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)Getty/شرطي روسي يطلب من المتظاهرين المغادرة، فالديفوستوك، أواخر يناير  )يوري سميتيوك

بــعــيــدًا عــن الــلــقــاحــات ومــســتــجــداتــهــا، توّجهت 
ــريـــق مــنــظــمــة  ــى فـ ــ ــثــــاثــــاء، إلـ ــ ــــس ال ــار، أمـ ــ ــظـ ــ األنـ
ــف الــبــحــث فـــي مــصــدر 

ّ
الــصــحــة الــعــاملــيــة املــكــل

وبــاء كــوفــيــد-19، لــاطــاع على مــا يعلنه حول 
ــــى الــتــي تـــوّصـــل إلــيــهــا فـــي هــذا  الــعــنــاصــر األولـ
املــجــال، وذلـــك بــعــد أربــعــة أســابــيــع قــضــاهــا في 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــان حــيــث ظــهــر فـ ــ مــديــنــة ووهــ
للمّرة األولى في ديسمبر/ كانون األول 2019. 
لم  فالخبراء  أّي جديد،  يكشف  لم  الفريق  لكّن 
كــورونــا.  فــيــروس  منشأ  تحديد  مــن  نوا 

ّ
يتمك

عنها  تحّدث  التي  النظرّية  فــإّن  إليهم،  بالنسبة 

كثيرون في خــال أكثر من عــام حــول تسّربه 
مــن مختبر دوائــــي، غــيــر مــرّجــحــة وال تتطلب 
مـــزيـــدًا مـــن الــبــحــث، مـــن دون أن يــنــجــحــوا في 
البشر.  إلــى  نقله  املسؤول عن  الحيوان  تحديد 
العاملية،  الصحة  منظمة  فريق  رئيس  وصـــّرح 
انتقال فيروس كورونا  بــأّن  إمــبــارك،  بن  بيتر 
ــان هو  مـــن حـــيـــوان إلـــى آخـــر ومــنــه إلـــى اإلنـــسـ
»أكــثــر الــفــرضــيــات تــرجــيــحــا«، مــشــددًا على أّن 
األمـــر يتطلب »بــحــثــا أكــثــر تــحــديــدًا«. ُيــذكــر أّن 
ترامب  دونالد  السابق  األميركي  الرئيس  إدارة 
العلوم الفيروسية في  همت مختبر 

ّ
ات كانت قد 

ه خلف تسّرب الفيروس إّما عرضا 
ّ
ووهان بأن

وإّما عمدًا. ولفت بن إمبارك إلى أّن الخفافيش 
 لفيروس كورونا، كما 

ً
ما زالت مصدرًا محتما

لفت إلى أّن انتقاله عبر األغذية املجّمدة احتمال 
ــبــحــث. وأوضـــــح أّن عمل  يــتــطــلــب مـــزيـــدًا مـــن ال
ــه لم 

ّ
الــفــريــق كــشــف عــن مــعــلــومــات جــديــدة لــكــن

يغّير كثيرًا التصورات القائمة بشأن الجائحة، 
مضيفا أّن العمل على تحديد منشأ الفيروس 
ه 

ّ
يشير إلى مخزون طبيعي في الخفافيش، لكن

من غير املرّجح أن يكون في ووهان. من جهته، 
ــارك فــريــق  ــذي شــ ــ قـــال رئــيــس فــريــق الــصــن ال

ر 
ّ
ه »ال يتوف

ّ
املنظمة في جولتها، ليانغ وانيان، إن

في  السكان  بن  الفيروس  انتقال  على  ر 
ّ

مؤش
األول من  كانون  التي سبقت ديسمبر/  الفترة 
2019«. ولفت إلى أّن انتقال العدوى من حيوان 
إلـــى اإلنـــســـان هــو املـــرّجـــح، لــكــن حــتــى اآلن »لــم 
يــتــّم الــتــعــّرف بعد على املــضــيــف«. ومــنــذ ظهر 
الفيروس في ووهان، ُسّجلت نحو 107 ماين 
و100 ألف إصابة به حول العالم، من بينها نحو 
ى عدد الوفيات 

ّ
79 مليون حالة تعاٍف فيما تخط

ن و300 ألف.
َ
مليون

)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(
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للحديث تتمة...

طهران تهدد 
بالتسلح نوويًا

االنتشار المسلح للصدريين: رسـائل ترهيب للقوى العراقية

من  محذرة  اإليراني،  النووي  الملف  بشأن  تهديدها  مستوى  من  طهران  رفعت 
إمكانية التسلح نوويًا إذا لم ترفع العقوبات، فيما حذر دبلوماسيون أوروبيون من 
اإليرانية في يونيو/حزيران المقبل، والتي  الرئاسية  انغالق فرصة الحل قبل االنتخابات 

يتوقع أن يفوز المحافظون بها

طهران ــ العربي الجديد

ــران بـــالـــتـــأكـــيـــد أنــهــا  ــهــ ــم تــكــتــف طــ لــ
ــبــــروتــــوكــــول  ــالــ ــل بــ ــمــ ــعــ ــوقــــف الــ ــتــ ســ
اإلضـــافـــي لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية قريبًا، إذا لم ترفع العقوبات، بل إنها 
هددت بأنها قد تتوجه لصنع أسلحة نووية 
إذا استمرت الضغوط على إيران. وبالتزامن، 
ــن ثـــاثـــة مــصــادر  ــــرز« عـ ــتـ ــ ــة »رويـ ــالـ نــقــلــت وكـ
تــدرس  املــتــحــدة  ــات  الـــواليـ مطلعة قــولــهــا إن 
ــــول كــيــفــيــة إحـــيـــاء  مــجــمــوعــة مــــن األفــــكــــار حـ
االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، بما في ذلــك خيار 
يتخذ فــيــه الــجــانــبــان خــطــوات صــغــيــرة دون 
االلتزام الكامل لكسب الوقت. وانتقد الرئيس 
اإليراني، حسن روحاني، خال اجتماعه مع 
ســفــراء أجــانــب ملناسبة الــذكــرى الــــ42 للثورة 
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  إيـــــــــران،  فــــي  ــة  ــيــ اإلســــامــ
 إنــهــا لــم تتخذ بــعــد »إجـــراء 

ً
الــجــديــدة، قــائــا

مناسبًا وصحيحًا« تجاه إيران. وكرر أن عودة 
طهران إلى تنفيذ تعهداتها النووية مرتبطة 
ــراف جــمــيــع الــتــزامــاتــهــا.  ــ ــ بــتــنــفــيــذ بــقــيــة األطـ
وقال »في أي ساعة تعود مجموعة 1+5 إلى 
جميع تــعــهــداتــهــا، فبعد ســاعــة ســنــعــود إلــى 
األميركية  اإلدارة  تــدعــو  وفيما  الــتــزامــاتــنــا«. 
النووية  تعهداتها  كــامــل  تنفيذ  إلــى  طــهــران 
أواًل، أكــد روحــانــي أن واشنطن »هــي الطرف 
ــــى«، مشيرًا  الـــذي عليه اتــخــاذ الــخــطــوة األولـ
إلى أن باده لم تنسحب من االتفاق النووي 

لتخطو الخطوة األولى. 
ــن اإليــــرانــــي، محمود  ــر األمــ بـــــدوره، أكـــد وزيــ
ــع الـــقـــنـــاة الــثــانــيــة في  ــلـــوي، فـــي مــقــابــلــة مـ عـ
الــتــلــفــزيــون اإليـــرانـــي مــســاء أمـــس األول، أن 
الصناعة النووية اإليرانية »سلمية«، مشيرًا 
ــلـــى علي  ــرانــــي األعـ إلــــى فـــتـــوى لــلــمــرشــد اإليــ
خــامــنــئــي لــحــظــر إنـــتـــاج األســلــحــة الــنــوويــة. 

لــن تسعى  إن »الجمهورية اإلســامــيــة  وقــال 
إلى األسلحة النووية وتعتبرها حرامًا«، غير 
أنه لّوح بالتوجه إليها إذا استمرت الضغوط 
على إيران، موضحًا أنه »إذا تم حشر قط في 
زاويــــة يــمــكــن أن يــظــهــر مــنــه ســلــوك ال يظهر 
من قط حــّر«. وأكــد أنــه »إذا دفعوا إيــران إلى 
تلك االتجاهات، فإيران ليست هي املقصرة، 
إلى  دفعها  من  عاتق  على  يقع  التقصير  بل 
ذلـــك االتـــجـــاه«. وكــشــف عــلــوي، عــن تفاصيل 
جـــديـــدة حــــول عــمــلــيــة اغــتــيــال أبــــرز الــعــلــمــاء 
النوويني اإليرانيني، محسن فخري زادة، في 
 إن 

ً
27 نوفمبر/تشرين الثاني املاضي، قائا

عضوًا بالقوات املسلحة اإليرانية تورط في 
عملية االغتيال عبر تجهيزه التحضيرات.

وأكـــد رئــيــس هيئة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليــرانــيــة، 
عــلــي أكـــبـــر صـــالـــحـــي، خــــال افـــتـــتـــاح مــعــرض 
قــزويــن غربي  النووية فــي مدينة  لــإنــجــازات 
ــران، أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن بـــــاده ســتــوقــف  ــهــ طــ
ــبــــروتــــوكــــول اإلضـــــافـــــي لــلــوكــالــة  ــالــ ــل بــ ــمـ ــعـ الـ
الدولية للطاقة الذرية، إذا لم ترفع العقوبات، 
معتبرًا أن ذلــك »وفـــق قــانــون بــرملــانــي مــلــزم«. 
وأضــاف أن اإلجـــراءات اإليرانية تتوقف على 
أداء الــطــرف اآلخــــر، مــؤكــدًا أنـــه »إذا نــفــذ هــذا 
وإذا  مختلفًا،  األمــر  سيكون  تعهداته  الطرف 
لم ينفذها سنضطر لتنفيذ القانون«. وينص 
قانون أقره البرملان اإليراني على وقف العمل 

بالبروتوكول في 21 فبراير/شباط الحالي.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت ثـــاثـــة مـــصـــادر مــطــلــعــة، 
لوكالة »رويترز« أمس الثاثاء، إن الواليات 
املــتــحــدة تــبــحــث مــجــمــوعــة مــن األفـــكـــار حــول 
كيفية إحــيــاء االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي، بما 
فــيــهــا خـــيـــار يــتــخــذ فــيــه الــجــانــبــان خــطــوات 
الوقت.  الكامل لكسب  صغيرة بدون االلتزام 
وقد ينطوي هذا الخيار على إتاحة واشنطن 
امتيازات اقتصادية لطهران قيمتها أقل من 

تــخــفــيــف الــعــقــوبــات الــــذي نـــص عــلــيــه اتــفــاق 
أو ربما تراجعها  إيــران  2015، مقابل توقف 

عن انتهاكاتها لاتفاق.
وأكـــدت املــصــادر أن بــايــدن لــم يــقــرر سياسته 
بــعــد. وال يــــزال مــوقــفــه املــعــلــن هـــو اســتــئــنــاف 
الكامل باالتفاق قبل أن تفعل  التزامها  إيــران 
الــــواليــــات املــتــحــدة ذلــــك. وقــــال أحــــد املــصــادر 
املــطــلــعــة عــلــى املــراجــعــة األمــيــركــيــة »يــفــكــرون 

بغداد ــ عادل النواب

في الوقت الذي نفى فيه اثنان من املسؤولني 
الـــعـــراقـــيـــني فـــي بـــغـــداد ومـــديـــنـــة الـــنـــجـــف، في 
حــديــثــني مــنــفــصــلــني مـــع »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
صــحــة مـــزاعـــم الــتــيــار الـــصـــدري حــــول وجـــود 
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــديـ تــــهــــديــــدات تـــســـتـــهـــدف املـــــراقـــــد الـ
الـــعـــراق، والــتــي عــلــى أســاســهــا شــهــد الــعــراق، 
انتشارًا غير مسبوق  املــاضــي،  اإلثــنــني  مساء 
فــي مدن  الــســام«،  »ســرايــا  مليشيا  لعناصر 
جنوب ووســط الــعــراق والعاصمة بــغــداد، ما 
واملؤسسة  الكاظمي  مصطفى  حكومة  زالـــت 
ليلة  إزاء  الصمت  تلتزم  واألمــنــيــة  العسكرية 
ــد غــلــب  ــ ــبـــوق لــــلــــســــاح. وقــ ــر مـــسـ ــيـ انــــفــــات غـ
ــع املـــبـــاهـــاة بــالــعــدد  ــابـ ــتــــعــــراض طـ عـــلـــى االســ
والــســاح، وســط اســتــمــرار نـــزوح للناشطني، 
الذين اعتبروا أن إحــدى رسائل هــذا العرض 
األولـــى،  بــالــدرجــة  إليهم  موجهة  املليشياوي 
وأن الدولة غير قــادرة على أن تفعل أي شيء 
لــحــمــايــتــهــم. وبــحــســب مــســؤول عــســكــري في 

ــار الــتــي  ــكــ بــشــكــل حــقــيــقــي«. وأضــــــاف أن األفــ
يدرسونها تشمل عودة مباشرة إلى االتفاق 
الــنــووي املــوقــع عـــام 2015 ومـــا ســّمــاه »األقـــل 
مقابل األقل« كخطوة مؤقتة. وقال مصدر آخر 
التفاوض  أن  إلــى  إذا خلصت  بايدن  إدارة  إن 
الـــعـــودة الــكــامــلــة لــاتــفــاق سيستغرق  بــشــأن 
اعــتــدااًل.  أكثر  تتبنى نهجًا  فقد   ،

ً
وقتًا طــويــا

وأضاف املصدر: »هل عليهم محاولة تخفيف 
بعض الــعــقــوبــات املــفــروضــة على إيـــران على 
األقل، وإقناعها باملوافقة على التوقف وربما 
التراجع عن بعض )خطواتها( النووية؟«. وقد 
 أخرى لتخفيف الضغط 

ً
تجد واشنطن سبا

الطريق  إيـــران، عبر تمهيد  االقــتــصــادي على 
أمام صندوق النقد الدولي إلقراض طهران، أو 
أو تتبنى  البضائع اإلنسانية  تسهل وصــول 
فكرة أوروبية لتسهيل ائتماني. وهو ما كانت 

أشارت إليه وكالة بلومبيرغ قبل أيام. 
وقــال دبلوماسي غربي لوكالة »رويــتــرز« إن 
قــرضــًا مــن صــنــدوق النقد الــدولــي »قــد يكون 
فـــعـــااًل بــالــتــأكــيــد«. ووصــــف إمــكــانــيــة تــقــديــم 
تسهيل ائتماني أوروبي إليران بأنه »معقول 
قــبــواًل ضمنيًا  يتطلب  لكنه  للتنفيذ«  وقــابــل 
من الواليات املتحدة. وفي حني قالت املتحدثة 

املسلحة ببغداد،  للقوات  العام  القائد  مكتب 
استهداف  أو  لتفجير  أمني  تهديد  »أي  فــإن 
املـــراقـــد الــديــنــيــة املــقــدســة، فـــي الــكــاظــمــيــة أو 
الــنــجــف أو كــربــاء أو ســـامـــراء، ال أصـــل لــه«. 
ــًا مــــزاعــــم الـــتـــيـــار الــــصــــدري بـــأن  ــفـــى أيـــضـ ونـ
االســـتـــعـــراض الــعــســكــري وانــتــشــار مسلحي 
الحكومة  مع  بالتنسيق  تم  السام«  »سرايا 
والـــــقـــــوات األمــــنــــيــــة. وأوضـــــــح أنـــهـــم »كـــانـــوا 
مهيئني لذلك، ولم يبلغوا أحدًا، ال باملعلومات 
التي لديهم وال بأنهم سُيخرجون عناصرهم 
املــســلــحــني لــــلــــشــــوارع«. وأضـــــــاف املــــســــؤول، 
فـــي اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
الجهات  مــن  الـــوزراء طلب  أن »مكتب رئيس 
للتيار  التابعة  الــســام،  فــي ســرايــا  املسؤولة 
الصدري، تزويده باملعلومات التي قالت إنها 
حصلت عليها، وتشير إلى عمليات إرهابية 
عناصر  تنفذها  الشيعية  املراقد  الستهداف 

بعثية وداعشية، لكنها لم ترد حتى اآلن«.
في املقابل، قــال مسؤول في ديــوان محافظة 
ــم الــتــواصــل  ــه تـ ــراق، إنــ ــعــ الـــنـــجـــف، جـــنـــوب الــ
ــــرات  ــابـ ــ ــــخـ ــي واملـ ــنــ ــوطــ مـــــع أجـــــهـــــزة األمــــــــن الــ
مكافحة  وجهاز  العسكرية،  واالستخبارات 
اإلرهاب وقوات الجيش والشرطة، بعد إعان 
الصدريني عن وجود تهديدات، وأكدوا أنه لم 
يسجل لديها أي تهديد إرهابي وشيك على 
املراقد. كما أن العتبات العلوية والحسينية 
أجل  مــن  الحكومة  مــع  تواصلت  والعباسية 
ــــاق املـــراقـــد  أخــــذ احــتــيــاطــات قـــد تــتــطــلــب إغـ
وإخــائــهــا، لكنهم تــلــقــوا الـــرد نفسه بــأنــه ال 
يــوجــد شــيء مما ذكـــره الــصــدريــون. واعتبر 
الصدريون  يقدم  ولــم  مختلقة،  »املعلومة  أن 
أي تــوضــيــح أو دلــيــل عــلــى كــامــهــم. كــمــا أن 
ــن اســــتــــعــــراض مــســلــح ال يــمــكــن  ــا جـــــرى مــ مــ
اعتباره محاولة إلحباط هجوم على املراقد، 
العراقيني وشوارعهم،  كونه وقع بني منازل 

وبعيدًا عن املراقد املقدسة«.

إن طهران  األبــيــض جــني ساكي  البيت  باسم 
إذا استأنفت االمتثال، فإن واشنطن ستفعل 
ــــك وإن »الــــكــــرة فــــي مــلــعــب إيـــــــــران«، قــالــت  ذلـ
عدم  طلبت  الخارجية،  وزارة  باسم  متحدثة 
نشر اسمها، إن إدارة بايدن ما زالت تستشير 
ــــك الـــحـــلـــفـــاء والــــشــــركــــاء.  ــذلـ ــ الــــكــــونــــغــــرس وكـ
وأضــافــت »نــدرس مجموعة من األفــكــار التي 
تــتــفــق مـــع ســيــاســتــنــا املــعــلــنــة، املــتــمــثــلــة في 
إذا  لاتفاق  االمتثال  إلــى  للعودة  االستعداد 
فعلت إيــران ذلــك«. وحــذر ثاثة دبلوماسيني 
أوروبـــيـــني مــن أن حــتــى فــرصــة الــحــل املــؤقــت 
قد تضيع بسرعة قبل االنتخابات الرئاسية 
اإليــرانــيــة فــي يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، والتي 
يتوقع أن يفوز بها املحافظون. وقال أحدهم 
»إنـــه وضــع عــاجــل. إذا لــم نتمكن مــن اغتنام 
التفكير  للغاية  الــصــعــب  فــمــن  اآلن،  الــفــرصــة 
في أننا سنتمكن من الدخول في مفاوضات 
ــنــــووي(  جـــوهـــريـــة قــبــل الـــخـــريـــف. املـــســـار )الــ

الحالي قد يغلق كثيرًا من األبواب«.
ــمــه 

ّ
ر تــقــريــر أمـــمـــي تــســل

ّ
ــذ ــ مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، حـ

مــجــلــس األمــــن الــــدولــــي، اإلثـــنـــني املـــاضـــي، من 
إيــران وكــوريــا الشمالية قد  إمكانية أن تكون 
استأنفتا في 2020 تعاونهما في مجال تطوير 

ومـــســـاء أمــــس األول، االثـــنـــني، نــشــر حــســاب 
»صــالــح محمد الــعــراقــي«، الـــذي يــعــّرف بأنه 
الصدر،  الــصــدري مقتدى  التيار  زعيم  وزيــر 
تحدث  بيانًا  »تــويــتــر«،  بموقع  حسابه  على 
فيه عّما سماه باالتفاق بني »البعث وداعش 
وبـــعـــض املـــنـــدســـني«، لــتــنــفــيــذ هــجــمــات على 
ــا الـــســـام«  ــرايــ ــراقــــد، مــطــالــبــًا مــلــيــشــيــا »ســ مــ
بالنفير والـــحـــذر. وعــقــب ذلــــك، شــهــدت مــدن 
النجف وكرباء وذي قار والبصرة وميسان 
 عــن 

ً
ــراء، فـــضـــا ــ ــامــ ــ ــل وســ ــابــ والـــقـــادســـيـــة وبــ

للمسلحني  انتشارًا واسعًا  العاصمة بغداد، 
بــأســلــحــة مختلفة،  يــســتــعــرضــون  املــلــثــمــني، 
ــادة لــــلــــدروع ومـــدافـــع  بــيــنــهــا قــــاذفــــات مــــضــ
وخفيفة،  متوسطة  رشــاشــة  وأسلحة  هــاون 
عـــلـــى مــــــرأى مــــن قــــــوات الـــجـــيـــش والـــشـــرطـــة، 
بــهــم، فيما انسحب  االحــتــكــاك  الــتــي تجنبت 
بــعــضــهــا مـــن مــنــاطــق تــمــركــز املــلــيــشــيــا. لكن 
األكــثــر خــطــورة كـــان املتعلق بــاالعــظــمــيــة، إذ 
نـــزل مسلحو الــتــيــار الـــصـــدري إلـــى املــديــنــة، 
أبــو حنيفة  اإلمـــام  أمــام جامع  واستعرضوا 
النعمان، ما خلق حالة من التوتر في املنطقة، 
الــتــي عــرفــت فـــي الــســنــوات الــســابــقــة أحــداثــًا 
مماثلة تفجرت عنها فنت وأزمات كبيرة ذات 

طابع طائفي.
وفــــي حـــديـــث خـــص بـــه »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
قــال املــتــحــدث بــاســم »ســرايــا الــســام« صفاء 
الـــتـــمـــيـــمـــي، إن »االنـــــتـــــشـــــار، والــــــدخــــــول فــي 
حــــالــــة الــــجــــهــــوزيــــة، مـــبـــنـــي عـــلـــى مــعــلــومــات 
أنهم  إلــى  وأشـــار  تكهن«.  على  وليس  دقيقة 
ســيــســلــمــون املــعــلــومــات لــلــقــوات األمــنــيــة من 
إرهــابــي  عمل  للتصدي ألي  تتحرك  أن  أجــل 
ــــاف  ــــداد. وأضـ ــغـ ــ ـــاء وبـ ـــربـ يـــهـــدد الـــنـــجـــف وكـ
»املعلومة التي وصلت إلينا، كانت بمستوى 
ولهذا  اعتيادية.  معلومة  وليست  جــدًا،  مهم 
كان يجب أن يكون هناك تحرك سريع، ومن 
دون انتظار، من قبل عناصر سرايا السام. 

صــــواريــــخ بــعــيــدة املــــــدى. وقـــــال خـــبـــراء األمـــم 
فون بمراقبة العقوبات املفروضة 

ّ
حدة املكل

ّ
املت

السنوي  تقريرهم  فــي  الشمالية،  كــوريــا  على 
 
ّ
لعت عليه وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، إن

ّ
الــذي اط

تعاونها  استأنفت  قــد  تــكــون  أن  نفت  طــهــران 
ـــهـــام 

ّ
ــو ات ــ الــــصــــاروخــــي مــــع بـــيـــونـــغ يــــانــــغ، وهـ

ساقته ضّد إيران دولة لم يسّمها الخبراء في 
ه في العام 2020 

ّ
تقريرهم. وجاء في التقرير أن

»واصلت مجموعة الخبراء التحقيق في املزاعم 
قة بالتعاون بني كوريا الشمالية وإيران 

ّ
املتعل

فــي مــجــال الــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة«. وأضـــاف: 
»وفــقــًا إلحــدى الـــدول األعــضــاء، فقد استأنفت 
كوريا الشمالية وإيران تعاونهما في مشاريع 
املــدى. استئناف هذا  تطوير صواريخ بعيدة 
التعاون شمل على ما يبدو نقل أجزاء مهّمة، 
وآخــر شحنة مرتبطة بهذه العاقة جــرت في 
2020«. ووفقًا للتقرير، فقد أرسل الخبراء إلى 
ــران أســئــلــة بــشــأن هـــذه املــزاعــم رّدت عليها  إيــ
طــهــران خطيًا فــي 21 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
 
ّ
املـــاضـــي. وقـــالـــت، فــي رســالــتــهــا الــجــوابــيــة، إن

تكون  قــد  قة 
ّ
ملف وبيانات  خاطئة  »معلومات 

التي  والتحليات  التحقيقات  في  خدمت 
ُ
است

أجراها الفريق«.

كما أن انتشار عناصر السرايا لم يشهد أي 
مشاكل مع القوات األمنية أو املواطنني. وهذا 
االنــتــشــار مــنــع حــصــول خـــروقـــات أمــنــيــة في 
بغداد والنجف وكرباء«. واعتبر أن »انتشار 
عناصر الــســرايــا جــاء مــن أجــل دفــع التهديد 
اإلرهـــــابـــــي عــــن بــــغــــداد والـــنـــجـــف وكــــربــــاء، 
ولـــم يــكــن هـــذا االنــتــشــار مــن أجـــل أي رســائــل 

سياسية أو غيرها«.
واعــتــبــر الــنــائــب بــاســم الــخــشــان أن مــا جــرى 
ــراق رســـائـــل  ــ ــعــ ــ ــ ــداد ومــــــــدن جـــنـــوبـــي ال ــغــ ــبــ بــ
سياسية للقوى املنافسة، تحديدًا من املكون 
وقال  املدنيني.  وللناشطني  الشيعي  العربي 
»مــا حصل  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخشان، 
مــســاء اإلثــنــني، يــؤكــد مــدى سيطرة وهيمنة 

الــســاح املنفلت على الــشــارع، وهــذا الساح 
التأثير على  فــي  لــه دور  تأكيد سيكون  بكل 
االنـــتـــخـــابـــات الــبــرملــانــيــة املــقــبــلــة والــتــاعــب 
فـــي نــتــائــجــهــا مـــن خــــال عــمــلــيــات الــتــرهــيــب 
والــتــهــديــد بــهــذا الــــســــاح«. وأضـــــاف أن »مــا 
األخــرى،  السياسية  األطـــراف  حصل سيدفع 
الــرد على  إلــى  التي تملك مليشيات مسلحة 
االســـتـــعـــراض املــســلــح بــاســتــعــراض مــمــاثــل، 
ـــبـــني مــــدى قــوتــهــا هـــي أيـــضـــًا ومـــدى 

ُ
حــتــى ت

ســيــطــرة قـــواعـــدهـــا الــشــعــبــيــة عــلــى الـــشـــارع. 
ولهذا الصراع االنتخابي الجديد ربما يكون 
هــذه املــرة عبر الــســاح املنفلت، وهــذا يشكل 

تهديدًا حقيقيًا للسلم األهلي واملجتمعي«.
ــار املـــدنـــي  ــيـ ــتـ ــن جـــهـــتـــه، وصـــــف عـــضـــو الـ مــ

والــنــاشــط أحــمــد حقي »حــركــة الــصــدريــني« 
بأنها »استعراض قوة أمام مكونات البيت 
الــســيــاســي الــشــيــعــي والــفــصــائــل املــســلــحــة 
الــذيــن يعتبرهم  الناشطني  األخـــرى، وأمـــام 
الصدر تهديدًا ملناطق شعبيته في الجنوب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  الــــعــــراقــــي«. وشــــــرح، لــــ
بـــأن »االســـتـــعـــراض املــبــنــي عــلــى معلومات 
مفتعلة، وبــرد فعل غير منطقي من ناحية 
العلوم األمنية إلحباط اعتداء إرهابي على 
أقـــل تــقــديــر، يــأتــي بــعــد أيـــام مــن مــنــاوشــات 
ــدريــــني ورئــــيــــس الــــــــوزراء  حـــــــادة بــــني الــــصــ
ح إلى سعيه 

ّ
األسبق نــوري املالكي، الــذي مل

 
ً
لــلــعــودة لــرئــاســة الــحــكــومــة املــقــبــلــة، فــضــا

استهداف  عمليات  سلسلة  مــع  تزامنه  عــن 
الصدر،  أتــبــاع  قبل  مــن  املدنيني  للناشطني 
بــأوامــر مباشرة مــنــه«. وأوضــح  أنها  يبدو 
أن »عددًا غير قليل من الناشطني لم يبيتوا 
الصدريني،  انتشار  مــن  خوفًا  منازلهم  فــي 
وحـــكـــومـــة الـــكـــاظـــمـــي عــــاجــــزة عــــن حــمــايــة 
لحماية  شــيء  منها  ُينتظر  ال  لــذا  نفسها، 
التحدث  يحاول  شخص  أي  أو  الناشطني، 

بحرية عن الوضع املزري الراهن«.
وحول ذلك، اعتبر الخبير بالشأن السياسي 
ــراقـــي مــجــاهــد الـــطـــائـــي أن »مــــا حصل  ــعـ الـ
اســتــعــراض مكرر يرغب الــصــدر بــأن يظهر 
فيه بمظهر حامي املذهب واملراقد، وكطرف 
يــحــول دون وقـــوع هــجــمــات مــفــتــرضــة. لكن 
فـــي الــحــقــيــقــة انـــعـــكـــاس هــــذا االســـتـــعـــراض 
املنافسة،  السياسية  الــقــوى  عــلــى  ســيــكــون 
التهديد  أو  بالتلميح  بعضها  بـــدأ   والــتــي 

بعودة اإلرهاب«. 
واعــتــبــر الــطــائــي، فـــي حــديــث مـــع »الــعــربــي 
أن »مــا حصل هو تهديد مباشر  الجديد«، 
مقتدى  وزعيمه  الصدري  التيار  ينتقد  ملن 
الصدر، ألن أثر تظاهرات تشرين )أكتوبر/ 

تشرين األول 2019( ال يزال مستمرًا«.

أفكار أميركية إلحياء 
االتفاق: خطوات صغيرة 

متبادلة لكسب الوقت

صالحي: اإلجراءات اإليرانية تتوقف على أداء اآلخر )عطا كيناري/فرانس برس(

شهد العراق انتشارًا لعناصر »سرايا السالم« )حيدر حمداني/فرانس برس(

عثمان لحياني

حتى اليوم، العاشر من فبراير/ شباط 
2021، يكون الرئيس الجزائري عبد 
املجيد تبون قد قضى ثالثة أشهر 
بالتمام في رحلة عالج في الخارج، 

أي نحو ربع فترة حكمه منذ تسلمه 
السلطة في ديسمبر/ كانون األول 
2019. لم تكن هذه البداية موفقة 

ر بالتغيير 
ّ

بالنسبة لرئيس جديد، َبش
وجاء إلى الحكم في ظروف ملتبسة 
سياسيًا ومتوترة شعبيًا، وفي بلد 

 منذ عام 2013 
ً
كان يعاني أصال

من أزمة غياب الرئيس وضياع ختم 
الرئاسة، وكان مأزقه األساس تداخل 

خيوط الحكم بعضها ببعض، ما 
وضعه بني فكي الكارتل املالي، إلى 
حد تهديد كيان الدولة ودفعها إلى 

حافة االنهيار، قبل أن يحدث االنفجار 
الشعبي وثورة الشارع.

لم تهدأ ثورة الشارع بعد، ومخطئ من 
يعتقد أن الغضب الشعبي عاد إلى 

قمقمه، أو أن الوضع استوى للسلطة 
ملجرد سّن قانون أو تنظيم انتخابات. 
األسباب والعوامل نفسها التي فّجرت 

غضب الجزائريني عام 2019، ما 
زالت قائمة بعد عامني من الحراك، 

والتظاهرات األخيرة في أكثر من والية 
ومنطقة، ليست سوى »بروفة« أولى 
تؤشر إلى عودة ممكنة للجزائريني 

إلى الشارع، بعدما راكم الفشل الفادح 
للحكومة مزيدًا من االحتقان.

من الواضح أن الحراك الشعبي العائد، 
لم يستكمل استحقاقاته السياسية 

في حدها األدنى، كملف الحريات، 
كما أن السلطة لم تقرأ اللحظة بشكل 

 
ً
صحيح ولم تقّدم عرضًا مقبوال

للمجتمع السياسي واملدني سوى 
مقاربة »البوليس والقضاء«. هناك 

شعور مشترك لدى الجزائريني بأن 
ما تقّدمه السلطة على املستويني 
السياسي واالجتماعي، ال يؤمن 

من خوف وال يسمن من جوع، بل 
إن الخوف على مستقبل البلد زاد 

أكثر مما كان عليه في السابق. في 
كل األحوال، لن يكون ممكنًا للبلد 

االستمرار على هذا النحو، هناك أزمة 
حكم حقيقية ال يمكن لخطاب »العدو 

اه السلطة التغطية 
ّ
الخارجي« الذي تتبن

عليها، وهناك أزمة مشروع سياسي 
غائب ال يمكن تعويضه بالحلول 

البيروقراطية أو النهج األمني، وهناك 
أزمة ثقة ال يمكن للجيش معالجتها 

»باستعراض قوة«.
اإلنصات قيمة، والجزائر بكل أزماتها 

دة، تحتاج إلى سلطة تجيد 
ّ
املعق

اإلنصات لكي ال تتكرر األزمات ويدور 
البلد في حلقة مفرغة ويخسر مزيدًا 

من الوقت الثمني، والجزائر بحاجة إلى 
رئيس مقتدر ال يعوزه عجز، وإلى 

حكومة إنجاز. وإذا لم تكن للسلطة 
القدرة على االستماع لدعوات التعقل 
والحوار، ولم تكن لتبون القدرة على 

مواصلة الحكم، فليس عليه أكثر من 
رد األمانة إلى أهلها.

التزمت الحكومة 
العراقية الصمت إزاء ليلة 

االنفالت غير المسبوق 
للسالح، مساء اإلثنين، مع 

االنتشار المسلح لعناصر 
»سرايا السالم« في مدن 

مختلفة، في استعراض 
بدا أنه يستهدف توجيه 

رسائل ترهيب

جاء االنتشار المسلح لمليشيا »سرايا السالم« بالتزامن مع موجة استهداف 
جديدة للناشطين في محافظات جنوبية. واتهم ناشطون في النجف 
خلفية  على  بتنفيذها  »السرايا« 
ندوة أقيمت الجمعة في المدينة 
الصدر.  مقتدى  أتــبــاع  استفزت 
واعتبر الناشط معتز الغراوي، انتشار 
المليشيا »رسالة للناشطين بقدرتها 
لـ»العربي  مبينا  إسكاتهم«،  على 
الناشطين  ــب  ــل »أغ أن  الــجــديــد« 
أجبروا منذ ليل اإلثنين على الخروج 
انــتــشــرت  ــي  ــت ال مناطقهم  ــن   م

فيها المليشيا«.

تهديد الناشطين

Wednesday 10 February 2021 Wednesday 10 February 2021
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  شرق
      غرب

نتنياهو يرد على بلينكن: 
الجوالن سيبقى إسرائيليًا

أعلن مكتب رئيس وزراء االحتال 
اإلســـرائـــيـــلـــي، بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
ــر  ــ عـــلـــى وزيـ ردًا  ــاء،  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ أمــــــس 
ــتـــونـــي  ــــي أنـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــة األمـ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
مرتفعات   

ّ
أن )الــــصــــورة(،  بلينكن 

ــبــــقــــى  ــتــ ــة »ســ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ الـــــــــجـــــــــوالن املـ
أملح  قد  بلينكن  إسرائيلية«. وكان 
شبكة  مــع  تلفزيونية  مــقــابــلــة  فــي 

من  أول  األمــيــركــيــة،  أن«  أن  »ســــي 
 دعم الواليات 

ّ
أمس اإلثنني، إلى أن

املــتــحــدة لــســيــطــرة إســـرائـــيـــل على 
وردًا على  ثـــابـــتـــًا.  لــيــس  الــــجــــوالن 
ذلــك، أكــد مــســؤول كبير فــي مكتب 
بــرس«،  »فــرانــس  لوكالة  نتنياهو، 
واضــــــــح،  إســـــرائـــــيـــــل  ــوقــــــف  »مــــ أن 
مـــــرتـــــفـــــعـــــات الــــــــجــــــــوالن ســـتـــبـــقـــى 
إســرائــيــلــيــة بــغــض الــنــظــر عـــن أي 

سيناريو مستقبلي محتمل«.
)فرانس برس(

حوار فلسطيني إيجابي 
في القاهرة

ــقــــدت الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة  عــ
الوطني  الــحــوار  مــن  ثانية  جلسة 
فـــي الــعــاصــمــة املــصــريــة الــقــاهــرة، 
ــلـــف  أمـــــــــــس الـــــــــثـــــــــاثـــــــــاء، حـــــــــــول مـ
ــا  ــابــــات وضــــمــــان إجـــرائـــهـ ــتــــخــ االنــ
واالعــــــتــــــراف بــنــتــائــجــهــا وتــذلــيــل 
العقبات التي قد تعترض طريقها. 
وأكـــدت مــصــادر فــي وفــد الفصائل 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن األجـــــواء  لــــ
ــة، فــيــمــا أكـــــد أحـــد  ــيـ ــابـ كـــانـــت إيـــجـ
املصادر أن »حركتي فتح وحماس، 
واملـــصـــريـــني اتـــفـــقـــوا عـــلـــى إنـــجـــاح 

ف األمر«.
ّ
الحوار مهما كل

)العربي الجديد(

فصل 9 قيادات من حزب 
»الوفد« المصري

أعلن رئيس حزب »الوفد« املصري، 
بهاء الدين أبو شقة، أمس الثاثاء، 
ــه »تـــقـــرر  ــ فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، إنـ
الحزب نهائيًا  قــيــادات من  فصل 9 
وهــــــــم: يــــاســــر الـــهـــضـــيـــبـــي )عـــضـــو 
ــلـــس شــــــيــــــوخ(، ومــــحــــمــــد عــبــد  مـــجـ
العليم داود )عضو مجلس نواب(، 
ــاق، ومـــحـــمـــد عـــبـــده،  ــ ــبـ ــ وطـــــــــارق سـ
الله،  وحسني منصور، ونبيل عبد 
ومــحــمــد حــلــمــي ســويــلــم، وحــمــدان 
ــــان«. وزعـــم  الــخــلــيــلــي، وحـــاتـــم رســ
أبو شقة أن قرار فصل هؤالء استند 
إلــــــى »وجــــــــود مـــــؤامـــــرة تــســتــهــدف 
إسقاط الحزب، عن طريق استخدام 
جميع وسائل حروب الجيل الرابع، 
وتوظيف  الشائعات،  حــرب  ومنها 

األموال مجهولة املصدر«.
)العربي الجديد(

حسين الشيخ يطلب زيارة 
مروان البرغوثي

علمت »العربي الجديد« من مصادر 
متطابقة أن عضو اللجنة املركزية 
لحركة »فتح«، حسني الشيخ، طلب 
تصريحًا من االحتال اإلسرائيلي 
ــزيـــة  ــركـ لـــــزيـــــارة عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة املـ
البرغوثي  مـــروان  األســيــر  للحركة، 
فـــي سجن  فـــي معتقله  )الــــصــــورة( 
»هداريم«. وأشــارت مصادر مقربة 

الـــشـــيـــخ  إلـــــــى أن  الــــبــــرغــــوثــــي  مـــــن 
ــنــــاع الـــبـــرغـــوثـــي بــعــدم  »يـــعـــتـــزم إقــ
بــقــائــمــة منفصلة  نــفــســه  تــرشــيــح 
فتح،  لحركة  الرسمية  القائمة  عن 

حفاظًا على وحدة الحركة«.
)العربي الجديد(

6 قتلى في سيناء
قــتــل ســتــة أفــــــراد مـــن املــجــمــوعــات 
القبلية املساندة للجيش املصري، 
ــنـــاء،  ــيـ ــــط سـ ــ ــــس الـــــثـــــاثـــــاء، وسـ ــ أمـ
عــلــى يـــد تــنــظــيــم »واليـــــة ســيــنــاء«. 
»الــعــربــي  وقـــالـــت مـــصـــادر قــبــلــيــة لـــ
التنظيم نصب كمينًا  إن  الجديد« 
عــلــى طــريــق جــعــل بــوســط سيناء، 
لسيارات عدة تتبع قبيلة الترابني 
مـــا أدى ملقتل  لــلــجــيــش،  املــســانــدة 
ــات الــقــبــلــيــة  ــوعــ ــمــ ــجــ ــتــــة مـــــن املــ ســ

وإصابة آخرين.
)العربي الجديد(

طهران ــ صابر غل عنبري

تــتــشــابــك الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
ــة  ــيــ ــلــ إيــــــــــــــران، فــــــي الــــســــاحــــتــــني الــــداخــ
ــتــــي  والـــــخـــــارجـــــيـــــة، هـــــــذه األيــــــــــــام، والــ
ــلـــثـــورة،  ــرى الـــــــــ42 لـ ــ ــذكـ ــ تـــتـــزامـــن مــــع الـ
)حسب  اليوم  الباد  بها  تحتفل  التي 
املشاكل  وتفاقمت  اإليــرانــي(.  التقويم 
العامني  الــتــي واجهتها طــهــران خــال 
املاضيني على نحو غير مسبوق، على 
خــلــفــيــة دخــــول الـــصـــراع مـــع واشــنــطــن 
ــن قـــبـــل. فــالــعــقــوبــات  ــم يـــمـــر مــ عـــهـــدًا لــ
الــقــاســيــة املــفــروضــة عــلــى طــهــران بعد 
انسحاب واشنطن من االتفاق النووي 
فــي الــعــام 2018، تــعــود بــاألســاس إلى 
تـــحـــدي الـــصـــراع الــقــديــم الــحــديــث مع 
أميركا. لكن هذه  الغرب، وتحديدًا مع 
لها مفاعيل داخلية  العقوبات نفسها 
ــد الــتــحــديــات الــداخــلــيــة 

ّ
قـــويـــة، مـــا يــعــق

ــادي  ــتــــصــ ــو اقــ ــ ــا هــ ــ املـــــركـــــبـــــة، مـــنـــهـــا مــ
واجــــتــــمــــاعــــي وســـــيـــــاســـــي. والـــعـــكـــس 
أو  اإلدارة«  »ســــوء  ـــ فــ أيـــضـــًا،  صــحــيــح 
اإليــرانــيــة  لــلــحــكــومــات  األداء«  ــوء  ــ »سـ
الصراع  هــذا  تداعيات  فاقم  املتعاقبة، 
ــيـــة. والــنــتــيــجــة أن  ــلـ ومــفــاعــيــلــه الـــداخـ
الــبــاد تــواجــه الــيــوم أزمـــة اقتصادية، 
التحديات  بــني  األبـــرز  الــعــنــوان  تشكل 

الداخلية.
وفــجــرت األزمـــة احتجاجات عــدة، خال 
ــبــــاب  ــانـــــت ألســ ــ ــــني، كـ ــيـ ــ ــاضـ ــ الــــعــــامــــني املـ
ــة بـــــــاألســـــــاس، رغـــــــم رفـــعـــهـــا  ــاديــ ــتــــصــ اقــ
أيــضــًا، وكــان  أحيانًا شــعــارات سياسية 
الثاني  تشرين  نوفمبر/  خــال  أکبرها 
االقتصادية  األزمـــات  وتستهدف   .2019
ــرائــــح الــفــقــيــرة  املـــتـــراكـــمـــة أســــاســــًا الــــشــ
التي  اإليــرانــي،  املجتمع  في  واملتوسطة 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لـــلـــثـــورة  ــنـ شـــكـــلـــت الـــحـــاضـ
اإلسامية قبل وأثناء انطاقها، ما يعني 
وتداعياتها  األزمــــات  هـــذه  اســتــمــرار  أن 
املجتمعية يكون على حساب رصيدها 
ــر رئــيــس  ــ ــــذا األمــ ــــع هـ ــــد دفـ الـــشـــعـــبـــي. وقـ
قاليباف،  باقر  اإليراني، محمد  البرملان 
إلــى إطــاق تحذيرات من هــذا األمــر، في 
أول خطاب له بعد توليه املنصب خال 
مايو/ أيار 2020. واعتبر، في حديثه عن 
التهديدات، أن »التهديد األول هو تراجع 

الرصيد االجتماعي للنظام«، عازيًا ذلك 
إلى »الفشل املتراكم في اإلدارة وابتعاد 
الــثــورة«. ُيضاف  املسؤولني عــن مــبــادئ 
إلــى ذلــك تــحــدي جيل جــديــد صــاعــد في 
إيران، أو »جيل سوشال ميديا« إن صح 
الــثــورة، وهو  لــم يعايش  الــذي  التعبير، 
قد  وقناعات  وطموحات  تطلعات  لديه 
تــخــتــلــف فـــي طــبــيــعــتــهــا عــمــا يـــــدور في 
أذهــان اآلبــاء، فيعبر عنها على شبكات 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ويــســتــدعــي هــذا 
الــتــحــدي إيــجــاد حــلــول ســريــعــة ملشاكل 
ــة والــــعــــدالــــة  ــاديــ ــتــــصــ ــيــــل، االقــ هــــــذا الــــجــ

االجتماعية وغيرهما.
إلــــــــى ذلــــــــك أيــــــضــــــًا، فــــالــــتــــحــــدي اآلخــــــر 
ــلـــيـــة، هـــو احـــتـــدام  فـــي الــســيــاســة الـــداخـ
التجاذبات السياسية بني القوى، وعدم 
وجود إجماع بينها على سبل موحدة 
 

ّ
ــق لـــتـــوصـــل ــ ــل. وال أفــ ــاكــ ــشــ ملـــعـــالـــجـــة املــ

أقــــطــــاب الـــســـيـــاســـة فــــي إيــــــــران لــحــلــول 
لــوجــود رؤيــتــني متباعدتني  مــشــتــركــة، 
في السياسة، داخليًا وخارجيًا. فبينما 
يـــرى الــتــيــار اإلصـــاحـــي، ومــعــه الــتــيــار 
االقــتــصــاديــة  التنمية  أن  »االعـــتـــدالـــي«، 
لـــن تــتــحــقــق إال بــعــد تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
ــــاء« مــع 

ّ
ــتــــعــــامــــل الــــبــــن الـــســـيـــاســـيـــة و»الــ

الــــغــــرب، وتـــحـــديـــدًا الــــواليــــات املــتــحــدة، 
يعتقد التيار املحافظ، صاحب النصيب 
األكــبــر فــي السلطة، أن هــذا الــحــل يعيد 
الــثــورة، وإخضاعها  إلــى ما قبل  الباد 

لسيطرة أميركية.
ــران  ــ ــه إيـ ــلـــى الـــضـــفـــة األخــــــــرى، تــــواجــ وعـ
ــة الــــخــــارجــــيــــة تـــحـــديـــات  ــيــــاســ فـــــي الــــســ
ــاع مــنــســوب الــتــوتــر  ــفــ كـــبـــرى، مــنــهــا ارتــ
إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة مـــع الـــواليـــات 
املـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا فـــي املــنــطــقــة، على 
خلفية سياسة الضغوط القصوى التي 
ــيـــس األمــــيــــركــــي الــســابــق  ــرئـ ــا الـ ــهـ ــارسـ مـ
دونالد ترامب بعد انسحابه من االتفاق 
ــاف إلــــــى هــــــذا اســـتـــمـــرار  الــــــنــــــووي. يــــضــ
ــع الــبــيــئــة  ــ ــي الــــعــــاقــــات مـ ــ ــرات فـ ــ ــوتـ ــ ــتـ ــ الـ
دول خليجية،  مـــع  وتــحــديــدًا  املــحــيــطــة، 
وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة  أصبحت  والتي 
ــع واشــــنــــطــــن، فــمــن  ــ ــر مـ ــ ــبـ ــ بـــالـــتـــوتـــر األكـ
دون انــفــراجــة فـــي الــتــوتــر مـــع األخـــيـــرة، 
ال يــتــوقــع اخـــتـــراق مــا فــي الــتــوتــرات مع 
املحيط. يضاف إلى ذلــك، دخــول املتغير 
الــخــط، خــال الشهور  اإلســرائــيــلــي على 
العاقات بني دول  األخيرة، بعد تطبيع 
ــران فـــي الــخــلــيــج وبـــني الــكــيــان  ــ ــارة إليـ جــ
اإلســرائــيــلــي، مــا ســيــؤســس لــتــحــٍد أمني 
خطير على الحدود اإليرانية الجنوبية، 
أكثر  د 

ّ
ليعق لها،  بالنسبة  أهمية  األكثر 

التوترات في املنطقة، والعاقات املتوترة 
بني طهران وعواصم خليجية أخرى.

من  خــرجــت  الــتــي  التصريحات  أن  غير 
دهاليز اإلدارة األميركية الجديدة حتى 
لــتــجــاوز  إرادة  بـــوجـــود  تــشــي  ال  اآلن، 
ــتـــي خــلــفــهــا تـــرامـــب  ــتـــركـــة الــثــقــيــلــة الـ الـ
لــتــكــرر  ــران،  ــ ــإيـ ــ بـ يـــرتـــبـــط  مــــا  فــــي  وراءه 
اإلدارة، ولو بلهجة دبلوماسية ناعمة، 
ما  فــي  نفسها  السابقة  اإلدارة  مطالب 
لطهران،  الــحــمــراء«  »الخطوط  بـ يتعلق 
أي برنامجها الصاروخي وسياساتها 
اإلقليمية. مع ذلــك، فإن عهد بايدن، قد 
يــمــنــح طـــهـــران فــســحــة لــلــمــلــمــة أوراقـــهـــا 

ومواجهة التحديات.

تحديات إيرانية متراكمة 
في ذكرى الثورة

في الذكرى الـ42 للثورة 
اإليرانية، تصاعدت 

التحديات بوجه 
السلطات، في ظل 

تجاذبات سياسية، 
وعقوبات أميركية لها 

تداعيات قوية

قاليباف: التهديد 
األول هو تراجع الرصيد 

االجتماعي للنظام
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ميانمار: سلطات االنقالب 
تقمع االحتجاجات

أطــلــقــت قــــوات األمــــن فـــي مــيــانــمــار، 
أمس الثاثاء، رصاصات مطاطية 
ــوع عــلــى  ــ ــدمـ ــ ــلـ ــ والـــــــغـــــــاز املــــســــيــــل لـ
ــد االنــــــقــــــاب، فــي  ــ ــريـــن ضـ ــاهـ ــتـــظـ مـ
ــتــــوالــــي مــن  ــع عـــلـــى الــ ــ ــرابـ ــ الــــيــــوم الـ
ــــف شـــهـــود  ــــشـ االحـــــتـــــجـــــاجـــــات. وكـ
عــيــان، فــي العاصمة نــايــبــيــداو، أن 

الشرطة أطلقت رصاصات مطاطية 
قد  كــانــت  بعدما  متظاهرين،  على 
املــيــاه.  بخراطيم  تفريقهم  حــاولــت 
كــمــا فـــرض الــجــيــش، أول مــن أمــس 
التجّمعات في  االثنني، حظرًا على 
مناطق تشهد احتجاجات حاشدة 

وحظر تجول ليلي.
)فرانس برس(

تدريبات أميركية في بحر 
الصين الجنوبي

أميركيتان،  طائرات  حاملتا  أجــرت 
الــثــاثــاء، تــدريــبــات مشتركة  أمـــس 
ــنـــوبـــي، بــعــد  فــــي بـــحـــر الـــصـــني الـــجـ
ــار ســـفـــيـــنـــة حــربــيــة  ــ ــحـ ــ ــن إبـ ــ أيــــــــام مـ
تسيطر  جــزر  مــن  بالقرب  أميركية، 
عــلــيــهــا الــــصــــني. وذكـــــــرت الــبــحــريــة 
األمــيــركــيــة أن حــامــلــتــي الــطــائــرات 
»تـــــيـــــودور روزفـــــلـــــت« و»نــيــمــيــتــز« 
»أجرتا  القتاليتني  ومجموعتيهما 
العديد من التدريبات بهدف زيادة 

التوافق العملياتي بني القطع«.
)رويترز(

توترات أمنية في 
أفغانستان

ــــس  ــة أشــــــــخــــــــاص، أمـ ــســ ــمــ ــل خــ ــ ــتـ ــ قـ
الـــــثـــــاثـــــاء، جــــــــراء هــــجــــوم مــســلــح 
األفغانية  العاصمة  فــي  وانــفــجــار 
صـــــيـــــب شــخــصــان 

ُ
ــول. كـــمـــا أ ــ ــابــ ــ كــ

بجروح جراء انفجار عبوة الصقة 
من  القريبة  ميكرويان  منطقة  في 
الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة. فـــي املــقــابــل، 
األفــغــانــيــة  ــاع  ــدفــ الــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
عـــن مــقــتــل 31 مـــن عــنــاصــر حــركــة 
ــي قـــصـــف جـــــوي فــي  ــان« فــ ــبــ ــالــ »طــ

مديرية بنجوايي بإقليم قندهار.
)العربي الجديد(

اقتراح تركي باعتماد 
النموذج اليوناني 

لـ»إس 400«
كشف وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكــار )الــصــورة(، أمــس الــثــاثــاء، عن 
ــقــــرة ملــنــاقــشــة الـــنـــمـــوذج  انـــفـــتـــاح أنــ
الـــيـــونـــانـــي لــحــل مــســألــة صـــواريـــخ 
»إس 400« الروسية، والتي أدت إلى 
فرض عقوبات أميركية على تركيا. 
تمتلكها  التي  إس-300  وصــواريــخ 
اليونان، كانت قد اشترتها قبرص 
مــن روســيــا فــي الــعــام 1997. وبعد 
ضغوط أميركية وأوروبــيــة تم نقل 
الـــصـــواريـــخ عــــام 1998 مـــن قــبــرص 
إلى جزيرة كريت اليونانية، مقابل 
ــد الـــيـــونـــان لــقــبــرص بــأنــظــمــة  تـــزويـ

جوية موازية. وبعد نقل الصواريخ، 
بقيت 15 عامًا بدون تفعيل.

)العربي الجديد(

النظام السوري يطبّق 
اتفاق درعا

الثاثاء،  النظام السوري، أمس  بدأ 
إليه  تــوصــل  الـــذي  االتـــفـــاق  بتنفيذ 
حــول مصير  املركزية«  »اللجنة  مع 
ــة  ــعـــارضـ ــقـــني فــــي املـ ــابـ مـــقـــاتـــلـــني سـ
املــســلــحــة ومــديــنــة طــفــس فـــي ريــف 
ــي. وقـــــالـــــت مــــصــــادر  ــ ــربـ ــ ــغـ ــ درعــــــــا الـ
ــــوات من  »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن قـ لــــ
الــتــابــعــة للنظام  الــرابــعــة«  »الــفــرقــة 
نــفــذت عــمــلــيــات تفتيش فــي مـــزارع 
بــــإشــــراف عــنــاصــر مـــن مــجــمــوعــات 
ــام ووجــــــــود  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الــــتــــســــويــــة مــــــع الـ
أصــــــحــــــاب املــــــــــــــــزارع، إضــــــافــــــة إلــــى 
مندوبني عن »اللجنة املركزية« التي 
تضم قياديني سابقني في املعارضة 
ووجــهــاء محليني. ويــنــص االتــفــاق 
على عــدة بــنــود، مــن أبــرزهــا تسليم 
الــســاح املــتــوســط وتفتيش املـــزارع 
ومقرات تابعة للقيادي السابق في 

الفصائل املحلية خلدون الزعبي.
)العربي الجديد(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء، وزيــــر  ــائــــب رئــ ــد نــ ــ أكــ
الــخــارجــيــة الــقــطــري، الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
زيارته بيروت، أمس  ثاني، خــال  آل  الرحمن 
الثاثاء، دعم الدوحة تشكيل حكومة لبنانية 
ــرار. ونـــفـــى، بــعــد لــقــائــه رئــيــس  ــقـ ــتـ تــدعــم االسـ
قصر  في  عــون،  ميشال  اللبناني  الجمهورية 
الرئاسي(، وجود مبادرة قطرية  بعبدا )املقر 
حاليًا على الطاولة لدعوة األطراف اللبنانية 
إلــى الــتــشــاور فــي الــدوحــة. وجـــاء ذلــك بعد أن 
تــحــدثــت وســائــل إعـــام محلية وعــربــيــة، منذ 
ــارة املـــســـؤول الــقــطــري مساء  لحظة إعـــان زيــ
أول من أمس االثنني، عن احتمال قيام الدوحة 
بــجــمــع الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى طــاولــة حــوار 
شبيهة بتلك التي عقدت في مايو/أيار 2008، 
الله عسكريًا على  أعقبت سيطرة حــزب  التي 
ميشال  انتخاب  إلــى  وأدت  بيروت،  العاصمة 
ســلــيــمــان رئــيــســًا. وأوضـــــح وزيــــر الــخــارجــيــة 
القطري في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه 
األطـــراف  لبنان وتشجع  تــدعــم   قطر 

ّ
أن عـــون، 

عـــلـــى تــغــلــيــب املــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى تــلــك 
إلى تشكيل  للوصول  السياسية،  أو  الحزبية 
حكومة تؤمن االستقرار السياسي. وردًا على 
ســـؤال بــشــأن مــا إذا كــانــت دولـــة قــطــر تسعى 
»نسف املبادرة الفرنسية« تجاه لبنان، نفى  لـ
ــر، واضــعــًا  ــ ــذا األمــ ــر الــخــارجــيــة صــحــة هــ ــ وزيـ
تــحــرك الـــدوحـــة فــي إطــــار اســتــكــمــال املــســاعــي 
الــدولــيــة لتشكيل حــكــومــة. وكشف  والــجــهــود 
ــة قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حــمــد آل  أن أمــيــر دولـ
ثــانــي يــوجــه رســالــة دعـــم للبنانيني. وفـــي ما 

أوضح  للبنان،  املباشر  املالي  بالدعم  يتعلق 
ال  فــي سياساتها،  »قــطــر  أن  الخارجية  وزيـــر 
تقدم الــدعــم على شكل نــقــدي، بــل عبر برامج 
ومــشــاريــع، لــتــكــون عــلــى بــّيــنــة أنــهــا ستحدث 
فارقًا في اقتصاد الدولة وعلى صعيد الشعب. 
ــر يتطلب حــكــومــة مــســتــقــرة، وقطر  ــذا األمـ وهـ
الــخــيــارات لخدمة  مــســتــعــدة للنظر فــي كــافــة 
الــشــعــب الــلــبــنــانــي، وتــســتــوفــي الــشــروط التي 

تتبعها الدولة القطرية في مساعدة الدول«. 
والـــتـــقـــى املــــســــؤول الـــقـــطـــري رئـــيـــس مجلس 
النواب نبيه بري في عني التينة )مقر إقامة 
بــيــروت. وأكــدت مصادر  البرملان( في  رئيس 
 الــلــقــاء 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن عــني الــتــيــنــة لـــ

التأخر  وعــدم  تشكيل حكومة  أهمية  تــنــاول 
 الــعــقــد، ألن الــوضــع الـــراهـــن ال يحتمل 

ّ
لــحــل

ــلـــة. كـــمـــا تـــضـــّمـــن تـــشـــديـــد قـــطـــر عــلــى  املـــمـــاطـ
وقوفها إلى جانب لبنان ودعمه في محنته 
الــقــوى السياسية  االقــتــصــاديــة، مــع مــاقــاة 
لــلــجــهــود الــدولــيــة، بــالــتــوافــق الــداخــلــي على 
خــريــطــة طــريــق لــلــنــهــوض. إلـــى ذلـــك استقبل 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف األعــــمــــال حــســان 
القطري،  الوزير  الحكومي  السراي  دياب في 
وتـــّم اســتــعــراض األوضــــاع الــعــامــة والجهود 
املبذولة لتأليف الحكومة وما يمكن أن تقوم 
به قطر لتشجيع األطراف اللبنانية لإسراع 

في تشكيل الحكومة.

التنفيذية  السلطة  انتخاب  إثــر  الليبي،  املــلــف  فــي  الدبلوماسي  الــزخــم  تــواصــل 
املــؤقــتــة األســـبـــوع املـــاضـــي، مــع انــطــاق الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة لــاجــتــمــاع الــثــالــث 
للمسار الدستوري الليبي، أمس الثاثاء، في الغردقة املصرية، بحضور رئيس 
التباحث حول كيفية إجراء  السايح، بهدف  العليا لانتخابات عماد  املفوضية 
االستفتاء على الدستور الليبي. وشهد االجتماع مشاركة رئيس جهاز املخابرات 
بامللف  املعنية  املصرية  للجنة  التنفيذي  والرئيس  كــامــل،  عباس  الــلــواء  العامة 
يــان كوبيتش،  إلــى ليبيا  بــديــع، واملــبــعــوث األمــمــي الجديد  الــلــواء أيمن  الليبي، 
 الذي شدد على ضرورة الخروج بنتائج إيجابية، حتى ال تتأثر باقي املسارات 

السياسية والعسكرية. 
وأّيد عدد من املشاركني في االجتماع، إجراء االستفتاء مع تعديل املادة السادسة 
ــغـــاء املـــــادة الــســابــعــة مــنــه،  بــاعــتــمــاد نــظــام الــــدوائــــر الـــثـــاث بــنــظــام »50+1« وإلـ
وتحصني املراكز القانونية التي ستنتج عن هذا االستفتاء، وذلك من خال إيقاف 
نظر الــطــعــون املتعلقة بــقــانــون االســتــفــتــاء وقــانــونــيــة إصـــدار مــشــروع الدستور 
والتعديل العاشر لإعام الدستوري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2018. 
الخميس. من جهتها، كشفت  يــوم غد  االجتماعات حتى  أن تستمر  املقرر  ومــن 
»العربي  لـ الليبي  بامللف  املعنية  اللجنة  مصادر دبلوماسية مصرية مقربة من 
الجديد«، عن حالة من الغضب لدى القاهرة، تجاه البعثة األممية في ليبيا، نظرًا 
السابقة  باإلنابة  األممية  املبعوثة  مارستها  خــداع  عملية  القاهرة  اعتبرته  ملــا 
ستيفاني وليامز، ضد القاهرة بشأن اختيار السلطة التنفيذية الجديدة، والتي 
الفائزة،  القائمة  لصالح  القاهرة،  تدعمها  كانت  التي  القيادات  بخسارة  انتهت 

والتي كانت تحظى بدعم تركيا.
من جهته، بحث وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو، هاتفيًا مع نظيره 
التونسي عثمان الجرندي، ملف الشأن الليبي. وذكرت مصادر دبلوماسية تركية 
مساء أول من أمس اإلثنني، أن جاووش أوغلو والجرندي بحثا آخر املستجدات 
في ليبيا، من دون ذكر مزيد من التفاصيل حول فحوى املكاملة. بدوره، بحث وزير 
الخارجية الــروســي، سيرغي الفـــروف، أول من أمــس اإلثــنــني، مع رئيس املجلس 
الحميد  عبد  الوطنية،  الوحدة  ورئيس حكومة  املنفي،  الليبي، محمد  الرئاسي 

دبيبة، امللف الليبي. 
)العربي الجديد، األناضول(

تحالف »الحرية 
والتغيير« هو الرابح األكبر 

في الحكومة

أسفرت معارك أمس 
عن سقوط أكثر من 40 

قتيًال من الطرفين

لن تجد الحكومة 
الطريق مفروشًا بالورود 
على المستوى السياسي

وصف الحوثيون 
غريفيث بأنه مبعوث 
بريطاني بلباس أممي

الحكومة السودانية
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــودانــ ــســ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ســـتـــجـــد الــ
الــــجــــديــــدة، نــفــســهــا فــــي مـــواجـــهـــة 
السياسية  الــتــعــقــيــدات  مـــن  جــمــلــة 
ــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة في  ــاديـ ــتـــصـ ــة واالقـ ــيـ ــنـ واألمـ
تجاوزها  عليها  الصعب  من  املقبلة،  املرحلة 
في الوقت القريب، على الرغم من حالة التفاؤل 
لدى كثيرين. وسمى رئيس الــوزراء، عبد الله 
حــمــدوك، أول مــن أمــس اإلثــنــني، 25 وزيـــرًا في 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، تـــوزعـــت حــصــصــهــا بني 
شــركــاء الــحــكــم الــثــاثــة؛ تــحــالــف »قـــوى إعــان 
الحرية والتغيير« الذي حصل على 17 وزارة 
حــاز منها حــزب »األمـــة« القومي وحـــده على 
انضمت  التي  املسلحة  والــحــركــات  وزارات،   6
ــاق الـــســـام،  ــفــ ــرًا بـــعـــد تـــوقـــيـــع اتــ ــيــ لــلــحــكــم أخــ
العسكري  واملــكــون  وزارات،   7 على  وحصلت 
الذي احتفظ بوزارتي الدفاع والداخلية. فيما 
ــر لــلــتــربــيــة والتعليم  تـــم تــأجــيــل تــســمــيــة وزيــ
إلجـــراء مزيد مــن املــشــاورات، نتيجة خافات 
حول من يتولى هذه الحقيبة داخل مكونات 

»الجبهة الثورية«.
وبـــكـــل الـــحـــســـابـــات، يـــكـــون تــحــالــف »الــحــريــة 
والتغيير«، هو الرابح األكبر من تلك القسمة 
بــمــرشــحــه عبد  أواًل  بــاحــتــفــاظــه  الــحــكــومــيــة، 
ــمــــدوك فــــي مــنــصــب رئـــيـــس الــــــــوزراء،  الـــلـــه حــ
بــعــدمــا كــانــت تــســربــت دعـــــوات خــجــولــة غير 
ــن قـــبـــل بــعــض  عــلــنــيــة لـــتـــغـــيـــيـــره، ال ســيــمــا مــ
ــارات الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، وبـــعـــض أعــضــاء  ــيــ تــ
املكون العسكري. كما حصل تحالف »الحرية 
ــاد الـــحـــراك الـــثـــوري ضــّد  ــــذي قــ والــتــغــيــيــر« الـ
نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر، على 
الــــوزارات، بإسناد 17 وزارة  مــن  أكبر نصيب 
والــصــنــاعــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارات  ــا  أبــــرزهــ لــــه، 
ــا يلفت  ــــاالت. ومــ ــــصـ والـــطـــاقـــة واإلعــــــام واالتـ
 التحالف 

ّ
االنتباه عكس الحكومة السابقة، أن

الحزبية  قــيــاداتــه  الــجــديــدة،  للحكومة  ـــح 
ّ

رش
بــــداًل مــن الــكــفــاءات كــمــا حــصــل فــي الحكومة 
، عينت 

ً
الــخــارجــيــة مــثــا الــســابــقــة. ففي وزارة 

مـــريـــم الـــصـــادق املـــهـــدي، نــائــبــة رئـــيـــس حــزب 
ــة« الــقــومــي، واملــرشــحــة لــخــافــة والــدهــا  ــ »األمـ
الـــراحـــل الـــصـــادق املـــهـــدي عــلــى رأس الــحــزب، 
ــرة الــخــارجــيــة، فــيــمــا اختير  ــ فـــي مــنــصــب وزيـ
األمـــــني الـــعـــام لـــحـــزب »املـــؤتـــمـــر الـــســـودانـــي«، 
ملنصب وزيــر شــؤون رئاسة مجلس الـــوزراء، 
والقيادي في الحزب ذاته، إبراهيم الشيخ، في 
منصب وزيـــر الــصــنــاعــة. كــمــا حــافــظ تحالف 

األبيض )غرب( والقضارف )شرق(، إذ شهدت 
ــلـــب وتــخــريــب  ــاالت نـــهـــب وسـ ــ ــتـــان، حــ ــنـ املـــديـ
للممتلكات العامة. كما تستمر االحتجاجات 
الــداخــلــيــة أو طــرق  الــطــرق  بــإغــاق  الشعبية 
السياق، شهدت مدينة  وفــي  السريع.  املــرور 
نياال، مركز والية جنوب دارفور، غرب الباد، 
أمــــس، مـــحـــاوالت ســلــب ونـــهـــب، تــصــدت لها 
الشرطة. وبدأت األحداث بخروج تظاهرة في 
املدينة، لليوم الثامن على التوالي، احتجاجًا 
على تردي األوضــاع املعيشية وغاء أسعار 
الخبز، قبل أن يحاول املحتجون دخول أكبر 

أسواق املدينة.
ومـــا يــزيــد املــشــهــد األمــنــي قــتــامــة، الــتــوتــرات 
عــلــى الـــحـــدود الــشــرقــيــة مـــع إثــيــوبــيــا، وذلـــك 
بعد أن بدأ الجيش السوداني، منذ نوفمبر/
العسكرية  عملياته  املــاضــي،  الثاني  تشرين 
في املنطقة، السترداد أراضي منطقة الفشقة 
 عصابات 

ّ
الكبرى والصغرى والتي يقول إن

مــدعــومــة مـــن إثــيــوبــيــا تــســيــطــر عــلــيــهــا منذ 
العام 1995. وليس مستبعدًا أن تتوسع تلك 
الرغم  البلدين، على  التوترات إلى حرب بني 
من تأكيد كل من الخرطوم وأديس أبابا عدم 
رغبتهما في الدخول في حرب. وبحال حدث 
هذا السيناريو، فإنه سيؤدي لتبعات كارثية 

إضافية على الوضع الكلي للباد.
مسؤولية  من  األمنية  التعقيدات  تكون  ال  قد 
الــحــكــومــة وحـــدهـــا، ذلــــك ألنــــه حــســب االتــفــاق 
السياسي بني العسكر واملدنيني في أغسطس/
 مسؤولية األمـــن إلــى حــّد كبير 

ّ
آب 2019، فـــإن

هـــي فـــي يـــد املـــكـــون الــعــســكــري املــســيــطــر على 
الجيش والشرطة وقوات الدعم السريع وجهاز 
املـــخـــابـــرات. وفـــي كــثــيــر مــن األحـــــداث األمــنــيــة، 

في  عضويته  كامل  على  والتغيير«  »الحرية 
 لديه 

ّ
مــجــلــس الــســيــادة االنــتــقــالــي، عــلــمــًا بــــأن

خــمــســة أعــضــاء فــي هـــذا املــجــلــس. وبالنسبة 
لحركات  تحالف  وهــي  الــثــوريــة«،  »الجبهة  لـ
تمردت على نظام البشير، ودخلت الحكم بعد 
توقيعها اتفاق سام مع الحكومة االنتقالية 
في أكتوبر/تشرين األول املاضي، فقد حصلت 
على 7 وزارات و3 أعضاء في مجلس السيادة، 
وكـــان نصيب »حــركــة الــعــدل واملـــســـاواة« هو 
األوفــر، بتعيني رئيسها، جبريل إبراهيم، في 
االقتصادي،  والتخطيط  املالية  وزير  منصب 
والناطق باسم الحركة معتصم محمد صالح، 
وحسب  أنــه  كما  االجتماعية.  للرعاية  وزيـــرًا 
مـــا رشــــح مـــن مــعــلــومــات، ســتــحــصــل الــحــركــة 
عــلــى منصب وزيـــر دولـــة بــــوزارة الــخــارجــيــة، 
ومنصب نائب مدير جهاز األمن واملخابرات.

