستور مهما تطلب األمر«. 
وأضــاف »لكني اآلن أركز على تولينا زمام 
األمـــور كرئيس ونــائــبــة الــرئــيــس فــي اليوم 
الــعــشــريــن مــن الــشــهــر الــحــالــي واملــضــي في 

جدول أعمالنا قدمًا بأسرع ما يمكن«.
وكان بايدن أشاد بقرار ترامب أول من أمس 
فــي 20  عــدم حــضــور حفل تنصيبه رئيسًا 
بايدن،  وقــال  الحالي.  الثاني  يناير/كانون 
 

َ
من ويلمينغتون في واليــة ديــالويــر، »قيل

ه أشار )ترامب( 
ّ
لي أثناء مجيئي إلى هنا إن

ــهــا إحــدى 
ّ
ــه لــن يحضر التنصيب. إن

ّ
إلــى أن

الـــنـــقـــاط الــقــلــيــلــة الـــتـــي نـــتـــوافـــق بــشــأنــهــا«. 
 
ّ
واعتبر أن »عــدم حضوره أمر جّيد«، إذ إن

ــه 
ّ
تــرامــب »شــّكــل إحــراًجــا لــلــبــالد«. وقـــال »إن

الرؤساء  ــه أحــد أكثر 
ّ
إن فاقد ألهلّية الحكم. 

عديمي الكفاءة في تاريخ الواليات املتحدة 
 
ّ
 الــرئــيــس املنتخب أّكـــد أن

ّ
األمــيــركــّيــة«. لــكــن

حضور بنس أمر »مرّحب به«.
ــــن،  وفـــي إطــــار عملية االنــتــقــال بــن اإلدارتـ
ــيـــركـــي مــايــك  ــّيـــة األمـ الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـ
ــى، أنــتــونــي بلينكن  ــ بــومــبــيــو، لــلــمــّرة األولــ
ــايــــدن وزيـــــــرًا لــلــخــارجــيــة.  الــــــذي اخــــتــــاره بــ
 
ّ
إن ــارجـــّيـــة  الـــخـ وزارة  فــــي  مــــســــؤول  وقــــــال 

 
ّ
»اجتماعهما كان مثمرًا جدًا«، الفتًا إلى أن

م والتأّكد 
ّ
غايته كانت »تسهيل انتقال منظ

من حماية املصالح األميركّية في الخارج«. 
الرجلن »وكــذلــك فريقيهما   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

سيواصلون العمل مًعا لصالح األميركّين 
خالل )الفترة( االنتقالّية«.

إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل االميركية أنه 
تم توجيه االتهام الى 15 شخصًا في أعمال 
الــعــنــف الــتــي وقــعــت فــي مبنى الــكــابــيــتــول، 
بينهم الشخص الذي التقطت له صور في 
مكتب بيلوسي. وقــال كن كــول، من مكتب 
املــدعــي الــفــيــدرالــي فــي واشــنــطــن، »نعلن أن 
الــقــضــاء الــفــيــدرالــي وجـــه اتــهــامــات الـــى 15 
شخصًا«. وأوضح أن بن املتهمن شخصًا 
التأثير  قنبلة حارقة شديدة   11 ينقل  كــان 
فــي ســيــارة ركــنــت قـــرب الــكــونــغــرس، وآخــر 
اعـــتـــدى بــالــضــرب عــلــى عــنــصــر مـــن شــرطــة 
الــكــابــيــتــول، وثــالــثــًا دخـــل حـــرم الكونغرس 
ــاف كــول  ــزودًا ســالحــًا نــاريــًا مــلــقــمــًا. وأضــ مــ
ــــذي اقــتــحــم مكتب  أن ريـــتـــشـــارد بـــارنـــت، الـ
رئيسة مجلس النواب حيث التقطت صور 
لــه قــبــل أن يــتــرك رســالــة مــهــيــنــة، أوقــــف في 
إلــيــه تهمة  بــأركــنــســاو ووجــهــت  ليتل روك 
»االقتحام العنيف« لحرم الكونغرس. وأكد 
أن توقيفات أخــرى ستتم مع توجيه مزيد 

من االتهامات.
وأعــلــن درو هــامــيــل، مــســاعــد بــيــلــوســي، أن 
مكتبها  من  كمبيوتر محمواًل ســرق  جهاز 
الــكــونــغــرس. وأضـــاف،  خــالل اقتحام مبنى 
فـــي تــغــريــدة، أن الــكــمــبــيــوتــر املــحــمــول كــان 
مخصصًا لغرفة املؤتمرات وكان يستخدم 
للعروض فيها. وأحجم عن تقديم مزيد من 
الــتــفــاصــيــل. وســرقــة األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة 
الــكــونــغــرس تشكل مــصــدر قلق  مــن مكاتب 
مستمر منذ اقتحام أنصار ترامب للمبنى. 
ــراطــــي جــيــف  ــقــ ــمــ ــديــ ــيــــنــــاتــــور الــ وقــــــــال الــــســ
مــيــركــلــي، مـــن جــهــتــه، إن جـــهـــاز كــمــبــيــوتــر 
ــال  مـــحـــمـــواًل اخــتــفــى أيـــضـــًا مـــن مــكــتــبــه. وقـ
القائم بأعمال املدعي العام مايكل شيروين، 
الــخــمــيــس املـــاضـــي، إن بــعــض الــســرقــات قد 
باألمن  ما وصفه بجوانب متعلقة  تعرض 

القومي للخطر.

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاء 10 أيــــــام عـــلـــى انــتــهــاء  ــقـ مــــع بـ
واليته، واصل الرئيس األميركي 
الخاسر دونالد ترامب التخندق 
ــيــــض، وســــط تـــزايـــد عــزلــتــه  فـــي الــبــيــت األبــ
ــــوط عــــلــــيــــه، إذ لـــــم يـــكـــتـــف بــعــض  ــغـ ــ ــــضـ والـ
الجمهورين باالنشقاق عنه، عبر استقالة 
انضم  بعضهم  إن  بــل  ومــســاعــديــن،  وزراء 
إلــى الديمقراطين فــي الــدعــوة إلــى تطبيق 
ــــذي يسمح  الــتــعــديــل 25 فـــي الـــدســـتـــور، والـ
بـــإطـــاحـــتـــه، خــصــوصــًا مــنــعــه مـــن الــتــرشــح 
الجمهورية  السيناتورة  دعــت  كما  مجددًا. 
ليزا مركاوسكي، للمرة األولــى، ترامب إلى 

االستقالة فورًا.
ــيـــــس انــــفــــضــــاض أعـــــضـــــاء فـــــي الــــحــــزب  ــ ولـ
الــجــمــهــوري عــنــه هـــو األمــــر الــوحــيــد الـــذي 

أوضح ترامب خلف 
األبواب الموصدة أنه 

لن يستقيل

بايدن: يتعين على 
الكونغرس اتّخاذ قرار 

بشأن ترامب

مجلس  رئيسة  إن  إذ  الرئيس،  منه  يعاني 
تكبيل  استطاعت  بيلوسي  نانسي  النواب 
يــديــه عــســكــريــًا، عــبــر تــواصــلــهــا مـــع رئــيــس 
هيئة األركان املشتركة الجنرال مارك ميلي 
التـــخـــاذ إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة ملــنــع الــرئــيــس 
ــال عــســكــريــة  ــمــ ــأعــ ــام بــ ــيــ ــقــ ــر مـــــن الــ ــاســ ــخــ الــ
عدائية أو إطالق أسلحة نووية. وبعد أيام 
عــلــى أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي اجــتــاحــت مبنى 
ت أمــيــركــا وأثــــارت صدمة 

ّ
الــكــابــيــتــول، وهـــز

في العالم، تراجع ترامب عن »ندمه« إلدانة 
اقتحام أتباعه الكونغرس. وذكرت صحيفة 
»نيويورك تايمز«، أمس السبت، أن »ترامب 
أعرب عن ندمه للكلمة التي ألقاها الخميس 
ــي، وتـــعـــهـــد فـــيـــهـــا بـــانـــتـــقـــال ســلــمــي  ــ ــاضـ ــ املـ
للسلطة«. وأشـــارت إلــى أنــه »أوضـــح خلف 
األبـــواب املــوصــدة أنــه لن يستقيل«. وكانت 
عزلة تــرامــب تــزايــدت بعد أن أوقــفــت شركة 

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو 
دونالد  أنصار  أّن  السبت،  أمس  )الصورة(، 
الكابيتول  مبنى  اقتحموا  الذين  ترامب 
الرئيس  جانب  من  »تحريضهم«  تّم  قد 
مؤتمر  خالل  وقــال،  الخاسر.  األميركي 
جميعًا  »ُصدمنا  ــاوا،  أوت في  صحافي 
على  الرئيس  حرّضهم  متطرّفين  لرؤية 
لتخريب  العنف  من  القدر  بهذا  التصرّف 
جميعًا  رأينا  »لقد  وأضــاف:  الكابيتول«. 
عنيفة  لمجموعة  المرّوعة  المشاهد 
الديمقراطيّة  المؤّسسات  إطاحة  أرادت 

في الواليات المتّحدة«.

محاولة إلطاحة المؤسسات
)Getty( حّرض ترامب مناصريه على العنف ضد الكونغرس

إسرائيل مرشحة لتكرار أحداث الكونغرس في حال هزيمة نتنياهوكيم يصّعد قبل عهد بايدن: أميركا عدّونا األكبر

في حمأة امللفات املنتظرة في عهد الرئيس 
األمــيــركــي املنتخب جــو بــايــدن، يبقى ملف 
كوريا الشمالية من امللفات البارزة لصلته 
بــالــشــرق اآلســــيــــوي، وتـــأثـــيـــره عــلــى حــلــفــاء 
الـــواليـــات املــتــحــدة الــتــقــلــيــديــن هــنــاك، مثل 
كوريا الجنوبية واليابان. وعلى الرغم من 
الكوري  الزعيم  جمعت  التي  الــثــالث  القمم 
الـــرئـــيـــس  ــم جــــونــــغ أون مــــع  ــيـ ــالـــي كـ ــمـ الـــشـ
األميركي الخاسر دونالد ترامب بن عامي 
2018 و2019، إال أن العالقة املستقبلية مع 
بايدن ليست واضحة املعالم. وهو ما حدا 
بكيم إلى رفع سقف الشروط والتفاوض في 
في  املنعقد  الحاكم  »العمال«  حــزب  مؤتمر 
األيام الحالية في بيونغ يانغ، عبر التلويح 
كالم  ويــوحــي  الــنــوويــة.  ترسانته  بتوسيع 
أن  السبت،  أمــس  الشمالي،  الــكــوري  الزعيم 
املــرحــلــة املقبلة لــن تــكــون مــرنــة، وقــد يعود 
كل شــيء إلــى نقطة الصفر، أي إلــى ما قبل 
أول زيارة ملايك بومبيو، في إبريل/نيسان 
لـــالســـتـــخـــبـــارات  ــرًا  ــ ــــديـ مـ كــــــان  حـــــن   ،2018

املركزية األميركية »سي أي إيه«.
فــي مــؤتــمــر »الــعــمــال« األول مــن نــوعــه منذ 
ــدد كــيــم بــتــوســيــع تــرســانــتــه  5 ســــنــــوات، هــ
أسلحة  أنظمة  قائمة  عــن  كاشفًا  الــنــوويــة، 
ــر، ومـــنـــهـــا  ــويــ ــطــ ــتــ فــــائــــقــــة الـــتـــقـــنـــيـــة قــــيــــد الــ
ــخ  ــ ــواريـ ــ صـــــــــاروخ مـــتـــعـــدد الــــــــــــرؤوس، وصـ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــــي إســــرائــــيــــل الـــتـــي  ــــي الــــشــــواهــــد فـ كـــثـــيـــرة هـ
ترشح دولــة االحــتــالل ألن تكون ثاني »دولــة 
الواليات  الكبرى،  ديمقراطية« بعد شقيقتها 
املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة، تــشــهــد ســـيـــنـــاريـــو مــن 
هجوم جموع غفيرة، ُمحرضة وُمعبأة، على 
الحكم، كما حدث  أو مؤسسات  البرملان،  مقر 
الــواليــات املتحدة. وذلك  األربــعــاء املاضي في 
بفعل كثير مــن أوجـــه الــشــبــه والــتــمــاهــي، حد 
التطابق، بن نهج ومواقف الرئيس األميركي 
دونـــالـــد تـــرامـــب، وبـــن نــهــج ومـــواقـــف رئــيــس 
حـــكـــومـــة االحــــتــــالل بــنــيــامــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، مــن 
الحسم الديمقراطي وشرعية مؤسسات الحكم 
والقانون عندما يتعلق األمــر بهما. وإن كان 
الفارق األساسي بن حالة ترامب ونتنياهو، 
رغــــم كــونــهــمــا يــعــتــمــدان الــتــحــريــض املــثــابــر 
األخير،  أن  الديمقراطية،  قيم  ضد  واملنهجي 
يتحرك وينطلق بأساليب ديماغوجية تفوق 
شعبية تـــرامـــب، ويــؤســس لــهــا مــنــذ ســنــوات، 
عــلــى األقــــل مــنــذ بـــدء الــتــحــقــيــقــات فــي قضايا 

الفساد ضده في العام 2017.
وتعود أبرز شواهد، واألصح، بذور املخاوف 
من سيناريو مشابه ملا حدث في الكونغرس 
األمــيــركــي، إلـــى 2 ديــســمــبــر/كــانــون األول من 
تقريبًا على حل  2018. وقبل أسبوعن  العام 

طلق تحت املــاء، وصواريخ طويلة 
ُ
نووية ت

ــالــــوقــــود الـــصـــلـــب، وأقــــمــــار  املـــــــدى تـــعـــمـــل بــ
صناعية للتجسس. وأعلن أن بالده أكملت 
بالطاقة  تعمل  بــغــواصــة  لــلــتــزّود  خططها 
النووية، حسب ما نقلت عنه وكالة األنباء 
أنه  إلــى  ولفت  الشمالية.  الكورية  الرسمية 
»تــــّم االنـــتـــهـــاء مـــن بــحــث تــخــطــيــطــي جــديــد 
لــغــواصــة نــوويــة، وهــو على وشــك الــدخــول 
ــّدد  ــ فــــي عــمــلــيــة املـــراجـــعـــة الـــنـــهـــائـــيـــة«. وشـ
عــلــى أنــــه لـــن يــســتــخــدم تــرســانــتــه الــنــوويــة 
مــا لــم تــعــتــزم »الـــقـــوى املــعــاديــة« اســتــخــدام 
الــنــوويــة ضـــد كـــوريـــا الشمالية  أســلــحــتــهــا 
الشمالية  أواًل. وأكــد ضــرورة تعزيز كوريا 
قــــــدرات الـــهـــجـــوم الـــدقـــيـــق عــلــى أهــــــداف في 
ألــف كيلومتر، في  البالغ 15  الــضــرب  مــدى 
إشارة واضحة إلى البّر الرئيسي للواليات 
أن »ال شــــيء ســيــكــون  كــيــم  املـــتـــحـــدة. ورأى 
أكثر حماقة وخطورة من عدم تعزيز قوتنا 
فــي وقت  بموقف ســهــل،  والتحلي  كلل  بــال 
نــــرى فــيــه بـــوضـــوح زيــــــادة أســلــحــة الــعــدو 
املتطورة أكثر من أي وقت مضى«. واعتبر 
أن »الحقيقة هي أنه يمكننا تحقيق السالم 
واالزدهار في شبه الجزيرة الكورية، عندما 
نــبــنــي بــاســتــمــرار دفــاعــنــا الــوطــنــي ونقمع 
يذكر  لم  األميركية«.  العسكرية  التهديدات 
كيم أي إجـــراءات أميركية محددة، علمًا أن 
التدريبات  سابقًا  وصفت  الشمالية  كوريا 
الــعــســكــريــة األمــيــركــيــة املنتظمة مــع كــوريــا 
ــرحــــالت الـــجـــويـــة لــطــائــرات  الــجــنــوبــيــة، والــ
ــة األمـــيـــركـــيـــة والــــوجــــود الــعــســكــري  ــبـ ــراقـ املـ
األميركي في كوريا الجنوبية بأنها »دليل 

على العداء«.
وتطرق الزعيم الكوري الشمالي إلى مصير 
العالقات مع الواليات املتحدة، موضحًا أنها 
تعتمد على ما إذا كانت ستتخلى واشنطن 
واعتبر  تنتهجها.  التي  العداء  عن سياسة 
أن »أيــًا كان من يتولى منصب الرئيس في 
األساسية  فإن طبيعتها  املتحدة،  الواليات 
أبــدًا«. ومن  العدائية لن تتغير  وسياستها 
غير املرجح أن يعقد بايدن، الذي سيتولى 
منصبه رسميًا في 20 يناير/كانون الثاني 
الــحــالــي، اجــتــمــاعــات مــبــاشــرة مــع كــيــم، ما 

نــتــنــيــاهــو الــحــكــومــة، والـــذهـــاب لــالنــتــخــابــات 
أعــلــنــت   ،2019 إبــــريــــل/نــــيــــســــان  فــــي  األولــــــــى 
الــشــرطــة، فــي ذلـــك الـــيـــوم، وكــــان آخـــر يـــوم في 
واليـــة املــفــتــش الــعــام الــســابــق للشرطة رونــي 
الشيخ، رسميًا عن توصياتها بتقديم لوائح 
والفساد  الــرشــاوى  فــي قضية  اتــهــام رسمية 
وقد   .4000 بالقضية  املعروفة  نتنياهو،  ضد 
ــرار، على  ــقـ ــاء رد نــتــنــيــاهــو، األولــــي عــلــى الـ جـ
صيغة هجوم غير مسبوق على املفتش العام 

للشرطة، نفسه، وعلى الشرطة نفسها. 
كانت هــذه هي املــرة األولــى التي ينتقل فيها 
ما  بــأن  التقليدي،  الدعاية  خــط  مــن  نتنياهو 
يواجهه هو حمالت من اإلعــالم اليساري في 
إسرائيل، إلى الطعن بشرعية سلطات القانون، 
ــام حـــمـــالت قـــادمـــة للطعن  ــ وفـــتـــح الــطــريــق أمـ
الــقــانــون،  الحكم وإنــفــاذ  كليًا بكل مــؤســســات 
وتطوير نظرية املؤامرة بن أذرع مختلفة في 
اليمن  يمثل  ألنـــه  إســرائــيــل ضـــده شخصيًا، 
وحكم اليمن. وعلى أثر ذلك جاء دور أنصار 
نتنياهو، وعلى رأسهم الوزير السابق دافيد 
أمسالم، الذي هدد بأنه في حال قرر املستشار 
القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت تقديم 
الئحة اتهام رسمية ضد رئيس الحكومة، فإن 
املالين من اإلسرائيلين سيرافقون نتنياهو 

إلى املحكمة، ويحاصرون مبناها.
لم يتوقف نتنياهو لحظة في خطه الدعائي 
ــــالم والــخــصــوم وأجــهــزة  املــتــصــاعــد ضـــد اإلعـ
الدولة. بل انتقل، مع الوقت، وبعد إقرار تقديم 
لـــوائـــح االتـــهـــام ضــــده رســمــيــًا، فـــي نــوفــمــبــر/

تــشــريــن الــثــانــي 2019، وفــشــل فــي انــتــخــابــات 
املقاعد لتشكيل  كــاٍف من  إبريل بحصد عــدد 
حكومة جديدة، إلى تكريس وتكرار اتهاماته، 
ــا أطـــلـــق عــلــيــه تــعــبــيــر »الـــــدولـــــة الــعــمــيــقــة«  ملــ
بالتعاون مع قوى اليسار والوسط، بالسعي 
الحثيث واملثابر إلسقاطه من الحكم عبر أروقة 
املحاكم والقضاء، بعد أن فشلوا »باستبدال« 

حكم اليمن عبر صناديق االقتراع.
التصعيد في خطاب نتنياهو جــاء بعد  هــذا 
أن حاول خالل معركتي االنتخابات في 2019، 
واليسار يحاولون سرقة  العرب  بــأن  االدعـــاء 
االنـــتـــخـــابـــات وتــغــيــيــر نــتــائــجــهــا وتــزيــيــفــهــا، 
ــراع فـــي الــبــلــدات  ــتــ ــز االقــ ــراكـ خــصــوصــًا فـــي مـ

الدولة  إدارة دفــة  العميقة في  الدولة  عن دور 
وســـيـــطـــرة الــبــيــروقــراطــيــن عــلــى مــقــالــيــدهــا، 
والــشــرطــة. وهــو ما  العامة  النيابة  وال سيما 
للشرطة  عــام  قائد  تعين  عــن  امتناعه  يفسر 
اإلســرائــيــلــيــة طيلة عــامــن، مــنــذ إنــهــاء رونــي 
الــشــيــخ مـــهـــام مــنــصــبــه فـــي ديــســمــبــر 2018، 

واملماطلة في تعين مدٍع عام جديد. 
ــاده نــتــنــيــاهــو خــــالل الــعــامــن  ــ ــــذي قـ املـــســـار الـ
ــثــــالث مـــعـــارك  املــــاضــــيــــن، وجــــــر إســــرائــــيــــل لــ
ــل أن يــتــمــكــن مـــن تشكيل  انــتــخــابــيــة عــلــى أمــ
حكومة يمن تقر قانونًا يمنع محاكمة رئيس 
الحكومة ما دام في منصبه، مع ما رافقه من 
شـــن حـــرب شـــعـــواء عــلــى مــؤســســات الــقــانــون 
والقضاء واإلعالم، يعزز في إسرائيل مخاوف 
من أن يلجأ نتنياهو في حال خسر االنتخابات 
القادمة، إلى عدم االعتراف بالنتائج، ورفضها، 
بها  يــقــوم  الــتــي  »التعبئة«،  بحالة  مستعينًا 
باستمرار عبر شبكات التواصل االجتماعي، 
ــــذي يتهمه  مــلــتــفــًا عــلــى اإلعـــــالم الــتــقــلــيــدي الـ
بأنه محكوم بأجندة معادية له، ليمرر نفس 
الرسائل التي تدعي أن التهم املوجهة له ملفقة 
كــلــيــًا. وهـــو مــا واصــــل بــثــه عــلــى صفحته في 
مــن مناسبة،  أكثر  فــي  األخــيــريــن،  األسبوعن 

داعيًا إلى إلغاء لوائح االتهام كليًا.
ولــعــل مــن أهـــم مــؤشــرات نــجــاح نتنياهو في 
حربه اإلعــالمــيــة، وترسيخ كــون مــا حــدث في 
الــكــابــيــتــول، واردًا فـــي إســـرائـــيـــل، يــتــمــثــل في 
شرت نتائجه أمس 

ُ
نتائج االستطالع، الذي ن

األول الجمعة، في موقع صحيفة »معاريف«، 
وأشارت إلى أن 56 في املائة من اإلسرائيلين 
ال يستبعدون أن يتكرر ما حدث في واشنطن، 
فـــي إســـرائـــيـــل أيـــضـــًا، وتــأكــيــد عــــدد مـــن كــبــار 
الــصــحــف اإلســرائــيــلــيــة، رون بن  فــي  املعلقن 
يــشــاي فـــي »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت«، ويــوســي 
فيرتر في »هآرتس«، وطال شنايدر في موقع 
»وااله«، وعــامــوس هرئيل فــي »هــآرتــس«، أن 
مــا حـــدث هــنــاك ســيــحــدث هــنــا. بــل إن نــاحــوم 
برنيع ذهب إلى القول إن املشاهد التي بثتها 
وســائــل اإلعــــالم األمــيــركــيــة والــعــاملــيــة هــي ما 
يحلم نتنياهو بمشاهدته في إسرائيل أيضًا 
فــي حــال خسر االنــتــخــابــات، واضــطــر ملغادرة 

مقر رئاسة الحكومة. كوريون جنوبيون يستمعون لخطاب الزعيم الشمالي )فرانس برس(

)Getty( تتماهى مواقف نتنياهو وترامب إلى حّد التطابق

بــرنــامــج »آســيــا« الــتــابــع ملــركــز »ويــلــســون«، 
»خطاب  أن  فـــرأى  تــشــانــغ،  تشونغ سيونغ 
كــيــم أظــهــر أنـــه غــيــر مهتم بــمــحــادثــات نــزع 
ــّر على  الــســالح الــنــووي مــع بــايــدن، إذا أصـ
أن املفاوضات على مستوى العمل يجب أن 

 القضايا الخالفية أواًل«.
ّ

تحل
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــعــهــد أســـان 
للدراسات السياسية في سول تشوي كانغ، إنه 
»بينما يترك كيم الباب مفتوحًا للمحادثات، 
ــــى بــــايــــدن مــفــادهــا  ــالــــة إلـ ــزال يـــرســـل رســ ــ ال يــ
ــــوار«.  فـــي أي حـ

ً
ــه لـــن يـــكـــون شــريــكــًا ســـهـــال أنــ

وتــكــمــن أهــمــيــة املــؤتــمــر املــنــعــقــد فـــي األيـــام 
منذ خمس  نوعه  من  األول  بكونه  الحالية 
ســنــوات، وجـــاء فــي أصــعــب لحظة فــي حكم 
كـــيـــم، املــســتــمــر مــنــذ تــســع ســـنـــوات، بسبب 
تعّدد الصدمات االقتصادية واالجتماعية. 
فقد تــّم إغـــالق الــحــدود بسبب تفشي وبــاء 

الشمالي خطوات  الكوري  الزعيم  يتخذ  لم 
مهمة لنزع السالح النووي.

في السياق، اعتبر الخبير في شؤون كوريا 
الــشــمــالــيــة فــي جــمــاعــة »كـــوريـــا« فــي كــوريــا 
ينذر  »ذلــك  أن  ووك،  نــام سونغ  الجنوبية، 
بأن العالقات بن كوريا الشمالية والواليات 
املتحدة لن تكون سلسة في السنوات األربع 
املقبلة مع بايدن«، مضيفًا أن »أي تنازالت 
مــــن كـــيـــم غـــيـــر مــــرجــــحــــة«. أمـــــا املـــحـــلـــل فــي 

كــورونــا الـــذي أدى إلـــى انــخــفــاض حـــاد في 
ــا الــشــمــالــيــة،  ــكـــوريـ ــيـــة لـ الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـ
ووقـــعـــت ســلــســلــة مـــن الــــكــــوارث الــطــبــيــعــيــة 
الــصــيــف املـــاضـــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــتــأثــيــر 
الواليات  فرضتها  التي  للعقوبات  السلبي 
املــتــحــدة. ووصــــف كــيــم الــصــعــوبــات بأنها 
»األســــوأ عــلــى اإلطــــالق« و»غــيــر مسبوقة«. 
السابقة  االقتصادية  خططه  بــأن  واعــتــرف 
فشلت، متعهدًا بتبني خطة تنمية خمسية 
التنمية الخمسية  جديدة. وقــال إن أهــداف 
مــن االستثمارات  املــزيــد  الــجــديــدة ستشمل 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات املـــعـــدنـــيـــة والــكــيــمــيــائــيــة 
االستهالكية. وشــّدد  السلع  إنــتــاج  ــادة  وزيـ
العالقات  ستعزز  الشمالية  كوريا  أن  على 
مع الصن، أكبر حليف لها وشريان الحياة 

االقتصادي لها.
)أسوشييتد برس، فرانس برس، رويترز(

تطّور كوريا الشمالية 
غواصة نووية من ضمن 

توسيع ترسانتها

املــحــاولــة نــفــســهــا، ولــكــن هـــذه املــــرة مــن خــالل 
قبل  من  وتنظيمات  تعديالت  إجــراء  محاولة 
لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة، تــتــيــح إدخــــال 

وسائل تصوير ملراكز االقتراع.
الــذي شهد معركتي  العام 2019،  مــدار  وعلى 
الــوصــول  مــن  لــم يتمكن خاللهما  انــتــخــابــات 
إلى عدد كاٍف من نواب الكنيست )120 عضوًا( 
لتشكيل ائتالف حكومي، ظل نتنياهو مصرًا 
على أن محاكمته ولوائح االتهام ضده ملفقة، 
وتـــهـــدف أســـاســـًا إلزاحـــتـــه كــمــن يــمــثــل اليمن 
اليسار  وجمعيات  اليسار،  واتهم  الحكم.  من 
مـــن الــــخــــارج، والـــتـــمـــويـــل األجـــنـــبـــي )وبــشــكــل 
خاص جورج سوروس األميركي، والصندوق 
ــيـــل( بــضــخ األمــــــوال ألحــــزاب  الــجــديــد إلســـرائـ
اليسار والــعــرب، مــن جهة، ودعــم أوســـاط في 
ــة لــتــتــشــدد فـــي كـــل صــغــيــرة  مــؤســســات الـــدولـ
يــمــكــن االســـتـــفـــادة مــنــهــا ضـــــده. وحـــتـــى بعد 
فوزه في االنتخابات األخيرة، في مارس/آذار 
بـــ36 مقعدًا، وتشكيل حكومة  العام 2020  من 
طــوارئ وطنية مع حزب »كاحول لفان«، عاد 
املغلقة،  الـــدوائـــر  فــي  الــحــديــث،  إلـــى  نتنياهو 

ــة لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي الـــــــداخـــــــل. وأرســـــــل  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
نــتــنــيــاهــو، صــبــاح االنــتــخــابــات األولــــى للعام 
2019، فــــي إبــــريــــل، فـــرقـــًا مــــن نـــشـــطـــاء حــزبــه 
األخــرى،  املتطرفة  اليمن  وأحـــزاب  »الليكود« 
االقــتــراع، وقــد حملوا معهم  للجان  كمراقبن 
معدات تصوير وكاميرات خفية مزروعة في 
أقالم، ومعدات أخرى، لتوثيق »عملية تزوير 
االنــتــخــابــات فــي الــبــلــدات الــعــربــيــة«. وقــد أثــار 
هــذا األمــر حالة غليان، وسبب صــدامــات بن 
هؤالء املراقبن وبن الناخبن من فلسطينيي 
الــداخــل ونــشــطــاء األحــــزاب الــعــربــيــة. واضــطــر 
نتنياهو وأحزاب اليمن إلى سحب مراقبيهم 
مــن مــراكــز االقـــتـــراع الــعــربــيــة. وكـــرر نتنياهو 

طّور نتنياهو نظرية 
المؤامرة بين أوساط 

مختلفة في إسرائيل ضده

صّعد الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ 

أون نبرته تجاه الواليات 
المتحدة، قبل بدء عهد 
رئيسها الجديد جو بايدن. 

ورغم معاناة بيونغ يانغ 
اقتصاديًا واجتماعيًا، إال 

أن كيم تحدث عن تطوير 
ترسانة بالده النووية

يعزز المسار الذي قاده 
رئيس الحكومة اإلسرائيلية 

بنيامين نتنياهو، خالل 
العامين الماضيين، وحربه 
الشعواء على مؤسسات 

القانون والقضاء 
واإلعالم، المخاوف من 

تكرار سيناريو أحداث 
الكونغرس األميركي

ترامب رئيس مكبَّل
محاولة ديمقراطية إلنهائه 
سياسيًا قبل تسليمه السلطة
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منع قاضي المنطقة الشمالية في 
دوناتو،  جيمس  كاليفورنيا  واليــة 
إدارة  الــجــمــعــة،  أمـــس  ــن  م أول 
من  ترامب  دونالد  الخاسر  الرئيس 
أن  شأنه  من  كان  جديد  قرار  تنفيذ 
األميركي،  اللجوء  نظام  يغير شكل 
في  األحقية  على  قيودًا  ويضع 
اللجوء بالنسبة للمهاجرين الباحثين 
المتحدة.  الــواليــات  في  مــالذ  عن 
تقويضًا  الــقــضــائــي  ــر  األمـ ويــعــد 
لترسيخ  ترامب  إدارة  تبذلها  لمساٍع 
الهجرة  إزاء  المتشددة  سياساتها 
جو  تولي  قبل  وذلــك  أميركا،  إلى 

بايدن الرئاسة.

منع تغيير 
نظام اللجوء



منسق إسرائيلي لعرقلة االتفاق النووي

إيران تهدد 
الوكالة الذرية

فراهاني: إذا لم ترفع 
أميركا العقوبات سنطرد 

مفتشي الوكالة

طهران ـ العربي الجديد 
صالح النعامي 

هــددت إيــران، أمــس السبت، أنها 
ســتــقــوم بــطــرد مــفــتــشــي الــوكــالــة 
الــــذريــــة إذا لم  لــلــطــاقــة  الـــدولـــيـــة 
تــرفــع الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عنها قبل يوم 
21 فــبــرايــر/شــبــاط املــقــبــل، فـــي وقـــت بـــدأت 
إسرائيل تستعد لتسلم جو بايدن الرئاسة 
األميركية واحتمال العودة لالتفاق النووي 

مع إيران.
البرملان اإليراني،  وقال عضو هيئة رئاسة 
ــرأبــــادي فـــراهـــانـــي، لــلــتــلــفــزيــون  ــيــ أحـــمـــد أمــ
ــه »حــســب الــقــانــون الــــذي أقـــره  اإليــــرانــــي، إنـ
مجلس الشورى اإلسالمي )البرملان( إذا لم 
واملصرفية  املالية  العقوبات  أميركا  تــرفــع 
والنفطية، سنطرد مفتشي الوكالة الدولية 
ــة حـــتـــمـــا«. وأكــــــد فـــراهـــانـــي  ــ ــذريـ ــ لـــلـــطـــاقـــة الـ
ــه »ســيــتــم حــتــمــا وقـــف الــتــنــفــيــذ الــطــوعــي  أنـ
ــافــــي«، مـــشـــددًا عــلــى أن  لــلــبــروتــوكــول اإلضــ
الــحــكــومــة »مـــلـــزمـــة بــتــنــفــيــذ هــــذا الــقــانــون 

البرملاني«.
ــانــــون رغـــم  ــقــ ــار تــنــفــيــذهــا هـــــذا الــ ــ ــ وفـــــي إطـ
إقـــراره، رفعت  قبل  قــد عارضته  كانت  أنها 
الحكومة اإليرانية، األسبوع املاضي، نسبة 
تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم إلــــى 20 فـــي املـــائـــة، 
فـــي خــطــوة تــصــعــيــديــة، واجـــهـــت اعــتــراضــا 
 عــن تحفظ دول 

ً
أوروبــيــا وأمــيــركــيــا، فــضــال

نــتــنــيــاهــو يــخــطــط لــتــعــيــن مــنــســق خـــاص 
لــلــجــهــود الــهــادفــة إلـــى مــنــع إدارة الــرئــيــس 
األميركي املنتخب جو بايدن من العودة إلى 
االتفاق النووي مع إيران عقب تسلمه الحكم 

في 20 يناير/كانون الثاني الحالي.
ــــون بن  ــــر املــعــلــق الــعــســكــري لــلــقــنــاة، ألـ وذكـ
ــيـــد، أن املــنــســق الـــخـــاص الــــذي سيكون  دافـ

ــوان نــتــنــيــاهــو ســيــعــمــل بشكل  ــديــ تــابــعــا لــ
ــــن الـــقـــومـــي« في  مــســتــقــل عـــن »مــجــلــس األمـ
ــــذي يــــرأســــه مــئــيــر بــــن شـــبـــات،  الـــــديـــــوان، الــ
وسيكون مسؤواًل عن االتصاالت مع إدارة 
دون  الحيلولة  بهدف  والكونغرس،  بايدن 
الــعــودة لالتفاق الــنــووي. وأشـــار بــن دافيد 
إلى أن نتنياهو ينطلق من افتراض مفاده 
بأنه ليس بوسع إدارة بايدن التوصل إلى 

اتفاق »محسن« مع إيران.
ــذيـــرات فــي  ــتـــحـ ــم الـ ــ ــذا الــــقــــرار رغـ ــ ويــــأتــــي هـ
إسرائيل من مغّبة تشّبث نتنياهو بموقفه 

الحالي من البرنامج النووي اإليراني. 
وفـــي تــقــديــر صـــدر قــبــل شــهــر، دعـــا »مــركــز 
ــــي« اإلســــرائــــيــــلــــي،  ــومـ ــ ــقـ ــ أبـــــحـــــاث األمـــــــــن الـ
مـــة ســيــاســاتــهــا تــجــاه  الــحــكــومــة إلـــى مـــواء

ــتــــحــــوالت داخــــل  ــــووي اإليـــــرانـــــي مــــع الــ ــنـ ــ الـ
الــواليــات املتحدة وفــوز بــايــدن، محذرًا من 
أن مسار األحداث يدل على أنه ليس بوسع 
إمالء شعارها »صفر تخصيب«،  إسرائيل 
األمـــــر الـــــذي يــعــنــي حـــرمـــان إيــــــران مـــن أيــة 
قدرة على تخصيب اليورانيوم بأية نسبة 
وبــأيــة كــمــيــة. يــشــار إلـــى أن كــال مــن بــايــدن 
ــوا أن واشــنــطــن  ومــســتــشــاريــه قـــد أوضــــحــ
على  النووية  القيود  تشديد  على  ستصر 
الصاروخي.  لبرنامجها  طهران والتصدي 
ــايــــدن عـــقـــب فــــــوزه فــــي انـــتـــخـــابـــات  وقــــــال بــ
الـــثـــالـــث مـــن نــوفــمــبــر إنــــه »بـــالـــتـــشـــاور مــع 
ونتوصل  وشركائنا، سنتفاوض  حلفائنا 
ــاقـــات لــتــشــديــد وتـــوســـيـــع الــقــيــود  ــفـ إلــــى اتـ

النووية اإليرانية«.

8
سياسة

تستبق إيران تسلم جو 
بايدن الرئاسة، بتصعيد 

ضغطها، عبر ربط 
استمرار التعاون مع 

مفتشي وكالة الطاقة 
الذرية برفع العقوبات 

األميركية

رفعت إيران أخيرًا درجة تخصيب اليورانيوم إلى 20 في المائة )عطا كناري/فرانس برس(

أخرى مثل اليابان. ومطلع شهر ديسمبر/
ــبـــرملـــان  الـ املـــــاضـــــي، صـــــــادق  األول  كــــانــــون 
ــــي عـــلـــى مــــشــــروع قــــانــــون »اإلجـــــــراء  ــرانـ ــ اإليـ
األميركية  العقوبات«  إللغاء  االستراتيجي 
بعد  عــام 2018  املفروضة على طهران منذ 

انسحاب واشنطن من االتفاق النووي.
والـــقـــانـــون املـــكـــون مـــن تــســعــة بـــنـــود يعيد 
ــا قبل  الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي اإليــــرانــــي إلــــى مـ
مــع  عــــــام 2015  ــرم  ــ ــبـ ــ املـ ــــووي  ــنــ ــ الــ ــاق  ــ ــفــ ــ االتــ
املجموعة الدولية، من خالل اتخاذ خطوات 
األممي  التفتيش  إنهاء  منها  الفتة،  نووية 
للمنشآت، ورفع درجة تخصيب اليورانيوم 
إلى 20 في املائة وأكثر منها »إذا استدعت 

الحاجة«.
والبند السادس من القانون يلزم الحكومة 
للوكالة  التفتيش  أنشطة  بإيقاف  اإليرانية 
البروتوكول  خــارج  الــذريــة  للطاقة  الدولية 
ذ مجموعة 1+4 )أطراف 

ّ
اإلضافي، إذا لم تنف

االتفاق النووي( التزاماتها لرفع العقوبات.
الــدولــيــة للطاقة  الــوكــالــة  وبــحــســب مــوقــع 
 »الــبــروتــوكــول اإلضــافــي ليس 

ّ
الــذريــة، فــإن

ــه، بـــل هـــو بـــروتـــوكـــول  اتـــفـــاقـــا قــائــمــا بــــذاتــ
إضــافــيــة  أدوات  يـــوفـــر  ــاٍت  ــانـ ــمـ ــاِق ضـ ــفــ التــ
ــنـــووي لـــلـــدول«.  ــق مـــن الــبــرنــامــج الـ

ُّ
لــلــتــحــق

ــٍة  ــي بــــدرجــ ــ ــافـ ــ ــوكــــول اإلضـ ــروتــ ــبــ ويــــزيــــد الــ
ق من 

ُّ
الــوكــالــة على التحق كــبــيــرٍة مــن قــدرة 

النووية  املواد  لجميع  السلمي  االستخدام 
فـــي الـــــدول املــرتــبــطــة بــاتــفــاقــات ضــمــانــات 

شاملة. 
ــران قـــد قــبــلــت بــمــوجــب االتـــفـــاق  ــ ــانـــت إيــ وكـ
النووي بتنفيذ البروتوكول »طوعا«، لكنه 
 التخلي 

ً
عمليا تحول إلى تعهد، ليس سهال

عن تنفيذه، لحساسية األمر بالنسبة لبقية 
أطراف االتفاق النووي املبرم عام 2015 بن 
الدولية، والذي انسحبت  إيران واملجموعة 
ــام 2018، وأعــــــادت بــعــده  مــنــه واشــنــطــن عــ
املرفوعة بموجب االتفاق،  العقوبات  فرض 

لكن بشكل أشد مما كانت عليه قبله.
ــاة الـــتـــلـــفـــزة  ــنــ ــــي هــــــذه األثــــــنــــــاء، كـــشـــفـــت قــ فـ
اإلسرائيلية »13«، أن رئيس الوزراء بنيامن 
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فتح المنافذ بين قطر واإلمارات والسعودية
الدوحة ـ العربي الجديد

فتحت قطر، أمس السبت، منفذ 
ــبــــري الــــرابــــط مــع  ــرة الــ ــمـ ــو سـ ــ أبـ
اململكة العربية السعودية، وفقا 
إلجـــــراءات فــتــح الـــحـــدود الــجــويــة والــبــريــة 
والــبــحــريــة بــن الــدولــتــن، فــي الــوقــت الــذي 
بدأت اإلمارات العربية املتحدة، إعادة فتح 
كافة املنافذ البرية والبحرية والجوية مع 

قطر.
فــي قطر،  الحكومي  االتــصــال  وقـــال مكتب 
ــدد من  فـــي بـــيـــان إنــــه ســيــجــري تــطــبــيــق عــ
اإلجراءات االحترازية على جميع القادمن 
عــبــر مــنــفــذ أبـــو ســمــرة، اســتــنــادا لسياسة 
السفر والعودة إلى دولة قطر املعمول بها 

في ظل فيروس كورونا.
على  التوقيع  الــقــادمــن  جميع  يلتزم  كما 
الفندقي  بالحجر  بــااللــتــزام  رســمــي  تعهد 
مع اتباع سياسة وشروط الحجر الصحي، 

ــة إلـــــى تــحــمــيــل تــطــبــيــق »احــــتــــراز«  ــافــ إضــ
املعني بتتبع السالسل االنتقالية لفيروس 

كورونا.
ــا  ــزم اإلجــــــــــــــــراءات املــــتــــبــــعــــة أيـــضـ ــ ــلـ ــ ــا تـ ــمــ كــ
املــســافــريــن مـــن دولــــة قــطــر عــبــر مــنــفــذ أبــو 
سمرة الحدودي إجراء حجز لحجر فندقي 

بتاريخ العودة قبل مغادرتهم البالد.
وكــــان مــنــفــذ أبـــو ســمــرة الـــحـــدودي والـــذي 
يبعد 110 كــيــلــومــتــرات، عــن الــدوحــة وعــن 
الرياض 450 كيلومترًا، أحد شراين الحياة 
للمواطنن في قطر، فاملعبر البري الوحيد 
كان حلقة الوصل التي تربطهم بعائالتهم 
وتربط  بل  السعودية،  املــدن  في  وأقاربهم 
العديد منهم بــمــورد رزقــهــم، خــاصــة ممن 
يــمــتــلــكــون املــــــزارع، أو يــعــمــلــون فـــي تربية 
السعودية  السلطات  تمنع   أن  قبل  اإلبـــل، 
اإلقامة  أو  قطر،  إلــى  السفر  من  مواطنيها 
فيها، أو املرور عبرها كما منعت دخول أو 
السعودية،  إلى  القطرين  املواطنن  عبور 

 14 مدة  منهم  والزائرين  املقيمن  وأمهلت 
يوما للمغادرة، إنفاذًا لقرار قطع العالقات 
الدبلوماسية والقنصلية بن البلدين، بعد 
الخامس من  الخليجية في  األزمــة  نشوب 

يونيو/ حزيران 2017.
ــلــــن خــــالــــد عــبــدالــلــه  ومــــســــاء الـــجـــمـــعـــة، أعــ
والتعاون  الخارجية  وزارة  وكيل  بالهول، 
الــدولــي اإلمــاراتــي فــي بــيــان نشرته وكالة 
األنـــبـــاء الــرســمــيــة، عـــن فــتــح كـــافـــة املــنــافــذ 
البرية والبحرية والجوية مع قطر، اعتباًرا 
ــه تــم  ــ ــى أنــ ــ ــرا إلــ ــيـ ــبـــت أيــــضــــا، مـــشـ مــــن الـــسـ
توجيه الجهات املعنية في اإلمــارات بهذه 
اإلجراءات. واستضافت مدينة الُعال، شمال 
غــربــي الــســعــوديــة، يـــوم الــثــالثــاء املــاضــي، 
التي  واألربعن،  الحادية  الخليجية  القمة 
بعد  الخليجية  املــصــالــحــة  إعــــالن  شــهــدت 

أكثر من 3 سنوات من األزمة.
ــة الــــقــــطــــريــــة،  ــ ــــويـ ــــجـ ــــوط الـ ــــطـ ــــخـ ــت الـ ــ ــانــ ــ وكــ
ــاء أمـــــــس الـــخـــمـــيـــس  ــ ــــسـ قـــــد اســــتــــأنــــفــــت، مـ

ــال الـــجـــوي  ــا عـــبـــر املــــجــ ــهـ املــــاضــــي، رحـــالتـ
الــســعــودي، حــيــث انطلقت الــرحــلــة األولـــى 
إلى  الــدوحــة  مــن   ،1365 ورقــمــهــا  املنتظمة 

جوهانسبيرغ في جنوب أفريقيا.
شــــهــــدت أســــــــواق املـــــــال فــــي دول الــخــلــيــج 
ومصر أسبوعا من األداء اإليجابي تزامنا 
الخليجية وارتــفــاع  املــصــالــحــة  إعــــالن  مــع 
أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى في 
11 شهرًا مع االستمرار في جهود خفض 

اإلنتاج.
وصعد املؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 
عند  األســـبـــوع  تــعــامــالت  لــيــغــلــق   ،%2.32
النقطة 10678.28، رابحا 242.32 نقطة عن 
املنتهي في 31  السابق  مستوى األســبــوع 

ديسمبر/كانون األول 2020.
بنحو  لــأســهــم  الــســوقــيــة  الــقــيــمــة  وزادت 
دوالر(،  مــلــيــارات   4.5( ريـــال  مــلــيــار   16.52
ريــــال، مقابل  مــلــيــار  إلـــى 618.719  لــتــصــل 

602.198 مليار ريال في األسبوع السابق.

قــواعــد جــديــدة لتحصن شركاتها  أعلنت الصن عــن 
من القيود األجنبية، في الوقت الذي تشهد العالقات 
مــع الــواليــات املتحدة تــدهــورًا فــي ظــل احــتــدام الحرب 
واستهداف  عــامــن،  مــن  أكثر  منذ  املستمرة  التجارية 
قطاعات  فــي  سيما  ال  الــعــمــالقــة،  الصينية  الــشــركــات 
االتـــصـــاالت والــتــكــنــولــوجــيــا. ونــشــرت وزارة الــتــجــارة 
الصينية، أمـــس الــســبــت، وفـــق وكــالــة رويـــتـــرز، قــواعــد 
تمكن املستثمرين من مواجهة ما وصفته »بالتطبيق 

غير املبرر للتشريعات األجنبية في الخارج«.
الـــــــــوزارة، يــمــكــن ألي صــيــنــي أو أي شــركــة  وبــحــســب 
»االنخراط  من  األجنبية  التشريعات  تمنعها  صينية 

أو  التجارية  أو  االقتصادية  االعتيادية  األنشطة  فــي 
ما يتعلق بذلك مع دولة أخرى أو مواطنيها« أن تبلغ 

وزارة التجارة بذلك في غضون 30 يوما.
وستعمل الوزارة بعد ذلك على تقييم الوضع وما إذا 
كان يشكل انتهاكا محتمال للقانون الدولي، وتأثيره 
عــلــى ســـيـــادة الــصــن وأمــنــهــا الــقــومــي وتـــأثـــيـــره على 
املــواطــنــن الــصــيــنــيــن. وتـــأتـــي الــقــواعــد الــجــديــدة في 
وقت يشهد ردود فعل قوية من حكومات أجنبية ضد 
الحكومة  الصينية، وخاصة من  الشركات  العديد من 
األميركية. وفي عهد الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
صــعــدت الــــواليــــات املــتــحــدة الــعــقــوبــات االقــتــصــاديــة، 

وحــظــر الــســفــر ضــد الــشــركــات الــصــيــنــيــة واملــســؤولــن 
ــاء الـــحـــزب الـــشـــيـــوعـــي، ال سيما  الــحــكــومــيــن وأعــــضــ
فــي األســابــيــع القليلة املــاضــيــة. وتـــم اســتــبــعــاد شركة 
»هواوي« الصينية العمالقة للتكنولوجيا من السوق 
األميركية، وضغطت الواليات املتحدة على دول أخرى 

لتحذو حذوها، وإن كانت النتائج متباينة.
العام 2020، على هدنة تجارية  البلدان، مطلع  واتفق 
بعد أكثر من عشرين شهرًا من املفاوضات املاراثونية 
االنتقامية  الجمركية  الــرســوم  حـــرب  لــوقــف  بينهما، 
لكن جائحة  الــكــبــرى،  الــشــركــات  املتبادلة واســتــهــداف 
فيروس كورونا الجديد فاقمت حدة الصراع التجاري 

بــن الــواليــات املــتــحــدة والــصــن. وتــوقــع مــركــز أبحاث 
االقتصاد واألعمال في تقرير سنوي، نشره مؤخرًا، أن 
لتصبح  األميركية،  املتحدة  الــواليــات  الصن  تتجاوز 
العالم بحلول عام 2028، وذلــك قبل  أكبر اقتصاد في 
خمس سنوات مما كان متوقعا، بسبب تباين تعافي 
الــبــلــديــن مــن جــائــحــة كـــورونـــا. وتــوقــع صــنــدوق النقد 
الـــدولـــي فـــي تــقــريــر، يــــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، أن ينمو 
الجاري  العام  7.9% خالل  بنسبة  الصيني  االقتصاد 
من  العالم  فــي  اقتصاد  أكبر  ثاني  تمكن  حيث   ،2021

القضاء إلى حد كبير على تفشي كورونا.
)رويترز، العربي الجديد(

الصين ُتحصن شركاتها من القيود األجنبية

عروض ترويجية في األردن
قررت املؤسسة االستهالكية 

املدنية في األردن، إجراء 
تخفيضات وعروض ترويجية 

على 17 سلعة غذائية بنسب 
متفاوتة تصل إلى 30% بدءًا من 

األحد وحتى 16 يناير/ كانون 
الثاني الحالي، لتحريك األسواق 
في ظل تراجع القدرات الشرائية 

للمواطنني بسبب تداعيات جائحة 
فيروس كورونا الجديد. وقال 
املدير العام للمؤسسة سلمان 

القضاة، في بيان، أمس السبت، 
إن جميع العروض والتخفيضات 

متوفرة في أسواق املؤسسة 
املنتشرة بمحافظات اململكة 

البالغ عددها 67 سوقًا وبكميات 
كبيرة تلبي حاجة املواطنني، داعيًا 

املواطنني إلى االستفادة من هذه 
العروض والتخفيضات والرجوع 

لصفحة املؤسسة الرسمية 
على موقع التواصل االجتماعي 
فيسبوك لالطالع على تفاصيل 
األصناف وأسعار هذه العروض 

والتخفيضات.

تجديد عقود الوكاالت 
التجارية في ُعمان

طالبت وزارة التجارة والصناعة 
وترويج االستثمار في سلطنة 

ُعمان، الوكالء التجاريني 
املسجلني بالوزارة بضرورة 

تقديم طلبات تجديد قيد 
عقود وكاالتهم التجارية وذلك 
خالل الشهر األخير من انتهاء 
صالحيتها مع ضرورة تقديم 

املستندات الالزمة الدالة على 
استمرار تلك العقود. وقالت 

الوزارة في بيان، أوردته وكالة 
األنباء العمانية، أمس، إنه سيتم 
شطب تسجيل الوكالة في حال 
مرور 90 يومًا من تاريخ انتهاء 

صالحيتها، مشيرة إلى أن 
تقديم طلب التسجيل يتم عبر 

البوابة اإللكترونية »استثمر 
بسهولة« بهدف تسهيل عملية 
تسجيل املستثمرين ومتابعة 

معامالتهم أو من خالل مكاتب 
تقديم الخدمة. ودعت الوزارة، 

املستثمرين والشركات وأصحاب 
املؤسسات الصغيرة واملتوسطة 

إلى االستفادة من الخدمات 
املقدمة عبر »استثمر بسهولة« 

والفرص املتاحة في السوق.

زيادة إنتاج الغاز في الصين
قالت شركة جنوب الغرب 

للنفط والغاز التابعة لشركة 
بتروتشاينا، إن منتجي الغاز 

الطبيعي في حوض سيتشوان، 
أكبر قاعدة للغاز الطبيعي في 
الصني، ُيعززون من طاقاتهم 
اإلنتاجية للتعامل مع املوجة 

الباردة التي تجتاح البالد. 
وأضافت الشركة التي تعتبر 

ُمطور طاقة رئيسيًا في حوض 
سيتشوان، أن استهالك الغاز في 

املناطق الحضرية في مقاطعة 
سيتشوان وبلدية تشونغتشينغ 
اللتني تقعان في الحوض املذكور، 
ارتفع من 50 مليون متر مكعب 
يوميًا إلى 70 مليون متر مكعب 
يوميًا، بزيادة نسبتها 40% عن 
ذروتها املسجلة في نفس الفترة 

من العام املاضي. 

أخبار

جنرال موتورز 
تغير شعارها

، تهدف إلى إبراز 
ّ

أدخلت شركة »جنرال موتورز« الشهيرة لصناعة السيارات تعديالت على شعارها )اللوغو(، في مستهل عملية تغيير لصورتها ككل
جهودها في مجال السيارات الكهربائية. وأوضحت املجموعة في بيان، وفق وكالة فرانس برس، أن الرمز الجديد »يتضمن ملسة أكثر حداثة وديناميكية 
أضيفت إلى املربع األزرق التقليدي لجنرال موتورز«. ويرمز تدرج اللون األزرق املستخدم اآلن في حرفي »جي« و»إم« إلى السماء الزرقاء تعبيرا عن 
الطموح إلى مستقبل يخلو من االنبعاثات امللّوثة. أما الشكل الجديد لحرف »إم« فهو يرمز إلى املنفذ الكهربائي )القابس(، بينما بقي الخط الذي كان 

موجودًا في الشعار القديم، ولكن تحت حرف »إم« وحدها ال تحت الحرفن.

