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إيران والقاعدة  

تأسست شركة الحديد والصلب عام 1954  )محمد الشاهد/فرانس برس(

أعلنت وكــالــة األدويــــة األوروبـــيـــة، أمــس الــثــاثــاء، 
»أوكــســفــورد/  للقاح  ترخيص  طلب  تلقت  ــهــا 

ّ
أن

أسترازينيكا« املضاد لفيروس كورونا الجديد، 
ــهــا قــد تــتــخــذ قــــرارًا بــشــأنــه فــي 29 

ّ
مــوضــحــة أن

يناير/ كانون الثاني الجاري. وأفادت الوكالة من 
للسماح  طلبًا  تلقت  ها 

ّ
أن أمستردام،  في  مقرها 

ــوق. وكــانــت  ــلــقــاح فـــي الـــسـ ــروط، بــتــوزيــع ال بـــشـ
لــقــاح »فــايــزر/ بيونتيك«  الــوكــالــة صــادقــت على 
املــاضــي، ولقاح  األول  كــانــون  فــي 21 ديسمبر/ 
الجاري،  الثاني  كانون  يناير/   6 في  »موديرنا« 
ما حمل املفوضية األوروبية على إعطاء الضوء 

أعــلــن االتــحــاد  فـــورًا لتوزيعهما. وقـــد  األخــضــر 
األوروبي أمس استكماله محادثات استكشافية 
مع شركة فالنيفا لتأمني مايني الجرعات من أي 
لقاح مستقبلي ضد كورونا تطوره الشركة التي 
تتخذ من فرنسا مقرا لها. آسيويًا، بدأت شركة 
الــجــويــة الهندية فــي نقل جــرعــات من  الــخــطــوط 
اللقاحات املضادة للفيروس إلى مختلف أرجاء 
مليار نسمة في   1.3 لتطعيم  اســتــعــدادًا  الــبــاد، 
حملة وصفها املسؤولون بأنها األكبر في العالم. 
وتأمل السلطات في تطعيم 300 مليون مواطن 
الفئات عرضة لإلصابة خــال ما بني  أكثر  من 

ستة وثمانية أشهر. ومن املقرر أن تبدأ الحملة 
أول  الهند  ووقــعــت حكومة  املــقــبــل.  السبت  يــوم 
مع معهد »سيروم«  اتفاقيات  اإلثنني،  أمس  من 
الــهــنــدي لــشــراء إنــتــاجــه مــن لــقــاح »كوفيشيلد« 
بعد أكثر من أسبوع على املوافقة على استخدام 
البريطاني-  أسترازينيكا«  »أوكــســفــورد/  لــقــاح 
السويدي. كذلك أعلن ملك ماليزيا السلطان عبد 
الله سلطان أحمد شاه، حالة الطوارئ في جميع 
أنــحــاء الــبــاد، فــي خطوة هــي األولـــى مــن نوعها 
منذ خمسني عامًا. وقال الديوان امللكي في بيان 
ي كورونا في الباد 

ّ
إّن السلطان »يرى أّن تفش

يمّر بمرحلة حرجة للغاية وأّن هناك حاجة لحالة 
الطوارئ«. وأضاف أّن حالة الطوارئ تسري حتى 
األول من أغسطس/ آب املقبل، لكن يمكن رفعها 
انتشار  وتيرة  تباطأت  ما  إذا  التاريخ  ذلــك  قبل 
الفيروس. ويسمح اإلعان بتعليق عمل البرملان 
وسائر األنشطة السياسية. عامليًا، ُسجل حتى 
ألــف حالة  مليونًا و600  أمـــس، نحو 65  مــســاء 
شفاء من الفيروس، ونحو 91 مليونًا و700 ألف 
إصــابــة، ونحو مليون و958 ألــف وفــاة، بحسب 

موقع »ورلد ميترز«.
)فرانس برس، رويترز(
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الجزائر... 
ليس القاع بعد

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ساد الهدوء الحذر أمس الثالثاء، مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، جنوبي 
املتظاهرين  بــن  العنيفة  الشعبية واملــواجــهــات  الــتــظــاهــرات  مــن  يــوم  الــعــراق، بعد 
وقــوات األمــن، التي استخدمت القمع وسط استمرار حمالت االعتقال التي تطاول 
الحبوبي  ساحة  قــرب  مشددًا  أمنيًا  انتشارًا  أمــس،  الناصرية  وشهدت  الناشطن. 
)الــســاحــة الرئيسية لــلــتــظــاهــرات(، وفـــي الـــشـــوارع املــؤديــة إلــيــهــا، فيما ارتــفــع عــدد 
املعتقلن خـــالل األيــــام املــاضــيــة إلـــى 72 نــاشــطــًا ومــتــظــاهــرًا، وفـــق عــضــو مفوضية 
الناشطن  االعتقال بن  استمرار عمليات  أكــد  الــذي  البياتي،  اإلنسان علي  حقوق 
في املحافظة، داعيًا كافة األطراف إلى التهدئة وضبط النفس وتغليب الحوار بداًل 
من لغة العنف. وتحاول الحكومة احتواء املشهد في املحافظة، من خالل اتصاالت 
تجريها مع ناشطن في تنسيقيات التظاهر، فيما كشفت وسائل إعالم محلية أمس 
عن رفع وجهاء وشيوخ عشائر في الناصرية، دعوى قضائية ضد كاظم السهالني، 
مستشار رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بتهمة التحريض على العنف، مؤكدين 
امتالكهم تسجيالت حول ذلك. من جهته، عّبر السفير البريطاني في بغداد، ستيفن 
 عبر »تويتر«، 

ً
هيكي، عن قلقه من تصاعد العنف وقتل املدنين في الناصرية، ناقال

دعوة »اململكة املتحدة إلى الحوار وضبط النفس واملساءلة عن قتل املدنين وأفراد 
قوات األمن في املحافظة«. 

تونس ـ بسمة بركات

ملياء  املحامية  التونسية  الــثــورة«  لشهداء وجرحى  »أوفــيــاء  منظمة  رئيسة  قّدمت 
الفرحاني، أمس الثالثاء، مبادرة للبرملان، تهدف إلى تجريم تمجيد النظام السابق 
لالعتداء  مــحــاوالت  أي  عــلــي، وتجريم  بــن  العابدين  زيــن  الــراحــل  الرئيس  برئاسة 
»العربي الجديد«،  على الثورة التونسية وشهدائها وجرحاها. وقالت الفرحاني لـ
الحر« عبير  الدستوري  »الحزب  بالتوازي شكاية جزائية ضد رئيسة  قّدمت  إنها 
موسي، بسبب تواتر تصريحاتها التي تنكر من خاللها الثورة التونسية، وتصفها 
باالنقالب واملؤامرة. وأوضحت الفرحاني أن املبادرة التشريعية تأتي على خلفية 
محاولة تجريم كل تمجيد لالستبداد واالعتداء على الثورة والشهداء والجرحى، 
مبينة أن هناك تحريضًا وتأليبًا للرأي العام، وهو ما يخالف القانون. ورأت رئيسة 
للثورة، والتي  الــرافــض  الــثــورة« أن موقف عبير موسي  »أوفــيــاء لشهداء وجرحى 
تطلق عليها صفة املؤامرة وتعتبرها سبب انهيار الدولة، كما تصف الربيع العربي 
ــهــا مــواقــف ال تنسجم مــع االنــتــقــال الــديــمــقــراطــي الـــذي تعيشه 

ّ
بــربــيــع الـــخـــراب، جــل

تونس، مبينة أن رئيسة »الدستوري الحّر« ال تعتبر من سقطوا أيام الثورة شهداء، 
الــدســتــور تنص على الثورة  بــل عصابات إجــرامــيــة، فــي حــن أن هناك توطئة فــي 

واالنتقال الذي حصل في تونس.

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الثالثاء، رغبته في تحسن عالقات 
بالده مع االتحاد األوروبي، معربًا عن أمله أن يسلك التكتل املكّون من 27 دولة، النهج 
نفسه. وجاءت تصريحات أردوغــان في أعقاب عام من التوترات املتعلقة بالسياسة 
الخارجية التركية في شرق البحر املتوسط، وكذلك ليبيا، وأجزاء من الشرق األوسط، 
ف أردوغان أمس 

ّ
 من أثينا وباريس من جهة أخرى. وخف

ّ
وذلك بن أنقرة من جهة وكل

من حّدة خطابه، مستخدمًا نبرة تصالحية، وذلك خالل لقاء متلفز مع سفراء االتحاد 
األوروبي في املجمع الرئاسي في أنقرة. وخالل اللقاء، قال أردوغان: »نحن مستعدون 
إلعادة عالقاتنا إلى مسارها«، مضيفًا: »نتوقع من أصدقائنا األوروبين أن يظهروا 
اإلرادة ذاتها«، معربًا عن اعتقاده أن »املحادثات االستكشافية«، والتي أعلنت تركيا 
تسوية  بهدف  الحالي،  الثاني  يناير/كانون   25 في  أنهما ستستأنفانها  واليونان، 
النزاع حول التنقيب عن الغاز شرق البحر املتوسط، »ستكون بادرة حقبة جديدة«. 
كذلك أعرب الرئيس التركي، عن انفتاحه على عالقات أفضل مع باريس، بعد أشهر 
من الخالفات الشخصية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤكدًا: »نريد إنقاذ 
عالقاتنا مع فرنسا من التوترات«. كما أبدى الرئيس التركي أمله في إعادة عالقات 
أنقرة مع االتحاد األوروبي، إلى مسارها وفق رؤية طويلة األمد، مشددا على أنه من 

املمكن تحويل 2021 إلى عام النجاحات في العالقات التركية - األوروبية.
)فرانس برس(

اتهم بومبيو إيران بنسج 
صالت مع »القاعدة« 

سابقًا من دون أدلة

إيران تطالب بإلغاء آلية 
إعادة العقوبات في أي 

محادثات جديدة

للحديث تتمة...

إيران والقاعدة 
أميركا تفتح 

جبهة جديدة

المنافع المالية بالمدن المنكوبة تـؤجج خالفات »الفصائل الوالئية«

ملف جديد أثاره وزير الخارجية األميركي مايك بومبيو بوجه إيران على بعد أيام من 
طهران  بين  صالت  وجود  عن  متحدثًا  ترامب،  دونالد  إدارة  مع  منصبه  مغادرته 
وتنظيم »القاعدة«، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلعادة المسار الدبلوماسي 

مع إيران التي ال تزال تبعث برسائل متضاربة

طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

تأبى إدارة الرئيس األميركي دونالد 
قبل  األبيض  البيت  مــغــادرة  ترامب 
ــل األســــالــــيــــب املــتــاحــة  اســــتــــخــــدام كــ
للضغط على إيــران، إذ فتح وزير الخارجية 
الثالثاء، جبهة جديدة  أمــس  بومبيو،  مايك 
 إن لــهــا صـــالت بتنظيم 

ً
ضـــد طـــهـــران، قـــائـــال

 عقوبات 
ّ
»القاعدة«. ليس ذلك فحسب، بل إن

أخرى يتوقع فرضها على إيران قبل مغادرة 
يــنــايــر/كــانــون   20 فــي  السلطة  تــرامــب  إدارة 
الثاني املقبل عندما يتم تنصيب جو بايدن 
ــتـــحـــدة. وتــأمــل  ــلـــواليـــات املـ رئــيــســًا جـــديـــدًا لـ
أوروبـــــــا فـــي أن يــشــكــل عــهــد بـــايـــدن مــرحــلــة 
االتــحــاد  طــالــب  الــتــي  للدبلوماسية  الـــعـــودة 
األوروبي أمس إيران بالعودة إليها والعدول 
عن تخصيب اليورانيوم. لكن إيــران تواصل 
املــتــضــاربــة، وال سيما بشأن  الــرســائــل  بعث 
مــجــددًا،  الــنــووي  برنامجها  الــتــفــاوض على 
إذ طالب علي أكبر واليتي، مستشار املرشد 
األعلى علي خامنئي، بإلغاء آلية إعادة فرض 
العقوبات في أي محادثات نووية جديدة، في 
الــوقــت نفسه الــذي قــال فيه وزيــر الخارجية 
 »على أميركا 

ّ
اإليراني محمد جواد ظريف، إن

ودول الترويكا األوروبية )بريطانيا وفرنسا 
بــأي تفاوض  لــن نقبل  أننا  وأملــانــيــا( معرفة 

بشأن اتفاق نووي جديد«.
واتـــهـــم بــومــبــيــو فـــي خـــطـــاب أدلـــــى بـــه أمـــام 
نادي الصحافة الوطني في واشنطن، أمس 
ــأن لـــهـــا صـــــالت بــتــنــظــيــم  ــ ــران بـ ــ ــ الــــثــــالثــــاء، إيـ
مخابرات  معلومات  مستخدمًا  »الــقــاعــدة«، 
نـــزعـــت عــنــهــا الـــســـريـــة فـــي اآلونــــــة األخـــيـــرة، 
وتــتــعــلــق بــمــقــتــل الـــرجـــل الــثــانــي فـــي تنظيم 
»الــقــاعــدة«، أبــو محمد املــصــري، فــي طهران 

بومبيو  وتحدث  املــاضــي.  أغسطس/آب  في 
 إيران قدمت مالذًا آمنا لقادة القاعدة 

ّ
عن أن

ودعــمــتــهــم، عــلــى الــرغــم مــن بــعــض الــشــكــوك 
داخل مجتمع االستخبارات والكونغرس في 
هذا األمر. وكانت ذكرت صحيفة »نيويورك 
تايمز«، في نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي، 
أن أبو محمد املصري، املتهم باملساعدة في 
تدبير تفجيرات 1998 لسفارتن أميركيتن 
تل على يد عمالء إسرائيلين 

ُ
في أفريقيا، ق

فــي إيــــران، مــع ابــنــتــه، أرمــلــة حــمــزة بــن الدن، 
بن  أسامة  »القاعدة«  لـ السابق  الزعيم  نجل 
الدن. ونفت إيران التقرير، قائلة إنه ال يوجد 

»إرهابيون« من »القاعدة« على أراضيها.
وكــــــــــــان بــــومــــبــــيــــو اتــــــهــــــم إيــــــــــــــران بــــصــــالت 
»الــقــاعــدة« فــي املــاضــي، لكنه لــم يقدم أدلــة  بـــ
ملموسة. وقال بومبيو في أكتوبر/ تشرين 
أوقـــات عمل فيها  األول 2017: »كــانــت هناك 
اإليرانيون إلى جانب القاعدة«. وتم دحض 
اتــهــامــات ســابــقــة مــن إدارة الــرئــيــس جــورج 
إيـــران بهجمات  بــوش، بشأن صــالت  دبليو 
»القاعدة« في 11 سبتمبر/ أيلول 2001. لكن 
ظهرت تقارير على مدار سنوات عن اختباء 
ــــران. وقـــال مــســؤول  عــمــالء »الــقــاعــدة« فــي إيـ
اســتــخــبــاراتــي أمــيــركــي كــبــيــر ســـابـــق، لــديــه 
معرفة مباشرة بالقضية، لوكالة »رويترز«، 
 »اإليــرانــيــن لــم يكونوا أبـــدًا ودوديـــن مع 

ّ
إن

القاعدة قبل هجمات 11 سبتمبر أو بعدها، 
وينبغي التعامل بحذر مع أي مزاعم بشأن 

التعاون الحالي«.
وتــدهــورت الــعــالقــات بــن طــهــران وواشنطن 
منذ 2018 عندما انسحب ترامب من االتفاق 
الــــنــــووي، وأعــــــاد فــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا. 
ويـــقـــول مــســؤولــون أمــيــركــيــون، وفـــق وكــالــة 
»رويـــتـــرز«، إنـــه مــن املــتــوقــع فـــرض مــزيــد من 
الــعــقــوبــات، قــبــل رحــيــل تــرامــب عــن منصبه. 

على  تــغــريــدات  فــي سلسلة  بومبيو  ــاد  وأشــ
ــقــــوبــــات، وقــــال  ــــس بـــســـيـــاســـة الــــعــ ــتـــر أمــ تـــويـ
»بـــفـــضـــل عـــقـــوبـــاتـــنـــا، انـــخـــفـــضـــت املـــيـــزانـــيـــة 
ــران بــنــســبــة 24 في  ــ الــعــســكــريــة املــقــتــرحــة إليـ
املئة هذا العام. لقد استهدفنا أكثر من 1500 
فـــرد وكـــيـــان، وحــرمــنــا الــنــظــام مــن 70 مليار 
اإلرهــاب  ستخدم في تمويل 

ُ
دوالر كانت ست

النووية«.  الباليستية والبرامج  والصواريخ 

بغداد ـ زيد سالم

ــة الــــــخــــــالفــــــات داخـــــــــــل هـــيـــئـــة  ــ ــعــ ــ ــتــــســــع رقــ تــ
ألكثر  الجامعة  املظلة  الــشــعــبــي«،  »الــحــشــد 
املــرة  هـــذه  لتتركز   مسلحًا، 

ً
فــصــيــال  70 مــن 

داخــــل الــفــصــائــل املـــوالـــيـــة إليـــــران املــعــروفــة 
»الوالئية«، بعد أن كانت مقتصرة سابقًا  بـ
ــنـــات بــــن »حــــشــــد الـــعـــتـــبـــات«  ــايـ ــبـ ــتـ ــلـــى الـ عـ
ــــي لـــلـــنـــجـــف، واملـــلـــيـــشـــيـــات املــرتــبــطــة  ــوالـ ــ املـ
بإيران. ويعزو مراقبون ومقّربون من قادة 
»الــحــشــد«، أســبــاب الخالفات املــتــزايــدة إلى 
غــيــاب الــقــيــادة املــــوّحــــدة، بــعــد مــقــتــل نــائــب 
ــهــــدي املـــهـــنـــدس  ــيــــس »الــــحــــشــــد« أبــــــو مــ رئــ
بــالــغــارة األمــيــركــيــة الــتــي اســتــهــدفــت قــائــد 
»فيلق القدس« في الحرس الثوري اإليراني 
قاسم سليماني، في 3 يناير/كانون الثاني 
2020. ويــرون أن توقف املــعــارك مع تنظيم 
ــــش« مــن األســـبـــاب املــثــيــرة لــلــخــالفــات،  »داعـ
بسبب انصراف كثير من الفصائل لقضايا 
تــجــاريــة ومــالــيــة داخـــل املـــدن املـــحـــررة على 

وأضاف: »تجاهل اإلرهاب والصواريخ وفتح 
الطريق أمام النظام اإليراني للحصول على 
ســـالح نـــووي يــعــرض أمــيــركــا لــلــخــطــر. لذلك 
واجــهــنــاهــم«. وتـــابـــع: »مـــن الــصــعــب الــعــثــور 
اإليــرانــي  النظام  داخــل  على شخص معتدل 

إلقامة عالقات طبيعية مع طهران«.
من جهتها، تحاول أوروبا مللمة الوضع مع 
السياق،  للحكم. وفي  بايدن  اقتراب وصــول 
قــال االتــحــاد األوروبـــي فــي بــيــان، إنــه يتعن 
ــن قــــــــرار تــخــصــيــب  ــ عـــلـــى إيـــــــــران الـــــعـــــدول عـ
ــيــــوم إلـــــى مـــســـتـــويـــات نـــقـــاء أعـــلـــى،  ــيــــورانــ الــ
وإعطاء الدبلوماسية الدولية فرصة إلنقاذ 
االتـــفـــاق الـــنـــووي. وأضـــافـــت حــكــومــات دول 
االتــحــاد األوروبــــي، وعــددهــا 27، فــي البيان 
ــنـــن:  ــاء اإلثـ ــــت مـــتـــأخـــر مـــسـ الــــصــــادر فــــي وقـ
»شــروع إيــران في تخصيب اليورانيوم إلى 
درجة نقاء 20 باملئة في منشأة فوردو تحت 
الــخــطــورة ومبعث  األرض، تــطــور فــي غــايــة 
قلق شديد«. وأضــاف البيان »يهدد اإلجــراء 
ــذه املــرحــلــة الــحــرجــة أيــضــًا  ــرانــــي فـــي هــ اإليــ
بتقويض الــجــهــود الــرامــيــة إلــى الــبــنــاء على 
إيــران  نحث  القائمة.  الدبلوماسية  العملية 
ــن الــتــصــعــيــد«. ــد مـ ــزيـ عــلــى االمـــتـــنـــاع عـــن املـ

بغداد،  العاصمة   عن 
ً
التحديد، فضال وجه 

من أجل الحصول على مناصب في الوزارات 
واملؤسسات الحكومية.

ــادر مـــقـــّربـــة مـــن مــكــتــب رئــيــس  وتــفــيــد مـــصـ
هيئة »الحشد الشعبي«، فالح الفياض، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، بــأن الشهرين  حــديــث لـــ
املاضين كانا حافلن بالخالفات بن قادة 
لغاية  قائمة  تزال  »الوالئية«، وال  الفصائل 
الــخــالف  ــص 

ّ
ويــتــلــخ حـــســـم.  مـــن دون  اآلن 

الجديد، بشأن إعادة توزيع ألوية »الحشد 
الــشــعــبــي«، عــلــى املــنــاطــق املــنــكــوبــة شمالي 
الــعــراق وغــربــه، املــحــررة مــن ســطــوة تنظيم 
ــــل الـــحـــق«  »داعـــــــــش«. وتــــريــــد »عـــصـــائـــب أهـ
االنتشار في مناطق نينوى وصالح الدين، 
شارك  سياسيًا  جناحًا  بامتالكها  متذرعة 
 )2018( السابقة  النيابية  االنــتــخــابــات  فــي 
وســيــشــارك فـــي االنــتــخــابــات املــبــكــرة فـــي 6 
يــونــيــو/حــزيــران املــقــبــل، تحت اســم »حركة 
ــــون«. وتـــحـــرص »الـــعـــصـــائـــب« على  ــادقـ ــ صـ
ــوات املــواطــنــن فــي تلك  االســتــفــادة مــن أصــ
املناطق خالل االنتخابات املقبلة. لكن قادة 
الله«، وأبــرزهــم نائب رئيس  »كتائب حــزب 
املحمداوي  العزيز  عبد  الشعبي«  »الحشد 
»العصائب«  تــواجــد  فـــدك«، يرفضون  »أبــو 
ــلــن أن 

ّ
فـــي نــيــنــوى وشــمــالــي بـــغـــداد، مــفــض

ــديـــن  ــاطـــق صــــــالح الـ ــنـ ــعـــض مـ ــــي بـ تـــبـــقـــى فـ
وشرقي األنبار.

ديالى،  إلى  الفصائل  وتمتد خالفات توزيع 
ــقـــاســـم فـــصـــيـــال »بـــــــــدر« و»ســـــرايـــــا  ــتـ الــــتــــي يـ
ــــدري، إلـــى  ــــصـ الــــســــالم« الـــتـــابـــعـــان لــلــتــيــار الـ
ــــرى، الــنــفــوذ في  جــانــب فــصــائــل مــســلــحــة أخـ
حزب  »كتائب  تحصن  مقابل  فــي  مناطقها، 
الله« في مناطق حزام بغداد، تحديدًا في أبو 
غــريــب واملــحــمــوديــة والــرضــوانــيــة. وتــرفــض 
»الكتائب« تحريك عناصرها ملناطق أخرى. 
من جهتها، حسمت مليشيا »حشد الشبك« 

وبدأت إيران األسبوع املاضي تنفيذ خططها 
لتخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء 20 باملئة 
فــي منشأة فــــوردرو الــنــوويــة. وأمـــس، كشف 
املتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية اإليرانية، 
كــمــالــونــدي، للتلفزيون اإليـــرانـــي، أن  بــهــروز 
بالده سرعت من وتيرة تخصيب اليورانيوم 
بـــدرجـــة نــقــاء تــصــل إلـــى 20 بــاملــئــة، متوقعًا 
الــيــورانــيــوم  تــنــتــج 120 كــيــلــوغــرامــا مـــن  أن 
أشهر،   8 في غضون  النسبة  بهذه  املخصب 
ــه، أصــدر  ــار ذاتـ بـــداًل مــن 12 شــهــرًا. وفــي اإلطـ
أعلنوا فيه  أمــس،  إيرانيًا بيانًا  190 برملانيًا 
دعمهم لرفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 

20 باملئة. 
وفي سياق العقوبات، قال علي أكبر واليتي، 
مــســتــشــار املـــرشـــد عــلــي خــامــنــئــي، إن إيــــران 
تــطــالــب بــإلــغــاء آلــيــة إعــــادة فـــرض العقوبات 
تعيد  أن  يمكن  والــتــي  الــنــووي،  اتفاقها  فــي 
عليها،  املتحدة  األمــم  عقوبات  فــرض جميع 
فــي حــال إجـــراء محادثات جــديــدة مــع القوى 
الــعــاملــيــة. وقــــال واليـــتـــي، فـــي مــقــابــلــة نــشــرت 
على موقع خامنئي: »يتعن التخلي عن هذه 
اآللية باعتبارها مبدأ غير عقالني في حال 
إجراء محادثات أخرى«. وفي سياق متصل، 

ومليشيا »بابليون« أمرهما في سهل نينوى 
ذي الغالبية املسيحية، على اعتبار أنه إحدى 
مناطق تواجدهما الرئيسية منذ تشكيلهما 
عام 2014. في الوقت عينه، تتصارع فصائل 
ــدر« و»جــنــد اإلمــــام«  ــ »حــشــد الــتــركــمــان« و»بـ

على مناطق جنوب غربي كركوك.
وتــشــيــر املـــصـــادر إلــــى أن لــلــخــالفــات صلة 
لتلك  االقتصادية  باملكاتب  أيضًا  مباشرة 
أنشطة مختلفة ذات  عــن   

ً
فــضــال الــفــصــائــل، 

مردود مالي تمكنت من إنشائها وتنميتها 
مـــع مــســؤولــن مــحــلــيــن فـــي تــلــك املــنــاطــق. 
ــًا كــبــيــرة على  ــاحــ وتــــــدّر تــلــك األنـــشـــطـــة أربــ
ــن بــيــنــهــا مــلــف الــتــجــارة  تــلــك الــفــصــائــل، مـ
والتهريب عبر الحدود مع سورية من جهة 
األنبار البوكمال ونينوى دير الزور. وتلفت 
الحالية كانت تحدث في  الخالفات  أن  إلــى 
ملفات ومواضيع أخــرى، لكنها سرعان ما 
حسم بوجود أبو مهدي املهندس وقاسم 

ُ
ت

سليماني، اللذين كانا يمثالن حلقة الوصل 
بـــن كـــل الــفــصــائــل وطـــرفـــًا ضــامــنــًا ومــلــزمــًا 
أكــثــر من  ولــكــن بغيابهما ظــهــرت  للجميع، 

حالة داخل »الهيئة«.
وتــكــشــف املـــصـــادر عـــن خـــالفـــات شخصية 
قائمة بن زعيم »عصائب أهل الحق«، قيس 
الخزعلي و»أبو فدك«، الذي خلف املهندس 
في منصبه. ويعود أساس الخالف بينهما 
إلــــى بــعــض املــنــاصــب اإلداريـــــــة وتــوزيــعــهــا 
على قياديي »العصائب«، رغم سعي زعيم 
منظمة »بدر« هادي العامري أكثر من مرة 
الطرفن،  األمــور بن  التدخل وحلحلة  إلــى 

من دون أن ينجح.
فــي الكشف عن   مماطلة الحكومة 

ّ
وفــي ظــل

نــتــائــج الــتــحــقــيــق بــمــجــزرة الــفــرحــاتــيــة في 
محافظة صالح الدين، التي نفذها عناصر 
ــل الـــحـــق« فـــي شهر  يــتــبــعــون »عــصــائــب أهــ
أكتوبر/تشرين األول املاضي، تؤكد املصادر 

قــال وزيــر الخارجية اإليــرانــي، محمد جــواد 
ظريف، للتلفزيون اإليراني، أمس إن »مجرد 
عـــودة واشــنــطــن لــالتــفــاق الــنــووي ال تكفي«، 
مؤكدًا على »ضــرورة أن يتزامن ذلك مع رفع 
العقوبات«. وفيما تطالب األطراف األميركية 
واألوروبــــــــيــــــــة بــــــضــــــرورة تــــوســــيــــع االتــــفــــاق 
الــنــووي ليشمل بــرنــامــج إيـــران الــصــاروخــي 
وســيــاســاتــهــا اإلقــلــيــمــيــة، أكـــد ظــريــف أنـــه »ال 
يحق لهم طــرح ذلــك، ومــوضــوع االتــفــاق هو 
امللف النووي فقط، وال صلة له بالصواريخ«. 
الــتــرويــكــا  أمــيــركــا ودول   »عــلــى 

ّ
أن وأضـــــاف 

األوروبية معرفة أننا لن نقبل بأي تفاوض 
بــشــأن اتــفــاق نـــووي جــديــد«. مــن جهته، قال 
ــيــــة عــلــي  ــم الـــحـــكـــومـــة اإليــــرانــ ــاسـ املـــتـــحـــدث بـ
ربــيــعــي فــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي األســبــوعــي، 
مجددًا  بــالــتــفــاوض  تطالب  غربية  »دواًل   

ّ
إن

التفاوض عليه سابقًا«، معتبرًا  حــول ما تم 
أن »ذلـــك أمــر غير مــمــكــن«. بــــدوره، قــال وزيــر 
الــدفــاع اإليــرانــي، أمــيــر حــاتــمــي، فــي اجتماع 
أمـــس، إن »جميع مــؤامــرات األعـــداء  عسكري 
بالفشل«،  بــاءت  اإلسالمية  الجمهورية  ضد 
مــعــتــبــرًا أنــهــم »ال يــفــهــمــون ســـوى لــغــة الــقــوة 

ولذلك علينا أن نعزز قدراتنا«.

أن أحد أسباب الخالف بن الخزعلي و»أبو 
فدك«، موافقة األخير على اعتقال املتورطن 
ــبـــاع الــخــزعــلــي، ومــنــح  فـــي الــجــريــمــة مـــن أتـ
الضوء األخضر للقوات األمنية، وهو ما لم 

يتم بالنهاية بطبيعة الحال.
وسبق أن ظهرت أولــى بـــوادر الــخــالف بن 
الفصائل املرتبطة بــإيــران، إثــر اإلعـــالن عن 
ُعرفت  التي  املاضي  أكتوبر  مطلع  التهدئة 
»هدنة التهدئة«، من خالل وقف الفصائل  بـ
الخضراء حيث  املنطقة  املسلحة استهداف 
ــك بــعــد  ــ ــة. وتــــــّم ذلـ ــيـ ــركـ ــيـ تـــقـــع الـــســـفـــارة األمـ
اجتماع بن ممثلة األمم املتحدة في بغداد 
أن  فــدك«، مقابل  جينن بالسخارت و»أبــو 
النسحاب  واضــحــًا  جـــدواًل  الحكومة  تضع 

القوات األميركية من العراق. لكن الخزعلي 
 مــن شــهــر، أن »الــهــدنــة مع 

ّ
اعــتــبــر، بــعــد أقـــل

شروطها«،  ق 
ّ
تحق لعدم  انتهت  األميركين 

مناقضًا تعّهد »أبو فدك«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــأكــيــدات الــكــثــيــرة على 
التوترات داخل »الهيئة«، إال أن القيادي في 
حركة »أنصار الله األوفياء« عادل الكرعاوي، 
أكد أن »ما يدور من حديث عن خالفات داخل 
هيئة الحشد، هــو حــديــث إعــالمــي ال عالقة 
لــه بــالــروابــط األخــويــة بــن قــادة الفصائل«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنــه  ورأى فــي حــديــٍث لـــ
»مــــن املــمــكــن أن تـــحـــدث بــعــض االرتـــبـــاكـــات 
اإلداريــــة، وهــو أمــر عـــادي ويــحــدث«. وأشــار 
الشعبي  الحشد  ألوية  »العالقة بن  أن  إلــى 

وفـــصـــائـــل املـــقـــاومـــة اإلســـالمـــيـــة بــعــيــدة عن 
املصالح الشخصية، بل تتفق على املصلحة 
الــوطــنــيــة والــديــنــيــة. وهــنــاك أهــــداف تسعى 
إليها املقاومة ترتبط بضمان تحرير العراق 
من االحتالل األجنبي، وهــذا ما تتفق عليه 

جميع الفصائل«.
السياسي  التفكير  مركز  مدير  رأى  بـــدوره، 
ــمـــري، أن »مــقــتــل  ــراق إحـــســـان الـــشـ ــعــ فـــي الــ
ر على السياسة اإليرانية كثيرًا، 

ّ
سليماني أث

لدرجة أنها أصبحت فاقدة للبوصلة في ما 
الشيعي،  السياسي  البيت  بلملمة  يتعلق 
املسلحة«.  الفصائل  بن  الخالفات  وحصر 
»العربي الجديد«، أن  لـ وأضــاف في حديٍث 
ــران لــم تستطع إنــتــاج شخصية تــوازي  »إيـ
ســلــيــمــانــي، كــمــا أن غـــيـــاب املــهــنــدس جعل 
بعض الفصائل تتمّرد وأخرى تنحسر في 

أدوار بسيطة«.
ــم »حـــشـــد  ــظــ ــر املــــــاضــــــي، نــ ــهــ ــشــ ــع الــ ــلــ ــطــ ومــ
ــربــــالء  ــبــــط بـــالـــنـــجـــف وكــ ــبــــات«، املــــرتــ ــتــ ــعــ الــ
ويشكل أكثر مــن 40 فــي املــائــة مــن مجموع 
مــقــاتــلــي »الــحــشــد الــشــعــبــي«، مــؤتــمــرًا هو 
النجف واستمر  األول من نوعه في مدينة 
لثالثة أيام. وعّبر عن رغبته في العمل إلى 
جانب الجيش العراقي، بعيدًا عن الفصائل 
األخــرى في الحشد، وإقــراره بمنع مشاركة 
عناصره في الترشح لالنتخابات تحت أي 
عنوان، وااللتزام بقرارات الحكومة والعمل 
بموجب أوامر القائد العام للقوات املسلحة. 
وهـــو مـــا اعــتــبــر بــمــثــابــة إعــــالن صــريــح عن 
ــى فــريــقــن:  انـــقـــســـام »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« إلــ
األول عـــراقـــي الـــــوالء ومـــدعـــوم مـــن مــراجــع 
بإيران،  ارتباطه  يخفي  ال  والثاني  النجف 
ولعل أبرزه »كتائب حزب الله«، و»عصائب 
الشهداء«  و»سيد  و»النجباء«  الحق«،  أهل 
ــد اإلمـــــــــام«،  ــنـــ ــ و»بــــــــــــدر«، و»الــــــــبــــــــدالء« و»جـ

ومليشيات أخرى.

بومبيو يهاجم طهران... 
واالتحاد األوروبي يطالبها 

بالعودة للدبلوماسية

بومبيو: من الصعب العثور على شخص معتدل داخل النظام اإليراني )سول لوب/فرانس برس(

لم تتمكن فصائل »الحشد« من التوافق بغياب سليماني )فرانس برس(

عثمان لحياني

لم يصل الجزائريون إلى القاع بعد، 
 من فضائح الفساد 

ً
إذ إّن ثمة جبال

لم يظهر إال قليل منه، وما زالت 
وقائع صادمة عن سنوات من النهب 

بانتظار الكشف عنها في األيام 
واألشهر املقبلة. تصريحات رئيس 

الحكومة السابق، أحمد أويحيى، 
عن تلقيه 60 سبيكة ذهب من أمراء 

وقادة خليجيني مقابل السماح 
بالصيد في الصحراء ليست سوى 

جزء يسير من جبل الفساد، ذلك 
الذي حط بثقله على البلد، ومنعه من 
اإلقالع والتنمية، وجعل الجزائر على 
الرغم من كل ثرواتها، تتذيل الترتيب 

الدولي في كثير من مناحي الحياة 
والحكامة.

لم يقل أويحيى الحقيقة كلها، وهو 
رجل منخرط في دوائر الحكم 

والقرار في الجزائر منذ ما يقارب 
30 عامًا، وفي جعبته الكثير من 

األخبار، وقد كان يستعد منذ أمد، 
ألن يكون خليفة الرئيس السابق 
عبد العزيز بوتفليقة. لكن الرجل 

على األقل، زاد في يقني الجزائريني 
وغير الجزائريني بأّن البلد كان 

محكومًا من قبل تشكيل عصابي 
ومنظومة حكم جشعة، ال شّك في 

أنها كانت على استعداد لبيع البالد 
ومقدراتها، ووظفت الفساد كآلية 

حكم، بحيث أصبح للفساد شبكة 
معقدة ومتداخلة ومنتظمة توفر 

الخدمة بيسر، وخارج أي إطار 
قانوني.

يمكن فهم تصريحات أويحيى، قبل 
أيام في املحكمة، وقوله إّن »الجميع 
كان يأخذ سبائك الذهب والهدايا«، 
بأنها إشارة تحذير إلى أنه لم يعد 

ذلك الرجل املنضبط، وأنه وصل إلى 
مرحلة لم يعد هناك ما يخسره. 
كما أنه يمكن اعتبار تصريحاته 

نًا لشركائه في الفساد، 
ّ
تهديدًا مبط

من أولئك الذين تحولوا إلى مذهب 
»الجزائر الجديدة«. تهديد بإمكانية 

أن يقدم على »تفجير انتحاري«، 
ويهدم املعبد على رؤوس الجميع، 

ويكشف خبايا أكثر إثارة، لدفع 
هؤالء الشركاء املتنفذين إلى بذل 
مجهود باتجاه تخفيف محاكمته 
أو تحسني شروطها ومخرجاتها، 

وربما إفادته بإفراج صحي )يعالج 
من السرطان(، وهو أمر ليس 

، مقارنة مع إخالء سبيل 
ً
مستحيال

قادة جهاز املخابرات وشقيق 
الرئيس السابق، السعيد بوتفليقة، 

في »قضية التآمر«.
الفساد عميل لالستعمار وحليفه 

األساس داخل كل بلد، والتهديد 
الوحيد للجزائر كان يأتي دائمًا من 

داخل النظام ومن دوائر السلطة 
نفسها. تصريحات أويحيى تفّسر 
ذلك بوضوح، وتعطي صورة مثلى 
عن مستوى الكادر املسؤول الذي 

أنتجته مدرسة النظام.

لم يعد االنقسام بين 
فصائل »الحشد الشعبي« 
مقتصرًا على الوالء إليران 

أو للنجف، بل تعداه 
إلى خالفات ناجمة عن 

فقدان القيادة الموّحدة 
والتباينات بسبب المنافع 

المالية داخل المدن 
المنكوبة

كان البرلمان العراقي قد أقرّ في عام 2016 ما عرف باسم »قانون الحشد 
الشعبي«، الذي اعتبر »الحشد« مؤسسة عسكرية مرتبطة بالقائد العام 
للقوات المسلحة )رئيس الحكومة( 
لكن  ــه،  ــن م أوامـــرهـــا  وتــتــلــقــى 
تلتزم  لم  »الحشد«  فصائل  أغلب 
وارتكبت  الحكومية،  بالتوجيهات 
التي  المحافظات  في  انتهاكات 
ــش«.  شــهــدت مــعــارك ضــد »داعـ
بشكل  إليــران  والءهــا  أظهرت  كما 
يتعلق  ــا  م ــي  ف سيما  ال  مــعــلــن، 
للمواقع  قصفها  ــات  ــتــداعــي ب

العسكرية األميركية في العراق.

قانون الحشد
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الحكومة الكويتية 
تقدم استقالتها

قّدم وزراء الحكومة الكويتية، أمس 
رئيسها  إلــى  استقالتهم،  الــثــالثــاء، 
ــد الـــحـــمـــد  ــ ــالـ ــ ــــخـ ــاح الـ ــ ــبـ ــ ــيــــخ صـ ــشــ الــ
الـــصـــبـــاح )الـــــصـــــورة(، ووضــعــوهــا 
الحكومة  استقالة  وتأتي  بتصرفه. 
عــــقــــب شــــهــــر مـــــن تـــشـــكـــيـــلـــهـــا، بــعــد 
ــه الــــنــــواب بـــدر  اســـتـــجـــواب تـــقـــدم بــ
الــــداهــــوم وثـــامـــر الـــســـويـــط وخــالــد 
مـــونـــس الــعــتــيــبــي، لــرئــيــســهــا حــول 
ــده 38 عــضــوًا  ــ بــرنــامــج عــمــلــهــا، وأيـ
من أصــل 50 بالبرملان املنتخب في 
املــاضــي.  األول  ديــســمــبــر/كــانــون   5
ــالــــة األنــــبــــاء الــكــويــتــيــة  وذكـــــــرت وكــ
مجلس  لــرئــيــس  األول  الـــنـــائـــب  أن 
الــــــــــــــوزراء، وزيــــــــر الــــــدفــــــاع، الــشــيــخ 
حــمــد جــابــر الــعــلــي الــصــبــاح، تــقــدم 
بــكــتــاب االســتــقــالــة الــجــمــاعــيــة »فــي 
ضــــوء تـــطـــورات األوضــــــاع الــراهــنــة 
ــة بــــــن مــــجــــلــــس األمــــــة  ــ ــــالقـ ــعـ ــ فــــــي الـ
مقتضيات  على  وبــنــاًء  والحكومة، 

املصلحة الوطنية«. 
)العربي الجديد(

 
مقتل 8 عناصر 

لـ»الكردستاني« بغارة في 
العراق 

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
من حزب  8 عناصر  مقتل  الثالثاء، 
ــانـــي، وصــفــتــهــم  ــتـ ــكـــردسـ الـــعـــمـــال الـ
ــارة جــويــة  ــ »اإلرهــــابــــيــــن«، فــــي غــ بـــــ
نــفــذتــهــا شـــمـــالـــي الـــــعـــــراق. وأكـــــدت 
الوزارة أن العملية جاءت بالتنسيق 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ مــــــــع االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الـ
)الكردستاني(  »أوكـــار  واستهدفت 

في منطقة غارة«.
)األناضول(

لبنان يشكو إسرائيل 
لمجلس األمن

ــيـــس الـــلـــبـــنـــانـــي مــيــشــال  ــرئـ طـــلـــب الـ
عــون )الــصــورة(، أمــس الثالثاء، من 
رســـالـــة  تـــوجـــيـــه  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــة  ــن الــــدولــــي إلدانــ ــ إلــــى مــجــلــس األمـ
االعتداءات اإلسرائيلية على سيادة 
لبنان. وقــال بيان للرئاسة إن عون 
طــلــب مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة شــربــل 
وهـــبـــه، تــوجــيــه الـــرســـالـــة الــعــاجــلــة 
ــل مــن  ــيــ ــرائــ إلدانــــــــة مــــا تـــرتـــكـــبـــه إســ
اعتداءات وخروقات جوية لسيادة 

لبنان وللقرار 1701.
)األناضول(

»نشرة حمراء« بشأن 
انفجار مرفأ بيروت

الدولي،  اإلنتربول  أصــدرت منظمة 
أمس الثالثاء، النشرة الحمراء بحق 
ــغــــور غــريــتــشــوشــكــن،  الــــروســــي إيــ
صــاحــب ســفــيــنــة »روســــــوس« الــتــي 
نــقــلــت قــبــل ســـنـــوات شــحــنــة نــتــرات 
إلى مرفأ بيروت، والتي  األمونيوم 
املاضي.  أغسطس/آب  في  انفجرت 
كما شملت النشرة، قبطان السفينة، 
املــواد  وتاجر  بوكاشييف،  بوريس 
الذي كشف على النترات في العنبر 
جورجي  البرتغالي   ،2014 عــام   12
ــلـــى طــلــب  ــل، وذلـــــــك بــــنــــاًء عـ ــويــ ــانــ مــ
اللبناني  التمييزي  الــعــام  املحامي 
والنشرة  الــخــوري.  غسان  القاضي 
الـــحـــمـــراء تــطــالــب بـــإنـــفـــاذ الــقــانــون 
حول العالم لتحديد مكان املطلوب 

واعتقاله مؤقتًا.
)العربي الجديد(

األردن: اإلعدام لمنفذ 
اعتداء جرش 

ــة  ــ ــ ــدول ــ أصـــــــــــــدرت مــــحــــكــــمــــة أمـــــــــن الــ
ــــس الــــثــــالثــــاء، حــكــمــًا  األردنــــــيــــــة، أمــ
أبو  باإلعدام شنقًا، بحق مصطفى 
ــرويـــس، مــنــفــذ عــمــلــيــة الــطــعــن في  الـ
والــتــي  عــــام 2019،  جـــــرش،  مــديــنــة 
طاولت 4 سياح أجانب، ورجلي أمن 
 سياحيًا وســائــقــًا. وحكمت 

ً
ودلــيــال

الــرويــس  أبــو  املحكمة، على شــريــك 
)املــدعــو أســامــة( باألشغال املــؤبــدة، 
وباألشغال املؤقتة 7 سنوات ملتهم 
ثالث )عّرف عنه باسم خالد( بتهمة 

الترويج لتنظيم »داعش«. 
)العربي الجديد(



ال مؤشرات على توافقمطالبات بإلغاء العتبةتوتر حدودي بين السودان وإثيوبيا
الجزائر: جدل قانون االنتخابات

إحباط اغتيال دبلوماسي أميركي
جولة حوار ليبية في جنيف
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حنفي جبالي رئيسًا 
لمجلس النواب المصري

ــــري  ــلــــس الــــــــنــــــــواب املـــــصـ ــــد مــــجــ ــقـ ــ عـ
الـــجـــديـــد، جــلــســتــه اإلجـــرائـــيـــة أمــس 
الــثــاثــاء، وســط إجـــراءات احترازية 
ــة تفشي  ــ مـــشـــددة فـــي مــواجــهــة أزمـ
فـــيـــروس كـــورونـــا. وقــبــيــل انــتــخــاب 
رئــيــس املجلس والــوكــيــلــن، كشفت 
»العربي  لـ مطلعة  برملانية  مصادر 
الجديد«، أن حزب »مستقبل وطن« 
املدعوم من السلطات، والحائز على 
األغــلــبــيــة فـــي مــجــلــس الـــنـــواب، قــرر 
ترشيح رئيس املحكمة الدستورية 
جبالي،  حنفي  املستشار  الــســابــق، 
ملنصب رئيس املجلس بداًل من علي 

عبد العال.
)العربي الجديد(

غريفيث: التزام 
السعودية بتسوية 

في اليمن مهم

ــمــــي إلـــــى الــيــمــن  ــعـــوث األمــ ــبـ قـــــال املـ
مـــارتـــن غــريــفــيــث )الــــصــــورة(، أمــس 
الثاثاء، إن التزام السعودية بشأن 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة فــــي الـــيـــمـــن أمـــر 
بالغ األهمية. جــاء ذلــك في تغريدة 
لــغــريــفــيــث عــلــى حــســابــه »بــتــويــتــر« 
عــقــب لــقــاء عــقــده مــســاء اإلثــنــن في 
الــســعــوديــة مــع نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
ــان.  ــمــ ــلــ ــد بـــــــن ســ ــ ــالــ ــ الــــــســــــعــــــودي خــ
وأضــــاف أنـــه نــاقــش مــع بــن سلمان 
التي تواجه  سبل »تجاوز العقبات 
أن  السام في  اليمن«. وأردف  آفــاق 
بشأن  واملنطقة  السعودية  »الــتــزام 
عن طريق  تسوية سياسية شاملة 
بــقــيــادة يمنية أمـــر بالغ  الــتــفــاوض 

األهمية إلنهاء النزاع«.
)االناضول(

عقوبات أميركية على 
شخصيات أوكرانية

 7 األميركية  الخزانة  وزارة  أدرجــت 
شخصيات و4 مؤسسات أوكرانية 
عــلــى قــائــمــة الــعــقــوبــات الرتــبــاطــهــا 
بالنائب البرملاني أندري ديركاتش 
املــــــــوالــــــــي لـــــروســـــيـــــا املـــــــــــــدرج عـــلـــى 
الــعــقــوبــات ملــحــاولــتــه الــتــأثــيــر على 
وأكــد   .2020 األميركية  االنتخابات 
بيان صــادر عن الــوزارة، أن من بن 
الــشــخــصــيــات املــعــاقــبــة، املــســؤولــن 
األوكــرانــيــة  الحكومة  فــي  السابقن 
وأوليكساندر  كوليك،  كونستانتن 
تليزينكو،  وأنـــدري  أونيششينكو، 
ــو الـــــبـــــرملـــــان أولــــيــــكــــســــانــــدر  ــ ــــضـ وعـ

دوبينسكي.
)األناضول(

لندن تتهم الصين 
بانتهاكات بحق األويغور

اتــهــمــت بــريــطــانــيــا أمــــس الــثــاثــاء 
لحقوق  انتهاكات  بارتكاب  الصن 
ــيــــة األويــــــغــــــور.  ــلــ اإلنــــــســــــان ضـــــد أقــ
وأبـــلـــغ وزيــــر الــخــارجــيــة دومــيــنــيــك 
 
ّ
الـــبـــرملـــان أن نــــواب  )الــــصــــورة(  راب 
االنـــتـــهـــاكـــات حــصــلــت »عـــلـــى نــطــاق 
بريطانيا  لــدى  أن  واســـع«، مضيفا 
»واجبًا أخاقيًا للرد«. وتابع: »إنها 
اليوم  حقا همجية مروعة... تحدث 
ــاء الــــبــــارزيــــن فــي  ــ ــــضـ ــد األعـ ــ فــــي أحــ

املجتمع الدولي«.
)فرانس برس(

النمسا تطرد 
»جاسوسًا« تركيًا

طــــــــــردت الــــســــلــــطــــات الــــنــــمــــســــاويــــة 
اإليـــطـــالـــي مـــن أصــــل تـــركـــي فــيــاض 
أوزتـــــورك )53 عــامــًا( الـــذي قـــال إنــه 
تــلــقــى أوامـــــر بــاغــتــيــال شــخــصــيــات 
تــنــتــقــد أنـــقـــرة، بــيــنــمــا مـــن املـــقـــرر أن 
تـــجـــري مــحــاكــمــتــه فــــي 4 فـــبـــرايـــر/
شـــبـــاط، وفــــق مـــا ذكـــــرت مــحــامــيــتــه 
ــالـــت  فـــيـــرونـــيـــكـــا أويـــــفـــــاروســـــي. وقـ
لوكالة »فرانس برس« إن »السلطات 
اعــتــبــرتــه خــطــرا وشــيــكــا عــلــى األمــن 
ــد أبــلــغ  ــام«. وكــــــان أوزتـــــــــورك قــ ــ ــعـ ــ الـ
تركيا  أن  النمساوية  االستخبارات 
طلبت منه اغتيال ثاث شخصيات 
الرئيس  تنتقد سياسات  نمساوية 

رجب طيب إردوغان.
)فرانس برس(

طرابلس ـ العربي الجديد

تبدأ اللجنة االستشارية املنبثقة عن ملتقى 
األربــعــاء،  الــيــوم  الليبي،  السياسي  الــحــوار 
أعــمــالــهــا، فــي مــديــنــة جــنــيــف الــســويــســريــة، 
السياسية  الــعــمــلــيــة  نــجــاح  أن  يــبــدو  فــيــمــا 
فـــي لــيــبــيــا بـــات مــرهــونــًا بــمــواقــف وجــهــود 
أطراف إقليمية عّدة، في ظل تشكل خريطة 
اتصاالت جديدة في امللف الليبي. وكشفت 
مصادر مقربة من أعضاء ملتقى الحوار أن 
جلساتها  ســتــواصــل  االســتــشــاريــة  اللجنة 
املــقــبــل، ملناقشة  السبت  الــيــوم، وحــتــى  منذ 
وجـــــهـــــات نـــظـــر مـــخـــتـــلـــفـــة بــــشــــأن الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــجـــديـــدة، ومــــن بــيــنــهــا مــقــتــرح 
بــقــاء املــجــلــس الــرئــاســي الــحــالــي وتشكيل 
حــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة مــنــفــصــلــة، لــتــولــي 
ستفضي  التي  التمهيدية  املرحلة  مهمات 
العام الحالي،  إلى انتخابات وطنية نهاية 
ــــرى يــبــذلــهــا أعــضــاء  تــزامــنــًا مـــع جـــهـــود أخـ
اللجنة القانونية املنبثقة أيضًا عن امللتقى، 
ــل إنــــهــــاء إنــــشــــاء قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة  ــ مــــن أجـ

لانتخابات. 
والــتــي  ليبيا،  فــي  األمــمــيــة  البعثة  وتــواجــه 
أطـــلـــقـــت مــلــتــقــى الــــحــــوار الـــســـيـــاســـي فــــي 9 
عراقيل  املــاضــي،  الــثــانــي  تشرين  نوفمبر/ 
ــتــــجــــاذبــــات والـــخـــافـــات  بـــســـبـــب تــــســــّرب الــ
إلــــى  مـــــا أدى  ــقــــى،  ــتــ ــلــ املــ إلـــــــى  الـــســـيـــاســـيـــة 
تـــراجـــع نــشــاط أعــضــائــه، وتــحــويــل البعثة 
اضطرها  مــا  افــتــراضــيــة،  إلـــى  اجتماعاتها 

لتجسير  اســتــشــاريــة  لجنتن،  تشكيل  إلــى 
هّوة الخافات بشأن آليات اختيار السلطة 
ــداد لــلــقــاعــدة  ــ ــإعـ ــ الــــجــــديــــدة، وقـــانـــونـــيـــة لـ

الدستورية لانتخابات. 
وعــلــى الــرغــم مــن التباينات، أّكـــدت املــصــادر 
ــاريـــن  ــيـ أبــــــــرز خـ ــد« أن  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
االستشارية  اللجنة  أعضاء  أمام  مطروحن 
يــــزاالن يــتــجــهــان لتشكيل ســلــطــة جــديــدة  ال 
ــام الــســيــاســيــة  ــ ــــسـ  األجـ

ّ
ــــدة، تــنــهــي كـــــل ــــوحـ مـ

الحالية، أو إعادة النظر في املجلس الرئاسي 
ــدد له  ــاء جــ ــة أعـــضـ ــافـ الــــراهــــن مـــن خــــال إضـ

وإزاحة آخرين، مع تشكيل حكومة جديدة.
وال يرى الباحث السياسي الليبي بلقاسم 
كشادة املناخ السائد حاليًا مائمًا للتوصل 
إلى توافق على أساس الخيارين، معتبرًا في 
»العربي الجديد« أن إعادة تشكيل  حديث لـ
من  تعقيدًا  أكثر  الحالي  الرئاسي  املجلس 
إنـــشـــاء مــجــلــس جـــديـــد، إذ ال يــــزال الــوضــع 
شرق ليبيا مقلقًا، إذ ال يمكن التوافق على 
ممثل عنه. وبرأيه، فإن األمر نفسه ينطبق 
على تشكيل سلطة جديدة. ويأتي ذلك فيما 
تــســود حــالــة مــن الــتــرقــب بــعــد إعــــان وزيــر 
أيــام  قبل  بــاشــاغــا  فتحي  الليبي  الــداخــلــيــة 
عن اإلعداد لعملية عسكرية في غرب ليبيا، 
مشيرًا إلى أنها تستهدف الجريمة املنظمة 
واملــجــرمــن ومــهــّربــي البشر وأفــــراد تنظيم 
داعش. ويخشى البعض أن ينظر إليها على 
أنها تشكل خرقًا التفاق وقف إطاق النار، 

وبالتالي بعثرة كل الجهود األممية.

أعــلــنــت الــســلــطــات األفــغــانــيــة، أمـــس الــثــاثــاء، إحــبــاطــهــا مخططًا لتنظيم »داعـــش« 
الغتيال القائم بأعمال السفارة األميركية في كابول روس ويلسون. وذكرت املديرية 
 ضباط االستخبارات فّككوا خلية من 4 عناصر تابعة للتنظيم 

ّ
الوطنية لألمن أن

أفغان.  ومسؤولن  ويلسون  لقتل  تخطط  كانت  الــبــاد،  شــرق  ننغرهار،  إقليم  فــي 
وأوضحت املديرية، وهي وكالة االستخبارات الرئيسية في أفغانستان، أن »القاتل 
في  األميركي  السفير  اغتيال  يعتزم  كــان  الــواحــد،  عبد  للخلية،  الرئيسي  واملنسق 
أحبطت   »خطتهم 

ّ
أن األفــغــان«، مضيفة  املسؤولن  كبار  وكذلك بعض  أفغانستان 

باعتقالهم«. وكان ويلسون قد دان بشّدة سلسلة اغتياالت نفذت في كابول ومدن 
األشهر  خــال  ونشطاء  بينهم صحافيون  مــن  بــارزيــن،  أفغانًا  واستهدفت  أخـــرى، 
األخيرة. وألقى الجيش األميركي، األسبوع املاضي، باللوم للمرة األولى على حركة 
»طالبان«، املنخرطة في حوار مع كابول في الدوحة، في ما يرتبط بالهجمات، رغم 
تبني تنظيم »داعــش« لبعضها. وفي حــادث منفصل، قتلت 3 مجندات أفغانيات، 
أمس، بالرصاص في مدينة مزار الشريف، شمال الباد. وأكد املتحدث باسم الجيش 
حنيف رضائي، أن مسلَحن فتحا النار على سيارة كانت تقل املجندات إلى عملهن.
)فرانس برس(

والــســودان، على  إثيوبيا  التوتر بن  تصاعد 
خلفية الخافات الحدودية بينهما، إذ اتهمت 
أديس أبابا، أمس الثاثاء، الجيش السوداني 
ــعــــدي« عـــلـــى حـــــدودهـــــا، فــي  ــتــ ــمـــرار »الــ ــتـ بـــاسـ
ر مصدر 

ّ
حــن نفت الخرطوم ذلــك، بينما حــذ

 الــتــوتــر الـــحـــدودي 
ّ
عــســكــري ســـودانـــي مـــن أن

ينذر بمواجهة وشيكة.
وقــــال املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة اإلثــيــوبــيــة، 
إفــادة صحافية أسبوعية،  دينا مفتي، خــال 
أمس، إن »الجيش السوداني يواصل التعدي 
على حدود إثيوبيا ومضايقة املزارعن الذين 
 انشغال 

ً
يعيشون على طول الحدود، مستغا

الباد بالعملية العسكرية في إقليم تيغراي«. 
ــا »فــضــلــت تــهــدئــة  ــابـ ــــس أبـ  أديـ

ّ
ــى أن ولـــفـــت إلــ

الخاف مع السودان«، ومشددًا على ضرورة 
أال يعتبر هذا املوقف بمثابة »خوف«. وأشار 
ــــى اســـتـــمـــرار تــمــســك الـــحـــكـــومـــة اإلثــيــوبــيــة  إلـ
الــحــدوديــة مع  الــحــوار لحل الخافات  بخيار 

السودان.
السودانية  املفوضية  رئيس  نفى  جهته،  مــن 
ــقـــو، اتـــهـــامـــات  ــنـ ــــدود، مــــعــــاذ تـ ــحــ ــ لـــتـــرســـيـــم الــ
بــالــتــعــدي على  الــســودانــي  إثــيــوبــيــا للجيش 
»الجزيرة«،  لقناة  حديث  في  وقــال  أراضيها. 
»الــــجــــيــــش انــــتــــشــــر فـــــي مــــنــــاطــــق شـــــــرق نــهــر 
عــطــبــرة ولــكــن جميعها ســودانــيــة«. وأضـــاف 
اإلثيوبية  املواقع  تحدد  أن  إثيوبيا  »نتحّدى 
الــســودانــي«. ورّدًا  الجيش  فيها  يــوجــد  الــتــي 
عــلــى تــصــريــحــات املــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة 
ــيـــة بـــــأن الـــــســـــودان اســـتـــغـــل انــشــغــال  ــيـــوبـ اإلثـ
إثيوبيا بالحرب في إقليم تيغراي، قال تنقو 
إن »الخيانة ليست من طبع السودانين، ولم 

انفتح  نستغل ظروف إثيوبيا، ولكن جيشنا 
دخــول  ملنع  عطبرة  نهر  شــرق  مناطقنا  على 

املقاتلن اإلثيوبين«.
بـــدوره، قــال مصدر عسكري ســودانــي لوكالة 
 »الحدود السودانية اإلثيوبية 

ّ
»األناضول« إن

ــرات عـــســـكـــريـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة،  ــ ــوتــ ــ تـــشـــهـــد تــ
تــنــذر بـــوقـــوع مــواجــهــات عــســكــريــة وشــيــكــة«. 
 حـــجـــب هــويــتــه، 

ً
ـــا

ّ
ــــدر، مـــفـــض ــــصـ وأضــــــــاف املـ

ـــذ أخـــيـــرًا طــلــعــات 
ّ
 »الـــجـــيـــش اإلثـــيـــوبـــي نـــف

ّ
أن

جــويــة فــي املــنــاطــق الــحــدوديــة«، معتبرًا ذلــك 
»محاولة لجّر الــســودان إلــى الــحــرب«. وتابع: 
»الجيش اإلثيوبي يقوم بعمليات استفزازية، 
أســــفــــرت عــــن قـــتـــل مـــواطـــنـــن مـــدنـــيـــن داخــــل 
 »الجيش 

ّ
الــحــدود الــســودانــيــة«. ولفت إلــى أن

)السوداني( على كامل االستعداد والجاهزية 
لحماية أراضيه، ولن يسمح للجيش اإلثيوبي 
واملليشيات بالعودة إلى األراضي السودانية 
ــد فــي الــوقــت نفسه  الــتــي سيطر عــلــيــهــا«. وأكـ
ــرورة ضبط  الــســودانــيــة رأت ضــ  »الــقــيــادة 

ّ
أن

النفس، واللجوء إلى الحوار، وصواًل إلى بدء 
ترسيم الحدود على األرض«.

ــًا، تــســتــولــي عــصــابــات  ــامــ ومـــنـــذ نـــحـــو 26 عــ
إثيوبية على أراضــي مزارعن سودانين في 
منطقة الفشقة )شرق( بعد طردهم منها بقوة 
الساح، كما تتهم الخرطوم الجيش اإلثيوبي 
أبابا تنفي  بدعم تلك العصابات، لكن أديــس 

ذلك.
)العربي الجديد، األناضول(

الجزائر ـ عثمان لحياني

شرفي،  محمد  لانتخابات  املستقلة  الوطنية  السلطة  رئيس  تصريحات  أعـــادت 
أول من أمس، بشأن قرب االنتهاء من صياغة النص التمهيدي للقانون االنتخابي 
املقبل،  الجديد تمهيدًا إلجــراء انتخابات نيابية مبكرة، في شهر يونيو/ حزيران 

السجال حول بنود القانون. 
ع 

ّ
وقال شرفي في برنامج تلفزيوني إن املسودة التمهيدية ملشروع القانون ستوز

في األيام املقبلة على األحزاب السياسية لدراستها، وتقديم مقترحاتها إلى اللجنة 
النهائي  الــنــص  صياغة  قبل  تــبــون،  املجيد  عبد  الجمهورية  رئــيــس  شّكلها  الــتــي 
وإحالته إلى البرملان. وأشار شرفي إلى أن مسّودة القانون تتضمن أسسًا وآليات 
جديدة، تعزز الشفافية الكاملة في كل محطات املسار االنتخابي، بــدءًا من دراسة 
ملفات الترشح إلى مسار الحملة االنتخابية وتمويلها، وصواًل إلى إعان النتائج.

وبحسب شرفي فإن »القانون سيعتمد نظام اقتراع جديد، يحدث القطيعة التامة 
ــال الــفــاســد والــعــمــل االنــتــخــابــي، ويــحــارب الــفــســاد االنــتــخــابــي«. وكــشــف أنــه  بــن املـ
ــة إمكانية إنــشــاء جــهــاز رقــابــي جــديــد، مثل الــعــديــد مــن دول العالم،  »تــجــرى دراسـ
تابع لسلطة االنتخابات«. وأكد أن »القانون سيتضمن البنود التي تدعم ترشيح 
الشباب لتشجيعهم على اقتحام املجال السياسي وخوض االنتخابات، خصوصًا 
االنتخابية  الحمات  لتدعيم  مالية  الدولة مساعدات  للكفاءات. وستوفر  بالنسبة 

لفئة الشباب«.
وطــالــبــت »جبهة الــعــدالــة والتنمية« )إســامــيــو الــجــزائــر(، أمــس الــثــاثــاء، بــإدخــال 
بنود في القانون االنتخابي الجديد تنّص على تجريم كل أشكال التزوير وشراء 
ولألحزاب،  للمرشحن  اإلقصائية  الشروط  كافة  إلغاء  »الجبهة«  واقترحت  الذمم. 
بما في ذلك شرط نيل 4 في املائة من األصــوات االنتخابية لدخول البرملان. كذلك 
الفتية في  إلــى منع إقصاء أي مترشح إال بقرار قضائي. وتضغط األحـــزاب  دعــت 
الجزائر في نفس االتجاه، على غرار حركة اإلصاح الوطني، وجيل جديد، وجبهة 
النضال الوطني وغيرها. وكان تبون قد استعجل األسبوع املاضي لجنة القانون 
االنتخابي، لانتهاء في أقرب اآلجال من إعداد مشروع القانون الجديد، واستشارة 
املحلية،  واملجالس  البرملان   

ّ
بحل لتبون  ذلــك  ويسمح  بشأنه.  السياسية  األحـــزاب 

تمهيدًا لدعوة الهيئة الناخبة النتخاب برملان جديد، وفقًا لتعهداته السابقة.

اعتقال عشرة شبان 
لشكوك في عالقاتهم 

بمجموعات سياسية

أصيب 3 عمال 
بالرصاص أثناء اجتيازهم 

فتحة بجدار الفصل

صدور عفو عن 
متهمين بقضايا سياسية 

ما زال قيد الدراسة

»بتسيلم«: ال يتساوى 
الفلسطيني واليهودي 

بين النهر والبحر

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة  ــ ــدولـ ــ ــزة الـ ــ ــهــ ــ رغـــــــم انــــشــــغــــال أجــ
ــنــــن بــجــائــحــة  ــواطــ املـــصـــريـــة واملــ
استعداداته  النظام  بــدأ  كــورونــا، 
للذكرى العاشرة لثورة الخامس والعشرين 
لــيــبــرهــن  الــثــانــي 2011،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  مـــن 
الـــثـــورة مصدر  عــلــى اســتــمــرار تشكيل هـــذه 
الــظــروف السياسية  لــه، حتى مــع تغير  قلق 
ــبـــاد  ــة فــــي الـ ــاديــ ــتــــصــ واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقــ
العام  الــعــام. لكن وعلى عكس  املــجــال  وغلق 
املـــاضـــي، الــــذي حــلــت فــيــه الـــذكـــرى التاسعة 
للثورة في أعقاب تظاهرات سبتمبر/أيلول 
2019، الــتــي كــانــت األكــبــر فــي عــهــد الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، فإن النظام يبدو غير 
مهتم بالتظاهر بتحقيق انفراجة سياسية، 
املوالية  القنوات  في  املجال  فتح  بتكرار  وال 
السياسية  الشخصيات  مــن  عــدد  لــه لظهور 
تكتل  ونــواب  املعارضة،  بمواقفها  املعروفة 
»30/25« املعارض، الذي انحل عمليًا بفشل 
معظم رمــوزه في االنتخابات األخــيــرة. كما 
الــضــغــوط نسبيًا  مــهــتــم بتخفيف  غــيــر  أنـــه 
الــتــنــاول في  املــواضــيــع الحساسة محل  عــن 
تــزال واقــعــة تحت  التي ال  الصحف املحلية، 
قــبــل طباعتها،  الــكــامــلــة ملــحــتــواهــا  الــرقــابــة 
ــابـــرات  املـــخـ داخــــــل  خـــاصـــة  إدارة  بـــواســـطـــة 
العامة. بل على النقيض، أصدرت تلك اإلدارة 
تــعــلــيــمــاتــهــا لــلــصــحــف بــعــدم إبـــــراز الــذكــرى 
العاشرة للثورة، أو تناولها بشكل تحليلي 
كالعادة،  أكثر،  واالهتمام  عميق،  وسياسي 
واملجندين  الضباط  وتكريم  الشرطة  بعيد 

ضحايا العمليات اإلرهابية.
االستعداد هذا العام بدأ على عدة مستويات، 
الداخلية بشن  أولها كاملعتاد أطلقته وزارة 
»العربي  لـ األمنية  املصادر  وصفتها  حملة، 
السابقة  السنوات  من  أهــدأ  بأنها  الجديد«، 
ــًا، بـــتـــفـــتـــيـــش املــــبــــاحــــث عــلــى  ــبــ وأقـــــــــل صــــخــ
الطاب  التي تحوي شققًا إليجار  العقارات 
والشبان املصرين واألجانب وسط القاهرة، 
هويتهم  بطاقات  بتقديم  السكان  ومطالبة 
وعــقــود اإليــجــار، واألجــانــب بــوثــائــق السفر 
واإلقــــامــــة. وأســـفـــرت هـــذه الــتــحــركــات، حتى 
اآلن، عـــن الــقــبــض عــلــى نــحــو عـــشـــرة شــبــان 

الــنــظــام، وتــوجــيــه انــتــقــادات لــه، على خلفية 
املستجدات السياسية األخيرة، مثل التوقيع 
على اتــفــاق إنــهــاء األزمـــة الرباعية مــع قطر، 
وتشكيل مجلس النواب، واختيارات رئيس 
الجمهورية للتعين باملجلس، وانتقاد أداء 
التصدي ألزمــة كورونا وغيرها.  الدولة في 
وأوضــــحــــت املــــصــــادر أن تــحــريــك مــثــل هــذه 
القضايا أمر لن تحيد عنه األجهزة املصرية 
بــن الــحــن واآلخـــر، حتى إذا تغيرت بعض 
ــة بــــالــــبــــاد، إلشـــعـــار  ــيـ ــيـــاسـ األوضـــــــــــاع الـــسـ
ــنـــن بــالــقــبــضــة األمـــنـــيـــة بــشــكــل دائـــم  املـــواطـ

وإبقاء التيارات السياسية تحت الضغط.
ــربــــي  ــعــ ــــث، عـــلـــمـــت »الــ ــالــ ــ ــــى صـــعـــيـــد ثــ ــلـ ــ وعـ
الـــجـــديـــد« مــــن مــــصــــادر ســيــاســيــة مــطــلــعــة، 
ولــهــا اتــصــاالت بــاملــخــابــرات الــعــامــة واألمــن 
ــتـــدعـــى،  ــنــــي، أن الــــجــــهــــاز األخــــيــــر اسـ الــــوطــ
األسبوع املاضي، عددًا من قيادات األحزاب 
اليسارية واألعضاء املسيسن في مجلسي 
رأيهم  استطاع  بدعوى  والشيوخ،  الــنــواب 
املجتمع  املطلوبة إلشــعــار  »اإلجـــــراءات  فــي 
واالنــفــراجــة  السياسي  االنــفــتــاح  مــن  بحالة 
في املجال الــعــام«. هــذا األمــر، الــذي وصفته 
املــــــصــــــادر بــــأنــــه »مـــــجـــــرد قـــــشـــــرة« لـــلـــهـــدف 
الـــلـــقـــاءات، وهـــو تجميع  تــلــك  مــن  الحقيقي 
اقـــتـــراحـــات ووجـــهـــات نــظــر بـــشـــأن تخفيف 
الــضــغــوط الــغــربــيــة عــلــى الـــقـــاهـــرة فـــي هــذا 
املــلــف، خــصــوصــًا بــعــد الــتــطــورات السلبية 
اإليــطــالــي جوليو  الــطــالــب  فــي قضية مقتل 
ريجيني، وقضية املبادرة املصرية للحقوق 

مــصــريــن، أودعــــــوا ثــاثــة مـــن أقـــســـام وســط 
وعاقاتهم  تحركاتهم  في  لشكوك  القاهرة، 
حقوقية.  ومنظمات  سياسية  بمجموعات 
ــالـــت املــــصــــادر إن الـــشـــبـــاب املــعــتــقــلــن لم  وقـ
ــوجــه لهم حتى اآلن اتــهــامــات، ولــم يحالوا 

ُ
ت

القبض  رغــم  العليا،  الــدولــة  أمــن  نيابة  إلــى 
عــلــيــهــم، نــهــايــة األســــبــــوع املــــاضــــي. لــكــن تم 
الــتــحــفــظ عــلــى هــواتــفــهــم املــحــمــولــة وأجــهــزة 
الــكــمــبــيــوتــر الــخــاصــة بــهــم، ومـــن املــرجــح أال 
ُيــصــرفــوا مــن األقـــســـام املــحــتــجــزيــن فيها إال 

بعد ذكرى الثورة.
وأوضــحــت املــصــادر أن األمــن سيعود خال 
ــة الــكــمــائــن )حـــواجـــز الــتــفــتــيــش(  ــامـ ــام إلقـ ــ أيـ
املتحركة إليقاف املارة، والدراجات البخارية، 
وسيارات األجرة، وفحص الهواتف املحمولة 
للمواطنن، والكشف السريع عن سجاتهم 
الجنائية والسياسية. وكــان هــذا األمــر أدى 
اعتقال عدد غير معروف  إلى  املاضي  العام 
بن  معظمهم  املــواطــنــن،  مــن  اللحظة  حتى 
ــــرض مــعــظــمــهــم  يـــتـــم عـ ــم  ــ ــًا، ولـ ــامــ 18 و40 عــ
العليا إال بعد ذكرى  الدولة  على نيابة أمن 
ــــذي يــجــعــل مـــن املــســتــحــيــل  ــر الـ ــ ــثــــورة، األمـ الــ
نظرًا  بــــأول،  أواًل  املعتقلن  حصيلة  مــعــرفــة 
ومعسكرات  الشرطة  أقسام  على  لتوزيعهم 
األمن املركزي ومقار األمن الوطني املختلفة.

وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، حــــرك األمـــــن الــوطــنــي، 
خــال األســبــوع املــاضــي، قضيتن جديدتن 
لجماعة  »بــاالنــضــمــام  اتــهــامــات  تتضمنان 
ــة عــلــى مــواقــع  ــاذبـ ــار كـ ــبـ مـــحـــظـــورة وبــــث أخـ
التواصل االجتماعي«. وبحسب املصادر فقد 
تم القبض على ثاثة متهمن في القضيتن، 
ــــدرت قــــــــرارات بــحــبــســهــم مــــن نـــيـــابـــة أمـــن  صــ
الدولة العليا، السبت املاضي، وأن املتهمن 
ال تربط بينهم أي عاقات تنظيمية، وليسوا 
من الشخصيات املشهورة على أي مستوى، 
الــقــضــيــتــن لتجميع  ــدام  ــتـــخـ يـــرجـــح اسـ مـــا 
أكــبــر قــدر مــن الــشــبــاب، الــذيــن يــرغــب النظام 
على  الحالية  الفترة  خــال  بهم  التنكيل  في 
سبيل التخويف واإلرهاب. وذكرت املصادر 
فقط  تفاصيلهما  تــتــعــلــق  ال  الــقــضــيــتــن  أن 
للثورة، ولكن سيتم  العاشرة  الذكرى  بقرب 
ضم متهمن آخرين، تم رصدهم على مواقع 
السخرية من  االجــتــمــاعــي بسبب  الــتــواصــل 

الشخصية، وصدور قرار البرملان األوروبي 
ضد النظام الشهر املاضي.

وأضــافــت املــصــادر أن تــلــك الــلــقــاءات ُعــقــدت 
بالتوازي مع اإلعان األخير عن إنهاء األزمة 
وزارة  نظمتها  وزيــــارات  قطر،  مــع  الرباعية 
الــداخــلــيــة لــشــخــصــيــات عــامــة إلـــى الــســجــون 
بــغــيــة نــشــر تــقــاريــر وتــصــريــحــات إيــجــابــيــة 
عـــن األوضـــــــاع اإلنـــســـانـــيـــة بـــهـــا. وأوضـــحـــت 
معظم  عليها  اتفق  التي  املقترحات  أبــرز  أن 
الحضور كانت وجوب اإلفراج عن عدد كبير 
الشهيرة، وعدم  السياسية  الشخصيات  من 
االكتفاء بإخاء سبيل العشرات من املواطنن 
وإعــادة  ذمــة قضايا سياسية بسيطة،  على 
القبض عليهم مرة أخــرى، حيث تم التركيز 
على حاالت املتهمن في قضية »خلية األمل« 
ورئيس حزب »مصر القوية« عبداملنعم أبو 
القصاص، وعــدد من  الفتوح ونائبه محمد 
ذمة  على  املحبوسن  الحقوقين  املــحــامــن 
القضية 855 لسنة 2020، والتي انضم ثاثي 
املبادرة املصرية لها، وتتركز اتهاماتها على 
تسريب معلومات من داخل السجن لوسائل 

اإلعام وتقارير حقوقية.
وبــحــســب مــصــادر أمــنــيــة، وأخــــرى حقوقية 
الــدفــاع عــن بعض املتهمن فــي عدة  تتولى 
قــضــايــا صـــدرت فيها قــــرارات إخـــاء سبيل 
ــإنـــه قــد  ــــدى الـــشـــهـــريـــن األخــــيــــريــــن، فـ عـــلـــى مـ
تــم تــدويــر أكــثــر مــن 200 معتقل ممن أخلي 
سبيلهم على ذمة قضية أحــداث سبتمبر/

أيلول 2019، حيث نقلوا إلى قضايا جديدة 
ــي تـــحـــريـــات  ــ تــــــــدور أحــــداثــــهــــا املــــزعــــومــــة فـ
ــل الــســجــون. وتــدعــي أن  األمـــن الــوطــنــي داخـ
اجتماعات  يعقدون  كانوا  املعتقلن  هــؤالء 
تــنــظــيــمــيــة داخـــــل الـــســـجـــن، ويــتــفــقــون على 
أنشطة إجرامية ترمي إلى قلب نظام الحكم. 

وتمثل هذه االتهامات، التي تدور وقائعها 
داخل السجن، ظاهرة جديدة متصاعدة في 
تحريات األمن الوطني وتحقيقات نيابة أمن 
الدولة العليا. وفي البداية كانت محصورة 
بالسياسين والنشطاء املعروفن، أو الذين 
منهم،  عدائيًا وخاصًا  موقفًا  النظام  يتخذ 
عــاء عبدالفتاح وأحــمــد دومـــة وحتى  مثل 
شــــــادي أبـــــو زيـــــد ومـــحـــمـــد عــــــادل وشـــريـــف 
الروبي. وكان مفهومًا أن يتم افتعال قضايا 
النظام  ليضمن  لــهــم  االتــهــامــات  تــلــك  بمثل 
بــقــاءهــم فــي الــســجــون ألطـــول فــتــرة ممكنة. 
لــكــن تــعــمــيــم تــلــك االتـــهـــامـــات، بــوقــائــع غير 
القضايا  في  املتهمن  معظم  على  منطقية، 
ذات البعد السياسي، ينذر باستمرار حبس 
اآلالف من املواطنن غير املؤدلجن، والذين 
ال تساندهم منظمات حقوقية كبيرة داخل 
أو خارج مصر، إلى أجل غير مسمى. وذكرت 
املـــصـــادر الــســيــاســيــة أن الـــقـــيـــادات األمــنــيــة 
أبلغتهم أن مسألة صدور قرار عفو عن عدد 
من املتهمن في قضايا سياسية »مــا زالت 
إمكانية  على  التأكيد  دون  الــدراســة«  تحت 
تضمينه شخصيات مشهورة، على أن يكون 
هذا بعد مرور الذكرى العاشرة للثورة. كما 
املــصــادر، بناء على محادثاتها مع  رجحت 
الــائــحــة التنفيذية  الــقــيــادات، عـــدم صـــدور 
ــلــــي إال بـــعـــد الـــتـــاريـــخ  ــانـــون الـــعـــمـــل األهــ ــقـ لـ
ذاتــــــه. وكــشــفــت أن بــعــض األصـــــــوات داخـــل 
دائــرة السيسي تنصح بتأجيل اتخاذ مثل 
تــلــك الـــخـــطـــوات إلــــى مـــا بــعــد أول احــتــكــاك 
بــن الــرئــيــس األمــيــركــي الــجــديــد جــو بــايــدن 
»عربون  بمثابة  الخطوة  لتكون  والــقــاهــرة، 
تــــقــــارب«. وســـبـــق أن قــــال مـــصـــدر ســيــاســي 
»العربي  لـ الــنــظــام،  مطلع قــريــب مــن أجــهــزة 
الـــجـــديـــد« الــشــهــر املــــاضــــي، إن املــقــتــرحــات 

ــل مـــكـــتـــب الــســيــســي  ــ ــ املــــتــــداولــــة حـــالـــيـــًا داخـ
واملــخــابــرات الــعــامــة واألمــــن الــوطــنــي، حــول 
ــــدار قـــــرارات عــفــو عن  إمــكــانــيــة الـــعـــودة إلصـ
املعتقلن، لتحسن صورة النظام املتضررة 
ــن األحـــــــــداث األخـــــيـــــرة، خــصــوصــًا  بـــشـــدة مــ
ــرار الــبــرملــان األوروبـــــي، مــا زالـــت قيد  بــعــد قـ
ــة، نـــظـــرًا الخـــتـــاف وجـــهـــات الــنــظــر  ــ ــــدراسـ الـ
حول إصدار عفو بالتزامن مع تولي بايدن 
الرئاسة. ويرى بعض املقربن من السيسي 
أن هذه الخطوة ستكون إيجابية وموجهة 
الــبــعــض اآلخــــر أنها  لــلــخــارج، فــيــمــا يعتبر 
متاجرة مكشوفة، وتسيء لصورة  ستكون 

النظام في الداخل.
ــد أوضــــــاع  ــقـ ــتـ ــر أن بــــايــــدن كــــــان قــــد انـ يــــذكــ
ــه إدانـــــــة لـــوفـــاة  ــر، فـــوجـ املــعــتــقــلــن فــــي مـــصـ
املواطن األميركي من أصل مصري مصطفى 
قــــاســــم فــــي ســـجـــنـــه املــــصــــري مـــطـــلـــع الـــعـــام 
الــرئــيــس  إدارة  ــاذل  ــخــ تــ ــد  ــقـ ــتـ وانـ ــــي.  ــــاضـ املـ
ــرامـــب فـــي الــتــعــامــل مع  الـــخـــاســـر دونــــالــــد تـ
تلك القضية. وعاد، في تغريدة في يوليو/
ــزدوج على  ــ تـــمـــوز املــــاضــــي، لــشــن هـــجـــوم مــ
مسؤولية  األول  فحمل  والــســيــســي،  تــرامــب 
اعــصــتــقــال الــشــاب محمد عــمــاشــة ملـــدة 468 
يومًا في السجون قبل اإلفــراج عنه بضغط 
أمــيــركــي، ومـــن جــهــة ثــانــيــة هـــدد بالتعامل 
ــال فــــوزه  ــ بــشــكــل مــخــتــلــف مــــع الــســيــســي حـ
بالرئاسة، بقوله »ال مزيد من الشيكات على 
بياض لديكتاتور ترامب املفضل«. وشهدت 
أوضاعًا  املــاضــي،  الــعــام  املصرية،  السجون 
صعبة، فــي ظــل جائحة كــورونــا، وتــوتــرات 
أخرى بسبب سوء املعاملة واإلهمال الطبي 
وزيادة حاالت الوفاة، ومنع الزيارات لنحو 
خمسة أشهر، ووضع آلية جديدة تقوم على 

التسجيل املسبق لراغبي الزيارة.

األمن سيعود خالل أيام إلقامة الحواجز المتحركة )خالد دسوقي/ فرانس برس(

جدار الفصل العنصري الذي أقامه االحتالل )فرانس برس(

اتهمت إثيوبيا الجيش السوداني بالتعدي على حدودها )إبراهيم حميد/ األناضول(

نفذت عمليات اغتيال عدة في كابول أخيرًا )هارون صابوان/ األناضول(

يستعد النظام المصري، استباقًا للذكرى العاشرة لثورة 25 يناير/ كانون 
قضايا  تحريك  إلى  باإلضافة  المتحركة،  الكمائن  إلقامة   ،2011 الثاني 
جديدة ضد معتقلين، فيما يبدو غير مهتم بإظهار تحقيق انفراجة 

سياسية وال بفتح المجال اإلعالمي

الحدث

رصد

تقريرأفغانستانرصد

»أحــد  بــأنــه  التقرير  الـــذي وصــف  ميلنر، 
ألجـــنـــدتـــهـــا  لـــلـــتـــرويـــج  املـــنـــظـــمـــة  أدوات 
إلى وجهة نظر  التي تستند  السياسية، 
أيــديــولــوجــيــة مــشــوهــة«. وقـــال إن الــعــرب 
بما  الحكومة،  فــي  ممثلون  إسرائيل  فــي 
فــي ذلـــك الــســلــك الــدبــلــومــاســي. أمـــا مدير 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي فـــي مــنــتــدى كــوهــيــلــت 
لــلــســيــاســة فـــي الـــقـــدس املــحــتــلــة، يــوجــن 
كونتوروفيتش، فــرأى أن وجــود حكومة 
تــديــر شــــؤون الــفــلــســطــيــنــيــن، يــجــعــل أي 
العنصري »غير قابل  الفصل  حديث عن 
للتطبيق«، واصفًا تقرير »بتسيلم« بأنه 
وغير  للصدمة،  تدعو  بصورة  »ضعيف 

نزيه ومضلل«. 
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى الـــقـــنـــصـــل اإلســـرائـــيـــلـــي 
الــســابــق فـــي نـــيـــويـــورك، ألــــون بــيــنــكــاس، 
ــرة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  ــطـ ــيـ ــبــــار الـــسـ ــتــ ــه اعــ ــإنــ فــ
عــلــى األراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة »احـــتـــااًل، 
ــّر بــأن  ــ  عــنــصــريــًا«. وأقـ

ً
لــكــنــه لــيــس فــصــا

مــنــتــقــدي إســـرائـــيـــل الـــذيـــن امــتــنــعــوا عن 
استخدام املصطلح، أو الذين استخدموه 
ــولـــون اآلن  ــقـ ــيـ وتــــعــــرضــــوا لـــلـــهـــجـــوم »سـ
بــأريــحــيــة، حــســنــًا، هــا هــم اإلســرائــيــلــيــون 

يقولون ذلك بأنفسهم«.
»العربي  ميدانيًا، كشفت مصادر محلية لـ
الجديد« عن إصابة 3 عمال فلسطينين 
ــالـــرصـــاص أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــم اجــتــيــاز  بـ
فتحة بــالــجــدار الــعــنــصــري، الــفــاصــل في 
قــريــة فـــرعـــون جــنــوبــي طــولــكــرم شمالي 
صيب 7 عمال آخرين 

ُ
الضفة. وسبق أن أ

بـــيـــنـــمـــا كـــانـــوا  ــن أمــــــس االثـــــنـــــن،  ــ أول مـ
ــول إلــــــى عـــمـــلـــهـــم مــن  ــ ــــوصــ يــــحــــاولــــون الــ
خـــال الــفــتــحــة فــي فــرعــون إلـــى األراضــــي 

الفلسطينية املحتلة عام 1948.
من جهة ثانية، أصيب مواطن فلسطيني 
بــجــروح فــي الــــرأس، مــســاء االثــنــن، عقب 
استهداف املستوطنن مركبات املواطنن 
مــفــتــرق صــرة  مــن  بــالــقــرب  الفلسطينين 
غربي نابلس شمالي الضفة، بالحجارة. 
في  أعمال تجريف  وواصــل مستوطنون 
»يتسهار«  ملستوطنة  املحاذية  األراضــي 
ــقــــامــــة عـــلـــى أراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــن،  املــ
لــصــالــح تــوســيــع املــســتــوطــنــة، وذلــــك في 
ــة بـــوريـــن  ــريــ ــن قــ ــ ــيـــة مـ املـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـ
ــلــــس. وكـــــــان مــســتــوطــنــون  ــابــ جـــنـــوبـــي نــ
أقدموا، مساء اإلثنن، على حراثة أراض 
خاصة للمواطنن الفلسطينين في بلدة 
عقربا جنوبي نابلس، في منطقة الطويل 

شرقي البلدة بحماية قوات االحتال.
)العربي الجديد، األناضول، أسوشييتد برس(

مدير »بتسيلم« حجاي إلعاد إن »إحدى 
النقاط الرئيسية في تحليلنا هي أن هذه 
مــنــطــقــة جــيــوســيــاســيــة واحـــــدة تحكمها 
ديمقراطية  ليست  هــذه  ــدة.  واحــ حكومة 
واحــتــاال. هــذا فصل عنصري بــن النهر 
والبحر«. ويشير تبني منظمة إسرائيلية 
ُيــنــظــر إلــيــه مــنــذ فترة  مــعــروفــة ملصطلح 
طويلة على أنــه مــن املــحــرمــات، حتى من 
قــبــل الــعــديــد مــن مــنــتــقــدي إســرائــيــل، إلــى 
تحول أوسع في النقاش. وأضاف إلعاد: 
»نــحــن ال نــقــول إن درجــــة الــتــمــيــيــز الــتــي 
التي  نفسها  هــي  الفلسطيني  يتحملها 
يــواجــهــهــا إذا كــــان أحــــد مـــواطـــنـــي دولـــة 
إســرائــيــل أو إذا كـــان مــحــاصــرًا فــي غــزة. 
ــه ال يــوجــد بوصة  الــنــقــطــة املــهــمــة هــي أنـ
مربعة واحدة بن النهر والبحر يتساوى 
فـــيـــهـــا الــفــلــســطــيــنــي والـــــيـــــهـــــودي«. لــكــن 
»بــتــســيــلــم« ال تــتــخــذ مــوقــفــًا حـــول وجــود 

دولة واحدة أو دولتن. 
إلــى تطورين أخيرين كانا  إلــعــاد  وأشـــار 
األول  »بتسيلم«.  نظرة  تغيير  فــي  سببًا 
كان القانون املثير للجدل الذي صدر في 
بأنها  والــذي يعّرف إسرائيل  عــام 2018، 
»دولــة قومية للشعب الــيــهــودي«، والــذي 
ــض وضــــع مــنــزلــة الــفــلــســطــيــنــيــن في 

ّ
خــف

إسرائيل إلى مواطنن من الدرجة الثانية، 
وأضــفــى الــطــابــع الــرســمــي عــلــى التمييز 
نكبة  الــذي واجهوه منذ  النطاق  الواسع 
1948. أما التطور الثاني لدى »بتسيلم« 
فكان إعان إسرائيل في عام 2019 نيتها 
املحتلة،  الغربية  الضفة  ثلث  قــرابــة  ضــم 
التي  مستوطناتها،  جميع  ذلــك  فــي  بما 

يقطنها حوالي 500 ألف شخص.
على  اإلسرائيليون  الدبلوماسيون  ورّد 
التقرير، ومنهم املتحدث باسم القنصلية 
إيتاي  نيويورك،  في  اإلسرائيلية  العامة 

ــيــــل هـــيـــوم«  ــرائــ كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة »يــــســ
ــادر  ــ ــــصـ ــا الـ ــ ــددهــ ــ ــــي عــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، أن وزيــــــري الــخــارجــيــة 
واألردنـــي  أشــكــنــازي،  غابي  اإلسرائيلي 
أيمن الصفدي، عقدا لقاًء غير معلن في 
ق 

ّ
عل

ُ
ت األردن، في تاريخ لم تحدده. ولــم 

على  األردنــيــة  أو  اإلسرائيلية  السلطات 
الــخــبــر، لــكــن ســبــق لــلــوزيــريــن أن التقيا 
في األردن، مطلع شهر ديسمبر/كانون 
أن  الــصــحــيــفــة  وذكـــــــرت  املــــاضــــي.  األول 
»أشـــكـــنـــازي والــصــفــدي بــحــثــا الــقــضــايــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، وتـــعـــزيـــز 
ــافــــت أنــه  ــادي«. وأضــ ــتــــصــ ــتـــعـــاون االقــ الـ
ــر الــخــارجــيــة،  »مــنــذ تــولــيــه مــنــصــب وزيــ
التوترات  على تخفيف  أشكنازي  يعمل 
مــن  ــيــــس  ولــ واألردن«.  إســــرائــــيــــل  ــــن  بـ
الــواضــح مــا إذا كـــان االجــتــمــاع قــد ُعقد 
قبل أو بعد لقاء »مجموعة ميونخ« في 
العاصمة املصرية القاهرة، أول من أمس 
اإلثـــنـــن، والـــــذي بــحــث ســبــل اســتــئــنــاف 
اإلســرائــيــلــيــة.  الفلسطينية  املــفــاوضــات 
وزراء  مــــيــــونــــخ«  ــة  ــمــــوعــ »مــــجــ ــم  ــ ــــضـ وتـ
خارجية األردن ومصر وفرنسا وأملانيا.
في سياق آخر، وصفت منظمة »بتسيلم« 
ــة إســــرائــــيــــل  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة اإلسـ ــيــ ــوقــ ــقــ ــحــ الــ
الفلسطينية  األراضـــي  على  وسيطرتها 
ــل عـــنـــصـــري«، مــســتــخــدمــة  بـــنـــظـــام »فـــصـ
مصطلحًا يرفضه االحتال بشّدة. وذكرت 
املنظمة في تقرير لها، أمس الثاثاء، أنه 
في الوقت الذي يعيش فيه الفلسطينيون 
ــــن الـــســـيـــطـــرة  ــال مــخــتــلــفــة مـ ــ ــكـ ــ تـــحـــت أشـ
املحتلة  الغربية  الضفة  في  اإلسرائيلية 
وقــطــاع غــزة املحاصر والــقــدس الشرقية 
وداخل إسرائيل نفسها، فإن حقوقهم أقل 
املنطقة بأكملها  فــي  الــيــهــود  مــن حــقــوق 
وقــال  األردن.  ونــهــر  املتوسط  البحر  بــن 

»بتسيلم«: االحتالل دولة فصل عنصري
لقاء أردني ـ إسرائيلي غير معلن

على وقع تسريب 
صحيفة »إسرائيل 
هيوم« خبرًا عن 

لقاء أردني ـ إسرائيلي، 
وصفت منظمة 
»بتسيلم« إسرائيل 

بـ»نظام فصل 
عنصري«
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حول »خطوات إيجابية«
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غزة: مسيرة رفضًا 
لتقليص خدمات 

»أونروا«

شارك فلسطينيون، أمس الثالثاء، 
فــــي مـــســـيـــرة احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى نــيــة 
ــــوث وتــشــغــيــل الــالجــئــن  وكــــالــــة غـ
تقليص  )أونـــــــروا(،  الفلسطينين 
قة ببرنامج الغذاء. 

ّ
خدماتها املتعل

وانطلقت املسيرة، التي دعت إليها 
)تابعة  لالجئن  الشعبية  الــلــجــان 
ملــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة(، 
وفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة، فـــي مخيم 
جباليا، شمالي قطاع غزة. وحمل 
ــيـــرة أكــيــاســا  املــــشــــاركــــون فــــي املـــسـ
فـــارغـــة مـــن الــدقــيــق وأرغـــفـــة خــبــز، 
إلــى جانب الفتات عليها شعارات 

رافضة للقرار.
)األناضول(

النظام السوري 
يقصف ريف إدلب

جددت قوات النظام السوري، أمس 
الـــثـــالثـــاء، خـــرق وقـــف إطــــالق الــنــار 
في ريف إدلب، شمال غربي البالد، 
فيما ردت فصائل املعارضة بقصف 
متفرقة  مناطق  فــي  للنظام  مــواقــع 
ــيــــة.  بـــريـــف إدلــــــب وحــــمــــاة والــــالذقــ
واســـتـــهـــدفـــت قـــــــوات الــــنــــظــــام قـــرى 
والــفــطــيــرة في  كنصفرة وســفــوهــن 
الزاوية في ريف إدلب  ناحية جبل 
الــجــنــوبــي، مــوقــعــة أضــــــرارًا مــاديــة 
املدنين. في  جسيمة في ممتلكات 
املــقــابــل، قــصــفــت فــصــائــل »الجبهة 
ــر« الـــتـــابـــعـــة  ــريــ ــحــ ــتــ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
للمعارضة مواقع لقوات النظام في 
مــحــور مــعــرة مــوخــص بــريــف إدلــب 
الجنوبي، ومحور معسكر جورين 
فــــــي ســــهــــل الــــــغــــــاب بـــــريـــــف حـــمـــاة 
الكبانة  ومــحــور  الغربي،  الشمالي 
في ريف الالذقية الشمالي الشرقي.
)العربي الجديد(

تركيا: اعتقال عناصر من 
»داعش« و»الخدمة«

التركية،  السلطات األمنية  اعتقلت 
الــثــالثــاء، فــي عمليات أمنية  أمــس 
شملت واليــات عــدة، أكثر من مائة 
بــتــهــمــة االنــتــمــاء لتنظيم  شــخــص 
ــة«.  ــدمــ ــخــ »داعـــــــــــش« و»جــــمــــاعــــة الــ
وشملت العملية األولى التي جرت 
في والية أضنة، 6 أشخاص، بتهمة 
»داعش«، وهم 3 سورين  االنتماء لـ
الثانية  العملية  وفــي  عراقين.  و3 
اعــتــقــلــت شــعــبــة مــكــافــحــة اإلرهــــاب 
األمــن بإسطنبول 118  في مديرية 
شخصا من العسكرين واملوظفن 
فــي الــجــيــش فــي 33 واليــــة، بتهمة 
تـــغـــلـــغـــل جــــمــــاعــــة »الـــــخـــــدمـــــة« فــي 

القوات املسلحة.
)العربي الجديد(

أوغندا: حجب وسائل 
التواصل عشية االنتخابات

في  االتـــصـــاالت  تنظيم  أمـــرت هيئة 
ــزّودي  ــ ــ أوغـــــنـــــدا، أمـــــس الــــثــــالثــــاء، مـ
خدمات اإلنترنت بحجب تطبيقات 
الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي واملـــراســـلـــة، 
غدًا،  العامة  االنتخابات  إجــراء  قبل 
التنفيذية  املديرة  وأمــرت  الخميس. 
لـــلـــجـــنـــة االتــــــــصــــــــاالت األوغـــــنـــــديـــــة 
ــات  ــ ــركـ ــ إيـــــــريـــــــن ســــيــــوانــــكــــامــــبــــو شـ
االتصاالت »فورًا بتعليق أي وصول 
ــتـــواصـــل  ــدام« لــــوســــائــــل الـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
عبر  املراسلة  ومنصات  االجتماعي 

اإلنترنت.
)فرانس برس(

زعيم الشيعة األفغان 
في باكستان

ــانـــي  ــائــــب الـــرئـــيـــس األفـــغـ ــل نــ ــ وصــ
ــان  ــغـ ــم الــشــيــعــة األفـ ــيـ األســــبــــق، زعـ
ــــم خـــلـــيـــلـــي )الـــــــــصـــــــــورة(، إلــــى  ــريـ ــ كـ
أيام  بعد  الثالثاء،  أمس  باكستان، 
مــــن مــقــتــل 11 شــخــصــا مــــن أقــلــيــة 
تنظيم  يــد  عــلــى  الشيعية  الـــهـــزارة 
»داعش«. وينظر إلى زيارة خليلي 
بــــاعــــتــــبــــارهــــا جــــــــزءًا مـــــن مـــحـــاولـــة 
ــــالح الـــعـــالقـــات املـــتـــوتـــرة بــن  إلصــ

أفغانستان وباكستان.
)أسوشييتد برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

فيما ارتبط عهد الرئيس األميركي الخاسر 
ــا وثـــيـــقـــا بــالــيــمــن  ــاطـ ــبـ ــد تــــرامــــب ارتـ ــالــ دونــ
ــه املـــتـــنـــوعـــة،  ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــربــــي وتـ ــغــ ــتــــطــــرف الــ املــ
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة واملــســلــحــة، وتــغــذى 
التي  الدينية،  وتــلــك  املــؤامــرة،  مــن نظريات 
تــتــبــنــاهــا، أصــبــحــت هـــذه الـــتـــيـــارات أخــيــرًا، 
فــي عــن الــعــاصــفــة، ال ســيــمــا فــي الــواليــات 
املتحدة، بعد أحداث مبنى الكابيتول )مقر 
الــكــونــغــرس(، األربــعــاء املــاضــي، واقتحامه 
ــــدى املـــصـــادقـــة  ــبـــل أنــــصــــار تــــرامــــب لــ مــــن قـ
باالنتخابات.  بــايــدن  فــوز غريمه جــو  على 
ــتــــهــــداف هـــذه  ـــر عـــلـــى اســ ــ وال يــقــتــصــر األمــ
»كيو أنون« و»بــراود بويز«،  املجموعات، كـ
من قبل مواقع التواصل لالجتماعي، للحّد 
ــا، أو مـــالحـــقـــة واعـــتـــقـــال  مــــن نـــشـــر أفــــكــــارهــ
بعض وجوهها التي شاركت في االقتحام، 
ــه إعالميا، عن 

ّ
أقــل أيــضــا،  بــل يجري البحث 

ضرورة وجود خطة إلدارة بايدن ملحاصرة 
هـــذه املــجــمــوعــات املــتــطــرفــة، الــتــي لــن يكون 
الــعــهــد الــجــديــد داعــمــا لــهــا بـــأي شــكــل، كما 
اليمينيون  املنظرون  يــزال  وال  ترامب.  فعل 
يرون عبر مواقع التواصل، أن »هناك رئيسا 
أمــيــركــيــا واحــــدًا اســمــه دونـــالـــد تـــرامـــب«، ال 
الــذي  املخلص  لهم  يمثل  األخــيــر  أن  سيما 
حــارب كل شــيء، من العوملة إلى الشيوعية 
»الــطــبــقــة الـــفـــاســـدة« في  ــــرورًا بـــ والـــصـــن، مـ
واشــنــطــن. وتعتبر »كــيــو أنــــون« أن تــرامــب 
يـــشـــن حـــربـــا ســــّريــــة ضــــد طـــائـــفـــة لــيــبــرالــيــة 
ــي 

ّ
ــيـــطـــان، ومــســتــغــل ــن عـــبـــدة الـــشـ عـــاملـــيـــة مــ

األطفال جنسيا.
بــايــدن رئيسا  اقـــتـــراب مــوعــد تنصيب  ومـــع 
ــالـــي،  ــحـ ــثــــانــــي الـ ــــون الــ ــانـ ــ ــنــــايــــر/ كـ ــــي 20 يــ فـ

إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

يــعــود مــلــف أمـــن إقــلــيــم بــلــوشــســتــان، جنوب 
غــربــي بــاكــســتــان، إلــى الــواجــهــة مــجــددًا، بعد 
 أعمال 

ّ
أن فــيــه. ومــع  التصعيد  عـــودة مــوجــة 

الـــعـــنـــف مـــتـــواصـــلـــة بــشــكــل شـــبـــه يـــومـــي فــي 
 جريمة خطف 11 شخصا من 

ّ
اإلقليم، إال أن

فــي منطقة مــش وقتلهم،  فــحــم  عــمــال منجم 
فــي الــثــالــث مــن شــهــر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الحالي، والتي تبناها تنظيم »داعــش«، كان 
الشعبية  املــســتــويــات  على  كبيرًا  صــدى  لها 
واإلعــالمــيــة والــســيــاســيــة. وشــهــدت املــنــاطــق 
الباكستانية املختلفة تظاهرات واعتصامات 
ملــــدة خــمــســة أيــــام احــتــجــاجــا عــلــى الـــحـــادث، 
الــــوزراء، عمران  وذلــك قبل أن يتوجه رئيس 
خان، إلى اإلقليم، ويتحدث إلى ذوي القتلى 
ويتعهد بإجراء التحقيقات ومالحقة الجناة. 
وبــيــنــمــا وّجــهــت املــعــارضــة انــتــقــادات الذعــة 
لرئيس الــوزراء، واتهمته بالفشل في إحالل 
 ما يحدث 

ّ
األمن في بلوشستان، رأى خان أن

في اإلقليم هو نتيجة »التدخالت الهندية«.
وقـــــال خـــــان، فـــي تــصــريــحــات أثـــنـــاء زيـــارتـــه 
 
ّ
إلقليم بلوشستان أول من أمس، اإلثنن، إن
الهند تتدخل في شؤون بالده »إلرباك األمن 
وذلــك مــن خــالل دعــم تنظيم داعـــش«. وأشــار 
املعروف  جهنكوي«،  »جيش  تنظيم   

ّ
أن إلــى 

»جيش الصحابة السني« املحظور،  سابقا بـ
قد »تحول إلى داعــش، وانضم أعضاؤه إلى 
التنظيم من أجل إربــاك األمــن وإشعال فتيل 

حرب طائفية في اإلقليم 
بـــمـــســـاعـــدة ودعـــــــم هــــنــــدي. لـــكـــن الـــحـــكـــومـــة، 
وتحديدًا سلطات األمن، ستتعامل معه بيد 
 عملية مسلحة 

ّ
مــن حــديــد، وهــي بصدد شــن

موسعة في اإلقليم«.
كما اتــهــم خــان األحـــزاب املــعــارضــة، ال سيما 
»التحالف من أجل الديمقراطية« الذي يضم 

ــــزداد املـــخـــاوف مـــن وقــــوع أعـــمـــال عــنــف في  تـ
الــشــارع، مــجــددًا، أو حتى قبل ذلـــك، مــع عزم 
الــديــمــقــراطــيــن املـــضـــي فـــي إجــــــــراءات لــعــزل 
اإلقـــدام  فــقــط منعه مــن  تــرامــب، ال تستهدف 
عــلــى خــطــوة »انــتــحــاريــة« قــبــل نــهــايــة عــهــده، 
القضاء على أي طموح  إلــى  مــا تهدف  بقدر 
السياسية، من بوابة  الحياة  إلــى  للعودة  له 
الـــتـــرشـــح مـــجـــددًا لــالنــتــخــابــات أو تــأســيــس 
حزب أميركي ثالث. هذه املخاوف تؤججها 
ــّبـــت فــــي صــالــح  ــتـــي صـ نــســبــة الـــتـــصـــويـــت الـ
الــرئــيــس، وقـــاعـــدة بــيــضــاء تــــزداد يــومــا بعد 
املجموعات  أن  يوم عنصرية وتصلبا، علما 
مستهدفة  كــانــت  لــطــاملــا  املــتــطــرفــة  اليمينية 
من الخطاب األميركي الوسطي، ال سيما من 

جهة الديمقراطين. 
وأعلن موقع »تويتر«، أول من أمس اإلثنن، 
ه »جّمد بصورة نهائية« أكثر من 70 ألف 

ّ
أن

إلى  أنــــون«، مشيرًا  »كــيــو  بـــ حــســاب مرتبطة 
أزال هــذه الحسابات ملنع أصحابها من  أنــه 
اســتــخــدام املــنــّصــة لــلــتــرويــج لــلــعــنــف. وقـــال 
»تـــويـــتـــر«، فـــي بـــيـــان، إنــــه »نـــظـــرًا لـــأحـــداث 
واشنطن،  العاصمة  شهدتها  التي  العنيفة 
ولــتــزايــد مــخــاطــر األذى، بــدأنــا اعــتــبــارًا من 
عــصــر الــجــمــعــة )املــــاضــــي(، تــعــلــيــقــا نــهــائــيــا 
ــانـــت مــخــّصــصــة  ــتـــي كـ آلالف الـــحـــســـابـــات الـ
شارك محتوى كيو أنون«، 

َ
بالدرجة األولى لت

مـــؤكـــدًا »تــعــلــيــق أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف حــســاب، 
ــد  وفــــي حـــــاالت كــثــيــرة كــــان هـــنـــاك فــــرد واحـ
 
ّ
يــديــر حــســابــات عـــــّدة«. ووفـــقـــا لــلــبــيــان، فـــإن

تــشــارك، على نطاق  كانت  الحسابات  »هــذه 
واســـــع، مــحــتــويــات خــطــيــرة مــرتــبــطــة بكيو 
أنون. لقد كانت مكرسة بشكل أساسي لنشر 
نظريات املؤامرة هذه في الشبكة بأسرها«. 
خذت غالبية مواقع التواصل االجتماعي 

ّ
وات

ــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــنــذ  الـــرئـــيـــســـيـــة إجـــــــــــراءات غـ
مبنى  الجمهوري  امللياردير  أنــصــار  اقتحم 
»الــكــابــيــتــول«، األربــعــاء، وزرعـــوا فيه الرعب 
والــعــنــف والـــخـــراب عــلــى مـــدى ســـاعـــات، في 
حدث صدم الواليات املتحدة وشّوه صورتها 
ــق، 

ّ
فــي الــعــالــم أجــمــع. وكــــان »تــويــتــر« قــد عــل

الجمعة أيضا، »بشكل دائم« حساب ترامب، 
مشيرًا إلى مخاطر حصول »تحريض جديد 
عــلــى الــعــنــف« مــن جــانــب الــرئــيــس الــخــاســر. 
ر البيان من »خطط تنتشر على تويتر 

ّ
وحذ

حة في 
ّ
وأماكن أخرى لتنظيم تظاهرات مسل

 هجوم ثــاٍن على 
ّ
املستقبل، بما في ذلك شن

مبنى الكابيتول في 17 يناير«. وكان عضو 

 
ّ

11 حزبا معارضا للحكومة، بأنها »تستغل
ــــى هــدفــهــا  ــل الــــوصــــول إلـ ــ ــة مــــن أجـ كــــل فـــرصـ
األســاســي، وهــو تــنــازل الحكومة عــن ملفات 
الــفــســاد الــتــي يــواجــهــهــا الــقــيــاديــون فــي تلك 
 حكومته »مصممة 

ّ
األحـــزاب«، مشيرًا إلى أن

عــلــى املـــضـــي قـــدمـــا فـــي مــعــاقــبــة الــضــالــعــن 
 »األحــــزاب السياسية، 

ّ
فــي الــفــســاد«. وأكــد أن

ــدًا حـــزبـــي الــشــعــب وحـــــزب الــرابــطــة  ــديـ وتـــحـ
جـــنـــاح نـــــواز شـــريـــف، الـــلـــذيـــن حــكــمــا الــبــالد 
بلوشستان،  إلقليم  شيئا  يقدما  لــم  لعقود، 
قبل حكومات  مــن  ومهمشا  منسيا   

ّ
ظــل فقد 

 
ّ
ــار إلــــى أن ــ ــه أشـ مــخــتــلــف األحــــــــزاب«، غــيــر أنــ

حكومته »تولي اهتماما كبيرًا لهذا امللف«.
من جانبه، قال وزير الخارجية الباكستاني 
أول  شــاه محمود قرشي، في بيان صحافي 
 »الهند وراء الجماعات 

ّ
من أمس، اإلثنن، إن

اإلرهـــابـــيـــة فـــي بــاكــســتــان، ولــيــس هـــذا فــقــط، 
بــل نــيــودلــهــي أيــضــا وراء أعــمــال الــعــنــف في 
»الخطة   

ّ
أن وأضـــاف  املـــجـــاورة«.  أفغانستان 

الــتــي تــســعــى إلــيــهــا الــهــنــد مـــن إربـــــاك األمـــن 
فتيل حــرب  وإشــعــال  بلوشستان  إقــلــيــم  فــي 
طــائــفــيــة، ســتــفــشــل كــمــا فــشــلــت ســابــقــاتــهــا، 
وباكستان قادرة على إحالل األمن، والقوات 
أراضيها  عن  للدفاع  مستعدة  الباكستانية 
وقـــمـــع الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة الـــتـــي تــدعــمــهــا 

 
ّ
مـــن »أنــتــيــفــا« الـــيـــســـاريـــة، دخـــلـــت عــلــى خــط

بي  »بــي  لـــ نفى  نفسه  أنجلي  لكن  األحــــداث. 
ســي« وجــود »أنتيفا«، بل إن املقتحمن هم 
»وطــنــيــون فعلوا مــا كــان آبــاؤنــا املؤسسون 
لــيــفــعــلــوه«، ألن »أنــتــيــفــا جــبــنــاء وال الــتــزام 
أكثر من  لديهم لوطنهم«. كما جرى اعتقال 
12 شــخــصــا، مـــن بــيــنــهــم آدم جــونــســون من 

فلوريدا، املتهم بسرقة ممتلكات حكومية.
ــدو مـــســـتـــقـــبـــل »كــــيــــو أنـــــــــون« وغـــيـــرهـــا  ــ ــبـ ــ ويـ
 إدارة بــايــدن، 

ّ
مــعــرضــا لــالســتــهــداف فــي ظـــل

خصوصا إذا ما جــرى ذلــك بتناغم مع تيار 
وســـطـــي فــــي الــــحــــزب الـــجـــمـــهـــوري، يـــــرى أن 
أميركية  قــاعــدة  مــع  باالنقسام،  مــهــّدد  حزبه 
ــزداد يمينية وتــســلــحــا، عــلــى الــرغــم مــن أن  تــ
هؤالء املتطرفن ال يسيرون حتى اآلن ضمن 
كــيــان مــنــظــم. ويـــبـــدو االســـتـــهـــداف اإلعــالمــي 
لــهــؤالء الخطة األنــســب مبدئيا. وذكــر موقع 
بـــايـــدن اإلعــالمــي  فــريــق  »ديـــفـــانـــس وان« أن 

في مراسم تشييع قتلى حادثة مــش«. وكان 
 فــي منجم للفحم فــي منطقة مش 

ً
11 عــامــال

بــالــرصــاص، بعد  تــمــت تصفيتهم رمــيــا  قــد 
اختطافهم من قبل مسلحن تابعن لتنظيم 
»داعــش« في الثالث من شهر يناير الحالي. 
الهزارة الشيعية،  أقلية  أبناء  والضحايا من 
وهو ما دفع األقلية إلى تنظيم احتجاجات 
واعتصامات في املدن الباكستانية املختلفة. 
ــام عقب  كــمــا رفـــض األهـــالـــي عــلــى مـــدى 6 أيــ
مطالبن بحضور  الضحايا،  دفــن  الــحــادثــة، 
ــيـــس الـــــــــوزراء مــــراســــم الــتــشــيــيــع وتــلــبــيــة  رئـ
مــطــالــبــهــم. لــكــن األخـــيـــر رفـــض املــشــاركــة في 
املـــراســـم، خــشــيــة تـــكـــرار هـــذا الــســيــنــاريــو من 
قبل شــرائــح أخــرى فــي املستقبل، إال أنــه قام 
بداًل من ذلك بزيارة بلوشستان بعد مراسم 
التي جرت السبت املاضي،  التشييع والدفن 
وقـــــّدم الــتــعــازي ألهـــالـــي هـــــؤالء، مــشــيــرًا إلــى 
 حــكــومــتــه »لــــن تـــتـــرك بــلــوشــســتــان بـــؤرة 

ّ
أن

للمسلحن الذين تدعمهم الهند«.
وكـــان مــن أهـــم مــطــالــب أقــلــيــة الـــهـــزارة وذوي 
الضحايا إطالق عمليات ملالحقة املسلحن، 
ــــش« الــــذي تبنى  تــحــديــدًا ضـــّد تــنــظــيــم »داعــ
املــســؤولــيــة عـــن الــهــجــوم، مــعــتــبــريــن وصـــول 
التنظيم إلى اإلقليم، الذي يعاني من انتشار 
االنفصالية  والحركات  املسلحة  التنظيمات 
ظاهرة خطيرة  يواجه  أنــه  يعني  البلوشية، 
قد تكون بداية حرب طائفية في بلوشستان.

في السياق، قال زعيم أقلية الهزارة آغا سيد 
الضحايا  تشييع  مــراســم  قبل  رضـــا،  محمد 
ــيـــة ضــحــيــة أعـــمـــال الــعــنــف  ــلـ  »األقـ

ّ
بـــيـــوم، إن

أبــنــاؤهــا وال أحد  إذ يتم قتل  منذ 22 عــامــا، 
 »مــــن بن 

ّ
يــســتــجــيــب ملــطــالــبــهــا«، مـــؤكـــدًا أن

مــطــالــبــنــا اســتــقــالــة الــحــكــومــة املــحــلــيــة الــتــي 
ــــن فـــي اإلقــلــيــم عــامــة،  ــــالل األمـ فــشــلــت فـــي إحـ
الشيعية  لأقلية  الــالزمــة  الحماية  وتــوفــيــر 

فيه على وجه الخصوص«.
ونقلت السلطات أخيرًا تعزيزات جديدة إلى 
عــســكــريــة موسعة  لــبــدء عملية  بــلــوشــســتــان 
ضّد املسلحن فيه، وسط خشية كثيرين من 
تداعياتها. وفــي هــذا اإلطـــار، قــال أحــد رموز 
وهو  الولي،  عبد  ويدعى  بلوشستان،  إقليم 
مــن عرقية بــشــتــون، فــي حــديــث مــع »العربي 
اإلقليم  العسكرية في  »العملية   

ّ
إن الجديد«، 

فالعمليات  لها تبعات سلبية جــدًا،  ستكون 
ــا إلــــى  ــ ــيــ ــ ــــي بــــخــــيــــر«، داعــ ــأتـ ــ ــن تـ ــ املـــســـلـــحـــة لــ
األمنية  والــســلــطــات  القبائل  بــن  »التنسيق 

للتصدي للمستجدات األمنية«.

ــارز فــي جــمــاعــة »كــيــو أنــــون«، هــو جــاكــوب  بـ
أنــطــونــي شــانــزلــي، املـــعـــروف بــجــاك أنجلي 
)أو كيو أنون شامان(، قد جرى اعتقاله إثر 
أحداث الكونغرس، وهو على األرجح الرجل 
الذي انتشرت صوره بشكل واسع أمام مبنى 
»الكابيتول« وهو بوجه مصبوغ وقبعة من 
الـــفـــرو عــلــيــهــا قـــرنـــان، وصـــــدره عــــار ومــلــيء 
لترامب، شاركوا  مــؤيــدون  ويــرى  بالوشوم. 
»بـــي بـــي ســـي«،  فـــي االقـــتـــحـــام، فـــي حــديــث لــــ
، وأن العنف أحدثته جماعات 

ّ
أنهم على حق

الهند«. على الضفة األخرى، اعتبر »التحالف 
 حـــكـــومـــة خـــان 

ّ
ــل الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« أن ــ مــــن أجـ

»فــشــلــت فـــي إحـــــالل األمـــــن فـــي بــلــوشــســتــان 
ــنـــاك«، مـــحـــذرًا من  واحـــتـــواء املــلــف األمـــنـــي هـ
 أعمال العنف أصبحت 

ّ
»تدهور األمور، إذ إن

شبه يومية فــي اإلقــلــيــم«. وفــي الــســيــاق، قال 
القيادي في حزب »الرابطة اإلسالمية« جناح 
نواز شريف، أحسن إقبال، وهو وزير سابق 
لــلــداخــلــيــة، فــي تــصــريــح صــحــافــي لــه أخــيــرًا، 
امللفات  لجميع  التصدي  فــي  فشل  »خــان   

ّ
إن

املهمة التي تواجهها البالد، ومنها ملف أمن 
الشعب  ينتفض  أن  األوان  وآن  بلوشستان، 
ــا، اتهمت  ــص مــنــه«. بـــدورهـ

ّ
ضـــده كــي يــتــخــل

نائبة زعيم حزب »الرابطة« مريم نواز، وهي 
ابــنــة رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق نــــواز شــريــف، 
خان بأنه »ال يعرف كيفية التعامل مع أبناء 
 بــشــدة »رفـــضـــه املــشــاركــة 

ً
الــشــعــب«، مــنــتــقــدة

وسائل  في  العاملن  الصحافين  منع  عليه 
مــن دخــول مقرات  إعــالم ومنصات متطرفة، 
»البنتاغون«. ويبقى ستيف بانون،  مهمة، كـ
مستشار تــرامــب الــســابــق، والــــذي كـــان يدير 
مثااًل  املتشدد،  اليميني  »بــريــتــبــارت«  موقع 
ــارزًا عــلــى خــضــوع إدارة تـــرامـــب وتــأثــرهــا  ــ بـ

بهذه التيارات وتوجهاتها.
ــــذرت، في  وكـــانـــت وكـــالـــة »أف بـــي آي« قـــد حـ
ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املـــاضـــي، مـــن أن الــتــطــرف 
الداخلي هو من أكبر املخاطر التي تواجهها 
أميركا، وأن أصحاب نظرية التفوق األبيض 
الــخــطــر. إلى  يشكلون القسم األكــبــر مــن هــذا 
ذلــــك، يــبــدو أن كــنــدا أيــضــا تــبــحــث بتوسعة 
الئحتها للمنظمات اإلرهابية، لتضم أسماء 
»بـــراود بــويــز« وغــيــرهــا، وذلـــك عــلــى ضــوء  كــــ
السؤال  ليبقى  األميركي.  الكونغرس  أحــداث 
عــمــا إذا كــانــت هـــذه اإلجـــــــراءات ســتــزيــد من 

التطرف اليميني، أو تتمكن من احتوائه.

طوارئ في واشنطن

يــتــولــى الــديــمــقــراطــيــون الــســيــطــرة عــلــيــه في 
لجمع  بحاجة  سيكونون  لكنهم  يــنــايــر،   20
ــوات الــعــديــد مـــن الــجــمــهــوريــن مـــن أجــل  ــ أصـ
بلوغ غالبية الثلثن املطلوبة إلدانة الرئيس. 
وبينما ُيتوقع أن إدانة ترامب في حال تمت 
انتخابات  في  ستحول دون ترشحه مجددًا 
قــائــمــة مــن أن تشغل  املـــخـــاوف  تــبــقــى   ،2024
املــحــاكــمــة مــجــلــس الــشــيــوخ خـــالل األســابــيــع 
األولـــى مــن حكم بــايــدن، األمــر الــذي سيعيق 
املـــصـــادقـــة عــلــى تــعــيــيــنــات الـــــــوزراء وبــعــض 

التشريعات.
وفي األيام األخيرة من واليته التي يعيشها 
مــــعــــزواًل، تـــوّجـــه تـــرامـــب أمــــس إلــــى تــكــســاس 
ــاع مــــن الـــــجـــــدار الــــــحــــــدودي بــن  لــتــفــقــد قــــطــ
الواليات املتحدة واملكسيك، والذي كان أبرز 
تــعــبــيــر عـــن إحــــدى ركـــائـــز رئـــاســـتـــه، الحملة 
الــشــرعــيــة، بعدما أشرفت  الــهــجــرة غير  ضــد 
 من 

ً
إدارتـــه على بناء مــا يقرب مــن 450 ميال

األبيض نحو  البيت  الجدار. وعند مغادرته 
تكساس أمــس، رفض ترامب في تصريحات 
للصحافين اإلجــابــة عن ســؤال عما إذا كان 
سيستقيل، معتبرًا أن مساعي عزله »سخيفة 
تماما« وأنها »استمرار ألكبر حملة مطاردة 
فــي تــاريــخ الــســيــاســة«، ومــحــذرًا مــن أن هــذه 
»غــضــب هـــائـــل« لــدى  اإلجــــــــراءات تــتــســّبــب بـــ

أنصاره، مع تأكيده أنه ال يريد أي عنف.
وقبل زيارته هــذه، التقى ترامب نائبه مايك 
بــنــس مــســاء اإلثــنــن فــي الــبــيــت األبــيــض، ما 
عكس رفض األخير االستجابة للديمقراطين 
الـــذيـــن حــثــوه عــلــى الــتــحــرك لــعــزل الــرئــيــس. 
وأجرى الرجالن »محادثة جيدة«، كما أعلن 
مـــســـؤول أمــيــركــي رفـــض الــكــشــف عـــن اســمــه، 
تــرامــب  أن  بــــرس«، مضيفا  »فــرانــس  بحسب 
سبيل  فــي  عملهما  مواصلة  »تعّهدا  وبنس 
نهاية واليــتــهــمــا«. وعمليا هذا  الــبــالد حتى 

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــيــدًا عـــن الــــطــــوارئ الــســيــاســيــة 
الــواليــات  تعيشها  التي  واألمــنــيــة 
اقتحام أنصار  املتحدة، على وقع 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب األســـبـــوع املــاضــي 
مبنى الكونغرس، واملخاوف من أعمال عنف 
جـــديـــدة مـــع قـــرب حــفــل تــنــصــيــب جـــو بــايــدن 
الحالي،  الثاني  يناير/كانون   20 في  رئيسا 
بـــالـــتـــوازي مـــع ســعــي الــديــمــقــراطــيــن لــعــزل 
تــرامــب فــي الــكــونــغــرس، كـــان األخــيــر يختار 
زيارة الجدار العازل على الحدود مع املكسيك، 
ــه الـــرئـــاســـيـــة،  ــتــ أبــــــرز مـــشـــاريـــعـــه خـــــالل واليــ
من  أيــام  بعد  الثالثاء  أمــس  العلني  للظهور 
الغياب. هذه الزيارة جاءت بعد لقائه نائبه 
مايك بنس مساء االثنن في البيت األبيض، 
في أول اجتماع بينهما منذ خالفاتهما إثر 
األربعاء  الكابيتول  مبنى  في  العنف  أعمال 
املاضي، تخلله إجراء »محادثة جيدة«، يبدو 
أنــهــا أراحـــت الــرئــيــس الــخــاســر إلــى أن نائبه 
لن يستجيب لدعوات التحرك لتنحيته. لكن 
مــســار عـــزل الــرئــيــس الــجــمــهــوري سيستمر 
فـــي الــكــونــغــرس، مـــع تـــوّجـــه مــجــلــس الــنــواب 
اليوم األربعاء ملناقشة الئحة اتهامية ضده، 
من املقرر أن يصّوت عليها في اليوم نفسه، 
إلطـــــالق مـــســـار عــــزل الـــرئـــيـــس الـــــذي تنتهي 
واليــــتــــه مــــع تــنــصــيــب بــــايــــدن فــــي 20 يــنــايــر 
أميركي  رئيس  أول  ترامب  ليصبح  الحالي، 
ــام فـــي الــكــونــغــرس  ــهـ ــه مـــرتـــن نـــص اتـ يـــواجـ
ــزل. وفـــيـــمـــا ُيـــتـــوقـــع أن يــتــم  ــ ــراء عــ ــ ــ ضـــمـــن إجـ
كبير  عـــدد  يــدعــمــه  إذ  الــنــص بسهولة  تبني 
الــنــواب، يبقى  الديمقراطين في مجلس  من 
الشك محيطا بمسار ونتيجة املحاكمة التي 
يفترض أن تجري الحقا في مجلس الشيوخ 
والــذي يعد حاليا غالبية جمهورية، قبل أن 

يــعــنــي أن تـــرامـــب ال يــعــتــزم االســتــقــالــة قبل 
الحالي، ويعني  يناير  انتهاء واليته في 20 
أيضا أن بنس رفض تنحية الرئيس بموجب 
الــتــعــديــل 25 لــلــدســتــور الــــذي يــجــيــز لــنــائــب 
الرئيس باالتفاق مع أغلبية أعضاء الحكومة 
ــه »غير أهل 

ّ
أن ــأوا  ارتـ مــا  إذا  الرئيس  تنحية 

لــتــحــمــل أعـــبـــاء مــنــصــبــه«. ووفـــقـــا لــلــمــســؤول 
 
ّ
أن التأكيد   ترامب وبنس »جـــّددا 

ّ
فــإن نفسه، 

أولـــئـــك الـــذيـــن انــتــهــكــوا الـــقـــانـــون واقــتــحــمــوا 
ــلــون 

ّ
الـــكـــابـــيـــتـــول األســــبــــوع املــــاضــــي ال يــمــث

مليون   75 يدعمها  التي  أواًل،  أميركا  حركة 

ــذا الـــلـــقـــاء بــعــد خــالفــات  ــركـــي«. وجـــــاء هــ ــيـ أمـ
ــنـــس األربــــعــــاء  ــــض بـ ــر رفــ ــ ــلــــن، إثــ ــرجــ بــــن الــ
نتائج  على  املصادقة  عملية  عرقلة  املــاضــي 

االنتخابات الرئاسية في الكونغرس.
أبـــرز حقيقة أن بنس ال يعتزم  لــقــاء اإلثــنــن 
االستجابة ملطالبة الديمقراطين بأن يستند 
الدستور ليعزل ترامب،  التعديل 25 من  إلى 
وذلــــك قــبــيــل تــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب أمــس 
الرئيس لتفعيل هذا  نــائــب  يــدعــو  قـــرار  على 
استخدامها.  يسبق  لم  مــادة  وهــي  التعديل، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، يــبــقــى تـــرامـــب مــهــددًا 

ــد تـــطـــبـــع مــســتــقــبــلــه الـــســـيـــاســـي  ــ بـــعـــقـــوبـــة قـ
وتدخل تاريخ الواليات املتحدة. فقد يصبح 
أول رئيس أميركي يواجه مرتن نص اتهام 
فــي الكونغرس ضمن إجـــراء عـــزل، إذ مضى 
الــديــمــقــراطــيــون فــي اتــجــاه فــتــح إجــــراء عــزل 
بحقه بتهمة »التحريض على العنف« الذي 
االتهامي،  القرار  شهدته واشنطن. وبحسب 
ــإن تـــرامـــب شـــّجـــع أنــــصــــاره عــلــى الـــوصـــول  فــ
إلـــى الــكــابــيــتــول األربـــعـــاء املــاضــي و»حـــرض 
على العنف« و»عّرض أمن الواليات املتحدة 
لخطر شديد«. وأضاف معدو القرار االتهامي 

أنه مع »سلوكه« هذا أظهر الرئيس املنتهية 
ــزال يــشــكــل تـــهـــديـــدًا لــأمــن  ــ ــه ال يـ ــ ــه »أنـ ــتـ واليـ
سمح  إذا  والدستور  وللديمقراطية  القومي 

له بالبقاء في مهامه«.
وســيــنــظــر مــجــلــس الـــنـــواب فــي نــص االتــهــام 
ــيــــوم األربـــــعـــــاء عـــلـــى أن يـــجـــري تــصــويــتــا  الــ
ي 

ّ
فــي الــيــوم نفسه. ومــن املــتــوقــع أن يتم تبن

الـــنـــص بــســهــولــة إذ يــدعــمــه عــــدد كــبــيــر من 
الديمقراطين في مجلس النواب. لكن الشك 
يبقى محيطا بمسار ونتيجة املحاكمة التي 
يفترض أن تجري الحقا في مجلس الشيوخ. 

وكان الكونغرس قد استهدف ترامب باجراء 
إقالة باشرته رئيسة مجلس النواب نانسي 
من  الطلب  بتهمة   2019 نهاية  فــي  بيلوسي 
أوكرانيا، التحقيق حول منافسه جو بايدن 
حن كان مرشحا للرئاسة. وتمت تبرئته في 

مجلس الشيوخ مطلع العام 2020.
لـــة حــتــى بعد  وقــــد تــســتــمــر مــحــاكــمــة املـــســـاء
تــرامــب منصبه، لكن مــخــاوف تبرز  مــغــادرة 
من أن املحاكمة في مجلس الشيوخ قد تعرقل 
بــدايــة  فــي  للديمقراطين  التشريعي  الــعــمــل 
عهد بايدن، إذ سينحصر عمل املجلس بهذه 

القضية، مما يبطئ التصديق على املرشحن 
لشغل املناصب في اإلدارة الجديدة ويصرف 
أولــويــات تشريعية مثل حزمة  االنــتــبــاه عــن 
ــن تـــداعـــيـــات  ــدة لــلــتــخــفــيــف مــ ــديــ ــــات جــ ــانـ ــ إعـ
جائحة كــورونــا. لكن بــايــدن قــال اإلثــنــن إنه 
يأمل أن يتمكن مجلس الشيوخ من مواصلة 
ــاد إذا انــعــقــدت  ــتـ ــعـ ــه عـــلـــى الـــنـــحـــو املـ ــالـ ــمـ أعـ
لــة، ربــمــا عــن طــريــق تقسيم  مــحــاكــمــة املــســاء

ساعات عمله بن األمرين.
فــي هــذا الــوقــت، تــتــزايــد املــخــاوف مــن أعمال 
عنف عند تنصيب بايدن في 20 الحالي، على 

الرغم من أن األخير قال اإلثنن »لست خائفا« 
من هذا الحفل في الهواء الطلق، على الرغم 
من مخاطر تنظيم مناصري ترامب تظاهرات 
جـــديـــدة. وكــــان مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــدرالــي 
)أف بــي آي( قــد حــذر فــي مــذكــرة داخلية من 
يحاولون  قــد  لترامب  مــوالــن  متظاهرين  أن 
التحقيقات  مكتب  وتلقى  بالحفل.  اإلخـــالل 
الفيدرالي أيضا بحسب شبكة »ايه بي سي« 
»القتحام«  تسعى  مجموعة  معلومات حول 
الخمسن  الــواليــات  الحكومة في كل  مكاتب 
فــي يـــوم الــتــنــصــيــب. وتـــرافـــق ذلـــك مــع إعــالن 
وزيـــر األمـــن الــداخــلــي بالوكالة تــشــاد وولــف 
اإلثــنــن اســتــقــالــتــه فــي خــطــوة مــفــاجــئــة. وتــم 
تعين بيت غاينور ليحل محله. غير أن هذه 
الخطوة لم تضع حدا للتساؤالت بشأن أمن 

العاصمة خالل األسبوع املقبل.
في املقابل، أعلن البنتاغون أنه سمح بنشر 
15 ألـــف عــنــصــر مــن الــحــرس الــوطــنــي خــالل 
مــراســم تنصيب بــايــدن. وقـــال رئــيــس مكتب 
الــدفــاع الجنرال  الــوطــنــي فــي وزارة  الــحــرس 
دانــيــال هوكانسون إن هــذه الــقــوات ستجهز 
أنه  غير  الشغب،  مكافحة  وأسلحة  بمعدات 
لــهــا حــتــى اآلن بحمل أســلــحــة في  لــم يسمح 
بأعمال  القائم  قالت  كما  العاصمة.  شـــوارع 
بيتمان  يوغاناندا  الكابيتول  شرطة  رئيس 
ــنــــن إن املــــســــؤولــــن وضـــعـــوا  ــي بـــيـــان االثــ فــ
السالمة  لضمان  ومنسقة«  شاملة  »خططا 
واألمـــــــن. كــمــا يـــبـــدأ جـــهـــاز الـــخـــدمـــة الــســريــة 
فــي الــواليــات املتحدة الــيــوم األربــعــاء تنفيذ 
التنصيب  بحفل  الخاصة  األمنية  ترتيباته 
الــرئــاســي، قبل نحو أســبــوع مما كــان مقررا 
. بـــالـــتـــوازي، أعــلــن الــبــيــت األبــيــض في 

ً
أصــــال

بــــيــــان أن تــــرامــــب »أعــــلــــن حـــــال طــــــــوارئ فــي 
ملساندة  فيدرالية  بمساعدة  وأمــر  واشنطن 
ــلـــظـــروف  ــن لـــالســـتـــجـــابـــة لـ ــطــ ــنــ جــــهــــود واشــ
الطارئة الناتجة عن مراسم تنصيب الرئيس 

من 11 يناير إلى 24 يناير 2021«.

دعم ترامب اليمين المتطرف األميركي وتغذى منه )سول لوب/فرانس برس(

خالل تشييع الضحايا السبت الماضي )مظهر شانديو/األناضول(

)Getty/قوات من الحرس الوطني أمام الكابيتول أمس )ستيفاني رينولدز

تتزايد المخاوف األمنية والسياسية في الساحة األميركية قبيل تنصيب جو بايدن رئيسًا في 20 
يناير/كانون الثاني الحالي. وفيما يضغط الديمقراطيون لعزل دونالد ترامب في الكونغرس، 
وهي عملية ال يُتوقع أن تكتمل قبل نهاية والية األخير، ترتفع المخاوف من أعمال عنف قد 

يقوم بها أنصار الرئيس الخاسر بعد االستعراض الذي قاموا به األربعاء الماضي في الكابيتول. 
وإزاء هذا الوضع، اندفعت وكاالت األمن لتعزيز اإلجراءات في واشنطن ونشر الحرس الوطني، 

بالتوازي مع إعالن حال الطوارئ فيها
الحدث

مخاوف سياسية وأمنية 
قبل تنصيب بايدن

نشر 15 ألف عنصر من 
الحرس الوطني خالل 
مراسم تنصيب بايدن

يطلق مجلس النواب 
اليوم إجراءات لعزل 

دونالد ترامب

تبحث كندا أيضًا 
بتصنيف »براود بويز« 

جماعة إرهابية

تعزيزات إلى بلوشستان 
لبدء عملية عسكرية 

ضّد المسلحين

يعيش اليمين األميركي 
المتطرف نكسة قوية 

مع اقتراب رحيل دونالد 
ترامب، فيما الحت بوادر 

لمحاصرته مع تشديد 
الرقابة والحظر على 

محتواه االفتراضي

تعزز حادثة خطف 11 
شخصًا من أقلية الهزارة 

في إقليم بلوشستان 
الباكستاني وقتلهم على 
يد تنظيم »داعش«، حالة 

التوتر في اإلقليم

يناير   20 في  اليمين  )الــصــورة(  بايدن  جو  المنتخب  الرئيس  ــؤدي  ي
»أميركا  إن  اليمين  أداء  حفل  تنظيم  لجنة  وقالت  الكابيتول.  في 
الموحدة« سيكون شعار حفل التنصيب. وإزاء مخاطر وقوع أعمال 
انتشار  مــخــاطــر  ــك  ــذل وك عــنــف 
رئيسة  ــت  دع ــا،  ــورون ك فــيــروس 
بلدية واشنطن موريال باوزر أنصار 
إلى  الــقــدوم  تفادي  إلــى  بايدن 
وقالت  التنصيب.  يوم  العاصمة 
»نطلب  صحافي  مؤتمر  فــي 
القدوم  ــدم  ع األميركيين  مــن 
ذلك،  عن  وعوضًا  واشنطن  إلى 

المشاركة عبر اإلنترنت«.

»أميركا موحدة«

باكستان قضية
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ضربات »داعش« تنهك النظام

تعزيزات إلى 
البادية السورية

صعود »داعش« 
يدعم سردية األسد في 

ادعائه محاربة اإلرهاب

أمين العاصي

تنظيــم  بــن  املواجهــات  تتجــه 
»داعــش« وقوات النظام الســوري 
إلــى مزيــد  الســورية  الباديــة  فــي 
النظــام  قــوات  دفعــت  وقــد  التصعيــد.  مــن 
والحــّد  الطــرق  لتأمــن  كبيــرة  بتعزيــزات 
مــن خطــورة »داعــش« علــى مــدن تقــع علــى 
إعالميــة  مصــادر  وكشــفت  الباديــة.  حــدود 
تابعــة للنظــام الســوري عــن إرســاله، أول من 
أمــس االثنــن، تعزيــزات عســكرية إلى طريق 
الشــرقي،  حمــاة  ريــف  فــي  أثريــا  خناصــر- 
اســتعدادًا إلطــالق عمليــة عســكرية واســعة 
الهجــوم  بعــد  الباديــة،  فــي منطقــة  النطــاق 
األخيــر الــذي نفــذه »داعش« فــي ريف مدينة 
ســلمية. فــي الســياق، أكــد املرصــد الســوري 
لحقــوق اإلنســان أن قوات النظام اســتقدمت 
بالفعــل تعزيــزات إلــى املنطقــة، مشــيرًا إلــى 
مــن  وعنصــرًا  ضابطــا   15 نحــو  مصيــر  أن 
قــد االتصــال بهم مســاء 

ُ
قــوات النظــام ممــن ف

الجمعة املاضي ال يزال مجهواًل، بعد هجوم 
الرهجــان  محــوري  علــى  املباغــت  التنظيــم 
والشاكوسية، شرقي حماة. وأشار إلى أنهم 
»كانــوا يســتقلون باص مبيت فــي املنطقة«، 
عثر عليه الحقا وكان محترقا. وتلقت قوات 
النظــام فــي األيــام األخيرة من العــام املاضي 
واألولــى مــن العام الحالــي، ضربات عدة من 
»داعــش«، أدت إلــى مقتــل وخطــف العشــرات 

من عناصرها، بينهم ضباط برتب رفيعة.
للتنظيــم  ثانيــة«  »والدة  بــوادر  وظهــرت 

تنظيــم داعــش مــرة أخــرى، يفــرض تحديات 
جديــدة علــى املجتمــع الدولي عليــه التعامل 
معها«، مســتدركا »ال أعتقد أن ذلك ســيكون 
مــن بوابــة النظــام، لذلــك فالقــوات األميركيــة 

موجودة هناك«.
»مركــز  فــي  الباحــث  اعتبــر  جانبــه،  مــن 
الحــوار الســوري« محمــد ســالم، فــي حديــث 
»عمليــا  التنظيــم  أن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
عــاد بقــوة، ولكــن إلــى نمــوذج ســابق ملــا كان 

بــالد  فــي  القاعــدة  )تنظيــم  فــي حالــة  عليــه 
الرافديــن( وحالــة )دولــة العراق اإلســالمية(. 
العــراق  فــي  عليهــا  كان  التــي  الحالــة  وهــي 
مــن ناحيــة شــن حــرب عصابات مع ســيطرة 
فــي  تبــدو  أنــه »ال  مكانيــة مرنــة«. وأضــاف 
لعــودة  إمكانيــة  أي  القريــب  املنظــور  املــدى 
علــى  املكانيــة  الســيطرة  لنمــوذج  داعــش 
الحواضــر، كمــا حــدث فــي املوصــل والرقــة، 
وهــذا ال ينفــي مطلقا حــدوث ذلك على املدى 
البعيــد، ألن عقليــة التنظيــم وأيديولوجيتــه 
»أن   علــى ذلــك«. وأعــرب عــن قناعتــه بـــ

ُّ
تحــث

الظــروف ال تســمح فــي املــدى القريــب بعودة 
تنظيــم داعــش إلــى مــا كان عليــه في ســورية 
علــى  الســيطرة  لجهــة   ،»2019 عــام  قبــل 
مســاحات جغرافيــة كبيــرة تضم مدنا كبرى 
وبلــدات. وأوضــح أن »مثل هذه الســيطرة لم 
تكــن لتتــم لوال تدخــل عامل خارجي واضح، 

كما في حالة سيطرة التنظيم على املوصل، 
والتي تمت بدعم إيراني خفي«.