أما املكون العسكري، فاحتفظ طبقًا للوثيقة 
الدستورية بحقيبتي الدفاع والخارجية، إذ 
بقي على وزير الدفاع الفريق ياسني إبراهيم 

ُ
أ

الداخلية،  وزيـــر  اســتــبــدل  فيما  منصبه،  فــي 
الدين  بالفريق عز  إدريــس،  الطريفي  الفريق 
الــشــيــخ، املـــديـــر الـــعـــام لــلــشــرطــة الــســودانــيــة، 

وهي خطوة لم يجد لها املراقبون تفسيرًا.
وبمجرد اإلعان عن الحكومة الجديدة، شرع 
ــراز حــجــم الــتــحــديــات الــتــي  ــ املـــراقـــبـــون فـــي إبـ
ســتــواجــهــهــا، وأولــهــا الــضــائــقــة االقــتــصــاديــة 
واملعيشية املتمثلة في ندرة السلع الضرورية 
وغــائــهــا، مــثــل الــخــبــز والــــوقــــود، واالرتـــفـــاع 
الــيــومــي فــي أســعــار الــســلــع والــخــدمــات. هــذا 
النقد األجنبي،  الــدولــة مــن  مـــوارد  غير شــّح 
ــل الـــعـــمـــات  ــابـ ــقـ وتـــــدهـــــور قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه مـ
التضخم  نسبة  وارتــفــاع  األخــــرى،  األجنبية 
إلى أكثر من 250 في املائة. وتراهن الحكومة 
لــلــحــد مـــن هــــذا الـــتـــدهـــور االقـــتـــصـــادي على 
حصولها عــلــى دعـــم مــن الــــدول ومــؤســســات 
 عــن تنمية املـــوارد 

ً
الــتــمــويــل الــدولــيــة، فــضــا

 
ّ
نيته ضخ أعلن حمدوك صراحة  إذ  الذاتية، 
املبلغ  يــزيــد عــن 400 مليون دوالر، وهــو  مــا 
ــــذي يـــتـــوقـــع حـــصـــول الـــحـــكـــومـــة عــلــيــه مــن  الــ
الــخــارج، فــي زيـــادة اإلنــتــاج النفطي، وكذلك 

تأهيل املشاريع الزراعية.
األمني،  املستوى  على  تحديات  كذلك  هناك 
الفترة  فــي  الــبــاد  خصوصًا بعدما واجــهــت 
األخيرة أحداثًا دامية، منها النزاعات القبلية 
املتكررة، ال سيما شرق وغرب الباد، والتي 
أودت بــحــيــاة املـــئـــات. كــمــا يــشــهــد الـــســـودان 
تــفــلــتــات أمـــنـــيـــة، بـــــرزت أخـــيـــرًا فـــي مــديــنــتــي 

ويتهم  العسكري،  للمكّون  االنــتــقــادات  توجه 
األمنية،  األحـــداث  مــع  التعاطي  فــي  بالتراخي 
بهدف إحــراج الحكومة املدنية، خصوصًا إذا 

ما توترت العاقة بني العسكر واملدنيني.
سياسيًا، لن تجد الحكومة الطريق مفروشًا 
بـــالـــورود، حــتــى مــن أقـــرب املــقــّربــني، ذلـــك ألن 
والتغيير«  »الــحــريــة  الــثــاثــة؛  الحكم  شــركــاء 
و»الجبهة الثورية« واملكون العسكري، بينهم 
خــافــات عــديــدة، وداخـــل كــل مــكــون تباينات 
وتقاطعات داخلية، ربما تشغلهم عن توفير 
تمامًا  للحكومة،  السياسي  والــدعــم  الغطاء 

كما حدث بالنسبة لحكومة حمدوك األولى.
ــه الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى املـــســـتـــوى  ــ ــواجـ ــ ــك، تـ ــ ــذلـ ــ كـ
السياسي، معارضة شرسة من جانب حزب 
الـــرئـــيـــس املــــعــــزول عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، »املـــؤتـــمـــر 
الــوطــنــي«، الـــذي بــدأ فــي تحريك قــواعــده في 
تــظــاهــرات شــبــه يــومــيــة. هـــذا غــيــر الــتــيــارات 
اإلســامــيــة الــقــريــبــة مــن »املــؤتــمــر الــوطــنــي«، 
والـــتـــي لــديــهــا مــواقــفــهــا وتــحــفــظــاتــهــا على 
الحكومية، خصوصًا  التوجهات  العديد من 
فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــتــطــبــيــع مــــع إســــرائــــيــــل، 
ــة،  ــدولــ ـــن الــ ـــن عـ ــديـ ــتــــوجــــه نـــحـــو فـــصـــل الــ والــ
والـــتـــعـــديـــات عــلــى الـــقـــوانـــني ذات الــصــبــغــة 
الــديــنــيــة، أو التغيير فــي املــنــاهــج الــدراســيــة. 
كــمــا ســتــصــطــدم الــحــكــومــة بــغــضــب الــشــارع 
العريض غير املسّيس، احتجاجًا على تردي 

األوضاع االقتصادية واملعيشية.  
ــاعـــب، من   هــــذه الـــتـــحـــديـــات واملـــصـ

ّ
وفــــي ظــــل

املــنــتــظــر أن تــجــتــمــع الــحــكــومــة فـــي الــقــريــب 
الـــعـــاجـــل، حـــســـب حــــمــــدوك، إلقـــــــرار بــرنــامــج 
متفق عليه، حدد رئيس الوزراء مامحه، وال 
السام  عملية  بــإكــمــال  يتعلق  مــا  فــي  سيما 

مــع الــحــركــات املــتــمــردة الــتــي ال تــــزال بعيدة 
عــــن الـــحـــكـــومـــة االنـــتـــقـــالـــيـــة. والـــحـــديـــث هــنــا 
تحديدًا عن حركة »تحرير السودان« بقيادة 
الواحد محمد نور، و»الحركة الشعبية  عبد 
لتحرير السودان« بقيادة عبد العزيز، وهما 
مـــن أكــثــر الــحــركــات تــأثــيــرًا عــلــى األرض، إذ 
قــاعــدة شعبية عريضة  تــحــوز األولــــى عــلــى 
الثانية  ــور، فيما تــحــوز  ــ خــصــوصــًا فــي دارفـ
أيضًا على قاعدة شعبية في جنوب كردفان 

وقوة عسكرية ضخمة ميدانيًا.
ويــعــطــي الــبــرنــامــج الــحــكــومــي كــذلــك أولــويــة 
قـــــصـــــوى لـــحـــلـــحـــلـــة الــــضــــائــــقــــة املـــعـــيـــشـــيـــة، 
واالســتــمــرار فــي الــعــمــل عــلــى تــطــويــر عــاقــات 
الخارجية، وال سيما مع مؤسسات  السودان 
على  الحصول  يضمن  بما  الدولية،  التمويل 
قــــروض ومــنــح وإعـــفـــاء مـــن الـــديـــون، وتهيئة 
املناخ للشركات العاملية لاستثمار في الباد. 
وال يجهل البرنامج، أهمية إصاح مؤسسات 
ــة، ومـــعـــالـــجـــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــــــدولــــــة املــــدنــــيــــة والــ
االختاالت األمنية املتكررة، مع إكمال هياكل 
السلطة االنتقالية، بداية باملجلس التشريعي، 
املـــفـــوضـــيـــات  وتـــعـــيـــني والة جـــــدد وتـــشـــكـــيـــل 
املـــســـتـــقـــلـــة، وتـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة االنـــتـــقـــالـــيـــة، 

وااللتزام بمبدأ عدم اإلفات من العقاب.
فـــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول مـــقـــرر املــجــلــس املـــركـــزي 
ــمــــال بــــــــوالد، إن  »الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، كــ ـــ لــ
لتوافق  نتيجة  »جــــاءت  الــجــديــدة  الــحــكــومــة 
ســيــاســي عــريــض، والــفــرصــة أمــامــهــا كبيرة 
لــتــحــّمــل مــســؤولــيــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــعــبــور 
بالباد إلى بر األمان«، مضيفًا في حديث مع 
 »أهم ما يمّيز التشكيل 

ّ
»العربي الجديد«، أن

السياسية  القوى   
ّ
أن هو  الجديد،  الحكومي 

دفعت هذه املرة بكوادرها وقيادات الصفوف 
األمــامــيــة فــيــهــا، لــتــولــي حــقــائــب وزاريــــــة، ما 
يفرض عليها بذل جهد أكبر للعمل وتحقيق 
 »هناك شبه 

ّ
اإلنجازات«. ويشير بوالد إلى أن

القضايا  لحلحة  شامل  برنامج  على  اتــفــاق 
كل  والسياسية، وتجاوز  واألمنية  املعيشية 
ــام الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، وذلـــك  املــطــبــات أمــ
حـــتـــى تـــصـــل الــــبــــاد إلـــــى مـــرحـــلـــة صـــنـــدوق 
االقتراع، الذي يعّد البداية الحقيقية للتحول 
الــديــمــقــراطــي«، مـــشـــددًا عــلــى »أهــمــيــة وضــع 
البداية  فــي  ومستعجلة  واضــحــة  ســيــاســات 

لوقف التدهور األمني واملعيشي«.
أما املحلل السياسي عبد املاجد عبد الحميد، 
 »نسبة التفاؤل أعلى نسبيًا هذه املرة 

ّ
فيرى أن

مما كانت عليه مع تشكيل الحكومة السابقة، 
ذلــك ألن معظم أطــراف الحكم وصلت لقناعة 
بأهمية االتــفــاق والــتــوافــق على الــحــد األدنــى 
من البرامج، ملواجهة األزمات بصورة جدية«. 
ويضيف في حديث مع »العربي الجديد«، أنه 
»يتعنّي على كل األطــراف اإلقليمية والدولية 
الحكومة  فــي طريق  القاقل  زرع   

ّ
أن تــدرك  أن 

التجربة  على  القضاء  تمامًا  يعني  الجديدة، 
الديمقراطية الناشئة، وفتح املجال أمام تفتت 
إلى جزر مناطقية وقبلية،  السودان وتحوله 
وهـــــذا لـــن يـــكـــون بــــأي حــــال مـــن األحـــــــوال من 
مصلحة أي من األطراف اإلقليمية والدولية«. 
ويــســتــبــعــد عـــبـــد الــحــمــيــد دخــــــول الــحــكــومــة 
 ذلــك 

ّ
ــع الـــنـــظـــام الـــســـابـــق ألن فـــي مــصــالــحــة مـ

»ســيــفــقــدهــا قــواعــد وكــيــانــات وقــــوى صنعت 
 »املصالحة إن فكرت فيها 

ّ
الثورة«، موضحًا أن

الحكومة، فينبغي أن تكون شاملة وال ُيعنى 
بها النظام السابق وحده«.

4 ملفات 
تحسم مصير

على الحكومة احتواء الغضب الشعبي المتزايد )أشرف شاذلي/فرانس برس(

أعرب غريفيث عن قلقه من تصاعد المعارك )صالح العبيدي/فرانس برس(

وزير الخارجية القطري في قصر بعبدا أمس )حسين بيضون(

حكومته  أخيرًا،  حمدوك،  اهلل  عبد  السوداني،  ــوزراء  ال رئيس  أعلن 
الجديدة للفترة االنتقالية، لتبدأ مرحلة من التحديات أمام فريق العمل 
المستوى  على  معقدة  ملفات  مع  التعامل  عليه  سيكون  الــذي 

السياسي واألمني واالقتصادي واالجتماعي

الحدث

الحدث

رصد

غازي، رئيس »هيئة الدفاع عن املعتقلني 
املحكمة  إن  »فيسبوك«،  على  واملخفيني« 
ــة املـــتـــخـــصـــصـــة، الـــتـــي يــســيــطــر  ــيـ ــزائـ الـــجـ
»تهمة  للنواب  الحوثيون، وّجهت  عليها 
ــنـــواب  املـــشـــاركـــة فــــي اجـــتـــمـــاع مــجــلــس الـ
ــــذي عــقــد فـــي مــديــنــة  الــتــابــع لــلــشــرعــيــة الـ
سيئون بمحافظة حضرموت عام 2019«، 
ــم فـــيـــه انـــتـــخـــاب هــيــئــة رئـــاســـة  والــــــــذي تــ
جـــديـــدة لــلــمــجــلــس. فـــي املـــقـــابـــل، اعــتــبــرت 
الحكومة اليمنية، خال اجتماع لها أمس 
الحوثي  مليشيا  »تصعيد  أن  عـــدن،  فــي 
ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــــــــأرب، واسـ ــلــ هـــجـــمـــاتـــهـــا عــ
ــــخ  ــواريـ ــ ــــصـ ــالـ ــ املـــــدنـــــيـــــني والـــــــنـــــــازحـــــــني بـ
ــة، ومـــــــحـــــــاوالت  ــ ــخـ ــ ــخـ ــ ــفـ ــ والــــــــطــــــــائــــــــرات املـ
ــك بــالــتــزامــن  ــ اســـتـــهـــداف الـــســـعـــوديـــة، وذلـ
والــدولــيــة إلحــال  األممية  التحركات  مــع 
ما  اليمن، هي تحركات تؤكد  السام في 
ــرارًا مـــن أن هــذه  ــ حــــذرت مــنــه الــحــكــومــة مـ
بــالــســام«. وأضــافــت  تــؤمــن  املليشيات ال 
أن »قــــــرار هــــذه املــلــيــشــيــات لــيــس بــيــدهــا 
وهــي مجرد وكــاء لداعميها فــي إيـــران«. 
وأكــدت الحكومة أن »ما تقوم به مليشيا 
الحوثي في استهداف املدنيني واألراضي 
السام  لرسالة  فهمها  يعكس  السعودية 
ترى  الــدولــي وال  املجتمع  بها  التي بعث 
فـــي أي جــهــد لــلــســام إال فـــرصـــة وغــطــاء 
اليمني  الشعب  ضــد  معاركها  الستمرار 
واستهداف أمن دول الجوار«، داعية األمم 
املتحدة ومجلس األمن واملجتمع الدولي 
االكتفاء  وعـــدم  مسؤولياتهم  تحّمل  إلــى 
ــــام ال  ــى ســ ــ بـــالـــضـــغـــط نـــحـــو الـــــذهـــــاب الــ
تتوافر له أي شروط موضوعية مع عرقلة 
مليشيا الحوثي وداعميها في طهران لكل 
الجهود. في السياق، انتقد نائب الرئيس 
اتصال  فــي  صــالــح،  محسن  علي  اليمني 
الــلــواء سلطان  مـــأرب  هاتفي مــع محافظ 
ــرادة، »املـــوقـــف الـــدولـــي املـــتـــردد وغير  ــعـ الـ
الحوثي  مــع جماعة  التعامل  فــي  الــحــازم 
ــة عــنــصــريــة، مـــا يــدفــع  ــيـ ــابـ كــجــمــاعــة إرهـ
الــجــمــاعــة لــتــحــدي جــهــود إحــــال الــســام 
بـــأســـره ويشجعها  الـــدولـــي  ولــلــمــجــتــمــع 

على ممارسة املزيد من جرائمها«. 
مقابل هذا التصعيد، وفي محاولة لدفع 
جــهــود الــســام، بــحــث الــبــرملــان األوروبــــي 
ــرار يــدعــو لــوقــف إطــــاق الــنــار  مـــشـــروع قــ
فــي الــيــمــن وملــفــاوضــات تــفــضــي لتسوية 
شاملة، وفق قناة »الجزيرة«، التي أشارت 
إلــى أن املشروع يحث مجلس األمــن على 
ــي الــيــمــن إلــــى املــحــكــمــة  ــع فـ ــة الـــوضـ ــالـ إحـ

الجنائية الدولية.

الحوثيون حصيلة  الحكومية. ولم يعلن 
خسائرهم، لكن وكالة »سبأ« التابعة لهم، 
أذاعت مساء أمس بيان تشييع 15 ضابطًا 
بـــــــارزًا. هــــذا الـــوضـــع دفــــع األمـــــم املــتــحــدة 
ــال  ــ ــــن مـــغـــبـــة الـــتـــصـــعـــيـــد. وقـ لـــلـــتـــحـــذيـــر مـ
املبعوث األممي مارتن غريفيث، في بيان 
ــشــر عبر »تــويــتــر«، إنــه »قــلــق للغاية من 

ُ
ن

تجّدد األعمال العدائية في محافظة مأرب 
ــه، خــصــوصــًا ونــحــن  ــلـ ــار الـ مـــن قــبــل أنـــصـ
ــم دبــلــومــاســي  ــ نــشــهــد لــحــظــة تـــبـــلـــور زخـ
جديد إلنهاء الحرب في اليمن واستئناف 
 »التوصل 

ّ
العملية السياسية«. وأضاف أن

الى تسوية سياسية عن طريق التفاوض 
عات الشعب اليمني، هو الحل 

ّ
وتلّبي تطل

الوحيد إلنهاء هذا النزاع«.
ولم تتأخر جماعة الحوثيني للرد بشكل 
عنيف على غريفيث، ووصفت على لسان 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســمــهــا، محمد عبد 
بريطاني  مبعوث  بأنه  غريفيث  الــســام، 
ــمــــي. وقــــــال عـــبـــد الــــســــام، فــي  بـــلـــبـــاس أمــ
تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«: » كــمــا هــو منطق 
السفير البريطاني، يصف غريفيث أعمال 
أبــنــاء شعبنا  املــدافــعــني عــن أنفسهم مــن 
بــاده  مبعوث  منه  يجعل  مــا  بالعدائية، 
)بــريــطــانــيــا( بــلــبــاس أمــــمــــي«. كــمــا اتــهــم 
مقاربة  على  تصر  بأنها  املتحدة  »األمـــم 
الشأن اليمني من منظور رباعية العدوان 
)في إشــارة للواليات املتحدة وبريطانيا 
في  هــي تساهم  ــــارات(،  واإلمـ والسعودية 
اســتــمــرار املــعــانــاة«. وتــابــع عــبــد الــســام: 
»من يتوسط إلحال السام عليه أن يعدل 

من منطقه األعوج«.
وفــــي ســـيـــاق الــتــصــعــيــد الـــحـــوثـــي، قضت 
مــحــكــمــة فـــي صــنــعــاء »غـــيـــابـــيـــًا« بـــإعـــدام 
11 بــرملــانــيــًا مـــؤيـــدًا لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة. 
ــبـــد الـــبـــاســـط  وقـــــــال املـــحـــامـــي الـــيـــمـــنـــي عـ

عدن ــ العربي الجديد

ــرة تـــلـــوح فــيــهــا مــــؤشــــرات على  فـــي كـــل مــ
ــار الــســيــاســي  ــه إلـــــى املــــســ ــتـــوجـ ــان الـ ــكــ إمــ
ــيــــدان  ــنـــي، يــــعــــود املــ ــيـــمـ لـــحـــل الـــــصـــــراع الـ
إلـــى االشــتــعــال فــي مــعــارك عــلــى أكــثــر من 
ــدوء نــســبــي  ــ ــــي حــــني يـــســـود هــ جـــبـــهـــة. وفـ
جــنــوب الــبــاد بعد الــتــوصــل إلــى تسوية 
بــــني الــســلــطــة الـــشـــرعـــيـــة واالنــفــصــالــيــني 
فــي »املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي«، إثــر 
لانفصاليني حصة  كان  تشكيل حكومة 
وازنة فيها، انتقل التصعيد هذه املرة إلى 
جبهة مــأرب شرقي الباد، حيث تشتعل 
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة بـــني قـــــوات الــحــكــومــة 
والحوثيني. والافت أن هذه املعارك تأتي 
بعد أيام قليلة من إعان الواليات املتحدة 
وقـــف دعــمــهــا لــلــســعــوديــة فــي حــربــهــا في 
اليمن، إضافة إلى توجهها إلزالة جماعة 
ــيـــني( مــــن قــائــمــة  ــلــــه« )الـــحـــوثـ »أنــــصــــار الــ
املــنــظــمــات اإلرهــابــيــة. وفـــي الــيــوم الثالث 
املــواجــهــات  رقــعــة  ــأرب، توسعت  مـ ملعركة 
إلــــى عــــدة جــبــهــات إثــــر هــجــمــات حــوثــيــة 
»العربي  مكثفة. وقالت مصادر ميدانية لـ
الـــجـــديـــد«، إن املـــعـــارك تـــمـــددت أمـــس إلــى 
جبهات هيان وصــرواح واملشجح غربًا، 
ــًا. وبــــالــــتــــزامــــن، شــن  ــنـــوبـ وجـــبـــل مــــــراد جـ
الحوثيون، هجمات مكثفة على املحافظة 
مـــن اتـــجـــاه الـــجـــوف. وأكـــــدت مـــصـــادر في 
الــجــيــش الــيــمــنــي، كــســر زحــوفــات حوثية 
في صرواح، واستعادة زمام املبادرة، بعد 

وصول تعزيزات من رجال القبائل.
وأسفرت معارك أمس، عن سقوط أكثر من 
 من الطرفني، وعشرات الجرحى. 

ً
40 قتيا

وأعلن الجيش اليمني مقتل 20 حوثيًا في 
مواجهات هيان غربي مأرب و6 عناصر 
 عــن عشرات 

ً
فــي جبهة جبل مـــراد، فــضــا

األســـــــرى، فــيــمــا تـــحـــدث مـــصـــدر عــســكــري 
القوات   من 

ً
أكثر من 12 قتيا عن سقوط 

معركة مأرب تشتعل
ضرب جهود إنهاء الحرب

تشتعل المواجهات 
في مأرب بين الحوثيين 

وقوات الحكومة، 
على وقع تصعيد 

حوثي ضد األمم 
المتحدة، األمر الذي 

يهدد جهود السالم
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جثث مقطوعة الرأس بريف حلب: المتهمون كثر 

أمين العاصي

فــوجــئ ســكــان مــديــنــة الـــبـــاب فـــي ريـــف حلب 
ــــود جــثــة  ــــوجـ ــاء، بـ ــ ــــاثـ ــثـ ــ الــــشــــمــــالــــي، أمــــــس الـ
الــرأس مصلوبة عند دوار عمر بن  مقطوعة 
الــخــطــاب فــي وســـط املــديــنــة، بــعــد أيـــام قليلة 
من مشهد مشابه في مدينة أعــزاز، في نفس 
ــريــــف، وذلـــــك فـــي شــكــل جـــديـــد مـــن أشــكــال  الــ
الفلتان األمني الذي يضرب املناطق الواقعة 
تــحــت ســيــطــرة »الــجــيــش الــوطــنــي الــســوري« 

التابع للمعارضة السورية. 
ــادر مـــحـــلـــيـــة فــي  ــ ــــصـ ــــي الــــســــيــــاق، ذكـــــــرت مـ فـ
 
ً
لـ »العربي الجديد«، أن فصيا مدينة الباب 
مـــجـــهـــواًل، يــطــلــق عــلــى نــفــســه اســــم »كــتــائــب 
الجثة الفتة مفادها: »هذا  ق على 

ّ
الــثــأر«، عل

مصير كل مجرم قام بإراقة دماء األبرياء في 
املناطق املحررة، وعمل مع الخايا اإلرهابية 
ونـــفـــذ عــــدة تــفــجــيــرات فـــي املــنــاطــق املـــحـــررة 
ــن املـــدنـــيـــني، والــــجــــزاء مـــن جــنــس الــعــمــل«.  مـ
 جديدًا من 

ً
واعتبرت املصادر ما جرى »شكا

الــذي يضرب منطقة  الفلتان األمــنــي  أشــكــال 
درع الفرات في ريف حلب الشمالي«، مضيفة 
الــبــاب أمـــام تصفية  الــتــصــرف يفتح  أن هـــذا 
الحسابات الشخصية تحت يافطة »محاربة 

اإلرهابيني«، في ظل غياب كامل للقانون.
ولــم يكن هــذا الحدث األول من نوعه، فقبل 
ــزاز على  ــ ــام قــلــيــلــة اســتــيــقــظــت مــديــنــة أعــ ــ أيـ
األهالي على جثة  مشهد مشابه، مع عثور 
ـــعـــة بـــاســـم مــجــمــوعــة 

ّ
بــجــانــبــهــا ورقــــــة مـــوق

أطــلــقــت عــلــى نــفــســهــا اســـم »ســـرايـــا املــجــد«، 
جـــاء فــيــهــا: »هــــذا مــصــيــر كـــل مـــن تـــســـّول له 
نفسه العبث بأمن املناطق املحررة، وأرواح 
املــدنــيــني، ونــقــل املــعــلــومــات إلـــى اإلرهــابــيــني 
مـــن داعـــــش وحـــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي، 

وعصابات النظام املجرم«.
»الجيش  باسم  املتحدث  اعتبر  السياق،  في 
الوطني السوري« يوسف حمود، أن ما جرى 
في الباب وأعزاز »امتداد لظاهرة التفجيرات، 
في  وجـــرائـــم«، مضيفًا  أو تصفية حــســابــات 
ــديـــد«، أن »الــجــهــات  »الـــعـــربـــي الـــجـ حـــديـــث لــــ
املــخــتــصــة تـــقـــوم بــالــتــحــقــيــق واملــتــابــعــة بما 
مدينتي  فــي  ظهرتا  اللتني  الجثتني  يخص 

الباب وأعزاز«.
ــو طــــــارق رئــيــس  ــ ــم زيــــــاد أبـ ــهـ ــبـــه، اتـ مــــن جـــانـ
لـ »تجمع أحرار الشرقية«،  املكتب السياسي 
السوري  الشمال  في  املعارضة  فصائل  أحــد 
الديمقراطية« )قسد( بتنفيذ  »قــوات سورية 
ــيـــال والــتــفــجــيــر، مــشــيــرًا في  ــتـ عــمــلــيــات االغـ
»الجيش  أن  إلــى  الجديد«  »العربي  لـ حديث 
ــخــــاص أرســلــتــهــم  الـــوطـــنـــي قـــبـــض عـــلـــى أشــ
ــة فـــي مــنــاطــق  ــيـ ــابـ قــســد لــتــنــفــيــذ أعـــمـــال إرهـ

أن تعرضت  الـــفـــرات وغــيــرهــا«. وســبــق  درع 
املناطق الخاضعة لسيطرة »الجيش الوطني 
السوري« في اآلونة األخيرة لسلسلة عمليات 
تــســبــبــت بــمــقــتــل وإصـــابـــة عـــشـــرات املــدنــيــني، 
د 

ّ
معظمهم من النساء واألطــفــال. وهــو ما ول

غضبًا شعبيًا من الفلتان األمني في املناطق 
ــتـــي لــــم يــســتــطــع الـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا فـــرض  الـ
سلطة القانون فيها، مع تعدد الفصائل التي 

تحكمها عاقات متشنجة.
إلــى ذلــك، رأى الباحث السياسي عرابي عبد 
الحي عرابي في حديث مع »العربي الجديد«، 
ــع تــفــكــك  أن »دخــــــــول املـــلـــيـــشـــيـــات املـــحـــلـــيـــة مــ
 فــي املجتمع 

ً
الــســلــطــة املــركــزيــة، أحــــدث خــلــا

السوري وفككه من داخله، سواء الواقع تحت 
سيطرة النظام أو املعارضة«. وأضاف »ربما 
يكون هذا األمر أقل وطأة في املناطق الواقعة 
تحت سيطرة قوات سورية الديمقراطية في 
الـــفـــرات، وفـــي محافظة إدلـــب شمالي  شــرقــي 
غــرب سورية بسبب وجــود سلطة ضابطة«. 
ــاف أن »الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة فـــي مــنــاطــق  ــ وأضــ
سيطرة املعارضة السورية في شمال سورية 
هي الفصائل املحلية«، مشيرًا إلى »أن هناك 
خــافــات بــني هـــذه الــفــصــائــل«. وقــــال: »هــنــاك 

اقــتــصــادي سيئ للغاية وتفكك  أيــضــًا وضــع 
املجتمع وصــل إلــى حــّد الفقر وارتــفــاع نسبة 
املــتــعــاطــني لــلــمــخــدرات مـــع انــخــفــاض مــؤشــر 
السامة«. وكشف أن نسبة الجريمة املنظمة 
في سورية بلغت 73 في املائة خال السنوات 
ــقـــارنـــة بـــمـــا ســبــقــهــا مــن  ــرة، مـ ــ ــيـ ــ ــثــــاث األخـ الــ
ســـنـــوات. هــنــاك انــهــيــار أمــنــي يــدفــع الجميع 
إلــى فــرض وجــوده بالقوة، وهــذا ما نــراه في 
الشمال السوري الذي يعاني من ترٍد للسلطة 
األمـــنـــيـــة، وغـــيـــاب الــســلــطــة الـــضـــابـــطـــة. وهــو 
مــا يــضــاعــف املــشــاكــل فــي طــريــق إعــــادة بناء 

.
ً
سورية مستقبا

ــــي مـــحـــاولـــة مــنــهــا المـــتـــصـــاص الــغــضــبــة  وفـ
الــشــعــبــيــة بــســبــب الــفــلــتــان األمـــنـــي وفــوضــى 
الحكومة  فــي  الــدفــاع  وزارة  أعلنت  الــســاح، 
الـــســـوريـــة املـــؤقـــتـــة، يــــوم األحــــد املـــاضـــي، عن 
اتــخــاذهــا سلسلة إجــــراءات بــهــدف »الحفاظ 
على اســتــقــرار وأمـــن« املــنــاطــق الــتــي تسيطر 
ــي الـــشـــمـــال الـــــســـــوري. وأوضـــحـــت  عــلــيــهــا فــ
ــســــوري«  الــــــــــوزارة أن »الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــ
يــعــمــل عــلــى إجـــــــراءات لــقــمــع الــتــهــريــب ومــن 
ضمنها رفع السواتر الترابية الازمة، وحفر 
ــتـــي تــتــطــلــب ذلــــك،  الـــخـــنـــادق فــــي األمــــاكــــن الـ
وتــشــديــد الــحــراســة والــرقــابــة. كــمــا تضمنت 
اإلجــــــــــراءات تــســيــيــر دوريــــــــات مــشــتــركــة مــن 
ــززة بــعــنــاصــر من  ــعــ الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة املــ
»الجيش الوطني السوري« والشرطة املدنية 
داخل املدن والبلدات والتجمعات السكانية، 
وتــعــزيــز الــحــواجــز ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش ضمن 
املـــدن والــبــلــدات وعــلــى الــطــرق املــؤديــة إليها، 

تحديدًا مداخل ومخارج املدن.

تقرير

أحداث الباب وأعزاز 
بمثابة امتداد لظاهرة 

تصفية الحسابات

ارتفعت نسبة الجريمة 
المنظمة في الشمال 
السوري، وقد وصلت 

أخيرًا إلى حّد العثور على 
جثث مقطوعة الرأس 

في ريف حلب
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وفــعــالــيــات لــلــرقــص والـــغـــنـــاء، ومــســابــقــات 
ريــاضــيــة لــثــنــي الــشــبــاب عـــن املـــشـــاركـــة في 
االحتجاجات. وتواترت أنباء عن تهديدات 
بــعــواقــب  ــد  ــاهـ ــعـ واملـ الـــجـــامـــعـــات  إدارة  مـــن 
لها.  املرخص  غير  التجمعات  في  املشاركة 
ــــام مـــعـــارضـــة عــن  كـــمـــا كــشــفــت وســــائــــل إعــ
طـــرد بــعــض املـــدرســـني الــجــامــعــيــني نتيجة 
»انــشــغــالــهــم بــالــســيــاســة والــتــحــريــض على 
ــة بــالــتــعــلــيــم«.  ــيـ ــاسـ حـــســـاب مــهــمــتــهــم األسـ
وتــحــســبــًا لــــدعــــوات جــــديــــدة لــلــتــظــاهــر قــد 
تــجــذب الــطــاب، خصصت بــعــض املـــدارس 
 الــطــاب على عــدم املشاركة 

ّ
دروســـًا لــحــض

فــي االحــتــجــاجــات. وتــنــاقــل نــاشــطــون على 
 
ً
ــتــــواصــــل االجـــتـــمـــاعـــي تــســجــيــا مــــواقــــع الــ
صـــوتـــيـــًا ألســــتــــاذ »أســــاســــيــــات الـــســـامـــة« 
بمحافظة  مـــدرســـة  فـــي  جــيــلــيــوف  يفغيني 
ــــني مــديــنــتــي مـــوســـكـــو وســــان  فـــولـــوغـــدا )بـ
بــــطــــرســــبــــورغ(، يـــشـــرح فـــيـــه ملــجــمــوعــة مــن 
الطاب في املرحلة الثانوية األسباب التي 
يجب عليهم معرفتها من أجل عدم املشاركة 

في االحتجاجات.
واســتــخــدم املـــــدّرس فــي الــتــســجــيــل تعابير 
ــرح بــصــوت  ــ جــــارحــــة وألـــفـــاظـــًا نـــابـــيـــة، وشــ
ــيـــس إال  لـ ــنـــي  ــالـ ــافـ لـــلـــتـــامـــيـــذ أن نـ ــع  ــفـ ــرتـ مـ
 :

ً
»بــيــدقــًا فـــي لــعــبــة شــخــص مــــا«، مــتــســائــا

الـــــجـــــحـــــيـــــم؟...  بــــحــــق  هــــــو  ســــيــــاســــي  »أي 
األحــمــق  هـــذا  أمـــا  جيرينوفسكي ســيــاســي. 
أنــه مــوجــود في  لــم أسمع حتى  )نافالني(، 
هذا العالم، حتى بدأوا في تنظيم تجّمعات 
للدفاع عــنــه«. ومــع إشــارتــه إلــى أن »ال أحد 
يطالب باحترام فاديمير فاديميروفيتش 
)بوتني(«، شدد جيليوف على أن بوتني هو 
املــدرس منظمي  الباد. واتهم  املسؤول في 
إلــى جمع  فقط  بأنهم يسعون  الــتــظــاهــرات 
املــال من أجــل إخــراج الطاب إلــى الــشــوارع، 
وخلص إلى أن االحتجاجات لن تؤدي إلى 
أي نتيجة، ولن »ينصب تمثال ألي منكم« 

ــــك مــن  ــا تـــبـــع ذلـ ــ ــــاق ســــراحــــه، ومـ ــوا إلطــ ــ ــ ودعـ
املــدارس  فــي  العليا  الصفوف  طــاب  مشاركة 
ــرات 23 و31  ــاهـ ــظـ ــــاب الـــجـــامـــعـــات فــــي تـ وطــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي. وحــــدث ذلــك 
على الرغم من توظيف السلطات كل طاقاتها 
الــتــظــاهــرات، عبر  للتحذير مــن املــشــاركــة فــي 
نداءات من الكرملني وحكومة مدينة موسكو، 
الطفل  ومــفــوضــيــة حــقــوق  الــداخــلــيــة،  ووزارة 
فاديمير  الرئيس  إلدارة  التابعة  روسيا  في 
بــــوتــــني. وأشــــــــار خــــبــــراء فــــي عـــلـــم االجـــتـــمـــاع 
حينها إلى أن نــداءات السلطات ساهمت في 
زيادة حضور »املراهقني« املتمردين عادة في 

التظاهرات االحتجاجية.
وبدأت الشرطة حملة ترهيب وتحذير للطاب 
لــضــرورة عــدم املشاركة في  وعائاتهم تدعو 
االحتجاجات غير املرخص لها وما يمكن أن 
املـــدارس  فــي بعض  انطلقت  كما  بــه.  تتسّبب 
حــمــلــة »غــســيــل أدمـــغـــة وتــــرويــــض« لــتــوعــيــة 
طـــــاب املــــــــــدارس. وفـــــي وقـــــت الحـــــــق، كــشــفــت 
وزارة التربية عن نّيتها تعيني »مستشارين« 
القضايا  حــول  ومدرسيهم  التاميذ  لتوعية 
الزعيم  نـــداءات  عــن  بعيدًا  وليس  السياسية. 
الــشــعــبــوي فــاديــمــيــر جــيــريــنــوفــســكــي بفتح 
ــق املــغــلــقــة فـــي الـــبـــاد مـــن أجــل  ــرافــ جــمــيــع املــ
»تفريغ الطاقة السلبية عند الشباب املتراكمة 
ــعـــل قــــيــــود كـــــــورونـــــــا«، خـــصـــصـــت بــعــض  ــفـ بـ
املــدارس دروســًا لكشف »مــؤامــرات الستخدام 
الــبــاد  الــســيــاســة لتخريب  فــي لعبة  الــشــبــاب 
»أبــي  شعبية  ولتأكيد  مــالــيــة«.  مبالغ  مقابل 
األمــة«، قامت جامعات بتنظيم استعراضات 
تــمــتــدح الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــني بمشاركة 
فــوجــئ بعضهم بأنهم وقعوا  الــذيــن  الــطــاب 

ضحية احتيال من عمادة الجامعة.

ترويض في المدارس
في 31 يناير املاضي، نظمت مــدن روسية، 
وتــزامــنــًا مــع مــوعــد الــتــظــاهــرات، نــشــاطــات 

املـــذكـــور نــاقــش فــي هـــذه املــحــادثــة »مسألة 
بتعليقات  اإلدالء  رافضة  للغاية«،  خطيرة 

أخرى.

تأكيد شعبية القائد
السوفييتية  لألساليب  تقليد واضــح  وفي 
ــــدد مــن  ـــم عـ

ّ
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــطــــاب، نـــظ

الـــجـــامـــعـــات واملـــعـــاهـــد تــجــمــعــات مــســانــدة 
لــبــوتــني. وكــشــف مــوقــع »دوخــــــا« أن إدارة 
جامعة موسكو الحكومية للقانون خدعت 
ــان حـــــضـــــورهـــــم، وعــــــرض  ــمــ الــــــطــــــاب لــــضــ
املوقع سجل محادثات بني الطاب وإدارة 
الــجــامــعــة عــلــى تطبيق »تــلــغــرام« أظــهــر أن 
الــدعــوة األســاســيــة كــانــت مــن أجــل تسجيل 
ــا فــي  ــيــ ــازات روســ ــ ــجـ ــ مــقــطــع فـــيـــديـــو عــــن إنـ
مــوضــوع محاربة فــيــروس كــورونــا لنشره 
عــلــى اإلنــتــرنــت ومــحــطــات الــتــلــفــزة برعاية 
ــبـــرملـــان(،  ــا الــــروســــي )الـ مـــن مــجــلــس الــــدومــ
الــذي تعهد بمنح كل طالب شهادة تقدير 
لــلــمــشــاركــني. وحـــســـب الـــطـــاب املــشــاركــني، 

ــلــب 
ُ
فــإنــهــم فــوجــئــوا بــتــســلــيــمــهــم أعـــامـــًا ط

منهم الــتــلــويــح بــهــا، وقــــراءة نــص مكتوب 
على شاشة كبيرة أمامهم »الرئيس عندنا 
واحـــــــد، وســنــقــضــي مـــعـــه عـــلـــى الـــفـــيـــروس. 
الرئيس عندنا واحد ومعًا سننتصر على 
نحن  فاديميروفيتش  فاديمير  الجميع. 
مـــعـــك، بـــوتـــني رئــيــســنــا«. ونــقــلــت صحيفة 
»نـــوفـــايـــا غـــازيـــتـــا« عـــن بــعــض الـــطـــاب أن 
قــســمــًا مــنــهــم رفـــض املــشــاركــة بــعــدمــا عــرف 

حقيقة املوضوع.
ــلــــوغــــراد لــلــفــن  ــيــ ــــدث طــــــاب مـــعـــهـــد بــ ــــحـ وتـ
املعهد خدعتهم، وكشف  إدارة  أن  والثقافة 
الــتــوّجــه  مــنــهــم  طــلــبــت  اإلدارة  أن  بــعــضــهــم 
إلى قاعة األنشطة من أجل تسجيل فيديو 
لعرضه بمناسبة يــوم »حــمــاة الــوطــن« في 
23 فبراير/ شباط الحالي، على أنغام أغنية 
تمجد الــوطــن وبـــطـــوالت الــجــيــش األحــمــر، 
ـــلـــب مــهــم فــقــط الــتــلــويــح بـــاألعـــام، 

ُ
ــه ط ــ وأنـ

ــًا بـــأغـــنـــيـــة تــمــجــد  ــقــ وفــــوجــــئ الــــطــــاب الحــ
بــوتــني وأضـــيـــف إلــيــهــا بـــأصـــوات مختلفة 

و»فاديمير  رئيسنا«  »بــوتــني  النهاية  فــي 
فاديميروفيتش نحن معك«.

تجارب قديمة جديدة
ــبـــدو أن املـــشـــاركـــة الــطــالــبــيــة الــكــثــيــفــة في  ويـ
الــروســيــة على  الــتــظــاهــرات حــفــزت السلطات 
الــعــمــل بــســرعــة فــي صــفــوف الــشــبــاب. ونقلت 
صحيفة »كوميرسانت« في 2 فبراير الحالي، 
عــن مــصــادر فــي الكرملني، أن املــوضــوع »قيد 
الــنــقــاش عــلــى أعــلــى مــســتــوى«، وأن صانعي 
تفعيل  عــلــى  سيعملون  الــداخــلــيــة  الــســيــاســة 
مــشــاريــع عـــدة. وكــشــفــت املــصــادر أن التفكير 
في الحاجة إلى العمل بشكل وثيق مع طاب 
املــــدارس بـــدأ بــعــد املــشــاركــة الــواســعــة لطاب 
املدارس واملعاهد والجامعات في احتجاجات 
التي  عام 2017، وتراجع شعبية حكم بوتني 
تــســّبــب بــهــا فــيــلــم صــنــدوق مــكــافــحــة الــفــســاد 
حول رئيس الوزراء آنذاك ديمتري ميدفيديف. 
ونــقــلــت الــصــحــيــفــة عـــن مــصــدر »مـــشـــارك في 
الــشــبــاب تحت  مــع  للتعامل  مــشــاريــع  تطوير 

اإلدارة  »اســـتـــجـــابـــة«  أن  الـــكـــرمـــلـــني«،  إدارة 
الرئاسية تركزت بشكل أساسي على »إشراك 
الشباب في أنشطة مفيدة« والتوجيه املهني 
املــبــكــر، وعــــزا املـــصـــدر ذلــــك إلــــى أن الــكــرمــلــني 
انطلق من أن املشاركني في االحتجاجات هم 
الفاقد لألمل« أو ممن يبحثون عن  »الشباب 
شخص يلومونه على »مشاكلهم الوجودية«.

أهمل منذ سنوات  الكرملني  أن  ويــرى خبراء 
طــويــلــة فــئــة الــشــبــاب الــطــامــحــني إلـــى تحسني 
أوضـــاعـــهـــم املــعــيــشــيــة، وأن مـــشـــاريـــع جـــذب 
الشباب في السنوات املاضية كانت نخبوية 
البطالة  ولم تبحث عن حلول عميقة ملشاكل 
والهجرة. كما أن الشعارات القومية املرفوعة، 
والــتــغــنــي بــقــوة روســـيـــا ودورهــــــا املــتــصــاعــد 
عامليًا، لم تعد كافية لتحفيز الشباب الباحث 

عن فرص للعيش والعمل في باده.
وعـــلـــى خــلــفــيــة اتـــهـــامـــات املـــســـؤولـــني الــــروس 
ألجهزة االستخبارات الغربية بمحاولة إثارة 
»ثــــورات مــلــونــة« داخـــل روســيــا، والفعاليات 
الكرملني  أن  يبدو  الجامعات،  نظمتها  التي 
ذاهــــب إلـــى تـــكـــرار تـــجـــارب ســابــقــة ومــعــالــجــة 
إعـــادة إحياء  الــشــبــاب، عبر  غير شاملة مللف 
مشاريع مثل حركة »ناشي« )جماعتنا أو من 
هم منا(. واألخــيــرة هي حركة أطلقها صانع 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة الـــســـابـــق فـــي الــكــرمــلــني 
فاديساف سوروكوف في 2005 تحت شعار 
املـــحـــافـــظـــة عـــلـــى اســـتـــقـــال وســــيــــادة روســـيـــا 
ووحدة أراضيها، ودعت حينها الشباب إلى 
فــي حال  الجهة الصحيحة  فــي  »االصــطــفــاف 
ــغـــرب«، مع  بــــدأت ثــــورة مــلــونــة بــتــدبــيــر مــن الـ
الباد  مدني، وتحديث  ببناء مجتمع  وعــود 
عــبــر »ثــــــورة كــــــوادر إلشــــــراك الـــشـــبـــاب«. ولــم 
 إثـــر تــراجــع التمويل، 

ً
تــعــّمــر »نــاشــي« طــويــا

وانشقاقات في الحركة، وبرزت على أساسها 
فشلها  ثُبت  جماهيرية  ليست  عــدة  مشاريع 
ــداد فئة الــشــبــاب الغاضبة على  ــادة أعـ مــع زيـ

السلطة وفسادها.

مستشارون سياسيون في المدارس
األبـــوي«  »املجتمع  أن سلطة  مــن  الــرغــم  على 
ــر والــشــبــاب  اســتــطــاعــت ثــنــي كــثــيــر مــن الــقــصَّ
عــن املــشــاركــة فــي الــتــظــاهــرات االحــتــجــاجــيــة، 
ــبــــدو أن  ــًا فــــي املـــــــدن الـــصـــغـــيـــرة، يــ خـــصـــوصـ
 عــلــى قـــدرة اآلبـــاء 

ً
الــســلــطــات ال تــراهــن طــويــا

 عـــلـــى أفـــكـــار 
ً
ــات فــــي الـــتـــأثـــيـــر طــــويــــا ــ ــهـ ــ واألمـ

ــــل صــــــــراع األجـــــيـــــال الـــقـــائـــم  ــــي ظـ أبـــنـــائـــهـــم فـ
على  أيــام  املجتمعات. وبعد  كل  في  تاريخيًا 
ــرات األولــــــــى، كـــشـــف وزيــــــر الــتــعــلــيــم  ــاهـ ــظـ ــتـ الـ
الــروســي سيرغي كــرافــتــســوف، فــي 27 يناير 
املـــاضـــي، فـــي مــداخــلــة أمــــام مــجــلــس االتــحــاد 
)الـــشـــيـــوخ( الــــروســــي، عـــن تــنــظــيــم مــســابــقــات 
الروسية.  املـــدارس  فــي  مستشارين  لتوظيف 
وفــيــمــا نــقــلــت صــحــيــفــة »كـــومـــيـــرســـانـــت« عن 
مناقشة  املستشارين تشمل  مهمة  أن  مصدر 
طاب  مــع  والتجّمعات  السياسية  املواضيع 
املدارس، أوضح كرافتسوف أنه في عام 2022، 
ــم فــي جميع مــنــاطــق روســيــا مسابقة 

ّ
ــنــظ

ُ
ســت

توظيف ملناصب مستشاري مديري املدارس 
في مجال التعليم. وينتظر أن تطلق املسابقة 
فــي بــدايــة مـــارس/ آذار مــن الــعــام الحالي في 

عشر مناطق تجريبية.
املسابقة  أن  روســيــة  إعامية  مــواقــع  وكشفت 
الطفولة«،  نظم تحت اسم »موّجهي 

ُ
التي ست

ــوزارة الــتــربــيــة  ــ هـــي نــتــاج مـــشـــروع مــشــتــرك لــ
و»الــحــركــة الــروســيــة ألطــفــال املـــــدارس« التي 
أســســهــا الــكــرمــلــني بــمــوجــب مـــرســـوم لبوتني 
الــشــبــاب  ـــعـــنـــى بــــشــــؤون 

ُ
ت فــــي 2015 كــهــيــئــة 

املراهقني و»تكوين  لتثقيف  الــروس، وتهدف 
شخصيتهم على أساس نظام القيم املتأصل 
ــــي«. ولــــن يــقــتــصــر عمل  ــــروسـ فـــي املــجــتــمــع الـ
ــقـــديـــم املــــشــــورة  ــلـــى تـ ــد الــــتــــربــــوي« عـ ــ ــرشـ ــ »املـ
ــة أيــضــًا،  لــلــطــاب فـــقـــط، ولـــكـــن ملـــديـــر املــــدرســ
ــيــــرة«، حسب  بــعــدمــا أظـــهـــرت »األحــــــداث األخــ
التعليم،  مــوضــوع  أهمية  مــدى  كــرافــتــســوف، 
و»كــيــف سيحقق األطـــفـــال أهــدافــهــم؟ فــي أي 
التأثير على  مرحلة من الحياة يمكن أن يتم 
التأثير  احتمال  نمنع  كيف  للعالم؟  نظرتهم 

املدمر على األطفال؟«.
ومـــــــن الــــــواضــــــح أن الــــكــــرمــــلــــني يـــســـعـــى إلــــى 
ــــي الـــعـــهـــديـــن  ــــارب ســـابـــقـــة فـ ــــجـ اســـتـــنـــســـاخ تـ
األطــفــال  مــع  للتعامل  والسوفييتي  الــروســي 
ــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــــديـ ــاملـ ــ ــــاب الـــــــــــروس، فـ ــبـ ــ ــــشـ والـ
»الــحــركــة الـــروســـيـــة ألطـــفـــال املـــــــدارس« هي  لـــ
ــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر 33  ــبـ إيـــريـــنـــا بــلــيــشــيــفــا، الـ
عــامــًا، والــتــي عملت فــي املــاضــي فــي »الجبهة 
الــشــعــبــيــة لــعــمــوم روســـيـــا« وحــكــومــة منطقة 
ــة »نـــــــاشـــــــي«. وذكـــــــرت  ــ ــركـ ــ ــكــــو وفـــــــي حـ مــــوســ
بليشيفا، في تصريحات، أن املهمة الرئيسية 
ــع الــشــبــاب،  لــلــمــعــلــمــني ســتــكــون الـــتـــواصـــل مـ
مشيرة إلى أن »املشكلة الرئيسية في املدارس 
هي ضيق الوقت للتواصل«، مشددة على أن 
ربي يحتاج إلى »معرفة اللغة واإليماءات، 

ُ
امل

ــتـــي  ــيــــات واألفـــــــــــــام الـ ــتــــســــجــ ومـــــشـــــاهـــــدة الــ
الــتــي يستمعون  واملــوســيــقــى  يــشــاهــدونــهــا، 
وفهم  االجتماعية،  الشبكات  ومتابعة  إليها، 
أجــهــزة األلـــعـــاب وألـــعـــاب الــكــمــبــيــوتــر«. ورأت 
قادرين  سيكونون  املستشارين  أن  بليشيفا 
عــلــى إرســـــال طــلــب مـــن تــامــيــذ املــــــدارس إلــى 

السلطات ألخذ رأيهم في االعتبار.
ورأى خبراء أن السلطات تسعى إلى السيطرة 
عـــلـــى عــمــلــيــة »تـــســـيـــيـــس تـــامـــيـــذ املــــــــدارس« 
عــبــر بـــث شــعــاراتــهــا. ووصـــفـــت عــاملــة النفس 
االجـــتـــمـــاعـــي لـــودمـــيـــا بــتــرانــوفــســكــايــا هــذه 
املبادرة بأنها سخيفة، قائلة »ال أستطيع أن 
الذهاب  عن  تثبيطهم  هدفهم:  هو  ما  أتخيل 
ــــرات؟«.  ــــاضـ ــــحـ ــّمـــعـــات أو إلــــقــــاء املـ إلـــــى الـــتـــجـ
ــة  ــفـ ــيـ ــات لـــصـــحـ ــ ــحــ ــ ــريــ ــ ــــصــ ــت فــــــــي تــ ــ ــــصــ ــلــ ــ وخــ
»كوميرسانت«، إلى أن »الطالب العادي املهتم 
أذكى  والسياسية هو  االجتماعية  بالقضايا 
مــن األشــخــاص االفــتــراضــيــني الــذيــن ابــتــكــروا 
ذلك. سوف يكتشف األطفال كيفية التخلص 

منهم على أي حال«.

روسيا 
غسل أدمغة 

ضد االحتجاجات

نظمتها  التي  الفعاليات  أن  يبدو 
والمعاهد  المدارس  في  السلطات 
على  مباشر  ــرد  ك جـــاءت  التقنية، 
عن  صدرت  للرأي  استطالعات  نتائج 
وكشفت  المستقل،  »ليفادا«  مركز 
فالديمير  الرئيس  بحكم  الثقة  أن 
بين  ما  الشباب  صفوف  بين  بوتين 
في  الربع  بنحو  هوت  عامًا  و24   18
المؤشر  هذا  وواصل  األخيرة.  السنة 
 80 نحو  مــن   2015 منذ  هبوطه 
بعد ضم شبه  المائة في 2015  في 
في  المائة  في   51 إلى  القرم،  جزيرة 
يناير/   29 بين  أجري  الذي  االستطالع 

كانون الثاني و2 فبراير الحالي.

تراجع الثقة ببوتين
الملف

سامر إلياس

دفــعــت املــشــاركــة الــواســعــة لطاب 
في  الروسية  والجامعات  املــدارس 
التظاهرات األخيرة لدعم املعارض 
ــنــــي، الـــســـلـــطـــات عـــلـــى كـــافـــة  ــالــ ــافــ ألـــيـــكـــســـي نــ
للعمل  الــكــرمــلــني،  ومـــن ضمنها  املــســتــويــات، 
الوسائل  الظاهرة بشتى  هــذه  من  الحّد  على 
والسبل، فيما بدا ارتباك السلطات واضحًا في 
طريقة التعامل مع »فتيان وشباب تيك توك« 
بعدما استخدم التطبيق على نطاق واسع في 
الحشد للتظاهرات والتي تم تعليقها أخيرًا. 
ــاع 

ّ
وفـــي مــواجــهــة حــركــة الــشــبــاب، يــبــدو صــن

نشاطات وفعاليات 
لثني الشباب عن المشاركة 

في االحتجاجات

نّظم عدد من الجامعات 
والمعاهد تجمعات 

مساندة لبوتين

استعادة أساليب سوفييتية لترويض الشباب
الــســيــاســة الــداخــلــيــة فـــي الــكــرمــلــني حــائــريــن 
بــني اســتــخــدام الــوســائــل الــعــصــريــة ملخاطبة 
ــدارس والــجــامــعــات، أو الـــعـــودة إلــى  ــ طـــاب املـ
أســالــيــب الــحــقــبــة الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة، في 
املتحالفة  األرثــوذكــســيــة،  الكنيسة  حــني دعــت 
»املعتقدات  نشر  إلــى  تاريخيًا،  القياصرة  مع 

»اإلصابة بالجنون«. بًا لـ
ّ
الصحيحة«، تجن

ــه مــن أجـــل التأثير  ــ واســتــنــفــر الــكــرمــلــني أدواتـ
االنتشار  »صــدمــة«  بعد  والــطــاب  بالتاميذ 
الواسع لوسم freedomNavalny# و#23 يناير 
عــلــى تــطــبــيــق »تـــيـــك تــــــوك«، ومـــشـــاهـــدة أكــثــر 
أعــرب  فيديو  ملقاطع  مشاهد  مليون   300 مــن 
الــشــبــاب فيها عــن مــعــارضــة اعــتــقــال نافالني 

دخلت الكنيسة على الخط عبر إعادة االعتبار لمؤسسة األسرة على أمل 
على  وتعليقًا  الماضي،  الثاني  كانون  يناير/   31 وفي  السلطات.  دعم 
روسيا  بطريرك  قــال  التظاهرات، 
في  الشباب  إن  ــورة(  ــص )ال كيريل 
روسيا »يفقدون ما يرشدهم في 
تطوير  إلــى  ويحتاجون  الحياة« 
إلى  وأشار  صحيحة«.  »معتقدات 
األكبر  التأثير  يمارسان  »الوالدين  أن 
»التنشئة  وأن  اإلنسان«،  تنشئة  في 
كبيرة«،  أهمية  لها  األســـرة  فــي 
معتبرًا أنه »يوجد اليوم ما يسمى 

بأزمة جيل الشباب«.

دعم الكنيسة

)Getty( شهدت االحتجاجات األخيرة مشاركة واسعة للشباب

تطمينات بقرب عودة الطيران الروسي للبحر األحمريوليا نافالنايا األقرب لزعامة المعارضة

موسكو ـ رامي القليوبي

بعد سجن زعيم املعارضة الروسية، مؤسس 
»صــــــنــــــدوق مـــكـــافـــحـــة الـــــفـــــســـــاد«، ألــيــكــســي 
نافالنايا،  يوليا  اســم زوجــتــه،  بــرز  نافالني، 
على الساحة اإلعامية والسياسية الروسية 
قدرتها  رحت تساؤالت حول مدى 

ُ
بقوة. وط

على استثمار اسمها املعروف داخليًا ودوليًا، 
لشغل مكانة زوجها كوجه جديد للمعارضة 
»غير النظامية« في مواجهة الكرملني، سواء 
عبر االحتجاجات أو االنتخابات التشريعية 

املقرر إجراؤها في سبتمبر/ أيلول املقبل.
نافالنايا،  لقب  األولـــى«،  املعارضة  و»ســيــدة 
من مواليد عام 1976، وتخرجت في جامعة 
»بـــلـــيـــخـــانـــوف« االقـــتـــصـــاديـــة الــــروســــيــــة، ثــم 
الخارج. وتعرفت على  واصلت تعليمها في 
أليكسي  الشاب  املحامي  املستقبلي،  زوجها 
نــافــالــنــي، أثــنــاء رحــلــة اســتــجــمــام إلـــى تركيا 
في عام 1999، وتزوجا في عام 2000 وأنجبا 

داريا )20 عامًا( وزاخار )13 عامًا(.
وحول قدرات نافالنايا، رأى مدير »مجموعة 
تضم  روسية  )منظمة  السياسيني«  الخبراء 
سياسيني(،  ومستشارين  ومحللني  خــبــراء 
ــاالتــــشــــوف، أنـــهـــا الــشــخــصــيــة  قــســطــنــطــني كــ
الــوحــيــدة فـــي الـــوقـــت الــحــالــي الــتــي يمكنها 
أن تــحــل مــحــل زوجــهــا فــي قــيــادة املــعــارضــة. 

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر فـــي وزارة الـــطـــيـــران املــدنــي 
ــد«، أن فــريــق  ــديــ »الـــعـــربـــي الــــجــ املــــصــــريــــة، لــــ
ــبـــراء  ــــي، املــــكــــون مــــن الـــخـ ــــروســ الـــتـــفـــتـــيـــش الــ
األمنيني والتقنيني، الذي زار جميع مطارات 
الجمهورية األسبوع املاضي، قد غادر الباد 
ــلــــغ املـــســـؤولـــني  بـــانـــطـــبـــاعـــات إيـــجـــابـــيـــة، وأبــ
املـــصـــريـــني عــــن تـــقـــديـــم تـــوصـــيـــات إيــجــابــيــة 
بشأن قــرب عــودة الــطــيــران الــروســي املباشر 
إلـــى منتجعات الــبــحــر األحـــمـــر، بــعــد دراســـة 
الوضع األمني والفني بمطاري شرم الشيخ 
الشيخ  والغردقة تحديدًا. وكــان مطارا شــرم 
املــائــة من  والــغــردقــة يستقبان نحو 90 فــي 
حـــركـــة الــســيــاحــة الـــروســـيـــة إلــــى مـــصـــر، قبل 
حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء، 
وكــانــت   .2015 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي 
الــســيــاحــة فـــي مــــدن الــبــحــر األحـــمـــر تعتمد 
املباشر،  الــطــيــران  املــائــة على  فــي  بنسبة 92 
وليس الداخلي اآلتي من القاهرة. وأثر إجبار 
الــســائــحــني الــــروس عــلــى اســتــخــدام الــطــيــران 
الــداخــلــي، مــن الــقــاهــرة إلــى أي مدينة أخــرى 
إقــامــتــهــم، بالسلب على  إلــى محل  لــلــوصــول 
إقــبــالــهــم عــلــى الــحــجــوزات الــفــنــدقــيــة بنسبة 
السائحني  أن  املــائــة. علمًا  فــي  إلــى 70  تصل 
الروس، يمثلون بحسب إحصاء أجري مطلع 
2019، نحو 40 في املائة من إشغال الفنادق 

في مدن البحر األحمر.

ــديـــد«  ــربــــي الـــجـ ــعــ »الــ ـــ وتــــوقــــع فــــي حــــديــــٍث لــ
اســتــمــرار االحــتــجــاجــات فــي روســيــا فــي ظل 
والسكان. وشرح:  النخبة  الفجوة بني  تزايد 
أشخاص  هناك  ليس  نافالني.  فريق  »هناك 
مــتــكــامــلــون، بـــل فــــرق مــتــكــامــلــة، ونــافــالــنــايــا 
هـــي الـــوحـــيـــدة الــتــي يــمــكــنــهــا أن تــحــل محل 
حملة  أن  أعتقد  الحالي.  الوقت  في  نافالني 
فضح السلطة ستستمر، وربما بقوة جديدة. 
وعلى األرجح، ستصبح يوليا نافالنايا هي 
املنسقة الرئيسية ملشروع التصويت الذكي«.
ــو حــمــلــة أطــلــقــهــا  و»الـــتـــصـــويـــت الــــذكــــي« هــ
ــا  ــ ــــي انــــتــــخــــابــــات مـــجـــلـــس دومــ ــنــــي فــ ــالــ ــافــ نــ
)برملان( موسكو في عام 2019، لحشد الدعم 
لــلــمــرشــحــني املــتــوقــع أن يــحــلــوا فـــي املــرتــبــة 
ــدة هــزائــم  ــى إلـــحـــاق عــ الــثــانــيــة، مــمــا أدى إلــ
مفاجئة بمرشحي السلطة في بعض الدوائر. 
وحول دور اسم نافالني في أي احتجاجات 
جــديــدة، قــال كــاالتــشــوف: »نافالني هــو زنــاد 
 للسلطة 

ّ
وذريــعــة ومــدمــر لــلــنــظــام. لــم يــتــســن

تقديمه على أنه مختال صغير ومدون ممل، 
 ســيــاســيــًا وأيــقــونــة 

ً
بـــل جــعــلــت مــنــه مــعــتــقــا

االحتجاج. من الواضح أن قطاعًا عريضًا من 
املوالني )للسلطة( ال يزال ينظر إلى نافالني 
على أنه عامل لزعزعة الهدوء وعميل. ولكن 
 جـــديـــدًا يــنــشــأ، وحــتــى األجــيــال 

ً
هــنــاك جــيــا

السابقة ليست لها موقف موحد«.
ولفت إلى أن فيلم »قصر بوتني« الذي تناول 
قصرًا فاخرًا على البحر األســود، باّدعاء أنه 
للرئيس الروسي فاديمير بوتني، تزامن بثه 
مع تراجع األوضاع االجتماعية للمواطنني، 
وتــنــامــي الــشــعــور بــأن روســيــا ال تسير على 
الطريق الصحيح، وأن مجتمعها غير عادل، 
وأن الفجوة بني النخبة والسكان في ازدياد. 
وما زاد من قوة التكهنات بزيادة دور يوليا 
نافالنايا هو تجربة املعارضة البياروسية، 
ســفــيــتــانــا تــيــخــانــوفــســكــايــا، الـــتـــي خــاضــت 
ــيــــة ملـــواجـــهـــة  ســــبــــاق االنــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســ
الصيف  فــي  لوكاشينكو  ألكسندر  الــرئــيــس 
املاضي، بعد اعتقال زوجها، املدون املعارض 

سيرغي تيخانوفسكي.
ولــــم تــبــق تــيــخــانــوفــســكــايــا نــفــســهــا بــمــنــأى 
ــي، داعـــيـــة  ــ ــروسـ ــ ــتــــطــــورات بــاملــشــهــد الـ عــــن الــ

ــلــــوت« الــروســيــة  واســتــأنــفــت شـــركـــة »إيــــروفــ
الحكومية رحاتها من موسكو إلى القاهرة 
بــنــاء   ،2018 ــيـــســـان  ــريـــل/نـ إبـ فــــي  والـــعـــكـــس 
وتأمني  الــرحــات  استئناف  بروتوكول  على 
ــعــه الــبــلــدان. إال أن املــوعــد 

ّ
املـــطـــارات الـــذي وق

املبدئي لعودة الطيران إلى مدن البحر األحمر 
 مستمرًا. وأوضحت 

ً
واألقصر يواجه تأجيا

ــريـــق الــتــفــتــيــش ســـجـــل خـــال  املــــصــــادر أن فـ
الزيارة نقطتني سلبيتني فقط، وتــدارس مع 
املسؤولني املصريني كيفية عاجهما سريعًا. 
ــارت إلــى أنــه تــم عــاج إحــداهــمــا بالفعل  وأشـ
خــال فترة إقامة الفريق في مصر، وهــو ما 
يــعــتــبــر تــقــدمــًا كــبــيــرًا قــيــاســًا بــآخــر زيــارتــني 
لــفــريــق الــتــفــتــيــش إلــــى املــــطــــارات ذاتـــهـــا في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ويناير/كانون 
الثاني 2020، حيث كان الفريق قد سجل أربع 
ماحظات سلبية، ما أدى إلى إعان موسكو 
إرجاء حسم مصير عودة الرحات إلى 2020. 
لكن جائحة فيروس كورونا املستجد ووقف 
الــطــيــران الــروســي إلــى معظم عواصم  حركة 
العالم، أدت إلى تأجيل األمر برمته إلى العام 

الحالي.
املــصــادر أن مصر استغلت فترة  وأوضــحــت 
الجائحة، واستجابت  الرحات خال  توقف 
ــــراط مـــوســـكـــو تـــركـــيـــب أنـــظـــمـــة قــيــاس  ــتـ ــ الشـ
الــوجــه،  وبصمة  متقدمة،  بيومترية  بصمة 
شرم  بمطاري  الخلفية  األمنية  املناطق  فــي 
الــشــيــخ والـــغـــردقـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن التكلفة 
املــاديــة الكبيرة لــذلــك، والــتــي ال تتناسب مع 
ــتـــي لــحــقــت بــقــطــاعــي  الـــخـــســـائـــر الـــفـــادحـــة الـ
تم  كــورونــا. كما  والــطــيــران بسبب  السياحة 
الخاصة  املناطق  تركيب بعض األجهزة في 
ــروج األمــتــعــة وعــمــل املــوظــفــني.  ــ بـــدخـــول وخـ
ــام بــصــمــة  ــظــ ــم تـــطـــبـــق نــ ــ ــر لـ عـــلـــمـــًا بــــــأن مـــصـ
ــرة إال فــــي أكــتــوبــر  ــاهـ ــقـ الــــوجــــه فــــي مـــطـــار الـ
التأمني  بهدف  بها،  العمل  وبــدأ  فقط،   2019
وإحكام السيطرة على منافذ املطار. وذكرت 
املــصــادر أن الــقــاهــرة أمــنــت قسمًا كــبــيــرًا من 
أمنيًا  املطارات،  لتأهيل  املخصصة  امليزانية 
وفــنــيــًا، مـــن الـــقـــروض الـــتـــي حــصــلــت عليها 
مــن مؤسسات تمويل دولية  املــاضــي،  الــعــام 
ــة. وبــحــســب املــصــادر فـــإن النتيجة  ــيـ وأوروبـ

مــصــدر دبــلــومــاســي مــطــلــع عــلــى املــلــفــني، إن 
مــفــاعــل الــضــبــعــة يــمــضــي فــي مــســار مستقل 
ــكـــن مــســألــة  ــًا عــــن قـــضـــيـــة الــــطــــيــــران، لـ ــامـ ــمـ تـ
يتزامن  مــا، حيث  مرتبطة بصورة  التسليح 
دائـــمـــًا الــتــلــويــح الــــروســــي بـــعـــودة الــطــيــران 
أو اإلرجـــــاء، مــع مــمــارســة الـــواليـــات املتحدة 
ــرة لــــوقــــف صـــفـــقـــات  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلــــى الـ ضــــغــــوطــــًا عــ
عبد  الرئيس  عهد  فــي  املتصاعدة  التسليح 
الفتاح السيسي، خاصة بشأن شراء طائرات 
املـــزمـــع تــســلــيــمــهــا للجيش  »ســـــوخـــــوي-35« 

املصري خال العامني الحالي والقادم. 
ويخشى الروس أن تؤثر هذه الضغوط، إلى 
ــاء العواصم  جــانــب رغــبــة السيسي فــي إرضـ
األوروبية، على مركزها بني مصادر تسليح 
ــري، الـــــــذي أصــــبــــح مــــن أكــبــر  ــ ــــصـ الـــجـــيـــش املـ
املـــســـتـــورديـــن عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم أخـــيـــرًا، 
خـــاصـــة بــعــد انـــتـــزاع فــرنــســا صـــــدارة الئــحــة 
مصادر التسليح، ومزاحمة إيطاليا للروس 
ــائـــق حــكــومــيــة، اطــلــعــت  ــًا. فــبــحــســب وثـ أيـــضـ
عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، تـــأتـــي روســـيـــا 
حاليًا في املركز الثالث بني موردي األسلحة 
ــرة، بعد  ــيـ ملــصــر فـــي الــســنــوات الــخــمــس األخـ
تفوق  الــريــادة بنسبة  انتزعت  )الــتــي  فرنسا 
40 فــي املــائــة( والــواليــات املــتــحــدة، لكن هذه 
بقيمة  الــتــاريــخــيــة  بالصفقة  مــهــددة  املــكــانــة 
10 مليارات يورو، املوقعة العام املاضي، مع 
إيطاليا. وكانت مصر أنفقت نحو 15 مليار 
دوالر بني 2014 و 2017 على التسليح، منها 
نحو 60 فــي املــائــة على األســلــحــة الــروســيــة. 
وفــيــمــا كــانــت واشــنــطــن ممتنعة عــن إرســـال 
مساعداتها العسكرية السنوية إلى مصر بني 
من  أكثر  روسيا  السيسي  زار  و2014،   2013
مرة لعقد صفقات عسكرية، شملت منظومة 
لــحــمــايــة  املـــخـــصـــصـــة  إس«   - »بــــريــــزيــــدنــــت 
من  والحربية  املدنية  واملروحيات  الطائرات 
الصواريخ، وصــواريــخ أرض-جــو وجو-جو، 
والصواريخ البحرية أيضًا، ومروحيات »مي 
- 28 » و»مــي - 26« و»كــا - 52«، والصواريخ 
املضادة للطائرات »أنتي - 2500« وصواريخ 
و»مــيــغ  إم«   29 »مــيــغ  وطـــائـــرات   ،»300 »إس 
35«، ومقاتات »سو 30«، وزوارق صواريخ 

وقاذفات »آر بي جي«، ودبابات »تي 90«. ُتلّقب نافالنايا بـ»سيدة المعارضة األولى« )فرانس برس(

استجابت القاهرة الشتراطات روسية حول مطاري شرم الشيخ والغردقة )خالد دسوقي/فرانس برس(

»يــوتــيــوب« عن  »نافالني اليــف« على موقع 
تعليق األنــشــطــة االحــتــجــاجــيــة ملــنــع تــراجــع 
ــاركــــني. وفــــولــــكــــوف هــــو ســيــاســي  ــشــ عـــــدد املــ
مــعــارض مــن مــوالــيــد عــام 1980، ينحدر من 
مــديــنــة يــكــاتــيــريــنــبــورغ الــواقــعــة فــي منطقة 
أورال، ومعروف بتوجهاته الليبرالية ودعمه 
»الـــطـــريـــق األوروبــــــــي« وتـــطـــويـــر الــحــريــات  لــــ

الديمقراطية في روسيا.
ومــع ذلـــك، اعتبر كــاالتــشــوف أن فــولــكــوف ال 
 من 

ً
يــحــظــى بــنــفــس مــكــانــة نــافــالــنــايــا، مــقــلــا

واقعية تحوله إلى وجه للمعارضة الروسية، 
ــًا فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــتـــحـــامـــًا بــني  ومـــرجـــحـ
النظامية«  »غير  أي  الفئوية،  االحتجاجات 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــــتــــصــــاديــــة والـــيـــســـاريـــة 
رجم في نهاية 

ُ
والحزب الشيوعي. وهو ما ت

االحتجاجي،  التصويت  هيمنة  إلــى  املطاف 
وفق اعتقاده.

من جهته، توقع املدير العام ملركز املعلومات 
الــســيــاســيــة بــمــوســكــو )شــــركــــة اســـتـــشـــارات 

نافالنايا إلى مواصلة مسيرة زوجها. وقالت 
»فرانس  لوكالة  حديث  فــي  تيخانوفسكايا 
بـــرس«، أول مــن أمــس األحـــد: »عندما يلقون 
بــرجــالــنــا خــلــف الــقــضــبــان بــســبــب الــدعــايــة 
والرغبة في تحسني الحياة في بلداننا، فا 
الوقوف مكانهم  لنا، زوجاتهم، سوى  يبقى 

ودعمهم«.
وإلى جانب يوليا نافالنايا، برز في املشهد 
ــبــــوع املــاضــي  الــســيــاســي الــــروســــي فـــي األســ
لنافالني،  اإلقليمية  املــقــار  شبكة  مدير  اســم 
ــذي أعــــلــــن عـــبـــر قــنــاة  ــ ــ لـــيـــونـــيـــد فــــولــــكــــوف، الـ

ــاســــي  ــيــ ــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي الــــتــــحــــلــــيــــل الــــســ مــ
والعاقات العامة(، أليكسي موخني، احتدام 
الروسية  املعارضة  رمز  مكانة  على  الصراع 
بــني مــجــمــوعــة مــن الــشــخــصــيــات، بــمــن فيهم 
ــا، دمــيــتــري  الــنــائــب الــســابــق بمجلس الـــدومـ
إيليا  بموسكو،  املحلي  والــنــائــب  غــودكــوف، 
ياشني، ويوليا نافالنايا، وعدد من الشباب 

الشيوعيني.
»العربي الجديد«:  وقال موخني في حديث لـ
»أصبح وجه املعارضة شاغرًا، إذ إن أجهزة 
األمن تقود حملة قوية ضد أنصار نافالني 
والراديكاليني. وعندما سيتضح أن نافالني 
، سيبدأ الــصــراع 

ً
 ولفترة طــويــا

ً
ُســجــن فــعــا

والشباب  ونافالنايا  وياشني  غودكوف  بني 
الــشــيــوعــيــني، وربــمــا تظهر وجـــوه جــديــدة«. 
نافالنايا  واقعية صعود  ل من 

ّ
قل ذلــك،  ومــع 

على غرار تجربة تيخانوفسكايا، معتبرًا أن 
تيخانوفسكايا،  مــن  نسخة  هــي  »نافالنايا 
وهـــي بــذلــك مــنــتــج ســيــاســي ثــانــوي يصعب 
فــرضــه عــلــى املــجــتــمــع«. ومـــن مـــؤشـــرات دعــم 
لشبكات  استخدامًا  األكثر  الجديدة  األجيال 
ــتـــمـــاعـــي لــيــولــيــا نــافــالــنــايــا  الــــتــــواصــــل االجـ
انــــطــــاق حــمــلــة تـــضـــامـــن مــعــهــا عـــبـــر مــوقــع 
آالف   10 من  أكثر  فيها  »إنستغرام« شاركت 
فتاة وقد ارتدين أزياء حمراء، وهو نفس لون 
زي نافالنايا في وقت جلسة النطق بالحكم 
بحق زوجها. كما تجاوز عدد متابعيها على 

»إنستغرام« عتبة املليون متابع.
ــال األعــمــال  ــر، طــلــب اتــحــاد رجـ مــن جــانــب آخـ
»أفانتي« تعديل القانون الروسي، بما يمنع 
األشــــخــــاص الــطــبــيــعــيــني املــصــنــفــني »عــمــاء 
ــــن الـــتـــرشـــح  ــم مـ ــهـ ــائـــاتـ أجـــــانـــــب« وأفــــــــــراد عـ
املستويات، وذلــك ملنع  باالنتخابات بجميع 

نافالنايا من الترشح النتخابات الدوما.
وكــان القضاء الــروســي قــد قــرر فــي األسبوع 
املاضي تحويل الحكم الصادر بحق نافالني 
مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ فـــي قــضــيــة »االخـــتـــاس« 
بــشــركــة »إيـــف روشــيــه« إلـــى الــســجــن الــنــافــذ، 
بذريعة االنتهاكات املتكررة لفترة االختبار، 
مــــا يـــعـــنـــي أنـــــه ســيــقــضــي عــــامــــني وثــمــانــيــة 
املشهد  عن  وسيغيب  القضبان  خلف  أشهر 

السياسي طوال هذه الفترة.

