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اقتحام الكونغرس

أحد أعضاء الحشد الشعبي خالل الهجوم على السفارة األميركية في بغداد العام الماضي  )مرتضى سوداني/األناضول(

إعـــان تأخير شــركــة »فــايــزر« األميركية  أثـــار 
تــأخــيــر تسليم لــقــاح كــورونــا الـــذي طــورتــه مع 
شــركــة »بــيــونــتــيــك« األملــانــيــة إلـــى دول االتــحــاد 
ــدول، وقــد  ــ ــ األوروبـــــــي، قــلــقــا كــبــيــرًا لـــدى هـــذه ال
ــبـــرت ســــت مــنــهــا )الــــدنــــمــــارك وإســتــونــيــا  ــتـ اعـ
وفنلندا وليتوانيا والتفيا والسويد( في رسالة 
مشتركة، أن ذلك يسيء إلى »مصداقية عملية 
األوروبــيــة  املفوضية  رئيسة  أن  إال  التطعيم«. 
أورســــوال فــون ديــراليــن طمأنت دول االتــحــاد، 
التباطؤ املنتظر أواخــر الشهر  أنه رغم  وأعلنت 
الجاري ومطلع فبراير/ شباط املقبل في إنتاج 

الــلــقــاح، أكـــدت »فــايــزر« أن الــجــرعــات الــتــي كان 
األول  الفصل  فــي  األوروبــــي  االتــحــاد  ينتظرها 

م كما هو مقرر. 
ّ
سل

ُ
ست

ــيـــة أن  ــانـ الــصــحــة األملـ أعــلــنــت وزارة  قــبــل ذلـــــك، 
إلى  الــلــقــاح  فــي تسليم  فــايــزر ستتأخر  شــركــة 
ــي خــال األســابــيــع املقبلة  دول االتــحــاد األوروبــ
بسبب أشغال في مصنع الشركة األميركية في 
بلغت 

ُ
أ إخطار مستعجل،  »فــي  وقــالــت:  بلجيكا. 

مفوضية االتحاد األوروبــي أن شركة فايزر لن 
تكون قادرة على تسليم الحصة التي وعدت بها 
بالفعل خال األسابيع الثاثة إلى األربعة املقبلة 

ــيـــرس«. وقــالــت  بــســبــب تــعــديــات فـــي مــصــنــع بـ
فــي املصنع تهدف  التجديد  أعــمــال  إن  »فــايــزر« 
إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية اعتبارًا من منتصف 

فبراير/ شباط، وفقا للوزارة.  
ومع تسجيل العالم أكثر من 93,688,066 إصابة 
بفيروس كورونا، توفي منهم نحو 2,005,773، 
بحسب   66,969,777 نــحــو  شــفــي  وقــــت  فـــي 
موقع »وورلد ميتر«، أصدرت لجنة الطوارئ في 
منظمة الصحة العاملية، أمس الجمعة، توصيات 
بشأن ظهور ســاالت متحورة أشــد عــدوى من 
كــورونــا، مــا دفــع بريطانيا إلــى إغــاق حدودها 

الجنوبية  أمــيــركــا  كـــل دول  مـــن  الـــوافـــديـــن  ــام  أمــ
والبرتغال بدءًا من أمس الجمعة.  

بدورها، فرضت البرتغال اإلغاق العام مجددًا، 
ــيـــوم نـــطـــاق حظر  فـــي وقــــت تـــوســـع فــرنــســا الـ
أراضيها. ومع تسجيل  ليشمل كامل  التجول 
منذ  بكورونا  إصابة  مليوني  من  أكثر  أملانيا 
بــــدء الـــجـــائـــحـــة، بــحــســب مــعــهــد روبــــــرت كــوخ 
األملانية  املستشارة  دفعت  الصحية،  للمراقبة 
أنجيا ميركل إلى تشديد »كبير« للقيود للحد 

من تفشي الفيروس.
)فرانس برس، رويترز(
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عقوبات أميركية على إيران
خامس مناورة للحرس الثوري في 10 أيام

االحتالل يقمع مسيرات الضفة

االنتخابات المبكرة نحو التأجيل
ترجيح اختيار موعد بين سبتمبر وأكتوبر

23
سياسة

الهوية الوطنية 
لصد نتنياهو

طهران ــ صابر غل عنبري

واصــلــت إيــــران وإدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــالــــد تـــرامـــب بــعــث الــرســائــل  الـــخـــاســـر دونــ
لبعضهما البعض، مع استمرار واشنطن 
طهران،  على  العقوبات  ســاح  باستخدام 
في وقت أجرى الحرس الثوري مناورة هي 
الخامسة من نوعها في غضون عشرة أيام، 
تضمنت إطـــاق كــم هــائــل مــن الــصــواريــخ 

البالستية، واستخدام املسيرات.
وفرضت وزارة الخارجية األميركية، أمس 
الــجــمــعــة، عــقــوبــات عــلــى كــيــانــات جــديــدة 
بانتشار  تتعلق  أنشطة  بسبب  إيـــران  فــي 
الصناعات  التقليدية، خصوصًا  األسلحة 
الــبــحــريــة والــجــويــة اإليــرانــيــة. وذكــــرت في 
بـــيـــان لــهــا أن »إيـــــــران تــســتــخــدم هــجــمــات 
ــرات فــي  ــ ــيـ ــ ــــسـ الــــــــــــزوارق والـــــصـــــواريـــــخ واملـ
»انتشار  اإلرهــاب عامليًا«، وأن  حملة نشر 
األمــن  يهدد  اإليــرانــيــة  التقليدية  األسلحة 
اإلقليمي والدولي«. واعتبرت الخارجية أن 
في  الصراعات  تغذي  اإليرانية  »األسلحة 
سورية ولبنان والعراق واليمن«، مطالبة 
ــران  ــــدول بــحــظــر بــيــع أو تـــزويـــد إيــ ــل الــ »كــ
»مواصلة  بـ التزامها  باألسلحة«. وجــددت 
الـــنـــظـــام اإليــــرانــــي لتغيير  الــضــغــط عــلــى 
العقوبات  وهـــذه  جــــذري«.  بشكل  ســلــوكــه 
هــي األحـــدث فــي سلسلة عقوبات فرضها 
ــــران بــهــدف إجــبــارهــا على  تـــرامـــب عــلــى إيـ
إجراء مفاوضات جديدة بشأن برنامجها 
النووي. وكان ترامب سحب في 2018 من 
جانب واحد الواليات املتحدة من االتفاق 
الـــنـــووي، مــشــيــرًا إلـــى بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة مـــن بـــن أمـــــور أخـــــرى تتعلق 

بانسحاب واشنطن.
ومن املتوقع أن تكون السياسة األميركية 
الجديدة تجاه إيران عقب تسلم جو بايدن 
املناقشات  محور  املقبل  األسبوع  السلطة 
اإليراني،  الخارجية  التي سيجريها وزير 
محمد جـــواد ظــريــف مــع نــظــيــره الــروســي 
يناير/  26 فــي موسكو  الفـــروف،  سيرغي 

كانون األول الحالي.
وفي موازاة تصعيد العقوبات األميركية، 
يواصل الحرس الثوري تكثيف املناورات. 
ــاق، أجــــــــرى أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة،  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ
املرحلة األولى ملناورات »الرسول األعظم« 
ــي مـــنـــطـــقـــة »كــــويــــر«  ــ الـــخـــامـــســـة عــــشــــرة فـ
ــد شــمــلــت  ــ ــط إيــــــــران. وقـ ــ الـــصـــحـــراويـــة وسـ
إطاق كم هائل من الصواريخ البالستية. 
وشارك فيها أيضًا ساح املسيرات للقوات 

 رام اهلل، القدس المحتلة 
العربي الجديد

كــعــادتــهــا فــي كــل أســـبـــوع، واجــهــت قــوات 
االحــــتــــال اإلســـرائـــيـــلـــي، أمـــــس الــجــمــعــة، 
ــد االســــتــــيــــطــــان بـــالـــقـــمـــع  ــ املـــــســـــيـــــرات ضــ
والـــــرصـــــاص املـــعـــدنـــي املـــغـــلـــف بــاملــطــاط 
والــقــنــابــل املــســيــلــة لــلــدمــوع، مـــا أدى إلــى 
إصابة عشرات الفلسطينين، فيما حالت 
إجـــراءات االحــتــال وقــيــوده املــشــّددة دون 
فــي  الــجــمــعــة  ــــاة  صـ املـــصـــلـــن  آالف  أداء 
املــســجــد األقـــصـــى، بــعــد أن عــزلــت الــقــوات 
اإلســرائــيــلــيــة الــبــلــدة الــقــديــمــة مــن الــقــدس 
املحتلة بذريعة إجراءات مواجهة كورونا.
وأصـــيـــب عـــشـــرات الــفــلــســطــيــنــيــن، أمــس 
ــالــــغــــاز املــســيــل  الـــجـــمـــعـــة، بــــاالخــــتــــنــــاق بــ
باإلضافة  ونساء،  أطفال  بينهم  للدموع، 
إلى إصابة 4 شبان بالرصاص املطاطي 
ــع قـــــــــوات االحــــــتــــــال املـــســـيـــرة  ــمــ خـــــــال قــ
ــة كـــفـــر قــــــدوم شـــرق  ــريـ األســـبـــوعـــيـــة فــــي قـ

قلقيلية، شمالي الضفة الغربية.
واستهدفت قوات االحتال مسيرة شارك 
مع  واملتضامنن  الناشطن  مــئــات  فيها 
وقــال  الخليل.  يطا جنوب  أهــالــي مسافر 
مــنــســق الــلــجــان الــشــعــبــيــة والــوطــنــيــة في 
»العربي  لـ الجبور،  راتــب  الخليل  جنوب 
الجديد«، إن املشاركن في املسيرة أكدوا 
ــداءات االحــتــال  ــتــ رفــضــهــم إجــــــراءات واعــ

واملستوطنن بحق األهالي.
ــروي ديـــر جــريــر  ــذر رئــيــس مــجــلــس قــ وحــ
شــمــال شـــرق رام الــلــه عــبــده عــبــد الــجــابــر، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، خــال 
مسيرة ضد بؤرة استيطانية أقيمت منذ 
أكثر من شهرين في منطقة الشرفة شرق 
ديـــر جــريــر، مــن أن إقــامــتــهــا ســتــؤدي إلــى 
سيطرة املستوطنن واالحتال على نحو 

1200 دونم من أراضي قرية دير جرير.
املغير شرق  لقرية  الشرقي  املدخل  وعلى 
الفلسطينين  عـــشـــرات  أصــيــب  الـــلـــه،  رام 
بــالــغــاز املسيل للدموع  بــحــاالت اخــتــنــاق 
باملطاط،  املغلف  املعدني  بالرصاص  و5 
خـــال مــواجــهــات انــدلــعــت رفــضــًا إلقــامــة 
بؤرة استيطانية بالضفة الغربية. وقالت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ مــــصــــادر مــحــلــيــة، لـ
إنـــه تـــم نــقــل جــنــدي إســرائــيــلــي بــواســطــة 
سيارة إسعاف بعد إصابته نتيجة رشق 

الجوية للحرس. وذكر التلفزيون اإليراني 
القائد العام  أن املناورات أطلقت بحضور 
لــلــحــرس الــجــنــرال حــســن ســامــي، وقــائــد 
الــجــو فضائية أمــيــر عــلــي حاجي  الــقــوات 
ــر مــن الـــقـــادة الــعــســكــريــن.  زادة، وعــــدد آخـ
ــنــــاورات  ــقــــوات املـــشـــاركـــة فـــي املــ ونـــفـــذت الــ
»عــمــلــيــات هــجــومــيــة مــركــبــة ضـــد مــواقــع 
ــتـــراضـــي« مـــن خــــال اســتــخــدام  الـــعـــدو االفـ
ـــ أرض  ــ الــجــيــل الــجــديــد لـــصـــواريـــخ أرض 
ــار  الــبــالــســتــيــة والـــطـــائـــرات املـــســـيـــرة. وأشــ
ــلـــفـــزيـــون إلـــــى أن الــــطــــائــــرات املـــســـيـــرة  الـــتـ
الدرع  للقنابل هاجمت  القاذفة  الهجومية 
ثــم هاجمت  املفترض،  للعدو  الــصــاروخــي 
طراز  من  الجديدة،  البالستية  الصواريخ 
ــــول«، أهــدافــًا  »ذو الــفــقــار« و»زلــــزال« و»دزفـ
مـــحـــددة. ووفـــق تــقــاريــر إعــامــيــة إيــرانــيــة، 
تــحــظــى هـــذه الــصــواريــخ بــــرؤوس حربية 
موجهة قــادرة على التحليق خــارج الجو، 
»األعداء«. ويمكنها تخطي أجهزة الرادار لـ

ــال ســامــي إن الـــقـــوات اإليــرانــيــة أجــرت  وقــ
»تـــدريـــبـــات واســـعـــة عــلــى عــمــلــيــات قتالية 
مــركــبــة مـــن خــــال الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات 
املــســيــرة«، مشيرًا إلــى »اســتــخــدام كــم هائل 
القتالية  الهجومية  املسيرة  الــطــائــرات  مــن 
املــــــــزودة بــالــتــقــنــيــات املـــتـــطـــورة لــلــتــوجــيــه 
والــســيــطــرة والــــذاكــــرة الــذكــيــة فـــي تــحــديــد 
 عـــــن إطـــــاق 

ً
األهـــــــــــداف وضــــربــــهــــا، فــــضــــا

صــواريــخ بالستية ذات دقــة عــالــيــة«. وعن 
رسالة املــنــاورات، قــال سامي إنها »تظهر 
عــــزم الــجــمــهــوريــة اإلســـامـــيـــة لـــلـــدفـــاع عن 
والقيم  النظام  وحماية  الوطنية  الــســيــادة 
أمام األعــداء«. وقال حاجي زادة، من جهته، 
الجديدة«  »الــقــوة  استعرضت  العملية  إن 
لـــلـــحـــرس الــــــثــــــوري وقـــــــدراتـــــــه. وأعـــــلـــــن أن 
»الــصــواريــخ الــتــي اســتــخــدمــت فــي املرحلة 
األولــــى مــن مـــنـــاورات الـــرســـول األعــظــم هي 
ــد مــــن الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة  ــديـ طــــــراز جـ
ورادار،  منفصلة  حربية  بــــرؤوس  املــــزودة 
كما أنها تستغرق وقتًا أقــل من سابقاتها 
»هــذه  أن  ــــح  ــــاق«. وأوضـ ــ للتحضير واإلطـ
الـــصـــواريـــخ وبـــعـــد اســـتـــقـــرارهـــا فـــي املــكــان 
ــل مـــن خــمــس دقــائــق  املـــطـــلـــوب تــحــتــاج ألقــ
للتوجيه واإلطـــاق، كما أنها تتحرك على 
ارتفاعات مختلفة نحو األهداف، ولها قدرة 

الشبان الحجارة باتجاه جنود االحتال. 
وتـــأتـــي املـــواجـــهـــات الـــتـــي كـــانـــت عــنــيــفــة، 
والقـــى خــالــهــا جــنــود االحــتــال صعوبة 
لشدة  باملتاريس  احتموا  كما  التقدم  في 
املــواجــهــات، بــعــد يـــوم مــن عملية واســعــة 
ــة بــحــجــة  ــريـ ــقـ ــالــــي الـ ــن أهــ ــال 17 مــ ــقـ ــتـ العـ
إلـــقـــاء حـــجـــارة بــاتــجــاه جــيــش االحـــتـــال. 
ــروي املــغــيــر أمــن  ــال رئــيــس مــجــلــس قــ وقــ
»املغير  إن  الجديد«،  »العربي  لـ عليا،  أبو 
فــــي انـــتـــفـــاضـــة مــســتــمــرة مـــنـــذ احــتــالــهــا 
الــعــام 1967، حيث ال يمر يــوم بــدون  فــي 
اقتحامها أو مصادرة أراضيها أو اعتقال 
ــد أن  ــ ــا«. وأكــ ــهـ ــائـ ــنـ ــد أبـ ــ أو اســـتـــشـــهـــاد أحـ
نحو  لوجود  القرية  يستهدف  »االحتال 
30 ألـــف دونـــم مــن أصـــل 40 ألــفــًا شـــرق ما 
يسميه شـــارع ألـــون االســتــيــطــانــي، الــذي 
يــعــتــبــر طـــريـــقـــًا رئــيــســيــًا لــلــمــســتــوطــنــن، 
ــيـــث مـــطـــامـــع االســــتــــيــــطــــان الــحــقــيــقــيــة  حـ
بالسيطرة على تلك األراضي، وخصوصًا 
في ظل إقامة بؤرتن استيطانيتن على 
األراضـــي شــرقــي الــشــارع خــال السنوات 
املــاضــيــة، بــاإلضــافــة إلــى بــؤر أخـــرى على 

أراضي قرى شرق رام الله«.
ــــدى مـــســـتـــوطـــنـــون، مــمــن  ــتـ ــ إلــــــى ذلـــــــك، اعـ
ــم »شــبــيــبــة  ــ ــلـــى أنـــفـــســـهـــم اســ يـــطـــلـــقـــون عـ
التال«، على الشاب أحمد الشيخ علي من 
املحتلة،  الــقــدس  مخيم شــعــفــاط شــمــالــي 
مـــا تــســبــب بــإصــابــتــه بــكــســور فـــي أنــحــاء 

على اخــتــراق الــــدرع الــصــاروخــيــة للعدو«. 
ــثـــوري  ــتـــي أجــــــرى الــــحــــرس الـ واملـــــنـــــاورة الـ
اإليــرانــي مرحلتها األولــــى، أمــس الجمعة، 
هي الخامسة من نوعها في غضون عشرة 
ــاورات صــاروخــيــة  ــنــ ــاءت بــعــد مــ ــ ــام، وجــ ــ أيــ
فــي بــحــر عــمــان وشــمــال املــحــيــط األطلسي 
ــاء والــخــمــيــس  ــ ــعـ ــ لــلــجــيــش اإليـــــرانـــــي، األربـ
املاضين. وكشف الجيش في هذه املناورات 
»مــكــران«،  باسم  أكبر سفينة عسكرية  عــن 
 عن فرقاطة 

ً
وهي حاملة مروحيات، فضا

»قــاعــدة  كـــ الــتــي تعمل  الــصــاروخــيــة  »زره« 
بحرية عائمة« تشارك في املهمات البحرية. 
ــنـــاورات  ــرى مـ ــ ــرانــــي أجـ ــان الــجــيــش اإليــ ــ وكـ
بــطــائــرات مــســيــرة فــي 5 و6 يــنــايــر/كــانــون 
الثاني الحالي. وتأتي املناورات والخطوات 
ــار اســـتـــعـــدادات إيــرانــيــة  الــعــســكــريــة فـــي إطــ
ملــواجــهــة أي حـــرب محتملة قــد تــحــدث مع 
ــتــــحــــدة، حـــيـــث ارتــــفــــع أخـــيـــرًا  ــات املــ ــ ــــواليــ الــ
مــنــســوب الـــتـــوتـــر بـــن طـــهـــران وواشــنــطــن 
إلشعال  بالسعي  متبادلة  اتهامات  وســط 
قيام  احتمال  تقارير  الــحــرب. وال تستبعد 
الـــواليـــات املــتــحــدة، خـــال الــفــتــرة املتبقية 
ــربـــات ملــواقــع  ــة تــــرامــــب، بــتــوجــيــه ضـ لـــواليـ
ــة، خـــاصـــة أنــهــا  ــيـ ــرانـ ــة وعــســكــريــة إيـ نـــوويـ
استقدمت معدات عسكرية استراتيجية إلى 
املنطقة خال الفترة األخيرة، وقامت قواتها 
في الخليج بتحركات تصفها طهران بأنها 

»مشبوهة«.
وفـــي الــســيــاق، يــقــول مــراقــبــون إيــرانــيــون 
ــة  ــيــ ــرانــ ــلـــحـــة اإليــ ــــوات املـــسـ ــقــ ــ الــ إن إجـــــــــراء 
فــــي املـــؤســـســـتـــن الـــعـــســـكـــريـــتـــن، الــجــيــش 
والــحــرس الــثــوري، مــنــاورات مكثفة خال 
ــيـــرة، يــمــثــل »إجــــــراءات رادعــــة«  األيــــام األخـ
ملنع تــرامــب مــن اإلقـــدام على »أي مقامرة« 
 عن 

ً
ــرة بــالــســلــطــة، فــضــا ــيـ فـــي أيـــامـــه األخـ

أنــهــا تحمل رســائــل »قــــوة« تــرغــب طــهــران 
إلــى واشنطن وحلفائها في  فــي إرســالــهــا 
اســتــعــدادهــا لخوض  تــأكــيــدًا على  املنطقة 
الـــحـــرب إن شــنــت عــلــيــهــا. لــكــن فـــي الــوقــت 
ذاتــــه، يــكــشــف إجــــراء هـــذا الــكــم الــكــبــيــر من 
املـــــنـــــاورات، فـــي غـــضـــون عـــشـــرة أيــــــام، عن 
ــود قـــلـــق حــقــيــقــي مــــن احـــتـــمـــال لــجــوء  ــ وجــ
تـــرامـــب إلـــى الــخــيــار الــعــســكــري فـــي األيـــام 
السلطة  قــبــل تسليم  مــن واليــتــه  األخـــيـــرة 
إلى خلفه جو بايدن. وفي السياق، وجهت 
ــرًا، اتـــهـــامـــات  ــ ــيـ ــ ــة، أخـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــســـلـــطـــات اإليـ
على  بالضغط  خليجية  ودول  إلســرائــيــل 
اإلدارة األميركية الحالية لشن حرب على 
إيـــــــران. ولـــــدى جـــهـــات أمــيــركــيــة املـــخـــاوف 
ــتــــمــــال انـــــــــدالع مـــثـــل هـــذه  ــــن احــ نـــفـــســـهـــا مـ
الــنــواب  رئيسة مجلس  أعلنت  إذ  الــحــرب، 
األمـــيـــركـــي نــانــســي بــيــلــوســي، أخـــيـــرًا، في 
رســالــة إلـــى أعــضــاء مجلس الـــنـــواب، أنها 
تحدثت مع رئيس هيئة األركــان املشتركة 
الجنرال مــارك ميلي، حول ضــرورة اتخاذ 
إجــراءات احترازية ملنع ترامب من إصدار 
أوامر بشن حرب وأعمال عدائية أو إطاق 

ضربات نووية.

مــخــتــلــفــة مـــن الــجــســم. وأوضـــحـــت عــائــلــة 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــشــيــخ، فــي حــديــث لـــ
أن مستوطنن هاجموا أحمد بينما كان 
نابلس  النارية على طريق  يقود دراجته 
ــى انــــــزالق دراجـــتـــه  ــا أدى إلــ ــه، مـ ــلـ ـــ رام الـ ــ

وسقوطه، وإصابته بكسور عدة.
وحالت إجراءات االحتال وقيوده املشّددة 
الــجــمــعــة  صــــاة  املــصــلــن  آالف  أداء  دون 
فــي املسجد األقــصــى، بعد أن عزلت قــوات 
ــــال الـــبـــلـــدة الـــقـــديـــمـــة مــــن الـــقـــدس،  ــتـ ــ االحـ
ومنعت لألسبوع الثاني على التوالي من 
هم من غير سكانها من دخولها، بذريعة 
إجــراءات مواجهة كورونا. وبدت ساحات 
األقصى، أمس الجمعة، شبه خالية تمامًا 
من املصلن، بسبب هذه اإلجـــراءات، فيما 
دعا خطيب املسجد األقصى الشيخ يوسف 
أبـــو اســنــيــنــة إلـــى رفـــع إجـــــراءات االحــتــال 
ضد األقصى وتمكن املصلن من الوصول 
إلــيــه والـــصـــاة فــيــه. يــأتــي ذلــــك، فـــي وقــت 
أغــلــقــت فــيــه قـــوات االحــتــال أبــــواب البلدة 
العامود،  القدس، خاصة باب  القديمة من 
ونـــشـــرت حـــواجـــزهـــا عــلــى مــداخــلــهــا، كما 
ملواطنن  املالية  الغرامات  عشرات  حــررت 
بحجة خرقهم تدابير الوقاية من فيروس 
كورونا. وكانت  سمحت، في املقابل وعلى 
ــثـــر مــــن 200  ــي، ألكـ ــاضــ ــوع املــ ــبــ ــدار األســ ــ مــ
واستباحته  األقــصــى  باقتحام  مستوطن 

وسط إجراءات حماية مشددة.

العقوبات الجديدة 
ترتبط بقطاع األسلحة 

التقليدية

شملت المناورة 
إطالق كم هائل من 

الصواريخ البالستية

المطلبي: مشاكل 
كثيرة تعترض إجراء 
االنتخابات بموعدها

للحديث تتمة...

أميركا تحاصر 
الحشد الشعبي

تهدف واشنطن عبر وضع قيادات بارزة في »الحشد الشعبي« على الئحة عقوباتها 
إلى محاصرته، إذ إن هذا األمر سيؤدي إلى منع بغداد من إضافة »الحشد« إلى برنامج 
التسليح األميركي، فيما يتوقع عدم تجاوب الحكومة مع القرارات األميركية، لعدم 

التصادم مع الشخصيات المدرجة بالعقوبات

بغداد ــ زيد سالم، عادل النواب

ــدر عــن  ــ ــل مــــن أســــبــــوع، صـ ــ ــــال أقـ خـ
قــراريــن  األمــيــركــيــة  الـــخـــزانـــة  وزارة 
بوضع رئيس »الحشد الشعبي« في 
العراق فالح الفياض، ورئيس أركان »الحشد 
الشعبي« القيادي في مليشيا »كتائب حزب 
الله« عبد العزيز املحمداوي، امللقب بأبو فدك 
أو »الخال«، على الئحة العقوبات األميركية، 
في خطوة تؤشر إلى تصعيد أميركي حيال 
الــجــمــاعــات املسلحة املــوالــيــة إليــــران. ووفــقــًا 
لــبــيــان الــخــزانــة األمــيــركــيــة، فـــإن إدراج اســم 
أبــو فــدك جــاء ضمن حــزمــة عــقــوبــات جديدة 
أصــدرتــهــا الـــخـــزانـــة، طـــاولـــت أيــضــًا كــيــانــات 

إيرانية مختلفة.
ومع معاقبة »أبو فــدك«، فإن هذا القرار يعد 
الثامن من نوعه، الذي طاول قيادات بارزة في 
املليشيات العراقية املوالية إليــران، خال 14 
شهرًا. وكانت الخزانة األميركية قد أدرجت، 
ــارزة  ــدة قـــيـــادات بـ عــلــى الئــحــة الــعــقــوبــات، عـ
قيس  منهم  بـــإيـــران،  مرتبطة  مليشيات  فــي 
الــحــق«، وهو  أهــل  الخزعلي زعيم »عصائب 
فصيل مسلح مرتبط بإيران ومتهم بالتورط 
بــجــرائــم تطهير وخــطــف وإعـــدامـــات بــدوافــع 
إلى  طائفية في عدة مدن عراقية، باإلضافة 
حسن  الائحة  على  أدرج  كما  ليث.  شقيقه 
ــــو زيـــنـــب الــــامــــي«، وهــو  الـــامـــي، املــلــقــب »أبـ
الحشد«،  »أمـــن  يــعــرف بمديرية  مــا  مــســؤول 
ومــتــهــم بــالــوقــوف وراء خــطــف املــتــظــاهــريــن 
ــيــــن،  ــاضــ ــامـــــن املــ ــ ــعـ ــ والــــنــــاشــــطــــن خـــــــال الـ
بــاإلضــافــة إلـــى زعــمــاء »حــشــد الــشــبــك« وعــد 
القدو، و»النجباء« أكرم الكعبي، و»بابليون« 

ريان الكلداني.
بشأن  األميركية  التصريحات  مــن  وبــالــرغــم 
معاقبة قــادة مليشيات وزعــامــات بــارزة في 
»الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي«، بــتــهــمــة قــتــل مــدنــيــن، 
وتـــحـــديـــدًا املــتــظــاهــريــن والـــنـــاشـــطـــن، إال أن 
مـــســـؤواًل بـــــارزًا فـــي حــكــومــة رئــيــس الـــــوزراء 
الجديد«،  »العربي  لـ قال،  الكاظمي  مصطفى 
الفترة  أخــرى ستصدر في  إن »هناك أسماء 
ــيــــادات أخـــــرى مــتــورطــة  الـــقـــريـــبـــة، وتــشــمــل قــ
بجرائم وانتهاكات إنسانية في مناطق غرب 
وشــمــالــي الـــعـــراق، مــنــهــا إعـــدامـــات مــيــدانــيــة 
وخطف وتغييب وسرقة بدوافع طائفية، غير 
خافية بن 2014 و2017«. وكشف أن األسماء 
املــرشــح أن تـــدرج عــلــى الئــحــة الــعــقــوبــات في 
تداوله  يتم  مــا  ومنها  كثيرة،  املقبلة  الفترة 
ــادي  ــاء وقـــــــادة »مــنــظــمــة بــــــدر« هــ ــمــ مـــثـــل زعــ
العامري، و»كتائب اإلمام علي« شبل الزيدي، 
و»جيش املؤمل« سعد سوار، و»كتائب جند 
ــا الــجــهــاد«  ــرايـ اإلمـــــام« أحــمــد األســـــدي، و»سـ
حسن الــســاري، و»أنــصــار الــلــه« عبد الزهرة 
بــدر«  فــي  الخاصة  و»العمليات  السويعدي، 
ــد الــلــه« سامي  أبـــو كــوثــر املــحــمــداوي، و»وعــ
ــد الــلــه« أبـــو تــراب  املــســعــودي، و»كــتــائــب أسـ
الفصائل  هــذه  أن غالبية  األســــدي. وأوضـــح 
تــمــتــلــك أجــنــحــة لــهــا فـــي ســـوريـــة تــقــاتــل إلــى 
 عن 

ً
جـــانـــب قـــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري، فـــضـــا

حضورها في الساحة العراقية.
وأعــرب املــســؤول عن اعتقاده بــأن العقوبات 
بـــدايـــة ملــحــاصــرة »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
ونائبه  الفياض،  فالح  رئيسها  إدراج  إن  إذ 
عــبــد الـــعـــزيـــز املـــحـــمـــداوي، يــعــنــي اســتــحــالــة 
تــمــكــن الــحــكــومــة مـــن إضـــافـــة »الــهــيــئــة« إلــى 
العراق عليه  الــذي يحصل  التسليح  برنامج 
مـــن أمــيــركــا، أو حــتــى نــقــل جـــزء مـــن أسلحة 
كما  »الحشد«.  إلــى  الصنع  أميركية  الجيش 
أنه سيضع تحديات قانونية واعتبارية على 
أي حــكــومــة قــادمــة بــشــأن تــلــك الشخصيات. 
ولم يستبعد أن تكون نهاية هذه العقوبات 
الــفــرديــة هــي وضـــع »الــحــشــد الــشــعــبــي« ككل 
على الئحة العقوبات األميركية، خاصة بعد 
ورود عــدة إشـــارات عن تفريق واشنطن بن 
الــفــصــائــل الــتــابــعــة إلـــى الــنــجــف، واملــعــروفــة 
»حشد العتبات« والتي ابتعدت عن »هيئة  بـ
 
ً
الــحــشــد« واتـــخـــذت لــنــفــســهــا خــطــًا منفصا
ــالـــحـــرس الـــثـــوري  عـــنـــهـــا، وتـــلـــك املـــرتـــبـــطـــة بـ

اإليراني.
إلى  الكاظمي  وأشــار نائب سابق مقرب من 
أن األخير ال ينوي التصادم مع الشخصيات 
التي أدرجــت على العقوبات، وفعليًا هو في 

الجديد«،  »العربي  لـ حالة هدنة معهم. وأكد 
أن »املــتــوقــع هــو عـــدم تــجــاوب الــحــكــومــة مع 
الشخصيات،  تلك  على  األميركية  العقوبات 
اإلدارة  أن  خصوصًا  بها،  لاصطدام  تجنبًا 
األمــيــركــيــة الــحــالــيــة تــوشــك عــلــى الــرحــيــل«. 
املنتخب  الرئيس األميركي  وأضــاف »تعين 

الصدامية مع  الشخصيات  بايدن ألحد  جو 
الــجــمــاعــات املــســلــحــة املـــوالـــيـــة إليــــــران، وهــو 
بــريــت مــاكــغــورك مــبــعــوثــًا لــلــشــرق األوســــط، 
يــجــعــل مـــن غــيــر املـــرجـــح فـــي الـــوقـــت الــحــالــي 
حدوث تغيير جذري في تعامل واشنطن مع 

ملف الجماعات املسلحة الحليفة إليران«.

»الــفــتــح« والقيادي  فــي تحالف  العضو  وقــال 
»العربي  في »الحشد الشعبي«، عدي عــواد، لـ
األميركي هــو تصفية  »املخطط  إن  الــجــديــد«، 
هيئة الحشد الشعبي، وإنهاء أي دور لها في 
لــن يتحقق. ليس  العمل األمــنــي، وهـــذا األمـــر 
من حق أي دولة في العالم أن تتدخل بشؤون 

ــات املـــتـــحـــدة الــتــي  ــراق، وال ســيــمــا الــــواليــ ــعــ الــ
تجاوزت كل األعراف القانونية والدبلوماسية 
ــداء عــلــى الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة  ــتــ مـــن حــيــث االعــ
واســتــهــداف قـــادة أمنين عــراقــيــن«. وبــن أن 
ــرارات األمــيــركــيــة لـــن تــؤثــر عــلــى الحشد  ــقــ »الــ
املسؤولن  على  لكن  رســمــيــة،  مؤسسة  كــونــه 
الـــعـــراقـــيـــن أن يـــتـــحـــركـــوا فــــي ســـبـــيـــل رفـــض 
ــهــــداف مـــوظـــفـــن فــــي الـــــدولـــــة، بــــقــــرارات  ــتــ اســ

معظمها كيدية من قبل الجانب األميركي«.
ــه، أشــــــار عـــضـــو فــــي لــجــنــة األمــــن  ــبـ ــانـ مــــن جـ
»العربي  لـ فــي تصريح  الــبــرملــانــيــة،  والــدفــاع 
الــجــديــد«، إلـــى أن »الــعــقــوبــات لــم تستهدف 
الحشد كمؤسسة، بل استهدفت شخصيات 
وقـــيـــادات مــهــمــة، تمثل أســـاس الــحــشــد، مثل 
ــفــــيــــاض وأبـــــــو فـــــــدك، وهـــــــذا يــعــطــي  ــالــــح الــ فــ
انــطــبــاعــًا أن الـــواليـــات املــتــحــدة حـــذرة مــن أال 
ــشــمــل هــــذه املــؤســســة بــالــعــقــوبــات، كــونــهــا 

ُ
ت

مــحــمــيــة بـــقـــانـــون عــــراقــــي. لــكــن بــمــا ال يقبل 
الــشــك، هـــذه الــعــقــوبــات ســتــؤثــر عــلــى طبيعة 
الواليات  التعاطي مع هيئة الحشد من قبل 
املتحدة أواًل، وحلفاء أميركا من جهة ثانية«. 
وأضــاف العضو، الذي طلب عدم ذكر اسمه، 
أن »العقوبات األميركية قد تكون بتوجيه من 
بواشنطن،  الوثيقة  لعاقته  نظرًا  الكاظمي، 
من أجل أن يتمكن رئيس الحكومة العراقية 
مـــن تــطــبــيــق مــلــف هــيــكــلــة الــحــشــد الــشــعــبــي، 
وتعين شخصيات غير حزبية وغير تابعة 
لــلــفــصــائــل املــســلــحــة. وقـــد نــشــهــد فـــي الــفــتــرة 
املقبلة تعين ضباط عسكرين في مناصب 
يعمل  »الكاظمي  أن  وتابع  بالحشد«.  مهمة 
حـــالـــيـــًا عـــلـــى دراســــــــة اآلثــــــــار املـــتـــرتـــبـــة عــلــى 

العقوبات األميركية بحق قادة الحشد«.
السياسي  التفكير  مــركــز  مــديــر  رأى  ــدوره،  بــ
فــي الــعــراق إحــســان الشمري، فــي اتــصــال مع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »هـــنـــاك تــأثــيــرات قد 
املقبلة، ومنها  الفترة  العراق خال  يشهدها 
وال  ستحصل،  التي  السياسية  االنقسامات 
سيما أن العقوبات صدرت بحق موظفن في 
الكاظمي. كما أن الضغوط  الــدولــة، في زمــن 
السياسية للفصائل املسلحة حيال الكاظمي 
ستزداد. وقد نشهد إعادة تموضع للفصائل 
ــن أجـــل  ــن إيـــــــــران، مــ املـــســـلـــحـــة أو الـــقـــريـــبـــة مــ
مثل  لتواجه  صلبة  سياسية  جبهة  صناعة 
هـــذه الــتــحــديــات األمـــيـــركـــيـــة«. ولــفــت إلـــى أن 
»قادة الحشد يدركون اآلن أن هناك مزيدًا من 

العقوبات بانتظارهم«.

الشعبي«  »الحشد  رئيس  هاجم 
أمس  الفياض،  العراق فالح  في 
خلفية  على  واشنطن  األول، 
»الذين  أن  معتبرًا  العقوبات، 
دافعوا عن األرض والمقدسات 
ذكرهم  إن  ــيء  ش يعيبهم  ال 
على  وضعوا  أو  بسوء،  الغرباء 
األميركية«.  العقوبات  الئــحــة 
من  جزء  »الحشد  أن  إلى  ولفت 
الرسمية،  العسكرية  المؤسسة 
ويــأتــمــر بــأوامــر الــقــائــد الــعــام 
ويخضع  المسلحة  لــلــقــوات 
السياقات  لجميع  كامل  بشكل 
والقوانين«. واعتبر أن إدراج رئيس 
عبد  الشعبي«  »الحشد  ــان  أركـ
الئحة  على  المحمداوي  العزيز 
لسيادة  انتهاكًا  يمثل  العقوبات 
بالحكومة  واستخفافا  العراق، 

ومؤسساتها وقرارات البرلمان.

فالح الفياض 
مستاء

بغداد ـ براء الشمري

ــــوى الــســيــاســيــة  ــقـ ــ ــــارع حـــــــراك الـ ــــسـ تـ
العراقية من أجل التوصل إلى اتفاق 
نـــهـــائـــي حـــيـــال مـــوعـــد االنـــتـــخـــابـــات 
النيابية املبكرة، وسط تكاثر البوادر 
عـــن إمــكــانــيــة اإلعـــــان رســمــيــًا خــال 
ســـاعـــات عـــن تــأجــيــل مــوعــدهــا مـــن 6 
يونيو/ حزيران املقبل إلى سبتمبر/ 
أيــلــول أو أكــتــوبــر/ تشرين األول من 
الــعــام الــحــالــي. وعــــززت الــتــســريــبــات 
الــــتــــي خــــرجــــت مــــن اجـــتـــمـــاع لــبــحــث 
االســـتـــعـــدادات إلجـــــراء االنــتــخــابــات، 
جرى ليل الجمعة - السبت بن رؤساء 
والحكومة  صالح  برهم  الجمهورية 
محمد  والبرملان  الكاظمي  مصطفى 
الحلبوسي، إلى جانب مبعوثة األمم 
الــعــراق جينن هينيس  إلــى  املتحدة 
القضاء  باسخارت ورئيس مجلس 
فـــائـــق زيـــــــدان، مـــن إمــكــانــيــة اإلعــــان 
ــــال ســــاعــــات عــــن تــأجــيــل  رســـمـــيـــًا خـ
ــابـــات املـــبـــكـــرة لــغــايــة  ــتـــخـ مـــوعـــد االنـ

سبتمبر أو أكتوبر املقبلن.
ــيــــة  ــيــــاســ وتــــــحــــــدثــــــت مــــــــصــــــــادر ســ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عن  مــطــلــعــة، لــــ
وجــــــود مــــؤشــــرات كـــبـــيـــرة لــتــأجــيــل 

االنتخابات. وأكــدت أن هذا التوجه 
ــاء ملـــنـــح مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات  ــ جـ
وقتًا إضافيًا لتهيئة أمورها الفنية 
األخـــرى، نظرًا  األمنية  ــراءات  ــ واإلجـ
يونيو  املتبقي حتى  الوقت  لضيق 
املقبل. ولفتت إلى أن قوى، وأغلبها 
حـــلـــيـــفـــة إليــــــــــــــران، تـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه 
التأجيل إلى مطلع العام املقبل، ما 
يــجــعــل خــيــار تــأجــيــلــهــا عـــدة أشــهــر 

 وسطًا.
ً
حا

ومـــا يــؤكــد تــلــك املــعــلــومــات هــو بيان 
املفوضية العليا املستقلة لانتخابات 
في العراق، والتي أوضحت فيه أنها 
مـــســـتـــعـــدة إلجــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات فــي 
مـــوعـــدهـــا، أو فـــي مـــوعـــد ال يــتــجــاوز 
سبتمبر. واستخدمت، في بيان آخر، 
عـــبـــارة »مـــوعـــد واقـــعـــي لــانــتــخــابــات 
لــتــتــمــكــن مــفــوضــيــة االنـــتـــخـــابـــات من 

ــرة ونـــزيـــهـــة«.  ــ إجــــــــراء انـــتـــخـــابـــات حــ
وأعلنت النائبة عالية نصيف أن موعد 
السبت،  الــيــوم،  سيحسم  االنتخابات 
مــوضــحــة، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي، أن 
الكتل  مع  اجتماعًا  الكاظمي سيعقد 
الـــيـــوم، لتحديد  الــســيــاســيــة، صــبــاح 
موعد نهائي لانتخابات. واستبعد 
عضو ائــتــاف »دولـــة الــقــانــون« سعد 
االنتخابات  إجـــراء  إمكانية  املطلبي 
البطاقة  اعتمدت  حــال  فــي  بموعدها 
وأشـــار،  التصويت.  فــي  البايومترية 
ــد«،  ــديــ ــجــ »الــــعــــربــــي الــ فـــــي حــــديــــث لـــــ
إلـــى وجــــود مــشــاكــل كــثــيــرة تعترض 
االنتخابات، تتعلق بالساح املنفلت، 
االنتخاب،  وآليات  املنفلتة،  واألمـــوال 
وغــيــر ذلـــك مــن األمــــور الــتــي يمكن أن 
تؤدي إلى إضفاء شكوك على العملية 
ــح أن يــتــم تــأجــيــل  ــ االنــتــخــابــيــة. ورجـ
االنتخابات حتى أكتوبر. وأكد عضو 
الـــبـــرملـــان الــســابــق حــامــد املــطــلــك، في 
صعوبة  الــجــديــد«،  »العربي  لـ حديث 
إجراء االنتخابات املبكرة في موعدها 
املـــحـــدد، مــضــيــفــًا »مــــن املــســتــحــيــل أن 
تـــجـــرى االنـــتـــخـــابـــات فــــي 6 يــونــيــو، 
لــم يتم حــل كثير من  ألنــه لغاية اآلن 

اإلشكاليات املتعلقة بها«.

توقعات بضم مجموعة جديدة 
من القيادات لالئحة العقوبات... 

والكاظمي ينأى بحكومته

توقعات بإدراج كل »الحشد« على الئحة العقوبات )أحمد الربيعي/فرانس برس(

أصيب عشرات الفلسطينيين باالختناق بالغاز )جعفر اشتية/فرانس برس(

نضال محمد وتد

شكلت التظاهرة الصاخبة التي دعت 
إليها األحزاب العربية في الداخل 

الفلسطيني، األربعاء املاضي، لرفض 
زيارة رئيس حكومة االحتالل 
بنيامني نتنياهو إلى الناصرة، 

 منصبه الرسمي من جهة 
ً
مستغال

وحمالت التطعيم ضد الكورونا من 
جهة ثانية، نقطة تحرك فعلي أولي 
ملواجهة الهجمة اإلعالمية لنتنياهو 

الذي يحاول رسم صورة »املحب 
للعرب« والرافض ألحزابهم، على 

غرار املثل الشعبي الفلسطيني القائل 
 
ً
»يحييك ويخزي ابن عمك«، فضال

عن مساعيه لترسيخ الخالفات 
الداخلية بينهم لسرقة ما استطاع من 

أصواتهم. 
والتظاهرة خطوة ميدانية فعلية أولية، 

بعد سلسلة من تراشق اتهامات 
داخلية على أثر مجاهرة رئيس 

قائمة الحركة اإلسالمية الجنوبية، 
منصور عباس، بمواقف ال تستبعد 
التعاون مع حكومة اليمني الحالية أو 
أي حكومة مقبلة. وينبغي للتظاهرة 

أن تشكل نقطة تحول في الحراك 
االنتخابي للداخل الفلسطيني، 

وبلورة مواقف واضحة ورؤية أوضح 
لحدود املشاركة البرملانية وفوائدها. 

مع ذلك يبدو أن انشغال األحزاب 
العربية بمناورات نتنياهو وتراشق 

االتهامات يفوق انشغالها في ترتيب 
صفوفها وتثبيت وحدتها على الحد 
األدنى من األسس والثوابت الوطنية، 

بما يجعل منع التصويت لليمني 
اإلسرائيلي تحصيل حاصل لتعزيز 
هوية وطنية في الداخل ال ترى حتى 
باليسار اإلسرائيلي، أو ما تبقى منه 

 بَمن 
ً
خيارًا فكم بالحري اليمني ممثال

اعتبر العرب في الداخل في مؤتمر 
هرتسليا عام 2003 خطرًا ديمغرافيًا 

استراتيجيًا على إسرائيل.
صحيح أن الثغرة التي دخل منها 

منصور عباس، حدثت بفعل خطيئة 
توصية القائمة ككل على الجنرال 
بني غانتس، وبفعل الغزل الذي لم 

يتوقف من قبل رئيس القائمة أيمن 
عودة مع أطراف في الوسط واليسار 

الصهيوني، إال أن املعركة الحالية 
للمجتمع الفلسطيني في الداخل 

ليست مجرد منع تسّرب أصوات 
لحزب الليكود بقيادة نتنياهو، بل 

تحصني املجتمع واألجيال الشابة من 
خطر املفاضلة بني اليمني اإلسرائيلي 

واليسار اإلسرائيلي الصهيوني.
قبل إغالق الباب في وجه نتنياهو، 

يتعني إغالقه أيضًا في وجه الوسط 
واليسار الصهيوني، وأال يكون عنوان 
املرحلة فقط عدم خسارة مقاعد في 
الكنيست للقائمة املشتركة، بل ربما 
سيكون أفضل لنا )من في الداخل(، 
استراتيجيًا، خسارة مقاعد عدة ال 

يلتزم أصحابها بالثوابت الوطنية، من 
أن نخسر ويخسر أبناؤنا هويتهم 
الوطنية والقومية على مذبح مقاعد 

في برملان معاد لنا ولهم.
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تحاول إيران، عبر تكثيف 
المناورات العسكرية، 

»ردع« الرئيس األميركي 
الخاسر دونالد ترامب 

من توجيه ضربة إليها

  شرق
      غرب

»وول ستريت جورنال«: 
ترامب يضم إسرائيل 

للقيادة الوسطى
ســتــريــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  ذكـــــــرت 
جــورنــال«، أمس األول، أن الرئيس 
ترامب  الخاسر دونــالــد  األمــيــركــي 
لــم يعلن عنه رسميًا،  أصـــدر أمـــرًا، 
يقضي بضم إسرائيل إلى القيادة 
الــعــســكــريــة الـــوســـطـــى فـــي الــشــرق 
األوســط، عكس ما كان معمواًل به 
سابقًا عندما كانت تابعة للقيادة 
ــا. وأوضــحــت  فــي أوروبــ األميركية 
الـــقـــيـــادة  أن  تـــعـــنـــي  ــطــــوة  الــــخــ أن 
على  ستشرف  األميركية  املركزية 
ستشمل  عسكرية  سياسات  رســم 

إسرائيل والدول العربية.
)العربي الجديد(

تفجير لوكربي: أسرة 
المقرحي تخسر التماسًا 

لتبرئته
ــر أنـــــــور، مـــحـــامـــي عــائــلــة  ــامـ ــال عـ ــ قـ
ــد الــــبــــاســــط املـــقـــرحـــي  ــبـ الـــلـــيـــبـــي عـ
)الـــــــصـــــــورة(، املـــــــــدان الــــوحــــيــــد فــي 

تفجير طائرة فوق مدينة لوكربي 
عام 1988 في واقعة راح ضحيتها 
خسرت،  العائلة  إن  شخصًا،   270
ــًا أمـــــام  ــتــــمــــاســ أمـــــــس الــــجــــمــــعــــة، الــ
بعد  لتبرئته  اسكتلندية  محكمة 
إلــــى أن  فـــي 2012. وأشــــــار  وفـــاتـــه 
الــعــائــلــة طــلــبــت تــقــديــم طــعــن أمـــام 

املحكمة البريطانية العليا.
)رويترز(

 
التحالف يدمر 3 مسيّرات 

حوثية
ــالـــة األنــــبــــاء الــســعــوديــة،  نــقــلــت وكـ
قوله  التحالف  عــن  الجمعة،  أمــس 
ــــرات مــســّيــرة  ــائـ ــ إنـــــه دمـــــر ثـــــاث طـ
»أنصار  جماعة  أطلقتها  مفخخة 
الــلــه« )الــحــوثــيــن( صـــوب اململكة. 
وأوضــــــح الــتــحــالــف أن الـــطـــائـــرات 
ــنـــة  ــقــــت مــــــن مـــديـ ــلــ ــطــ ــرة انــ ــ ــ ــّي ــ ــســ ــ املــ
الحديدة. وذكر تلفزيون »املسيرة« 
التابع للحوثين أن التحالف أغار 

ليل أمس األول على صنعاء.
)رويترز(

غارات على سيناء
شن الطيران الحربي املصري، أمس 
الجمعة، غارات جوية على محافظة 
شمال سيناء شرقي الباد. وقالت 
ــهـــود عـــيـــان إن  ــادر قــبــلــيــة وشـ مـــصـ
الــطــيــران الــحــربــي شــن غــــارات على 
مــنــاطــق جــنــوب مــديــنــة بــئــر العبد، 
من دون اإلباغ عن وقوع إصابات. 
الــــطــــيــــران اســتــهــدف  ــــت أن  ــافـ ــ وأضـ
مناطق مجاورة لقرية تفاحة التي 
ــزاء منها  ــ ــزال يــســيــطــر عــلــى أجـ ال يــ
تــنــظــيــم »واليــــــــة ســـيـــنـــاء« املــــوالــــي 
لـــتـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«، فـــيـــمـــا تــمــكــن 
الجيش املصري من استعادة أجزاء 

منها قبل أسبوعن.
)العربي الجديد(

الجزائر: مطالبات 
بالتحقيق في تصريحات 

سبائك الذهب
ــفـــاعـــات الــســيــاســيــة  ــتـ ــا زالــــــت الـ مــ
إزاء  ــد  ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ تـ الـــــــجـــــــزائـــــــر  فــــــــي 
التصريحات التي أدلى بها رئيس 
أويحيى  أحــمــد  الــســابــق  الحكومة 
)الــــــــــصــــــــــورة(، وإقــــــــــــــــراره بــتــلــقــيــه 
بالدولة  املسؤولن  من  ومجموعة 

ــدايــــــــا تــــمــــثــــلــــت فـــي  ــــوالت وهــــــ ــ ــمـ ــ ــ عـ
سبائك ذهب من أمراء ومسؤولن 
مقابل مصالح مختلفة  خليجين 
واســـتـــغـــال الـــصـــحـــراء الــجــزائــريــة 
أجل  مــن  التجمع  وطــالــب  للصيد. 
الثقافة والديمقراطية، أبرز أحزاب 
»فتح تحقيق قضائي  املعارضة، بـ
لتحديد املسؤولن املستفيدين من 
العموالت، وتقدير قيمة هذه  هذه 
املسؤوليات«.  وتحديد  الــرشــاوى 
أكبر  السلم،  ودعــت حركة مجتمع 
ــزاب اإلســامــيــة فــي الــجــزائــر،  ــ األحـ
في بيان أمس األول، إلى »ضرورة 
تــوســيــع الــتــحــقــيــقــات لــلــكــشــف عن 

جميع املستفيدين« من املوضوع.
)العربي الجديد(



10 سنوات من الثورة: تونس أفضل رغم كل شيء
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صالح الدين الجورشي

في  التونسية  للثورة  العاشرة  الــذكــرى  مــّرت 
أجــواء غير احتفالية، بسبب إعــان الحكومة 
ارتــفــاع نسبة  جــّراء  الشامل،  الصّحي  الحجر 
ــا. واتـــســـمـــت هـــذه  ــ ــورونـ ــ ــاء كـ ــات بــــوبــ ــ ــابـ ــ اإلصـ
عكستها  التشاؤم  من  ثقيلة  بمسحة  الذكرى 
اســـتـــطـــاعـــات الــــــــــرأي، وأبــــرزتــــهــــا تــعــلــيــقــات 
ــــن انــــتــــقــــدوا بــــشــــدة الــطــبــقــة  ــــذيـ ــواطــــنــــن الـ املــ
السياسية، وحّملوها مسؤوليات الفشل الذي 
الحيوية.  القطاعات  مــن  عـــددًا واســعــًا  أصـــاب 
وعلى الرغم من كل ذلك، ال يزال هناك أمل في 
أن تكون تونس الغد أفضل، حسب ما اعتبرت 
الــكــتــب الــعــديــدة الـــصـــادرة فـــي هـــذا الــســيــاق، 
لتجربة  ونــقــدًا   

ً
وتحليا تشريحًا  وتضمنت 

قصيرة نسبيًا.
هل عشر سنوات كافية لتقييم ثــورة؟ انقسم 
هذا  عــن  إجــابــاتــهــم  فــي  التونسيون  املثقفون 
الــــســــؤال، فــهــنــاك مـــن ذهــــب إلــــى وصــــف هــذه 
للحكم  كافية  املهلة  وأن  »الكارثية«،  بـ الفترة 
ــع. مـــع الــعــلــم أن  ــذريــ عــلــى الــــثــــورة بــالــفــشــل الــ
مــوقــف الكثير مــن هـــؤالء لــيــس جــديــدًا، إذ لم 

ــة الـــتـــي حــصــلــت  ــادحـ ــفـ ــاء الـ ــطــ يـــنـــتـــظـــروا األخــ
للحكم عــلــى الـــثـــورة، بــل اســتــغــلــوا مــا حصل 
إلثبات وجهة نظرهم، لجهة املطالبة بالعودة 
كانوا يتمتعون  الــذي  املفقود«،  »املاضي  إلــى 
أن تسحبها  قــبــل  عــــديــــدة،  بــمــكــاســب  خـــالـــه 
الــثــورة منهم. لكن كفة هـــؤالء تــعــززت نسبيًا 
بــعــد تــصــاريــح أخـــيـــرة لــبــعــض الــســيــاســيــن، 
الكثيرين  الــذي صــدم  الشابي،  ومنهم نجيب 
ــه، حــــن اعــــتــــذر مــن  ــ بــتــصــريــح غـــيـــر مـــتـــوقـــع لـ
الرئيس املخلوع زين العابدين بن علي، وقال: 
»مــرة أخــرى ســوف أتــهــور وأعــتــذر مــنــه«. وقد 
ــر فـــي تـــدويـــنـــة لـــه على  ســبــق لــلــشــابــي أن ذكــ
»فيسبوك« بعد وفــاة بن علي )19 سبتمبر/
بــشــجــاعــة وشـــرف  أيـــلـــول 2019(: »عــارضــتــك 
طيلة حكمك، من أجل احترام حقوق اإلنسان 
وإصاح النظام السياسي وإشراك النخب في 
االقــتــصــاديــة واالجتماعية  رســم االخــتــيــارات 
التي عارضتك بها  الشجاعة  للباد. وبنفس 
طــيــلــة عــقــديــن مــن الـــزمـــن، أنــحــنــي الــيــوم أمــام 
ــك كـــنـــت وطـــنـــيـــًا مــخــلــصــًا،  ــ ــك وأشــــهــــد أنـ ــ روحــ

صرفت العمر في خدمة تونس ال غير«.
فــي املقابل، يــدافــع أنــصــار الــثــورة عنها، ومن 
ــد مـــراجـــع الــقــانــون الـــدســـتـــوري في  هــــؤالء أحـ
ــد أن ما  تــونــس عــيــاض بــن عـــاشـــور، الــــذي أكـ
ــــدث فــــي تـــونـــس »لـــيـــس انـــتـــفـــاضـــة، ولــيــس  حـ
حركة احتجاجية، بل ثورة مكتملة الشروط«. 
 ،

ً
لكنهم يقّرون بأن الدفاع عنها لم يعد سها

وأن حــّجــتــهــم أصــبــحــت ضــعــيــفــة أمــــام وضــع 
واتهامهم  انقسامهم   

ّ
ظــل فــي  ومعقد،  صعب 

وتجييرها  ــثـــورة،  الـ بــســرقــة  بــعــضــًا  بعضهم 
ــددة. ومـــــع أن الـــحـــريـــة  ــ ــحـ ــ لـــصـــالـــح أطــــــــراف مـ

البرملاني  الرئاسي  الدولة هو نظامها  »خطأ 
برملاني  لنظام  »عــدم وضعها  وأن  املــــزدوج«، 
إدارة  فــي  فــي صــعــوبــة حقيقية  كــامــل تسبب 
مساعي  الغنوشي  ناقض  بالتالي  السلطة«. 
الرئيس قيس سعيد وآخرين الذين يحاولون 
الدفع نحو نظام رئاسي بصاحيات واسعة. 

برت مكسبًا رئيسيًا للثورة، إال أن الدفاع 
ُ
اعت

عن الحريات لم يعد أولوية لدى التونسين. 
الــبــرملــان راشـــد الغنوشي بذلك،  وأقـــّر رئــيــس 
 االحــتــفــاظ بشعلة 

ً
مــعــتــبــرًا أنـــه »لــيــس ســهــا

ــد اآلن، رغـــــم الــــعــــواصــــف فــي  الــــثــــورة إلـــــى حــ
العربي وحرياته  املناخ  ورغــم  العربي  العالم 
املتراجعة«. وذهب إلى االعتراف بأن املجتمع 
أصــبــح أقـــوى مــن الـــدولـــة، وعـــاد فــي مداخلته 
ــنــــدوة، الــتــي  الـــتـــي ألــقــاهــا ضــمــن فــعــالــيــات الــ
ــربـــي لـــألبـــحـــاث ودراســــــة  ــعـ ــز الـ ــركــ نــظــمــهــا املــ
االستراتيجية  الــدراســات  ومــركــز  السياسات 
والــدبــلــومــاســيــة يــــوم الـــثـــاثـــاء املـــاضـــي، إلــى 
إحدى معضات النظام السياسي الذي انبثق 
أن  ــذا اإلطــــــار، رأى  فـــي هــ عـــن دســـتـــور 2014. 

وهذا الخاف ليس بالجديد، إذ سبق أن دار 
نقاش واســع وســاخــن بــن »حــركــة النهضة«، 
التي دافعت بقوة عن النظام البرملاني، وبن 
تمسكت  واجتماعية  وقــوى سياسية  أحـــزاب 
بــالــنــظــام الـــرئـــاســـي. ولــتــجــاوز هـــذه املــســألــة، 
برملاني.  نظام سياسي شبه  االتفاق على  تم 
غير أن املمارسة كشفت عن ثغرات داخل هذا 

النمط من الحكم.
فــقــدت الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــحــالــيــة الكثير 
مــــن مـــصـــداقـــيـــتـــهـــا، وتــــراجــــعــــت ثــقــتــهــا فــي 
نــفــســهــا. فــبــعــد عــشــر ســـنـــوات تــجــد نفسها 
االقتصادية  املشكات  معالجة  عــن  عــاجــزة 
ــــع الــــعــــديــــد مــن  ــــراجـ ــا تـ ــمـ ــيــــة. كـ ــتــــمــــاعــ واالجــ
السياسين عن قناعات كانت راسخة لديهم 
في مرحلة سابقة. مثال على ذلك اليساري 
املــــعــــروف عـــزيـــز كـــريـــشـــان؟ كـــتـــب كــريــشــان 
ــام األخـــيـــرة مـــن زمـــن بـــن عــلــي نصًا  ــ فـــي األيـ
شــهــيــرًا دعـــا فــيــه إلـــى بــنــاء جبهة تاريخية 
اليسارين.  والعلمانين  اإلسامين  تضم 
واعتبر ذلك شرطًا أساسيًا إلطاحة النظام. 
لــكــن كـــريـــشـــان وبـــعـــد تــجــربــتــه ضــمــن حكم 
واملؤتمر  النهضة  حركة  )ائــتــاف  الترويكا 
الديمقراطي  والتكتل  الجمهورية  أجــل  مــن 
مــن أجــل العمل والــحــريــات، قــاد تونس بن 
عامي 2011 و2014(، تخلى عن تلك الفكرة. 
وقال إن اإلسامين باتوا عقبة. في املقابل، 
رأت الــطــبــيــبــة، الــنــاشــطــة أحـــام بــلــحــاج، أن 
إحساسها بالحرية »الذي شعرت به في 14 
)يــوم هــروب بن  الثاني 2011  يناير/كانون 
علي( في شارع الحبيب بورقيبة، قادر على 

أن يغذي أملي في تونس أفضل«.

تصعيد في إدلب

خالفات 
»المنصات« 

السورية

تحت سيطرة املعارضة من ريف حماة الغربي، 
ــب. وهــنــا  ــ بــمــحــاذاة الـــريـــف الــجــنــوبــي مـــن إدلـ
النظام  استغال  من  تبرز مخاوف مشروعة، 
النــشــغــال واشــنــطــن بـــتـــداول الــســلــطــة، وقضم 
مــزيــٍد مــن املــســاحــات فــي إدلـــب ومحيطها. إذ 
السابقة  كان مسؤولون في اإلدارة األميركية 
حذروا النظام من تجديد عملياته العسكرية 
في إدلــب، بعد إبــرام اتفاق وقــف إطــاق النار 
في املحافظة بن روسيا وتركيا في مارس/
آذار من العام املاضي، ملوحن بدعم خيارات 

أنقرة ملواجهة قوات األسد هناك.
ــن أمـــس  ــان وجــــــرح آخــــــر، أول مــ ــيـ ــدنـ وقـــتـــل مـ
الخميس، بقصف طاول األحياء السكنية في 
مدينة أريحا، ومصدره مدفعية قوات النظام 
املدينة. ويأتي ذلك بعد  في مواقع قريبة من 
أشـــهـــر لـــم تــتــعــرض خــالــهــا املــديــنــة املــكــتــظــة 
ذلك  قبل  كانت  بعدما  لاستهداف،  بالسكان 
تــحــت قــصــف قـــــوات الـــنـــظـــام بــشــكــل مــســتــمــر. 
ويــأتــي ذلـــك بــالــتــزامــن مــع تــلــويــح مــســؤولــن 
إلــى أريحا،  الــوصــول  النظام بنية األخير  من 

الــغــد« الــســوري فــصــل الخطيب من  »تــيــار 
أمــانــتــه الــعــامــة الــعــام املــاضــي، بــرغــم نفيه 
انــتــمــائــه لــلــتــيــار ســابــقــًا، األمـــر الـــذي أظهر 
وجــــود خــــاف بــيــنــه وبــــن الـــجـــربـــا، أعــــاده 
األول للخاف حول آليات عمل الهيئة وما 

عرف بملف املستقلن.
وعـــلـــى أثــــر هــــذا الـــتـــطـــور، أرســــل الــخــالــدي 
فيه  التفاوض يطلب  إلــى هيئة  آخــر  كتابًا 
ــــو عـــضـــو »هــيــئــة  اســـتـــبـــدال الـــخـــطـــيـــب، وهـ
الـــتـــفـــاوض« وعــضــو الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، 
وأن يــحــل مــكــانــه نــضــال مــحــمــود الــحــســن 
عضوًا  صائب  وتليد  »الهيئة«  فــي  عضوًا 
هيئة  من  كــان  فما  الدستورية.  اللجنة  في 
الـــتـــفـــاوض، بــرئــاســة أنــــس الـــعـــبـــدة، إال أن 
أقــــّرت كــتــاب الـــخـــالـــدي، فـــي وقـــت غـــاب عن 
الوطنية«  التنسيق  الجلسة كل من »هيئة 
و»مــنــصــة مــوســكــو«. وكـــان الــطــرفــان علقا 
مــشــاركــتــهــمــا فـــي اجــتــمــاعــات الــهــيــئــة منذ 
نحو عام، على خلفية خاف حول ما عرف 
 ،2019 نهاية  عقد  الذي  املستقلن  بمؤتمر 
وهــدف إلى ضم عدد من الشخصيات إلى 
كــتــلــة املــســتــقــلــن فـــي »هــيــئــة الـــتـــفـــاوض«، 

األمر الذي رفضه االئتاف حينها.
ــلـــى كـــتـــاب  ويــــبــــدو أن مــــوافــــقــــة الــــعــــبــــدة عـ
ــا بــــن »هــيــئــة  ــالــــدي، أثـــــــارت حـــــــوارًا مــ الــــخــ
الــتــنــســيــق« و»مــنــصــة مــوســكــو« وعـــدد من  عماد كركص

ــؤول الــــوضــــع املـــيـــدانـــي إلـــى  ــ كــلــمــا يــ
ــي إدلــــــب ومـــحـــيـــطـــهـــا، أي  ــــدوء فــ ــهـ ــ الـ
الرابعة«،  التصعيد  خفض  »منطقة 
شمال غربي سورية، يسعى النظام وحلفاؤه 
لكسر هـــذا الـــهـــدوء؛ ســـواء مــن خـــال القصف 
أو مـــحـــاوالت الــتــقــدم املـــتـــكـــررة عــلــى خــطــوط 
الــتــمــاس. بيد أن عـــودة قـــوات الــنــظــام لقصف 
ــــب، أول من  مــديــنــة أريـــحـــا، جــنــوب غــربــي إدلـ
السكنية  األحياء  باستهداف  الخميس،  أمس 
في  نيته  على  النظام  إبــقــاء  إلــى  تشير  فيها، 
الـــوصـــول إلـــى املــديــنــة لــلــســيــطــرة عــلــى طريق 
حــلــب الــاذقــيــة الـــدولـــي »أم 4« املــــار بــالــقــرب 
 مـــحـــاوالت تــقــدم قــــوات الــنــظــام 

ّ
مــنــهــا. كــمــا أن

وحـــلـــفـــائـــهـــا، أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى مــحــوريــن 
»منطقة  بــالــريــف الــغــربــي مــن حــمــاة، الــتــابــع لـ
املــخــاوف من  تــزيــد  بــاتــت  التصعيد«،  خفض 
 هـــذه الــقــوات لــهــجــوم، قــد يكون 

ّ
احــتــمــال شـــن

محدودًا مبدئيًا، للسيطرة على الجزء املتبقي 

ريان محمد

يـــــــــبـــــــــدو املــــــــشــــــــهــــــــد الــــــســــــيــــــاســــــي 
معقدًا  اليوم  السورية  للمعارضة 
ــكــــاس  ــعــ ــي انــ ــ ــ ــر، فـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــد كـ ــ ــ إلـــــــــى حـ
السياسي  الــحــل  استعصاء  لحالة  واضــح 
ــة. وتـــعـــصـــف حــــالــــة مــن  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــــألزمـ لـ
»منصة  بـ يــعــرف  بما  واالنــقــســام  التشظي 
ــبــــدو وضــــــع بـــاقـــي  ــــرة« بـــيـــنـــمـــا ال يــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
املـــكـــونـــات الــســيــاســيــة املـــعـــارضـــة أفـــضـــل، 
وعـــلـــى رأســـهـــا الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض. 
وإعــادة  مؤتمرات  عــدة  لعقد  مساٍع  وتبرز 
إلى هيكلة  التحالفات، ما قد يدفع  ترتيب 
اللجنة  وبالتالي  للتفاوض،  العليا  الهيئة 

الدستورية املعارضة من جديد.
وتتفاقم الخافات داخل »منصة القاهرة«، 
على أساس االنقسام الذي ظهر عقب عقد 
بــيــنــهــم غــالــبــيــة ممثلي  25 شــخــصــيــة، مـــن 
ــــذي  األمـــــانـــــة الــــعــــامــــة ملـــؤتـــمـــر الــــقــــاهــــرة الـ
2015، الجــتــمــاع في  الــعــام  الــتــأم منتصف 
املاضي،  األول  كــانــون  ديسمبر/  مــن  األول 
ــنـــة ســيــاســيــة  تـــمـــخـــض عــــنــــه تـــشـــكـــيـــل لـــجـ
مـــكـــونـــة مــــن 8 شـــخـــصـــيـــات، تــعــمــل حــالــيــًا 
املقابل  فــي  لــهــا.  عمل  مكاتب  تشكيل  على 
غـــاب مــمــثــلــو »هــيــئــة الــتــنــســيــق الــوطــنــيــة« 
ــيـــار الــغــد«  رغــــم دعـــوتـــهـــم، إضـــافـــة إلــــى »تـ
الـــذي يــتــرأســه أحــمــد الــجــربــا، ويــمــثــلــه في 
املــنــصــة أحــمــد شــبــيــب، إضــافــة إلـــى منسق 
املنصة في هيئة التفاوض وممثل »شباب 
الــحــراك الـــثـــوري« فـــراس الــخــالــدي. يومها 
وقع الخالدي وشبيب بيانًا مشتركًا باسم 
»مــنــصــة الــقــاهــرة« إثـــر االجــتــمــاع، وصلت 
الجديد«،  »العربي  لـ منه  نسخة  حينه  في 
قاال فيه إن بعض املواقع اإلعامية تطرقت 
إلــى عــقــد اجــتــمــاع افــتــراضــي نــســب »زورًا« 
إلــى مؤتمر الــقــاهــرة. واعــتــبــرا أنــه ال يمثل 
مــؤتــمــر الــقــاهــرة، ولـــم تــتــم مــنــاقــشــتــه على 
ــــر في  مــســتــوى املــنــصــة، لــكــنــه اجــتــمــاع دّبـ
الهدف منه ربما تجاوز بعض  ليل، وكــان 
التنظيمية، ولحماية بعض  االستحقاقات 

األشخاص ومآرب شخصية بحتة.
وأفـــاد مصدر مــعــارض، طلب عــدم الكشف 
ــربــــي  ــعــ ــــث مـــــع »الــ ــديـ ــ عـــــن هــــويــــتــــه، فـــــي حـ
الجديد«، بأن أمن سر لجنة متابعة مؤتمر 
للتفاوض  العليا  الهيئة  وعــضــو  الــقــاهــرة 
ــم الــخــطــيــب،  ــاسـ ــقــــاهــــرة« قـ عــــن »مـــنـــصـــة الــ
أعـــد كــتــابــًا لــهــيــئــة املـــفـــاوضـــات يــطــلــب فيه 
نبواني،  بصالح  الخالدي  فــراس  استبدال 
ـــ25 شخصية  أحـــد املــشــاركــن بــاجــتــمــاع الــ
فــي تيار »قمح«  املــاضــي والــقــيــادي  الشهر 
ــنـــاع. مـــع الــعــلــم أن  ــــذي يـــتـــرأســـه هــيــثــم مـ الـ

سلمًا أو حربًا، وذلك للوقوف على طريق »أم 
وحلفاؤه  النظام  يــشــدد  إذ  منها.  بالقرب   »4
التركي،  الجانب  الــروس في مفاوضاتهم مع 
على الوصول إلى الطريق الدولي بغية فتحه 
أمـــــام الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة، وتــخــفــيــف األعـــبـــاء 
االقــتــصــاديــة الــتــي يــعــانــيــهــا الــنــظــام. وأشـــار 
مسؤولون من النظام في مناسبات عدة، إلى 
أن االتفاقات بن موسكو وأنقرة حول إدلب، 
تــقــضــي بــتــســلــيــم كــامــل املــنــطــقــة املــتــبــقــيــة من 
املحافظة جنوب طريق حلب-الاذقية للنظام 
لــم تــؤكــد ذلــك بشكل   تركيا 

ّ
وروســيــا. بيد أن

رسمي.
ــوات املــعــارضــة  ــ ــه، تـــصـــدت قـ ــ فـــي الـــســـيـــاق ذاتــ
الغربي من حماة،  الريف  في  تقدم  ملحاولتي 
ليل الخميس- الجمعة، تحديدًا عند محوري 
الغاب.  سهل  مــن  بالقرب  وحلوبة  العنكاوي 
ــوات الــنــظــام  ــ  قـ

ّ
ــى أن ــارت املـــعـــارضـــة إلــ ــ إذ أشــ

وحـــلـــفـــاءهـــا، خـــســـرت خــمــســة مـــن عــنــاصــرهــا 
ــدم فـــاشـــلـــة عـــلـــى مـــحـــور  ــقــ ــة تــ خــــــال مــــحــــاولــ
الـــعـــنـــكـــاوي، تـــصـــدت لــهــا فــصــائــل املــعــارضــة 
الـــســـوريـــة بــاألســلــحــة الــثــقــيــلــة والـــرشـــاشـــات. 