النشــاط املتزايــد لتنظيــم  ومــن املالحــظ أن 
أشــهر  قبــل  يأتــي  ســورية،  فــي  »داعــش« 
قليلــة مــن انتخابــات رئاســية ينــوي النظــام 
إجراؤهــا فــي منتصف العــام الحالي، والتي 
مــن املؤكــد أن بشــار األســد ســيفوز فيهــا. ما 
يعزز االعتقاد بأن األخير يحاول االستثمار 
مجددًا في مســألة اإلرهاب، لدفع الغرب إلى 
املوافقــة علــى بقائــه فــي الســلطة 7 ســنوات 
أخــرى. وفــي هــذا الصــدد، شــّدد ســالم علــى 
أن بشار األسد »أول املستفيدين من صعود 
تنظيــم داعــش«، مضيفــا أن »هــذا الصعــود 
ادعائــه  فــي  واألســد  النظــام  ســردية  يدعــم 
محاربــة اإلرهــاب، وأنــه الخيــار األقــل ســوءًا 
للمجتمــع الدولــي بوجــود تنظيمــات يمكــن 

أن تصعد مثل تنظيم داعش«.

8
سياسة

على الرغم من معاناته 
من هجمات تنظيم 
»داعش« عليه، إال أن 

النظام السوري يحاول 
االستثمار في هذا 

المعطى، بغية تكريس 
ادعائه »محاربة اإلرهاب«

عززت قوات النظام مواقعها في البادية )فرانس برس(

فــي ســورية، فــي نهايــة العــام املاضــي، مــع 
بــل  النظــام،  قــوات  عملياتــه ضــد  تضاعــف 
عــن   

ً
فضــال عــدة،  مــدن  مــن  باالقتــراب  بــدأ 

قطعــه طرقــا يعتمد عليها النظام في توريد 
الحبــوب واملحروقــات مــن مناطــق ســيطرة 
فــي  )قســد(،  الديمقراطيــة«  ســورية  »قــوات 
كل  ودفعــت  ســورية.  مــن  الشــرقي  الشــمال 
هــذه التطــورات فــي البادية وزيــرة الجيوش 
عــن  للتعبيــر  بارلــي  فلورانــس  الفرنســية 
العــراق  فــي  »داعــش«  عــودة  مــن  قلقهــا 
وســورية، مشــيرة إلــى أن بالدهــا تعتبــر أن 

التنظيم ال يزال موجودًا.
مقابلــة  فــي  الفرنســية  الوزيــرة  ولفتــت 
بلــدة  ســقوط  »منــذ  أنــه  إلــى  تلفزيونيــة، 
 ،)2019 )عــام  الفــرات  وادي  فــي  الباغــوز 
الــذي كان املعقــل األخيــر للتنظيــم، يمكــن أن 
فــي  قوتــه  يســتعيد  بــدأ  داعــش  أن  نالحــظ 
سورية«. وتعد فرنسا من الدول الفاعلة في 
التحالف الدولي ضد اإلرهاب الذي تأســس 
فــي عــام 2014 فــي ذروة صعــود التنظيم في 
سورية. ويحتفظ التحالف بقيادة الواليات 
املتحــدة بوجــود قــوي فــي ســورية، منشــئا 
ومــن  التنــف.  قاعــدة  أبرزهــا  عــدة،  قواعــد 
الالفــت أن التحالــف لم يتدخل ضد التنظيم 
في مناطق سيطرة النظام وحلفائه الروس 
واإليرانيــن فــي البادية. مــع العلم أن النظام 
يبحــث عــن التنســيق مــع التحالــف الدولــي 
ملحاربــة »داعــش« بغيــة كســر حالــة العزلــة 
الواضــح  مــن  ولكــن  بــه،  املحيطــة  الدوليــة 
النظــام  مــع  التعــاون  يرفــض  التحالــف  أن 
وحلفائه الروس واإليرانين في هذا املجال.
وحول هذا املوضوع، رأى املحلل السياســي 
»العربــي  لـ حديــث  فــي  زيــادة،  رضــوان 
رغبــة  النظــام  لــدى  »ليســت  أنــه  الجديــد«، 
الواليــات  أكــدت  وقــد  داعــش،  محاربــة  فــي 
املتحــدة هــذا املوقــف أكثــر مــن مــرة«. وحــول 
النظــام لصعــود تنظيــم  إمكانيــة اســتغالل 
»داعــش« مــرة أخــرى لتعويــم نفســه كطــرف 
محــارب لإلرهــاب، أبــدى زيــادة اعتقــاده بأن 
»ال أحــد يكتــرث ملــا يقولــه النظــام، فهــو فــي 
مــن  دعمــه  باســتثناء  تمامــا،  دوليــة  عزلــة 
»ظهــور  أن  إلــى  وأشــار  وإيــران«.  روســيا 
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مبيعات العقارات في قطر تقفز %246
الدوحة ـ العربي الجديد

قفــزة  رســمية  بيانــات  أظهــرت 
بنسبة 246% في تداول العقارات 
في دولة قطر على أساس سنوي 
خالل ديســمبر/ كانون األول املاضي، وســط 
األشــهر  خــالل  أكبــر  بانتعاشــة  توقعــات 
الخليجيــة  املصالحــة  مــن  بدعــم  املقبلــة 
واملشــروعات اإلنشــائية الكبــرى التي يجري 
 لتنظيــم مونديــال 

َ
االنتهــاء منهــا اســتعدادا

كأس العالم 2022.
وبلــغ حجــم تــداول العقارات فــي عقود البيع 
العقــاري  التســجيل  إدارة  لــدى  املســجلة 
بوزارة العدل، الشــهر املاضي، 5.43 مليارات 
ريــال )1.49 مليــار دوالر(، مقابــل 1.57 مليار 
الفتــرة  فــي  دوالر(،  مليــون   431.3( ريــال 
»العربي  نفسها من العام 2019، وفق رصد لـ

الجديد«.
وأظهــرت البيانــات الصــادرة أمــس، الثالثاء، 

أســاس  علــى  العقــارات  مبيعــات  ارتفــاع 
شــهري بنســبة 141%، حيــث جــرى تســجيل 

486 صفقة عقارية خالل الشهر املاضي.
والريــان  الدوحــة  بلديــات  وتصــدرت 
والظعاين التداوالت األكثر نشاطا من حيث 
القيمــة املاليــة، تلتهــا فــي أحجــام الصفقــات 
والخــور  صــالل،  وأم  الوكــرة  بلديــات 

والذخيرة، والشمال والشحانية.
بلديــة  لتعامــالت  املاليــة  القيمــة  وبلغــت 
الدوحة 3.94 مليارات ريال، والريان 829.68 
مليــون ريــال، والظعايــن 299.9 مليــون ريال، 

والوكرة 143.18 مليون ريال.
املتداولــة،  املســاحات  مؤشــر  حيــث  ومــن 
تظهــر املؤشــرات أن بلديــات الريان والدوحة 
والظعايــن ســجلت كأكثــر البلديــات نشــاطا 
ملساحات العقارات املتداولة خالل ديسمبر/ 
لبلديــة   %32 بنحــو  وذلــك  األول،  كانــون 
بنســبة %28  الدوحــة  بلديــة  تلتهــا  الريــان، 
والظعايــن بنســبة 15%، ثــم الوكــرة بنســبة 

علــى  املتبقيــة  النســبة  توزعــت  فيمــا   ،%9
عــن  البيانــات  وكشــفت  األخــرى.  البلديــات 
ضمــن  عقــارات   8 علــى  الدوحــة  اســتحواذ 
أعلــى 10 عقــارات مباعــة من حيث القيمة في 
بينمــا  األول،  كانــون  قطــر خــالل ديســمبر/ 

استأثرت بلدية الريان بعقارين.
وحســب بيانات إدارة التسجيل العقاري في 
وزارة العــدل، تــراوح متوســط أســعار القــدم 
املربعة ما بن 454 و1713 رياال في الدوحة، 
بزيــادة ســنوية تصل إلــى 58.6% وفق رصد 
البيانــات  خــالل  مــن  الجديــد«،  »العربــي  لـ
فــي  و487   226 وبــن  الرســمية،  التاريخيــة 
الوكــرة، بزيــادة 22.6% عن ديســمبر/ كانون 
األول 2019، فيمــا بلــغ متوســط الســعر فــي 
بزيــادة  الريــان،  فــي  و463   312 بــن  الريــان 

تصل إلى %8.1.
وتشــهد قطــر طفــرة في اإلنشــاءات العقارية، 
حيــث ارتفعــت رخــص البناء الصــادرة خالل 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، بنسبة %28، 

لتبلــغ 972 رخصــة، مقارنة بـ762 رخصة في 
نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لبيان أصدره 
يــوم  القطــري،  واإلحصــاء  التخطيــط  جهــاز 

اإلثنن املاضي.
وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات 
باعتبارهــا  خاصــة  أهميــة  املبانــي  إتمــام 
مؤشــرًا تقريبيا ألداء قطاع البناء والتشييد 
الذي يحتل بدوره مكانة هامة في االقتصاد 

الوطني.
ووكاالت  دوليــة  ماليــة  مؤسســات  وتتوقــع 
تصنيــف ائتمانــي نمــو العديــد من األنشــطة 
االقتصادية، ومنها العقارات، بعد املصالحة 

الخليجية التي جرت أخيرًا.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف 
االئتماني في تقرير لها، يوم األحد املاضي، 
أن تؤدي املصالحة إلى تحسن بيئة األعمال 
أن  إلــى  مشــيرة  املنطقــة،  فــي  واالســتثمار 
فــي  والعقــارات  والســياحة  الســفر  قطاعــات 

دول الخليج ستستفيد بشكل أكبر.

الكويت ـ أحمد الزعبي

كشفت إدارة االقتصاد الكلي التابعة ملجلس الوزراء 
الكويتــي، عــن توجــه الحكومــة إلقــرار حزمــة تحفيــز 
املشــروعات  وألصحــاب  الخــاص  للقطــاع  جديــدة 
الصغيــرة واملتوســطة، للحــد مــن تداعيــات جائحــة 
األنشــطة  مختلــف  علــى  الجديــد  كورونــا  فيــروس 
االقتصاديــة. وذكــر تقريــر صادر عــن اإلدارة، اطلعت 
عليــه »العربــي الجديــد« أن خســائر القطــاع الخاص 
بســبب الجائحة في عام 2020 تقدر بنحو 28 مليار 
دوالر، مشــيرا إلى أن الحكومة تنوي إلغاء تحصيل 

رســوم العديــد مــن الخدمــات خــالل العــام الجــاري، 
فيمــا ســيتم خفــض الرســوم األخــرى بنســبة تصــل 
قيمــة  إجمالــي  يقــدر  التقريــر  وبحســب   .%75 إلــى 
الرســوم التــي ســيتم إلغاؤهــا أو تخفيضهــا بنحــو 
1.4 مليــار دوالر. وكانــت الحكومــة قــد أقــرت العــام 
املاضــي خطــة تحفيــز، مــن بينهــا تخصيــص البنــك 
التســهيالت  مــن  دوالر  مليــار   1.5 حوالــي  املركــزي 
للمشــاريع الصغيــرة، التــي تأثــرت أعمالهــا نتيجــة 
برامــج  االقتصاديــة  الحزمــة  وتضمنــت  اإلغــالق. 
التمويــل امليســر وتقديــم دعــم مالــي ســريع وفاعــل، 
ليصــل مبلــغ التمويــل 800 ألــف دوالر كحــد أقصــى 

االســتخدام  أوجــه  تكــون  أن  علــى  الواحــد،  للعميــل 
الرواتــب  مثــل  والتعاقديــة  الدوريــة  املصاريــف  فــي 
الكويتــي  االقتصــادي  الخبيــر  وقــال  واإليجــارات. 
»العربــي الجديــد« إن دعم القطاع  ناصــر بهبهانــي لـ
الخــاص يجــب أن يكــون أولويــة بالنســبة للحكومــة 
عمــود  املشــاريع  وأصحــاب  الشــركات  تمثــل  حيــث 
الــذي يشــهد ركــودًا غيــر  االقتصــاد وعصبــه، وهــو 
مســبوق بســبب تداعيــات كورونــا. وأشــار بهبهاني 
ممثلــي  مــع  دوريــة  اجتماعــات  عقــد  ضــرورة  إلــى 
القطاع الخاص لسماع شكواهم ومطالبهم لتجاوز 
تداعيــات األزمــة الراهنــة، الفتــا إلــى أن مجلــس األمــة 

)البرملان( عليه دور أكبر من خالل إقرار التشريعات 
والقوانــن التــي توفــر الحمايــة للقطــاع الخــاص مــن 
تداعيــات األزمــة. وكان مجلــس األمــة، قد وافق أخيرًا 
على مشروع قانون اإلفالس، الذي يهدف إلى حماية 
الشركات املدينة من مطالبات الدائنن لتمكينها من 
تجــاوز عثراتهــا وإعادة تســوية أوضاعهــا، وتمكن 
مــن  وديونــه  حقوقــه  اســتيفاء  مــن  أيضــا  الدائــن 
املديــن. واعتبــر الخبيــر االقتصــادي الكويتــي عــادل 
الفهيــد، أن »حزمــة الدعــم التــي تخطــط لها الحكومة 
تأخــرت كثيــرًا ويجــب أن تتبعها قرارات أخرى لدعم 

الشركات الوطنية وإنقاذها من االنهيار«. 

الكويت: حزمة تحفيز جديدة للقطاع الخاص

بنوك مصر محرومة 
من األرباح

قرر البنك املركزي املصري عدم 
السماح للبنوك بإجراء توزيعات 

نقدية من األرباح السنوية أو 
املحتجزة القابلة للتوزيع على 

املساهمني. وكشفت وثيقة، قالت 
وكالة رويترز، أمس الثالثاء، إنها 
صادرة عن »املركزي« وموجهة 

للبنوك العاملة في مصر بتاريخ 
11 يناير/ كانون الثاني 2020، 

أن قرار عدم توزيع األرباح يأتي 
»تدعيما للقاعدة الرأسمالية للبنوك 

ملواجهة املخاطر املحتملة نتيجة 
استمرار أزمة انتشار فيروس 
كوفيد-19«. ويعمل في مصر 

نحو 37 بنكًا. وقال عمرو األلفي، 
رئيس قطاع البحوث في شركة 
برايم لتداول األوراق املالية، إن 
»القرار جيد من ناحية تحوط 

البنوك ضد أي مخاطر قد تنتج 
جراء أزمة فيروس كورونا... 

وسلبي من ناحية التأثير على 
أسهم البنوك الكبيرة، مثل التجاري 

الدولي وكريدي أجريكول، في 
اعتماد بعض املساهمني على تلك 

التوزيعات النقدية السنوية«. 

زيادة التجارة 
بين إيران والعراق

قال وزير الطاقة اإليراني رضا 
أردكانيان، أمس الثالثاء، إن إيران 

تسعى إلى زيادة حجم التجارة 
مع العراق إلى أكثر من 20 مليار 

دوالر سنويًا. وأضاف أردكانيان، 
خالل اجتماع اللجنة االقتصادية 

املشتركة مع العراق في مقر 
وزارة الطاقة اإليرانية في طهران، 

أن تحقيق هذا الهدف يتطلب 
إزالة الحواجز الجمركية والنقدية 
واملصرفية ونقل األموال وإفساح 
املجال للقطاع الخاص. بدوره، قال 

عالء أحمد الجبوري، وزير التجارة 
العراقي ورئيس اللجنة االقتصادية 

العراقية اإليرانية املشتركة، إن 
االقتصاد الرقمي مهم للغاية 
في عالم اليوم، وبامكانه إزالة 

العقبات واملشاكل القائمة أمام 
توسيع التعامالت بني البلدين. 

وأشار الجبوري إلى أن األوضاع 
والقضايا االقتصادية في العالم 

باتت مختلفة بعد تفشي جائحة 
كورونا.

انخفاض عدد المسافرين 
عبر مطارات ُعمان

انخفض عدد املسافرين عبر 
مطارات سلطنة ُعمان ) مسقط 

الدولي وصاللة وصحار والدقم( 
خالل األشهر العشرة األولى من 
عام 2020 بنسبة 72.3%، ليبلغ 
عددهم نحو 4.1 ماليني مسافر 
على منت 34.9 ألف رحلة مقارنة 

بـ14.8 مليونا في نفس الفترة من 
2019 سافروا على منت 110.7 

آالف رحلة. ومنذ بداية العام 
املاضي وحتى نهاية أكتوبر/ 

تشرين األول، بلغ إجمالي عدد 
املسافرين عبر مطار مسقط 

الدولي، بمن فيهم القادمون 
واملغادرون واملحولون 3.69 ماليني 
مسافر، بانخفاض نسبته %72.4 
مقارنة بالفترة نفسها من 2019.

متفرقات

»نيو« 
الصينية 
تنافس 

»تسال«

تزيــد شــركة »نيــو« )Nio( الصينيــة لصناعــة الســيارات الكهربائيــة مــن تحركاتهــا إلزاحــة شــركة »تســال« األميركيــة الرائــدة فــي صناعة هــذه النوعية من 
املركبات، إذ كشــفت عن أول ســيارة »ســيدان« لها، في منافســة مباشــرة للطراز األكثر شــهرة للشــركة األميركية، واملنافسن الدولين اآلخرين. وستنافس 
ســيارة الســيدان الجديــدة طــراز »تســال 3« األكثــر مبيعــا، والتــي تــم بيــع أكثــر مــن 120 ألــف وحــدة منهــا فــي الصــن العــام املاضــي، وفــق وكالــة بلومبيــرغ 
األميركية. وتستعيد »نيو« نشاطها بعد حالة ركود كبيرة في عام 2020. ففي األشهر األولى من العام املاضي، بدا أن الشركة تفتقد إلى السيولة بعد أن 
أنفقت بكثافة على التسويق، وصاالت عرض سياراتها الرياضية متعددة االستخدامات، لكنها حصلت على استثمارات حكومية وتمويالت مصرفية 

تصل إلى نحو 2.5 مليار دوالر.

اقتصاد
Wednesday 13 January 2021
األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة
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اقتصاد

بغداد ـ براء الشمري

عــلــى الــرغــم مــن كــثــرة الـــوعـــود الــتــي أطلقتها 
الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي 
عند تشكيلها في أيار/ مايو من العام املاضي، 
إال أنـــهـــا لـــم تــتــضــمــن أي إشــــــارة إلــــى وجـــود 
إجــراءات حكومية واضحة من شأنها ضمان 
الدولة العراقية،  استعادة ممتلكات وعقارات 
التي سيطرت عليها أحزاب وفصائل مسلحة 
خـــال الــفــتــرة الــتــي تــلــت االحـــتـــال األمــيــركــي 

للعراق عام 2003. 
ممتلكات وعقارات الدولة تم االستياء عليها 
وبعضها  نظامي،  وغير  قانوني  غير  بشكل 
بــيــع بــســعــر رمــــــزي، بــحــســب عــضــو الــبــرملــان 
»الــعــربــي  الــســابــق صـــادق املــحــنــا، الـــذي أكـــد لـــ
الجديد« أن عقارات الدولة تباع وتشترى من 
دون وجــود ضــوابــط لصالح جهات متنفذة، 
وسوف يستمر استياء األحزاب على عقارات 
الــدولــة حالها حــال امللفات األخـــرى«، مضيفا 
أن »الــحــكــومــة أضــعــف مــن أن تــحــاســب نملة، 

ألنها تعتبر نفسها في فترة نقاهة«. 
ــارات الـــدولـــة  ــ ــقـ ــ ــد أن مـــلـــف مــمــتــلــكــات وعـ ــ وأكــ

طرابلس ـ أحمد الخميسي

رفعت شركة الخطوط الليبية أسعار تذاكرها 
للرحات الخارجية، وذلك بعد تعديل سعر 
صــــرف الـــديـــنـــار مــقــابــل الـــعـــمـــات األجــنــبــيــة 

لكافة األغراض التجارية والشخصية.
ــة الـــخـــطـــوط  ــاري لـــشـــركـ ــجــ ــتــ وقـــــــال املــــديــــر الــ
ــم ديــــــــــاب، فـــــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــالـ ــ الـــلـــيـــبـــيـــة، سـ
رفعت سعر  الشركة  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ
تـــذاكـــر الــطــيــران بــنــســبــة 22% بــاملــقــارنــة مع 
الـــعـــام املـــاضـــي، مــوضــحــا أن ســبــب الـــزيـــادة 
ــــى تــغــيــيــر ســـعـــر الــــصــــرف بــــــــ4.48  يــــرجــــع إلــ
إلى رسوم  للدوالر، باإلضافة  دنانير مقابل 

ب النقد األجنبي.
ّ
تشغيلية خارجية تتطل

ــد أن أســـعـــار وقــــود الــطــيــران لـــم تتغير  وأكــ

الــذيــن  هــم  ــزاب  ــ املتنفذين واألحـ يفتح ألن  لــن 
استولوا عليها. وأشــار إلى أن الحكومة غير 
ــة، أو  ــدولــ ــادرة عــلــى حـــل قــضــيــة عــــقــــارات الــ ـــ قـ
الطلب من أحد مغادرتها، مؤكدا أن الفاسدين 

يصولون ويجولون في العراق. 
ولــــم تــنــجــح أي مـــن الــحــكــومــات الــســابــقــة في 
إخــراج األحـــزاب والــقــوى املتنفذة من عقارات 

الدولة في بغداد وبقية املحافظات. 
وعام 2019، طالب مدير دائرة عقارات الدولة 
بالتدخل  الجمهورية  رئاسة  الربيعي  أحمد 
والــضــغــط عــلــى قـــوى ســيــاســيــة مـــوجـــودة في 
حــي الــجــادريــة الــراقــي وســط بــغــداد على نهر 
دجلة، من أجل السماح للفرق التابعة لدائرته 
بــالــدخــول إلــى املنطقة بــهــدف جــرد الــعــقــارات 
الــتــابــعــة لـــلـــدولـــة فــيــهــا، مـــؤكـــدًا وجـــــود أكــثــر 
ــــي  مـــن 100 ألــــف حـــالـــة تـــجـــاوز ســكــنــي وزراعـ
وصناعي وتجاري على عقارات تابعة للدولة 

في مختلف املناطق في العراق. 
رئــيــس حـــزب »الــخــيــار« الــعــربــي عــبــد الــكــريــم 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن عــقــارات  عــبــطــان أكـــد لـــ
الـــدولـــة تــعــد مــن الــقــضــايــا املــهــمــة، وأن نسبة 
الفساد في هذا امللف عالية جدا، وخصوصا 

حــتــى اآلن. وقــــال إن ســعــر تـــذاكـــر الــطــيــران 
رفعت في املرة األولى بسبب فرض الرسوم 
على مبيعات النقد األجنبي واملــرة الثانية 

بسبب سعر الصرف املوحد.
ودعا إلى اتخاذ كافة اإلجراءات االحترازية 
بــالــتــزامــن مــع عــــودة حــركــة الــطــيــران، وذلــك 
حرصا على صحة وسامة الركاب، موضحا 
الـــطـــيـــران ســتــخــضــع إلــــى تطبيق  أن حــركــة 
أعـــلـــى املــعــايــيــر الـــوقـــائـــيـــة لــضــمــان ســامــة 
إن  املسافرين والعاملني. وقــال  وراحــة كافة 
توقف  نظير  مالية  خسائر  تكبدت  الشركة 

دام عدة أشهر بسبب جائحة كورونا.
وعـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر، انــتــقــد مــتــعــامــلــون 
ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وقال املواطن 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن  عــلــي الــخــويــلــدي، لـــ
الــطــيــران ال يتناسب مــع دخل  تــذاكــر  سعر 
عــامــة الــشــعــب، فسعر رحــلــة جــويــة لتونس 
تعادل ثاثة أضعاف الحد األدنى لألجور. 

وأضاف: هذا أمر غير مقبول.
ــال مـــديـــر شـــركـــة ســيــاحــيــة،  ــن جـــانـــبـــه، قــ ومــ
»العربي الجديد«، إن هناك  علي العماري، لـ
الــطــيــران بسبب  إقــبــااًل ضعيفا لــحــجــوزات 

في »املنطقة الخضراء« املحصنة وسط بغداد، 
أن كثيرًا من األحــزاب  اخــرى، مبينا  ومناطق 
ــقـــارات  والــــقــــوى الــســيــاســيــة تــســيــطــر عـــلـــى عـ
ــة.  وتـــابـــع عـــبـــطـــان، الـــــذي كــــان عــضــوا  ــ ــدولـ ــ الـ
بلجنة الــنــزاهــة فــي الــبــرملــان الــســابــق، »حــني 
كــنــت فــي الــبــرملــان طــلــبــت تشكيل لــجــنــة لهذا 
األمر، وتم التصويت على تشكيلها، لكنها لم 
تدعم قط«.  وفي السياق، أكدت عضو اللجنة 
املالية في البرملان العراقي إخاص الدليمي، 
أن عـــقـــارات الـــدولـــة ذهــبــت لـــألحـــزاب، وهـــي ال 
تدر للدولة أي أمــوال منذ االحتال األميركي 
للعراق عام 2003، مشيرة في مقابلة متلفزة 
إلى وجــود وزراء استولوا على عقارات تقدر 

قيمتها بمبالغ مالية كبيرة منذ عام 2010. 
واملمتلكات  الــعــقــارات  قيمة  مــراقــبــون  ويــقــدر 
التابعة للدولة، التي تم االستياء عليها من 
 ،2003 عــام  بعد  مختلفة  سياسية  قــوى  قبل 
مــبــانــَي  تــشــمــل  مـــلـــيـــار دوالر  مــــن 20  بـــأكـــثـــر 
آنــذاك سلطة  ومواقع مختلفة، وكانت وافقت 
تشغلها  أن  على  األميركية  املؤقتة  االئــتــاف 
األحــزاب التي شاركت في العملية السياسية 

عقب الغزو األميركي للباد.

جــائــحــة كـــورونـــا. وأضـــــاف: هــنــاك شــركــات 
ــرى تــركــيــة تــرغــب في  طــيــران تــونــســيــة وأخــ

استئناف رحاتها إلى ليبيا. 
وشركة الخطوط الليبية هي الناقل الجوي 
عام  سست 

ُ
وأ الباد،  في  الرئيسي  الوطني 

1964، وبلغت الوجهات الدولية التي كانت 
تقصدها حتى ديسمبر/ كانون األول 2014 

أكثر من 20 وجهة.
حكومة  الليبية  الــطــيــران  شــركــات  وطالبت 
ــقـــاذهـــا من  الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي بــالــتــدخــل إلنـ
اإلفـــــــاس، بــســبــب الــخــســائــر الــنــاجــمــة عن 
ــــروس كـــــورونـــــا والــــصــــراعــــات  ــيـ ــ ــة فـ ــحـ ــائـ جـ
املــســلــحــة املــســتــمــرة الــتــي أّدت إلــــى خـــروج 
معظم الطائرات عن الخدمة. وكانت شركة 

الخطوط الليبية تمتلك أسطواًل جويا يبلغ 
24 طائرة خال عام 2010، إال أن الصراعات 
األخيرة  والــحــرب  الحني  ذلــك  منذ  املسلحة 
تسببت  حفتر  املتقاعد  الــلــواء  شنها  الــتــي 
في خسارة معظم األسطول، إذ لم يعد لدى 
الــشــركــة ســـوى ثـــاث طـــائـــرات، وفــقــا لــكــام 
الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بـــاســـم شـــركـــة الــخــطــوط 

الليبية محمد قنيوة.
ــد الـــخـــطـــوط الــلــيــبــيــة واحـــــــدة مــــن ســت  ــعـ وتـ
شركات طيران حكومية تتبع الشركة الليبية 
األفـــريـــقـــيـــة لــلــطــيــران الـــقـــابـــضـــة، الـــتـــي تضم 
والليبية  األرضــيــة،  للخدمات  الليبية  أيضا 
لــلــتــمــويــن، واملـــتـــحـــدة لــلــطــيــران، والــخــطــوط 
األفريقية، والخطوط الجوية العربية الليبية.

ــلــــى الـــــــدول  ــران عــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ وتـــقـــتـــصـــر رحــــــــات الـ
املجاورة، مثل تونس وتركيا، إذ إن الطائرات 
مــطــارات  معظم  دخـــول  مــن  ممنوعة  الليبية 
ــي قــد قـــّرر في  الــعــالــم. وكـــان االتــحــاد األوروبــ
كــانــون األول 2014 حــظــر دخــول  ديــســمــبــر/ 
إلى  الليبية  الطيران  طائرات جميع شركات 
الليبية  السلطات  أجــوائــه خشية عــدم تمكن 

من ضمان سامة الطائرات.

ليبيا ترفع أسعار تذاكر الطيران 22%استيالء أحزاب عراقية على ممتلكات الدولة

الشركة كانت سندًا 
للبالد في حروب االستنزاف 

وأكتوبر

القاهرة ـ العربي الجديد

ــزن عـــّمـــت الـــشـــارع  ــحـ ــن الـ حـــالـــة مـ
املــصــري، وال سيما في األوســاط 
ــقــــب اإلعـــــــــــان عــن  ــة، عــ ــيــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
أعــرق قلعة صناعية في مصر، هي  تصفية 
الحديد والصلب، بعد نحو 67 عاما  شركة 

من إنشائها.
بدأت قصة تأسيس شركة للحديد والصلب، 
عام  العربية،  املنطقة  في  وأعــرق شركة  أول 
1954، بمرسوم جمهوري في منطقة التبني 
باكورة  لتصبح  الــقــاهــرة،  جنوبي  بحلوان، 

إنشاء أكبر قاعدة صناعية في مصر. 
وبـــدأ إنــتــاج عــمــاق الــحــديــد والــصــلــب عــام 
1961 بطاقة إنتاجية تبلغ مليونا ومائتي 
ــد مــطــابــقــة  ــديــ ــحــ ألــــــف طـــــن ســـنـــويـــا مـــــن الــ
للمواصفات املحلية والعاملية، لتكون بذلك 
أول مــجــمــع مــتــكــامــل إلنــــتــــاج الـــصـــلـــب فــي 
العالم العربي، برأس مال 21 مليون جنيه 
)الجنيه كان يعادل 4.133 دوالرات آنــذاك(. 
ويقع مصنع الحديد والصلب على مساحة 
تبلغ 1700 فدان. وكان قوام الشركة 26 ألف 
عامل عندما بدأ العمل بها، قبل أن يتقلص 
عــددهــم فــي الــســنــوات األخـــيـــرة مــع تــدهــور 

أوضاع الشركة. 
ــــني الـــشـــركـــة  ــــوزع هـــيـــكـــل مـــلـــكـــيـــاتـــهـــا بـ ــتــ ــ ويــ
ــلـــصـــنـــاعـــات املـــعـــدنـــيـــة بــنــســبــة  الـــقـــابـــضـــة لـ
 ،%4.9992 بحصة  مصر  وبنك   ،%82.4821
وشركة مصر لأللومنيوم 1.8146%، وشركة 

النصر للتعدين %0.9944.
ولـــم تــكــن الــحــديــد والــصــلــب مــن أهـــم الــقــاع 
ــادر الـــدخـــل الـــقـــومـــي في  الــصــنــاعــيــة ومــــصــ
وقت من األوقات فقط، بل كانت مصدر رزق 
لعشرات اآلالف من العمال وأسرهم، وكانت 
للباد  تاريخ مصر وسندا  ا من  أيضا جــزء

في أزماتها ومحنها. 
ومـــرت الــشــركــة بــعــدة مــراحــل عبر تاريخها 
قــرار بتأسيسها في  اتخذ  أن  الــطــويــل، منذ 
عهد الرئيس جمال عبد الناصر خال فترة 
الخمسينيات، لتساهم في بناء السد العالي 
ــرب 6 أكــتــوبــر/  ــواريـــخ فـــي حــ ــائـــط الـــصـ وحـ
تشرين األول عام 1973، واستمرت متماسكة 

حتى نهاية عام 2008.
ــدأت الــشــركــة تــعــانــي بــســبــب عــدم  ــ بــعــدهــا بـ
ــي حـــالـــة مــن  ــر، لـــتـــدخـــل الـــشـــركـــة فــ ــويـ ــطـ ــتـ الـ
الـــفـــوضـــى وفــــي نــفــق مــظــلــم مـــن الــخــســائــر، 
الــشــركــة وأعــبــاؤهــا بعد  وزادت مــديــونــيــات 
ــفـــاض قــيــمــة الــجــنــيــه،  ــخـ ــرار الـــتـــعـــويـــم وانـ ــ قــ

وزيادة أسعار الطاقة والغاز والخامات.
ومساحات  ضخمة  أراضـــي  الــشــركــة  تمتلك 
شــاســعــة بــمــنــطــقــة الــتــبــني بـــحـــلـــوان، جــنــوب 
ـــ654 فــدانــا بــالــواحــات  الــقــاهــرة، بــاإلضــافــة لــ
الــبــحــريــة، و54 فـــدانـــا مــشــتــراة مـــن الــشــركــة 
وقطعة   ،1979 عــام  منذ  لإلسمنت  القومية 
بــأســوان،  ألــف متر مربع  أرض بمساحة 45 
إحـــدى مــحــافــظــات الــصــعــيــد، بــاإلضــافــة إلــى 
كــمــيــات ضخمة مــن الــخــردة تــصــل إلـــى 600 

ألف طن. 
ولكن بسبب ســوء اإلدارة، تعرضت ألزمــات 
متتالية رغم امتاكها كافة مقومات النجاح 
ــاج والـــعـــمـــل بـــكـــامـــل طـــاقـــتـــهـــا، وهـــي  ــ ــتـ ــ واإلنـ

مدرجة بالبورصة املصرية.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة 
الــحــديــد والــصــلــب املــصــريــة، بــرئــاســة محمد 
الــشــركــة  إدارة  رئـــيـــس مــجــلــس  الـــســـعـــداوي، 

القابضة للصناعات املعدنية، إحدى شركات 
املصرية، تصفية  العام  األعمال  قطاع  وزارة 
شــركــة الــحــديــد والــصــلــب بــعــد 67 عـــاًمـــا من 
الشركة قد دعت لجمعية  تأسيسها. وكانت 
عـــامـــة غــيــر عـــاديـــة يــــوم 11 يـــنـــايـــر/ كــانــون 
الثاني الجاري، ملناقشة املوافقة على تقسيم 
التقييم  تقرير  على  واملــوافــقــة  أفقيا  الشركة 
النهائي الصادر عن لجنة التحقق، ومشروع 

التقسيم التفصيلي.
وأرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة 
الحديد والصلب املصرية إلى »ارتفاع خسائر 
الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى اإلنتاج 

والعمل مجدًدا«.

تكريس لالحتكار
ــراء االقـــتـــصـــاد  ــ ــبـ ــ ــن خـ ــ ورغــــــــم رفــــــض كـــثـــيـــر مـ
والــصــنــاعــة فــي مــصــر تصفية قــلــعــة الــحــديــد 
أن  وتأكيدهم  التاريخية،  الوطنية  والصلب 
تــلــك الــخــطــوة تــحــرم االقـــتـــصـــاد املـــصـــري من 
ــال  مــســاهــمــة كـــبـــرى وتـــصـــب فــــي صـــالـــح رجــ
ــال،  ــجــ ــــي هــــــذا املــ ــن يـــعـــمـــلـــون فـ ــ ــريـ ــ ــال آخـ ــ ــمـ ــ أعـ
أمــثــال أحــمــد عــز وأحــمــد أبــو هشيمة وجمال 
الجارحي وغيرهم، وتكرس مفهوم االحتكار 
فــي الـــســـوق، كــمــا تــكــرس مــبــدأ تــخــلــي الــدولــة 
عن إدارة املشروعات االقتصادية الكبرى ذات 
الكثافة العمالية العالية، والتي تفرض عليها 
الشريحة،  هــذه  يخدم  اجتماعي  نظام  وضــع 
التي  الخطوة  على  املصرية  الحكومة  أقدمت 
ــــود« فـــي تــاريــخ  اعــتــبــرهــا الــبــعــض »يـــومـــا أسـ

الصناعة املصرية.
»قــــوال واحــــدا فـــإن تصفية هـــذه الــشــركــة بــدال 
من إصاحها هي كارثة بكل املعايير«.. هكذا 
وصــــف الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي املـــصـــري أحــمــد 
الــجــمــعــيــة العمومية  الــنــجــار مــوافــقــة  الــســيــد 
لشركة الحديد والصلب املصرية على تصفية 
الشركة. وقال إنه »كان من املمكن إعادة هيكلة 
واســتــغــال أصـــول الــشــركــة فــي الــغــرض الــذي 
تأسست مــن أجله وفــي أغـــراض أخـــرى«. لكن 
ــال وزيــــر قــطــاع األعـــمـــال هشام  فــي املــقــابــل، قـ
توفيق، في تصريحات إعامية: »بذلت جهودًا 
مستميتة إلنقاذ شركة الحديد والصلب، لكن 

مفيش أمل في التطوير«.
النجار أضاف أنه »كان من املمكن استخدام 
جـــزء مـــن األرض فـــي بــنــاء مـــشـــروع إســكــان 
مــــتــــوســــط وشــــعــــبــــي ومـــــــدرســـــــة مـــحـــتـــرمـــة 
ومتعددة املراحل ومتنوعة ومركز للتدريب 

املــهــنــي ومــســتــشــفــى خـــاص ومــركــز تــجــاري 
التي يقتلها  العام  القطاع  لعرض منتجات 
التجاهل اإلعامي، وعرض منتجات القطاع 
ترفيهية ومطاعم.  ومــديــنــة  أيــضــا  الــخــاص 
وكان هذا االستغال الجزئي لألرض سيدر 
دخا هائا على الشركة من مقدمات حجز 
الــوحــدات السكنية وحــدهــا. ومــن عــائــد كل 
تــلــك املــشــروعــات يــتــم تــحــديــث الــشــركــة على 
أعلى مستوى في جزء من األرض في املوقع 
أو في أرض عامة مجانية في موقع  نفسه 

أبعد قليا«.
ــان ســـــيـــــؤدي إلــــى  ــ ــ ــار كـ ــيــ ــخــ ــع: »هــــــــذا الــ ــ ــابــ ــ وتــ
الحفاظ على العمالة املاهرة وأسس حياتها، 
ويــضــيــف طــاقــة جـــديـــدة لــاقــتــصــاد املــصــري 
عـــامـــة ولــلــقــطــاع الـــعـــام الـــــذي دمـــرتـــه قــوانــني 
ألــزمــتــه بــاعــتــبــارات اجــتــمــاعــيــة فــي التسعير 
أعفت  هائلة  ضرائب  وبدفع  طويلة  لسنوات 
وشركات  واألجنبي  الخاص  القطاعني  منها 
جهاز الخدمة الوطنية فكان وحده امللزم بما 
ال يلتزم بــه اآلخــــرون، وكـــان ال بــد أن يخسر، 
خــاصــة فــي وجــــود بــعــض الــقــيــادات ضعيفة 
الكفاءة والنزاهة، أو غير املؤمنة بهذا القطاع 

أصا«.
ــار إن »هــــــذه الــتــصــفــيــة هــــي فــي  ــجـ ــنـ وقــــــال الـ
الــتــحــلــيــل األخـــيـــر تــدمــيــر ألصـــل عـــام لصالح 
الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة واألجـــنـــبـــيـــة مــثــلــمــا كــان 
يـــحـــدث فـــي عــصــر الـــرئـــيـــس األســـبـــق حسني 
تحت  للبطالة  الــعــمــال  وإلـــقـــاء آلالف  مـــبـــارك، 
أي مــســمــى. لــكــن طــريــق اإلصــــاح املــقــتــرح من 
الصعب على وزير متيم بالقطاع الخاص وال 

يهوى القطاع العام أن يسلكه«.
وأوضح: »كان األمر يحتاج لوزير يؤمن بدور 
القطاع العام ويدافع عن حقه في ظروف عمل 
عادلة مشابهة لتلك التي يحظى بها اآلخرون، 
ويعي ما فعله هذا القطاع لهذه األمة العظيمة 
التطوير  تمويل  فــي  الــعــبء  كــل  حينما حمل 
االجتماعية  واألعــبــاء  والتشغيل  والتحديث 

الصهيوني  للكيان  مــصــر  مــواجــهــة  وتــمــويــل 
ــاء الـــجـــيـــش وتــــمــــويــــل املـــجـــهـــود  ــنــ وإعــــــــــادة بــ
الحربي بعد كارثة يونيو )حزيران( 1967، ما 
جعله السند الرئيسي ملصر في أنبل حروبها 
ــتـــوبـــر(«. ودعـــا  )حــــرب االســـتـــنـــزاف وحــــرب أكـ
النجار »من بيده األمر أال يشارك في اعتماد 
هذا التوجه وأن يوقف التصفية ويفتح بوابة 

اإلصاح، فمصر وشعبها يستحقون ذلك«.

مجتمع متكامل
مــن جــهــتــه، قـــال صــبــري الـــصـــاوي، أحـــد أبــنــاء 
مــديــنــة الــحــديــد والــصــلــب، إن املــديــنــة »كــانــت 
تنموية  برؤية  متكامل  صناعي  مجتمع  أول 
االحتياجات،  كافة  توفير  حيث  من  متكاملة 
ــــاالت  ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــيــــم وأســـــــــــــواق وانـ ــن وتــــعــ ــكــ ــن ســ ــ مــ
ومـــدارس.. والــدي، رحمه الله، عمل بها ألكثر 
مــن أربــعــني عــامــا، وشــهــدنــا عصرها الذهبي 
ودورها في دعم االقتصاد الوطني، ولألسف 
كـــبـــرنـــا وشــــاهــــدنــــا بـــأعـــيـــنـــنـــا عـــبـــر ســـنـــوات 
لهذه  املنظم  والتخريب  التدمير  الخصخصة 
والصلب  الحديد  صناعة  فــي  الــرائــدة  القلعة 
بــمــمــارســات تــســريــح الــعــمــال بــإجــبــارهــم على 
التعسفي  والــفــصــل  املــبــكــر  للمعاش  الــخــروج 
وتـــوقـــف بـــرامـــج الــصــيــانــة الــــازمــــة، مـــا أدى 
ــن الــعــمــل وصـــــوال لــلــحــالــة  لــتــوقــف األفـــــــران عـ
لتصفيتها  تبريرا  إليها  التي وصلت  املزرية 
أحمد علي  املهندس  وقــال  وتشريد عمالها«. 
الـــحـــديـــد والـــصـــلـــب ليست  ــة  ــركـ حــســن إن »شـ
ــي تــم  ــتــ ــانــــع الــ ــرد مـــصـــنـــع كـــمـــئـــات املــــصــ ــجــ مــ
إهمالها وتدميرها وتعمد خسارتها تمهيدًا 
الحديد  الفلوس،  بــتــراب  وبيعها  لتصفيتها 
والصلب قلعة صناعية كبرى.. بل أكبر قلعة 
ــر، وإنـــتـــاجـــهـــا مــن  صــنــاعــيــة ثــقــيــلــة فــــي مـــصـ
املصانع  لباقي  املنشئ  هو  والصلب  الحديد 
والــصــنــاعــات، وهــي واحـــدة مــن أهــم إنــجــازات 
ثـــورة 23 يــولــيــو/ تــمــوز، وهــي تمثل املصنع 
الوحيد في مصر الذي ينتج الحديد من خام 
الــحــديــد املــســتــخــرج مـــن املــحــاجــر بــالــواحــات 
بــعــد صــهــره فــي األفـــــران الــعــمــاقــة باملصنع. 
بــيــنــمــا جــمــيــع مــصــانــع الــحــديــد الــعــامــلــة في 
)البيليت(  املــســتــورد  الــخــام  مــصــر تــســتــخــدم 

بالعملة الصعبة من الخارج وتكتفي بإعادة 
تشكيله، وهي املصنع الوحيد في مصر الذي 
ينتج قطاعات الحديد املختلفة، بينما تكتفي 
ــرى والــتــي تعتبر مــجــرد أقـــزام  املــصــانــع األخــ
بالقياس إلى قلعة الحديد والصلب بحلوان، 
بإعادة تشكيل خام الحديد املستورد وإنتاج 

حديد التسليح«. 

مطالب عمالية
ــن اإلداريــــــــني والــنــقــابــيــني  طــلــبــت مــجــمــوعــة مـ
والــعــمــال بــشــركــة الــحــديــد والــصــلــب الوطنية 
قرار  السيسي، وقــف  الفتاح  الرئيس عبد  من 
تقسيم الشركة وتصفيتها، بداًل من تطويرها 

واالستفادة من مقوماتها.
وبــمــرور الــوقــت تقلص عـــدد الــعــمــال مــن 26 
ألــفــا ليصل إلــى 12 ألــفــا، ثــم إلــى 7300 عامل 
حاليا، حيث دأبــت الشركة على إكــراه بعض 
الــعــامــلــني عــلــى تــقــديــم طــلــبــات مــوقــعــة منهم 
باإلحالة إلى اللجنة الطبية بزعم معاناتهم 
بالشركة،  مــن حــاالت صحية. وحسب عمال 
تستخدم اإلدارة هذه الوسيلة إلنهاء خدمة 
العمال غير املرغوب فيهم، بل إن هناك بعض 
الــــحــــاالت الــســابــقــة الـــتـــي أثـــبـــت فــيــهــا عــمــال 
محالون إلى اللجنة الطبية تزوير تواقيعهم 
عــلــى طــلــبــات اإلحـــالـــة. وحــســب الـــقـــرار الـــذي 
دعمه وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق، 
تتحول الشركة الوطنية إلى شركتني: األولى 
تــحــت إدارة »الــحــديــد والــصــلــب الــوطــنــيــة«، 
واملــحــاجــر  للمناجم  جــديــدة  إدارة  والــثــانــيــة 
مــواقــع من   4 لتدير فقط  الشركة نفسها  فــي 
املناجم واملحاجر، وهي »الواحات البحرية«، 
و»بني خالد« باملنيا، و»األدبية« بالسويس، 
ومنجم رابع مغلق يقع في محافظة أسوان. 
ومــن حق الشركة الجديدة – حسب القرار – 
بيع املادة الخام للشركة الوطنية أو للقطاع 
رغبتها  حسب  أجنبية  لشركات  أو  الخاص 
طبقا لطبيعة السوق والعرض والطلب، وهو 
»الشركة  دخـــول  البعض  اعتبره  الـــذي  األمـــر 
»املــــوت اإلكلينيكي«،  مــرحــلــة  فــي  الــوطــنــيــة« 
ــكـــرر تـــجـــربـــة عــــاقــــة »الـــحـــديـــد  ــتـ ــتـ حـــيـــث سـ

والصلب« بمصنع »فحم الكوك«.

قصة تهاوي قلعة الحديـد والصلب في مصر

قلعة  والصلب  الحديد  شركة  تكن  لم 
تاريخ  من  كانت جزءًا  بل  صناعية وحسب، 
االحتالل  جالء  عقب  أُنشئت  حيث  مصر، 

وكانت   1954 عام  تأسست  إذ  البريطاني، 
على  المجال  هذا  في  شركة   أكبر 
مصادر  وفرت  العربية.  المنطقة  مستوى 

وتحولت  العمال،  من  اآلالف  لعشرات  رزق 
وحروبها،  أزماتها  في  للبالد  سند   إلى 
بقرار  المصري  الشارع  فوجئ  ولكن 

لشركة  العادية  غير  العامة  الجمعية 
الحديد والصلب المصرية، بتصفية الشركة 

بعد 67 عامًا من تأسيسها

تعديل سعر 
صرف الدينار وراء غالء 

التذاكر

مؤشرات
األسواق

التجاري  العجز  تراجع 
التونسي

التجاري  العجز  سّجل 
الــتــونــســي خــــال سنة 
ـــ6.6  ــ بـ تـــراجـــعـــا   2020
مــلــيــار   2.4( ــار  ــنــ ديــ مـــلـــيـــارات 
دوالر( ليصل إلى حــدود 12.7 
مليار دينار مقابل 19.4 مليار 
وقال   .2019 نهاية سنة  دينار 
مـــعـــهـــد اإلحـــــصـــــاء الـــحـــكـــومـــي 
ــتــــجــــاري  ــ ال ــــعــــجــــز  ال إن  أمــــــــس، 
سجل تراجعا قياسيا مدفوعا 
ــاتـــورة  ــاد فــــي فـ ــ بـــانـــخـــفـــاض حـ
الــواردات. ويبقي تقلص العجز 
الــــتــــجــــاري مــــخــــزونــــات الــنــقــد 
ــــدى الــبــنــك املـــركـــزي  األجــنــبــي ل
ــتــــويــــات  ــي فـــــــي مــــســ ــ ــــسـ ــونـ ــ ــتـ ــ الـ
مليار   23 قيمته  بما  قياسية، 
دينار أو 162 يوم توريد، وهي 
البنك  يسجلها  لـــم  مــســتــويــات 
بدء  منذ  منذ سنوات.  املركزي 
الــجــائــحــة الــصــحــيــة فـــي تــونــس 
الـــتـــجـــاري منحى  ــعــجــز  أخــــذ ال
ص 

ّ
تقل عــنــد  ليستقر  تــنــازلــيــا، 

قياسي مع نهاية السنة بسبب 
تباطؤ الواردات، وال سيما منها 
وانحسار  لاستثمار  املوجهة 
الــتــوريــد فــي املــــواد األســاســيــة، 
والغذاء  الطاقة  منها  سيما  وال 
والدواء. وبحسب بيانات معهد 
اإلحــــصــــاء فــقــد بــلــغــت فـــاتـــورة 
ديسمبر/  حتى  الطاقة  واردات 
 6.6 املـــــاضـــــي  األول  كـــــانـــــون 

مليارات دينار.

أجواءها  تفتح  مصر 
مع قطر

أصدرت وزارة الطيران 
بيانًا  املــصــريــة  املـــدنـــي 
أعلنت فيه فتح األجواء 
القطري  الطيران  أمــام  املصرية 
ــــس. ومـــــــّرت فــي  ــداًء مــــن أمــ ــ ــتـ ــ ابـ
ــواء املــصــريــة، ظــهــر الــيــوم،  ــ األجـ
أول رحلة جوية قطرية منتظمة 
 ،2017 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  مـــنـــذ 
قـــادمـــة مـــن إيــطــالــيــا ومــتــوجــهــة 
الدوحة.  القطرية  العاصمة  إلــى 
ــــجــــديــــد« قــد  ــــعــــربــــي ال وكــــــان »ال
نــشــر أول مـــن أمــــس، نــبــأ قــرب 
فتح األجـــواء »خـــال ســاعــات«. 
ــبــيــان املـــصـــري أن  وجــــاء فـــي ال
ــواء تــعــتــبــر مــفــتــوحــة أمـــام  ــ األجــ
الدقيقة  الــقــطــري مــنــذ  الــطــيــران 
األولـــى مــن أمـــس، الــثــانــي عشر 
الثاني 2020.  يناير/كانون  من 
وقـــــال مـــصـــدر مـــصـــري مطلع 
إن املــــطــــارات املـــصـــريـــة أبــلــغــت 
ــيـــان  ــبـ ــأ قـــبـــل صــــــــدور الـ ــبـ ــنـ ــالـ بـ
ساعات.  عشر  بنحو  الرسمي 
جــويــة  رحـــلـــة  أول  أن  ــاف  ــ وأضــ
ستكون  الــبــلــديــن  بــن  منتظمة 
بن مطاري الدوحة وبرج العرب 
خــــال األســــبــــوع املـــقـــبـــل، حيث 
الشركتن  بن  التواصل  سيتم 
ــدول  ــ ــ ــع جـ ــ ــــوضــ ــ الــــوطــــنــــيــــتــــن ل

تشغيل الرحات.

تــمــدد حظر  ــا  روســي
إلى  الجوية  الرحالت 

بريطانيا
العمليات  غــرفــة  قـــررت 
ــة بـــمـــكـــافـــحـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ املـ
انتشار فيروس كورونا 
في روسيا تمديد تعليق حركة 
الطيران مع بريطانيا حتى أول 
ملنع  املقبل، وذلك  فبراير/شباط 
من  »البريطانية«  السالة  تمدد 
وقالت  الباد.  إلــى  »كوفيد-19« 
غرفة العمليات في بيان أوردته 
وســـائـــل إعـــــام روســـيـــة أمـــس: 
»من أجل ضمان حماية صحة 
السكان، تم تمديد فترة سريان 
الـــقـــيـــود حــتــى يــــوم 1 فــبــرايــر/

شــبــاط املــقــبــل«. وقـــد تــم تعليق 
ــة الـــطـــيـــران بــــن مــوســكــو  حـــركـ
ولـــنـــدن بــشــكــل مـــؤقـــت لــلــفــتــرة 
مــن 22 ديــســمــبــر/كــانــون األول 
يناير/كانون   6 وحتى  املاضي 
الــــجــــاري، عــلــى خلفية  الـــثـــانـــي 
ــتـــشـــاف ســالــة  ــن اكـ األنــــبــــاء عــ
جديدة أكثر عدوى من فيروس 
كورونا. ثم جرى تمديد الحظر 
الثاني،  يــنــايــر/كــانــون   12 حتى 
ومــرة أخــرى اليوم. وحتى اآلن، 
ــوى حــالــة  ــ ــم يـــتـــم تــســجــيــل سـ ــ ل
واحــــــــــدة لــــإصــــابــــة بـــالـــســـالـــة 
الــجــديــدة فــي روســيــا، وذلـــك في 
األول  نــهــايــة ديــســمــبــر/كــانــون 
لــدى شخص عائد من  املاضي 

بريطانيا.

قال المدير التجاري لشركة 
الخطوط الليبية، سالم 

دياب، إنه تم رفع سعر 
تذاكر الطيران بنسبة %22

متفرقات اقتصادية

تظاهرة سابقة تطالب بمكافحة الفساد )األناضول(

الحزن يعّم األوساط العمالية بسبب تصفية الشركات الحكومية )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( 1964 بطل المالكمة محمد علي في زيارة لمصنع الحديد والصلب في يونيو

الغالف

رفض االتحاد العام لنقابات عمال مصر قرار الجمعية العامة غير العادية 
لشركة الحديد والصلب المصرية، تصفية الشركة بعد 67 سنة من دورها 
القرار »يأتي في  إّن هذا  الثالثاء،  بيان له، أمس  الوطني. وقال االتحاد، فى 
إطار مناخ عام تصنعه الحكومة الحالية لتصفية القطاع العام الذي كان 
قد  المصنع  كان  »إذا  أنه  مردفًا  اإلنتاج«،  مجال  في  للوطن  وسيفًا  درعًا 
تعرض لخسائر فبسبب سوء اإلدارة وعجز الحكومة عن التطوير واستغالل 
عن  االتحاد  وأعلن  الوطنية«.  بالصناعة  والنهوض  والمقومات  الموارد 
حزنه الشديد بسبب قرار غلق شركة عمالقة وتشريد عمالها البالغ عددهم 

7500 فرد، والقضاء على شركة وطنية عمالقة لها تاريخ وطني.

النقابات العمالية ترفض التصفية

Wednesday 13 January 2021 Wednesday 13 January 2021
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اقتصاد

موسى مهدي

عــلــى الــرغــم مــن عمليات اإلغـــاق 
وحظر السفر والتنقل في العديد 
مــن االقـــتـــصـــادات الــكــبــرى بسبب 
تــزايــد تــفــشــي جــائــحــة كـــورونـــا، شــهــد الــعــام 
فــي أسعار  إيجابية  تــطــورات  الــجــديــد2021 
النفط والغاز املسال وأسعار أسهم شركات 
الــطــاقــة فــي الــبــورصــات الــرئــيــســيــة الــكــبــرى. 
في  التقنية  أسهم شركات  تراجعت  وبينما 
بورصة »وول ستريت« خال العام الجديد، 
ارتفعت أسعار أسهم شركات النفط، وسجل 
سهم شركة »أكسون موبيل«، كبرى شركات 
 %3.0 مــن  بأكثر  ارتــفــاعــا  األميركية،  الطاقة 
التعامات  نهاية  فــي  للسهم  دوالرًا   47 إلــى 
ــنــــن،  ــي نــــيــــويــــورك يــــــوم االثــ ــ ــي جــــــرت فـ ــتــ الــ
مستفيدًا في ذلك من ثاثة عوامل رئيسية. 
وهذا السعر هو األعلى منذ يونيو/ حزيران 
املــــاضــــي. كـــذلـــك واصـــلـــت أســـعـــار الــخــامــات 
النفطية صعودها في التعامات اآلجلة رغم 
الضغوط الــتــي عــانــت منها خــال األســبــوع 

ـــــدوالر لـــارتـــفـــاع.  ــــودة الـــ ــاري بــســبــب عــ ــجــ الــ
وعــادة ما يؤثر ارتــفــاع سعر صــرف الــدوالر 
النفط من  النفط بسبب أن  سلبا في أسعار 
السلع العاملية التي تباع بالدوالر. وبالتالي 
الــرخــيــص يــشــجــع املستهلكن  الـــــدوالر  فـــإن 
ــراء بــيــنــمــا يـــدفـــع الـــــــدوالر الــقــوي  عــلــى الــــشــ
املستهلكن إلى تأجيل مشتريات الشحنات 

النفطية في السوق الفوري. 
على صعيد الغاز الطبيعي، ارتفعت أسعار 
الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املــــســــال ســـبـــعـــة أضـــعـــاف 
ــاري مــقــارنــة  ــجـ ــبـــوع الـ فـــي آســيــا خــــال األسـ
بــأســعــارهــا املــنــخــفــضــة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. 

وحسب نشرة »أس آند بي ـ غلوبال باتس« 
بريطانية  حــراريــة  وحـــدة  مليون  فــإن سعر 
»بي تي يو«، ارتفع إلى 21. 45 دوالرًا، وهو 
ســعــر غــيــر مـــســـبـــوق. ويـــــرى مــحــلــل أســــواق 
ــة بـــشـــركـــة تــــافــــيــــغــــورا الـــســـويـــســـريـــة  ــاقــ الــــطــ
ومشتقاتها،  الطاقة  تجارة  في  املتخصصة 
ريــتــشــارد هــولــتــوم، أن الــعــام الــجــاري 2021 
ُيــعــتــبــر مـــن أفـــضـــل أعــــــوام الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
املــســال. واســتــفــادت أســعــار الــغــاز املــســال من 
عــدة عــوامــل، أهمها ارتــفــاع درجــات البرودة 
املعروض  في  والنقص  واليابان  الصن  في 
املسال في آسيا وارتفاع  الغاز  من شحنات 

ارتفاع أسعار 
الطاقة

ناقلة غاز مسال 
في الموانئ 

)Getty( الهولندية
رغم جائحة كورونا وضغوطها على االقتصادات العالمية ، فإن أسعار 
النفط والغاز الطبيعي المسال تواصل االرتفاع، إذ تضاعفت أسعار الغاز 
منذ   %45 برنت  خام  أسعار  كسبت  كما  آسيا،  في  مرات   7 المسال 

تراجع صادرات الغاز أكتوبر/ تشرين األول الماضي
الروسية إلى أوروبا رفع 

مشتريات الغاز المسال

محلل اقتصادي: نسب 
البطالة في تركيا أقل مما 

أصاب الدول المتقدمة

ثمن الغاز المسال 
يتضاعف 7 مرات... 

والنفط عند 65 دوالرًا

)Getty( حركة التسوق في إسطنبول قبل احتفاالت رأس السنة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

بمنع  التركية  الحكومة  سياسات  نجحت 
ــــي خــفــض  تـــســـريـــح الــــعــــمــــال واملــــوظــــفــــن فـ
بيانات  وأظهرت  بالباد.  البطالة  معدالت 
عــدد  أن   ،)TUIK( الــتــركــي  اإلحــصــاء  معهد 
أكتوبر/تشرين  حتى  العمل،  عن  العاطلن 
العليا  الــعــمــريــة  الــفــئــة  فـــي  ــاضـــي،  املـ األول 
مقارنة  شخص  ألــف   391 بمقدار  انخفض 
بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام الــســابــق 4 ماين 
البطالة  مــعــدل  وانــخــفــض  نــســمــة،  آالف  و5 
0.7 نــقــطــة فـــي املـــائـــة إلــــى 12.7 فـــي املـــائـــة. 
وخال هذه الفترة، انخفض معدل البطالة 
غــيــر الـــزراعـــيـــة بــنــســبــة 0.9 نــقــطــة مــئــويــة 
البيانات  كــمــا كشفت  املــائــة.  فــي   14.8 إلـــى 
ــدد املــشــتــغــلــن فــي  ــ الـــرســـمـــيـــة انـــخـــفـــاض عـ
ــا فــي قطاع 

ً
قــطــاع الـــزراعـــة بــمــقــدار 242 ألــف

الزراعة، و82 ألفا في قطاع الصناعة، و684 
الـــخـــدمـــات، و110 آالف في  قــطــاع  فـــي  ألــفــا 
املشتغلن  وتــراجــعــت نسبة  الــبــنــاء.  قــطــاع 
الصناعة،  وفي   ،%17.6 بنسبة  الزراعة  في 
20.3% وفي البناء 6.4% و55.7% في قطاع 
الــخــدمــات. وأفـــادت البيانات بــأنــه فــي هذه 
الفترة، انخفضت قوة العمل بمقدار مليون 
و288 ألف شخص إلى 31 مليون و452 ألف 
شــخــص، كما انخفض مــعــدل املــشــاركــة في 
 50.0 إلــى  نقاط   3.0 بمقدار  العاملة  القوى 

في املائة.
الشهر  مــددت  قــد  التركية،  الرئاسة  وكــانــت 
املــــاضــــي حـــظـــر تـــســـريـــح الـــعـــمـــالـــة فــــي ظــل 
لشهرين  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  جائحة 
يبدآن من 17 يناير/كانون الثاني الجاري، 
ـــن شـــأنـــهـــا تـــعـــزيـــز الـــوضـــع  ــي خــــطــــوة مــ ــ فـ
أظــهــرت  الــتــي  الــدولــة  فــي  للعمال  املعيشي 
البطالة  معدالت  تراجع  الرسمية  البيانات 
فيها وانــتــعــاش االقــتــصــاد رغـــم الــجــائــحــة. 
وكـــانـــت الــحــكــومــة قـــد بــــدأت حــظــر تسريح 
العمال ملدة 6 أشهر اعتبارًا من 10 مارس/

آذار، وعرضت 1177 ليرة )172 دوالرًا( بداًل 
إجــازة  الــذيــن حصلوا على  شهريا ألولــئــك 
ــاب عــمــلــهــم، وجــــرى تــمــديــد الحظر  ــ مـــن أربـ
للحد  النهج  لهذا  تركيا  ذلــك.. ولجأت  بعد 
من تداعيات جائحة كورونا على الوظائف 
ــاد بـــوجـــه عــــــام، بـــعـــد أن كــشــفــت  ــتــــصــ واالقــ
بــيــانــات رســمــيــة أن الــبــطــالــة تــراجــعــت إلــى 

12.7% في سبتمبر/ أيلول املاضي.
ويــــرى االقـــتـــصـــادي الـــتـــركـــي، خــلــيــل أوزون، 

أن ســيــاســة بـــلـــده بـــدعـــم املـــنـــشـــآت، وخــاصــة 
الصغيرة واملتوسطة، خال عام كورونا، هي 
السبب األهم بمنع زيادة نسبة البطالة التي 
يــراهــا مــن أهــم التحديات أمــام الحكومة في 
الوقت الراهن، ويقول إن »نسبة البطالة هي 
األول، ولكن  أكتوبر/ تشرين  12.7 عن شهر 
أســـاس سنوي  الــعــام وعــلــى  البطالة بنهاية 
تزيد عن 14% وهذا مؤشر خطير«. ويضيف 
»العربي الجديد«، أن على »املعنين«  أوزون لـ
إعادة قراءة تراجع نسب املشتغلن بالقطاع 
الـــزراعـــي واســتــنــتــاج الــتــراجــع بــهــذا الــقــطــاع 
القاطرة، والتركيز على ارتفاع نسبة البطالة 
بن الشباب، ألن لعدم عمل الشباب تداعيات 

أكثر من اقتصادية، على الدولة واملجتمع.
ولكن برأي املحلل التركي، فإن هذه النسب 
ــاب الــــدول املــتــقــدمــة خـــال عــام  أقـــل مــمــا أصـ
اجتماعيا  نهجا  تبنت  تركيا  ألن  كــورونــا، 
ودعــمــت املـــصـــارف والــشــركــات اإلنــتــاجــيــة، 
وحــتــى الــعــاطــلــن عـــن الــعــمــل، صــرفــت لهم 
الحكومة مبالغ مباشرة لثاث مرات خال 
أزمة كورونا. ويضيف أوزون أن اإلغاقات 
خــــال الـــعـــام املـــاضـــي، مــثــلــت الـــــدور األكــبــر 

بارتفاع نسبة البطالة، خاصة عمال قطاع 
الخدمات والصناعة، مشيرًا إلى دور تراجع 
البطالة  نسبة  بــزيــادة  األجنبي  االستثمار 

وعدد العاطلن بسوق العمل.
ــار املـــحـــافـــظ  ــمـ ــثـ ــتـ ــت تــــدفــــقــــات اسـ ــعــ ــراجــ وتــ
االستثمارية بحسب بيان املصرف املركزي 
مــلــيــار دوالر  ــنـــن، 1.298  اإلثـ يـــوم  الــتــركــي 
خــــال نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي. 
وقالت بيانات املركزي إن صافي التدفقات 
ــواردة مــن االســتــثــمــارات املــبــاشــرة خــال  ــ الــ
نــوفــمــبــر املـــاضـــي، بــلــغ 299 مــلــيــون دوالر، 
مبينا أن تراجع التدفقات النقدية الصافية 
فــي تركيا وحـــول الــعــالــم، خــال 2020، كان 
بــفــعــل الــتــبــعــات الــســلــبــيــة لــتــفــشــي جــائــحــة 
كورونا، وعمليات الغلق للمرافق الحيوية 
لدى غالبية اقتصادات العالم. لكن مؤشرات 
التعافي في السوق املحلية، بدأت بالظهور 
منذ الربع الثالث من العام 2020، عبر زيادة 
مؤشرات  وتــراجــع  األجنبية،  االستثمارات 

في االقتصاد الكلي وأبرزها البطالة.
التركي،  املركزي  املصرف  بيانات  وبحسب 
بــلــغ عــجــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري فـــي نــوفــمــبــر 
حن  فـــي  دوالر،  مــلــيــارات   4.063 املـــاضـــي، 
الــذهــب  الــجــاري باستثناء  الــحــســاب  حــقــق 
والطاقة، فائضا قدره 4.094 مليارات دوالر، 
مقابل 632 مليون دوالر في الفترة املقابلة 
مــن 2019. وســجــل عــجــز مــيــزان املــدفــوعــات 
 2.9 ارتفاعا بمقدار  الخارجية  التجارة  في 
مليار دوالر على أساس سنوي، إلى 3.844 

مليارات دوالر.