اقتصاد
Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة

)Getty(
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بغداد ـ عادل النواب

كشف مسؤول عراقي عن »ضغوط تمارسها 
قـــــوى ســـيـــاســـيـــة ومـــســـلـــحـــة، حــلــيــفــة إليــــــران، 
ــل إيــــقــــاف مـــشـــروع  ــ ــلـــى الـــحـــكـــومـــة، مــــن أجــ عـ
الخليج،  ودول  الــعــراق  بني  الكهربائي  الربط 
بــاعــتــبــاره سينهي حــاجــة الـــعـــراق إلـــى الــغــاز 
والكهرباء اإليرانيني واللذين تصل قيمتهما 

سنويا إلى ملياري دوالر«.
وقــــال املـــســـؤول، الــــذي طــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  اســمــه، فــي تــصــريــح لـــ
»الــعــمــل بــمــشــروع الـــربـــط الــكــهــربــائــي وصــل 
إلى نسب إنجاز متقدمة جدا داخل األراضي 
تحويل  ومحطات  أبــراج  نصب  من  العراقية، 
وغـــيـــرهـــا، لــكــن حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي 
واجــهــت ضــغــوطــا كــبــيــرة مــن قــبــل إيــــران عبر 
الــجــهــات املــوالــيــة إليــقــاف املــشــروع«. وأضــاف 
»هناك مخاوف من أن تقدم بعض املليشيات 
على ضــرب األبـــراج إلعاقة العمل في حــال لم 

الكويت ـ أحمد الزعبي

ـــورونــــا الــجــديــد  ســبــبــت جـــائـــحـــة فــــيــــروس كـ
ــــروض مـــــن الـــشـــقـــق الــســكــنــيــة  ــعــ ــ ــاع املــ ــ ــفــ ــ ارتــ
املــطــروحــة للبيع فــي الــكــويــت، حــيــث تــأثــرت 
اإليــجــار بسبب  الطلب على  الــســوق بتراجع 
رحيل مئات آالف الوافدين، في ظل األضرار 
التي خلفتها الجائحة على مختلف األنشطة 
ــر تـــقـــريـــر ملـــركـــز الــخــلــيــج  ــ االقـــتـــصـــاديـــة. وذكــ
الــعــربــي لــلــبــحــوث االقــتــصــاديــة فـــي الــكــويــت 
)مستقل( أن إجمالي الشقق السكنية الخالية 
ــاوزت 95 ألـــــف شــقــة  ــ ــجـ ــ مــــن املـــســـتـــأجـــريـــن تـ
بــنــهــايــة نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
مــشــيــرًا إلـــى مـــغـــادرة مــا يــقــرب مــن 850 ألــف 
وافـــد خــال عــام 2020 بسبب أزمـــة كــورونــا. 
»العربي  عليه  اطلعت  الـــذي  التقرير  وحـــذر 
التي تحد  اإلجــــراءات  استمرار  مــن  الجديد« 
من عــودة الوافدين، ما قد يساهم في زيــادة 
عدد الشقق الشاغرة خال عام 2021، ويزيد 
الضغط على السوق العقارية. وقال أمني سر 
اتــحــاد الــعــقــاريــني فــي الــكــويــت قــيــس الغانم 
أحدثت  كورونا  أزمــة  إن  الجديد«  »العربي  لـ
العقارية  الــســوق  فــي  مسبوقة  غــيــر  تقلبات 
بــالــكــويــت، مــشــيــرًا إلـــى أن أســـعـــار إيـــجـــارات 
الشقق السكنية انخفضت بنسبة 30% خال 
األشهر التي أعقبت تفشي الجائحة وهجرة 
مئات آالف الوافدين. وأضاف الغانم أن حالة 
الضبابية بسبب كورونا ألقت بظالها على 
التجارية،  األنشطة  وكل  الكويتي  االقتصاد 
بــمــا فــيــهــا نــشــاط الــقــطــاع الـــعـــقـــاري وحــركــة 
ــارات الــتــي  ــ ــجــ ــ ــراء، وحـــتـــى اإليــ ــ ــشــ ــ الـــبـــيـــع والــ
الكويتيني.  آلالف  استثمارية  عــوائــد  تشكل 
لــكــن الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي حــجــاج 
بــوخــضــور، تــوقــع أال تستمر األوضــــاع غير 
املــســتــقــرة الــتــي تــشــهــدهــا الـــســـوق الــعــقــاريــة 
لــفــتــرة طــويــلــة، مــرجــحــا بـــدء تــعــافــي الــقــطــاع 

بنهاية الربع األول من العام الجاري.
وأضــاف بوخضور خال اتصال هاتفي مع 
»العربي الجديد« أنه بمجرد توافر اللقاحات 
واملــضــي فــي حــمــات الــتــطــعــيــم، ســتــعــود كل 
ــعـــاش، ولــكــن  ــتـ ــى االنـ األنـــشـــطـــة الــتــجــاريــة إلــ
ليس كسابق عهدها، فيما حذر من سياسة 
الحكومة في ترحيل الوافدين حيث قد تنتج 

تخضع الحكومة للضغوط«. وفي السابع من 
الــثــانــي الــجــاري، أعلنت وزارة  يــنــايــر/كــانــون 
الــكــهــربــاء الــعــراقــيــة إنــجــاز 80% مــن مــشــروع 
وزارة  باسم  املتحدث  وقــال  الخليجي.  الربط 
الكهرباء أحمد موسى، في تصريح صحافي، 
الــعــراق بــانــتــظــار أن يكتمل إنــجــاز الــجــزء  إن 
الــذي تعطل كثيرا  الخليجي  املناط بالجانب 
بسبب جائحة كــورونــا. وأضـــاف أن مشاريع 
العراقية  الوطنية  للشبكة  الكهربائي  الــربــط 
ليست الستيراد الكهرباء، بل لجعلها محطة 

لـــتـــبـــادل املــنــفــعــة بــــني الـــــــدول وجــعــلــهــا مــمــرا 
العراقية  الكهرباء  الطاقة. وكانت وزارة  لنقل 
أبــرمــت اتــفــاقــيــة مــع هــيــئــة الــربــط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي، على هامش 
فــي سبتمبر/أيلول  بــبــغــداد  لــلــطــاقــة  مــؤتــمــر 
للكهرباء بطول  مــد خطني  إلــى  تهدف   ،2019
مــــن دول  ــة  ــاقـ الـــطـ كــيــلــومــتــر الســـتـــيـــراد   300

الخليج.
ــه 

ّ
 الــعــراق بلد نفطي إال أن

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

يعتمد بشّدة على إيران في مجال الطاقة، إذ 
االستهاكية  احتياجاته  ثلث  منها  يستورد 
ــاء، وذلـــــك بــســبــب بنيته  ــربـ ــهـ ــكـ مـــن الـــغـــاز والـ
التحتية املتقادمة التي تجعله غير قادر على 
تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الطاقة لتأمني 
مليون   40 عــددهــم  البالغ  سكانه  احتياجات 

نسمة، فضا عن انتشار الفساد في الباد.
وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة العراقية 
املتعاقبة  الحكومات  إن  الكاظمي،  مصطفى 
قطاع  على  دوالر  مليار   62 يناهز  مــا  أنفقت 
الكهرباء منذ عــام 2013، لكن من دون توفير 
الخدمات بشكل كــاف بسبب ســوء التخطيط 
ــاد. وقــــــال املــــســــؤول الــــــذي يــعــمــل فــي  ــفــــســ والــ
أن  العراقي إن »طــهــران تريد  الـــوزراء  مجلس 
يبقى العراق معتمدا كليا على استيراد الغاز 
ماليا  مـــوردا  يعتبر  إذ  قبلها،  مــن  والكهرباء 
الصعبة  العملة  من  إليــران  ومستقا  ضخما 
التي يدفعها العراق سنويا وتصل إلى نحو 
مــلــيــاري دوالر أو أكــثــر فــي بــعــض الــســنــوات، 
أنــه يعتبر ملفا ضاغطا على بغداد بيد  كما 
طهران، خصوصا أن إيران والجهات املوالية 
لها في العراق، عملت طيلة السنوات املاضية 
الغاز،  إلنتاج  عراقي  مشروع  أي  إفشال  على 
خصوصا  إليـــران،  املالية  الفائدة  تبقى  حتى 
بسبب ما تمر به من وضع اقتصادي بسبب 

العقوبات األميركية عليها«.
وأضـــاف املــصــدر أن »بعض األطـــراف املوالية 
إليران أوصلت رسائل إلى الجهات الحكومية، 
وقد  هــادئــة،  اعتبارها  يمكن  وال  غير سلمية 
تــســتــهــدف املـــشـــروع )مـــشـــروع الـــربـــط( إذا ما 
جــــرى تــفــعــيــلــه عــلــى أرض الــــواقــــع، وقــطــعــت 

بغداد استيراد الغاز من إيران«.
مؤخرا،  األميركية  الخارجية  وزارة  وأعلنت 
العراق  بني  الكهربائي  الربط  ملشروع  دعمها 
في خطوة  الخليجي،  التعاون  ودول مجلس 
اعـــتـــبـــرت ذات بـــعـــد ســـيـــاســـي، بــــهــــدف وقـــف 

اعــتــمــاد الـــعـــراق عــلــى إيـــــران فـــي شــــراء الــغــاز 
من  الغاز  الــعــراق  ويستورد  منها.  والكهرباء 
إيـــــران بـــواقـــع 50 مــلــيــون مــتــر مــكــعــب يــومــيــا 
العاملة  الكهربائية  الطاقة  محطات  لتشغيل 
السنوات  التي جــرى تشييدها خــال  بالغاز، 
العراقية  اتهامات للحكومات  املاضية، وسط 
املتعاقبة بتعّمد تعطيل استثمار حقول الغاز 

العراقية الستمرار االستيراد من إيران.
وقال عضو لجنة النفط والطاقة في البرملان 
ــلــــي، فــــي اتـــصـــال  ــالــــب مـــحـــمـــد عــ الــــعــــراقــــي، غــ
هاتفي مع »العربي الجديد«، إنه »بكل تأكيد 
هـــنـــاك ضـــغـــوط خـــارجـــيـــة وداخـــلـــيـــة مـــن أجــل 
العراق  بني  الكهربائي  الربط  مشروع  إفشال 
ــاف أن »مـــشـــروع  ــ ــيـــج«. لـــكـــن عـــلـــي أضــ ــلـ والـــخـ
الربط الكهربائي بني العراق والخليج وكذلك 
اســتــيــراد الــغــاز مــن إيــــران، ليس حــا حقيقيا 
ــــراق، خـــصـــوصـــا أن  ــعـ ــ ــة الـــكـــهـــربـــاء فــــي الـ ــ ألزمــ

العراق ُمصدر للطاقة باألساس«.
ــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  ــ ــل أزمـ ــاف أن »حــ ــ وأضــ
يكون من خال إنتاج العراق الغاز الطبيعي، 
خــصــوصــا أن الـــعـــراق يــعــتــبــر الــعــاشــر عامليا 
حقول  ولدينا  الطبيعي،  الغاز  احتياطي  في 
مهمة في الشمال والوسط والجنوب، وكذلك 
لدينا محطات توليد هائلة للكهرباء، لكن هي 

بحاجة إلى وقود فقط«.
ويــشــهــد الــعــراق عــجــزًا فــي قــطــاع الــطــاقــة منذ 
االحـــتـــال األمـــيـــركـــي لــلــبــاد عــــام 2003، رغــم 
والغاز.  النفط  من  كبيرة  احتياطات  امتاكه 
واألســــبــــوع املــــاضــــي، أعـــلـــن مـــســـؤول عـــراقـــي، 
أن الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة مــــــــّددت ثـــاثـــة أشــهــر 
إضافية اإلعفاء املمنوح للعراق من العقوبات 
املــفــروضــة على إيـــران فــي مــجــال الــطــاقــة، مّما 
الغاز  استيراد  االستمرار في  لبغداد  سيتيح 

والكهرباء من الجمهورية اإلسامية.
ــتـــحـــدة فـــرض  ومـــنـــذ أن أعـــــــادت الـــــواليـــــات املـ
عقوباتها على إيران في نهاية 2018، لم تنفّك 
الـــعـــراق اإلعــفــاء  اإلدارة األمــيــركــيــة عـــن مــنــح 
تلو اآلخــر ريثما يعثر على مــوّرديــن آخرين. 
وبــمــوجــب اإلعــفــاء الــجــديــد، سيتمّكن الــعــراق 
من االستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من 
جارته الشرقية حتى مطلع إبريل/نيسان، أي 
م الرئيس املنتخب 

ّ
بعد شهرين ونّيف من تسل

جو بايدن مقاليد الحكم في 20 يناير/كانون 
واليته  املنتهية  الرئيس  مــن  الــجــاري  الثاني 

دونالد ترامب.

منها زيادة نسبة الشواغر وتراجع اإليرادات 
ــات غير  ملـــاك الــعــقــارات، الــذيــن واجـــهـــوا أزمــ
مسبوقة بسبب تراجع الطلب على اإليجار، 
 عن تراكم اإليجارات على املستأجرين 

ً
فضا

ــة قــضــيــة  ــالـــجـ ــعـ ــــع بــــــأن »مـ ــابـ ــ الـــــوافـــــديـــــن. وتـ
الــتــركــيــبــة الــســكــانــيــة، يــجــب أن تـــكـــون وفــق 
ضــوابــط وخــطــط مـــدروســـة تــراعــي مصلحة 
ــكـــويـــت االقـــتـــصـــاديـــة وأصــــحــــاب األعـــمـــال  الـ

وماك العقارات«.
ــاذ االقـــتـــصـــاد فـــي جــامــعــة  ــتـ ــال أسـ بـــــــدوره، قــ
»العربي الجديد«  الكويت، محمد الهاجري، لـ
ــا عـــلـــى الـــســـوق  ــ ــورونـ ــ ــيــــات كـ إنـــــه رغـــــم تــــداعــ
العقارية، إال أنها دفعت بعض املواطنني إلى 
تراجع  أن  موضحا  الــكــويــت،  فــي  االستثمار 
حركة السفر وعدم تمكن املواطنني من السفر 
ــات املـــتـــحـــدة والـــــــدول األوروبــــيــــة  ــواليــ ــى الــ إلــ
ــرات إلـــى  ــ ــدخــ ــ ــح مـــمـــن لـــديـــهـــم مــ ــ ــرائـ ــ دفــــــع شـ
االستثمار في الداخل من خال شراء الشقق 
الــقــروض العقارية  والــشــالــيــهــات. وأســهــمــت 
فـــي تــحــريــك مــبــيــعــات الـــعـــقـــارات فـــي الــســوق 
البيانات  على مــدار السنوات املاضي، إال أن 
الــقــروض خال  منح  تباطؤ  تظهر  الرسمية 
الــعــام املــاضــي. وخـــال الــعــام املــاضــي، وافــق 
عقارية  قــروض  على  الكويتي  االئتمان  بنك 
 بمنح 13 ألفا في 

ً
لنحو 6124 مواطنا، مقارنة

عام 2019، فيما شهد عام 2018 تقديم 14 ألف 
الرسمية  الــبــيــانــات  إســكــانــي. وتشير  قــرض 
إلى أن عدد املواطنني الحاصلني على قروض 
إسكانية 174 ألف مواطن، بقيمة إجمالية 41 

مليار دوالر.
بمبلغ  قرضا  الكويتي  االئتمان  بنك  ويــقــدم 
ال يــزيــد على 230 ألــف دوالر لــشــراء بيت أو 
 

ّ
شــقــة تــمــلــيــك أو غـــيـــرهـــا، فــيــمــا يــشــتــرط أال
تــقــل املــســاحــة املـــــراد بــنــاؤهــا عـــن 375 مــتــرًا 
مربعا، ويستثنى من ذلك القسائم والبيوت 

الحكومية التي ُهدَمت ولم تتعرض للفرز.
ومــــع اســـتـــمـــرار تـــداعـــيـــات الـــجـــائـــحـــة، كشف 
مسؤول حكومي في ديسمبر/ كانون األول 
إجــراءات  املقبلة ستشهد  الفترة  أن  املاضي، 
وقرارات إصاحية. وأظهرت بيانات رسمية 
صــادرة عن وزارة املالية الكويتية أخيرًا، أن 
عجز ميزانية العام املالي الجاري قد تجاوز 

40 مليار دوالر.

ارتفاع معروض الشقق ضغوط إيرانية إليقاف مشروع الربط الكهربائي بين العراق والخليج
السكنية في الكويت

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سالمة، في مقابلة مع وكالة رويترز، نشرت مساء 
الجمعة، إنه لن يجري تعويم عملة البالد، إذا لم يجر التوصل التفاق مع صندوق النقد 
تثبيت سعر صرف  أن عصر  بينما أكد في مقابلة سابقة مع قناة »فرانس 24«  الدولي، 

الليرة مقابل الدوالر »انتهى« وأن هناك توجهًا نحو التعويم.

فيروس  جائحة  تــداعــيــات  انعكست   ■
كورونا الجديد بشكل سلبي على واقع 
العمالة في قطاع غزة، فهل تضعنا في 

صورة واقع البطالة الحالي في القطاع؟
ــدد األشــــخــــاص املــتــضــرريــن بفعل  ــّدر عــ ــقـ يـ
جــائــحــة كـــورونـــا بــنــحــو 165 ألــفــا فــي كافة 
القطاعات، إال أن أكثر القطاعات تضررًا هو 
القطاع السياحي والفندقة واملطاعم بسبب 
أيام  املتخذة وتقليص  الوقائية  اإلجــراءات 

الدوام واإلغاق الليلي.
الكثير من هذه القطاعات حاولت وتحاول 
تـــســـريـــح بـــعـــض الـــعـــمـــال بــســبــب الـــتـــضـــرر، 
وهناك أضرار كبيرة ألرباب العمل، ويوجد 
تواصل مع جهات مختلفة لوقف التسريح، 
أخــرى ملنع تسريح  وأن تكون هناك حلول 

العاملني.
ــات الـــرســـمـــيـــة  ــيــ ــائــ وبـــحـــســـب آخــــــر اإلحــــصــ
الـــصـــادرة، فـــإن مــعــدل الــبــطــالــة الــعــام يبلغ 
أعــداد  ارتفعت  كــورونــا  49%، ومــع جائحة 
تعطلوا  أو  أعمالهم  فقدوا  الذين  العاملني 
بفعل اإلجـــراءات، إال أن أزمــة البطالة بدأت 
تــتــفــاقــم نتيجة إلغــــاق املــعــابــر والــحــصــار 
املــــفــــروض مـــن قــبــل االحــــتــــال اإلســرائــيــلــي 
وتدمير البنية التحتية واألزمة التي زادت 

بعد أحداث االنقسام.

■ كم عدد األشخاص الباحثني عن العمل في غزة 
وفقًا لنظام التسجيل املوحد لديكم؟

التحديثات األخيرة للبيانات التي أجرتها 
الــوزارة تشير إلى أن هناك 270 ألف باحث 
عن العمل حتى نهاية عام 2020، إال أن من 
بــني هـــذه األعـــــداد أشــخــاصــا لــديــهــم أعــمــال 
غير منتظمة في مجاالت حرفية بسيطة ال 
استدامة لها، وعند الحديث عن األشخاص 
الذين ال عمل لهم فإن عددهم يبلغ 169 ألفا 

من إجمالي 270 ألفا.

■ ومــــاذا عــن أعــــداد الــخــريــجــني وغــيــر الخريجني 
الذين يبحثون عن العمل سنويًا؟

كخريجني، نحن نتحدث عن عشرات اآلالف، 

إيهاب الغصين

الـــوزارة لتخفيف  ■ ما اإلجـــراءات التي قامت بها 
حدة البطالة وخلق فرص عمل؟

دول خليجية  مـــع  جــــرت  اتــــصــــاالت  هـــنـــاك 
الســـتـــيـــعـــاب أيــــــد عـــامـــلـــة فــلــســطــيــنــيــة فــي 
ــتــــخــــصــــصــــات، وكـــــانـــــت هـــنـــاك  مـــخـــتـــلـــف الــ
استقبلت  التي  الكويت  دولــة  استجابة من 
عـــددًا مــن املــعــلــمــني، ونــحــن مــا زلــنــا نــحــاول 
زيــــادة هـــذه األعـــــداد، بــاإلضــافــة إلـــى توجه 
الــكــفــاءات على  مــن  قطري إلعطائها جانبا 
صــعــيــد الـــشـــبـــاب مــــن مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والــتــخــصــصــات، ونــحــن فــي طــور التواصل 
ــام أبــنــائــنــا، ونــحــن نتمنى  لــفــتــح الـــبـــاب أمــ

زيادة هذه األعداد.
 كـــمـــا أن لــجــنــة الـــســـيـــاســـات الــعــمــالــيــة فــي 
مــع  لــــقــــاء  مـــــؤخـــــرا  عــــقــــدت  الــــعــــمــــل  وزارة 
فــي وزارات االقــتــصــاد والــعــمــل  مــســؤولــني 
والتعليم  والتربية  االجتماعية  والتنمية 
ــي االتـــــــــحـــــــــاد الــــــــعــــــــام لــــنــــقــــابــــات  ــ ــلـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ومـ
ــاد الــــصــــنــــاعــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــال فــــلــــســــطــــني، واتـ ــ ــمـ ــ عـ
والــغــرفــة  املــقــاولــني،  واتــحــاد  الفلسطينية، 
للمطاعم  الفلسطينية  والهيئة  التجارية، 
شركات  التحاد  العامة  والهيئة   والفنادق، 
أنــظــمــة املــعــلــومــات، لــبــحــث إجــــــراءات تحد 
الــعــمــل  ووزارة  كــــــورونــــــا.  تــــداعــــيــــات  ــن  ــ  مـ

 تـــولـــي اهـــتـــمـــامـــا لـــلـــشـــراكـــة الــحــقــيــقــيــة مــع 
ــاج وتـــســـعـــى لـــلـــوصـــول إلـــى  ــ ــتـ ــ أطــــــــراف اإلنـ
سياسات وإجراءات تحد من اآلثار السلبية 

للجائحة.
وقدمت وزارة العمل مع الشركاء، العديد من 
املساعدات للمتضررين من األزمــة، وقدمت 
الــدعــم مــن خــال التشغيل املــؤقــت للطواقم 
ــعـــنـــيـــة، وتــطــمــح  ــــات املـ ــــسـ ــــؤسـ الـــطـــبـــيـــة واملـ
 إلـــى املــزيــد مــن الــدعــم واملـــــؤازرة واملــشــاركــة 
مــن الــقــطــاع الــخــاص واملــؤســســات املــانــحــة، 

ألن األزمة أكبر من الجميع.

■ هناك غياب للدور الحكومي في التوظيف خالل 
السنوات املاضية، ما أثر سلبًا على واقع الشباب؟ 
هل هناك تحركات جدية لتوسيع رقعة التوظيف 

الحكومي؟
الــحــكــومــة مـــن أكــثــر الــجــهــات الــتــي تــعــانــي 
توظيف  عمليات  توجد  ال   ،2014 عــام  منذ 
حقيقية في القطاع العام، وهو ما سبب أزمة 
الخدمة،  وتــقــديــم  الحكومي  الصعيد  على 
ونـــحـــاول تــعــويــضــهــا فــي وزارة الــعــمــل من 
خــــال فــــرص الــتــشــغــيــل املـــؤقـــتـــة الـــتـــي يتم 
اإلعـــان عنها، حيث تــم طــرح مــؤخــرًا 1450 

الخريجني  فرصة عمل مؤقتة على صعيد 
والفنيني والعمال، ويوجد عجز في موازنة 
 2021 لعام  غــزة  فــي  الفلسطينية  الحكومة 
بنحو 60% وهذه نسبة كبيرة جدًا، لكن في 
نفس اإلطار هناك توجه حقيقي للتوظيف 
خاصة في القطاع الصحي في ظل جائحة 

كورونا.

خاصة  اقتصادية  قطاعات  انهيار  ساهم  هل   ■
في تعزيز نسبة البطالة؟

بـــالـــتـــأكـــيـــد، فــقــبــل جـــائـــحـــة كــــورونــــا هــنــاك 

العاملني وتسريحهم في  أعــداد  تراجع في 
ظــل إغــاق املعابر وعــدم دخــول الكثير من 
املواد الخام وتراجع الكثير من الصناعات 
والحرف، ومع بداية جائحة كورونا أصبح 
ــة كــبــيــرة، وبـــات  ــ أصـــحـــاب األعـــمـــال فـــي أزمـ
هناك عدم قدرة في توفير الحد األدنى من 
توجه  هناك  وأصبح  املطلوبة  املصروفات 

للتسريح.

■ وماذا عن الدعم الذي قدمته بعض الدول للعمال 
في ظل جائحة كورونا؟

ل 
ّ

ال ننسى بالطبع الدور القطري الذي تدخ
فــي بــدايــة جائحة كــورونــا مــن خــال تقديم 
دعم مالي لـ 70 ألف عامل ملرة واحدة بواقع 
100 دوالر أميركي، لكن هذا الدعم ال يكفي، 
خــصــوصــا أن املــبــلــغ أســعــف 70 ألـــف أســرة 
مــن أصـــل 170 ألـــف أســـرة كــانــت تعمل قبل 
ــة بطالة  الــجــائــحــة، ونــحــن نــتــحــدث عــن أزمـ

قبل بداية الجائحة.

■ هل سوق العمل في غزة بشقيه العام والخاص 
قادر على معالجة أزمة البطالة؟ وما الحلول إذا لم 

يكن القطاع قادرًا على ذلك؟
طاملا أن املعابر مغلقة وال يتم إدخال املواد 
الخام والعوامل الداعمة للقطاعات املحلية 
لن يكون هناك حل ملشكلة البطالة، أما إذا 
بفتح  الكاملة  الفرصة  غــزة  لقطاع  أعطيت 
املعابر وإدخــال كافة املــواد التي تحتاجها 
املصانع والقطاعات املختلفة سيكون هناك 

فرصة أمام غزة لتنمية حقيقية.

■ كــم مــن الــوظــائــف يــحــتــاج الــقــطــاع ســنــويــًا على 
الصعيد الحكومي فيما لو توفر البند املالي؟

ــواقــــع اآلن غـــيـــر مــســتــقــر، وهــــنــــاك تـــراكـــم  الــ
ــدأت عقب  ــ لــســنــوات طــويــلــة مـــن الــبــطــالــة بـ
ــتــــدت حــتــى فــرض  انــتــفــاضــة األقـــصـــى وامــ
ألف   270 اآلن  فهناك  اإلسرائيلي،  الحصار 
شــخــص بــاحــث عــن الــعــمــل، بــاإلضــافــة إلــى 
ــــال جــائــحــة  الــــذيــــن تـــوقـــفـــوا عــــن الـــعـــمـــل خـ

كورونا.

■ هـــل هــنــاك مـــحـــاوالت أو اتـــصـــاالت لــفــتــح آفـــاق 
للتشغيل بآليات جديدة؟

ــع  ــاريـ ــشـ ــم مـ ــ ــــدعـ ــكــــومــــي لـ ــــاك اتـــــجـــــاه حــ ــنـ ــ هـ

التشغيل عــن بــعــد، فــهــذا الــجــانــب مــوجــود 
ــــزة وهــــنــــاك مـــؤســـســـات تــعــمــل  فــــي قـــطـــاع غـ
عـــلـــى هــــــذا الــــجــــانــــب، ولــــكــــن نـــحـــن دورنــــــا 
 أن عــــزز هــــذه الــفــكــرة عــبــر إعـــطـــاء مـــهـــارات 
للشباب في هــذا اإلطـــار، وفتح املجال أمام 

الخارجية،  الجهات  مــع  للتشبيك  الشباب 
ــواصــــــل حــــكــــومــــي ألن   وهـــــنـــــاك تــــصــــور وتــــ
 يـــكـــون الــعــمــل لــيــس بــشــكــل مـــنـــفـــرد، فنحن 
فـــي إطـــــار تــشــبــيــك حــقــيــقــي مـــع مــؤســســات 
خــــارجــــيــــة وهـــــنـــــاك مـــــســـــاٍع لـــتـــعـــزيـــز هــــذه 

االستراتيجية.

العمالية في  كيف يمكن وصــف واقـــع األجـــور   ■
قطاع غزة؟

في ظل واقــع غير مستقر كالذي نعيشه ال 
يمكن وضع حد أدنــى لألجور، فهناك قرار 
رسمي من حكومة التوافق قبل عدة أعوام 
 
ً
بأن يكون الحد األدنى لألجور 1450 شيكا

إسرائيلًيا، لكن في القطاع ال يمكن الوصول 
إلى 70% من هذا املبلغ.

ــة الــســيــاســيــة والــفــروقــات فــي الــوضــع  األزمــ
املــعــيــشــي بــني غـــزة والــضــفــة الــغــربــيــة تؤثر 
الضفة هناك  ففي  الــحــد،  هــذا  تطبيق  على 
فرصة أكبر للعمالة داخل األراضي املحتلة 
البطالة  فمستوى  بغزة،  مقارنة   1948 عــام 

هناك 20% فقط.

العمالية  القضايا  مــع  ستتعاملون  كيف  إذن   ■
والحقوق الخاصة بالعمال؟

نحن نــحــاول املــوازنــة فــي هــذا املــلــف، فعند 
بحث ملفات القضايا العمالية نعتمد على 
القرار الحكومي بالحد األدنى لألجور، لكن 
أن نلزم املؤسسات والشركات املختلفة فهو 
الــواقــع، فنحن مسؤولون  أمــر صعب بفعل 
عن رب العمل والعامل، وفي ظل عدم القدرة 
مقومات  املنشآت  هــذه  أصــحــاب  منح  على 
والقصف  الحصار  لظروف  نتيجة  النجاح 
وإغـــاق املعابر فنحن نــحــاول املــوازنــة بني 

العمال وأصحاب األعمال.

■ هل هناك خشية من قفزات كبيرة في معدالت 
البطالة خالل عام 2021؟

هناك حديث عن فرصة إلجراء االنتخابات 
وتــحــقــيــق الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، مـــا مـــن شــأنــه 
أن يــؤدي إلى انتعاشة في واقــع قطاع غزة 
بــشــكــل طــفــيــف، إال أنـــه يــعــتــمــد عــلــى نــجــاح 
السياسي  الــواقــع  فاستمرار  الفرصة،  هــذه 
الــحــالــي وانـــتـــشـــار جــائــحــة كـــورونـــا يــهــدد 

بخطر أكثر لواقع العمالة في غزة.

قال وكيل وزارة العمل في حكومة قطاع غزة، إيهاب الغصين، إن هناك 270 
ألف باحث عن العمل في القطاع، مشيرا، في حوار مع »العربي الجديد«، إلى 
البطالة، وهناك اتصاالت مع قطر والكويت الستيعاب  أن جائحة كورونا زادت 

أيد عاملة في مختلف التخصصات

مقابلة
أجراها

يوسف أبو وطفة

270 ألف باحث عن العمل 
في غزة... وكورونا يزيد األضرار

ال يمكن وضع حد أدنى لألجور 
في ظل وضع غير مستقر

¶ ولد إيهاب الغصين في 
الكويت بتاريخ 12 مايو/أيار 

1979
¶ حاصل على بكالوريوس 

هندسة مدنية وماجستير 
في إدارة األعمال

¶ حاصل على بكالوريوس 

صحافة وإعالم وباحث 
دكتوراه في إدارة األعمال

¶ يشغل منصب وكيل وزارة 
العمل منذ 25 أكتوبر/تشرين 

األول 2020
¶ عمل سابقًا في العديد 

من المناصب الحكومية 
منها الناطق باسم 

الحكومة في قطاع غزة
¶ كما عمل وكيال مساعدًا 

لوزارة النقل والمواصالت
 شغل منصب الناطق باسم 

وزارة الداخلية

لــكــن ســنــويــا هــنــاك 30 إلـــى 40 ألـــف مسجل سيرة
اإللكتروني املخصص  الرابط  جديد ضمن 
مـــن قــبــل وزارة الــعــمــل. غــيــر أن هــــذا الــرقــم 
يبقى متحركا بني إيجاد فرصة عمل، وبني 
العمل ويبحثون عن  عن  توقفوا  أشخاص 

فرص جديدة.
فإنه  املنظم،  غير  بالعمل  يتعلق  فيما  أمــا 
يــشــكــل نــســبــة كــبــيــرة مـــن واقـــــع الــعــمــل في 
الــقــطــاع بــإجــمــالــي يــقــتــرب مــن نسبة %65، 
أما من يعملون بشكل منتظم فهم موظفو 
الحكومة، سواء في غزة أو املحسوبني على 
الدولية  واملؤسسات  الفلسطينية  السلطة 

والقطاع الخاص.

■ هــل كــان هناك بــرامــج توظيف مؤقتة مــن قبل 
وزارة العمل والجهات املانحة خالل العام األخير؟

وصـــل عـــدد مــن مــنــحــوا فـــرص عــمــل مؤقتة 
تــتــراوح ما بني 3 و6 أشهر، باإلضافة إلى 
أعـــداد قليلة وصلت إلــى 11 شــهــرًا، 16 ألفا 
الـــفـــرص جــــزء منها  و200 شــخــص، وهــــذه 
بدعم حكومي، خاصة التي جــاءت لتعزيز 
القطاع الصحي وملواجهة جائحة كورونا، 
وجــــــزء آخـــــر جـــــاء بــتــمــويــل دولــــــي إلعـــطـــاء 

الفرصة للشباب الكتساب املهارات.

كورونا يفاقم أزمات الحصار اإلسرائيلي
ندد جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية ملواجهة الحصار املفروض 
على قطاع غزة، باستمرار الحصار الذي يفرضه االحتالل اإلسرائيلي 
عــلــى الــقــطــاع، مــؤكــدا أن الــحــصــار لــم يــتــرك جــانــبــًا فــي حــيــاة مليوني 
فلسطيني يعيشون في غزة إال وطاوله بالتدمير والتخريب والتراجع 
والتدهور. وأشار الخضري في بيان له، إلى أن الوضع الصحي املنهار 
واملتهالك بفعل سنوات الحصار، ازداد تأزما مع تفشي جائحة فيروس 
وتصريحات  والــدولــيــة  األممية  التقارير  أن  إلــى  الفتا  الجديد،  كــورونــا 
والخسائر ســواء  األضـــرار  املــســؤولــني تعطي مالمح وإشــــارات لحجم 

لكن  الحصار،  طاولها  التي  الحياة  نواحي  في مختلف  أو  االقتصادية 
الحصار عن غزة  الوضع أخطر وأصعب بكثير.  وأكــد ضــرورة رفــع 
يتطلب  وهــذا  الراهنة،  الخطيرة  األزمــات  لتجاوز  الرئيسية،  البوابة  ألنــه 
الحالة  هــذه  تجاوز  قــادرة على  دوليًا، وخطة فلسطينية موحدة  جهدًا 
رجال  كانت جمعية  اإلنسانية.  األوضــاع  إليها  التي وصلت  الخطيرة، 
لها نهاية  قــدرت فــي تقرير  قــد  الفلسطينيني فــي قطاع غــزة،  األعــمــال 
القطاع  فــي  االقــتــصــاديــة  الخسائر  املــاضــي،   الــثــانــي  نوفمبر/ تشرين 

بسبب تداعيات كورونا بأكثر من مليار دوالر.

%60

100

مــوازنــة  فــي  عجز  يــوجــد 
الحكومة الفلسطينية في 
غزة لعام 2021 بنحو %60، 
جــدًا،  كبيرة  نسبة  ــذه  وه
في  توظيف  هناك  وليس 

القطاع العام.

ال ننسى الدور القطري الذي 
جائحة  بداية  في  تدّخل 
تقديم  خــالل  من  كــورونــا 
دعم مالي لـ 70 ألف عامل 
 100 بواقع  ــدة،  واح لمرة 
هذا  لكن  أميركي،  دوالر 
خصوصًا  يكفي  ال  الدعم 
ألف   70 أسعف  المبلغ  أن 
أسرة من أصل 170 ألف أسرة 

كانت تعمل قبل الجائحة.

بغداد أعلنت 
إنجاز 80% من مشروع 

الربط الكهربائي مع 
دول الخليج

تعويم الليرة 
اللبنانية مرهون 
بصندوق النقد

عقاراتطاقة

تواجه عملية الربط 
الكهربائي بين العراق 
ودول الخليج العربي 
صعوبات على أرض 

الواقع، في ظل ضغوط 
تمارسها أطراف موالية 

إليران لضمان استمرار 
ارتهان بغداد إلمدادات 

الطاقة من طهران، 
والتي تصل قيمتها سنويًا 

إلى نحو ملياري دوالر

محطة كهرباء في مدينة السماوة جنوب العراق )فرانس برس(

Sunday 10 January 2021 Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة

إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل في غزة )عبد الحكيم أبورياش(

)فرانس برس(



»كريتا« من »هيونداي« في الهند وروسيا

قبل مدة، أطلقت »هيونداي« الكورية الجنوبية سيارتها »كريتا« Creta في الهند، 
خرى السيارة 

ُ
بتصميم جديد كليًا، وفي اآلونة األخيرة، وصلت إلى روسيا ودول أ

التي تأتي بهيكل »كروس أوفر« متوّسط الحجم، بطول 4.3 أمتار وعرض 1.79 
متر وارتفاع 1.63 متر، ووزن 1150 كيلوغرامًا وسعة صندوق تبلغ 444 لترًا. 
ومن الداخل، تتميز السيارة بقمرة قيادة عصرية، وتتوّسط واجهة القيادة فيها 
شاشة تعمل باللمس مقاسها 10.4 بوصات، فيما تظهر مقابل السائق مباشرة 

خرى بمقاس 12.3 بوصة هي عبارة عن لوحة عدادات رقمية.
ُ
شاشة أ

»جيلي« تطلق طرازًا رُباعّي الدفع 

عــمــدت الصينية »جــيــلــي« Geely إلـــى تــســريــب مــعــلــومــات عــن ســيــارة ُربــاعــيــة 
عنها رسميًا  الستارة  تزيح  أن  قبل   ،KX11 »11كــيــه.إكــس« باسم  كبيرة  الدفع 
على  املنتظرة  السيارة  بنى 

ُ
العام. وست هذا  القادم  الدولي  في معرض شنغهاي 

منصات »سي.إم.إيه« CMA املختبرة في العديد من مركبات »جيلي« و»فولفو«، 
الداخل بثالثة صفوف من  علمًا أن هيكلها طوله 4.73 أمتار، وهي مجهزة من 
الوسائط  متعّدد  بنظام  مـــزودة  قيادتها  وواجــهــة  ركـــاب،  لسبعة  تتسع  املقاعد 

متطور يمكن التحكم به عبر شاشة ملس مقاسها 12 بوصة.

استدعاء »مرسيدس« في ُعمان

بــالــتــعــاون مع  ُعــمــان،  فــي سلطنة  املستهلك«  لحماية  الــعــامــة  »الــهــيــئــة  اســتــدعــت 
تعود   )AMG G63( »بنز للسيارات«، 27 سيارة »مرسيدس  الــزواوي  »شركة 
طرازاتها إلى األعوام بني 2018 و2020، وقالت إن االستدعاء يشمل 25 سيارة 
 S 63 AMG GT ومركبتي مرسيدس بنز ،AMG G63 من نوع مرسيدس بنز
4MATIC+، بسبب مادة مطاطية لخط تغذية الزيت إلى الشاحن التوربيني غير 
يظهر  قد  القيادة  أثناء  الحراري  للتحميل  نظرًا  أنه  بحيث  للمواصفات،  مطابقة 
املكونات  تفادي مالمسته  الحالة ال يمكن  هــذه  وفــي  انتقائي،  الخط تسرب  في 
التغذية  الشركة على استبدال خط  املحرك، وعليه ستعمل  الساخنة في حجرة 

في السيارات املتضررة.

سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــفـــات فـــــي عـــالـــم  ــيـ ــنـ ــتـــصـ تــــتــــعــــّدد الـ
ــف 

ّ
ــا ُيــصــن الــــســــيــــارات، وبـــيـــنـــهـــا مــ

أفـــضـــل املـــرتـــقـــب أن ُيــبــصــر الــنــور 
ــارات  ــيــ الــــســ وتــــحــــديــــدًا   ،2021 ــام  ــ ــعـ ــ الـ خــــــالل 
الــكــهــربــائــيــة والـــســـيـــارات الــخــارقــة، الــتــي أعــّد 
قــائــمــة بأحسنها  املــتــخــّصــصــة  املـــواقـــع  أحــــد 

التي من املقرر أن تدخل إلى صــاالت العرض 
الــتــجــاريــة تــبــاعــا خـــالل الـــعـــام الـــجـــاري. وفــي 
التقرير نستعرض 11 سيارة تتضّمنها  هذا 
الــالئــحــة لـــطـــرزات مــن شــركــات »ألــفــا رومــيــو« 
و»بــــــــي.إم   ،Audi و»أودي«   ،Alfa Romeo
»أوتــو  أعــده موقع  التصنيف   .BMW »دبليو
يستغرب  لم  الــذي   ،Auto Express إكسبرس« 
تهيمن  الكهربائية  السيارات  الناس  يــرى  أن 

على هذا الصعيد، مع استعداد »مرسيدس« 
ســوق  لـــولـــوج   ،Audi و»أودي«   ،Mercedes
الــســيــارات الــفــاخــرة بــمــوديــالت جــديــدة طــراز 
»إي.كـــــيـــــو.إس« EQS، و»إي-تــــــــرون جــي.تــي« 
 Citroen إي-ســــي4«  و»ســيــتــروان   ،e-tron GT
األعلى  الكهربائية  املركبات  في جانب   ،e-C4

كلفة نسبيا. 
الجديدة  السيارات  قائمة  على  نظرة  وبإلقاء 
القادمة في العام 2021، يمكن مالحظة أن طفرة 
سيارات الدفع الرباعي ماضية في االزدهــار، 
مع إطــالق طــرازات مثل »تونالي« Tonale من 
الستار  »بي.إم.دبليو«  وكشف  روميو«،  »ألفا 
عن سيارتها الكهربائية بالكامل »آي.إكس3« 
iX، فيما من املتوقع أن يــزداد قطاع سيارات 
أكبر  بشكل   SUVs الرياضية  الرباعي  الــدفــع 
مع تقديم إطالق »هيونداي« Hyundai، العنان 

.Kona N »لسيارتها »كونا إن
وكـــل ذلـــك يــأتــي فــي خــضــم الــتــنــافــس املحتدم 
بن شركات صناعة السيارات لجذب اهتمام 
عشاق القيادة، فيما يعاني االقتصاد العاملي 
من ركود شديد. ومن الطرازات التي تخوض 
 Giulia »جــولــيــا جــي.تــي.إيــه«  أيــضــا  املنافسة 
إن«  »ألفا روميو«، وآي20  الواسعة من   GTA
  ،Hyundai »هــيــونــداي«  مــن  هــاتــشــبــاك   N i20
.Lotus 131 الرياضية من Type »131 و»تايب

املوقع املتخصص  اتبع  التصنيف،  وفــي هــذا 
به  يبدأ  الــذي  الحرف  أبجديا بحسب  ترتيبا 
الثالث  الشركات  الشركة، وضمن الئحة  اســم 
املــذكــورة، وكــان الفتا احــتــالل ســيــارات شركة 
 4 الالئحة، مقابل  5 مراكز في  »بي.إم.دبليو« 

لشركة »أودي« و2 لشركة »ألفا روميو«.
1 - »جوليا جي.تي.إيه« من »ألفا روميو«، من 
املــتــوقــع أن تــدخــل ســـوق املــبــيــعــات فــي صيف 

.2021
ــعــرض في 

ُ
2 - »تــونــالــي« مــن ألــفــا رومـــيـــو«، ت

ربيع 2021.
»أودي«، تدخل  مــن  »إي-تــــــرون جـــي.تـــي«   -  3

السوق في الربيع أيضا.
4 - »كيو4 إي-ترون« من »أودي«، في خريف 

.2021

في  »أودي«،  مـــن  ــاك«  ــ بـ ــبـــورت  سـ ــيـــو5  »كـ  -  5
جنيه  ألــف   45 يناهز  تقديري  بسعر  الربيع، 

إسترليني.
موعد  ُيـــحـــّدد  لــم  »أودي«،  مــن  »آر.إس3«   -  6

عرضها للبيع هذا العام بسعر تقديري يبلغ 
49 ألف إسترليني.

ــر 2021،  ــ ــي.إم دبــلــيــو 2 كــوبــيــه«، أواخـ ــ 7 - »بــ
بسعر تقديري يبلغ 30 ألف إسترليني.

8 - »بــي.إم دبليو 4 كشف«، أوائــل هــذا العام، 
بسعر 45 ألفا و785 جنيها إسترلينيا.

9 - »بي.إم دبليو أي.4«، أواخر عام 2021.
ــي.إم دبــلــيــو أي.نــكــســت«، أواخــــر الــعــام  10 ـ »بــ

أيضا.
عرض للبيع 

ُ
11 ـ »بي.إم دبليو أي.إكــس3«، وت

خالل موسم صيف 2021.

أفضل »بي.إم« و»أودي« و»ألفا روميو« في 2021
»إي-ترون جي.تي« من »أودي« )الشركة(»جوليا جي.تي.إيه« من »ألفا روميو« )الشركة(

)Getty( »كيو4 إي-ترون« من »أودي« و»بي.إم دبليو 2 كوبيه«

»جينيسيس جي.في 80« الجديدة يبدأ سعرها من 48 ألفًا و900 دوالر )الشركة(

12

تضم الالئحة 5 سيارات 
»بي.إم« و4 »أودي« 

و2 »ألفا روميو«

يتراوح سعر السيارة 
بين 48.9 ألف دوالر 

و59.15 ألفًا

سيول ـ العربي الجديد

بــعــد 4 ســـنـــوات فــقــط عــلــى انـــطـــالقـــتـــه، أنــتــج 
ــيــــارات الـــفـــاخـــرة فــــي »هـــيـــونـــداي«  قـــســـم الــــســ
ُرباعية  أول سيارة فاخرة  الجنوبية  الكورية 
»بـــي.إم دبليو« BMW قضت  أن  الــدفــع، علما 
 X5 »515 عــامــا حــتــى أنــتــجــت طــرازهــا »إكــــس
األولــى  للمرة  »شــيــروكــي«  بعدما ظهر جيب 
كــأول ســيــارة حديثة ُربــاعــيــة الــدفــع فــي العام 
1984، كــمــا اســتــغــرقــت »بــــورشــــه« 3 ســنــوات 
2002. طراز  »كــايــن« سنة  نتج 

ُ
ت كي  إضافية 

الخارجي  بتصميمه   Genesis »جينيسيس« 
األنيق وتجهيزاته اإللكترونية املتقدمة سهلة 
االستخدام، يتميز بمقصورة داخلية مجّهزة 
بــمــقــاعــد تــتــســع لــســبــعــة أشـــخـــاص. وبــنــطــاق 
سعري يراوح بن 48 ألفا و900 دوالر للطراز 
ألفا و150 دوالرًا ألعلى سعر  األســاســي و59 
في الفئة، فإن »جي.في GV80 »80 ُيعد إضافة 

الفتة إلى قطاع السيارات األكثر تنافسية في 
الواليات املتحدة هذه األيام، واملتمثل في فئة 
االستخدامات  متعددة  الرياضية  الــســيــارات 
الفاخرة. وفي حن ال تزال العالمات التجارية 
و»بـــــي.إم«   Audi »أودي«  الــشــهــيــرة  األملــانــيــة 
و»بـــورشـــه«   Mercedes-Benz و»مـــرســـيـــدس« 
الــفــئــة مـــن ســوق  Porsche تــهــيــمــن عــلــى هــــذه 
السيارات، فهي »براندات« ال تخلو من خيبات 
العروض  الــوقــت نفسه، تراجعت  األمـــل. وفــي 
»لـــكـــزس« Lexus و»إنــفــيــنــيــتــي«  املــقــدمــة مـــن 

 Lincoln »و»لينكولن Acura »و»أكورا Infinity
إلـــى زبــائــن الــســيــارات الــفــاخــرة فــي الــســنــوات 
األخــــيــــرة. ولـــذلـــك، ربــمــا تــجــد »جــيــنــيــســيــس« 
الــفــرصــة مــالئــمــة القــتــحــام الــســوق بسيارتها 

»جي.في80«.
قــد ال يــكــون الــراغــب فــي شـــراء ســيــارة ُرباعية 
فاخرة متحّمسا لشراء ماركة »جينيسيس«، 
بــاعــتــبــارهــا ال تـــــزال تـــبـــدو غــامــضــة مــقــارنــة 
ببقية العروض الفاخرة املتجذر معظمها في 
تاريخ الصناعة منذ أكثر من 70 عاما، بحسب 
إذا  لكن  األميركية.  »بلومبيرغ«  خبراء شبكة 
استمرت الشركة الكورية الجنوبية في إنتاج 
القّيمة، فقد يكون  سيارات مثل »جــي.فــي80« 

آن األوان لبدء االهتمام بها.
عــنــد تــجــربــة قــيــادتــهــا، أثــبــتــت »جــــي.فــــي80« 
صــالبــة وتـــوازنـــا الفـــتـــن، مـــع مـــحـــّرك مـــزدوج 
 3.5 وســــعــــة  حـــصـــانـــا   375 بــــقــــوة  الـــتـــيـــربـــو 
لــــتــــرات و6 صـــبـــابـــات، كـــمـــا تــتــمــيــز قــيــادتــهــا 
األوتوماتيكية ذات الثماني سرعات بسالسة 
كافية، فهي مزّودة بنظام تعليق يتم التحكم 
على  املطبات  »رؤيـــة«  ويمكنه  إلكترونيا  فيه 
الــطــريــق أمــامــك وضــبــط صــالبــة الــركــوب على 
أســاســهــا. مــن الـــداخـــل، تــبــدو الــســيــارة المعة 
ومــصــنــوعــة جــيــدًا ومـــدروســـة ومــريــحــة، بما 
الــســائــق والــــركــــاب شـــعـــورًا بالسكينة  يــمــنــح 
والـــهـــدوء شــبــه الــكــامــل فــي املــقــصــورة، بعدما 
تمّكنت الشركة من إلغاء الضوضاء الخارجية 
إلى حد كبير. صحيح أنه من الصعب املبالغة 
الدفع  فــي تقدير مــدى أهمية ســوق ســيــارات 
الـــربـــاعـــي فـــي الــــواليــــات املــتــحــدة فـــي األشــهــر 
املقبلة، وفقا لعدد من املحللن، إنما سيكون 
ــيـــارات  نـــحـــو 80% مــــن جــمــيــع مــبــيــعــات الـــسـ
الجديدة عبارة عن شاحنات خفيفة وصغيرة 
ــارات دفـــع ربـــاعـــي. وفـــي الــســيــاق، يقول  ــيـ وسـ
رئيس قسم أبحاث السيارات في »بلومبيرغ 
ــذا املـــزيـــج  ــ ــنـــان، إن هـ ــيـ إنـــتـــلـــجـــنـــس«، كــيــفــن تـ
سيصل إلى 90% من سوق السيارات الجديدة 

في غضون عامن أو 3 أعوام.

»جينيسيس« 2021
»هيونداي« تنافس السيارات الُرباعية الفاخرة

جديد السيارات

Sunday 10 January 2021
األحد 10 يناير/ كانون الثاني 2021 م  26  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2323  السنة السابعة

تحقيقات
13

يستغل سماسرة الصلح العشائري في فلسطين جهل المتخاصمين بقوانينه وأعرافه لالرتزاق، ابتداء من ثمن تحديد 
جلسة للصلح، ومرورًا بمراحل التقاضي المختلفة وصوًال إلى دفع مقابل النطق بالحكم 

استغالل المتخاصمين في فلسطين

سماسرة 
الصلح العشائري

رام اهلل ـ مجد علي

اضـــــــــــطـــــــــــر طـــــــبـــــــيـــــــب األســـــــــــنـــــــــــان 
ــدان، مــن  ــمــ ــــي حــ الــفــلــســطــيــنــي رامــ
بــلــدة عــنــاتــا، شــمــال الـــقـــدس، إلــى 
شراء كتاب »عرب الصحراء«، للكاتب هارولد 
القوانن  عــن  للقراءة  محاولة  فــي  ديسكون، 
االجــتــمــاعــيــة وفــهــم أبــعــاد الــصــلــح والــقــضــاء 
 30 بقيمة  تكبد خسائر  بعدما  العشائرين، 
ألــف ديــنــار )42 ألــف دوالر(، خــالل السنوات 
املاضية بسبب مشاكل عرضت على  الثالث 
رجــــال إصــــالح وعــشــائــر فــي مــنــطــقــتــه. يقول 
ــا، إن قــصــتــه مع  ــيـ ــدان، الــعــائــد مـــن روسـ ــمـ حـ
الــصــلــح الــعــشــائــري بــــدأت بــعــد خــــالف على 
قطعة أرض مع أقارب له، ليتفق هو وخصمه 
املصلحن  أحــد  على  عــرض قضيتهما  على 
ــذ  ــم األخــ الـــعـــشـــائـــريـــن. وخــــــالل الـــجـــلـــســـة، تــ
كانت  التي  الثبوتية  األوراق  بحجته بسبب 
بحوزته، ومع ذلك فوجئ خالل خروجه بأن 
أحد األشخاص لحق به وطلب منه دفع مبلغ 
ـ 4200  بن 2000 و3000 دينار )2800 دوالر 

دوالر(، ثمن الجلسة.

قناعات مفقودة 
وواقع معاش

توالت القضايا التي دفع فيها حمدان ثمنا 
املــال  الــعــشــائــري، جــزء مــن  لجلسات الصلح 
ــان يــدفــعــه كـــرشـــوة لــلــمــصــلــح أو الــقــاضــي  كــ
العشائري قبل الجلسة بيوم أو يومن، ليس 
النطق  بــل ألن  الــحــقــائــق،  مــن منطلق تغيير 
بالحق ال يتم إال بثمن. وهي ظاهرة وصفها 
الغربية،  الضفة  عشائر جنوب  وجهاء  أحــد 
لــســمــعــة  أســـــــاءت  بـــأنـــهـــا  الــــزيــــر،  هــــو داوود 
ــلـــحـــن ألن الـــــــذي يـــســـعـــى لـــالســـتـــرزاق  ـــصـ

ُ
امل

سيهتم بمصلحته أكثر من إحقاق الحق.
ــيـــوم خــبــيــرا بــقــانــون غير  حـــمـــدان أصـــبـــح الـ
مقتنع به، كما يقول، ويشاركه القناعة ذاتها 
الــنــاطــق بــاســم وزارة الــداخــلــيــة غــســان نمر، 
الــــذي رفــــض الــتــعــقــيــب عــلــى الـــظـــاهـــرة ألنــهــا 
»خـــارج إطــار عمله وقناعاته«، رغــم أن معّد 
التحقيق أكــد له على وجــود دائــرة العشائر 
الــداخــلــيــة  واإلصــــــالح ضــمــن هــيــكــلــيــة وزارة 
الـــــوزراء الفلسطيني  قــــرار مــجــلــس  بــمــوجــب 

املنعقد بتاريخ 15 مارس/ آذار 2005.

مالحقته  مــن  يمنع  ال  النظامي  القضاء  أمـــام 
ــامـــوس،  ــا يـــؤكـــده تــيــم وجـ ــو مـ عــشــائــريــا، وهــ
وتكشف عنه قضية الطفل املريض نفسيا أ. ر. 
)15 عاما(، من قرية قصرة القريبة من نابلس، 
والذي تم الحكم عليه عشائريا بدفع 10 آالف 
دينار )14 ألف دوالر(، ونفيه عامن عن قريته 
إلى بلدة برطعة في الداخل املحتل بعيدا عن 
أهله بعد اتهامه بالتحرش، رغم أن اإلجراءات 
القانونية النظامية لم تثبت ذلك، وفق مصدر 
عائلي، رفض الكشف عن هويته حفاظا على 

خصوصية الطفل.
ويــقــول املــصــدر إن عــائــلــة املــدعــي تــمــلــك املــال 
ــاعـــت أن تــفــرض  ــتـــطـ والـــــجـــــاه وبـــالـــتـــالـــي اسـ
شـــروطـــهـــا عــبــر الــصــلــح الـــعـــشـــائـــري. ويــعــلــق 
ــقـــاضـــي األشـــقـــر عــلــى ذلــــك بــأن  جـــامـــوس والـ
الحلول واألحكام العشائرية قد تتأثر بعوامل 
أطراف  واالقتصادية ألحد  االجتماعية  القوة 
النزاع. وبالفعل عاد الطفل لقريته قبل الفترة 
املقررة في الحكم العشائري بعام، بعد تواصل 
والده مع املصلح العشائري، الذي وافق على 
عودته مقابل 10 آالف دينار )14 ألف دوالر(، 
 2000( آالف شيقل  و7  املــدعــي،  لعائلة  ذهبت 

دوالر(، ذهبت لجيبه، وفق ما يؤكد املصدر.