العمل  يتم  حيث  القاهرة،  مؤتمر  مكونات 
حــالــيــًا عــلــى إصـــــدار بـــيـــان يــبــن مــواقــفــهــم 
ــتــــطــــورات، ويـــتـــوقـــع أن يــصــدر  مـــن آخــــر الــ
قريبًا، بحسب املعلومات التي وصلت إلى 

»العربي الجديد«.
»العربي  مــع  فــي حديث  الــخــالــدي،  واعتبر 
الجديد«، أنه »لم يتم تغيير ممثلي املنصة 
ــي الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــتـــفـــاوض(، بــــل إن  ــ )فـ
)الخطيب( كان ممثل تيار الغد في املنصة، 
)وفصله( يستدعي استبداله في كل مكان 
مــحــســوب لــتــيــار الـــغـــد. وقـــاســـم الــخــطــيــب 
 بــشــخــصــه، لــكــنــه مــمــثــل لتيار 

ً
لــيــس مــمــثــا

املــعــارضــة على  مــن  مــصــادر عسكرية  ولفتت 
ــــاودت  عـ املـــهـــاجـــمـــة  الــــقــــوات   

ّ
أن ــــى  إلـ األرض، 

الـــتـــقـــدم عـــلـــى مــــحــــور الـــحـــلـــوبـــة الـــقـــريـــب مــن 
الــعــنــكــاوي، لــســحــب جــثــث الــقــتــلــى، بــالــتــزامــن 
املعارضة  اتجاه نقاط  نــاري كثيف  مع غطاء 
ــة 3  ــابــ ــا أدى إلصــ عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــمـــاس، مــ
مـــن عــنــاصــر الــفــصــائــل. وأكــــد الــنــقــيــب نــاجــي 
الوطنية  »الجبهة  بــاســم  املتحدث  مصطفى، 
املقاتلة  املعارضة  تشكيات  أبــرز  للتحرير«، 
 »محاولتي 

ّ
في إدلب واملدعومة من تركيا، أن

حماة  بريف  للتقدم  وحلفائها  النظام  قــوات 
الــغــربــي، لــم تــســفــرا عــن أي ســيــطــرة ميدانية 
لصالح القوات املهاجمة«، مشيرًا إلى »تكبيد 
األخيرة خسائر في األرواح والعتاد«. وأشار 
مصطفى فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، 
 »عمليات القصف ومــحــاوالت التسلل 

ّ
إلــى أن

والــتــقــدم، لــم تــتــوقــف مــنــذ إبــــرام وقـــف إطــاق 
النار بن روسيا وتركيا حول إدلب في مارس 
املاضي«. وحول القصف الذي أوقع ضحايا 
 
ّ
ــد مــصــطــفــى أن بـــن املـــدنـــيـــن فـــي أريــــحــــا، أكــ
»الفصائل رّدت على هذا القصف باستهداف 
منها  التي خرجت  والنقاط  النيران  مصادر 
القذائف«، مشيرًا إلى »تكبيد القوات في تلك 

النقاط خسائر فادحة«.
ــمـــاالت الــــــــواردة بــعــد مــحــاولــتــي  ــتـ ــن االحـ وعــ
ــال املــتــحــدث نــفــســه،  الــتــقــدم بـــريـــف حـــمـــاة، قــ
بــيــنــهــا  مــــن  واردة،  كــلــهــا  »االحــــتــــمــــاالت   

ّ
إن

عــــودة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بــشــكــل أوســــع، 
ــيـــاب الـــثـــقـــة بـــالـــتـــزامـــات  ال ســيــمــا فــــي ظــــل غـ
الــجــانــب الــــروســــي«، مــشــيــرًا إلـــى »اســتــعــداد 
فــصــائــل املـــعـــارضـــة لــاحــتــمــاالت كــلــهــا عبر 
رفــع الجاهزية بشكل دائــم، وتحسن قــدرات 
ــتـــدريـــب  ــــال مـــعـــســـكـــرات الـ ــلـــن مــــن خــ ــقـــاتـ املـ
الدائمة، والتدريب على صد الهجمات؛ سواء 
الــلــيــلــيــة أو الــنــهــاريــة وفـــي األحـــــوال الــجــويــة 

املختلفة على كل محاور القتال«.
ــاتــــت تــتــحــســس خــطــر  ــا بــ ــيـ ــركـ  تـ

ّ
ويــــبــــدو أن

تعجيل النظام وحلفائه بشن عمل عسكري؛ 
مــــحــــدود أو واســــــــع، جـــنـــوبـــي إدلــــــب وغــــرب 
حـــمـــاة. إذ كـــانـــت قــــوة مـــن الــجــيــش الــتــركــي 
استطلعت قــبــل حــوالــي أســبــوع، مــوقــعــًا في 
بلدة قسطون غربي حماة. وأشــارت مصادر 
الجيش  مــع  املتحالفة  املــعــارضــة  مــن  مــقــربــة 
أن  إلــى  الــجــديــد«،  »العربي  لـ التركي، حينها 
نقاط  أو  إنشاء نقطة  الهدف من االستطاع 
للجيش التركي بريف حماة الغربي املتبقي 
مع املعارضة. لكن إلى اآلن، لم تثّبت القوات 
الــتــركــيــة أي نــقــاط جــديــدة بــريــف حــمــاة. من 
السورية،  املعارضة  في  القيادي  قــال  جهته، 
الــعــقــيــد مصطفى بــكــور، إنـــه »ال شــك فــي أن 
النظام وحلفاءه يسعون إلى السيطرة على 
عليها  تسيطر  التي  املساحات  من  تبقى  ما 
املــعــارضــة، وبــالــتــالــي يــحــاولــون خــلــق حالة 
مـــن عـــدم االســـتـــقـــرار فـــي مــنــاطــق ريـــف إدلـــب 
األهالي  عــودة  املستهدفة، ملنع  وريــف حماة 
الضغط  استمرار  وبالتالي  إليها،  املهجرين 
عــلــى الــحــاضــنــة الــشــعــبــيــة لــلــثــورة مــن خــال 
مواصلة التهجير«. وعّبر بكور عن اعتقاده، 
 »عملية 

ّ
في حديث مع »العربي الجديد«، بأن

التسلل عــلــى ريـــف حــمــاة الــغــربــي، تــأتــي في 
إطار محاولة النظام اكتشاف نقاط الضعف 
فــي ربـــاط الــثــوار، وإضــعــاف الـــروح املعنوية 
ــادر على  ــ لــهــم وخـــلـــق شـــعـــور لــديــهــم بـــأنـــه قـ
الــوصــول إلــيــهــم وقتلهم فــي الــوقــت واملــكــان 
»أمــا  البكور  وتــابــع  هــو«.  يختارهما  اللذين 
الــقــصــف عــلــى أريـــحـــا، فــأعــتــقــد أنـــه يــأتــي مع 
 األوضـــــاع 

ّ
إن إذ  الــــجــــوي،  املــنــخــفــض  ــة  ــدايـ بـ

الـــجـــويـــة ســتــصــبــح صــعــبــة، وذلـــــك للضغط 
على سكان أريحا، أكبر املــدن في ريف إدلب 
الجنوبي التي ال تزال مسكونة، وخلق حالة 
إنسانية سيئة تشكل ضغطًا على الفصائل 
واألتــراك، وتحّرض املدنين ضدهم«. وأشار 
 »خيارات املواجهة في أي وقت ال تزال 

ّ
إلى أن

العسكرية  املــواجــهــة  أن  خصوصًا  مفتوحة، 
تــقــدم عــلــى األرض، يــمــثــان الحل  وتــحــقــيــق 
ــذي يــمــكــن أن يــســتــخــدمــه الــنــظــام  الــوحــيــد الــ
لــكــبــت تـــذمـــر املـــوالـــن مـــن الــحــالــة املعيشية 

الصعبة في مناطق سيطرته«.

الــغــد، الـــذي هــو مــكــون أســاســي فــي منصة 
ا  الـــقـــاهـــرة، وال يــــزال يـــدعـــم املــنــصــة وجــــزء
أســاســيــا مــنــهــا«. وأضـــــاف »دائـــمـــًا وجـــود 
املــكــونــات كــلــهــا أفــضــل، لــكــن الــديــمــقــراطــيــة 
بــمــحــاولــة  أو  بــاملــقــاطــعــة  تعطيلها  يــتــم  ال 
أن هـــذه  مــــكــــون. وأظــــــن  قــــــرار  أو  ســـيـــطـــرة 
كل  على  سيئًا  انطباعًا  ستعطي  املمارسة 
الديمقراطية ويحارب  أنه يدعم  من يدعي 
من أجل إحال املؤسسات وعملها«. وحول 
شــرعــيــة مــوافــقــة »هــيــئــة الـــتـــفـــاوض« على 
أن  الخالدي  رأى  »املنصة«،  ممثلي  تغيير 
»شــرعــيــة قـــــرارات الــهــيــئــة واضـــحـــة بــنــظــام 
النظام  لذلك كل ما يتسق مع هذا  داخلي. 
هــو شــرعــي، وغــيــر ذلـــك مــحــاولــة ملــصــادرة 

قرارات باقي املكونات«. 
وقــــال أحـــد أعــضــاء مــؤتــمــر الــقــاهــرة، طلب 
عـــدم نــشــر اســمــه، فــي حــديــث مــع »الــعــربــي 
ــة  ــديـ ــي جـ ــاعــ ــســ مــ ــاك  ــ ــنــ ــ »هــ إن  ــد«،  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
لــعــقــد جــولــة جـــديـــدة مـــن مــؤتــمــر الــقــاهــرة، 
تــعــيــد تجميع أكــبــر قـــدر مــمــكــن مــن الــقــوى 
السياسية الديمقراطية. ويدور منذ أشهر 
حـــــوار مـــع الـــخـــارجـــيـــة املـــصـــريـــة والــعــديــد 
مــن الــقــوى السياسية فــي هــذا اإلطــــار، في 
وقــــت يــتــم تــنــاقــل مــعــلــومــات غــيــر رســمــيــة 
ــزم الــــســــعــــوديــــة واإلمـــــــــــــارات، بـــدعـــم  ــ عــــن عــ
روســــي أمــيــركــي، عــقــد اجــتــمــاع جــديــد في 
الهيئة  تشكيل  إعــادة  إلى  يهدف  الرياض، 
الــعــلــيــا لــلــتــفــاوض، عــلــى أســـاس الــتــســاوي 
بــعــدد املــمــثــلــن بــن املــنــصــات، األمــــر الــذي 
سيمنع االئتاف من السيطرة على القرار، 
التركية على  الــســطــوة  وبــالــتــالــي إضــعــاف 
الــلــجــنــة، ويــخــرج الــهــيــئــة مــن حــالــة الشلل 

الذي تعيشه منذ نحو عام«.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع هــــذه األجــــــواء املــشــحــونــة، 
تسعى عدة قوى لعقد مؤتمرات سياسية. 
لعقد  تحضر  الوطنية«  التنسيق  »هيئة  فـ
الــقــوى تحت جبهة  مؤتمر يضم عــددًا مــن 
أطـــلـــق عــلــيــهــا اســــم »جـــــــود«، ويـــتـــم الــعــمــل 
مجموعة  وشكلت  عــامــن.  نحو  منذ  عليه 
أبرزهم  املعارضن،  واملستقلن  القوى  من 
هيثم مناع وخالد املحاميد واللواء محمد 
مؤتمر  لعقد  تحضيرية  لجنة  علي،  حــاج 
الستعادة  الــســوري  »املؤتمر  عــنــوان  تحت 

السيادة«. 
ــتـــي فــرضــتــهــا  الـ الـــقـــيـــود  ــبـــدو أن  يـ ــه  ــ أنـ إال 
فــيــروس كورونا  الوقائية ضــد  ات  اإلجـــراء
توافقات دولية  السفر، وعــدم نضوج  على 
وإقــلــيــمــيــة، تـــؤجـــل عــقــد هــــذه املـــؤتـــمـــرات، 
إلــى عقدها وجــود  الــســاعــون  الــتــي يترقب 
جديدة  سياسية  خــطــوات  أو  استحقاقات 

في مسار حل األزمة السورية.

يطالب التونسيون بتعويضات لضحايا الثورة وجرحاها )األناضول(

خالل قصف سابق لقوات النظام على أريحا )محمد سعيد/األناضول(

تشير انتهاكات قوات 
النظام المتواصلة 

التفاق وقف إطالق 
النار في إدلب، إلى أن 

التصعيد العسكري 
وارد، وهو ما تتحضر 
له فصائل المعارضة، 

خصوصًا بعد 
التحركات األخيرة 

لقوات النظام من 
عودة قصف مدينة 

أريحا، ومحاولة 
التقدم بالريف 

الغربي من حماة

زاد اجتماع 25 شخصية، غالبيتهم من ممثلي األمانة العامة لمؤتمر 
مساٍع  ُتبذل  فيما  القاهرة«،  »منصة  داخل  الخالفات  من  القاهرة، 

إلعادة ترتيب التحالفات
رصدالحدث

الفصائل تفشل محاوالت 
تقدم قوات النظام

فصل من أزمات التمثيل 
داخل المعارضة

تقرير

خيار 
المواجهة
قال القيادي في 

المعارضة السورية، العقيد 
مصطفى بكور، إن 

»النظام والروس يحاولون 
استغالل أي عامل لتحقيق 
مكاسب على األرض، وأرى 
أن األتراك لم يعد لديهم 

خيار إال المواجهة«. 
وأضاف »ال يزال لدي 

اعتقاد بأّن منطقة جنوب 
طريق أم 4، خاضعة 
للمفاوضات، ويمكن 

لألتراك التنازل عنها«.

عمليات القصف 
ومحاوالت التسلل لم 

تتوقف منذ مارس

ُتبذل مساع لعقد 
جولة من مؤتمر القاهرة 

لتجميع القوى

لّوح مسؤولون 
من النظام بنيّة األخير 

الوصول إلى أريحا

انقسم المثقفون 
حول نجاح الثورة في 

عقدها األول

أعد قاسم الخطيب 
كتابًا يطلب فيه استبدال 

فراس الخالدي

بعد  عقد على الثورة 
التونسية، تبدو المصاعب 
واضحة لكن كثرًا يصرّون 
على أن الوضع في البالد  

أفضل 

توتر متصاعد بين 
النظام و»قسد«

التابعة  الذاتية«  »اإلدارة  رفضت 
ــة الــديــمــقــراطــيــة«  »قــــوات ســـوريـ ـــ لــ
)قـــســـد(، أمـــس الــجــمــعــة، اتــهــامــات 
تبعيتها  حــــول  الـــســـوري  الــنــظــام 
عــلــى  ســـيـــطـــرتـــهـــا  وأن  لــــلــــخــــارج، 
فــي شــرق ســوريــة يساعد  مناطق 
الــغــارات اإلسرائيلية  تــواصــل  فــي 
واألميركية هناك. وكان النظام قد 
اعتبر  املتحدة،  وّجه رسالة لألمم 
ــــدوان اإلســرائــيــلــي  ــعـ ــ فــيــهــا أن »الـ
الغاشم يأتي تزامنًا مع ممارسات 
ــة  ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ قــــــــــوات ســــــوريــــــة الــ
والقمعية  واإلجــرامــيــة  اإلرهــابــيــة 

بحق الشعب السوري«.
الجديد( )العربي 

إسرائيل ُتفرج عن الراعي 
اللبناني

أعــلــنــت قــيــادة قـــوة األمــــم املــتــحــدة 
املؤقتة في لبنان )يونيفيل(، أمس 
اإلسرائيلي  »الجيش  أن  الجمعة، 
ــلــــق الـــــراعـــــي الـــلـــبـــنـــانـــي حــســن  أطــ
ــى الــيــونــيــفــيــل  ــ ــه إلـ ــمـ ـ

ّ
ــل زهـــــــرة، وسـ

عند معبر رأس الناقورة« قبل أن 
اللبنانية عن  السلطات  إلى  م 

ّ
يسل

الــدولــيــة للصليب  الــلــجــنــة  طــريــق 
األحمر. 

ــوم  ــطــــف يــ ــتــ ــد اخــ ــ وكـــــــــان زهـــــــــرة قــ
ــاء املــــــاضــــــي، فـــــي مــنــطــقــة  ــ ــــاثـ ــثـ ــ الـ
فــي  األزرق  الـــخـــط  قـــــرب  بـــســـطـــرة 
أن نــصــب  بــــعــــد  لــــبــــنــــان،  جــــنــــوب 
ــتــــال كــمــيــنــًا لــــه، مـــّدعـــيـــًا أنـــه  االحــ

»يتجسس« ملصلحة حزب الله. 
الجديد( )العربي 

أردوغان: ال شأن ألحد 
بتعزيز قدراتنا

التركي رجــب طيب  الرئيس  شــّدد 
أردوغـــــــــــان، أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، عــلــى 
ات  تـــركـــيـــا أي إمـــــــاء ــبــــول  قــ ــدم  عــــ
بــشــأن تــعــزيــز قــدراتــهــا فــي املــجــال 

الدفاعي. 
وأضاف في تصريحات صحافية 
فــي  الـــجـــمـــعـــة  صـــــــاة  أداء  ــقــــب  عــ
ــرة »ال  ــقـ مــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، أن أنـ
تــأخــذ إذنـــًا مــن أحـــد فــيــمــا يتعلق 
الــدفــاعــيــة«، و»ال  قــدراتــنــا  بتعزيز 
ات حلفائنا في  نقبل إطاقًا إماء

حلف شمال األطلسي«.
)األناضول(
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تتصاعد المخاوف 
في الواليات 

المتحدة من 
أعمال عنف 

محتملة يقدم 
عليها أنصار الرئيس 

األميركي الخاسر 
دونالد ترامب، 

يوم تنصيب جو 
بايدن رئيسًا في 

20 يناير/كانون 
الثاني الحالي، 

في وقت يزداد 
فيه الحديث عن 

اإلخفاقات األمنية 
في التعامل 

مع مقتحمي 
الكونغرس 

الذين تبين أنهم 
خططوا ألسر 

واغتيال مسؤولين

القاهرة ـ العربي الجديد 

كشفت مــصــادر مــصــريــة خــاصــة مــقــّربــة من 
الــلــيــبــي، أن  الــلــجــنــة املــعــنــيــة بمتابعة املــلــف 
نائب رئيس املجلس الرئاسي الليبي، أحمد 
إلــى مصر، استغرقت  زيــارة  أنهى  معيتيق، 
يومًا واحــدًا في طريق عودته من العاصمة 
اإليطالية روما. وأفــادت املصادر في حديث 
»العربي الجديد«، بأن معيتيق التقى أول  لـ
من أمس في القاهرة رئيس جهاز املخابرات 
العامة املصري، اللواء عباس كامل، واملسؤول 
أيمن  اللواء  التنفيذي للجنة املعنية بليبيا 
الــلــقــاء بحث مــســار الحل  أن  بــديــع، مضيفة 
النظر  لــألزمــة، وتــقــريــب وجــهــات  السياسي 
بــن الــفــرقــاء الــلــيــبــيــن، فــي الــشــرق والــغــرب.  
وذكـــرت املــصــادر، أن الــجــانــب املــصــري أبلغ 
لرئيس  الثاني  النائب  باستعداد  معيتيق 
القطراني، املحسوب  الرئاسي علي  املجلس 
ــلـــى مــعــســكــر شـــــرق لـــيـــبـــيـــا، لـــلـــعـــودة إلـــى  عـ

العاصمة ملواصلة مهامه، بعد انسحابه منذ 
ــارت املــصــادر إلــى أن خطوة  3 ســنــوات. وأشـ
عــودة القطراني، جــاءت في إطــار املشاورات 
ــن األطـــــــــراف الـــدولـــيـــة  الــــجــــاريــــة بــــن عـــــدد مــ
املــنــخــرطــة فــي املــلــف الــلــيــبــي، وعــلــى رأســهــا 
روسيا وإيطاليا ومصر وتركيا، بالتنسيق 
مــع الــبــعــثــة األمــمــيــة. وأوضـــحـــت أن لــقــاءات 
إلى املشاورات  القاهرة تطرقت  معيتيق في 
ــدة لــيــبــيــة جـــديـــدة،  ــ الـــخـــاصـــة بــحــكــومــة وحــ
ليبيا،  شــرق  معسكر  مــن  عناصر  بمشاركة 
ــه مـــن املـــقـــرر أن يــقــوم معيتيق  الفــتــة إلـــى أنـ
ورجحت  ليبيا.  في  الفاعلة  للدول  بــزيــارات 

قيامه بجولة في روسيا، وتركيا، وقطر.
ــــادر إلـــــى وجــــــود مـــحـــاوالت  وأشـــــــــارت املـــــصـ
حثيثة مــن أكــثــر مــن طـــرف فــي غـــرب ليبيا، 
للحصول عــلــى الــدعــم املــصــري فــي الــصــراع 
على منصب رئيس الحكومة الجديدة املقرر 
لــيــبــيــا، فــي إطــــار تــمــســك كافة  تشكيلها فــي 
السياسي  بالحل  الفاعلة  الــدولــيــة  األطـــراف 
ــرة، تــفــاضــل بن  ــاهـ ــقـ لـــألزمـــة. وقـــالـــت إن »الـ
اسمي كل من معيتيق، ووزيــر الداخلية في 
حكومة الوفاق فتحي باشاغا، لدعم أحدهما 
لــرئــاســة الــحــكــومــة خلفًا لــفــائــز الـــســـراج، في 
مقابل عدد من األسماء األخرى التي تحظى 
بدعم تركي، ويأتي على رأسها رجل األعمال 
ــارت املــصــادر  ــ عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة«. وأشــ
إلى أن أجندة مصر بالنسبة ألي شخصية 
ستأتي على رأس اإلدارة في ليبيا، متخمة 
بــاملــطــالــب واملـــاحـــظـــات، بـــخـــاف الــجــوانــب 
ــاٍع مــصــريــة  الـــســـيـــاســـيـــة. وكـــشـــفـــت عــــن مــــســ
لــلــحــصــول عــلــى حــصــة كــبــيــرة مـــن عمليات 
ــقـــود الــتــي  ــعـ إعـــــــادة اإلعـــــمـــــار، عـــلـــى غــــــرار الـ
وتقدرها  التركية،  الحكومة  عليها  حصلت 
دوائــر مصرية بـ 14 مليار دوالر حتى اآلن. 

ولــفــتــت املـــصـــادر، إلـــى أنـــه تــم الــتــطــرق خــال 
زيارة معيتيق إلى ترتيبات الزيارة املرتقبة 
لـــعـــبـــاس كــــامــــل، ووزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة ســامــح 
ــى الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس،  ــكـــري، إلــ شـ
لتدشن عمل الــســفــارة املــصــريــة، فــي خطوة 
ستكون األولــى على صعيد عــودة العاقات 

الدبلوماسية مع معسكر غرب ليبيا. 
مــــن جـــهـــتـــه، بـــحـــث رئــــيــــس بـــعـــثـــة االتــــحــــاد 
األوروبـــــي لـــدى لــيــبــيــا، خــوســيــه ســابــاديــل، 
أمس، مع باشاغا ضرورة تشكيل »حكومة 
وحدة وطنية« في الباد، بحسب ما جاء في 
تغريدة على »تويتر« للمسؤول األوروبــي، 
من دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وقال 
ساباديل: »أجرينا مباحثات جيدة جدًا مع 
االتفاق  تــّم  باشاغا.  فتحي  الداخلية  وزيــر 

تشكيل حكومة  على ضـــرورة  كــامــل  بشكل 
ــــن شـــأن  وحـــــــدة وطــــنــــيــــة«. وأضـــــــــاف أنــــــه مـ
هـــذه الــحــكــومــة »الــتــركــيــز عــلــى االنــتــخــابــات 
وإصـــــاح قــطــاع األمــــن وتــحــســن الــظــروف 
املعيشية لليبين«. وأكد املسؤول األوروبي 
أمــر أســاســّي ملستقبل   »االنتخابات هــي 
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ليبيا«. وجاء ذلك بعد يوم واحد من تجديد 
الــعــام لحلف شمال األطلسي، ينس  األمــن 
زيــادة  مــن  القلق  عــن  اإلعــــراب  ستولتنبرغ، 
ــال أفـــريـــقـــيـــا  ــمــ ــــي شــ الــــحــــضــــور الـــــروســـــي فـ
ومناطق أخرى وتمويل املرتزقة في ليبيا. 
ــتــــعــــداد حـــلـــف شــمــال  ـــددًا اســ ــجـ كـــمـــا أكـــــد مــ
األطلسي ملساعدة ليبيا في بناء مؤسسات 
دفــاعــيــة وأمــنــيــة فـــي ظـــل ظــــروف سياسية 

وأمنية مقبولة.

أمــس  الـــروســـيـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  أعــلــنــت وزارة 
بــــــــدأت اإلجـــــــــــراءات  الــــجــــمــــعــــة، أن مــــوســــكــــو 
معاهدة  من  لانسحاب  الداخلية  الحكومية 
الــتــي تسمح بالتحقق  املــفــتــوحــة«،  »األجــــواء 
ــر الــحــّد  ــيـ ــدابـ مـــن الـــتـــحـــركـــات الــعــســكــريــة وتـ
الـــدول املوقعة عليها، وذلــك  فــي  التسلح  مــن 
الــواليــات  بها  قامت  مماثلة  على خطوة  ردًا 
ــرت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة في  ــ املـــتـــحـــدة. وذكــ
ــشــر عــلــى موقعها الــرســمــي، أنـــه »فــي 
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ــات املـــتـــحـــدة تـــحـــت ذريــــعــــة مــفــتــعــلــة  ــ ــــواليــ الــ
مـــن مــعــاهــدة األجــــــواء املــفــتــوحــة. وبـــذلـــك تم 
اإلخال بشكل جسيم بتوازن مصالح الدول 

األعـــضـــاء الـــذي تــم الــتــوصــل إلــيــه عــنــد إبـــرام 
املـــعـــاهـــدة، وتـــم إلـــحـــاق ضـــرر جــســيــم بعمله 
ونسف دور معاهدة األجــواء املفتوحة كأداة 
تعزيز الثقة واألمن«. وأضاف البيان: »قدمت 
ــقـــتـــرحـــات مــــحــــددة تـــتـــنـــاســـب مــع  روســــيــــا مـ
األحكام األساسية للمعاهدة لدعم قابليتها 
لاستمرار في الظروف الجديدة. نقّر بأسف 
بأنها لم تحظ بدعم من قبل حلفاء الواليات 
املــتــحــدة«. واعــتــبــر أنـــه »نــظــرًا لــعــدم تحقيق 
تقدم في قضية إزالــة العقبات أمام استمرار 
فإن  الجديدة،  الظروف  في  باملعاهدة  العمل 
الــخــارجــيــة الــروســيــة مــفــوضــة بـــاإلعـــان عن 
بدء اإلجراءات الحكومية الداخلية النسحاب 
ــواء  ــ ــ روســــيــــا االتــــحــــاديــــة مــــن مـــعـــاهـــدة األجـ

املفتوحة«. 
ــان، أنــــه قــدم  ــيـ ــي بـ بـــــــدوره، ذكــــر الـــكـــرمـــلـــن، فـ
اقتراحات عدة للدول األعضاء في املعاهدة، 
نقاط  على  والتغلب  الــتــعــاون  تعزيز  بــهــدف 
الواليات  انسحاب  عن  نتجت  التي  الضعف 
املــتــحــدة، لــكــن املــقــتــرحــات قــوبــلــت بــالــرفــض. 
وذكر البيان أن موسكو ستخطر بقية الدول 
األعـــضـــاء بــقــرار انــســحــابــهــا رســمــيــًا بمجرد 
االنتهاء من بعض اإلجــراءات الداخلية أواًل، 
من دون أن تحدد نوع هذه اإلجراءات. وأبدت 
ــــدرة االســتــخــبــارات  مــوســكــو تــخــوفــهــا مـــن قـ
ــلــــى جــمــيــع  ــلــــى الــــحــــصــــول عــ األمــــيــــركــــيــــة عــ
ــدول األعــــضــــاء في  ــ ــواء الــ ــ املــعــلــومــات مـــن أجــ
املعاهدة عبر حلفائها املشاركن فيها حتى 

بعد انسحابها.
ــيـــركـــي مـــن »األجــــــواء  وأثــــــار االنـــســـحـــاب األمـ
اإلعــان عن  منذ  املفتوحة« حفيظة موسكو 
ــار املـــاضـــي، وســط  هـــذا الـــقـــرار فـــي مـــايـــو/ أيــ
اعتقاد الكرملن أن هذه خطوة جديدة على 
طـــريـــق »هـــــدم بــنــيــة األمـــــن الـــــدولـــــي«.  ُيـــذَكـــر 

أن الــعــمــل عــلــى إعــــــداد مـــعـــاهـــدة »األجــــــواء 
القرن  ثمانينيات  نهاية  في  بــدأ  املفتوحة« 
املاضي في إطار الجهود الرامية إلى خفض 
الـــتـــوتـــر بـــن الــــواليــــات املـــتـــحـــدة واالتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس األمــيــركــي 
وعــلــى   .)1992 ـ   1988( األب  بــــوش  ــــورج  جـ
الـــرغـــم مـــن الــتــوقــيــع عــلــيــهــا فـــي الــعــاصــمــة 
أنها  إال  عــام 1992،  الفنلندية هلسنكي في 
لم تدخل حيز التنفيذ سوى في عام 2002. 
وتعطي مــعــاهــدة »األجــــواء املــفــتــوحــة« لكل 
 القيام برحات استطاعية 
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فـــي أجــــــواء دولـــــة أخـــــرى مـــوقـــعـــة، وتــفــرض 
عليها القبول بأن تقوم الدول املوقعة أيضًا 
بــمــثــل هـــذه الـــرحـــات فـــي أجـــوائـــهـــا، بــهــدف 
التحقق من أنشطتها العسكرية ومنشآتها 
ــة  ــيــ أوروبــ دول  ــــت  ــربـ ــ وأعـ ــيـــة.  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
فــرنــســا وأملــانــيــا وبلجيكا  مــن بينها  عـــدة، 
ــــن أســفــهــا  ــام املـــــاضـــــي، عـ ــ ــعـ ــ ــا، الـ ــيــ ــانــ ــبــ وإســ
النــســحــاب الــواليــات املــتــحــدة مــن املــعــاهــدة، 
 إلــــى أنـــهـــا تـــتـــشـــارك مـــع واشــنــطــن 

ً
مـــشـــيـــرة

مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو ألحكام 
املــعــاهــدة. مــع العلم أنــه خــال فــتــرة سريان 
مــن 1500 طلعة  أكــثــر  تنفيذ  تــم  املــعــاهــدة، 
اســتــطــاعــيــة بــمــوجــب الــحــصــص الــســنــويــة 
ــة مــشــاركــة، بــواســطــة طـــائـــرات من  ـــ34 دولــ لــ

أنــــــــواع مـــتـــفـــق عــلــيــهــا مـــســـبـــقـــًا، وبـــحـــضـــور 
ممثلن عن الدولة الخاضعة للمراقبة على 

متنها.
وكــــان الــرئــيــس األمـــيـــركـــي الــخــاســر دونــالــد 
املتحدة  الــواليــات  انسحاب  أعلن  ترامب، قد 
ــا لـــم تــحــتــرمــهــا«.  ــيـ مـــن املـــعـــاهـــدة، ألن »روسـ
مع العلم أن الرئيس األميركي املنتخب جو 
بايدن أكد أنه سيعيد الواليات املتحدة إلى 
املعاهدة، في أول يوم له في البيت األبيض. 
ومـــّهـــد تـــرامـــب لـــقـــراره مـــن أكــتــوبــر/ تشرين 
في حلف  رغــم محاولة حلفائه   ،2019 األول 
قــراره.  عن  بالعدول  إقناعه  األطلسي  شمال 
واعــتــبــر مــســؤولــون أمــيــركــيــون فــي حينه أن 
موسكو انتهكت املعاهدة، بما في ذلك منع 
طــائــرات الحلفاء مــن االقــتــراب أكثر مــن 500 
كــيــلــومــتــر مـــن جــيــب كــالــيــنــيــنــغــراد الــروســي 
ــنــــدا فــــي بــحــر  ــع بــــن لـــيـــتـــوانـــيـــا وبــــولــ ــ ــواقـ ــ الـ
الــبــلــطــيــق، أو تـــجـــاوز الـــحـــدود بـــن روســيــا 
وكذلك  كيلومترات،   10 مــن  أكثر  وجورجيا 
منع رحات املراقبة الجوية فوق التدريبات 

العسكرية الروسية. 
مــع الــعــلــم أن الــبــاحــث فــي املــعــهــد الفرنسي 
للعاقات الدولية كورنتان برستان، اعتبر 
فــي وقـــٍت ســابــق أن »أجــهــزة االســتــخــبــارات 
ال تــحــتــاج إلـــى أجــــواء مــفــتــوحــة، بــل تعرف 
به  أكثر مما تسمح  عن حلفائها وأعدائها 

املعاهدة«.
وقبل أيام من تنصيب بايدن، تبدو الخطوة 
ــــى مـــحـــاولـــة ضـــغـــط عــلــى  ــرب إلـ ــ الـــروســـيـــة أقــ
الــرئــيــس األمــيــركــي الــجــديــد، الــــذي ســبــق أن 
تعّهد بعودة الواليات إلى معظم االتفاقيات 
الـــتـــي خــــرج مــنــهــا تــــرامــــب، ومــنــهــا مــعــاهــدة 

»األجواء املفتوحة«. 
)العربي الجديد، األناضول، فرانس برس(
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أريزونا إلى تفاصيل أكبر عن تحريات مكتب 
ــر تــشــانــســلــي،  ــ الــتــحــقــيــقــات الــــفــــدرالــــي فــــي أمـ
كاشفة أنه ترك ملحوظة مكتوبة لبنس يحذر 
فيها مــن »أنــهــا مــجــرد مسألة وقـــت... العدالة 
 »دالئـــل 

ّ
ــاء أن قـــادمـــة«. وجـــاء فــي مــذكــرة االدعــ

ــة مــــن بــيــنــهــا كـــلـــمـــات تــشــانــســلــي نــفــســه  ــويـ قـ
وأفــعــالــه فـــي الــكــابــيــتــول، تــدعــم فــكــرة أن نية 

وطلب  منتخبن«.  مسؤولن  واغــتــيــال  »أســر 
ــرة إصــــــدار أمــــر بــاحــتــجــاز  ــذكــ االدعـــــــاء فـــي املــ
أريــزونــا  مــن سكان  جيكوب تشانسلي، وهــو 
ومــــن مـــروجـــي نـــظـــريـــات املــــؤامــــرة والــــــذي تم 
تـــداول صــورتــه على نطاق واســع وهــو يضع 
على رأسه فراء متدليًا عليه قرنان. وتطرقت 
الــعــدل في  وزارة  كتبها محامو  التي  املــذكــرة 

محدثي الشغب كانت أسر واغتيال مسؤولن 
منتخبن في حكومة الواليات املتحدة«. وقال 
االدعاء إن »التمرد ال يزال قائمًا«. في ظل هذه 
ذكــرت صحيفة »واشنطن بوست«،  األجـــواء، 
 املحققن الداخلين بوزارات 

ّ
أمس الجمعة، أن

ــن الــداخــلــي  الــعــدل والـــدفـــاع والــداخــلــيــة واألمــ
سيحققون في كيفية استعداد مسؤولي األمن 

وتــعــامــلــهــم مـــع أحـــــداث 6 يــنــايــر. وأوضــحــت 
هذه  لجميع  العامن  املفتشن   

ّ
أن الصحيفة 

الوكاالت سيقومون بمراجعات كذلك لكيفية 
تعامل األمن وتصرفاتهم خال أعمال الشغب، 
املفتشن  مكاتب  من  لبيانات صحافية  وفقًا 
العامن بــوزارتــي العدل والــدفــاع. كما تحقق 
إدارات الشرطة والفروع العسكرية في جميع 

أنحاء أميركا في تقارير عن أن بعض أفرادها 
كانوا بن مثيري الشغب. وظهرت تقارير عن 
الخدمة وجنود  أفــراد شرطة خــارج  مشاركة 
سابقن في أعمال الشغب. وسلطت التقارير 
الضوء على تهديد حذر خبراء منه منذ فترة 
طويلة لكن بدون جدوى إلى حد كبير، وهو 
الـــتـــطـــرف وتــســلــل نـــزعـــة تـــفـــوق الــبــيــض إلــى 

صفوف قوات األمن األميركية.
ويــتــزايــد الــحــديــث فــي الـــواليـــات املــتــحــدة عن 
اإلخـــفـــاقـــات األمــنــيــة فـــي يــــوم 6 يــنــايــر. وفــي 
السياق، كشفت صحيفة »واشنطن بوست«، 
أدلــة جمعها  اطلعوا على   عن أشخاص 

ً
نقا

ــيـــدرالـــي، أن عــشــرات  ــفـ مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـ
األشخاص املدرجن على قائمة املكتب ملراقبة 
اإلرهــاب تــوافــدوا إلــى واشنطن وشــاركــوا في 
أحـــداث اقــتــحــام الكونغرس فــي الــســادس من 
 غالبية األشخاص 

ّ
يناير. وذكرت املصادر أن

الخاضعن للمراقبة الذين كانوا في واشنطن 
فــي ذلــك الــيــوم، هــم مــن املشتبه فــي تعصبهم 
لــفــكــرة تـــفـــوق الـــعـــرق األبـــيـــض، والـــذيـــن أثـــار 
ــابــــق قـــلـــق املـــحـــقـــقـــن لـــدرجـــة  ســـلـــوكـــهـــم الــــســ
الوطنية  البيانات  إدراج أسمائهم في قاعدة 
 من 

ً
لفحص اإلرهـــاب، وهــي تضم عــددًا هائا

ــاء الــتــي تـــم تــصــنــيــف أصــحــابــهــا على  ــمـ األسـ
أنهم يمثلون أخطارا أمنية محتملة. واعتبر 
مـــســـؤولـــون ســـابـــقـــون وحـــالـــيـــون، فـــي إنــفــاذ 
»واشــنــطــن بـــوســـت«، أن  الـــقـــانـــون، تــحــدثــوا لـــ
وجـــود الــعــديــد مــن األشـــخـــاص املـــدرجـــن في 
قائمة املراقبة في مكان واحد من دون اتخاذ 
املزيد من اإلجـــراءات األمنية، مثال آخــر على 
إخفاقات االستخبارات قبل االعتداء الخطير 

على الكونغرس. 
ــم شــخــص فـــي الــقــائــمــة ال يعني  ــع اســ ــ ووضـ
الوقت  للمراقبة طــوال  أنــه سيصبح خاضعًا 
الــوقــت، ولــكــن اإلجـــراء يمكن  أو حتى غالبية 
أن يــنــبــه قــطــاعــات فـــي الــحــكــومــة مــثــل عــمــاء 
الـــحـــدود أو شــرطــة الـــواليـــة لــتــراقــب عــن كثب 

أشخاصا محددين.
في غضون ذلك، قال بنس في تصريحات له 
أول مــن أمــس الخميس، خــال زيـــارة الوكالة 
الفيدرالية إلدارة الطوارئ بواشنطن، للوقوف 
على التدابير الجاري اتخاذها من أجل حفل 
تــنــصــيــب بـــايـــدن إنـــه »تــمــاشــيــًا مـــع تــاريــخــنــا 
وتــــقــــالــــيــــدنــــا، فـــإنـــنـــا ســـنـــضـــمـــن مـــــــرور حــفــل 
املنتخب جو بايدن  الرئيس  التنصيب وأداء 
الدستورية في ظل ظــروف آمنة«. من  اليمن 
جانبه، قال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي 
إن  الخميس،  راي،  كريستوفر  آي«،  بــي  »أف 
املكتب اعتقل ما يربو على مائة شخص فيما 
األســبــوع  الــكــونــغــرس  مبنى  بحصار  يتعلق 
املــــاضــــي، وإنــــــه يـــتـــحـــرى اآلن عــــن أفـــــــراد مــن 
يــوم 20  بــايــدن  يــهــددوا تنصيب  أن  املحتمل 
يــنــايــر. وأوضــــح راي فــي إفــــادة خــاصــة ملايك 
بــنــس بــخــصــوص تـــأمـــن مـــراســـم الــتــنــصــيــب 
»نتحرى أمر أفــراد ربما يتطلعون إلى تكرار 

العنف الذي شهدناه األسبوع املاضي«.
بــــدوره أعــلــن روبــــرت كــونــتــي، الــقــائــم بأعمال 
قائد الشرطة في واشنطن، أنه سيتم نشر ما 
ال يقل عن 20 ألف عنصر من الحرس الوطني 
فــي الــعــاصــمــة مــن أجـــل تــأمــن املـــراســـم. علمًا 
أنه عام 2016 بلغ عدد قوات الحرس الوطني 
رئيسًا  ترامب  لتأمن تنصيب  انتشرت  التي 

نحو 8 آالف.
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، يـــتـــصـــاعـــد الــــحــــديــــث عــن  فـ
»اإلرهــــــاب الـــداخـــلـــي« فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة. 
اإلرهــاب  فــي هيئة مكافحة  املــســؤول  واعتبر 
في نيويورك جون ميلر، أن أميركا تحتاج إلى 
قوانن جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله 
املتطرفون و»اإلرهــابــيــون فــي الــداخــل«، على 
الكابيتول.  مبنى  الذين هاجموا  أولئك  غــرار 
الخميس:  ميلر خــال مؤتمر صحافي  وقــال 
»لــيــس لــديــنــا قــوانــن ضــد اإلرهــــاب الــداخــلــي 

مقارنة بما لدينا ضد اإلرهاب الدولي«.

خاصالحدث

أكد بايدن سابقًا نيّته 
العودة إلى المعاهدة 

فور تنصيبه

مخطط مقتحمي الكونغرس

في  الداخلي،  األمــن  لــوزارة  التابعة  السرية  الخدمة  وكالة  أعلنت 
حضور  خالل  اصطحابها  المحظور  بالممنوعات  قائمة  واشنطن، 
تسبب  أن  »يمكن  األشياء  هذه  أن  مبينة  بايدن،  جو  تنصيب  حفل 
مؤشرات  »المتفجرات،  بينها  ومن  العامة«،  السالمة  على  مخاطر 
الليزر، رذاذ الفلفل، البخاخات، الذخيرة، الطائرات بدون طيار وأنظمة 
الطائرات بدون طيار، األسلحة النارية، السوائل القابلة لالشتعال، العبوات 

الزجاجية أو الحرارية أو المعدنية«.

ممنوعات بحفل تنصيب بايدن

الحدث

واشنطن ـ العربي الجديد

تفاصيل  تتكشف  آخــــر،  بــعــد  يـــوم 
 عن 

ً
أكثر إثارة وصورة أكثر قتامة

يـــوم الــفــوضــى فــي الــكــونــغــرس في 
الــســادس فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــحــالــي، 
مثيري   

ّ
إن األمــيــركــيــة  الـــعـــدل  وزارة  قـــول  مـــع 

الــشــغــب ســعــوا إلــــى الــقــبــض عــلــى مــســؤولــن 
الحديث  ويتوالى  الكابيتول.  في  واغتيالهم 
عن اإلخفاقات األمنية في التعامل مع الحدث، 
وهــــو مـــا اســتــدعــى إطــــاق وكـــــاالت فــيــدرالــيــة 
للهجوم  الجمعة، مراجعة شاملة  أمــس  عــدة، 
الرئيس األميركي الخاسر  الــذي شنه أنصار 
دونالد ترامب على الكونغرس وتعامل قوات 
 هــذه األجــــواء، تتصاعد 

ّ
األمـــن مــعــه. وفــي ظــل

املـــخـــاوف مــن تــكــرار املــشــهــد الــــذي هــز الــبــاد 
وديــمــقــراطــيــتــهــا، فـــي يـــوم تــنــصــيــب الــرئــيــس 
املــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن فـــي 20 يــنــايــر الــحــالــي، 
خصوصًا بعد ما نقله موقع مجلة بولتيكو 
على  التدريبات  تأجيل  لجهة  عــن مصدرين  
مـــراســـم تــنــصــيــب بـــايـــدن مـــن يــــوم غـــد األحـــد 
 عن 

ً
أمنية، فضا إلى االثنن بسبب مخاوف 

اضـــطـــرار رئــيــس الــفــريــق املــنــتــخــب إلـــى إلــغــاء 
واشنطن  إلــى  وملنغتون  مــن  بالقطار  رحلته 
بنس،  مايك  لكن  االثــنــن.  مقررة  كانت  والتي 
نــائــب تـــرامـــب، تــعــهــد بــضــمــان حــفــل تنصيب 
آمـــــن، بــعــدمــا كــــان مــــرر الــتــصــديــق عــلــى فــوز 
ــايــــدن، وكـــــان هـــدفـــًا ملــقــتــحــمــي الــكــونــغــرس.  بــ
وفيما أكدت رئيسة مجلس النواب األميركي 
نانسي بيلوسي أمس أن التحضيرات قائمة 
ملــحــاكــمــة تــرامــب الــتــي يــفــتــرض أن تــنــقــل إلــى 
مجلس الشيوخ من دون تحديد موعد لذلك، 
الخاسر يخطط  الرئيس  أن  أمــس  الكشف  تم 
ملــغــادرة البيت األبــيــض صــبــاح يــوم تنصيب 
بــايــدن بعد أن كــان يــدرس مــغــادرة العاصمة 

في 19 من الشهر نفسه. 
وعـــرض االدعــــاء االتـــحـــادي األمــيــركــي صــورة 
ــدة لــحــصــار مــبــنــى الــكــونــغــرس،  ــديـ قــاتــمــة جـ
 في مذكرة مقدمة إلى املحكمة إن مثيري 

ً
قائا

كــانــوا يعتزمون  لــتــرامــب  املــنــاصــريــن  الشغب 

القاهرة ـ العربي الجديد

 ملف 
ّ
قــالــت مــصــادر مصرية خــاصــة إن

االتصاالت بن مصر وتركيا يشهد في 
الــوقــت الــراهــن تــطــورات جــيــدة، ولكنها 
ما زالت بعيدة عن التنسيق السياسي. 
ــي تــحــدثــت  ــتــ وأوضـــــحـــــت املــــــصــــــادر، الــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــــه عــلــى الــرغــم  لــــ
مـــن أن االتـــصـــاالت مـــا زالــــت فـــي حـــدود 
الــشــخــصــيــات األمــنــيــة واالســتــخــبــاريــة، 
 التقدم الذي تم الوصول إليه هذه 

ّ
إال أن

املرة، يعّد األعلى منذ توتر العاقات بن 
البلدين في أعقاب الثاثن من يونيو/

بــالــرئــيــس  ــة  ــ ــــاحـ واإلطـ  ،2013 ــران  ــزيــ حــ
الراحل محمد مرسي.

 »التطورات الخاصة 
ّ
إن وقالت املصادر 

بــمــلــف املــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة مـــع قــطــر، 
ربــمــا تــســاهــم فـــي دفــــع مــلــف الــعــاقــات 
 
ً
املصرية التركية خطوة لألمام«، مشيرة

 »هــنــاك جهات 
ّ
فــي الــوقــت نفسه إلــى أن

داخـــل الــدولــة تملك ممثلن فــي اإلعــام 
املصري، ما زالت تمانع وتسعى لعرقلة 

أي تفاهمات بن أنقرة والقاهرة«.
 االتصاالت األخيرة 

ّ
وكشفت املصادر أن

إيجابية  تلميحات  حملت  البلدين  بن 
من الجانب التركي بشأن إمكانية تقديم 
يد العون ملصر في ملفات تؤرق صانع 
الـــقـــرار املـــصـــري، ويـــأتـــي فـــي مــقــدمــتــهــا 
ملف سد النهضة، إذ تملك أنقرة نفوذًا 
كــبــيــرًا لـــدى أديـــس أبـــابـــا، نــظــرًا لكونها 
ثاني أكبر مستثمر أجنبي في إثيوبيا، 

بعد اململكة العربية السعودية.
 دوائــــر صناعة 

ّ
ــإن وبــحــســب املـــصـــادر، فـ

الصلة، تعكف على  ذات  املصري  القرار 
بـــحـــث مـــلـــف الــــعــــاقــــات مــــع تـــركـــيـــا مــن 
جـــوانـــبـــه كــلــهــا، والـــتـــداعـــيـــات الــســلــبــيــة 
إنـــه »مــلــف حساس   

ً
قــائــلــة لـــه،  املحتملة 

وشائك للغاية، ليس بسبب دعم تركيا 
لــجــمــاعــة اإلخــــــــوان املـــســـلـــمـــن، ورفــــض 

في مصر  السياسي  بالنظام  االعــتــراف 
فــقــط، ولــكــن أيــضــًا نــظــرًا لتأثيره بشكل 
ــة مــع  ــمـ ــائـ ــقـ ــات الـ ــاقــ ــعــ ــلـــى الــ ــر عـ ــبـــاشـ مـ
شركاء إقليمين مثل فرنسا، واإلمارات 
التي تشهد عاقات مصر بها في الوقت 

الراهن توترًا ملحوظًا«.
ــتـــرة الــراهــنــة  ــفـ  »الـ

ّ
ــادر إن وقـــالـــت املــــصــ

تــشــهــد مـــراجـــعـــة جــــذريــــة عـــلـــى صــعــيــد 
الــعــاقــات الدولية  إعـــادة النظر فــي كــل 
دراســات   »هناك 

ّ
أن  

ً
املصرية«، موضحة

واســــعــــة بــــشــــأن عــــاقــــات مـــصـــر بــكــافــة 
املــحــاور والــتــحــالــفــات الــدولــيــة، وإعـــادة 

تقييم طبيعة عاقتها بكل منها«.
 »هناك مطالب 

ّ
وأشارت املصادر إلى أن

 
ّ
 إلــــــى أن

ً
ــرة مــــن أنــــــقــــــرة«، الفــــتــــة ــاهـ ــقـ ــلـ لـ

االتــصــاالت األخــيــرة بــن املسؤولن في 
رســائــل ضمنية  »حملت  ومــصــر  تركيا 
ــرة بــــشــــأن ضـــــــــرورة تــقــديــم  ــ ــيــ ــ مـــــن األخــ
ــــوات إيـــجـــابـــيـــة  ــطـ ــ ــتــــركــــي خـ ــانــــب الــ الــــجــ
تــقــارب  الــحــديــث عــن أي  قــبــل  استباقية 

عملي«.
واســتــدركــت املــصــادر بالقول إنــه »على 
الـــرغـــم مـــن حــالــة الــفــتــور فـــي الــعــاقــات 
 هــنــاك 

ّ
بـــن أبـــو ظــبــي والـــقـــاهـــرة، إال أن

مصالح تمنع مصر من اتخاذ خطوات 
صدامية حادة، منها على سبيل املثال 
 أبو ظبي من الدول صاحبة الودائع 

ّ
أن

الــــدوالريــــة الــكــبــيــرة فـــي الــبــنــك املــركــزي 
املصري«. 

ــب  ــانــ ــجــ »الــ  
ّ
أن املـــــــصـــــــادر  وأوضـــــــحـــــــت 

اإلمـــاراتـــي مــا زال يــصــّر عــلــى الــتــعــامــل 
بـــشـــكـــل يـــســـعـــى مــــن خــــالــــه الســـتـــغـــال 
الـــقـــاهـــرة لـــخـــدمـــة مـــصـــالـــحـــه، مــــن دون 
تحقيق  أو  متبادلة،  مصالح  أي  تقديم 
مــصــر مــكــاســب مــبــاشــرة نتيجة ذلـــك«، 
: »عــلــى ســبــيــل املــثــال كـــان آخــر 

ً
مــضــيــفــة

دعم قدمته أبوظبي للقاهرة في نهاية 
الــبــنــك  ــــي  فـ دوالريــــــــــة  بــــوديــــعــــة   ،2017

املركزي قيمتها مليارا دوالر«.

تقدم باتصاالت مصر 
وتركيا

بنس يتعهد بضمان 
حفل تنصيب آمن لبايدن 

في 20 يناير

مسؤول: أميركا 
تفتقر إلى قوانين ضد 

اإلرهاب الداخلي

يتواصل الحراك السياسي 
بشأن الملف الليبي 

على أكثر من صعيد، 
وسط تركيز األطراف 

الليبية الطامحة لخالفة 
فائز السراج في رئاسة 

حكومة الوفاق على 
الترويج لنفسها لدى 

مصر

بدأت روسيا إجراءاتها 
للخروج من معاهدة 
»األجواء المفتوحة« 

بعد مرور شهرين على 
االنسحاب األميركي، 

رغم إعالن الرئيس 
المنتخب جو بايدن نيته 

العودة إليها

خاص قرابة 100 معتقل بينهم من أعدوا ألسر واغتيال مسؤولين 
ومراجعة شاملة الستجابة األمن

Saturday 16 January 2021 Saturday 16 January 2021
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الدوائر المصرية تبحث العالقات مع تركيا من كل جوانبها )األناضول(

بوشر الحديث عن خالفة السراج )فرانس برس(

  شرق
      غرب

خفض القوات األميركية 
في العراق وأفغانستان

أعلن وزير الدفاع األميركي بالوكالة 
كــريــســتــوفــر مــيــلــر، أمــــس الــجــمــعــة، 
أن عــديــد الــقــوات األمــيــركــيــة فــي كل 
مــــن الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان أصــبــح 
حاليًا 2500 جندي، بناء على رغبة 
ــد تــرامــب،  ــالـ الــرئــيــس الــخــاســر دونـ
الـــذي يــريــد وقــف »الــحــروب الــتــي ال 
تــنــتــهــي«. وقـــال ميلر إن »الــواليــات 
املــتــحــدة اقــتــربــت أكــثــر مــن أي وقــت 
مــضــى مـــن إنـــهـــاء حـــوالـــي عــشــريــن 
ــرب«. وأضــــــــــاف أن  ــ ــ ــحـ ــ ــ عــــامــــًا مـــــن الـ
الــعــراق يعكس  فــي  العديد  »خفض 

زيادة قدرات الجيش العراقي«.
)فرانس برس(

مالي: »القاعدة« 
تتبنى هجومًا على جنود 

فرنسيين
ــلـــنـــت جـــمـــاعـــة »نــــصــــرة اإلســـــام  أعـ
ــبــــطــــة بــتــنــظــيــم  واملــــســــلــــمــــن« املــــرتــ
ــدة« فــــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ »الـ
الهجوم  عن  مسؤوليتها  األفريقي، 
االنـــتـــحـــاري الـــــذي أســـفـــر عـــن جــرح 
في  مالي  في  فرنسين  ستة جنود 
8 يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي الــحــالــي. 
األمــــــن  ــلــــس  مــــجــ دان  جــــهــــتــــه،  مــــــن 
الــــدولــــي الـــهـــجـــوم الـــــذي اســتــهــدف، 
يـــوم األربـــعـــاء املـــاضـــي، بــعــثــة األمــم 
األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة 
لتحقيق االستقرار )مينوسما( في 
مــالــي، وأســفــر عــن مقتل أربــعــة من 
قوات حفظ السام من ساحل العاج 

وإصابة خمسة آخرين.
)فرانس برس، األناضول(

كازاخستان: استقالة 
الحكومة

اســـتـــقـــالـــت الـــحـــكـــومـــة الـــكـــازاخـــيـــة 
ــــس الــــــــــــــوزراء عــســكــر  ــيـ ــ بــــقــــيــــادة رئـ
مــامــن )الــــصــــورة(، أمــــس الــجــمــعــة، 
تــمــهــيــدًا لــتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
عــقــب االنــتــخــابــات الــبــرملــانــيــة التي 
الثاني  جــرت في 10 يناير/ كانون 
الحالي. وذكرت الرئاسة الكازاخية 
ــبـــاد قـــاســـم جـــومـــارت  أن رئـــيـــس الـ
توكاييف، أمر ببقاء حكومة مامن 
على رأس عملها لتصريف األعمال، 
عـــقـــب اســـتـــقـــالـــتـــهـــا، لـــحـــن تــشــكــيــل 

حكومة جديدة.
)األناضول(

هندوراس: دعوات 
لعزل الرئيس

دعا 3 من نواب املعارضة في برملان 
ــن أمـــس  ــدوراس، مـــســـاء أول مــ ــ ــنــ ــ هــ
استماع  عقد جلسة  إلــى  الخميس، 
سياسية إلقالة رئيس الباد خوان 
أورالندو هيرنانديز، بعد أنباء عن 
املــخــدرات،  مــن مهربي  تلقيه رشــى 
التي  لشحناتهم  الحماية  وتوفيره 
ــا  ــلــــواليــــات املــــتــــحــــدة. ودعــ تـــرســـل لــ
النواب لويس ريدوندو، وخورخي 
رييس،  أرمــانــدو  وديفيد  كاليكس، 
إلـــــى بـــــدء إجــــــــــراءات عـــــزل الــرئــيــس 
بسبب »ممارسته غير الدستورية«.
)األناضول(

فرنسا: تحقيقات جديدة 
ضد ساركوزي

فـــتـــح مــكــتــب املــــدعــــي الــــعــــام املـــالـــي 
الــفــرنــســي، أمـــس الجمعة،  الــوطــنــي 
تــحــقــيــقــًا أولــــيــــًا بــــشــــأن »اســـتـــغـــال 
ــــوذ«، يـــســـتـــهـــدف الـــنـــشـــاطـــات  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
فـــي روســـيـــا للرئيس  االســتــشــاريــة 
األســـــــــبـــــــــق نــــــيــــــكــــــوال ســـــــــاركـــــــــوزي 
)الـــصـــورة(، وفــق مــا قــالــت مــصــادر، 
مــــؤكــــدة مـــعـــلـــومـــات أوردهــــــــا مــوقــع 
»مــيــديــابــارت«. ووفــقــًا للموقع، فإن 
ــاد تــحــقــق  ــفـــسـ مــحــكــمــة مـــكـــافـــحـــة الـ
مــــنــــذ الــــصــــيــــف املــــــاضــــــي بـــتـــقـــريـــر 
صـــــــادر عــــن جــــهــــاز االســـتـــخـــبـــارات 
املــالــيــة »تــراكــفــن«، فــي أســبــاب دفع 
ــة »ريـــســـو  ــيـ شـــركـــة الـــتـــأمـــن الـــروسـ
اثــنــان من  التي يديرها  غــارانــتــيــا«، 
الـــروس هما سيرغي  املــلــيــارديــرات 
ونـــيـــكـــوالي ســـاركـــيـــســـوف، مــكــافــأة 

مالية لساركوزي.
)فرانس برس( )Getty( منع الروس الحلفاء من االقتراب من جيب كالينينغراد

سيتم نشر نحو 20 ألف عنصر من الحرس الوطني لتأمين تنصيب بايدن )دانيال سليم/فرانس برس(
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مرشح المعارضة يؤكد الفوز

تنازع على 
رئاسيات أوغندا

من المقرر أن تعَلن
النتائج النهائية مساء 

اليوم السبت

ــــان مــــرشــــح املـــعـــارضـــة  ــ ــّهــــد إعـ مــ
فــي أوغــنــدا بــوبــي وايـــن )روبـــرت 
برئاسيات  فـــوزه  كــيــاغــوالنــيــي(، 
بـــاده، الــتــي جــرت أول مــن أمــس الخميس، 
ملـــــعـــــركـــــة جـــــــديـــــــدة مـــــــع الــــــرئــــــيــــــس يـــــــوري 
موسيفيني، الذي أعلنت لجنة االنتخابات 
ــادســــة عــلــى  ــي كـــامـــبـــاال فــــــوزه لــــواليــــة ســ فــ

التوالي، تنتهي في عام 2026.
وأكــد وايـــن، أمــس الجمعة، أنــه فــاز »بفارق 
ــابــــات، مـــشـــيـــرًا إلـــــى أن  ــتــــخــ ــي االنــ كـــبـــيـــر« فــ
االقـــتـــراع شــهــد عــمــلــيــات »تـــزويـــر وعــنــف«. 
وأضــاف خــال مؤتمر صحافي: »أنــا واثق 
بــفــارق كبير.  الــديــكــتــاتــور  جـــدًا، لقد هزمنا 
وفزنا  االنــتــخــابــات،  فــي  بالتأكيد  فزنا  لقد 
ألنكم  لألوغنديني  شــكــرًا  كبير.  بــفــارق  بها 
ــيـــاســـي«. وكـــان  جــئــتــم لــلــتــصــويــت بـــعـــدد قـ
واين قد كتب، بعيد منتصف ليل الخميس 
ـ الــجــمــعــة، فــي تــغــريــدة عــلــى »تــويــتــر«، أنــه 
»رغــــم عــمــلــيــات الــتــزويــر املــنــتــشــرة وأعــمــال 
العنف الــتــي جــرت فــي أنــحــاء الــبــاد، يبدو 
ــزال جــيــدًا«. ولـــم يــعــِط وايــن  أن الــوضــع ال يـ
مزيدًا من التفاصيل حول هذه الرسالة، رغم 
الــتــواصــل االجتماعي  الــرقــابــة على مــواقــع 
الثاثاء  يوم  السلطات، منذ  تفرضها  التي 
اآلن بالنسبة  »الرهان  أن  املاضي. وأضــاف 
ــــس الـــلـــجـــنـــة  ــيــ ــ ــا )رئــ ــامــ ــاكــ ــابــ ــيــ لـــســـيـــمـــون بــ

ــدوام  ــ ــــت عــلــى الـ ــــرس«: »لـــقـــد رأيـ »فــــرانــــس بــ
الــرئــيــس نــفــســه وأريـــــد شــخــصــا آخـــــر«. من 
جهته، عّبر أحد السائقني عن أمله بحصول 
الــتــغــيــيــر بــقــولــه »اقــتــرعــت مـــن أجـــل تغيير 
حكام هذا البلد، ألنهم قالوا لسنوات إنهم 
سيؤمنون مستقبلي. لكنهم لم يفعلوا. انا 

بحاجة لرؤية التغيير من أجل أوالدي«.
فــي املقابل، فــي حــي نجوفو فــي العاصمة، 

ــتـــه  ــا وصـــفـ ــ اخــــــــتــــــــارت إحـــــــــــدى الـــــنـــــســـــاء مـــ
بقولها: »موسيفيني هو  »االستمرارية«،  بـ
مرشحي، لقد قدم االستقرار للباد وأطلق 
ــدارس االبـــتـــدائـــيـــة والــتــعــلــيــم الــجــامــعــي  املـــــ

مجانا. لقد بنى مستشفيات وطرقا«.
ــة وشــفــافــيــة  ــزاهــ نــ إزاء  مــــخــــاوف  ــهــــرت  وظــ
االقتراع خال هذه الحملة، وهي أكثر عنفا 
من سابقاتها، وُمنع الصحافيون ومنتقدو 
األميركيني،  خصوصا  واملــراقــبــون،  النظام 
من العمل. وحظر النظام الكثير من تجمعات 
كورونا،  فيروس  انتشار  بداعي  املعارضة 
فيما استفاد موسيفيني من ظهور إعامي 
أعلن  واســع بفضل وضعه كرئيس. وحــني 
عــن تعليق وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي 
قبل أيـــام، قــال إن هــذا اإلجـــراء يعاقب قيام 
الحسابات  مــن  العديد  بــإغــاق  »فيسبوك« 
املرتبطة بالسلطة واملتهمة بالتأثير بشكل 

مصطنع على النقاش العام. وردت منظمة 
»مراسلون با حدود« غير الحكومية، يوم 
األربــعــاء املــاضــي، بــالــقــول »ســـواء كــان ذلك 
يمثل عمل رقابة متعمدًا أو إجراًء انتقاميا، 
فــإن هــذا القرار سيستمر في زيــادة تدهور 
الظروف إلجراء نقاش عام مفتوح وتعددي 

وشفاف«.
ومــــــــــع انــــــتــــــشــــــار الــــــتــــــوتــــــر فــــــــي الـــحـــمـــلـــة 
االنــتــخــابــيــة، عــّبــرت األمــانــة الــعــامــة لألمم 
املتحدة عن »القلق إزاء أعمال العنف التي 
االقـــتـــراع«، ودعـــت جميع األطـــراف  سبقت 
اللجوء  عــدم  »إلــى  وداعميهم  السياسيني 
الى خطاب الكراهية والترهيب والعنف«، 
املتحدث  أفاد ستيفان دوجاريك،  حسبما 
باسم األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 

غوتيريس.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

تلوح أزمة جديدة 
في أوغندا بعد إعالن 

مرشحي السلطة 
والمعارضة فوزهما 

في االنتخابات الرئاسية، 
التي جرت يوم الخميس، 
قبل إعالن النتيجة رسميًا، 

اليوم السبت

المنافسة بين موسيفيني وواين بدت وكأنها ترمز لصراع أجيال )سومي سادورني/فرانس برس(

االنتخابية( واللجنة االنتخابية، هو إعان 
إرادة الشعب«.