أجهزة األمن تقود 
حملة قوية ضد أنصار 

نافالني والراديكاليين

تعثر منذ خمس 
ُ
سقوط الطائرة الروسية، امل

سنوات بسبب تمسك مصر باحتمال حدوث 
مشاكل فنية، وعدم االعتراف بمسؤوليتها 
األمـــنـــيـــة عــــن الــــواقــــعــــة، الــــتــــي كـــــان تــنــظــيــم 
»واليــــة ســيــنــاء«، الــتــابــع لتنظيم »داعــــش«، 
بواسطة  تنفيذها  عــن  مسؤوليته  أعلن  قــد 
عــلــبــة مـــشـــروبـــات غـــازيـــة مــتــفــجــرة أدخــلــت 
إلــى الــطــائــرة. وهــو مــا تــرتــب عليه خافات 
الــقــاهــرة ومــوســكــو حـــول التعويضات  بــني 
الضحايا.  الطيران وذوي  املستحقة لشركة 
كــانــت محل  القضية  أن  املــصــادر  وأضــافــت 
ــيــــرة لــفــريــق  مــبــاحــثــات خــــال الــــزيــــارة األخــ
على  التأكيد  الفريق  جــدد  حيث  التفتيش، 
وإعــان  نهائية،  بــصــورة  امللف  غلق  أهمية 
مضمون التحقيقات بصورة شفافة، كعامل 
محفز لسرعة صـــدور قـــرار عـــودة الــطــيــران، 
خـــاصـــة أن الــخــســائــر الــحــالــيــة لــاقــتــصــاد 
تحمله  يمكن  عما  جسامة  تقل  ال  املــصــري 

في حالة االعتراف باملسؤولية.
وعــــن مــــدى ارتــــبــــاط مــســألــة عـــــودة الــطــيــران 
ــــي ملــصــر،  ــــروسـ ــســــاح الـ بــمــلــفــي صـــفـــقـــات الــ
الــنــووي، قال  والــتــعــاون فــي مفاعل الضبعة 

املــثــالــيــة الـــتـــي تـــرجـــوهـــا مـــصـــر، وتــتــواصــل 
وسلطات  الخارجية  وزارتــــا  حاليًا  بشأنها 
الرئيس  يعلن  أن  هــي  البلدين،  فــي  الــطــيــران 
الروسي فاديمير بوتني عن عودة الرحات 
الجوية من باده إلى مطارات البحر األحمر، 
خال زيارة محتملة إلى القاهرة في مارس/
آذار املقبل، لم ُيحدد تاريخها النهائي حتى 
ا من جولة في  اآلن، وفي األغلب ستكون جزء

املنطقة.
ــقـــرار الــنــهــائــي  ــارت املـــصـــادر إلـــى أن الـ ــ وأشــ
فقط،  أمنيًا  وال  فنيًا  ليس  الــطــيــران  لــعــودة 
بل هو سياسي أيضًا، فالقضية األساسية 
الـــتـــي تــلــقــي بــظــالــهــا عــلــى هــــذا املـــلـــف هي 
في حادث  القضائية  بالتحقيقات  الخاصة 

القرار النهائي لعودة 
الطيران ليس فنيًا فقط بل 

هو سياسي

على الرغم من سجن 
المعارض الروسي األبرز 
أليكسي نافالني، إال أن 

زوجته، يوليا نافالنايا، باتت 
على رأس قائمة خالفته 

في قيادة المعارضة 
الروسية، قبل االنتخابات 
التشريعية المقررة في 

سبتمبر/ أيلول المقبل

خرج فريق التفتيش 
الروسي الذي زار 

المطارات المصرية، 
بانطباعات إيجابية، 

ليقّدم توصيات إيجابية 
بشأن قرب عودة الطيران 

الروسي المباشر إلى 
منتجعات البحر األحمر

Wednesday 10 February 2021 Wednesday 10 February 2021
األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة

ملشاركته. وذّكر بسنوات التسعينيات )من 
الــقــرن املــاضــي( الصعبة الــتــي لــم »تــعــانــوا 
فيها«، محذرًا من انزالق الباد إلى أوضاع 
املدرسة،  وأكــدت مديرة  مأساوية مشابهة. 
فــولــوغــدا سفيتانا  مــديــنــة  عــضــو مجلس 
رازيــنــا، لوسائل إعــام روســيــة، أن املــدرس 
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اإلغالقات تالحق أسواق القدس
القدس المحتلة ـ محمد محسن

بعد أكثر مــن 40 يومًا مــن اإلقــفــال، عــادت الحياة 
بــطــيــئــة إلــــى أســـــواق الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الــقــدس 
االحتالل  كانت سلطات  األقــصــى، حيث  واملسجد 
اإلســرائــيــلــيــة قـــد فــرضــت عــــزاًل وحـــصـــارًا عــلــيــهــمــا، مــتــذرعــة 
بمكافحة فيروس كورونا، وما إن حاول املقدسيون والتجار 
قــوات االحتالل إجبارهم  أعــادت  هناك تنفس حريتهم حتى 
ــــواق حــريــتــهــا في  عــلــى إغـــالق مــحــالــهــم. وفــيــمــا تنفست األسـ
ساعات الصباح األولى من يوم األحد املاضي، وحتى ساعات 
ما بعد الظهر، اضطرت بعض األســواق إلــى إغــالق أبوابها، 
املعروف  الدباغة  خاصة في منطقة سويقة علون في ســوق 
االحتالل  شرطة  مــن  عناصر  جالت  حيث  افتيموس،  بسوق 
الــــســــوق، وطــلــبــت مـــن أصـــحـــاب مـــحـــالت الـــســـنـــتـــواري هــنــاك 
أن إجـــراءات مكافحة كورونا  أبــواب محالتهم بداعي  إغــالق 
ــتـــالل مــنــذ أكــثــر مـــن 40 يــومــًا ال  الــتــي طــبــقــتــهــا حــكــومــة االحـ
بــأن تلك  تــزال ســاريــة عليهم. وأفـــاد تجار »العربي الجديد« 
مــحــالت سياحية في   على 

ً
مــمــاثــال إغــالقــًا  فــرضــت  العناصر 

ســـوق السلسلة، كــمــا طلبت مــن أصــحــاب مــحــالت فــي ســوق 

الــعــطــاريــن، خــاصــة مــحــالت بــيــع املـــالبـــس، إغــــالق محالتهم 
وهددتهم بفرض غرامات مالية عليهم بقيمة تتراوح بني 5 
و10 آالف شيكل. وفي لقاء مع أحد أصحاب املحال التجارية 
»العربي  لـ »أبو حسن تيم«، قال  الــواد واملعروف بـ في شــارع 
ــًدا مــن بــني عديد مــن املــحــالت التجارية  الــجــديــد«: »كنت واحـ
فــي املنطقة طــلــب مــن أصــحــابــهــا إغــالقــهــا«، مــؤكــدًا اســتــمــرار 
وعزلها  القديمة  البلدة  إغــالق  جــراء  املحال  معاناة أصحاب 
 لبيع 

ً
عن القدس. أما التاجر أحمد دندبس، والذي يملك محال

أمله بأن تنتهي  العامود فعبر عن  األلبسة على مدخل باب 
موجة إغالق املحال من قبل االحتالل، مؤكدًا أن الحملة التي 
البلدة  تــجــار  ملــســاعــدة  وحــركــات شبابية  نــاشــطــون  أطلقها 
الــقــدس تعد خــطــوة مهمة ومــبــادرة طيبة يأمل  القديمة مــن 
التجار أن تحقق غايتها وهدفها. وكانت ساحة باب العامود، 
قــد ازدحمت  الــقــدس،  القديمة مــن  الرئيس للبلدة  املــدخــل  أي 
بــمــجــمــوعــات مــن املــواطــنــني بينهم فتية وفــتــيــات مــن خــارج 
أكثر من  كــانــوا منعوا على مــدى  الــقــدس  القديمة مــن  البلدة 
أربعني يومًا من تخطي حواجز االحتالل هناك ووصلوا إلى 
الساحة الرئيسية لباب العامود التي يطلقون عليها ساحة 
الــشــهــداء. كــذلــك تدفقت أعـــداد أكــبــر مــن املــواطــنــني مــن أحياء 

القدس املحتلة، ومن مدن وبلدات الداخل الفلسطيني املحتل 
عام 1948 للصالة في املسجد األقصى والتنزه في ساحاته، 
مــصــطــحــبــني مــعــهــم طـــعـــامـــهـــم. وكــــانــــت وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجــتــمــاعــي قـــد أطــلــقــت، الــســبــت املـــاضـــي، مـــبـــادرة بــعــنــوان 
»املــقــدســي مــن سكنت الــقــدس فــي قلبه ال مــن سكن الــقــدس«، 
دعت كل عائلة مقدسية وأي شخص يستطيع الوصول إلى 
لـــوازم بيته األســبــوعــيــة أو  القديمة بحصر  الــقــدس والــبــلــدة 
الشهرية من )الخضار، اللحوم، األسماك، السمانة، العطارة، 
املــالبــس، األحــذيــة، وكــل االحــتــيــاجــات( وشــرائــهــا مــن أســواق 
بالعودة  وعائالتهم  التجار  ملساعدة  وذلــك  القديمة،  القدس 

السريعة وتعافي املصالح التجارية سريًعا قدر اإلمكان.
وجـــاء فــي املـــبـــادرة: »تــجــول بــني املــحــالت والــدكــاكــني اشتري 
القدس تفقد حواريها وعــش ليوم  الــذي يلزمك لف بأسواق 
واحد ملرة وحدة شعور املسؤولني اللي الزم يهتموا بالبلد، 
تصرف بأنك راع ومسؤول عن رعيتك، اشتري لك وألوالدك 
وعائلتك«. وفي املقابل، أعلن تجار البلدة القديمة عن عروض 
لتشجيع الفلسطينيني على التسوق من محالتهم التجارية، 
خاصة في ظل األوضــاع االقتصادية الصعبة التي يمر بها 

األهالي منذ أكثر من 40 يومًا.

طرابلس ـ العربي الجديد

اتفق مسؤولو وزارات املالية بحكومة الوفاق الوطني 
البالد،  املــوازيــة شــرق  بها دوليا والحكومة  املعترف 
انعكاس  كــأول  ملــدة شهرين«  مــوحــدة  على »ميزانية 
لتوحد السلطة في البالد، بعد أن نجح ملتقى الحوار 
الجديدة،  التنفيذية  السلطة  انتخاب  فــي  السياسي 
األمـــم املتحدة  بــيــان لبعثة  ــار  املــاضــيــة. وأشـ الجمعة 
البدء  الــوزارتــني على  إلــى اتفاق مسؤولي  إلــى ليبيا 
في »العمل على معالجة األزمة املصرفية«، واعتبرت 
األزمــة  ومعالجة  امليزانية  توحيد  خطوة  أن  البعثة 

املصرفية من شأنها أن توثر »إيجاًبا على االقتصاد 
وخلق زخم نحو توحيد املؤسسات املالية الوطنية«. 
ــبـــالد، عــام  الـ فـــي  االنـــقـــســـام اإلداري  مــنــذ  مــــرة  وألول 
ــاء لــيــبــيــا، مــطــلــع ديــســمــبــر/ كــانــون  ــرقـ ــرر فـ 2014، قــ
مؤلفة  مشتركة  مالية  لجنة  تشكيل  املاضي،  الثاني 
على  تعمل  واقتصاديني،  وقضائيني  سياسيني  مــن 
مــعــالــجــة املــســائــل املــتــعــلــقــة بــاملــالــيــة الــعــامــة، وتــضــم 
ممثلني عــن حكومة الــوفــاق والــحــكــومــة املــوازيــة في 
ــبـــالد، إضـــافـــة ملــســؤولــني مـــن الــبــنــك املــركــزي  شـــرق الـ
الليبي، قبل أن يلتقي وزيرا املالية بحكومتي البالد، 
في 12 يناير/ كانون الثاني املاضي، بمدينة البريقة 

وســط الــبــالد، تمهيدا النــطــالق أعــمــال اللجنة املالية 
املــشــتــركــة الــتــي بــاشــرت أعــمــالــهــا، فــي ذات الــتــاريــخ، 
إعــداد  ومعايير  آلــيــات  ملناقشة  الفيديو،  تقنية  عبر 

امليزانية الوطنية املوحدة. 
من  أول  الــصــادر  بيانها  فــي  األمــمــيــة  البعثة  ولفتت 
أمــس، إلــى أن »االتــفــاق على امليزانية املــوحــدة«، جاء 
بــعــد حــشــدهــا لـــدعـــم هــــذا االتــــجــــاه »مــــن املــؤســســات 
املنبثق  االقتصادي  العامل  والفريق  الدولية  املالية 
من عملية برلني. وعللت البعثة االتفاق على ميزانية 
االتــفــاق على ميزانية سنوية  مــن  بــدال  شهرين فقط 
املشكلة  املوحدة  التنفيذية  للسلطة  املجال  »إتاحة  لــ

ــا التــخــاذ قـــرار بــشــأن املــيــزانــيــة الــكــامــلــة للعام 
ً
حــديــث

2021«.  وعبرت البعثة عن أملها في أن تعمل السلطة 
الجديدة للبالد على »االقتراب أكثر من تحقيق إدارة 
عـــادلـــة ملــــواردهــــا الــنــفــطــيــة ملـــا فــيــه مــصــلــحــة الــشــعــب 

الليبي أجمعه«. 
وتــعــتــبــر أســـتـــاذة الــتــمــويــل واملـــصـــارف بــالــجــامــعــات 
»العربي الجديد«  الليبية، غادة سويب، في حديثها لـ
ــــزز من  ــرار تــجــمــيــد عـــائـــدات تــصــديــر الــنــفــط »عـ ــ أن قـ
العام وخلق نوعا  اإلنفاق  الشفافية في  دالالت على 
املتنافسة واملتصارعة  األطـــراف  قــادة  لــدى  الثقة  مــن 

طيلة السنني املاضية«.

أول خطوة بعد توحيد السلطة في ليبيا: ميزانية موحدة

نمو 
صادرات ألمانيا 

رغم الجائحة
نــــــــمــــــــت الــــــــــــــصــــــــــــــادرات 
فــي ديسمبر/  األملــانــيــة 
إذ  األول،  كــــــــــانــــــــــون 
ساعدت التجارة القوية 
ــع الـــصـــني والــــواليــــات  مـ
املــتــحــدة أكــبــر اقــتــصــاد 
فـــي أوروبــــــا فـــي الــوقــت 
الــــــــــــــــذي يــــــــــواجــــــــــه فــــيــــه 
صــــعــــوبــــات لــلــنــمــو فــي 
ــــود إجـــــــــــــراءات  ــيــ ــ ــل قــ ــ ــ ظـ
الــعــزل الــعــام املــفــروضــة 
لــــلــــحــــد مـــــــن إصــــــابــــــات 
مكتب  وقــال  كوفيد-19. 
االتحادي،  اإلحــصــاءات 
ــادرات  ــ ــــصــ الــ إن  أمــــــــس، 
ــــــــعــــــــدلــــــــة فـــــــــي ضــــــوء 

ُ
امل

الــــــعــــــوامــــــل املــــوســــمــــيــــة 
ــة  ــئـ ــاملـ بـ  0.1 ارتـــــفـــــعـــــت 
عــــلــــى أســــــــــاس شـــهـــري 
ــادة 2.3 بــاملــئــة  ــ بــعــد زيــ
فــــي نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن 
ـــت  ــعــ ــ ــراجـ ــ الــــــثــــــانــــــي. وتـ
بــاملــئــة   0.1 الـــــــــــــواردات 
ــادة 5.4 بــاملــئــة  ــ بــعــد زيــ
ــق.  ــابــ ــســ ــر الــ ــهــ ــشــ ــي الــ ــ فــ
التجاري  الفائض  وزاد 
إلـــى 16.1 مــلــيــار يـــورو. 
لكن في عام 2020 ككل، 
انخفض الفائض للعام 
ــوالـــي.  ــتـ ــــع عـــلـــى الـ ــرابـ ــ الـ
وقـــــال املــكــتــب إنــــه على 
زادت  ــنــــوي،  ســ أســــــاس 
ــادرات إلـــى الصني  الـــصـ
فــــي ديـــســـمـــبـــر/ كـــانـــون 
وإلــى  باملئة   11.6 األول 
الــــواليــــات املــتــحــدة 8.4 

باملئة.

زيادة رسوم تراخيص السيارات في مصر
عدد  ثلثي  بأغلبية  المصري  النواب  مجلس  وافق 
قانون  مشروع  على  نهائية،  بصفة  أمس،  أعضائه، 
قانون  أحكام  بعض  بتعديل  الحكومة  من  مقدم 
والذي   ،1973 لسنة   66 رقم  بالقانون  الصادر  المرور، 
أنواع  كافة  على  جديدة  رسوم  فرض  استهدف 
بقيمة  سنوي  رسم  واستحداث  المركبات،  تراخيص 
تصل إلى 300 جنيه )الدوالر = 15.7 جنيها( مقابل تركيب 
مشروع  تمرير  ويأتي  اإللكتروني«.  المروري  »الملصق 
تأهيل  دون  من  البرلمان،  داخل  الجديد  المرور  قانون 
اإلشارات  منظومة  وتطبيق  للطرق،  التحتية  البنية 
ينُذر  ما  وهو  المحافظات،  جميع  في  اإللكترونية 

بموجة غالء جديدة.

قطر للبترول توّسع حقل الشمال
وقعت قطر للبترول، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال 
مشروعها  من  األولى  للمرحلة  عقدا  العالم،  في 
لتوسعة حقل الشمال بهدف رفع إنتاج البالد من الغاز 
الطبيعي المسال 40% سنويا بحلول 2026. وقالت وود 
الطاقة  سترفع  التي  التوسعة،  إن  لالستشارات  ماكنزي 
اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال في قطر إلى 110 ماليين 
طن سنويا من 77 مليون طن سنويا، هي أكبر مشروع 
على  عليه  الموافقة  تتم  منفرد  مسال  طبيعي  غاز 
يغطي  الذي  العقد،  للبترول  قطر  وقعت  اإلطالق. 
والتشييد،  والمشتريات  البر  على  رئيسية  هندسية  أعماال 
لمشروع التوسعة المعروف باسم شرق حقل الشمال، 
أول من أمس، مع مشروع مشترك بين شيودا وتكنيب.

وصول أول قطار للصادرات التركية إلى روسيا
أمس  روسيا،  إلى  تركي  صادرات  قطار  أول  اختتم 
الثالثاء، رحلته بعد وصوله إلى وجهته المستهدفة، 
وانطلق  موسكو.  العاصمة  قرب  كالوغا  منطقة 
يناير/ كانون  أنقرة في 29  التركية  العاصمة  القطار من 
المستهدفة  النقطة  إلى  وصل  حيث  الماضي،  الثاني 
بعد عبوره من عاصمتي أذربيجان وجورجيا. ويحمل 
قطعة  آالف   4 نحو  عربة،   15 من  المكّون   القطار 
»بيكو«.  شركة  ِقبل  من  الُمنتجة  المنزلية  البضائع  من 
مدينة  إلى  التركي  الصادرات  قطار  وصول  ولدى 
حفل  البضائع  ستستلم  التي  الجهة  نظمت  كالوغا، 
موسكو  في  التركي  السفير  بحضور  للقطار  استقبال 

محمد سامسار.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خالل عام 2021 من املتوقع أن 
تكون أحوال العرب االقتصادية 

واملعيشية صعبة شأن العديد من 
دول العالم، وربما يكون الوضع 

معقدا أكثر بالنسبة للعديد 
من دول املنطقة ألسباب عدة، 

فباإلضافة إلى التأثيرات الخطيرة 
لتفشي وباء كورونا على 

املراكز املالية لهذه الدول، وتراجع 
إيرادات الحكومات، وارتفاع 

عجز املوازنات والبطالة والفقر، 
واستمرار تهاوي أسعار النفط، 

املورد األساسي للعديد من الدول 
العربية وفي مقدمتها الخليج 

والعراق والجزائر وليبيا، وتلويح 
بعض الحكومات بتوقفها عن 

سداد الرواتب، فإن هناك مشكلة 
أهم وأخطر بدأت تلوح في األفق.
املشكلة تكمن في زيادة فاتورة 

استيراد األغذية من قمح وزيوت 
ولحوم وغيرها وتوقعات 

استمرار الزيادة خالل الفترة 
املقبلة، وهو ما قد يلقي بأعباء 
مالية جديدة على املواطن، إما 
في شكل زيادات في أسعار 

الخبز والدقيق والسلع التموينية، 
أو نقص في الدعم املقدم لسلع 

وخدمات أخرى منها الوقود 
واملياه والكهرباء، أو زيادة 

األسعار والرسوم والضرائب 
بشكل عام.

وفق األرقام، فإن واردات العرب 
من األغذية تبلغ نحو 100 مليار 
دوالر سنويا، وبالتالي فإن زيادة 

10% في األسعار تعني حاجة 
الحكومات إلى تدبير تكلفة 

إضافية بقيمة 10 مليارات دوالر. 
وتظهر هذه الكلفة بشكل أكبر 

لدى الدول العربية األكثر استيرادا 
للقمح والزيوت واللحوم وبكميات 

ضخمة مثل مصر والجزائر 
والسعودية واإلمارات والعراق. 
وإذا كانت بعض الدول العربية 

تستورد حاليا 70% من 
احتياجاتها من األغذية، فإن أي 

زيادات في األسعار ستكلف 
موازناتها مليارات الدوالرات، 

وهي تكلفة عالية في هذا التوقيت 
الذي تتراجع فيه إيراداتها من 
النقد األجنبي بسبب جائحة 

كورونا وتأثيراتها على القطاعات 
املدرة للنقد األجنبي مثل 

السياحة وتحويالت املغتربني 
واالستثمارات األجنبية.

األرقام األخيرة الصادرة عن 
منظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة »فاو« تقول إن أسعار 

الغذاء شهدت في يناير ارتفاعًا 
للشهر الرابع، وإن مؤشر رصد 

أسعار السلع الغذائية ارتفع خالل 
نوفمبر إلى أعلى مستوى في 

ست سنوات. كما سجلت أسعار 
القمح خالل يناير ارتفاًعا نسبته 

6.8%، مقابل 5.8% للزيوت 
النباتية.

هذه الزيادات املتوقعة في أسعار 
األغذية، تعيد إلى الواجهة مرة 

أخرى طرح قضية األمن الغذائي 
العربي التي من السهل تحقيقها 

 في ظل توفر املوارد الطبيعية 
من األرض واملياه واملوارد 

البشرية، إضافة إلى سيولة 
ضخمة لدى دول الخليج تتجاوز 

ألفي مليار دوالر، يتبقي فقط 
اإلرادة السياسية.

األمن الغذائي 
العربي الغائب

Wednesday 10 February 2021
األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة

)فرانس برس(

مناورات المتصاص الغضب

لجان التحقيق 
في المغرب

يرى مراقبون 
أن المشكلة في

الفساد الذي ينخر 
الحياة العامة

الرباط ـ عادل نجدي

يــعــيــد إعــــالن الــســلــطــات املــغــربــيــة 
ــراف  ــ عــــن فـــتـــح تــحــقــيــق تـــحـــت إشـ
النيابة العامة، للكشف عن ظروف 
مصرع  عن  املسؤوليات  وتحديد  وحيثيات 
 غرقًا، إثر تسرب مياه األمطار إلى 

ً
28 عامال

األرض  تحت  قــانــونــي  غير  للنسيج  مصنع 
الــبــالد، أول مــن أمس  بمدينة طنجة، شــمــال 
اإلثـــنـــني، الـــســـؤال مـــجـــددًا عـــن مــــآالت الــعــديــد 
من التحقيقات التي تم فتحها في السنوات 
األخيرة، من دون أن ترى نتائجها النور إلى 
حــد الساعة، ومــا إذا كــان ذلــك مــجــّرد خطوة 

المتصاص غضب الشارع. 
ــاعــــر الــــحــــزن  ــيــــه مــــشــ وفـــــــي وقـــــــت ال تـــــــــزال فــ
الفاجعة  والغضب تخّيم على املغاربة جراء 
ــيــــس الــحــكــومــة  الــــجــــديــــدة، أثـــــــار خـــــــروج رئــ
املــغــربــيــة، ســعــد الــديــن الــعــثــمــانــي، بــعــد أكثر 
من 12 ساعة على وقوع الحادث، ليعلن عبر 
بأن  تعهده  »فيسبوك«،  صفحته على موقع 
الــجــزاءات  وترتيب  املسؤوليات  تحديد  يتم 
الالزمة، جداًل بات يتكرر مع كل إعالن رسمي 
»تحقيقات«،  فتح  عن  املختصة  الجهات  من 
ــال الـــــرأي الــعــام  فـــي قــضــيــة لــطــاملــا شــغــلــت بــ
واستحوذت على نقاشاته، عنوانها الرئيس 

 »التحقيقات مقبرة للحقيقة«.
ّ
أن

فعلى نحو الفت، بدا املزاج الشعبي العام، من 
التواصل  مواقع  مستخدمي  تعليقات  خالل 

باستثناء  الــتــحــقــيــقــات،  فيها  فتحت  الــتــي 
بــعــض الــلــجــان الــتــي كــانــت نــتــائــجــهــا غير 
مرضية أو تم اإلعالن عنها لغايات ال تخدم 
ــــاف: »بتنا  ســـوى أجـــنـــدات مــعــلــومــة«. وأضـ
تــتــورط  كــل فضيحة  مــســار  نــعــرف مسبقًا 
املسؤولون  يــقــوم  إذ  الــدولــة،  فيها مصالح 
بــإصــدار بيانات غالبًا مــا تــزيــد مــن غضب 
بــعــد ذلـــك تشكيل لجان  الــعــام، ليتم  الــــرأي 
ــا  ــهـ ــاتـ ــكـــونـ ــقـــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا ومـ ــبـ تـــحـــقـــيـــق تـ
وأهدافها مجهولة«. وتابع: »تعددت لجان 

التحقيق والنتيجة واحــدة، إذ ال تعلن تلك 
اللجان عن مخرجاتها ونتائج تحقيقاتها، 
يــتــرتــب عــلــى تــشــكــيــلــهــا أي مــحــاســبــة  وال 
 أشغالها معلقة حتى إشعار 

ّ
تذكر، بل تظل
غير معلوم«.

مــن جــهــتــه، رأى املــحــلــل الــســيــاســي املــغــربــي، 
 »الغرض من فتح تحقيقات 

ّ
محمد شقير، أن

في فواجع املغرب من طرف لجان برملانية أو 
ــة، عــادة مــا يكون امتصاص  وزاريـــة أو إداريـ
فـــــئـــــوي )خــــــــــاص بــفــئــة  غــــضــــب شــــعــــبــــي أو 
لذلك  تــكــون  أن  دون  مــن  مــؤقــت،  مجتمعية( 
إلــى عــدم تفعيل  تداعيات أو تــوابــع، بالنظر 
آلــيــات املــحــاســبــة«. وأوضـــح، فــي تصريحات 
الغضب  »باستثناء  أنه  الجديد«،  »العربي  لـ
املــلــكــي الـــذي ينتج عــنــه عـــزل بــعــض الــــوزراء 
ــد مـــهـــام عــمــومــيــة، فما 

ّ
وإقـــصـــاؤهـــم مـــن تــقــل

يــتــم غــالــبــًا هــو عـــدم مــتــابــعــة املــســؤولــني عن 
الفواجع، نظرًا لتداخل املسؤوليات بني  تلك 
وعــدم  املنتخبة،  والجهات  اإلداريـــة  الجهات 
ــات الــقــضــائــيــة،  ــهـ تـــكـــريـــس اســـتـــقـــاللـــيـــة الـــجـ

ــيــــاب مــــؤســــســــات حـــقـــوقـــيـــة قــويــة  وكــــذلــــك غــ
الوعي  وضعف  الضحايا،  حقوق  عن  تدافع 
لدى هــؤالء، وطــول املسار القانوني وتعقده 
إلــى مسألة  ولــفــت شقير  تكاليفه«.  وارتــفــاع 
ــرى، مــوضــحــًا أن »تــكــلــيــف تــدبــيــر بعض  ــ أخـ
أو  )فرنسية  أجنبية  شركات  إلــى  القطاعات 
برتغالية أو إسبانية( يجعلها في منأى عن 

أي مساءلة قضائية«.
املال  لحماية  املغربية  »الجمعية  رئيس  أمــا 
 »استمرار 

ّ
أن الغلوسي، فرأى  العام«، محمد 

اإلفـــالت مــن العقاب فــي العديد مــن القضايا 
والــحــوادث الــتــي تفّجرت فــي املــغــرب يشّجع 
ــة،  ــدالــ ــعــ ــانــــون والــ ــقــ ــلـــى انـــتـــهـــاك قــــواعــــد الــ عـ
ويساهم في تكرار املآسي«، الفتًا في حديث 
 »مآسي وحوادث 

ّ
مع »العربي الجديد« إلى أن

عــدة تقع من دون وضــع اإلصبع على مكمن 
الــــــداء، الــــذي يــكــمــن فـــي الــفــســاد الــــذي ينخر 
إننا باختصار، نؤدي تكلفة  العامة.  الحياة 
الفساد والرشوة من قوتنا اليومي وكرامتنا 

وأرواحنا وأجسادنا«.

8
سياسة

يتخوف المغاربة من 
أن يلقى التحقيق في 
مصرع 28 عامًال غرقًا 

في طنجة، مصير 
تحقيقات كثيرة أمرت 

السلطات بفتحها، لكنها 
لم تصل إلى نتائج

من أمام موقع غرق العمال في طنجة )فرانس برس(

املــغــرب على منشور رئيس  االجــتــمــاعــي فــي 
الـــحـــكـــومـــة، مــتــخــوفــًا مــــن أن يـــكـــون الــتــعــهــد 
املقصرين  ومحاسبة  املــســؤولــيــات  بتحديد 
فـــي حــــادث مــصــرع الــعــمــال بــمــديــنــة طنجة، 
مــجــرد تـــكـــرار ملـــآل تــحــقــيــقــات ســابــقــة خلقت 
الـــجـــدل بــخــصــوص مــخــرجــاتــهــا ونــتــائــجــهــا 
ــن عـــدمـــه.  ــ ــة نـــشـــر هــــــذه الـــنـــتـــائـــج مـ ــألــ ــســ ومــ
ويــضــاف إلــى ذلــك وســم لــجــان التحقيق من 
بكونها  فاعلني سياسيني وحقوقيني  طــرف 
»مــجــرد مـــنـــاورات المــتــصــاص غــضــب الـــرأي 
العام« من دون محاسبة أو تطبيق للقانون.

ــلـــى امــــتــــداد الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر األخــــيــــرة،  وعـ
عشرات  فتح  عــن  املغربية  السلطات  أعلنت 
بخصوص  واإلداريـــة  القضائية  التحقيقات 
العديد من القضايا والحوادث املثيرة للجدل 
بــالــنــســبــة لـــلـــرأي الـــعـــام واملــشــهــد الــســيــاســي 
املــغــربــي. وكــــان مــن أبـــرزهـــا حــــادث اصــطــدام 
حــافــلــتــني عــلــى الــطــريــق الـــرابـــط بـــني تنغير 
وورززات )جنوب املغرب( والذي أودى بحياة 
العشرات عام 2011. ويومها تم فتح تحقيق 
بشأن الحادثة في عهد وزير التجهيز والنقل 
األسبق كريم غالب، لكنه بقي حبيس رفوف 

الحكومة.
وتـــكـــرر األمـــــر نــفــســه فـــي الــتــحــقــيــق املــتــعــلــق 
بـــالـــعـــثـــور عـــلـــى خـــمـــس جـــثـــث مـــحـــروقـــة فــي 
مــؤســســة بــنــكــيــة بــمــديــنــة الــحــســيــمــة فـــي 20 
وبــفــيــضــانــات جهة   ،2011 شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/ 
بــالــنــســبــة  وكــــذلــــك   ،2014 عــــــام  فــــي  كــلــمــيــم 
»فــاجــعــة طــانــطــان« عـــام 2015، الــتــي كانت  لـــ
فتح تحقيق  عــن  أعلنت  قــد  الــداخــلــيــة  وزارة 
بــعــد مــقــتــل 34 شــخــصــًا غالبيتهم  بــشــأنــهــا، 
أطــفــال، إثــر اصــطــدام شاحنة تــهــرب الــوقــود 
اإلعــالن  أن يتم  ركـــاب، لكن مــن دون  بحافلة 

عن نتائج ذلك التحقيق إلى حد الساعة.
وفي السياق، قال رئيس »العصبة املغربية 
لحقوق اإلنسان« )أقدم تنظيم حقوقي غير 
حــكــومــي فــي املـــغـــرب( عــــادل تــشــكــيــطــو، في 
حديث مع »العربي الجديد«، إنه »إلــى حد 
التحقيق،  لــجــان  عــشــرات  تشكيل  تــم  اآلن، 
لــم تــحــدد املــســؤولــيــات فــي القضايا  لكنها 
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اقتصاد

أبرز الحرف تواجه خطر االنهيار

181
لقطاع  حديث  تقرير  قــّدر 
ــتــوقــعــات  ــات وال ــ ــدراس ــ ال
الحكومي،  االقــتــصــاديــة 
يونيسف  مــع  ــتــعــاون  ــال ب
تصل  أن  ــي،  ــدول ال والبنك 
ــخــســارة الــتــراكــمــيــة في  ال
اإلجمالي  المحلي  الناتج 
ــي  ــى حــوال ــ الــحــقــيــقــي إل
حال  في  دوالر  مليار   181
اليمن  في  الحرب  استمرت 

عامين إضافيين.

تقرير

عاملون في القطاع 
يتشبثون بالمهنة رغم 

العقبات العديدة

االستيراد يغرق األسواق 
ويقلص مبيعات المنتجات 

المحلية

صنعاء ـ محمد راجح

ــرك مــحــمــد ســنــان بلدته  عــنــدمــا تـ
قبل  الحديدة  في محافظة  حيس 
نـــحـــو عــــامــــني ونــــصــــف، فـــــــارًا مــن 
الــحــرب واملــعــارك التي كانت دائـــرة بضراوة 
ظن  اليمن،  مــن  الغربي  الساحل  مناطق  فــي 
حينها أنه قد تمكن من إنقاذ أسرته ومهنته، 
لــيــبــدأ حـــيـــاة جـــديـــدة أفـــضـــل فـــي الــعــاصــمــة 
صنعاء التي نزح إليها كغيره من سكان هذه 
املــنــاطــق ممن تــشــردوا فــي بــقــاع متناثرة لم 

تصل إليها الحرب في اليمن.
ــــان صــغــيــر  ــ ــه فــــي دكـ ــ ــرتـ ــ اســـتـــقـــر ســــنــــان وأسـ
ــمـــال صـــنـــعـــاء اتـــخـــذه  بــمــنــطــقــة الــحــصــبــة شـ
كــمــســكــن ومــقــر لــعــمــلــه فـــي صــنــاعــة الــفــخــار، 
منطقته  فــي  وأتقنها  فيها  بــرع  الــتــي  املهنة 
صناعة  موطن  بكونها  تشتهر  التي  حيس 
الفخار في اليمن، إذ تحمل كثير من األصناف 
الــرئــيــســي حيس،  اســـم موطنها  واملــنــتــجــات 
ــدى مــنــاطــق الــســاحــل الــغــربــي مـــن اليمن  إحــ
متواصلة  وتــوتــرات  اشتباكات  تشهد  الــتــي 

باعتبارها منطقة تماس بني طرفي الحرب.
»الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه شعر  يــقــول ســنــان لـــ
ــن الـــوهـــلـــة األولــــــى الـــتـــي تــوجــه  بــالــصــدمــة مـ
 معه بعض األوانــي 

ً
بها إلــى األســواق حامال

واالحتياجات املنزلية، لتسويقها إلى مراكز 
ــة عـــامـــلـــة فــــي بـــيـــع األوانــــــي  ــاريـ ــال تـــجـ ــحــ ومــ
فوجئ  إذ  املــنــزلــيــة،  واألدوات  واملــســتــلــزمــات 
بـــتـــصـــريـــف كـــمـــيـــة مـــــحـــــدودة لـــلـــغـــايـــة بــــدأت 
بــعــد، حتى  تــدريــجــي فيما  تــتــنــاقــص بشكل 
عندما قرر بيع منتجاته الفخارية في دكانه 
كــان اإلقــبــال ضعيفا جــدًا كما هــو الــحــال في 

األسواق التجارية.
رغــم ذلــك يصر ســنــان على عــدم تــرك مهنته 

بعثات أجنبية ودراسات قسم اآلثار بجامعة 
صنعاء، إذ عثر على فخار خشن امللمس من 

النوع البسيط جدا في صناعته.
ويــســتــخــدم الــفــخــار املــصــنــوع فـــي أغــــراض 
عملية إلى حد كبير، فهو يشمل أواني ذات 
للطبخ  ــــي  وأوانـ املــيــاه  لحفظ  نــاعــم  ملمس 
وأكــوابــًا تتخذ أحــجــامــا وأشــكــاال متنوعة. 
ــاكـــن الــتــي تــشــتــهــر بصناعة  ومـــن أهـــم األمـ
الــفــخــار فـــي الــيــمــن تــهــامــة كــحــيــس وزبــيــد 
والــــجــــراحــــي وبـــيـــت الـــفـــقـــيـــه، تــلــيــهــا عــتــمــة 
ووصــابــني وريــمــه والحجرية والــعــديــد من 
مناطق صنعاء وحضرموت. وتتكدس في 
أســواق صنعاء القديمة أصنافا عديدة من 
منتجات الفخار املصنعة محليًا، جزء منها 
تنتجه ورش في الصناعات الحرفية تعمل 
في هــذه األســـواق، والتي تنتج كذلك عديد 
األصناف األخــرى من األعمال والصناعات 
اليدوية والحرفية التي تميز هذه األسواق 
العتيقة ليس في صنعاء فقط، بل في كثير 
من املدن واملناطق اليمنية. وتتسبب حالة 
الركود في هذا املجال وغيره من الصناعات 
األخــرى بخسائر فادحة لليمن، إذ تسببت 
الــــحــــرب فــــي انـــكـــمـــاش تـــراكـــمـــي واســــــع فــي 
الــنــاتــج املــحــلــي اإلجــمــالــي الــحــقــيــقــي قـــدره 
بني  ما  للفترة   %46.1 بنحو  تقرير رسمي 

2014 و2019.
ويرجع التاجر علي املطري، وهو مالك إحدى 
ــــورش الــعــامــلــة بــالــصــنــاعــات الــحــرفــيــة في  الـ
التاريخية  املهنة  صنعاء، سبب تراجع هذه 
وانــخــفــاض مــبــيــعــاتــهــا إلـــى الـــصـــراع الــدائــر 
ــقــــدرات الــشــرائــيــة  فـــي الـــبـــالد، وانـــخـــفـــاض الــ
لــلــيــمــنــيــني مــــع تــــــردي األوضـــــــــاع املــعــيــشــيــة 
وفـــقـــدان مــصــادر الـــدخـــل، ومـــا رافـــق ذلـــك من 
تغير اهتماماتهم لتلبية ما أمكن من القوت 

»العربي  الضروري اليومي. ويشير املطري لـ
الــجــديــد«، إلــى سبب آخــر فــي اإلضـــرار بهذه 
املنتجات  الــحــرفــيــة، وهــو  والــصــنــاعــة  املهنة 
املـــســـتـــوردة الــتــي يــتــم جــلــبــهــا إلــــى األســــواق 
اليمنية، والتي لم تستطع الحرب إيقافها مع 
وصول هذا اإلغراق إلى الفخار الذي يعد من 

أهم الحرف التي يتميز بها اليمنيون.
ــقــــطــــاع الــــــدراســــــات  ــقــــريــــر حــــديــــث لــ وقــــــــدر تــ
والتوقعات االقتصادية الحكومي بالتعاون 
مـــع الــيــونــيــســف والـــبـــنـــك الــــدولــــي، أن تصل 
الــــخــــســــارة الـــتـــراكـــمـــيـــة فــــي الـــنـــاتـــج املــحــلــي 
مليار   181 حــوالــي  إلــى  الحقيقي  اإلجــمــالــي 
دوالر فــي حـــال اســتــمــرت الــحــرب فــي اليمن 
صناعة  فــي  العامل  يشرح  إضافيني.  عامني 
»العربي  الفخار منصور الوافي في حديثه لـ
الجديد«، أن التراب والرمل أهم مكون للمواد 
ليتحول  بــاملــاء  مزجه  يتم  والـــذي  الفخارية، 
إلــــــى مـــــــادة طـــيـــنـــيـــة بـــعـــد نـــقـــعـــه وتــصــفــيــتــه 
ــره، لــيــصــبــح كــعــجــيــنــة لــيــنــة قــابــلــة  ــويــ ــكــ وتــ
األغـــراض  عــدة تحف مختلفة  إلــى  للتشكيل 

ــام. ويــضــيــف: ثـــم تــجــفــف فـــي ضــوء  ــجــ واألحــ
الشمس قبل وضعها في أفران خاصة توقد 
الــنــار فيها لــفــتــرات مــتــفــاوتــة، بــعــد ذلـــك يتم 
تحديد األدوات ونوعيتها للبدء في صناعة 
شكل  كــل  نوعية  الــفــخــاريــة حسب  املنتجات 

وحجمه والغرض منه. 
هذه  في  العاملني  املهنيني  من  عديد  ويصر 
عنها،  والتخلي  تركها  عــدم  على  الصناعة 
ــذلـــون قــــصــــارى جــهــدهــم  ــبـ مـــؤكـــديـــن أنـــهـــم يـ
لــإبــقــاء عــلــى هـــذه املــهــنــة ومــنــتــجــاتــهــا التي 
يحتاج إليها اليمنيون، إذ ما يــزال بعضهم 
يجدون ضالتهم في منتجات الفخار اليمنية 
املــســتــوردة  املنتجات  على  يفضلونها  الــتــي 
بــاملــيــاه، والــتــي يطلق  مثل األوانـــي الخاصة 
عليها في اليمن »األكواز« واملواقد الفخارية 
وبعض األصناف األخرى املطلوبة كثيرًا في 
املطابخ اليمنية واملطاعم التي تقدم الوجبة 

اليمنية الشهيرة »السلتة«.
ــال والـــصـــنـــاعـــات الــحــرفــيــة  ــمــ وتـــعـــانـــي األعــ
ــن تـــبـــعـــات الـــحـــرب  ــي الـــيـــمـــن مــ واملـــهـــنـــيـــة فــ
والصراع الدائر في البالد مع غياب أبسط 
مــواد اإلنتاج واملــعــدات التي تحتاج إليها، 
 عــــن مـــضـــاعـــفـــات كـــارثـــيـــة لــوضــعــيــة 

ً
فـــضـــال

األسواق املحلية التي تغرق بالسلع واملواد 
املقلدة واملستوردة من الخارج، والتي أثرت 
على بعض األعــمــال واملــهــن والــحــرف التي 
ا كــبــيــرا مــن املــجــتــمــع اليمني،  طــبــعــت جــــزء
والـــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى مـــثـــل هــــــذه الـــحـــرف 

كمصدر دخل وحيد.
ويــفــتــقــد مــجــتــمــع الــحــرفــيــني واملــهــنــيــني في 
الــيــمــن لــالهــتــمــام بــمــنــتــجــاتــهــم وافــتــقــارهــم 
أعمالهم،  عليها  تستند  التي  الــخــام  للمواد 
ــر الــــذي تــســبــب فـــي تــوقــف نــســبــة كبيرة  األمــ
مــنــهــا بــشــكــل تـــدريـــجـــي مــنــذ بـــدايـــة الــحــرب 
قــــبــــل نــــحــــو ســــتــــة أعـــــــــــوام. ويـــــوضـــــح عــضــو 
عــادل  الحرفية  للصناعات  اليمني  االتــحــاد 
الحرف  أن هذه  الجديد«،  »العربي  لـ طامش، 
الصناعية تعرضت لإهمال وعدم االهتمام 
البطالة  مكافحة  فــي  أهميتها  وإدراك  بــهــا، 
والفقر، مشيرًا إلى تركز نشاط محدود على 
مثل  البناء  مــواد  وبيع  ومعالجة  استخراج 
يتم استغالله تجاريًا  الــذي  الجيري  الحجر 
لــصــنــاعــة اإلســمــنــت وبــعــض االســتــخــدامــات 
الصناعية األخرى املتنوعة، بينما فقط امللح 
الصخري هو الذي يتم استغالله تجاريًا في 

السوق املحلية وللتصدير.

نزوح فخار اليمن

المصنعة محليًا، وسط حالة  الفخار  اليمن أصناف عديدة من منتجات  تتكدس في أسواق 
ركود واسعة لعدة أسباب أبرزها إغراق األسواق بمنتجات مستوردة، وتداعيات الحرب التي 
دفعت الكثير من العاملين في هذه الصناعة إلى النزوح من مناطقهم الشهيرة بورش الفخار

عدنان عبد الرزاق

ــن الــعــاصــمــة  ــادر مــ كــشــفــت مــــصــ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــق لــ ــــشـ ــوريـــــة دمـ ــســـ الـــ
الــجــديــد« أن »نــظــام بــشــار األســد 
أوكــل استيراد النفط من روسيا إلى رجال 
أعمال سوريني، على أن يتم تسديد السعر 
العام  الــديــن  صــنــدوق  بضمانة  البيع  بعد 
أو بــالــلــيــرة وفـــق ســعــر الـــســـوق الـــســـوداء«، 
ــلـــى لـــوبـــيـــات  ــرة عـ ــيـ ــبـ ــعــــود بـــــأربـــــاح كـ مــــا يــ
ــن يــــرفــــعــــون هـــامـــش  ــ ــذيـ ــ رجـــــــال األعـــــمـــــال الـ
الــدوالر  فــارق سعر  الربح ويستفيدون من 

بسورية. 
أثــريــاء الحرب  وحسب مراقبني، فــإن دائـــرة 
تزداد اتساعا حول النظام في وقت تتصاعد 
فــيــه أزمــــــات الـــســـوريـــني املــعــيــشــيــة. وحـــول 
استيراد  إليها  الــتــي سيوكل  األســمــاء  أهــم 
ــادر أن ســـامـــر الـــفـــوز  ــ ــــصـ الـــنـــفـــط، تـــؤكـــد املـ
واألخــويــن قاطرجي )حــســام ومحمد بــراء( 
هــم بــالــواجــهــة ويــوجــد غــيــرهــم، فــهــؤالء من 
يسد عجز القمح والنفط بالسوق. والسبب 
بــــرأي املـــصـــادر، الــتــي رفــضــت ذكـــر اســمــهــا، 
إفالس نظام األسد، وإلغاء شركات روسية 

عقود توريد قمح موقعة مع الحكومة، في 
ديــســمــبــر/كــانــون األول املــاضــي. ويــذكــر أن 
فارق سعر صرف الدوالر في سورية ضخم، 
إذ يــحــدد املـــصـــرف املـــركـــزي ســعــر الــــدوالر 
لــيــرة، فــي حــني يصل  الرسمي بنحو 1256 
إلى  الــســوداء حاليا  الـــدوالر بالسوق  سعر 
3270 ليرة بالعاصمة دمشق، مرتفعًا أكثر 

من مائة ليرة عن سعر أمس األحد. 
فـــي املـــقـــابـــل، كــشــف وزيـــــر الــنــفــط والـــثـــروة 
املــعــدنــيــة الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري، بسام 
طــعــمــة، أنــــه تـــم تــوقــيــع عـــقـــود مـــع روســيــا 
لـــتـــوريـــد الــبــنــزيــن واملــــــــازوت »لــتــغــطــي من 
يونيو/  نهاية  إلى  الحالي  فبراير/ شباط 
حزيران القادم«. ويأتي توقيع هذه العقود 

بالتزامن مع توقيع عقود لتوريد القمح. 
ــح وزيــــــــر الـــنـــفـــط الـــجـــهـــة الـــتـــي  ولــــــم يــــوضــ
ــن روســـيـــا،  ــمـــح مــ ــقـ ســـتـــســـتـــورد الـــنـــفـــط والـ
عليها هي  املتعاقد  الكميات  أن  أكــد  ولكنه 
180 ألف طن مازوت ومثلها بنزين، أي أنه 
من املفترض أن يصل شهريًا نحو 30 ألف 
الصحافية،  تصريحاته  خــالل  كاشفًا  طــن، 
مــؤخــرًا، أنــه يوجد عجز فــي تأمني املــازوت 
بأكثر من 429 ألف طن لم تصل إلى سورية 
ــة، أن  ــمـ ــعـ ــكـــشـــف طـ ــقــــوبــــات. ويـ ــعــ بـــســـبـــب الــ
خسائر قطاع النفط بلغت 91.5 مليار دوالر 
مــنــهــا 19.3 مــلــيــار دوالر خــســائــر مــبــاشــرة 

باملعدات بسبب قصف طيران التحالف.
ــال أعـــمـــال جــدد  ــ ويــلــتــف حــــول الـــنـــظـــام، رجـ
الــعــقــوبــات  لــم تفككهم  إذ  الــحــرب  ــاء  ــريـ وأثـ
األوروبــــــــيــــــــة واألمـــــيـــــركـــــيـــــة، ولـــــــم تــفــتــتــهــم 
اإلجــــــــراءات الــتــي طـــاولـــت ابــــن خــــال بــشــار، 
رامــــي مــخــلــوف. وفـــي مــقــدمــة أبـــاطـــرة املـــال 
وشــركــاء األســـد، بحسب املــصــادر، األخــوان 
ــلـــذان  قـــاطـــرجـــي )مـــحـــمـــد بــــــراء وحــــســــام( الـ
يــعــمــالن فــي تــجــارة الــنــفــط وكــانــا وسيطي 
األســد مع تنظيم داعــش و»اإلدارة الذاتية« 

التي تسيطر على آبار النفط، شمال شرقي 
ســـوريـــة حــالــيــا، ويــنــســب إلــيــهــمــا اســتــيــراد 

النفط والقمح لصالح األسد من الخارج. 
لكن سامر الفوز بــرأي املصادر، هو »رامي 
إال  يبرز اسمه  لم  والــذي  املرحلة«  مخلوف 
بعد الثورة السورية، ليكبر بعد عام 2011 
نفوذه عبر االستفادة من انتهاكات الحرب، 
ألنــــه »مـــدعـــوم مـــن قــبــل الــنــظــام الـــســـوري«. 
وحقق الــفــوز ثــروة هائلة مــن خــالل تمرير 
صــفــقــات الــقــمــح بـــني الــنــظــام واألكــــــــراد، بل 
واتهم أيضا بشراء القمح من املناطق التي 
وتقول  داعـــش.  تنظيم  عيلها  يسيطر  كــان 
الحكومة األميركية إن عائلة الفوز تستفيد 
من نقل وبيع النفط اإليراني إلى سورية عن 
للعقوبات  باملخالفة  لبنانية،  طريق شركة 

املفروضة من قبل واشنطن على طهران.
النفطية  أزمــة عــدم توفر املشتقات  وعـــادت 
ــع أســـعـــار  ــ ــم رفـ ــ ــى الــــســــوق الــــســــوريــــة، رغـ ــ إلـ
ليرة   25 املــاضــي بمعدل  األســبــوع  البنزين 
لــلــيــتــر املـــدعـــوم، لــيــصــبــح ســعــره 475 لــيــرة 
واملمتاز 675 ليرة، كما رفعت حكومة األسد 
نهاية العام املاضي سعر املازوت الصناعي 

من 296 إلى 650 ليرة سورية. 
االقــتــصــادي، حسني جميل،  الخبير  ويـــرى 
أن تعدد أسعار الدوالر )الحوالة الخارجية 
املستوردات  ودعــم  اإللزامية  الخدمة  وبــدل 
والرسمي والسوق السوداء( وتعدد أسعار 
ــلــــت ســعــر  املـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة الـــتـــي أوصــ
املازوت بالسوق السوداء إلى أكثر من 1000 
ليرة، هي أهم أسباب فشل الدولة والفساد 
وثــــــراء تـــجـــار الـــحـــرب وحــــرمــــان املــواطــنــني 
السوريني أصحاب الدخول املحدودة، حتى 

من التدفئة. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ويــضــيــف حــســني لــــ
الكردية  الــذاتــيــة  اإلدارة  يسمى  مــا  سيطرة 
بــرعــايــة أمــيــركــيــة عــلــى آبــــار الــنــفــط شــمــال 

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة  يــهــتــم الــقــطــاع الــخــاص ومــصــنــعــو األدويــ
في تونس بسوق لقاحات كورونا الواعدة، 
بعد وعــود من مخابر عاملية بالتعاون مع 
األمصال  أجــل تصنيع  مــن  مصانع محلية 
في البالد وتصديرها إلى السوق األفريقية. 
ــذه الـــخـــطـــوة فــــي إطــــــار مــســاعــي  ــ ــأتــــي هـ وتــ
الحكومة لتلبية احتياجات السوق املحلية 
مـــن الـــلـــقـــاحـــات وتـــطـــويـــر صــنــاعــة األدويـــــة 
وتشجيع ضخ مزيد من االستثمارات فيها.
اإلجــــراءات  املحلية  األدويــــة  وبـــدأت مصانع 
اإلداريــة والقانونية من أجل الحصول على 
التراخيص الالزمة لتصنيع لقاحات كورونا 
في إطار عقود »مناولة« مع املخابر العاملية 

الكبرى، حسب مصادر في قطاع األدوية.

فرصة للمصنعين
ــقـــاحـــات فـــرصـــة جـــديـــدة  ــلـ وتـــمـــثـــل ســـــوق الـ
ملصنعي األدوية في تونس من أجل توسيع 
نشاطاتهم، عن طريق شراكات مع املخابر 
الــعــاملــيــة الــتــي تــنــوي نــقــل جـــزء مــن مــراحــل 
إلـــى دول أخــرى  لــقــاحــات كـــورونـــا  تصنيع 

ومنها تونس.
ملصنعي  التونسية  الغرفة  رئيسة  وتعتبر 
األدوية، سارة املصمودي، أن خوض مصانع 
مــحــلــيــة تــجــربــة تــصــنــيــع وتــعــبــئــة لــقــاحــات 
كورونا أمر مهم جدا لتطوير صناعة الدواء 

في البالد وزيادة االستثمارات في القطاع.
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ املصمودي  وقــالــت 
لدى ما ال يقل عن 3 مصانع دواء تونسية، 
مــن بــني 32 مــصــنــعــا، الـــقـــدرة عــلــى تصنيع 
والــحــصــول على صفقات مهمة  الــلــقــاحــات 

عبر الشراكات مع املخابر الرئيسية.
وأكـــدت رئيسة غــرفــة مصنعي األدويــــة، أن 
ســــوق الــلــقــاحــات ســتــمــنــح صــنــاعــة الــــدواء 
التونسية فرصا مهمة لنقل التكنولوجيات 
فــــي صـــنـــاعـــة األمـــــصـــــال، مـــوضـــحـــة أهــمــيــة 
الحصول على عقود لتعبئة األمصال، فيما 
ال تـــزال تــونــس بــعــيــدة عــن مــرحــلــة تصنيع 

املواد الخام لألدوية.
أن  في سياق متصل،  املصمودي  وأضافت 
لقاحات كورونا تفسح املجال أمام مصنعي 
األدويـــــــة مـــن أجــــل تــطــويــر فـــرعـــني مــهــمــني؛ 
الـــبـــيـــولـــوجـــي  بـــالـــتـــصـــنـــيـــع  األول  ـــق 

ّ
يـــتـــعـــل

لألمصال والثاني بالتجارب السريرية.
وأفــــادت رئيسة الــغــرفــة بــأن قــطــاع صناعة 
االقتصادية  القطاعات  مــن  كغيره  األدويـــة 
ــة فــي  ــائــ ــي املــ ســـّجـــل تـــراجـــعـــا بــنــحــو 10 فــ

مجموع الصادرات عام 2020 بسبب الغلق 
الــشــامــل والــجــائــحــة الــصــحــيــة حــيــث بلغت 
قيمة تــصــديــر األدويــــة 200 مــلــيــون ديــنــار، 
فيما يرتفع مجموع االستثمارات املتراكمة 
فــي صناعة األدويـــة 1.5 مليار ديــنــار وفق 

بيانات رسمية للغرفة.
ويــعــمــل فـــي قــطــاع الـــــدواء فـــي تــونــس وفــق 
إلـــى  نـــشـــطـــا،  مــصــنــعــا   32 ــات  ــانـ ــيـ ــبـ الـ ذات 
جانب 5 مصانع جديدة تنتظر التراخيص 
الــرســمــيــة لــلــعــمــل، فـــي املـــقـــابـــل ال يــتــجــاوز 
عدد املصانع القادرة على صناعة وتعبئة 
لقاحات كورونا ثالثة مصانع، فيما يعتبر 
خبراء البنك الدولي أن هذه الصناعة قادرة 
عــلــى مضاعفة فـــرص الــعــمــل الــجــديــدة، في 
حــال إجـــراء اإلصــالحــات وتيسير إجـــراءات 
الحصول على تراخيص األدوية والتصدير.

تشريعات صارمة
الـــدواء  لصناعة  التونسية  الــقــوانــني  وتــعــد 
وتــوريــده مــن أكــثــر التشريعات صــرامــة، إذ 
العليا في منح  اليد  لــوزارة الصحة  تجعل 
واملراقبة،  والتسويق  االستغالل  تراخيص 
 عن احتكار تصدير األدوية الذي يتم 

ً
فضال

حصريًا عن طريق الصيدلية املركزية.
وقــالــت املـــديـــرة الــعــامــة لــوحــدة االســتــثــمــار 
وتصدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة 
»العربي الجديد«  التونسية، نادية فنينة، لـ
طــلــبــات  ــة  ــ دراســ بـــصـــدد  الــصــحــة  وزارة  إن 
ومخابر  محليني  مصنعني  بــني  لــشــراكــات 
كورونا،  لقاحات  أجــل تصنيع  من  أجنبية 
الصنف  ــذا  هـ صــنــاعــة  مستقبل  أن  مــؤكــدة 
من األمــصــال يحتاج إلــى بعض الوقت من 
الجدوى والحاجة  إثبات  أجل تقييمه بعد 

املستمرة للسوق العاملية للقاحات.
األدويـــة  مصانع  أن  اعتبرت  فنينة  أن  غير 

ــادرة عــلــى تحقيق االســتــفــادة  الــتــونــســيــة قــ
مــن هــذه الــســوق بالدخول فــي شــراكــات مع 
كــبــرى ونــقــل تكنولوجيات  عــاملــيــة  مــخــابــر 
صناعة وتطوير اللقاحات في تونس وفتح 
آفاق جديدة لتصدير األمصال إلى السوق 

األفريقية أو دول أخرى وفق تأكيدها.
كبيرا من  ا  إن تونس تستورد جــزء وقالت 
املحلية،  الــســوق  تحتاجها  الــتــي  التالقيح 
مــعــتــبــرة أن تــصــنــيــع لـــقـــاح كــــورونــــا تحت 
ــابـــر الـــدولـــيـــة ســيــســاهــم فــي  عــــالمــــات املـــخـ

تخفيف الضغوط على صادرات الدواء.
وأفــــادت املــديــرة الــعــامــة لــوحــدة االستثمار 
وتصدير الخدمات الصحية بوزارة الصحة 
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، بـــــأن مــعــهــد بــاســتــور 
الــحــكــومــي هـــو املــخــبــر الــتــونــســي الــوحــيــد 
الذي يصنع األمصال حاليا في البالد وهي 
أمصال »البي سي جي« التي توجه أساسا 

للسوق التونسية.

زيادة االستثمارات
تتجه الــجــهــود الــتــونــســيــة نــحــو رفـــع قيمة 
الصناعة  لقطاع  املخصصة  االســتــثــمــارات 
ــدات  ــ ــر تــشــجــيــع إنــــشــــاء وحــ ــبـ الــــدوائــــيــــة عـ
صناعية جديدة متطورة، بما يسمح برفع 
املقبلة عشر  الــســنــوات  فــي  التصدير  حجم 
مـــــرات عـــن األرقـــــــام املــحــقــقــة حـــالـــيـــًا. ووفـــق 
بيانات وزارة الصحة، نمت صناعة األدوية 
فــي تــونــس بــمــتــوســط ســنــوي قـــدره 15 في 
املــائــة خــالل الــســنــوات األخــيــرة، وهــو أعلى 
وتعّد صناعة  العاملي.  املتوسط  من  بكثير 
األدويـــــــــة فــــي تــــونــــس مــــن أهـــــم الـــقـــطـــاعـــات 
وتمكنت  الــواعــدة،  والصحية  االقــتــصــاديــة 
مــــن تــحــقــيــق تـــطـــور كــبــيــر بـــالـــرغـــم مــــن كــل 
الــبــالد. وتشير  الــتــي شهدتها  الــصــعــوبــات 
اإلجمالية  القيمة  أن  إلــى  الرسمية  األرقـــام 
للعائدات املالية لتصدير األدوية التونسية 

تبلغ حوالي 150 مليون دينار سنويا.
عن  الــصــادرة  الرسمية  املعطيات  تشير  كما   
االكتفاء  تونس حققت  أن  إلــى  الصحة  وزارة 
الذاتي في تصنيع الدواء املحلي بنسبة 55 في 
املائة، وسط توقعات بأن ترتفع هذه النسبة 
إلــى حــوالــي 70 فــي املــائــة على املـــدى القريب. 
وتصّدر تونس حاليا ما بني 11 إلى 12 في 
الــدواء  إنتاجها املحلي في قطاع  املائة من 
خــاصــة إلـــى الــســوق األفــريــقــيــة، كــمــا باعت 
مصانع الدواء عام 2019 في السوق املحلية 
الــخــاص  لــلــقــطــاع  ــدة دواء  213 مــلــيــون وحــ
لــلــمــســتــشــفــيــات  دواء  وحــــــدة  مـــلـــيـــون  و45 

الحكومية، حسب بيانات رسمية.

إثراء تّجار الحرب 
في سورية

تونس: مصانع الدواء تستثمر 
في لقاحات كورونا

النظام السوري يستورد النفط 
من روسيا عبر رجال أعمال

تزداد دائرة أثرياء 
الحرب اتساعًا حول 

نظام بشار األسد في 
وقت تتصاعد فيه أزمات 

السوريين المعيشية 
وال سيما المتعلقة 
بالوقود والكهرباء

تقرير مال وسياسة

عادت أزمة عدم توفر 
المشتقات النفطية إلى 

رفع االستثمارات عبر السوق السورية
تشجيع إنشاء وحدات 

جديدة متطورة

بدء اإلجراءات 
اإلدارية والقانونية 

للحصول على التراخيص

شــرقــي ســوريــة، وبــيــع اإلنــتــاج للعراق بعد 
الخالفات مع نظام األسد، هو أهم العوامل 
التي كشفت عجز النظام، مشيرًا إلى ارتفاع 
أسعار الوقود خاصة بعد فشل القاطرجي 
الكردية، كما  النفط من املناطق  باستجرار 
كان خالل السنوات السابقة، ما دفع النظام 

إلى التوجه لروسيا.
باملشتقات  كبير  من عجز  وتعاني سورية 
النفطية، بعد تراجع إنتاجها من نحو 380 
ألــف برميل نفط يوميًا عــام 2011، إلــى أقل 

من 30 ألف برميل. وكشف حسني عرنوس، 
أن  الـــوزراء بحكومة األســـد،  رئيس مجلس 
إجمالي قيمة مستوردات سورية من النفط 
الخام واملشتقات النفطية والغاز والبنزين 
باإلضافة إلى املــازوت خالل األشهر الستة 
ــيــــرة مـــن عــــام 2020 تــــجــــاوزت مــلــيــارا  األخــ
املشتقات  نقص  ويــؤثــر  دوالر.  مليون  و66 
إذ  الــكــهــربــاء،  قــطــاع  على  بسورية  النفطية 
تصل ساعات قطع الكهرباء عن املنازل في 

بعض األحيان، إلى 20 ساعة يوميًا.

أزمة وقود خانقة 
ترهق السوريين )لؤي 
بشارة/فرانس برس(

فــي عائلته  الــتــي ال يتقن غيرها واملــتــوارثــة 
وكــثــيــر مــن الــعــوائــل فــي منطقته، مــؤكــدًا أن 
أفقدته حياته ومنطقته وورشته  الحرب قد 
الــفــخــار، لكن  فــي صناعة  الــتــي يعمل عليها 
ال يـــزال يــقــاوم فــقــدان مهنته. وتــوثــق مــراكــز 
أبـــحـــاث يــمــنــيــة صــنــاعــة الــفــخــار بــأنــهــا أقـــدم 
األعـــمـــال الــحــرفــيــة فـــي الــيــمــن والـــتـــي تــرجــع 
إلى القرن السادس عشر، بحسب اكتشافات 

Wednesday 10 February 2021 Wednesday 10 February 2021
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اقتصاد

قـــفـــزت عــمــلــة »بـــتـــكـــويـــن« الــرقــمــيــة 
إلـــى مــســتــوى قــيــاســي جــديــد، بعد 
أن كسرت ألول مرة حاجز 48 ألف 
دوالر في معامالت أمس الثالثاء، عقب ساعات 
مـــن إعــــالن شــركــة تــســال األمــيــركــيــة لصناعة 
اســتــثــمــار 1.5 مليار  الــكــهــربــائــيــة  الـــســـيـــارات 
دوالر في بتكوين، في أحــدث دخــول ألباطرة 
املـــال فــي العالم إلــى »مــغــارة املــضــاربــات« في 
العملة التي صعدت بأكثر من 66% في أقل من 
شهر ونصف، بينما تقف البنوك املركزية في 
العالم عاجزة عن إزاحة حراس املال الجدد عن 
املاضي،  واإلثــنــني  للثروات.  املشفرة  الخزائن 
كشفت شركة تسال عن اعتماد بتكوين ضمن 
ــام من  ــ ــــك بــعــد أيـ ــا االســتــثــمــاريــة، وذلـ ــهــ أدواتــ
إيلون  للشركة  التنفيذي  الرئيس  تصريحات 
»أعتقد   :

ً
قــائــال الرقمية،  العملة  بشأن  مــاســك، 

في هذه املرحلة أن بتكوين شيء جيد، وهي 
على وشك الحصول على قبول واسع من قبل 
رجال التمويل التقليديني«. وبلغ سعر وحدة 
املــبــكــرة أمـــس 48.03  الــتــعــامــالت  بتكوين فــي 
ألف دوالر، مقابل نحو 45 ألف دوالر، االثنني 
ألــف  املــاضــي، بينما تتجه صـــوب حــاجــز 50 
دوالر، الذي سبق أن توقع محللون الوصول 
إليه في األجل القصير. ووجد مستثمرون في 
العمالت االفتراضية أداة استثمارات مجدية، 
بــعــد تـــراجـــع أســـعـــار الـــذهـــب والــــــــدوالر الــتــي 
شــكــلــت عــلــى مـــدى الــشــهــور الــتــســعــة املــاضــيــة 
مالذًا آمنًا للمتعاملني بفعل فيروس كورونا 
»الــعــربــي الــجــديــد« قفز  الــجــديــد. وفــي رصــد لـــ
ســعــر بتكوين مــنــذ األول مــن يــنــايــر/ كــانــون 
أنــهــت  حــيــث   ،%66.7 بــنــســبــة   2021 الـــثـــانـــي 
الــعــام املــاضــي عند نحو 28.8 ألف  تــعــامــالت 
دوالر للوحدة، بينما يظهر الرصد أن العملة 
املــشــفــرة قــفــزت فــي نحو سبع ســنــوات بأكثر 
 744 يــتــجــاوز  يكن سعرها  لــم  6351%، حيث 
دوالرًا في نهاية ديسمبر/ كانون األول 2013.

ورغم التذبذب الحاد في سعر العملة الرقمية 
الـــعـــالـــم، إال أن قــفــزاتــهــا  ــر رواجـــــــًا فــــي  ــثــ األكــ
صعودًا كانت األكثر لفتًا لالنتباه من موجات 
االنحدار السريعة التي تتعرض لها بني يوم 
ولــيــلــة، مــا يــجــعــل االســتــثــمــار فــيــهــا محفوفًا 
أكثر  الــجــدد  املستثمرين  ويــجــعــل  بــاملــخــاطــر 
عرضة لتبخر ثرواتهم في ساعات معدودة. 
فقد سجلت بتكوين بنهاية 2014 نحو 309 
دوالرات، بتراجع بلغت نسبته 58.4%، لكنها 
حينما   2015 بــنــهــايــة   %37.2 بــنــســبــة  زادت 
إلــى  تــقــفــز  أن  قــبــل  دوالرًا،   424 إلــــى  وصـــلـــت 
حوالي 952 دوالرًا في نهاية 2016، لتواصل 
الــكــبــيــر مــســجــلــة نــحــو 13062 في  الــصــعــود 
 ،%1272 نسبتها  بلغت  بزيادة   ،2017 نهاية 
لكنها انحدرت إلى هبوط حاد في عام 2018 
العام  األول من ذلك  لتنهي ديمسبر/ كانون 

عند 3689 دوالرًا، بتراجع نسبته %71.
عافيتها  العملة  استعادت   2019 نهاية  وفــي 
يتضاعف  أن  قــبــل  دوالرًا،   7251 إلـــى  لــتــزيــد 
سعرها نحو 4 مرات خالل العام املاضي 2020 
وتغلق عند 28.8 ألف دوالر، لتواصل رحلتها 
من  الثامن  فــي  سجلتها  تاريخية  قفزة  نحو 
ألف   42 2021 مسجلة  الثاني  كــانــون  يناير/ 
لتصل  كبيرة  بنسب  بعدها  تــراجــعــت  دوالر 
ــبـــاط الـــجـــاري  ــر/ شـ ــرايـ ــبـ فــــي الـــخـــامـــس مــــن فـ
إلــى  ألـــف دوالر قــبــل أن تقفز  إلـــى حــوالــي 37 
حاجز  بكسر  أمــس  مسبوقة  غير  مستويات 
48 ألف دوالر. ورغم التحذيرات التي يطلقها 
مــحــلــلــون مــالــيــون مــن انــهــيــار االســتــثــمــار في 
بتكوين وأخواتها، إال أن دخــول أباطرة املال 
مــن املــلــيــارديــرات وصــنــاديــق االســتــثــمــار في 
وول ستريت واملؤسسات املختلفة إلى »عالم 
الــواليــات املتحدة،  املــال املشفر«، ال سيما في 
ويعيد  العمالت  هــذه  على  املضاربات  يشعل 

رسم خرائط النقد.
 وال 

ً
وال تملك العمالت الرقمية رقمًا متسلسال

تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك املركزية 
كالعمالت التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط 
عبر شبكة اإلنترنت، دون وجود فيزيائي لها. 
للوحدات  السوقية  القيمة  المــســت  ذلــك  ومــع 
دوالر،  التريليون  نحو  بتكوين  من  املتداولة 
أمــــس، بــحــســب شــاشــة عـــرض تــــداول الــوحــدة 
على منصات البيع الرقمية. وبعد إعالن شركة 

ــات الــنــفــط  ــركــ ذكـــــر تـــقـــريـــر مــتــخــصــص أن شــ
الــحــكــومــيــة فــي الــعــالــم مــهــددة بــخــســارة 400 
مليار دوالر خالل السنوات العشر املقبلة مع 
أسعار  وتراجع  البديلة  الطاقة  نحو  التحول 
النفط عامليًا. وقال التقرير الصادر عن معهد 
املـــوارد الطبيعية، وفــق وكــالــة رويــتــرز،  إدارة 
أمس الثالثاء، إن الخسائر املتوقعة للشركات 
تــأتــي بــســبــب االســتــثــمــار بــاهــظ الــتــكــلــفــة في 
املشروعات، والتي يتوقع أن تحقق تعاداًل بني 
ــرادات واملــصــروفــات فــقــط. ووفـــق التقرير  ــ اإليـ
الــذي جــاء بعنوان )رهـــان خــطــر(، قــدر املعهد 

تسال عن استثماراتها في بتكوين، قال مايكل 
نوفوغراتز، مؤسس شركة االستثمار الرقمية 
غــاالكــســي ديـــجـــتـــال، وفــــق وكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ 
األميركية، أمس، إن سعر العملة قد يصل إلى 
وسبق  الــعــام.  نهاية  بحلول  دوالر  ألــف   100
ــال بــنــك االســتــثــمــار »جــيــه بــي مــورغــان«  أن قـ
إن عــمــلــة بــتــكــويــن بـــــرزت كــمــنــافــس لــلــذهــب، 
مرتفعة  مستويات  عند  تداولها  يجرى  وقــد 
تصل إلى 146 ألف دوالر، إذا رسخت وضعها 
كأصل استثماري آمن. وسبق استثمار تسال 
دخـــول صــنــاديــق عــاملــيــة وجــامــعــات أميركية 
شهيرة وشــركــات أخــرى عالم املضاربات في 
بــتــكــويــن والــعــمــالت الــرقــمــيــة األخـــــرى. ووفــق 
مــوقــع »كــويــن دســــك« املــتــخــصــص فــي أخــبــار 
العمالت املشفرة في تقرير له منتصف يناير/ 

كــانــون الــثــانــي املــاضــي، فـــإن بــنــك االستثمار 
األميركي غولدمان ساكس يدرس االستثمار 
فـــي الــعــمــالت الــرقــمــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن البنك 
أصدر طلبًا للحصول على معلومات من العب 
حفظ تشفير واحد على األقل في نهاية 2020. 
ببتكوين  تتعامل  الــتــي  الصناديق  بــني  ومــن 
في بورصة  املسجل  إسكيل«  »غــرى  صندوق 
نـــيـــويـــورك مــنــذ الـــعـــام املـــاضـــي واملــتــخــصــص 
بالعملة  الخاصة  املــؤشــرات  فــي  املتاجرة  فــي 
املـــشـــفـــرة، والـــــذي قــفــز حــجــم مـــوجـــوداتـــه إلــى 
دوالر  ملياري  مقابل  دوالر  مليار   25 حوالي 
لدى تسجيله، بحسب بيانات أوردتها أخيرًا 

بلومبيرغ.
وعلى الرغم من أن استثمار تسال البالغ 1.5 
مــلــيــار دوالر يــشــكــل حـــوالـــي 8% مـــن أحـــدث 

استثمار شركات النفط الوطنية 1.9 تريليون 
دوالر على مدى السنوات العشر املقبلة، فيما 
االستثمارات فقط  مس هذه 

ُ
سيحقق نحو خ

تعاداًل بني اإليرادات واملصروفات إذا ظل سعر 
الــنــفــط مــنــخــفــضــًا. وخــفــضــت شـــركـــات الــنــفــط 
الــكــبــرى، مــثــل »بـــي.بـــي« و»تـــوتـــال« و»رويــــال 
داتـــش شـــل«، تــقــديــراتــهــا ألســعــار الــنــفــط على 
املدى الطويل بشكل تدريجي، وهي حاليا في 
للبرميل.  دوالرا   60 إلــى  دوالرًا   50 مــن  نطاق 
أقل  املحللني يتوقعون مستويات  لكن بعض 
مــن ذلـــك اعــتــمــادا عــلــى وتــيــرة تــحــول الــطــاقــة. 

