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أميركا  

سوق دبي  )كريم صهيب/فرانس برس(

انفجرت عبوة ناسفة في مقبرة لغير املسلمني 
ــاء، أثـــنـــاء مــراســم  ــعــ فـــي مــديــنــة جـــدة أمـــس األربــ
إحياء ذكرى انتهاء الحرب العاملية األولى )1914 
إلــى إصــابــة عــدد مــن املشاركني.  أدت  ـ 1918(، 
إلى تحذير رعاياها  الفرنسية  السفارة  ودفعت 
فــي السعودية واإلمــــارات ودعــوتــهــم إلــى توخي 
الــحــذر بــعــد الـــحـــادث. ووقـــع الــهــجــوم فــي ساعة 
مــبــكــرة مـــن صـــبـــاح أمــــس عــنــدمــا كـــانـــت وفـــود 
دبلوماسية من االتحاد األوروبــي ودول أخرى، 
تـــشـــارك فـــي املــــراســــم الـــتـــي نــظــمــتــهــا الــســفــارة 
ــفــرنــســي  الـــفـــرنـــســـيـــة، وحـــــني كـــــان الـــقـــنـــصـــل ال

مــصــطــفــى مــــحــــراج )الـــــصـــــورة( يــنــهــي كــلــمــتــه. 
الــســفــارة أن 20 شخصًا  وذكـــرت مسؤولة فــي 
كــانــوا يشاركون فــي االحــتــفــال. وذكــر مسؤول 
ــوا، بينهم  ــبـ ــيـ صـ

ُ
أ ــة أشـــخـــاص  ــعـ أربـ أن  يــونــانــي 

ــارة مــنــطــقــة مكة  ــ يــونــانــي. بـــدورهـــا، كــشــفــت إمـ
الــهــجــوم أدى إلصــابــة شــخــصــني، أحدهما  بـــأن 
حــارس  واآلخــــر  الــيــونــانــيــة  بالقنصلية  مــوظــف 
ســعــودي. وأّمــنــت الــســلــطــات املــقــبــرة فــي أعــقــاب 
أن  الفرنسية  الخارجية  الــحــادث. وذكــرت وزارة 
دانت  الــذكــرى،  مراسم  في  املشاركة  »السفارات 
الهجوم الجبان وغير املبرر على اإلطالق. وتدعو 

قــدر ممكن  أكبر  إلقاء  إلــى  السعودية  السلطات 
مــن الــضــوء عــلــى هـــذا الــهــجــوم وتــحــديــد الجناة 
ــــرت صــحــيــفــة »لــوفــيــغــارو«  ومــالحــقــتــهــم«. وذكـ
الــفــرنــســيــة أن الــهــجــوم عــبــارة عــن »رمـــي قنبلة 
املقبرة«. وأكــدت سفارات فرنسا واليونان  على 
دعمها  املتحدة  والــواليــات  وبريطانيا  وإيطاليا 
السلطات السعودية في التحقيق بالهجوم ملعرفة 
ت القنصلية الفرنسية 

ّ
مرتكبيه. من جهتها، حث

فــي جـــدة رعــايــاهــا فــي الــســعــوديــة عــلــى توخي 
»أقصى درجات الحذر« في أعقاب الهجوم. كما 
رعاياها  اإلمـــارات  في  الفرنسية  السفارة  دعــت 

هــنــاك إلـــى تــوخــي الـــحـــذر. واالنــفــجــار هــو ثاني 
حــــادث أمــنــي يــقــع فـــي جــــدة خــــالل األســبــوعــني 
املاضيني، ففي 29 أكتوبر/تشرين األول املاضي، 
لقي القبض على سعودي بعدما هاجم حارسًا 

ُ
أ

عند القنصلية الفرنسية في جدة وأصابه. وجاء 
ذلـــك بــعــد أن ذبـــح الــشــيــشــانــي األصــــل، عبدالله 
ــزوروف املــــــّدرس الــفــرنــســي صــامــويــل بــاتــي  ــ ــ أنـ
فـــي 16 أكــتــوبــر املـــاضـــي بــالــقــرب مـــن بــاريــس، 
احتجاجًا على عرضه رسومًا مسيئة للرسول 

على تالميذه في درس عن حرية التعبير.
)رويترز، أسوشييتد برس(

الحدث

ادعاءات تزوير االنتخابات تتداعى

حّول النظام السوري 
وحلفاؤه »مؤتمر 

الالجئين« إلى مناسبة 
الستهداف الالجئين، 
والثرثرة حول إعادة 

اإلعمار.

4

الخميس  12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  □  العدد 2264  السنة السابعة

Thursday 12 November 2020

Osaka Dining Set

homesrusgroup.com / homesrusqatar

                    حيــاة بــالزا  |  مــول قطــر
6999 4015   إزدان مــول - الوكــرة  هاتف:



خالفات الحزب الديمقراطي
يساريو أميركا مرتاحون لفوز بايدن

23
سياسة

أي »ليبيا 
جديدة«؟

ترامب كان يجسد 
بأقصى شكل 

المشاكل المنهجية 
في أميركا

للحديث تتمة...

على الرغم من تمسك دونالد ترامب حتى اليوم برفض االعتراف بخسارته االنتخابات 
الرئاسية، غير أن المؤشرات تؤكد أن المعركة التي أطلقها لتقويض النتيجة لن تنجح، 
االعتراف  يتواصل  وقت  في  به،  مقتنعين  منه  مقربون  مسؤولون  بات  ما  وهو 

الدولي بجو بايدن رئيسًا للواليات المتحدة

واشنطن ـ العربي الجديد

بعد مرور أسبوع على االنتخابات 
ــة، ال يـــبـــدو  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــيــــة األمـ
ــر فــــي انــتــخــابــات  ــيـــس الـــخـــاسـ ــرئـ الـ
ــد تـــرامـــب  ــالــ ــانـــي، دونــ ــثـ نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـ
مــســتــعــدًا حــتــى الـــيـــوم لــتــقــّبــل الــهــزيــمــة أمـــام 
 
ً
خــصــمــه الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن، مــواصــا
ُسرقت  االنتخابات  وأن  تزوير،  عن  الحديث 
مـــنـــه، مـــع رفــــع فــريــقــه دعــــــاوى قــضــائــيــة في 
أكـــثـــر مـــن واليـــــة لــلــطــعــن فـــي الـــنـــتـــائـــج، غير 
أن الـــدعـــاوى ال تــبــدو أنــهــا ســتــؤدي إلـــى أي 
تغيير في النتيجة، لتتداعى سريعًا ادعاءات 
ترامب بحصول تزوير. لكن الرئيس الخاسر 
يــبــدو مــصــرًا عــلــى االســتــمــرار بــاملــعــركــة، مع 
خــوف املــســؤولــني الجمهوريني مــن الــوقــوف 
في  صــوت  مليون   71 حصد  بعدما  بوجهه 
ــوة شــعــبــيــة كــبــيــرة،  االنـــتـــخـــابـــات لــيــصــبــح قــ
وذلك في موازاة عمل ترامب على االنتقام من 

بعض املسؤولني في إدارته عبر إطاحتهم.
ــرز فـــي بعض  ــفـ ــك مـــع مـــواصـــلـــة الـ ــأتـــي ذلــ ويـ
الواليات. وقررت والية جورجيا أمس إعادة 
ــوات يــدويــا بــعــد اتــضــاح أن فــارق  ــ فـــرز األصـ
األصــــــوات بـــني بـــايـــدن وتـــرامـــب هـــو 14 ألــف 
ــعــلــن 

ُ
ت أن  عــلــى  األول،  لــصــالــح  فــقــط  صــــوت 

الــنــتــيــجــة فـــي 20 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الحالي، فيما أفادت وسائل إعام أن ترامب 

حقق الفوز في أالسكا. 
ــززت املــــؤشــــرات أمــــس عــلــى أن مــعــركــة  ــعــ وتــ
تــرامــب لتقويض انــتــصــار بــايــدن لــن تحقق 
ــنـــه بـــاتـــوا  ــقـــربـــني مـ نـــتـــيـــجـــة، بــــل حـــتـــى أن مـ
أن«  أن  قــنــاة »ســـي  نقلت  إذ  بــذلــك،  مقتنعني 
أمــس عــن مــصــدر لــم تسمه أن تــرامــب يعتزم 
االستمرار في الطعون على الرغم من تأكيد 
ــرًا عـــدم وجــــود فرصة  بــعــض مــســتــشــاريــه سـ

للفوز.
من جهتها قالت صحيفة »نيويورك تايمز« 
االنتخابات من  تواصلت مع مسؤولي  إنها 
الــديــمــقــراطــيــني والــجــمــهــوريــني فـــي عــشــرات 
الــواليــات الذين أكــدوا لها أنــه ال يوجد دليل 
أدت  أو أي مخالفات أخــرى  التزوير  أن  على 
الــرئــاســي. وذكـــرت  الــســبــاق  دورًا فــي نتيجة 
ــاتـــب كـــبـــار  ــكـ الـــصـــحـــيـــفـــة أنــــهــــا اتـــصـــلـــت بـــمـ
للسؤال  كــل واليــة  فــي  االنتخابات  مسؤولي 
ــانـــوا يــشــتــبــهــون أو لــديــهــم دلــيــل  عــمــا إذا كـ
على حصول عمليات تصويت غير قانوني، 
ورد املسؤولون في 45 واليــة مباشرة بعدم 

حصول أي مشاكل تصويت رئيسية.
إعــام أميركية  السياق، ذكــرت وسائل  وفــي 
أن عامل بريد كان قد ادعى بحصول مزاعم 
ــراع، تـــراجـــع عـــن شــهــادتــه.  ــتــ تــاعــب فـــي االقــ
وكـــــان ريـــتـــشـــارد هــوبــكــنــز ادعـــــى فـــي إفــــادة 
موقعة أن مشرفًا في خدمة البريد األميركي 
في مدينة إيري في بنسلفانيا، أمر املوظفني 
بــالــتــاعــب فــي بــطــاقــات االقـــتـــراع عــن طريق 
تــأجــيــل االقـــتـــراع املــتــأخــر، لــكــنــه تـــراجـــع عن 
االدعـــــــاءات خــــال مــقــابــلــة مـــع مــحــقــقــني. من 
جــهــتــهــا، رأت وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس« 
ــم تـــرامـــب  أن الـــجـــمـــهـــوريـــني بــدعــمــهــم مــــزاعــ
بــحــصــول تـــزويـــر يــخــاطــرون بــتــرك انــطــبــاع 
خاطئ ملايني األميركيني بأن نتائج السباق 
االنـــتـــخـــابـــي غــيــر شـــرعـــيـــة، وقــــد يـــكـــون هــذا 
ــهـــدف. وبــحــســب الـــوكـــالـــة، يــقــر بعض  هـــو الـ
املــشــرعــني الــجــمــهــوريــني ومــســؤولــي الــحــزب 
ــار ســـوى  ــيـ ــه خـ ــديـ ــأن تــــرامــــب لـــيـــس لـ ــ ــرًا بـ ــ سـ
الــتــنــحــي بــحــلــول 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، 
والتنازل عن السلطة لبايدن. لكن قيام ترامب 
بتقديم معلومات مضللة حول االنتخابات، 
بايدن  اعتبار  إلــى  الناخبني  بعض  سيدفع 
ــة إلــى  ــالـ رئــيــســًا غــيــر شـــرعـــي. ولــفــتــت الـــوكـ
أنــــه مـــن املـــرجـــح أن يــظــل تـــرامـــب أقــــوى قــوة 
يغادر  عندما  حتى  الجمهوري  الــحــزب  فــي 
البيت األبيض، بعد أن استقطب أكثر من 71 
مليون صوت في االنتخابات، وبالتالي فهو 
املسؤولني  يدفع  مــا  الناخبني  على  يسيطر 

الجمهوريني للوقوف معه.
كما يقف مناصرو اليمني املتطرف إلى جانبه، 
ــراود  ــ ــديـــدة مــنــهــا »بـ وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــات عـ
بويز« و»ماغا نيشني« إضافة إلى جماعات 
أنــهــا ستنظم تحركات  الــجــدد  الــنــازيــني  مــن 
يوم السبت في واشنطن. وقامت املجموعات 

منها  للتجمع  مختلفة  أســمــاء  بتخصيص 
ــا مـــــــــارش« و»مــــســــيــــرة ألجـــل  ــاغــ ــيــــون مــ ــلــ »مــ
ترامب« وغيرها. في هذه األجواء، كان ترامب 
يــشــارك أمـــس فــي االحــتــفــال بــيــوم املــحــاربــني 
القدامى في مقبرة أرلينغتون، ليظهر للمرة 
األولى في مناسبة رسمية منذ إعان نتائج 

ــة. فــــي غـــضـــون ذلــــك،  ــيـ ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ االنـ
واصـــل تــرامــب مسلسل اإلقــــاالت فــي إدارتــــه. 
وبــعــد إقــالــة وزيـــر الــدفــاع مـــارك إســبــر، جرى 
تعيني كاش باتيل كبير موظفي مكتب وزير 
الدفاع. وفي أعقاب رحيل إسبر، استقال كل 
من وكيل وزارة الدفاع لاستخبارات، جوزف 

الــدفــاع،  وزيــر  مكتب  موظفي  وكبير  كيمان، 
 عن 

ً
جــني ســتــيــوارت، مــن منصبيهما، فضا

نائب وكيل البنتاغون للسياسات الدفاعية، 
جيمس أندرسون.

جــاء ذلــك بعدما كــان وزيــر الخارجية مايك 
ــــراف بــفــوز  ــتـ ــ بــومــبــيــو رفـــــض الـــثـــاثـــاء االعـ

ــايـــدن، واعـــــدًا بــعــمــلــيــة »انــتــقــالــيــة سلسة«  بـ
عــلــى  ورّدًا  لــــتــــرامــــب.  ثـــانـــيـــة  واليــــــــة  نـــحـــو 
ــــراءات الــتــي اتخذتها وزارة  ســـؤال عــن اإلجـ
مع  االنتقالية  العملية  لتسهيل  الخارجية 
فريق الرئيس املنتخب، قال »سيكون هناك 
انــتــقــال ســلــس نــحــو إدارة ثــانــيــة لــتــرامــب«. 
وأضــــاف فــي مــؤتــمــر صــحــافــي »سنحتسب 
كل األصوات«، مؤكدا أن قادة العالم يدركون 
أنها »عملية قانونية تستغرق وقتًا«. وفي 
نيوز«  »فــوكــس  شبكة  معه  أجرتها  مقابلة 
ــا الـــوزيـــر األمــيــركــي إلـــى انــتــظــار صــدور  دعـ
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات، وقــــال 
»ســنــرى مــا قـــّرره الشعب فــي نهاية املطاف 
عندما يتم فــرز جميع األصــــوات«. وأضــاف 
 األصوات 

ّ
ه لم يتّم فرز كل

ّ
»نذّكر الجميع بأن

بعد«. وتعليقًا على ذلك، قال مستشار األمن 
»سي أن أن«،  القومي السابق جون بولتون لـ
إن تعليقات بومبيو كانت »واهية«، مضيفًا 
ــا«. من  ــيـ »أعــتــقــد أنـــه خــســر مــصــداقــيــتــه دولـ
جهته، اعتبر زعيم األقلية الديمقراطية في 
أن بومبيو  تــشــاك شــومــر  الــشــيــوخ  مجلس 
مــنــفــصــل عـــن الــــواقــــع. وقـــــال مــتــوّجــهــا إلــى 
باالنتخابات.  فاز  بايدن.  فاز  »لقد  بومبيو 

 األمر«.
َّ
تخط

في املقابل، قــال بايدن إن ال شــيء سيوقف 
انـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة فــــي الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة. 
واعــتــبــر بــايــدن، فــي تصريح مــن منزله في 
ويلمنغتون بوالية دياوير مساء الثاثاء، 
أن تــرامــب »يــحــرج نــفــســه« بــرفــضــه اإلقـــرار 
سينعكس  مــمــا  االنــتــخــابــات  فــي  بهزيمته 
ــاف أنــه  ــ ــه الــســيــاســي. وأضــ ــ ســلــبــًا عــلــى إرثـ
 هذا 

ّ
ــى »الــلــبــاقــة« بــالــقــول »أعــتــقــد أن

ّ
يــتــوخ

للرئيس«.  السياسي  اإلرث  يخدم  لن  األمــر 
 
ّ
وعن موقف ترامب ومؤّيديه، قال بايدن إن
»عـــدم وجـــود نــّيــة لديهم لــإقــرار بــفــوزنــا ال 
ر كثيرًا في هذه املرحلة على تخطيطنا«. 

ّ
يؤث

وأجــرى قادة دول حليفة للواليات املتحدة 
مــحــادثــات هــاتــفــيــة مــع الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــأ 

ّ
املــنــتــخــب آمــلــني بــقــيــام تـــعـــاون مــعــه. وهــن

البريطاني بوريس  الــــوزراء  مــن رئيس  كــل 
جــونــســون والــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون واملستشارة األملانية أنجيا ميركل 
ورئــيــس الــــوزراء األيــرلــنــدي مايكل مــارتــن، 
 بـــايـــدن عــلــى فـــــوزه بـــالـــرئـــاســـة األمــيــركــيــة. 
 أميركا عادت ولم 

ّ
وقال بايدن »أبلغتهم أن

تعد أميركا الوحيدة«.

من  المائة  فــي   79 نحو  أعلن 
من  أكثر  فيهم  بمن  األميركيين، 
الرئيس  بأن  الجمهوريين،  نصف 
الفائز  هو  بايدن  جو  المنتخب 
نوفمبر/تشرين   3 انتخابات  في 
كشف  حسبما  الــحــالــي،  الثاني 
استطالع أجرته »رويترز إبسوس«. 
صوتًا   270 من  أكثر  بايدن  ونــال 
االنتخابي،  المجمع  أصوات  من 
صوتًا،   539 أصل  من  المطلوبة 
تكتمل  ولـــم  بــالــرئــاســة  لــلــفــوز 
بسبب  الواليات  بعض  في  النتائج 
ووجد  تأخره.  أو  الفرز،  إعــادة 
من  المائة  في   79 أن  االستطالع 
بايدن  أن  يعتقدون  األميركيين 
المائة  في   13 اعتبر  بينما  ــاز،  ف
في  بعد.  ُتحسم  لم  النتيجة  أن 
أن  المائة  في   3 اعتبر  المقابل، 

ترامب هو الفائز.

قناعة شعبية 
بالخسارة

ــــدن بـــالـــرئـــاســـة  ــايـ ــ ــو بـ ــ أشـــــــاع فــــــوز جـ
ــدى الـــجـــنـــاح  ــ ــًا لــ ــاحــ ــيــ األمـــيـــركـــيـــة ارتــ
الـــيـــســـاري مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، 
ــًا ملــعــركــة  ــيـ ــالـ الـــــــذي بــــــات يــســتــعــد حـ
جــديــدة مــن أجــل الــدفــع قدمًا بأفكاره 
لدى الوسطيني قبل تشكيل الحكومة. 
ــي الــــســــيــــاق، اعـــتـــبـــرت الـــنـــائـــبـــة فــي  فــ
الـــكـــونـــغـــرس ألـــكـــســـنـــدريـــا أوكـــاســـيـــو 
ــيـــز، الـــتـــي أصــبــحــت مـــن نــجــوم  كـــورتـ
الــــيــــســــار األمــــيــــركــــي، وفــــــق صــحــيــفــة 
»نيويورك تايمز«، أنه »لم نعد ننحدر 
نحو الهاوية، لكن السؤال هو معرفة 
مــا إذا كنا سنكسب شيئًا مــن ذلــك«. 
وأضافت أنه »يجب أن يفهم زمائي 
أعــداء وأن قاعدتنا ليست  أننا لسنا 
العدو«. من جهتها، اعتبرت الرئيسة 
ــيــــويــــورك لــلــحــزب  ــة لــــفــــرع نــ ــاركــ املــــشــ
االشتراكي الديمقراطي األميركي شي 
أنــونــوا، أن »بــايــدن يمثل فــي النهاية 
استمرارًا للوضع القائم«. وأضافت أن 
»هذا ال يعني أننا لم نشعر باالرتياح 
)الرئيس دونــالــد( ترامب،  من هزيمة 
ولــكــن مـــن املــهــم أن نــتــذكــر أن تــرامــب 
ــان يــجــســد بــأقــصــى شــكــل املــشــاكــل  كــ
املــنــهــجــيــة الـــتـــي تـــغـــرق فــيــهــا أمــيــركــا 
فــتــرة طـــويـــلـــة«. ورأت أن إعــــادة  مــنــذ 

انــــتــــخــــاب كــــورتــــيــــز فــــي الـــكـــونـــغـــرس 
غــرار نائبات أخريات يساريات  على 
جـــدًا مــثــل كــــوري بـــوش وإلـــهـــان عمر 
الناخبني  أن  يظهر  طليب،  ورشــيــدة 
لكن  راديكالية.  أكثر  أفــكــارًا  يتقبلون 
بـــعـــض املــــســــؤولــــني الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني 
ــدلـــني حـــّمـــلـــوا  ــتـ ــعـ والـــجـــمـــهـــوريـــني املـ
اليسار مسؤولية بعض االنتكاسات 
كليبرن،  جيمس  واعتبر  االنتخابية. 
الــــــــذي انـــتـــخـــب عــــضــــوًا فـــــي مــجــلــس 
الـــنـــواب، أن دعـــــوات الــيــســار لخفض 
ــة املــخــصــصــة لــلــشــرطــة، وهــو  املــــوازنــ
»حياة  حركة  مــن  املتظاهرين  مطلب 
الـــســـود تـــهـــم«، الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد 
بعد وفاة جورج فلويد في 25 مايو/ 
أيـــــــار املـــــاضـــــي، أســـــــــاءت إلــــــى بــعــض 
املـــرشـــحـــني لــلــكــونــغــرس وكـــذلـــك إلــى 

االشتراكي  السيناتور  وكـــان  بــايــدن. 
 ثانيًا في 

ّ
الـــذي حــل بيرني ســانــدرز، 

بايدن،  خلف  التمهيدية  االنتخابات 
ــر  ــيـ ــم ملــــســــاعــــدة األخـ ــ ــــدعـ ــد الـ ــشـ ــــد حـ قـ
ــاريــــس عـــلـــى الــــفــــوز. لــكــن  وكــــامــــاال هــ
االنتخابية،  الحملة  انتهاء  ومــع  اآلن 
ــادت الــخــافــات الــتــي ظــهــرت خــال  عــ
االنتخابات التمهيدية، حول الضمان 
التعليم  لــلــجــمــيــع ونــفــقــات  الــصــحــي 
والــــقــــروض لــلــطــاب أو االقـــتـــراحـــات 
خفض  عبر  املناخي  التغير  ملكافحة 

التفاوت، إلى الواجهة. 
ــدرز عـــامـــات  ــ ــانـ ــ مــــن جـــهـــتـــه، رأى سـ
ــــى  مــشــجــعــة فــــي اعـــتـــمـــاد الـــحـــد األدنـ
دوالرًا   15 ــــو  وهـ بـــالـــســـاعـــة  لــــأجــــور 
فــلــوريــدا، وتشريع الحشيش في  فــي 
ــات كــانــت تــعــتــبــر لــفــتــرة طويلة  ــ واليـ
جــمــهــوريــة، وتــمــديــد إجـــازة اإلنــجــاب 
لــلــوالــديــن فــي كـــولـــورادو، أو اعتماد 
لتمويل  مرتفعة  الدخل  على  ضريبة 
التعليم العام في أريزونا. لكن أستاذ 
يتابع  الـــذي  بــورجــيــس،  بــن  الفلسفة 
من  أنــه  يعتبر  الــيــســار،  استراتيجية 
اليسارية  األفكار  أن  االعتقاد  الخطأ 
أثرت على تصويت بعض الناخبني. 
)فرانس برس(

)Getty( يحّضر أنصار ترامب لمسيرات في واشنطن

أسامة علي

نحن على مشارف »ليبيا جديدة«، 
هكذا قررت املبعوثة األممية باإلنابة، 

الدبلوماسية األميركية ستيفاني 
ويليامز، مشهد ليبيا املقبل في 

افتتاحها ألشغال منتدى الحوار 
السياسي، يوم االثنني املاضي، أمام 
75 شخصية ليبية اختارتهم بعثة 

األمم املتحدة إلى ليبيا. وطلبت منهم 
التوافق على سلطة جديدة »موحدة«، 
لفترة تمهيدية وإرجاء الفترة الدائمة 

إلى ما بعد 18 شهرًا.
وال يبدو حديث ويليامز، التي 

هيمنت بعثتها في عهد واليتها 
على القرار في كل شيء، من باب 
التفاؤل. فمالمح البلد »الجديد« ال 
تبدو غير واضحة، خصوصًا أن 

نصوص اتفاق جنيف العسكري، 
ونّص وثيقة »البرنامج السياسي 

للمرحلة التمهيدية للحل الشامل«، 
يجري مناقشتهما في آن واحد، في 
سرت وفي تونس، في غرف مقفلة 
لم يتسّرب من نتائجها إال القليل. 

لكن كالهما، اتفاق جنيف والوثيقة 
األممية، اعتمدا خطوطًا عريضة 

لرسم معالم املقبل »الجديد«، وبذات 
اآلليات. ومع أن أسماء أعضاء اللجنة 

العسكرية املشتركة غير املعروفة، 
إال أن البعثة ترفض حتى اآلن 

اإلفصاح عن آليات اختيارها لقائمة 
املشاركني في ملتقى الحوار، مكتفية 
بالقول إنهم يمثلون »كافة التوجهات 
السياسية واالجتماعية«. وعلى الرغم 

من تعّهدها نقل جلسات امللتقى 
»الليبيني«، إال أن موقع البعثة  لــ

الرسمي لم يبث حتى اآلن سوى 
كلمات ويليامز االفتتاحية، في كل 

جلسة، تعّبر من خاللها على اآلمال 
بليبيا جديدة.

ورغم أن ويليامز أكدت أنها التقت 
ألف ناشط عبر الفيديو قبل 

إعالنها عن وثيقتها للملتقى في 
تونس، مشّددة على أنها أسستها 

وفقًا لنتائج حوارها مع مختلف 
الشرائح الليبية، إال أن تصريحاتها 

تكشف عن قبول كبير التخاذ 
سرت، عاصمة للسلطة الليبية 

الجديدة، وبدعم دولي وأممي. غير 
أن مخاوف النشطاء، حسبما يظهر 

في مواقع التواصل االجتماعي، 
تتجه إلى التحذير من مغبة وجود 

منطقة خضراء دولية، لتأمني 
مناطق وسط البالد الغنية بالنفط 

واملواقع االستراتيجية، وترك 
األطراف بإفراغها من السلطة ساحة 

للمتصارعني. ويخشى هؤالء على 
طرابلس إذا فقدت صفة العاصمة 

قلت منها مؤسسات الدولة 
ُ
ون

والبعثات الدبلوماسية، مذكرين 
بحالة بنغازي، عندما نقلت منها 

سلطة »املجلس االنتقالي الوطني« 
بجميع إداراتها، عام 2012، 

ركت فريسة للجماعات املسلحة 
ُ
وت

واالغتياالت والفوضى األمنية.
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مايك بومبيو... المدافع الشرس عن الرئيس
ــه فــي  ــتـ ــمـ ــهـــزيـ ــه االعـــــــتـــــــراف بـ ــ ــنــــذ رفـــــضـ مــ
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة، يــرّكــز 
الــرئــيــس الــخــاســر دونـــالـــد تـــرامـــب، على 
التي تصّب في صالح  النتائج  نقض كل 
الرئيس املنتخب جو بايدن. لكن الجديد 
في معركته، هو انخراط وزير الخارجية 
مــايــك بــومــبــيــو، بــقــوة مــنــذ مــســاء أول من 
ــار الــتــشــكــيــكــي  ــاء، فــــي املــــســ ــثــــاثــ ــــس الــ أمـ
هناك  سيكون  أنــه  قــاعــدة  على  بالنتائج 
نقل سلس للسلطة »نحو الوالية الثانية 
لــتــرامــب«، بالتزامن مــع إعــانــه عــن جولة 
خارجية تشمل 7 دول هنأت بايدن بفوزه. 
وتثير الجولة في هذا التوقيت تساؤالت 
عدة، عن أهدافها، خصوصًا بعدما وّجه 
الــوزيــر األمــيــركــي رســالــة انــتــقــاد ضمنية 

للدول التي هنأت املرشح الديمقراطي.
ــبــــوع عـــلـــى أكـــثـــر االنـــتـــخـــابـــات  وبـــعـــد أســ
جـــــداًل فـــي الـــتـــاريـــخ األمـــيـــركـــي املــعــاصــر، 
رفــض بومبيو االعــتــراف بفوز بايدن في 
االنتخابات الرئاسية. ورّدًا على سؤال عن 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية 
لــتــســهــيــل الــعــمــلــيــة االنــتــقــالــيــة مـــع فــريــق 
ــال: »ســيــكــون هــنــاك  الــرئــيــس املــنــتــخــب، قــ
لترامب«.  ثانية  إدارة  نحو  انتقال سلس 
وأضاف في مؤتمر صحافي »سنحتسب 
كـــل األصـــــــــوات«، مـــؤكـــدًا أن قـــــادة الــعــالــم 
تستغرق  قانونية  »عملية  أنها  يــدركــون 
وقــتــًا«. وتــابــع بــومــبــيــو: »عــلــى الــعــالــم أن 
االنتقالية  العملية  أن  بــواقــع  تمامًا  يثق 
في  الــخــارجــيــة  وزارة  لتعمل  الــضــروريــة 
ــيـــوم، وفـــي شــكــل فــاعــل مع  شــكــل فــاعــل الـ
الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر 
ستكون  املقبل،  الثاني  يناير/كانون   20
عــمــلــيــة انــتــقــالــيــة نــاجــحــة«. وفـــي مقابلة 
أجــرتــهــا مــعــه شبكة »فــوكــس نــيــوز« دعــا 
ــتـــظـــار صــــدور  ــى انـ ــ الــــوزيــــر األمـــيـــركـــي إلـ
مشيرًا  لــانــتــخــابــات،  الــنــهــائــيــة  النتيجة 
إلى أنه »سنرى ما قّرره الشعب في نهاية 
املطاف عندما يتم فرز جميع األصوات«. 
وتــعــلــيــقــًا عــلــى اتــــصــــاالت الــتــهــنــئــة الــتــي 
العالم والتي  قــادة  تنهال على بايدن من 
ــدة، اعــتــبــر  ــديــ ــلــهــا بـــحـــث مـــلـــفـــات عــ

ّ
يــتــخــل

الـــســـام  ــّرد  ــجــ كـــــان هـــــذا ملــ بـــومـــبـــيـــو »إذا 
فأعتقد أن ال مشكلة كبيرة في ذلك. لكن، 
، ليس هناك في آن واحد 

ّ
 الظن

ّ
ال تخطئن

سوى رئيس واحد ووزير خارجية واحد 
وفريق واحد لأمن القومي«.

فــي الــســيــاق، كــشــف بــومــبــيــو أنـــه سيبدأ، 
إلى سبع دول  الجمعة، جولة تقوده  غدًا 
أت 

ّ
هن أن  سبق  املتحدة  للواليات  حليفة 

بــايــدن بــفــوزه. وقـــال بومبيو إنــه سيزور 
فـــرنـــســـا وتـــركـــيـــا وجـــورجـــيـــا وإســـرائـــيـــل 
وسيبحث  وقطر.  ــارات  واإلمـ والسعودية 
ــة »الـــــجـــــهـــــود  ــ ــ ــول ــ ــجــ ــ بــــومــــبــــيــــو خـــــــــال الــ
التي يبذلها ترامب والرامية  التاريخية« 
إلــى »إرســاء السام والتعاون في الشرق 
الجديدة  الجولة  أن  العلم  مــع  األوســــط«. 
تأتي بعد إقالة وزير الدفاع مارك إسبر، 

واستقالة عدد من أركان الوزارة.
الــخــروج  مــن بومبيو  يــكــن متوقعًا  ولـــم 
عـــن الـــــوالء لـــتـــرامـــب. الـــرجـــل ُيــعــتــبــر من 
ــر فــي  ــاســ ــيــــس الــــخــ ــرئــ أســــــــاس فــــريــــق الــ
بـــــدءًا مـــن تعيينه  انـــتـــخـــابـــات نــوفــمــبــر، 
مديرًا لوكالة االستخبارات املركزية بني 
عامي 2017 و2018، وصواًل إلى تسلمه 
الــدبــلــومــاســيــة األمــيــركــيــة. بومبيو كــان 
الرجل الذي ساهم في كسر الجليد بني 
ــات املـــتـــحـــدة وكــــوريــــا الــشــمــالــيــة.  الــــواليــ
ــثـــر فــاعــلــيــة مــــن خــلــفــه  ــان أكـ ــ ــه كـ ــ ــع أنـ ــ ومـ
ريـــكـــس تـــيـــلـــرســـون، بــالــنــســبــة لــتــرامــب، 
الـــقـــرن« )خــطــة  فـــي »صــفــقــة  إال أن دوره 
القضية  لتصفية  األمــيــركــيــة  ــــاءات  اإلمـ

الخلفي،  املــوقــع  فــي  كـــان  الفلسطينية( 
لكن  تــرامــب، جاريد كوشنر.  وراء صهر 
هـــذا لــم يمنعه مــن الــتــصــريــح مــــرارًا بــأن 
األولــويــة األميركية في الشرق األوســط، 
ــيـــل. ويــعــتــبــر بــومــبــيــو من  تــبــقــى إســـرائـ
ــاوئ ملـــوســـكـــو، وقـــد  ــنــ ــقـــور الـــتـــيـــار املــ صـ
حذر في السابق من أن الرئيس الروسي 
فــاديــمــيــر بــوتــني زعــيــم خــطــر. ويــصــف 
»املــــعــــارض الــــشــــرس« لــاتــفــاق  ـــ نــفــســه بــ
النووي مع إيران. كما أنه من معارضي 
إغــــاق مــعــتــقــل غــوانــتــنــامــو، فـــي جــزيــرة 
كــوبــا. فبعد زيــارتــه للمعتقل عــام 2013 
الــذيــن أعلنوا  املــســاجــني  قــال »إن بعض 

إضرابا عن الطعام قد زادت أوزانهم«.
ــارات  ــبـ ــتـــخـ ــن االسـ كـــمـــا دافــــــع بـــومـــبـــيـــو عــ
األمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد صــــــدور تـــقـــريـــر ملــجــلــس 
التعذيب. وشــارك بومبيو  الشيوخ حــول 
فـــي حــــرب تـــرامـــب ضـــد الـــصـــني، تــحــديــدًا 
في العام األخير، الذي شهد توقيع بكني 
وواشنطن على االتفاق التجاري الجزئي 
ــــي، ثــــم االتـــهـــامـــات  ــاضـ ــ فــــي 15 يـــنـــايـــر املـ
»تــســبــبــهــا  ــرامـــب لــلــصــني بـــ ــتـ املـــتـــتـــالـــيـــة لـ
بفيروس كورونا«. لكن ذلك لم يمنع لقاء 
بومبيو مع املسؤول الصيني الكبير يانغ 
جياشي، خــال اجتماع أزمــة، في هــاواي 

في يوليو/تموز املاضي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

جولة بومبيو تقوده إلى سبع دول حليفة للواليات المتحدة )فرلنس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

أخـــفـــقـــت اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي الــوطــنــيــة 
فــي الــواليــات املــتــحــدة، وتلك التي جرت 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــواليـــــات طــــــوال أشــهــر 
في  مــجــددًا،  الرئاسية،  االنتخابات  قبل 
أرقــامــهــا، بعدما أشـــارت إلــى فــوز كبير، 
تجاوز مــّرات عــدة نسبة الـــ10 في املائة، 
الــذي  بــايــدن،  الديمقراطي جــو  للمرشح 
ــفــــوز عـــلـــى الــرئــيــس  ــاد وتـــمـــكـــن مــــن الــ ــ عـ
الجمهوري دونالد ترامب، ولكن بنسب 
ــات  ــ ــ ــا فـــــي واليـ ــيـــمـ ــة جــــــــدًا، ال سـ ـــصـ

ّ
ــل ــقـ مـ

ويسكونسن  املصيرية،  الــثــاث  الشمال 
ــتــــى  ــن وبــــنــــســــلــــفــــانــــيــــا. وحــ ــغــ ــيــ ــشــ ــيــ ومــ
االســتــطــاعــات الــتــي أجــرتــهــا الـــواليـــات 
املتخصصة،  الشركات  بعيدًا عن  ذاتها، 
الــنــهــائــيــة. وإذا  أبـــدًا النتيجة  لــم تــقــارب 
خــــذت فــلــوريــدا مــثــااًل، حــيــث ُيــرصــد 

ُ
مــا أ

تـــصـــويـــت الــــجــــالــــيــــات الـــاتـــيـــنـــيـــة، فـــإن 
ــــد مـــدى  ــتـــطـــاعـــات فــشــلــت فــــي رصـ االسـ
دعم الناخبني فيها لترامب. هذا السبب، 
أي الــتــصــويــت الــاتــيــنــي الــضــخــم الـــذي 
ــــي فـــلـــوريـــدا  ــيــــس فـ صــــــّب لـــصـــالـــح الــــرئــ
ــكــــســــاس، هــــو مــــن األكــــثــــر وضــــوحــــًا،  وتــ
التي  االستطاعات  لشركات  اآلن،  حتى 
ــاب فـــشـــلـــهـــا، لــكــن  ــبــ ــاول تــفــســيــر أســ ــحــ تــ
ــدأت تــتــضــح،  ــ ــرى بـ ــ هـــنـــاك تــفــســيــرات أخـ
على أن تصبح أكــثــر وضــوحــًا مــع نشر 
الناخبني  البيانات حــول  الــواليــات كافة 
الذين صوتوا أخيرًا في انتخابات 2020. 
وتجدر اإلشارة إلى أن اإلخفاق ينسحب 
وفي  الكونغرس.  انتخابات  على   

َ
أيضا

املــحــصــلــة، تـــجـــزم صــحــيــفــة »نـــيـــويـــورك 
ــــز«، فـــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا نــــشــــر أمــــس  ــمـ ــ ــايـ ــ تـ
األربــعــاء، أنــه ليس من املبكر أبــدًا القول 
الذي  للتأييد  املنهجي  التقدير  إن سوء 
 مشابهًا هذا العام 

ّ
يتمتع به ترامب، ظل

ملـــا حــصــل فـــي 2016 )حــــني فــــاز تــرامــب 
عــــلــــى هـــــيـــــاري كـــلـــيـــنـــتـــون بــــخــــاف مــا 
الـــرأي(، وقــد يكون  توقعت استطاعات 
هذا السوء، بحسب رأيها، قد تفاقم في 
العام الحالي. ورأت مجلة »أتانتك« أن 
قــطــاع االســتــطــاعــات قـــد أحــــدث كــارثــة، 
التي  وكــذلــك املحللني ووســائــل اإلعــــام 
عــمــلــت عــلــى نــشــر االســتــطــاعــات لــلــرأي 
الـــعـــام، مــثــل مــوقــع »538«، و»نــيــويــورك 
تــايــمــز«، ووحـــدة االنــتــخــابــات فــي مجلة 

»إيكونوميست«.
يحاجج مديرو استطاعات الرأي بأنها 

»لـــن تــكــون مــثــالــيــة« بــكــل األحــــــوال، وأن 
ــــذي يــصــيــب هو  االســـتـــطـــاع الــوحــيــد الـ
األساسية  الحجة  لكن  االقـــتـــراع«.  »يـــوم 
التي سيقت في العام 2016، في معرض 
ترامب،  بفوز  التنبؤ  فــي  الفشل  تفسير 
كــان عــدم اشتمال االستطاعات حينها 
عــلــى عــّيــنــة مــعــتــبــرة مــن املــواطــنــني غير 
ــة لـــعـــدد كــبــيــر من  ــافـ املــتــعــلــمــني، بـــاإلضـ
املـــتـــردديـــن الـــذيـــن صـــّوتـــوا فـــي الــنــهــايــة 
للملياردير الجمهوري. لكن خال العام 
الحالي، بدأ أن هذين السببني قد جرى 
تــداركــهــمــا، ال سيما أن عــدد املــتــردديــن، 
االستقطاب،  شديدة  كانت  مواجهٍة  في 
ــل. إال أن تــــدارك الــخــطــأ لــم ينفع،  ــدا أقــ بـ
الــــــواليــــــات، وال عــلــى  ــلـــى مـــســـتـــوى  ال عـ
الصعيد الوطني. وكانت أكثر مؤسسات 
منحت  قــد  موثوقية  الـــرأي  استطاعات 
الصعيد  تقدمًا على  كلينتون في 2016 
أقــل،  أو  بــحــدود 4 نقاط مئوية  الوطني 
 قريبًا من الـ2.5 نقطة مئوية 

ّ
وهو رقم ظل

التي ربحتها على ترامب في التصويت 
الشعبي.

وفــــي انـــتـــظـــار بـــيـــانـــات أكـــثـــر دقـــــة، تــرى 
هــنــاك طريقتني  أن  تــايــمــز«  »نـــيـــويـــورك 
 .2016 تــجــربــة  تـــكـــرار  لــفــهــم  اآلن  حــتــى 
ــي أن املــســتــطــِلــعــني أخـــطـــأوا  ــــى هــ ـــ األولـ
ــاق  ــفــ ــاب اإلخــ ــ ــبـ ــ ــــي تـــقـــيـــيـــم أسـ ــًا فـ ــ ــاسـ ــ أسـ
غير  اخـــتـــيـــارات  أن  بــمــعــنــى   ،2016 فـــي 
املتعلمني، والذين شملتهم عّينات أكثر 
الــعــام، ليست وحدها سبب الفشل.  هــذا 
ــانــــي، فـــهـــو أن أبـــحـــاث  ــثــ أمـــــا الـــســـبـــب الــ
االســـتـــطـــاعـــات قـــد واجـــهـــت هــــذا الــعــام 
أنــه مهما كانت  أكــبــر، بمعنى  تــحــديــات 
الخطوات التي اتخذت للتصحيح، فإنها 
لــم تــنــجــح بــســبــب مــجــمــوعــة جــديــدة من 
املشاكل. وبرأي الصحيفة، فإن التفسير 
الثاني أكثر منطقية، وهو أن التحديات 

غلبت التحسينات.
ولم ينفع هذا العام االهتمام الذي أبدته 
ــفــــوارق فــي  ــلــ شــــركــــات االســــتــــطــــاعــــات لــ
املستوى التعليمي. إذ أظهرت أرقامها أن 
تأييد بايدن لدى البيض غير الحاصلني 
عــلــى شـــهـــادة تــعــلــيــم ثـــانـــوي، أعــلــى من 
الــــذي مــنــحــه هــــؤالء لكلينتون.  الــتــأيــيــد 
لكن ذلك خاب بعد صدور النتائج. فقد 

أظهرت النتائج اإلحصائية النهائية في 
2020 أن تــرامــب يــتــقــدم بــهــامــش 58 في 
املــائــة ملنافسه لدى  املــائــة مقابل 37 فــي 
هذه الشريحة التعليمية. حتى أن بايدن 
أظهر أداًء أسوأ لدى هؤالء، من كلينتون، 
ــــات بعينها ومــقــاطــعــات داخـــل  فـــي واليـ
الــرأي في  الواليات. وكانت استطاعات 
ــزاج غير  ــ ــداًل فـــي مـ ــبـ 2016 قـــد كــشــفــت تـ
املتعلمني، لكنها فشلت في التنبؤ بمدى 

تأثيره.
إلــى ذلــك، خابت بــدورهــا االستطاعات 
ــول تـــوجـــهـــات األمـــيـــركـــيـــني مــــن كــبــار  ــ حـ
تقدمًا  باستمرار  أظهرت  إنها  إذ  السن، 
مــريــحــًا لــبــايــدن لــــدى هـــــؤالء، وصــــل في 
»أن بي سي« و»وول  استطاع مشترك لـ
ستريت جورنال« لحدود 23 نقطة، وهو 

ما لم ُيترجم على أرض الواقع.
واعــتــبــرت »نــيــويــورك تــايــمــز« أن سبب 
الخطأ األعمق هو »سوء تقدير جوهري 
كبيرة،  ديمغرافية  مجموعات  ألمــزجــة 
ــن مــجــمــوع  ــ ولــــيــــس فـــقـــط لـــحـــّصـــتـــهـــا مـ
الــنــاخــبــني«. ورأت أنـــه حــتــى مــع شمول 
ـــن غــيــر  االســــتــــطــــاعــــات نـــســـبـــة أكــــبــــر مــ
املتعلمني، أو من الاتينوس، فإن النسبة 
املــســتــطــلــعــة مـــنـــهـــم يـــجـــب أن تــتــطــابــق 
الــنــســبــة غــيــر املستطلعة.  مــع تــوجــهــات 
وتحدثت عن بعض االحتماالت لتفسير 
اإلخــــفــــاق، مــنــهــا أن تـــرامـــب نــفــســه أضـــّر 
باالستطاعات، إذ إنه في 2016، لم تكن 
هــنــاك إشــــارات مسبقة تــدل على وجــود 
اليوم،  أما  له،  »كتلة صامتة« ستصوت 
فــيــبــدو أنـــهـــا مــــوجــــودة، وأنـــهـــا لـــم تــدل 
ــتـــطـــاع، بــعــدمــا  بـــدلـــوهـــا لـــشـــركـــات االسـ
 تـــرامـــب يــهــاجــمــهــا طـــــوال ســـنـــوات، 

ّ
ظــــل

إلــى جــانــب تحذيره مــن وســائــل اإلعــام 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. كـــمـــا أن فـــكـــرة »املــــقــــاومــــة« 
الــشــعــبــيــة تــضــّر بــاالســتــطــاعــات، الــتــي 
أســـــاءت الــتــقــديــر مـــجـــددًا حـــني اعــتــبــرت 
ــفــــاع نــســبــة الــنــاخــبــني املــوجــهــني  أن ارتــ
ستقابله  الــيــســار،  معسكر  فــي  سياسيًا 
نــســبــة أخـــــرى مــوجــهــة يــمــيــنــًا لــتــرامــب، 
ــثـــر قــابــلــيــة لـــإفـــصـــاح عــن  وســـتـــكـــون أكـ
بالنسبة  أمــــا  االنــتــخــابــيــة.  تــوجــهــاتــهــا 
ومقارنتها  النهائية،  اإلقبال  نسبة  إلــى 
فمن  والجمهوريني،  الديمقراطيني  بــني 
أخذ  باإلمكان  أنــه  إال  إحصاؤها،  املبكر 
فـــلـــوريـــدا كــعــّيــنــة، حــيــث ظــهــر أن نسبة 
لدى  اقترعوا  الذين  املسجلني  الناخبني 
الجمهوريني تخطت بنقطتني نظيرتها 
لــدى الــديــمــقــراطــيــني، فــي حــني أن بايدن 
املسجلني«  »الناخبني  لــدى  كــان متقدمًا 
بنسبة أقـــل مــن تــقــدمــه لـــدى »الــنــاخــبــني 

املحتملني«. 
وهـــــو  شــــــــــــور،  ديـــــفـــــيـــــد  رأى  بـــــــــــــــــدوره، 
مـــحـــلـــل بــــيــــانــــات مـــســـتـــقـــل، أن حـــيـــاديـــة 
االســـتـــطـــاعـــات أصــبــحــت مـــوضـــع شــك، 
مــمــن يجيبون  ــم  ــ آراؤهــ املــســتــطــلــعــة  ألن 
الشركات هم مختلفون عن أولئك الذين 

يمتنعون عن الكشف عن توجهاتهم.

محلل بيانات: حيادية 
االستطالعات أصبحت 

موضع شك

تكرر سوء التقدير 
للتأييد الذي يتمتع به 

ترامب

تعتبر استطالعات 
الرأي الخاسر األكبر في 

انتخابات أميركا 2020، ال 
سيما لمواصلة فشلها 

في تقييم »الثورة 
الترامبية«

فشل متكرر في تقدير شعبية ترامب
لماذا تخفق االستطالعات؟

  شرق
      غرب

روحاني: سنستغل 
أي فرصة لرفع العقوبات 

عن إيران

شــــــــدد الـــــرئـــــيـــــس اإليــــــــرانــــــــي حــســن 
روحــانــي )الــصــورة(، أمــس األربــعــاء، 
على ضرورة عدم تفويت »أي فرصة« 
لرفع العقوبات األميركية املفروضة 
على باده، وذلك في أعقاب خسارة 
ــال  ــ الــــرئــــيــــس دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب. وقــ
روحــــانــــي فــــي كــلــمــة مــتــلــفــزة خـــال 
ــبــــوعــــي لــلــحــكــومــة:  ــمــــاع األســ ــتــ االجــ
»كــلــمــا رأيـــنـــا أن الـــوضـــع مــائــم من 
العقوبات، سنستغل هذه  رفــع  أجــل 
الفرصة«. وتابع »هدفنا رفع ضغط 

العقوبات عن كاهل شعبنا«.
)فرانس برس(

قائد الجيش الجزائري 
ينتقد اإلعالم 

قال رئيس أركــان الجيش الجزائري 
ــفــــريــــق الـــســـعـــيـــد شـــنـــقـــريـــحـــة، فــي  الــ
حول  الجيش  قــيــادة  نظمته  مؤتمر 
رص  فـــــي  ــي  ــنــ ــوطــ الــ اإلعــــــــــام  »دور 
وتعزيز الجبهة الداخلية«، إنه يتعني 
على وسائل اإلعام الجزائرية »أداء 
العليا  الــدفــاع عن املصلحة  دور في 
وطــالــب شنقريحة وسائل  لــلــبــاد«. 
ــتـــنـــاع عـــن اســتــغــال  »االمـ ـــ اإلعــــــام بـ
التعبير فــي أي إضـــرار  مــبــدأ حــريــة 
ــالـــح واالعـــــتـــــبـــــارات األمـــنـــيـــة  ــاملـــصـ بـ
لــلــبــاد«، وأضــــاف أنـــه »يــتــعــني على 
درك حدود 

ُ
الصحافة الجزائرية أن ت

حرية التعبير«.
)العربي الجديد(

... وبرلمانيون يسائلون 
الحكومة 

وجدت كتل نيابية في الجزائر، أمس 
األربعاء، في مناقشة قانون املوازنة 
الــجــديــد فــرصــة ملــهــاجــمــة ســيــاســات 
ــار  ــســ ــن فــــــي املــ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ الــــحــــكــــومــــة، والـ
الــســلــطــة.  تنتهجه  الــــذي  الــســيــاســي 
النائب في حركة »مجتمع  وتساءل 
ــدادوش  ــ ــمــ ــ ــة، حــ ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ الــــســــلــــم« املــ
ناصر: »أيــن هو التغيير؟ وأيــن هي 
الجزائر الجديدة؟«، كذلك اتهم عدد 
الــنــواب املنتمني ألحــزاب موالية  من 
ــوزراء  الــ الــحــكــومــة وبــعــض  للسلطة 
»العجز الفادح«، وطالبوا الرئيس  بـ
عــبــد املــجــيــد تـــبـــون بــــإجــــراء تــعــديــل 

حكومي.
)العربي الجديد(

أفغانستان: قتلى في 
كابول وقندهار

ـــتـــل 8 أشـــخـــاص فـــي أفــغــانــســتــان، 
ُ
ق

أمـــس األربــــعــــاء، إثـــر 3 هــجــمــات في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الـــبـــاد. وأفــــاد 
بــــيــــان صــــــــادر عـــــن مــــديــــريــــة األمـــــن 
 انـــفـــجـــارًا بــواســطــة 

ّ
ــأن ــ األفـــغـــانـــيـــة، بـ

عـــبـــوة نـــاســـفـــة وقـــــع فــــي الــعــاصــمــة 
كــابــول، مــا أدى إلــى مقتل عنصري 
أمن، وإصابة عنصر ثالث بجروح. 
وأسفر هجوم ثان في منطقة كاالي 
ــابـــول، عـــن مقتل  ــكـ وزيـــــر الــتــابــعــة لـ
جـــنـــديـــنْي آخــــريــــن. كــمــا أدى هــجــوم 
بقنبلة صاروخية في والية قندهار، 

جنوب الباد، ملقتل 4 نساء.
)األناضول(

السودان متمسك 
بانسحاب »يوناميد« 

في نهاية 2020

جــــدد مــجــلــس الـــســـيـــادة االنــتــقــالــي 
فــــــي الـــــــــســـــــــودان، أمــــــــس األربـــــــعـــــــاء، 
ــأن انـــســـحـــاب  ــ ــــشـ ــه بـ ــفــ ــد مــــوقــ ــيــ ــأكــ تــ
األفريقي  لاتحاد  املشتركة  البعثة 
واألمـــــم املــتــحــدة فـــي إقــلــيــم دارفــــور 
»يوناميد«، في نهاية العام الحالي. 
ــلــــس الــــســــيــــادة  وأكــــــــــد عــــضــــو مــــجــ
شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي )الــــصــــورة(، 
ــه املـــبـــعـــوث  ــائــ ــقــ ــقــــب لــ ــان عــ ــ ــيـ ــ فـــــي بـ
األمــيــركــي لــلــســودان دونـــالـــد بـــوث، 
التام  التزام السودان  في الخرطوم، 
بشأن انسحاب بعثة »يوناميد« مع 
حلول نهاية 2020، في مقابل دخول 
البعثة األممية »يونيتامس« )بعثة 
ــم املـــرحـــلـــة  ــ ســـيـــاســـيـــة مــهــمــتــهــا دعــ

االنتقالية(.
)األناضول(

ادعاءات ترامب 
عن تزوير االنتخابات 

تتداعى
مخاوف جمهورية 

تبقيهم إلى جانب الرئيس 
األميركي في تمرده
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االحتالل يعتقل 15 
فلسطينيًا

اعتقلت قوات االحتالل اإلسرائيلي، 
ــاء،  ــعــ ــثـــالثـــاء وأمـــــس األربــ مـــســـاء الـ
الغربية  الضفة  مــن  فلسطينيًا   15
ــيـــدة مــــن بــلــدة  املـــحـــتـــلـــة، بــيــنــهــم سـ
الله. وذكــرت مصادر  كوبر في رام 
انــدلــعــت في  مــواجــهــات  أن  محلية 
كوبر بني الشبان وقوات االحتالل، 
ــرة قــنــابــل  ــ ــيـ ــ ــلـــقـــت خـــاللـــهـــا األخـ أطـ
الصوت والغاز املسيل للدموع ولم 

يبلغ عن وقوع إصابات.
)العربي الجديد(

روسيا ُتنشئ مركزًا 
لوجستيًا في السودان

ــــاق نــشــرتــهــا  ــفـ ــ ــــودة اتـ ــــسـ أفـــــــــادت مـ
األربعاء،  أمس  الروسية،  الحكومة 
ــيــــس مـــركـــز  ــأســ ــو تــ ــكــ ــزم مــــوســ ــ ــعـ ــ بـ
لوجستي للبحرية التابعة لها في 
إلى  مــا يصل  الـــســـودان، يستوعب 
300 جندي وموظف. ووفق االتفاق 
سيكون املــركــز املــقــتــرح قـــادرًا على 
اســـتـــيـــعـــاب مــــا ال يــــزيــــد عــــن أربــــع 
ــزّودة  ســفــن، بما فــي ذلــك السفن املـ

بتجهيزات نووية.
)رويترز(

القضاء السوداني: 
العثور على مقابر 

جماعية
السودانية،  العامة  النيابة  أعلنت 
أمــس األربــعــاء، العثور على مقابر 
جــــمــــاعــــيــــة، رّجــــــحــــــت أنـــــهـــــا تــضــم 
جـــثـــامـــني ملـــفـــقـــوديـــن مـــنـــذ انــــــدالع 
ــثــــورة الـــتـــي أطـــاحـــت نـــظـــام عمر  الــ
عــامــني. وذكــرت  قبل نحو  البشير، 
الــنــيــابــة، فــي بــيــان، أنــه »بــعــد جهد 
لجنة  تمكنت  عـــدة،  أشــهــرًا  استمر 
التحقيق في اختفاء املفقودين من 
الــعــثــور عــلــى مــقــابــر جــمــاعــيــة )لــم 
تذكر موقعها(، تشير البيانات إلى 
أنــه من املرجح أنها تضم جثامني 
فيها  ودفــنــهــم  قتلهم  تــم  ملفقودين 
ــافــــى مــــــع الــــكــــرامــــة  ــنــ ــتــ بــــــصــــــورة تــ
اإلنـــســـانـــيـــة«. وتـــقـــدر لــجــنــة أطــبــاء 
الــســودان املــركــزيــة )غــيــر حكومية( 
أعداد املفقودين منذ اندالع الثورة 

بـ38 شخصًا.
)األناضول(

السيسي في اليونان
كــشــف رئــيــس الـــــــوزراء الــيــونــانــي، 
ــــوس مـــيـــتـــســـوتـــاكـــيـــس  ــاكــ ــ ــريــ ــ ــيــ ــ كــ
ــاء، أن  ــ ــ ــعـ ــ ــ )الـــــــصـــــــورة(، أمــــــس األربـ
»مــصــر تــؤيــد الــســعــي إلـــى حــل في 
جــزيــرة قــبــرص املــنــقــســمــة«. وجــاء 
بمناسبة  اليوناني  املسؤول  كــالم 
لقائه الرئيس املصري عبد الفتاح 
ــدأ زيـــــــارة غــيــر  ــ الـــســـيـــســـي، الــــــذي بـ
ــددة املــــــدة إلـــــى أثـــيـــنـــا، أمــــس،  ــحــ مــ
بــغــرض مــنــاقــشــة تــعــزيــز الــتــعــاون 
الــــعــــســــكــــري ومــــكــــافــــحــــة اإلرهــــــــاب 
والــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة. والتقى 
ــيـــة  ــانـ ــونـ ــيـ الـــســـيـــســـي نـــظـــيـــرتـــه الـ
ــلــــالروبــــولــــو. مــن  ــيــ ــا ســــاكــ ــنـ ــريـ ــاتـ كـ
جهته، قال املتحدث باسم الرئاسة 
املــصــريــة السفير بــســام راضـــي إن 
فــي توقيت  تــأتــي  السيسي  ــارة  زيــ
لـــأوضـــاع في  مــهــم جـــدًا بالنسبة 

شرق املتوسط.
)العربي الجديد، رويترز(

المفاوضات اللبنانية 
اإلسرائيلية مستمرة

ُعقدت أمس األربعاء جولة جديدة 
ــفـــاوضـــات تــرســيــم الـــحـــدود  مـــن مـ
بـــني لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، بــحــضــور 
السفير جــون  األمــيــركــي  الــوســيــط 
ــــدر بــيــان  ــر. وبـــعـــدهـــا، صـ ــ ــــروشـ ديـ
مـــشـــتـــرك بــــني الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة 
ومـــكـــتـــب مـــنـــســـق األمــــــــم املـــتـــحـــدة 
الــخــاص لــلــبــنــان، جـــاء فــيــه أنـــه تــّم 
إجراء »محادثات مثمرة بوساطة 
الــــواليــــات املـــتـــحـــدة واســتــضــافــهــا 
ــتــــحــــدة  ــنــــســــق األمــــــــــم املــ ــتــــب مــ ــكــ مــ
ــنــــان«. ومـــن  ــبــ الــــخــــاص لــــشــــؤون لــ
املــقــرر عــقــد الــجــلــســة املــقــبــلــة فــي 2 

ديسمبر/ كانون األول املقبل.
)العربي الجديد(

أمين العاصي

الرابعة« التي يقودها ماهر  حاولت »الفرقة 
الــســوري بشار  النظام  األســد، شقيق رئيس 
األســــد، أمـــس األربـــعـــاء، اقــتــحــام بــلــدة الــكــرك 
الـــشـــرقـــي فـــي ريــــف درعـــــا الـــشـــرقـــي بــجــنــوب 
سورية، بعد أيام من التوتر عقب مقتل عدد 
مـــن عــنــاصــر جـــهـــاز املـــخـــابـــرات الــجــويــة إثــر 
اقــتــحــام حــاجــز لــأخــيــر عــنــد مــدخــل الــبــلــدة، 
وهو ما اعتبره الجهاز ذريعة لفرض سطوته 
ــا. ولــكــن قــيــاديــًا سابقًا  مـــرة أخـــرى عــلــى درعــ
»العربي  لـ أكــد  الحر«،  السوري  »الجيش  في 
 الــعــودة إلــى مــا قبل عــام 2011 

ّ
الــجــديــد«، أن

»أمر مستحيل«.
وأوضح الناطق باسم »تجمع أحرار حوران«، 
 اشتباكات وقعت 

ّ
أن الحوراني،  أبو محمود 

صباح أمس األربعاء على أطراف بلدة الكرك 
في محاولة من قوات النظام القتحام البلدة، 
 »الــلــواء الــثــامــن« الـــذي يقوده 

ّ
مشيرًا إلــى أن

خالد الخالدي

بعد 49 عامًا في رئاسة الحكومة البحرينية، 
ــوزراء  ــ ــاة رئـــيـــس الــ ــ ــاء وفـ ــعــ ــلـــن أمــــس األربــ عـ

ُ
أ

ــن ســـلـــمـــان آل  ــر خــلــيــفــة بــ ــيــ الـــبـــحـــريـــنـــي األمــ
خليفة، لتطوى مسيرة أحد أبرز شخصيات 
األســرة الحاكمة في البحرين، والــذي عايش 
تحوالتها على مدى عقود، خصوصًا أن مدة 

استمراره في منصبه األطول في العالم.
الــشــيــخ خليفة بــن ســلــمــان، هــو نــجــل حاكم 
البحرين السابق سلمان بن حمد آل خليفة، 
وعم امللك الحالي حمد بن عيسى، هو رئيس 
البحرين  الـــوزراء األوحــد في تاريخ  مجلس 
مــنــذ اســتــقــاللــهــا عـــام 1971، وُيـــوصـــف بأنه 
ــل الــــــذي حـــافـــظ عـــلـــى ثـــبـــات وصـــمـــود  ــرجــ الــ
على  طويلة،  لسنوات  البحرينية  السلطات 
الرغم من أنه تعرض للهجوم من قبلها في 

سنواته األخيرة.
الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان املــــولــــود فـــي 24 
عـــام 1935، وعمل  الــثــانــي  نــوفــمــبــر/تــشــريــن 

القيادي السابق في فصائل املعارضة، أحمد 
»الــفــيــلــق الــخــامــس«  ــعـــودة، والــــذي يــتــبــع لـــ الـ
الـــذي يــشــرف عليه الــــروس، تــدخــل »وهـــو ما 
أدى إلى توقف االشتباكات التي أصيب بها 

عدد من عناصر النظام«.

محاولة االقتحام
عــنــاصــر تابعني   

ّ
أن وذكــــرت مــصــادر محلية 

لــجــهــاز املـــخـــابـــرات الــجــويــة )الــجــهــاز األكــثــر 
ــــوا فــي  ــاركـ ــ ــزة الــــنــــظــــام( شـ ــهــ ــة بــــني أجــ ــويــ دمــ
ــه »مـــن  ــ ــى أنـ ــ  إلـ

ً
ــتــــحــــام، مـــشـــيـــرة مـــحـــاولـــة االقــ

املرجح أن تجري مفاوضات بني ضباط من 
يجري«.  ما  لتطويق  البلدة  وأهالي  النظام، 
 »أبناء الكرك مصرون على 

ّ
وأكدت املصادر أن

الـــدفـــاع عــنــهــا، وهـــو مــا يــجــبــر قــــوات الــنــظــام 
 
ّ
ــفــــاوض«. وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن ــتــ عـــلـــى الــ
سالحهم  تسليم  »يــرفــضــون  املنطقة  أهــالــي 
 األخير يسعى 

ّ
 إلى أن

ً
لقوات النظام«، مشيرة

مقاتلي  مع  أبرمه  باتفاق  اتفاق شبيه  لعقد 
املعارضة في مدينة الصنمني في مارس/آذار 
املاضي، والذي قضى بخروج عدد من هؤالء 
محافظة  إلــى  للتسوية،  الــرافــضــني  املقاتلني 

إدلب في الشمال الغربي من سورية.
ــانـــت قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري اســتــقــدمــت  وكـ
تعزيزات جديدة ألطراف بلدة الكرك الشرقي، 
عقب مقتل ضابطني وثالثة عناصر وأسر 6 
ه أبناء املنطقة على حاجز 

ّ
آخرين بهجوم شن

»املخابرات الجوية«، األحد املاضي. وأشار  لـ
 النظام طالب 

ّ
»تجمع أحــرار حــوران« إلــى أن

»الــلــجــان املــركــزيــة عــن محافظة درعـــا« خالل 
أبــنــاء بلدة  اجــتــمــاع أخــيــرًا، بتسليمه 6 مــن 

الروسي  الجانب  تدخل  وبسبب  لها،  الحي 
اتفاقات  انهيار  الــذي يحاول كما يبدو منع 
الـــتـــســـويـــة الـــتـــي أشــــــرف عــلــيــهــا فــــي جــنــوب 
سورية. وال يمكن عزل ما يجري في محافظة 
واملليشيات  النظام  قــوات  درعــا من تصعيد 
املـــرتـــبـــطـــة بـــهـــا، عــــن مــــحــــاوالت شــخــصــيــات 

ــوان والــده  فــي بــدايــة حياته كمساعد فــي ديـ
الــحــاكــم تــحــت ســلــطــة االنـــتـــداب الــبــريــطــانــي 
العديد  مقاليد  وتولى  آنـــذاك،  البحرين  على 
الــــوزارات في  التي كانت بمثابة  اللجان  مــن 
البحرين في خمسينيات القرن املاضي، منها 
والبلدية،  النقد  ومجلس  والــكــهــربــاء  املالية 
حتى وصول أخيه الشيخ عيسى بن سلمان 
للحكم عام 1961. عام 1964 انتهت طموحات 
الــشــيــخ خليفة فــي وراثــــة أخــيــه عــلــى كرسي 
الحكم عقب تعيني ابن أخيه الشيخ حمد بن 
عيسى وليًا للعهد على الرغم من صغر سنه، 
تولي  على  سلمان  بــن  خليفة  الشيخ  ليركز 
األمور اإلداريــة في الدولة وتوسيع سلطاته 

فيها.
ــنّي الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن ســلــمــان  ــام 1970 عــ عــ
ــقــــب اســـتـــقـــالل  ــة، وعــ ــ ــدولــ ــ ــًا ملـــجـــلـــس الــ ــيـــسـ رئـ
البحرين في 1971 عنّي رئيسًا ملجلس الوزراء 
وهــــو املــنــصــب الــــذي بــقــي فــيــه حــتــى وفــاتــه. 
للدفاع  األعلى  املجلس  الشيخ خليفة  أســس 
عــــام 1973 وهــــو مــجــلــس يــخــتــص بــحــمــايــة 
األســــرة الــحــاكــمــة فــي الــبــحــريــن مــن األخــطــار 
عضويته  فــي  ويضم  والــخــارجــيــة،  الداخلية 
الحاكمة،  األســـرة  مــن  مــســؤواًل جميعهم   13
وتــولــى إدارتــــه حتى عــام 1999 حينما عهد 
بهذا املنصب إلى ملك البالد الحالي حمد بن 
عيسى. وساهم في تعليق دستور البحرين 
عام 1975 بعد تأكيده لأمير عيسى بن حمد، 
حــاكــم الـــبـــالد آنـــــذاك، بــتــعــذر عــمــل الــحــكــومــة 
مـــع املــجــلــس الــوطــنــي الــبــحــريــنــي املــنــتــخــب، 
لــتــدخــل الــبــالد فــي حــالــة الـــطـــوارئ مــنــذ ذلــك 
العام وحتى 2002. ولم يتغير موقع الشيخ 

خليفة بن سلمان في الدولة، على الرغم من 
وفاة أخيه حاكم البالد عام 1999 وتولي ابن 
أخيه حمد بن عيسى مقاليد األمور، إذ بقي 
فــي منصبه بــعــد االســتــفــتــاء حـــول اإلصـــالح 
البحرين  حـــّول  والـــذي   2001 عــام  السياسي 

إلى ملكية دستورية.
الحمالت  عــن  املــســؤول  الشيخ خليفة  وكـــان 
األمنية التي رافقت االحتجاجات البحرينية 
من  املــاضــي  الــقــرن  تسعينيات  فــي  العنيفة 
قــبــل األغــلــبــيــة الــشــيــعــيــة فـــي الـــبـــالد، والــتــي 
وتحسني  السياسي  بالتمثيل  تطالب  كانت 
ــة. وتـــســـبـــبـــت فــتــرة  ــاديــ ــتــــصــ ــا االقــ ــهــ ــاعــ أوضــ
التوترات  بــزيــادة  كرسيه  في  الطويلة  بقائه 
ــة من  بــيــنــه وبــــني عــــدد مـــن مـــســـؤولـــي الــــدولــ
األســــرة الــحــاكــمــة، ومـــن أبـــرزهـــم ولـــي العهد 
رفــع عريضة  الـــذي  بــن حمد  الحالي سلمان 
لوالده عام 2008 قال فيها إن رئيس مجلس 
الــــوزراء يــرفــض الــتــعــاون معه فــي مــا يخص 
اإلصالحات االقتصادية، قبل أن يتدخل امللك 
بنفسه ليحل هذه األزمة. ومنح ملك البحرين 
عمه رئيس الوزراء لقب صاحب سمو ملكي 
عام 2009، وهو لقب يدل على رسوخ سلطة 

رئيس مجلس الوزراء في الدولة، على الرغم 
من التغيرات الكبيرة التي حدثت فيها.

وجاء التحدي األكبر لرئيس مجلس الوزراء 
احـــتـــجـــاجـــات  انــــدلــــعــــت  حــيــنــمــا   2011 ــام  ــ عــ
فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط املـــتـــأثـــرة بــالــربــيــع الــعــربــي، 
والــتــي كـــان بــقــاء الــشــيــخ خليفة بــن سلمان 
لــفــتــرة طــويــلــة فـــي مــنــصــبــه أحــــد أســبــابــهــا. 
ــرح رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــحـــل األمــــنــــي فــي  ــتــ واقــ
ــع االحــــتــــجــــاجــــات، فــيــمــا اقـــتـــرح  الـــتـــعـــامـــل مــ
ــــي الـــعـــهـــد الـــتـــحـــاور مــــع املـــحـــتـــجـــني، لــكــن  ولـ
إلى  النهاية  فــي  أدى  االحــتــجــاجــات  تصاعد 
ــنـــي، ودخـــــول قـــوات  تــفــعــيــل خــيــار الــحــل األمـ
للبالد  الــســعــوديــة  بــقــيــادة  الـــجـــزيـــرة«  »درع 
منهية االحتجاجات في دوار اللؤلؤة وسط 

العاصمة املنامة.
بن سلمان  الشيخ خليفة  وتضاءل حضور 
في السنوات األخــيــرة بفعل املــرض، وإبعاد 
لــه وعـــدم استشارته في  املــلــك الحالي  أبــنــاء 
اتــخــاذ الــقــرارات، لكن رئيس الــــوزراء تمسك 
بــمــنــصــبــه وصـــالحـــيـــاتـــه بـــشـــراســـة ورفــــض 
ــام بـــعـــدد مـــن الــخــطــوات  ــ الــتــخــلــي عــنــهــا، وقـ
املضادة لتوجه الدولة الرسمي، ومن أبرزها 
اتصاله بأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد 
في مايو/أيار عام 2019 ليهنئه بعيد الفطر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن مــوقــف الـــدولـــة الــبــحــريــنــيــة 
الـــرســـمـــي الـــقـــائـــم عــلــى مــقــاطــعــة قـــطـــر، مما 
والقول  للتدخل  املسؤولة  الجهات  استدعى 
إنــــه يــمــثــل نــفــســه. كــمــا زار رئـــيـــس الــــــوزراء 
فـــي الــشــهــر نــفــســه املـــرجـــع الــديــنــي الشيعي 
تتهمه  والـــذي  الغريفي،  عبدالله  البحريني 

السلطات البحرينية باإلرهاب.