البطالة التركية تتراجع بفضل منع التسريح

أســعــار إيـــجـــارات نــاقــات الــغــاز املــســال إلــى 
ــال مـــديـــر شـــركـــة »أي أتـــــش أس«  ــ آســــيــــا. وقــ
ــن، إن  ــ لـــأبـــحـــاث فــــي آســــيــــا، جــــونــــغ زي شــ
»املــشــتــريــن فــي آســيــا لــيــس لــديــهــم خــيــارات 
للتدفئة غير الغاز الطبيعي املسال وبالتالي 
أن  يرفعون األســعــار«.  ياحظ خبراء طاقة 
الــطــلــب عــلــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي يــســتــفــيــد من 
جــائــحــة كــوفــيــد 19، إذ إن عــمــلــيــات اإلغـــاق 
االجتماعي تستدعي  والعزل  التنقل  وحظر 
بقاء الــنــاس فــي املــنــازل وزيـــادة استهاكهم 
لــلــتــدفــئــة. وذلــــك خــافــا لــلــتــداعــيــات السالبة 
الـــتـــي تــتــركــهــا الــجــائــحــة عــلــى الــطــلــب على 

االثنن،  مساء  ساكس«،  »غولدمان  مصرف 
في دفع أسعار النفط لارتفاع رغم بيانات 
فــي الصن.  عــودة تفشي جائحة كوفيد 19 
وبــحــســب بـــيـــانـــات بــلــومــبــيــرغ، كــســب خــام 
غــــرب تــكــســاس األمـــيـــركـــي لــعــقــود فــبــرايــر/ 
مــــن 53 دوالرًا  مــقــتــربــا  شــــبــــاط  72 ســـنـــتـــا، 
خام  كسب  كما  دوالرًا،   52.97 عند  للبرميل 
إلـــى 56.54 دوالرًا  مــرتــفــعــا  بــرنــت 86 ســنــتــا 
في تعامات الظهيرة أمس. وتوقع مصرف 
ارتفاع سعر خام برنت  »غولدمان ساكس« 
بنحو 10 دوالرات إلى 65 دوالرًا للبرميل في 
الصيف املقبل. وأرجع خبير النفط بمصرف 

الــنــفــط ومــشــتــقــات الــــوقــــود. عــلــى الــصــعــيــد 
األوروبــــي تستفيد أســعــار الــغــاز املــســال من 
تــراجــع اإلمــــدادات الــروســيــة. فــي هــذا الشأن، 
تتوقع نشرة »أويل برايس« تراجع صادرات 
الــغــاز الطبيعي الــروســي إلــى أوروبــــا خال 
ــام الــــجــــاري مــــن نـــحـــو 200 مـــلـــيـــار مــتــر  ــعــ الــ
مليار   170 إلــى  املتوسط  فــي  مكعب سنويا 
الــجــاري 2021. ومن  متر مكعب خــال العام 
شأن هذا التراجع أن يضطر الدول األوروبية 
الــزيــادة من مشتريات  إلــى سد النقص عبر 

شحنات الغاز املسال. 
عــلــى الــصــعــيــد الــنــفــطــي، ســاهــمــت تــوقــعــات 

»غـــولـــدمـــان ســـاكـــس« ارتـــفـــاع أســـعـــار النفط 
إلى ثاثة عوامل رئيسية، وهي: بدء توزيع 
اللقاحات املضادة لجائحة كورونا في دول 
االقتصادات الرئيسية املستهلكة للنفط، في 
أميركا وأوروبا وآسيا واالحتمال الكبير أن 
الناجحة  اللقاحات بعد اختباراتها  تساهم 
فـــــي مــــحــــاصــــرة الــــجــــائــــحــــة وعــــــــــودة حـــركـــة 
والعامل  املقبل.  الصيف  في  والسفر  التنقل 
 »+ ــك  »أوبـ دول  بمحافظة  توقعاته  الــثــانــي: 
الحالية خال شهر  على مستويات اإلنتاج 
مارس/ آذار، وأن تحدث زيادات ضئيلة في 
اإلنتاج خال الشهور التالية لشهر مارس/ 

آذار. كــذلــك تــوقــع »غــولــدمــان ســاكــس« بــطء 
ارتفاع اإلنتاج في النفط الصخري األميركي 
بــســبــب مــــا تــعــانــيــه الـــصـــنـــاعـــة مــــن ضــائــقــة 
مالية. ويذكر أن سياسات الرئيس املنتخب 
جوزيف بايدن ربما ال تشجع املصارف على 
الصغيرة  الــصــخــري  النفط  شــركــات  تمويل 
ــة بـــعـــد فـــوز  ــاصــ ــام الــــــجــــــاري، خــ ــ ــعـ ــ خــــــال الـ
فــي مجلسي  بأغلبية  الــديــمــقــراطــي  الــحــزب 
ــا يــعــنــي الــســهــولــة في  ــو مـ الـــكـــونـــغـــرس، وهــ
تــمــريــر ســيــاســتــه املــنــاخــيــة الــتــي تــركــز على 

بدائل الطاقة املتجددة. 
ارتفعت بنسبة %45  النفط  أن أسعار  ُيذكر 
املــاضــي،  األول  تشرين  أكــتــوبــر/  نهاية  منذ 
وكان أكبر هذه االرتفاعات في أعقاب إعان 
السعودية خفضا طوعيا في اإلنتاج بنحو 
مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
املـــقـــبـــل. ويــــــرى مـــحـــلـــلـــون أن هـــــذا الــخــفــض 
ــريــــاض  الــ الــــســــعــــودي يـــظـــهـــر أن  الــــطــــوعــــي 
ــار الـــنـــفـــط إلـــى  ــعــ ــع أســ ــ مــصــصــمــمــة عـــلـــى رفـ
املستويات التي تحقق لها عوائد أكبر خال 
الــعــام الـــجـــاري. ومـــن بــن األســـبـــاب األخـــرى 
التي يرى محللون أنها ستساهم في ارتفاع 
بن  التوتر  زيــادة  النفطية  الخامات  أسعار 
بكن وواشنطن بعد حظر الواليات املتحدة 
تـــداول أســهــم شــركــات االتــصــاالت الصينية 
وفروعها واملنتجات التابعة لها في بورصة 
ــر املـــــصـــــارف والــــشــــركــــات  ــظــ نــــيــــويــــورك وحــ
التعامل فيها، وهو حظر بدأ  األميركية من 
يوم االثنن. ومن املتوقع أن يقود هذا الحظر 
ــى زيــــــادة الـــصـــن مـــن وارداتــــهــــا الــنــفــطــيــة  إلــ
بغرض التخزين وتــفــادي حــدوث نقص في 
الــوقــود فــي حـــال عـــدم تحسن الــعــاقــات مع 

الواليات املتحدة.
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رؤية

شريف عثمان

في الوقت الذي ركزت فيه وسائل اإلعالم األميركية على ماليني 
العاطلني املنتظرين للتقديم على إعانات البطالة، وطوابير الراغبني 
في الحصول على الوجبات املجانية، فاجأ بنك االحتياط الفيدرالي 
)البنك املركزي األميركي( األميركيني بإحصاءات جديدة، أظهرت 
أن العام املنتهي لم يكن سيئًا على الجميع، وأن هناك من ضاعف 
ثرواته وقت انتشار الفيروس وسيادة أوامــر اإلغــالق تقريبًا في 

كل دول العالم. 
وقــال البنك الفيدرالي إن العام املاضي شهد تجاوز ثــروات جيل 
األلفية من األميركيني، وهم من ولدوا خالل الفترة بني عامي 1981 
و1996، 10.3 تريليونات دوالر للمرة األولى، بعد أن نمت ثرواتهم 
الثالث من عــام 2020 بمعدل %21.  الربع  من عــام 2019 وحتى 
لكن بيانات البنك أظهرت أن مديونية هؤالء، الذين لم يبلغ أكبرهم 
ســنــًا أربــعــني عــامــًا، زادت أيــضــًا بــمــعــدل مــرتــفــع، لتصل إلـــى 4.3 
تريليونات دوالر، وأن جــزءًا كبيرًا من هذه املديونية جاء نتيجة 

قروض استهالكية مرتفعة التكلفة. 
وتفوق جيل األلفية، الذي يضم مارك زوكربرغ، مؤسس ورئيس 
مــوقــع الــتــواصــل اإلجــتــمــاعــي فــيــســبــوك، وإيــفــانــكــا تـــرامـــب ابــنــة 
السابقني، حيث  الجيلني  مــن  أســاتــذتــه  األمــيــركــي، على  الــرئــيــس 
زادت ثــــروات الــجــيــل اكـــس X، وهـــم املـــولـــودون بــني عــامــي 1965 
و1980، ومــنــهــم إيـــلـــون مــاســك مــؤســس شــركــة ســبــيــس اكــس 
واملعروف أكثر بتصميمه للسيارات الكهربائية من ماركة تسال، 
تــتــجــاوز %8.5،  لــم  الــشــهــيــرة، بنسبة  املمثلة  وجــولــيــا روبــرتــس 
 BaBy بينما لم يتجاوز معدل نمو ثــروات جيل البيبي بومرز
املولودون بني عامي 1946 و1964، ومنهم  Boomers، وهو 
بيل غيتس، الشريك املؤسس ملايكروسوفت، وتيم كوك، الرئيس 
التنفيذي آلبل، وجيف بيزوس، مؤسس ورئيس أمــازون، %4.3 

خالل نفس الفترة. 
ثرواتهما  األكبر، استمرت  للجيلني  املنخفض  النمو  ورغــم معدل 
في االرتفاع، ليصل إجمالي ثروات الجيل إكس إلى 37 تريليون 
تريليون  بومرز 66.5  البيبي  ثــروات جيل  بينما تجاوزت  دوالر، 
كونها  منخفضة،  بتكلفة  وأغــلــبــهــا  مـــحـــدودة،  بمديونية  دوالر، 

مضمونة بعقارات وأصول أخرى. 
وقبل تجاوز ثرواتهم العشرة تريليونات دوالر، لم تكن حياة جيل 
األلفية سهلة في أغلب مراحلها، حيث اصطدم هذا الجيل في بداية 
حياته بواحٍد من أكبر االنهيارات االقتصادية في التاريخ، إال أنهم 
ح 

َ
ُيت التي لم  التكنولوجيا املتقدمة،  استفادوا من ابتكارات عصر 

إال النذر اليسير منها لألجيال التي سبقتهم، وجاءت في مرحلة 
متأخرة نسبيًا من حياتهم العملية. ورغم أن سعي جيل األلفية 
ارتــفــاع  فــي  رئيسيًا  كــان سببًا  شــهــادة جامعية  على  للحصول 
مديونياتهم إلى مستويات تصور البعض أنها فاقت قدرتهم على 
السداد، إال أن هذا االرتفاع كان سببًا رئيسيًا في إدراكهم ومن 
إلى  الوحيد  الطريق  ليست  الجامعية  الشهادة  أن  بعدهم  جـــاءوا 

الثراء، وأن النجاح في الحياة له ألف باب.
وفي كلمته االفتتاحية لحفل تخريج طالب جامعة ستانفورد عام 
2005، صدم ستيف جوبز، الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي 
الــســابــق لعمالق الــحــواســب اآللــيــة والــهــواتــف الــذكــيــة آبـــل، الطالب 
الجامعية  للدراسة  تركه  قــرار  إن  قــال  وأهاليهم حني  املتخرجني 
كان أحد أفضل القرارات التي اتخذها في حياته، في وقٍت كانت 
بــيــانــات مــكــتــب الــعــمــل األمــيــركــي تــشــيــر إلـــى أن خــريــج الجامعة 
يحصل على راتب يتجاوز ضعف ما يحصل عليه من كانت أعلى 
الثانوية، وأن احتماالت تعطل  الدراسة  شهادة حصل عليها هي 
األول عن العمل، تقل عن نصف احتماالت تعطل األخير. وفي حني 
كانت تلك اإلحصاءات قريبة من الواقع حتى بداية العام املاضي، ال 

يعرف أحد مدى دقتها في زمن ما بعد كورونا.
لم يكن جوبز رائد األعمال الوحيد الذي لم يعبأ بالحصول على 
بيل غيتس  االتجاه كل من  تبعه في ذات  شهادة جامعية، حيث 
أن أصابهم جميعًا »فيروس  بعد  ومايكل ديل ومــارك زوكربرغ 
االبتكار« في مراحل مبكرة من حياتهم العملية. ورغم أن بعض 
اإلحصاءات تشير إلى تحقيق شركات خريجي الجامعات نجاحًا 
الــواقــع يــؤكــد أن هناك  أكــبــر مما حققته شــركــات غــيــرهــم، إال أن 
 ذريعًا، من 

ً
باهرًا، وأخــرى فشلت فشال شركات نجحت نجاحًا 

كال املعسكرين.
العربي لترك  ال أحـــاول هنا دعـــوة إخــوانــي وأبــنــائــي مــن الشباب 
أنه يمثل أول تدريب عملي لواحدة  الذي أعتقد  الجامعي،  التعليم 
من أساسيات العمل الناجح، وهي وضع هدف والسعي لتحقيقه، 
وإنــمــا أرى الــتــوجــه نــحــو االبــتــكــار وتــأســيــس الــشــركــات وريــــادة 
األعمال مسلكًا جديرًا باألخذ في اإلعتبار للخروج من إشكالية 
واالرتــفــاع  العربية  فــي جامعاتنا  املــتــاح  العلمي  املحتوى  تــواضــع 
املبالغ فيه في تكاليف التعليم الجامعي التي يتحملها أبناؤنا في 

الخارج، إن أرادوا طلب العلم بعيدًا عن أوطانهم.
ال ينظر العالم حاليًا على أساس ضــرورة االختيار بني البديلني، 
ــاول الــجــامــعــات الـــكـــبـــرى دمــجــهــمــا بــبــعــض لتحقيق  ــحـ ــا تـ ــمـ وإنـ
نكن  لم  التي  الجديدة  األجيال  ابتكارات  من  القصوى  االستفادة 
نحلم بها نحن من سبقناهم بعشرات السنني، وفي نفس الوقت 
املدربة  بالعقلية  التحلي  على  الصغار  املبتكرين  هــؤالء  مساعدة 

املستعدة لتحقيق التكامل بني القديم والحديث. 
ورغم التركيبة الكالسيكية الجامدة في بعض األحيان، أدركت 
العديد من الجامعات الكبرى في الواليات املتحدة، مثل جامعات 
الحاضنة  توفير  أهمية  ووارتــون وكولومبيا وغيرها،  هارفارد 
الـــالزمـــة لــهــؤالء املــبــتــكــريــن، فــأمــدتــهــم بــاألبــحــاث، ووفــــرت لهم 
التمويل، وأتاحت لهم البرامج الالزمة الكتساب املهارات املطلوبة 
بــرامــج توليد األفــكــار، والــتــعــرف على  الــعــمــل، مثل  للنجاح فــي 
الفرص، وإدارة املشاريع الجديدة، بعيدًا عن املتطلبات التقليدية 
للحصول على الشهادة الجامعية. وحاليًا، تمنح بعض الجامعات 
الكبرى راتبًا للمبتكرين حال تفرغهم لالبتكار ملدة عام كامل 
بعد إتمام الدراسة الثانوية، وأحيانًا يتم اعتبار هذا العام كجزء 

من ساعات الدراسة credit hours املطلوبة لتخرجهم.
انــتــهــى عــصــر التعليم الــجــامــعــي »املـــيـــري« كــمــا عــرفــنــاه وأتــمــنــاه، 
ــــى االبـــتـــكـــار وتــوفــيــر الــحــاضــنــة املــطــلــوبــة  ــعــالــم اآلن إل وتـــحـــول ال
البحث عن  ثم  التخرج  يعد هناك مجال النتظار  ولم  للمبتكرين، 
للتطبيق  القابلة  األفكار  أبوابه ألصحاب  املستقبل  وفتح  وظيفة، 
الــوقــت بأصحابها في  الــواقــع، والــتــي تحلق فــي نفس  على أرض 

السماء. فهل لشباب العرب مكان في هذا املستقبل؟!

التعليم الجامعي 
والشباب العربي



علي أنوزال

الــحــقــيــقــيــة نفسها  الــديــمــقــراطــيــة  تــحــمــي 
بــنــفــســهــا، فـــهـــي تــحــمــل داخــــــل جــيــنــاتــهــا 
يهاجمها،  فيروس  لكل  املضاّدة  األجسام 
وهـــذا مــا حــصــل فــي الــســادس مــن يناير/ 
كانون الثاني الجاري في الواليات املتحدة 
عــنــدمــا أنـــقـــذت الــديــمــقــراطــيــة األمــيــركــيــة 
نفسها بنفسها. ففي لحظة جنوٍن فريدة، 
كــشــفــت لــنــا الــديــمــقــراطــيــة عــن هشاشتها 
ــة، وغـــيـــر  ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ وأعــــــــــــــراض مــــرضــــهــــا املـ
يدّمر  أن  يمكن  تسونامي  مثل  املــتــوقــعــة، 
كــل شـــيء فــي لــحــظــاٍت غــيــر مــحــســوبــة. ما 
شهدنا مساء ذلك اليوم لم يكن استثنائيًا 
ــفـــرداٍت تناسبه  يــجــب أن نــبــحــث لــه عــن مـ
محاولة  كــان  بل  السياسي،  القاموس  في 
الديمقراطية، تم بثه  انــقــاٍب واضــٍح على 
حيًا على شاشات التلفزيون وعلى وسائل 
التواصل االجتماعي. أظهر لنا إلى أي حدٍّ 
ة، حتى في 

ّ
يمكن أن تبدو الديمقراطية هش

أقـــوى دولـــة. ولكنه فــي الــوقــت نفسه أبــان 
لنا عن قوة الجهاز املناعي للديمقراطية، 
عندما تكون مبنية على أسس صحيحة. 
وطوال ساعات االنقاب، تابع العالم على 
املباشر، وبشفافية كاملة، ما كان يجري، 
كــمــا تـــابـــع تـــدخـــل الــفــاعــلــن الــســيــاســيــن، 
وســمــع انـــتـــقـــاداٍت قــويــٍة ومــبــاشــرٍة لقائد 
الـــذي هــو فــي اآلن نفسه رئيس  االنــقــاب 
الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة األمـــيـــركـــيـــة ورئـــيـــس 
جيوشها. كذلك شاهد العالم كيف تدخلت 
الشرطة والحرس الوطني لفرض القانون. 
لـــدى السياسين  الــســائــد  الــشــعــور  ــان  وكــ

محمد صالح المسفر

ــن قــــّرائــــي فـــتـــرة لــيــســت قــصــيــرة،  غـــبـــت عــ
قريبًا.  النور  يــرى  فكري  بعمل  النشغالي 
وتـــواصـــل مــعــي مـــن ســـألـــوا عـــن األســـبـــاب، 
وظـــن بــعــضــهــم أنــنــي مــنــعــت مـــن الــكــتــابــة، 
األمر الذي لم يحدث معي، حتى في أصعب 
املراحل التي مرت بخليجنا العربي، وهذه 
مـــيـــزة نــتــمــتــع بــهــا فـــي دولـــــة قـــطـــر، أعــنــي 
ــو كــانــت نــاقــدة  حــريــة الــكــلــمــة الــبــنــاءة، ولـ
سياسة الدولة. غبت عن الكتابة في وقٍت 
العربية واإلسامية تتعّرض  أمتنا  كانت 
لهجمٍة شرسة، شارك بعض القادة العرب 
فيها، منها ما يجري في السودان واليمن 
ــا يـــراد  ولــيــبــيــا والـــصـــومـــال والــــعــــراق، ومــ
 عما 

ً
بــتــونــس، أم الــربــيــع الــعــربــي، فــضــا

أعود  واليوم  العربي.  في خليجنا  يجري 
إلـــى قـــّرائـــي، وقـــد انــقــشــعــت ســحــب الــظــام 
عـــن ســمــاء الــخــلــيــج، وبـــــدأت بــشــائــر الـــود 
تجري في أفاج الحياة، مع األلفة واملودة، 
وقــلــب كــل الــصــفــحــات الــصــفــراء والــحــمــراء 
ــن حـــيـــاتـــنـــا الــخــلــيــجــيــة فــي  والــــــســــــوداء مــ
الشيخ تميم  أمير قطر  املعبر بن  العناق 
بن حمد وولــي عهد السعودية محمد بن 
سلمان، في العا، ملتقى الحضارات )باد 
ــــاد الـــشـــام وحـــضـــارة وادي  الـــرافـــديـــن وبـ
النيل(، وذلك في قمة العا في السعودية، 
والتي جمعت قادة دول في الخليج العربي 
ممثلة  مصر  باشتراك  عنهم،  ينوب  ومــن 
بـــوزيـــر خــارجــيــتــهــا، إلــــى جـــانـــب ضــيــوف 
الــذي  اللقاء  ُدعـــوا لحضور  الــذيــن  اململكة 
العا.  اتفاق  التوقيعات على بيان/  شهد 
العربية والدولية  وراحــت وسائل اإلعــام 
وتتنبأ  بالتحليل،  الكبير  الحدث  تتناول 
بن  القطيعة  تلك  بعد  املنطقة  بمستقبل 

األشقاء من أهل الخليج.
)2(

ــن الــــدوحــــة فــــي عـــــدة حــــــوارات  ــاركــــت مــ شــ
ــيـــوف مـــرمـــوقـــن مــــن غــيــر  مــتــلــفــزة مــــع ضـ
جــنــســيــة عــربــيــة، كـــان مــنــهــا مـــع تــلــفــزيــون 

نبيل البكيري

قـــرن كــامــل قــضــاه الــشــيــخ الــقــبــلــي سنان 
ــو لـــــحـــــوم، شــــيــــخ مـــشـــائـــخ  ــ ــ عــــبــــد الــــلــــه أبـ
بــكــيــل، مــتــصــدرا املــشــهــد الــســيــاســي في 
اإلمامية  امللكية  فترتي  معاصرا  اليمن، 
والجمهورية، ثم عودة اإلمامة بعد أكثر 
من نصف قرن من القضاء عليها، والرجل 
حاضٌر في قلب السياسة اليمنية صانعا 
الرغم  على  وتحوالتها،  محطاتها  ألهــم 
مــن قـــراره املبكر بــاالنــزواء عــن األضـــواء، 
وهو في قمة حضوره وفعاليته وتأثيره 

في صناعة السياسة في اليمن. 
توفي الشيخ سنان يوم 9 يناير/ كانون 
الثاني الجاري، في منزله في القاهرة، عن 
عمر يناهز املئة عام، كأطول السياسين 
الــيــمــنــيــن عــــمــــرا، مــــســــدال الـــســـتـــار عــلــى 
ــن ســـيـــرتـــه ومــســيــرتــه  مـــرحـــلـــة طـــويـــلـــة مــ
السياسية، التي وثقها بأكبر سيرة ذاتية 
لــســيــاســي يــمــنــي، تــضــمــنــت كـــل الــوثــائــق 
الــتــي مـــّرت فــي حــيــاتــه، بــطــريــقــة عجيبة، 
ــاريـــخـــي عــجــيــب لـــدى  تــنــبــئ عــــن وعـــــي تـ
التعليم. ومع  مــحــدود  كــان  الـــذي  الشيخ 
ذلك، فتح موته الباب واسعا لجدل كثير 
بـــن الــيــمــنــيــن، حـــول أدوار الــعــم ســنــان، 
كما كان يطلق عليه يمنيا، ومن ثم أدوار 
مشائخ القبائل اليمنية والقبائل عموما، 
ــوال نــصــف قـــرن مــن قــيــام الجمهورية،  طـ
في ظل ما آلت إليه اليمن اليوم مع عودة 
اإلمـــامـــة وســـقـــوط الـــدولـــة الــيــمــنــيــة الــتــي 

ناضل اليمنيون من أجلها طويا.
يـــنـــتـــمـــي الــــشــــيــــخ ســــيــــنــــان ملـــنـــطـــقـــة نــهــم 
الــبــكــيــلــيــة قــبــلــيــا، والـــتـــي ولــــد فــيــهــا عــام 
فــي منطقة  وتــرعــرع  عــاش  1922، ولكنه 
لها  تــنــتــمــي  الـــتـــي  إب  بــمــحــافــظــة  وراف 
أمه، املنطقة التي استوطنها جّده ضمن 
الحمات اإلمامية التي كانت تحشد لها 
 هــذه 

ً
الــقــبــائــل ضــد تــلــك املــنــاطــق، مــغــريــة

الخصبة  الــزراعــيــة  إب  بــأراضــي  القبائل 
ــذا تـــشـــكـــلـــت شــخــصــيــة  ــ ــكـ ــ ــة، وهـ ــ ــريـ ــ ــغـ ــ واملـ
ربما  بثقافتن،  وتطبعت  سنان،  الشيخ 
مــتــنــاقــضــتــن، الــشــيــخ الــقــبــلــي والـــفـــاح 
الــرعــوي، وهـــذه الخلفية ربــمــا هــي التي 
كانت تدفع تلك التناقضات التي عاشها 
ــه، املــشــيــخــي  ــيـ الــشــيــخ ســـنـــان بـــن نـــزوعـ

واملدني، معا. 
شكل سنان أبو لحوم مع الشيخ عبد الله 
بن حسن األحمر ثنائيا مشيخيا وقبليا 
واضحا على مدى خمسن سنة من قيام 
يلعبان  الــرجــان  وظـــل  اليمنية،  الــثــورة 
الـــســـيـــاســـي،  املـــشـــهـــد  ـــي  فـ فـــاعـــلـــة  أدوارا 
ــمـــر مـــع الــتــيــار  ــارق تــحــالــفــات األحـ ــ مـــع فـ
اإلســـامـــي الــــذي ظـــل يــحــقــق لـــه حــضــورا 
سياسيا كبيرا، على عكس الشيخ سنان 
الذي لم ينتم لتيار سياسي معن، وظل 
عــلــى عـــاقـــة جـــيـــدة مـــع أغـــلـــب الـــتـــيـــارات 
الحزبية، وإن كانت عاقته بالبعث أكثر.

كــان آخــر منصب سياسي للشيخ سنان 
الــحــديــدة،  ملحافظة  محافظ  منصب  هــو 
قـــّرر  وبـــعـــدهـــا   ،1974 وحـــتـــى   1967 مـــن 
من  املشهد  ومراقبة  السياسي،  االعــتــزال 
بــعــيــد، وإن ظــل صــاحــب تــأثــيــر فــي سير 
السياسة اليمنية، وُيقال إن مكوثه طوال 
لــلــحــديــدة، ُسجلت  الــفــتــرة محافظا  تــلــك 
ــدة فـــي طــريــقــة إدارتـــــه  ــديـ عــلــيــه مـــآخـــذ عـ
املحافظة، ومــا ُيــقــال عــن أنــه فــرض ريــاال 

عبد اللطيف السعدون

يـــحـــفـــظ األمــــيــــركــــيــــون الـــاتـــيـــنـــيـــون نــكــتــة 
تلميذًا ســأل معلمه:  أن  مــفــادهــا  ســاخــرة، 
ملاذا ال يحدث انقاب في الواليات املتحدة؟ 
أجابه املعلم: ألنه ال توجد سفارة ألميركا 

في واشنطن.
دم رئيس 

ْ
هذه املّرة، تنقلب الصورة، إذ ُيق

الواليات املتحدة نفسه على محاولة قيادة 
ــرار والــتــرصــد،  ــ »انــــقــــاٍب«، مــع ســبــق اإلصـ
وغرضه البقاء رئيسًا لوالية ثانية، وربما 
مدى الحياة إذا ما كان فّكر في أن يجعل 
بكراسيهم  يتمّسكون  الــذيــن  حكامنا  مــن 
إلى آخر العمر قدوة له، وقد يكون قد فّكر 
مثلهم أيضًا في أن يهيئ من يخلفه بعد 
يحتل  أال  املهم   ،

ً
مثا إيفانكا  ابنته  موته، 

الــكــرســي »الــذهــبــي« بــعــد رحــيــلــه أحـــد من 
خارج العائلة.

مـــثـــل هـــــذه الـــخـــطـــط »الـــجـــهـــنـــمـــيـــة« يــمــكــن 
أن تـــحـــدث فــــي دولــــــة مــــن الـــعـــالـــم الــثــالــث 
املبتلى بحكامه. ولكن أن تخطر في رأس 
رئــيــس الـــدولـــة الــعــظــمــى، والـــتـــي يفترض 
أنــهــا تــعــتــنــق »الــديــمــقــراطــيــة« فـــي أفــضــل 
يــعــّده بعضهم  كــان  أمـــٌر  فــذلــك  تجلياتها، 
ــال، قــبــل أن يــصــل »تــاجــر  ــحــ مـــن قــبــيــل املــ
ــم تـــلـــفـــزيـــون الــــواقــــع«،  الــــعــــقــــارات« و»نــــجــ
دونــالــد تــرامــب، فــي لــحــظــٍة مــجــنــونــة، إلــى 
بــه عندما  الـــدولـــة«، وإذا  »رئــيــس  منصب 
تخذله الصناديق بعد سنوات أربع، بداًل 
مـــن أن يـــحـــزم حــقــائــبــه، ويــحــمــل أوراقــــــه، 
ويــخــرج ساملًا مــن البيت األبــيــض، يعطي 
ــارة الـــبـــدء ألنـــصـــاره مـــن قــــوى الــيــمــن  ــ إشــ
حيث  الكابيتول،  بغزو  للشروع  املتطّرف 
يجتمع املشّرعون للتصديق على انتخاب 
ى عن حقنا، فقد سرق 

ّ
خليفته: »لن نتخل

تحّركوا  فوزنا..  الراديكاليون  اليساريون 
إلى  توجهوا  أكبر..  بهمة  وقاتلوا  بسرعة 
الــكــابــيــتــول.. هــذا وقــت الــقــوة.. سنستعيد 
من  تلك  عباراته  استنسخ  ولعله  بلدنا!«، 
اعتدنا سماعها في  التي  االنقابين  لغة 
بلداننا، وهــذا ما حــدث بالفعل، إذ توجه 
الكونغرس(  )مقر  الكابيتول  إلى  أنصاره 
واقـــتـــحـــمـــوه، وخــــّربــــوا وحـــطـــمـــوا مــكــاتــب 
 حمله، 

ّ
مشّرعن، وســرق بعضهم ما خــف

 أحـــد »الـــغـــوغـــاء« كــرســي الــرئــاســة 
ّ

واحـــتـــل
قــبــل أن يــســتــطــيــع رجــــال األمــــن الــســيــطــرة 
فت هذه »الغزوة« قتلى 

ّ
على املوقف. وخل

ــبـــرهـــا عــــديــــدون بــمــثــابــة  ــتـ وجــــرحــــى، واعـ

التلفزيون، وعلى  واملعلقن على شاشات 
الغضب مما كان  املواقع االجتماعية، هو 
الديمقراطية،  يــشــّوه صـــورة  يــجــري، ألنــه 
ولــــم يــجــد الـــخـــوف أي مـــكـــان لـــه فـــي تلك 
لــم يكن يعلم أيُّ  الــتــي  املــبــاشــرة  الفوضى 

أحٍد متى وكيف ستنتهي.
كان األمر بمثابة فيلم رعب، فيه كثير من 
التشويق والفرجة ملن يحّب هذا النوع من 
لــم يتعّد مــدة العرض  األفـــام، لكن تأثيره 
التي كان يعرض داخلها.  القاعة  وجــدران 
الــخــارج، وعلى بعد أمتار من »قاعة  وفــي 
والغالبية  عــاديــة،  الحياة  كــانــت  الــعــرض« 
الــعــظــمــى مــــن األمـــيـــركـــيـــن حـــافـــظـــت عــلــى 
هــدوئــهــا، ولـــم نــشــاهــد خــــروج الــنــاس إلــى 
ــم فـــي حــالــة هلع  الــســاحــات واملـــيـــاديـــن وهـ
واملدّرعات  الدبابات  تحتل  ولم  أو غضب، 
ــان  شــــــــوارع املـــــــدن ومـــفـــتـــرقـــات الـــــطـــــرق. كـ
الــجــمــيــع مــتــأكــدًا أن األمــــر يتعلق بــحــادث 
ــادي، لــكــنــه ال يــســتــدعــي قطع  ــ ســيــر غــيــر عـ
القانون،  السير، ألن  الطريق ووقــف حركة 
في النهاية، هو الذي سيطبق، وسيفرض 

احترامه على الجميع.
صحيٌح أن صورة الديمقراطية األميركية 
ــّررت بـــشـــكـــٍل يـــصـــعـــب إصــــاحــــه فــي  ــ ــــضـ تـ
املنظور القريب، وأضّرت معها بشكل كبير 
سمعة الديمقراطية في العالم، إلى درجٍة 
والشامتن  الــعــالــم،  فــي  الــطــغــاة  ستجعل 
من أميركا وأعداء الديمقراطية يسخرون 
ــان يحصل  ــذا كــ ــ مــنــهــا ويــنــتــقــدونــهــا، وهـ
حتى قبل محاولة االنقاب الفاشلة. واآلن 
تمتد، ولو بشكل  الشماتة  فترة  سيجعل 
أنــاٍس ال عاقة  سخيف، ألنها تصدر عن 

أخــاق، عمل، طوال  رئيٍس با مبادئ وال 
فـــتـــرة واليـــتـــه، عــلــى تــغــذيــة ســيــكــولــوجــيــا 
ــه الــنــرجــســيــة  ــراضــ الـــكـــراهـــيـــة وإرضـــــــاء أمــ
ــيــــركــــي، تـــدهـــورت  وتــقــســيــم املــجــتــمــع األمــ
هـــذه الــقــيــم حــتــى داخـــل الـــواليـــات املتحدة 
التدهور  يصل  أن  طبيعيًا  وكـــان  نفسها. 
ـــى الـــصـــور الـــصـــادمـــة الـــتـــي شــاهــدنــاهــا  إلـ
ــغـــرس، فـــمـــا حـــصـــل كـــان  ــكـــونـ فــــي مــبــنــى الـ
ــنــــوات مــــن االســتــهــتــار  تــتــويــجــًا ألربــــــع ســ
أن  كــان ضــروريــًا  لذلك  الديمقراطية.  بقيم 
الديمقراطية من  الــحــادث إلنــقــاذ  يقع هــذا 
فضائل  إلــى  جميعًا  ولينبهنا  أخــطــائــهــا، 
النظام الديمقراطي، ألنه وحده القادر على 

حماية نفسه بنفسه، عندما يكون مؤسسًا 
على أسس قوية.

ولــلــديــمــقــراطــيــة، مــثــل كـــل األنـــظـــمـــة، نــقــاط 
ضــعــهــا، ومــــواطــــن هــشــاشــتــهــا، ولــحــظــات 
ســقــوطــهــا، لــكــنــهــا تــبــقــى، كــمــا كــــان يــقــول 
رئيس الوزراء البريطاني السابق ونستون 
تشرشل، أو ُينسب إليه قوله، »أسوأ نظام 
عــرفــتــه الــبــشــريــة، لــكــنــهــا لـــم تــعــرف نظامًا 
مـــنـــه«. وبــالــتــالــي، ال حـــل للبشرية  أفــضــل 
من غير استمرار هذا النظام والتمسك به، 
والـــدور على نصرة هــذا النظام في جميع 
أنــحــاء الــعــالــم ســيــكــون عــلــى عــاتــق اإلدارة 
ــا عــانــت  ــهـ األمـــيـــركـــيـــة الــــجــــديــــدة، لـــيـــس ألنـ
انــهــيــاره، وإنــمــا انتصارًا لقيم  مــن مخاطر 
الجديد،  الــرئــيــس  وعــد  الــتــي  الديمقراطية 
جو بايدن، بالحفاظ عليها وصونها داخل 
أميركا وفــي العالم، وصـــّرح مـــرارًا وتــكــرارًا 
طوال حملته االنتخابية بأنه لن يتسامح 
مــع األنــظــمــة االســتــبــداديــة الــتــي تقمع حق 
شــعــوبــهــا فـــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة والــعــدالــة 
االجــتــمــاعــيــة. الــديــمــقــراطــيــة الـــيـــوم تعيش 
أزمــة خطيرة في عقر دارهـــا، وعلى رئيس 
أمــيــركــا الـــقـــادم، كــمــا وعـــد هــو نفسه بــذلــك، 
العام،  هــذا  للديمقراطيات  عاملية  قمة  عقد 
وأن يرفع هذا التحّدي، ويعيد للديمقراطية 
وهجها، ليس داخل أميركا فقط، وإنما في 
لباده  يستعيد  أن  أراد  إذا  الــعــالــم،  جميع 

مصداقيتها في العالم. 
كــانــت أمــيــركــا فـــي حـــاجـــٍة مـــاّســـة إلــــى مثل 
هذه الصدمة، لكسر جدران االنعزالية التي 
ــــاول الــرئــيــس املــنــتــهــيــة واليـــتـــه فــرضــهــا  حـ
عليها، وبات مصير الديمقراطية األميركية 

بــيــد األمــيــركــيــن أنــفــســهــم الـــذيـــن أوصــلــوا 
ديمقراطيتهم،  قــيــادة  إلـــى  أخـــرق  شخصًا 
ألنه نجح في أن يفرض خطابه السياسي 
الـــــذي يـــبـــّرر شــرعــيــة اغـــتـــنـــائـــه، بـــل ويــقــنــع 
األميركين بأنه في مصلحتهم العامة. كما 
إلى  الحاجة  أمـــّس  فــي  الديمقراطية  كــانــت 
التحّدي في عقر دارهـــا، لتجديد  مثل هــذا 
نفسها، بعد أن تراجعت في مواجهة أنظمة 
تجربة حكم  كــانــت  واســتــبــداديــة.  شمولية 
ترامب، بكل مآسيها، مفيدة ألميركا، ألنها 
كشفت إلى أين يمكن أن يــؤّدي االستسام 
بتصّرفاته  فضح  أخـــرق،  زعــيــٍم  لنرجسية 
املــتــهــّورة ضــوابــط تـــوازن املــؤســســات التي 
تــقــوم عليها ديــمــقــراطــيــتــهــم، وكـــاد يسقط 

الهيكل عليه، وعلى خصومه وأعدائه. 
ــقـــاب الــفــاشــلــة في  لــقــد عــــّرت مــحــاولــة االنـ
أمــيــركــا عــيــوب الــديــمــقــراطــيــة وأمــراضــهــا، 
ــابـــات  ــا، وأســــقــــطــــت كـــــل خـــطـ ــ ــرهـ ــ ــثـ ــ ومـــــــا أكـ
كانت  الــتــي  واالنــتــهــازيــة  املرتشية  النخبة 
تـــزّيـــن لــلــمــســتــبــد أخــــطــــاءه، وتــقــنــع الــــرأي 
العامة،  فــي مصلحته  تــنــدرج  بأنها  الــعــام 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، كــانــت فــرصــة إلســقــاط 
والشعبوية  الديماغوجية  الخطابات  كــل 
يها الرئيس املنتهية واليته، 

ّ
التي كان يغذ

لــتــبــقــى الــديــمــقــراطــيــة األمـــيـــركـــيـــة، بــكــل ما 
املشرقة على  »املدينة  تلك  ومــا عليها،  لها 
ــيـــون أنــفــســهــم  ــركـ ــيـ ــقـــول األمـ الــــتــــل«، كـــمـــا يـ
عــــن ديـــمـــقـــراطـــيـــتـــهـــم. ربــــمــــا فــــقــــدت بــعــض 
ــع املــاضــيــة،  ــ تــألــقــهــا خــــال الـــســـنـــوات األربــ
األحـــرار  لــكــل  قــويــة وملهمة  تـــزال  لكنها ال 

والديمقراطين في العالم.
)كاتب وإعالمي مغربي(

النقاش  »فرنسا 24«  في برنامج، عنوان 
ــة ونــهــايــة  ــدايــ فـــيـــه »الـــقـــمـــة الــخــلــيــجــيــة بــ
ــع الـــكـــاتـــب الـــســـعـــودي ســلــمــان  األزمــــــــة«، مـ
الــشــريــدة مــن الــقــاهــرة، والــنــائــب املــصــري 
مــصــطــفــى بـــكـــري مــــن الــــقــــاهــــرة. وافــتــتــح 
األخـــيـــر الـــحـــوار بــتــرديــد بــنــود تــجــاوزهــا 
الــــقــــادة املـــعـــنـــيـــون بـــالـــحـــوار الــخــلــيــجــي ــــ 
الخليجي، مثل اإلسام السياسي وعاقة 
ــرة  ــزيـ ــجـ ــاه الـ ــ ــنـ ــ ــيــــا وقـ ــر بـــــإيـــــران وتــــركــ ــطـ قـ
واإلرهاب. وكان تعقيبي أن اإلسامين ال 
يخيفوننا، وهم أعضاء في أكثر من برملان 
الـــكـــويـــت والــبــحــريــن واألردن  ــربـــي، فـــي  عـ
واملغرب. ومفهوم اإلسام السياسي بدعة 
غــربــيــة ال يــجــب الـــتـــوقـــف عــنــدهــا كــثــيــرًا. 
وقلت لشريكي في الحوار إننا في أجواء 
على  نعمل  ــ خليجية،  مصالحة خليجية 
خلفنا،  املاضي  ملفات  ونجعل  تعزيزها، 

ووافقني سلمان الشريدة من الرياض.
)3(

أصـــّر بــكــري عــلــى الــخــوض فــي الــخــافــات 
طي  عــلــى  جميعًا  نــعــمــل  الــتــي  الخليجية 
فتناول  نــنــســاهــا،  أن  دون  مــن  صفحتها، 
القاعدة  قال،  بصفته »قوميًا عربيًا«، كما 
الــتــركــيــة فـــي قــطــر، وعــاقــاتــهــا مـــع تركيا 
وإيـــران واإلخـــوان املسلمن. قلت في رّدي 
ـــت مضجعك 

ّ
ــك وقـــض

ْ
أغــضــبــت املــخــتــصــر: 

ــقـــاعـــدة الــتــركــيــة في  وغـــيـــرك فـــي مــصــر الـ
ــم تــغــضــبــك الـــقـــاعـــدة األمــيــركــيــة،  قـــطـــر، ولــ
ــــة خــلــيــجــيــة ليس  عــلــمــًا أنــــه ال تـــوجـــد دولـ
فــيــهــا فـــي املــتــوســط قــاعــدتــان أجــنــبــيــتــان، 
أمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــة وفـــرنـــســـيـــة. تــركــيــا 
دولة إسامية على األقــل، وال بد أن تأخذ 
ــروف الــــتــــي اســـتـــدعـــت  ــ ــظـ ــ ــار الـ ــبــ ــتــ فــــي االعــ
وجــــود هــــذه الـــقـــاعـــدة. ولــكــن بــكــري نسي 
أو تــنــاســى، »كــقــومــي عـــربـــي«، أن حكومة 
بــــادة تــحــاصــر قــطــاع غـــزة بــالــتــعــاون مع 
إسرائيل منذ سنوات طويلة، وما برحت 
تحاصرها من دون سبب جوهري. ونسي 
أن أصابع مصرية تعبث في ليبيا، ونسي 
أو تناسى أن وســائــل إعـــام مــصــريــة، في 

واحــــدا لنفسه مــع كــل مبلغ ضــريــبــي أو 
رسم ُيدفع لخزينة الدولة، عدا عن تسليم 
ــة بـــاملـــحـــافـــظـــة ألفـــــراد  ــ ــــدولـ مـــؤســـســـات الـ
قبيلته، حتى أنه يقال إن ثّمة نكته تروى 
على سبيل التنّدر عن إدارة الشيخ سنان 
ملــيــنــاء الـــحـــديـــدة، وكــيــف مــّكــن أصــحــابــه 
الــدولــة، حيث ذهــب أبناء  مــن مؤسسات 
السال مطالبن  للرئيس  محافظة ذمار 
ــار،  ــاه بــمــيــنــاء ملــديــنــتــهــم الــجــبــلــيــة ذمــ ــ إيـ
ــديـــدة حـــق الــشــيــخ  مـــقـــارنـــة بــمــيــنــاء الـــحـ
سنان، فقال لهم »أنتم عليكم البحر وأنا 

علي امليناء«.
صــنــاعــة  ــــي  فـ وأدواره  تــــأثــــيــــراتــــه،  أمــــــا 
السياسة وتقلباتها، فقد كان من ضمن 
ــراد الـــفـــريـــق الـــجـــمـــهـــوري املـــعـــارضـــن  ــ ــ أفـ
باستقالته،  واملطالبن  السال  للرئيس 
ومــمــن دبــــروا ضـــده مــا ُعـــرف بــانــقــاب 5 
ذلــك  الــثــانــي )1967(،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/ 
الـــذي صعد على أثـــره الرئيس  االنــقــاب 
الــقــاضــي عــبــد الــرحــمــن اإلريــــانــــي لحكم 
شــمــال الــيــمــن، عــقــب االنــســحــاب املــصــري 
ــمــــن، ومــــــا لـــبـــث أن اخـــتـــلـــف مــع  ــيــ ــن الــ ــ مـ
ــي، وحــــرض  ــ ــانــ ــ ــقـــاضـــي اإلريــ ــيـــس الـ ــرئـ الـ
ضــــده، ودفــــع بــالــرئــيــس املـــقـــدم إبــراهــيــم 
الحمدي لانقاب على الرئيس اإلرياني.
كــــــل هــــــــذه الـــــتـــــحـــــوالت واملـــــحـــــطـــــات فــي 
ــان، كـــانـــت دوافـــعـــهـــا  ــنــ حـــيـــاة الـــشـــيـــخ ســ
فمن  كثيرة.  أحــيــان  فــي  مختلفة وغريبة 
هـــــذه املــــفــــارقــــات أن عـــاقـــتـــه بــالــطــرفــن 
ــة  ــعـــوديـ ــمــــن، الـــسـ ــارعــــن فـــــي الــــيــ ــتــــصــ املــ
ــدة، لــكــنــه كـــــان ضــد  ــيــ ــر، كـــانـــت جــ ومــــصــ
الـــســـال املــــدعــــوم مـــصـــريـــا، ربـــمـــا بسبب 
عاقة الشيخ سنان بالسعودية التي لم 
وكذلك  السال،  الرئيس  عن  راضية  تكن 
ــان على  ــــذي كــ أيـــضـــا عــاقــتــه بــالــبــعــث الـ
خــــاف حــيــنــهــا مـــع الــرئــيــس جــمــال عبد 
الناصر، وجمع الشيخ سنان بن هذين 
الــتــنــاقــضــن بــطــريــقــة عــجــيــبــة. أمـــا دعمه 
للرئيس الحمدي ضد القاضي اإلرياني، 
الشخصية املــدنــيــة، الـــذي أنــجــز دســتــور 

الجمهورية العربية اليمنية حينها.
صعد أحمد الغشمي إلى رئاسة الدولة، 
الحمدي،  الــرئــيــس  باغتيال  املتهم  وهــو 
وكــــان ســنــان أبـــو لــحــوم قــد بــــدأت تظهر 
ــآل الــــذي آلــت  عــلــيــه عــامــة الـــنـــدم عــلــى املــ
تكللت  والــتــي  السياسية،  األحــــداث  إلــيــه 
باغتيال الحمدي في 11 أكتوبر/ تشرين 
األول 1977، والـــذي كــان على خــاف مع 
ــنــــان، لـــكـــن حـــكـــم الــغــشــمــي لــم  الـــشـــيـــخ ســ

ــتـــصـــاب  تـــنـــفـــيـــذ انــــــقــــــاٍب يــــهــــدف إلـــــــى اغـ
السلطة بالقوة، للمّرة األولــى في التاريخ 
ــّمـــم  األمــــــيــــــركــــــي. فــــــي حـــيـــنـــهـــا كــــــــان مـــصـ
يتابع مشاهد  تــرامــب  وراعيها  »الــغــزوة« 
أســرتــه، وهم  مــع  الشاشات  عبر  االقتحام 
يــضــحــكــون ويــمــزحــون عــلــى الــنــحــو الــذي 
نقلته »فيديوهات« مواقع التواصل. ولكن 
الـــســـاحـــر، إذ تحقق  الــســحــر انــقــلــب عــلــى 
إجماع داخل املؤسسة السياسية على أن 
أن يحُدث،  تهديدًا محدقًا بأميركا يوشك 
وتنادى الجميع إلى وقف الكارثة، وبينهم 

أعضاء بارزون في الحزب الجمهوري.
ــك إلــــى أن   ســعــى تـــرامـــب فـــي مـــواجـــهـــة ذلــ
ينجو بجلده. أنحى بالائمة على رجاله 
الذين قاموا بالهجوم، وتعهد بمعاقبتهم، 
وبانتقال سلس للسلطة، لكنه ظل مكابرًا، 
إذ أعلن أنه لن يحضر مراسيم التنصيب، 
ولم ينفعه تراجعه، كما لم يعد لتغريداته 
مــــكــــان، بـــعـــدمـــا أوقــــفــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
التي تصاعدت  العاصفة  حساباته. ولكن 
ضده لم تهدأ، فقد أوقع نفسه في املصيدة، 
وحـــانـــت الــفــرصــة لــخــصــومــه كـــي يــقــضــوا 
الــســكــاكــن، وارتــفــع  عليه، وتــكــاثــرت عليه 
صراخ خصومه أن »اطــردوه وامنعوه من 
وقالت  الــحــيــاة«.  مــدى  السياسة  ممارسة 
بيلوسي:  نانسي  الــنــواب،  رئيسة مجلس 
»إنــــــه مــخــتــل ومـــضـــطـــرب عــقــلــيــًا ويــشــكــل 

خطرًا على قيمنا«.  
هل ستنتهي »غــزوة« الكابيتول عند هذا 
لن يكون بإمكان  إذ  ذلــك،  الحد؟ ال نعتقد 
األمـــيـــركـــيـــن أن يـــخـــلـــدوا إلــــى الـــنـــوم بعد 
»غــــــزوة« الــكــابــيــتــول، وأن يــطــمــئــنــوا إلــى 
سامة نظامهم الديمقراطي، وقدرته على 
مواجهة أية محاولة للنيل منه. وإذا كانت 
املؤسسات قد نجحت في إجهاض الغزوة، 
املــتــطــّرف، من  اليمن  قــوى  فعل  وحجمت 
القوى ســوف تنحني أمام  يضمن أن تلك 
العاصفة، وال تعاود نشاطها وفاعليتها، 
ــا دام مـــايـــن األمـــيـــركـــيـــن فــــي صــفــهــا.  مــ
وقــــد يــنــتــهــي تـــرامـــب ســيــاســيــًا. ولــكــن من 
ــادرة على  قــال إن »الــتــرامــبــيــة« لــن تــكــون قـ
التحّول إلى تيار »أيديولوجي« يستثمره 
األوالد  ــــدد« و»جــــمــــاعــــة  ــــجـ الـ »الــــنــــازيــــون 
الفخورين« وأضرابهم، لترصن جبهتهم، 
األوســـاط  داخـــل  تأثيرهم  مــن  بما يصعد 
ــو الـــســـؤال  ــد؟ ذلـــــك هــ ــديــ ــن جــ الــشــعــبــيــة مــ

الكبير.
)كاتب عراقي(

لــهــم بــالــديــمــقــراطــيــة وقــيــمــهــا الــعــلــيــا. ما 
حصل يــوم األربــعــاء األســـود هــو »محاولة 
 

ّ
انــقــاب«، ألنــه ال يمكن إيــجــاد وصـــٍف أدق
ملــا كـــان يــجــري أكــثــر مــن كــونــه انــقــابــًا كــان 
يقوده رئيس الدولة ضد مؤسساتها، لكن 
الديمقراطية  االنــقــاب ضد  من أسقط هــذا 
ــي قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــي انـــتـــصـــرت،  هــ
وهذه ليست مجّرد شعارات، وإنما سلوك 
ى في تصريحات السياسين 

ّ
حضاري تجل

ــــي قــــــــرارات مــؤســســاتــهــم،  ــيـــن، وفـ ــركـ ــيـ األمـ
ــده وقــبــلــه،  ــعـ لــحــظــة مـــحـــاولـــة االنــــقــــاب وبـ
األميركي ظل  القضاء  أن  تابعنا كيف  فقد 
غــيــر متحيز طـــوال فــتــرة االنــتــخــابــات ومــا 
بــعــدهــا، وكــيــف حــافــظــت مــؤســســة الجيش 
السلطة  عــن  واستقاليتها  حــيــادهــا  عــلــى 
التنفيذية، وقبل ذلك كيف لعب اإلعام أربع 
سنوات دور حارس القلعة الديمقراطية با 

خوٍف أو ترّدد.
مـــا حــصــل فـــي أمــيــركــا كــــان مــتــوقــعــًا، ألنــه 
ــنــــوات طـــويـــلـــة مــــن الـــــــدوس عــلــى  نـــتـــاج ســ
ــن أكــبــر  ــم مــ ــالـ ــعـ قـــيـــم الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـ
ديــمــقــراطــيــة، ومـــن الـــدولـــة املـــفـــروض أنــهــا 
قــائــدة الــعــالــم الــحــر. ليست املــنــاســبــة هنا 
ــا لــلــتــذكــيــر بـــــأن ســـنـــوات  ــمــ لــلــتــشــفــي، وإنــ
منذ  بدأت  األميركي  الديمقراطي  التدهور 
ســـنـــوات، بـــل ومــنــذ عــقــود طــويــلــة، عندما 
تدبر  املتعاقبة  األمــيــركــيــة  األنــظــمــة  كــانــت 
االنقابات وتباركها وتحميها في جميع 
ــالــــم، وعـــنـــدمـــا كـــــان ســاســتــهــا  ــعــ أنــــحــــاء الــ
يعتبرون أن قيم الديمقراطية إنما وجدت 
بــهــا شعبهم.  بــادهــم، ويــنــعــم  لتطبق فــي 
وفــي السنوات األربـــع األخــيــرة، مــع مجيء 

لحومنا،  فــي  نهشت  الــحــواريــة،  برامجها 
قياداتنا  قــطــر، وتــطــاولــت على  أهــل  نحن 
ــا بـــرامـــج  ــ ــلـــى أعـــراضـــنـــا بــقــلــة أدب. أمـ وعـ
ت مضاجع بعض 

ّ
قناة الجزيرة التي قض

إخواننا في مصر فلم تهبط إلى مستوى 
ــــذي وصــــل إلـــيـــه كــثــيــر من  ــــاأخـــــاق« الـ »الـ

اإلعام في مصر. 
ــلـــتـــي إن عــــاقــــة قـــطـــر مــع  ــلـــت فــــي مـــداخـ قـ
إيران ليست أقوى من عاقات بعض دول 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي مــعــهــا. فـــي إحـــــدى هــذه 
ــرانـــي،  ــدول أكـــثـــر مـــن ثــمــانــمــائــة ألــــف إيـ ــ الــ
وليس  مشروعة،  وغير  مشروعة  بطريقة 
فـــي قــطــر هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر. والــتــعــامــل 
التجاري اإليراني مع قطر أقل بكثير منه 
القوم من  ــارات. وعندما حاصَرنا  اإلمـ مع 
التي  الوحيدة  النافذة  كانت  الجهات،  كل 
فتحت لنا عبر إيران، لكي نصل إلى العالم. 
ــران فــي قضايا  وهـــذا فيما نختلف مــع إيـ
ــة، أعــلــنــتــهــا قـــيـــادتـــنـــا الــســيــاســيــة،  ــيـ قـــومـ
نختلف معها فــي احــتــال جــزر إمــاراتــيــة، 
ونختلف معها في ما يجري في سورية. 
القلق  ونتفق مع أشقائنا في الخليج في 
تدخلها  ونرفض  الــنــووي،  برنامجها  من 
فــي شـــؤون أي دولـــة عــربــيــة،  فــمــاذا تريد 

منا، النائب مصطفى بكري، أن نفعل؟
)أستاذ جامعي قطري(

فــلــم يستغرق ربــمــا ثمانية  يـــدم طــويــا، 
أشــهــر حــتــى اغــتــيــل بــتــلــك الــطــريــقــة التي 
قال السياسي جار الله عمر في مذكراته 
الجنوبي حينها، سالم  اليمن  إن رئيس 
ربــيــع عــلــي، هــو الـــذي دبـــر تــلــك العملية، 
انتقاما لصديقه الحمدي الذي كان مقتله 
منعا له من زيارة كانت مقّررة لعدن قبل 

مقتله بيوم، إلعان الوحدة اليمنية.
ــداث والــشــيــخ سنان  تــوالــت كــل تــلــك األحــ
 يراقب هذا املشهد، وال يخفى دوره 

ٌ
واقف

ــداث، بــاعــتــبــار  ــ ــ الــكــبــيــر فـــي كـــل هــــذه األحـ
ــّراب عــاقــاٍت قــويــة بالجميع،  أنـــه كـــان عــ
ــــال كــــل هـــذه  ويــــحــــاول أن يــظــهــر مــــن خـ
العاقة زاهدا بالسلطة، وأنه أكبر منها، 
 كان يمارسها من بعيد كشيخ قبلي 

ْ
وإن

نافذ، وصاحب تجربة وخبرة طويلة في 
على  املتقلبة  اليمنية  الــســيــاســة  مــيــدان 
رمال الصحراء، ولكن هذا الوضع لم يدم 
مع صعود الرئيس علي عبد الله صالح 
إلــى الحكم فــي 17 يــولــيــو/ تــمــوز 1978، 
ــان شـــديـــد الــــحــــذر والـــتـــوجـــس  ــ والـــــــذي كـ
مـــن الــشــيــخ ســنــان الــــذي عــاصــر مــرحــلــة 
صــالــح، وشهد مقتله أيــضــا. وصــالــح لم 
يــكــن راضـــيـــا عـــن ســـنـــان، وال ســنــان كــان 
راضـــيـــا عــنــه، ولــكــنــه ظـــل يــنــســج عاقته 
اليمنية، حتى  السياسية  الــقــوى  كــل  مــع 
جــــاءت حـــرب صــيــف 1994 بــعــد الــوحــدة 
اليمنية، بن حزبي املؤتمر واالشتراكي 
التي  حينها، الحزبن الحاكمن، الحرب 
أبو  مجاهد  والشيخ  سنان  للشيخ  كــان 
شــوراب موقف مناهض لها، وأقــرب إلى 
وجـــهـــة نــظــر الـــحـــزب االشـــتـــراكـــي فــيــهــا، 
بـــاعـــتـــبـــار أن الــــحــــرب لــــن تــــخــــدم الــيــمــن 

ووحدته واستقراره.
الافت في األمر كله اليوم أنه منذ سقوط 
العاصمة صنعاء بيد مليشيات الحوثي 
في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، لم يصدر 
عن الشيخ سنان أي تعليق، ال سلبا وال 
 
ٌ
إيجابا، وهو الذي كان ال يمر عليه حدث

إال علق عليه بما يراه مناسبا. قد يقول 
لم  الشيخ وكبر سنه  مــرض  إن  بعضهم 
يسمحا له بإبداء رأيه في ما يجري، لكن 
 ربــمــا ال ينسجم مــع شخصية 

ٌ
هـــذا قـــول

الــشــيــخ ســنــان الـــذي قــضــى شــطــرا كبيرا 
من عمره معارضا لكل السلطات، فكيف 
به وقد سقطت الدولة بيد عصابات، ولم 
ــذه املــرحــلــة  ــد عـــن هـ يــخــرج بتعليق واحــ

 في تاريخ اليمن.
ً
األشد قتامة

الدائم  واستقراره  اليمن،  مغادرته  ومنذ 
القاهرة  خارجها، متنقا بن بيوته في 
ــاريـــس، اعــتــكــف ســنــان على  وبـــيـــروت وبـ
كــتــابــة مـــذكـــراتـــه الـــتـــي حــشــاهــا بــكــل ما 
احتفظ به من وثائق، كاتبا أكبر مذكرات 
سياسية في تاريخ السياسين اليمنين، 
وكــلــهــا مــراســات ومــكــاتــبــات بينه وبــن 
والــزعــمــاء.  والسياسين  القبائل  شيوخ 
ــلــــى الــــرغــــم مـــمـــا فـــيـــهـــا مــــن الـــوثـــائـــق  وعــ
غاية  والشاهدة على مرحلة  املهمة جــدا 
فـــي األهــمــيــة مـــن تـــاريـــخ الــيــمــن، إال أنــهــا 
لم تنجز بتحرير جيد، ما جعلها تبدو 
صــعــبــة الـــقـــراءة والــفــهــم، نــظــرا إلـــى كبر 
السيئة جدا،  حجمها وطريقة تحريرها 
ما أفقدها األهمية، فيما هي وثيقة غاية 
فـــي األهـــمـــيـــة، شـــاهـــدة عــلــى أهــــم مــراحــل 

الصراعات اليمنية.
)كاتب يمني في إسطنبول(

عندما تحمي الديمقراطية نفسها

حوار سياسي لم ينتِه

سنان أبو لحوم... 
قرن من حروب السياسة

عن »غزوة« »الكابيتول« 
ومفاعيلها

ربما فقدت 
الديمقراطية 

األميركية بعض 
تألقها في السنوات 

األربع الماضية، لكنها 
ال تزال قوية وملهمة 

لكل األحرار

عالقة قطر مع إيران 
ليست أقوى من 

عالقات بعض دول 
الخليج العربي معها

قضى شطرًا كبيرًا 
من عمره معارضًا 

لكل السلطات، ولما 
سقطت الدولة بيد 

عصابات، لم يخرج 
بتعليق واحد

آراء

أرنست خوري

ودونــالــد  السلطة،  بــتــداول  الــخــاص  تعيش مخاضها  املتحدة  الــواليــات  كــانــت  بينما 
تــرامــب يــحــاول هـــدم جـــدار إضــافــي فــي الــبــنــاء الــديــمــقــراطــي األمــيــركــي، كـــان رمــوز 
التسلط حول العالم يراكمون الحجج لتأكيد صواب الديكتاتورية والحكم من خالل 
السجن والحرمان واإلفقار وإهانة العلم والعقل. علي خامنئي، الذي لم ُيعرف عنه 
تخصص في الطب، وجد وقتًا يوم الجمعة املاضي ليفتي في كورونا من على شاشة 
التلفزيون. نبش في أرشيف مواجهة اإلمبريالية ليقّرر حرمان شعبه من اللقاح الذي 
استصدر له جنسيات وطنية: صار هناك في أدبيات خامنئي شيء اسمه »اللقاح 
ــ بيونتيك، وال موديرنا، وال أسترازينيكا  األميركي« و»اللقاح البريطاني«. ال فايزر 
ــ أكسفورد. فقط بريطاني وأميركي. الشر والشر املطلق تجّسدا في لقاَحني اثنني 
اشترك في إنتاجهما علماء من جنسيات مختلفة، ورؤوس أموال ال تعرف الهويات 
ني ومسرحًا 

َ
الوطنية العزيزة على قلب خامنئي. وألن الرجل ال يرى العالم إال فسطاط

لحروب ال تنطفئ، فقد أطلق أحدث حروبه على اللقاَحني، وحظر استيرادهما. ومع 
نَزل، فإنه تنازل، وبّرر منع استيراد هذه 

ُ
بًا بتقديم حجة لقراره امل

ً
أن الرجل ليس مطال

اللقاحات بالتشكيك في فعاليتها، واألهم أنه طعن »بالنوايا األميركية والبريطانية«، 
ألن هذين البلدين يريدان »تجربتها )اللقاحات( على الشعوب األخرى«. وملزيد من 
الضحالة، ولإليغال في إهانة مستوى ذكاء من استمع إليه أو قرأ ما أدلى به، رمى 
خامنئي ما ال يرقى إلى مستوى محو األمية، فقال: »إذا تمكن األميركيون من إنتاج 
اللقاح، ملاذا حدثت هذه الفضيحة إذًا؟ فقبل أيام خالل 24 ساعة توفي أربعة آالف 

أميركي«. فليمت إذًا اإليرانيون من دون لقاحات على مذبح حروب مرشد نظامهم.
بعد اإلفتاء في الطب وقبله، كان خامنئي وزمالؤه في نادي العقل املماِنع، يتابعون 
طويل.  حرمان  بعد  الشاشة  على  املفضل  برنامجه  وجــد  كطفل  األميركي  الحدث 
والرفاق منتشرون بني القارات، وهم تهافتوا على التصريح والتغريد ومفاقمة التلوث 
السمعي من مختلف قارات األرض. قالوا الكثير وسخروا أكثر، ولهم الحق في ذلك 
أمام كابوس من وزن دونالد ترامب. لكن ما قد يكون أبرز ما تقيأوا به، هو عتبهم على 
درجة سلمية قوات األمن املولجة بحماية مبنى الكونغرس، فكيف يسقط فقط أربعة 
قتلى من بني مهاجمي مبنى الكابيتول في حدث جلل كهذا؟ لم يعبأوا بالتقصير 
الفاضح في أوساط أجهزة األمن، وال بما يرجح أن يكون تواطؤًا أو تقصيرًا وظيفيًا 
ُجرميًا. كل هّمهم تركز على كيف أنه في حدث كبير كالذي حصل، لم يقتل إال أربعة 
، ويا لعظمة أنظمة املؤامرة واملمانعة والدم حيث، 

ً
أشخاص؟ يا لضعف أميركا فعال

حني يجب أن يموت البشر، فإنهم ُيقتلون باملئات لسبب أو من دونه. 
مون بالدم وبالتسلط ممن وجدوا في الحدث األميركي مسلسلهم املفضل، لم  املتيَّ
يجدوا في ما حصل تهديدًا للديمقراطية من قبل الشعبوية والفاشيني الجدد، بما 
ُيفترض أن ُيقلق أي حريص على أي نظام سياسي ينظم عالقات البشر داخل حدود 
أي بلد بأقل سوء. على العكس من ذلك، اعتبروا أن االقتحام وما تاله من تسريبات 
حول خطط عصابة ترامب إلشعال اقتتال أهلي عشية تنصيب جو بايدن، هو نتيجة 
للديمقراطية األميركية، هو تكريس لها. بحسبهم، الديمقراطية هي فوضى، والتسلط 
استقرار. الديمقراطية هي الهشاشة، والتسلط هو الجبروت. فصل السلطات وسيادة 
الــقــانــون الــوضــعــي وســمــّو مــؤســســة الــقــضــاء وتــــداول الــحــكــم واالســتــفــتــاء الشعبي 
واالختيار باالنتخاب... كلها أدلة ضعف ال تنتج إال مشاهد مماثلة ملا قدمه لنا رعاع 
واصلون لتّوهم من مجاهل العصور الوسطى. وإن كانت هذه تعني هشاشة، فإنها 
 لتعديل 

ً
املعنى، تترك مجاال الهشاشة بهذا  الديمقراطية ال عليها.  حسب ملصلحة 

ُ
ت

السلوك ولحقن الدماء. تعالج األزمة في املحاكم وفي عزل أمثال ترامب بالتصويت 
في البرملان، بدل قصفه مثلما حصل ذات مرة في مقر مجلس النواب الروسي أيام 

محاولة انقالب 1993.
عاشت الهشاشة، وليذهب الجبروت إلى الجحيم. ألف مرة أعطاب الديمقراطية... وال 

ة التسلط.
ّ
لحظة جن

أنطوان شلحت

تشهد الحلبة السياسية اإلسرائيلية في الوقت الحالي تضخًما غير مسبوق في كّم 
األحــزاب الجديدة التي تنوي خوض االنتخابات العامة القريبة يوم 23 مــارس/ آذار 
املقبل، وستكون الرابعة خالل أقل من عامني. ولعل أبرزها حزب »اإلسرائيليون« الذي 
أقامه رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، وسرعان ما انضم إليه وزير العدل، آفي 
نيسانكورن، الذي انفصل عن حزب »أزرق أبيض«، واستقال من منصبه، والنائب 
السابق لرئيس هيئة األركان العامة للجيش اإلسرائيلي، اللواء دان هرئيل، وغيرهما. 
الجديد  لبرنامج حزبه  العريضة  الخطوط  االثــنــني،  أمــس  مــن  أول  عــرض خــولــدائــي، 
 وقائًدا 

ً
هــذا. وخــالل ذلــك، حرص على أن يتباهى بماضيه العسكري طّياًرا مقاتال

أنــه اشترك في أربــع حــروب من التي خاضتها  في ســالح الجو اإلسرائيلي، مؤكًدا 
إسرائيل، وأنه إذا كان ُمجّرد ذلك يؤهله، لكي ُيحسب على معسكر اليمني، فلن يبهظه 
أول شخص يقّرر دخــول معترك  الحال، ليس خولدائي  األمــر بل يفرحه. وبطبيعة 
العسكري،  االتكاء على ماضيه  االحــتــالل، وتسويق نفسه عبر  السياسة في دولــة 
من ضمن أمور أخرى، وهو بالتأكيد لن يكون األخير. كما أنه يأتي على ركام قائمٍة 
طويلٍة من السياسيني، سواء في جوالت االنتخابات العامة األخيرة، أو التي سبقتها. 
على مستوى الوقائع، يمكن اإلشارة إلى أن أول رئيس حكومة لدى إقامة إسرائيل 
ا 

ً
ا يكون رئيس الحكومة بموجبه محتفظ

ً
عام 1948، ديفيد بن غوريون، قّرر نمط

بحقيبة وزارة الدفاع. واستمر هذا النمط 19 عاًما متواصلة، غير أن تعيني موشيه 
ل نقطة انعطاف 

ّ
دايان في منصب وزير الدفاع، عشية حرب حزيران )1967(، شك

في هذا النمط من ناحيتني: الفصل بني وظيفة رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وتعيني 
شخص ذي ماٍض عسكري كبير في وظيفة وزير مدنّي. ومنذ هذا التعيني أصبحت 
أن قادة  األمــر في  انعكس  الــزاويــة اإلحصائية،  السائد. ومــن  النمط  دايـــان«  »سابقة 
الوقت  أغلب  الدفاع في  الجيش اإلسرائيلي أشغلوا وظيفة وزيــر  سابقني كباًرا في 
اعتزال  السياسية بعد  الحلبة  العسكر  املنقضي منذ 1967، بموازاة ظاهرة دخــول 

نشاطهم العسكري.
وتثير تساؤالٍت كثيرة، في  السيرورة موضع جــدل،  ل هذه 

ّ
الوقت، تشك ذلك  ومنذ 

مقدمتها التساؤل بشأن إمكان الفصل بني املستويني، املدني والعسكري، وأين يمّر 
ذلك الخيط الرفيع؟ وكيف ينبغي التعامل مع شخٍص انتقل من املستوى العسكري 
إلى املستوى املدني؟ وكذلك التساؤل إلى أي مدًى يبقى العسكري حتى بعد انتقاله 
من املستوى املدني عسكرًيا في توجهاته. في هذا الصدد، ثّمة من يؤمن بمقاربة 
أن »العسكري يبقى كذلك طوال حياته«، وفي حال األخذ بهذه املقاربة، ال شك في أن 
لها مغزى بعيد األثر في ما يتعلق بإسرائيل، وأن االنتقال املستمر والواسع النطاق 
عسكرة  عملية  على  يــدل  إنما  السياسية  القيادة  مواقع  إلــى  الجيش  لكبار ضباط 
لون 

ّ
السياسة في إسرائيل. ويتعلق تساؤل آخر بما إذا كان العسكر هم الذين يتسل

إلى مجاالٍت ليست من اختصاصهم، سعًيا إلى زيادة نفوذ الجيش واملقاربة األمنية، 
 من القوة النسبية للجيش في دولة 

ً
وبما إذا كانت هذه القضية/ املشكلة ليست نابعة

 
ٌ

االحتالل، وإنما بالذات من الضعف النسبي للمؤسسات املدنية فيها. وهو ضعف
ا في الساحة يشّجع املستوى العسكري على التحّرك بغية ملئه. 

ً
يترك فراغ

العسكر  واقــع  تفّسر  الثانية  اإلمكانية  أن  كثيرين  بــرأي  يبدو  ظــاهــريــة،  ناحية  مــن 
 يبقى مفتوًحا في النقطة الزمنية 

ٌ
والساسة في إسرائيل بصورة أفضل. وهو سؤال

 التحوالت املرتبطة بجوهر املخاطر األمنية 
ً

الراهنة برسم تحّوالت كثيرة، منها مثال
ــاع االقــتــصــاديــة -  على املــســتــوى اإلقــلــيــمــي، وبماهية الــتــحــدّيــات املــاثــلــة أمـــام األوضــ

االجتماعية التي ألقت جائحة كورونا بظاللها عليها، وإْن ليس بصورة حصرّية. 
، فهذا يعني أن نظام العالقات 

ً
مهما يكن، إذا كانت األمور هي على هذا النحو فعال

بني املستويني، املدني والعسكري، في إسرائيل، غير ناجم عن عدم فرض قيود على 
ا عن هشاشة املؤسسات والهيئات املدنية.

ً
املستوى العسكري فقط، إنما أيض

مروان قبالن

شهدت عمليات تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( طفرة كبيرة خالل األسابيع القليلة 
بها  قــام  التي  العمليات  تعّددت  إذ  لكن في سورية خصوصا.  الــعــراق،  املاضية في 
الديمقراطية  التنظيم وتنوعت أهدافها، فجرى استهداف عناصر من قوات سورية 
املتحالفة معه.  اإلدارة  إيرانية  السوري واملليشيات  النظام  )قسد(، وكذلك من قوات 
الوسط )حمص وحــمــاه(، بعد أن  التنظيم تقترب أكثر من مــدن  بــدأت عمليات  كما 
كانت محصورة في البادية والشرق، ما حدا بروسيا والواليات املتحدة على السواء 
ل الزيادة الكبيرة 

ّ
إلى رفع وتيرة تدخلهما الجوي، كل لدعم حلفائه على األرض. لم تمث

في عمليات »داعش« مفاجأة ملتابعي أوضاع التنظيمات الجهادية الذين سخروا من 
مزاعم الرئيس األميركي دونالد ترامب، في فبراير/ شباط 2019، وأعلن فيها القضاء 
على تنظيم الدولة اإلسالمية بنسبة »مائة باملائة«، كما قال، في سياق تبرير رغبته 
باالنسحاب من سورية، في ضوء معارضة املؤسسة العسكرية التي ظلت تتخّوف 
من تكرار سيناريو العراق، عندما تسبب االنسحاب املبكر للقوات األميركية، تنفيذا 
لسياسة الخروج بأي ثمن )cut and run(، التي تبنتها إدارة الرئيس السابق باراك 
أوبــامــا، في انبعاث »داعـــش«، بعد أن كانت إدارة بــوش أضعفت سلفه، تنظيم دولة 
القوات  التي أجرتها على عــدد  الكبيرة  الــزيــادة  إثــر  العراق اإلسالمية، بشكل كبير، 

األميركية هناك، وإنشاء الصحوات في الفترة 2007 - 2008.
الجهاد  قــدرا من املسؤولية عن نشأة  التي تتحّمل  املتحدة  الــواليــات  أن  الحال  واقــع 
العاملي، سواء بصورة مباشرة، عندما دعمته لهزيمة السوفييت في أفغانستان، أو 
بصورة غير مباشرة، بسبب سياساتها في العاملني العربي واإلسالمي، دخلت في 
الوقت، وقــوع هجوم  أنها منعت، منذ ذلك  مواجهٍة معه منذ عام 2001. وباستثناء 
لالستمرار  حة 

ّ
ومرش عقدين،  منذ  معه مستمرة  فإن حربها  أراضيها،  على  كبير 

التعامل معه.  املقاربة نفسها في  إذا ما ثابرت على استخدام  عقودا عديدة مقبلة، 
بكلمة أخرى، »الحرب على اإلرهاب«، إذا وافقنا على استخدام املصطلح الذي اخترعته 

حة ألن تصبح أطول الحروب في التاريخ املعاصر.
ّ

إدارة جورج بوش االبن، مرش
لقد بليت األلــســن واألقـــالم مــن تــرديــد بدهية أن القضاء على »داعـــش«، وغــيــره من 
إلى  أدت  التي  الــظــروف  إنــجــازه طاملا ظلت  املــتــشــّددة، ال يمكن  الجهادية  التنظيمات 
تــوارت بسبب حجم  وإن  املتشّددة،  التنظيمات  أي  وهــي،  قائمة،  وانتشاره  صعوده 
تنمو  التي  التربة  تنبعث بمجّرد تغذية  أن  تلبث  املستخدمة ضدها ال  النارية  القوة 
فيها. عندما عاد تنظيم الدولة اإلسالمية من صحراء األنبار مع تطور اعتصامات 
حكم 

ُ
الرمادي عام 2012، كانت الواليات املتحدة قد غادرت العراق، وتركته إليران لت

الــقــوى السياسية  الــدعــوة وغــيــره مــن  قبضتها عليه عــن طريق حلفائها فــي حــزب 
واإلقصاء  التهميش  املالكي في سياسات  نــوري  إمعان حكومة  ومــع  بها.  املرتبطة 
العراق  التي سلمت بخسارة حكم  النخب  ية، بما فيها 

ّ
التي طاولت املجتمعات السن

وانخرطت في العملية السياسية، مثل طارق الهاشمي ورافع العيساوي، عاد التنظيم 
ن من إقناع جزء منهم بذلك، بعدما 

ّ
ليقدم نفسه باعتباره الحل لسنة العراق، وتمك

األمــر نفسه في سورية، حيث دعمت  تكّرر  السبل في وجوههم.  املالكي كل  أغلق 
ثــارت عليه،  التي  املجتمعات  العنف ملواجهة  النظام أقصى درجــات  إيــران استخدام 
 
ٌ
وساهمت من ثم في تحويل الصراع إلى صــراع أهلي - طائفي بامتياز، وهي بيئة

 الزدهار فكر »داعش« وانتشاره.
ٌ
مثالية

القائمة على  إذا قــّررت واشنطن في عهد بايدن غض النظر عن السياسة اإليرانية 
ك املليشيات التي تدين بوالئها 

ّ
منع قيام دولة قوية في العراق تمثل العراقيني، وتفك

لطهران، وفي منع حل سياسي عادل في سورية يسمح بإعادة بناء الدولة، ويحقق 
للسوريني تطلعاتهم في استرداد بلدهم وإعادة بنائه، سوف تبقى الواليات املتحدة 
 
ٌ
على األرجح متوّرطة في حرٍب أبديٍة ضد »داعش« وأشباهه، ما أن تنتهي فيها جولة

حتى تنطلق أخرى.