الـــذي يتخذ مــن نــيــويــورك مقرا  وذكـــر املعهد 
الــتــي تستثمر فـــي املـــزيـــد من  لـــه، أن األمـــــوال 
املشروعات النفطية الزاخرة بالتحديات ربما 
مــن األفــضــل إنــفــاقــهــا عــلــى الــرعــايــة الصحية 
عدم  لتقليص  االقتصاد  تنويع  أو  والتعليم 
ــقـــع الــكــثــيــر مــــن تـــلـــك الـــشـــركـــات  املـــــســـــاواة. وتـ
مليون   280 فيها  يعيش  بــلــدان  فــي  الوطنية 
شخص تحت خط الفقر. ولفت التقرير إلى أن 
املنتجني في الشرق األوسط، مثل السعودية، 
التعادل  مستويات  ألن  تــأثــرًا  أقــل  سيكونون 
لــديــهــا أقــــل بــكــثــيــر، فـــي حـــني ســـتـــواجـــه دول 
فيها  ترتفع  التي  الالتينية  وأميركا  أفريقيا 
تكلفة إنتاج النفط مخاطر أكبر فيما تتعرض 
األنــغــولــيــة  وســونــاجــول  املكسيكية  بيمكس 

بالفعل لضغوط بفعل الديون.
وفي مقابل توقعات باستمرار الضغوط على 
انخفاض أسعار النفط، زادت قيمة الخام إلى 
أعلى مستوياتها في 13 شهرًا، أمس، إذ تلقت 
أسواق الطاقة الدعم من خفض منتجني كبار 
الطلب على  لــإمــدادات وتفاؤل حيال تعافي 
الوقود. وصعد خام برنت في العقود اآلجلة 
إلى حوالي 61 دوالرًا  إبريل/ نيسان  تسليم 
للبرميل، ووصل خام غرب تكساس الوسيط 
األميركي تسليم مارس/ آذار إلى نحو 58.37 
العاملية  ــواق  األســ وتــتــوازن  للبرميل.  دوالرًا 
بــفــضــل خــفــض إضـــافـــي لــــإمــــدادات تــقــوم به 
في  للخام  العالم  في  أكبر مصدر  السعودية 
فبراير/ شباط الجاري ومارس/ آذار املقبل، 
عــــالوة عــلــى تــخــفــيــضــات يــقــوم بــهــا منتجو 
ــــك(  مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان املـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبـ
وحلفاؤها، كما يعلق املستثمرون آماال أيضا 
على تعافي الطلب على النفط حني يسري أثر 

اللقاحات املضادة لفيروس كورونا.
)العربي الجديد، رويترز(

مــنــصــات تـــــداول الــعــمــالت الــرقــمــيــة شبيهة 
املؤسسات  في  املتداول  التقليدي  باإلقراض 
املالية على زيادة وتيرة التعامل في بتكوين 
ــتــــرنــــت، إذ  وغـــيـــرهـــا مــــن الـــعـــمـــالت عـــلـــى اإلنــ
ماليني  لعشرات  محركًا  الــثــراء  حلم  أضحى 
األشـــخـــاص حـــول الــعــالــم. وبــحــســب بــيــانــات 
ــدد أصـــحـــاب  ــ مـــوقـــع »كــــويــــن ديــــســــك« قـــفـــز عـ

يملكون  الـــذيـــن  أي  الــرقــمــيــة«،  »الــحــســابــات 
حـــســـابـــات فـــي مــنــصــات بــتــكــويــن لـــلـــتـــداول، 
مــن 5 ماليني فــي عــام 2016 إلــى 100 مليون 
ــام 2020. وكــتــب جــيــفــري هــالــي، كبير  فــي عـ
محللي السوق في مؤسسة أوندا للسمسرة، 
اإللــكــتــرونــي، وفق  الــبــريــد  فــي تعليقات عبر 
املشفرة  الــعــمــالت  »جــنــون  أمـــس:  بلومبيرغ، 
على  املضاربة  بزخم هوس  بالكامل  مدفوع 
أنه رغم الضوضاء  القصير«، مضيفة  املــدى 
التي تصم اآلذان حــول هــذه العمالت، إال أن 
في  استخدامها  كيفية  على  يخيم  الصمت 

الحياة اليومية.
ووفــقــًا لجيمس أنــغــل، األســتــاذ املــســاعــد في 
جامعة جــورج تـــاون، فــإن مضاربة تسال أو 
غيرها من الشركات غير مقنعة، مشيرًا إلى 

أن العملة الرقمية شديدة التقلب ويمكن أن 
ترتفع أو تنخفض بسهولة بنسبة 10% في 
يوم واحد أو 50% في عام، وبالتأكيد ليست 
ــــدى الــقــصــيــر.  مــخــزنــًا جـــيـــدًا لــلــقــيــمــة عــلــى املـ
بــيــد أن محللني مــالــيــني آخــريــن يــقــولــون إن 
التكنولوجيا  تــكــون شــركــات  أن  املــرجــح  مــن 
ــى فــكــرة  ــ  إلــ

ً
ــيــــال ــثــــر مــ والــــشــــركــــات املـــالـــيـــة أكــ

العمالت الرقمية، ما يزيد من سخونة املشهد 
في الفترة املقبلة. وفي مقابل هذه التطورات، 
ــة فــــي الــعــالــم  ــزيـ ــركـ تــبــقــى مــعــظــم الـــبـــنـــوك املـ
عاجزة عن مالحقة املشهد أو مواجهة زحف 
الذين يتخوف املسؤولون  الجدد  املضاربني 
عــــن الـــخـــزائـــن الــتــقــلــيــديــة أن يــصــبــحــوا هــم 

حراس املال في الفترة املقبلة.
ــركــــزي األوروبـــــــي،  ودعـــــت رئــيــســة الــبــنــك املــ

كـــريـــســـتـــني الغــــــــــارد، قـــبـــل بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع 
ــي تــشــريــعــات منسقة 

ّ
ــى تــبــن الــحــكــومــات إلــ

ومـــشـــتـــركـــة ومـــلـــزمـــة لــتــقــنــني الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــتـــرك ثـــغـــرة يــنــفــذ مــنــهــا  بــتــكــويــن حـــتـــى ال تـ
وأخــواتــهــا.  الرقمية  العملة  فــي  املتعاملون 
وفـــي لــنــدن حــــذرت ســلــطــات الــرقــابــة املــالــيــة 
املــســتــهــلــكــني بــشــكــل مــتــكــرر مـــن االســتــثــمــار 
تحذيرها  فــي  وقــالــت  الرقمية،  العمالت  فــي 
أموالهم  »املستهلكني سيخسرون جميع  إن 
املستثمرة فــي الــعــمــالت الــرقــمــيــة«. وهــو ما 
ــذي اتــبــعــتــه جـــهـــات رقــابــيــة  ــ نــفــس الــنــهــج الـ
البلدان  ومنها  الـــدول  مــن  الكثير  فــي  مالية 
ــم االهـــتـــمـــام بــالــعــمــالت  الــعــربــيــة، إال أن زخــ

الرقمية يتصاعد.
)العربي الجديد(

رحلة جنون 
»بتكوين«

شركات النفط مهددة بخسارة 400 مليار دوالر

)Getty( هوس المضاربات يدفع سعر بتكوين لمستويات غير مسبوقة

هبوط أسعار الخام يحد من االستثمارات في التنقيب )فرانس برس(الديون تتعلق بتمويل مشروعات في النقل والطاقة )فرانس برس(

العقوبات أدت إلى تدهور اقتصاد البلد الغني بالنفط )فرانس برس(

قيمة بتكوين 
قفزت بأكثر من 66% منذ 

بداية العام

احتياطياتها النقدية، إال أنه يمثل قطرة في 
املحيط مقارنة بممتلكات الشركات األميركية 
ــبــــرى، إذا تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــة شـــــــراء تـــســـال فــي  ــكــ الــ
بتكوين 0.05% فقط من 2.79 تريليون دوالر 
من النقد وما يعادله املوجود في امليزانيات 
الــعــمــومــيــة لــلــشــركــات املــســجــلــة فـــي مــؤشــر 
ستاتندرد آلند بورز 500 ببورصة نيويورك، 
وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبيرغ. لكن 
لدى  االســتــراتــيــجــي  الخبير  جــغــايــدر  ديفيد 
توقع  أدفــايــزر«  غلوبال  »فاندسترات  شركة 
إقدام مزيٍد من الشركات على االستثمار في 
 إن »هناك مساحة أكبر بكثير 

ً
بتكوين، قائال

الشركات  خــزائــن  املشفرة  العمالت  الخــتــراق 
.»

ً
ونتوقع استمرار هذا االتجاه مستقبال

ــــدت عـــمـــلـــيـــات إقـــــــراض ســـريـــعـــة عــلــى  ــاعـ ــ وسـ

العملة الرقمية فوق 48 ألف دوالر ... 
وأباطرة المال يشعلون المضاربة

ــركــــي بـــأن  ــيــ أفــــــــاد تـــقـــريـــر حـــكـــومـــي أمــ
ــا أمـــيـــركـــا  ــتـــهـ ــقــــوبــــات الــــتــــي فـــرضـ ــعــ الــ
عــلــى فــنــزويــال ســاهــمــت عــلــى األرجــــح 
ــــي هـــذا  ــادي فـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الــــتــــدهــــور االقـ فـ
الــبــلــد األمـــيـــركـــي الــجــنــوبــي وتــســبــبــت 
فــي عــراقــيــل أمـــام الــعــامــلــني فــي املــجــال 
اإلنساني هناك. وأشار التقرير الصادر 
عــــن »مـــكـــتـــب املـــحـــاســـبـــة الـــحـــكـــومـــي«، 
وجــــرى إعـــــداده بــنــاء عــلــى طــلــب نــواب 
ديمقراطيني، إلى أن العقوبات ساهمت 
بــشــكــل أســاســي فــي الــحــد مــن عــائــدات 
التقرير  الخام. وياتي  النفط  صــادرات 
في وقت يستعد فيه الرئيس جو بايدن 
لــتــصــحــيــح الـــســـيـــاســـة املـــتـــبـــعـــة تــجــاه 
اإلدارة  اإلبقاء على هدف  فنزويال، مع 
السابقة غير املثمر باإلطاحة بالرئيس 
االشتراكي نيكوالس مادورو. وأضاف 

الفنزويلي  النفط  مشتري  أن  التقرير 
إمـــا ابــتــعــدوا أو فــاوضــوا عــلــى أســعــار 
فرضتها  التي  العقوبات  بسبب  أدنــى 
بــرئــاســة  الــســابــقــة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
ــــب، عـــلـــى شـــركـــة الــنــفــط  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ دونـ
الــفــنــزويــلــيــة، مـــن دون أن  الــحــكــومــيــة 
يعطي أرقامًا، مشيرًا في الوقت نفسه 
إلى عوامل أخرى وراء التدهور، بينها 
التقرير بشكل  اإلدارة. ولــم يذكر  ســوء 
ــقـــوبـــات قــد  ــا إذا كـــانـــت الـــعـ مـــبـــاشـــر مــ
وليس  العاديني  بالفنزويليني  أضــرت 
أحد  وهــو  ليفني،  آنــدي  لكن  الحكومة. 
النواب األميركيني الذين طلبوا القيام 
ــال إن الــتــقــريــر »يــوضــح  بـــالـــدراســـة، قــ
الــواليــات  فرضتها  الــتــي  العقوبات  أن 
املتحدة جعلت الوضع البائس أسوأ«.
)فرانس برس(

كــشــفــت مــــصــــادر أن بـــاكـــســـتـــان تــســعــى 
ملطالبة الصني باإلعفاء من ديون حصلت 
عليها في شكل تمويالت ملشاريع طاقة 
على مدى السنوات الثماني املاضية، إذ 
تواجه الدولة مشاكل في سداد ديونها 
ــزام والــطــريــق«  املــتــعــلــقــة بــمــبــادرة »الـــحـ
ــتـــهـــا الــــصــــني قــــبــــل بــضــعــة  ــقـ ــلـ الــــتــــي أطـ
أعـــوام واملــعــروفــة بــاســم طــريــق الحرير. 
ناقشت  رسمية،  غير  محادثات  وخــالل 
باكستان والصني شروط تسهيل سداد 
ديون متعلقة بحوالي 12 محطة لتوليد 
ــلــع 

َّ
الـــطـــاقـــة، وفــقــًا ملـــا ذكــــره شــخــص مــط

على األمر، طلب عدم الكشف عن هويته، 
ــالـــة بــلــومــبــيــرغ األمــيــركــيــة،  بــحــســب وكـ
أمـــــــــس، بـــســـبـــب خــــصــــوصــــيــــة الـــخـــطـــة، 
استعداد  بحثا  قــد  الطرفني  أن  مضيفًا 

بكني لتقسيط مدفوعات الديون. 
ولقد أدى البناء الهائل ملحطات الطاقة 

التي تمولها الصني في باكستان، التي 
كانت تهدف في األصل إلى حل مشكلة 
نقص الكهرباء، إلى فائض ال تستطيع 
ــي دول نــامــيــة  إســـــالم أبـــــاد تــحــمــلــه. وفــ
أخرى، مثل سريالنكا وماليزيا، حدثت 
الــديــون  بــأعــبــاء  تتعلق  شبيهة  مشاكل 
مشروعات  الصني  تمويل  عــن  الناجمة 

بنية تحتية.
ونـــفـــت الـــصـــني االنـــتـــقـــادات األمــيــركــيــة 
املتكررة بأن مبادرة »الحزام والطريق« 
تــؤدي إلــى فــخ مــن الــديــون، بالرغم من 
الــــدول املعنية قــد واجــهــت  إقـــرارهـــا أن 
صــعــوبــات فــي ســــداد الـــقـــروض بسبب 
الــــركــــود الـــعـــاملـــي الـــنـــاجـــم عــــن الــــوبــــاء. 
وشــطــبــت بــكــني الــعــام املــاضــي قــروضــًا 
من دون فوائد لـ 15 دولــة أفريقية كان 

من املقرر سدادها نهاية 2020.
)العربي الجديد(

فنزويال: العقوبات 
فاقمت الوضع اإلنساني

باكستان تسعى للتخفف 
من الديون الصينية

مال وشركات

بعد  جديد،  قياسي  مستوى  إلى  الرقمية  »بتكوين«  عملة  قفزت 
الثالثاء،  ألف دوالر في معامالت أمس  أن كسرت ألول مرة حاجز 48 
المتحدة  الواليات  المال في  أباطرة  من  واحد  مستفيدة من دخول 

فضاء المضاربات في العملة المشفرة األكثر رواجًا وجدًال بالعالم

الرقمية  بتكوين  عملة  قيمة  أن   ،« الجديد  »العربي  أجرته  رصد  أظهر 
قفزت خالل سبع سنوات تقريبًا أكثر من 6351%، إذ لم يكن سعرها يتجاوز 
ديسمبر/  نهاية  فــي  دوالرًا   744
عام  وسجل   .2013 األول  كــانــون 
ظهور  بداية  شهد  ــذي  ال  ،2020
صعودًا  كورونا،  فيروس  جائحة 
غير مسبوق لهذه العملة، بعد أن 
تضاعفت قيمتها نحو أربع مرات، 
لتنهي ذلك العام عند حوالي 28.8 
حاجز  كسرت  ولكنها  دوالر،  ألف 
شهر  من  أقــل  في  دوالر  ألــف   48

ونصف الشهر من بداية 2021.

مكاسب العام األول لكورونا

رؤية

شريف عثمان

املنتخب حديثًا  الــرئــيــس  أعــلــن  األبــيــض،  البيت  إلــى  قبل وصــولــه 
جو بايدن، عن حزمة اقتصادية ضخمة، تصل قيمتها إلى 1.9 
تريليون دوالر، بغرض إنعاش االقتصاد املتردي وإغاثة املواطن 
األمــيــركــي املــتــضــرر مــن الــجــائــحــة وتــبــعــاتــهــا، يستهل بــهــا فترة 
 في الحصول على موافقة أعضاء الكونغرس 

ً
رئاسته األولى، آمال

من الحزب الجمهوري عليها في أسرع وقت ممكن. 
وألن الــريــاح ال تــأتــي دائــمــًا بما تشتهي الــســفــن، بــدا واضــحــًا أن 
الجمهوريني لن يجعلوا طريق الرئيس الديمقراطي لتمرير حزمته 
عجز  من  التي ستزيد  بدعوى ضخامتها  تــارة  ممهدًا،  السخية 
الــواليــات املتحدة، وأخــرى  املــوازنــة الحالي، وهــو األعلى في تاريخ 
بسبب رفضهم تخصيص مزيد من األموال الفيدرالية للمواطنني، 
حيث يطلب بايدن في حزمته توجيه 1400 دوالر من املدفوعات 
على  العتراضهم  وأخيرة  أميركي،  مواطن  لكل  املباشرة  النقدية 
مبلغ 350 مليار دوالر يرغب بايدن في منحها للحكومات املحلية 
في الواليات لتسريع عملية توفير املصل للمواطنني وزيادة عمل 

الفحوصات، كما توسيع شبكات الحماية االجتماعية.
ورغــــم وصــــول عــجــز املــــوازنــــة األمــيــركــيــة إلــــى أعــلــى مــســتــويــاتــه 
التاريخية، واقتراب الدين العام األميركي من 28 تريليون دوالر، 
جاءت الحزمة االقتصادية التي ينوي بايدن أن يبدأ بها رئاسته 
ضخمة جـــدًا حــتــى أنــهــا تـــجـــاوزت أكــثــر مــن ضــعــف آخـــر حزمة 
أقرها الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل مغادرته للبيت األبيض، 
وأيضًا أكثر من ضعف الحزمة التي أقرها الرئيس األسبق باراك 
أوباما عند دخوله البيت األبيض، وكانت آثار األزمة املالية العاملية 
وقتها واضحة على االقتصاد واملواطن األميركي. لكن بايدن يرى 
أن األولوية حاليًا هي لحل األزمة االقتصادية، ثم النظر في كيفية 

تدبير كلفة الحل في ما بعد.
ومع سيطرته على مجلسي الكونغرس، تمكن الحزب الديمقراطي 
املجلسني  فــي  الــحــزمــة  على  باملوافقة  تسمح  قــــرارات  تمرير  مــن 
الستني باملائة، وهو ما يعني  أغلبية   من 

ً
بــدال البسيطة  باألغلبية 

ــا دون الــحــاجــة ملــوافــقــة أي مــن أعــضــاء الــحــزب  إمــكــانــيــة إقـــرارهـ
قبل  األميركيني  بتوحيد  تعهد  الــذي  الرئيس  أن  إال  الجمهوري، 
فوزه في االنتخابات بدا حريصًا على عدم تجاهل الحزب املنافس 
في أحد أهم القرارات بالنسبة لألميركيني في الوقت الحالي، بغض 

النظر عن انتمائهم الحزبي. 
ويحاول الديمقراطيون اإلسراع بتمرير حزمة إغاثة املواطنني في 
وقٍت ما زال أكثر من 18 مليون أميركي يحصلون على شكل من 
أشكال إعانات البطالة، وتتعثر جهود إعادة االنتعاش لالقتصاد 
بسبب وجود صعوبات لوجستية في توزيع املصل في الواليات، 
 
ً
ما قلل بصورة كبيرة أعداد األميركيني ممن حصلوا عليه مقارنة

بما كان مخططًا. 
والــواليــات،  للمواطنني  اإلعــانــات  بــايــدن صــرف  ورغـــم استعجال 
لــم تنقطع بــني البيت األبــيــض وزعــمــاء الحزب  إال أن املــفــاوضــات 
الجمهوري، من أجل التوصل إلى صيغة تضمن تحقيق رغبات 

الديمقراطيني، وتحوز في الوقت نفسه على رضا الجمهوريني. 
واألسبوع املاضي، شارك كل من بريان ديس، كبير املستشارين 
زينتس، منسق جهود  وجــيــف  األمــيــركــي،  للرئيس  االقــتــصــاديــني 
االســتــجــابــة لــكــوفــيــد-19، فــي اجــتــمــاع مــع مجموعة مــن األعــضــاء 
الديمقراطيني في مجلس الشيوخ، بهدف اتخاذ قرار بشأن كيفية 
ــا لشبكة إن بــي ســي لــألخــبــار، الــتــي أكـــدت أن 

ً
املــضــي قــدمــًا، وفــق

الكونغرس،  الحزبني، من مجلسي  التقى ومجموعات من  الرئيس 
للتصويت  تقديمها  عند  لحزمته  آمــن  مــرور  لضمان  محاولة  فــي 
لتحقيق توافق  الديمقراطي قصارى جهده  الرئيس  عليها. يبذل 
بـــني الــحــزبــني فـــي مـــا يــخــص حــزمــتــه املــقــتــرحــة، رغـــم أنـــه يــعــرف 
حتى  حزمته،  تمرير  حق  منحته  االنتخابات  صناديق  أن  جيدًا 
أليمة  كانت  التي  تــرامــب  تجربة  وبعد  الجمهوريون.  رفضها  لــو 
بايدن  يــدرك  األميركيني،  والسياسيني  املواطنني  مــن  كبير  لعدد 
أن الديمقراطية الحقيقية لن تكون مجرد صندوق انتخاب يمنح 
شيكًا على بياض للرئيس املنتخب ويسمح له بتمرير كل ما يريد 
ــزاب األخـــرى، أو في  مــن قــــرارات، مهما كانت املــعــارضــة مــن األحـ

بعض األحيان من حزبه.
أكبر عدد  الحاصل على  املنتخب  الرئيس  يفعل بايدن ذلــك وهــو 
من األصوات في أي انتخابات رئاسية أميركية، ويأتي بعد رئيس 
بــأي معارضة من حوله،  لم يتورع عن فعل ما يريد، غير عابئ 
ولو فعل بايدن ذلك اآلن فلن يلومه أحــد، لكنه ال يريد، ويمضي 
الساعات مع قادة حزبه، محاولني إقناع قادة الحزب املنافس قبل 

تمرير الحزم والقوانني. 
بايدن ليس االستثناء بني الرؤساء األميركيني، وإنما كان سلفه 
إال عن مواعدة وعده  التنفيذية  أوامــره  ومــا كانت  االستثناء،  هو 
ــروره واســتــهــزاؤه بــمــؤســســات الــديــمــقــراطــيــة األميركية  إيــاهــا غــ

الراسخة، ولم تتبني له آثارها إال بعد فوات األوان. 
وال يعني ذلك أن بايدن لن يتحرك إال بعد الحصول على موافقة 
الديمقراطيون  قد حسمه  األمــر  يكون  وربما  الجمهوري،  الحزب 
بالفعل، دون انتظار موافقة الجمهوريني، عند قراءتك هذه الكلمات، 
نظرًا للحاجة الشديدة إلقرار الحزمة االقتصادية إلنقاذ املواطنني 
الــتــي شهدناها  املكوكية  املــفــاوضــات  أن  إال  االقــتــصــاد،  وتحفيز 
 للشك أن الرئيس 

ً
خــالل األيـــام املاضية تــؤكــد بما ال يــدع مــجــاال

حاول وناقش وأراد بالفعل أن ُيقِنع، لكنه في النهاية هو املسؤول 
األول وهو الذي سيحاسب لو تأخرت جهود إنعاش االقتصاد. 

أما ترامب، الذي يبدو أنه أمضى وقتًا أكثر من الالزم مع أصدقائه 
ــار على  فــي الــشــرق األوســــط والــخــلــيــج، فتتطبع بــطــبــاعــهــم، وســ
نهجهم، وحاول إلغاء نتائج االنتخابات عند إعالن خسارته، فقد 
وإصــدار  الديمقراطيني،  وتخطي  املعارضني،  بتجاهل  يتلذذ  كان 
أنه لعب دورًا كبيرًا في خسارته  التنفيذية، وهو ما يبدو  أوامــره 

االنتخابات الرئاسية األخيرة. 
بالكلفة  يعبأ  إنــه ال  املــوازنــة تضخم، فقال  إن عجز  لبايدن  قالوا 
في الوقت الحالي، خاصة عند معدالت الفائدة الحالية. قالوا له إن 
وزيــرة  فقالت  األســعــار،  في  الضخمة ستسبب تضخمًا  الحزمة 
وقالوًا  التضخم.  مع  للتعامل  أدوات  لديهم  إن  عينها  التي  املالية 
املساعدة،  ملــن ال يستحقون  تذهب  النقدية  املــدفــوعــات  إن  أخــيــرًا 
فــوعــد بــايــدن بــالــنــظــر فــي تخفيض الــحــد األقــصــى لــلــدخــل الــذي 
الـــحـــوار مستمرًا،  زال  ــا  ومـ املــســاعــدة.  عــلــى  الــحــصــول  يستحق 
وبايدن يستمع ويعدل، وهذا ما تعلمه من سلفه الذي أخفق في 

فهم الديمقراطية األميركية.

دروس الديمقراطية 
التي استوعبها بايدن
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عمار ديوب

 إلى قادة أوروبا وأميركا، وقعتها 
ٌ

رسائل
ــة مـــائـــة شــخــصــيــة، تــنــتــمــي  ــرابــ ــرا قــ ــيــ أخــ
أغلبيتها للطوائف املسيحية في العالم، 
في  الكنائس  قـــادة  املوقعني بعض  ومــن 
ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، وتــفــيــد بـــضـــرورة رفــع 
الــعــقــوبــات عــن الــنــظــام الـــســـوري، بسبب 

كارثية أوضاع السوريني. 
استندت تلك الرسائل إلى بياٍن لخبيرة 
املتحدة،  لــأمــم  التابعة  اإلنــســان  حــقــوق 
ــــاف تــلــك  ــقـ ــ ــنـــا دوهــــــــــان، بـــــضـــــرورة إيـ ــيـ ألـ
العقوبات. هي حجة وال شيء أكثر، هذا 
أواًل. املوقف أعاله يعبر عن نجاح وتكرار 
سردية النظام السوري ودعاته وشبكاته 
في العالم عما جرى ويجري في سورية، 
وهذا ثانيًا. هي خسارة كبيرة للمعارضة 
بكل أشكالها وألوانها، ومنها املعارضة 
التي سّمت نفسها مسيحية، وهذا ثالثًا. 
النظام السوري تعبر  الدفاع عن  رسائل 
عــن ســقــوٍط أخــالقــي مـــدوٍّ لكل مــن شــارك 
فــيــهــا، وهـــي مــوقــف ســيــاســي ثــابــت إلــى 
تأتي  أنها  كهذه  رسائل  جانبه. خطورة 
أي  فهو،  الحساسية،  شــديــدة  لحظٍة  فــي 
النظام، يعمل من أجل إعــادة إنتاج ذاته 
عبر االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي الصيف 
املقبل، والــتــي تترافق مــع وصــول بايدن 
إلى الحكم في الواليات املتحدة، وتتالي 
عـــقـــوبـــات قــــانــــون قـــيـــصـــر، وخـــطـــورتـــهـــا، 
واحتمال توسعها إلى كل داعمي النظام 
الـــســـوري فـــي الــعــالــم، والـــتـــي وبــســبــبــهــا، 

علي أنوزال

مــرة أخـــرى، وضــع حــزب الــعــدالــة والتنمية 
فــــي املــــغــــرب، والـــــــذي يـــدعـــي انـــتـــمـــاءه إلـــى 
املرجعية اإلسالمية، نفسه أمام تناقضات 
السياسية،  ممارسته  مع  املرجعي  خطابه 
عندما وجد أمينه العام ورئيس الحكومة 
في اآلن نفسه، سعد الدين العثماني، نفسه 
التطبيع  اتــفــاق  على  التوقيع  على  مجبرًا 
الـــذي لطاملا  الــكــيــان الصهيوني، وهــو  مــع 
فلسطني  واعــتــبــر  جــريــمــة،  التطبيع  اعتبر 
ال  ودينية  وأيديولوجية  سياسية  قضية 
ينبغي التخلي عنها. وال حاجة إلى العودة 
إلـــــى أدبــــيــــات الــــحــــزب ومــــواقــــفــــه الــســابــقــة 
القطعية  قــادتــه وتــصــريــحــاتــهــم  وكــتــابــات 
لــلــوقــوف عــلــى هـــذا الــتــنــاقــض الــصــارخ في 
املواقف، والتخلي الفاضح عن املبادئ التي 
ًا أحمر، والقضية 

ّ
كانت تعتبر التطبيع خط

الفلسطينية فــوق كــل اعــتــبــار، وذلـــك حتى 
ــام قليلة قــبــل تــوقــيــع زعــيــم الــحــزب على  أيـ
اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع لــيــشــّكــل حــالــة فـــريـــدة من 
نوعها لم يسبقه إليها أي تنظيم محسوٍب 
على اإلسالم السياسي في املنطقة العربية. 
أمـــا الــتــبــريــرات الــتــي صـــدرت بــعــد ذلـــك عن 
قيادات حزبية وعن برملان الحزب، وبعض 
املــواقــف الــخــجــولــة الــتــي عــبــر عنها بعض 
من  امتعاضهم  عــن  أعــربــوا  رمـــوزه عندما 
مـــوقـــف حــزبــهــم وتــــصــــّرف أمــيــنــهــم الـــعـــام، 
بــل وإقـــدام أحــدهــم على تجميد عضويته، 
التنظيم، وحتى تنديد  ربما مؤقتًا، داخــل 
حركة التوحيد واإلصالح، الجناح الدعوي 
واأليديولوجي للحزب، بما وقع، فقد بدت 
كلها بمثابة توزيع أدوار سمجة في مسألٍة 
مـــزايـــدات سياسوية  مــثــل  مــبــدئــيــٍة ال تقبل 
كــهــذه، ولــعــب عــلــى الــعــواطــف واستخفاف 
بذكاء العقول املؤدلجة، ألن الحقيقة جلية 

واضحة، وحبل الكذب والتبرير قصير.
مــســألــة قــبــول زعــيــم الــحــزب الــتــوقــيــع على 

بشرى المقطري

فــي مــعــادلــة الــقــوة الــتــي تــفــرضــهــا الــحــرب 
االستراتيجية  األهــــداف  تظل  وشــروطــهــا، 
هــي املــحــّرك لدينامكية الــصــراع وأهــدافــه، 
ــداف املعلنة  ــ بــمــا يــــؤدي إلـــى تــحــقــيــق األهــ
الــحــد األدنـــى منها.  للحرب، أو على األقـــل 
ومع بشاعة الحروب وال أخالقيتها، إال أنه 
وفي سياقات الحرب اليمنية، وتحديدًا في 
شقها اإلقليمي، فقد أدارت القوى املتدخلة 
فــــي الـــيـــمـــن هـــــذه الــــحــــرب، عـــلـــى الــنــقــيــض 
مــن هــدفــهــا الــعــســكــري املــعــلــن، إعــــادة رأس 
الــســلــطــة الــشــرعــيــة إلــــى الــســلــطــة، ممثلة 
بالرئيس عبد ربه منصور هــادي، وكذلك 
انقلبوا  الــذيــن  الحوثيني  املــتــمــّرديــن  دحــر 
النتيجة  كــانــت  على سلطة هـــادي. ولــذلــك 
عسكريًا  إخفاقًا  األقــويــاء  لحرب  النهائية 
على شتى األصعدة، بحيث تحولت الحرب 
اإلقليمية  للقوى  استراتيجية  كــارثــة  إلــى 
املــتــدخــلــة فـــي الــيــمــن، نــاهــيــك عـــن كلفتها 
الــبــاهــظــة عــلــى الــيــمــنــيــني. وهـــــذا مـــا أقــــّره 
الرئيس األمــيــركــي، جــو بــايــدن، فــي سياق 
الـــدعـــم األمــيــركــي للعمليات  إعـــالنـــه وقـــف 
الــعــســكــريــة لــلــتــحــالــف الــعــربــي فـــي الــيــمــن 
بقيادة السعودية. واصفًا الحرب بالكارثة 
االستراتيجية واإلنسانية، وهو ما تؤكده 
مـــآالت أكــثــر مــن ســت ســنــوات مــن الــحــرب، 
فهي باملحصلة لم تكن حربًا ضد جماعة 
الــحــوثــي الــتــي تــحــّولــت إلـــى قـــوة عسكرية 
أقوى من السنوات األولى النطالق التدخل 
ــــرب ضــد  الـــعـــســـكـــري لــلــتــحــالــف، وإنــــمــــا حـ
ــة الــتــي سعى 

ّ
سلطة الــرئــيــس هـــادي الــهــش

التدخل السعودي - اإلماراتي إلى تفتيتها 
وإضــعــافــهــا، مـــن خــــالل تــنــمــيــة مليشيات 
خـــارج الــدولــة فــي جــنــوب الــيــمــن ووســطــه، 
 عن تسببها 

ً
وتمكينها من السلطة، فضال

وتدمير  اليمنيني  مــن  آالف  عــشــرات  بقتل 
البنية التحتية وتقويض الدولة اليمنية. 

تـــطـــرح مـــضـــامـــني الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة 
إلدارة بـــايـــدن جــمــلــة مـــن املــــحــــّددات الــتــي 
تــهــا فـــي ســيــاق الــتــخــلــص من  يــمــكــن قــراء
إرث الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ى الــصــراع اإلقليمي في 

ّ
تــرامــب، الــذي غــذ

منطقة الشرق األوســط، وفي اليمن، أكثر 
األميركية  املــقــاربــة  فــي  كــونــه متغيرًا  مــن 
لــلــحــرب فــي الــيــمــن، وعــالقــتــهــا بحلفائها 
ــع، لـــيـــس اعـــتـــرافـــًا  ــبـ ــطـ ــالـ فــــي املـــنـــطـــقـــة. وبـ
بمسؤوليتها املباشرة عن فظائع الحرب 
وإنما  اليمنيني،  اإلنسانية على  وكلفتها 
املنطقة  فــي  الحيوية  مصالحها  لحماية 
التي أضــرت بها إدارة ترامب، فمن جهٍة، 
التعاطي مع الحرب في اليمن أكثر سهولة 
لإلدارة األميركية من الحرب السورية التي 
إلى كونها  إليها بايدن، فإضافة  لم يشر 
ال تشكل بؤرة تقاطع مصالح قوى دولية 
منافسة ألميركا، كالساحة السورية التي 
تنشط فيه روسيا وتركيا، وبالطبع إيران، 
فإن خريطة الصراع املحلي واإلقليمي في 
الصراع  من خريطة  أكثر وضوحًا  اليمن 
ــــود الــحــد  ــــك وجــ ــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــوريــ فــــي ســ
الــدولــي حيال صيغة  التوافق  األدنــى من 
الــســيــاســي لــأزمــة اليمنية. وبــذلــك  الــحــل 
اليمنية خيارًا مريحًا إلدارة  الحرب  بدت 
بايدن في الوقت الحالي، الستعادة الدور 
األميركي التقليدي شرطيا يوجه األزمات 
 بـــمـــا يــتــفــق مــــع مــصــالــح 

ْ
ويــــديــــرهــــا، وإن

في  حلفائها  ومصالح  املتحدة  الــواليــات 

عبد اللطيف السعدون

ــيــــون مــــن جـــيـــنـــني هــيــنــيــس  يــــريــــد الــــعــــراقــ
ــــني الـــعـــام لــأمــم  بـــالســـخـــارت، مــمــثــلــة األمـ
املـــتـــحـــدة املـــوكـــلـــة إلــيــهــا مــهــمــة الــتــصــّدي 
ــا،  ــهــ ــنــ ــــالت الـــــــتـــــــي يــــــعــــــانــــــون مــ ــكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
واستحكمت حلقاتها إلى درجة أن حلها 
أصبح صعبًا ومعقدًا، أن تجد لهم الحل، 
لكن املشكلة أن ليس في يد جينني عصا 
األرض  بــهــا  تــضــرب  أن  يمكنها  ســحــريــة 
وتصلح ما صنع سحرة املنطقة الخضراء 
الذين أتقنوا كل فنون اإلفك ومارسوا كل 
 لــهــم جــفــن على 

ّ
الــشــرور مــن دون أن يـــرف

أبناء جلدتهم، حتى صح القول فيهم إنهم 
أبناء جلدة ليست عراقية!   

مــضــى عــلــى تــعــيــني جــيــنــني بــالســخــارت 
أزيــد من سنتني، وهــي تختبر سياسات 
حــكــومــة الـــعـــراق وبــرامــجــهــا وتــراجــعــهــا، 
فــال تــجــد فيها مــا يــعــني أو يمهد إلقــامــة 
»دولــة منتجة ومزدهرة تعيش في وئام 
مـــع نــفــســهــا وفــــي ســــالم مـــع جــيــرانــهــا«، 
األمــن مهمتها.  بحسب توصيف مجلس 
وقــد قــّدمــت »إحــاطــاٍت« دوريـــة للمجلس، 
ــم تــكــشــف  ــة، لــ ــافـ ــفـ بــلــغــة دبـــلـــومـــاســـيـــة شـ
فيها صــراحــة عما واجهته مــن مصاعب 
وعوائق فرضتها قوى إقليمية ومحلية، 
ذات مــصــلــحــة فـــي إبـــقـــاء األوضــــــاع الــتــي 
نــشــأت عـــن االحـــتـــالل وتــراكــمــاتــه، لكنها 
إلــى صعوبة  تلك  »إحاطاتها«  فــي  حت 

ّ
مل

ــم يــســعــفــهــا  ــ ــًا، ولــ األحـــــــــوال واملـــــــــآالت مــــعــ
اٍت عــمــلــيــة،  مــجــلــس األمــــــن بـــأيـــة إجـــــــــــراء
غير  فيه  تجد  فلم  أمامها  العالم  وضــاق 
ــــذا ما  »آيـــــات الـــلـــه«، لــتــســتــنــجــد بـــهـــم، وهـ
إيـــران أخــيــرًا، لتبحث  فعلته فــي زيارتها 
معهم في أحجيات الوضع العراقي التي 
تتناسل مــن دون حــل، وقــد واجــهــت، إثر 
الـــالذع واالتهامات  النقد  مــن   

ً
ذلــك، سيال

الظاملة من سياسيني وناشطني اتهموها 
لم  باالنحياز لحكومة طــهــران، فيما هي 
تجد في خطوتها تلك انحيازًا ألحد، بل 
هــي اكتشفت حقيقة فــي غاية املـــرارة، أن 
الحل لبالد الرافدين ليس في يد أبنائها، 
فــقــد اغـــتـــرب الــحــل كــثــيــرًا وابــتــعــد، حتى 
أصبح في قبضة »آيات الله«. هم يقررون 
مصير بغداد التي وصفها أحدهم بأنها 
إلمبراطوريتهم،  التاريخية«  »العاصمة 
وهـــم يـــحـــّددون مــســار ســيــاســاتــهــا. ملـــاذا 

الــحــل  اكــتــشــافــهــا أن  نــلــومــهــا، إذن، عــلــى 
يكمن في طهران وليس في أي مكان آخر؟ 
وإال ملاذا يّمم حكام العراق أنفسهم شطر 
أو  تخاصموا،  أو  اختلفوا  كلما  طــهــران، 
حتى عندما يسود الوئام بينهم ويتفقون 
على قسمة املناصب واالمــتــيــازات واملــال 
الحرام، وينخرط معهم أصحاب املشاريع 
»الوطنية« الزائفة الذين صّدعوا رؤوسنا 
الــكــاذبــة  ودعــواتــهــم  الــحــال  بمعارضتهم 

إلى اإلصالح.
إدراكــًا  أكثر  إذن،  جينني بالسخارت كانت، 
لواقع الحال، أكثر إخالصًا ألهل العراق من 
انسجامًا  وأكثر  الخضراء،  املنطقة  سحرة 
مـــع نــفــســهــا، ومــــع مـــا تـــأمـــل أن تــحــقــقــه في 
لها.  املمنوح  و»التفويض«  قدرتها  حــدود 
هــي تـــدرك أن فــي اإلمــكــان أفــضــل مــمــا كــان، 
ولذلك  قصيرة.  والــيــد  بصيرة  العني  ولكن 
ــران، وفـــــي بــالــهــا  ــ ــهـ ــ ــال إلـــــى طـ ــ ــــرحـ شــــــّدت الـ
أنــهــا تفتح ثــغــرة، ولــو صــغــيــرة، قــد تسمح 
بسريان هواء نقي إلى العراقيني، خصوصًا 
أن قرارًا جديدًا ملجلس األمن في مايو/ أيار 
من العام املنصرم وّسع مهمة بالسخارت، 
واملساعدة  والــدعــم  املــشــورة  تقديم  لتشمل 
بــشــأن مــســائــل عــديــدة، مــن بينها »تيسير 
الــــحــــوار عــلــى الــصــعــيــد اإلقــلــيــمــي بــمــا في 
ذلــك أمــن الـــحـــدود«، وهــو مــا اســتــنــدت إليه 

بالسخارت في تبرير زيارتها طهران.
أن  بإمكانها  كــان  املــعــقــول،  باملنطق  ولــكــن، 
تــتــصــّرف عــلــى نــحــو مــخــتــلــف، لـــو امتلكت 
ــــد، لــو  ــائـ ــ ــــو سـ ــا هـ ــ ــلـــى تـــخـــطـــي مـ الـــــجـــــرأة عـ
إال  يقبلون  ال  العراقيني  أن  للمأ  أفصحت 
باستعادة وطنهم من غاصبيه ومغتصبيه 
ــلــــهــــا، لــو  ــم خــــــارج حـــــــدوده أو داخــ مـــمـــن هــ
ــي« أن  ــدولــ ــه »املــجــتــمــع الــ صـــرخـــت فـــي وجــ
كفى إذالاًل للعراقيني وإنكارًا لحقوقهم، لو 
عــرضــت خــريــطــة طــريــق فـــي بــضــعــة أســطــر 
أن أنــصــفــوا الــعــراقــيــني، واعــمــلــوا عــلــى رفــع 
هــيــمــنــة إيــــــــران عـــنـــهـــم، وســــاعــــدوهــــم عــلــى 
اســتــعــادة وطــنــهــم، لــو قــالــت آليــــات الــلــه أن 

ارفعوا أيديكم عن العراق.
التي يسمونها  »الهالمية«  الكتلة  لكن تلك 
»املــــجــــتــــمــــع الــــــــدولــــــــي« ال تــــســــمــــع صــــــراخ 
بالسخارت  صيحات  حتى  وال  العراقيني، 
ــًا، لــــن يـــصـــغـــي »آيـــــات  ــ ــــضـ إن صــــاحــــت. وأيـ
بقاء  لهم  تحقق  ما  بقدر  إال  ألقوالها  الله« 

هيمنتهم وضمان مصالحهم. 
)كاتب عراقي(

وبـــســـبـــب الـــســـنـــوات الـــعـــشـــر املــنــصــرمــة، 
والفساد والنهب الذي لم يتوقف مطلقًا، 
ــة.  ــيـ ــارثـ فـــــإن األوضــــــــاع تـــــــزداد ســــــوءًا وكـ
أزمـــة اجتماعية تعاني  هــنــاك  وبــالــتــالــي 
منها املناطق الخاضعة للنظام السوري، 
األميركية  السياسة  وتتطلب تغييرًا في 
الــخــروج  مــن  ليتمكن  إزاءه،  واألوروبـــيـــة 
السوري  النظام  إذًا، يعي  أزمته تلك.  من 
ــة،  ــأزمــ ــتــ ــيـــتـــه املــ ــيــــدًا وضـــعـ وداعــــــمــــــوه جــ
وخطورة حدوث احتجاجاٍت في مناطق 

سيطرته.
أعاله،  الرسائل  ال يمكن نقاش مضمون 
السوري في  النظام  والتي تتجاهل دور 
املأساة السورية، من دون توضيٍح دقيق 
لـــواقـــع املـــعـــارضـــة، فــهــي الـــطـــرف الــثــانــي 
لقد تقلبت مواقف  السوري.  الصراع  في 
املعارضة كثيرًا منذ العام 2011، وتغيرت 
ــاء مــؤســســاتــهــا، وخــضــعــت الــقــوى  ــمـ أسـ
املكّرسة فيها للدول اإلقليمية والعاملية، 
ُيلحظ لها موقف وطني في أي  حتى ال 
قــضــيــٍة تــتــصــّدى لــهــا. هـــي حــالــة الــنــظــام 
 2011 منذ  واستمراريته  فوجوده  كذلك، 
مرتبطان بإيران ومليشياتها، وبروسيا 
وفقًا  ويتحّرك  مبادراته،  يطلق  بعد.  من 
لــوضــعــيــتــه املـــتـــأزمـــة والـــتـــابـــعـــة، وهــنــاك 
الرئيس،  أن والــد زوجــة  معلومات تؤكد 
ــواز األخــــرس، هــو خــلــف تــلــك الــرســائــل.  فـ
ــــداًل من  ــشــكــلــة فـــي املـــعـــارضـــة، الــتــي وبـ

ُ
امل

أن تــرفــض أي مــشــاريــع ال تــســاهــم بنقل 
سورية إلى التحّول الديمقراطي تتراجع 
ت مواقفها بشكٍل كبير، 

ّ
تباعًا، وقد انحط

تلك الرسائل مــن ذلــك الــحــوار، فكيف لو 
عــرفــنــا أن أقــســامــا فــي املــعــارضــة ترفض 
الــعــقــوبــات، وهـــي مـــوجـــودة ضــمــن هيئة 
التي  لتركيا  تــابــع  وبعضها  الــتــفــاوض، 
ـــشـــرفـــة عــلــى مــســار 

ُ
هـــي إحـــــدى الــــــدول امل

الــذي أفضى إلــى تشكيل اللجنة  أستانة 
التفسير  إلــى  تستند  والتي  الدستورية، 

الروسي للقرار 2254!
هــل يفيد بــشــيء الــنــقــاش مــجــّددًا عــن أن 
الــكــتــلــة األكــبــر مــن املــســيــحــيــني وقــادتــهــم 
فـــــي ســـــوريـــــة والــــعــــالــــم خـــــانـــــوا الــــثــــورة 
الــســوريــة؟ هــو جــزء مــن الــلــوحــة، والــجــزء 

ــم يــكــونــوا  اآلخــــــر أن املــــوالــــني لــلــنــظــام لــ
يــومــًا فــقــط مــن األقــلــيــات، وكـــان جـــزء من 
هــذه األقــلــيــات ضـــده. اللوحة الــتــي يعتد 
ــــي أن تـــتـــغـــيـــر ســـيـــاســـات  ــًا هـ ــيـ ــالـ ــا حـ ــهـ بـ
ــذا  ــ ــا، وهـ ــ ــهــ ــ ــة ذاتــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ املــــعــــارضــــة واملـ
يــقــتــضــي، أول األمــــر، االنــســحــاب مــن كل 
أشكال التفاوض مع النظام قبل تطبيق 
على  املوافقة  وقبل  أوضحته،  كما   2254
هـــذا الــشــكــل مــن الــتــفــاوض يــجــب إطــالق 
 رفــضــت املــعــارضــة 

ْ
ســــراح املــعــتــقــلــني. إن

االســـتـــمـــرار فـــي الـــتـــفـــاوض كــمــا يــجــري، 
نفسيهما  ستجدان  وتركيا  روســيــا  فــإن 
فــي واقـــٍع معقد للغاية، وربــمــا ستتمكن 
السياسة األميركية واألوروبية من إعادة 
طرح مفاوضاٍت أكثر جدوى مما يحدث 

حاليًا، ووفقًا للقرارات الدولية.
بـــوضـــوٍح أكــبــر، مــا يــعــيــق إعــــادة تعويم 
الــنــظــام ليست املــعــارضــة وال تــركــيــا، بل 
ـــا. ومــا يسمح  الــواليــات املــتــحــدة وأوروبــ
بتجاهل حقوق  وتركيا  وإيــران  لروسيا 
الشعب السوري واتباع خيار أستانة هي 
أستانة  خــيــارات  على  املــعــارضــة  موافقة 

وسوتشي، والحقًا اللجنة الدستورية.
وتــبــتــغــي روســــيــــا مــــن الــــخــــيــــارات أعــــاله 
إلى  الــنــظــام، واآلن وصلت  إعـــادة تعويم 
الــرئــاســيــة.  ــــواء لــالنــتــخــابــات  تهيئة األجـ
الــرئــيــس األمــيــركــي بــاديــن الـــذي انتقلت 
إلــــيــــه الـــســـلـــطـــة، وهــــــو عـــلـــى خــــــالف مــع 
ــيــــارات، بل  ــا، لـــن يــعــيــق تــلــك الــــخــ ــيــ روســ
الــســوري  الــنــظــام  إزاء  ســتــكــون سياسته 
تبديل  أي  وتــرامــب،  أوبــامــا  كما سلفيه، 

ســيــاســات هـــذا الــنــظــام ولــيــس إســقــاطــه. 
النظام  لصالح  الكبير  امليداني  التغيير 
قــــد يــســمــح بــتــطــبــيــق ســـيـــاســـة الــخــطــوة 
خــطــوة األمــيــركــيــة؛ فــهــل تــعــي املــعــارضــة 

خطورة الحال الذي وصلت إليه؟ 
الــســقــوط املــنــاقــش أعـــاله جــزء مــن الــواقــع 
ــك كــلــه  ــ ــا يـــوقـــف ذلـ ــ الـــعـــاملـــي املـــنـــحـــط، ومـ
ــا الــشــعــب  ــاهـ ـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ ــدة يـ ــ ــديـ ــ ــات جـ ــاســ ــيــ ســ

السوري. وهذا، كما يبدو، لن يتحقق قبل 
وسياساتها،  التابعة  املــعــارضــة  تغيير 
ــدة، وطــنــيــة  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــارضــ ــعــ ــيـــل مــ ــكـ وتـــشـ
بــامــتــيــاز، واالســتــفــادة مــن واقـــع الشعب 
السوري املنهار، وإعادة مدِّ الجسور مع 
كــل الــســوريــني، وبعيدًا عــن أي سياسات 
املعارضة  مــن  أقــســام  فعلت  كما  طائفية 

املكّرسة من 2011.
في  الرسائل،  تلك  على  املوقعون  يتجاهل 
الــذي  السبب  الــعــقــوبــات،  بــرفــع  مطالبتهم 
أوصــــل الــوضــع الـــســـوري إلـــى مــا هــو فيه، 
الــقــرارات الدولية. لو طبقت هذه  وتجاهل 
القرارات، وتحديدا 2254 وجنيف 1، النتقل 
أطراف الصراع السوري إلى حواٍر جاٍد من 
أجل االنتقال الديمقراطي، وهذا غير ممكن 
من دون تشكيل هيئة كاملة الصالحيات، 
فــهــل يفهما، املــعــارضــة والــنــظــام، خــطــورة 
ــادرة اإلقــلــيــمــيــة والـــعـــاملـــيـــة لــــــإلرادة  ــ ــــصـ املـ
الــــســــوريــــة وواقـــــــــع االســــتــــنــــقــــاع الــــســــوري 
ــر الـــلـــجـــنـــة  ــبــ ــر الــــــوقــــــت عــ ــريــ ــمــ ــة تــ ــ ــاهـ ــ ــفـ ــ وتـ
واالنتخابات  أعــاله  والرسائل  الدستورية 

الرئاسية املقبلة وسواها كثير.
)كاتب سوري(

اتـــفـــاق الــتــطــبــيــع مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، 
حتى لــو لــم يكن الــحــزب صــاحــب املــبــادرة، 
ــذا  ــه هــ ــ ــ ــادتـ ــ ــ ــزب وقـ ــ ــحــ ــ ــزة الــ ــ ــهــ ــ ــــر أجــ ــريـ ــ ــبـ ــ وتـ
ــٍز وعـــــــار، ال  املــــوقــــف املـــخـــجـــل بـــمـــا هــــو مـــخـ
يطرح فقط ســؤال مــدى الــتــزام الــحــزب بما 
تــنــّص عــلــيــه مــرجــعــيــتــه اإلســالمــيــة، وإنــمــا 
تــضــع مــصــداقــيــة خــطــابــه عــلــى املـــحـــّك، بما 
ــلـــوك فــي  ــد لـــهـــذا الـــسـ ــيـ أن الــتــفــســيــر الـــوحـ
واحــدة  كلمة  تختزله  السياسي  القاموس 
هــي االنــتــهــازيــة الــتــي تــدفــع صاحبها إلــى 
الــتــضــحــيــة بـــمـــبـــادئـــه مــــن أجـــــل مــصــالــحــه 
الحزب  كــان  الضيقة واآلنــيــة. وإذا  النفعية 
السياسية  تــحــوالتــه  تفسير  عــلــى  دأب  قــد 
الــســابــقــة بــالــلــجــوء إلـــى اســتــعــمــال مفهوم 
لــشــرح براغماتيته  هــالمــي، هــو االعـــتـــدال، 
الــســيــاســيــة عــنــد كـــل تـــحـــّول كــــان يـــقـــوم به 
أو ُيــفــرض عــلــيــه، عــلــى الــرغــم مــن تناقض 
هـــذا الــتــحــول مــع مــبــادئــه ومــرجــعــيــتــه، فــإن 
اســتــدعــاء هـــذا املــفــهــوم فــي حــالــة التطبيع 
ــيـــرًا يــكــشــف عـــن مــــدى تــقــلــبــات الـــحـــزب،  أخـ
املــذهــبــيــة والــفــكــريــة الــصــارخــة الــتــي تجد 
تــفــســيــرهــا فـــي مـــســـار الـــتـــحـــوالت الــكــبــيــرة 
ــًا في  ــّر بــهــا مــنــذ تــأســيــســه، وأيـــضـ الـــتـــي مــ
للممارسة  والــغــامــض  املتناقض  مفهومه 

البراغماتية للسياسة.   
وتبريره  التطبيع  على  املوافقة  قضية  في 
ــــل واالســـــتـــــمـــــرار فــيــه  والــــســــكــــوت عـــلـــيـــه، بـ
واملــزايــدة على من ينتقدون موقف الحزب 
مـــنـــه، تــصــبــح األعــــــــذار والـــتـــبـــريـــرات أكــبــر 
األمـــر ال يتعلق  الــكــبــرى، ألن  الخطيئة  مــن 
ــيـــة ســـيـــاســـيـــة، كــمــا  ــعـ بـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة أو واقـ
يـــحـــاول بــعــض قـــــادة الـــحـــزب تــبــريــر ذلـــك، 
وإنما بمسألة أخالق ومبدأ، ألن املوضوع 
ــاٍن مــغــتــصــٍب  ــ ــيـ ــ ــع كـ ــ ــو الـــتـــطـــبـــيـــع مـ ــ هـــنـــا هـ
عــنــصــري ومــجــرم ومــحــتــل، وعــلــى حساب 
ومهضومة  ــه،  أرضــ محتلة  شــعــب  مــعــانــاة 
حقوقه، وأبــنــاؤه إمــا الجــئــون فــي الشتات 
الصهيونية  الــســجــون  داخـــل  معتقلون  أو 

املنطقة ووكالئهم املحليني، وليس بهدف 
إيجاد حل جذري للصراع في اليمن. 

لــطــاملــا شــّكــل الــيــمــن الحلقة األضــعــف في 
السياسة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، ومــن ثم 
األكـــثـــر ســهــولــة بــالــنــســبــة لـــهـــا، فــإضــافــة 
إلـــى املــقــاربــة األمــيــركــيــة الــتــقــلــيــديــة لــهــذا 
الجماعات  لنشاط  ساحة  بوصفه  البلد، 
اإلرهـــابـــيـــة الـــــذي تــعــهــد الـــرئـــيـــس بــايــدن 
ــة عـــمـــلـــيـــات بـــــــالده الــعــســكــريــة  ــلـ ــمـــواصـ بـ
الـــصـــراع  إدارة  فـــــإن  اإلرهــــــــــاب،  ملـــكـــافـــحـــة 
ــــت املـــوّجـــه  ــــي مــــا زالــ ــرانـ ــ ــعـــودي - اإليـ الـــسـ
لــلــســيــاســة األمــيــركــيــة حـــيـــال الـــحـــرب في 
اليمن، ومع اختالف إدارة بايدن عن سلفه 
تــرامــب الــصــراع اإلقليمي فــي الــيــمــن، فإن 
إيجاد  ترتكز على  املعلنة  بايدن  سياسة 
سياسة توازن، تنطلق من خفض الصراع 
اإلقليمي في اليمن، فإيران، بحسب املقاربة 
ــــع حـــضـــورهـــا الــســيــاســي  ــيـــة، ومـ ــيـــركـ األمـ
اليمن، بدعم  املباشر في  والعسكري غير 
وكيلها املحلي، جماعة الحوثي، عسكريًا 
ــدرات الــعــســكــريــة  ــ ـــقــ ــ ــــالل تــنــمــيــة الـ مــــن خــ
ــتــــي تـــســـتـــهـــدف الـــســـعـــوديـــة،  لـــلـــحـــوثـــي الــ
الجماعة،  بسلطة  باعترافها  وسياسيًا، 
وتعيني سفير لها في صنعاء، فإن اليمن 
بالنسبة إليران، وفق املقاربة األميركية، ال 
تتعدى كونها ساحة ضغط مباشرة على 
السعودية، وحليفها األميركي، في ملفات 
أخرى أكثر أهمية بالنسبة لها، كاالتفاق 
النووي، والعقوبات االقتصادية، بما في 
ذلــك الساحة الــســوريــة، األمــر الــذي يمنح 
اإلدارة األميركية ورقة سياسية ملفاوضة 
ــران فــي املــلــف الــيــمــنــي، مــقــابــل تحسني  إيــ
شــروطــهــا فــي املــلــفــات الــحــيــويــة األخــــرى، 
قائمة  من  الحوثي  جماعة  شطب  وكذلك 
ــاب، بحيث قــد تــدفــع إيــــران وكيلها  ــ اإلرهـ

مع موافقتها على خيار أستانة ومناطق 
منها  فصائل  وتحّول  التصعيد،  خفض 
إلى قوى عسكرية تابعة لتركيا، واألسوأ 
أّكـــدت إرســال  الــتــي  الــتــقــاريــر الصحافية 
تركيا بعضها إلى ليبيا وإلى أذربيجان، 
ــو مـــا فــعــلــتــه روســـيـــا بـــإرســـال شــبــاٍب  وهـ
سوريٍّ إلى ليبيا )وفنزويال؟(. معارضة 
تــفــضــح ســرديــة  كــهــذه، كــيــف يمكنها أن 
ــام وحـــلـــفـــائـــه وتـــعـــّريـــهـــا، وتــتــقــدم  ــظـ ــنـ الـ
عامليًا بمشروٍع وطني للشعب السوري، 
وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــض مـــن قــيــمــة »الــلــوبــي 

العاملي« الداعم للنظام.
من الخطأ االستهانة برسائل كهذه، وال 
سيما أن أميركا تتبنى سياسة الخطوة 
خــطــوة تــجــاه الــنــظــام الــســوري، وهــو من 
ــذه لــــن تــتــغــيــر مــع  ــ يـــرفـــض املــــبــــادلــــة، وهــ
بايدن، وال سيما أن أقــرب حلفاء النظام 
ســيــتــم تــخــفــيــف الــعــقــوبــات عــنــه، إيــــران، 
حـــيـــث تـــفـــيـــد تـــقـــاريـــر بـــإيـــقـــاف ســيــاســة 
ــي ســيــاســات 

ّ
»الــضــغــط األقــــصــــى«، وتــبــن

ــديـــدة إزاء حــكــومــة طــــهــــران. وتــرفــض  جـ
ــلـــس األمـــــن  روســـــيـــــا تـــطـــبـــيـــق قــــــــرار مـــجـ
بتشكيل  والــبــدء   ،1 وبيان جنيف   ،2254
هيئة كــامــلــة الــصــالحــيــات، وتــنــاور عبر 
الدستورية،  االجتماعات املتكررة للجنة 
والتي استفادت منها كما النظام، حيث 
فيها  املعارضة  مشاركة  »وظيفة«  كانت 
إعطاء النظام املبّررات الكافية للقول إنه 
ال يرفض املبادرات السياسية للحوار مع 
األخالق  املعارضة، وبالتالي يصبح من 
ــه. تــســتــفــيــد  ــنـ ــع الـــعـــقـــوبـــات عـ ــ بـــمـــكـــان رفـ

أو مــحــاصــرون مــن طـــرف الــعــدو الــغــاصــب 
نفسه الذي يتم اليوم التطبيع معه بدعوى 

البراغماتية السياسية!
ــيــــه حــــزب  يــــطــــرح املـــــوقـــــف الــــــــذي وضـــــــع فــ
السؤال  املغرب نفسه  العدالة والتنمية في 
التي  السياسية  التيارات  مصداقية  بشأن 
ـــرّكـــز أجــنــدتــهــا السياسية 

ُ
ت أنــهــا  ُيــفــتــرض 

عــلــى الــتــعــبــئــة حـــول املــرجــعــيــة اإلســالمــيــة. 
ــة في  ــّديـ ــن ذلـــــك، يــثــيــر شــكــوكــًا جـ ــر مـ ــثـ وأكـ
املــنــطــق الــســائــد لـــدى اإلســـالمـــيـــني، عندما 
لــذلــك  الـــســـيـــاســـة.  الــــشــــؤون  إدارة  ــولــــون  يــ
املواقف،  تناقض في  أكبر من مجرد  األمــر 
وإنما  سياسية،  براغماتية  عــن  تعبير  أو 
إليه  أن نحتكم  الــذي يمكن  للمنطق  غياب 
السياسي  العرض  وتماسك  لقوة  مقياسًا 
والـــهـــويـــة األيــديــولــوجــيــة ألصـــحـــاب  هــذه 
املمارسة  كانت  فإذا  السياسية.  التعبيرات 
الــســيــاســيــة الــيــومــيــة تــفــرض عــلــى الــحــزب 
إعــادة صياغة عقيدته باستمرار، وهو ما 
يــدعــو كــثــيــريــن مــن أنـــصـــاره إلـــى الــشــك في 
املرجعية  تحتلها  أن  ينبغي  الــتــي  املــكــانــة 

الدينية في سلوكه السياسي. 
)كاتب مغربي(

املــحــلــي فـــي الــيــمــن إلــــى وقــــف الــعــمــلــيــات 
الهجومية على السعودية. 

ومن جهة ثانية، تهدف اإلدارة األميركية 
يمّكنها  بما  اليمن،  في  الحرب  إدارة  إلــى 
مــن اســتــعــادة وظــيــفــة شــرطــي الــعــالــم، من 
خــالل لعب دور سياسي أكثر تــوازنــا في 
املــنــطــقــة، وتــحــديــدا فـــي مــعــادلــة الــصــراع 
ــرانــــي فـــي الــيــمــن، وذلـــك  الـــســـعـــودي - اإليــ
بـــوقـــف الـــدعـــم األمـــيـــركـــي لــلــســعــوديــة في 
حربها في اليمن، بما في ذلك اللوجستي 
واالســتــخــبــاراتــي، وكـــذلـــك وقـــف صفقات 
ــة لـــلـــســـعـــوديـــة، مـــقـــابـــل دعــمــهــا  ــلــــحــ األســ
عــن سيادتها ضد  الــدفــاع  فــي  السعودية 
في  إيـــران  أذرع  بها  تقوم  التي  الهجمات 

املنطقة، أي جماعة الحوثي. 
الحرب  إدارة  تمّكن  قــد  ثــالــثــة،  ومــن جهة 
التوازنات إلدارة  اليمن، وفق سياسة  في 
بايدن، اإلدارة األميركية من ممارسة دور 
دولي محايد، أي تحويل الدور األميركي، 
مــن طــرف مــشــارك فــي الــحــرب على اليمن 
إبــان  بــالــجــرائــم ضــد اليمنيني،  ومـــتـــوّرط 
إدارة تــرامــب، إلـــى طـــرف مــحــايــد وســيــط، 
ــــي تـــعـــيـــني تـــيـــمـــوثـــي  ــا تـــجـــلـــى فــ ــ وهـــــــو مــ
لحل  لليمن  أميركيا  مبعوثا  ليندركينغ 
ــة، وكـــذلـــك دعــــوة اإلدارة األمــيــركــيــة  ــ األزمــ
إلى حل األزمة اليمنية سياسيًا، وهو ما 
يعني تــوجــهــا أمــيــركــيــا جــديــدا فــي إدارة 
من  بريطانيا  انــفــراد  بعد  اليمني،  املــلــف 
خــالل املبعوث األمــمــي، مــارتــني غريفيث، 
ــيـــاســـي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك نـــزع  ــار الـــسـ ــاملـــسـ بـ
الوصاية الكلية للسعودية في إدارة امللف 
 عـــن حــرصــهــا 

ً
الــســيــاســي الــيــمــنــي، فــضــال

تــقــّدم فــي جبهتها الخارجية  على إحـــراز 
الــتــي حــصــرهــا الــرئــيــس الــســابــق تــرامــب 
ــران، وتبني السياسة  إيــ الــحــرب ضــد  فــي 
السعودية حيال اليمن، األمر الذي أسهم 

في تغذية الحرب اإلقليمية في اليمن. 
ومع أنه من املبكر قراءة النتائج املترتبة 
عــلــى الــســيــاســة األمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة في 
ــا فــــي ذلــــــك وقـــف  ــمـ الــــســــاحــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، بـ
دعـــمـــهـــا الـــعـــســـكـــري الـــســـعـــوديـــة، وكـــذلـــك 
في  نزيهًا  وسيطًا  تكون  أن  على  قدرتها 
ــــؤدي إلــــى إيــجــاد  حــلــحــلــة الــــحــــرب، بــمــا يـ
وذلــك  اليمنية،  لــأزمــة  سياسية  تــســويــة 
ألن الـــوضـــع الــعــســكــري والـــســـيـــاســـي في 
اليمن، الذي أنتجته السعودية واإلمارات 
ــك إدارة  ــ ــا، بـــمـــا فــــي ذلـ وإيــــــــران ووكــــالئــــهــ
تـــرامـــب الــســابــقــة، أكــثــر تــعــقــيــدًا مـــن رغــبــة 
فـــي إحــــــراز نــصــر ســيــاســي  بـــايـــدن  إدارة 
يــفــتــقــر لـــإلملـــام بـــجـــذر املــشــكــلــة الــيــمــنــيــة، 
بحيث قد يأتي لصالح طرٍف على حساب 
ــإن ســـيـــاســـة بـــايـــدن  ــ األطــــــــراف األخــــــــرى، فـ
تــدفــع أطــراف  اليمن ســوف  املعلنة حــيــال 
إلــى تصعيد  واإلقليمية  املحلية  الــصــراع 
عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة، بـــغـــرض تحسني 
موقعها عسكريًا. إال أن الجدير بالذكر أنه 
الــقــوى الدولية  ال أمــيــركــا، وال غيرها مــن 
واإلقــلــيــمــيــة، تــضــع مــصــالــح الــشــعــوب في 
اليمنيني  مــصــالــح  أولــويــاتــهــا، ال  قــائــمــة 
وال مــصــالــح الـــســـوريـــني الـــــذي يـــرزحـــون 
وإقليميني  وطــأة مجرمني محليني  تحت 
ــيـــني، وإن أصــبــحــت الــيــمــن، الــبــوابــة  ودولـ
املواربة لعودة أميركا إلى موقعها القديم، 
ــهـــب ريـــــــاح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني  بـــحـــيـــث قــــد تـ
األميركيني على اليمن خفيفة، قد ال تغير 

شيئًا في واقع اليمنيني.
)كاتبة يمنية(

فاشلة رسائل مسيحية... ومعاَرضة سورية 

»العدالة والتنمية« المغربي 
ضحية تناقضاته

اليمن... بوابة آمنة 
لعودة شرطي العالم

جينين بالسخارت 
ظالمة ومظلومة

يتجاهل الموقعون 
على الرسائل، في 
مطالبتهم برفع 

العقوبات، السبب 
الذي أوصل الوضع 

السوري إلى ما 
هو فيه

المنطق البراغماتي 
يتحول، مع مرور 

الوقت، إلى محّدد 
أساسي الستراتيجية 

الحزب السياسية

ال أميركا، وال غيرها 
من القوى الدولية 

واإلقليمية، تضع 
مصالح الشعوب في 

قائمة أولوياتها

آراء

أرنست خوري

بيروت،  العائلة، جنوبي  منزل  في حديقة  لقمان سليم  ُيدفن  عندما  الخميس،  غــدًا 
طمر معه آمال ُولدت مع املوجة األولى من اغتياالت عام 2005 وما تاله، ثم ماتت ألف 

ُ
ت

. بقيت طموحات ما اصطلح 
ً
ميتة طيلة األعوام الـ16 املاضية، لكن دفنها ظل مؤجال

على تسميته »االستقالل الثاني«، أي االستقالل عن النظام السوري وعن دولة حزب 
ي الحلم والوهم. والحلم عندما ُيقتل يستحيل وهمًا.