الشرقي مع 55 قطعة ســالح مختلفة،  الكرك 
بالتفاوض  املخولة  وهــي  اللجان،   

ّ
أن مؤكدًا 

مع النظام، رفضت ذلك.
وبلدة الكرك الشرقي غير بعيدة عن الحدود 
ــا والـــســـويـــداء  ــ اإلداريـــــــة بـــني مــحــافــظــتــي درعـ
ولم  متبادل.  عمليات خطف  تشهدان  اللتني 
تشهد محافظة درعا استقرارًا منذ منتصف 
عـــام 2018، عــنــدمــا اضــطــرت بــعــض فصائل 
املعارضة السورية إلى إبرام اتفاقات تسوية 
مـــع الــنــظــام تــحــت ضــغــط إقــلــيــمــي وبــرعــايــة 
روســـيـــة. وكــانــت قــــوات الــنــظــام حــاولــت منذ 
أيـــــام عــــدة اقـــتـــحـــام حـــي درعـــــا الـــبـــلـــد، معقل 
املعارضة في مدينة درعا، ولكنها فشلت في 
في  مقاتلني يتحصنون  ذلــك بسبب تصدي 

املحافظة  في  سياسيني  وناشطني  ووجهاء 
لتشكيل مرجعية سياسية وعسكرية واحدة 
في جنوب سورية، وهو ما يعّد حجر عثرة 
أمــــام مـــحـــاوالت الــنــظــام اســتــعــادة السيطرة 
بشكل كــامــل عــلــى درعـــا الــتــي كــانــت شهدت 

انطالق الثورة السورية في ربيع عام 2011.

الثورة متجذرة في درعا
إبــراهــيــم جــبــاوي،  الــســيــاق، رأى العميد  فــي 
وهو قيادي سابق في فصائل املعارضة في 
 »مليشيات إيرانية تتمركز 

ّ
جنوب سورية، أن

فــي جــنــوب الــبــالد، وأجــهــزة الــنــظــام األمنية 
ــاء الـــتـــوتـــر ســـّيـــد املــوقــف  ــقـ ــًا إلبـ ــمـ تــســعــى دائـ
املبرم مع  االتــفــاق  إفشال  املنطقة، بهدف  في 
الجانب الروسي عام 2018، وبسط السيطرة 
لقوات  يسمح  لــم  التي  املناطق  على  الكاملة 
بموجب  بدخولها  األمنية  وأجهزته  النظام 
ذلــك االتــفــاق«. وأشــار جباوي في حديث مع 
املوالية  »األجهزة   

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي 

ــالـــي  إليـــــــــران تـــفـــتـــعـــل املــــشــــاكــــل وتـــســـتـــفـــز أهـ
ــنـــذ عــــامــــني، عـــــــالوة عــلــى  مـــحـــافـــظـــة درعـــــــا مـ
االغــتــيــاالت الــتــي تــنــفــذهــا بــحــق املــعــارضــني 
للنظام سواء بشكل مباشر أو بواسطة أزالم 
 »مقاتلي 

ّ
لها في املحافظة«. وأكد جباوي أن

املــعــارضــة الــســوريــة الــذيــن أجــــروا تــســويــات 
بقيت لديهم األسلحة الخفيفة واملتوسطة«، 
مضيفًا: »لذلك ال ُيخشى على املنطقة، وليس 
تحقيق  وحلفائه  ومليشياته  النظام  بوسع 
ــورة ال تـــزال  ــثــ مـــا يــصــبــون إلـــيـــه، فـــجـــذوة الــ
متقدة في نفوس أهل املنطقة ولن يسمحوا 

بالعودة إلى ما قبل عام 2011«.

مؤتمر الالجئين 
في دمشق

المسلحون 
في المدن 

العراقية

وإيــــــران وســلــطــنــة عـــمـــان واإلمــــــــارات الـــتـــي ال 
املؤتمر  انطلق  أي الجــئ ســـوري،  تستضيف 
أمس ويستمر اليوم، برعاية من موسكو التي 
ساهمت في تنظيمه والترويج والدعوة إليه 
بصفتها رئيسًا مشاركًا فيه، فيما بدا النظام 
لم يتصد  إذ  الالجئني،  لعودة  غير متحمس 
وزيـــر خــارجــيــة الــنــظــام ولــيــد املــعــلــم الفتتاح 
املؤتمر والترحيب باملشاركني، وأسند املهمة 
ملــعــاونــه أيـــمـــن ســـوســـان، فــيــمــا ألـــقـــى رئــيــس 
النظام بشار األسد كلمته للمؤتمر عبر دائرة 

تلفزيونية من دون حضوره.
وفي كلمته في املؤتمر الــذي شاركت فيه 27 
دولــــة وعــــدد مـــن املــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، 
بحسب خارجية النظام، كرر األسد محاوالت 
 انعقاد 

ً
تعويم ملف »إعادة اإلعمار« مستغال

مرّكبة  قضية  اليوم  »نواجه  بالقول:  املؤتمر 
من ثالثة عناصر مترابطة؛ ماليني الالجئني 
الـــراغـــبـــني فـــي الــــعــــودة، مـــع مـــئـــات املـــلـــيـــارات 

ــــدي أفـــــراد مـــن تلك  ــــدن عــلــى أيـ لــهــا ســـكـــان املـ
املليشيات وتدخلهم بالحياة العامة للسكان 
ــــاوات ولــعــب دور ســمــاســرة في  وفــرضــهــم إتـ
تسيير معامالت غير قانونية أو دفع رشى 
 عن 

ً
واشــتــراكــهــم فــي عمليات تهريب، فــضــال

 هــنــاك تــخــّوفــًا من 
ّ
مــلــف االنــتــخــابــات، إذ إن

عملية  فــي  دورًا سلبيًا  املليشيات  تــؤدي  أن 
ــل بــــنــــزاهــــة االســـتـــحـــقـــاق  ــا يـــخـ ــمـ االقــــــتــــــراع بـ
»برود وعدم  املنتظر«. ولفت إلى ما وصفه بـ
ــم املـــتـــحـــدة، الــتــي  ــ تــفــاعــل مـــن قــبــل بــعــثــة األمـ
تــهــّربــت مـــن تــبــنــي هـــذا املــطــلــب، عــلــى الــرغــم 
مـــن تــبــنــيــهــا مــلــفــات كــثــيــرة بــعــضــهــا مشابه 
لـــه، مــن دون مــعــرفــة ســبــب ذلــــك«. لكنه أشــار 
 البعثة »تقدر عجز الحكومة الحالية 

ّ
إلى أن

عــن إنــجــاز هــذا االســتــحــقــاق، وتعتبر قضية 
إخراج املليشيات حاليًا معركة فاشلة ما لم 
تقرر إيران ذلك. عدا عن كون املوضوع له بعد 
الطلب  سياسي وإقليمي«. واستدرك: »لذلك 
ــراج املــلــيــشــيــات مـــن املــحــافــظــات  ــ لـــم يــكــن إخــ
نهائيًا، بل أن تبقى خــارج األحياء السكنية 

عماد كركص

ــل مـــقـــاطـــعـــة غـــربـــيـــة ودولـــيـــة  ــي ظــ فــ
كـــــبـــــيـــــرة، مــــقــــابــــل حـــــضـــــور الــــــــدول 
التي  أو  الــســوري  للنظام  الصديقة 
ال تـــزال ترتبط بــعــالقــات مــعــه، أطــلــق النظام 
ــاء  ــ ــعـ ــ ــة أمــــــس األربـ ــ ــيـ ــ ــة روسـ ــ ــايــ ــ ــم ورعــ ــ ــدعـ ــ وبـ
»املــؤتــمــر الــدولــي حــول عـــودة الــالجــئــني« في 
دمـــشـــق، والـــــذي ســعــى خــاللــه لــتــعــويــم ملف 
إعــادة اإلعــمــار مقدمًا إيــاه زمنيًا على عودة 
ــل االدعــــــــاء أن مـــلـــف الــالجــئــني  الـــالجـــئـــني، بــ
أو  النظام  فيها  يتحمل  مفتعلة«، ال  »قضية 
حلفاؤه )روسيا وإيرن( تحديدًا أي مسؤولية 
ــــدة مـــن أكــبــر املـــآســـي اإلنــســانــيــة في  فـــي واحـ

العقود األخيرة.
وبغياب تركيا التي تستضيف نحو 3 ماليني 
ألـــــف الجـــــئ ســـــــوري، مـــقـــابـــل حــضــور  و500 
روسيا والصني والهند وفنزويال وباكستان 

بغداد ـ عادل النواب

لـــأســـبـــوع الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
ــل ســــيــــاســــيــــة عـــراقـــيـــة  ــتــ ــــد كــ ــّعـ ــ ـــــصـ

ُ
ت

ــلـــيـــون فـــــي مــــدن  ومـــــســـــؤولـــــون مـــحـ
شمال وغرب البالد، حراكها الهادف إلخراج 
 
ً
املليشيات املسلحة من مراكز املدن، مستغلة
تفاعالت مجزرة الفرحاتية بمحافظة صالح 
الــديــن فــي الــســابــع عشر مــن الشهر املــاضــي، 
زال  ما  فيما  مدنيًا   12 راح ضحيتها  والتي 
ــداد املــخــتــطــفــني، وكـــذلـــك ورقـــة  ــــرون فـــي عــ آخـ
قرب االنتخابات املبكرة وأهمية إبعاد سالح 

املليشيات وتأثيراته عنها.
ــرات الـــفـــصـــائـــل املـــســـلـــحـــة فــي  ــشــ وتـــنـــتـــشـــر عــ
ــبـــار وصــــالح الـــديـــن وديــالــى  مــحــافــظــات األنـ
ونينوى وكركوك وحزام بغداد وشمال بابل؛ 
قــســم مــنــهــا مــرتــبــط بـــإيـــران بــشــكــل مــبــاشــر، 
الــلــه« و»العصائب«  »حـــزب  كتائب  وأبــرزهــا 
و»الـــنـــجـــبـــاء« و»الـــخـــراســـانـــي« و»الــطــفــوف« 
و»الـــبـــدالء« و»ســيــد الــشــهــداء« و»عـــاشـــوراء« 
و»بــــدر« و»جــنــد اإلمــــام«، عــدا عــن مليشيات 
ــرى تـــعـــرف بـــاســـم »الـــحـــشـــد الــعــشــائــري«  ــ أخـ
نفسه  االجــتــمــاعــي  النسيج  مــن  تعتبر  الــتــي 
ــم مـــن ذلــك  لــتــلــك املـــنـــاطـــق، لــكــنــهــا عــلــى الـــرغـ
متهمة أيضًا بجرائم وانتهاكات ومخالفات 
والتضييق  السكان،  على  بتسلطها  ترتبط 
 عــن تورطها 

ً
عــلــى حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، فــضــال

الــدوائــر  فــي عمل  فــســاد، وتدخلها  بعمليات 
الحكومية. وهــو مــا يــعــزز طــروحــات وحجة 
ــل املــلــيــشــيــات  األهــــالــــي بــــضــــرورة إخـــــــراج كــ
واالكتفاء بالقوات النظامية في مراكز املدن، 

خصوصًا في األحياء السكنية واألسواق.
ــارز فــــي بـــغـــداد،  ــ وكـــشـــف ســـيـــاســـي عــــراقــــي بــ
»العربي الجديد«، عن تحرك جّدي من قبل  لـ
تكتالت سياسية وقبلية مختلفة في مناطق 
ــار ونــيــنــوى  ــ ــبـ ــ ــــالح الــــديــــن واألنـ ــدة مــــن صـ ــ عـ
لحسم ورقة إخراج املليشيات من مراكز املدن 
ودفعها على أقل تقدير إلى أطرافها، وبسط 
املحلية  والــشــرطــة  الــعــراقــي  الجيش  سيطرة 
والشرطة االتحادية وأفواج الطوارئ وقوات 
الـــتـــدخـــل الـــســـريـــع ووحـــــــدات األمـــــن الــوطــنــي 

وجهاز املخابرات واالستخبارات الداخلية.
وأشـــــــار الـــســـيـــاســـي نــفــســه الــــــذي طـــلـــب عـــدم 
ــتـــحـــرك يــســتــنــد إلــى   »الـ

ّ
ذكــــر اســـمـــه، إلــــى أن

دعــــوات وقــصــص حــيــة النــتــهــاكــات يتعّرض 

عــقــود،  بنيت خـــالل  مــدمــرة  بنية تحتية  مــن 
إرهـــاب مــا زال يعبث فــي بعض املناطق  مــع 
الــســوريــة«. وشكر األســد الــروس واإليرانيني 
»على ما بذلوه من جهود في هذا الشأن وما 
التخفيف  دعــم حقيقي ساهم في  قدموه من 
من وطأة الحرب وتبعات الحصار«، زاعما أن 
»األغلبية الساحقة من السوريني في الخارج 
باتوا اليوم وأكثر من أي وقت مضى راغبني 
فــي الـــعـــودة إلـــى وطــنــهــم ألنــهــم يــرفــضــون أن 
يكونوا رقمًا على لوائح االستثمار السياسي 
وورقــــة بــيــد األنــظــمــة الــداعــمــة لـــإرهـــاب ضد 
الالجئني في  »مــوضــوع  أن  وطنهم«. واعتبر 
سورية هو قضية مفتعلة«، متهمًا »األنظمة 
الــغــربــيــة بــقــيــادة الــنــظــام األمـــيـــركـــي والــــدول 
التابعة له في جوارنا وتحديدًا تركيا بخلق 
ظـــــروف مــفــتــعــلــة لـــدفـــع الـــســـوريـــني لــلــخــروج 
للتدخل  مــبــررًا  لتكون  مــن ســوريــة  الجماعي 
في الشؤون السورية والحقًا لتفتيت الدولة«.
الترويج إلعادة  ويحاول األســد منذ سنوات 
السياسي،  باالنتقال  ربطه  دون  من  اإلعــمــار 
الـــواليـــات  مــقــدمــتــهــا  فـــي  غــربــيــة  دواًل  أن  إال 
للبدء  تــزال تضع خطوطًا حــمــراء  املتحدة ال 
التسوية  إنــجــاز  إعـــادة اإلعــمــار قبل  بمرحلة 
الدولي  الــقــرار  على  بناء  للصراع  السياسية 
2254 واملسارات األممية للحل. وسبق تلويح 

واألســــــــــــواق واملــــــــــــدن«. وتـــــرفـــــض الـــفـــصـــائـــل 
الــخــروج من عدد  املسلحة منذ سنوات عــدة 
من املحافظات التي باتت لها سيطرة عليها، 
أراض  قطع  لطلب تخصيص  تحركت  بــل  ال 
سكنية لكل عنصر من عناصرها شــارك في 
»داعـــش« منها، كما هو  عملية طــرد تنظيم 

ــمـــار خـــالل املــؤتــمــر  ــادة اإلعـ ــ األســــد بـــورقـــة إعـ
أمــــس، طــرحــه لــلــمــوضــوع ذاتــــه خـــالل الــلــقــاء 
الروسي  بالرئيس  الــذي جمعه  الفيديو  عبر 
ــنــــني، حـــني شــــدد على  فــالديــمــيــر بـــوتـــني اإلثــ
معالجة أســبــاب فــرار الــســوريــني عــن ديارهم 
البنية  بــدمــار  وجعلتهم الجــئــني، وحــصــرهــا 
البنية  تلك  تأهيل  إعـــادة  يعني  مــا  التحتية، 

من خالل البدء بمرحلة إعادة اإلعمار.
ــّرج مــبــعــوث الــرئــيــس  ــ ــنــــوال، عـ وعـــلـــى ذات املــ
ألــكــســنــدر الفرنتييف،  الــروســي إلـــى ســوريــة 
وزيــر خارجية  عن  بالنيابة  ألقاها  كلمة  في 
بالده سيرغي الفروف، على »إعادة اإلعمار« 
بــاإلشــارة إلــى أن »روسيا تقّدم دعمًا متعدد 
ــمــــرار ونـــبـــذل  ــتــ ــة بــــاســ ــات لــــســــوريــ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ االتـ
ــــن املـــنـــظـــمـــات  ــم عــــــدد كـــبـــيـــر مـ جــــهــــودنــــا لـــضـ
املــتــخــصــصــة لــلــمــشــاركــة بـــاســـتـــعـــادة الــبــنــى 
الحيوية فــي ســوريــة«. وأشـــار إلــى أن رفض 
ــلــــى رأســــهــــا الــــواليــــات  ــدد مــــن الــــــــــدول، وعــ ــ عــ
 على 

ً
املتحدة، املشاركة في املؤتمر يمثل دليال

ازدواجية املعايير التي تنتهج بحق سورية 
ــذا الــبــلــد »رهــيــنــة  ــى احـــتـــجـــاز هــ وســعــيــهــا إلــ
واتهم  الجيوسياسية«.  األنــانــيــة  للمصالح 
تلك الـــدول بــاالســتــمــرار فــي دعــم التنظيمات 
ــيـــة«،  ــابـ املــنــاهــضــة لــلــنــظــام، و»بــعــضــهــا إرهـ
ــا تــتــحــمــل املـــســـؤولـــيـــة عــن  ــهـ مــــشــــددا عـــلـــى أنـ

معاناة ماليني السوريني.
ــيــــس مــــركــــز الــتــنــســيــق  ــلــــن رئــ ــه، أعــ ــتـ ــهـ مــــن جـ
الروسي السوري إلعادة الالجئني، ميخائيل 
أكثر  ستخصص  مــوســكــو  أن  ميزينتسيف، 
مـــن مــلــيــار دوالر إلعـــــادة تــشــغــيــل الــشــبــكــات 
إنسانية  وأغـــراض  والــصــنــاعــات  الكهربائية 
أخرى في سورية. ودعا إلى تفكيك مخيمات 
الجماعات  أن  معتبرًا  ســوريــة،  فــي  الالجئني 
ــلـــحـــة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا كـــمـــصـــدر لــتــجــنــيــد  املـــسـ
مقاتلني جدد. وقال: »ال بد من ضمان تفكيك 
جــمــيــع املـــخـــيـــمـــات لـــلـــنـــازحـــني داخـــلـــيـــا الــتــي 
تــمــثــل مـــصـــدرًا لـــلـــمـــوارد الــبــشــريــة بــالــنــســبــة 
وإعـــادة  الشرعية،  غير  املسلحة  للتشكيالت 
للسكن  اختاروها  التي  املناطق  إلى  أهاليها 
ظــروف  مــع  التكيف  على  ومساعدتهم  فيها، 

الحياة الطبيعية«.
ــــدي وزيــــــر  ــاعـ ــ ــسـ ــ مــــــن جــــهــــتــــه، نــــقــــل كــــبــــيــــر مـ
الخارجية اإليراني علي أصغر خاجي، خالل 
كلمته، مقترح بــالده إلنــشــاء صــنــدوق دولــي 
إلعادة إعمار سورية، مشيرًا إلى أهمية إعادة 
االعـــمـــار وتــأثــيــر ذلـــك عــلــى عــــودة الــالجــئــني. 
وأضاف أن »بعض الدول عرقلت هذا املؤتمر 
الفعالة  املشاركة  مــن  بــداًل  ألســبــاب سياسية 
فيه، وإيـــران تــرى لــزوم متابعة املؤتمر نظرا 
لأزمة الحالية في ســوريــة، وتــرى أن قضية 
عودة الالجئني وإعادة اإلعمار وإعادة البنى 
الــتــحــتــيــة، يــجــب أن تــحــظــى بـــدعـــم املــجــتــمــع 
الدولي«. وامتنع النظام عن دعوة تركيا إلى 
أكثر  أنها تستضيف  علمًا  الالجئني،  مؤتمر 
من نصفهم من املنتشرين حول العالم. وأشار 
أيمن سوسان  النظام  وزيــر خارجية  معاون 
ــه تــم تــوجــيــه الـــدعـــوة إلـــى كــل الــبــلــدان  إلـــى أنـ
على  تركيا  باستثناء  املؤتمر  في  للمشاركة 
اعتبار أنه »ال يمكن تأمل أي أمر إيجابي من 
للتنظيمات  الداعم األول  أردوغــان  قبل نظام 
ــة«، مــعــتــبــرًا أن بعض  ــوريــ ــة فـــي ســ ــيـ ــابـ اإلرهـ
الدول تعرضت لضغوط لثنيها عن املشاركة 

في املؤتمر.
وأشـــــــــارت مــــصــــادر »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« فــي 
واشـــنـــطـــن إلــــى أن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة قـــادت 
لــلــدفــع نــحــو مقاطعة غربية  جــهــودًا واســعــة 
ودولية للمؤتمر، موضحة للجانب الروسي 
ــكــــون فــي  أن مـــعـــالـــجـــة مـــشـــكـــلـــة الــــالجــــئــــني تــ
ــم املــتــحــدة ولــيــس  جــنــيــف وعــبــر قـــــرارات األمــ
عــبــر أي مــســار آخــــر. وعــشــيــة انــطــالقــه، أعلن 
ــــي مــقــاطــعــتــه لــلــمــؤتــمــر عبر  االتـــحـــاد األوروبــ
في  الخارجية  للشؤون  األعلى  للممثل  بيان 
االتــحــاد، جــوزيــب بــوريــل، الــذي أشــار إلــى أن 
األولــويــة هــي »لتأمني الــظــروف التي تساهم 
في عودة السوريني إلى أراضيهم بشكل آمن 
وتطوعي ومشّرف، في إطار القانون الدولي«، 
ــــروف الـــراهـــنـــة فـــي ســـوريـــة ال تسمح  ــظـ ــ و»الـ

بالعودة التطوعية للسوريني«.

الــحــال فــي كــركــوك ونــيــنــوى. ونشطت أخيرًا 
املــلــيــشــيــات فــــي تـــلـــك املـــنـــاطـــق فــــي مـــجـــاالت 
السالح  قــوة   

ً
مستغلة واالستثمار،  التجارة 

ــل الــحــكــومــات املــحــلــيــة. ففي  ــ ونـــفـــوذهـــا داخـ
نــيــنــوى، أنــشــأت املــكــاتــب االقــتــصــاديــة، وفــي 
صالح الدين اللجان التنسيقية، وفي األنبار 
اللجان األمنية، وكلها عناوين تخفي وراءها 

مصالح مالية كبيرة لتلك املليشيات.
في السياق، قال نائب رئيس لجنة العالقات 
ــي، ظــافــر  ــراقــ ــعــ ــي الــــبــــرملــــان الــ ــة فــ ــيـ ــارجـ الـــخـ
الــعــانــي، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
القوات  إنه »لم يعد هناك أي مبرر لتواجد 
غير النظامية أو املليشيات غير املنضبطة 
في مــدن شمال وغــرب الــعــراق«. وأضــاف أن 
»املشاكل التي ترافق وجود هذه املليشيات 
اقتصاد  وعلى  الناس  على  ثقيلة  أصبحت 
الــــدولــــة ومـــصـــالـــح املـــجـــتـــمـــع، وكــــذلــــك عــلــى 
حــيــاة املــواطــنــني وأمــنــهــم، ولــيــســت مــجــزرة 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا 12 شــابــًا  الــفــرحــاتــيــة 
ــة على  ــدًا مــن بــني مــئــات األدلــ  واحــ

ً
إال دلــيــال

راية  تحت  البعض  بها  يقوم  التي  الجرائم 
الفصائل املسلحة«.

 »الــدعــوات املــتــكــررة إلخــراج 
ّ
وأكـــد العاني أن

الــفــصــائــل املــســلــحــة نــابــعــة مـــن أنـــه ال تــوجــد 
حـــاجـــة لـــوجـــودهـــا فـــي تــلــك املــنــاطــق مـــع كل 
 وجودها 

ّ
املشاكل املطروحة. يضاف لذلك أن

ال يساعد على إجراء انتخابات مبكرة نزيهة 
وشــــفــــافــــة، فــمــعــظــم هـــــذه الـــفـــصـــائـــل تــرتــبــط 
بأحزاب سياسية، وعناصرها أعضاء فيها، 
وتــدخــلــهــا لـــفـــرض مــرشــحــي هــــذه األحـــــزاب 
ــار الـــنـــاس عــلــى الــتــصــويــت لــهــم بــقــوة  ــبـ وإجـ
الــســالح، إنــمــا يطعن فــي نــزاهــة االنتخابات 
املزمع إجراؤها«. وتابع: »عليه نؤكد مطلبنا 
بضرورة إخراج كل املسلحني من هذه املدن، 
الـــدفـــاع  ــــى وزارة  إلـ ــر حــمــايــتــهــا  ــ أمـ وإيــــكــــال 

والشرطة املحلية«.
في  السياسي  الــحــراك  شخصيات  أحــد  لكن 
 
ّ
مدينة ســامــراء، وهــو نــاجــح املــيــزان، قــال إن

»الـــحـــكـــومـــة غــيــر قــــــادرة عــلــى إخــــــراج قـــوات 
الــحــشــد الــشــعــبــي مـــن املـــــدن املــــحــــررة، وهــي 
تــدرك أن هــذه الــقــوات ال تأخذ األوامـــر منها، 
لــذا تخشى بــحــال إصــدارهــا قـــرارات فــي هذا 
الـــشـــأن، مــن أال يــتــم تــنــفــيــذهــا«. وأضــــاف في 
 »فصائل 

ّ
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

كثيرة داخل الحشد الشعبي تخضع ألوامر 
إيران، وليس ألوامر الحكومة العراقية، وهذه 
الفصائل تختزل الحشد ككل، لذا أي حراك لن 

يكون مجديًا مع هذه الحكومة«.
وتــابــع املــيــزان: »إيــــران والــجــهــات السياسية 
املــوالــيــة لــهــا، لــن تــوافــق على إخـــراج الحشد 
ــن املــــــــدن املــــــحــــــررة، فـــهـــي تـــريـــد  ــ ــبـــي مـ الـــشـــعـ
إبــقــاء الــســيــطــرة عــلــى هـــذه األخـــيـــرة ألهـــداف 
املدن  تلك  مــوارد  فكل  واقتصادية،  سياسية 
التي تتبع جهات  القوات  تلك  تحت سيطرة 
ر مـــن أن »بــقــاء 

ّ
ــذ ــ ســيــاســيــة وخـــارجـــيـــة«. وحـ

التغيير  عمليات  استمرار  يعني  املليشيات 
ــقـــتـــل والـــخـــطـــف  ــلـــيـــات الـ الـــديـــمـــغـــرافـــي وعـــمـ
من  والتهريب، وغيرها  والسرقات  واالبتزاز 

األعمال اإلجرامية واإلرهابية«.
ــي »الـــحـــشـــد  ــ فـ الــــقــــيــــادي  املــــقــــابــــل، رأى  ــي  ــ فـ
ــوات  ــدعـ  »الـ

ّ
الــشــعــبــي«، مــحــمــد الـــبـــصـــري، أن

إلخراج الحشد الشعبي في الوقت الحاضر، 
تـــأتـــي ضــمــن مـــشـــروع وأجــــنــــدات خــارجــيــة، 
تحاول إعادة العراق إلى املربع األول، بإعادة 
وتمكني اإلرهـــاب واإلرهــابــيــني مــن السيطرة 
عـــلـــى تـــلـــك املــــــــدن«. وأضـــــــاف فــــي حـــديـــث مــع 
 »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي 

ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ــعـ »الـ

قــوة رسمية، وتــتــواجــد فــي املـــدن املــحــررة أو 
غيرها، بأمر من القائد العام للقوات املسلحة 

العراقية )رئيس الوزراء(«.

يسعى النظام الستعادة السيطرة على كامل درعا )يوسف كرواشان/فرانس برس(

)Getty/فصائل كثيرة داخل الحشد الشعبي تخضع ألوامر إيران )أحمد موسى

اتهم الفرنتييف دوًال بدعم جماعات إرهابية )لؤي بشارة/فرانس برس(

شّكل مؤتمر عودة 
الالجئين الذي نظمه 

النظام السوري 
بدعم روسي أمس، 

فرصة للطرفين 
إلعادة محاولة 

تعويم ملف 
اإلعمار، والذي ال 

تزال الدول الغربية 
الكبرى ترفض 

المشاركة فيه، 
وهي التي قاطعت 

مؤتمر األمس 
رافضة معالجة 

الملف خارج 
المسارات األممية

العراقية،  المدن  المسلحة من  المليشيات  بإخراج  المطالبات  تتصاعد 
في ظل االنتهاكات التي تمارسها. وتسود مخاوف من تأثيرها على 

االنتخابات النيابية المبكرة في 6 يونيو/ حزيران المقبل
قضيةالحدث

ثرثرة النظام وحلفائه حول 
إعادة اإلعمار: جرب مرة أخرى

حراك إلخراجهم قبل 
االنتخابات المبكرة

سيرةمتابعة

هاجس 
العقوبات

دعا رئيس مركز التنسيق 
الروسي السوري إلعادة 

الالجئين، ميخائيل 
ميزينتسيف، إلى وقف 

سياسة العقوبات المتبعة 
»إزاء سورية، وفك تجميد 

حساباتها المصرفية«، 
مطالبًا »بإعادة توجيه جزء 

من برامج دعم السوريين 
في الخارج لتحقيق 

إجراءات في سورية إلعادة 
إعمار البنى التحتية«.

دعا مسؤول روسي 
لتفكيك جميع مخيمات 

النازحين في الداخل

إيران لن توافق على 
إخراج الحشد الشعبي من 

المدن المحررة

األسد: موضوع
الالجئين في سورية هو 

قضية مفتعلة

جباوي: أجهزة 
النظام األمنية تسعى 

دائمًا الستمرار التوتر

اتخذ رئيس الوزراء الراحل 
أخيرًا خطوات مضادة 
لتوجه الدولة الرسمي

بعثة األمم المتحدة 
تهّربت من تبني مطلب 

إخراج المليشيات

يحاول النظام السوري 
استعادة السيطرة 

على محافظة درعا، 
مع سعي الفرقة 

الرابعة بقيادة ماهر
األسد إلى اقتحام بلدة 

الكرك الشرقي

يطوي رحيل رئيس الوزراء 
البحريني خليفة بن سلمان 
صفحة مهمة من تاريخ 
البالد، التي لم تعرف غيره 

رئيسًا للحكومة منذ 
استقاللها
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إقالة أربعة نواب 
مطالبين بالديمقراطية 

في هونغ كونغ
ــواب مــــن املــطــالــبــن  ــ ــيـــل أربــــعــــة نــ أقـ
بــالــديــمــقــراطــيــة فـــي هـــونـــغ كــونــغ، 
أمـــس األربـــعـــاء، بــعــد اعــتــمــاد بكن 
ــات املــحــلــيــة  ــطـ ــلـ قـــــــــرارًا يـــمـــنـــح الـــسـ
سلطة تجريد نواب من مناصبهم 
إذا اعــتــبــرت أنــهــم يـــهـــددون األمـــن 
الـــقـــومـــي. ونـــشـــرت حــكــومــة هــونــغ 
ــــدت فــيــه أن هـــؤالء  كـــونـــغ بــيــانــا أكـ
الـــنـــواب األربـــعـــة »ســيــفــقــدون على 
كنواب«. وتعليقا  الفور مناصبهم 
ــلــــى هـــــــذه اإلقـــــــــــــاالت، قـــــــال وزيـــــر  عــ
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي دومــيــنــيــك 
»يــمــثــل  الـــقـــرار  إن  ــيـــان،  بـ فـــي  راب، 
العالية  الــدرجــة  على  آخــر  هجوما 
مـــن الــحــكــم الـــذاتـــي والـــحـــريـــات في 

هونغ كونغ«.
)فرانس برس(

السفارة األميركية 
في باكستان تعتذر 

بسبب تغريدة

ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــارة األمــ ــ ــفــ ــ ــســ ــ اعـــــــتـــــــذرت الــ
ــــس األربــــــعــــــاء،  ــ ــان، أمـ ــتــ ــســ ــاكــ فـــــي بــ
ــدة لــبــيــان  ــريــ ــغــ إلعــــادتــــهــــا نـــشـــر تــ
مــنــاهــض لــلــحــكــومــة مـــن الــقــيــادي 
املــعــارض أحــســن إقــبــال، أشـــار فيه 
 رئيس الـــوزراء عمران خان 

ّ
إلــى أن

)الــصــورة(، قد ُيطاح هو أيضا من 
الرئيس  هزيمة  أعقاب  في  الحكم، 
دونـــالـــد تـــرامـــب االنــتــخــابــيــة. وفــي 
السفارة  قالت  األربــعــاء،  تغريدتها 
ِرق.

ُ
إن حسابها على تويتر قد اخت

)أسوشييتد برس(

حزب معارض يرفض 
نتائج انتخابات ميانمار

قــــــال حــــــزب املــــعــــارضــــة الـــرئـــيـــســـي 
ميانمار،  فــي  الجيش  مــن  املــدعــوم 
أمـــس األربـــعـــاء، إنـــه يــرفــض نتائج 
االنــتــخــابــات الــعــامــة الــتــي أجــريــت 
نهاية األسبوع املاضي، مشيرًا إلى 
أنها لم تكن  نزيهة، بعدما أظهرت 
أن حزب »الرابطة الوطنية من أجل 
بأغلبية  فاز  الحاكم  الديمقراطية« 
املــقــاعــد فــي الــبــرملــان. وفـــي مؤتمر 
يانغون، كبرى  فــي  أمــس  صحافي 
ــســــؤول مــن  ــار، قـــــرأ مــ ــمـ ــانـ ــيـ مـــــدن مـ
التضامن والتنمية«  »اتحاد  حزب 
بأن تجري مفوضية  بيانا يطالب 
االنتخابات تصويتا آخر، و«العمل 
مع الجيش حتى تكون االنتخابات 

حرة ونزيهة وغير منحازة«.
)أسوشييتد برس(

الفيليبين تمّدد اتفاقًا 
عسكريًا رئيسيًا مع 

أميركا

الفيليبيني  الــخــارجــيــة  وزيــــر  أكـــد 
تــيــودورو لوكسن، أمــس األربعاء، 
اتــفــاقــا عسكريا  بــــاده ســتــمــدد  أن 
املتحدة ملدة  الــواليــات  مــع  رئيسيا 
ســتــة أشــهــر أخــــرى. وكـــان الرئيس 
ــــورة(  ــــصـ ــيــــرتــــي )الـ رودريـــــغـــــو دوتــ
ــبـــرايـــر/  ــلــــغ واشـــنـــطـــن فــــي فـ قــــد أبــ
شــبــاط املــاضــي بــأنــه يــعــتــزم إلــغــاء 
اتفاقية القوات الزائرة، بعد اتهامه 
ــات املـــتـــحـــدة بـــالـــتـــدخـــل فــي  ــ ــــواليـ الـ
حــمــلــتــه الــوطــنــيــة عــلــى املـــخـــدرات. 
واالتـــــــفـــــــاقـــــــيـــــــة أســــــاســــــيــــــة ملــــئــــات 
التدريبات العسكرية املشتركة بن 

الدولتن سنويا.
)فرانس برس(

ساحل العاج: 85 قتيًال 
في عنف انتخابي

قــالــت الحكومة فــي ســاحــل الــعــاج، 
ــاء، إن أعـــمـــال الــعــنــف  ــعــ أمــــس األربــ
املــرتــبــطــة بــاالنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
 مــنــذ أغــســطــس/

ً
ــفــت 85 قــتــيــا

ّ
خــل

ــانـــت أعـــمـــال عنف  آب املـــاضـــي. وكـ
قــد انــدلــعــت فــي الــبــاد عقب إعــان 
الـــحـــســـن وتـــــــــارا تـــرشـــحـــه لـــواليـــة 
رئـــاســـيـــة ثـــالـــثـــة فــــي آب املــــاضــــي، 
التي فاز بها في االنتخابات التي 
ــريـــت فـــي 31 أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن  أجـ

األول املاضي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تم التطبيع بسرعة 
مع االنقالب وانتهاك 
معايير الديمقراطية

اقتراح بإسناد 
مهمة المصالحة 
الوطنية للمجلس 

الرئاسي

أصبح »الحل العسكري« 
في منطقة الساحل 

أسلوبًا للحوكمة

إدانة أممية 
وأوروبية الغتيال 

البرعصي في 
بنغازي

برونو شاربونو

أكــــد االنــقــابــيــون الـــذيـــن أطــاحــوا 
الـــرئـــيـــس املـــالـــي إبـــراهـــيـــم بــوبــكــر 
كيتا في 18 أغسطس/آب 2020 من 
الوهلة األولى بأنهم لن يطعنوا في االتفاقات 
واألولويات الدولية ملالي. وعلى الرغم من أن 
فإنهم يصفون  نهجهم،  فشل  يبرز  االنقاب 
قــــوات حــفــظ الــســام الــتــابــعــة لــأمــم املــتــحــدة 
والعسكرين الفرنسين من عملية »برخان« 
يظهر  وهكذا  الــبــاد.  استقرار  في  بالشركاء 
قواعد  قــبــول  على  قــدرتــه  العسكري  املجلس 
العسكري  املنطق  على  االعتماد  مــع  اللعبة، 
الذي يسمح له بتبرير االنقاب. كان باإلمكان 
أن يكون انقاب 18 أغسطس/آب الذي نفذه 
الـــعـــســـكـــريـــون لـــإطـــاحـــة بـــرئـــاســـة إبـــراهـــيـــم 
أو أن يتم تصميمه من  بوبكر كيتا، فرصة، 
السلطة،  تولى  الــذي  العسكري  املجلس  ِقبل 
لرفض مقاربة دولية عاجزة. فالحدث محرج 
وشركائهم  وفرنسا  املتحدة  لأمم  بالنسبة 
الدولين الذين أعطوا لنفسهم مهمة تحقيق 
االستقرار واستعادة هيبة الدولة في جميع 
أنحاء الباد. يؤكد االنقاب، بالنسبة لهؤالء 
وأولــئــك الــذيــن كــانــوا مــا زالــــوا يشككون في 
ذلك، على فشل شبه كلي ملقاربتهم وإدارتهم 

للصراع.
مــنــذ ذلـــك الــحــن، أثــــارت مــالــي، أكــثــر مــن مــرة، 
في  خصوصا  الفرنسية،  الحكومة  امتعاض 
عّبر  املاضي. ففي حن  األول  أكتوبر/تشرين 
بعد  ومــرارتــه  إحباطه  عــن  الفرنسي  الجيش 
اإلفراج، الذي تفاوضت بشأنه الحكومة املالية، 
عـــن 200 ســجــن مــقــابــل أربــــع رهـــائـــن، بينهم 
العاملة اإلنسانية الفرنسية صوفي بترونن، 
شجع كل من مفوض االتحاد األفريقي للسام 
واألمن، إسماعيل شرقي، واألمن العام لأمم 
املتحدة، أنطونيو غوتيريس، على استكشاف 
ــام قليلة  إمــكــانــيــات الــحــوار مــع املــتــطــرفــن. أيـ
بعد ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان 
إيـــف لـــودريـــان، وهـــو فــي زيــــارة إلـــى بــامــاكــو، 
عــلــى ثــبــات املــوقــف الــفــرنــســي: ال نــتــحــاور مع 
الـــجـــهـــاديـــن. وهــــــذا، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــرغــبــة 
املؤقت، مختار  املالي  الـــوزراء  لرئيس  املعلنة 
أوانــي، في استكشاف هذا املسار. من منظور 

اإلرهــــــاب. ويـــؤكـــد نــفــس املــحــلــلــن والــخــبــراء 
)أو تقريبا( أهمية - وهــم محقون في ذلــك - 
والحاجة  الحوكمة  متطلبات  على  التركيز 
إلى دولــة لها كفاءة توفر الخدمات لضمان 
اســتــقــرار الــبــاد واملنطقة. يــقــّدم هــذا املوقف 
بــانــتــظــام عــلــى أنـــه الــبــديــل لــأجــنــدة األمنية 
والعمليات العسكرية في منطقة الساحل، أو 
على األقل، كهدف يتعّن أن تحمله العمليات 
العسكرية. ولكن هذا النقد يصل بسرعة إلى 
حدوده، وهو يقلل من شأن التأثير الهيكلي 
ــي مــنــطــقــة  ــ ــي فـ ــ ــدولــ ــ ــتـــدخـــل الـــعـــســـكـــري الــ ــلـ لـ

الساحل.
بــالــفــعــل، غــالــبــا مـــا تـــم تــبــســيــط االنــتــقــادات 
املوجهة إلى العناد على مكافحة ال هوادة 
فيها لــإرهــاب. وهــو طــرح يــرى أنــه بعد أن 
محدوديتها،  العسكرية  العمليات  أظهرت 
ــلـــول الــســيــاســيــة بــــداًل   يـــجـــب تــفــضــيــل الـــحـ
مـــن الــحــل الــعــســكــري. وُيـــعـــّد طـــرح املشكلة 
بــهــذه الــطــريــقــة فــخــا، إذ تــفــتــرض أو تــقــّدم 
األداة العسكرية على أنها حل تقني وأنها 
ــابـــق للعمل  ــروري وسـ ــ ــى فــعــل ضــ تـــعـــود إلــ

السياسي.
يتحدث العسكريون الفرنسيون وكذلك من 
املتحدة صراحة عن تأمن مساحات  األمــم 
ومـــنـــاطـــق يــمــكــن نـــظـــريـــا، االنــــطــــاق مــنــهــا، 
لبناء سام أو توطيده، ال سيما عن طريق 
العمل على ربط بن هذه املساحات بقصد 
السيطرة على كامل اإلقليم. تعد اإلشــارات 

أو  االنقاب شيئا  يغير  لم  الدولية،  املشاركة 
القليل جدًا. وتم استبعاد خيار عودة الرئيس 
إلــى السلطة منذ األيـــام األولـــى )بما  املخلوع 
فـــي ذلــــك مـــن قــبــل إبـــراهـــيـــم كــيــتــا نـــفـــســـه(. لم 
ــــوى املـــجـــمـــوعـــة االقــــتــــصــــاديــــة لــــدول  تـــكـــن ســ
اتخذت، لوقت وجيز، هذا  التي  أفريقيا  غرب 
املوقف. وقد عدلت عنه في 22 أغسطس عندما 
إلنقاذ  الوطنية  اللجنة  مع  املفاوضات  بــدأت 
مـــن حــصــول  الـــرغـــم  فــعــلــى   .)CNSP( الــشــعــب
املــجــمــوعــة االقــتــصــاديــة لــــدول غـــرب أفــريــقــيــا 
على بعض التنازالت من ِقبل اللجنة الوطنية 
إلنــقــاذ الشعب، إال أن هــذه األخــيــرة تجاهلت 
شـــروط االنــتــقــال الــســيــاســي مــن خـــال تعين 
الجانب  مــن  أساسية.  مناصب  فــي  أعضائها 
الفرنسي، ال يقّدم لودريان والحكومة أي حل 
آخر سوى استمرار الوضع القائم، ومواصلة 
حــرب ال نهاية لها وال هــدف محددًا لها غير 
الحكومة  ظهر 

ُ
ت ولــم  الجهادي.  العدو  تدمير 

الــفــرنــســيــة قــلــقــا كــبــيــرًا عــلــى مــســتــقــبــل مــالــي 
عــام وفضفاض  بــنــداء  الــديــمــقــراطــي، مكتفية 
ــــان  لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري وإعـ
املاليتن.  والديمقراطية  بالسيادة  التزامها 
الرئيس  التوالي كل من  أكــد على  املقابل،  في 
ــرة الــدفــاع فلورنس  إيــمــانــويــل مــاكــرون ووزيــ
بــارلــي ووزيـــر الخارجية جــان إيــف لــودريــان، 
على أولوياتهم املتمثلة في تحقيق االستقرار 
ومكافحة اإلرهاب، وعلى الخصوص، التأكيد 
العسكرية  العمليات  ل 

ّ
يعط لــن  االنــقــاب  بــأن 

الفرنسية.
بـــعـــبـــارة أخــــــــرى، تــــم الــتــطــبــيــع بـــســـرعـــة مــع 
االنــــقــــاب وانـــتـــهـــاك املــعــايــيــر الــديــمــقــراطــيــة 
ضعف املفاوضات 

ُ
والقواعد الدستورية. لم ت

ــال الــســيــاســي مـــوقـــف الــجــيــش  ــقـ ــتـ حــــول االنـ
ــِعــد الــنــظــر فــي الــقــيــود الــدولــيــة. 

ُ
املــالــي ولـــم ت

لذا، نعود في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، 
إلـــى املــنــاقــشــات نــفــســهــا: هــل يــجــب مــواصــلــة 
الــســيــر عــلــى طــريــق اتــفــاقــيــة 2015، الــتــحــاور 
الــجــهــاديــن، هــل يــجــب تشجيع الحلول  مــع 

األمنية أم السياسية؟

فخ »الحلول السياسية«
انــتــقــد الـــعـــديـــد مـــن املــحــلــلــن والـــخـــبـــراء في 
مكافحة  في  املتجذر  العسكري  النهج  مالي 

املــتــكــررة إلـــى الــصــلــة بـــن األمــــن والــتــنــمــيــة 
الــعــســكــريــون بخلق  يــقــوم  املــمــيــزة:  سمتها 
مجال ملمارسي التنمية والحلول السياسية 
الذين يتعن عليهم في املقابل االستفادة من 
النجاحات العسكرية واالمتثال للمتطلبات 

االستراتيجية العسكرية.
كــــان مـــاكـــرون واضـــحـــا لــلــغــايــة فـــي خــطــاب 
موّجه إلى القوات الفرنسية ألقاه عام 2017 
في قاعدة برخان: »سيكون الطريق إلى سام 
. يجب أن نقطعه بحزم وثبات. 

ً
دائم طويا

يــفــتــرض  ــــو  ــن أواًل. وهـ ــ يـــفـــتـــرض األمــ فـــهـــو 
وجود قوات مسلحة، أنتم. ثم يفترض بعد 
ودبلوماسية  سياسية  طريق  خريطة  ذلــك 
محددة بوضوح، يتم تنفيذها بعزم«. بمثل 
هذا التصور، فإن العمل العسكري هو الذي 
يبني ويضمن الحيز والزمان السياسين. 
لــكــن »الـــحـــل الـــعـــســـكـــري« هـــو نــتــيــجــة قـــرار 
َمّيزًا 

َ
ُمت سياسي ومــوازيــن قــوى. فهو ليس 

ــن الـــقـــرارات   عـــن الــتــوقــيــت وعــ
ً
أو مــنــفــصــا

تقنية  ليست  العسكرية  األداة  السياسية. 
غــيــر ســيــاســيــة وغــيــر تــاريــخــيــة، وهـــي غير 
وهياكل  والشبكات  العاقات  عن  منفصلة 
السلطة. الحل العسكري هو الحل السياسي 
املقترح واملفروض واملنفذ، ويرجع ذلك إلى 
حد كبير إلــى القيادة الفرنسية وإلــى نشر 

عملية »برخان«.
يــتــم بــنــاء االســتــراتــيــجــيــة الــعــســكــريــة على 
مـــبـــدأ أن مـــحـــاربـــة اإلرهــــابــــيــــن ضـــروريـــة 
ــان الـــلـــذيـــن يــعــتــبــران  ــكــ لــتــأمــن الـــوقـــت واملــ
»الــحــلــول الــســيــاســيــة«، مهما  ضـــروريـــن لـــ
ــانــــت. بــالــتــعــبــيــر عــنــهــا بـــهـــذه الــطــريــقــة،  كــ
تمتص االستراتيجية العسكرية االنتقادات 
املوّجهة ملكافحة اإلرهاب والتي تعتمد على 
بمعايير  لكن  السياسية،  للحلول  الترويج 
تم تحديدها مسبقا من ِقبل االستراتيجية 

العسكرية. هكذا يمكن بتلويحة يد تجاهل 
االنتقادات املوجهة ملقاربة مكافحة اإلرهاب 
للحوار  أو  السياسية  للحلول  تـــروج  الــتــي 
مـــع املــتــطــرفــن عــنــدمــا تــخــتــزل فـــي تقسيم 

يميز بن العسكري والسياسي.
عمليا، أصبح في الواقع »الحل العسكري« 
فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل أســـلـــوبـــا لــلــحــوكــمــة. 
والعمليات  اإلرهـــاب  مكافحة  على  التركيز 
وعمليات  ــقـــرارات  لـ نتيجة  هــو  الــعــســكــريــة 
ســيــاســيــة ومــــوازيــــن قــــوى وديــنــامــيــكــيــات 
وعــاقــات سياسية تهدف إلــى فــرض رؤيــة 
ومــعــايــيــر لــلــنــظــام الــســيــاســي الــــذي يتعن 
جــعــلــه مـــســـتـــقـــرًا ولـــســـلـــطـــة يـــجـــب الــحــفــاظ 
الحل  أو استعادتها. بعبارة أخــرى،  عليها 
العسكري هو انعكاس وتعبير عن أسلوب 
يــؤكــد، ضمنيا أو صـــراحـــة، ديــمــومــة  حــكــم 
القوة العسكرية الدولية في مالي والساحل، 
ولكنه يؤكد أيضا الطابع املفيد، إن لم يكن 
ضروريا، للقوة العسكرية في الحفاظ على 

النظام السياسي املعاد تعريفه.
من خال نصها على أن الحل السياسي لن 
القضاء  تــم  إذا  أو دائــمــا فقط  يــكــون ممكنا 
فـــإن االستراتيجية  الــعــدو اإلرهـــابـــي،  عــلــى 
الــعــســكــريــة الــتــي تـــم وضــعــهــا حـــول عملية 
»بــــرخــــان« تــخــفــي، فـــي الــــواقــــع، الـــرهـــانـــات 
حــدود  بخصوص  السياسية  والــصــراعــات 
ما هو ممكن في مالي. فشروط إنتاج أشكال 
وليس  االســتــقــرار  لتوليد  مصممة  الــحــكــم 
لــلــمــســاهــمــة فـــي إحــــــداث تــغــيــيــر تــحــويــلــي. 
 
ً
حا العسكري  الــتــدخــل  يصبح  وبــالــتــالــي، 

فجة  بصفة  يقتصر  طــمــوح،  غير  سياسيا 
تقريبا على احتواء وإدارة آثار الصراع بداًل 
إذًا، فــي هذا  مــن حلها. ليس مــن املستغرب 
عسكري  النقاب  التطبيع  يتم  أن  السياق، 

بهذه السرعة والسهولة.

االنقالب والقيود الدولية
ــون فـــهـــمـــا دقـــيـــقـــا لــلــقــيــود  ــيــ ــابــ ــقــ ــر االنــ ــهــ أظــ
ــة الـــتـــي تـــحـــدد خـــيـــاراتـــهـــم وبــيــئــتــهــم  ــيـ الـــدولـ
األدنــى  الحد  ضمان  وبقصد  االستراتيجية. 
من االعتراف الدولي وحتى ال تقلقهم الجهات 
ينبغي عليهم  أنــه ال  الدولية، فهموا  الفاعلة 
تعطيل مكافحة اإلرهاب وعمليات استرجاع 
ــرار. وهــــكــــذا، أكـــــــدوا مـــنـــذ الــلــحــظــات  ــقــ ــتــ االســ
ــي الـــتـــوافـــقـــات  األولـــــــــى، أنـــهـــم ال يـــطـــعـــنـــون فــ
واألولــويــات الدولية في مالي أو في اتفاقية 
عة في عام 2015. وتم وصف قوات 

ّ
السام املوق

املتحدة والقوات  التابعة لأمم  السام  حفظ 
من  كــشــركــاء  »بـــرخـــان«  عملية  فــي  الفرنسية 
أجل االستقرار. هكذا أظهر املجلس العسكري 
فهمه لقواعد اللعبة، مع اعتماده على املنطق 

العسكري لتبرير االنقاب.
ــقـــاب 2020 كــيــف دمـــجـــت دولـــــة ما  ــرز انـ ــبـ ُيـ
فــي تسييرها  مــالــي  ونــخــب  االستعمار  بعد 
العسكري  املنطق  االستراتيجي  وتفكيرها 
وقيود التدخل الدولي في مالي. لقد أصبح 
الوجود العسكري الدولي جزءًا ال يتجزأ من 
وجود دولة مالي. لقد خلقت إخفاقات دولة 
ما بعد االستعمار، جزئيا، ذلك الفضاء الذي 
يمكن أن يوجد ويتشكل فيه مثل هذا التدخل 
الــعــســكــري وقـــيـــوده، فـــي حـــن يـــواصـــل ســرد 
مكافحة اإلرهاب تبرير ضرورة واستمرارية 
مثل هــذه القيود. يبقى أن نــرى ما إذا كانت 
السياسي  االنــتــقــال  يتيحها  الــتــي  الــفــرصــة 
ستحّول ميزان القوى بن مؤيدي االستقرار 
ودعــــاة الــتــحــول. وبــمــا أن املــنــطــق العسكري 
هو الذي يرسم النطاق وحدود الديمقراطية 
والحوكمة وطــريــق الــخــروج مــن أزمــة مالي، 
يحق لنا التساؤل في ماذا وكيف يمكن لهذا 

البلد أن يجدد نفسه.
ُينشر بالتعاون مع »أوريان 21«

)Getty/أظهر االنقالبيون قدرتهم على قبول قواعد اللعبة )جون كاالبو

تتعدد الرؤى حول صالحيات السلطة التنفيذية )ياسين القايدي/األناضول(

الشركاء  برز سريعًا تطبيع  االنقالب في مالي،  بعد نحو 3 أشهر على 
الدوليين مع العسكر الذين استطاعوا قبول قواعد اللعبة، لكن أسئلة 
تنشره  الذي  التقرير  هذا  عليه  يضيء  ما  وهو  قائمة،  تزال  ال  كثيرة 

»العربي الجديد« بالتعاون مع »أوريان 21«

متابعة

مــهــام مساعدة  الــحــكــومــة  تــتــولــى  بينما 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة املــشــتــركــة فــي تنفيذ 
املسلح،  الــنــزاع  بإنهاء  املتعلقة  بنودها 
باإلضافة ملهامها في تحسن االقتصاد 

وعمل مؤسسات الدولة. 
ــدت لــجــنــة إعــــــــادة صـــيـــاغـــة وثــيــقــة  ــقــ وعــ
الـــبـــرنـــامـــج الـــســـيـــاســـي، أمـــــس، اجــتــمــاعــا 
ــع الـــصـــيـــاغـــة الــنــهــائــيــة لــلــوثــيــقــة،  لـــوضـ
فــيــمــا ألـــغـــت الــبــعــثــة األمـــمـــيـــة إيــجــازهــا 
الــصــحــافــي لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. 
التباين  النقاشات عن استمرار  وكشفت 
ــيــــات بــن  ــــع املــــســــؤولــ ــــوزيـ بـــخـــصـــوص تـ
املــجــلــس الــرئــاســي والــحــكــومــة، بـــن من 
يرغب في منح املجلس صاحيات شرفية 
الحكومة صاحيات  مــحــدودة، مع منح 
سياسية واســعــة، وبـــن مــن يـــرى عكس 
ــا يــــدل عــلــى وجـــــود خــاف  ذلـــــك، وهــــو مـ
حول جوهر الحكم وتوزيع الصاحيات 
بن رأسي السلطة التنفيذية، على الرغم 

من كونها مرحلة انتقالية.
ــاء الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــضــ ــــي األثـــــــنـــــــاء، واصـــــــــل أعــ فــ
العسكرية املشتركة 5+5 )التي تتشكل من 
ومليشيات  الــوفــاق  حــكــومــة  عــن  ممثلن 
حــفــتــر(، اجــتــمــاعــاتــهــم فـــي مــديــنــة ســـرت، 
ــة،  ــيــ ــمــ ــن الــــبــــعــــثــــة األمــ ــ ــور وفــــــــد مــ ــحــــضــ بــ
اتفاق  تنفيذ  »آلــيــات  مناقشة  الستكمال 
ــم«، و«تــشــكــيــل  ــ ــدائـ ــ وقــــف إطـــــاق الـــنـــار الـ
الــلــجــان الــفــرعــيــة املــتــخــصــصــة«، بحسب 
بيان سابق للبعثة األممية، التي تعهدت، 
أول مـــن أمـــــس، بــنــقــل مــســتــجــدات ســرت 
لــلــمــشــاركــن فـــي مــلــتــقــى تـــونـــس. وأعــلــن 
عــضــو وفــــد حــكــومــة الـــوفـــاق فـــي اللجنة 
الـــعـــســـكـــريـــة املــــشــــتــــركــــة، الـــعـــمـــيـــد الـــركـــن 
الــفــيــتــوري غــريــبــيــل، خــلــو ســــرت مـــن أي 
قوات عسكرية، تنفيذًا التفاق وقف إطاق 
النار الشامل بن أطراف النزاع في الباد، 

مؤكدًا وجود قوات أمنية فيها فقط.
ــــى ذلـــــــك، دانـــــــت بـــعـــثـــة األمـــــــم املـــتـــحـــدة  إلــ
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا مــقــتــل الــبــرعــصــي في 
بـــنـــغـــازي، الفــتــة إلــــى أن االغـــتـــيـــال »يــعــد 
تــذكــيــرًا قـــويـــا ملـــن فـــي مـــوقـــع املــســؤولــيــة 
الليبين، بضرورة وضــع خافاتهم  من 
 

ّ
ــا، والــــتــــوصــــل بـــســـرعـــة إلــــــى حـــل ــبــ ــانــ جــ

شامل لــأزمــة التي طــال أمــدهــا مــن أجل 
لــــة، وإنـــهـــاء  ــتـــعـــادة الـــعـــدالـــة واملــــســــاء اسـ
ــة بــــاإلفــــات  ــمـ ــتـــسـ ــة الــــســــائــــدة املـ ــالــ ــحــ الــ
مـــن الـــعـــقـــاب«. كــمــا دعــــت بــعــثــة االتــحــاد 
األوروبـــــــــي والــــســــفــــارة الــبــريــطــانــيــة فــي 
ليبيا، والسفارة الهولندية في طرابلس، 

إلى تحقيق سريع ومحايد بالحادثة.

التي ســادت بن أعضاء ملتقى تونس، 
الــيــوم األول، قــد انتهت  خـــال جــلــســات 
ــاق عـــلـــى تــشــكــيــل لــجــنــة مــن  ــ ــفـ ــ إلـــــى االتـ
لتعديل  امللتقى  في  املشاركن  األعضاء 
ــة، ال ســيــمــا  ــيــ ــمــ ــقـــة األمــ ــيـ ــيـــاغـــة الـــوثـ صـ
ملحقها الثاني املتعلق بشروط وآليات 
اخـــتـــيـــار أعــــضــــاء الـــســـلـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
وصــاحــيــاتــهــا، وهــو مــا أكــدتــه مصادر 
ومجلس  الــرئــاســي  املجلس  مــن  ليبية، 

النواب، لـ«العربي الجديد«.
البعثة األمــمــيــة وثــيــقــة تحمل  وطــرحــت 
اســـــم »الــــبــــرنــــامــــج الـــســـيـــاســـي الـــوطـــنـــي 
من  الشامل«  للحل  التمهيدية  للمرحلة 
7 مواد، تهدف إلى توصل املشاركن في 
عامة  النتخابات  أساسها  على  امللتقى 
املــرور بفترة »تمهيدية«  في الباد عبر 
جديدة  تنفيذية  سلطة  خالها  تتولى 
ــرًا، بمجلس  ــهـ ــبـــاد 18 شـ الـ فـــي  الــحــكــم 
رئـــاســـي مــكــون مـــن 3 أعـــضـــاء وحــكــومــة 
ــام إنـــهـــاء  ــهــ ــل إلـــيـــهـــا مــ ــوكــ مـــنـــفـــصـــلـــة، تــ
ــيــــد مـــؤســـســـات  الـــــنـــــزاع املـــســـلـــح وتــــوحــ
ــراف على بــرامــج التمهيد  الــدولــة واإلشــ
لانتخابات، ومن بينها حوار مجتمعي 

واسع للتوافق على قاعدة دستورية. 
وأشــارت املصادر إلى أن اللجنة املكونة 
مــن 5 أعــضــاء تــم اختيارهم وفــق توزيع 
جغرافي ليبي، ستتولى إجراء تعديات 
على الوثيقة األممية وفق آراء املشاركن، 
ثم صياغة مقررات امللتقى قبل اعتمادها 
من البعثة. ومن بن التعديات املقترحة 
الجديد  الــرئــاســي  املجلس  إلــى  أن توكل 
مـــهـــمـــة إطـــــــاق حـــــــوار مــجــتــمــعــي لــيــبــي 
تؤسس  دســتــوريــة  وثيقة  على  للتوافق 
ــلـــة االنــتــقــالــيــة،  النـــتـــخـــابـــات بـــعـــد املـــرحـ
بــــاإلضــــافــــة ملـــلـــف املـــصـــالـــحـــة الــوطــنــيــة، 

تونس، طرابلس ـ العربي الجديد

تواصلت أمس، األربعاء، في تونس أعمال 
امللتقى السياسي الليبي في يومه الثالث، 
اغتيال املحامية  بأجواء خّيم عليها نبأ 
حــنــان الــبــرعــصــي فـــي بــنــغــازي، أول من 
أمــس. ويخشى أن يزيد االغتيال، والذي 
وقع بعد تهديدات تعرضت لها الضحية 
املــتــقــاعــد خليفة حفتر،  الـــلـــواء  مــن نــجــل 
صّدام، من الخافات بن املتحاورين في 
تونس، وأن يشكل تشويشا لعمل امللتقى 
والـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة ســـرت 
الليبية، ومحاولة لخلط األوراق مجددًا. 
ومــع تواصل الخافات حــول صاحيات 
في  إرساؤها  املنتظر  التنفيذية  السلطة 
لــيــبــيــا خـــال مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، يــبــدو أن 
أعماله.  إلــى تمديد  ذاهــب  ملتقى تونس 
وأكــــــد مـــصـــدر فــــي الــــرئــــاســــة الــتــونــســيــة 
من  هو  »التمديد  أن  الجديد«،  لـ«العربي 
تتدخل  وال  األمــمــيــة،  البعثة  اخــتــصــاص 

فيه تونس«.
وكانت الجلسة الثانية من اليوم الثاني 
مللتقى الحوار الليبي، أول من أمس، قد 
انتهت باالتفاق على تأجيل النقاش في 
صاحيات املجلس الرئاسي والحكومة. 
ـــ«الــــعــــربــــي  ووفــــــــق مـــــصـــــادر تــــحــــدثــــت لــ
ــد«، فــقــد انــتــهــى الـــنـــقـــاش أمـــس،  ــديـ ــجـ الـ
تقريبا، بعد حصول أعضاء لجنة إعادة 
للملتقى  الــســيــاســيــة  الــوثــيــقــة  صــيــاغــة 
عـــلـــى تـــزكـــيـــة مــــن أعــــضــــاء املـــلـــتـــقـــى، مــن 
الجلسات  على تخصيص  االتفاق  أجل 
ــبـــل، لـــلـــتـــوافـــق عــلــى  ــقـ حـــتـــى الــجــمــعــة املـ
آليات وشروط اختيار شاغلي مناصب 
)املجلس  الــجــديــدة  التنفيذية  السلطة 
الرئاسي والحكومة(، وتحديد مهام كل 
تستأنف  أن  على  وصــاحــيــاتــه،  منهما 
لتسمية  املقبل،  األســبــوع  في  الجلسات 
ــة  ــثـــاثـ ــــي الـ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــلــــس الـ أعـــــضـــــاء املــــجــ
ورئـــيـــس الــحــكــومــة. وكـــانـــت الــخــافــات 

تباينات في ملتقى تونس الليبي
اغتيال البرعصي يخيم على االجتماعات

تستمر التباينات في 
الملتقى الليبي في 

تونس حول صالحيات 
سلطات المرحلة 

االنتقالية، والتي تعمل 
عليها لجنة خاصة
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معارك تيغراي: تطهير في الجيش اإلثيوبي

ال تزال املعارك العنيفة دائرة بن قوات الجيش 
اإلثيوبي وقوات »جبهة تحرير تيغراي«، في 
إقــلــيــم تــيــغــراي شــمــالــي الـــبـــاد، بــعــد أســبــوع 
من إعان رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد 
اإلقــلــيــم، في  العسكرية ضــد  الحملة  انــطــاق 
، ويترافق على مــا يبدو 

ً
صــراع يبدو طــويــا

ــــل الــجــيــش، وســط  مـــع حــمــلــة »تــطــهــيــر« داخـ
خشية أيضا من حصول انشقاقات. وفي هذا 
اإلطــــار، نقلت وكــالــة »األنـــاضـــول« أمـــس عن 
اإلعـــام املحلي اإلثــيــوبــي، أنــه جــرى توقيف 
ــادي بتهمة  الــجــيــش االتــــحــ فـــي  17 ضــابــطــا 
ــتــــواطــــؤ« مـــع »جــبــهــة تــحــريــر  »الـــخـــيـــانـــة والــ
تــيــغــراي«. وبــعــد يـــوم مــن تــأكــيــد مكتب آبــي، 
عدم رفضه الدعوات الدولية للتهدئة، مشددًا 
فــي الــوقــت ذاتـــه عــلــى أن بـــاده ذات ســيــادة، 
الصائبة في  القرارات  وأن حكومته ستتخذ 
النهاية، تستمر معركة آبي ضد اإلقليم، على 
الرغم من الكلفة البشرية واإلنسانية املترتبة 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ ــرب االقـ ــحــ ــات الــ ــيــ ــداعــ عـــلـــيـــهـــا، وتــ

 تــحــذيــرات مـــن مــوجــة نــــزوح كبيرة 
ّ

فـــي ظـــل
للمواطنن من اإلقليم. وكتب آبي أحمد على 
»تويتر«، ليل الثاثاء – األربعاء، أن حكومته 
»لن تهدأ حتى تقديم ذلك املجلس العسكري 
ــلـــعـــدالـــة«، فـــي إشــــــارة إلــــى قـــــوات تــيــغــراي.  لـ
وكان رئيس الوزراء اإلثيوبي شّدد في وقت 
سابق، على أنه لن تكون هناك مفاوضات مع 
حكومة إقليمية يعتبرها غير قانونية، حتى 
إلقاء القبض على »الزمرة« الحاكمة وتدمير 
ـــت بــريــطــانــيــا 

ّ
تــرســانــتــهــا الــعــســكــريــة. وحـــث

الفوري  الوقف  آبــي على  األفريقي  واالتــحــاد 
للعمليات، فيما لم تعلن الواليات املتحدة عن 

إجراء أي اتصاالت مع الحكومة اإلثيوبية.
وترتفع أعداد القتلى جراء العملية العسكرية 
في إقليم تيغراي. وبعد يوم من إعان وسائل 
اإلعام الرسمية سيطرة الجيش على مطار 
حميرا فــي اإلقــلــيــم، بــالــقــرب مــن الــحــدود مع 
الـــســـودان وإريـــتـــريـــا، ذكـــر مــتــابــعــون للشأن 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  اإلثيوبي 
قــتــل 500 مسلح مــن »جبهة  الــجــيــش  إعـــان 
العسكرية،  العمليات  فــي  تــيــغــراي«  تــحــريــر 
علما أن مئات القتلى سقطوا منذ بدء املعارك 
قــبــل أســـبـــوع. مـــن جــهــتــه، اتــهــم زعــيــم إقــلــيــم 
الثاثاء،  جيراميكائيل،  دبرصيون  تيغراي 
إريــتــريــا بــمــهــاجــمــة اإلقــلــيــم بــنــاء عــلــى طلب 
إثيوبيا، مضيفا أن »الحرب تقدمت اآلن إلى 

مرحلة مختلفة«.
وأمــس األربــعــاء، قــال متحدث باسم الشرطة 
ــارًا وقــع  ــفـــجـ االتـــحـــاديـــة فـــي إثـــيـــوبـــيـــا، إن انـ
أسفل جسر في العاصمة أديــس أبابا أسفر 
عن فقدان رجل إحدى ساقيه، الفتا إلى عدم 

ــا يــشــيــر إلــــى أن االنـــفـــجـــار مــرتــبــط  ــود مـ ــ وجـ
بالصراع في تيغراي.