االسترزاق والسمسرة
الجديد«،  »العربي  مقابلة مع  في  تيم،  يحذر 
ــرة االســــتــــرزاق تــحــت ســتــار  ــاهـ ــاع ظـ ــن اتـــسـ مـ
الــصــلــح الــعــشــائــري. أمــــا الـــوجـــه الــعــشــائــري، 
املــجــال يشهد حالة  الــزيــر، فقد اعتبر أن هــذا 
مـــن الــفــوضــى، إذ تــصــدر أحــيــانــا قـــــرارات من 
العشائري،  الــعــرف  فــي  الخبرة  غير أصــحــاب 
وغاياتهم  أهــوائــهــم  حسب  يتصرفون  الــذيــن 

ومصالحهم الذاتية.
ويــشــدد الــزيــر وتيم على أن املعيار األهــم في 
الوجه العشائري أو املصلح هو عدم تقاضيه 
أي مــــردود مــــادي، لــكــن هـــذا ال يتفق مــع رأي 
الوجه العشائري أبو فايز شيحة، من القدس، 
الذي شدد خالل مقابلة مع »العربي الجديد«، 
على أن »الرزقة« التي ال تقل عن 1000 دينار 
أردنـــي )1400 دوالر(، مــن كــل طـــرف، هــي حق 
شـــرعـــي يــحــصــل عــلــيــه الـــقـــاضـــي الــعــشــائــري 
ــبـــت بــالــقــضــايــا  الـ مـــقـــابـــل دوره وجــــهــــده فــــي 
بــن الـــنـــاس، ويــتــضــاعــف املــبــلــغ طــبــقــا لحجم 
القضية، باإلضافة إلى »الدخلة« )االستنجاد 
ــذه ثــمــنــهــا ال  بــطــرف قـــوي ضـــد الــخــصــم(، وهــ
يقل عن 2000 دينار )2800 دوالر(، و»تقطيم 
ــراج الــشــخــص الــكــفــيــل مــن خــالل  ــ الـــوجـــه« )إحـ
اخــتــراق االتـــفـــاق(، ويــدفــع مقابله كــحــد أدنــى 
شيحة  ويـــقـــارن  دوالر(.   2800( ديـــنـــار   2000
النظاميون  املحامون  يؤديه  الــذي  الــدور  بن 
فـــي اإلشـــكـــالـــيـــات املـــالـــيـــة عــلــى ســبــيــل املــثــال 
وحــصــولــهــم عــلــى نــســبــة مـــن املــــال وبــــن دور 
املــصــلــحــن أو الـــقـــضـــاة الـــعـــشـــائـــريـــن الـــذيـــن 
املماثلة، مشددا  القضايا  في  يبذلون جهودا 
أن »الكل يأخذ مقابال«. »نحن مطلعون  على 
عــلــى الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة املــرتــبــطــة بــالــصــلــح 
ــتـــرزاق،  الــعــشــائــري بــمــا فــي ذلـــك ظــاهــرة االسـ
التي عالجناها سابقا لكنها عادت من جديد 
إلــى الــواجــهــة، واألســـاس أن يكون هــذا العمل 
تطوعيا وهدفه إصالح ذات البن وأن ال يكون 
مجاال لجني املال«، كما يقول الوكيل املساعد 
لــلــشــؤون الــعــامــة الــســيــاســيــة والــعــشــائــر في 

وزارة الداخلية مجدي عالونة.
ويؤكد عالونة أن عمل اإلدارة العامة لشؤون 

الــعــشــائــر فــي وزارة الــداخــلــيــة مــر بــحــالــة من 
الــتــذبــذب مــا بــن صــعــود وهــبــوط مــع وجــود 
تــبــايــن فـــي اإلشـــــــراف واملـــتـــابـــعـــة بـــن منطقة 
وأخـــــرى، مــوضــحــا أن هــنــاك تــوجــهــا التــخــاذ 
قرارات بهدف تنسيق الجهود في ملف الصلح 
الزير  العشائري  الوجه  أن  العشائري.  ورغــم 
يؤكد وجود استرزاق في قلب هذه الظاهرة، 
العشائري  لــرجــال اإلصـــالح  بــأن  لكنه يعتقد 
دورا هاما في تطويق الخالفات الكبيرة، مثل 
الفترة  التي زادت وتيرتها في  القتل  حــوادث 
التخفيف عن  الــحــالــيــة، كما ويــســاهــمــون فــي 
كــاهــل املحاكم والــجــهــات األمــنــيــة، خــاصــة في 
املناطق )ج( واملناطق النائية التي ال تستطيع 
الجهات األمنية الرسمية الوصول إليها. فيما 
العشائري مهم جــدا في  الصلح  أن  تيم  يــرى 
السيطرة على املشاكل االجتماعية، ألن بعض 
الــقــضــايــا، كقضايا الــشــرف والــقــتــل، قــد تحل 
ويقضى بها لدى القضاء النظامي لكنها لن 
تفاقم  تبعات  اجتماعيا وتترتب عليها  تحل 

من خطورتها.

قضاة مدعومون 
بطبيعة النظام والسالح

العشائري  والقضاء  الصلح  ضحايا  يرفض 
الذين  واملصلحن  القضاة  بهوية  التصريح 
تــدخــلــوا فــي قــضــايــاهــم، ألن ذلـــك قــد يدخلهم 
في صــراع مع أشخاص مدعومن بمسلحن 
وعــائــالت كــبــيــرة، وهــو الــســر الـــذي يقف وراء 
ــام، التي  ــكـ قــوتــهــم وقــدرتــهــم عــلــى فـــرض األحـ
علم  فــي  املــحــاِضــرة  مناسبة، بحسب  يرونها 

االجتماع في جامعة بيرزيت روال أبو دحو.
وتــشــيــر أبــــو دحــــو، فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
الجديد«، إلى أن النظام السياسي الفلسطيني 
الذي جاء بعد اتفاق أوسلو ساهم في تعزيز 
سلطة وقانون العشائر، ألنه ُبني على نظام 
الـــكـــوتـــات، وهـــــذا يــعــنــي أنــــه مـــن األســــــاس لم 
يــتــم بــنــاء نــظــام مــدنــي يسمح بــوجــود عالقة 
مــبــاشــرة بــن املـــواطـــن والــســلــطــة، إلـــى حــد أن 
الــحــيــز املــمــنــوح لــلــعــشــائــر كــــان عــلــى حــســاب 
النظام السياسي نفسه، وهو ما شجع انتشار 
املتسترين بلباس رجال اإلصــالح والعشائر، 

الذين يسترزقون من وراء هذه الظاهرة.
ــــالح  وبـــحـــكـــم تــجــربــتــه كـــرئـــيـــس لــهــيــئــة اإلصـ
الـــعـــشـــائـــري املــنــبــثــقــة عــــن املـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي 
فــي الــقــدس 2009 ـ 2010، يــؤكــد املــحــاضــر في 
جــامــعــة الـــقـــدس ورجــــل اإلصـــــالح نــاصــر أبــو 
خــضــيــر، أن الــســلــطــة تـــحـــاول اســـتـــغـــالل دور 
بعض رجال اإلصالح وتسهل مهامهم إلحكام 
السيطرة على املجتمع، وهــذا حــال كل النظم 
الديكتاتورية، وتشاركه الرأي في ذلك أستاذة 
علم االجتماع أبــو دحــو. ويكشف عــالونــة أن 
»وزارة الداخلية ال تضع فيتو على أي اسم من 
رجال اإلصالح، ويستطيع الكل أن يقوم بهذا 
الـــــدور، شـــرط أن ال يــكــون مــرتــبــطــا بمصالح 
املقابل، يشدد تيم على  شخصية ذاتية«. في 
ضرورة محاربة السلطة الفلسطينية لظاهرة 
االســتــرزاق من قبل رجــال الصلح العشائري، 
في حن ال يبدي الزير تفاؤال كافيا إزاء ذلك، 
مشددا  رسمية،  مرجعية  وجـــود  عــدم  بسبب 
على أن »وضــع حد لهؤالء املرتزقة يستدعي 
مــحــاســبــتــهــم مـــن خــــالل األجـــهـــزة األمــنــيــة أو 
جميع  من  عشائرية  مجتمعية  هيئة  تشكيل 
املحافظات حتى تستقر األمور في هذا املجال 

ويكون لها دور نظامي.

القانون النظامي 
يسهل مهام العشائري

العشائري  والصلح  القضاء  ظاهرة  انتشرت 
بموجب أساس قانوني في املادتن 99 و100 
مـــن قـــانـــون الــعــقــوبــات الــفــلــســطــيــنــي، والــلــتــن 
ــذ بــاألســبــاب املــخــفــفــة في  تــتــحــدثــان عــن األخــ
ــقــــرار عند  حـــالـــة الـــجـــنـــح، ووجــــــوب تــعــلــيــل الــ
األخذ باألسباب املخففة، وإذا أخذت املحكمة 
باألسباب املخففة ملصلحة من ارتكب جنحة، 
إلـــى حــدهــا األدنـــى  الــعــقــوبــة  فلها أن تخفض 
إفـــــادة  وفـــــق  و22(،   21( املــــادتــــن  فــــي  املـــبـــن 
الباحث القانوني في الهيئة املستقلة لحقوق 
اإلنسان عمار جاموس، وعضو نادي القضاة 
أوضحا  اللذين  األشــقــر،  أحمد  الفلسطينين 
الــقــانــون ال يــنــص عــلــى األســـبـــاب املخففة  أن 
اعتبار  عــلــى  اســتــقــر  الــقــضــاء  ولــكــن  للعقوبة، 
الصلح من أسباب تخفيف العقوبة، وهو ما 
يتفق مــع مــا وثــقــه مــعــّد التحقيق، فــي الــقــرار 
الصادر عن محكمة النقض املنعقدة برام الله 
إذ رفضت هيئة  رقــم 2020/112،  القضية  في 
بــاالعــتــداء  املتهمن  عقوبة  تخفيف  املحكمة 
عـــلـــى أحـــــد األشــــخــــاص مــــن ســـنـــة إلـــــى ثــالثــة 
ــاء في  ــ ــــود صـــلـــح. وجـ أشـــهـــر بــســبــب عــــدم وجـ
»الفقه والــقــضــاء استقرا على  أن  الــقــرار  نــص 
أن املصالحة وإسقاط الحق الشخصي سبب 
العقوبة، وأن من شــأن ثبوت وقوع  لتخفيف 
التأثير  الشخصي  الحق  وإســقــاط  املصالحة 
على الحكم من حيث مقدار العقوبة«. في مثل 
لــرجــال  املتهمن  أهــالــي  الـــحـــاالت، يلجأ  هـــذه 
اإلصـــــــالح والـــعـــشـــائـــر، كـــمـــا يـــؤكـــد جـــامـــوس 
واملسؤول السابق عن ملف العشائر في مكتب 
الـــرئـــيـــس مــحــمــود عـــبـــاس )عــمــيــد اإلصـــــالح( 

موسى تيم.

العشائري ال يعترف بالنظامي
القضاء  عــنــوان  تحت  ميدانية  دراســـة  تظهر 
غـير النظامي: سـيادة القانـون وحـل النزاعات 
بجامعة  الحقوق  معهد  أعدها  فلسـطن،  في 
بير زيت عام 2006، ودراســة للهيئة املستقلة 
لــحــقــوق اإلنـــســـان صــــدرت عـــام 2019، وجـــود 
القضاء  العشائري على أحكام  تأثير للصلح 
في  ينعدم  التأثير  وهـــذا  وقـــراراتـــه،  النظامي 
النظامي  للقضاء  تأثير  العكسية، فال  الحالة 
على الصلح العشائري، فإعالن براءة شخص 

»الرزقة« ال تقل 
عن 1000 دينار 

أردني من طرفي 
الخصومة

نظام »أوسلو« 
ساهم في تعزيز 

سلطة وقانون 
العشائر
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الصلح العشائري ال يعترف بالقضاء النظامي )العربي الجديد(



ماجد الشيخ

ــاٍت هــــي األســــــــوأ عـــاملـــيـــا،  ــيـ ــطـ ــعـ فــــي ظــــل مـ
عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
ــة والــــفــــكــــريــــة  ــيــ ــحــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــصــ
تراجعات  وتواصل  كافة،  واالستراتيجية 
ــن الـــســـلـــطـــة، وتــــــــرّدي  ــ الـــنـــخـــب املــــقــــّربــــة مـ
الحاجة  تــزداد  االستبدادية،  السلطويات 
إلــــى مــــعــــاودة فــعــالــيــات الـــربـــيـــع الــعــربــي، 
بإطالالته املستجّدة مجّددا، في فضاءات 
ــيــــة«،  ــكــ ــلــ ــات املــ ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ عـــــديـــــد مــــــن »الـ
وأشـــبـــاهـــهـــا ومــثــيــالتــهــا مـــن ســلــطــويــات، 
الــتــمــعــت فــــي ســـمـــاواتـــهـــا االســـتـــحـــواذيـــة 
واالستمالكية، نجوم استبداداٍت لم تتغير 
أو تــتــبــدل عــلــى امــتــداد عــقــود مــن ســنــوات 
ــتـــك ســلــطــويــات  ــهـ ــب، وتـ ــغــــضــ ــر والــ ــمـ الـــجـ
الطغاة، على اختالف طوائفها ووظائفها 
ــتـــي أضـــحـــت هــــي ذاتـــهـــا  ومــلــيــشــيــاتــهــا الـ
ركيزة القوى الرسمية املتحّولة إلى سلطة 
تــنــافــح عــن مصالحها ومــصــالــح  عــمــيــقــة، 
أسيادها من طغاة وأشباههم من زعامات 
ــاع الـــســـيـــاســـي والــــديــــنــــي وأمــــــــراء  ــ ــطــ ــ اإلقــ
الثابتني على سياسات  الطوائف،  وملوك 
ــة واملــــصــــالــــح  ــنــ ــاع والــــشــــخــــصــ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ االسـ
الــشــخــصــيــة والــخــاصــة والــزبــائــنــيــة الــتــي 
ــبـــات ســيــاســيــة  ــوائــــف وتـــمـــذهـ أفــــســــدت طــ
ودينية، بل بالدا بأكملها تجّوع من أجل 
أن تــركــع لــقــوى الــنــظــام الــعــاملــي الــجــديــد، 
بعد حني،  تبلوراته حينا  بتسريع  اآلخــذ 
بغرض االقتراب أكثر من ربيب هذا النظام 

سالم الكواكبي

ــركــــي،  ــيــ ــكــــونــــغــــرس األمــ ــي الــ ــ ــا حـــصـــل فـ ــ مـ
 

ٌ
دلـــيـــل  ،)2021/1/6( املــــاضــــي  األربـــــعـــــاء 
ســـاطـــٌع جـــديـــد ومـــلـــمـــوس عــلــى مـــا يمكن 
للتحشيد العاطفي والشعبوية السياسية 
العامة.  فــي جــمــوع  أن يفعاله  االنــتــهــازيــة 
وهـــــــذا االســــتــــعــــراض املــــشــــني لـــيـــس نــــادر 
الـــحـــدوث فــي الــتــاريــخ الــبــشــري الــحــديــث، 
فــلــنــا فـــي تــحــشــيــد أدولــــــف هــتــلــر وحــزبــه 
ــي عـــلـــى هــامــش  ــ ــانـ ــ ــازي الـــشـــبـــاب األملـ ــ ــنـ ــ الـ
الــديــمــقــراطــيــة األملــانــيــة فــي الــعــقــد الــثــالــث 
ــقـــرن املـــاضـــي خــيــر نــــمــــوذج. كــمــا ال  مـــن الـ
كفرانشيسكو  طـــغـــاة،  أن  نــنــفــي  أن  يــمــكــن 
فرانكو وبينيتو موسوليني، لم يحصلوا 
قد  متفاوتة،  بنسٍب  شعبي  تعاطف  على 
ترتفع وقد تنخفض بشكل متواتر حسب 
الفترة املقروءة. وقد ساهم هذا التعاطف 
بــاقــتــنــاع جــــزٍء ال ُيــســتــهــان بــه مــن الــعــامــة 
ــذه الـــرمـــوز الــقــيــاديــة من  بــمــا اخــتــطــتــه هــ
ممارسات  مــن  إليه  لجأت  ومــا  سياسات، 
في الحقبة األولى من بدء سيطرتها على 

الحكم في أقل التقديرات. 
رأى  الـــذي  الشعبوية،  أن مفهوم  بــدا  وقــد 
الـــنـــور فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، قـــد صــار 
 بصورة شبه اعتباطية، لوصم 

ً
مستعمال

ــا بـــأنـــه يــخــتــلــف مع  ــُدنــ كـــل مـــا يــعــتــقــد أحــ
قناعاته السياسية والفكرية، أو في سعينا 
ــى انـــتـــقـــاد تـــوجـــه ســيــاســي قـــد نختلف  إلــ
املبدأ أو في األداء أو في كليهما  معه في 
مــعــا. وبــالــتــالــي، يــمــكــن أن نــجــد تصنيفًا 
يضع الفنزويلي هوغو شافيز إلى جانب 
األميركي دونالد ترامب إلى جانب املجري 
ــان مـــع الــفــرنــســي جـــان لــوك  ــ فــيــكــتــور أوربــ
مــيــالنــشــون ومــواطــنــتــه مــاريــن لــوبــني في 
ــذا مــبــدئــيــًا غــيــر دقــيــق  الــســلــة نــفــســهــا، وهــ
ومــن جهة سياق  املفاهيمية  الناحية  مــن 
فقط  لــيــس  ضــــروري،  والتمييز  التحليل. 
املفهوم وتحويله  استعمال  إســاءة  لكثرة 
ــادر عــلــى حــمــل خليط  ــع قــ ــاء واســ إلـــى وعــ
هــجــني مـــن املـــتـــنـــاقـــضـــات، لــكــنــه ضــــروري 
أيـــضـــًا ألهــمــيــة هــــذه الـــظـــاهـــرة وتــعــديــلــهــا 

وائل السواح

ترامب،  دونالد  األميركي،  الرئيس  اختار 
الـــخـــاتـــمـــة الــــتــــي تـــنـــاســـب طـــبـــعـــه وخــلــقــه 
أطلق  والسياسية.  الشخصية  ومسيرته 
العنصريني  الــرعــاع  مــن  ملجموعة  العنان 
تــغــيــيــر  أرادوا  الــــــذيــــــن  ــــني  ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــراديـ ــ الـ
نـــتـــائـــج االنـــتـــخـــابـــات بــــالــــقــــوة. اقــتــحــمــت 
ــذه الــعــصــابــات مــبــنــى الــكــونــغــرس في  هــ
الـــعـــاصـــمـــة، حــيــث كــــان أعـــضـــاء مجلسي 
ــيـــوخ والـــــنـــــّواب مــجــتــمــعــني لــتــثــبــيــت  الـــشـ
ــدن رئـــيـــســـا لـــلـــواليـــات  ــايــ ــو بــ ــاب جــ ــتـــخـ انـ
تلت امرأة من املهاجمني، ومات 

ُ
املتحدة. ق

أربــــعــــة آخــــــــرون، بــيــنــهــم شــــرطــــي، بــســبــب 
ــرح آخــــــــرون، ثـــّم  ــ ــهـــجـــوم، وجــ ــات الـ ــيـ ــداعـ تـ
بينما سينسحب  بيوتهم،  إلى  انسحبوا 
تـــرامـــب مـــن الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة قــريــبــا جـــدا، 
السياسية والشخصية  لــّوث سيرته  وقد 

بأسوأ خاتمٍة ممكنٍة ألي رئيس. 
فـــي الـــســـادس مـــن يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي، 
وضع الرئيس ترامب نهاية تشبهه تماما، 
حيث ذلــك الــيــوم بــدأ الــيــوَم بوقاحة أخــرى 
ــاءه  ــ ــــف اّدعــ ــّرر لــلــمــّرة األلـ ــ تــنــاســبــه، حـــني كـ
ــل عــن ســرقــة االنــتــخــابــات، 

ّ
الـــخـــادع واملــضــل

أمـــــام تــجــمــع حـــاشـــد فـــي الــحــديــقــة جــنــوب 
ــو حـــّرضـــهـــم بــشــكــل  ــ ــيـــت األبـــــيـــــض. وهــ ــبـ الـ
ــال لــهــم: »نحن  مــبــاشــر وصـــريـــح، عــنــدمــا قـ
الــكــابــيــتــول. سنحاول  إلـــى مبنى  ذاهـــبـــون 
والــجــرأة  الفخر   .. الجمهوريني.  نعطي  أن 
اللذين يحتاجون إليهما الستعادة بلدنا«. 
كثيرا مــا قــال تــرامــب أشــيــاء مــدّمــرة تماما، 
ليخرج بعدها محاموه ومساعدوه ليبّرروا 
ســلــوكــه غــيــر املــســؤول بــالــقــول إن كــالمــه ال 
يــعــدو مــزحــة بــريــئــة. ولــكــن مــنــاصــريــه من 
حثالة العنصريني البيض عرفوا، في هذه 
ــّرة، أن كالمه كــان دعــوة جدية إلــى حمل  املـ

وا برملانهم.
ّ
ذوا أوامره واحتل

ّ
السالح، فنف

بالنسبة ألي شخٍص زار مبنى الكابيتول 
األميركي، كانت املشاهد التي تلت ذلك غير 
مفهومة، إلى درجة أن األمر استغرق زمنا 
الستيعاب ما كان يجري هناك. في العقدين 
الحادي عشر من سبتمبر/  املاضيني منذ 
ــان الــكــونــغــرس مــحــاطــا بحلقاٍت  أيـــلـــول، كـ
القّوات  تلك  اختفت  وفجأة  متعّددة.  أمنية 
على  بالسيطرة  للغوغاء  وُســمــح  األمــنــيــة، 
الشرطة، فحطموا النوافذ وفتحوا األبواب 
ــوا املــكــاتــب، وتــســّكــعــوا عــنــد مكاتب 

ّ
واحــتــل

شوا 
ّ
والنواب، وفت الشيوخ  أعضاء مجلس 

األدراج ولّوحوا بما غنموه أمام املصورين، 
اق خطر 

ّ
من دون خجل أو مواربة، وجلس أف

على مكتب رئيسة مجلس النواب، نانسي 
ــة،  ــاولـ ــطـ ــا قـــدمـــيـــه فـــــوق الـ ــعــ بـــيـــلـــوســـي، رافــ

عارضا نفسه للتصوير. 
تـــراجـــع رجــــال الــشــرطــة إلــــى الـــــــوراء، حيث 

خليل العناني

ليس أكثر بؤسًا مما حدث في أميركا يوم 
اقتحم  حني   ،)2021/1/6( املاضي  األربعاء 
ترامب،  دونــالــد  املنصرف،  الرئيس  أنــصــار 
ــًا  ــتـــراضـ ــي اعـ ــركــ ــيــ مـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس األمــ
عــلــى خــســارتــه الــســلــطــة، ســـوى االنــتــقــادات 
الــتــي يــوجــهــهــا الــســلــطــويــون حــــول الــعــالــم 
ــا. تــمــامــًا مثلما  ــيـــركـ لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي أمـ
ق مسؤولوها 

ّ
فعلت الصني وإيران التي عل

عــلــى مـــا يـــحـــدث بـــقـــدٍر ال يــخــلــو مـــن الــفــرح 
والــشــمــاتــة فـــي مـــا يـــحـــدث. قــطــعــًا، ال ضير 
فـــي تــوجــيــه االنـــتـــقـــادات إلـــى أمــيــركــا وإلـــى 
ــار حـــالـــيـــًا أســئــلــة  ــثـ ــتـــي تـ ديــمــقــراطــيــتــهــا الـ
كثيرة بشأن رسوخها وصالبتها، فهذا ما 
والصحافيون  والــبــاحــثــون  ــاب 

ّ
الــكــت يفعله 

النقد  يأتي  أن  ولكن  أنفسهم،  األميركيون 
الديمقراطية يومًا،  تــمــارس  لــم  أطـــراٍف  مــن 
ــل وتــــقــــتــــل كـــــل مــن  ــقـ ــتـ ــعـ بـــــل تـــحـــتـــقـــرهـــا وتـ
ــنـــادي بـــهـــا، فــتــلــك هـــي املــــأســــاة واملـــهـــزلـــة.  يـ
ــدأت  ــة، فــمــنــذ بــ ــيـ ــربـ ــعـ  الـــحـــالـــة الـ

ً
ــذ مـــثـــال خــ

قبل شهرين،  أميركا  فــي  السياسية  األزمـــة 
ــتــــراف بهزيمته  تـــرامـــب االعــ بــســبــب رفــــض 
في  أجريت  التي  الرئاسية  االنتخابات  في 
الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
ــيـــون الـــعـــرب الــذيــن  بــــدأ املــثــقــفــون واإلعـــالمـ
يــخــدمــون فــي بـــالط الــســلــطــويــات بتوجيه 
النقد واللوم إلى النموذج األميركي، بسبب 
. ولـــو نــظــر هــؤالء 

ً
مــا يــرونــه ضــعــفــًا وفـــشـــال

 قــبــل أن يــتــكــلــمــوا، لــربــمــا 
ً
فـــي املــــــرآة قــلــيــال

ألسنتهم  ولبلعوا  الحياء،  ببعض  شــعــروا 
ــل أفــواهــهــم. فكما يــقــول املــثــل الــعــربــي:  داخـ
»مــن كــان بيته مــن زجــاج فــال يقذف الناس 
بـــالـــحـــجـــارة«. وبــيــت هــــؤالء الــســلــطــوي من 
أســــوأ وأردأ أنــــواع الـــزجـــاج الــــذي يــتــهــاوى 
بمجرد النفخ عليه، وليس قذفه. ويكتشف 
ــم مــجــازي  ــــالم املـــصـــري )اســ مـــن يــتــابــع اإلعـ
وليس حقيقيًا( حجم الشماتة والفرح بني 
املــوالــني للنظام الــســلــطــوي الــحــالــي فــي ما 
يــحــدث فـــي أمــيــركــا، خــصــوصــًا فـــي تعامل 
قــوات األمــن مع املتظاهرين. وهو أمر ظهر 
استخدمت  حني  املاضي  الصيف  بوضوح 
ــن األمــيــركــيــة الــعــنــف املـــفـــرط في  ــوات األمــ قــ
قمع مظاهرات حركة »حياة السود مهمة«، 
وذلـــــك فـــي مـــحـــاولـــة لــتــبــريــر قــمــع األنــظــمــة 
ليست  مــقــارنــة  وهــي  معارضيها.  العربية 
الكبير بني  فقط ســاذجــة بسبب االخــتــالف 
السياقني، العربي واألميركي، ولكنها أيضًا 
تــكــشــف إفـــالســـًا ســيــاســيــًا وأخــالقــيــًا كبيرًا 
لـــدى هــــؤالء، فــحــق التعبير والــتــظــاهــر من 
األميركيون،  بها  يتمتع  التي  الحقوق  أهــم 

وقـــد رأيــنــا ذلـــك بــوضــوح طـــوال فــتــرة حكم 
تـــرامـــب الـــــذي لـــم يــســتــطــع أن يــفــعــل شيئًا 
مــع االنـــتـــقـــادات الــتــي وجــهــهــا إلــيــه اإلعـــالم 
ـــي، فــحــق  ــارثـ ــكــ ــيــــركــــي بــســبــب أدائــــــــه الــ األمــ
التعبير مقّدس يصونه الدستور للجميع، 
وال يمكن أحدًا، وإن كان الرئيس، أن ينتقص 
أو يجور عليه. وقــد شهدنا  أو يمنعه  منه 
قناة  مراسل  الصحافي  ترامب  منع  عندما 
مــــن حــضــور  ــا،  ــتـ أكـــوسـ إن، جـــيـــم  إن.  ــــي.  سـ
األبــيــض،  البيت  فــي  الصحافية  مــؤتــمــراتــه 
رفض القضاء األميركي قرار ترامب، وأعاد 
الصحافي ليمارس عمله بحرية. األنكى من 
ذلـــك يتمثل فــي فــريــق آخـــر مــن اإلعــالمــيــني 
واملثقفني العرب الذين يدافعون عن ترامب 
أكثر من دفاع أنصاره عنه، بينما في الوقت 
نفسه، يلعنون الديمقراطية األميركية التي 
ى بعضهم أن 

ّ
أوصلته إلى السلطة. بل تمن

الذي صعد  الديمقراطية  م 
ّ
يلقي ترامب سل

األبيض جانبًا، وممارسة  البيت  إلى  عليه 
يمارسها  الــتــي  نفسها  بالطريقة  السلطة 
بها حكامهم السلطويون. وقد حّمل بعض 
هؤالء الحزب الديمقراطي مسؤولية األزمة 
ي 

ّ
الراهنة في أميركا، بل وصل األمر إلى تبن

يتعّرض  التي  املؤامرة  ترامب حول  نظرية 
ــــالم األمـــيـــركـــيـــة، ومــن  ــائـــل اإلعــ لــهــا مـــن وسـ
الــيــســار الــديــمــقــراطــي، وتــوجــيــه انــتــقــادات 
الذعــة إلــى معارضيه، حتى وإن كــانــوا من 

داخل الحزب الجمهوري. 
لدينا على مدار  آخــر، كما تبلورت  بمعنى 
السنوات املاضية ظاهرة الصهاينة العرب، 
ــيـــني  مــــن الــســيــاســيــني واملـــثـــقـــفـــني واإلعـــالمـ
العرب، فإن لدينا اآلن من يمكن أن نسميهم 
»الــتــرامــبــيــني الـــعـــرب« الـــذيـــن يــدافــعــون عن 
له  ويلتمسون  وقــراراتــه،  تــرامــب  سياسات 
الــعــذر فــي كــل قـــراراتـــه وأفــعــالــه، إلـــى درجــة 
الــدفــاع  أن بعضهم أصــبــح أكــثــر تطّرفًا فــي 
كتب  أنفسهم.  األميركيني  أنصاره  من  عنه 
أحــد هــؤالء أخــيــرًا مــقــااًل ينعى فيه خسارة 
ترامب االنتخابات، ويحّمل األزمة الحالية 
لـــفـــتـــرة حـــكـــم الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي الــســابــق 
ــل ويــلــقــي بــالــالئــمــة على  بــــــاراك أوبــــامــــا، بـ
اإلعــــــالم األمـــيـــركـــي، ألنــــه حــســب قـــولـــه قــام 
وقواعدهم  للجمهوريني  »شيطنة  بعملية 
االنتخابية«. ويرى صاحبنا أن هذا اإلعالم 
منحاز إلى اليسار الديمقراطي وإلى حركة 
السود مهمة«. بالطبع، ال يستطيع  »حياة 
الرجل كتم صدمته من خسارة ترامب، مثله 
في ذلــك مثل كثيرين ممن كانوا يراهنون، 
ــنـــوات أربــــــع أخــــرى  ــفـــس، بـــسـ ــنـ ـــون الـ

ّ
ويـــمـــن

لترامب في البيت األبيض. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

»كــيــان االحـــتـــالل االســتــيــطــانــي« وتطبيع 
ــه، والـــســـمـــســـرة لــصــالــحــه  ــعــ ــات مــ ــالقــ ــعــ الــ
أونــروا  وكالة  إنهاء  على  العمل  بمحاولة 
التي شكلت عنوانا بارزا لقضية الالجئني 
الفلسطينيني وحق عودتهم، منذ احتالل 
وعــقــد صفقات   ،1948 الــعــام  فــي  فلسطني 
وأمــنــيــة؛  واقــتــصــاديــة  تحالفية وتــجــاريــة 
ــــد الــــحــــقــــوق الـــوطـــنـــيـــة  ــة ضـ ــهـ كـــلـــهـــا مـــوجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة والــــعــــربــــيــــة، كـــمـــا وحـــقـــوق 
ــّرر  ــتـــحـ ــالـ اإلنــــــســــــان وحـــــقـــــوق األوطـــــــــــان بـ

واالستقالل.             
لــم يــفــت أوان الــربــيــع الــعــربــي بــعــد، بــل إن 
ــرورات اســتــمــراره مــا فتئت  ــ الــحــاجــة وضــ
فيها  حدثت  أماكن  في  تواصله،  تقتضي 
منذ  والثانية  األولـــى  املــوجــتــني،  فعاليات 
املوجة  إلــى فعاليات  العام 2011، وصــوال 
وإلــى  الــعــامــني 2019 و2020،  فــي  الــثــالــثــة 
الــعــام 2021، طاملا  تــوقــعــات تــمــّددهــا فــي 
انــطــلــقــت منها  الــتــي  لــم تتحقق األهـــــداف 
ــى بــشــائــر الــربــيــع الــعــربــي،  وبــســبــبــهــا أولــ
والنخب  السلطويات  تشابه  منطلق  مــن 
ــة وعــــصــــابــــاتــــهــــا  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ ــة الــ ــ ــمــ ــ ــظــ ــ واألنــ
الـــحـــاكـــمـــة، وانــــحــــطــــاط قـــطـــعـــان الــســلــطــة 
ومزايداتها  بمواقعها،  العميقة وتشبثها 
ــل الــســلــطــة وتــمــّســكــهــا بــاســتــبــداد  عــلــى أهـ
ــم لـــصـــالـــح  ــهــ ــنــ الــــــطــــــغــــــاة، واملـــــنـــــافـــــحـــــة عــ

مصالحهم الخاصة والشخصية. 
لذا نظلم ربيعنا، إن حكمنا عليه، كونه لم 
ق كل املــراد، كما نظلمه كذلك إن قلنا 

ّ
يحق

الفشل،  إنــه حمل، في جيناته، كل أسباب 

فــمــشــوار ثــــورات ربــيــعــنــا الــعــربــي مــا فتئ 
ــــة، ومـــــن املــبــكــر 

ّ
ــل مــســيــرتــه الــــغــــض يــــواصــ

الحكم عليه بشكل كامل أو نهائي، طاملا أن 
أنظمة الطغيان واالستبداد ما تني تذيق 
شعوبها ويـــالت الــعــيــش املـــر والــظــالمــات 
ــدود، تــحــت ظــــالل ســلــطــانــهــا  ــ الـــتـــي بـــال حــ
ــابـــات ســلــطــاتــهــا  الـــجـــائـــر، ومــــمــــاألة عـــصـ

العميقة وتواطؤاتها.
ــّرات املــقــبــلــة، ال  ــ ــّرة/ املـ ــ   وبــالــتــأكــيــد فــي املـ
يــنــبــغــي لـــقـــوى الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي أن تــكــّرر 
ــاد في  ــا عــ إخـــفـــاقـــات املــــــّرات الــســابــقــة، ومــ
ــع ســـلـــطـــات الـــقـــهـــر والـــغـــلـــبـــة الــنــجــاح  ــ وسـ
فــي خــداعــهــا ومــخــادعــاتــهــا، فــهــي أضحت 

انكشافا  وأكثر  تعتقد،  مما  شفافية  أكثر 
وانــفــضــاحــا فــي ارتــكــابــاتــهــا وســرديــاتــهــا 
ــهـــب والـــســـرقـــة  ــنـ ــفـــســـاد والـ ــة فــــي الـ ــلـ املـــوغـ
والـــخـــيـــانـــات الــوطــنــيــة، وتــحــالــفــاتــهــا مع 
أعــداء شعوبنا وأمتنا، واندراجها بكامل 
ــام الــعــاملــي  ــظـ ــنـ وعـــيـــهـــا فــــي مـــخـــطـــطـــات الـ
الكارتيالت  أصحاب  من  وأربابه  الجديد، 
عصابات  بإشراف  ينساقون  وهم  املالية، 
ومافيات الدولة/ الدول عندنا، إلى الدفع 
نحو  ديموغرافيا،  السكانية  بالهندسات 
الــســكــان وتــخــفــيــضــه؛ حتى  تقليص عـــدد 
ــرٍب أو حـــروٍب  ــر شـــن حــ ولـــو اقــتــضــى األمــ
بــيــئــيــة بــيــولــوجــيــة أو أمــنــيــة وعــســكــريــة، 
واالســتــثــمــار بــاإلرهــاب الــدولــي. ويتطلب 
السلطوية  األنظمة  على  الحفاظ  كله  هــذا 
واالســتــبــداديــة، وإشــراكــهــا فــي مخططات 
القديم/ الجديد،  الكولونيالي  النظام  ذاك 
الثروات واالستثمار  تكديس  الباحث عن 
بــكــل مـــقـــّدرات الــعــالــم ملــصــالــحــه الــخــاصــة، 
عاملية  ما يشبه حكومة  إلــى  انقياده  عبر 
غير منظورة تتحّكم بمقدرات دوٍل لم تعد 
وحتى  سلطاتها  رؤوس  فعليا،  موجودة 
حــكــومــاتــهــا تـــعـــني، ويـــتـــم اخـــتـــيـــارهـــا من 
الخارج؛ وإال فإن الفوضى وعدم االستقرار 
هي  واالجتماعي  واالقتصادي  السياسي 
الفاشلة،  الـــدول  لنماذج  الغالبة  السمات 
الـــربـــيـــع  ــا أضــــحــــت تـــعـــيـــشـــه دول  ــ عـــلـــى مـ

العربي بغالبيتها. 
لم يعد االستقرار السياسي إذا هو األكثر 
أهمية في دول الربيع العربي، بقدر ما هو 

األهم استقرار عصابات السلطويات، وما 
انتهكت  عميقٍة  سلطٍة  قــوى  مــن  يحيطها 
الـــدولـــة، وعــمــلــت عــلــى انــهــيــارهــا، فــلــم يبق 
مــن الــدولــة ســوى االســـم، فــي ظــل تــحــّوالت 
ــاٍت تــعــمــل على  ــيـ ــافـ »أهـــــل الــــدولــــة« إلــــى مـ
سرقة )ونهب( أموال الدولة والناس، حتى 
املــودعــة فــي الــبــنــوك، واالنــحــيــاز للعمالت 
األجــنــبــيــة عــلــى حــســاب الــعــمــالت الوطنية 
ــيـــاراٍت مــاحــقــة،  الــتــي شــهــدت وتــشــهــد انـــهـ
وإفـــقـــارا بــال حــــدود، ومــجــاعــاٍت متالحقة، 
حــتــى لــنــاس الــطــبــقــات الــعــلــيــا والــوســطــى، 
والتي  دون،  ومــا  الدنيا  بالطبقات  فكيف 
ــتـــرول الــســلــطــة  يـــجـــري ســحــقــهــا عــبــر كـــونـ
الحاكمة، وقطعان السلطة العميقة، األكثر 
رثاثة، من قوى أمنية ومليشيات الزعامات 
الشوارع،  وزعــران  والطوائفية،  اإلقطاعية 
ــورة  ــة قـــــوى ثــ ــزقـ ــرتـ ــن مـ  لــفــهــم مــ

ّ
ومـــــن لـــــف

مضاّدة، منظمة وممّولة من قوى خارجية، 
يهمها بقاء السلطويات على حالها.

ــاع كـــهـــذه، مـــن الــصــعــب، بل  ــ فـــي ظـــل أوضــ
ــــدوث مــوجــات  االســـتـــحـــالـــة، عــــدم تـــوقـــع حـ
جــديــدة مــن ربــيــع عــربــي مــســتــمــر، وإن لم 
ــلـــداٍن عــديــدة  يــكــن بــشــكــل مــتــواصــل، فـــي بـ
عـــاشـــت ربــيــعــا ســابــقــا، ولــــم تــحــســم قــوى 
الــثــورة خــاللــهــا أمــورهــا فيها بــعــد، ولكن 
الـــثـــورة فيها قــد حصلت من  طــاملــا كــانــت 
قبل، فهي بالتأكيد يمكن أن تحصل ثانية 
وثــالــثــة، وقــد يــتــمــّدد ربــيــع الــثــورات فيها، 

ليصل إلى بقاع لم يصل إليها من قبل.
)كاتب فلسطيني في بيروت(

واالجــتــمــاعــي،  السياسي  لــلــحــراك  لفهمنا 
مــــــن خــــــــالل مــــالحــــظــــة االنـــــــحـــــــرافـــــــات فــي 

املمارسات العامة. 
غــالــبــًا على  يــحــمــل  الـــضـــروري ال  التمييز 
الــنــفــي املــطــلــق للصفة عــن هـــذا الــزعــيــم أو 
إنه  أو تلك، بل  ذاك، أو عن هــذه السياسة 
ــادة عــــدد أشــكــال  ــ حــتــمــا ســيــســاهــم فـــي زيــ
الــشــعــبــويــة وأنــــواعــــهــــا. كـــمـــا أن املــفــهــوم 
يتبنون  لكثيرين ممن  ذاتــه ال يمثل  بحد 
مــســاره مــســألــة سلبية بــامــتــيــاز، بــل على 
ــي 

ّ
الــعــكــس، فــبــعــض مــنــهــم يــعــتــبــر أن تــبــن

أنــواع  الــعــام هــو مــن  الشعبوية فــي األداء 
القائمة  الــســيــاســيــة  املــؤســســات  مــواجــهــة 
والتقليدية التي صار الشك في شرعيتها، 
ــــي أســـالـــيـــب عــمــلــهــا، قـــاســـمـــًا مــشــتــركــًا  وفـ
فـــي بـــلـــدان ديــمــقــراطــيــة كـــثـــيـــرة، فــهــو إذًا 
به  املقتنعون  مساٌر يكاد يصفه أصحابه 
باملسار الــثــوري. ومــن جهة أخــرى، يقذف 
ون 

ّ
أصحاب القناعات التقليدية ممن يتبن

االستقرار  أن  ويـــرون  القائمة،  املؤسسات 
ــان بـــاســـتـــمـــراريـــتـــهـــا  ــطـ ــبـ ــرتـ واالزدهــــــــــــار مـ
ــار دورهـــــا، كــل مــن خــالــفــهــم الــــرأي،  ــ وازدهــ
لم  وإن  الشعبوية،  بصفة  ويــســارًا،  يمينًا 

تكن قد وضحت فيه أبدًا.
ــة  ــ ــويـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ مـــــــفـــــــهـــــــوم  ارتــــــــــبــــــــــط  وإن 
أنه  إال  غالبًا،  اليمينية  باأليديولوجيات 
لــم يسلم مــن وقــوعــه أيــضــًا مطية لبعض 
التوجهات اليسارية، وبالتالي، فقد صار 
 مــشــتــركــًا بــني الــيــســار والــيــمــني من 

ً
عــامــال

وجهة نظر من يقرأ األداء في الشكل وفي 
املسارات وفي الوسائل، أما املضمون فهو 
عامل متغير من توّجٍه إلــى آخــر، وبنسب 

كبيرة أحيانًا. 
مــا جـــرى فــي واشــنــطــن األســـبـــوع املــاضــي 
حــلــقــة مــهــمــة فــــي مــســلــســل تـــطـــور مــســار 
األميركية،  الحالة  في  واملستند،  املفهوم، 
رّســخــه دونــالــد  الـــذي  التأثير  إلــى تعاظم 
ترامب منذ أربع سنوات، والذي لم يستند 
الحزبية،  الجمهورية  القاعدة  إلى  أساسًا 
أعـــدادًا هائلة  أن يجذب  مــا استطاع  بقدر 
من املواطنني األميركيني، والذين لم يكن، 
حتى للحزب الجمهوري، عبر أكثر برامجه 

ــــدوا غير  فـــاق عـــدد املــهــاجــمــني عـــددهـــم، وبـ
واثقني من كيفية الرّد. لو أن هؤالء الرعاع 
العرب،  أو  املكسيكيني  أو  السود  كانوا من 
الجرحى  ومئات  القتلى  بعشرات  لسمعنا 
مــن أنصار  كــانــوا  واملعتقلني، ولكن هــؤالء 
ـــحـــني وعــنــصــريــني 

ّ
ــــب، بـــيـــضـــا ومـــســـل ــرامـ ــ تـ

وبدون شفقة. واليوم ال أحد لديه ثقة تامة 
بـــأن أيـــا مــن عــصــابــات تــرامــب ســـوف يــقــّدم 

فعال للمحاكمة. 
فــــي املــــقــــابــــل، تـــأخـــر إرســـــــال الـــتـــعـــزيـــزات 
ــحــــرس الـــوطـــنـــي الـــفـــيـــدرالـــي  األمـــنـــيـــة والــ
عــمــدا، إلخــافــة الــنــّواب وإثــــارة الــرعــب في 
ــقـــد نـــجـــح تـــرامـــب  ــيـــني. ولـ ــيـــركـ ــلـــوب األمـ قـ
وعصابته في ذلك، فقد انتاب األميركيني 
قلق عميق  العالم  للحدث في  واملتابعني 
وعدم يقني. وتجّسد ذلك في نبرة صوت 
ــلــني واملـــســـؤولـــني الــذيــن 

ّ
املــذيــعــني واملــحــل

ظهروا على شاشات التلفزة، وتهّدج هذه 
النبرة وارتعاشها أحيانا.

ــّرة هـــوجـــم فــيــهــا مــبــنــى الــكــابــيــتــول  ــ ــر مـ آخــ
األميركي في واشنطن كانت في عام 1812، 
على يد الجيش البريطاني، املحتل وقتها. 
واليوم، نجح ترامب في ربط اسمه بهجوم 
جــديــد، بــعــد أكــثــر مــن قــرنــني عــلــى الهجوم 

األول، وهو ما يليق بالرجل فعال. 
في مقال نشرته في مجلة ذي أتالنتيك عام 
سالينا  األميركية،  الكاتبة  الحظت   ،2016
ــو، أن الــصــحــافــة كـــانـــت تـــأخـــذ تــرامــب  ــتـ زيـ
»حـــرفـــيـــًا، ولـــكـــن لــيــس عــلــى مــحــمــل الــجــد، 
بينما كــان أنــصــاره يــأخــذونــه على محمل 
ــيـــا«. وعـــلـــى مـــدار  الـــجـــد، ولـــكـــن لــيــس حـــرفـ
ــع القاتمة مــن حكم تــرامــب،  الــســنــوات األربـ
ــار يــــــــرّدده الــجــمــهــوريــون  ــعـ ــاك شـ ــنـ ــان هـ ــ كـ
لــتــهــدئــة خــواطــرهــم فــي مــا يــخــّص بــربــريــة 
ــبـــريـــر الــــدعــــم الـــــــذي كـــانـــوا  ــتـ رئـــيـــســـهـــم، ولـ
يقّدمونه له. كانوا يرّددون فكرة أنه ال يجب 
أخذ ترامب حرفيا. ولكن في هذه املّرة أخذ 

فـــالـــثـــورات وتــجــاربــهــا وخــبــراتــهــا ليست 
ــا هـــي اســتــمــرار  رهــيــنــة الــلــحــظــة، بـــقـــدر مـ
ــلــهــا انـــقـــطـــاعـــات في 

ّ
وتــــواصــــل، قـــد تــتــخــل

أحـــايـــني كــثــيــرة، ولــكــن عــلــى عــاتــق الــقــوى 
ــلـــى تـــطـــويـــر أســـالـــيـــب  ــة الـــعـــمـــل عـ ــثــــوريــ الــ
ــال، وتـــطـــويـــر خــبــراتــهــا الــكــفــاحــيــة  ــنـــضـ الـ
فـــي ضـــوء تـــطـــّور بــرامــجــهــا ومــراجــعــاتــهــا 
ونـــقـــدهـــا عـــلـــى الـــــــــدوام، فـــالـــثـــورة ال تــبــدأ 
بــتــوجــيــه ضــربــتــهــا الــقــاضــيــة فــي ســاعــات 
ــا هــي  فـــجـــر انـــطـــالقـــتـــهـــا األولـــــــــى، بـــقـــدر مــ
الــقــوى، وتكتيلها  كــل  إلــى تجميع  تسعى 
وحشدها، وهي املفترض أنها تسعى إلى 
ي 

ّ
التغيير، عبر بناء عالقات كفاحية، وتبن

الــثــورة،  الستمرار   
ً
نجاعة األكــثــر  البرامج 

بديمومتها  الكفيلة  التكتيكات  وتنفيذ 
حية، وصوال إلى تحقيق إنجازاٍت ممكنٍة 

على طريق التغيير املنشود.
وإذا كان ثّمة أمل تتطلبه املراحل الثورية، 
فــهــو أمـــل الــحــفــاظ عــلــى وضــــوح الــبــرامــج 
ــن الــنــخــب  ــامـ ووحـــــــدة الــــشــــعــــارات، وتـــضـ
وقدرتها  وكوادرها  بقياداتها  وتكافلها، 
عـــلـــى الـــحـــشـــد والـــتـــنـــظـــيـــم الـــجـــمـــاهـــيـــري، 
ــرامــــج الــتــفــصــيــلــيــة  ــبــ ورســــــم الـــخـــطـــط والــ
ــــذي تسعى  ــاس الـ ــ ضــمــن الــبــرنــامــج األســ

الثورة إلى تحقيقه.
ــة وضــــــــــرورة تـــلـــح عـــلـــى قـــوى  ــاجــ ــة حــ ــّمــ ثــ
الــثــورة الــيــوم، بــضــرورة مــراجــعــة تجارب 
ثـــورات الــربــيــع الــعــربــي، بكل مــا حفلت به 
مــن إنــجــازاٍت وإخــفــاقــات، واالســتــفــادة من 
مجموع الخبرات والتجارب املستحصلة، 

، أن يجتذبهم. وقد ساهم في هذا 
ً
يمينية

ــذب، الـــخـــطـــاب الـــشـــعـــبـــوي الــتــرامــبــي  ـــجــ الـ
املستند إلى التخويف والتحشيد والكالم 
خارج األطر التقليدية للخطاب السياسي، 
 

ّ
ُجل أن  الرغم من  وحتى األخــالقــي. وعلى 

إلــى خسارة شبه مؤكدة  شير 
ُ
ت املتابعات 

بعينه،  للشخص  ســيــاســي  مستقبل  ألي 
إال أن الــتــوجــه الـــذي أّســـس لــه صــار وازنــًا 
ــًا، وفـــي  فــــي املـــشـــهـــد األمــــيــــركــــي خـــصـــوصـ
الــغــرب الــديــمــقــراطــي عــمــومــًا. وُيــجــمــع من 
على  الداخلي  األميركي  بالشأن  أعلم  هو 
السياسية من  أنهى حياته  قــد  تــرامــب  أن 
خالل تحشيده ضد الكونغرس. وبالتالي، 
في  أساسية  سياسية  مسؤولية  يتحّمل 
أحداث الشغب التي عصفت بالكونغرس، 
وقد تكون مسؤولية جنائية، ربما يحاكم 
عليها في املستقبل غير البعيد. في املقابل، 
لم تصل الترامبية إلى نهايتها مع نهاية 
رة 

ّ
 ومتجذ

ً
هذا الرجل، بل هي قد بدت قوية

وبالتالي،  املنقسم.  األميركي  املجتمع  في 
لـــديـــهـــا الـــفـــرصـــة إلعــــــــادة إنــــتــــاج ظـــواهـــر 
ـــــت بــالــذكــاء السياسي 

ّ
مــمــاثــلــة ربــمــا تــحــل

أكثر من مؤّسسها. على الرغم من ممارسٍة 
األميركي  املشهد  طبعت  للسياسة  هزليٍة 
خالل السنوات األربــع األخيرة، صــّوت 74 

مليون مواطن لصاحب هذه املمارسة. 
)كاتب سوري في باريس(

مــنــاصــرو الــرئــيــس تــرامــب كــلــمــاتــه حرفيا 
الــذي جعل  بالعمل  فقاموا  جـــّدي،  وبشكل 
قي شبكة ســي إن إن، فــان جونز، 

ّ
أحــد معل

قا على أحداث 6 يناير: »مصيرنا 
ّ
يقول معل

الرغم  أشــبــه اآلن بمصير ســوريــة«. وعــلــى 
مــمــا فــي هـــذا الــكــالم مــن ألــــم، قــد نــغــّص به 
نحن العرب أو السوريني، فإن فيه لألسف 

كثيرًا من الصحة. 
وبلغ ذلك من الصفاقة حّدا جعل حتى قادة 
منه  يتبرأون  الكونغرس  في  الجمهوريني 
ظ. وبينما قال ترامب 

ّ
ويدينونه بدون تحف

للغوغاء إنه يحبهم وإنهم مميزون، طالب 
نــائــب الــرئــيــس، مــايــك بــنــس، الـــذي كــان هو 
نفسه عرضة للهجوم، أن يقّدم املهاجمون 
إلــى الــعــدالــة. وذهــب عضو مجلس النواب 
ــنــــوي، الــــجــــمــــهــــوري، آدم  ــيــ ــلــ ــن واليــــــــة إيــ ــ عـ
كينزينغر، أبعد من ذلك، حني طالب بإقالة 
الرئيس دونالد ترامب، باستخدام التعديل 
الخامس والعشرين للدستور الذي يسمح 
الحكومة  أعــضــاء  وأغلبية  الرئيس  لنائب 
األمــيــركــيــة إقـــصـــاء الــرئــيــس عـــن مــنــصــبــه، 
ألنـــه غــيــر قـــادر عــلــى أداء ســلــطــات منصبه 
الرئيس  نائب  ويتولى حينها  وواجــبــاتــه، 
عــلــى الـــفـــور ســلــطــات املــنــصــب وواجـــبـــاتـــه، 
كينزينغر  وأدلــى  باإلنابة.  رئيسا  بصفته 
بـــهـــذه الــتــصــريــحــات الــخــمــيــس فـــي مقطع 
شر على تويتر، مؤّكدا أن الرئيس 

ُ
فيديو ن

ترامب لم يعد »مؤهال« وأنه رجل »مريض 
»، ولذلك عليه »اآلن أن يتخلى عن السيطرة 

على الفرع التنفيذي طوعا أو كرها«. 
ــالـــصـــدق   الــــجــــمــــهــــوريــــني بـ

ّ
 كـــــــل

ّ
لـــــم يــــتــــحــــل

كــروز  تيد  فالسيناتور  هــذيــن،  والشجاعة 
من  للرئاسة  ح 

ّ
بالترش النفس  ي 

ّ
يمن الــذي 

جــديــد فـــي 2024 يــريــد أن يــجــتــذب قــاعــدة 
إلى  البغيضة،  العنصرية  ترامب،  الرئيس 
ــدد مـــن الــــنــــواب وأعـــضـــاء  ــذلـــك عــ ــه، وكـ ـ

ّ
ــف صـ

مجلس الشيوخ في املناطق املؤيدة لترامب 
وا يقفون معه حتى النهاية، غير 

ّ
بكثافة ظل

جاه املعاكس للتاريخ، 
ّ
أنهم يسيرون في االت

ــرة أن الــتــأثــيــر  ــ ــيـ ــ فـــقـــد أثـــبـــتـــت األيــــــــام األخـ
ص، وأن 

ّ
املدّمر يتقل للرئيس ترامب  املدّمر 

مؤيديه من املعتدلني واملؤمنني الحقيقيني 
السلبية  القّوة  بــدأوا يدركون  واملثقفني قد 
ون 

ّ
التي يشيعها الرجل من حوله، وينفض

املتطّرفني  للعنصريني  الحلبة  تاركني  عنه 
ــة املــجــتــمــع  ــالــ ــثــ ــفــــوقــــني الـــبـــيـــض وحــ ــتــ واملــ
الجمهوري  الحزب  ولذلك خسر  األميركي. 
آخر معركة انتخابية يوم 5 يناير/ كانون 
الثاني الحالي في والية جورجيا، حني فقد 
عضوا مجلس الشيوخ عن والية جورجيا 
مــقــعــديــهــمــا لــصــالــح وجــهــني جــديــديــن في 
ــيـــاســـي، وهــــــزم الـــديـــمـــقـــراطـــي  املـــشـــهـــد الـــسـ
رافــائــيــل وارنـــــوك الــســنــاتــور الــجــمــهــوريــة، 
ــلـــر، وهــــــزم الـــديـــمـــقـــراطـــي جـــون  كــيــلــي لـــوفـ
ــــوف الــســيــنــاتــور ديــفــيــد بــيــرديــو. لقد  أوسـ
ــني  ــّررت الـــواليـــة إقـــصـــاء هــذيــن الــســيــاســيَّ ــ قـ
القريبني من ترامب، واللذين طاملا تباهيا 
أرسلت  املــقــابــل،  فــي  لــه.  املطلق  بتأييدهما 
الــواليــة إلـــى واشــنــطــن بـــدال عنهما، وألول 
مرة في تاريخ الوالية، رجال أسود البشرة 
وآخــــــر يـــهـــوديـــا، فــــي صــفــعــة لــلــمــحــافــظــني 
التاريخ  أن  إلــى  إشـــارة  وفــي  الجمهوريني، 

يسير في االتجاه املغاير.
واختصارا، لم يكن مفاجئا سلوُك الرئيس 
أنه  املتابعني  بــدا لكثيرين مــن  بــل  تــرامــب، 
العنصرية  لسياساته  املنطقية  النتيجة 
نفسه  ولــوضــعــه  املــتــعــاظــمــة،  ولنرجسيته 
ومــصــالــحــه قــبــل مــصــالــح األمــــة األمــيــركــيــة 
والعالم.  كان )رغم ضخامته( أصغر بكثير 

من منصبه، فوقع عنه بجدارة.
)كاتب سوري(

ربيعنا العربي مستمر ويتمدد

كبوة الشعبوية المؤقتة

نهاية مأساوية لرئيس كوميدي

السلطوي حين ينتقد 
الديمقراطية األميركية

الثورات وتجاربها 
وخبراتها ليست 

رهينة اللحظة، بقدر 
ما هي استمرار 

وتواصل، قد تتخلّلها 
انقطاعات

لدى الترامبية الفرصة 
إلعادة إنتاج ظواهر 

مماثلة ربما تحلّت 
بالذكاء السياسي أكثر 

من مؤّسسها

لم يكن مفاجئًا 
سلوك ترامب، بل بدا 

لكثيرين أنه النتيجة 
المنطقية لسياساته 
العنصرية ونرجسيته 

المتعاظمة

آراء

حسام كنفاني

لم يكن باإلمكان تخيل نهاية أفضل من تلك التي حدثت للرئيس األميركي دونالد 
ترامب بعد اقتحام أنصاره الكونغرس، وما تبع ذلك من استقاالت وإدانات ومساٍع 
لعزل الرئيس فــي األيـــام العشرة األخــيــرة مــن واليــتــه. منذ بــدايــة حكمه كــان من 
الواضح أن رئاسة ترامب غير مسبوقة في الواليات املتحدة، وما راكمته شعبويته 
تــداعــيــات خــطــرة على مستقبل  ليمضي مــن دون  كــان  مــا  تأييد جماهيري  مــن 
الواليات املتحدة. وحتى مع خسارته االنتخابات األخيرة، وفي ظل هذه الشعبية، 
ه 

ّ
كان الحديث عن أن ترامب قد يعود في االنتخابات املقبلة أقوى، فاملسار الذي خط

 ما 
ّ

لم يكن لينتهي مع خروجه من البيت األبيض ودخول خلفه جو بايدن، وأن ظل
»الترامبية« سيبقى ملقيًا بثقله على السياسة األميركية، وتحديدًا  يمكن تسميته بـ

داخل الحزب الجمهوري.
غير أن ذلك كله بات من املاضي بعد »غــزوة الكونغرس«، والتي قضت نهائيًا على 
، وكبلته في 

ً
أي دور سياسي قد يلعبه دونالد ترامب في الحزب الجمهوري مستقبال

أيامه األخيرة في الحكم، خصوصًا أن املخاوف كانت قائمة من أن »جنون العظمة« 
لدى هذا الرئيس قد يدفعه إلى خطوة جنونية عبر توريط الواليات املتحدة في حرب 
البيت األبيض. األمــر هذا تداركه  مع إيــران أو غيرها، في محاولة لعدم الخروج من 
رئاسة  فــي  مــع شخصيات  التواصل  عبر  األســـود«،  »األربــعــاء  بعد  الديمقراطيون، 
األركان األميركية لعدم التجاوب مع ترامب في أي خطوة مماثلة قد يحاول القيام بها. 
غير أن هذه املشاهد من نهاية ترامب، على أهميتها، ليست الختام، فيبدو أن هناك 
املزيد من الحلقات في الطريق، بدأت إحداها أول من أمس حني قررت إدارة موقع 
»تويتر« إغالق حساب الرئيس األميركي على موقع التغريدات الشهير، والذي كان 
سالحه األمضى منذ ما قبل الوصول إلى رئاسة الواليات املتحدة، وخالل الفترة 
»فيسبوك«  موقعي  مــن  مماثلة  أخــرى  سبقتها  »تويتر«  خطوة  فيها.  حكم  التي 
 عن العالم الخارجي، وغير قادر على الدفاع 

ً
و»إنستغرام«، ما جعل ترامب معزوال

عن نفسه، في حال كان لديه ما يدافع به عن نفسه، أو حتى مخاطبة أنصاره في 
حال أراد العودة إلى فكرة التجييش التي قام بها خالل اقتحام الكونغرس، وهو 
كان قد بدأ بذلك بالفعل حني استغل فترة ما قبل الحظر في »تويتر« إلعادة التركيز 

على أهمية دور الذين انتخبوه في املرحلة املقبلة من مستقبل الواليات املتحدة.
الكثيرة  االستقاالت  بعد  إدارتــه  االجتماعي، وداخــل  التواصل  العزل على مواقع 
الحديث حاليًا عن مساٍع  الكونغرس، ليس كل شــيء، في ظل  اقتحام  التي تلت 
لعزل الرئيس من منصبه دستوريًا. املفارقة تكمن في أن هذه املساعي بدأت منذ 
انطالق عهد ترامب، وسط الكم الهائل من املعطيات التي كانت تشير إلى أن هذا 
اإلفــالت من مقصلة  أن ترامب نجح في  السلطة، غير  الرئيس يسيء استخدام 
العزل في املرة األولى، وعمد إلى تصوير الحملة ضده كأنها »مطاردة ساحرات«، 
وهو ما القى أصداء لدى أنصاره ومؤيدي الحزب الجمهوري. غير أن هذه املرة 
إال  يبق  لم  إذ  الوقت  الــعــزل، بسبب ضيق  أفلت من خطوات  إن  مختلفة، وحتى 
عشرة أيام من حكمه، إال أن اإلجماع القائم على الفكرة، حتى بني نواب ومسؤولني 
من داخل الحزب الجمهوري، يحمل مفعول تحقيق هذه الخطوة، وهو ما يدركه 
ترامب نفسه الذي بات يشعر أنه منبوذ، لذا قرر التغيب عن تنصيب جو بايدن 
الرئيس  بأعمال  القائم  بــات  األخــيــر  نائبه مايك بنس، وكــأن   منه 

ً
بــدال وأن يحل 

األميركي في هذه األيام األخيرة.
 لرئيس أميركي يحمل خليطًا من الجنون والغباء والتهور 

ً
هي نهاية مثالية فعال

فه من 
ّ
الواليات املتحدة من قبل. وحتى تفكيره في استغالل ما خل لم تشهده 

شعبية في محاولة للمضي في طريق السياسة، وإن من خارج الحزب الجمهوري، 
لن يكون ممكنًا، خصوصًا أن مساعي املحاسبة القانونية لن تتوقف مع خروجه 

من البيت األبيض.