االنــتــخــابــات في  أعــلــنــت لجنة  مــن جهتها، 
أوغـــنـــدا أن الــنــتــائــج األولـــيـــة لــانــتــخــابــات 
وذكــرت  موسيفيني.  تقدم  تظهر  الرئاسية 
شبكة »إيـــه بــي ســي نــيــوز« األمــيــركــيــة، أنه 
بعد فــرز 29 فــي املــائــة مــن مــراكــز االقــتــراع، 
املــائــة من  فــي  حــصــل موسيفيني عــلــى 63 
األصـــــوات، فــي مــقــابــل 28 فــي املــائــة لــوايــن. 
وردًا عــلــى اتــهــامــات املــعــارضــة بــالــتــزويــر، 
طــلــبــت لــجــنــة االنــتــخــابــات إثـــبـــات حــصــول 
ذلك. ومن املتوقع أن يتم اإلعان عن النتائج 

النهائية لانتخابات، مساء اليوم السبت.
وأكـــــد كـــل مـــن رئـــيـــس الــلــجــنــة االنــتــخــابــيــة 
سيمون بياباكاما واملتحدث باسم الشرطة 
بشكل  »جــرى  التصويت  أن  إينانغا،  فريد 
عام بهدوء في كل أنحاء الباد«. وُدعي 18 
مليون ناخب أوغندي، من أصل 44 مليون 
ــراع. وتــخــلــلــت الــحــمــلــة  ــ ــتــ ــ نـــســـمـــة، إلـــــى االقــ
تل 

ُ
وق شغب  وأعــمــال  توقيفات  االنتخابية 

خالها عشرات األشــخــاص. وفــي منتصف 
ــتــل ما 

ُ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، ق

أيــدي الشرطة،   عن 54 شخصا على 
ّ

ال يقل
انــدلــعــت بسبب توقيف  أعــمــال عنف  أثــنــاء 
قل مــرات عدة 

ُ
وايــن مــرة جديدة، بعدما اعت

منذ عام 2018.
ومــوســيــفــيــنــي، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 76 عــامــا، 
يحكم أوغندا منذ 1986 ويعتبر األوفر حظا 
بالفوز. وفي أفريقيا، أمضى فقط تيودورو 
أوبـــيـــانـــغ نــغــويــمــا فـــي غــيــنــيــا االســتــوائــيــة 
وبـــول بــيــا فــي الــكــامــيــرون وقــتــا أطـــول منه 
في السلطة من دون انقطاع. وفي مواجهة 
بالتناوب   

ً
أمـــا وايـــن  يجسد  موسيفيني، 

عــلــى السلطة لـــدى قــســم مــن الــشــبــاب. وهــو 
ما جعل املنافسة بني الرجلني تبدو وكأنها 
ترمز إلى صراع أجيال في أوغندا، ألن ثاثة 
أربـــاع الــســكــان تقل أعــمــارهــم عــن 30 عاما. 
وهو ما ظهر في أحاديث الناخبني الشباب 
في حي كامووكيا الفقير، معقل واين، حيث 
لوكالة  العمر 23 عاما  مــن  يبلغ  قــال طالب 
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ارتفاع مديونية المغرب
الرباط ـ مصطفى قماس

تـــتـــزايـــد الـــتـــوقـــعـــات بــــأن تفضي 
الــضــغــوط الــقــويــة الــتــي تتعرض 
لــهــا املــالــيــة الــعــمــومــيــة املــغــربــيــة، 
إلى زيادة مستوى الدين العام خال 2021، 
ــادة نــســبــة االقـــتـــراض الــخــارجــي  ــ نــتــيــجــة زيـ
ــتـــعـــدادات لــلــعــودة إلــى  والـــداخـــلـــي، مـــع االسـ
الـــســـوق الـــدولـــيـــة قــريــبــا. وأكـــــدت املــنــدوبــيــة 
السامية للتخطيط في املغرب، أنه رغم تلك 
اململكة تمتلك هوامش  زالــت  »مــا  الضغوط 
في  خاصة  استخدامها،  من  تمكنها  نقدية 
للمديونية  نسبيا  الــضــعــيــفــة  الــحــصــة  ظــل 
الــخــارجــيــة واملــنــحــى الــتــنــازلــي الـــذي تعرفه 

التكاليف املتعلقة بها«.
ورجـــحـــت املــنــدوبــيــة الـــتـــي تـــوفـــر الــبــيــانــات 
االقــتــصــاديــة فـــي املــمــلــكــة املــغــربــيــة، تــراجــع 
عجز املوازنة من 7.4 في املائة في 2020 إلى 

6.4 فــي املــائــة فــي 2021، غــيــر أنــهــا توقعت 
ارتفاع الدين العمومي إلى مستويات عالية.
وأشار الخبير االقتصادي رضوان طويل في 
حديث مع »العربي الجديد« إلى أن العديد 
مــن الــبــلــدان تــتــحــرر مــن الـــحـــدود املــرســومــة 
العمومية،  واملــديــونــيــة  املــوازنــة  فــي  للعجز 
وتعمد إلــى إدخــال تعديات في ظل األزمــة 
الــنــاتــجــة عــن انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا، من 
أجــل مــواجــهــة الــركــود االقــتــصــادي. واعتبر 
أن تقييد اإلنفاق العمومي، يراد منه طمأنة 
الـــدائـــنـــني بـــعـــدم الــــوصــــول إلــــى انـــفـــات في 
مــبــرر كهذا  أن  أنــه شــدد على  النفقات، غير 
مــن قبل بعض  والـــذي يتخذ طابعا قطعيا 
املسؤولني، يعتبر هشا ألنه ال يوجد قواعد 

تضمن التحكم في عجز املوازنة.
ــار تــقــريــر املــنــدوبــيــة إلـــى أن الحكومة  وأشــ
ستوجه املوارد املالية التي سيتم تعبئتها 
ــبــــر االقــــــــتــــــــراض، لـــتـــغـــطـــيـــة الـــحـــاجـــيـــات  عــ

الــتــمــويــلــيــة لــلــعــام الــحــالــي، وتــســديــد جــزء 
االستثمارات  وتمويل  الجاري  اإلنفاق  من 
وتــغــطــيــة مــســتــحــقــات الـــديـــن. غــيــر أن ذلــك 
سيفضي إلى رفع الدين اإلجمالي للخزانة 
الـــعـــامـــة مــــن 77.7 فــــي املــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج 
اإلجـــمـــالـــي املــحــلــي فـــي الـــعـــام املـــاضـــي إلــى 
78.3 فــي املــائــة فــي الــعــام الحالي، علما أن 
الحكومة كانت تخطط قبل األزمة لخفضه 

إلى 60 في املائة.
ــن الــعــمــومــي  ــديــ ــة أن الــ ــيـ ــنـــدوبـ وتـــســـجـــل املـ
لــلــمــغــرب، الـــــذي يــســتــوعــب الـــديـــن املــتــرتــب 
على الخزانة العامة والدين الخارجي الذي 
تــتــولــى الــــدولــــة ضــمــانــه لـــفـــائـــدة الــشــركــات 
الحكومية والجماعات املحلية، سينتقل من 
94.6 في املائة إلى 95.6 في املائة هذا العام.

ــى الــســوق  ــغـــرب الــــعــــودة إلــ وال يــســتــبــعــد املـ
الـــخـــارجـــيـــة مـــن أجــــل االقــــتــــراض فـــي الــعــام 
الــحــالــي، علما أنــه عمد فــي الــفــتــرة األخــيــرة 

إلى سداد حوالي 936 مليون دوالر من خط 
الوقاية والسيولة الذي استعمله في أبريل/ 

نيسان املاضي والبالغ 3 مليارات دوالر.
وأثـــيـــرت مــســألــة مــســتــوى املــديــونــيــة أخــيــرا 
مـــع مــحــافــظ الــبــنــك املــــركــــزي، عــبــد اللطيف 
حتمية  ترجمة  اعتبرها  الـــذي  الــجــواهــري، 
القائمة،  واالقــتــصــاديــة  الصحية  لــلــظــروف 
ــرًا عــلــى  ــيـ ــثـ ــر كـ ــك لــــن يــــؤثــ ــ ــى أن ذلــ ــ ــا إلــ ــتــ الفــ
ــى الـــهـــوامـــش  ــ اســـتـــدامـــة الــــديــــن، بــالــنــظــر إلـ
املتاحة، من حيث البنية الحالية للدين التي 
التكلفة  عن مؤشرات  ناهيك  يراها سليمة، 

واملخاطر التي تبقى في مستويات آمنة.
ويذهب الجواهري إلى أن املشكل ال يتعلق 
ــاع مـــديـــونـــيـــة الــــخــــزانــــة، لـــكـــن األمــــر  ــفــ ــارتــ بــ
يقتضي الــتــوجــه نــحــو الـــخـــروج مــن األزمـــة 
املديونية  أن  على  2023، مؤكدا  من  اعتبارا 
لتمويل  وليس  لاستثمار،  توجه  أن  يجب 

النفقات العادية للدولة.

عمان ـ زيد الدبيسية

ــة فــــي األردن  ــيـ ــانـ ــرملـ طـــالـــبـــت فـــعـــالـــيـــات شــعــبــيــة وبـ
الحكومة باللجوء إلى التحكيم الدولي بشأن اتفاقية 
الــغــاز املــوقــعــة مــع االحــتــال اإلســرائــيــلــي، بسبب ما 
أســمــوه بـــ »الــغــن الفاحش« الــذي وقــع على الجانب 
األردنــــي. وقـــال الــنــائــب فــي الــبــرملــان األردنــــي موسى 
»العربي الجديد« إن التحكيم الدولي متاح  هنطش لـ
أمـــام الــحــكــومــة إللــغــاء االتــفــاقــيــة، لــكــن يــبــدو أنــهــا ال 
تريد ذلك بدليل أنها تجاهلت موقف مجلس النواب 
ــــذي صــــوت مـــرتـــني إللـــغـــاء االتـــفـــاقـــيـــة، إضـــافـــة إلــى  الـ

الشارع األردنــي ومختلف  الرافضة من قبل  املواقف 
مؤسسات املجتمع املدني.

وأكد هنطش عدم جدوى االتفاقية بالنسبة لألردن 
ــثـــر مــــن حـــاجـــتـــه مــــن الــطــاقــة  ــــذي يــنــتــج الــــيــــوم أكـ الــ
إضافة  املتجددة،  الطاقة  مشاريع  عبر  الكهربائية 
إلـــى اســتــيــراد الــغــاز املــصــري، وكـــذا املــشــاريــع التي 
اإلنــتــاج من  لــزيــادة كميات  الطاقة  تقوم بها وزارة 

آبار الغاز املحلية.
وأبرم األردن اتفاقية مع إسرائيل في أيلول/ سبتمبر 
متر مكعب  مليار   45 نحو  شــراء  على  2016 وتنص 
الطبيعي على مــدار 15 عاما وبقيمة تبلغ  الغاز  من 

10 مــلــيــارات دوالر بـــدءًا مــن 2020، حــيــث بـــدأ الضخ 
التجريبي منذ نهاية 2019.

اتفاقية  األردنـــيـــة إلســقــاط  الــوطــنــيــة  الحملة  وكــانــت 
الغاز املوقعة بني األردن وإسرائيل جددت مطالبتها 
للحكومة بإلغاء االتفاقية ووقف شراء الغاز املسروق 
يــقــوي من  االحــتــال، كونها عما تطبيعيا  قبل  مــن 

اإلمكانات االقتصادية واملالية للمحتل.
ــعــــدو احــــتــــال« هــشــام  وقــــــال مــنــســق حــمــلــة »غــــــاز الــ
الــبــســتــانــي إن الــحــمــلــة ســتــقــوم مــطــلــع شــهــر شــبــاط/ 
فــبــرايــر املــقــبــل بــتــقــديــم بـــاغـــات لــــدى الــنــائــب الــعــام 
الخصاونة  الـــوزراء بشر  تطلب فيها ماحقة رئيس 

وأعضاء حكومته على خلفية توقيع االتفاقية. وأكد 
مجلي  مناف  السابق  التطبيع  مقاومة  لجنة  رئيس 
شعبيا،  الــغــاز  اتفاقية  رفــض  أن  الجديد«  »العربي  لـ
ومن قبل مجلس النواب ومؤسسات املجتمع املدني، 
مبني عــلــى قــنــاعــات ومــعــطــيــات بـــأن االتــفــاقــيــة تضر 
باألردن اقتصاديا من حيث كلف شراء الغاز املسروق، 

وكذلك املساهمة بتقوية اقتصاد العدو.
فــيــمــا قــــال الــنــائــب صــالــح الــعــرمــوطــي إن االتــفــاقــيــة 
املوقعة مع دولــة االحــتــال تحتوي على بنود يمكن 
لــألردن االعتماد عليها في إلغاء االتفاقية دون دفع 

الشرط الجزائي بقيمة 1.5 مليار دوالر.

األردن: مطالب بإحالة اتفاقية »غاز االحتالل« للتحكيم الدولي

ضريبة على تصدير 
القمح الروسي

قال وزير االقتصاد الروسي 
مكسيم ريشيتنيكوف، الجمعة، إن 
بلده، أحد أكبر مصدري القمح في 
العالم، رفع ضريبة تصدير القمح 

إلى 50 يورو )60.68 دوالرا( للطن 
اعتبارا من أول مارس/ آذار وحتى 
30 يونيو/ حزيران، من الضريبة 

املحددة عند 25 يورو للطن في 
الفترة من 15 فبراير/ شباط إلى 

أول مارس/ آذار، استنادا إلى 
توصيات من لجنة فرعية معنية 

بالرسوم. وقفزت أسعار القمح في 
شيكاغو وباريس بعد االقتراح، 

بفضل توقعات بأن زيادة الضريبة 
الروسية قد تعزز جاذبية القمح 

من بقية الدول للمشترين. وأضاف 
الوزير في بيان »القرار يهدف 

في األساس إلى حماية مصالح 
السوق املحلية، وتأمني االحتياجات 

املحلية وإجهاض مخاطر زيادات 
جديدة لألسعار«. وتركيا ومصر 

وبنغالدش هي أكبر مستوردي 
القمح الروسي. وقال الوزير إن 

روسيا تعتزم أيضا فرض ضريبة 
على صادرات الشعير والذرة قدرها 

عشرة يورو للطن و25 يورو للطن 
على الترتيب بدءا من 15 مارس.

تراجع الناتج المحلي 
البريطاني 

سّجل الناتج املحلي اإلجمالي 
البريطاني تراجعًا جديدًا بنسبة 
2,6 في املائة في تشرين الثاني/

نوفمبر بعدما شهد ارتفاعًا على 
مدى ستة أشهر متتالية، وذلك في 

أعقاب القيود املفروضة ملكافحة 
املوجة الثانية من اإلصابات 
بفيروس كورونا املستجّد.

رض إغالق آنذاك خصوصًا 
ُ
وف

 صرامة من 
ّ

في إنكلترا، وهو أقل
ذلك الساري حاليًا، إذ إن املدارس 

، وفق ما ذكر املكتب 
ً
بقيت مفتوحة

الوطني لإلحصاءات على موقعه 
اإللكتروني الجمعة. وأشار املكتب 
إلى أنه في تشرين الثاني/نوفمبر، 

 
ّ

كان الناتج املحلي اإلجمالي »أقل
بنسبة 8,5 في املائة من مستواه 
املسّجل في شباط/فبراير«، قبل 

صدمة أزمة الوباء العاملي. 

توقعات متفائلة لالقتصاد 
التركي

وضعت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتماني توقعات متفائلة بشأن 

االقتصاد التركي خالل العام 
الجاري، مع بدء الحصول على 

لقاحات للوقاية من تفشي جائحة 
كورونا. توقعات الوكالة الدولية، 

تشير إلى عودة االقتصاد التركي 
للنمو بحدود 3.5 في املائة خالل 

2021، مدعوما بتسارع وتيرة 
النشاط االقتصاد املحلي اعتبارا 

من النصف الثاني من 2021.
وقال دوغالس وينسلو املحلل 

الرئيسي املعني بتركيا لدى وكالة 
»فيتش« للتصنيف االئتماني، إن 

بدء التطعيم ضد كورونا وتخفيف 
القيود واإلجراءات الخاصة 

بمكافحة الجائحة، سيؤديان إلى 
تسارع نمو االقتصاد التركي في 

النصف الثاني 2021.

أخبار

النمو الصيني 
األدنى

من املتوقع أن تعلن الصني االثنني عن أدنى معّدل نمو سنوي لها منذ أكثر من 40 عاما سّجل في العام 2020 بسبب تفشي كوفيد-19، رغم االنتعاش 
الوباء. وتقّدر مجموعة من 13 خبيرًا حاورتهم وكالة »فرانس برس«  العام بعد سيطرتها على  الــذي حققته في نهاية  القوي للنشاط االقتصادي 
ارتفاعا بنسبة 2% إلجمالي الناتج الداخلي كمعّدل في العام 2020 في ثاني أكبر اقتصاد عاملي. وفي حني أن الصني هي واحدة من دول قليلة تسّجل 
ارتفاعا في النمو، فإن نسبة هذا االرتفاع أدنى بكثير من 6,1% سجلتها في العام 2019. وشهدت الصني، تراجعا تاريخيا لنموها في الفصل األول من 

العام 2020 )-6,8%(، إثر تدابير إغاق غير مسبوقة تسببت بشلل الحركة االقتصادية.

اقتصاد
Saturday 16 January 2021
السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة

)Getty(
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

ــــي  ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ يـــــشـــــكـــــو الـــــــقـــــــطـــــــاع الـ
الـــســـودانـــي مـــن عــثــراتــه الــكــثــيــرة. 
والبنية  مــعــدومــة،  شبه  الكهرباء 
والــضــرائــب  الــرســوم  أمـــا  متهالكة،  التحتية 
ــيـــرة تـــحـــد مــن  ــبـ ــاج بــــأكــــالف كـ ــ ــتـ ــ فــتــثــقــل اإلنـ
التنافسية. يقول عدد من الصناعين إن 19 
ضريبة ورســمــا تــأكــل 45 فــي املــائــة مــن كلفة 
ــــده كــفــيــل بــطــرد  ــذا الــعــامــل وحـ ــ ــتــــاج، وهـ اإلنــ
املستثمرين. لكن بعض القانونين يرون أن 
الصناعي  القطاع  في  االستثماري  الضعف 
القانوني ملعظم  إلى السجل  يرجع بمعظمه 
املـــنـــشـــآت، بــحــيــث يـــتـــم تــســجــيــلــهــا شـــركـــات 
محدودة املسؤولية بداًل من أن تكون شركات 
مساهمة عامة. أما العامل الثاني الذي ال يقل 
أهــمــيــة، فهو ضعف الــتــرابــط مــا بــن القطاع 
واملراكز البحثية، مما يتطلب أيضا املراجعة.

ويعتبر عـــدد مــن املــراقــبــن أن صــغــر حجم 
معظم املنشآت الصناعية يقلل من قدرتها 
التنافسية مع الشركات التي تتمتع بأكالف 
ــاج كــثــيــف، وتــقــنــيــات  ــتــ إنــتــاجــيــة أقـــــل، وإنــ
صناعية حديثة. فيما تبقى العمالة املاهرة 
واملتخصصة، وضعف القدرات التسويقية، 
ــمـــن املــــشــــكــــالت الــــســــائــــدة. وســـاهـــم  مــــن ضـ
القطاع الصناعي بنحو 5 في املائة فقط من 
الدخل القومي خالل األربعة عقود األخيرة، 
الــصــادرات  بإجمالي  مساهمته  تتعد  ولــم 

الـ14 في املائة.
الفاتح عثمان  الــســودانــي  االقــتــصــادي  يقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن املــصــانــع تــتــركــز في  لـــ
الخرطوم والجزيرة »وســط« وجنوب  واليــة 
دارفور »غرب«. إال أنه يؤكد  أن الصناعة في 
االســتــيــراد  على  تعتمد  بمعظمها  الــســودان 

سيناء ــ محمود خليل

ســـيـــنـــاء  »إســـــمـــــنـــــت«  مـــصـــنـــع  إدارة  قـــــــــررت 
االستغناء عن 400 عامل باملصنع من سكان 
وتوظيف  سيناء،  وجنوب  شمال  محافظتي 
عمال جدد من محافظات مصرية أخرى، وذلك 
بعد عملهم في املصنع منذ 20 عاًما. واعتبر 
القرار، سابقة تحمل نوعا  سكان سيناء هذا 
أبناء املحافظتن. وبدأت  العنصرية ضد  من 

فؤاد عزام

»لــيــس لــنــا ثـــأر مــع أهــالــي الــقــابــون«، بهذه 
الــكــلــمــات تـــوجـــه عــضــو املــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
فــي محافظة دمــشــق فيصل ســـرور ألهالي 
القابون )شمال شرق دمشق( عبر صحيفة 
محلية، ثم أبلغهم أن عليهم نقل نحو 750 
مــنــشــأة مــن املــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة إلـــى خــارج 
الصناعية  املنطقة  الهدف هو هدم  دمشق. 
 
ً
من أجل إقامة مركز تجاري وسكني، خاصة

املنطقة عالية، بحسب  الدمار في   نسبة 
ّ
أن

تــعــبــيــره. تــصــريــحــات ســــرور الــتــي نقلتها 
صــحــيــفــة الـــوطـــن الــتــابــعــة لــلــنــظــام ليست 
فــيــهــا هـــو تلميحه  الــجــديــد  أن  إال  ــى،  ــ األولــ
إلــى وجـــود بعد سياسي وأمــنــي مــن خالل 
ــه بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر إلــــى مــشــاركــة  ــارتـ إشـ
بالثورة، وإدراج ذلك ضمن  القابون  أهالي 
أزمة املنطقة الصناعية التي بدأت قبل نحو 
ثــالث ســنــوات حــن شــرع أصــحــاب املنشآت 
انــتــهــاء  بــعــد  بـــإعـــادة تشغيلها  الــصــنــاعــيــة 
الحرب هناك وسيطرة النظام على املنطقة 
الــتــي تــعــد مــع حــي جــوبــر الــبــوابــة الغربية 

للغوطة الشرقية. 
حكومة النظام ممثلة بمحافظة دمشق بررت 
إلى  نقل مصانعهم  الصناعين  من  طلبها 

منطقة عــدرا بأن نسبة الدمار في املنشآت 
جــراء الحرب بلغت نحو 80 في املائة. لكن 
صناعيون تحدثت معهم »العربي الجديد« 
أكدوا أن لجنة من نقابة املهندسن تعاقدوا 
في  املحافظة وبينت  معها دحضت ذريعة 
الــدمــار ال تتجاوز  تــقــريــر رســمــي أن نسبة 
الصناعية  املــنــشــآت  وأن  املـــائـــة،  فـــي   20 الــــ 
تحتاج إلى عمليات ترميم بسيطة بحسب 
ــي وقـــــت ســـابـــق رئـــيـــس لــجــنــة  ــا أعـــلـــنـــه فــ مــ
عاطف طيفور لصحف  الصناعية  القابون 
الصناعين  غالبية  رفــض  ووســـط  محلية. 
الــتــخــلــي عـــن مــنــشــآتــهــم فـــي املــنــطــقــة، قــال 
ــدبــــس لـــ  ــادي رضـــــــوان الــ ــتــــصــ ــاحـــث االقــ ــبـ الـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن إغــــالق املــصــانــع في 
بالقابون يعني خسائر  الصناعية  املنطقة 
الصناعين  بالنسبة  الــــدوالرات  بمليارات 
وبــطــالــة تــطــاول عــشــرات اآلالف مــن األســر 
إضــافــة إلـــى فــقــدان الـــدولـــة مــــورد ضــرائــبــي 
هــام، في حن أن املستفيد من هــذا اإلجــراء 
ــهـــات تــعــمــل بـــالـــبـــاطـــن عـــلـــى االســتــثــمــار  جـ

العقاري لتجني أرباحا خيالية.  
وأضاف الدبس أن مصانع املنطقة جميعها 
مـــن الــصــنــاعــات الــصــغــيــره واملــتــوســطــة ما 
يعني أن عدد العمال مرتفع واإلنتاج سريع 
ومباشر. حيث تعيل املنشآت نحو عشرين 

ألف أسرة، إضافة إلى املوظفن والعمال في 
الــقــابــون إلى  الــخــدمــات املــســانــدة. وتنقسم 
عــددًا  وتــحــوي  صناعية  األولــــى  منطقتن، 
والثانية سكنية، وتعد  املنشآت،  كبيرًا من 
أو املخالفات  العشوائي  السكن  من مناطق 
ونزح القسم األكبر من سكانها الذين يقدر 
نــســمــة بسبب  ألــــف  بــنــحــو 100  تـــعـــدادهـــم 
القصف واالشتباكات، بينما نزح معظم ما 
التسويات  السوري بعد  الشمال  إلى  تبقى 
املنطقة.  على  النظام  سيطرة  أعقبت  الــتــي 
الـــقـــابـــون وجـــوبـــر  مــنــطــقــة  الـــنـــظـــام  وأدرج 
الجديدة  الــعــقــاري  التطوير  مناطق  ضمن 
التي تتضمن أراض تابعة للقطاع الخاص 
وأخــرى للقطاع العام يجري إعــداد صكوك 
قــانــونــيــة لــهــا، كــالــشــركــة الــخــمــاســيــة الــتــي 
تــمــتــد عــلــى مــســاحــات واســعــة فــي الــقــابــون 
ــاعــــات املـــعـــدنـــيـــة )بــــــــردى(  ــنــ ــة الــــصــ ــ ــركـ ــ وشـ
وعقارات شركة غراوي، إضافة إلى مناطق 
السكن العشوائي التي دمر النظام معظمها 
التي  الـــرازي  وال سيما في مناطق بساتن 
خصها بالقانون رقم 66 للتطوير العقاري. 
سكنين  مشروعن  إقامة  النظام  ويعتزم 
وتــجــاريــن كبيرين فــي تــلــك املــنــاطــق هما 
بموجب  سيتي  وباسيليا  سيتي  مــاورتــا 
القانون رقم 10 الذي وّسع نطاق املرسوم 

66 لجهة تشريعه مصادرة أمالك املهجرين 
ــواء نــــازحــــن أو الجــــئــــن، ويــســتــهــدف  ــ ــ سـ
خــصــوصــا املـــنـــاطـــق املــتــاخــمــة لــلــعــاصــمــة 
والتي شهدت كبرى املظاهرات ضد النظام 

مع بداية الثورة السورية. 
ــه مـــــن أجـــــــل تــنــفــيــذ  ــلـ ــقـ ويــــضــــع الــــنــــظــــام ثـ
ــال أعــمــال  املــشــروعــن الــذيــن يستحوذ رجـ
مـــن بــيــنــهــم مــحــمــد حــمــشــو عــضــو مجلس 
الــشــعــب الــســابــق وأمــــن ســـر اتـــحـــاد غــرف 
الـــتـــجـــارة عــلــى حــصــة اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة 
فيهما. إذ سبق لحمشو أن جال في منطقة 
الـــقـــابـــون بــعــيــد رفــــض الــصــنــاعــيــن إزالــــة 
بأن  وأبلغهم  عامن  نحو  قبل  مصانعهم 
الحكومة مصرة على التنفيذ طالبا منهم 

التوقيع على تعهد باإلخالء عند الطلب. 
ويـــعـــد حــمــشــو واجــــهــــة اقـــتـــصـــاديـــة ملــاهــر 
األسد املقرب من إيران، ويخضع للعقوبات 
ــر  ــهـ وظـ  ،2011 الــــــعــــــام  ــذ  ــنــ مــ األمــــيــــركــــيــــة 
مــبــادرات، وقـــّدم مشاريع  بوصفه صاحب 
استراتيجية، إذ أعاد طرح موضوع إنشاء 
ــرانـــي، وشــركــة ســوريــة  مــصــرف ســــورّي إيـ
العقاري،  بالتطوير  تعنى  قابضة  إيرانية 
وسبق له أن زار طهران على رأس وفد ضم 
الــزيــارة باهتمام  50 رجــل أعمال وحظيت 

شخصيات إيرانية بارزة.

ــوم عـــلـــى الــتــعــبــئــة أو تــعــتــمــد  ــقـ ــا تـ ــ ــا إمـ ــهـ ألنـ
ــواد مــســتــوردة كـــون ســالســل اإلنــتــاج  عــلــى مـ
غــيــر مــتــرابــطــة. ويــشــيــر إلـــى ضــعــف اإلنــتــاج 

الصناعي املحلي مقارنة مع املستوردات.
ويلفت عثمان إلى أن مستقبل الصناعة في 
السودان يعتمد بشكل كبير على السياسات 
االقتصادية للحكومة والتي تعتبر إلى اآلن 
غــيــر مــواتــيــة لــنــهــضــة الـــقـــطـــاع. ويـــشـــرح أنــه 
إلــى جانب  املستثمرين  يوجد تضييق على 
الحكومة  أجهزة  تلعبه  الــذي  السلبي  الــدور 
الجبائية التي تــحــارب اإلنــتــاج والــصــادرات 
ــهـــــالك واالســـــتـــــيـــــراد.  ــ ــتـ ــ وتــــشــــجــــع عــــلــــى االسـ
ويــؤكــد عــجــز الــحــكــومــة عــن إصــــالح املــوانــئ 
والــنــقــل بــالــســكــك الــحــديــديــة بــاإلضــافــة إلــى 
عــدم توفير الــكــهــربــاء، واعــتــبــر أن هــذه أمــور 
تماما.  وقتلها  الصناعة  روح  كافية إلزهــاق 
ويقول إن البالد تحتاج إلى تفكير نهضوي 
السياسية لتنظيم كل  القيادة  على مستوى 
سياسات الحكومة لصالح نهضة االقتصاد 
لن  العلمي  التخطيط  دون  ومــن  والصناعة 

يتطور القطاع.
ويــــشــــرح املـــحـــلـــل االقــــتــــصــــادي واألكـــاديـــمـــي 
عــصــام الــديــن عبد الــوهــاب بــوب لـــ »العربي 
الـــجـــديـــد« أن هـــنـــاك الـــعـــديـــد مـــن الــتــحــديــات 
الصناعية  املنشآت  تــواجــه  التي  واملــعــوقــات 
فــي الـــســـودان. وانــتــقــد الــحــديــث عــن التنمية 
االقـــتـــصـــاديـــة مـــع تــجــاهــل تـــطـــور االقــتــصــاد 
مترابطة،  قطاعات  بثالثة  املتمثل  الحقيقي 

أي القطاع الزراعي والصناعي والخدمي. 
إلـــى أن آخـــر إحــصــائــيــات للمصانع  ويــلــفــت 
ــودة فـــي الـــبـــالد كـــانـــت قبل  ــ ــوجـ ــ املـــوثـــقـــة واملـ

سنوات طويلة وقامت بها وزارة الصناعة،
ــر مــســح صــنــاعــي فــي الــســودان  إذ أجــــري آخـ
خالل عام 2015، حيث كشف عن وجود 223 
لأللبان  مصنعا  و17  مطحنة  و28  معصرة 
للحوم و300 مصنع بالستيك  و22 مصنعا 
و29 مــدبــغــة وثــالثــة مــصــانــع لــألحــذيــة و30 

مصنعا للحديد.
الكثير من املصانع توقفت  إلى  ويلفت بوب 
ــادات  ــزيــ عـــن الـــعـــمـــل، ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى الــ
الهائلة في سعر صرف العملة والتي تعتمد 
ــراء مـــدخـــالت اإلنـــتـــاج  عــلــيــهــا الــصــنــاعــة لـــشـ
وقـــطـــع الـــغـــيـــار، إلــــى جـــانـــب انـــقـــطـــاع الــتــيــار 
أســعــارهــا.  فــي  والتغيير  واملــيــاه  الكهربائي 
الحل  املستعصية  الــوقــود  أزمـــة  أن  ويــشــرح 
إلى  أدت  العوامل  هــذه  وكــل  القطاع،  تضرب 
ارتــفــاع تكلفة اإلنــتــاج مــع ربـــط ذلـــك بتكلفة 

إدارة املصنع عدة إجراءات ضد العمال، تتمثل 
املالية  مستحقاتهم  عــن  للتخلي  دفعهم  فــي 
عــن ســنــوات الــعــمــل املــاضــيــة، ومـــن ثــم خفض 
ــبـــهـــم إلــــى الــنــصــف وإعـــطـــائـــهـــم إجـــــازات  رواتـ
العمال  دفــع  ما  األجــر،  إجبارية غير مدفوعة 
إلـــى تــقــديــم مــحــاضــر لـــدى الــجــهــات املختصة 
فــــي مــــركــــز الـــحـــســـنـــة وســـــط ســـيـــنـــاء، لــتــتــجــه 
العمال على  إجــبــار  إلــى  أخــيــًرا  املصنع  إدارة 
التوقيع على استقاالتهم، وعدم السماح لهم 
بدخول املصنع طيلة األسابيع املاضية. وفي 
»العربي  لـ املصنع  أحــد عمال  قــال  التفاصيل، 
الجديد« إن اإلدارة الجديدة التي تقود املصنع 
منذ أشهر بعد الدكتور حسن راتب، بدأت من 
الــيــوم األول التعمد فــي دفــع العمال إلــى ترك 
العمل. ولفت إلى أنها فرضت سلسلة إجراءات 
تعسفية، أدخلت عشرات العمال في نزاع عمل 
مع اإلدارة التي لم تتراجع عن خطواتها، بل 
زادتــهــا، حــد اإلجــبــار على االســتــقــالــة وفــرض 
اإلجــازات القسرية غير مدفوعة األجر ولعدة 
أشــهــر مــتــتــالــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى خــصــم قيمة 
املالية عن  الــرواتــب، والتهرب من املستحقات 

سنوات العمل السابقة.
وأضـــــاف الـــعـــامـــل، الــــذي فــضــل عــــدم الــكــشــف 
املــنــتــدبــة  الـــجـــديـــدة  اإلدارة  أن  هـــويـــتـــه،  عـــن 
تــمــلــك نــصــف أســهــمــه شركة  الــــذي  للمصنع 

الــعــمــالــة والـــتـــي تــرتــفــع تــلــقــائــيــا مـــع صــعــود 
تكلفة املعيشة.

ــبــــر لــلــمــصــانــع  ــــوب أن الـــثـــقـــل األكــ ويــــشــــرح بـ
مــوجــود فــي الــعــاصــمــة، وذلـــك بسبب البنية 
التحتية التي تعتبر أفضل من تلك املوجودة 
أنــه يــؤكــد أنها  فــي املحافظات األخــــرى، بيد 
قـــاصـــرة ودون املــســتــوى مـــن نــاحــيــة تــوافــر 
الــكــهــربــاء واملــيــاه والــطــرق الــالزمــة لتصدير 
املــنــتــجــات. ويــكــشــف عــن أن هــنــاك مــحــاوالت 
جادة للتنمية الصناعية في الواليات، وهي 
ــة لــتــنــمــيــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة  ضــــروريــ
ولـــكـــن »هــــــذا يــتــطــلــب وجــــــود بــنــيــة تــحــتــيــة 
ــاد  ــ قـــويـــة لــتــشــجــيــع املــنــهــجــيــة وهــيــئــة اإلرشـ
الصناعي، إلى جانب ضرورة وجود اهتمام 

ــة الــــتــــي تــعــتــبــر شـــبـــه غـــائـــبـــة فــي  ــ ــدولـ ــ مــــن الـ
التطور  أن  بـــوب  ويـــرى  الــتــطــويــر«.  عمليات 
الــزراعــة ومــع تراكم رأس  الصناعي يبدأ من 
ــى تــنــمــيــة الــقــطــاع  ــال والــعــمــالــة يــنــتــقــل إلــ ــ املـ
القطاع  يتطور  الــوتــيــرة  وبنفس  الصناعي 
الــخــدمــي. ويـــشـــدد عــلــى أن املــصــانــع قــــادرة، 
الـــالزم، على تغطية  في حــال لقيت االهتمام 
الطلب املحلي في عدد من السلع، ما يحسن 
املـــيـــزان الــتــجــاري ويـــرفـــد مـــيـــزان املــدفــوعــات 

باحتياجاته من النقد األجنبي.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــة الـ ــكــــومــ ورغـــــــــم تـــبـــنـــي الــــحــ
بالقطاع  للنهوض  سياسات  سابقة  فــتــرات 
الصناعي من عام 2016 إال أنها لم تر النور 
املــفــروض على  االقــتــصــادي  الحصار  بحجة 
الــبــالد. ويــعــانــى الــقــطــاع الــصــنــاعــي مــن عــدم 
ــة تــــدعــــم الـــتـــصـــنـــيـــع املــحــلــي  ــيـــاسـ وجـــــــود سـ
السلع  اســتــيــراد  قـــــرارات  فـــي  للتحكم  وآلـــيـــة 
ــيـــة والــــتــــي تــعــتــبــر مــــن ضــمــن  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
الحبوب  مــثــل  املحلية  الــصــنــاعــات  مــدخــالت 
الـــزيـــتـــيـــة، وســــط عــــدم وجـــــود صــيــغ تــمــويــل 

مالئمة لالستثمار الصناعي.
ودعــــا الــكــثــيــر مــن الــصــنــاعــيــن خـــالل الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة إلـــــى إدخـــــــال صـــيـــغ املــــشــــاركــــة فــي 

تمويل االستثمار الرأسمالي واملصانعة في 
 لصيغة 

ً
تمويل رؤوس األموال العاملة بديال

الــصــنــاعــة  املـــرابـــحـــة. ســبــق أن كــشــفــت وزارة 
واالســتــثــمــار فــي واليـــة الــخــرطــوم عــن توقف 
35 في املائة من املصانع، وأرجعت األسباب 
إلـــى عـــدم وجـــود تــمــويــل ألصــحــاب املصانع 
ومــشــاكــل تقنية إضــافــة إلـــى ضــعــف اإلمـــداد 

الكهربائي والبنية التحتية.  
ويــقــول الخبير االقــتــصــادي أحــمــد إبــراهــيــم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الــضــرائــب والــرســوم  لـــ
ــلــــى الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــــــــؤدي إلــــى  ــة عــ ــ ــروضـ ــ ــفـ ــ املـ
اإلنتاجية،  العملية  تكلفة  في  فعلية  مشكلة 
وتحجب فرصا استثمارية كثيرة عن السوق 
فــإن الحصار االقتصادي  كــذلــك،  الــســودانــي. 
ــــروض عـــلـــى الـــــســـــودان مـــنـــذ عـــــام 1997  ــفـ ــ املـ
له تداعيات في حصول املصانع على  كانت 
للصيانة،  الغيار  وقــطــع  الحديثة  التقنيات 
وســــط عــــدم تـــوافـــر الــنــقــد األجــنــبــي الــكــافــي. 
املــوارد غائبة،  إدارة  استراتيجية  فيما تظل 
اإلنتاج  انسياب مدخالت  أيضا على  أثــر  ما 

للتصنيع الزراعي. 
ويرى عدد من املحللن أن انضمام السودان 
ــة قــد  ــيـ ــاملـ ــعـ إلـــــى االتـــفـــاقـــيـــات اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـ

غياب  مــع  بالتزامن  بالصناعة،  كثيرًا  أضــر 
من  االستفادة  لكيفية  واضحة  استراتيجية 
املحلية،  الصناعة  لصالح  االتــفــاقــيــات  هــذه 
مــمــا جــعــل الـــســـودان ســوقــا ملــنــتــجــات الـــدول 
وخــفــض مــن الـــقـــدرة الــتــنــافــســيــة فــي الــســوق 

املحلية.
وظــــل اتـــحـــاد الـــغـــرف الــصــنــاعــيــة يــشــكــو من 
تــذبــذب الــــدوالر وارتــفــاعــه لــســنــوات طويلة، 
ــذلــــك مــــن غـــيـــاب الــــرؤيــــة االســتــراتــيــجــيــة  وكــ
وتــكــلــفــة الــكــهــربــاء الــعــالــيــة الــتــي تــؤثــر على 
القدرة املالية للمصانع، خاصة أن املصارف 

ال تدخل في شراكات إال عبر املرابحة.
تهدف  سياسات  الصناعة  وزارة  وأصـــدرت 
ــى تــشــغــيــل الـــطـــاقـــات املــعــطــلــة وتــشــجــيــع  ــ إلـ
االستثمارات في القطاع الصناعي والسعي 
التي تواجه  العقبات  لحل املشكالت وتذليل 
ــقــــطــــاع، وكــــذلــــك دعـــــت إلـــــى الــتــنــســيــق مــع  الــ
الــجــهــات املــخــتــصــة لــتــوفــيــر الــنــقــد األجــنــبــي 
السكر  ومنتجات  األدويـــة  صناعة  ملــدخــالت 
ــع بـــعـــض املـــصـــارف  والـــقـــمـــح بــالــتــنــســيــق مــ
وتوفير مدخالت اإلنتاج املحلية، إال أن تلك 
الجهود لم تثمر بسبب عدم ثبات السياسات 

املالية والنقدية.

فــرنــســيــة، تــســعــى إلـــى اســتــبــدال الــعــمــال من 
مواطني شمال وجنوب سيناء، بعمال جدد 
مــن املحافظات األخـــرى خـــارج سيناء. وأكــد 
أن صرف العمال يؤثر على اآلالف من أفراد 
أســرهــم، وســط تجاهل واضــح ألحقية أبناء 
ســيــنــاء بــالــعــمــل فــي املــصــنــع الــــذي ســاهــمــوا 
بإطالق عمله قبل عقدين من الزمن. وتسيطر 
حالة من التجاهل الرسمي على أزمة العمال 
الـ 400، في ظل اعتبار إدارة محافظة شمال 
ســـيـــنـــاء أن األمــــــر مــتــعــلــق بـــشـــركـــة خـــاصـــة، 
وبــالــتــالــي ال يـــوجـــد ســلــطــة عــلــيــهــا مـــن قبل 
اإلداريـــة  القضايا  حيال  الحكومية  الجهات 
والــعــمــالــيــة واملــالــيــة. وبــعــدمــا نــشــر عـــدد من 
الـــعـــمـــال قــضــيــتــهــم عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
االجتماعي، صرح بعض نواب شمال سيناء 
في مجلسي الشعب والشيوخ أنهم يحاولون 
إيــجــاد حــل للمشكلة فــي أقـــرب وقـــت ممكن، 
لــالطــالع على  العمال  وبـــدأوا بالتواصل مــع 

حيثيات القضية.
وقـــــال أحــــد املــهــنــدســن الــعــامــلــن فـــي إدارة 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن اإلجـــــراء له  املــصــنــع لـــ
عــالقــة بتنظيم الــعــمــل فـــي املــصــنــع مـــن قبل 
لعاملن  فــرصــة  ــاء  وإعـــطـ الـــجـــديـــدة،  اإلدارة 
جــــدد لــالســتــفــادة مـــن الــعــمــل بــاملــصــنــع، من 
خالل مسابقة توظيف جديدة سيعلن عنها 

ا. ولفت إلى أنه بإمكان العمال السابقن 
ً
الحق

الــتــقــدم لــلــوظــائــف. واعــتــبــر أن »املــصــنــع لكل 
املصرين وليس سيناء وحــدهــا«. وأضــاف: 
»وصــــل األمــــر بــبــعــض الــعــمــال إلـــى تسجيل 
محاضر ضد إدارة املصنع لدى قسم الحسنة 
وسط سيناء، وآخرين إلى االعتصام مدخل 
ــائـــل املــتــبــعــة في  املـــصـــنـــع، بـــعـــيـــًدا عـــن الـــوسـ

تسوية النزاعات بن العمال واإلدارة«. ولفت 
إلى أنه تم تسجيل العديد من التدخالت خالل 
األيــــام املــاضــيــة بــهــدف الــوصــول إلـــى صيغة 
املهندس  ونفى  الطرفن.  حل تضمن حقوق 
أن يكون قرار االستغناء عن املوظفن نابعا 
تحديث  أن  معتبرًا  سيناء،  أبناء  كونهم  من 

آلية العمل إجراء ال بد منه«.

أزمة الصناعة السودانية: ضرائب ثقيلة وضعف  التنافسية

نظام األسد يسعى لهدم منشآت القابونطرد 400 عامل سيناوي من مصنع لإلسمنت

تحديات كثيرة تواجه المصانع السودانية )خالد الدسوقي/ فرانس برس(

يعاني القطاع الصناعي 
في السودان من أزمات 

هيكلية، تبدأ بالبنية 
التحتية الضعيفة، وتمر 

بسلة ضريبية مرهقة، 
لتصل إلى ضعف في 

التنافسية

تعرض 400 عامل 
من محافظتي شمال 

وجنوب سيناء للصرف من 
مصنع »إسمنت سيناء«، 

إثر احتجاجهم على 
قرارات إدارية مجحفة 

وتعسفية طاولت 
رواتبهم ومستحقاتهم 

المالية المتراكمة

الغاز الروسي
أعطت السلطات األملانية الجمعة 
املوافقة الفورية على استئناف 
العمل بخط أنابيب تحت البحر 

ينقل الغاز الطبيعي من روسيا. 
ويمكن االستئناف على قرار الوكالة 

الفيدرالية البحرية والهيدروغرافية 
األملانية، مما يعني أنه قد يكون 

هناك وقف آخر لبناء مشروع »نورد 
ستريم 2«، الذي أثار انتقادات كبيرة 

من الواليات املتحدة وبعض الدول 
األوروبية األخرى وجماعات البيئة. 
تذّرعت الحكومة األميركية بأن خط 

األنابيب املقام في بحر البلطيق 
سيجعل أوروبا أكثر اعتماًدا على 
الغاز الروسي، ويضر بأمن الطاقة 

األوروبي. ورد الكرملني باتهام 
واشنطن بمحاولة الترويج ملبيعات 
الغاز الطبيعي املسال الخاصة بها.

شركات بريطانيا
أيدت املحكمة البريطانية العليا، 

الجمعة، طلب الهيئة املالية الناظمة 
التي طعنت باسم العديد من 

الشركات الصغرى واملتوسطة 
بقرار شركات التأمني عدم 

تعويضها عن توقف الحركة 
االقتصادية بفعل وباء كوفيد-19. 

وجاء في بيان صادر عن أعلى 
سلطة قضائية بريطانية »املحكمة 

العليا تؤيد طلب هيئة السلوك املالي 
وترفض طلبات شركات التأمني«. 

ومن شأن هذا القرار الذي ستطاول 
آثاره نحو 370 ألف شركة، أن 

يسمح بتقديم تعويضات تصل 
قيمتها إلى 1,2 مليار جنيه.

بنوك منطقة اليورو
قال أندريا إنريا رئيس املجلس 

اإلشرافي للبنك املركزي األوروبي 
الجمعة إن بنوك منطقة اليورو 

عانت من ضربة محدودة حتى اآلن 
من جائحة فيروس كورونا، بفضل 

مصداتها من رأس املال والنقدية 
وكذلك تدابير الدعم الرسمية، 

لكنه أضاف أنه ال مجال للتراخي. 
وأضاف »ال يمكننا استبعاد 
أنه بمجرد إنهاء تدابير الدعم 

الحكومية، ربما تشهد بعض البنوك 
تدهورا كبيرا في جودة أصولها«.

جاذبية األسهم
اكشفت إحصاءات أسبوعية 

لتدفقات الصناديق من بنك أوف 
أميركا، الجمعة، أن التداوالت 

املستندة إلى االنتعاش االقتصادي 
شهدت تسجيل األسهم لتدفقات 
26.8 مليار دوالر مع استقطاب 
قطاع الطاقة 3.6 مليارات دوالر 

وهي ثاني أعلى قيمة على اإلطالق. 
وضخ املستثمرون 1.8 مليار 

دوالر في أوراق الخزانة املحمية من 
التضخم في ظل ارتفاع توقعات 

التضخم. وفي الواليات املتحدة باتت 
أوراق الخزانة املحمية من التضخم 

ألجل عشر سنوات اآلن مسعرة 
عند متوسط تضخم سنوي 2.09 

في املائة للسنوات العشر القادمة.

عقوبات على الصين
أدرجت الحكومة األميركية شركة 
»شاومي كورب«، صانع الهواتف 

الذكية الصينية، وثالث أكبر شركة 
نفط وطنية صينية على القائمة 

السوداء بسبب صالت عسكرية 
مزعومة، مما زاد الضغط على 

بكني في األسبوع املاضي من والية 
الرئيس دونالد ترامب. وأضافت 

وزارة الدفاع تسع شركات إلى قائمة 
الشركات الصينية التي لها صالت 

عسكرية، بما في ذلك شركة تصنيع 
الطائرات اململوكة للدولة »مؤسسة 

الطائرات التجارية الصينية« 
)كوماك(. سيتعني على املستثمرين 
األمريكيني سحب استثماراتهم في 
هذه الشركات الصينية املدرجة في 
القائمة العسكرية بحلول نوفمبر/ 
ا 

ً
تشرين الثاني من هذا العام، وفق

ألمر تنفيذي وقعه ترامب في 
نوفمبر/ تشرين الثاني املاضي. 
تفوقت شركة »شاومي كورب« 

على شركة »أبل إنك« لتصبح ثالث 
صانع للهواتف الذكية في العالم من 

حيث املبيعات في الربع الثالث من 
عام 2020.

أخبار مال وأعمال

سوريةمصر

مقابلة

مصطفى نصر

■ كيف يمكن توصيف االقتصاد اليمني بعد 6 سنوات على 
بدء الحرب؟

ــيــــار االقــــتــــصــــادي إلـــى  فــــي الـــــواقـــــع، تـــضـــاعـــف االنــــهــ
ذلك  املــؤشــرات على  وأبـــرز  مستويات غير مسبوقة، 
مع  املحلية،  العملة  في سعر صــرف  الكبير  التراجع 
وصــولــهــا إلـــى ألـــف ريـــال لــلــدوالر الـــواحـــد. وانعكس 
ارتفاعا  ثلثي قيمته،  مــن  أكثر  اليمني  الــريــال  فــقــدان 
تآكلت  وبالتالي  والخدمات،  السلع  كافة  أسعار  في 
كـــذا، تعطلت القطاعات  الــنــاس ورواتــبــهــا.  مــدخــرات 
االقــتــصــاديــة بــغــالــبــيــتــهــا، بــاإلضــافــة إلـــى الــخــســائــر 
ــن الــجــهــة  ــاز. ومــ ــغــ الـــواســـعـــة فـــي عــــائــــدات الــنــفــط والــ
ــاع املــــصــــرفــــي، وتــقــســيــم  ــطـ ــقـ ــلـــة، أدى تــفــكــك الـ ــابـ ــقـ املـ
إدارة البنك املــركــزي بــن عــدن وصنعاء، إلــى قــرارات 
مــتــضــاربــة فـــي الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة. وفـــــوق كـــل هــذه 
األزمات، جاءت أزمة كورونا لتزيد األعباء وتخفض 

تحويالت املغتربن بنسبة تصل إلى 70 في املائة. 

■ ما هو تأثير االنقسام املصرفي على املواطن تحديدًا؟
من املؤسف أن يحدث هذا االزدواج في اإلدارة النقدية، 
العملة وعلى  انعكاسات خطيرة جدًا على  له من  ملا 
وأدت  واالجتماعي.  واالقتصادي  السياسي  الوضع 
االنتهاكات الكبيرة التي تعرض لها القطاع املصرفي 
في صنعاء من قبل جماعة الحوثي التي تسيطر عليه 
وتــوجــهــه وفـــق رغــبــاتــهــا ومــصــالــحــهــا، والــتــهــديــدات 
واإلجـــراءات األخــرى من قبل البنك املركزي في عدن، 
إلــــى انــعــكــاســات ســلــبــيــة عــلــى الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي. 
وبــالــتــالــي إضـــعـــاف الــقــطــاع املــصــرفــي وتـــدمـــيـــره له 
تـــداعـــيـــات وخــيــمــة عــلــى حـــيـــاة الـــنـــاس وتــعــامــالتــهــم 
اليومية في األسواق وتوفير احتياجاتهم األساسية.  

■ ملاذا شهدت العملة اليمنية هذا التراجع القياسي؟
هناك أسباب يمكن أن نقول إنها مزمنة، وهي مرتبطة 
بالحرب والــصــراع املــوجــود والــتــراجــع فــي اإليـــرادات 
النفط  تــوقــف تصدير  مــن جـــراء  الصعبة  العملة  مــن 
والغاز. وكذلك يرتبط االنهيار بالتردي االقتصادي 
السعودية  الــوديــعــة  استنفاد  أو  وانــتــهــاء  الــحــاصــل، 
التي كانت في البنك املركزي واملقدرة بملياري دوالر.
أيضا زادت من حدة هذا التراجع في الفترة األخيرة 
ــة كـــورونـــا املــتــمــثــلــة فـــي تـــراجـــع أســعــار  تــأثــيــرات أزمــ
التي تعد مصدرا مهما  املغتربن  النفط وتحويالت 
للنقد األجنبي، باإلضافة إلى تراجع حجم املساعدات 

اإلنــســانــيــة املــقــدمــة إلـــى الــيــمــن. هــنــاك أيــضــا أســبــاب 
أخـــرى متعلقة بــزيــادة الــطــلــب عــلــى الـــــدوالر، بسبب 
القرار التي اتخذته جماعة الحوثي في صنعاء بعدم 
الــتــعــامــل بــالــعــمــالت الــنــقــديــة الــجــديــدة املــطــبــوعــة من 
قبل البنك املركزي في عدن، مما دفع الناس للتعامل 
التحويالت.  عملية  فــي  وشــرائــهــا  الصعبة  بالعملة 
بها  املعترف  الحكومة  قيام  بالتزامن مع  ذلــك  وجــاء 
بعدن، مما  املــركــزي  البنك  في  النقود  دوليا بطباعة 
أدى إلى زيادة وفرة العملة املحلية في السوق ما دفع 
بقيمتها هــبــوطــا. ويــضــاف إلـــى كــل ذلـــك املــضــاربــات 
في شــراء العملة من قبل التجار الستيراد املشتقات 
النفطية، وكذلك استمرار الصراع العسكري. وأعتقد 
أن اإلعالن عن التوافق حول حكومة جديدة والسعي 
ــنــــي مـــن اتــفــاق    نــحــو تــنــفــيــذ الـــشـــق الــعــســكــري واألمــ

الرياض، قد يعيدان الريال إلى مسار الصعود.

■ كيف أثر تراجع العملة على الوضع املعيشي للناس؟
مقياس  على  املهمة  املــؤشــرات  مــن  واحـــدة  بالتأكيد 
مدى التضخم هي العملة. عندما تتراجع العملة هذا 
يعني أن األسعار ترتفع ألن اليمن يستورد أكثر من 
90 في املائة من احتياجاته، مما ينعكس على املواطن 
إن  إذ عندما نقول  التضخم.  الــذي سيتحمل تبعات 
العملة تراجعت، فذلك يعني أن أسعار معظم السلع 
التراجع  أعلى من نسبة  والخدمات سترتفع بنسبة 
الشرائية  الــقــدرة  تهبط  وبــالــتــالــي  العملة،  سعر  فــي 
اليمني، وهــذا ينذر بكارثة ال تقل وطأتها  للمواطن 
قدرتهم  فقدوا  الناس  إن  الحرب، حيث  تداعيات  عن 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر حــاجــيــاتــهــم األســــاســــيــــة. فــكــمــا نــعــرف 
اليمنية تعيش على  األســر  اآلالف من  هناك عشرات 
وجبة واحدة في اليوم، وبالتالي لك أن تتخيل كيف 
سيكون الوضع بعد أن وصل سعر الريال اليمني إلى 

هذا املستوى من التردي.

■ إلى أين ينزلق االقتصاد اليمني وما هو مستقبله؟
االقتصاد اليمني في حالة انهيار ويتطلب البدء فورًا 
إلــى مسار االستقرار.  إعــادتــه  أو  التعافي  بــإجــراءات 
ــه عــلــى األقــــل يــجــب وقـــف الــتــدهــور، ولكن  بمعنى أنـ
هـــذا يــرتــبــط بــالــقــرار الــســيــاســي وبـــوجـــود الحكومة 
الحكومة  وحشد   ،2021 للعام  وخطتها  وفعاليتها 
االقتصادي، ودعم  الــقــرار  ملــواردهــا وسيطرتها على 

الدول الخارجية لليمن.

ارتفاع كلفة اإلنتاج 
في ظل ضعف البنية 

التحتية الداعمة

واإلعالم  الدراسات  مركز  رئيس  أكد 
في  نصر،  مصطفى  االقتصادي، 
أن  الجديد«،  »العربي  مع  مقابلة 
شهدته  الــذي  القياسي  الــتــراجــع 
ال  بكارثة  ينذر  أخيرًا،  اليمنية  العملة 

تقل وطأة عن تداعيات الحرب

أجراها نبيه أبو الحسن

خطة إنقاذ لالقتصاد اليمني 
وإال المزيد من االنهيار

هبوط الريال ال يقل خطورة 
عن تداعيات الحرب

تواجهها  التي  األزمات  تزيد  قرارات  أخيرًا  السودانية  السلطات  أصدرت 
الصناعة في البالد. حيث بدأت، يوم الجمعة الماضي، تطبيق تعرفة 
بــزيــادة  الكهرباء  لــشــراء  جــديــدة 
القطاعات؛  لكل  المائة،  في   433
ــي  ــزراعـ الــســكــنــي والـــتـــجـــاري والـ
والحكومي. فيما قررت الحكومة 
وقف  الماضي  الشهر  السودانية 
ــن  ــي ــازول ــغ دعــمــهــا لــلــبــنــزيــن وال
لهما،  جديدة  أســعــارًا  ووضعت 
معدل  الــســودان  سجل  حين  في 
 269.33 إلى  وصل  جديد  تضخم 

في المائة خالل شهر ديسمبر.

قرارات تزيد المشكالت

الشركة 
تبرر 
الصرف 
بتحديث 
آلية 
العمل 
)األناضول(

Saturday 16 January 2021 Saturday 16 January 2021
السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة
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وكالهما  العالم،  في  شعبية  األكثر  المشروبان  هما  والقهوة  الشاي 
بين  الفروقات  من  العديد  توجد  ذلك  ورغم  الكافيين،  على  يحتوي 

المشروبين.. فهل أحدهما أفضل من اآلخر صحيا؟

سؤال في الصحة

هل يتلوث هواء المستشفيات بفيروس كوفيد 19؟
أحمد سمير عبد الحميد

قامت دراسة نشرت في شهر ديسمبر املاضي في مجلة 
شبكة الجمعية الطبية األميركية املفتوحة، بمراجعة 

منهجية لـ 24 دراسة منشورة حول تلوث هواء املستشفيات 
بكوفيد-19. وأظهرت الدراسة أن الهواء املوجود في 

املستشفيات يحتوي على حمض الفيروس النووي، حيث 
يوجد في البيئة القريبة من املرضي والبعيدة عنهم، 

والتي تشمل املراحيض ودورات املياه وغرف العاملني في 
املستشفي واملناطق العامة بها، وكانت النتائج اإليجابية 
لوجود الفيروس في الهواء أعلى بكثير في غرف الرعاية 

املركزة عن خارجها، وثبتت قدرة هذه الفيروسات على 
العدوي داخل غرف املرضي املحجوزين خارج الرعاية 

املركزة في دراستني فقط. وأثبتت الدراسة أن شدة املرض 
لم تؤد لزيادة معدالت تلوث الهواء بالفيروس، وأظهرت 

أن تركيز الفيروس في الرذاذ املوجود في غرف العزل كان 
منخفضا للغاية. لكنه كان أعلى في مراحيض املرضي، 

واملناطق العامة، ومناطق األطباء والعاملني، وفسر 
الباحثون سبب وجود الفيروس في أماكن العاملني 

كنتيجة لخلع الكمامة في أماكن صغيرة مغلقة محدودة 
التهوية.

واستنتج الباحثون أن الهواء املحيط باملرضى املحجوزين 
في املستشفيات يتلوث بالفيروس، لكن مع قدرة محدودة 

للغاية للفيروس على نقل العدوي. وأوصت الدراسة 
بالحرص على ارتداء الكمامة، واالهتمام بنظافة وتعقيم 

وتهوية مناطق وجود العاملني وكذلك دورات املياه.

الــطــوارئ ثالث  عمري 20 سنة ودخــلــت 
مــــرات بــســبــب ســرعــة دقــــات الــقــلــب التي 
دواء  لــــي  وصــــفــــوا   .150 إلـــــى  ــلــــت  وصــ
ولــكــن   .mg  25  metoprolol
ــدم  ــ ــات ال طــبــيــب الـــقـــلـــب مـــنـــعـــه. فـــحـــوصـ
جميعًا سليمة ما عدا الهيموغلوبني فقد 
 x ray فلقد عملت .

ً
كان مرتفعًا قليال

إيكو،  مـــرات،   3 للقلب  وتخطيطا  مرتني 
ــدة 48 ســاعــة  فــحــص الـــجـــهـــد، هــولــتــر ملــ
وكــلــهــا ســلــيــمــة. أشــعــر بــألــم فــي الــصــدر 
ــيـــق تــنــفــس، وأشــعــر  دائـــمـــًا وتـــعـــب وضـ
الــوعــي وأعــانــي مــن كثرة  بأنني سأفقد 
الغازات. فهل يجب أن أخضع لفحوصات 

أخرى؟ 

األخ الكريم؛
تــســارع واضـــطـــراب نــبــضــات القلب 
ــا عـــنـــد الـــتـــعـــرض  ــانــ ــيــ يــــحــــدثــــان أحــ
وتــوتــر وضغط،  نفسية  إلجــهــادات 
يترافقان  الشباب، وقد  خاصة عند 
ــيـــق الـــتـــنـــفـــس وألـــــــم الـــصـــدر  مــــع ضـ
والشعور بالتعب العام. وقد يحدث 
ذلــــك دون وجــــود مــــرض فـــي الــقــلــب 
ــفـــحـــوصـــات الــقــلــب  يـــمـــكـــن كـــشـــفـــه بـ
العادية مثل تخطيط القلب واإليكو 
وفــحــص الــجــهــد وتــخــطــيــط هولتر 
املصابون عادة  24 ساعة. وينصح 
التي  املــشــروبــات واألغــذيــة  بتجنب 
الكافيني،  مــن  عالية  كمية  تحتوي 
ــوال  ــ ــكـ ــ ــــوة والـــــــشـــــــاي والـ ــهـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــثــ مــ
والشوكوال ومشروبات الطاقة، كما 
والتوتر  التعب  بتجنب  ننصحهم 
أحــيــانــا  تـــوصـــف  ــن.  ــكـ أمـ ــا  مـ واألرق 
بــعــض األدويـــــــة مـــن نــــوع مــثــبــطــات 
إنـــدرال( عند  أو  بيتا )ميتوبرولول 
ــــذه األعــــــــراض مــع  ــزول هـ ــ ــــزوم. تــ ــلـ ــ الـ
التقدم في العمر عند معظم املرضى 
ولـــكـــن  طـــبـــيـــعـــيـــا.  الــــقــــلــــب  كـــــــان  إذا 
إذا ظـــلـــت األعــــــــراض مـــزعـــجـــة عــلــى 
ــة  ــ الـــرغـــم مـــن االحـــتـــيـــاطـــات واألدويــ
املذكورة، ينصح عندها باستشارة 
طــبــيــب مــخــتــص بــكــهــربــائــيــة القلب 
إلجراء   ElEctrophysiology

دراسات أكثر تخصصا.
د. عامر شيخوني
أستاذ جراحة القلب والصدر

معلومة تهمك

ألسئلتكم:
hEalth@alaraby.co.uk

مشروبات 
الكافيين 

هل القهوة أفضل لصحتك أم الشاي؟
أنور نعمة

للقهوة والشاي خصائص فريدة، وباإلضافة 
باليقظة  الــشــعــور  عــلــى  يــســاعــدانــك  لكونهما 
وزيـــــــادة الـــتـــركـــيـــز، فــــإن لــهــمــا فـــوائـــد صحية 
يمكن  اختالفات  وبينهما  تقريبا،  متشابهة 

إجمالها في النقاط التالية:

1. التنبيه
املنبه  الكافيني  على  والشاي  القهوة  تحتوي 
الـــــذي يــعــد بــمــثــابــة الــــوقــــود الــــــالزم لــلــجــســم، 
وتــحــتــوي الــقــهــوة عــلــى نــســبــة كــافــيــني تبلغ 
ضعف تلك املوجودة في الشاي، فكوب واحد 
من الشاي يحتوي على 40 ملغ من الكافيني، 
في حني تحتوي نفس الكمية من القهوة على 

80 إلى 115 ملغ من الكافيني.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن احــــتــــواء الـــقـــهـــوة والـــشـــاي  وعـ
عــلــى كــمــيــات مختلفة مــن الــكــافــيــني، فـــإن كال 
املشروبني يقدمان للشخص الفوائد املرتبطة 
فالكافيني  بــاعــتــدال.  استهالكهما  تــم  إذا  بــه 
مــنــبــه قــــوي لــلــجــســم والـــعـــقـــل، ويــمــلــك تــأثــيــرا 
ــا قــــد يــحــمــي مــــن مـــخـــاطـــر املـــعـــانـــاة مــن  ــيــ واقــ
والــداء  املزمنة،  العصبية  التنكسية  األمــراض 
الــســكــري الــنــوع الــثــانــي، وأمــــراض الــكــبــد بما 
فيها السرطان، كما يترك األشخاص في حالة 
تأهب، ويسهل من األفعال ومن ردود األفعال، 

ويساهم في تعزيز القدرات الذهنية.
في   »surrEy« جامعة  مــن  الباحثني  ولــكــن 
القهوة  تــعــاطــي  إن  يــقــولــون  املــتــحــدة،  اململكة 
الــنــوم،  عــلــى صعيد  مــشــاكــل  أن يسبب  يمكن 
لــدى شاربي الشاي  وذلــك بعكس ما يحصل 

الذين ينعمون بنوم أطول وأفضل.

2. مضادات األكسدة
تزخر القهوة والشاي بمضادات األكسدة التي 
الكيماوية  الجذور  أضــرار  الجسم من  تحمي 
الحرة التي تسبب العديد من األمراض، ويضم 
كـــال املـــشـــروبـــني قــائــمــة طــويــلــة مـــن مـــضـــادات 
التي  البوليفينول  مركبات  خاصة  األكــســدة، 

تقي الجسم من بعض األمراض املزمنة.
ــن مـــركـــبـــات  ــ ــدة مــ ــ ــديــ ــ ــات عــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــد مــ ــ ــوجـ ــ تـ
ــهـــوة، ومــنــهــا  ــقـ الــبــولــيــفــيــنــول فـــي الـــشـــاي والـ
هي  والكاتيكني  والتيروبيجني،  التيفالفني، 
املــكــونــات األســاســيــة فــي الــشــاي، فــي حــني أن 
وحمض  الفالفونيد  بمركبات  غنية  الــقــهــوة 

الكلورجينيك.
كشفت دراسة حديثة أجريت في أنبوب االختبار 
أن مركبات التيفالفني والتيروبيجني تثبط نمو 
خاليا سرطان الرئة والقولون وتؤدي إلى قتلها 
في النهاية. ودراسات أخرى على خاليا سرطان 
الدم أعطت نتائج مماثلة. ما يشير إلى أن الشاي 
يملك خصائص واقية من السرطان، ولكن هناك 

حاجة إلى املزيد من البحث لتأكيد ذلك.
ــات تــمــت في  ــ عــلــى صعيد آخـــر، وجـــدت دراسـ
أنـــبـــوب االخــتــبــار أن حــامــض الــكــلــورجــيــنــيــك 
املضاد لألكسدة املوجود في القهوة يعمل هو 
اآلخر كمثبط قوي لنمو الخاليا السرطانية، 
فيحمي من سرطان الكبد والجهاز الهضمي.

وأظهرت دراسات طويلة املدى على البشر أن 
القهوة والــشــاي قــد يحميان أيضا مــن أنــواع 
أخـــرى مــن الــســرطــانــات، مــثــل ســرطــان الــثــدي 

والقولون واملستقيم واملثانة.