اإلثيوبية لحقوق  اللجنة  من جهتها، نددت 
اإلنــســان، باعتقال صحافين مع مضي آبي 
أحـــمـــد قـــدمـــا فـــي هــجــومــه الــعــســكــري. وذكـــر 
الــلــجــنــة الحقوقية  دانــيــيــل بــيــكــيــلــي، رئــيــس 
ــعــيــنــة مـــن الــحــكــومــة، بـــاالســـم، صحافين 

ُ
امل

يــعــمــان لـــدى مــؤســســات إخــبــاريــة إثــيــوبــيــة 
ــه بـــأنـــه  ــفــ ــا وصــ ــ مــســتــقــلــة اعـــتـــقـــا بـــســـبـــب مـ
»مـــخـــالـــفـــات مـــزعـــومـــة مــرتــبــطــة بــــاإلعــــام«. 
وكـــانـــت شـــرطـــة أديـــــس أبـــابـــا أعــلــنــت األحـــد 
شخصا   162 اعتقلت  الحكومة  أن  املــاضــي، 
لاشتباه  وذخــائــر  نــاريــة  أسلحة  بحوزتهم 
ــراي. مـــــن جـــهـــتـــهـــا،  ــ ــغـ ــ ــيـ ــ بـــدعـــمـــهـــم لـــــقـــــوات تـ
)منظمة  الصحافين  حماية  لجنة  وصــفــت 
عاملية(، االعتقاالت بأنها »تراجع خطير عن 
الحكومة  اتخذتها  التي  السابقة  الخطوات 

لتعزيز حرية الصحافة«. 
إلــى ذلــك، يـــزداد الــوضــع اإلنساني ســوءًا في 
اإلقــلــيــم عــلــى وقـــع املـــعـــارك. وبــحــســب وكــالــة 
ــرت صـــور  ــهــ »أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــــرس«، فـــقـــد أظــ
واردة مــــن اإلقـــلـــيـــم طـــوابـــيـــر طـــويـــلـــة خــــارج 

مــتــاجــر الــخــبــز فــي تــيــغــراي، وتــقــطــع السبل 
ــة بــــــــاإلمــــــــدادات عــنــد  ــلـ ــمـ بــــالــــشــــاحــــنــــات املـــحـ
حــدودهــا. وقــال مــســؤول الــشــؤون اإلنسانية 
بــاألمــم املــتــحــدة فــي إثــيــوبــيــا ســجــاد محمد 
ســاجــد، لــلــوكــالــة، إن »مــا يــقــرب مــن مليوني 
شخص في تيغراي يواجهون أوضاعا بالغة 
الصعوبة«، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من ألف 
الجنسيات عالقون في  شخص من مختلف 
املــنــطــقــة، مـــن بــيــنــهــم ســـيـــاح، تــســعــى دولــهــم 
أن إغاق  إلــى  إلجائهم بشكل عاجل. ولفت 
وانقطاع  الطرق  تيغراي وقطع  في  املطارات 
ــوقـــف عــمــل املــــصــــارف يصعب  اإلنـــتـــرنـــت وتـ
ليس  أنــه  مضيفا  اإلنسانية،  املنظمات  عمل 
ثمة مــا يشير إلــى هــدوء فــي القتال الــذي قد 
ه بواسطة أي طــرف فــي غضون 

ّ
ال يمكن حل

ر مـــن »صــــراع 
ّ
أســـبـــوع أو أســـبـــوعـــن«. وحـــــذ

طـــويـــل األمـــــد، يــشــكــل مـــصـــدر قــلــق كــبــيــر من 
املــدنــيــن«. وكــانــت وكالة  وجهة نظر حماية 
الــســودانــيــة الرسمية، ذكـــرت أول من  األنــبــاء 
أمس، أن ما يزيد على 6 آالف إثيوبي دخلوا 
ــرارًا مــن الــقــتــال فــي بـــادهـــم، وأن  الـــســـودان فــ
ــول مـــا يــربــو عــلــى 200 ألــف  مـــن املــتــوقــع دخــ
السودانية  القضارف  إلى واليــة  إثيوبيا  من 
ــــال األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة، بــحــســب مــــصــــادر فــي  خـ
السر  الــســودانــيــة. وقـــال  الــاجــئــن  معتمدية 
خالد، مدير مكتب املعتمدية في والية كسا 
شــرق الــســودان، لوكالة »رويــتــرز«، إن العدد 
يتزايد على مدار الساعة، وإن هؤالء بحاجة 
إلى مأوى وعاج طبي وطعام وهناك نقص 

كبير في ذلك. 
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

رصد 

لم تعلن واشنطن 
إجراء أي اتصال مع 
الحكومة اإلثيوبية

بالتوازي مع المعارك 
في إقليم تيغراي بين 

الجيش اإلثيوبي والقوات 
المحلية، بدأت حملة 

حكومية لتطهير 
مؤسسة الجيش، في 

صراع خطير إثنيًا

توقيفات في أرمينيا لرافضي االتفاقالحوثيون يتوعدون »منشآت حيوية« في السعودية
القوات الروسية تنتشر في الشين عدن ـ العربي الجديد

)الحوثين(،  الــلــه«  »أنــصــار  تــوعــدت جماعة 
ــمــــات جــــديــــدة   هــــجــ

ّ
ــن ــ ــــشـ أمـــــــس األربــــــــعــــــــاء، بـ

ــام املــقــبــلــة، ضـــّد مــنــشــآت عسكرية  خـــال األيــ
واقــتــصــاديــة فــي األراضــــي الــســعــوديــة، وذلــك 
ردًا على استمرار الغارات الجوية والحصار 
ــن قـــبـــل الـــتـــحـــالـــف الـــســـعـــودي  ــ املـــــفـــــروض مـ
اإلماراتي. وقال املتحدث العسكري للجماعة، 
يــحــيــى ســـريـــع، فـــي تـــغـــريـــدات عــبــر حــســابــه 
على موقع »تويتر«، إن »املنشآت العسكرية 
واالقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري 
فـــي الــســعــوديــة ســتــكــون هــدفــا مــشــروعــا من 
أهــــداف قــواتــنــا الــعــســكــريــة«. ودعـــا املــســؤول 
األجنبية  الشركات  كافة  الحوثي  العسكري 
مــن وصفهم  وكــذلــك  السعودية،  فــي  العاملة 
ــاز ونـــجـــد«  ــاء الــــحــــجــ ــ ــنـ ــ ــن أبـ ــ »إخــــوانــــنــــا مـ بـــــ
واملــــقــــيــــمــــن األجــــــانــــــب فـــــي كــــافــــة األراضــــــــي 
الــســعــوديــة، إلـــى االبــتــعــاد عــن تــلــك املــنــشــآت 
التي ستكون في دائــرة االســتــهــداف. وأرجــع 
ســـريـــع الـــتـــهـــديـــدات الـــجـــديـــدة إلــــى اســتــمــرار 
ــدوان الـــظـــالـــم والـــحـــصـــار  ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــا ســـمـــاه بـ مــ
التحالف  مــن  املستمر  والتصعيد  الــغــاشــم« 
السعودي اإلماراتي، وإصراره على استمرار 
إغـــاق املــطــار واملــوانــئ اليمنية. ولــم يصدر 
أي تــعــلــيــق فــــوري عـــن الــتــحــالــف الــســعــودي 
اإلماراتي، أو عن املبعوث األممي إلى اليمن، 
الحوثية  الــتــهــديــدات  حــول  غريفيث،  مــارتــن 
ــاٍع مكثفة  الـــجـــديـــدة، الـــتـــي تـــتـــزامـــن مـــع مـــسـ
النزاع  أطـــراف  الــســام وجمع  إلحــيــاء عملية 
على طــاولــة مــفــاوضــات مــبــاشــرة فــي جنيف 

ــاء الـــتـــهـــديـــد بــعــد  ــ ــــال األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة. وجــ خـ
ساعات من غــارة جوية للتحالف السعودي 
اإلماراتي استهدفت موقعا عسكريا مفترضا 
التابعة  للحوثين في منطقة ضاع همدان 
 عن غارة أخرى على 

ً
ملحافظة صنعاء، فضا

مـــديـــريـــة الــبــقــع بــمــحــافــظــة صـــعـــدة، شــمــالــي 
الباد.

وظــلــت مــحــافــظــتــا مــــأرب والـــجـــوف الــهــدفــن 
الــرئــيــســيــن ملـــقـــاتـــات الــتــحــالــف الــســعــودي 
 
ّ
ــاراتــــي طــيــلــة األســـابـــيـــع املـــاضـــيـــة. وشـــن اإلمــ
الــطــيــران الــحــربــي، خــال الــســاعــات املاضية، 
للحوثين  مفترضة  مــواقــع  عــلــى  غــــارات   10
مــديــريــات مــدغــل ومجزر  بــمــأرب، استهدفت 
ــا لــــوســــائــــل إعــــام  ــقــ وصــــــــــرواح ورحـــــبـــــة، وفــ

حوثية، لم تكشف حصيلة الخسائر البشرية 
في صفوفها جراء تلك الضربات. 

سياسيا، اعتبر وزير الخارجية في حكومة 
الــحــوثــيــن غــيــر املــعــتــرف بــهــا دولـــيـــا، هشام 
 »اســتــمــرار الــريــاض فــي استخدام 

ّ
شـــرف، أن

ورقة محاربة املّد والنفوذ اإليراني في اليمن 
أمـــر لــم يــعــد ينطلي عــلــى أحـــد، بــمــا فــي ذلــك 
الــعــديــد مـــن الـــــدول الــتــي شـــاركـــت أو دعــمــت 
ــاراتــــي فـــي بــدايــتــه  الــتــحــالــف الــســعــودي اإلمــ
وانـــســـحـــبـــت مـــنـــه أو أصـــبـــحـــت مــشــاركــتــهــا 
ــا املــســؤول الحوثي  فــيــه بــاالســم فــقــط«. ودعـ
السعودية »لاعتراف بأخطائها« في اليمن، 
وفقا لوكالة »سبأ« في نسختها التي تديرها 

الجماعة.

أعلن الجيش الروسي، أمس األربعاء، أن قواته لحفظ السام انتشرت في ممر الشن 
ع مساء 

َّ
الــذي يربط أرمينيا بإقليم ناغورنو كــارابــاخ، إثــر اتفاق وقــف القتال املوق

االثنن - الثاثاء، بن روسيا وأذربيجان وأرمينيا. في األثناء، أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، أمس، توقيع اتفاق مع الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك 

ملراقبة وقف إطاق النار في كاراباخ، بجانب قوة حفظ سام مشتركة.
وقــــال الــجــنــرال الـــروســـي ســيــرغــي رودســـكـــي، فــي بــيــان أمــــس: »ســيــطــرت الــوحــدات 
املتقدمة في كتيبة القوات املسلحة التابعة التحاد روسيا على ممر الشن«. وأوضح 
 نحو 400 من أصــل 1960 جندي ســام روسيا يفترض أن ينتشروا بن األرمــن 

ّ
أن

واألذربيجانين في األيام املقبلة، وصلوا إلى أرمينيا.
ع بن يريفان وموسكو وباكو على نشر هذه القوات تدريجا مع 

َّ
وينص االتفاق املوق

انسحاب القوات األرمينية من األراضي التي ستعود لسيطرة أذربيجان. وستقام 
مــراكــز مــراقــبــة روســيــة لــوقــف إطـــاق الــنــار اعــتــبــارًا مــن الــيــوم الخميس فــي جنوب 

كاراباخ.
اتــفــاق مع  وفــي السياق، أعلن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغــــان، أمــس، توقيع 
الجانب الروسي لتأسيس مركز مشترك ملراقبة وقف إطاق النار في كاراباخ بجانب 
قوة حفظ سام مشتركة. وأوضح أردوغان في كلمة خال اجتماع للكتلة النيابية 
لحزب »العدالة والتنمية« في العاصمة أنقرة، أن هذا املركز سيكون ضمن األراضي 
األذربيجانية، وأن مهمته ستكون اتخاذ كل التدابير الازمة ملنع أي انتهاك لوقف 

إطاق النار.
وأشـــار الرئيس التركي إلــى أن قـــوات بـــاده ستشارك فــي »قـــوة حفظ الــســام« مع 
 »تركيا ساهمت في إنهاء االحتال 

ّ
الجانب الروسي ملراقبة تطبيق االتفاق. وأكد أن

األرميني إلقليم كاراباخ من خال الدعم املادي املعنوي الذي قدمته ألشقائها في 
أذربيجان«.

في األثناء، كان التوتر ال يزال مخيما في أرمينيا جراء االحتجاجات التي اندلعت 
رفــضــا لــاتــفــاق. وفــي الــســيــاق، أوقــفــت الشرطة األرمينية أمــس األربــعــاء، عـــددًا من 
مــتــظــاهــري املــعــارضــة الــذيــن تــجــمــعــوا بــاملــئــات فــي يــريــفــان، عــلــى الــرغــم مــن حظر 
التظاهرات، إلدانة اتفاق وقف القتال في كاراباخ. وهتف النائب عن حزب »أرمينيا 

املزدهرة«، أرمان أبوفيان، عبر مكبر للصوت: »ال يمكنهم اعتقال كل الباد«.
)فرانس برس، األناضول(

التهديدات الحوثية بررتها الجماعة باستمرار الغارات والحصار من قبل التحالف )محمد حويس/ فرانس برس(

متابعةتقرير

مالي 
بعد االنقالب

السياسة عندما يحددها 
المنطق العسكري
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فوضى في أسواق األردن
عّمان ـ زيد الدبيسية

تشهد األسواق األردنية حالة من 
الفوضى واالرتباك وزيادة كبيرة 
الضروريــة،  الســلع  أســعار  فــي 
بســبب قــرار الحكومــة تطبيــق حظــر شــامل 
اعتبارا من ليلة أمس األربعاء، وحتى صباح 
الســبت املقبل، في ســياق اإلجراءات املتخذة 
مواطنــون  وقــال  كورونــا.  وبــاء  ملواجهــة 
التموينيــة،  املــواد  مــن  العديــد  أســعار  إن 
بخاصــة الخضــروات، ارتفعــت بشــكل كبيــر 
القــرار، فيمــا تشــهد كافــة  بعــد اإلعــان عــن 
مــا  املتســوقني،  قبــل  مــن  اكتظاظــا  األســواق 
يشــكل خطــرا على الســامة العامــة والوقاية 
فيــروس كورونــا.  فــي ظــل تفشــي  الصحيــة 
وجــاء قــرار الحظــر الشــامل ومنــع التجــوال، 
التجمعــات  ملنــع  الحكومــة،  قالــت  كمــا 
االنتخابــات  نتائــج  إعــان  أعقــاب  فــي 
لتخفيــف  منهــا  محاولــة  وفــي  النيابيــة. 
حــدة االنتقــادات الحــادة ألدائهــا فقــد قــررت 

لخمســة  ســعرية  ســقوف  تحديــد  الحكومــة 
البنــدورة  شــملت  الخضــار،  مــن  أصنــاف 
والخيار والبطاطا والكوسا بواقع 60 قرشا 
والباذنجــان 50 قرشــا. وأقــرت الحكومــة فــي 
بيــان بوجــود مبالغة في األســعار وزيادتها 
بشــكل غيــر مبــرر، مــا دعاهــا التخــاذ القــرار. 
جمعيــة  رئيــس  قــال  الســياق،  هــذا  وفــي 
»العربي  حماية املســتهلك، محمد عبيدات، لـ
مرتفعــة،  األردن  فــي  األســعار  إن  الجديــد« 
خــال  االرتفــاع  مــن  مزيــدا  شــهدت  لكنهــا 
األيام القليلة املاضية، فيما لم تقم الحكومة 
بإجــراءات كافيــة ملواجهــة اســتغال التجــار 
الرتفــاع الطلــب وزيــادة األســعار بشــكل غيــر 
مبــرر. وأضــاف عبيــدات أن تحديــد الســقوف 
متأخــرا،  جــاء  الحكومــة  قبــل  مــن  الســعرية 
ولــن ينعكــس علــى الســوق كونــه جــاء قبــل 
الشــامل،  الحظــر  تطبيــق  بــدء  مــن  ســاعات 
وقيام غالبية املواطنني بشــراء احتياجاتهم 
جمعيــة  رئيــس  وقــال  الســابقة.  األيــام  فــي 
حماية املســتهلك، إن آلية ضبط األســعار في 

األردن بحاجــة إلــى إعــادة نظر، لتكون فاعلة 
وقــادرة علــى مواجهــة جشــع بعــض التجــار 
الذيــن يســتغلون ارتفــاع الطلــب، كمــا حــدث 
فــي األيــام الســابقة. ومــن جانبــه أكــد مديــر 
»العربي  اتحاد املزارعني، محمود العدوان، لـ
ســببه  ليــس  األســعار  ارتفــاع  أن  الجديــد« 
والذيــن  والوســطاء،  التجــار  وإنمــا  املــزارع، 
املركــزي  الخضــار  ســوق  علــى  يســيطرون 

ويتحكمون باألسعار.
وأضــاف أنــه يجــب ضبــط األســعار مــن خــال 
التجزئــة  تجــار  ومتابعــة  املركــزي  الســوق 
يــورد  املــزارع  فيمــا  باألســعار،  املتاعبــني 
الكميــات املتوفــرة إلــى الســوق بشــكل يومــي 

وباألسعار املعتادة.
األردنيــني  املزارعــني  أن  العــدوان  وتابــع 
يواجهــون أوضاعــا صعبــة للغايــة فــي هــذه 
املرحلة، بسبب الخسائر وانخفاض األسعار 
وضعــف  الكلــف،  دون  مــا  إلــى  أشــهر  لعــدة 
األســواق  بعــض  إلــى  التصديــر  عمليــات 
املحاصيــل  تعــرض  إلــى  إضافــة  الخارجيــة، 

الزراعية للتلف بسبب الظروف الجوية.
فــي ســياق متصــل، قال رئيــس نقابة أصحاب 
»العربــي  لـ الحمــوي،  اإللــه  عبــد  املخابــز، 
كبيــرا  إقبــاال  تشــهد  املخابــز  إن  الجديــد« 
للتــزود بالخبــر لأليــام األربعة املقبلة بســبب 
الحظــر، فيمــا يتم بــذل أقصى الجهود ملراعاة 
انتقــال  حــدوث  لتفــادي  الجســدي  التباعــد 

لعدوى فيروس كورونا.
بأكثــر  حاليــا  تعمــل  املخابــز  أن  وأضــاف 
احتياجــات  لتلبيــة  اإلنتاجيــة  طاقتهــا  مــن 
املواطنني من مادة الخبز واملنتجات األخرى.

عّمــان،  رئيــس غرفــة تجــارة  قــال  مــن جانبــه 
الجديــد«  »العربــي  لـ توفيــق،  الحــاج  خليــل 
إنــه يجــب إعــادة النظــر بآليــة تطبيــق الحظــر 
القطاعــات  اســتثناء  يتــم  بحيــث  الشــامل، 
املــواد  ومحــات  املخابــز  مثــل  الحيويــة 
ارتفــاع األســعار لبعــض  لتفــادي  التموينيــة 
األصنــاف واالزدحامــات التــي مــن املؤكد أنها 
ســتؤدي إلــى نتائج عكســية من خــال ارتفاع 

أعدادا اإلصابات.

طهران ـ العربي الجديد

أحــد  وصــف  حســب  »انتهازيــني«،  طهــران  اتهمــت 
األميركــي  الــدوالر  معــاودة  وراء  بأنهــم  املســؤولني، 
الصعــود فــي الســوق الحــرة، بعــد تراجــع كبيــر، مطلع 
فــي  بايــدن  جــو  فــوز  إعــان  فــور  الجــاري،  األســبوع 
االنتخابــات الرئاســية األميركيــة، إذ علقــت األســواق 
واشــنطن  تخفيــف  إمكانيــة  علــى  آمــاال  اإليرانيــة 
الرئيــس  إدارة  فرضتهــا  التــي  الخانقــة  العقوبــات 

دونالد ترامب.
ووصــل ســعر صــرف العملــة الخضــراء إلــى 275 ألــف 

ريــال فــي تعامــات أمــس، األربعــاء، إال أنهــا أقــل مــن 
 280 حينهــا  بلغــت  التــي  أمــس،  مــن  أول  مســتويات 
ألــف ريــال. لكــن الريــال اإليراني كان قد ســجل تحســنًا 
ســعر  بلــغ  حيــث  الســابقني،  اليومــني  فــي  ملحوظــًا 
الدوالر نحو 248 ألف ريال، يوم االثنني، وحوالي 230 

ألف ريال يوم األحد.
محمــود  اإليرانــي،  الرئيــس  مكتــب  مديــر  واعتبــر 
فــي  األجنبيــة  للعملــة  الحاليــة  األســعار  أن  واعظــي، 
مــع  تتناســب  وال  حقيقيــة«  »غيــر  اإليرانيــة  الســوق 
وصفهــم  مــن  متهمــا  االقتصاديــة،  البــاد  حقائــق 
»انتهازيــني ونفعيــني« بالوقــوف وراء عــودة العملــة  بـ

األجنبيــة للصعــود. وقــال واعظــي فــي تدوينــة علــى 
موقــع التواصــل االجتماعــي »إنســتغرام«، مســاء أول 
من أمس، إن »الجهود مستمرة لخفض أسعار العملة 
األجنبية وجعلها واقعية«. وكتب: »مثيرو اإلشاعات 
تعرقــل  الحكومــة  أن  وادعــوا  أخــرى  مــرة  نشــطوا 
انخفــاض أســعار العملــة األجنبيــة. هــذا ادعــاء خاطئ 
ُيطرح بني الحني واآلخر ضد الحكومة، في حني يعلم 
املخططــون واملطلقــون لهــذا االدعــاء مــدى خطــأ هــذا 

الكام وكونه متناقضًا وال أساس له«.
وأضــاف أنــه »منــذ خــروج أميــركا من االتفــاق النووي 
تواجه الحكومة من جانب إجراءات الحظر األميركية 

غيــر املســبوقة ومــن جانــب آخــر انتهازيــني ونفعيــني 
يرتزقون من ظروف الحظر.. انتهازيون يســعون وراء 

أطماعهم مهما كانت الظروف«.
وقال واعظي إن »اهتمام الحكومة دومًا في هذه األيام 
هو توفير السلع األساسية الازمة للمواطنني بكثرة 
أوال ومــن ثــم إيصالهــا إلــى أيــدي املواطنــني بأســعار 
منطقيــة ثانيــًا، ومــن جانــب آخــر توفيــر املــواد الخــام 
للمصانــع بغيــة عــدم توقــف عجلــة اإلنتــاج.. تحقيــق 
هــذه األهــداف بالعملــة األجنبية مرتفعة األســعار أمر 
صعــب، ومــن املؤكــد أن الحكومــة ال تســعى وراء مثــل 

هذا األمر«.

إيران تتهم »انتهازيين« برفع سعر الدوالر مجّددًا

حصار مالي متعمد 
لفلسطين

قال رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية، إن الحصار املالي 

واالقتصادي املفروض على 
السلطة هدفه »إرغامنا على 

القبول بتصفية قضيتنا«. جاء 
ذلك في كلمة مصورة نشرها 
على صفحته عبر »فيسبوك«، 

عشية الذكرى الـ16 لرحيل الزعيم 
الفلسطيني ياسر عرفات التي 

صادفت أمس األربعاء. وأضاف: 
»ظهرت للعالم قدرتنا على 

الصمود في وجه أي ضغط من 
قوة عظمى وغير عظمى، وأن 

ثوابتنا الوطنية، ليست موضوعا 
للمساومه«. وفي 3 سبتمبر/أيلول 

املاضي قال الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس، إن الدول العربية لم 
تف بالتزاماتها املالية تجاه السلطة 

منذ بداية العام. واإلثنني، أطلقت 
»أونروا«، نداء استغاثة لتوفير 70 

مليون دوالر، لدفع رواتب موظفيها 
لشهري نوفمبر/ تشرين الثاني، 
وديسمبر/ كانون األول. وتعاني 

»أونروا، التي تقدم خدماتها لنحو 
5.3 ماليني الجئ فلسطيني، من 

أزمة مالية خانقة، منذ تجميد 
الواليات املتحدة، في 23 يناير/ 

كانون الثاني املاضي، كامل دعمها 
للوكالة. 

33 مليون دوالر تمويالت 
أجنبية لجمعيات مغربية

قال مسؤول مغربي، إن الجمعيات 
غير الحكومية بالبالد تلقت 310 
ماليني درهم )33 مليون دوالر( 
تمويالت أجنبية منذ مطلع العام 

الحالي. جاء ذلك في إحاطة قدمها 
األمني العام للحكومة املغربية، 

محمد الحجوي، أمام لجنة العدل 
والتشريع بمجلس النواب في إطار 

تقديم مشروع أمانة الحكومة 
لعام 2021. وقال الحجوي 

»تلقينا 787 تصريحا يتعلق 
بالتمويالت األجنبية، من طرف 
273 جمعية خالل هذا العام«. 

وأضاف أن الحكومة أنهت إعداد 
»صيغة متقدمة ملشروعي قانونني 

يتعلقان بتنظيم العمل التطوعي 
التعاقدي، ثم )تحديد( املقتضيات 
القانونية املتعلقة بتلقي الجمعيات 

للمساعدات األجنبية«.

تمهيد لجذب استثمارات 
دولية للسودان

عقد املبعوث األميركي الخاص 
إلى السودان، دونالد بوث، لقاءات 

مع مسؤولني سودانيني لبحث 
تداعيات رفع اسم البالد من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب، 

وإعدادها الستقبال االستثمارات 
الخارجية. وذكرت وكالة أنباء 

السودان الرسمية، أول من أمس، 
أن بوث استهل لقاءاته اإلثنني بلقاء 

وزير الصناعة والتجارة، مدني 
عباس مدني. وأوضحت الوكالة 

أن السفارة األميركية أشارت 
في تغريدة على »تويتر«، إلى أن 
املبعوث األميركي، التقى مدني 
»للمساعدة في إعداد السودان 

لالستثمار الدولي بعد رفعه من 
قائمة الدول الراعية لإلرهاب«.

أخبار

»علي بابا« 
تكسب 56 مليار 
دوالر في يوم 

العزاب

قالــت مجموعــة علــي بابــا الصينيــة إن الطلبيــات عبــر مواقعهــا للتجــارة اإللكترونيــة خال موجة الشــراء فــي يوم العزاب تجاوزت 56 مليــار دوالر بحلول 
صبــاح أمــس األربعــاء، إذ اشــترى املســتهلكون نحــو 16 مليــون ســلعة خاضعــة لخصــم. وهــذا اليــوم هــو أكبــر مناســبة للمبيعــات فــي العالــم، إذ يتخطــى 
 طيبًا 

ً
»الجمعــة الســوداء« و»اثنــني اإلنترنــت« فــي الواليــات املتحــدة مجتمعــني، ويمتــد علــى مدى أربعة أيام هــذا العام. ومن املرجح أن يكون هــذا األداء نبأ

ملجموعة علي بابا القابضة، بعد أســبوع من خســارتها نحو 10% من قيمتها الســوقية، وفق وكالة رويترز، إثر ســحب الجهات التنظيمية إدراج شــركة 
التكنولوجيا املالية التابعة لها آنت جروب، في أكتوبر/ تشــرين األول املاضي. يأتي هذا األداء في املبيعات أيضًا، في ظل تعاٍف اقتصادي مع الســيطرة 

على تفشي فيروس كورونا في الصني.

اقتصاد
Thursday 12 November 2020
الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة

)Getty(

تنازل عن »المصري اليوم«

صالح دياب 
يرضخ للضغوط

رسالة إسرائيلية لـ»الجهاد« و»حماس«

الفلسطينيون يودعون صائب عريقات

اعتقل دياب مطلع 
سبتمبر ثم أفرج عنه 

في 10 أكتوبر

القاهرة ـ العربي الجديد

مقاومــة  مــن  طويلــة  فتــرة  بعــد 
صــاح  املصــري  األعمــال  رجــل 
ديــاب ورفضه التنــازل عن حصته 
الغالبــة فــي صحيفة »املصري اليوم« واســعة 
الســيادية  األجهــزة  أحــد  لصالــح  االنتشــار، 
والتــي  العامــة(،  )االســتخبارات  الدولــة  فــي 
علــى  الكاملــة  ســيطرتها  تفــرض  باتــت 
اإلعــام املصــري؛ املرئــي واملســموع واملقــروء، 
اضطــر ديــاب أخيــرًا إلــى التنــازل عــن حصتــه 
كاملــة، بعــد مســاومته إلطــاق ســراحه، عقــب 
القبــض عليــه مطلع ســبتمبر/أيلول املاضي، 
وحبسه احتياطيًا على ذمة اتهامات متعلقة 

بمخالفات بناء.
»العربــي الجديد«،  وكشــفت مصــادر خاصة لـ
 متمســكًا بملكية الصحيفة التي 

ّ
 دياب ظل

ّ
أن

عــن  بعيــدًا  شــخصيًا،  مشــروعًا  يراهــا  كان 
املختلفــة  القطاعــات  فــي  املاليــة  اســتثماراته 
األخــرى مثــل الزراعــة واملنتجــات البتروليــة، 
قبــل أن يضطــر إلــى التنــازل عنهــا بعدمــا تــّم 
ربط خطوة إطاق سراحه بتخليه عن ملكية 
ه تم إجبار 

ّ
»املصري اليوم«. وقالت املصادر، إن

دياب أيضًا على دفع قرابة 300 مليون جنيه 
مصــري )19 مليــون دوالر(، ضمن تســوية مع 
أجهزة في الدولة بشــأن مخالفات ســابقة في 
قطاعــات العقارات وتغيير أنشــطة مســاحات 

»العربــي الجديــد« عقــب إلقــاء القبــض عليــه  لـ
 األســباب الرئيســية 

ّ
فــي ســبتمبر املاضــي، إن

ــق بمفاوضــات 
ّ
تتعل عليــه  الجديــدة  للحملــة 

مــدى  علــى  معــه  تجريهــا  كانــت  اقتصاديــة 
شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب املاضيني 
بعــض األجهــزة لاســتحواذ علــى »املصــري 

اليــوم«، والدخــول معــه كشــريٍك أساســي فــي 
بعــض مشــروعاته االقتصاديــة الرابحــة، فــي 
مجــاالت يرغــب النظــام فــي الســيطرة عليهــا 
بالكامل عبر أجهزته والشركات التابعة لها.

وبحســب املصــادر، فقــد تــّم تخييــر ديــاب بني 
مــن  املايــني  مئــات  مــن  املزيــد  دفــع  أو  ذلــك، 
والقضايــا  املخالفــات  لتســوية  الجنيهــات 
 
ّ
أن إال  تحريكهــا.  وقــت  أي  فــي  يمكــن  التــي 
فــي  التنــازل عــن حصتــه  ديــاب جــّدد رفضــه 
»ال  أنــه  ملفاوضيــه  أكــد  كمــا  مشــروع،  أي 
يملــك املــال الســائل الكافــي لدفعــه فــي الفتــرة 
الراهنــة«. وذكــرت املصــادر أن ديــاب ســبق أن 
أكثــر مــن خمســة عــروض الســتحواذ  رفــض 
»الشــركة  شــركة »إعــام املصريــني« التابعــة لـ

اململوكــة  اإلعاميــة«،  للخدمــات  املتحــدة 
بشــكل أساســي من قبل االستخبارات العامة، 
واملالكــة ملعظــم الصحــف واملواقــع اإلخباريــة 
 عــن شــركات الدعايــة واإلعــان 

ً
حاليــًا فضــا

مــا  وهــو  اليــوم«.  »املصــري  علــى  الكبــرى، 
آخــر  بشــكل  للتدخــل  االســتخبارات  اضطــر 
لشراء حصص كاملة من بعض شركاء دياب، 
لتصــل حصتهــا إلــى نحــو 40 فــي املائــة مــن 

قيمة األسهم اإلجمالية.
عديديــن  لوســطاء  ديــاب  أكــد  أن  وســبق 
استحالة تخليه عن »املصري اليوم«، واصفًا 
الصحيفــة بأنهــا »مشــروع عمــره« فــي مجــال 
اإلعام، وأنه ُيعد نجله إلدارتها بشــكل كامل 
من بعده، وليست لديه أّي نية للتخلي عنها.

8
سياسة

بعدما كان أكد استحالة 
تخليه عن »المصري 

اليوم«، نجحت ضغوط 
األجهزة المصرية، في 

إجبار رجل األعمال صالح 
دياب على التنازل عن 

حصته بالصحيفة

هّدد اإلسرائيليون بقصف غزة )األناضول(

تشييع حاشد لجثمان عريقات في أريحا )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

)Getty/كان دياب يرى »المصري اليوم« مشروعًا شخصيًا )كيم بدوي

القاهرة ـ العربي الجديد

فــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه العاقــات بــني 
ملحوظــًا،  توتــرًا  ومصــر  »حمــاس«  حركــة 
كشــفت مصــادر مصريــة خاصة عن تحميل 
مصــر،  إلــى  رســالة  اإلســرائيلي  الجانــب 
و»الجهــاد  »حمــاس«  حركتــي  إلــى  لنقلهــا 
اإلســامي«، بشــأن الوضع األمني في قطاع 
غــزة خــال الفتــرة املقبلــة. وأفــادت املصــادر 
فــي  املســؤولني  بــأن  الجديــد«  »العربــي  لـ
املقــام  فــي  رســالة  بنقــل  طالبــوا  إســرائيل 
اإلســامي«.  »الجهــاد  حركــة  إلــى  األول 
قلــت الرســالة بعــد بروز معلومات بشــأن 

ُ
ون

اســتعداد الحركــة تنفيــذ أعمــال ضد أهداف 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  فــي  إســرائيلية 
ومســتوطنات غــاف غــزة، وذلــك بمناســبة 
»ســرايا  قائــد  الغتيــال  األولــى  الذكــرى 
القــدس« بهــاء أبــو العطــا، على يد إســرائيل 
العام املاضي، في عملية اســتهدفت خالها 

منزل أسرته.
وبحســب املصــادر فإن الجانب اإلســرائيلي 
لجــأ إلــى القاهــرة خصيصــًا كونهــا الطــرف 
تمتلــك  والتــي  لــه،  بالنســبة  بــه  املوثــوق 
اإلســامي«.  »الجهــاد  مــع  جيــدة  عاقــات 
الجانــب  أن  ذاتــه  الوقــت  فــي  وأوضحــت 
جهــاز  فــي  املســؤولني  طالــب  اإلســرائيلي 
تحذيــر  بنقــل  املصريــة  العامــة  املخابــرات 
الفلســطينية  لألطــراف  اللهجــة  شــديد 
أيــة  إطــاق  تــّم  حــال  فــي  غــزة،  قطــاع  فــي 
صواريــخ أو تنفيــذ أي أعمال عدائية صوب 

تلــك  أن  مؤكــدة  غــزة،  غــاف  مســتوطنات 
لسياســة  العــودة  شــأنها  مــن  املمارســات 

االغتياالت مجددًا وليس العكس.
الحكومــة  فــإن  املصــادر  وبحســب 

اإلســرائيلية تبحــث فــي الوقــت الراهــن عــن 
تحــّرك مــن شــأنه توحيــد الجبهــة الداخلية، 
 الحــذر الشــديد بعــد خســارة 

ّ
وذلــك فــي ظــل

الرئيــس األميركــي دونالــد ترامــب الصــراع 
بايــدن.  جــو  لصالــح  أخيــرًا  االنتخابــي 
مــع  تجاوبــًا  أقــل  ُيعــّد  املنتخــب  فالرئيــس 
مــن  حــذرًا  وأكثــر  اإلســرائيلية،  التصــورات 
لــم  أهدافــًا  إلســرائيل  حقــق  الــذي  ترامــب 
تكــن تحلــم بهــا، وفــي مقدمتهــا اإلعــان عن 
»صفقــة القــرن« )خطــة اإلمــاءات األميركية 
لتصفيــة القضيــة الفلســطينية(، والقضــاء 
علــى حــل الدولتني، والتطبيــع العربي الذي 

انطلق أخيرًا.
واعتبــرت املصــادر أنــه »علــى الرغــم مــن أن 
حمــاس  حركــة  مــن  مصريــًا  اســتياًء  هنــاك 
العاقــات  علــى  يخّيــم  املاضيــة  الفتــرة  فــي 
القاهــرة  مصالــح  أن  إال  الجانبــني،  بــني 
منــع  فــي  تتمثــل  زالــت  مــا  االســتراتيجية 
حدودهــا  علــى  مواجهــات  أيــة  انــدالع 
أن  ذاتــه  الوقــت  فــي  وكشــفت  الشــرقية«. 
القاهــرة لّوحــت أخيــرًا بتعطيــل دورهــا فــي 
الوساطة الخاصة بشأن التوصل إلى اتفاق 
املســؤولون  يصفــه  ملــا  نظــرًا  وذلــك  تهدئــة، 
جانــب  مــن  املتعّمــد  بالتجاهــل  املصريــون 
حركة »حماس« لدور القاهرة، وكذلك عاقة 
الحركــة بقطــر فيما يتعلق باحتياجات غزة 
والوســاطة مــع إســرائيل في ملفــات التهدئة 

واألوضاع اإلنسانية بالقطاع.
وأشــارت املصــادر إلــى أنه فــي الوقت الراهن 
وقيــادة  القاهــرة  بــني  العاقــة  تكــون  ربمــا 
مــع  مثيلتهــا  مــن  قــوة  أكثــر  »الجهــاد« 
»حمــاس«، وذلــك علــى الرغــم مــن محــاوالت 
الحركــة تلطيــف األجواء مع مصر، بسلســلة 
مــن التصريحــات الصــادرة عــن قيادتها. في 
املقابــل، قدمــت مصــر مجموعــة مــن املطالــب 
خــال زيــارة وفــد الحركــة أخيــرًا، واعتبــرت 
ســيكون  املطالــب  تلــك  مــع  التجــاوب  أن 
تنفيذهــا.  حــال  فــي  النيــة  حســن  بــادرة 
تتمثــل  ال  املطالــب  أن  إلــى  القاهــرة  ولفتــت 
فــي  بــل  الطرفــني،  بــني  ثنائــي  تنســيق  فــي 
أمــور ذات أبعــاد إقليميــة. وأشــارت املصادر 
الســبب  كانــت  إســرائيلية  وشــاية  أن  إلــى 
الرئيســي في حالة الغضب املصرية، بعدما 
أبلــغ الجانــب اإلســرائيلي القاهــرة رصدهــا 
مصــر  بــني  الحــدودي  املثلــث  علــى  نفقــًا 
واألراضي املحتلة، وهو ما شّددت إسرائيل 
فــي  األمنيــة  األوضــاع  يمــّس  أمــر  أنــه  علــى 
أن مصــر وّجهــت  ســيناء. وذكــرت املصــادر 
»حمــاس«،  إلــى  اللهجــة  شــديدة  تحذيــرات 
األمنيــة  االتفاقــات  يخالــف  هــذا  أن  مؤكــدة 
والتنســيق املشــترك بــني الحركــة والقاهــرة 
بشــأن الحــدود. مــع العلــم أن وفــد »حمــاس« 
أنهــى قبــل فتــرة قصيــرة زيارة إلــى القاهرة، 
وفلســطينية،  مصريــة،  مصــادر  وصفتهــا 
مناقشــات  وشــهدت  ســاخنة  »كانــت  بأنهــا 

موسعة على أكثر من صعيد«.

رام اهلل ـ العربي الجديد

شــّيع الفلســطينيون، أمس األربعاء، جثمان 
أمني ســّر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الفلسطينية، كبير املفاوضني الفلسطينيني 
مــع االحتــال اإلســرائيلي، صائــب عريقــات، 
مدينــة  فــي  الفلســطينية  الرئاســة  مقــر  مــن 
رام اللــه بالضفــة الغربية املحتلة، إلى مثواه 
األخيــر فــي مدينــة أريحــا. وكان عريقــات قــد 
توفــي أول مــن أمــس فــي مستشــفى هداســا 
نتيجــة  املحتلــة،  القــدس  فــي  اإلســرائيلي 
بفيــروس  شــهر  منــذ  إصابتــه  مضاعفــات 
الفلســطينيون  أحيــا  وبالتزامــن،  كورونــا. 
فــي الضفــة أمــس الذكرى 16 لرحيل الرئيس 
وضــع  حيــث  عرفــات،  ياســر  الفلســطيني 
مــن   

ً
إكليــا اشــتية  محمــد  الــوزراء  رئيــس 

الزهــور علــى ضريــح الرئيــس الراحــل، كمــا 
أحيــت العديــد مــن املــدن الفلســطينية ذكــرى 

رحيله.
وجــرت مراســم تشــييع عســكرية ألمــني ســر 
منظمــة التحريــر، أمــس، فــي مقــر الرئاســة، 
النشــيد  الرئاســي  الحــرس  عــزف  حيــث 
الوطني الفلسطيني. وألقى الرئيس محمود 
 من 

ً
عبــاس نظــرة الوداع عليه ووضع إكليا

الزهــور، ثــم تــم إخــراج النعش محمــواًل على 
الذيــن  الرئاســي  الحــرس  عناصــر  أكتــاف 
ســاروا بــه الــى الســاحة الرئيســية فــي املقــر، 
حيــث كان بانتظــار الجثمان عشــرات القادة 
عــرب  أعضــاء  بينهــم  ومــن  والشــخصيات، 
فــي الكنيســت اإلســرائيلي. وتوقــف املوكــب 
الجنائــزي أمــام مقر منظمة التحرير في رام 
اللــه، حيــث مكتــب عريقــات، وألقــى زمــاؤه 
وموظفــو مقــر املنظمة نظرة الوداع األخيرة 
على جثمانه. وأشــاد عضو اللجنة املركزية 
لحركــة »فتــح« عبــاس زكــي، وعضــو اللجنة 
تيســير خالــد،  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 

ومحافظ أريحا واألغوار جهاد أبو العســل، 
الفلســطيني  باملفــاوض  لهــم،  كلمــات  فــي 
إلــى  ينقــل جثمانــه الحقــًا  أن  قبــل  الراحــل، 
مســقط رأســه، مدينــة أريحــا، حيــث اســتقبل 
عسكريون جثمانه، متوجهني به إلى جامع 
أريحا للصاة عليه، ليوارى الثرى. وشــارك 
في مراسم التشييع الرسمية رئيس الوزراء 
اللجنتــني  مــن  وأعضــاء  اشــتية،  محمــد 
واملركزيــة  التحريــر،  ملنظمــة  التنفيذيــة 
عائلــة  وأفــراد  والحكومــة،  »فتــح«،  لحركــة 

عريقات. 
إلــى ذلــك، تواصلت برقيــات التعزية الدولية 
أمــس بعريقــات. وأعــرب األمــني العــام لألمــم 
حزنــه  عــن  غوتيريــس  أنطونيــو  املتحــدة 
لوفــاة أمــني ســر اللجنــة التنفيذيــة ملنظمــة 
وكالــة  نقلتــه  بيــان،  فــي  مضيفــًا  التحريــر، 
عريقــات  أن  »وفــا«،  الفلســطينية  األنبــاء 
الســلمي  الســعي  أجــل  مــن  حياتــه  كــرس 
املشــروعة  والحقــوق  والكرامــة  للعدالــة 
للفلسطينيني، وفي تقرير املصير والسيادة 
أنــه  غوتيريــس  واعتبــر  دولتهــم.  وإقامــة 
»حان الوقت إلنهاء الصراع الذي أثر بشكل 
وتلقــى  الكثيريــن«.  حيــاة  علــى  مأســاوي 
رئيــس  مــن  تعزيــة  برقيــة  أمــس،  عبــاس، 
االســتخبارات املصريــة اللــواء عبــاس كامل، 
ومن األمني العام ملنظمة التعاون اإلسامي 
تلقــى  فيمــا  العثيمــني،  أحمــد  بــن  يوســف 
وزيــر الخارجيــة واملغتربــني ريــاض املالكــي 
برقيتي تعزية من نظيريه التونسي عثمان 
الجرنــدي، والكويتــي أحمــد ناصــر املحمــد 
الصبــاح. ونعــى مجلــس الــوزراء الســوداني 
أمني ســّر اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
ى بعريقــات الرئيس 

ّ
الفلســطينية. كذلــك عــز

اإليرلنــدي مايكل هيغينــز، ووزيرا خارجية 
شــامبني  فيليــب  فرانســوا  واليونــان،  كنــدا 

ونيكوس دندياس.

ذكرت اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، 
األربعاء،  أمــس  موقعها  على 
اإلســرائــيــلــي  االحـــتـــالل  جــيــش  أن 
الحديدية«  »القبة  بطاريات  نشر 
على  قواته  استنفار  سياق  في 
في  غــزة،  قطاع  مع  الحدود 
الغتيال  األولــى  السنوية  الذكرى 
اإلسالمي،  الجهاد  في  القيادي 
بهاء أبو العطا. ولفت الموقع 
بعض  مسار  تغيير  تــم  ــه  أن ــى  إل
إلى  ــدة  ــواف ال الجوية  ــرحــالت  ال
ــون فــي الــلــّد،  ــوري ــن غ مــطــار ب
من  اســتــهــدافــهــا  ــن  م تحسبًا 

المقاومة الفلسطينية.

نشر 
»القبة الحديدية«

مــن أراضــي الدولــة التــي حصــل عليهــا إبــان 
فتــرة حكــم الرئيــس املخلــوع حســني مبــارك، 
باإلضافــة إلــى حصتــه في صحيفــة »املصري 
اليــوم«، وذلــك قبــل أن يتــم إطــاق ســراحه فــي 

العاشر من أكتوبر/تشرين األول املاضي.
وفــي األول مــن ســبتمبر/أيلول املاضي، ألقت 
الســلطات املصريــة القبــض علــى ديــاب، الــذي 
يتمتــع بعاقــات وطيــدة ونافــذة مــع أطــراف 
أميركيــة، وأخــرى إســرائيلية بحكــم التعــاون 
القطــاع  فــي  إســرائيلية  جهــات  وبــني  بينــه 
التــي  القرابــة  صلــة  إلــى  إضافــة  الزراعــي، 
تجمعــه بســفير دولــة اإلمــارات فــي واشــنطن 
يوســف العتيبــة. وتوّجهــت قــوة أمنيــة تابعة 
ملديريــة أمــن القاهــرة، بالتنســيق مــع مديريــة 
فيــا  إلــى  التاريــخ،  ذلــك  فــي  الجيــزة،  أمــن 
صاح دياب في منطقة منيل شيحة بجنوب 
صــدور  بعــد  عليــه،  القبــض  وألقــت  الجيــزة، 
قــرار ضبــط وإحضــار ضده التهامــه بقضايا 
مخالفــات مبــاٍن خاصــة بأحــد املصانــع التــي 

يمتلكها بمنطقة البساتني في القاهرة.
تمــت  قــد  لديــاب  مملوكــة  شــركات  وكانــت 
ماحقتهــا، الرتكابهــا العديــد مــن املخالفــات 
وكانــت  املاضيــة.  الفتــرة  خــال  املاليــة 
التحقيقــات جاريــة منــذ عــدة ســنوات بهــذه 
 
ّ
فــإن مطلعــة،  مصــادر  وبحســب  املخالفــات. 
علــى  معروضــة  كانــت  التســويات  مــن  عــددًا 
رجــل األعمــال املصــري في هــذه املخالفات، إال 
 مصيرها لم يحسم، حتى تم إلقاء القبض 

ّ
أن

عليــه أخيــرًا. وخــال التحقيقــات األخيــرة مــع 
متعلقــة  باتهامــات  مواجهتــه  تمــت  ديــاب، 
بعــدد مــن قضايــا الضرائــب العامــة والقيمــة 
املضافــة، وتهربــه مــن دفــع املبالــغ املســتحقة 
عليــه للدولــة والتــي بلغت خال ســنوات عدة 

11 مليارًا و135 مليون جنيه. 
ألقــت  أن  ســبق  املصريــة  الســلطات   

ّ
أن يذكــر 

القبــض علــى رجــل األعمال املصــري املعروف، 
 ،2015 العــام  فــي  معــه  التحقيــق  جــرى  إذ 
والتحفــظ علــى أموالــه. وكانت مصادر مقربة 
قالــت  مطلعــة،  سياســية  وأخــرى  ديــاب  مــن 
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زيادة التحويالت 3% خالل 9 شهور رغم تداعيات كورونا

%19.2
التونسيين  معاناة  ازدادت 
الصحية،  الجائحة  ظل  في 
حكومية  دراســة  رجحت  إذ 
نتائجها  ــن  ع الــكــشــف  ــم  ت
الماضي،  حزيران  يونيو/  في 
ارتفاع معدل الفقر إلى 19.2 
الحالي  العام  نهاية  بالمائة 

من 15.3 بالمائة حاليا.

تحقيق

المساعدات الشهرية 
ألسر المغتربين تنفق على 

تأمين حاجيات أساسية

التحويالت تتفوق 
على عائدات السياحة 

بأكثر من %100

تونس ـ إيمان الحامدي

ــة فــي  ــاديــ ــتــــصــ ــد األزمـــــــــة االقــ ــزيــ تــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ تـــــــونـــــــس املــــــســــــؤولــــــيــــــة املـ
ــر نــحــو  ــهــــجــ لـــلـــمـــواطـــنـــن فـــــي املــ
ذويـــهـــم، مــا دفــعــهــم إلـــى زيــــادة تحويالتهم 
الشهرية إلى أسرهم ممن تسببت الجائحة 

الصحية في تراجع دخولهم.
ــر عــلــى  ــهـــجـ ــيـــون فــــي املـ ــونـــسـ ــتـ ويــــحــــرص الـ
مواصلة إسعاف عائالتهم واقتصاد بالدهم 
عبر التحويالت املالية، رغــم اشــتــداد األزمــة 
االقــتــصــاديــة فــي عـــدد مــن دول اإلقـــامـــة، وال 
أيــن يعيش أكثر من  سيما األوروبــيــة منها 

مليون تونسي.
ــدى أســــر  ــ ــ ــويــــالت املــــغــــتــــربــــن لـ ــحــ وتــــمــــثــــل تــ
تونسية مــصــدر دخــل أســاســي، حيث توفر 
الــيــومــيــة مما  الـــعـــائـــالت مــصــاريــفــهــا  آالف 
يرسله أبناؤهم املقيمون باملهجر، ما يفسر 
ارتـــفـــاع تــحــويــالت الــتــونــســيــن فـــي الــخــارج 
بنحو 3 باملائة خالل األشهر التسعة األولى 
من  ذاتها  بالفترة  مقارنة  الحالي  العام  من 
رغم  رسمية  بيانات  حسب  املاضية،  السنة 
تــداعــيــات تــفــشــي كـــورونـــا الــتــي أثــــرت سلبا 
على اقتصادات الدول التي يعملون بها، ما 

أدى بالتالي إلى انخفاض دخولهم.
ــقــــول املـــــواطـــــن ثــامــر  ــاق، يــ ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــل الــتــحــويــل املــنــتــظــم  ــ ــه واصـ الــتــبــرســقــي، إنــ
لألموال ألسرته بمعدل 250 دوالرا شهريا، 
رغم ظروفه الصعبة في بلد اإلقامة وتوقفه 
عــن العمل ألكــثــر مــن 8 أســابــيــع، مشيرا إلى 
أن الــتــونــســيــن فــي املــهــجــر يــحــرصــون على 
اإليفاء بتعهداتهم املالية تجاه أسرهم رغم 

تأثرهم بتداعيات كورونا.
ــديـــد« أن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ وأكـــــد الــتــبــرســقــي لـ
املــهــاجــريــن يـــواجـــهـــون بـــدورهـــم صــعــوبــات 
ــة، لـــكـــنـــهـــم حـــريـــصـــون  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــالــــيــــة واقـ
عــلــى مـــســـاعـــدة أســـرهـــم فـــي تـــونـــس بسبب 
ــلــــده، وضـــعـــف اإلحـــاطـــة  شــــح املــــــــوارد فــــي بــ
ــر مــــــحــــــدودة الــــدخــــل  ــ ــاألســ ــ ــة بــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ االجــ

واملتضررة من البطالة.
وأشــار في سياق متصل إلى أن بعض دول 
األدنـــى من  الــحــد  للمهاجرين  تكفل  اإلقــامــة 

االجتماعية ومرافقة  املساعدات  الدخل عبر 
فاقدي الشغل، مؤكدا أن املهاجرين يحّولون 
ا من هــذه املساعدات إلــى ذويهم، حتى  جــزء
تداعيات  بسبب  شغلهم  مواطن  فقدوا  وإن 

الغلق في عدد من الدول األوروبية.
ــة أشــــهــــر األولــــــــــى أســـعـــفـــت  ــعـ ــتـــسـ وخــــــــالل الـ
احتياطي  بــالــخــارج  التونسين  تــحــويــالت 
تــونــس مــن الــنــقــد األجــنــبــي، فــي ظــل تــراجــع 
ــدرة لــلــعــمــلــة الــصــعــبــة  ــ ــ ــلـــب الـــقـــطـــاعـــات املـ أغـ
بــســبــب الــجــائــحــة الــصــحــيــة واحــتــجــاجــات 
بـ3 باملائة  املطالبن بالعمل، مسجلة زيــادة 

عن تحويالت العام املاضي. 
وتـــطـــورت الــتــحــويــالت الــنــقــديــة إلــــى نــهــايــة 
ــــول املـــــاضـــــي، لــتــســتــقــر فــي  ــلـ ــ ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيـ
مستوى 4.1 مليارات دينار )الدوالر = نحو 
2.8 ديـــنـــار(، حــســب بــيــانــات حــديــثــة للبنك 

املركزي التونسي.
الخارج  فــي  التونسين  تحويالت  وتفّوقت 
ــــن 100  ــر مـ ــثـ ــأكـ ــة بـ ــاحـ ــيـ ــسـ ــلـــى عـــــائـــــدات الـ عـ
ــتـــي تـــراجـــعـــت تـــحـــت تـــأثـــيـــر أزمــــة  بـــاملـــائـــة الـ
باملائة مسجلة   60 بقرابة  كــوفــيــد-19،  وبــاء 

انــخــفــاضــا بــحــســاب الـــــدوالر بــــــ57.9 بــاملــائــة 
بـــيـــانـــات  وفـــــق  دوالر،  مـــلـــيـــون   619 لــتــبــلــغ 
رسمية. وفّسر الخبير املالي، خالد النوري، 
ــويـــالت املـــغـــتـــربـــن إلـــــى بـــالدهـــم  ــحـ زيـــــــادة تـ
إلى  أسرهم  بزيادة حاجيات  الجائحة  زمــن 
الــتــمــويــالت نــتــيــجــة ظــروفــهــم االقــتــصــاديــة 
ا  واالجتماعية الصعبة. وقال النوري إن جزء

مــهــمــا مـــن املــغــتــربــن يــنــتــمــون إلــــى عــائــالت 
مـــــحـــــدودة الـــــدخـــــل، مــــا يـــجـــعـــل املــــســــاعــــدات 
ــا إلــــــى ذويـــهـــم  ــلـــونـــهـ ــي يـــرسـ ــتــ الـــشـــهـــريـــة الــ

أساسية لتأمن نفقاتهم اليومية.
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــاف فـــي تــصــريــح لـــ ــ وأضـ
أن تــحــويــالت املــغــتــربــن أصــبــحــت مــوجــهــة 
لــتــمــويــل الــنــفــقــات االســتــهــالكــيــة األســاســيــة 
لـــعـــائـــالتـــهـــم، ولـــــم تـــعـــد تـــوجـــه لــالســتــثــمــار 
ــرار الــســنــوات املــاضــيــة، الفــتــا إلـــى أن  عــلــى غـ
فات الغلق 

ّ
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ترفع من حاجيات األسر ملساعدات أبنائها 
الــنــوري أن التونسين في  في املهجر. وأكــد 
املهجر ليسوا في وضع مالي مريح، بسبب 
ا منهم، وال سيما  البطالة التي طاولت جزء
أنه  الخدمات، غير  الذين يعملون في قطاع 
فسر تواصل تدفق تحويالتهم بالتزاماتهم 
ــار الخبير املالي  املــالــيــة تــجــاه أســرهــم. وأشـ
إلى أن املهاجرين يمّولون حاجيات أسرهم 

بمدخراتهم املودعة في دول اإلقامة.
وأبـــرزت آخــر التقديرات الــصــادرة عن البنك 
ــدره تـــحـــت عـــنـــوان  ــ ــ ــــي، فــــي تـــقـــريـــر أصـ ــــدولـ الـ

»موجز الهجرة والتنمية«، أنه من املتوقع أن 
تتراجع التحويالت التي يرسلها املهاجرون 
إلــى بلدانهم بنسبة 14% خــالل سنة 2021، 
مقارنة بمستويات ما قبل كورونا في 2019.

ــيـــة تــراجــع  وقــــــدرت املـــؤســـســـة املـــالـــيـــة الـــدولـ
تدفقات التحويالت املالية إلى منطقة شمال 
سنة   %8 بنسبة  األوســـط  والــشــرق  أفريقيا 
2020، لتصل إلى 55 مليار دينار )20 مليار 
دوالر( بسبب األثر السلبي الستمرار تباطؤ 
مـــعـــدالت الــنــمــو الـــعـــاملـــي. وتــشــمــل الــعــوامــل 
الــرئــيــســيــة املــســبــبــة لـــهـــذا الـــتـــراجـــع، حسب 
االقتصادي  النمو  معدالت  ضعف  التقرير، 
والتشغيل في البلدان املضيفة للمهاجرين، 
ــفـــاض قــيــمــة  ــخـ ــع أســــعــــار الـــنـــفـــط وانـ ــراجــ وتــ
مقابل  للتحويالت  املرسلة  الــبــلــدان  عــمــالت 

الدوالر األميركي.
و2021   2020 فـــي  ــتـــراجـــع  الـ هــــذا  وســـيـــؤثـــر 
األوســط  الشرق  املناطق، سيما  على جميع 
أفريقيا  وبلدان  )8% و%8(  أفريقيا  وشمال 

جنوب الصحراء )9% و%6(.
العشر األخيرة مثل معدل  السنوات  وخــالل 
باملائة   20 بــالــخــارج  التونسين  تــحــويــالت 
الناتج  مــن  الوطني، و5 باملائة  مــن االدخـــار 
املالية  بــيــانــات وزارة  الــخــام حــســب  املــحــلــي 
والبنك املركزي.  كما تحتل هذه التحويالت 
املــرتــبــة الــرابــعــة فــي مــصــادر تــوفــيــر العملة 
الـــشـــؤون  لــبــيــانــات وزارة  األجـــنـــبـــيـــة، وفـــقـــا 
االجــتــمــاعــيــة. يــقــول املــتــحــدث بــاســم منتدى 
واالجتماعية، رمضان  االقتصادية  الحقوق 
بــــن عــــمــــر، إن األســـــــر الـــتـــونـــســـيـــة أصــبــحــت 
تــســتــثــمــر فـــي تــســفــيــر أبــنــائــهــا إلـــى الــخــارج 
ــيــــر نـــظـــامـــيـــة،  ــــرق نـــظـــامـــيـــة وأخــــــــــرى غــ ــــطـ بـ
لتحسن مداخيلها ووضعها املعيشي بعد 
ل املصعد االجتماعي، وتراجع دوره في 

ّ
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بــن عمر  وأكـــد  التونسين.  أوضـــاع  تحسن 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن األســر  فــي تــصــريــح لـــ
التونسية كانت في السنوات السابقة تراهن 
عــلــى الــتــعــلــيــم لــتــحــســن وضــعــهــا املــعــيــشــي 
والـــخـــروج مـــن الــفــقــر، غــيــر أن تـــزايـــد بطالة 
األســر  توجهات  غــّيــرت  الجامعات  خريجي 
باالستثمار في »تهجير« أبنائها بحثا عن 

تحسن الدخل.
واعــتــبــر بــن عــمــر أن اســتــثــمــار الــعــائــالت في 
التزام  يفّسر  الهجرة  على  أبنائها  مساعدة 
املغتربن بإسناد عائالتهم في زمن األزمات، 
رغـــم هــشــاشــة أوضــاعــهــم فـــي دول اإلقـــامـــة، 
في  التونسين  معاناة  وازدادت  قوله.  وفــق 
ظــل الــجــائــحــة الــصــحــيــة، إذ رجــحــت دراســـة 
حكومية تم الكشف عن نتائجها في يونيو/ 
حزيران املاضي، ارتفاع معدل الفقر إلى 19.2 

باملائة نهاية العام الحالي من 15.3 باملائة، 
مــمــا ســيــؤدي إلـــى انــخــفــاض مــســتــوى دخــل 
حــوالــي 475 ألــف فــرد ووضــعــهــم تحت خط 
الفقراء  ارتفاع عدد  الدراسة  الفقر. ورجحت 

في تونس إلى مليون شخص.
وبّينت دراسة كشف عنها معهد اإلحصاء 
الــحــكــومــي نــهــايــة شــهــر ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
الفقر بشكل رئيسي  ارتــفــاع نسب  املــاضــي 
ــي املـــنـــاطـــق غـــيـــر الـــســـاحـــلـــيـــة، وتـــحـــديـــدا  فــ
الدراسة  وكشفت  وشمالها.  تونس  بوسط 
أن مـــعـــدالت الــفــقــر ارتــفــعــت بــشــكــل رئيسي 
على مستوى الــوســط الــغــربــي املــتــكــون من 
ثالث محافظات، وهي القيروان والقصرين 

وسيدي بوزيد.
أموال المغتربين 
تسعف التونسيين

يحرص التونسيون في المهجر على مواصلة إسعاف عائالتهم عبر التحويالت المالية، رغم 
اشتداد األزمة االقتصادية في عدد من دول اإلقامة، وال سيما األوروبية منها، حيث يعيش أكثر 

من مليون تونسي
الضغط الضريبي في أعلى مستوياته

تــواجــه تــونــس صــعــوبــات كــبــيــرة فــي تحصيل عـــائـــدات ضــرائــب أكبر 
باعتماد القاعدة ذاتها من املساهمني، وفق ما كشفه تحليل نشره أول 
من أمس، املعهد التونسي للقدرة التنافسّية والدراسات الكمّية الحكومي. 
وأظهر التحليل، الذي يقّيم الضغط الجبائي الفعلي واإلمكانات الضريبية 
الضريبية  اإلمكانيات  بالكامل  تستغل  البالد  أن  التونسي،  لالقتصاد 
املتاحة، وأن مخاطر التجاوز عالية للغاية. ونبهت النشرة ذاتها، الصادرة 
ه طاملا قاربت 

ّ
أن تحت عنوان الجهود واإلمكانات الضريبية في تونس 

قــاعــدة املساهمني  تــرتــكــز  الــتــي  الــضــريــبــيــة،  تــونــس حـــدود إمكانياتها 

ضمنها على األجراء وبعض املؤسسات البترولية، فإّن العدالة الجبائية 
البنية  من  للمواطنني  املتزايدة  الطلبات  تلبية  وتــؤّدي  للخطر.  معّرضة 
التحتّية وتقديم خدمات عمومّية ذات جودة بحسب الدراسة إلى مزيد 
تعقيد عملّية تحسني أداء العائدات الضريبّية. وأظهرت النشرة أنه يتعنّي 
ي 

ّ
على السلطات العمومية الحفاظ على املوارد املتأتية من الضرائب الت

تدعم التوازنات املالية، أثناء إعداد السياسات الضريبية، مع احترام قدرة 
االقتصاد ودافعي الضرائب على تحمل العبء الجبائي إلى جانب إرساء 

منظومة ضريبّية عادلة.

كورونا 
فاقم معيشة 
المواطنين 
)فتحي بلعيد/
فرانس برس(

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

لــم تصمد ادعـــــاءات اإلمـــــارات بــأن 
ــــالل  ــتـ ــ ــع مـــــع االحـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ اتـــــفـــــاق الـ
ــاء  ــغـ ــابـــل إلـ ــقـ ــاء مـ ــ ــلــــي جــ ــيــ اإلســــرائــ
مخطط الــضــم، بــعــدمــا أوضـــح كــل مــن رئيس 
حكومة االحتالل بنيامن نتنياهو، والسفير 
األمــيــركــي لـــدى إســرائــيــل دافــيــد فــريــدمــان، أن 
االتفاق نص فقط على تعليق مؤقت ملخطط 
ولــم يمض شهران  إلغائه.  الضم وليس على 
عــلــى إعـــــالن الـــتـــوصـــل التـــفـــاق الــتــطــبــيــع بن 
الطرفن، حتى كان وفد من قادة املستوطنات 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، بــرئــاســة 
منطقة  مــســتــوطــنــات  إقليمي  مجلس  رئــيــس 
إقليمي  )مجلس  إسرائيليا  املــســمــاة  نابلس 
ملـــســـتـــوطـــنـــات الــــــســــــامــــــرة(، يــــوســــي داغــــــــان، 
ــارات مــن أجـــل إبــــرام اتــفــاقــيــات  ــ يــحــط فــي اإلمــ
املستوطنات  من  ومنتجات  بضائع  استيراد 
اإلســرائــيــلــيــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وكــشــفــت 
للمستوطنات،  مــنــاصــرة  إســرائــيــلــيــة  مــواقــع 
بــيــنــهــا مــوقــع الــقــنــاة الــســابــعــة ومـــوقـــع 4040 
اليميني االستيطاني، أن الوفد أجرى، أول من 
أمس، لقاءات عمل في اإلمارات بهدف تصدير 
لإلمارات.  اإلسرائيلية  املستوطنات  منتجات 
وعنون املوقع املذكور تقريره بعبارة »اإلمارات 

املوقع  ونقل  السامرة«.  بمستوطنات  تعترف 
الــســامــرة«  مستوطنات  إقليمي  »مجلس  عــن 
أن أول ســلــطــة مــحــلــيــة فـــي إســرائــيــل وصــلــت 
إلى دبي هي املجلس اإلقليمي للمستوطنات 
أن رئيسها يوسي  الــرغــم مــن  املـــذكـــورة، على 
داغـــان، كــان قــد أعلن فــي 14 أكتوبر/ تشرين 
األول املـــاضـــي رفــضــه ومــعــارضــتــه التــفــاقــيــة 
التطبيع مع اإلمارات بسبب ربط ذلك بتعليق 
مــخــطــط الـــضـــم. وحـــســـب املــــوقــــع، فــــإن داغــــان 
وصل إلى دبي قبل عدة أيام على رأس وفد من 
باملستوطنات  اإلسرائيلية  املصانع  مــديــري 
ومع مجموعة من رجال األعمال اإلسرائيلين 
فـــي أول رحـــلـــة تــجــاريــة مـــن تـــل أبـــيـــب لــدبــي. 
الـــوفـــد شــمــل ممثلن  وأشــــــار املـــوقـــع إلــــى أن 
املــيــاه وصناعات  لــشــركــات فــي مــجــال تحلية 
املكيفات ونــحــو 39 شــركــة فــي مــجــال الــزراعــة 
ومــمــثــل ومـــديـــر شـــركـــة تــطــويــر مــســتــوطــنــات 
ــي مــجــمــوعــة مـــن املــســتــوطــنــات  الــســامــرة )وهــ
تمت  أراض  على  نابلس  مدينة  حــول  املقامة 
مــصــادرتــهــا مـــن أصــحــابــهــا الــفــلــســطــيــنــيــن(.  
ــر مـــوقـــع الـــقـــنـــاة الـــســـابـــعـــة أن  ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكـ
وفــد قــادة املستوطنات ورجــال األعــمــال فيها 
أجـــرى جـــوالت مــاراثــونــيــة مــن لــقــاءات العمل 
ــال األعــمــال فــي اإلمــــارات  مــع نــحــو 20 مــن رجـ
والشركات اإلماراتية العاملة في مجال تحلية 
مــيــاه الــبــحــر والـــزراعـــة ومـــع كــبــرى الــشــركــات 
االستثمارية في اإلمارات. وقال رئيس مجلس 
املستوطنات يوسي داغان، ملواقع إسرائيلية، 
الــســامــرة يــقــف على  إن مجلس مــســتــوطــنــات 
رأس الحربة في مجاالت الصناعة، وهو رائد 

فــي نسج الــعــالقــات والــتــعــاون الــدولــي. ولفت 
تــنــتــج في  الــتــي  الــصــنــاعــات  أن وارادات  إلـــى 
مصانع املستوطنات تصل إلى مئات مالين 
الدوالرات سنويا، مضيفا: »توجد هنا فرصة 
الــذي قد  التعاون  للطرفن للكسب من فــرص 
ينتج عن تطبيع مع جارة استراتيجية مهمة 
للغاية. اإلمــارات هي دولة متطورة في مجال 
الــتــطــويــر واالســتــثــمــارات ويــشــرفــنــي أن أقيم 

معهم عالقات تجارية وصناعية«. 
ونقل عــن رجــل أعــمــال إمــاراتــي وصفه املوقع 
بيضون،  يوسف  يدعى  املستوى،  رفيع  بأنه 
ــلــــس املــــســــتــــوطــــنــــات  ــه لــــرئــــيــــس مــــجــ ــتـ ــئـ ــنـ ــهـ تـ
وترحيبه به وبالوفد الذي رافقه قائال: »هذا 
شــــرف، بـــاألســـاس بــعــد تــوقــيــع اتــفــاق الــســالم 
مــع إســرائــيــل، هــذه لحظة مــؤثــرة لنا جميعا، 
لهذا  أوصــلــتــا  الــتــي  قيادتنا  الــلــه على  نحمد 
ــان. نــشــكــرهــم ألنـــهـــم جــعــلــوا هــــذا الــلــقــاء  ــكــ املــ
ممكنا، لم أكن أصدق أنني سأحظى بحدوث 
هذا األمر في حياتي. بالنسبة لنا أيها اإلخوة 
واألخـــوات، أن يجلس أنــاس من كال الطرفن، 
مــن إســرائــيــل ومـــن دبـــي حـــول طــاولــة واحـــدة 
هـــو شـــرف كــبــيــر«. ونــقــل املـــوقـــع اإلســرائــيــلــي 
4040 عــن رجــل األعــمــال اإلمـــاراتـــي مــن شركة 
السويدي،  الله  عبد  اإلماراتية،   national
قوله: »هذا شرف كبير لي أن أكون هنا وألتقي 
أول وفــد إسرائيلي يصل إلــى دبــي، أنــا واثق 
مــن أنـــه ســيــكــون هــنــاك تــعــاون اقــتــصــادي في 

كافة املجاالت، شكرا ملجيئكم«. 
وتـــأتـــي زيــــــارة الـــوفـــد االســتــيــطــانــي املـــذكـــور 
اإلسرائيلية  املــســتــوطــنــات  اقــتــصــاد  إلنــعــاش 
فـــي مــنــطــقــة نــابــلــس مـــن خــــالل االســتــثــمــارات 
والتعويل على تصدير منتجاتها  اإلماراتية 
إلــى اإلمــــارات ومــن هــنــاك لـــدول عربية أخــرى 
الدولية  الحملة  فيه  الــذي تستمر  الــوقــت  فــي 
ــنـــع  ــات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة ومـ ــتــــجــ ــنــ ملـــقـــاطـــعـــة املــ
وفرض  االحتالل  مستوطنات  في  االستثمار 
العقوبات عليها »بــي. دي. إس«. كما شهدت 
العديد من الدول العربية احتجاجات شعبية 

الرباط ـ مصطفى قماس

الناجم  الرقمي  التحول  في ظل  املغرب  يتجه 
عــن الــجــائــحــة إلحــــداث 120 ألـــف فــرصــة عمل 
فـــي الــقــطــاعــات الـــتـــي ســتــمــضــي فـــي مسلسل 
الرقمنة، خاصة في ظل تداعيات األزمــة على 

االستثمارات األجنبية.
ويــذهــب مــصــدر مــهــنــي مــطــلــع، إلـــى أن وزارة 
ــتــــصــــاد األخـــضـــر  ــتــــجــــارة واالقــ الـــصـــنـــاعـــة والــ
ــن عـــلـــى جـــــذب اســـتـــثـــمـــارات  ــراهــ ــي، تــ ــمــ ــرقــ والــ
أجنبية بقيمة 1.1 مليار دوالر في القطاعات 
الــرقــمــيــة مـــا ســيــســاهــم فـــي إحـــــداث 120 ألــف 

فرص عمل مباشرة وغير مباشرة إضافية.
ويــأتــي سعي الــــوزارة لــجــذب اســتــثــمــارات في 
ذلـــك الــقــطــاع، بــعــد مــالحــظــة فـــرض الــجــائــحــة 
اســتــحــضــار الــرقــمــنــة فـــي االقـــتـــصـــاد، وتــطــور 
استعمال الــقــنــوات الــرســمــيــة، خــاصــة فــي ظل 
الــحــجــر الــصــحــي، فـــي الـــتـــجـــارة اإللــكــتــرونــيــة 
والعمل عن بعد والتعليم عن بعد، والترفيه، 

ووسائط التواصل االجتماعي.
وتراهن الــوزارة على مواكبة شركات الرقمنة 
وتــشــجــيــع تــطــويــرهــا لــالســتــفــادة مــن الــفــرص 

الــتــي تقدم  املــتــاحــة، وتــســريــع رقــمــنــة اإلدارة 
حوكمة  حكامة  وتحسن  للمواطن،  خــدمــات 

القطاع ودعم السيادة الرقمية.
ــارك بـــمـــاكـــيـــنـــزي، املـــهـــدي  ــ ــــشـ ــر املـ ــديــ وكــــــان املــ
لقاء نظمته  الجائحة، في  أكد قبل  لحريشي، 
ــوارد الــبــشــريــة،  ــ جــمــعــيــة مـــدبـــري ومــكــونــي املــ
بــــأن نــصــف فــــرص الــعــمــل الــحــالــيــة بــاملــغــرب، 
مرشحة للرقمنة، مشددا على أن ذلك سيشمل 
الصناعة، واملعادن والنقل واملعلوميات، كما 
ستهم بدرجة أقل، اإلدارة العمومية والصحة 

والتربية والتعليم والفن والترفيه.
وذهـــبـــت مــاكــيــنــزي إلــــى أن 87 فـــي املـــائـــة من 
مستعدين  غير  املغرب  في  الشركات  مسيري 
لــلــرقــمــنــة، كــمــا أن 45 فـــي املـــائـــة مـــن املـــــوارد 

ــادة تــأهــيــل لتحسن  الــبــشــريــة فــي حــاجــة إلعــ
تـــهـــم. ويـــفـــتـــرض أن تـــســـاهـــم مـــشـــاريـــع  كـــفـــاء
التحول الرقمي وتلك التي تفتحها الجائحة، 
في دعم االستثمارات األجنبية املباشرة التي 
في  تتدنى  أن  املغربي،  املــركــزي  البنك  يتوقع 
العام الحالي إلى ما يعادل 1.5 في املائة من 
الــنــاتــج اإلجــمــالــي املــحــلــي، بــعــدمــا كــانــت في 
حدود 2.9 في املائة في العام املاضي، قبل أن 
تعود في العام املقبل إلى متوسط مستويات 

في األعوام املاضية قبل األزمة.
ويشير االقتصادي إدريس الفينا، في حديثه 
»العربي الجديد« إلى أن املغرب يحتل الرتبة  لـ
61 عــاملــيــا بــمــجــمــوع اســـتـــثـــمـــارات خــارجــيــة 
للعشر سنوات األخيرة ناهز 21.5 مليار دوالر، 
غير أنه يرى أن التقدم الذي حققه املغرب على 
يبقى  األجنبية  االســتــثــمــارات  مستوى جــذب 
غــيــر كـــاف، مــقــارنــة باملنافسة املــحــتــدمــة على 
هذا املستوى في القارة األفريقية ودول آسيا 
وأميركا الالتينية. وتسجل بيانات رسمية أن 
املغرب وبلدان صاعدة  كبيرا بن  فرقا  هناك 
رغم  األجنبية،  االستثمارات  جــذب  في مجال 

املؤهالت الكبيرة التي تتوفر عليها اململكة.