باسل طلوزي

الوحيدة  الدولة  األردن  يكون  أعضاء مجلسها،  املعلمني وحبس  نقابة  بإعالنه حل 
من دول العالم الثالث الذي نجح بالتوصل إلى لقاح فّعال ضد فيروس كورونا، وما 
ا على 

ً
ا، حفاظ عليه سوى إبالغ منظمة الصحة العاملية بهذا االبتكار، لتسجيله رسمّيً

حقوق »امللكية الفكرية«، ولكن مع ضرورة وضع تنبيٍه على دليل االستخدام املرفق 
بالدواء، يشير إلى أن هذا العالج مخّصص لشعوب العالم الثالث، وال يفيد غيرهم، 
وال بأس من إدراج مقولة كيبلنج في ذيل الدليل لضرورات اإلضاءة املعرفية: »الشرق 

شرق والغرب غرب ولن يلتقيا«. 
املـــزاح؛ ألنــه يتعلق  فــاالخــتــراع ال يحتمل  املــطــروح،  ال عــالقــة للسخرية بموضوعنا 
باملصائر، فقد كان مفهوًما، منذ البداية، أن للغرب كورونه الخاص، وللشرق كذلك، 
وهو ما يفضي، في النهاية، إلى تباين اللقاحات بني وبائني وجائحتني، تبًعا للتمايز 
ها 

ّ
السياسي والثقافي بني عاملني، يرى األول في الوباء مهّدًدا خطيًرا لشعوبه وحق

 
ً
في الصحة والعالج والحياة الخالية من األمراض، بينما يرى الثاني في الوباء فرصة
واجبة االقتناص للقضاء على »أوبئة« الحراكات الشعبية والنقابية، ووأد الرأي اآلخر.
رنا 

ّ
منذ بدء الجائحة، حبسنا أنفاسنا، ال من الوباء القادم، بل من القرارات املقبلة، وحذ

من أن إعالن األحكام العرفية، وإغالق الحدود، وحبس الناس في منازلهم، لن تكون 
غير »أكسسورات« تجميلية ملا هو أخطر، وكان تحذيرنا واضًحا: »سينقشع الوباء 
وتبقى األحكام العرفية«؛ ألن أنظمتنا استمرأت هذه األحكام، منذ قّررت وحدها أن 
بالدنا »مهّددة« باألخطار »الداخلية والخارجية«، ومستهدفة من األعداء واألصدقاء، 
ة توازنه. أما الهدف املستتر وراء تلك األحكام، فلم يكن غير 

ّ
وكأننا محور الكون وقش

توطيد أركان النظم الحاكمة، وتأبيد سلطتها، وتكميم أفواه املعارضة.
جاء الوباء فرصة سانحة لم تضيعها الحكومة األردنية، التي كان على رأسها آنذاك 
عمر الرزاز، املتحّدر من ساللة عربية طليعية تحمل أفكاًرا تنويرية تؤمن بالتغيير 
والتحديث والوحدة، غير أنه ضرب بتلك السيرة العطرة عرض الحائط، وهو يعتلي 
أن  مثقفون  وقد حــاول  الوباء.  بذريعة مكافحة  أحكام عرفية،  ا سريان 

ً
معلن املنبر 

يلتمسوا له عذًرا، في البداية، مسترشدين بما فعله »الغرب« من إعالنه حالة الطوارئ، 
الغرب فعلها فال تثريب علينا«،  وإغــالقــات حــدوده، ولسان حالهم يقول: »إذا كــان 
تباين  والغرب، غير مدركني  الشرق  كيبلنج بشأن  آنــذاك عن مقولة  تغافلوا  لكنهم 
 نقابة املعلمني 

ّ
ت الصاعقة األولــى بحل

ّ
الدوافع بني حضارة وفلول حضارة. ثم حل

ا على عهد خلفه، ليتضح الهدف  ا إبان حكومة الرزاز ذاته، ثم قضائّيً األردنيني عرفّيً
الحقيقّي غير املعلن من إصدار األحكام العرفّية، فقد كانت الفرصة سانحة للغاية 

ا بسبب الجائحة. 
ً
مع إغالق املدارس وجمود النشاط النقابي للمعلمني مؤقت

ها أن نقابة املعلمني األردنيني كانت سّباقة 
ّ
 املفارقة املحزنة في هذه املأساة كل

ّ
ولعل

الفئات  ملساعة  نفسه  الــرزاز  وّجهها  التي  الحكومية  التبّرع  لطلبات  االستجابة  في 
األزيد تضّرًرا من الجائحة، فقد وصل تبّرعها إلى مائة ألف دينار، عبر شيك مقّدم 
ا لجنس العمل، وال أدري متى صرف 

ً
إلى الرزاز بصفته الوظيفية، فجاء الجزاء نقيض

 أم بعده؟
ّ

الرزاز الشيك، قبل الحل
ها التبجيال«، ألنها 

ّ
ا اآلن، فاملهم أن نقف اآلن لألحكام العرفية »ونوف لم يعد ذلك مهّمً

صاحبة الفضل األول واألخير في ابتكار اللقاح املنشود ضّد الوباء »الخطير« الذي 
الخطورة  بالغ  األولــى، بدليل مرور قرار  »النقابية«  اجتاح شرقنا، ونجاح اختباراته 
 نقابة املعلمني، مرور »البؤساء«، من دون أن يترك صدًى واحًدا ال من الثيران 

ّ
مثل حل

البيضاء، خصوًصا من النقابات التي تنتظر دورها على موائد اللئام، وال من الثيران 
السوداء، وأعني بها كومة األحزاب التي لم تكلف نفسها إصدار بيان شجب بائس 
فتح  الرسمي عن  اإلعــالن  بانتظار  اليوم   

ّ
فالكل الحجم،  بهذا  ضّد جريمة حكومية 

الحدود و»إغالق العقول«.

فاطمة ياسين

انتهت الحرب العاملية الثانية وأوروبا قاّرة شبه مدمرة، ينبعث من بقايا حرائقها 
الدخان، مع حيرة سياسية تسود أحزابها التقليدية والجديدة. وفي بريطانيا، خسر 
حزب املحافظني معركته االنتخابية، وألقي ونستون تشرشل خارج »10 داونينغ 
ستريت«، فاستفاد من كونه شخصية محترمة ذات تاريخ عريق ودور رئيسي 
ر بوحدة األوروبيني، على 

ّ
رة يبش في هزيمة النازيني، وتجّول في أنحاء القاّرة املدمَّ

أن يكون التقارب الفرنسي األملاني نواة لها. وفي خطاب مفصلي ألقاه ببالغة في 
ه بريادتها،  د مناقبها ونوَّ جامعة زيورخ، أشاد تشرشل بنبل القاّرة العجوز، وعدَّ
ثم دعا إلى نوع من الواليات املتحدة األوروبية، فكان تشرشل من أوائل األصوات 
املنصب  تبعات  مــن  وتــحــّرره  املرموقة  مكانته  واستغل  أوروبـــي،  باتحاد  املنادية 
يكون  أن  على  بها  تتجمع   

ً
لنفسها طريقة تجد  أن  على  أوروبـــا  وحــّث  الحكومي، 

النصيحة  مــن  الــنــداء نوعًا  ذلــك  كــان  أملانيا وفرنسا.  بالتحديد حــول  التجمع  ذلــك 
يقّدمها تشرشل الذي أخرج نفسه وبريطانيا خارج القارة، فحني نادى باالتحاد 

كان يعتبر بريطانيا كيانًا آخر ال يمّت إلى أوروبا بصلة، وليس لديه مشكالتها.
 لهذا 

ً
قّدم تشرشل املشروع من موقع متعاٍل، فقد كان ينظر إلى بريطانيا داعمة

واالتــحــاد  املتحدة  الــواليــات  بمستوى  فيضعها  فــيــه،  مشاركة  وليست  املــشــروع، 
السوفييتي. كان السير تشرشل ما زال يعيش أحالم اإلمبراطورية التي ال تغيب 
عنها الشمس، وأوروبــا املوحدة يمكن أن تخفف عن بريطانيا بدل أن تسبب لها 
صداعًا بني فترة وأخرى. لكّن البريطانيني اكتشفوا، في بداية الستينيات، أن جزرهم 
يمكن أن تكون ذات أداء اقتصادي أقوى، لو تطلعوا إلى جيرانهم األوروبيني. وكان 
إلى  البريطانية  االنضمام  آخــر، فقد رفض كل طلبات  حينها لشارل ديغول رأي 
أوروبا التي قّدمت طوال الستينيات، ولم ُيقبل الطلب إال بعد وفاة ديغول. استثمرت 
ع رئيس 

ّ
بريطانيا في أوروبا بقوٍة فاقت استثماراتها في دول الكومنولث، حتى وق

الــوزراء املحافظ، إدوارد هيث، وثيقة االنضمام الكامل عام 1973، وجــاءت نتيجة 
الــذي جــرى عــام 1975 بموافقٍة جارفة، فتركت  البقاء في أوروبــا  االستفتاء على 
السياسة البريطانية مكانها اإلمبراطوري الحالم، حني طحنها االقتصاد املأزوم في 
، تعاني من إضرابات عمال مناجم الفحم 

ً
بداية السبعينيات، حيث عاشتها محبطة

التي أودت بإدوارد هيث وحزب املحافظني.
بــأوروبــا  ارتباطها  مــن  الــرغــم  الــعــاملــي. وعلى  عــن حلمها  كليًا  بريطانيا   

ّ
تتخل لــم 

وتمتعها بعضوية كاملة، إال أنها حافظت على عملتها الوطنية، وعالقاٍت مميزة مع 
 عن عالقة أوروبا بها. يسكن بريطانيا هاجس عاملي يجعل 

ً
أميركا تختلف قليال

من سياستها تقفز فوق أوروبا، وأمنها يرتبط بما هو أوسع، ولعل الهيمنة األملانية 
الفرنسية على االتحاد أشعرتها بعجز ونفور رجعا بها إلى حلمها القديم، فأعادت 
تقييم عالقاتها بنيوزيلندا وكندا وتطويرها مع أميركا، وهذا قاد في عام 2016 إلى 
»نعم« على خروجها من االتحاد. ثم تخّبطت مرة أخرى، وهي تحاول  التصويت بـ
أن تتلمس طريقًا منظمًا لهذا الخروج الذي فقدت على إثره تيريزا ماي منصبها 
في رئاسة الوزراء، ليخلفها بوريس جونسون، العراب الحقيقي لالنفصال ووريث 

الحلم التشرشلي.
النظام السياسي في إنكلترا على تماسكه بعد الخروج، وبدا في الحقيقة  حافظ 
أكثر تماسكًا عندما أعيد انتخاب جونسون مع بحبوحة كافية في مقاعد مجلس 
العموم، تشعره براحة سياسة أكبر، فحقق ما عجزت عنه ماي التي خرجت من 
برملانيًا  استعصاًء  خلفها  وتركت  بدموعها،  رة 

ّ
متعث والحكومة،  الحزب  رئاسة 

 تخرجه من استعصائه، وافق 
ً
وسياسيًا عميقًا، فقّدم جونسون للبرملان اتفاقية

 عن زعيم حزب العمال، كير ستارمر. 
ً
عليها صقور املحافظني وحمائمهم، فضال

أعاد جونسون بريطانيا إلى أحالم تشرشل الذي كان ينظر إلى أوروبا بوصفها 
 يقّدم لها النصيحة، لكنه من موقعه اآلن خارج أوروبا عليه أن ينظر 

ً
 مريحة

ً
جارة

بعني جديدة إلى أميركا، بعد أن خلعت دونالد ترامب، وجاءت بشخٍص مختلف.

ترامب... الخاتمة المثالية األردن يكتشف اللقاح

بريكست وإمبراطورية تشرشل
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آراء

عائشة البصري

ــِغ مـــجـــلـــس األمـــــــن الـــــدولـــــي لــطــلــب  ــ ــم ُيـــــصـ ــ لـ
السودانين املشّردين في مخيمات النزوح، 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــتــــحــــدة واالتـ ــم املــ ــاء بـــعـــثـــة األمــــــ ــقــ ــإبــ بــ
إلى  )يوناميد(،  دارفــور  إقليم  األفريقي في 
حــن يستتب األمـــن ويــتــحــول اتــفــاق جوبا 
للسالم من حبر على ورق إلى حقيقة على 
األرض. قّرر باإلجماع أنه حان وقت رحيل 
ــــد من  حــفــظــة الـــســـالم، تـــاركـــن وراءهــــــم أزيـ
مليوني نازح، ال يجرؤون على العودة إلى 
ديـــارهـــم وأراضـــيـــهـــم، وقـــد اســتــولــى عليها 
مستوطنون مدّججون بالسالح. في ظاهر 
األمـــــر، يــبــدو ملــتــتــبــع الـــشـــأن الـــســـودانـــي أن 
مجلس األمن قد أتّم مهمته، ولم يّدخر جهدا 
لحماية املدنين في هذا اإلقليم، منذ دخلت 
املتمّردة في مواجهة مسلحة مع  الحركات 
نــظــام الــرئــيــس الــســابــق، عــمــر الــبــشــيــر، في 
خذ بالفعل عدة خطوات، 

ّ
ربيع 2003. لقد ات

واعــتــمــد حــزمــة قـــــرارات، اعــتــبــرهــا بعضهم 
جاّدة، في حن أن كل واحد منها لم يكن في 
واقــع األمــر إال فصال من الفصول الخمسة 

ملسرحية دامت ستة عشر عاما.
ــداع األمـــمـــي فـــي صيف  انــطــلــقــت لــعــبــة الـــخـ
العام 2004، أي بعد أزيد من سنٍة من هجوم 
ْصِفه 

َ
وق العربية،  غير  القبائل  على  النظام 

القرى في شمال دارفـــور، وتطويقها  مئات 
بــدبــابــاتــه واســتــبــاحــة دم أهــلــهــا وعرضهم 
وأرضهم من طرف جيٍش بال رحمة، شّكلت 
مليشيات الجنجويد العربية رأس حربته. 
اضـــطـــر املــجــلــس إلــــى االســـتـــجـــابـــة لضغط 
ــــور« األمــيــركــي، الــذي  تــحــالــف »أنـــقـــذوا دارفـ
ضم أكثر من 190 منظمة دينية وسياسية 
وحقوقية، خاضت حملة مناَصرة لم تشهد 
أميركا لها مثيال منذ حرب فيتنام. لم يكن 
في وســع إدارة الرئيس جــورج بــوش االبن 
أن انضم  الحملة، بعد  تــجــاُهــل هــذه  ــذاك  آنـ

إليها مشاهير هوليوود.
ــان الـــخـــمـــس الــــكــــبــــار فــــي مـــجـــلـــس األمــــن  ــ كــ
ــر، حـــول  ــيـ ــبـ ــــى حــــد كـ ـــحـــديـــن، إلــ

ّ
ــا مـــت ــهـ ــتـ وقـ

ــــن حـــكـــم الــبــشــيــر  ــمـ ــ ــســــــودان، وداعـ مـــلـــف الــــ
الشعب  حساب  على  خدمتهم  في  املتفاني 
الصن  استثمارات  كــان يسهل  الــســودانــي. 
واستغاللها نفط السودان وموارده، ويفتح 
لروسيا األبواب املوصدة ليصبح السودان 
بـــوابـــتـــهـــا إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا، ويــــخــــدم أمـــيـــركـــا 
ـــن فـــي »الـــحـــرب ضد  ــيـ وحــلــفــاءهــا األوروبــ
البشير من تزامن بداية  اإلرهـــاب«. استفاد 
حـــروبـــه فـــي دارفـــــور مـــع مــحــادثــات الــســالم 
لتحرير  الشعبية  والــحــركــة  الــحــكــومــة  بــن 

محمد سي بشير

ونــحــن نشاهد مــا جــرى طـــوال الــعــام 2020، 
 األمر ال يعدو مخاضا 

ّ
ال يمكن القول إاّل أن

ــي لم 
ّ
ملــيــالد عــالــٍم يكسر رتــابــة األحــــداث الــت

ــقـــب، إاّل  ــا عـــلـــى عـ ــ تـــكـــن لــتــقــلــب األمـــــــور رأســ
التي  املعطيات  الكم من  بكونها تحمل هذا 
أن  العالم كذلك، حيث  أن تجعل  من شأنها 
الجائحة، تصاعد األزمات في كامل مناطق 
الــعــالــم والــتــداعــيــات االقــتــصــاديــة، مضافا 
بشركات  رقمي،  كله  لعالم  التحضير  إليها 
معقدة  جــد  تطبيقات  تستخدم  افــتــراضــيــة 
ــاعـــي، ذلـــك  ــنـ وتــعــتــمــد عـــلـــى الــــذكــــاء االصـــطـ
ــر لــلــعــام 2021، 

ّ
كــلــه جــعــل تــحــّدي مــا ُيــحــض

لنا  الخيال  علم  بمثابة  املقبلة،  للعقود  بل 
 

ّ
ــاك بــكــل ــعــه، ولــكــن مـــن دون اإلمـــسـ

ّ
أن نــتــوق

مشاهده وخيوطه.
تعود املقالة على حصيلة عام لم يكن كمثله 
مــن األعـــــوام، انــطــلــق، فــي بــدايــاتــه، بحدثن 
ـــهـــمـــا قــــدوم أخـــبـــار مـــن الــصــن 

ّ
كــبــيــريــن، أول

تعلن عن وبــاء غريب، بــدأ يخرج عن نطاق 
 إذا استمّر في 

ً
السيطرة وقد يصبح جائحة

االنــتــشــار، خصوصا خـــارج حـــدود الصن،  
 الــحــدث اآلخــر كــان اغتيال قائد 

ّ
فــي حــن أن

كبير فــي الــحــرس الــثــوري اإليـــرانـــي، قاسم 
ع رّد من طهران، 

ّ
سليماني، ما أّدى إلى توق

الـــذي يشهد  فــي الخليج  الــحــرب  قــد يشعل 
صراعا في اليمن وحصارا على قطر صُعب 

 له.
ّ

ولين إيجاد حل على الفاعلن الدُّ
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، شـــهـــدت بــــدايــــات الــعــام 
إرهاصات عمليٍة كبرى، كانت تنذر بإكمال 
الفلسطينية،  القضية  عــلــى  املــبــرم  الــقــضــاء 
ــتــــراف الــــواليــــات املـــتـــحـــدة بــالــقــدس  بــعــد اعــ
ــيــــونــــي، ثــــــّم نــقــل  ــهــ ــ ــان الــــصُّ ــيـ ــكـ ــلـ عـــاصـــمـــة لـ
املــقــّدســة. وكــانــت تلك  املدينة  إلــى  سفارتها 
ـــفـــاقـــيـــات تــطــبــيــع واســـعـــة مع 

ّ
ر هـــي ات

ّ
ــــذ

ُّ
الــــن

عــواصــم كــانــت متوقعة، ولــم تــحــدث إاّل في 
ل على 

ّ
لتدل الــعــام، وجـــاءت متتالية،  صيف 

 ثّمة استراتيجية أميركية لفسح املجال، 
ّ
أن

واســـعـــا، أمــــام صــفــقــة الـــقـــرن، وفـــق الــتــصــّور 
هيوني - اإلماراتي،  الثي: األميركي – الصُّ

ّ
الث

كّرس وتصبح واقعا 
ُ
ى ت

ّ
بصفة أساسية، حت

ــاءت تلك  ــ ــــط. وجـ مــعــاشــا فـــي الـــشـــرق األوســ
ــفــاقــيــات لــتــعــزيــز فـــرص نــجــاح الــرئــيــس 

ّ
االت

فــي صيف 2002  انطالقتها  الــســودان، منذ 
للسالم  نيفاشا  باتفاق  انتهائها  إلــى حن 
في يناير/كانون الثاني 2005. كانت أميركا 
تحابي النظام وتغازله، كي تضمن تسهيله 
انــفــصــال جــنــوب الــســودان فــي الــعــام 2011، 

وإن كان ذلك على حساب دارفور.  
ــل هـــــــذه الـــــخـــــدمـــــات الـــــســـــديـــــدة وضـــعـــت  ــ كــ
ــوم تـــحـــت حـــمـــايـــة الـــخـــمـــس الــكــبــار  ــرطـ الـــخـ
الــذيــن ســيــوهــمــون الــعــالــم أنــهــم يــقــفــون في 
وجــــه نــظــام الــبــشــيــر، فـــي حـــن أنــهــم كــانــوا 
مزيد من  وارتــكــاب  البقاء،  يساعدونه على 
الفظائع واإلفالت من العقاب. تبدأ املسرحية 
ــي مــجــلــس 

ّ
بــتــبــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز 2004  فــــي 

اعــتــبــر مليشيات  الـــذي  الـــقـــرار 1556  األمـــن 
الجنجويد »طرفا« في النزاع، وكأنها كيان 
قائم بذاته، ال صلة له بالنظام الذي جّيشها 
ــع رواتـــبـــهـــا وأمــــرهــــا بــقــتــل  ــ ـــحـــهـــا ودفــ

ّ
وســـل

املــدنــيــن واالســـتـــيـــالء عــلــى أراضــيــهــم بعد 
تــهــجــيــرهــم. نــســب املــجــلــس لـــ«الــجــنــجــويــد« 
كـــل الــجــرائــم مـــن »هــجــمــات عــشــوائــيــة ضد 
القسري،  والتشريد  واالغتصاب،  املدنين، 
وأعـــمـــال الــعــنــف، خــاصــة مــا يــنــطــوي منها 
على ُبعد عرقي«. تجاهل الخمس الكبار أن 
هذه املليشيات جزء من جيش عرمرم، يضم 
أيــضــا الـــقـــوات املــســلــحــة والــشــرطــة وجــهــاز 
األمــــن واملـــخـــابـــرات. وحــســب تــوزيــع محكم 
ــذه الـــقـــوات ينطلق  ــان هــجــوم هـ لــــــأدوار، كـ
غالبا بقصف جوي يستهدف القبائل غير 
الــعــربــيــة، وتــدخــل بــعــدهــا مــســرح الجريمة 
القوات البّرية، بجيشها وشرطتها وأمنها 
وجنجويدها، يقتلون وينهبون ويحرقون 
ويغتصبون جنبا إلى جنب، ثم ينسحبون 
وخيلهم  ومدّرعاتهم  عرباتهم  فــي  جميعا 
وجـــمـــالـــهـــم، لـــيـــنـــســـبـــوا بـــعـــدهـــا جــرائــمــهــم 

لعناصر »متفلتة«.
ـــل هـــذه  ـــن كـ ــــرف عـ ـ

ّ
ــط ــ ــرار 1556 الـ ــ ــقـ ــ غــــض الـ

ــالـــب مــجــلــس األمـــن  الــحــقــائــق املــــؤكــــدة، وطـ
الحكومة السودانية بنزع سالح الجنجويد، 
واعـــتـــقـــال قــادتــهــم الـــذيـــن »حــــّرضــــوا« على 
ارتكاب الفظائع. بهذه السردية الكاذبة، بّرأ 
تطبيق  مهمة  إليه  وأوكــل  النظام،  املجلس 
يبدو  أن  ثم حــاول  مليشياته،  العدالة على 
ــاّدا وصـــارمـــا، فـــهـــّدده بــاتــخــاذ مــزيــد مـن  جــ
اإلجـــــــراءات فــي حـــال عـــــدم امــتــثـــــالــه لــقــراره. 
الدائمن في  أن األعضاء  البشير يعلم  كان 
املجلس غير جاّدين في تهديداتهم، فمضى 
ــة املــلــيــشــيــات، بــــاملــــوازاة مع  يـــؤّســـس لـــدولـ
األجهزة النظامية التي قّرر أن يهّمشها سنة 
بعد سنة. وبدل أن ينزع سالح الجنجويد 
ويــســّرحــهــا، أدخـــل عـــددا كبيرا منها ضمن 

األميركية،  االنتخابات  في  ترامب،  املزاجي، 
والــتــي انــتــهــت إلـــى هــزيــمــتــه، ولــكــن بخلفية 
أحداٍث لم نكن لنتوقعها في بلد ديمقراطي، 
ــتــائــج الــتــي أفــضــت إليها 

ّ
حــيــث رفــضــت الــن

ــجــوء إلـــى املــحــاكــم، 
ّ
االنــتــخــابــات، كــمــا تـــّم الــل

ــل تـــّمـــت االســـتـــعـــانـــة،  ــال نـــتـــائـــجـــهـــا، بــ ــطــ إلبــ
على غــرار مــا يحدث فــي جمهوريات املــوز، 
ـــارع فـــي تـــظـــاهـــراٍت ضــخــمــة زادت من 

ّ
بـــالـــش

الّصحي في بلد دفع فاتورة  الوضع  تفاقم 
ثقيلة، من حيث عدد اإلصابات أو الوفيات، 
بل تفاقم األمر إلى درجة سعى معها ترامب 
التصديق  مــن  التشريعي  الجهاز  منع  إلــى 

على فوز بايدن بالرئاسة.
ولم يمر شهران، من بداية العام 2020، حتى 
انتشر الوباء في أرجاء العالم، لتبدأ مراحل 
ـــف لــالقــتــصــاد، 

ّ
مـــن اإلغـــــالق لــلــمــدن والـــتـــوق

الرئيس  يقودها  املــؤامــرة،  نظرية  وتنطلق 
الفيروس هو جندي   

ّ
األميركي، ترامب، بأن

في حرب بيولوجية بطلتها الصن، تهدف 
ــا إلـــى الــســيــطــرة عــلــى االقــتــصــاد  مـــن ورائـــهـ
العاملي، وخصوصا في جانبها االفتراضي، 
 

ّ
وهي، أميركا التي كانت تجّهز نفسها، بكل

مــقــّومــاتــهــا، لــتــنــقــل ثــقــل الــعــالقــات الــدولــيــة 
إلـــى مــنــطــقــة الــبــاســيــفــيــكــي الــتــي اســتــشــرف 
ــروهــا، ســيــاســيــون واقـــتـــصـــاديـــون، بل 

ّ
مــنــظ

ها ستكون قلب 
ّ
وإستراتيجيون، أيضا، بأن
العالم في العقدين املقبلن. 

األوســـط،  الــشــرق  إقليمنا،  إلـــى  نــظــرنــا  وإذا 
فإن بطلة العام، بدون منازع، هي اتفاقيات 
الــتــطــبــيــع الـــتـــي يــمــكــن الــنــظــر إلـــيـــهـــا، رفــقــة 
استمرار تركيا في االرتفاع، على الرغم من 
املتوسط  فــي شــرق  العراقيل، وبخاصة  كــل 
األوروبـــي وحلف  االتحاد  وعلى مستويات 
شــمــال األطــلــســي )الــنــاتــو( عــلــى أنــهــا ثمرة 
ــك الـــتـــوجـــه األمـــيـــركـــي املــســتــقــبــلــي نــحــو  ــ ذلـ
الباسيفيكي، وحاجتها إلى تصفير اإلقليم 
ــع الــتــصــديــق عــلــى وكــالــة  ــن املـــشـــكـــالت، مـ مـ
تسيير الشؤون الخاصة باملنطقة، برمتها، 
ز بــذلــك التطبيع 

ّ
لــلــكــيــان الــصــهــيــونــي املـــعـــز

الذي تتوّسع رقعته، وصوال إلى غرب العالم 
ــا، حــتــمــا، بــانــتــهــاء الــقــضــيــة  ــذانــ الـــعـــربـــي إيــ

الفلسطينية، بل تصفية تامة لها.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، وفـــي صــمــت رهــيــب، بلغ 
عــقــده األول بنتائج،  الــعــربــي  الــعــالــم  ربــيــع 

قــــوات »حــــرس الـــحـــدود« الــتــابــعــة للجيش 
السوداني، ثم أصدر الحقا قرارًا خّول »قوات 
نــســخــة للجنجويد  آخــــر  الـــســـريـــع«،  الـــدعـــم 
وأخــطــرهــا، أن تــصــبــح تــحــت إمـــرتـــه. ولكي 
واستقاللها  املــلــيــشــيــات  هـــذه  والء  يــضــمــن 
عن أجهزة الدولة، منحها النظام امتيازاٍت 
تجارية وسمح لها باالستيالء على مناجم 
الـــذهـــب، إلــــى أن أصـــبـــح قـــائـــد الــجــنــجــويــد، 
محمد حمدان دقلو، املدعو حميدتي، يدير 
الــذهــب، ويجني  »الــجــنــيــد« لتعدين  شــركــة 

مالين الدوالرات مما يقترفه في دارفور.
ــــوءًا فـــي هــــذا اإلقــلــيــم،  ازدادت األوضــــــاع سـ
ى 

ّ
وتبن مسرحيته،  األمـــن  مجلس  وواصـــل 

 ،2004 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  فـــي   1564 ــقــــرار  الــ
ــيـــة للتحقيق  لــجــنــة دولـ بــإنــشــاء  الــقــاضــي 
فــي جــرائــم دارفـــــور، أي الــفــصــل الــثــانــي من 
تــمــثــيــلــيــتــه. بــعــد ثـــالثـــة أشـــهـــر مـــن تقصي 
إلى  اللجنة  صت 

ُ
األرض، خل على  الحقائق 

لم تنهج سياساٍت  السودانية  الحكومة  أن 
بنّية اإلبــادة الجماعية، إال أن الجرائم ضد 
اإلنــســانــيــة وجــرائــم الــحــرب الــتــي ارتكبتها 
 عن 

ً
ــور ال تــقــل خـــطـــورة ــ الــحــكــومــة فـــي دارفــ

اللجنة لم تستبعد أن يكون  اإلبـــادة. ولكن 
ــم مــــســــؤولــــون  ــهـ ــيـ بــــعــــض األفـــــــــــــراد، بــــمــــن فـ
اإلبــادة  بنّية  بأفعال  قــامــوا  قــد  حكوميون، 
ــة، فــــأوصــــت أن يـــحـــيـــل مــجــلــس  ــيـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
األمن قضية دارفــور إلى املحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة، وطــالــبــتــه بــــأن يــنــظــر فـــي فــرض 

عقوبات على السودان. 
فــي ظــل ضــغــوط ائــتــالف »أنــقــذوا دارفــــور«، 
واســـتـــفـــحـــال جـــرائـــم الـــنـــظـــام واملـــتـــمـــّرديـــن، 
مـــارس/آذار  القرار 1593 في  املجلس  ى 

ّ
تبن

2005، وأحـــــال مــلــف دارفــــــور إلــــى املــحــكــمــة 
أكثر  الثالث  الفصل  كان  الدولية.  الجنائية 
بدت  إذ   ،

ً
درامــيــة األممية  املسرحية  فصول 

جــرأة  املجلس  قـــرارات  أكثر  كأنها  الخطوة 
والـــتـــزامـــا بـــإقـــرار الـــعـــدالـــة. لــعــبــت املــحــكــمــة 
ــدرت مـــذّكـــرات تــوقــيــف بحق  ــ ــا، وأصــ ــ دورهــ
البشير، بتهم ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية 
باإلضافة  وإبــــادة جماعية،  وجــرائــم حــرب 
آخرين.  توقيف بحق متهمن  إلى مذكرات 
ولكن سرعان ما تبن للجميع أنــه ال حول 
على  تتوفر  ال  التي  املحكمة  لهذه  قــوة  وال 
م 

ِّ
ُيَسل أن  وتنتظر  املتهمن،  لتوقيف  آلــيــٍة 

املتهمون أنفسهم للعدالة الدولية، أو أن يتم 
اعتقالهم وتسليمهم من الدول األعضاء في 
أميركا والصن  أن  املحكمة. واتضح أيضا 
وروســـيـــا هــم أكــبــر أعــــداء املــحــكــمــة، بـــدل أن 

يكونوا أحد أعضائها.  
يواصل  مسرحيته،  مــن  الــرابــع  الفصل  فــي 

 
ّ
ــثـــر مــــن كـــارثـــيـــة، ألن ــا أكـ ــهـ يــمــكــن الــــقــــول إنـ

املــواطــن،  العدالة وكــرامــة  الحرية،  ــرات 
ّ

مــؤش
لم تتحّرك إلى األمام. بل، في بعض البلدان 
التي شهدت ثورات ذلك الربيع، في موجته 
ــٍة تمنى  ــ ــــرّدت األوضـــــاع إلـــى درجـ األولـــــى، تـ
 محمد البوعزيزي لم 

ّ
معها ساكنوها، لو أن

 خالد سعيد 
ّ
يضرم النار في نفسه، ولو أن

ــــرى، وعـــلـــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح مكث  بــقــي ذكــ
رئيسا لليمن.

بلغ الّربيع عقده األول، وما زالت األوضاع 
انــهــيــارا  االقــتــصــاديــة مــتــرّديــة، بــل ازدادت 
ــــهــــا 

ّ
ــات الــــتــــي بـــــــدت وكــــأن ــاســ ــيــ ــســ ــعـــل الــ ــفـ بـ

ــّرأ،  ــــن تــــجــ ــــواطـ ــــن مـ إجـــــــــــراءات انـــتـــقـــامـــيـــة مـ
يـــــومـــــا، عــــلــــى املــــطــــالــــبــــة بـــالـــتـــغـــيـــيـــر ورفـــــع 
للمطالبة  عاليا،  صوته،  رفــع  نعم،  صوته، 
بــمــحــاســبــة املـــســـؤولـــن عـــن حــالــة الـــتـــرّدي، 
والديمقراطية  السياسية  األوضــاع  أن  كما 
ــــوراٍت مـــضـــاّدة، حــيــث تـــرّدت  تــحــولــت إلـــى ثـ
للرقص،  كرنفاالت  مجرد  إلــى  االنتخابات 
منظومة  ازدادت  كــمــا  والـــتـــزويـــر،  الــتــعــيــن 
أضحت  راٍت 

ّ
بمؤش انهيارا  اإلنسان  حقوق 

تفي  ال  الحقوقية  املــنــظــمــات  تــقــاريــر  معها 
بــالــغــايــة، بــل أصــبــحــت الــقــضــيــة ال تقتصر 
على بلد واحد في صورٍة تجّسد معها املثل 
ــت«. فــي طــول العالم العربي 

ّ
»إذا عــّمــت خــف

وعرضه مواطن مسجون، مختف قسريا أو 
صامت ال يخشى على نفسه، إلى زّر هاتف، 
يـــكـــون قــــد أخـــطـــأ فــــي اســـتـــخـــدامـــه بــكــتــابــة 
منشور، على وسائل التواصل االجتماعي، 

قد يغيبه عن بيته وأبنائه أو...
ال يمكن مــغــادرة الــشــرق األوســــط، مــن دون 
ــارة إلــى اســتــمــرار اجــتــراره الــصــراعــات  اإلشــ
ــه،  ــ ــربـ ــ ــه وغـ ــ ــرقـ ــ ــــي شـ واألزمــــــــــــــات نـــفـــســـهـــا، فــ
ــردي االقـــتـــصـــاد  ــ ــــرات تــ ـ

ّ
ــــؤش مــــع اســـتـــمـــرار مـ

ومـــؤشـــرات الــحــكــامــة لــلــشــأن الــعــام وغــيــاب 
الــتــخــطــيــط لــســيــاســٍة عــامــة نــاجــعــة لتغيير 
ــوال  ــ ــه، بــمــرجــعــيــة األحــ ــلـ الــــوضــــع. وذلـــــــك، كـ
األمــنــيــة، أو مــا تــرســمــه الــقــوى الــكــبــرى من 
يمكن  ال  للمنطقة،  إستراتيجية،  مخططاٍت 
ــرة بــفــتــح مـــجـــال الــتــغــيــيــر أو  ــامـ ــغـ مــعــهــا املـ
املــعــّرض، كونه يشّكل  االنفتاح على اآلخــر، 
 
ً
أداة وقــد يكون  األمـــن،  خطرا وتهديدا على 

ــا يــخــطــط لــلــمــنــطــقــة، وهـــــو مــا  لـــتـــخـــريـــب مــ
ــاع الـــقـــرار هــنــا وهــنــاك، 

ّ
ال يــرضــى عــنــه صــن

املـــجـــلـــس جــعــجــعــتــه، ويــعــتــمــد فــــي الــســنــة 
على  بموجبه  يفرض   ،1591 الــقــرار  نفسها 
جزئيا  أسلحة  حظر  الــســودانــيــة  الحكومة 
وعقوبات غير مجدية، إذ سمح للنظام بأن 
يشتري ويستخدم ما يشاء من األسلحة في 
السودان، شريطة أال يستعملها في دارفور، 
ر على األرض آلية مستقلة 

ّ
من دون أن يوف

ودائمة لرصد هذا الحظر العجيب. وفرض 
أيضا عقوباٍت، أو باألحرى تهديداٍت، بحظر 
ســفــر وتجميد حــســابــات وأصــــول عـــدد من 
األشخاص؛ عقوباٍت رمزية لم تكن ذات أثر 
رجعي، ولم تحدث فارقا هي األخرى. طفت 
على السطح فضائح حظر األسلحة، عندما 
تسّربت أكثر من مرة تقارير لجنة الخبراء 
املعنية برصد هذه العقوبات في السودان، 
ــأن الــحــكــومــة الــســودانــيــة تستعمل  تــفــيــد بـ
طـــائـــراٍت حــربــيــة وصـــواريـــخ اشــتــرتــهــا من 
من  اقتنتها  وذخــائــر  وبيالروسيا،  روسيا 
الصن. لم يتخذ مجلس األمن أية إجراءات 
ناهيك  الــســودانــيــة،  الحكومة  ضــد  عقابية 
اعتماد  بمنع  واكتفى  عن روسيا والصن، 
تقارير الخبراء، والتكتم على هذه الحقائق.  

كونه ال يخدم الغد املنشود، بلغة البيانات 
 ،2020 العام  مع  اكتشفنا،  طبعا.  الّرسمية، 
 الــنــيــولــيــبــرالــيــة أضـــحـــت عــقــيــدة 

ّ
ــا، أن أيـــضـ

الــعــالــم لــلــعــقــود املــقــبــلــة، حــيــث ال أهــمــيــة إال 
الــعــاملــيــة ومــؤشــرات  الــبــورصــات  ملنحنيات 
فــي هذا  املستثمرة  الــرســامــيــل  الــعــائــد على 
املجال أو ذاك، مع التركيز على مجالن اثنن، 
الرقمية،  والــخــوارزمــيــات  الصناعي  الــذكــاء 
مـــضـــافـــا إلـــيـــهـــا، بـــفـــعـــل الـــجـــائـــحـــة، املـــجـــال 
الذي  اللقاح  اكتشاف  وراء  سعيا  الصحي، 
الشركات  أمـــواال كثيرة على خــزائــن  ســيــدّر 
الــصــحــيــة املــمــلــوكــة لـــقـــالع الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
حــتــمــا، واملــتــنــافــســة عــلــى مــقــاعــد الـــصـــدارة 
فــي الــعــالــم الــجــديــد، عــالــم مــا بــعــد كــورونــا. 

اعتداءاتهم  في  واملــتــمــّردون  النظام  استمر 
ــل الـــفـــشـــل املــــــدروس  عـــلـــى املـــدنـــيـــن، فــــي ظــ
الــقــرارات السابقة، ولــم يبق فــي جعبة  لكل 
 ،1769 الـــقـــرار  يعتمد  أن  إال  األمــــن  مــجــلــس 
ــــالم بـــالـــشـــروط  ــــسـ ويـــنـــشـــر بـــعـــثـــة حـــفـــظ الـ
الـــخـــرطـــوم. دام الفصل  الــتــي أمــلــتــهــا عــلــيــه 
ــر مــــن مــســرحــيــتــه ثــالثــة  ــيــ الـــخـــامـــس واألخــ
عــشــر عــامــا، وقـــف خــاللــهــا املــجــلــس يتفّرج 
ــلـــى نــــظــــام الـــبـــشـــيـــر وهـــــو يـــهـــاجـــم قــــوات  عـ
 

ّ
»يــونــامــيــد«، ويــقــتــل حفظة الــســالم، ويــشــل

عملهم  تفاصيل  كل  في  ويتحّكم  حركتهم، 
ويعرقلها. وعلى الرغم من إعرابهم املتكّرر 
عــن الــذعــر والــقــلــق الــبــالــغ إزاء الــوضــع في 
دارفــور، لم يستجب الخمس الكبار، أو أية 
امللّحة،  »يوناميد«  لطلبات  أوروبــيــة،  دولــة 
ولو  الالزمة،  باملعدات  أحدهم  يزودها  ولم 
بطائرة هليكوبتر واحدة تمّكنهم من رصد 
وضع املدنين، والتدخل في الوقت املناسب 
الحق  »يوناميد«  املجلس  منح  لحمايتهم. 
في استخدام القوة بموجب الفصل السابع، 

لكنه لم يمنحها القوة.  
عــلــى الــرغــم مــن خــــذالن مــجــلــس األمــــن لها، 
ومن محاربة النظام لوجودها، وعلى الرغم 
من القهر والقتل الذي طاول موظفيها، ظلت 
اليومية،  بدورياتها  تقوم  األممية  البعثة 
الــنــازحــن، وظــلــت مكاتبها  أحـــوال  وتتفقد 
الــنــظــام  قــصــف  مـــن  الـــفـــاّريـــن  آالف  تستقبل 
قراهم، وتضّمد جروح الناجن، بمن فيهم 
ضــحــايــا االغــتــصــاب الــجــمــاعــي واملــمــنــهــج. 
واليوم وقــوات »يوناميد« تحزم حقائبها، 
لــم يــعــد لــلــمــشــّرديــن مــن أبــنــاء الــقــبــائــل غير 
الــعــربــيــة مــــالذ، لـــم يــعــد فـــي وســعــهــم إال أن 
يــحــبــســوا أنــفــاســهــم، فـــي انــتــظــار أن تنشر 
املشتركة  القوات  الله حمدوك  عبد  حكومة 
ــد مـــن ثــمــانــيــة  ــ الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا مــنــذ أزيـ

أشهر.
الـــيـــوم ُيـــســـدل الــســتــار عــلــى آخـــر فــصــٍل من 
ــن، وتنجلي  األمــ مــســرحــيــة مجلس  فــصــول 
الحماية  مهمة  ُيسند  وهــو  سخريته،  قمة 
ــّدر لها أن تنتشر،  ـ

ُ
فــي دارفــــور لــقــواٍت، إن ق

ــتـــل واعـــــتـــــدى عــلــى  ســـيـــشـــتـــرك فـــيـــهـــا مــــن قـ
املـــدنـــيـــن، مـــن جــيــش الــبــشــيــر، والـــحـــركـــات 
بقيادة  السريع  القتل  ومليشيات  املتمّردة، 
حميدتي الــذي كان من املفترض أن يحاكم 
على ما ارتكبته القوات التابعة له من جرائم. 
اليوم يتضح أن مجلس األمن لم يأبه في أي 
يــوم بمصير املدنين فــي دارفـــور، بقدر ما 
كان حريصا على حماية نظام البشير، وما 

زال حليفا لبقايا هذا النظام وأفوله.
)كاتبة مغربية(

استثنائي،  لعام  الحصيلة  إنهاء  يمكن  هل 
عــلــى كــل املــســتــويــات، مــن دون الــحــديــث عن 
ــن دون  األيـــديـــولـــوجـــيـــات الـــتـــي تــتــغــّيــر، ومــ
الحديث عن ترّدي القيم الديمقراطية، بفعل 
ــــب احـــتـــرام تلك  ــاك الــغــربــي بـــن واجـ ــبــ االرتــ
وكرامة  للحرية  املتضمنة  اإلنسانية  القيم 
ــغــــوط الــتــي  ــان، بــــل نــــشــــرهــــا، والــــضــ ــ ــســ ــ اإلنــ
تشكلها املنافسة اإلستراتيجية على ريادة 
الـــشـــؤون الــعــاملــيــة، وهــــي وضــعــيــة أضــحــت 
ى لتلك القيم في الغرب، نفسه، مع 

ّ
مربكة حت

ما نراه في أميركا من الحديث عن التزوير 
في االنتخابات، أو عمليات التالعب بعقول 
املــواطــنــن، الخــتــيــار اتــجــاه سياسي بعينه 
فــي أفـــق انــتــخــابــاٍت يـــراد لــهــا أن تــجــري في 
ــزيـــون، ولــيــس  ــفـ ــلـ ــتـ ــات الـ ــاشــ بــــالتــــوهــــات شــ
وفــق أداء الــبــرامــج االقــتــصــاديــة، بــل يجري، 
التالعب  معقدة،  رقمية  بخوارزمياٍت  فيها، 
ــا لــنــتــائــج  بـــاتـــجـــاهـــات الـــــــرأي الــــعــــام، فـــرضـ
مزورة، ولكن بسحر الشفافية الديمقراطية، 

كما نراها ماثلة في الغرب. 
ــام، أيـــضـــا، مـــن دون  ــعـ ــادرة الـ ــغـ هـــل يــمــكــن مـ
الذي  اإللكتروني  الغزو  على حدث  ركيز 

ّ
الت

كانت املؤسسات الرسمية األميركية ضحية 
ــادم، حــتــمــا،  ــقــ ــورة الــعــالــم الــ ــ  صـ

ّ
ــك أن ــه، ذلــ لــ

سيكون بصراعات الجيل غير الحامل لرقم 
محدد و لكن نعلم أنه العالم الذي سيغيبنا، 
تماما، عن ساحة القيم التي لم نصل إليها 
وقـــد ال نــصــل إلــيــهــا، مستقبال، فــي حــن أن 
الــعــالــم يــتــنــافــس عــلــى أشــيــاء أخــــرى بــدأنــا، 

بالكاد، نسمع بها أو ندرك كنهها.
هــذه مــجــّرد أفــكــار بــشــأٍن عــام سيكون لــه ما 
بعده، والّسؤال: أين مكاننا من هذا كله، وهل 
تلك  فــي  التفكير،  مــجــرد  التفكير،  نستحق 
رات واألحداث؟ ذلك أن التفكير مناطه 

ّ
املؤش

إلى  الوصول  الكرامة حرية  ومناط  الكرامة 
الــحــدث،  الــتــي يملكها مــن يصنع  املــعــلــومــة 
ويــــصــــّوره كــمــا يـــشـــاء، لـــنـــدركـــه كــمــا يــريــد. 
وهناك سؤال آخر ال يمكن تجاوز املقالة من 
دون طــرحــه، واملــتــصــل بــأجــواء التفكير في 
أن اللقاح، في جزئه األكبر، من إنتاج عقول 
مهاجرة:  عربية  منها  كبير  وجــزء  مبتكرة، 
ملـــاذا يــا تـــرى؟ يجيب املــنــطــق، هــنــا، إن تلك 

املقدمات ال تؤدي إاّل إلى تلك النتائج.
)كاتب وباحث جامعي جزائري(
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جدل اللغة الروسية في مولدافيا

فيلومينا تغطي إسبانيا بالثلوج

17

موسكو ـ رامي القليوبي

اإلثنية  األقليات  أكبر  إحــدى  الــروس  شكل 
في  الروسية  اللغة  ما يضع  مولدافيا،  في 
أحـــيـــان كــثــيــرة كــــرة فـــي املــلــعــب الــســيــاســي 
للبالد التي تعيش حالة من املد والجزر بن روسيا 
والغرب، شأنها في ذلك شأن غيرها من الجمهوريات 
السوفييتية السابقة. ورغم خسارة الرئيس املوالي 
الــرئــاســيــة  االنـــتـــخـــابـــات  إيـــغـــور دودون،  لـــروســـيـــا، 
األخيرة أمام منافسته املوالية للغرب، مايا ساندو، 
إال أنه تمكن قبيل مغادرته قصر الرئاسة من تمرير 
تعديالت قانونية من شأنها إعــادة برامج إخبارية 
املولدافي،  التلفزيون  أثير  إلــى  وحــواريــة  وتحليلية 
ها محظورًا منذ عام 2018، باإلضافة 

ّ
بعدما ظل بث

اللغة  يثّبت صفة  الــذي  اللغات  قــانــون  إلــى توقيعه 
الروسية كلغة للتواصل بن القوميات.  

وينص القانون الجديد على »املسؤولية الشخصية 
لــلــمــوظــفــن فـــي حــــال رفــضــهــم اإلجـــابـــة عـــن أســئــلــة 
املواطنن باللغة الروسية، ويقتضي أيضا ترجمة 
كــل أســمــاء الــخــدمــات والــســلــع املــنــتــجــة فــي الــبــالد، 
وكذلك الالفتات في املؤسسات الحكومية والعامة 

إلى اللغة الروسية«. 
ورحبت موسكو بالقانون الجديد، وقد توجه إليها 
دودون بعد انتهاء فترة صالحياته. واعتبر رئيس 
فياتشيسالف  الـــروســـي،  )الـــنـــواب(  الــدومــا  مجلس 

الــقــانــون الجديد يمنح مــزايــا لسكان  فــولــوديــن، أن 
ــي، لــدعــم  ــ ــروســ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة، وكــــذلــــك لـــلـــجـــانـــب الــ
العالقات معها. مع ذلك، يرى مدير معهد السياسة 
الــفــعــالــة فـــي مــولــدافــيــا، فــيــتــالــي أنــدريــيــفــســكــي، أن 
قانون اللغة الروسية »فارغ من مضمونه«، معتبرًا 
أن دودون وعــد بــه وعــمــل على تــمــريــره ملــجــرد نيل 
ويقول  بالروسية.  الناطقن  الــبــالد  سكان  أصـــوات 
فــارغ ولــن يعمل.  قانون  الجديد«: »هــذا  »العربي  لـ 
كان دودون على علم بذلك، وعمل على تبنيه حتى 
يصوت له الناطقون بالروسية. يعلم ذلك أيضا من 
يطالبون بإلغائه، معتبرين أن الناطقن بالروسية 

يجب أال تكون لهم أي امتيازات«.  
ويشرح أسباب عدم واقعية تطبيق القانون الجديد، 
: »لن يلتزم أحد هذا القانون. ليس بسبب سوء 

ً
قائال

ــر، إذ إن غالبية  الــنــيــة، بــل بسبب عـــدم واقــعــيــة األمــ
يستطيعون  وال  مــولــدافــيــون،  الحكومين  املوظفن 
الـــرد كــتــابــيــا بلغة روســيــة ســلــيــمــة، وال يمكن أحــدًا 
إرغامهم على ذلك، ألن هذه ليست لغتهم األم. كذلك 
، ألنه يستحيل إيجاد 

ً
إن تعين املترجمن ليس حال

هذا العدد الهائل منهم، وليست هناك موارد مالية 
لدفع أتعابهم«. 