ألف مّرة فوضى الديمقراطية العسكر ساسًة في إسرائيل

داعش... الحرب األبدية
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آراء

كارم يحيى

ثقافــة  مــع  الصــراع  أمــد  طــول  علــى   
ّ

أدل ال 
وتعثــر  الفــرد  الحاكــم  وعبــادة  االســتبداد 
مسار ما بعد الثورة أكثر من أنني على ثقة 
بــأن كلمــة »الطاغيــة« فــي عنــوان املقــال لــن 
تروق لتونســيني كثيرين بعد عشــر سنوات 
مــن فــرار الرئيــس زين العابدين بن علي إلى 

السعودية. 
فمــا  تونــس،  فــي  الحــال  هــو  هــذا  كان  وإذا 
التــي  األخــرى  العربيــة  باملجتمعــات  بالنــا 
أكثــر  التغييــر  مــن  حظوظهــا  أصبحــت 
تواضعــا، ومصيــر انتفاضاتهــا على أشــباه 
بن علي أقل حصادًا، وربما اتخذت تحوالٍت 
مصــر  أحــوال  هــي  كمــا  أيضــا،  مأســاوية 
وليبيا واليمن وســورية والبحرين واملغرب 
مــن املوجــة األولى لالنتفاضــات العربية، ثم 
الجزائــر ولبنــان والعــراق، وحتــى الســودان، 

من املوجة الثانية مع عام 2019.
في تونس اليوم، وبعد عشر سنوات، تشتد 
الهجمــة ضــد مــا تحقــق بفضــل الثــورة على 
والصحافــة  التنظيــم  الحريــات،  صعيــد 
والتظاهر واالحتجاج في الشــارع والفضاء 
»الفوضــى«.  مــن  الشــكوى  بارتفــاع  العــام، 
كذلــك يتعــّرض للقصف والتشــويه واالتهام 
ســلطة  فعاليــة  »تعطيــل  عــن  باملســؤولية 
الدولــة وآلــة الحكم واإلدارة« أهم نظام شــبه 
برملانــي أنتجتــه االنتفاضات العربية، يقوم 
علــى االنتخابــات األكثر نزاهــة وديمقراطية 
نسبيا في املنطقة، وعلى التعّددية الحزبية، 
والقطــع مــع صيغــة الحــزب الواحــد وحــزب 
األغلبيــة الدائمــة. وحقيقــة مــن الخطــأ إنكار 
تنامــي الشــك وعــدم الرضا بــني قطاعات من 
التونســيني، فمثــل هــذا اإلنــكار مــن أنصــار 
وليــس  خطيئــة،  بمثابــة  والثــورة  التغييــر 

مجرد خطأ.
الثــورة  بعــد  مــا  مســار  مراجعــة  وبالطبــع، 
مــن  اســتجّد  مــا  علــى  إصالحــاٍت  وإدخــال 
مؤسســات وسياســات وقوانني وممارسات 
عون إلى مستقبل 

ّ
فرض واجب على من يتطل

أفضــل يقطــع مــع املاضــي. ولكــن فــي الوقــت 
الخلــط  حالــة  إلــى  االنتبــاه  يتعــني  نفســه 
واالختــالط بــني قــوى الثــورة وأعــداء الثــورة 
تحــت عبــاءة ســخط واحــدة راهنــة، وكذلــك 
إلــى املخاطــر في هذه الحالة. كذلك يســتحق 
املالحظــة الزخم الــذي يحيط بدعوات إعادة 

شفان إبراهيم

الديمقراطيــة«  ســوريا  »قــوات  قائــد  أعلــن 
)قســد(، مظلــوم عبــدي، في اليــوم األخير من 
العــام املنصــرم، فــي تغريــدة علــى »تويتــر«، 
فــي  أولويتنــا  هــي  االنتخابــات  »إجــراء  أن 
العــام الجديــد«. ومــع أنــه لــم يحــدد املنطقــة 
إال  االنتخابــات،  ستشــهد  التــي  الجغرافيــة 
أن املتوقع أن تكون شــاملة لكل ما تبقى من 
شــمال شــرق ســورية تحت ســيطرة »قســد«، 
بخــالف االنتخابــات التــي جــرت فــي نهايــة 
2017، واستثنت منها الرقة ومنبج والطبقة، 
لعــدم انضمامهــا للنظــام الفيدرالــي املعلــن 
التســميات  خريطــة  تتغيــر  أن  قبــل  آنــذاك، 
واملصطلحــات الجغرافيــة والسياســية، بمــا 
يشكله مضمون تلك التسميات، بعد عملية 
»غصــن الزيتــون« فــي بدايــات 2018، حيــث 
موعــدًا   2017/12/1 الذاتيــة  اإلدارة  أعلنــت 
للمــدن  املحليــة،  اإلدارة  انتخابــات  إلجــراء 
لســلطة  الخاضعــة  املناطــق  فــي  والبلــدات 
أي  الجزيــرة،  إقليــم  فــي  الذاتيــة«،  »اإلدارة 
وإقليــم  والقامشــلي،  الحســكة  مقاطعتــي 
وكوبانــي  أبيــض  تــل  يضــم  وكان  الفــرات، 
ضــم  الــذي  عفريــن  وإقليــم  العــرب(  )عــني 
مقاطعتــي عفريــن والشــهباء، مرحلــة ثانيــة 
مــن انتخابــات »فيدراليــة شــمالي ســوريا« 
املرحلــة  إجــراء  بعــد  آنــذاك،  التســمية  وفــق 
الرئاســة  انتخابــات  فــي  املتمثلــة  األولــى 

املشتركة للكومينات )مجاميع السكان(. 
مجلــس  انتخابــات  إجــراء  املقــّرر  مــن  وكان 
برملــان  بمثابــة  الديمقراطيــة  الشــعوب 
الفيدراليــة فــي ينايــر/ كانــون الثانــي 2018. 
وعلــى الرغــم مــن مســاعي »اإلدارة الذاتيــة« 
ملنــح انتخاباتهــا بعــدا كردســتانيا ودوليا، 
حيــث لبــت بعــض أحــزاب برملــان كردســتان 
علــى  اإلشــراف  إلــى  اإلدارة  دعــوة  العــراق 
حضــر  كمــا  مراقــب،  بصفــة  االنتخابــات 
الديمقراطيــة  الشــعوب  حــزب  عــن  ممثلــون 
ومؤتمــر املجتمــع الديمقراطــي، ولم يحضر 
منظمــات  أو  أوروبيــة  دول  عــن  ممثلــون 

دولية معتمدة.
أجهضــت العمليــة العســكرية التــي قادتهــا 
كل  الســورية  املعارضــة  وفصائــل  تركيــا 
املشــاريع التــي نــادت بهــا »اإلدارة الذاتيــة«، 
إقليــم  مــن  عفريــن  مقاطعــة  وقضمــت 
ملشــروع  قويــة  ضربــة  ذلــك  وكان  عفريــن، 
الفيدرالية، والذي بدا واضحا إن إجراء تلك 
الرئيســية  األســباب  أحــد  كان  االنتخابــات 

إنتاج األوضاع السلطوية التي قامت عليها 
الثــورة. ومــن أمثلــة ذلــك املطالبــات بالعــودة 
علــى  واالنقــالب  قــوي،  رئاســي  نظــام  إلــى 
واألحــزاب  بالحزبيــة  واالســتهزاء  البرملــان، 
بــإرادة  واالســتهانة  تكوينهــا،  وحريــة 
الناخبــني، وقلــة )ونفــاد( الصبــر على نضج 
اســتدعاء  علــى  الطلــب  ورواج  اختياراتهــا، 
عضــالت »الدولــة البوليســية« بقــوة مجــّددًا 
فــي مواجهــة حقوق املواطــن واالحتجاجات 
االجتماعيــة، ولــو بدعــوى مواجهــة »عرقلــة 
زعامــاٍت  صعــود  عــن   

ً
فضــال اإلنتــاج«، 

بــن  إرث  علــى  بفجاجــة  وأحــزاٍب محســوبة 
علــي، كمــا هــو حال الحزب الدســتوري الحر 
برئاسة عبير موسي، األقرب إلى الشعبوية 
الفاشــية في ممارســاته وخطابه اإلقصائي 
االســتئصالي واملعــادي للثــورة وللحريــات 

والحقوق، وليس لإلسالميني فقط. 
وفــي الســياق نفســه، مــا يجــرى عنــد حــزب 
النهضة، القطب اآلخر لالســتقطاب الثنائي 
الجديــد اليــوم مع »الدســتوري الحر«، حيث 
أرسل رئيس الحزب، راشد الغنوشي، إشارة 
أخــرى وجديــدة للمصالحــة والتعايــش مــع 
نظــام مــا قبــل الثــورة، بتعيــني األمــني العــام 
لحــزب بــن علــي املنحل )التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي(، محمــد الغريانــي، مستشــارًا 

له في رئاسة البرملان.
تســتمر أنظمة االستبداد املتدثرة بالحداثة 
الســطحية الزائفــة، وتصــارع لتعيــد إنتــاج 
نفســها، حتــى بعــد إطاحــة رموزهــا العليــا 
أجــل  مــن  تســتعني الحقــا  بــل  الســلطة،  فــي 
دوام بقائهــا بوجــوه وقــوى مــن خصومهــا 
أنفسهم، ولعل هذا ما تبرهن عليه التجربة 
طــول  أســفر  فقــد  2011؛  بعــد  التونســية 
االســتبداد وعمقــه، وتغذيتــه ثقافــة ســلبية 
انتقاديــة،  غيــر  اتباعيــة  ســلفية  محافظــة 
مــن  إال  السياســية،  الســاحة  تصّحــر  عــن 
رحيــل  بعــد  »النهضــة«  إســالميي  صعــود 
الطاغيــة، ومــا زالــت تونس تعاني من غياب 
 شــعبيا 

ً
تنظيــم سياســي وازن، يمثــل بديــال

يترجــم إرادة التغييــر الجــذري والتطلع إلى 
املستقبل والقطع مع املاضي. 

حقا، كانت شعارات أيام االنتفاض والثورة 
االجتماعيــة  للقــوى   

ً
منحــازة  

ً
يســارية

الحقــا  اتضــح  ولكــن  بامتيــاز،  الشــعبية 
والتنظيمــات  األحــزاب  إســهام  تواضــع 
اليســارية فــي عمليــات الهــدم والبنــاء بعــد 

التركــي  والغضــب  الرفــض  درجــة  لرفــع 
واملعارضة الســورية. وأخيرا، شــكلت عملية 
ملشــروع  القاضيــة  الضربــة  الســالم«  »نبــع 
الفيدراليــة الــذي نــادت بــه »اإلدارة الذاتيــة« 
وباقــي تشــكيالتها السياســية والعســكرية، 
أبيــض  تــل  مقاطعــة  علــى  ســيطرت  حيــث 
ضمــن إقليــم الفــرات، ومدينــة ســري كانيــه 
ضمن مقاطعة الحسكة في إقليم الجزيرة. 

تثيــر تغريــدة مظلــوم عبــدي أربعــة أســئلة 
املنطقــة  أبنــاء  شــجون  وراءهــا  تخفــي 
إجــراء  أولهــا:  ومخاوفهــم.  وهمومهــم 
مخرجــات  ضمــن  مــن  كانــت  االنتخابــات 
الديمقراطيــة«  ســوريا  »مجلــس  مؤتمــر 
تتحــدث  انتخابــاٍت  أّي  عــن  ولكــن  )مســد(. 
ســتكمل  هــل  الذاتيــة«،  و»اإلدارة  »قســد« 
مشــروعها االنتخابــي الذي بدأته في 2017، 

وإن تحت تسمية سياسية جديدة. 
كما ورد أيضا في البيان الختامي »الحفاظ 
وترســيخ  املجتمعــي،  واألمــن  الســلم  علــى 
إضافــة  اآلخــر«  وقبــول  املواطنــة  مفاهيــم 
إلــى بنــود أخــرى، لكــن املقاطعــة السياســية 
الذاتيــة،  لــإلدارة  منتميــة  غيــر  ألطــراف 
عصــب  يشــكل  ومؤيديهــا،  منتســبيها  مــع 
فمــن  وتهديداتــه،  األهلــي  الســلم  مثبطــات 
خــالل ندواتهــا الـــ13، ومؤتمرهــا الــذي عقــد 
في الحسكة في 2020/11/25، أّكدت »مسد« 
على الحل الســوري من دون تدخل خارجي، 
بــل  املعارضــة،  مــع  للحــوار  واســتعدادها 
وحتى تركيا، ورغبتها في »متابعة الحوار 
مــع كافــة األطــراف الســورية املؤمنــة بالحــل 
الجــذري  والتغييــر  الوطنــي  السياســي 

الديمقراطي دون استثناء«. 
واملعلوم أن مسار جنيف وقرار مجلس األمن 
2254 يرفضــان إجــراء أيَّ انتخابــاٍت أحادية 
الجانب. ومع وجود مكونات »جبهة السالم 
والحرية« التي تنشــط ضمن نطاق ســيطرة 
»قسد«، و»مسد«، و»اإلدارة الذاتية« وضمن 
أروقة املعارضة واللجنة الدستورية، والتي 
كســبت تأييــدًا مبدئيــا من الــدول الفاعلة في 
الشأن السوري، فإن مقاطعتها مع احتمالية 
الضغوط التي ســتتعّرض لها املنطقة جّراء 
إجراء االنتخابات في هذا التوقيت مع هذه 
 مع حجم املخاوف منها، 

ً
الظــروف، ومقارنــة

ُربما ُيعتبر ضربة قاصمة للمنطقة.
الســؤال الثانــي: هــل ثّمــة ضمانــات أميركيــة 
االنتخابــات،  إجــراء  بشــأن  واضحــة 
الجديــد،  األميركــي  الرئيــس  أن  خصوصــا 
مهامهــم  يســتلموا  لــم  وإدارتــه،  بايــدن، 

الثــورة، بمــا فــي ذلــك املؤسســات التمثيليــة 
الجديــدة، وهذا ألســباٍب موضوعيــٍة وذاتيٍه 
ال مجال لتناولها هنا، على الرغم من حرية 
ال  والتــي  املســبوقة،  غيــر  والحركــة  العمــل 

تتوفر في املجتمعات العربية األخرى. 
ولعلــه يصــح القــول إن أزمــة تونــس مــا بعــد 
الثورة هي، إلى حد كبير، من أزمة يسارها. 
ــي جانٍب الفٍت منه خطابا 

ّ
وبمــا فــي ذلك تبن

»النهضــة«،  تجــاه  اســتئصاليا  إقصائيــا 
يعادي قواعد اللعبة الديمقراطية وجماهير 
اإلســالمية،  األيديولوجيــا  أســيرة  واســعة 
وهــي باألصــل تحتــاج إلــى الصبــر والجهــد 
كــي  الثقافــي والتعليــم والسياســة  والعمــل 
تتغيــر، أو أن تتغيــر »النهضــة« ذاتها تغيرًا 

حاسما.
وازنــت صعــود  التــي  القــوى  أن  جــرى  ومــا 
االنتخــاب  صناديــق  فــي  »النهضــة« 
واإلســالميني عمومــا )بمــا فــي ذلــك ضجيج 
قاعــدة  علــى  جــاءت  اإلرهابيــة(  الضربــات 
إعــادة االعتبــار »للدولــة الوطنيــة«.. دولة ما 
بعــد االســتقالل، وإلــى حــد إضفــاء القداســة 
أحاديــة  إيجابيــة  صــورة  وترويــج  عليهــا، 
مزيفــة عنهــا، تنكــر كل أخطائها وخطاياها 
 مــن 

ٌ
مــع زعامتهــا »البورقيبيــة«، وهــو لــون

»املاضويــة« يتناقــض باألصــل مــع الثــورة، 
املســتقبل،  نحــو  تغييــر  هــي  حيــث  ومــن 
التجربــة  قدمتهــا  كمــا  املفارقــة  وتجّســدت 
التونسية بعد 2011 في مكافحة »املاضوية 
الوطنيــة  الدولــة  »ماضويــة  بـــ  اإلســالمية« 

البورقيبية«. 
الــذي  السياســي  املشــروع  صعــد  وهكــذا 
السبســي،  قايــد  الباجــي  البورقيبــي،  قــاده 
مــن خــالل حــزب نــداء تونــس مــع انتخابــات 
خريــف 2014، لكنــه انتقــل مــن املواجهــة إلــى 
التحالــف مــع »النهضــة« فــي الحكــم، وعلــى 
قاعــدة برنامــج اقتصــادي ليبرالــي يمينــي. 
وهــذا قبــل أن يتفتــت الحــزب، ويضمحل مع 
انتخابات 2019. وبداًل من أن تتوجه تونس 
بعــد إطاحــة الطاغيــة إلــى تغييــراٍت جذريــٍة 
لتمكــني  والتعليــم  الثقافــة  صعيــد  علــى 
»املاضويــة«،  مــن  التحــّرر  مــن  مواطنيهــا 
اإلســالمية والبورقيبية معا، ومن أجل فتح 
اآلفاق أمام بدائل مستقبلية، ما زالت البالد 
املــكان  فــي  تــراوح  وكأنهــا  نخبهــا  ومعظــم 
نفسه وحبيسة املربع ذاته، بل تصبح اليوم 
مهــّددة، علــى صعيــد السياســة ومؤسســات 

التــي  والقضايــا  امللفــات  أبــرز  ومــن  بعــد، 
تنتظرهــم، كيفيــة تفعيــل املســار السياســي 
للمعضلــة الســورية، وكيفيــة تفعيــل الحوار 
الكــردي – الكــردي وتطويــره، وعمــل اللجنــة 
الدستورية. وفقا لذلك، ثالثة ُمحّددات تعلن 

عن نفسها ضمن السؤال الثاني. 
هــذه  األميركيــة  اإلدارة  دعمــت  لــو  األول: 
إلــى  ســتؤدي  حتمــا  فهــي  االنتخابــات، 
الجغرافــي  بالنطــاق  خــاص  كيــان  تشــكيل 
مــع  مترافقــا  االنتخابــات،  ستشــمله  الــذي 
عــدم تفعيــل مســار اللجنة الدســتورية حتى 
نهايــة الجولــة الرابعــة. ومــع اتفــاق موســكو 
ودمشــق علــى إجــراء االنتخابــات الرئاســية 
اللجنــة  فــإن  املقبــل،  نيســان  إبريــل/  فــي 

الدستورية ربما تلفظ آخر أنفاسها. 
الثاني: في حال غياب دعم الواليات املتحدة 
مــن  املخــاوف  فــإن  الواضحــة،  وموافقتهــا 
عمليــة عســكرية جديــدة لتركيــا والفصائــل 
إلــى التوقــع، وبذلــك  املســلحة ربمــا األقــرب 
ردًا  الزيتــون  ســيناريو حملــة غصــن  ُيعــاد 
علــى االنتخابــات آنــذاك. الثالث: ما يعني أن 
روســيا والنظــام الســوري ينتظــران املوقــف 
فــي  عســكريا  تدخلهمــا  لتنفيــذ  األميركــي 
تمييــع  بــني  مــا  األدوار  توزيــع  أو  املنطقــة، 
اللجنة الدســتورية، ومحاولة تفعيل مســار 

أستانا على حساب مسار جنيف.
والســؤال الثالــث: مــاذا عــن موقــف املجلــس 
أواًل وباقــي املكونــات ثانيــا؟ وهــو  الكــردي 
يطرح ثالثة ُمحددات لرسم موقف سياسي 
واضــح مــن تلــك األطراف حيــال االنتخابات. 
الكــردي  املجلــس  بــني  اتفــاق  ثّمــة  أولهــا: 
حــول  الكرديــة،  الوطنيــة  الوحــدة  وأحــزاب 
االتفــاق  مــن  عــام  بعــد  االنتخابــات  إجــراء 

النهائي على كل السالل. 
الكــردي  املجلــس  رفــض  أن  يعنــي  مــا 
املشــاركة ســيكون مؤكــدًا، فــاإلدارة الذاتيــة، 
ووفقــا ملســؤوليها، تمتلــك 120 ألــف موظــف 
مدنــي، وقرابــة الـــ80 ألــف عســكري، عــدا عــن 
االقتصاديــة  الشــبكات  مــن  املســتفيدين 
وإمكانيــة  الحــرب،  واقتصــاد  الناشــئة، 
شــمال  إلــى  النازحــني  بأصــوات  التحّكــم 
شــرق ســورية. فــي حــني أن املجلــس الكــردي 
الجماهيريــة  قوتــه  نصــف  مــن  أكثــر  فقــد 
انخراطهــم  أو  الهجــرة  جــّراء  والشــعبية، 
ألســباٍب  الذاتيــة  اإلدارة  مؤسســات  ضمــن 

تتعلق بظروف املعيشة وغيرها. 
مــن  األشــوري  الســرياني  املوقــف  الثانــي: 
األثوريــة  فاملنظمــة  االنتخابــات،  هــذه 

الحكــم، بصعــود الطبعــة األســوأ مــن أحــزاب 
إرث »الدولــة الوطنيــة« قبــل الثــورة، وحيــث 
يســعى »الدســتوري الحــر« إلــى أن يتصــّدر 

تمثيل »البورقيبية«. 
قيــل كثيــر مــن الــكالم الصحيــح عــن التنّكــر، 
عشــر ســنوات، ألهــداف الثــورة االقتصاديــة 
وتوزيــع  وتنميــة  تشــغيل  مــن  االجتماعيــة 
اّدعــاء  الفــج هــو  الكــذب  عــادل للثــروة. لكــن 
أن األوضــاع املعيشــية كانــت علــى مــا يــرام 
كانــوا  التونســيني  وأن  علــي،  بــن  عهــد  فــي 
ملــاذا  وإال  العيــش،  رغــد  بجنــة  ينعمــون 
انتفــض الشــعب وثــار؟ وبالطبــع، حكومــات 
مــا بعــد الثــورة مســؤولة عــن هــذا اإلخفــاق، 
وقد غلبت عليها التوجهات اليمينية، وبما 

إلــى  املنتميــة  وهــي  الديمقراطيــة، 
تاريــخ  حيــث  املاضــي،  القــرن  خمســينيات 
املشــاركة  ترفــض  السياســي،  العمــل  بدئهــا 
في هذه االنتخابات، ألسباٍب مركبٍة، تتعلق 
بتمثيــل الشــارع الســرياني األشــوري، وهــي 
التــي تعتمــد، فــي أدبياتها، علــى تاريخانية 
عملها السياسي، مقابل أطراٍف أخرى تقول 
عنها إن عمرها السياسي العلني ال يتجاوز 
ا مــن اإلدارة  بضعــة أعــوام، وهي تشــكل جزء
الذاتية. لذا يشبه نجاح األطراف السريانية 
األشــورية ضمــن »اإلدارة الذاتيــة«، بــداًل مــن 
املنظمــة األثوريــة، إلــى حــد بعيــد، أســاليب 
)وأدوات( نجــاح أحزاب اإلدارة الكردية على 
املجلــس الكــردي. ووفقــا لذلــك، فــإن مقاطعــة 
عمــق  فــي  ضربــا  تشــكل  األثوريــة  املنظمــة 
عمليــة االنتخابــات، مــن حيــث عدم مشــاركة 

في ذلك اتباع شروط االستدانة من صندوق 
النقــد الدولــي، وهــي آفــة قديمــة تعــود إلــى 
السبعينيات في عهد بورقيبة. وهنا تتعني 
الثــورة  افتقــاد  األول،  أمريــن:  إلــى  اإلشــارة 
مجتمعيــا  الشــامل،  بمعناهمــا  والتغييــر 
وســائل  وسياســيا،  وثقافيــا  واقتصاديــا 
إعالم جماهيرية توازن ما تمتلكه وتوّجهه 
القــوى املضادة املحافظة املحســوبة على ما 
كان قبــل الثــورة. وهــذا علــى الرغــم من تمتع 
تونــس حاليــا بحريــة إعــالم غيــر مســبوقة 
بمقاييــس تاريخهــا محليــا وعلــى الصعيــد 

العربي الراهن. 
واألمــر الثانــي أن أي تغييــر فــي تونــس مــا 
بعــد 2010 جــرى ويجــرى في ســياق إقليمي 
عربــي غيــر مــواٍت، يعمــل علــى إبقائهــا رهــن 
ماضــي مــا قبــل الثــورة، وهــو ينفــق بســخاء 
والسياســة  االقتصــاد  علــى  هــذا  أجــل  مــن 

واإلعالم والثقافة والفن وغيرها.
ولعــل الجغرافيــا السياســية متجّســدة فــي 
قــرب تونــس مــن أوروبا أســهمت فــي اإلبقاء 
حصــارًا  يقيهــا  لثورتهــا،  متنفــس  علــى 
 يقّوض ما تحقق نسبيا من حرياٍت 

ً
وتدخال

باملجتمعــات  مقارنــة  ديمقراطــي،  وتطــّور 
العربية األخرى. 

إال أن »طــوق الفلــني األوروبــي« هــذا الطافــي 
فــوق محيــط إقليمــي عربــي مضطــرب يدفــع 
وتفهــم  التقييــم  إعــادة  يتطلــب  الغــرق  إلــى 
األوروبــي  الدعــم  كل  ليــس  إذ  محّدداتــه، 
ذلــك  فــي  بمــا  التغييــر،  أجــل  مــن  إيجابيــا 
الناهــض،  املدنــي  للمجتمــع  املخّصــص 
فثّمــة دعــم محــدود بأفــق ليبرالــي شــكالني 
ومربــك ألولويــات تغييــر املجتمــع وللقطــع 
هــذا  مــن  جانبــا  أن  واألخطــر  املاضــي.  مــع 
الدعــم يقــوم على االحتفاظ بشــبكات فســاٍد، 

وزبائنية تنخر فرص البلد في التغيير. 
وعلــى أي حــال، تفيــد اليــوم تجربــة تونــس 
بعــد عشــر ســنوات بــأن الصــراع مــا زال فــي 
مراحله األولى مع قوى االســتبداد وثقافته، 
وعلــى نحــو خــاص مــع »ماضويــٍة« بأوجــٍه 
ســطوتها  مــن  الحــذر  يتعــني  متعــّددة، 
وعواقبهــا. ولكــن متــى أنجــزت ثــورة مــا فــي 
واحــد؟ وعــالوة  عقــد  فــي  التغييــر  التاريــخ 
على هذا، أال يســتحق ما اكتســبه التونســي 
بمحيطــه  مقارنــة  وحقــوق،  حريــاٍت  مــن 

العربي، قدرًا من االلتفات والتفاؤل؟
)كاتب وصحافي مصري(

املوجــودة  الســلطة  إطــار  خــارج  املكونــات 
حاليــا. املحــّدد الثالــث هــو املتعلــق باملكــون 
العربــي، ال وجــود لجماعــاٍت عربيــٍة تمتــاز 
بثقــل جماهيــري أو سياســي ضمــن جســم 
اإلدارة الذاتيــة، حيــث يشــّكل املجلــس املدني 
التمثيــل  الــزور،  ديــر  فــي  الرقــة، ومثلــه  فــي 
العربي ضمن جسد »اإلدارة الذاتية« في تلك 
املناطــق. وإذ توجــد أطراف عربية في جســد 
»اإلدارة الذاتيــة« فــي محافظــة الحســكة، إال 
أنهــا ال تتمتــع بثقــل شــعبي سياســي. فــي 
الذاتيــة«  »اإلدارة  لــدى  املعاكســة،  الجهــة 
و»قســد« كتلــة عشــائرية عربيــة ال ُيســتهان 
بهــا، ستشــارك حتمــا فــي تلــك االنتخابــات، 
في مقابل مقاطعة العشائر العربية املوالية 
لتركيا، روســيا، الحكومة الســورية. بمعنى 
أن االنقسام حيال االنتخابات سيكون على 

مستوى العمق واملكونات عموديا وأفقيا.
الجغرافــي  الرابــع: متعلــق بالحيــز  الســؤال 
املشمول باالنتخابات، فمشاركة الرقة ودير 
انتخابيــة  بدائــرة  والطبقــة  ومنبــج  الــزور 
واحدة، إلى جانب »املدن الكردية«، ســيعني 
حتمــا خســارة الكــرد فــي تلــك االنتخابــات، 
الفظيعــة  الهجــرة  نســبة  مــع  خصوصــا 
 %50 قرابــة  بلغــت  والتــي  املناطــق،  لتلــك 
هــذه  كاتــب  أعّدهــا  ميدانيــة  دراســة  وفــق 
الســطور فــي 2017. وتشــكل هــذه الجغرافيــا 
أرقــا ورفضــا وســببا إضافيــا مــن األطــراف 
الكرديــة خــارج اإلدارة، للمشــاركة فــي هــذه 
تكــون  أن  مطلوبــا  ليــس  إذ  االنتخابــات. 
املنطقــة وحــدة جغرافيــة، ويخســر الكرد في 
انتخابــاٍت مــن قبيــل مجلــس عــام/ برملــان. 
دوائــر  إلــى  املنطقــة  تجزئــة  صعيــد  وعلــى 
انتخابيــة منفصلــة عــن بعضها بعضا، فإن 
القضيــة التــي تتأرجــح حاليــا هــي الحــوار 
الكــردي الداخلــي، ورفــض املجلس املشــاركة 
مــا  العربيــة.  واملــدن  املحافظــات  إدارة  فــي 
اإلدارة  علــى صعيــد  تعقيــدا جديــدا  يعنــي 
العامة لشــمال شــرق ســورية، خصوصا في 
ظــل انتخابــات أوضحــت املواقــف، مقاطعــة 

شرائح ومكونات عديدة.
لم يعد من مجاٍل لتأجيل التوافق السياسي 
ظــل  فــي  الجغرافيــة،  الرقعــة  هــذه  ضمــن 
ســورية،  حــول  للحــل  السياســي  االنســداد 
فمــن شــأن أّي توافــٍق أن يــؤّدي إلــى اســتقرار 
أعمــق، واحتماليــة الشــروع في نقــل الحدود 
بعــد  دائمــة،  سياســية  إلــى  ــة 

ّ
الهش األمنيــة 

تلبية الشروط املوجبة تلك.
)كاتب سوري(

عشر سنوات بعد إطاحة طاغية تونس... حذار من »الماضوية«

عن انتخاباٍت ربما تجري في شمال شرق سورية

أزمة تونس ما بعد 
الثورة هي من أزمة 

يسارها، وبما في 
ذلك تبنّي جانٍب الفٍت 

منه خطابًا إقصائيًا 
استئصاليًا تجاه 

»النهضة«

تفيد تجربة تونس بأن 
الصراع في مراحله 

األولى مع قوى 
االستبداد وثقافته، 

وعلى نحو خاص مع 
»ماضويٍة« بأوجٍه 

متعّددة

لم يعد من مجاٍل 
لتأجيل التوافق 

السياسي في 
المنطقة في ظل 
االنسداد السياسي 

للحل حول سورية

فقد المجلس الكردي 
أكثر من نصف قوته 

الجماهيرية والشعبية، 
جّراء الهجرة أو 

انخراطهم ضمن 
مؤسسات اإلدارة 

الذاتية

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد اإللكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :لالشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  نائب 
االقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السالم   عبد  مصطفى 
  ¶ علي   حاج  يوسف  المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ حداد   ليال 
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 13 January 2021
األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة

تجارة رخص القيادة في روسيا

فرص جديدة للعراقيات

17

موسكو ـ رامي القليوبي

واصــل الســلطات الروســية 
ُ
منــذ ســنوات، ت

سلســلة من اإلصالحات تهدف إلى االرتقاء 
املســتقبليني  الســائقني  مهــارات  بمســتوى 
بــني  ومــن  القيــادة.  رخصــة  علــى  حصولهــم  بعــد 
ســتدخل  والتــي  اتخاذهــا  قــّرر 

َ
ت التــي  الخطــوات 

حيــز التنفيــذ اعتبــارًا مــن األول مــن إبريــل/ نيســان 
املقبــل، توحيــد امتحانــي قيــادة الســيارات الخاصني 
اســتخراج  عنــد  والعامــة،  الرياضيــة  بالنشــاطات 
الرخصــة، مــا ســيتيح التركيــز علــى اختبــار مهــارات 
الســائق »تحت الضغط« وســط حركة املرور الكثيفة 

للمدن.
بمنظومــة  تصطــدم  املســتمرة  اإلصالحــات  أن  إال 
الروســية  املــرور  شــرطة  فــي  املستشــرية  الفســاد 
ومراكــز اختبــارات القيــادة وتوســط مــدارس القيــادة 
ومدربــي القيــادة إليصــال رشــاوى إلى أعضــاء لجان 
اإلمتحانات، بحسب رئيس تحرير مجلة »دفيجوك« 
اإللكترونيــة املتخصصــة في املرور والســيارات إيليا 
أوغورودنيكــوف. ويقــول لـ »العربي الجديد«: »هناك 
اإلمتحانــني  توحيــد  وفكــرة  مســتمرة،  إصالحــات 
ليســت جديــدة، لكــن تــم تأجيــل تطبيقهــا إلــى العــام 
هــذه  أن  صحيــح  كورونــا.  جائحــة  بســبب  الجديــد 
اإلصالحات قد تحسن الوضع بعض الشيء، لكن ما 
يتــم اقتراحــه هــو عــالج لألعــراض فقــط مــن دون أي 

تحســني أو تطويــر«. ويلخــص أبرز مشــاكل منظومة 
تفشــي  فــي  روســيا  فــي  القيــادة  رخــص  اســتخراج 
: »ليــس ســرًا أنــه في أحيــان كثيرة، يتم 

ً
الفســاد، قائــال

شــراء رخــص القيــادة عبــر وســاطة مــدارس القيــادة، 
 VIP بطاقــات  تقديــم  إلــى  ببعضهــا  األمــر  ووصــل 
)األشــخاص املهمــني( بضعــف الثمــن بشــكل رســمي 
للمتدربــني مــع ضمــان النجــاح فــي امتحــان شــرطة 
لّمــح املــدارس أو تخبــر تالميذهــا صراحــة 

ُ
املــرور. وت

بأنــه يمكــن الحصــول علــى رخصــة القيــادة بســهولة 
في مقابل مبلغ محدد«. 

ويشــير إلى مشــكلة أخرى متعلقة بـ »تدني مســتوى 
التدريب في املدارس التي ال تستهدف سوى تحقيق 
األربــاح، ويجــري تدريــب امللتحقــني بهــا علــى حفــظ 
إجابــات أســئلة االمتحان النظــري واجتياز االختبار 
العملــي، مــن دون تحمــل أي مســؤولية عــن حــوادث 

بسبب قيادة خريجني جدد«. 
وحول رؤيته لتحسني الوضع مع مستوى السائقني، 
يتابــع: »يجــب وضــع آليــة ملســاءلة مــدارس القيــادة 
حــال  فــي  االمتحانــات  لجــان  وأعضــاء  واملدربــني 
تسبب من دربوه ومنحوه رخصة القيادة في حادث 
مروري مميت خالل العام األول على التخرج. أما أي 

إصالحات أخرى، فهي بمثابة عالج للجروح«. 
مــع ذلــك، يلفــت أوغورودنيكــوف إلــى أن الفســاد هــو 
مشــكلة ذات جانبــني، أحدهمــا ضبــاط شــرطة مــرور 
الشــباب  الســائقون  وثانيهمــا  رشــاوى،  يتقاضــون 

الذيــن يريــدون اســتخراج الرخصــة مــن دون تعلم أي 
شــيء.  فــي هــذا اإلطــار، يؤكــد عــدد مــن الشــباب فــي 
موســكو تحدثــت إليهــم »العربــي الجديــد«، وفضلــوا 
عــدم الكشــف عــن أســمائهم، أنهــم تلقــوا عروضــا مــن 
مدربيهــم لتســوية األمــر مــع شــرطة املــرور فــي مقابل 
ألــف روبــل )نحــو 400 - 500 دوالر  مــا بــني 30 و35 
أميركي(، والحصول على رخصة القيادة من دون أي 
متاعب. وشملت هذه العروض حجز موعد االختبار 
مــن دون انتظــار واختيار أســهل مســار أثنــاء اختبار 

املدينة وضمان النجاح فيه. 
واصطدم شاب رفض دفع أي مبالغ مالية الستخراج 
الرخصة بمماطلة مدرســة القيادة في حجز مواعيد 
الشــهادة  صالحيــة  انتهــت  أن  إلــى  لــه  االختبــارات 
الطبية واالختبار النظري ومدتها ســتة أشــهر فقط، 
الرغــم  لبــدء مشــواره مــن جديــد. وعلــى  مــا اضطــره 
مــن دفعــه رســوما إضافيــة لتجديــد الشــهادة الطبيــة 
وامتحانــات اإلعــادة ودروس قيــادة تكميليــة، إال أن 
الشــاب لــم ينــدم على إصراره. ويقــول: »صحيح أنني 
أنفقــت فــي املجمــل مــا يقــارب مبلــغ الرشــوة، لكننــي 
أفتخــر بأننــي لــم أستســلم وطــورت مهاراتــي كثيــرًا 

أثناء االختبارات والدروس املتكررة«.   
وفي ظل تفشــي الفســاد لدى شــرطة املرور الروســية، 
مــا زالــت حركــة الســير فــي روســيا غير آمنــة، إذ إن ما 
بــني 17 و20 ألــف شــخص يقضــون بحــوادث الســير 
ســنويا مــن دون أي تراجــع يذكــر فــي النســبة، وســط 

 2020 عــام  عــن  النهائــي  الرقــم  يكــون  بــأن  توقعــات 
أقــل مــن الســنوات الســابقة نتيجــة لبضعة أشــهر من 
اإلغالق الكلي بســبب جائحة كورونا، وتعطل حركة 

املرور بني املدن وبقاء السكان بمنازلهم.  
وبحســب تقرير نشــرته مجلة »زا روليوم« الروســية 
فــي  والســيارات  القيــادة  شــؤون  فــي  املتخصصــة 
ديسمبر/ كانون األول املاضي، فإن روسيا تأتي في 
املرتبــة الرابعــة عامليــا لناحيــة إجمالي عــدد الوفيات 
فــي حــوادث الســير ســنويا، بعــد كل مــن الهنــد )نحــو 
150 ألــف وفــاة( والصــني )نحــو 60 ألفــا( والواليــات 

املتحدة )نحو 40 ألفا(. 

مجتمع
أكــدت وزيــرة الهجــرة العراقيــة إيفــان فائــق جابــرو أنه »تم غلق 47 مخيما للنازحني خالل 6 أشــهر، 
وتمــت دعــوة نحــو 66 ألــف عائلــة للعــودة إلــى مناطقها بعد تهيئة الظروف املالئمــة لها، بالتعاون 
مــع الحكومــات املحليــة والجهــات األمنيــة، وتم ذلك كما جاء في البرنامج الحكومي«. وأشــارت إلى 
أن »األيام القادمة ستشــهد إغالق مخيم الســالمية ومخيم عامرية الفلوجة )في األنبار( وســتكون 
لنــا خطــة ملخيــم الجدعــة )فــي نينــوى( بالتعاون مع منظمة )أي أو أم( التي تعمل على إعمار بيوت 
)العربي الجديد( النازحني املهدمة«. وأثنت على الدور الكبير للعشائر »في إعادة النازحني«.  

 في شــمال غرب باكســتان، 
ً
أطلق مســلحون يســتقلون دراجة نارية النار على شــرطي وأردوه قتيال

أمــس الثالثــاء، بينمــا كان يرافــق فريقــا مــن العاملــني فــي مجــال الصحــة خــالل حملــة للتطعيم ضد 
مــرض شــلل األطفــال. وجــاء الهجــوم، الــذي وقع فــي منطقة كرك بإقليم خيبــر بختونخوا، في اليوم 
الثاني من حملة التطعيم على الصعيد الوطني، والتي أطلقتها السلطات الباكستانية في محاولة 
للقضاء على املرض بحلول نهاية العام. ونجا املسؤولون الصحيون، وفقا لضابط الشرطة عرفان 
)أسوشييتد برس( خان، مضيفا أن البحث جار عن املهاجمني الذين فروا من مكان الحادث.  

باكستان: مقتل شرطي خالل حملة ضد شلل األطفالالعراق: إغالق 47 مخيمًا للنازحين

ســاهمت جائحــة كورونــا بفتــح أبــواب رزق جديدة 
أمــام العراقيــات تحديــدًا، من خالل انتعاش أســواق 
الوبــاء  قيــود  النســاء  وتســتغل  إلكترونيــا.  العمــل 
خصوصــا  املنــزل،  مــن  تجاريــة  أعمــال  إلنشــاء 
اإلكسســوارات  وعمــل  الطعــام  إعــداد  مجــال  فــي 
والتطريــز. علــى ســبيل املثــال، فاطمــة علي، أمضت 
خــالل  االجتماعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  أيامهــا 

الحجــر، تبحــث عمــا يشــغل وقتهــا. ثــم خطــر لهــا 
عــرض  وهــي  ســنوات،  منــذ  رأتهــا  فكــرة  تطبيــق 
أطبــاق جــن قديمــة علــى ألــواح خشــبية. وحصلــت 
األعمــال  مجــال  فــي  تدريبيــة  دورة  علــى  فاطمــة 
التجاريــة عبــر اإلنترنــت، ونجحــت بتســويق ألــواح 
أمــا مريــم خزارجيــان، فقــد  بهــا.  الخاصــة  الجــن 
اســتقالت مــن عملهــا فــي شــركة هندســية، وبــدأت 

اإلكسســوارات  لبيــع  الخــاص  املنزلــي  عملهــا 
املصنوعــة يدويــا.  وتتشــجع العراقيــات على العمل 
املنزلــي، كونــه طريقــة لتجاوز التمييــز واملضايقات 
التــي تأتــي خــالل العمل باملجتمــع العراقي املحافظ 
الــذي يهيمــن عليــه الذكــور، ومن أجــل تحقيق دخل 
إضافي مع تدهور االقتصاد. تقول روان الزبيدي، 
الشريكة التجارية في منظمة غير حكومية عراقية 

تدعم املشــاريع الناشــئة ورواد األعمال الشباب، إّن 
»هنــاك زيــادة ملحوظــة فــي األعمــال التجاريــة مــن 
 للعقبات 

ً
املنــازل منــذ بدايــة الوبــاء، وهذا يمثل حــال

التــي تواجــه املــرأة العراقيــة عنــد محاولتهــا العثــور 
علــى وظيفــة، خصوصــا للنســاء اللواتــي ال يســمح 

لهن بالعمل«.
)أسوشييتد برس(

الوفيات  معّدل  في  الفتًا  تراجعًا  روسيا  شهدت 
في حوادث الطرقات، بعد اعتماد نظام التعليم 
والعمل عن بعد، وتراجع حركة السفر بين المدن 
الحكومية  واألقاليم. وتكشف شركة »أفتودور« 
أن  السريعة،  الطرقات  ــإدارة  ب المعنية  الروسية، 
الحوادث تراجعت خالل األشهر التسعة األولى من 

2020 بنسبة 20 في المائة.

حوادث سير أقل

Wednesday 13 January 2021
األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة

)صباح عرار/ فرانس برس(



مــدنــهــم وبـــلـــداتـــهـــم. ويــتــطــلــب بـــنـــاء مسكن 
شراء األرض، ويمكن بعدها البدء بالبناء. 
ومــن بــني النازحني الــذيــن تمكنوا مــن بناء 
ــرار فــــي الـــشـــمـــال الـــســـوري  ــقــ ــتــ ــنـــزل واالســ مـ
عيسى الــخــضــر، الـــذي غـــادر بــلــدة الهبيط، 
وكــــــان يــقــيــم فــــي مـــديـــنـــة إدلــــــب مــســتــأجــرًا 
»الــعــربــي  ــنـــزاًل فــيــهــا. يــتــحــدث الــخــضــر لـــ مـ
الـــجـــديـــد«، عـــن أهــمــيــة وجــــود مــســكــٍن دائــــٍم 
البلدة  فيه، ويــقــول: »كنت في  يقيم  للنازح 
خـــال قصفها مــن قــبــل الــطــيــران الــروســي، 
ــلـــي بـــأعـــجـــوبـــة مـــنـــهـــا، لــــم يــكــن  أخــــرجــــت أهـ
لــديــنــا أي خــيــار كــعــائــلــة ســـوى الــبــحــث عن 
مــكــان آمــن لــاســتــقــرار فــيــه. اشــتــريــت قطعة 
مــن األرض بــالــقــرب مــن بــلــدة قــــاح، وبـــدأت 
بــبــنــاء مــنــزل مــكــون مـــن ثـــاث غــــرف، وبــعــد 
االنــتــهــاء مــن الــبــنــاء، كــان شــعــوري مختلفًا 
جدًا عما لو كنت أقيم في منزل باإليجار«. 
ويــتــابــع الــخــضــر: »واجـــهـــت ظــروفــًا صعبة 
خــال بــنــاء املــنــزل، وعانيت مــن ضغوطات 
انتهاء  مــع  لكن  واجتماعية،  مــاديــة  كثيرة، 
الــبــنــاء وإيــفــاء الــديــون الــتــي تــراكــمــت علي، 
والــشــعــور بــاالســتــقــرار فــي املــنــزل، زالـــت كل 
الــتــي كنت أعيشها.  الــهــمــوم والــضــغــوطــات 
اليوم أذهب لعملي دون قلق على عائلتي. 
أعــيــش مــع أمــي وأبـــي وزوجــتــي فــي املــنــزل، 

ــــزرع بــعــض الــخــضــار فـــي فــســحــة األرض  نـ
املحيطة، ونربي الدجاج والبط كما لو كنا 

في بلدتنا«.
بــدوره، يستقر املــدّرس أسامة عبد الهادي 
ــرًا بـــريـــف حلب  ــيـ ــــذي بـــنـــاه أخـ فـــي مــنــزلــه الـ
»العربي  الشمالي، قرب مدينة أعزاز. يقول لـ
ــــه بــعــد مـــغـــادرتـــه ريــــف حمص 

ّ
الـــجـــديـــد« إن

ل فــي عــّدة 
ّ
الشمالي، قبل عــدة ســنــوات، تنق

ــّدة فــي تــركــيــا. لكن  ــام ملـ مــنــاطــق، ومـــن ثــم أقـ
 مناسبًا في 

ً
فــي الــعــام املــاضــي، وجــد عــمــا

التدريس داخــل ســوريــة، وأقـــام فــي عفرين، 
في  فيه، وعمله  ملكان يستقر  الحاجة  ومــع 
ــًا بــمــســاحــة 200  ــ ريــــف حـــلـــب، اشـــتـــرى أرضـ
ه بنى 

ّ
متر مربع. ويشير عبد الهادي إلى أن

مـــنـــزاًل فــيــهــا مــكــونــًا مـــن غــرفــتــني، ويــعــيــش 
الـــيـــوم بــحــالــة مـــن االســـتـــقـــرار مـــع االنــتــهــاء 
املنزل واإلقامة فيه. ويوضح عبد  من بناء 
ـــه خــال تنقله فــي املنطقة واجــه 

ّ
الــهــادي أن

العديد من الصعوبات، وفي آخر مرة أجبر 
عــلــى  مــغــادرة املــنــزل الـــذي كـــان يستأجره، 
لذلك، كان ال بّد من إنهاء هذه األمــور التي 
تــنــغــص الـــحـــيـــاة، كــمــا يـــصـــف. وعــــن املــنــزل 
ا 

ّ
الــهــادي: »دائــمــًا ما كن الجديد، يقول عبد 

كـــســـوريـــني نــــحــــاول االســــتــــقــــرار فــــي مـــنـــزل، 
وكنا نمضي سنوات وسنوات إلنجاز هذا 

عبد اهلل البشير

مضى نحو عشرة أعوام وما زال 
املـــايـــني مـــن الـــســـوريـــني نــازحــني 
ــان إلــــــى آخــــــر بـــحـــثـــًا عــن  ــكــ ــــن مــ مـ
التي  أنفاسهم،  فيها  يلتقطون  آمنة  أماكن 
املدفعية  وقذائف  الطائرات  قنابل  قطعتها 
ــّمـــدون فــيــهــا جــراحــهــم،  والــــصــــواريــــخ. يـــضـ
 ذلــك يوقف نزيفها الــدامــي، الــذي صبغ 

ّ
عــل

والــحــزن على  واملــآســي  باملعاناة  سنواتهم 
مــن فــقــدوا مــن أحـــبـــاء، وخـــســـروا مــن بيوت 

عاشوا فيها ذكريات لن تتكرر.
كتب للكثير مّمن يهّجرون 

ُ
بدايات جديدة ت

من مناطقهم قسرًا، أو ينزحون منها فرارًا، 
جهني لاستقرار في املناطق اآلمنة التي 

ّ
مت

ــٍل فـــي نيل  ــ ــلـــوا إلـــيـــهـــا، بــاحــثــني عـــن أمـ وصـ
الجديدة  النطاقتهم  والــراحــة  الطمأنينة 
فـــي الــحــيــاة. يــبــنــون مــنــازلــهــم ويــؤســســون 

أعمالهم ويمضون في درٍب جديد.
ــم فـــــــي خـــيـــمـــة  ــيــ ــقــ كـــــــــان بـــــــــال ســــلــــيــــمــــان يــ
لــلــمــهــجــريــن مــــن ريـــــف حـــمـــص الـــشـــمـــالـــي، 
يترقب مــا تحمله لــه األيـــام فــي ريــف إدلــب 
بعدما وصل مهّجرًا عام 2018. ومع انتقاله 
مـــن الــخــيــمــة لــبــيــت مـــكـــّون مـــن غــرفــتــني في 
ــر حــســان، بــدأ  مــخــيــم الــخــيــر، قـــرب بــلــدة ديـ
ــديـــدة يحقق  يــتــجــه لــلــتــفــكــيــر بــانــطــاقــة جـ
ــقــــرار. ويـــقـــول ســلــيــمــان  ــتــ مـــن خــالــهــا االســ
 
ً
سها ليس  »التهجير  الجديد«:  »العربي  لـ
كــاملــوت والــــوالدة. فالخروج  التهجير  أبـــدًا. 
مــن الــبــيــت، وتـــرك األرض والــذكــريــات، وكل 
شــيء خلفنا، وقــبــور مــن أحببنا، هــو موت 
يدوم حزنه ألجل غير مسمى. تبقى ذكرياته 
تجول في الذهن دائمًا، والعودة واالستقرار 
ــيــــاة جـــديـــدة  ــٍل بـــعـــد الـــتـــهـــجـــيـــر، حــ فــــي عــــمــ
كــمــا الــــــوالدة. كــنــا نــنــتــظــر الــســلــة الــغــذائــيــة 
 
ّ
واملساعدات بعد وصولنا إلى املنطقة، لكن
هذا أمرًا صعبًا ولن يدوم، ويبقينا تائهني 
سليمان:  يضيف  بــاملــســتــقــبــل«.  تفكير  بــا 
الــبــنــاء، وبعدها  »بـــدأت بالعمل فــي مــجــال 
اتجهت للعمل في معمل للبلوك املخصص 
ويتعبني  يستنزفني  الــعــمــل  كـــان  لــلــبــنــاء. 
كــثــيــرًا، وأجــــره منخفض. مــع األيــــام تــحــّول 
هذا العمل لدّوامة ضياع أعيش فيها. قررت 
تركه واالتجاه للمهنة التي أجيدها. فعدت 
النارية. قد ال تكون  الدراجات  إلى تصليح 
ــال لــكــنــهــا تــؤمــن  ــ ــّدر الــكــثــيــر مـــن املـ ــ مــهــنــة تـ
االستقرار لي ولعائلتي. اليوم أعتمد عليها 
وأنــا أشعر براحة في مهنتي وأعتمد على 

نفسي فيها«.
هو  واملهجرين  للنازحني  بالنسبة  املسكن 
ــة، ويـــجـــب الـــحـــصـــول عــلــيــه كــخــطــوة  ــويــ أولــ
ــدء حــيــاة جـــديـــدة في  مــهــمــة لــاســتــقــرار وبــ
غــادروا  بعدما  إليها،  التي وصلوا  املنطقة 

النزوح 
الداخلي

سوريون 
يكتبون بدايات 

جديدة

كثير  يسعى  سورية،  في  الداخلي  النزوح  استمرار  مع 
من النازحين إلى تأسيس حياة جديدة، إما عبر بناء منزل 
االستقرار،  يمنحهم  عمٍل  تأسيس  أو  باألمان،  يشعرهم 

عّل ذلك ينسيهم ما عاشوه من مآٍس

المسكن بالنسبة للناز
حين أولوية ويجب 

الحصول عليه كخطوة 
لالستقرار

تأمين عمل في منطقة 
النزوح عامل مهّم لبدء 

حياة جديدة 

1819
مجتمع

الــحــلــم وســـط ظــروفــنــا الــتــي كــنــا نعيشها. 
بالعيش في منزلي بريف حمص.  أهنأ  لم 
فعندما أتممت إنجازه احتلته قوات النظام 
السوري وخربته، ومع خروجها منه، َدّمرت 
الكثير منه ليصبح غير قابل للسكن. اليوم، 
ــزاًل جــــديــــدًا. ســأتــمــســك بــالــحــيــاة  ــنـ بــنــيــت مـ

وأواجه ما فيها«. 
تأمني عمٍل  أيضًا،  االستقرار  أولويات  ومن 
 مهمًا 

ً
فــي منطقة الــنــزوح، بــاعــتــبــاره عــامــا

لبدء حياة جديدة، والتطلع للمستقبل. ومن 
بني النازحني، هناك من لجأ لتأسيس عمله 
فــي تخصصه  اتــجــه للعمل  الـــخـــاص، ومـــن 

ــــي إحـــــــــدى املـــنـــظـــمـــات  ــنـــة فــ ــيـ بـــوظـــيـــفـــة مـــعـ
أيهم  يوضح  السياق،  هــذا  وفــي  اإلنسانية. 
ه 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ النور، متحدثًا  أبو 

ــى مــديــنــة الــــبــــاب، فـــي ريــــف حــلــب،  ــل إلــ وصــ
مهّجرًا من جنوب العاصمة دمشق. ويقول: 
»كنت اترقب والدة ابنتي، واستأجرت منزاًل 
في مدينة الباب. لم يكن الجلوس في املنزل 
وترقب املساعدات اإلنسانية خيارًا بالنسبة 
ــّي الـــتـــأســـيـــس لــعــمــل ملــواجــهــة  ــلـ ــان عـ ــ ــــي. كـ لـ
ــيــــاة، وتـــوفـــيـــر مــــا تــحــتــاجــه  مـــصـــاعـــب الــــحــ
ابنتي. وبمساعدة شقيقي، بدأت مشروعي 
أجهزة  إكسسوارات  بيع   

ّ
محل في  الصغير 

كانت  أيضًا.  والصيانة  املحمولة،  الهواتف 
ي 

ّ
أن البداية  في  االنطاقة خجولة، وظننت 

 
ّ
ارتكبت خطأ، لكن بمرور األيام، اكتشفت أن
الخطوة كانت مهمة وضرورية«. ووفق أبو 
 تخصصه الجامعي لم يكن في 

ّ
الــنــور، فــإن

الظروف فرضت عليه هذا   
ّ
لكن املجال،  هذا 

الــظــروف وتــفــّوق  العمل، وتماشى مــع هــذه 
على الواقع والتهجير ليبدأ من جديد.

أعمالهم  أسسوا  الذين  النازحني  بني  ومــن 
 36( االستقرار، عاء  باحثني عن  الصغيرة 
عامًا(، الذي أسس دكانًا صغيرًا في املخيم 
الذي يقيم فيه بالقرب من بلدة دير حسان 
في ريف إدلب الشمالي. وهذا الدكان يوفر له 
 يسّد حاجة أفراد عائلته ومتطلباتها. 

ً
دخا

»العربي الجديد«: »كنت أملك بيتًا  ويقول لـ
 جــيــدًا. وصلت 

ً
فــي العاصمة دمشق وعــمــا

مــهــجــّرًا لــريــف إدلـــب عــام 2018، لــم يكن لي 
خيار سوى البدء من جديد بعدما خسرت 
كل شيء. كنت أرفض أن أكون نازحًا يترقب 
الحصول على السلة الغذائية، وأقنع نفسي 
على الــدوام بضرورة العمل، واليوم أعيش 

مع أفراد عائلتي حياة جيدة«.
كذلك، أسس عمار أبو أحمد، النازح من ريف 
 في منطقة أطمة، التي 

ً
حماة الشمالي، عما

يقيم فيها منذ نحو خمسة أعــوام، وانتقل 
الــذي بناه في  العام املاضي ملنزله الجديد 
املنطقة بعد شراء أرض فيها. ويتحدث أبو 
»العربي الجديد«، عن أهمية التفكير  أحمد لـ
بخطوات جدية لاستقرار، ويقول: »البقاء 
في الخيمة لم يكن خيارًا بالنسبة لي، فمن 
الــعــودة ملنزلي  املــعــروف متى يمكنني  غير 
في  املعاناة   

ّ
أن أتخيل  كنت  بداية  وبلدتي. 

 ألشهر قليلة وسأعود 
ّ

النزوح لن تــدوم إال
لبيتي مع عائلتي، لكن مع مرور العام األول 
فـــي املــخــيــم، والـــعـــام الـــثـــانـــي، تـــاشـــت هــذه 
 األمر قد يطول. 

ّ
األفكار من ذهني. علمت أن

خرجت من البلدة مع عائلتي بما لدينا من 
مــابــس فــقــط ومـــدخـــرات. كـــان ال بـــّد لــي من 
تأسيس عمل. ففي النهاية، هذا الواقع الذي 
ــرار مـــنـــه«. ويــضــيــف  ــفـ نــعــيــشــه وال يــمــكــن الـ
أبــو أحــمــد: »أســســت مشروعي الــخــاص في 
توزيع اإلنترنت بمخيم أطمة. عندما بدأت 
أحصد ثمار العمل، شعرت بفرٍق كبير بني 
كوني نازحًا يقيم في خيمة، يحصر فكره 

العمل  الحلم، وبني  بالعودة، ويعيش على 
ومــواجــهــة مــا تحمله األيـــام لــي ولعائلتي. 
الــيــوم، وبــعــد مــضــّي ســنــوات على نــزوحــي، 

أصبح لدّي منزل وعمل أعتمد عليه«.
ووفقًا لتقرير صادر عن املفوضية السامية 
لــأمــم املــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــني، مــا زالــت 
هائلة،  سورية  في  اإلنسانية  االحتياجات 
الكبيرة، على صعيد  املخاطر  مع استمرار 
ــدٍد مـــن املــنــاطــق. وبحسب  الــحــمــايــة، فـــي عــ
مليون شخص   12.8 نحو  هــنــاك  الــتــقــريــر، 
ــل  بـــحـــاجـــة إلـــــى مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة داخــ
بــيــنــهــم 5.2 مـــايـــني شخص  ــة، مـــن  ــوريــ ســ

بحاجة ماسة للدعم.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

أسريًا  عــامــًا( عنفًا   25( واجــهــت فاطمة 
ــنـــزل عــائــلــتــهــا حـــيـــث تــعــيــش فــي  فــــي مـ
منتصف سبتمبر/  خـــال  غــــزة،  قــطــاع 
ــر.  ــبـ ــلــــول املــــاضــــي، مــــن شــقــيــقــهــا األكـ أيــ
لــكــنــهــا ال تــســتــطــيــع تــقــديــم شــكــوى في 
مــركــز الــشــرطــة نــتــيــجــة حــالــة الـــطـــوارئ 
الرسمية  الـــدوائـــر  غــالــبــيــة  الــتــي تشمل 
وحـــظـــر الـــتـــجـــول. فـــاطـــمـــة مــثــلــهــا مــثــل 
كثيرات واجهن عنفًا في القطاع في ظل 

أزمة كورونا.
قيم فاطمة مع عائلتها املمتدة واملؤلفة 

ُ
ت

ــــردًا فـــي بــيــت واحـــــد، وتــعــيــش  مـــن 15 فـ
وبقية أفراد العائلة حالة من الفقر. خال 
تفشي جائحة كورونا، زادت معاناتها 
مع إغاق الكثير من مراكز التدخل في 
قضايا العنف األسري املبني على النوع 
عادة  والتي  القطاع،  داخــل  االجتماعي 
مــــا تـــعـــني مــتــخــصــصــني واســـتـــشـــاريـــني 
على  فاطمة  حصلت  الــســريــع.  للتدخل 
دعــــم نــفــســي مـــن خــــال الــخــط الــســاخــن 
الــــــــذي خـــصـــصـــتـــه إحــــــــدى املـــؤســـســـات 
زيــارة  تفضل  كانت  أنها  علمًا  املحلية، 
متخصصة نفسية أو اجتماعية. وتقول 
لـ »العربي الجديد«: »شقيقي عاطل عن 
الــعــمــل ونــعــيــش جــــوًا كــئــيــبــًا. تــعــرضــت 
لــضــرب مــبــرح ألنــنــي رفــضــت تنفيذ ما 
بتحسن  أشعر  ال  لأسف،  مني.  يطلبه 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، وأحــــــــاول تـــفـــادي 

النقاشات تفاديًا لحدوث أية مشاكل«.
أما خولة )38 عامًا(، فلم تستطع التوجه 
إلى مؤسسة بيت األمان لرعاية النساء 
في مدينة غزة، وهي مؤسسة حكومية 
ــة اســــتــــشــــاريــــة، تـــابـــعـــة لـــــــوزارة  ــيــ إيــــوائــ
تقديم  على  تعمل  االجتماعية  التنمية 
حقوقها  لنيل  املعنفة  للمرأة  املساعدة 
وحفظ كرامتها. لطاملا عانت من ضرب 
زوجها املتكرر. وقبل شهر، توجهت إلى 
فقدت  بعدما  أبنائها  مع  والــدهــا  منزل 
األمــان في منزلها مع زوجها، علمًا أنه 
كـــان قــد تعهد ســابــقــًا لـــدى بــيــت األمـــان 

بعدم التعرض لها بالضرب. 
بجلسات  القبول  غير  أمامها  يكن  ولــم 
ــســــي عــــبــــر الـــــهـــــاتـــــف مــع  ــفــ ــنــ الــــــدعــــــم الــ
ــة نــــفــــســــيــــة لــــــــــدى إحــــــــدى  ــتــــخــــصــــصــ مــ
ــرأة في  ــ املــؤســســات املــعــنــيــة بـــشـــؤون املـ
غزة. في الوقت الحالي، تفضل أن تبقى 
فــي مــنــزل والــدهــا إلــى أن تنقضي أزمــة 
كورونا وتتحسن ظروف اإلغاق لتعود 
إلى منزلها، على أن يتعهد زوجها من 

جديد بعدم التعرض لها.
وتقول خولة إنها ليست الوحيدة التي 
تتعرض للعنف منذ بدء تفشي كورونا. 
بـــل تــعــرضــت كــثــيــرات لــلــعــنــف مـــن قبل 
أزواجهن وأشقائهن. وفي وقت ترفض 
التحمل  الصمت، تفضل أخريات  نساء 
ــيــــة. تــضــيــف  ــالــ ــل الـــــظـــــروف الــــحــ ــ ــــي ظـ فـ
فـــي حــديــثــهــا لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »ال 
ــاء. نــعــيــش ظــروفــًا  ــنـــسـ أحـــّبـــذ صــمــت الـ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي غـــــزة وخـــصـــوصـــًا أن 
املــجــتــمــع مــنــغــلــق. لــكــن مـــا تــعــرضــت له 
وتتعرض له أخريات، سيجعلنا نعاني 
ظـــروفـــًا نــفــســيــة قــاســيــة«. تــضــيــف: »لــن 
أقـــدم رعــايــة جــيــدة ألبــنــائــي فــي حــال لم 

أقف في وجه هذا العنف«.
ــن مــعــانــاة  ــا مــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ ــم فــ ــاقــ وفــ
الــغــزيــني عــلــى الــصــعــيــديــن االقــتــصــادي 
واالجتماعي. في بعض األحيان، كانت 
فرضها  التي  التغّيرات  ضحية  النساء 
الـــوبـــاء عــلــى الـــرجـــال، والـــتـــي انعكست 
سلبًا داخل البيوت، بحسب العاملة في 

وزارة شؤون املرأة الفلسطينية في غزة، 
إلــهــام بــركــة. وتــشــيــر إلـــى ارتــفــاع نسبة 
العنف 40 في املائة باملقارنة بما كانت 

عليه قبل األزمة. 
وتــــوضــــح أن الـــعـــنـــف األســــــــري انــتــشــر 
بــشــكــل كــبــيــر خـــال الــســنــوات املــاضــيــة، 
ــردي األوضـــــــاع االقــتــصــاديــة  ــ ــل تـ فـــي ظـ
ــدام األمــــــــان الــوظــيــفــي  ــ ــعــ ــ الـــصـــعـــبـــة وانــ
الــرجــال،  الــذي شكل ضغطًا كبيرًا على 
ــعـــدام األمــــن الــغــذائــي  بــاإلضــافــة إلـــى انـ
عدم  ظــل  فــي  الحياة  متطلبات  وكثيرة 
وجــــود أي أفــــق لــتــحــســني الـــظـــروف في 
انعكس سلبًا على  الــذي  األمــر  القطاع، 

الفتيات والنساء.
لـــ »العربي الــجــديــد«: »زاد  وتــقــول بركة 
العنف ضد املرأة نتيجة ظروف اإلغاق، 
ــًا الــــلــــواتــــي كـــــن يــتــعــرضــن  وخــــصــــوصــ
ســابــقــًا لــعــنــف أســـــري«، مــشــيــرة إلـــى أن 
أعمالهم.  خــســروا  هــؤالء  أزواج  غالبية 
النساء،  لــدى  ثقافة  في  املشكلة  وتكمن 
الجهات  تدخل  صعوبة  إلــى  باإلضافة 
املعنية للحد من العنف بسبب الظروف 

الراهنة«.
ــتـــحـــدة  ــتـــب األمــــــــم املـ ــكـ وذكــــــــر تــــقــــريــــر مـ
لتنسيق الشؤون اإلنسانية في فلسطني 
»أوتشا«، تحت عنوان »محاربة العنف 
الــقــائــم عــلــى الـــنـــوع االجــتــمــاعــي خــال 
ــة فــــيــــروس كــــــورونــــــا«، أنـــــه بــســبــب  ــ ــ أزمـ
وتدابير  التنقل  على  املفروضة  القيود 

اإلغــــــــــاق مــــنــــذ بـــــدايـــــة أزمــــــــة كـــــورونـــــا، 
تقلصت الرعاية املنقذة للحياة والدعم 
القائم  العنف  من  للناجيات  املخصص 
عــلــى الـــنـــوع االجــتــمــاعــي فـــي األراضــــي 

الفلسطينية املحتلة.
وجــــــــرى تـــقـــلـــيـــص الــــتــــواصــــل املـــبـــاشـــر 
ــيــــة الـــــوصـــــول إلــــــى الـــخـــدمـــات  ــانــ ــكــ وإمــ
املــرتــبــطــة بــالــعــنــف الــقــائــم عــلــى الــنــوع 
غلق 

ُ
االجتماعي في أماكن مأمونة، كما أ

تعليمات  ُوجهت  كذلك،  األمـــان«.  »بيت 
إلـــى مــراكــز اإليــــواء فــي الــضــفــة الغربية 
بــعــدم إدخــــال أي حــــاالت جــديــدة مــا لم 
تكن قد خضعت للحجر مــدة 14 يومًا، 
ما فرض تحديًا على مراكز اإليواء التي 

لم تكن مجهزة.
ــروف 24 مــنــظــمــة  ــ ــظـ ــ كــــذلــــك، أجــــبــــرت الـ
ــم دعــــــم لـــلـــنـــســـاء املـــعـــنـــفـــات  ــديـ ــقـ ــلـــى تـ عـ
عــبــر الــخــطــوط الــســاخــنــة ومــجــمــوعــات 
الــدردشــة عبر اإلنــتــرنــت. وذكــر التقرير 
امــرأة  مــع 3130  تــواصــلــت  املنظمات  أن 
وفتاة في قطاع غزة، و3162 امرأة وفتاة 
لهن.  الدعم  لتقديم  الغربية  الضفة  في 
قــدمــت جمعية  آذار،  مــــارس/  ومــنــذ 22 
للتنمية،  الــفــلــســطــيــنــيــة  الــعــامــلــة  ــرأة  ــ املـ
و1168 جلسة  بعد  عن  استشارة   1417
إرشادية عبر الهاتف مع 597 حالة في 
بينها  الغربية، من  والضفة  غــزة  قطاع 
988 حــالــة لــهــا صــلــة مــبــاشــرة بالعنف 

القائم على النوع االجتماعي.