َ
الله املديدة، تتنقل بني منزلت

أو قــل فكرة عــن بلد طبيعي، وجماعات أهلية  ُيـــراد دفــن مــشــروع  مــع لقمان سليم 
بالحد  تتعاطى  وأن  تتصالح  أن  بــل  مــتــبــادل،  غـــرام  فــي  تقع  أن  منها  مطلوبًا  ليس 
الجماعية. من بني  والــذاكــرة  املواطنة  التي تفرضها  والواجبات  االحترام  األدنــى من 
وغيره  لقمان سليم  أصر  الذين  العرب  اللبنانيون  الشيعة  الشيعة،  الجماعات،  هذه 
إيرانية، يريدون وطنًا  أنهم راشــدون سياسيًا وثقافيًا وال يرتضون بوصاية  على 
 
ً
فعال وطنًا(  )أريــد  كــان شعارهم  الذين  العرب  العراقيني  الشيعة  مثل  تمامًا  أيضًا 

فكرة  غدًا  بالسواد  تتشح   .
ً
أوال املحليني  لحكام طهران ووكالئهم  سياسيًا موجهًا 

نظام سياسي طبيعي سلمي بال سالح مليشيات، بال اغتيال سياسي، بهوية وطنية 
وعقد اجتماعي بال تكاذب... باختصار مشروع عن بلٍد كل ما يمكن أن يكون فيه 

مناقض لرؤية حزب الله إلى لبناٍن ال يجدر أن يكون بلدًا بل ساحة حروب تتوالد. 
في  الذين سيشاركون  للجريئني  مناسبة  سليم، ستكون  لقمان  ُيدفن  عندما  غــدًا 
الجنازة إلجراء إسقاطات كثيرة تبدأ من مكان الحدث: محلة الغبيري ــ حارة حريك، 
التي لم تعد مع حزب الله ال غبيري وال حــارة حريك، بل مجرد »الضاحية«، مع أل 
د العاصمة الحقيقية  هدَّ

ُ
التعريف، العاصمة البديلة، كيان سياسي ال جغرافي، منه ت

ُيسّميان  مع حديقة  منزل  ينتصب  الضاحية،  تلك  وســط  ذلــك.  املهمة  تطلبت  كلما 
واحـــدة. عشوائية  بينها شجرة  تجد  ال  أحجار  غابة  بقيت وحيدة وســط  »الفيال«، 
خــارجــة مــن قــامــوس الــحــروب املــقــدســة. والــفــيــال عــمــرهــا مــن عــمــر املنطقة قــبــل أن 
البراجنة والغبيري واملريجة والليلكي  تصبح ضاحية، من عمر حارة حريك وبرج 
وســائــر بــلــدات ســاحــل املــن الجنوبي الـــذي كــان يعج بــاألشــجــار املــثــمــرة، ويسكنه 
خليط ديمغرافي ومذهبي وطبقي دفنته منذ عقود، الحرب األهلية ثم االجتياحان 
املنطقة  وجه  غّيرت  استبدال سكاني  عملية  ت 

ّ
فحل و1982(،   1978( اإلسرائيليان 

األنسب  املكان  لقمان( هي  والــد  الراحل،  )النائب  والبلد. حديقة فيال محسن سليم 
الــذي ُيدفن كل يوم.  اللبنان  الحتضان جثة سليم، ذلك أن فيها تكثيفًا رمزيًا لهذا 
هناك، كان سيد املنزل نائبًا شيعيًا »كتلويًا« )من حزب الكتلة الوطنية(، مع ما كان 
النائب املحامي  يعنيه ذلك من جرأة متأصلة في االختالف واملشاكسة. ومع تولي 
الترافع في قضية اغتيال كامل مروة، تكتمل مالمح املقارنات ما بني األمس واليوم. 
الصحف،  زمــن  في  فاعلة  كانت  التي  »الحياة«  املــزِعــج بصحيفة  مــروة  كامل  هناك 
اه زواج البعثية والناصرية في بيروت أيام »الوحدة«. وهنا ابن محامي آل 

ّ
وقد صف

مرّوة، املزِعج بجرأته، بصوته املرتفع، بتوصيفه حزب الله والنظام اإليراني من دون 
عه حزب الله في سورية وفي لبنان واحد، 

ّ
استعارات، مزعج بموقف يرى أن ما يشن

لبنانية  ذاكرتني حربيتني  لقضايا  التوثيقي  وبعمله  بــدار نشره وبجمعيتيه  مزِعج 
وسورية، مزعج بكل شيء، وليس إرث والده ومنزله بعيدين عن ذلك اإلزعاج. حتى 
التنوع العائلي في أسرته، من أم مصريةـ  سورية، وزوجة أملانية، فإنه صورة مناقضة 
تمامًا للنموذج الذي يفرضه حزب الله بسرعة قياسية. هناك اللون الواحد والصوت 
الواحد والحقيقة الواحدة والزي املوحد طبعًا، وهنا ألوان واختالفات وآراء ومحاوالت 
أكثر  وفشل  كثيرة  وتــجــارب  ــدارات  وإصـ وترجمات  وسينما  ومغامرات  ومشاريع 
ربما. أما خارج أسوار املنزل، فال مكان للفشل، بل أوهام انتصارات إلهية ال تنضب.

 باحتمال محاسبة إعالم لبناني قتل لقمان سليم منذ سنوات 
ٌ

مع دفنه، يخبو أمل
العدالة لن  الدم وبتمجيد كاتم الصوت. صحيح ما قالوه عن أن  بالتخوين وتحليل 
تتحقق وإن كنا نعرف الحقيقة. االحتفال بالقتل يعّم الجماهير املتعطشة للمزيد. إن 
كان التهديد خسر جولة عندما لم يخف لقمان سليم، فإن القتل فاز بجوالت. بإمكان 

جوقة الدم عزف أناشيد االنتصارات.

أنطوان شلحت

عــاد املــوضــوع اإليــرانــي إلــى موقع أكثر تــصــّدًرا في األجــنــدة اإلسرائيلية العامة مع 
م إدارة جديدة برئاسة الديمقراطي، جو بايدن، سّدة الحكم في الواليات املتحدة، 

ّ
تسل

وظهور إشــاراٍت إلى نيتها العودة إلى االتفاق النووي املبرم مع طهران سنة 2015 
والذي انسحبت منه إدارة دونالد ترامب الجمهورية، تماشًيا إلى حّد ما مع ضغوط 

مارستها إسرائيل عليها. 
أزمــة فيروس كورونا  الرغم من  الراهن، على  الوقت  ويكمن أحد أسباب عودته في 
االستقرار  عــدم  مــن  الــرغــم  وعــلــى  ــا،  واقــتــصــادّيً ا  املسبوقة صحّيً غير  وتداعياتها 
السياسي املستمر منذ عامني، ليس فقط في ما يدفع نحوه رئيس الحكومة، بنيامني 
العامة  األركــان  لرئيس هيئة  قــوّي  بأنه دخــول  ا في ما ُيوصف 

ً
أيض إنما  نتنياهو، 

رين من أن العودة إلى 
ّ
 املحذ

ّ
للجيش اإلسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، على خط

االتفاق النووي ستكون بمثابة خطأ فادح، وخطوة ذات عواقب وخيمة إقليمًيا وعاملًيا 
على حّد سواء. واشتمل دخوله هذا، في أكثر من مناسبة، على إعالٍن صريٍح مفاده 
أنه أصدر تعليمات إلى الجيش اإلسرائيلي، تقضي بإعداد بعض الخطط العمالنية 

ملواجهة إيران عسكرًيا، وتأكيده أنه يجري العمل على تنفيذها بسرعة.
تختلف التقييمات في إسرائيل حيال فعلة كوخافي هذه، وما هي دوافعها املباشرة 
والخفّية. ثّمة من يتهمه بمجاراة جوهر السياسة التي يتبعها نتنياهو، وبالذات حيال 
إيران ومنطقة الشرق األوسط. وهناك من يعتقد أنه لوال هذه الفعلة ما كان املجلس 
الجو  لــســالح  ليسمح  األمــنــيــة   - السياسية  لــلــشــؤون  املصغر  اإلســرائــيــلــي  الــــوزاري 
اإلسرائيلي، بعد ثالث سنوات من االنتظار، بشراء مزيد من املروحيات والطائرات 
قــّرر في مطلع  بالوقود بنحو عشرة مليارات دوالر، كما  التزّود  الحربية وطائرات 
األسبوع الحالي. في واقع األمر، تفيد متابعة التطورات في اآلونة األخيرة أن تحذير 
كوخافي من إيران غير مقتصر على مسار برنامجها النووي وأبعاده، في ما يتعلق 
بإسرائيل ودول أخرى في اإلقليم، بل يتعّداه إلى التحذير من مغبة اقتراب إسرائيل 
نعت بأنها »أخطر حرب في تاريخها«، والتي سبق ملعهد أبحاث األمن القومي 

ُ
مما ت

اإلسرائيلي أن سّماها »حرب الشمال األولى«. 
ــام مركز  مــن نــاحــيــة وقــائــعــيــة، تــحــدث كــوخــافــي عــن هـــذه الــحــرب، فــي خــطــاب لــه أمـ
هيرتسليا املتعدد املجاالت، يوم 25 ديسمبر/ كانون األول 2019. وبحسب تحليالت 
ظهرت في وسائل إعــالم إسرائيلية في حينه، وّجــه من خالله ثالث رسائل جلّية: 
األولى، الصدام بني إسرائيل وإيران يمكن أن يؤدي إلى حرٍب مع طهران وحلفائها. 
الثانية، ستكون هذه الحرب مختلفة عن كل الحروب التي عرفتها إسرائيل، ولن يدفع 
الجبهة  املدنيون في  السكان  ا 

ً
أيض الجبهة فحسب، بل  املقاتلون في  الباهظ  ثمنها 

الداخلية، نظًرا إلى أنه ستسقط فيها صواريخ كثيرة جدا. ولن يكون من السهل على 
الحرب على  ُمجَبر في هذه  اإلسرائيلي  الجيش  الثالثة،  ذلــك.  الحيلولة دون  الجيش 
تحقيق انتصار واضح، وبشكل رئيس من أجل تجديد الردع حيال »أعداء إسرائيل«، 
وبهدف إيجاد فترة هدوء طويلة بعدها. وفي وقت الحق، أفاد كوخافي بأن الجيش 
اإلسرائيلي يكّيف أنماط القتال التي سيلجأ إليها في حال اندالع هذه الحرب على 
الله، وحركة حماس وغيرها من فصائل املقاومة، في املناطق  خلفية تمركز حزب 
الحضرية، وفي قلب املناطق اآلهلة بالسكان املدنيني في كل من لبنان وقطاع غزة. 
أماكن  مغادرة  عليكم  »سيتعنّي   :

ً
قائال والفلسطينيني  اللبنانيني  إلى  تهديًدا  ووّجــه 

هجمات  املــنــاطــق ستغمرها  وهـــذه  والــقــذائــف،  بــالــصــواريــخ  مشبعة  فهي  سكناكم 
الجيش اإلسرائيلي. وَمن يقرر عدم املغادرة يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة«!

جــًدا، حيث  ا 
ً
باهظ الحرب سيكون  هــذه  ثمن  أن  إلــى  اإلسرائيلية  التوقعات  وتشير 

سُيطلق في اتجاه إسرائيل 1500 صاروخ يومًيا خالل القتال، وهناك آالف الصواريخ 
التي تحمل رؤوًسا حربية تزن نصف طن ستضرب منطقة الوسط، وسيقتل آالف 
التالية«،  اإلسرائيليني فيها.. وسيحدث ذلك كله من أجل »إيجاد فترة قبيل الحرب 

كما وصف أحد خبراء األمن القومي الهدف األوضح لها.

مروان قبالن

تحرص إدارة الرئيس األميركي، جو بايدن، منذ اليوم األول لتوليها الحكم، على 
إعطاء انطباع بأنها، عكس إدارة سلفها، تمتلك تصّورا واضحا لسياستها تجاه 
منطقة الشرق األوسط، وخصوصا أنها ضمت فريقا يعد األكثر خبرة في شؤون 
املنطقة خالل العقود الثالثة األخيرة. إال أنها لم تنجح كثيرا في ذلك. بناء عليه، 
األوســط، قائد  الشرق  األرفــع في منطقة  العسكري  اإلدارة ملسؤولها  تركت هــذه 
املنطقة الوسطى، الجنرال فرانك ماكنزي، مهمة شرح الخطوط العريضة للسياسة 
األميركية في منطقة عملياته، ويبدو أنه نجح في ذلك. العرض الذي قدمه ماكنزي 
في نحو 17 دقيقة في معهد الشرق األوسط في واشنطن يوم االثنني املاضي )8 
فبراير/ شباط( جاء األشمل ربما بخصوص السياسة األميركية في املنطقة، لكنه 
، من جهة أخرى، أن ليس هناك فروق جوهرية بني سياسات اإلدارة املنصرفة  َ َبنيَّ
واإلدارة الجديدة بخصوص رؤيتهما للمصالح والتهديدات التي تواجهها الواليات 
لجهة  وطريقتها،  مقاربتها  أدوات  اخــتــالف  مــن  الــرغــم  على  املنطقة،  فــي  املتحدة 

تركيز اإلدارة الحالية أكثر على الدبلوماسية والعمل مع الحلفاء والشركاء.
جذب كالم ماكنزي اهتماما كبيرا، نظرا إلى أهمية قائله، وموقعه في املؤسسة 
العسكرية األميركية، فالرجل هو املسؤول األول عن واحدٍة من تسع قيادات مناطق 
قيمة  تصريحاته  وتكتسب  الــدفــاع(.  )وزارة  البنتاغون  فــي  مشتركة  عسكرية 
إضافية، نظرا إلى أهمية املنطقة التي يشرف عليها، وهي تضم 19 دولة )إضافة 
إلى إسرائيل التي نقلها ترامب من القيادة األوروبية الى القيادة الوسطى في أيام 
واليته األخيرة(، وتمتد من كازاخستان شماال إلى اليمن جنوبا ومن أفغانستان 
شرقا إلى مصر غربا. تعد هذه املنطقة التي تبلغ مساحتها نحو سبعة ماليني كم 
مربع تقريبا، وتضم 550 مليون نسمة، أهم منطقة عمليات أميركية، ليس فقط 
ألنها تعد األكثر اضطرابا في العالم، بل ألن الواليات املتحدة ما زالت تخوض أطول 
حروبها وأكثرها تكلفة فيها )أفغانستان(، وتقود تحالفا دوليا ضد تنظيم الدولة 
اإلسالمية في سورية والعراق، وتنشط في مسارح عمليات إضافية من اليمن إلى 
الصومال، وتشتمل على أكبر وجود عسكري أميركي خارج األراضي األميركية. 

وفوق ذلك كله، تحتوي على 70% من نفط العالم و55% من ثروات الغاز فيه.
حّدد ماكنزي ثالثة تحّديات تواجه الواليات املتحدة في املنطقة: أولها التنافس 
النفوذ  ومواجهة  املنطقة  في  وجــودهــا  تعّزز  أن  تحاول  التي  الكبرى  القوى  مع 
األميركي فيها، كما تفعل روسيا التي بات لها وجود عسكري شرق املتوسط 
الــتــي تستخدم مــشــروع الــحــزام  الـــبـــاردة، والــصــني  ألول مــرة منذ نهاية الــحــرب 
والطريق، والكوريدور الصيني - الباكستاني، غطاء ملشروع هيمنة جيوسياسي. 
إنها تستخدم  وقــال  التي هاجمها ماكنزي بشدة،  إيــران  تمثله  الثاني  التحّدي 
العراق ساحة معركة ضد الواليات املتحدة، وتنشر الفوضى في سورية واليمن، 
وأرجاء أخرى من املنطقة. والتحّدي الثالث يتمثل باستمرار مواجهة تنظيم الدولة 
القيام بهجمات كبيرة في سورية والعراق،  قــادرا على  الــذي ما زال  اإلسالمية 

وجديدها هجمات بغداد أخيرا.
الواليات املتحدة  الرغم من أن ماكنزي أشــار بوضوح إلى تناقص اعتماد  وعلى 
على مصادر الطاقة في املنطقة، بعد أن باتت أكبر منتج للنفط والغاز في العالم، 
التي تعتمد  املتحدة  للواليات  بالنسبة  أهميتها  يقلل من  لن  ذلــك، بحسبه،  أن  إال 
مصالحها على استقرار االقتصاد العاملي، والذي يعتمد بدوره على نفط الشرق 
األوســط، وعلى إبقائه بعيدا عن سيطرة منافسيها الكبار، إذ الحظ ماكنزي أن 
الصني تستورد 50% من احتياجاتها من الطاقة من منطقة الشرق األوسط، فيما 
تسعى روسيا إلى زيــادة نفوذها على منابع النفط وخطوط إمــداده في املنطقة، 

باعتبار ذلك أحد مصادر القوة الروسية.

لقمان سليم... جنازات كثيرة إسرائيل، إيران 
و»حرب الشمال األولى«

البنتاغون يتحدث
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بيت لحم ـ فاطمة مشعلة

شيرين  الفلسطينية  للناشطة  يشفع  لــم 
األعرج )48 عامًا( وأصلها من قرية الولجة 
جنوب غربي مدينة القدس املحتلة، عملها 
في مجال حقوق اإلنسان مع منظمة األمم املتحدة، 
إذ طــاولــتــهــا يـــد االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي بــاالعــتــقــال 
الثاني  كــانــون  يناير/  مــن  والعشرين  الخامس  فــي 
أقــل من أسبوعني على وصولها إلى  املــاضــي، بعد 

منزلها في مدينة القدس، آتية من تركيا.
ــرج الـــتـــي تــعــمــل من  ــ يــتــهــم االحــــتــــال شــيــريــن األعــ
ــة األمــــم  ــّيـ ــفـــوضـ ــامــــني مــــع مـ ــذ نـــحـــو عــ ــنـ تــــركــــيــــا، مـ
ثاثة  اتهامات  اإلنسان،  لحقوق  السامية  املتحدة 
هـــي: »الــعــمــل مـــع تــنــظــيــم ُمـــعـــاٍد، وتــقــديــم خــدمــات 
لــهــذا الــتــنــظــيــم، والــتــخــابــر مــع الـــعـــدو« بــحــســب ما 
خالد  املحامي  شقيقها،  الجديد«  »العربي  لـ يؤكد 
األعـــــــرج. يـــقـــول األعـــــــرج: »شـــيـــريـــن مــحــتــجــزة منذ 
تاريخ اعتقالها في عزل مركز تحقيق بتاح تكفا، 
أو عائلتها  اإلسرائيلي، ومنع االحتال محاميها 
مــن زيــارتــهــا، ويــتــهــمــهــا االحـــتـــال بــالــتــواصــل مع 
تفاصيل حول  أّي  لدينا  تتوفر  وال  ُمــعــاٍد،  تنظيٍم 

االتهامات املوجهة إليها«.
تحمل شيرين األعرج البطاقة الشخصية املقدسية، 
ــتــحــدة 

ُ
ــم امل ــ ــواز ســفــر دبــلــومــاســيــًا تــمــنــحــه األمـ ــ وجــ

ملــوظــفــيــهــا والــعــامــلــني فـــي بــعــثــاتــهــا حــــول الــعــالــم، 

 مــــن مــحــامــيــهــا مــــن خـــســـارتـــهـــا الــبــطــاقــة 
ً
ــة ــيـ وخـــشـ

لتجديد  تركيا،  مــن  للمجيء  دعــاهــا  فقد  املقدسية، 
الصحي  الحجر  مــدة  انتهاء  بيل 

ُ
وق اإلقــامــة،  أوراق 

اإلسرائيلي  االحــتــال  شــرطــة  أخبرتها  يــومــًا(،   14(
املحكمة  إلى  التوجه  هاتفي، بضرورة  اتصاٍل  عبر 
بداًل من الشرطة، وقد فعلت في اليوم التالي برفقة 
 خمسة من أفراد جهاز 

ّ
محاميها. يوضح األعرج أن

اســتــخــبــارات االحــتــال )شــابــاك( هــاجــمــوا شقيقته 
شــيــريــن أمــــام »مــحــكــمــة الــصــلــح« اإلســرائــيــلــيــة في 
»االستعراضية والقذرة«  القدس، بطريقة يصفها بـ
قبيل اعتقالها، وذلك بعد إنهائها جلسة املحاكمة 

األولى باالتهامات املوجهة إليها.
مــمــيــة مــرتــني منذ 

ُ
مــدد االحــتــال اعتقال املوظفة األ

قرر أن ينتهي منع زيارتها 
ُ
تاريخ اعتقالها، ومن امل

غدًا الخميس، فيما تطالب عائلتها باإلفراج الفوري 
اعتقالها،  قضية  مــع  أكثر  بجدية  والتعامل  عنها، 
والــســمــاح للمحامي بــزيــارتــهــا، وهــو مــا سيحصل 
في حال وافق املستشار القانوني لحكومة االحتال 

على ذلك وفق ما تؤكد عائلتها.
ـــكـــثـــف ضــد 

ُ
شـــيـــريـــن األعـــــــرج ُعــــرفــــت بــنــشــاطــهــا امل

االستيطان في الضفة الغربية، واعتقلها االحتال 
مرات عدة، لفترات قصيرة، قد ال تتجاوز الساعات 
أحــيــانــًا. وهـــي عــمــة الــشــهــيــد بــاســل األعـــــرج، الــذي 
قتلته قــوات االحــتــال قبل نحو أربعة أعـــوام، وقد 
نــزاعــات عــدة ضمن بعثات األمم  عملت في أماكن 

املتحدة، مثل دارفور في السودان وسورية. اعتقال 
شــيــريــن دفـــع بــاملــرصــد األورومـــتـــوســـطـــي لحقوق 
ــه يــنــظــر بــعــني الــقــلــق العــتــقــال  ــ ـ

ّ
اإلنــــســــان لــلــقــول إن

مــوظــفــة أمــمــيــة، داعـــيـــًا إلــــى الــتــدخــل الــحــاســم من 
قبل األمم املتحدة لإلفراج عنها، إذ قال املستشار 
الــقــانــونــي لـــدى املـــرصـــد األورومـــتـــوســـطـــي محمد 
عـــمـــاد: »اعـــتـــقـــال الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة املــوظــفــة 
ــرج، إجــــراء مــقــلــق يستوجب  ــ األمــمــيــة شــيــريــن األعـ
تحركًا جــادًا مــن األمــم املتحدة واألجــهــزة املعنية، 
 خلفية االعتقال واالتهامات املوجهة 

ّ
خصوصًا أن

تــثــبــت بــمــا ال يـــدع مـــجـــااًل لــلــشــك تــعــّمــد الــســلــطــات 
اإلسرائيلية خرق القواعد القانونية الدولية التي 
ــم املــتــحــدة  ــ تـــوفـــر الــحــمــايــة الــخــاصــة ملــوظــفــي األمـ
يمثل تحديًا  مــا  وهـــو  عــنــهــا،  املنبثقة  والـــوكـــاالت 
ــادرة عــنــهــا فــــي مــجــال  ــ ــــصـ ــًا لـــاتـــفـــاقـــات الـ واضــــحــ
الفئات«.  لتلك  الدبلوماسية والقانونية  الحصانة 
وشـــدد عــمــاد على ضـــرورة عــدم الــســمــاح ملــا حدث 
»املـــرور دون مــحــاســبــة« مــؤكــدًا على  مــع األعــــرج بــــ
الحاجة إلى تدخل حاسم من األمم املتحدة، وعدم 
الــســمــاح إلســرائــيــل بــاالســتــمــرار فــي تــعــّديــهــا على 

الحقوق املكفولة للموظفني األمميني.
 اعــتــقــال األعـــرج، 

ّ
وذكـــر املــرصــد األورومــتــوســطــي أن

يخالف الــعــديــد مــن االتــفــاقــيــات الــدولــيــة، كــاإلعــان 
الخاص  الــدولــي  والعهد  اإلنــســان،  لحقوق  العاملي 
بــالــحــقــوق املــدنــيــة والــســيــاســيــة، الــلــذيــن يــحــظــران 

ــال الــتــعــســفــي والـــتـــوقـــيـــف مـــن دون أســـاس  ــقـ ــتـ االعـ
قـــانـــونـــي، كــمــا يـــعـــارض هــــذا الـــســـلـــوك مـــا ورد في 
االتـــفـــاقـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــشـــأن ســـامـــة مــوظــفــي األمـــم 
املــتــحــدة واألفــــــراد املــرتــبــطــني بــهــا، إذ نــصــت املـــادة 
ــة عـــلـــى أن »تـــتـــخـــذ الـــــدول  ــاقـــيـ الـــســـابـــعـــة مــــن االتـــفـ
سامة  لضمان  املناسبة  التدابير  جميع  األطـــراف 
وأمــــن مــوظــفــي األمــــم املــتــحــدة واألفـــــــراد املــرتــبــطــني 
ــراف جميع  بــهــا، وبــوجــه خـــاص، تتخذ الــــدول األطــ
املتحدة  األمــم  موظفي  لحماية  املناسبة  الخطوات 

واألفراد املرتبطني بها، في إقليمها«.

مجتمع
 نسبة املواليد تراجعت 15 في املائة في عام 2020 املنصرم 

ّ
كشفت وزارة األمن العام في الصني أن

كــورونــا وتأثيره على االقتصاد وقـــرارات  فــيــروس  الــذي سبق، وذلــك مــع ظهور  مقارنة بالعام 
 الصني شهدت والدة 10.035 مايني في العام املاضي، مقارنة 

ّ
تكوين أسرة. وأوضحت الوزارة أن

بـ 11.79 مليونًا في عام 2019. وكانت نسبة الذكور 52.7 في املائة فيما نسبة اإلنــاث 47.3 في 
 أزواجًا كثيرين ترددوا في إنجاب األطفال بسبب ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية 

ّ
املائة. ُيذكر أن

)رويترز( والتعليم والسكن، في السنوات األخيرة. 

البحر  أعــاد من عــرض  الليبي  السواحل   خفر 
ّ
أن الثاثاء،  أمــس  للهجرة،  الدولية  املنظمة  أعلنت 

األبــيــض املتوسط نحو 1500 مهاجر مــن طالبي اللجوء، خــال األســبــوع األخــيــر. وأفـــادت بعثة 
ه »تّمت إعادة 1.487 طالب لجوء من عرض البحر 

ّ
املنظمة في ليبيا، في تغريدة عبر »تويتر«، بأن

 إجمالي طالبي اللجوء الذين تمت إعادتهم إلى 
ّ
إلى ليبيا بني 2 و8 فبراير/ شباط«. أضافت أن

 20 لقوا حتفهم 
ّ
ليبيا من البحر املتوسط، منذ مطلع العام الجاري، بلغ 1.956 مهاجرًا، موضحة أن

)األناضول( غرقًا فيما ُعّد 67 في عداد املفقودين. 

إعادة 1500 مهاجر إلى ليبيا من عرض البحرالصين: تراجع المواليد 15% بسبب كورونا

السلطات  ــي  ــط ــوس ــت األوروم الــمــرصــد  طــالــب 
عن  المشروط  غير  الــفــوري  بــاإلفــراج  اإلسرائيلية 
ــرج،  األع شيرين  األُممية  والموظفة  الناشطة 
بحماية  الخاصة  القانونية  القواعد  واحــتــرام 
األجهزة  دعــا  كما  المتحدة،  ــم  األم موظفي 
في  التحقيق  إلى  المتحدة  األمم  في  المختصة 
حول  توضيحات  بتقديم  إسرائيل  وإلزام  الحادثة، 

مالحقتها الموظفين األمميين.

دعوة للتحقيق

ــذا الــطــريــق فـــي مــديــنــة كــوكــوتــا  عــلــى جــانــَبــي هــ
الــكــولــومــبــيــة الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود مـــع فــنــزويــا، 
من  قسطًا  الفنزويليون  املهاجرون  هــؤالء  يأخذ 
الراحة في انتظار أن يزّودهم أفــراد من الصليب 
األحمر بالطعام واألدوية. رحلتهم لم تكن سهلة، 
 أزمــة كــورونــا، علمًا أّن هؤالء 

ّ
خصوصًا في ظــل

آالف من مواطنيهم  مئات  إلــى  ينضّمون  ســوف 
الــذيــن ســبــقــوهــم إلـــى كــولــومــبــيــا. وكــــان الــرئــيــس 

أّن باده  الكولومبي إيفان دوكي قد أعلن أخيرًا 
غير  فنزويلي  مهاجر  مليون  نحو  منح  تعتزم 
مسّجلني رســمــيــًا وضـــع الــحــمــايــة املــؤقــت، وذلــك 
املتحدة  لألمم  السامي  املــفــّوض  استقباله  خــال 
ــدي. وســــوف  ــ ــرانـ ــ ــئـــني فــيــلــيــبــو غـ ــــشــــؤون الـــاجـ ل
املــائــة من  يستفيد مــن هــذا التدبير نحو 56 فــي 
ني االقتصادية 

َ
الفنزويليني الذين هربوا من األزمت

نحو  أي  بــبــادهــم،  تعصفان  ني 
َ
اللت والسياسية 

مــهــاجــر غير  مــلــيــون  ــن أصــــل 1.7  مـ ألـــفـــًا   950
مسّجلني رسميًا. بالنسبة إلى دوكي فإّن »توفير 
لنا بتطبيع أوضاع  الحماية املؤقت يسمح  وضع 
هؤالء املهاجرين في بادنا«. وبموجب هذا القرار 
ــّدة عشر  ــ ســــوف يــحــظــى املـــهـــاجـــرون بــحــمــايــة ملـ
سنوات، ما يخّولهم تقديم طلبات إقامة إذا أرادوا 

البقاء في الباد.
كولومبيا  تستقبل  املتحدة،  األمــم  بيانات  ووفــق 

التي ال تقيم عاقات دبلوماسية مع فنزويا، 34 
فّروا  فنزويلي  إجمالي 5.4 مايني  املائة من  في 
من بادهم منذ عام 2015. تجدر اإلشارة إلى أّن 
دوكي تعّرض في ديسمبر/ كانون األول املاضي 
النتقادات حادة بعدما أعلن أّن حملة التلقيح ضد 
فيروس كورونا لن تشمل املهاجرين الفنزويليني 

غير املسجلني.
)العربي الجديد، فرانس برس(
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عالء بيومي

لفضيلة  فــي مصر  يناير  ثـــورة  قــوى  تفتقر 
املــراجــعــات والنقد الــذاتــي. مــا قــد يــعــود إلى 
تسارع األحداث الكبرى خال العقد األخير، 
وســلــوك الــنــظــام املــصــري الــــذي حــــّول حياة 
مــعــارضــيــه إلــــى جــحــيــم بـــني قــتــل واعــتــقــال 
أعباء  في  األحياء  تاركا ضحاياه  وتهجير، 
الــقــراءات  لــذا تندر  نفسية ومــاديــة مضنية. 
قــوى يناير  التي تقوم بها مختلف  النقدية 
عن نفسها. ومن هنا تنبع أهمية ما كتب على 
الرغم من قلته، وأهمية قراءة ما كتب بحسٍّ 
نــقــديٍّ يــحــاول أن يــفــهــم بــمــوضــوعــيــة مــزايــا 
مــخــتــلــف الــفــاعــلــني الــســيــاســيــني وعــيــوبــهــم، 

وأين بدأت جذور االنشقاق والفشل؟
وال يخفى على أحــد الـــدور املــهــم الـــذي قام 
ــه الـــشـــبـــاب فـــي الــــدعــــوة إلــــى ثـــــورة يــنــايــر  بـ
وتــقــّدم صــفــوفــهــا. حــيــث عــاشــت مــصــر قبل 
ــثــــورة فـــتـــرة نــشــط فــيــهــا هـــــؤالء الــشــبــاب  الــ
مستفيدين من اإلنترنت، ووسائل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وانـــفـــتـــاحـــهـــم عـــلـــى مــخــتــلــف 
الــتــيــارات، وعـــدم تقيدهم بــمــيــراث املــاضــي 
وتــنــاحــر قــــوى املـــعـــارضـــة الــتــقــلــيــديــة. كما 
اســتــفــادوا أيضا مــن تــراخــي قبضة النظام 
املصري خال العقد األخير من حكم حسني 
مبارك بسبب عوامل كثيرة، كهرمه، والثقة 

الزائدة، وضغوط خارجية. 
تكوين  في  العوامل مجتمعة  تلك  ساهمت 
ــيــــارات  ــتــ ــاعـــات والــ ــمـ ـــن شـــبـــاب الـــجـ جـــيـــل مـ
ــى مـــظـــاهـــرات  ــ ــق الــــدعــــوة إلـ ــلـ املــخــتــلــفــة، أطـ
يناير، وتصّدر صفوفها األولى، ولعب دورا 
بــأحــداث  املصريني  فــي تشكيل وعــي  مهما 
ــورة يــنــايــر املــخــتــلــفــة، وقــيــادتــهــم مــنــذ ما  ثــ
ــرارة الـــثـــورة وحــتــى الفترة  قــبــل انــطــاق شــ
الــحــالــيــة. وهــو مــا يجعل مــحــاولــة مراجعة 
 عن 

ً
ـــؤالء الــشــبــاب ال تــقــل أهــمــيــة مـــواقـــف هـ

السياسية  القوى  مختلف  مواقف  مراجعة 
املصرية األخرى. 

ــادات  ــ ــهـ ــ ــا فـــــي هـــــــذا الــــخــــصــــوص شـ ــيــــدنــ ــفــ وتــ
منشورة، لم يتم تسليط الضوء الكافي عليها، 
لعل من أبرزها مذكرات الناشط املصري، وائل 
سعيد«.  خــالــد  »كلنا  صفحة  مــؤســس  غنيم، 
الــدعــوة  وهــي صفحة لعبت دورا قــيــاديــا فــي 
إلــى مــظــاهــرات يناير، واســتــمــرت فــي التأثير 
على قطاع واسع من املصريني حتى إغاقها 
بعد انقاب يوليو 2013. وما زال غنيم يثير 
بعض الجدل، خصوصا بعد عودته من عزلة 
طويلة فرضها على نفسه، وقد تغير كثير من 
مواقفه، وأصبح يهاجم الكثير من قوى يناير 
نفسها، ويناصر بعض قوى الثورة املضاّدة 
إلــى حجم  يشير  تــحــّول سلبي  فــي  ونظمها، 

الضغوط املختلفة التي تعّرض لها. 
اإلنكليزية  باللغة  نشرت مذكرات وائــل غنيم 
فــي يــنــايــر/ كــانــون األول 2012 تــحــت عــنــوان 
»ثورة«، وهي بمثابة سيرة ذاتية له ولنشاطه 

محمد سي بشير

في  الّرئاسة  انتخابات  بعد  الجزائر،  في  برز 
لم  مــصــطــلــح   ،2019 األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
 الّرئاسة 

ّ
نكن نسمع به، وانتشر إلى درجة أن

ــديـــدة عــّيــنــت لـــه مــســتــشــارا لــــدى رئــيــس  الـــجـ
إزالة  بامللف، ويعمل على  الجمهورية يمسك 
را على عدم التوازن 

ّ
املناطق التي تشكل مؤش

فـــي الــتــنــمــيــة، بـــل انــتــشــار الــغــن االقــتــصــادي 
وغــيــاب الــســيــاســة الــعــامــة تــمــامــا عــن مناطق 
ــه مصطلح  ــ

ّ
كــثــيــرة فـــي كـــل ربــــوع الـــجـــزائـــر. إن

 مــا تحمله مــن معنى، 
ّ

الـــظـــل«، بــكــل »مــنــاطــق 
تشير إلى مناطق واسعة تعيش على هامش 
التنمية بــدون مــرافــق، بــدون خــدمــات وبــدون 
مقّومات الحياة، في كلمة واحدة وهي ليست 
منطقة بعينها، وال تقع في جهة دون أخرى، 
بــل هــي مــنــاطــق منها مــا هــو بعيد عــن املــدن 
الــكــبــيــرة، ومــنــهــا مــا هــو فــي قــلــب مـــدن كبرى 
وقـــريـــب مـــن مــنــاطــق حــضــريــة مـــن املستحيل 
ها منسّية 

ّ
 التنمية تغيب فيها، أو أن

ّ
تصّور أن

ــــرات/ مــقــتــضــيــات  ـ
ّ

ــــؤش أو مــغــيــبــة مـــن وعــــن مـ
باحتياجات  ل 

ّ
للتكف الــدولــة  وبــرامــج  الــتــطــّور 

املـــواطـــن مــن مــرافــق وخـــدمـــات، وهـــي مناطق 
ي جغرافية الجزائر بجهاتها األربع.

ّ
تغط

ل إشكالية أكبر من الّسياسة 
ّ
تطرح مناطق الظ

نفسه  تّبون  املجيد  عبد  الّرئيس   
ّ
ألن العاّمة، 

رفــع صــوتــه، فــي لقاء لــه مــع والة الجمهورية 
ــــدن( مــتــعــّجــبــا مـــن انــتــشــار تلك  )مــحــافــظــي املـ
الــذي انتشر فيها بعد  املناطق، وحجم الغن 
هميش 

ّ
ل والت

ّ
الظ مشاهدته شريطا عن واقــع 

مّما  عــّيــنــة  منهما  عــانــت  ــذيــن 
ّ
الــل الحقيقيني 

 
ّ
أن نفسه،  ــقــاء 

ّ
الــل فــي  عليه، ومكتشفا،  تــعــّرف 

آالف املناطق تعيش ما هو أفظع مّما شاهده 
بــدون أدنــى مقّومات العيش الكريم، ليستمّر 
الــتــلــفــزيــون الــعــمــومــي، فـــي كـــل نــشــرة أخــبــار، 
ــقــاء، فــي عــرض صــور لــنــمــاذج لم 

ّ
منذ ذلــك الــل

ها في بلد نفطي وفي الجزائر 
ّ
نكن لنصّدق أن

مواطنيها  إيهام  الّسابق  ظام 
ّ
الن حــاول  التي 

بــأنــهــم يــعــيــشــون فــي أفــضــل بــلــد وفـــي أفضل 

السياسي ورؤيته لدوره في الدعوة إلى ثورة 
»كلنا خالد سعيد«.  من خــال صفحة  يناير 
ويكشف الكتاب، بقصد أو بغير قصد، العديد 
مــن مــزايــا وائـــل غنيم وعــيــوبــه كــأحــد ممثلي 
هـــذا الــجــيــل. وتــجــب هــنــا اإلشــــارة إلـــى أهمية 
الــتــعــامــل مـــع غــنــيــم نـــمـــوذجـــا ولـــيـــس مــجــرد 
شخص، أو مثاال معّبرا عن بعض أبناء جيله 
الـــذيـــن تـــصـــّدروا الــصــفــوف، ولـــم تــتــح فــرصــة 
فهمهم بشكل دقيق، ومع أن الكتاب صدر قبل 
أزيد من ثماني سنوات، إال أنه لم ُيلتفت إليه 
بشكل جاد، على الرغم مما يحتويه من قراءة 
مهمة ملزايا هذا الجيل من الناشطني وعيوبه، 

أو على األقل لبعض أبرز رموزه. 
يكشف غنيم، في الكتاب، عن أسباب نجاحه 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــشــبــاب  ــ فـــي الـــوصـــول إلـــى أعـ
على وسائل التواصل االجتماعي، لعل أولها 
يكمن من وعيه بأهمية تلك الوسائل من خال 
الكمبيوتر،  هندسة  فــي  الــدراســي  تخصصه 
ــي مـــجـــال الــتــســويــق  وتـــخـــّصـــصـــه الـــعـــمـــلـــي فــ
اإللكتروني، ســواء مــن خــال عمله فــي شركة 
غوغل املعروفة أو قبل ذلــك. حيث يذكر وائل 
غنيم أنه أسس موقع »طريق اإلسام« الدعوي، 
والــذي تحول إلى أحد أهم املواقع اإلسامية 
إدمانه  إلى  اإللكترونية. ويشير  الشبكة  على 
التواصل على اإلنترنت، وكيف أنه تعرف على 
زوجته أول مرة على الشبكة العنكبوتية، في 
ــارة إلـــى جــيــل جــديــد كـــان أكــثــر إدراكــــا من  إشــ
التقليدية، ألهمية  املــعــارضــة  وقـــادة  الــنــظــام، 
الـــتـــواصـــل اإللــكــتــرونــي وإمـــكـــانـــاتـــه. وهــــو ما 
ســــاعــــد عـــلـــى انـــتـــشـــار نـــاشـــطـــني وتـــحـــالـــفـــات 
شــبــابــيــة إلــكــتــرونــيــا، كــمــجــمــوعــات املـــدونـــني، 

وحركة 6 أبريل، وغيرهم.
تميز وائل غنيم أيضا، كما يتضح من كتابه، 
أنــه  الــتــســويــق، إذ يــذكــر  فــي مــجــال  بخلفيته 
تعامل مع صفحة »كلنا خالد سعيد«، والتي 
أســســهــا فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران 2010، بــهــدف 
نــشــرهــا بـــني أكــبــر عـــدد مـــن الـــنـــاس مـــن خــال 
تقديم منتج سهل االنتشار، يتميز بالبساطة 
والـــلـــغـــة الــعــامــيــة الـــتـــي يــفــهــمــهــا املـــصـــريـــون، 
وعدم إثارة مخاوفهم من خال استخدام لغة 
مكلفة  مواقف  ي 

ّ
بتبن مطالبتهم  أو  صدامية 

سياسيا وأمنيا. لذا ركز على املطالبة بحقوق 
الشاب خالد سعيد الذي اغتالته قوات الشرطة 
في اإلسكندرية في 6 يونيو/ حزيران 2010، 
باتخاذ  ومطالبتهم  الناس  توعية  خــال  من 
وارتـــداء  الصامتة  كالوقفات  سلمية،  مــواقــف 

قمصان سوداء في عامة على الحداد.
ثــالــثــا: يــتــحــّدث وائـــل أيــضــا عــن مــزايــا أخــرى 
ساعدته على االنتشار والتأثير، مثل قدرته 
طويلة،  فترة  الحقيقية  هويته  حماية  على 
وانفتاحه على مختلف التيارات، وخصوصا 
الــشــبــابــيــة مــنــهــا، وســعــيــه إلـــى التنسيق مع 
ــات شـــبـــابـــيـــة مــخــتــلــفــة، فــــي مــقــدمــتــهــا  ــركــ حــ
البرادعي. هذا  أبريل وشباب حملة  حركة 6 
الطبقية  غــنــيــم  وائــــل  إلـــى خلفية  بــاإلضــافــة 

املستويات، في حني أن الحقيقة املــّرة مخيفة 
بــواقــعــهــا وحــقــائــقــهــا بــشــأن الــحــيــاة الكريمة 

رات توفيرها للمواطن الجزائري.
ّ

ومؤش
يطرح، هنا، ســؤال محوري له صلة باألموال 
التي جنتها الجزائر من الطفرة النفطية: ماذا 
ف، بل 

ّ
نفقت وملاذا بقي التخل

ُ
فعلت بها، وفيما أ

ضاف إلى السؤال إشكاليات 
ُ
استفحل؟ وقد ت

أكــبــر بــالــحــديــث عــن مــضــمــون مــا قــالــتــه، قبل 
التلفزيون  فــي  الرئيسة  النشرة  مذيعة  أيـــام، 
مناطق ظل ألول  تدخل  كاميرا  عن  العمومي 
مـــرة مــنــذ االســتــقــال بـــل، أيــضــا، مــا سمعناه 
من بعض ممن يعيشون في تلك املناطق عن 
معاناٍة ال يمكن وصفها من غياب أية معايير 
تسمح بالحياة الكريمة، ما يتيح رسم صورة 
أكبر لجغرافية الفقر وشموله فئات كبيرة، قد 
 نسبة مــن هــم فــي خــط الفقر أكبر 

ّ
توحي بــأن

بكثير مــمــا تــذكــره األخــبــار والــتــقــاريــر، وبــأن 
االستقال،  منذ  للتنمية،  العامة  السياسات 
ــشــخــيــص واقــعــيــا 

ّ
بــــاءت بــالــفــشــل، لــيــكــون الــت

املــؤشــرات  تلك  تغييب  نتيجتني:  إلــى  ينتهي 
التنموية عن تلك املناطق، وتداعيات ذلك على 
املسؤولية التي على بعضهم تحّملها، إضافة 
إلى وجوب تقييم فاتورة ذلك الفشل من فساد 

وفرص تنمية تم تضييعها.
ــيـــص،  ـــشـــخـ

ّ
ــت ــلــــطــــة، وفـــــــق ذلـــــــك الـ قــــــــــّررت الــــســ

املــنــاطــق بإحصاء  تلك  إلــى  االهــتــمــام  توجيه 
ـــقـــائـــص وتــوفــيــر 

ّ
ــتـــيـــاجـــات، مــاحــظــة الـــن االحـ

املال الازم لتجسيد معادلة رفع الغن. ولكن 
 العمل يجب أن 

ّ
هل تكفي تلك الــقــرارات، أم أن

يــتــوّجــه إلـــى مــا هــو أكــبــر بـــاإلعـــان عــن فشل 
ــــذي تـــّم  ـــة واالقــــتــــصــــاد الــ ــنـــاء الــــدولـ نــــمــــوذج بـ
ر توافق 

ّ
باعه منذ االستقال، ووجــوب توف

ّ
إت

 الـــجـــزائـــر وفـــئـــات املجتمع 
ّ

وطــنــي يــشــمــل كــــل
فيها، لاعتراف بالواقع، ثم تخطيط توافقي 
ملــشــروع إعـــادة الــبــنــاء، وعــلــى األصــعــدة كافة، 
لم تفد في  التي  الترقيع  بعيدا عن سياسات 
شيء، ولن تكون الرافعة للغن الذي عايشته 
وتعيشه تلك املناطق وبقية فئات الجزائريني.
هل املشكلة في طبيعة الحكم أم في الحوكمة؟ 

واالقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي ســـاعـــدتـــه عــلــى الــتــعــلــم 
والـــســـفـــر، وكـــذلـــك تــخــصــيــص بــعــض الــوقــت 
يــتــحــّدث عن  كـــان  اإللــكــتــرونــي. وإن  للنشاط 
التأثير السلبي النخراطه في السياسة، وفي 
إدارة صفحة »كلنا خالد سعيد«، على عمله 
في »غوغل«، وحياته األسرية، خصوصا في 

األسابيع السابقة لثورة يناير. 
على الجانب اآلخر، تكشف املذكرات، من دون 
قصد، عيوبا مهمة لوائل غنيم، وربما لبعض 
أبناء جيله من الناشطني، في مقدمتها ضعف 
الــتــأهــيــل الــســيــاســي. حــيــث يــتــحــدث وائـــل عن 
االنــخــراط  نفسه شخصا حــرص على تجنب 
طــوال حياته، خوفا من  السياسي  العمل  في 
وأن  ومستقبله،  أمنه  على  الباهظة  تكلفتها 
انــخــراطــه فــي الــســيــاســة بـــدأ مــع عـــودة محمد 
البرادعي إلى مصر في فبراير/ شباط 2010، 
أو قبل أقــل من عــام على انطاق ثــورة يناير، 
على  للبرادعي  صفحة  لتصميم  تــبــّرع  حيث 
اإلنترنت وإدارتها، لنشر معلومات صحيحه 
ــه، وتــشــجــيــع املـــصـــريـــني عـــلـــى االنـــضـــمـــام  ــنـ عـ
ــراط غــنــيــم فـــي الــنــشــاط  ــخــ لــحــمــلــتــه، وزاد انــ
السياسي اإللكتروني مع صفحة »كلنا خالد 
ســـعـــيـــد«، ولــكــنــه ظـــل نــشــاطــا إلـــكـــتـــرونـــيـــا، ال 
يرتبط بنشاط حقيقي على أرض الواقع وبني 

الناس حتى انطاق ثورة يناير نفسها.
ومـــن مــفــارقــات الــقــدر أن أول نــشــاط سياسي 
لــوائــل غنيم على أرض الــواقــع فــي مصر كان 
بــعــد عـــودتـــه مـــن مــحــل إقـــامـــتـــه فـــي دبــــي إلــى 
فــي مــظــاهــرات 25 يناير،  الــقــاهــرة، للمشاركة 
الــدعــوة إليها من  والــتــي لعب دورا مهما فــي 
خـــال صفحة »كــلــنــا خــالــد ســعــيــد«. أكــثــر من 
اجتماعيا  »لست  نفسه  عــن  يقول غنيم  ذلــك، 
مع  التواصل  أفضل  للكلمة.  الشائع  باملعنى 
الـــنـــاس عــلــى اإلنــتــرنــت أكــثــر مـــن قــضــاء وقــت 
مــعــهــم أو الــــخــــروج فــــي مـــجـــمـــوعـــات. أفــضــل 
اســتــخــدام الــبــريــد اإللــكــتــرونــي عــلــى الــهــاتــف. 
باختصار، أنا انطوائي في الحياة الحقيقية، 

وعكس ذلك على اإلنترنت«.
ثــانــيــا: تبني وائـــل غنيم رؤيـــة حــاملــة وغير 
من  يتضح  حيث  نفسها.  للسياسة  واقعية 
ا كبيرا مــن قـــدرة هذا  ة الــكــتــاب أن جـــزء ــراء قـ
الـــشـــاب عــلــى الـــوصـــول إلـــى شـــرائـــح واســعــة 
مــن الــشــبــاب هــو تــأكــيــده املستمر عــلــى عــدم 
انــتــمــائــه ألي حــركــة ســيــاســيــة، وعــلــى عمله 
يه مطالب 

ّ
للوطن بشكل عام، وعلى عدم تبن

سياسية معقدة. حيث ركز دوما على أفكار 
أساسية، كوقف التعذيب في مراكز الشرطة، 
ومــحــاســبــة وزيــــر الــداخــلــيــة، ووقــــف الــعــمــل 
بقوانني الطوارئ. ولم يبدأ في الحديث عن 
مطالب اقتصادية إال قبل الثورة بأيام، وكان 
ذلــك مــن بــاب محاولة الــوصــول إلــى شرائح 
أكبر من املصريني وتشجيعهم على التظاهر. 
وبهذا ساهم غنيم، من دون قصد ربما، في 
السياسية  الــحــركــات  الـــنـــاس  ازدراء  ــادة  ــ زيـ
قائم  هو  ما  مع  العمل  ورفضهم  التقليدية، 

تــلــك هـــي اإلشــكــالــيــة الـــتـــي عــلــى الــجــزائــريــني 
 الــحــوكــمــة الــتــي تشير 

ّ
الــتــوافــق بــشــأنــهــا، ألن

أو  املــشــكــات،  ملعالجة  التسيير  معايير  إلـــى 
إيجاد حل ملعادلة االحتياجات/ املــوارد، تقع 
عــلــى عــاتــق مــن يــقــّرر مــن أجــهــزة ومــؤســســات 
لــم تتوصل إلــى حــل تلك املــشــكــات، بــل حتى 
النفطية،  الطفرة  إلــى  بالنظر  املـــال،  توفر  مــع 
لـــم تــصــل األمــــــوال إلــــى تــقــلــيــص الــفــجــوة بني 
االحتياجات  لتبقى  املــذكــورة،  املعادلة  طرفي 
هـــي نــفــســهــا ويــرتــفــع صـــوت املـــواطـــن، دومـــا، 
بالتنديد،  االحتجاج،  منها  عــّدة،  وبمقاربات 
من عدم توصله إلى إشباعها بل، أحيانا عدم 
 الــخــطــاب 

ّ
وصــولــهــا إلــيــه تــمــامــا، فـــي حـــني أن

ــابــــق، كـــــان يــوهــمــنــا بـــأن  ــّســ ــمــــي، فــــي الــ ــّرســ الــ
صت 

ّ
التنمية موجودة، وبأن االحتياجات تقل

بسبب تكفل الّدولة بها.
الحوكمة  املشكلة،  تلك   طرفي 

ّ
فــان تيجة، 

ّ
بالن

ــان إلــــــى تــقــيــيــم  ــاجـ ــتـ ــحـ والــــحــــكــــم، كــــاهــــمــــا، يـ
لــعــمــلــهــمــا ثـــم تــقــويــم أخــطــائــهــمــا، وهــــو عني 
منهجية السياسة العامة، عبر العالم، إذ تقوم 
والتمثيلية  املــنــتــخــبــة  الــرقــابــيــة،  املــؤســســات 
ــيـــاســـات  ــب، بـــتـــقـــيـــيـــم الـــسـ ــعــ ــشــ لــــكــــل فــــئــــات الــ
العامة مع تتّبع عنصر حيوي، هو مقاربات 
صــرف املـــال الــعــام، ملعرفة هــل اإلشــكــالــيــة في 
التنمية،  لتجسيد  ُرســمــت  الــتــي  املــخــطــطــات 
وهل املشكلة في نقص املوارد، بل هل املشكلة 
ــة لــتــجــســيــد  ــ ة الـــــازمـ ــر الــــكــــفــــاء ــ

ّ
ــوف فــــي عـــــدم تــ

التقييم  ذلــك  تتبع  بمعاييرها؟  التنمية  تلك 
ــــذي  مـــرحـــلـــة اســتــراتــيــجــيــة هــــي الـــتـــقـــويـــم والـ
ــاإلعــــان عن  يــتــم ســيــاســيــا بــالــتــغــيــيــر، أي بــ
الــفــشــل، وتــعــيــني املــســؤولــني عــنــه، ثــم الــتــوّجــه 
إلــــى الـــدســـتـــور، لــلــبــحــث عـــن حــلــول قـــد تــكــون 
انتخاباٍت مبكرة، بعد تغيير حكومي شامل. 
وقد تتم، اقتصاديا، باإلعان عن الفشل التام 
االقتصادية لتوجيه االختيار نحو  للمقاربة 
ناجعة  تكون  أخــرى،  اقتصادية  استراتيجية 

أكثر ورافعة لذلك الغن.
املــشــكــلــة األخــــــرى تــكــمــن، فـــي الـــجـــزائـــر، في 
يــقــوم بعمله، ألنــه،  الــبــرملــان، بغرفتيه، ال  أن 

ــراط فـــي تــنــظــيــمــات جـــديـــدة، وفــي  أو االنــــخــ
تصّور أن العمل السياسي عمل حالم، يقوم 
على أفراد متجّردين من أي أهداف سياسية 
أو مادية، يعملون فقط من أجل الوطن، ومن 
وربــمــا ساهم  واضــحــة.  أطـــر سياسية  دون 
ذلك أيضا في مياد فكرة الحشود الضخمة، 
من  الــثــورة  مجريات  على  التأثير  ومحاولة 
خـــال الــحــشــد فــي املــيــاديــن، والــتــعــالــي على 

فكرة التنظيم السياسي. 
الخلفية  غنيم  وائـــل  كــتــاب  مــن  تظهر  ثالثا: 
الــطــبــقــيــة الــتــي يــنــتــمــي إلــيــهــا، حــيــث يــتــكــّرر 
بعينها،  شخصيات  عن  الحديث  كتابه  في 
كان على قرابة منها فكريا وسياسيا، مثل 
املــخــرج عــمــرو ســامــة، والــنــاشــط مصطفى 
االتـــصـــاالت  فـــي وزارة  ــؤول  ــســ الـــنـــجـــار، واملــ
املـــصـــريـــة، حــــازم عــبــد الــعــظــيــم، واإلعــامــيــة 
منى الشاذلي، وجميعها شخصيات تنتمي 
املتوسطة على  الطبقة  العليا من  للشريحة 
، مــقــارنــة 

ً
أقــــل تــقــديــر، وربـــمـــا تــعــد نــخــبــويــة

بــالــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مـــن املـــصـــريـــني. وربــمــا 
إلــى ثــورة يناير  الفئة وميلها  ســاعــدت تلك 
على إنجاحها، سواء من خال اجتذاب دعم 
الشريحة  أبناء  أو تشجيع  الدولي  املجتمع 
املشاركة  على  املتوسطة  الطبقة  مــن  العليا 
بــدا غنيم نموذجا مثاليا  الــثــورة. حيث  في 
لــشــبــاب الــــثــــورة، لــكــونــه مــتــعــلــمــا ونــاجــحــا 
الــخــارج ويــتــحــّدث اإلنكليزية.  ويــعــيــش فــي 
نفسه ساعد على ترسيخ  الوقت  في  ولكنه 
لــلــثــورة، وكــيــف يجب أن تقاد.  رؤيـــة طبقية 

لــيــس تــمــثــيــلــيــا، وهــــو مـــا حـــــاول الــدســتــور 
املــعــّدل، أخــيــرا، تصحيحه، بما احــتــواه من 
اٍت ملنع املــال الفاسد من الوصول إلى  إجــراء
الـــبـــرملـــان، ثـــم بــالــتــفــكــيــر فـــي قـــانـــون عــضــوي 
جــديــد لــانــتــخــابــات، يــجــري الــعــمــل إلقــــراره. 
في  الرغبة  بني  التناقض  على خلفية  ولكن 
اإلصاح وتمكني البرملان الحالي )بغرفتيه( 
ــفـــاع  مــــن الـــقـــيـــام بــــذلــــك، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـ
الــغــرفــة السفلى منه،   

ّ
أصــــوات بــوجــوب حـــل

إلجــــــراء تــشــريــعــيــات مـــبـــكـــرة، قـــد تـــكـــون في 
ــروف 

ّ
خــريــف الــعــام الــحــالــي، إذا تــوفــرت الــظ

تأهيله  إلــى ضعف  كثيرون  ينتبه  لــم  حيث 
الـــســـيـــاســـي، أو طــبــيــعــتــه الــشــخــصــيــة الــتــي 
لقلة خبرته  أو  االفــتــراضــي،  النشاط  ل 

ّ
تفض

الــواقــع، أو ربما تجاهلوا كــل ما  على أرض 
سبق، حيث بــات لــدى بعضهم رغبة فــي أن 
مــن يشبهونهم بدال  الــثــورة  يتقدم صــفــوف 
من أن يتقدمها من لديهم برامج واضحة أو 

أكثر تمثيا للناس وتنظيما لهم.
ــا كـــيـــف تــمــت  ــيـــا: يــكــشــف الـــكـــتـــاب أيـــضـ ثـــانـ
الدعوة إلــى ثــورة يناير من دون أي تنظيم 
جاد أو تفكير في تبعاتها، حيث بدأت دعوة 
إلى التظاهر يوم عيد الشرطة ضد التعذيب 
ــلـــيـــة، ولــكــنــهــا تـــحـــولـــت، بعد  ووزيــــــر الـــداخـ
إلــى دعــوة ثورية.  التونسية،  الــثــورة  نجاح 
وهنا يكتب وائــل غنيم بوضوح »أشعر أن 
لست   ... السماء  فــي  يحلق  الطاقة  مستوى 
متمّردا. ولست مجنونا بفكرة إقناع الناس 
بــشــيء غــيــر مــعــروف الــعــواقــب. ولــيــس لــدي 
خبرة في إدارة حشود كبيرة لو حدث ذلك«. 
وذلك في إشارة إلى حجم الطاقة التي شعر 
التونسية  الــثــورة  نــجــاح  الــشــبــاب بعد  بها 
فــي إطــاحــة بــن عــلــي، وكــيــف انــصــّب تفكير 
امليادين  الشباب في مصر على الحشد في 
ــأة الـــنـــظـــام وقــــــوات األمـــــن بــحــشــود  ــاجـ ــفـ ومـ
ضــخــمــة تــســقــط الــنــظــام لـــو أمـــكـــن، مـــن دون 
الدعوة نابعة من شخصيات  أن تكون تلك 
ذات خبرة سياسية،  أو شخصياٍت  ثورية، 
أو من إدراك جاد لتبعات نحاج مظاهراتهم 
في إسقاط النظام. لذا يؤكد غنيم على أنه 
إغــاق صفحة »كلنا خالد سعيد«  فــي  فكر 

لو فشلت املظاهرات. 
ــم مـــزايـــا  ــ وهــــكــــذا يـــكـــشـــف الـــكـــتـــاب بـــعـــض أهــ
وعيوب بعض الشباب الذي تصدروا املشهد 
ثــورة يناير بسبب نشاطهم اإللكتروني  بعد 
ــم فـــي الـــدعـــوة إلـــى مــظــاهــرات يــنــايــر،  ــ ودورهــ
ــــؤالء الـــشـــبـــاب، كــمــا يــظــهــر في  حــيــث تــمــيــز هـ
نــمــوذج وائـــل غــنــيــم، بـــــاإلدراك املــبــكــر ألهمية 
اإلنترنت ووسائل التواصل في الوصول إلى 
ي الرقابة 

ّ
شرائح جديدة من املصريني وتخط

الــذي  البسيط  بخطابهم  وكــذلــك  الحكومية، 
والوطنية  للوطن  حاملة  مثالية  صــورة  يــقــّدم 
والتغيير، ويتجنب تخويف الناس من تبعات 
االنتماء للقوى السياسية القائمة أو استفزاز 
النظام ومؤسساته األمنية، ولكنه، في الوقت 
نــفــســه، جــيــل قـــد يــفــتــقــر لــلــخــبــرة الــســيــاســيــة، 
يــعــيــش فـــي الــفــضــاء اإللـــكـــتـــرونـــي بــعــيــدا عن 
ــّددة،  ــحـ الــــواقــــع، ويــــــدور فـــي دوائــــــر طــبــقــيــة مـ
التقليدي،  السياسي  العمل  فــكــرة  ويــعــارض 
من  ممارسيها  وعــلــى  عليها  يتعالى  وربــمــا 
برامج  يمتلك  ال  أنــه  كما  القائمة،  الجماعات 
واضحة ملا يريد، وال ُيحجم عن املغامرات غير 
ربما  مزايا وعيوب  العواقب. وهي  محسوبة 
ساهمت بقوة في نجاح الثورة وفشلها معا، 

وال تقتصر على الشباب وحدهم.
)كاتب مصري في لندن(

الـــّســـيـــاســـيـــة والـــصـــحـــيـــة الــــضــــروريــــة لـــذلـــك. 
وافق للخروج 

ّ
سبقت اإلشارة إلى وجوب الت

ــاالت، وهــــو مـــا يــجــب الــعــمــل  ــكــ مـــن تــلــك اإلشــ
 
ّ
إلقراره استراتيجيا من خال االعتراف بأن

حراك فبراير 2019 لم يأت من فراغ، بل جاء 
نتيجة تــراكــم تــلــك املــشــكــات، والــتــي تشكل 
املرافق  وغــيــاب  الفقر  مناطق  الــظــل،  مناطق 
منها.  البارزة  األمامية  الصورة  والخدمات، 
ــم لــلــمــشــكــات، بــوجــهــيــه  ــراكـ ــتـ  ذلــــك الـ

ّ
ولـــعـــل

األكبر  الــدافــع  هــو  السياسي واالقــتــصــادي، 
إليجاد أرضيٍة للتوافق بني الجزائريني، من 
خال مفاوضات، حــوار أو لقاءات، لنسمها 
التشخيص،  على  نتفق  أن  املــهــم  نــريــد.  كما 
ــارع إلــــــى الــــتــــوافــــق عـــلـــى وصـــفـــات  ــ ــسـ ــ ــم نـ ــ ثـ
للعاج تخدم الباد، وتخرجنا نحو فضاء 
القوة  مكانة  تبوؤ  مــشــروع  لتجسيد  واســع 
ــادة قـــاطـــرة املـــغـــرب الــكــبــيــر  ــيــ اإلقــلــيــمــيــة وقــ
لعب  مــع  الصحراوية   - الساحلية  واملنطقة 

دور استراتيجي في غرب املتوسط، برّمته.
الظل  الغن عن مناطق  رفــع  ، يستدعي 

ً
نهاية

 
ّ
مشروعا أوسع من مجّرد مرافق وخدمات، ألن

الحوكمة  معادلتها،  وطــرفــا  أكــبــر،  اإلشكالية 
والحكم، ينتظرهما رهان التوافق على إيجاد 
حـــل بـــل حـــلـــول لــلــمــســتــقــبــل، عــاجــلــه الــتــوافــق 
وصوال  الفشل،  أسباب  على  القضاء  وآلياته 
إلى إقرار منهجيات للعمل، مراكزها الكفاءة، 
القدرة على مواجهة  امتاك  اليد مع  ونظافة 

كل املشكات لصالح كل الجزائريني.
انية لحراك 

ّ
الث الذكرى  ونحن على مقربة من 

فبراير، املرجو أن تكون فرصة التوافق ما زالت 
 
ّ
 الجزائريني، ألن

ّ
رة إرادة وفعا. ولدى كل

ّ
متوف

مــا يدعونا إلــى ذلــك أكبر وأوســـع مّما يــؤّدي 
 تــحــّديــات اإلشــكــاالت 

ّ
بــنــا إلـــى الــتــفــّرق. ولــعــل

االقـــتـــصـــاديـــة، الــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة، 
فرصة سانحة للتوافق على خطوط عريضة 
ملــشــروع جــزائــر أخــــرى، جــزائــر املــســتــقــبــل من 
دون مــنــاطــق ظــــل، وال فـــشـــل، وبــــــدون أحـــام 

ها أمل.
ّ
تقتلها قوارب املوت، بل جزائر كل

)كاتب وباحث جامعي جزائري(

مذكرات ناشط مصري... ثوري سابقًا

مناطق الّظل في الجزائر... النجاح والفشل

يكشف كتاب وائل غنيم 
كيف تمت الدعوة إلى 

ثورة يناير من دون أي 
تنظيم جاد أو تفكير 

في تبعاتها

عاشت مصر قبل الثورة 
فترة نشط فيها الشباب 
مستفيدين من اإلنترنت، 
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ليست المّرة األولى التي تتأّخر فيها األمطار باألردن 
ويخشى المزارعون على رزقهم وُترفع صلوات 

االستسقاء، لكّن األمر يستوجب دائمًا التوّقف عنده

السودان: اإلنتاج المنزلي لمواجهة الغالء

1819
مجتمع

عّمان ـ أنور الزيادات

ـــر هــطــول األمـــطـــار على 
ّ

ـــر تـــأخ
ّ
يـــؤث

ــدد املـــوســـم الــــزراعــــي،  الــبــيــئــة ويـــهـ
ــد مــــــــزارعــــــــون  ــ ــ ــؤكـ ــ ــ ــــب مــــــــا يـ ــــسـ ــــحـ بـ
 كثيرين 

ّ
ومختصون أردنيون، خصوصًا أن

مــنــهــم يــعــتــمــدون فــي زراعــاتــهــم عــلــى مياه 
بــاإلضــافــة  الــحــقــلــيــة،  للمحاصيل  األمـــطـــار 
إلى تأثير ذلك على املراعي الطبيعية التي 
إلى  بالنسبة  املاشية.  مرّبو  عليها  يعتمد 
 الكميات املتواضعة من األمطار، 

ّ
هؤالء فإن

الثلث  التي هطلت منذ بداية املوسم حتى 
األول مــن يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي املــنــصــرم، 
ساهمت في نمّو بعض الزراعات والنباتات 
ــر هطول 

ّ
هم يخشون مــن تــأخ

ّ
الــرعــويــة، لكن

ــة الــبــعــلــيــة بمختلف  ــزراعــ الــ األمـــطـــار عــلــى 
ذلك  وتأثير  منها،  املــرويــة  أشكالها وحتى 

سلبًا على املراعي.
ر األمطار على الزراعة 

ّ
وال يقتصر تأثير تأخ

فقط ، بل ثّمة أثر مباشر كذلك على مختلف 
 الصحراء تشّكل 

ّ
أن البيئية، علمًا  النواحي 

املائة من مجمل مساحة  ما نسبته 80 في 
األردن فيما تواجه 10 في املائة من املساحة 
املتبقية خطر التصّحر، بالتالي تبقى نسبة 
َعّد أرضًا زراعية. وفي هذا اإلطار، 

ُ
مماثلة ت

دعــت وزارة األوقـــاف والــشــؤون واملقدسات 
اإلســامــيــة األردنـــيـــة املــواطــنــني إلـــى إقــامــة 

صاة االستسقاء في كل مساجد الباد.
ــن مــحــافــظــة  يـــقـــول املـــــــــزارع عـــلـــي مــحــمــد مــ
»الــعــربــي  الــبــلــقــاء )شـــمـــال غـــربـــي عـــّمـــان( لـــ
 »تــأخــر هــطــول األمــطــار ساهم 

ّ
الــجــديــد« إن

ــنــي 
ّ
ـــري فـــي زراعـــــة أرضـــــي، غــيــر أن

ّ
ــأخ فـــي تـ

بعد ذلك عمدت إلى زراعــة الشعير والقمح 
فــي انــتــظــار رحــمــة الــلــه واألمـــطـــار«، مــشــددًا 
على »أهمية هطول األمطار باكرًا من أجل 
وفــيــرة«. يضيف  منتوجات  على  الحصول 
على  تقضي  املــتــأخــرة  »األمـــطـــار   

ّ
أن محمد 

آمال املزارعني ومرّبي املاشية بموسم جيد، 
طال  وإذا  برمته.  املوسم  ر 

ّ
تأخ في  وتسهم 

 النتائج وخيمة«.
ّ
األمر، فإن

ــبـــادي  بـــــــــدوره، يــــؤّكــــد املـــــــــزارع عــــاطــــف الـــعـ
ر هطول األمطار 

ّ
 »تأخ

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

ــراره عــلــى املــــزروعــــات واملــحــاصــيــل  ــه أضـــــ لـ
كذلك  والشعير.  القمح  خصوصًا  الحقلية، 
يطاول التأثير السلبي األشجار املثمرة، ما 
يتسّبب في إصابتها باألمراض، باإلضافة 
ــــر نـــمـــو الـــشـــجـــيـــرات واألعــــشــــاب 

ّ
ــى تــــأخ ــ إلــ
الرعوية«.

أبــرز املشكات التي تواجه  َعّد املياه من 
ُ
وت

أفقر  ثاني  ف 
َّ
األردن، فهو ُيصن الزراعة في 

بلد في العالم لجهة نصيب الفرد من املياه، 
الـــزراعـــة البعلية 87 فــي املــائــة من  وتــشــغــل 
األراضي الزراعية في األردن، فيما يستهلك 

الــجــزم حتى اآلن  ـــه »ال يمكننا 
ّ
إن الــجــديــد« 

األمــطــار على  ر 
ّ

لتأخ كبيرًا  تأثيرًا  ثّمة   
ّ
بــأن

 هطول  
ّ

املــوســم الــزراعــي، خصوصًا فــي ظــل
أمـــطـــار عــلــى بــعــض املــنــاطــق فـــي نــوفــمــبــر/ 
ــخــذ 

ّ
ــي. لـــذلـــك لـــم تــت ــاضــ تــشــريــن الـــثـــانـــي املــ

وزارة الرزاعة أّي إجراءات في هذا السياق«. 
بــذور  لــدى مــن زرع    »ال مشكلة 

ّ
أن يضيف 

املـــحـــاصـــيـــل الــحــقــلــيــة كـــالـــقـــمـــح والــشــعــيــر 
ــّمـــة أعـــشـــاب رعــويــة  والـــعـــدس وغـــيـــرهـــا، وثـ
بالتنّوع«.  مشكلة  ثّمة  ربّما  بالنمو.  بــدأت 
ـــه »حــتــى اآلن، نــحــن في 

ّ
ويــتــابــع الــجــمــال أن

بداية املوسم واألشجار املثمرة لم تتأثر إذ 
باستثناء  موسمها،  ليس  املــوســم  هــذا   

ّ
إن

أشــــجــــار الـــحـــمـــضـــيـــات الــــتــــي تــعــتــمــد عــلــى 
الــرّي وليس األمطار بشكل أساسي«.  مياه 
في  ستقع  كبيرة  »مشكلة   

ّ
أن يوضح  ه 

ّ
لكن

حــال اســتــمــّرت الــحــال على مــا هــي عليه، ال 
الحقلية  باملحاصيل  ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  سّيما 

ــار املــثــمــرة  ــجــ والـــصـــيـــفـــيـــة، وســـتـــتـــأثـــر األشــ
بــمــعــظــمــهــا ومــنــهــا أشـــجـــار الـــزيـــتـــون الــتــي 

تنتشر بشكل كبير في الباد«.

يعاني السودانيون من جّراء 
ارتفاع أسعار معظم السلع 

بنسب تخّطت %300

األردن شهد في الصيف 
الماضي موجة حر طويلة 

فيما ُسّجلت فيضانات 
في بلدان أخرى

القطاع الــزراعــي أكــثــر مــن 60 فــي املــائــة من 
أجمالي استهاك الباد للمياه.

وفي هذا السياق، يقول مدير إدارة األرصاد 
»الــعــربــي  الـــجـــويـــة رائـــــد رافـــــد آل خـــطـــاب لـــ
الـــتـــي  ــار  ــ ــطــ ــ األمــ »مـــجـــامـــيـــع   

ّ
إن الــــجــــديــــد« 

الباد منذ بداية  شهدتها مختلف مناطق 
 مــن مجموع 

ّ
أقـــل هــذا املــوســم 2020/ 2021 

»أمطار   
ّ
أن االفــتــراضــي«، موضحًا  األمــطــار 

املربعانية )فترة يشتد فيها البرد وتستمر 
أربعني يومًا من 22 ديسمبر/ كانون األول 
الثاني( تشّكل عادة  يناير/ كانون  إلى 31 
ما نسبته 30 في املائة من مجموع موسم 
 
ّ
ــه يــؤكــد أن

ّ
األمـــطـــار الــعــام فــي الـــبـــاد«. لــكــن

»انحباس األمطار حتى اآلن ال ُيَعد ظاهرة 
 
ّ
أن مــضــيــفــًا  األردن«،  فــــي  مـــســـبـــوقـــة  ــيـــر  غـ

»املعلومات والدراسات املناخية في مديرية 
املناخ في إدارة األرصاد الجوية تشير إلى 
 جـــودة مــوســم األمــطــار تختلف مــن عــام 

ّ
أن

ــر، وهـــي ال تعتمد بــالــضــرورة على  إلـــى آخـ
كميات األمطار التي تهطل في خال الفترة 

األولى من فصل الشتاء«.
ر هطول األمطار هذا العام، يشرح 

ّ
وحول تأخ

املناخية  بالتغيرات  »يرتبط  ــه 
ّ
أن خطاب  آل 

على مستوى العالم التي تؤدي دورًا كبيرًا، 
ـــر بــشــكــل ســلــبــي أو إيــجــابــي. واألردن 

ّ
وتـــؤث

شهد في الصيف املاضي موجة حر طويلة 
فيما ُسّجلت فيضانات في بلدان أخرى من 
العالم  من  جــزء  »األردن   

ّ
أن ويتابع  العالم«. 