السوفييتية كان  الحقبة  فــي  الــوضــع  بــأن  ويــذّكــر 
على عكس ذلك تماما، إذ إن العديد من املسؤولن 
واملــوظــفــن كــانــوا مــن الــنــاطــقــن بــالــروســيــة، رغــم 
أن غالبية ســكــان الــجــمــهــوريــة كــانــوا مــولــدافــيــن. 

 
َّ
يتنب لــم  »دودون  أن  إلــى  أندرييفسكي  ويخلص 

رضــا موسكو وحتى  لنيل  بــل  لتفعيله،  الــقــانــون 
يصدق الناطقون بالروسية أنه أراد عمل شيء من 

أجلهم«. 
املولدافي، فيكتور  السياسي  إلى ذلــك، يقول املحلل 
 إعادة البث باللغة الروسية لها طابع 

ّ
تشوبانو، إن

 في حديثه إلذاعة »دويتشه 
ً
سياسي بامتياز، قائال

لَعب ورقة اللغة الروسية 
ُ
فيله« األملانية: »غالبا ما ت

االنــتــخــابــات.  قبل  الــروســيــة  التلفزيونية  والــقــنــوات 
قام دودون بذلك بعدها. ربما حاول أن يظهر والءه 
ملوسكو أو سحب البساط من تحت قدمي ساندو«.  
ــا كـــانـــت مــولــدافــيــا جــمــهــوريــة مـــتـــعـــددة الــلــغــات  وملــ
والقوميات، أظهر آخر تعداد سكاني أجري في عام 
2014 ونشرت نتائجه النهائية في عام 2017، أن عدد 
سكان البالد يبلغ نحو 3 مالين نسمة، واعتبر نحو 
75 في املائة منهم أنفسهم مولدافين، و7 في املائة 
رومانين، و6.6 في املائة أوكرانين، و4.6 في املائة 
غاغاوزين )من غاغاوزيا، وهي جمهورّية موالوفية 
أوكرانيا(،  الحدود مع  قــرب  الــذاتــي،  بالحكم  تتمتع 
و4.1 فــي املــائــة روســــا، مشكلن بــذلــك خــامــس أكبر 

مجموعة إثنية.    
 18 ــــي  فـ ــد  ــديــ الــــجــ الــــقــــانــــون  عـــلـــى  دودون  ـــــــــع 

ّ
ووق

ديسمبر/ كانون األول الجاري، أي قبل انتهاء فترة 
صالحياته وتنصيب ساندو بأسبوع، ليحل محل 
الــقــانــون الــســابــق الـــذي ظــل ســاريــا مــنــذ عـــام 1989 

ــرار املحكمة الــدســتــوريــة املــولــدافــيــة بأنه  وحــتــى إقـ
»متقادم« في عام 2018.  

ــلـــى الــــرغــــم مــــن تــوجــهــاتــهــا الـــواضـــحـــة املـــوالـــيـــة  وعـ
للغرب، سعت ساندو منذ مراسم تنصيبها إلى أن 
متوجهة  املــولــدافــيــن،  لجميع   

ً
رئيسة نفسها  تــقــدم 

بــالــحــديــث إلـــى األقــلــيــات اإلثــنــيــة بلغاتها الــروســيــة 
واألوكرانية والغاغاوزية والبلغارية. وكانت ساندو 
قد فازت في جولة اإلعادة في االنتخابات الرئاسية 
التي أجريت في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
وذلك بحصولها على نحو 58 في املائة من أصوات 

الناخبن، متفوقة على دودون.

مجتمع
تقدمت كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب )البرملان( في تونس، بمبادرة تشريعية لتنقيح 
غير  بشكل  تزايدها  بعد  والــســرقــة،  السلب  جــرائــم  مكافحة  تعزيز  بهدف  الجزائية  املجلة  بنود 
التي تضّم  الكتلة،  للسكان. وذكــرت  إلى مصدر ترويع  األخيرة، وتحولها  الفترة  مسبوق، خالل 
ها تقدمت بهذه املبادرة إثر االرتفاع غير املسبوق في جرائم 

ّ
أكبر عدد من أعضاء البرملان )54(، أن

 املبادرة تستند إلى بعض 
ّ
»البراكاجات« )السرقة باستخدام العنف، أو السطو املسلح( علما أن

)العربي الجديد( فصول املجلة الجزائية املرتبطة بهذه الجرائم. 

لقي 10 أطفال حديثي الوالية مصرعهم في حريق نشب في مستشفى في مدينة بهاندارا بوالية 
العناية  اندلع في قسم  أن حريقا  بيان،  الــواليــة، في  الهند. وأوضحت شرطة  ماهاراشترا غربي 
املركزة لأطفال حديثي الوالدة، مضيفا أن الحريق أودى بحياة 10 أطفال )تتراوح أعمارهم ما بن 
شهر وثالثة أشهر(، فيما تم إنقاذ 7 آخرين. وأشار البيان إلى أن الحريق نشب بسبب مشاكل في 
التيار الكهربائي. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي على »تويتر«: »مأساة مفجعة في بهاندارا 
)األناضول( بوالية ماهاراشترا، حيث فقدنا أرواح األطفال الغالية«.  

مصرع 10 رُّضع في حريق بمستشفى غربي الهندتونس: اقتراح تعديالت لتعزيز مكافحة السرقة

المولدافية، مايا ساندو )48 عامًا(  الرئيسة  شغلت 
منصب وزيرة التعليم بين 2012 و2015، ثم منصب 
كذلك،   .2019 عام  أشهر  لبضعة  ــوزراء  ال رئيسة 
أسست عام 2015 الحركة السياسية الموالية ألوروبا 
تحولت  التي  ســانــدو«  مايا  مــع  بخطوة  »قــم 
والتضامن«،  »العمل  حزب  إلى  الحق  وقت  في 

لتخوض سباق االنتخابات الرئاسية كمرشحة عنه.

قم بخطوة مع مايا ساندو

أطلق  ومستمرة،  عادية  غير  ثلجية  عاصفة  ت 
ّ
غط

إسبانيا  مــن  كــبــيــرة  أجــــزاء  فيلومينا،  اســـم  عليها 
بالجليد، ما أدى إلى توقف حركة املرور وترك اآلالف 
القطارات  محطات  وفــي  السيارات  في  محاصرين 
قت جميع الخدمات مع استمرار 

ّ
واملطارات، التي عل

عــلــنــت حــالــة الــتــأهــب فــي نصف 
ُ
تــســاقــط الــثــلــوج. وأ

األراضــي اإلسبانية حتى اليوم األحــد، وخصوصًا 

في املناطق الوسطى والشمالية والشرقية. وحذرت 
وكالة األرصاد الجوية الوطنية من أن بعض املناطق 
 24 ـــ  ال يتجاوز  للثلوج  مستمرًا  تساقطًا  ستشهد 
ساعة. وأضافت أن أن ما يصل إلى 20 سنتيمترًا 
مــن الــثــلــوج يمكن أن تــتــراكــم فــي أجـــزاء كبيرة من 
ــا يـــتـــجـــاوز الـــتـــراكـــم 50 ســنــتــيــمــتــرًا.  ــمـ ــــبــــالد، وربـ ال
ــة حـــــرارة منخفضة  ــ وأضـــافـــت أنـــهـــا ســجــلــت درجـ

قياسية بلغت 35,6 درجة مائوية تحت الصفر في 
الشمال. في هذا السياق، قال رئيس وكالة الطوارئ 
في مدريد، كارلوس نوفيلو، إن أكثر من ألف سيارة 
للمدينة  الــدائــري  الطريق  على  معظمها  حــوصــرت، 
العاصمة  يصل  الـــذي  الرئيسي  الــســريــع  والــطــريــق 
المانشا  كاستيال  منطقتي  باتجاه  أي  بالجنوب، 
ــزال الـــوضـــع مــحــفــوفــًا  ــ ــا يـ واألنــــدلــــس. وأضــــــاف: »مــ

باملخاطر. هذه ظاهرة معقدة للغاية والوضع حرج. 
نطلب من كل من بقوا محاصرين التحلي بالصبر 
وسنصل إليكم«. في املقابل، وجد آخرون في هذه 
العاصفة فرصة لتمضية وقت ممتع واللعب وصنع 
الثلج.  إلــى صناعة رجــل  الثلج باإلضافة  كــرات من 

ويمكن القول إن األطفال هم األكثر حظًا.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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حـــكـــومـــة االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، وأداتــــهــــا 
الــقــدس، في  التنفيذية، بلدية االحــتــال في 
تــعــزيــز ســيــطــرتــهــا عــلــى املــنــطــقــة مـــن خــال 
ــيـــاءات عــلــى عـــقـــارات في  ــتـ جــمــلــة مـــن االسـ
ــوان الــــواقــــعــــة إلـــــى الـــجـــنـــوب مــن  ــلــ بـــلـــدة ســ
املسجد األقصى، وافتتاح مراكز تعنى بما 
يــســمــى تــــراث يــهــود الــيــمــن، بــاإلضــافــة إلــى 
بها جمعية  تقوم  التي  الواسعة  الحفريات 
من  شمااًل  واملتجهة  االستيطانية  »ألــعــاد« 
وسط البلدة إلى تخوم املسجد األقصى من 
بطن  حــي   

ّ
أن العلم  مــع  الجنوبية،  ناحيته 

الــهــوى هــو امــتــداد لجبل الــزيــتــون، شرقي 
عنها  ويفصله  الــقــدس،  مــن  القديمة  البلدة 
صل بوادي قدرون في 

َ
وادي سلوان الذي يت

النقطة نفسها.
وتــضــّمــن قـــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا اإلســرائــيــلــيــة 
في عام 2018، اعترافًا بادعاءات املستوطنني 
بملكية خمسة دونمات، مقامة عليها عشرات 
يّدعي مقدمو  تــؤوي مقدسيني،  التي  املنازل 
 هـــذه املــنــازل 

ّ
االلــتــمــاس مــن املــســتــوطــنــني، أن

ــد امــتــلــكــهــا يــهــود  ــان قــ ــ بــنــيــت عـــلـــى أرض كـ
عام  الفلسطيني  الشعب  نكبة  قبل  يمنيون 
1948، وقيام كيان االحتال اإلسرائيلي، على 
 إجـــراءات 

ّ
الــرغــم مــن إقـــرار هيئة القضاة بـــأن

املنظمة في االستياء على األرض قد شابتها 

عـــيـــوب، وأثـــــارت أســئــلــة حـــول قــانــونــيــة نقل 
اليمينية  الجمعية االستيطانية  إلى  األرض 
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــبــر رئــيــس  املــتــطــرفــة. فـــي هــ
لجنة الدفاع عن حي بطن الهوى في سلوان، 
زهـــيـــر الـــرجـــبـــي، فــــي حـــديـــث إلـــــى »الـــعـــربـــي 
 »من شأن هذا القرار أن يؤدي إلى 

ّ
الجديد« أن

من سكانها  للمنطقة  واسعة  تطهير  عملية 
لن يحدث بسهولة  أمــر  وهــو  الفلسطينيني، 
أيضًا  الرجبي  عائلة  االحــتــال«.  يتوقع  كما 
كانت واحــدة من عشرات العائات املقدسية 
الــقــاطــنــة فــي حـــّي بــطــن الــهــوى، والــتــي تلقت 
ــبـــل ســــنــــوات أمـــــــرًا بــــإخــــاء مـــنـــزلـــهـــا الــــذي  قـ
 
ّ
تقيم فيه منذ عــشــرات الــســنــوات، بــادعــاء أن
العائلة تقيم في منزل مقام على أرض تعود 
أي   ،1881 عـــام  مــنــذ  الــيــمــن  لــيــهــود  ملكيتها 
منذ عهد السلطنة العثمانية، وقبل االنتداب 
املنزل   

ّ
البريطاني على فلسطني حتى، وبــأن

قيم من دون ترخيص، فيما لم تأخذ محكمة 
ُ
أ

االحتال بما قدم إليها من مستندات صادرة 
عن الدوائر العثمانية، في ذلك الحني، تؤكد 
 العائلة األبدي في املنزل واألرض املقام 

ّ
حق

ــه »مـــع  ــ ــ
ّ
ــيـــر الـــرجـــبـــي أن عــلــيــهــا. ويــــوضــــح زهـ

تـــوســـع رقـــعـــة االســتــيــطــان فـــي بـــلـــدة ســلــوان 
ــه جــمــعــيــة  ــم الـــكـــبـــيـــر الــــــذي تــحــظــى بــ ــ ــــدعـ والـ
جمعيات  من  وغيرها  االستيطانية  »ألعاد« 

القدس المحتلة ـ محمد محسن

لم تدِر عائلة املواطن الفلسطيني 
املقدسي، نظام أبو رموز، من حي 
بــطــن الــهــوى فــي ســلــوان، جنوبي 
 الــغــرامــة الــتــي كــانــت قد 

ّ
الــقــدس املــحــتــلــة، أن

رضت عليها قبل نحو خمس سنوات من قبل 
ُ
ف

اإلسرائيلي تحولت  االحــتــال  إحــدى محاكم 
إلــى أمــر إخــاء غيابي ملنزلها، تكرر صــدوره 
عــــن املــحــكــمــة فــــي جـــلـــســـات خـــاصـــة عــقــدتــهــا 
املواطن  بذلك.  العائلة  إبــاغ  يتم  أن  من دون 
أبو رمــوز، الــذي يعيش مع شقيقته ووالدته 
املسنة في املنزل املكون من ثاث طبقات، كان 
للحصول  الجديد،  العام  بداية  مع  توجه  قد 
 هناك 

ّ
على إشعار بدفع الغرامة، ففوجئ بأن

أوامــــر إخـــاء عـــدة لــلــمــنــزل، كــانــت قــد صــدرت 
منذ عام 2016 ولم تعلم بها العائلة أبدًا. ومع 
العائلة  بــإخــاء  تهدد  التي  الفورية  املخاطر 
مــنــزلــهــا لــصــالــح املــســتــوطــنــني والــجــمــعــيــات 
االستيطانية، يؤكد أبو رموز، في حديثه إلى 
 خيار العائلة بالتوجه 

ّ
»العربي الجديد«، أن

إلى القضاء ما زال قائمًا، إلبطال قرار محكمة 
الصلح التابعة لاحتال.

استهداف 90 منزًال وعقارًا
يعتبر عقار أبــو رمــوز واحــدًا من بني نحو 
ــارًا مـــهـــددة بــالــســيــطــرة  ــقـ تــســعــني مـــنـــزاًل وعـ
عليها من قبل جمعية »عطيرت كوهانيم« 
االستيطانية التي تسعى لوضع اليد على 
ــّي بـــطـــن الــــهــــوى تــزيــد  ــ قــطــعــة أرض فــــي حـ
مــســاحــتــهــا عــلــى خــمــســة دونـــمـــات، بــادعــاء 
 ،1881 عــام  منذ  اليمن  مــن  ليهود  ملكيتها 
أقــــرت  الــعــلــيــا  املــحــكــمــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة   

ّ
وأن

ملكية اليهود من اليمن ألرض بطن الهوى. 
املواطنة سعاد أبو رموز، شقيقة نظام أبو 
منذ  املنزل  في  عائلتها  تقيم  والتي  رمــوز، 
ــام 1961 وهـــي مــالــكــتــه الـــوحـــيـــدة، تــؤكــد،  عـ
ــهــا 

ّ
ــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن فـــي حـــديـــث إلــ

وشــقــيــقــهــا ووالـــدتـــهـــا املــســنــة لـــن يـــغـــادروا 
 شقيقها 

ّ
أن إلــى  أبـــدًا. وتشير سعاد  املــنــزل 

نظام يقطن فــي جــزء مــن املــنــزل مــع زوجته 
وأطـــفـــالـــه وزوجــــــة أحــــد أبـــنـــائـــه، كــمــا تقيم 
والدتها املسنة، والتي تبلغ واحدًا وثمانني 
عامًا، في شقة ملحقة، وهي في حاجة دائمة 
 املحكمة 

ّ
إلى عناية ورعاية خاصة. يذكر أن

اإلسرائيلية العليا قررت، قبل نحو عامني، 
رفض االلتماس املقدم من أهالي حّي بطن 
الـــذي يقطنه نحو 700 نسمة، ضد  الــهــوى 

جمعية »عطيرت كوهانيم« االستيطانية.

يهود اليمن
نجحت،  االستيطانية  الجمعيات  وكــانــت 
من  بدعم  املاضية،  القليلة  السنوات  خــال 

تهجير 
نظامي

مقدسيون 
مهددون 

بالطرد 
من منازلهم

يعيش الفلسطينيون من سكان القدس المحتلة، هاجس 
التهجير من منازلهم في أّي لحظة، في الوقت الراهن، 
إذ ينظم المستوطنون نشاطات جديدة تحظى بدعم 

من سلطات االحتالل، غايتها تفريغ المدينة من أهلها

90 منزًال وعقارًا مهددة 
بسيطرة جمعية »عطيرت 

كوهانيم« عليها

أقرت المحكمة 
اإلسرائيلية ادعاءات 

المستوطنين بملكية 5 
دونمات في سلوان

1819
مجتمع

اإلسرائيلية،  الحكومة  قبل  مــن  استيطانية 
تحولت حياة املواطنني في حّي بطن الهوى 
إلى جحيم تهدف من ورائه سلطات االحتال 
ومــســتــوطــنــوهــا إلـــى الــضــغــط عــلــى الــســكــان 
األصــلــيــني لــتــرك مــســاكــنــهــم، األمــــر الــــذي لن 
يحدث أبدًا، على الرغم مما يقع من اعتداءات 
ــنــــود اإلســـرائـــيـــلـــيـــون  يـــومـــيـــة يـــنـــفـــذهـــا الــــجــ
واملستوطنون وحراس أمن املستوطنني ضّد 

سكان الحي من النساء واألطفال«.

مضايقات مستمرة
ريغيف،  ميري  اإلسرائيلية  الثقافة  وزيــرة 

ورئيس بلدية االحتال في القدس، الجديد، 
موشيه ليئون، إلى جانب مسؤولي جمعية 
»عــطــيــرت كــوهــانــيــم« االســتــيــطــانــيــة كــانــوا 
ــرار املــحــكــمــة الــعــلــيــا،  ــ قــــد افـــتـــتـــحـــوا بـــعـــد قــ
مــركــز تــــراث يــهــود الــيــمــن، فـــي عــقــار كــانــت 
تــقــطــنــه عــائــلــة أبــــو نــــاب املـــقـــدســـيـــة، وذلـــك 
سياق  فــي   ،2015 عــام  عليه  السيطرة  بعد 
التهويد  ومــحــاوالت  املضايقات  مــن  جملة 
لــلــعــاصــمــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وتـــزامـــن افــتــتــاح 
ــتــــداء عــلــى ســـكـــان حــّي  ذلــــك املـــركـــز مـــع االعــ
بطن الــهــوى واعــتــقــال رئــيــس لجنة الــدفــاع 
عنه زهــيــر الــرجــبــي، بــاإلضــافــة إلــى اعتقال 
الناشط جواد صيام، مدير مركز معلومات 
املقدسي،  بالشأن  املختص  حــلــوة«  »وادي 
تظاهرة ضد  تنظيم  بتهمة محاولة  وذلــك 

افتتاح املركز التهويدي.
 االحـــتـــال عــبــر بــلــديــتــه وشــرطــتــه 

ّ
وال يــكــف

ــلـــى ســكــان  ــــدس، عــــن الــتــضــيــيــق عـ ــقـ ــ فــــي الـ
الــحــّي، عــن طــريــق املــداهــمــات الــيــومــيــة، مع 
املواطنني  مركبات  بحق  املخالفات  تحرير 
ــر هـــدم جـــديـــدة ملساكن  ــ أو اســتــصــدار أوامـ
تــــؤوي عــشــرات الــعــائــات فــي الــوقــت الــذي 
املحليني  السماسرة  مــن  شبكة  فيه  تنشط 
ــيـــه كــيــنــغ، عضو  يــتــزعــمــهــا املــســتــوطــن أريـ
بلدية االحــتــال فــي الــقــدس، فــي مــحــاوالت 

السيطرة على مزيد من العقارات.
ــقــــدس  ــــول خـــبـــيـــر الــ ــقـ ــ ــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، يـ فــ
واالستيطان، خليل تفكجي، في حديٍث إلى 

 »حّي بطن الهوى كان 
ّ
»العربي الجديد«، إن

ــدوام مــن أكــثــر األحـــيـــاء فــي املنطقة  ــ عــلــى الـ
املسجد األقصى، استهدافًا  الواقعة جنوب 
الــيــهــوديــة«.  مــن قبل جمعيات االســتــيــطــان 
 »يهود اليمن كانوا قد استقروا 

ّ
مشيرًا إلى أن

ــادروه  ــغــ يــ أن  قـــبـــل   ،1881 عـــــام  الـــحـــي  فــــي 
بسبب األوضــاع السياسية واألمنية آنذاك 
تــاركــني خلفهم مــنــازل بيع  فــي عـــام 1929، 
ــنـــني مــقــدســيــني،  ــد مــنــهــا إلـــــى مـــواطـ ــديـ ــعـ الـ
فــي حــني انتقلت عــهــدة مــا تبقى منها إلى 
حارس األمــاك األردنــي الذي قام في حينه 
بتأجيرها لقاطنيها من املقدسيني بموجب 
عقود إيجار. وفي الفترة الواقعة بني عامي 
قبل  من  كثيرة  مبان  أضيفت  و1967   1948
املواطنني الفلسطينيني في هذا الحّي الذي 
شــهــد ازدهــــــارًا فـــي حــركــة الـــبـــنـــاء«. ويشير 
االستيطانية  »الجمعيات   

ّ
أن إلــى  تفكجي 

بــبــلــدة ســـلـــوان، اســتــعــانــت بــقــانــون حــارس 
أمـــاك الــغــائــبــني، املصلحة الــعــامــة، األمــاك 
الــيــهــوديــة قــبــل عـــام 1948، لــلــســيــطــرة على 
منازل الحي التي تّدعي ملكية اليهود لها، 
باإلضافة إلى ادعائهم أيضًا بملكية خمسة 
دونمات أقيمت عليها عشرات املنازل التي 

يقطنها اآلن أكثر من 700 نسمة«.
وكـــــان 104 أشـــخـــاص مـــن ســـكـــان حــــّي بطن 
ــد جــمــعــيــة  ــ ــوا بـــالـــتـــمـــاس ضـ ــدمــ ــقــ ــوى تــ ــ ــهـ ــ الـ
»عـــطـــيـــرت كـــوهـــانـــيـــم« االســتــيــطــانــيــة، الــتــي 
الـــقـــدس املــحــتــلــة، ردًا على  لــتــهــويــد  تــنــشــط 

مطالبة األخيرة، بمساعدة املدير العام لوزارة 
ــتــــال، بـــطـــرد عـــشـــرات الــعــائــات  قـــضـــاء االحــ
املقدسية من منازلها في الحي. وسبق ذلك 
الجمعية االستيطانية بتقديم باغات  قيام 
قــضــائــيــة بـــاإلخـــاء لــهــذه الـــعـــائـــات، بعدما 
أمـــاك  إدارة  حـــق  عــلــى   2001 عــــام  حــصــلــت 
الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت 
األرض قديمًا )قبل عام 1948(. وفي حني رّدت 
 محاكم 

ّ
هذه العائات على تلك الدعوات، فإن

ــدوام  ــ ــانـــت عـــلـــى الــ ــلـــي كـ ــيـ ــرائـ االحــــتــــال اإلسـ
تصدر قرارات قضائية تزعم أحقية »عطيرت 

كوهانيم« االستيطانية.

االردن

مصر

سورية

لبنان

غزة

القدس 
المحتلة

الضفة
الغربية

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ العربي الجديد

يــبــدو رئــيــس املـــركـــز الــوطــنــي ملكافحة 
ــراض، الــحــكــومــي، فـــي لــيــبــيــا، بــدر  ــ ــ األمـ
النجار، متشائمًا حيال الوضع الوبائي 
ارتفاع  استمرار   

ّ
إن يقول  إذ  ليبيا،  في 

ــا  أعــــــــداد املــــصــــابــــني بــــفــــيــــروس كــــورونــ
على  كبير  بشكل  قــد يصّعب  الــجــديــد، 
الباد عمومًا، إمكانية استيعابهم في 
تقريبًا  باتت عاجزة  التي  العزل  مراكز 
عن تقديم الخدمة الازمة للمرضى من 
جراء االكتظاظ فيها. يتابع النجار في 
 هناك 

ّ
حديثه إلى »العربي الجديد« أن

تأخرًا في إنشاء مراكز جديدة للعزل أو 
القائمة منها الستيعاب مزيد  توسيع 
وتيرة  ارتفاع  مقابل  في  املصابني،  من 
الليبية  األرقــام  اإلصابات باملرض. في 
األخــــيــــرة، ظــهــرت 487 إصـــابـــة جــديــدة 
في 24 ساعة، مع 10 وفيات، ليتجاوز 
بداية  منذ  لإلصابات  اإلجمالي  العدد 
والــوفــيــات  ــة،  ــابـ إصـ آالف  الــــوبــــاء، 105 
نحو 1600، بحسب موقع املركز الوطني 
 
ّ
ملكافحة األمــراض. يلفت النجار إلى أن

األوضــاع تــزداد خطورة بعدما كسرت 
 
ّ
ألــف، مؤكدًا أن اإلصــابــات حاجز املائة 

»الوضع يتجه إلى مستوى الخطر، إذا 
ــات، إذ لن  ــابـ اســتــمــر ارتـــفـــاع عـــدد اإلصـ
يكون بمقدور مراكز العزل استيعابها، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى الــنــقــص الـــحـــاصـــل في 
املختلفة«.  واإلمكانات  الطبية  الكوادر 
وتتركز اإلصابات األكبر في املدن ذات 
الكثافة السكانية املرتفعة مثل بنغازي 
ــلـــس ومـــصـــراتـــه، وفــــق الــنــجــار،  وطـــرابـ
الفــتــًا إلــى عــوامــل أخـــرى قــد تــكــون وراء 
أســبــاب ارتــفــاع اإلصــابــات فيها، منها 
احـــتـــوائـــهـــا مـــوانـــئ بــحــريــة ومـــطـــارات 

تستقبل وافدين من الخارج.
املـــاضـــي،  تــشــريــن األول  ــتـــوبـــر/  أكـ فـــي 
ــــذرت مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــاملـــيـــة مــن  حــ
انعكاسات إغاق مراكز العزل الصحي، 
ــفـــت عــن  ــنـــوبـــي الـــــبـــــاد، والــــتــــي تـــوقـ جـ
 
ّ
أن املنظمة  وذكـــرت  املــرضــى.  استقبال 

املـــراكـــز الــصــحــيــة األربـــعـــة فــي الجنوب 
الليبي، مقفلة تمامًا، بسبب النقص في 
الشخصية  الوقاية  ومــعــدات  املوظفني 
واملــعــدات واإلمــــدادات الــضــروريــة. وهو 
مـــا يـــؤكـــده يــوســف املــــحــــروق، الطبيب 
يكشف  الـــذي  الــعــام،  بمستشفى سبها 
أيضًا عن قرب انتهاء الكميات الازمة 
إمكانات  كما  للمرضى،  األكسجني  من 
ــعـــزل الــتــابــع  أخـــــرى قـــد تــجــبــر مـــركـــز الـ
اإلقفال، الفتًا  إلى  للمستشفى باملدينة 
 سلطات املدينة لجأت في كثير 

ّ
إلى أن

مــــن األحــــيــــان إلـــــى املـــتـــبـــرعـــني لــتــوفــيــر 
ـــره. يـــصـــف املــــحــــروق  ــيـ ــوفــ ــا يـــمـــكـــن تــ ــ مـ
»العربي الجديد« أوضاع مركز العزل  لـ
»الكارثية« من جراء تكدس  في املدينة بـ
 »أقسام املركز باتت 

ّ
املرضى. يضيف أن

ال تــتــوفــر فيها حــتــى الــظــروف الــازمــة 
لــلــطــبــيــب واملــــريــــض، وكــثــيــرًا مـــا يــكــون 
ــلـــني فــي  ــدد الـــعـــامـ ــ ــنــــاك نـــقـــص فــــي عــ هــ
التعقيم، ما يرفع مستوى الخطر داخل 
ــادة وتــيــرة انتشار  املـــركـــز«. وحــيــال زيــ
املسؤولية   

ّ
أن املــحــروق  يعتبر  املـــرض، 

ــنــــني،  ــواطــ ــلـــطـــات واملــ مــــوزعــــة بــــني الـــسـ
 مظاهر اإلجراءات الوقائية 

ّ
موضحًا أن

بـــاتـــت مــفــقــودة بـــني الـــنـــاس فـــا الـــتـــزام 
ربــمــا غاب  بــل  الــتــبــاعــد،  أو  بالكمامات 
ــاك،  ــتـ ـــرض فـ ــ ــم انــــتــــشــــار مـ ــهــ ــانــ عــــن أذهــ
بــســبــب االعـــتـــيـــاد عــلــى ســـمـــاع أخـــبـــاره 
ونشرات اإلحصاء اليومية لإلصابات. 
ويــــــؤكــــــد املـــــــحـــــــروق ضــــــــــــرورة الـــــتـــــزام 
الوقائية،  اإلجـــراءات  بفرض  السلطات 
ــادة الــوضــع الــوبــائــي إلـــى مــســتــواه  إلعــ
 
ّ
ــر، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن ــهــ ــابـــق قـــبـــل أشــ الـــسـ

أعداد اإلصابات انخفضت بشكل كبير 
التجول،  ــراءات حظر  إجــ تطبيق  أثــنــاء 
ــــاق األســـــواق والــتــجــمــعــات. ويـــوم  وإغـ
اإلثنني املاضي، أطلقت وزارة الداخلية 
بــالــتــعــاون مــع املــركــز الــوطــنــي ملكافحة 
األمــــــراض حــمــلــة مــراقــبــة فـــي األســــواق 
الــشــعــبــيــة واملـــحـــال الــتــجــاريــة ملــتــابــعــة 
تنفيذ اإلجراءات االحترازية والوقائية 
»محاصرة الوباء«، وفق بيان للمركز  لـ
الحملة   

ّ
أن إلــى  البيان  الوطني. وأشــار 

ــراءات  ــ اســتــهــدفــت مــراقــبــة تطبيق اإلجـ
ــواق  ــ ــــأسـ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــوقـ ــ االحــــــتــــــرازيــــــة والـ
ــن والــصــيــدلــيــات  ــزاريــ ــجــ الــشــعــبــيــة والــ
وغيرها  التجارية،  واملحات  واملخابز 

من املحات للحّد من انتشار الفيروس.
ــدامــــس، قــاســم  ويــعــبــر عــمــيــد بــلــديــة غــ
املانع، من جانبه، عن مخاوفه من تزايد 
ــدء الــعــام  ــــرض مـــع بــ ــيـــرة انــتــشــار املـ وتـ
الدراسي وتوافد التاميذ إلى املدارس، 
فــي األســبــوع األخــيــر مــن 2020، مؤكدًا 
املــــدارس  لــجــانــًا طــبــيــة زارت بــعــض   

ّ
أن

ــاإلجــــــراءات  ــــت عــــــدم الـــتـــقـــيـــد بــــ ــــظـ والحـ
ــدارس.  ــ ــل املـ املـــقـــررة مـــن الــســلــطــات داخــ
كذلك، يشير إلى إمكانية أن تقفل مراكز 
الكبير  الــنــقــص  أبــوابــهــا بسبب  الــعــزل 
 البلدية 

ّ
فــي األطــقــم الــطــبــيــة، مــؤكــدًا أن

خاطبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق 
مــن دون أن تتلقى جــوابــًا. وبــاإلضــافــة 
ــنـــقـــص الـــكـــبـــيـــر فــــي اإلمـــكـــانـــات  ــى الـ ــ إلــ
واألطـــــبـــــاء، يــشــيــر املــــانــــع، فــــي حــديــثــه 
كميات  نفاد  إلى  الجديد«  إلى»العربي 
ــن األكـــســـجـــني الــــــازم ملــتــابــعــة  كــبــيــرة مـ
 
ّ
العمل فــي مــراكــز الــعــزل، بــل يضيف أن

ــادة  الــســلــطــات لـــم تــلــتــفــت لـــضـــرورة إعــ
للعاملني  املتوقفة  واملــكــافــآت  الــرواتــب 
فــي هــذا الــقــطــاع رغــم كــثــرة املخاطبات 

املوجهة إليها، وحساسية املرحلة.

ليبيا: خطر انهيار مراكز 
عزل كورونا

زيادة مستوى التوعية مطلوبة )محمود تركية/ فرانس برس(

تسارع في اإلصابات المسجلة يوميًا )موساهيت آيديمير/األناضول(

أحد أسواق القدس القديمة في زمن اإلقفال )فرانس برس(

700
من سكان حّي بطن الهوى، في القدس 

المحتلة، مهددون بالطرد من منازلهم، 
في أّي لحظة، في الوقت الراهن

حذر مسؤولون 
وأطباء ليبيون من 

انهيار جهودهم في 
مكافحة كورونا، 

فيما تعجز مراكز العزل 
عن استيعاب اإلصابات 

المتزايدة بشكل مطرد 
في الفترة األخيرة

رغم االنتظار الطويل 
لوصول اللقاح المضاد 
لكورونا، ارتفعت نسبة 

الكويتيين ممن يرفضون 
تلقيه، إثر ما ينتشر من 

أقوال عنه تثير الشكوك 
عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. وهو ما أثار 
حيرة وزارة الصحة حول 

كيفية إقناعهم

الحيرة الكويت: ارتفاع نسبة رافضي اللقاح يثير 
كيف تطلبون مني أخذ 

دواء لم يستغرق اكتشافه 
أكثر من عام واحد؟

الطب البديل يشوه 
صورة اللقاح، ويجب 

تصديق المختبرات

الكويت ـ خالد الخالدي

يرفض عجيل الشمري، وهو مواطن كويتي 
يبلغ 67 عامًا، الحصول على اللقاح املضاّد 
لفيروس كورونا الذي أنتجته شركة فايزر 
وفقًا  بالتطعيم  الكويت  وبــدأت  األميركية، 
ــاء املــــوجــــودة لـــديـــهـــا، حيث  ــمــ لـــقـــوائـــم األســ
تكون األولوية لكبار السن والطواقم الطبية 
ــراض املــزمــنــة، بــعــد وصــول  ــ وأصـــحـــاب األمـ
الكويت منتصف شهر  إلــى  لقاح  ألــف   150
ديــســمــبــر/ كـــانـــون األول املـــاضـــي. وتــجــري 
الكويت حملة تطعيم وطنية كبرى، دشنها 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد 
الصباح، وذلك بنصيحة من الفريق الطبي 
التابع ملجلس الوزراء الكويتي إلزالة الشك 

عند املواطنني حول جدوى التطعيم.
ووفــــقــــًا إلحـــصـــائـــيـــات مـــســـتـــقـــلـــة، أجـــرتـــهـــا 
 50 في 

ّ
مجموعة من األطباء في الكويت، فإن

هم 
ّ
إن قالوا  الكويتيني،  املواطنني  من  املائة 

لن يتلقوا لقاح كورونا لشكهم في جــدواه 

ولــرؤيــتــهــم مــجــمــوعــة مـــن مــقــاطــع الــفــيــديــو 
املنتشرة على وسائل التواصل االجتماعي، 
»مــؤامــرة« لتغيير  والــتــي تــصــّور الــلــقــاح كـــ
ــد 30 فـــي املــائــة  ــنـــووي. فــيــمــا أكـ الــحــمــض الـ
فور  اللقاح  سيتلقون  هم 

ّ
أن الكويتيني،  من 

وصـــول دورهــــم، وذلـــك بــعــد تسجيلهم في 
ــع اإللـــكـــتـــرونـــي املـــخـــصـــص لــلــتــقــديــم  ــوقــ املــ
الصحة  وزارة  والـــذي دشنته  الــلــقــاح،  على 
الـــكـــويـــتـــيـــة، فـــيـــمـــا لــــم يــــقــــرر 20 فــــي املـــائـــة 

مصيرهم بعد.
ــبــــارك الـــحـــربـــي، وهـــو  مــــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول مــ
الوقائية،  الصحة  في  يعمل  كويتي  طبيب 
ــا يــــحــــدث مــن  ــــي الـــــجـــــديـــــد«: »مـــــ ــربـ ــ ــعـ ــ لــــــ »الـ
حــمــات تــشــويــه إعــامــيــة لــلــقــاح ولقضية 
فــيــروس كــورونــا، مــن قبل بعض الباحثني 
عـــن الــشــهــرة، يــتــعــدى املــعــقــول. فــفــي بــدايــة 
األمــــــــر، كـــانـــت الـــســـلـــطـــات الـــصـــحـــيـــة تــنــظــم 
حــمــات تــوعــيــة مــســتــمــرة حــــول الــفــيــروس 
وخــطــورتــه، لكن مــع مــجــيء اللقاح انــهــارت 
هـــذه الــحــمــات الــتــوعــويــة بــفــعــل الــضــغــوط 

لــلــقــاح«. ويقول  الــرافــضــون  الــتــي يمارسها 
يبلغ  متقاعد  مــواطــن  الشبيب، وهــو  تركي 
ـــه لــن يــأخــذ الــلــقــاح، وذلـــك بناًء 

ّ
60 عــامــًا، إن

عــلــى نــصــيــحــة طــبــيــبــه املــخــتــص. لــكــن هــذا 
الــطــبــيــب، بــحــســب مـــا يــوضــحــه الــشــبــيــب لـ 
التصريح  يستطيع  »ال  الجديد«:  »العربي 

ــبــــديــــل،  ــالــــطــــب الــ ــمــــى بــ ــــســ ــة، ومـــــــا ُي ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
يــتــحــمــلــون املـــســـؤولـــيـــة كــامــلــة فـــي تــشــويــه 
للطب  اللقاح، وذلــك بسبب عدائهم  صــورة 
وأفـــكـــارهـــم الــتــي يــحــمــلــونــهــا حـــول الــعــاج 
 »الـــطـــب 

ّ
ــا. ويــــؤكــــد أن ــرهـ ــيـ بـــالـــذبـــذبـــات وغـ

ــذي يــمــكــن تــصــديــقــه هـــو الــطــب  ــ الـــوحـــيـــد الـ
الذي يخرج من املختبرات«. يضيف جمال 
لـ »العربي الجديد«: »هل يعقل أن تكون كل 
العالم غير  الدوائية املوجودة في  الهيئات 
موثوق بها، وبعض غير املتخصصني، من 
الذين ال يحملون أي شهادات في الطب، وال 
يملكون أي بحوث علمية، هم أهل للثقة في 

ما يخص موضوع اللقاح؟«. 
ــة مــهــا  ــيـ ــيـــدالنـ ــقــــول الـــصـ وفــــــي الــــســــيــــاق، تــ
 الكارثة 

ّ
املــطــيــري، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: إن

الــكــبــرى ال تــتــعــلــق بـــعـــدم تــصــديــق الــكــثــيــر 
التي  الرسائل  بسبب  للقاح،  املواطنني  من 
يتلقونها عبر وسائل التواصل االجتماعي، 
ــاء  ــبــ ــعـــض األطــ ــم بـ ــديـ ــقـ بــــل املـــصـــيـــبـــة فــــي تـ
والــــصــــيــــادلــــة اســــتــــشــــارات طـــبـــيـــة تــحــرض 

اللقاح مــن دون سبب مــعــني، وهــو ما  على 
الطبي«. تضيف  القطاع  بحق  يعّد جريمة 
املـــطـــيـــري: »الــبــعــض مــنــهــم تــجــرأ وبــــدأ في 
االجتماعي  التواصل  عبر وسائل  التلميح 
اآلخر  البعض  فيما  اللقاح،  يتلقى  لن  ه 

ّ
بأن

 الــلــقــاح قــد يــكــون خطرًا، 
ّ
يــقــول فــي الــســر إن

ــــن ســـبـــب خــــطــــورتــــه، ال  ــد ســــؤالــــهــــم عـ ــنــ وعــ
يقدمون إجابات طبية«.

ــق املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم وزارة 
ّ
ولـــم ُيــعــل

الصحة، عبدالله السند، على دعاوى وجود 
عــــدٍد مــن األطـــبـــاء الــذيــن يــحــاربــون الــلــقــاح، 
ــه 

ّ
ويــــوصــــون املــــواطــــنــــني بـــعـــدم أخـــــــذه، لــكــن

يــعــتــرف بـــوجـــود تـــوجـــٍه شــعــبــي بـــني فــئــات 
كــبــيــرة، لـــرفـــض الـــلـــقـــاح. ويــطــالــب الــجــمــيــع 
»عــدم االستماع لهذه اإلشــاعــات«. ويؤكد  بـــ
 وزارة الصحة تؤدي الجهد املطلوب في 

ّ
أن

تــوعــيــة املــواطــنــني بــأهــمــيــة الــلــقــاح. ويــقــول 
ملــا تلقيته  اللقاح مهمًا  لــم يكن  »لــو  السند: 
وتلقاه رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة 

ورئيس مجلس األمة وبقية قادة الدولة«.

بمثل هذه األمور، خوفًا من سطوة املجتمع 
الطبي داخل الكويت«. ويرى الشبيب، الذي 
لسنوات طويلة،  العسكري  السلك  في  عمل 
التحذيرية  والــرســائــل  الفيديو  »مقاطع   

ّ
أن

لــلــخــبــراء األوروبـــيـــني تــظــهــر خــطــورة لقاح 
ــه يساهم بتغيير تركيبة جسم 

ّ
كورونا وأن

ــراد عائلته لن  ـــه وأفــ
ّ
أن اإلنـــســـان«. ويضيف 

: »كيف تطلبون 
ً
قــائــا أبـــدًا،  اللقاح  يــأخــذوا 

مني أخذ دواء لم يستغرق اكتشافه أكثر من 
عام واحد، بينما هناك أدوية تعمل لعشرات 

السنني ولم يتم التأكد من موثوقيتها؟«.
بــــدوره، يــقــول ســعــود الــنــاصــر، وهـــو طالب 
جامعي يبلغ 23 عامًا، لـ »العربي الجديد«: 
»كنت أعتقد أنني مجنون ألنني أرفض أخذ 
اللقاح، لكن في الفترة األخيرة، أجد تجاوبًا 
كبيرًا من قبل الناس، حتى أن عائلتي التي 
ــا بـــدأت  كـــانـــت خــائــفــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــ

تتحدث عن إمكانية رفضها أخذ اللقاح«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــقــد الــطــبــيــب االســـتـــشـــاري، 
 املــــســــؤولــــني عــــن عــلــوم 

ّ
مـــحـــمـــد جــــمــــال، أن

يحّضر حقنة لقاح كورونا 
في مركز تطعيم بالكويت 

)جابر عبد الخالق/ األناضول(
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فالشمجتمع

األهالي يتحّدون الحصار
كورونا غزة تصوير: محمد الحجار

ما زال قطاع غزة يحاول 
التأقلم مع الحصار 

الجديد الذي فرضه عليه 
تفشي فيروس كورونا. وإن بات 
اللقاح متوفرًا، إال أن وصوله إلى 

الجميع ما زال يتطلب بعض الوقت. 
ومثل بقية دول العالم، ال غنى عن 

الكمامات، وخصوصا مع زيادة 
نسبة اإلصابات بالفيروس باملقارنة 

مع األشهر السابقة. 
إال أن ذلك ال يعني أن الناس تخلت 

عن كل شيء، منها تفاصيل حياتهم 
اليومية. وحتى مع التساقط الكثيف 

لأمطار، لم تتوقف الحياة بشكل 
كلي، ولم يتم التعايش مع الوباء 

بشكل كلي أيضا. فتجد رجال األمن 
في أماكن عملهم والطالب واملارة 

والباحثن عن لقمة العيش في 
الشوارع والحارات واملقاهي، مع 

األخذ بإجراءات الوقاية كالتباعد 
االجتماعي ووضع الكمامات. 

لكن مع تدهور الوضع الصحي 
العام في القطاع، أصبح من الصعب 

مواجهة هذا الوباء، ومن الصعب 
التعايش معه مثل دول العالم املتقدم، 

وخصوصا أن القطاع يمّر بأزمات 
متتالية منذ عام 2007 وحتى اليوم. 
يشار إلى أن األجهزة األمنية تعمل 

على مواجهة الوباء وفرض إجراءات 
أكثر تشددًا بهدف الوقاية من 

احتماالت العدوى.
وكأن أهالي غزة قد تعبوا من كل 
القيود التي تفرض عليهم. لذلك، 
يحرصون على االلتزام بتدابير 

الوقاية من دون التوقف عن العيش 
تماما. هي الرغبة في االستمرار في 

الحياة رغم كل الظروف، وقد مر 
الغزيون بما قد يكون أكثر صعوبة 

من كورونا. 
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MEDIA

حسن نصر اهلل يهدد 
وسائل اإلعالم في لبنان

اإلعالم المصري 
تحت حصار كورونا

واشنطن ـ العربي الجديد

ــاب تـــرامـــب  ــة »تـــويـــتـــر« حـــسـ ــركـ ـــقـــت شـ
ّ
عـــل

بشكل دائــم، يوم الجمعة، بعد يومن من 
أعـــمـــال الــعــنــف الــتــي قــــام بــهــا مــنــاصــروه 
لساعات.  الكابيتول  مبنى  اقتحامهم  مع 
وقــــــال املــــوقــــع فــــي بـــيـــان »بـــعـــد املـــراجـــعـــة 
حساب  على  األخيرة  للتغريدات  الدقيقة 
ــالــــد تـــرامـــب ولــلــســيــاق الـــحـــالـــّي )...(  دونــ
ـــقـــنـــا الـــحـــســـاب نـــهـــائـــيـــا بـــســـبـــب خــطــر 

ّ
عـــل

حدوث مزيد من التحريض على العنف«. 
ــرى مــثــل  ــ ــواقــــع أخــ ــان »فـــيـــســـبـــوك« ومــ ــ وكــ
»سناب شــات« أو »تويتش« علقت أيضا 
لفترة  واليته  املنتهية  الرئيس  حسابات 

غير محددة.
لــكــن مـــع أكــثــر مـــن 88 مــلــيــون مــتــابــع، كــان 
للقيام  لــتــرامــب  املفضلة  املــنــصــة  »تــويــتــر« 
بـــإعـــالنـــات ســيــاســيــة أو مــهــاجــمــة وســائــل 
إعـــــالم أو إهـــانـــة خــصــومــه يـــومـــيـــا. وبــعــد 
ــــر« عــلــى  ــتـ ــ ــــويـ ــيـــر مـــــن إقــــــــــدام »تـ ــت قـــصـ ــ ــ وقـ
غــّرد  لــتــرامــب،  الشخصي  الــحــســاب  تعليق 
مـــســـتـــخـــدمـــا الــــحــــســــاب الــــرســــمــــي لــرئــيــس 
الـــواليـــات املــتــحــدة: »لـــن نــســكــت«، متوجها 
إلى »75 مليون وطني« صوتوا له. وتحدث 
عـــن رد ضـــد الــشــبــكــة الـــتـــي »تــحــظــر حــريــة 
التعبير« واحتمال إطالق منصته الخاصة 
تغريدات  سلسلة  عبر  قريب،  مستقبل  في 

سرعان ما حذفها »تويتر«.
وقال موقع »تويتر«، لوكالة فرانس برس، 
 »اســـتـــخـــدام حـــســـاب آخــــر فـــي مــحــاولــة 

ّ
إن

ــــق مــســبــقــا 
ّ
ــاٍب عــــل ــ ــسـ ــ ــفــــاف« عـــلـــى حـ ــتــ لــــاللــ

 
ّ
»مــخــالــف لـــقـــواعـــدنـــا«. وأوضـــــح املـــوقـــع أن
الحسابات العائدة إلى جهات حكومّية »لن 
خذ إجراءات 

ّ
علق بشكل دائم، ولكننا سنت

ُ
ت

من أجل الحّد من القدرة على استخدامها«.
وكــان »تــويــتــر« حجب، األربــعــاء، تغريدات 
ــّدة 12 ســاعــة،  ــ ــّمـــد حــســابــه ملـ لـــتـــرامـــب، وجـ
وهـــّدد بغلق هــذا الــحــســاب بــصــورة دائمة 
فــي حـــال اســتــمــّر الــرئــيــس املنتهية واليــتــه 
ــقــة 

ّ
فـــي انـــتـــهـــاك قـــواعـــد االســـتـــخـــدام املــتــعــل

بالنزاهة املدنية، في إجراءات غير مسبوقة 
لجأ إليها موقع التواصل االجتماعي بعد 

أعمال العنف التي شهدها الكابيتول.
وكــتــبــت الـــشـــركـــة الـــتـــي يـــوجـــد مــقــرهــا في 
املتعلقة  »قــواعــدنــا  الــجــمــعــة  كــالــيــفــورنــيــا، 
بــاملــصــلــحــة الــعــامــة قــائــمــة إلفـــســـاح املــجــال 
لــلــنــاس لــالســتــمــاع مــبــاشــرة إلـــى مــا يقوله 
املسؤولون املنتخبون والقادة السياسيون، 
لكننا أوضحنا منذ سنوات أنه ال يمكنهم 
الــعــنــف، من  اســتــخــدامــهــا للتحريض عــلــى 

بن أمور أخرى«.
وقــبــل إغــــالق حــســابــه، أقــــر تـــرامـــب أخــيــرًا 
بــهــزيــمــتــه فــــي شـــريـــط فـــيـــديـــو، ثــــم أعــلــن 
أنـــه لــن يحضر حــفــل تنصيب جــو بــايــدن 

ــا، وهــــــو أمــــــر مـــخـــالـــف لــلــتــقــالــيــد.  ــيــــســ رئــ
بحسب »تويتر«، فإن اإلعالن فّسره بعض 
أنــصــاره على أنــه دلــيــل على عــدم شرعية 
مــن حفل  مما يجعل  االنــتــخــابــات،  نتائج 
ــال عنف  ــمـ  ألعـ

ً
الــتــنــصــيــب هـــدفـــا مــحــتــمــال

جـــديـــدة. وكــتــب املـــوقـــع »هـــنـــاك خــطــط من 
أجل تظاهرات مقبلة مسلحة تسري على 
)تويتر( وأماكن أخــرى، بما يشمل تنفيذ 

هجوم ثان على الكابيتول في 17 يناير/
كــانــون الــثــانــي الــحــالــي«. وعــمــد، الجمعة، 
أيــضــا إلـــى إلــغــاء بــعــض حــســابــات أنــصــار 
املــؤامــرة من  لترامب تحدثوا عن نظريات 

حركة »كيو أنون« املتطرفة.
ــتــــر« ردود  ــويــ ــلـــف قـــــــرار شــــركــــة »تــ ــد خـ ــ وقــ
فـــعـــل مــتــبــايــنــة، إذ انـــقـــســـم املـــعـــلـــقـــون بــن 
مــؤيــد لــلــخــطــوة الــتــي ســتــلــجــم تـــرامـــب عن 

لها  مــعــارض  وبـــن  املــحــّرضــة  تصريحاته 
ومــتــمــســك بــحــريــة الــتــعــبــيــر. وكــتــب رئــيــس 
منظمة »مــيــديــا مــاتــرز فـــور أمــيــركــا« غير 
الحكومية، أنغيلو كاروسون: »حن يتحرك 
)تويتر( ومواقع أخرى اآلن، فإن ذلك يشبه 
بتقديم  الحكومة  املسؤولن في  كبار  قيام 
الــواليــة  انتهاء  على  أيـــام  قبل  استقاالتهم 
)ترامب(، هذا أمر قليل جدًا ومتأخر جدًا«. 
وأضـــاف »لــو تحركوا فــي وقــت أبــكــر، لكان 
مــن املــمــكــن تجنب األحــــداث الــرهــيــبــة التي 

وقعت األربعاء«.
لــكــن كــايــت روان مـــن »جــمــعــيــة الـــدفـــاع عن 
في  الرغبة  »نتفهم  قالت  املدنية«  الحقوق 
تــعــلــيــق )حـــســـاب الـــرئـــيـــس(، لــكــن يــجــب أن 
يقلق الجميع حن يكون لدى هذه الشركات 
القدرة على شطب حسابات أشخاص عن 
منصاتها التي باتت ال غنى عنها كوسيلة 
السيناتور  األشـــخـــاص«.  ملــلــيــارات  تعبير 
الــديــمــقــراطــي الــــذي يــنــتــقــد دائـــمـــا شــركــات 
ــر، وصــف  »وادي الــســيــلــيــكــون«، مـــارك وارنــ
ــرة«، مــضــيــفــا  ــأخــ ــتــ »املــ ـــ خـــطـــوة »تـــويـــتـــر« بــ
بكثير  أكبر  املسألة  هــذه  أن  التذكر  »علينا 
إذ تتعلق بنظام كامل  مــن شخص واحـــد. 
يــســمــح لــلــمــعــلــومــات املــضــلــلــة والــكــراهــيــة 

باالنتشار والتفاقم من دون رادع«.
مــحــامــي تـــرامـــب الــســابــق مــايــكــل كــوهــن 
غـــرد أن الــرئــيــس »يــعــتــمــد عــلــى )تــويــتــر( 
ــه يــجــن  ــ ــجــــن. إنــ ــســ ــلـــى األكــ كـــاعـــتـــمـــاده عـ
الــديــمــقــراطــيــة  املـــرشـــحـــة  ــبــــرت  وعــ اآلن«. 
الــخــاســرة هــيــالري كلينتون عــن رضــاهــا 
على الخطوة، بينما وصفها نجل دونالد 
تــرامــب جــونــيــور واملــنــدوبــة الــســابــقــة إلــى 
التي  بالرقابة  هالي  نيكي  املتحدة  األمــم 
لـــجـــورج   »1984« روايــــــــة  أحــــــــداث  تـــشـــبـــه 

أورويل أو ما يحصل في الصن.
مــن الــعــالــم الــعــربــي، غـــردت الــكــاتــبــة أحــالم 
مستغانمي: »بعد أن تّم محاصرة #ترامب 
ــه الـــفـــتـــاك،  إعـــالمـــًيـــا وتـــجـــريـــده مــــن ســـالحـ
ــــالم  ــة، فــــي وســــائــــل اإلعـ ــرّيـ وعــــصــــاه الـــســـحـ
التكنولوجيا  شــركــات  أثبتت  االجتماعي، 
ــا الـــســـلـــطـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة،  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــمــــالقــ ــعــ الــ
وبــإمــكــانــهــا تــحــويــل رئــيــس أكــبــر دولـــة في 
العالم إلى ديك يصيح في حّيه. وإذا ما رّباك 
أبـــوك يــربــيــك #تــويــتــر و #فــيــســبــوك«. وقــال 
الرئيس  حــســاب  »تجميد  الــبــصــري:  داود 
تـــرامـــب فـــي تــويــتــر قــمــة فـــي االســتــخــفــاف 
أن  يؤكد  استبدادي  التعبير وعمل  بحرية 
ما يسمى بالديمقراطية مجرد كالوات؟؟«. 
وعلق محمد الخطيب: »مــن دون رتــوش... 
الــتــواصــل يتحكم  فــي منصات  مــن يتحكم 
الــعــالــم... وهـــذا مــا تبن حقيقة عندما  فــي 
ــرامــــب عــــن الـــكـــتـــابـــه فــــي )تـــويـــتـــر(  أوقــــــف تــ
و)فــيــســبــوك(... أصــبــح مــعــزواًل عــن الــعــالــم. 

تأثير السوشال ميديا مخيف«.