كورونا يفاقم العنف بحق الغزيات

زاد العنف بنسبة 40 في المائة )محمد الحجار(

رفض للعنف ضد النساء في غزة )محمد الحجار(

نازحون سوريون يستريحون على كومة من األخشاب قبل بيعها )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

2.100.000
نازح سوري في مناطق المعارضة، 

من أصل أكثر من 4 ماليين مهّجر 
داخليًا، بحسب »منسقو االستجابة«.

منذ تفشي فيروس 
كورونا الجديد، تزداد 

نسبة العنف ضد النساء 
من قبل أزواجهن 

وأشقائهن، في 
ظل اإلغالق واألزمة 

االقتصادية

يومًا بعد يوم، تتحّدث 
القوات األمنية المصريّة 

عن ضبط الكثير من 
المواد المخّدرة في 
البالد، وخصوصًا بين 

الشباب. وتخشى الجهات 
الرسمية األسوأ

ارتفاع نسب اإلدمان في مصر بين الشباب
حجم ما ينفقه 

المصريون على المخدرات 
يقترب من 9 مليارات دوالر

المدمن قد يرتكب جرائم 
من دون وازع أو خوف 

من العقاب

القاهرة ـ العربي الجديد

املصرية  األمنية  األجــهــزة  ــرًا، ضبطت 
ّ

مــؤخ
8 أطـــنـــان مـــن مـــخـــدر الــحــشــيــش وأقـــراصـــًا 
مــخــدرة خــال أســبــوع واحـــد فــقــط، قيمتها 
650 مــلــيــون جنيه )نــحــو 42 مــلــيــون دوالر 
ــار مــــخــــاوف مــــن ارتــــفــــاع  ــ ــ أمــــيــــركــــي(، مــــا أثـ
ــواد املـــخـــدرة في  نسبة تــجــارة وتــعــاطــي املــ
مختلف املحافظات املصرية. وتقدر جهات 
مسؤولة أن مــا يتم ضبطه داخــل الــبــاد ال 
يــشــكــل ســـوى مــا بــني 30 إلـــى 40 فــي املــائــة 
من الكميات التي تدخل الباد، األمــر الذي 

يشكل خطورة كبيرة على الشباب.
وأعلنت األجهزة األمنية أنه خال األسبوع 
املاضي، ضبطت 1352 قضية مواد مخدرة 
)1450متهمًا(. ومن بني املــواد املخدرة هذه 
)من  والبانجو  طنًا(،   839 )نحو  الحشيش 
ــــخــــدرة الـــتـــي تـــؤخـــذ مـــن نــبــات 

ُ
الــنــبــاتــات امل

القنب( تزن نحو 160 طنًا. 
ــيـــة مــن  ــات كـــمـ ــبــــوطــ كـــــذلـــــك، مـــــن بـــــني املــــضــ

ــدرت بــنــحــو 41 كــيــلــوغــرامــًا،  ــ الـــهـــيـــرويـــن قــ
واإلســــتــــروكــــس )يـــتـــكـــون مـــن عــشــب الــقــنــب 
 14,20 بنحو  كيميائية(  مــادة  إليه  يضاف 
كــيــلــوغــرامــًا، واألفـــيـــون بــنــحــو 950 غــرامــًا، 
والــفــودو )االســتــروكــس، نــوع مــن املــخــدرات 
غــــرامــــًا،   495,51 ــنـــحـــو  بـ ــة(  ــيــ ــاعــ ــنــ ــطــ االصــ
بــاإلضــافــة إلـــى نــحــو 9 مــايــني و260 ألــف 

قرص مخدر مختلفة األنواع.
ــنـــوات األخــــيــــرة، تــشــهــد مصر  وخـــــال الـــسـ
ــدرات،  ــ ــخــ ــ ــي نـــســـبـــة تـــعـــاطـــي املــ ــ ارتــــفــــاعــــًا فـ
العاصمة  واحتلت  الشباب.  بني  خصوصًا 
الـــقـــاهـــرة املـــركـــز األول مـــن بـــني املــحــافــظــات 
استنادًا  املــخــدرة،  للمواد  استهاكًا  األكــثــر 
ــــدوق مـــكـــافـــحـــة وعـــــــاج اإلدمـــــــان  ــنـ ــ إلــــــى صـ
والـــتـــعـــاطـــي، تــلــيــهــا مــحــافــظــة الـــجـــيـــزة، ثم 
ســوهــاج )إحــــدى مــحــافــظــات الــصــعــيــد(، ثم 

محافظتي الغربية والدقهلية. 
كـــمـــا تـــشـــيـــر اإلحــــصــــائــــيــــات الــــتــــي أعـــدهـــا 
الــصــنــدوق إلــى أن مــعــدالت التعاطي داخــل 
الــبــاد وصــلــت إلـــى أكــثــر مــن 10 فــي املــائــة، 

وهي نسبة تمثل ضعفي املعدالت العاملية. 
املــائــة بني  فــي  التعاطي 72  وسجلت نسبة 
الذكور و27 في املائة بني اإلناث. وأكثر أنواع 
املخدرات انتشارًا بني املدمنني هي البانجو 
والــــحــــشــــيــــش واألفـــــــيـــــــون واإلســـــتـــــروكـــــس، 

ــدمـــن قد  ــــدة، إذ إن املـ ــــواحـ الـ داخـــــل األســــــرة 
يرتكب جــرائــم مــن دون وازع أو خــوف من 
العاملني في  الــعــقــاب. وتــبــني مــن تحليات 
ــن املــتــهــمــني  الـــصـــنـــدوق أن نــســبــة كــبــيــرة مـ
كــانــوا يــتــعــاطــون املـــخـــدرات قــبــل ارتــكــابــهــم 
املائة  في   86 بينهم  من  الجريمة بساعات، 
ــتــــصــــاب، و23,7  ــم االغــ ــرائــ ــن مــرتــكــبــي جــ مــ
فــي املــائــة مــن مرتكبي جــرائــم القتل العمد، 
و24,3 في املائة من مرتكبي جرائم السرقة 
بـــاإلكـــراه، وكــلــهــا جــرائــم تــهــز الــــرأي الــعــام. 
يــضــاف إلـــى مـــا ســبــق إقـــبـــال الــبــعــض على 

االنتحار.
ــز  ــركـ ـــه، يـــــؤكـــــد املــــــديــــــر الــــــعــــــام ملـ ــتـ ــهــ مــــــن جــ
املصريني للدراسات السياسية والقانونية 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، عـــادل عــامــر، 
تعاطي  على  املصريون  ينفقه  مــا  أن حجم 
املـــــخـــــدرات يـــقـــتـــرب مــــن 140 مـــلـــيـــار جــنــيــه 
موضحًا  دوالر(،  مــلــيــارات   9 )نحو  سنويًا 
العمرية األصغر سنًا مثل  الشرائح  دخــول 
الـــطـــاب فـــي طـــابـــور املــــخــــدرات. ويـــؤكـــد أن 

إلــى مستويات غير  نسب اإلدمــــان وصــلــت 
مــســبــوقــة، مــوضــحــًا أن مــن أســبــاب انتشار 
تعاطي املخدرات فقدان األمل بني املواطنني، 
ظل  في  والشباب،  املراهقني  بني  خصوصًا 
تدهور األوضاع االقتصادية واالجتماعية 

وارتفاع نسبة البطالة والغاء. 
القومي للبحوث  املركز  ر الخبير في 

ّ
وُيحذ

ــام، مــن  ــ ــ االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــجـــنـــائـــيـــة ســـيـــد إمـ
ــان وتــجــارة املــخــدرات  خــطــورة تنامي اإلدمـ
في عدد من املحافظات املصرية، مؤكدًا أنها 
الشباب،  تــدّمــر  كونها  القومي  األمــن  تهدد 
وتــســتــنــزف جـــزءًا كــبــيــرًا مــن دخـــل املــواطــن، 
الجهات  ــه، مطالبًا  ــ تــركــيــزه وإدراكـ وتــفــقــده 
املــعــنــيــة بــالــتــحــرك واطــــاق حــمــات توعية 
فـــي كـــافـــة املـــحـــافـــظـــات واملــــراكــــز الــشــبــابــيــة 
ــــام، مــشــددًا  ــ الـــعـــبـــادة ووســــائــــل االعـ ودور 
على ضــرورة تكثيف الحمات األمنية بني 
املحافظات واملناطق الحدودية ملنع تهريب 
املخدرات، والرقابة على السائقني والكشف 

الدوري عليهم.

ــة إلــــــــى أقــــــــــــراص الـــــــتـــــــرامـــــــادول.  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ  بــ
كميات  إلى ضبط  األمنية  التقارير  وتشير 
أكبر من املــواد املخدرة خال عام 2020 في 

مختلف املحافظات املصرية. 
وجاء مخدر البانجو في املقدمة بعد ضبط 
62 طــنــًا، ثــم الحشيش بعد ضبط أكــثــر من 
61 طنًا، والهيروين بعد ضبط نحو 3550 
كــيــلــوغــرامــًا، والــكــوكــايــني بــعــد ضــبــط نحو 
بعد ضبط نحو  واألفيون  كيلوغرامًا،   230
220 كــيــلــوغــرامــًا، بــاإلضــافــة إلـــى نــحــو 900 

كيلوغرام من االستروكس. 
وتــقــدر قــيــمــة تــلــك املــضــبــوطــات يــقــتــرب من 
مليارات   9 )نحو  سنويًا  جنيه  مليار   140
مـــايـــني  ــبــــط  ضــ إلـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ دوالر(، 
على  املتنوعة  بأشكالها  املــخــدرة  األقـــراص 

رأسها الترامادول.
وتـــبـــني تـــقـــاريـــر صـــنـــدوق مــكــافــحــة وعـــاج 
اإلدمــــان والــتــعــاطــي أن هــنــاك عــاقــة وثيقة 
بني املخدرات والجرائم البشعة التي ترتكب 
داخل الباد، خصوصًا الجرائم التي تحدث 

يتعاطون 
)Getty( المخدرات

Wednesday 13 January 2021 Wednesday 13 January 2021
األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة



21

MEDIA

»الدم الحرام«: األثير الفلسطيني يتصدى لجرائم القتل

صحافيون سوريون يدعون لمقاطعة »واتساب«

نابلس ـ سامر خويرة

»القــرآن  إذاعــة  أثيــر  فــي وقــت واحــد، وعبــر 
الكريم« التي تبث من مدينة نابلس شــمالّي 
وعشــرين  خمســة  ونحــو  الغربيــة،  الضفــة 
إذاعــة ومنصــة عبــر »فيســبوك« فــي الضفــة 
عــام  املحتــل  الفلســطيني  والداخــل  الغربيــة 
1948، صدح صوت املنشــدان فراس وأشــرف 
الحــرام«  »الــدم  حملــة  بانطــاق  إيذانــا  طــه، 
جرائــم  مخاطــر  علــى  التوعيــة  إلــى  الراميــة 
القتــل، التــي تصاعــدت بشــكل متســارع فــي 
املجتمع الفلســطيني، أخيرًا. وردد املنشدان: 
»يــا مــن تســتهتر بدماهــا تلــك النفــس حــرام، 
نفســك باريهــا زكاهــا بــدوام اإلكــرام، اســمع 
هــي  األقــام،  بعريــض  قلناهــا  قــد  واصــغ 

حملتنا اسميناها )الدم الحرام(«.
الكريــم  القــران  إذاعــة  تحريــر  رئيــس  يقــول 
»العربي الجديد«: »انطلقت  أسامة ملحس لـ
كانــون  ينايــر/  مــن  العاشــر  يــوم  الحملــة 
الثانــي الجــاري، ولــك أن تتخيــل أننــا فقدنــا 
عشــرة أرواح من أبناء شــعبنا في أول عشرة 
هــذا  الجديــد،  العــام  بدايــة  منــذ  فقــط  أيــام 
فظيــع جــدًا، وغيــر مســبوق، إنــه نــزف مؤلــم 
ومــروع، وال يمكننــا فــي إذاعــة القــرآن الكريم 
 إلــى تعــزز القيــم واملبادئ 

ً
التــي تهــدف أصــا

الدينية والشــرعية واألخاقية إال أن نعلنها 
صرخة قهر، كفى للقتل«.

ــت 
َ
ف

ِّ
ُوظ  ،

ً
كامــا تســتمر شــهرًا  التــي  الحملــة 

أو  املســجلة  ســواء  اإلذاعــة،  برامــج  كل 
املباشــرة لصالحها، إضافة إلى بث أناشــيد 
وتحذيريــة  توعويــة  إذاعيــة  و»ســبوتات« 
مــن الوقــوع فــي »الــدم الحرام«. أمــا البرنامج 
وكل  أســبوعيا،  مرتــن  فســيكون  الرئيســي، 
يشــير  إذ  معينــا،  محــورًا  ســتتناول  حلقــة 
ملحس إلى أن متابعي اإلذاعة سيســتمعون 
لــم  مــن أشــخاص  إلــى مقابــات ومداخــات 

يعهدوا خروجهم على أثير إذاعة القرآن.
املرئــي  اإلعــام  بــن  للتكامــل  وســعيا 
واملســموع، توافقــت إذاعــة القــرآن الكريــم مــع 
تلفزيون »املدينة« التفاعلي، بصفته الشريك 
اإلعامــي، علــى إنتــاج الترويجــات املصــورة 
واملــادة املرئيــة الخاصــة بالحملــة، وتحديــدًا 
القائمــة علــى إجــراء مقابــات مــع  امليدانيــة 
املواطنــن فــي الشــارع حــول تفشــي ظاهــرة 
َبث تلك املــواد املصورة عبر 

ُ
القتــل، حيــث ســت

لإلذاعــة  و»يوتيــوب«  »فيســبوك«  صفحــة 

منوعات
أزمة 
كونا

الكويت ـ خالد الخالدي

تشــهد مؤسســة وكالــة األنباء الكويتيــة )كونا( 
مــن  بداخلهــا، عقــب سلســلة  اضطرابــا كبيــرًا 
األخطــاء الكبيــرة في نشــر األخبار، كان آخرها 
نشــر صــورة أميــر البــاد الشــيخ نــواف األحمد 
الشــيخ  العهــد  ولــي  مــن صــورة   

ً
بــدال الصبــاح 

إلعــان  خبــر  فــي  الصبــاح،  األحمــد  مشــعل 

موعــد املبــاراة النهائيــة لــكأس ولــي العهــد لكــرة 
عبــد  الكويتــي  اإلعــام  وزيــر  القدم. وأعلــن 
الرحمــن املطيــري، فــي تصريــح لــه »كونــا«، عــن 
رفضــه األخطــاء املتكــررة التــي تقــع فيهــا وكالة 
األنبــاء الكويتيــة )كونــا( في أخبارها املنشــورة 
مثــل  رفضــه  مؤكــدًا  األخيــرة،  الفتــرة  خــال 
هــذه التصرفــات غيــر املســؤولة والتــي تســيء 
إلى تاريــخ الوكالــة الرســمية فــي البــاد.  وقــال 

املطيــري إن الوكالــة »لهــا دور مهــم فــي تغطيــة 
مصداقيــة  بــكل  والدوليــة  املحليــة  األخبــار 
إال  موثوقــا،  مصــدرًا  باعتبارهــا  وشــفافية، 
مكانتهــا  علــى  تؤثــر  وقعــت  التــي  األخطــاء  أن 
إعــادة  علــى  »ســيعمل  أنــه  مؤكــدًا  املرموقــة«، 

األمور إلى نصابها في الوكالة«. 
وأحــال وزيــر اإلعــام نائــب املديــر العــام للوكالــة 
والفريــق املعنــي بالحادثــة إلــى التحقيــق ملعرفــة 

املقصريــن  ومحاســبة  املوضــوع  مابســات 
 .

ً
لضمان عدم تكرار مثل هذه األخطاء مستقبا

وكان املديــر العــام قــد قــدم اســتقالته فــي وقــت 
ســابق هــذا األســبوع، فيمــا تتصاعــد الخافــات 
داخــل املؤسســة، بحســب مــا ذكر مصــدر رفيع 
»العربي الجديد«. وتعّرضت  املستوى بداخلها لـ
وكالــة األنبــاء الكويتيــة كونــا النتقــادات واســعة 

في الكويت، عقب اختراقها مطلع عام 2020.

علــى  الشــريكة  والصفحــات  والتلفزيــون 
مستوى الوطن، وفق ملحس.

بالدعــاة  نكتفــي  »لــن  ملحــس:  ويتابــع 
واملشــايخ، بــل ســيكون معنــا مختصــون فــي 
النفــس  علمــاء  مــن  وكذلــك  األمنــي،  املجــال 
ولجــان  العشــائر  ورجــال  واالجتمــاع، 
اإلصــاح، وســنعمل للوصــول إلــى العائات 
ملــن  وكذلــك  معاناتهــا،  عــن  لنســمع  الثكلــى 

ارتكبــوا جرائــم قتــل، ليكونــوا عبــرة لغيرهم 
قبل الوقوع في املحظور«.

الحملــة ســتركز أيضــا على انتشــار جرائم 
فــاق  حيــث  املحتلــة،  فلســطن  فــي  القتــل 
 عام 2020، 

ً
عــدد القتلــى هناك الـــ 143 قتيا

وفــي  الجديــد،  العــام  بــدء  منــذ  وخمســة 
الشــأن يقــول ملحــس: »نحــن ال نفــرق بــن 
الداخــل  أو  غــزة  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة 

فلســطن،  كلهــا  هــذه   ،1948 عــام  املحتــل 
يجــري  مــا  خطــورة  نستشــعر  لكننــا 
فــي ظــل تقاعــس شــرطة االحتــال  هنــاك، 
اإلســرائيلي عــن القيــام بدورهــا، كذلك فإن 
اإلذاعــة ســتركز علــى جرائــم قتــل النســاء، 
وتحديــدًا تلــك التــي تقــع بـــ )داعي الشــرف، 

وأيضا القتل على خلفية الثأر(«.
وملحاولــة الوصــول إلــى أوســع شــريحة مــن 
وجودهــم،  أماكــن  اختــاف  علــى  املواطنــن 
الصحافــي  الجســم  علــى  اإلذاعــة  عرضــت 
لهــا،  والترويــج  الحملــة  دعــم  واإلعامــي 
خاصــة،  وليســت  وطنيــة  حملــة  بصفتهــا 
فيــه  يشــترك  عامــا«  »هّمــا  تحمــل  إنهــا  إذ 
الجميــع. ويقــول ملحس: »هذا امللف الشــائك 
ألهميــة  ــا 

ّ
من وإدراكا  جماعيــة،  مســؤولية 

بــكل  االجتماعــي  اإلعــام  وخاصــة  اإلعــام، 
تفرعاتــه، فقــد توصلنــا مع اإلذاعــات املحلية 
ومــع مســؤولي صفحــات الفيســبوك العامــة، 
اشــترك  إذ  منهــم،  فوريــا  تجاوبــا  والقينــا 
نحو خمس وعشرين إذاعة محلية وصفحة 
فيســبوك فــي نقــل الحلقة األولــى من برنامج 
)الــدم الحــرام(، التــي وصلــت إلــى نحــو 600 
ألف متابع، وحظيت بأكثر من 300 مشــاركة 
)شــير(، ونتوقــع أن يتضاعــف أعداد وســائل 
األيــام  خــال  حملــة  فــي  املشــاركة  اإلعــام 

القليلة القادمة«.
منــى،  أنــور  محمــد  الصحافــي  ويــرى 
أن  نابلــس«،  »هــوا  راديــو  تحريــر  رئيــس 
هــذا  تجــاه  املحــك  علــى  اليــوم  بــات  اإلعــام 
االنحــدار القيمــي الــذي يعانــي منــه املجتمع 
الفلســطيني، وعليــه واجــب كبيــر فــي وقفــه 
فــي  منــى  ويتابــع  األقــل.  علــى  إبطائــه  أو 
»استشــعارًا  الجديــد«:  »العربــي  لـ حديــث 
بخطــر هــذه املرحلــة، تشــاركنا في بث حملة 
وعبــر  مباشــر،  الهــواء  علــى  الحــرام(  )الــدم 
صفحتنــا علــى »فيســبوك«، فهــذا ما تحتمه 
امللقــاة علــى  علينــا املســؤولية االجتماعيــة 
عاتقنــا، ونحــن نعــول علــى الحملــة - وعلــى 
إذاعــة القــرآن أيضــا التــي لها جمهور واســع 
والداخــل  غــزة  الغربيــة وقطــاع  الضفــة  فــي 
لتعزيــز   -1948 عــام  املحتــل  الفلســطيني 
الــوازع الدينــي لدى أفــراد املجتمع، ملا له من 
أهميــة كبــرى فــي وقــف جرائم القتــل، وكذلك 
علــى  والضغــط  القانــون  هيبــة  إعــادة  فــي 
الــذي  العقوبــات  قانــون  لتعديــل  املشــرعن 

 في هذا املجال«.
ً
يعتبره البعض متساها

الحملة ترّكز على 
انتشار جرائم القتل في 

فلسطين المحتلة

يستخدم الصحافيون 
السوريون التطبيقات 

لممارسة عملهم

عماد كركص

تحديــث  أو  تعديــل  أحدثــه  الــذي  الجــدل 
سياســة الخصوصيــة مــن قبــل إدارة تطبيق 
»واتســاب« للتراســل الفوري اململوك لشــركة 
»فيســبوك«، الــذي يســتخدم كذلــك لألغراض 
التجارية والدعائية، بات حديث مستخدمي 
مــن  التخــوف  لجهــة  العالــم،  عبــر  التطبيــق 
تعرض بياناتهم للبيع أو املشاركة، بدءًا من 

الثامن من شهر شباط/ فبراير املقبل.  
فــي  الصحافيــن  مــن  العديــد  أن  بيــد 
وبينهــم  العالــم،  وحــول  العربــي  العالــم 
مواقــع  عبــر  أعلنــوا  ســوريون،  صحافيــون 
التواصــل االجتماعــي خــال األيــام املاضيــة 
والبــدء  التطبيــق  ملقاطعــة  اتجاههــم  عــن 
أمنــا  أكثــر  أخــرى  تطبيقــات  باســتخدام 

الستخدامها خال عملهم. 
أن  إلــى  الرقمــي  األمــن  فــي  خبــراء  ويشــير 
قــد تســمح  »واتســاب«  لـ السياســة الجديــدة 
إلدارة التطبيق بمشــاركة معلومات العماء 
وحتــى  حكوميــة  وجهــات  الســلطات  مــع 
الخبــراء   

ّ
فــإن كذلــك  التجاريــة،  الشــركات 

إلــى  يعمــد  »واتســاب«  أن  إلــى  يشــيرون 
يعنــي  مــا  املســتخدمن،  بيانــات  تخزيــن 
بينمــا   ،

ً
مســتقبا اســتخدامها  احتماليــة 

األمر مختلف بالنسبة لغيره من التطبيقات 
علــى  الجهــاز،  بيــع  إن  حيــث  »ســيغنال«،  كـ
ســبيل املثــال، ملســتخدم »ســيغنال« ســيفقد 
تخزينهــا،  لعــدم  نظــرًا  املعلومــات  جميــع 
أن  »واتســاب«  مســتخدم  بإمــكان  بينمــا 
يســتعيد بياناتــه ومعلوماتــه على التطبيق 
كونهــا مخزنــة لدى الشــركة املالكة، ما يعني 

أن بإمكان الشركة استخدامها.  
كذلــك  الســوريون  الصحافيــون  وطالــب 
زماءهم ومســتخدمي »واتســاب« في الباد 

عمومــا باملقاطعــة، ليحصلــوا علــى تواصــل 
آمــن ضمــن إجــراءات عملهــم، في ظــل الوضع 
تشــهده  الــذي  الصعــب  واألمنــي  السياســي 

الباد منذ اندالع الثورة السورية.  
علــى  بيطــار  محمــد  الصحافــي  وكتــب 
األعــزاء؛  واألصدقــاء  »الصديقــات  صفحتــه: 
برنامــج  أســتخدم  لــن  أننــي  علًمــا  أحيطكــم 
)واتــس آب( اعتبــاًرا من يــوم األربعاء القادم، 
13 كانون الثاني 2021، وذلك بعد السياســة 

الجديدة التي ســتبدأ بها )واتس آب( والتي 
تتيح للشــركة اســتغال معلومات شخصية 
التجاريــة«.  ملصالحهــا  املســتخدمن  عــن 
علــى  معــي  التواصــل  »يمكنكــم  مضيفــا: 
و)تلغــرام/  )signal/ســيغنال(  برنامجــي 
telegram( اعتبــاًرا مــن يوم االثنن. وأدعوكم 
إلى اتخاذ نفس اإلجراءات لحماية بياناتكم 

ومعلوماتكم الشخصية«. 
وعّبــر الصحافــي فــراس ديبــة عــن مخاوفــة 

مــا  أب  »واتــس  أن  إلــى  أشــار  حــن  بتهكــم، 
رح يبقــى مــكان آمــن بعــد 8 شــباط.. ومــارك 
وبياناتنــا..  نحــن  يبيعنــا  نــاوي  زوكنبــرغ 
ضبــوا غراضكــن مــن الواتــس وروحــوا علــى 
حــال  وابــن  محتــرم  تطبيــق   .. ســيغنال 

ومستوى األمان فيه عالي«.  
فيمــا قــال الصحافــي أنــس العــوض: »شــكرا 
تطبيقكــم،  اســتخدم  أعــد  لــم  لكــن  واتســاب 
العالم جميل مع تطبيق )سيغنال(«، وأشار 
أن »واتســاب ســيجبر جميــع  إلــى ماحظــة 
السياســة  علــى  املوافقــة  علــى  املســتخدمن 
الجديدة بحلول 8 آذار القادم، وهي مشاركة 
ســتفقد  وإال  فيســبوك،  مــع  خصوصيتــك 
اتصالــك«.  وجهــات  رســائلك  إلــى  الوصــول 
وأضــاف في منشــور الحق: »هــذه املعلومات 
التــي سيشــارك فيهــا تطبيــق واتســاب بعــد 
أدعــو  لهــذا  الجديــدة..  السياســة  تحديــث 
الجميع إلى اســتخدام تطبيق ســيغنال فهو 
آمــن حتى اللحظــة«. ولفتت الصحافية ديما 
اســتخدام  بترويــج  بــدأت  أنهــا  إلــى  الســيد 
تطبيقــات أخــرى غيــر واتســاب، بالقول: »من 
الصبــح عــم دور علــى غروبــات الواتــس أب 

وقلن نزلو سيغنال ونعيش هونيك«. 
والناشــطون  الصحافيــون  ويســتخدم 
املؤيديــن  ســيما  ال  الســوريون،  اإلعاميــون 
االجتماعــي  التواصــل  تطبيقــات  للثــورة، 
الثــورة،  خــال  عملهــم  ملمارســة  املختلفــة 
اختــراق  خــال  مــن  للماحقــة  وتعرضــوا 
منهــم  الكثيــر  تعــرض  ثــم  ومــن  بياناتهــم، 
لخطر القتل أو االعتقال أو االختفاء القسري، 
وباتــوا يحرصــون علــى اســتخدام تطبيقات 
أو  بياناتهــم  اختــراق  مســألة  لتجــاوز  آمنــة 
الســلطات املفروضــة، ســواء  مــع  مشــاركتها 
النظــام أو غيــره مــن الجهــات املســيطرة فــي 

أماكن مختلفة من الباد.

)Getty( تستمر الحملة شهرًا كامًال

)Getty( طلب واتساب الموافقة على مشاركة البيانات مع فيسبوك أو المغادرة نهائيا

تشترك أكثر من 20 إذاعة ومنصة فلسطينية في حملة توعوية بعنوان »الدم الحرام«، التي تسلّط الضوء على الجرائم في فلسطين 
المحتلة، وخصوصًا بعد ارتفاع األرقام خالل العام الماضي
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قضايا

المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

اقــــتــــحــــم عــــــشــــــرات مــــــن مــــؤيــــدي 
ــد  ــ ــالـ ــ ــي، دونـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــرئــــيــــس األمــ
تـــرامـــب، مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، في 
بتحريٍض   ،2021 يناير  الــثــانــي/  كــانــون   6
ــه، لـــاحـــتـــجـــاج عـــلـــى إجـــــــراءات  ــنـ مـــبـــاشـــر مـ
الـــنـــواب والــشــيــوخ على  تــصــديــق مجلسي 
نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة 
ــد مــثــلــت  ــ ــدن. وقــ ــايـــ ــاز فـــيـــهـــا جــــو بـــ ــ ــتــــي فــ الــ
أحـــداث االقــتــحــام العنيف وســقــوط خمسة 
قــتــلــى واضــــطــــرار أعـــضـــاء فـــي الــكــونــغــرس، 
إضــافــة إلـــى نــائــب الــرئــيــس، إلـــى االحــتــمــاء 
في أماكن سّرية، صدمًة كبيرة في الواليات 
املتحدة وخارجها. وبسبب دور ترامب في 
»التحريض على التمّرد«، باشرت األغلبية 
الديمقراطية في مجلس النواب بالتحضير 
ــراءات عــزلــه، فــهــل هــنــاك إمــكــانــيــة فعًا  ــ إلجـ
إلزاحـــتـــه مـــن الــســلــطــة قــبــل انــتــهــاء واليــتــه 

دستورًيا، في 20 كانون الثاني/ يناير؟

خيارات التخلص من ترامب 
ومدى واقعيتها 

هــنــاك ثــاثــة ســيــنــاريــوهــات رئــيــســة إلنــهــاء 
ــانــــون الـــثـــانـــي/  ــرامــــب قـــبـــل 20 كــ ــة تــ رئــــاســ
يناير: العزل واإلقالة من خال الكونغرس، 
ــتــــوري الــخــامــس  وتــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الــــدســ
ــــن خــــــال وزراء  مـ والــــعــــشــــريــــن وتـــنـــحـــيـــتـــه 
حــكــومــتــه ومــســؤولــيــهــا الـــكـــبـــار، والــضــغــط 

عليه لاستقالة طوًعا. 
1. العزل واإلقالة من خال الكونغرس: أعلن 
في  الــشــروع  نيتهم  رسمًيا  الديمقراطيون 
إجــــــراءات عـــزل تـــرامـــب فـــي مــجــلــس الــنــواب 
التمّرد، وتعريض  »التحريض على  بتهمة 
األمــن األمــيــركــي ومــؤســســات الحكومة إلى 
خــطــر كــبــيــر«. وبــحــســب نـــصٍّ أولـــي لائحة 
االتـــهـــام الــتــي أعـــّدهـــا نــــواب ديــمــقــراطــيــون، 
أظهر ترامب أنه يمّثل »تهديًدا إذا بقي في 
املــنــصــب«، وأنـــه »أدلـــى عــامــًدا بتصريحاٍت 
شــجــعــت عــلــى عـــمـــٍل مـــخـــالـــٍف لــلــقــانــون في 
مــبــنــى الــكــونــغــرس«. وإذا مـــا تـــمَّ عــزلــه في 
مــجــلــس الــــنــــواب، فــســتــكــون هــــذه أول مــرة 
مرتن؛  رئــيــٍس  بــعــزل  املجلس  فيها  يباشر 
إذ ســبــق أن وافـــــق عــلــى عـــزلـــه أواخــــــر عــام 
الرئيس  عــلــى  ضغطه  فضيحة  بــعــد   2019
منافسه  يشمل  تحقيٍق  إلجـــراء  األوكـــرانـــي 
ــدن، وابــنــه،  الــديــمــقــراطــي حــيــنــهــا، جـــو بـــايـ
بــتــهــم فـــســـاد، إال أن األغــلــبــيــة الــجــمــهــوريــة 
في مجلس الشيوخ حينها أفشلت مسعى 

الديمقراطين إلقالته. 
ينص الدستور األميركي في املادة األولى، 
الــنــواب  أن ملجلس  5، على  البند   ،2 الــفــقــرة 
وحــــده الــســلــطــة الــحــصــريــة لــلــمــبــاشــرة في 
إليه،  االتهام  توجيه  بمعنى  الرئيس؛  عــزل 
في حن أن ملجلس الشيوخ وحده حصرًيا، 
بحسب املادة األولى، الفقرة 3، البند 6، حق 
إقالته.  أو  وتبرئته  التهم  بتلك  محاكمته 
ــه الــثــانــيــة،  ــادتـ كــمــا يــنــص الـــدســـتـــور فـــي مـ
الـــفـــقـــرة 4، عــلــى أنــــه يــمــكــن إدانــــــة الــرئــيــس 
ــنـــاء عــلــى  ــتـــه فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ بـ ــالـ وإقـ
االتهامات املوجهة إليه في مجلس النواب 
غيرهما  أو  الـــرشـــوة،  أو  »الــخــيــانــة،  بسبب 
مـــن الــجــرائــم والــجــنــح الــكــبــيــرة«. ويتطلب 
الدستور أغلبية بسيطة في مجلس النواب 
ــــة  ــــرار اإلدانـ ــا قـ لــتــوجــيــه الئـــحـــة االتــــهــــام. أمــ
ــيـــوخ فــيــتــطــلــب تــصــويــت  فــــي مــجــلــس الـــشـ
ثلثي أعــضــائــه )67 عــضــًوا مــن أصــل 100(. 
ــة الــرئــيــس وإقــالــتــه في  وفــي حــال تــّمــت إدانـ
مجلس الشيوخ، فإن هذا يعد حكًما نهائًيا 
ال يــســتــطــيــع الــرئــيــس اســتــئــنــافــه. فـــي هــذه 
العملية، يقوم مجلس النواب، إذا وافق على 
العزل، عملًيا بدور االّدعــاء، في حن يؤّدي 
هيئة  أو  الـــقـــاضـــي  دور  الـــشـــيـــوخ  مــجــلــس 

املحلفن.
وعلى عكس عملية عزل ترامب أواخــر عام 
فإن  أسابيع طويلة،  استغرقت  التي   ،2019
الديمقراطين يقولون إن العملية هذه املّرة 
ســتــكــون ســريــعــة، ولـــن تــســتــغــرق إال أيــاًمــا 
قــلــيــلــة، ألنـــه لــن تــكــون هــنــاك تحقيقات وال 
جــلــســات اســـتـــمـــاع، بــحــيــث يــتــم الــتــصــويــت 
ســريــًعــا عــلــى الئــحــة االتـــهـــام. ويــؤيــد نـــواٌب 
جمهوريون هــذه املـــرة عــزل الــرئــيــس، وهو 
ــرة األولــــــــى. إال أن  ــ ــــرى فــــي املــ مـــغـــايـــٌر ملــــا جـ
املــشــكــلــة ســتــكــون فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ، إذ 
عــلــى الـــرغـــم مـــن إعـــــان عــــدد مـــن أعــضــائــه 
الــجــمــهــوريــن تــأيــيــدهــم إقـــالـــة تـــرامـــب بعد 
اقــتــحــام الــكــونــغــرس بــتــحــريــض مـــنـــه، فــإن 
الــديــمــقــراطــيــن لـــن يــتــمــّكــنــوا عــلــى األرجـــح 
ــا بــــن الــجــمــهــوريــن  ــ ــوًت ــن تـــأمـــن 17 صــ مــ
هذا  كــان  وربــمــا  الثلثن.  أغلبية  لتحصيل 
ــًا هـــدف الــديــمــقــراطــيــن، وهـــو تصعيد  أصـ
ــهـــوري بــــإحــــراجــــه فــي  ــمـ ــجـ أزمــــــة الــــحــــزب الـ
فَعله.  مــا  بعد  تــرامــب  عــزل   التصويت على 

وفضًا عن ذلك، لن يجتمع مجلس الشيوخ 
فــعــلــًيــا إال فـــي 19 كـــانـــون الـــثـــانـــي/ يــنــايــر، 
ــة تـــرامـــب  ــاســ ـــن انـــتـــهـــاء رئــ أي قـــبـــل يـــــوم مـ
أن بعض  الرغم من  إقالته، على  في  للنظر 
السواء  على  والجمهورين  الديمقراطين 
بالتصويت  القيام  على ضـــرورة  يــشــّددون 
عــلــى إقــالــة تــرامــب، حــتــى لــو بــعــد مــغــادرتــه 
مــنــصــبــه، مـــن أجـــل مــنــعــه مـــن الــتــرّشــح ألي 
منصب عام بعد ذلك. وينص الدستور في 
ــادة األولــــى، الــفــقــرة 3، الــبــنــد 7، عــلــى أنــه  املــ
التصويت  ُيتبع  أن  الشيوخ  مجلس  يمكن 
يقضي  آخــر  بتصويٍت  الرئيس  إقــالــة  على 
الــتــرّشــح ملنصب مستقبلي،  مــن  بــحــرمــانــه 
أغلبية  إال  يتطلب  ال  اإلجــــراء  هــذا  أن  علًما 
الــتــصــويــت  ــم  تـ ــال  فـــي حــ بــســيــطــة )1+50(، 
عــلــى إقــالــتــه بأغلبية الــثــلــثــن. ولــكــن إدانـــة 
الكونغرس  أن  تعنيان  ال  وإقــالــتــه  الرئيس 
يملك صاحية سجنه؛ إذ إن هذه محاكمة 
نحو  على  ماحقته  يمكن  ولكن  سياسية. 
 قــضــائــًيــا بــنــاء عــلــى ُتــهــم جنائية، 

ٍّ
مــســتــقــل

ــن مــــّدعــــون عــــامــــون، كـــمـــا فــي  ــلـ ــا أعـ ــو مــ ــ وهـ
واشـــنـــطـــن وجـــورجـــيـــا ونـــيـــويـــورك، نيتهم 

القيام به. 
ــــن غـــيـــر املـــــرّجـــــح أن تـــنـــجـــح هـــذه  ــــك، مـ ــذلـ ــ لـ
ــيـــوخ فــــي ظــل  ــاوالت فــــي مــجــلــس الـــشـ ــ ــحـ ــ املـ
معارضة جمهورين كثيرين، كما أن بايدن 
ملا قد يسببه  لها،  نفسه ال يبدو متحّمًسا 
ذلــك مــن صــرف االنــتــبــاه عــن أجندته للمئة 
يوم األولى، وتعميق االنقسام القائم أصًا 

داخل املجتمع األميركي. 
ــتــــوري الــخــامــس  2. تــفــعــيــل الـــتـــعـــديـــل الــــدســ
الديمقراطين  قــيــادات  ُتخفي  ال  والــعــشــريــن: 
جمهوريون  أعــضــاء  ومعهم  الكونغرس،  فــي 
ومــســؤولــون فــي إدارة تــرامــب تفضليهم هذا 
الخيار. وينظم التعديل الدستوري الخامس 
والعشرون، لعام 1967، في الفقرة الرابعة منه، 
عزل الرئيس من طرف نائبه، بتأييد أغلبية 

»غير  أنــه  يعتقدون  عندما  الحكومة  أعــضــاء 
قــادر على االضــطــاع بصاحيات وواجبات 
ل هذا النص، مع  منصبه«. ولم يحصل أن ُفعِّ
أنه تمَّ التفكير فيه أكثر من مرة خال رئاسة 
ترامب، بسبب سلوكيات له ُعّدت غير سوّية 
ومــــهــــّددة لـــألمـــن الـــقـــومـــي. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
الــتــي مــورســت على نائب  الكبيرة  الــضــغــوط 
الرئيس، مايك بنس، لتفعيل هذا النص، فإنه 

ما زال متردًدا في ذلك. 
الثالث  الخيار  يقضي  طوًعا:  االستقالة   .3
بــــأن يـــبـــادر تـــرامـــب نــفــســه إلــــى االســتــقــالــة 
طوًعا، على أن ُيكمل بنس مدته الدستورية 
ــايـــر، يــمــنــح  ــنـ ــانــــون الـــثـــانـــي/ يـ حـــتـــى 20 كــ
خــالــهــا تـــرامـــب عـــفـــًوا عـــاًمـــا. إال أن تــرامــب 
لــن يقبل ذلــك على األرجـــح، وخــصــوًصــا أن 
عاقته بنائبه وصلت إلى مستوى عاٍل من 

التوتر وعدم الثقة.   

ترامب ومستقبل الحزب الجمهوري
وضع اقتحام الكونغرس بتحريض مباشر 
من ترامب الحزب الجمهوري أمام معضلٍة 
يــنــادي  تــيــاريــن؛  بانقسامه  تــهــّدد  حقيقيٍة 
األول بضرورة االبتعاد عن ترامب ووضع 
ــــى قـــيـــادة  ــعـــودة إلـ ــالـ ــاٍت ال تــســمــح لــــه بـ ــيــ آلــ
الــحــزب. ويــشــّدد الثاني على أن ترامب هو 
إحدى أوراق الحزب الرابحة. وبناء عليه، ال 
ينبغي التمّرد عليه أو التخلي عنه. ويقول 
فــعــلــًيــا يسيطر  بــــات  تـــرامـــب  إن  ثــالــث  رأي 
أي محاولٍة  وإن  الــجــمــهــوري،  الــحــزب  على 

للتخلص منه ما عادت ُتجدي نفًعا.
اقـــتـــحـــام  أن  األول  الـــــــــرأي  ــاب  ــ ــحـ ــ أصـ يــــــرى 
ــّر عــلــى نــحــو كــبــيــر صـــورة  الــكــونــغــرس أضــ
الــحــزب الــجــمــهــوري، وأنــــه أصــبــح »يــواجــه 
تهديًدا وجودًيا« إذا لم يتمايز في موقفه، 
ويبتعد عن رئيٍس منفلٍت تتحّكم فيه نزوات 
ســلــطــويــة جـــامـــحـــة. وبــحــســب الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري، جـــون ثــــون، مــن واليــــة ســاوث 
داكـــوتـــا، فـــإن »هـــويـــة« الـــحـــزب الــجــمــهــوري 
تمحورت في السنوات املاضية حول قيادة 
تــتــمــحــور اآلن حــول  الــــحــــزب، ويــنــبــغــي أن 
»األفــكــار واملــبــادئ والــســيــاســات«. ويسوق 
هــؤالء حجًجا كثيرة فــي ضـــرورة االبتعاد 
التي  االنتخابية  الهزائم  منها  تــرامــب،  عن 
لحقت بــالــحــزب أخــيــرا، وآخــرهــا الــخــســارة 
عن  الشيوخ  مجلس  ملقعَدي  املتوقعة  غير 
ــا، وهــــو مـــا يــعــنــي خــســارة  ــيـ واليـــــة جـــورجـ

األغلبية لصالح الديمقراطين. 
وبهذا، يكون الجمهوريون قد خسروا البيت 
األبـــيـــض ومــجــلــَســي الـــكـــونـــغـــرس؛ الـــنـــواب 
الــلــذيــن كــانــا تــحــت سيطرتهم  والـــشـــيـــوخ، 
ترامب عام 2017. ويحّذر  بداية رئاسة  مع 
أصـــحـــاب هـــذا املـــوقـــف مـــن أن الــبــقــاء تحت 
عباءة ترامب سيحّد من قــدرة الحزب على 
الفوز في أي انتخاباٍت عامة قادمة، وجمع 
األموال، فضًا عن إيجاد مرّشحن أقوياء. 

ويــؤيــد هـــؤالء فــكــرة الــتــصــويــت عــلــى إقــالــة 
ــرامــــب فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، بـــعـــد عــزلــه  تــ
ــتـــصـــويـــت تــالــًيــا  فــــي مــجــلــس الـــــنـــــواب، والـ

ؤ أي مــنــصــٍب عـــام في  عــلــى مــنــعــه مـــن تـــبـــوُّ
املــســتــقــبــل. ويــخــشــى هــــؤالء الــجــمــهــوريــون 
من عودة ترامب إلى الترّشح للرئاسة بعد 
أربع سنوات، وخصوًصا أن استطاع رأي 
ديــســمــبــر 2020  األول/  كـــانـــون  فـــي  ُأجـــــري 
يشير إلى أن ترامب يتمتع بتأييد %87 بن 
أنــه ال يحظى  الرغم من  الجمهورين، على 
في  الوطني.  املستوى  على  كبيرة  بشعبية 
حن أفاد استطاع رأي آخر ُأجري في الفترة 
نفسها بأن %77 من الجمهورين يصدقون 
مزاعم ترامب إنه خسر االنتخابات لبايدن 
من جــّراء عمليات التزوير التي جــرت على 

نطاق واسع. 
ــا أصـــحـــاب الـــــرأي الـــداعـــي إلــــى الــتــمــّســك  أمــ
بترامب، فحجتهم أنه حصل على أكثر من 
74 مليون صــوت، أي ما نسبته %46.9 من 
مــجــمــوع الــنــاخــبــن األمــيــركــيــن. ويــقــولــون 
إن الــحــزب الــجــمــهــوري اســتــطــاع أن يقلص 
الفارق مع األغلبية الديمقراطية في مجلس 
النواب بفضل وجود مرشحيه على القائمة 
االنتخابية نفسها لترامب، كما أنهم يرون 
أن ترامب ساهم في الحفاظ على عديد من 
املــقــاعــد الــجــمــهــوريــة فــي مــجــلــس الــشــيــوخ. 
ــيــــن جـــمـــهـــوريـــن  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وبــــحــــســــب اســ
ز وضــع الــحــزب بن 

ّ
عــديــدن، فــإن تــرامــب عــز

نــاخــبــي الــطــبــقــات الــعــامــلــة، عــبــر تــرويــجــه 
وتخفيض  الوظائف  توفير  قوامها  أجندًة 
الضرائب. بل يــرى هــؤالء أن أجندة ترامب 
والهجرة  بــالــضــرائــب  املتعلقة  وســيــاســاتــه 
يمكن أن تــســاعــد الــحــزب الــجــمــهــوري على 
استعادة الدعم بن ناخبي الضواحي الذين 
انــفــّضــوا عــنــه بــســبــب أســلــوبــه الــشــخــصــي، 
ــــس بـــســـبـــب ســــيــــاســــاتــــه، ويــــســــوقــــون  ــيـ ــ ولـ
دلـــيـــًا عــلــى ذلـــك فـــوز عــديــد مـــن املــرشــحــن 
الــجــمــهــوريــن فــي مــجــلــس الـــنـــواب عــن تلك 

املناطق.  
ــاب الـــــــرأي الــثــالــث  فــــي حــــن يــعــتــقــد أصــــحــ
أن ســيــطــرة تــرامــب عــلــى الــحــزب ستستمر 
بــعــد خـــروجـــه مـــن الـــرئـــاســـة، بـــل إن نــجــلــه، 
دونـــالـــد تـــرامـــب جـــونـــيـــور، لـــم يــــتــــرّدد، قبل 
اقـــتـــحـــام الــكــونــغــرس بـــســـاعـــات قــلــيــلــة، في 
أعلنوا  الذين  الجمهورين  تهديد األعضاء 
نــّيــتــهــم الــتــصــديــق عــلــى فـــوز بــايــدن بأنهم 
سيواجهون العواقب، على أساس أن »هذا 
لــم يعد حزبهم الــجــمــهــوري. بــل بــات حزب 

دونالد ترامب الجمهوري«. 
وفي مؤّشر على استمرار الدعم الذي يحظى 
بــه تــرامــب داخـــل الــحــزب الــجــمــهــوري، أعيد 
انــتــخــاب رونــــا مــكــدانــيــيــل وتـــومـــي هيكس 
جــونــيــور، وهــمــا حليفان مــقــّربــان مــنــه، في 
8 كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر، أي بــعــد يــومــن 
منصبن  فــي  الكونغرس،  اقتحام  مــن  فقط 
ــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــزب  ــلـــجـ ــي الـ ــ رئـــيـــســـن فـ
قويٍّ  بدعٍم  ترامب  يتمتع  كما  الجمهوري. 
بــن نــاخــبــي الــطــبــقــة الــعــامــلــة واملسيحين 
استطاع  وبحسب  والريفين.  اإلنجيلين 
وول ستريت جورنال  أجرته صحيفة  رأي 
وشبكة إن بي سي نيوز يغطي عام 2020، 
فـــإن نــحــو %60 مـــن الــجــمــهــوريــن وصــفــوا 
أنــفــســهــم بــأنــهــم مـــؤيـــدون لـــتـــرامـــب، ولــيــس 
على  يدعمونه  وأنــهــم  الجمهوري،  للحزب 

نحو مطلق. 
انــطــاًقــا مــن ذلــــك، يــمــكــن فــهــم إصــــرار ستة 
شيوخ جمهورين، و121 نائًبا عن الحزب، 
بعض  انتخابات  نتائج  تحّدي  في  املضي 
الـــواليـــات كـــأريـــزونـــا، حــتــى بــعــد االقــتــحــام 
الكونغرس،  تــرامــب مبنى  الــدامــي ألنــصــار 
وانــــفــــضــــاض جـــمـــهـــوريـــن كـــثـــيـــريـــن عـــنـــه، 
وتــصــاعــد الـــدعـــوات إلـــى الـــوحـــدة وضــمــان 

انتقال سلمي وسلس للسلطة. 

خاتمة
على الــرغــم مــن حــالــة الغضب الــعــارم التي 
أنــصــاره على  تــرامــب  بها تحريض  ب  تسبَّ
اقـــتـــحـــام مــبــنــى الـــكـــونـــغـــرس، بــمــا فـــي ذلــك 
فــي صــفــوف املــســؤولــن الــجــمــهــوريــن، فــإن 
الــحــكــم قبل  إقــالــتــه أو تنحيته عــن  مــســألــة 
نــهــايــة واليـــتـــه تــبــدو أمـــــًرا مــســتــبــعــًدا. لكن 
ــام جــمــاعــات  ــل األحــــــــــوال، فـــــإن اقـــتـــحـ ــي كــ فــ
من  بتحريٍض  بالقوة،  الكونغرس  متطّرفة 
في  وصمة  خّلف  نفسه،  األميركي  الرئيس 
الــواليــات املتحدة، إمــا أن تنجح في  تاريخ 
تــجــاوزهــا وإيــجــاد سبل لــلــحــوار الــداخــلــي، 
وشـــرط ذلـــك تهميش ظــاهــرة تــرامــب ونــزع 
ستمضي  أو  ذاتـــه،  الشخص  عــن  الشرعية 
ــتـــمـــاعـــي  ــي تــــمــــزق نـــســـيـــجـــهـــا االجـ ــ أبــــعــــد فـ
بــايــدن نفسه  والــســيــاســي. وهـــكـــذا، سيجد 
الــثــانــي/ يناير أمـــام أميركا  فــي 20 كــانــون 
كــان نائب  الــتــي تركها حينما  أخـــرى، غير 
منقسم  مستقطب  بلد  2017؛  عــام  الرئيس 
بعد جائحة  اقتصادًيا  ذاتــه، ضعيف  على 
كورونا وغيرها، إضافة إلى تراجع هيبته 
عاملًيا، بسبب السياسات واملمارسات التي 

ارتكبها ترامب وأنصاره. 

أي مستقبل للواليات المتحدة األميركية؟

سيناريوهات إقالة ترامب 
ومستقبل الحزب الجمهوري

اقتحام الكونغرس 
أضّر على نحو 

كبير بصورة الحزب 
الجمهوري، وهو 

أصبح »يواجه 
تهديًدا وجوديًا«

 
يعتقد بعضهم أن 
سيطرة ترامب على 

الحزب الجمهوري 
األميركي ستستمر بعد 

خروجه من الرئاسة 

مسألة إقالة ترامب أو 
تنحيته عن الحكم قبل 
نهاية واليته تبدو أمًرا 

مستبعًدا

بعد اقتحام أنصار الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لمبنى الكونغرس في واشــنطن، باشــرت األغلبية الديمقراطية في مجلس 
النــواب بالتحضيــر إلجراءات عزله، فهل هناك إمكانية فعًلا إلزاحته من الســلطة قبل انتهاء واليته دســتوريًا؟ هنا تقدير موقف 

للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه المسألة وإمكاناتها

أنصار لترامب داخل مبنى الكونغرس في 2021/1/6 )فرانس برس(

الرئيس  من  بتحريٍض  بالقوة،  الكونغرس  متطرفة  جماعات  اقتحام 
األميركي نفسه، خلّف وصمة في تاريخ الواليات المتحدة، إما أن تنجح 
في تجاوزها وإيجاد سبل للحوار الداخلي، وشرط ذلك تهميش ظاهرة 
ترامب ونزع الشرعية عن الشخص ذاته، أو ستمضي أبعد في تمزق 
نسيجها االجتماعي والسياسي. وهكذا، سيجد بايدن نفسه في 20 يناير 
أمام أميركا أخرى، غير التي تركها حينما كان نائب الرئيس عام 2017؛ بلد 
مستقطب منقسم على ذاته، ضعيف اقتصاديًا بعد جائحة كورونا 

وغيرها، إضافة إلى تراجع هيبته عالميا

وصمة عار
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على شرائح جديدة من املستمعني، والبقاء 
. فالكالم 

ّ
على الساحة الفنية، وإن بزخم أقل

املــنــبــثــق مــن الـــثـــورة والــقــيــم الــتــي أرســتــهــا، 
بــــدأ يـــتـــبـــّدد أمـــــام دمـــويـــة املــشــهــد املــصــري 

واالنقسام الحاد في الشارع.
أذكــى مــن نجح فــي ذلــك التغيير كــان فريق 
»كــايــروكــي«، الـــذي بــدأ يــقــّدم لــونــًا مختلفًا؛ 
ــــودة فــي  ــمـ ــ ــبــــاســــط حـ ــــع عـــبـــد الــ ــتــــعــــاون مـ فــ
»غــريــب فــي بــالد غــريــبــة«، ثــم طـــارق الشيخ 
فـــي »الـــكـــيـــف«، وهـــو مـــا شــّكــل فـــارقـــًا كبيرًا 

فـــي انـــتـــشـــار الـــفـــرقـــة. فــلــو تــابــعــت فـــي تلك 
املـــرحـــلـــة تــقــديــم مــوســيــقــى الــــــروك املـــراهـــق 
الـــهـــاي ســـكـــول«، لــكــان انــتــشــارهــا  أو »روك 
تـــالشـــى حــتــى اخــتــفــى تــقــريــبــًا، خــصــوصــًا 
أن هــــذا الــنــمــط املــوســيــقــي فـــي طــريــقــه إلــى 
االنقراض في العالم، علمًا أن أّول من أرسى 
واملغنني  املستقلة  الــفــرق  بــني  التعاون  هــذا 
فــرقــة »افــتــكــاســات«، حني  كــانــت  الشعبيني 
قدمت مــع حــجــازي متقال أغنية »فــداديــن« 
في ألبوم »دندشة«. لكن األغنية لم تنتشر 

سليم فؤاد

في عام 2013، وفي السياسة كما 
 مصر عادت 

ّ
في املوسيقى، بدا أن

الــجــديــدة، إلى  إلــى مطلع األلفية 
فــي السياسة،  الــدكــتــاتــوري  الحكم  ســنــوات 
وســـنـــوات الــبــوب الــتــجــاري فــي املــوســيــقــى. 
القليلة األخيرة كانت مجّرد  السنوات   

ّ
كــأن

ما  تغيير، سرعان  لنسمات  فاصل، فسحة 
سكنت. 

رفعتها  التي  السياسية  األغــانــي  تراجعت 
مغنو  ليعود  الــثــورة،  بعد  املستقلة  الــفــرق 
البوب ويمسكوا بزمام املبادرة: من »تسلم 
األيــادي« إلى »بشرة خير«. أغــاٍن »وطنية« 
األفــراح والخطوبات، وعلى  في   

ّ
تبث باتت 

الشواطئ وفي سيارات املارة... وأمام لجان 
االنتخابات طبعًا.

وبــعــيــدًا عـــن عـــشـــرات الــتــفــاصــيــل املــرتــبــطــة 
بـــهـــذه األغــــانــــي، والـــســـيـــاســـة الـــعـــامـــة الــتــي 
أرسيت في البالد، أصبح كل من ال يرقص 
على »تسلم األيــادي«، مشتبهًا به. في هذه 
السنة تــحــديــدًا، أدركـــت الــفــرق أنــهــا تحتاج 
إلــى تغيير املــحــتــوى الـــذي تــقــّدمــه، للعثور 

مع هروب الناس إلى 
الطبيعة أصبحت الجزمة 

البالستيكية دارجة

أصبح كل من ال يرقص 
على أغاٍن مثل »تسلم 

األيادي« مشتبهًا به

تمت عبر هذا الموقع 
320 ألف صفقة بقيمة 

140 مليون يورو

2223
منوعات

كـــحـــال أغـــانـــي كـــايـــروكـــي. فـــي عـــامـــي 2015 
املستقلة  املوسيقى  كــانــت  وبينما  و2016، 
البقاء على  تعيد تشكيل هويتها وتحاول 
الــســاحــة، عــرفــت ثـــالث فـــرق ذروة نجاحها 
وانتشارها: »كايروكي«، و»مسار إجباري«، 

و»شارموفرز«. 
وقـــد نجحت األخـــيـــرة فــي إثــبــات وجــودهــا 
املــوســيــقــي بــصــوت مختلف عــن كــل الــفــرق 
مقارنتها  ويمكن  مصر،  في  سبقتها  التي 
ــل طلعت  ــراحــ الــ بــتــجــربــة  بـــآخـــر  بــشــكــل أو 

زيــن. عامل آخــر ساهم في بقاء هــذه الفرق 
فــي صـــدارة املــشــهــد، وهــو املاركتينغ الــذي 
»إرثها« على  رافق عملها، فبدأت الترويج لـ
إحياء  خــالل  من  البديلة،  املوسيقى  ساحة 
حفالت بمناسبة مرور 10 أو حتى 15 سنة 
عــلــى تــأســيــســهــا، وســاهــمــت هــــذه الــدعــايــة 
كبير،  بشكل  حفالتها  بنجاح  كبير  بشكل 
ــــواء فـــي ســاقــيــة الـــصـــاوي أو فـــي أمــاكــن  سـ

أخرى مثل »كايرو فستيفال«.
ــروع لــيــلــى«  ــ ــشـ ــ ــاءت حـــفـــلـــة فــــرقــــة »مـ ــ ــ ثـــــّم جـ
ــــزح، لــيــبــدأ  ــــالم قــــوس قـ ــــع أعـ الــلــبــنــانــيــة ورفـ
الكبرى  الحفالت  على  التدريجي  اإلطــبــاق 
فـــي مـــصـــر، ويـــبـــدأ عــصــر آخــــر مـــن عــصــور 

التضييق على املوسيقى املستقلة. 
مخرج  إيجاد  إلــى  مجددًا  الفنانون  اضطر 
تــحــّول مــوضــوع تنظيم حفلة  لــهــم، بعدما 
كــبــيــرة، أو إنـــتـــاج ألـــبـــوم وبــيــع ســيــديــهــات 
مـــهـــمـــة، شـــبـــه مــســتــحــيــل. انـــتـــقـــلـــت الــلــعــبــة 
بشكل تــام إلــى الــفــضــاء االفــتــراضــي، وبــات 
ــّداد املــشــاهــدات على  مــعــيــار الــنــجــاح هــو عــ
املعيار، عادت  »يــوتــيــوب«. وبناء على هــذا 
شــركــات االتـــصـــاالت لــتــخــتــار نــجــومــهــا في 

مواسم اإلعالنات املختلفة. 
عــّداد املشاهدات هــذا، هو الــذي فتح املجال 
أمــام ظهور أنــواع موسيقية ونجوم أغنية 
جدد. سطع نجم مغني املهرجانات، ثم الراب 
ترتفع،  الشعبية  أسهمهم  وباتت  والــتــراب. 
خصوصًا أن إنتاج هذا النوع من املوسيقى 
غير مكلف إنتاجيًا. فبدل مساحات العرض 
الــكــبــيــرة، ووجـــــود أربـــعـــة أو خــمــســة أفــــراد 
يؤلفون فرقة، ال يحتاج مغني املهرجانات 
أو الــتــراب ســوى إلــى البــتــوب وميكروفون 
وصوته. فاألنماط املوسيقية هذه تستخدم 
األوتوتيون، والـ EDITING بشكل رئيسي، 
بــنــي عــلــيــه هــــذا الـــنـــوع املــوســيــقــي. كــمــا أن 
اإليقاعات املستخدمة هي عبارة عن نماذج 
)samples( مسجلة مسبقًا وموجودة داخل 
وأشهرها  الــصــوت،  تحرير  برامج  مكتبات 

.fruity loops في هذا املجال
الـــتـــي تعالجها  لــلــمــواضــيــع  بــالــنــســبــة  ــا  أمــ
هــــذه األغــــانــــي، فــهــي بــشــكــل عــــام مــنــاســبــة 
لـــشـــعـــب/شـــعـــوب مـــقـــمـــوعـــة، كـــمـــا هــــي حـــال 
بأنه  املستمع  تقنع  أغـــاٍن  املــصــري.  الشعب 
ــع بــقــوة غــيــر مـــوجـــودة فـــي الحقيقة: 

ّ
يــتــمــت

أنـــت الــبــطــل/الــقــوي/الــنــظــيــف مــقــابــل اآلخــر 
الضعيف/الخائن/املجرم.

وكي تحصد األغاني التي تعتمد هذا النمط 
أن تختار  )مــهــرجــانــات/تــراب/راب(، يجب 
فــي اصطفافاتها  فاقعة  أغــانــي ومــواضــيــع 
ــانـــي محمد  وقــطــبــيــتــهــا. وهــــكــــذا، تــبــقــى أغـ
رمضان، الذي يطل علينا في كل أغنية وهو 
يحارب أعداءه الوهميني، فهو الرقم 1 الذي 

يستحيل االنتصار عليه.
لم يبتكر رمضان هذا النوع من التحديات 
أعــداء غير موجودين. بل إن  الغنائية ضد 
هـــذه الــقــاعــدة أســاســيــة فــي هـــذا الــنــوع من 
 ،dissing باسم  عامليًا  ومــعــروف  املوسيقى، 
الــخــصــم املــوجــهــة ضــده  أي تقليل احـــتـــرام 
األغنية. هنا، ظهر الفْرق بني الفرق املستقلة 
واألنـــــواع املــوســيــقــيــة الــجــديــدة الــتــي بــدأت 
تزدهر منذ عام 2015. فيمكن ألي فرقة، مثل 
»كايروكي« أو »شارموفرز«، أن تقّدم أغنية 
تتحدث فيها عــن يــوم عـــادي فــي حــيــاة أي 
مواطن، من دون تحديات. بل يمكن أن تذهب 
أبعد من ذلك من خالل بعض النصائح التي 
المست في أحيان كثيرة كورسات التنمية 
البشرية، لكن ذلك شبه مستحيل في أغنية 
أو أغنية مــهــرجــانــات. وهـــذا تحديدًا  تـــراب 
ــجــه تــدريــجــيــًا نحو 

ّ
مـــا جــعــل الــجــمــهــور يــت

الــقــوة والــتــفــّوق، في  الــتــي تظهر  املوسيقى 
وقت يعيش في حياته الحقيقة أقسى أنواع 

القمع والذل والفقر.

ربيع فران

مجّددًا، يطرح مسلسل »ال حكم عليه« قضية 
تــجــارة األعـــضـــاء، بــعــد أن تــنــاولــهــا الثنائي 
ــــي كـــوســـا والــلــيــث حــجــو فـــي عــــام 2019  رامـ
مــن خــالل مسلسل »مــســافــة أمــــان«. محاولة 
لقصي  ــحــســب 

ُ
ت األداء،  فـــي  جــــدًا  مــتــمــاســكــة 

ــاب عن  خــولــي )يــلــعــب دور نــســيــم(، الــــذي غـ
بسبب  املاضية،  السنة  الرمضانية  الــدرامــا 
فيليب  )إخـــــــراج   »2020« مــســلــســل  تــأجــيــل 
املقبل. كما تطل علينا  املــوســم  إلــى  أســمــر(، 
فــالــيــري أبـــي شــقــرا )زمــــن(؛ وقـــد أظــهــرت من 
في طريقة  ا 

ً
ملحوظ تقدًما  األولــى  الحلقات 

األداء، بدور املحامية التي تسعى إلى كشف 
بــحــادث دهــس متعمد،  جريمة قتل والــدهــا 
تلت والــدة نسيم مع 

ُ
في اليوم نفسه الــذي ق

زوجــهــا الطبيب جمال )أســعــد رشـــدان(، في 
ظروف غامضة.

ــادة  ــ ــلـــف إعــ ــتـــح مـ تـــعـــيـــد املـــحـــامـــيـــة، زمـــــــن، فـ
بــعــد خمس  تــه  بــراء علن 

ُ
لت نــســيــم،  محاكمة 

سنوات من سجنه، ويطلق سراحه، ويدخل 
مــع املــحــامــيــة رحــلــة أخــــرى فــي تــتــّبــع مافيا 

العام، لكن بطريقة عصرية، فاعتمدتها دور 
األزيــاء كل على طريقتها. ومــن هــذه الطرق، 
مزجها مع األلــوان املعدنية أو الذهبية. فال 
أن  أن هــذه الصيحة يمكن  يخفى على أحــد 
ــفـــاء هــذه  ــدًا، إال أن إضـ ــ تـــبـــدو كــالســيــكــيــة جـ
انتعاشًا  يزيدها  عليها  العصرية  اللمسات 
لــتــواكــب الــعــصــر. قــد يــجــد الــبــعــض صعوبة 
ــوان  ــ األلـ لــكــثــرة   Patchwork ـــ  الــ تــنــســيــق  فـــي 
اختيار  األفــضــل  الحالة،  هــذه  فــي  املتداخلة. 
بـــألـــوان مـــوجـــودة فــي خــزانــة   patchwork ـــ الـ
 ليسهل تنسيقها. كذلك يمكن 

ً
املالبس أصال

ارتدائها  لــدى  أجمل  القطعة بشكل  تبرز  أن 
مع سروال أسود أو مع قميص أبيض. كذلك، 
مع   patchwork الـــ  الجاكيت  تنسيق  يعتبر 

.
ً
فستان موحد اللون سهال

تعتبر  الــقــدمــني:  عند  الفضفاضة  الــســراويــل 
السراويل الواسعة عند القدمني والفضفاضة، 
ارتــداؤهــا في  التي يمكن  املريحة  القطع  مــن 
أي وقــت كــان. كذلك تتوافر في أساليب عدة 
وأقمشة متنوعة، ويسهل تنسيقها مع كنزة 
مريحة  ة 

ّ
لطل قميص  مــع  أو  ناعمة،  صوفية 

تتسم بالبساطة العصرية.
السويتشرت  تعتبر  القصيرة:  السويتشرت 
ــن الــقــطــع  ــــد مــ ــزائـ ــ ــاس الـ ــقــ الـــقـــصـــيـــرة ذات املــ
املتعددة.  بقّصاتها  خزانتك،  فــي  األساسية 

كارين إليان ضاهر

فــي الــعــام املــاضــي، بـــدت املــالبــس الرياضية 
األكـــثـــر رواجـــــًا خــــالل أشــهــر الــحــجــر املــنــزلــي 
بسبب كــورونــا. وإذا كــان االتــجــاه اليوم إلى 
التغيير، إلى حد ما، ال يبدو ممكنًا االبتعاد 
تــمــامــًا عـــن األجــــــواء الــتــي نــعــيــشــهــا وروتــــني 

الحياة املتبع في ظل الوباء. 
في عالم املوضة، ثمة ميل واضح إلى املالبس 
ــلـــيـــزر وســـــــروال  ذات املــــقــــاس الـــــزائـــــد، مــــن بـ
وقميص لعام 2021. من جهة أخرى، من أهم 
الشروط التركيز على القطع األساسية، ال ألن 
حياتنا تتطلب ذلك فحسب، بل أيضًا بهدف 
الحد من الهدر الحاصل في املوضة واملسيء 
إلى البيئة بشكل واضح؛ إذ تتجه دور األزياء 
العاملية إلى إعادة التدوير، وإلى كل ما يمكن 

أن يخفف من األذى تجاه البيئة.
الـــجـــزمـــة الــبــالســتــيــكــيــة: بــعــد أشـــهـــر طــويــلــة 
مـــن الـــحـــجـــر، نــتــيــجــة انـــتـــشـــار الــــوبــــاء، بــدت 
الطبيعة امللجأ األول واألخير. لذلك، أصبحت 
األكسسوارات املناسبة للنزهات في الطبيعة 
 ،

ً
والــصــيــد، ومنها األحــذيــة، اخــتــيــارًا مفضال

التي تبدو جذابة ضمن كل  ومن الصيحات 
القطع الخاصة باملغامرات.

احتل مكانة مهمة ضمن  البرمودا:  الشورت 
صيحات العام املاضي، وال يزال موجودًا في 
عام 2021. يتميز بتعدد االختيارات املتاحة 
ة 

ّ
مــعــه إلطــاللــة عملية مــريــحــة، أو حــتــى لطل

رســمــيــة مـــع قــمــيــص أو بــلــيــزر. كـــذلـــك يــبــدو 
يتطلب  الــذي  اليوم  حياتنا  لروتني  مناسبًا 

التركيز على املالبس املريحة والعملية.
الـ patchwork: عادت صيحة الـ Patchwork مع 
خليط من الرقع امللونة، إلى الواجهة في هذا 

تــجــارة األعــضــاء، مــا يسفر عــن غضب ابنّي 
الطبيب، الواضح أنهما شركاء في الجريمة.

يتخطى املخرج فيليب أسمر عالم الصورة 
هذه املرة، وينتفض على أعماله في الدراما 
املحلية اللبنانية، فيخالف ما يفرضه املحلي 
املشتركة:  الــعــربــيــة  الـــدرامـــا  مــع  فــي تعاطيه 
الرواية  إيقاع متسارع لألحداث، شريط من 
 
ً
ــــى مــســتــغــال يـــبـــدأ ســريــًعــا مـــن الــحــلــقــة األولــ

ــــداث املــفــروضــة مــن داخـــل ســجــن قضى  االحـ
فيه نسيم محكوميته إلى الفضاء الخارجي 

الغارق في تفاصيل القضية وتشعباتها.
عليه«،  »ال حكم  فــي  واضــًحــا  التطور  يظهر 
وذلــــك عــبــر اجـــتـــراح مــفــاهــيــم أخــــرى يــحــاول 
ــأداء رفــيــع،  ــ قــصــي خـــولـــي الــتــغــلــب عــلــيــهــا بــ
بعيًدا عن ممثل »الشكل«. وجهه ال يخلو من 
نتواءات واضحة أصيب بها داخل السجن، 
وكــذلــك حـــال فــالــيــري أبـــي شــقــرا الــتــي تثبت 
في هذا الدور أنها ممثلة تتفوق على لقبها 
)ملكة جمال لبنان 2015(، وكأنها أمام بداية 
جـــديـــدة مــرســومــة بــعــنــايــة بــعــد مــشــاركــتــهــا 
ــاردة فــي »مــا فــيــي« )2019(  ــا بطولة بـ

ً
ســابــق

للمخرجة رشـــا شــربــتــجــي، وكــذلــك مــرورهــا 
ــة«، مــــن إخـــــــراج ســامــر  ــبـ ــيـ ــهـ الـــعـــابـــر  فــــي »الـ

البرقاوي 2018.
رؤية املسلسل تتناسب مع فلسفة السخرية 
التي  األعــضــاء،  أمــام قضية تجارة  الدرامية 
تــشــغــل الــعــالــم بــقــالــب قــصــة حــب بــني نسيم 
وخطيبته نور، التي تتركه بعد اتهامه بقتل 
ــا، ثـــم انـــدفـــاعـــه نــحــو املــحــامــيــة  ــهــ أمــــه وزوجــ
»زمن«. كل هذا يحدث بعيدًا عن املتداول في 
بعض املسلسالت، التي تحفل بها املنّصات 
هــــذه الـــفـــتـــرة، وتــحــشــد لــنــوع مـــن الــتــشــويــق 
املستعار غير املبرر، أمام فرضيات وتيارات 

أصـــبـــحـــت مـــكـــشـــوفـــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــشــاهــد 
ــعــــادي، والـــتـــحـــول الـــدائـــم فـــي غــــزو بعض  الــ
الــقــضــايــا وطــرحــهــا بــطــريــقــة درامـــيـــة تلتزم 
بشروط الحرفية للفريق العامل، وتستمهل 
املشاهد العادي قليال هذه املرة، ال بل تحمله 

إلى نهاية من املرجح أنها سعيدة. محاولة 
ــدم الــقــديــم  ــهـ ــيــــدة  فــــي »ال حـــكـــم عـــلـــيـــه« لـ جــ
إلــى ما يعانيه املجتمع  وتــجــاوزه، والتلفت 

اليوم من قضايا.
تصبح  شائكة  اجتماعية  وقضايا  قصص 

نــصــوصــا درامــــيــــة، لــكــن هــــذه املـــــرة ينضج 
ــالـــم املـــنـــّصـــات  ــر، ويـــنـــقـــذ عـ ــاشـ ــبـ الــتــعــبــيــر املـ
الــتــكــرار األحــــادي لسلسلة مــن القضايا  مــن 
ــال  ــ ــكـ ــ ــنــــســــخــــة عـــــــن الــــــــغــــــــرب، فـــــــي أشـ ــتــ املــــســ

وسيناريوهات مملة.