والــتــغــّيــرات املــنــاخــيــة تــصــيــبــه كــمــا الــبــلــدان 
الباقية. وما ُيعرف بظاهرة النينو املناخية 
كــانــت هـــذا الـــعـــام نــشــطــة وتــأثــيــرهــا واضـــح 
ــر الــــذي يتسّبب  عــلــى الــنــظــام املــنــاخــي، األمــ
ة 

ّ
بقل املرتبطة  املتطرفة  الطقس  حـــاالت  فــي 

خطاب  آل  ويلفت  الفيضانات«.  أو  األمــطــار 
 »مــوســم األمــطــار فــي األردن يستمر 

ّ
إلــى أن

 
ّ
حتى منتصف شهر مايو/ أيار. صحيح أن

نا ال نستطيع 
ّ
الوضع ضعيف حتى اآلن لكن

املــوســم بشكل مطلق حتى  الحكم على هــذا 
اآلن، إذ ثّمة مواسم تبدأ ضعيفة ثّم تتحّسن 
بــعــد ذلـــك فــيــمــا أخــــرى تــبــدأ بــهــطــول كثيف 
ــّدة لـــم تشهد  ــ ــم عـ ــة مـــواسـ ــّمـ ــم تــضــعــف. وثـ ثـ
 
ّ
املــربــعــانــيــة فــيــهــا هـــطـــول أمـــطـــار جـــّيـــد لــكــن
مجاميع املطر النهائية للموسم أتت جيدة«.

صفاء  البيئية  الخبيرة  تــقــول  جهتها،  مــن 
»األردن   

ّ
إن الــجــديــد«  »العربي  لـ الجيوسي 

من أكثر البلدان تأثرًا بالتغّير املناخي، في 
ظــل  ارتــفــاع درجــات الــحــرارة وزيـــادة نسبة 
غــــازات الــدفــيــئــة فــي الــجــو، وهـــو مــا يجعله 
ــّدة الـــطـــقـــس. فــيــأتــي الــشــتــاء  ــ يــعــانــي مـــن حـ
ر سقوط 

ّ
قصيرًا ومتطّرفًا، أي احتمال تأخ

األمــطــار مــع غـــزارة عند الهطول فــي أوقــات 
قــصــيــرة. وربـــمـــا يــتــســبــب األمــــر هــــذا الــعــام 
بــفــيــضــانــات يــصــعــب اســتــيــعــابــهــا مــثــلــمــا 

 
ّ
حــــدث فـــي ســـنـــوات مـــاضـــيـــة«. وتـــوضـــح أن

الشتاء،  فقط فصل  يــطــاول  ال  التغّير  »هــذا 
فنحن في انتظار فصول صيف طويلة مع 
درجـــات حـــرارة أكــثــر ارتــفــاعــًا فــي السنوات 
يمكن تحديدها  ال  التغّيرات  وهــذه  املقبلة. 
فــي مــوســم مــعــنّي بــل تــرتــبــط ســنــوات عـــّدة، 
بالتالي سيختلف موسَما الشتاء والصيف 

بسبب التغّير املناخي«.
أّمــا رئيس قسم مراقبة اإلنتاج في مديرية 
اإلنتاج النباتي في وزارة الزراعة األردنية، 
»العربي  لـ فيقول  الجمال،  محمد  املهندس 

في مواجهة األزمة 
المعيشية، عمدت أسر 

سودانية إلى اإلنتاج المنزلي 
للمواد الغذائية التي 

تمضي أسعارها باالرتفاع 
في األسواق

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يـــحـــاول الـــســـودانـــيـــون الـــيـــوم االلـــتـــفـــاف عــلــى غــاء 
ــار، بــمــا فــيــهــا أســـعـــار املــنــتــجــات الــغــذائــيــة،  ــعــ األســ
والــصــمــود، فــي وقــت ترتفع فيه مــعــدالت الفقر في 
ــد أطلقت  املــجــتــمــع، مـــن خـــال اإلنـــتـــاج املــنــزلــي. وقـ
ــرًا مــشــروعــًا  ــيــ ــي أخــ ــدنــ ــن املـــجـــتـــمـــع املــ مـــنـــظـــمـــات مــ
لتشجيع ودعـــم اإلنــتــاج األســــري، بــرعــايــة منتدى 
األنوار التفاعلي. يوضح مدير املنتدى إلياس عبد 
 »35 منظمة تطوعية 

ّ
»العربي الجديد« أن الرحمن لـ

تقريبًا تشارك في املشروع، باإلضافة إلى مجموعات 
إنــتــاجــيــة عــامــلــة فــي املــجــال الـــزراعـــي والــصــنــاعــي. 
 األسر السودانية، وبدايته 

ّ
واملشروع يستهدف كل

ــة الــخــرطــوم مــع تــزويــد 2200  كــانــت فــي ريــفــي واليـ
ــرة بــكــمــيــات مــــن الـــشـــتـــول املـــثـــمـــرة واملـــقـــويـــات  ــ أســ
الرحمن إلى »تدريب 1800  املحسنة«. ويشير عبد 
املنتجات  الريفيات  النساء  تأهيل  إطــار  فــي  امـــرأة 
على معظم الصناعات الصغيرة، ال سّيما صناعة 
ــوزات وتــعــلــيــب الـــخـــضـــراوات  ــبــ ــخــ الـــحـــلـــويـــات واملــ
العصائر  وإعــداد  الخضراوات  وتجفيف  والفاكهة 
وكــذلــك الــصــابــون بــاإلضــافــة إلـــى الــخــيــاطــة، وذلــك 

.»
ّ
 وأسرهن

ّ
 من توفير احتياجاتهن

ّ
حتى يتمكن

 »املبادرة اجتماعية بحتة، 
ّ
أن الرحمن  ويؤكد عبد 

ــي، إلــى  ــ وكـــانـــت الــبــدايــة مـــع تــطــويــر مــنــطــقــة واوســ
شمال الخرطوم، ثم تطّورت لتشمل الريف الشمالي 
وتمتد بعد ذلــك إلــى واليــة الخرطوم كلها، قبل أن 
تنطلق إلى واليــات أخــرى. وهي استعانت بخبراء 
ـــفـــت مــرشــديــن 

ّ
ــّم وظ زراعـــيـــني مـــن وزارة الــــزراعــــة، ثـ

 »80 في املائة 
ّ
زراعيني الحقًا«. وبنّي عبد الرحمن أن

من األسر املستفيدة من املشروع أّمنت غذاءها كله 
من لحوم وخــضــراوات وفــواكــه، وراحــت بمعظمها 
تبيع الفائض أو تتشاركه مع بقية املجتمع«، الفتًا 
أبــرز مشكات اإلنتاج املنزلي في السودان   

ّ
أن إلــى 

ر املياه وعــدم وجــود مرشدين 
ّ
تتمثل في عــدم توف

فــي مــجــال الـــزراعـــة وتــربــيــة الــحــيــوانــات والــطــيــور. 
البيوت  في  الفكرة  هــذه  انتشار   

ّ
أن املؤكد هو   

ّ
لكن

الفقر  عــلــى  تــمــامــًا  سيقضي   
ً
مستقبا الــســودانــيــة 

املنتشر في املجتمعات«.
ويعاني السودانيون من جّراء ارتفاع أسعار معظم 
ــائــــة، خــصــوصــًا  ــت 300 فـــي املــ

ّ
الــســلــع بــنــســب تــخــط

األلــبــان والــخــضــراوات والــلــحــوم والــســكــر والــزيــوت، 
فــيــمــا تــنــدر ســلــع أخــــرى، خــصــوصــًا الــخــبــز الــــذي ال 
يــحــصــل عــلــيــه الـــســـودانـــيـــون إال بــعــد االنـــتـــظـــار في 
طوابير طويلة. ولدى سودانيني كثر تجارب سابقة 

ــا يـــخـــّص الــســلــع  فـــي مـــجـــال االكـــتـــفـــاء الــــذاتــــي فـــي مـ
ــن إنــتــاجــهــم املـــنـــزلـــي، خــصــوصــًا في  ــة، مـ ــيـ ــاسـ األسـ
املناطق الريفية حيث تزيد مساحات منازل كثيرين 
عــن ألــف متر مــرّبــع. مــن بــني تلك الــتــجــارب، تجربة 
الدكتور فخر الدين عبد العال، املتخصص في إدارة 
الجودة واإلنتاج، والذي تشارك مع أسرته الصغيرة 
واأللبان  والفاكهة  واللحوم  الخضروات  إنتاج  في 
ق 

ّ
والــبــيــض والـــزبـــادي واملــربــى والــســمــنــة. ولـــم تحق

ــرت ذلك 
ّ
الذاتية فحسب، بل وف العملية كفايته  تلك 

»العربي  لجيرانه وأسرته الكبيرة. يقول عبد العال لـ
 »لإلنتاج الغذائي في الوقت الراهن أكثر 

ّ
الجديد« إن

من أهمية اجتماعية واقتصادية وصحية، فأسعار 
الــخــضــروات والــفــواكــه ارتــفــعــت جــدًا وثــّمــة صعوبة 
 عــن الــشــكــوك حولها«، 

ً
فــي الــحــصــول عليها، فــضــا

ه »لو اشترى املواطن بذورًا بمبلغ بسيط 
ّ
مضيفًا أن

جــدًا وأقـــام أحــواضــًا فــي املــنــزل للملوخية والفواكه 
ــر عــلــى نفسه عــنــاًء كــبــيــرًا«. 

ّ
والــنــخــيــل وغــيــرهــا، لــوف

 »ثّمة مساحات فائضة في 
ّ
ويشير عبد العال إلى أن

 عن 50 مترًا يمكن 
ّ

 املنازل في القرى واملدن ال تقل
ّ

كل

االســتــفــادة منها مــع وفـــرة املــيــاه. كــذلــك ثــّمــة فــرص 
لتربية ماعز ومختلف أنواع الطيور في املنزل، فيما 
الــحــيــوانــات كسماد عضوي  بقايا  اســتــخــدام  يمكن 

لزراعة الخضراوات والفاكهة«.
ــة املــنــزلــيــة وتــربــيــة  ــزراعــ  »الــ

ّ
ويــتــابــع عــبــد الـــعـــال أن

التكلفة  أمــوااًل طائلة، ألن سعر  ــران 
ّ
تــوف الحيوانات 

الــســوق، كذلك تمنحان فرصة  مــن سعر   بكثير 
ّ

أقــل
لتبادل السلع بــني الــجــيــران. وهــو مــا يــزيــد تماسك 
ـــم األطـــفـــال 

ّ
املــجــتــمــع، ويـــســـّد أوقــــــات الــــفــــراغ، ويـــعـــل

العمل الجماعي، ويرّبيهم على حب العمل، وينّمي 
العاقات في داخل األسر الواحدة، ويحّد من البطالة. 
في  القمامة  كميات  املنزلية من  الــزراعــة  تقلل  كذلك 
بــاســتــخــدام بقايا األكـــل فــي تربية املاعز  الـــشـــوارع، 
والــطــيــور، وبــقــايــا الــحــيــوانــات فــي تسميد الــتــربــة«. 
 »اإلنـــتـــاج املــنــزلــي طبيعي وخــــاٍل مــن أّي 

ّ
ويــؤكــد أن

 
ّ
مواد كيميائية ومقاوم لألمراض، باإلضافة إلى أن

استهاكه يكون طازجًا مع كل قيمته الغذائية«.
 »الــدولــة فــي الــســودان ال 

ّ
ويشكو عبد الــعــال مــن أن

والتثقيف  التوعية  لجهة  املنزلي،  اإلنــتــاج  تشّجع 
ــهــا قـــادرة على فتح وسائل 

ّ
ــاد، فــي حــني أن ــ واإلرشـ

ه »من 
ّ
اإلعام الحكومية لتلك املهمة«، مشيرًا إلى أن

واجب الدولة كذلك توزيع الشتول املحّسنة، سواء 
للفاكهة أو الخضراوات، بما يحقق إنتاجية عالية 
ــوال  ــض صـــرف الــجــهــات الــرســمــيــة األمــ

ّ
وبــمــا يــخــف

ــــراض، خــصــوصــًا عــلــى مــا يتعلق بسوء  عــلــى األمــ
الرسوم  لغى 

ُ
التغذية«. ويشدد على ضــرورة أن »ت

 أدوات اإلنتاج«.
ّ

الجمركية عن كل

أمطار األردنتحقيق
تأخير يلحق األذى بالمزارعين

السجناء مصر: اإلهمال الطبي يواصل قتل 

شهد عام 2020 
وحده 73 وفاة بإهمال 

طبي في السجون 
ومقار االحتجاز

القاهرة ـ العربي الجديد

مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام الــــجــــاري، وفــــي أقــــل من 
أربعني يومًا، توفي سبعة سجناء في مصر 
نتيجة اإلهمال الطبي املتعمد في السجون 
ــقـــار االحـــتـــجـــاز املــخــتــلــفــة، أربـــعـــة منهم  ومـ
توفوا خال 72 ساعة فقط. وهو ما يستمر 
ــارة انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن منظمات  ــ فـــي إثـ
حقوقية، وإن لم تتجاوب الحكومة املصرية 

معها.
كـــان أول ضــحــايــا اإلهـــمـــال الــطــبــي املتعمد 
في السجون ومقار االحتجاز املختلفة في 
مصر هو املواطن رضا محمود، الذي توفي 
في 9 يناير/ كانون الثاني املاضي، بمركز 
شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية. ثم في 11 
يــنــايــر، تــوفــي املــواطــن عبد الــرحــمــن محمد 
عبد البصير العسقاني )36 عامًا(، بسجن 
ــه بــاملــصــادفــة  ــتـ املـــنـــيـــا، عــنــدمــا عــلــمــت زوجـ
املنيا، بعدما   جثمانه داخل مستشفى 

ّ
بأن

ــي الـــســـجـــن. وفـــــي 20  تـــوجـــهـــت لــــزيــــارتــــه فــ
الــعــال علي عبد  املــواطــن عبد  يناير، توفي 
العال القصير )68 عامًا(، وهو من معتقلي 
سجن برج العرب، داخــل املستشفى امليري 
 

ّ
إال بوفاته  ســرتــه 

ٔ
ا تعلم  ولــم  باإلسكندرية، 

مساء 24 يناير.
ــــى من  ــام األربــــعــــة األولــ ــ بــيــنــمــا شـــهـــدت األيــ
فبراير/ شباط الجاري، أربع وفيات داخل 
ها 

ّ
كل املختلفة،  االحــتــجــاز  ومــقــار  السجون 

ملصابني بــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، وكــان 
أولــهــم املــواطــن جــمــال رشـــدي شــمــس، الــذي 
تـــوفـــي فـــي مـــركـــز شـــرطـــة املـــنـــصـــورة، فـــي 3 
بو الحسن )58 

ٔ
فبراير، ثم املواطن مصطفى ا

بالدقهلية  غمر  ميت  شرطة  بمركز  عــامــًا(، 
ــي 4 فـــبـــرايـــر، تــوفــي  ــ ــيــــوم نـــفـــســـه. وفـ فــــي الــ
داخــل مستشفى  العجمي  املــواطــن محمود 
الصدر باملنصورة، واملواطن منصور حماد 

)61 عامًا(، املعتقل بسجن برج العرب.
 - اإلنسان  املصرية لحقوق  الشبكة  وعلقت 
- على وفاة  منظمة مجتمع مدني مصرية 
عراض كورونا، بالقول: 

ٔ
4 أشخاص بسبب ا

»تكتم مريب من وزارة الداخلية، وصل إلى 
حّد إيــداع اثنني من املتوفني، وهما املعتقل 
عبد الرحمن محمد عبد البصير، واملعتقل 
عــبــد الـــعـــال عــلــي عــبــد الـــعـــال، فـــي ثــاجــات 
سرتيهما، واكتشاف 

ٔ
املوتى من دون إعام ا

األهـــالـــي بــالــصــدفــة وفــاتــهــمــا مــن املعتقلني 
قـــــرب مــحــاولــة لــزيــارتــهــمــا 

ٔ
اآلخــــريــــن، عــنــد ا

و الــســٔوال عنهما، ومــا يشبه الــتــواطــٔو من 
ٔ
ا

الــنــأيــب الـــعـــام املـــصـــري، والــنــيــابــة الــعــامــة، 
التي  القاسية  الــظــروف  عــن  تتغاضى  التي 
يعيشها املعتقلون داخل مقرات االحتجاز، 
االحتجاز  ومقار  للسجون  املزرية  والحالة 
ــق مـــنـــاســـبـــة لــلــحــيــاة  ــرافــ ــن دون تـــوفـــر مــ مــ
و توفر الــحــّد األدنـــى مــن الرعاية 

ٔ
اآلدمــيــة، ا

الصحية الازمة لهٔوالء وسط تكدس كبير 
يفوق الطاقة االستيعابية للسجون كافة«.

 »غــيــاب الــــدور الــرقــابــي 
ّ
تــابــعــت الــشــبــكــة أن

ساهم  االٕنــســان،  لحقوق  القومي  للمجلس 
صبحت الزيارات 

ٔ
في تفاقم املشكلة، بعدما ا

عضأوه تدار من 
ٔ
الروتينية التي يقوم بها ا

ملــهــا 
ٔ
قــبــل الــجــهــات األمـــنـــيـــة«. وأعـــربـــت عــن ا

عــــداد املـــتـــزايـــدة مـــن الــضــحــايــا 
ٔ
الــشــديــد لــــا

بــني املــعــتــقــلــني، وحــّمــلــت الــجــهــات األمــنــيــة، 
ومجلس  العامة،  والنيابة  الــعــام،  والــنــأيــب 
ــيـــة  ــريــــني، املـــســـٔوولـ ــان املــــصــ ــ ــســ ــ حــــقــــوق االٕنــ

ــاالت املــــتــــزايــــدة مــن  ــحــ ــــذه الــ الـــكـــامـــلـــة عــــن هـ
إلى اتخاذ سياسة صارمة  الوفيات، داعية 
ملــحــاســبــة املــقــّصــريــن واملــتــســبــبــني فــي هــذه 
ــفــــاء مــامــحــهــا  ــٔيـــني الٕخــ ــتـــواطـ الـــكـــارثـــة، واملـ

عني االٕعام.
ٔ
وإبقأيها بعيدة عن ا

وشــهــد عـــام 2020 وحـــده 73 وفـــاة بإهمال 
طبي في السجون ومقار االحتجاز املختلفة 
املاضية  الثماني  السنوات  وفــي  في مصر. 
االحتجاز  مقار  داخــل  محتجزًا   774 توفي 
تــوفــي: 73 محتجزًا  إذ  املــخــتــلــفــة،  املــصــريــة 
عام 2013، و166 محتجزًا عام 2014، و185 
عــام  مــحــتــجــزًا  و121   ،2015 عــــام  مــحــتــجــزًا 
2016، و80 محتجزًا عام 2017، و36 محتجزًا 
و73   ،2019 عـــام  مــحــتــجــزًا  و40   ،2018 عـــام 
السجون  عـــدد  ويــبــلــغ   .2020 عـــام  محتجزًا 
في مصر 68 سجنًا باإلضافة إلى 382 مقر 
الشرطة. ويــقــّدر عدد  احتجاز داخــل أقسام 
املسجونني السياسيني في مصر بـــ60 ألف 

سجني ومحبوس احتياطيًا.
وتـــنـــّص املـــــادة 55 مـــن الـــدســـتـــور املـــصـــري، 

 من يقبض عليه، أو يحبس، أو 
ّ

 »كل
ّ
على أن

تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه 
أو  كرامته، وال يجوز تعذيبه، وال ترهيبه، 
إكراهه، أو إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، وال يكون 
أمــاكــن مخصصة  فــي  إال  حــجــزه أو حبسه 
ــًا، وتــلــتــزم  ــيـ لــــذلــــك، الئـــقـــة إنـــســـانـــيـــًا وصـــحـ
الدولة بتوفير وسائل اإلتاحة لألشخاص 
ذوي اإلعاقة. ومخالفة شيء من ذلك جريمة 
وللمتهم  لــلــقــانــون،  وفــقــًا  مرتكبها  يــعــاقــب 
ــه صدر من 

ّ
 قول يثبت أن

ّ
حق الصمت، وكــل

مــحــتــجــز تــحــت وطــــأة شــــيء مــمــا تـــقـــدم، أو 
التهديد بشيء منه، يهدر وال يعّول عليه«. 

كــذلــك، تــنــص املــــادة 56 مــن الــدســتــور على 
وتأهيل. وتخضع  إصــاح  دار  »السجن   

ّ
أن

ــاز لــــإلشــــراف  ــجــ ــتــ الــــســــجــــون وأمـــــاكـــــن االحــ
 ما ينافي كرامة 

ّ
القضائي، ويحظر فيها كل

اإلنسان، أو يعّرض صحته للخطر. وينظم 
أحــكــام إصـــاح وتأهيل للمحكوم  الــقــانــون 
لهم  الكريمة  الحياة  سبل  وتيسير  عليهم، 

بعد اإلفراج عنهم«. عندما تعمل من املنزل، أشياء كثيرة 
قد تجذب انتباهك، منها التلفزيون، 
ــفـــال، والــحــيــوانــات  وفــيــســبــوك، واألطـ
األلــيــفــة، وأطـــبـــاق لــلــغــســل، والــطــقــس 
يمكنك  كيف  لكن  وغــيــرهــا.  اللطيف، 
ــك بـــشـــكـــل فـــعـــال،  ــالــ ــمــ ــل أعــ ــ ــاز كـ ــ ــجـ ــ إنـ
والحّد من التشتت؟ في هذا السياق، 
يعرض موقع »سايكولوجي توداي« 

مجموعة من النصائح، وهي:
لــك.  1- خــلــق مــســاحــة عــمــل منفصلة 
ى لو لم يكن لديك مكتب، يجب أن 

ّ
حت

تكون لديك زاوية تخصك وتستخدم 
للعمل فقط.

الــتــلــفــزيــون في   يــكــون 
ّ

ــل أال
ّ

2- يــفــض
الخلفية. ابحث عن مكان عمل مريح 
حـــيـــث تــتــمــتــع بـــالـــهـــدوء والــســكــيــنــة 

للتفكير واتخاذ القرارات املهمة.
3- تــحــديــد ســـاعـــات عــمــل ثــابــتــة. قد 
ــعـــة صــبــاحــًا  ــتـــاسـ ــذا مــــن الـ ــ ــكــــون هــ يــ
ذلك.  أو غير  الخامسة مساء،  وحتى 
أن تعمل خال  يــهــم. فما يهم هــو  ال 

تلك الساعات املحددة يوميًا. 
4- تــحــديــد الــفــتــرات اإلبــداعــيــة لديك 
وتحديد جدول عملك بناء على ذلك. 
ق الفتة: »الرجاء عدم اإلزعاج« 

ّ
5 - عل

 عائلتك 
ّ
خارج باب منزلك. تأّكد من أن

تدرك أنه ال داعي للقلق عندما تكون 
تلك الافتة على الباب.

6- ارتــــــِد مــابــســك كـــل صـــبـــاح. ارتــــِد 
إلى  مريحًا  ليس  لكن  مريحًا،  شيئًا 
درجــة تجعلك ترغب في العودة إلى 

السرير.
ــتـــي  الـ املـــكـــتـــبـــيـــة  الــــــــلــــــــوازم  7- ضــــــع 
ــد مــــن اســتــبــدالــهــا  ــأكــ تــحــتــاجــهــا وتــ
ف 

ّ
بانتظام حتى ال تضطر إلى التوق

في منتصف يوم عمل مزدحم لشراء 
ما قد تحتاجه. 

8- إذا كـــان هــنــاك صــخــب فــي املــنــزل، 
اشتِر سماعات لعزل نفسك. 

تـــحـــّســـبـــًا  اإلنـــــتـــــرنـــــت  ـــن  ــ مـ ــد  ــ ــ ــأّك ــ تــ  -9
لحصول أمر طارئ.

يــمــكــن  أطـــــفـــــال،  لــــديــــك  ــان  كــــ إذا   -10
االســتــعــانــة بـــاألجـــداد والــحــضــانــات. 
وربما تفّكر في تحديد جدول زمني 
مع شريكك لاهتمام باألطفال خال 

اليوم، ليتمكن اآلخر من العمل.  
11- خذ عطلة نهاية األسبوع.

12- خــذ ســاعــة لــتــنــاول طــعــام الــغــداء 
كل يــوم. إذا كانت عائلتك في املنزل، 

اقض تلك الساعة معها.
يـــــوم إذا  ـــل  كـ ـــزل  ــنـ املــ ـــن  13- اخــــــرج مـ
اســـتـــطـــعـــت. يــمــكــن أن يـــكـــون املــشــي 
ــع حــــــول املـــبـــنـــى كـــــل صـــبـــاح  ــريــ ــســ الــ
هــــو املـــفـــتـــاح لــصــحــة عــقــلــيــة جـــيـــدة، 
كـــنـــت مـــحـــبـــوســـًا فــي  خـــصـــوصـــًا إذا 

املنزل طوال اليوم.
لــزيــادة  أنــظــمــة  14- كــن منظمًا. ضــع 
الــعــمــل وتــقــلــيــل مـــقـــدار الـــوقـــت الـــذي 

تقضيه في العمل. 
اإللكتروني.  للبريد  15- ال تكن عبدًا 
الــــبــــريــــد  عــــلــــى جــــمــــيــــع رســــــائــــــل  رد 
ــرة في  اإللـــكـــتـــرونـــي غــيــر الــعــاجــلــة مــ
الــصــبــاح بــعــد بـــدء الــعــمــل ومــــرة في 

املساء قبل االنتهاء.
أن  تريد  أنــت ال  الكثير.  تأخذ  16- ال 
تــرهــق نفسك إلـــى درجـــة تــقــودك إلــى 

نتائج عكسية.
الكبيرة  انتصاراتك  بكل  احتفل   -17

والصغيرة.  
)ربى أبو عمو(

حلول للتكيف 
مع العمل من المنزل

محمد أحمد الفيالبي

عندما يكون اإلمداد الكهربائي أحد األسباب التي يسوقها السياسيون 
إلنشاء السدود على املجاري املائية، يتجاهل املواطن العادي، بسبب 
املايني  اقتراض  نتائج  إّن  القائلة  االحتجاج  أصــوات  للطاقة،  حاجته 
ملثل هذه املشاريع ستكون كارثية على اقتصاد الباد، إلى جانب آثار 
مجتمعية وبيئية أخرى تترتب على إنشاء السدود. بعد كارثة إنشاء 
السّد العالي )جنوبي مصر، 1970( على األراضي النوبية، حدث األمر 
مجددًا عندما هّمت الحكومة السودانية هذه املرة )2003( بإنشاء سد 
مروي في شمال الباد، بكلفة فاقت ملياري دوالر أميركي. وقبل أن 
يكتمل البناء في 2009، كان البيئيون واالقتصاديون قد قالوا كلمتهم 
حول كارثية األمر، لكّن أحدًا لم يلتفت لقولهم، وها قد ضاعت األراضي 
غرقت القرى، وتأثر مناخ املنطقة عمومًا، بل مات وأصيب 

ُ
الزراعية، وأ

عشرات في احتجاجات ضّد السّد، كما غرق التاميذ الصغار عندما 
 هذا لم 

ّ
فرض عليهم الوصول إلى مدارسهم بعّبارة محلية، وبعد كل

يفلح السّد في سّد فجوة اإلمداد الكهربائي.
تجدد األمر حني تفجرت قضية سّد النهضة اإلثيوبي، على الحدود 
 أزمة الكهرباء 

ّ
السودانية الشرقية، بني مؤيد ومعارض، لكّن حلم حل

أبقى األمر لدى املواطن العادي في خانة صراع الكبار، فيما كان من 
الــســودان،  البديلة، وفــي  الــطــاقــات  التوجه نحو  املــطــروحــة  الحلول  بــني 

كبقية دول أفريقيا، متسع ملثل هذه الخيارات.
العاملية )1973(،  الطاقة  أزمة  أكثر شمولية منذ  أهمية  الطاقة  اتخذت 
مــواردهــا،  وتنمية  البديلة  الطاقة  استغال  بتزايد  االهتمام  بــدأ  حــني 
 تلويثًا للبيئة. ومــؤخــرًا، تــوّجــه البعض 

ّ
ــل وهــي األكــثــر ديــمــومــة، واألقـ

لاستثمار في مجال إنتاج الطاقات من املخلفات، إذ ها هي وحدات 
الكهربائي  والتوليد  املنزلي  لاستخدام  األخــشــاب  من  البخار  إنتاج 
املحدود تدخل حيز اإلنتاج املحلي، بتشجيع من املهمومني بقضايا 
الزراعة العضوية، الذين يؤكدون أّن من مميزات الغاز الحيوي اإلنتاج 
املستمر للسماد العضوي الستخدامه في زراعة الخضروات والفواكه 
في املنازل. وفي حني يعاني املايني من عدم توفر الطاقة في عاملنا 
البريطانية  التجربة   

ّ
ولعل بعيدًا،  مضى  قد  األول  العالم  نجد  الثالث، 

إلنــتــاج عــربــات ســكــك حــديــديــة تعمل بــالــغــاز املــصــنــوع مــن فضات 
البشر والحيوانات وبقايا األطعمة تعّد الخطوة األكثر جرأة. فقد ورد 
ــه »فــي أعــقــاب كوفيد 19، سيوفر 

ّ
فــي »ديــلــي مــايــل« حــول التجربة أن

القطار الجديد ميزات صحية مثل اإلضاءة فوق البنفسجية، واألسطح 
النحاسية القاتلة للفيروسات، والدروع الباستيكية، والتهوية القوية«. 
فكيف نحسب املسافة بيننا وهؤالء؟ هل بالسنني الضوئية؟ أم بنتائج 

الجرأة واملثابرة على االكتشاف؟
)متخصص في شؤون البيئة(

حساب المسافة 
بين عالمين

إيكولوجيا

وزارة  في  النباتي  اإلنتاج  مديرية  في  اإلنتاج  مراقبة  قسم  رئيس  يشير 
الزراعة األردنية، محمد الجمال، إلى أّن »ثّمة مشكلة كبيرة ستقع في 
ال  األمطار،  تأّخر  يخّص  ما  في  عليه  هي  ما  على  الحال  استمرّت  حال 
سيّما بالنسبة إلى المحاصيل الحقلية والصيفية، وستتأثر األشجار المثمرة 

بمعظمها ومنها أشجار الزيتون التي تنتشر بكثرة في البالد«.

أشجار الزيتون مهددة

صالة استسقاء لعّل األحوال تتغيّر )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

حّل ال بّد منه )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(
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)Getty /يعمل من المنزل )ناثان ستيرك

اإلهمال الطبي يخالف الصور الدعائية التي تسمح بها إدارات السجون )خالد دسوقي/ فرانس برس(



الجوهرة الخضراءسريالنكا
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جزيرة األحالم

منتزه ياال الطبيعي 

صخرة ماتال 

بحيرة كاندي

قمة آدم

الــعــالــم، وأكثرها  الــجــزر فــي  الكثيرون سريالنكا بأنها واحـــدة مــن أرقــى  عــّرف 
إلى  الدراسات  اختالفًا. يعود تاريخ سريالنكا إلى ما قبل امليالد، حيث تشير 
أن أقدم رفات وجدت في الجزيرة تعود إلى حقبة رجال باالنجودا، الذين سكنوا 
ــذا، ُيــعــد تاريخ  الــكــهــوف، وهــي أقـــدم ســاللــة بشرية وجـــدت فــي جــنــوب آســيــا. ولـ

سريالنكا متوافقا تمامًا ومتداخال مع تاريخ شبه القارة الهندية.
على  تناوب  حيث  االستعماري،  الحكم  إلــى  تأسيسها  مراحل  خــالل  خضعت 
حكمها كل من الحكام البرتغاليني في العصور الوسطى، فاالستعمار الهولندي 
الحقبات  هــذه  االســتــقــالل. ساهمت  نيلها  قبل  البريطاني  وأخــيــرًا  واإلســبــانــي 
االستعمارية في إثراء مكانتها بني الدول املحيطة، نظرًا للتنوع الثقافي، والهندسة 
وإطاللتها  الجغرافي  موقعها  ساهم  كما  الشعب.  وثقافة  والــفــنــون،  املعمارية، 
املائية، في تنوع األماكن الطبيعية، حيث الشواطئ الرملية والسهول الخالبة التي 
البرية. باختصار، توصف  تحتوي أفخر أنواع نبات الشاي، إضافة إلى الحياة 
الــجــزيــرة بــأنــهــا عــالــم متجانس ومــتــرابــط مــن مــعــالــم طبيعية وأثـــريـــة. )إيــشــارا 

كوديكارا/فرانس برس(

يعد هذا املنتزه، واحدًا من أروع األماكن التي تطغى على طبيعة سريالنكا، ألسباب 
عديدة، أبرزها أنه يحتوي على عدد كبير من األشجار والنباتات النادرة التي ال 
توجد في أي مكان آخر في العالم. ثانيًا، ألنها تعد موطنا للفيلة الزهرية النادرة. 
املنطقة  فــي  املنتزه  يقع  بيئي.  طابع  ذات  حــدائــق  على  يحتوي  املــنــتــزه،  ألن  ثالثًا، 
الجنوبية الشرقية من البالد، في املقاطعة الجنوبية، يغطي مساحة 979 كيلومتًرا 
مربعًا. تم تصنيف ياال كمحمية للحياة البرية في عام 1900، وكانت واحدة من أول 
منتزهني وطنيني في سريالنكا. يحتوي هذا املنتزه على ست حدائق وطنية وثالث 
محميات للحياة البرية، واحدة منها تعد مكانًا رئيسيًا وموطنًا للطيور املهاجرة، 
كما يضم املنتزه أكثر من 44 ساللة للفهود واألسود. استضافت املنطقة املحيطة 
أيضًا على مواقع  املنطقة  ــذا تحتوي  ول القديمة،  الــحــضــارات  مــن  العديد  »يـــاال«  لـــ 
 Sithulpahuwa موقعا ومنها  األثــريــة،  والهياكل  املعابد  من  للعديد   هامة 

وMagul Vihara. )إيشارا كوديكارا/فرانس برس(

ــعــرف أيضًا بقلعة األســـد، أو صخرة األســد. 
ُ
ت

وهي قلعة قديمة تم بناؤها فوق صخرة كبيرة. 
ويعود سبب تسميتها بقلعة األسد، نسبة إلى 
وجــود مخالب أسد عمالقة عند مدخلها. تقع 
بالقرب من دامــبــول، ويمكن  في منطقة ماتال 
الوصول إليها عن طريق العاصمة كواالملبور. 
ــدة مـــن أشـــهـــر مـــواقـــع الــيــونــســكــو  ــ ــاتـــت واحــ وبـ
باسم  غالًبا  إليه  يشار  والـــذي  العاملي،  للتراث 

األعجوبة الثامنة في العالم.
يــعــود تاريخها إلــى الــقــرن الــخــامــس املــيــالدي، 
حيث قام أحد أبناء امللوك بالتمرد على العائلة 
املالكة، واتخذ لنفسه هذه الصخرة ملجأ، وقام 
القصر  ببناء قصر على قمة يجيريا، وأحــاط 
بحدائق رائعة، ال تزال شاهدة حتى يومنا هذا 

على عظمة تلك الحقبة.
تــضــم مــنــطــقــة ســيــجــيــريــا الـــعـــديـــد أيـــضـــًا من 
أهمية  تــقــل  الــتــي ال  األخــــرى،  الطبيعية  املــعــالــم 
عــن الــصــخــرة، كــالــكــهــوف، والــهــيــاكــل، واملعابد 
املنحوتة في قلب الجبال، والتي شكلت أساس 
والتــــزال حتى  املنطقة،  فــي  القديمة  الــحــضــارة 
األصليني.  السكان  معيشة  على  اليوم شاهدة 

)لكوران وناريشي/فرانس برس(

ملاذا تعتبر هذه البحيرة واحدة من أشهر املعالم في البالد؟ سؤال طرحه موقع lonely planet، لتبيان شهرة 
هذه البحيرة التي يعود تاريخها إلى عام 1807، حيث تم إنشاؤها بواسطة آخر حاكم ململكة كاندي آنذاك. وللبحيرة 
قصة غريبة، فعند البدء ببنائها، رفض السكان القيام بهذه األعمال، عندها أمر امللك بتوزيع حصص أو أسهم من 
البحيرة للسكان، في محاولة منه إلقناعهم. ومع مر التاريخ، خاصة في فترة الحكم البريطاني، تحولت البحيرة إلى 
مخبأ للذخيرة. أما اليوم، فهي واحدة من أجمل البحيرات في العالم، وبفضلها أصبحت املناطق املجاورة لها تابعًا 
إداريًا للبحيرة، وأطلق عليها اسم مدينة كاندي. وهي أيضًا ثاني أكبر مدينة في البالد، وعاصمة اململكة القديمة. 
كما أنها مركز ديني هام، حيث تضم املعابد القديمة، وأبرزها معبد )سري داالدا ماليجاوا(. تقع في قلب الجزيرة، 

)getty/مختبئة بني التالل الخضراء واملنحدرات الساحرة. )تيري فاسيلي

تقع قمة آدم، على سفح جبل آدم )ُيطلق عليه أيضًا اسم جبل الرحون( على ارتفاع 2243 مترا فوق مستوى سطح 
البحر، في دولة سريالنكا، تحديدًا في املرتفعات الوسطى في مقاطعة نوارا إليا في جنوب غرب سريالنكا. شكلت هذه 
القمة، مكانًا تاريخيًا هامًا على الصعيد الديني، حيث كانت موقعًا للحج خالل األلفي عام املاضية، يأتي إليها معظم 
ا للتقاليد البوذية، فهي من آثار اللورد بوذا. فيما يعتقد الهندوس أن هذه القمة تعود 

ً
سكان شبه القارة الهندية. وفق

جذورها إلى اللورد شيفا. من يتمكن من الوصول إلى القمة نظرًا لصعوبة ومشقة الطريق، سيحظى برؤية بانورامية 
ملعظم املناطق األثرية في املدينة. ما يميز هذا الجبل، إضافة إلى طابعه الديني، هو التنوع الطبيعي والبيولوجي هناك، 
نــادرة، ومعظم  بــارزة وبساتني فاكهة  حيث يتميز جبل آدم بامتالكه غطاء نباتيا كثيفا مع أشجار كبيرة وأزهــار 
املنطقة املحيطة به هي بمثابة محمية جبلية ينتشر فيها العديد من الفهود والفيلة، كما تمتاز املنطقة باحتوائها على 

)getty/العديد من األحجار الكريمة مثل الياقوت األزرق والزمرد. )تيري فاسيلي
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MEDIA

»فيسبوك« يكثف جهود كبح 
التضليل حول لقاحات كورونا

الصين تحجب »كلوب هاوس«: 
السياسة ممنوعة

سامر إلياس

تلفزيوني بثته محطة »روسيا  أثــار تقرير 
املــاضــي، موجة  األحــد  الحكومية، مساء   »1
عـــارمـــة مـــن الــســخــريــة فـــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
ُعرض  الــذي  التقرير  قــارن  فقد  االجتماعي. 
ضــمــن بــرنــامــج »حـــصـــاد األســـبـــوع« لكبير 
ــدا الــكــرمــلــن ديــمــتــري  ــانـ ــاغـ صــانــعــي بـــروبـ
قالت معدة  أملانيا،  كيسليوف بن فيال في 
التقرير إن املعارض الروسي ألكسي نافالني 
عاش فيها »حياة بــذخ« ملدة شهرين، وبن 
الــقــصــر الــواقــع عــلــى شــاطــئ الــبــحــر األســـود 
عنه،  استقصائيًا  فيلمًا  نافالني  أعــد  الــذي 
فالديمير  الــروســي  للرئيس  ملك  إنــه  وقـــال 
الرئيس شــّيــدوه بكلفة  بوتن وإن أصــدقــاء 
تــزيــد عــن 100 مــلــيــار روبـــل )حـــوالـــي مليار 
ــــورو( فـــي »أكـــبـــر رشــــوة في  و200 مــلــيــون يـ

تاريخ روسيا«. 
وتــحــت عـــنـــوان »حـــيـــاة نــافــالــنــي األملــانــيــة« 
ــا،  ــ ــ اســـتـــعـــرضـــت مـــراســـلـــة الـــقـــنـــاة فــــي أوروبـ
الفيال  وتصميم  موقع  بوبوفا،  أناستاسيا 
»الفخمة املحتوية على عدة غرف نوم ووعاء 
مــن الفاكهة وآلــة صنع قهوة وإطــاللــة على 
غروب الشمس«. وبحسب التقرير، تقع الفيال 
في حي فريبورغ املرموق في برلن، وانتقل 
تشرين  نوفمبر/  نهاية  فــي  إليها  نافالني 
الثاني املاضي بعد خروجه من املستشفى. 
وذكر التقرير أن مساحة الطابق األول حوالي 
100 مــتــر مــربــع، والــثــانــي قــرابــة 210 أمــتــار 
املبنى  في محيط  بوبوفا  مربعة. وتجولت 
إن  لــتــقــول  الــداخــلــي،  التصميم  إلـــى  لتنتقل 
»الطابق األول يتألف من غرفتي نوم فاخرتن 
إذا كان  املــســاء،  مع شرفة، حيث يمكنك في 
الــطــقــس جـــيـــدًا، رؤيــــة غــــروب الــشــمــس على 
آلة صنع  خلفية املدينة. ويتوفر مطبخ مع 
قهوة ومجموعة من أنواع الشاي الهولندي 

وزجاجة من النبيذ املحلي كهدية«.  
ورغم نفي بوتن ملكية القصر على البحر 
امللياردير  املــقــرب  صديقه  وتأكيد  األســـود، 
ــادي روتــنــبــرغ مــنــذ أكــثــر مــن أســبــوع أن  أركــ
ملكية القصر تعود له، وأنــه »كــان بانتظار 
ــمــــال فــيــه لــيــعــلــن عـــن افــتــتــاحــه  انـــتـــهـــاء األعــ
يدعو  ال  بما  التقرير  يكشف  فخم«،  كفندق 
»نافالني  أن  التأكيد  املقصود هو  أن  للشك 
أيضًا يعيش حياة مرفهة« ال تختلف كثيرًا 
عـــن املــقــاطــع املــنــشــورة فـــي »قــصــر بــوتــن«. 
ودخــــلــــت بـــوبـــوفـــا إلـــــى غـــرفـــة حـــمـــام فــيــهــا 
»جــــاكــــوزي«، وانــتــقــلــت إلـــى مــســبــح صغير، 
ــة مـــهـــارتـــهـــا فــي  ــلــ اســـتـــعـــرضـــت فـــيـــه املــــراســ
الــســبــاحــة رغـــم أن مــســاحــتــه ال تــتــجــاوز 10 
بوبوفا  تنس  ولــم  تقول.  كما  مربعة،  أمتار 
بتواليتات  »الشبيه  املرحاض  إلــى  الدخول 
 »الفرشاة ليست 

ً
عربات القطارات«، مضيفة

ــا!«، ووفــقــًا  مــذهــبــة، ولــكــنــهــا نظيفة نــوعــًا مــ

منوعات

ملــعــدة الــتــقــريــر، فــإن كلفة اإلقــامــة فــي الفيال 
الفخمة تصل إلى 530 يورو يوميًا، لتخلص 
إلى أن »املدون العاطل عن العمل« أنفق أكثر 
مــن 300 ألــف يــورو فــي شهرين للعيش في 
الــفــيــال، مــتــســائــلــة عــن »هــويــة مــن دفـــع ثمن 

إعداد الفيلم الوثائقي عن قصر بوتن؟«. 
مقارنة  كبيرة  بمشاهدات  التقرير  وحــظــي 
ــيــــوب«. وعــلــق  ــوتــ بـــتـــقـــاريـــر الـــقـــنـــاة عـــلـــى »يــ

عن  بعضهم  فعبر  الفيديو،  على  آالف  عــدة 
»ســخــافــة فــكــرة املــقــارنــة بــن حــصــن بوتن 
ومــحــيــطــه وفـــيـــال عـــاديـــة بــالــنــســبــة لــلــحــيــاة 
فــي أملــانــيــا«. وســخــر بعضهم مــن أن طاولة 
الـــطـــعـــام عــلــيــهــا صـــحـــن فـــاكـــهـــة كــضــيــافــة، 
وأن املــطــبــخ فــيــه آلــــة لــصــنــع الـــقـــهـــوة. فيما 
النبيذ  أملـــانـــي أن زجـــاجـــة  كــشــف صــحــافــي 
تــقــدم من  إنــهــا  الــتــي عرضها التقرير وقـــال 

 3 ثمنها  يتجاوز  ال  كهدية  الفيال  أصــحــاب 
يــــورو. وســريــعــًا، بـــدأ مــســتــخــدمــو »تــويــتــر« 
بــالــســخــريــة مـــن الــتــقــريــر والـــــذي كــــان نــوعــًا 
الــرد على تحقيق نافالني حــول »قصر  من 
املــعــلــقــون عــن استغرابهم  بـــوتـــن«. وأعــــرب 
لــأشــيــاء  الـــتـــقـــريـــر  أواله  الــــــذي  لـــالهـــتـــمـــام 
الــعــاديــة ومــيــزات »الــفــيــال« الــتــي اعتبروها 
مسكنًا عــاديــًا فــي أملــانــيــا. وأشــــارت ناشطة 
بــاســم »فـــيـــروس مـــوزغـــي« عــلــى تــويــتــر إلــى 
أن مــا عــرض هــو »الــســكــن املــعــتــاد للمواطن 
األملــانــي الــعــادي. لشخص مــا، يــبــدو فاخرًا 
ــبـــؤس. أال  فــقــط ألنــنــا لـــم نــــَر شــيــئــًا ســــوى الـ
يـــدركـــون هــــذا؟ حــســنــًا، لــيــســت لــديــهــم شقق 
بمطبخ بمساحة 4 أمتار مربعة ومرحاض 
بمساحة 0.5 متر مربع، مع نوافذ متصدعة 
وورق حائط ممزق وموقد للغاز منتج في 
 »وفــق 

ً
عــام 1960...«. أمــا فــيــدور فعلق قــائــال

معاييرهم، نافالني، بصفته وطنيًا حقيقيًا، 
كان عليه أن يعيش هنا )في كوخ من القش(. 

حسنًا، شكرًا، لقد كشفتموه«. 
من جانبها، عرضت رئيسة قسم التحقيقات 
في »صندوق مكافحة الفساد« الذي أسسه 
نــافــالــنــي، مـــاريـــا بــيــفــتــشــيــخ، فـــي صفحتها 
ــر« صــــورتــــن لــبــابــوفــا،  ــتـ ــويـ عـــلـــى مـــوقـــع »تـ
الصحافية في  »فـــي 2014  وقــالــت ســاخــرة: 
هيئة التلفزة الروسية الحكومية عملت في 
الــنــقــاط الــســاخــنــة، وحــمــلــت الــعــلــم األوملــبــي 
في سوتشي..  األوملبية  األلــعــاب  افتتاح  في 
فــي 2021 هــي ذاتــهــا تــرفــع فــرشــاة تنظيف 
التواليت في املكان الذي استأجره نافالني 

لعدة أسابيع«.  
ومعلوم أن »صندوق مكافحة الفساد« الذي 
يديره نافالني عرض فيلمًا استقصائيًا عن 
األســود  البحر  قصر أسطوري على شاطئ 
جــنــوبــي روســـيـــا وســــط مــجــمــع فــخــم يضم 
كــرومــًا بمساحة إجــمــالــيــة تــصــل إلـــى 7800 
هكتار أو مــا يــعــادل 39 مــرة مساحة إمــارة 
موناكو، ضمن منطقة حظر طيران من قبل 
األمن الفيدرالي. وأثار الفيلم الذي حظي حتى 
اآلن بنحو 110 مالين مشاهدة على موقع 
»يوتيوب« موجة غضب في روسيا. ونفى 
أو  له  القصر واملجمع ملكًا  أن يكون  بوتن 
ألي من أقربائه. وتعمل القنوات الفيدرالية 
الروسية منذ نشر الفيلم في 19 يناير/ كانون 
الثاني على مواجهة الضجة بعدة وسائل. 
أعمال  اكتمال  عــدم  عــن  تقارير  فــبــدأت ببث 
القصر، ونفي ملكية بوتن له، ولكن مقارنة 
بوبوفا؛ الحائزة على وسام رفيع من بوتن 
مــنــذ ســنــوات عــن عملها فــي مــجــال اإلعـــالم 
الكرملن  بــروبــاغــانــدا  مهندس  برنامج  فــي 
كيسليوف، مكان إقامة نافالني بما يقال إنه 
قصر لبوتن تكشف عن حجم التخبط في 
اإلعالم الرسمي في إدارة هذا امللف وفشلها 

في لجم االتهامات أو الرد عليها.

محاولة روسية للرد 
على فيلم »قصر بوتين« 

الذي أثار ضجة واسعة

حظرت السلطات الصينية تطبيق »كلوب 
ــاوس« غــيــر الــخــاضــع لــلــرقــابــة، والـــذي  ــ هـ
الصينين  اإلنـــتـــرنـــت  مــســتــخــدمــي  جــــذب 
ملــنــاقــشــة املـــواضـــيـــع املـــحـــظـــورة بــحــريــة، 
بــمــا فــيــهــا االحــتــجــاز الــجــمــاعــي لــإيــغــور 
واالحــتــجــاجــات املــطــالــبــة بــالــديــمــقــراطــيــة 
ــــوم اســـتـــقـــالل  ــهـ ــ ــفـ ــ ــغ ومـ ــ ــونـ ــ ــغ كـ ــ ــونـ ــ ــي هـ ــ فــ
الصن  وتستخدم  اإلثنن.  مساء  تايوان، 
نـــظـــام مـــراقـــبـــة واســـــع الـــنـــطـــاق ومــتــطــورا 
لــقــطــع شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت عـــن املــعــارضــن، 
إلــى مواقع  الــوصــول  ومنع املواطنن مــن 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي مـــثـــل فــيــســبــوك 
»جــدار الحماية  وتــويــتــر، فــي مــا يــعــرف بـــ

العظيم«.
لــكــن تــطــبــيــق »كـــلـــوب هـــــاوس« تــمــكــن من 
تخطي الرقابة لفترة وجيزة وجذب عددا 
كبيرا من مستخدمي اإلنترنت الصينين، 
لــكــن يــبــدو أنـــه ســرعــان مــا وقـــع فــي شــرك 
الصوتي  التطبيق  هــذا  ويسمح  الــرقــابــة. 
األميركي الذي ال يمكن االنضمام إليه إال 
واملشاركة  باالستماع  لأعضاء  بــدعــوة، 
فــــي مــــحــــادثــــات مـــبـــاشـــرة غـــيـــر خــاضــعــة 

للمراقبة تجري في »غرف« رقمية.
ــرة، شــغــل مــســتــخــدمــو  ــيــ ــام األخــ ــ وفــــي األيــ
اإلنـــتـــرنـــت الــصــيــنــيــون تــلــك الـــغـــرف الــتــي 
ــول مــواضــيــع  تـــجـــري فــيــهــا مــنــاقــشــات حــ

ــثــــل ســجــن  ــع لــــرقــــابــــة شــــــديــــــدة، مــ تـــخـــضـ
بــكــن ألقــلــيــة اإليــغــور املسلمة فــي أقصى 
أظهر  اإلثــنــن،  غــرب شينجيانغ. ومــســاء 
التطبيق رسالة خطأ للمستخدمن الذين 
افتراضية«  خاصة  »شبكة  لديهم  ليست 
)فــي بــي إن( إلنــشــاء اتــصــال إنترنت آمــن، 
وسرعان ما تحولت املناقشات السياسية 
في الغرف باللغة الصينية إلى مناقشات 

حول حظر التطبيق.
وبـــدأ بــعــض املــتــحــدثــن بــالــلــغــة الصينية 
مــنــاقــشــة اآلثـــــار األمــنــيــة لـــوجـــودهـــم على 
ــانــــوا ســيــواجــهــون  ــا إذا كــ ــ الــتــطــبــيــق، ومـ
ــد املستخدمن  ــال أحـ مــراقــبــة رســمــيــة. وقــ
بــعــد حــظــر الــتــطــبــيــق: »رأيـــــت الــعــديــد من 
املناقشات تتحدث عن قضايا عبر املضيق 
تــايــوان الشائكة(  إلـــى قضية  )فـــي إشــــارة 
ومــشــكــالت حـــســـاســـة... واعـــتـــقـــدت أن هــذا 
التطبيق لن يستمر لوقت طويل«. وأضاف 
مستخدم آخــر: »مــا يأتي بعد الحظر هو 

تجميع قائمة األشخاص على املنصة«.
وكتبت إيزابيل نيو، وهي صحافية كانت 
تستمع إلــى إحـــدى تلك املــحــادثــات، على 
ــالـــت شـــابـــة مـــن الــصــن  تــويــتــر األحــــــد: »قـ
ــة لـــلـــتـــو فــــي كــــلــــوب هــــــــاوس: هـــذه  ــقــــاريــ الــ
باإلنترنت  فيها  أتصل  التي  األولــى  املــرة 
برنامج  الفعلية«. وغــّرد كيزر كيو، مقدم 

ــــذي يـــركـــز على  »ســيــنــيــكــا بـــودكـــاســـت« الـ
شــــــــؤون الـــــصـــــن، مــــبــــاشــــرة األحــــــــد بــعــد 
الــتــي كـــان يسمعها فــي غرفة  املــحــادثــات 
كــان يناقش فيها وضــع اإليــغــور. وأشــار 
خــصــوصــا إلــــى طــريــقــة تــفــاعــل أفـــــراد من 
إتــنــيــة هــــان الــصــيــنــيــة، وهــــي املــجــمــوعــة 
وأشخاص  الــصــن،  فــي  املهيمنة  العرقية 
مــن مجتمع اإليـــغـــور املــضــطــهــد، فــي هــذا 

الفضاء اإللكتروني.
)فرانس برس(

ألكسي نافالني في مطار موسكو قبل اعتقاله لدى وصوله من برلين )كيريل كرديافتسيف/ فرانس برس(

)Getty(

التضليل حــول لقاح كورونا،  املــال من ناشري  ــه يجني 
ّ
أن انتقاده وتأكيد  بعد 

لة 
ّ
أعلن موقع »فيسبوك«، اإلثنن، تكثيف جهوده لكبح انتشار املعلومات املضل

 إلــى االســتــدالل على 
ً
حــول لــقــاحــات كــوفــيــد-19 وتــعــزيــز نشر الــحــقــائــق، إضــافــة

تنشر  التي  املجموعات  الخطوة حظر  اللقاح. وتشمل  أخــذ  من  الحذرة  الفئات 
لة حول الفيروس واللقاحات بشكل عام.

ّ
بشكل متكّرر معلومات مضل

لة 
ّ
املضل كوفيد  معلومات  إزالـــة  على  أشــهــر  منذ  يعمل  ـــه 

ّ
إن »فيسبوك«  ويــقــول 

بــهــا، وهــو اآلن  الــصــادرة عــن منظمات مــوثــوق  والــتــرويــج للنصائح الصحية 
 تقريرًا نشرته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية أوائل 

ّ
يتوسع في املبادرة، إال أن

الشهر الحالي أّكد أن تحقيقًا وجد أن 430 صفحة، يتبعها 45 مليون شخص، 
تستخدم أدوات »فــيــســبــوك«، مــثــل املــتــاجــر واالشـــتـــراكـــات، بــالــرغــم مــن نشرها 
مــعــلــومــات خــاطــئــة حـــول كـــورونـــا والــلــقــاحــات. وعــمــد »فــيــســبــوك« الـــى تحديث 
قائمته للمزاعم الزائفة حول الفيروس واللقاحات، وذلك بمساعدة من منظمة 
 كوفيد-19 من 

ّ
الصحة العاملية. وتضّمنت قائمة املعلومات املحظورة املزاعم بأن

 اللقاحات ســاّمــة أو 
ّ
صناعة أشــخــاص واإلصــابــة بــه أكثر أمــانــًا مــن اللقاح وأن

تسّبب التوّحد.
»مركز مكافحة  إذ كتب  البعض،  كافية إلقناع  تكن  لم  »فيسبوك«  مــبــادرة   

ّ
لكن

 »فــيــســبــوك وعـــد عــلــى مــــدار الــعــام املــاضــي 
ّ
الــكــراهــيــة الــرقــمــيــة« عــلــى تــويــتــر أن

اللقاحات«،  كوفيد ومناهضة  لة حول 
ّ
املضل املعلومات  بإجراءات صارمة ضد 

ـــه »فــي كــل مــرة يفشل فــي أن يــقــرن هــذه اإلعــالنــات الــبــارزة بالعمل«. 
ّ
مضيفًا أن

وقال »فيسبوك« إن 50 مليون شخص شاركوا في االستطالع الذي أجراه العام 
املاضي حول كوفيد-19 وتمحور حول األعراض ووضع األقنعة والحصول على 
 »االستطالع ُيعّد األضخم من نوعه على اإلطالق 

ّ
الرعاية الصحية. وأضاف أن

وساعد الباحثن الصحين على مراقبة وتوقع انتشار كوفيد-19 بشكل أفضل«، 
 البيانات ستساعد على فهم أفضل لنوايا ألخذ اللقاح على صعيد 

ّ
الفتًا إلى أن

»الديمغرافيا االجتماعية والعرق والجغرافيا وغير ذلك«.
)العربي الجديد(

»حياة نافالني األلمانية«... بروباغاندا روسية تثير السخرية

بطاقات 
اللقاح

واشنطن ـ العربي الجديد

رت لجنة التجارة الفيدرالية األميركية من نشر 
ّ
حذ

التواصل.  كــورونــا في مواقع  لقاح  بطاقة  صــور 
املتحمسني  فيها  وّبــخــت  تدوينة  اللجنة  وكتبت 
ــورة الــبــطــاقــة  مـــن األمــيــركــيــني الـــذيـــن نـــشـــروا صــ
وأوضحت  تلقوها.  التي  اللقاح  بجرعة   

ً
احتفاال

أن البطاقة تحتوي على معلومات حساسة، مثل 

االسم الكامل وتاريخ امليالد ومكان تلقي اللقاح 
وتوقيته. ونشر مثل هذه املعلومات في الشبكات 
الستغالل  الفرصة  السيئة  النيات  ذوي  يعطي 
البيانات لإلضرار بأصحابها. وتشبه سرقة هوية 
 أحجية تتكون من معلومات الضحية 

ّ
شخص حل

الشخصية. لهذا ينصح موقع »غيزمودو« بعدم 
إليها.  التي يحتاجون  األحجية  هــؤالء قطع  منح 
فــبــمــجــرد مــعــرفــة تـــاريـــخ ومـــكـــان املـــيـــالد يمكن 

للمحتالني أحيانًا تخمني معظم أرقام رقم الضمان 
االجتماعي للضحية. وبحصول لصوص الهويات 
على »قطع األحجية« يمكنهم استخدام املعلومات 
الضحية، واملطالبة  لفتح حسابات جديدة باسم 
الــضــرائــب ألنفسهم واالنـــخـــراط في  بــاســتــرداد 
عمليات سرقة أخرى للهوية. وأشارت »نيويورك 
تايمز« إلى أن بطاقات اللقاح يمكن تزويرها من 
أو ليست  لقاح  لــم يحصلوا على  قبل أشــخــاص 

لديهم خطط للحصول على لقاح من أجل الوصول 
إلى الوظائف أو املطاعم أو األحداث. وذكر تقرير 
لصحيفة »ذا صن«، في ديسمبر/ كانون األول، أن 
بعض األشخاص كانوا يبيعون بالفعل بطاقات 
تطعيم مزيفة على »تيك توك«. وتذكر »نيويورك 
املعلومات  يستخدمون  قــد  املحتالني  أن  تايمز« 
لخداع الناس لدفع ثمن الجرعة الثانية من لقاحهم 

أو أي جرعات مستقبلية.

في محاولة للرّد على فيلم »قصر بوتين« الذي ال يزال يثير ضجة في روسيا حول الفساد والرشاوى، بثّت قناة حكومية تقريرًا يحاول 
رمي االتهامات نفسها على المعارض ألكسي نافالني، لكنه قوبل بسخرية واسعة
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قــلــب« و»خــيــبــة أمــــل« بــاإلضــافــة إلـــى فيلم 
سينمائي. ولكن مشكلة كورونا وثورة 17 
ــرت بشكل أو 

ّ
أخ العاّمة،  تشرين والــظــروف 
بآخر عرض بعض األعمال«. 

ــا انــتــقــائــي فـــي أدواري،  يــعــتــرف: »نـــعـــم، أنــ
وال مــشــكــلــة لــــدي فـــي قــــول »ال« واالعـــتـــذار 
أرفـــض  يــقــنــعــنــي. وعـــنـــدمـــا  أي دور ال  عـــن 
أي عـــمـــل، أفـــّســـر الــســبــب، فــاالســتــراتــيــجــيــة 
الـــتـــي يــرســمــهــا املــمــثــل لــنــفــســه ال تــتــوافــق 

دائــمــًا مــع االســتــراتــيــجــيــة الــتــي تــكــون لــدى 
ي 

ّ
الــذي لديه اعتبارات مختلفة لتول املنتج 

إنتاج أي عمل درامــي«، شارحًا أنه »ال يدع 
ر سلبًا على عالقته 

ّ
اعتذاره عن أي دور يؤث

في  معترفًا   ،« الــدرامــا  ــاع 
ّ
وصــن باملنتجن 

 
ً
ــّرة ــ ــك حــــدث »مـ الـــوقـــت عــيــنــه أن نــقــيــض ذلــ

 مع شخص لم يتعامل معي بأخالق 
ً
واحدة

مهنية عالية«. 
وعّما جذبه للمشاركة في مسلسل »حادث 

بيروت ـ رنا أسطيح

اللبناني  املمثل  روزنــامــة  تــزدحــم 
كــــــــــارلــــــــــوس عـــــــــــــــــازار بـــــــعـــــــدد مـــن 
والــعــربــيــة،  اللبنانية  املــســلــســالت 
الــدرامــا،  مــن خاللها على جمهور   

ّ
يطل التي 

ــواء عــبــر املــنــّصــات الــرقــمــيــة أو الــشــاشــات  ســ
بيروت«  »دفعة  في   فبعد مشاركته  ية، 

ّ
املحل

 حاليًا 
ّ

ربة«، ها هو يطل
ُ
و»ال ُحكم عليه« و»غ

ــادث  ــ فــــي بـــطـــولـــة املــســلــســل االجـــتـــمـــاعـــي »حـ
ــراج رنــدا  ــ قــلــب«، مــن كــتــابــة ولــيــد زيــــدان وإخـ
درامية  أعمال  لسلسلة  أنــه يستعّد  كما  علم، 
وسينمائية أخرى، يكشف عن تفاصيلها في 
مقابلة خاصة أجرتها معه »العربي الجديد«.
وبــــعــــد غــــيــــاب نـــحـــو عــــامــــن عـــــن جــمــهــور 
 قوية 

ً
 درامــيــة

ً
الشاشة، يسّجل عــازار عــودة

مــن خـــالل أدوار بــــارزة، يــؤّديــهــا فــي أعــمــال 
لــبــنــانــيــة بــحــتــة أو عــربــيــة مــشــتــركــة ولكنه 
يـــوضـــح: »لــــم أبــتــعــد فــعــلــيــًا، ولـــكـــن الــفــتــرة 
الفالحن«  »ثــورة  التي مــّرت بن مسلسلي 
و»غـــربـــة« لـــم تــكــن فــتــرة عـــدم إنــتــاجــيــة، بل 
ــــّورت خاللها  عــلــى الــعــكــس تــمــامــًا، فــقــد صـ
ثـــالثـــة مــســلــســالت، هـــي »غــــربــــة« و»حـــــادث 

منذ عام بدأ العمل 
على إنشاء نظام تأجير 

الدراجات الذكية

يتشارك البطولة مع 
الممثلة ستيفاني عطاهلل 

في »حادث قلب«

يقدم فتحي عبد الوهاب 
أولى بطوالته المطلقة 

في مسلسل »فوبيا«

2223
منوعات

قــلــب«، حــيــث يــتــشــارك الــبــطــولــة مــع املمثلة 
الــلــبــنــانــيــة ســتــيــفــانــي عــطــالــلــه، ومــجــمــوعــة 
من نجوم الدراما اللبنانية، يقول: »أحببت 
ولــهــا وجـــود املنتجة 

ّ
مختلف عــنــاصــره، وأ

ــد، فــــأنــــا أحـــــب كـــثـــيـــرًا طــريــقــة  مــــي أبـــــي رعـــــ
عملها وهـــي مــن املــنــتــجــن الــذيــن يــعــرفــون 
الـــســـّر وراء الــتــركــيــبــة الـــدرامـــيـــة الــنــاجــحــة. 
مــن جــهــة أخــــرى، جــذبــنــي كــثــيــرًا نــص وليد 
املمتنع  السهل  طريقة  اعتمد  الـــذي  زيـــدان 

وقّصة جذابة.  للمشاهد  تقطيع جميل  مع 
أنــا معجب أيــضــًا بــأعــمــال رنـــدا عــلــم، ســواء 
على صعيد األعمال الغنائية املصّورة التي 
ــى إخــراجــهــا، أو حــتــى األعــمــال 

ّ
كــانــت تــتــول

تــشــارك فيها كممثلة.  التي كانت  الــدرامــيــة 
وهــي تــخــوض فــي »حـــادث قــلــب« تجربتها 
األولــــى فــي مــجــال اإلخــــراج الـــدرامـــي، وهــذا 
ــروري أن  ــن الــــضــ ــه؛ فــلــيــس مـ ــان قــمــنــا بــ ــ رهـ
أيضًا  ناجحًا  كليب  الفيديو  مــخــرج  يــكــون 
فــي اإلخــــراج الــدرامــي، فــاملــجــاالن مختلفان 
ــم لــديــهــا الــحــس الـــدرامـــي 

َ
تــمــامــًا. ولــكــن عــل

كمخرجة  البصرية  والــجــمــالــيــات  كممثلة، 
فيديو كليب«.   

وعن التغّيرات التي فرضها دخول األعمال 
الدرامية إلى سوق املنصات الرقمية، يقول: 
»اليوم يوجد انفتاح أكثر، أصبح املخرجون 
باتوا  ألنهم  أعلى  على مستويات  يعملون 
الخارج.  يتّم تقديمه في  منفتحن على ما 
العمل  بطريقة  االســتــمــرار  ممكنًا  يعد  ولــم 
بعة سابقًا في املجال 

ّ
نفسها التي كانت مت

ه تطّور. ولأسف، هناك 
ّ
الدرامي فالقطاع كل

عرض على الشاشات 
ُ
مسلسالت ما زالــت ت

ة. العالم أصبح في  في لبنان تتسم بالرداء
مــكــان آخـــر تــمــامــًا، ومــخــرجــون ومــخــرجــات 
بـــاتـــوا يــذهــبــون بأعمالهم  الـــيـــوم  كــثــيــرون 
ــن األعــــمــــال  ــ ــة الــــجــــديــــدة مـ ــ ــوجـ ــ ــاه املـ ــاتــــجــ بــ
الدرامية ويدخلون عليها املنحى األجنبي 

في طريقة العمل«. 
وعــن الــفــارق بــن تــطــّور قطاع السينما في 
لبنان، ووصوله إلى املهرجانات والجوائز 
العاملية، في مقابل االنتشار املحدود للدراما 
اللبنانية في املشهد الدرامي العربي، يقول: 
»هـــذا مــوضــوع بحث طــويــل. معظم األفــالم 
الــتــي تــصــل إلـــى املــهــرجــانــات الــعــاملــيــة هي 
أكانت  لديها تمويل خــارجــي، ســـواء  أفـــالم 
أفـــالم زيـــاد دويــــري أو نــاديــن لــبــكــي. الــيــوم 
مواضيع  نوعية  يفرض  األجنبي  التمويل 
اإلنتاجية  الجهات  باهتمام  معينة تحظى 
ــانــــات الــســيــنــمــائــيــة  الـــخـــارجـــيـــة، واملــــهــــرجــ
الكبرى، وهي تكون غالبا مواضيع تعكس 
خصوصية البلد وتكون مأخوذة من صلب 
واقـــعـــه. وهــــذا ال يــلــغــي أبــــدًا مــهــارة وإبــــداع 

دويري ولبكي«.
في املقابل، يرى عازار أن »املشكلة في الدراما 
اللبنانية هي أننا أخذناها إلى مكان تصلح 
فيه ألن تكون موجودة في أي مكان وزمان. 
 من الدراما املكسيكية بعد 

ً
استوحينا قليال

 
ً
وقليال التسعينيات،  أوائــل  في  بها  تأثّرنا 

لدينا  التركية، فأصبح  األعــمــال  مــوجــة  مــن 
كــان،  فــي أي بلد  أعــمــال تعكس أي مجتمع 
ولم نذهب كثيرًا إلى خصوصية بلدنا الذي 
تستحق  التي  الشائقة  باملوضوعات  يزخر 
تــنــاولــهــا فـــي األعــــمــــال الــــدرامــــيــــة... ولـــذلـــك، 
أصــبــحــنــا نـــوعـــًا مـــا مــحــصــوريــن فـــي مــكــان 
معّن، ولذلك لكي تتمّكن الدراما من الخروج 
ي، وتحقق انتشارًا أوسع، 

ّ
من وجودها املحل

يجب أن تنطلق من خصوصية البيئة التي 
 باألعمال الدرامية 

ً
 مثال

ً
تنتجها، وذلك أسوة

السورية التي أدخلت الحارة الشامية على 
ــم أن  عــقــلــيــة الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي والــخــلــيــج، رغــ
من  لم يسلم  دراميًا  الشامية  الحارة  تناول 

املفارقات التاريخية«.
ويرى أن »لبنان مليء باملوضوعات املهمة، 
ولــكــن الــقــطــاع الـــدرامـــي فــي لــبــنــان لــم يحظ 
بأي دعم رسمي من الدولة، كما أن الحركة 
ــّرت بـــعـــد الـــحـــرب  ــمــ ــتــ اإلنـــتـــاجـــيـــة الــــتــــي اســ
 
ً
اللبنانية لغاية أوائل األلفية، كانت خجولة

ــتــــي تــصــلــح  وتـــكـــتـــفـــي بــــإنــــتــــاج األعـــــمـــــال الــ
يًا، إلى أن شهد القطاع دخول 

ّ
لعرضها محل

منتجن كبار، بدؤوا يشجعون على صناعة 
، ويــتــيــحــون لــأعــمــال 

ً
أعـــمـــال أكــثــر دســــامــــة

اللبنانية انتشارًا أكبَر في الخارج«.