3. الطاقة
الطاقة،  لــك  يقدما  أن  والــشــاي  للقهوة  يمكن 
ويــــرجــــع تـــأثـــيـــر الـــقـــهـــوة املــــعــــزز لــلــطــاقــة إلـــى 
الكافيني الـــذي يــزيــد الــدوبــامــني، والــدوبــامــني 
ــاغ، وهـــو  ــ ــدمــ ــ ــم فــــي الــ ــهـ ــاقــــل عـــصـــبـــي مـ هــــو نــ
املـــســـؤول عـــن تــأثــيــر الــقــهــوة املــنــبــه، وتــأثــيــر 

القهوة على مستوى الطاقة فوري، إذ بمجرد 
تــنــاولــهــا يــمــتــص الــجــســم حـــوالـــى 99% من 
الــكــافــيــني فــي غــضــون 45 دقــيــقــة، إال أن ذورة 
استهالك  مــن  دقيقة   15 بعد  تحصل  تركيزه 
القهوة، وهذا يفسر تفضيل الكثيرين للقهوة.
أنــه يحتوي على  أمــا الشاي، فعلى الرغم من 
أنــه غني بمضاد  إال  الكافيني،  مــن  أقــل  نسبة 
الــذي   El thEanin »تــيــانــني ـ  ـــ  »لـ األكـــســـدة 
الــدراســات  ووجـــدت  العقل،  تنشيط  يستطيع 
ـ تــثــيــانــني« يــعــمــالن جنبا  ـــ  ــ الــكــافــيــني و»لـ أن 
والتركيز  اليقظة  على  الحفاظ  في  إلــى جنب 
ناعم وسلس  ولكن بشكل  والحدة،  واالنتباه 

أكثر من القهوة.
والخالصة أن كال من القهوة والشاي يرفعان 
القهوة  أن  إال  الــجــســم،  فــي  الــطــاقــة  مستويات 
تعطي الجسم طاقة فورية، في حني أن الشاي 

يعطي طاقة هادئة وناعمة.

4. فقدان الوزن
تشير الــبــحــوث األولــيــة إلــى وجـــود صلة بني 
تــنــاول القهوة والــشــاي وفــقــدان الـــوزن، حيث 
القهوة على  الكافيني املوجود في  قد يساعد 
حـــرق الـــدهـــون والـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة، فوفقا 
لدراسة أجريت عام 2019، وجد الباحثون أن 

القهوة تزيد من معدل األيض.
وفي دراسة أخرى قادها باحثون من جامعة 
املجلة  في  نتائجها  للصحة نشرت  هــارفــارد 
األميركية للتغذية السريرية، تبنّي أن األشخاص 
الـــذيـــن شـــربـــوا 4 فــنــاجــني مـــن الــقــهــوة يوميا 

انخفضت نسبة الدهون لديهم بنسبة %4.
أما الشاي فيبدو أنه أيضا يساعد على نقص 
الوزن، وقد يكون بسبب مركبات البوليفينول، 
فهي تخفض مستوى الدهون في الدم، وتغير 

التنوع في املستعمرات الجرثومية املتعايشة 
في األمعاء، مما قد يساعد في نقص الوزن.

5. االكتئاب
توصلت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 300 
ألف مشارك أن تناول كوب من القهوة يوميا 
يقلل من مخاطر اإلصابة باالكتئاب بنسبة %8. 
كما أن هناك أدلــة تفيد بــأن من يشرب ثالثة 
أكواب من الشاي في اليوم تقل نسبة إصابته 

باالكتئاب 37% مقارنة بمن ال يشربه.

6. تلون األسنان
يمكن للقهوة والشاي أن تحول بياض األسنان 
البني، ولكن أي منهما  أو  اللون األصفر  إلــى 
أسوأ؟ تقول الغالبية العظمى من أطباء األسنان 
إن مركبات الشاي تلتصق بالطبقة الخارجية 
لألسنان بشكل أكثر من املركبات املوجودة في 
القهوة، وقد يزيد استعمال غسول الفم الحاوي 

على الكلوريكسيدين الطني بلة. 

7. عودة السرطان
وجدت دراسة حديثة بقيادة تشارلز فوكس، 
ــان الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي في  ــرطـ مـــديـــر مـــركـــز سـ
معهد دانا فاربر في بوسطن، أن شرب القهوة 
بــانــتــظــام قــد يــســاعــد فــي مــنــع عـــودة ســرطــان 

الــقــولــون بعد الــعــالج. وقــد علق فــوكــس على 
نــتــائــج الــــدراســــة الــتــي شــمــلــت 1000 مــريــض 
قائال: كان هناك ارتباط مهم بني شرب القهوة 
ــان الـــقـــولـــون لــلــذيــن  ــرطـ وانـــخـــفـــاض عـــــودة سـ
شربوا 4 أكواب أو أكثر من القهوة يوميا، أما 

عن الشاي فعلى ما يبدو أن ال تأثير له.

■ سلبيات القهوة والشاي: االستهالك املفرط 
لــلــقــهــوة قـــد يــرفــع مــســتــويــات الــقــلــق واألرق، 
ــار جانبية عــنــد الــحــوامــل، أمــا  وقـــد يسبب آثـ
الشاي فالسلبيات الناجمة عنه تبقى ضئيلة 
بــاملــقــارنــة مــع الــقــهــوة، وتــرتــبــط، أكــثــر بشرب 
شاي شديد السخونة على املدى الطويل، ألنه 
املـــريء، كما أن  يزيد خطر اإلصــابــة بسرطان 

التانني يعرقل عملية امتصاص الحديد.

■ فــــخ اإلضـــــافـــــات: املــشــكــلــة الــحــقــيــقــيــة لــكــال 
ــــي اإلضــــــافــــــات )الـــســـكـــر  املــــشــــروبــــني تـــكـــمـــن فـ
مصدرًا  يجعلهما  مما  والــكــريــمــه(،  والحليب 
للدهون والــســعــرات الــحــراريــة، فكن حــذرًا من 
هذه اإلضافات حيث يمكن أن تسبب العديد 

من املشاكل الصحية.

ــاي أم قــــهــــوة؟: لــلــشــاي والـــقـــهـــوة فــوائــد  ■ شــ
صــحــيــة مـــع بــعــض الــســلــبــيــات لــكــل مــنــهــمــا، 
ــتـــي يـــرجـــوهـــا كــل  ــام، والــــفــــائــــدة الـ ــ وبـــشـــكـــل عــ
شخص من املشروب هي التي تعطي أحدهما 
لــه، فمن يبحث عن  املزية عن اآلخــر بالنسبة 
دفــعــة طــاقــة ســريــعــة لــبــدء نــهــاره أو ممارسة 
والشخص  الــقــهــوة،  اختيار  فعليه  الــريــاضــة، 
الــــذي يــرغــب فـــي تــقــلــيــل اســتــهــالك الــكــافــيــني، 
فيمكنه اختيار الشاي. وقد يكون من األفضل 
استهالك املشروبني بالتناوب، شرط االعتدال.

من يرغب تقليل 
الكافيين ينصح باختيار 

الشاي

)Getty( تناول القهوة يمكن أن يسبب مشاكل في النوم أكثر من الشاي
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يحتل  الذي  المرض  لمكافحة  برنامج حكومي  تأسيس  األردنيات منذ  بين  الثدي  الوفيات بسرطان  تنخفض نسب  لم 
المرتبة األولى بين السرطانات األكثر شيوعًا، ما يكشف أن إجراءات التوعية التي يركز عليها البرنامج محدودة الفاعلية

فشل في تخفيض نسب الوفيات باألردن

مكافحة 
سرطان الثدي

عّمان ـ أنصار أبوفارة

الرياشات،  موسى  الطبيب  يصف 
ــاء مــرضــى  رئـــيـــس جــمــعــيــة أصــــدقــ
ــّمــــان، اإلجـــــــراءات  الـــســـرطـــان فـــي عــ
املتخذة في سبيل تخفيض الوفيات بسرطان 
 ذلك 

ً
»غير الكافية«، معلال الثدي ومكافحته بـ

بــعــدم تــســجــيــل انــخــفــاض فـــي عــــدد الــوفــيــات 
بــــاملــــرض الـــــــذي يـــحـــتـــل املــــرتــــبــــة األولــــــــى بــني 
الــســرطــانــات األكـــثـــر شــيــوعــا بـــني األردنـــيـــني، 
خــالل الــســنــوات العشر املــاضــيــة، »وهـــذا يعّد 
فــي ظــل وجــود برنامج وطني موجه  إخفاقا 
الــوفــيــات بــهــذا املـــرض، وهو  لتخفيض نسب 
الــبــرنــامــج األردنــــي ملكافحة ســرطــان الــثــدي«، 

على حد قوله.
وتثبت إحصائيات السجل الوطني للسرطان 
لــــــوزارة الــصــحــة األردنــــيــــة، أن نسبة  الــتــابــع 
الوفاة بسرطان الثدي بني السيدات املصابات 
سنويا تراوح بني 10% إلى 12% من إجمالي 
اإلصــابــات الجديدة املسجلة كل عــام، وتصل 
نسبة الوفاة بني جميع النساء املصابات في 
شــتــى األعـــــوام إلـــى 24%، ولـــم تــنــخــفــض تلك 
النسب منذ عام 2008 وحتى 2016، وهو آخر 
عمر  للدكتور  وفقا  إحصائياته،  تتوافر  عــام 
الـــنـــمـــري، مــديــر الــســجــل الــوطــنــي لــلــســرطــان، 
الذي أوضح أن تحليل البيانات يتطلب وقتا 
إعــالنــهــا. وبلغ عــدد الحاالت   ويتأخر 

ً
طــويــال

الثدي، 1174 حالة في عام  املصابة بسرطان 
بينما   ،2015 فــي  حــالــة   1145 وكــانــت   ،2014
ارتفع إلى 1263 حالة عام 2016، وفق بيانات 
ص سنويا 

َّ
شخ

ُ
السجل الوطني للسرطان. وت

1000 إلــى 1200 ســيــدة بــهــذا املـــرض، بحسب 
ــــي ملــكــافــحــة ســرطــان  مـــديـــرة الــبــرنــامــج األردنــ
تشير  التي  العجلوني،  ريــم  الدكتورة  الثدي، 
مقارنة  الثدي  إجمالي نسبة سرطان  أن  إلــى 

بسرطانات النساء يشكل %40.

ما مهام البرنامج؟
األردنـــيـــة  الــصــحــة  وزارة  أســســت   ،2007 عـــام 
برنامج مكافحة سرطان الثدي، بالشراكة مع 
للسرطان )غير حكومي وغير  الحسني  مركز 
ربــحــي(، وكــان الــهــدف األســاســي مــن تأسيس 
عن  املبكر  الكشف  خــدمــات  تقديم  الــبــرنــامــج، 

في شهر أكتوبر/ تشرين األول، شهر التوعية 
العاملي سنويا باملرض، لكن ال يعني ذلك أن 
نشاطات التوعية تتوقف على مدار العام، بل 

تبقى مستمرة، حسب قولها.
وعــلــى الــرغــم مــن أهــمــيــة تــكــويــن الــوعــي على 
أهــمــيــة الــفــحــص املــبــكــر ملــحــاربــة املــــرض، لكن 
التي تساعد  البيئة  تهيئة  إلــى  األمــر يحتاج 
السيدات على ترجمة وعيهن إلى أفعال، وفقا 
الــذي يؤكد أن 60% من األردنيات  للرياشات 
الفحص  إجــراء  بأهمية  الوعي  لديهن  أصبح 
املـــبـــكـــر، لــكــنــهــن ال يــقــمــن بــالــفــحــص. هــــذا ما 
تكشفه نتائج مسح السكان والصحة األسرية 
لعامي 2017 و2018 بأن 21% فقط من النساء 
املــتــزوجــات فــي األردن أجــريــن فحوصا ذاتية 
الثدي، خالل األشهر  أو متخصصة لسرطان 
فيما خضعت %9  املسح،  السابقة على  الـــ12 

منهن فقط لتصوير ماموغرام.
وتــتــطــابــق نــتــائــج املـــســـح مـــع اســتــطــالع رأي 
غير قياسي أجرته معدة التحقيق، شمل 100 
ســيــدة، وكــانــت إجــابــة 76 ســيــدة مــن الــلــواتــي 
 العينة، بأنهن لم يجرين أي فحص 

ّ
شملتهن

مــامــوغــرام(،  أو  )ألــتــراســاونــد  للثدي  شعاعي 
بينما بلغ عدد من أجرينه 24 سيدة فقط، 15 
منهن أجرينه في مركز أو مشفى خــاص، و9 

سيدات في مشفى حكومي.

كلفة باهظة
أجابت 77 سيدة شاركن في االستطالع بأنهن 
لــم يقمن به  الــفــحــص، 15% منهن  لــم يجرين 
 ال يمتلكن تأمينا صحيا، 

ّ
ألسباب مادية، فهن

 لم يجرين الفحص لعدم وجود 
ّ
و41% منهن

أعراض، وكان السبب لدى 13% أن املشافي التي 
يتوافر فيها الفحص بعيدة عن مكان إقامتهن.

وتــــــراوح تــكــلــفــة الــفــحــص فـــي مـــراكـــز األشــعــة 
واملشافي الخاصة بني 35 إلى 40 دينارًا )50 
و57  دوالرًا(، وفق ما وثقته معدة التحقيق في 
6 من تلك املشافي واملــراكــز، وتجري بعضها 
خصومات رمزية في أثناء حملة التوعية في 
أكتوبر من كل عام، وهو ما تعتبره العجلوني 
ثمرة تشبيك البرنامج األردني مع املؤسسات 
الــصــحــيــة املــخــتــلــفــة، وحـــثـــهـــا عـــلـــى تــشــجــيــع 

السيدات على فحص املاموغرام.
وما زالت محدودية القدرة املالية تشكل عائقا 
رئيسيا أمام إجراء الفحص، وهو ما لم يسمح 
لــألربــعــيــنــيــة أمــيــنــة نــــور املــقــيــمــة فـــي الــعــقــبــة 
املاموغرام،  تكاليف  بتغطية  األردن،  جنوبّي 
قائلة: »ليش أضل أدفع طاملا ما عندي أعراض 

غريبة، وخاصة ما عندي تأمني صحي؟«.
ــر الـــعـــجـــلـــونـــي إلــــــى وجـــــــود عـــيـــادتـــني  ــيـ وتـــشـ
ملدة  تستقران  للبرنامج،  تابعتني  متنقلتني 
6 أشهر في مناطق غير مخدومة بالفحوص 
ــرام، وتـــقـــدم  ــ ــوغـ ــ ــامـ ــ ــة املـ ــاصــ اإلشـــعـــاعـــيـــة، وخــ
األقــل  املناطق  فــي  للسيدات  مجانا  خدماتها 
أمــا التي تمتلك  حظا من غير املؤمنات فقط، 
إلـــى مشفى  الــتــوجــه  تــأمــيــنــا صــحــيــا، فعليها 
يــؤمــن لها الــفــحــص، وقــد يــكــون أقـــرب مشفى 
في محافظة أخــرى، ما يحتم عليها االنتقال 
ملــســافــة طــويــلــة وانــتــظــار دور أطــــول، وفــقــا ملا 

وضحته نور.

إجراءات طاردة 
في المشافي العامة

تتوافر وحـــدات املــامــوغــرام فــي 26 مشفًى و8 
مراكز صحية تابعة لوزارة الصحة األردنية، 
وفقا للعجلوني، مؤكدة أن الفحص السريري، 
بواسطة  )فحص  واأللتراساوند  واملاموغرام 

مجانا  فيها  متاحة  الصوتية(  فــوق  األمـــواج 
ـــنـــات يــحــصــلــن على  ــنــات، وغـــيـــر املـــؤمَّ لــلــمــؤمَّ
دوالرات(،   8.46( دنانير   5.5 مقابل  الفحص 
دوالر(   2,82( ديــنــاريــن  مبلغ  إلـــى  بــاإلضــافــة 
كشفية لــلــعــيــادة الــتــي تــجــري الــتــحــويــل على 

قسم األشعة. 
لكن إجراءات الفحص الطويلة طاردة لطالبي 
املواعيد  بسبب  العامة،  املشافي  فــي  الخدمة 
إلجــراء  السيدة  عليها  تحصل  التي  البعيدة 
في  التحقيق  ُمــعــّدة  ملــا وثقته  وفــقــا  الفحص، 
تجربتها إلجراء الفحص الوقائي في مشفى 
الجامعة األردنــيــة في عمان، إذ حصلت على 
موعد في العيادات الخارجية التابعة للمشفى 
عقب 20 يوما من طلبها، ثم أحيلت على قسم 
 ،2019 الثاني  نوفمبر/تشرين   7 فــي  األشــعــة 
ــــذي حــــدد لــهــا مـــوعـــدًا إلجـــــراء ألــتــراســاونــد  الـ

للثدي في 27 إبريل/ نيسان 2020.
وتــقــّر الــعــجــلــونــي بــالــتــحــديــات الــكــبــيــرة التي 
ــا  تــــواجــــه مـــكـــافـــحـــة ســــرطــــان الـــــثـــــدي، أبــــرزهــ
الصحة  وزارة  مــشــافــي  عــلــى  الكبير  الــضــغــط 
َعّد أكبر مزود لخدمة املاموغرام، قائلة: 

ُ
التي ت

»نحن نعلم بذلك، لكن نحاول تذليل العقبات 
في حدود املستطاع«.

االفتقار إلى استراتيجية
لمكافحة المرض

يـــرى األمــــني الــعــام للمجلس الــطــبــي األردنــــي 
الصحية(  الــخــدمــات  لتطوير  مستقلة  )إدارة 
الــصــحــة  بــــــوزارة  ومـــديـــر إدارة املــســتــشــفــيــات 
سابقا، الدكتور مصطفى برماوي، أن مكافحة 
بــوضــع استراتيجية  تــنــجــح  الــثــدي  ســرطــان 
وطــنــيــة ملــكــافــحــة الــســرطــان بــكــل أنـــواعـــه على 
لها،  الالزمة  املوازنة  اململكة، ورصــد  مستوى 
للسيدات  املــامــوغــرام  توفير فحص  أن  مؤكدًا 
فعلية على طريق  أول خــطــوة  كــافــة، سيكون 
تــخــفــيــض نــســبــة الــــوفــــاة بــســبــب هــــذا املـــرض 

نتيجة االكتشاف املتأخر.
ويوافقه الرياشات بالقول إن األصل أن تجعل 
فحصني  واملاموغرام  األلتراساوند  الحكومة 
مثل فحوص  تماما   ، مــعــنيَّ عمر  عند  ملزمني 
الزواج، مع تكفلها بتوفير التسهيالت الالزمة 
لــذلــك، وجــعــل الفحص دوريـــا، وهــكــذا يصبح 

باإلمكان السيطرة على املرض.
ويرد النمري بأن توفير الفحص املجاني كان 
هدفا منذ تأسيس البرنامج األردني ملكافحة 
ــق حتى 

ّ
ــم يــتــحــق ــذا لـ ــان الــــثــــدي، لــكــن هــ ســـرطـ

ــوزارة الصحة  اآلن، بسبب الــعــوائــق املــالــيــة. فـ
تخصص مــا اليقل عــن 250 ألــف ديــنــار )352 
ما  إلــى جانب  للبرنامج،  دوالر( سنويا  ألــف 
يــحــصــل عــلــيــه مـــن الــتــبــرعــات والـــهـــبـــات. لكن 
البرنامج حصال على بعض  الـــوزارة وفــريــق 
كتخفيض سعر  املــجــال،  هــذا  فــي  املكتسبات 
املاموغرام في مشافي وزارة الصحة، وشموله 
بــالــتــأمــني، والــحــصــول عــلــى الــدعــم مــن بعض 
األطباء والقطاع الخاص، وخاصة خالل شهر 

التوعية بحسب النمري.
عــلــى صاحب  املــســؤولــيــة  العجلوني  وتــحــيــل 
ــرار، مــعــتــبــرة أن الــوضــع األمــثــل أن يكون  ــقـ الـ
السيدات، لكن الوصول  الفحص مجانيا لكل 
إلــى هــذا الــهــدف بحاجة إلــى تيسير فحوص 
األمراض غير السارية وإتاحتها للجميع، وأن 
تعطى الرعاية الوقائية األولوية، حتى ال نصل 
إلى مرحلة تكون فيها جميع الحاالت الراقدة 
في املشافي متقدمة وتحتاج إلى تدخالت طبية 
املتأخر  االكــتــشــاف  بسبب  ومــتــعــددة،  مكلفة 

للمرض، كما هو الحال القائم.

ــثـــدي، مـــن أجـــل تــخــفــيــض مــعــدالت  ســـرطـــان الـ
الــوفــيــات الناتجة مــن هــذا املـــرض، مــن طريق 
املتأخرة  مراحله  فــي  تشخيصه  مــن  االنتقال 
)الثالثة والرابعة(، إلى تشخيصه في مراحله 
املبكرة )صفر - الثانية(، إذ تكون فرص الشفاء 
ومــعــدل الــنــجــاة أعــلــى، وتكاليف الــعــالج أقــل، 
للبرنامج.  اإللــكــتــرونــي  املــوقــع  كما جــاء على 
أطلقت  الصحة  وزارة  فــإن  الــنــمــري،  وبحسب 
داخلية ودالئــل  بــروتــوكــوالت  وفــق  البرنامج 
إرشادية، وال يوجد قانون أو نظام خاص به.

ومــن ضمن مــهــام الــبــرنــامــج األســاســيــة، نشر 
ــبـــكـــر لـــلـــثـــدي،  ــرورة الـــفـــحـــص املـ ــ ــــضـ الــــوعــــي بـ
وتــحــســني إمــكــانــيــة تـــوافـــر خـــدمـــات الــكــشــف 
املــبــكــر وإمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــيــهــا فـــي جميع 
أنحاء األردن، وال سيما املناطق النائية وغير 
مقدمي  وتــدريــب  تعليم  املــخــدومــة، وتحسني 
الــرعــايــة الــصــحــيــة، مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــهــدف 
بتخفيض نسب الوفيات بسرطان الثدي. لكن 
العقبات  أن  يوثق  الجديد«  »العربي  تحقيق 
ــلــــواتــــي يــســتــجــن  ــيــــدات الــ ــه الــــســ ــواجــ الـــتـــي تــ
للحمالت التوعوية ويتوجهن إلجراء الفحص 
املبكر تشكل عوامل طاردة تحول دون تحقيق 
الــهــدف مــن نــشــر الــوعــي والــتــثــقــيــف الصحي 
حول ضرورة الفحص، وأبرزها عدم مجانية 
الـــفـــحـــص، وارتــــفــــاع تــكــلــفــتــه فـــي املــؤســســات 
ــراءات  الــصــحــيــة الــخــاصــة، بــاإلضــافــة إلـــى إجــ
الفحص الطاردة في املشافي العامة، وضعف 
ذات  أو محافظات  نائية،  الخدمة في مناطق 

كثافة سكانية عالية ومرافق محدودة.

إحجام عن الفحص
تــــرمــــي الـــحـــمـــالت الـــتـــوعـــويـــة الــــتــــي يــنــفــذهــا 
الــبــرنــامــج األردنــــــي ملــكــافــحــة ســـرطـــان الــثــدي 
وبالتعاون  للسرطان،  الحسني  مركز  بقيادة 
بفحوصات  التثقيف  إلــى  الصحة،  وزارة  مــع 
 
ّ
الــكــشــف املــبــكــر وتشجيع الــســيــدات بــعــد ســن

ــا، وخـــاصـــة  ــنـــويـ األربــــعــــني عـــلـــى إجـــرائـــهـــا سـ
ــواع صـــور األشــعــة  فــحــص املــامــوغــرام )مـــن أنــ
املساعدة،  الفحوصات  جانب  إلــى  السينية(، 
كــالــفــحــص الـــذاتـــي شــهــريــا، وإجـــــراء الفحص 
الــســريــري عــنــد الــطــبــيــب مـــرة ســنــويــا، بهدف 
اكتشاف املرض مبكرًا، وفقا للعجلوني، التي 
توضح أن البرنامج يكثف نشاطاته التوعوية 
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عمر كوش

كـــان الفــتــا أن تــركــيــا مــن أوائــــل الــــدول التي 
رحـــبـــت بـــاملـــصـــالـــحـــة الــخــلــيــجــيــة، إذ فـــور 
إعالن وزير خارجية الكويت، أحمد ناصر 
الصباح، التوصل إلى اتفاق بني السعودية 
وقطر يقضي بفتح األجواء والحدود البرية 
والبحرية بينهما، سارعت وزارة الخارجية 
أن  بــيــان، اعتبرت فيه  إلــى إصـــدار  التركية 
 األزمة 

ّ
هذا التطور يمثل خطوة هامة لحل

الخليجية املتواصلة منذ يونيو/ حزيران 
2017، وثّمنت »جهود القوى الدولية التي 
إلى  الــتــوصــل  فــي  عبر وساطتها  ساهمت 
الــقــرار، وفــي مقدمتها دولــة الكويت«.  هــذا 
وبعد التوقيع على اتفاق املصالحة، أعربت 
الخارجية عن تمنياتها في أن يسهم »بيان 
 نهائي لألزمة، 

ّ
العال« في التوصل إلى حل

وأن تــركــيــا »مـــع إعــــادة تــأســيــس الــثــقــة بني 
الــدول الخليجية، ومستعّدة لبذل الجهود 
مــن أجــل االرتــقــاء بتعاونها املــؤســســي مع 
تعتبر  الـــذي  الخليجي«  الــتــعــاون  مجلس 
أما  لــه.  استراتيجيا  شريكا  نفسها  تركيا 
ــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغـــــــان،  الـــرئـــيـــس الـ
الخليجية وبــاركــهــا،  املــصــالــحــة  فــقــد حــّيــا 
معتبرًا أنها تمثل »خطوة إيجابية ستعود 
بــالــخــيــر عــلــى املــنــطــقــة، وأن »مــكــانــة تركيا 
مــهــمــة فـــي الـــعـــالقـــات الــتــركــيــة الــخــلــيــجــيــة، 
إلــى مكانتها ستكون  تركيا  عــودة  وأيضا 
التعاون  أجــل  املقبلة، من  الفترة  في   

ً
قريبة

رندة حيدر

ــٍة  ــيــ ــالــ ــٍة ومــ ــيــ ــر أزمــــــــــٍة صــــحــ ــ ــطـ ــ فـــــي ظـــــل أخـ
لبنان،  يعيشها  واجــتــمــاعــيــٍة  واقــتــصــاديــٍة 
يــبــدو أن الــعــراقــيــل الــكــثــيــرة الــتــي تعترض 
العالقة  وتــصــّدع  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
بـــــني رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة مــــيــــشــــال عــــون 
والـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف ســـعـــد الــــحــــريــــري، بــعــد 
تــســريــب فــيــديــو لــلــرئــيــس عــــون يــتــهــم فيه 
الحريري بالكذب، أصبحت تتعّدى مسألة 
خالفاٍت بني األحزاب على توزيع الحصص 
الـــوزاريـــة، وتــنــطــوي ربــمــا على هـــدٍف أكبر 
وأخــطــر هــو مــحــاولــة تغيير قــواعــد اللعبة 
السياسية املتعارف عليها في لبنان، كي ال 
نقول عملية انقالب سياسي على الصيغة 
الــلــبــنــانــيــة، كــمــا وردت فــي اتــفــاق الــطــائــف 
ــاق الــوطــنــي  ــفــ ــعــــروف بـــاســـم وثــيــقــة االتــ املــ
في  اللبناني  النيابي  املجلس  أقــّرهــا  التي 
األهلية  للحرب  حــدًا  والتي وضعت   ،1989
فـــي لــبــنــان، وأعــــــادت تـــوزيـــع الــصــالحــيــات 
بني الرئاسات الثالث، ال سيما بني رئاسة 
الــــجــــمــــهــــوريــــة املــــخــــّصــــصــــة لــلــمــســيــحــيــني 
ــة الــثــانــيــة الـــتـــي تــمــثــل املــســلــمــني  والـــرئـــاسـ

السنة في لبنان.
الـــــــخـــــــالف الـــــــحـــــــاد الــــــــدائــــــــر الـــــــيـــــــوم عـــلـــى 
ــهــــره جـــبـــران  ــون وصــ ــ الـــصـــالحـــيـــات بــــني عـ
باسيل وبني الرئيس املكلف سعد الحريري 
من مظاهر تغيير قواعد اللعبة السياسية، 
الـــذي يــرغــب فــريــق رئــاســة الجمهورية في 
تحقيقه في املــدة املتبقية لوالية عــون، من 
أجـــل ضــمــان انــتــخــاب بــاســيــل رئــيــســا بعد 
عــامــني، وذلـــك بــاالعــتــمــاد على دعــم حليفه 
حزب الله. والسؤال هنا: ما القاسم املشترك 
ــران بــاســيــل الــــرامــــي إلــى  ــبـ بـــني مـــشـــروع جـ
تــغــيــيــر قـــواعـــد الــلــعــبــة الــســيــاســيــة ونــظــرة 

حزب الله إلى إعادة صياغة هذه القواعد؟
مــعــلــوم أن مــيــشــال عـــون وقـــف ضـــد اتــفــاق 
فــي 1989، واعــتــبــره  مــنــذ توقيعه  الــطــائــف 
ــاء عــلــى حـــســـاب املــســيــحــيــني في  اتـــفـــاقـــا جــ
الجمهورية  رئاسة  موقع  وأضعف  لبنان، 
وهــــــّمــــــش دورهــــــــــــــا، وانـــــــتـــــــزع مــــــن رئـــيـــس 
 حل املجلس النيابي، وقّيد 

ّ
الجمهورية حق

تــكــلــيــفــه رئـــيـــس الــحــكــومــة بـــاالســـتـــشـــارات 

خيري عمر

فــي  املـــصـــريـــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  نـــشـــرت 
تـــقـــريـــرًا   ،2021 الـــثـــانـــي  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/ 
تحت عــنــوان »أهـــم مــالمــح وجــهــود وزارة 
يـــرصـــد   ،»2020 عــــــام  خــــــالل  الــــخــــارجــــيــــة 
تحّركات السياسة املصرية تجاه الشؤون 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، ويــأتــي صــــدوره في 
الخارجية،  للسياسة  تقييم  عملية  إطـــار 
تـــقـــوم عــلــى تــعــزيــز الـــعـــالقـــات اإليــجــابــيــة 
ــلـــى الـــرغـــم  مــــع دول الــــشــــرق األوســــــــط. وعـ
مــن الــعــرض الـــســـردي، فــإنــه يثير النقاش 
السياسة املصرية وقدرتها  بشأن طبيعة 
ــا، وخـــصـــوصـــا مــا  ــهـ ــفـ ــواقـ عـــلـــى تـــعـــديـــل مـ
يــرتــبــط بــتــداعــيــات التطبيع مــع إســرائــيــل 
والتغيرات املرتبطة بالعالقات الخليجية.

ومــع بــدايــة الــعــام املــاضــي )2020(، عملت 
السياسة املصرية في ظل قيود وتحّديات 
اســتــراتــيــجــيــة، كــانــت أهـــم مــصــادرهــا في 
النهضة، واستمرار  رتابة مفاوضات سد 
األزمة األمنية في ليبيا، غير أن ما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية أضاف أعباًء نوعية، 
ــادرة الـــســـالم األمــيــركــيــة،  ــبــ فــقــد جـــــاءت مــ
صــفــقــة الــــقــــرن، عـــلـــى دمـــــج إســــرائــــيــــل فــي 
رعت   ،2020 آب  أغسطس/  ومنذ  املنطقة. 
الواليات املتحدة إصدار إعالناٍت سياسيٍة 
شملت اإلمارات والبحرين ثم املغرب. وكان 
 في تدشني 

ً
العامل املشترك بينها متمثال

)أو اســـتـــئـــنـــاف( عـــالقـــات تـــعـــاون شــامــلــة 
السالم  مــســارات  بمعزل عن  إسرائيل،  مع 
اإلمــارات  السياسة  السابقة. وشملت هذه 
والبحرين واملغرب، وهناك محاوالت لضم 
إلــى مربع التطبيع فــي مجاالت  الــســودان 

االقتصاد واألمن والثقافة والسياحة.
ــا مــشــتــركــا فــي  ــرفـ ــــدت اإلمـــــــــارات طـ ــد بـ ــ وقـ
ــذه الــعــمــلــيــات ونـــطـــاقـــهـــا، فـــهـــي لــم  ــ كــــل هـ
تقتصر على إقامة عالقات ثنائية عادية، 
ــيــــل لــتــحــقــيــق  ــرائــ ولـــكـــنـــهـــا تـــعـــمـــل مــــع إســ
الــدول  مــع  دبلوماسية إضافية  إنــجــازات 
ــــدت خــــطــــوات اإلمــــــــارات  ــد بــ ــ األخـــــــــرى. وقــ
املشتركة،  الــبــيــانــات  وبحسب  مــتــســارعــة. 
حلفاء  شبكة  تكوين  فــي  األهــــداف  تتركز 
إلســرائــيــل والـــواليـــات املــتــحــدة عــبــر بناء 
عالقات سياسية تساند توسيع التعاون 

الدبلوماسي والتجاري واألمني.
على  الــفــوريــة  الفعل  ردود  أهمية  وتكمن 
طــــرح الـــرؤيـــة األمــيــركــيــة فـــي الــكــشــف عن 
الــعــربــيــة إزاء تـــطـــورات  الــــــدول  تـــوجـــهـــات 
األردن  كانت  الفلسطينية.  القضية  حــول 
للسالم،  األميركية  للرؤية  انــتــقــادًا  األكــثــر 
عــنــدمــا اعــتــبــرتــهــا مــمــاثــلــة لـــوعـــد بــلــفــور، 
لكنها دعت إلى مفاوضات مباشرة بشأن 
قـــضـــايـــا الــــوضــــع الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى أســــاس 
الفلسطيني،  للشعب  املــشــروعــة  الــحــقــوق 
ويمكن تفسير املوقف األردنــي من وجهة 
النهائي،  الحل  بقضايا  مباشرة  ارتباطه 
وخــصــوصــا تــجــاه اإلشــــراف على األمــاكــن 
املقّدسة والالجئني، وهي تتقاطع مباشرة 
ــــي وشــرعــيــتــه  مـــع مــكــونــات الــنــظــام األردنــ
الــتــاريــخــيــة، ويــتــقــارب مــع املــوقــف التركي 

الذي اعتبرها »ميتة« وغير قائمة.
ــــروق الــتــجــربــة املــصــريــة،  وبــالــنــظــر إلــــى فـ
يمكن مالحظة أنها حافظت على وضعية 
الــســالم الـــبـــارد حــتــى عـــام 2004، لــكــنــه ما 
لــبــث أن ظــهــر تـــحـــّول جـــوهـــري، تــمــثــل في 
ــال الـــغـــاز  الــتــطــبــيــع االقــــتــــصــــادي فــــي مـــجـ
عبر اتفاقات تجارية، فيما ظلت الطبيعة 
الحذرة في العالقة مع إسرائيل. وتفرض 
املوجة الحالية للتطبيع تحّديا للسياسة 
املـــصـــريـــة، فــهــي تــأتــي فـــي ســيــاق تــنــاســق 

ــلـــيـــجـــي املـــــشـــــتـــــرك«. وتــــأتــــي  الــــتــــركــــي الـــخـ
املــصــالــحــة الــخــلــيــجــيــة فـــي وقـــــٍت تستمر 
التركية  العالقات  تطبيع  نحو  مساع  فيه 
مــع كــل مــن الــســعــوديــة والــبــحــريــن ومصر، 
ــــر يــســهــم فـــي تــعــزيــزهــا، وربـــمـــا تمتد  األمـ
الــعــالقــات التركية مع  هــذه املــســاعــي نحو 
اإلمـــــــــارات، خــصــوصــا بــعــد تــعــيــني سفير 
تـــركـــي جـــديـــد فـــي أبــــو ظـــبـــي، تــعــبــيــرًا عن 
رغــبــة أنــقــرة فــي تحسني الــعــالقــات معها، 
ثــم جـــاء تــصــريــح لــوزيــر الــدولــة اإلمــاراتــي 
ل من 

ّ
أنــور قرقاش، قل للشؤون الخارجية، 

شأن الخالفات بني بالده وتركيا، وتذكيره 
بأن »اإلمــارات هي الشريك التجاري األول 
أن  واعتباره  األوســـط«،  الشرق  في  لتركيا 
اإلمــارات غير سعيدة بالخالف مع تركيا، 

وال تسعى إلى تأجيجه.
التركية  املصالحة  أجـــواء  عــن  بعيد  وغــيــر 
ــوزراء  ــ ــارة رئــيــس الـ ــ الــســعــوديــة، جــــاءت زيـ
اللبناني املكلف، سعد الحريري، إلى تركيا 
بعد انقطاع دام سنوات، حيث تطرح أسئلة 
كثيرة حول أسباب هذه الزيارة وخلفياتها، 
كونها تأتي على وقع املصالحة الخليجية 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى تـــركـــيـــا. إضــــافــــة إلـــى 
أن اآلونــــة األخـــيـــرة شــهــدت رســائــل تــقــارب 
متبادلة بني كل من أنقرة والرياض، وذلك 
بعد االتصال بني الرئيس أردوغــان وامللك 
انعقاد قمة  العزيز، عشية  سلمان بن عبد 
الـــعـــشـــريـــن بـــرئـــاســـة الــــريــــاض )بــالــفــيــديــو 
كونفرنس(، و»اتفقا على إبقاء سبل الحوار 

ــيـــــض، إذ تــخــشــى  ــ ــدن إلـــــى الـــبـــيـــت األبـ ــايــ بــ
تـــمـــارس عــلــيــهــا اإلدارة  الــســعــوديــة مـــن أن 
ــاول  ــطـ ــدة ضــــغــــوطــــا، تـ ــديــ ـــجــ األمــــيــــركــــيــــة الـ
ــة إلـــيـــهـــا ومـــلـــف حــقــوق  ــلـــحـ مــبــيــعــات األسـ
اإلنـــســـان فـــي املــمــلــكــة والـــحـــرب فـــي الــيــمــن، 
إلــى تخّوفها مــن احــتــمــاالت اتباع  إضــافــة 
ــيــــركــــي املـــنـــتـــخـــب ســـيـــاســـات  الـــرئـــيـــس األمــ
بــاراك  األســبــق،  الرئيس  لسياسات  مقاربة 
ــا، حـــيـــال إيــــــران؛ خــصــوصــا فـــي ظل  ــامــ أوبــ

وعده بالعودة إلى االتفاق النووي معها.  
أما تركيا فتعيش أخيرا على وقع متغيرات 
بــدأت  حيث  مختلفة،  صعد  على  سياسية 
األوســــــــاط الــســيــاســيــة الـــتـــركـــيـــة الــحــاكــمــة 
تتحّدث عن تغييرات اقتصادية وسياسية 
وديــمــقــراطــيــة، وأخــــذ الــخــطــاب الــســيــاســي 
الــتــركــي الــرســمــي يــمــيــل إلــــى انــتــهــاج لغة 
ناعمة باتجاه التهدئة والحوار في ملفات 
إقليمية ودولــيــة، بــرزت فــي دعــوة الرئيس 
التركي، أردوغــان، إلى فتح صفحة جديدة 
مــع الـــواليـــات املــتــحــدة وأوروبـــــا، وإلـــى حل 
إلى جانب  اليونان وفرنسا،  الخالفات مع 
امللف  فــي  االتــصــاالت مــع مصر والحلحلة 
ــوادر تــوّجــه  ــ ــذي يــعــكــس بـ ــر الــ الــلــيــبــي، األمــ
تصفية  نحو  التركية  السياسة  فــي  جديد 
الـــجـــوار  مــــع دول  املـــشـــكـــالت والــــخــــالفــــات 
ّكـــــر بــالــســيــاســة 

ُ
واملـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، ويـــــذ

الــتــركــيــة بــقــيــادة حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم الــتــي اتبعها فــي بــدايــات وصــولــه 
عــام 2002، وكــانــت مبنية على  الحكم  إلــى 
ــكــــالت مـــــع الـــــجـــــيـــــران، ومــــع  ــشــ تـــصـــفـــيـــر املــ
العربي واإلســالمــي، ومــع املحيط  العاملني، 

التركي بشكل عام.
ــأن عــــودة الــعــالقــات  مــن الــصــعــب الــتــكــهــن بـ
مــع الــســعــوديــة، ومـــع مــصــر ربــمــا، وتليها 
ــارات، ستكون من أجــل بــروز تحالفات  اإلمـ
جديدة في املنطقة، أو أن يرتقي االصطفاف 
الــجــديــد إلـــى مــســتــوى تشكيل جــبــهــة ضد 
التركية مع  فالعالقات  إســرائــيــل،  أو  إيـــران 

إيـــران قــويــة، حيث تــتــعــاون وتــنــّســق أنقرة 
مع طهران في ملفات عديدة، على الرغم من 
املميزة  العالقات  أن  التنافس بينهما، كما 
مــا بــني تــركــيــا وقــطــر لــن تــتــأثــر بمتغيرات 
إلى  بالنظر  التركية،  الخارجية  السياسة 

جملة من العوامل والحيثيات.
ليست  الــدولــيــة  السياسات  أن  والــحــاصــل 
ثـــابـــتـــة، بـــل مــتــغــيــرة عــلــى الـــــــدوام بتغير 
الظروف واملستجّدات، على الرغم من أنها 
الداخلية  محكومة باملصالح والحسابات 
والـــخـــارجـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فــــإن احــتــمــاالت 
السعودية  التركية  الــعــالقــات  فــي  تحسن 
الخليجية،  املــصــالــحــة  اتــفــاق  بــعــد  تــــزداد 
بما يفتح اآلفاق أمام تطّورها بني القوتني 
ومتغيرات  حيثيات  ظل  في  اإلقليميتني، 
ــدة، ووجـــــود رغــبــة  ــديـ دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة عـ
ــا  ــ ــة الـــبـــلـــديـــن فــــي تــــدويــــر زوايـ ــاسـ ــــدى سـ لـ
نــقــاط االخـــتـــالف وتــخــفــيــف حــــّدة الــتــوتــر 
ــــور قـــد ال تــشــهــد تغيرًا  بــيــنــهــمــا، لــكــن األمـ
ــات الــــدولــــتــــني بــاتــجــاه  ــالقــ ــي عــ ســـريـــعـــا فــ
القضايا  في  املشترك  والتنسيق  التعاون 
إلــى اختالف  الــخــالفــيــة، بالنظر  واملــلــفــات 
الــــــرؤى والـــتـــوجـــهـــات والـــســـيـــاســـات. ومــع 
ذلك، تفترض مصالح الدولتني والشعبني 
الطبيعية  محاريها  إلــى  الــعــالقــات  عـــودة 
املواقف  من  التخفيف  يعني  بما  بينهما، 
ــادرات ســيــاســيــة  ــبــ ــمــ ــاّدة، والــــقــــيــــام بــ ــ ــحــ ــ الــ

وإعالمية تصالحية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

امللزمة، وفرض قيودًا على قدرته  النيابية 
ــاذ الـــــقـــــرارات، وألـــحـــقـــه بمجلس  ــخـ عــلــى اتـ
ــوزراء. لــذا كــان الشعار الــذي رفعه عــون،  الــ
منذ عودته إلى لبنان من منفاه الباريسي 
في عام 2005، استرجاع حقوق املسيحيني، 
وهــــــــذا مـــــا يـــــواصـــــل املـــطـــالـــبـــة بـــــه جـــبـــران 
بــاســيــل، صــهــر الــرئــيــس واملـــرشـــح األقـــوى 
ملــنــصــب الـــرئـــاســـة، مـــن خــــالل اســتــنــهــاض 
الــعــصــبــيــة الـــطـــائـــفـــيـــة، وحـــمـــلـــة تــحــريــض 
املسيحيني ضــد الــرئــيــس املــكــلــف، وإعــالنــه 
عـــدم أهــلــيــتــه، واتــهــامــه بــأنــه يــريــد تحويل 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلــــى »بــــاش كـــاتـــب« ال 
رأي له وال سلطة، حتى في تسمية الوزراء 
املسيحيني أســوة بتسمية الــوزراء الشيعة 
من زعاماتهم السياسية، ودعوته إلى عقد 

سياسي جديد.
فــي الــصــراع الــدائــر حاليا، مــارس الحليف 
ــاســـي لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ولــتــيــاره،  األسـ
علنا  يقف  فهو  التقية،  الله، سياسة  حــزب 
الحكومة،  تشكيل  وعــرقــلــة  التعطيل  ضــد 
لكنه ضمنيا يدعم فريق رئيس الجمهورية، 
سعد  بأهلية  باسيل  تشكيك  مــع  وتــعــامــل 
»أزمة  على   

ً
دليال لتولي منصبه  الحريري 

الله  الطرفني. ولكن موقف حــزب  ثقة« بني 
الفعلي من الخالف على الصالحيات، ومن 
يقوم  ال  الــســيــاســيــة،  اللعبة  قــواعــد  تغيير 
ــــروف ســيــاســيــة آنـــيـــة مــتــغــيــرة، بل  عــلــى ظـ
يستند إلى نظرة أكثر عمقا تتعلق برؤيته 

ملستقبل النظام السياسي في لبنان.
منذ 2012 واألمــني العام لحزب الله، حسن 
نصر الله، يدعو إلى إعادة النظر في قواعد 
اللعبة السياسية الحالية في لبنان، وإقامة 
جــمــعــيــٍة تــأســيــســيــٍة تــضــع دســـتـــورًا جــديــدًا 
السياسية  للقوى  الفعلية  املوازين  يعكس 
فــي الــبــلــد. والــفــكــرة الضمنية الــتــي يسعى 
إلــيــهــا الـــحـــزب هـــي حـــصـــول الــشــيــعــة على 
ــهــــم  ــكـــس وزنــ ــعـ ــر يـ ــ ــبـ ــ ــيــــاســــي أكـ تـــمـــثـــيـــل ســ
 املثالثة محل املناصفة 

ّ
الحقيقي، وأن تحل

يتحّول  بحيث  واملسلمني،  املسيحيني  بني 
إعطاء  قبان، ويمكنهم  بيضة  إلــى  الشيعة 
رئاسة الجمهورية إلى باسيل بعد انتهاء 

والية ميشال عون. 
عــنــد هـــذه الــنــقــطــة، يــلــتــقــي جـــبـــران باسيل 

ــلـــى تــشــبــيــك عـــالقـــات  ــلـــيـــمـــي عـ دولـــــــي وإقـ
ــل، كــصــيــغــة لــتــطــويــر  ــيـ ــرائـ ثــنــائــيــة مـــع إسـ
عـــالقـــات غــيــر رســمــيــة ومـــكـــاتـــب الــتــمــثــيــل 
الـــتـــجـــاري، وتــمــثــل اإلمــــــارات طــلــيــعــة هــذه 
املـــوجـــة، ولــعــل الـــتـــحـــّدي يــتــمــثــل فـــي أنــهــا 
تركز على التسليم الثقافي واالقتصادي، 
فيما يقل االهتمام بقضايا الحل النهائي 

وحالة التهديد األمني.
وعـــلـــى خــــالف تــركــيــز مــعــاهــدتــي الــســالم 
املـــصـــريـــة واألردنـــــيـــــة مــــع إســـرائـــيـــل عــلــى 
الشؤون الثنائية، تقوم اتجاهات التطبيع 
الجارية أخيرا على بناء عالقات جماعية، 
فيشير مــحــتــوى الــبــيــانــات الــرســمــيــة إلــى 
ــروع صــفــقــة  ــشــ تـــطـــلـــعـــات لــلــعــمــل تـــحـــت مــ
ــرن، بــمــا يــعــكــس تــغــيــرًا جـــوهـــريـــا في  ــقــ الــ
تـــوجـــهـــات الــــســــالم مــــع إســــرائــــيــــل، حــيــث 
أساسها  يكون  تحالٍف  لعالقات  يــؤّســس 
جر اإلقليم لالنضواء تحت مظلة العالقة 

مع إسرائيل من دون شروط مسبقة .
ظت مصر على ترتيبات 

َّ
وبشكل عام، تحف

صفقة القرن، وأعلنت في 28 يناير/ كانون 
الـــثـــانـــي 2020 عــــن ضـــــــرورة فـــتـــح قـــنـــوات 
الــــحــــوار تــهــيــئــة الســتــئــنــاف املـــفـــاوضـــات، 
ولـــذلـــك ربـــطـــت أهــمــيــة املــــبــــادرة بــالــقــدرة 
إلــى تسوية سياسية تعيد  التوُصل  على 
وفقا  حــقــوقــه  كــامــل  الفلسطيني  للشعب 
اجــتــمــاع جامعة  وفـــي  الــدولــيــة.  للشرعية 
ــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة،  ــ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، أكـ
فـــبـــرايـــر 2020، عــلــى  فــــي  ســـامـــح شــــكــــري، 
التسوية العادلة التي تضمن إقامة الدولة 
وفي  املحتلة.  األراضـــي  علي  الفلسطينية 
هــذا الــســيــاق، رفــضــت االعــتــراف األميركي 
بــالــقــدس عــاصــمــة إلســـرائـــيـــل، واعــتــبــرتــه 
وجديدها  املتحدة،  األمــم  لقرارات  مخالفا 
قرار مجلس األمن رقم 2334/ 2016 بشأن 
عــدم االعــتــراف بــأي تغييرات على حــدود 

1967 بغير طريق املفاوضات.
اتجاهاٍت  الرغم من وجــود  داخليا، وعلى 
متماهيٍة مع التطبيع، ظل املوقف السائد 
فــــي الـــســـيـــاســـة املـــصـــريـــة يــــؤكــــد االلــــتــــزام 
ــة واســـتـــئـــنـــاف عملية  ــيـ الـــدولـ ــقــــرارات  ــالــ بــ
ــتـــني. وقــــد بــــدا تــوجــه  ــدولـ الـــســـالم وحــــل الـ
وزارة الخارجية مؤكدًا االلتزام باملسارات 
التقليدية واملتباعدة مع خطة  السياسية 
الـــســـالم األمـــيـــركـــيـــة، حــيــث تــبــنــت مــواقــف 
مناهضة لالستيطان والتصّرفات املضادة 
لحل الدولتني. وفي املرحلة األخيرة، ذهبت 
الفلسطينية  القضية  بــقــاء  أن  إلـــى  مــصــر 
من دون حل عــادل يــؤدي إلــى قيام الدولة 
القدس  املستقلة وعاصمتها  الفلسطينية 
الفلسطينيني  مــعــانــاة  مــن  يــزيــد  الشرقية 
واستنزاف مــوارد شعوب الشرق األوسط 
ومـــقـــّدراتـــهـــا، وأعــلــنــت صــالحــيــة املـــبـــادرة 
العربية لتأسيس عالقات إقليمية تضمن 

املصالح األمنية واالقتصادية املشتركة. 
الرغم من  اتخذت مصر هذه املواقف، على 
العالقة الوثيقة بني الرئيسني، عبد الفتاح 
السيسي ودونالد ترامب، وهو ما يشير إلى 
وجود هامش في السياسة املصرية يحول 
املتحدة. ولعل  الــواليــات  التماهي مع  دون 
األميركية ملصر  املساعدات  حجز جــزٍء من 
البلدين،  التوتر بني  يكشف عن جانٍب من 
بــســبــب ســعــي مــصــر إلــــى تــنــويــع مــصــادر 
ــقــت الــجــهــات األمــيــركــيــة 

َّ
الــتــســلــيــح. وقـــد عــل

روسية.  أسلحة  بشراء  يرتبط  السبب  بــأن 
ة الــعــالقــات  ــراء ــ تــبــدو أهــمــيــة الــنــقــطــة فـــي قـ
ما  وخــصــوصــا  الــطــرفــني،  بــني  املستقبلية 
يتعلق برغبة مصر في االحتفاظ بهامٍش 
ما  وهــذا  األميركية،  السياسة  عــن   

ٍّ
مستقل

يقلل من أهمية الجدل حول تأثير اختالف 

مفتوحة بهدف تحسني العالقات الثنائية 
وتــســويــة املــشــاكــل«، ثــم عــّبــرت املــمــلــكــة عن 
مئات  ملقتل وإصــابــة  بالغ حزنها وأسفها 
ــــاب مــديــنــة  مـــن األتـــــــراك، نــتــيــجــة زلـــــزال أصـ
إزمــيــر الــتــركــيــة أخـــيـــرا، وأمـــر املــلــك سلمان 
ــال مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة عــاجــلــة إلــى  ــإرسـ بـ

تركيا لصالح املتضّررين.
وتوالت االتــصــاالت بني مسؤولني في كال 
تشي  تصريحات  إثرها  وأطلقوا  البلدين، 
بينهما،  للتقارب  حقيقية  جهودًا  ببذلهم 
وســادت فيها لغة تصالحية، حيث اعتبر 
وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـعـــودي، فــيــصــل بن 
فــــرحــــان، أن لـــــدى بــــــالده »عــــالقــــات طــيــبــة 
ورائعة مع تركيا«، وأنه »ال توجد بيانات 
ــود مــقــاطــعــة غــيــر رســمــيــة  ــ تــشــيــر إلــــى وجـ
لــلــمــنــتــجــات الــتــركــيــة«. فـــي املــقــابــل، اعتبر 
مــولــود جــاووش  التركي،  الخارجية  وزيــر 
ــلــــو، أن »الـــشـــراكـــة الـــقـــويـــة بـــني تــركــيــا  أوغــ
واململكة العربية السعودية ليست لصالح 
بأكملها«،  للمنطقة  بــل  فحسب؛  البلدين 
ــارة الـــتـــركـــيـــة،  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ كــــمــــا أكــــــــدت وزيــــــــــرة الـ
روهـــصـــار بــيــكــجــان، عـــدم وجــــود مقاطعة 

رسمية للبضائع التركية.
وتــأتــي الــتــطــورات أخــيــرا فــي ظــل متغيرات 
مـــهـــمـــة، عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد الـــدولـــيـــة 
واإلقــلــيــمــيــة والــداخــلــيــة، حــيــث بــــدأت دول 
ــط إعـــادة  عــديــدة فــي منطقة الــشــرق األوســ
ــر فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــا واصـــطـــفـــافـــاتـــهـــا  ــنـــظـ الـ
الــســيــاســيــة، عــشــيــة وصـــــول الـــرئـــيـــس جو 

فــي مــوضــوع تغيير الصيغة  الــلــه  وحـــزب 
يعني  هل  ولكن  حاليا.  السائدة  اللبنانية 
ــبـــدأ املــثــالــثــة  ــــذا مـــوافـــقـــة بـــاســـيـــل عـــلـــى مـ هـ
مع  الــرئــاســة  منصب  على  حصوله  مقابل 
كل التداعيات التي ينطوي عليها ذلك على 
صورة لبنان املستقبلية ومكانته وعالقته 
ــم وبـــاملـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي؟ مــن  ــيـ ــلـ بــــــدول اإلقـ
الصعب اإلجابة عن هذا السؤال، لكن الرغبة 
الــجــامــحــة واملــحــمــومــة لــجــبــران بــاســيــل في 
تدفع  للجمهورية  رئيسا  انتخابه  ضمان 
إلى القلق. اعتماد باسيل بصورة أساسية 
على الدعم السياسي لحزب الله الذي يملك 
أكـــبـــر قــــوة عــســكــريــة فـــي لــبــنــان لــلــوصــول 
إلــى الــرئــاســة، والحليف األســاســي إليــران، 
ال بــد أن تــكــون لــه ارتــــــداداٌت عــلــى وضعية 
املــســيــحــيــني فــــي لـــبـــنـــان وخــصــوصــيــتــهــم، 
وعلى دورهم في تقرير مستقبل هذا البلد. 
ويمكن لهذا االعتماد أن يحّولهم، مع مرور 
ارتــبــاطــا وثيقا  أقلية مرتبطة  إلــى  الــوقــت، 
بموازين القوى السياسية في اإلقليم، كما 

حدث ويحدث في سورية والعراق. 
هل جبران باسيل زعيم أكبر كتلة مسيحية 
فـــي الـــبـــرملـــان الــلــبــنــانــي الــــذي يــرفــع شــعــار 
اســتــعــادة حــقــوق املــســيــحــيــني مــســتــعــد من 
أجل الوصول إلى سدة الرئاسة للتضحية 
بـــالـــخـــصـــوصـــيـــة املـــســـيـــحـــيـــة، وبــالــصــيــغــة 

اللبنانية التوافقية؟ 
)كاتبة لبنانية(

توجهات الرئيس الجديد، بايدن، لتقتصر 
عــلــى انـــتـــقـــادات حــقــوق اإلنـــســـان نــوعــا من 
ضـــغـــوط يــمــكــن امــتــصــاصــهــا عــبــر تــعــديــل 

مصر لعالقاتها اإلقليمية.
تفعيل  مــع مساعي  السياق  هــذا  يتضافر 
العالقات مع األردن والعراق، لتكوين إطار 
التطبيع. ويمثل  ف من وطأة تيارات 

ّ
يخف

ــوزاري حـــول عملية  ــ »اجــتــمــاع الــقــاهــرة الــ
الـــســـالم فـــي الـــشـــرق األوســـــــط«، بــمــشــاركــة 
محاولة  واألردن،  وأملــانــيــا  وفرنسا  مصر 
 عن 

ً
بــديــال للسالم  التقليدي  املــســار  لــدعــم 

ن البيان  التطبيع غير املشروط، فقد تضمَّ
 ،2021 الثاني  كانون  يناير/   11 املشترك، 
اإلشـــــــــارة إلـــــى اســـتـــئـــنـــاف مــــســــار الـــســـالم 
عــلــى أســــاس حـــل الـــدولـــتـــني، وإلــــى أهمية 
الـــالجـــئـــني  ــيـــل  وتـــشـــغـ غــــــوث  ــة  ــ ــالـ ــ وكـ دور 
الــفــلــســطــيــنــيــني الـــتـــابـــعـــة لـــألمـــم املــتــحــدة 

)أونروا( في رعاية الالجئني.
ــقـــول إن »صــفــقــة الــــقــــرن« شــّكــلــت  يــمــكــن الـ
حـــــافـــــزًا عــــلــــى إجــــــــــراء تـــغـــيـــيـــر لــلــســيــاســة 
الخارجية إقليميا بشكل دفع إلى مراجعة 
ســيــاســتــهــا اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، بــخــفــض الــتــوتــر 
الناجم عن املشكالت األمنية واالقتصادية 
في البحر املتوسط وحوض النيل وليبيا، 
وخـــصـــوصـــا عــنــدمــا اعـــتـــبـــرت أن »إعــــالن 
يــونــيــو/ حــزيــران 2020، يمثل  الــقــاهــرة«، 
»ليس  ليبيا«..  بشأن  فارقة  »نقطة تحول 
السلمي  الحل  نحو  التوجه  حسم  بسبب 
ليبيا  فــي  املشكلة  تسوية  ولكن ألن  فقط، 
إقليمية  عــالقــات  لــتــطــويــر  الــطــريــق  تمهد 
ــرى. يــكــون مــن شــأنــهــا دعـــم االســتــقــرار  أخــ

الداخلي أو اإلقليمي«. 
ــتـــرة، حـــاولـــت مــصــر تقييم  ــفـ عــبــر هــــذه الـ
ــاد  ــ ــٍل أعــ ــكــ ــشــ ــة، بــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ســـيـــاســـتـــهـــا الـ
ــــات فــي دول الــجــوار  ــراءة مـــســـارات األزمـ قــ
وانعكاسها على دور مصر اإلقليمي، فمن 
جهٍة، تمّكنت من حسم توجهها إلى دعم 
الحل السياسي في ليبيا بجانب البدء في 
السودان وحوض  مراجعة مواقفها تجاه 
النيل. ومــن جهة أخــرى، يمكن النظر إلى 
املصالحة  في  املصرية  السياسة  انــخــراط 
ــن الــــــقــــــدرة عــلــى  ــ ــيـــة تـــعـــبـــيـــرًا عــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
التغيرات السياسية، فطبيعة  التكيف مع 
تمثل  الخليجية  العالقات  في  التسويات 
إدراك  ولعل  اإلقليمية،  للعالقات  مفتاحا 
ــر قــراءة مختلفة للعالقة 

ّ
هــذه الجزئية وف

ــلـــى إمـــكـــانـــيـــة  ــقــــوم عـ ــر تــ ــطــ ــا وقــ ــيـ ــركـ ــــع تـ مـ
ــال إلـــى  ــقــ ــتــ ــفـــات واالنــ ــاكـ ــنـ ــن املـ الـــتـــخـــلـــي عــ
الــعــالقــات الــعــاديــة، بــطــريــقــٍة تــســاعــد على 

إعادة التموضع اإلقليمي.
)كاتب مصري في إسطنبول(

هل اقترب تحّسن العالقات التركية السعـودية؟

هل لبنان على عتبة انقالب سياسي؟

السياسة المصرية 
وسياقات التطبيع اإلقليمي

احتماالت تحسن 
في العالقات 

التركية السعودية 
تزداد بعد اتفاق 

المصالحة الخليجية، 
بما يفتح اآلفاق أمام 
تطّورها بين القوتين 

اإلقليميتين

يستند حزب اهلل 
إلى نظرة أكثر 

عمقًا تتعلق برؤيته 
لمستقبل النظام 

السياسي في لبنان

حاولت مصر تقييم 
سياستها الخارجية، 

بشكٍل أعاد قراءة 
مسارات األزمات 
في دول الجوار 

وانعكاسها على دور 
مصر اإلقليمي

آراء

ميشيل كيلو

الخارجي  بإيحاء روســي، مؤامرة كونية على نظامه، طرفها  األســد،  ــب بشار 
ّ
رك

الدائم:  املتآمر  الداخلي فهو  أما  الواليات املتحدة األميركية وإسرائيل،  الرئيس هو 
الشعب السوري، عميل واشنطن وتل أبيب القديم، الذي لم يعد فيه فرد واحد غير 
عميل أو إرهابي. وبهذه التركيبة، صارت معركة األسدية ضد مؤامرة امبريالية/ 
فانقلبت جــرائــم جيشها  زرافــــاٍت ووحـــدانـــا،  فيها  الــســوريــون  انــخــرط  صهيونية 

ضدهم إلى بطوالٍت وطنيٍة كسرت األيدي التي امتدت إليها. 
أبــيــب، عــدوه  الــســوري مــع صهاينة واشنطن وتــل  هــذه التركيبة عــن تآمر الشعب 
اللدود بحكم إخالصه األبدي لقيادته الثورية، تثير العجب، وتطرح أسئلة منها: ملاذا 
الذبح، وتركا األسدية تشطبه  امتنع  شريكا الشعب في املؤامرة عن حمايته من 
البيت األبيض عاجزا  املــؤامــرة؟ فهل كان  من موازين الصراع، وتقّوض دوره في 
عن حمايته، أو مستغنيا عنه وعن دوره؟ في الحالة األولــى، تكون املؤامرة سيئة 
أبيب  وتل  إما ضعف واشنطن  وينتظرها فشل حتمي، ألسباب منها  التخطيط، 
وخوفهما من مجابهة جيش األسد، وافتقارهما ملا يكفي من قوة لتحاشي الهزيمة 
على يديه، أو أنهما لم توظفا قوتهما لهزيمة األسدية. وفي الحالتني، ال تكون هناك 
مؤامرة على األسدية، بل مؤامرة على السوريني، بدليل تخلي البيت األبيض عنهم، 
ره عبر تصريحاٍت متكّررة لثورتهم، بحجة أنها ثورة مزارعني واطباء أسنان، 

ّ
وتنك

كما قال اوباما؟ إذا كانت واشنطن وتل أبيب تتآمران على األسد، فلماذا لم تستغال 
ا عليها، عندما وصلت عامي 2012 و2015 إلى 

ّ
تمّرد الشعب عليها كعدو، لتنقض

إنقاذها، وكــان إسقاطها  إلى  الروسي  الله والجيش  حافة االنهيار، وســارع حزب 
متاحا، وسهال، لكنهما تفّرجتا على الغزاة، وهم يسقطون الشعب الثائر، حليفهما 
املزعوم، وأحجمتا عن فعل أي شيٍء لحماية أطفاله ونسائه من السالح الكيميائي، 
القوة ضد األسدية،  أوباما األحمر، وتهديده شخصيا باستخدام  حتى بعد خط 
الحائط  بــه. وعندما قصفته، وضــربــت عــرض  الــســوريــني  أقــدمــت على قصف  إن 
بالتهديد، لم يعاقبها. وقبل أن تفتش لجنة األمم املتحدة املواقع التي يسمح األسد 
بتفتيشها من دون غيرها، وحني تبني أنه لم يسلم كل ما لديه من اسلحة كيميائية، 
امتنعت واشنطن عن تطبيق البند السابع من قرار مجلس اآلمن عن نزعها منه. 
وقفتا مكتوفتي  إن  تتآمران  تتآمرا، وكيف  أن  أبيب  وتل  واشنطن  أهكذا عودتنا 

ى باستخدام اسلحتها املحظورة دوليا؟ 
ّ
األيدي فيما بعد، بينما األسدية تتسل

هــل كــان مــن املــؤامــرة تأييد أميركا وإســرائــيــل دخــول حــزب الــلــه، ثــم روســيــا، إلى 
سورية لسحق ثورتها وإنقاذ األسد، وكيف يفسر امتناعهما عن ممارسة أي رد 

فعل عليهما، لو كانا يتآمران حقا على النظام األسدي؟  
سأفترض أن واشنطن نأت بجيشها عن املؤامرة، ملاذا امتنعت عن تزويد املعارضة 
املتآمرة معها بصواريخ مضاّدة للطائرات، وعن فرض منطقة حظر جوي يحمي 
ما احتله حليفها السوري املتآمر عام 2013، ويعادل ثلثي األرض السورية، تركها 
التي كانت  الله وروســيــا: األطــراف  إيــران وحــزب  الدوليان تسقط في يد  املتآمران 
تحبط مــؤامــرتــهــا؟ أخــيــرا، إن كــانــت واشــنــطــن مــتــآمــرة على األســـد، بــمــاذا يفّسر 
املــؤامــرة، وكان  السوري في  قــرارات دولية داعمة لشريكها  إحجامها عن تطبيق 

تطبيقها يحقق أهدافها؟
الجيش األســدي  الروسية على سذاجٍة تّدعي أن  املــؤامــرة األســديــة/   تقوم أكذوبة 
لتحقيق  للتشبيح والتعفيش، وال يصلح  أنــه يصلح  يــرى جــنــراالت روســيــا  الــذي 
أن دعمته موسكو  بمجّرد  الــســوري،  والشعب  وإســرائــيــل  أميركا  هــزم  انــتــصــار، 
أنها بــالده. إذا كان هذا هو  الثوري ما يّدعي  بقرابة أربعني طائرة، وغــزا الحرس 
للمعفشني واملشبحني  أميركا  املــؤامــرة، وكيف سمحت  أيــن كانت  ما حــدث حقا، 
بهزيمتها، وكيف تشّبح إسرائيل ليال ونهارا فوق سورية، إن كان جيش التعفيش 

قد أفشل مؤامرتها؟ 
ينطلي هذا الكذب على قلٍة مسحت األسدية عقولها، ويسخر منه شعب الثورة!