عدنان عبد الرزاق

»الــعــربــي  كــشــف مـــصـــدر مــطــلــع مـــن دمـــشـــق لـــ
ــي مــع  ــ ــرانـ ــ ــتـــمـــاع الــــوفــــد اإليـ الــــجــــديــــد«، أن اجـ
مــنــذ  بـــدمـــشـــق،  االقــــتــــصــــاد  وزارة  مـــســـؤولـــي 
يومن، »تطرق لزيادة حجم التبادل التجاري 
واســـتـــيـــراد املــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، ولـــيـــس إلــى 
مقايضة العدس السوري بزيت عباد الشمس 
الذي رفض  اإليراني فقط«. ويضيف املصدر، 
ذكــر اسمه، أن لقاء السفير اإليــرانــي بدمشق، 
ــادي، مـــع مـــســـؤولـــن ســـوريـــن،  ــ ــ ــرك أبـ ــواد تــ ــ جـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، »أســــس لـــزيـــادة الــعــالقــات 
االقــتــصــاديــة وإدخــــــال الــســلــع بــــرًا إذا اضــطــر 
ــر لــلــهــروب مـــن عــقــوبــات قـــانـــون قــيــصــر«.  األمــ
ولم يستبعد املصدر أن تعود إيران لفتح خط 
ائتمان جديد مقابل اتفاقات توقعها مع نظام 

بشار األسد، لها عالقة بالنفط والفوسفات.
وخــلــص اجــتــمــاع بـــن وفـــد إيـــرانـــي وممثلن 
عــن وزارة الــتــجــارة الــداخــلــيــة الــســوريــة، إلــى 
الزيتون  العدس وزيــت  االتفاق على مقايضة 
السورين بزيت عباد الشمس اإليراني، حسب 
الــداخــلــيــة وحماية  الــتــجــارة  مــا أعــلــنــت وزارة 

املستهلك بحكومة بشار األسد.
وكشفت الوزارة أن املؤسسة السورية للتجارة 
)جــهــة حــكــومــيــة(، ســتــبــدأ مــنــذ مــطــلــع الشهر 

املــقــبــل، بتصدير ألــفــي طــن مــن زيـــت الــزيــتــون 
ــــدس إلــــــى إيـــــــــران مــقــابــل  ــعـ ــ ــن الـ ــ ــــن مـ وألـــــــف طـ
استيراد كميات من زيت عباد الشمس تعادل 
في ثمنها الكميات املصدرة من زيت الزيتون 
والعدس، مشيرة إلى أن االجتماع املوسع بن 
سبل  واستعراض  مناقشة  تخللته  الجانبن 
االقتصادي  التعاون  عالقات  وتطوير  تعزيز 
املــواد  البلدين من  لتوفير احتياجات أســواق 

والسلع الغذائية.
بالحكومة  الحبوب  مؤسسة  مدير  ويتساءل 
السورية املعارضة، حسان محمد، عن كيفية 
تصدير العدس وزيت الزيتون إليران إذا كان 
إذ لم  اإلنتاج ال يكفي حاجة السوق املحلية، 

يزد إنتاج سورية من العدس للموسم الحالي 
عن 350 ألف طن، وال تزيد حصة نظام األسد 

منها عن 150 ألف طن.
»العربي الجديد«،  ويضيف محمد، متحدثًا لـ
الشريط  البقوليات يأتي من  إنتاج  أن معظم 
ــــب )شــــمــــال غـــــــرب(، حــتــى  الـــــحـــــدودي، مــــن إدلــ
ــريـــف مــحــافــظــة الــحــســكــة )شـــمـــال  املـــالـــكـــيـــة بـ
شــــرق(، وهـــذه املــنــاطــق جميعها خــارجــة عن 
إلــى أن اإلنــتــاج  سيطرة نــظــام األســـد، مشيرًا 
ــدن الـــجـــزيـــرة الـــســـوريـــة  ــ ــيـــر يـــأتـــي مــــن مـ الـــوفـ
ــكـــن تــلــك  ــر الـــــــزور والـــــرقـــــة(، ولـ ــ )الـــحـــســـكـــة، ديـ
الــكــرديــة،  املليشيات  عليها  تسيطر  املــنــاطــق 
وهي استعاضت عن نظام األســد بالتصدير 

إلى كردستان العراق.
وحول تصدير مناطق املعارضة العدس إلى 
تركيا، يؤكد مدير مؤسسة الحبوب أن تركيا 
املحررة،  املناطق  مع  الترانزيت  تجارة  تفتح 
فــقــد يــتــم الــتــصــديــر إلــــى تــركــيــا، أو إلــــى دول 

أخرى عبرها.
وكــانــت مــؤســســة الــحــبــوب الــتــركــيــة قــد قــررت 
ــراء كــامــل مــحــصــول الــحــبــوب مــن منطقتي  شـ
تل أبيض ورأس العن، الخاضعتن لسيطرة 
تصريح  حسب  الــســوري«،  الوطني  »الجيش 
ســـابـــق لــرئــيــس املــجــلــس املــحــلــي ملــنــطــقــة تل 

أبيض وائل حمدو.

بضائع المستوطنات 
في اإلمارات قريبًا

ارتفاع أسعار الزيتون في سورية 
)دليل سليمان/فرانس برس(

المغرب ينتظر 120 ألف فرصة عمل من »الرقمنة«

اتفاقات بين النظام السوري وإيران لمقايضة السلع

اتفاقيات الستيراد السلع اإلسرائيلية 
قد تحّول أبوظبي إلى محطة ترانزيت

وصل وفد من قادة 
المستوطنات اإلسرائيلية 
في الضفة الغربية إلى 

اإلمارات من أجل إبرام 
اتفاقيات تصدير بضائع 

من مستوطنات االحتالل 
إلى أبوظبي

استثمارات مال وسياسة

أسواق

رجال أعمال إماراتيون 
يصفون تعاونهم مع 

االحتالل بـ»الشرف الكبير«

تطوير الشركات 
لالستفادة من الفرص 

االستثمارية المتاحة

أبرمتها كــل من  الــتــي  التطبيع  اتــفــاقــات  ضــد 
اإلمــارات والبحرين مع االحتالل اإلسرائيلي، 
ــدة، مـــنـــهـــا املــطــالــبــة  ــديـــ ــارات عـــ ــعـــ ــ ورفــــعــــت شـ
بتفعيل حملة مقاطعة البضائع اإلسرائيلية.

وتــــوجــــد ملـــجـــلـــس »مـــســـتـــوطـــنـــات الـــســـامـــرة« 
فـــي مــحــيــط نــابــلــس ثــــالث مــنــاطــق صــنــاعــيــة 
كــبــيــرة تـــدر ســنــويــا مــئــات مــاليــن الــشــواكــل، 
أبرزها املنطقة الصناعية بركان. ويضم هذا 
إسرائيلية. كما يعمل  املجلس 43 مستوطنة 
مجلس مستوطنات السامرة منذ عامن على 

إقامة منطقة صناعية جديدة هي األكبر في 
الضفة الغربية املحتلة تسمى »منطقة شاعر 
السامرة  بوابة  أي  ربــاه«،  ناحال  هشومرون- 
متر  مليوني  مساحة  على  تمتد  ربـــاه،  وادي 
وشركات  للمصانع  املبنية  املباني  من  مربع 

الهايتك ومكاتب الخدمات املختلفة.
القانوني  الطريق  مّهدت  قد  أبوظبي  وكانت 
ــائـــع اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــهــدف  ــبـــضـ ــراد الـ ــيــ ــتــ الســ
استهالكها في السوق املحلية أو لتنتقل من 
أراضــيــهــا إلـــى بــلــدان أخــــرى، مــن خـــالل إلــغــاء 

قـــانـــون مــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل، وذلــــك فـــي نــهــايــة 
أغــســطــس/ آب املــاضــي. وأصـــدر رئــيــس دولــة 
اإلمــــــــارات، الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــــد، مــرســوم 
إلــغــاء الــقــانــون الــصــادر عــام 1972. وبموجب 
اإلماراتية  والشركات  لألفراد  يمكن  املرسوم، 
عــقــد اتــفــاقــيــات مــع هــيــئــات أو أفــــراد مقيمن 
إليها بجنسيتهم أو  في إسرائيل أو منتمن 
يعملون لحسابها أو ملصلحتها أينما كانوا، 
العمليات  أو  الــتــجــاري  الــصــعــيــد  وذلــــك عــلــى 

املالية أو أي تعامل آخر.

احتجاجات في 
فلسطين وعدد من 
الدول العربية ضد 
التطبيع )أشرف عمارة/
األناضول(

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
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ــتــــي فــــايــــزر  ُيـــــحـــــدث لــــقــــاح شــــركــ
األمــيــركــيــة وبــيــونــتــيــك األملــانــيــة 
املضاد لجائحة كورونا تغييرات 
كثيرًا  تفوق  العاملية  األســـواق  فــي  رئيسية 
ــيـــات االنـــتـــخـــابـــات األمـــيـــركـــيـــة. ومــنــذ  تـــداعـ
اإلعــــان عــن الــلــقــاح الـــذي أثــبــتــت الــتــجــارب 
فــعــالــيــتــه بــنــســبــة كـــبـــيـــرة، تـــعـــيـــش أســــوق 
ــال والــســلــع انــتــعــاشــة غــيــر مــســبــوقــة في  املــ
أسعارها، إذ ارتفعت األسواق العاملية بقوة 
التنقل  وسط تفاؤل املستثمرين بفك قيود 
وعودة حركة السفر. ُيذكر أن تقديرات حجم 
الــخــســائــر الــتــي ســبــبــتــهــا جــائــحــة كــورونــا 
لــاقــتــصــاد الـــعـــاملـــي راوحــــــت بـــن 16 و12 

تريليون دوالر حتى اآلن.
ومن املتوقع أن يدفع اللقاح الجديد املؤمل 

أن تــظــهــر تـــأثـــيـــراتـــه اإليـــجـــابـــيـــة بـــقـــوة فــي 
الخامات  على  النفطي  الطلب  املقبل،  العام 
النفطية واملشتقات في األسواق املستهلكة 
الــكــبــرى خـــال الـــعـــام املــقــبــل. ويــعــد الطلب 

ــتـــرول مـــن أهــم  ــبـ الـــعـــاملـــي عــلــى مــشــتــقــات الـ
العوامل التي تحرك املضاربات على العقود 
العاملية.  البترول  بورصات  في  املستقبلية 
وكــانــت أســعــار الــنــفــط كــســبــت يـــوم اإلثــنــن 
املــاضــي الـــذي أعــلــن فيه عــن نــجــاح العقار، 
نحو 9.0%. وكسب خام القياس البريطاني 
 42.64 ــــى  إلـ لــيــرتــفــع   %  8.09 نـــحـــو  بـــرنـــت 
دوالرا، بــيــنــمــا ارتـــفـــع خــــام غــــرب تــكــســاس 
دوالرا.   40.55 إلـــى   9.18 بنسبة  األمــيــركــي 
كما ارتفعت كذلك أسعار املشتقات النفطية 
مـــن الـــغـــازولـــن وزيـــــت الــتــدفــئــة والــبــنــزيــن 
أمـــس  بـــرنـــت  ــام  بــنــحــو 6.6%. واقــــتــــرب خـــ
األربــعــاء مــن حــاجــز الـــ 45 دوالرًا، إذ كسب 
كل من خام برنت وخام غرب غرب تكساس 
أكــثــر مــن دوالر فــي الــتــعــامــات الــتــي جــرت 
منتصف الظهيرة في لندن، حسب بيانات 
بــرايــس«. وتوقعت  األســعــار لنشرة »أويـــل 
شــركــات كبرى فــي تــجــارة النفط مــن بينها 
السويسرية وبنوك استثمارية، من  فيتول 
يرتفع  أن  غــــروب«،  »سيتي  مــصــرف  بينها 
ســعــر خـــام بــرنــت فـــي الـــعـــام املــقــبــل إلـــى 54 
راسل  ويأمل  املتوسط.  في  للبرميل  دوالرًا 
ــاردي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة فيتول  هــ
الفائض  امــتــصــاص  مــن  الــســوق  أن تتمكن 
النفطي خال النصف األول من العام املقبل.  
ــفــــاع ال يــمــت بصلة  ويـــاحـــظ أن هــــذا االرتــ
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ ــفــــوز بــــايــــدن بـــاالنـــتـــخـــابـــات األمـ لــ

توجهات 
الذهب األسود

تظاهرة ضد 
شركة »ِشل« 

النفطية في 
الهاي )رومي 
أرويو فرنانديز/

)Getty

إلى 54 دوالرًا  االرتفاع، وربما تصل  إلى  النفطية  الخامات  تتجه أسعار 
خالل العام المقبل في حال نجاح لقاح فايزر وبيونتيك في محاصرة 
أسعار  وتستفيد  األميركية.  المصارف  بعض  لتوقعات  وفقًا  كورونا، 

النفط في ارتفاعها من توقعات عودة حركة التنقل والطيران

الفوائض العائمة في 
البحار ربما تعرقل االرتفاع 

المرجو في األسعار

أرباح شركة فايزر 
تراجعت في الربع الثالث 

من العام الحالي

أردوغان يدعو 
مواطني بالده لمزيد 

من الثقة بالليرة وتحويل 
مداخراتهم لها

النفط يحقق 
المكاسب 
بفضل أمل 

لقاح كورونا

)Getty( مقّر شركة فايزر في نيويورك)Getty( محل صرافة في إسطنبول
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ــلــــي«  ــانــ ــتــ تــــــوقــــــع مــــــصــــــرف »مــــــــــورغــــــــــان ســ
االســتــثــمــاري األمـــيـــركـــي أن تــجــنــي شــركــتــا 
مليار   13 و»بيونتيك«  األميركية  »فــايــزر« 
دوالر العام املقبل من مبيعات لقاح فيروس 
كــــورونــــا، الـــــذي تــنــتــجــانــه بــشــكــل مــشــتــرك، 
املتوافرة  الــجــرعــات  أن تصل  يتوقع  والـــذي 
منه خال 2021 إلى نحو 1.3 مليار جرعة. 
الرقم نفسه توقعته صحيفة »ذا غارديان« 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فــــي تـــقـــريـــر مــــســــاء الـــثـــاثـــاء. 
 )Pfizer( »فــــــايــــــزر«  شـــركـــتـــي  أن  يــــذكــــر 
ظهر  أعلنتا   ،)BioNTech( و»بــيــونــتــيــك« 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــد فـ االثــــنــــن، أن الـــلـــقـــاح ضـ
ــــذي تــعــمــان على  الــجــديــد »كــــوفــــيــــد-19« الـ
تطويره »فعال بنسبة 90%«، بعد التحليل 
األولــي لنتائج املرحلة الثالثة من التجارب 
السريرية، وهي املرحلة األخيرة قبل تقديم 
طــلــب تــرخــيــصــه. ومــــن املــتــوقــع أن يحصل 
األيــام  خــال  أميركي  ترخيص  على  العقار 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  ووصــف  املقبلة. 
الــلــقــاح املحتمل بأنه  الــبــرت بــــورال،  فــايــزر، 
أكبر تقدم طبي في املئة عام املاضية. وقال 
إن شــركــتــه لــيــس لــديــهــا أيـــة مــخــاوف بشأن 

السامة.
العقار على طلبات  أن يحصل  املتوقع  ومن 

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــيـــرة الـــتـــركـــيـــة صـــعـــودهـــا، أمـــس  ــلـ ــلــــت الـ واصــ
األربــعــاء، أمــام الـــدوالر األمــيــركــي، لتعود إلى 
ــلــــدوالر الــتــي  مــســتــويــات مـــا دون 8 لـــيـــرات لــ
ــد بــلــغــتــهــا قــبــل أكـــثـــر مـــن أســبــوعــن،  كـــانـــت قـ
وذلك بعد إعان الرئيس رجب طيب أردوغان 
عــن ســيــاســة قــتــصــاديــة جــديــدة تــمــنــح فرصًا 
ــانــــب. وبـــلـــغ سعر  كــبــيــرة لــلــمــســتــثــمــريــن األجــ
صـــرف الــعــمــلــة الــتــركــيــة 7.89 لــيــرات لــلــدوالر 
الواحد، منتصف نهار األربعاء، بينما كانت 
لـــيـــرات  الـــتـــعـــامـــات عـــنـــد 8.11  قــــد اســتــهــلــت 
لـــلـــدوالر، فـــي حـــن كــانــت قـــد ســجــلــت هبوطًا 
حادا صباح الجمعة املاضي عند 8.52 ليرات 
الــخــضــراء. وقـــال أردوغــــان، في  مقابل العملة 
خطاب ألقاه خال مشاركته أمس في اجتماع 
الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
بــمــقــر الــبــرملــان الــتــركــي فـــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
إن الــســيــاســة االقـــتـــصـــاديـــة الـــجـــديـــدة لــبــاده 
األجــانــب،  للمستثمرين  كــبــيــرة  فــرصــًا  تمنح 

مـــن خــــال االســـتـــنـــاد إلــــى 3 ركـــائـــز أســاســيــة، 
ــرار املـــالـــي،  ــقـ ــتـ هـــي اســـتـــقـــرار األســــعــــار، واالسـ
واستقرار االقتصاد الكلي. وأضاف أن تركيا 
ــــال الـــســـنـــوات الــــــــ18 األخـــيـــرة  اســـتـــطـــاعـــت خـ
تحقيق تحول كبير، مكنها من إظهار قوتها 
في كافة املجاالت وإسماع صوتها في عموم 
املــحــافــل، مــشــيــرا إلـــى أن تــركــيــا الــيــوم تتفوق 
على البلدان املتقدمة في العديد من املجاالت 
الــخــدمــيــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، ووصـــلـــت إلــى 
أفضل مؤشرات االقتصاد الكلي في تاريخها. 
وقال: »استطعنا تسديد كافة ديون الباد إلى 

الــدولــي، وتخليص تركيا من  النقد  صــنــدوق 
سطوة هذه املؤسسة، وعرقلة نمو االقتصاد 
التركي كانت أبرز غايات الهجمات اإلرهابية 

ومحاولة االنقاب الفاشلة )في 2016(«. 
وأكد أردوغان أن تركيا تسعى لتحقيق النمو 
وتــطــويــر الـــبـــاد بــمــا يــتــمــاشــى مـــع أهــدافــهــا، 
تاريخية  بمرحلة  العالم  فيها  يمر  فــتــرة  فــي 
ــتــــصــــادي، الفــتــًا  ــن الــتــغــيــر الــســيــاســي واالقــ مـ
إلى سعي بــاده إلى إنشاء هيكل نمو يخلق 
فرص عمل وال يتسبب في حدوث تضخم أو 
وتابع:  للموازنة.  الــجــاري  الحساب  فــي  عجز 
ــز جـــذب  ــركـ »مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى جـــعـــل بـــلـــدنـــا مـ
بمخاطر  والــدولــيــن  املحلين  للمستثمرين 
منخفضة وثقة عالية وأربــاح مرضية، وهذا 
مـــا ســنــركــز عــلــيــه فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة«. وقـــال 
أردوغان: »نعتبر أرباح املستثمرين املحلين 
التركي  باالقتصاد  يثقون  الــذيــن  والــدولــيــن 
وسنقدم  أيــضــًا،  لنا  مكسبًا  التركية  والــلــيــرة 
جميع أنــــواع الــدعــم لــهــم«. وأضــــاف »سأعقد 
ــع مــســتــثــمــريــن  ــن االجـــتـــمـــاعـــات مــ ســلــســلــة مــ
دولين، وسأطلعهم على الفرص واإلمكانات 
الــذي سنقدمه لهم في بلدنا«، مؤكدًا  والدعم 
بشكل  لباده ستعمل  االقتصادية  اإلدارة  أن 
أوثق مع املستثمرين املحلين والدولين في 
أن حكومته ستطلق  املــقــبــلــة. وأعــلــن  املــرحــلــة 
حملة جــديــدة تــركــز عــلــى االســتــقــرار والنمو 
الــــدولــــة ذات  والـــتـــوظـــيـــف، إدراًكـــــــــا مــنــهــا أن 
على  الحفاظ  يمكنها  ال  الضعيف  االقــتــصــاد 
مكتسباتها في مجاالت أخرى. وقال: »نسعى 
إلـــى ما  الــتــضــخــم  جــاهــديــن لتخفيض نــســب 
الــشــرائــيــة  الـــقـــوة  عــلــى  والـــحـــفـــاظ  دون %10، 
مزيد  إلــى  بــاده  داعيًا مواطني  للمواطنن«، 
من الثقة بالعملة املحلية، وتحويل مدخراتهم 
إلــــى الــلــيــرة الــتــركــيــة وتــفــضــيــلــهــا عــلــى بــاقــي 
العمات. ورأى أن انتعاش الليرة التركية أمام 
جديد  رئيس  تعين  عقب  األجنبية  العمات 
للبنك املركزي ووزير جديد للخزانة واملالية، 

مؤشر إلى أن تركيا على الطريق الصحيح.

ضخمة خال العام املقبل من قبل الحكومات 
الكبير في اإلصابات  الغنية وسط االرتفاع 
بجائحة كورونا التي فاقت 50 مليون إصابة 
خال األسبوع الجاري. ووافقت شركة فايزر 
األميركية مسبقًا على بيع 100 مليون جرعة 
دوالر  مــلــيــاري  بــنــحــو  األمــيــركــيــة  للحكومة 
بسعر 19.5 دوالرًا للجرعة الواحدة، ويحتاج 
ــــى جــرعــتــن.  ــد إلـ ــواحــ تــطــعــيــم  الـــشـــخـــص الــ
 500 شــراء  األميركية  الحكومة  طلبت  كذلك 
مليون جرعة أخرى. من جانبها، طلبت دول 
االتــحــاد األوروبـــي شــراء 200 مليون جرعة، 
مليون   40 بريطانيا وحــدهــا شــراء  وطلبت 
جــرعــة، وهــو مــا يعني أن الــشــركــتــن، فايزر 
وبيونتيك قد حصلتا مسبقًا على صفقات 
إلــى خيار  لبيع 340 مليون جــرعــة، إضــافــة 
الشراء األميركي لـ500 مليون جرعة. وهنالك 
طلبات معروضة على الشركتن من اليابان 

والعديد من دول العالم الغنية في آسيا. 
وبينما تعهدت شركات أدوية أخرى تجري 
ــاد لــلــفــيــروس  ــقـــاح مـــضـ أبـــحـــاثـــًا لــتــطــويــر لـ
ــــررت شـــركـــة فـــايـــزر اتــخــاذ  بـــعـــدم الـــتـــربـــح، قـ
الجديد  املنتج  مع  والتعامل  مسار مخالف 
ــة. وكــانــت  ــاريـ عــلــى أســـــاس أنــــه فـــرصـــة تـــجـ
  لبحث 

ً
ــمـــويـــا شـــركـــة فـــايـــزر قـــد رفـــضـــت تـ

األميركية  الحكومة  عرضته  اللقاح  تطوير 
ضمن برنامج »أوبريشن وارب سبيد«. في 
املـــقـــابـــل، اســتــخــدمــت فـــايـــزر مــلــيــاري دوالر 
ــن أمـــوالـــهـــا الـــخـــاصـــة فـــي تــمــويــل الــبــحــث  مـ
وتطوير اللقاح. وحسب تقرير صحيفة »ذا 

غارديان«، حصلت شركة بيونتيك األملانية 
على تمويات لتطوير منتجها بقيمة 375 
كذلك  األملــانــيــة،  الحكومة  مــن  يـــورو  مليون 
حـــصـــلـــت عـــلـــى قـــــرض بــقــيــمــة 100 مــلــيــون 
يورو من بنك االستثمار األوروبــي. وشركة 
ــة صــغــيــرة  ــ بــيــونــتــيــك األملـــانـــيـــة شـــركـــة أدويــ
بلغ  إذ  األميركية،  فايزر  مقارنة بشركة بي 
دخلها فــي الــعــام املــاضــي نحو 109 ماين 
 بشركة فايزر التي بلغ دخلها 

ً
يورو، مقارنة

العام نفسه 52 مليار دوالر. ويأتي  في في 
تــطــويــر الــلــقــاح فــي وقـــت تــعــانــي فــيــه شركة 
ــا بــنــســبــة %71  ــهـ فـــايـــزر مـــن تـــراجـــع أربـــاحـ
فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام الـــجـــاري، كذلك 
انخفضت اإليـــــرادات بــأكــثــر مــن الــتــوقــعــات، 
الـــتـــي تسببها  الـــضـــغـــوطـــات  مـــع اســـتـــمـــرار 
ــــاح  ــع صـــافـــي أربـ ــراجــ ــا. وتــ ــ ــــورونـ جـــائـــحـــة كـ
شــركــة األدويــــة األكــبــر حسب بــيــانــات سوق 
مــلــيــار دوالر في  إلـــى 2.19  »وول ســتــريــت« 
الـــربـــع الــثــالــث مـــن مــســتــوى 7.68 مــلــيــارات 
دوالر خــال ذات الــفــتــرة مــن الــعــام املــاضــي. 
فيما بلغ نصيب السهم من األربــاح املعدلة 
72 ســنــتــًا، وهـــو أقـــل مــن مــســتــوى 75 سنتًا 
للسهم املسجل خال فترة املقارنة، ومقابل 
ـــ71 ســنــتــًا. وتــراجــعــت اإليـــــرادات  تــوقــعــات بــ
إلــى 12.13 مليار دوالر خــال فترة األشهر 
الثاثة املنتهية في سبتمبر/ أيلول، مقابل 
12.68 مليار دوالر خال الفترة نفسها من 
2019. أما التوقعات، فأشارت إلى هبوط في 

اإليرادات عند مستوى 12.31 مليار دوالر.
يــذكــر أن هنالك العديد مــن شــركــات األدويـــة 
الــعــاملــيــة الــتــي تــعــمــل عــلــى تــطــويــر لــقــاحــات 
وأدوية لكورونا من بينها شركة »جونسون 
املنافسة لشركة  آنــد جــونــســون« األمــيــركــيــة، 
ــرا زيـــنـــيـــكـــا« الـــلـــتـــان  ــ ــتـ ــ ــة، »اسـ ــ ــركـ ــ فــــايــــزر وشـ
تعمان على تطوير عقار لفيروس كوفيد 19 
بالتعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية. 
ــــة على  وتــعــهــدت الــعــديــد مــن شــركــات األدويـ

عدم التربح من عقاراتها ولقاحاتها.

ن جديد لليرة التركيةفايزر وبيونتيك ستجنيان 13 مليار دوالر من لقاح كورونا تحسُّ

لسياسة  تمامًا  اتجاه مخالف  في  ويحدث 
ما  أعلن عنها، وهــو  التي  املتجددة  الطاقة 
يعني أن معنويات املستثمرين في أسواق 
وسط  كبيرة  بــدرجــة  مرتفعة  باتت  الطاقة 
رهان كبير على مستقبل الطلب على النفط 
ــــذا الــــشــــأن يــقــول  ــاز الــطــبــيــعــي. فــــي هـ ــغــ والــ

قــال مدير  الــنــفــط«. مــن جانبه  العاملي على 
أبــحــاث الــســلــع األولـــيـــة بــشــركــة كليبر داتــا 
األمــيــركــيــة، مــات سميث إن »أســعــار النفط 
تــرتــفــع بــمــســتــويــات جــنــونــيــة بــعــد اإلعـــان 
على  النفطي  الطلب  ويعتمد  الــلــقــاح«.  عــن 
انــتــعــاش االقــتــصــادات الــكــبــرى فــي أميركا 

النرويجية،  رايستاد  بشركة  الطاقة  خبير 
الــنــفــط  بـــيـــجـــورنـــارتـــونـــهـــوغـــن إن »تــــجــــار 
ينظرون لتداعيات اللقاح على حركة السفر 
ــه سيطلق  ــرون أنــ ــ ــيـــران والــتــنــقــل، ويــ والـــطـ
هذه الحركة التي تخضع حاليًا  لعمليات 
التقييد واإلغاق، وبالتالي سيرتفع الطلب 

وأوروبــا وآسيا. ومن بن العوامل الداعمة 
الرتــفــاع أســعــار الــنــفــط، تــراجــع املــخــزونــات 
األميركية، إذ كشفت بيانات معهد البترول 
الخام  أن مخزونات  الثاثاء  األميركي يوم 
ـــ5.1 مــايــن برميل  ــ األمــيــركــي انــخــفــضــت بـ
إلــى نحو 482 مليون  في األسبوع املاضي 

برميل. وعلى الرغم من العوامل التي ترفع 
من املعروض في األسواق العاملية وتضرب 
السوق  فــإن  ومشتقاته،  النفط  على  الطلب 
تعيش وضعًا من التفاؤل بعد الكشف عن 

اللقاح. 
تـــســـاهـــم »أوبــــــــك +« فــي  املـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
دفـــع األســعــار لــارتــفــاع عــبــر تــمــديــد العمل 
بــخــفــض اإلنـــتـــاج خـــال اجــتــمــاعــهــا املــقــبــل. 
ــك واملــنــتــجــون  ــ وخــفــضــت دول مــنــظــمــة أوبـ
ــاء، اإلنــتــاج  املــتــحــالــفــون مــعــهــا غــيــر األعـــضـ
ثاثة  قبل  يوميًا  برميل  7.7 ماين  بنحو 
ــر الطاقة  شــهــور. وفـــي هـــذا الــشــأن قـــال وزيـ
الجزائري عبد املجيد عطار أمس األربعاء، 
إن »أوبــك+« قد تمدد التخفيضات أو حتى 
يــمــكــن أن تــعــمــقــهــا إذا اقــتــضــت الـــضـــرورة، 
وهو ما يتوافق مع تعليقات لوزير الطاقة 
السعودي، عبد العزيز بن سلمان قال فيها 
إن منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
أوبــك+،  بمجموعة  يعرف  فيما  وحلفاءها، 
إذا  اإلمــــدادات  اتفاقهم لخفض  يعدلون  قــد 
تـــراجـــع الــطــلــب قــبــل إتـــاحـــة الــلــقــاح. وحــتــى 
ــانـــت شــــركــــات كــبــرى  األســــبــــوع املــــاضــــي، كـ
تتوقع  الــنــفــطــيــة  األبـــحـــاث  فــي  متخصصة 
أسعارًا متدنية جدًا للنفط في العام املقبل. 
وتــراوح توقعات شركتي باتس وآرغوس 
لبرميل  دوالرًا  30 و40  بــن  النفط  ألســعــار 
ــام بـــرنـــت فـــي املـــقـــبـــل، ولـــكـــن مـــن املــتــوقــع  خــ
أن تـــراجـــع تــوقــعــاتــهــا مــثــلــمــا فــعــل مــصــرف 
»سيتي غروب« الذي رفع توقعاته ألسعار 

النفط بنحو 5 دوالرات في العام املقبل. 
ارتفاع  تقيد حركة  قد  عوامل  هنالك  ولكن 
األسعار، من الزيادة املتوقعة في املعروض 
النفط  إنتاج  ارتفاع  رأسها  النفطي، وعلى 
ــى نـــحـــو مـــلـــيـــون بـــرمـــيـــل يــومــيــًا  ــ الــلــيــبــي إلـ
واألنباء الــواردة عن زيــادة صــادرات النفط 

اإليراني إلى نحو 700 ألف برميل يوميًا. 
كما أن السوق النفطية تعاني من الفوائض 
الــعــائــمــة فــي الــبــحــار الــتــي ربــمــا تــضــخ في 
ــاع تــحــقــقــه األســـعـــار.  ــفــ الـــســـوق مـــع كـــل ارتــ
وهــــذه الــفــوائــض الــعــائــمــة فـــي مــيــاه هــونــغ 
الكاريبي  كــونــغ وكــالــيــفــورونــيــا وشــواطــئ 
تـــعـــد واحـــــــدة مــــن الـــعـــوائـــق الـــكـــبـــرى خـــال 
الشهور املقبلة التي تهدد األسعار. ُيذكر أن 
الفوائض النفطية العائمة بلغت نحو 160 
أسعار  انهيار  شهور  خــال  برميل  مليون 
النفط، حسب توقعات مركز دراسات الطاقة 

بجامعة كولومبيا األميركية.

تتوقع منظمة »أوبك« انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 
9.75 ماليين برميل يوميًا في العام الجاري، وهو ما يمثل تراجعًا بنحو 
بمستويات  المقارنة  عند   %10
في  الماضي.  العام  في  الطلب 
الطلب  نمو  تتوقع  الــمــقــابــل، 
 6.25 بمقدار  الخام  على  العالمي 
العام  فــي  يوميًا  برميل  ماليين 
المقبل 2021، وهو مستوى أقل 
أشارت  التي  السابقة  التقديرات  من 
إلى نموه 6.54 ماليين برميل يوميًا، 
الشهري  لتقريرها  وفقًا  ــك  وذل

الصادر أمس األربعاء.

تراجع الطلب

تقرير

من المتوقع أن تجني 
شركتا »فايزر« األميركية 

وشركة بيونتيك األلمانية 
نحو 13 مليار دوالر من 

مبيعات اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا في 
العام المقبل وحده

رؤية

جواد العناني

فاز جوزيف بايدن، على ما يبدو، برئاسة الواليات املتحدة. ومع 
أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، يرفض التسليم بذلك، إال أن 
ن يمضي أسبوعان أو 

َ
َرصه في تغيير النتيجة تبدو ضئيلة. َول

ُ
ف

ثالثة، أو حتى الثامن من شهر ديسمبر/ كانون األول على أبعد 
مدى، حتى يرفع الراية البيضاء، ويبدأ في مللمة أوراقــة وياقاته 

َوِعزاِلِه، ويخرج من البيت األبيض. 
ونحن نذكره، مواطنني عربا ومسلمني، بأنه الرئيس الذي تجّرأ 
واملسلمني،  والعرب  واألردنــيــني  الفلسطينيني  لحق  التنكر  على 
 الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة 

َ
ــــل

َ
ــق ــ

َ
وكــثــيــريــن مـــن مــســيــحــيــي الـــعـــالـــم، ون

لطة  مــن تــل أبــيــب إلــى الــقــدس املحتلة، وقــطــع الــعــالقــات َمـــَع السُّ
وتشغيل  غــوث  وكالة  وعــن  عنها،  التمويل  وقطع  الفلسطينية، 
الجوالن  بضم  واعــتــرف   ،)UNRWA( الفلسطينيني  الالجئني 
الــقــرن، وغيرها من  إلســرائــيــل، وخــرج علينا بمشروع صفقة 
القرارات السخيفة، مثل منع مواطني دول إسالمية من السفر 

إلى الواليات املتحدة.

إنتاج متنوع
وِفي هذا الصدد، يستوقفني موقفه املتطابق مع واحد من أكثر 
من  املــتــحــدر  نتنياهو،  بنيامني  وهــو  وغــــرورًا،  عنجهية  الــنــاس 
أسوأ مدرسة عنصرية، قادها جابوتنسكي في الربع الثاني من 
القرن املاضي، وصاحب نظرية »الحائط الحديدي« التي تطالب 
بالضغط على الفلسطينيني، حتى يخرجوا من فلسطني. وِفي 
عهد االثنني، ترامب ونتنياهو، وافق الكنيست اإلسرائيلي على 
»قانون األساس« املسّمى بقومية الدولة اليهودية، والذي اعتبر 
 لها وطن اسمه »إسرائيل«، أو فلسطني 

ً
اليهودية قومية الديانة 

بــهــا بــعــض املــؤرخــني 
َّ
عــبــر الــتــاريــخ، بحجج خــرافــيــة واهـــيـــه، كــذ

اإلسرائيليني واليهود.  
ــم تكن بال إنتاج متنوع، وال 

َ
لم تكن فلسطني أرضــا فــارغــة، ول

يستطيع أحٌد أن ينكر غناها الثقافي والفكري عبر التاريخ، وأن 
صدرها الحنون قد اتسع لكل َمن أثراها. وإبــراز هذه الجوانب 
أمر  والخدمية  والتجارية والصناعية  والفنية واألدبية  املعمارية 
الواسع ال يمكن أن  الفنون بمفهومها  ضــروري، ألن مثل هــذه 
تحصل في مجتمع ما باملصادفة، بل تأتي نتاجا لتراكم قرون 

من الحضارة والبناء لسكاٍن عّمروها وأبدعوا فيها.

الموسوعة الفلسطينية
ــزًا 

ّ
ــِتــَبــت فــي هــذا الــشــأن، مــرك

ُ
وقــد عــثــرت على مــراجــع كثيرة ك

أحــيــانــا عــلــى مـــدونـــات عميقة مــن رحــالــة أملــــان، أو إنــكــلــيــز، أو 
الــدكــتــور محمد هاشم  أصـــدر  وفــرحــت كثيرًا عندما  غــيــرهــم. 
هذا  جــوانــب  كــل  فيها   الفلسطينية، شــارحــا  املوسوعة  غوشه 
الــغــنــى الــثــقــافــي واالجــتــمــاعــي والــعــمــرانــي مــنــذ الــقــرن الــســادس 
عشر. وفرحت كثيرًا بمدونة أصدرها الدكتور هشام الخطيب، 
الــطــاقــة والــتــخــطــيــط ســابــقــا فــي األردن، ورئــيــس شركة  ــر  وزيــ
كهرباء القدس ورئيس سلطة الكهرباء األردنية قبل ذلك. ومع 
اململكة  الكهرباء مــن  الــدكــتــوراه فــي هندسة  أنــه يحمل شــهــادة 
فنية عظيمة.  الله وعافاه، جوانب  للرجل، شفاه  أن  إال  املتحدة، 
وقد عكف، خالل مدة دراسته في بريطانيا، على جمع لوحات 
ورحالة مستشرقون  فنانون  للوحات، رسمها  أصلية  وصــوٍر 
كثيرون في الوطن العربي، وهؤالء الفنانون، املسمون املشرقيني 
بأعداد  األوروبية  البالد  أتوا من معظم   ،)oRieNtAlists(

كبيرة منجذبني لسحر الشرق وإغراءاته. 
الدكاكني  الخطيب لوحات كثيرة كان يجدها في  وجمع هشام 
ــان ال يشبع مــن جمعها ضــمــن ما  الــقــديــمــة فــي بــريــطــانــيــا. وكـ
يستطيع أن يوفره من مخصصاته املالية املحدودة. وعلى الرغم 
الذوق  اللوحات قد حظيت باهتمام أصحاب  من أن بعض هذه 
الفني واألغنياء واملستثمرين، ما رفع أسعارها إلى أرقام مجزية 
جدًا، إال أن الخطيب أصر على أال يفرط بما عنده، وحافظ على 
مجموعته. وقد أهدى بعضها إلى دور عرض الفنون وغيرها، 

ولكنه ما زال يحتفظ بأكثرها.

التركة الثمينة
ومـــن ألــطــف مــا جمعه مــخــطــوطــة وجــدهــا فــي إحـــدى املكتبات 
معروفة  غير  بريطانية  شــابــة  ورحــالــة  فنانة  بقلم  البريطانية 
 االســــــم. وقــــد عــنــونــت مــخــطــوطــتــهــا الـــتـــي أعـــدتـــهـــا عــــام 1902 
ــى املــخــلــصــني مــــن قــبــل  ــ ــاب إلـ ــتـ ــى الــــقــــدس: كـ ــ ــة إلـ ــلــ ــم »رحــ ــاسـ  بـ
 A VoyAge to« وبـــاإلنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــاك«،  ــنــ هــ ــان  ــ كـ شـــخـــص 
 JeRUsAlem:  A HANdbook foR diViNes by

.»oNe WHo WeNt
وكانت املخطوطة املكتوبة بخط اليد مشفوعة بالرسومات التي 
والحقيقة  بنشرها.  الحظ  لها  يكتب  ــم 

َ
ول الفتاة،  هــذه  رسمتها 

بلفور بخمسة عشر  وعــد  التي سبقت  الثمينة  التركة  هــذه  أن 
عاما )مرت ذكراه يوم 11/2 بدون احتفالية(، تؤكد أن املجتمع 
لــم ينبع مــن جهل بحقيقة  الــوعــد  الـــذي أصـــدر ذلــك  البريطاني 
اإلنكليز، مثل  املثقفون  القدس وما حولها، بل كان  األمــور في 
باقي التجمعات األوروبية، على علم أكيد بما تحتويه فلسطني 
ومــدنــهــا مــن عــمــق حــضــاري وتــنــوع ثــقــافــي وحــيــاة اجتماعية 

أصيلة عميقة.
املخطوطة  والــقــدس، هــذه  ابــن عكا  الخطيب،  وقــد نشر هــشــام 
بأحرف إنكليزية حديثة لكل صفحة كتبت بخط يد تلك الفنانة 
بإتقان  رسمتها  التي  واللوحات  الصور  ونقل  الهوية.  مجهولة 
بديع. .. قرأت الكتاب ومذكرات الشابة بشغف كبير، ألنه يمثل 
وأماكنها  وأناسها  وفعالياتها  القدس  لحياة   

ً
متكامال مقطعا 

قبل 118 عاما، حينما لم يتجاوز عدد اليهود في كل فلسطني 
4% من سكانها.

الــدكــتــور الخطيب عــلــى نفقته  الـــذي طبعه  الــثــمــني  الــكــتــاب  هـــذا 
الخاصة يجب أن يحظى باهتمام كل غيور حريص على تراثنا 
القدس، وخصوصا أن إسرائيل تطمس  العربي اإلسالمي في 
الهوية التي ال تستطيع سرقتها وتمارس كل الضغوط من أجل 
طرد سكانها الصابرين املثابرين، ولكنهم متشبثون بعناد أهل 
الخليل، وكبرياء أهل القدس، وعّزة كل عربي، وإيمان كل مسلم، 

وقداسة كل مسيحي يشرف القدس.
على املكتبات العربية والبيوت العربية أن تقتني نسخا من هذه 
املخطوطة الرائعة، والتي طبعت في كتاب واحد، بشكل مشرف. 

نقول شكرًا للدكتور هشام الخطيب، وأمد الله في عمره.

رحلة إلى القدس
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تقادم الخطيب

تـــنـــاولـــت مـــقـــالـــة ســـابـــقـــة لـــصـــاحـــب هـــذه 
ــات  ــابـ ــتـــخـ ــور، نــــشــــرت عـــشـــيـــة االنـ ــطــ ــســ الــ
الــرئــاســيــة األمـــيـــركـــيـــة، وتـــنـــبـــأت بــنــجــاح 
ــدن،  ــ ــايــ ــ املـــــــرشـــــــح الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي جـــــــو بــ
»االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة: إلـــى أيـــن يتجه 
ــــي الــــجــــديــــد،  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــي« )الـ ــاملـ ــ ــعـ ــ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ
ذلــك  انــعــكــاســات  تــنــاولــت   ،)2020/11/3
على املنطقة العربية وأنظمتها. وتحاول 
هــــذه املـــقـــالـــة الــحــالــيــة أن تـــتـــنـــاول شكل 
العالقة التي ستكون بني اإلدارة األميركية 
الــجــديــدة والــنــظــام املــصــري ومــحــّدداتــهــا. 
وقــبــل الـــدخـــول فـــي تــوصــيــف شــكــل هــذه 
الطرفني،  بــني  عليه  ومــا ستكون  العالقة 
الحليف  أن  أمــريــن:  على  نتفق  أن  علينا 
ــو املـــؤســـســـة  ــ األســـــاســـــي لـــأمـــيـــركـــيـــني هـ
الــعــســكــريــة املـــصـــريـــة، بــغــض الــنــظــر عن 
الرئيس املوجود في السلطة، وأن العالقة 
املــصــريــة األمــيــركــيــة فــي األســـاس ثالثية، 

طرفها الثالث إسرائيل. 
بــعــد إعــــالن فـــوز بـــايـــدن فـــي االنــتــخــابــات 
ــلــــق نـــشـــطـــاء  ــة، عــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــرئــــاســــيــــة األمـ
ــاال  ــــدون آمــ ــديـ ــ ســـيـــاســـيـــون ومـــحـــلـــلـــون عـ
كــثــيــرة عــلــى هـــذا الـــفـــوز، ورأوا أن بــايــدن 
سيطيح الــرئــيــس املــصــري الــحــالــي، عبد 
الفتاح السيسي، ويخرج املعتقلني ويعيد 
الـــخـــارج. ولــكــن الحقيقة أن  املــنــفــيــني مــن 

سامر خير أحمد

في رحيل القيادي الفلسطيني البارز، أمني 
ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة ملــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــنـــيـــة ورئــــــيــــــس دائـــــــــــرة شــــــؤون  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
وزارة  والوزير ألكثر من  فيها،  املفاوضات 
صائب  الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  في 
عـــريـــقـــات، مــــن الـــجـــيـــد أن نــســتــذكــر خــبــرة 
إنسانية مهمة عايشها قبل ثالث سنوات، 
الرئة،  لزراعة  لعملية جراحية  حني خضع 
تــوقــف قــلــبــه فـــي أثــنــائــهــا عـــن الــعــمــل ثــالث 
ــع الــفــريــق  ــا دفــ ــائـــق وعـــشـــريـــن ثـــانـــيـــة، مـ دقـ
عملية  بــإجــراء  التدخل  إلــى  يومها  الطبي 
قــلــب مــفــتــوح إضــافــيــة إلنــقــاذ حــيــاتــه. وقــد 
تحّدث عريقات بعدها عن مــروره بتجربة 
االقــــتــــراب مـــن املـــــوت خــــالل تــلــك الـــدقـــائـــق، 
، ثم 

ً
وفيها يحّس املرء أنه غادر الحياة فعال

عاد إليها بعد زيارته العالم امليتافيزيقي.
يشترك من عايشوا »تــجــارب االقــتــراب من 
املـــوت«، نتيجة حـــادث أو مــرض أو عملية 
جراحية، برواية أحــداٍث متشابهٍة إلى حد 
كــبــيــر، فــهــم جميعًا يــحــّســون أنــهــم غـــادروا 
إليها من عٍل،  أجسادهم، وراحــوا ينظرون 
ــاروا يسمعون  ــ ــًا، ثـــم صـ ــ  وزنـ

ّ
وبـــاتـــوا أخــــف

أحـــاديـــث مــن كـــان حــولــهــم فــي املــكــان الــذي 
ــث  ــ ــاديــ ــ ــل وأحــ ــ ــم، بــ ــ ــادهــ ــ ــســ ــ ــه أجــ ــيــ ــت فــ ــ ــانـ ــ كـ
أشــخــاص آخــريــن بعيدين عــن ذلــك املــكــان، 
يــلــي ذلـــك أنــهــم يــواصــلــون االرتـــفـــاع، حتى 
يروا كوكب األرض من مكان مرتفع، بعدها 
بسرعة،  يعبرونه  مظلٍم  نفٍق  فــي  يدخلون 
حتى يصلوا إلــى ضــوء نــورانــي فــي آخــره. 
وفي تلك األثناء، يــرون مشاهد من مراحل 
حياتهم املتالحقة؛ من طفولتهم وشبابهم 
وكهولتهم، تنتابهم خاللها املشاعر نفسها 
الــتــي أحــّســوهــا يـــوم وقــعــت تــلــك األحــــداث، 
أحّسه  بما  ليشعروا  مــداركــهــم  تتوسع  بــل 
اآلخـــــرون الــذيــن شــاركــوهــم تــلــك األحــــداث، 
فيفهموا ردود أفعالهم ومشاعرهم؛ سعادة 
أو أملــًا، وحني يبلغون الكائن النوراني في 
ــه يــغــمــرهــم بــمــحــبــة غــيــر  ــإنـ ــر الـــنـــفـــق، فـ ــ آخـ
مسبوقة إلــى درجــة أنهم ال يــوّدون بعدها 

العودة إلى الحياة الدنيا.
أمــــا غــيــر املــتــشــابــه فـــي روايـــــــات مـــن مــــّروا 
بتجارب االقــتــراب من املــوت، فــإن كل واحد 

دالل البزري

ــــيء فــــي دونـــــالـــــد تــــرامــــب قــــّربــــه مــن  كــــل شــ
»الـــنـــمـــوذج« الــلــبــنــانــي. يــغــالــي فــي الــكــذب، 
ــق كــذبــه يــومــيــا، عــلــى »تــويــتــر«، على 

ّ
يــتــدف

املنّصة، أمام الحشود. كالم فارغ واختالق 
وافـــــــتـــــــراءات. يـــخـــتـــرع وقـــائـــعـــه الـــخـــاصـــة، 
العيب.  معنى  يعرف  ال  أحيانًا.  التاريخية 
يتحّسس، ال يستحي وال يحّس. وال يفتعل 
فة، ال تهّمه تلك املواقف، ليست  مواقف مشرِّ
مـــن طــبــائــعــه وال مـــزاجـــه. تــنــقــصــه األنـــاقـــة 
والــوجــاهــة واألريـــحـــيـــة. كــريــه، يــــداوم على 
االعـــتـــداد بــقــبــحــه. عـــمـــوده الــفــقــري، قــالــبــه، 
ــل،  مـــســـكـــوٌب بــقــطــع مـــرصـــوصـــة مــــن الـــوحـ
 ال تتوقف عن الحركة. مريض 

ٌ
فها رمال

ّ
تجف

جيناته.  كأنها  والـــوســـاوس.  بالنرجسية 
إلــى تفسير: من نــوع أن  ال تحتاجان ربما 
والده أفرط في تدليله، أو أن نجاحاته في 
عــالــم تــلــفــزيــون الـــواقـــع أكــمــل املــهــمــة. كــأنــه 
وصل إلى أعلى سلطة على الكوكب األرضي 
ى بنا، ويطّور كل معوقاته النفسية 

ّ
ليتسل

عة خارج 
ّ
على حساب مصائر متفّرقة، موز

أمــيــركــا بــمــا يـــســـاوي داخـــلـــهـــا. لـــذلـــك تـــراه 
منعدم الخيال في السياسة. ال يفهمها. ال 
يريد أن يفهمها. مزاجه اآلن غير رائق. هو 
يريد فقط أن يستمتع بتلك السنوات األربع 
الــتــي منحته إيــاهــا االنــتــخــابــات. أن يلعب 
الــغــولــف، أن ينفخ صـــدره أمـــام الــعــالــم، أن 
إلــى خزائن أصدقائه األغنياء،  املــال  يدخل 
الــســوبــر أغــنــيــاء. ال وجــــود ألمٍّ حــانــيــٍة في 
طفولته، وال في إدراكــه السحيق، وإن كان 
محاطًا بعائلة موسعة. لكنها ليست عائلة 
إنما عائلة املحسوبية واملحاباة.  التراحم. 
مــا ال يتناسب ووظيفتهم  أفــرادهــا  أعــطــى 
أو مهاراتهم. و»الــصــهــر«  على رأســهــم. ثم 
ــــدوس تـــرامـــب على  ــه، كــمــا فـــي لــبــنــان، يـ ــ إنـ
الــــدســــتــــور والــــقــــوانــــني، ويــــخــــّرب الــخــدمــة 
العامة والهيئات املهنية واملستقلة. ويفتح 
العقاب، من  ت من 

ّ
التفل أمــام  طريقًا سالكة 

املـــحـــاســـبـــة، وفـــســـاد يــطــيــح بــاألخــالقــيــات 
ــيــــة لـــأمـــيـــركـــيـــني، أو  ــلــ ــيـــة الــــداخــ ــيـــاسـ الـــسـ
بــالــجــانــب املــشــرق مــنــهــا. فــال يبقى الكثير 
ون به، أو يعّوضون به عن اعتباطية 

ّ
يعتز

ســيــاســتــهــم الــخــارجــيــة. ال يــعــتــرف تــرامــب 
بالعلم وال بالعلماء، ناهيك بالثقافة. وقد 
السطحية،  التلفزيوينة،  الثقافة  تلك  ــن 

ّ
وط

التجريد  الــتــي صـــارت تجهل  اإلنــفــعــالــيــة، 
الوحدة  على  يحرص  ال  األعــلــى.  والتفكير 
الوطنية، إنما يشعل االنقسامات املتوالية، 
يعتقد أنها لصالحه، أي لصالح استمراره 
في قيادة البالد إلى األبــد، كما وعــَد نفسه 
ــقـــســـامـــات وضـــع  ــــب. جـــديـــد تـــلـــك االنـ ــأّهـ ــ وتـ
االمتناع  أو  الــوبــاء،  مــن  للحماية  الكمامة 
عــنــهــا، دلــيــال عــلــى الــخــيــار الــســيــاســي: مع 
ــد تـــرامـــب  ــة، أو ضــ ــامـ ــمـ ــكـ ــب تــخــلــع الـ ــرامــ تــ

هــذا لن يحدث. أو بمعنى آخــر، لن يكون 
ــكــــن كــيــف  ــه، ولــ ــلـ ــعـ ــلـــى فـ بــــايــــدن قــــــــادرا عـ
ســيــتــعــاطــى بــايــدن مــع حــــدوث أي حــراك 
شعبي فــي مصر إذا مــا حــدث مستقبال، 
التغيير  هـــذا  املــصــريــون  وهـــل سيستغل 
في اإلدارة األميركية الجديدة؟ وسيكون 
هذا لو حدث مشروطا بموقف املؤسسة 
الــعــســكــريــة، وهــــي الــجــهــة الـــوحـــيـــدة اآلن 
فــي مــصــر الـــقـــادرة عــلــى إحــــداث التغيير 
وإطــــاحــــة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي مـــن الــســلــطــة 

ألنها هي التي أتت به. 
مــعــنــى عـــــودة الـــديـــمـــقـــراطـــي بـــايـــدن إلــى 
حــــقــــوق  ــاب  ــ ــطــ ــ خــ أن  األبـــــــيـــــــض  ــــت  ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاع عــن الــديــمــقــراطــيــة، أو  اإلنـــســـان والـــدفـ
مـــا يــســمــى نــشــر الــديــمــقــراطــيــة، سيعود 
مـــجـــّددا إلــــى أجـــنـــدة الــرئــيــس األمــيــركــي 
بــعــدمــا تــــوارى أربــــع ســنــوات مــن أجــنــدة 
تـــرامـــب. وعــــودة خــطــاب حــقــوق اإلنــســان 
الغربية،  االنــتــقــادات  عــودة  أيضا  معناه 
وبـــقـــوة، لــتــدهــور الـــوضـــع اإلنــســانــي في 
مــصــر، وبــالــتــالــي، فتح املــجــال أكــثــر أمــام 
الحقوقيني واملنظمات العاملة في مجال 
حـــقـــوق اإلنــــســــان، لـــتـــمـــارس انــتــقــاداتــهــا 
ــــى  ــان: األولـ ــ ــتـ ــ ــع، ولــــهــــذا داللـ ــ ــ بــشــكــل أوسـ
انــتــهــاء الــغــطــاء الــســيــاســي الــــذي منحه 
ترامب للنظام املصري، ووصفه للرئيس 
املـــصـــري بـــأنـــه ديـــكـــتـــاتـــوره املـــفـــضـــل، ما 
ــان بـــمـــثـــابـــة الــــضــــوء األخــــضــــر فــــي أن  ــ كــ

أصبح مثقال بالديون. بمجرد أن كشفت 
بعض وسائل اإلعالم عن تحقيق بايدن 
لالنتخابات،  األولية  النتائج  في  التقّدم 
ــــى اإلفـــــــــراج عــــن بــعــض  بـــــــادر الـــنـــظـــام إلــ
إعـــالن حسن  مــبــادرة  املعتقلني، وكــأنــهــا 
نــيــات، ودلــيــل عــلــى أن الــنــظــام قــد يــبــادر 
ــلــــق بـــحـــقـــوق  ــتــــعــ ــتـــحـــســـني الــــــوضــــــع املــ بـ
ــراج عــن بعض املعتقلني.  اإلنــســان، واإلفــ
ولــــكــــن حـــتـــى لــــو فـــعـــل الـــنـــظـــام املـــصـــري 
ذلــــك، هــنــاك مــســألــتــان ال بــد مــن حلهما. 
ــى بــعــمــل مــنــظــمــات حــقــوق  ــ تــتــعــلــق األولــ

اإلنـــســـان فـــي مـــصـــر، وقـــانـــون املــنــظــمــات 
الذي أصدره النظام، ومن خالله استطاع 
شرعنة  وعــدم  الحقوقية،  الحركة  تقييد 
أي عــمــل تــتــم مــمــارســتــه مــن خــاللــه، إلــى 
جانب منع حقوقيني عديدين من السفر، 
الــســؤال اآلن:  وفـــرار بعضهم إلــى املنفى. 
كيف سيتعاطى النظام املصري مع هذه 

املسألة؟ 
ــــي مــعــتــقــلــي  تــبــقــى املـــســـألـــة األخــــــــرى، وهـ
اإلخـــوان املسلمني، وهــو مــا يطرح عالقة 
بـــاإلخـــوان  الـــجـــديـــدة  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة 
ــلـــمـــني، وســـتـــكـــون هـــــذه أكــــبــــر نــقــاط  املـــسـ
املـــصـــري واإلدارة  الـــنـــظـــام  بـــني  الـــخـــالف 
نفهم سبب  يجعلنا  مــا  وهــذا  األميركية. 
الــهــجــوم الـــذي قـــام بــه إعـــالم الــنــظــام ضد 
املرشح الديمقراطي بايدن، واتهامه بأنه 

حليف اإلخوان، وأنهم يدعمونه. 
تــــحــــفــــظــــات  أي  بــــــــايــــــــدن  لــــــــــدى  ــــت  ــــسـ ــيـ ــ لـ
أيــديــولــوجــيــة فــي الــتــعــامــل مــع الــتــيــارات 
املسلمني،  اإلخــوان  اإلسالمية، خصوصا 
وبـــالـــتـــالـــي االنـــفـــتـــاح والــــتــــحــــاور مــعــهــم. 
اإلدارة  أقامته  الــذي  الــحــوار  وهنا نتذكر 
األمــيــركــيــة املــتــشــددة الــحــالــيــة مــع حركة 
طالبان، ما ينبئ بدخول اإلدارة الجديدة 
مع اإلخـــوان املسلمني في حــوار. ولكن ال 
ــوار مع  بـــد مـــن اإلشـــــارة إلـــى أن إقـــامـــة حــ
السماح  أبـــدا  املسلمني ال يعني  اإلخـــوان 
لــهــم بــالــصــعــود لــلــســلــطــة فـــي مـــصـــر، في 

بهوية  تتعلق  قضايا  حسمهم  عــدم  ظــل 
الــدولــة، واألقــلــيــات، ومــا يسمى التجديد 
الــشــريــعــة وعالقتها  اإلســـالمـــي ومــســألــة 
بــالــدولــة. وفــتــح قــنــوات حـــوار مــع جماعة 
اإلخــوان املسلمني سيجعل من املستبعد 
أن تستجيب إدارة بايدن للضغوط التي 
قــــد يـــمـــارســـهـــا عــلــيــهــا الـــنـــظـــام املـــصـــري، 
اإلخــوان  له، لتصنيف  إقليميون  وحلفاء 
جماعة إرهابية، وال سيما أن ترامب ذاته 
لــم يتمكن مــن تنفيذ هــذه الــخــطــوة، على 
الرغم من حماسته لها، بسبب التعقيدات 
التي يمكن أن يتركها مثل هذا القرار على 
عالقات واشنطن بدول عربية وإسالمية، 
اإلخوانية  الصبغة  ذات  الحركات  تشكل 
فيها مكونا أساسيا ال غنى عن التواصل 
املتعلقة  التعقيدات  إلــى  بــاإلضــافــة  مــعــه، 
بــتــأثــيــر ذلـــك عــلــى املــســلــمــني األمــيــركــيــني، 
ــدنــــي  ــعـــــض مــــؤســــســــات املـــجـــتـــمـــع املــ ــ وبـ

األميركية ذات الصبغة اإلسالمية.
باالنتخابات  تتعلق  أخـــرى  نقطة  تبقى 
املــصــريــة الــتــي ســتــحــدث فــي 2024. كيف 
تلك  مـــع  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ســتــتــعــاطــى 
ــتـــخـــابـــات، مـــن حــيــث شــكــل املــنــافــســة  االنـ
وســيــر الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة وغــيــر ذلـــك. 
هذا سؤال ستجيب عنه السنوات املقبلة، 
إدارة  التي ستتبعها  السياسة  من خالل 

بايدن مع النظام املصري.
)كاتب مصري في برلني(

منهم قد يتحدث عّما يتطابق مع ثقافته أو 
قناعته الدينية، فاملسلم ربما يرى مسجدًا 
فــيــه ويعتقد  يــجــد نفسه  مــكــان جميل  فــي 
ترانيم  يسمع  ربما  واملسيحي  الجنة،  أنــه 
ــفــــروق هـــي الــتــي  ــكــــذا. وهـــــذه الــ ديـــنـــيـــة، وهــ
تدفع منكري القول إن هذه التجارب تروي 
أحداثًا حقيقية، للقول إنها مجرد ذكريات 

أو خياالت يعيشها املرء.
ــن يــــــرون أن  ــبـــي، ثـــّمـــة مــ ــطـ ــي املـــجـــتـــمـــع الـ فــ
، وأنــهــا تؤكد 

ً
هــذه الــتــجــارب حقيقية فــعــال

وجود عالم ميتافيزيقي ينتقل إليه امليت، 
أبرزهم الطبيب النفسي األميركي، رايموند 
مودي، صاحب كتاب »الحياة بعد الحياة« 
عــام 1975، ونقل فيه تجارب عدد  الصادر 
ممن مّروا بتجربة االقتراب من املوت. لكن 
تلك  ملثل  أن  يـــرون  الطبي  املجتمع  أكــثــريــة 
أنها  يعتقدون  إذ  ماديا،  تفسيرا  التجارب 
تحدث بسبب انخفاض األكسجني الواصل 
إلــى الــدمــاغ، مــا يـــؤدي إلــى حـــدوث اختالل 
كيميائي بني فّصيه األيمن واأليسر، ولهذا 
يـــرى املــــرء أنـــه يــعــبــر نــفــقــًا مــظــلــمــًا. والــحــال 
الذي يذهبون إليه أن هذه التجارب ال تؤكد 
وجــــود عــالــم مــيــتــافــيــزيــقــي مـــن عـــدمـــه، ألن 
اإلنسان الذي يعيشها ال يذهب إلى املوت، 
وإنما يعيش اللحظات التي تسبق املوت ال 

أكثر، قبل أن يستعيد الحياة.
ــثـــيـــرون مـــمـــن رووا مــــرورهــــم بــهــذه  ــال كـ ــ قـ
التجارب إن الكائن النوراني الذي يالقيهم 
في آخر النفق يسألهم عن املحبة: »هل كنت 
محبًا لــآخــريــن؟«، وربــمــا يــقــول لــهــم إنهم 
ــًا طــيــبــني ومــحــبــني لــآخــريــن.  ــانـــوا أنـــاسـ كـ
ثّمة منهم من يجري تخييرهم بني العودة 
العودة  فيختارون  من عدمها،  الحياة  إلى 
لرعاية أطفالهم أو أداء واجباتهم. وثّمة من 
ُيقال لهم إن عليهم العودة، ألن ساعتهم لم 
تحن بعد، حتى لو اختاروا البقاء »هناك«.

في تجربة صائب عريقات، التي رواها عبر 
شاشة التلفزيون، وبدا مصّدقًا تمامًا أنها 
تجربة في عالم آخر؛ ميتافيريقي، تؤكد أن 
ثّمة حياة بعد املــوت، أضاف إنهم »هناك« 
طـــلـــبـــوا مـــنـــه أن ال يــــــروي تــفــاصــيــل جـــرت 
معه، وشــّدد غير مرة أمام املذيع الذي كان 
يحاول استنطاقه حول التفاصيل املتعلقة 
بــعــودتــه إلــــى الـــحـــيـــاة، أنــــه ال يــســتــطــيــع أن 

وتــضــعــهــا عــلــى وجـــهـــك. إلــــى هــــذا الـــــدرك، 
ــل تــــرامــــب الـــشـــعـــب األمــــيــــركــــي. وقــبــل  ــ أوصــ
ممتدة،  حـــاّدة  وطنية  انقسامات  الكمامة، 
ذ تـــرامـــب بــتــأجــيــجــهــا.  ثـــم الــكــراهــيــة 

ّ
يــتــلــذ

»الــــغــــربــــاء« مــــن الجــــئــــني، ومــكــســيــكــيــني  لـــــ
ومــســلــمــني..  والـــســـالح، ســـالح املجموعات 
املـــنـــظـــمـــة، واألفـــــــــراد املـــبـــعـــثـــريـــن. »نـــاضـــل« 
تــرامــب مــن أجـــل مــزيــد مــن تــحــريــر َحَملته 
من القيود والقوانني، وخــاض معارك ضد 
ُيهمل قوى  بالحّد منه. ولكنه ال  املطالبني 
الشرطة الرسمية، بل يشّد على أيديها كلما 
تتجاوز حدودها. وال املجموعات »األهلية« 
ــرى، بــالــعــنــف  ــ ــ ـــمـــة املـــعـــتـــديـــة عـــلـــى أخـ

ّ
املـــنـــظ

الــجــســدي أحــيــانــًا. الــتــي نــالــت بــركــتــه على 
نحٍو صريح. والتصاقه باملوقع االفتراضي 
 األخير 

َ
نال املسّمى »كيو«. وقد  املؤامراتي 

 في 
ّ
بـــَركـــتـــه وبــــَركــــة جـــمـــهـــوره. مـــوقـــع يـــبـــث

الــعــالــم االفـــتـــراضـــي أخـــبـــارًا عـــن مـــؤامـــرات 
قة« 

ّ
»موث لكنها  كلها مزيفة،  ترامب،  أعــداء 

من  مــاليــني  ويتابعها  أصــحــابــهــا،  بحسب 
نقطة  يتابعون غيرها.  ال  تــرامــب،  مــؤيــدي 
االلـــتـــقـــاء األقـــــــوى بــــني تــــرامــــب ونـــحـــن هــي 
الــهــويــة. كــثــيــرون ال يــفــهــمــون ذاك الــثــبــات 
الرغم من  الشعبية، على  في قاعدة ترامب 
صون: السّر 

ْ
كــل تــجــاوزاتــه. وآخـــرون يستق

ــل لوظائف  هــو الــرجــل األبــيــض، غير املــؤهَّ
على شهاداٍت  حائز  غير  مْرضية،  مهن  أو 
جــامــعــيــة، الــــذي انـــحـــدرت حــيــاتــه. واألهــــم: 
الذي يرى أن أعــداءه سوف يتفّوقون عليه 
عدديًا بعد سنوات قريبة، وسوف يتحّول 
ــــداء هـــم: »غير  هــو إلـــى أقــلــيــة. وهــــؤالء األعـ
نــون«، الــذيــن يــتــراوح لون  الــبــيــض«، »املــلــوَّ
بشرتهم بني األسود  واألسمر، وما بينهما 
محى. موروثة، لم 

ُ
من درجات. أي هوية ال ت

يتم اختيارها، ثابتة، ال تنتهي، قد تخبو 
بفعل مــنــاخ، ولــكــن ُيــعــاد إحــيــاؤهــا عندما 
تضيق األرزاق. خلف ترامب جماهير عرقية 
ال تــخــتــلــف عـــن الــجــمــاهــيــر الــطــائــفــيــة، بما 
يشبه جوهرانية هويتها، عبادتها الزعيم، 
انــغــالق عــاملــهــا املــعــرفــي واإلدراكـــــي عــلــيــه... 
إلــى تلك  انظر  أمامها.  املــوت نفسه مهزوم 
الحشود الجماهيرية التي لّبت مهرجانات 
طبعًا،  كّمامة  دون  مــن  االنتخابية،  تــرامــب 
وبالتصاقات خطيرة. تتحمّس له بروحها 
ودمها.. فيما كورونا يحصد درجات موت 
عــلــيــا، فـــي بــعــض الـــواليـــات املــعــقــودة على 

هذه املهرجانات. 
هــنــا تــتــوقــف املــقــارنــة بــني لــبــنــان وأمــيــركــا، 
فالفرق شاسع: بني أن يستمر أشباه ترامب 
بالحكم، كما عندنا. وال يتغير وال وجه من 
وأن  »انتخاباته«،  رغــم  اســم،  وال  أوجههم. 
تــأتــي انــتــخــابــات، فــيــقــول الــشــعــب كلمته، 
ويوقف الوحش السياسي عند حّده. »كفى 
ب جو بايدن 

ّ
أربع سنوات .. كفى!«. اآلن، تغل

على ترامب، وفي انتخابات كانت بصمات 

يــمــارس الــســيــســي مــا يــحــلــو لــه مــن قمع 
مع  واآلن،  لحكمه.  باملعارضني  وتنكيل 
عودة خطاب حقوق اإلنسان إلى أجندة 
الــرئــيــس األمــيــركــي املــنــتــخــب، وانــكــشــاف 
ــإن الــقــمــع لـــن يمر  الــغــطــاء الــســيــاســي، فــ
بسهولة كما كان يمر من قبل، وستكون 
له كلفة على الصعيدين، الدولي واملحلي. 
وهنا قد يطرح سائل ســؤاال: كيف هذا، 
وقــد حــدث االنــقــالب العسكري واملــجــازر 
في عهد اإلدارة األميركية التي كان فيها 
بايدن نائبا للرئيس أوباما. صحيٌح أن 
هذا األمر قد حدث، لكن الوضع اإلقليمي 
اآلن.  عليه  هــو  عما  كــان مختلفا  حينها 
كان الوضع اإلقليمي أكثر تماسكا وكان 
للسعودية ثقلها اإلقليمي الذي وضعته 
فــي مــســانــدة االنـــقـــالب، مــن خـــالل وجــود 
املــلــك عــبــد الــلــه فـــي الــســلــطــة ومــــا يمثله 
من ثقل دولــي. في املقابل، كانت الجبهة 
ــيــــاف املـــعـــارضـــة املــدنــيــة(  الـــداخـــلـــيـــة )أطــ
ــا بـــيـــنـــهـــا ومـــتـــحـــالـــفـــة مــع  ــ ــــي مـ مـــتـــفـــقـــة فـ
اإلخــوان  إطاحة  في  العسكرية  املؤسسة 
ــم تــكــن مصر  املــســلــمــني مـــن الــســلــطــة. ولــ
فــي الــوقــت ذاتــه محاصرة بتلك األزمــات 
اإلقــلــيــمــيــة املــرعــبــة، كــمــا هــو الــوضــع في 
النهضة، والوضع  إثيوبيا ومشكلة سد 
املتدهور في سيناء، وترّدي األوضاع في 
ليبيا، إلـــى جــانــب األزمــــات االقــتــصــاديــة 
الـــتـــي تـــضـــرب االقـــتـــصـــاد املـــصـــري الـــذي 

يــجــيــب، ألن هـــذه أمـــور »لــيــس فيها لــعــب«. 
اليوم، وقد رحل صائب عريقات عن الحياة 
الدنيا، فإنه يكون أعاد التجربة نفسها مّرة 
أخرى، بل ذهب إلى ما هو أبعد منها، ألنه 
هذه املــرة لن يعود إلى الحياة، ولعله اآلن 
فــي املــكــان الـــذي نصح مــن يستمعون إليه 
الحياة اآلخــرة  ن مــن وجـــوده، وهــو 

ّ
بالتيق

بعد املوت. إنه بهذا املنطق لم يمت، وإنما 
انتقل إلــى مــكــان آخــر أفــضــل وأكــثــر سالمًا 
ومحبة. عرٌب كثيرون، وكاتب هذه السطور 
منهم، ال يؤيدون الصيغة التفاوضية الذي 
الفلسطينية  الــتــحــريــر  منظمة  انتهجتها 
مع إسرائيل، وكان الراحل صائب عريقات 
ــا مـــنـــذ مـــشـــاركـــتـــه فــي  ــهـ أحـــــد أبــــــرز وجـــوهـ
مدريد  مؤتمر  فــي  األول  التفاوضي  الــوفــد 
إلـــى قيادته  لــلــســالم أواخــــر 1991، وصــــواًل 
ــفــــاوضــــات. ولـــكـــن هــــذا ال يـــتـــعـــارض مع  املــ
تـــقـــديـــر الـــجـــانـــب اإلنـــســـانـــي الـــطـــّيـــب الــــذي 
تـــمـــيـــزت بــــه شــخــصــيــتــه فــــي أثــــنــــاء حــيــاتــه 
الــحــافــلــة بــالــعــطــاء ومــحــبــة الــنــاس، وال مع 
التسليم بوطنيته العميقة وسعيه إلى نيل 
كان  التي  بالطريقة  الفلسطينية  الحقوق 
يرى أنها املمكنة في هذه الظروف الصعبة 
خــصــوصــًا،  الفلسطينيون  يعيشها  الــتــي 
والعرب بشكل عام، وفي ظل موازين دولية 

غير عادلة وشروط إقليمية غير مواتية. 
)كاتب من األردن(

ــة عـــلـــيـــهـــا. افـــتـــعـــاالت  ــحــ ــر واضــ ــيــ هـــــذا األخــ
بــالــجــمــلــة، مــخــالــفــات، عــراقــيــل، طــعــون بال 
لم  اقــتــراع،  أعــلــى نسبة  إثــبــاتــات.. تقابلها 
تشهدها أميركا منذ مائة سنة، على الرغم 
مـــن الــــوبــــاء، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــقــطــيــعــات 
االنــتــخــابــيــة )يــســمــونــهــا عــنــدنــا »قـــوانـــني 
ــاب في  ــ انــتــخــابــيــة«(، عــلــى الــرغــم مــن اإلرهـ
بعض صناديق اإلقــتــراع )أضــاف بعضهم 
»بــالــســالح طــبــعــا«(، عــلــى الــرغــم مــن الجو 

املشحون واملنقسم.. 
هذا  إلــى  معظمنا  ينظر  كيف  جهتنا،  مــن 
الداخلي  الوطني  االنقسام  بعني  التغيير؟ 
ــاه. إذا كـــان مـــع هـــذا املـــحـــور أو ذاك. مع  ــ إيـ
املمانعة، أنت فرحان. وضدها، أنَت زعالن. 
ملــــــاذا؟ ألن تـــرامـــب كــــان أشــــد عــــــداًء إليــــران 
الـــذي كـــان نائبًا  مــن خصمه الــديــمــقــراطــي 
للرئيس األميركي سنة توقيع االتفاقية مع 
س »املنتصرون« الصعداء. 