واألهم أنها من القطع التي يسهل تنسيقها 
ة مريحة في أي وقت كان، وخصوصًا إذا 

ّ
لطل

عصرية  تبدو  فإنها  كذلك   .oversized كانت 
 بالسويتشرت الكالسيكية األسلوب. 

ً
مقارنة

ــة عــصــريــة الفـــتـــة، ُيــنــصــح بــاعــتــمــادهــا 
ّ
لــطــل

الفساتني  الــعــالــي.  الخصر  الــســروال ذي  مــع 
الصوفية: هي ليست مريحة فحسب وعملية 
املنزل للعمل عن  ارتــداؤهــا في  بحيث يمكن 
خصوصًا  بالشياكة،  أيــضــًا  تمتاز  بــل  بــعــد، 
عــنــد ارتــدائــهــا مــع حـــذاء ذات الــكــعــب العالي 

واألكسسوارات الالفتة للخروج من املنزل. 
ــري الـــالفـــت لــلــنــظــر: مـــن مــنــا ال يشعر  ــزهــ الــ
بالتحسن عند ارتداء لون قوي والفت للنظر؟ 
السعادة  أســـرار  مــن  الفرحة تعتبر  فــاأللــوان 
بأمس  نحن  التي  بها  نشعر  التي  الداخلية 
الــحــاجــة إلــيــهــا فـــي املــرحــلــة الــحــالــيــة، نــظــرًا 
للضغوط الكثيرة التي نخضع لها. وبشكل 
خاص، يبدو الزهري القوي من النيون إلى الـ 

bubble gum من أبرز ألوان هذا املوسم.
ــــود الـــــيـــــوم مـــوضـــة  ــعـ ــ األكــــــتــــــاف الــــــــبــــــــارزة: تـ
الــثــمــانــيــنــيــات فــي صــيــحــة األكـــتـــاف الـــبـــارزة. 
مما ال شك فيه، أن األكتاف املبالغ بحجمها، 
اليوم.  املتبع  الحياة  ال تبدو مالئمة لروتني 
لكن ثمة جاكيتات عديدة وبليزرات بقصات 
مدت فيها هذه الصيحة مع معدل 

ُ
مالئمة اعت

مناسب من حشوة الكتفني.
أن ثمة مبالغة  لــك  بــدا  إذا  األكــمــام الضخمة: 
الــتــي تعتمد على األكــمــام  فــي هــذه الصيحة 
الـــضـــخـــمـــة، فـــمـــا عـــلـــيـــك إال اخـــتـــيـــار صــيــحــة 
ــام املــنــتــفــخــة الـــتـــي ال تـــــزال رائـــجـــة في  ــمــ األكــ
هــذا الــعــام، بعد أن كانت من أبــرز الصيحات 
فــي الــعــام املــاضــي. تتميز تلك األكــمــام كبيرة 

الحجم بمعدل معقول بطابعها الرومانسي.

»ال حكم عليه«... في إثر مافيات تجارة األعضاءسنة ثانية وباء: ماذا نرتدي في 2021؟
يتناول مسلسل »ال حكم 

عليه«، من كتابة نادين 
جابر وبالل شحادات، 

وإخراج فيليب أسمر، 
قضية اجتماعية مهّمة، 

بأداء الفت من الممثلين

أعلنت النيابة العامة في كوبلنتس بغرب أملانيا، 
أمس الثالثاء، تفكيك »أوسع« موقع إلكتروني في 
املــزورة  والعملة  املــخــدرات واألوراق  لبيع  العالم 
على »اإلنــتــرنــت املــظــلــم« )دارك ويـــب(. وأضــافــت 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي بــيــان أنـــه تـــم إلـــقـــاء القبض 
ل املوقع الذي عرف عنه املحققون أنه 

ّ
على مشغ

العالم، وهــو أسترالي  فــي  للبيع  »أوســـع« موقع 
عمره 34 عامًا، على الحدود األملانية الدنماركية، 
ووضــــــع قـــيـــد االعــــتــــقــــال االحـــتـــيـــاطـــي. وتــابــعــت 
النيابة أن »أكثر من عشرين خادمًا في مولدافيا 

وأوكرانيا ضبطت أيضًا«.
»أشــهــر«  مــدى  على  تحقيقاتها  النيابة  وأجـــرت 
مـــع شــرطــيــني مـــن جــهــاز الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة 
املــركــزي فــي أولــدنــبــرغ. وســاهــم فــي التحقيقات 
ــدة دول، مــثــل الـــواليـــات  أيـــضـــًا شـــرطـــيـــون مـــن عــ
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــدنــــمــــارك ومـــولـــدافـــيـــا  املـ
وأوكرانيا. وبحسب نيابة كوبلنتس فإن املنصة 
وبالنسبة  الــخــوادم.  توقيف  بعد  االثــنــني  فككت 
للمحققني، فإن موقع »دارك ماركت« كان »بدون 
أي شـــك أكــبــر ســـوق فـــي الــعــالــم عــلــى دارك ويــب 
مــع حــوالــى 500 ألــف مستخدم وأكــثــر مــن 2400 
بائع«. وتابعت النيابة أن »320 ألف صفقة تمت 
بتكوين  الرقمية  الــعــمــالت  عبر  األقـــل«  على  فيه 
ومــونــيــرو بــقــيــمــة إجــمــالــيــة يــمــكــن أن تــصــل إلــى 
140 مليون يورو. وكانت هذه املنصة »تستخدم 

بشكل خاص لبيع املخدرات من كل األنواع«، كما 
املوقع  على  أيضًا  يباع  وكــان  النيابة.  أوضــحــت 
»عمالت مزورة وبيانات بطاقات ائتمان مسروقة 
أو مـــزورة وبــطــاقــات هــواتــف نقالة ال تــعــرف عن 
املـــســـتـــخـــدم«، أو حــتــى فـــيـــروســـات مــعــلــومــاتــيــة. 
 ما تم ضبطه يفترض أن يتيح 

ّ
وقالت النيابة إن

فــتــح تحقيقات جــديــدة بحق  اآلن وصـــاعـــدًا  مــن 
الذين أعادوا بيع تلك البضائع وزبائن ووسطاء.

ويــــرى بــاحــثــون مــخــتــصــون أن شــبــكــة اإلنــتــرنــت 
تــنــقــســم إلـــــى طـــبـــقـــات عـــــدة مــــن حـــيـــث إمــكــانــيــة 
بمثابة  األولـــى  الطبقة  وتعتبر  إليها.  الــوصــول 
التقليدية  البحث  محركات  وتستطيع  السطح، 
أمــورًا  تضّم  ال  الثانية  والطبقة  إليها،  الــوصــول 
الـــ »آي بــي« IP، من دون  مريبة، لكنها تستخدم 
تــحــديــد نــطــاق لــــه، مـــا يــصــعــب الـــوصـــول إلــيــهــا. 
أمـــا الــطــبــقــة الــثــالــثــة فــهــي األكــثــر عــمــقــًا، وتــعــرف 
بأسماء عدة بينها Deep Web )الشبكة العميقة(، 

 Dark Webاإلنترنت املخفي(، و( Hidden Internet
)اإلنترنت املظلم(.

ويشّبه املختصون »اإلنترنت املظلم« بالغابة، إذ 
ُيستغل  لذا  فيه،  والهويات  األفعال  إخفاء  يمكن 
هــذا الــجــزء مــن اإلنــتــرنــت عـــادة فــي األعــمــال غير 

القانونية.
وال يمكن الوصول إلى الشبكة العميقة بواسطة 
ــب األمـــر 

ّ
مــحــركــات الــبــحــث الــتــقــلــيــديــة؛ إذ يــتــطــل

بــرامــج أو مــتــصــفــحــات خــاصــة لــلــوصــول إلــيــهــا. 
ــــالل الــشــبــكــة املـــظـــلـــمـــة، يــمــكــن لــشــبــكــات  ــن خـ ــ ومـ
األعمال  وإجـــراء  التواصل  الخاصة   straphanger
الكشف  املــشــبــوهــة بشكل ســـري، دون  الــتــجــاريــة 
عـــن مــعــلــومــات تــعــريــف مــســتــخــدمــيــهــا. لــكــن، من 
جــهــة أخـــــرى، غــالــبــًا مـــا يــتــم الــخــلــط بـــني الــويــب 
املــظــلــم والــويــب الــعــمــيــق. ويــتــضــح للباحثني أن 
شــبــكــة الـــويـــب املــظــلــم تــشــكــل جـــــزءًا صــغــيــرًا من 
ب برامج متخصصة 

ّ
الويب العميق، لكنها تتطل

لــلــوصــول إلـــى مــحــتــواهــا، وبــالــتــالــي فــهــي مرتع 
لــلــمــقــرصــنــني ومــحــتــرفــي الــجــريــمــة اإللــكــتــرونــيــة 
وشــبــكــات االتـــجـــار الــجــنــســيــة، وفـــي هـــذا الــعــالــم 
املعتم سيسهل على املتصفح أيضًا العثور على 
الفيروسات  وبرامج  املخترقة  االئتمان  بطاقات 
واملــــــــواد اإلبـــاحـــيـــة املــتــعــلــقــة بـــاألطـــفـــال وتـــجـــار 

السالح واملخدرات. 
)العربي الجديد، فرانس برس(

مصر ما بعد 2013

يخرج قصي خولي من نمطية الفتى الوسيم إلى دور مرّكب )تلفزيون دبي(

تتاجر هذه 
المواقع 
بالمخدرات 
واألفالم اإلباحية 
)ماركوس بات/ 
)Getty

)Getty( تميل معظم دور األزياء إلى تصميم مالبس ذات ألوان فاتحة

)Getty( ُحظر النشاط الفني والموسيقي في الميادين المصرية والفضاءات العامة

بعد صعود العسكر إلى سّدة الحكم في مصر، عادت األغنية المصرية المستقلة إلى شكلها 
الذي سبق الثورة؛ أغنية متخففة من كل ما هو سياسي، تناقش مواضيع يومية ضحلة

الموسيقى المستقلة ]2/2[

تفكيك موقع في ظلمة اإلنترنت

فنون وكوكتيل
مشهد

تكنولوجيا

نقدأزياء

إلى جانب صعود المؤسسة 
العسكرية في مصر، 

وسيطرتها على المشهد 
الثقافي، والموسيقي على 
وجه الخصوص، صعدت 

أيضًا نقابة الموسيقيين 
المصريين، وتطبّعت بالبدلة 
العسكرية ذاتها، وأخذت، 
بقيادة هاني شاكر، تمنع 

وُتوقف وُتحاكم كل من 
ال يروق لها، فكان فنانو 
أغاني المهرجانات من 

أوائل ضحايا النقابة؛ إذ تم 
منعهم من الغناء، وإحياء 

الحفالت. أكثر من ذلك، 
ُمنعت حفالتهم أيضًا 
في بلدان عربية أخرى 

بطلب من شاكر.

النقابة بالزي 
العسكري
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من أساتذة وطــاٍب ووسائط، واالنتقال إلى 
املــقــاربــات املــعــرفــّيــة لتلك الــثــغــرات واالرتــقــاء 
التي  العلمية  املــوضــوعــات  إلــى مــصــاف  بها 
ر بها تجريبّيًا،  ُيفكَّ م، والتي  قيَّ

ُ
ت اَحظ وال 

ُ
ت

د سياسّيًا.
َ
نتق

ُ
وال ت

ــة 
ّ
ــه مــجــل ــا نــهــضــْت بـ  مـ

ُ
ــام هـــي عــــن ــهـ ــذه املـ هــ

ــّيــــات« )بـــــــــــادرت إلـــيـــهـــا »مـــؤســـســـة  ــهــــجــ ــنــ »مــ
تــرشــيــد«(، وقــد َصـــدرت منها إلــى اآلن ثاثة 
ــّرســـت لــلــشــأن الـــتـــربـــوّي  ــكـ ـ

َ
أعـــــــداد، بــعــد أن ت

 على مظاهر القصور 
َ

ها الوقوف وجعلْت همَّ
واملساعدة على التفكير العلمّي فيها.

ــشــر 
َ
 ن

َ
 الــفــتــّيــة مــهــّمــة

ُ
ـــت هـــذه املــجــلــة

ّ
كــمــا تـــول

مــســتــنــداٍت ونـــصـــوٍص، نــظــرّيــة وتــطــبــيــقــّيــة، 
ــر مترَجم، حول أطراف 

َ
ها أصيل واآلخ

ُ
بعض

املــســار الــتــربــوّي الــثــاثــة )األســتــاذ والطالب 
 واحـــــٍد مــنــهــا، وال 

ّ
ــل ــا يـــهـــّم كــ والـــوســـيـــط( ومــ

 فيها 
َّ
سيما في أيامنا الراهنة، بعَد أن اهتز

هذا املسار، ليس فقط بفعل جائحة كورونا 
ـــمـــا بــســبــب جــمــلــة الــتــحــّوالت 

ّ
وعــواقــبــهــا، وإن

املعرفة واللغة، وأبعَد  التي طاَولت  الجذرّية 
منهما، َمنظومة األخــاق وجهاز القيم التي 

حّرك املجتمعات من خلف ِستار.
ُ
ت

 أولـــى مــفــارقــات مشهد الــتــعــلــيــم، في 
ّ
ذلـــك أن

ــُد »الـــتـــشـــّكـــي« مــن  ــاعـ وطـــنـــنـــا الـــعـــربـــي، تـــصـ
املــدرســّي وقطيعته  والــَهــدر  التعليم  ثــغــرات 
التقليد - وهــي مآخذ  الــحــداثــة، وهيمنة  مــع 
ــــي مــقــابــل  ، وفــ

ْ
ــة. ولـــــكـــــن ــ ــّيـ ــ ــعـ ــ  وواقـ

ٌ
ــة مــــشــــروعــ

ذلــــك، يــغــيــب الــتــفــكــيــر الــنــظــرّي الــــذي يعالج 
ــثـــغـــرات بــشــكــٍل نـــســـقـــّي، ويــجــعــل من  هــــذه الـ
ومناهِجها ومضامينها ووسائلها  التربية 
وعـــوائـــقـــهـــا مـــوضـــوعـــًا إيــبــيــســتــيــمــولــوجــيــًا، 
ـــعـــرفـــة، 

َ
ِقـــطـــاعـــًا مـــن قـــطـــاعـــات نـــظـــرّيـــة امل أْي: 

 اكــتــســابــهــا ومــحــتــويــاتــهــا 
َ
ُيـــســـائـــل وســــائــــط

ــان إلــــى ذاتــــه وإلـــى  وعــاقــتــهــا بــنــظــرة اإلنـــسـ
ُمجتمعه والكون، عبر االسِتناد التاّم، ال على 
واهر املنعزلة، بل على 

ّ
التجارب الفردّية والظ

ــا يــجــري فيها  شــبــكــة الــعــلــوم اإلنــســانــّيــة ومـ
ــعــّمــقــة حـــول الــلــغــة والفلسفة 

ُ
مــن األبــحــاث امل

ــاريـــخ وعـــلـــم الــنــفــس واالجـــتـــمـــاع، ومــن  ــتـ والـ
جهة ثانية على ما َيظهر، في قطاع التربية 
ــتـــواصـــل، مـــن فــتــيِّ الــنــظــرّيــات  والــتــعــلــيــم والـ

وحديِث املناهج واملضامن.
ونجد أثــرًا مــن هــذه القضايا فــي آخــر أعــداد 
مــجــلــة »مــنــهــجــيــات«، الــــذي صـــدر مــنــذ أيـــام، 
وذلــــك فـــي مــســعــًى مـــن املــشــرفــن عــلــيــهــا إلــى 
إرجـــــــــاع الــــتــــدريــــس إلــــــى صـــمـــيـــم الـــتـــســـاؤل 
 اسم »منهجيات«، على 

َ
 إطاق

ّ
املعرفّي. ولعل

 
َّ
أن التنصيص على  إلــى   

ُ
يــهــدف ة، 

ّ
هــذه املجل

قّررات 
ُ
القضّية األّم ال تكمن في املضامن وامل

بــل في   - مــتــنــّوعــة  فــهــي وفــيــرة   - التعليمية 
املنهج الذي ينبغي أن ُيعاد تقييُمه، جذرّيًا، 
حتى نقطع مع الطرق التقليدّية في التدريس 

وتصّوراِتها البالية.
اخــتــيــار هـــذا املــنــظــور حـــاســـٌم وعـــاجـــل. فهو 
باملنهج،  صل 

ّ
يت رئــيــٍس  تــســاؤٍل  إلــى  ُيفضي 

ماّدته.   
َ

قبل التعليم،  وبكيفّية  باملوضوع  ال 
 

َ
ـــم؟« مــنــطــلــق

ّ
ـــعـــل

ُ
ولـــهـــذا كــــان ســـــؤال »كـــيـــف ن

أن تجيب  في  التي جهدت  الثمانية  املقاالت 
ــه، عـــبـــر اســـتـــعـــراض نــــظــــراٍت ونـــظـــرّيـــاٍت  ــنـ عـ
تــســتــنــطــق هـــذه املــهــّمــة الــدقــيــقــة، فـــي الــعــالــم 
 انكفاء َدور الدولة أو ضموره 

ّ
العربّي، في ظل

 عــن 
ً
ــة، فــــضــــا ــ ــردّيـ ــ ــفـ ــ وصــــعــــود املــــــبــــــادرات الـ

الــتــفــاوت الكبير بــن هــذه الـــدول فــي امتاك 
نـــاصـــيـــة الــــوســــائــــل واملـــســـتـــنـــدات الـــرقـــمـــيـــة، 
ـــام الـــذي 

ّ
خــصــوصــًا فـــي وضــــع االنـــغـــاق الـــت

ها خال السنة املاضية.
ُ

عاشته بعض
ــعــــدد الـــجـــديـــد،  ــقــــاالت هـــــذا الــ وقـــــد أّكــــــــدْت مــ
 املــــرور إلـــى الــتــنــاول 

َ
ــيــه، ضــــرورة

َ
مــثــل ســابــق

اإلشــــكــــالــــّي لـــقـــضـــايـــا الـــتـــنـــشـــئـــة والــتــعــلــيــم 
الــنــظــرة التبسيطّية  والــتــلــقــن، والــقــطــع مــع 
ــتــــي اســتــهــلــكــتــهــا ورّســـخـــتـــهـــا  ملــــظــــاهــــره الــ
 فــيــهــا 

ّ
ــل ــــظــ ــتــــي َي ــاربــــات املــــاضــــوّيــــة، والــ ــقــ املــ

ــي الـــتـــعـــلـــيـــم عـــمـــودّيـــًا  ــ ـ
َ
ــرف ــ ــــن طـ الـــتـــعـــامـــل بـ

ُســلــطــوّيــًا، غــيــر مــتــنــاســٍب مــع تــفــّكــك مفهوم 
والدينية  البطريركية  السلطة، بمرجعيتها 
والــســيــاســيــة، وهـــو مـــا يــقــتــضــي اســتــنــطــاق 
ــد. وال بـــّد ِمــن 

ّ
 عــنــاصــر هـــذا املــســار املــعــق

ّ
كـــل

 
ٌ

تعامل َمحلها   
ّ

ليحل نهائّيًا،  الَبداهة  َكسر 
التعليم، تتموضع فيه  - نقدّي مع  إشكالّي 
ــاواة، ويــشــمــل  ــراف، عــلــى قــــدم املــــســ ــ ــ  األطـ

ّ
كــــل

ـــات واآلفــــــــاق  ـــاقــ ــــعــ مـــضـــامـــن الـــتـــربـــيـــة والـ
والغايات، وهو ما قد ُيساعد على صياغة 
ــل واكــتــســاب املـــهـــارات، 

ّ
فــرضــّيــات عــن الــتــمــث

العقل  كّبلت  طاملا  يقينياٍت  ترسيخ  إلــى  ال 
العربي وتركت قطاعات التعليم، في وطننا، 

تسارعة.
ُ
 عن وتائر الحداثة امل

ً
فة

ّ
متخل

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

نجم الدين خلف اهلل

عرف املشهُد التربوّي العربّي، في 
 مع التوّسع 

ً
أّيامنا، تغّيراٍت جذرّية

ــارّي لــلــمــعــارف، وصــعــود  ــفـــجـ االنـ
الّرقمنة، بما أتاحته من ازدهــار التعليم عن 
ُبْعد، وانتشار الوسائط املعلوماتية. وليست 
التي  عْد األعمال 

َ
ت آثــاُر ذلــك بالهّينة. كما لم 

ـــهـــرت، فـــي آخـــر ُعـــقـــود األلــفــّيــة املــاضــيــة، 
ُ
اشـــت

، مثل أبحاث أحمد شبشوب في علوم 
ً
كافية

لترجمة  الــتــي خّصصها  والــتــربــيــة،  الــنــفــس 
أحـــــدث الـــنـــظـــرّيـــات الـــبـــيـــداغـــوجـــّيـــة الــغــربــّيــة 
ــَر، فـــي الـــتـــراث  ــاثـ ــنـ ــار ُمــوافــقــتــهــا ملـــا تـ ــهــ وإظــ
التربوّي العربّي، من وصايا وِحَكٍم وتأّمات. 
بأحقاب،  كهذه  أبحاثًا  ــجــاوز 

َ
ت التاريخ   

َّ
كــأن

 صدورها.
َ
 زمن

ً
مع أنها كانت ريادّية

صور مبادئ 
ُ
 هذا اإلدراك املزدوج لق

ّ
وفي ظل

ــتـــســـارع الـــتـــحـــّوالت  ــراث ولـ ــتــ الــتــعــلــيــم فـــي الــ
وشـــمـــولـــهـــا، ظـــهـــرت الـــحـــاجـــة املـــعـــرفـــّيـــة إلــى 
إحـــال العملّية الــتــربــويــِة رهــانــًا ثــقــافــّيــًا في 
أجــل  مــن  والــنــقــدّي،  العلمي  التفكير  صميم 
 َجْسر 

ّ
إعـــادة ترتيب مــســارهــا، أو على األقـــل

التحّوالت  عن  فصلنا 
َ
ت التي  الرهيبة  الــُهــّوة 

م والتعليم 
ُّ
الحاسمة التي عرفها حقا التعل

 القطع 
ُ
في أصقاع األرض. كما تأّكدت ضرورة

مع الخطاب االشتكائّي، الذي يكتفي بتهويل 
التربوّية،  األطــراف  ات 

ّ
الثغرات وتسجيل هن

تونس ـ ليلى بن صالح

ــة فــي  ــيـ ــتـــونـــسـ ــــورة الـ ــثــ ــ ــار الــ ــتــــصــ جــــــرى اخــ
مجموعة مــن األحـــداث والــصــور، ففي حن 
بـــدأت فــي 17 كــانــون األول/ ديسمبر  أنــهــا 
2010 فــي مــديــنــة ســيــدي بــوزيــد احتجاجًا 
على االعتداء البوليسي على بائع الخضر 
مــحــمــد الــبــوعــزيــزي، مــا نــتــج عــنــه إضــرامــه 
النار في جسده، فإن الحدث الرئيسي الذي 
التونسين  بقي عالقًا باألذهان هو تجّمع 
ــارع الــرئــيــســي لــلــعــاصــمــة فـــي 14  ــشــ فـــي الــ
كـــانـــون الــثــانــي/ يــنــايــر 2011، وفـــي مــســاء 
نــفــس الـــيـــوم تــــرك الــرئــيــس زيــــن الــعــابــديــن 
بــن علي الحكم وغـــادر الــبــاد، وبــدا أن هذا 

املشهد يختصر كل الثورة.
بـــمـــرور عــشــر ســـنـــوات عــلــى تــلــك األحـــــداث، 
ظهرت سرديات كثيرة تحاول أن تعّبر عن 

ــــرى مــرّبــعــات  نــفــســهــا بــاعــتــبــارهــا هـــي األخـ
صــغــيــرة فـــي الــــصــــورة الـــكـــبـــيـــرة، ويــنــبــغــي 
»دار  م 

ّ
تنظ املنطلق،  بها. من هذا  االعتراف 

العاصمة  تونس  في  بــاب سويقة«  الثقافة 
الــثــورة،  أحـــداث  حــول  فوتوغرافيًا  معرضًا 
ــثــــانــــي/ يــنــايــر  ــانــــون الــ يـــــوم الـــســـبـــت 16 كــ

الجاري.
ال يعتمد املــعــرض عــلــى تــلــك الــصــور التي 
جابت نشرات األنباء في كل أصقاع العالم، 
بــــل هــــي تــجــمــع أعــــمــــااًل مـــتـــنـــّوعـــة ملـــدّونـــن 
ومـــصـــّوريـــن ومــواطــنــن شـــاركـــوا فـــي كثير 
مـــن فــصــول الـــثـــورة الــتــونــســيــة، مـــن مــواقــع 
املشهد  بــأن  املــعــرض  يــذّكــر  مختلفة، حيث 
الــخــتــامــي لـــم يــكــن لــيــحــدث لــــوال مــحــطــات 
كــثــيــرة دارت وقــائــعــهــا فــي مـــدن أخــــرى من 
والقصرين  وصفاقس  املتلوي  مثل  الــبــاد 

ومنزل بوزيان وقفصة.
يقّدم  الفوتوغرافي،  املعرض  مع  بالتوازي 
»نــــادي سينما نــاجــي الــعــلــّي« عــرضــًا يليه 
نقاش للفيلم الوثائقي »يلعن بو الفسفاط« 
)2012( للمخرج سامي التليلي، وهو عمل 

استئناف الفكر التربوي عربيًا

في »دار الثقافة باب 
سويقة« بتونس العاصمة 

يقام السبت المقبل 
معرض فوتوغرافي 

حول أحداث الثورة، 
يليه عرض ونقاش فيلم 

»يلعن بو الفسفاط«

تستكمل »منهجيات«، 
في عددها الثالث، 

الطريق التي خّطتها 
لنفسها: َجْسر الُهّوة التي 

َتفصلنا عن التحّوالت 
التي عرفها حقال التعلُّم 

والتعليم في أصقاع 
األرض، واستبدال الخطاب 

االشتكائي بالمقاربات 
المعرفيّة الجاّدة

في شرٍق، يَجهُل حاملو الهويات المختلفة فيِه لغاِت وثقافات بعضهم، حريٌّ أن يندرج 
الخوَف منه، فيما تمنع  باآلخر يصنع  الثقافة. فالجهل  أّوليّات  الصراعات ضمن  تفكيك 

معرفة اللغة انتشاره وُتبّدد مفرداِت االقتتال بين الناس

سرديات أخرى عبر الفوتوغرافيا والفيلم الوثائقي

في استقبال قاموس عربي كردي منهجيات  عدٌد ثالث يعيد التدريس إلى صميم التساؤل المعرفّي

أولى مفارقات التعليم، 
عربيًا، تصاعد التشّكي 

من ثغراته

يعتبر المخرج سامي 
التليلي أن الثورة التونسية 

بدأت في 2008

»القاموس العصري« 
لفتة لسّد الهّوة بين 

العربية والكردية

المقّدمة  المقاالت  سلسلة  تجترح 
ُعمٍق  في  المجلّة،  في  والُمترجمة 
بالتربية  خــاصــًا  ُمعجمًا  ــدوٍء،  ــ وهـ
هذا  طّور  فقد  الضاد.  في  والتعليم 
كامًال  دالليًّا  حقًال  كسابَقيه،  العدد، 
متماسكًا حول أصول التربية. ولئن كاَن 
ُجلّه مألوفًا لدى أهل االختصاص، فإّن 
يبقى من جميل  ُمفرداته  العديد من 
َّد وأنيقه، ويتوّفر على مقّومات  الُمَول
الــعــلــوم  ــي  ف الــعــلــمــّي  المصطلح 
يتعلق  مــا  فــي  سيّما  وال  اإلنــســانــيـّـة، 

بظواهر التعليم الرقمي عن بُعد.

اجتراح معجم بأناة وهدوء

2425
ثقافة

مجلة

متابعة

إطاللة

فعاليات

يعتبر جــزءًا من ذاكــرة الــثــورة حيث ُعرض 
في  متنقلة  كسينما شعبية  مــوّســع  بشكل 
فترة كانت تعرف زخمًا ثوريًا كبيرًا، فكان 
العمل منطلق نقاشات عديدة حول معنى 
الـــثـــورة ودور الـــعـــّمـــال فــيــهــا والـــقـــوة الــتــي 
يختزنها املهّمشون، وبدا كأنه فتح موجة 
من اإلبداع عبر الفيلم الوثائقي حن أظهر 

الطلب الجماهيري عليه.
ــرج الـــتـــونـــســـي ضـــمـــن شــريــطــه  ــخـــ قــــــــّدم املـــ
أطــــروحــــة خـــاصـــة حــــن اعـــتـــبـــر أن الـــثـــورة 
ــدأت فـــي 2008، مـــع مـــا ُيــعــرف  الــتــونــســيــة بــ
»أحــداث الــحــوض املنجمي«، وهــي حركة  بـــ
احتجاجات عّمالية موّسعة عرفها الجنوب 
ــربـــي الـــتـــونـــســـي فــــي قـــطـــاع اســـتـــخـــراج  ــغـ الـ
البوليسي  القمع  ولوال  الطبيعية،  الثروات 
املــتــعــّســف المــتــّدت نــيــران تــلــك الــحــركــة إلــى 
مناطق أخرى من الباد وحاصرت نظام بن 

علي بشكل مبّكر.
تعتبر تجربة التليلي مع األفام الوثائقية 
إحدى أنضج املقوالت الثقافية التي تبلورت 
في تونس بعد الثورة، على الرغم من كونه 
بو  »يلعن  إلــى  إال عملن، فإضافة  يقّدم  لم 
الــفــســفــاط«، قـــّدم فــي 2019 فيلم »ع الــبــار«، 
الوثائقي ضمن  الفيلم  بإدخال  غامر  وفيه 
برامج قاعات السينما ونجح في استقطاب 
الجمهور، حن قّدم خيطًا سرديًا يراوح بن 
تاريخ تونس السياسي خال أقسى سنوات 
القمع في عهد بورقيبة )نهاية سبعينيات 
املنتخب  ح 

ّ
ترش ومحطات  املــاضــي(،  القرن 

التونسي لكرة القدم إلى كأس العالم 1978.

الثورة التونسية في فسيفساء صـور

لغة األسرار والمآتم

الموروثات  التحتية:  البنية  استعماريّة  مؤتمر  الجمعة  حتى  ويستمر  أمس  بدأ 
األورو-أفريقية الذي ينّظمه قسم العمران في جامعة بازل السويسرية، ويشارك 
فيه العديد من الباحثين، مثل الباحثة المعمارية هدى طيّب )الصورة( التي تلقي 

عصر الغد محاضرة حول »البنى التحتية السوداء والعنف المخّطط له«.

للفنان  الجاري، معرضًا  الشهر  القاهرة، حتى 25 من  النيل« في  يستضيف »غاليري 
وكأنها القاهرة، يقّدم فيه نحو تسعين  عمر الفيومي تحت عنوان  المصري 
لوحة يحاول أن يعكس فيها حياة المدينة وتغيراتها. من بين األعمال بورتريهات 

لوجوه نسائية، ولوحات تصّور البيئة الشعبية، ال سيما المقاهي ومرتاديها.

بالدوحة عند  بن خليفة«  الترجمة« في »جامعة حمد  يعقد »معهد دراسات 
الرابعة من مساء اإلثنين المقبل دورة افتراضية بعنوان مدخل للكتابة اإلبداعية: 
حبر  »قلم  مع  بالتعاون  الجاري  الشهر  من  الثالث  حتى  تتواصل  القصيرة  الرواية 
سترّكز  التي  المعاضيد  كمام  القطرية  الكاتبة  الدورة  تقّدم  اإلبداعية«.  للكتابة 

على مهارات الكتابة وعناصر الرواية القصيرة »نوفيال« وتقنياتها.

شهرية  محاضرات  سلسلة  عنوان  الحياة  لمراحل  فلسفٌة  اليومي:  فلسفة 
للمفّكر  بمحاضرة  اليوم  ُتفتتح  باريس،  في  الوطنية«  فرنسا  »مكتبة  تنظمها 
بالعمر. على  التقدم  الجسد وسؤال  )الصورة( حول فلسفة  تافوالو  بيير هنري 
البرنامج محاضرة حول فلسفة المشي )شباط/ فبراير( وأخرى حول فلسفة التعب 

)آذار/ مارس(.

سومر شحادة

ابًا 
ّ
ُكت الــُكــرد،  لــدى  العربية  اللغة  تحضر 

ومترجمن وقّراًء، حضورًا يفوق حضور 
هم األم. 

َ
بر لغت

َ
عت

ُ
العربية لدى كثيٍر مّمن ت

شرق للحكاية، 
ُ
 هذا هو الجانب امل

ّ
غير أن

فمسألة اللغة العربية، لدى الُكرد، تختلط 
مع املنع واإللغاء واملاحقة. 

ــــرق الـــكـــتـــابـــة بـــالـــُكـــردّيـــة بــن  تــخــتــلــف طـ
كتب بأبجديات 

ُ
ها ت

ّ
جغرافيا وأخرى، إذ إن

 تطّورها، وذلك 
َ

مختلفة، األمر الذي أعاق
لصعوبة التواصل في مسائل اللغة، بن 
 الُكرد عاشوا 

ّ
. عدا أن

ً
املتحدثن بها أصا

ارب، في مناخ القمع. 
َ
في بلداٍن بحاٍل ُمتق

على  م 
ّ
التكت إلــى  كــانــوا مضطرين  حيث 

م على 
ّ
لغتهم، والقصد من ذلك هو التكت

إلى  القوقاز  من  بــدءًا  املقموعة؛  هويتهم 
 

ّ
سورية والــعــراق وإيـــران وتركيا. في كل
لغتهم، ألسباب  ُيخفون  الــُكــرد  كــان  بــلــٍد 
سياسّية أو عقائدّية، أو من جّراء حروٍب 
ــل فــي مــوازيــن الــتــحــالــفــات والــقــوى. 

َ
وخــل

وكــانــت اللغة الــُكــردّيــة واملــثــقــفــون الــُكــرد 
ضـــحـــايـــا لـــانـــقـــابـــات فــــي املـــــــزاج الـــعـــام 
ــــردّي  ــُكـ ــ ــي املـــحـــصـــلـــة وجــــــَد الـ هـــــــــــم. فــ إزاَء
الدارجة  الرسمّية  اللغة  يستخدم  نفسُه 
 فــيــه، األمـــر الــذي 

ُ
فــي الــبــلــد الـــذي يــعــيــش

أن  إلــى  أقــرب  األم، لتصبَح  أضعف لغتُه 
تكون لغة شتاٍت ومنفى. اقتصر التعبير 
بذلك  ها 

ّ
إن الخافتة.  األحــاديــث  على  بها 

 
ُ
لــغــة حــمــيــمــة بــالــنــســبــة ملــواطــنــيــهــا، لــغــة
 خـــنـــادق ومـــاجـــئ، ال 

ُ
ـــهـــا لـــغـــة

ّ
أســــــرار؛ إن

لــغــة مـــتـــاريـــس ومـــواجـــهـــة. عــــاش الـــُكـــرد 
ــلـــكـــون لــغــتــن  ــتـ ــلــــدانــــهــــم وهـــــــم يـــمـ فـــــي بــ
ويــتــحــدثــون بــهــمــا، األمــــر الــــذي جعلهم 
يــــراوحــــون، عــنــد اســتــخــدامــهــم الـــُكـــردّيـــة، 
بن اإلشهار وبن الندم، إذ يستخدمون 
املختِلف؛  ظ 

ّ
تحف

ُ
امل للخارج  رسمّية   

ً
لغة

 هي لغته. ويستخدمون 
ً
يستخدمون لغة

بينهم، كي يحموا  فيما  للتعبير  لغتهم 
ثـــقـــافـــتـــهـــم، أي هـــويـــتـــهـــم، مــــن االنــــدثــــار 
التي  االزدواجــيــة  هــذه  تفّسر  والنسيان. 
ُدفعوا إليها، وإلى حدٍّ بعيد، تفّوق كثير 
بمعنًى  ـــهـــم، 

ّ
إن بــالــعــربــيــة؛  مثقفيهم  مــن 

ظ في 
ِّ
تحف

ُ
ما، أرادوا أن يقارعوا اآلخر امل

لغته، وأن يبُرزوا في مساحته الخاصة. 
وتفّسر كذلك، إلى حدٍّ بعيد، ضعفهم في 
بها  يتحّدثون   

ٌ
لغة ها 

ّ
إن الُكرّدية؛  لغتهم 

من غير أن يكتبوها. يتعاملون بها في 
التعبير  اآلداب وصَيغ  يومياتهم، ال في 
 مـــحـــاَرٌب من 

ٌ
 إرثــهــم إرث

ّ
املــكــتــوبــة. إذ إن

اآلخــريــن، ولطاملا كــان إرثــًا ماَحقًا، وقد 
ُمـــنـــعـــوا مــــن املـــطـــبـــوعـــات فــــي أوطـــانـــهـــم، 
 وداعــــــاٍت لــأبــنــاء، 

َ
وبــقــيــت الـــُكـــرديـــة لــغــة

ــراٍح وأحــــزان، لغة أعــــراٍس ومــآتــم،  لغة أفــ
 رســمــّيــة يــخــاطــب فــيــهــا الـــُكـــرديُّ 

ً
ال لـــغـــة

الكرَد ولغتهم،  الــذي يجهل ثقافة  اآلخــَر 
بسبب سياسات أنظمة الُحكم املختلفة. 
ــــي مــســألــة  فـ ــــد 

ّ
ــق ــعــ  ذلــــــك االرتــــــبــــــاك املــ

ّ
إن

صف 
ّ
تبويبِه على األبجدية العربية، ويت

كما  الُكردّية.  املترادفات  في  كبير  بغنًى 
 لــلــمــؤلــف مــعــجــمــًا قــديــمــًا هـــو الــدلــيــل 

ّ
أن

اللغوي الثاثي )عربي-كردي-إنكليزي(، 
وقد اعتمد فيه التبويب بحسب الحقول 

املعجمّية: الطيور والنبات والصفات... 
اللغتن،  أّمــا أشهر وأضــخــم املعاجم بــن 
فهو »القاموس الكردي الحديث« )1985(، 
ــورانـــي )1908- وقــــد أعـــــّده عــلــي ســيــدو گـ

عـــّمـــان،  مـــوالـــيـــد  مـــن  والــــگــــورانــــي   .)1992
تــعــود أصـــولـــُه إلـــى ُكــــرد تــركــيــا، ولـــم يكن 
الُكردّية قبل عام 1931، وقد أنجز  يعرف 
املعجم )كردي-عربي( متجّواًل بن القرى 
ق أصولها، 

ّ
والبلدات يجمع املفردات ويدق

التفكير  أســاتــذتــه على  أحــد  ه 
ّ
أن حث بعد 

بُكردّيتِه واالهتمام بهوّيته. 
)كاتب من سورية(

قد  واالنتماء،  املعرفة  تعني  التي  اللغة، 
له عــلــى عــاقــة الــلــغــة الــُكــردّيــة 

َ
أرخـــى بثق

ــغـــات. وعـــنـــد الـــحـــديـــث عن  ــلـ مـــع بـــاقـــي الـ
 املــهــتــمــون الــنــقــص في 

ُ
الــعــربــيــة، يــلــحــظ

الــذي  النقص  العربّية-الكردّية.  املعاجم 
ُيستدَرك بصورٍة مستمّرة وحثيثة  باَت 
ـــبـــع 

ُ
ــًا ط ــثــ ــقــــود األخــــــيــــــرة. وحــــديــ ــعــ ــــي الــ فـ

»الـــقـــامـــوس الـــعـــصـــري« الــــذي كــــان أعــــّده 
-1924( عــقــراوي  والــلــغــوّي عزيز  الكاتب 
1998(، وهـــو عــســكــري وســيــاســي ُكـــردي 
ولد في مدينة عقرة في إقليم ُكردستان 
املؤلف.  املعجم شقيق  العراق، وقد طبع 
ــــو مــعــجــم عــــربــــي-ُكــــردي يــعــتــمــد فــي  وهـ
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على الموقع األلكتروني

حسن فتّاح، مواد مختلفة على قماش 

غالف المجلّد األول

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

من الفيلم الوثائقي »يلعن بو الفسفاط« لـ سامي التليلي



سينما

نديم جرجوره

كلونــي  جــورج  يخــوض  مجــّددًا، 
الفضــاء  فــي  ســينمائية  تجربــة 
الفضــاء  هــذا  مــع  لــه  الخارجــي. 
أميركيــة  نســخة  أبرزهــا  عــّدة،  رحــات 
أندريــه  رائعــة   ،)1972( »ســوالريس«  عــن 
ســودربيرغ  ســتيفن  ُينجزهــا  تاركوفســكي، 
»جاذبّيــة«  فــي  ــل 

ِّ
يمث بعدهــا،   .2002 عــام 

الغــد«  و»أرض  كــوارون،  أللفونســو   )2013(
منتصــف  »ســماء  مــع  بيــرد.  لبــراد   )2015(
ل وُيخرج وُينتج اقتباسًا 

ِّ
الليل« )2020(، يمث

الليــل«  الخيــر، منتصــف  عــن كتــاب »صبــاح 
ـ دالتــون  )2016( لألميركيــة ليلــي برووكــس 

)سيناريو: مارك أل. سميث(.
تســتدعي قــراءة فيلــٍم جديــد لجــورج كلونــي 
أفــكارًا  يكشــف  فيهــا،  اإلخراجيــة.  تجربتــه 
ق بأحوال أميركا 

ّ
واختباراٍت وتحليات، تتعل

وكواليســها في السياسة واإلعام والرياضة 
واالســتخبارات. مغامراتــه متفاوتــة الجــودة. 
إخراجــهـ  رغــم كونــه أهــّم من تمثيلــه في أفاٍم 
كثيرة ملخرجني متنّوعي األساليب واألمزجة 
ـ غيــر ُمحاِفــٍظ على ســوية، وغيــر متمّكن على 
تطويٍر وبلورة. كشــفه مكامن خلل وفضائح، 
فــي أجهــزة ســلطات أميركية واجتماع محلي 

صنعــه  فــي  ارتبــاكًا  يعانــي  عــام،  وتاريــخ 
موضــوع  الخارجــّي  الفضــاء  الســينمائّي. 
ه 

َ
 يمنــح ســيرت

ْ
جديــٌد لــه كمخــرج، مــن دون أن

ه ُيسيء إلى 
ّ
السينمائية إضافة نوعية، بل إن

اختباراتــه وخياراتــه، وبعضهــا أساســّي فــي 
صناعة سينمائية أميركية حديثة.

ــل 
ّ
يتمث كمخــرج  أفامــه  الئحــة  فــي  األهــّم 

و»عمتــم   )2002( خطــر«  عقــل  »اعترافــات  بـ
 The Ides Ofــًا ســعيدًا« )2005( و

ّ
مســاء وحظ

نجز عام 2011. للرياضة األميركية 
ُ
March، امل

بإخراجــه  كلونــي،  قــراءة  فــي  حّصتهــا 
Leatherheads عــام 2008. إمعانــه فــي تفكيــك 
بلغــة  مصنــوٌع  راســخة  أميركيــة  حكايــات 
بصريــة تتكامــل جوانبهــا الفنيــة والدراميــة 
والجمالية في سرد تفاصيل وهوامش، وفي 
عــّري مخّبــأ فــي 

ُ
تحويــل الُصــور إلــى مرايــا ت

الذاكــرة والتاريــخ األميركيــني. أفامه األخرى 
 أهمية. أسوأها »رجال 

ّ
في الائحة نفسها أقل

اآلثار« )2014(. باإلضافة إلى إخراجه، يؤّدي 
باســتثناء  أساســية،  أدوارًا  فيهــا  كلونــي 
»ُسُبرِبَكن« )2017(، الذي يختار صيف 1957 
زمنــًا لســرد حكايــة عائلــة أفروأميركيــة تصل 
فعليــًا  ــد  جسِّ

ُ
ت الفيلــم(،  )عنــوان  مدينــٍة  إلــى 

»الحلم األميركي«.
جديد جورج كلوني املخرج مشروٌع للمنّصة 
قبــل  عليــه  تعرضــه  »نتفليكــس«،  األميركيــة 
فيــه،  والتمثيــل  إخراجــه  علــى  يوافــق  وقــٍت. 
وُيشارك في إنتاجه. يبدأ العمل صيف 2019. 
يبــدأ   ،2020 األول  كانــون  ديســمبر/   11 فــي 
 تجاري محدود له في صاالت أميركية 

ٌ
عرض

يبــدأ   ،)12  /23( فقــط  يومــًا   12 بعــد  قليلــة. 
عرضــه علــى شاشــة املنّصة: »املشــروع ُمنجز 
لُيشاَهد على شاشة كبيرة. تصويره حاصل 
ــم لعرضــه فــي صــاالت  بكاميــرا 65 ملــم. ُمصمَّ
IMAX« )جــورج كلونــي، حــوار مــع فردريــك 
الســينمائية  املجلــة  فــي  منشــور  فوبيــر، 

تشــرين  نوفمبــر/  »برومييــر«،  الفرنســية 
األول 2020(: »أغوانــي املشــروع الختافــه عــن 

ها لغاية اآلن«.
ّ
أعمالي كل

ـ  تهــاوس 
ْ
لوف أوغســتني  دور  كلونــي  اختيــار 

العاِلم الباحث في شؤون الفضاء، واملهووس 
بالعثــور علــى كوكــٍب آخــر غيــر األرض ُيمكــن 
انجــذاٍب  مــن  متــأٍت  ـ  تســتوطنه   

ْ
أن للبشــرية 

بدايــة  فــي   
ٌ

رجــل للشــخصية:  ونفســي  ذاتــي 
الشــيخوخة، لــه لحيــة كبيــرة ورمادية، يبحث 
قــة باألبــّوة تحديــدًا: »ســأبلغ 

ّ
عــن أجوبــة متعل

60 عامًا )مواليد 6 مايو/ أيار 1961(. هذا دوٌر 
ــي قــادٌر علــى تأديته. ال 

ّ
أفهمــه تمامــًا. أشــعر أن

لون كثيرون يملكون 
ّ
يوجد في هوليوود ممث

 هناك 
ّ
القامــة املطلوبــة لهــذا الدور. صحيــٌح أن

بميزانيــة  فيلــٍم،  حمــل  يســتطيعون  لــني 
ّ
ممث

، فــي هــذا العمــر؟ 
ْ
ضخمــة، علــى أكتافهــم. لكــن

أؤّديــه  الــذي  »الرجــل  ُيضيــف:  كثيــرًا«.  ليــس 
 
ّ
إن القــول  علــّي  للخــاص.  شــكٍل  عــن  يبحــث 

شــخصياٍت كهذه ُيثيرون شغفي واهتمامي« 
أدوارًا  لــه   

ّ
أن كلونــي  َيذُكــر  نفســه(.  )الحــوار 

»ســيريانا« )2005(  تنخــرط فــي هذا اإلطــار، كـ
 )2007( كايــن«  و»مايــكل  غاغــان  لســتيفن 
فــي  منضويــة  أدواٌر  »لــي  غيلــروي:  لتونــي 

تنويعات عّدة على هذا النموذج األصلّي«.
 منه عمق في قراءة شــخصية، 

ّ
كاٌم ُيستشــف

كوكــب  خــارج  للبشــرية  خــاٍص  عــن  تبحــث 
مرصــٍد  داخــل  ذاتــّي  خــاٍص  وعــن  األرض، 
العالــم.  عــن  بعيــٍد  جغرافــي  قطــٍب  فــي 
 
ّ
كأن هــذا،  نقيــض  تقــول  الفيلــم  ُمشــاهدة 

غــري املمثــل، تتناقــض 
ُ
كتابــة الفيلــم، التــي ت

وتنفيــذه ســينمائيًا. »ســماء منتصــف الليل« 
فــي  خصوصــًا  ســاذجة،  بكائيــة  ميلودرامــا 
ة. َمشــاهد 

ّ
فصلهــا األخيــر. لقطات طويلة ممل

العمــق  ينــدر  مــن أي معنــى. حــوارات  فارغــة 
 

ٌ
الفكــري واإلنســاني واالنفعالــي فيهــا. تمثيل
مــع  أو  نفســه،  كلونــي  مــع جــورج   

ْ
إن عــادّي، 

تشــاندلر  وكايــل  كفيليســتي جونــز  آخريــن، 
ــرات بصريــة وصوتيــة 

ّ
وديفيــد أويلــوو. مؤث

هــا غيــر مانحــٍة الفيلــم إضافــات 
ّ
ِحرفّيــة، لكن

أهّم. جوهر الحبكة وتفاصيلها و»أسئلتها« 
)تلــوث شــعاعي يقضــي علــى كوكــب األرض، 
العاقــات  األبــّوة،  خــاٍص،  عــن  البحــث 
العاطفية، اإلنجاب في الفضاء، املتاهة، إلخ.( 
ُيمكــن طرحــه فــي مشــروع ســينمائّي ُيصــّور 

على األرض، ال في غرِف الكمبيوتر.
فــي اللقطــات األولــى، أنــاس يتــّم إجاؤهم من 
»مرصــد باربــو« )الدائرة القطبية الشــمالية(. 
 في شــهر فبراير/ شــباط 

ٌ
 هذا حاصل

ّ
ُيذكر أن

قــّدم 
ُ
2049. متابعــة الفيلــم )118 دقيقــة( لــن ت

فائــدة واحــدة بخصوص تحديد زمن الحدث 
والعــودة  الوطــن  عــن  كاٌم  قريــٍب.  بمســتقبٍل 
عــادّي  النــاس،  بعــض  إجــاء  لحظــة  إليــه، 
للغاية. النهاية تقول إجابات مختلفة: البقاء 
ثنائيــًا،  ُيشــّكان  فضــاء  )رائــدا  الفضــاء  فــي 
واملــرأة حامــل(، أو في املرصد )العاِلم وخرابه 
إلــى  العــودة  للتطّهــر(.  الداخلــي ومحاوالتــه 
األرض بحثــًا عــن العائلة )رائدا فضاء آخران، 
مــع جثــة زميلتهمــا التــي تتوفــى فــي حــادث 
هــذا  باختصــار،  الفضائيــة(.  املركبــة  خــارج 
الفيلُم نكسة لوسيٍم، ذي أداءات باهرة قليلة، 

واختبارات إخراجية أفضل.

ميلودراما 
بكائية 

بال معنى

كلوني في الفضاء الخارجي

جورج كلوني: ماذا يُريد من الفضاء الخارجي؟ )دومينيك شارّيو/ وايرإيماج(

)Getty /مايكل آبتد في مهرجان نيويورك الـ57 عام 2019 )جيم ْسبلمان
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 .
ً
هــا هوليــوود. هــؤالء محاســبون ال ُيحّبــون الســينما، حقيقــة

ّ
إن

انتبــه، أتحــّدث عــن هوليــوود بشــكٍل عام، وليس عــن »ديزني«. إذا 
ــم اآلخــرون، فهــذا عائــٌد إلــى تنّبهها 

ّ
نجحــت »ديزنــي« حيــث تحط

الكبيــر والدقيــق لخلفيــات األفــام ومصائرهــا، إْن تكــن األفــام 
ة مــن »مارفــل« أو »لــوكاس فيلــم« أو »بيكســار«. هدفهــم 

ّ
مســتل

العثور على أناٍس تكون لهم مضامني خارقة، ويدعمونهم بشّدة.
ماتيو فوغن

في أفامي، تكون الكلمات عادة في خدمة الحركة والصورة. هذه 
املــّرة )On The Rocks، منّصــة »آبــل تــي فــي«(، تمنح الكلمات ما 
يصنع التتمة، أو ما ُيعتبر الاحق على الحركة والصورة. ال أريد 

ر في أرضية اإليقاع، وأبقى فيه.
ّ
أْن أتجذ

صوفيا كوبوال

هــا بعضهــا ببعــض، بطريقــة 
ّ
مــع كوفيــد 19، اختلطــت األمــور كل

اســتعراضية. الســؤال املطــروح حاليــا لــم يعــد يهتــّم بمــا إذا كان 
الناس يريدون ُمشاهدة الفيلم أو ال، بل بما إذا كانوا قادرين على 
ن من ُمشاهدة األفام، ألّن 

ّ
 نتمك

ّ
ُمشاهدته أو ال. وهذا عصيٌب، أال

 شعٍب.
َ
س هوية الثقافة تؤسِّ

ألبر دوبونتل

فانيســا  تمثيــل  ــزو، 
ْ
مونروك لكورنــل   Pieces Of A Woman

كوربــي )الصــورة( وشــيا البــوف: أثنــاء والدة جنينهــا األول فــي 
منزلهــا، رفقــة حبيبهــا والقابلــة القانونيــة، تفقــد مارتــا مولودتها 
الجميــع  فُيصــاب  العالــم،  إلــى  مجيئهــا  علــى  قليلــة  ثــواٍن  بعــد 
فــي  املخّبــأ  مــن  الكثيــر  تكشــف  ونفســية،  عصبيــة  بانهيــارات 
بلقطــات  للغايــة،  عــادي  فيلــم  واالنفعــاالت.  واملاضــي  العاقــات 

فيد بشيء.
ُ
طويلة أحيانا ال ت

The Dig لســيمون ســتون، تمثيــل كاري موليغــان )الصــورة( 
قيم أرملة ثرية 

ُ
ورالــف فينيــس: فــي نهاية ثاثينيات القرن الـ20، ت

في منزل كبير تحيطه مزرعة واسعة في مدينة ريفية بريطانية. 
تتفق مع عاِلم آثار للحفر في أرضها، فيكتشف مقبرة وسفينة. 

م رأسا على عقب.
َ
كنز ُيمكنه أْن يقلب تاريخ العال

Jungle Cruise لجــوم كوليــت ـ ســيّرا، تمثيــل دوايــن جونســن 
الـــ20، خــال  القــرن  وايميلــي بانــت )الصــورة(: فــي ثاثينيــات 
األزمــة االقتصاديــة واالنهيــار الكبيــر فــي أميــركا، يوافــق فرانــك 
على نقل عاِلم وشــقيقه على منت ســفينته إلى األدغال، بحثا عن 

قّوة غامضة.

تجربة إخراجية لكلوني 
تكشف أفكارًا واختبارات 

وتحليالت

نجزة في 45 
ُ
إحــدى ميــزات أفامه الروائيــة، امل

عامًا )1972ـ  2017(، تكمن في اهتماٍم ملحوٍظ 
بِسَير حياتية وحكاياٍت مرتبطة بشخصيات 
معروفة، بدءًا من »أغاتا« )1979(، املرتكز على 
فــي  يومــًا   11 كريســتي  أغاتــا  اختفــاء  حــدِث 
ديســمبر/ كانــون األول 1926. بعــده مباشــرة، 
يختــار اإلنكليــزي مايــكل آبتــد ـ الراحــل فــي 7 
احتفالــه  قبــل   ،2021 الثانــي  كانــون  ينايــر/ 
بعيــد ميــاده الـــ 80 بـــ 33 يومــًا فقــط ـ املغنيــة 
كــول  »ابنــة  إلنجــاز  لــني،  لوريتــا  األميركيــة 
 ـ بعــد تحقيقــه أفامــًا 

ً
مينــر« )1980(، منتقــا

والحيوانــات،  الطبيعــة  عاملــي  إلــى  ـ  عــّدة 
فــي  »غوريــا  بإنجــازه  تحديــدًا،  أوغنــدا  فــي 

الضباب: قّصة داين فاسي« )1988(.
هــذه أمثلــة. الئحة أفامه طويلــة. التنويعات 
كثيرة. التشــويق البوليسي حاضٌر، وبعضه 
 ،Blink فــي  كمــا  النفســّي،  علــى   

ٌ
معطــوف

وعــاٌج  بالعمــى،  إصابــة   :1994 عــام  نجــز 
ُ
امل

 املصيبة 
ّ
صاَبــة بــه بعض رؤية، لكــن

ُ
يمنــح امل

ــَير  تقــع، فهــي شــاهدة علــى جريمــة قتــل. السِّ
النفســّي أحيانــًا.  الحياتيــة غيــر بعيــدة عــن 
شــيئًا  تمتلــك  الدراميــة  املعالجــة  بســاطة 
اٍت، تتنــاول ارتبــاكات وقاقــل  مهّمــًا مــن قــراء
وبحــٍث عــن منفٍذ وخاص. التجــارّي مقبول، 
الوقــوع  دون  مــن  اشــتغااًل،  يريــد  فاملخــرج 
»مفتــوح  لــه،  فيلــٍم  آخــر  التقليــد.  مطــّب  فــي 
االســتخباراتّي  بــني  يجمــع   ،»)Unlocked(
مــن   

ٌ
منبثــق واألخيــر  والنفســّي،  واإلرهابــّي 

فشــٍل مــدوٍّ فــي املهنــة. فيلــم يرســم صــورة مــا 
عن أميركا املعاصرة.

حلقــات  كبيــر.  حّيــز  مهنتــه  فــي  للتلفزيــون 
كنــوٍع  »الفانتازيــا«،  ووثائقيــات.  ومواســم 
إطارهــا  فــي  ــق 

ِّ
فُيحق لــه،   

ٌ
جاذبــة ســينمائي، 

املظلمــة«  الفجــر  رحلــة  نارنيــا:  »يوميــات 

فيهــا  ــق 
ِّ
فُيحق كالكوميديــا،  تمامــًا  )2010(؛ 

مــن  شــيٌء  هنــاك   .)1987( حرجــة«  »حالــة 
 Continental فــي  كمــا  أيضــًا،  الرومانســية 
عــام 1981. تنويعــاٌت تنفتــح  نجــز 

ُ
امل  ،Divide

علــى تجربــٍة غيــر بعيــدة عــن معالــم ســينماه، 
عالــم  فــي  ذاتهــا  بحــّد  ة 

ّ
مســتقل هــا 

ّ
أن رغــم 

االســتخبارات والتجّســس: عــام 1999، ُينجــز 
الحلقــة الـــ19 مــن سلســلة أفــام جيمــس بوند، 
بعنوان »العالم غير كاٍف«، الذي يؤّدي بيرس 
بروسنان فيه دور العميل 007 للمّرة الثالثة.

مه مايكل آبتد،  هذا يطرح سؤال: أّي جديد ُيقدِّ
تشــهد  التــي  نفســها  البريطانيــة  القــارة  ابــن 
والدة جيمــس بونــد، روائيًا وســينمائيًا؟ تلك 
 تمتلك شروطًا »صارمة« ُيفترض 

ْ
الحلقة، وإن

 مخــرج التزامهــا عنــد تحقيقــه فيلمــًا فــي 
ّ

بــكل
فيهــا  وبروســنان  عادّيــة،  تبقــى  السلســلة، 
املعطوفــة  الخطــرة،  واملغامــرات  ُمجــّدٍد،  غيــر 
علــى بطــوالت يصعــب تصديقهــا، مصنوعــة 
 تمنــح إضافــة ســينمائية 

ْ
بِحرفيــة مــن دون أن

، هناك 
ً
أو غيــر ســينمائية. فــي »مفتــوح«، مثا

نًا، في كواليس 
ّ
 يكن مبط

ْ
ل، وإن

ّ
ما يشي بتوغ

الصــراع القائــم بــني أميركا واإلرهــاب، وموقع 
بريطانيا والجهاديني فيه.

للسلســلة الوثائقيــة )Up 9 أجــزاء بــني عامــي 
تــؤّرخ  أجــزاٌء  خاّصــة.  مكانــة  و2019(   1964
 14 وحيــاة  وثائقيــات،  ُينجــز  مخــرٍج  ســيرة 
ولدًا بريطانيًا، منذ بلوغهم 14 عامًا. سلســلة 
واالقتصــادي  االجتماعــّي  فــي  عميقــًا  تحفــر 
للمملكــة املتحــّدة، مــن خــال أفــراٍد يتقدمــون 
قها كاميرا 

ّ
في الســن، ويشــهدون تحّوالت توث

التقــاط  فــي  ودقيــق  ومتابــع  صبــور  مخــرج 
مامح أكثر من زمٍن وحكاية.

نديم...

أقوالهمرحيل مايكل آبتد: السينمائّي الصبور

أفعالهم

تعرض المنّصة األميركية 
»نتفليكس« فيلمًا جديدًا 
لألميركي جورج كلوني، 

تمثيًال وإخراجًا وإنتاجًا، 
تدور أحداثه في الفضاء 

الخارجي

أخبار
◆ قبل أسابيع قليلة على 

االحتفال بالنسخة الـ93 )25 
إبريل/ نيسان 2021( لجوائز 
»أوسكار«، تّم اختيار 9 أفام 

عربية لتمثيل بلدانها في 
التصفيات األولى في فئة أفضل 
فيلم غير ناطق باإلنكليزية، التي 

»أكاديمية علوم الصورة  ُيفترض بـ
املتحركة وفنونها« في هوليوود 
إعان نتائجها قريبا، في الئحة 

ستتضّمن الترشيحات الرسمية: 
»هليوبوليس« للجزائري جعفر 
قاسم، عن أسرة تتغّير حياتها 

في 8 مايو/ أيار 1945 مع 
بداية التظاهرات الشعبية ضد 
االستعمار الفرنسي، للمطالبة 

باالستقال )محور الفيلم مذبحة 
سطيف(. 

»الرجل الذي باع جلده« للتونسية 
كوثر بن هنّية )»العربي الجديد«، 

6 يناير/ كانون الثاني 2021(: 
عاقة فنان بمهاجر، وأسئلة 

الهجرة والفن واالستغال، من 
خال رسم لوحة على ظهر 

سورّي يلحق بحبيبته إلى أوروبا، 
ر جسده للفّن. 

ِّ
فُيسخ

»200 متر« للفلسطيني أمني نايفة 
)»العربي الجديد«، 4 سبتمبر/ 

أيلول 2020(: جدار الفصل 
العنصري يمنع عائلة واحدة من 

التاقي بساٍم وهدوء، ورحلة 
األب إلى زوجته وأبنائه وبناته 

 .
ّ

محفوفة بمخاطر، في بلٍد محتل
بناني جيمي 

ّ
»مفاتيح مكّسرة« لل

كيروز: الحرب السورية تدفع 
موسيقيا شابا إلى البحث عن 
منفذ للخاص، لكن مصاعب 

وتحّديات كثيرة يواجهها، 
خصوصا مع جهات تمنع 

املوسيقى وتكره الفّن.
هناك أيضا »ستموت في 

العشرين« للسوداني أمجد أبو 
العاء )»العربي الجديد«، 15 مايو/ 

أيار 2020(، الذي يبدأ بسطوة 
أسطورة على بيئة اجتماعية، 
ويذهب بعيدًا في تفكيك تلك 

البيئة، اجتماعيا وثقافيا وحياتيا 
وفنيا، من خال شاب يعيش 

 أسطوريا 
ً
حياته منتظرًا قوال

بموته عند بلوغه 20 عاما. 
أما »ملا بنتولد« للمصري تامر 

عزت )»العربي الجديد«، 18 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019(، 

فيتوغل في أحوال االجتماع 
املصري، عبر العاقات العاطفية 
مة 

ّ
والعائلية واالجتماعية املتحك

بقوانني غير مكتوبة، وقصص 
افة 

ّ
حب مبتورة، وُصور شف

مرسومة باملوسيقى والغناء.
باإلضافة إلى »سّيد املجهول« 

للمغربي عاء الدين الجّم )»العربي 
الجديد«، 20 ديسمبر/ كانون 
األول 2019(، و»سّيدة البحر« 

للسعودية شهد أمني.

Wednesday 13 January 2021
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رياضة

ودعت اإلسبانية غاربيني موغوروزا بطولة 
أبوظبي املفتوحة للتنس بعد خسارتها في ربع 
نهائي منافسات الزوجي مع األميركية جينيفر 
برادي أمام األملانية الورا سيغيموند والروسية 

فيرا زفوناريفا )7 - 6( و)9 - 7( و)6 - 1( و)10 - 8( 
ركز 

ُ
بعد مباراة استغرقت ساعة و51 دقيقة. وست

موغوروزا اآلن على االستعداد لخوض بطولة 
أستراليا املفتوحة الكبرى التي بلغت مباراتها 

النهائية املوسم املاضي.

تأهلت العبة التنس األوكرانية مارتا كوستيوك 
إلى الدور نصف النهائي من بطولة أبو ظبي 

املفتوحة للتنس، وذلك بعد تغلبها على 
منافستها اإلسبانية سارا سوريبيس. وحققت 

الاعبة األوكرانية الفوز على منافستها اإلسبانية 
بواقع )6 - 0( و)6 - 1( و)6 - 4( في مباراة 

استغرقت نحو ساعتني، وكانت سوريبيس فازت 
في املواجهتني السابقتني اللتني جمعتاها ضد 

مارتا كوستيوك في بطوالت أخرى.

سيغيب األرجنتيني باولو ديباال مهاجم فريق 
يوفنتوس اإليطالي بني 15 و20 يومًا بسبب 

إصابة طفيفة في رباط بالركبة اليسرى، وذلك 
بحسب ما أعلن عنه فريقه الذي استبعد في الوقت 
نفسه إصابة فيدريكو تشيسا وويستون مكايني. 

ولن تؤثر اإلصابة على عودته مع استئناف 
منافسات دوري األبطال في 27 شباط/فبراير، 
في الدور ثمن النهائي من املسابقة، حني يلعب 

»يوفي« ضد بورتو البرتغالي في مواجهة الذهاب.

غاربيني موغوروزا 
تودع بطولة 

أبوظبي المفتوحة

...وكوستيوك تقصي 
سوريبيس وتتأهل 
إلى نصف النهائي

باولو ديباال يغيب 
عن يوفنتوس 

بين 15 و20 يومًا

خضع الدولي 
البلجيكي أكسل 
فيتسل لجراحة 
لعالج قطع في 
وتر العرقوب 
وقد يغيب عن 
بطولة »يورو 
2021« في 
شهر حزيران/ 
يونيو. وقال 
فيتسل على 
تويتر: »أجريت 
جراحة ناجحة 
وسأعمل بكل 
قوة للتعافي 
والعودة 
أكثر قوة من 
السابق«.
في المقابل، 
قال روبيرتو 
مارتينيز، مدرب 
منتخب بلجيكا، 
إن »اإلصابات جزء 
من كرة القدم 
لكني حزين لهذه 
اإلصابة الخطيرة. 
سأنتظر حتى آخر 
لحظة لمحاولة 
ضم أكسل 
لتشكيلة )يورو(«.