محمد أبو الغيط

على  ــطــرح 
ُ
ت االجتماعي  الــتــواصــل  بمنصات  املرتبطة  املعقدة  األسئلة  كانت  بينما 

طرح في معركة مختلفة تماما. 
ُ
خلفية االنتخابات األميركية، كانت األسئلة نفسها ت

بطل القصة هو موقع »بورن هاب« األشهر عامليا باملجال اإلباحي، حيث تلقى 42 
السنوات  أرباحا بنحو نصف مليار دوالر. خالل  مليار زيــارة عام 2019، وأحــرز 
انتهاكاٍت  توثيق  تعمل على  مــن حــمــالٍت  املــوقــع حــراكــا متصاعدًا  واجـــه  املــاضــيــة، 

ّصر، أو اعتداء جنسي.
ُ
قانونية، كمقاطع فيديو يظهر بها ق

دأبت الشركة الكندية العمالقة املالكة على نفي التهم، وفي الوقت نفسه، التأكيد على 
تعاونها مع املسارات القانونية، كما حدث حني حذفت عام 2019 قناة، تم اتهامها 
ببالغ قضائي بخداع فتيات بإيهامهن أن املقاطع ليست للنشر العام. وبلغت ذروة 
الحملة أخيرا بخطاب وجهته منظمات نسوية وحقوقية ملؤسسات الخدمات املالية 
الكبرى، وتزامن ذلك مع كتابة الصحافي األميركي البارز، والحاصل على جائزتي 
بوليتزر، نيكوالس كريستوف، عن القضية في صحيفة نيويورك تايمز. هنا صدر 
حكم »اإلعدام السيبراني«! تباعا أوقفت شركات »فيزا كارد« و»ماستر كارد« و»بي 

بال« خدمات الدفع. هذا يعني عمليا أن املوقع سيشهر إفالسه وُيغلق.
تراجعت الشركة بشكل تــام. في منتصف ديسمبر/ كانون األول، قــّررت حذف أو 
تعليق أي مقطع مصور لم يتم توثيق واعتماد شخصية من قام برفعه وانخفض 

محتوى املوقع من 13 مليون فيديو إلى أربعة ماليني فقط! 
بعد أيام قليلة وصلنا إلى عاصفة حذف حسابات ترامب. وباملثل، تم ذلك بدون حكم 
قضائي، أو قاعدة ثابتة. وترامب يستحق املحاكمة، ال حذف الحساب فقط، لكن هذا 

ال ينفي األسئلة التأسيسية..
أولــهــا الــســؤال الكالسيكي بــشــأن حـــدود حــريــة التعبير. قــانــونــا، ال تــنــدرج فــي هذا 
التعريف جرائم مثل »التحريض على العنف« وخطابات الكراهية والعنصرية، فضال 
عن »السب والقذف«. ولكن األمور تبقى جدلية، يقول أنصار ترامب إنه لم يدُع إلى 
اقتحام الكونغرس. من يحّدد تعريف االنتهاك وتطبيقه؟ يأخذنا هذا إلى سؤال ثان: 

هل يحمل املديرون التنفيذيون للشركات سلطات مطلقة؟
وفق  لكن  التعبير،  في حرية  التدخل  املمكن  »من  ميركل:  األملانية  املستشارة  قالت 
الــواقــع كان  الــحــدود التي وضعها املــشــّرع، وليس بقرار من إدارة شــركــة«. لكن في 
حكم الشركات أســرع وأشــد وقعا من حكم أي جهٍة قضائية. ومــن الالفت هنا أن 
تــطــّورات متسارعة، كما حــدث في  فــي مواكبة  أخــرى  مــرة  القضائية تفشل  البنية 
فشلها التاريخي في قضايا االعتداء الجنسي. ولكن ماذا لو قّررت شركات اإلنترنت 
استخدام هذه السلطات الهائلة في حصار موقع آخر، أو شخصية سياسية أخرى؟ 

ماذا لو قّرر »فيسبوك« حجب كل األخبار الداعمة أو املعارضة لقضية ما؟
يأتي السؤال الثالث من زاوية مختلفة: ما هي حدود الخاص والعام؟ حيث أسكن في 
إنكلترا، يمكن للمواطن االختيار بني شركات خاصة لتوفير املياة أو الكهرباء، كما أن 
خطوط املترو والباص تتبع شركة خاصة. ولكن هذه تظل »خدمات عامة«، للحكومة 
أخيرا  كما حــدث  التمويل،  أو  اإلدارة  في  املباشر  والتدخل  تنظيمها،  في  كبير  دور 
في أزمة كورونا. في 2016 أقّر مجلس حقوق اإلنسان لألمم املتحدة قرارا باعتبار 
الــوصــول إلــى اإلنــتــرنــت هــو أحــد »حــقــوق اإلنــســان«. يتلو ذلــك ســؤال رابـــع: هــل هذه 
املنّصات مجرد وسيط محايد واملسؤولية فقط على الناشرين؟ أم أن مقّدم الخدمة 
مسؤول مثل مستخدمها؟ ينص القانون األميركي أن املسؤول هو ناشرو املحتوى، 
القانونية تشن  االلتزامات  الوقت نفسه بموجب  لكن في  التواصل،  وليس منصات 
املنصات حربًا لحذف حسابات التنظيمات املصنفة إرهابية، وفي مقدمتها »داعش«.
بمعنى  »التريند«؟  السياسة تصنع  أم  السياسة  »التريند« يصنع  هل  النهاية:  وفي 
هل أّدت املنصات فعال إلى انتخاب ترامب وصعود اليمني في العالم؟ أم ثّمة أسباب 
قنوات  الــبــرازيــل  فــي  الــيــســاريــون  أنــتــج  لــو  عميقة؟  وتاريخية  وسياسية  اقتصادية 

»يوتيوب« أفضل من نظريتها اليمينية هل سيسقط بولسارنو؟

محمد أبو رمان

نالت حكومة بشر الخصاونة ثقة مجلس النواب األردني، بواقع 88 صوتًا من أصل 
130 عضوًا، بعد جلسات الخطابات النيابية املعتادة، ولكن في ظل قناعة لدى الجميع 
الحالي،  الثقة تحصيل حاصل، وأّن املجلس  أّن  أنفسهم،  النواب  بال استثناء، حتى 
ه ال يحمل جديدًا على صعيد رد االعتبار 

ّ
ه يضم مائة وجه جديد، فإن

ّ
على الرغم من أن

لصورة املجلس نفسه، أو إعادة بناء التوازن بني السلطتني، التنفيذية والتشريعية.
. هــكــذا تعاملت شريحة اجتماعية واســعــة من 

ّ
مــمــل مــكــّرر  لفيلم  إعـــادة عــرض  إذًا 

وبؤسًا   
ً
رداءة املشهد  زاد  مــا  لكن  ــنــواب،  ال وخــطــابــات  الثقة  مــع جلسات  األردنــيــني 

افتتاح  نحو  يخطو  واألردن  وعميقًا،  جّيدًا  عندها  الوقوف  يتم  أن  تستحق  ظواهر 
الهويات  طغيان  األولـــى  الظاهرة  كبيرة!  وطنية  الحتفاالت  ويستعد  الــدولــة،  مئوية 
أخــرى، على حساب  أحيان  نة في 

ّ
أحيانًا، ومبط والجهوية بصورة سافرة  الفرعية 

الهوية الوطنية الجامعة، وما تحمله من قيٍم تشمل الجميع، فأغلب النواب عّبروا عن 
مناطقهم، ودافعوا عن مصالح قواعدهم االجتماعية بصورٍة أكثر إلحاحًا وحرصًا 
من اهتمامهم بالشأن الوطني العام، وأكثر من ذلك برزت مالمح لخطاباٍت داخليٍة، 
تحمل مظلومية هذه الهويات والفئات، كما بدا بوضوح في خطابات أغلب املحافظات، 
أو الشرائح التي تشعر بالتهميش سياسيًا،  كالرصيفة وعّمان الشرقية واملخيمات 
املعروفة. الظاهرة الثانية، تغول الجانب اإلنشائي املبتذل على خطابات أغلب النواب، 
والفجوة باتت واضحة بني حديث املزايدات والكالم الذي يخاطب العواطف واملواقف 
الفعلية للنائب، فيما لم يجد الشارع الذي يكتوي بالبطالة والفقر والحرمان والخشية 
من تداعيات كورونا وارتفاع األسعار أي كتل نيابية أو خطابات فردية تقّدم وصفاٍت 
أّن املجلس ال يقّدم إضافة نوعية  القناعة الشعبية  مقنعة عملية وواقعية، ما يعّزز 
املجلس على  الذي جاء  االنتخاب  وأّن قانون  التشريعات والسياسات،  على صعيد 

أساسه هو أحد أسباب التدهور املحزن في دور املجلس وصورته ومخرجاته!
العربية  اللغة  الثالثة، واملحزنة أيضًا، فتتعلق بالتدهور أيضًا بمستوى  الظاهرة  أّما 
ال  وأغــلــبــهــم  وطليعته،  املجتمع  نخبة  يمثلوا  أن  يــفــتــرض  الــذيــن  الــنــواب  أغــلــب  لـــدى 
هم حاصلون 

ّ
أن املرفوع واملنصوب، وعديدون منهم يفترض  يمّيز بني  أن  يستطيع 

على شهادات جامعية، ما يعكس أكثر من مخرج؛ تراجع ملحوظ في نوعية النخب 
ومستواها الثقافي، تراجع في مستويات التعليم، التدهور في عالقة العمل السياسي 
 
ً
بمؤسسات التنشئة السياسية األخرى، وفي مقدمتها املدارس التي كانت تقّدم نخبة
من املعلمني خالل العقود املاضية، بوصفهم قيادات سياسية واجتماعية، ما يدفع 

بالفعل إلى القول إّن التراجع شامل في مختلف املجاالت واملستويات!
الحكومة  بنية  فــي  األخــيــرة  اليمينية  التوجهات  انعكاسات  بــروز  الــرابــعــة،  الــظــاهــرة 
واملؤسسات األخرى واالتجاهات السياسية على الهوية الوطنية، األمر الذي ظهر في 
الشريحة، كما  أبناء هذه  األردنيني من  النواب، ممن حاولوا مغازلة  خطابات بعض 
، النائب محمد الظهراوي وأندريه حواري وغيرهما، وهي خطاباٌت تتطلب 

ً
فعل، مثال

الثاوية  والرسائل  السياسية  البالد على دالالتها  القرار« في  بالفعل وقوف »مطبخ 
فيها من »مطبخ القرار«.

ال يمكن القول إّن الصورة مظلمة بالكامل في جلسات الثقة، فهنالك خطابات جّيدة، 
ما ما كان الفتًا هو حجم التفاعل الشعبي 

ّ
ها تبقى حاالت فردية في املجلس، إن

ّ
لكن

والنخبوي مع كلمة النائب الجديد، عمر عياصرة، وهو إعالمي وسياسي معروف، 
السياسية  والنخب  النشطاء  وتــداول  اآلالف،  إلى عشرات  املشاهدات  إذ وصل عدد 
كلمته، وتواصل معه املسؤولون الكبار في الدولة، ما يعكس حجم التعطش الشعبي 
والنخبوي حتى إلى مثل هذا الخطاب السياسي، وتلك اللغة التي تتحّدث عن الدولة 
ومؤسساتها والهوية الوطنية بلغٍة جريئٍة وشجاعة، وبعباراٍت واضحة وقوية باتت 
بمثابة أمر غير معتاد في مجالس النواب األخيرة، في حني كانت مثل تلك الخطابات 
ره 

ّ
واللغة هي السائدة في مجالس نواب سابقة، كما هي حال مجلس 1989 الذي يتذك

األردنيون جيدًا بصورة مغايرة تمامًا ألغلب املجالس األخيرة!

بيار عقيقي

في التاريخ القديم الذي تتكّرر بعض فصوله في أيامنا الحالية، حني تصل األمور 
بني طرفني إلى حائط مسدود، يحصل صداٌم ينتهي بغالٍب ومغلوب ورسم خريطة 
طريق جديدة. في الصدام يفرض القوي نفسه، وقد ال يكون محقًا، فصاحب الحق 
ليس األقوى دائمًا. لكن املنتصر في أي حرٍب يفرض شروطه على الخاسر. بعد 
قرون طويلة، وصلت البشرية في بعض مجتمعاتها إلى فرض القوة بالقانون، ال 
امليادين  إلــى  العسكرية  امليادين  من  الصراعات  ينقل  نوعّي،  تطّور  وهــو  بالقتال. 

القانونية، لكنه يحتاج إلى تعميمه إلى مختلف ساحات القتال الحالية في العالم.
اليوم منقسمة في موضوع فيروس كورونا، فهناك فئة تدعو إلى  البشرية  تبدو 
تمهيدًا  الفيروس،  ي 

ّ
تفش لوقف  مجانًا،  البشر  على  وتوزيعها  اللقاحات  تكثيف 

أوبئة  فــي  امللف كمقاربة أسالفها  الفئة  هــذه  تــقــارب  إلــى طبيعتها.  الحياة  لــعــودة 
األضــرار  أي حصر  وغيرها،   

ّ
والسل والطاعون  اإلسبانية  اإلنفلونزا  مثل  سابقة، 

البشرية منذ  أزمــٍة طبيٍة تواجه   قدر ممكن من الخسائر، في أســوأ 
ّ

للخروج بأقل
نحو مائة عام. في املقابل، وكما في كل زمن، تخرج فئة، تظّن نفسها أنها كشفت 
مؤامراٍت وأسقطت معادالت، وتّدعي عدم إيمانها بوجود فيروس كورونا، بل تصّر 
الفئة بثقة عن »مــحــاوالٍت  ثــم، تتحّدث هــذه  أنــه »مصنوع« في مختبٍر مــا.  وتؤكد 
التواصل  وسائل  على  بفيديوهات  معّززة  اللقاحات«،  عبر  العالم  على  للسيطرة 
االجــتــمــاعــي. واملـــؤســـف أن مــثــل تــلــك الــفــئــة مـــوجـــودة بــقــوة فــي الــصــفــوف الطبية 

واإلعالمية والسياسية وغيرها.
ملاذا يظّن هؤالء تحديدًا أن كل شيء مؤامرة؟ ألنهم ال يريدون االعتقاد أن العالم 
أبسط مما هو عليه، وأن طبيعة التعامل بني املجتمعات لم تعد كما كانت منذ أيام 
الدول االستعمارية. ال يريد هؤالء النظر إلى األرقام االقتصادية املقلقة التي أفرزتها 
 إلى الواليات 

ً
تداعيات كورونا على العالم الصناعي، من الصني إلى أوروبا وصوال

املتحدة. ال يريد هؤالء االستماع إلى وجهة نظر طبية، بل الغوص في عالم األوهام 
 من يّدعي أنه 

ً
واألكاذيب، وتصديق ما يرونه األقرب إلى خياالتهم. يصّدقون مثال

»يرى املستقبل« كاملتنبئني الجدد الذين تزدحم بهم شاشات التلفزة في كل عام. 
، ملا كانوا رغبوا بالتصديق أن »1 + 

ً
فلو كان فيروس كورونا معادلة رياضية مثال

1 = 2«، بل كانوا سيعترضون بتقديم ادعاءاٍت فارغٍة وواهية، ويسّوقون لها بحّدة.
الــعــالــم. لــن يحصل أيٌّ منا  الــقــدرة على قــيــادة  لــو أن ألمــثــال هـــؤالء   

ً
تخّيلوا مــثــال

أيٌّ منا في مستشفى، وسيكون عــالج كل مــرض تمنيات  ُيعالج  ولــن  لقاح،  على 
العالم، سيغرقونه بعالم  ّيض لهم حكم 

ُ
ال أساليب طبية علمية. أمثال هــؤالء، لو ق

البشرية، قد تجاوزناه منذ  مليء باملؤامرات والغموض. املفترض أن نكون، نحن 
األوبئة جزء من عاملنا،  أن  أمثال هؤالء يرفضون تصديق  النار والعجلة.  اختراع 
 ألسباب عدة وطبيعية. يعتقدون أن العالم 

ً
وأنها ظهرت سابقًا وستظهر مستقبال

بلغ ذروته، وأن كل شيء بات »مصنوعًا«. ربما يحتاجون إلى تذكيرهم بأن أوبئة 
القرون األوروبية الوسطى لم تكن »مصطنعة«، بل أودت بحياة املاليني قبل إيجاد 
العالج، وأن اللقاحات املحاربة لفيروس كورونا حاليًا هي نتيجة دراسات موضوعة 
منذ نحو 20 عامًا، وأن امتالك حساب على مواقع التواصل االجتماعي، وترويج 
نظريات املؤامرة، ال يجعالنك إنسانًا ذكيًا، بل قاتل للناس بدعوتك إلى عدم تلقيهم 

اللقاحات، وتسويق أن »كورونا كذبة«. 
ة وشركاؤهم ُيحاسبون قانونيًا، وكذلك تجب محاسبة كل من 

َ
ل
َ
ت

َ
في القضاء، الق

 
ً
 واهمة

ً
الناس مستخفًا بفيروس كورونا، ومّدعيًا امتالكه معرفة يستهتر بحياة 

النظر حولهم  الذين سقطوا، وال يريدون  البشر  بالفيروس. ال يرى هؤالء ماليني 
لرؤية مستشفيات مليئة بضحايا الفيروس. يريدون فقط تصديق أنفسهم بأنهم 
محقون، ولو على حساب الناس. ال يمكن ألمثال هؤالء أن يصلوا إلى السلطة، ألن 

البشرية ستنتهي على أيديهم.

هل تآمرت واشنطن على األسد؟ من يحكم اإلنترنت؟

كورونا... مؤامرة ولقاحاألردن... من خسر الثقة؟
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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــانـــت لـــلـــحـــرب فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان تــبــعــات  کـ
 

ّ
 جوانب الحياة. تأثرت كل

ّ
كثيرة على كل

القطاعات على إثرها، لكن قطاع التعليم 
كــان على رأس القائمة، إذ ُدّمـــر إلــى حــدٍّ كبير في 
األرياف، كما تضرر إلى حدٍّ ما في املدن الرئيسية. 
ومــــع بــــدء عــمــلــيــة الـــســـام فـــي أفــغــانــســتــان، تــوقــع 
األفــغــان أن تــكــون إعـــادة ترميم هــذا الــقــطــاع على 
، تــّم إدراجـــه ضمن أجندة 

ً
رأس األولــويــات. وفــعــا

طرفي الحرب )الحكومة وطالبان(، قبل بدء الجولة 
الثانية من عملية السام في السادس من الشهر 
الجاري في الدوحة، ما يعطي األمل بمستقبل هذه 

 ما.
ٍّ

الباد إذا توصل الطرفان إلى حل
وقبل وصول الطرفني إلى أّي توافق بشأن امللفات 
املهمة، منها ملف التعليم، جاءت بارقة أمل لسكان 
أرياف الجنوب األفغانية في صورة إعان منظمة 
أربعة  )الــيــونــيــســف( فتح  للطفولة  املــتــحــدة  األمـــم 
املناطق املوجودة تحت سيطرة  آالف مدرسة في 
طالبان. وذلك بالتنسيق مع الحركة، ليدرس فيها 
هذا  التعليم.  من  محرومني  طفل  مليون  من  أكثر 
األمر، القى ترحيبًا كبيرًا في األوساط االجتماعية 

والقبلية.
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، يـــقـــول الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي في 
الجديد«:  »العربي  لـــ  خــان،  منظور  هلمند،  إقليم 

شعب،  أي  الزدهـــار  أساسية  وسيلة  التعليم   
ّ
»إن

القطاع  هــذا  ُدمــر  أفغانستان،  الحرب في  وبسبب 
بشكٍل شبه كــامــل، حيث يــوجــد آالف مــن األطــفــال 
هلمند  إقليم  وفــي  عمومًا،  الجنوبية  األقاليم  في 
)الذي جزء كبير من مناطقه تحت سيطرة طالبان، 
وتشهد العديد من مديرياته معارك بني الحكومة 
الشتاء( خصوصًا، هم  في موسم  والحركة حتى 
بحاجة إلى التعليم«. من هنا، يشير إلى الحاجة 
ــذا الـــقـــطـــاع، مــعــتــبــرًا انــه  املــلــّحــة إلعـــــادة تــرمــيــم هــ

سيكون من أهّم الخطوات في هذا الخصوص. 
 »الــقــضــيــة األســـاســـيـــة الــتــي 

ّ
ويــضــيــف مــنــظــور أن

نعاني منها، وهي سبب أساسي وراء الحرب، هي 
 »الكثير من الشباب يتوجهون 

ّ
الجهل«. ويؤكد أن

لذا  الجهل،  القتال بسبب  الحرب وميادين  صوب 
فــتــح املــــدارس خــطــوة ريـــاديـــة، وســتــكــون لــهــا آثــار 
املجتمع  ويطالب  األفغاني«.  املجتمع  على  كبيرة 
الدولي، وتحديدًا مؤسسة اليونيسف، بأن تعطي 
هن الشريحة املنسّية 

ّ
األولوية لتعليم الفتيات، ألن

في مناطق الحرب واملناطق الريفية.
وحول أهمية الخطوة، يقول األكاديمي والناشط 
لـ »العربي الجديد«،  الله زمــن،  االجتماعي، عتيق 
من   

ّ
ألن الــتــطــور،  وتعني  مهّمة  الخطوة  »هـــذه   

ّ
إن

م، 
ّ
آثــار الحرب في بادنا حرمان األوالد من التعل

 األمــــــور إذا إســـتـــمـــرت عــلــى املـــنـــوال 
ّ
مـــا يــعــنــي أن

الحالي، جيلنا املقبل سيكون في الحرب. لذا أرى 

من املهّم جّدًا أن توافق طالبان على فتح املدارس«. 
لكنه يشير إلى وجود مشكلة كبيرة أخرى، تتمثل 
إذ  القضية،  عن  التعليم  ووزارة  الحكومة  بغياب 
 تطبيق نظام التعليم ال بّد أن يكون بالتنسيق 

ّ
إن

مــع الــجــهــات الــرســمــيــة. ويــتــســاءل الــنــاشــط حــول 
 
ّ
ــي تـــلـــك املــــــــــدارس، ألن ــج الـــتـــي ســتــطــبــق فــ ــاهـ ــنـ املـ

ووزارة  الحكومة  بينما  خــاصــًا،  منهجًا  لطالبان 
التعليم لهما منهج آخر، وبالتالي لم يتم إيضاح 
أي منهج سُيطّبق«. ويعرب زمــن عن خشيته من 
نقص الكادر التعليمي في املناطق املوجودة تحت 
دخل الحركة الكثير من 

ُ
 ت

ّ
سيطرة طالبان، ومن أن

أنصارها في الكادر التعليمي، حيث سيحث هؤالء 
الجيل الحاضر على الحرب. وُيذّكر الناشط بقصة 
أستاذ في مدرسة، تقع تحت سيطرة طالبان في 
وكيف  الحركة  عناصر  من  وهــو  ننجرهار،  إقليم 
 عمله كان تجنيد الطاب والشباب في صفوف 

ّ
أن

املسلحني، وحثهم على الحرب.
ــا املــنــاطــق املـــوجـــودة تــحــت ســيــطــرة الــحــكــومــة،  أمـ
فعملية التعليم فيها تواجه أيضًا مشاكل كثيرة، 
ــى املـــبـــانـــي واملــحــتــويــات  مــثــل افـــتـــقـــار املـــــــدارس إلــ
ــنـــوبـــي، تــتــوقــع  ــي إقـــلـــيـــم هــلــمــنــد الـــجـ األخـــــــــرى. فــ
العامني  خــال  مــدرســة   96 فتح  املحلية  الحكومة 
املقبلني في املناطق التي تخضع لسيطرتها. بهذا 
الخصوص، يقول رئيس إدارة التعليم املحلية في 
اإلقليم، محمد ولي سرحدي، لـ »العربي الجديد«: 

الوسائل  كــافــة  مستخدمة  تسعى،  الحكومة   
ّ
»إن

الــتــعــلــيــم لجميع  إلــــى أن تـــوفـــر فـــرصـــة  ــة،  ــتـــاحـ املـ
األطفال«. 

 250 ألف طفل محرومون من التعليم 
ّ
ويلفت إلى أن

املــعــارك  الــحــرب، وتــحــديــدًا   
ّ
إقليم هلمند، وأن فــي 

األخــيــرة بــني طــالــبــان والــقــوات األفــغــانــيــة، أضــّرت 
كثيرًا بعملية تعليم األطفال، وتسببت بالنزوح في 
بعض املديريات. وحيال سعي الحكومة للنهوض 
بعملية التعليم، يقول الزعيم القبلي، منظور خان، 
 الحكومة مشغولة بملفات كبيرة مثل األمن، وال 

ّ
إن

تولي اهتمامًا كبيرًا لعملية التعليم.

مجتمع
إعــاقــة ذهنية ومــصــاب بمرض  كــوري جــونــســون، وهــو قاتل يعاني  أعــدمــت الحكومة األميركية 
كوفيد-19، يوم الخميس، في ثاني إعدام ينفذ خال أسبوع واحد إلدارة الرئيس دونالد ترامب 
فــي األيـــام األخــيــرة لــه فــي السلطة. وأديـــن جونسون )52 عــامــًا( بقتل سبعة أشــخــاص فــي واليــة 
فرجينيا في 1992. وقال شهود إنهم سمعوا أقارب الضحايا وهم يصفقون ويهللون فرحًا من 
غرفة للمشاهدة داخل قاعة اإلعدام في سجن بمدينة تيرا هوت في والية إنديانا بعد اإلعان عن 
)رويترز( تنفيذ الحكم. واإلعدام هو الثاني عشر خال فترة حكم ترامب. 

التوجه إلى  الهجرة في هندوراس الخميس قافلة تعتزم  الى  شّكل مئات من األشخاص الساعني 
الواليات املتحدة سيرًا على األقدام عبر غواتيماال واملكسيك، بحثًا عن ظروف معيشية أفضل، على 
أمل أن يسمح لهم الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن بالدخول. وانطلقت مجموعة أولى مؤلفة 
من 300 شخص من سان بيدرو سوال، ثاني أكبر مدينة في الباد، على بعد 180 كيلومترًا شمال 
تيغوسيغالبا، للوصول إلى الحدود مع غواتيماال. وتفرق املهاجرون إلى مجموعات أصغر حمل 
)فرانس برس( بعضها علم هندوراس. ووضع أغلب املهاجرين كمامات للوقاية من وباء كوفيد-19.  

هندوراس: قافلة مهاجرين جديدة إلى أميركاأميركا: إعدام رجل مصاب بكورونا

للطفولة  الــمــتــحــدة  األمـــم  منظمة  تــقــول 
ماليين   3.7 نحو  أفغانستان  في  إّن  »يونيسف« 
أربعة  تفتح  أن  ويُتوقع  تعليم.  دون  من  طفل 
آالف مدرسة في المناطق التي هي تحت سيطرة 
طالبان، ما سيتيح الفرصة لما بين مليون ومليون 
المدارس  إلى  للذهاب  تلميذ وتلميذة  ألف  و400 

والتعلّم. وحصل األمر بالتوافق مع طالبان.

مليون و400 ألف تلميذ

ــم الــطــائــرة اإلنــدونــيــســيــة الــتــابــعــة لشركة 
ّ
بــعــد تــحــط

املاضي،  السبت  »سريويجايا« في بحر جــاوة يوم 
قضى أمــس أكثر مــن 34 شخصًا فــي زلـــزال قوي 
ضرب جزيرة سوالويسي في إندونيسيا، في وقت 
تبحث فيه فرق اإلنقاذ بني أنقاض أبنية ومستشفى 
 بالعثور على ناجني. وبلغت قوة الزلزال، 

ً
انهارت أمال

الــذي وقــع ليل أول مــن أمــس، 6,2 درجـــات، بحسب 

مئات  عــن  وأســفــر  للجيوفيزياء،  األمــيــركــي  املعهد 
الجرحى وأثــار الذعر بني السكان في غرب جزيرة 
 قويًا عام 

ً
التي سبق أن شهدت زلــزاال سوالويسي 

2018. وقال مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة 
علي رحمن:  »تفيد املعلومات األخيرة املتوافرة عن 
 في مدينة ماموجو. قد ترتفع هذه 

ً
سقوط 26 قتيال

القتلى مدفونون تحت  الكثير من  إن  إذ  الحصيلة، 

األنـــقـــاض«. فيما أوضـــح مــســؤول آخــر فــي الوكالة 
أن ثمانية أشخاص آخرين قتلوا في مدينة ماجني 
الواقعة في منطقة ماموجو. وماموجو هي أكثر املدن 
تضررًا من جراء الزلزال، إذ يبحث عمال اإلنقاذ عن 
الطبي  الطاقم  وأفـــراد  املرضى  من  أكثر من عشرة 
انهار.  الــذي  املستشفى  أنقاض  تحت  فقدوا  الذين 
العالقني تحت األنقاض بني  وقــدر عــدد األشخاص 

كانوا  إن  التأكيد  مــن  يتمكن  أن  دون  مــن  و20   10
السكان  للمنطقة  وتظهر مشاهد  الحياة.  قيد  على 
ويمرون  نارية  دراجــات  وعلى  في سيارات  يفرون 
بأبنية متضررة وأسقف حديد منهارة. وقال هندرا 
وقد  متشققة  »الطرقات  ماموجو:  من سكان  وهــو 

انهارت أبنية عدة. الهزة كانت قوية جدًا«. 
)فرانس برس(
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محمود الريماوي

تسود املجتمع العربي الفلسطيني في أراضي 
والــبــلــبــلــة مع  التململ  مــن  الــعــام 1948 حــالــة 
انتخابات رابعة في غضون17  اقتراب إجــراء 
ــبـــريـــة الــــتــــي  يــحــمــل  شــــهــــرا، فــــي الـــــدولـــــة الـــعـ
املواطنون العرب هناك جنسيتها. وتجد هذه 
أنه  بــدا  مــا  فــي  السلبية تفسيرا لها  املــشــاعــر 
تضعضع فـــي  ربــاعــيــة األحــــزاب الــتــي تحمل 
اسم القائمة املشتركة، والتي سبق أن صعدت 
بــالــتــمــثــيــل الــعــربــي فـــي الــكــنــيــســت )الــبــرملــان( 
ــوة الــبــرملــانــيــة  ــقــ اإلســـرائـــيـــلـــي إلـــــى مـــرتـــبـــة الــ
الرباعية  القائمة  أن  من  الرغم  الثانية. وعلى 
ما زالت تحتفظ بوجودها رسميا، إال أن أحد 
مكوناتها، وهو الحركة اإلسامية الجنوبية، 
بـــدا أنـــه يـــغـــّرد خــــارج الـــســـرب، إذ أخـــذ ممثل 
الــحــركــة، مــنــصــور عــبــاس، يــقــتــرب مــن رئيس 
التصويت  لدى  نتنياهو،  بنيامني  الحكومة، 
ذلك  الكنيست، وزاد على  ملصلحته ضــد حــل 
بإطاق تصريحاٍت عن أنه مستعد للمشاركة 
فـــي حــكــومــة يــمــيــنــيــة بــرئــاســة الــلــيــكــود »إذا 
ضــمــن حــقــوق الـــعـــرب«، والــحــقــوق املــقــصــودة  

ذات طابع معيشي وخدمي.
املشتركة  القائمة  االستطاعات  منحت  وإذ 
ــدا فـــي االنـــتـــخـــابـــات املــــقــــّررة فـــي 23  ــعـ ــقـ 11مـ
مارس/ آذار املقبل، فقد بدت هذه التوقعات 
كـــأنـــهـــا تـــعـــكـــس  خــيــبــة كـــبـــيـــرة فــــي صــفــوف 
استذكار تجربة  العرب، وذلــك مع  املواطنني 
قادها  املشتركة،  القائمة  انشقاق  في  سابقة 
القائمة  إلــى خــســارة  أّدى  مــا  الطيبي،  أحمد 
نيسان  إبريل/  انتخابات  في  مقاعد  بضعة 

سمير الزبن

يـــحـــاول صــمــوئــيــل هــنــتــنــغــتــون، فـــي كــتــابــه 
»مــن نــحــن؟ الــتــحــّديــات الــتــي تــواجــه الهوية 
األمــيــركــيــة« إعـــادة صياغة عــاقــة الــواليــات 
املتحدة مع العالم الخارجي، واضًعا أسًسا 
املــتــحــدة نفسها  الــواليــات  جــديــدة لتعريف 
من خال نظرة تقول إن »املصالح الوطنية 
تشتق من الهوية الوطنية. وعلينا أن نعرف 
مــا هي  مــن معرفة  أن نتمّكن  مــن نحن قبل 
إلــى خطر  الهوية تحتاج  مصالحنا«. وألن 
خارجي لصقلها وبلورتها، يقّرر هنتنغتون 
بـــدأت مرحلة جديدة  الــهــويــة األمــيــركــيــة  أن 
ــقـــرن الـــجـــديـــد، وتــتــشــكــل أهــمــيــة هــذه  ــع الـ مـ
للخطر  أميركا  بقابلية  وجوهرها  املرحلة 
إلى  أمــام هجوم خــارجــي، وانعطاف جديد 
املتحدة محّدًدا رئيسًيا  الواليات  الدين في 
للهوية األميركية. حسب هنتنغتون، خاض 
األمــيــركــيــون حــروبــهــم فــي الــقــرن العشرين 
عبر آالف األمــيــال مــن املحيط الــذي جلسوا 
األمــــن  ــــر  وفــ ـــد  ــ وقـ وأحــــــــــــــراًرا.  ــنــــني  آمــ وراءه 
الجغرافي السابق الذي عّرفوا فيه أنفسهم 
أمــة. وجــاء »11 سبتمبر« ليوقظهم بقسوٍة 
على حقيقة جديدة، أن املسافة ال تعني عدم 
األميركيون  وجــد  وبذلك  للخطر،  التعّرض 
أنفسهم في حرٍب جديدٍة على عدة جبهات، 
كــان أهمها فــي الــداخــل. وعلى الــرغــم مــن أن 
قــال بعد »11 سبتمبر« في  الــرئــيــس بــوش 

حسان األسود

أربـــعـــة مــشــاهــد مـــن ثـــاث دول تــتــالــت علينا 
ــام 2020، والـــرابـــط  فـــي الــشــهــر األخـــيـــر مـــن عــ
بــيــنــهــا مـــجـــّرد خــيــط رفـــيـــع مـــن ألــــم وحــســرة 
وقـــهـــر يـــهـــّد الــجــبــال ويــعــتــصــر الـــنـــفـــوس. في 
السابع والعشرين من ديسمبر/ كانون األول، 
املعتقل/ األسير  الله تعالى  إلى رحمة  ي 

ّ
توف

إسماعيل الشمالي في سجن السويداء املدني. 
وهــو كاتب وروائــي فلسطيني ســوري، عاش 
في مدينة طفس من محافظة درعا، واعتقلته 
عام 1995 مخابرات نظام األسد األب وحكمت 
عليه بالسجن املؤبد من محكمة أمن الدولة، 
ضّر باملصالح العليا 

ُ
والتهمة حيازة وثائق ت

للدولة وبأمنها وتوهن عزيمة األّمة. 
في التاسع والعشرين من الشهر ذاته، أفجعنا 
قلبية  إثــر نوبة  املــوت باختطاف حاتم علي، 
فــي فــنــدق فــي الــقــاهــرة. وحــاتــم ابـــن الــجــوالن 
املــحــتــل، عـــاش وتـــرعـــرع فــي مــخــيــم الــيــرمــوك. 
ــزاوج تــجــربــتــي الــنــكــبــة  ــ ومــــن هـــنـــاك عـــاصـــر تــ
والـــنـــكـــســـة، فـــشـــّب عـــلـــى تــغــريــبــة فــلــســطــيــنــيــة 
وشاب على ثانية سورية، وكان لهذه الخلفية 
الــجــنــائــزيــة انــعــكــاســهــا فـــي تـــفـــّرده وعظمته 
حاتم  حضور  يقتصر  لم  واإلنسانية.  الفنّية 
على الوجدان السوري، بل طاف أرجاء الوطن 
 على كتفيه 

ً
املمتد من البحر إلى البحر، حاما

ــويـــني فـــي األنـــدلـــس،  ــاروق عــمــر واألمـ ــفـ إرث الـ

2019. وتجري حاليا جهود ومساع  للحفاظ 
على القائمة، وهو ما يبدو متعّسرا، ولسببني 
األيــديــولــوجــي  التباعد  أولــهــمــا  متناقضني، 
بـــني الـــحـــركـــة اإلســـامـــيـــة الــجــنــوبــيــة وبــاقــي 
والعلمانية.  القومية  الــنــزعــة  ذات  املــكــونــات 
وثــانــيــهــمــا مــا يــبــدو مــن بــراغــمــاتــيــة مفرطة 
لــدى هــذه الحركة فــي تعاملها مــع املستوى 
ــي، والـــــــعـــــــزوف عــن  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــيــــاســــي اإلسـ الــــســ
التنسيق مع  باقي أطراف القائمة. وفي هذا 
الـــصـــدد، يــقــول مــنــصــور عــبــاس، وهـــو نائب 
لــرئــيــس الــكــنــيــســت، إن اســـتـــمـــرار »الــقــائــمــة 
 باتباع النهج الذي يمثله 

ٌ
املشتركة« مشروط

»وإال فــإن القائمة تفقد مــبــّررات وجــودهــا«.. 
مع  »التعامل  على  يقول،  كما  يقوم،  ونهجه 
الواقع بواقعية«، واملشاركة في الحكم وعدم 

الزهد فيه أو الترفع عنه..
ويـــؤخـــذ فـــي االعـــتـــبـــار، إلــــى جــانــب مـــا تــقــّدم، 
مــا تــركــتــه مــوجــة التطبيع الــعــربــيــة مــع دولــة 
ــٍة قـــويـــة لــــدى الــجــمــهــور،  االحـــتـــال مـــن صـــدمـ
وهو ما استغله رئيس الحكومة وزعيم تكتل 
الطواف على  الليكود، بنيامني نتنياهو، في 
الجمهور  تــحــت غــطــاء تشجيع  عــربــيــة،  مـــدن 
عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح ضــد وبــــاء كـــورونـــا، حيث 
ــارات لــتــرويــج أن إســرائــيــل  ــزيـ الـ يستغل هـــذه 
والسعي  عليه،  هي  كما  عربيا  مقبولة  باتت 
إلــى كسب أصـــوات مــن املجتمع العربي الــذي 
قــال  كــمــا  هــائــلــة«،  انتخابية  »إمــكــانــات  يملك 

لدى زيارته الناصرة األربعاء املاضي. 
ولوحظ أن رئيس بلدية الناصرة، علي سام، 
ــاء عــــن أن ســـام  ــبــ ــرت أنــ ــ ــب بــــــه،  فــيــمــا سـ ــ رحـ
سوف ينضم إلى قائمة الليكود، وبينما بدا 

الـــخـــوف«، إال  فــي  2001 »نــرفــض أن نعيش 
أن هنتنغتون يــرد على هــذا الــكــام، ويقول 
»لــكــن الــعــالــم الــجــديــد مــخــيــف، ولــيــس لــدى 
ــــوى أن يــعــيــشــوا مــع  ــيـــار سـ األمـــيـــركـــيـــني خـ
الــــخــــوف، إن لـــم يــكــن فـــي الــــخــــوف«. يــحــّدد 
هــنــتــنــغــتــون »الــقــابــلــيــة لــلــخــطــر« بــوصــفــهــا 
األميركيني  تعريف  لطريقة  مركزية  مسألة 
أنفسهم في هذه املرحلة الجديدة من تطّور 
هويتهم الوطنية. تختلف املرحلة الجديدة 
الــهــويــة األمــيــركــيــة عــن التي  الــتــي تعيشها 
ســــادت فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، بــتــراجــع دور 
اإليديولوجيا في تحديد الهوية األميركية، 
والــــتــــي لــعــبــتــهــا طـــــــوال الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، 
ــه، فــي  ــنـ خـــصـــوًصـــا فــــي الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مـ
تحديد ذاتها في مواجهة الخطر الشيوعي. 
ويعتقد هنتنغتون أن »11 سبتمبر« جّسد 
نهاية إيديولوجيا القرن العشرين والصراع 
اإليديولوجي، وبداية عهد جديد يعّرف فيه 
الشعب نفسه بلغة الثقافة والدين بالدرجة 
األولى. وأعداء الواليات املتحدة الحقيقيون 
إساميون  مقاتلون  اليوم  هم  واملحتملون 
ذوو دوافـــع دينية وقــومــيــون صينيون با 

إيديولوجيا على اإلطاق.
فــــي هـــــذه الـــبـــيـــئـــة، يــعــتــقــد هــنــتــنــغــتــون أن 
الــديــنــيــة تصبح عنصًرا  هــويــة األمــيــركــيــني 
ضــــرورًيــــا وحـــاســـًمـــا فـــي تــشــكــيــل هــويــتــهــم، 
فنهوض الدين عاملي، ففي الربع األخير من 
الــســيــرة باتجاه  انعكست  الــعــشــريــن،  الــقــرن 

 بــحــجــم فلسطني ومــعــانــاة 
ً
ولـــم يــتــرك مـــأســـاة

أهـــلـــهـــا تــفــلــت مــــن بــــني أصـــابـــعـــه وتــــهــــرب مــن 
الشهر  الثاثني من  قلبه وأحـــداق عيونه. في 
ذاته، وصل الجاسوس األميركي اإلسرائيلي، 
جوناثان بوالرد، إلى تل أبيب، بعد أن قضى 
نحو 30 عامًا بني املحاكمة والسجن، وخمسة 
أعــــــــواٍم مــــن اإلقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي الــــواليــــات 
األميركية،  البحرية  فــي   

ً
كــان محلا املــتــحــدة. 

بض عليه بتهمة التآمر بالتجسس لصالح 
ُ
وق

بالسجن  عليه  بالذنب وحكم  وأقــّر  إسرائيل، 
فرج عنه بشكل مشروط عام 

ُ
مدى الحياة، ثم أ

2015، ومنع من السفر خارج أميركا. كان في 
استقباله رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نتنياهو، 
الذي لم يهنأ بمصافحة الجاسوس إال بعد أن 
 أرض املطار شاكرًا جهود 

ً
سجد األخير مقّبا

حكومات إسرائيل املتعاقبة لإلفراج عنه، بعد 
أن منحته الجنسية اإلسرائيلية.

ــــي الـــثـــاثـــني مــــن أكـــتـــوبـــر/  ــه، وفـ ــلـ ــذا كـ ــ قـــبـــل هـ
طــِلــق ســـراُح املجرم 

ُ
تشرين الــثــانــي املــاضــي، أ

ســلــيــمــان هــــال األســـــد مـــن ســجــن الـــســـويـــداء 
ــفـــل وأنـــــصـــــاره عـــلـــى الــطــريــقــة  ــتـ املــــدنــــي، واحـ
ــيـــة جـــراء  ــة بـــتـــرويـــع مــحــافــظــة الـــاذقـ ــديــ األســ
إطـــــاق الـــعـــيـــارات الـــنـــاريـــة احـــتـــفـــااًل بــالــفــاتــح 
الــعــظــيــم. كـــان ســلــيــمــان األســــد قــد قــتــل يـــوم 7 
أغسطس/ آب 2017 العقيد في القوى الجوية 
السورية، حسان الشيخ، أمام زوجه وأوالده، 
التي كان   األخير تجاوز موكبه بسيارته 

ّ
ألن

النبأ غير مؤّكد وغير مستبعد، فقد بدا  هذا 
مؤّكدا ضم مدير مدرسة عربي، ُعرف بدعمه 
»الــلــيــكــود« إلـــى هـــذا الــتــكــتــل فــي االنــتــخــابــات 
املقبلة. على أن زيارة نتنياهو الناصرة لم تتم 
في أجــواء هادئة وصافية ووديــة، إذ شاركت 
تظاهرٍة  تنظيم  في  املشتركة  القائمة  أحــزاب 
رفعت فيها أعــام فلسطينية وشــعــارات ضد  
نتنياهو »عد إلى بيتك«، وشارك فيها نشطاء 
يــهــود مــمــن يــواظــبــون عــلــى االحــتــجــاج على 
نتنياهو على خلفية اتهامات بالفساد تاحق 
الرجل. وقد تم التنكيل باملتظاهرين بوحشية 
ومــنــع الــعــاج عــن املــصــابــني، وجــــرى اعــتــقــال 
19 مــنــهــم وأفـــــرج عـــن ســتــة بــعــد ســـاعـــات من 
البلدية  رئيس  ترحيب  وباستثناء  االعتقال. 
وتشهيره بالقائمة املشتركة، لم يلق نتنياهو 
قــبــواًل مــن أبــنــاء املــديــنــة وقــواهــا االجتماعية 
والسياسية، بل أثبتت التظاهرة االحتجاجية 
الــقــائــمــة املــشــتــركــة مـــا زالـــــت رأس حــربــٍة  أن 
سياسيٍة في مواجهة حكومة االحــتــال، وقد 
اإلســامــيــة، ولكن على  الحركة  فيها  شــاركــت 
مــع هذا  التعامل  وكـــان  قــيــادي.  مستوى غير 
الــحــدث أفــضــل  تعبير عــن اســتــمــرار دينامية 

الكتلة الرباعية املشتركة.
ــام، كــــانــــت أحــــــــزاب الــقــائــمــة  ــ ــأيـ ــ  وقــــبــــل ذلـــــك بـ
املـــشـــتـــركـــة، الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــســام 
واملـــســـاواة، والــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، 
والحركة العربية للتغيير، قد اتخذت مواقف 
الفنان محمد بكري  التضامن مع  حازمة في 
في مناسبٍة سياسيٍة ووطنيٍة بامتياز، وذلك 
اإلسرائيلية  الــلــد  إصــــدار محكمة  أعــقــاب  فــي 
حــكــمــا بــتــغــريــم الــفــنــان 80 ألـــف دوالر وُكــلــفــة 

العلمانية بالتزامن مع نهوض جديد للدين 
عاملًيا، وقد ظهر ذلك في كل جزء من العالم 
تقريًبا، مــا عــدا أوروبـــا الغربية. وقــد فــازت 
من  بمؤيدين  الدينية  السياسية  الحركات 
أماكن أخرى من البلدان في كل العالم. وفي 
هــذه الــبــلــدان، لــم تكن غالبية هــؤالء األفــراد 
ــــن الــطــبــقــة  ــبـــار الــــســــن، بــــل شـــبـــاًبـــا ومـ مــــن كـ
السلم االجتماعي، موظفون  الصاعدة على 
هــذا،  على  إلــخ.   .. ومهنيون  ومثقفون  كبار 
بدأ القرن الحادي والعشرون عصًرا للدين، 
الغربية  العلمانية  الــدولــة  نــمــاذج  وتــواجــه 
فيه تحّديات وتستبدل بأخرى. ويعني ذلك 
كــلــه بــــروز ســمــة الـــديـــن املـــتـــزايـــدة فـــي هــويــة 
ــم والـــشـــعـــوب، وازديـــــــاد ارتـــبـــاط الــديــن  ــ األمـ
ا. 

ً
بالنزاعات في عــدة أجــزاء من العالم أيض

بهذا  األميركية  الهوية  دفــع  الــذي  مــا  ولكن 
االتجاه، وبلور املسار املتراكم منذ سنوات، 

وحّوله إلى معطى نوعي؟
االجتماعية  النظرية  إن  هنتنغتون  يــقــول 
ــــى أن غــيــاب  واألدلــــــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة تــشــيــر إلـ
ــي يــشــجــع الـــفـــرقـــة الـــداخـــلـــيـــة.  ــارجــ عـــــدو خــ
لـــيـــس مــــن املـــفـــاجـــئ أن اضـــمـــحـــال الـــحـــرب 
ــاردة ونــهــايــتــهــا زادا فــي نــمــو الــهــويــات  ــبـ الـ
الــفــرعــيــة فـــي أمــيــركــا عــلــى حـــســـاب الــهــويــة 
الــوطــنــيــة األمــيــركــيــة. كــمــا تـــرك انــهــيــار دول 
األميركية  الديمقراطية  االشتراكي  املعسكر 
إيــــديــــولــــوجــــي عــلــمــانــي  مـــنـــافـــس  مــــن دون 
ذي أهــمــيــة، وتـــركـــت الـــواليـــات املــتــحــدة من 

يقودها. ُحكم على سليمان بالسجن 20 عامًا، 
وأطلق سراحه بعد خمسة أعوام فقط.

واملــجــرم  الشمالي  إسماعيل  الشهيد  بــني  مــا 
سليمان األسد شريط طويل من األلم والقهر 
واالســتــعــبــاد. إضــافــة إلــى الــســوريــني ومــن في 
حكمهم، جمع حافظ األسد ومن بعده وريثه، 
في معتقاتهما وأقبية مخابراتهما من أتباع 
 

ُ
قومياٍت وأجناٍس وأدياٍن، ما ال يتصّوره عقل

إنسان أبــدًا. وترّبع على قّمة هذا الخليط من 
البشر املقهورين الفلسطينيون واللبنانّيون، 
الوحدة  لشعارات  الفعلي  التطبيق  هو  فهذا 
العربية عند األب وابنه. ومن هنا، يبدأ طريق 
مــســارات  تنطلق  هــنــا،  ومــن  فلسطني.  تحرير 
األخّوة والصداقة والتعاون لشعب واحد في 
 األسرى من شباب منظمة 

ُ
بلدين. يقضي آالف

والــحــركــات  واألحــــزاب  الفلسطينية  التحرير 
ــن  ــزمــ ــاط الــ ــ ــيـ ــ ــحــــت سـ ــم تــ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة أيـ
والـــنـــســـيـــان وســـيـــاط الـــجـــاديـــن مـــن جــــاوزة 
ــــد، واألّمــــهــــات يــنــتــظــرن عــــودة الــغــائــبــني،  األسـ
الزوجات، األخــوات، األخــوة، األوالد واألحفاد 
ينتظرون أيضًا، وال شيء يتغّير أبدًا، فالوجع 

 على ما يبدو. 
ً
مقيٌم وسيستمر طويا

في  قــرن  ربــع  الشمالي  إسماعيل  قبع  بينما 
السجن لرأي قاله بحافظ األسد، ومات شهيدًا 
 
ً
فـــي الــخــتــام، خـــرج املـــجـــرم ســلــيــمــان محتفا
ــوانــــني واألعـــــــــراف  ــقــ ــلـــى الــ ــبــــني عـ بـــالـــنـــصـــر املــ
يــبــدأ باملنطق  والطبيعة والــنــاس وكــل شــيء 

املــحــاكــمــة، عــلــى خلفية دعــــوى رفعها  إجــــراء 
ضده ضابط إسرائيلي، اتهمه باإلساءة إليه 
والتشهير به في فيلم »جنني جنني« الذي أنتج 
في العام 2002، ويوثق استباحة مخيم جنني، 
وتنكيل  قــوات االحــتــال بسكانه. وقــد قضى 
قــــرار املــحــكــمــة بــإتــاف نــســخ الــفــيــلــم، والــعــمــل 
الشبكة  على حذفه مــن مــحــّرك يوتيوب ومــن 
ــد أظـــهـــر الــتــضــامــن  الــعــنــكــبــوتــيــة عـــمـــومـــا. وقــ
 من 

ً
 متقّدمة

ً
الــواســع والــحــار مــع  بكري حــالــة

الوعي بالكيانية الوطنية، والحق في اإلبداع 
تثيره هذه  ما  الوطني. ومع  الوجود  لتعزيز 
املواقف من  مشاعر الفخر والكرامة الوطنية، 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة محلية  رمـــــوزا  أن  إال 
تـــواظـــب عــلــى الــلــعــب عــلــى وتـــر االحــتــيــاجــات 

دون مــنــافــس مــكــافــئ، وبـــذلـــك أنـــتـــج غــيــاب 
التهديد اإليــديــولــوجــي فــقــدان الــهــدف. وقد 
بــاتــت الــــواليــــات املــتــحــدة بـــا عــــدو، ودارت 
ــة فــي  ــعــ ــي الــتــســعــيــنــايــت مــــنــــاظــــرات واســ فــ
الواليات املتحدة بشأن تحديد هوية العدو 
ــلـــول 2001،  أيـ املــحــتــمــل. فـــي 11 ســبــتــمــبــر/ 
أنهى أسامة بن الدن بحث أميركا عن عدو. 
عــنــدمــا هــاجــمــهــا، فــعــل شــيــئــني إضــافــيــني: 
ملء الفراغ الذي أحدثه غورباتشوف بعدو 
جــديــد خــطــيــر، وحـــــّدد هــويــة أمــيــركــا بــدقــة 
املحدد  الهوية هي  كانت  إذا  أمــة مسيحية. 

ــه. وبــيــنــمــا احــتــفــى رئـــيـــس وزراء  ويــنــتــهــي بــ
إسرائيل بالجاسوس جوناثان، ووقف فجرًا 
الخاّصة  املــطــار بانتظار هــبــوط طــائــرتــه  فــي 
ــد  ــه، ســـمـــح بـــشـــار األســ ــمـ ــريـ ــكـ الســـتـــقـــبـــالـــه وتـ
لجثمان حاتم علي بدخول سورية، من دون 
الوقت ذاته  أن يرفع عنه الطلب األمني، وفي 
إلــى وفاته  الــســوريــني  انني 

ّ
الفن نقابة  أشـــارت 

 عن ميشيل 
ُ

دون أن تنعاه ولــو بكلمة. وأنــقــل
الخبر: »نصُّ  كيلو ما كتبه تعليقًا على هــذا 
الــفــنــانــني األســديــة:  لــنــقــابــة  الــنــعــوة الحقيقي 

االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة واألمــنــيــة )الــحــد 
مــن الــجــريــمــة( للجمهور الــعــربــي. وقــد انضم 
ــــؤالء، واصـــفـــا زمـــاءه  مــنــصــور عــبــاس إلـــى هـ
في القائمة املشتركة بأنهم يضعون أنفسهم 
في جيب اليسار، وأنهم يكتفون بالخطابات 
التمييز  أن  علما  املــواقــف.  وتسجيل  الــنــاريــة 
واملــــظــــالــــم االجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــســـتـــنـــد إلــــــى نـــهـــٍج 
عنصري تنتهجه الدولة. ومع األخــذ بقانون 
القومية )يهودية الدولة(، فإن وتيرة التمييز 
ضـــد الــجــمــهــور الــعــربــي الــفــلــســطــيــنــي ســوف 
تــــزداد وتــشــتــد )يــزيــد عـــدد املــواطــنــني الــعــرب 
ألــف نــســمــة(، وأنـــه ال يمكن  عــن مليون و900 
والحياتية  االجتماعية  املــطــالــب  بــني  الفصل 
العرب  بوجود  باالعتراف  القومية  واملطالب 
على أرضهم الوطنية أقلية قومية. وفي هذه 
القيادة  الــحــرص على جماعية  األثــنــاء، ومــع 
تبدو  أنــهــا  إال  املــشــتــركــة،  القائمة  تركيبة  فــي 
إذ ثمة ما  قــيــادة..  الجمهور بغير  أنــظــار  فــي 
ــراغ عــلــى املــســتــوى الـــقـــيـــادي، وفــي  ــفـ يــشــبــه الـ
تظهير رموز وطنية ملهمة وجاذبة للجمهور 
ويتجاوزها  األحــــزاب،  يشمل  الـــذي  العريض 
ــنـــاس. وإذ يــبــدو خــيــار مــغــادرة  إلــــى عــامــة الـ
ومتوقعا،  قائما  للقائمة  اإلســامــيــة  الحركة 
ــرد األفـــضـــل عــلــى ذلـــك لـــن يــكــون بــفــرط  فـــإن الــ
الــقــائــمــة، بــل بــتــقــويــة الـــروابـــط بــني املــكــونــات 
الـــثـــاثـــة الــبــاقــيــة وســـائـــر مـــكـــونـــات املــجــتــمــع 
املدني واملحلي، لعبور االستحقاق االنتخابي 
بأفضل نتائج ممكنة، مع الحفاظ على املوقف 
السياسي الذي يعارض بصورة كلية املنحى 

العام الذي يزداد تطّرفا وعنصرية.
)كاتب من األردن(

ــذي تــشــتــق مـــنـــه املـــصـــالـــح، كـــمـــا يــعــلــمــنــا  ــ الــ
هنتنغتون، وإذا كانت الهوية األميركية في 
القرن الواحد والعشرين، كما يخبرنا، تقوم 
على الدين أساًسا، يظهر ترامب كأنه تعلم 
درس هنتنغتون، وحــاول صياغة املصالح 
فيه  الــعــالــم، بما  كــل  فــي مواجهة  األميركية 
وألن  الفّجة.  بطريقته  أميركا،  حلفاء  حتى 
املصالح تعني االقتصاد، فقد حــّول ترامب 
إدارة اقــتــصــاد األمــيــركــي مــع اآلخـــريـــن إلــى 
اقتصاد ابتزازي. بالبحث بفجاجة عن هذه 
املــصــالــح، وعــقــد صــفــقــات اقــتــصــاديــة تحت 
وقع التهديد. ومع فشل الحروب األميركية 
ــدم فــعــالــيــة  ــ فــــي الــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان، وعــ
تـــحـــديـــد الــــحــــركــــات الـــجـــهـــاديـــة اإلســـامـــيـــة 
ــا عــلــى  ــفــ بـــوصـــفـــهـــا الـــــعـــــدو الــــرئــــيــــســــي، طــ
 .»

ً
الــســطــح الــشــعــار األمــيــركــي »أمــيــركــا أوال

بــدأ هــذا مع محاولة تافي نتائج الحروب 
األميركية الخارجية الفاشلة بسحب القوات 
األميركية وإعادتها إلى الباد. لكن »أميركا 
فــارغ من املضمون،  إلــى شعار  « تحول 

ً
أوال

وشــحــنــتــه مـــن جــديــد الــحــركــات الــشــعــبــويــة 
ــيـــركـــي، وهــي  والــيــمــيــنــيــة فـــي املــجــتــمــع األمـ
البيت  ترامب  بدخول  ساهمت  التي  القوى 
الشعار  استخدام  تم  ترامب،  ومــع  األبيض. 
فـــي مـــواجـــهـــة الــجــمــيــع، أعــــــداء وحـــلـــفـــاء. لم 
يــتــعــامــل تــرامــب مــع املــكــســيــك بــاحــتــقــار، بل 

تعامل مع أملانيا كذلك. 
)كاتب فلسطيني في السويد(

الجمهورية األسدية  الفنانني في  نقابة   
ّ

تــزف
ملنتسبيها بشرى وفــاة حاتم علي، الــذي كان 
 الــحــرّيــة هــي صــنــو الــفــن والــحــيــاة، 

ّ
يعتقُد أن

 لــذلــك الــشــطــب مــن جــــداول النقابة. 
ّ

فــاســتــحــق
وتهيب النقابة بأعضائها أن يشاركوا أوسع 
مشاركة في إيصال جثة حاتم علي إلى مثواه 
األخــيــر، لــيــتــأّكــدوا مــن أنـــه فـــارق حــقــًا الــدنــيــا، 
ــابـــي ســـوري  ــة تــخــلــصــت مـــن إرهـ وأن األســـديـ
ــة االحـــتـــال اإلســرائــيــلــي  ــــر«. هـــذه هـــي دولــ آخـ
الــعــنــصــري، وهـــكـــذا هـــي ســـوريـــة األســــد قلب 

العروبة النابض!
ــه لم يهدر من عمره ثاثني 

ّ
ُيــدرك جوناثان أن

عامًا ونّيف بــدون طائل، وُيــدرك نتنياهو أن 
وقــوفــه بحضرة الــجــاســوس لــن يضيع هــدرًا 
أيضًا. وكان إسماعيل الشمالي قد أدرك، عبر 
ربع قرن في تحّمل اإلهانات وحفات التعذيب 
فـــرع فلسطني وســجــون صيدنايا  أقــبــيــة  بــني 
ــاة الـــتـــي  ــ ــأســ ــ وعـــــــــدرا والــــــســــــويــــــداء، حـــجـــم املــ
عاشها ويعيشها السوريون والفلسطينيون 
 من ساقهم 

ّ
 املعتقلني، وكل

ّ
واللبنانيون، وكل

ــه.  ــثــ الــــقــــدُر تـــحـــت ســلــطــة نـــظـــام األســــــد ووريــ
 هــذه الدولة له، 

ّ
كذلك أدرك سليمان األســد أن

الــثــروات ملكه،  وهـــؤالء العبيد عبيده، وهــذه 
 مـــن أجـــلـــه، وإن زارهــــا 

َ
ــــن

ُ
 الــســجــون لـــم ت

ّ
وأن

لحظة عابرة من الزمن، فإنها ستصبح مكان 
استجمام وسياحة له، ال مكان عقاب وتأديب.
)كاتب سوري في برلني(

فلسطينيو 1948 في مواجهة الشد العكسي

الشعبوية والعنصرية باقيتان بعد ترامب وبقوة

أسرى، فنّانون، جواسيس، مجرمون

ثّمة ما يشبه الفراغ 
في القائمة المشتركة 

على المستوى 
القيادي، وفي تظهير 

رموز وطنية ملهمة 
وجاذبة للجمهور

استطاع ترامب أن 
يهّز النظام األميركي، 

ويصنع شرًخا في 
المجتمع، وهيّج 

االتجاهات الشعبوية 
والعنصرية

مشاهد من ثالث 
دول تتالت أخيرًا 

والرابط بينها خيط 
رفيع من ألم وحسرة 

وقهر يهّد الجبال 
ويعتصر النفوس
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والــــرش بــاملــيــاه الـــبـــاردة والــثــلــج، والــوقــوف 
ليلة كاملة، وعدم االستجابة لطلب مقابلة 
طبيب عند شعور املعتقل بأّي مرض عام أو 
ويعلق:  اليومية.  التعذيب  عملية  من  ناتج 
ــّد مـــن حـــمـــات مــجــتــمــعــيــة وســيــاســيــة  »ال بــ
وقــانــونــيــة وإعــامــيــة للقضاء عــلــى ظــاهــرة 
التعذيب كلّيًا. يجب أن تبدأ الحملة بتوقيع 
التعذيب  مناهضة  اتفاقية  على  الحكومة 
التعذيب  ملناهضة  املتحدة  األمـــم  )اتفاقية 
وغـــيـــره مـــن ضـــــروب املــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة 
الــقــاســيــة أو الــاإنــســانــيــة أو املــهــيــنــة(. تلك 
بــاإلشــراف على  الدولة  تلزم  التي  االتفاقية 
التعذيب  وســائــل  ووقـــف  املعتقات،  جميع 
ــقــــار الـــحـــجـــز غــيــر  كــــافــــة وإغــــــــاق جـــمـــيـــع مــ
القانون   مـــادة فــي 

ّ
الــقــانــونــيــة«. يقترح ســن

الجنائي السوداني بتجريم التعذيب كليًا، 
وتشديد العقوبة لتصل إلى اإلعــدام. كذلك، 
يشّدد على »إجراء تحقيقات جنائية جاّدة 
ــة، بــشــأن مــزاعــم الــتــعــذيــب،  ولــيــســت صـــورّيـ
على أن يستوفي التحقيق معرفة من يصدر 
أوامـــر الــتــعــذيــب، ومــن يــأمــر بــاالعــتــقــال وأن 
 نــتــائــج الــتــعــذيــب أمـــام املجتمع 

ّ
ــكــشــف كـــل

ُ
ت

باإلضافة  بها،  علٍم  على  ليكون  السوداني 
إلــى متابعة حــاالت اإلخــفــاء القسري، وهي 

الــتــي يــرتــبــط مــعــظــمــهــا بــجــرائــم تــعــذيــب«. 
تــلــك  »مــــــــن دون  ـــــــــه 

ّ
أن ــة  ــلــ ــيــ الــــوســ يـــضـــيـــف 

 هناك مسؤولية 
ّ
اإلصاحات القانونية، فإن

، خصوصًا نقابة املحامني 
ّ

على املجتمع ككل
ــدنــــي والـــكـــيـــانـــات  ومـــنـــظـــمـــات املـــجـــتـــمـــع املــ
تنظيم  فــي  االجــتــهــاد  الــقــانــونــيــة. وينبغي 
املواطنني  بحقوق  للتوعية  ُمكثفة  حمات 

وتثقيفهم حول مخاطر التعذيب«.
ــالــــب بــجــامــعــة  ــــن جـــهـــتـــه، يـــســـتـــرجـــع الــــطــ مـ
العزيز، ذكريات  الخرطوم خالد حسن عبد 
اعــتــقــالــه الــتــي اســتــمــرت خــمــســة أشــهــر من 
 .2016 نـــيـــســـان  إبــــريــــل/  ــــى  إلـ  2015 نـــهـــايـــة 
والضرب  بالكهرباء،  للصعق  فيها  تعّرض 
ــــل والـــشـــرب،  املــســتــمــّر ، والـــحـــرمـــان مـــن األكـ
خــــصــــوصــــًا فــــــي األيـــــــــــام األولـــــــــــــى. ويـــشـــيـــر 
آثارًا  ذلــك،   

ّ
 »لكل

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  لـ

اجتماعية ونفسية سيئة جدًا، ولم يعالجها 
ــام«.  ــنـــظـ ســـــوى نـــجـــاح الــــثــــورة وإســــقــــاط الـ
املعتقات،  من  خروجنا  »بمجرد  ويضيف: 
ُعرضنا على أطباء إلجراء مراجعات شاملة، 

فُحّول البعض للعاج النفسي«. 
ــتـــورة هــبــة عــمــر،  مـــن جــهــتــهــا، تـــوضـــح الـــدكـ
كانت  والتي  العامة،  الجراحة  اختصاصية 
تجربتها   

ّ
أن الــثــورة،  أثــنــاء  املعتقلني  ضمن 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

يــــــعــــــود الـــــتـــــحـــــذيـــــر مـــــــن اآلثـــــــــار 
للتعذيب  والنفسية  االجتماعية 
ــــب وفــــــــاة  ــقــ ــ فــــــــي الــــــــــــســــــــــــودان، عــ
ــا فــي  ــمـ ــتـــعـــذيـــب، أحـــدهـ شــخــصــني تـــحـــت الـ
مركز للشرطة، واآلخر في مقّر تابع لقوات 
الـــدعـــم الـــســـريـــع. ولـــيـــس الــتــعــذيــب جـــديـــدًا، 
 الــثــورة الــســودانــيــة ونــهــايــة عــهــد عمر 

ّ
لــكــن

البشير، وعدا السودانيني بوضع حّد لهذه 
عمومًا  اإلنسان  لحقوق  املنتهكة  املمارسة 

واملحتجزين خصوصًا. 
للسودان تاريخ طويل مع قصص التعذيب 
داخـــل املــعــتــقــات، مــن بــيــنــهــا، قــصــة العميد 
املتقاعد محمد أحمد الريح. هو أول من خرج 
إلى اإلعام ليروي قصة تعذيبه، والتي أشار 
التعذيب  أنـــواع مــن  إلــى تعرضه لعدة  فيها 
مــنــهــا: الــربــط املــحــكــم، والــتــعــلــيــق، والــوقــوف 
لــســاعــات قــد تــمــتــّد لــيــومــني كــامــلــني، وسكب 
املـــيـــاه الــــبــــاردة أو الــســاخــنــة عــلــى جــســده، 
والــــحــــبــــس فــــي املــــراحــــيــــض، وربـــــــط األعــــني 
واالغتصاب  لساعات،  ربطًا محكمًا وعنيفًا 
بإدخال مادة صلبة داخل الدبر، واإلخصاء، 
ــاظ الـــنـــابـــيـــة، والـــصـــعـــق  ــ ــفــ ــ ــ ــرب، واألل ــ ــــضــ والــ
بالكهرباء. أوضح العميد في مذكراته التي 
ــشــرت عــلــى نــطــاٍق واســــع، اآلثــــار الصحية 

ُ
ن

ــن تـــعـــذيـــبـــه، والـــتـــي  والـــنـــفـــســـيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــ
اســتــمــرت مــعــه، حــتــى بــعــد إطــــاق ســراحــه، 
الخصية  واإلغــمــاء، وفقدان  الصداع  ومنها: 
في  الغضروف  بانزياح  واإلصابة  اليسرى، 

الظهر، وتأثر النظر سلبًا.
بعد الثورة، استبعد السودانيون استمرار 
ــهــم صـــدمـــوا، فـــي األســابــيــع 

ّ
الــتــعــذيــب. لــكــن

املــاضــيــة، بــمــقــتــل شـــاب اســمــه بــهــاء الــديــن 
نوري، تحت التعذيب، في مقّر تابع لقوات 
اسمه  مــواطــن  مقتل  وقبله،  السريع.  الــدعــم 
عز الدين حامد، بالطريقة نفسها، في أحد 
مــراكــز الــشــرطــة. الــحــادثــتــان أثـــارتـــا غضبًا 
ــا دفـــع  ــًا فــــي الــــشــــارع الــــســــودانــــي، مــ ــعــ واســ
النيابة العامة، تحت الضغط الشعبي، إلى 
بــدء حملة تحقيقات واســعــة. وأمــرت قوات 
الدعم السريع بتسليم املتهمني بقتل الشاب 
ــد اســتــجــابــت لــذلــك،  ــــوري، وقـ بــهــاء الـــديـــن نـ
ضغوط  ممارسة  فــي  النيابة  تستمر  فيما 
عــلــى الــشــرطــة لــرفــع الــحــصــانــة عــن املشتبه 

بتورطهم في التعذيب.
يستعيد املحامي حاتم الوسيلة، في حديثه 
إلــــى »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« ذكـــريـــات تــعــّرضــه 
للخطف واالعتقال من دون علم أسرته قبل 
ه في ذلك، رفقة بقية 

ّ
سنوات. ويشير إلى أن

أشكال  ألســوأ  يتعرضون  كــانــوا  املعتقلني، 
ــيـــاه،  الـــتـــعـــذيـــب، مــــن الــــضــــرب بـــخـــراطـــيـــم املـ

التعذيب 
في 

السودان
تجّدد الجرائم 
يحيي ذكريات 
النظام السابق

تعود إلى الواجهة، قصص التعذيب التي عاشها كثير 
تحت  شخصين  وفاة  إثر  السودانيين،  المعتقلين  من 
أثار صدمة تجاه جريمة ظّن  أخيرًا، وهو ما  التعذيب 

السودانيون أنّها انتهت إلى غير رجعة

من يتعرضون للتعذيب 
يحتاجون إلى فترات 

طويلة للتعافي

ُقتل مواطنان في األسابيع 
الماضية تحت التعذيب 

على يد عناصر األمن

1819
مجتمع

مع كوادر طبية أخرى في االعتقال، دفعتهم 
ــــدى تــأثــيــره على  إلــــى تــوثــيــق الــتــعــذيــب ومـ
ه، على 

ّ
الجسد والصحة النفسية. وتوضح أن

سبيل املثال، بمجرد منح معتقل وجبة من 
دون ملح يعني نقص الصوديوم في جسمه، 
املــيــاه، مــا يــؤدي إلى  وبالتالي، نقص كمية 
ــيــــاء والـــضـــعـــف الـــجـــســـدي ما  حـــالـــة مـــن اإلعــ
يؤدي حتمًا لضعٍف ذهني ونفسي. وتشير 
ــواء لــفــتــرة   تـــعـــّرض الــشــخــص لـــأضـ

ّ
إلــــى أن

املعتقات،  مــن  فــي كثير  يــحــدث  طويلة كما 
ــــؤدي إلــــى مــضــاعــفــات خــطــيــرة. وتــتــحــدث  يـ
»العربي الجديد« عن التعذيب الطبي،  عمر لـ
ــذا الـــنـــوع يــأخــذ شــكــل الــحــرمــان  وتـــقـــول: »هــ
من أدويــة األمــراض املزمنة، ورفض إحضار 

طـــبـــيـــب لــلــمــعــتــقــلــني املـــــرضـــــى، أو إحـــضـــار 
طبيب غــيــر مــتــخــصــص، أو غــيــر أخــاقــي ال 
تأخير  إلــى  باإلضافة  الخصوصية،  يحترم 
الـــفـــحـــوص ومـــنـــح أدويـــــــة بــشــكــل خـــاطـــئ«. 
املــمــارســات مــضــّرة أكثر   تلك 

ّ
إلــى أن وتلفت 

 
ّ
مــن التعذيب الــجــســدي املــبــاشــر. وتـــروي أن

ــوا عــرضــة ألمــــراض الــعــصــور 
ّ
املــعــتــقــلــني، ظــل

املعتقات  مساحة  ضيق  بسبب  الــوســطــى، 
الــشــرب  مــيــاه  وتــلــوث  للتهوية  تفتقر  الــتــي 
 ذلك، ساعد 

ّ
فيها، وسوء وضع املراحيض. كل

فـــي انــتــشــار أمـــــراض مــثــل الــطــفــح الــجــلــدي، 
ونــقــص الــفــيــتــامــني، واإلســـهـــاالت، والــنــزالت 
 
ّ
ــــراض الــعــيــون. وتــشــيــر إلـــى أن املــعــويــة، وأمـ

»هناك أشخاصًا ما زالوا يعانون من اآلثار 
الــجــانــبــيــة ملــا تــعــرضــوا لــه داخــــل املعتقات 

ويحتاجون لفترات طويلة للتعافي«.
ــنــــيــــني  ــع املــــهــ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــه، يـــــــبـــــــدي تـ ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
السودانيني انزعاجه من استمرار ممارسة 
م مذكرة للنائب 

ّ
التعذيب بعد الثورة. وسل

العام، طالبه فيها بتكوين لجنة من النيابة 
العامة ونقابة املحامني ملراجعة جميع مقار 
القوات النظامية، للتأكد من خلوها تمامًا 
املوجودين  املدنيني، وتسليم  املعتقلني  من 
فـــي املـــقـــار األخـــــرى لــلــشــرطــة. كـــذلـــك، طــالــب 
التجمع، وزيرالعدل، بإصدار تشريع يلغي 
ــّدة 24  ملـ الــقــبــض والــســجــن  بموجبه سلطة 
ســـاعـــة، مـــع تــشــكــيــل لــجــنــة دائـــمـــة، بجميع 
السابقة.  االنتهاكات  ملراجعة  الصاحيات، 
ملمارسات  تعرضوا  ممن  الشكاوى  وتلقي 
ــال والـــتـــحـــقـــيـــق بـــصـــورة  ــقــ ــتــ الـــقـــبـــض واالعــ

تحويل  عبر  وإنصافهم  للقانون،  مخالفة 
هذه الباغات للمحاكمة العادلة.