حاصرت منصات 
التواصل االجتماعي 

ترامب بعد اقتحام 
الكابيتول

القاهرة ـ العربي الجديد

ــــالم«  وصــــف »املـــرصـــد الــعــربــي لــحــريــة اإلعـ
2020 بـــأنـــه عــــام حـــصـــار فـــيـــروس كـــورونـــا 
الــجــديــد لـــإعـــالم فـــي مـــصـــر، حــيــث تــعــرض 
صحافيون ومصورون للحبس أو االحتجاز 
بسبب ما نشروه من معلومات حول الوباء 
تــخــالــف الــبــيــانــات الــرســمــيــة، كــمــا فــقــد عــدد 
مــنــهــم حــيــاتــهــم أو أصـــيـــبـــوا بـــهـــذا الـــوبـــاء. 
وأوضــــح املــرصــد فــي تــقــريــره »إعــــالم تحت 
حـــصـــار الـــكـــورونـــا« أن الــحــكــومــة املــصــريــة 
الوباء،  أخبار  على  إعالميا  تعتيما  فرضت 
الجهات  وزارة  تــصــدره  بما  إال  تسمح  ولــم 
ــيـــانـــات، فــالحــقــت األجـــهـــزة  الــرســمــيــة مـــن بـ
املصرين  واملصورين  الصحافين  األمنية 
الـــذيـــن يــخــالــفــون الــبــيــانــات الــرســمــيــة، كما 
الحقت املراسلن األجانب بسبب ما نشروه 

عن الوباء في مصر.
وســحــبــت »الــهــيــئــة الــعــامــة لــالســتــعــالمــات« 
ــان«  ــارديــ اعـــتـــمـــاد مـــراســـلـــة صــحــيــفــة »ذا غــ
البريطانية روث مايكلسون، ووجهت إنذارًا 
ــر ملــديــري  ــ ــيـــويـــورك تــايــمــز« وآخـ ملـــراســـل »نـ
ــيــــويــــورك  ــنــــطــــن بــــوســــت« و»نــ مـــكـــتـــب »واشــ
تايمز« في القاهرة. وحذر »املجلس األعلى 
لتنظيم اإلعــالم« كافة املؤسسات اإلعالمية 
ــال  مــــن اتــــخــــاذ إجـــــــــــراءات تـــجـــاهـــهـــم فــــي حـ

النشر حــول انتشار الــوبــاء، وأمــر باالكتفاء 
بالبيانات الرسمية. كما أصدر النائب العام 
ــد من  ــدات بــعــقــوبــات ضـ ــديـ ــهـ تـــحـــذيـــرات وتـ
الرسمية،  الــروايــة  تخالف  روايـــة  أي  ينشر 
ــلــــطــــات املــــصــــريــــة مـــوقـــعـــن  ــبــــت الــــســ وحــــجــ

إخبارين لهذا السبب.
وشهد العام املاضي وفاة الصحافي محمد 
مــنــيــر مــتــأثــرًا بــإصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا، 
عـــقـــب إخـــــــالء ســبــيــلــه مـــبـــاشـــرة مــــن حــبــس 
املخرج شــادي حبش  توفي  كما  احتياطي. 
في محبسه نتيجة اإلهمال الطبي، ولقي 12 
آخـــرون حتفهم بسبب مــرض »كــوفــيــد-19« 
الذي يسببه الفيروس. وشهد العام، حسب 
التقرير، حربا كالمية استثنائية بن وزير 
اإلعــالم أسامة هيكل وبــن أبــرز اإلعالمين 
ــوالــــن لــلــســلــطــة. واعــتــبــر  والــصــحــافــيــن املــ
املرصد املعركة صراع أجنحة داخل النظام 
ــلـــف اإلعــــالمــــي بــن  املـ إدارة  ــول  ــ الـــحـــاكـــم حـ
الــــوزيــــر والـــضـــابـــط املــخــتــص بــــاإلعــــالم في 

مكتب الرئاسة.
الــعــام نفسه، منعت وحــذفــت مقاالت  خــالل 
ــاب كــبــار، على رأســهــم الصحافي فــاروق 

ّ
كــت

جـــــويـــــدة الــــــــذي حــــذفــــت »األهــــــــــــــرام« مــقــالــه 
ــد اإلعـــــــالمـــــــي، ورفــــضــــت  ــهــ ــشــ النـــــتـــــقـــــاده املــ
الصحيفة نفسها مع »املصري اليوم« نشر 
التضامن  ووزيــر  االقتصادي  الخبير  مقال 

السابق جــودة عبد الخالق الــذي انتقد فيه 
التوجه للقروض الخارجية بال داع.

ومنعت »املصري اليوم« نشر مقال الباحث 
في مركز »األهــرام« عمرو هاشم ربيع الذي 
ومنعت  الــشــيــوخ،  مجلس  انتخابات  انتقد 
إحـــــدى الــصــحــف الـــخـــاصـــة نــشــر حـــــوار مع 
السفير معصوم مــرزوق عن دوره في حرب 
أكتوبر، كما حذفت »فيتو« مقااًل للمتحدث 
الــعــســكــري الــســابــق الــعــمــيــد مــحــمــد سمير 

انتقد فيه وضع االنتخابات.

)Getty/ردود فعل متباينة خلفها حظر حساب الرئيس األميركي )تاسوس كاتوبوديس

تعتيم إعالمي على أخبار الوباء )محمد 
الشاهد/فرانس برس(

بيروت ـ العربي الجديد

»حــزب الــلــه«، حسن نصر الــلــه، مــســاء يــوم الجمعة، فــي كلمة  هـــّدد األمـــن الــعــام لـــ
متلفزة خّصصها للحديث عن امللف اللبناني، وسائل اإلعالم املحلية التي ادعى 
أنها »تبث فبركات، وتوجه اتهامات بشعة إلينا هي بمثابة اعتداء على كراماتنا«. 
الــلــه إلــى معالجة مــوضــوع اإلعـــالم فــي لبنان، و»إذا كــان املطلوب أن  ودعـــا نصر 
تتم معالجته من قبل الناس عبر تظاهرات واعتصامات فمن املمكن أن يأتي يوم 
للمعالجة، وإذا كان القضاء يعالجه فليعالجه«. واتهم نصر الله اإلعــالم بفبركة 
أخبار ترتبط به، مثل اتهام »حزب الله« بالوقوف وراء تهريب شحنة من حبوب 
عن  تحّدث  إيطاليا  أن ال مصدر رسميا  معتبرًا  إيطاليا،  من  املــخــدرة  الكبتاغون 
أميركية،  فــي صحيفة  الخبر منشور  أصــل  بينما  الــلــه«،  »حـــزب  وأدان  املــوضــوع 
لبنان  فــي  اإلعـــالم  لــه بعدها بعض وســائــل  لــتــرّوج  وتلقفته صحيفة إسرائيلية، 

واملواقع اإلخبارية املحلية. 
 مناسبة أو حوار إلى موضوع اإلعالم 

ّ
»حزب الله« في كل ويتطرق األمن العام لـ

أن غالبية وســائــل اإلعــالم  اتــهــامــات، مــن قبيل  اللبناني، مــن خــالل توجيه جملة 
ممولة من الخارج وتخدم اإلدارات الغربية في مواجهة »حزب الله« ومحاصرته 
»القرض  العام عليه، ســواء في قضية مؤسسة  الــرأي  الجهات وتحريض  من كل 
الحسن« املشمولة بالعقوبات األميركية التي تتهم بتمويل »حزب الله« بطرق غير 

شرعية وتبييض األموال، وهو ما نفاه نصر الله.
وتأتي تصريحات نصر الله في وقت يتعّرض فيه عدد من الصحافين واإلعالمين 
إلى حّد  الله«، وصلت  »حزب  لـ قبل مناصرين  لتهديدات خطيرة من  والناشطن 
الله«  آرائــهــم ضــد »حــزب  للفرد وعائلته، بسبب  ــذاء، ســواء  واإليــ بالقتل  التهديد 
وممارساته، األمر الذي من شأنه أن يعطي حافزًا لهؤالء باستكمال منطق التهديد 
الــعــام.  واالســتــقــواء على كــل منتقد للحزب بــضــوء أخــضــر غير مباشر مــن أمينه 
تهديدات  مــن  إليه  يتعّرضون  مــا  رغــم  بمواقفهم  الناشطون  يتمّسك  املــقــابــل،  فــي 

ومضايقات وهجوم من جيوش حزبية إلكترونية.

»تويتر« يطرد مغرده األشهر دونالد ترامب
األميركي  الرئيس  منصتها،  على  األشهر  المغرد  حساب  تعليق  عن  »تويتر«  شركة  أعلنت  بـ»المتأخرة«،  كثيرون  وصفها  خطوة  في 

المنتهية واليته دونالد ترامب، حيث كان يتابع الماليين تصريحاته يوميًا

أخبار 
كاذبة

تناقلت صفحات خبرًا يّدعي أن 
الرئيس األميركي السابق باراك 

أوباما طلب من األفارقة رفض 
تلقي لقاح »كوفيد-19«. إال أن 

االدعاء خطأ، فال أثر لتصريحات 
مماثلة ألوباما الذي أّكد قبل أكثر من 

أسبوعين أن »تلقي اللقاح من أهّم 
ما يمكن القيام به«.

بعد ساعات على اقتحام أنصار 
الرئيس األميركي المنتهية واليته 

دونالد ترامب مبنى الكابيتول، 
ظهر فيديو قيل إنه يُظهر ترامب 
يصف ما جرى بأنه »الهدوء الذي 

يسبق العاصفة«. لكن هذا الفيديو 
ال عالقة له بالمستجدات األخيرة، 

وعمره 3 سنوات.

شارك مستخدمو مواقع التواصل 
االجتماعي في اآلونة األخيرة 
فيديو قيل إنه يظهر خطيب 

مسجد في المغرب ضاق ذرعًا 
باالتفاقيات العربية األخيرة مع 

االحتالل اإلسرائيلي. لكن هذا االدعاء 
غير صحيح، وفيديو الخطبة منشور 

عام 2013.

أكثر من 80 مليون مشاهدة 
حققها فيديو قيل إنه يُظهر نبع 

مياه في الصين يخرج منه الماء 
حين ُتقرأ أمامه آيات من القرآن. 

لكن االدعاء غير صحيح، والنبع 
الموجود في كازاخستان، وليس في 

الصين، معروف بخروج الماء منه 
ألسباب جوفية.
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مــن قــبــل، ولـــم يــتــجــرأ اآلخـــــرون عــلــى مجرد 
االقتراب منها، إال من خالل إشــارات عابرة، 

ناهيكم بأن يتجاوزوها. 

خلفية
أبــنــاء  ــــذوات« مصطلح يطلق عــلــى  الـ »أبــنــاء 
ومـــقـــربـــي رجــــــال الــســلــطــة فــــي إيـــــــران الـــذيـــن 
ــم وأقـــــاربـــــهـــــم فــي  ــهــ ــائــ يـــســـتـــغـــلـــون نــــفــــوذ آبــ
السلطة للحصول على منافع اقتصادية، أو 

الــنــفــوذ الحــتــالل مناصب  هــذا  التسلق على 
ومواقع في الــدولــة، وهــم يعيشون في حياة 
بــاذخــة ورفــاهــيــة. أطــلــق املصطلح ألول مرة 
ــقـــرن املـــاضـــي عــلــى أبــنــاء  فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
الــرئــيــس اإليـــرانـــي األســبــق الـــراحـــل هاشمي 
هاشمي  مهدي  نجله  وبــالــذات  رفسنجاني، 
الذي يقضي منذ العام 2015 عقوبة بالسجن 
غير  والفساد.  االرتشاء  بتهم  لعشر سنوات 
عـــــزوا تسليط  مـــن رفــســنــجــانــي  أن مــقــربــن 

طهران ـ العربي الجديد

ــا  ــهـ ــنـ تــــقــــف »شــــــريــــــفــــــة« أمــــــــــام ابـ
ــي تــــتــــحــــدث مــعــه  ــ ــ ــد«، وهـ ــ ــ ــامـ ــ ــ »حـ
بــقــلــق: »أنــــت ابــنــي وفـــلـــذة كــبــدي 
 وكــانــت 

ً
ــا قــلــق عــلــيــك مــثــلــمــا كــنــت طــفــال وأنــ

 حتى 
ً
تأتيك الحمى، وأنا أصحى عليك ليال

الفجر«. ثم وهي تراود هذه الكلمات، تالمس 
وجــه حامد بيدها التي ارتــدت قفاز غسيل 
لتكسر »تابو شرعّيًا« في األفالم اإليرانية، 

لم يسبق أن فعلتها غيرها. 
لكن مارستها »شريفة« في الحلقة السادسة 
عـــشـــرة ملــســلــســل »أبـــنـــاء الـــــــذوات« اإليـــرانـــي 
املـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، فــــي حــيــلــة لـــاللـــتـــفـــاف عــلــى 
املــحــظــور، مــن شأنها أن تشق الطريق  هــذا 
أو  إيـــران مالمسة   تحظر 

ْ
إذ أمـــام اآلخــريــن. 

مــصــافــحــة الـــنـــســـاء والــــرجــــال غــيــر املـــحـــارم 
ــتـــاوى املــرجــعــيــات  فـــي األفــــــالم بـــنـــاء عــلــى فـ
الــذي  الوحيد  يكن  لــم  املشهد  هــذا  الدينية. 
كــســر الــحــاجــز الــشــرعــي بــهــذه الــطــريــقــة، بل 
إن املــســلــســل كــلــه هـــو فـــريـــد مـــن نـــوعـــه من 
حواجز  أيضًا  تخطى  لكونه  الناحية،  هــذه 
كسر 

ُ
وخطوطا حمراء سياسية وأمنية لم ت

اختبأ جاستن في 
الهيكل السفلي للطائرة 

لمّدة 11 ساعة

حققت حلقات 
المسلسل الـ 28 مليارًا 
و100 مليون دقيقة 

مشاهدة

ضبط النفس عند الطفل 
يساعده الحقًا للتمتُّع 

بشيخوخة صحية

2223
منوعات

الــضــوء على أســرتــه والــضــغــوط عليها، إلى 
مــحــاولــة خــصــوم الــرئــيــس األســبــق إلقصائه 
ــثـــورة اإلســالمــيــة  وهــــو كــــان مـــن مــؤســســي الـ
عـــام 1979، وتــوفــي رفــســنــجــانــي عـــام 2018. 
دخل املصطلح رويدًا رويدًا في الالوعي لدى 
ا طبقيًا بينه 

ً
فارق ليعكس  اإليراني،  املواطن 

النظام وطبيعة حياتهم.  وبن بعض رجــال 
السنوات  خــالل  فأكثر  أكــثــر  املصطلح  وبـــرز 
األخيرة في إيران على خلفية اكتشاف ملفات 

فـــســـاد كـــبـــيـــرة، تــلــطــخــت بــهــا أيــــــادي »أبـــنـــاء 
الــــــــذوات«. وســــط هــــذه األجــــــواء الـــتـــي تــحــول 
الساعة  إلــى حديث  الطبقة  هــذه  فيها فساد 
ــواق والــحــافــالت العامة  فــي الــشــارع فــي األسـ
ــيــــارات الــتــاكــســي، جــــاء مــســلــســل »أبـــنـــاء  وســ
ــــذوات« ليسلط الــضــوء عــلــى هـــذه القضية  الـ
املجتمعية الساخنة على أرضية دراما حب، 

تتكشف بن تفاصيلها أسرار.

عرض المسلسل
ــــوم 26  ــــرض أول حـــلـــقـــات املــســلــســل يـ ــدأ عـ ــ بـ
 31 ى 

ّ
حت بالعرض  وليستمّر  يوليو/تموز، 

ليس على  لكن  األول 2020.  ديسمبر/كانون 
التابعة  الرسمية  املحلية  الــقــنــوات  شــاشــات 
لهيئة اإلذاعة والتلفزيون اإليرانية، بل على 
اإليرانية من »نتفليكس« و»نمافا«  النسخة 
»البث املنزلي«،  و»فيلمو«، وما يعرف أيضًا بـ
ــيــــن شــــــراء أســـطـــوانـــات  ــرانــ بـــإمـــكـــان اإليــ  

ْ
إذ

هــذه األفـــالم مــن املــحــالت أو مشاهدتها عبر 
موقع »نمافا«. ورغم أن املسلسالت واألفالم 
ـــعـــَرض بـــهـــذه الــطــريــقــة 

ُ
الــســيــنــمــائــيــة الـــتـــي ت

تحتاج إلى الحصول على التراخيص الالزمة 
مـــن الــســلــطــات الــســيــنــمــائــيــة املــعــنــيــة، لكنها 
املــشــددة  املــعــايــيــر والــرقــابــة  لتلك  ال تخضع 
املعمولة بها للموافقة على اإلنتاجات الفنية 
التي تعرض في التلفزيون أو دور السينما. 
ولذلك، لجأ املنتجون إلى هذه الطريقة التي 
توفر فضاًء فنيا أكثر إراحة، وهي باتت أكثر 

رواجًا واستقبااًل هذه األيام في إيران.
حامد عنقا هو السيناريست واملعد ملسلسل 
»أبناء الذوات«، سطع نجمه في عالم السينما 
اإليرانية خالل السنوات األخيرة، بعد إنتاج 
وكــتــابــة ســيــنــاريــوهــات أعـــمـــال فــنــيــة بــــارزة 
مــثــل »الــقــلــب املــثــلــج« و»األب«. كــمــا أخــرجــه 
بــهــرنــغ تــوفــيــقــي، ولـــعـــب مــمــثــلــون بـــارعـــون 
نيجي  املمثالت  أبــرزهــم  فيه،  أدوارًا مختلفة 
بورعابديني  زنغنة وبرديس  كريمي ولعيا 
آقــايــي وأمــن  واملمثلون أمــن حيايي وأمــيــر 
تـــارخ. وســاهــم تمثيل هــؤالء بـــدوٍر كبيٍر في 
األكثر مشاهدة  للمسلسل وجعله  التسويق 
بـــن األعــــمــــال الــفــنــيــة املـــعـــروضـــة فـــي »الــبــث 
أرقــام املشاهدة لحلقاتها   بلغت 

ْ
إذ املنزلي«. 

الـ28 عبر موقع »فيلمو«، مليارا و100 مليون 
دقيقة. وزادت أجواء تفشي كورونا في البالد 
وقضاء  باملسلسالت  اإليــرانــيــن  اهتمام  مــن 
ــيـــوت بـــمـــشـــاهـــدتـــهـــا، وفـــي  ــبـ أوقـــاتـــهـــم فــــي الـ

مقدمتها مسلسل »أبناء الذوات«.

أبطال القصة
»نــيــمــا بـــحـــري« الــنــجــل الـــفـــاســـد لــلــمــســؤول 
ــــذي يــتــطــلــع إلــى  ــيـــر بـــحـــري« الـ ــرانــــي »أمـ اإليــ
مـــنـــصـــب الـــــــــــــوزارة عــــبــــر تــــوظــــيــــف عـــالقـــاتـــه 
»نيما«  منافسيه.  مؤامرات إلقصاء  وحياكة 
ــراء الــلــوحــات الــفــنــيــة، من  ــ عــمــل فـــي بــيــع وشـ
بينها لوحات فنية مــزورة للرسام والشاعر 
اإليــرانــي املــعــروف الــراحــل ســهــراب سبهري، 
وهــــو يــنــال ثــــروة كــبــيــرة شــيــئــًا فــشــيــئــًا عبر 
ــده فــــي الــســلــطــة ولــــدى  ــ ــ ــفـــوذ والـ اســـتـــغـــالل نـ
الشخصيات املهمة فيها. ال حدود لطموحات 
األخالقية  القيود  »نيما«، فهو يكسر جميع 
عن   

ً
فــضــال تحقيقها،  سبيل  فــي  والقانونية 

ممارسة حياة باذخة، وسفريات مكلفة عبر 
طائرة خاصة، والالمباالة التي يبدها تجاه 
املواطنن من الطبقات الفقيرة. يعمل »نيما« 
املبكر ملنصب  األمـــوال، والتوظيف  في غسل 
الــــوزارة هــو مــشــروٌع يطمح لــه والــــده، وذلــك 
إلطـــــالق مـــشـــروع غــيــر قـــانـــونـــي عــظــيــم على 

أراضي شمال إيران.

عّمار فراس

هـــّيـــأت شــبــكــة »نــتــفــلــيــكــس« املــشــاهــديــن منذ 
أن أعــلــنــت عــن الــتــعــاون مــع نــيــكــوالس كيدج 
ملفاجأة ســاّرة يفتتحون بها عامهم الجديد. 
ــًا، بـــعـــد أن بــــــدأ الـــفـــيـــديـــو  ــ ــقـ ــ ــنـــا الحـ ــفـ ــتـــشـ واكـ
الــتــرويــجــي يــنــتــشــر، بـــأن كــيــدج ســيــقــدم على 
عــمــالق الــبــث املــنــزلــي بــرنــامــجــًا وثــائــقــّيــا عن 
موضوع  أمــام  نحن  إذا  وتاريخها،  الشتائم 
شــائــك ومضحك وكــيــدج فــيــه، مــا يعني أننا 

سنكون أمام تجربة فريدة. 
يناير  الثاني/  كانون  من  الخامس  في  ظهر 
»تـــاريـــخ كــلــمــات الــشــتــم« عــلــى »نــتــفــلــيــكــس«، 
ــل واحــــــــدة مــنــهــا  ــن ســــت حـــلـــقـــات كــ ـــا مــ

ً
مـــؤلـــف

ُمــخــصــصــة لكلمة مــا زالــــت الــثــقــافــة الــعــربــّيــة 
الــرســمــّيــة تــتــحــاشــى لــفــظــهــا، وتــــــوارب حــول 
يتصدرها  الست  الحلقات  رسمها.  إمكانّية 
كــاريــكــاتــوريــة عن  الـــذي يلعب نسخة  كــيــدج 
ُمستعيدًا  كلمة،  كــل  لفظ  فــي  ويتفنن  نفسه، 
تــاريــخــهــا فـــي الــثــقــافــة الــشــعــبــّيــة األمــيــركــّيــة 
واالستخدام اليومي.  يعدنا عنوان املسلسل 

ــــذي تـــوفـــي في  »ذا غــــارديــــان« عــلــى الـــرجـــل الـ
الرجل  فــالــي. وكـــان  اســم كارليتو  عــام 2016، 
قــد نشأ فــي دار لــأيــتــام فــي بــيــرا، ثــانــي أكبر 
أوغندا  إلــى  بالذهاب  املوزمبيق. وغامر  مــدن 
وجــنــوب أفــريــقــيــا قــبــل أن يــحــاول الــبــحــث عن 

حياة جديدة في لندن.
أّما جاسنت فيروي للصحيفة، أنهما كانا قد 
استعدا للتخفي في رحلة طيران على املدرج 
كيفية  بدقة  درســا  أن  بعد  فــي جوهانسبرغ، 
ــتـــب.  يــقــول  ــكـ تــصــمــيــم الـــطـــائـــرات فـــي أحــــد الـ
جــاســنت إنــهــمــا اعــتــقــدا أنــهــمــا اخــتــارا الرحلة 
األقصر إلى لندن. ولم يكن لديهما أي فكرة عن 
مــدى خــطــورة خطتهما. ويصر جاسنت على 
هما لم يلقيا أي مساعدة داخلية للوصول 

ّ
أن

إلــى الــطــائــرة، بــل أنــجــزا هــذه املهمة وحدهما 
وقفزا فوق األســوار املحيطة باملدرج، بعد أن 

لبسا طبقات من املالبس استعداًدا لذلك.
يضيف جاسنت في حديثه إلى صانع الفيلم 
الوثائقي، أنه لم يكن بعيًدا عن املحرك وكان 
يــدور.  الخارج عندما  أن يشعر به في  يمكنه 
ويشير إلى عالمات حروق ال تزال دابغة على 
ذراعـــيـــه، الفــتــًا إلـــى أنـــه لــف ذراعــيــه بــكــابــالت، 
كي ال يسقط من الطائرة، وكان بإمكانه رؤية 
املــنــازل، عندما كانت الطائرة تحلق. وكــل ما 

لندن ـ كاتيا يوسف

ــــرون بــــأرواحــــهــــم،  ــاجـ ــ ــهـ ــ ــــون ومـ ــئـ ــ يـــغـــامـــر الجـ
فــي بالدهم،  الــصــراعــات والفقر  للخالص مــن 
ويــنــطــلــقــون فـــي رحــــالت خــطــيــرة قـــد تختلف 
بن السفر جوًا أو بحرًا، أو يتقوقعون داخل 
تحقيق  قبل  منهم  العديد  ليموت  شاحنات، 

حلمهم بالوصول إلى اململكة املتحدة.
ومــــن بـــن هــــذه الــقــصــص املــــأســــاويــــة، يـــروي 
رجل من جنوب أفريقيا يعرف باسم جاسنت، 
ألول مــّرة علنًا عن رحلته على منت الخطوط 
الجوية البريطانية، التي استغرقت 11 ساعة 
من جوهانسبرغ إلى مطار هيثرو في لندن. 
ويقول لصحيفة »ذا غارديان« إنه اختبأ في 
الــهــيــكــل الــســفــلــي لــلــطــائــرة، مــع صــديــقــه الــذي 
سقط ليلقى حتفه، وال يزال يذكر آخر كلمات 

تبادلها معه. 
قال الرجل الذي كان يعرف باسم ثيمبا آنذاك: 
»فــعــلــنــاهــا«. لــكــن جــاســنت فــقــد بــعــدهــا الــوعــي 
الفاجعة  لتتحّول  األوكــســجــن.  نقص  بسبب 
الــتــي حــدثــت فــي عـــام 2015، إلـــى فيلم يــروي 
هذه القصة الغريبة األقــرب إلى الخيال. ومن 
املقّرر أن يعرض الفيلم هذا األسبوع، ليروي 
قــصــتــه وقــصــة فــالــي فـــي فــيــلــم وثــائــقــي على 
القناة الرابعة، بعنوان »الرجل الذي سقط من 

السماء«.
وبينما نجا الرجل الذي يعرف باسم جاسنت، 
ــيــــة فــي  ــــى الــــســــنــــوات الـــخـــمـــس املــــاضــ ــــضـ وأمـ
املوزمبيقي  املهاجر  صديقه  توفي  ليفربول، 
الشاب الذي رافقه طوال فترة الرحلة تقريبا، 
مــتــأثــًرا بــإصــابــات مــتــعــددة بــعــد ســقــوطــه من 
ارتــفــاع 430 مــتــًرا )1400 قــدًمــا( مــن الــطــائــرة 
أطــلــقــت صحيفة   .2015 يــونــيــو/حــزيــران  فــي 

الحلقات  مــشــاهــدة  لــكــن  واملــعــرفــة.  بالضحك 
الــســت الــتــي ال يــتــجــاوز طـــول الـــواحـــدة منها 
ــب األمـــــل، فــهــي مــحــصــورة  الــــــ20 دقــيــقــة تــخــيِّ
هذه  وتــاريــخ  األمــيــركــّيــة،  اإلنكليزّية-  باللغة 
الــكــلــمــات فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن مـــع اإلحــــاالت 
كل حلقة  إذ تحاول  القديم.  استخدامها  إلــى 
وأسماء  الكلمات من صفات  تغير  ترصد  أن 
أشـــيـــاء إلــــى شــتــائــم إشــكــالــّيــة، ســــواء بسبب 
الجندرية  اإلهــانــة  أو  تسببه  الـــذي  اإلحــــراج 
الـــتـــي تــخــتــزنــهــا. يــظــهــر فـــي املــســلــســل أيــضــًا 
عدد من الخبراء في اللغة والثقافة الشعبّية، 
لكن التركيز كان على الكوميدين، بوصفهم 
الشتم وأساليبه، خصوصًا في  »خبراء« في 
عمليات التحول التي خضعت لها كل كلمة، 
 كلمة مؤنثة للشتم، إلى 

ً
أي كيف تحولت مثال

التعديل عليها  للتحبب والتمكن بعد  كلمة 
وامتالكها من قبل جماعة هوياتّية ُمحددة. 

يركز املسلسل على النصف الثاني من القرن 
الــعــشــريــن، بــوصــفــه نــقــديــًا وعــصــر التغيرات 
املسلسل  يــذكــر  إذ  التعبير.  وحــريــة  الثقافّية 
الــحــكــايــات الــشــعــبــيــة الــخــاصــة بــكــل شتيمة، 
وظــهــورهــا فــي األدب والــتــاريــخ، مــشــيــرًا إلــى 
بــعــض الــحــيــثــيــات املــرتــبــطــة بــهــا. لكنه أشبه 
بنسخة تعليمّية، الهدف منها أن نشتم وأال 
نــخــجــل مـــن الــشــتــم، وعــلــيــنــا فـــي ذات الــوقــت 
أن نــعــرف كــيــف نــشــتــم وملـــــاذا. فــهــنــاك حــدود 
ثقافية ال ترتبط بالكلمات ذاتها، بل بأسلوب 

تداولها في العلن وفي املنتجات الثقافّية. 
مــــا يـــجـــب اإلشـــــــــارة إلــــيــــه أن كـــلـــمـــات الــشــتــم 
محمية ضمن حرية التعبير، والرقابة عليها 
الثقافية  بالصناعة  وترتبط  فــقــط،  أخالقية 
وصــنــاعــة الــتــرفــيــه، مــا جعلها مــحــط الــجــدل، 
كون »العيب« يهدد نسب املشاهدة وال يجوز 

عــرضــه. لــكــن ذلـــك ال يــعــنــي أن هـــذه الكلمات 
»مــمــنــوعــة«، وهــنــا يــمــكــن أن نــســتــطــرد حــول 
الــتــأّدب وهــي سمة  أي  السياسّية،  الصوابّية 
التقسيمات  أن  اآلن، خصوصًا  عليها  يراهن 
الــهــويــاتــّيــة تمنع فئة مــن اســتــخــدام كلمة ما 
وتبيحها ألخرى. األمر أشبه برقابة أخالقية 

أيضًا، وهــذا ما يحاول املسلسل اإلشـــارة له: 
الحذر في الشتم ال منعه وتقييده. 

مستويان،  هناك  العربي  للمشاهد  بالنسبة 
األول يرتبط بالشتائم بلغات أخرى، والتي ال 
تمتلك ذات األثر كتلك املنطوقة بالعربية ذات 
تتشابه  هي  صحيح  كليًا.  املختلف  التاريخ 

أحيانًا في تحقيرها للمرأة والتنويعات على 
ذات  يمتلك  ال  باإلنكليزية  لفظها  لكن  ذلـــك، 
»النظافة«.  الوقع، واملستوى الثاني يرتبط بـ
زالــــت  مــــا  ــّيـــة  الـــعـــربـ الـــتـــرفـــيـــه   صـــنـــاعـــة 

َّ
إن  

ْ
إذ

الــشــاشــات يختلف  ومــا ينطق على  خجولة، 
عما يقال على »أرض الواقع«. 

ه استيقظ على املدرج في 
ّ
يذكره بعد ذلك،  أن

مطار هيثرو لندن، مع ساقه املحطمة.
حــلــم كـــل مـــن فــــال وجـــاســـتـــن، الـــلـــذيـــن عــاشــا 
فــي بــلــدة فــقــيــرة فــي جــوهــانــســبــرغ وتــعــّرضــا 
للعنف على أيدي عصابات أثناء عيشهما في 
الشوارع، ببداية جديدة في أوروبا. وكان فالي 
ــط أيــضــًا، إلحــضــار أفــــراد عــائــلــتــه من 

ّ
قــد خــط

يقول جاسنت:  بعد بضع سنوات.  املوزمبيق 
»أتذكر عندما تحدثت إلى كارليتو ... قال إنه 
يريد أن يصبح دي جي وإنه سيعود ويحضر 
ــوات.... كــنــت أتــمــنــى له  ــنــ ابــنــتــه بــعــد بــضــع ســ
ــا، ولــذا اعتقدت أنها فكرة جيدة 

ً
األفــضــل حــق

لنا، ألننا كنا نبحث عن مستقبل أفضل«.
ال يــزال جاسنت يتذكر لحظة استيقاظه على 
ســـريـــر فـــي املــســتــشــفــى، عــنــدمــا عــــرض عليه 

محققو الشرطة صورة لصديقه فال.
الطائرة، سقطت وأتذكر  قــال: »عندما هبطت 
أنني كنت أعتقد أن كارليتو ال يزال بداخلها. 
لكن بعد ذلــك أبـــرزوا لي جــواز السفر وقالوا: 
هل تعرف هذا الرجل؟ قلت نعم. قالوا لي إنه 

لم ينجح، فُصدمت«.
بــدأ جاسنت حياة جــديــدة فــي ليفربول، وهو 
يــحــاول إنــشــاء دائــــرة جــديــدة مــن األصـــدقـــاء، 

ويأمل في متابعة مهنة في املوسيقى.
وفي أحد مشاهد الفيلم يقول جاسنت لصانع 
 
ً
الــوثــائــقــي، ريــتــش بنتلي: »أجـــد األمـــر سهال

ــك بـــعـــد أن  ــ ــا، ألن الــــنــــاس لـــطـــيـــفـــون«، وذلــ ــنـ هـ
يلتقيا ألول مرة في زاوية شارع في ليفربول. 
الخاصة،  لديه مشاكله  »كــل شخص  ويتابع: 
هم يغادرون بسبب شيء يحدث في بالدهم«. 
أخــرى  مــرة  الهجرة  ذلــك بينما تتصدر  يقول 
عناوين الصحف، مع وفاة أشخاص يعبرون 

القناة كل يوم تقريبًا في قوارب صغيرة.

نيكوالس كيدج على »نتفليكس«... التاريخ الحيوي للشتائم»الرجل الذي سقط من السماء «... القصة المذهلة لمهاجر أفريقي
يقدم نيكوالس كيدج 

على منّصة »نتفليكس« 
وثائقيًّا عن الشتائم 

وتاريخها. المسلسل 
مؤلّف من ست حلقات 

كل واحدة منها 
مخصصة لكلمة معيّنة

محمد الحداد

كــشــفــت نــتــائــج دراســـــة جـــديـــدة وجــــود عــالقــة بن 
ضــبــط الــنــفــس فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة وشــيــخــوخــة 
منتصف العمر. من خالل نتائج دراســة تطبيقية 
ــــي نــــيــــوزيــــلــــنــــدا، تــبــن  ــــن األفــــــــــراد فـ عـــلـــى عـــيـــنـــة مـ
للباحثن أن األفــراد الذين أظهروا قــدرًا كبيرًا من 
ضــبــط الــنــفــس فــي مــرحــلــة الــطــفــولــة يــتــقــدمــون في 
أقل  وأظــهــروا عالمات  أبطأ،  العمر جسديًا بشكل 
لشيخوخة الـــدمـــاغ. يــعــد ضــبــط الــنــفــس، والــقــدرة 
عــلــى احـــتـــواء أفــكــار املــــرء ومــشــاعــره وســلــوكــيــاتــه 
واتباع خطط نحو أهدافه التي يسعى لتحقيقها، 
الــتــي تــجــعــل الطفل  الــســمــات الشخصية  أهـــم  مــن 

جاهزًا للمدرسة، بل ولخوض الحياة عمومًا. 
وطبقا للدراسة التي نشرت يوم 4 يناير/ كانون 
الثاني في مجلة »بروسيدنجس أوف ذا ناشيونال 
أكاديمي أوف ساينس«، فــإن هــؤالء األفــراد الذين 
ــتـــادوا ضــبــط أنــفــســهــم مــنــذ الــصــغــر، يتمتعون  اعـ
واملالية  الصحية  ملتطلباتهم  أفضل  بـــإدارة  كذلك 
واالجتماعية، من األفراد الذين أظهروا ضعفًا في 

ضبط النفس في مرحلة الطفولة. 
تــتــبــع الـــبـــاحـــثـــون آالف األشــــخــــاص مــنــذ الـــــوالدة 
وحـــتـــى ســـن 45 فـــي نــيــوزيــلــنــدا، لــيــتــوصــلــوا إلــى 
أن األشــخــاص الــذيــن لــديــهــم مــســتــويــات أعــلــى من 
ضبط النفس، كانت أدمغتهم أكثر صحة وأصغر 
العلماء  استخدم  البيولوجية.  الناحية  مــن  سنًا 
البنكي،  االئتمان  من  والتحقق  املنظمة  املقابالت 

لتقييم االستعداد املالي. في املقابالت التي أجراها 
مجموعة  أظــهــرت  املبحوثن،  مــع  البحثي  الفريق 
ضبط النفس األعلى أيضًا أنها قد تكون مجهزة 
بــشــكــل أفــضــل لــلــتــعــامــل مـــع الــتــحــديــات الصحية 
الحياة.  من  وقــت الحــق  في  واالجتماعية  واملالية 
كما أبدى هؤالء املشاركون آراء أكثر إيجابية حول 
الشيخوخة، وشعروا بمزيد من الرضا عن الحياة 

في مرحلة منتصف العمر.
تقول الباحثة املشاركة في الدراسة ليا ريتشموند 
راكــيــرد، أســتــاذة علم النفس املــســاعــد فــي جامعة 
ميشيغن األميركية، إن السكان يتقدمون في السن 
ــــول مـــع األمــــــراض املــرتــبــطــة  ويــعــيــشــون لــفــتــرة أطـ
أنه من املهم تحديد طرق  بالعمر. وتــرى رادكيرد 
ملساعدة األفراد على االستعداد بنجاح لتحديات 
ــنــــوات خـــالـــيـــة مــن  ــيـــش ســ ــعـ ــة والـ ــقـ ــاة الـــالحـ ــيـ الـــحـ
املــعــوقــات أكــثــر، مــن خـــالل تشجيع األطـــفـــال على 
ضبط النفس في الحياة املبكرة، وهو ما قد يساعد 
في تهيئة الناس لشيخوخة صحية. يميل األطفال 
الذين يتمتعون بقدر أكبر من ضبط أفضل للنفس 

ــر تــتــمــتــع بــأمــان  إلـــى أن يــكــونــوا يــنــتــمــون إلـــى أسـ
مــالــي أكــبــر مــن أقــرانــهــم، كــمــا أن مــعــدالت ذكائهم 
الباحثن  قــام بعض  لــلــدراســة.  أعــلــى، طبقًا  تكون 
الــدراســة بتغيير مستويات ضبط  فــي  املــشــاركــن 
النفس عند البالغن وحققوا نتائج صحية أفضل 
يرى  لذلك  الطفولة،  تقييمات  تتوقعه  كانت  مما 

معدو الدراسة أنه يمكن تعليم ضبط النفس.
ويقترح الباحثون أن االستثمار املجتمعي في مثل 
هذا التدريب يمكن أن يحسن مدى الحياة ونوعية 
الحياة، ليس فقط في مرحلة الطفولة، ولكن ربما 
أيضًا في مرحلة منتصف العمر، خاصة مع وجود 
أدلة كثيرة على أن تغيير السلوكيات في منتصف 
ــتـــدخـــن أو مــمــارســة  الـــعـــمـــر، مـــثـــل اإلقـــــــالع عــــن الـ
الــــريــــاضــــة، يـــــــؤدي إلـــــى تــحــقــيــق نـــتـــائـــج صــحــيــة 
أشخاص  على  الــدراســة  أجريت  أفضل.  وسلوكية 
ولدوا في نيوزيلندا بن عامي 1972 و1973، وتم 
النفسية  التقييمات  من  إلــى مجموعة  إخضاعهم 
الحن،  ذلــك  منذ  منتظمة  فــتــرات  على  والصحية 
كان آخرها حن بلغ هؤالء سن الـ45 سنة. وملعرفة 
مـــســـتـــويـــات ضـــبـــط الـــنـــفـــس عـــنـــد هــــــؤالء األفـــــــراد، 
اســـتـــعـــان الـــبـــاحـــثـــون بــاملــعــلــمــن وأولــــيــــاء األمــــور 
واألفـــــراد أنــفــســهــم، لــقــيــاس مــســتــويــات الــعــدوانــيــة 
واالندفاع، وأشكال أخرى من اإلفــراط في النشاط 
واملثابرة وعدم االنتباه. وخلص الباحثون إلى أن 
الذين يتمتعون بأعلى درجــات ضبط  األشخاص 
النفس يمشون بشكل أسرع ولديهم وجوه أصغر 

سنا في عمر 45.

الدراما اإليرانية تتجرأ على فساد السلطة

)Getty( المسلسل متوّفر على المنّصة منذ يوم 5 كانون الثاني/ يناير الجاري

األشخاص الذين 
يتمتعون بأعلى 
درجات ضبط 
النفس يمشون 
بشكل أسرع 
)Getty(

)Getty/من المقرر أن يعرض الفيلم األسبوع المقبل )إريك فانديفيل

حامد عنقا، السيناريست والمعد لمسلسل »أبناء الذوات« )فيسبوك( 

في  السياسية  النخبة  أروقة  داخل  فاسدة  قضايا  يتناول  إيراني  مسلسل  هو  الذوات«  »أبناء 
تلميح واضٍح إلى شخصيات سياسية واقتصادية واقعية تعيش داخل وخارج إيران

أبنـاء الذوات

ضبط النفس في الطفولة

فنون وكوكتيل
نقد

دراسة

رصدفيلم

رغم أن المسلسل )الصورة( 
تجاوز الخطوط الحمراء 
في تناول قضية الفساد 
الحساسة في السلطة، 
لكنه في الوقت نفسه 

واجه انتقادات، عكستها 
آراء خبراء وتعليقات على 
شبكات التواصل االجتماعي 
في إيران. وتحدث البعض 
عن أن المسلسل عبارة عن 
»وثائقي فساد المفسدين 

االقتصاديين« أكثر من أن 
يكون عمًال فنيًا، فضًال 
عن أن آخرين اعتبروه 

مسلسًال لتسوية الحسابات 
والخالفات السياسية 

والفئوية بين المحافظين 
واإلصالحيين في إيران.

تصفيات 
سياسية
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



ــة فـــــي كــــتــــاب إلـــــــى »دار  ــعـ ــّمـ ــجـ الـــــــدراســـــــات مـ
املــســتــقــبــل الـــعـــربـــي«. فـــي املـــقـــّدمـــة، يــشــيــر إلــى 
ــتــــي أثـــــــــّرت فــي  ــــن الــــســــيــــاقــــات الــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
هذا  موقع  ها 

ّ
أول والتأليف؛  التفكير  عملّيتي 

الــعــمــل مـــن مــجــمــل إصـــــدارت املــفــّكــر املــصــري. 
يـــقـــول: »يــمــكــن لــهــذا الــكــتــاب أن يــكــون الــجــزء 
فكرية«  »مــعــارك  ثــاثــة سبقته؛  لكتب  الــرابــع 
)1965(، و»الــوعــي والــوعــي الــزائــف فــي الفكر 
العربي املعاصر« )1986(، و»مفاهيم وقضايا 
فهو  الثاني،  السياق  أمــا   .»)1989( إشكالية« 
ــق بــانــهــيــار مــشــاريــع 

ّ
ــي، يــتــعــل

ّ
تــاريــخــي مــحــل

الــنــهــضــة الــعــربــيــة بــشــكــٍل مــتــتــابــع، وأبـــرزهـــا 
ــفــه مــن إحــبــاطــات 

ّ
املــشــروع الــنــاصــري بــمــا خــل

املثقفني خاصة،  نــفــوس  فــي  بالغنب  وشــعــور 
واملــجــتــمــعــات عـــامـــة. أخـــيـــرًا، يــضــيــف ســيــاقــا 
الــعــاملــي،  بــالــتــاريــخــي  نسّميه  أن  يمكن  ثــالــثــا 
الداخلية  االنــهــيــاراِت  تِبع  التسعينيات  ففي 
انهياُر الكتلة الشيوعية بما كانت تعنيه من 
توازنات في العاقات الدولية، وبدأت مرحلة 
أحادّية القطب يجري الترويج ملقوالتها على 
أعلى نسق بمسّميات مثل العوملة والحضارة 
الــكــوكــبــيــة وانـــتـــصـــار الـــرأســـمـــالـــيـــة الــنــهــائــي 
ونـــهـــايـــة الـــتـــاريـــخ، وهــــي تــســمــيــات ال تعني 
بحسب العالم سوى تأسيس هيمنة تستعّد 
 

ّ
البـــتـــاع الــخــصــوصــيــات املــتــنــّوعــة. وفـــي ظــل

كبرى،  اقــتــصــاديــة  بمصالح  مرتبطة  هيمنٍة 
 ذلـــك يــعــنــي وجــــود اشــتــغــال عــلــى إهـــدار 

ّ
فــــإن

العقل النقدي وترتيب تفاوت معرفي وقَيمي، 
 لن تكون الهيمنة ممكنة.

ّ
وإال

ــام   الــعــربــيــة أمـ
َ
يــضــع هــــذا الـــســـيـــاق الـــثـــقـــافـــة

»اإلنــكــار  بـــ الــعــالــم  خــيــارات منها مــا يسّميه 
املـــوضـــوعـــي لـــلـــعـــوملـــة«، حــيــث تـــبـــدأ الــثــقــافــة 
الــعــربــيــة بـــإدانـــتـــهـــا ثـــم تــنــكــفــئ عــلــى ذاتــهــا 
وتدخل في نزعة سلفّية، ما ُيفضي إلى عزلة 
عــن حــقــائــق الــعــصــر، ومـــن ثـــّم إلـــى مــزيــٍد من 
املركز.  الــقــدرة على مقاومة هيمنة  إضــعــاف 
مــقــابــل ذلــــك، تــوجــد دعـــــوات لــانــدمــاج دون 
النظر  العاملية بصرف  املنظومة  في  شــروط 

عما يستتبع ذلك من طمس للهوية وتسليم 
ف 

ّ
للثورات االقتصادية، وهو ما يعتبره املؤل

موقفا »أقرب إلى االنتحار القومي والثقافي 
والذاتي«. يدعو العالم إلى ردة فعل تقوم على 
التاريخية، ومن ضمنها  حظة 

ّ
لل فهم شامل 

مــقــتــضــيــات الـــعـــوملـــة، مـــع الــتــمــّســك بــالــهــويــة 
دون استعاء شوفيني، وباملصالح القومية 
عبر تجذيرها معرفيا وفهم تناقضاتها مع 

حسابات النظام العاملي.
ــاءة املــوّســعــة الــتــي يسّميها  ــ بــعــد هـــذه اإلضـ
ــطـــة الـــصـــراعـــيـــة لــلــوضــع  ــريـ ــخـ »الـ ـــ املــــؤلــــف بـ
الــعــاملــي الـــراهـــن«، ينتهي إلـــى تــســاؤل: »أيــن 
مـــوقـــعـــنـــا ومـــوقـــفـــنـــا نـــحـــن الــــعــــرب مـــنـــهـــا؟«. 
تـــســـاؤل ســيــقــوده إلـــى تــلــّمــس مــجــمــوعــة من 
املفاهيم واإلشكاليات، أو باألحرى املفاهيم-
التي  املــقــاومــة  ممكنات  ملعرفة  اإلشــكــالــيــات، 
ـــر لــــدى الــفــكــر الـــعـــربـــي فـــي مـــعـــركـــٍة لم 

ّ
تـــتـــوف

سفر 
ُ
ست وإال  يخوضها،  أن  وعليه  يخترها 

نتائجها عن موت حضاري.
هـــكـــذا، يــصــل املــفــّكــر إلـــى قــضــيــة »الــهــشــاشــة 
الــنــظــريــة«، وهــنــا يــعــود إلـــى نـــّص ســابــق له 
بــعــنــوان »بــــاش فــلــســفــة«، حــيــث يــؤّكــد على 

شوقي بن حسن

ــــلــــع عــــلــــى فــــهــــرس كـــتـــاب 
ّ
حـــــني نــــط

بــني الخصوصية  الــعــربــي  »الــفــكــر 
أمــني العالم  لـــ محمود  والــكــونــيــة« 
)1922 - 2009(، سنقف على ما يشبه معجما 
العقل  بها  انشغل  التي  باإلشكاليات  رًا 

ّ
ُمصغ

الــعــربــي املــعــاصــر: الــهــويــة، الـــديـــن، السياسة، 
الحرية، األصولية، العلمانية... وهي جميعها 
من متداول اإلشكاليات التي تحضر بكثرة في 
األبــحــاث والــدراســات. إال أننا سنجد في هذا 
 خاصة 

ً
ــه الــكــتــاب، عــنــايــة الــفــهــرس، ومـــن ورائــ

ــنــا ال نــجــد مـــن اهــتــّم 
ّ
بــمــفــهــوٍم وإشــكــالــيــٍة لــعــل

بهما بشكل جّدي، ونظر لهما كموضوع بحٍث 
مستقل، قبل مؤلف هذا الكتاب، حيث يتناول 
عاقة الثقافة العربية بالنظرية، فُيعنون أحد 
الفكر  في  النظرية  »الهشاشة  بـ كتابه  فصول 
»التاريخ  بعنوان  آخر   

ً
العربي«، ونجد فصا

 هذين الفصلني هما اإلضافة 
ّ

والنظرية«. ولعل
ــذا الـــكـــتـــاب، ومــا  »الـــنـــظـــريـــة« الـــوحـــيـــدة فـــي هــ
 ذلـــك الــفــكــر الــقــابــل لــانــفــصــال 

ّ
»الـــنـــظـــرّي« إال

عــن املـــوضـــوع املـــطـــروح للفهم والــتــعــالــي عن 
املحّددات الزمانية واملكانية التي تحكمه، ومن 

ثّم بناء مقوالت متينة ومرنة حوله.
بـــهـــذه  الــــعــــالــــم  ــــع  دفـــ حـــــني  فـــــي 1996،  نــــحــــن 

برلين ـ العربي الجديد

شيوتا  شيهارو  اليابانية  الفنانة  تشتبك 
والنحتية  التركيبية  أعمالها  فــي   )1972(
ــــادة  الــضــخــمــة مـــع قــضــايــا راهـــنـــة مــثــل اإلبـ
القسرية،  والــهــجــرات  والــحــروب  الجماعية 
معينة  لــخــامــات  استخدامها  يــتــكــّرر  حيث 
مثل الخيوط واملفاتيح والصناديق والتي 
ق بعالم 

ّ
باتت تعكس مفاهيم محّددة تتعل

ف العنف ضد املرأة، 
ْ
خاٍل من األسلحة، ووق

وجدل الوعي والجسد البشري.
»أنا آمل« عنوان معرضها الذي يفتتح في 
»غاليري كونيغ« ببرلني الثاثاء املقبل )12 
ويتواصل  الــجــاري(  يناير  الثاني/  كــانــون 
حتى الثامن عشر من شباط/ فبراير املقبل، 
تجهيزات  فــي  لتجربتها  امـــتـــدادًا  ويــشــّكــل 
ــة والـــتـــعـــقـــيـــد الـــلـــذيـــن  ــهــــشــــاســ تــــتــــنــــاول الــ
يصوغان حياة اإلنسان املعاصر بمزيد من 

شيوتا  استخدمت  لطاملا  واألسئلة.  القلق 
مــتــعــّددة،  دالالت  إلــى  تحيل  الــتــي  املفاتيح 
فهي التي تقودنا لفتح املجهول والغامض 
في املستقبل، لكنها في الوقت نفسه تشير 
إلى املاضي وما يتراكم من ذكريات، ونغلق 
بواسطتها على ما نخّبئه من أشياء ثمينة 
نخشى فقدانها، وتواصل أيدينا اللعب بها 

بعفوية دائما.
في معرضها الحالي، تقّدم تجهيزًا جديدًا 
كامتداد ألعمالها السابقة مثل »املفتاح في 
)2019(، ويظهر  بيٍد«  و»يــدًا   ،)2015( اليد« 
ــاء مـــنـــســـوجـــة يــــديــــويــــا بــخــيــوط  ــمــ ــثـــل ســ مـ
ــق بــهــا آالف 

ّ
حــمــراء ســاطــعــة الـــلـــون، ويــتــعــل

ـــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ّ
املـــفـــاتـــيـــح املـــعـــدنـــيـــة تـــغـــط

قريبة  ها 
ّ
لكن نجوم  كأنها  وتظهر  األرض، 

لدرجة كافية للْمسها، وتستند إلى قاربني 
خشبيني قديمني.

ــلـــون األحـــمـــر عــلــى مــعــظــم أعــمــال  يــهــمــني الـ
إلــى خطف نظر  فــي سعي متقّصد  شيوتا 
ــي وتشتيته فــي آن، بــمــا يــتــوافــق مع 

ّ
املــتــلــق

إيــقــاع الــعــالــم الــــذي تــتــاحــق فــيــهــا الــصــور 
في إبهار بصري دون أن تستطيع الذاكرة 

في الخروج من الهشاشة النـظرية

تستكشف الفنانة اليابانية 
الذاكرة في معرض 

برليني، مستخدمًة 
خيوطًا حمراء تتشابك 
كما عالقات البشر التي 

تتعقد رغم تطّور 
التواصل اإلنساني

تختص زاوية »صدر 
قديمًا« بتقديم قراءات 

في كتب عربية مرّت 
عقود على إصدارها 

وما زالت تنبض براهنية 
تستدعي قراءتها 

واستعادة أصحابها. 
هنا عودة إلى »الفكر 

العربي بين الخصوصية 
والكونية« لمحمود 

أمين العالِم الذي تصادف 
اليوم ذكرى رحيله الـ12

ليس االهتمام العربي 
بانتخابات أميركا نابعًا 

من حرص، بل ربما من 
جفاء وخصومة. 

ليس قلقًا على 
الديمقراطية. قد يكون 
أفقًا عالميًا نريده ألنفسنا

شيهارو شيوتا أسرٌّة ومفاتيح ونجوٌم قريبة

كيف نفهم االهتمام العربي بالنزاع الرئاسي األميركي؟

محمود أمين العالِم  كي ال تسير الثقافة العربية بقدم واحدة

كل ممارسة تبقى 
ضالة ما لم يضئ لها 
الفكر النظري الطريق

تتمحور أعمالها حول 
رفض الحروب واإلبادة 

والعنف ضد المرأة

ليس االهتمام 
بأميركا نفسها باألمر 

اإليجابي تمامًا

ضربت االنتفاضات 
العربية مثًال على صّحة 

طرح العالِم

في كتاب »الفكر العربي بين الخصوصية 
المصري  المفّكر  ــّدم  قـ ــيــة«،  والــكــون
في  نادرًا  نموذجًا  العالم  أمين  محمود 
الكتابات الفكرية العربية، حيث جعل من 
مثل  العرب،  المفّكرين  بعض  مدّونات 
أنور عبد الملك وحسن حنفي وعبد اهلل 
هذه  ضمن  ألعماله.  محورًا  العروي، 
الحاّد  نقَده  نلمس  أن  يمكن  المقاربة، 
لطروحات َمن تناولهم، لكن هذا النقد 
بأصالة  االعــتــراف  من  سقف  تحت  يأتي 
التبعية  من  وتحرّرها  المشاريع  هــذه 

المفاهيمية للحضارة الغربية.

نقد معاصريه واعتراٌف بأصالتهم

2425
ثقافة
صدر قديمًا

معرض

إطاللة

فعاليات

ه ليس ثمة من خطر على 
ّ
بأن اقتناعه  مزيِد 

مجتمعاتنا أكبر من هــذا التعبير ومــا يقف 
والفكر  للفلسفة  مــضــادة  ات 

ّ
تمث مــن  وراءه 

النقدي بشكل عام، وخصوصا الفكر النظري 
ــا تــفــســيــريــا يقوم  ــيـ بــاعــتــبــاره »مــســعــًى إدراكـ
على تنظيم وإعادة تشكيل مجموع الحاالت 
الــتــي تــتــكــّون منها وبــهــا األشــيــاء والــوقــائــع 

أمــا  ــقــهــا. 
ّ
تــدف الــقــبــض عليها بسبب ســرعــة 

الـــخـــيـــوط املــتــشــابــكــة، فــتــغــزل الــفــنــانــة من 
خــالــهــا الــعــاقــات اإلنــســانــيــة الــنــي تتغّير 
ــكــــون مــــــشــــــدودة أحـــيـــانـــا  ــتــ ــرار، فــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ بـ
ومــرتــخــيــة أحــيــانــا أخــــرى، وتــتــنــاوب فيها 
درجات التعقيد والتشابك واليسر واملرونة 
الفرد  تــذّكــر  متاهة  إلــى  يحيلها  نحو  على 
بــعــجــزه عــن فــهــم طبيعة صــاتــه مــع اآلخــر 
الذي  التطّور في وسائط االتصال   

ّ
رغم كل

شهده العالم خال العقدين املاضيني.
ــضــّمــن الــفــنــانــة املــقــيــمــة فـــي أملــانــيــا مــــواَد 

ُ
ت

اليومية، مثل  دائمة االستعمال في الحياة 
واألحــذيــة  واملــابــس  والصناديق  الحقائب 
ــواد تــرتــبــط بــذكــريــاتــنــا  ــ واألســــــــّرة، وهــــي مـ
وتــازمــنــا وتبعث الــتــســاؤالت حــول معنى 

وجودها.
ــهــا 

ّ
ــيــــاق، تــــكــــّرس شـــيـــوتـــا فــن فــــي هـــــذا الــــســ

ــدود الــلــغــة  ــ ــارج حـ ــ ــرة خـ ــذاكــ الســتــكــشــاف الــ
حمراء  خيوط  فهي  والجغرافيا،  والثقافة 
 حــــيــــاة الـــجـــمـــيـــع، وتـــعـــّمـــق إحـــســـاس 

ّ
تــــلــــف

اإلنـــســـان بــعــدم الــيــقــني فـــي زمــــن مــضــطــرب 
ــدم الـــذي  ــ الــقــيــم واملـــعـــايـــيـــر، وتـــأخـــذ لــــون الـ
تــغــرق فيه شــعــوب عــديــدة بسبب الــحــروب 
السلطة، وهي  الداخلية وبطش  والنزاعات 
عنوانا  الفنانة  اختارته  الــذي  األمــل  تشّكل 
الفنون  شيوتا  شيهارو  تـــدّرس  ملعرضها. 
املعاصرة في عدد من الجامعات األوروبية، 
 
ً
وكــان أول عمل لها أن طلت جسدها كاما

بــطــبــقــة مـــن طــــاء املــيــنــا األحــــمــــر، الـــــذي لم 
يغادر عواملها إلى اليوم.