)Getty( بلجيكا ستفتقد عنصرًا أساسيًا في »يورو 2021« في حال غياب فيتسل

غياب بلجيكي عن »يورو«
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أيوب الحديثي

تـــزخـــر الـــكـــرة الـــجـــزائـــريـــة بــنــجــوم 
الثقيل، وضعت جمال  العيار  من 
بــلــمــاضــي املــــديــــر الـــفـــنـــي لــكــتــيــبــة 
ــي مـــوقـــف مـــريـــح،  ــراء« فــ ــحــ »مــــحــــاربــــي الــــصــ
لكم  الــتــألــق  األمــثــل، بعد  التشكيلة  الخــتــيــار 
الــنــجــوم، خصوصا على مستوى  هــائــل مــن 
ــراف. ورجـــحـــت هــــذه الــــخــــيــــارات، كفة  ــ ــتـ ــ االحـ
»الخضر« في بطولة أمم أفريقيا األخيرة، بعد 
أن نجح الجزائريون في حصد اللقب القاري 
بالتتويج في نسخة مصر 2019،  خصوصا 

2829
رياضة

تقرير

بــعــد مــســتــويــات مــبــهــرة قــدمــهــا نــجــوم كــبــار، 
تقدمهم مــحــرز وبــونــجــاح وبــايــلــي، إضافة 
بناصر.  إسماعيل  البطولة  في  األفضل  إلــى 
ونــجــح بــلــمــاضــي فــي صــنــع تــولــيــفــة، جعلت 
املــعــهــودة على  مــكــانــتــهــا  الــجــزائــر تستعيد 
مستوى الــقــارة الــســمــراء، مــن خــال توظيف 
صحيح لــكــم الــخــيــارات املــتــاحــة، وهـــو األمــر 
الــذي كان ينقص »الخضر« قبل فترة املدير 
الــحــالــي. ورغــم تألق كــل الخطوط في  الفني 
أغــلــب مــواجــهــات »مــحــاربــو الــصــحــراء«، لكن 
األبرز،  السمة  الهجومية هي  الفعالية  تبقى 
األمر  أفريقيا، وهــو  أبطال  التي تطغى على 

الذي انعكس على املنتخب، بعد تألق مبهر 
لـــنـــجـــوم كـــبـــار فــــي مــحــطــاتــهــم االحـــتـــرافـــيـــة. 
ويــتــصــدر نــجــم فــريــق الــســد الــقــطــري، بــغــداد 
الهجومية، بعد  بونجاح، خيارات بلماضي 
زعيم  رفقة  يقدمها  التي  الكبيرة  مستوياته 
الكرة القطرية، وحضوره التهديفي البارز في 
أغلب مواجهات فريقه على املستوى املحلي 
والقاري. ورغم خسارة لقب الدوري ملصلحة 
الغريم التقليدي الدحيل في املوسم املاضي، 
ساهم بونجاح في حصد فريقه للقب كأس 
أمير قطر لكرة القدم، بعد الفوز على العربي 
في اللقاء النهائي الذي شهد افتتاح استاد 
أحمد بن علي املونديالي، ونجح فيه الاعب 
الهداف في تسجيل ثنائية فريقه في اللقاء. 
وفي مسابقة دوري النجوم للموسم الحالي، 
يساهم الــهــداف الــجــزائــري فــي اعــتــاء فريقه 
السد لجدول الترتيب، بعد أن سجل حتى اآلن 
12 هدفًا في 13 جولة، احتل بها صدارة ترتيب 
الهدافني، متقدما على مواطنه يوسف بايلي 
العب نادي قطر، واملغربي نبيل الزهر هداف 

األساسية  مكانته  بونجاح  وحــجــز  األهــلــي. 
فـــي تــشــكــيــلــة بــلــمــاضــي، مــتــفــوقــا عــلــى نجم 
سليماني،  إســـام  اإلنــكــلــيــزي  سيتي  ليستر 
خصوصا بعد دوره الفعال في حصد اللقب 
الغالي  االنتصار  األفريقي، وتسجيله هدف 
خال اللقاء النهائي أمام السنغال. من جهته، 
لــدوري  انتقاله  منذ  األضـــواء  بايلي  خطف 
النجوم، بعد التوقيع مع فريق قطر، ونجح 
الهدافني برصيد  في احتال وصافة ترتيب 
11 هدفًا، قاد من خالها فريقه الذي عانى في 
املواسم املاضية، إلى املركز الثالث في جدول 
الترتيب. وتفوق الاعب على ذاته، ونجح في 

الهداف باليلي 
يقدم مستويات مميزة 

مع فريقه قطر

تأجيل المباريات 
ُمستمر بسبب تفشي 

فيروس »كورونا«

فريقه  مع  كانت  التي  السابقة  أزمته  تجاوز 
الــســابــق األهـــلـــي الـــســـعـــودي، والـــتـــي جعلته 
يبتعد عن تدريبات النادي منذ فترة التوقف 
بسبب فيروس كورونا، بسبب عدم حصوله 
على مستحقاته املتأخرة، ليقرر بعدها فسخ 
العقد بصورة رسمية. وكان الاعب الجزائري 
الــــذي ســاهــم فـــي حــصــد الــتــرجــي الــريــاضــي 
أمــام  أفريقيا  أبــطــال  دوري  للقبي  التونسي 
األهلي في 2018، والوداد البيضاوي املغربي 
نسخة 2019، مطلبا لكبار األندية األوروبية 
والعربية، وعلى رأسها األهلي املصري، لكنه 
فضل مواصلة مشوار التألق من بوابة دوري 
نجوم، بعد فترة غياب عن تشكيلة املنتخب، 

بسبب عدم تواجده في كشوفات أي ناٍد.
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، ال يــمــكــن الـــحـــديـــث عــــن نــجــوم 
رياض  املبدع  ملسيرة  التطرق  دون  الجزائر 
الــذي يبقى  مــحــرز، العــب مانشستر سيتي، 
أكــثــر الــجــزائــريــني تــألــقــا فــي الــقــارة العجوز 
ــا يــعــانــيــه  ــرة. ورغــــــم مــ ــ ــيـ ــ ــفـــتـــرة األخـ ــــال الـ خـ
الــجــنــاح املـــهـــاري مــن أزمــــة مــع املــديــر الفني 

تــفــوق فــريــق ميلووكي بــاكــس على أورالنـــدو 
ماجيك بسهولة )121 – 99( بفضل 22 نقطة 
لــنــجــمــه الـــيـــونـــانـــي يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــيــنــمــبــو 
بينها 13 في الشوط الثاني ضمن منافسات 
السلة األميركي للمحترفني. وكان  دوري كرة 
يانيس أفضل العــب في الــدوري في السنتني 
املاضيتني، غــاب عــن املــبــاراة األخــيــرة لفريقه 
ضد كليفاند كافالييرز السبت بسبب تقلص 
في عضات أسفل الظهر، لكنه تخلص منها 
ليقود فريقه لتحقيق فوزه الخامس في آخر 6 
الـ22 أربع تمريرات  مباريات وأضاف لنقاطه 

حاسمة و6 متابعات.
وأضــــــاف كـــل مـــن خـــريـــس مــيــدلــتــون وبــوبــي 
أفضل  أمـــا  أيــضــًا،  للفائز  نقطة   20 بــورتــيــس 
ــريـــق أورالنـــــــــدو فــكــان  ــفـــوف فـ مــســجــل فــــي صـ
نيكوال فوتشيفيتش من مونتينيغرو مع 28 
نقطة و13 متابعة لكنها لم تكن كافية ليثأر 
أورالندو من ميلووكي الذي أطاح به في الدور 

نهاية املباراة بـ9 ثوان علمًا بأنه قلب تخلفه 
بـــفـــارق 17 نــقــطــة فـــي إحــــدى مـــراحـــل املـــبـــاراة 
ليخرج فائزًا، هذا وأهدر الكاميروني باسكال 
ســيــاكــام فــرصــة النـــتـــزاع الــفــوز لــرابــتــورز في 
الــفــوز الثالث  الــدقــائــق األخــيــرة. وُيعتبر هــذا 
لفريق بايزرز تواليًا، علما بأنه خسر العب 
ــازه الـــبـــوســـنـــي يـــوســـف نـــوركـــيـــتـــش فــي  ــ ــكـ ــ ارتـ
األول بداعي اإلصابة. وحقق واشنطن  الربع 
ويــــزاردز أول فــوز لــه على ملعبه هــذا املوسم 
إثــر تغلبه على فينيكس صانز )128 – 107( 
بــفــضــل 34 لــبــرادلــي بــيــل مــع 8 مــتــابــعــات و9 
املخضرم  النجم  غياب  فــي  حاسمة  تمريرات 

راسل وستبروك بداعي اإلصابة.
وسجل غــوردون هايوارد 34 نقطة بينها 28 
تــشــارلــوت هورنتس  ليقود  األول،  الــربــع  فــي 
للفوز على نيويورك نيكس )109 – 88( محققًا 

الفوز الرابع تواليًا لفريقه. 
ــرى تــفــوق بـــرادلـــي بــيــل على  وفـــي مـــبـــاراة أخــ
ــع األول  ــ ــربـ ــ ــــي الـ ــفــــرده فـ ــمــ ــز بــ ــانــ فـــيـــنـــكـــس صــ
وأنهى املباراة مسجًا 34 نقطة، ليقود فريق 
– 107(. ورغم   128( للفوز  ويـــزاردز  واشنطن 
غياب راسل ويستبروك بسبب اإلصابة، قدم 
متوازنًا وسجل ستة  أداًء هجوميًا  واشنطن 

من العبيه عشر نقاط أو أكثر.
وأحــــرز ديــفــني بــوكــر 33 نقطة مــع صــنــز. ولــم 
وتقدم  النتيجة  فــي  مطلقا  واشــنــطــن  يتأخر 
نــصــف هــذه  الـــبـــدايـــة، وجـــــاء  فـــي   )  10 -  20(
النقاط عن طريق بيل. وأنهى بيل الربع األول 
مسجا 13 نقطة، وهو ما يقل بنقطتني فقط 
عن صنز، ليتقدم ويـــزاردز )29 – 15(. وتقدم 
واشنطن من جديد )43 – 23( بعد ثاثية من 
ديــفــيــز بــيــرتــانــز، مــع تبقي ســبــع دقــائــق و14 
ثانية على نهاية الربع الثاني وأنهى الشوط 

األول متقدمًا )68 – 42(.
واستحوذ بيل أيضًا على 8 كرات مرتدة ومرر 
تــســع كـــرات حــاســمــة فــي طــريــقــه لتسجيل 30 
نقطة على األقل، للمرة السادسة هذا املوسم. 
ــاراة مــســجــا 18 نقطة  ــبــ ــهـــى بــيــرتــانــز املــ وأنـ
نقطة   16 نيتو  راؤول  ــرز  وأحــ واشــنــطــن،  مــع 
وروبـــن لوبيز وغــاريــســون مــاثــيــوز 11 نقطة 
هاتشيمورا  روي  ســجــل  بينما  مــنــهــمــا،  لــكــل 
ــات األخـــــــــرى، فـــاز  ــاريــ ــبــ ــاط. وفـــــي املــ ــقــ عـــشـــر نــ
أتانتا هوكس على فيادلفيا سفنتي  فريق 
كينغز  وســاكــارمــنــتــو   ،)94  –  112( سيكسرز 
على إنديانا بايسرز )127 – 122(، وممفيس 
غريزليز على كليفاند كافالييرز )101 – 91(.

 
تأجيل مباراتين

الــســلــة األميركية  كـــرة  أعــلــنــت رابــطــة دوري 
للمحترفني عــن إرجــــاء املـــبـــاراة املــقــررة بني 

املغربي  البيضاوي  الــرجــاء  فــريــق  أنــجــز 
ــًا عــنــدمــا  ــامـ مــهــمــة تـــأخـــرت 11 شـــهـــرًا كـ
قــلــب الــطــاولــة عــلــى ضــيــفــه اإلســمــاعــيــلــي 
املــــصــــري، وتـــفـــوق عــلــيــه بــثــاثــة أهــــداف 
نــظــيــفــة عــلــى مــلــعــب مـــراكـــش الــكــبــيــر في 
إيــــــاب الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــبــطــولــة 
املــلــك محمد  كــأس  العربية على  األنــديــة 
الــســادس عــاهــل املــغــرب، وســجــل أهـــداف 
ــن مـــحـــســـن مـــتـــولـــي )61  ــ ــل مـ ــ املــــــبــــــاراة كـ
ــل الــكــونــغــولــي  ــديـ ــبـ ــلـــة جــــــزاء( والـ مـــن ركـ
الديمقراطي بن ماالنغو )د.66( ومحمود 
املــصــري  الــفــريــق  وكـــان  )د.86(.  بنحليب 
فاز ذهابًا بهدف نظيف سجله التونسي 
فخر الدين بن يوسف من ركلة جزاء في 

16 شباط/ فبراير 2020.
وتــأهــل فــريــق »الــنــســر األخــضــر« ملواجهة 
اتحاد جدة السعودي في املباراة النهائية 
التي سُتقام على ملعب »األمير موالي عبد 
الــلــه« فــي الــعــاصــمــة املــغــربــيــة الـــربـــاط، مع 
اإلشــارة إلى أن فريق »العميد« السعودي 
ــاب فــــي مــواجــهــة  ــبـ تــخــطــى مــنــافــســه الـــشـ

نصف النهائي اآلخر في وقت سابق. 
الفني  مديره  مفتقدًا  اللقاء  الرجاء  دخــل 
املساعد محمد  واملـــدرب  السامي  جمال 
الــــبــــكــــاري بــســبــب خــضــوعــهــمــا لــلــحــجــر 
ــعــــد إصـــابـــتـــهـــمـــا  الــــصــــحــــي اإللـــــــزامـــــــي بــ
بفيروس كورونا قبل ساعات من انطاق 
املــواجــهــة امُلــنــتــظــرة، وعــلــيــه أشــــرف على 
ــدرب املـــســـاعـــد الــثــانــي  ــ ــيـــادة الـــفـــريـــق املــ قـ
هــشــام بـــوشـــروان. كــمــا غـــاب عــن الــفــريــق 
األخضر نجم وسطه عبد اإلله الحافيظي 
بــســبــب اإلصــــابــــة، إال أنــــه اســـتـــعـــاد قبل 
الديمقراطي  الكونغولي  مهاجمه  اللقاء 
بــــن مـــاالنـــغـــو بـــعـــدمـــا أجـــــــرى »مـــســـحـــة« 
جاءت نتيجتها سالبة، إال أنه لم يشارك 
ــة الـــتـــي ضــمــت  ــيـ ــاسـ فــــي الــتــشــكــيــلــة األسـ
غــالــبــيــة نــجــوم الــصــف األول عــلــى غـــرار 
الـــحـــارس أنــــس الــزنــيــتــي والــلــيــبــي سند 
ونــوح  متولي  والقائد محسن  الــورفــلــي، 
ــهــــداف ســفــيــان رحــيــمــي.   الـــســـعـــداوي والــ

بيليكانز  أورليانز  ونيو  مافريكس  داالس 
ــتـــرض أن تــجــمــع  ــفـ ــن املـ وتـــلـــك الـــتـــي كـــــان مــ
شــيــكــاغــو بـــولـــز بــبــوســطــن ســلــتــيــكــس، إلــى 
موعد الحق بسبب تفشي فيروس كورونا. 
ــذه الـــقـــرارات  ــ وأشــــــارت الـــرابـــطـــة إلــــى أن »هـ
والــســامــة«  الصحة  بــروتــوكــول  عــن  ناتجة 
الذي سيتم تحديثه خال اجتماع بني رابطة 
ــعـــود سبب  الـــــــدوري ورابــــطــــة الـــاعـــبـــني. ويـ
أن مافريكس  إلــى  املــبــاراتــني  تأجيل هــاتــني 
وســلــتــيــكــس لــيــس لــديــهــمــا ثــمــانــيــة العــبــني 
ــى املــطــلــوب من  مــتــوفــريــن، وهـــو الــحــد األدنــ
رابــطــة الـــدوري لخوض املــبــاريــات. واضطر 
مــافــريــكــس إلغــــاق مــنــشــآتــه األحــــد بــعــد أن 
ثبتت إصابة ثاثة من العبيه، وهم جوش 
ــاردســــون ودوريـــــــــــان فــيــنــي-ســمــيــث  ــشــ ــتــ ريــ

وجايلن برونسون، بفيروس كورونا.
ونظرًا ألن جزءًا كبيرًا من زمائهم كان على 
احتكاك وثيق بهم، بات يتعني عليهم أيضًا 
الـــدخـــول فـــي حــجــر ذاتــــي مـــا جــعــل الــفــريــق 
عاجزًا عن تأمني العدد الــازم من الاعبني 
السيناريو  الــلــقــاء. وانــطــبــق نفس  لــخــوض 
على سلتيكس بعد اكتشاف إصابة نجمه 
جــايــســون تــايــتــوم وجــايــلــن بــــــراون. وكـــان 
ســلــتــيــكــس جـــاهـــزًا األحــــد ملــواجــهــة مــيــامــي 
هـــيـــت وصـــيـــف الـــبـــطـــل بـــمـــشـــاركـــة ثــمــانــيــة 
العــبــني، إال أن املـــبـــاراة أرجــئــت ألن األخــيــر 
لــم يكن قـــادرًا على تــأمــني الــحــد األدنـــى من 
الاعبني، وذلك بسبب وجود العديد منهم 
الــدوري  في الحجر الصحي. ولفتت رابطة 
في بيان إلى أنه »تم تأجيل مباراة الدوري 
األميركي للمحترفني بني ميامي وبوسطن 
في ملعب تي دي غاردن، وفًقا لبروتوكوالت 
الصحة والسامة في الرابطة. نظرًا لتعقب 
حاالت مخالطة في صفوف ميامي هيت، لم 
للمشاركة  ثمانية العبني  الفريق  لدى  يكن 

في هذه املباراة«.
ومــنــذ انــطــاق املــوســم قــبــل ثــاثــة أســابــيــع، 
ــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر  وتـــحـــديـــدًا فـــي 22 كـ
ــع مـــبـــاريـــات، أوالهـــا  أرجـــئـــت حــتــى اآلن أربــ
بني هيوسنت روكتس وأوكــاهــومــا سيتي 
ثاندر للسبب نفسه، ألنه لم يكن لدى األول 
إعــادة  تتم  ولــم  الاعبني،  الكافي من  العدد 
جدولة أي من هذه املباريات. وقسمت رابطة 
الــدوري موسمها الى جزأين، حيث كشفت 
عـــن الــــجــــدول الـــزمـــنـــي لـــــأول حــتــى الـــرابـــع 
مــن شــهــر آذار/مـــــــارس لكنها لــم تــعــلــن عن 
روزنامة الجزء الثاني الذي من املفترض أن 
يبدأ في العاشر من شهر آذار/مـــارس بعد 

راحة لستة أيام.
)فرانس برس(

الرجاء  وبعد هذا االنتصار املهم يبحث 
الثانية بعد عام  عن لقب البطولة للمرة 
الـــعـــرب(،  أبـــطـــال  دوري  )بــمــســمــى   2006
وذلـــــك طــمــعــًا فـــي الـــجـــائـــزة املـــالـــيـــة الــتــي 
دوالر،  مايني   6 والبالغة  البطل  ينالها 
ومن أجل الحد من أزمته املادية الخانقة 
الــتــي يــمــر بــهــا وال ســيــمــا بــعــد اســتــقــالــة 
الرئيس جواد الزيات، في وقت يرى فيه 
اإلسماعيلي  لقاء  أن  »األخــضــر«  الفريق 
كان بمثابة »خشبة خاص« من الديون، 
فــضــًا عـــن أداء مــســتــحــقــات الــعــديــد من 
فاخر.   األســبــق محمد  واملـــدرب  الاعبني 
ــــدراويـــــش« حـــاول  ومـــن نــاحــيــة فــريــق »الـ
املــــدرب أبـــو طــالــب الــعــيــســوي امتصاص 
ضغط الفريق املضيف، لهذا بدا متحفظًا 
على املستوى الدفاعي، فأشرك الحارس 
مــحــمــد صــبــحــي وربـــاعـــي الـــدفـــاع محمد 
ــراوي ومــحــمــد  ــ ــحـ ــ ــــصـ عــــمــــار ومـــــــــــروان الـ
بيومي ورضــــوان شــريــفــي، مــع االعتماد 
عــلــى املــــرتــــدات الــســريــعــة نـــظـــرًا لــوجــود 
املهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف 
مــدعــومــًا بــاعــبــي الـــوســـط مــحــمــود عبد 
الــعــاطــي »دونـــغـــا« وعــمــاد حــمــدي برغم 

دورهما الدفاعي. 
ولـــم يــطــل جــس الــنــبــض، إذ فـــرض الــرجــاء 
عن  بحثًا  املجريات  على  سريعًا  سيطرته 
هدف سريع إال أن العبيه عانوا للوصول 
إلـــــــى مــــرمــــى الــــــحــــــارس صــــبــــحــــي، وســـــدد 
ــن داخـــــل املــنــطــقــة كــــرة أبــعــدهــا  رحــيــمــي مـ

مرماه  يسار  من  ببراعة  املصري  الحارس 
ــذار  ــ اإلنــ بــمــثــابــة  ــانـــت  كـ والـــفـــرصـــة  )د.3(، 
أعــاد تنظيم دفاعه  الــذي  للفريق املصري 
املــتــقــدم، مـــا أجــبــر الــفــريــق املــضــيــف على 
االنـــطـــاق مـــن الــخــلــف، لــيــنــحــصــر الــلــعــب 
في وسط امللعب على نحو كبير. وحاول 
رحيمي مجددًا هز الشباك إال أن تسديدته 
البعيدة من ركلة حرة مرت بجوار القائم 
)30(، واكــتــفــى اإلســمــاعــيــلــي بــالــدفــاع، إذ 
ــــاءت خــجــولــة ولــــم تشكل  إن هــجــمــاتــه جـ
أي خــطــر عــلــى مــرمــى الــزنــيــتــي لتنتصف 

املباراة بنتيجة سلبية. 
وعـــــــزز بـــــوشـــــروان هـــجـــومـــه مــــع انـــطـــاق 
الشوط الثاني، إذ دفع بمحمود بنحليب 
بداًل من زكريا الــوردي، أمًا في الوصول 
خــروج  تعويض  وبالتالي  النهائي،  إلــى 
ـــ32 مــن دوري أبــطــال  الــفــريــق مــن الــــدور الــ
أفــريــقــيــا. وكـــاد رحــيــمــي يــتــقــدم ألصــحــاب 
إثر  العارضة  علت  رأسيته  أن  إال  األرض 
ركلة حرة من متولي )د.52(، وأخطأ محمد 
بيومي في السيطرة على الكرة وتعرض 
بالعرقلة على سفيان رحيمي الذي حاول 
خــطــف الـــكـــرة لــيــحــتــســب الــحــكــم الــعــراقــي 
ركلة جــزاء مهند قاسم ســاري انبرى لها 
متولي وسجلها إلى الزاوية اليسرى على 

عكس توجه الحارس صبحي )د.61(.
ــام الــعــيــســوي ســريــعــًا بـــإشـــراك محمد  وقــ
مــخــلــوف بــــداًل مـــن مــحــمــد عــــادل إلضــفــاء 
نزعة هجومية على خــط وســطــه، وبادله 

بداًل  ماالنغو  باملهاجم  بالدفع  بوشروان 
من الشاب نوح السعداوي )19 سنة(، ولم 
يــحــتــج الــكــونــغــولــي ســــوى إلــــى دقــيــقــتــني 
ــة لـــلـــمـــرة الــثــانــيــة  ــبـــاك املـــصـــريـ لــيــهــز الـــشـ
برأسية في قلب املرمى إثر عرضية متقنة 

من الظهير عبد اإلله مدكور )د.66(. 
إذ  حـــذره،  كامل  عــن  اإلسماعيلي  وتخلى 
املـــدرب بالاعب األنــغــولــي اري بابل  دفــع 
التأهل،  هــدف  عــن  بحثًا  الشامي  ومحمد 
)د.82(،  الزنيتي  مرمى  فــوق  بابل  وســدد 
وأطـــلـــق الــبــديــل اآلخــــر مــحــمــود بنحليب 
رصاصة الرحمة على الفريق املصري عبر 
تسجيل الهدف الثالث للرجاء بعدما تابع 
عــرضــيــة ســفــيــان رحــيــمــي، إذ وصــلــتــه إثــر 
الرحيم  عبد  للبديل  مميز  فــردي  مجهود 
بعيد  مــن  ماالنغو  وســدد  )د.86(،  جبيرة 

كرة قوية مرت بجانب املرمى )د.89(.

مشوار الرجاء واالتحاد إلى النهائي
وصـــل فــريــق الـــرجـــاء املــغــربــي إلـــى املــبــاراة 
النهائية بعد طريق صعبة جدًا واجه فيها 
أقوى األندية العربية املشاركة في البطولة، 
فــفــي الــــدور األول أســقــطــت الــقــرعــة الــرجــاء 
الفلسطيني  ــقـــدس  الـ هــــال  مــنــافــســه  ضـــد 
ــًا بــهــدف  ــابــ ــفـــريـــق املـــغـــربـــي ذهــ لــيــتــفــوق الـ
نــظــيــف وبـــهـــدفـــني نــظــيــفــني فــــي مــواجــهــة 
ــه الــرجــاء  اإليـــــاب. وفـــي الــــدور الــثــانــي واجــ
مـــنـــافـــســـه الـــــــــوداد فــــي كـــاســـيـــكـــو مــغــربــي 
واإليــاب  الذهاب  خالص، وتميزت مباراتا 
نــفــس. ففي  آخــر  بالحماس والــنــديــة حتى 
الذهاب تعادل الفريقان )1 – 1( وفي اإلياب 
جاءت النتيجة )4 – 4( في مباراة مجنونة 
ومــثــيــرة، لــيــكــون مــجــمــوع املـــبـــاراتـــني )5 – 
أهـــداف   4 الــرجــاء  أفضلية تسجيل  مــع   )5
خــــارج األرض. وفــــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
بمنافس صعب هو  الرجاء  فريق  اصطدم 
الــجــزائــر، ورغـــم تفوقه عليه ذهابًا  اتــحــاد 
إيــابــًا بهدف نظيف،  )2 – 1(، عــاد ليخسر 
إال أن مجموع املباراتني سمح له بالتأهل 
عقبة  وتخطي  النهائي  نصف  الـــدور  إلــى 

اإلسماعيلي بهدف نظيف.
ــاد جـــــدة الــــســــعــــودي فــبــدأ  ــحــ أمـــــا فـــريـــق اتــ
مشواره ضد فريق العهد اللبناني وأسقطه 
وتعادل سلبي  بيروت  في  نظيفة  بثاثية 
إيابًا، ثم لعب ضد فريق الوصل اإلماراتي 
ــيـــه ذهــــبــــًا وإيــــــابــــــًا بــمــجــمــوع  ــلـ وتـــــفـــــوق عـ
املباراتني )4 – 1(، وفي الدور ربع النهائي 
أطــاح فريق أوملبيك آسفي املغربي بعد أن 
تــعــادل معه ذهــابــًا )1 – 1( ثــم تــفــوق إيابًا 
بهدف نظيف. وبعدها تفوق على الشباب 

في املربع الذهبي وتأهل إلى النهائي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة األميركية: باكس يُسقط أورالندو وتأجيل مباراتين

بطولة األندية العربية
الرجاء المغربي إلى النهائي

عاد النجم يانيس 
أنتيتوكينمبو لفريق 

ميلووكي باكس ليقوده 
لتحقيق فوز جديد في 
بطولة الدوري األميركي 
لكرة السلة، ليرفع عدد 
االنتصارات إلى 5 في آخر 

6 مباريات ويُتابع العروض 
الُمميزة التي يُقدمها 

هذا الموسم سعيًا وراء 
تحقيق اللقب في النهاية

اكتملت صورة المباراة 
النهائية لبطولة األندية 

العربية، بعد أن تأهل 
فريق الرجاء المغربي 

لمواجهة نظيره 
االتحاد السعودي في 

قمة عربية ُمنتظرة

ديلور بات أحد نجوم الدوري الفرنسي )سيلفان توماس/فرانس برس(

)Getty( باكس يُتابع عروضه القوية ويُحقق فوزًا جديدًا

)Getty( الرجاء يقترب من تحقيق لقب عربي جديد

نجوم الكرة 
الجزائرية

من  كبيرًا  عددًا  الجزائرية  القدم  كرة  تملك 
خيارات  وفر  الذي  األمر  المتألقين،  النجوم 
لتحديد  بلماضي،  جمال  الفني  للمدير  كثيرة 

التشكيلة المثالية ألبطال أفريقيا

تألق ملفت في سماء االحتراف

لفريق السيتي بيب غوارديوال، الذي دائما ما 
يضعه على مقاعد البدالء في أغلب املباريات 
بالدوري اإلنكليزي املمتاز أو دوري األبطال، 
الفريق  الــذي يظهره الاعب مع  التألق  رغــم 
كلما تتاح له الفرصة. وربما يرى الكثيرون، 
أن الاعب الذي كان أحد نجوم أمم أفريقيا 
2019، اقــتــرب مــن اتــخــاذ قــــرار الــرحــيــل إلــى 
التي  إمكانياته  كــل  إظــهــار  لــه  تتيح  محطة 
عانت من تحجيم غــوارديــوال لها، رغــم دور 
الاعب الفعال وصنعه الفارق في العديد من 
مواجهات السيتي، التي تواجد بها أساسيا، 
أو شــارك فيها كبديل. ورغــم فرصه القليلة، 
وغياب األحداث في 2020 بسبب أزمة كورونا، 
لجائزة  املرشحني  قائمة  تــقــدم  الــاعــب  لكن 
ألفضل  الفرنسية،  فوتبول«  »فــرانــس  مجلة 
العـــب مــغــاربــي، لتتسنى لـــه فــرصــة الــدفــاع 
عنها، بعد أن توج بها في آخر نسخة. ووقع 
االختيار على الاعب، بعد األهــداف املؤثرة 
التي سجلها على مستوى فريقه اإلنكليزي 
الدائم  تألقه  إلــى  قّلة مشاركته، إضافة  رغــم 
مــع منتخب »املـــحـــاربـــني«، وآخـــر ذلـــك هدفه 
زيــمــبــابــوي. وال  بمرمى منتخب  الــتــاريــخــي 
يمكن أيضا تخطي أحد أبرز نجوم الجزائر 
فـــي الـــقـــارة الــعــجــوز حــالــيــا، والــحــديــث هنا 
آنــدي ديلور،  الفرنسي  عن هــداف مونبيليه 
الـــذي خطف األضــــواء فــي الــجــزء الــثــانــي من 
ــام 2020. وبــــات ديــلــور مــن نــجــوم الصف  عـ
ينافس  وهــو  الفرنسية،  البطولة  فــي  األول 
حاليا على صــدارة هدافي املسابقة برصيد 
8 أهداف، رغم ما عاناه صاحب الـ29 عاما مع 
فيروس كورونا، الذي أصيب فيه بمناسبتني، 
الــذي أبعده عن املاعب لفترة طويلة.  األمــر 
وبــات ديــلــور أكثر العــب سجل بــالــرأس بني 
ــات الــخــمــس الــكــبــرى في  ــدوريــ كـــل العــبــي الــ
»القارة العجوز«، بعد أن وصلت أهدافه بهذه 
الطريقة إلى 5، وفي نصف موسم فقط سجل 
الاعب 8 أهداف، متأخرا بأربع أهداف فقط 
أن  الــصــدارة كيليان مبابي، إال  عــن صاحب 
التمريرات  بعدد  يتفوق  الجزائري  املهاجم 
الحاسمة التي وصلت إلــى 6 بعد مــرور 17 
مباراة من املسابقة. وفي أملانيا، يأتي ظهير 
بوروسيا مونشغادباخ، رامي بن سبعيني، 
الــــذي بــــات أحــــد أهــــم الــاعــبــني فـــي تشكيلة 
الــفــريــق مــنــذ انــتــقــالــه إلـــى »الــبــونــدســلــيــغــا«، 
ــافـــة إلــــى دوره الـــبـــارز فـــي تـــأهـــل نــاديــه  إضـ
)16( ملسابقة دوري أبطال أوروبــا،  الـــ للدور 
قــد سجل هدفني  املتألق  النجم  كــان  أن  بعد 
فــي دوري املــجــمــوعــات. مــن جــهــتــه، يــواصــل 
النجم إسماعيل بناصر، وضع بصمته في 
خط وسط نادي إي سي ميان اإليطالي، بعد 
أداءه امللفت على املستوى املحلي وفي بطولة 
الدوري األوروبي. وساهم بناصر في صدارة 
 12 أن حقق  بعد  الكالتشيو،  فريقه ملسابقة 
املــوســم، ليثبت علو  البطولة هــذا  فــي  فـــوزا 
كعبه على العديد من العبي القارة األوروبية، 
خــصــوصــا بــعــد أن بـــات مطلبا لــلــعــديــد من 
األندية الكبيرة، لكن في الوقت الحالي يبدو 
أمر تخلي الفريق اللومباردي عن نجم خط 
الوسط أمرا صعبا للغاية، في ظل خطواته 

الحثيثة الستعادة أمجاده القارية.

اإليطالي،  ساسولو  فريق  نجم  يقترب 
ماكسيم لوبيز من تمثيل منتخب الجزائري، 
إن  »بــي  شبكة  معلق  ــده  أك ما  ــذا  وه
سبورت« القطرية، المصري علي محمد 
هذا  مــبــاراة  على  تعليقه  خــال  علي، 
األسبوع  ضمن  يوفنتوس،  ضد  الفريق 
إذ  اإليطالي.  الدوري  منافسات  من  الـ17 
تلقى  المواجهة،  على  تعليقه  خال 
جمال  الجزائري  المراسل  قبل  من  رسالة 
قرر  الاعب  هذا  أن  فيها  يؤكد  جبالي، 

بشكل نهائي تمثيل منتخب »الخضر«.

انضمام موهبة جديدة

األول من »الباي أوف« في املجموعة الشرقية 
في شهر آب/أغسطس املاضي. 

الـــى نقطتني في  ونــجــح مــاجــيــك فــي تقليص 
)88 – 86( بفضل »دنــك«  الربع األخير  مطلع 
بعد  بـــقـــوة  رد  بـــاكـــس  لــكــن  غــــــــوردون،  ألرون 
فقط  اثــنــتــني  مــقــابــل  نقطة   22 بتسجيله  ذلـــك 
ملنافسه ليحسم املباراة لصالحه. وتألق سي 
جـــاي مــالــكــولــم فــي صــفــوف بــورتــانــد تــرايــل 
بايزرز ليقوده للفوز على تورونتو رابتورز 
قبل  الـــفـــوز  ســلــة  بــيــنــهــا  نــقــطــة   30 بتسجيله 
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القاهرة ـ العربي الجديد

النسخة  منافسات  انــطــاق  عند 
ــن بـــطـــولـــة كـــــأس الــعــالــم  الــــــــ27 مــ
لــكــرة الـــيـــد، تــتــجــه األنـــظـــار نحو 
املـــدربـــن أو الــعــقــول الــذكــيــة، مــمــن يتولون 
العربية،  للمنتخبات  الفني  املدير  منصب 
ــواء كـــانـــت مــنــتــخــبــات قــطــر أو مــصــر أو  ــ سـ
تـــونـــس أوالــــجــــزائــــر الـــذيـــن لـــجـــأوا ملــــدارس 
أوروبية لتحمل املسؤولية بحثًا عن كتابة 
ونرصد  ناجحة.  تجربة  وتحقيق  التاريخ 
في السطور التالية قراءة في رحلة املدربن 
األجانب األربعة أصحاب املسؤولية الكبرى 

أمام الجماهير العربية.

باروندو: الصاروخ اإلسباني
يــــقــــود املـــنـــتـــخـــب املــــصــــري الـــبـــلـــد املــضــيــف 
لــلــمــونــديــال اإلســـبـــانـــي روبـــيـــرتـــو غــارســيــا 
ــــدو، أحــــد أبـــــرز املــــواهــــب الــتــدريــبــيــة  ــارونـ ــ بـ
ــا حــالــيــا، وصــاحــب إنــجــاز الــفــوز  فــي أوروبــ
ببطولة كأس األمم األفريقية في تونس عام 
2020 ألول مــرة فــي تــاريــخ اليد بالفوز في 

املاعب التونسية بالكأس الكبرى.
ــدو فـــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب خــال  ــارونــ ــع بــ وملــ
الفترة بن عامي 2016، 2019، والتي شهدت 

مونديال اليد 
مدربو العرب

نحو  متجهة  العين  وستكون  اليوم   ،2021 اليد  مونديال  بطولة  تنطلق 
التي يقودها مدربون محترفون أجانب محنكون  العربية  المنتخبات  أداء 
في هذه الرياضة. وحقق هؤالء المدربون إنجازات ُمميزة في عالم كرة 

اليد ومن المتوقع أن ُتقدم المنتخبات العربية عروضًا قوية معهم
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تــألــقــه بــرفــقــة نــاديــه املــقــدونــي فــــاردار الــذي 
قاده للفوز بالدوري املحلي، باإلضافة إلى 
أبطال  لـــدوري  النهائي  الـــدور نصف  بلوغ 
أوروبــــــــا، ويـــعـــرف بــــارونــــدو بــوصــفــه أحــد 
ــدرب اإلســبــانــي الكبير  ــ تــامــيــذ مـــدرســـة املـ
كارلوس باستور، والذي ُيعد أفضل مدرب 
عــرفــتــه الــلــعــبــة عــلــى اإلطــــــاق وتــعــلــم منه 
اإلسباني عند  املــدرب  قاله  ملا  وفقا  الكثير 
تعيينه في شهر أيار/مايو عام 2019 مدربًا 

للمنتخب املصري.
ــارونــــدو مـــشـــواره مـــع الــفــراعــنــة  واســتــهــل بــ
بتحقيق إنجاز الفوز بكأس األمم األفريقية 
إلى جانب التأهل إلى دورة األلعاب األوملبية 
املـــقـــبـــلـــة فـــــي طــــوكــــيــــو، وظـــــهـــــرت بــصــمــتــه 
ــة فـــي تــحــســن املــنــظــومــة الــدفــاعــيــة  واضـــحـ
الــيــد بشكل رائـــع والــتــي كــانــت من  ملنتخب 
لــدى املنتخب املــصــري. نــقــاط الضعف  أهــم 

فاليرو: عميد المدربين
اإلســبــان، كما  املــدربــن  ريفيرا عميد  فاليرو 
يطلق عليه حاليا هو حامل أحام املنتخب 
الـــقـــطـــري فـــي رحـــلـــة كــــأس الـــعـــالـــم فـــي مصر 
للتواجد بن الثمانية الكبار واملنافسة على 
مقعد في منطقة املربع الذهبي للمرة الثانية، 
أن لم يكن تحقيق اإلنجاز الكبير باللعب في 

املباراة النهائية.
عــام 2015،  هــو بطل فضية  فــالــيــرو  وُيعتبر 
والتي شهدت قيادته منتخب قطر لتحقيق 
النهائية  للمباراة  بالوصول  إنجازاتها  أهم 
ــبـــطـــولـــة كــــــأس الــــعــــالــــم، والــــحــــصــــول عــلــى  لـ
غير  منتخب  أول  ليصبح  الفضية،  امليدالية 
أوروبي يتأهل للنهائي، وأول منتخب عربي 
ــاراة  ــبـ يــحــقــق هــــذا الـــشـــرف بـــالـــوجـــود فـــي املـ
النهائية للبطولة، وهو أهم إنجاز عربي في 
تاريخ اليد. ويملك فاليرو )67 سنة( خبرات 
تدريبية كبيرة، تصل إلى أكثر من 25 سنة، 
وتواجد  إسبانيا  منتخب  تدريب  له  وسبق 
في كبرى البطوالت العاملية مثل بطولة كأس 
العالم ودورة األلعاب األوملبية، كما فاز بلقب 

بطولة كأس األمم األسيوية األخيرة.
وهــــو مـــن أنـــصـــار الـــكـــرة الــهــجــومــيــة وطـــور 
الصعيد  عــلــى  كــثــيــرا  الــقــطــري  املنتخب  أداء 
الـــدفـــاعـــي وبــــات يــمــلــك العــبــن هـــدافـــن على 
الــبــطــوالت الكبرى خــال الــســنــوات األخــيــرة، 
ــبـــن املــمــيــزيــن  ــن الـــاعـ ــد مــ ــديـ ــعـ ــتـــشـــف الـ واكـ
ويمتاز بالخبرة والقدرة على إدارة املباريات 

الكبيرة والسيطرة على النجوم.

بورت: خبرات كبيرة
ــيـــد فــي  ــكـــرة الـ تـــعـــاقـــد االتــــحــــاد الــــجــــزائــــري لـ
آالن  املـــخـــضـــرم  ــفـــرنـــســـي  الـ مــــع   ،2019 ــام  ــ عــ
ملنتخب  الفني  املــديــر  منصب  لتولي  بـــورت 
»محاربي الصحراء« على أمل املنافسة بقوة 
عــلــى الــتــأهــل لــكــأس الــعــالــم وتــقــديــم عــروض 

رائعة خاله.
وظهرت بصمات بــورت سريعًا مع املنتخب 
ــاده لــحــصــد عـــلـــى املـــركـــز  ــ الــــجــــزائــــري حــــن قــ
ــــأس األمــــم  الـــثـــالـــث فــــي مـــنـــافـــســـات بـــطـــولـــة كـ
ــة بـــعـــد مـــصـــر وتـــونـــس  ــيــ ــيــــة املــــاضــ ــقــ األفــــريــ
الــاعــبــن، وتحسن  مــن  وتقديم جيل جديد 
األداء واملستوى، ليحصد بطاقة التأهل إلى 
نهائيات كأس العالم في مصر. ويملك بورت 
خبرات تدريبية كبيرة، فهو مدير فني سابق 
للمنتخب التونسي شهدت فترة تفوق الفتة، 
وحقق خالها لقب بطل كأس األمم األفريقية 
مرتن من قبل، بخاف تجربة عربية أخرى 
نــاجــحــة عــلــى الــصــعــيــد األســـيـــوي هـــذة املـــرة 
وقـــاد فــريــق الــدحــيــل الــقــطــري للفوز ببطولة 
بـــطـــل آســـيـــا لـــأنـــديـــة الـــبـــطـــولـــة وقــــــاد فــرقــا 

أوروبية مثل نيم ونانت في فرنسا.
الــدفــاع »6 العبن  وُيعتبر بــورت من أنصار 
فـــي الــخــلــف وصـــفـــر مـــهـــاجـــمـــن«، ويــعــتــبــره 
الـــنـــظـــام الــتــكــتــيــكــي األفـــضـــل فـــي خــصــوصــًا 

المنتخبات العربية تسعى 
لحقيق نتائج 

إيجابية والذهاب بعيدًا

ماريتيمو يفجر مفاجأة ويطيح سبورتينغ لشبونة 
من كأس البرتغال

حجز فريق ماريتيمو أولى بطاقات دور الثمانية لكأس البرتغال بعد فوزه املفاجئ على 
متصدر الدوري سبورتينغ لشبونة، بهدفني نظيفني في اللقاء الذي أقيم ضمن مواجهات 
وسيلتقي  الثمانية.  دور  إلــى  املتأهلني  أول  ماريتيمو  أمــســى  الــفــوز  وبــهــذا  ـــ16.  ــ ال دور 
ماريتيمو في الدور املقبل مع املتأهل من مباراة ريو أفي وإشتوريل في الدرجة الثانية، 

وستقام مباريات دور الثمانية خالل األسبوع األخير من الشهر الحالي.

ريال مدريد يتدرب في ماالغا استعدادًا لكأس السوبر
تدرب فريق ريال مدريد على ملعب مدينة ماالغا 
اســتــعــدادًا ملـــبـــاراة نــصــف نــهــائــي كـــأس الــســوبــر 
اإلسباني أمام أتلتيك بيلباو الخميس بعد سفر 
الفريق مباشرة من بامبلونا، التي ظل فيها منذ 
العودة إلى مدريد نظرًا  الجمعة بسبب استحالة 
تعرض  الــفــريــق  وكـــان  الكثيفة.  الــثــلــوج  لتساقط 
على  مجبرًا  كــان  عندما  الجمعة  مــحــرج  ملــوقــف 
البقاء في الطائرة في مطار مدريد لثالث ساعات 
ونصف من أجل التوجه لبامبلونا، ولم يتمكن من 
العودة أيضًا بعد مباراة أوساسونا في »الليغا« 
التي انتهت بالتعادل السلبي، وبالتالي قرر ريال 
ماالغا  إلى  بامبلونا  من  مباشرة  السفر  مدريد 
بــالـــ22 العــبــًا الــذيــن خــاضــوا مــبــاراة أوســاســونــا. 
وعاد ريال مدريد للتدريبات قبل يومني من رحلة الدفاع عن اللقب الذي فاز به املوسم 
املاضي في جدة )السعودية( بعد التغلب على فالنسيا )3—1( والفوز في النهائي على 

أتلتيكو مدريد بركالت الترجيح )4-1( بعد انتهاء الوقت األصلي بالتعادل السلبي.

مواجهة نارية بين »يونايتد« وليفربول في الدور الرابع 
من كأس إنكلترا

أسفرت قرعة الدور الرابع بكأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم )FA Cup( عن مواجهة 
من العيار الثقيل بني مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب »أولد ترافورد«. بينما لم 
 مانشستر 

ُ
تسفر القرعة عن مواجهات قوية ألندية منافسات »البريميرليغ«، إذ سيحل

الرابع(، بينما سيواجه توتنهام هوتسبر  )القسم  سيتي ضيفًا على تشيلتنهام تاون 
متذيل ترتيب القسم الثاني، ويكمب واندررز. أما حامل اللقب أرسنال فسيذهب ملواجهة 
ُتقام  أن  على  الــثــالــث(،  )القسم  تــاون  وشــروزبــري  مواجهة ساوثهامبتون  مــن  املتأهل 

مواجهات هذا الدور خالل الفترة من 23 وحتى 25 كانون الثاني/يناير.

تأجيل مواجهة أستون فيال وتوتنهام في »البريميرليغ«
ــة الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي لـــكـــرة الــقــدم  أعــلــنــت رابـــطـ
ــتـــون فيال  »الــبــريــمــيــرلــيــغ« تــأجــيــل مــواجــهــة أسـ
وتــوتــنــهــام هــوتــســبــر عــلــى مــلــعــب )فــيــال بـــارك( 
لفيروس  الكبير  التفشي  بسبب  املقبل  األربــعــاء 
كورونا في صفوف فريق »الفيالنس«. وأشارت 
ــه »بــعــد طلب  رابـــطـــة الــبــريــمــيــرلــيــغ فـــي بــيــانــهــا إنـ
أستون فيال بتحديد موعد آخر للمباراة بسبب 
ــبـــني واإلداريـــــــــني  ــن الـــالعـ ــة عـــــدد كــبــيــر مــ ــابــ إصــ
ــا املــســتــجــد، أو بــســبــب عــزل  بـــفـــيـــروس كــــورونــ
بعضهم من ِقبل النادي، لم يكن هناك خيار آخر 

أمام البريميرليغ سوى تأجيل اللقاء«.

العطية: سنقاتل الستعادة الصدارة رغم صعوبة المهمة
السيارات(  الثامنة من رالــي داكــار )فئة  العطية بعد فــوزه باملرحلة  القطري ناصر  قال 
يوم  إنــه سيحاول في كل  ثانية،  إلــى 4 دقائق و50  العام  الترتيب  تأخره في  وتقليص 
الفرنسي ستيفان بيترهانسل )متصدر  الذي يفصله عن  الزمني  الفارق  تقليص هذا 
العام( ومن ثم اقتناص الصدارة. وعلق سائق فريق )تويوتا جازو ريسينغ(،  الترتيب 
نهاية  بعد  كــارلــوس ساينز  الغسباني  عن  ثانية   52 بفارق  الثامنة  املرحلة  أنهى  الــذي 
السباق »حاولنا قدر املستطاع. مرحلة املاراثون ليست سهلة على اإلطالق، ولكني سعيد 
بما تحقق في هذين اليومني، وأن السيارة لم تتعرض ألي حادث. األهم هو أن السباق 
انطالق  من  أيــام  أربعة  وقبل  مع ستيفان«.  الزمني  الــفــارق  تقليص  واستطعنا  انتهى، 
املرحلة الجديدة في السعودية، اعترف السائق القطري بأن تحقيق الفوز في النهاية لن 

يكون سهاًل، ولكنه سيحاول في كل يوم تحقيق هذا األمر.

ونجح في تسجيل هدفني ضد فريق مارسيليت في أول 
)3 – 3(. وخــاض  بالتعادل  انتهت  والــتــي  مــبــاراة رسمية، 

موبولو مع باستيا 29 مباراة وسجل 3 أهداف.
وبعد ذلك، تم إنهاء عقده مع فريق باستيا قبل نهاية موسم 
2015-2016، ولعب 9 مباريات فقط مع الفريق، وفي عام 
2015 تم استدعاؤه لتمثيل منتخب »الكونغو« الديمقراطي 
اللعب بسبب  من املــدرب كلود ليروي، لكنه لم يتمكن من 

عدم حيازته جواز سفر كونغوليًا.
وفي عام 2016، وقع موبولو عقدًا لثالث سنوات مع فريق 
جيانينا اليوناني، وخاض معه 22 مباراة وسجل 3 أهداف 
فقط ليتم تسريحه في عام 2017، بسبب التأخر في دفع 
مستحقاته املالية. لينتقل في عام 2018، إلى فريق نانسي 

الفرنسي ويلعب 10 مباريات وُيسجل هدفًا فقط.
وفي عام 2020، انتقل الالعب الكونغولي إلى فريق ثونون 

إيفيان في الدرجة األولى الفرنسية ولعب مباراتني وسجل 
هـــدفـــًا، لــكــن الــفــريــق رفـــض تــجــديــد عــقــده ملــوســم 2020-

ُمتدنية.  أندية محلية في درجــات  في  اللعب  وتابع   ،2021
وخالل مسيرته الكروية لعب موبولو 29 مباراة في الدوري 
الثانية، في  الــدرجــة  املــمــتــازة( و58 فــي  الفرنسي )الــدرجــة 

وقت وصل مجموع مبارياته االحترافية إلى 111 مباراة.
وأشـــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن كــريــســتــوفــر مــوبــولــو تــعــرض 
ألزمـــة قلبية خــالل لعبه كــرة الــقــدم مــع أصــدقــائــه، وتوفي 
فور وصوله إلى املستشفى بعمر الـ30 سنة فقط. وأعلنت 
رابطة الدرجة الفرنسية الثانية عن الوقوف دقيقة للتصفيق 
ملوبولو في املباراة التي ستجمع بني شاتورو الفريق الذي 
بدأ فيه الالعب الكونغولي وفالنسيان، وذلك في 23 كانون 

الثاني/يناير عام 2021.
رياض...

فــقــدت كــــرة الـــقـــدم العــبــًا شــابــًا جـــديـــدًا وهــــو كــريــســتــوفــر 
والــذي  الفرنسي،  باستيا  لفريق  السابق  الــالعــب  موبولو 
ارتدى العام املاضي قميص فريق محلي، عن عمر يناهز 
30 سنة بسبب تعرضه لسكتة قلبية أثناء مشاركته في 
مباراة مع أصدقائه. وأعلن باستيا عبر حسابه على تويتر 
املــأســاوي« ملوبولو وقــدم »خالص تعازيه« ألسرته  »املــوت 
وأصدقائه وأقاربه وحدثت وفاته في مدينة مونتفيرميل، 

بضواحي باريس، مسقط رأسه.
مــع فريق  الــكــرويــة  الفرنسي موبولو مسيرته  الــالعــب  بــدأ 
مع  مـــوبـــولـــو  ولـــعـــب   ،2011-2009 مـــوســـم  ــي  فـ ــاتــــورو  شــ
ــداف، وفــي آخــر عــام من  الفريق 48 مــبــاراة وسجل 10 أهـ
عقده اكتشف مشكلة في قلبه والتي حرمته من اللعب ملدة 
عامني كاملني. عاد إلى كرة القدم في عام 2014، ليبدأ رحلة 
الــذي منحه عقدًا ملدة 3 سنوات،  جديدة مع فريق باستيا 

كريستوفر موبولو

على هامش الحدث

العب كرة قدم 
كونغولي لعب 

في فرنسا، توفي 
بسبب أزمة قلبية 

تعرض لها

روبيرتو غارسيا 
باروندو المنتخب 
المضيف مصر 
)Getty(

ُتفتتح مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد اليوم بمواجهة ُمنتظرة بين 
المنتخب المصري والمنتخب التشيلي، في إطار منافسات المجموعة 
السابعة. على أن ُتستكمل الجولة األولى بمباريات قوية يوم الخميس 
ستجمع بين النرويج وفرنسا والنمسا وأميركا في المجموعة الخامسة، 
المجموعة  منافسات  ضمن  عربي  كالسيكو  في  والمغرب  والجزائر 
السادسة والبرتغال وأيسلندا في نفس المجموعة. بينما تلعب السويد 

مباراة قوية ضد التشيك في نفس مجموعة مصر.

االفتتاح اليوم

وجه رياضي

فـــي مـــواجـــهـــة املــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة ويـــراهـــن 
ويمتاز  التسجيل،  فــي  على ســرعــات العبيه 
النجوم  والسيطرة على  القوية  بالشخصية 

داخل فريقه.

هولدر: تخصص شباب
تشرين  شهر  فــي  البحريني  االتــحــاد  تعاقد 

ــبـــاب  ــيــــث قـــــــاد مـــنـــتـــخـــبـــي الـــشـ ــبــــحــــريــــن حــ الــ
والــنــاشــئــن لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــتــي كــأس 
ــتـــشـــاف الـــعـــديـــد مــــن املـــواهـــب  ــالـــم مــــع اكـ الـــعـ
الجديدة صغيرة السن واملساهمة في تقديم 
ــاء الــتــعــاقــد مـــع املـــدرب  العــبــن واعـــديـــن. وجــ
األيــســلــنــدي بــعــد فــشــل تــجــربــة مــايــكــل روث 
األملـــانـــي الـــتـــي لـــم تــمــتــد ســــوى أشـــهـــر قليلة 

الــثــانــي/نــوفــمــبــر عـــام 2020 مــع األيــســلــنــدي 
ــادة املــنــتــخــب  ــ ــيـ ــ ــدر لـــتـــولـــي قـ ــ ــولـ ــ ــان هـ ــ ــــوهـ جـ
بعقد  روث  مايكل  لأملاني  خلفًا  البحريني، 
األول  املنتخب  مهمة  ليقود  شــهــرًا   15 يمتد 
فــي مصر  للكبار  الــعــالــم  كــأس  فــي نهائيات 

بحثًا عن مقعد بن الـ 20 األوائل.
مــع منتخبات  ويملك هــولــدر خــبــرات كبيرة 

ــدرب مـــع املنتخب  ــ ظــهــر فــيــهــا عـــدم تــأقــلــم املـ
البحريني.

الفخر  األجــانــب  املــدربــن  فهل ُيحقق هـــؤالء 
للمنتخبات العربية وجماهيرها التي ُتعول 
على هذه األسماء امُلميزة في عالم كرة اليد، 
والــــهــــدف الـــوحـــيـــد هــــو تـــقـــديـــم أداء مــشــرف 

والذهاب بعيدًا في نسخة مونديال 2021.

العقد  اتفق مسؤولو حلبة برشلونة-كتالونيا مع نظرائهم في فورموال 1 على تجديد 
الــســيــارات فــي املدينة  لــســبــاقــات  الــكــبــرى  بينهما لتتأكد بــذلــك إقــامــة جــائــزة إســبــانــيــا 
الكتالونية خالل منافسات عام 2021. وأكدت حلبة )مونتميلو( استمرارها ضمن بطولة 
العالم لسباقات سيارات الفئة األولى هذا املوسم، إذ ستحتضن السباق خالل الفترة من 
7 وحتى 9 أيار/مايو املقبل. وستكون هذه هي النسخة الـ65 من جائزة إسبانيا الكبرى 
والـ31 على التوالي التي تقام على املضمار »الكتالوني« الذي سيحتفل هذا املوسم بعامه 

الـ30 منذ افتتاحه.

صورة في خبر

تجديد عقد حلبة كتالونيا

Wednesday 13 January 2021 Wednesday 13 January 2021
األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة األربعاء 13 يناير/ كانون الثاني 2021 م  29  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2326  السنة السابعة
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األغنية الصوفية
أصوات من نبع مجهول

أشرف الحساني

ـــــــــــؤّرخ املــــغــــربــــي عــبــد 
ُ
ــتـــرف امل ــعـ يـ

 الــتــصــّوف ثــروة 
ّ
الله الــعــروي، أن

ــه ســـرعـــان مـــا يــتــرّدد 
ّ
كــبــيــرة. لــكــن

ـــــــراوده الــشــكــوك حــــول هــذا 
ُ
فـــي كـــامـــه، وت

 يخدم 
ْ
أن الــصــوفــي، وكــيــف ُيمكن  الــتــراث 

رغم  اليوم؟  التاريخّية  معضاتنا   
ّ

ويحل
هذه النظرة الواقعية واملادية املألوفة لدى 
 في حاجٍة إلى التفكير 

ّ
العروي، فهي تظل

الصوفي  الفني  الــتــراث   
ّ
إن إذ  لــة،  واملــســاء

بّكرة، التي نشأ وترعرع 
ُ
اكتسح مجاالته امل

 
ً
ُمنتقا والـــربـــاطـــات،  الـــزوايـــا  داخـــل  فيها 

ــبــــاط  فــنــيــا مــــن حـــيـــاتـــه األولـــــــى ذات االرتــ
ــد رجــــــال فــقــهــاء  ــي يــ بــــإنــــشــــاٍد تـــقـــلـــيـــدّي فــ
والعبادة، صوب  للتبّرك  دينية  بمجالس 
الاهوتي،  الطابع  مــن  تــحــررًا  أكثر  أبــعــاٍد 
إبــــان مــا ُســمــي بـــ »الــحــركــة املــولــويــة« مع 
جـــال الــديــن الــرومــي خـــال الــقــرن الثالث 
عشر. وانتقل الرهان خال القرن العشرين 
إلــــى تـــعـــبـــيـــراٍت فــنــيــة كـــثـــيـــرة، اســتــطــاعــت 
 تـــكـــون الــتــعــبــيــر 

ْ
املــوســيــقــى الـــعـــربـــّيـــة، أن

الفني األكــثــر اشــتــغــااًل على هــذا املـــوروث 
الــصــوفــي، وُمــحــاولــة احـــتـــواء بــعــٍض منه 
داخـــل أغــــاٍن وقــوالــب موسيقية وخــامــاٍت 

)Getty( الفنان ظافر يوسف أحد أبرز األسماء العربية في الغناء الصوفي

ــر، لــم يــُكــن مــعــمــواًل به  إنــشــاديــة. هـــذا األمــ
طيلة املسار الجريح للتصّوف في تاريخ 
الـــعـــرب. رغـــم مــظــاهــر اإلقـــبـــال الــتــي حظي 
بها اإلنــشــاد الصوفي، مــن لــدن األوســاط 
الشعبية، التي كانت تجد في هذا اإلنشاد 
ل أكثر في محبة 

ّ
فتنة ال مثيل لها للتوغ

 
ّ
أن إال  الــلــه والــتــبــّرك بالصمت والــخــلــوة، 

تصّوفة، ممن تبنوا هذه الطريقة 
ُ
أغلب امل

املولوية، كانوا عرضة لإلبعاد والتهجير 
والـــنـــفـــي مـــن لــــدن الـــقـــوى الــســيــاســيــة في 
عصرهم. النّص الفني الصوفي هو نصٌّ 
 برؤى وأحاسيس لحظية 

ٌ
ملغوٌم ُمضّمخ

الكثير  طّياته  في  مفهومة، ويختزن  غير 
مــن الـــرمـــوز والـــعـــامـــات، الــتــي ال يعرفها 
ــذا كــلــه جــعــل الــســاطــن  إاّل الـــصـــوفـــي. هــ
وممارساتهم  ــتــصــّوفــة 

ُ
امل هـــؤالء  يتهمون 

ــدع والـــجـــحـــد  ــ ــبــ ــ ــ ــفـــر وال ــكـ ــالـ ــة بـ ــ ــاديـ ــ ــشـ ــ اإلنـ
ت الكثير من الفرق 

ّ
والزندقة. ومع ذلك، ظل

الدينية، وال  الرباطات  داخل  والجماعات 
سيما فــي بـــاد املــغــرب األقــصــى )املــغــرب 
ــذا الـــنـــوع مـــن اإلنــشــاد  ـــمـــارس هـ

ُ
حــالــيــا( ت

الديني، الذي يعتمد على قصائد وأدعية، 
وعلى رقصاٍت كوريغرافية.

ُيمكن اعتبار جال الدين الرومي أّول من 
مــارس ذلــك من خــال »الرقصة املولوية« 

أو »الرقصة الدائرية« فوق نقطة واحــدٍة، 
لتأّمل  الــوجــود  مــرمــى  يــتــحــّدد بموجبها 
ــلـــق تــــمــــاٍه بــن  أســـــــــــراره، فــــي مـــحـــاولـــة خـ
الوجود والجسد، بغية الوصول إلى كماٍل 
المــتــنــاٍه، تــتــحــّرر عــبــره النفس مــن أهــوال 
 مــا يربطها بعالم املــوجــودات 

ّ
املـــادة وكــل

على حّد تعبير ابن عربي.
مــنــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن الــعــشــريــن، انتقلت 
التقليدية  أطوارها  من  الصوفية  األغنية 
إلـــى مـــراحـــل ُمــتــقــّدمــة مـــن اإلبـــــداع الــفــنــي. 
فــاالنــحــســار اإلبـــداعـــي الـــذي وصــلــت إليه 
األغــنــيــة الــعــربــّيــة فــي الــســنــوات األخــيــرة، 
ــوٍء جــديــدة  جــعــلــهــا تــبــحــث عـــن مــنــافــذ ضــ
الجـــتـــراح لــغــتــهــا وتــجــديــد مــوضــوعــاتــهــا 

وخاماتها وقوالبها املوسيقية.
على مستوى التأليف الغنائي، استطاعت 
 
ْ
بــعــض الـــتـــجـــارب الــغــنــائــيــة الـــعـــربـــّيـــة، أن
 مــن إســــار الـــوجـــود الــغــربــي 

ً
تــتــحــّرر قــلــيــا

في تأليفها، جاعلة من املــوروث الصوفي 
ــا، بــــه تــنــطــبــع الــتــجــربــة  ــيـ ــالـ ــنـــصـــرًا جـــمـ عـ
الفنية  وخصوصياتها  مــســارهــا  وتحفر 
ــل نــســق األغــنــيــة الــعــربــّيــة املــعــاصــرة.  داخــ
ــتـــراث الــصــوفــي الــغــنــّي  هـــكـــذا، كـــان هـــذا الـ
العربّية،  لألغنية  الجمالية  املــنــابــع  أكــثــر 
سواء عن طريق تأليف قصائد وأغاٍن على 

أو استلهام قصائد شعرّية  املنوال،  نفس 
ُكتبت منذ القرن الثالث عشر مع تجديدها 
وموضعتها داخل قالب موسيقّي معاصر، 
يمزج بن حداثة اآللة وقدامة كلمٍة ساحرة 

ل أكثر في مسارب الجسد.
ّ
تتوغ

شّكل 
ُ
ت الصوفية،  األغنية  جعل  كله،  هــذا 

الــــيــــوم تــــيــــارًا فـــنـــيـــا وجـــمـــالـــيـــا، ال ُيــمــكــن 
استبعاده أو نفيه في تشكيل خصوصيات 
مصر  في  بداياتها  منذ  العربّية،  األغنية 
على يــد املــشــايــخ داخـــل بعض الــربــاطــات 
والــــزوايــــا والــحــفــات الــديــنــيــة الــتــعــبــديــة، 
وصواًل إلى نهضتها الفنية البارزة على 
ـــل الــوطــن  ســطــح األغـــنـــيـــة املـــعـــاصـــرة داخــ
العربّي، والتي حاولت جملة من التجارب 

إبراز معاملها داخل ريبرتوارها الغنائي.
والحقيقة أن مسألة التجديد التي وسمت 
يوسف  )ســامــي  العربّية  التجارب  بعض 
وأحـــمـــد حــويــلــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن محمد 
وظافر يوسف ورشا ناجح وهند حامد(، 
بارح اجتهاداتها على مستوى الكلمة 

ُ
لم ت

واألداء وخاماته الصوتية. لم تتجرأ هذه 
األسماء على اآللة املوسيقية، وتنزع عنها 
قــداســتــهــا الــغــربــّيــة، عــبــر إيـــقـــاعـــات فنية 
وتوليفاٍت جمالية ُمبتكرة، غير ُمنفصلة 

عن الكلمة وجملها اللحنية.
تبقى  التجديد  األمـــر، جعل مسألة  وهــذا 
ســطــحــيــة بـــالـــنـــظـــر إلـــــى جــــوهــــر األغـــنـــيـــة 
الــصــوفــيــة ومـــا تحمله مــن خـــرق داخــلــّي. 
 هــذه الــتــجــارب، ما 

ّ
ومــع ذلـــك، لــن ننكر أن

تـــزال نــاجــحــة عــلــى أكــثــر مــن صــعــيــد، بما 
تنضح بــه مــن بــراعــة الــصــوت وجمالّيات 
الــفــيــديــو كليب وقــدرتــهــا عــلــى الــحــفــر في 
الصوفي،  الــتــراث  لهذا  الجمالي  املــخــزون 
حياة  تعيش  وجعلها  قصائد  واستلهام 

ثانية أكثر معاصرة.

تصّوفة ممن 
ُ
أغلب امل

وا الطريقة املولوية، 
ّ
تبن

كانوا عرضة لإلبعاد 
والتهجير والنفي من 
لدن القوى السياسية 

في عصرهم

■ ■ ■
استطاعت بعض 
التجارب الغنائية 

 
ً
العربّية، أْن تتحّرر قليال

من الوجود الغربي 
في تأليفها، جاعلة 

من املوروث الصوفي 
عنصرًا جماليًا

 ■ ■ ■
التراث الصوفي هو 
منبع جمالي لألغنية 
العربّية، سواء عن 

طريق تأليف قصائد 
وأغاٍن على نفس 

املنوال، أو استلهام 
تبت 

ُ
قصائد شعرّية ك

قديمًا

باختصار

لمغنين وفرق كثيرة  أسماء  المستمعين.  بين  أو  المغنين،  بين  رواجًا كبيرًا، سواًء  الصوفية  األغنية  األخيرة، القت  األعوام  في 
طفت على السطح، وراحت تحيي الحفالت. هنا، وقفة عند هذا اللون الفني

هوامش

سما حسن

كان ممكنًا أن يصير العنوان أعاله بكلمات أخرى، مثل 
ا برواية األميركية لويزا ماي 

ً
ن »نساء صغيرات«؛ تيمُّ

عت حياة أخوات عائلة مارش األربع  ألكوت، والتي تتبَّ
هن، خالل الحرب األهلية، وبعد  الالتي كنَّ يعشن مع أمِّ
مرض والدهن، أصيبت إحداهن بحّمى، وبدأت العائلة 
الثالث  األخـــوات  نت 

َّ
تمك أن  إلــى  مــاّديــة،  تمرُّ بضائقٍة 

بسعيهن  ألنفسهن؛  حياة سعيدة  بناء  من  الباقيات 
هن، واستغالل ما يملكن من قدرات ومواهب. وكدِّ

ــابــات، الــالتــي  ولــكــن الــحــديــث هــنــا عـــن الــنــســاء الــنــصَّ
الفقر، بالتأكيد، مثل أخــوات عائلة  خرجن من عباءة 
ــا، مــن عــبــاءٍة مهترئٍة 

ً
مـــارش، ولكنهن خــرجــن، أيــض

ا لقيٍم، وال أخالق، وربما كان األب 
ً
ألسرٍة ال تقيم وزن

أحالمها  لــديــهــا  واألم  الــحــيــلــة،  قليل  الــدخــل،  مــحــدود 
ــعــاتــهــا، وتــــرى ابــنــتــهــا الــتــي كــانــت تــلــهــو يــوًمــا 

ُّ
وتــطــل

 بقوام بديع، ووجه 
ً
 جميلة

ً
ة بدميتها قد أصبحت شابَّ

انية،  ر مع األب استثمار هذه املنحة املجَّ جميل؛ فتقرِّ
الوالدان؛  بها  يتاجر   

ً
االبنة سلعة أن تصبح  والنتيجة 

الت  الفتاة مؤهِّ أن وجــدت  املــال، وبعد  بغرض كسب 
ــرت الــنــواة 

َّ
طبيعية، وعــوامــل مــســانــدة وداعـــمـــة، فــتــوف

دائًما نسمع عن نساٍء  ا 
َّ
كن زمــٍن مضى،  واألداة. في 

ــتــــزاز واالســـتـــغـــالل من  ــة الــنــصــب واالبــ وقــعــن ضــحــيَّ
أحُدهم صديقه  قتل  أنساها،  ال  وفي حادثٍة  الرجال. 
ب؛ ألن هذا الصديق أراد أن يتباهى، أمام صديقه،  املقرَّ
د العالقات؛  يات الشاب املتعدِّ بأنه »جان«، حسب مسمَّ
فــأبــرز أمــامــه صـــورة فــتــاٍة وقــعــت فــي غــرامــه، وأهــدتــه 
ــإذا بها  صــورتــهــا )بــاألبــيــض واألســــــود، بــالــطــبــع(، فــ
ا على صديقه.

ً
صورة شقيقة الشاب الذي انهال طعن

ت، فترة طويلة، حديث املجالس 
َّ
الحادثة، أو الحكاية، ظل

ة التفريط بصورٍة  رتنا أمهاتنا من مغبَّ
َّ
في بيوتنا، وحذ

قد  ألنها  املدرسية؛  الشهادة  صــورة  مثل  شخصية، 
ها أسوأ استغالل، فحتى 

ُّ
تقع في يد أحدهم، فيستغل

سة. ومع االنفتاح  وقٍت قريٍب كانت صورة املرأة مقدَّ
الكبير، على عالم »السوشيال ميديا«، أصبحت صور 
 ومستباحة، وأصبح املمنوع 

ً
 ومباحة

ً
النساء منتشرة

اآلبــاء واألمــهــات بنشر صور  بل وتباهى  مسموًحا، 
ذلك  ومقابل  للعار.  بة 

َ
َمْجل الصورة  تعد  ولــم  بناتهم، 

ات النصب من الجنسني، وتزايدت حوادثها  تطّورت آليَّ
بسبب عدم وصول معظمها إلى القضاء.

النصب،  يمتهّن  لنساء  قليلة  ليست  وظهرت حــاالٌت 
ويــقــع األزواج والــرجــال عــامــة ضــحــايــا، وكـــأن بعض 

إلى  الدفاع  ة 
َّ
االنتقال من خط  

ً
رن فعال قــرَّ النساء قد 

ض شــبــاٍب  مــوقــع الــهــجــوم، فــلــيــس ببعيد خــبــر تــعــرُّ
لــالبــتــزاز مـــن فــتــاة اســتــدرجــتــهــم، مـــن خـــالل مــواقــع 
ة، 

َّ
اإلنترنت، وحصلت على صور لهم، في أوضاٍع مخل

دهم بفضحهم، إن لم يرضخوا لطلباتها،  وباتت تهدِّ
لها، بطرٍق مختلفة، بحيث  وهي تحويل مبالغ مالية 
تـــكـــون فـــي وضــــع األمـــــــان. ولـــذلـــك أنــــت الـــيـــوم تــرفــع 
م رجــاٍل قلة ببالغاٍت عن  أمــام تقدُّ  

ً
حاجبيك، دهشة

ضهم للنصب من النساء، في صورٍة معكوسٍة ملا  تعرُّ
اعتدنا عليه، وهو نصب الرجال على النساء. وهناك 

تحت  نصب،  بعمليات  نساء  لقيام  لة  مسجَّ حـــاالٌت 
ى الزواج، والحصول على أموال، على شكل مهر  مسمَّ
وهدايا، ثم افتعال املشكالت والحصول على الطالق، 
والنتيجة أن يتنازل الشاب عن ماله؛ لكي ينفد بجلده، 

ر الفتاة السيناريو نفسه مع شباب آخرين. كرِّ
ُ
وت

 أسف ومرارة، تكتشف أن كْسَب املال الذي ليس 
ِّ

بكل
السعي  ب 

َّ
يتطل  

ٌ
هــدف ولكنه  املقاييس،   

ِّ
بكل جريمة، 

والتعب واملثابرة، قد أصبح غاية، واللهاث وراء الكسب 
التي  النصب  عمليات  فانبثقت   ،

ً
حــذاقــة غــدا  السريع 

ــع شــهــوة الــكــســب الــســريــع،  يــقــوم بــهــا الــجــنــســان، ومـ
هناك األداة املتاحة لذلك، وهي عدم وجود خصوصيٍة 
، من 

ً
فــي حــيــاة اإلنــســان، بحيث أصــبــح صــيــًدا ســهــال

ل قــريــة صــغــيــرة، ليست هــادئــة وال  خـــالل عــالــٍم تــحــوَّ
النفوس  ني وضعاف 

ِّ
هانئة، ولكنها قرية من املستغل

يـــن، والــبــاحــثــني عـــن الـــشـــهـــرة، عــلــى حــســاب  واملـــبـــتـــزِّ
 ،

ً
ق زجال

ِّ
اآلخرين، فالثغرات الكثيرة تجعل الفأر يصف

تــعــب، بعد أن  الــجــن، بــال  بــأنــه سيحصل على قطعة 
ا بعاداتنا وتقاليديا وقيمنا، وبعد أن كان األب 

َّ
استهن

»يخطب لبنته«، إن رأى في عامل، أو أجير لديه، خيًرا؛ 
ل األب مــع ابنته إلــى القنص  ــق، تــحــوَّ

ُ
مــن صــالح وخــل

زين بصور زائفة، في عالم زائف. واالصطياد، معزَّ

ابات نساء نصَّ

وأخيرًا

تطّورت آليَّات النصب من 
الجنسين، وتزايدت حوادثها 

بسبب عدم وصول معظمها 
إلى القضاء
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