ّ
أميركا..  فيتنف

صــبــروا »حــتــى االنــتــخــابــات«، ونــالــوا. لكن 
من  هزيمتها  تمرير  تــأبــى  ال  تــرامــب  إدارة 
بضحيته،  ى 

ّ
يتسل قــنــاص،  رصــاصــة  دون 

ــرة، فـــكـــان قـــــرار الــعــقــوبــات  ــيــ فـــي طــلــقــٍة أخــ
ــيـــل، صــديــق  ــبــــران بـــاسـ األمـــيـــركـــي عـــلـــى جــ
املمانعة غير الَصدوق، فعودة بعض الروح 
إلى املعسكر املعادي للممانعة، ورّد عليهم 
بأن »االستقواء بالخارج« سلوك العاجزين 

البليدين .. إلخ .. إلى بقية األهازيج.
فــوز بايدن يستحق على األقل  أن  والحال 
ابتسامة من مواطني بلداننا. هو لن يقيم 
جــنــة الــعــدالــة عــلــى األرض )وأيــــن هــي تلك 
الــجــنــة الــبــّريــة عــلــى كــل حــــال؟(. ســيــحــاول، 
كــمــا كـــل الــســيــاســيــني الـــديـــمـــقـــراطـــيـــني، أن 
يــقــول الــحــقــيــقــة. بــوجــه مــتــواضــع، وخلفه 
 وطــأة علينا من 

ّ
امــرأة »ملّونة«. أليس أقــل

مع  بصداقاته   
ّ
يعتز وقــح،  أميركي  رئيس 

الــديــكــتــاتــوريــني، ومــنــهــم ديــكــتــاتــوريــونــا، 
من  البديل  فما  وإال  املــزيــد؟  هم على 

ّ
ويحث

التي  الــصــني  الــعــالــم؟  عــلــى  املهيمنني  بــني 
ــٌد مــنــذ ســبــعــة عــقــود،  ــ ــزٌب واحـ يحكمها حــ
وزعــيــم تـــدرج فــي هــذا الــحــزب إلــى األعــلــى، 
منذ أكثر من عقد، شّرع أبديته؟ أم روسيا، 
أي رجل  ويحكمها رجل مخابرات سابق، 
ــة الــعــمــيــقــة« لــلــعــهــد الــســوفــيــيــتــي  ــ ــدولـ ــ »الـ
ــنـــة، تــــارة  ــد. يــحــكــم مـــنـــذ عـــشـــريـــن سـ ــائـ ــبـ الـ
مباشرة وتارة عبر رئيس وزراء من أزالمه 
األوفـــــيـــــاء؟ والـــــــذي يــشــتــغــل عـــلـــى دســـتـــور 
أيــضــا؟ واالثــنــان يقتالن  تأبيد حكمه هــو 
مــعــارضــيــهــمــا، بـــالـــرصـــاص أو بــالــســّم أو 
اإلخـــفـــاء؟ تــخــّيــل لحظة واحــــدة، شخصية 
أخـــرى، مــن حــزب آخــر، غير هــؤالء االثنني، 
 .. القيادة  حة لهذه 

ّ
تقود  بــالدهــا، أو مرش

هل يحصل ذلك إال بعد موتهما؟
)كاتبة لبنانية(

بايدن والمسألة المصرية

هل مات صائب عريقات حقًا؟

كاَد لبنان أن يكون 
مستقبل الواليات المتحدة

انتهاء الغطاء 
السياسي الذي 

منحه ترامب للنظام 
المصري، ووصفه 

السيسي بأنه 
ديكتاتوره المفضل

لعل في استذكار 
تجربة االقتراب من 

الموت التي عاشها 
عريقات، ورواها 

للناس ناصحًا، ما يمثل 
تحية لروحه

كما في لبنان، يدوس 
ترامب على الدستور 

والقوانين، ويخّرب 
الخدمة العامة 

والهيئات المهنية 
والمستقلة

آراء

ياسر أبو هاللة

ال توجد حقبة أسوأ على أمتنا من حقبة ترامب. ضرر الترامبية بالدرجة األولى على 
ن عبر السنني بقوانني تكفل  اإلنسان العربي، وليس على اإلنسان األميركي املحصَّ
له كرامته وحريته وتؤمن له رفاهه واحتياجاته. في العالم العربي استغل املحتلون 
ولم  فظاعات غير مسبوقة،  ارتــكــاب  في  لهم  ترامب  دعــم  العرب  والطغاة  الصهاينة 

يتلقوا مقابل ذلك عبارة لوم، على العكس تّم تأمني الدعم والحماية والرعاية لهم.
 
ً
قليال تـــرددوا  املــذبــوح،  رقصة  انتهاء  رعاهم وصنعهم  الذين  الترامبيون  ينتظر  لم 

وتأخروا في تهنئة بايدن، لكنهم أذعنوا. األقرب إليه كان األسرع في اإلذعان. سارع 
محمد دحالن، أقرب مستشاري محمد بن زايد، الذي كان له دور محوري في ترتيب 
االنــقــالب على صفقة  إلــى  ــارات وإســرائــيــل  اإلمــ بــني  التحالف االستراتيجي  إعـــالن 
ى نفسه بوراثة محمود عباس حّيًا، وأعاد إحياء 

ّ
العصر التي كان أحد عرابيها، ومن

 الدولتني. واستنفرت جيوش الذباب اإللكتروني 
ّ

الخطاب التقليدي لعملية السالم وحل
في نشر صور محمد بن زايد مع بايدن. تتجلى الترامبية في اإلمارات التي دعمت 
وصول ترامب من خالل لقاء سيشل مع الروس الذي نظمه جورج نادر، مستشار 
إيصال  الترامبية من  وتمكنت  أطــفــال،  اغتصاب  بتهم  قل 

ُ
اعت الــذي  زايــد  بن  محمد 

محمد بن سلمان إلى الحكم، وأعادت تأهيل بشار األسد، ووصل األمر إلى ترتيب 
في  التكفيريني  اإلرهابيني  ودعــم  حفتر،  خليفة  الحرب  ومجرم  ترامب  بني  اتصال 
اليمن مثل ابن بريك وأبو العباس. صحيح أن الثورة املضادة بدأت قبل وصول ترامب 

إلى السلطة، لكنها لم تأخذ دعمًا وشرعية إال برعايته ودعمه. 
أقــارب  إلــى إطـــالق نحو 400 معتقل، منهم  بـــادر »الــدكــتــاتــور املــفــضــل«  فــي مصر 
لحملة  تبرع  أن  أنــه سبق  األميركيني، مع  املصريني  الناشطني  أبــرز  محمد سلطان، 
ترامب األولــى بعشرة ماليني دوالر، وكــان جــزءًا من صفقة القرن، وبــارك التحالف 
االستراتيجي اإلماراتي اإلسرائيلي. وتمكن الترامبي السيسي من مواصلة مساره 
باإلهمال  املنتخب محمد مرسي  الرئيس  اغتيال  إلــى درجــة  تــرامــب،  بدعم  الــدمــوي 

الطبي، كما مئات املعتقلني، ولم يترك صحافيًا ناقدًا وال معارضًا إال اعتقله. 
في السعودية الوضع أصعب، فترامب هو من أوصل، على خالف املؤسسة األميركية، 
الحماقات  كــل  فــي ظــل  بقائه  السلطة، وهــو مــن حافظ على  إلــى  بــن سلمان  محمد 
إنه حمى »مؤخرته«، ووضعه هو األصعب في  القول  يتردد في  ارتكبها، ولم  التي 
الجبري  اغتيال  محاولة  بسبب  تنتظره  التي  واملحاكم  اليمن  حــرب  في  تورطه  ظل 
عابرة  ظــاهــرة  النازية  مثل  الترامبية  خاشقجي.  جمال  واغتيال  التويتر  واخــتــراق 
للحدود، وهي شعبوية لها جمهور عريض من العنصريني والجشعني واالنتهازيني 
والجهلة. صحيح أن بايدن حصل على أعلى األصوات في تاريخ أميركا، لكنه واجه 
عدوًا شرسًا ال يزال يصارع رغم خسارته، لم تكن معركة سهلة، لقد حصل على 
سبعني مليون صوت، من صوتوا له جلهم ال يعون خطورة الترامبية، وال يدرون ما 
يوفر فرص  ملن  الشركات،  الضرائب عنهم ويشجع  ملن يخفف  بنا. صوتوا  فعلته 
العمل من خالل املواجهة مع الصني وشركاتها. متدينون إنجيليون يعلمون سفالته 
يسار  يستفزهم  محافظون  ومصالحهم.  أجندتهم  يتبنى  لكن  الــديــن،  عــن  وبــعــده 
الديموقراطي. صحيح أن أكثرية املسلمني صوتوا ضــده، لكن ثمة نحو 30  الحزب 
إيــران، منهم  أنه سيحارب  يعتقدون  باملئة صوتوا معه، منهم سوريون وعراقيون 
أعمال ضاقوا  رجــال  منهم  واإلجــهــاض،  املثلية  أنــه سيحارب  يعتقدون  محافظون 
باألجندة االجتماعية للحزب الديموقراطي التي تقربه من اليسار. باملجمل، بحسن 

نية أو بسوئها، تظل هذه روافد للظاهرة الخطيرة. 
الترامبية، هي الظاهرة »األسوأ، وغيرها أقل سوءًا منها«، تمامًا كما أن »الديموقراطية 

سيئة، لكن غيرها أسوأ منها«، على قول تشرشل. 

أحمد عمر

حاول اإلعالمي محمود مراد أن يفّسر اإلرهاب املنسوب إلى املسلمني، وأخيرا إلى 
اإلسالم على لسان الرئيس الفرنسي، بقرينة سينمائية أميركية. والسينما هي نص 
الخمسة من سلسلة  األفــالم  َر 

ّ
األميركان، فتذك املقدس، فهوليود هي كعبة  أميركا 

التي  القذرة  ومؤامراته  السّري،  املخابرات  عالم  تتناول  التي  بــورن  العميل جيسون 
غالبًا ما تزهق أرواح أبرياء لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح شخصية. بطل الفيلم 
لتجارب  االستخبارات  أخضعته  أن  بعد  حياته،  تغيرت  شــاب  دامـــون،  مــات  الفنان 
تطويع السلوك، ليتحّول إلى آلة قتل واغتيال. رأى كاتب هذه السطور فيلمًا وثائقيًا 
إندونيسيًا عن قتلٍة ذكروا أنهم كانوا يقومون باملذابح ضد الشيوعيني بعد جرعة 
من األفــالم األميركية. وتــذكــرُت وأنــا أقــرأ املنشور ارتــداء أفــراد تنظيم داعــش اللون 
وتلكما  السينمائي،  باإلخراج  الشديد  وولعهم  أميركا!  بسجون  الخاص  البرتقالي 

قرينتان، وثالثة هي قرينة االنتقام، فاألفالم األميركية هي أفالم انتقام.
 ورأيت أن سلسلة بورن شديدة النمطية، ووجدت أيضًا أن السينما األميركية، في 
تنويم  هو  األقــل  على  أو  للذاكرة  تدمير  والتنميط  الهندية،  األفــالم  تشبه  نمطيتها، 
لها. وهناك فيلم »نظرية املؤامرة«، مليل جيبسون وجوليا روبرتس، وحكايته تشبه 
حكاية هذا الفيلم الذي يحذوه حذو النعل بالنعل، وهو أقدم منه بعقد، فكال البطلني 

يتعّرضان إلى فقدان ذاكرة، ويجاهدان في محاولة معرفة أصلهما وهويتهما. 
وكـــان املفكر املــوســوعــي عبد الــوهــاب املــســيــري، وهــو أفــضــل دارس عــربــي للحياة 
قد وجــد شاعر  األرضـــي«،  الــفــردوس  »كتاب  األميركية، صاحب  والثقافية  الفكرية 
أميركا، ولت ويتمان، مريضًا ومعاديًا للتاريخ، وله ديوان اسمه »أغنية ذاتي«، والذات 
معادية للتاريخ. وبالعود إلى األفالم األميركية التي تجسد فقدان الذاكرة األميركي 
أفالم  أنَّ بطل  ر ولكنها نسيان شامل، سنجد 

ّ
أخــرى تتذك كحبكة درامــيــة، وأفــالم 

الكاوبوي األميركي كائن نمطي، استمّرت بطولته الحقًا بركوب األميركي سيارة أو 
 من حصان، هو:  دائمًا غريب، بال هوية، بال أقارب،  بال أب، بال أم، 

ً
صحن فضاء بدال

ليس له أهل سوى حيوان وآلة هما حصانه ومسّدسه، يأتي من مكاٍن بعيد إلى مدينة 
أهم ما فيها هو صالون املشروبات والقمار، ثم يختفي في آخر الفيلم، في مغرب 

الشمس، ليس عنده فقدان ذاكرة، لكنه ال يتذكر سوى لحظته الحاضرة. 
وفي األفالم األميركية تقع حسناء عابرة، مقطوعة تقريبًا، في حب البطل، بال أهل 
غالبًا، مثله. تعاني من مشكلة، فيتصاحبان، ثم تتحّرش به، فيخضع لها من باب 
اإلحسان إليها، أو النشغاله بذاته، فالعاطفة والحاجة الجنسية عند البطل األميركي 

ر، والفرد نسيان.
ّ
عارضة. العائلة تذك

 به 
ُ

لف
ْ
انشغل إعالمنا العربي بالصراع  بني بايدن وترامب، ونسي التاريخ الذي يك

العرب، فلم يغِن املائدة اإلعالمية بمقبالت، واكتفى بالوجبة الرئيسة، وهي إحصاء 
وذلــك  القانونية،  اإلفـــادات  وبعض  نسيان،  والتجريد  تجريد،  والحساب  األصـــوات. 
نسيان أو إنساء، ومن النسيان أن نمطية األفالم األميركية تنشغل بالبطل وإنقاذ 
إيستوود،  لكلينت  فيلم قوة مطلقة،  التي  تعيش وحدها كما في  ابنته  أو  حبيبته، 
مصائر  مغفلني  بمصيرها  معه  وننشغل  املــئــات،  عنها  البحث  طــريــق  فــي  فيقتل 
ة«. ومن النسيان األميركي أنها انخرطت في حرب خالل عقدين مع »طالبان« 

ّ
»الفك

غّرمتها آالف القتلى األميركان ومليونًا من األفغان، ولديها تجرية فيتنام املّرة، وقد 
الذاكرة. قال عزيز  النسيان، ورؤساؤهم ضعاف  يعانون من  نسيتها، فاألميركان 
نسني في روايته زوبك: انتشرت الحضارة األميركية عبر التدخني. واألصــوب أنها 
انتشرت عبر الدخان، حتى نشمل مع السيجارة الحرب. وذكر آخرون أنها انتشرت 
عبر السينما، فهي فنُّ أميركا األشهر، ووسيلتها لخلب األلباب، فهي بالد الحليب 
والعسل، تاريخها ال يجاوز ثالثة قرون، فقد أباد الغزاة أصحاب التاريخ األصليني 
 منهم سوى عشائر صغيرة لتمثيل دور األشرار في أفالم الكاوبوي 

َ
جميعًا، ولم يبق

والنسيان. السرعة ضد الذاكرة، أميركا أسرع بلد في العالم، هي بالد الحب السريع، 
واألكل السريع، والبيت املعلب، والقنبلة النووية التي تقضي بسرعة على العدو.

فــي األفـــالم املــذكــورة، يعود البطل مغسول الــذاكــرة إلــى رشـــده، وهــو رشــد قصير، 
االنتقام.  األبــريــاء، وانتقامًا ممن دمــروا ذاكــرتــه، فال بد من  لقتل  موضعي، رفضًا 
األبطال الخارقون مثل سوبرمان والوطواط وسبايدرمان هم إما من كوكب آخر أو 

أبطال بال آباء، وذلك أيضًا محو للتاريخ.
رون، والذكريات العظيمة قاتلة أحيانًا.

ّ
العرب يتذك

عبد الحكيم حيدر

كان سيتم قبل االنتخابات الرئاسية بسنة أو سنتني تغيير الدستور نفسه، بحيث 
ال يبّت في أي مسألة انتخابية رئاسية سوى في محكمة زنانيري. وتستمر مدة 
البّت في الحكم في زنانيري، على األقل، من أربع سنوات إلى ست، وحينئذ سيأخذ 
ترامب فترة الوالية الثانية بكل هدوء وروقان ودستورية ال تشوبها أي شائبة. أما 
َبط في زنانيري«، وهي موجودة والحمد لله، وتستطيع 

َ
لو أردت يا بطل »سكة الل

هذه »السكة« أن توصل ترامب إلى ست فترات رئاسية، ويصبغ له شعره في املائة 
مئات بسيطة  لقتل  املــائــة  بعد  وإن حوكم  مــبــارك،  فعلوا بحسني  كما  مــن عمره 
من شعبه، فعندنا أيضا من القضاء من يقول له »بــراءة وعــودوا إلى مقاعدكم«.. 
ثم يعود سعيدا بكل  الشعب،  بعد شاهدا على رئيس منتخب من  فيما  ويصير 

أمواله الخارجية والداخلية إلى قصره.
أما، لو قّدر الله، وظهر له أي منافس في انتخاباته الرئاسية، وهذا نادرا ما يحدث 
ولــه سبعة آالف سنة حضارة وعلوم  الديمقراطية،  بلد عتيد في  في مصر، ألنــه 
وأوراق بردي وطب وتحنيط وعطور ووسيم السيسي وزاهي حّواس، وأول برملان 
في بالد العرب وأول سكة حديد، أما لو أراد املنافس مثال، أن يكتب اسمه في سجل 
املنافسني على سبيل الدعابة أو ترويج النكت، فعليه أن يأتي بطربوشه، مثل الشيخ 
أحمد الصباحي، ويعطى للمنافس صوته، ويأخذ نصيبه من فلوس حملة الرئاسة، 
ويذهب إلى مسجد السيدة نفيسة، أما لو »فتح صدره« نصف فتحة »كده وكده 
اسمه،  من  النصيب  له  قيل  كما  ولإلنسان  أيضا،  حمدين صباحي  مثل  يعني«، 
فسوف يكون نصيبه من األصوات، الثالث في الترتيب، بعد السيد الرئيس بالطبع 

)الفرعون( واألصوات التي جاءت بالخطأ.
أما لو فتح صدره كامال، وأخذته نشوة الديمقراطية حتى وصلت إلى نخاشيشه 
ويأخذهم  السجن سنوات خمسا،  نصيبه  يكون  نــور، فسوف  أليمن  حــدث  كما 
بشهادة كاملة مكملة من الشيخ خالد الجندي الحافظ لكتاب الله، )وعاوز تعترض 
اكفر بقى(. أما لو أحببت أن يكون الشاهد ضد املنافس رئاسيا، كأيمن نور، أكثر 
رتبة في الدين، فحينئذ سيكون الشاهد هو الشيخ علي جمعة، ولن يكون نصيبك 
ساعتها إال »الضرب في املليان«. أما لو أردتها لعبة ديمقراطية طيبة خفيفة، فلن 
يكون لترامب من منافِس أجمل من موسى مصطفى، وسيرسل موسى مصطفى 

إلى ترامب بوكيه الورد، قبل االنتخابات وبعدها وصوته بالطبع.
أما لو أراد السيد ترامب عمل دعاية انتخابية سينمائية بلمسات نسائية، بمكياج 
هادئ، وفي حديقة هادئة، فيها نخيل وصفصاف وورد وجدول من املاء صغير، 
فليس أمامه سوى ساندرا نشأت وكاميراتها. واحذر لو كان ترامب يحب الطرب، 
َدمه قدم خير 

َ
وخصوصا املطرب حسني الجسمي، حتى وإن تبّرع باللحن، ألنه ق

على الجميع.
أما لو أراد صحافيا عبقريا، ألن العبقري حسنني هيكل توفاه الله، فعليه بإبراهيم 
فــي حكم صافية  بــني أصابعه  مــن  العبقرية  تخّر  والـــذي  املــفــّوه،  العبقري  عيسى 
رة، ال تقل صفاء عن كلمات بوذا، وهو الذي قال من يومني »إن جمهور األهلي 

ّ
مقط

مختَرق من اإلخوان، والسلفية تسيطر على جماهير الزمالك«. أما لو أراد ترامب 
َمن ينطح، وال تحاسبه أي سلطة على نطحاته، حتى وإن نطح جحشا، فأنصحه 
بأحمد موسى، وخصوصا وأن توفيق عكاشة من الواضح قد عاد إلى البط في 
منزله. أما لو أراد عبقرية نسائية تفكيكية وتحليلية أيضا فعليه بأماني الخّياط 

ر أسامة الدليل.
ّ
بحيث يعد لها )تفكيكاتها وتحليالتها( املنظ

محمد أحمد بنّيس

رئــاســي يجري  اقــتــراع  مــجــّرد  أخــيــرا  انتظمت  التي  األميركية  االنتخابات  لــم تكن 
في موعده، بقدر ما كانت اختبارا عسيرا ملدى قدرة الديمقراطية األميركية على 
والسياسية  االجتماعية  القاعدة  اتساع  ظل  في  تواجهها  التي  التحّديات  مجابهة 

لليمني األميركي املتطّرف. 
تقّدم هذه االنتخابات دروسا في هذا الصدد، أبرزها أن قيام الدول على مؤسسات 
ديمقراطية راسخة ال يعني أنها باتت محّصنة في مواجهة اإليديولوجيات املعادية 
أبلغ مثال على ذلك؛ فقد استغل  النازية  التجربة  للديمقراطية والتعّددية. ولنا في 
أدولف هتلر مؤسسات النظام الديمقراطي لجمهورية فيمار ومــوارده، ليصل إلى 
السلطة، قبل أن ينقلب على هذا النظام، وُيحّول أملانيا إلى دولة استبدادية حكمها 

بيد من حديد، ثم زّجها في أتون حرٍب كونية مدمرة.
تؤكد هذه االنتخابات أن النزعات السلطوية واليمينية والشعبوية تظل مصدر تهديٍد  
وتنظيمية،  واجتماعية  سياسية  مــوارد  من  تمتلكه  بما  الليبرالية،  للديمقراطيات 
واملهاجرين  األجــانــب  تجاه  والعنصرية  الكراهية  مشاعر  تأجيج  على  تساعدها 
واألقليات. وقد نجح دونالد ترامب، خالل السنوات األربع املاضية، في بناء عقيدٍة 
واآلسيويني  والالتينيني  السود  في  وتــرى  بيضاء،  عرقية  نزعة  تكّرس  سياسيٍة 
على  تدل  ديموغرافية  رات 

ّ
مؤش أن  سيما  للحدود،  العابرة  مصالحها  واملسلمني 

تقلص نسبة السكان البيض، مقارنة بالتزايد امللحوظ في نسب األقليات األخرى. 
وهو األمر الذي قد يربك بعض الخالصات السوسيولوجية بشأن االنقسامات التي 
م به 

ّ
يشهدها املجتمع األميركي واملجتمعات الغربية بوجه عام؛ فإذا كان من املسل

عدُّ مصدرا رئيسا للتقاطبات 
ُ
أن التمايزات األفقية )ثقافية، مهنية، اقتصادية...( ت

املجتمع  مقدمتها  وفــي  الحديثة،  املجتمعات  تطبع  التي  والسياسية  االجتماعية 
ف بأنه مجتمٌع ينبني على الكفاءة واإلنجاز مصدرين  األميركي الذي، عادة ما ُيعرَّ
للنجاح الفردي، فإن االقتراع الرئاسي يعيد إلى الواجهة هذه الخالصات، وإْن على 
أن  بدا  الــذي  العمودي  االنقسام  يعّزز  بهزيمته  التسليم  ترامب  فرفُض  استحياء، 
املجتمع األميركي قد تخلص منه في العقود األربعة املنصرمة، بعد االرتجاج الذي 

أحدثته حركة الحقوق املدنية في ستينيات القرن املاضي وسبعينياته. 
وقــد جــاءت واقــعــة مقتل املــواطــن األســـود، جــورج فلويد، لتميط اللثام عــن األزمــة 
ال  بيضاء  نخبة  فهناك  أكثر من صعيد،  على  املجتمع  هــذا  يعرفها  التي  العميقة 
الصعود  وتــرى في  املجتمع،  هــذا  داخــل  األفقية  التحوالت  إلــى  الرضا  تنظر بعني 
استمرار هيمنتها  أمام  األخرى عائقا  لألقليات  والثقافي  والسياسي  االجتماعي 
لنزعتها  يستجيب  سياسي  خطاب  إلــى  بحاجة  النخبة  هــذه  كانت  السياسية... 
اجتماعية  قــوة  مالمح  وُيكسبها  ة،  املــهــّددَّ هويتها  ويحفظ  والسلطوية،  اليمينية 
أن غدت عنوانا  بعد  إلى حد كبير،  ذلك  ›‹الترامبية‹‹ في  متجانسة. وقد نجحت 
الجانب  بعيدا عما يحدث على  األمــر  يكن  ولــم  لها.  وأفقا مستقبليا  الهوية،  لهذه 
اآلخر من األطلسي، بعد أن صار اليمني الشعبوي رقما أساسيا في معادلة الصراع 

السياسي في أكثر من بلد أوروبي.
على صعيد آخــر، يكرس سلوُك تــرامــب، في مختلف أطــوار هــذا االقــتــراع، صعود 
الــتــعــّدديــة والـــتـــداول السلمي على  الــتــي تــرفــض  الــنــزعــات السلطوية واالســتــبــداديــة 
السلطة، فقد رفض، في سابقٍة من نوعها، االعتراف بهزيمته، متوّسال بما راكمه 
طغاة العالم من خبرٍة في رفض ما تفرزه صناديق االقتراع حني ال تأتي على هواهم. 
وقد أعاد سلوكه إلى األذهان أرشيف املهازل االنتخابية التي تشهدها بلدان كثيرة، 
 إلعادة 

ً
ومنها بلداننا العربية التي غالبا ما تكون فيها اللحظة االنتخابية مناسبة

إنتاج النظام القائم، وتدوير مؤسساته، وتوزيع املغانم على النخب والقوى املتحالفة 
معه، فاالنتخابات ال تحوز شرعيتها إال بفوز ›‹الزعيم الخالد‹‹ أو ›‹الحزب الذي 
يقود الدولة واملجتمع‹‹، أو األحزاب املمالئة للسلطة. وعدا ذلك، فإنها تغدو، في حالة 

ح أو حزب آخر، عنوانا ملؤامرة أو دسيسة خارجية.  
ّ

فوز مرش

بعد نهاية ترامب... 
هل ينتهي الترامبيون العرب؟

أميركا ونواقيس النسيان

لو كان ترامب مصريًا

دروس االنتخابات األميركية
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آراء

حلمي األسمر

بنجامــن  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  كتــب 
العالــم محكــوم  أن  عــام 1844،  فــي  دزرائيلــي، 
عّمــا  شــديدًا  اختالفــا  مختلفــن  بأشــخاص 
بواطــن  يعلمــون  ال  الذيــن  النــاس  يتخيلهــم 
أو  امللــوك  ليســوا  أنهــم  يعنــي  وهــذا  األمــور، 
الحــكام؟  أولئــك  هــم  َمــن  وتســاءل:  وزراءهــم. 
أجاب: هذا سّر ينبغي معرفته حتى نستطيع 
الســيطرة عليهــم ونفرض الســالم علــى العالم. 
غيــر أن أحــدًا، منــذ ذلــك الحــن وإلــى مــدى غير 
منظــور، لــم يشــِف غليــل أحد، ال بفّك الســر، وال 

بفرض السيطرة عليهم.
أو  الظــل«  »حكومــة  هــؤالء  بعضهــم  يســمي 
»الحكومــة الخفيــة« أو »الدولــة املوازيــة«، غيــر 
أن مصطلــح »الدولــة العميقــة« هــو اآلن األكثــر 
تــداواًل، تعبيــرًا عــن هــذا »الشــيء« الــذي يقــّرر 
مــاذا يحــدث غــدًا علــى الكرة األرضيــة. وكما أن 
هــذه الكــرة مقّســمة إلــى دول، ثّمــة دولــة عميقة 
فــي كل دولــة، ويبــدو أنهــا تديــن بالــوالء، إلــى 
التــي  »العظمــى«  العميقــة  للدولــة  كبيــر،  حــد 
الــدول، العميــق منهــا  تتحّكــم بمصائــر بقيــة 

والسطحي، إن جاز التعبير.
قد يبدو هذا الكالم أقرب إلى االستالب لعقلية 
املؤامــرة، وقــد يبــدو ضربــا من الخيــال، لكن ما 
يحــدث »تحــت الســطح« عــادة يشــبه ما يحدث 
فــي باطــن البحــر، فيمــا يبــدو ســطحه هادئــا، 

راتب شعبو

تســتدعي عمليات االنتقام العنيف والهيجان 
حيــال  نلحظــه  الــذي  اإلســالمي  الشــعبي 
عــن  الســؤال  لإلســالم  أوروبيــة  »إهانــات« 
الحساســية اإلســالمية العاليــة تجــاه أوروبــا. 
حيــال  تذكــر  إســالمية  فعــل  رّدات  نالحــظ  ال 
االســالم  بحــق  ترتكــب  وأعمــق  أكبــر  إهانــات 
واملســلمن فــي غيــر مــكان مــن العالــم، بمــا فــي 
 
ً
ذلــك علــى يــد مســلمن، كمــا كان الحــال مثــال
فــي إقليــم دارفور الســوداني، حيث كان يجري 
تمزيــق القــرآن علــى يــد مليشــيات الجنجويــد 
وقتل األطفال والشــيوخ داخل املســاجد. أو في 
يجبــرون  النظــام  شــبيحة  كان  حــن  ســورية، 
النــاس علــى الركــوع لصورة رئيســهم. وقُع أي 
شــديد  يكــون  باإلســالم  أوروبيــة«  »اســتهانة 
األثــر علــى نفــوس املســلمن، قياســا علــى مــا 
يتعــّرض لــه اإلســالم واملســلمون مــن إهانــات 

وإجرام من أي مصدر آخر. 
للذاكــرة اإلســالمية املشــتركة حضــور فــي هذه 
الحساســية تجــاه أوروبــا، تمتــد مــن الغــزوات 
الصليبيــة إلــى االســتعمار األوروبــي الحديث. 
الــذي  املنتصــر  اآلخــر  تجســيد  هــي  أوروبــا 
تمّكــن مــن توطــن قبــس الحضارة اإلســالمية، 
حــن راح هــذا القبــس يخبــو في ديار اإلســالم. 
هزيمــة  مــرآة  إذن  أوروبــا  تكــون  أن  يمكــن 
فــي  »آخــر«  هــي  أوروبــا  وتأخرهــم.  املســلمن 
نظــر املســلمن، ألنهــا غيــر مســلمة، األمــر الذي 
 علــى قلــوب 

ً
يجعــل تفوقهــا الحضــاري ثقيــال

أصحــاب الحضــارة الغابــرة الذيــن ال يجــدون 

محمد أحمد القابسي

بعد نيلها ثقة مجلس النواب في 2 سبتمبر/ 
أيلــول املاضــي، واجهــت الحكومــة التونســية، 
برئاســة هشــام املشيشــي، ترســانة تحّديــات 
واجتماعيــة،  اقتصاديــة  أزمــات  شــَكلت 
انعكســت ســلبا علــى صــورة الدولــة ومجمــل 
وبرملــان  حكومــة  مــن  السياســين  الفاعلــن 
فــي  املشيشــي،  والتــزم  ومنظمــات.  وأحــزاب 
خطــاب عْرضــه برنامــج حكومتــه لنيــل الثقة، 
إيجــاد  علــى  جــاَدة  ســتعمل  حكومتــه  بــأن 
املوروثــة،  األزمــات  لهــذه  املناســبة  الحلــول 
والتــي لــم تكــن للحكومتــه الجديــدة يــد فيهــا، 
ولكنهــا فــي الوقت نفســه ملزمــة بمجابهتها، 
تبعــا لثقافــة اســتمرارية الدولــة ومقتضيــات 

مؤسساتها وحفظا العتبارها وهيبتها.
وكانت أولوية األولويات وكبرى األزمات تلك 
الطاقــة وإعــادة اإلنتــاج  التــي تعلقــت بملــف 
فــي قطــاع حيــوي، هــو قطــاع البتــرول، الــذي 
يوفــر جانبــا مهما من املــوارد التي تحتاجها 
فيهــا  اشــتدت  اســتثنائي،  ظــرف  فــي  الدولــة 
مــوارد  انحســار  أمــام  االجتماعيــة  األزمــة 
الدولــة األساســية وتداعيات جائحة كورونا. 
لحكومــة  ســيكون  أنــه  املتابعــون  وتوقــع 
فــي  النجــاح  إلــى  ســعيها  فــي  املشيشــي، 
إعــادة نســق اإلنتــاج فــي مادة البترول، كســب 
شــعبي وسياســي هام، يعيد بســط يد الدولة 
وإدارتهــا.  الحيويــة  مواردهــا  مصــادر  علــى 

وحتــى »رومانســيا«، وفيما تــدور في األعماق 
رحى حياة زاخرة بالصراع والعنف.

يقال إن أول من تحدث عن »الحكومة الخفية« 
ثيــودور  األســبق،  األميركــي  الرئيــس  هــو 
ر من هيمنة شــبكات مالية 

ّ
روزفلــت، حــن حذ

القــرن  فــي  ذلــك،  وقبــل  بــالده.  سياســة  علــى 
التاسع عشر، تحّدث الزعيم األملاني بسمارك 
ــة العالم، 

ّ
عــن وجــود قــوى غيــر مرئية تدير دف

أطلــق عليهــا »جماعــة مــا ال يســبر غــوره«، ثم 
أمــا مصطلــح  مــا قالــه.  جــاء دزرائيلــي فقــال 
مصــدر،  مــن  أكثــر  فوفــق  العميقــة«،  »الدولــة 
يقال إنه نشــأ في تركيا في تســعينيات القرن 
املاضي، للتعبير عن شــبكاٍت من املجموعات 
وضبــاط القــوات املســلحة الذيــن أخــذوا علــى 
عاتقهــم حمايــة علمانية الدولــة التركية، بعد 
أتاتــورك،  كمــال  مصطفــى  يــد  علــى  قيامهــا 
ومحاربة أي حركة أو فكر أو حزب أو حكومة 
تهــّدد مبــادئ الدولة التركية العلمانية. وكان 
الدولــة  ملفهــوم  وظهــور  تعريــف  أول  ذلــك 
بتعريفــاٍت  املصطلــح  ظهــر  ثــم  العميقــة، 
إنشــاء  مــع  املتحــدة  الواليــات  فــي  مشــابهٍة 
األميركيــة.  لالســتخبارات  املركزيــة  الوكالــة 
تتمثــل  العميقــة  الدولــة  أن  ضمنــا  وفهــم 
واشــنطن  فــي  السياســية  الســلطة  بشــبكات 
»وول  فــي  واملاليــة  االقتصاديــة  والســلطة 
ســتريت«، التــي تعمــل علــى حمايــة مجموعــة 
مــن شــبكات املصالــح املختلفــة، وقــد نشــرت 

لراحــة نفوســهم ســوى اســتحضار ذكــرى تلــك 
الحضارة باألشكال واألزياء واللغة واألسماء، 
ثــم ال يجــدون مــن وســيلٍة إلثبــات حضورهــم 
العاملــي ســوى العنــف الصادم في االســتهداف 

وفي الطريقة. 
من الصعب عزل عمليات القتل التي شــهدتها 
»صحــوة  ســياق  عــن  أخيــرا،  أوروبيــة،  دول 
دولــة  تشــكيل  حــد  بلغــت  إســالمية  عنفيــة« 
خالفــة إســالمية اســتطاعت أن تهــزم جيوشــا، 
تطلبــت  وقــد  سياســية.  حــدودًا  تلغــي  وأن 
بقيــادة  دولــيٍّ  تحالــٍف  تشــكيل  هزيمتهــا 
وعمليــات  دولــة،   82 ضــم  املتحــدة  الواليــات 
جوية وبرية استغرقت حوالي خمس سنوات 
)مــن منتصــف العــام 2014 حتــى ربيــع 2019(، 
العراقــي  الجيــش  هزيمــة  تســتغرق  لــم  فيمــا 
إّبان صدام حســن )هناك من صنفه رابع أكبر 

جيش في العالم( أكثر من ثالثة أسابيع. 
ال تفتقد إلى الســند التحليالت التي تعتبر أن 
أيــادي عدة ســاهمت في صعــود تنظيم الدولة 
اإلســالمية )داعــش(، أميركيــة وأخــرى إقليمية 
وعربية )كل لغاياته(، وأن نظام نوري املالكي 
مّهــدا  ســورية  فــي  األســد  وبشــار  العــراق  فــي 
الخاصــة.  لغاياتهمــا  الصعــود  لهــذا  أيضــا 
مــع ذلــك، ال محيــد عــن رؤيــة كفاحيــة مقاتلــي 
مــن  القــدر  هــذا  وراء  واستبســالهم.  »داعــش« 
التماســك وكذا املســتوى الرهيب من الوحشية 
التنظيــم، توجــد قضيــة وحــدت  الــذي أظهــره 
مقاتليهــا وشــّدت أنصارهــا وجمهورهــا إلــى 
االســتعراض  مســتوى  عــن  التغاضــي  حــد 
اإلجرامــي الــذي ثابــر عليــه التنظيــم.  القضيــة 

وتقــع حقــول النفــط ومؤسســات إنتاجــه فــي 
محافظة تطاوين في الجنوب الشرقي للبالد 
فــي منطقــة »الكامــور«،  التونســية، وأساســا 
الليبيــة،  للحــدود  متاخمــة  محافظــة  وهــي 
اقتصاديــة  تاريخيــة  عالقــات  ولســكانها 
وتجاريــة واجتماعيــة عريقــة بالقطــر الليبي، 
وهــم يســتفيدون مــن اإلمكانــات التــي كانــت 
تتيحهــا ليبيــا. وقــد أثــر الوضــع العــام الــذي 
تمــر بــه الجــارة القريبــة ســلبا علــى الوضــع 
وخصوصــا  الجهــة،  بهــذه  االقتصــادي 
بســبب  املباشــرة،  الحدوديــة  مناطقهــا 
التونســية  العمالــة  مــن  مهمــة  أعــداد  رجــوع 
املشــتغلة ســابقا فــي ليبيــا، وتراجــع حــاد في 
فــرص العمــل، إثــر غلــق الحــدود بــن البلدين، 
وحمــالت مقاومــة التهريــب، وخصوصــا مــع 
تنقــل  وتوقــف   ،19 كوفيــد  فيــروس  تفشــي 
األشــخاص والتبــادل التجــاري النظامي عبر 
أدى  وقــد  وازن«.  »ذهيبــة  الحــدودي  املعبــر 
االقتصــادي  الــدور  إلــى تراجــع  الوضــع  هــذا 
وإشــعاعها  الحدوديــة  واملناطــق  للجهــة 
بســبب  والوطنــي،  اإلقليمــي  فــي محيطيهــا، 
تقلــص »التجــارة املوازيــة« التــي كانــت مــورد 

رزق آلالف املواطنن التونسين.
حركــة  وغيرهــا  األســباب  هــذه  فّجــرت 
احتجاجية دارت أحداثها في منطقة الكامور 
البترولية في يونيو/ حزيران 2017، مطالبة 
العــادل  والتوزيــع  والتشــغيل  بالتنميــة 
شــباب  اعتصــم  وقــد  الطبيعيــة.  للثــروات 

مجلــة »سياســات عربيــة«، التــي تصــدر عــن 
املركــز العربــي لألبحاث ودراســة السياســات، 
دراســة الفتــة عــن »الدولــة العميقــة« ألســتاذ 
فــي جامعــة  الحكــم،  السياســة وشــؤون  علــم 
وكانــت  أونيــل،  باتريــك  ســاوند،  بوجــت 
الناشــئ  املفهــوم  العميقــة:  »الدولــة  بعنــوان 
في علم السياســة املقارن« )العدد 30 - كانون 

الثاني/ يناير2018(.
علــى  املوشــك  األميركــي  الرئيــس  أن  ويبــدو 
مغــادرة البيــت األبيــض )إن فعلهــا طواعيــة!( 
بعد فوز جو بايدن، في االنتخابات األميركية 
الحديــث،  العصــر  فــي  دراماتيكيــة  األكثــر 
اســتخدم  الــذي  األول  األميركــي  الرئيــس  هــو 
فــي  واألول،  العميقــة«،  »الدولــة  مصطلــح 
حــدود مــا يســمح بنشــره فــي وســائل اإلعــالم، 
الــذي اشــتبك مــع أذرع هــذه الدولــة، حتــى إنــه 
اتهمهــا قبــل أشــهرعبر تغريــدة علــى »تويتــر« 
إعــالن  تؤخــر  بأنهــا  لديــه(  األثيــرة  )املنصــة 
لفيــروس  فعــال  لقــاح  أو  عــالج  إلــى  التوصــل 
كورونــا وكوفيــد - 19 إلــى ما بعد االنتخابات، 
»الدولــة  نصــه:  مــا  التغريــدة  فــي  جــاء  حيــث 
العميقــة، أو أي شــخص آخــر، فــي إدارة الغــذاء 
جــدًا  الصعــب  مــن  األميركيــة، يجعــل  والــدواء 
علــى شــركات األدويــة إيجاد أشــخاص إلجراء 
مــن  عليهــم.  والعالجــات  اللقاحــات  اختبــار 
الواضــح أنهــم يأملــون تأخيــر العــالج إلــى مــا 
بعد 3 نوفمبر )موعد االنتخابات الرئاسية(«. 

وشــكلت  »داعــش«،  مقاتلــي  وحــدت  التــي 
اإلســالم  عــن  الدفــاع  هــي  الوجــودي  تبريــره 
)اإلســالم الســني تحديــدا(، واســتعادة مكانته 
ودوره. توجــد قناعــة بــأن هــذه املهمــة تجّســد 
التكليــف اإللهــي األســمى. يحتشــد وراء هــذه 
القضيــة كل القهــر التاريخي املتراكم في قلوب 
املســلمن الذين ســرعان ما يتخيلون أسالفهم 
ونهــم 

ّ
يحث الســابقن(  العالــم  )ســادة  الكبــار 

علــى »الصحــوة« واســتعادة الــدور. ال ينتظــر 
األنصــار هنــا شــرحا ملعنــى اإلســالم املقصود، 
»الصحــوة العنفية« تســتدعي النســخة األكثر 
 فــي اإلســالم. ســوف 

ً
 واألكثــر صداميــة

ً
جذريــة

مــن  التخلــص  ينبغــي  أنــه  هــذا،  علــى  يبــدو، 
باالعتــدال  توصــف  التــي  اإلســالم  نســخ  كل 
والتســامح. لهذا كانت جاذبية »داعش« وكان 
مــن  هــم  »داعــش«  ضحايــا  مــن  األكبــر  العــدد 
املســلمن، ضمــن معركــة توحيد »اإلســالمات« 
فــي  نفســه  يضــع  واحــد  جهــادي  إســالم  فــي 

مواجهة عالم كافر يتجّسد في الغرب. 
تبدو العمليات التي حدثت أخيرا في فرنســا 
وفي النمسا نموذجا من النشاط »الداعشي«، 
صلــة  ال  مســتقلة  عمليــات  كانــت  لــو  حتــى 
لهــا بالتنظيــم، قــام بهــا أشــخاص مســتقلون 
 .)self-radicalized( ذاتيــو التطــّرف اإلســالمي
املبــدأ هــو إحــداث الصدمــة في وســط »العدو« 
ملــن  مــا تبقــى  الــذي هــو كل  العنــف  بواســطة 
عليــا  مكانــة  يتصورونــه  مــا  بــن  قــون 

ّ
يتمز

حباهــم بهــا الله، بوصفهم مســلمن، وحقيقة 
تجاوزهــم،  »غربــي«  عالــم  فــي  هامشــيتهم 
وزنــا.  لهــم  يقيــم  وال  حقوقهــم  علــى  وتجــرأ 

الــذي  للكامــور  الفرعــي  املســلك  فــي  املنطقــة 
تعتمــده شــركات التنقيــب لتزويــد املحطــات 
ونقــل البترول نحو ميناء جرجيس البحري، 
نشــطاء  مــن  مجموعــة  إليهــم  وانضمــت 
وقــد  للتحــّرك.  املســاندين  املدنــي  املجتمــع 
دعمت عدة شــخصيات وأحزاب هذا التحّرك، 
علــى غــرار حزب حراك تونــس اإلرادة، وحركة 
الشــعبَية..  النهضــة وآفــاق تونــس والجبهــة 
املحتَجــون  أغلــق  تمــوز،  يوليــو/   24 وفــي 
تصعيدَيــة  »كعمليــة  البتــرول   

َ
ضــخ محطــة 

لتحَركاتهــم االحتجاجيــة الســلمية بعــد عــدم 
ملطالبهــم  الســابقة  الحكومــات  اســتجابة 
وعــدم اإليفــاء بوعودهــا«. مــا أدى إلــى زيــادة 
االحتقان الشــعبي، وعّمق األزمة االقتصادية 
العامــة، خصوصــا مع تفاقــم العجز التجاري 
واختــالل ميــزان الدفوعــات، وتفجــر جــدل فــي 
الفضــاء العــام ووســائل اإلعــالم بشــأن هيبــة 
النظــام  لفــرض  تدخلهــا  وضــرورة  الدولــة، 

وإعادة فتح محطة الضخ.
 أمــام هــذا الوضع، اعتمدت حكومة املشيشــي 
الســابقة،  الحكومــات  عــن  مختلفــة  مقاربــة 
تتمثل في إيفاد فريق حكومي للتفاوض مع 
املحتجــن، يترأســه مستشــار وزيــر الشــؤون 
االجتماعيــة، حيــث انطلقــت املفاوضــات علــى 
محمــد  الوزيــر  خبــرة  مــن  مســتفيدة  املــكان، 
مجــال  فــي  والخبيــر  النقابــي  الطرابلســي، 
عايــش  والــذي  املهنيــة،  والعالقــات  الشــغل 
نشــأة هــذه األزمــة منــذ 2017. وضــم الفريــق 

وقــت  فبعــد   ،
ً
فعــال مــا حصــل  هــذا  أن  ويبــدو 

قصيــر مــن إعــالن فــوز بايدن، وهزيمــة ترامب، 
نشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز، يوم 9 شــهر 
نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، خبرًا تناقلته 
شــركتي  إعــالن  تضمــن  اإلعــالم،  وســائل  كل 
أن   )BioNTech( وبيونتيــك«   )Pfizer( فايــزر 
الــذي  الجديــد،  كورونــا  فيــروس  اللقــاح ضــد 
تعمــالن علــى تطويــره، »فّعــال بنســبة %90«، 
بعــد التحليــل األولــي لنتائــج املرحلــة الثالثــة 
قبــل  األخيــرة  وهــي  الســريرية،  التجــارب  مــن 
تقديــم طلــب ترخيصه! وأصدرت شــركة فايزر 
األملانيــة  األدويــة  شــركة  مــع  اللقــاح  )طــّورت 

أو  انتقامــات،  مجــرد  املذكــورة  العمليــات 
انفعــاالت عنيفــة للتعبيــر عــن الغضــب وعــدم 
الرضــى، ســيما أنهــا تســتهدف غالبــا ضحايا 
مغفلن، يسهل قتلهم حتى بالسالح األبيض، 
مــع  العمــق  فــي  أن هــذه األفعــال تتصــل  غيــر 
واســع  لــدى جمهــور  مكنــون  شــعوري  نســق 
املنتصــر  معاقبــة  يســتبطن  املســلمن،  مــن 

حضاريا، والذي ال نستطيع مجاراته. 
على الصعيد الديني اإلسالمي الرسمي، تدان 
االســتفزاز.  تكــرار  بعــدم  وُيطالــب  الجريمــة، 
مظاهــرات  تخــرج  الشــعبي  الصعيــد  وعلــى 
تجاهــل  مــع  اإلســالم  »إهانــة«  ضــد  غاضبــة 
الجريمــة. علــى الصعيديــن املذكوريــن، يوجــد 
ألــم وجدانــي »تراجيدي« بن مــا يمليه الحس 

التنميــة،  فــي  مختصــن  وجامعيــن  خبــراء 
ونــواب  الوطنيــة  املنظمــات  عــن  ومندوبــن 
مجلــس الشــعب، لقيــادة حــوار اســتمر شــهرا، 
أثمــر اتفاقــا شــامال أنهــى هــذه األزمــة، وأعــاد 
تشــغيل محطــة الضخ، من أهــم نقاطه ضمان 
تشــغيل 1500 مــن أبنــاء الجهــة فــي الشــركات 
البتروليــة، وإحــداث مواطــن شــغل بشــركات 
دينــار  مليــون   80 وتخصيــص  البيئيــة، 

لصندوق تنمية الجهة. 
وفي قراءة لرمزية هذا االتفاق، يمكن اعتباره 
األزمــات  حــل  فــي  جديــد  لنمــوذج  مؤسســا 

بيونتيــك( تفاصيــل قليلــة فقــط عــن تجربتهــا 
الســريرية، بناًء على املراجعة الرســمية األولى 
للبيانــات مــن لجنة خارجية من الخبراء، وفقا 
ملــا ذكرتــه الصحيفة. هذا الحــدث الكبير واحد 
فقط )لكنه كان حاسما كما يبدو( من تجليات 
وفــي  العميقــة.  والدولــة  ترامــب  بــن  الصــراع 
وسع املرء أن يحصي تغريداٍت كثيرة للرئيس 
املهــزوم، تتحــدث بصراحــة عن خالفه مع قوى 
بــه، كمــا تجــيء  التــي جــاءت  الدولــة العميقــة 
عبــر حزمــٍة  كمــا صرفتــه،  بغيــره، وتصرفهــم 
والخشــنة،  الناعمــة  القــوة  أذرع  مــن  متنوعــٍة 
يصعــب التفصيــل فــي الحديــث عنهــا فــي هذه 
العجالــة! هــل أطاحــت الدولــة العميقــة ترامب؟ 
يبــدو الســؤال منطقيــا، وجوابــه علــى األغلــب 
انتهــى،  الرجــل  دور  أن  يبــدو  حيــث  »نعــم«، 
ولــم يعــد يلبــي مصالــح هــذه الدولــة، بــل ربمــا 
غــدا عبئــا عليهــا، ومكلفــا أكثــر ممــا يحتمــل. 
ملصلحــة  الصــراع  حســم  هــل  اآلن:  والســؤال 
العرجــاء«  ــة 

ّ
»البط أن  أم  العميقــة،  الدولــة 

)مصطلــح يطلــق علــى الرئيس فــي األيام الـ 77 
لــن  التاليــة لالنتخابــات(  األخيــرة مــن حكمــه 
النهايــة«،  م بالهزيمــة، و»ســتقاتل حتــى 

ّ
تســل

ليندســي  الجمهــوري  الســيناتور  أشــار  كمــا 
تصريــح  فــي  الرئيــس،  مــن  املقــّرب  غراهــام، 
محادثــة  بعــد  األميركيــة،  اإلعــالم  لوســائل 

هاتفية طويلة مع »الرئيس«؟
)كاتب من األردن(

السليم واألخالق العامة من رفض للقتل الذي 
يســتهدف مدنيــن وشــعور خفــي بالراحــة مــن 
يجرحــون  الذيــن  »الغيوريــن«  الشــباب  فعــل 
رفــض  بــن  اإلســالم.  هــزم  الــذي  »الغــرب« 
مســلمون  يعيــش  عنهــا،  والرضــى  الجريمــة 
زه واقــع هزيمتهــم 

ّ
كثيــرون أملــا وجدانيــا، يعــز

وتأخرهم الثقيل.
مصــادر  مــن  غيــره  دون  الغــرب  اســتهداف 
الرغــم  علــى  واملســلمن،  لإلســالم  اإلســاءة 
اإلســالم  إلــى  املوجهــة  اإلســاءات  فداحــة  مــن 
واملســلمن فــي غيــر مــكان، يعنــي أن املوضــوع 
لهــذه  وأن  املعنــى،  بحصــر  دينيــا  ليــس 
أواًل حساســية  فهــو  دافعــا مركبــا،  العمليــات 
الغــرب  عيــون  فــي  لصورتهــم  املســلمن 
»املنتصــر« تجعــل االســتهانة األوروبية مؤملة 
بتحــول  املســلمن  احتفــاء  مقــدار  )لنالحــظ 
مســيحي أوروبــي إلــى اإلســالم، الشــيء الــذي 
 .)

ً
لــن نجــده عنــد تحــول شــخص أفريقــي مثــال

وثانيا العداء املستبطن للغرب الذي استحوذ 
اإلســالم  إمبراطوريــة  وفــكك  الحضــارة  علــى 

واستعمر بلدان املسلمن. 
 عن الطريق الشاق، 

ً
تبدو هذه العمليات بديال

ولكــن املجــدي، املتمثــل فــي التخلــص من عقدة 
املهــزوم عبــر االنخــراط فــي مجــاالت التحويــل 
ومجــاالت  والتشــاركي  العقالنــي  السياســي 
العمل والعلم والبناء. قد يخفف هذا النوع من 
العنــف عــن الــذات املهزومــة واملهّمشــة، ولكنــه 
عقيــم ومدمــر للــذات فــي عالقتهــا مــع نفســها 

وعالقتها مع اآلخر.
)كاتب سوري في فرنسا(

واملطالب االجتماعية وإدارتها، والتعاطي مع 
الحراك االجتماعي االحتجاجي، عبر الحوار، 
وذلك بتحديد متطلبات كل جهة وأولوياتها، 
ضمــن تصــور غيــر مســقط ينبــع مــن الجهــة 
نفسها. وستعزز تجربة الكامور هذه حظوظ 
استنساخها، ال في الجهات التي تعيش على 
بــل  فحســب،  وتعطيلــه  اإلنتــاج  إغــالق  وقــع 
فــي مختلــف الجهــات، إذ اعتبرهــا مالحظــون 
»تأسيســا ملســار تشــاركي لتحديد األولويات 
الدولــة  فيهــا،  طــرف  كل  وأدوار  التنمويــة، 

واملجتمع املدني واملؤسسات واألفراد«.
هــذه  مــن  املشيشــي  حكومــة  اكتســبته  مــا 
التجربــة امتالكهــا مقاربــة تهــدف إلــى إيجــاد 
ثــروة فعليــة وتصــور لكيفيــة توزيعها بشــكل 
عــادل. مقاربــة تقــوم على إعادة اســتثمار جزء 
مــن الثــروة التي تنتجهــا الجهة وتدويره. وال 
بــل  البتــرول والفوســفأت،  يقتصــر ذلــك علــى 
علــى مختلــف املــوارد الطبيعيــة. وفــي قــراءة 
هــذه  اعتبــار  يمكــن  اســتراتيجية،  سياســية 
التجربــة تأسيســا للقطــع مــع منطــق الدولــة 
املركزيــة التــي تحتكــر الفضــاء العــام والثروة، 
وتحول بيروقراطيتها التقليدية دون تحقيق 
التنميــة فــي الجهــات املحرومــة. وينتظــر فــي 
هــذا الســياق، وهــذا مــا أعلنــت عنــه الحكومــة، 
جديــدا  تنمويــا  منــواال  التجربــة  تعميــم 
مختلفــا، ينبــع مــن الحاجيــات األساســية لكل 

جهة وأولوياتها والفرص التي تزخر بها. 
)كاتب تونسي(

هل أطاحت »الدولة العميقة« ترامب؟

العنف، كل ما تبقى لنا؟

بادرة ومنوال تنمية جديد في تونس

ما يحدث »تحت 
السطح« عادة يشبه 
ما يحدث في باطن 

البحر، فيما يبدو 
سطحه هادئًا

تبدو العمليات التي 
حدثت أخيرًا في 

فرنسا وفي النمسا 
نموذجًا من النشاط 

»الداعشي«

يمكن اعتبار اتفاق 
الكامور خطوة جيدة، 

أسهمت في تحقيق 
المعادلة التنموية 

بين الجهات الميسورة 
والجهات األقل حظًا
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تقدمــت 120 امــرأة ليبيــة، يمثلــن مختلــف 
الشــرائح املجتمعيــة الليبيــة، بمقترحــات 
بموظفــي  لقائهــن  خــالل  املتحــدة،  لألمــم 
البعثــة األمميــة فــي ليبيــا، نهايــة الشــهر املاضــي، 
توصيــات  مــن  جملــة  عــن  البعثــة  تعلــن  أن  قبــل 
قطــاع النســاء لرفعهــا الجتماعــات ملتقــى الحــوار 
ضــرورة  بشــأن  تونــس،  فــي  املعقــودة  السياســي 

مشاركة املرأة في املرحلة املقبلة.
 
ّ
تقــول عــزة الفرجانــي، املشــاركة فــي ذلــك اللقــاء، إن

هذا العدد من النساء تضمن أكاديميات وناشطات 
مدنيــات وحقوقيــات، حرصــن علــى تمثيــل عــادل 
والتبــو  األمازيــغ  مــن  الثقافيــة،  األقليــات  لنســاء 
والطــوارق. وتعبــر الفرجانــي عــن أملهــا الكبيــر في 
أن تكــون التوصيــات املرفوعــة للملتقى »بارقة أمل 
الــذي  التهميــش«  جــدار  اختــراق  مــن  املــرأة  تمّكــن 
مجتمعــي  اعتــراف  عــن  متحدثــة  لعقــود،  طاولهــا 
ودولي بدور املرأة في مجاالت املصالحة الوطنية، 
القطاعــات  فــي  املناصــب  مــن  العديــد  وتولــي 
الحكوميــة والخدميــة بعــد التراجــع الكبيــر لــدور 
مهمــة،  قطاعــات  فــي  خصوصــا  الرســمي،  الرجــل 

كالتعليم الذي تشغله املرأة بنسبة كبيرة جدًا.
»العربــي الجديــد«، عــن ظلــم  لـ تتحــدث الفرجانــي 
قتلــت  »الحــرب   

ّ
أن املــرأة، موضحــة  لحقــوق  كبيــر 

وغيبت وهجرت نســبة كبيرة من الرجال، فشــغلت 
النساء الفراغ، وبالرغم من ذلك فال حقوق لهن وال 

قانون يشرعن مطالبهن«.
تبــدو تلــك املطالــب واضحــة مــن خالل بيــان البعثة 
األممية، الذي ذكر من بن توصيات النساء ضرورة 
إشــراك »متخصصــات متمكنات ومســتقالت« بمن 
وذوات  املهجــرات،  مــن  املهمشــة  »الفئــات  فيهــن 
اإلعاقــة، واألقليــات اللغويــة« بــل »إدمــاج املــرأة فــي 
املســارين األمنــي والعســكري«. وتؤكــد الفرجانــي، 
الناشــطة فــي املجــال الخيــري، على تجــاوب البعثة 
األمميــة بشــكل كبيــر مــع مطالبــة شــريحة النســاء 
بإنشاء مجلس أعلى للمرأة كهيئة مستقلة تشارك 
فــي مختلــف قطاعــات السياســة واألمــن والحقــوق، 
الجديــد  الجيــل  تمثيــل  لضمــان  الشــابات  وإدراج 
مــن النســاء فــي عمليــات صنــع القــرار فــي مســائل 

تصميم السياسات والحوكمة املستقبلية.
 نســبة مشــاركة 

ّ
وبينمــا تؤكــد الفرجانــي علــى أن

اتهــن مــع موظفــي األمــم املتحــدة  الشــابات فــي لقاء
بلغــت النصــف، تــرى املحاميــة صالحــة بــن عثمــان 
 االســتجابة ملطالــب املــرأة إن تحقــق 

ّ
مــن جانبهــا أن

ملــف  جــدار  فــي  كبيــرًا  اختراقــا  ســتمثل  نصفهــا 
أوضاع املرأة في ليبيا. 

وبالرغم من األلم، تتحدث بن عثمان باعتزاز عمن 
»شــهيدات« البــالد، وتقــول: »ال أعتقــد  وصفتهــن بـ
 بلدًا شــهد نزاعا مثل ليبيا، وبرزت فيه أصوات 

ّ
أن

نســائية مثــل صــوت عضــو مجلــس النــواب ســهام 
سرقيوة، مغيبة املصير حتى اآلن، وال املدافعة عن 
حقــوق املــرأة املحاميــة ســلوى أبوقعيقيــص، التــي 
»العربــي  اغتيلــت فــي بيتهــا«. تتابــع فــي حديــث لـ
 »مطالــب إنصــاف املــرأة شــملت أيضــا 

ّ
الجديــد«، أن

ضــرورة الكشــف عــن مصير املغيبات في الســجون 
 قانــون 

ّ
واللواتــي تعرضــن لالغتيــال«، معتبــرة أن

إنشــاء هيئــة مســتقلة للمــرأة ســيمّكنها من حماية 
حقوقها. وعن أســباب تفاؤلها بتجاوب املشاركن 
 خطــوة 

ّ
فــي امللتقــى السياســي بتونــس، تعتبــر أن

منظمــات  عبــر  صوتهــا  إليصــال  املــرأة  لجــوء 
دوليــة ومنهــا األمــم املتحــدة، ســتمّكنها مــن فــرض 
 »املتنفذيــن في املشــهد غالبا 

ّ
وجودهــا، مضيفــة أن

ما يولون أّي طرف خارجي وإن كان منظمة دولية 
أهمية كبيرة«.

وفــي مؤشــر جديــد إلــى التقــدم فــي أوضــاع املــرأة، 
ترحيبهــا  عــن  ودوليــة  محليــة  منظمــات  أعلنــت 
بإنشــاء محكمتــن، فــي طرابلــس وبنغــازي، للنظر 
فــي قضايــا العنــف ضــد املــرأة والطفــل. وبحســب 
قرار مجلس القضاء األعلى في ليبيا، في أكتوبر/ 
خمــس  تعيــن  جــرى  فقــد  املاضــي،  األول  تشــرين 
قاضيات ليبيات للعمل في املحكمتن. واعتبرتها 
األمــم املتحــدة خطــوة »نحــو تعزيــز حقــوق املــرأة 
والطفــل فــي ليبيــا«، معبــرة عــن تفاؤلهــا بتحســن 
 بــن عثمــان املتفائلــة بالقــرار، 

ّ
أوضــاع النســاء. لكــن

ها خطوة يجب أن تتبعها خطوات ملراجعة 
ّ
ترى أن

فــي  الليبيــة  التشــريعات  فاعليــة  عــدم  أســباب 
 
ّ
تحسن أوضاع املرأة كقوة فاعلة في املجتمع. لكن
 شرائح واسعة 

ّ
املحامية تؤكد، في الوقت عينه، أن

ملتقــى  فــي  املشــاركات  علــى  تعــّول  الليبيــات  مــن 
الحوار السياسي النتزاع حقوق املرأة في املشاركة 
الفاعلــة فــي صنــع القرار في املشــهد املقبل، مشــيرة 
إلــى أن األمــم املتحــدة اعترفــت بضــرورة التمثيــل 
 17 اختــارت  عندمــا  الحــوار  فــي  للمــرأة  الواســع 
امــرأة ضمن قائمة املشــاركن فــي امللتقى كممثالت 

لشرائح نسائية واسعة من املجتمع الليبي.

مجتمع
اندلع حريق في الخيام وبعض املباني في مخيم للمهاجرين في جزيرة ساموس، شرقي اليونان. 
 الحريــق، الــذي اندلع صبــاح األربعاء، 

ّ
وبينمــا لــم يجــِر اإلبــالغ عــن إصابــات، قالــت إدارة اإلطفــاء إن

كان محدود الحجم وقد تصدى له 18 من رجال اإلطفاء باستخدام تسع مركبات. ويعيش أكثر من 
3800 شــخص فــي مخيــم ســاموس املكتــظ، وهــو مرفــق ُبني فــي األصل إليواء أقل من 650 شــخصا. 
وفي سبتمبر/ أيلول املاضي، دمرت سلسلة من الحرائق أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان، وهو 
)أسوشييتد برس( مخيم موريا الواقع في جزيرة ليسبوس القريبة. 

، مــن بينهــم عامــل ســابق فــي مركــز لرعايــة 
ً
 14 رجــال

ّ
قالــت الشــرطة األســترالية، أمــس األربعــاء، إن

األطفال، يواجهون اتهامات بإنتاج ومشاركة مواد تحتوي على مشاهد استغالل جنسي لألطفال 
 التحقيــق الــذي جــرى بالتعــاون مــع األمــن الداخلــي 

ّ
وبثهــا عبــر اإلنترنــت. وأضافــت فــي بيــان، أن

األميركــي حــدد 46 ضحيــة أســترالية، مــن بينهــم 16 ضحيــة مــن مركــز لرعايــة األطفــال. وكانــت 
للمشــتبه بهــم صــالت بمتهمــن بارتــكاب جرائــم اســتغالل جنســي لألطفــال تم التوصــل إليهم عبر 
)رويترز( اإلنترنت في أوروبا وآسيا والواليات املتحدة وكندا ونيوزيلندا. 

أستراليا: اعتقال 14 شخصًا بتهمة استغالل األطفالاليونان: حريق جديد في مخيم للمهاجرين

القطاع  ــي  ف ــعــامــالت  ال الــلــيــبــيــات  نسبة  تــصــل 
الحكومي إلى 36  في المائة من مجمل العاملين 
ال  بنسبة  الخاص  القطاع  في  يعملن  بينما  الكلي، 
تتجاوز 6 في المائة. لكنّها إحصاءات غير دقيقة، 
بحسب الناشطة عزة  الفرجاني، ألنّها ال تشمل عمل 
النساء في المنظمات المدنية وعملهن المستقل 

كناشطات وحقوقيات وسيدات أعمال.