ــعـــاقـــات واملـــشـــاعـــر وأشـــكـــال  واألوضـــــــاع والـ
السلوك واملمارسات والتعابير املختلفة«.

يــــرى الـــعـــالـــم أن هــــذا الــتــشــكــيــل الـــــذي يــقــوم 
بـــه الــفــكــر الــنــظــرّي يـــضـــيُء الـــواقـــع ويضفي 
واألسباب  املصادر  بني  ويربط  املعنى  عليه 
واإلمـــكـــانـــيـــات والـــغـــايـــات، كــمــا يــمــّهــد للفكر 
ــَرِص تـــجـــاوز  ــ ــ

ُ
ــف ــ ــك لــ ــ الـــنـــقـــدي واألهــــــــم مــــن ذلــ

 
ّ

كل  
ّ
فــإن أخـــرى،  بعبارة  القائمة.  الوضعيات 

الفكر  لها  لم يضئ  ما  ة 
ّ
تبقى ضال ممارسة 

النظري الطريق.
ــكــــر، وقـــعـــت  ــفــ ــــن الــ ــــوع مـ ــنـ ــ ــاب هــــــذا الـ ــيــ ــــع غــ مـ
ـــات يـــعـــّدد الــعــاِلــم 

ّ
الــثــقــافــة الــعــربــيــة فـــي هـــن

الفكري، والتخليط،  تات 
َ

الش ها، فيذكر 
َ

بعض
وسيادة  والتسطيح،  وامليوعة،  واالنتقائية، 
الــثــوابــت الــنــّصــيــة، والــبــحــث عــن الــثــنــائــيــات 
الــتــوفــيــقــيــة، واالطـــمـــئـــنـــان إلــــى الــتــعــمــيــمــات 
ــركـــون إلـــى اإلســقــاطــات الــذاتــيــة  املــطــلــقــة، والـ
واأليــديــولــوجــيــة. ثــم إن هــذا الــوضــع الناتج 
عــن غــيــاب الفكر الــنــظــري يــتــحــّول إلــى سبب 

إضافي إلعادة إنتاج هذا الغياب.
واقع  العاِلم عن  يقّدمها  التي  الصورة  تبدو 
الــثــقــافــة الــعــربــيــة فـــي غـــايـــة الـــقـــتـــامـــة، لكنه 

يؤّكد أن إنتاج فكر نظرّي أمــٌر ممكن بشرط 
تــوفــيــر أرضـــيـــة مـــن الــســعــي لــانــتــصــار على 
أزمـــاتـــنـــا، بــأبــعــادهــا الــداخــلــيــة )ثــقــل الــتــراث 
على الحاضر، ضرب األصولية لكل محاولة 
تحديث مهما كانت...( والخارجية )الهيمنة 
املـــوارَد  تــوّجــه  التي  واالستغالية  اإلمائية 
توفير  أن  غير  الــتــنــمــيــة...(.  متطلبات  عكس 
ــر إلـــى وعــي  هـــذه األرضـــيـــة يــحــتــاج هـــو اآلخــ
ــة الــنــقــد  ــاعـ ــا يــقــتــضــيــه مــــن شـــجـ ــمـ نــــظــــري بـ
الــعــقــانــي وامــتــاك املــعــرفــة بــــأدوات اإلنــتــاج 
الــنــظــرّي. ويــشــّدد الــعــاِلــم عــلــى ضــــرورة عــدم 
املعرفة  فيه  - بما  امــتــاٍك معرفّي  أّي  تأجيل 
ر شروط تبيئته، 

ّ
النظرية - بذريعة عدم توف

ف والتبعية. 
ّ
ألن ذلك يــؤّدي إلى تراكم التخل

ويضرب مثااًل بضرورة امتاك التكنولوجيا 
 
َ
زمــن بداياتها  فــي  كانت  التي   - املعلوماتية 
استكمال  انتظار  دون   - الكتاب  هــذا  تأليف 

امتاك الثورات العلمية السابقة.

خيوط األمل الحمراء

مشاهدو ديمقراطيِة الضعف

ضمن سلسلة ندوات تراث التنوير في الشرق والغرب، يلقي الباحث المصري في 
الحديثة،  أوروبا  التنوير في  بعنوان  )الصورة( محاضرة  أشرف منصور  الفلسفة 
األحد  يوم  وذلك  عشر،  الثامن  القرن  من  بداية  التنوير  أدبيات  أهم  فيها  يتناول 

المقبل 17 من الشهر الجاري في مركز الحرية لإلبداع في اإلسكندرية.

من  والنصف  السادسة  عند  عّمان،  في  شومان  الحميد  عبد  مؤسسة  تعرض 
مساء بعد غد الثالثاء، الفيلم الوثائقي البدين )2013( للمخرج صالح الجزار. يروي 
الذين  البدناء  الرجال والنساء  العمل، بطريقة عفوية، قصصًا يعيشها عدد من 
ونظرتهم  ومخاوفهم  أحالمهم  على  وتنعكس  حياتهم،  على  السمنة  تؤثّر 

إلى الواقع.

للتحليل  االجتماعية  والرسالة  المجانية  العيادات  للناس:  النفسي  التحليل 
متحف  من  بتنظيم  المقبل  السبت  افتراضيًا  يُعقد  مؤتمر  عنوان  النفسي 
فرويد في لندن، ويتواصل ليومين. على البرنامج جلساٌت منها: »بناء المفردات 
والممارسات الجماعية«، و»العالج النفسي في مجتمع الطبقة العاملة: جنوب 

لندن في السبعينيات«، و»العيادة المجانية: ممارسات مستقلة حول العالم«.

في  المقبل  األربعاء  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  المبهجين  فرقة  تقيم 
ساقية الصاوي بالقاهرة حفًال بقيادة الموسيقي محمد طارق )الصورة(. تعيد 
الفرقة تقديم مونولوغات قديمة بقالب تمثيلي، وهي مؤلفة من آية عالء، 
وخالد حجاج، وأبانوب مجدي، وباسل غريب، وأميرة نزيه، وناريمان حسام، وميار 

هشام.

عبّاس بيضون

في  الرئاسي  االنتخابي  النزاع  يستقطب 
ــشــارك 

ُ
ت عامليا  اهتماما  املتحدة  الــواليــات 

واإلعــام  العربي  التلفزيون  فيه شــاشــات 
ــهـــور ســـيـــاســـي.  ــمـ ــــن جـ  عـ

ً
الــــعــــربــــي فــــضــــا

ــذا االهـــتـــمـــام الــــى كــون  ــرّد هــ ــ يــمــكــنــنــا أن نـ
ــزاع يــضــع عــلــى املـــحـــك الــديــمــقــراطــيــة  ــنــ الــ
زًا 

َ
بــل ومستف األمــيــركــيــة، ويــقــف متفاجئا 

حيال ما يتجاذبها وما يجّد عليها. تبدو 
امــتــحــان صعب،  ــام  أمـ هــكــذا  الديمقراطية 
بل وتبدو ضعيفة ال تستطيع أن تسيطر 
على انقسامات تقوم في األســاس عليها، 
وتــصــدر عنها. هــذا بالتأكيد شــأن العالم 
ــيـــس الــــعــــرب أو الــنــظــام  الـــديـــمـــقـــراطـــي ولـ
العربي - إذا جــازت هــذه التسمية - جــزءًا 
ــرّد االهــتــمــام العربي  نـ مــنــه. ال يمكننا أن 
الديمقراطية أو مساءلة  إلــى حــرص على 
ــا يــمــنــعــنــا عـــن ذلــــك هــــو، بــالــدرجــة  لـــهـــا. مـ
األولـــى، حــال الديمقراطية في املجتمعات 
واملؤسسات والــدول العربية. ال نعرف في 
تاريخنا الراهن ما يمكن أن نعتبره ثورة 
ديمقراطية. ال نجد في أوساطنا السياسية 
 .

ً
مـــا يــمــكــن اعـــتـــبـــاره حـــركـــاٍت ديــمــقــراطــيــة

األحزاب والحركات الديمقراطية والوطنية 
والدينية، التي قامت في املحيط العربي، 
لم تكن الديمقراطية بني استراتيجياتها، 
وكـــانـــت، فـــي الــلــحــظــات  الــحــاســمــة وحــني 
تـــواجـــه مــســألــة الــنــظــام، تنقلب فــــورًا إلــى 
ديــكــتــاتــوريــات وتــطــغــى عــلــيــهــا، فـــي هــذه 
حة. ال 

ّ
املراحل، فروُعها العسكرية أو املسل

نجد في عهود ما بعد االستقال ما يمكن 
اعــتــبــاره نـــضـــاالت ديــمــقــراطــيــة، وال نجد 
قوى خاصة للديمقراطية، وعلى األغلب لم 
 في تصّوراتنا السياسية، 

ً
تكن هذه راسخة

ــاك بــالــطــبــع  ــنــ ــا. كــــــان هــ ــهـ ــيـ  فـ
ً
أو ضــــالــــعــــة

 مــا بعد االستقال 
ً
ديــمــقــراطــيــون، خــاّصــة

كانت  وبالتأكيد  كولونيالّي،  بأثر  وربما 
هناك في املدن واألرياف هّباٌت ديمقراطية، 
راكم كثيرًا. كانت هناك 

ُ
تنحسر غالبا وال ت

داخل  ومتغّربة  ديمقراطية ضئيلة  نخٌب 
الديمقراطية  لكن  ومجتمعاتها،  بــادهــا 
لم تكن، في أي وقت، أساَس أو أمام تحّرٍك 
، أّيا كان مصدر 

ً
جامع يشمل جمهورًا فاعا

هذا الجمهور وقضاياه.
ــذا االنـــشـــغـــال الـــعـــربـــّي  ــ ــورًا هـ ــ ال نــفــهــم فــ
بــالــنــزاع االنــتــخــابــي األمــيــركــي، لــكــن ما 
 بـــاالهـــتـــمـــام 

ٌ
ــو أن ذلـــــك الحــــــق يــخــطــر هــ

بـــالـــواليـــات املــتــحــدة نــفــســهــا، وهــــو كما 
نعلم لــيــس إيــجــابــيــا تــمــامــا، فــالــواليــات 

العالم، تقع أسيرة  دولــة، هي األعظم في 
انقساماتها، وأسيرة ضعف عضوي في 
ه 

َ
ل الديمقراطية عنوان

ّ
نظامها، الذي تمث

وآالِته وإطاَره. 
ال نتذّكر هنا نقد الفاشّيات للديمقراطية، 
وجميعها تنسبه إلى الضعف والهشاشة، 
باملستطاع معه  ليس  أن  تــرى  وجميعها 
ــة. ال نــتــذّكــر هــذا النقد الفاشي،  بــنــاء دولـ
نا نعود إلى مجتمعاتنا األهلّية التي 

ّ
لكن

ال تملك املرونة التي تدير بها انقساماتها، 
عليها.  أساسا  الديمقراطية  تقوم  والتي 
نــا في 

ّ
 مــا يــســتــفــز

ّ
ــنــا نــتــوّصــل إلـــى أن

ّ
لــكــن

النزاع األميركي هو الديمقراطية نفسها، 
وأن ما يقلقنا في هذه الديمقراطية هو ما 
تنكشف عنه من ضعف، وأن استفظاعنا 
ــة عـــلـــى درجــــــــٍة مــن  ــ ــدولـ ــ هــــو أن رئــــيــــس الـ
يبدو،  وأنــه  القضاء،  إلــى  لجئه 

ُ
ت الضعف 

في حني أنه ال يــزال في السدة والرئاسة، 
يسعنا  وال  نستفظعه  مـــا  هـــذا  ضــعــيــفــا. 

بالنسبة  فــالــنــظــام،  دولـــة،  إلــى  أن ننسبه 
ــة والــرئــاســة  إلــيــنــا، هـــو الـــســـائـــد، والــــدولــ
 مجتمٌع ويقاسي 

ّ
هما القوة. أما أن يهتز

أن  ذلــك  مــع  ال يستطيع  الــتــي  انقساماته 
دولــة.  معه  تقوم  ال   

ٌ
فهذا ضعف يديرها، 

ننسى بالطبع أن ديكتاتورياتنا ال تطيق 
التي  انقساماتها  وتغلبها  مواجهة،  أّي 
 إلــــى احــتــوائــهــا. نــنــســى، 

ً
ال تــمــلــك ســبــيــا

بــاالســتــبــداد.  الــقــوة متصلة  عــن  ففكرتنا 
الديمقراطية هي، من هذه الناحية، نظام 
الضعف، واحــتــواء الضعف وإدارتـــه. هذا 
الضعف نوع من الشمول، وقد يكون حدًا 
لــلــمــســاواة، وقــد يــكــون إطـــارًا للمصالحة 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــاســ ــيــ ــســ ــلــ االجــــتــــمــــاعــــيــــة ولــ
الـــتـــي تـــحـــتـــوي الــجــمــيــع بــانــقــســامــاتــهــم 
االنتخابي  النزاع  يكون  قد  وتفاوتاتهم. 
األمــيــركــي لــذلــك امــتــحــانــا لــلــديــمــقــراطــيــة، 
لــهــا. يخلط كثيرون  ــيــا 

ّ
ولــكــن أيــضــا تــجــل

بــني الـــدفـــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
والــســيــاســيــة األمــيــركــيــة ولــيــســا بالطبع 
القرن  الديمقراطية شــيء وصفقة  واحــدًا. 

بالطبع شيء آخر.
)شاعر وروائي من لبنان(

ــٍه ســيــاســيــا  ــواجــ غـــــرٍب مــ املـــتـــحـــدة رأُس 
وديـــنـــيـــا، وال نــنــســى بــالــطــبــع دعــمــهــا، 
الـــذي ال يـــزال يــتــوّســع، إلســرائــيــل، التي 
ــل فـــي الــــذاكــــرة، عـــدوًا.  ــزال، عــلــى األقــ ــ ال تـ
ليس االهتمام العربي بالنزاع األميركي 
ــن حــــــرص، وقـــــد يـــكـــون بـــالـــعـــكـــس عــن  عــ
ــة. لـــيـــس بــالــطــبــع قــلــقــا  ــومـ ــفـــاء وخـــصـ جـ
من  بْعُد  ليست  التي  الديمقراطية،  على 
أولوياتنا. إذًا، قد يكون أفقا عامليا نريده 
ألنفسنا، ويتاءم مع حداثة ومعاصرة 

نريدهما أيضا ألنفسنا. 
ــــو مــا  ــه هـ ــ

ّ
ــل ــلـــى ذلــــــك كــ ــقــــّدم عـ ــتــ ــا يــ ــ ــن مـ ــكـ لـ

الديمقراطية  في  الضعف  من  يسترعينا 
 نــريــده أن يكون 

ٌ
األمــيــركــيــة، وهـــذا ضــعــف

ــات املــــتــــحــــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــلــــواليــ  لــ
ً
شــــامــــا

ه، الــذي ال يــزال، ولــو بالذاكرة 
ّ
وللغرب كل

 ضعف 
ّ
والتقليد، خصما ومستعمرًا. لكن

له، وللقَيم 
ّ
يمث ملا  قد يعني فسادًا  الغرب 

ــنــســب إلـــيـــه. مـــن هــذه 
ُ
الــتــي تــتــصــل بـــه وت

ــنــا بــذلــك نــقــول 
ّ
الــقــيــم: الــديــمــقــراطــيــة. كــأن

إن مــا يــجــري اآلن فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــم الـــتـــي  ــيــ ــقــ ــاد الــــغــــايــــات والــ ــســ يـــكـــشـــف فــ
ــتــــي طــاملــا  ــّولــــت بـــهـــا عــلــيــنــا، والــ ــا هــ ــاملـ طـ
إننا  الــيــهــا.  واالفــتــقــار  بنقصها  عــّيــرتــنــا 
الــديــمــقــراطــيــة ال تناسب  نــقــول إن  هــكــذا 
الــقــّوة وال تــنــاســب الـــصـــدارة. إنــهــا شــارة 
نجد  فكيف   

ّ
وإال هشاشة  وشـــارة  ضعف 
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موسيقى

علي موره لي

ك 
ّ
فيما أنت تقرأ هذه السطور، لعل

تــتــوق إلــى أن تــذهــب بإبهامك إلى 
ــرنـــت،  ــتـ أحـــــد حـــســـابـــاتـــك عـــلـــى اإلنـ
كفيسبوك وإنستغرام، أو تويتر، لتنظر في ما 
عدُّ صحن 

ُ
إذا كانت لقطة لك في املطبخ، وأنت ت

 ،
ً
أثــارت شهّية فول بالحمص والطحينية، قد 

أو خاطرة نثرية نشرتها - مصحوبة بصورة 
شخصية - تخالها قد أحدثت وقعا، قد تصلح 
قة شــعــريــة... أو 

ّ
ألن تكون قــواًل مــأثــورًا أو معل

إن كنت من بن من يعزفون على إحدى اآلالت 
فــي لحظة صفو وزهــو  املوسيقية، وســارعــت 
إلـــى ركـــن جــّوالــك على طــاولــة مـــجـــاورة، حيث 
وترتجل  تـــؤدي  وأنـــت  أناملك  عدسته  تلتقط 
على هواء يوتيوب - اليف بحضور من صدف 
وجوده أونالين - وما زلت متشوقا ألن ترى إن 

كان قد القى إبداعك أّي صدى.
نقول لــك: ال تقلق. كن على يقن بــأن أحدهم 
على األقل، ال بد وأن ضغط لك اليك. وأنك قد 
بــواحــد، ولن  حصلت للتو على عــدد سيبدأ 
حّبن. أو، يمكن أن تكون 

ُ
ينتهي عنده من امل

قد حصدت املالين، وكسبت مئات اآلالف من 
املتابعن واملنتسبن؛ فأصبحت من حيث لم 

تدِر من مشاهير زمن اإلنترنت.
ــــن تــصــفــهــم  ــن، مـ ــحــ ــم نــ ــ ــــك املـــشـــاهـــيـــر هـ ــئـ ــ أولـ

الرقمية  الــثــورة  أنثروبولوجيا  في  الباحثة 
كريستال آبيدين Crystal Abidin، في كتابها 
املــشــّوق واملــعــنــون »الــشــهــرة على اإلنــتــرنــت« 
 ،Micro Celebrities املجهرين«  »املشاهير  بـ
البشر  املحصلة جميع  في  اليوم  باتوا  وقــد 
 أو كــثــيــرًا عــلــى واحـــدة 

ً
مــمــن ينشطون قــلــيــال

ــر مــــن مـــنـــّصـــات الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا.  ــثـ أو أكـ
غـــايـــتـــهـــم، وبــمــقــتــضــى الــبــيــئــة الـــســـوســـيـــو - 
رقمية، جــذب ولــو شيئا من االهتمام، ونيل 
بــعــض االســتــحــســان، ولــربــمــا أيــضــا تحقيق 
قدٍر نسبي من شعبية صارت باستطاعة كل 

وفئته  جنسه  اخــتــالف  على   User ُمستخِدم 
العمرية، وبغض النظر عن ثقافته ومهارته 
األداء املوسيقي،  اإلبداعية.  الفنية وموهبته 
سواء أكان عزفا أم غناًء، هو في أحد أوجهه 

وســيــلــة تعبير مــجــازي عــن مــشــاعــر وأفــكــار 
تشغل البال والوجدان، تبحث لها في أغلب 
األحـــيـــان عــن آخـــر يصغي إلــيــهــا، يــتــأثــر لها 
وبــهــا ويــتــفــاعــل مــعــهــا - حــبــذا لـــو كــــان ذلــك 
اإلنترنت،  طبعا طربا وإطـــراًء. وبــهــذا، يبدو 
بــمــنــّصــاتــه املــتــشــابــهــة بــوســائــلــهــا اإلعــالمــيــة 
الــبــصــريــة والــســمــعــيــة املـــتـــاحـــة واملــجــانــيــة، 
على  املــرتــكــزة  االجتماعية  تفاعلها  وأدوات 
 ،Feedback Loop اإليـــجـــابـــيـــة  الــفــعــل  ردود 
ـــشـــبـــع لــأنــا 

ُ
ــامـــن امل ــِرزة لـــهـــرمـــون الـــدوبـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
امل

ثلى 
ُ
لــلــمــزاج، كــمــا لــو أنـــه البيئة امل ــكــّيــف 

ُ
وامل

املحترف  أو  الهاوي  املوسيقي  إلى  بالنسبة 
من أجل بلوغه جمهورًا من املستمعن، كُبَر 
 قد تبقى ضّيقة 

ً
ر، وأحيانا، نيله شهرة

ُ
أو صغ

محدودة، وقد تصبح واسعة مستدامة.      
 لم يكن ليحلم بها أحٌد في ما مضى، 

ٌ
شهرة

التقليدية  اإلنــتــاج  املـــرور عبر بنى  مــن دون 
غني 

ُ
الصلبة والهرمية. وقتها، اقتصر أمل امل

أو العازف، على لفت اهتمام أحد الوكالء، أو 
إغــوائــه،  ــّراٍت  ومــ نتجن، 

ُ
امل أحــد  انتباه  جلب 

ألــبــوم  عــقــد تسجيل وطــبــع  بــاملــقــابــل  فُيمنح 
فــي واحـــد مــن االســتــديــوهــات االحــتــرافــيــة قد 
تــصــل كــلــفــة إنــتــاجــه إلـــى عــشــرات اآلالف من 

الدوالرات.
ُيسّوق األلبوم من بعد ذلك من طريق تنظيم 
حـــفـــالت وجــــــوالت فــنــيــة، ويــحــظــى بتغطية 

البث  في  مطرد  وتواتر  وإعالمية،  صحافية 
عــلــى أثــيــر اإلذاعـــــات املــحــلــيــة والــدولــيــة. وإن 
 

ُ
ـــصـــّور بــعــض

ُ
أتـــيـــح لـــه املـــزيـــد مـــن املـــــــوارد، ت

ــانــــي بـــأســـلـــوب الــفــيــديــو كــلــيــب، وتــبــاع  األغــ
الترفيهية. وفي نهاية  التلفزيونية  للقنوات 
ــح الــفــنــان وألــبــومــه والقائمون 

َّ
املــطــاف، ُيــرش

عليه لنيل إحدى الجوائز العاملية، األمُر الذي 
الفني املهني االستمرارية في  يكفل ملشواره 
الــنــجــاح، ولــلــجــهــة املــنــتــجــة املـــزيـــد مـــن جني 

العوائد واألرباح.  
إال أن الشهرة، كسمة عامة أو صفة مكتسبة، 
غالبا مــا تــتــجــاوز الــنــطــاق الــزمــنــي واملكاني 
ـــج اإلبــــــداعــــــي، وذلـــــــك بـــحـــســـب بــحــث 

َ
لـــلـــُمـــنـــت

ــة أنـــمـــاط الــشــهــرة  ــ ــخــتــص فـــي دراسـ
ُ
ــــراه امل أجـ

ففي  تــورنــر.  جرايمي  املشاهير،  وشخّصية 
ــادة مــا  ــ الـــثـــقـــافـــة الـــرأســـمـــالـــيـــة املــــعــــاصــــرة، عــ
ذاتها  إلــى سلعة بحد  الفنان  تتحول شهرة 
واملــقــروءة،  املرئية  اإلعــالم  تشتريها وسائل 
الحق تفاصيل حياته العامة 

ُ
والفضائحية، ت

والخاصة التي قد ال تمت بصلة مباشرة إلى 
اإلبــداعــي. وعليه،  ومــقــدوره  الفني  مجهوده 
تجارية مضافة  قيمة  الفنان  لشهرة  صبح 

ُ
ت

ه، تستقل عنه، تبقى من بعده وتفوقه 
ّ
إلى فن

أثرًا في الكثير من األحيان. 
لــلــشــهــرة الـــفـــنـــيـــة، بــوصــفــهــا قــيــمــة مــضــافــة 
مــســتــقــلــة عــــن الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي، تــــاريــــخ طــويــل 
ــي الــحــقــبــة  ــاألخــــص فــ ــــق مـــاضـــيـــة، بــ ــــوابـ وسـ
 إلى آخر القرن التاسع 

َ
الرومانسية منتصف

والبالط،  الكنيسة  عن  الفن  ِطم 
ُ
ف حن  عشر، 

ونما كصناعة ُمدّرة وتجارة مربحة. عندها، 
ــرة بـــعـــض املـــؤلـــفـــن املــوســيــقــيــن  ــهـ ــّمـــت شـ عـ
واألميركّيتن،  أوروبــا  أرجــاء  الكاريزماتين 
حتى سبقتهم إليها ليطغى بريقها وليدوي 

صداها أعلى من بعض أعمالهم. 
 أوبـــرا تريستان وإيــزولــده 

ً
ــثــر مــثــال

ُ
لئن لــم ت

األولــى  عــروضــهــا  عند  الحماسة  مــن  الكثير 
فــإن شهرة  بــاريــس،  الفرنسية  العاصمة  فــي 
ــارد فــــاغــــنــــر، لـــدى  ــشــ ــتــ مـــؤلـــفـــهـــا األملـــــانـــــي ريــ
الــجــمــهــور الــفــرنــســي، لـــم تــتــأثــر فــحــســب، بل 
الـــنـــخـــب ضــمــن  بــــن  لــتــنــتــشــر  ــا  ــدمـ قـ ازدادت 
مــشــهــد ثـــقـــافـــي ُعــــــرف حــيــنــهــا بــالــفــاغــنــريــة 
Wagnerisme؛ اصطالحا لرؤية فنية ومنهٍج 
 ونهٍج في الفكر والسياسة وفي الحياة، 

ٍ
فني

اقترب معه من عبادة الفرد. 
أما معاصُره عازف البيانو واملؤلف الهنغاري 
فــرانــز لــيــســت، فــُيــعــد األخــيــر اســتــكــمــااًل لــدرب 
ســـار عليها مــن قبله عـــازف الــكــمــان واملــؤلــف 
ملا  تجسيد  أّول  باغانيني،  نيكولو  اإليطالي 
بــات ُيعرف في العصر الحديث برمز اإلثــارة 
كــان ملحض  ملــا  وذلـــك   Sex Symbol الجنسية 
حـــضـــوره وملــــجــــّرد ســـمـــاع اســـمـــه قــبــل ســمــاع 
عزفه، من سحٍر جعل النساء ُيغمى عليهن أو 
 أمام قدميه إن هّم 

ّ
ُيلقن بحلّيهن وجواهرهن

»البيتلز«  كـ باعتالء الخشبة، وذلك قبل فرقة 
»مــايــكــل جــاكــســون« بأكثر مــن مئة  أو نجم كـــ
عــام. مــن غير الدقيق الــزعــم أن الــشــهــرة، قبل 
املوهبة  إلــى  دومــا  استندت  اإلنترنت،  عصر 
إعالميا  ع 

ّ
سل

ُ
ت أن  قبل  وأنها،  أواًل،  والكفاءة 

، كانت 
ً
 ُمضافة وُمنتجا ُمستقال

ً
وتصير قيمة

من  كــل  إليها،  مّهد 
ُ
وت لها،  وتـــؤدي  تسبقها، 

الـــجـــودة الــفــنــيــة والــجــوهــر اإلبــــداعــــي. إذ إن 
حسابات الــرواج في أذهــان ُحــّراس البّوابات 
Gate Keepers من وكالء وُمنتجن وُمسّوقن، 
أخــذت  لطاملا  أنفسهم،  الفنانن  لــدى  وحتى 
فـــي الــحــســبــان عـــوامـــل أكـــثـــر شــكــلــيــة وأشـــد 
 
ً
عــالوة والــجــمــال،  بالحسن  تتعلق  سطحية 
على عامل الحظ والصدفة والعالقات العامة 

في الكثير من األحيان.

كتاب للوجه وكاميرا جّوال

الشهرة 
الموسيقية 
ُتصبح للشهرة قيمة تجارية مضافة إلى فّن الموسيقي ومستقلة عنه )Getty(زمن اإلنترنت

االستوديو حاليًا يتخذ شكل مقّر عمل منزلي موّسع )محمد بدرة(
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تتحول شهرة الفنان 
إلى سلعة بحد ذاتها 

تشتريها وسائل اإلعالم

افتتح شركة إنتاج في 
باريس تحمل اسمه أيضًا: 

جندي مجهول

عمر بقبوق

قــبــل أيـــــام، أعـــلـــن الـــرابـــر واملــنــتــج املــوســيــقــي 
ــروف بــاســم  ــعــ ــيـــري الـــبـــيـــش، املــ ــــوري، خـ ــــسـ الـ
»جـــنـــدي مــجــهــول«، افــتــتــاحــه لــشــركــة إنــتــاج 
تــحــمــل اســــم »جـــنـــدي مـــجـــهـــول«، مــقــرهــا في 
عدة  منذ  فيها  استقر  الــتــي  بــاريــس،  مدينة 
أعوام، بعد أن خاض رحلة االغتراب الخاصة 
عــّرج خاللها على مدينة بيروت،  بــه، والتي 
التي كانت جزءًا مهما من رحلته املوسيقية، 
بــعــد أن غـــــادر مــحــطــة دمـــشـــق، حــيــث أســس 
مشروعه املوسيقي األول، وشكل أحد أضالع 
ثالثي »لتلتة«، إلى جانب بو كلثوم والسيد 
ــراه »الــعــربــي  ــ درويـــــش. وفـــي لــقــاء خـــاص أجـ
الجديد«، تحدث »جندي مجهول« عن املسار 
وكانت  املوسيقية،  رحلته  فيه  ســـارت  الـــذي 

نتيجته إنشاء شركة إنتاج في فرنسا.
   

¶  كيف بدأت فكرة إنشاء شركة اإلنتاج التي أعلنت 
عنها مؤخرًا، والتي أطلقت عليها اسمك الفني الذي 

عرفت به »جندي مجهول«؟
فــكــرة افــتــتــاح شــركــة اإلنـــتـــاج كــانــت تــراودنــي 

الجديد،  منذ وقــت طويل، فهي ليست باألمر 
أي أنني لم أفكر بيوم وليلة أن أنشئ شركة. 
فــعــلــيــا، هــــذه الــفــكــرة كـــانـــت فـــي بـــالـــي مــنــذ أن 
كنت في سورية، إذ كنت أحلم حينها بإنشاء 
االســتــوديــو املــوســيــقــي الــخــاص بـــي. إنـــه حلم 
قديم جدًا، فأنا دخلت أول استوديو موسيقي 
عــنــدمــا كــنــت فـــي الــحــاديــة عــشــرة مـــن عــمــري، 
وأعـــــزف عــلــى الــعــديــد مـــن اآلالت املــوســيــقــيــة. 
كــنــت دائــمــا أحــلــم بـــأن أعــيــش حــيــاتــي املهنية 
فـــي اســـتـــوديـــو. وقــــد الزم مـــشـــروع اســتــوديــو 
اإلنـــتـــاج هــــدف، إذ كــنــت آمــــل دائـــمـــا أنــنــي من 
خالله سأتمكن من مساعدة املواهب والفنانن 
الجدد على الظهور. هذا الدور لم أكن ألتمكن 
مــــن تــحــقــيــقــه بـــالـــعـــمـــل بـــاســـمـــي الــشــخــصــي؛ 
فالعمل باسمي الشخصي، »جندي مجهول«، 

ــر، يــخــتــلــف تــمــامــا عن  ــ ـــ رابــ ــذي ُعـــرفـــت بـــه كـ ــ الـ
أعتقد  املوسيقي.  لإنتاج  باستوديو  العمل 
تمكنت  املاضية  العشر  السنوات  خــالل  أنني 
من مراكمة خبرات كبيرة، بجوانب موسيقية 
بل  ــراب،  الـ على  تقتصر خبرتي  فلم  متنوعة، 
قمت بإنتاج موسيقى ألفالم وإعالنات عديدة 
خالل السنوات املاضية، وهذه املوسيقى كانت 
البيش،  خــيــري  الحقيقي،  اســمــي  تحت  تــنــزل 
ــــذي ُعـــرفـــت بـــه »جــنــدي  ولـــيـــس حــتــى لــقــبــي الـ
مــجــهــول«. هــذه أيضا عــوامــل كثيرة جعلتني 
أعــــزم عــلــى إنــشــاء شــركــة اإلنـــتـــاج ألتــمــكــن من 
مللمة كل حزم العمل املوسيقي التي أقوم بها، 
ــد، بــاســم شركة  وأوجــهــهــا ضــمــن مــصــدر واحــ
اإلنتاج »جندي مجهول«، التي بدأنا باإلعالن 

عنها من خالل صفحة على فيسبوك.

¶ ما هو شكل شركة اإلنتاج وآلية عملها بالوقت 
الحالي؟ هل هي استوديو منزلي؟ 

* في الوقت الحالي نعم، إنه استوديو منزلي 
مــوّســع، وهـــو حــجــر األســــاس لــشــركــة اإلنــتــاج 
التي ال تزال اليوم بطورها األول. ونعتمد على 
لكنها  ميديا،  والسوشيال  منزلي  استوديو 
خطوة باتجاه افتتاح شركة إنتاج موسيقي 
كبيرة تحمل ذات االســم؛ وهــي خطوة قريبة 
ــدًا ســتــتــم بــســنــة 2021. الـــفـــكـــرة مـــن شــركــة  جــ
اإلنتاج ليس فقط صناعة املوسيقى، بل هي 
شركة إنتاج متكاملة، تضم اليوم فريقا كامال 

يقدم للفنان كل ما يحتاجه.

¶ مــشــروعــك الــفــنــي الــشــخــصــي الــــذي بـــدأ بــالــراب 
في دمشق، ومــّر بعدة مراحل متناغمة، كتشكيل 
ثــالثــي »لــتــلــتــة« وغــيــرهــا. مــا الـــذي تغير فــيــه حتى 
لإلنتاج  استوديو  إنشاء  نحو  الشكل،  بهذا  تحول 

املوسيقي في باريس؟ 
هناك مسألتان تغيرتا وحددتا هذا التوجه، 
هــمــا: مسألة اإلمــكــانــيــات الــتــي بــاتــت متاحة 
هنا، ومسألة الخبرات التي قمت بمراكمتها 
التي قدمتها  أعــوام، والتجارب  خــالل عشرة 
بعالم اإلنتاج املوسيقي، ابتداًء من املوسيقى 
بــالد عربية  مــن  الـــراب  ي 

ّ
التي صنعتها ملغن

مختلفة، من لبنان وفلسطن واألردن.

جندي مجهول
نُصب آخر للراب في باريس

يبدو اإلنترنت، بمنّصاته 
المتشابهة بوسائلها 

اإلعالمية البصرية 
والسمعية، كما لو أنه 

البيئة الُمثلى بالنسبة 
إلى الموسيقي الهاوي 

أو المحترف من أجل 
بلوغه جمهورًا من 

المستمعين، وأحيانًا، نيله 
شهرًة قد تبقى ضيّقة 
محدودة، وقد تصبح 

واسعة مستدامة

أعلنت أوركسترا مونتريال السيمفونية 
ــرا  ــت ــس األورك ــد  ــائ ق أن  ــدا  ــن ك فـــي 
سيخلف  باياري  رافاييل  الفنزويلي 
منصب  في  ناغانو  كينت  األميركي 
وأوضــحــت  الموسيقي.  مــديــرهــا 
مديرها  سيصبح  باياري  أن  األوركسترا 

الموسيقي التاسع.

واإلغــاق  االحترازية  ــراءات  اإلجـ بسبب 
مترو  ــاد  ــان، عـ ــن ــب ل ــي  الــحــاصــلــيــن ف
بعد  أبوابه،  ليغلق  البيروتي  المدينة 
بمرور  غــدًا  يحتفل  أن  مقررًا  كــان  أن 
تسع سنوات على تأسيسه، لكنه وعد 
من  مجموعة  بتقديم  الجمهور 

العروض أوناين.

قررت األكاديمية األميركية للموسيقى 
غرامي  ــز  جــوائ ــع  ــوزي ت حفل  تأجيل 
كورونا،  بسبب  الموسيقية  للصناعة 
بعدما كان من المقرر إقامتها في 31 
األكاديمية  أصدرت  الحالي.  الشهر  من 
بيانًا أوضحت فيه أن الحفل سيقام في 

14 مارس/آذار المقبل.

ميناج  نيكي  الـــراب  مغنية  توصلت 
تريسي  األغــانــي  وكاتبة  والمغنية 
لتجنب  تسوية،  إلى  )الصورة(  تشابمان 
المحاكمة في دعوى انتهاك حقوق 
 Sorry أغنية  تسريب  بعد  والنشر،  الطبع 
تشابمان  أغنية  فيها  أُقحمت  التي 
»بيبي كان آي هولد يو« من دون إذن.

يقيم  اليوم،  مساء  من  الثامنة  عند 
»مــعــهــد الــمــوســيــقــى الــعــربــيــة«، 
عنوان  يحمل  عرضًا  القاهرة،  في 
المعهد  فرقة  تــؤدي  وهــابــيــات. 
األجيال،  موسيقار  أغاني  من  عــددًا 
محمد عبد الوهاب، مثل »ياللي زرعتوا 

البرتقان« و»بفكر في اللي ناسيني«.

لئن أصبحت الشهرة في متناول كل إنسان، فال يجدر بها بعد اليوم أن 
تكون هاجَس أي فنان. لم تعد الشهرة إحدى السبل إلى إنتاج الفن، 
وصول  يعد  لم  الشهرة.  إلى  السبل  إحدى  بالضرورة  يعد  لم  والفن 
الفنان إلى المتلقي مقترنًا بتأسيس مسار مبنّي على القواعد القديمة، 
ينتحلون  التقليديين«،  »المشاهير  أولئك  من  اليوم  فنانو  حتى  بل  ال 

صفة المشاهير المجهريين بغية تواصل أكبر مع جمهورهم.

القواعد الجديدة

أخبار
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رياضة

نفى رئيس 
النادي األفريقي، 
عبد السالم 
اليونسي، 
نيته االستقالة 
متجاهًال 
المطالب 
الجماهيرية 
الواسعة التي 
دعته إلى 
مغادرة منصبه 
بسبب الوضع 
الكارثي الذي 
يعيشه النادي. 
وكانت تقارير 
إعالمية تونسية 
قد أعلنت 
في اليومين 
الماضيين 
استعداد 
اليونسي لترك 
المنصب، 
واعتزامه فتح 
الباب لكّل من 
يريد خالفته 
بعقد انتخابات 
مبكرة الختيار 
رئيس جديد 
للفريق في 
السنوات 
القادمة.

النادي األفريقي واحد من أعرق الفرق التونسية )تحي بلعيد/فرانس برس(

اليونسي واالستقالة

نجح بنفيكا في تقليص الفارق مع سبورتنغ 
لشبونة بعد انتصاره على ضيفه تونديال بهدفن 

نظيفن على ملعب النور، ضمن الجولة الـ13 من 
الدوري البرتغالي املمتاز. وسجل هدفي »النسور« 
 من هاريس سيفيروفيتش )د؟56( وجيان لوكا 

ّ
كل

فالدشميدت )د.90(. ورفع بنفيكا رصيده إلى 31 
نقطة، بعد عودته لالنتصارات عقب تعادله في 

الجولة املاضية أمام سانتا كالرا، ليتقلص الفارق 
مع سبورتنغ لشبونة إلى أربع نقاط.

سحق فياريال مضيفه سيلتا فيغو بأربعة 
أهداف نظيفة ضمن الجولة الثامنة عشرة من 

الليغا اإلسبانية. وتناوب على تسجيل الرباعية 
 من 

ّ
للضيوف بقيادة مدربهم أوناي إيمري، كل

جيرارد مورينو )د.5(، موي غوميز )د.14(، دانييل 
باريخو )د.19( وفير نينو )د.31(. ورفع فريق 
»الغواصات الصفراء« رصيده إلى 32 نقطة، 

بينما تجّمد رصيد فريق سيلتا فيغو عند رصيد 
23 نقطة ليحتل املركز الثامن.

نفى نيوكاسل يونايتد املنافس بالدوري اإلنكليزي 
املمتاز، أن يكون جناحه الفرنسي آالن سانت-

ماكسيمن خالف اإلجراءات الخاصة بالحجر 
الصحي، بعد أن ظهرت صورة له مع أحد املشجعن 
في متجر للتجزئة األسبوع املاضي. وقال نيوكاسل 
في بيان »بناء على طلب من وسائل إعالم يستطيع 
نيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن سانت-ماكسيمن لم 
يخالف أي إجراءات تتعلق بالحجر الصحي خالل 

زيارة قام بها ألحد متاجر التجزئة«.

بنفيكا يقلص 
الفارق مع لشبونة 
بانتصار على تونديال

فياريال يسحق سيلتا 
فيغو ويتابع مطاردة 

فرق الصدارة

نيوكاسل ينفي مخالفة 
أحد العبيه إجراءات 

الحجر الصحي
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عمان ـ العربي الجديد

حسم فريق الوحدات لقب الدوري 
األردنــي لكرة القدم رسميًا، وذلك 
نظيره ومطارده  على  فــاز  بعدما 
املــبــاشــر الــجــزيــرة بــهــدف نظيف فــي املــبــاراة 
التي جمعت الفريقني في الجولة العشرين من 
املسابقة، ليتمكن الوحدات بقيادة مدربه وابن 
النادي عبد الله أبو زمع، من إنهاء املنافسة 
الــــ 17  الــلــقــب، وليحتفي بلقبه  عــلــى  رســمــيــًا 

2829
رياضة

تقرير

الوحدات كل مخططات  في تاريخه. وأوقــف 
تأجيل  أو  اللقب  على  املنافسة  فــي  الجزيرة 
حسم البطولة، رغم األداء الالفت الذي قدمه 
الفريق الوصيف الذي قاتل في مرحلة اإلياب 
بشكل مميز، في الوقت الذي دخل فيه الوحدات 
أمام الجزيرة وهو بحاجة لنقطة واحدة فقط، 
لكنه حقق الفوز وحسم اللقب، ليعزز مدربه 
ــدوري بلقب  ــ أبـــو زمـــع رصـــيـــده مـــن ألـــقـــاب الــ
ج  ثالث في مسيرته، ويصبح أكثر مدرب يتوَّ
بالدوري مع الفريق على مّر التاريخ. ودخل 

أبو زمع التاريخ من أوسع أبوابه مع الوحدات، 
إذ نال لقب الدوري الثالث في مسيرته كمدرب 
للفريق. وقاد أبو زمع الوحدات إلى إحراز 6 
أكثر  ألقاب محلية، بعدما تسّلم تدريبه في 
من موسم، لكن لقب املوسم الحالي كان شاقًا 
لــلــغــايــة فــي ظــل تفشي فــيــروس كـــورونـــا في 
البالد، حيث أقيمت منافسات الدوري األردني 
للمحترفني وسط تطبيق بروتوكول صحي 
مشدد، ووفق تعليمات جديدة أقرتها لجنة 
الطوارئ، لضمان استدامة البطولة، وتحقيق 
الــتــي تشكل  الــعــامــة،  الــســالمــة  كــل متطلبات 

أولوية رئيسية لدى االتحاد.
وقدم أبو زمع وعدًا لجماهير النادي بتقديم 
أداء مشرف ومؤثر في مسابقة دوري أبطال 
الفريق  فيها  التي يشارك  القدم،  لكرة  آسيا 
للمرة األولـــى فــي تــاريــخــه، وبــاعــتــبــاره أول 
فريق يمثل األردن في هذه املسابقة. وأشار 
ــنــــادي ســيــجــهــزون  الــ أنـــهـــم عــبــر إدارة  إلــــى 
مشرف  ظهور  لتقديم  جديدة  استراتيجية 
لــلــنــادي فــي الــبــطــولــة. وكــشــف أبـــو زمـــع في 

تصريحات نقلها املوقع الرسمي للنادي أن 
»العمل سيبقى متواصاًل دون توقف في قادم 
مكثفة  األيـــام، حيث ستكون هناك جلسات 
مع أصحاب القرار بهدف وضع استراتيجية 
الــذي يشهد مشاركة  القادم  العمل للموسم 
أبــطــال  دوري  فـــي  األول  لــلــفــريــق  تــاريــخــيــة 
آســـيـــا، وســنــجــتــهــد جــمــيــعــًا بــهــدف تجهيز 
مقارعة  ويستطيع  الــوجــه(  )يــبــيــض  فــريــق 
أقوى أندية آسيا لتكون املشاركة الوحداتية 
تــتــمــنــاهــا الجماهير  مــشــرقــة ومـــؤثـــرة كــمــا 

الوحداتية الوفية«.
وتحدث أبو زمع عن نجاحه وفريقه بحسم 

الوحدات يفكر 
باستدعاء الجماهير في 

ليلة التتويج المرتقبة

بايرن ميونخ 
تعّرض للهزيمة األولى 

منذ شهر سبتمبر

ــــدوري بــجــولــتــني، فــقــال:  الــلــقــب قــبــل نــهــايــة الـ
»الوحدات استحق الحصول على لقب دوري 
املحترفني عن جدارة واستحقاق، حافظنا على 
الصدارة منذ البداية وحتى النهاية، وحققنا 
أرقامًا مميزة دفاعيًا وهجوميًا، ونملك هداف 
الــــــــدوري، وطــمــوحــنــا لـــن يــتــوقــف مـــن حيث 
في  االنتصارات  الكبيرة في تحقيق  رغبتنا 
التحصيل  كسر  بهدف  القادمتني  الجولتني 
النقطي لفريق كرة القدم في السنوات السابقة 

الذي توقف عند 53 نقطة«.
واعتبر أبــو زمــع أن هــذه واحـــدة مــن أصعب 
البطوالت التي أشرف عليها، نظرًا للظروف 
ــا  ــة كــــورونــ ــحـ ــائـ ــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة بـــســـبـــب جـ ــيـ غـ
والتوقفات املتعددة التي لم نشهد لها مثياًل 
فــي الــبــطــوالت الــســابــقــة. وقـــال: »أكــرمــنــا الله 
أفضل تكريم، وهذا النجاح هو نجاح ملنظومة 
ــادي الـــوحـــدات، والــشــكــر ألبــنــائــي الالعبني  نـ
األبــطــال عــلــى جــهــودهــم الــخــارقــة وتحّملهم 
ــبــــاريــــات والـــتـــدريـــبـــات فــــي بــعــض  ضـــغـــط املــ
األوقـــات... الشكر لكل شخص أسهم في هذا 

استفاد ليفربول على أكمل وجه من اضطرار 
مــضــيــفــه أســـتـــون فــيــال لــلــعــب بــفــريــق رديـــف 
بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوفه، 
لــكــي يــســتــرد اعــتــبــاره ويــبــلــغ الــــدور الــرابــع 
من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم بفوزه 
الكبير 4-1. فيما تلقى بايرن ميونخ هزيمًة 

في مسابقة الدوري األملاني بشكٍل مفاجئ.

الريدز يتخطى الخصم المتعب
خــــاض أســـتـــون فــيــال الـــلـــقـــاء بــغــيــاب العــبــي 
الــفــريــق األول، وبــإشــراف مـــدرب فــريــق تحت 
23 عامًا مارك دياليني، بسبب كثرة الحاالت 
والجهاز  الالعبني  بــني  صفوفه  فــي  املوجبة 
الفني والتي بلغت 14، بحسب هيئة اإلذاعة 
البريطانية »بــي بي ســي«، بينهم 9 العبني. 
وأكد فيال، قبل ساعات من اللقاء، أنه سيواجه 
املــبــاراة، قائاًل في بيان  ليفربول ولــن تؤجل 

املمتازة يعاني من إصابات في صفوفه في 
الشهرين األخيرين، ما زاد من الشكوك حول 
ملــوســم 2021-2020.  املــحــلــي  الـــــدوري  إكــمــال 
وفي ظل هذه األزمــة التي يمّر بها فيال، نال 
الهزيمة  بعد  ثـــأره  تحقيق  فــرصــة  ليفربول 
فريق  يد  على  تلقاها  التي  املذلة  التاريخية 
املدرب دين سميث 2-7 في الرابع من تشرين 
ــة مــن  ــعـ ــرابـ ــــالل املـــرحـــلـــة الـ ــــر خـ ــــوبـ ــتـ ــ األول/أكـ
الدوري املمتاز، ولخسارته املذلة األخرى في 
زيــارتــه قبل األخــيــرة إلــى ملعب »فيال بــارك« 
فــي كــانــون األول/ديــســمــبــر 2019 بخماسية 

نظيفة في ربع نهائي كأس الرابطة.
وعـــاد فــريــق املــــدرب األملــانــي يــورغــن كلوب 
إلى سكة االنتصارات بعد تعادلني وهزيمة 
على التوالي في الــدوري املحلي الــذي بقي 
متصدرًا له بفارق األهداف عن خصمه املقبل 
املقبل  األحــد  )يلتقيان  يونايتد  مانشستر 
بمشاركة  اللقاء  فيال  وخــاض  أنفيلد(.  فــي 
ســبــعــة العـــبـــني مــــن فـــريـــق تـــحـــت 23 عــامــًا 
وأربعة من فريق تحت 18 عامًا، إال أن ذلك 
اللقاء بتشكيلة  لم يمنع كلوب من خــوض 
بالتي  قوية شهدت ستة تغييرات، مقارنة 
خسرت أمام ساوثمبتون صفر-1 قبل أربعة 
أيــــام فـــي الــــــدوري، لــكــن بــمــشــاركــة املــصــري 
مــحــمــد صـــالح والــســنــغــالــي ســـاديـــو مانيه 
وضرب  فينالدوم.  جورجينيو  والهولندي 
منذ  التسجيل  افتتح  حــني  بــاكــرًا  ليفربول 
الدقيقة الرابعة برأسية ملانيه بعد عرضية 
من كورتيس جونز. لكن فيال لم يلق سالحه 
الــدخــول إلى  ولعب من دون عقد، ما خوله 
استراحة الشوطني وهو على املسافة ذاتها 
مــــن بـــطـــل الــــــــدوري املـــمـــتـــاز بــفــضــل الــيــافــع 
لــوي بــاري الــذي أدرك التعادل بعدما سار 
بالكرة مــن بعيد إثــر تمريرة مــن كــالــوم رو 
في  أن يضعها  قبل  ليفربول،  دفـــاع  وقـــاوم 
شباك الحارس اإليرلندي كايمهني كيليهر 
)41(. وبـــات بـــاري عــن 17 عــامــًا و201 يــوم 
أصـــغـــر العــــب يــســجــل فـــي مــســابــقــة الــكــأس 
2013 حــني  الـــثـــانـــي/يـــنـــايـــر  ــــون  ــانـ ــ كـ ــذ  ــنـ مـ
ســجــل رونــــي لــوبــيــز ملــانــشــســتــر ســيــتــي في 
مرمى واتــفــورد عن 17 عاما وثمانية أيــام، 
بحسب »أوبـــتـــا« لــإحــصــاءات. لــكــن شبان 
فــيــال انـــهـــاروا بــعــدهــا أمــــام املـــد الــهــجــومــي 
لليفربول واهتزت شباكهم ثالث مرات في 
 )60( فينالدوم  عبر  دقــائــق  غــضــون خمس 
وماني الذي سجل هدفه الشخصي الثاني 
)63( وصالح )65(. وبلغ الدور الرابع أيضًا 
ولفرهامبتون بفوزه على ضيفه كريستال 
بــاالس بهدف وحيد سجله في الدقيقة 35 

اإلسباني آداما تراوري.

حسين غازي

ــم املـــالكـــمـــة بـــأســـمـــاء عــمــالقــة  ــالـ ــر عـ يـــزخـ
ورنانة، على غرار األسطورة محمد علي 
الحلبات  كــان حالة استثنائية في  الــذي 
وخـــارجـــهـــا، إضـــافـــة إلـــى مــايــك تــايــســون 
وآخــريــن. رغــم ذلــك لم ينجح محمد علي 
وتــايــســون فــي الــخــروج بسجٍل خـــاٍل من 
الهزائم، فمن هم أولئك الذين لم يهزموا 

يومًا؟

جيمي باري وفلويد 
مايويذر جونيور

كــوران  جيمس  الشهير  األميركي  املالكم 
بــاري، الــذي ولــد في 7 مـــارس/آذار 1870 
وتــوفــي فــي شــهــر إبــريــل/نــيــســان 1943، 
كـــان مــالكــمــًا أمــيــركــيــًا حــقــق لــقــب بطولة 
الثقيل من عام 1894 حتى  العالم للوزن 
1899. عرف بلقب النمر الصغير، واعتزل 
مــن دون أن يــتــعــرض ألي هــزيــمــة بــفــوزه 
انــتــصــر  فــــي 10.  نـــــــزااًل وتــــعــــادل  فــــي 60 
فــي 39 نــــزااًل بــالــضــربــة الــقــاضــيــة. مالكم 
الحالي، ولــد في  آخــر من زمننا  أميركي 
واليـــة مشيغني، يــوم 24 فــبــرايــر/ شباط 
عام 1977، هو مايويذر، خاض أول نزال 
ــام 1996،  فـــي مــســيــرتــه كــمــحــتــرف فـــي عــ
عرف بنزال القرن أمام الفيليبيني ماني 
ــزم كــثــيــرًا مـــن الــخــصــوم  بـــاكـــيـــاو، كــمــا هــ
اآلخرين على غرار ماركيز وأوسكار دي 
الهـــويـــا، وحــصــد مــبــلــغــًا ضــخــمــًا للغاية 
ــاز بــهــا،  ــ ــتــــي فــ ــــالل املــــواجــــهــــات الــ مــــن خــ
وصــلــت إلـــى مــلــيــار و311 مــلــيــون دوالر، 
الــهــزائــم برصيد  كــان خاليًا مــن  وسجله 
47 انتصارًا، 27 منها بالضربة القاضية.