ويؤكد عمار الباقر، عضو سكرتارية تجمع 
الجديد«،  »العربي  لـ  السودانيني،  املهنيني 
 »سلوك التعذيب وبقية االنتهاكات ضد 

ّ
أن

لــن تنتهي إال بعد اتخاذ  حــقــوق اإلنــســان، 
الــدولــة جملة مــن اإلجــــراءات، ملنع وتجريم 
تخذ تلك اإلجراءات 

ُ
تلك املمارسة. على أن ت

القانوني واإلداري، وإنفاذ  على املستويني 
ــّرم مــمــارســة  جــمــيــع الـــنـــصـــوص الـــتـــي تــــجــ
الــتــعــذيــب، وفـــرض الــرقــابــة عــلــى املعتقات 
كــــــافــــــة، ونــــــظــــــام رقــــــابــــــي مــــحــــكــــم لـــضـــمـــان 
الباقر  ويضيف  املعتقلني«.  حقوق  سامة 
 

ّ
»العربي الجديد«: »إذا لم تقم الدولة بكل لـ

تلك الخطوات، ستكون هي أيضًا، مسؤولة 
عــمــا يــحــدث مــن جــرائــم. والــتــجــمــع يضغط 
ويتولى  الحكومة،  على  باستمرار  شعبيًا 
ويتحدث  حقوقهم،  على  املــواطــنــني  توعية 
الشأن. على املجتمع  السلطات في هذا  مع 
الــعــمــل بــصــورة جــمــاعــيــة ملــنــاهــضــة جــرائــم 
آثــار جسدية ونفسية  مــن  لها  ملــا  التعذيب 

واجتماعية«. 
ــــدوي، مـــن املــركــز  ــك، يـــقـــول مــحــمــد بــ ــ إلــــى ذلـ
 
ّ
األفـــريـــقـــي لــلــعــدالــة ودراســــــــات الــــســــام، إن

»منظمات املجتمع املدني ظلت تقوم بجهد 
كــبــيــر طــــوال الـــســـنـــوات املــاضــيــة ملــحــاصــرة 
ممارسات التعذيب«. ويبدي أسفه الشديد 
العدلي  الطب  في  العاملني  بعض  ملشاركة 
فــــي الـــجـــريـــمـــة، مــــن خـــــال الــتــســتــر عــلــيــهــا 
 بــدوي يلفت 

ّ
عبر إعــداد تقارير كــاذبــة. لكن

وثقت  »منظمات   
ّ
أن إلــى  الجديد«  »العربي 

االنــتــهــاكــات وهــي تساعد حاليًا  مــن  كثيرًا 
في عمليات إعادة تأهيل الضحايا، جسديًا 
ونــفــســيــًا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــحــركــاتــهــا على 
الــــدولــــي واإلقـــلـــيـــمـــي، للضغط  املــســتــويــني 
على النظام البائد لوقف تلك املمارسة في 
لـــن يتاشى  الــتــعــذيــب   

ّ
أن حــيــنــه«. ويـــؤكـــد 

ــيـــة مــنــاهــضــة  ــاقـ ــفـ ــلـــى اتـ إال بـــاملـــصـــادقـــة عـ
الـــتـــعـــذيـــب، وتـــعـــديـــل جــمــلــة مــــن الـــقـــوانـــني، 
املبادئ  وتطبيق  العدلي،  الطب  ومنظومة 
للجهات  التحتية  البنى  وتفكيك  الــدولــيــة، 
الــتــي تــمــارس الــتــعــذيــب، وتــطــبــيــق الــعــدالــة 
الضحايا. ويقترح  التي تنصف  االنتقالية 
 

ّ
لكل اعــتــذارًا علنيًا صريحًا  الــدولــة  توجيه 

ضحايا التعذيب في السودان.

جنوب السودان

مصر

الخرطوم

ليبيا

تشاد

السودان

أثيوبيا

أرتريا

الكونغو 

جمهورية 
أفريقيا 

الوسطى

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

تـــزداد اإلجـــــراءات االحــتــرازيــة ملواجهة 
انــتــشــار فــيــروس كـــورونـــا وســـط قطاع 
ــات  ــابــ غــــــزة، بـــعـــد وصــــــول مـــعـــدل اإلصــ
ألكثر من ألف إصابة في بعض األيــام، 
وبـــمـــعـــّدل 700 لــغــايــة ألــــف إصـــابـــة في 
بغزة  الصحة  وزارة  واعتبرتها  الــيــوم. 
ــي مـــجـــتـــمـــع يــعــيــش  ــ نـــســـبـــة خـــطـــيـــرة فـ
أكــثــر مــن مليوني مــواطــن. تشديد  فيه 
اإلجــــراءات، يثير غضب عــدد كبير من 
تزيد من  ها 

ّ
أن الغزيني ألنهم يعتبرون 

الغزيني  بني  اآلراء  وتنقسم  معاناتهم. 
ــعـــارض  ـــول. يـ ــجـ ــتــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــحـــظـــر الــ
ــذا الـــــقـــــرار يــومــي  ــ ــبـــعـــض تــطــبــيــق هــ الـ
مساًء  الثامنة  وبعد  والسبت،  الجمعة 
ــام، بينما يــؤيــده آخــرون.  فــي باقي األيـ
ه ال يلّبي حاجة 

ّ
ويعتبر املعارضون أن

الــغــزيــني، خــصــوصــًا عــنــد فــئــة الــعــمــال، 
 حاجة األســر لــلــوازم كثيرة في 

ّ
في ظــل

االقتصادية  الظروف  مع  الشتاء  فصل 
الصعبة التي يعيشها القطاع.

 لــدرء 
ٌ

ويــغــيــب عــن قــطــاع غـــزة صـــنـــدوق
األزمات التي تلحق بالعاملني، وغيرهم 
من الذين ال يجدون أي تعويض للضرر 
ــا، بــإســتــثــنــاء  ــة كــــورونــ ــ الـــنـــاتـــج مـــن أزمـ
مــرة واحـــدة فقط، حيث تــّم تــوزيــع 100 
دوالر لعشرة آالف عامل من املتضررين 

باألزمة في إبريل/ نيسان املاضي.
ال يحصل أدهــم السر )30 عامًا(، سوى 
األسبوعي  راتبه  من  املائة  في   50 على 
بسبب جائحة كورونا وحظر التجول. 
ــــي أحـــد  ــاخ فـ ــبــ فـــهـــو يـــعـــمـــل مـــســـاعـــد طــ
املــطــاعــم الــشــرقــيــة فــي مــديــنــة غـــزة. كــان 
يــعــمــل قــبــل األزمـــــة 10 ســـاعـــات يــومــيــًا، 
وحاليًا يعمل 7 ســاعــات يوميًا مــا عدا 
التجول.  الجمعة والسبت بسبب حظر 
ــيـــل ألســـــرتـــــه املــــكــــونــــة مـــــن 7  ــعـ وهـــــــو مـ
ــــراءات التي   اإلجـ

ّ
الــســر أن أفــــراد. يعتبر 

مـــن املــتــوجــب تــشــديــدهــا عــلــى الــتــبــاعــد 
االجتماعي وفــرض غرامات على من ال 
يرتدي الكمامة أفضل من حظر التجول، 
من  الكثير  وعلى  عليه  انعكست  ــهــا 

ّ
ألن

الــعــامــلــني ســلــبــًا، فيحصلون عــلــى أجــٍر 
قــلــيــل مـــن دون تــعــويــض. ويـــقـــول الــســر 
على هذه  »نــوافــق  الجديد«:  »العربي  لـ 
اإلجـــراءات في حــال قدموا مبلغ 25 في 
املائة من رواتب العاملني. نحن من أكثر 
 

ّ
الفئات تضررًا في مجتمع مدّمر فيه كل

شيء. لسنا موظفني نقضي أيام الحظر 
 

ّ
من دون أن نبالي بتقليص رواتبنا. كل

يوم يذهب علينا هو مهّم لنا«.
حــظــر الــتــجــول قــســا أيــضــًا كــثــيــرًا على 
 ظــروف 

ّ
عــامــًا(، ألن  31( بهاء إسماعيل 

التجول دفعته ليخسر عمله في  حظر 
سوق الجمعة بمنطقة اليرموك، وسط 
مــديــنــة غـــــزة، وســـــوق الــســبــت بــمــديــنــة 
رفـــح، فــي جــنــوب قــطــاع غـــزة. كــان يبيع 
الكهربائية  األجهزة  أسبوع   

ّ
كل فيهما 

 
ً
املـــســـتـــخـــدمـــة، وال يـــجـــد مـــكـــانـــًا بـــديـــا

اعتبار  البيع فيه، مع  عنهما يستطيع 
الــتــجــول  ــومـــني مـــمـــنـــوع  ــيـ الـ  هـــذيـــن 

ّ
أن

خالهما.
)35 عامًا(  عـــودة  رفــعــت  يــؤيــد  باملقابل، 
قرار حظر التجول ليومني ومساًء بباقي 
 القرار يحتاج 

ّ
ه يشير إلى أن

ّ
األيــام، لكن

الكمامات،  ارتــداء  في  الضوابط  لبعض 
وبــعــض اإلجــــــراءات فــي املــنــاطــق األكــثــر 
اكتظاظًا بالناس، بهدف تقليص أعداد 

ــدم وجـــود  ــات الــيــومــيــة وســـط عـ ــابـ اإلصـ
تنظيم في األماكن املكتظة في األسواق 

الشعبية وبعض املحال التجارية.
ويؤيد مدحت الشريف )40 عامًا( أيضًا 
ه سيكون 

ّ
ه ال يعتقد أن

ّ
قرار اإلغاق، لكن

إاّل في حــال توفير  من املفيد استمراره 
حكومة غزة بعض الحاجات الضرورية 
تأمني  تستطيع  ال  التي  الفقيرة  لأسر 
لـ  الشريف  الغذاء. ويقول  حاجاتها من 
»العربي الجديد«: »مدينة غزة صغيرة، 
ــيــــقــــة، وهـــــنـــــاك كـــثـــافـــة  وشـــــوارعـــــهـــــا ضــ
 ذلــك يجعل 

ّ
سكانية فــي املــخــيــمــات، كــل

أتمنى  لكن ال  ينتشر،  كــورونــا  فيروس 
أن تــطــول فــتــرة حــظــر الــتــجــول«. بينما 
يــعــارض فــارس شباب )26 عــامــًا( قــرار 
الــحــظــر، وهـــو يــعــمــل فـــي أحـــد املــقــاهــي 
بالقرب من شاطئ بحر غزة. يتقاضى 
 )نــحــو 6 

ً
فــي الــيــوم الـــواحـــد 20 شــيــكــا

العمل.  مــن  ســاعــات   7 مقابل  دوالرات( 
ه كان يحصل قبل أزمة كورونا على 

ّ
لكن

يوميًا،  دوالرات(   10 )نــحــو   
ً
شيكا  35

أيام  يكره  العمل.  من  12 ساعة  مقابلة 

التجول، وال يؤيده ألنه وأخوته  حظر 
ــنـــه. يــعــمــل شــبــاب  ــرروا مـ الـــثـــاثـــة تــــضــ
وأشـــقـــاؤه كــعــمــال مــيــاومــة )يــتــقــاضــون 
ــيـــا( فــــي مـــتـــاجـــر ومـــطـــاعـــم.  ــا يـــومـ ــبــ راتــ
ــة، وتــقــلــصــت  ــائــــحــ ــجــ ـــرروا مـــــن الــ ــ ــــضـ تــ
 
ّ
فــإن لهم  وبالنسبة  اليومية،  أجــورهــم 

كبيرًا،  كابوسًا  تشكل  كــورونــا  جائحة 
وال يرون أي تقدم في مواجهة الجائحة 
أن  التجول. يتمنون  قـــرارات حظر  عبر 
تشديد  مــع  لطبيعتها،  الــحــيــاة  تــعــود 
ــتـــزام بــالــوقــايــة مــن خــال  ــراءات االلـ ــ إجــ
ارتداء الكمامة والتعقيم. ويقول شباب 
لـ »العربي الجديد«: »داخل املقهى الذي 
بالتعقيم  مــلــتــزم  الــجــمــيــع  فــيــه،  أعــمــل 
ــداء الــكــمــامــات. لــم تتقلص أعـــداد  ــ وارتــ
اإلصــابــات بعد تشديد إجـــراءات حظر 
 اإلغــــاق 

ّ
الـــتـــجـــول. هـــنـــاك مـــن يـــقـــول إن

ــد يــقــلــص  ــامـــل أليــــــام مـــتـــواصـــلـــة قــ الـــشـ
أعــــداد االصـــابـــات لــكــن هـــذا لــن يــحــدث، 
ــــروا لنا 

ّ
فــكــورونــا منتشر. لــو كــانــوا وف

طعامًا وشرابًا وأغلقوا البلد لشهر، فا 
مشكلة حينها«.

غزيون يعارضون حظر التجول

تشديد اإلجراءات االحترازية في غزة )محمد الحجار(

عمال يتضررون من حظر التجول )محمد الحجار(

مطالبات بتسليم كّل من شارك في تعذيب بهاء الدين نوري حتى الموت )أشرف الشاذلي/ فرانس برس(

2019
العام الذي سقط فيه نظام عمر 

البشير، بعد نحو ثالثين عامًا من الحكم، 
ليُفضح بعدها كثير من ملفات التعذيب

مع ارتفاع إصابات 
كورونا، وقرار حظر 

التجول بغزة، انقسمت 
اآلراء بين مؤيد 

ومعارض. بعض 
الفقراء يتأثر سلبًا من 

القرار مع توقف عمله 
من دون تعويض

تنتشر مكبات النفايات 
العشوائية بمناطق عدة 
بتونس، وأصبحت تهّدد 

بيئة السكان وصحتهم. 
االحتجاجات مستمرة 

للمطالبة برفع النفايات 
التي مصدرها األساسي 

هو المصانع، لكن ال 
استجابة

مكبات نفايات عشوائية في تونس
يعمد أصحاب النفايات 

إلى رميها بشكل عشوائي 
ليًال وفي أماكن متفرقة

تنتج تونس  حوالي 2.5 
مليون طن من النفايات 

المنزلية سنويًا

تونس ـ مريم الناصري

ــة، نـــفـــذ أهـــالـــي  ــيـ ــع املـــاضـ ــيـ ــابـ ــــدى األسـ عـــلـــى مـ
الــقــيــروان، عــّدة  الــرويــســات، بمحافظة  منطقة 
تــحــركــات احــتــجــاجــيــة يــومــيــة، تــنــديــدًا بإلقاء 
أطنان من النفايات مجهولة املصدر، بطريقة 
وخاصة  باملنطقة،  أماكن  عــّدة  في  عشوائية، 
في مسلك زراعي بالقرب من مصنع األسمنت 
وبعض التجمعات السكانية. ووجه السكان، 
بداية هذا الشهر، نداء استغاثة إلى السلطات 
النفايات  برفع  للمطالبة  واملركزية،  الجهوية 
للكشف  تحقيق  وبفتح  بيئتهم،  تــهــدد  الــتــي 
عــن مــصــدر الــنــفــايــات. اســتــمــرار هـــذا الــوضــع 
دفع باملنتدى التونسي للحقوق االقتصادية 
السلطة  تحميل  إلــى  باملنطقة  واالجتماعية 
الــجــهــويــة »مــســؤولــيــة مـــا قـــد يــنــتــج عـــن هــذه 
الـــنـــفـــايـــات مـــن مــخــاطــر عــلــى صــحــة الــســكــان 
وحيوانات املراعي والبيئة واملحيط، في حال 

التراخي والصمت والامباالة«.
ــي املــنــتــدى  ــــي فــ ــــامـ ويـــشـــيـــر املـــتـــحـــدث اإلعـ

 
ّ
رمضان بن عمر لـ »العربي الجديد« إلى أن
»املنتدى يتابع امللف ونتائج التحاليل التي 
ويؤكد  باملنطقة«.  البيئة  خــبــراء  بها  يــقــوم 
ــذي قــامــت  »ضـــــرورة أن يــكــون الــتــحــقــيــق، الــ
ــة الـــقـــيـــروان، جـــّديـــًا، ومــبــاشــرًا،  بــفــتــحــه واليــ
وشـــفـــافـــًا، لــتــحــديــد املـــســـؤولـــيـــات ومــعــاقــبــة 
ــذه الــجــريــمــة«.  كـــل مـــن تــثــبــت إدانـــتـــه فـــي هــ
الوطنية  للوكالة  الجهوية  املصالح  ويدعو 
لحماية املحيط والوكالة الوطنية للتصرف 
املدني  املجتمع  »تشريك  إلــى  النفايات،  في 
واالســتــفــادة مــن تــجــاربــه وخــبــراتــه فــي هذا 
املـــجـــال لــرفــع الــنــفــايــات أو وضـــع تــرتــيــبــات 

بديلة للتصرف فيها بطريقة آمنة«.
لـــم تــكــن مــشــكــلــة املـــكـــّب الــعــشــوائــي فـــي تلك 
احتجاجات  تثير  الــتــي  األولـــى  هــي  املنطقة 
ــلــقــى في 

ُ
الــــشــــارع. فـــأطـــنـــان مـــن الـــنـــفـــايـــات ت

 املناطق، على 
ّ

قرابة 500 مكّب عشوائي بكل
األراضــــي الــزراعــيــة وقـــرب األوديــــة ومقاطع 
الرمال، وكانت قد أعلنت عنها وزارة الفاحة 
واملوارد املائية والصيد البحري منذ أكثر من 

3 سنوات. ويلقى في تلك املكبات العشوائية 
غــيــر الــقــانــونــيــة مـــا يـــقـــارب الـــــــ250 ألــــف طن 
البيئة  لــوزارة  تقارير  النفايات، بحسب  من 
 هــــذه املــكــبــات 

ّ
والــــشــــؤون املــحــلــيــة. عــلــمــًا أن

تضم فقط ما يقارب الـ 20 في املائة من كمية 
الــفــضــات الــتــي يلقيها املـــواطـــن الــتــونــســي، 

 
ّ
لكن النفايات،  تلك  لرفع  أسبوعني  مــن  أكثر 

الحال ما يزال على ما هو عليه حتى اليوم«. 
الـــعـــشـــوائـــي  الــــرمــــي   »مـــشـــكـــلـــة 

ّ
أن ويـــضـــيـــف 

للنفايات ليس بالجديدة في املنطقة. وعلى 
ال  البلدية   

ّ
أن  

ّ
إال السكان  احتجاج  من  الرغم 

لكن  أو احتجاجات.  تستجيب ألي تحركات 
النفايات وليس  املــرة، ألقيت أطنان من  هذه 
ــاب تــلــك  ــحــ كـــمـــيـــات بـــســـيـــطـــة. وقـــــد عـــمـــد أصــ
 وفي أماكن متفرقة«. 

ً
النفايات إلى رميها ليا

في محافظة  قليبية،  مدينة  بدورها، تشكو 
ــار املـــكـــبـــات  ــتــــشــ ــن انــ ــ ــر، مـ ــ ــهـ ــ ــل، مـــنـــذ أشـ ــ ــابـ ــ نـ
الــعــشــوائــيــة عــلــى املــســالــك الـــزراعـــيـــة وقـــرب 
ــة وحــتــى الــشــواطــئ. وعــلــى الــرغــم من  األوديــ
 املنطقة لم تشهد أي 

ّ
تحركات الشارع، إال أن

املــدنــي،  باملجتمع  الــنــاشــط  يشير  إذ  تــغــيــر، 
محمد بن حميدة، لـ »العربي »الجديد«، إلى 
باملنطقة،  تعنى  الــتــي  املــنــظــمــات  »أغــلــب   

ّ
أن

إضـــافـــة إلــــى بــعــض الــنــشــطــاء الــحــقــوقــيــني، 
ينبهون منذ مّدة من خطورة انتشار مخلفات 
املصانع في املكّبات العشوائية. وتّم التبليغ 

عن بعض املصانع وتقديم األدلة على تورط 
لم   

ّ
لكن عمدًا.  الفضات  إلقاء  في  أصحابها 

اإلشكاليات.   
ّ

لحل تدخل  أي  املنطقة  تشهد 
البيئية  املنظمات  العديد من   

ّ
أن من  بالرغم 

أثبتت تأثير مخلفات املصانع على األراضي 
الــزراعــيــة«. كــذلــك يشير إلــى »ضــعــف تدخل 
البلديات إلزالة تلك املخلفات التي تتضاعف 
ــبـــب عـــــــدم مــحــاســبــة  يــــومــــًا بــــعــــد يــــــــوم، بـــسـ
املــتــورطــني وأصـــحـــاب املــصــانــع والــشــركــات 
 »بــعــض 

ّ
املــخــالــفــة لـــلـــقـــانـــون«. ويــضــيــف أن

 
ّ

الجمعيات راسل البرملان أكثر من مرة  لحل
لبعض  املــحــاذيــة  املــكــبــات  املشكلة، ال سيما 

التجمعات السكانية«.
وتــنــتــج تـــونـــس، وفــــق وكـــالـــة الــتــصــرف في 
النفايات، حوالي 2.5 مليون طن من النفايات 
التي  القانونية  املكبات  في  سنويًا  املنزلية 
املنزلية  النفايات  وتتمّيز   .11 عددها  يبلغ 
بنسبة مهمة من املواد العضوية تبلغ نحو 
68 في املائة، في حني تبلغ نسبة الباستيك 

11 في املائة والورق 10 في املائة. 

من  الــكــبــرى  النسبة  مــصــدر  بالتالي  ليكون 
املنتدى  ويــؤكــد  املصانع.  هــو  النفايات  تلك 
التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية 
ــوارئ الــبــيــئــيــة،  ــطــ ــــان حـــالـــة الــ »ضـــــــرورة إعـ
الحلول  لـــدرس  أزمـــة عاجلة  وتــكــويــن خلية 
قريبة املدى ملشكلة النفايات، وللبحث جديًا 
النفايات في تونس،  التصرف في  في ملف 
والعمل على إنصاف جهات أخرى، منكوبة 
ــارب وبــــــرج شــاكــيــر  ــقــ بـــيـــئـــيـــًا، عـــلـــى غــــــرار عــ
وجربة واملنستير«. كذلك يدعو املنتدى إلى 
املتبعة،  ــردم  الــ تقنية  عــن  نهائيًا  »الــتــخــلــي 
ــرز وتـــثـــمـــني الـــنـــفـــايـــات«.  ــ والـــتـــوجـــه نـــحـــو فـ
املعنية  واملـــصـــالـــح  الــبــيــئــة  وزارة  ويــطــالــب 
ــام حــــول االســتــراتــيــجــيــة  ــعـ ــإنــــارة الــــــرأي الـ بــ
املــزمــع اتــبــاعــهــا الحـــتـــواء نــفــايــات صفاقس 
وتونس الكبرى، مع اقتراب املهل القانونية 

لغلق مكّبي عقارب وبرج شاكير«.
يــقــول عــبــد الــحــمــيــد )45 ســـنـــة(، أحـــد ســكــان 
 
ّ
منطقة الــرويــســات، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن
»أهالي املنطقة ينفذون تحركات يومية منذ 

السكان يحتجون 
بشكل يومي 

)العربي الجديد(

Saturday 16 January 2021 Saturday 16 January 2021
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اإلعالم الجنوبي الجزائري تجارب ناشئة تواجه الجغرافيا
الجزائر ـ عثمان لحياني

تــشــهــد مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب الــــجــــزائــــري فــي 
ــروز تـــجـــارب إعــامــيــة  ــ الـــفـــتـــرة األخــــيــــرة بـ
ــتــــعــــددة، ثــــمــــرة جــــهــــود نـــخـــب إعـــامـــيـــة  مــ
محلية، اجــتــهــدت إلنــشــاء صــحــف ورقــيــة 
بمشكات  خــاص  بشكل  تعنى  مستقلة، 
املنطقة وأحداثها وثقافتها املحلية، على 
غــرار صحيفتي »الــجــنــوب« فــي األغـــواط، 
وصحيفة  الكبير«،  »الجنوب  وأسبوعية 
ــيــــزي أقــصــى  »الـــطـــاســـيـــلـــي« فــــي واليــــــة الــ
»الجديد«  وصحيفتي  الــجــزائــر،  جنوبي 
 إلى 

ً
ــوادي، إضــافــة و»الــتــحــريــر« بــواليــة الــ

صحف أخرى.
وتطورت بعض هذه التجارب إلى محاولة 
إنــشــاء قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة، عــلــى اإلنــتــرنــت 
في املرحلة األولى ثم على الساتايت، كما 
»التحرير«،  قــنــاة  إلــى  بالنسبة  الــشــأن  هــو 
و»الــجــديــد«، غير أن هناك تــجــارب جديدة 
كقناة  مباشرة،  التلفزيون  مجال  اقتحمت 
»الــــغــــزال« وتــلــفــزيــون »الـــصـــحـــراء«. يمكن 
مــاحــظــة أن أكــثــر الــتــجــارب الــصــاعــدة في 
اإلعــام الجنوبي، تتمركز في واليــة وادي 
سوف، واألمر له عاقة مباشرة بكون هذه 
فــي تطوير  إلـــى حــد كبير  الــواليــة نجحت 
البنية التحتية لاقتصاد املحلي، ما خلق 
االستثمار  إلــى  اتجهت  محلية  بــرجــوزايــة 
أيـــضـــا فـــي اإلعـــــــام، أو لــهــا فـــي عــائــاتــهــا 
اهتمام باإلعام، وتراوح رغبتها بني خلق 
وتشجيع نشوء إعام محلي، وبني رغبتها 
فـــي تـــكـــرار تـــجـــارب لـــبـــرجـــوازيـــات مــركــزيــة 
امتلكت وسائط إعامية لغايات مختلفة.   

قـــبـــل 21 عــــامــــا، تـــحـــديـــدًا فــــي الـــثـــامـــن مــن 
يناير/ كانون الثاني 2000، انطلقت قناة 
»الغزال« في البث، ببعض العزيمة خاض 
فــريــق صحافي مــشــروع إنــشــاء »الــغــزال« 
لــتــكــون نبضا  ســـــوف،  مــديــنــة وادي  فـــي 
مدير  يقول  الكبير.  الجنوب  فــي  إعاميا 
العيد  محمد  الصحافي  وباعثها  القناة 
 »تــجــربــة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن لــبــيــهــي لـــ

ــيـــدة  ــيــــوز هــــي لـــيـــســـت ولـ ــاة الـــــغـــــزال نــ ــنــ قــ
ــة، بــــل هــــي نـــضـــال مــهــنــي لــعــديــد  ــدفـ الـــصـ
السنوات، والتفكير في إنشاء فضائية في 
الــصــحــراء الــجــزائــريــة كــان حلما يــراودنــا 
مــن زمــن. فــي عــام 2012 باشرنا إجـــراءات 
 
ّ
أن إال  األردن،  فــي  فضائية  قناة  تأسيس 

لتنفرج  ذلــك،  املالية حالت دون  الــظــروف 
الــغــزال  األمــــور بــعــدهــا، لينطلق مــشــروع 
رمزية وداللة  لها  نيوز، واخترنا تسمية 
تــرمــز إلـــى الــصــحــراء وإلـــى اإلعــــام أيضا 
مــــن ســــرعــــة ووثــــــــــب«. ورغـــــــم الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجـــهـــت املــــشــــروع، ال 
يبدي الصحافي محمد العيد لبيهي أية 
حسرة على خوض التجربة. ويقول: »هي 
في النهاية تعتبر تجربة تاريخية بحكم 
أنـــه أول مـــرة تشهد الــصــحــراء والــجــنــوب 
قناة فضائية في تاريخ الجزائر املستقلة، 
والقناة تعززت بجريدة ورقية مع نهاية 
الـــعـــام املــنــصــرم 2020، مـــا تــعــتــبــر خــطــوة 
هــامــة، قــد يمكنها ذلــك مــن امــتــيــازات هي 
نفسها التي تستفيد منها وسائل اإلعام 

الوطنية«.
ويطرح مدير القناة محمد العيد، مشكلة 
ــنـــوات املــحــلــيــة فـــي الــجــنــوب،  ــقـ تـــواجـــه الـ
املحلية  الــبــرجــوازيــات  فهم  بــعــدم  تتعلق 
الجديد«  »العربي  لـ ويقول  اإلعـــام.  لــدور 
 »منطقة وادي سوف تعّج برجال املال 

ّ
إن

الــجــزء الغالب ال يقدم أية  واألعــمــال، لكن 
مــنــعــة لــلــمــشــاريــع الــثــقــافــيــة واإلعـــامـــيـــة. 
ــاة »الــــــغــــــزال نـــيـــوز«  ــنــ مـــشـــكـــلـــة تـــمـــويـــل قــ
نـــمـــوذج، بــحــيــث لــم تتحصل عــلــى ديــنــار 
 أو دعما من رجال األعمال 

ً
واحــد، تمويا

املحليني. عندما أطلقنا القناة، كان هدفنا 
ــراف،  ــ ــــام مـــن املـــركـــز إلـــى األطـ ــراج اإلعـ ــ إخـ
وهو حق طبيعي حتى ننزع تلك الفكرة، 
أنـــه  ــاح. إال  ــجــ نــ ــل  الــــعــــواصــــم مــنــبــع كــ أن 
لألسف وجــدنــا فجوة كبيرة بــني اإلعــام 
ــة هـــــذه املــــنــــاطــــق، الـــتـــي ال تــؤمــن  ــيـ ــنـ وذهـ
بــاإلشــهــار )اإلعـــانـــات(، الــصــنــف الــثــانــي، 

أصحاب املال الطبيعي، تجدهم منبهرين 
بكل ما هو خارج الوالية أو املنطقة، ومن 
ثــمــة تــجــدهــم يـــقـــارنـــون قــنــواتــنــا املحلية 
بـــقـــنـــوات كـــبـــيـــرة قــــد تــســتــهــويــهــم لــضــخ 
اإلشـــهـــار فــيــهــا«، مــشــيــرًا إلـــى أن »تــجــربــة 
اإلعــام الجنوبي الذي تحتل فيه مشاكل 
الجنوب وثقافته الحّيز الكبير وتكون فيه 
تجد  املحلي،  وللحبر  لاهتمام  األولــويــة 
صعوبة كبيرة في الصمود، أواًل النعدام 
الـــتـــمـــويـــل، وثـــانـــيـــا لـــبـــعـــده عــــن الــحــركــيــة 

بالقنوات  مقارنة  والــضــيــوف،  واألنشطة 
في العاصمة، ولكونها ال تستفيد بشكل 

واضح من اإلشهار«. 
اشــتــغــل الــصــحــافــي أبـــو بــكــر الــعــربــي، وال 
يزال، في عدة صحف مقارها املركزية في 
 مشاكل السكان 

ً
العاصمة الجزائرية، ناقا

وتــغــطــيــة األحــــــداث املــخــتــلــفــة فـــي واليــتــه 
أدرار، وهي من كبرى الواليات الجزائرية 
في منطقة الجنوب. يشير في حديثه عن 
تــجــربــة اإلعـــــام الــجــنــوبــي الـــنـــاشـــئ، إلــى 

 »مـــا هـــو مـــوجـــود مـــن مــنــابــر إعــامــيــة 
ّ
أن

مــحــلــيــة خـــطـــوة نـــحـــو تـــعـــزيـــز جـــهـــود فــك 
العزلة عن املنطقة التي ال تزال في حاجة 
ــى مـــواكـــبـــة إعـــامـــيـــة لــواقــعــهــا املــعــيــش  إلــ
فالتجمعات  خاصة،  ساكنتها  ويوميات 
السكنية العتيقة املعروفة بالقصور وكذا 
املــنــاطــق ال تــصــل إليها  الـــحـــدود. فبعض 
وسائل اإلعام إال خال الزيارات الرسمية 
للوزراء والوالة، ما يبقي اإلذاعات املحلية 
الــوســيــلــة الــوحــيــدة الــحــاضــرة مـــن خــال 
أنها تبقى  إلى  شبكة مراسليها«، مشيرًا 
تجربة بحاجة إلى مزيد الدعم واإلسناد 
لــنــجــاحــهــا، وخـــاصـــة مـــا يــتــعــلــق بتكوين 
الكادر اإلعامي واالستثمار في العنصر 
الــبــشــري فـــي املــنــطــقــة. ويــضــيــف: »هــنــاك 
الــعــشــرات مــن خــريــجــي مــعــاهــد االتــصــال 
وكـــــفـــــاءات بـــحـــاجـــة لــــفــــرص، وبـــاإلمـــكـــان 
مـــن خــــال فــتــح مــكــاتــب مــحــلــيــة لــلــقــنــوات 
إنعاش  في  املساهمة  والعامة  اإلخبارية 
القطاع بالجهة وتمكني الساكنة من حقها 
في اإلعام ونفض الغبار عن مكنوناتها 
ارتباطها  وتــعــزيــز  والسياحية  الثقافية 
بــاملــجــمــوعــة الــوطــنــيــة، وخـــاصـــة فـــي ظل 
الظروف الراهنة«، مضيفا أن »املؤسسات 
الـــبـــارزة فــي الــجــزائــر  اإلعــامــيــة املستقلة 
بأغلب  لها  أيضا عن فتح مكاتب  عاجزة 
باعتماد بعض  املنطقة، وتكتفي  واليــات 
أكثر  وتغطية  العمل  وتكليفهم  املراسلني 
من منطقة، فيما يبقى الكثير من الواليات 
املنتدبة )الجديدة( في حاجة إلى مكاتب 
إعامية، كواليات تيميمون وبــرج باجي 

ختار جانت وعني قزام«. 
الواسعة  الجغرافيا  إلــى مشكلة   

ً
وإضــافــة

الــفــتــيــة لــإعــام  الــتــجــارب  الــتــي تغطيها 
الـــجـــنـــوبـــي فــــي الــــجــــزائــــر، ومـــعـــانـــاتـــه مــن 
مـــشـــكـــات عــمــيــقــة تــقــنــيــا وفـــنـــيـــا، إال أنـــه 
الحكومي،  الدعم  نقص  من  أيضا  يعاني 
التي  الكثير من الوعود واملضامني  برغم 
تعلنها الــحــكــومــة فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ــــواري واملــحــلــي  ــــجـ ــم اإلعـــــــام الـ ــ بـــشـــأن دعـ
ــع  ــــي اإلشـــــهـــــار )تــــوزيــ ــم الـــــدولـــــة فـ ــكـ ــحـ وتـ
الجنوب  اإلعــانــات(، وخاصة في منطقة 
ــــى ذات   إلــ

ً
ــة ــافـــ والــــصــــحــــراء عـــمـــومـــا، إضـــ

الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة واملـــحـــددات والــعــوامــل 
الــســيــاســيــة الــتــي تــحــكــم عــمــل املــؤســســات 
اإلعـــامـــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــني فــــي الـــجـــزائـــر، 
فــي عــاقــة بمنع اإلعـــام مــن الــتــحــول إلى 
ِشلطة )سهم( مضادة. وفي السياق، يرى 
الــنــاشــط املــدنــي والــكــاتــب املــهــتــم بالشأن 
ــبـــد الـــحـــمـــيـــد ابـــراهـــيـــمـــي فــي  ــقـــافـــي عـ ــثـ الـ
التجربة  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
اإلعامية في الجنوب ما زالت في بدايات 
تــشــكــلــهــا كـــإعـــام مــحــلــي، لــكــنــهــا لـــم تجد 
ــى إعــــام  ــ بـــعـــد الــــــــرواق الــــــذي يــحــولــهــا إلـ
ــادة لــكــشــف  ــ ــــضـ نــــاقــــد وضــــمــــن الـــســـلـــط املـ
املـــشـــكـــات والـــفـــســـاد واملـــطـــالـــب الــعــمــيــقــة 
لــلــمــنــطــقــة، ولــتــقــديــم الــنــخــب املــعــبــرة عن 
املنطقة ثقافيا وسياسيا. ويقول: »تجربة 
اإلعام الجنوبي ما زالت حديثة النشأة، 
شــامــل حولها،  تقييم  إعــطــاء  الظلم  ومــن 
نــظــرًا لــقــلــة اإلمـــكـــانـــات املـــاديـــة والــبــشــريــة 
املــتــخــصــصــة ونــقــص الــتــجــربــة والــخــبــرة 
ــة فـــتـــح تـــخـــصـــص اإلعــــــام  ــ ــداثـ ــ بـــحـــكـــم حـ
ويضيف  الجنوب«.  بجامعات  واالتصال 
 ما يمكن أن تسمى »صحافة الجنوب« 

ّ
أن

مـــا زالــــت مــصــنــفــة ضــمــن صــحــافــة الخبر 
تــنــقــل مــجــمــل األحــــــداث الــيــومــيــة املحلية 
 بعد إلى صحافة 

َ
والوطنية، لكنها لم ترق

أو وظيفتها كسلطة رقابة،  الــرأي والنقد 
ــواضـــيـــع املــتــعــلــقــة  خـــصـــوصـــا فــــي تـــلـــك املـ
بـــالـــشـــأن الــســيــاســي أو قــضــايــا الــفــســاد، 
ــــذرًا شـــديـــدًا فـــي تــنــاولــهــا  حــيــث يــلــحــظ حـ
لها  املتاح  الضئيل  الحرية  لهامش  ربما 
والـــخـــوف مـــن حــرمــانــهــا أمـــــوال اإلشـــهـــار 
التي تعتاش بها وتدفع منها الكثير من 
وعمالها،  صحافييها  وأجـــور  تكاليفها 
ــتـــى تـــلـــكـــؤ الـــنـــخـــبـــة وأســــاتــــذة  وربــــمــــا حـ
الجامعة واملثقفني في التعاون معها أثر 

في املستوى املرجو منها«. 

فجوة كبيرة بين 
اإلعالم وذهنية المناطق 

في جنوب الجزائر

ينتشر في جنوب الجزائر إعالم فتّي يحاول تغطية مساحة واسعة من الواليات، لكنّه ال يزال يصنّف ضمن صحافة 
الخبر ولم يرَق بعد إلى صحافة الرأي والنقد، مع مشاكل مالية بارزة

نشر »التجمع الجزائري للناشطني في الرقميات« تصنيفًا 
ألفضل املواقع للمؤسسات العامة الجزائرية، سلط الضوء 
ــذه الــصــفــحــات  عــلــى املــشــاكــل الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي أغـــلـــب هــ
اإللكترونية. جميع مواقع املؤسسات الجزائرية تستخدم 
اســم املــجــال الــجــزائــري .dz، إال أن 49 فــي املــائــة منها ال 
يمكن الوصول إليها من دون إدخال www في عنوان 
الويب، بينما يتعذر الوصول إلى 8 في املائة عند إضافة 
w الثالثة. وتابع التقرير أن 85 في املائة من مواقع الويب 
 ،SSL الحكومية التي خضعت للتدقيق ليس لديها شهادة
الــتــي تــعــد »واحـــــدة مــن أهـــم وســائــل الــحــمــايــة األســاســيــة 

لنشرها على موقع ويب«.
الحصول على درجة  وتمكن موقع واحــد فقط منها من 
أعــلــى مــن 80 مــن 100، وهـــو مــوقــع وزارة الـــدفـــاع، الــذي 
حصل على عالمة 80.57 في املائة، ما يجعله أفضل موقع 
مؤسسي أداًء في الجزائر. ويليه موقع وزارة العالقات مع 
البرملان، الذي حصل على عالمة 75.71 في املائة. واحتل 
بنسبة  الثالثة  املرتبة  الكبرى  املــؤســســات  مديرية  مــوقــع 

املدنية  الــخــدمــة  اخــتــبــارات  مــوقــع  يليه  املـــائـــة،  فــي   75.29
في   72.14( العالي  التعليم  وزارة  ثــم  املــائــة(،  فــي   72.29(

املائة( والبريد الجزائري )71.43 في املائة(.
البريد واالتــصــاالت نفسه  املــفــارقــات أن موقع وزارة  مــن 
 68.43 بنسبة  الترتيب  في  عشرة  الحادية  املرتبة  يحتل 
في املــائــة، وجــاء موقع وزارة االتــصــاالت في املرتبة الـــ18 
 مع وزارة الصناعة.

ً
 على 64.29 في املائة ومتعادال

ً
حاصال

وموقع االتصاالت الجزائرية، الذي يحتكر الهاتف الثابت 
املــائــة،  فــي  وإنــتــرنــت AdSL، حصل على درجـــة 61.14 
أن  تدعي  التي  الرسمية،  الجزائرية  األنــبــاء  وكــالــة  ومــوقــع 
لديها القدرة على استضافة املواقع، حصلت على عالمة 

دون املتوسطة  ، بنسبة 49.29 في املائة.
ويــهــدف هــذا التصنيف إلــى لفت انــتــبــاه مــديــري املــواقــع 
بشكل  مــنــافــذهــم  ؤولــيــة صــيــانــة  ســ مــ لتحّمل  الحكومية 
املواطن  للقرب من  الرئيسية  العوامل  فــّعــال، »فهذه هي 
ــــى نــحــو الــحــكــومــة اإللــكــتــرونــيــة ورقــمــنــة  والــخــطــوة األولـ

الخدمات العامة«، يؤكد املرصد.

المواقع الحكومية: مشاكل بالجملة

MEDIA
منوعات

ويكيبيديا 
في الـ20

ــمـــرور 20 عـــامـــًا على  تــحــتــفــل »ويــكــيــبــيــديــا« بـ
تــأســيــســهــا، لــكــن هــــذه املـــوســـوعـــة اإللــكــتــرونــيــة 
املجانية العمالقة التي ال تزال صامدة في عصر 
طــغــيــان الــطــابــع الــتــجــاري عــلــى شبكة اإلنــتــرنــت 
تواجه مجموعة تحديات ينبغي أن تتغلب عليها.
األميركي  أسسها  التي  »ويكيبيديا«  وتسعى 
الثاني عام  يــنــايــر/كــانــون  جيمي ويــلــز، فــي 15 
2001 بهدف غير ربحي، إلى جمع كل املعارف 

ــدة عــبــر اإلنــتــرنــت،  فــي الــعــالــم عــلــى منصة واحــ
بفضل ماليني املساهمني التطوعيني.

وما لبثت املوسوعة أن حققت نجاحًا فوريًا، إذ 
إن املوقع األول الذي كان باللغة اإلنكليزية، تبعه 
املوقعان األملاني والسويدي في مارس/آذار عام 
2001، وسرعان ما تلتهما عشرة مواقع أخرى، 
والصيني  واإليطالي  والفرنسي  العربي  بينها 
والروسي والكتالوني. وأمل جيمي ويلز انتشار 

 في البلدان النامية. وشدد 
ً
»ويكيبيديا« مستقبال

على ضرورة أن يرغب »املنضمون املليار الجدد 
املؤسس،  املساهمة«. وكشف  اإلنترنت في  إلى 
أنــه يحلم  في مقابلة مع وكالة »فرانس بــرس«، 

»مؤسسة تدوم )...( مثل جامعة أكسفورد«. بـ
يعتبر »ويــكــيــبــيــديــا« املــوقــع الــســابــع عــاملــيــًا من 
الــتــي يستقطبها، ويضم  الـــزيـــارات  عـــدد  حــيــث 
أكــثــر مــن 55 مــلــيــون مــقــالــة مــنــشــورة فــي 309 

لغات. ولكل موقع محتوى مستقل، إذ ال توجد 
أحيانًا  ترجمات بل مساهمات أصلية، تكملها 

روبوتات من البيانات العامة.
التي جمعها هــواة،  املــعــارف  هــذه املجموعة من 
ــا تـــكـــون مــجــهــولــة املــــصــــدر، أثـــــارت  ــًا مــ ــبـ ــالـ وغـ
حصى من دوائر 

ُ
انتقادات وعداوات ال تعّد وال ت

أكاديمية معينة.
)فرانس برس(

الجغرافيا الواسعة التي تغطيها التجارب الفتية لإلعالم الجنوبي أبرز المشاكل )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

مسنون إيطاليون يلمسون أحباءهم
غرفة عناق بعدما حرموا من االتصال 

الجسدي نتيجة لتفشي 
فيروس كورونا، عمدت 

إيطاليا إلى توفير حل مبتكر لنزالء 
دور املسنني في إحدى املقاطعات في 

الباد، وهي عبارة عن غرفة عناق 
قابلة للنفخ ومتحركة تمّكنهم من 

معانقة أحبائهم بأمان. وبدأت هذه 
املبادرة في مقاطعة أفيلينو القريبة 
من نابولي. ومنذ عيد املياد، تنتقل 
»غرفة العناق« في دور املسنني عبر 

املقاطعات اإليطالية.
ومن أجل التمّكن من استخدام هذا 

الهيكل الباستيكي األبيض واألزرق 
والذي يشبه الخيمة، يجب على كل 

زائر الحجز مسبقا وارتداء سترة 
واقية ووضع قفازين وقناع قبل 

الدخول لرؤية أحبائه من خال شريط 
باستيكي شفاف مجهز بفتحات، 

حتى يتمكن مستخدموها من إدخال 
أذرعهم واملعانقة.

وقت الزيارة محدد بنحو عشر 
دقائق لكل مقيم. وبهدف تجنب 
أي خطر لإصابة بالعدوى، يتم 

تطهير الفراغني املفصولني بالجدار 
الباستيكي بعد كل زيارة.

ويوم الثاثاء املاضي، كانت الحماسة 
تسود دار املسنني في بلدة صغيرة 

هادئة. وقالت سافيريا سورديلو 
املسؤولة عن هذه الدار: »أخيرًا، وصلت 

غرفة العناق!«.أضافت: »أبوابنا كانت 
مغلقة في وجه العائات منذ مارس/ 

آذار املاضي، وتجنبنا أي اتصال 
بالخارج، وبطريقة ما، حجرنا سكان 

الدار داخل املبنى لحمايتهم«. 
من جهته، أعرب مورينو ماليارو، 

البالغ )71 عاما(، عن سعادته بعدما 
عانق صديقته أسونتا تيستا. وقال: 
»كان األمر مؤثرًا وكانت لحظة فرح 

شديد«. أما أسونتا، فقالت: »الشعور 
بيديه الدافئتني في يدي كان رائعا«.

)فرانس برس(
)الصور: مانويل دوراتي/ األناضول(

Saturday 16 January 2021
السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة



الـــعـــامـــة بـــعـــد تـــخـــرجـــه مــــن الــكــلــيــة الــحــربــيــة. 
وقــد خــرج اسمه إلــى العلن للمرة األولـــى في 
ستينيات القرن املاضي حني بدأت التحقيقات 
املخابرات«  جهاز  »انحراف  بقضية  الخاصة 
الفضائحية عن  املــؤلــفــات  إلــى بعض  إضــافــة 

تلك الحقبة من تاريخ مصر.  
ــــدرت الــفــنــانــة  فـــي يــونــيــو/حــزيــران 1988 أصـ
ــدة عــلــى  ــ ــاهـ ــ اعـــتـــمـــاد خـــورشـــيـــد كـــتـــابـــهـــا »شـ
انــحــرافــات صــاح نــصــر«. وقــد أثـــار مضمون 

ط الضوء على 
ّ
الكتاب جداًل كبيرًا، بعدما سل

دور صـــفـــوت الــشــريــف فـــي تــجــنــيــد املــمــثــات 
للعمل معه عبر اإليقاع بهن وتصويرهن في 
أوضــاع شخصية وخاصة للسيطرة عليهن، 
كل ذلك تحت إشــراف رئيس جهاز املخابرات 
ــمــــاء  ــر. وذكــــــــــرت خــــورشــــيــــد أســ ــ ــــصـ صـــــــاح نـ
لاستغال  تعرضن  اللواتي  الفنانات  بعض 
واالبــــتــــزاز الــجــنــســي، بــعــد تــصــويــرهــن. وقــد 
ــدرت تــصــريــحــات وحـــقـــائـــق بــعــد ســنــوات  ــ صـ

القاهرة ـ محمد كريم

تبقى  »ال  الشهيرة  الــعــبــارة  تــقــول 
لـــلـــراحـــل ســــوى ســيــرتــه الــطــيــبــة«. 
لــكــن وفــــاة صــفــوت الــشــريــف فجر 
ــي أثـــبـــتـــت أن هـــــذه املــقــولــة  ــاضــ الـــخـــمـــيـــس املــ
إعـــان خبر  فمع  بــالــضــرورة.  ليست حقيقية 
87 عاما جــراء مضاعفات إصابته  وفاته عن 
بفيروس كورونا وسرطان الدم في مستشفى 
عادت  العامة،  للمخابرات  التابع  النيل  وادي 
التي  الطويلة  سيرته  تفاصيل  الواجهة  إلــى 
ــى في  ــ تـــعـــّمـــدت بــالــفــســاد مــنــذ ســـنـــواتـــه األولــ

العمل األمني.
فمنذ أكــثــر مــن ثــاثــة عــقــود تــاحــق اتهامات 
الفساد الشريف، من دون أن ينفيها أو يقاضي 
مـــن ادعـــاهـــا ونــشــرهــا فـــي ثــمــانــيــنــيــات الــقــرن 
املــاضــي. وهــو مــا جعل تلك األخــبــار تترسخ 
بصفتها حقائق ال شك فيها. وتتمحور هذه 
االتهامات حول سنوات الشريف في عهود كل 
م أنور السادات، 

ّ
من الرؤساء جمال عبد الناصر ث

ثّم املخلوع محمد حسني مبارك، واألساليب 
الـــتـــي اســتــخــدمــهــا فـــي إدارة الــعــمــل األمـــنـــي.
مــبــكــرًا الــتــحــق الـــشـــريـــف بــجــهــاز املـــخـــابـــرات 

فشل في تقديم 
أي إضافة على أغنية 

»فينك يا حبيبي«

كانت اعتماد خورشيد 
أول من فضح ممارسات 

صفوت الشريف

يرى بعض النّقاد 
أن الفيلم يفتقر إلى 

الخيال والتجديد

2223
منوعات

إلــى التصديق.  أقــرب  جعلت روايـــة خورشيد 
الراحل عمر  الفنان  املثال كشف  فعلى سبيل 
إقامة  منه  الشريف طلب  أن صفوت  الشريف 
عاقة مع ممثلة لبنانية تمهيًدا للوصول إلى 
والدها وتصفيته. في تلك السنوات كان االسم 
األمني للشريف هو الرائد موافي، وقد انتهت 
هـــذه الــحــلــقــة مـــن تــاريــخــه بــفــصــلــه مـــن جــهــاز 
تحقيقات  بعد   1968 سنة  العامة  املــخــابــرات 
ســـريـــة. وفــــي ســـنـــوات حــكــم مـــبـــارك األخـــيـــرة 

خرجت إلى العلن ما قيل إنها وثائق مسربة 
بــدوره  فيه  يعترف  الــشــريــف  مــع  للتحقيقات 
وقتها  هـــذه.  واالبـــتـــزاز  التجنيد  عمليات  فــي 
وضعت هذه التسريبات في إطار املعركة التي 
خاضها جمال مبارك لتصفية الحرس القديم 

من رجال والده تمهيدًا لتسلمه السلطة.
وخال مقابلتها في برنامج »أنا والعسل« مع 
ديرهاروتيونيان  نيشان  اللبناني  اإلعامي 
الـــزوجـــة  عــــام 2012، كـــــررت خـــورشـــيـــد وهــــي 
الــســابــقــة لــصــاح نــصــر، االتــهــامــات املــوّجــهــة 
إلى صفوت الشريف. وأكــدت أنه كان يسيطر 
عــلــى عـــدد مـــن الــســيــاســيــني والـــــــوزراء فـــي كل 
الــحــكــومــات. كما أنــه كــان يبتز مــبــارك نفسه، 
وهـــو مــا جــعــل الجميع يخشونه حــتــى وهــو 
داخل السجن. وذهبت خورشيد أبعد من ذلك 
الــعــازف واملــمــثــل عمر  الــشــريــف بقتل  متهمة 
خورشيد )ابن زوجها أحمد خورشيد واألخ 
تجرأ  بعدما  شريهان(  للفنانة  الشقيق  غير 
هذا األخير على تهديده لابتعاد عن سعاد 

حسني والتوقف عن ابتزازها.
ــيـــد لــــم يـــكـــن اإلصــــــدار  ــتـــمـــاد خـــورشـ ــاب اعـ ــتـ كـ
ــنـــاول تــلــك الــحــقــبــة، وعــاقــة  ــــذي تـ الــوحــيــد الـ
الـــشـــريـــف بــعــمــلــيــات تــجــنــيــد الـــفـــنـــانـــات بعد 
ابــتــزازهــن جنسيا. الــصــحــافــي عـــادل حــمــودة 
نشر كذلك كتاب »نساء صفوت الشريف«، كما 
اتهمت جنجاه عبد املنعم وهي شقيقة سعاد 
الجريمة«  أســرار  حسني في كتابها »ســعــاد: 
)2016( صفوت الشريف رسميا بقتل حسني 
عـــام 2001 بــعــدمــا أعــلــنــت هـــذه األخـــيـــرة أنها 

بصدد نشر مذكراتها.
كـــتـــابـــهـــا نــص  ــي  فــ املـــنـــعـــم  وقـــــد أوردت عـــبـــد 
صفوت  )أي  مــوافــي  الضابط  مــع  التحقيقات 
يؤكد   ،1968 فبراير/شباط   29 فــي  الشريف( 
ــفــا الــحــصــول عــلــى صــور 

ّ
ــان مــكــل فــيــهــا أنــهــا كـ

بينهم  األشـــخـــاص،  لبعض  أفـــام جنسية  أو 
فـــنـــانـــات، يــمــكــن اســتــغــالــهــا لــتــجــنــيــد هـــؤالء 
األشخاص. يوضح في التحقيقات نفسها أن 
1962و1963،  العامني  بــني  بـــدأت  الخطة  هــذه 
ــــى،  وأن ســـعـــاد حــســنــي كـــانـــت ضــحــيــتــه األولـ
ــرات،  ــيــ ــامــ ــكــ ــز الـــشـــقـــة والــ ــّهــ  كـــيـــف جــ

ً
مـــفـــصـــا

لتصويرها مع أحد رجال املخابرات.
كل ما سبق طفا على الوجه في األيام الثاثة 
األخيرة. فما نشرته عبد املنعم لم يكن وحده 
الـــدلـــيـــل ضــــّد إدانــــــة صـــفـــوت الـــشـــريـــف. فبعد 
شــهــر واحـــد عــلــى إطــاحــة مــبــارك فــي فــبــرايــر/

الحزبية  الوفد  صحيفة  نشرت   ،2011 شباط 
املصرية، نص التحقيقات مع »الرائد موافي«، 
فـــي قــضــيــة »انـــحـــرافـــات املـــخـــابـــرات«، اعــتــرف 
فــيــهــا بــأنــه قـــاد عــمــلــيــات الــســيــطــرة  واإليـــقـــاع 
ــــب، مــســتــخــدمــا  ــانـ ــ ــــرب وأجـ بــدبــلــومــاســيــني عـ
أنه شارك  شخصيات نسائية شهيرة. وأفــاد 
ــانـــات –  ــنـ ــفـ ــي عـــمـــلـــيـــات تـــصـــويـــر الـ بــنــفــســه فــ
ـــ وذلــــك فــي أوضـــاع  وأبـــرزهـــن ســعــاد حــســنــي ـ
ــم املـــداهـــمـــة والــتــهــديــد بــالــفــضــح،  جــنــســيــة، ثـ
بـــغـــرض ابــــتــــزازهــــن وإرغــــامــــهــــن عـــلـــى الــعــمــل 
لــصــالــح األجـــهـــزة األمــنــيــة. ووفــقــا للصحيفة 
فإنها حصلت على أربعة تقارير صــادرة عن 
جهاز أمن الدولة وتحمل صفة سري للغاية، 

موقعة من العقيد حسن صاح إبراهيم. 
سعاد  مــن  التخلص  خطة  الــتــقــاريــر  وشملت 
ــات  ــريـ ــحـ ــتـ ــلــــى مــــراجــــعــــة الـ ــنـــي تــــنــــص عــ حـــسـ
ــا تـــعـــانـــي مــن  ــهـ املـــبـــدئـــيـــة حـــولـــهـــا، لــيــتــبــني أنـ
أمــــــراض واضــــطــــرابــــات نــفــســيــة بــســبــب طــول 
فترة عاجها فــي الــخــارج. وبــنــاء عليه صدر 
القرار بتصفيتها عن طريق إلقائها من شرفة 

منزلها في لندن.
ومـــع نــشــر خــبــر وفــــاة صــفــوت الــشــريــف فجر 
املنعم ألحد  عبد  الخميس، صّرحت جانجاه 
ــع اإلخـــبـــاريـــة قــائــلــة »ربـــنـــا مـــّوتـــه بــأقــل  ــواقـ املـ
الجبروت  هــذا  كل  الفيروس(،  )أي  مخلوقاته 
مات بأقل مخلوقات املولى عز وجل، سبحانك 

يا رب، أنت سبحانك املنتقم الجبار«.

إبراهيم علي

اللبنانيون  الفنانون  يوًما بعد يوم، يكشف 
عن مواقفهم الهزيلة تجاه األزمات التي يمرُّ 
املتضاربة  آراءهــم   

َّ
أن بلدهم، خصوًصا  بها 

ــكـــل أســـــاســـــي إلـــــــى مــصــالــحــهــم  عـــــائـــــدة بـــشـ
ــة. فــفــي األشـــهـــر األولـــــى مـــن أزمـــة  الــشــخــصــيَّ
إنتاج  إمكانية  كــورونــا والــكــام عن  فيروس 
لقاح للمرض، قام عدد من الفنانني اللبنانني 
بــالــتــحــذيــر مـــن »املــــؤامــــرة« املــــوجــــودة خلف 
ــن هـــــذه اآلراء  ـــهـــم تــــراجــــعــــوا عــ

َّ
ــلــــقــــاح، لـــكـــن الــ

فــي مــا بــعــد. ولــكــن الـــصـــورة تختلف الــيــوم، 
خصوًصا مع انتشار الوباء بشكل أكبر في 
لبنان، وإصابة بعض الفنانني بالفيروس أو 
أقــربــائــهــم، مــا فتح ســجــاالت جــديــدة أظهرت 
مجدًدا الركاكة في تعاطيهم مع هذا الحدث. 
وأصيب وزير الصحة اللبنانية، حمد حسن، 
 من عام 

ّ
قبل أيــام بفيروس كــورونــا بعد أقــل

 النظام 
َّ
من انتشار الجائحة في لبنان. وألن

فيه  شــيء   
ّ

وكـــل طائفي،  اللبناني  السياسي 
يـــتـــعـــّرض لــلــتــســيــيــس، شـــعـــر خـــصـــوم حــمــد 

»مــقــســوم ســـريـــع«، ال يــمــنــح املــغــنــي مساحة 
كبيرة الســتــعــراض قــوة الــصــوت. وقــد احتل 
املــســاحــة األكــبــر مــن صـــوت األغــنــيــة الغيتار 
واإليقاعات، في توزيع مشابه لكل ما نسمعه 
في السوق الغنائية املصرية حاليا من عمرو 
ــم تـــكـــن »بــــاب  ــاقـــي. لــ ــمـ ديــــــاب إلـــــى مــحــمــد حـ
 
ّ
بــجــودة »يــونــس« نفسها، لكن إذًا  الــجــمــال« 
األكــيــد أنــهــا أفــضــل مــن ثانية أغــانــي األلــبــوم 
التي صــدرت قبل أيــام قليلة، وهي »فينك يا 
حبيبي«، من كلمات وألحان عبد العزيز زين 

العابدين وتوزيع أمير محروس.
األغــنــيــة اشــتــهــرت قبل ســنــوات عــدة بصوت 
ــ 1995(. هذا  املغني بحر أبو جريشة )1935 
التسجيل األصلي رغم تواضعه من الناحية 
في  تصنيفه  يمكن  الـــذي  وتــوزيــعــه  التقنية 
 ،

ً
ـــSoul الشعبي املــصــري، بــدا أصــيــا خــانــة الــ

بعناصر تتكامل لخدمة كلمات األغنية ذات 
الطابع الحزين.

ــاد مــنــيــر تــقــديــم الــعــمــل نــفــســه،  ــ ــام أعـ ــ قــبــل أيـ
 خــطــتــه الــقــديــمــة بـــإعـــادة أداء أغـــاٍن 

ً
مـــواصـــا

قــديــمــة، عــلــى طــريــقــتــه الـــخـــاصـــة، مــثــل  »أنــا 
ــون«،  ــ ــلــ ــ ــ بـــعـــشـــق الـــــبـــــحـــــر«، و»أســــــمــــــرانــــــي ال
و»حــكــايــتــي مــع الـــزمـــان«... وفــي كــل مــرة كــان 
»الـــكـــيـــنـــغ« يـــبـــدع فـــي تــقــديــم نــســخ مختلفة 
تــمــامــا عــن األصــلــيــة، معتمدًا عــلــى إضــافــات 

سليم فؤاد

فـــي آخــــر أيـــــام الـــعـــام املـــاضـــي، طــــرح محمد 
مــنــيــر أولـــــى أغـــانـــي ألـــبـــومـــه الـــجـــديـــد، وهــي 
أغنية »باب الجمال«، من كلمات أحمد حسن 
راؤول، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمر 
إسماعيل. جاءت األغنية بعد حملة إعانية 
ضــخــمــة إلحـــــدى شـــركـــات االتــــصــــاالت الــتــي 
ترعى األلبوم الجديد، وبعد مقابلة وجلسة 
 GQ تــصــويــر »نــوســتــالــجــيــة« لــصــالــح مجلة
التي  األوســــط  بــالــشــرق  الــخــاصــة  بنسختها 
اختارته »رجل عام 2020« . كذلك صدر العمل 
الجديد بعد أيام قليلة من تعّرض »الكينغ« 
لـــوعـــكـــة صـــحـــيـــة، قـــــال إن ســبــبــهــا اإلجـــهـــاد 
الكبير في التحضير لأللبوم. االنطباع األّول 
ــاب الــجــمــال« يــوحــي  عــنــد االســتــمــاع إلـــى »بــ
أغنية  من  غير منشور  إضافي  بأنها مقطع 
»يونس«، أشهر أغاني ألبوم »طعم البيوت«، 
الــــصــــادر عــــام 2008. وهــــو آخــــر األلـــبـــومـــات 
وحـــاول خالها تقديم  منير  أصــدرهــا  الــتــي 
ــدة، خـــــارج منطقة  ــديــ تــجــربــة مــوســيــقــيــة جــ
الراحة التي لجأ إليها أغلب املغنني في تلك 
الفترة، من خال خلطة موسيقية مضمونة 
ــيـــوت«  ــبـ ــم الـ ــعــ الــــنــــجــــاح. قــــّدم مـــنـــيـــر فــــي »طــ
مجموعة من األغاني، التجارية أواًل وأخيرًا، 
لكن املختلفة. وبدا مجهود الكتابة والتلحني 

والتوزيع واضحا.
التي تشابهت مع  الجمال«  إلــى »بــاب  نعود 
»يونس« بسرعتها ولحنها وتوزيعها، لكن 
بجودة مختلفة تماما. ففي إصــداره األخير 
وطاقته  منير  أداء  فــي  كبيرًا  تراجعا  نلمس 
وقوة صوته. رغم ذلك لم يظهر هذا الضعف 
بشكل واضــــح، وذلـــك بسبب إيــقــاعــهــا، وهــو 

ــي مــن إصــابــتــه، 
ّ
حــســن الــســيــاســيــون بــالــتــشــف

فق 
ّ
ه ينتمي إلى فريق سياسي معنّي ال يت

ّ
ألن

 الــلــبــنــانــيــني ال 
ّ
عــلــيــه الــلــبــنــانــيــون )عــلــًمــا أن

فقون على أي فريق سياسي(. 
ّ
يت

نــوال  اللبنانية،  املغنية  مــع  مــا حصل  وهـــذا 
ــتــــي وجـــــــدت نــفــســهــا فــــي مــرمــى  الــــزغــــبــــي الــ
ا 

ً
الــزغــبــي تعليق كــتــبــت   

ْ
إذ ــة.  ــ انـــتـــقـــادات الذعـ

ــر الــصــحــة قــائــلــة: »ال داعــي  عــلــى إصــابــة وزيـ
للهلع«. األمر الذي فّسره كثيٌر من املتابعني 
ه »شماتة باملرض« 

ّ
على وسائل التواصل بأن

وإساءة إلى املصاب. وانتشر هاشتاغ »نوال 
الزغبي حقيرة« على »تويتر«، ونالت نصيًبا 

وافًرا من الشتائم.  
ـــص الـــــصـــــورة الـــعـــامـــة 

ّ
هــــــذه الــــحــــادثــــة تـــلـــخ

لبعض الفنانني الذين يزّجون بأنفسهم في 
يــدركــون تداعياتها. لتصبح هذه  مــواقــف ال 
التصريحات العشوائية ورطة تعيق تقدمهم 
ر 

ّ
وترفع مستوى التوتر مع جمهورهم وتؤث

على أعمالهم الفنية. 
قــبــل يــومــني، نــشــر الــفــنــان، عــاصــي الــحــانــي، 
يان لقاح 

ّ
صورة له ولنجله الوليد وهما يتلق

كورونا في دبي. الصورة قلبت الدنيا رأًسا 
املتابعني صــورة  فــّســر بعض   

ْ
إذ عــقــب،  على 

الــحــانــي كــاســتــفــزاز ضــد املـــواطـــن اللبناني 
الــــعــــادي الــــــذي يــعــيــش فــــي ظــــــروف صــعــبــة، 
ويــنــتــظــر أن تــنــتــهــي مـــفـــاوضـــات اســـتـــيـــراد 
الــلــقــاح فــي فــبــرايــر/ شــبــاط املــقــبــل كــي ينال 
حصته. وتساءل البعض عن هدف الحاني 
مــن نــشــر صــورتــه وهـــو يــأخــذ الــلــقــاح. علًما 
إقامة حفٍل في  أن الحاني نفسه أصــّر على 
رأس الــســنــة املـــيـــاديـــة فـــي بـــيـــروت، وحــشــد 
عــــدًدا مــن الــنــاس فــي مــكــان مــغــلــق، وأصــيــب 
الكثير من الناس بكورونا بعد هذه الحفلة. 