36% من عاملي القطاع العام

كورونــا  ضــّد  معركتــه  العالــم  يواصــل  بينمــا 
واملجتمعيــة  الصحيــة  والتدابيــر  الوقايــة  عبــر 
يخوضهــا  أخــرى  معــارك  هنــاك  فــإّن  املالئمــة، 
العلمــاء واألطبــاء والخبــراء للتوصــل إلــى تقنيــات 
فــي  محتملــة.  وعالجــات  ولقاحــات،  تشــخيص، 
هــذا اإلطــار، قالــت باحثة إيطالية إّن أجســام »إيلي 
عــالج مســتهدف ضــد  أول  تعــّد  املضــادة  ــي« 

ّ
ليل

فيروس كورونا الجديد، وهي »أول شعاع ينير لنا 
الطريــق« كمــا ذكرت لوكالة »آكي«. أضافت مديرة 
الفيرولوجيــا  الســريرية،  الدقيقــة  األحيــاء  علــم 
بمستشــفى  الحيويــة،  الطــوارئ  وتشــخيصات 
غيزمونــدو،  ريتــا  ماريــا  ميالنــو،  فــي  و« 

ّ
»ســاك

ــه »فــي أكثــر مــن مشــهد مشــوش إلعالنــات عــن 
ّ
أن

فــي غياهــب  مــا تســقط  فعالــة، ســريعًا  لقاحــات 

النســيان، ووعــود ال تفيــد إال ســوق األوراق املاليــة 
وليســت صحــة اإلنســان، لدينــا أخيــرًا شــعاع نور 
ها األجســام املضادة أحادية 

ّ
ملموس«. تابعت: »إن

ــي، التــي حظيــت 
ّ
النســيلة، املعروفــة باســم إيلــي ليل

بموافقــة إدارة الغــذاء والــدواء األميركيــة، وهــي أول 
عــالج مســتهدف ضــد فيــروس كورونــا الجديــد 
املســبب لكوفيــد 19« والــذي »يمنحنــا األمــل فــي 

الصحيــة  املســؤولة  وخلصــت  املرضــى«.  عــالج 
اإليطاليــة إلــى القــول إّن »األمــل يكمــن بــأّن يجــري 
تمديــد هــذه املوافقــة علــى مســتوى العالــم بأكملــه، 
لكــي يتمكــن جميــع املرضــى مــن اســتخدام هــذه 
األجســام املضــادة، أثنــاء فتــرة انتظــار اللقاح الذي 

ال نعرف ما إذا كان سيصل ومتى«.
)العربي الجديد(
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رغم تنبيهات الخبراء من موجة كورونا الثانية، لم 
تتخذ التدابير المبكرة للحّد من أثرها في فرنسا، التي 

أعلنت عن عزل صحي، لم يكبح تسارع اإلصابات

المغرب: مباٍن مهددة بالسقوط
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مجتمع

باريس ـ محمود الحاج

ــن الـــعـــزل  ــانـــي مــ ــثـ ــــوع الـ ــبـ ــ فــــي األسـ
الــصــحــّي الــجــديــد الــــذي أعــلــن عنه 
فــــــي فــــرنــــســــا مــــــع نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 
املــاضــي، بــهــدف الــحــّد مــن انــتــشــار فيروس 
ــفـــاع الــكــبــيــر فــي عــدد  كـــورونـــا، مــا زال االرتـ
املــصــابــن بــالــفــيــروس مــســتــمــرًا، إذ تسجل 
ــا.  ــيـ يـــومـ ــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ اإلصـ مـــــن  اآلالف  عـــــشـــــرات 
وتسّجل فرنسا أكبر عدد من اإلصابات في 
أوروبا على الصعيد اليومي وعلى صعيد 
مجمل اإلصـــابـــات الــتــي وصـــل عــددهــا إلــى 
نحو مليون و860 ألــف، أمــس األربــعــاء، في 
املتحدة  الــواليــات  بعد  عامليا،  الرابع  املركز 
أملانيا،   

ّ
فــإن وللمقارنة،  والــبــرازيــل.  والهند 

التي يفوق عدد سكانها عدَد سكان فرنسا 
ــلـــيـــون نـــســـمـــة، ســـّجـــلـــت، يـــوم  بـــنـــحـــو 15 مـ
الجمعة املاضي، نحو 21 ألف إصابة، يوم 
سجلت فرنسا أكثر من 60 ألف إصابة، كما 
يبلغ مجمل اإلصابات في أملانيا نحو 710 

آالف إصابة.
التي تفصل  املــدة  ثالثة أشهر ونصف هي 
بن إعالن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه 
فيران، في العاشر من يوليو/ تموز املاضي، 
ــزة ملـــنـــع مــــوجــــة ثـــانـــيـــة«  ــ ــاهـ ــ  الــــبــــالد »جـ

ّ
أن

ــاء كـــورونـــا، وبـــن اعـــتـــراف الــرئــيــس  مـــن وبــ
 
ّ
أيــام، بأن الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبل 

موجة »التسارع املفاجئ« للوباء »أغرقت« 
بـــالده. وإذا كــانــت اســتــعــارة »الــغــرق« التي 
ــة، إذ تــقــتــرب  ــقـ ــيـ ــــرون دقـ ــاكـ ــ اســـتـــخـــدمـــهـــا مـ
املستشفيات وأقسام اإلنعاش من الوصول 
ـــى طــاقــتــهــا االســتــيــعــابــيــة الـــقـــصـــوى، ما  إلـ
للتفضيل بن  األطــبــاء  اضــطــرار  يعني  قــد 
ــر بــســبــب قــلــة األســـــّرة والــفــرق  مــريــض وآخــ
الوباء  لتطّور  وصفه   

ّ
فــإن املــتــاحــة،  الطبية 

»مــفــاجــئ« أثــــار اســـتـــغـــراب الــعــديــد من  بــالـــ
 »املجلس العلمي« 

ّ
املسؤولن الطّبّين، إذ إن

الـــــذي مـــن شـــأنـــه تــقــديــم الــنــصــح لــلــرئــيــس 
يكّرر  الصحية،  األزمـــة  ملواجهة  والحكومة 
مــنــذ أســابــيــع تــحــذيــره مــن خــطــورة املــوجــة 
ــه لــــضــــرورة  ــ ــوتـ ــ الـــوبـــائـــيـــة الـــخـــريـــفـــيـــة ودعـ
 »تأثيرها قد يكون أكبر 

ّ
التحضير لها، ألن

ـــت بــالــبــالد في 
ّ
مــن املــوجــة األولــــى« الــتــي أمل

الــربــيــع املـــاضـــي، بــحــســب تــقــريــر للمجلس 
يعود ليوليو/ تموز املاضي. وفي أّي حال، 
 لجوء ماكرون إلى »التفاجؤ« ال يزيح، 

ّ
فإن

ــزءًا مــــن املـــســـؤولـــيـــة عــــن كــاهــل  ــ فـــحـــســـب، جــ
الحكومة، بل يساعد أيضا في تمرير قرار 
الــذي لطاملا رّددت حكومته  الجديد،  العزل 

به في األسابيع املاضية.
ّ
نّيتها بتجن

الفرنسية،  الطبية  األكاديمية  عضو  يصف 
ـــه »جـــاء 

ّ
ــوا، قــــرار الـــعـــزل هـــذا بـــأن ــ جـــيـــرار دوبــ

مــتــأخــرًا« أيــامــا وحــتــى أســابــيــع بعد اتضاح 

ــتــهــا الــجــامــعــيــة الــصــغــيــرة، بــالــرغــم 
ّ
فـــي شــق

مــن منع الحكومة لــقــاءات كــهــذه. تــقــول: »ال 
نتجنب  كبيرة.  مخالفة  أرتكب  أنني  أعتقد 
ــخــذ 

ّ
االحــتــكــاك عـــن قـــرب عــنــدمــا نــلــتــقــي ونــت

أقاربنا  زيــارة  االحتياطات، مثل تجنب   
ّ

كــل
ـــن. ال يــمــكــنــنــي قـــضـــاء 24 ســـاعـــة في 

ّ
املـــســـن

شقة مــن 14 مترًا مربعا مــن دون أن أخــرج. 
ال أريد ملا عشته خالل العزل األول أن يتكّرر. 
ــرء بسبب   يــمــوت املــ

ّ
مـــن املـــهـــّم بــالــتــأكــيــد أال

 يــمــوت 
ّ

الـــفـــيـــروس، لــكــن مـــن املــهــم أيــضــا أال
اجتماعيا ونفسيا وهو يحارب الفيروس«.

بدوره، يستفيد أنطوان من تصريح الخروج 
من أجل العمل، الذي يملكه، لقضاء أكبر وقت 
ممكن خارج البيت. رغم تأييده ملبدأ العزل، 
على  الــالذع  بالنقد  الثالثيني  الشاب  يلقي 
للمسؤولن  يمكن  »كــان  الحكومة:  سياسة 
الــوبــاء منذ  التخفيف مــن حــدة  السياسين 
هم لم يتصرفوا كما يجب. كانوا 

ّ
أسابيع، لكن

مشغولن باعتبارات اقتصادية وسياسية. 
األخيرة  اللحظة  ينتظرون  وهــم  أشهر  منذ 
 الــعــزل هو 

ّ
التــخــاذ قـــرار. والــيــوم يقولون إن

 مسؤولية 
ّ
 الوحيد لصّد الوباء، أي أن

ّ
الحل

الفرنسين، ال  الوباء ملقاة على عاتق  صّد 
على عاتق الحكومة«.

العدد اإلجمالي لألسر 
المستهدفة في برنامج 

إعادة اإلسكان يبلغ 
11 ألفًا و278

من المهّم ألّا يموت 
المرء بسبب الفيروس، 

على ألّا يموت اجتماعيًا 
ونفسيًا أيضًا

في  ويضيف،  لإلصابات.  املتضاعف  املسار 
حديث إلــى »العربي الــجــديــد«: »الــعــزل الــذي 
 بــكــثــيــر مـــن ذلــــك الـــذي 

ّ
نــعــيــشــه الـــيـــوم أخـــــف

عرفناه خالل الربيع املاضي: الشوارع ممتلئة 
بــالــنــاس، والـــطـــالب مــكــّدســون فــي الصفوف 
تفشي  من  الوقاية  معاير  تطبيق  يمنع  بما 
 علينا 

ّ
ــة الــعــزل هــذه تعني أن

ّ
الــفــيــروس. خــف

الربيع  انــتــظــرنــا خـــالل  مــمــا  أكــثــر  أن ننتظر 
 انحسار هذه 

ّ
لقطف ثماره األولــى. ال شّك أن

أكثر بطئا وتدّرجا  الوبائية سيكون  املوجة 
مما عرفناه قبل عدة أشهر، وقد يكون عدد 
في غرف  استقبالهم  الذين يجري  املصابن 

اإلنعاش والضحايا أكبر أيضا«.
وبــالــرغــم مــن تــأكــيــده عــلــى تــفــّهــَم قـــرار عــزٍل 
بة بإيجاد 

َ
ف« وملوقف الحكومة »املطال

ّ
»مخف

توازن بن الضرورات االقتصادية وضرورة 
إيقاف الوباء«، ال يخفي البروفسور دوبوا 
ــن اإلصـــابـــة  انــــتــــقــــاده لـــســـيـــاســـة الـــكـــشـــف عــ
والتي  السلطات،  بعها 

ّ
تت التي  بالفيروس 

تترّكز  التي  البؤر  األولــويــة لفحص  تعطي 
فيها العدوى واألشخاص املقّربن أو الذين 
احتّكوا عــن قــرب مــع َمــن تــأكــدت إصابتهم: 
ــذه الــســيــاســة تــســاعــد فـــي كشف  »كـــانـــت هــ
20 فــي املــائــة مــن املــصــابــن قبل أشــهــر. أما 
إلــى 10  النسبة  الــيــوم، فقد انخفضت هــذه 
ــنــا ننفق كــثــيــرًا مــن الــوقــت 

ّ
فــي املــائــة، أي أن

األمــر،  نهاية  فــي  للكشف،  واملـــال  واملجهود 
عن عدد قليل جدًا من اإلصابات التي يجب 
عدد  مــع  مــــرارًا،  اقترحته  مــا  عنها.  الكشف 
الفرنسين  هــو فحص جميع  الــزمــالء،  مــن 
فـــي وقــــت واحــــــد، ومــــن دون صــــرف مــبــالــغ 
ـــي: الــفــحــوص  ــافـ إضـــافـــيـــة أو مـــجـــهـــود إضــ
تقوم  التي  البلدان  بذلك.  تسمح  الجماعية 
تمّكنا  األكــثــر  هــي  شاملة  فحص  بسياسة 
من وقف انتشار الوباء. الصن أعطت مثااًل 
عــلــى ذلـــك، والــيــوم سلوفاكيا تــقــوم بــاألمــر 
عدد   

ّ
بــأن البعض  »يفاخر  نفسه«. يضيف: 

الــفــحــوص األســبــوعــيــة نــاهــز مــلــيــونــن في 
ارتفاع معّدل   

ّ
أن األخــيــرة، معتقدين  الفترة 

اإلصــــابــــات نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــذلـــك. الــواقــع 
حاليا  يــجــري  فما  تماما،  مخالف  األمـــر   

ّ
أن

هـــو تــشــخــيــص اإلصــــابــــة بــالــفــيــروس لــدى 
مصابون،  هم 

ّ
أن نعرف  أو  نعتقد  أشخاص 

ــر مــن  ــ ــبــ ــ ــدد األكــ ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــشــــف عــ ــكــ ــــس الــ ــيـ ــ ولـ
املصابن. لو كنا نفّكر بمنطق الكشف عن 
املصابن النخفض معدل اإلصابات سريعا 

إلى 1 في املائة أو 2 في املائة من السكان«.
ليس حــديــث الــبــروفــســور دوبـــوا عــن امتالء 
التعليمات،  بــالــرغــم مــن  بــالــنــاس،  الـــشـــوارع 
غـــريـــبـــا عـــلـــى مــعــظــم الـــفـــرنـــســـيـــن. ويـــالحـــظ 
 الــخــروج إلـــى األمــاكــن الــعــامــة ومــمــارســة 

ّ
أن

نشاطات اعتيادية ال يقتصر على املوظفن 
والــتــالمــيــذ الــحــاصــلــن عــلــى إذن بــالــخــروج 

يوميا، وال على أقلية من الفرنسين ترفض 
فكرة الــعــزل مــن أســاســهــا، بــل يشمل، فــي ما 
ــرائـــح االجــتــمــاعــيــة  يــــبــــدو، الـــعـــديـــد مــــن الـــشـ
والعمرية، بما فيها تلك التي تبدي تأييدها 

لفرض العزل.
تــنــتــمــي كــــارولــــن، وهــــي شـــابـــة فـــي الــثــالــثــة 
والعشرين، إلى هؤالء املنادين بعزل مخفف 
يسمح بعدم تكرار »التجربة الصعبة« التي 
عاشها جزء كبير من الفرنسين في الربيع 
أو مرتن على  »مــرة  الفتاة  املــاضــي. تخرج 
ع أو ملمارسة 

ّ
 يوم للتنزه أو للتبض

ّ
األقل« كل

الرياضة في حّيها الواقع شرقي باريس، وال 
لها يقيمون على  زيــارة أصدقاء  تترّدد في 
مقربة من مكان سكنها، أو في استضافتهم 

بلجيكا

ألمانيا

سويسرا

إيطاليا

البحر 
إسبانياا�بيض المتوسط

خليج
بسكي

ألمملكة
المتحدة

باريس

فرنسا

»الحياة تحت التهديد 
الدائم« هكذا تعيش آالف 

األسر، بسبب الخوف من انهيار 
آالف المباني السكنية، مع 

اقتراب األمطار

الرباط ـ عادل نجدي

القديمة  املدينة  أحــد سكان  الــشــاوي،  يقول محمد 
»العربي الجديد  في الدار البيضاء، غربي املغرب، لـ
انهيار  يــوم، بسبب احتمال   

ّ
كــل الــرعــب  »: »نعيش 

املبنى على رؤوسنا، ال سيما بعد ظهور تشققات 
جديدة، لكن ال نقدر على املغادرة مخافة التشرد في 
 غياب أّي بديل وبطء مشروع إعادة اإلسكان«. 

ّ
ظل

يلفت إلى أنه يخشى أن يكون وأسرته رقما آخر في 
الئحة ضحايا انهيار املباني اآليلة للسقوط بسبب 

األمطار الغزيرة.
العاصمة االقتصادية  البيضاء، وهي  الــدار  تعتبر 
للمملكة، املدينة التي شهدت أكبر عدد من حوادث 
انهيار املباني، كان أخطرها انهيار ثالث مباٍن في 
يونيو/ حزيران 2014، ذهب ضحيته 17 شخصا مع 
إصابة عشرات بجروح متفاوتة الخطورة وكسور. 
وفــي الــســاعــات األولـــى مــن صباح 5 أغسطس/ آب 
املــاضــي، عـــاش ســكــان حــي املــســعــوديــة فــي منطقة 
سباتة، في مدينة الدار البيضاء، لحظات عصيبة 
بعد انهيار مبنى مكون من أربع طبقات، واضطر 
ــارج بــيــوتــهــم خــشــيــة وقــــوع  ــ كـــثـــيـــرون لــلــمــبــيــت خــ
املــجــاورة مــن جــراء االنهيار  املباني  فــي  تصدعات 
الذي أدى إلى مصرع شخص. كذلك، شهدت املدينة 
انــهــيــار  املــــاضــــي،  أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن األول  فـــي 20 
مبنين من دون أن يخلف ذلــك أّي إصــابــات، وذلك 
هبوب  بها  تسبب  اضطرابات جوية  مع  بالتزامن 

عواصف رملية ورياح قوية.
ومــع عـــودة كــابــوس انــهــيــار املــبــانــي اآليــلــة للسقوط 
ليهدد حياة اآلالف من السكان بمدينة الدار البيضاء، 
ال سيما مــع اقــتــراب فصل الــشــتــاء، رفــعــت فعاليات 
مدنية التحذير، داعية السلطات إلى التدخل لتفادي 
وقوع الكارثة، التي تهدد أكثر من ستة آالف مبنى. 
باملدينة  التنمية«  »ريــاض  رئيس جمعية  وبحسب 
 تقاذف 

ّ
القديمة للدار البيضاء، طارق بن ناجي، فإن

الجهات املختصة املسؤولية في ما بينها بخصوص 
الكبير  اآليــلــة للسقوط، والــتــأخــر  املــبــانــي   ملف 

ّ
حــل

املواطنن،  معاناة  يعمق  قاطنيها،  ترحيل  لعملية 
. ويدعو بن ناجي السلطات 

ً
وينذر بكوارث مستقبال

بعمالة )محافظة( الدار البيضاء ــ آنفا، إلى اإلسراع 
في وضع حد ملعاناة املواطنن، قبل أن تبدأ املباني 
ــذي يشكل  فـــي االنــهــيــار مـــع بـــدايـــة فــصــل الــشــتــاء الــ
إلى  في حديث  ويــوضــح،  للسكان.  كابوسا حقيقيا 
للمباني  الوطني  »البرنامج   

ّ
أن  « الجديد  »العربي 

اآليلة للسقوط تتأخر فيه قرعة ترحيل السكان، في 
بالخروج  القاطنن  فيه على مطالبة  يعملون  وقــت 

والبحث عن مباٍن مستأجرة، ما يجعلهم يسددون 
اإليجارات من دون أن يجري ترحيلهم )أي ترحيلهم 
 هذا الوضع جعل 

ّ
رسميا مع التعويض(« مؤكدًا أن

غياب  في ظل  مبانيهم  مغادرة  يرفضون  القاطنن 
حلول واقعية.

املدينة«  »أوالد  جمعية  رئــيــس  يكشف  جهته،  مــن 
 املـــواطـــنـــن املــســتــفــيــديــن 

ّ
مــوســى ســــراج الـــديـــن، أن

من عملية إعــادة اإلسكان في إطــار مشروع املحج 
ركوا 

ُ
امللكي، الذي تأسس منذ أكثر من ثالثن سنة، ت

التي تهدد حياتهم  املباني  انهيار  عرضة ملخاطر 
األمطار والتسربات، في وقت يفترض فيه  بسبب 
بذل جهود مضاعفة تفاديا إلزهــاق األرواح. يقول 
 مشروع  املحج امللكي يشهد 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

املباني  قاطني  ترحيل  عملية  في  واضحا  تباطؤًا 
على حياة  انعكس سلبا  ما  وهــو  للسقوط،  اآليلة 
 مسؤولية ما 

ّ
ــر. ويـــرى ســـراج الــديــن أن مــئــات األسـ

إعـــادة  املــســتــفــيــدون مــن عملية  املــواطــنــون  يعانيه 
اإلسكان من جراء تأخر ترحيلهم، يتحملها بصفة 

مــشــتــركــة بـــرملـــانـــيـــو املـــديـــنـــة والـــســـلـــطـــات املــحــلــيــة 
والــســلــطــات املــركــزيــة والــشــركــة الــوطــنــيــة للتهيئة 
املقابل، يكشف مصدر  الجماعية )صــونــاداك(. في 
ه بفضل 

ّ
مسؤول في عمالة الدار البيضاء ــ آنفا، أن

تضافر جهود جميع املتدخلن، من سلطات محلية 
ومجالس منتخبة ومؤسسات عمومية، وفي إطار 
مـــقـــاربـــة تــشــاركــيــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــمــكــنــت الــلــجــنــة 
 5646 تسليم  من  اليوم،  املختصة، حتى  اإلقليمية 
شقة سكنية للمستفيدين من برنامج إعادة إسكان 
 العدد 

ّ
قاطني املباني اآليلة للسقوط، مشيرًا إلى أن

اإلجمالي لألسر املستهدفة في البرنامج يصل إلى 
ــه تم التوقيع على 

ّ
11 ألفا و278 أســرة. ويوضح أن

بمدينة  للسقوط  اآليــلــة  املــبــانــي  ملعالجة  اتــفــاقــيــة 
الــــدار الــبــيــضــاء، خــصــص لــهــا غـــالف مــالــي يناهز 
دوالر  مــلــيــون   193( درهـــــم  مــلــيــون  و759  مـــلـــيـــارًا 
أميركي(، من أجل معالجة 6338 مبنى، منها 2180 
هدم جزئيا؛ فيما ستجري 

ُ
هدم كليا، و956 ست

ُ
ست

أســـرة،   9250 إيــــواء  وإعــــادة  مــبــنــى،  معالجة 2921 
ه تمت إعادة إيواء 3995 أسرة بشكل نهائي.

ّ
علما أن

ويشهد عدد من املــدن املغربية، خصوصا األحياء 
الــقــديــمــة مــنــهــا، حــــوادث انــهــيــار ملــبــاٍن قــديــمــة، أدت 
في عدد منها إلى خسائر في األرواح، فيما قدرت 
إحصاءات رسمية، قبل ثالث سنوات، عدد املباني 
املــهــددة بــاالنــهــيــار بــأكــثــر مــن 43 ألـــف مــبــنــى، على 
، يــقــطــن فــيــهــا نــحــو مــلــيــون 

ّ
ــكـــل مــســتــوى املـــغـــرب كـ

ــاء  ــيـ ــــف مــبــنــى فــــي األحـ مــــواطــــن، مــــن بــيــنــهــا 23 ألـ
السكنية غير الالئقة.

كورونا فرنساتحقيق
الموجة الثانية تغرق البالد سريعًا

تسارع الوباء في السويد وال إعدام للميـنك بالدنمارك

مقاطعة سكونا، 
جنوبي السويد، تسجل 

زيادة كبيرة لإلصابات 
بشكل غير مسبوق

ناصر السهلي

 عاصمة السويد 
ّ
تشير التقارير الطبية إلى أن

استوكهولم تعيش وضعا صعبا مع تفشي 
فيروس كورونا الجديد، بعد تسجيل ارتفاع 
قياسي بأعداد املصابن، إذ تفيد اإلحصاءات 
 خمسة أشــخــاص 

ّ
ــدًا مــن كـــل  واحــ

ّ
األخــيــرة أن

ــفـــيـــروس، ما  يــســكــنــون فـــي املــديــنــة يــحــمــل الـ
إلــى حــد تحذير  الــوبــاء يرتفع  جعل منحنى 
 األزمة يمكن أن تتجاوز 

ّ
أطباء وخبراء من أن

املستوى اإليطالي في الربيع املاضي.
ويــخــشــى املــســؤولــون الــصــحــيــون مــن تفاقم 
الوضع في فصل الشتاء الحالي بعد تجاوز 
نــســبــة اإلصــــابــــات 20 فـــي املـــائـــة مـــن ســكــان 
الــعــاصــمــة، الــتــي لــم تــتــخــذ خــطــوات صــارمــة 
كما فعل جيرانها األوروبــيــون، ووصــل عدد 
ــن فـــحـــصـــوا األســــبــــوع املــــاضــــي إلـــــى نــحــو  مــ
42 ألـــف إنــســان. وبــنــاء عــلــى نسبة اإلصــابــة 
بينهم )نحو 20 في املائة( تتعالى األصوات 
املـــحـــذرة مـــن خــــروج الـــوضـــع عـــن الــســيــطــرة. 
وقـــــال مـــســـؤول نــقــابــة أطـــبـــاء اســتــوكــهــولــم، 
 املــوجــة الثانية »بــدأت 

ّ
يــوهــان ســتــورود، إن

عمليا فــي استوكهولم مــع دخــول نحو 627 
املاضي  األســبــوع  إلــى مستشفياتها  مصابا 
وحده«. وسجلت األعداد التي تحتاج لعناية 
ارتفاعا ملحوظا هــذا األســبــوع بنحو  طبية 
ألف إصابة، من بينها 125 حالة في العناية 
 مع 

ً
ــام كبيرة مــقــارنــة مــثــال املــركــزة، وهــي أرقـ

الجارة الدنمارك التي سجلت 33 حالة عناية 
ــبـــوع. وأشــــار مــديــر أعــمــال  مــركــزة لــهــذا األسـ
مختبر جامعة »كارولنسكا« كالس روث، إلى 
 »نسبة اإلصابات ترتفع بسرعة اآلن، فقد 

ّ
أن

 أسبوع مع 
ّ

سجلنا أرقاما قياسية جديدة كل
تــزايــد الــفــحــوص الــتــي نــجــريــهــا«. وتعرضت 
بزعامة  السويدية،  الحكومة  تعاطي  طريقة 
اليسار،  من  وبدعم  الديمقراطي  االجتماعي 
النتقادات مهنية وسياسية محلية ومن دول 
الـــجـــوار، بسبب انــتــهــاج ســيــاســة بــشــرت في 
بداية الوباء بإمكانية خلق ما يسمى »مناعة 
القطيع« كما التذرع بمسائل حقوقية تتعلق 
ــراءات  ــ بــحــريــة األشـــخـــاص لــعــدم تــطــبــيــق إجـ
انتشار  إلــى  الــســيــاســات  صــارمــة. وأدت تلك 
الوباء في استوكهولم في الصيف، ليحصد 
عشرات أرواح املسنن في دور سكن ورعاية 

خاصة بهم. 
الـــعـــاصـــمـــة،  ــلــــى  الــــــــزيــــــــادات عــ تـــقـــتـــصـــر  وال 
ــبـــالد تسجل  فــمــقــاطــعــة ســكــونــا، جــنــوبــي الـ
أيــضــا زيــــادة كــبــيــرة لــإلصــابــات بــشــكــل غير 
مديرة مستشفيات سكونا،  وقالت  مسبوق. 
»زيـــادة  تشهد  مقاطعتها   

ّ
إن لــونــدبــوم،  بيا 

ــا يــــــؤدي إلـــى  ــار الــــعــــدوى وهـــــو مــ ــتـــشـ فــــي انـ
زيــــادة الــعــبء عــلــى نــظــامــنــا الــصــحــي وعلى 
املــســتــشــفــيــات«. وتــشــهــد املــقــاطــعــة زيـــــادات 
في  شهدته  بما  مقارنة  املصابن  نسبة  فــي 
ــيـــع، إذ تــعــيــش مــديــنــتــهــا األكـــبـــر مــاملــو  الـــربـ

على وقــع زيــادات مقلقة لألطباء ومسؤولي 
قطاعات الصحة. وتنتشر اإلصابات بسبب 
وتطالب  خصوصا.  االجتماعية  املناسبات 
كــبــيــرة أطــبــاء مــاملــو فــي مــجــال مــنــع األوبــئــة، 
ــنــــاس مــن  إيـــفـــا مـــــاالنـــــدر، بــــضــــرورة عـــمـــل الــ
بيوتهم: »هذه الخطوة حيوية لوقف تدهور 
 الــنــاس مستمرون 

ّ
الــوضــع، ومــن املــؤســف أن

في ارتياد الحفالت واملناسبات االجتماعية 
بالرغم من انتشار الوباء«.

بــــــدوره، اعـــتـــرف رئــيــس الـــــــوزراء الــســويــدي، 
 عــــدم انـــتـــهـــاج ســيــاســة 

ّ
ســتــيــفــان لـــوفـــن، أن

ــاء ربـــمـــا لم  إغـــــالق شـــامـــل مـــع انـــتـــشـــار الــــوبــ

ويتعرض  لبلده.  صائبة  استراتيجية  يكن 
لــوفــن ومــســؤول املــعــهــد الــوطــنــي لألمصال 
ــال،  ــنـ ــغـ ــيـ واألمـــــــــــــــراض املـــــعـــــديـــــة، أنـــــــــــدرس تـ
ــادة مــن قــبــل أحــــزاب املــعــارضــة  النــتــقــادات حـ
بــســبــب فــشــل تــلــك اإلســتــراتــيــجــيــة، إذ بــاتــت 
الــــســــويــــد بـــأكـــمـــلـــهـــا بـــقـــعـــة بـــرتـــقـــالـــيـــة عــلــى 

الخريطة الوبائية األوروبية.
ــــول  ــد الـــــســـــويـــــد ســـــــجـــــــااًل حـ ــهــ ــشــ ــا تــ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
أزمــة  تعيش  الــدنــمــارك   

ّ
فــإن إستراتيجيتها، 

أخرى مع الوباء. فمع إغالق الحكومة إقليم 
انتشار خطير للفيروس من  الشمال بسبب 
حيوانات املينك إلى البشر، وتسجيل طفرة 
انتقل  وبعضهم  بـــه،  شخصا   274 بــإصــابــة 
ــر هـــو »كــلــوســتــر 5«  إلـــيـــه فـــيـــروس قـــاتـــل آخــ
 حــالــة غــضــب بـــدأت تنتشر بــن فالحي 

ّ
فـــإن

غــلــقــت ومــحــاولــة السلطات 
ُ
الــبــلــديــات الــتــي أ

إجـــبـــار مـــربـــي املــيــنــك عــلــى إعــــــدام نــحــو 15 
مليون حيوان، بداًل من 5 مالين كما اقترح 
الــبــدايــة. وســجــلــت كوبنهاغن ســجــاالت  فــي 
سياسية وصلت إلى حّد اتهام برملانين من 
االجتماعية  ــــوزراء  الـ لرئيسة  الــوســط  يــمــن 
ها تمارس 

ّ
الديمقراطية، ميتا فريدركسن، بأن

»ديــكــتــاتــوريــة« فــي طــريــقــتــهــا لــفــرض إعـــدام 
 الــحــيــوانــات بــالــرغــم مـــن عـــدم إصــابــتــهــا 

ّ
كـــل

برملان  فــي  جميعها. وجــرى تسجيل سابقة 
الــدنــمــارك بــقــيــام مــســؤول فــي حـــزب يميني 
متشدد برفع دعوى مستعجلة أمام الشرطة 
الــدنــمــاركــيــة عــلــى دائـــــرة الـــغـــذاء النــتــهــاكــهــا 
الحقوق، في مسعى لثني الحكومة عن إعدام 
مـــاليـــن حـــيـــوانـــات املــيــنــك. واعـــتـــرفـــت وزارة 
ها 

ّ
األغذية الدنماركية أمس األول الثالثاء أن

ربما ارتكبت خطأ في مطالبها بإعدام نحو 
ذلــك ريثما  عــن  15 مليون مينك، وتــراجــعــت 
يــجــري املــخــتــصــون مــراجــعــة لـــلـــمـــزارع الــتــي 
الحيوان  ذلــك  مــن  التخلص  قـــرار  سيشملها 
الذي يثير ذعر 300 ألف مواطن من سكان 7 
بلديات معزولة ومغلقة عن بقية البالد. ومن 
جهتها، اعتذرت فريدركسن عن عدم قانونية 
مــطــلــب إعـــــدام مــاليــن مـــن حـــيـــوانـــات مــيــنــك، 
وســـط ضــغــوط ســيــاســيــة تــطــالــب باستقالة 
وزيـــر األغــذيــة فــي حكومتها مــويــنــز ينسن، 
ــه لــم يكن واضحا 

ّ
الــذي قــدم أيضا اعــتــذارًا أن

ه توصية 
ّ
بشأن »طلب اإلعدام« مشيرًا إلى أن

وليس قرارًا.
ــة »ريـــــــــــدرز  ــلــ ــجــ ــع مــ ــ ــوقــ ــ ــع مــ ــلــ ــطــ ــتــ اســ
من  آراء خمس  األميركية  دايجست« 
ــول أســئــلــة ال ينبغي  الـــخـــبـــيـــرات، حــ
على أّي شخص أن يسألها، معظمها 
تــشــتــرك فــيــه املــجــتــمــعــات اإلنــســانــيــة 
ــيـــة، فــتــعــتــبــرهــا أســـئـــلـــة غــيــر  الـــحـــداثـ
 وصـــف مــحــتــمــل. قبل 

ّ
الئــقــة، فــي أقــــل

اســـتـــعـــراض بـــعـــض األســـئـــلـــة، ال بـــّد 
ــن:  ــى الـــخـــبـــيـــرات، وهـ ــارة إلــ مـــن اإلشـــــ
العالقات في  ســارا إبستن، معالجة 
آر ســمــيــث،  آر  فــيــالدلــفــيــا، وجــــــودي 
خــبــيــرة اإلتــيــكــيــت، ومــؤســســة شركة 
ــــث« املـــتـــخـــصـــصـــة فــي  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ ــانـ ــ »مـ
هـــذا املـــجـــال، وبــونــي تــســاي، خبيرة 
لشركة  املــؤســســة  واملــديــرة  اإلتيكيت 
»بـــيـــونـــد إتــيــكــيــت« املــتــخــصــصــة في 
هـــذا املــجــال، ومـــاريـــان بــاركــر، سيدة 
األعمال ومستشارة اإلتيكيت ومؤلفة 
ــزا  ــيـ ــتــــاب »بـــــــوش أوفـــــرنـــــايـــــت«، ولـ كــ
ــروتــــس، خـــبـــيـــرة اإلتــيــكــيــت  مــــيــــرزا غــ
ومؤسسة شركة »غولدن رولز غال« 

املتخصصة في هذا املجال.
1- ملاذا ليس لديك أطفال حتى اآلن؟ 
اإلجابة   

ّ
أن تماما  يعلمون  املهذبون 

عــن مثل هــذا الــســؤال شــأن شخصي 
املجتمع  ضغط  عن  بعيدًا  للزوجن، 
املحيط بهما، وربما املجتمع األوسع. 
 هذا السؤال يمكن أن يكون 

ّ
األخطر أن

ــا لــبــعــض األشــــخــــاص الـــذيـــن  جــــارحــ
وغيرها.  صحية  مشاكل  يــواجــهــون 

سؤال مشابه: ملاذا لم تتزوج بعد؟
2- تـــبـــدو نــحــيــفــا بـــشـــدة! هـــل خــســرت 
األشخاص  يعتبر بعض  ربما  وزنــا؟ 

هذا السؤال إطراء خصوصا إذا كانوا 
ــــاس  يــتــبــعــون حـــمـــيـــة، وهـــدفـــهـــم األسـ
ه ســؤال غير الئق 

ّ
خــســارة الـــوزن، لكن

 خسارة الوزن 
ّ
أبدًا لغيرهم، ال سيما أن

قـــد تــرتــبــط بـــمـــرض أو بــاضــطــرابــات 
غذائية أو باكتئاب أو بحزن.

تتقاضى؟  فكم  يبدو عملك جيدًا،   -3
ال أحـــد يــحــق لــه ســـؤال اآلخــريــن هــذا 
الضرائب  إذا كان مأمور  إال  السؤال، 
نــفــســه. فــي الــنــهــايــة لــن تحصل على 
فال  سألته،  إذا  غالبا  حقيقية  إجابة 

ه غير الئق ببساطة.
ّ
تفعل ذلك ألن

ــارة لــــوفــــاة والـــــــدك،  ــ ــحـ ــ ــازّي الـ ــ ــعـ ــ 4- تـ
لــكــن هـــل يــمــكــنــك أن تــخــبــرنــي كيف 
تــوفــي؟ ربــمــا، كـــان مــثــل هـــذا الــســؤال 
فـــي الـــســـنـــوات املــاضــيــة عـــاديـــا، فمن 
الناس فضوليون بشأن   

ّ
أن املعروف 

 الزمن 
ّ
كيفية وفاة فرد يعرفونه، لكن

الحالي هو زمن وباء كورونا، ومثل 
السؤال يثير حساسية واضحة  هذا 
 الــراحــل 

ّ
 مــن يــطــرحــه يــشــّك فــي أن

ّ
أن

توفي بكورونا. وبالرغم من الدعوات 
ــم املـــصـــاب  ــ ــة ملــــحــــاربــــة وصــ ــعــ ــواســ الــ
 الــواقــع 

ّ
بــكــورونــا واملــتــوفــي بـــه، فــــإن

يشير إلى هذه الوصمة االجتماعية 
الــتــي يــعــززهــا مــثــل هـــذا الــســؤال بما 

يحمل من مضامن سلبية مسبقة.
5- ملـــن ســتــصــوت فـــي االنـــتـــخـــابـــات؟ 
املبدأ األساس في النظام االنتخابي 
له   شخص يحق 

ّ
كــل  

ّ
أن الديمقراطي 

أن  مــن دون  تــامــة  ينتخب بسرية  أن 
يعرف أحد من انتخب.

)عصام سحمراني(

أسئلة رائجة لكنّها غير الئقة

زهير هواري

الـــدارســـني امللتحقني  إلـــى أن عـــدد  الــيــونــســكــو  ــة أعــدتــهــا  تشير دراســ
باملدارس من مرحلة التعليم ما قبل االبتدائي حتى املرحلة العليا من 
التعليم الثانوي في األردن هو 2,051,840، أما عدد الطالب امللتحقني 
ببرامج التعليم العالي فهو 320,896، ما يعني وجود حوالي مليونني 

ونصف املليون تلميذ وطالب.
فــي 12  مــدارســهــا وجامعاتها  أغلقت  قــد  األردنــيــة  الحكومة  وكــانــت 
ُبعد عبر  التعليم عن  فّعلت منظومة  املاضي، ومباشرة  مــارس  آذار/ 
التعليمي  املحتوى  تــوفــر  الــتــي  سيبس«  »نـــور  اإللكترونية  منصتها 
للطالب خالل فترة االنقطاع، باإلضافة إلى توفير بديل لهذه املنصة 
من خالل بث املواد التعليمية تلفزيونيًا. وأصدرت وزارة التعليم العالي 
تعميمًا للجامعات دعتهم  فيه إلى ضرورة إعداد السياقات التعليمية 
إلى إطالق   التربية  ُبعد. وعمدت وزارة  التعليم عن  آلية  إلى  واالنتقال 
ما  اإللكتروني، إلنقاذ  التعلم  على  الطالب  »درســك« ملساعدة  منصة 
تبقى من العام الدراسي. وأرفقتها بجملة من اإلجراءات السريعة مثل 
على  املعلمني  بتدريب   

ً
مــعــززة التلفزيون،  عبر محطات  الـــدروس  بــث 

التدريس،  ألغــراض  املتاحة  التكنولوجية  الوسائل  مع  التعامل  كيفية 
وعمل االختبارات والتمارين والتقارير واملناقشات التفاعلية. ومع أن 
العديد من الثغرات قد ظهرت، إال أن جوانب منها كانت إيجابية وُيبنى 

عليها في املستقبل.
الــجــامــعــات الحكومية والــخــاصــة بــدورهــا لــجــأت لــلــتــدريــس عــن ُبــعــد، 
نــوع زوم وغــيــره، لكن ثبت أن كــل جامعة  عبر وســائــط متعددة مــن 
قامت بقلع شوكها بأصابعها، باعتبار أن الوزارة املعنية  تفتقر ألي 
استعدادات أو خطط طــوارئ، علمًا أنها مسؤولة عن عشر جامعات 
رسمية، و24 جامعة خاصة. وتبني أن رؤساء الجامعات أيضًا لم يكن 
الــقــرارات املهمة وغابوا  في حسبانهم ما حــدث، وتــأخــروا في اتخاذ 
عن املشهد األكاديمي، ما قاد إلى جملة من اإلشاعات كانت مصدر 
قلق للطلبة، وهذه من نوع إلغاء الفصل الدراسي بأكمله، أو التعويض 
التلقائي  النجاح  أو منح  اعتماد اختبارات ناجح راســب،  أو  بالصيف 
أدى  التخبط  األكاديمية نوعًا من  املؤسسات  للجميع. وهكذا شهدت 
والــتــراجــع عنها بعد وقــت قصير، خصوصًا حيال  قـــرارات  التــخــاذ 
كيفية تنظيم االمتحانات ومكانها وزمانها واحتساب نتائج الطالب. 

الجامعي تبدو أكثر تعقيدًا متى تذكرنا أن  الجانب  لكن املشكلة في 
الكثير من املواد تتطلب امتحانات معملية وسريرية أو ميدانية. ونفس 
األمر ينطبق على التعليم املهني والتقني. وهذه ال تغطيها االمتحانات 
النظرية والصفية. ما يعني أن هناك ضرورة العتماد قرارات مختلفة 

عما جرى التداول به من احتماالت.
)باحث وأكاديمي(

األردن 
وحال التخبط التعليمي

أكاديميا

الفرنسيين  أّن  إلى  حكومية،  ومؤسسات  مواصالت  شركات  أرقام  تشير 
بثالث مرات وسطيًا من  أكثر  الحالي،  الصحي  العزل  يتنقلون، خالل فترة 
تنّقلهم خالل فترة العزل األول. وبعدما كانت نسبة الفرنسيين المؤيدين 
نشرها  الماضي، تظهر دراسة  الربيع  المائة خالل  أكثر من 90 في  للعزل 
معهد »إيالب« قبل أيام أّن هذه النسبة تنخفض اليوم إلى 67 في المائة.

تراجع تأييد العزل الصحي

)Getty /ما كّل هذه األسئلة؟ )باري لويس

دورية لضبط تدابير اإلقفال في أحد أسواق باريس )لودفيك مارين/ فرانس برس(

تكررت حوادث االنهيار في الدار البيضاء )فاضل سنّا/ فرانس برس(

Thursday 12 November 2020 Thursday 12 November 2020
الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة الخميس 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  26  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2264  السنة السابعة

تحضيرات األعياد مستمرة رغم الوباء في استوكهولم )فريدريك ساندبرغ/فرانس برس(
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تحويل صفحات الويب 
إلى فيديو

يعتبــر مصطلــح »صحافــة الروبــوت« 
بيــن  مــن   )Robot – journalism(
ويعنــي  الحديثــة،  المصطلحــات 
اســتخدام أنظمــة الــذكاء االصطناعــي 
قصــص  وتحريــر  تحليــل  فــي 
بشــري.  تدخــل  أي  دون  مــن  إخباريــة 
علــى  الشــركات  مــن  العديــد  ويعمــل 
يمكــن  ذكيــة  وبرامــج  أنظمــة  تطويــر 
اســتخدامها لهذا الغرض، حيث نجح 
باحثون من جامعة طوكيو في ابتكار 
روبــوت يحتــوي علــى كاميــرا مدمجــة 
الذكيــة  الخوارزميــات  مــن  ومجموعــة 
التي تمكنه من كتابة تقارير إخبارية.
الباحثــون  يعمــل  الصــدد،  هــذا  وفــي 
االصطناعــي  الــذكاء  مختبــر  فــي 
التابــع لشــركة غوغل علــى تطوير أداة 
يمكنهــا تحويــل صفحــات الويــب إلــى 
التــي  األداة  وتتميــز  فيديــو.  مقاطــع 
بقدرتهــا   URL2Video اســم  تحمــل 
مثــل  الصفحــة،  علــى تحليــل عناصــر 
إلنشــاء  والمقاطــع،  والصــور  النــص 

تحديــد  يمكنهــا  كمــا  جديــد،  فيديــو 
العــرض بشــكل  مــدة الفيديــو ونســبة 
بتدريــب  الباحثــون  وقــام  تلقائــي. 
كميــة  تحليــل  عبــر  الخوارزميــات 
هائلــة مــن صفــات الويــب، وتســتخرج 
النصــوص  مثــل:  المحتويــات،  األداة 
والصور وأنماط التصميم والخطوط 
واأللوان والتخطيطات الرسومية، من 
صفحات الويب، وتنظمها في سلسلة 
مــن اللقطــات، ممــا يحافــظ علــى شــكل 
المصــدر. لصفحــة  مماثــل  وأســلوب 
أن غوغــل ليســت  إلــى  تجــدر اإلشــارة 
الوحيــدة التــي تعمــل علــى هــذا النــوع 
شــركة  قامــت  حيــث  المشــاريع،  مــن 
نظــام  بتطويــر  الصينيــة  “بايــدو” 
فيديــو  مقاطــع  تصميــم  يمكنــه  ذكــي 
إخبارية مع الصوت عن طريق تحليل 

صفحات الويب.

نظام بديل لـ GPS يعمل 
تحت الماء

العالمــي  التموضــع  نظــام  يعتبــر 
المهمــة  التقنيــات  بيــن  مــن   )GPS(
التــي تتيــح لإلنســان تحديــد األماكــن 
مــن  والمركبــات  الروبوتــات  مكــن 

ُ
وت

التنقل وتحديد المســارات الصحيحة 
بدقــة فائقــة، إال أن هــذا النظام ال يعمل 
والمحيطــات، ألن  البحــار  أعمــاق  فــي 
بشــكل  تنتقــل  ال  الراديــو  موجــات 
قــام  الســبب،  الماء.ولهــذا  فــي  جيــد 
مــن معهــد ماساتشوســتس  باحثــون 
للتكنولوجيــا فــي الواليــات المتحــدة 
جديــد  نظــام  بتطويــر  األميركيــة 
تحــت  لالســتخدام  مصمــم  للمالحــة 
يحمــل  الــذي  النظــام  ويتميــز  المــاء. 
اســم UBL بأنــه ال يحتــاج لبطاريــات 
للتشغيل، وإنما يعمل عن طريق عكس 

الباحثــون  وقــام  الصوتيــة.  اإلشــارات 
بالتعــاون مع مكتب األبحاث البحرية 
يعتمــد  نظــام  بتطويــر  البريطانيــة، 
 piezoelectric( علــى مواد كهرضغطية
materials( لعكــس الموجات الصوتية 
الموجــودة تحــت المــاء واســتخدامها 
 UBL كمصــدر للطاقــة. واجتــاز نظــام
اختبــارات الميــاه الضحلــة لمســافات 
وســيعمل   ،

ً
ســنتيمترا لـــ50  تصــل 

الفريــق الباحــث علــى زيــادة المســافة 
الميدانيــة.  التجــارب  إجــراء  قبــل 
وأظهــرت التجــارب األوليــة أنــه يمكــن 
كذلــك اســتخدام النظــام لقيــاس درجــة 

حرارة المحيط أو محتواه من الملح.
الجديــد  المالحــي  النظــام  ويســاعد 
تحــت  الموجــودة  الروبوتــات   UBL
الماء على تنفيذ عملها بشكل دقيق. 

الصين تطور شبكة الجيل السادس

بايونيكــس«  »كيــور  شــركة  تمكنــت 
اصطناعيــة  يــد  تطويــر  مــن  التونســية 
فــي  االصطناعــي  الــذكاء  علــى  تعتمــد 
عمليــة تحريــك األصابــع ونقل اإلشــارات 
فــي  املهندســون  ونجــح  الكهربائيــة. 
تصنيــع اليــد باســتخدام تقنيــة الطباعة 

الثالثية األبعاد.
لتســويق  البــدء  فــي  الشــركة  وتخطــط 
االصطناعيــة  األطــراف  مــن  منتجاتهــا 
املقبلــة،  القليلــة  األشــهر  خــالل  الذكيــة 
بدايــة مــن تونــس وصــواًل إلــى عــدد مــن 
دول القــارة األفريقيــة، حيــث ثالثــة أرباع 
لألطــراف  فــي حاجــة  الذيــن  األشــخاص 
الحصــول  يســتطيعون  ال  االصطناعيــة 

عليها، وفقًا ملنظمة الصحة العاملية.
االصطناعيــة  األطــراف  خــالف  وعلــى 
تشــغيل  يمكــن  األســواق،  فــي  املتاحــة 
اليــد االصطناعيــة الجديــدة باســتخدام 
منهــا  يســتفيد  لكــي  الشمســية،  الطاقــة 

األشخاص في األماكن النائية كذلك.
تقنيــن  تدريــب  علــى  الشــركة  وتعمــل 
املقاســات  أخــذ  مــن  لتمكينهــم  محليــن 
وطباعــة أطــراف تتــالءم مــع تركيبــة كل 
جســم. وتحتــوي اليــد االصطناعيــة على 

أجــزاء يتــم تركيبهــا وتكييفهــا مــع نمــو 
الجسم.

اليــد  طــرح  يتــم  أن  املرتقــب  ومــن 
األفريقيــة  األســواق  فــي  االصطناعيــة 
ألفــي دوالر وثالثــة  بــن  بســعر يتــراوح 
آالف دوالر أميركــي، وهــو أقــل بحوالــي 
االصطناعيــة  األطــراف  مــن  مــرات  ثــالث 

اإللكترونية املستوردة من أوروبا.

يعمــل الباحثــون فــي قســم الــذكاء االصطناعــي لشــركة فيســبوك بالتعــاون مــع قســم 
الهندســة الكيميائيــة بجامعــة كارنيجــي ميلــون األميركيــة علــى اســتخدام تقنيــات 

الذكاء االصطناعي الستحداث طرق جديدة لتخزين الطاقة املتجددة.
ويهــدف املشــروع الــذي يحمــل اســم »أوبــن كاتاليســت«، إلى تســريع عمليــات املحاكاة 
ألــف مــرة مــن أجــل اكتشــاف محفــزات كهربائيــة جديــدة يمكــن  امليكانيكيــة بمقــدار 
اســتخدامها فــي تقنيــات تخزيــن الطاقــة. وفــي هــذا الســياق، يقــول الري زيتنيــك، مــن 
قســم الــذكاء االصطناعــي، لفيســبوك: »الشــمس ال تشــرق دائمــا، لذلــك نحــن في حاجة 
إلــى إيجــاد طريقــة أفضــل لتخزيــن الطاقــة، بحيــث يمكننــا االســتفادة منهــا بعــد أيــام 
أو أســابيع أو حتــى أشــهر، ولــن نتمكــن مــن ذلــك إال بعــد تطوير طرق جديــدة لتخزين 

الطاقة«.
ويمكــن اســتخدام التفاعــالت الكيميائيــة لتحويــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح 
الزائــدة إلــى أنــواع وقــود أخــرى يمكــن تخزينهــا بســهولة أكبــر، مثــل الهيدروجــن أو 
اإليثانول، إال أن هذه الطريقة تتطلب استخدام محفزات كيميائية نادرة ومكلفة مثل 
»البالتــن«. وأشــار زيتنيــك إلــى أن الهــدف مــن املشــروع الجديد هو اكتشــاف محفزات 
بديلة منخفضة الكلفة، بهدف االستغناء عن الطرق التقليدية لتخزين الطاقة والتي 
تعتمد في معظم األحيان على البطاريات. ومن املرتقب أن يساهم النظام الجديد في 
تســريع هــذا البحــث ومســاعدة العلمــاء علــى فحــص املليــارات مــن املحفــزات املحتملــة 
كل عــام، باســتخدام الــذكاء االصطناعــي للتنبــؤ بدقــة بشــأن التفاعــالت الذريــة، وقــال 
زيتنيك: »الحســابات التي تســتغرق أيامًا من املختبرات الحديثة، يمكن أن تســتغرق 

ثواني بمساعدة الذكاء االصطناعي«.
تجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركات التكنولوجيــا العامليــة تعمــل منــذ فتــرة علــى تطويــر 
أنظمــة ذكيــة يمكــن اســتخدامها فــي مجــال الطاقــة، حيــث نجحت غوغل فــي تخفيض 
كمية الطاقة املطلوبة لتبريد مراكز البيانات التابعة لها بنسبة 40 في املئة باالعتماد 

على الذكاء االصطناعي.

عالم االبتكار صناعات مستقبلية

أطراف بديلة تعمل بالطاقة الشمسية

فيسبوك تدعم الطاقات المتجددة

أحمد ماء العينين

الخامــس  الجيــل  شــبكة  تــزال  ال 
االنتشــار  محــدودة  لالتصــاالت 
في دول العالم، إال أن بعض الدول 
تطويــر  علــى  العمــل  فــي  بــدأت  والشــركات 
ووضع معايير شــبكة الجيل الســادس التي 
مــن املتوقــع أن تصــل ســرعة نقــل البيانــات 
)ألــف  الثانيــة  فــي  تيرابايــت   1 إلــى  فيهــا 
الصناعــة  وزارة  تعكــف  غيغابايــت(، حيــث 
اصطناعيــة  أقمــار  تطويــر  علــى  الصينيــة 
ومعــدات يمكــن اســتخدامها لتوفيــر شــبكة 

الجيل السادس على نطاق واسع.
بأنــه  ُوصــف  مــا  بنجــاح  الصــن  وأطلقــت 
الختبــار  العالــم  فــي  صناعــي  قمــر  أول 
اتصــاالت الجيــل الســادس 6G، إذ يحتــوي 
معــدات  علــى  الجديــد  االصطناعــي  القمــر 
»تيراهيرتــز«  موجــات  تدعــم  اتصــاالت 
عاليــة التــردد، وهي موجات قادرة على نقل 
البيانــات بســرعة أكبــر بكثيــر من الســرعات 

أطلقت الصين أول قمر 
 ،6G صناعي تجريبي
الختبار االتصاالت من 

الفضاء باستخدام طيف 
تردد تيراهيرتز

الخامــس. الجيــل  شــبكات  توفرهــا  التــي 
 UESTC وأشــار »لــو تشــوان«، رئيــس معهــد
لتكنولوجيــا صناعــة األقمــار االصطناعيــة 
الصينيــة، إلــى أن هــذه التكنولوجيا تســمح 
باســتخدام تــرددات التيراهيرتز على نطاق 
واســع لتوفيــر شــبكة اإلنترنــت عبــر األقمار 
االصطناعية. كما يمكن اســتخدامها لرصد 
الكوارث وحرائق الغابات عن بعد، ومراقبة 

املياه والفيضانات الجبلية.
املــدن  تطبيقــات  مــن  عــدد  اختبــار  وســيتم 
الذكيــة باإلضافــة إلــى حمايــة البيئــة وتتبع 

املحاصيل الزراعية.
التكنولوجيــا  هــذه  تكــون  أن  املتوقــع  ومــن 
أسرع بنحو 100 مرة من 5G، مما يتيح نقل 
إلــى  باإلضافــة  فائقــة،  بســرعات  البيانــات 
توفير وقت تأخر أقل من 100 ميكروثانية.

تجدر اإلشــارة إلى أن العديد من الجامعات 
معــدات  تطويــر  علــى  تعمــل  والشــركات 
حيــث  الســادس،  الجيــل  بشــبكة  خاصــة 
قامــت جامعــة Oulu الفنلنديــة، ســنة 2018، 
بالكشــف عــن خطتهــا لتطويــر تقنية الجيل 
املــواد والهوائيــات  فــي ذلــك  الســادس، بمــا 
تــزال  ال  للجامعــة،  ــا 

ً
ووفق والبرمجيــات. 

تتغلــب  أن  ويجــب  مهدهــا،  فــي   6G تقنيــة 
على العديد من العقبات التقنية في البحث 
األساســي وتصميــم املعــدات قبــل أن تصبح 

التكنولوجيا متاحة تجارًيا.
أن  تتوقــع  إنهــا  سامســونغ  شــركة  وقالــت 
فــي  يتــم تســويق شــبكات الجيــل الســادس 
توقعــت  كمــا   .2028 عــام  مــن  مبكــر  وقــت 

بحلــول  ســائدة  الشــبكات  هــذه  تصبــح  أن 
عــام 2030، وذلــك حســب مــا جــاء فــي الورقــة 
البحثيــة التــي تحــدد رؤيــة الشــركة الكوريــة 
 للجيــل القــادم مــن تكنولوجيــا االتصــاالت. 
كمــا انضــم مشــغلون أميركيــون Verizon و

 US Cellularو  T-Mobile US و   AT&T
 Next ســتار  تحــت  آخريــن  مشــغلن  إلــى 
 6G تطويــر  توجيــه  بهــدف   ،G Alliance
وترســيخ أميــركا الشــمالية كرائــد عاملي في 

التكنولوجيا.

هشام حدانة

بأكثر من 1300 حصان وسرعة قصوى تبلغ 
 NIO EP9 313 كم/ســاعة، تســتحوذ ســيارة
علــى لقب أســرع ســيارة كهربائيــة خارقة في 
العالم، حيث تحمل الرقم القياســي في حلبة 
وعلــى  أملانيــا  فــي  الشــهيرة  نوربورغرينــغ 
الرقــم القياســي كذلــك فــي حلبــة بــول ريــكارد 
فــي فرنســا. وعلــى الرغــم أن شــركة الســيارات 
NextEV غيــر معروفــة عامليــًا بعد، إال أن هذه 
ببطولــة  فــازت  الصينيــة  التجاريــة  العالمــة 
بنمــوذج   2014 عــام  فــي  األولــى   Formula E
لسيارتها الكهربائية ذات مقعد واحد والتي 

قادها املتسابق Nelson Piquet Jr. وبناًء على 
هــذا النجــاح، قــررت الشــركة البــدء فــي إنتــاج 
جديــر  بــأداء  اســتثنائية،  كهربائيــة  ســيارة 
والمبورغينــي،  وبــورش  فيــراري  بســيارات 
ومــن املرجــح أن تنتشــر مبيعاتهــا فــي أرجاء 
للســيارة  الفنيــة  املواصفــات  وتثيــر  العالــم. 
 مــن 

ً
NIO EP9 اإلعجــاب، حيــث تعتمــد هيــكال

قطعــة واحــدة مصنوعــًا مــن أليــاف الكربــون، 
كم/ســاعة،   313 القصــوى  ســرعتها  وتبلــغ 
 100 إلــى   0 مــن  ثانيــة   2.5 مــدة  فــي  وتصــل 
فــي  كم/ســاعة   200 إلــى   0 ومــن  كم/ســاعة، 
7.5 ثــواٍن. وعلــى ســبيل املقارنــة، فــإن ســيارة 
 ،Mission E املســتقلة  الكهربائيــة  بــورش 

كم/ســاعة   100 إلــى   0 مــن  ســرعتها  تنتقــل 
 NIO فــي أقــل مــن 3.5 ثــواٍن. وتســتمد ســيارة
كل  محــركات  أربعــة  بواســطة  قوتهــا   EP9
منهــا مــزود بصنــدوق تــروس. ويعــادل جهد 
وهــي  حصانــًا،   1360 املحــركات  مجمــوع 
مــزودة ببطاريــات شــدتها 777 فولتــًا قابلــة 
قطــع بهــا مســافة تصل 

ُ
للتغييــر، ويمكــن أن ت

إلــى 427 كيلومتــرًا. وفقــًا للشــركة املصنعــة، 
يســتغرق اســتبدال البطاريــات ثماني دقائق 
 45 بالكامــل  شــحنها  ويســتغرق  كمــا  فقــط، 
دقيقــة. وتــم تصنيــع ســتة نمــاذج فقــط مــن 
دوالر  مليــون   1.2 يبلــغ  بســعر   NIO EP9

للنسخة الواحدة. 

NIO EP9: أسرع سيارة كهربائية في العالم

تكتسب   تقنية   6G   الزخم   مع   عودة   الجهات   الفاعلة   الرئيسية   للتصنيع

كشــفت شــركة »ســوزوكي« اليابانية عن جهاز تم تصميمه لجمع البالســتيك الدقيق وتصفيته 
مــن ميــاه املحيطــات والبحــار. وذكــرت الشــركة أن الجهــاز الجديــد قابــل للتركيب ضمــن محركات 
القــوارب الخارجيــة. وتقــوم آليــة عملــه على جمع البالســتيك من املياه بعــد دخولها إلى محركات 
القوارب الخارجية لتبريدها. وتضاعف إنتاج العالم من البالستيك في األعوام العشرين األخيرة 
إلى حوالي 400 مليون طن ســنويًا، حيث تنتهي نســبة 32% منها في املحيطات. وبمرور الوقت 
تتــآكل املخلفــات البالســتيكية بعــد تعرضهــا للحــرارة، وتتحــول إلــى قطــع صغيــرة ال تتجــاوز 5 
مليمترات؛ تسمى بالبالستيك الدقيق، لتحملها التيارات وتدخل في أجساد الكائنات البحرية. 
وقد تنتقل إلى اإلنسان عند تناوله للمأكوالت البحرية. كما يعمل باحثون من جامعة فيرمونت 
بالتعاون مع جامعة تافتس على تطوير روبوتات بيولوجية قابلة للبرمجة، يمكن استخدامها 

في تنظيف النفايات املشعة وجمع املواد البالستيكية الدقيقة في املحيطات.

ابتكار جهاز لجمع البالستيك الدقيق
لمجابهة تلوث المحيطات

جديد
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MEDIA

»#نريد_وطن« يعود لتصدر 
مواقع التواصل العراقية

احتجاجات وإضراب مرتقب 
لصحافيي تونس

ــذ هجــوم نيــس ليس 
ّ
»فرنســا أعلنــت أن منف

القــى  الفرنســي  املــدّرس  و»قاتــل  مســلمًا«، 
الفرنســي  الرئيــس  أمــا  األبطــال«،  تشــييع 
ــى 

ّ
ويتلق بيتــه«  تحــت  »تظاهــرات  فيواجــه 

»توبيــخ األطفــال فــي املــدارس علــى مواقفــه 
فيمــا  الكاريكاتــور«،  رســوم  مــن  األخيــرة 
لعنــف  الفرنســيات  املحجبــات  »تتعــّرض 
الحجــاب«،  خلــع  علــى   

ّ
وإكراههــن الشــرطة 

و»يقتحــم األمــن الفرنســي املســاجد مرّوعــًا 
فرنســا،  صــورة  تبــدو  هكــذا  فيهــا«...  مــن 
بحســب األخبــار والصور واملقاطــع الكاذبة 
االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  غــزت  التــي 
إثــر  املاضيــة،  األســابيع  فــي  بالعربيــة 
باريــس  فــي  إســالميان  نفذهمــا  يــن  اعتداء
ونيس، ومواقف الرئيس إيمانويل ماكرون 
املدافعــة عــن حريــة التعبيــر في قضية نشــر 

رسوم كاريكاتورّية تتناول النبّي محمد.
املاضــي،  أكتوبــر  األول/  تشــرين   29 ففــي 
مدينــة  فــي  كنيســة  تونســي  شــاب  اقتحــم 
ثالثــة  وقتــل  فرنســا  شــرق  بجنــوب  نيــس 
مــن  أســبوعن  نحــو  بعــد  فيهــا،  أشــخاص 
رأس  قطــع  علــى  شيشــانّي  الجــئ  إقــدام 
املدّرس صامويل باتي في باريس، لعرضه 
رسومًا كاريكاتورية للنبّي في سياق درس 
عــن حرّيــة التعبيــر. وبعــد وقــت قصير على 
التواصــل  اعتــداء نيــس، ظهــر علــى مواقــع 
ُيظهــر  إنــه  قيــل  مصــور  شــريط  بالعربيــة 
مســؤواًل قضائيًا فرنســيًا يؤّكد أن ال عالقة 
ــذ الهجــوم باإلســالم، لكــن املســؤول لــم 

ّ
ملنف

يكن يتحّدث عن منفذ هجوم نيس إبراهيم 
عويســاوي، بــل يــروي فــي الحقيقــة وقائــع 
جــرت فــي مدينــة أفينيــون، حيــث هــّدد رجل 
أن  قبــل  املــاّرة  مسدســًا  يحمــل  مضطــرب 

تقتله الشرطة.
وأثــارت جريمــة قتــل صامويل باتــي الكثير 
لــة، منهــا قيــل إنــه ُيظهــر 

ّ
مــن األخبــار املضل

الشــرطة،  برصــاص  ذهــا 
ّ
منف قتــل  لحظــة 

وقعــت  حادثــة  الحقيقــة  فــي  يعــرض  لكنــه 
قبــل عــام، وال عالقــة لها باألحــداث األخيرة. 
وتــداول مســتخدمون فيديــو قيــل إنه ُيظهر 
ذ 

ّ
جنازة الشيشاني اإلسالمي املتطّرف منف

االعتــداء، لكــن املقطــع يصــّور فــي الحقيقــة 
ســجن  فــي   2018 عــام  توفــي  آخــر  جنــازة 
يمضــي  كان  حيــث  ســيبيريا،  فــي  روســي 
بقتــل  إلدانتــه  عامــًا   15 بالســجن  عقوبــة 

ضابط.
تشــيد  تعليقــات  نشــرت  املقابــل،  فــي 
»حكمــة« قــادة أوروبيــن آخريــن باملقارنة  بـ
مــع مواقــف ماكرون. فظهرت على فيســبوك 
للملكــة  مقولــة  إنهــا  قيــل  صــور  وتويتــر 
وقــد  اإلســالم،  فيهــا  تمــدح  إليزابيــث 
والالفتــة  بريطانيــا.  شــوارع  فــي  ُرفعــت 
األصليــة فيهــا تصريــح للملكة عــن التباعد 
 انتشــار وباء كوفيد-19. 

ّ
االجتماعي في ظل

منوعات

فيســبوك  علــى  مســتخدمون  تناقــل  كذلــك 
ظهر 

ُ
وتويتــر وإنســتغرام صــورًا قيل إنهــا ت

مــع  ميــركل  أنجيــال  األملانيــة  املستشــارة 
أملانيــات مســلمات محّجبــات، لإلشــارة إلــى 
أن ميــركل أكثــر احترامــًا لإلســالم في بلدها 
مــن ماكــرون فــي فرنســا. لكــن االدعــاء خطــأ، 
أعمــال  ســّيدات  بــن  ظهرهــا 

ُ
ت فالصــورة 

ألــف  و400  مليــون  مــن  أكثــر  ســعوديات. 

فرنســية  لفتــاة  فيديــو  حققهــا  مشــاهدة 
مســلمة مــن أصــل إفريقــي قيــل إنهــا توّبــخ 
ماكــرون علــى مواقفــه بشــأن رســوم النبــي. 
لكــن املقطــع مرّكــب فــي الحقيقة من مشــاهد 
عّدة، منها فيديو تحّيي فيه الفتاة ماكرون، 
ولــم توّبخــه كمــا اّدعــى التعليــق الصوتــي 

ل.
ّ
املضل

وإن كانت تصريحات الرئيس الفرنســي قد 

أثارت جداًل في العالم اإلسالمي وانتقادات 
التــي  الفعــل  ردود  مــن  عــددًا   

ّ
فــإن ملاكــرون، 

التواصــل  مواقــع  صفحــات  عنهــا  تحّدثــت 
كانت غير صحيحة. إذ تداول مستخدمون، 
وال سّيما في مصر، شريط فيديو قالوا إنه 
ُيظهــر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي يــرّد 
بحــدة علــى ماكــرون. وصحيح أن السيســي 
رفضــه  عــن  املاضــي  الشــهر  أواخــر  أعــرب 
الفيديــو  لكــن  الدينيــة،  القيــم  إلــى  اإلســاءة 
املتــداول ال عالقــة لــه بذلــك، بــل يعــود لكلمــة 
من عام 2019، رّد فيها على سؤال صحافي 

عن حقوق اإلنسان في مصر.
الشــعبية،  الفعــل  ردود  صعيــد  علــى  أمــا 
مــن  عــدد  فــي  تظاهــرات  بالفعــل  فخرجــت 
 
ّ
دول العالــم اإلســالمي نــّددت بفرنســا. لكــن

التواصــل  مواقــع  بــه  ضّجــت  ممــا  كثيــرًا 
غيــر صحيــح، مثــل فيديــو قيــل إنــه يصــّور 
فــي  ماكــرون  علــى  »يثــورون«  مســلمن 
صّحــة  تقّصــي  لخدمــة  تبــّن  وقــد  فرنســا، 
أغســطس  آب/  فــي  مصــّور  أنــه  األخبــار 
املاضــي، وُيظهــر مــا قام بها مشــّجعو فريق 
باريــس ســان جرمــان بعــد فــوزه فــي نصــف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
شــر فيديــو قيل إنــه لتظاهرات تحت 

ُ
كذلــك ن

بيــت ماكــرون، لكنــه في الحقيقــة في أملانيا، 
َمــت احتجاجــًا علــى 

ِّ
ظ

ُ
فــي أثنــاء تظاهــرة ن

قمع املسلمن األويغور في الصن.
بمئــات  يقــّدر  لحشــد ضخــم  مقطــع  وظهــر 
اآلالف، قيــل إنــه لتظاهــرة ضــّد فرنســا فــي 
إندونيســيا أو فــي نيجيريــا. لكــن تبــّن أن 
ر فــي الحقيقــة قبــل ســنوات،  الفيديــو ُصــوِّ
يحظــى  متصــّوف  ســنغالي  شــيخ  بمولــد 

باحترام كبير في بلده والجوار.
وظهــر علــى مواقــع التواصل فيديو قيل إنه 
يصّور في فرنســا، مرفقًا بعبارة »لعنة الله 
ــف في 

ّ
عليــك يــا ماكــرون«، لكــن الفيديــو مؤل

الحقيقــة مــن مجموعــة مقاطــع مصــّورة ال 
عالقــة بهــا بفرنســا، وفــق مــا بّينــت خدمــة 

تقّصي صّحة األخبار.
وفــي الســياق نفســه، ظهــر فيديــو قيــل إنــه 
ُيظهــر شــرطيًا فرنســيًا ينــزع حجــاب امــرأة 
مســلمة بالقــّوة، لكــن الفيديــو فــي الحقيقــة 
اســتخدم القــوة املفرطــة ضــد موقوفــة غيــر 
القضــاء  علــى  أحيــل  ثــم   ،

ً
أصــال محّجبــة 

فــي كنــدا. وانتشــر فيديــو قيــل إنــه يصــّور 
الشرطة الفرنسية تعتدي على رجل مسلم، 
فيديــو  وظهــر   .2019 عــام  الفيديــو  لكــن 
الشــرطة  اقتحــام  إنــه يصــّور  ناشــروه  قــال 
الفرنســّية مســجدًا فــي باريــس بعــد حديــث 
لكــن  اإلســالمي،  التطــّرف  عــن  ماكــرون 
الفيديــو فــي الحقيقــة ُيظهــر إخالء الشــرطة 
تابــع  عقــار  فــي  مقامــًا  مســجدًا  الفرنســية 

للبلدية بعد انتهاء عقد اإليجار.
)فرانس برس(

فيديوهات تظهر ردود 
أفعال »غاضبة« هي في 

الحقيقة مرّكبة

تونس ـ محمد معمري

هشــام  حكومــة  بــن  العالقــة  أن  يبــدو 
املشيشــي والنقابــة الوطنيــة للصحافيــن 
التونســين بــدأت تدخــل زاويــة حــادة، قــد 
يتوصــل  لــم  إذا  مظلــم  نفــق  إلــى  تتحــول 
للمشــاكل  عاجلــة  حلــول  إلــى  الطرفــان 
نشــر  فــي  واملتمثلــة  بينهمــا،  العالقــة 
بالرائــد  والقطاعيــة  اإلطاريــة  االتفاقيتــن 
الرسمي للجمهورية التونسية )الصحيفة 
الحــد  تضمنــان  واالتفاقيتــان  الرســمية(. 
التونســين  الصحافيــن  ألجــور  األدنــى 
اجتماعيــة  ضمانــات  لهــم  وتوفــران 
واالنطــالق الجــدي فــي مســار اإلصــالح في 
)الرســمية(  العمومــي  اإلعــالم  مؤسســات 
وااللتــزام  عليــه  الوصايــة  ممارســة  وعــدم 
بخــالص املســتحقات املاليــة للعاملــن فــي 
وضمــان  املصــادرة  اإلعالميــة  املؤسســات 
أم«  أف  إذاعتــا »شــمس  ديمومتهــا، وهــي 
و»الزيتونــة« و»دار الصبــاح« و»كاكتــوس 

لإلنتاج التلفزيوني«. 
هــذه امللفــات التــي لــم يتــم حلهــا حتــى اآلن 
للنقابــة  املوســع  التنفيــذي  املكتــب  دفعــت 
إلــى  التونســين  للصحافيــن  الوطنيــة 
إعالنــه، مســاء الثالثــاء، عــن مجموعــة مــن 
التحــركات، تتمثــل فــي تنفيــذ يــوم غضــب 

وطنــي تتخلله وقفات احتجاجية بســاحة 
املناطــق  ومختلــف  بالقصبــة  الحكومــة 
التونســية وتنفيــذ إضــراب عــام فــي قطــاع 
اإلعــالم واالعتصــام بمقر رئاســة الحكومة 
بالقصبــة. وأشــارت النقابــة إلــى مــا ســمته 
»اتســاع دائــرة اســتهداف رئيــس الحكومــة 
وحريــة  اإلعــالم  لقطــاع  املشيشــي  هشــام 
الجمهــور  وحــق  والصحافــة  التعبيــر 
املواطــن  يخــدم  ومســتقل  حــر  إعــالم  فــي 
االبتــزاز واملقايضــة بالحقــوق  وذلــك عبــر 

االقتصادية واالجتماعية«.
املوســع  التنفيــذي  املكتــب  عضــو  وقــال 
»حكومــة  إن  الزوابــي،  مولــدي  للنقابــة، 
هشــام املشيشــي وعلــى عكــس مــا قطعتــه 
مــن وعــود فــى بداية توليهــا الحكم، تتمثل 
فــي الحــرص علــى احتــرام حريــة الصحافة 
بــدأت  العالقــة،  للملفــات  حلــول  وإيجــاد 
تتملــص منهــا. فنحــن عقدنــا مــع الطــرف 
الحكومــي أكثــر مــن اجتمــاع وكنــا نطــرح 
أفكارنــا ورؤيتنا للقطــاع والحلول املمكنة 
لكــن  يعيشــها،  التــي  األزمــة  مــن  للخــروج 
مــا الحظنــاه أن الطــرف الحكومــي يشــارك 
ويسمع ولكنه ال يتكلم وال يقدم أي مبادرة 
لتفعيــل هــذه املطالــب، وهــو مــا يعنــي عدم 
وجــود رغبــة حقيقيــة فى إيجــاد مخرجات 
توقيــت  وعــن  القطــاع«.  ملشــاكل  منطقيــة 

النقابــة،  فيهــا  ستشــرع  التــي  التحــركات 
بــّن الزوابــي أن »يــوم الغضــب فــي القطــاع 
اإلعالمي سيكون في األسبوعن املقبلن«. 
وأضــاف: »ســنرى مــدى تجــاوب الحكومــة 
املراحــل  إلــى  نمــر  وحينهــا  مطالبنــا،  مــع 
األخرى من التحركات، وهي االعتصام في 
مقــر الحكومــة واإلضــراب العــام. لكننــا مــع 
كل ذلــك نبقــى منفتحــن وعلــى اســتعداد 
دائم للحوار، وغايتنا في ذلك حل مشــاكل 

قطاع اإلعالم«.