إبراهيم علي

لـــم تــنــتــظــر إلــيــســا كــثــيــرًا إلنـــهـــاء تــعــاقــدهــا 
ــدأت  ــع شـــركـــة روتـــــانـــــا، حـــتـــى بــ ــل مــ ــويـ ــطـ الـ
بالبحث عن منافذ أخــرى مماثلة في سعة 
الرابط وحفظ  على  إبقائها  رغــم  االنتشار، 
السعودية،  الشركة  وبن  بينها  الوجه  ماء 

التي قضت فيها أكثر من ستة عشر عامًا.
ســـنـــوات لـــم تــخــل مـــن املــشــاكــل واالخـــتـــالف 
ــة إلــيــســا الــفــنــيــة وشــــروط  ــ الــكــبــيــر بـــن رؤيـ
العام سالم  الشركة، خصوصًا مع مديرها 
الــهــنــدي، الــحــاكــم بــأمــر روتـــانـــا وقــراراتــهــا 

يها منذ ما يقارب ثالثن عاًما.
ّ
ومغن

لـــتـــجـــدد  ــا  ــيــــســ إلــ عـــــــــادت   ،2009 عـــــــام  فـــــي 
ــة بــأمــر  ــعـــوديـ ــع الـــشـــركـــة الـــسـ تـــعـــاقـــدهـــا مــ
مــن األمــيــر الــولــيــد بــن طـــالل، بــعــدمــا تبنت 
واصطادتها   ،2004 عــام  نجاحها  روتــانــا 
صليبا.  جــان  الــراحــل  اللبناني  املنتج  مــن 
ــام صــاحــبــة  ــ كــــان صــلــيــبــا مــهــد الـــطـــريـــق أمـ
يخطف  أن  بحنكة  واستطاع  »عايشالك«، 
لــهــا جــائــزة املــوســيــقــى الــعــاملــيــة عـــام 2005  
فــي مــونــاكــو، مــا ســّهــل إلليسا الــعــبــور إلى 
يومن،  قبل  والــشــهــرة.  والــضــوء  الجمهور 
إليسا  عــودة  عــن  »أنــغــامــي«  أعلنت منّصة 

تــزيــد عــن حقيبة ظــهــر. بــعــد تنفيذ مــشــروع 
حديقة الــدراجــات الــعــام املــاضــي، بــدأ العمل 
على استخدام التقنيات وإنشاء نظام تأجير 
أمام  الذكية ISBIKE، وذلــك متاح  الــدراجــات 
إلى  املدينة،  فــي  الساحات  وبعض  الحدائق 
جانب نظام تأجير الدراجات الهوائية، بعد 
اســتــخــدام تطبيق الــــدراجــــات، وتــثــبــيــت رقــم 
البنكي  أو اإلقامة، وتثبيت الحساب  الهوية 

للمستخدم.
وتـــقـــول الــشــابــة الــتــركــيــة أيـــلـــول أر بـــاشـــران، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »أنــــا مـــن هــــواة ركـــوب  لـــ
الـــدراجـــة الــهــوائــيــة، حــتــى قــبــل عـــام كــورونــا، 
الــتــكــالــيــف، وتخلصنا  قــلــيــلــة  فــهــي ريـــاضـــة 
ــام شـــــوارع إســطــنــبــول. أذهــــب إلــى  ــ مـــن ازدحــ

مدرستي القريبة على دراجتي«.
ــتـــخـــدام، تــقــول الــطــالــبــة أر  وعــــن كــيــفــيــة االسـ
بـــاشـــران: »تـــكـــون الــســكــوتــرات مــقــفــلــة، تــدفــع 
فيفتح،  املصرفية،  بطاقتك  عبر  ليرات  ثــالث 
ومــن ثــم تــدفــع 75 قــرشــًا عــن كــل دقيقة حتى 
تعيد السكوتر، وذلك بعد استخدام التطبيق 
ــال بــيــانــاتــك  ــ والــضــغــط عــلــى زر الـــبـــدء وإدخــ
الخاصة واملصرفية. كما يمكنك معرفة كمية 
الــشــحــن واملـــســـافـــة الــتــي يــمــكــن قــطــعــهــا قبل 
معرفة  املشغلة  للشركة  ويمكن  االســتــخــدام، 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

للدراجات  الجمهورية  ســبــاق  إلــغــاء  يكن  لــم 
الهوائية في تركيا )معروف بطواف تركيا( 
إبريل/نيسان  إلــى  وتأجيله  املــاضــي،  الــعــام 
املقبل، مؤشرين على انحسار استخدام هذه 
إلبعاد  التأجيل  املنظمون  آثــر  بــل  الوسيلة، 
مــخــاطــر نــقــل عـــدوى كـــورونـــا. ُيــقــام مــنــذ عــام 
خذ 

ّ
1963، وكان يسمى »سباق مرمرة«، ثم ات

ليندرج عام  عــام 1965،  الــدولــي منذ  الطابع 
الــدولــي للدراجات،  2017، بعد قــرار االتــحــاد 
أن  بعد  الــعــاملــيــة،  الــجــوالت  ضمن مسابقات 
تطّور إلى ثماني مراحل، تبدأ من إسطنبول 
وتنتهي بها، بعد الطواف بعدد من الواليات 

التركية، وفق زمن ومسار محددّين.
نالحظ في شوارع تركيا زيادة في استخدام 
ــات الـــهـــوائـــيـــة واآللـــــيـــــة، إلـــــى جــانــب  ــ ــدراجــ ــ الــ
الـــدراجـــات الــكــهــربــائــيــة )الــســكــوتــر(، كطقس 
جــديــد، لــم يــكــن منتشرًا إلـــى هـــذا الــحــد، قبل 
عــام 2020 على األقـــل، إلــى الــحــد الـــذي أغــرى 
عــنــاصــر شــرطــة بــلــديــة »تـــــوزال« لــتــكــون أول 
بلدية تؤمن لعناصرها السكوتر الكهربائي، 

للتنقل واملتابعة خالل ساعات العمل.
ــًا، بــــــدء تــخــصــيــص  ــ ــــضـ ــــدات أيـ ــاهـ ــ ــــشـ ومــــــن املـ
ــــي شـــــــــوارع إســـطـــنـــبـــول خـــاصـــة  مـــــســـــارات فـ
بـــالـــدراجـــات الــهــوائــيــة والــكــهــربــائــيــة، ومــنــع 
الــنــاريــة مــن االســتــخــدام، وهــو أمــر مستجد، 
ــبـــرملـــان الـــتـــركـــي قــانــونــًا  جــــاء بــعــد أن أقــــر الـ
قيادته  منع  مشترطًا  الكهربائي،  للسكوتر 
عــلــى الـــطـــرق الـــتـــي تـــزيـــد ســرعــاتــهــا عـــن 50 
كــم/ســاعــة، ومــنــع الــقــيــادة ملــن هــم دون سن 
15 ســنــة. كــمــا مــنــع الــقــانــون الــتــركــي ركـــوب 
شــخــصــن عـــلـــى الـــســـكـــوتـــر ووضــــــع حــمــولــة 

إلــــى الــشــركــة عــبــر بــرنــامــج »بـــودكـــاســـت«، 
يــبــدأ بــثــه الــيــوم األربـــعـــاء بــحــســب الــبــيــان. 
أغاني  الــعــودة جـــاءت بعد حــذف محتوى 
ــام 2018،  ــ إلـــيـــســـا بـــالـــكـــامـــل مــــن املـــنـــصـــة عـ
والسبب هو تعاقد شركة روتانا مع منصة 
يمنع  ما  بعقد حصري،  الفرنسية  »ديــزر« 
 بــث كــل إنــتــاج شــركــة روتـــانـــا عــلــى منصة 

ثانية منافسة.
الذي  الترفع عن األمــر  حاولت إليسا مــرارًا 
اعــتــبــرتــه هــدمــًا لــنــجــاحــات كــبــيــرة حققتها 
على املنصة وفقًا لعدد مشاهدات متابعي 
تطبيع »أنغامي«، واستجابت على مضض 
لدعوات روتانا/ديزر، لكنها لم تصمد أكثر 
من ذلك، وهي اليوم تحاول البدء من جديد 
عبر برنامج، لتعود إلى املنافسة الحقيقية 
ـــن ســبــقــوهــا  ــذيــ ــ ــا الـ ــهــ بـــيـــنـــهـــا وبــــــن زمــــالئــ
وتعاونوا مع أنغامي )راغب عالمة ونانسي 

عجرم وغيرهما(.
عة 

ّ
في »بودكاست«، تقّدم إليسا روايات موز

على عدة حلقات: ذكريات الطفولة، وحديث 
 
ً
عن صداقاتها وعالقاتها اإلنسانّية، إضافة

إلى التحديات التي واجهتها خالل رحلتها 
الــغــنــائــيــة، كــمــا تــبــوح بـــأمـــور لـــم يسمعها 

الناس من قبل.
ــك املـــؤســـس  ــريـ وقــــــال إيــــــدي مـــــارونـــــي، الـــشـ
ــامــــي«: »ال  ــغــ ــيـــس الــتــنــفــيــذي فــــي »أنــ ــرئـ والـ
ــــن أهــمــيــة  إلـــيـــســـا عـ تـــخـــتـــلـــف أهـــمـــيـــة رأي 
واضــحــة وصريحة  دائــمــًا  هــي  موسيقاها. 
 هــذا األمــر صار 

ّ
فــي أفــكــارهــا، إلــى درجــة أن

مـــيـــزة فـــي شــخــصــّيــتــهــا وجــعــلــهــا مـــن أكــثــر 
نشكر  وعامليًا.  محليًا  رة 

ّ
املؤث الشخصيات 

ــامـــي، ونــحــن  ــغـ ــا أنـ ــيـــارهـ ــتـ ثـــقـــة إلـــيـــســـا واخـ
واثــقــون مــن نجاح هــذه التجربة، كما أنها 

ستمّهد الطريق من خاللها الزدهــار ثقافة 
البودكاست في املنطقة«.

فــي نوفمبر/ إليسا،  إعــالن  ذلــك بعد  يأتي 
تــشــريــن الـــثـــانـــي املــــاضــــي، عـــن عــــدم نيتها 
وأنها  روتــانــا،  مــع شــركــة  تجديد تعاقدها 

ترغب في تجربة اإلنتاج لنفسها، وامتالك 
أغانيها بشكل حصري. تصريح يأتي بعد 
عـــام واحـــد مــن إعـــالن نيتها االعـــتـــزال بعد 
املــشــكــلــة الــتــي واجــهــتــهــا مـــع رئــيــس هيئة 
الــتــرفــيــه فـــي الـــســـعـــوديـــة تـــركـــي آل الــشــيــخ 

لــلــمــصــالــحــة  حــثــيــثــة  ومــــحــــاولــــة   ،)2019(
جــاءت عبر روتــانــا.. لكن ذلــك لم يبدد حذر 
الشركة،  التعاقد مع  إعــادة  إليسا ربما من 
أو مــحــاولــة فهم قـــدرة الــفــنــان على اإلنــتــاج 

لنفسه ومواجهة سياسة االحتكار.

ــارئ  مـــوقـــع الـــســـكـــوتـــر بـــحـــال حــــــدوث أي طــ
أو تـــوقـــف«. تــشــيــر إحـــصـــاءات إلـــى أن ٪92 
مــن ســكــان تــركــيــا يقيمون فــي املـــدن ومــراكــز 
املــقــاطــعــات، مــا زاد مــن مــبــيــعــات الـــدراجـــات، 
ــد حـــالـــيـــا 35 ألــــــف دراجـــــــــة بـــخـــاريـــة  ــ ــــوجـ وتـ
إلــكــتــرونــيــة يــســتــخــدمــهــا أكــثــر مـــن 3 مــاليــن 
املـــرور في  فــي تركيا. وأدى اختناق  شخص 
ــدن الـــكـــبـــرى، خـــاصـــة إســطــنــبــول،  ــ ــوارع املـ ــ شــ
وتفشي وباء كورونا، إلى ارتفاع الطلب على 
الدراجات، والنارية خاصة، وذلك على الرغم 
مــن فـــرض ضــرائــب إضــافــيــة عــلــى الــدراجــات 
تــزداد كلما زادت سعة املحرك  التي  النارية، 

عن 250 سنتيمترًا مكعبًا.
صناعة  اتــحــاد  رئيس  تصريحات  وبحسب 
الدراجات النارية )MOTED( بشاري إرباش، 
املــطــابــقــة لــبــيــانــات معهد اإلحــصــاء الــتــركــي، 
فــقــد ارتــفــعــت تــســجــيــالت الـــدراجـــات الــنــاريــة 
ــــالل مــنــتــصــف  ــئـــة خــ بــنــســبــة بـــلـــغـــت 94 بـــاملـ
عام  مــن  نفسها  بالفترة   

ً
مــقــارنــة  ،2020 عــام 

 25 ألفًا و420 دراجة. وشهد 
ً
2019، متجاوزة

ــا زيــــــادة فـــي عــــدد الــتــســجــيــالت  عــــام كــــورونــ
ألــف  تــجــاوزت 143  بــاملــئــة، حــيــث  بنسبة 29 
دراجــــــة. وبــحــســب مــعــهــد اإلحـــصـــاء الــتــركــي 
»توركسات«؛ فمن املتوقع أن يقفز هذا الرقم 

إلى ما بن 175 ألفًا و180 ألف دراجة.
ويقول إربــاش إن الدراجات صغيرة السعة 
ا لنمّو السوق. وشهدت دراجات 

ً
كانت حافز

مــكــعــبــًا )ســـــي ســـــي( و100  55 ســنــتــيــمــتــرًا 
املبيعات:  في   

ً
هائال ا  نــمــّوً مكعب  سنتيمتر 

نعتقد  فنحن  للغاية،  مهمة  بــيــانــات  »هـــذه 
ــــن يـــشـــتـــرون  ــذيـ ــ الـ أن غـــالـــبـــيـــة األشـــــخـــــاص 
ــــدؤوا لــلــتــو فـــي ركـــوب  هـــذه الــــدراجــــات قـــد بـ

الدراجات النارية«.

إليّسا على منّصة »أنغامي«: وداعًا روتاناإسطنبول تطوف على الدرّاجات النارية
للمرة األولى، تروي 

المغنية اللبنانية إليسا 
قصصًا شخصيًة وفنية 
عبر برنامج على منصة 

»أنغامي« اإللكترونية

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بــعــد أن قــدمــوا طــــوال الــســنــوات املــاضــيــة أدوارًا 
ثانية في أعمالهم، يبدو أن شهر رمضان املقبل 
سيشهد حضور عدد من الفنانن بأدوار البطولة 
املطلقة ألول مرة، في املسلسالت املصرية. بعدما 
نجحت الفنانة روجينا في أدوارها التي قدمتها 
ــة، آخــــرهــــا مــســلــســل  ــيـ ــوام املـــاضـ ــدار األعــــــ ــ عـــلـــى مــ
»الــبــرنــس«، مــع الــفــنــان محمد رمـــضـــان، وتعلق 
الجمهور ببعض الجمل التي كانت تقولها خالل 
»فـــدوى«،  فيه شخصية  جــســدت  الـــذي  املسلسل 
مثل »يا عمري«، يبدو أنه قد حان وقت تقلدها 
البطولة، حيث إنها تقوم حاليًا بتصوير مسلسل 
»بــنــت الــســلــطــان«. العمل تـــدور أحــداثــه فــي إطــار 
اجتماعي، ويشارك في بطولته كل من روجينا، 
وأحمد مجدي،  وباسم سمرة،  ومحمود حافظ، 
وسوسن بدر، وبيومي فؤاد، وندى موسى، وهو 
عن قصة من تأليف أيمن سالمة، وإخــراج أحمد 

شفيق.
البطولة  أيضًا،  الرمضاني،  السباق  يشهد  كذلك، 
ــى لــلــفــنــانــة حــنــان مـــطـــاوع؛ إذ تــقــدم  ــ املــطــلــقــة األولـ
مسلسل »ورد«، وتجسد من خالله شخصية سيدة 
تعيش قــصــة حــب مــع بــطــل الــعــمــل أمــامــهــا، ولكن 
تواجههم الكثير من االعتراضات. مسلسل »ورد« 
مــن إخـــراج شــادي أبــو شـــادي، ويــشــارك فيه أيضًا 
كــل مــن هــاجــر الــشــرنــوبــي، ومــحــمــد غــنــيــم، وعــالء 

زينهم، وأحمد صيام، وتّيام قمر، وسارة الشامي، 
ومحمد عز. وألول مرة تشارك الفنانة أمينة خليل 
في الدراما الرمضانية من خالل البطولة املطلقة، 
حيث تشارك في مسلسل »خلي بالك من زيــزي«، 
الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول املشاكل 
األسرية. املسلسل من بطولة كل من الفنانن أمينة 
خــلــيــل وعـــلـــي قـــاســـم، ومــحــمــد مــــمــــدوح، وســلــوى 
محمد عــلــي، وصــفــاء الــطــوخــي. العمل مــن تأليف 
ورشة كتابة أشرفت عليها مريم نعوم، وسيناريو 
ـــى 

ّ
وحـــــــوار مـــنـــى الـــشـــيـــمـــي، ومــــجــــدي أمــــــن، وتـــول

اإلخراج كريم الشناوي.
من جهتها، بعدما اعــتــذرت منذ عــدة أسابيع عن 
عدم املشاركة في مسلسل »انتقام سري«، تخوض 
الفنانة التونسية درة البطولة املطلقة األولى لها 
فــي املـــاراثـــون الــرمــضــانــي املــقــبــل، وذلـــك مــن خــالل 
من  درة  وتجسد  واألرض«.  السما  »بــن  مسلسل 
العمل  زوجـــة بطل  »عـــال«،  العمل شخصية  خــالل 
الذي تدور أحداثه في 15 حلقة فقط. املسلسل عن 

وحــوار  محفوظ، وسيناريو  نجيب  لأديب  قصة 
إســـالم حــافــظ، إخـــراج مــانــدو الــعــدل، ويــشــارك في 
الفنانن هــانــي ســالمــة، وسوسن  كــل مــن  بطولته 

بدر، ويسرا اللوزي، ونجالء بدر، ومحمد لطفي.
أولــى بطوالته  الــوهــاب  الفنان فتحي عبد  ويــقــدم 
املطلقة مــن خــالل مسلسل »فــوبــيــا«، وكـــان العمل 
متوقفًا منذ ثالث سنوات، بسبب أزمات إنتاجية. 
املسلسل املــقــرر عــرضــه فــي شــهــر رمــضــان املقبل، 
يشارك في بطولته، بجوار فتحي، كل من الفنانن 
آيـــن عــامــر، ومــيــرهــان حــســن، والــتــونــســيــة داريـــن 
حداد، وأحمد صفوت، ومي القاضي، وأحمد فؤاد 
ســلــيــم، وطــــارق عــبــد الــعــزيــز، واملــســلــســل عــن قصة 
مــن تأليف طـــارق بــركــات، وإخـــراج عـــادل األعــصــر. 
من ناحية أخــرى، يشارك فتحي عبد الــوهــاب في 
الــســبــاق الــرمــضــانــي مــن خـــالل مسلسل »الــقــاهــرة 
كابول« مع الفنانن طارق لطفي، وخالد الصاوي، 
كمال،  الرحيم  عبد  وتأليف  علي،  حسام  للمخرج 
ويشارك في بطولته كل من سامح السيد، وحنان 

مطاوع، ونبيل الحلفاوي.
ــتـــي عــرفــنــاهــا  ــوه، الـ ــ ــــوجـ ــذه الـ ــ  مــعــظــم هـ

ّ
ــبـــدو أن يـ

بـــأدوار ثانية، وثالثة فــي بعض األحــيــان، وجــدت 
بــدور  الــظــهــور  لنفسها حــّيــزًا جــديــدًا يمكنها مــن 
الــبــطــولــة، بــعــيــدًا عــن الــتــكــرار واألســـمـــاء الــراســخــة 
التي اعتدناها كل عام. هل ستتمّكن هذه األسماء، 
كما حدث مع نيلي كريم في رمضان املاضي، من 

مبارزة الوجوه الكبرى على الشاشة الصغيرة؟

أقول ال حين ال يعجبني الدور

)Sky High( انتهى عقدها مع روتانا بعد 16 عامًا من العمل مع الشركة

أمينة خليل 
وبطولة في 
»خلّي بالك من 
زيزي« )جوناثان 
)Getty /رشاد

يمنع القانون التركي ركوب شخصين على السكوتر )األناضول(

عازار: القطاع الدرامي في لبنان لم يحظ بأي دعم رسمي من الدولة )العربي الجديد(

بعد غياب عامين، يسّجل كارلوس عازار عودًة دراميًة قوية من خالل أدوار بارزة، يؤّديها في 
أعمال لبنانية بحتة أو عربية مشتركة. هنا، حوار مع الممثل

كارلوس عازار

أسماء ثانية في بطولة مطلقة

فنون وكوكتيل
مقابلة

رصد

إضاءةمتابعة

عن أعماله الجديدة، 
يقول الممثل كارلوس 

عازار: »أصور في الوقت 
الحالي مسلسًال جديدًا، 
وهو من إنتاج شركة 

»غولد فيلمز«، من إخراج 
إيلي رّموز )الصورة(، ونص 

جويل مغامس. وقد ارتأت 
الشركة هذه المرة بدًال من 

أن تختار لثنائية البطولة 
ممثًال مصريًا أو سوريًا أو 

تونسيًا مقابل بطلة لبنانية، 
أن تقوم هذه المرّة بإسناد 
البطولة إلى ممثل لبناني، 

وممثلة سورية. هذا 
المسلسل سيكون ضمن 

موسم رمضان 2021«.

مسلسل 
جديد
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ــّرة  ــنــــاول الــــصــ ــتــ ــاب يــ ــتــ ــفــــن«، وهــــــو كــ ــريــ الــــشــ
ــم الــخــاصــة  ــراسـ الــهــمــايــونــيــة أو الــرومــيــة واملـ
بإرسالها بداية من إسطنبول حتى تسليمها 
واملـــديـــنـــة.  ــّكــــة  مــ فــــي  واإلدارة  ــــي  ــالـ ــ األهـ إلـــــى 
والــكــتــاب عــبــارة عــن عــدة مــقــاالت متخّصصة 
إن  العثمانية، حتى  الوثائق  ُكتبت من خالل 
أحدها عبارة عن دفتر من دفاتر الصّرة ضم 
جــمــيــع حــســابــاتــهــا ونــفــقــاتــهــا خــــالل مــراحــل 
ــبـــحـــري والـــــبـــــّري، واملـــخـــّصـــصـــات  الـــطـــريـــق الـ
ــن واألهــــالــــي  ــاوريــ ــجــ ــّددة لــــأشــــراف واملــ ــ ــــحـ املـ
ــنــي 

ّ
أن والــفــقــراء والــغــربــاء وغــيــرهــم. الحقيقة 

انشغلت منذ فترة باألبحاث التي تهدف إلى 
التقارب بن الثقافتن العربية والتركية، كما 
أن اإلشراف على العديد من الرسائل العلمية 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــراجـــم املــخــتــلــفــة فــــي الـــتـــاريـــخ 
يه الشعري والنثري، شغلني عن 

ّ
واألدب بشق

مــشــاريــع الترجمة الــخــاصــة بــي، ولــكــن هناك 
مشروع ترجمة كتاب »وقائع العثمانين« عن 

فتح مصر.
 

■ مـــا الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــك كــمــتــرجــم مـــن الــلــغــة 
العربية، وكمترجم إليها؟

 العقبة األولى هي النشر، فمعظم 
ّ
الحقيقة أن

ــة 
ّ
الــنــاشــريــن يــعــتــبــرون نــشــرهــم لــلــتــرجــمــة ِمــن

، وال يـــرى فــي فــعــل الــنــشــر إال املقابل 
ً
وفــضــال

املادي للترجمة. تخّيل أن تترجم أثرًا عثمانيًا 
تأخذه  ثم  طويلة،  سنوات  ترجمته  تستغرق 
تأخذ  وال  الــنــســخ  آالف  مــنــه  فتبيع  نــشــر  دار 
الطباعة  أو حتى تكاليف  أنت حقك كمترجم 
ــــادي لــلــتــرجــمــة ُيعتبر  والــكــتــابــة. فــاملــقــابــل املـ
الجهة  رت 

ّ
إذا توف أّمــا  أمامها.  الكبرى  العقبة 

املمّولة للترجمة، فيمكن حينها ترجمة ستة 
أعـــمـــال عــلــى األقــــل فـــي الــســنــة، إذا تـــفـــّرغ لها 
ــّم عــقــبــات الترجمة  املــتــرجــم وحــدهــا. ومـــن أهـ
واملعاجم  القواميس  عــدم وجــود  التركية  مــن 
املــتــخــّصــصــة فـــي املـــجـــاالت املــخــتــلــفــة الــفــنــيــة 
ــيـــة والــريــاضــيــة  والــديــنــيــة والــطــّبــّيــة والـــزراعـ
اليوم،  يــوجــد، حتى  والسياسية واألدبــيــة. ال 

قاموٌس متخّصص واحد بن العربية والتركية 
الــرجــوع إليه فــي العديد مــن املــجــاالت. يمكن 

األدب  ترجمة  يقتصر على  االهــتــمــام  أن  نــاحــظ   ■
العربي وفق نظرة واهتمام معينني، وال يشمل الفكر 
إلــى هذا  تنظر  العربي، كيف  املعرفي  اإلنــتــاج  وبقية 

األمر وما هو السبيل لتجاوز هذه الحالة؟
يهتّم بترجمة األدب العربي املتخّصصون في 
أقسام اللغة العربية في كليات اآلداب بتركيا، 
وهم يختارون ما يخدم ثقافتهم. ولهذا، فعلى 
بتراثهم  للتعريف  الجهد  بعض  بــذل  الــعــرب 
ــر للترجمة«  وثــقــافــتــهــم. ويــأتــي »مــركــز األزهــ
لــيــضــطــلــع بــــدور مــهــّم فـــي هــــذا الــــــدرب، حيث 
الدينية  الكتب  الــعــديــد مــن  ــشــر فيه 

ُ
ــرجــم ون

ُ
ت

ــر،  ــ ــهــا أكـــابـــر عــلــمــاء وشـــيـــوخ األزهـ
ّ
الـــتـــي خــط

 الُبعد 
ّ

للتعريف باإلسالم الوسطّي البعيد كل
عن التطّرف.

■ كيف هي عاقتك مع الناشر، وال سيما في مسألة 
اختيار العناوين املترجمة؟

بنود  تحّددها  الناشر  مع  العالقة  إن طبيعة 
العناوين  اختيار  ويكون  عليه،  فق 

ّ
املت العقد 

القاهرة ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ وما 
أول كتاب ترجمته وكيف جرى تلقيه؟

ــع الــتــرجــمــة في  بـــــدأت الــحــكــايــة مـ
الــدراســة، والــدراســات العليا على وجه  سنّي 
املــقــاالت  مــن  العديد  ترجمت  حيث  التحديد، 
الباحثن، وبعض الكتب  واألبحاث لعدد من 
الذي  العثمانية«  للدراسات  املصري  »املركز  لـ
أول ترجمة   

ّ
ولــكــن الفترة.  تلك  فــي  فيه  عملت 

طبعت باسمي هي مخطوط عثماني بعنوان 
»مـــوائـــد الــنــفــائــس فــي قــواعــد املــجــالــس«، من 
ــــؤرخ الــتــركــي غــالــيــبــولــي مصطفى  تــألــيــف املـ
عالي، ويتناول الحياة االجتماعية في الدولة 
بالعثمانية  مكتوبًا  الكتاب  وكــان  العثمانية، 
وله أربعة إصدارات بالتركية الحديثة، فكنت 
أقــــارن بــن هـــذه الــطــبــعــات حــتــى أكــتــب أفضل 
 
ُ
الترجمة لــقــَيــت  بــالــنــّص. ولــقــد  تــرجــمــة تليق 
استحسان اللجنة ولكنها لم تنشر حتى اليوم.

■ مــا هــي آخـــر الــتــرجــمــات الــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا 
تترجم اآلن؟

ــتـــرجـــمـــات الـــتـــي نـــشـــرت كـــانـــت كــتــاب  آخـــــر الـ
ــــى الـــحـــرمـــن  »املـــحـــفـــل الـــشـــريـــف ورحـــلـــتـــه إلــ

تونس ـ ليلى بن صالح

ــل مــؤســســة »الــرشــيــديــة« أعــــرق مــدرســة 
ّ
تــمــث

مــوســيــقــيــة فــــي تــــونــــس؛ فـــقـــد تـــأّســـســـت عـــام 
1934، أي زمـــن االســتــعــمــار الــفــرنــســي، وكــان 
التراث املوسيقي  هدفها واضحًا في حماية 
الـــتـــونـــســـي، وخـــصـــوصـــًا رافــــــــده األنـــدلـــســـي 
ــى الــــيــــوم، يــحــاول  ــالــــوف«. إلــ »املــ ـــ املــــعــــروف بــ
املشرفون على املؤسسة القيام بالدور نفسه، 
 عـــوامـــل كــثــيــرة تـــهـــّدد الــتــراث 

ّ
فـــال َيــخــفــى أن

املــوســيــقــي فـــي يــومــنــا هـــــذا، ومــنــهــا دخـــول 
مــــؤثــــرات كــثــيــرة إلــــى ســــوق الـــفـــن، والــنــزعــة 
االســـتـــهـــالكـــيـــة الــخــفــيــفــة الـــتـــي بـــاتـــت تــــدور 
ضمنها املوسيقى، ليس في تونس وحدها، 

بل في العالم بأسره.
 من 

ً
لــم تــعــد حــمــايــة الــتــراث الــســمــعــّي ممكنة

خالل التدريس وحده، بنقل الخبرات الفنية 

املتوارثة إلى الجيل الجديد؛ إذ تظهر العديد 
من األدوات الحديثة التي ينبغي استثمارها 
الرقمنة، باعتبار ما  اإلطـــار، ومنها  في هــذا 
الــتــوثــيــق ومـــا تسّهله  تتيحه عــلــى مــســتــوى 
ــة املــــــادة املــوســيــقــيــة أو مـــّمـــا ُكــتــب  ــاحـ ــن إتـ مـ
عنها في شكل نوتات أو دراســات أكاديمية 
أو غير ذلــك. وفــي حــال مؤسسة عريقة مثل 
الباحثن  تفيد  ال  الرقمنة  فــإن  »الرشيدية«، 
املشتغلن  أيضًا  بــل  املوسيقى وحــدهــم،  فــي 
على تاريخ تونس بشكٍل عــام، وعلى تاريخ 

مؤّسسات املجتمع املدني.
ــد أطــلــقــت فـــي 2019  ــانـــت »الـــرشـــيـــديـــة« قـ وكـ
مــشــروعــًا   - الــثــقــافــة  مـــع وزارة  بــالــتــعــاون   -
فترته  قـــّدرت  وقــد  ورقمنته،  أرشيفها  لجرد 
الزمنية بثالث سنوات. أخيرًا، جرى اإلعالن 
أن املــشــروع قــد وصــل الــتــقــّدم فيه إلــى %60، 
ــّمــــن جــــــــردًا لـــلـــوثـــائـــق واملـــخـــطـــوطـــات  وتــــضــ
ــة، مــع  ــ ــــسـ ــــؤّسـ ــــوزة املـ ــــحـ ــتــــي بـ ــة الــ ــّيـ ــقـ ــيـ املـــوسـ
وقد جرت  دقيقًا.  ِعلميًا  توصيفًا  توصيفها 
 هذه املحتويات ستكون قريبًا 

ّ
اإلشارة إلى أن

للمؤسسة  اإللــكــتــرونــي  املــواقــع  على  متاحة 

حـازم منتصـر

جرى اإلعالن أخيرًا عن 
التقّدم في مشروع 

رقمنة أرشيف المؤسسة 
الموسيقية التونسية، 
بما في ذلك من جرٍد 

للوثائق والمخطوطات 
وتصنيفها ِعلميًا

تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة بين 
اللغة العربية ولغات 

العالم المختلفة اليوم. 
»على العرب بذل بعض 

الجهد للتعريف بتراثهم 
وثقافتهم«، يقول 

المترجم المصري 
في حديثه إلى 

»العربي الجديد«

بعض األعمال التي 
وضعها األقدمون ال 

يحتاج إلى َتْحيِين، فقد 
تمَّ له ذلك بأساليب 

ووسائط لم تكن في 
زمانهم. وبعضها باَت 

حاجًة في وقتِنا

أرشيف الرشيدية  أشكال أخرى لحماية التراث الموسيقي التونسي

كتٌب يُحوجنا إليها اتّساع الرؤية والعبارة

في صحبة التاريخ العثماني

معظم الناشرين 
يعتبرون إصداَرهم 

للترجمة ِمنّة وفضًال

لم تكن الرقمنة 
ممكنة لوال الشروع 

في ترميم مقّرات 
المؤسسة

ما نْفع تحيين كتاب عن 
الحيوان وقد صارت له 

قنوات فضائية؟

من أهّم عقبات الترجمة 
عدم وجود قواميس 

ومعاجم متخّصصة 

كلية  فــي  التركية  اللغة  قسم  رئيس  مــصــري،  وأكــاديــمــي  مترجم 
على  وحصل   1975 عام  ُولد  األزهــر.  جامعة  في  والترجمة  اللغات 
التركية  اللغة  في  الدكتوراه  درجــة 
جامعتي  مــن   2009 ــام  ع ــا  ــه وآداب
إلى  ترجماته  مــن  ومــرمــرة.  األزهـــر 
ورحلته  الشريف  »المحمل  العربية: 
إلى الحرمين الشريفين« ليوسف جاغالر 
في  و»قطر   ،)2016( كولن  وصالح 
قورشون  لزكريا  العثماني«  العهد 
التركية أعماًال  إلى  )2008(. كما ترجم 
منها »اإلسالم بين الحقيقة واالدعاء« 

لحامد طاهر.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

متابعة

إطاللة

فعاليات

بــالــتــشــاور فــيــمــا بــيــنــنــا. أحــيــانــًا أقـــتـــرح على 
الــنــاشــر عـــددًا مــن الــعــنــاويــن وهـــو يــخــتــار من 

بينها ما يبدو له مناسبًا لتسويق الكتاب.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال التي 
تترجمها، وإلى أي درجة تتوقف عند الطرح السياسي 

للمادة املترجمة أو ملواقف الكاتب السياسية؟

)rashidiyya.tn(. ُيذكر أن هذه املرحلة سبقتها 
مشاريع أخرى لوالها ملا كان ممكنًا الشروع 
في رقمنة املادة الوثائقية. ففي 2014 عقدت 
 مــع »مــركــز املوسيقى 

ً
»الــرشــيــديــة« اتــفــاقــّيــة

الــعــربــيــة واملــتــوســطــيــة - الــنــجــمــة الـــزهـــراء« 
ـــرة 

ّ
 املــــــــادة الـــســـمـــعـــّيـــة املـــتـــوف

ّ
لــتــصــنــيــف كـــــل

وإيــداعــهــا كــتــراث وطــنــي، وقــد تضّمنت هذه 
الخطوة رقمنة أسطوانات وأشرطة كاّسيت 

وأقراص مغناطيسية.
أّما بخصوص املخطوطات والوثائق الورقية، 
من  الــتــصــّدي ألرشفتها  املمكن  مــن  يكن  فلم 
دون مــشــروع تــرمــيــِم وتــهــيــئــة املــقــّر الــفــرعــي 
بــدار األصــرم ببطحاء  للمؤّسسة، واملعروف 
رمضان باي في مدينة تونس العتيقة، حيث 
تقع معظم املاّدة الورقّية. بدأ هذا املشروع في 
2015 بالتعاون مع »املعهد الوطني للتراث« 
أهلية.  وجمعيات  العاصمة  تونس  وبلدية 
ومــــع نــهــايــة هــــذه الــتــرمــيــمــات بــــدأ املـــشـــروع 
ق برقمنة ما تملكه »الرشيدية« 

ّ
األخير املتعل

ها 
ُ

بعض تنقسم بن مخطوطاٍت،  وثائق  من 
نــادر، ووثائق إداريــة وكتب ودراســـات حول 

املوسيقى التونسّية.
تــعــّد جــهــود الــرقــمــنــة هـــذه خــطــوة أســاســيــة 
فـــي حــمــايــة املــــــوروث املــوســيــقــي، خــصــوصــًا 
الباحثن واملؤّرخن يهجرون  الكثير من   

ّ
أن

ي في تونس 
ّ
قة بالتاريخ الفن

ّ
مواضيع متعل

ــر الــــوثــــائــــق أو صــعــوبــة  ــ ـ
ّ
ــوف ــ بـــســـبـــب عــــــدم تـ

أرشيف  رقمنة  تعطي  فهل  إلــيــهــا.  الــوصــول 
 للكتابة والــتــألــيــف حول 

ً
»الــرشــيــديــة« دفــعــة

التاريخ الثقافي للبالد؟

نعم، يجب مراعاة الُبعد السياسي عند اختيار 
ل االبتعاد عن أعمال 

َّ
موضوع للترجمة، وُيفض

عالمات  حولهم  توجد  الذين  القلقن  اب 
ّ
الكت

ل االبتعاد عن املوضوعات 
َّ

استفهام. كما ُيفض
الساخنة التي ما زال صراٌع ما يدور حولها.

■ كيف هي عاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
فون 

ّ
أغلب الكتب التي ترجمتها وضعها مؤل

رحــلــوا منذ عــشــرات، بــل مئات السنن. ورغــم 
هذا، يجد املرء نفسه مرتبطًا بالكاتب بصورة 
فــقــد  بــــذلــــك.  يــشــعــر  أن  مــــن دون  بــــأخــــرى،  أو 
تــرجــمــت كــتــابــًا ملــصــطــفــى عـــالـــي، ثـــم ترجمت 
نـــوري بــاشــا، ولـــهـــذا، عندما  كــتــابــًا ملصطفى 
ُرزقت بولٍد، سّميته مصطفى. وقد سبق لي أن 
ترجمت كتابًا للباحث زكريا قورشون، وهو 
وتربطني  كــبــيــرة،  تاريخية  مــدرســة  صــاحــب 
به عالقة وّد وتقدير رغم مرور أكثر من عشر 

سنوات على نشر الترجمة.

أو  إنتاج  كاتبًا، صاحب  املترجم  يكون  ما  كثيرًا   ■
العاقة بني  صاحب أسلوب في ترجمته، كيف هي 

الكاتب واملترجم في داخلك؟

في بعض األحيان يعيش املترجم مع الكاتب 
 
ً
ــاره لــيــال ــكــ ــدة، يــنــشــغــل بــنــقــل أفــ ــديــ ســنــن عــ
ونـــهـــارًا، فــتــجــده يــخــّصــص لــه وقــتــًا أكــثــر من 
تكون  ــه، وعليه  بــل وأوالده وزوجــ أصــحــابــه 
 بن املترجم والكاتب، فاملترجم 

ً
الصلة وثيقة

 على أفكاره، ويزيُد ارتباطه به إذا وجد 
ٌ
أمن

 كبرى في الترجمة.
ً
 علمّية

ً
لنفسه إضافة

ــادئ أو الــقــواعــد الــتــي تــســيــر وفقها  ــبـ ■ مـــا هـــي املـ
كمترجم، وهل لك عادات معينة في الترجمة؟

األمـــانـــة العلمية فــي الــتــرجــمــة، نــقــل الــنــّص 
غة بسيطة سهلة قدر املستطاع، ليستطيع 

ُ
بل

ــم يـــكـــن مــتــخــّصــصــًا،  الـــــقـــــارئ، حـــتـــى ولـــــو لــ
ــعــّد 

ُ
وت بالضبط.  الكاتب  ومـــراد  الــنــّص  فهم 

العربية، ومحاولة  النص في  الــقــراءة حــول 
فهم ثقافة النص قبل لغته، من أهّم األمور، 
الترجمة  عــن  تختلف  الــديــن  فــي  فالترجمة 

في العمارة أو التاريخ.

رقمنة في منتصف الطريق

َتْحيين الّسلف

تحت عنوان مانيكان، يتواصل في غاليري مزاج في القاهرة، حتى السادس ِمن 
آذار/ مارس المقبل، معرض جماعي ألربعة فنّانين مصريّين؛ ُهم: أمل عبد الفتاح، 
يُشاركون في بمجموعة  وعمرو وشاحي، ورحمة عالء، وشهندة عبد اهلل، 

من األعمال الفنّية التي تتوزّع بين التشكيل والنحت والتصوير الفوتوغرافي.

عند الثالثة من عصر بعد غٍد السبت، يُعرض في مقرّ االتحاد النسائي الحّر بالرباط 
الشريط،  منية مدور. من منظور نسوي، يضيء  للمخرجة   )2019( بابيشة  فيلم 
قّصة  خالل  ِمن  الجزائرية،  المرأة  واقع  على  الجزائر،  في  العرض  من  ُمنع  الذي 

طالبٍة جامعية مولَعة بتصميم األزياء خالل فترة العشرية السوداء.

يُعرض، عند الحادية عشر والنصف من صباح اليوم، في مدرّج نيلسون مانديال 
بكلية علوم اإلعالم واالتصال في الجزائر العاصمة الفيلم الروائي الطويل حّراقة 
بلوز )2012( للمخرج الجزائري الراحل موسى حّداد )الصورة(. يروي الشريط قّصة 
َّين يحلمان بمغادرة الجزائر بطريقة غير قانونية. يلي العرض نقاٌش مع كاتبة  شاب

السيناريو أمينة حداد والمنتِج حكيم عبد الفتاح.

العاصمة،  بتونس  مسرح ريو  الجمعة في  الثالثة ِمن بعد ُظهر غٍد  ُتقام، عند 
العنيف:  التطرُّف  ِمن  والتوّقي  المبكر  اإلنذار  الكتاب  وتوقيع  تقديم  جلسُة 
ظاهرة  فهم  االتحاد  دار  عن  حديثًا  الصادر  العمل  يُحاول  أنموذجًا.  تونس 
اإلرهاب في تونس، ويقترح وضع سياسات ثقافية وتربوية جديدة لمواجهتها.

سعد سرحان

فوا في 
ّ
، وأل

ً
لقد طرق أسالفنا أبواًبا غريبة

 االهتمام بأِن 
َ
ْوها بالغ

َ
مواضيع أغرب، أْول

روا 
ّ

ها، وسخ
َّ
اقتطعوا لها من أعمارهم ُجل

ــهــا، ونــفــخــوا فيها 
َ
لــهــا مــن أنفسهم َجــلــيــل

اآلن،  بيننا، حتى  فــإذا هــي  أعماقهم،  مــن 
ــم. بــعــض تلك  ــ ــهـ ــ حــامــلــة لــقــســمــات أرواحـ
له  تمَّ  ْحِين، فقد 

َ
ت إلى  األعمال ال يحتاج 

ذلــك بأساليب ووســائــط لــم تكن فــي زمن 
أّي من األسالف.

 إلى تحين »أخبار 
ً

فما حاجتنا اآلن مثال
وهي  الــجــوزي،  البــن  لن« 

ّ
واملغف الحمقى 

 بـــأّول، وبــالــّصــوت والــّصــورة 
ً

تصلنا أّوال
الشخصية؟  شاشاتنا  حتى  عاليق، 

ّ
والت

مــــا حـــاجـــتـــنـــا إلـــــى ذلـــــــك، واألخـــــبـــــار تــلــَك 
 عـــن أّي 

ُّ
تــســتــعــصــي عــلــى أّي لــغــة وتـــجـــل

ــد األســــــــالف أن  ــ ــــض ألحــ ــــيِّ
ُ
ــو ق ــ كــــتــــاب؟ ولــ

يــشــاهــد مـــا نــشــاهــد مــنــهــا، ويـــعـــرف عن 
أبــطــالــهــا مـــا نـــعـــرف، لــصــرخ فــيــنــا: ألــيــس 

بينكم عاقل؟
ــيـــــن »طـــبـــائـــع  ــ ــْحـ ــ ـ

َ
ومـــــــا حــــاجــــتــــنــــا إلـــــــى ت

ــداد« لــعــبــد الـــرحـــمـــن الـــكـــواكـــبـــي،  ــبــ ــتــ االســ
 نفسّية 

ً
ْعنا معه، وبــات حاجة بعد أن طبَّ

ا من يستبّد بنفسه 
ّ
 من

ّ
ملعظمنا، حتى أن

لــم يستبّد بــه إحــســاٌس أو أحـــد؟ ولو  إذا 
 
ٌ
ُبــعــث فينا الــكــواكــبــي، وقـــد مـــّر فــقــط قــرن

ــــــا أخـــذتـــه 
ََ
ــتـــابـــه، مل ــّيــــف عـــلـــى صــــــدور كـ ونــ

فحسب،  البشر  معشر  نحن  بنا  الــّرحــمــة 
ا، مِلا يتعّرض له من 

ً
بل بحال كوكبنا أيض

استبداد واستعباد.
حين 

َ
ــًرا، إلـــى ت ــيـ ــا حــاجــتــنــا، لــيــس أخـ ومـ

كتاٍب عن الحيوان، وقد صارت له قنواٌت 
 

ّ
ــلـــى مـــــــدار الـــســـاعـــة أدق  عـ

ّ
ــبــــث بـــاســـمـــه تــ

كيف  شــاهــدنــا  فعليها  حــيــاتــه؟  تفاصيل 
َبْعرى، 

ِّ
تحيض الَعْيثوُم، وكيف تبيض الز

أمُّ عامٍر،  ِفرُّ 
َ
ت أمُّ فــارٍس وكيف  ِكرُّ 

َ
ت وكيف 

أعالي  فــي  يومه  الَيْحُمور  يقضي  وكيف 
الجبال وكيف يقضي الحوت حاجته في 
أعماق البحار، كما عرفنا منها عن يقظة 
، وعن قفز السحالي  بِّ

َّ
بِّ وُسبات الض الــدُّ

وُكمون السعالي، وحفظنا عن ظهر قلب 
اِب في شريعة الغاِب. 

ّ
 املخلب والن

َ
فصول

وهــي قــنــواٌت الــتــي لــو شــاهــدهــا الجاحظ 
لطفرت عيناه من محجرْيهما.

إلــى تحين، بعد   
ً

مــا يحتاج فعال ومنها 
سعت 

ّ
ت في أمرها أمور، وبعد أِن ات أن جدَّ

الرؤية والعبارة مًعا. فكتاب ابن املرزبان، 
، عن فضل الكالب، تجاوزه املوضوع 

ً
مثال

ــالـــم يـــعـــّج بـــســـالالت   الـــعـ
ّ
ــك أن ــ بــكــثــيــر. ذلـ

 شيخ املــعــّرة 
ّ
بــال املــعــّري. فقد نــصــّدق أن

 كاملة 
ً
ــة ـــاد إحـــاطـ

ّ
كـــان يــحــيــط بــلــغــة الـــض

اد 
ّ

 لغة الض
ّ
نا ال نصّدق أن

ّ
كما يترّدد، لكن

نفسها كانت تحيط بأسماء كــالب تنبح 
بــآالف األمــيــال. لذلك،  بعيًدا عن فضائها 
بّري بأثٍر 

ّ
وجب تحين فضل الكالب والت

رجــعــّي مــن مــعــّرة املــعــّري. كــتــاٌب آخــر أرى 
ــحــيــن، هو 

ّ
ــّس الــحــاجــة إلـــى الــت ــه فــي أمـ ـ

ّ
أن

كــتــاب »الـــبـــخـــالء«. فــفــي عــصــر الــجــاحــظ، 
ـــــارزان فــقــط، هما  كــــان لــلــحــيــاة وجـــهـــان بـ
ـــْولـــهـــمـــا نــســج 

َ
ــلـــى ن ــأكــــل واملـــلـــبـــس، وعـ املــ

فقد أصبحت  اآلن،  أّمــا  كتابه.   
ّ
الفذ نا  جدُّ

ــه غـــيـــر مــســبــوقــة،  ــعــــاش بــــأوجــ ــ
ُ
ــيـــاة ت الـــحـ

قَسمات  وكــل وجــه منها يتصّرف حسب 
بيننا،  أصبح  هكذا  فيه.  البخل  أو  الــكــرم 
 عن بخالء العناصر األربعة: التراِب 

ً
فضال

واملـــاِء والــنــاِر والــهــواِء، بخالُء االتصاالت 
واملـــواصـــالت، وبــخــالء املــطــاعــم واملقاهي 
ــات، وبـــــخـــــالء الــــــغــــــاز، وبــــخــــالء  ــ ــانــ ــ ــحــ ــ والــ
الكهرباء، وبخالء الــدواء. وما من فاتورة 
 ولها بخالؤها. كتٌب كثيرة في حاجة 

ّ
إال

 األبــواب التي 
ّ
إلــى تحين، وخصوًصا أن

تـــمَّ تحيينها على  إلــيــهــا األســــالف  ــــرق 
َ
ط

ــارت بـــأجـــراس وهــواتــف  أكــمــل وجـــه، وصــ
داخلّية وكاميرات ومصاعد.

)شاعر وكاتب من املغرب(  

فالكالب  ــدمـــون.  األقـ بــهــا  يسمع  لــم  منها 
ــة، وكــــالب  ــراســ ــحــ الـــبـــولـــيـــســـّيـــة وكــــــالب الــ
األملانية،  الّرعي  وكــالب  األفغانية  الّصيد 
الهاسكي  وكــالب  اليابانية  أتيكا  وكــالب 
والكانيش  البيتبول  وكــالب  السيبيرية، 
والـــــدوبـــــرمـــــان والــــدملــــاســــي واإلســـكـــيـــمـــو 
غيرها،  وكثيٌر  والتشاوتشاو  والبولدوغ 
ا ينبح في املضارب وُيستنبح  لم تكن ِممَّ
ــاب  ــنــ ــ

ْ
ط

َ
فــــي الــــصــــحــــاري، ويـــقـــعـــي عـــنـــد األ

ــمــا عـــوى، كــمــا لــيــس في 
ّ
ــم حــجــًرا كــل

ّ
ــق

َ
ــل وُي

.
ٌ

ول
ُ
وجوه معظمها ط

 
ّ

لـــم يــكــن الــّســلــف الــصــالــح يــعــرف عـــن كــل
نابح، ففي تلك العهود لم يكِن العرب قد 
ارتــادوا اآلفــاق كما اآلن، فعرفوا عنها ما 
نعرف. ولم تكِن الحياة قد أناطت بالكالب 
ب املجرمن 

ُّ
ا من تعق ما تنيطه بها حالّيً

جــــات في 
ّ

ال
ّ
وضــبــط املــمــنــوعــات وجــــّر الــــز

الــجــبــال، وغــيــر ذلـــك مــن األفــضــال الــتــي ال 
تخطر على بال، باِل ابن املرزبان أو حتى 
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سينما

نديم جرجوره

التحضيرات الالزمة إلقامة الدورة 
»مهرجان القدس للسينما  األولى لـ
الـــعـــربـــيـــة« فــــي مـــوعـــدهـــا الـــثـــانـــي 
منذ   ،

ٌ
منتهية  )2021 فبراير/ شباط   24 ـ   20(

 24 ـ   20( األول  موعدها  على  سابقة  أسابيع 
 

ٌ
يناير/ كانون الثاني 2021(. التأجيل حاصل

بسبب كورونا. ال تأكيدات نهائية بخصوص 
 التمنيات تقول برغبٍة في 

ّ
املوعد الجديد، لكن

أال يكون هناك أي تأجيل آخر.
التحضيرات املنتهية تحتاج فقط إلى اختباٍر 
 شيء 

ّ
أخير آلالت العرض. هذا أمٌر مهنّي. كل

آخــر جــاهــز. األفـــالم املــخــتــارة تنتظر عروضًا 
متفّرقة في مزاكز ثقافية مختلفة. إنتاجاتها 
عائٌد  أقدمها  سابقة.  قليلة  أعــوام  على  تمتّد 
الــــتــــحــــت«، وثــائــقــي  »تـــحـــت  عـــــام 2018:  إلـــــى 
الجديد«،  )»العربي  قصقص  ســارة  بنانية 

ّ
لل

7 يناير/ كانون الثاني 2019(. أحدثها ُمنتج 
لــلــمــصــري أمــيــر  ــّول«  تــــجــ عــــام 2021: »حـــظـــر 
رمــســيــس )ُيــعــرض فــي خــتــام الــــدورة األولـــى، 

خارج املسابقة(.
ع 

ّ
تـــــــوز أفــــــــــالم(  ــارة )5  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ املـ الــــوثــــائــــقــــيــــات 

مواضيعها على مسائل لبنانية وفلسطينية 
وســــوريــــة. »تـــحـــت الـــتـــحـــت« يـــــروي حــكــايــات 
أفــــــراٍد )امــــرأتــــان لــبــنــانــيــتــان وســـائـــق ســيــارة 
ُيقيمون  ســــوري(  ومـــراهـــق  فلسطيني  أجــــرة 
ق والخراب، برغبٍة في عيٍش 

ّ
في القهر والتمز

مختلف، وبقبول واقٍع يجهدون في التحايل 
»أرواح  ق، في 

ِّ
توث دينا ناصر  األردنية  عليه. 

ســوريــة  عــائــلــة  يـــومـــيـــات   ،)2019( صـــغـــيـــرة« 
ُمــقــيــمــة، مــنــذ عـــام 2012، فــي مخيم الــزعــتــري 
تختار  الــســوريــن.  لــالجــئــن  األردن(  )شــمــال 
منها مروة )11 عامًا( وشقيقتها آية )9 أعوام( 
ل  سجِّ

ُ
وشقيقهما محمود )5 أعوام(. ترافقهم لت

عــيــشــهــم وأحـــالمـــهـــم وقــصــصــهــم، ولــتــغــوص 
معهم وعبرهم في فضاء املخّيم أيضًا. »ليست 
بــاك  آن  لــلــفــرنــســيــة   )2019( فــقــط صـــورتـــكـــم« 
الجديد«،  )»العربي  دايان  درور  واإلسرائيلي 
أجٍل  إلــى  و»إبراهيم   )2021 فبراير/ شباط   5
غير ُمسّمى« )2019( للفلسطينية لينا العبد 
)»العربي الجديد«، 9 سبتمبر/ أيلول 2019( 
عربّي،  وثائقّي  نمٍط سينمائّي  في  يندرجان 
يحاور أحد أفراد عائلة املخرجة/ املخرج، أو 
ارتباط  املخرج  للمخرجة/  عائلٍة،  أفــراد  أحــد 
ـ  ــّي  ــ إنـــســـانـــي أو أخـــالقـــي أو ذاتــ ـ عــاطــفــي أو 
بناني 

ّ
ــيـــرة« لل ــة األخـ

ّ
ــا »بـــيـــروت املــحــط ــه. أمـ بـ

في  ولحظات  محطات  فيستعيد  كمال،  إيلي 
الحديدية،  السكك  خطوط  عبر  لبنان،  تاريخ 

فة عن العمل منذ سنن طويلة. التنويع 
ّ
املتوق

الــحــكــائــّي فـــي وثــائــقــيــات »مـــهـــرجـــان الــقــدس 
ل 

ّ
للسينما العربية« ُيواكب تنويعًا آخر يتمث

بمروّياِت أفالٍم روائية. املغربي حسن بنجلون 
يتذّكر حادثٍة شخصية له مع حدوٍد جغرافية 
فـــي أوروبـــــــا، فــيــســتــوحــي مــنــهــا مـــا ُيــفــيــد في 
تحقيق »من أجل القضية« )2019(. موسيقّي 
فلسطيني وصديقة يهودية من أصل مغربّي 
ُيمنعان من عبور الحدود البّرية القائمة بن 
املغرب والجزائر، بسبب »خطأ« ما في جواز 
ُيتيح بحثًا في جوانب  الفلسطينّي، ما  سفر 
أسئلة  وفــي  وفلسطينية،  وجزائرية  مغربية 
الــهــويــة واالنـــتـــمـــاء والـــعـــالقـــات. أهــمــيــة نـــواة 
سينمائّي   

ٌ
اشتغال ُيقابلها  لن  كهذه  درامــيــة 

النّص سينمائيته  منح  في  وإياها  يتساوى 
يـــتـــنـــاقـــض مــــع »200 مـــتـــر«،  ــة. هـــــذا  ــوبـ ــلـ ــطـ املـ

الجديد«،  )»الــعــربــي  نايفة  أمــن  للفلسطيني 
املنطلق من سؤال  أيلول 2020(،  4 سبتمبر/ 
ــزّي، مــــطــــروٍح بـــمـــواربـــة جـــمـــالـــيـــة: كــيــف  ــ ــركـ ــ مـ
ُيــمــكــن ألٍب فــلــســطــيــنــي، يــرفــض حــمــل بطاقة 
هــويــة إســرائــيــلــيــة، لــقــاء زوجـــتـــه وأوالدهـــمـــا 
الــــــ3، املــقــيــمــن فـــي الــجــهــة األخـــــرى مـــن جـــدار 
الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري؟ رحـــلـــة فــــي الــجــغــرافــيــا 
والروح تكشف تفاصيل، ُيحيكها نايفة بلغة 
علي  ويحملها  ومبّسطة،  سلسة  سينمائية 
ســلــيــمــان بــتــمــثــيــلــه شــخــصــيــة األب، بــعــفــويــة 
ومصداقية تعكسان أشياء كثيرة في يوميات 

.
ّ

قيم في بلده املحتل
ُ
الفلسطينّي امل

الــبــيــئــة املــغــربــيــة، اجــتــمــاعــًا وعــــالقــــاٍت وُبــنــى 
 مــنــهــا في 

ٌ
يــومــيــة لــلــحــيــاة، تــنــعــكــس فـــصـــول

نــظــيــف.  ملــحــمــد   )2019( ج«  الـــجـــنـــاح  ــاء  »نـــسـ
مــشــفــى لـــالضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة والــنــفــســيــة 
وإنسانيًا،  عاملًا، جغرافيًا واجتماعيًا  ُيصبح 
قـــات 

ّ
ــن بـــلـــٍد مـــنـــكـــوٍب بـــتـــمـــز يـــخـــتـــزل شــيــئــًا مــ

وخرافات وثقافة تحجر املرء في عزلة خانقة. 
نـــســـاء يــعــشــن بـــؤســـًا ُيــســبــّبــه أهــــل وعـــائـــالت 
املشفى،   

ّ
قبل دخولهن  

ّ
بهن ُيحيطون  وأنــاٌس 

ويمتلكن أحالمًا مقتولة، وهواجس ممنوعة، 
 مــن هـــذا يحضر في 

ٌ
ورغـــبـــاٍت مــدفــونــة. قــلــيــل

لــلــمــصــري تــامــر عــزت  ــــا بــنــتــولــد« )2019( 
ّ
»مل

)»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 18 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
عائالت،  على  عون 

ّ
يتوز أفـــراٌد   :)2019 الثاني 

 مــنــهــا خــصــوصــيــة عـــيـــٍش وفـــقـــًا لــســلــوٍك 
ّ

لـــكـــل
ثقافات دينية مختلفة،  اجتماعي منبثق من 
ــّدة، وانــفــعــاالت  وعـــالقـــات مــبــتــورة ألســـبـــاٍب عــ
مــمــنــوعــة لــتــبــايــن ديــنــي بــن حــبــيــبــن. قسوة 
بناًء دراميًا يتماسك  ب 

ّ
املغربّي تتطل البؤس 

في تعبيره الحاّد عن بعض تلك القسوة. هذا 
فة، 

ّ
ا بنتولد«، فالقسوة مخف

ّ
غير حاضٍر في »مل

والــغــنــاء يــربــط مــفــاصــل ومــتــتــالــيــات، ويـــروي 
ضفي بعض 

ُ
ت واأللـــوان  الحكايات،  مــن  شيئًا 

سكينة لن تحول دون تبيان قسوة اليومّي.
ــم عــالقــة رجـــٍل بــامــرأتــه، 

ِّ
ــحــط

ُ
الــقــســوة نفسها ت

مهدي  للتونسي   )2019( نــعــيــش«  »بــيــك  فــي 
ــه »نــتــفــلــيــكــس« مـــنـــذ 24  ــعـــرضـ ــــاوي )تـ ــــرصـ بـ
رصـــاصـــة   .)2020 األول  ــانــــون  كــ ديـــســـمـــبـــر/ 
 
ٌ
صيب ابــنــًا وحــيــدًا لــوالــديــه، كافية

ُ
طــائــشــة، ت

ب تــلــك الـــعـــالقـــة الــجــمــيــلــة،  لــكــشــف ســــّر يـــخـــرِّ
تتناقض وجوانب  ذاٍت  مــن  جــوانــب  ويكشف 
معروفة فيها. اشتباك بن إرهابين وعناصر 
من الشرطة، يحصل فجأة أثناء مرور سيارة 

العائلة، يؤّدي إلى فضح مخّبأ.
تــنــويــٌع سينمائّي يــريــده »مــهــرجــان الــقــدس« 

مرايا اختبارات عّدة لسينما عربّية مختلفة.

)Getty /سارة قصقص في »مهرجان أندنبورغ« 2019: »تحت التحت« )روبرتو ريتشوتي
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مسائل عربية مختلفة 
تمتد على جغرافيا 

وأرواح وحكايات

مولِّفة تصنع 
إخراجًا قليًال وتؤثّر 

كثيرًا في السينما

تنضّم التونسية مفيدة التالتلي إلى راحلن 
ــفــة 

ِّ
ــادرون، واحــــدًا تــلــو آخـــر، بــصــمــٍت. املــول ــغـ يـ

األشهر في السينما العربّية تغيب )7 فبراير/ 
بلوغها  على  قليلة  أشــهــٍر  قبل   )2021 شباط 
أهميتها   .)1947 آب  أغــســطــس/   4( عــامــًا   74
األبــرز  ُيعتبر  ـ بعضها  فٍة ألفــالٍم عربّية 

ِّ
كمول

واألهــّم واألعمق في قــراءة حاالت وانفعاالت، 
د  جدِّ

ُ
وفي طرح أسئلة، وفي ُصنع اشتغاالٍت ت

في مفهوم الصورة العربية وارتباطها ببيئة 
ــكــمــل في 

َ
ــســت

ُ
واجــتــمــاع وأفــــــراٍد وتــفــاصــيــل ـ ت

املنخرط   ،)1994( القصور«  إخراجها »صمت 
فــي تــجــديــد ذاك املــفــهــوم وتــلــك الـــصـــورة. لها 
ــران كــمــخــرجــة: »مـــوســـم الـــرجـــال«  ــ فــيــلــمــان آخـ
تلفزيوني،  )فــيــلــم  وســــارة«  و»نـــاديـــة   )2000(
الفرنسية األملانية  التلفزيونية  إنتاج املحطة 
 »صمت القصور« تصعب 

ّ
»آرتي«، 2004(. لكن

ــٍد عـــبـــر حـــكـــايـــة شـــاّبـــة  ــلـ مـــضـــاهـــاتـــه. تــــاريــــخ بـ
تبحث عــن ســيــرتــهــا فــي قــصــر أحـــد »بــايــات« 
ُصــورًا  التالتلي  ترجمه 

ُ
ت االســتــقــالل،  قبل  مــا 

وألوانًا وإدارة بارعة للتمثيل، فبفضلها تبرز 
ــصــبــح ممثلة محترفة، 

ُ
ت الــتــي  هــنــد صــبــري، 

بــالــشــخــصــيــات واألدوار،  الــتــالعــب   
ّ
ــن فـ ــتــقــن 

ُ
ت

ـــخـــرج مـــن املــمــثــلــة الــتــي فــيــهــا أفــضــل ما 
ُ
كـــي ت

الـــدور. »صمت  ويــريــده  الشخصية،  تحتاجه 
الــقــصــور« يتعّمق فــي أحــــوال شــاّبــة تحترف 
يرفض  حــامــل ممن  أنــهــا  واكتشافها  الــغــنــاء، 
إجــهــاضــهــا، يــأخــذهــا إلـــى مــــاٍض وحــكــايــات، 
بــعــضــهــا مــرتــبــط بــهــا وبـــوالـــدتـــهـــا، الــخــادمــة 
»بـــــاي« ذاك، وبــعــضــهــا  الــــــ ســـابـــقـــًا فــــي قـــصـــر 
 مواربة.

ْ
»بايات«، وإن يعكس شيئًا من حكم الـ

ــــال«.  ــــرجـ ــم الـ  فــــي »مــــوســ
ً
هـــــذا يــخــتــفــي قـــلـــيـــال

جمالّية النحت في الذاكرة والتاريخ، عبر لغة 
القصور«،  التمثيل، في »صمت   

ّ
الصورة وفن

لن تعثر على مفرداتها في »موسم الرجال«، 

إلــى »جربة«  التالتلي  مفيدة  بــه  تنتقل  الــذي 
التونسية، وإلى عالم نساٍء وحيداٍت في غياب 
 
ّ
يومياتهن العاصمة.  في  العاملن   

ّ
أزواجــهــن

 
ّ
محفوفة بقهٍر صامٍت، فالحاجة إلى رجالهن

أقوى من احتمال غيابهم، والشهر الواحد كل 
 معهم. قبل عــامــن عليه، 

ّ
لــهــن كـــاٍف  عــام غير 

ُينجز املصري رضوان الكاشف »عرق البلح« 
)1998(. يختار بيئة نسائية تنعزل عن العالم 
 للعمل بــعــيــدًا. املــقــارنــة بن 

ّ
ويــغــيــب رجــالــهــن

درامــّي،  تنبثق من تشابٍه في مناخ  الفيلمن 
ل في أعماق النساء 

ّ
 للكاشف ِحرفّية التوغ

ّ
لكن

وعبلة  )شــريــهــان  ممثالته  تــبــرع  بحساسية، 
كــامــل ومــنــال عفيفي تــحــديــدًا( فــي إظــهــارهــا 
بحركة أو ملمح أو نبرة أو قــوٍل أو نــظــرٍة أو 
صـــمـــٍت. نــســاء »مـــوســـم الــــرجــــال« )ربــيــعــة بن 
عبدالله وغالية بن علي وهند صبري أيضًا(، 
 
ّ
 في إبــراز شــيٍء من انفعاالتهن

ّ
رغــم براعتهن

 
ّ

، يبقن في دائرة سينمائية تخف
ّ
ومخاوفهن

ط اشتغاالتها. بسَّ
ُ
جمالياتها، وت

ــرأة وعــاملــهــا وانــفــعــاالتــهــا مـــحـــوٌر أســاســّي  ــ املـ
»ناديا  فـ التالتلي.  مفيدة  املخرجة  سيرة  في 
عــّبــاس ودّرة زّروق(  )تــمــثــيــل هــيــام  ــارة«  ــ وسـ
يستند إلى أٍم وابنتها، في لحظتن أساسّيتن 
فـــي حــيــاتــهــمــا: انــقــطــاع الــحــيــض واملـــراهـــقـــة. 
عنَّ 

ُ
فٍة، ت

ِّ
 عادّي، سيكون آخر إخراٍج ملول

ٌ
اشتغال

وزيرة للثقافة التونسية في »حكومة الوحدة 
الــوطــنــيــة« )17 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 2011( 
مباشرة بعد »ثورة الياسمن« )17 ديسمبر/ 
الثاني  ـ 14 يناير/ كانون  كانون األول 2010 
2011(، ثم تستقيل بعد 10 أياٍم فقط، لتوقيعها 
زين  الرئيس  يدعو  بياٍن  على   )2010 )صيف 
ح مجّددًا لرئاسة 

ّ
العابدين بن علي إلى الترش

الجمهورية، في دورة العام 2014.
أعواٌم عّدة تمّر من دون اشتغاٍل سينمائّي لها. 
ـ يندرج   وابتكار 

ّ
ـ كمهنة وفــن التوليف معها 

»الفيلم   
ّ
بــأن تقول  ثقافة سينمائية  إطــار  في 

ُيصنع فعليًا في غرفة املونتاج«. أما »صمت 
 تمتلك خصوصية التجريب، 

ٌ
القصور«، فلحظة

 في سيرتها املهنّية كمخرجة.
ً
وتبقى وحيدة

نديم...

مفيدة التالتلي: توليٌف يصنع أفالمًا

أفالم وثائقية وروائية 
مختلفة ُتعرض في 

»مهرجان القدس 
للسينما العربية«، تتناول 
أحواًال فردية في بلدان 

ومجتمعات عربية 
تعاني األمرّين

أخبار
◆ ذكر تقرير لوكالة »رويترز« أّن النيجيري 

ديزموند أوفبياجلي يطمح بوصول فيلمه 
األخير MilkMaid إلى »أوسكار« 2021 
)ستوّزع الجوائز في 15 مارس/ آذار املقبل(، 

بعد ترشيح نيجيريا له في التصفيات األولى، 
ى 

ّ
في فئة »أفضل فيلم أجنبي«. املخرج تخل

عن مهنته في األعمال املصرفية واالستثمارات 
قبل 10 أعوام، لرغبته في صنع أفالٍم مختلفة. 
حون 

ّ
جديده هذا عن شقيقني يخطفهما مسل

في هجوٍم دموي على قريتهما الواقعة في 

شمال شرق نيجيريا. قال أوفبياجلي 
للوكالة إّن »مجّرد الوصول إلى هذا الحّد 

اع األفالم، الذين ال يريدون 
ّ
تشجيع كبير لصن

بالضرورة صنع أعماٍل تجارية«. وقتلت 
حة« أكثر من 30 ألف 

ّ
»جماعة بوكو حرام املسل

شخٍص، وهّجرت نحو مليونّي مواطن هربوا 
من بطشها منذ عام 2009. عام 2014، خطفت 

270 تلميذة من بلدة »شيبوك« )شمال شرق 
البلد(: »مهٌم جدًا بالنسبة إلّي أْن أروي 

قصصًا وأصّور شخصياٍت عن الضحايا 

الذين ُيشار إليهم باألرقام. نجاح الفيلم 
ط ضوءًا على محنة الضحايا املختفني، 

ّ
سُيسل

ونه 
ّ
هم يستحق

ّ
الذين لم ينالوا اهتمامًا، أشعر أن

فعليًا«.

◆ في مطلع فبراير/ شباط 2021، قّدم كيفن 
 في 

ٌ
ماكدونالد نسخة أولى من جديده »حياة

يوم 2020«، في الدورة الـ37 )28 يناير/ كانون 
»مهرجان  الثاني ـ 3 فبراير/ شباط 2021( لـ

ساندانس السينمائي«. والنسخة هذه تحتوي 

على »َمشاهد صّورها عشرات املشاركني 
حول العالم في يوم صيفّي في العام الفائت، 

ي كورونا، 
ّ

 تفش
ّ

عاش في ظل
ُ
في حياٍة ت

من دون تناسي التظاهرات الحاصلة ضد 
العنصرية أيضًا«، كما جاء في تقرير لوكالة 

»فرانس برس«، التي نقلت عن ماكدونالد قوله: 
»كل ما كان يحصل في يوليو/ تموز )2020(، 

من مقتل جورج فلويد وتظاهرات »حياة 
السود مهّمة« وترامب وكورونا، ُيشبه 
فيلمًا سينمائيًا. كنا نعيش عامًا غنّيًا 

ا نشاهده سابقًا«. 
ّ
باألحداث، مقارنة بما كن

وذكرت الوكالة أن تحقيق الفيلم، الذي 
ب 

ّ
سُيعرض قريبًا على »يوتيوب«، تطل

فني، الذين 
ّ
تضافر جهود فريق كبيٍر من املول

ر أرسلها  حصلوا على 324 ألف مقطع ُمصوِّ
 
ً
ُمساهمون في الفيلم، الذي ُيعتبر شهادة

فريدة عن العام الفائت، مع طرٍق مهجورة 
ة بمتظاهرين 

ّ
في فترات اإلغالق العام، أو ُمكتظ

غاضبني يواجهون عناصر قوات 
مكافحة الشغب.

سينما 
اختباراٍت 

ومآزق

حكايات عربيّة في القدس

)Getty /مفيدة التالتلي وليف أولمان في لجنة تحكيم »كاّن« 2001 )جيرار جوليان/ فرانس برس

 في السياسة. أعّبر عن رأيي في أفالمي. رغم هذا، 
ً
أتحّدث قليال

ــنــا عشنا أعــوامــًا كــارثــّيــة مــع رئــاســة دونــالــد تــرامــب، إلى 
ّ
أقـــول إن

 إدارة 
ّ

البلد، كــل تــاريــخ هــذا  البقاء صامتة. فــي  حــّد يمنعني مــن 
ي دائمًا تلك السابقة عليها. لكْن، بالنسبة إلى املسكني بايدن، 

ّ
تغذ

م 
ّ
نا سنتعل

ّ
أن أبقى متفائلة. أعتقد  التحّدي كبيٌر جدًا. رغم ذلك، 

أشياء كثيرة جدًا من تلك األعوام الـ4، ستتيح لنا إعادة بناء بلدنا.
جودي فوستر

»أمـــل« )الــصــورة(، ملحمد صيام )عــن »ثـــورة 25 يــنــايــر«(، عمل 
س. عمل ُمــدهــش، وخــال من أي خطأ فني. وثيقة  ُيـــدرَّ مرجعي 
 فـــي جــيــل كـــامـــل من 

ً
ــاثـــال ــداه مـ ــ لــأجــيــال املــقــبــلــة. ســيــبــقــى صـ

املصريني والعرب. يمكن العودة إليه كجردة حساب نهائية، مع 
 انغماس لنا في هذه الفترة الصعبة واملؤملة.

ّ
كل

هوفيك حبشيان

ــو 
ّ
كــابــل كـــامـــيـــال  تــمــثــيــل  كــــانــــون،  لـــكـــاي   Cinderella

رى، ما الجديد في نسخة أخرى من الحكاية األشهر 
ُ
)الصورة(: ت

ف في فئتي »كوميديا موسيقية 
َّ
عن »ساندريال«؟ الفيلم ُمصن

لكّن  الجديد،  االقتباس  كيفية  عن  قليلة  التفاصيل  وفانتازيا«. 
نجزة سينمائيًا عشرات املّرات ال تزال 

ُ
العنوان مغٍر، فالحكاية امل

اقتباسها،  إلى  يدفع مخرجني ومخرجات  تملك سحرًا خاصًا 
واالشتغال عليها بأساليب وهواجس وأمزجة عّدة.

VenoM: let there Be Carnage آلندي ِسْرِكس، 
تمثيل ميشيل ويليامز )الصورة( وتوم هاردي: بعد عودته من 
 ُيصبح اسمه »كارناج« بعد 

ً
 متسلسال

ً
غياب، يواِجه ِفنوم قاتال

إحــدى شخصيات  أيضًا فرنسيس،  لقائه رمــزًا أحمر، ويواجه 
»األبطال الخارقني«. تشويق ومطاردات في سينما هذا النوع.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

تحّدث البلجيكي إيدين هازارد، العب وسط ريال 
مدريد، عن اإلصابة الجديدة التي تعرض لها في 

مسلسل اإلصابات الذي يطارده منذ انضمامه 
إلى النادي »امللكي« قبل موسمن. وقال هازارد: 

»أنا محظوظ ألنني حينما أصاب وأضطر للبقاء 
في املنزل تساعدني أسرتي على التعامل مع 

األمر. ليست نهاية العالم، ألن بوسعي تمضية 
الوقت مع أبنائي. حن تصاب وتكون وحيدًا 

يصبح األمر صعبا، لكن عائلتي تدعمني«.

وقع الالعب الفرنسي اإليفواري األصل إيزاك 
دروغبا، ابن املهاجم السابق ديدييه دروغبا، 

عقدًا مع فريق فولغوري كاراتيسي، الذي يلعب 
في دوري الدرجة الرابعة اإليطالي. وانضم إيزاك 

دروغبا، وهو من مواليد باريس في 15 كانون 
األول/ ديسمبر عام 2000، إلى فريق الشمال 

اإليطالي، والذي يقع مقره على بعد كيلومترات 
معدودة من مدينة ميالنو، بشكل نهائي، وفقًا 

للبيان الذي أصدره النادي.