فـــي املـــقـــابـــل، الـــتـــزم الــحــانــي الــصــمــت تــجــاه 
الوليد خاصية  ابنه  التعليقات، وأغلق  هذه 
»إنستغرام«  موقع  على  والتعليقات  الــردود 

كي يحمي نفسه من التعليقات العدوانية. 
نجيم،  نسيب  نــاديــن  اللبنانية  املمثلة  أّمـــا 
 شقيقها شادي الذي أصيب 

ّ
فأشارت إلى أن

الطوارئ  يــزال في غرفة  بفيروس كورونا ال 
في أحد املشافي في بيروت. وأشــارت نجيم 
ــات والــــضــــغــــط عــلــى  ــ ــابــ ــ ــثــــرة اإلصــ  كــ

َّ
ــى أن ــ إلــ

ــتـــمـــاالت حــصــول  ـــا مـــن احـ
ّ
املــســتــشــفــيــات قـــل

ذات  وفــي  املستشفى.  فــي  أخيها على سرير 
السياق، يعاني املغني اللبناني ناجي أسطا 

ــيـــات إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كـــورونـــا،  مـــن تـــداعـ
وذلك بعدما أحيا حفلة رأس السنة امليادية 
وتــعــرض النــتــقــادات واســعــة. ونقل أطــبــاء أن 
وضع ناجي أسطا مستقر، لكنه كان بحاجة 
لــجــرعــات مــن األوكــســيــجــني، ويــجــب انــتــظــار 

أيام قليلة لإعان عن تحسن وضعه.

تعطي أبعادًا ثانية للعمل، وتجعل املستمع 
كأنه أمام أغنيتني منفصلتني.

ـــق منير 
ّ
لــكــن فـــي »فــيــنــك يـــا حــبــيــبــي« لـــم يـــوف

ــي تـــقـــديـــم نــســخــة ثـــانـــيـــة نـــاجـــحـــة. الــســبــب  فــ
األســـاســـي هـــو الـــتـــوزيـــع غــيــر املــنــاســب الـــذي 
مــســاحــة صـــوت محمد منير حاليا.  ــراِع  يــ لــم 
 مــهــمــا في 

ً
ســرعــة األغــنــيــة بــــدت كــذلــك عـــامـــا

ركـــاكـــة الــنــســخــة الـــجـــديـــدة. إذ كــانــت الــســرعــة 
الفنان  بطيئة، وهــو ما ال يخدم طاقة صــوت 
املــصــري الــشــهــيــر الــتــي تــأثــرت بــعــوامــل عــدة، 
، واملرض. هكذا خرجت 

ّ
منها التقّدم في السن

وبطيئة. وتماما  ممطوطة  بطريقة  الكلمات 
ــقـــاعـــات  ــا فــــي »بـــــــاب الــــجــــمــــال«، كـــان لـــإيـ كـــمـ
والــغــيــتــار املــســاحــة األكـــبـــر والـــصـــوت األعــلــى 
في »فينك يا حبيبي«، رغم أن هذا التوزيع ال 
 متطلبات 

ّ
لكن األغنية وطابعها.  ثيمة  يخدم 

بشكل  التوزيع  هــذا  التجارية فرضت  السوق 
غير مناسب وال متناسق. وهنا تحديدًا عاد 
محمد منير وغــرق في األخــطــاء نفسها التي 
يرتكبها بشكل متطقع منذ تسيعينات القرن 
املــاضــي، وهــي االعــتــمــاد على الــتــوزيــع نفسه 
أو  الكلمات  عن  النظر  بغض  )غيتار/إيقاع(، 
اللحن أو املوضوع. لكن إن كان الفنان النوبي 
قــد نــجــح فــي تــجــاربــه الــســابــقــة فــي التسويق 
لهذه األعمال، فإنه حاليا يبدو في حاجة إلى 
فريق عمل آخر، مدرك ألهمية مساحة الصوت 
املتاحة لديه، ومدرك ألهمية التوزان بني الكام 
التسعينيات  أســـوب  والــتــوزيــع، ألن  والــلــحــن 
التي  والنوستالجيا   .2021 في  نافعا  يعد  لم 
الساحة  على   للبقاء 

ً
طويا منير  منها  غــرف 

في  متتالية  إخفاقات  سلسلة  رغــم  الغنائية، 
الــعــقــد األخـــيـــر، بــــدأت تــتــحــول إلـــى عـــبء أكثر 

منها عامل نجاح.

فنانو لبنان وكورونا: كل تصريح بِجدلمحمد منير... عبور متعثّر من »باب الجمال«
تظهر التصريحات 

المتضاربة التي يطلقها 
بعض فناني لبنان 

بخصوص أزمة فيروس 
كورونا واللقاح المرتقب، 
المسؤوليّتهم وجهلهم 

بواقع بلدهم

سامر إلياس

ــــاالت السينما  ــم الــقــيــود املـــفـــروضـــة عــلــى صـ رغــ
الجزء  واملــســارح بسبب جائحة كــورونــا، حصد 
الثاني من فيلم »البطل األخير« الروسي، معدل 
أرباح قياسيا في شباك التذاكر، فور بدء عرضه 

في األول من يناير/ كانون الثاني 2021. 
ويبدو أن شركة اإلنتاج قــررت املضي في إنتاج 
أجــــزاء جــديــدة مــن الــفــيــلــم، بــعــد الــنــجــاح الــبــاهــر 
للجزء األول عــام 2017. إذ شاهده أكثر من ثلث 
الروس، وجنى نحو ملياري روبل حينها. ولعب 
نجاحه،  فــي  دورًا  الفيلم  عــرض  توقيت  اخــتــيــار 
ــديـــن قـــــوة إيــجــابــيــة  ــاهـ خـــاصـــة أنـــــه يــمــنــح املـــشـ
بـــانـــتـــصـــار الـــخـــيـــر فــــي نـــهـــايـــة ســـنـــة صــعــبــة مــن 
املــعــانــاة مــع كــورونــا. وبـــدأ عــرض الفيلم فــي 24 
الــعــام املــاضــي تحت  ديسمبر/ كــانــون األّول مــن 
ــر: جــــذر الـــشـــر« مـــن إخــــراج  ــيــ اســــم »الـــبـــطـــل األخــ
ديمتري دياتشينكو وإنتاج استوديو »يلو باك 
آند وايــت« وبالتعاون مع شركة »والــت ديزني« 
عائدات  ووصلت  الحكومية،   »1 »روســيــا  وقناة 
ــل )الــــــدوالر 74  الــفــيــلــم إلـــى نــحــو 1.6 مــلــيــار روبــ

( حتى 11 يناير/ كانون الثاني الجاري. 
ً
روبا

وُبنيت قصة الفيلم على أساس حكايات روسية 
البطل  ينتقل   

ْ
إذ الــتــاريــخــيــني.  لــألبــطــال  شعبية 

ــن، مــــن مــوســكــو  ــ ــزمـ ــ ــبـــر الـ ــان« عـ ــ ــفــ ــ الـــرئـــيـــســـي »إيــ
عــادي  كإنسان  يعيش  حيث  املــعــاصــرة  الحديثة 

غــيــر مــؤهــل للقيام بــأعــمــال بــطــولــيــة، إلـــى العالم 
الــخــيــالــي، ويــكــتــشــف أنـــه ابـــن إيــلــيــا مــورومــيــتــس 
بـــطـــل الـــقـــصـــص الــشــعــبــيــة الــــروســــيــــة، ويــكــتــســب 
حــكــمــة وقـــــوة وشـــجـــاعـــة مـــن أجــــل حــمــايــة الــبــلــد 
ــن الــــســــاحــــرات  ــ ــبــــل األبـــــيـــــض« مـ الـــخـــيـــالـــي »الــــجــ
الشريرات بمساعدة شخصيات خيالية من األدب 
الــذي ال يموت«  الشعبي الــروســي، مثل »كــوشــي 
و»كولوبوك« وهو عبارة عن كرة من العجني دبت 
فيها الحياة، و»بابا ياغا« وهي ساحرة شريرة 

تعيش في كوخ خشبي قديم له قدما دجاجة.
 الــفــيــلــم يفتقر إلــى 

َّ
وفــيــمــا يـــرى بــعــض الــنــقــاد أن

ــى الــــصــــورة  ــلـ ــد، ويـــعـــتـــمـــد عـ ــديــ ــتــــجــ ــيــــال والــ الــــخــ
الــســوفــيــيــتــّيــة الــنــمــطــيــة لــشــخــصــيــات الــقــصــص 
ــواء شــخــصــيــة الــبــطــل  ــ ــ الـــشـــعـــبـــيـــة، خـــصـــوصـــا خـ
تــفــاصــيــل أو مـــامـــح مــمــيــزة  ــن أي  الـــرئـــيـــســـي مــ
وبــطــولــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن الــــرمــــزي والــفــعــلــي. 
وحظي الفيلم بإعجاب املشاهدين، وشهد إقبااًل 
كبيرًا رغم أنه »بعيد كل البعد عن اإلتقان«، حسب 

تــصــريــحــات الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي، أنـــتـــون دولـــني، 
ملوقع »مــيــدوزا« اإلخــبــاري، إذ أشــار فيها إلــى أن 
»الفيلم أطلق مرة أخرى تحت اسم )والت ديزني(. 
وهذا لعب دورًا في جذب املشاهدين الذين اعتادوا 
منتجات شركة )والت ديزني( املميزة والافتة« .

ــلـــى مـــتـــابـــعـــي الـــفـــيـــلـــم الـــخـــيـــالـــي  وال يـــصـــعـــب عـ
تــرابــط باالنتقال فــي أثناء  ماحظة وجــود عــدم 
الفيلم، ما يوحي أن العمل مزيج  عــرض أحــداث 
ــي نــجــاحــهــا  ــو، مـــتـــفـــاوتـــة فــ ــاريـ ــنـ ــيـ ـــن سـ ألكـــثـــر مـ
الفيلم كثيرًا. ورغــم  مــا أضعف حبكة  وإثــارتــهــا، 
نجاح املؤثرات البصرية، فإن معظمها لم يخرج 
عن اإلطار التقليدي السابق املستخدم في أفام 
أخـــرى مــن حــيــث الــشــكــل واملـــابـــس. ولـــم تقتصر 
الحبكة  عــلــى  واملــشــاهــديــن  املختصني  انــتــقــادات 
الكوميدي  العنصر  طــاولــت  بــل  والــشــخــصــيــات، 
الفكاهة  أن  إلـــى  الــفــيــلــم، مشيرين  فــي  األســاســي 
ها أحيانا ال تكون 

ّ
في الفيلم مشكوك فيها، إذ إن

مضحكة بــدرجــة كــافــيــة، وأحــيــانــا تــكــون وقــحــة، 
مشيرين إلى أن املنتجني لم يكلفوا أنفسهم عناء 
ــر. وكــالــعــادة،  ــ الــعــمــل بــجــهــد أكــبــر عــلــى هـــذا األمـ
خرج الفيلم بكل عناصره إلى املشاهدين بشكل 
غير متقن ويعاني من أوجــه قصور كثيرة على 
أمل وقناعة بأن املشاهد لن ياحظ. وإن الحظ، 
من  كثير  يتبناها  قــاعــدة  مــن  انطاقا  يفهم  فلن 
املخرجني الروس بأنه يجوز في األفام الخيالية 

ما ال يجوز في غيرها. 

شهود على انحرافات رجل المخابرات

انتشر »هاشتاغ« مسيء لنوال الزغبي بعد خبر إصابة وزير الصحة اللبناني بالفيروس )أرشيف(

بدأ عرض الفيلم 
في 24 ديسمبر/ 
كانون األّول من 
العام الماضي 
)فيسبوك(

)Getty( قّدم أغنيتين في األسابيع األخيرة

توفيت سعاد حسني في لندن عام 2001 )فيسبوك(

المصرية سعاد حسني في لندن عام  الفنانة  الشريف عادت قصة موت  مع رحيل صفوت 
2001 إلى الواجهة، بعد اتهام الشريف بتدبير قتلها وتصويرها كعملية انتحار

صفوت الشريف

أرباح قياسية لـ»البطل األخير«

فنون وكوكتيل
قضية

سينما

إضاءةنقد

ابتعد صفوت الشريف 
)الصورة( عن األنظار 
لسنوات بعد فصله 

في نهاية ستينيات القرن 
الماضي، لكنه عاد عام 
1975 بعد تعيينه رئيسًا 

في القسم الداخلي في 
الهيئة العامة لالستعالمات 
ثم وكيًال لها ثّم رئيسًا في 

1978، وبعدها بعامين 
رئيسًا التحاد اإلذاعة 

والتلفزيون. ومع رحيل 
السادات بات الشريف من 

المقربين من حسني مبارك 
الذي سلمه مقاليد اإلعالم 
والصحافة واألحزاب بشكل 

كامل في مصر طوال 
عهد المخلوع.

رجل كل 
العهود
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أثــــر ذلــــك قــمــت بــكــتــابــة مــقــال نــقــدي بــعــنــوان 
»دراسة في ثالث ترجمات ألشعار بوشكني« 
شرت في امللحق الثقافي لصحيفة »السفير« 

ُ
ن

»بـــوشـــكـــني  بـــعـــنـــوان  عـــــام 2004  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
ز الشغف بعد أن 

ّ
«، ومن ثم تعز

ً
العربي قتيال

مقطًعا  التسعينيات  مطلع  األدبـــاء  أحــد  قــرأ 
ة سوداء« 

ّ
مترجًما من كتاب »ثالث عشرة قط

عــِجــب بــالــنــص وبــالــلــغــة وحــّرضــنــي على 
ُ
فــأ

االنــتــهــاء بــأقــصــى ســرعــة مــن الــكــتــاب )صــدر 
عن دار املــدى عــام 2008(. وهكذا بــات ال مفر 
لــم يختِف  الــــذي  الــقــديــم  مــن تجسيد حــلــمــي 
اللغة  آداب  من  تيّسر  ما  بترجمة  للقيام  قط 
الروسية شعًرا ونثًرا وفكًرا، مع اإلشارة إلى 
أنني حملت معي منذ أوائل الثمانينيات من 
الترجمة  بقصد  بعينها  كتًبا  املاضي  القرن 
وتقاعست عن فعل ذلك بسبب ممارسة مهنة 

الطب التي كانت تستغرق كامل وقتي.

ــتــي نــشــرتــهــا، ومـــاذا  ■ مـــا هـــي آخـــر الــتــرجــمــات ال
تترجم اآلن؟

آخــر كتاب قمت بترجمته هو روايــة لكاتب 
باهتمام  ويــحــظــى  فيينا  فــي  مــقــيــم  روســــي 
والـــقـــّراء، وُيعتَبر أحد  ــاد 

ّ
الــنــق مــن قبل  كبير 

ــاب الــــروس فــي مــجــال الـــروايـــة ما 
ّ
أبـــرز الــكــت

ميخائيل شيشكني  وهـــو  الــحــداثــويــة،  بــعــد 
والــروايــة تدعى »رســالــة فينوس« وصــدرت 
عن دار املدى. وقبلها نشَرت لي »دار سؤال« 
الــروســي  ــزاِزل« للكاتب  ــ فــي لبنان روايـــة »عـ
بــوريــس أكــونــني وهــــذا اســمــه األدبـــــي، وهــو 
اب الرواية 

ّ
مقيم في لندن، وُيعد أحد أبرز كت

الــتــي تــجــمــع مــا هــو بــولــيــســي تــشــويــقــي مع 
ــيــــوم، فــقــد أنـــجـــزُت  مـــا هـــو ســـيـــاســـي. أّمـــــا الــ
الكالسيكي  األدب  مجال  فــي  عملني   

َ
ترجمة

ـــاب 
ّ
ــت ــكـ ــــن الـ ــعــــدد مـ ــة قـــصـــصـــيـــة لــ ــمـــوعـ ومـــجـ

الـــســـوفـــيـــيـــت املـــشـــهـــوريـــن، كـــمـــا أعـــمـــل عــلــى 
ترجمة أكثر من كتاب ومن أجناس مختلفة، 
الروسي  الكالسيكي  األدب  منها ما هو من 

ومنها التاريخي السياسي ومنها الفكري.

■ ما هــي، بــرأيــك، أبــرز العقبات في وجــه املترجم 
العربي؟

يــواجــه املــتــرجــم الــعــربــي عقبات عــديــدة ومن 
ر املراجع 

ّ
طبيعة مختلفة. فمن ناحية، ال تتوف

والــقــوامــيــس الـــضـــروريـــة )روســـيـــة - عــربــيــة( 
ــامــــوس مــــفــــردات روســــــي عـــربـــي،  ال ســيــمــا قــ
العلمية  ســواء  واملصطلحات؛  املفردات  يضم 
التي  القديمة  الروسية  اللغة  أو من  الحديثة 
اب الرواية ما بعد الحداثية 

ّ
يقوم عدد من كت

الروس باستخدامها في أعمالهم. وهذا جانب 
ر الجهود بني أكثر من جهة من 

ُ
ب تضاف

ّ
يتطل

 أنه ما من أحد يفّكر أو يعمل 
ّ

أجل تذليله. إال
في سبيل ذلك. كما أن املترجم العربي متروك 
 بعض 

ّ
ا أن لرغبات وأهواء الناشر. وليس سّرً

أصحاب دور النشر يمارسون عملهم كتجار 
وال عالقة لهم بــاألدب وبالبحث الفكري وما 
شابه. دعك من ظلم الناشر للمترجم وقيامه 
في بعض األحيان - وهذا والحق ُيقال حاالت 
معزولة وليس ظاهرة - باالفتئات على حقوق 
املــتــرجــم املــاديــة واملــعــنــويــة، وهـــذه الــحــوادث 
ــن أشــــــّرف  ــ ــة لـ ــ ــوريـ ــ ــع دور نـــشـــر سـ ــ تـــتـــكـــرر مـ
العموم معظم  أذكرهم. وعلى  بأن  أصحابها 

بيروت ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
الــتــرجــمــة قــديــمــة من  حكايتي مــع 
ــام الـــدراســـة  ــ نـــاحـــيـــة، إذ تـــعـــود أليـ
فــي موسكو،  املــاضــي  الــقــرن  فــي سبعينيات 
ــمــة الــلــغــة الـــروســـيـــة فــيَّ 

ّ
عــنــدمــا غـــرســـت مــعــل

محبة اللغة وآدابها، ِمن خالل تشجيع امليول 
اللغات،  م 

ّ
لتعل املــوجــودة عندي في األســاس 

وذلـــــك مـــن خــــالل تــشــجــيــعــي والــــذهــــاب معي 
ــا مـــن أجـــل حــضــور مــســرحــيــات لكبار 

ً
أحــيــان

ودور  املتاحف  وزيـــارة  الكالسيكيني  األدبـــاء 
الرغبة عندي  هــذه  ــّم عّمقت 

َ
ث وِمــن  السينما. 

بأن أهدت إلّي كتاب املالحم الشعرية لشاعر 
إهداء  ألكساندر بوشكني، مع  الكبير  روسيا 
ــهــا فيما 

ُ
ــبـــارة عـــن قــصــيــدة لـــه تــرجــمــت هـــو عـ

 
ْ
الحياة فال تحزن  خدعتك 

ْ
»إن بعد مطلُعها: 

ينسخونها  اآلخـــــرون  ــار  تــغــضــْب«، وصــ وال 
ِمن  فيسبوك  ظهور  قبل  حتى  ويتداولونها 

دون ذكر املترجم األصلي.
اب 

ّ
ني قول أحد الكت

ّ
ومن ناحية ثانية، استفز

السورّيني أثناء زيارته لي في مكتبي ذات يوم 
بــأنــه »غــيــر ُمــعــجــب« بــأشــعــار بــوشــكــني التي 
ــالم 

ُ
امل لــه:  العربية، فقلُت  إلــى  قــرأهــا مترجمة 

في ذلك ليس بوشكني وإنما الترجمة. وعلى 

الدوحة ـ العربي الجديد

ــد وعـــشـــرون«،  ُيــحــيــل عــنــوان مــعــرض »واحــ
ــــذي يــحــتــضــنــه مــبــنــى 19 فـــي »املــؤّســســة  الـ
العاّمة للحي الثقافي - كتارا« بالدوحة منذ 
األربعاء املاضي وحتى الثالثني من كانون 
الثاني/ يناير الجاري، إلى السنة امليالدية 
عدُّ الفعالية أولى املعارض 

ُ
الجديدة التي ت

مها »كتارا« فيها. 
ّ
نظ

ُ
التشكيلية التي ت

ـــانـــني 
ّ
ــا إلــــــى عـــــــدِد الـــفـــن ـــه ُيـــشـــيـــر أيــــضــ

ّ
لـــكـــن

 منُهم 
ٌّ

ــر كـــل
ُ

املــشــاركــني فــيــه، والـــذيـــن يــحــض
املعروضة  األعــمــال  مجَمل  ليكون  ني، 

َ
بعمل

ــزت خــّصــيــصــا  ــجــ نــ
ُ
 أ

ً
ــعــــني عـــمـــال اثـــنـــني وأربــ

ــمــتــهــا 
ّ
ـــيـــة نــظ

ّ
ــن ــلـــمـــعـــرض، خـــــالل ورشـــــــة فـ لـ

املـــؤّســـســـة خــــالل الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى مـــدار 
عشرة أيام.

السليطي،  إيمان  ُهــم:  املشاركون  الفنانون 

ومـــحـــمـــد الــــحــــمــــادي، ومــــريــــم املـــعـــاضـــدي، 
وحــــــســــــان مـــــنـــــاصـــــرة، وحـــــســـــن الـــــصـــــالت، 
الشمري، وُسمام  الــدوســري، ونــورة  وثامر 
ــة  ــاديــ ــر املـــــــال، ونــ ــ ــــاسـ ــيـــل عـــــــــزام، ويـ ــاعـ ــمـ إسـ
الــقــويــري، وأمـــيـــرة محمد الــعــجــي، وأمــيــرة 
املالك،  ومــبــارك  الشرشني،  وفاطمة  رضــي، 
وهــــدى بــاســهــل، وحـــــازم الــحــســني، وأحــمــد 
نـــوح، وعــهــود الــدفــع، ونـــور الــهــادي، وعمر 

الشهابي، وعلي املال.
ــانــني املــشــاركــني بني 

ّ
الــفــن تــتــنــّوع جنسيات 

مــع  واألردن،  ــراق  ــ ــعــ ــ والــ والــــــســــــودان  قـــطـــر 
مالحظة الحضور البارز للعنصر النسوي. 
أّما األعمال، فتنتمي إلى مدارس تشكيلية 
ها 

ّ
مختلفة وتعكس تجارب متفاوتة، كما أن

نـــجـــزت بــوســائــط مــتــعــّددة، بينما تــتــعــّدُد 
ُ
أ

فِمن  تتناولها؛  الــتــي  والــثــيــمــات  املــواضــيــع 
الـــتـــراث والــحــنــني واألّم والــــوطــــن، وصــــواًل 
راهنة؛ مثل جائحة  إلى قضايا ومواضيع 
فيروس كوفيد-19 املستجّد وتداعياته على 

إبراهيم إستنبولي

ِمن التراث والحنين إلى 
القضايا الراهنة مثل جائحة 

فيروس كوفيد-19، 
تتعّدد ثيمات المعرض 

المتواصل في »كتارا« 
بالدوحة حتى نهاية 

الشهر الجاري

تقف هذه الزاوية 
مع مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. 
»المترجم العربي متروك 

لرغبات وأهواء الناشر. 
ا أّن بعض  وليس سرًّ

الناشرين يمارسون عملهم 
كتّجار وال عالقة لهم 

باألدب وبالبحث الفكري«، 
يقول المترجم السوري

لكي يعرف ما كان يُقال 
عنه وعن حكومته، 

جاب الخليفُة المدينَة 
متنّكرًا. في اليوم التالي 

أمر بتدميرها وذبح 
جميع سكانها بحدِّ 

السكين

واحٌد وعشرون محاوالت بصرية للسنة الجديدة

دعنا نذهب اآلن فالموتى ينتظروننا

ما تيّسر من آداب اللغة الروسية وفكرها

تأخّرُت عن الترجمة 
بسبب الطب الذي كان 

يستغرق كل وقتي

األعمال المشاركة 
هي حصيلة ورشة 

فنّية نّظمتها »كتارا« 
العام الماضي

ليس لديَّ أيُّ شيٍء 
أخفيه، قالت البحيرة 

وقد جّفت

من واجب دور النشر 
التعاقد مع محّررين 

لمراجعة النصوص

الروسية،  عن  ســوري  ومترجم  كاتب 
من   .1957 عام  طرطوس  مواليد  من 
خــان:  عنايت  »حــضــرة  ــه:  ــدارات إص بين 
و»رحلة   ،)2006( المتصوفين«  تعاليم 
ليفي  لفالديمير  الفكرة«  وراء  صيد 
سوداء«  قطة  عشرة  و»ثالث   ،)2007(
»الرماد  و   ،)2008( دميترييف  ليوري 
الحار« لفسيفولد أفتشينّيكوف )2009(، 
و»رسول حمزاتوف - مختارات شعرية« 
ــراءات  ق  - القمر  تختار  و»أن   ،)2010(
 ،)2011( الروسي«  األدب  في  ودراســات 

و»ديوان الشعر الروسي« )2020(.
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فعاليات

دور النشر العربية، باستثناء السورية ربما، 
تحترم عملها وعمل املترجم وتقوم بتنظيم 

عقود وتتقّيد بالتزاماتها.

 إن املترجم العربي ال يعترف بدور 
ٌ

■ هناك قــول
ر، هل ثمة من يحّرر ترجماتك بعد االنتهاء  املحرِّ

منها؟
بــصــراحــة هــــذه مــســألــة إشــكــالــيــة وتــحــتــاج 

القطرية  انة 
ّ
الفن ر 

ُ
تحض املعاصرة.  الحياة 

باأللوان  ُمنجٍز  ببورتريه  السليطي،  إيمان 
على  حلقا  تضع   

ٌ
ــرأة امــ فيه  ظهر 

َ
ت الزيتية 

شــكــل هــــالل، فـــي تــوظــيــٍف لــلــتــراث الــقــطــري 
 في الحلي، بينما تظهر في عملها 

ً
ال

ّ
متمث

 ُرســمــت بــاألكــريــلــيــك. وتحت 
ٌ
الــثــانــي عــيــون

ها أميرة 
ُ
شارك مواطنت

ُ
عنوان »أن نعود«، ت

ـــني يــــتــــنــــاوالن فــكــرة 
َ
مــحــمــد الـــعـــجـــي بـــعـــمـــل

العودة إلى البيوت القديمة. 
ــذا املــــشــــروع مــنــذ  ــ تــشــتــغــل الـــعـــجـــي عـــلـــى هـ
ســنــوات؛  قبل  ــحــدة 

ّ
املــت اململكة  إلــى  سفرها 

التي  اللوحات  مــن   
ً
أنــجــزت مجموعة  

ُ
حيث

العائلّي ومنزل  تــدوُر أجواؤها في منزلها 
الــرّيــان،  الــغــرافــة فــي مدينة  جــّدهــا بمنطقة 
 ذكــريــاتــهــا ِمـــن زمـــن الــطــفــولــة 

ً
مــســتــحــضــرة

واألمُّ  األب  لـــهـــا  رواهــــــــا  الــــتــــي  والـــقـــصـــص 
والجّدة.

املالك  مبارك  الفنان  يستعيد  أعماله،  وفــي 
ــل 

ّ
ــرًا مــــن الـــــتـــــراث الـــخـــلـــيـــجـــي؛ يــتــمــث ــنـــصـ عـ

فــي »الــبــطــولــة«، وهـــو غــطــاء كــانــت الــنــســاء 
املـــتـــقـــّدمـــات فـــي الـــســـن يــســتــخــدمــنــه فـــي ما 
مضى. بأسلوب تجريدي تطغى عليه ملسة 
ــف املــالــك هـــذا العنصر كــرمــٍز 

ّ
حــديــثــة، يــوظ

لــأّم والتراث والــعــادات والتقاليد. أّمــا نور 
ِمن  حاول 

ُ
ت ببورتريَهني  ر 

ُ
فتحض الشمري، 

التقليدي،  البورتريه  من  الخروج  خاللهما 
عّبر أعمالها بشكٍل أكبر عن الفن الحديث، 

ُ
لت

فيما تشارك مريم املعاضيدي ببورتريَهني 
تستخدم اللؤلؤ في أحدهما.

لـــبـــعـــض الـــتـــدقـــيـــق. هــــنــــاك أعــــمــــال تــحــتــاج 
لتحرير وخصوًصا األدبية، وهناك ما هو 
أقل حاجة ملثل هكذا تحرير. على أية حال، 
محّررين  تعتمد  الــجــادة  النشر  دور  معظم 
وأعتقد،  املترجم.  العمل  بمراجعة  يقومون 
 من واجب دار النشر 

ّ
وهذا رأي شخصي، أن

ــّرر ملـــراجـــعـــة وتـــحـــريـــر ما  ــع مـــحـ الــتــعــاقــد مـ
ُيعَرض عليها من أعمال مترجمة. 

■ كــيــف هـــي عــاقــتــك مـــع الــنــاشــر، وال ســيــمــا في 
مسألة اختيار العناوين املترجمة؟

ــا  ــارهــ ــيــ ــتــ ــاخــ ــاك أعـــــــمـــــــال أقـــــــــــوم أنـــــــــا بــ ــ ــنــ هــــ
ــر يــتــعــلــق غـــالـــًبـــا  ــ وبـــتـــرجـــمـــتـــهـــا، وهـــــــذا أمــ
والسياسي  الفكري  الطابع  ذات  بــاألعــمــال 
غالًبا. وهو جانب ينطوي على متاعب في 
العمل. وقــد تمر  يــقــّدر أهمية  إيــجــاد ناشر 
ا دون أن أجد ناشًرا ويبقى  فترة طويلة جّدً
الكمبيوتر.  »أدراج«  فــي  ــا 

ً
مــحــفــوظ الــعــمــل 

وهناك دور نشر تقوم بالبحث عن عناوين 
ف أو الجهة 

ّ
وتبرم العقود الالزمة مع املؤل

ــرة، وهــــــذا يــبــقــى أفـــضـــل لــلــمــتــرجــم  ــاشــ ــنــ الــ
ولــلــنــاشــر، خــصــوًصــا مـــع انــتــشــار ظــاهــرة 

الفكرية في مختلف  امللكية  التقّيد بحقوق 
البلدان ومن قبل غالبية دور النشر العربية.

■ هل هناك اعتبارات سياسية الختيارك لألعمال 
الطرح  التي تترجمها، وإلــى أي درجــة تتوقف عند 
الــســيــاســي لـــلـــمـــادة املــتــرجــمــة أو ملـــواقـــف الــكــاتــب 

السياسية؟
فت منذ أمد بعيد نسبًيا 

ّ
أنا شخصًيا توق

إبــداعــي أدبـــي أو فكري  عــن تقييم أي عمل 
ف. 

ّ
للمؤل السياسية  الخلفية  مــن  ــا 

ً
انــطــالق

ى أن أقوم بترجمة 
ّ
وفي أحيان معّينة أتمن

ــفــق مــع أصــحــابــهــا وال 
ّ
وبــنــشــر أعــمــال ال أت

تــتــوافــق مــع قــنــاعــاتــي ويــكــون الــهــدف هنا 
هــو الــفــائــدة واملــعــرفــة، وخــصــوًصــا عندما 
وتاريخية  فكرية  بقضايا  الــكــتــاب  ق 

ّ
يتعل

 املكتبة 
ّ
أن أو  لم يتم تسليط الضوء عليها 

العربية تفتقر ملثل هكذا كتب ومراجع في 
هذا الصدد.

ِمن التراث الثقافي إلى الجائحة

حكايات موجزة

ُتقام، بدايًة من الخامسة من مساء اليوم، محاضرة عبر منصة »زووم« بعنوان 
مدخل إلى اللغة الهيروغليفية، للباحثة في علم المصريات مارلين سيلييه، من 
مصر  لغة  خصائص  أهم  عن  سيلييه  تتحّدث  »اللوفر«.  لمتحف  المصري  الجناح 
بعد  شيفرتها  فّك  جرى  وكيف  قرنًا(  )ثالثين  الزمني  امتدادها  مبيّنة  القديمة، 

قرون.

السادسة والنصف  بدايًة من  اإلسكندرية،  لإلبداع« في مدينة  الحرية  يقيم »مركز 
من مساء يوم غد األحد، حلقة جديدة من سلسلة محاضرات »تراث التنوير فى 
أشرف  اإلسكندرية،  جامعة  في  الفلسفة  أستاذ  يلقيها  والتي  والغرب«،  الشرق 

منصور. وتأتي المحاضرة الجديدة تحت عنوان التنوير في أوروبا الحديثة.

ُتختتم اليوم في »مدينة الثقافة« بتونس العاصمة تظاهرة أيام كين لوش التي 
الجاري.  الشهر  من  الثامن  منذ  التونسية«  السينمائية  »المكتبة  مؤسسة  تنّظمها 
تضم التظاهرة نقاشات حول تجربة المخرج البريطاني وعروَض أفالم من إخراجه، 
فيلم  مثل  به،  تأثر  مما  أو   ،)2016( بليك«  دانييل  و»أنا   ،)1971( عائلة«  »حياة  مثل: 

ستانلي كوبرك »باري لندون«، الذي يُعرض اليوم.

ينّظم »المتحف البريطاني« في لندن لقاء افتراضيًا عند الثالثة من مساء الخميس 
المقبل، تحت عنوان استكشاف فن التانترا اليوم حول تأثّر الفن المعاصر بهذه 
الفنانون  اللقاء  في  يتحّدث  القمع.  مواجهة  في  القديمة  الهندية  الفلسفة 

بهارتي خير، وسوتابا بيسواس، وبيني سلينغر، وبرافوال موهانتي.

خوسيه إيميليو باشيكو

مختلف
لــفــتــرة طــويــلــة لــجــأ إلـــى جميع الــوســائــل 
ــوده.  ــ ــ لـــجـــعـــل الـــبـــشـــرّيـــة تــنــتــبــه إلـــــى وجـ
 أمــل. ثــم أدرك، بعد ذلــك، أنه 

ّ
استنفد كــل

كان مجّرد شبح.

■
المناسبة

- أردت أن أخبره بذلك مرة أخرى. شفتاي 
ــدة.  ــ ــظ بــكــلــمــة واحـ

ّ
لـــم تــتــمــكــنــا مـــن الــتــلــف

 
ّ

ورئــيــس املــالئــكــة الــالمــرئــّي لــن يــعــود إال
بعد مائة ألف عام.

■
بال نهاية

 خلف طابور طويل. يائسا، 
ّ

رجل يصطف
يــزيــح مــن كـــان مـــوجـــودًا أمـــامـــه. يــواصــل 
ذلك مع كل املوجودين في الطابور. إلى 

 آخر خلفه.
ٌ

ف رجل
ّ
أن يتوق

■
معاصرون

ـــلـــق مـــن أســـــــراري املــســرحــيــة 
ُ

- لــكــونــه خ
مــــرة على  ُعـــرضـــت ألّول  الـــتـــي  الــهــزلــيــة 
فقد  املاضية،  الليلة  غلوبو«  »إل  مسرح 

ضربت املهّرج التافه املسّمى شكسبير.

■
المغوي

ة:
ّ
قال الشيطان للجن

- ال تغويني.

■
مذّكرات خوان شاراسكيادو

لم أقتله: هو وحده اخترق الرصاصة. 

■
ذات مرة

مـــّرة، كــانــت هــنــاك حكاية ال تنتهي  ذات 
أبدًا، وتبدأ أيضا هكذا: ذات مّرٍة...

■
األوديسة

عاد عوليس أخيرًا إلى إيثاكا.
ــن أنــــــت؟ ســـألـــتـــه بـــيـــنـــيـــلـــوب. وجــهــك  - مــ

 اسمك لم أعد أذكره.
ّ
 لي، لكن

ٌ
مألوف

عبادة
ه، 

َ
إلهت املــروحــيــة،  ليعُبَد  اليعسوب  أتــى 

فسحقته الشفرات.

■
خصومة

-ال تصرخ في وجهي، رّدت الصخرة على 
اإلعصار.

■
هزيمة

ني املتخنثني، عَوْت ليلى ذات 
ّ
- أكره املسن

 املهانة.
َ
الرداء األحمر. فابتلع الذئب مرارة

)ترجمة خالد الريسوني(

نصر
ـــا داســــت أقـــدامـــه قــمــة إيــفــرســت، انــزلــق 

ّ
مل

وأهلك نفسه.

■
ال أحد يعرف أبدًا

قال:
- إلى اللقاء غدًا.

في تلك اللحظة انتهى العالم.
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)Getty( خوسيه إيميليو باشيكو في حفل تكريمّي عام 2009 في غواداالخارا المكسيكية بعد نيله جائزة سرفانتس

شــاعــر   José Emilio Pacheco
وكاتب ومترجم مكسيكي )1939 - 
2014(، ُيعّد من أبرز شعراء املكسيك 
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 ،)1973( تـــعـــود«  ــــن  ول و»ســتــمــضــي 
 ،)1973( ــتــّيــار«  ال يسحبها  ــزر  و»جــ
و»منذ ذلك الحني« )1980(، و»مدينة 
الـــــــذاكـــــــرة« )1989(. ومــــــــــــــــن أعـــمـــالـــه 
 ،)1963( ــنــائــيــة«  ال الـــريـــح  الـــســـرديـــة: 
 ،)1981( الـــــصـــــحـــــراء«  ــارك  ــ ــ ــعـ ــ ــ و»مـ
و»بداية اللذة« )1972(، و»ألبوم جديد 

لعلم الحيوان« )2013(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

)من المعرض(

إبراهيم إستنبولي

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



نادرًا لمدن مثل  العام وصفًا  التي استمرت قرابة  الرحلة  تسجل هذه 
القدس ودمشق قبل الثورة المعمارية التي حدثت بعد سنوات قليلة 

على يد عبد الملك بن مروان وأبنائه

حاج من 
بالد الغال

وصف القدس ودمشق في زمن معاوية

حوض األردن وسفوح جبل الشيخ

تيسير خلف

تــمــتــاز رحـــلـــة أســـقـــف بــــاد الــغــال 
فـــــرانـــــك أركــــــولــــــف إلـــــــى األراضــــــــي 
ــدن املــــشــــرق  ــ ــ املــــقــــدســــة وبــــعــــض مـ
الــعــربــي بــأنــهــا الــرحــلــة األولــــى املــدونــة من 
عــصــر الــفــتــوحــات اإلســـامـــيـــة، إذ قـــام بها 
هذا القس الكاثوليكي في حوالي عام 670 
للمياد، أثناء حياة معاوية بن أبي سفيان 
مــلــك الــســراســن، بــحــســب تــعــبــيــر أركــولــف. 
قرابة  استمرت  التي  الرحلة  هــذه  وتسجل 
العام وصفًا نادرًا ملدن مثل القدس ودمشق 
قــبــل الـــثـــورة املــعــمــاريــة الـــتـــي حـــدثـــت بعد 
سنوات قليلة على يد عبد امللك بن مروان 
الــولــيــد وسليمان وهــشــام، حيث  وأبــنــائــه: 
في  الباقية  اإلســامــيــة  العمائر  أهــم  بنيت 
بــاد الــشــام حــتــى يــومــنــا هـــذا. وبــاإلضــافــة 
للمقدسات  الـــنـــادر والــثــمــن  الــوصــف  إلـــى 
بفعل  منها  الكثير  اختفى  التي  املسيحية 
ــداث والـــــدول، نــقــرأ عــن قصة  ــ تــقــلــبــات األحـ
عــن خاف  الــقــدس  بــن مسيحيي  متداولة 
نــشــأ بـــن طــائــفــتــن مــحــلــيــتــن دعـــي أتــبــاع 
إحـــداهـــمـــا بــالــيــهــود – املـــؤمـــنـــن بــاملــســيــح 
حول كفن يسوع، وكيف قام معاوية بحل 
والــثــنــاء  اإلعــجــاب  حـــازت  بطريقة  املشكلة 
املــســيــحــيــن. وإن دل هـــذا على  مـــن جــانــب 
الــروايــات  يــدل على مصداقية  فإنما  شــيء 
ــاء مـــعـــاويـــة وســعــة  ــ ــ ــة حـــــول دهـ ــيــ اإلســــامــ

حيلته في أمور الحكم.

وصف القدس
ــانـــن بــرجــًا  ــمـ ــعــــة وثـ أحـــصـــى أركــــولــــف أربــ
ــــت بـــوابـــات  ــقــــدس وسـ ــور مـــديـــنـــة الــ ــ فــــي سـ
القصار، وبوابة  بــوابــة داود، وبــوابــة  هــي: 
ــة بــنــيــامــن،  ــوابـ الــقــديــس ســتــيــفــانــوس، وبـ
قـــدرون.  وادي  وبــوابــة  تيكيتوس،  وبــوابــة 
الجانب  مــن  تــبــدأ  املــديــنــة نفسها  إن  وقـــال 
الشمالي لجبل صهيون، وتنحدر بانحدار 
والــشــرق  الشمال  فــي  األســـوار  لطيف نحو 
الذي  املطر  إن  حيث تنخفض هناك؛ حتى 
يهطل على املدينة يجري في مجاٍر مائية 
أوســاخ   معه 

ً
الشرقية حــامــا األبـــواب  عبر 

الشوارع إلى وادي قدرون. 
ويشير أســقــف الــغــال إلــى اجــتــمــاع حشود 
هــائــلــة مـــن األشـــخـــاص فـــي يــــوم الــخــامــس 
عشر من أيلول )سبتمبر( بغرض التجارة، 
ولكنه ال يذكر أن هذا االجتماع هو احتفال 
الــعــذراء، حيث يقول إن  بعيد أحــزان مريم 
شوارع املدينة تمتلئ في هذا اليوم بروث 
تحدث  إلهية  معجزة  أن  غير  الــحــيــوانــات، 
ــام بــعــد مــــغــــادرة الـــحـــشـــود لــلــمــديــنــة  كـــل عــ
تتمثل بــهــطــول مــطــر غــزيــر، ال يــتــوقــف إال 

بعد تطهير املدينة تمامًا. 
ويلفت النظر إلى أن السراسن )املسلمن( 
مـــعـــبـــد  )أي  املــــعــــبــــد  مـــــكـــــان  فــــــي  أقـــــــامـــــــوا 
هــــيــــرودوس املــــدمــــر(، بــالــقــرب مـــن الـــجـــدار 
الـــشـــرقـــي، بــيــتــًا مــربــعــًا لـــلـــصـــاة، بــطــريــقــة 
بدائية، من خــال رفــع الــعــوارض واأللــواح 
الخشبية على بعض بقايا اآلثار القديمة؛ 
أن هــذا املصلى يتسع لحوالي  إلــى  مشيرًا 

ثاثة آالف رجل.
بعد ذلك يصف كنيسة القبر املقدس بشيء 

من التفصيل، إذ يقول إنها محاطة بثاثة 
جـــدران، مــع مساحة واســعــة بــن كــل منها، 
الصنع.  رائعة  وتحتوي على ثاثة مذابح 
حجريًا  عمودًا  عشر  باثني  مدعومة  وهي 

بأحجام غير عادية. 
مؤكدًا وجــود ثمانية أبــواب أو مداخل في 
الـــجـــدران الــثــاثــة: أربــعــة مــنــهــا فــي الجهة 
ــة فـــي الــجــهــة  ــعــ الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة، وأربــ
املسيح  قبر  إن  ويقول  الشرقية.  الجنوبية 
واسع بما يكفي الستلقاء رجل واحد على 
ظـــهـــره، وبـــه شـــق بــــارز فـــي الــحــجــر لفصل 
ــــي وصـــف  ــتــــوســــع أركـــــولـــــف فـ ــه. ويــ ــيــ ــاقــ ســ
املــــواقــــع املـــقـــدســـة املــســيــحــيــة مــثــل كــنــيــســة 
ــتـــي تــــجــــاور الــكــنــيــســة املــربــعــة  الـــقـــيـــامـــة الـ
ــــذراء. وإلـــــى الـــشـــرق مـــن هــذه  ــعـ ــ لــلــســيــدة الـ
الجلجثة،  كنيسة  هناك  الكبيرة،  الكنيسة 
والكنيسة التي بناها قسطنطن في موقع 
الصليب، وغيرها من مباٍن مقامة بحسب 
آالم املسيح  البيزنطية ملواضع  التصورات 
ــمـــا حـــددتـــهـــا الــقــديــســة  وأمـــــــه الــــــعــــــذراء، كـ
اإلمــبــراطــور قسطنطن في  هــيــانــة والـــدة 

القرن الرابع امليادي.

معاوية وكفن المسيح
بن  مــتــداولــة  مثيرة  أركــولــف قصه  وينقل 
منهم،  سمعها  املسيحين  املــديــنــة  ســكــان 
املسيحين   - الــيــهــود  أحـــد  بـــأن  ومـــفـــادهـــا 
ــانـــي الـــــــذي كـــــان جــســد  ــتـ ــكـ ــفـــن الـ ــكـ ســـــرق الـ
يـــســـوع مــلــفــوفــًا بــــه، واحـــتـــفـــظ هــــذا الــلــص 
بــالــكــفــن لــعــدة ســنــوات وانــتــقــل بــعــد وفــاتــه 
ــد أبــنــائــه، وبــعــد مــــرور خــمــســة أجــيــال  ألحـ
عــلــى هـــذه الـــحـــادثـــة وقـــع الــكــفــن فـــي أيـــدي 
الـــيـــهـــود الــكــافــريــن بـــيـــســـوع، وســــرعــــان ما 
املؤمنن  اليهود  أســمــاع  الــى  الخبر  وصــل 
بـــيـــســـوع، وحـــــدث صـــــراع كــبــيــر حــــول ذلــك 
فــي املــديــنــة املــقــدســة؛ عــنــدهــا وصــل الخبر 
الـــى مــعــاويــة مــلــك الــســراســن )املــســلــمــن(، 
حــيــث دعــــا الــطــرفــن لــلــحــضــور بـــن يــديــه، 
وعــنــدمــا حــضــروا طــلــب الــكــفــن مــن اليهود 
عظيم،  إجــال  بكل  واستلمه  املؤمنن  غير 
ثـــم أمــــر بــإشــعــال نــــار عــظــيــمــة وخــطــب في 
ليسوع مخلص  األمر  فلندع   :

ً
قائا الناس 

ــم، والــــــذي دفــــع ثـــمـــن خــطــايــانــا  ــالـ ــعـ هــــذا الـ
الــحــق بتملك  لــه  ليكون هــو الحكم فــي مــن 
النار،  في  الكفن  وألقى  املقدس.  الكفن  هذا 
لثواٍن عديدة  الهواء  في  الكفن حلق  أن  إال 
ثــم تــوجــه للمسيحين املــؤمــنــن وحــط في 

أيديهم.
مــن الــقــدس ذهـــب أركـــولـــف إلـــى بــيــت لــحــم، 
التي تقع على سلسلة من التال الصغيرة، 
الجهات.  جميع  مــن  الــوديــان  بها  وتحيط 
ميل  حــوالــي  يبلغ طولها، بحسب وصــفــه، 
ــى الــــشــــرق؛ لــهــا ســور  ــغـــرب إلــ ــن الـ ــد مـ ــ واحـ
بــحــواف  يحيط  ــراج،  أبــ دون  مــن  منخفض 
بيوتها متناثرة  الــوادي.  التل، ويطل على 

هنا وهناك داخل السور. 
يقول أركولف: »في أقصى الزاوية الشرقية 
ثمة كهف طبيعي يقال إن الجزء الخارجي 
منه كان مكان والدة سيدنا؛ داخل الكهف 
ــكـــهـــف مـــغـــطـــى مــن  مـــهـــد ســـيـــدنـــا. كــــامــــل الـ
الــذي  املــكــان  الثمن. فــوق  الــداخــل بالرخام 
ــد فــيــه تــمــثــال للسيدة  ُيـــقـــال إن ســيــدنــا ولـ

القديسة العظيمة مريم. 
فيه  أجــوف  ثمة حجر  الحائط  من  بالقرب 
ــاء الـــذي غــســل فــيــه جــســد ســيــدنــا، ومنذ  املـ
ذلك الحن امتأل من أنقى املياه دون أدنى 
أو آلخـــر  لــســبــب  إفــــراغــــه  ــم  تــ وإذا  نـــقـــص. 
فسيمتلئ بــســرعــة كــمــا كــان مــن قــبــل«. في 
الـــــــوادي إلــــى الـــشـــمـــال مـــن بـــيـــت لـــحـــم رأى 
أركولف كنيسة مبنية على قبر داود، وكان 
الــقــبــر عــلــى شــكــل هـــرمـــي مــنــخــفــض وغــيــر 

مزخرف، مع مصباح يوضع فوقه. 
إلى  التل  أخــرى، على منحدر  وفــي كنيسة 
والذي  القديس جيروم،  قبر  رأى  الجنوب، 
ــة. وعـــلـــى بــعــد  ــرفــ كــــان أيـــضـــًا مـــن دون زخــ
حــوالــي ميل واحــد شرقي بيت لحم كانت 
هــنــاك كــنــيــســة تــحــتــوي عــلــى آثــــار لــلــرعــاة 
بمياد  الــرب  مــاك  أخبرهم  الــذيــن  الثاثة 

يسوع. 
هــنــاك طــريــق ســريــع، حــســب قــول أركــولــف، 
ــقــــدس إلـــــى الــخــلــيــل،  ـــن الــ يـــقـــود جـــنـــوبـــًا مـ
إلــى الــشــرق مــن بــيــت لــحــم، عــلــى بــعــد ستة 
فــي أقصى هذا  املقدسة.  املدينة  مــن  أمــيــال 
قبر  يوجد  الغربي،  الجانب  على  الطريق، 
راحيل، املبني من الحجارة الخام من دون 

أي زخرفة، على شكل الهرم.
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حول مدينة الخليل )حبرون(، يقول أركولف: »تسمى أيضًا ممرا، ليس لها أسوار، وال نرى 
فيها سوى أنقاض املدينة القديمة. ولكن هناك بعض القرى واملــزارع الصغيرة املتناثرة في 
الشرق يوجد كهف مــزدوج باتجاه ممرا، حيث  إلى  الناس.  السهل يسكنها عدد كبير من 
العادة  الــرجــل األول. وعلى عكس  أبـــرام وإســحــق ويعقوب وآدم  األربــعــة،  اآلبـــاء  توجد قبور 
األرجل إلى الجنوب والرؤوس الى الشمال. 
كل  مربع.  بجدار منخفض  وهــي محاطة 
ــد، وبــنــي  ــ مـــن الــقــبــور مــغــطــاة بــحــجــر واحـ
عليها بناء إلى حد ما على شكل كنيسة. 
لـــون الــقــبــور الــثــاثــة فــاتــح. يــقــع قــبــر آدم، 
وهــو املــزخــرف أكــثــر مــن غــيــره فــي مكان 
غــيــر بــعــيــد عــنــهــم، فــي أقــصــى الــشــمــال«. 
ثاثة  أيضًا أضرحة  أركولف  وقد شاهد 
منسوبة لــثــاث نــســاء هــن ســـارة ورفــقــة 
والئقة، اللواتي دفّن هنا في األرض. ويقول 
إن تل ممرا يقع على بعد ميل واحــد إلى 
الجنوب الغربي من هذه اآلثار، وهو مغطى 
بالعشب واألزهــار، مع سهل منبسط في 
الــقــمــة؛ وعــلــى الــجــانــب الــشــمــالــي مــن التل 
ـــرى مــتــجــذرة في 

ُ
كنيسة كــانــت ال تـــزال ت

باتجاه  الخليل  مــن  املـــرور  وعند  األرض. 
 متوسط الحجم 

ً
الشمال، رأى أركولف تا

مغطى بأشجار الصنوبر. 

عند قبر الخليل
مــن جــبــل طـــابـــور، ذهـــب أركــولــف 
إلــــى دمــشــق املــديــنــة املــلــكــيــة كما 
يــســمــيــهــا، واســـتـــغـــرقـــت رحــلــتــه 
أيـــام، ومــكــث هناك  إليها ثمانية 
عـــــدة أيـــــــام. وذكــــــر أنـــهـــا تـــقـــع في 
ســهــل، ويــحــيــط بــهــا ســـور واســع 
ــدة، تــمــر فيها  ــديــ ــراج عــ ــ ــ عــلــيــه أبـ
أنـــهـــار عظيمة مـــن جميع  أربـــعـــة 
الجوانب. وخلف األســوار الكثير 
مــن بــســاتــن الــزيــتــون. ويــذكــر أن 
ملك السراسن يقيم فيها )يقصد 
معاوية(، وأن فيها كنيسة كبيرة 
يتردد  املعمدان  يوحنا  للقديس 
عليها املسيحيون، وأن السراسن 
)العرب - املسلمن( غير املؤمنن 
بنوا ألنفسهم مسجدًا كبيرًا هنا. 
ومـــن دمــشــق تــوجــه أركــولــف إلى 
صور، ومن هناك )كما يبدو( عاد 
إلى القدس. ثم ذهب بعد ذلك إلى 
يافا، وأبحر بعد ذلك في أربعن 
يومًا إلــى مدينة اإلسكندرية في 

مصر.
ويـــــــســـــــتـــــــطـــــــرد رحـــــــالـــــــتـــــــنـــــــا فــــي 
وصـــــــــــف اإلســـــــكـــــــنـــــــدريـــــــة الــــتــــي 
يـــنـــدهـــش مــــن اتـــســـاعـــهـــا وعــظــم 
ــنــــارتــــهــــا الـــكـــبـــيـــرة  مـــيـــنـــائـــهـــا ومــ
والـــشـــهـــيـــرة. ويــلــمــح إلــــى مــكــانــة 
ــة بـــوصـــفـــه  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــاء اإلسـ ــنــ ــيــ مــ
مــيــنــاء لــلــتــجــارة الــعــاملــيــة. وبعد 
إلى  أركولف  اإلسكندرية يتوجه 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة، الـــتـــي يـــقـــول إن 
البحر يحدها من جميع الجهات، 
ما عدا الشمال، وأن مبلغ دوران 
جــــدران الــســور عــلــى خــط البحر 
. ويشير 

ً
حــوالــي اثــنــا عشر مــيــا

إلــى وجـــود كنيسة عظيمة على 
ــم الــقــديــس بــطــرس، وكنيسة  اسـ
أخـــرى عــلــى اســـم صــوفــيــا مبنية 

بشكل دائري كما يقول.
ومـــــــــن الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيـــة أبــــحــــر 
أركـــولـــف عــائــدًا إلـــى بــلــده. ورأى 
 
ً
على بعد حوالي اثني عشر ميا
من صقلية جزيرة البركان، حيث 
كان الدخان يتصاعد في النهار 
والـــنـــار فـــي الــلــيــل، مـــع ضــوضــاء 
مــثــل الـــرعـــد. ومـــن هــنــاك حملته 
ــــى شــــواطــــئ  ــ ــة إلـ ــاكـــسـ ــعـ ريــــــــاح مـ
اســكــتــلــنــدا حــيــث الــتــقــى آدمــنــان 
كما  الـــرحـــلـــة  وقـــائـــع  دّون  الـــــذي 

سمعها من لسان أركولف.

إلى 
دمشق

فـــي رحــلــة أخــــرى زار أركـــولـــف أريـــحـــا حيث 
الحظ أن موقع املدينة بأكمله مغطى بحقول 
ــروم الــعــنــب، مـــن دون أي مــســاكــن.  ــ ــذرة وكـ ــ الـ
نــهــر األردن بــســاتــن  بــيــنــهــا وبــــن  ــال إن  ــ وقـ
مفتوحة،  مــســاحــات  تتخللها  كــثــيــرة  نخيل 
تــحــصــى، يسكنها  تــعــد وال  مـــنـــازل ال  فــيــهــا 
الكنعانين،  نسل  من  الحجم  رجــال ضئيلو 
بحسب تعبيره. وفي نهر األردن يقف صليب 
املسيح،  فيه  اعتمد  الـــذي  املــكــان  فــي  خشبي 
حيث يصل عمقه، عندما يكون املاء في أعلى 
مستوى، إلى عنق رجل طويل. مشيرًا إلى أن 
البقعة وعليه جسر  هــذه  فــي  عــريــض  النهر 
النهر  أقـــواس، من ضفة  حجري مرتفع على 
إلــــى الــصــلــيــب، حــيــث يــســتــحــم الــــنــــاس. وقــد 
سبح أركولف للخلف ولألمام في املاء الذي 
وجـــده بــلــون حليبي مــائــل للصفرة، والحــظ 

فــي وسط  كنيسة صليبية  ورأى  ســـور،  دون 
املوقع الــذي يعتقد أن فيه بئر يعقوب، حيث 
السامرية. وقدر أركولف  التقى يسوع باملرأة 
البرية  فــي  رأى  كــذلــك  ذراعـــًا.  بأربعن  عمقها 
ينبوعًا صافيًا محميًا بغطاء من البناء، قيل 
إن يــوحــنــا املـــعـــمـــدان كــــان يـــشـــرب فـــيـــه. كــذلــك 
رأى نوعًا صغيرًا من الجراد، بحجم اإلصبع 
تقريبًا يقلى بالزيت ويشكل طعمًا رديئًا، كما 
يــقــول. ويــبــدو أنــه وصــل فــي رحلته هــذه إلى 
الــذي بارك  شمالي مدينة طبريا حيث املكان 
فيه يسوع األرغفة واألسماك. والحظ أنه سهل 
عشبي ومستٍو، لم يحرث أبدًا منذ ذلك الحدث، 
أثــر للمباني، باستثناء  املكان أي  ولــم ير في 
)الطابغة  النبع  عــدد قليل مــن األعــمــدة حــول 
على األرجــح(. ومكث أركولف يومن وليلتن 
في الناصرة غير املسورة أيضًا، وذكر أن فيها 

ــلــــون ملــســافــة  ــذا الــ ــ ــافـــظ عـــلـــى هـ ــه حـ ــ ــًا أنـ أيـــضـ
امليت،  البحر  في  تدفق  أن  بعد  كبيرة، حتى 
حــيــث شـــاهـــد أيـــضـــًا طــريــقــة الــحــصــول على 
ثالثة  البحر. وفــي رحلة  هــذا  مــن مياه  امللح 
سفوح  عند  األردن  نهر  منابع  أركــولــف  زار 
جبل الشيخ من نبعن سماهما جور ودان، 
كــمــا يـــقـــول، حــيــث تــتــحــد مــيــاهــهــمــا فـــي اســم 
نبعا  هنا  واملقصود  األردن،  نهر  هــو  جديد 
بــانــيــاس وتــــل الــقــاضــي فـــي أقــصــى شــمــالــي 
 
ً
الــــجــــوالن. ويـــبـــدو أن أركـــولـــف طــــاف طــويــا
التي يقول إنها محاطة  حول بحيرة طبريا 
البحيرة،  أي  طولها،  ويبلغ  كثيفة،  بغابات 
أن مياهها  إلــى  مائة وأربعن غلوة. ويشير 

عذبة صالحة للشرب.
السامرة،  بــاد  وقــد سافر أركولف أيضًا عبر 
وزار مــديــنــة شكيم )نــابــلــس( الــتــي كــانــت من 

بــيــوتــًا حــجــريــة كــبــيــرة، وكــنــيــســتــن كبيرتن 
جــدًا. وذكــر أن إحــدى هاتن الكنيستن كانت 
الرضيع،  فيه يسوع  الــذي نشأ  املــنــزل  سابقًا 
البيت  مــكــان  فــي  األخـــرى بنيت  الكنيسة  وأن 
الــذي بشر فيه رئيس املائكة جبرائيل مريم 
املــبــاركــة. ويــصــف أركــولــف جبل طــابــور الــذي 
يــبــعــد عـــن بــحــيــرة طــبــريــا ثـــاثـــة أمـــيـــال بــأنــه 
بالعشب  ومكسو  ملحوظ،  دائـــري  شكل  »ذو 
واألزهـــــــــار. وفــــي قــمــتــه مــــرج جــمــيــل وواســـــع، 
ــرج ديــر  مــحــاط بــغــابــة كــثــيــفــة، وفـــي وســـط املــ
كبير بــه الــعــديــد مــن صــوامــع الــرهــبــان. يبلغ 
عرض املرج حوالي أربعة وعشرين ستاديوم 
)وحدة قياس رومانية(، ويبلغ ارتفاع الجبل 
ــا ثــاث 

ً
حــوالــي ثــاثــن ســتــاديــوم. هــنــاك أيــض

كنائس جميلة على القمة محاطة هي والدير 
بجدار حجري«.

إحدى بوابات القدس 
في القرن التاسع 

)Getty( عشر

رحالت
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رياضة

أبدى السائق القطري ناصر العطية الفائز 
باملرحلة الـ11 وقبل األخيرة من رالي داكار فئة 

السيارات أسفه ألن األداء الجيد لسيارته ال 
ينعكس على النتيجة العامة. وقال العطية: »أنا 

سعيد لوصولي لليوم الـ11 من رالي داكار من 
دون أي مشكلة ميكانيكية. لكن ومثلما حدث 

العام املاضي نحن نعاني مع اإلطارات، عانينا من 
العديد من الثقوب إذا كان هذا يعطلك نحو دقيقة 

هدر«.
ُ
ونصف فهذا كثير من الوقت امل

طلق منصة »نتفليكس« فيلمًا وثائقيًا 
ُ
ست

عن حياة األسطورة بيليه في شهر شباط/
فبراير املقبل، وذلك وفقًا ملا أعلنه أسطورة كرة 
القدم البرازيلية. وقال بيليه في رسالة نشرها 
عبر حساباته في التواصل االجتماعي »قريبًا 

سأمتلك فرصة استعادة ذكرياتي. في 23 شباط 
املقبل سُيعرض تاريخي من خال فيلم وثائقي 

من إنتاج NetflixBrasil«. وسيتناول الفيلم 
الوثائقي فترة 12 سنة لبيليه.

أعلن املجلس االنتخابي لفريق برشلونة قبول 
أوراق ترشح كل من خوان البورتا وفيكتور فونت 

وتوني فريشا بشكل رسمي النتخابات رئاسة 
النادي، واملنتظر إقامتها يوم 24 كانون الثاني/ 

يناير. وصّدق املجلس على أوراق ترشح البورتا، 
صاحب أكبر عدد من التوقيعات بـ10 آالف و272 

توقيعًا )تم قبول 9 آالف و625 منها( يليه فيكتور 
فونت )4.431 توقيعًا من أصل 4.713( ثم توني 

فريشا )2.634 من أصل 2.822(.

ناصر العطية: عانينا من 
مشكلة اإلطارات في 

هذه المرحلة

»نتفليكس« تطلق فيلمًا 
وثائقيًا عن حياة بيليه 

الشهر المقبل

البورتا وفونت وفريشا 
مرشحون نهائيون 

النتخابات رئاسة برشلونة

من الممكن 
أن يعود 
الحارس الدولي 
األوروغواياني 
فيرناندو 
موسليرا، حارس 
مرمى غلطة 
سراي، للمشاركة 
مع فريقه من 
جديد األسبوع 
المقبل، وذلك 
بعد غياب 
لمدة 6 أشهر 
بعد إصابته 
بكسر مضاعف 
في الشظية 
والساق، حسب 
ما أفادت 
صحيفة 
»ملليت« التركية. 
وتوقع العديد 
من األطباء 
ابتعاد الحارس 
عن المالعب 
ألكثر من عام 
بسبب اإلصابة 
القوية، إال أن 
موسليرا عاد 
لتدريبات الفريق 
في نهاية العام 
الحارس األوروغواياني تعافى بشكل كامل وينتظر الضوء الطبي األخضر )Getty(الفائت.

عودة الحارس موسليرا
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عّمان ـ العربي الجديد

استطاع فريق الوحدات حسم لقب 
الدوري األردني لكرة القدم رسميًا 
في الجولة املاضية، يوم فاز على 
نــظــيــره ومــــطــــارده املـــبـــاشـــر الـــجـــزيـــرة بــهــدف 
مواجهة  قبل  العشرين،  الجولة  خــالل  نظيف 
غريمه التقليدي الفيصلي اليوم في لقاٍء قد ال 
يكون مهمًا على مستوى الترتيب، لكنه مهٌم 

لجماهير الناديني العريقني والالعبني.
كان نادي الوحدات بقيادة مدربه وابن النادي 
عبد الله أبو زمع قد وصل للنقطة رقم 50 في 

2829
رياضة

تقرير

الفوز  بعد  الفيصلي  مــواجــهــة  قبل  الــصــدارة 
األخير في الجولة املاضية، تاركًا الجزيرة في 

الوصافة برصيد 38 نقطة.
ويتطلع الوحدات لالحتفال باللقب رقم 17 في 
تاريخه، بعدما استطاع تعطيل خطط الجزيرة 
قبل  البطولة  حسم  أو  اللقب  على  للمنافسة 

وقت.
وعـــزز مــدربــه أبــو زمــع رصــيــده على مستوى 
ألقاب الدوري بعدما وصل للنجمة الثالثة في 
مسيرته، ليصبح أكثر مدرب يتوج بالدوري 

مع الفريق على مّر التاريخ.
ــي لــكــرة الــقــدم قــد رفــض  وكـــان االتــحــاد األردنــ

الطلب الذي تقّدم به نادي الوحدات بحضور 
 
ً
250 مشجعًا فقط مراسم تتويج الفريق بطال

للدوري األردني.
وجاء في الكتاب الذي أرسله االتحاد، بحسب 
الناطق اإلعالمي لنادي الوحدات محمد غنام 
»نـــود إعــالمــكــم، بــعــدم إمــكــانــيــة تلبية طلبكم 
املــتــضــمــن الــســمــاح لـــــ250 شــخــصــًا، للحضور 
واملــقــرر  املحترفني،  لـــدوري  الختامية  املــبــاراة 
ــادي  ــنــ الــ ــق  ــريــ فــ أمــــــــام   2021/1/16 الـــســـبـــت 
استدامة  تعليمات  مــع  لتعارضه  الفيصلي، 
والتعليمات   ،2020 للموسم  الكروي  النشاط 
الصادرة عن الجهات الصحية، واملركز الوطني 

لألمن وإدارة األزمات«.
وستكون هذه املرة األولى في تاريخ الوحدات 
الــتــي ســيــتــوج فيها فــي مــدرجــات خــاويــة من 
الذين اعتادوا االحتفاالت حتى  الكثر  عشاقه 
الصباح في ليلة تتويج ناديهم املفضل بأغلى 
األلقاب املحلية، لتتواصل معاناة األندية في 
هذا املوسم حتى مع ختامه، في الوقت الذي 
يستعد فيه »األخــضــر« ملشاركة تاريخية في 

دوري أبطال آسيا املوسم الجديد كأول فريق 
يمثل األردن في تلك املسابقة على اإلطالق.

رسالة النادي للجماهير
ــدات رســــالــــة إلـــى  ــ ــــوحــ بــــــــدوره وّجـــــــه نـــــــادي الــ
جـــمـــاهـــيـــره قـــبـــل انــــطــــالق احـــتـــفـــاالت الــفــريــق 
األردني بالتتويج بلقب دوري املحترفني الذي 

حسمه قبل جولتني من نهاية املسابقة.
ونشر النادي رسالة على موقعه الرسمي طالب 
فيها جماهيره »باملحافظة على شروط األمن 
الصحي املجتمعي«، وتنفيذ إجراءات السالمة 
بطل  بلقب  بفريقها  احــتــفــاالتــهــا  فــي  الــعــامــة 

أبو زمع سيحتفل 
بلقبه الثالث كمدرب 

في الدوري األردني

تأجلت مباراة إنديانا 
بايسرز وفينيكس صانز 

بسبب كورونا

الدوري، عقب مباراته األخيرة أمام الفيصلي 
مساء السبت، على استاد عمان الدولي«.