)Getty( من تظاهرة ضّد فرنسا في داكا أوائل نوفمبر

)فتحي بلعيد/فرانس برس(

بغداد ــ زيد سالم

عاد وســم »#نريد_وطن« لتصدر منصات التواصل االجتماعي في العراق، إذ كتب 
مئــات الناشــطن واملتظاهريــن فــي البــالد منشــورات وتغريــدات غاضبــة ضد زعيم 
التيــار الصــدري مقتــدى الصــدر، علــى خلفيــة انتقــاد الشــعار األبــرز للمتظاهريــن 
العراقين وهو »نريد وطن«، من قبل الحساب املقرب من الصدر، وُيشاع أن الصدر 
يديره بنفسه على »فيسبوك« ويحمل اسم »صالح محمد العراقي« أن مقولة »نريد 
وطن« نكران ألغلى وطن«، في إشارة إلى استخدام هذا الشعار من قبل املتظاهرين 

ألكثر من سنة.
وتســبب هــذا املنشــور بموجــة غضــب شــعبية احتجاجيــة عارمــة، بلغــت مرحلــة 
الصــدام اإللكترونــي بــن أنصــار التيــار الصــدري مــن جهــة، واملتظاهريــن مــن جهــة 
: »هــذا الصالــح ليــس 

ً
ثانيــة. وهاجــم الناشــط العراقــي منتظــر علــي، الصــدر قائــال

بصالــح، أرجوكــم اتركــوا صالــح يغــرد وحــده، وال عالقة لكم به، فهــو مثل ما وصفه 
السيد الصدر )شعبوثي(، وهذا جزٌء من شعبثته، فهو ال يعرف ماذا يريد... حلمنا 
االول واالخيــر ان نســتعيد وطننــا مــن ايــادي الغربــاء وامليليشــيات ونبقــى نرددهــا 

دائما )نريد وطن(«.
أمــا املتظاهــر مــن بغــداد مصطفــى النهــر، فقــد كتــب علــى صفحتــه فــي »فيســبوك«: 
»نريــد وطــن شــعار عظيــم كلــش وحقيقــي، خطفــوا الوطــن الــي جنــه نحلــم بيــه بعــد 
2003 سياســي الصدفــة الــي اجــوي علــى الدبابــة وربــع املاللــي ورســموا وخططــوا 
 
ُ
بكيفهــم وقســموا علــى مزاجهــم، راح يجي يوم الي نرجــع الوطن ألهل الوطن.. نحن

ابناء هذا الوطن واالرض، من انتم؟«.
وكان الصــدر قــد غــّرد فــي وقــٍت ســابق عبــر »تويتــر«، بالتزامــن مــع إحيــاء ذكــرى 
االحتجاجــات العراقيــة الشــهر املاضــي، أن »املندســن واملشــاغبن املدعومــن مــن 
الخــارج يخرجــون الثــورة عــن ســلميتها، وال ســيما بعــد أن أعلــن رئيــس الــوزراء 
عــدم تســليح القــوات األمنيــة«، داعيــًا الحكومــة إلى »بســط األمــن وردع الوقحن من 

التخريب وزعزعة األمن، وفتح الطرق وإرجاع هيبة الدولة«.

فرنسا تحت نيران األخبار الكاذبة بالعربية

نددت اللجنة اإلثيوبية لحقوق أخبار
اإلنسان باعتقال صحافيين، مع 

مضي رئيس الوزراء آبي أحمد قدمًا 
في هجوم عسكري على إقليم 

بشمال البالد مستهدفًا زعماء 
محليين يتحدون سلطته، بينهم 
صحافيان لـ»مخالفات مزعومة 

مرتبطة باإلعالم«. 

قدم »تيك توك« طعنًا أمام 
محكمة في واشنطن لمنع أمر 
أصدرته حكومة الرئيس دونالد 
ترامب ويدخل حيز التنفيذ اليوم 

الخميس، يهدف إلى حظر هذا 
التطبيق الشهير في الواليات 

المتحدة، طالبة مهلة 30 يومًا 
إضافية. 

اتهمت المفوضية األوروبية 
مجموعة »أمازون« بانتهاك 

قوانين المنافسة األوروبية، عبر 
استغالل موقعها المهيمن في 

فرنسا وألمانيا، ما يزيد الضغط 
الدولي على المنصات المتهمة 

باستغالل نفوذها الواسع في 
األسواق.

طرحت »آبل« مجموعة 
جديدة من أجهزة كمبيوتر 

المحمولة المزودة بشريحتها 
الخاصة »ام 1« بدل شرائح »إنتل«، 

مشيرًة إلى أنها »تنطوي على 
تحسينات كبيرة لناحية األداء 

والفعالية، هذه أكبر وثبة إلى 
األمام ألجهزة ماك«.

تتضّمن العديد من األخبار عن فرنسا وقضيّة ذبح المدرّس والرسوم المسيئة للنبي العديد من األكاذيب والتضليل. وفي العالم العربي، 
تنتشر معلومات غير صحيحة في ظّل الجدل القائم حول القضية وردود الفعل الفرنسية واإلسالمية
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هــذا،  يومنا  حتى  تصمد  جعلها  عما  بحثًا 
رغم عيوبها التي يعرفها الالعبون جيدًا.

لطاملا امتازت سلسلة Fallout بعامل جذبها 
التاريخي؛ إذ ثمة تاريخ هائل يسبق لحظة 
الــلــعــب، ويــنــشــق عـــن تــاريــخــنــا الــــذي نعرفه 
ما  إلــى  الثانية، ويمتد  العاملية  الــحــرب  بعد 
العظمى« ودمــار األرض. تترك  بعد »الحرب 
اللعبة بذلك مهمتني لالعب، تنحصر األولى 
وتمثل  تقدمه،  الــذي  الحاضر  مــع  بالتعامل 

املاضي،  ذاك  من  شــذرات  استكشاف  الثانية 
عبر الرسائل وأجهزة الكومبيوتر واللوحات 

اإلعالنية والشخصيات األخرى. 
، فإن هذا العالم القديم، الذي نتوغل 

ً
وحقيقة

فــي أنــقــاضــه، يــبــدو مثيرًا لــالهــتــمــام، ويبدو 
كــمــا لـــو كـــان تــهــّيــؤًا عـــن املــســتــقــبــل، كــمــا بــدا 
الــعــشــريــن،  الــقــرن  ألمــيــركــي فــي خمسينيات 
ــد الــــــروبــــــوتــــــات والـــــصـــــواريـــــخ  ــ ــوجـ ــ ــيــــث تـ حــ
ــطـــورة، جــنــبــًا إلــــى جــنــب مع  ــتـ واألســـلـــحـــة املـ

محمد استانبولي

تــغــيــر الــكــثــيــر بــــني صــــــدور لــعــبــة 
 ،2010 عـــام   Fallout New Vegas
ــال بــــالــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة  ــفــ ــتــ واالحــ
لصدورها منذ أيام. ونقصد بالكثير صدور 
Fallout 4 وFallout 76، والكثير من تعديالت 
املستخدمني على اللعبة وشراء ميكروسوفت 
لشركة بيثيسدا، التي تملك العالمة التجارية 
ــازون نــيــتــهــا الــعــمــل على  ــ ــــالن أمــ لــلــعــبــة، وإعـ
أحــداث  اللعبة، وبضعة  أحــداث  مسلسٍل عن 
عاملية يحلو لبعض املعجبني أن يقاطعوها 

مع خط اللعبة الزمني املغاير. 
الــلــعــبــة للكثير مــن الالعبني  مــع ذلـــك، تــبــدو 
النقطة التي توقفت عندها السلسلة واملرجع 
القادمة  للنسخ  توقعاتهم  عليه  تبنى  الــذي 
)رغــــــم إحـــبـــاطـــهـــم كــــل مـــــــرة(. وال شـــــيء يـــدل 
إعــادة  املعجبني  بعض  كمحاولة  ذلـــك،  على 
 Fallout اللعبة كتعديٍل على نسخة  تصميم 
4، واستمرار املشروع حتى يومنا هذا، رغم 
ضــخــامــتــه وصــعــوبــة إنـــجـــازه مــن قــبــل أفـــراد 
مستقلني. ولــذا، فال ضير من تجربة العودة 
ــا الــعــاشــرة،  إلـــى الــلــعــبــة فـــي ذكــــرى صـــدورهـ

ال مانع من خوض تجربة 
مع مغنّي مهرجانات 

بشروط قانونية

يصعب على الالعب 
إنهاء اللعبة بطريقة 
»جيدة« مهما حاول

يكتب عجيل تعليقات 
ساخرة على مشاهد من 

فيديو كليبات قديمة

2223
منوعات

موسيقى الجاز والسوينغ والخوف من املد 
 إلى كم هائل من اإلشارات 

ً
الشيوعي، إضافة

ــــالم وكــتــب حقيقية.  الــخــفــيــة إلـــى ألـــعـــاب وأفـ
وتغيب االكتشافات الالحقة كاالعتماد على 
غياب  يكون  وقد  والبديلة،  املتجددة  الطاقة 
الترانزستور واحدًا من أهم املسببات لتاريخ 

زمني مغاير كهذا.
ال داعي للقول إن هذا التصور للتاريخ يشد 
اللعبة  محبي  مــن  الكثير  ويــدفــع  االهــتــمــام، 

ــدارات تــغــطــي عــالــم مـــا قبل  ــإصــ لــلــمــطــالــبــة بــ
الحرب العظمى، قبل أن يصبح »أرضًا يبابًا« 
كما بات اسمها. وفي إصدار New Vegas، فإن 
ختار أعطى هذا اإلصدار 

ُ
املوقع الجغرافي امل

الـــذي غلبت   ،3  Fallout أســبــقــيــة عــن ســابــقــه 
عليه األلــوان القاتمة ومشهد املدينة املدمرة 
في »عاصمة اليباب« واشنطن. وعلى عكس 
New Vegas مشمس  فـــي  املــشــهــد  فـــإن  ــك،  ذلــ
وصـــحـــراوي، ومــتــقــاطــٌع فــي الــوقــت ذاتـــه مع 
فيغاس،  الويستيرن ومغامرات الس  حكايا 
وهـــو مــا يــالحــظــه الــالعــب أثــنــاء انــتــقــالــه من 
اللعبة  بــدايــة  فــي غــوود سبرينغز  الصالون 

.
ً
إلى الالكي 38 مثال

 Fallout New إن أفــضــل مــا يــمــكــن ذكــــره عــن
مــن  ــيـــر  ــثـ ــكـ ــالـ بـ الـــــالعـــــب  مــــدهــــا  هـــــو   Vegas
ــا يــجــعــلــهــا بـــحـــق واحـــــــدة مــن  الــــخــــيــــارات، مــ
األلعاب التي تعبر بصدق عن نوع الـRPG أو 
اللعبة على  إذ تعتمد  الـــدور.  ألــعــاب تقمص 
الــتــشــعــب فـــي ســـرد الــقــصــة وإعـــطـــاء الــالعــب 
الــحــرّيــة فـــي االخــتــيــار بـــني أربـــعـــة تــحــالــفــات 
كــبــرى، واملـــزيـــد مــن الــخــيــارات األقــــل حجمًا. 
ــك، تــســمــح املـــهـــمـــات الــجــانــبــيــة  ــ ــر مــــن ذلــ ــثـ أكـ
بتجربة  بالتمتع  الرئيسية  بتلك  وعالقتها 
لعب مختلفة كل مــّرة. وُيدَعم هذا بأكثر من 
65 ألف جملة حوار مختلفة، بفارق هائل عن 

 .3 Fallout سابقتها
تــســخــر كـــل هـــذه اإلمــكــانــيــات بــالــطــبــع ألجــل 
فهي   ،Fallout New Vegas حالة  وفــي  قصة. 
حــكــايــة ســاعــي بــريــد يــتــحــول تــدريــجــيــًا إلــى 
عــامــل الــحــســم الــرئــيــســي فـــي مــعــركــة صـــراٍع 
على سد هووفر ومنطقة صحراء موهافي. 
وخالل هذه الرحلة، يتعّرف الالعب إلى هذه 
للمستقبل  ومــشــروعــهــا  الرئيسية  األحـــالف 
فـــــي هــــذه  الــــــروعــــــة  ــا. إن  ــهــ ــتــ ــيــ ــولــــوجــ ــديــ وأيــ
الــقــصــة تــكــمــن فـــي اكـــتـــشـــاف هــــذه األحــــالف 
والشخصيات، ويعود الفضل في هذا بشكٍل 

رئيس إلى مرحلة الكتابة. 
يــدعــى جمهورية  أمـــام حــلــٍف  ونــجــد أنفسنا 
كاليفورنيا الجديدة، وهو في جوهره أقرب 
األشكال إلى الواليات املتحدة األميركية في 
عالم ما قبل الحرب، وآخر يحاول إعادة إحياء 
بشخص  محكومة  الرومانية  اإلمبراطورية 
يطلق على نفسه لقب قيصر وجنوٍد يرتدون 
دروع كرة قدم، ورجل أعماٍل ومبتكر من عالم 
ما قبل الحرب يدعى روبرت هاوس، ويعتبر 
نفسه الوصي على املدينة بعد حمايتها من 
استعمال  في  ونجاحه  النووية  الحرب  آثــار 
ألكثر  فريد(  )بشكٍل  حيًا  تبقيه  تكنولوجيا 
من 200 سنة بعد الــحــرب، وأخــيــرًا التحالف 
مع روبــوت مبرمج على الطاعة ملنح املدينة 

استقاللها عن كل األحالف السابقة.
إن الـــكـــتـــابـــة املــحــكــمــة لـــهـــذه الـــقـــصـــة وبـــنـــاء 
شــخــصــيــاتــهــا، يــجــعــل مـــن مــتــعــة االســتــمــاع 
 ملتعة اللعب بحد ذاتها، سواء 

ً
إليها مكافئة

كـــان ذلـــك مـــع مــجــمــوعــة أشـــخـــاٍص اكــتــشــفــوا 
تسجيالٍت إللفيس بريسلي وقــرروا عبادته 
بـــتـــاريـــخـــه، أو  وتــقــلــيــده مـــن دون أي درايــــــة 
بــاقــتــبــاس قــيــصــر لــجــدلــيــات هــيــغــل مــحــاواًل 
تــفــســيــر املـــعـــركـــة الـــقـــادمـــة، أو كــــان ذلــــك مع 
روبرت هاوس املبني باالعتماد على هوارد 

هيوز ووالت ديزني. 
وعلى عكس Fallout 3، يصعب على الالعب 
اللعبة بطريقة »جــيــدة« مهما حــاول.  إنــهــاء 
إذ كـــان الــطــابــع الـــرمـــادي لــخــيــارات الــالعــب 
 Fallout مــع  التي تغّيرت  النقالت  مــن  واحـــدًا 
New Vegas، ورغم أن بعض الخيارات تبدو 
بكل وضوٍح أسوأ من غيرها، كالتحالف مع 
قيصر الذي تعد العبودية واستغالل النساء 
مـــن أعـــمـــدة إمــبــراطــوريــتــه، إال أن الــخــيــارات 
إلى  باملدينة  يــودي  ما  إبهامًا،  أكثر  الجّيدة 
درجات متفاوتة من العذاب في نهاية اللعبة 

بحسب الخيارات.

إبراهيم علي

ــــوري مــحــمــد  ــسـ ــ يــــبــــدو أن إصــــــــرار املـــنـــتـــج الـ
مشيش على متابعة مشواره في عالم اإلنتاج 
الدرامي مستمر. الرجل الذي لم يعد مرحًبا 
بــه فــي الــقــاهــرة ألســبــاب كــثــيــرة، يقيم اليوم 
مــا بــني بــيــروت ودبـــي فــي مــحــاولــة واضــحــة 
أســس لخط متجانس  أنــه  ويــبــدو  للتحدي، 
من العمالء املوالني ألعماله، وفتح الباب على 
أعمال أو مسلسالت درامية، بعضها ُيصور 
ــر يــنــتــظــر ســاعــة  فـــي بـــيـــروت، والــبــعــض اآلخــ

الصفر ليلحق بموسم رمضان 2021.
ــنــــوات، اســـتـــطـــاع مــحــمــد مــشــيــش أن  قــبــل ســ
ــاهــــرة بـــبـــعـــض اإلنــــتــــاجــــات الــتــي  ــقــ يــــغــــزو الــ
مــن وظفهم  على حرفية  معتمدًا  لها،  يشهد 
أوتيل«  »غراند  ومنها  املسلسالت،  ملصلحة 
من  وغيرها  أوجيني«،  و»ليالي  و»طريقي« 
التجاري،  السياق  عن  التي خرجت  األعــمــال 

ونالت ثقة الجمهور والنقاد في آن.
لــكــن يــبــدو أن الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة، تدفع 
العمل عن  إلــى  املنتجني  مشيش وغــيــره مــن 

الحدث إلى النور، فكانوا حريصني جدا على 
دار  بــوابــة  مــن  التفاصيل، وبمجرد دخــولــي 
بالراحة  إحساس  انتابني  املصرية،  األوبــرا 
الغناء  عمالقة  صــور  مشاهدة  مــن  النفسية 

وهي تزين املكان.

¶ مــنــذ ســنــوات وأنـــت تــطــرح أغــانــي مــنــفــردة. أيــن 
األلبومات من خططك الفنية؟

ال أخطط لها نهائيا هذه الفترة، بل أصبحت 
انتشار  املنفردة، خاصة مع  األغاني  أفضل 
األغــانــي،  السوشيال ميديا ومــواقــع  مــواقــع 
وأعتقد أن األغاني املنفردة أصبحت تناسب 

العصر بشكل أكبر.

¶ لكن أال تجد أن األلبومات تتيح لك تقديم ألوان 
غنائية ترضي أذواق شرائح مختلفة من الجمهور؟

نعم. لكن في الوقت نفسه، من املمكن تحقيق 
هـــذه املــعــادلــة مـــن خـــالل األغـــانـــي املــنــفــردة، 
واأللــحــان  للكلمات  الجيد  االخــتــيــار  بشرط 
والتوزيع، بجوار توقيت نشر األغنية، حيث 
ال بد أن تطرح في وقت مناسب، وأن يكون 
الــفــارق بــني طــرح أغنية والــثــانــيــة مناسبا، 
ويكون هناك اختالف بني كل أغنية وأخرى 
حــتــى يــتــم إرضـــــاء كــافــة األذواق، وهــــذا ما 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

اللبناني وائل جسار، حضور كبير  للفنان 
ــارات األعــمــال  فــي مــصــر، تجلى فــي غــنــاء شـ
الغنائية،  للحفالت  وإحيائه  التلفزيونية، 
ــدورة الــــ 29 من  ــ وكــــان آخـــرهـــا حــفــلــه، فـــي الــ
مــهــرجــان املــوســيــقــى الــعــربــيــة، الـــــذي شهد 

تفاعال كبيرا من الحضور.
عقب  جسار  وائــل  التقت  الجديد«  »العربي 
الــذي أقيم أخيرًا، وتحدث فيه  انتهاء حفله 
عن الجديد الذي يحضر له ورأيه في أغاني 
املــهــرجــانــات املــنــتــشــرة حــالــيــا وملـــــاذا هجر 

األلبومات الكاملة منذ أربع سنوات.

من  الكبير  التفاعل  بــهــذا  شــعــورك  عــن  حدثنا   ¶
الحضور؟

ســعــيــد جـــد بــــأن الــجــمــهــور إلــــى هــــذا الــحــد 
يحفظ أغنياتي، وبالفعل أشعر وقتها أني 
جدا  فصعب  الصحيح،  الطريق  على  أسير 
أن تعلق أغنية فــي األذهـــان ويــكــون عمرها 
الجمهور يتلقى  أن  سنوات طويلة، خاصة 
تقريبا كــل يــوم أغنية جــديــدة مــن املطربني 

واملطربات.

التوالي تشارك في مهرجان  الثانية على  ¶ للمرة 
املوسيقى العربية. ما انطباعك عنه؟

إنه مهرجان ال يمكن أن يختلف عليه اثنان، 
فهو راق وله طابع مختلف وخط مميز يسير 
عليه منذ بدايته، ولــم يتغير على اإلطــالق؛ 
ــانــــي الــتــراثــيــة  إذ يـــحـــرص عــلــى إعــــــادة األغــ
ومــزجــهــا بــاألغــانــي الــحــديــثــة. وال يمكن أن 
أنسى القول إن إقامته في ظل ظروف كورونا 
شيء يحسب لكل فرد ساهم في خروج هذا 

طريق بيروت، بعدما أقفلت القاهرة أبوابها 
ــعـــرب،  ــه املــنــتــجــني الـ واســـتـــديـــوهـــاتـــهـــا بـــوجـ
ــدة،  ــلـــت مــهــمــة اإلنـــتـــاج إلـــى شــركــة واحــ وأوكـ
هي »سنيرجي«، فخسر مشيش موقعه على 
الــخــريــطــة املــصــريــة، وخـــرج زمــيــلــه اللبناني 
صــــادق صــّبــاح مــن املــعــادلــة أيــضــًا، واخــتــار 
ــام إنـــتـــاجـــه املـــصـــري الــخــالــص  ــمـ ــيـــروت إلتـ بـ
»أسود فاتح«، الذي ُعرض مؤخرًا، مستعينا 

بفريق عمل مصري.  
ــنـــان حـــالـــًيـــا مــســلــســل »قــيــد  ــبـ ُيــــصــــور فــــي لـ
مــجــهــول«، مــن إنــتــاج شــركــة محمد مشيش، 
التي اختارت الكاتبني لواء اليازجي ومحمد 
أبو لنب، اللذين كتبا مسلسل »األخــوة« قبل 
سنوات، واختير نجل املمثل السوري غسان 
مــســعــود، الــســديــر مــســعــود، الــقــادم مــن عالم 
إخراج اإلعالنات التلفزيونية لتولي اإلخراج 
ــان مشيش  ــمـ لــــه، بــســبــب إيـ فـــي أول تــجــربــة 
الــواضــح، وفــق معلومات  مــســعــود.  بموهبة 
ــزام  ــتــ ــة، أن مـــســـعـــود يــســعــى إلـــــى االلــ ــاصــ خــ
بــخــط مــتــشــدد فــي أدق الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بـــ »قــيــد مــجــهــول«، ولــذلــك تــأخــر حتى اليوم 
التصوير، بعدما  مــن  االنتهاء  أو  إنــجــاز  فــي 
قارب وصول فريق العمل إلى بيروت حوالي 
3 أشــهــر. املسلسل مــن بــطــولــة بــاســل خياط 
الـــرواس وهيا  املنعم عمايري ونظلي  وعبد 
مــرعــشــلــي وإيـــهـــاب شــعــبــان. يــبــدو أن العمل 
فيما  اإللكترونية،  املنصات  على  سيعرض 
يــســعــى مــشــيــش إلــــى تــوظــيــف عــــدد آخــــر من 
األعمال التي  تقرر تصويرها بني أبو ظبي 

وبيروت، ملوسم رمضان 2021.
ــا شــركــتــا اإلنـــتـــاج فـــي لــبــنــان )الـــصـــّبـــاح/  أمــ
وإيغل فيلم( اللتان تلتزمان أيضًا في إتمام 
بعض املسلسالت، ومنها ما ُيعرف بـ العربي 

املشترك، فهما في حيرة، بعد القرار بمنعهما 
مـــن الــعــمــل فـــي الـــقـــاهـــرة، فــيــمــا أبــقــى املــنــتــج 
ان على تواصله وزياراته للقاهرة 

ّ
جمال سن

بسبب بعض اإلنتاجات.
ولــم يعلن صـــادق الــصــّبــاح عــن نيته إلنتاج 
ــا يــفــعــل كــل  مــســلــســل مـــصـــري عـــلـــى غــــــرار مــ

ســنــة، والـــواضـــح أن الــقــرار بــاإلنــتــاج ال يــزال 
يتأرجح داخل شركة »سيدرز« التي يديرها 
ــاح، بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا  ــبـ الـــصـ
حالًيا، وينصب التركيز على إتمام أو إنهاء 

املسلسالت املشتركة في بيروت.
مواجهة درامية إنتاجية تلوح في األفق بعد 

اللبناني، وهــو على  الــســوق  دخـــول مشيش 
ــان رغم 

ّ
خــالف مــع »إيــغــل فــيــلــم«، لجمال ســن

نجاحًا  نالت  أعــمــال  فــي  سابقًا  مشاركتهما 
بـــيـــروت  تــشــهــد  ــل  ــدًا. والـــــســـــؤال اآلن: هــ ــيــ جــ
الوضع  من  الرغم  على  املنتجني  بني  معركة 

االقتصادي الكارثي في لبنان؟

حرصت على عمله الفترة املاضية، فتعددت 
لهجات أغنياتي ما بني املصري واللبناني 

والخليجي.

¶ هل هناك أغان جديدة تعد لها هذه الفترة؟
نعم. أحضر ألغنية جديدة اسمها »وال في 
األحـــــالم«، وهـــي أغــنــيــة رومــانــســيــة، وأعــمــل 
كليب  الفيديو  طريقة  على  تصويرها  على 
ــداد فـــي تــعــاون  ــادي حــ مـــع املـــخـــرج املــمــيــز فــ
لــيــس األول بــيــنــنــا، فــكــل مــنــا أصــبــح يعرف 
جيدا طريقة عمل اآلخر، وسيكون التصوير 
ــات أحــمــد  ــمـ ــلـ ــة مــــن كـ ــيــ ــنــ فــــي لــــبــــنــــان، واألغــ
قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع شريف 

منصور.

¶ هل سمعت أغاني مهرجانات؟
لست  وللعلم  منها،  الكثير  سمعت  بالطبع 
ضدها نهائيا، لكن أنا ضد االبتذال بشكل 
عام في أي من أنواع الفن. لكن لو تم اختيار 
كــلــمــات جــيــدة لبعض مــطــربــي املــهــرجــانــات 
املـــوجـــوديـــن عــلــى الــســاحــة أعــتــقــد ســيــكــون 
هذا  فمثل  أبــيــنــا؛  أم  وشئنا  مختلفا،  األمـــر 
النوع من األغاني أصبح له جمهوره في كل 

مكان.

¶ هل من املمكن أن نراك مثال في ديو غنائي مع 
مطرب مهرجانات؟

ــم ال؟ طـــاملـــا أن األغـــنـــيـــة ســتــكــون جــيــدة،  ولــ
لـــدي نهائيا.  فــال مشكلة  وكــلــمــاتــهــا الئــقــة، 
ولــكــن ال بـــد وأن يــكــون الـــديـــو، إذا كـــان مع 
نقابة  لــشــروط  خاضعا  مهرجانات،  مغني 
املــهــن املوسيقية. وطــاملــا كــل شــيء سيكون 

قانونيا أنا ال أمانع.

محمد مشيش والعمل عن طريق بيروتوائل جسار: األغاني المنفردة دائمًا
ينشغل بعض المنتجين 

السوريين واللبنانيين 
بتصوير أعمال درامية 

محلية وعربية في 
بيروت، بعد أن أغلقت 

القاهرة أبوابها في 
وجوههم

عمر بقبوق

ــيـــع األخــــيــــرة، تــحــولــت صــفــحــة الــشــاب  ــابـ فـــي األسـ
إلى ما يشبه  السوري أحمد عجيل على فيسبوك، 
ــزارًا يــقــصــده الــســوريــون الــبــاحــثــون عــن التسلية  مــ
ــم يــقــلــبــون ألــبــومــات  ــوقـــت وهــ واملـــــــرح، لــيــمــضــوا الـ
الـــذاكـــرة، ويتبادلون  الــصــور الــتــي تشكل ركــنــًا مــن 
الفني  عمله  يتصفحون  وهم  والضحك  التعليقات 

املستقل وغير التقليدي. 
أحــمــد عجيل هــو كــاتــب ســـوري مــغــمــور، لــه تجربة 
يذكر.  لم تحقق نجاحًا  اإلذاعية  الدرامية  بالكتابة 
لــكــن نــجــمــه بـــدأ يــســطــع مــؤخــرًا بــعــد أن بـــدأ بنبش 
الكليبات  تــدويــر  مــعــيــدًا  الجمعية،  الفنية  الـــذاكـــرة 
العربية، ليستخرج الكوميديا الكامنة فيها، ويعيد 
كــتــابــة ســيــنــاريــوهــاتــهــا الـــغـــريـــبـــة، مــضــيــفــًا إلــيــهــا 

تعليقاته اللماحة والساخرة.
وفـــي وقـــت قــيــاســي، تــمــكــن مــن جـــذب عــشــرات آالف 
املـــتـــابـــعـــني إلــــيــــه، الــــذيــــن بــــاتــــوا يـــنـــتـــظـــرون قـــــراءة 
والتي  بالصور،  واملوثقة  الساخرة  السيناريوهات 
تــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى االبـــــتـــــذال فــــي الـــفـــيـــديـــوهـــات 
الرومانسية التي كنا نتابعها على مضض، ليغير 
شــكــل الــتــلــقــي والــتــفــاعــل مـــع الــفــيــديــوهــات نفسها 

والذاكرة. 
عن هذا املشروع، يقول أحمد عجيل في لقاء خاص 
مع »العربي الجديد«: »ليس لدي أي منصة سوى 
ــدم  ــن خـــاللـــهـــا أقــ صــفــحــتــي الـــشـــخـــصـــيـــة، وكـــنـــت مــ

واملسلسالت  األفـــالم  ملــشــاهــدة  الترشيحات  بعض 
على  التعليق  موضوع  وفعليًا،  والعاملية.  العربية 
الكليبات العربية ليس جديدًا على صفحتي، كنت 
الشكل  عن  بأسلوب مختلف  ولكن  أمــارســه سابقًا 
الحالي، فكنت أسخر من بعض الكليبات وكلماتها 
، إن حقبتي الثمانينيات 

ً
بتدوينات صغيرة. حقيقة

القول  الكثير، وبإمكانك  والتسعينيات تعنيان لي 
لغاية  أغانيها  وأســمــع  فيها،  أعيش  زلــت  مــا  إنني 
أني مغترب  تذكرني بمدينتي، بحكم  اليوم، ألنها 

والجئ«. 
يــضــيــف عــجــيــل: »بـــدايـــة الــنــجــاح كـــانـــت مـــع كليب 
»عــذبــونــي وعــذبــوك« لعاصي الــحــالنــي، حــني قمت 
بكتابة تحليل ساخر من منظوري الخاص للكليب 
يرافقه ألبوم صور، مقتطع من الكليب األصلي. لم 
أبـــذل مــجــهــودًا كــبــيــرًا إلعـــــداده، ولـــم يكلفني ســوى 
بعض الوقت اللتقاط صور للشاشة وكتابة الكلمات 
الساخرة التي ارتأيت بأنها تتناسب مع كل لقطة. 
الكم  أعــرف كيف وصــل منشوري لهذا  صدقني، ال 

الــنــاس، فأنا لــم يكن لــدي حينها سوى  الكبير مــن 
مــا يــقــارب 200 شــخــص عــلــى صــفــحــتــي، وفوجئت 
بــوصــول عــدد املــشــاركــات إلــى 6700، ووصـــول عدد 

اإلعجابات إلى 15 ألف إعجاب«. 
وحول ما إذا كان هناك خطة لتطوير هذا املشروع 
يقول عجيل:  القريب،  املستقبل  في  الصغير  الفني 
»الفكرة قابلة ألن تتحول لبرنامج يصلح للعرض 
عــلــى مــنــصــات الــســوشــيــال مــيــديــا، ولــكــنــنــي أفضل 
بــالــوقــت الــحــالــي االســتــمــرار بــاألســلــوب ذاتــــه، فأنا 
الــتــعــجــل، ولــســت مستعدًا لتحمل  عــمــومــًا ال أحــبــذ 
برنامج ال  إذا ما تكلفت على تصوير  األمــل  خيبة 
لــه تحقيق صـــدى. فالناس أحــبــت كتاباتي  أضــمــن 
ــــذي أتــبــعــتــه، ولــكــنــهــم قـــد ال  وأســـلـــوبـــي الـــخـــاص الـ
يحبون حضوري على الشاشة. هذه هي مخاوفي 

في الوقت الحالي«. 
وال بد أن نشير في النهاية، إلــى وجــود عــدد كبير 
من املشاريع الفنية العربية، التي حاولت أن تستند 
ــمــــال الــفــنــيــة الــقــديــمــة الـــتـــي بـــاتـــت تشكل  إلــــى األعــ
جــزءًا هامًا في الذاكرة الشعبية الجمعية؛ وأعــادت 
استخدام مقاطع من املسلسالت القديمة واإلعالنات 
واألغاني املصورة؛ لكنها جميعًا اتسمت بالتكلف، 
وكانت بالغالب تضع هذه األعمال ضمن إطار فني 
أكثر حداثة يفقدها جــزءًا من خصوصيتها، وذلك 
أثر بشكل أو بآخر على انتشارها، لتكون في معظم 
األحـــيـــان مــجــرد حــافــزًا لــلــعــودة بــالــنــبــش بــالــذاكــرة 

الفنية الجمعية مجددًا بداًل من الوقوف عندها.

التوّغل في أنقاض العالم القديم

باسل خياط بطل »قيد مجهول« الذي يصور في بيروت )فيسبوك(

نعيد اكتشاف 
الدراما 
والقصص 
المبتذلة في 
الكليب )العربي 
الجديد(

يحضر ألغنية بعنوان »وال في األحالم« )مصطفى حبيس/األناضول(

يحتفل مبتكرو اللعبة بمرور عشر سنوات على إصدار أول نسخة منها )فيسبوك(

لطالما امتازت Fallout بعامل جذبها التاريخي؛ إذ ثمة تاريخ هائل يسبق لحظة اللعب، وينشق 
عن تاريخنا الذي نعرفه بعد الحرب العالمية الثانية، ويمتد إلى »الحرب العظمى«

فول آوت

إعادة تدوير الضحك

فنون وكوكتيل
ألعاب

تجربة

درامادردشة

مرت اللعبة أثناء تصميمها 
بطريٍق عسير بعد أن 

أوكلت بيثيسدا مهمة 
تطوير اللعبة إلى استوديو 
أوبسيديان بمهلة قدرها 

18 شهرًا. انعكس ذلك 
على الرسوم التي لم 

 Fallout تختلف عنها في
3 بسبب استعمال اللعبتين 
لنفس المحرك، لكنه أيضًا 
ساهم في ظهور لعبة 
ذات سمعة سيئة بسبب 

جودتها. ومع ذلك، فإن 
اللعبة لم تصمد حتى 
اليوم وحسب، بل ال يزال 

الحديث عن نسخة محسنة 
منها الموضوع المفضل 

مع كل خبٍر يتعلّق 
بالسلسلة.
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إال أن الــغــرب دائــمــا لــديــه حكم مسبق على 
األدب  الـــتـــركـــي.  األدب  ومـــنـــه  الــــشــــرق،  أدب 
عناصر  ويضم  ومتنّوع  غنّي  أدب  التركي 

وقوميات متعددة.

■ كيف تقّدم عملك لقارئ جديد، وبأي كتاب لك 
تنصحه أن يبدأ؟

أتــصــّور أن اإلنــســان هــو حــيــوان َمــلــول، وأن 
مصدر الفن هو هذا امللل. وأنا إنسان ملول 
جــــّدًا، وعــنــدمــا بـــدأت الــكــتــابــة بـــدأت بـــاألدب 
البوليسي مباشرة ألنني أشعر بامللل. كنت 
شــاّبــا ثــورّيــا مــن 1974 حتى 1990، وكانت 
ــّر بـــأصـــعـــب األوقــــــــات ســيــاســّيــا.  ــمـ تـــركـــيـــا تـ
ــا نــرى املـــوت كــل يــوم فــي الــصــراعــات مع 

ّ
كــن

الشرطة والفاشيني. هكذا مّرت أيام شبابي، 
ــذه الــحــيــاة إلـــى كتابة  ولــذلــك هــربــت مــن هـ
كــنــت أحتقر  أنــنــي  الــبــولــيــســي. رغـــم  األدب 
لكنني بدأت  الكتابة،  النوع من  هــذا  قديما 
القراءة أكثر في هذا النوع من األدب حتى 
أدركت أهميته، وقلت لنفسي يجب أن أبدأ 
في كتابة األدب البوليسي. وأنصح القارئ 
الجديد بأن يقرأ رواية »باب األســرار« ألنه 
سيطلع على الثقافتني التركية والفارسية. 
ومــن املمكن أيضا أن يبدأ برواية »صــروح 
إســطــنــبــول« ألنــهــا تــتــحــّدث عــن إسطنبول 
ــا لــلــبــشــريــة ولــيــس  ــراثـ ــيـ الـــتـــي أعـــتـــبـــرهـــا مـ
ــرة وبــــاريــــس،  ــاهــ ــقــ ــل الــ ــثـ ــقــــط، مـ لـــــأتـــــراك فــ
وغيرها من املدن صاحبة التاريخ العريق.  

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
هناك الكثير من األسئلة الكبيرة التي تدور 
فـــي رأســــي هــــذه األيــــــام. لــقــد بـــــدأُت حــيــاتــي 
كثورّي في إحدى الحركات املاركسية، كما 
كبيرة.  لعائلة  السابع  االبـــن  وكــنــت  ذكـــرت. 
ــام، حيث  ــ  جـــدًا فــي تــلــك األيـ

ً
وكــنــت مــتــفــائــا

الــذي يتلقى تعليما  أن الشخص  تــصــّورت 
جيدًا ال يكون شخصا سيئا بعد ذلك. إال أن 
كل أفكاري قد تغّيرت في السنوات األخيرة، 

ليس على مستوى السياسي، فأنا يساري 
حـــتـــى اآلن، ولـــكـــن فــــي مــــوضــــوع اإلنـــســـان 
ــكـــاري تــمــامــا. إنــنــا نــصــارع  فــقــد تــغــيــرت أفـ
فــيــروس كــورونــا، ولكن هناك فيروس  اآلن 
أكــثــر خـــطـــرًا، أال وهـــو اإلنـــســـان. هـــو أخــطــر 
 مــاذا يفعل 

ً
شــيء على األرض. انظروا مثا

اإلنـــســـان بــالــطــبــيــعــة والـــحـــيـــوان. إن الــذئــب 
يتركها،  ثــم  فريسته حتى يشبع  مــن  يــأكــل 
لــكــن اإلنـــســـان يــقــتــل ويــأكــل ويــضــع الــبــاقــي 
ــام.  فــي الــثــاجــة. هـــذا مــا يشغلني هـــذه األيـ
ــاء العالم  غــبــاء اإلنـــســـان. انــظــروا إلـــى رؤســ
أحمق،  يحكمها  أميركا  أغبياء.  كلهم  اآلن، 

وروسيا يحكمها شيطان. 

■ ما أكثر ما تحّبه في الثقافة التي تنتمي إليها 
وما هو أكثر ما تتمنى تغييره فيها؟

أكــثــر مــا أحــبــه لــديــنــا هــو ثــقــافــة التضامن، 
بــدأت تتاشى شيئا فشيئا.  ولكن لأسف 
ــازي عــنــتــاب، وهــي  لــقــد ُولــــدت فــي مــديــنــة غـ
مــديــنــة مــتــعــددة الــثــقــافــات، كــانــت تتضمن 
أحــيــاء لــلــعــرب ولــلــكــرد ولـــأرمـــن والــيــهــود، 
ــرق الـــتـــعـــايـــش فــــي مــا  ــ وكــــانــــوا يـــعـــرفـــون طـ

إسطنبول ـ العربي الجديد

■ كيف تقّدم املشهد األدبي والثقافي 
في بلدك لقارئ ال يعرفه؟

الـــتـــركـــي اآلن له  املــشــهــد األدبــــــي 
أدبية  كــتــابــات  فـــأول  للغاية.  قديمة  جـــذور 
لــديــنــا كــانــت الــكــتــابــات الــديــنــيــة ثـــم جـــاءت 
الرواية،  أما  وما شابه.  واألساطير  املاحم 
ــرقـــي، أخــذنــا  فــنــحــن كـــجـــزء مـــن األدب الـــشـ
الــروايــة مــن الــغــرب، ولــكــن قبل الــروايــة كان 
الـــفـــن لــديــنــا مـــتـــأثـــرًا بـــالـــديـــن، مــثــل تــجــربــة 
يـــونـــس إمـــــره وبـــيـــر ســلــطــان أبــــــدال وحـــاج 

بكتاش ولي. 
ــلـــى األدب  ــفــــتــــاح األتــــــــــراك عـ ــد انــ ــعـ ــكــــن بـ ولــ
التنظيمات بدأ االهتمام  الغربي في عصر 
بالرواية، وخصوصا في عصر الجمهورية 
الذي شهد تطّورًا كبيرًا في الرواية التركية. 
 ننسى عندما 

ّ
وأحــب أن أقــول إننا يجب أال

نتحّدث عن األدب التركي أن السياسية هي 
املصدر األول دائما لأدب. واليسار تحديدًا 
هو صاحب التأثير األكبر في األدب التركي، 
ــابــنــا الــكــبــار مــن الــيــســاريــني. هناك 

ّ
فــكــل ُكــت

بــالــتــأكــيــد أســمــاء أدبــيــة مــن الــيــمــني لكنهم 
الــتــركــي. ال أعــرف  أقلية فــي املشهد األدبـــي 
موقع األدب التركي اآلن في العالم العربي، 

تونس ـ العربي الجديد

مـــنـــذ عــــقــــود قــلــيــلــة ال غــــيــــر، درجـــــــت الــكــتــب 
الــجــمــاعــيــة فـــي الــثــقــافــة الــعــربــيــة، بــــدت أّول 
األمر مثل تقليد ألحد أشكال الكتب الرائجة 
فــــي الــــغــــرب، ثــــم أخــــــذت تــعــكــس الــكــثــيــر مــن 
النشاط األكاديمي من ندوات علمية وبرامج 
أبحاث مشتركة، ثم بدأنا نجد بعض الكتب 
الــجــمــاعــيــة ذات الـــرؤيـــة املـــوّحـــدة، مــوضــوعــا 
ومنهجا، وفيها تتكامل مساهمات املشاركني 

مثل لوحة فسيفساء. 
ر تحّول الكتاب الجماعي إلى 

ّ
قد ُيخفي تأخ

ــه خــيــارا 
َ
صــنــاعــة ثــقــافــيــة دارجــــة عــربــيــا كــون

ضـــــروريـــــا لــــعــــدة أســـــبـــــاب، مـــنـــهـــا أن بــعــض 
املواضيع في حاجة ألكثر من جهد لإلمساك 
األملانية  الفلسفة  حــول   

ً
مثا نكتب  كــأن  بها 

فــي مجملها، أو حــول مجال دراســـي شاسع 
ــات الـــثـــقـــافـــيـــة. كـــمـــا أن بــعــض  ــ ــدراســ ــ مـــثـــل الــ

إال  أن نتناولها  القضايا والظواهر ال يمكن 
بأصوات متعّددة. وهذ هو الحال مع الكتاب 
الــجــمــاعــي »َحـــركـــّيـــة املــجــتــمــع الــتــونــســي في 
الحياة واستجابة  إرادة  الثورة: بني  عشرية 
الـــقـــدر« الــــذي صـــدر مــؤخــرًا عــن »دار محمد 
علي«، فمقاربة منعطف سياسي واجتماعي 
وثقافي مثل املرحلة االنتقالية التي تعيشها 
تــونــس الــيــوم غــيــر قــابــل لــإلمــســاك مــن خــال 

زاوية وحيدة أو تخّصص دون غيره.
شــــارك فـــي الــكــتــاب بــاحــثــون تــونــســيــون من 
املــولــدي قسومي مــن علم  مــجــاالت متباينة؛ 
االجــتــمــاع، حــكــيــم بــن حــمــودة وبــكــار غريب 
مـــن الــعــلــوم االقــتــصــاديــة، يــوســف الــصــّديــق 
وحـــــــمـــــــادي بــــــن جــــــــاب الـــــلـــــه ومــــحــــمــــد عــلــي 
الــحــلــوانــي مـــن الــفــلــســفــة، عــيــاض بـــن عــشــور 
ورضا رّوادي من العلوم القانونية، الصادق 
ــن عـــلـــوم  ــ الـــحـــمـــامـــي ومـــحـــمـــد الـــيـــوســـفـــي مـ
االتصال، فاتح بن عامر من الفنون الجميلة، 
منوبية  التربية،  علوم  من  مسريط  الحبيب 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي األدب الــفــرنــســي،  بــــن غــــذاهــــم 
وأحــمــد الــزعــزوعــي مــن عــلــوم اإلحــصــاء. كما 

أحمد أوميت

يتناول الكتاب الجماعي، 
الصادر مؤخرًا عن 

»منشورات محمد 
علي«، تحّوالت المجتمع 

التونسي منذ »الثورة«، 
كحدث فاصل بأدوات 

حقول معرفية متعّددة

تقف هذه الزاوية، 
مع كاتب من العالم 

في أسئلة سريعة حول 
انشغاالته اإلبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض ما 
يوّد مشاطرته مع قرّائه. 

»الحل ليس الغضب على 
العالم، ولكن أن نكون 
أفضل مما نحن عليه 

اآلن«، يقول الروائي التركي 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

َحركيّة المجتمع التونسي تجاوز سؤال الثورة إلى تأصيل مفاهيمها

لم تجذبني طريق ولم تأسرني طريقة

الغرب يرانا بعيني اإلسالموفوبيا واالستشراق

ما زلُت أؤمن بأننا 
نكتب من أجل تغيير 

أنفسنا والعالم

الحدث الذي يتناوله 
الكتاب مستمّر ومن 

يكتبون عنه هم جزء منه

الغرب لديه حكم مسبق 
على أدب الشرق، ومنه 

األدب التركي
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والليل« ) 1996(، و«مفتاح أجاثا كريستي« 
)1999(، و«دمية« )2002(، و«باب األسرار« 
 ،)2010( إسطنبول«  و«صــروح   ،)2008(

و«اغتيال السلطان« )2012(.

بطاقة

2425
ثقافة

كاتب من العالم

كتاب

شذرات

فعاليات

ثقافتنا هو  فــي  أبــغــضــه  مــا  بينهم. وأكــثــر 
الرجل«  »ســيــادة  وثقافة  اإلقــطــاع«،  »ثقافة 
الــتــي تتسّبب في  األنــاضــول،  فــي  املنتشرة 

قتل النساء. 

■ لــو قيض لــك الــبــدء مــن جــديــد، أي مــســار كنت 
ستختار؟

شارك في الكتاب اإلعامي الجزائري مهدي 
براشد الذي عقد مقارنة بني »ثــورة تونس« 

و«حراك الجزائر«.
فــي تــقــديــم الــكــتــاب، يــقــول املـــولـــدي قسومي: 
التونسي  املجتمع  لحركية  معالجتنا  »فــي 
ــا بــعــد  ــ ــة األولـــــــــى ملـ ــريـ ــشـ ــعـ ــــوات الـ ــنـ ــ خــــــال سـ
ســقــوط الــنــظــام الــقــديــم، يــعــســر الــفــصــل بني 
كــل املــتــغــّيــرات )...( فــاالقــتــصــاد هــو سياسي 
بــالــضــرورة، والثقافة بــدوهــا كانت وال تــزال 

رهينة السياسة الثقافية«. 
للكتاب،  البوليفوني  الُبعد  هــذا  إلــى  إضافة 
»التأصيل  فــي  املشاركني  اجتهاد  على  نقف 
للثورة وتشريح شروطها«، دون  املفاهيمي 
أن يــعــنــي ذلـــك الـــوقـــوع فـــي الــســجــال الــــدارج 
حول تسمية ما حدث في 2011 إن كان ثورة 
انــقــابــا من  أو  انــتــفــاضــة أو هــّبــة شعبية  أو 

خال الشارع إلى غير ذلك من التسميات.
ــة املــجــتــمــع  ــيـ لــــن يـــخـــرج قــــــارئ كـــتـــاب »حـــركـ
الــثــورة« - وهــو ينتقل  التونسي في عشرية 
بني طروحات الباحثني املشاركني - بإجابات 
ــّددة فـــالـــحـــدث الــــــذي يـــتـــنـــاولـــه الــكــتــاب  ــ ــــحـ مـ
مــســتــمــّر، ومــــن يــكــتــبــون عــنــه هـــم جــــزء مــنــه، 
مثلهم فــي ذلــك مثل أي قـــارئ تــونــســي، لكن 
أي قارئ يمكنه بعد هذا العمل أن يقف على 
تــعــّدد املــداخــل املمكنة نحو ظــاهــرة وحــيــدة. 
ليس مجّرد خيار  التعّدد  هــذا  أن  وسيعرف 
الجماعي«  »الكتاب  إن  بل  العمل  هيكلة  في 
هو الخيار األنسب ملقاربة حــدث جماعي ال 
ــب وبــالــتــالــي تــتــعــّدد وجــوهــه 

ّ
يــكــف عــن الــتــقــل

كلما تقّدم في الزمن.

بالتأكيد كنت سأختار نفس الطريق. لست 
نادما على شيء. 

إنني  اآلن، ســأقــول  عــن حياتي  ُسئلت  وإذا 
أعيش حياة رائعة. رأيت الكثير في حياتي. 
رأيــــت املــــوت ومــــات أقــــرب صــديــق لـــي على 

ذراعي، وعرفت الحب والخيانة. 
إنــنــي عــشــت ســتــني عاما  أقـــول  أن  يمكنني 
ــتـــني عــــامــــا. بـــاخـــتـــصـــار، كــنــت  وفــــوقــــهــــا سـ
ســأخــتــار نفس املــســار، ولــكــن كنت سأكون 

.
ً
أكثر تعقا

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــســبــقــة«. مــع األســف، 

ُ
أن تنتهي »األحــكــام امل

، في 
ً
اإلنــســانــيــة تعيش هـــذه املــشــكــلــة. مــثــا

عــام 1960 ذهــب العديد من العمال األتــراك 
للعمل في أملانيا. 

العمال  هـــؤالء  أوالد  يتهمون  األملـــان  وكـــان 
بــالــغــبــاء ألنــهــم ال يــعــرفــون الــلــغــة األملــانــيــة 
وليس بإمكانهم أن يتعلموا لغتهم سريعا. 
ونــفــس األمـــر حــدث مــن األتـــراك تــجــاه أوالد 
ــراك أيــضــا فــي هــذه  ــ األكـــــراد، كــمــا يــفــعــل األتـ

السنوات مع أبناء السوريني. 

■ شخصية مــن املــاضــي تــوّد لــقــاءهــا، وملـــاذا هي 
بالذات؟

ــــب فــي  ــاتـ ــ ــر كـ ــ ــبـ ــ ــر، ألنـــــــه أكـ ــيـ ــبـ ــسـ ــكـ ــم شـ ــ ــيـ ــ ولـ
ــاب فــي رأيــي 

ّ
الــعــالــم مــن وجــهــة نــظــري. الــُكــت

مــثــل الـــحـــاســـوب، يــجــمــعــون املــعــلــومــات ثم 
بسعة  حاسوب  وشكسبير  يستخدمونها. 
كــبــيــرة لــلــغــايــة. وقــــد كــتــب عـــن الــعــديــد من 
األشـــيـــاء الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة فـــي الــحــيــاة، 

مستخدما لغة ساحرة.  

■ مــا هـــو، فــي اعــتــقــادك، أكــبــر خــطــر عــلــى حرية 
الكاتب والكتابة في العالم اليوم؟

التفاصيل  الــكــاتــب  أن يغفل  كــل شـــيء  قــبــل 
وبالتأكيد  من حوله.  تــدور  التي  الصغيرة 
هـــنـــاك تــهــديــد آخــــر مـــن الــــخــــارج، أال وهــو 
تهديد األنظمة الحاكمة التي تضع معايير 
لــكــل شـــيء. وفـــي بــلــدي يــحــدث هـــذا، لكنني 

أكتب حتى اآلن.

الباحثون والحدث البوليفوني

مقاطع من »خادم أشباح«

في  المعاصر«  للفن  »المشربية  غاليري  يقيم  المفضلة،  أشيائي  سلسلة  ضمن 
القاهرة، المعرض الخامس من السلسلة، والذي يُعنى بأعمال فنية نسوية لفنانات 
تشكيليات من مصر والعالم العربي، موضوعاتها الهوية والذاكرة والجندر. من 
المشاركات: سارة سالم، وروان عباس )اللوحة(، وهالة أبو شادي، ومروة سعد.

تقيم »المؤسسة العامة للحي الثقافي - كتارا« في الدوحة، بالتعاون مع »مابس 
من  السابعة  النسخة  المقبل،  ديسمبر  األول/  كانون   31 وحتى  حاليًا  إنترناشيونال«، 
مختلفة  بلدان  من  فنانًا   75 بمشاركة   2020 الصحراء  ألوان  االفتراضي  المعرض 

يصّورون في لوحاتهم التنّوع الطبيعي في البيئة القطرية.

المغربي  التشكيلي  للفنان  االستعادي  المعرض  يتواصل  حميمية  عنوان  تحت 
األول/  كانون  من  العشرين  حتى  طنجة  في  كينت«  »رواق  في  العمراني  أحمد 
ديسمبر المقبل. من خالل 30 لوحة، يعود المعرض إلى تجربة العمراني منذ عام 
1967 إلى اليوم، وفيها استعمل تقنيات مختلفة من الرسم على الورق والخشب 

بأحجام مختلفة وخامات متنوعة طّوعها لتناول الثيمات التي انشغل بها. 

عنوان  الرقمي،  بعد  ما  العصر  في  المعرفة  وإنتاج  الجماعية  التحتية  البنى 
ورشة افتراضية تنطلق عند الثالثة من مساء اليوم في لندن، بتنظيم من غاليري 
وهبة  نيغارستاني  ورضا  سالمي  محمد  الفنانين  بمشاركة  روومز«،  »موزاييك 

أمين وآخرين، بهدف صياغة نهج تجريبي إلنتاج المعرفة والعمل الثقافي.

فراس سليمان

ــــذه الــــــروُع فطلع  لـــم يـــأخـــذه الـــــــورُع، أخـ
وبقي في الطلوع ولم يصل.

¶

 
ٌ

 شتى وباطنه فيوض
ُ
وظــاهــرُه بــواطــن

مجهولة.
¶

إن همَّ عّم، غير أن ال ألواح لتحفظه.
¶

ـــــــُه، فــثــقــل هـــو في 
ّ
ــي أن ــن أنــ ــصــُت مـ

ّ
تــخــل

 فــي الــطــيــران 
ُ
فــضــائــه وأعــانــتــنــي الــخــفــة

صوبه.
¶

ورغــب خلقا وأراد إغاقا، فرسم أبوابا 
 ،

ً
 مـــتـــاحـــة

ً
ـــتـــهـــم بــاملــفــاتــيــح مــلــقــيــة

ّ
وشـــت

هم كان ماهرًا في الولوج في الرسم.
ّ
وجل

¶

يقايضهم في الصريح القليل من املبهم 
كي يصّعد عواطفهم.

¶

 حامل وكل امرأة حامل 
ٌ
كل طريقٍة امرأة

 جهات.
ُ

 توليِد وإجهاض
ُ
إمكان

¶

سعته  له  فثّمنُت  عصياني  في  أحّبني 
ــــي، وأكــــثــــر أحــبــبــت  ــُت إدراكـــــــــه لــ ــ ــرهـ ــ وكـ

وكرهت وهمي في إدراكه.
¶

ــام الــــحــــدث وخــلــف  ــ ـــى بــعــضــه أمــ
ّ
وتـــجـــل

املحادثة ولم يصر.
¶

 فــهــمــه مـــن ذهـــــَب عميقا 
َ
ة وكــــــّرر إســـــــاء

ليفهمه. وترك لهم أطيافه في كل شيء 
ُه في اللغة ليفرحوا بفتات اللقى 

َ
وبعض

وبأنفسهم.
¶

قــوتــه ليست فــي فــتــوة ضــعــِف مــن أراد 
تقليَد قوته.

¶
، والكشف نوع من 

ٌ
 مطارحة

ُ
واملصارحة

العسف وتركيُب صوٍت في هيئة.
¶

ــي 
ّ
 الــتــدانــي نــفــســي، وأنــقــذنــي مــن

َ
أتـــلـــف

انتباهي لعدم املطابقة.
¶

أملــم فتات وشتات  ــُت وأنــا 
ّ
ُت وتــشــت

ّ
تفت

صورتك.
¶

ــــي مـــقـــاربـــتـــي  ــــي فـ ــــت تـــذكـــيـــتـــهـــم لـ ــانـ ــ وكـ

ــة. ــ ــارحــ ــ ــبــ ــ املــ شـــــــــرط  فـــــــي  ــي  ــ ــوثـ ــ ــكـ ــ مـ  
ّ

 إال
¶

ــه 
ّ
مغتبط ووحــيــد فــي تــجــوالــي، غير أن

ي قواًل.
ّ
يوجعني ما أحدسه ويفيض عن

¶

ني 
ْ
ت

َ
وأسَعف وأخـــطـــأُت،  عني  وتــرجــمــُت 

أشباح نصوصي بأن أشارت إلّي: هناك 
 رّبما سيحّب أخطاءك.

ْ
َمن
¶

 ولـــم يــحــّررنــي الــوقــت 
ُ
ــتــنــي األمــكــنــة

ّ
أذل

ــه حــــدث داخــــل الــّســتــر الــــذي ضــاق 
ّ
- كــل

ــــوى لــفــظ  ــا سـ ــ ــا أنـ ــ ـــى، ومـ
ّ
ــفـــاض فـــتـــخـــل فـ

الصحو واملنام ووهمهما.
¶

غبت ردحــا في وســاوســي، على أطــراِف 
ــا حـــضـــرُت  ــ ــواتــــي. وملــ ــهــ ـــــَجـــــِج شــ

ُ
ــي ل ــ وفــ

حــضــرُت فــي غــابــة مــن نــقــائــض تسعى 
نسى.

ُ
لتتناغم ثم ت

¶

مــا فــزعــت إلـــى شـــيء وأغـــرانـــي. قــبــل أن 
أشعل نار املعنى استحممت في دخان 

اك وأنا مقرورًا أرتجف.
ّ
وهمها، ومذ

ال أدخل، أو قل ال دراية لي باملداخل، فقد 
 املنازل 

ّ
أعمتني البصيرة، هل عنيت أن

عائم مقّرات كما ممّرات ومعابر، وأنا 
في خــاء الصحارى ضياع ثــرّي يهيم، 

ى وجمُع الزائل.
ّ
وحدي مفرُد ومثن

¶

 ســـكـــنـــي فـــــي اإلثـــــــــم ســـكـــنـــي فــي 
ّ

وجـــــــــل
الصورة والكلمة.

بني، 
ّ
وعذ نقيضه  بــرز  شيئا  قلت  ما 

ّ
كل

ما ينقذني عديد وغزير النقائض، لكن 
ما في 

ّ
ليس في نافل أو نافع القول، وإن
 تقديره.

ْ
ْحِسن

ُ
صمٍت قّدرني ولم أ

¶

ـــدي عــلــى وجـــــودي ســـوى وهـــِم 
َ
ــا َجـــل ومـ

الــخــروج بني فينة وأخــرى  قدرتي على 
دي.

ْ
من ِجل

¶

صلتي بالقديم كصلتي بما لم يحدث... 
فــي رغبته  الصائر   

ُ
الــكــائــن بــه،  املحلوم 

بأن يكون.

)شاعر سوري مقيم في نيويورك، 
والنصوص من عمل قيد الكتابة بعنوان 
»خادم أشباح«( 

 جــهــٍل يجهل عنفه وجهله.
َ

 إيـــاك، عــنــف
¶

ـــي بـــاملـــكـــوث أمــــام 
ّ
ومـــنـــعـــُت نــفــســي عـــن

نــفــســي، وخــشــيــت أن أبــقــى فـــي صقيع 
املنع، فولجت فيها وتهُت.

¶

وأنجحوا أنفسهم في االمتحان الذي لم 
تمتحنهم به.

¶
ــمــا ألتــقــّدم 

ّ
لــســت طــالــبــا ألتــبــع، وال مــعــل

تجذبني  فلم  هِملت 
ُ
فأ أهملُت  فــأرجــع، 

طريق ولم تأسرني طريقة.
¶

 ،
َ

ي ولم أرض
ّ
وصاغني ما هو أْهــَول من

ـــة الـــصـــوغ أعـــبـــد ما 
ّ
وظــلــلــت عــلــى حـــاف

أحّسه وال أدركه، وأعبدني في غيابي.
¶

وهناك من امتأ بي ففّرغني في غامض 
املنامات والرؤى، وأمعن في إبراز خطأ 

وصواب املنام والرؤيا في البوح.
¶

مــــبــــارحــــا،  مــــاكــــثــــا  َي 
ّ

إال لــــــي  ولـــــيـــــس 
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أحمد أوميت )جامعة مرمرة(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

عمل لـ ديفيد كامبريا، إيطاليا

)Getty /على جدار مقر الحكومة التونسية، مارس 2011 )فتحي بلعيد



كاريكاتير
26

باسل طلوزي

»غيــر  قاطًعــا:  مانًعــا  فــرج  قــرار  جــاء 
الفرنســية  املنتجــات  بدخــول  مصــّرح 
جبنــة  وخصوًصــا  اليــوم،  بعــد  البيــت 

)البقرة العابسة(«. 
أطلق فرج وعيده، وهو يجوس بعينيه 
امللتهبتني بني أطفاله وزوجته، منتظًرا 
لينفجــر  أحدهــم  مــن  فعــل  ردة  أدنــى 
غضًبــا، غيــر أن النتيجــة كانــت صادمــة 
بــل  اهتماًمــا،  أحــٌد  يعــره  لــم  حــني  لــه، 
ببــرود  ســحنتها  أدارت  زوجتــه  إن 
تدخــل  متــى  »ومنــذ  بســخرية:  مــرددة 
املنتجات الصومالية بيتنا حتى تدخل 

الفرنسية«.
وجــاء تركيــز فرج على الجبنة، تحديًدا، 
ا«  »اســتراتيجًيّ مطلًبــا  كانــت  ألنهــا 
البقــرة  جبنــة  »نريــد  ألطفالــه:  ــا 

ً
ومزمن

 األطفال يأكلون 
ّ

الضاحكة يا أبي«.. »كل
إال  الضاحكــة  البقــرة  ساندويشــات 
قــوت  الــذي يلملــم  فــرج  أن  نحــن«. غيــر 
يومــه مــن حاويــات القمامة، وبالتالي ال 
يضــع هــذا املطلــب ضمــن أولوياتــه، فقد 
كان يتجاهلــه باســتمرار، بــل وحاول أن 
يقنــع أطفالــه بــأن البقرة املرســومة على 
كعبــوس  »عابســة«،  بقــرة  هــي  العلبــة 
حظوظــه مــن الدنيــا. وقد جــاءه »الفرج« 
املنتجــات  مقاطعــة  عــن  ســمع  عندمــا 
الفرنســية، وهــو مــا أضفــى علــى قــراره 
ا، إلى الحّد الذي  ا ووطنًيّ ا شرعًيّ

ً
مسّوغ

ــا أمــام عائلته، 
ً
ا واثق

ً
جعلــه يقــف شــامخ

وهو يصدر مرسوم املنع إياه، وليخرج 
إلــى حاوياتــه، بعــد ذلك، من دون ضمير 

ا.
ً
مثقل بالتأنيب كما كان يحدث سابق

وكان يمكــن أن يمــر يــوم عملــه علــى مــا 
طفيفــة  مفاجــأة  ثمــة  أن  غيــر  تّعــوده، 
كانت بانتظاره عند أول حاوية نبشها، 
فقد كانت طافحة بأكوام من علب مألى 

بجبنة »البقرة الساخرة«.

الــذي  األميركيــة  االنتخابــات  رابــح  هــو  بايــدن  جــو 
ابتســامة  العاملــي.  الكاريكاتيــري  املشــهد  احتــل 
جــو النعســان، كمــا يلقبــه ترامــب، وشــعره األشــيب 
وجهــا  ليــس  فوجهــه  مالمحــه،  التقــاط  فــي  الرســامني  حيــرا 
كاريكاتيريــا ســهال كوجــه ترامــب البرتقالــي. وعلــى الرغم من 
ذلــك، جســده العديــد مــن الرســامني بإيجابية وتفــاؤل أمال في 

تغيير سياسة ترامب العدائية. 

جو بايدن 
الفائز

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

البقرة الساخرة

شريط
ماريان كمنسكي
كارتون موفمنت

بدون 
عنوان

)توم جانسين، كيغل كارتونز(

انتخابات لن تغير واقع القوى العظمى )هاني عباس، فيسبوك(

الفيروس قد يتصرف كترامب )محمد عبداللطيف، تويتر(

جو بايدن وكاماال هاريس يقطعان ربطة العنق الحمراء الطويلة )ديف غرانلوند، المصدر ذاته(

بايدن المنتصر ما زال في خضم المعركة مع ترامب )داريو كاستيلو، المصدر ذاته(نعم إنه الرئيس السادس واألربعون جو بايدن )بيتار بسمستروفيتش، كيغل كارتونز(

بايدن ذو الشعر األبيض يظفر بالشعر األصفر )آنجل بوليغان، المصدر ذاته(

ماما أميركا تؤدب ترامب المدلل )دعاء العدل، تويتر(حدود الديمقراطية في األردن )رأفت الخطيب، فيسبوك(

إسرائيل بانتظار الديمقراطيين )محمد سباعنة، فيسبوك(

أبيض وأسوأ
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رياضة

يحاول نادي 
برشلونة 
اإلسباني، 
استرداد مبلغ 
10 ماليين 
يورو من العبه 
البرازيلي السابق، 
نيمار دا سيلفا، 
نجم باريس 
سان جيرمان 
الحالي. وبحسب 
تقرير لصحيفة 
»سبورت« 
الكتالونية، فإن 
برشلونة اكتشف 
خطًأ في 
حسابات الضرائب، 
لذا سيكون 
نيمار مطالبا 
بإعادة المبلغ 
لخزائن الفريق 
الكتالوني.

)Getty/نيمار انتقل لسان جيرمان بصفقة قياسية )مايكل ريغان

أزمة جديدة لنيمار
وج السائق القطري ناصر بن صالح 

ُ
 ت

 للشرق األوسط للراليات للمرة 
ً
العطية، بطال

السادسة عشرة في مسيرته معززًا رقمه 
القياسي، وذلك في أعقاب إلغاء رالي لبنان 
الدولي. وأصدر النادي اللبناني للسيارات 

والسياحة املنظم للسباق بيانًا أعلن 
فيه إلغاء السباق. وتوج العطية مع مالحه 

الفرنسي ماتيو بوميل عن الفئة األولى، 
فيما أحرز الكويتي مشاري الطفيري اللقب 

عن الفئة الثانية.

أسدل فرناندو غاغو العب وسط ريال مدريد 
السابق الستار على مسيرته كالعب كرة القدم 

واعتزل اللعب بعد سلسلة من اإلصابات. وسبق 
لألرجنتيني صاحب الـ34 عاما اللعب في بوكا 

جونيورز وروما وكان حاليا ضمن تشكيلة 
فيليز سارسفيلد. وقال بابلو كاباييرو مدرب 

فيلز ملحطة إذاعية: »لقد فقدنا العبا مهما جدا. 
لقد اتخذ القرار«. وتعرض غاغو، لقطع في وتر 

العرقوب ثالث مرات، كما أصيب بقطع في الرباط 
الصليبي مرتني.

انتقد داريل هورغان العب أيرلندا لوائح التحول 
للعب مع منتخب آخر لكرة القدم، لكنه قال إنه 
ال يحمل أي مشاعر سيئة نحو زميله السابق 

ديكالن رايس الذي اختار اللعب مع إنكلترا. 
وخاض رايس العب وست هام يونايتد ثالث 

مباريات مع أيرلندا، منها مرتان إلى جانب 
هورغان في 2018، قبل أن ينال العب الوسط 

املولود في إنكلترا موافقة االتحاد الدولي )فيفا( 
على تغيير وجهته في ظل أن كل مبارياته 

الدولية السابقة كانت ودية.