أكد الجهاز الطبي لفريق برشلونة أن مدافع 
الفريق رونالد أراوخو يعاني من التواء في 

الكاحل األيسر كان قد تعرض له خالل مواجهة 
ريال بيتيس في الدوري اإلسباني. وبهذا الخبر 

تم تأكيد التشخيص املبدئي لإلصابة، بعدما 
اضطر الالعب ملغادرة اللقاء بعد 10 دقائق من 
بدايته إلصابته بعد تدخل من مهاجم بيتيس. 

ووفقًا للبيان الصادر عن النادي، لم يتحدد بعد 
موعد عودة املدافع األوروغواياني.

إدين هازارد: 
اإلصابة األخيرة ليست 

نهاية العالم

ابن ديدييه دروغبا 
ينتقل إلى فولغوري 

كاراتيسي اإليطالي

برشلونة يؤكد 
إصابة أراوخو بالتواء 

في الكاحل األيسر

يشهد ذهاب 
نصف نهائي 
بطولة كأس 
ملك إسبانيا 
مواجهة قوية 
ومرتقبة بين 
فريقي برشلونة 
وإشبيلية 
على ملعب 
»خوان سانشيز 
بيزيخوان«. 
ويسعى النادي 
»الكتالوني« 
لمتابعة عروضه 
القوية على 
الصعيد المحلي 
ومثله الفريق 
»األندلسي« 
الذي سُيحاول 
تسجيل أكبر 
عدد من 
األهداف في 
مواجهة 
الذهاب، من أجل 
خوض مباراة 
اإلياب براحة أكبر.

)Getty( هل يُتابع برشلونة عروضه الكروية الجيدة؟

قمة كأس الملك
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الدوحة ـ العربي الجديد

تــلــقــت الــلــجــنــة املــنــظــمــة لــبــطــولــة 
كــــأس الـــعـــالـــم لـــأنـــديـــة فـــي قطر 
ــن عـــــبـــــارات اإلشـــــــادة  ــ الــــعــــديــــد مـ
ــفـــرق املــشــاركــة  ــاء، مـــن قــبــل نـــجـــوم الـ ــنـ ــثـ والـ
حسني  رأسهم  وعلى  الدولية،  البطولة  في 
الــشــحــات قــائــد خــط وســـط الـــنـــادي األهــلــي 
املصري، وزميله الحارس محمد الشناوي، 
باإلضافة إلى هانز فيلك مدرب بايرن ميونخ 
وتفاعل  كيميش.  جوشوا  ونجمه  األملاني، 
الالعب املصري، ونجم نادي األهلي، حسني 
الشحات، مع تنظيم قطر ملونديال األندية، 

2829
رياضة

تقرير

وتـــطـــرق ملـــرافـــق الـــتـــدريـــب، مــشــيــدًا بالعمل 
الذي تقوم به قطر »يحق للعرب جميعًا أن 
يفتخروا به«. وقال الشحات في تصريحات 
»مستوى  للمشاريع  العليا  اللجنة  نقلتها 
التنظيم الذي شهدته خالل مونديال األندية 
عــاملــي، بــدايــة مــن مــرافــق الــتــدريــب ومــــرورًا 
يدا وفق أعلى 

ُ
اللذين ش البطولة  باستادي 

املعايير، دولــة قطر تقوم بعمٍل رائــع يحق 
لــلــعــرب جــمــيــعــًا أن يــفــتــخــروا بـــــه«. وتــابــع 
صــاحــب الـــهـــدف الــوحــيــد فـــي شــبــاك نـــادي 
قطر  دول  تستضيف  أن  ــى 

ّ
»أتــمــن الــدحــيــل: 

نسخة من بطولة كأس العالم 2022، على أمل 
أن يوفقوا في مساعيهم«، معربًا عن تمنيه 

تأهل منتخب مصر واملشاركة بني صفوفه. 
ـــعـــاتـــه حـــيـــال تــجــربــة الــجــمــاهــيــر 

ّ
وعــــن تـــوق

ــال الــشــحــات  خـــالل مــونــديــال قــطــر 2022، قـ
ستستمتع  الــجــمــاهــيــر  أن  مــن  متيقن  »أنــــا 
تــزول جائحة  بوقتها خالل املونديال، وأن 
كـــورونـــا، كــي نــشــاهــد مــالعــب ممتلئة، وأن 
تستمتع الجماهير بتلك األجواء«. وتطّرق 
الشحات ملا شهده من تشجيع أهالوي في 
مباراتيه  فــي  الفريق  ســانــدوا  بعدما  قــطــر، 
بــالــبــطــولــة، واصــفــًا إيــاهــم بــالــقــوة املــحــفــزة، 
وقال في هذا الصدد »األهلي يحظى بقاعدة 
جماهيرية ضخمة حول لعالم، كنت سعيدًا 
بــحــضــور الــجــمــاهــيــر فــي قــطــر، أعــشــق هــذه 

األجواء الحماسية«.
مـــن جــهــتــه، عــّبــر الـــحـــارس املـــصـــري محمد 
الــنــادي األهــلــي، عن  الشناوي، حامي عرين 
لبطولة  الكبير  بالتنظيم  الكبيرة  سعادته 
وأكــد عاملية  فــي قطر،  العالم لأندية  كــأس 
االستادات التي تستعد للمنافسة األهم في 
تاريخ »الساحرة املستديرة«، وهي مونديال 

2022. واعتبر الشناوي حارس النادي األهلي 
أن بطولة كأس العالم لأندية أفضل استعداد 
لــقــطــر، مــن أجـــل إقــامــة مــنــافــســات مــونــديــال 
والــقــدرة  العاملية،  االســتــادات  نتيجة   ،2022
الكبيرة على التنظيم، معربًا عن ثقته الكبيرة 
بأن الجماهير الرياضية ستكون على موعد 

مع املتعة الخاصة في كأس العالم.
وأعــرب حــارس الــنــادي األهلي املصري عن 
إعــجــابــه بــتــقــارب املـــســـافـــات بـــني اســـتـــادات 
بطولة كأس العالم لأندية، بسبب سهولة 
التنقل في ما بينها، وقد ملس بنفسه كيف 
تسير األمور بسالسة بعدما خاض املباراة 

أشاد جوشوا كيميش 
نجم بايرن ميونخ باستاد 

أحمد بن علي

أسقط فريق فينيكس 
صانز منافسه كليفالند 

كافالييرز

ضد الدحيل. وأكد الشناوي أن نجوم النادي 
األهلي قد تعايشوا بسالسة مع اإلجراءات 
الصارمة  السالمة  وبروتوكوالت  الصحية 
تهدف  ألنها  األنــديــة،  مونديال  في  املطبقة 
إلـــى حــمــايــة الجميع مــن فــيــروس كــورونــا، 
ــــذي يــنــتــشــر بــكــثــرة فـــي الــفــتــرة األخـــيـــرة.  الـ
وقال الشناوي إنه رغم وجود بعثة النادي 
األهلي داخل الفقاعة الطبية، إال أن األجواء 
طيبة جدًا، مؤكدًا التزام الجميع بالضوابط 
املـــوضـــوعـــة، ومــوجــهــًا شــكــره إلـــى منظمي 
بطولة كأس العالم لأندية، نتيجة االحتراف 
الكبير الـــذي أظـــهـــروه. وخــتــم الــشــنــاوي أن 
جميع أفـــراد بعثة الــنــادي األهــلــي يتحلون 
بالعزم واإلصرار خالل مونديال األندية، ألن 
البطولة مهمة بالنسبة لهم، نظرًا لأجواء 
اإلقامة  مقر  وتمّيز  عاشوها  التي  الــرائــعــة 

والفنادق، والجميع يشعر بالسعادة.
بــدوره، أشــاد هانز ديت فليك، مــدرب نادي 
بايرن ميونخ، والعب الوسط النجم جوشوا 
كيميش بالبنية التحتية املتطورة في قطر، 

ليكرز حامل  أنجليس  لــوس  فــريــق  احــتــاج 
الــلــقــب إلــــى شــــوط إضـــافـــي لــتــحــقــيــق فـــوزه 
الـــخـــامـــس تـــوالـــيـــًا لــتــخــطــي عـــقـــبـــة ضــيــفــه 
- 112( في  ثــانــدر )119  أوكــالهــومــا سيتي 
دوري كــــرة الــســلــة األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني. 
وخــــاض لــيــكــرز الــتــمــديــد لــلــمــبــاراة الثانية 
تواليًا، بعدما اختبر األمر ذاته السبت أمام 
ديترويت بيستونز الذي أجبره على خوض 
شوطني إضافيني قبل أن ينحني في نهاية 

املطاف أمام ليبرون جيمس ورفاقه.
وبغياب أنطوني ديفيس بسبب إصابة في 
وتر أخيل، حمل »امللك« جيمس ليكرز على 
له  الثالث  دابل«  »تريبل  الـ كتفيه بتحقيقه 
لهذا املوسم بعدما سجل 28 نقطة مع 14 
ليكرز  وكــان  تمريرة حاسمة.  و12  متابعة 
الـــذي بــرز فــي صــفــوفــه إلــى جــانــب جيمس 

سلة الضيوف. وبعدما كان متخلفًا معظم 
فترات األرباع األربعة من اللقاء، فرض ليكرز 
اإلضــافــي  الــشــوط  فــي  هيمنته على ضيفه 
من  رد  بــــدون  مــتــتــالــيــة  نــقــاط   7 بتسجيله 
 )110 -  117( بالتقدم  لــه  مــا سمح  األخــيــر، 
وفتح الطريق أمامه لتحقيق أطول سلسلة 
انــتــصــارات لــه هــذا املــوســم والــفــوز الــــ19 في 

25 مباراة.
غيلغيوس-ألكسندر  شــاي  مجهود  وذهــب 
سدى، إذ لم تنفع النقاط الـ29 التي سجلها 
تــمــريــرات حاسمة و7 متابعات في   10 مــع 
تجنيب ثاندر الهزيمة الثالثة عشرة في 23 
مباراة، رغم املؤازرة التي حظي بها أيضًا من 
بايزلي )21 نقطة مع 16 متابعة( وحميدو 

ديالو )20 نقطة مع 11 متابعة(.
ــلـــك« جــيــمــس بــعــد املـــبـــاراة على  وشــــدد »املـ
ضــــرورة »أن نــكــون أكــثــر وعــيــًا لكيفية بــدء 
املــــبــــاريــــات. الــتــخــلــف بـــرقـــم مـــــــزدوج لــيــس 
بالشيء الذي نريده. كانت وتيرتنا بطيئة 
املــبــاراة، لكننا نفهم ذلك  بــدايــة  فــي  للغاية 
لتغيير  به  القيام  علينا  يتعني  ما  ونعرف 

األمور«.
على غرار فريق لوس أنجليس ليكرز الذي 
يحتل املركز الثاني في املنطقة الغربية خلف 
يوتا جاز )19 فوزًا مقابل 5 خسارات(، واصل 
فريق ميلووكي باكس مسلسل انتصاراته 
وصعد الى املركز الثاني في املنطقة الشرقية 
على حساب بروكلني نتس، وذلك بتحقيقه 
ــــوزه الـــرابـــع تـــوالـــيـــا، بــيــنــهــا ثـــالثـــة خـــارج  فـ
ــاء عــلــى حــســاب مــضــيــفــه دنــفــر  مــلــعــبــه، وجــ

ناغتس )125 - 112(.
ـــ16 هــذا املــوســم في  ويــديــن بــاكــس بــفــوزه الـ
24 مـــبـــاراة إلـــى نــجــمــيــه الــيــونــانــي يانيس 
أنتيتوكونمبو وكريس ميدليتون، إذ سجل 
األول 30 نقطة مع 9 متابعات والثاني 29 
فيما  تمريرة حاسمة،  8 متابعات و12  مع 
نيكوال  الصربي  ناغتس  صفوف  في  تألق 
يوكيتش بتسجيله 35 نقطة مع 12 متابعة 
من دون تجنيب فريقه الخسارة الـ11في 23 

مباراة.
ــــان أنــطــونــيــو  ــوراي سـ ــ ــ ــاد ديـــجـــونـــتـــي مـ ــ وقــ
سبيرز إلى الفوز الثالث تواليًا والـــ14 هذا 
الضيف  ضــد  نقطة   27 بتسجيله  املــوســم، 
غــولــدن ستايت ووريـــرز، بينها ثالثية في 
آخر 12,6 ثانية منحت فريقه التقدم )101 - 
97( ومهدت الطريق أمامه للخروج منتصرًا 

.)100 - 105(
وحظي موراي الذي حقق أيضًا 10 متابعات 
مــن ديمار  و8 ســرقــات »ســتــيــل«، بمساندة 
ديــروزن )21 نقطة و10 تمريرات حاسمة(، 

في وقت كان ستيفن كوري )32 نقطة مع 7 
متابعات و6 تمريرات حاسمة( وكيلي أوبر 
جونيور )24 نقطة( األفضل في ووريرز الذي 

مني بهزيمته الـ12 في 24 مباراة.
وبــعــد بـــدايـــة صــعــبــة جـــدًا لــلــمــوســم بسبب 
الــذي يفرضها تفشي فيروس  السفر  قيود 
كورونا، يبدو أن تورونتو رابتورز استعاد 
الــذي خوله الفوز بلقب  شيئًا من املستوى 
البطولة املوسم قبل املاضي، بتحقيقه فوزه 
الــرابــع في آخــر خمس مباريات وجــاء على 
حساب مضيفه ممفيس غريزليز 113-128 
رغم خسارته جهود نجمه كايل الوري في 

الشوط األول بسبب أوجاع في ظهره.
وفي مباراة أخرى تألق الكاميروني باسكال 
 )32( فانفليت  وفــريــد  نــقــطــة(   32( ســيــاكــام 
ونورمن باول )29( ولعبوا الدور األساسي 
في إلحاق الخسارة الرابعة تواليًا بغريزليز. 
وواصــــــــل الـــثـــنـــائـــي الـــالتـــفـــي كــريــســتــابــس 
بورزينغيس والسلوفيني لوكا دونتشيتش 
للفوز  مافريكس  داالس  فــريــق  وقـــاد  تألقه 
 ،122-127 تـــمـــبـــروولـــفـــز  مــيــنــيــســوتــا  عـــلـــى 
بعدما سجل األول 27 نقطة مع 13 متابعة 
و6 اعتراضات دفاعية »بلوك«، والثاني 26 

نقطة مع 8 متابعات.
ــاد فــريــق  ــفـ ــتـ ــات األخـــــــــرى، اسـ ــاريــ ــبــ وفـــــي املــ
تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس مـــن افــتــقــاد منافسه 
هيوسنت روكتس خدمات نجومه جون وول 
وإيريك غوردن وكريستيان وود للفوز عليه 
)119 - 94(، وساهم النجم الصغير الميلو 
بول )19 سنة( الذي نجح في سبع ثالثيات 

وأنهى اللقاء بـ24 نقطة.
ــز عــلــى  ــانـ فــــي املـــقـــابـــل تــغــلــب فــيــنــيــكــس صـ
 )113  -  119( كافالييرز  كليفالند  منافسه 
و5  حاسمة  تــمــريــرات  و8  نقطة   36 بفضل 
مــتــابــعــات مـــن ديــفــني بـــوكـــر، وتـــفـــوق فــريــق 
واشنطن ويزاردز على شيكاغو بولز )105 
- 101( بقيادة زاك الفني الذي سجل 35 نقطة 

وصنع 6 تمريرات حاسمة.
ــة، حــــافــــز فــريــق  ــولــ ــتـــائـــج هــــذ الــــجــ وبــــعــــد نـ
فيالديليفا 76 على صدارة املنطقة الغربية 
بـ17 فوزًا و7 خسارات، وعزز فريق ميلووكي 
باكس وصيفًا بـ16 فوزًا و8 خسارات. بينما 
تقدم فريق لوس أنجليس ليكرز إلى املركز 
الثاني في املنطقة الغربية برصيد 19 فوزًا 

مقابل 6 خسارات.
هذا وحافظ فريق يوتا جاز على الصدارة 
برصيد 19 فــوزًا مقابل 5 خــســارات، بينما 
تقدم فريق فينيكس صانز إلى املركز الرابع 
واستعاد توازنه في منافسات هذا املوسم.
)فرانس برس(

السلة األميركية: ليكرز يُحقق فوزه الخامس تواليًا
تابع فريق لوس أنجليس 

ليكرز عروضه القوية في 
منافسات السلة األميركية 

وحقق فوزه الخامس 
تواليًا، وذلك بعد أن 

خاض األشواط اإلضافية 
للمباراة الثانية تواليًا. وقاد 

»الملك« ليبرون جيمس 
فريقه لتحقيق هذا 

االنتصار

)Getty( خاض األهلي وبايرن ميونخ مواجهة نصف النهائي على استاد أحمد بن علي

)Getty( ليكرز يُحقق فوزًا جديدًا يعيده إلى الوصافة

عبّر المصري محمد الشناوي حامي عرين النادي األهلي 
في  لألندية  العالم  لكأس  الكبير  بالتنظيم  سعادته  عن 
الستضافة  تستعد  التي  االستادات  عالمية  وأكد  قطر، 

مونديال 2022

قبل انطالق مباراة نصف النهائي في بطولة 
كأس العالم لأندية قطر 2022، التي جمعت 
الفريق البافاري الفائز بدوري أبطال أوروبا 
باملارد املصري النادي األهلي بطل أفريقيا، 
على اســتــاد أحــمــد بــن عــلــي، وانــتــهــت بفوز 

بايرن بنتيجة هدفني مقابل ال شيء.
 من املدرب هانز ديت فليك والنجم 

ّ
وأبدى كل

اإلثنني  يــوم  الـــذي احتفل  جــوشــوا كيميش، 
الــســادس والعشرين،  املــاضــي بعيد مــيــالده 
إعــجــابــهــمــا بــاالســتــاد واألجـــــواء بشكل عــام 
واســــتــــعــــدادات قــطــر املــســتــضــيــفــة لــلــبــطــولــة. 
وأعرب فليك عن سعادته باستعدادات قطر 
باحتفالية  إيــاهــا  واصــفــًا  البطولة،  لتنظيم 
ــال: »مـــن الـــرائـــع   ــ مــدهــشــة لــكــرة الـــقـــدم، وقـ
خــــوض املـــنـــافـــســـات عــلــى اســـتـــاد أحـــمـــد بن 
عــلــي، ويــدهــشــنــا أن الــتــرتــيــبــات تــّمــت وفــق 
أعــلــى املــســتــويــات. لــقــد كــــان مـــن الـــضـــروري 
القيام بــزيــارة إلــى االســتــاد قبل بــدء املباراة 
لــلــتــعــّرف عـــن قــــرب إلــــى املــلــعــب، وأســتــطــيــع 
وهو  بامتياز،  مونديالي  االســتــاد  إن  القول 
تم  فقد  الراحة واالطمئنان،  أمــر يبعث على 
الجميع  املــســتــويــات.  أعــلــى  وفـــق  تصميمه 
يعرف أننا في بايرن ميونخ نريد الفوز في 
املستحيل  ونفعل  فيها،  نــشــارك  مــبــاراة   

ّ
كــل

لقب هذه  أن نحصد  نــريــد  بــاأللــقــاب،  للفوز 
البطولة ونغادر قطر كأبطال«. وأضاف: »مع 
اليوم يمكننا  رأيناه  هذه االستعدادات وما 
القول إن بطولة كأس العالم املقبلة ستكون 
مع  الحديث  وعند  وستبهرنا«.  استثنائية 
العــب الوسط جوشوا كيميش، أشــاد أيضًا 
باالستاد واملنطقة املحيطة وقال »االستادات 
هنا حديثة وجميلة جدًا، مثل تلك املوجودة 
فـــي أملــانــيــا، وبــالــتــأكــيــد الــلــعــب عــلــى اســتــاد 
نبذل مزيدًا من  افتتاحه مؤخرًا يجعلنا  تم 
الجهد لنصنع التاريخ ونكون أول املتوجني، 

فكل شيء رائع«.
ُيذكر أن بطولة كأس العالم لأندية تحظى 
ــبـــيـــرة عـــاملـــيـــًا، وتـــجـــمـــع أبـــطـــال  بـــمـــتـــابـــعـــة كـ
إلــى جانب ممثل  الستة،  القارية  االتــحــادات 

البلد املضيف.
وشاركت في هذه النسخة ستة أندية، وهي: 
املستضيفة،  الــدولــة  ممثل  القطري،  الدحيل 
واألهــــلــــي املــــصــــري، بــطــل أفــريــقــيــا، وبـــايـــرن 
مــيــونــخ األملــــانــــي، بــطــل أوروبــــــــا، وأولـــســـان 
هــيــونــداي الـــكـــوري، بــطــل آســيــا، وتيغريس 
أونــــــال، بــطــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى 
والكاريبي، بطل كونكاكاف، وبامليراس بطل 

أميركا الجنوبية.
وتغلب تيغريس أونال املكسيكي على نظيره 
بامليراس البرازيلي في نصف نهائي بطولة 
كــأس الــعــالــم لــأنــديــة بــهــدف نظيف، ليصل 
بطل كونكاكاف إلى املواجهة النهائية، التي 
ستقام على استاد املدينة التعليمية يوم غٍد 
الذي  األملــانــي،  ميونخ  بايرن  الخميس ضد 
تغلب على األهلي املصري بهدفني مقابل ال 
شيء في نصف النهائي. وكان نادي أوكالند 
أعلن  قــد  أوقــيــانــوســيــا  اتــحــاد  سيتي ممثل 
انسحابه من البطولة بسبب إجراءات الحجر 
الــصــحــي املــفــروضــة مـــن قــبــل الــســلــطــات في 
نيوزيلندا ملواجهة جائحة فيروس كورونا.

األلماني  ميونخ  ــايــرن  ب نـــادي  حقق 
األهلي  منافسه  على  صعبًا  فـــوزًا 
شــيء،  ال  مقابل  بهدفين  المصري 
بينهما  جمعت  التي  المواجهة  في 
بن علي في مدينة  استاد أحمد  على 
القطرية، ضمن منافسات نصف  الريان 
لألندية،  العالم  كــأس  بطولة  نهائي 
نهائي  إلى  »البافاري«  العمالق  ليصل 
التي  الثنائية  بفضل  الدولية،  المسابقة 
المخضرم  البولندي  النجم  سجلها 

روبرت ليفاندوفسكي.

بايرن في نهائي المونديال

كل من األملاني دينيس شرويدر )19 نقطة( 
ومــونــتــريــزل هــاريــل )21 نــقــطــة( وويــســلــي 
متخلفًا  ثالثيات(،  أربــع  منها   16( ماثيوز 
ــرابــــع لــكــنــه  بـــفـــارق 11 نــقــطــة فـــي الـــربـــع الــ
متتالية  نــقــاط   8 بتسجيله  بعيد  مــن  عــاد 
بــــدون رد مــن ثـــانـــدر، حــتــى أدرك الــتــعــادل 
)107 - 107( حني خطف جيمس الكرة من 
داريـــــوس بــايــزلــي وانــطــلــق لــلــتــســجــيــل في 

قطر 
والمونديال
إشادات بالتنظيم والمالعب

بدأت األميركية صوفيا كينني املصنفة رابعة 
الــدفــاع عــن لقبها بــفــوز صــعــب على  حملة 
منافستها األسترالية مايديسون إينغليس 
لبطولة  األول  الــــدور  فــي   )4  - و)6   )5  -  7(
»الغراند  أولى بطوالت  املفتوحة،  أستراليا 
ــام، فــــي وقـــت  ــ ــعـ ــ ــي الـــتـــنـــس هـــــذا الـ ســــــالم« فــ
انتهى مشوار البطلة السابقة البيالروسية 
ــــدور األول.  فــيــكــتــوريــا أزارنـــكـــا بـــاكـــرًا مـــن الـ
وعـــانـــت كــيــنــني لــتــخــطــي عــقــبــة األســتــرالــيــة 
املصنفة خارج فريق املائة األوليات، وأعربت 
ابنة الـــ22 سنة عن عدم رضاها عما قدمته 
في اختبارها األول، ال سيما بعد ارتكابها 
الــواضــح  »مــن   :

ً
قــائــلــة 27 خطأ غير مباشر 

أنــــي لــســت ســعــيــدة بــالــطــريــقــة الــتــي لعبت 
بــهــا«. وتــوجــت كينني قبل عــام فــي ملبورن 
بلقبها الكبير األول بفوزها في النهائي على 
اإلسبانية غاربيني موغوروزا التي، وخالفًا 
ملنافستها األميركية التي سقطت أمام بطلة 
روالن غاروس لعام 2016 وويمبلدون لعام 
املــاضــي خــالل مواجهتهما  2017 األســبــوع 
فــي إحـــدى الــــدورات االســتــعــداديــة للبطولة 
األسترالية، لم تجد صعوبة تذكر في حجز 
بــطــاقــتــهــا إلـــى الــــدور الــثــانــي بــفــوزهــا على 
الروسية مارغاريتا غاسباريان )6 - 4( و)6 
- صفر(. وتلتقي كينني في اختبارها املقبل 
اإلستونية كايا كانيبي التي تغلبت بدورها 
 3-6 سيفاستوفا  أناستازيا  الالتفية  على 
و6-1، فيما تلعب موغوروتسا مع الروسية 
األخرى ليودميال سامسونوفا التي تخطت 
بدورها إسبانية أخــرى هي بــاوال بادوسا 

)7 - 6(، )7 - 4( و)7 - 6( و)7 - 4( و)7 - 5(.
من جهتها، ودعت فيكتوريا أزارنكا، بطلة 
الــبــاب  ــن  مـ الــبــطــولــة  و2013،   2012 عـــامـــي 
ــأثــــرت كـــثـــيـــرًا بــالــحــجــر  الــصــغــيــر بـــعـــدمـــا تــ
ملــدة أسبوعني  فــرض عليها  الـــذي  الصحي 
ضمن بروتوكوالت فيروس كورونا، بما أنها 
كانت إحــدى حــاالت املخالطة فــي الرحالت 
القادمة إلى أستراليا، ما حرمها من خوض 
مشاكل  من  البيالروسية  وعانت  التمارين. 
في التنفس ال سيما خالل املجموعة الثانية 

بيغوال،  جيسيكا  واألميركية  مباراتها  من 
وبدت وكأنها ستسقط أرضًا، ما دفعها إلى 
طلب وقت مستقطع طبي واستخدام جهاز 
االســتــنــشــاق، لــكــن مــن دون جـــدوى لتخسر 
املواجهة في نهاية املطاف )7 - 5( و)6 - 4(.

وعــلــقــت بــيــغــوال، املــصــنــفــة 61 عــاملــيــًا على 
مـــا شـــاهـــدتـــه مـــن مـــعـــانـــاة لــــدى مــنــافــســتــهــا 
البيالروسية، قائلة: »كان األمر صعبًا جدًا 
عليها. لــم تكن فــي حالة جــيــدة، لكن كــل ما 
فعلته هو التركيز على نفسي«. في املقابل، 
قالت أزارنكا )31 سنة( إنها لم تحصل على 
الكبرى  للبطولة  جــيــدا  لــالســتــعــداد  فــرصــة 
األولى من املوسم بعد انتهاء الحجر الصحي 
الذي خضعت له بعد وصولها إلى أستراليا. 
بعد  مؤتمر صحافي  في  الالعبة  وأضافت 
املواجهة: »هل كان هذا أفضل استعداد لي؟ ال. 
املشكلة األكبر بالنسبة لي شخصيًا هي أنني 
لم أتمكن من استنشاق الهواء النقي. هذا كان 
له تأثير سلبي بالفعل«. هذا وأشارت أزارنكا 
إلى أنها لم تتمكن من ضبط إيقاعها واللعب 
التي أقيمت بعد أقل  بطريقتها في املباراة 
من أسبوع واحد من انتهاء الحجر الصحي.  
وفي مباراة أخرى، بلغت األوكرانية إيلينا 
سفيتولينا املصنفة الخامسة الدور الثاني 
مــاري  التشيكية  على  الصعب  فــوزهــا  بعد 
بوزكوفا )6 - 3(، )7 - 5( و)7 - 5(، لتلتقي 
اختبار  فــي  غــوف  كوكو  اليافعة  األميركية 
الــتــأهــل  وتــضــمــن سفيتولينا  جــــدًا،  صــعــب 
على  للمنافسة  سعيها  إطــــار  فــي  الــســريــع 
ــم كــــل الــصــعــوبــات  ــ ــذا املــــوســــم رغـ ــ الـــلـــقـــب هـ
ظل  في  لعب 

ُ
ت التي  النسخة  بهذه  املحيطة 

أزمـــة تفشي فــيــروس »كـــورونـــا« فــي جميع 
بلدان العالم.

ــبــــاراة أخـــــرى أيـــضـــًا، خـــرجـــت بـــاوال  وفــــي مــ
بادوسا وهي الالعبة الوحيدة التي أصيبت 
بفيروس كورونا خالل االستعداد للمشاركة 
من  للتنس،  املفتوحة  أستراليا  بطولة  فــي 
الــخــســارة )6 - 7(، )7 - 6(  إثـــر  الــــدور األول 
و)7 - 5( أمام الالعبة الروسية الصاعدة من 
التصفيات ليودميال سامسونوفا. وواجهت 
الالعبة اإلسبانية املصنفة 70 عامليًا محنة 
قبل البطولة حيث أصيبت بفيروس كورونا 
الشهر  الصحي  الحجر  فــي  الــوجــود  خــالل 
قلت بادوسا إلى »فندق صحي« 

ُ
املاضي، ون

ــعــــزل، ووصــفــت  مـــع بــــدء احـــتـــســـاب فـــتـــرة الــ
بادوسا سابقًا فترة الحجر الصحي الطويلة 
وقالت  »أســوأ تجربة« في مسيرتها  بأنها 
إنها تعاني من القلق ورهاب األماكن املغلقة.

وفي ظل عدم إمكانية املشاركة في أي بطولة 
إعـــداديـــة قــبــل أســتــرالــيــا املــفــتــوحــة، افتقرت 
بـــادوســـا لــلــيــاقــة املــبــاريــات خـــالل مــواجــهــة 
سامسونوفا املصنفة 130 عامليًا في صباح 
دافــئ في ملبورن. وقاتلت بادوسا وكانت 
تملك ضربات اإلرسال خالل التقدم )5 - 4( 
في املجموعة الفاصلة، لكنها ارتكبت خطأ 
اإلرهاق  لينال  إرسالها،  مزدوجا وخسرت 
بــعــد ذلـــك مــن الــالعــبــة اإلســبــانــيــة بــعــد ذلــك 
حتى ضربت الكرة خــارج امللعب في نقطة 
ُيــذكــر  الــروســيــة.  املـــبـــاراة ملنافستها  حــســم 
أن الــنــجــمــة الــشــابــة ســامــســونــوفــا ستلعب 
مباراة صعبة في الدور الثاني أمام غاربني 
موغوروزا التي وصلت إلى املباراة النهائية 

الرجال،  عند  املــاضــي.  املوسم  في  للبطولة 
واصــــل الـــروســـي أنــــدري روبــلــيــف املصنف 
سابعًا بدايته القوية لهذا العام وبلغ الدور 
الثاني بفوزه على األملاني يانيك هانفمان 
أن  بــعــد  ــــك  وذلـ  ،)4  - و)6   )3  -  6(  ،)3  -  6(
نجح في تسجيل 17 إرســااًل ساحقًا. وقال 
ألــقــاب املوسم  الــذي تــوج بخمسة  روبليف 
املــاضــي ثــم بــدأ 2021 بنفس الــوتــيــرة بعد 
بأربع مباريات متتالية ليساهم في  فــوزه 
قيادة روسيا األسبوع املاضي إلحراز كأس 
رابطة املحترفني: »أنا سعيد جدًا لتمكني من 
السيطرة على املباراة منذ البداية«. ويلتقي 
ابــن الــــ23 سنة الــذي وصــل املــوســم املاضي 
نــهــائــي فالشينغ مــيــدوز وروالن  إلـــى ربـــع 
غاروس، في مباراته املقبلة، البرازيلي تياغو 
مونتيرو. ولــم يجد الــروســي اآلخــر دانيال 
مدفيديف الرابع ووصيف فالشينغ ميدوز 
إلى  بطاقته  فــي حجز  2019 صعوبة  لعام 
الــــدور الــثــانــي بــفــوزه الــســهــل عــلــى الكندي 
فاسيك بوسبيسيل )6 - 2(، )6 - 2( و)6 - 4(. 
وعلق مدفيديف، الطامح ليكون ثالث روسي 
يتوج بلقب كبير بعد يفغيني كافيلنيكوف 
ومـــارات ســافــني، على مــا قدمه فــي مباراته 
: »لــم أكــن أعــلــم كيف سيكون 

ً
األولـــى، قــائــال

األمـــر مــن الــنــاحــيــة الــبــدنــيــة، لكني نجحت 
في إنهاء اللقاء بسرعة وهذا شعور جيد«. 
ويلتقي مدفيديف في الدور املقبل اإلسباني 
روبيرتو كاربايس باينسا أو املجري أتيال 
باالش في طريقه نحو مواجهة محتملة في 

ربع النهائي مع مواطنه املتألق روبليف.
)فرانس برس(

أستراليا المفتوحة: فوز صعب لكينين وخروج أزارنكا
شهدت منافسات الدور 

األول لبطولة أستراليا 
المفتوحة تأهل صوفيا 

كينين التي بدأت حملة 
الدفاع عن لقبها بقوة، 

بينما تعرضت فيكتوريا 
أزارنكا لنكسة كبيرة بعد 

اإلقصاء المفاجئ بسبب 
اإلرهاق الشديد

)Getty( صوفيا كينين تبدأ مشوارها بقوة
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ــــروس  ــيـ ــ ــك فـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــدة ُيـ ــ ــ ــديـ ــ ــ مـــــــــرة جـ
ــاد  »كــــــورونــــــا« حــــســــابــــات االتــــحــ
األوروبـــــــي لــكــرة الـــقـــدم واألنـــديـــة 
أوروبــا  أبطال  دوري  بطولتي  في  املشاركة 
ــي. فــبــعــيــدًا عـــن إصــابــات  ــ ــ والــــــدوري األوروبـ
عن  الناتجة  املشاكل  مــن  وغيرها  الالعبني 
العزل والحجر الصحي الذي تفرضه بعض 
الدول األوروبية، تبرز إلى الواجهة مشكلة 
إقـــامـــة الـــلـــقـــاءات فـــي مــوعــدهــا وفـــي امللعب 
الذي تم تحديده في البداية، خصوصًا في 
ــان الــفــريــق مــن الـــــدوري اإلنــكــلــيــزي.  حــالــة كـ
فبعد أزمـــة مــبــاراة فريقي اليــبــزيــغ األملــانــي 
مباراة  ملعب  وتغيير  اإلنكليزي  وليفربول 
الذهاب بسبب منع بعثة الفريق اإلنكليزي 
من دخــول األراضــي األملانية بسبب القيود 
املفروضة على السفر حاليًا، تطّورت األمور 
القيود مباريات أخــرى تخُص  هدد نفس 

ُ
لت

األنــــديــــة اإلنــكــلــيــزيــة أيـــضـــًا، وعـــلـــى رأســهــا 
األملاني  مونشنغالدبخ  بوروسيا  مواجهة 
ضد مانشستر سيتي أيضًا في بطولة الدوري 
األوروبي، ومن املمكن أن يرتفع عدد اللقاءات 

التي يجب تعديل مكانها في األيام املقبلة.

مونشنغالدبخ يُحرم من اللعب 
على أرضه

أعلن االتحاد األوروبــي لكرة القدم »يويفا« 
الـــدور ثمن النهائي  عــن نقل مــبــاراة ذهـــاب 

كورونا
وأزمة مباريات أوروبا

المرتقبة  األوروبي  والدوري  أوروبا  أبطال  دوري  مباريات  بعض  تواجه 
انطالقًا من األسبوع المقبل أزمة كبيرة بسبب تفشي فيروس »كورونا«. 
فبعض الدول رفضت دخول أي شخص من البالد الموبوءة، وبشكل خاص 

بريطانيا، إذ تم تعديل مكان بعض المباريات ونقلها إلى مالعب أخرى

3031
رياضة

قضية

ــا  ــيــ لــــــــــدوري أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا بـــــني بــــوروســ
سيتي  مانشستر  وضيفه  مونشنغالدباخ 
بودابست  املجرية  العاصمة  إلى  اإلنكليزي 
بسبب منع الضيوف من دخول أملانيا نظرًا 
فيروس  تفشي  من  للحد  املفروضة  للقيود 
كـــورونـــا. وأشــــار االتـــحـــاد الـــقـــاري فــي بيان 
إلى أن املباراة املقررة في 24 شباط/ فبراير 
ــا فــي  ــنــ ــقـــام فــــي مــلــعــب بـــوشـــكـــاش أريــ ــتـ »سـ
بودابست«، وهو اإلعالن الذي يأتي بعد يوم 
األملــانــي وليفربول  مــبــاراة اليبزيغ  مــن نقل 
اإلنــكــلــيــزي فـــي 16 مـــن الــشــهــر الــحــالــي إلــى 
املــلــعــب نــفــســه وفــــي تــوقــيــت مــخــتــلــف. هــذا 
وشـــكـــر بـــيـــان االتـــحـــاد األوروبـــــــي الــنــاديــني 
»عـــلـــى تــعــاونــهــمــا الـــوثـــيـــق ومــســاعــدتــهــمــا 
فــي إيــجــاد حــل للقضية املــطــروحــة، وكــذلــك 
ــقــــدم عـــلـــى دعــمــه  ــكـــرة الــ االتــــحــــاد املــــجــــري لـ

واملوافقة على استضافة املباراة املعنية«.
وتــبــرز املــشــكــلــة إلـــى الــواجــهــة بــســبــب حظر 
يناير  الثاني/  كانون   30 من  السفر  أملانيا 

الفائت وحتى 17 مــن شهر شــبــاط/ فبراير 
الــحــالــي مــبــدئــيــًا، ومــنــع الـــدخـــول عــبــر الــبــّر 
والـــبـــحـــر والــــجــــو لــغــالــبــيــة األشــــخــــاص مــن 
تــفــشــيــًا واســـعـــًا لنسخ  تــشــهــد  خــمــس دول 
ــّورة، وهــــي املــمــلــكــة  ــحـ ــتـ فـــيـــروس كـــورونـــا املـ
املـــتـــحـــدة وأيـــرلـــنـــدا والــــبــــرازيــــل والــبــرتــغــال 

وجنوب أفريقيا.
للعاملني  االستثناءات  ورغــم وجــود بعض 
ــــي املـــهـــن  ــبــــي وغــــيــــرهــــم فــ ــطــ ــال الــ ــ ــجــ ــ ــــي املــ فــ
الــرئــيــســيــة، إال أن الـــبـــروتـــوكـــول الــجــديــد ال 
يــحــتــوي عــلــى أي بــنــد خـــاص بــالــريــاضــيــني 
املـــحـــتـــرفـــني. وفـــــي هـــــذا اإلطــــــــار قـــــال املـــديـــر 
مونشنغالدباخ  بوروسيا  لفريق  التنفيذي 
القرار  هــذا  إلــى  »توصلنا  ستيفان شيبيرز 
بــعــد عـــدة مــحــادثــات مــع الــســلــطــات املعنية 
والــســيــاســيــني واتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم األملــانــي 
واالتـــحـــاد األوروبـــــي لــكــرة الــقــدم عــلــى مــدار 
ــاراة فـــي الـــــدور الـــــ16  ــبـ ــي. مـ ــاضـ ــبـــوع املـ األسـ
ــا هــي حـــدث ضخم  ــ فــي دوري أبــطــال أوروبـ
وال  مــونــشــنــغــالدبــاخ،  لــبــوروســيــا  بالنسبة 
يمكننا اآلن اللعب على أرضنا أو بحضور 
مشجعني. مع ذلك، يسعدنا أن نلعب املباراة 

أقله ونحن ندرك تمامًا الوضع العام«.
وتنُص لوائح االتحاد األوروبي لكرة القدم 
عــلــى أن يــجــد املــضــيــف طــريــقــة الستضافة 
املــبــاراة فــي ظــل الــظــروف الصحية القاهرة 
أو مـــواجـــهـــة خــطــر خـــســـارة الــلــقــب بــثــالثــة 
أهداف نظيفة. في املقابل لم يتردد االتحاد 
األوروبي لكرة القدم في نقل مواجهة فريق 
مــولــده الــنــرويــجــي وهــوفــنــهــايــم فــي ذهــاب 
ـــي لــكــرة الــقــدم إلى  دور 32 لــلــدوري األوروبـ
ــــواء فـــيـــروس  ــتـ ــ إســـبـــانـــيـــا بــســبــب قـــيـــود احـ
»كورونا« املطبقة في النرويج والتي تمنع 
ــان  الـــفـــريـــق األملــــانــــي مـــن دخـــــول الــــبــــالد. وكـ
ــقـــرر أن يــســتــضــيــف مـــولـــده مــنــافــســه  مـــن املـ
ــذا الـــشـــهـــر، لــكــن  ــ هــوفــنــهــايــم فــــي 18 مــــن هـ
النرويج، التي تطبق واحدة من أكثر القيود 
صــرامــة فــي أوروبـــــا، أغــلــقــت حــدودهــا أمــام 
الزيارات باستثناء األساسية منها.  جميع 
وكتب »يويفا« في بيان رسمي تعليقًا على 
هذه املباراة: »يؤكد االتحاد األوروبي إقامة 
ــلـــدوري األوروبـــــي  لـ ــاراة ذهــــاب دور 32  ــبـ مـ
ستاديو  ملعب  في  وهوفنهايم  مولده  بني 
دي ال ســيــرامــيــكــا فـــي فـــيـــاريـــال«. وأضــــاف 
ــه الـــيـــويـــفـــا بـــالـــشـــكـــر إلـــى  ــتــــوجــ ــيــــان »يــ ــبــ الــ
الوثيق  تعاونهما  على  وهوفنهايم  مولده 
ومــســانــدة االتـــحـــاد األوروبــــــي إليـــجـــاد حل 
لهذه املباراة وكذلك االتحاد اإلسباني لكرة 
القدم وفياريال على املوافقة على استضافة 

املباراة«.

حزب ألماني ينتقد إقامة مواجهة
اليبزيغ وليفربول في موعدها

ــراكــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــتــ اعـــتـــبـــر الــــحــــزب االشــ
األملـــانـــي أن كـــرة الـــقـــدم تــعــيــش »بــعــيــدًا عن 
ــــك بــعــد اإلصــــــرار عــلــى إقــامــة  الــــواقــــع«، وذلـ
ــفـــربـــول فــــي دوري  ــيـ ــزيـــغ ولـ ــبـ ــة اليـ ــهـ مـــواجـ

الفرق اإلنكليزية 
ممنوعة من دخول 

ألمانيا للعب هناك

كورونا  وإصابات  األهــداف  من  الكثير  نتلقى  سيميوني: 
تؤثر على الجميع

ـــط ديــيــغــو ســيــمــيــونــي، مـــــدرب فــريــق 
ّ
ســـل

أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد، بــعــد الـــتـــعـــادل )2 - 2( 
الــضــوء عــلــى أن فريقه  مــع سيلتا فــيــغــو، 
تلقى 10 أهــداف خالل آخر 10 مباريات، 
ــــى أن هــنــاك  مــشــيــرًا فـــي الـــوقـــت نــفــســه إل
»أمورًا إيجابية وأخرى سلبية« بعد اللقاء. 
إلى  النظر  أنه »ينبغي  وأوضــح سيميوني 
األرقــــــام وتــأمــلــهــا ودراســـتـــهـــا واالهــتــمــام 
بـــهـــا. ومــــن املـــؤكـــد أنـــنـــا نــســتــقــبــل الــكــثــيــر 
مــن األهـــداف فــي هــذه املــبــاريــات. سيكون 
الفريق  التحسن في جــزء مهم من  علينا 
ليس في أفضل حاالته اآلن«، وذلك خالل 
مؤتمر صحافي. ورأى املدرب األرجنتيني 
أن الـــتـــعـــادل نــتــيــجــة عـــادلـــة، مــعــتــرفــا بــأن 
األول وردوا هم  الشوط  الوقت اإلضــافــي من  األول خــالل  الهدف  »لــم يستحق  فريقه 
 من الضائع في الشوط الثاني«. كذلك أثنى سيميوني 

ً
بهدف في الوقت املحتسب بدال

أظن  يقدم كرة قدم متكاملة.  رائعة،  »يلعب سيلتا فيغو بطريقة   
ً
قائال على منافسه 

أنه لم تسنح فرص عديدة للتهديف، سواء لنا أو لهم، لكنهم تفوقوا علينا من حيث 
االنتشار«. وعن الغيابات التي أثرت على فريقه بسبب اإلصابات بفيروس »كورونا«، 
ر سيميوني من أن اإلصابات ال تمس فريقه فقط بل املجتمع كله، مبرزًا أن الجميع 

ّ
حذ

في أتلتيكو يحاول االهتمام بسالمة الالعبني.

زيدان ال يؤكد استمراره في تدريب »الملكي« 
الموسم المقبل

تــجــنــب الــفــرنــســي زيـــــدان، مــــدرب فــريــق ريــــال مـــدريـــد، تــأكــيــد اســتــمــراره فــي تــدريــب 
»امليرينغي« في املوسم املقبل، لكنه أوضح أنه ال يفكر في الرحيل هذا املوسم، معترفا 
بأنه يحظى بدعم الجميع في النادي. وردًا على سؤال بشأن ما إذا كان سيرحل عن 
ريال مدريد مثلما فعل بعد الفوز بآخر لقب مع امللكي في دوري األبطال األوروبي، قال 
زيدان »ملاذا سوف أغادر؟ الوضع هنا مثير للشغف وأفعل حاليا ما يروق لي«. وتابع 
، هذه هي حياة اإلنسان، لكننا سنقاتل، 

ً
زيدان: »هناك لحظات معقدة، تتأثر فيها قليال

يمكننا القيام بأشياء جيدة مع الفريق الذي لدينا. ريال مدريد فريق رائع يجب عليه 
 :

ً
دائما أن ينافس. ستكون هناك دائما تغييرات«. وتابع املدرب الفرنسي حديثه قائال

أعــرف إن كنت  التحديات يوما بيوم، كل مباراة مهمة بالنسبة لي. لكنني ال  »أعيش 
سأبقى هنا في املوسم املقبل«.

اإلصابة تحرم يونايتد من بوغبا أمام ريال سوسييداد 
في الدوري األوروبي

ــيــه غــونــار ســولــشــايــر،  أكـــد الــنــرويــجــي أول
يــونــايــتــد، غياب  فــريــق مانشستر  مـــدرب 
بوغبا  بــول  الفرنسي  الفريق  وســط  نجم 
اإلسباني  سوسييداد  ريــال  مواجهة  عــن 
في دور الـ32 من بطولة الــدوري األوروبي 
ــة. وكــــان بــوغــبــا قــد غــادر  ــابـ بــســبــب اإلصـ
مباراة فريقه أمام إيفرتون السبت املاضي 
ملعب  على  »البريميرليغ«  منافسات  فــي 
ــــورد( والـــتـــي انــتــهــت بــتــعــادل  ــرافـ ــ )أولــــــد تـ
عضلية.  آالم  بسبب   )3-3( بينهما  مثير 
الفريق  مواجهتي  خــالل  سنة  الــــ27  صــاحــب  لجهود  يونايتد  مانشستر  وسيفتقد 
»الباسكي« في البطولة القارية، الذهاب في 18 من الشهر الحالي في سان سيباستيان 
واإليــاب في األسبوع التالي مباشرة على ملعب )أولــد تــرافــورد(. وأوضــح سولشاير 
النادي: »ستستغرق إصابة بوغبا عدة أسابيع للشفاء. بوغبا  في تصريحات لقناة 
ُيعد عنصرًا مهما للغاية للفريق، ولهذا لن تكون هناك أي مجازفة بالتعجل في عودته 

للمالعب«.

مانوالس لن يشارك في مواجهة غرناطة
تعرض الالعب الدولي اليوناني كوستاس مانوالس، مدافع فريق نابولي، إلصابة في 
الكاحل األيمن طاولت األربطة، ليغيب عن املالعب ثالثة أسابيع، بحسب ما أعلن فريقه، 
وبالتالي يغيب عن مواجهتي غرناطة في ذهاب وإياب ثمن نهائي الدوري األوروبي. 
الــالعــب مــجــددًا بعد ثالثة  أنــه »سيتم تقييم حالة  إلــى  وأشـــار فريق نابولي فــي بيان 

أسابيع. بدأ املدافع بالفعل عالجه«.
وبالتالي يلحق مانوالس بقائمة مصابي نابولي التي تضم البلجيكي دريس ميرتينز 

الذي يعاني مشكالت حادة في الكاحل األيسر يتعافى منها في بالده.

قادرًا على مغادرة األردن بسبب ظروف عائلية ومسيرته 
الدولية، فقرر البقاء في بالده، ليخوض تجربة بعدها في 
موسم 2006-2007 بقميص نادي اإلسماعيلي األردني.

نــادي   شفيع رحــالــه فــي 
ّ
فــي مــوســم 2007-2008، حــط

هناك  فقضى  ومحليا،  عربيا  الشهير  النادي  الــوحــدات، 
سنوات مميزة، وحقق خاللها لقب الــدوري األردنــي في 
ســبــع مــنــاســبــات، منها فــي مــوســمــه األول، وآخــرهــا في 
2017-2018، وحصد لقب كأس األردن 4 مرات والدرع 
في 3 مناسبات والسوبر األردنــي 4 مــرات. دافــع »حوت 
آسيا« بعدها عن ألوان نادي شباب األردن قبل أن يلعب 
لنادي الفيحاء السعودي، ليقرر في 2021 إعالن اعتزال 
اللعب دوليا، وهو الذي ُيعتبر واحدًا من أفضل الحراس 
ــيـــويـــة. على  فـــي تـــاريـــخ الـــكـــرة األردنـــيـــة والــعــربــيــة واآلسـ
ألــوان   2002 عــام  من  »النشامى«، حمل شفيع  مستوى 

مــبــاراة،  فــي 175  ــلــه 
ّ
ومــث األردنــــي حتى 2021،  املنتخب 

وكـــان السبب فــي الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات واالنــتــصــارات، 
في  بالدهم  ملنتخبات   

ً
تمثيال الحراس  أكثر  بني  ويعتبر 

املباريات الدولية.
الذين سجلوا  الحراس  اسمه بني  تدوين  استطاع  شفيع 
نوفمبر/ تشرين  فــي  ذلــك  وكـــان  فــي مسيرتهم،  أهــدافــا 
الثاني 2018 خالل مواجهة األردن لنظيره الهندي على 
وبينما  املواجهة،  تلك  في  الثاني.  الله  عبد  ملعب  استاد 
ـــ24، أطلق  ــ الـ الــدقــيــقــة  كــانــت النتيجة صــفــر - صــفــر فــي 
الــحــارس الــهــنــدي غــوربــريــت سينغ ســانــدو، كــرة طويلة 
من ضربة ثابتة، فوصلت إلى أحضان شفيع، الذي بادر 
الكرة داخــل منطقة  لترتطم  بتسديدة قوية من منطقته، 
الجزاء وتعلو فوق حامي عرين الهند، مهديا األردن هدف 

التقّدم، في املباراة التي انتهت بنتيجة 1-2.

حسين غازي

كتب الحارس الدولي األردني، عامر شفيع، السطر األخير 
نهائيا،  اللعب  اعتزاله  أعلن  بعدما  الكروية،  مسيرته  في 
من خالل فيديو نشره االتحاد األردني لكرة القدم، شكر 
خالله جميع من سانده في مسيرته، بعدما أكد أن قراره 
قد جاء إثر نقاش مع املقّربني منه. وبدأ شفيع مسيرته 
العبا في خط الوسط بعالم كرة القدم، قبل أن ينتقل إلى 
عام  االحترافية  رحلته   

ّ
ويستهل املــرمــى،  حراسة  مركز 

اليرموك، واستمّر بصحبته حتى  1999 من بوابة نادي 
عام 2007، شارك خاللها في العديد من املباريات، وأعير 
خالل موسم 2004-2005 لنادي الفيصلي العريق، الذي 
تــوج معه بلقب الــكــأس. بعد أدائـــه املميز فــي كــأس آسيا 
2004، تلقى عروضا لالحتراف في أوروبا، لكنه لم يكن 

عامر شفيع

على هامش الحدث

حارس أردني 
مميز وواحد 

من األفضل عربيًا 
وآسيويًا، قرر اعتزال 

كرة القدم

بوروسيا 
مونشنغالدبخ 
ُحرم من اللعب 
على أرضه 
)Getty(

إغالق بعض  تأثير  بسبب  ُمحايدة  إلى مالعب  المباريات  نقل  بعيدًا عن 
وهي  مؤخرًا  تظهر  بــدأت  كبيرة  مشكلة  هناك  حدودها،  البلدان 
سلبًا  يؤثر  قد  والذي  »كورونا«،  بفيروس  الالعبين  إصابات  عدد  ارتفاع 
أتلتيكو  فمثًال  األوروبية.  البطوالت  في  وأدائها  األندية  مردود  على 
بالفيروس  اإلصابات  بسبب وصول عدد  أزمة مؤخرًا  مدريد دخل في 
إلى 6، وفي حال إصابة العبين آخرين سيكون الفريق مجبرًا على خوض 

ذهاب األبطال بدون أفضل نجومه.

إصابات كورونا

وجه رياضي

ــداًل مــــن إلـــغـــائـــهـــا أو تــأجــيــلــهــا،  ــ ــال بــ ــطــ األبــ
وذلـــك بــعــد عـــدم الــســمــاح بــدخــول الالعبني 
ــاء.  ــى أملـــانـــيـــا بــســبــب الـــوبـ الــبــريــطــانــيــني إلــ
الـــعـــام  األمـــــــني  كـــلـــيـــنـــغـــبـــايـــل،  وقـــــــال الرس 
لــلــحــزب، بعد قـــرار إقــامــة الــلــقــاء ونقله إلى 
بــودابــســت )املـــجـــر( »ســتــكــون بــــادرة جيدة 

الـــحـــالـــي.  ُيـــذكـــر أن أملــانــيــا حـــظـــرت دخـــول 
الــقــادمــني مــن بــريــطــانــيــا وجــنــوب أفــريــقــيــا 
نهاية  منذ  وأيرلندا  والبرتغال  والــبــرازيــل 
ب 

ّ
لتجن املاضي  الثاني/يناير  شهر كانون 

انــتــشــار الـــطـــفـــرات الـــجـــديـــدة لــلــوبــاء داخـــل 
أراضــيــهــا. وبــذلــك ســُيــحــرم فــريــق اليــبــزيــغ 

املــســابــقــة  إلـــــغـــــاؤه.  أو  تـــأجـــيـــلـــه  ــّرر  ــقــ تــ إذا 
ــة«. وتــنــاقــش كـــال الــفــريــقــني  لــيــســت األولــــويــ
ــاد األوروبــــــــــي حـــــول هـــــذا الــحــل  ــ ــــحـ ــع االتـ مــ
الريدز بدخول  السماح لالعبي  لعدم  نظرًا 
النهائي  أملانيا لخوض مباراة ذهــاب ثمن 
أمــام اليبزيغ واملقرر لها في 16 من الشهر 

ــــت فــي  الــــــذي يــســعــى لــتــقــديــم مـــســـتـــوى الفـ
املوسم  فــي  فعل  مثلما  األوروبــيــة  البطولة 
اللعب على أرضــه في مواجهة  املاضي من 
الذهاب، قبل العودة لخوض القمة الصعبة 

على ملعب »أنفيلد« في مواجهة اإلياب.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تقّدم الحكم اإلنكليزي مايك دين ببالغ للشرطة، أكد فيه تلقي عائلته تهديدات بالقتل 
له في  آخر مباريات  للجدل خالل  احتسابه حالتي طرد مثيرتني  بعد  ورسائل عنيفة 
الدوري، وذلك وفقا ملا أعلنته رابطة الحكام املحترفني في إنكلترا. وأكد مايك رايلي، املدير 
التنفيذي للرابطة، في بيان رسمي، أن »التهديدات واإلهانات من هذا النوع غير مقبولة 
تماما، وندعم تماما قرار إبالغ الشرطة بهذه الرسائل التي تلقتها عائلته. ال ينبغي ألحد 
أن يكون ضحية رسائل مرّوعة من هذا الشكل. االنتهاكات على شبكة اإلنترنت غير 

مقبولة في أي مجال من مجاالت الحياة«.

صورة في خبر

تهديدات بقتل حكم

Wednesday 10 February 2021 Wednesday 10 February 2021
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الكويكبان ديديموس
األرض تدافع عن نفسها

منى حسن

زائـــــــــٌر غـــــامـــــض، ربــــمــــا عـــلـــى مــن 
صــحــن طــائــر، جـــاء إلـــى سيبيريا 
ــاء، كـــــــان الــــســــبــــب فــي  ــ ــــضـ ــفـ ــ مـــــن الـ
 على منطقة قرب 

ّ
الدمار الشامل الــذي حل

يونيو/   30 يــوم  صــبــاح  تونغوسكا،  نهر 
حزيران من عام 1908. تكررت هذه الحكاية 
فـــي عــــدد مـــن الـــفـــرضـــيـــات الــشــعــبــيــة الــتــي 
ــار تــونــغــوســكــا«.  ــفـــجـ حـــاولـــت تــفــســيــر »انـ
انــفــجــاٌر امــتــّد أثـــره على مساحة تــزيــد عن 
مــايــن  مــــربــــع، وســــــــّوى  كــيــلــومــتــر   2000
ــــاألرض. وصــلــت أول  األشـــجـــار املــحــتــرقــة بـ
بعثة علمية روسية لدراسة موقع االنفجار 
بعد نحو عقدين من وقوعه، ولم تجد أثرًا 
كويكب،  ســقــوط  على  تــدل  لفوهة صدمية 
فــظــهــرت فــرضــيــات غــريــبــة وخـــرافـــات حــول 
ــيــــوم، ال يـــوجـــد تفسير  الــ الـــحـــادثـــة. حــتــى 
علمي واحد مقبول باإلجماع عند العلماء، 
وذلـــك ألســبــاب عـــدة، منها مـــرور كثير من 
الــوقــت عــلــى وقـــوع الــحــادثــة. يــعــزو بعض 
الــنــظــريــات عـــدم وجـــود فــوهــة صــدمــيــة في 
»تــونــغــوســكــا« إلـــى انــفــجــار الــكــويــكــب قبل 
 
ً
ــاألرض. هـــذا مــا حـــدث فعا ــ أن يــصــطــدم بـ

عــام 2013، في سماء مدينة تشيليابنسك 

)Getty( »تستهدف المهمة كويكبين يعرفان معًا باسم »ديديموس

الروسية، بحسب الصور ومقاطع الفيديو 
التي وثقت انفجار نيزٍك في السماء، يبلغ 
قطره نحو 20 مترًا، أسفر عن وقــوع أكثر 
مــن 1400 إصــابــة، مــن دون أن يسقط على 

األرض. 
لكن ما الــذي حــدث بالفعل عــام 1908؟ هل 
كانت حادثة »تونغوسكا« قد وقعت بفعل 
كويكب انفجر فــي الــســمــاء؟ أم أنــه مــّر في 
غــــاف األرض وعــــاد إلــــى الـــفـــضـــاء؟ هــنــاك 
العديد من الدراسات التي تدعم فرضيات 
علمية مختلفة، لكنها تبقى إجابات حول 
أسئلة في املاضي. يهتم العلماء بالتركيز 

على ما يمكن أن يحدث في املستقبل. 
أكبر كارثة معروفة في  »تونغوسكا« هي 
التاريخ املسجل سببها دخول جسم قريب 
من األرض إلى غافها الجوي. وهي تعطي 
قياسًا واقعيًا لحجم الدمار الذي يمكن أن 
يتسبب به كويكب يبلغ قطره من 60 إلى 
190 مــتــرًا. الــكــويــكــب املـــســـؤول عــن حــادثــة 
الذي  النيزك  تونغوسكا أصغر بكثير من 
نحو  قبل  الديناصورات  بانقراض  تسبب 
65 مليون سنة. لكن االنفجار الــذي سببه 
ــّرة من  فـــي ســيــبــيــريــا كـــان أكــبــر بــــ 1000 مــ
هيروشيما.  فــي  الــنــوويــة  القنبلة  انــفــجــار 
يقدر قطر قاتل الديناصورات بـ10 إلى 15 

كيلومترًا. وكما هو معروف فإن احتماالت 
املستقبل ضئيلة  فــي  بـــاألرض  اصــطــدامــه 
جــدًا، قــد يحدث مــرة كــل 100 مليون سنة، 
متر   100 بقطر  احتمال سقوط جسم  لكن 
يقّدر بمرة كل ألف عام، لهذا السبب، كثيرًا 
»تونغوسكا«  بحادثة  االستشهاد  يتم  ما 
وأهمية  املستقبلية،  املخاطر  دراســـة  عند 
بـــنـــاء دفـــــاع فـــعـــال ضـــد كــويــكــبــات بحجم 

الكويكب املسبب للحادثة.
الكويكبات  يــوجــد كثير مــن  الــفــضــاء،  فــي 
ــازك واألجــــــــرام الـــتـــي تــســيــر فـــي كل  ــيـ ــنـ والـ
املجموعة  في  بالكواكب  وتصطدم  اتجاه 
 ،

ً
الشمسية. تظهر على سطح املريخ، مثا

التي تحدثها مثل هذه  الحفر  العديد من 
الـــتـــصـــادمـــات. حـــفـــر أو فــــوهــــات صــدمــيــة 
شــبــيــهــة بــهــا أيـــضـــًا، تـــبـــدو واضـــحـــة على 
سطح القمر. األرض كذلك عرضة ملثل هذه 
التصادمات، لكن اآلثار الظاهرة الصطدام 
الـــكـــويـــكـــبـــات الـــتـــي تــنــجــح فــــي الـــوصـــول 
لسطح األرض، قبل أن تحترق، أقل بكثير 
مـــن تــلــك الـــظـــاهـــرة عــلــى أســـطـــح الــكــواكــب 
الــــصــــخــــريــــة فـــــي املــــجــــمــــوعــــة الـــشـــمـــســـيـــة. 
يــــعــــود الـــفـــضـــل فــــي ذلـــــك إلـــــى الــعــمــلــيــات 
والتي  األرض،  فــي  النشطة  الجيولوجية 
ـــخـــفـــي مــعــظــم هـــــذه اآلثــــــــار، مـــثـــل نــشــاط 

ُ
ت

وغيرها.  والبراكن،  التكتونية  الصفائح 
العالم  حــول  العلماء  مــن  مجموعة  تعمل 
شبيهة  حــــوادث  وقـــوع  لخطر  للتحضير 
و»تــونــغــوســكــا«  تشيليابنسك  بــحــادثــتــي 
أن  العام، من املخطط  في املستقبل. وهــذا 
الــدفــاع عن كوكبنا  أول تجربة آللية  تبدأ 
ضـــد األجــــــرام الــقــريــبــة مــنــه. تــقــود املــهــمــة 
وكــالــة نــاســا األمــيــركــيــة، وتــســمــى بمهمة 
 Double Asteroid ـــ  لــ اخـــتـــصـــارًا   DART
Redirection Test، أو اختبار إعادة توجيه 

مزدوج لتغيير مسار كويكب.
لتغيير  تجريبية  مهمة  أول  هــذه  ستكون 
التصادم  تقنية  باستخدام  كويكب  مسار 
الــحــركــي، بحيث يــتــم إطـــاق مــســبــار نحو 
ــن هـــذا  كـــويـــكـــب لــيــصــطــدم فـــيـــه فــيــنــشــأ عــ
ــي حــــركــــة الـــكـــويـــكـــب  ــ االصــــــطــــــدام تـــغـــيـــر فـ
إبــعــاده عن  بما يضمن  مــســاره،  لينحرف 
من  املهمة  هــذه  ناسا  تقود  األرض.  مسار 
 )APL( التطبيقية  الفيزياء  مختبر  خــال 
في جامعة جونز هوبكنز. تستهدف املهمة 
»ديديموس«  باسم  معًا  يعرفان  كويكبن 
بــالــيــونــانــيــة:  ــم  ــ االسـ ويــعــنــي   )Didymos(
التوأم. اختيرت هذه التسمية لديديموس 
ــتـــكـــون مــــن زوج مــــن الـــكـــويـــكـــبـــات،  ــه يـ ــ ألنــ
الــكــويــكــب الــرئــيــســي هـــو »ديـــديـــمـــوس أ«، 
وهو األكبر حجمًا؛ إذ يبلغ قطره نحو 780 
يسمى  أو  ب«،  »ديديموس  والثاني  مترًا، 
أيضًا قمر ديدموس ويبلغ قطره 116 مترًا، 
وهــــو يــــدور حــــول »ديـــديـــمـــوس أ«، كـــل 12 
على  أي خطر  ديديموس  ال يشكل  ساعة. 
األرض، واستهدافه هو فقط لغرض تجربة 
نجاعته  مــدى  وفحص  الحركي،  التصادم 
في صد خطر حقيقي قد يهّدد األرض، إن 

كانت هناك حاجة لذلك في املستقبل.

يوجد كثير من 
الكويكبات والنيازك 
واألجرام السماوية 
التي تسير في كل 
اتجاه وتصطدم 
بالكواكب في 

املجموعة الشمسية

■ ■ ■
ال يشكل ديديموس 

أي خطر على األرض، 
واستهدافه هو 

فقط لغرض تجربة 
التصادم الحركي، 

وفحص مدى نجاعته 
في صد خطر حقيقي 

يهّدد األرض

■ ■ ■
ستكون هذه أول 
مهمة تجريبية 

لتغيير مسار كويكب 
باستخدام تقنية 
التصادم الحركي، 
بحيث يتم إطالق 

مسبار نحو كويكب 
ليصطدم به

باختصار

تعمل مجموعة من العلماء حول العالم للتحضير لخطر وقوع حوادث أجرام سماوية في كوكبنا. هذا العام، من المخطط 
أن تبدأ أول تجربة آللية الدفاع عن كوكبنا ضد األجرام القريبة منه

هوامش

سما حسن

ة األولى واألخيرة، طفلة صغيرة في الثامنة  ها للمرَّ
ُ
رأيت

من عمرها، واملــكــان أحــد األحــيــاء الشعبية في منطقة 
إمبابة في مصر، وكنت في زيارتي األولى إلى مصر، 
وكانت زيارة مصر التي ما زلت أعشقها، بالنسبة لفتاة 
تحيا سنوات مراهقتها الحاملة،  في أوائل الثمانينيات 
لت مصر التي  من القرن املاضي، حلًما كبيًرا، فقد تخيَّ
الدافئة  الحب  السينما، حيث قصص  أفــالم  فــي  أراهـــا 
البشرة  التي يظهر فيها األطفال ذوو  وبرامج األطفال 
النظيفة، ولكن زيارتي األولــى قلبْت  النضرة واملالبس 
حلمي، وتــركــت غــّصــة فــي قلبي، حــن أشـــارت زوجــة 
خالي نحو طفلٍة بالكاد تستطيع السير على قدميها، 

هاٍت خافته، وقالت كلمة واحدة: مسكينة... وتطلق تأوُّ
ة  ة الثانية، حيث استيقظت، بعد عدَّ لم أَر الطفلة للمرَّ
ــراخ وعـــويـــل يــصــدران  صــبــاحــات، عــلــى صـــوت صــ
قد  الصغيرة  الطفلة  أن  وعلمت  املقابلة،  ة 

َّ
الشق من 

 املكاَن صمٌت، بعد جلبٍة سريعة، انتهت 
َّ

ماتت، ولف
ــأواه األخــيــر، ولــم  بــخــروج الــجــثــمــان الصغير إلـــى مــ
هاتها، وخطواتها  تأوُّ وفاتها، وال سبب  أعلم سبب 
البطيئة، بــرغــم نــظــرات أمــي الــتــي كــانــت تحمل األلــم 

واالستسالم، وترديدها الكلمة نفسها: مسكينة...
ضت له  سنوات كثيرة توالت، حتى اكتشفُت أن ما تعرَّ
بت  الطفلة هو عملية ختان مميتة، من دون تخدير، تسبَّ
م في الدم؛  ت إلى حدوث حالة تسمُّ ثات أدَّ بالتهابات وتلوُّ
اس من  بسبب عدم العناية بمكان استئصال جزٍء حسَّ
مة، وغالًبا ما 

َّ
ة، غير معق جسدها، وباستخدام آلة حادَّ

لحلق  الــرجــال  يستخدمها  التي  الحالقة  شفرة  تكون 
 في قلبي، عن الظلم الذي 

ٌ
لحاهم. وهكذا انطوْت صفحة

ِتحْت، بعد ذلك، صفحاٌت 
ُ
ض له جنس النساء، وف يتعرَّ

أخرى، تحمل تساؤالٍت بال إجابات، منها: ملاذا يحدث 
هذا لنا، نحن النساء؟ وقد شهدْت طفولتي ومراهقتي 
 

ِّ
حوادث اغتصاب وقتل؛ بداعي الدفاع عن الشرف، بحق

فتيات مظلومات عرفتهن عن قرب، أو عن بعد.
الــبــنــات، واملــصــادف  ــان 

ّ
الــيــوم العاملي ملناهضة خــت فــي 

يوم السادس من فبراير/ شباط، تعود الذكرى املؤملة، 
عــالوة على  كثيرة سمعتها،  ومعها قصص مشابهة 
ــــالم، عن  ــوادث قـــرأت عــنــهــا، مــن خـــالل وســائــل اإلعـ حــ
البنات، وما  بنات صغيرات ذهنب ضحية عــادة ختان 
أنه  والغريب  حياتهن.  د  تهدِّ مخاطر  من  له  ضن  يتعرَّ
 الــجــهــود الــتــي تــبــذل للقضاء على 

ّ
على الــرغــم مــن كــل

هـــذه الــظــاهــرة الــتــي كــانــت جــذورهــا غــالــًبــا فــي منطقة 

وادي الــنــيــل، وتــمــارس منذ أكــثــر مــن ألــف عـــام، إال أن 
ــخــة، حــتــى مــع شــعــوٍب تهاجر  الـــعـــادة مــا زالـــت مــتــرسِّ
بريطانيا،  العادة، مثل  تعتمد هذه  راقية، وال  إلى بالد 
الرعاية  معلومات  مركز  في  السجالت،  أظهرت  حيث 
االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة، أن نــحــو 5702 حــالــة جــديــدة 
لفتيات  لت في سنة واحــدة،  البنات قد ُسجِّ من ختان 
للختان  ضن  بريطانيات من أصل صومالي، وقد تعرَّ
في بالدهن األصلية، في أثناء اإلجازة املدرسية، حيث 
يستغل األهل اإلجازة، والعودة إلى بالدهم، للقيام بهذه 
 بناتهن، واللواتي ال يدلن بالشهادة ضد 

ِّ
العملية بحق

العملية  خ في عقولهن أن هذه  ذويهن؛ بسبب ما ترسَّ
دة لحياتهن واجبة، ومنقذة لهن من الوقوع  املؤملة واملهدِّ

ة أمام املجتمع.
َّ
في الرذيلة، وشهادة عف

م الختان، إال  مرت سنوات على سن قوانن عاملية تجرِّ
أن ثغرات الفتاوى الدينية تتيح لهذه الظاهرة االستمرار 
 الــبــنــات الــصــغــيــرات، مــثــل أن تــظــهــر ثــغــرة تبيح 

ِّ
بــحــق

ها جهالء وذوو عقول 
ُّ
الختان للضرورة، والتي يستغل

املدين  املـــرأة، على  د حياة  تهدِّ عــادٍة  مغلقة الستمرار 
د حياتها، بعد إجراء العملية  القريب والبعيد، فإن لم تهدِّ
املختونة،  للمرأة  تــحــُدث  مضاعفات  فهناك  مــبــاشــرة، 
 .

ً
د حياتها وجنينها مستقبال تــهــدِّ ــــوالدة،  ال أثــنــاء  فــي 

وعلى الرغم من أن األمن العام لألمم املتحدة، أنطونيو 
ح، هذا العام، أنه سيتم القضاء على  غوتيريس، قد صرَّ
هذه الظاهرة، مع حلول عام 2030، إال أن ذلك ال يعني 
أن ليس هناك امرأة، في مكان ما، ستقبض على ذراع 
الليل،  حلكة  في  وعــرة،  ا 

ً
طريق س  وتتحسَّ صغيرتها، 

مها ليد أخرى، تقطع جزًءا من لحمها، وتتركها 
ِّ
وتسل

تنزف، حتى تموت. سيحدث ذلك، ولن يتوقف، ما دامت 
النظرة إلى األنثى أنها جسد وعضو، يرتبط به الشرف 
والعار. وهناك من يرى أمانه الظاهري باستئصال هذا 

جزء من هذا العضو من جسدها.

دمي ودموعي

وأخيرًا

مرت سنوات على سن قوانين 
عالمية تجرِّم الختان، إال أن 

ثغرات الفتاوى الدينية تتيح 
لهذه الظاهرة االستمرار

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــاالت، الســعودية 3 ريــاالت، الكويــت 200 فلــس، اإلمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، األردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 رياًال، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

Wednesday 10 February 2021
األربعاء 10 فبراير/ شباط 2021 م  28  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2354  السنة السابعة