روكي مارتينو وأندريه مايكل 
وارد

ــل هـــــو روكــــــــو فـــرانـــســـيـــس  ــامــ ــكــ اســــمــــه الــ
مـــــــــاركـــــــــيـــــــــانـــــــــو، ولــــــــــــــد فـــــــــــي بــــــوكــــــتــــــون 
مــاســاتــشــوســتــس فــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــيــركــيــة يــــوم 1 ســبــتــمــبــر/أيــلــول عــام 
تحّول  لكنه  هــاويــًا،  مسيرته  بــدأ   ،1921
إلــى  تـــمـــوز ســنــة 1948  يـــولـــيـــو/  فـــي 12 
مالكم محترف، ودخل عالم األضــواء من 
خــالل انتصاراته املتتالية إذ فــاز في 49 
مــنــاســبــة، 43 مــنــهــا بــالــضــربــة الــقــاضــيــة 
ولـــم يسقط فــي أي نــــزال، وتــوفــي فــي 31 

بايرن يسقط
تــخــّلــص بـــايـــرن مــيــونــيــخ حــامــل الــلــقــب من 
عــقــدة تــلــقــي الــهــدف األول واضـــطـــراره إلــى 
الـــتـــعـــويـــض، وذلـــــك بــتــقــدمــه عــلــى مضيفه 
بوروسيا مونشنغالدباخ بهدفني نظيفني، 
فــي  ــر  ــيــ األخــ ونـــجـــح  انــقــلــبــت  األدوار  لـــكـــن 
العودة والفوز في النهاية 3-2، في املرحلة 
الخامسة عشرة من الدوري األملاني. ودخل 
النادي البافاري اللقاء وهو عالق في مشكلة 
في  املاضية  الثماني  مبارياته  فــي  الزمــتــه 
الـــدوري حيث اضــطــر إلــى تعويض تخلفه 
والــعــودة، لكنه نجح فيها بتحقيق خمسة 
انــتــصــارات مــقــابــل ثــالثــة تـــعـــادالت. ويــبــدو 
الــذي ناله الالعبون من املدرب  التوبيخ  أن 
هــانــزي فليك بــني الــشــوطــني خـــالل املــبــاراة 
أمام ماينتس، األحد، أدى إلى قلب تأخرهم 
بهدفني إلى فوز 5-2، أعطى ثماره، وتجنب 
النادي البافاري تلقي الهدف األول بتقدمه 
الــطــاولــة عليه  قــلــب  لــكــن مضيفه  بــهــدفــني. 
املـــبـــاريـــات املتتالية  ـــع حـــدا ملــســلــســل  ووضـ
ــافــــاري مــــن دون هـــزيـــمـــة عــنــد  ــبــ ــنـــادي الــ ــلـ لـ
20 ضـــمـــن جـــمـــيـــع املــــســــابــــقــــات، وتـــحـــديـــدًا 
مــنــذ الــخــســارة الــوحــيــدة هـــذا املــوســم، ضد 
هوفنهايم 1-4 في 27 أيلول/سبتمبر ضمن 
املرحلة الثانية. وتجّمد رصيد بطل أوروبا 

بهزيمته الثانية للموسم عند 31 نقطة.
ويدين مونشنغالدباخ بفوزه الثاني تواليًا 
والــســادس هــذا املوسم ما رفــع رصيده إلى 
24 في املركز السابع، إلى يوناس هوفمان 
الذي سجل هدفني ومرر كرة الهدف الثالث. 
وأعرب هوفمان عن سعادته: »كانت معركة 
قوية. ال أعتقد أن الكثير من الناس توقعوا 
أنه باستطاعتنا تحقيق ذلك. لكننا سجلنا 
هدفينا األولني بالطريقة التي خططناها« 
لــلــبــث  »دازن«  لــشــبــكــة  ــا صـــــرح  مــ بــحــســب 
أن بايرن يدافع  التدفقي. وتابع »كنا نعلم 
عاليًا. عقدنا األمور على أنفسنا في البداية، 
الــرائــع أن نخطف التقدم بعد  لكن كــان مــن 
االســتــراحــة«. وبــدأ الــنــادي الــبــافــاري اللقاء 
ــّدم عـــبـــر هـــدافـــه  ــقــ بــشــكــل مـــثـــالـــي بـــعـــدمـــا تــ
ــرت لــيــفــانــدوفــســكــي الــــذي  ــ ــ الـــبـــولـــنـــدي روبـ
عـــزز صـــدارتـــه لــتــرتــيــب الــهــدافــني بعشرين 
هدفًا في الدوري و23 في جميع املسابقات 
مــن ركــلــة جـــزاء بعد ملسة يــد داخـــل املنطقة 
مــن فــلــوريــان نــوهــاوس )20(. وســرعــان ما 
للضيوف  النتيجة  غوريتسكا  لــيــون  عـــزز 
فــي الــدقــيــقــة 26. لــكــن مــونــشــنــغــالدبــاخ عــاد 
إلــى أجــواء اللقاء بعدما قلص الــفــارق عبر 

هوفمان مرتني ومن ثم نوهاوس.
)فرانس برس(

عــامــًا.   45 ــمـــره  وعـ  1969 آب  أغـــســـطـــس/ 
أمــيــركــي محترف  فــهــو مــالكــم  ــا وارد،  أمـ
سابق، من مواليد 23 فبراير 1984، لعب 
خالل مسيرته في هذه الرياضة من عام 
2004 حتى 2017، واعتزال بدون تلقي أي 
هزيمة، بعدما حقق أكثر من لقب. صّنف 
مــن قــبــل »بــوكــس ريـــك« فــي يــنــايــر 2021 
على أنه عاشر أعظم مالكم على اإلطالق، 
مع العلم أنه حصل على امليدالية الذهبية 
خالل أوملبياد 2004، وهي التي أتاحت له 

باب االحتراف.

ريكاردو لوبيز وجوزيف 
ويليام كالزراخي

مالكم مكسيكي ولــد يــوم 25 يوليو عام 
نــافــس  كـــويـــرنـــافـــاكـــا،  مـــديـــنـــة  فــــي   1966
ـــني مختلفني وأطـــلـــق عــلــيــه لقب  فـــي وزنـ
في  محترفًا  مسيرته  بــدأ  »إليفينيتو«، 
 20 عــمــره  وكـــان حينها   ،1985 يناير   18
عــامــًا وهــــزم روجــيــلــيــو هــيــرنــانــديــز، فــاز 
في 51 نزااًل 38 منها بالضربة القاضية، 
ألفاريز  أمام روزيندو  وتعادل في واحد 
الــلــقــاء بينهما ويــنــتــصــر.  يــعــاد  أن  قــبــل 
ننتقل بعدها إلى كالزراخي، وهو مالكم 
ــلــــزي، ولــــد هــامــيــرســمــيــث بــلــنــدن في  ويــ
إنكلترا يوم 23 مــارس/ آذار 1972، وفي 
أول عقد  وقـــع   1993 عـــام  شــهــر سبتمبر 
ذلك  بعد  لينطلق  في مسيرته،  احترافي 

في عالم املالكمة ويحقق أرقامًا قياسية 
ــيـــزة، قـــضـــى 15 عـــامـــًا فــــي الــــواليــــات  ــمـ مـ
ــدة األمـــيـــركـــيـــة، وحـــــني هـــــزم روي  ــتـــحـ املـ
جونز جونيور وكذلك بيرنارد هوبكينز 
دخـــل خــانــة الــكــبــار، وهـــو الــــذي لــعــب 46 
مباراة من دون خسارة وفــاز خاللها 32 

مرة بالضربة القاضية.

إيدوين فاليرو 
وبيشيت سيثبانبراشان

يطلق عليه عشاقه كثيرًا من األلقاب مثل 
»الديناميت« ألنه كان ينفجر على الحلبة 
بــشــكــل مــفــاجــئ ليقضي عــلــى خــصــومــه، 
ــوم 3 ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون  ــ ــد فـــالـــيـــرو يـ ــ ولـ
األول عام 1981 في بوليرو ألتو بميريدا 
فــنــزويــال، وبـــدأ مسيرته االحــتــرافــيــة في 
عام 2002 خاض 27 نــزااًل وانتصر فيها 
جــمــيــعــًا. كــذلــك حـــال املـــالكـــم الــتــايــالنــدي 
سيثبانبراشان، الذي ولد يوم 15 يناير 
الـــذبـــابـــة، جــرت  فـــي وزن  ونـــافـــس   ،1966
الـــ27 في موطنه تايالند،  نــزاالتــه  جميع 

ولم يخسر في أي مواجهة.

هاري سيمون 
وديمتري يورفيتش بيروغ

ــد فــــي جـــنـــوب غـــرب  ــ مـــالكـــم نـــامـــيـــبـــي ولـ
نــافــس  أكــتــوبــر 1972،   21 يـــوم  أفــريــقــيــا 
خـــالل مــســيــرتــه ضــمــن فــئــة وزن خفيف 

الــثــقــيــل، وكــانــت الــبــدايــة مــن عـــام 1994، 
لقب  األول. حقق  نــزالــه  فــي  انتصر  حــني 
وبطولة  العاملية  املالكمة  رابــطــة  بطولة 
دورة  في  شــارك  الحقًا،  العاملية  املنظمة 
 ،1992 سنة  الصيفية  األوملــبــيــة  األلــعــاب 
وتـــــوج بــاملــيــدالــيــة الــذهــبــيــة فـــي ألــعــاب 
فوزًا   31 1991، حقق  عــام  أفريقيا  عموم 
بــيــنــهــا  هـــزيـــمـــة،  أو  ــادل  ــعـ تـ أي  مـــن دون 
فهو  بيروغ،  أمــا  القاضية.  بالضربة   23
مــالكــم روســــي ســابــق وســيــاســي حــالــي، 
احــتــرف ريــاضــة الــفــن الــنــبــيــل مــن 2005 
الـــــوزن  لـــقـــب  عـــلـــى  2012، حـــصـــل  حـــتـــى 
الوزن املتوسط، وعلى  املتوسط في فئة 
ــانـــت قــصــيــرة  الــــرغــــم مــــن أن مــســيــرتــه كـ
بــســبــب إصـــابـــة فـــي الــظــهــر، إال أنـــه أحــد 
 أبــرز 

ّ
املــالكــمــني الــذيــن لــم يــهــزمــوا، ولــعــل

نزال له كان إيقاف داني جاكوبس، حني 
أنهى سلسلة انتصاراته 0-20.

سفين أوتكي كاك أوليف
أوتــكــي مــن مــوالــيــد 3 يــونــيــو 1967، هو 
ــق، خـــاض  ــابــ ــي مـــحـــتـــرف ســ ــانــ مـــالكـــم أملــ
العديد من النزاالت بني 1997 إلى 2004، 
ــن األلـــــقـــــاب، واعـــتـــزل  وتــــــوج بـــالـــعـــديـــد مــ
مــن دون أن يــهــزم بــعــد 34 انــتــصــارا، مع 
العلم أنــه دافــع عن لقبه ضد 20 مالكمًا، 
وهو أمر مميز للغاية وقياسي في وزن 
املتوسط الفائق. مالكٌم آخر ضمن قائمة 
ــال الـــذيـــن لـــم يـــهـــزمـــوا، وهــــو جــاك  ــطــ األبــ
مــاك أولــيــف، األيــرلــنــدي األمــيــركــي، الــذي 
 1995 سنة  الدولية  املشاهير  قاعة  دخــل 
بعد فــوزه فــي 28 مــبــاراة وتــعــادل فــي 10 
ــــزاالت، لقبه »نــابــلــيــون الــحــلــبــة«، وكــان  نـ

بطاًل للوزن الخفيف.

تيري مارش وكيم جي وون 
وميهاي لو

ولد مارش يوم 7 فبراير 1958، وهو مالكم 
إنكليزي سابق محترف، لم يهزم في قسم 
وزن الخفيف، كان أول بطل أوروبي عاملي 
يعتزل من دون السقوط في نزال، فاز في 
القاضية،  بالضربة   10 بينها  مباراة   26
عاش العديد من القصص املثيرة، بعدما 
اتهم بمحاولة قتل مديره السابق مروج 
ــن بــعــد إطـــالق الــنــار  املــالكــمــة فــرانــك واريــ
السجن  عــام 1989، وقضى 10 أشهر في 
ــه إثـــر  ــ ــراحـ ــ ــيــــاطــــي قـــبـــل إطــــــــالق سـ ــتــ االحــ
اآلخـــران  املــالكــمــان  املحاكمة.  فــي  تبرئته 
كيم  الجنوبي  الــكــوري  هما  القائمة،  فــي 
الـــذي ولـــد يـــوم 6 أغسطس/  جــيــي وون، 
الفوز  نـــزااًل وحقق  آب 1959، فخاض 18 
في 16 وتعادل في نزالني فقط، أما االسم 
األخير في القائمة فهو الروماني ميهاي 
لو، الذي ولد يوم 13 فبراير 1969، وتميز 
في فئة وزن الوسط، حقق بطولة منظمة 

العاملية ولم يهزم طوال 28 نزااًل.

ليفربول ينتصر وبايرن ميونخ يسقط

مالكمون أسطوريون بسجل نظيف

تعرّض بايرن ميونخ 
للهزيمة في الدوري 

األلماني على يد بوروسيا 
مونشنغالدباخ، في 

مواجهة استثنائية تقّدم 
فيها الفريق البافاري قبل 

أن تقلب الطاولة عليه، 
فيما استطاع ليفربول أن 

يحقق انتصارًا على شباب 
أستون فيال

في عالم المالكمة، 
استطاع البعض االعتزال 

من دون تلقي أي 
هزيمة وهنا نستعرض 

أسماءهم

الجماهير تغيب ألول مرة في تاريخ المسابقة بسبب كورونا )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

)Getty/كلوب اعتمد على قوته الضاربة لتحقيق فوٍز على شباب أستون فيال )شون بوتريل

)Getty/فلويد مايويذر جونيور من أشهر المالكمين الذي لم يهزموا في أي نزال )كريستيان بيترسن

الوحدات 
بطل األردن

الوحدات  نجح  بجولتين،  الدوري  نهاية  قبل 
الكرة  تاريخ  الموسم األصعب في  إنهاء  في 
كورونا  فرضها  التي  الظروف  بسبب  األردنية 

بالتتويج بلقب الدوري األردني للمحترفين

مشاركة تاريخية منتظرة 
بدوري أبطال آسيا

اإلنجاز، ولو كان بسيطًا، فاللقب في النهاية 
يسجل باسم نادي الوحدات الذي نجحنا في 

إعادة لقب الدوري إلى خزائنه من جديد«.
وتطرق أبــو زمــع إلــى دور جماهير الفريق 
العريضة، وقال عنها: »كانت تتابع كل كبيرة 
وصغيرة تخّص الفريق، فهي العامل املهم 
والــرئــيــســي لــهــذا اإلنــجــاز، ولــوالهــا ملــا كان 
الـــنـــادي فــي مــصــاّف أنــديــة الــنــخــبــة محليًا 
وعربيًا وآسيويًا وعامليًا، وسنبقى مقّصرين 
في حقها مهما فعلنا، فهي تاج نضعها على 
ــا ونــمــضــي بـــه بــكــل فــخــر لتحقيق  ــنـ رؤوسـ
اإلنجاز تلو اإلنجاز، وكل ذلك بمشيئة الله 

تعالى«.
ــد مــديــر نــشــاط الــكــرة لفريق  مــن جــهــتــه، أكـ
أن الوحدات اجتاز  الوحدات زيــاد شلباية، 
األزمـــــــــات وأصــــعــــب الـــــظـــــروف فــــي املـــوســـم 
الــتــتــويــج باللقب  إلـــى أن  املــنــتــهــي، مــشــيــرًا 
السابع عشر في تاريخ النادي األردني جاء 

بعد تضحيات كبيرة.
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عـــاش  ــال شــلــبــايــة لـــ وقــ
فريق الــوحــدات أصعب الــظــروف فــي املوسم 
وتجاوزها  السابقة،  باملواسم  مقارنة   2020
بشخصية البطل نحو اللقب الـ 17 في تاريخ 
النادي، بروح الفريق وتضافر جهود الجميع 
ــة والــفــنــيــة والطبية  إداريــــًا والـــكـــوادر اإلداريـــ
الــكــرة، والجميع تحامل على  فريق  والعــبــي 
آثــار جائحة كورونا  نفسه، جــراء مــا خلفته 
كافة،  القطاعات  على  مالية صعبة  آثــار  مــن 
ــة، وتـــنـــاســـوا  ــ ــاصـ ــ ــة واألنــــــديــــــة خـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
مستحقاتهم املالية املستحقة نظير اإلنجاز 

لنادي الوحدات وإسعاد جماهيره الوفية«.
وحول ترتيبات الوحدات الخاصة بالتتويج 
في ظل اإلجراءات الحكومية الوقائية في زمن 
اإلداريـــة  والهيئة  »نتباحث  أجـــاب:  كــورونــا، 
في ترتيبات خاصة لتتويج البطل ومسيرة 
الــفــرح، الــتــي نــضــع فيها مــراعــاة اإلجــــراءات 
األولــيــات حفاظًا على  أهــم  الوقائية املشددة 
سالمة الوطن واملواطن، ونؤكد هنا ضرورة 
التزام جماهير الوحدات اإلجراءات وتطبيق 
أوامر الدفاع بما يخص التجمعات، ونحرص 
على االحتفال باألبطال بما يليق بإنجازهم 
ويتناسب مع الظروف الوبائية التي يعيشها 
الوطن حاليًا«، مشيرًا إلى التفكير في استدعاء 
الجماهير إلى امللعب لالحتفال بهذه املناسبة.

وحــــول املـــشـــاركـــة اآلســـيـــويـــة الــتــاريــخــيــة في 
دوري أبطال آسيا، قال: »املشاركة التاريخية 
األولى ملمثل الكرة األردنية، نادي الوحدات، 
في البطولة األهم قاريًا على مستوى األندية، 
تحتاج إلى التخطيط والترتيب من اآلن، ولكن 
لنكن صرحاء، لعل ما يؤرقنا، األمور املالية 
الــبــطــولــة، مــقــارنــة بما  الــتــي تحتاجها هـــذه 
تصرفه األندية اآلسيوية الكبيرة املشاركة في 
هذا املحفل، ويعلم الجميع ما يعانيه النادي 

من أزمة مالية خانقة«.
وتابع: »نهدي اللقب إلى الجماهير الوحداتية 
الــوفــيــة، الــتــي وقــفــت رغـــم غــيــابــهــا قــســرًا عن 
املدرجات بسبب جائحة كورونا، لكنها كانت 
حاضرة في قلوب أركان منظومة فريق الكرة، 
وأسهمت كعادتها في انتصارات وإنجازات 

فرق الوحدات الرياضية«.

تماما،  الوحدات  من  النقيض  على 
يعاني فريق النادي الفيصلي األمرّين 
استقراره  وعدم  نتائجه  سوء  بسبب 
الفني واإلداري، فحقق نتائج مخيبة 
للغاية جعلته يتخلى عن لقبه مبكرا 
الماضي  الــمــوســم  أحـــرزه  والـــذي 
بجدارة، وكل ذلك تسبب في غضب 
جماهيري لمشجعي »الزعيم« الذين 
بالوقوف  احتجاجهم  عن  عــبـّـروا 
غرب  النادي  أبواب  على  واالعتصام 

العاصمة عمان.

الغريم التقليدي يعاني األمرّين

في  مباراته  أن  فيال  أستون  »يؤكد  مقتضب 
الــــدور الــثــالــث مــن كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي 
ضــد لــيــفــربــول ســتــقــام فــي مــلــعــب فــيــال بــارك 
هــــذا املــــســــاء«. ويــثــيــر تــفــشــي كـــوفـــيـــد-19 في 
أستون فيال أيًضا التساؤالت حول مبارياته 
الــــدوري املــمــتــاز. إذ مــن املفترض  املقبلة فــي 
أن يلتقي  األربعاء، على  أن يواجه توتنهام، 
مــع إيــفــرتــون فــي الـــســـادس عــشــر مــن الشهر 
ــاد مـــن الـــدرجـــة  ــع نــ ــ ــات فــيــال رابـ ــ الـــحـــالـــي. وبـ
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ــا »كـــوفـــيـــد  ــ ــورونـ ــ ــاد فــــيــــروس كـ ــ عــ
ــــات  19« لــيــثــيــر ســلــســلــة مـــن األزمـ
الجديدة، ألقت بظاللها على دور 
أفريقيا وكأس  الـ 32 لبطولتي دوري أبطال 
ملوسم  الــقــدم  لــكــرة  األفريقية  الكونفيدرالية 
وتــم  ــاريـــات  ــبـ مـ مــعــه  وألـــغـــيـــت   ،2021-2020
اللجوء لقرارات إدارية لحسم هوية املتأهلني 
إلـــى الــــدور املــقــبــل. وشــهــدت مــســابــقــة دوري 
أبـــطـــال أفــريــقــيــا اعــتــمــاد االتـــحـــاد األفــريــقــي 
»كاف« تأهل نادي الهالل السوداني إلى دور 
املــجــمــوعــات عــلــى حــســاب أشــانــتــي كوتوكو 
الــــغــــانــــي، بـــعـــد رفـــــض األخــــيــــر خـــــوض لــقــاء 
اإليــاب، اعتراضًا على نتائج املسحة الطبية 
التي أجريت لالعبيه فور الوصول للسودان، 
وكــشــفــت وجــــود 5 عــيــنــات مــوجــبــة لالعبني 
من األعمدة األساسية لحرمانهم من خوض 
ــنـــادي  ــانـــب 6 إداريــــــــني مــــن الـ ــــى جـ الـــلـــقـــاء، إلـ
الغاني الذي خسر ذهابًا أمام الهالل بهدف 
ــيء فـــي لـــقـــاء الــفــريــقــني بملعب  مــقــابــل ال شــ
كــوتــوكــو. واتــهــم الـــنـــادي الــغــانــي فــي واقــعــة 
مثيرة للجدل الهالل بالتدخل والتالعب في 
الــتــقــاريــر الــطــبــيــة مــن أجـــل حــرمــان كــوتــوكــو 
من قوته الضاربة وتسهيل تأهله، ولم يجد 
الحكم مفرًا سوى إلغاء املباراة ورفع تقريره 

مسابقات أفريقيا 
إنها الفوضى

شهدت األيام القليلة الماضية أحداثًا غريبة في القارة األفريقية فرضتها 
مبارياتها  خوض  في  األندية  بعض  فشلت  إذ  األندية،  على  كورونا  أزمة 
مباراته،  رافقت  التي  األحداث  على  معترضًا  بتظلّم  التقّدم  البعض  وقرر 

لتتابع المسابقات األفريقية إثارة الجدل
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تقرير

إلى »كاف« الذي اعتمد نتائج املسحة الطبية 
وفـــي الــوقــت نــفــســه اعــتــبــر كــوتــوكــو خــاســرًا، 

وتأهل الهالل السوداني إلى الدور املقبل.
وكان كوتوكو تعرض لالتهامات نفسها من 
نادي نواذيبو املوريتاني في الدور السابق، 
تشكيلة  فــي  موجبة  تحاليل  ظــهــرت  عندما 

نواذيبو على حد زعم النادي الغاني. 
وكـــتـــبـــت مــــبــــاراة نــــــادي مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر 
والــصــفــاقــســي الــتــونــســي فـــي مــلــعــب األخــيــر 
الــتــي فــــاز فــيــهــا الــصــفــاقــســي بــهــدف وتــأهــل 
املـــولـــوديـــة فـــي املــقــابــل واقـــعـــة أخــــرى مــثــيــرة 
بنتائج  االعــتــراف  رفــض  فاملولودية  للجدل. 
معاذ  لها العبه  التي خضع  الطبية  املسحة 
كورونا  بفيروس  إصابته  وأظهرت  الــحــداد، 
ــل  ــ ــعــــب ودخــ ــلــ ــــب إلـــــــى املــ ــــالعــ واصــــطــــحــــب الــ
فــــي عــمــلــيــات اإلحــــمــــاء لــلــمــشــاركــة وتـــدخـــل 
الصفاقسي بدوره، وطلب من »كاف« التدخل 
ــاد األفـــريـــقـــي مــشــاركــة  ورفــــض طــبــيــب االتـــحـ

الــالعــب واســتــبــعــاده مــن اإلحـــمـــاء والــخــروج 
مباشرة من امللعب، وسط تلويح للصفاقسي 
بورقة الشكوى إلى »كاف« وتصعيد املوقف 
إلى  املولودية  بعد خسارته بهدف وصعود 

دور املجموعات.
ــــّرض نــــــادي بـــالتـــيـــنـــيـــوم الـــزيـــمـــبـــابـــوي  ــعـ ــ وتـ
لـــضـــربـــة كـــبـــيـــرة قـــبـــل ســـاعـــة مــــن لـــقـــائـــه مــع 
التنزاني تمثلت في إعــالن وجــود 8  سيمبا 
حاالت موجبة في صفوفه مصابة بفيروس 
كورونا، منها 5 العبني بخالف 3 إداريني لم 

يتم لهم السماح بالدخول إلى امللعب.
وتسبب هذا النقص العددي الذي عانى منه 
بــالتــيــنــيــوم فــي ســقــوطــه بشكل مـــدو وخسر 
بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل ال شــــيء فـــي ملعب 
سيمبا، وودع منافسات دوري أبطال أفريقيا 
الــنــادي الزيمبابوي تقديم  هــو اآلخـــر. وقــرر 
التنزاني  الــنــادي  إدارة  شــكــوى رسمية ضــد 
الطبية،  املسحة  نتائج  في  والطعن  »كاف«  لـ
والتأكيد على وجود تالعب تم في نتائجها 

من قبل األخير.
ــادي الـــزمـــالـــك املـــصـــري إلــــى الــــدور  ــ وتـــأهـــل نـ
املــقــبــل بـــــدون أن يــلــتــقــي الـــغـــزالـــة الــتــشــادي 
ذهابًا أو إيابًا، في ظل رفض وزارة الشباب 
والــــريــــاضــــة فــــي تـــنـــزانـــيـــا ســـفـــر الــبــعــثــة إلـــى 
ــقـــاهـــرة، وإيــقــافــهــا الـــنـــشـــاط تـــمـــاًمـــا وغــلــق  الـ
وانتشاره  كورونا  فيروس  ملواجهة  املالعب 
هــــنــــاك، لــيــعــتــبــر »كـــــــاف« الـــغـــزالـــة الـــتـــشـــادي 

منسحبًا من البطولة.
وفــي واقــعــة أخـــرى أثـــار نـــادي غــريــن إيغلز 
ــة كـــبـــرى فـــي كــوالــيــس الــكــاف  ــ الـــزامـــبـــي أزمـ
بالتالعب  الكاميروني  القطن  نادي  باتهام 
في نتائج املسحة الطبية الخاصة به، قبل 
لــقــاء الــفــريــقــني فـــي إيــــاب دور الــــــ32 لــكــأس 
الكونفيدرالية األفريقية عبر إعالنه وجود 
4 حـــاالت مــصــابــة بــالــفــيــروس فــي تشكيلة 
غــريــن إيــغــلــز، ووجــــود مــســحــات فــي حــوزة 
النادي الزامبي تفيد سالمة العبيه والذين 
تواجدوا في عمليات اإلحماء البدني لعدة 
دقــائــق قبل بــدء املــبــاراة، ثــم إجــبــارهــم على 
اســتــبــعــاد الــالعــبــني مـــن الــقــائــمــة وخـــوض 
املباراة دون قوته الضاربة ليخسر بسهولة، 
ليودع منافسات الكونفيدرالية بشكل »غير 
قــانــونــي« على حــد زعــم الــنــادي فــي شكواه 

إلى »كاف«.
جــداًل  األفريقية  املسابقات  شهدت  ولطاملا 
كبيرًا حتى قبل هذا املوسم وظهور فيروس 
كـــورونـــا إلـــى الــواجــهــة، فـــاألزمـــة األبــــرز في 
السنوات األخيرة كانت بسبب تقنية فيديو 
الــحــكــم املــســاعــد فــــار، خــــالل نــهــائــي دوري 
ــوداد  ــ األبـــطـــال بـــني الــتــرجــي الــتــونــســي والــ
املــغــربــي، وذلـــك بعدما انسحب األخــيــر من 
الـــلـــقـــاء بــســبــب تـــوقـــف الــتــقــنــيــة فـــي ملعب 
رادس، ليعد على إثرها خاسرًا، في قضية 
دخــلــت املــحــاكــم الــدولــيــة حتى اتــخــذ الــقــرار 

األخير فيها.
ــل يــومــهــا الـــتـــرجـــي الــتــونــســي تــاريــخ  ــ ودخـ

مباراة مولودية 
الجزائر والصفاقسي 
شهدت أحداثًا مثيرة

ريال مدريد يعير تاكيفوسا كوبو إلى خيتافي حتى نهاية 
الموسم

لنادي  الشتوية  التدعيمات  ثاني  كوبو،  تاكيفوسا  الشاب  الياباني  الوسط  أصبح العب 
اإلعــــارة مــن ريــال  الــعــام على سبيل  الــحــصــول على خــدمــاتــه حتى نهاية  خيتافي بعد 
مدريد، وذلك بعد انتهاء إعارته مع فياريال الذي لم يحظ باملشاركة معه كما كان يتوقع. 
وأعلن النادي امللكي رسميًا عن رحيل كوبو عن فياريال وانضمامه إلى خيتافي كثاني 
الصفقات الشتوية هذا العام. من جانبه، أعلن نادي خيتافي في بيان نشره على شبكات 
تاكيفوسا كوبو  الالعب  إعــارة  »اتفق ريال مدريد وخيتافي على  التواصل االجتماعي 
حتى نهاية املوسم. مرحبًا بك في أسرة النادي«. وأضاف النادي في بيانه »اتفق ريال 
مدريد وخيتافي على إعارة الالعب تاكيفوسا كوبو حتى نهاية املوسم. الالعب الياباني 
 4 في تسجيل  ونجح  الليغا  في  ومايوركا  فياريال  لصفوف  لعب  عامًا،  ـــ19  ال صاحب 
أهـــداف خــالل 48 مــبــاراة. فــي بــالده ارتـــدى الــالعــب قمصان نــاديــي طوكيو ويوكوهاما 

مارينوس. كما شارك دوليًا مع منتخب بالده وخاض معه بطولة كوبا أميركا 2019«.

الدوري األميركي للمحترفين: كوري يقود ووريرز للفوز 
على كليبرز

قلب ستيفن كــوري تأخر فريقه غولدن ستايت 
لــوس أنجليس كليبرز  أمـــام  بــــ22 نقطة  ووريـــرز 
الــدوري  إلى فوز بفارق 10 نقاط 115-105، في 
األميركي للمحترفني، بتسجيله 38 نقطة. ورغم 
النصف األول  تقّدم كليبرز بفارق 14 نقطة في 
قــّلــص  و29-35(   22-30(  63-85 ــاراة  ــبــ املــ مـــن 
غولدن ستايت الفارق بعد االستراحة، إذ تفوقوا 
في الربع الثالث 30-22 بفضل 19 نقطة لكوري. 
وكان الربع األخير حاسمًا للوريرز بعدما فرض 
سيطرته، بتسجيله 34 نقطة مقابل 18 لكليبرز، 
مــا كـــان كــفــيــاًل بمنحه االنــتــصــار. وقـــال كــوري 
»نــحــن فــريــق شــاب نــحــاول الــعــثــور على هويتنا 
وفــهــم كــيــفــيــة الـــفـــوز بــاملــبــاريــات. انــتــصــار كــهــذا 
يمنحنا الثقة بأنه مهما كنا بعيدين في النتيجة، 
الـ38  النقاط  يمكننا أن نقلبها لصالحنا«. ومــرر كــوري 11 كرة حاسمة باإلضافة إلى 
ثــأر من خسارته  الــذي  منها تسع ثالثيات ناجحة من أصــل 20 ثالثية حققها فريقه 
أمام كليبرز، األربعاء، حني اكتفى كوري بتسجيل 13 نقطة فقط. وأضاف »إنها مثابرة 
ومرونة من جانبي. أنا أحاول التكييف ألكون قادرًا على االستمرار واستخدام ذكائي 
في كرة السلة«. وكان بول جورج األفضل في صفوف كليبرز بتسجيله 25 نقطة. وأعاد 
ستيف كير، مدرب غولدن ستايت، الفوز ألن الالعبني »حافظوا على طاقتهم. لقد حافظوا 
على روحهم وكانوا يشجعون بعضهم البعض. لقد شعرنا وكأننا نسير على الحبال، 

لكننا فزنا في النهاية وهذا ما يهم«.

ستاندر ليج يضع ثقته مجددًا في المغربي مهدي كارسيال
أكد املدرب الجديد لفريق ستاندر ليج البلجيكي، 
مباي لي، أنه يضع ثقته في الدولي املغربي مهدي 
كارسيال، مشيًرا إلى أنه ينبغي أن يقود النادي 
الحالية. وصرح  الصعوبات  لتجاوز  في صراعه 
»سيتحمل )مهدي( مسؤولياته وسيقود النادي 
لــلــخــروج مـــن هـــذا الـــوضـــع املــعــقــد الــــذي يــمــر بــه. 
سيجلب لنا الكثير وأنا أثق به. إنه يبدأ من الصفر 
ولديه ما يلزم إلخــراج ستاندر من هذا الوضع«. 
ــّل املـــديـــر الــفــنــي الــســنــغــالــي مــكــان الــفــرنــســي  وحــ
فيليب مونتاييه كمدرب لستاندر ليج يوم 30 ديسمبر/كانون األول املاضي، وهو النادي 
الــحــادي عشر بجدول  املــركــز  فــي  بلجيكا ويحل حاليًا  فــي  بمكانة كبيرة  يتمتع  الــذي 
الدوري، وتم إقصاؤه من الدوري األوروبي. وطالب لي الصحافة والجماهير بفتح صفحة 
جديدة مع العب الوسط املغربي، املحترف سابقًا بصفوف غرناطة، والذي ولد قبل 31 

عامًا ألم مغربية وأب بلجيكي وولد في ليج ويلعب ملنتخب املغرب.

سبورتنغ لشبونة يهزم ماديرا ويواصل االنفراد بصدارة 
الدوري البرتغالي

واصل سبورتنغ لشبونة انفراده بصدارة جدول الدوري البرتغالي املمتاز لكرة القدم بعد 
انتصاره على مضيفه ناسيونال ماديرا بهدفني نظيفني، ضمن الجولة الـ13 من املسابقة. 
ويعد االنتصار هو الرابع على التوالي لسبورتنغ والـ11 له هذا املوسم الذي لم يتعرض فيه 
ألي هزيمة، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة، موسعا الفارق مؤقتا مع أقرب مالحقيه، بورتو 
)د.43(  نونو سانتوس  »األســود« كل من  لـــ الفوز  نقاط. وسجل هدفي  لسبع  وبنفيكا، 
الهزيمة  بعد  ماديرا  وتجّمد رصيد  الفريق نشوته.  ليواصل  )د.90(،  كابرال  وجوفاني 

الرابعة له في آخر خمس جوالت عند 13 نقطة في املركز العاشر.

في أبريل 1960 مقابل 6 ماليني بيزيتا )العملة في إسبانيا 
فــي وقت  الــيــورو  إلــى  العملة  الفترة قبل تحول  تلك  خــالل 
األول  املوسم  العشرين. في  القرن  بنهاية  بــأوروبــا(  الحق 
سجل 17 هدفًا ولم يفوت دقيقة واحدة في مسابقة الدوري 
ثــم 1962، إضافة  فــي 1961  لقبها  الــتــي حقق  اإلســبــانــي 
لفوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسم 1959-
1960 بعد الفوز على إينتراخت فرانكفورت بنتيجة 3-7 
الثنائي بوشكاش صاحب السوبر هاتريك  على إثر تألق 

حينها )4 أهداف( ودي ستيفانو )3 أهداف هاتريك(.
كما حصد في ذات العام أيضًا لقب اإلنتركونتينتال بعد 

فوزه على نظيره بنيارول األوروغواياني بنتيجة 1-5.
اإليطالي  إلــى يوفنتوس  ديــل ســول  انتقل  عــام 1962  فــي 
الذي بقي بصحبته 8 سنوات، خاض خاللها 228 مباراة 
وسجل 20 هدفًا فحقق لقب الــدوري اإليطالي في موسم 

موسم  إيــطــالــيــا  بــكــأس  قبلها  تـــوج  وكــذلــك   1967-1966
1964-1965، ليرحل بعدها إلى نادي روما في عام 1970 
فقضى هناك موسمني حتى 1972، وسجل أربعة أهداف 
في 50 مباراة قبل أن يقرر العودة إلى ريال بيتيس، الذي 
اختتم معه مسيرته في عام 1973 بعد مشاركته في 17 
مــبــاراة. دافــع ديــل ســول عــن ألـــوان منتخب إسبانيا تحت 
مع  االفتتاحية  رحلته  وكــانــت  الثاني،  واملنتخب  عامًا   21
بــدأت عــام 1960 وامــتــدت حتى 1966،  قــد  املنتخب األول 
إذ شارك في 16 مباراة وسجل 3 أهــداف، وكان له شرف 
التتويج بلقب كأس أمم أوروبا 1964 على حساب االتحاد 

السوفييتي بنتيجة 1-2.
عادية  كــان  لكنه مسيرته  الــتــدريــب  عالم  إلــى  بعدها  اتجه 
للغاية، وكان له تجربتان قصيرتان مع نادي ريال بيتيس.
)العربي الجديد(

يــحــمــل تـــاريـــخ كــــرة الـــقـــدم الــكــثــيــر مـــن الــحــكــايــا وقــصــص 
لــالعــبــني مــمــيــزيــن حــقــقــوا الــعــديــد مـــن اإلنــــجــــازات خــالل 
مسيرتهم، واليوم سيدور حديثنا حول الالعب اإلسباني 
السابق لويس ديل ســول. ولد ديل سول في السادس من 
شهر أبريل 1935 في أركوس دي جالون، ويبلغ من العمر 
الوسط.  عامًا شغل خــالل مسيرته مركز خــط  حاليًا 35 
ــى األنـــدلـــس وهـــنـــاك كــانــت  بــعــد بــلــوغــه الــشــهــريــن انــتــقــل إلـ
البداية في عالم كرة القدم بعد أن أصبح شابًا يافعًا، إذ بدأ 
مسيرته بصفوف نــادي ريــال بيتيس عام 1953 وقضى 
في صفوفه 6 سنوات، أعير في موسمه األول لنادي أوتيرا.
مـــع فــريــقــه األنـــدلـــســـي تــــوج بــلــقــب دوري الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
اإلسباني موسم 1957-1958، وشارك خالل هذه السنوات 
الكبير هناك  تألقه  في 152 مباراة وسجل 38 هدفًا. بعد 
انتقل إلى ريال مدريد، عمالق الكرة اإلسبانية، وكان ذلك 

لويس ديل سول

على هامش الحدث

العب إسباني 
سابق دافع عن 
ألوان ريال مدريد 

ويوفنتوس 
وحقق لقب 

أوروبا مع منتخب 
بالده

الزمالك المصري 
تأهل من دون 
خوض الذهاب 
واإلياب )خالد 
دسوقي/فرانس 
برس(

أدلى رئيس االتحاد الجزائري لكرة القدم، خير الدين زطشي، بأول انطباعاته 
حول األجواء التي صاحبت عودة الدوري المحلي منذ 6 أسابيع، مؤكدًا 
تفشي  استمرار  بسبب  جماهير،  دون  من  سيستمر  الكروي  الموسم  أن 
التلفزيون  مع  إعالمية  مقابلة  في  زطشي  وتحدث  البالد.  في  كورونا 
الموسم  هذا  في  المالعب  إلى  الجماهير  »عدوة  قال:  حيث  الجزائري، 
الكروي تبقى مستبعدة، هدفنا األول هو الحفاظ على الصحة العامة، 

وال أعتقد أن الشروط المتوفرة حاليًا تسمح للجمهور بالعودة«.

ال جماهير في الجزائر

وجه رياضي

ــرات،  املــســابــقــة بــاحــتــفــالــه بــالــلــقــب ثــــالث مــ
وكـــانـــت األولـــــى مــســاء يــــوم 31 مـــايـــو/أيـــار 
ــام  الـــفـــريـــق الــتــونــســي أمـ ــوج  2019، حـــني تــ
ــة يـــــوم قــــــرار مــحــكــمــة  ــيـ ــانـ ــثـ ــيـــره، والـ ــمـــاهـ جـ
ــإعــــالن لـــجـــان الـــكـــاف  ــة بــ ــثـ ــالـ ــثـ )كـــــــــاس(، والـ

اعتماد فوز الترجي.
بــعــيــدًا عــن هـــذه الــقــضــيــة يــعــيــش كـــاف منذ 

بواجب الوالء. وإضافة إلى هذا السبب اتهم 
املــالغــشــي بــعــرض وقــبــول هــدايــا أو مــزايــا 
أخـــــرى، وإســــــاءة اســـتـــخـــدام املــنــصــب الـــذي 
يرأسه، ليتم إيقافه يوم 23 نوفمبر/تشرين 
الثاني 2020، لخمس سنوات عن أي نشاط 
كروي وتغريمه مبلغ 220 ألف دوالر. ُيذكر 
املجموعات  بـــدور  أفريقيا  أبــطــال  قــرعــة  أن 

سنوات العديد من الفضائح على مستوى 
بالرئيس  متعلقة  ومنها  والفساد،  اإلدارة 
الــســابــق أحــمــد أحـــمـــد، الـــرجـــل الــــذي دانــتــه 
الغرفة القضائية في لجنة األخالقيات في 
االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم )فــيــفــا(، ليعزل 
لكرة  األفريقي  لالتحاد  رئيسًا  من منصبه 
القدم، وذلك بسبب خرق عدة مواد متعلقة 

ــة الــعــربــيــة  ــديـــ ــع األنـــ ــ قــــد أســــفــــرت عــــن وضــ
ــات قـــويـــة ومـــجـــمـــوعـــات نـــاريـــة،  ــدامــ فـــي صــ
لـــدور الثمانية،  الــتــأهــل  بحثا عــن بــطــاقــات 
كأس  على  املنافسة  سباق  في  واالستمرار 
البطولة الجارية، مع العلم أن نادي األهلي 
حقق اللقب املوسم املاضي بعد تفوقه على 

غريمه التقليدي الزمالك.

الــدوري  رابطة  دفع  إلى  مدريد،  اإلسبانية  العاصمة  التي تضرب  الثلجية  العاصفة  أّدت 
اإلسباني )ال ليغا( إلى تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وأثلتيك بلباو، التي كانت مقررة 
أمس السبت. ومن املقرر أن يتم اإلعالن عن املوعد الجديد للمباراة خالل األيام املقبلة. ولم 
تتمكن بعثة بلباو من الهبوط في مطار مدريد الدولي »أدولفو سواريز مدريد-باراخاس« 
بسبب عاصفة »فيلومينا« الثلجية واضطرت الطائرة للعودة إلى بلباو. وتسببت الثلوج 
الكثيفة، غير املسبوقة على العاصمة منذ عام 1971، في قطع العديد من الطرق وإلغاء 

وتأجيل الكثير من رحالت القطارات.

صورة في خبر

تأجيٌل بسبب عاصفة

Sunday 10 January 2021 Sunday 10 January 2021
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بسبب درجات الحرارة المرتفعة فيها في الشتاء، تفتح مدينة أسوان أبوابها الستقبال اآلالف ممن يهربون من برد الشتاء طمعًا 
في بعض المتعة الدافئة، وذلك من كّل أنحاء العالم

هوامش

خطيب بدلة

على الرغم من صداقتي الطويلة، والحميمة، مع املخرج 
اإلخـــراج،  فــي  أســلــوَبــه  الكبيرة  عــلــي، ومحّبتي  حــاتــم 
إيصالها  على  يعمل  فتئ  مــا  التي  الفكرية  ــه 

َ
ورســالــت

فنيًا، إال أنني لم أتضايق من انتقادات وجهت إليه بعد 
لم يكن خارقًا بحد  إنــه  رحيله، ومنها قــول بعضهم 
ذاته، وإنما بدا كذلك لدى مقارنته مع عموم املخرجني 
الــســوريــني، وذهــــب بــعــض املــنــتــقــديــن إلـــى أنـــه كـــان ذا 
الوقوف  بداية؛  غزير.  إنتاجه  ولكن  متوسطة،  موهبة 
في وجه تيار اإلشادة الجماعية بشخصية حاتم عمل 
جيد، ومطلوب، ألن أسوأ شيء مّر في حياتنا، نحن 
اإلجماع  هو  املاضي،  القرن  خــال نصف  السوريني، 
 .. معهم  »معهم  بطريقة  املــواقــف  واتــخــاذ   ،%99,99

عليهم عليهم«، ومبدأ »كله عند العرب صابون«. 
االنــتــقــاد، إذن، وإبـــعـــاد الــقــداســة عــن أي شــخــص من 
أمــر جيد، ولكن  البشر، حتى في لحظة وفــاتــه،  جنس 
لــيــس إلـــى حــد الــقــول إن حــاتــم عــلــي مــتــوســط املــوهــبــة، 
وإن مــا يميزه االجــتــهــاد وكــثــرة اإلنــتــاج، فــهــذا وصف 
يــنــطــبــق، حــقــيــقــة، عــلــى عـــدد مــن مــخــرجــي الــتــلــفــزيــون 

التسعينيات،  أواســط  وحتى  الستينيات  منذ  السوري 
وليس على حاتم علي، لألسباب والعوامل التي يمكن 
، أن حاتم 

ً
أن نتلمسها خال هذه األسطر.. أهمها، أوال

املسرحية،  للفنون  العالي  املعهد  مــن  متخّرج  دارس، 
باملمارسة،  أنــاٍس أصبحوا مخرجني  يميزه عن  وهــذا 
مثل أسعد عيد ومحمد شيخ نجيب. وثانيًا، ممارس 
ــد تـــعـــّرف خــال  ملــهــنــة الــتــمــثــيــل مــنــذ ســنــة 1988، وقــ
أمثال هيثم حقي  األوائـــل،  املخرجني  ذلــك على طرائق 
ومأمون البني وعاء الدين كوكش في اإلخراج. وثالثًا، 
لــه مجموعتان قصصيتان  أديـــب وســيــنــاريــســت،  هــو 
أعماال  وكتب  املسرحيات،  من  ومجموعة  مطبوعتان، 
تلفزيونية ملخرجني آخرين، كمحمد بدرخان ومأمون 
ــراج مــن خــال  ــ الــبــنــي. رابـــعـــًا، اكــتــســب خــبــرة فــي اإلخـ
عمله مع هيثم حقي بصفة »تعاون فني«، بينما تدرج 
الخطيب  وبــاســل  صبح  املثنى  أمــثــال  مجايليه،  بعض 
وسيف الدين السبيعي والليث حجو وسامر برقاوي، 
فـــي الــعــمــل بــصــفــة مــســاعــد مـــخـــرج، أو مــخــرج منفذ 
أتاح  الــذي  قبل تولي عملية اإلخـــراج. وهيثم حقي هو 
»أمينة  تمثيلية  إخراجية من خال  أول فرصة  لحاتم 
الصندوق«.. وأشير، خامسًا، إلى أن حاتم ذو حظ جيد، 

اإلنتاجية  الــفــورة  مــع  فــي اإلخـــراج تزامنت  ألن بداياته 
فــي أواســــط الــتــســعــيــنــيــات، وشــهــدت دخــــول رســامــيــل 
كبيرة إلى ساحة اإلنتاج التلفزيوني. وأذكر أن الوسط 
اإلنتاجية  بالتكلفة   ،1994 في  فوجئ،  السوري  الفني 
رجل  »نهاية  مسلسل  إلنــتــاج  صصت 

ُ
خ التي  العالية 

شجاع« املأخوذ عن رواية حنا مينة من »شركة الشام 
الدولية« التي يمتلكها باسم عبد الحليم خدام، ناهيك 
عن املجاميع البشرية التي كانت هذه الشركة تحصل 

عليها مجانًا من خال عاقات »خدام األب« مع ضباط 
كبار في الجيش، إذ تحصل على عدد كبير من الجنود 
ليجري تصويرهم كومبارس. وأسست بعدها شركات 
الدولية )محمد حمشو(  أخــرى منافسة منها سورية 
 الوسط 

َ
برأسمال كبير، وبعدها »حلب الدولية«، وتداول

الفني، في تلك األيــام، طرفة تقول إن عّمو عبد الحليم 
الــحــزب والحكومة عــن األربــاح  كــان يحكي لرفاقه فــي 
الخيالية التي حققها مسلسل نهاية رجل شجاع، فقال 
له أحدهم: شو رأيك يا رفيق أبو جمال نترك السياسة 

وننزل ع اإلنتاج التلفزيوني؟! 
ــورة مـــع تــطــور كبير  ــذكـ تــرافــقــت الـــفـــورة اإلنــتــاجــيــة املـ
أسدل  ومنها  واملونتاج.  للتصوير  الازمة  املعّدات  في 
الــذي كــان يحول  الفقير  الــدرامــي  الستار على اإلنــتــاج 
بـــني املــخــرجــني، حــتــى املــتــمــيــزيــن مــنــهــم، واســتــعــراض 
تصوير  أمــاكــن  وبــنــاء  املجاميع،  إدارة  فــي  عضاتهم 
لــم يتحقق لحاتم علي وحــده،  خــارجــيــة بــاذخــة. وهـــذا 
ولكنه برز فيه قبل غيره، وأتيحت له، من ثم، فرٌص لم 
تتح لغيره في ذلك الوقت. باختصار، تميز حاتم علي 
بتحقيق معادلة اإلخــراج الصعبة التي يمكن اختزالها 

بكلمتني: عني ذكية وفكر نظيف.

انتقاد حاتم علي

وأخيرًا

إبعاد القداسة عن أي 
شخص من جنس البشر، حتى 
في وفاته، جيد، ولكن ليس 

إلى حد القول إن حاتم 
علي متوسط الموهبة
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أسوان
قبلة المشتاقين لشتاء دافئ

القاهرة ــ محمد كريم

الشتاء  في محاولة إلنقاذ موسم 
مـــن مــخــالــب املـــوجـــة الــثــانــيــة من 
كـــوفـــيـــد-19؛ تــفــتــح مــديــنــة أســـوان 
يطمعون  الــذيــن  اآلالف  الستقبال  أبــوابــهــا 
سنويًا في أيام من املتعة الدافئة في بقعة 
ــذا الـــوقـــت مـــن الـــعـــام، إذ  هـــي األجـــمـــل فـــي هـ
ارتــفــعــت أعـــــداد رحــــات الـــطـــيـــران الــيــومــيــة 
املـــتـــجـــهـــة إلـــــــى أســــــــــــوان، وكـــــذلـــــك رحـــــات 
النهرية  واملـــراكـــب  االستثنائية  الــقــطــارات 

القادمة من القاهرة. 

أسماء مختلفة 
طوال التاريخ كانت أسوان هي بوابة مصر 
الجنوبية، وهي واحدة من األسماء املميزة 
ضمن قوائم يونسكو للمواقع األثرية منذ 
فـــي 2005  أنـــهـــا وضـــعـــت  كــمــا  ســنــة 1979، 
ضمن الئحة املدن العاملية املميزة في مجال 
تفصل بني  أســوان  كانت  والفنون.  الحرف 
باد الصعيد وباد النوبة، وكان موقعها 
املميز قد جعلها محطة تجارية مهمة بني 
أعالي النيل ومصر، كما أنها كانت مستقرًا 
عبر  والهند  مصر  بــني  املتبادلة  للبضائع 

وِضَعت أسوان عام 2005 في الئحة المدن العالمية المميزة في مجال الحرف والفنون )خالد دسوقي/ فرانس برس(

مــيــنــاء عــيــزاب الــقــديــم عــلــى الــبــحــر األحــمــر 
والذي يربط بينه وبني أسوان طريق قديم. 
»سونو«  اســم  قديمًا  عليها  أطلقوا  ولذلك 
بمعنى السوق، أما في عصر البطاملة فقد 
كانوا يلفظون االســم »ســني«، بينما أطلق 
عليها الــنــوبــّيــون »يــبــا ســــوان«، وأســمــاهــا 
النوبيني  عند  واشتهرت  »أســـوان«.  العرب 
باسم »باد الذهب«. ونظرًا ملوقعها املميز 
آثــارًا  فــإن أســوان تضم  العريق،  وتاريخها 
ومعالم تنتمي لجميع العصور التاريخية 

التي مرت بها مصر. 

الحنطور
أهــم مــا يميز أســـوان فــي فصل الشتاء هو 
مناخها الدافئ املشمس، إذ تتراوح درجات 
الــحــرارة فيها نــهــارًا بــني 23 إلــى 26 درجــة 
ــا يــجــعــلــهــا مـــحـــط أنـــظـــار  مـــئـــويـــة. وهـــــو مــ
الــســائــحــني الـــقـــادمـــني مـــن الـــبـــاد الـــبـــاردة. 
أمـــا فــي فــصــل الــصــيــف فـــإن مناخها جــاف 
جــدًا شــديــد الـــحـــرارة. لــذلــك تتنفس أســوان 
بالزوار في فصل الشتاء. تحتشد باملدينة 
ــا حــولــهــا مــعــالــم ســيــاحــيــة كــثــيــرة جــدًا،  ومـ
املواصات  أشهر  أحــد  »الحنطور«  ويمثل 
الــقــديــمــة الــبــاقــيــة بــهــا، والــحــنــطــور عــبــارة 

عربة مرتفعة نسبيًا تتسع لراكبني يجرها 
ــا املــــعــــالــــم املـــتـــبـــاعـــدة فــيــمــكــن  ــ حــــصــــان. أمــ
الوصول إليها عبر السيارات أو من خال 

املراكب النيلية والشراعية. 

معالم أثرية
ومن أبرز املعالم التي يهتم بها زوار أسوان 
إلى  تاريخه  الــذي يعود  أبــو سمبل  معبد 
سنة 1244 ق.م، ويقع على الضفة الغربية 
لبحيرة ناصر جنوبي غرب أســوان. وهو 
ــار الــنــوبــة« املـــدرجـــة ضمن  ــ مـــن مـــواقـــع »آثـ
ــع الــــتــــراث الــعــاملــي.  ــواقـ قــائــمــة يــونــســكــو ملـ
وجـــزيـــرة ألــفــنــتــني الــتــي تــوجــد وســـط نهر 
متر   1500 مساحتها حوالي  وتبلغ  النيل 
طــواًل وعرضها 500 متر، وتضم عــددًا من 
بقايا املعابد الفرعونية وزراعات النخيل. 
وهناك جزيرة فيلة التي تقع في منتصف 
نــهــر الــنــيــل وتــفــصــلــه إلـــى قــنــاتــني، وكــانــت 
الـــجـــزيـــرة تــضــم مــعــبــدًا إليــــزيــــس، لــكــن تم 
نقله إلى جزيرة إجيليكا على بعد حوالي 
500 مــتــر مـــن مــوقــعــه فـــي أعـــقـــاب فــيــضــان 
أمــا جبل قبة  سنة 1902 وتعرضه للغرق. 
إلــى ضريح سيدي علي بن  الهوا فينسب 
البيضاء،  بقبته  املــكــان  يميز  الـــذي  الــهــوا 

وهو يرتفع بحوالي 130 متًرا ولكنه ليس 
مجرد مزار صوفي؛ إذ يضم أكثر من 100 
لنباء وكهنة  الصخر  مقبرة منحوتة في 
من العصر الفرعوني الحديث، إضافة إلى 
الفاطمية  املقابر  دير قبطي قديم. وتوجد 
التي يعود تاريخ القباب املوجودة بها إلى 
الــقــرن الــرابــع الــهــجــري. واملــســلــة الناقصة 
وهـــي مــســلــة مـــن الــغــرانــيــت، تــعــود لعصر 
 41.7 ارتفاعها  ويبلغ  حتشبسوت،  امللكة 
مـــتـــرًا، ويــبــلــغ وزنـــهـــا 1168 طـــن. ومسجد 
ــقــــرن الـــتـــاســـع  ــلــ ــــود لــ ــعـ ــ ــة الـــــــــذي يـ ــيــ ــابــ الــــطــ
ــان زعـــيـــم الــطــائــفــة  ــا خــ ــريـــح أغــ عـــشـــر، وضـ

اإلسماعيلية. 

متاحف
ومــن املــتــاحــف املــوجــودة بــاملــديــنــة: متحف 
الــنــوبــة الــــذي يــضــم أكــثــر مـــن 5000 قطعة 
ــار الــنــوبــة الــقــديــمــة. ومتحف  أثـــريـــة مـــن آثــ
 164 مساحته  تبلغ  الـــذي  الــوثــائــقــي  النيل 
ألـــف مــتــر ويــوثــق مــشــروعــات الــنــيــل طــوال 
ألفنتني  بجزيرة  أســوان  ومتحف  التاريخ، 
ــلـــوك  الـــــــذي يـــضـــم الـــكـــثـــيـــر مــــن تـــمـــاثـــيـــل املـ
واألفــــراد وبــعــض املــومــيــاوات للكبش رمز 
اإللـــه »خــنــوم« وأنـــواع مختلفة مــن الفخار 
ــدد من  ــ وعــنــاصــر مــعــمــاريــة وزخـــرفـــيـــة وعـ
وبعض  اليومية  الحياة  وأدوات  التوابيت 
الــلــوحــات الــجــنــائــزيــة. وجـــزيـــرة الــنــبــاتــات 
التي تعد من أقدم الحدائق بالعالم، وتبلغ 
للحياة  متحفًا  وتعد  فــدانــًا،   17 مساحتها 
زوار  يهتمُّ  كما  واملعمرة.  الــنــادرة  النباتية 
أســــوان بــمــشــاهــدة بــعــض املــعــالــم الحديثة 
مثل خــزان أســوان الــذي افتتح سنة 1906، 

والسد العالي الذي افتتح سنة 1970.

كانت أسوان تفصل 
بني باد الصعيد 
وباد النوبة، وكان 
موقعها املميز قد 

جعلها محطة تجارية 
مهمة بني أعالي النيل 

ومصر

■ ■ ■
أهم ما يميز أسوان 
في فصل الشتاء 
هو مناخها الدافئ 
املشمس، إذ تتراوح 

درجات الحرارة فيها 
نهارًا بني 23 إلى 26 

درجة مئوية

■ ■ ■
من أبرز املعالم التي 

يهتم بها زوار أسوان 
معبد أبو سمبل الذي 
يعود تاريخه إلى سنة 

1244 ق.م

باختصار