القطري ناصر العطية 
بطًال لرالي الشرق األوسط

غاغو نجم ريال مدريد 
السابق يعتزل كرة القدم

هورغان يتفهم قرار 
زميله رايس باللعب إلنكلترا
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2829
رياضة

المنتخب القطري حقق 
فضية مونديال 2015 
الذي أقيم على أرضه

تأكيد هزيمة نابولي إداريًا
3-0 أمام يوفنتوس

نابولي  خــســارة  الــقــدم،  لكرة  اإليطالي  باالتحاد  االستئناف  محكمة  أكــدت 
الـــدوري أمــام  إداريـــا 3-0 وخــصــم نقطة منه بسبب عــدم الحضور ملــبــاراة 
املــبــاراة  للعب  نابولي  يحضر  ولــم  األول.  أكتوبر/تشرين   4 فــي  يوفنتوس 
عزال  املحلية  السلطات  عليه  فرضت  بعدما  البطولة  من  الثالثة  الجولة  في 
في مدينة نابولي الجنوبية بعد رصد حاالت مصابة بفيروس كورونا في 
صفوفه. ومع ذلك اعتبرت رابطة الدوري اإليطالي أنه لم تكن هناك أسباب 
واقعية لكي ال يسافر نابولي إلى تورينو، واعتبرت أن الفريق الجنوبي خرق 
البروتوكول الصحي، الذي ينص على أنه في حال رصد حاالت إيجابية يتم 
عزلهم، واستمرار باقي الالعبني الذين جاءت نتائجهم سلبية في التدريب 
يسافر  لم  الفريق  أن  اعتبار  على  االستئناف  إلــى  نابولي  ولجأ  واملنافسة. 
إلى تورينو ألسباب »قهرية«، وليس بإرادته، ولكن محاولته لم تفلح. ويحتل 
نابولي املركز الثالث في الجدول متساويا مع روما بـ14 نقطة، على بعد ثالث 

نقاط من ميالن املتصدر.

تأييد اعتبار روما خاسرًا للقاء فيرونا 
بسبب مشاركة ديوارا

رفضت محكمة االستئناف في االتحاد اإليطالي لكرة القدم الطعن املقدم من 
روما، لتؤيد اعتباره خاسرا 3-0 خالل مباراة هيالس فيرونا بسبب أخطاء 
العقوبة بعد  لهذه  اللقاء. وتعرض رومــا  ذلــك  به  الــذي خــاض  التشكيل  في 
إشراكه الغيني أمادو ديوارا خالل لقاء فيرونا الذي أقيم في 19 سبتمبر/

لم يكن  أنــه  الـــدوري اإليطالي، رغــم  األولــى من  الجولة  أيلول املاضي ضمن 
ضمن القائمة الرسمية للفريق األول واملكونة من 25 العبا، حسبما أعلنت 
املحكمة. وكان ديوارا مسجال ضمن فريق تحت 22 عاما وليس في القائمة 
الرسمية للفريق األول، والتي يمكن أن تتضمن عددا محدودا من فريق تحت 

22 عاما وفقا للوائح االتحاد اإليطالي.

األرجنتين تستعد لمواجهة 
باراغواي بحضور ميسي

الثالثة من تصفيات  الجولة  استهل منتخب األرجنتني استعداداته لخوض 
الجمعة  الجنوبية املؤهلة ملونديال قطر 2022، حيث سيواجه فجر  أميركا 
الذي  النجم ليونيل ميسي،  بــاراغــواي، وذلــك بمران شهد حضور  منافسه 

كان من بني أوائل الالعبني الذين وصلوا إلى البالد، لكن وسط غيابات عديدة 
أو مشاكل في الطيران. وكان ميسي، أنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس 
من أوائل الالعبني الذين وصلوا لبوينس آيرس لبدء التدريبات مساء االثنني، 
حيث كان في استقبالهم رئيس االتحاد األرجنتيني للعبة، كالوديو تابيا. 
وخضع الالعبون لفحوصات فيروس كورونا عقب وصولهم، وبعدما قاموا 

»االستشفاء« مقسمة على مجموعتني. بتدريبات لـ

الصينية تشين تحصد 
كأس العالم لتنس الطاولة

فازت الصينية تشني مينغ، املصنفة األولى عامليا، على مواطنتها سون يينغ 
شا، 11-13 و11-6 و11-9 و11-6 و11-8، لتحصد لقب كأس العالم لتنس 
أقيمت  التي  البطولة،  انتصار تشني في  للسيدات، ألول مــرة. وجــاء  الطاولة 
منافسات  فــي  لقبا  إلــى 19  لترفع رصيدها  ويــهــاي،  فــي  األوملــبــي  باملركز 
بعدما  إيتو،  ميما  اليابانية  إلى  البرونزية  امليدالية  وذهبت  السيدات.  فــردي 
فازت على األملانية هان يينج بمجموعات متتالية. وكان من املفترض إقامة 
منافسات كأس العالم للرجال وللسيدات، في بانكوك بتايالند، ثم نقلت إلى 

دوسلدورف في أملانيا، قبل أن يتقرر في النهاية نقلها إلى الصني.

كــشــف االتـــحـــاد الــقــطــري لـــكـــرة الـــيـــد، قــائــمــة 
اســـتـــعـــدادا  وذلــــــك  األول،  املـــنـــتـــخـــب  العـــبـــي 
ــالــــم الـــســـابـــعـــة  ــة الــــعــ ــولـ ــطـ ــــي بـ لـــلـــمـــشـــاركـــة فـ
الــتــي مــن املــقــرر أن تقام  لــلــرجــال  والعشرين 
في مصر، خالل الفترة من 13 إلى 31 يناير/

كانون الثاني 2021. 
وضمت القائمة 24 العبا هم: محمود أحمد 
ــي(،  ــلــ ــالـــد عـــبـــد الـــفـــتـــاح )األهــ ــــي وعـــمـــر خـ زكـ
وأحــمــد محمد مـــددي ورفــائــيــل دي كوستا 
ــراس  ــ ــمــــدون وفـ ــابـــوتـــي وشـــــــادي حــــــازم حــ كـ
مصطفى الشايب )الدحيل(، ومصطفى علي 
ــال ســيــرتــش ويـــوســـف الطيب  ــيـ الـــكـــراد ودانـ
عــلــي ووجــــدي إبــراهــيــم ســنــان وزيــــن الــديــن 
بومنجل وعلي جربا ومعتصم عبد الواحد 
محمد )العربي(، وكمال الدين مالش وأمني 
ــار وجـــوفـــو دامــجــانــوفــيــك وايــلــدر  مــوفــق زكــ
)الريان(،  الديري  عناد  وعلي  ميميسفيتش 
عواض  وحسن  الرحيم  عبد  مجدي  وأحمد 
مـــبـــروك ومــصــطــفــى أمـــيـــر هــيــبــة )الــــوكــــرة(، 
ومـــروان علي ساسي  أمــني عبيدي  ومحمد 
)قـــــطـــــر(، وفــــرانــــكــــس كـــــــــارول )ســـبـــورتـــيـــنـــغ 

اضـــطـــر العـــبـــو كــــرة الـــقـــدم فـــي إنــدونــيــســيــا، 
الــعــاطــلــون عــن الــعــمــل بــعــد تــوقــف املــبــاريــات 
بــســبــب تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا، إلـــى تــولــي 
وظائف متواضعة على غرار بيع الطعام في 
الشوارع أو العمل كحراس أمن لتوفير سبل 
الــعــيــش. واســتــأنــفــت الــعــديــد مـــن الــبــطــوالت 
الـــكـــرويـــة مــنــافــســاتــهــا فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
ملنع  مــوصــدة  أبـــواب  وراء  العالم، ومعظمها 
تفشي الــفــيــروس. لكن دوري الــدرجــة األولــى 
في إندونيسيا لن تعود عجلته للدوران قبل 
ارتفاع  فــي ظــل استمرار  املقبل،  الــعــام  مطلع 
في الحاالت في البلد الواقع في جنوب شرق 
آســيــا. ودعــا مــدربــون والعــبــون منهكون من 
البالد الخذ  في  السلطات  رواتبهم،  تقليص 
الجيران ماليزيا وتايالند، حيث  العبرة من 
عــادت كــرة القدم مع اتخاذ إجـــراءات سالمة 
خاصة. واعتاد باغوس نيروانتو على اللعب 
ــــوف مـــن املــتــفــرجــني كقائد  ــام عـــشـــرات األلـ أمــ
لنادي بي أس أس سليمان. لكن بعد تخفيض 
راتــــبــــه حـــتـــى الـــنـــصـــف، تــــحــــّول مــــع زوجـــتـــه 

لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي(. ومــــن املـــقـــرر أن يــبــدأ 
املنتخب القطري تدريباته يوم السبت املقبل 
بقيادة املدير الفني اإلسباني فاليرو ريفيرا. 
املنتخب  أوقعت  العالم  قرعة بطولة  وكانت 
الــقــطــري فـــي املــجــمــوعــة الــثــالــثــة إلـــى جــانــب 
على  وأنــغــوال،  والــيــابــان  كرواتيا  منتخبات 
أن يبدأ مشواره بمالقاة األخير يوم الجمعة 
الــثــانــي املقبل،  املـــصـــادف 15 يــنــايــر/كــانــون 
اليابان يوم  الثانية مع  ثم يخوض مباراته 
17، عــلــى أن يــخــتــتــم مــواجــهــاتــه فـــي الــــدور 
األول أمــام كرواتيا يــوم 19 من الشهر ذاتــه. 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــمـــت املـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــ32 املــ وقـــسـ
البطولة على ثماني مجموعات، حيث ضمت 
واملجر  أملــانــيــا  منتخبات  األولـــى  املجموعة 
واألورغـــــواي والــــرأس األخــضــر، واملجموعة 
الثانية إسبانيا وتونس والبرازيل وبولندا، 
والثالثة قطر وكــرواتــيــا والــيــابــان وأنــغــوال، 
واملــجــمــوعــة الــرابــعــة الــدنــمــارك واألرجــنــتــني 

والبحرين والكونغو الديمقراطية. 
ــنـــرويـــج  ــة الـــخـــامـــســـة، الـ ــمـــوعـ ــمــــت املـــجـ وضــ
والـــنـــمـــســـا وفـــرنـــســـا ومــنــتــخــب مــــن أمــيــركــا 

لــبــيــع األرز والـــســـكـــر. ويــــصــــارع مـــع العــبــني 
ــريـــن لــلــبــقــاء بــلــيــاقــة جـــيـــدة وال تــســاعــده  آخـ
االبــتــعــاد عن  السيئة جـــراء  النفسية  الــحــالــة 
املــبــاريــات. وقـــال نــيــروانــتــو )27 عــامــا( الــذي 
له  مقرًا  يوغياكارتا  مدينة  من  فريقه  يتخذ 
»خــــاب أمــلــي كــلــيــا لــتــأجــيــل الــبــطــولــة«. تابع 
األولـــى.. ملباراتنا  وبحماس  كثيرا  »تــدّربــنــا 
كـــان يــجــب الــســمــاح بــخــوض املــبــاريــات دون 
لكرة  اإلندونيسي  االتحاد  ومنح  جماهير«. 
القدم في األساس الضوء األخضر أمام عودة 
املـــبـــاريـــات فـــي تــشــريــن األول/أكـــتـــوبـــر، لكنه 
عاد عن قــراره. وكان دجادجانغ نوردغامان 
مـــدرب بــاريــتــو بــوتــيــرا صــريــحــا حـــول تأثير 
الــتــأجــيــل عليه وعــلــى العــبــيــه »كـــل شـــيء في 
حالة من الفوضى، ولقد ُدّمر ما خططنا إليه. 
ليس هناك مــن يقني. ال نعرف مــاذا ستفعل 

)رابطة الدوري(«. 
ــه فــــي مــديــنــة  ــقـ ــريـ وتــــابــــع املــــــــدرب الـــــواقـــــع فـ
أثــر هذا  »لقد  كاليمنتان في جزيرة بورنيو 
األمــــر بــشــكــل جـــدي عــلــى الــالعــبــني..هــذا غير 
مــنــطــقــي«. ويــتــقــاضــى الــعــديــد مـــن الــالعــبــني 
أميركي  ألــفــي دوالر  مــن  أقــل  إندونيسيا  فــي 
شهريا. وقال محمد إيرياوان رئيس االتحاد 
املــحــلــي لــوكــالــة )فـــرانـــس بــــرس( »ال يمكننا 
نكران تأثير الدومينو )التفاعل التسلسلي(. 
ُجّمدت البطوالت ما أثر على إيرادات األندية 
ــالـــي الـــالعـــبـــني )رواتـــــــــــب(. لـــكـــن لــيــس  ــتـ ــالـ وبـ
األنــديــة على تسديد كامل  إجــبــار  بمقدورنا 
ــــب العــبــيــهــا كــمــا هـــو الـــحـــال فـــي وضــع  رواتــ

البرتغال  الــســادســة  الــشــمــالــيــة، واملــجــمــوعــة 
والــجــزائــر وأيــســلــنــدا واملـــغـــرب، واملــجــمــوعــة 
السابعة السويد ومصر والتشيك ومنتخب 
الثامنة  واملــجــمــوعــة  الجنوبية،  أمــيــركــا  مــن 
الجنوبية  وكــوريــا  وبيالروسيا  سلوفينيا 
ــتــــأهــــل املـــنـــتـــخـــبـــات صــاحــبــة  وروســــــيــــــا. وتــ
ــل مــجــمــوعــة  ــن كــ ــة األولـــــــى مــ ــثـــالثـ املــــراكــــز الـ
إلـــى الــــدور الــثــانــي )الــــدور الــرئــيــســي(، الــذي 
يـــضـــم 24 مــنــتــخــبــا ســيــتــم تــقــســيــمــهــا عــلــى 
كــل منها ستة  أربــع مجموعات حيث تضم 
منتخبات تتنافس فيما بينها بنظام دوري 
ــد عــلــى أن يــتــأهــل املــنــتــخــبــان  ــ مـــن دور واحـ
صـــاحـــبـــا املـــركـــزيـــن األول والـــثـــانـــي فــــي كــل 
مــجــمــوعــة إلــــى الــــــدور ربــــع الــنــهــائــي بــدايــة 

األدوار اإلقصائية في البطولة. 
وقــد تــأهــل املنتخب الــقــطــري لــكــرة الــيــد إلى 
ــر تــتــويــجــه بــلــقــب  ــ ــالـــم 2021 إثـ ــعـ الـ بـــطـــولـــة 
للرجال،  عشرة  التاسعة  اآلسيوية  البطولة 
التي أقيمت في الكويت أوائل العام الجاري، 
بعد فوزه في املباراة النهائية على املنتخب 
وســوف   .21-33 بنتيجة  الجنوبي  الــكــوري 
تكون املشاركة املقبلة في بطولة العالم هي 
الــبــرتــغــال  بــعــد  الــقــطــري  الــثــامــنــة للمنتخب 
2003 وتونس 2005 وأملانيا 2007 وإسبانيا 
وأملــانــيــا   2017 وفــرنــســا   2015 وقــطــر   2013
والدنمارك 2019، وكان الحصول على املركز 
الثاني في نسخة )قطر 2015(، أفضل نتيجة 

له في تاريخ مشاركاته.
)قنا(

الكعك  لبيع  الالعبني  ولجأ بعض  طبيعي«. 
املـــحـــلـــي ومــــشــــروبــــات جـــــوز الـــهـــنـــد املــثــلــجــة 
لـــلـــمـــارة، أو أطــعــمــة الـــشـــارع الــبــســيــطــة مثل 
ســـاتـــاي )أعـــــواد الــلــحــم املـــشـــوي مـــع صلصة 
الفول السوداني(، فيما وجــد العــب كــرة قدم 

أمن  له في شمال سومطرة كحارس  وظيفة 
فـــي مـــصـــرف. وقـــــال أنــــــدري مـــولـــيـــادي الـــذي 
أحــضــر عــائــلــتــه إلــــى ســومــطــرة بــعــد تعليق 
املــبــاريــات، إنــه يساعد فــي الــتــرويــج لتجارة 
ــتـــرنـــت. وذكـــر  الــقــهــوة مـــع أقـــربـــائـــه عــلــى اإلنـ

)فـــرانـــس بـــرس(  الـــالعـــب الـــبـــالـــغ 27 عـــامـــا لــــ
»ُذعـــرنـــا جميعا عــنــدمــا ضــربــت الــجــائــحــة«. 
وتــابــع »لــم يكن لــدي أي خــيــار ســوى إيجاد 
في  عائلتي  لدعم  املــال  لكسب  بديلة  طريقة 
األوقات الصعبة..يتعني على الالعبني إيجاد 
طرق أخرى لكسب املال«. ويمارس موليادي 
لياقته،  للحفاظ على  مــع جيرانه  الــقــدم  كــرة 
تجاري  نــشــاط  على  للحفاظ  أيــضــا  ويكافح 
للمناسبات  الكهربائية  املــراوح  يوّفر  سابق 
ــال كــثــيــرًا  ــمـ ــأثـــرت األعـ الـــخـــاصـــة. وأضـــــاف »تـ
مــنــذ آذار/مــــــــارس بــعــدمــا حــظــرت الــحــكــومــة 
كانت  الزفاف..  فيها حفالت  بما  التجمعات، 
األمور بطيئة للغاية«. وإلى جانب تخفيض 
الرواتب، رأى العديد من الالعبني انه ال فائدة 
حقيقية من التمارين دون خوض املباريات. 
وقــــال مــولــيــادي العـــب بــورنــيــو أف ســـي »ال 
مبتعدين  كنا  إذا  احترافيا  التطور  يمكننا 
عـــن املـــســـابـــقـــات«. ويــــرى الــهــولــنــدي روبــــرت 
رينيه ألبرتس مدرب بيرسيب باندونغ، أنه 
الــحــفــاظ  زادت صــعــوبــة  التعليق  طـــال  كــلــمــا 
على لياقة الالعبني، جسديا وذهنيا »يعتمد 
والتحضير،  العاطفة  على  كثيرًا  الــالعــبــون 
ويــــريــــدون أن يـــكـــونـــوا فـــي أفـــضـــل حــاالتــهــم 
للدوري  تحٍد  أحــدث  الجائحة  دوما«.وتمّثل 
املؤلف من 18 ناديا وبطولتني في الدرجتني 
السنوات  في  والثالثة خيمت عليها  الثانية 
املــاضــيــة فــضــائــح تــالعــب بالنتائج وأعــمــال 

شغب قاتلة. 
)فرانس برس(

»كورونا« يجبر العبي إندونيسيا على قبول وظائف متواضعةمنتخب قطر يعلن قائمته استعدادًا لمونديال اليد 2021
كشف النقاب عن 

قائمة منتخب قطر لكرة 
اليد استعدادًا لبطولة 

العالم 2021 بمصر

لجأ العبو كرة القدم 
بإندونيسيا إلى العمل 

بوظائف مختلفة بعد 
توقف المباريات بسبب 

كورونا

)Getty/منتخب قطر سيبدأ مشواره بمواجهة أنغوال )أليكس غريم

السودان يسعى لتحقيق الفوز في التصفيات )إيسوف سانوغو/فرانس برس(

) Getty/منتخب غانا من أبرز المرشحين للتأهل )مارتن بيرو

العبو الدوري اإلندونيسي يعانون بسبب كورونا )تيمور ماهتاري/فرانس برس(

مباريـات
      األسبـوع

مجدي طايل

ــار الـــعـــربـــيـــة بــشــكــل  ــ ــظـ ــ تــتــجــه األنـ
خاصة  بصورة  والجزائرية  عــام، 
ــــوب مــلــعــب 5 يـــولـــيـــو الــكــبــيــر،  صـ
لقب  حــامــل  الــجــزائــر  منتخب  يلتقي  حينما 
ــم أفــريــقــيــا 2019، وصـــاحـــب أفــضــل  بــطــل أمــ
كـــرة عــربــيــة فــي الــعــامــني املــاضــي والـــجـــاري، 
مـــع نــظــيــره الــزيــمــبــابــوي، ضــمــن مــنــافــســات 

املجموعة الثامنة.
وتمثل مباراة زيمبابوي بداية رحلة »الجد« 
ملحاربي الصحراء في  حسم قمة املجموعة 
مـــن جــهــة وبــطــاقــة الــتــأهــل املــبــكــر إلـــى األمـــم 
األفريقية من جهة ثانية، سعيا وراء املنافسة 
مستقبال عــلــى الـــكـــأس الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه 

مهمات 
عربية أفريقية

الجزائر والسودان ورهان التأهل

سباق  في  العربية  المنتخبات  رحلة  تتواصل 
التأهل إلى نهائيات كأس األمم األفريقية المقبلة 
يناير/كانون  في الكاميرون المقررة إقامتها في 

الثاني 2022، عبر سباق جديد في الجولة الثالثة

تقرير

ــعـــروض الــجــمــيــلــة لـــه مـــع جــمــال  وســلــســلــة الـ
بلماضي املدير الفني.

ويــــخــــوض مــنــتــخــب الـــجـــزائـــر الـــلـــقـــاء، وهـــو 
 6 برصيد  املجموعة  ترتيب  جـــدول  يتصدر 
التصفيات حقق  في  قوية  بداية  بعد  نقاط، 
خاللها الفوز في مباراتي بتسوانا وزامبيا 
لزيمبابوي  نقاط   4 مقابل  أول جولتني،  في 

في املركز الثاني، وهو فريق من الفرق التي 
خاضت منافسات أمم أفريقيا 2019.

ــــال بـــلـــمـــاضـــي والعــــــبــــــوه عــن  ــمـ ــ ــبــــحــــث جـ ويــ
زيمبابوي  مــواجــهــتــي  فــي  ســيــنــاريــو جميل 
الـــيـــوم فـــي الـــجـــولـــة الـــثـــالـــثـــة، ثـــم فـــي هــــراري 
بالجولة الرابعة، يتمثل في مواصلة سلسلة 
االنتصارات والوصول للنقطة 12 عبر الفوز 
أســرع  تأهله مبكرا وتحقيق  مــرتــني وحــســم 
ــم أفــريــقــيــا على  بـــدايـــة فـــي حــســم الــتــأهــل ألمـ
الجزائر  الفرنسي غوركوف مع  غرار تجربة 
قبل سنوات، والذي صعد بعد 4 جوالت فقط 

للنهائيات القارية.
بتشكيلة  اللقاء  الجزائري  املنتخب  ويدخل 
كــامــلــة الــعــدد مــن الــنــجــوم، اخــتــارهــم جمال 
دويتو  يتصدرهم  اللقاء  لخوض  بلماضي 
السد  املرعب بغداد بونجاح هداف  الهجوم 
الـــقـــطـــري وريــــــاض مـــحـــرز كـــابـــن املــنــتــخــب، 
اإلنكليزي، وأفضل  ونجم مانشستر سيتي 
إلى  عــام 2016، باإلضافة  فــي  أفريقي  العــب 
إسماعيل  مثل  األســاســيــة،  الــوســط  عناصر 
بـــن نـــاصـــر املـــتـــألـــق بــشــكــل الفــــت فـــي مــيــالن 
اإليــطــالــي، وعــــدالن قـــديـــورة، ومــهــدي عبيد 
وســفــيــان فــيــغــولــي، ويــاســني بــراهــيــمــي، إلــى 
جــانــب نــجــوم الـــدفـــاع مــثــل جــمــال بلعمري 

وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني.
للجزائر  الــفــنــي  املــديــر  يستغل  أن  ويــنــتــظــر 
الــلــقــاء فـــي مــنــح الــفــرصــة ألكــثــر مـــن عنصر 
ــم اخـــتـــيـــاره مـــثـــل كـــريـــم الــعــريــبــي  ــد، تــ ــديــ جــ
وهــداف  التونسي،  الساحلي  النجم  مهاجم 
دوري أبطال أفريقيا 2020، وسعيد بن رحمة 
املحترف في وست هام يونايتد اإلنكليزي، 
وأحـــد أبـــرز اكــتــشــافــات املـــدرب بلماضي في 
الــفــتــرة األخـــيـــرة ضــمــن تشكيلة املــحــاربــني، 
بــاإلضــافــة إلـــى أدم أونــــاس الــنــجــم املــوهــوب 

العائد للحسابات من جديد.
أزمة  على  للتغلب  بلماضي  جمال  ويسعى 
كــبــيــرة فــي مــواجــهــة زيــمــبــابــوي، تتمثل في 
الــلــعــب دولــيــا ألول مـــرة مــنــذ ســنــوات بــدون 
ــيــــت يــحــمــل  ــيــــري فـــــي تــــوقــ ــمــــاهــ ــــور جــ ــــضـ حـ
آمــال  أفريقيا » وســط  الــالعــبــني » لقب بطل 
به  بتقديم عــرض جميل، وفــوز كبير يؤمن 
الــدور األول للمجموعة بـ  الــصــدارة، وينهي 
9 نقاط من 3 مباريات في رحلة الدفاع عن 

اللقب.
ومـــن جــانــبــه أعــــرب جــمــال بــلــمــاضــي املــديــر 
في  أمله  عــن  إعالمية  فــي تصريحات  الفني 
ــى تــقــديــم  ــوز كــبــيــر، بـــاإلضـــافـــة إلــ تــحــقــيــق فــ
يفتقدها  الــتــي  للجماهير  رائـــع  فني  عــرض 
في لقاء زيمبابوي. وقال« أفتقد الجماهير، 

الجزائر تبحث عن رقم 
قياسي والسودان في 
مهمة شاقة أمام غانا

)Getty/المنتخب الجزائري وطموحات بتحقيق انتصار جديد )إروين سبيك

الــالعــبــون كــذلــك، وجــودهــا لــه دور كبير في 
عــن ضــرورة  الــالعــبــني، تحدثنا معا  تحفيز 
إسعاد الجماهير الجزائرية بفوز جيد وأداء 
مطمئن، زيمبابوي ليست بالفريق السهل«.

ــي املـــجـــمـــوعـــة نــفــســهــا، يــلــتــقــي مــنــتــخــب  ــ وفـ
زامــبــيــا صــاحــب املــركــز األخــيــر بــــدون نقاط 
واحــدة،  نقطة  ولديها  الــثــالــث،  بتسوانا  مــع 
وتــمــثــل املـــبـــاراة بالنسبة لــزامــبــيــا حــيــاة أو 
موت حيث ال بديل عن الفوز للحصول على 

أول 3 نقاط.
ــثـــة، يـــدخـــل مــنــتــخــب  ــالـ ــثـ وفـــــي املـــجـــمـــوعـــة الـ
عربي آخــر مهمة شاقة جــدا، وهــو املنتخب 
السوداني، عندما يحل ضيفا على غانا في 

لــصــقــور الــجــديــان الــفــرنــســي هــوبــيــر فيلود 
على مزيج من الخبرة والشباب في تشكيلته 
األســاســيــة، املــقــرر الــرهــان عليها فــي اللقاء، 
مثل أكــرم الــهــادي وأمــيــر كمال وفـــارس عبد 
الــلــه ونــصــر الـــديـــن الــشــغــيــل وضـــيـــاء الــديــن 
ــيـــري ورمــــضــــان عــجــب  ــيـــف تـ مـــحـــجـــوب وسـ
الفني  املدير  التش. وينتظر أن يبدأ  وأحمد 
اللجوء  مع  دفاعي  بتكتيك  اللقاء  للسودان 
للهجمات املرتدة، للحد من خطورة املنافس 
في ظل حاجة  بالتعادل  الــخــروج  ومحاولة 
السودان لنتيجة إيجابية لإلبقاء على آمال 
أفريقيا في  فــوز جنوب  املنافسة خشية من 
املــقــابــل عــلــى ســاوتــومــي مــرتــني متتاليتني، 

اختبار بالغ القوة لصقور الجديان، ويمثل 
عنق زجاجة في تحديد مصير السودان من 
املنافسة على التأهل ألمم أفريقيا أو الغياب 

في النسخة املقبلة.
ويــمــلــك املــنــتــخــب الــســودانــي حــالــيــا 3 نقاط 
ــة بــرفــقــة  ــافـ ــده، يــحــتــل بــهــا الـــوصـ ــيــ فـــي رصــ
جــنــوب أفــريــقــيــا، فــيــمــا تــمــلــك غــانــا 6 نــقــاط 
مــــن انـــتـــصـــاريـــن مــتــتــالــيــني، تـــتـــصـــدر بــهــمــا 
جـــــدول الـــتـــرتـــيـــب، وتــســعــى لـــفـــوز ثـــالـــث في 
ــدارة، ويــصــبــح  الــتــصــفــيــات يــؤمــن لــهــا الــــصــ
الــنــجــوم الــســوداء فــي حــاجــة لـــ 3 نــقــاط فقط 
ــــوالت مــتــبــقــيــة لــحــســم الـــتـــأهـــل إلــى  فـــي 3 جـ
الفني  املدير  ويــراهــن  أفريقيا.  أمــم  نهائيات 

ــقـــاط عــن  ــفــــارق 6 نـ وانـــــفـــــراده بـــالـــوصـــافـــة بــ
صقور الجديان.

ومــــن جــانــبــه أعـــتـــرف فــيــلــود املـــديـــر الــفــنــي 
إعالمية  تــصــريــحــات  فــي  الـــســـودان  ملنتخب 
بــصــعــوبــة املــــبــــاراة الـــتـــي تــجــمــعــه مـــع غــانــا 
ــة الـــثـــالـــثـــة. وقــــــال فـــيـــلـــود »غـــانـــا  فــــي الـــجـــولـ
ــن املــنــتــخــبــات  مـــن املــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة، ومــ
املـــرشـــحـــة دائـــمـــا عــلــى لــقــب حــصــد الـــكـــأس، 
ملعبه، سنقاتل  عــلــى  مــبــاراة صعبة  لــديــنــا 
فـــي أرض املــلــعــب مـــن أجــــل تــحــقــيــق نتيجة 
إيجابية، يبدو األمر صعبا ولكن كرة القدم 
ال تعترف ســوى بالعطاء في امللعب، إذا ما 
كان التوفيق حليف الالعبني ونفذنا الخطط 

التي تدربنا عليها سنحقق نتيجة رائعة«. 
وأضاف »غانا تملك العبني أصحاب قدرات 
فردية كبيرة مثل أنــدري أيو وغــوردون أيو 
وصــامــويــل أوســـو وبـــارتـــي، ال يمكن فــرض 
وسيكون  بعينه  العـــب  عــلــى  لصيقة  رقــابــة 
في  التركيز  علينا  محسوبة،  غير  مــغــامــرة 

أرض امللعب مع جميع العبي غانا«.
ــيـــة تــشــهــد  وبـــعـــيـــدا عــــن املــــواجــــهــــات الـــعـــربـ
ومثيرة،  صعبة  أخــرى  مباريات  التصفيات 
حــيــث يــلــتــقــي مــنــتــخــب بــوركــيــنــا فـــاســـو مع 
ماالوي في املجموعة الثانية في صدام قوي، 
تملك بوركينا 4 نقاط مقابل 3 نقاط ملاالوي 

في املقابل وكالهما في حاجة إلى الفوز.
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بالقمة  العب  أفضل  لجائزة  المرشحين  ضمن  من  ميسي 
العالمية

تم اختيار كل من النجم األرجنتيني ليونيل ميسي واملهاجمة جينيفر إيرموسو، العبي 
والعبة  املرشحني ألفضل العب  والسيدات، ضمن  للرجال  اإلسباني  برشلونة  فريقي 
في عام 2020 ضمن جوائز القمة العاملية لكرة القدم التي تقام سنويا. وينافس ميسي 
ليفاندوفسكي وجوشوا كيميتش، على  البولندي روبــرت  األملاني،  بايرن ميونخ  ثنائي 
الدنماركية بيرنيل هــاردا )تشلسي  إيرموسو مع  تتنافس  بينما  جائزة أفضل العــب. 
اإلنكليزي(، والفرنسية ويندي رينار )أوليمبيك ليون الفرنسي(. يذكر أن نسخة العام 
بسبب  ُبعد  عن  مدريد سنويا، ستقام  تنظمه  الــذي  للعبة  العاملية  القمة  ملنتدى  الحالي 

ظروف تفشي جائحة كورونا.

بيلينغهام في تشكيلة إنكلترا رغم أعوامه الـ17
أمــام العب  الــبــاب  ــــراوز  الكسندر-أرنولد وجيمس وورد-بـ فتحت إصــابــة كــل مــن ترنت 
املنتخب  ألــوان  عن  للدفاع  بيلينغهام  املوهوب جود  األملاني  دورتموند  بوروسيا  وسط 
أنه لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وذلك بعدما استدعاه املدرب  اإلنكليزي، رغم 
 17 تحت  منتخب  من  بيلينغهام  وُرقــي  الثالثة«.  »األســـود  لتشكيلة  غاريث ساوثغيت 
عامًا إلى املنتخب األول من أجل املباراة الودية الخميس ضد إيرلندا، واللقاءين املقررين 
ضد بلجيكا وأيسلندا األحد واألربعاء املقبلني في الجولتني األخيرتني من دوري األمم 
األول خطوة إضافية في مساره  املنتخب  إلى  بيلينغهام  استدعاء  األوروبــيــة. ويشكل 
الدرجة  الذي يلعب في  الذي قاده الصيف املنصرم لالنتقال من برمنغهام  التصاعدي 
األولى اإلنكليزية )الثانية فعليا(، إلى بوروسيا دورتموند األملاني ليكون بجانب مواطنه 

الشاب جايدون سانشو.

اإلصابة تبعد لوك شو شهرًا عن صفوف اليونايتد
اإلنكليزي خدمات  يونايتد  مانشستر  سيفتقد 
مدافعه الدولي لــوك شو ملــدة شهر، وذلــك نتيجة 
الـــدوري  تعرضه إلصــابــة عضلية خــالل مــبــاراة 
ضد إيفرتون. وخرج الظهير األيسر في الشوط 
الــثــانــي مــن املـــبـــاراة الــتــي فـــاز بــهــا يــونــايــتــد على 
ــان مـــدربـــه الــنــرويــجــي  مــلــعــب إيــفــرتــون 3-1، وكــ
أولي غونار سولسكاير متشائما منذ اللحظات 
األولى بالقول إن »األمر سيئ«. وتأكدت مخاوف 
سولسكاير بعد كشف يونايتد في بيان أن شو 
الذي خاض سبع مباريات أساسيا في غضون 
22 يـــومـــا، ســيــغــيــب عـــن املـــالعـــب لــفــتــرة شهر 
وبالتالي عن مباراتني هامتني لفريقه في دوري 
أبطال أوروبــا ضد باشاك شهير التركي في 24 الشهر الحالي، وباريس سان جرمان 

الفرنسي في الثاني من كانون األول/ديسمبر.

تأخر عودة اإلسباني ماركيس إلى الحلبات حتى 2021
أعلن فريق هوندا املشارك في بطولة العالم للدراجات النارية أن دراجه اإلسباني مارك 
لــن يــعــود إلــى املنافسة قبل عام  ماركيس بطل العالم 6 مـــرات فــي فئة مــوتــو جــي بــي، 
2021. وقال الفريق في بيان »مع استمرار عملية تعافيه، يؤكد مارك ماركيس وفريق 
النارية  للدراجات   2020 موسم  من  املتبقية  الفترة  في  يشارك  لن  أنــه  هوندا  ريبسول 
ويهدفان العودة إلى املنافسة في عام 2021«. وكتب ماركيس البالغ من العمر 27 عاما 
والذي تعرض لكسر في عظم العضد األيمن خالل مشاركته في جائزة إسبانيا الكبرى 
املرحلة األولى من بطولة العالم لفئة موتو جي بي، على حسابه في )تويتر( »لن أخوض 
أي سباق هذا العام«. وأضــاف »بعد إعــادة تقييم حالتي مع األطباء وفريقي، قررنا أن 
أفضل شيء نفعله هو العودة في عام 2021. يجب علي أن أواصل عملية إعادة التأهيل. 

أشكركم على رسائل الدعم التي قدمتموها، وأتطلع إلى أن أكون في عام 2021«.

محكمة »كاس« ترفض استئناف الدراج اإليطالي يانوني 
قررت املحكمة الدولية للتحكيم الرياضي »كاس« 
زيادة فترة عقوبة إيقاف اإليطالي أندريا يانوني 
دراج فــريــق ابــريــلــيــا املــنــافــس فــي بــطــولــة الــعــالــم 
للدراجات النارية »موتو جي بي« إلى أربعة أعوام، 
وذلك بعد تورطه في تعاطي املنشطات. ورفضت 
»كـــــاس« االســتــئــنــاف املـــقـــدم مـــن يـــانـــونـــي، الـــذي 
تعرض لإليقاف في نهاية العام املاضي بعد أن 
جاءت نتيجة تحليله إيجابّية ملادة منّشطة خالل 
سباق جائزة ماليزيا الكبرى. وتلقى يانوني في 
البداية عقوبة اإليقاف ملدة 18 شهرا بعد اعتبار 
أنه تعاطى املادة املحظورة عن طريق الخطأ عبر 

تناول طعام ملوث.

في عام 1997، وعلى الرغم من وجود الثالثي مانويل روي 
في  تمكن  أوليفيرا،  ولويس  باتيستوتا  وغابرييل  كوستا 
الــبــدايــة مــن الــعــثــور على فــرصــة رفــقــة الــفــريــق البنفسجي، 
ونجح فــي تسجيل 5 أهـــداف فــي 26 مــبــاراة لــلــنــادي.  وفي 
ــارة الــالعــب إلـــى الــعــمــالق اإليــطــالــي  املــوســم الــتــالــي، تــمــت إعــ
ــادي مــيــالن لم  ــام 1998، لــكــن تــجــربــتــه فــي نــ مــيــالن فــي عـ
تنجح إلى حد كبير، حيث خاض 11 مباراة فقط معظمها 
بلقبه  الفوز  أنــه تمكن من  إال  كبديل، وسجل هدفا واحـــدا، 
بالحصول  أنهى ميالن موسم 1999-1998  الوحيد، حيث 
لكالياري،  إعارته  اإليطالي. وبعدها تمت  الــدوري  لقب  على 
حــيــث ســجــل هــدفــا واحــــدا فــقــط فــي خــمــس مــبــاريــات، وفــي 
إلى  اإلعـــارة  على سبيل  انتقل  الثاني 2000  كانون  يناير/ 
فيرونا، وسجل 5 أهداف في عشر مباريات.  بعد تعرضه 
األول من موسم 2000-2001 مع  النصف  لإلصابة خالل 

أتاالنتا  إلــى  وجــيــزة  لفترة  الــالعــب  ــارة  إعـ تمت  فيورنتينا، 
أهـــداف في  وأحـــرز خمسة  الــتــالــي،  الثاني  يناير/كانون  فــي 
17 مباراة. وبعد أن أجبرت الصعوبات املالية التي واجهها 
فيورنتينا النادي على بيع العديد من الالعبني األساسيني، 
ناديه  لكن   ،2002-2001 بموسم  الفريق  إلــى  مورفيو  عــاد 
قدم موسما صعبا، لينتهى به املطاف إلى الهبوط إلى دوري 
الــتــالــي، انتقل إلنتر  املــوســم  الثانية واإلفــــالس. فــي  الــدرجــة 
ميالن بصفقة مجانية، وسجل مورفيو هدفا واحــدا فقط 
في 17 مباراة، وقضى بعدها خمسة مواسم مع بارما. وفي 
الثانية، وفي  الــدرجــة  فــي دوري  لبريشيا  انتقل  ـــ32،  الـ ســن 
أكتوبر/تشرين األول 2008 قرر اعتزال عالم كرة القدم، لكن 
في يناير/كانون الثاني 2009 تراجع عن قراره وعاد للعب 
كرة القدم في النصف الثاني من املوسم مع كريمونيز في 

الدرجات الُدنيا، قبل أن يعتزل في فبراير/شباط 2011. 

أيوب الحديثي

ولد العب كرة قدم اإليطالي املعتزل دومينيكو مورفيو في 
في  األنــديــة  من  العديد  مثل   ،1976 الثاني  يناير/كانون   16
إيطاليا، وقضى فترات قصيرة مع بعض الفرق الكبرى. بدأ 
عــام 1988، في  فــي  للشباب  أتاالنتا  أكاديمية  مــع  مــشــواره 
سن الـ14، وظهر بمستوى مميز تحت قيادة املدرب سيزار 
الـ17،  للفريق األول وهو في سن  ليتم استدعاؤه  برانديلي، 
وأنهى موسم 1993-1994 بـ3 من 9 مباريات. وبعد مساعدة 
اإليطالي 1994- الثانية  الدرجة  دوري  لقب  أتاالنتا بحصد 
1995 تحت قيادة املدرب إميليانو موندونيكو، سرعان ما 
برز مورفيو مع النادي خالل موسم 1995-1996 إلى جانب 
كريستيان فييري، وسجل 11 هدفا في 30 مــبــاراة، بسن 
الـــ19. وأدت عروض مورفيو املميزة النتقاله إلى فيورنتينا 

دومينيكو مـورفيو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
إيطالي، مثّل 

العديد من الفرق 
الكبرى في بالده 

مثل إنتر وبارما، 
وقضى أغلب 

فتراته رفقة فريق 
فيورنتينا

وجه رياضي

أبعدته  التي  اإلصابة  للشفاء من  التأهيلي  برنامجه  كوتينيو  فيليبي  البرازيلي  واصــل 
عن فريقه برشلونة اإلسباني خالل آخر 4 مباريات، حيث يسابق الالعب الزمن للحاق 
أتلتيكو مدريد في قمة  أمام  الجاري  الثاني  باملواجهة املرتقبة يوم 21 نوفمبر/تشرين 
الفخذ  الـــذي أصــيــب بتمزق فــي عضلة  الــبــرازيــلــي،  النجم  لليغا. واســتــغــل  ـــ10  الـ الــجــولــة 
أكتوبر/تشرين   25 في  مدريد  ريــال  أمــام  األرض(  )كالسيكو  مواجهة  خــالل  الخلفية 
الثاني املاضي، فترة التوقف الدولي الحالي للتسريع من عملية التعافي للعودة للمالعب. 

وأجرى بعض التدريبات الفردية استعداد للعودة.

صورة في خبر

كوتينيو وقمة األتلتيكو
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لندن ـ العربي الجديد

ــتــــي اشــتــعــلــت  شـــكـــلـــت األزمــــــــة الــ
االتحاد  رئيس  تصريحات  بعد 
ــكــــرة الــــقــــدم غــريــغ  اإلنـــكـــلـــيـــزي لــ
كالرك العنصرية، والتي تسببت باستقالته 
مــن منصبه، جــدال كبيرا فــي أوســـاط الكرة 
اإلنكليزية، والتي أدلى بها عند استجوابه 
ــام لــجــنــة الــثــقــافــة واإلعــــــالم والـــريـــاضـــة،  ــ أمـ

التابعة ملجلس العموم في بريطانيا. 
البريطانية،  ميل«  »ديلي  لصحيفة  ووفقًا 
فــإن غــريــغ كـــالرك وصــف العاملني فــي كرة 
القدم، سواء العبني أو موظفني »بامللونني«، 
وهـــذا ضــمــن جـــزء مــن حــديــثــه عــن إمكانية 
إعالن العبني في إنكلترا ميولهم الجنسية، 
ــو مــــا قــــد يــعــرضــهــم لــلــهــجــوم مــــن قــبــل  ــ وهـ

أزمة تصريحات 
وعنصرية

وصفت  والتي  القدم،  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  رئيس  كالرك،  غريغ  أطلقها  التي  التصريحات  أثارت 
واإلعالم  الثقافة  لجنة  أمام  استجوابه  عند  بها  أدلى  والتي  البالد،  في  كبيرة  أزمة  بـ)العنصرية(، 

والرياضة، التابعة لمجلس العموم في بريطانيا، ليعلن بعدها استقالته من منصبه

تقرير

الجماهير عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ــي »الـــبـــشـــرة  ــبــ ــع العــ ــ ــال مـ ــ ــحـ ــ ــو الـ ــ مـــثـــلـــمـــا هـ

السوداء«. 
ــدى فــــقــــرات خـــطـــابـــه:  ــ ــ ــــالرك فــــي إحـ ــ ــال كـ ــ ــ وقـ
»إذا نــظــرتــم إلــــى مـــا يــحــدث لــالعــبــات كــرة 
القدم امللونني  الــبــارزات، والعبي كرة  القدم 
البارزين، واإلساءة التي يتعرضون لها على 
فستدركون  االجتماعي،  التواصل  وســائــل 
التي يمكن أن نقوم  مدى صعوبة الخطوة 
النائب في  اللحظة، تدخل  تلك  بــهــا«. وفــي 
الــلــجــنــة كــيــفــني بــريــنــان لــتــنــبــيــه كــــالرك عن 
»سيد  مشيرًا:  قالها،  التي  »امللونني«  كلمة 
كالرك التنوع ليس هو املشكلة حقًا، عندما 
ــابـــق، أعــتــقــد أنــنــي  قــلــت شــيــئــًا فـــي وقــــت سـ
سمعت أنك تشير إلى امللونني، إذا كان هذا 
هو الحال هل تريد سحب هذه اللغة؟ ألنني 

أرى أن هذه ليست اللغة املناسبة التي من 
املمكن أن نستعملها، ألن كرة القدم متنوعة 
للغاية ويــمــارســهــا الــعــديــد مــن األشــخــاص 

من خلفيات وأقليات عرقية مختلفة«.
 وبــعــد ذلـــك عـــاد االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة 
ــدم لــيــنــشــر بــيــانــًا يــحــمــل اعــــتــــذار كــريــغ  ــقـ الـ
كــــالرك، جـــاء فــيــه »كــــالرك يــعــتــذر بــشــدة عن 
ــام الــلــجــنــة،  الــلــغــة الــتــي تـــم اســتــخــدامــهــا أمــ
أعترف أن استخدام مصطلح )ملون( ليس 
مناسبًا، وأعتذر من صميم القلب عما قلته 

في جلسة االستماع«. 
ــيــــزي  ــلــ ــكــ وتــــــعــــــرض رئـــــيـــــس االتـــــــحـــــــاد اإلنــ
ــــة مـــن قــبــل نــشــطــاء مــواقــع  النـــتـــقـــادات الذعـ
التواصل االجتماعي وكذلك العبني سابقني 
فــــي »الـــبـــريـــمـــيـــرلـــيـــغ«، عـــلـــى غــــــرار مــهــاجــم 
ــابـــق غــــابــــريــــال أغـــبـــونـــالهـــور  ــسـ ــون الـ ــتــ أســ
وأنتون فيرديناند وستان كوليمور، الذين 
وصـــفـــوا عــبــارتــه بــأنــهــا »وصـــــف عــنــصــري 
ــح«. وبــــعــــد كــــل الــــضــــغــــوطــــات، أعــلــن  ــ ــريـ ــ صـ
االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي اســتــقــالــة كــريــغ كــالرك 
من منصبه، في بيان جــاء فيه »يمكننا أن 
نؤكد أن كريغ كالرك قد تنحى من منصبه 
ماكورميك  بيتر  سيتولى  للهيئة،  كرئيس 
املنصب بشكل مؤقت، على أن يبدأ مجلس 
االتـــحـــاد عــمــلــيــة تــحــديــد النــتــخــاب رئــيــس 

جديد في الوقت املناسب«. 
ونــقــل مــوقــع االتــحــاد اإلنــكــلــيــزي عــن كــالرك 
وأمضيت  القدم  كــرة  يحب  »كشخص  قوله 
عــقــودًا فــي خــدمــة لعبتنا، فمن الــواجــب أن 
أضـــع مصلحة كـــرة الــقــدم فــي املــقــام األول. 
وكنت  بالتحديات،  مليئًا  عــامــًا   2020 كــان 

أفكر جديًا منذ فترة باالستقالة«. 
السابق  كــالرك رئيس ليستر سيتي  وُعــني 
رئيسا لالتحاد اإلنكليزي في 2016، ومنذ 
ذلـــك الــحــني بـــذل االتـــحـــاد جــهــدا كــبــيــرا في 
تحسني صــورتــه. لكن عــبــارات كـــالرك التي 
ــــارت غــضــب الــالعــبــني  عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن أثـ
واملــنــظــمــات املــنــاهــضــة لــلــعــنــصــريــة. وقـــال 
ــانـــجـــاي بــــنــــداري رئـــيـــس مــنــظــمــة )كــيــك  سـ
مــن  ــد  ــديــ شــ ــبــــاط  ــإحــ بــ ــرت  ــ ــعـ ــ »شـ أوت(  إت 
تعليقات كالرك أمام لجنة الثقافة واإلعالم 
لعبارات  »استخدامه  وأضــاف  والرياضة«. 
عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن مـــن أجـــل وصـــف الــســود 
هو  )امللونني(  من  باعتبارهم  واآلسيويني 
شيء مر عليه عقود ويجب أن يكون مكانه 

صندوق قمامة التاريخ«. 
ــال عــضــو الـــبـــرملـــان عـــن حــزب  مـــن جــهــتــه، قــ
ــــذي أدت  الــعــمــال ألــيــكــس ديـــفـــيـــز-جـــونـــز، الـ

تعرض كالرك النتقادات 
الذعة من قبل نشطاء 

مواقع التواصل

كالرك استقال من منصبه 
رئيسًا لالتحاد اإلنكليزي 
)Getty/جوردان مانسفيلد(

ما  منها  للعنصرية،  حــوادث  عدة  الممتاز  اإلنكليزي  ــدوري  ال شهد 
تعرض له ويلفريد زاها نجم كريستال باالس، الذي تلقى عبارات عنصرية 
يتجاوز 12 عامًا، بعدما  ال  أن صاحبها صبي  ليتبيّن  بالقتل،  وتهديدات 
المصير  المؤقت، وهو ذات  بالسجن  القبض عليه ووضعه  إلقاء  تم 
غولدريك،  ماك  دافيد  يونايتد،  شيفيلد  لنادي  األيرلندي  طاول  الذي 
التواصل االجتماعي »إنستغرام«  الذي تلقى رسالة عبر حسابه بموقع 
ُكتب فيها: »أين كنت في مباراة مانشستر يونايتد يا أيها األسود القذر«، 

وعبارات أخرى عنصرية.

خطر »البريميرليغ« المزمن

أســئــلــتــه إلـــى تــعــلــيــق كــــالرك عـــن »الــالعــبــني 
ــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــاظ الـ ــفــ املــــلــــونــــني«، إن األلــ
ُتظهر  املستقيل،  اإلنكليزي  االتحاد  رئيس 
الحاجة إلى »تطور عاجل« بشأن املساواة. 
ــدق أنــنــا مـــا زلــنــا هــنــا في  ــــاف »ال أصــ وأضـ

 .»2020
وكــانــت رابــطــة الــــدوري اإلنــكــلــيــزي املــمــتــاز، 
ــم املـــاضـــي،  ــي املــــوســ ــة فــ ــ ــــديـ ــد أبـــلـــغـــت األنـ قــ
كــورونــا، بقرارها  أزمـــة  الـــذي استكمل بعد 
املــتــعــلــق بــحــمــل عـــبـــارة »بــــالك اليــفــز مــاتــر« 
على  ُكــتــبــت  بــعــدمــا  للعنصرية،  املــنــاهــضــة 
قمصانها منذ حادثة قتل األميركي جورج 
فلويد. واستقرت الرابطة على وضع شعار 
املؤسسة التي تتعاقد معها، وهي »نو روم 
فور راسيزم«، والتي تتخصص في محاربة 
الــعــنــصــريــة هــي األخــــرى، حــيــث كـــان الــقــرار 
العنصري  التمييز  أشــكــال  لجميع  شــامــاًل 
في كل دول العالم بحق الشعوب، بمن فيهم 
الـــســـود واملــســلــمــون وجــمــيــع األعــــــراق. كما 
وافقت الهيئة نفسها، على السماح لالعبني 
منهم  كتعبير  األرض،  على  ركبهم  بوضع 
عن التضامن اإلنساني مع أصحاب البشرة 
الـــســـمـــراء، وهــــي الــطــريــقــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا 
ريــاضــيــون للتضامن مــع فــلــويــد، عــلــمــًا أن 
العشرات من نجوم »البريميرليغ« يعانون 

من الهتافات املسيئة. 
الــدوري اإلنكليزي خدمات لالعبني  وأطلق 
من أجل السماح لهم ولعائالتهم بالتبليغ 
عــن أي حــادثــة عــنــصــريــة يــكــونــون ضحية 
إذ  الــتــواصــل االجتماعي،  لها على وســائــل 
ويــتــعــرض  عــلــى ضــوئــهــا،  تحقيق  سيفتح 
املـــســـؤول عــنــهــا ملــحــاكــمــة ثـــم لــلــســجــن عند 
ــانـــى الـــعـــديـــد مـــن العــب  ــه. وعـ ــوّرطــ ثـــبـــوت تــ
ومنهم  العنصرية،  مــن  اإلنكليزي  الـــدوري 
املــصــري محمد صــالح، بعد واقــعــة مشجع 
ــــذي حــــرم مـــن دخـــول  ــام، الـ ــ فـــريـــق ويـــســـت هـ
ــــوات، بـــســـبـــب كــلــمــات  ــنــ ــ املـــلـــعـــب لــــثــــالث ســ
عــنــصــريــة وجــهــهــا للنجم املـــصـــري. ووفــقــًا 
لــشــبــكــة »بـــــي بــــي ســـــي« الـــبـــريـــطـــانـــيـــة فـــإن 
هــذا املشجع الـــذي يــدعــى بــرادلــي ثــومــوود 
والبالغ من العمر )48 عامًا( اعترف بتوجيه 
لــإســالم تجاه  كــلــمــات عنصرية ومــعــاديــة 
محمد صـــالح، خـــالل املـــبـــاراة الــتــي جمعت 
الــفــريــقــني عــلــى املــلــعــب األوملــــبــــي فـــي لــنــدن 
شهر  فــي  »البريميرليغ«  منافسات  ضمن 
شـــبـــاط/ فــبــرايــر عــــام 2019. وأكــــد املــصــدر 
ــذا املــشــجــع املــتــهــم وقــــف أمـــام  نــفــســه، أن هــ
محكمة ابتدائية في لندن إذ تم تقديم دليل 
إدانته وهو فيديو تم تسجيله في مدرجات 
امللعب، وهــو ما جعل هــذا املشجع يعترف 
بـــذنـــبـــه وتـــــم تــســلــيــط تـــلـــك الـــعـــقـــوبـــة عــلــيــه 
400 جنيه  قدرها  مالية  غرامة  إلــى  إضافة 

إسترليني.
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مشروبات األعشاب
قائمة العالج والوقاية من موسم البرد في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

صايلن،  تفيدة  الستينية،  تفضل 
ــنـــة  ــن مــــنــــطــــقــــة درامـــــــــــــــان بـــمـــديـ ــ ــ مـ
الـــتـــركـــيـــة، أن تــســقــي  إســـطـــنـــبـــول 
ــــاب« قــبــل  ــــشـ ــاي األعـ ــ ابـــنـــهـــا وحـــفـــيـــدهـــا »شــ
 صــــبــــاح، ملــــا لــتــلــك 

ّ
ــل ــ مـــغـــادرتـــهـــمـــا املــــنــــزل كـ

أمراض  من  فائدة وحماية  من  املشروبات، 
الشتاء، إذ تبعد عنهما آالم الرأس وعدوى 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  األنــفــلــونــزا كما تــقــول لـــ
 مـــشـــروبـــات األعـــشـــاب الــســاخــنــة 

ّ
تــتــابــع أن

تمنح الــجــســم طــاقــة ومــنــاعــة، وهـــي أفضل 
من تناول القهوة برأيها.

ــهــا تجعل 
ّ
وتــشــيــر الــســيــدة الــتــركــيــة إلـــى أن

بتغطية  الــزهــورات  بخار  ق 
ّ

يتنش حفيدها 
رأسه بقطعة قماش وترك وجهه بمواجهة 
ــلـــي فــــيــــه هــــذه  أبـــــخـــــرة اإلبــــــريــــــق الــــــــذي تـــغـ
األعشاب، عدة مرات، قبل خروجه من املنزل 
 شرب الزهورات 

ّ
في أيام الشتاء، معتبرة أن

واســـتـــنـــشـــاق أبـــخـــرتـــهـــا، يـــفـــيـــدان الـــصـــدر 
ويــمــنــعــان نـــزالت الــبــرد »شــريــطــة تحصني 
العنق وجبهة الرأس من البرد« ففي الجسم 
نقاط ضعف يكشفها البرد كما تقول، منها 
الــرأس، باإلضافة للركبتني:  العنق وجبهة 

»احِم هذه املناطق ولن يؤذيك البرد«.
وحـــول أنـــواع األعــشــاب الــتــي تستخدمها 
ــرة، على  الــســيــدة التركية املــنــحــدرة مــن زيـ

)Getty /الشاي مشروب تركيا األشهر )نيكوالس إيكونومو

 
ّ

البحر األســـود، تــقــول: »خــال الشتاء يقل
استخدام الشاي األحمر، ويجري التركيز 
على شــاي أهــيــامــور )الــزيــزفــون(، وكذلك 
ــرة الـــزيـــزفـــون والــلــيــمــون، وهـــذا  مــزيــج زهــ
الــــنــــوع مــنــتــشــر بــجــمــيــع واليــــــــات تــركــيــا 
البابونج،   »شــاي 

ّ
أن قـــرون«. تضيف  منذ 

منتشر خــال فصل الــشــتــاء ملــا لــه مــن أثر 
بعاج الصدر والسعال وتهدئة األعصاب، 
ــاك أنـــــــــواع شــــــاي أخـــــــــرى، كــالــســيــج  ــ ــنـ ــ وهـ

)مريمية وشاي الرمان(«.
تركيا مع  فــي  األعــشــاب  الطلب على  وزاد 
حلول فصل الشتاء ما رفع أسعار الزيزفون 
بحسب  للضعفني،  والبابونج،  والقنفذية 
الــفــاتــح، جيزمي  بمنطقة  األعــشــاب  بــائــع 
الــزيــزفــون مــن 90  فـــزاد سعر كيلو  خليل، 
 )18.25( لــيــرة   150 إلـــى  دوالرًا(   11( لــيــرة 
»والــزيــزفــون الــذي ال يــرى الشمس أغلى«. 
ــراء األعــشــاب  ويــشــيــر خليل إلـــى زيــــادة شـ
هذا العام والعام املاضي، أكثر من األعوام 
بإسطنبول  البرد   

ّ
أن من  بالرغم  السابقة، 

 املـــخـــاوف مــن عــدوى 
ّ
لــم يــكــن قـــارســـا، لــكــن

نــزالت الــبــرد ثــم وبــاء كــورونــا هــي السبب 
 هناك 

ّ
»العربي الجديد« أن برأيه. يضيف لـ

أعشابا وخلطات أخرى، زاد اإلقبال عليها 
ملا يقال عن إكسابها الجسم مناعة، حتى 
مـــن كــــورونــــا، مــثــل الــقــرنــفــل والــزنــجــبــيــل 
ــل الـــــزيـــــزفـــــون  ــ ــســ ــ ــا وعــ ــ ــــومـ ــمـ ــ والـــــعـــــســـــل عـ

خصوصا: »وصل سعر نصف كيلو عسل 
الزيزفون إلى نحو 500 ليرة )61 دوالرًا(«. 
ــــاده نـــوعـــني مـــن »شـــاي   فـــي بـ

ّ
يــضــيــف أن

الــشــتــاء« األول مــزيــج مــن الــخــروب وزهــرة 
الــقــنــفــذيــة والـــبـــابـــونـــج ويــحــلــى بــالــعــســل، 
الذي  )الزيزفون(  والثاني شاي أهيامور 
والقرفة،  الزنجبيل  البعض،  إليه  يضيف 
 عن أنواع شاي ومشروبات ساخنة 

ً
فضا

كثيرة تنتشر في تركيا خال فصل البرد 
الباردة  الــواليــات  في  خصوصا  والثلوج، 

مثل قيصري وأرضروم وبولو.
 الـــشـــاي هـــو مــشــروب 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

األتــــراك املــفــضــل الـــذي تــوجــهــم، وفـــق لجنة 
الــشــاي الــعــاملــيــة، عــلــى قــائــمــة أكــثــر شعوب 
ــا لـــلـــشـــاي، بـــمـــعـــدل 1.3  ــتـــهـــاكـ الـــعـــالـــم اسـ
 
ّ
ألــــف كــــوب ســنــويــا لــلــتــركــي الــــواحــــد، فـــإن
مشروبات أخــرى تدخل على خط منافسة 
والسحلب  البابونج  مثل  بالشتاء،  الشاي 
واملريمية والشاي األخضر، باإلضافة إلى 
الــبــوظــة، وهـــي مــشــروب تــركــي ســاخــن يتم 
الـــذرة واملـــاء والسكر،  تحضيره مــن سميد 
ويباع معلبا بزجاجات ملا عليه من إقبال 
 لــلــشــاي األحــمــر 

ّ
خـــال فــصــل الــشــتــاء. لــكــن

ــل بـــمـــقـــهـــى »بــــامــــبــــي« فــي  ــامــ ــعــ بـــحـــســـب الــ
منطقة أدرنا كابيه بإسطنبول، فهري آيت، 
استهاكه   

ّ
ألن األكــبــر،  والحضور  الحظوة 

آيــت إلى  يزيد خــال فصل الشتاء. ويشير 

 املشروبات األخــرى، من زيزفون وشاي 
ّ
أن

ليمون ورمــان وشــاي أخضر، يزيد الطلب 
 الــشــاي األحــمــر 

ّ
عليها خـــال الــشــتــاء، لــكــن

ــزيــــد خـــال  ــبـــة األولــــــــى، ويــ يــبــقــى فــــي املـــرتـ
الشلغم )شــراب  الطلب على  كــورونــا  فــتــرة 
األســود(  والــجــزر  األحمر  والشمندر  اللفت 
ه يحمي من الوباء، كما االعتقاد 

ّ
لاعتقاد أن

 شاي األعشاب يقي الجسم من الزكام 
ّ
بــأن

وأمراض الشتاء، كما يقول.
بـــني غــيــر الـــضـــار واملــفــيــد والـــشـــافـــي، تــفــّرق 
الــبــاحــثــة عــائــشــة نــــور بـــني املـــشـــروبـــات في 
ــي الــــجــــديــــد«. تـــقـــول:  ــربـ ــعـ ــــى »الـ حــديــثــهــا إلـ
ــاب الــســاخــنــة  ــ ــشـ ــ ــاول مــــشــــروبــــات األعـ ــ ــنـ ــ »تـ
الــبــرد، مفيد عموما وال يضّر،  خــال فصل 
لـــكـــن يـــجـــب الــتــنــبــيــه ملـــســـألـــة، وهـــــي كــثــرة 
تــجــار األزمــــــات، خـــال تــفــشــي األمـــــراض أو 
مــركــب عشبي يشفي  عــن  األوبـــئـــة، فنسمع 
أمـــراض مزمنة أو خــطــيــرة، كما نسمع  مــن 
لــعــاج كــورونــا«.  الــيــوم عــن خلطة عشبية 
تسوق الباحثة التركية ادعاء خبير أعشاب 
بوالية وان، ذاع صيته أخيرًا، حول اكتشافه 
مستحضرًا عشبيا للشفاء من كورونا: »أنا 
ي 

ّ
ال أســخــف جهد وســعــي أّي شــخــص، لكن

أنشد املنطق والعلم، فالسيد محمد أالغييك 
معروف بتركيا بتحضيره خلطات عشبية 
ــه 

ّ
إن يــقــول  مفيدة لبعض األمــــراض، لكن أن 

اخـــتـــرع عــاجــا طــبــيــعــيــا يــشــفــي بــنــســبــة ما 
بــني 95 و100 فــي املــائــة مــن كـــورونـــا، فهذا 
ما لم تتوصل إليه أكبر املختبرات البحثية 
أحد  يفهم  أال  »أتمنى  نــور:  تكرر  العاملية«. 
ــــي أهـــاجـــم الــطــب الــبــديــل، فــهــو عــلــم قــائــم 

ّ
أن

بحّد ذاته وكان طريقة العاج قبل اكتشاف 
األدويــــــــة، لــكــن أريـــــد الــتــفــريــق بـــني الــعــاج 
املــنــطــلــق من  الطبيعية  ــــواد  واملـ بــاألعــشــاب 
الــعــلــم والــبــحــث والــتــجــارب، وبـــني الــتــجــارة 

بمشاعر وأزمات الناس«.

زاد الطلب على 
األعشاب في تركيا 

مع حلول فصل 
الشتاء ما رفع أسعار 
الزيزفون والقنفذية 
والبابونج، للضعفني

■ ■ ■
مشروبات أخرى 
تدخل على خط 
منافسة الشاي 

بالشتاء، مثل البابونج 
والسحلب واملريمية 
والشاي األخضر، 

باإلضافة إلى البوظة، 
وهي مشروب تركي 
ساخن يتم تحضيره 
من سميد الذرة واملاء 

والسكر

■ ■ ■
نور: أريد التفريق 

بني العالج باألعشاب 
املنطلق من العلم، 

وبني التجارة بمشاعر 
وأزمات الناس

باختصار

من المعروف أّن األتراك يقبلون على تناول الشاي في مختلف المواسم، لكّن إقبالهم عليه يزداد في موسم البرد، باإلضافة 
إلى مشروبات أعشاب ساخنة مختلفة، تحميهم وتعالجهم

هوامش

سعدية مفرح

كشفت الفترة الطويلة نسبيًا التي استغرقتها عملية 
فرز األصــوات في االنتخابات األميركية، أخيرا، عن 
هشاشة مخجلة في معظم مفاصل اإلعالم العربي. 
ــذا مــفــروغ  ــ لــيــس عــلــى صــعــيــد الــخــبــر وحـــســـب، وهـ
والتحليل  الـــرأي  على صعيد  أيضا  بــل  تقريبا،  منه 
والنقاش في إطار املعلومة أيضا. ففي حني بالغ هذا 
غير  االهتمام  في  ووسائله،  توجهاته  بكل  اإلعـــالم، 
املسبوق بتلك االنتخابات، ما ساهم في فرضها على 
مزاج املواطنني العرب في كل مكان، وجعلها شغلهم 
الشاغل، ونتيجتها باب الخالص لهم مما هم فيه كل 
على حدة، بدا ذلك االهتمام شكالنيا ومنحازا بشكٍل 
مكشوف، باإلضافة الى الوهن التقني الذي عانى منه 
اإلعالم  إليه وسائل  الذي وصلت  باملستوى  مقارنة 

األوروبية واألميركية على هذا الصعيد. 
منذ بداية فرز األصــوات، وربما قبلها أيضا، تمايز 
فسطاطا ترامب وبايدن في اإلعالم العربي بصورة 
وفي  التلفزيونية،  الــشــاشــات  على  ــــوان  األل صــارخــة 
شــاشــات األجـــهـــزة الــذكــيــة أيــضــا. وبــــدا واضــحــا أن 

تــرف  الــعــربــيــة، وال يملك  باللغة  األخــبــار  يــتــابــع  مــن 
باإلنجليزية  األمــيــركــيــة  الــشــاشــات  عــلــى  متابعتها 
مثال، أمام خياراٍت متشابهٍة في األداء، وإن اختلفت 

في التوجهات، مع استثناءات قليلة جدا. 
ومــع اإليــمــان بــأن كــل وســائــل اإلعــــالم، مهما بلغت 
أخــرى،  أو  بــدرجــة  منحازة  واحترافيتها،  مهنيتها 
وبشكل أو آخر، إال أن مستوى االنحياز في معظم 
وسائل اإلعالم العربية اقترب من درجة الفضيحة، 
لــيــس عــلــى صعيد نــشــر األخــبــار الــكــاذبــة وحــســب، 
ولكن أيضا في تمكني مجموعة ممن يطلق عليهم 
أمنياتهم  بــإطــالق  السياسيني«  »املحللني  مصطلح 
عـــلـــى شـــكـــل تـــحـــلـــيـــالت، ورغـــبـــاتـــهـــم بــهــيــئــة نــتــائــج 
متوقعة، وهم في الحقيقة يعتقدون أن في إمكانهم 
املتابعني  بقية  على  والرغبات  األمنيات  تلك  تمرير 

باعتبارها حقائق!
وهكذا أصبح الخلط املتعمد، غالبا، ما بني األمنيات 
واألرقــام  املعلومات  على  املعتمدة  التحليالت  وواقــع 
ــو الـــســـائـــد لـــأســـف فـــي مــعــظــم ما  ومــعــطــيــاتــهــا، هـ
مستمّر  بعضهم  أن  واملــضــحــك  وقـــرأنـــاه.  سمعناه 
التحليلية، وحتى بعد  في نشر تّرهاته وخزعبالته 

أن كادت حرب االنتخابات أن تضع أوزارهــا وتغلق 
أبواب الرصد أبوابها، معتمدا على لغٍة أشبه ما تكون 
بلغة ضاربي الودع ومنّجمي الشاشات في ليلة رأس 

السنة! 
أن كثيرين، كما بدا من رصد عالم وسائل  الغريب 
العربية، انساقوا  التواصل االجتماعي في نسختها 
التحليلي  الوهم  باعة  الدجالني من  فعال وراء هــؤالء 
املكشوف، وتقبلوا بضاعتهم على أنها حقائق غابت 
واملتابعة  الــرصــد  ومــراكــز  الحقيقيني  الــخــبــراء  عــن 
قــرأت مجموعة  املــثــال،  فعلى سبيل  كله!  العالم  فــي 
تـــغـــريـــدات مــتــالحــقــة مــنــحــازة بــشــكــل فـــج ملعسكر 

ترامب، كتبها أكاديمي خليجي يوصف بأنه محلل 
أن  أظــن  األمــيــركــيــة،  السياسة  فــي  وخبير  سياسي 
جـــاريـــد كــوشــنــر نــفــســه يــســتــحــي أن يــكــتــب مثلها 
لصالح »عمه« ترامب. وعلى الرغم من أن املعلومات 
واألخبار الالحقة واملجمع عليها من الجميع كشفت 
زيـــف مــا كــتــبــه هـــذا املــحــلــل، إال أنـــه رفـــض الــتــراجــع، 
وأصّر على مزيد من خزعبالته التي يقّدمها ملتابعيه 

باعتبارها الحقيقة الغائبة إال عنه! 
ولــعــل هــذا اإلعـــالم الــفــردي يــهــون أمـــام سقطات ما 
أن  الـــذي ظــن  التقليدي  أو  الــرســمــي  اإلعـــالم  يسمى 
ــورة املــعــســكــر الـــذي  ــ مــهــمــتــه الــحــقــيــقــيــة تــعــزيــز صـ
ــإن كـــانـــت الــحــكــومــة  يــنــاصــر حــكــومــتــه وحـــســـب، فــ
ترامبية الــهــوى نجد أن هــذا اإلعـــالم قــد تــحــّول إلى 
تـــرس فــي مكينة تــرامــب اإلعــالمــيــة، ولــكــن بنسخة 

عربية، والعكس صحيح! 
ــــذي فـــرضـــت عليه  وهـــكـــذا وجــــد املـــواطـــن الــعــربــي الـ
يوميا  واقعا  وأصبحت  األميركية،  االنتخابات  حالة 
بالنسبة له، حتى لو لم يكن مهتما بها أساسا، إلى 
حد التخمة، ولكن األسوأ من حالة الشعور بالتخمة 

أنها بسبب وجبة إعالمية فاسدة لأسف.

وجبة إعالمية فاسدة

وأخيرًا

مستوى االنحياز في معظم 
وسائل اإلعالم العربية اقترب 

من درجة الفضيحة
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