الــجــمــاهــيــر  عـــلـــى  الـــــوحـــــدات  إدارة  وشـــــــددت 
»ضرورة االلتزام بارتداء الكمامات، والتباعد 
ألوامــر  تنفيذًا  التجمعات  وعـــدم  االجتماعي 
الدفاع األردنية الرسمية، واإلجراءات الصحية 
من قبل وزارة الصحة األردنية ولجنة األوبئة، 
ومراعاتها للظرف الوبائي االستثنائي« للحد 
الناطق  فــيــروس كــورونــا بحسب  انتشار  مــن 

اإلعالمي للنادي محمد غنام.
وتتواصل معاناة األندية في هذا املوسم حتى 
مــع ختامه فــي ظــل غــيــاب الــدعــم الجماهيري 
ــالــــي  ــلــــدخــــل املــ ــة لــ ــيــ ــمــ ــّكــــل أهــ الـــــــــذي كـــــــان يــــشــ
لصناديقها الخاوية، في الوقت الذي يستعد 
فــي دوري  تاريخية  ملــشــاركــة  »األخــضــر«  فيه 
أبطال آسيا املوسم الجديد كأول فريق يمثل 

األردن في تلك املسابقة على اإلطالق.
وكان مدرب فريق الوحدات األردنــي عبد الله 
أبو زمع قد قّدم وعدًا لجماهير الفريق بتقديم 
أبطال  أداء مشرف ومؤثر في مسابقة دوري 

وضــــع هــيــوســن روكـــتـــس صــفــقــة األســـبـــوع 
ــا بـــعـــد جــيــمــس  ــره وبــــــدأ حــقــبــة مــ ــهـ خـــلـــف ظـ
هـــاردن بــفــوز أول خـــارج قــواعــده فــي بطولة 
ـــدوري األمـــيـــركـــي لــلــمــحــتــرفــني حـــني تغلب  الـــ
عــلــى ســـان أنــتــونــيــو ســبــيــرز بــنــتــيــجــة )109 
كــريــســتــيــان  ــاراة  ــبــ املــ ــل  – 105(، وســـجـــل رجــ
في  لــروكــتــس  متابعة   15 مــع  نقطة   27 وود 
املباراة، غداة اإلعالن عن رحيل هداف دوري 
املواسم  السلة األميركي للمحترفني في  كرة 
الثالثة األخيرة إلى بروكلني نتس في صفقة 

ضخمة شملت ناديني آخرين.
من جهته سجل ستيرلينغ براون 23 نقطة، 
في وقت حقق فيه جايساين تايت 13 نقطة 
و10 تمريرات حاسمة لهيوسن الذي تعرض 
لــخــســارات مــتــتــالــيــة عــلــى أرضــــه أمــــام لــوس 
أنجليس اليــكــرز، وردًا على ســـؤال حــول ما 
كان عليه الشعور في غرفة مالبس روكتس 
بعد يــوم مــن إعــالن الصفقة الضخمة، ربط 
ــتـــســـالم لــنــجــم  ــــدم االسـ ــــك بــعــقــلــيــة عـ وود ذلـ

ــبـــح مــحــتــرفــًا مــع  لــلــمــحــتــرفــني، مـــنـــذ أن أصـ
ــــام 2015،  فــيــالدلــفــيــا ســفــنــتــي ســيــكــســرز عـ
ثــم ضــمــه فــريــق هــيــوســن فــي شــهــر تشرين 
ثـــالث ســنــوات،  ملـــدة  الــثــانــي/ نوفمبر بعقد 
ــتــــرويــــت  ــا لــــعــــب 62 مــــــبــــــاراة مـــــع ديــ ــعــــدمــ بــ

بيستونز املوسم املاضي.
وظــهــر وود ألول مــرة مــع روكــتــس فــي شهر 
ــانـــون األول/ ديــســمــبــر عــنــدمــا ســجــل 31  كـ
نقطة و13 متابعة وثالث تمريرات حاسمة، 
ترايل  بــورتــالنــد  أمـــام  فريقه  وعندها خسر 
الــفــوز األخــيــر  بـــاليـــزرز )128 – 126(. وكـــان 
ممتعًا جــدًا، خصوصًا أن فــوز روكتس جاء 
الربعني  فــي   )45  –  52( متخلفًا  كــان  بعدما 

الثاني والثالث.
وارتـــــــــدت تـــســـديـــدة نـــجـــم تـــوتـــنـــهـــام ديـــمـــار 
ــتــــراب الـــوقـــت مـــن الــنــهــايــة،  ديــــــــروزان مـــع اقــ
قــبــل أن تــعــصــى عـــن الـــدخـــول لــتــمــنــح الــفــوز 

لروكتس.
وفي مباراة أخرى أحرز البديل شيك ميلتون 
31 نقطة ليقود فيالدلفيا سيفنتي سيكسرز 
لفوزه الثاني في ثالثة أيام على ميامي هيت 
 .)108 –  125( عــلــى ضــيــفــه  انــتــصــر  بــعــدمــا 
وجاءت املباراة مختلفة عن تلك التي انتصر 
وقـــت  بـــعـــد   )134  –  137( ســـيـــكـــســـرز  فــيــهــا 
الفريقان  الثالثاء عندما تبادل  إضافي يوم 

التقدم 16 مرة.
وتغّيرت النتيجة 5 مرات في بداية متكافئة 
نــقــاط متتالية  أحـــرز سيكسرز تسع  أن  إلــى 
لينهي الربع األول )38 – 30( بفضل تسجيل 
نــقــاط. وأحــكــم صاحب األرض  ميلتون تسع 
ســيــطــرتــه عــلــى زمــــام األمــــور ووصــــل الــفــارق 
الثالث في  الربع  إلــى 25 نقطة في منتصف 
ظل معاناة هيت من غياب جيمي باتلر وبام 

أديبايو.
ولــم تفلح مــحــاوالت ميامي هيت أمــام دفاع 
سيكسرز الذي حقق انتصاره التاسع في 13 
الثاني في  املركز  ليحتل  املوسم  هــذا  مباراة 
الــقــســم الــشــرقــي خــلــف بــوســطــن سيلتيكس. 
ــل الــلــقــب،  ــامـ ــيـــف حـ ــيـــت، وصـ ــذا وتـــلـــقـــى هـ ــ هـ
ليحتل  مباريات   10 فــي  السادسة  الخسارة 
املركز 11 في الشرق. وبعد تسجيله 45 نقطة 
واستحواذه على 16 كرة مرتدة يوم الثالثاء 
ــرونـــي جــــويــــل إمـــبـــيـــد العـــب  ــيـ ــامـ ــكـ اكـــتـــفـــى الـ
نقاط واالستحواذ  سيكسرز بتسجيل تسع 

على خمس كرات مرتدة فقط.
سيكسرز  مسجلي  قــائــمــة  ميلتون  وتــصــدر 
ولــه 31 نقطة، فــي وقــت حقق األســتــرالــي بن 
مـــزدوجـــة بتسجيل عشر  أرقــــام   3 ســيــمــونــز 
نــقــاط واالســتــحــواذ عــلــى عــشــر كـــرات مــرتــدة 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى 12 تــمــريــرة حــاســمــة، وكـــان 

الــثــانــي ملنافسات بطولة  الــيــوم  لــم يشهد 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــيــد الــقــامــة حــالــيــًا في 
مــنــتــخــب  انــــفــــرد  إذ  ــفــــاجــــآت،  مــ أي  مـــصـــر 
السابعة، بعد  املجموعة  السويد بصدارة 
فوزه على مقدونيا الشمالية في لقائهما 
ضمن الجولة األولى، ليحصد أول نقطتني 
لــه فــي ســبــاق املــونــديــال وحــقــق املنتخب 
الفرنسي فوزه األول، كما وحسم منتخب 

الجزائر كالسيكو العرب.
فـــي الـــبـــدايـــة ضــمــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة 
ــاز املــنــتــخــب الـــســـويـــدي عــلــى  ــ الـــســـابـــعـــة فـ
نظيره املقدوني )32 – 20(، وأنهت السويد 
الشوط األول متقدمة )16 – 11( وحافظت 
الثاني، وحققت  الــشــوط  فــي  تفوقها  على 
بــفــارق  الــقــمــة  لــتــتــصــدر  الـــفـــوز )32 – 20( 
الوصيف  املــصــري  املنتخب  عــن  األهــــداف 
 ،)29  –  35( تشيلي  منتخب  عــلــى  الــفــائــز 
ونال هانزو باني نجم املنتخب السويدي 

لقب رجل املباراة.
في املقابل استهل املنتخب الفرنسي ثالث 
ــواره فـــي الــبــطــولــة  الــنــســخــة الــســابــقــة مـــشـ
الوصيف  النرويجي  نظيره  على  بالفوز 
)28 – 24(، في الجولة األولى من منافسات 
ــــوط أول  ــعـــد شـ املـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة. وبـ
متقارب في املستوى انتهى بالتعادل )13 
بالتفوق  »الــديــوك«  منتخب  نجح   ،)13  –
الــثــانــي ليضمنوا  الـــشـــوط  خــــالل أحـــــداث 
ــد بــــارديــــن ويــســلــي  ــاط الـــلـــقـــاء. وحـــصـ ــقـ نـ
ــارس مــرمــى املنتخب الــفــرنــســي جــائــزة  حـ
أفضل العب في املباراة، بعد األداء الرائع 
الذي ظهر به من خالل تصديه لـ18 كرة من 

أصل 40 على مرماه وبنسبة تصد 45 %.
فــاجــأت سويسرا  املــجــمــوعــة نفسها  وفـــي 
النمسا  جــارتــهــا  األخــيــرة  اللحظة  ضيفة 
سويسرا  وشــاركــت   ،)25  –  28( وهزمتها 
انسحاب  بسبب  الــبــطــولــة  انــطــالق  عشية 
املتحدة جــراء تداعيات فيروس  الــواليــات 

كورونا على منتخبها.
الظهر  بعد  السويسري  املنتخب  ووصـــل 
إلى القاهرة فاتجه مباشرة الى صالة »6 
أوكــتــوبــر« دون املـــرور فــي فندقه، وحصد 
أنـــــــدي شـــمـــيـــدت )7 أهــــــــــداف( لـــقـــب رجـــل 
املــــبــــاراة خــــالل انـــتـــصـــار فـــريـــقـــه. ويــلــتــقــي 

 في صفوف 
ً
دنكان روبنسون األكثر تسجيال

هيت برصيد 22 نقطة وتبعه جابي فينسنت 
وله 21 نقطة وفي مباراة أخرى، حقق كريس 
بتسجيله  فــي مسيرته  أداء  أفــضــل  بــاوتــشــر 
25 نــقــطــة و10 مــتــابــعــات، لــيــقــود تــورونــتــو 
الفوز على تشارلوت هورنتس  رابــتــورز في 

.)108 – 111(
دومــانــتــاس سابونيس  بورتالند سجل  فــي 
إنديانا  فــريــق  ليقود  متابعة  و15  نقطة   23
باليزرز،  ترايل  مضيفه  على  للفوز  بايسرز 
الذي خسر خدمات العبه يوسف نوركيتش 
لـــكـــســـر فـــــي مـــعـــصـــمـــه، وأضــــــــــاف مـــالـــكـــولـــم 
بروغدون 25 نقطة وسبع تمريرات حاسمة 

لبايسرز.
ـــ25 نقطة فــي الــربــع  وحــقــق إنــديــانــا تــقــدمــًا بـ
الثاني وحافظ على ذلك التقدم طوال املباراة، 
زداميان  كاككولوم  من سي جي  كل  وسجل 
لـــيـــالرد 22 نــقــطــة لــصــالــح بــــاليــــزرز، قــبــل أن 
يتوجه نوركيتش إلى غرفة املالبس في الربع 
األيمن،  املباراة ممسكًا بمعصمه  الثالث من 

ليعلن باليزرز الحقًا أنه أصيب بكسر.
في املقابل أجلت رابطة الدوري مباراة نهاية 
ــا بــني إنــديــانــا  األســـبـــوع الــحــالــي فــي أريـــزونـ
بـــايـــســـرز وفــيــنــيــكــس صـــانـــز جـــــراء فــيــروس 
كــورونــا املستجد. وقــالــت الــرابــطــة فــي بيان 
إن مباراة السبت على ملعب فينيكس صنز 
أريــنــا قــد تــم تــأجــيــلــهــا، وفــقــًا لــبــروتــوكــوالت 

الصحة والسالمة في الدوري.
ــربـــت الــجــائــحــة  وجــــــاء الـــتـــأجـــيـــل بـــعـــدمـــا ضـ
 من 

ً
فــريــق صنز ولــم تــتــرك لــه إال عـــددًا قليال

الالعبني املتاحني. وهي املباراة الثامنة التي 
تضطر الرابطة الى تأجيلها بسبب فيروس 
»كــورنــنــا« بــعــد ثــالثــة أســابــيــع عــلــى انــطــالق 
األول/ ــانــــون  كــ  22 مـــنـــذ  وتـــحـــديـــدًا  املــــوســــم 

ديــســمــبــر املـــاضـــي، وتـــأتـــي فـــي الـــوقـــت الـــذي 
قــامــت فــيــه رابــطــة الــــدوري ورابــطــة الالعبني 
بــتــحــديــث بـــروتـــوكـــوالت الــصــحــة والــســالمــة 
ــهــــدف وقـــف  ــاء بــ ــالثــ ــثــ لــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا الــ

انتشاره.
ــات الـــــــــدوري بــمــواجــهــة  ــاريــ ــبــ ـــســـتـــكـــمـــل مــ

ُ
وت

ــــو ســـبـــيـــرز  ــيـ ــ ــــونـ ــــطـ ــــني ســـــــــان أنـ ــ مــــنــــتــــظــــرة بـ
وهــيــوســن روكـــتـــس وبــروكــلــني نــيــتــس ضد 
ــدو مــاجــيــك. فــي وقـــت يلعب  ــ مــنــافــســه أورالنــ
تورونتو رابتورز ضد تشارلوت هورنيتس 
ويواجه فريق ممفيس غريزليز فيالديلفيا، 
أما واشنطن ويــزاردز فيلعب ضد كليفالند 
سلتيكس  بوسطن  يلعب  بينما  كافالييرز، 
ويــــلــــعــــب داالس  ــيــــكــــس  نــ ــــورك  ــويــ ــ ــيــ ــ نــ ضــــــد 

مافريكس ضد شيكاغو بولز.
)فرانس برس(

مع  املقبلة  الجولة  فــي  الفرنسي  املنتخب 
نظيره النمساوي، في وقت يلعب منتخب 

النرويج مع نظيره السويسري السبت.

كالسيكو عربي للجزائر
ــلــــى الــــجــــار  فـــــــاز املـــنـــتـــخـــب الـــــجـــــزائـــــري عــ
املـــغـــرب فـــي افـــتـــتـــاح مـــبـــاريـــات املــجــمــوعــة 
فــي كالسيكو عربي  الــســادســة )24 – 23( 
خــــالــــص. وســـيـــطـــر مــنــتــخــب املــــغــــرب عــلــى 
مجريات الشوط األول )15-8( وفي الثاني 
تــحــســن الــثــعــالــب، وعـــــادوا بــالــنــتــيــجــة من 
خـــالل الــهــجــمــات املــرتــدة وحــســمــوا اللقاء 

لصالحهم بفارق هدف.
وتـــعـــرض ثـــالثـــي املـــغـــرب أمــــني بـــن طــالــب 
ومهدي إسماعيلي وهشام حكيمي للطرد 
املباشر في اللقاء، بعد رجوع حكم اللقاء 
الدنماركي هانسن مادس لتقنية الفيديو، 
بـــعـــد تـــدخـــالتـــهـــم الـــعـــنـــيـــفـــة عـــلـــى العـــبـــي 
إدريــســي حارس  ياسني  الجزائر. وحصد 
املباراة بعد تصدياته  املغرب جائزة لقب 

املميزة رغم خسارة فريقه.
وقـــال مـــدرب املنتخب املــغــربــي نــور الدين 
بــوحــديــوي »حــزيــن لــخــســارتــنــا ألنــنــا كنا 
أفضل منهم طوال مجريات اللقاء دفاعيا 
أساسيني  العبني  ثالثة  فقدنا  وهجوميا. 

املـــبـــاراة  وأضــعــنــا فــرصــا حقيقية إلنـــهـــاء 
لصالحنا في الدقائق األخيرة«.

بــيــنــمــا عــلــق الــفــرنــســي آالن بــــورت مـــدرب 
ــاراة صــعــبــة  ــ ــبـ ــ ــر بـــقـــولـــه »كــــانــــت املـ ــزائـ ــجـ الـ
للغاية، كنا نلعب بأداء ضعيف في الشوط 
األول، والالعبون كانوا خارج التركيز في 
البداية وتأخرنا بفارق كبير، لكن تداركنا 
ذلــك فــي الــشــوط الثاني واستعدنا الــروح 
في  خاصة  أفضل  مــبــاراة  وقدمنا  واألداء 
الدقائق األخيرة«. في املقابل قال مسعود 
بـــركـــوس قــائــد الـــجـــزائـــر »فـــزنـــا بـــاملـــبـــاراة، 
أداء كارثيًا في الشوط األول  لكننا قدمنا 
دفــاعــيــًا وهــجــومــيــًا. واألهــــم أنــنــا تخطينا 
العالم«،  املباراة األولــى في بطوالت  عقدة 
 1999 نسخة  فــي  التقيا  املنتخبان  وكـــان 
الــتــي اســتــضــافــتــهــا مــصــر أيــضــا فانتهت 

مباراتهما بالتعادل )19 – 19(.
وفــــي بــطــولــة أفــريــقــيــا األخـــيـــرة فـــي شهر 
التقى   ،2020 عـــام  الــثــانــي/يــنــايــر  كـــانـــون 
ــاز املـــغـــرب  ــفـ الـــــــدور األول فـ الـــطـــرفـــان فــــي 
تــوالــيــًا على  الــســادســة  لــلــمــرة   )30 –  33(
منتخب »الــثــعــالــب«. وتــعــود الــجــزائــر الى 
العاملية بعد غياب ست سنوات،  البطولة 
فــي وقــت ظهر املــغــرب للمرة األخــيــرة قبل 
املــغــرب  أملــانــيــا 2007. وحــــل  فـــي  14 ســنــة 

آنــذاك في املركز الـــ17 عام 1999 في أفضل 
نتائجه، فــي حــني كــان املــركــز الثالث عشر 
األفضل للجزائر في فرنسا 2001. وضمن 
البرتغالي  املنتخب  فاز  نفسها  املجموعة 
 ،)23  –  25( ــدي  ــنــ ــلــ ــســ األيــ نــــظــــيــــره  ــلــــى  عــ
الروسي  االتحاد  منتخب  مباراة  وانتهت 
مــع بــيــالروســيــا بــالــتــعــادل )32 – 32( في 
وفي  الثامنة.  املجموعة  مباريات  افتتاح 
التفاصيل خّيم التعادل على معظم فترات 
 )15  –  15( األول  الــشــوط  فانتهى  املــبــاراة 
وحماسيًا  متكافئًا  الثاني  الــشــوط  وجـــاء 
ويــتــقــاســم   )32  –  32( املـــواجـــهـــة  لــتــنــتــهــي 
ــبــــاراة. وتـــألـــق مع  كـــال املــنــتــخــبــني نــقــاط املــ
أوالدزيسالو كوليش صاحب  بيالروسيا 
ــداف مــن تــســع مـــحـــاوالت، كــمــا سجل  6 أهــ
ميكيتا فايلوباو 10 أهداف من 13 محاولة 

وارتسيوم كوالك )5 من 5(.
وقال مدرب روسيا فيليمير بيتكوفيتش 
»عانينا للسيطرة على كوليش. هو مسدد 
يملك  الصغيرة  سنه  من  وبالرغم  ممتاز، 
خبرة كبيرة، ويلعب على مستوى مرتفع 
ــقـــه كـــيـــيـــلـــســـي«، ولـــــــدى املــنــتــخــب  مــــع فـــريـ
ستا  كيسيليف  دميتري  سجل  الــروســي، 
مـــن ثــمــانــي مــــحــــاوالت وايــــغــــور ســـوروكـــا 

سجل ستا من سبع.
سلوفينيا  حققت  نفسها  املجموعة  وفــي 
فـــوزًا كــبــيــرًا عــلــى كــوريــا الــجــنــوبــيــة )51 – 
29( فــي صــالــة بــرج الــعــرب. وحــصــد ميها 
زارابيتش العب منتخب سلوفينيا جائزة 
لقب املباراة بعد األداء الرائع الذي ظهر به. 

مباريات اليوم
اليوم  األنــديــة  مونديال  مباريات  ستكمل 

ُ
ت

إذ  الــعــربــيــة،  للمنتخبات  مهمة  بــمــبــاريــات 
يــلــعــب املــنــتــخــب املـــصـــري مــبــاراتــه الــثــانــيــة 
سعيًا  مقدونيا  منتخب  ضــد  البطولة  فــي 
وراء تحقيق الفوز الثاني تواليًا، وذلك بعد 
ــى بــعــد عــرض  أن انــتــصــر فــي الــجــولــة األولــ
هجومي قوي. أما منتخب الجزائر فيلعب 
لتحقيق  ويــحــتــاج  أيــســلــنــدا،  ضــد منتخب 
ــتـــراب من  الــفــوز الــثــانــي تــوالــيــًا أيــضــًا واالقـ
ــي وقـــــت يــخــوض  ــثــــانــــي، فــ بـــلـــوغ الــــــــدور الــ
املنتخب املغربي مباراة صعبة أمام منافسه 
ــارة املـــغـــرب  ــ ــسـ ــ ــالـــي، وخـ ــغـ ــرتـ ــبـ املـــنـــتـــخـــب الـ
التأهل. مــراكــز  عــن  ابــتــعــاده كثيرًا  ستعني 
مباراته  فرنسا  منتخب  يلعب  املقابل  في 
ــد مــنــتــخــب الـــنـــمـــســـا، وفـــــوزه  الـــثـــانـــيـــة ضــ
الــــدور املقبل،  إلـــى  سيعني تــأهــلــه رســمــيــًا 
أمــا منتخب روســيــا فيلعب ضــد منتخب 
ســلــوفــيــنــيــا فـــي مــواجــهــة قـــويـــة ُمــنــتــظــرة. 
بــيــالروســيــا ضد  فــي حــني يلعب منتخب 
منتخب كوريا الجنوبية، ويريد املنتخب 
األوروبي تعويض التعثر الذي شهده في 
الجولة األولى واستعادة التوازن من أجل 

محاولة التأهل.
)العربي الجديد، فرانس برس(

روكتس يبدأ حقبة ما بعد هاردن بفوز أول

مونديال اليد: ال مفاجآت في اليوم الثاني

بدأت حقبة جديدة في 
تاريخ فريق هيوستن 
روكتس بدون نجمه 

الراحل جيمس  هاردن، 
وبدأها بقوة بعد 

تحقيقه فوزًا مهمًا. 
في وقت تابع فريق 

فيالديلفيا 76 عروضه 
القوية وحقق فوزه 

التاسع في 13 مباراة 
وحافظ على وصافته 
خلف بوسطن سلتيكس

حققت منتخبات 
السويد وفرنسا والجزائر 

انتصارات مهمة 
في بداية المشوار 

المونديالي لكرة اليد، 
وبذلك تكون قد 

وضعت قدمًا في 
الدور المقبل

)Getty /الوحدات يسعى إلنهاء الموسم بأفضل طريقة واالستعداد لمسابقة األبطال )غريغ ويليامسون

)Getty( روكتس يحصد فوزه األول بدون هاردن

)Getty( فوز مهم للجزائر على منتخب المغرب

كالسيكو 
األردن

غريمه  لهزيمة  الفيصلي  نادي  سيسعى 
من  األخيرة  المباراة  في  الوحدات  التقليدي 
مسابقة الدوري األردني لكرة القدم، رغم ضمان 

الثاني تحقيق اللقب في وقت سابق

الوحدات لالحتفال والفيصلي للتعويض

آســيــا لــكــرة الــقــدم، الــتــي يــشــارك فيها الفريق 
للمرة األولى في تاريخه وباعتباره أول فريق 

يمثل األردن في هذه املسابقة.

الفيصلي لتعكير األجواء 
ومصالحة الجماهير

من جانبه يتطلع نادي الفيصلي لتحقيق فوٍز 
معنوي على غريمه الوحدات، وذلك كي يقلل 
مــن رهــجــة حــمــل الــلــقــب، ومــحــاولــة مصالحة 
جــمــاهــيــره ودفــعــهــا لــالحــتــفــال لــســاعــات على 
األقل عبر مواقع التواصل االجتماعي، خاصة 
أمرًا  املباشر يعتبر  الغريم  االنتصار على  أن 

مهمًا للجميع.
وشـــهـــدت الـــفـــتـــرة املـــاضـــيـــة اقـــتـــحـــام عــــدد من 
األشــــخــــاص مـــقـــر الــــنــــادي الـــفـــيـــصـــلـــي، وذلــــك 
احتجاجًا على إدارة النادي وطريقة تسييرها 
لــدفــة فــريــق كــرة الــقــدم الـــذي عــانــى مــن نتائج 
مخيبة للغاية في الدوري األردني، بعدما فقد 

لقب املوسم املاضي.
وفشل الفيصلي في 20 مباراة لعبها، بعدما 
تــعــادل 9  انــتــصــارات فقط فيما  حقق خمسة 
مرات وخسر في 6 مباريات، في مشهد لم يعتد 
عليه عشاق الفريق وال الجماهير باعتبار أن 
الفيصلي أحد أقطاب الكرة األردنية، وهو األمر 

الذي أغضب عشاق الفريق األزرق.

الدميري واحد من أسباب النجاح
ــــي محمد  قـــدم مـــدافـــع نــــادي الـــوحـــدات األردنــ
الـــدمـــيـــري أداء الفــتــًا فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة مع 
فريقه في الدوري املحلي، وكان كلمة السر في 
الفريق، ما  الــذي حسمه  األخير  اللقب  حصد 
رشحه ألن يكون أحد أفضل الالعبني في شهر 
ديسمبر/ كانون األول املاضي. ونجح الدميري 
في أن يكون األفضل في الشهر املاضي من بني 
نخبة الالعبني في غرب آسيا، بعدما فاز في 
استفتاء العــب الشهر الــذي جــرى عبر املوقع 
اإللكتروني في االتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
وذلـــك بعد حصوله على أعــلــى األصــــوات في 
ــال الـــدمـــيـــري نــســبــة 51% من  ــ االســـتـــفـــتـــاء. ونـ
أصوات املشاركني، متقدمًا على السوري عمر 
السومة مهاجم األهلي السعودي، الذي جمع 
ــوات املــشــاركــني، علمًا بـــأن عــدد  29% مــن أصــ
املــشــاركــني تــجــاوز 87 ألــفــًا، بــحــســب االتــحــاد 
اآلسيوي. وأشار االتحاد إلى أنه يتم اختيار 
أبـــرز الــالعــبــني فــي منطقة غــرب آســيــا شهريًا 
باالعتماد على العديد من املعايير أهمها دور 
الالعب في التأثير على نتائج فريقه من خالل 
تسجيل وصناعة األهداف، ترتيب الفريق على 
صعيد املنافسة، باإلضافة إلى أهمية املباريات 
الــتــي خــاضــهــا، ودوره مــع منتخب بـــالده في 

املباريات الدولية إن وجدت.
وتفوق الدميري على تسعة العبني وهم: عمر 
السومة )األهلي السعودي(، ونعيم السيلتي 
ــتـــون ســــواريــــز  ــيـ ــلـ ــــودي(، ويـ ــعـ ــ ــسـ ــ ــاق الـ ــ ــفــ ــ )االتــ
ــاراتــــي(، يــوســف بــاليــلــي )قطر  )الــشــارقــة اإلمــ
الـــقـــطـــري(، ســعــد الــعــامــر )الـــحـــد الــبــحــريــنــي(، 
الفلسطيني(،  بالطة  )مركز  السباخي  يحيى 
عـــالء عــلــي مــهــاوي )الــشــرطــة الـــعـــراقـــي(، علي 
)الكرامة السوري(، محمود سلبيني  رمضان 

)النجمة اللبناني(.

رغم تتويج فريق الوحدات بلقب الدوري، إال أن فريق الفيصلي يبقى 
لقبًا(   34( الدوري  بلقب  التتويجات  بعدد  تاريخيًا  األردنية  األندية  زعيم 
 2017 عامي  فــي  آخــرهــا  وكــان 
و2019. بينما يأتي فريق الوحدات 
لبطولة  لقبًا   17 برصيد  وصيفًا 
الدوري وآخرها في عامي 2018 
فريق  يــأتــي  حين  فــي  و2020. 
األهلي ثالثًا برصيد 8 ألقاب وخلفه 
ثم  ألقاب   3 برصيد  الجزيرة  فريق 
بلقبين  والرمثا  األردن  شباب  فريق 

في تاريخهما.

الفيصلي زعيم األلقاب

اليكرز الراحل كوبي براينت. وقــال وود في 
حــديــثــه بــعــد املـــبـــاراة »لــديــنــا عــقــلــيــة مامبا 
الجميع  أن  )أكاديمية براينت(، وهــذا يعني 
ليثبتوه.  الكثير  لديهم  والجميع  يــفــكــرون، 
كلنا نريد أن نخرج وأن نلعب بقوة«. وجاء 
اإلعالن عن االنتقال بعد أقل من 24 ساعة من 
الفريق  أن  معتبرًا  لــروكــتــس،  هـــاردن  انتقاد 
املنافسة في  ليس قريبًا حتى بصراحة من 

الدوري.
الــســادس في خمسة  ويلعب وود مع فريقه 
مـــواســـم فـــي مــنــافــســات الـــــــدوري األمــيــركــي 
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القاهرة ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير العربية إلى 
املــالعــب الــكــامــيــرونــيــة وبــمــشــاركــة 
16 دولــــة، وتــنــتــظــر إنـــجـــازًا عربيًا 
رابــعــًا فــي تــاريــخ الــبــطــولــة عــبــر ممثلني هما 
اللذان يحمالن شرف  املغرب وليبيا  منتخبا 
الــتــتــويــج بــالــلــقــب مـــن قــبــل، ومــعــهــمــا تــونــس 
عن  تغيب  ولكنها  أيضًا  باللقب  وجت 

ُ
ت التي 

املشاركة في النسخة الجديدة.
إثيوبيا  البطولة في  أن تقام  املقرر  وكــان من 
ــا الســــتــــضــــافــــة الــــحــــدث  ــارهــ ــيــ ــتــ الــــتــــي تـــــم اخــ
الكبير فــي عـــام 2018 ولــكــن تــم ســحــب شــرف 
ــى الـــكـــامـــيـــرون في  الــتــنــظــيــم مــنــهــا، ونــقــلــه إلــ
في  إثيوبيا  فشل  بسبب   2019 الــتــالــي  الــعــام 
إتمام التحضيرات اإلنشائية املطلوبة إلقامة 

البطولة الكبرى.
ــى 4 مــنــتــخــبــات هي  ــ وتـــضـــم املــجــمــوعــة األولــ
الـــكـــامـــيـــرون ومـــالـــي وزيـــمـــبـــابـــوي وبــوركــيــنــا 
ــو، فــــي وقـــــت تـــضـــم املـــجـــمـــوعـــة الــثــانــيــة  ــاســ فــ
ــة الـــكـــونـــغـــو  ــوريــ ــهــ ــمــ ــبـــات لـــيـــبـــيـــا وجــ ــنـــتـــخـ مـ
ــثـــة تــبــرز  ــالـ ــثـ ــي الـ ــ والـــكـــونـــغـــو والـــنـــيـــجـــر، وفــ
منتخبات تــوغــو واملــغــرب وأوغــنــدا وروانـــدا، 
الــرابــعــة مــشــاركــة منتخبات زامــبــيــا  وتــشــهــد 

بطولة أفريقيا 
للمحليين

تنطلق اليوم السبت منافسات كأس األمم األفريقية لكرة القدم للمحليين 
في نسختها السادسة بمشاركة عربية لمنتخبي المغرب وليبيا، وذلك بعد 
خالل  المستجد  كورونا  فيروس  تفشي  ظل  في  كامل  عام  لمدة  تأجيل 

عام 2020، وهو الفيروس الذي أعاق الكثير من البطوالت الرياضية

3031
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تقرير

وغينيا ونــامــيــبــيــا وتــنــزانــيــا. وتــنــص لــوائــح 
البطولة على تأهل املتصدر والوصيف من كل 
املواجهات  لتبدأ  الثمانية  دور  إلى  مجموعة 
املباشرة وخروج املغلوب وتأهل 4 منتخبات 
لـــلـــدور نــصــف الــنــهــائــي ثـــم تـــأهـــل منتخبني 
للنهائي، للعب على الكأس القارية السادسة 

في تاريخ البطولة.
وتشير سجالت البطولة إلى إقامتها 5 نسخ 
حتى اآلن بدأت في عام 2009 في كوت ديفوار، 
ووقـــتـــهـــا تـــوجـــت جــمــهــوريــة الــكــونــغــو بطلة 
مقابل ال شيء  بهدفني  غانا  على  الــفــوز  بعد 
النسخة  أقيمت  عــام 2011  النهائي. وفــي  فــي 
الــثــانــيــة فـــي الــــســــودان وشـــهـــدت أول تــتــويــج 
اللقب عقب  عربي بعدما نال منتخب تونس 
فــوزه على أنــغــوال بثالثة أهـــداف دون رد في 
النهائي.وفي عام 2014 وبعد غياب 3 سنوات 

أقــيــمــت الــنــســخــة الــثــالــثــة فــي جــنــوب أفريقيا 
التي  ليبيا  عبر  عربي  تتويج  ثاني  وشهدت 
حــقــقــت الــلــقــب بــعــد الـــفـــوز عــلــى غــانــا )4 - 3( 
بـــركـــالت الـــتـــرجـــيـــح. وفــــي عــــام 2016 أقــيــمــت 
الــرابــعــة فــي روانــــدا ووقــتــهــا توجت  النسخة 
بعد  بطلة  الثانية  للمرة  الكونغو  جمهورية 
الفوز على مالي بثالثة أهداف مقابل ال شيء 

وأصبحت األكثر تتويجًا باللقب.
ــام 2018 أقــيــمــت الــنــســخــة الــخــامــســة  ــي عــ وفــ
فــي املــغــرب ووقــتــهــا تــوجــت املــغــرب ألول مرة 
بطلة بعد فوز تاريخي على نيجيريا بأربعة 
ــداف مــقــابــل ال شـــيء فــي املـــبـــاراة النهائية  أهــ
فــوز يحققه منتخب على حساب  أكــبــر  وهــو 

آخر في نهائي أفريقيا للمحليني.
 وسيدافع املنتخب املغربي عن لقب بطل كأس 
الــجــديــدة، تحت  النسخة  فــي  األفريقية  األمـــم 
الــحــســني عموتة  الــفــنــي الكبير  قــيــادة مــديــره 
املجموعة  ضمن  الــالعــبــني  مــن  مميز  وبجيل 
الثالثة برفقة توغو وأوغــنــدا وروانـــدا والــذي 

حشد قوته الضاربة للبطولة.
الــوداد املغربي  وحقق الحسني عموتة برفقة 
أفــريــقــيــا 2017، كما  أبـــطـــال  بــطــل دوري  لــقــب 
 للكونفيدرالية األفريقية مع الفتح 

ً
توج بطال

الــربــاطــي عـــام 2010، وهـــو مــن أبــــرز املــدربــني 
بفضل  كبيرة  خــبــرات  ويملك  املــغــاربــة حاليا 
رحــلــتــه الــتــدريــبــيــة الــطــويــلــة. وخــســر عموتة 
البطولة خــدمــات نجم  لــخــوض  خــالل رحلته 
كبير هــو بــدر بــانــون قلب الــدفــاع املنتقل من 
ــلــــي املــــصــــري قــبــل  ــــى األهــ الــــرجــــاء املـــغـــربـــي إلـ
أســابــيــع قليلة مــقــابــل  مــلــيــونــي دوالر، وهــو 
املغربي  املنتخب  تشكيلة  فــي  أساسية  ورقــة 
طيلة العامني املاضيني وكان قائدًا للمنتخب 

ومن أهم العناصر التي يعول عليها املدرب.
كما خسر عموتة عنصرًا آخر مهمًا، هو حميد 
أحــداد أفضل العبي الــرجــاء بطل الـــدوري في 
املـــوســـم املــــاضــــي، والــــــذي ضــمــه فـــي الــنــصــف 
املغربي  للمنتخب  الــجــاري  الــعــام  مــن  الثاني 
ولكنه بعودته من جديد إلى الزمالك املصري 
وقائمة  الفريق  عن  ابتعد  إعــارتــه  نهاية  بعد 

منتخب »أسود األطلس«.
ويراهن املنتخب املغربي على مجموعة مميزة 
من الالعبني من املتألقني في الدوري املغربي 
املمتاز، يتصدرهم نجوم الرجاء أنس الزنيتي 
ونوح السعداوي وسفيان رحيمي ومكعازي 
ووليد الكرتي ويحيي جبران وأيوب الكعبي 
نــجــوم الــــوداد وعــمــر الــنــمــســاوي نجم نهضة 

بركان بطل الكونفيدرالية األفريقية.
وحــــرص الــحــســني عــمــوتــة املــديــر الــفــنــي على 
اختيار 34 العبًا دفعة واحدة في رحلة السفر 
للقارة  بطال  لقبه  عــن  للدفاع  الكاميرون  إلــى 
عــلــى صــعــيــد املــحــلــيــني فـــي ظـــل الــتــخــوف من 
ظــهــور أي غــيــابــات بــســبــب تــحــالــيــل فــيــروس 
ارتباك  فــي  والــتــي تسببت  املستجد،  كــورونــا 
لـــألنـــديـــة فــــي رحـــلـــتـــي دوري األبـــطـــال  كــبــيــر 
والــكــونــفــيــدرالــيــة. ويــعــتــبــر املــنــتــخــب املــغــربــي 

G G

المنتخب الليبي ُمدجج 
بأبرز العبي الدوري 
من أجل المنافسة

مدرب بلباو: سيكون من الرائع التتويج بكأس السوبر
قال املدير الفني لفريق أتلتيك بلباو مارسيلينو 
غارسيا تورال بعد تأهل فريقه إلى نهائي كأس 
ريــال مدريد  التغلب على  إثــر  اإلسباني  السوبر 
باللقب  التتويج  الــرائــع  مــن  إنــه سيكون   )1 -  2(
بعد الفوز على »امللكي« وبرشلونة الذي يواجهه 
ــورال فــي مؤتمر  فــي الــنــهــائــي. وقـــال غــارســيــا تــ
التعافي  وقــت  يأتي  »اآلن  املــبــاراة:  بعد  صحافي 
أمــام برشلونة  املــبــاراة  ثم علينا أن نخوض تلك 
االنتصار سيزيد من  بأكبر حافز وقناعة. هذا 
ثقة الالعبني وسيكون بالتأكيد بداية طريق لنا«. 
إلى  بـــأداء فريقه مشيرًا  املـــدرب سعادته  وأبـــدى 
أنه »ربما لم تكن األمــور تسير معه هذا املوسم 
على نحو جيد لكنه يخوض هذه البطولة كفرصة 
جيدة إلثبات قدرات الفريق وإظهار والئه للنادي 
والــجــمــهــور الـــذي يــرغــب فــي الــشــعــور بالفخر بـــه. وعـــن مــجــريــات مــواجــهــة املـــبـــاراة أقــر 
املباراة  الفرصة إلنهاء  لديه  لكنه كانت  األول،  الشوط  بأن فريقه عانى في  مارسيلينو 
منتصرًا بهدفني نظيفني«. وحول النهائي أمام برشلونة األحد املقبل قال إنه للفوز على 
الفريق الكتالوني يجب الدفاع بشكل أفضل مما فعل الفريق في مواجهة »الليغا« في أول 

مباراة للفريق تحت قيادته كمدير فني والتي انتهت بهزيمة فريقه )3 - 2(.

... وزيدان: حينما ال تسير األمور بشكل جيد ينبغي 
العمل والتفكير في المباراة المقبلة

أبدى مدرب ريال مدريد، زيدان، عن أسفه للهزيمة من أتلتيك بلباو )2 - 1( في نصف 
نهائي كأس السوبر اإلسباني، والصورة السيئة للفريق في الشوط األول الذي مني فيه 
العمل  أنــه »حينما ال تسير األمــور بشكل جيد فــإن الحل يكمن في  أكــد  بهدفني، لكنه 
واإلصرار«. وصرح زيدان بعد املباراة »الشوط األول كان معقدًا، لم ندخل املباراة بشكل 
التأخر  مــع  الــعــودة  الصعب  مــن  كــان  لهما،  مــن فرصتني  بهدفني  جيد ومنيت شباكنا 
بهدفني لكننا قدمنا شوطًا ثانيًا جيدًا وخلقنا العديد من الفرص وحاولنا، اصطدمت 
الكرة بالعارضة وسجلنا هدفا لكننا لم ننجح في إضافة الثاني. افتقدنا للقراة الجيدة 
وختم  معتاد«.  غير  بشكل  للكرات  وافتقدنا  جيد  بشكل  هم ضغطوا  مباراتنا،  لبداية 
 »سنركز في عملنا اآلن وفي مواصلة االجتهاد، ليس هناك سبيل 

ً
زيدان حديثه قائال

آخــر، فحني ال تسير األمــور بشكل جيد ينبغي العمل واإلصــرار، والتفكير في املباراة 
القادمة، ليس هناك حل آخر«.

سبال يقصي ساسولو من كأس إيطاليا ويواجه 
يوفنتوس في ربع النهائي

ودع فريق ساسولو بطولة كأس إيطاليا بعد خسارته بهدفني دون رد على يد سبال الذي 
يلعب بدوري الدرجة الثانية، ليواجه األخير يوفنتوس في الدور ربع النهائي من البطولة. 
وأحرز العب الوسط سيموني ميسيرولي الهدف األول لسبال )د.49( بعد دقيقتني فقط 
لورينزو  املدافع  بينما سّجل  فيليب جوريتشيتش، العب ساسولو،  الصربي  من طرد 
بركب  ســبــال  لحق  املثير  الــفــوز  وبــهــذا   .58 الدقيقة  فــي  لفريقه  الثاني  الــهــدف  ديكمان 
الفائز من مواجهة روما  )الــذي سيواجه  نابولي  النهائي وهــم  الــدور ربــع  إلــى  املتأهلني 

وسبيزيا( وإنتر ميالن وميالن ويوفنتوس.

براغا البرتغالي يحصل على توقيع البرازيلي بيازون
البرازيلي  املهاجم  مع  التعاقد  براغا  فريق  أعلن 
لوكاس بيازون، العب فريق تشيلسي اإلنكليزي 
ــــذي يــلــعــب لــصــفــوف ريـــو آفـــي الــبــرتــغــالــي منذ  ال
وبــدأ  اإلعــــارة.  سبيل  على   2020/2019 مــوســم 
العالية  الفنية  الــقــدرات  صاحب  األعسر  املهاجم 
باولو،  مسيرته في صفوف ناشئي فريق ساو 
ووفقًا ملا أعلنه النادي البرتغالي فقد وقع بيازون 
ــام 2025. وحـــصـــل فــريــق  ــ ــدًا مـــعـــه حـــتـــى عـ ــقـ عـ
»البلوز« على خدمات الالعب في عام 2012 ومنذ 
ذلــك الحني تمت إعــارتــه للعديد مــن األنــديــة مثل 
ماالغا وفيرونا وآينتراخت فرانكفورت. ُيذكر أن 
فريق براغا يحتل حاليًا املركز الرابع في ترتيب مسابقة الدوري البرتغالي بفارق 8 نقاط 

عن املتصدر سبورتينغ لشبونة.

الفور  وعلى  مصابة  حالة  خالطت  أنني  علمت  لألسف 
قمت بعزل نفسي وأعلنت هذا األمر لجميع من تواصلت 
له الحقًا  الــذي خضعت  االختبار  نتيجة  معهم. وجــاءت 

موجبة«.
وأضاف السائق الفرنسي صاحب الـ23 سنة »أنا بصحة 
 في 

ً
جــيــدة وأعــانــي مــن أعــــراض طفيفة. ســأظــل مــنــعــزال

الصحية  السلطات  إلرشـــادات  وفقا  موناكو  فــي  منزلي 
املحلية. حافظوا على صحتكم واعتنوا بأنفسكم«.

عالم  فــي  الــشــبــاب  السائقني  أبـــرز  مــن  لوكليرك  وُيعتبر 
الــذي ولــد في 16 تشرين األول/ فورموال 1 حاليًا، وهــو 
أوكــتــوبــر عــام 1997 وبـــدأ رحلته مــع فــريــق فــيــراري في 
وج بلقب سباقات »جي بي 3« 

ُ
املوسم املاضي. هو الذي ت

للصغار في عام 2016 ولقب »فيا« فورموال 2 في عام 
2017. بدأ السائق الفرنسي رحلته في سباقات فورموال 
1 مع فريق »ساوبر« عام 2018، وهو فريق تابع لفيراري، 

ونجح في تقديم مستوى باهر وساهم بتحسني مركز 
»ساوبر« في ترتيب الصانعني، وذلك عندما احتل الفريق 

املركز الثامن وهو األفضل في تاريخ مشاركته.
فيراري  فريق  مــع  لوكليرك عقدًا  وقــع  عــام 2019،  وفــي 
حــتــى عـــام 2024، وهـــو الــســائــق الــثــانــي لــلــفــريــق حــالــيــًا. 
كما وأمــســى أصــغــر ســائــق يتأهل مــن املــركــز األول في 
سباق جائزة البحرين الكبرى عام 2019. هذا وحقق أول 
انتصار له في سباق جائزة بلجيكا ثم تبع ذلك بانتصار 

مهم في سابق جائزة إيطاليا كسائق لفريق »فيراري«.
وج لوكليرك بجائزة »بول تروفي« في عام 2019، ليكون 

ُ
وت

»مرسيديس«  فريق  غير  من  وأول سائق  أصغر سائق 
ُيحقق هذه الجائزة منذ عام 2014. وسُيحاول لوكليرك 
والتقدم في  ُمميز  أداء  تقديم  عــام 2021،  في منافسات 

ترتيب السائقني نحو املراكز الثالثة األولى.
)العربي الجديد(

بعد دخــولــه عــالــم ســبــاقــات فــورمــوال 1 املــوســم املــاضــي، 
إصابته  مؤخرًا  لوكليرك  الفرنسي شــارل  السائق  أعلن 
إيجابية،  فحصه  نتيجة  جـــاءت  إذ  »كـــورونـــا«،  بفيروس 
بحسب ما أعلن عنه كل من السائق نفسه وشروفريق 

»فيراري«.
ــار الــفــريــق اإليــطــالــي فــي بــيــان رســمــي حـــول الحالة  وأشــ
ـــى أن »شــــــارل يخضع  الــصــحــيــة لــلــســائــق الــفــرنــســي إلـ
موجبة.  النتيجة  جــاءت  وأمــس  منتظم  بشكل  للتحاليل 
وعــلــى الــفــور أخــبــرنــا بــهــذا األمـــر مثلما فــعــل مــع جميع 
ــام  األشـــخـــاص الــذيــن تــعــامــلــوا مــعــه عــن قـــرب خـــالل االيـ
األخيرة. في الوقت الحالي هو بصحة جيدة ويعاني من 

أعراض طفيفة وقام بعزل نفسه بمنزله في موناكو«.
 أصــدقــائــي، 

ً
فــي املــقــابــل قــال لوكليرك فــي بــيــان لــه »أهـــال

أريد أن أخبركم بأنني أصبت بفيروس كورونا. أخضع 
الــفــريــق.  بـــروتـــوكـــوالت  ــبــعــا 

ّ
مــت منتظم  بــشــكــل  للتحاليل 

شارل لوكليرك

على هامش الحدث

أعلن سائق فريق 
»فيراري« الفرنسي 

لوكليرك إصابته 
بفيروس »كورونا«

المنتخب 
المغربي أبرز 
المرشحين لنيل 
اللقب )فضل 
)Getty/سنا

حامل لقب الدوري اإلسبان

تنطلق منافسات البطولة اليوم بمباراتين في إطار المجموعة األولى 
على  فاسو  وبوركينا  ومالي  زيمبابوي  مع  الكاميرون  فيها  يلتقي 
النيجر  مع  ليبيا  منتخب  الثاني/يناير  كانون   17 التالي  اليوم  في  يلتقي  أن 
في المجموعة الثانية وكذلك جمهورية الكونغو مع الكونغو، ثم 
يستهل يوم 18 المغرب مشواره بالدفاع عن لقبه بمالقاة توغو، فيما 
زامبيا   19 يوم  ويلتقي  الثالثة،  المجموعة  في  رواندا  أوغندا  تواجه 

وتنزانيا وناميبيا مع غينيا.

المباريات تنطلق اليوم

وجه رياضي

املـــرشـــح األوفـــــر حــظــا لــلــدفــاع عـــن لــقــبــه بطال 
لكأس األمم األفريقية للمحليني في نسختها 
الليبي  املنتخب  يــبــدأ  املــقــابــل  فــي  الــســادســة. 
مـــشـــواره فــي الــبــطــولــة بــمــواجــهــة الــنــيــجــر في 
أولى مبارياته باملجموعة الثانية التي تضم 
إلـــى جــانــبــه الــكــونــغــو وجــمــهــوريــة الــكــونــغــو، 
زوران  ويــــــقــــــود  صــــعــــبــــة،  مــــجــــمــــوعــــة  وهــــــــي 
منتخب  الــجــديــد  الفني  املــديــر  فيليبوفيتش 

فـــي تــصــفــيــات أمــــم أفــريــقــيــا، لــديــنــا فــريــق تم 
تجهيزه ســريــعــا ونــعــول كــثــيــرًا عــلــى خــبــرات 
املدرب زوران، هو تعرف سريعًا على الالعبني 
وخضنا مواجهات قوية، آخرها مع زامبيا في 
بروفة ودية لتجهيز الالعبني في أسرع وقت 
حديثه  صولة  وتــابــع  الصعبة«.  للمنافسات 
: »مــجــمــوعــتــنــا صــعــبــة وتــضــم منتخبا 

ً
قـــائـــال

ــو جــمــهــوريــة  تــــوج بــطــال مـــرتـــني مـــن قــبــل وهــ

ليبيا في هــذه البطولة. وفــي هــذا اإلطــار أكد 
فــي تصريحات  املنتخب  مــديــر  ســالــم صــولــة 
إعــالمــيــة خــوض الــفــريــق البطولة فــي ظــروف 
صــعــبــة ووســـــط أحـــــالم املــنــافــســة بـــقـــوة على 
ــتــــعــــادة الـــلـــقـــب الــكــبــيــر،   الســ

ً
الـــتـــتـــويـــج بـــطـــال

من  الكثير  تنتظر  الليبية  »الجماهير  وقـــال 
النتائج املخيبة  املنتخب بعد سلسلة  العبي 
األول  للمنتخب  األخـــيـــرة  الــفــتــرة  فــي  لــآمــال 

الكونغو وسنلعب بكل قوة سعيا وراء الفوز 
وتصدر املجموعة والتأهل لدور الثمانية«.

ــــدوري  ــاء اخــتــيــار قــائــمــة الــالعــبــني مـــن الـ ــ وجـ
الــلــيــبــي أبـــرزهـــم أعــمــدة أنــديــة أهــلــي بــنــغــازي 
واملدينة  والنصر  واالتــحــاد  طرابلس  وأهــلــي 
املباريات  حساسية  يملكون  ممن  وأبوسليم 
فــي دوري   32 الـــ  ولعبت مجموعة منهم دور 
أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية األفريقية.

أعلن فريق ريال مدريد رسميًا عن إعــارة العبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت 
فرانكورت حتى نهاية املوسم، وهو النادي الذي ضم منه الفريق »امللكي« الالعب منذ عام 
ونصف العام مقابل 60 مليون يورو والذي يعود إليه من جديد على سبيل اإلعارة بدون 
خيار الشراء. وأشار النادي »امللكي« خالل بيان مقتضب »اتفق ريال مدريد وآينتراخت 
املــوســم«. وانــضــم املهاجم  لــوكــا يوفيتش حتى نهاية  الــالعــب  ــارة  فــرانــكــفــورت على إعـ
الصربي »للميرينغي« كأحد املواهب الكبيرة الواعدة بكرة القدم األوروبية في عمر الـ21 

وذلك عقب توهجه في أملانيا وتسجيله 27 هدفا في موسم واحد.

صورة في خبر

إعارة لوكا يوفيتش

Saturday 16 January 2021 Saturday 16 January 2021
السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة السبت 16 يناير/ كانون الثاني 2021 م  3  جمادى اآلخر 1442 هـ  ¶  العدد 2329  السنة السابعة
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»الجنة الجديدة«
تركيا مقصد للسائحات رغم كورونا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لقطاع السياحة في تركيا أهمية 
ــــاد عــلــى  ــبـ ــ ــــحـــــرص الـ ــيــــرة. وتـ ــبــ كــ
من  لديها  مما  مستفيدة  التمّيز، 
جــمــال طبيعي وغــنــًى حــضــاري. واهتّمت 
 

ّ
تركيا بتطوير السياحة العاجية لتحتل
مــراكــز متقدمة عــاملــيــا، إثــر اعــتــمــاد أحــدث 
األجـــهـــزة واملــعــايــيــر الـــدولـــيـــة واســتــخــدام 
تقنية الروبوت خال العمليات الجراحية، 
وكــســرهــا ألســعــار االســتــشــفــاء األوروبـــيـــة 
بأكثر من 40 في املائة واألسعار األميركية 
بنحو 90 في املائة، خصوصا في قطاعات 
التجميل وعاجات اإلخصاب في  جراحة 

املختبر أو أطفال األنابيب وزراعة الشعر.
تراجع  بعد  عــام كورونا  تركيا  ت 

ّ
واستغل

ســـفـــر األثـــــريـــــاء إلـــــى فـــرنـــســـا وإســـبـــانـــيـــا، 
لــتــصــبــح مـــقـــصـــدًا، إلـــــى جــــانــــب كـــرواتـــيـــا 
والـــيـــونـــان، لــلــيــخــوت مــنــذ ثـــاث ســنــوات، 
التي  األميركية،  »فــوربــس«  مجلة  بحسب 
»الــجــنــة الـــجـــديـــدة« بعد  وصــفــت تــركــيــا بـــ
جـــذب مياهها أفــخــر يــخــوت الــعــالــم خــال 
و»فاينج  »شهرزاد«  كيخت  كورونا،  عام 
األميركي،  األعمال  لرجل  اململوك  فوكس« 
جيف بــيــزوس، مــؤســس مــوقــع »أمــــازون«. 
خدمات  )يقدم   »Aviasales« موقع  وكشف 
الــعــالــم( عــن أكثر  البحث عــن السفر حــول 

)Getty /نشطت السياحة في أنطاليا رغم كورونا )دييغو كوبولو

الـــلـــواتـــي  ــلـــســـائـــحـــات  لـ ــا  ــ ــانـ ــ ــدان أمـ ــ ــلـ ــ 10 بـ
ضمن  أنطاليا  لتأتي  بمفردهن،  يسافرن 
اختيار 35 ألف امرأة شملهن االستطاع، 
ــيـــة ومــيــان  إلــــى جـــانـــب ســوتــشــي الـــروسـ
اإليــطــالــيــة ومـــدريـــد االســبــانــيــة ومــيــونــخ 
األملانية ومدن أخرى في قبرص والبرازيل 
والـــيـــابـــان وفــنــلــنــدا. ويـــعـــزو مــديــر شــركــة 
»أونــجــو أنــقــا« إيـــاد صــّيــاه، دخـــول تركيا 
األّول  إلــــــى ســـبـــبـــن:  الـــتـــصـــنـــيـــفـــات  هــــــذه 
بـــرنـــامـــج »الـــســـيـــاحـــة اآلمــــنــــة والــصــحــيــة 
دائــمــا« الــذي اعتمدته تركيا خــال تفشي 
الــذي يضمن سامة السياح في  كــورونــا، 
املــرافــق مــن خــال سلسلة تــدابــيــر وقائية 
للتعامل مع وباء كورونا. وعمد املعنيون 
إلـــى االهــتــمــام بــنــظــافــة املـــرافـــق والــحــرص 
عــلــى الــتــبــاعــد االجــتــمــاعــي بــالــتــعــاون مع 
التحتية  والبنية  والنقل  الصحة  وزارات 
والداخلية والخارجية. ويفرض البرنامج، 
بحسب صّياه، مجموعة من التدابير على 
الذين  األتـــراك واألجــانــب  جميع املواطنن 
وحصلت  تــركــيــا.  فــي  عطلتهم  سيقضون 
الصحية،  السياحة  شــهــادة  على  منشآت 
ــركــــات دولـــيـــة  بـــعـــد اجـــتـــيـــازهـــا فـــحـــص شــ
باملراقبة  معنية  ومــؤســســات  متخصصة 
خاصا  معيارًا   132 واستيفاء  والتفتيش 
بــأمــور أســاســيــة، بـــدءًا مــن دخـــول السائح 
الـــبـــاد والـــعـــزل الــصــحــي، بـــاإلضـــافـــة إلــى 

120 مــعــيــارًا خــاصــا بــاألمــاكــن املخصصة 
ــراب، و44 مـــعـــيـــارًا خــاصــا  ــ ــشـ ــ لــلــطــعــام والـ

بمركبات التنقل والتجول.
ــاه، أن أنــطــالــيــا  ــ ــّيـ ــ والــــثــــانــــي، بـــحـــســـب صـ
اســتــقــطــبــت أكـــثـــر مـــن 3.5 مـــايـــن ســائــح 

العام املاضي رغم انتشار وباء كورونا.
الفنادق  مشغلي  جمعية  رئيس  وبحسب 
ــا، كـــان  ــ ــاجـ ــ ــامـ ــ ــا، أولـــــكـــــاي أطـ ــيــ ــالــ ــي أنــــطــ ــ فـ
املاضي،  العام  السياح  الــروس في مقدمة 
تــبــعــهــم األوكــــرانــــيــــون ثـــم األملــــــان. ويــشــيــر 
املعروفة بكونها عاصمة  أنطاليا،  أن  إلى 
السياحة التركية، أضافت خدمة »برنامج 
السياحة اآلمنة«، ما جعلها عنوانا لعطلة 
خال  وممتعة«  وآمــنــة  »صحية  سياحية 
فترة انتشار الوباء، خاصة بعد احتالها 
املرتبة األولى في تصنيف الهيئة الدولية 

لشواطئ الراية الزرقاء لعام 2020.
ــــان أوزجـــــــــان«  ــكـ ــ ــة »مـ ــركــ ــر شــ ــديــ ــــول مــ ــقـ ــ ويـ
أنــطــالــيــا  أن  أوزون،  أوزجـــــــان  الــســيــاحــيــة 
ــة الـــســـيـــاحـــة  ــبـ ــا فـــــي نـــسـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ شــــهــــدت ارتـ
الــنــســائــيــة، وهــــو مـــا لـــم تــشــهــده أي واليـــة 
تركية أخرى. وهي ال تجذب نساء روسيا 
ــل املــنــطــقــة  وأملــــانــــيــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا فـــقـــط، بــ
العربية أيضا، وقــد وفــرت كل ما تحتاجه 
سبيل  على  بمفردهن.  اآلتيات  السائحات 
املثال، هناك فندق في أنطاليا ُيَعّد من أكثر 
املناطق رفاهية، ويمتد على  مساحة 120 

ألف متر مربع، وعادة ما تقام فيه حفات 
في  ويشير  فقط.  نساء  وتــديــره  املشاهير، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن واليــة  حــديــثــه لـــ
أنـــطـــالـــيـــا بــــاتــــت مــــركــــز حــــفــــات األعـــــــراس 
العرائس،  مــن  الكثير  إن  كــذلــك  الجماعية. 
 بشباب 

ّ
خــصــوصــا الــبــريــطــانــيــات، يــقــتــرن

أتراك ويقمن حفات زفافهن في أنطاليا.
ويلفت أوزون إلى أن أنطاليا ُعــّدت ضمن 
املدن األكثر أمانا بالنسبة إلى السائحات 
التركية  الــواليــات  بــمــفــردهــن، علما أن كــل 
تــعــد آمــنــة عــلــى حــد قــولــه، ومـــا مــن أخــبــار 
برأيه مستمد  وهــذا  بالنساء.  عن تحرش 
مـــن أمــــريــــن: األول هـــو الـــديـــن اإلســـامـــي، 
والثاني حرص األتراك على سمعة بادهم 

وجذبها للسياح.
وخــــــــال الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، خــصــصــت 
تــركــيــا فــنــادق وشـــواطـــئ لــلــنــســاء ملنحهن 
الــحــريــة والــخــصــوصــيــة، ولــيــس مــن قبيل 
الــتــفــرقــة، كــمــا يــقــول أوزون. ويـــوضـــح أن 
بعض الــنــســاء الــشــرق أوســطــيــات، وحتى 
األوروبــــيــــات اآلتـــيـــات بــمــفــردهــن، يفضلن 
الــخــصــوصــيــة، مــشــيــرًا إلـــى أن فـــي الــبــاد 
الــكــثــيــر مـــن الـــشـــواطـــئ الـــتـــي ال يــرتــادهــا 
الــرجــال. كــذلــك، كــل طــواقــم اإلنــقــاذ والــفــرق 
من  التنظيمية  والــشــرطــة  واألمـــن  الطبية 
الـــنـــســـاء. وتـــضـــم بــعــضــهــا أمـــاكـــن لــلــتــنــزه 
للعبادة. والقت  الطعام ومساجد  وتناول 
ــاريــــع رواجـــــــــا، نــــظــــرًا لــلــهــامــش  هـــــذه املــــشــ
أو  ره للنساء املحجبات 

ّ
الذي توف الواسع 

الراغبات باالستجمام  املحافظات أو غير 
في شواطئ مختلطة. 

ومــــن تــلــك الـــشـــواطـــئ »بــــويــــراز كـــــوي« في 
إسطنبول،  مدينة  شمالّي  بيكوز  منطقة 
يالوا،  كــوي« في منطقة  »إيسن  وشاطئ 
البحر  على  تكيرداغ«  »محافظة  وشاطئ 

األسود غرب إسطنبول.

أنطاليا استقطبت أكثر 
من 3.5 ماليني سائح 
العام املاضي، رغم 

انتشار وباء كورونا. 
وبحسب رئيس جمعية 

مشغلي الفنادق 
في أنطاليا، أولكاي 

أطاماجا، كان الروس 
في مقدمة السياح 

العام املاضي، تبعهم 
األوكرانيون ثم األملان.

■ ■ ■
كشف موقع 

»Aviasales« )يقدم 
خدمات البحث عن 

السفر حول العالم( عن 
أكثر 10 بلدان أمانًا 
للسائحات اللواتي 
يسافرن بمفردهن، 
لتأتي أنطاليا ضمن 
اختيار 35 ألف امرأة 
شملهن االستطالع، 
إلى جانب سوتشي 
الروسية وميالن 
االيطالية ومدريد 
اإلسبانية وميونخ 

األملانية، ومدن أخرى 
في قبرص والبرازيل 

واليابان وفنلندا.

باختصار

تحرص تركيا على جذب السياح وتطوير السياحة العالجية، حتى باتت تَُعّد من الدول األكثر جذبًا للسياح، حتى خالل تفشي 
كورونا. كذلك اهتمت بخصوصية النساء، وجعلت لهن أماكن خاصة، وتحديدًا في أنطاليا

هوامش

رشا عمران

مع كل وفاة أو حدث كبير يختص بفنان أو كاتب أو 
مبدع سوري، يعود الحديث والنقاش حول قرب هذا 
املبدع من  النظام السوري، واستفادته منه فترة ما 
قبل الثورة السورية. ويبدأ التخوين وإلقاء التهم حول 
انتهازية هذا املبدع أوذاك، وتبدأ معها محاوالت اّدعاء 
املخّونني الطهارة الثورية، وكأنهم كانوا يعيشون في 
كوكٍب آخر خارج الكوكب السوري الذي كنا نعيش 
الــرغــم مــن أن أي نــقــاش حــول  فــيــه جميعنا. وعــلــى 
اإلبداع دليل عافية، فإن نقد العمل اإلبداعي من دون 
ذكر الشرط الزمني والظرفي في أثناء إنتاج العمل، 
التلميح  وتأثير هذا الشرط على قيمته وأهميته، مع 
العلني واملضمر إلى أن هذا املبدع أو ذاك كان رديفا 
لهيمنة االستبداد في سورية، ملجّرد وجوده وعمله 
ــي على 

ّ
الــجــزاف والــتــجــن الــكــالم  فيها، فيه كثير مــن 

الــثــورة، مثلما  الــســوريــني، ومــا فعلوه قبل  املــبــدعــني 
فيه محاولة إظهار أن سورية عقيمة، لم تنتج سوى 
االستبداد واإلجــرام والتفاهة، وهو أيضا ظلم كبير 
يحتاج  بأكملها.  وفنية  ثقافية  وملرحلة  للسوريني، 
الكالم عنها إلى القليل من اإلنصاف، ليس فقط من 
أجــل مبدعي ســوريــة، بــل أيــضــا مــن أجــل تاريخها، 
يكون  ويكاد  أن حاضرها مريض جــدا،  خصوصا 

ــرّدي فــي كل  ــتـ عقيما فــي ظــل الــحــرب واإلجـــــرام والـ
مناحي الحياة فيها. 

تــعــّرض مــبــدعــون ســـوريـــون كــثــيــرون فــي الــســنــوات 
الــســابــقــة إلـــى الــتــخــويــن واالتـــهـــامـــات مـــن »ثـــوريـــني« 
يمتلكون  مثلما  الحقيقة،  يمتلكون  أنهم  يعتقدون 
حــق مــنــح »الــشــرف الـــثـــوري« لــآخــريــن، ألســبــاٍب ال 
يعرفها إال هم أنفسهم. ويسّبب هذا مهاترات كثيرة 
التواصل  تحُدث سواء في الصحافة، أو على مواقع 
السوريني  تفعل ســوى شحن  ال  والتي  اإلجتماعي، 
واالبتعاد  والتقوقع  والكراهية  االنقسام  من  بمزيد 
ــزال، وهــــو مـــا حــصــل فــعــال خــــالل ســنــوات  ــعــ أو االنــ
العقد املنصرم، وجعل كثيرين ينأون بأنفسهم عن 
الخوض في أي موضوع يتعلق بالثورة أو بالسياسة 
شتائم  لحمالت  التعّرض  خشية  بالثقافة،  حتى  أو 
وكراهية، ال يمكن لبعضهم تحّمل نتائجها النفسية 
واملعنوية، )هل كانت حمالت التشوية عفوية فعال؟(.

من يعرف سورية جيدا يتذكر أن املبدعني السوريني 
ــام خــيــاريــن ال ثــالــث لــهــمــا، الــبــقــاء بــال عمل  كــانــوا أمـ
واالكتفاء بما هو فــردي، وبالتالي حرمانهم من أي 
فيما  للمشاركة  أو  الــعــام  للفعل  أو  للظهور  فــرصــة 
يمكن وصفه بالضوء البسيط داخل الظالم السوري 
السياسي، أو االضطرار لالستفادة من ميزات كانت 
أجهزة النظام تمنحها ألسباب عديدة، ال يمكن ألحد 

يعرف  طليعتها،  فــي  صــورتــه  تبييض  أن  اإلنـــكـــار 
الــجــمــيــع أن كـــل شــــيء فـــي ســـوريـــة كــــان يــقــع تحت 
ــالم إلـــى الــثــقــافــة إلـــى الفن  ســيــطــرة الــنــظــام، مــن اإلعــ
وشــركــاتــه، إلــى كــل شــيء، مثلما يعلم الجميع أن ال 
فعل ثقافيا أو فنيا يمكن أن يحُدث من دون موافقة 
احتفالية  في  السورية. حتى  األمــن  أفــرع  من جميع 
األمني  التدخل  كــان   2008 ثقافية  عاصمة  دمشق 
الــرغــم مــن رسمية االحــتــفــالــيــة، ومن  حــاضــرا، على 
كان من السوريني يريد فعل شيء متميز أو جماعي 
مــؤثــر كــانــت حــيــاتــه اســـتـــدعـــاءات أمــنــيــة مــتــواصــلــة، 
أو عــلــى عــالقــٍة وثــيــقــٍة بـــدائـــرة الــنــظــام. وبــاملــنــاســبــة، 
أحيانا  ويصنفون  أنفسهم  يعتبرون  مثقفون  كــان 

معارضني للنظام قبل الثورة من أشّد املقّربني لهذه 
الدائرة، وهذا من عجائب التركيبة السورية بكل حال. 
هل كان من األفضل، برأي هؤالء، ترك تلك املساحة 
الفاشلني  من  فقط  النظام  مهّرجو  ليحتلها  املتاحة 
ومعدومي املواهب؟ ألم يكن من الطبيعي ملن يعيش 
في سورية أن يحاول استغالل كل منفٍذ متاح إلبراز 
الــجــمــال فـــي املــجــتــمــع الـــســـوري وثــقــافــتــه وعــراقــتــه، 
ــواهـــب الــتــي كــان  ــوادر واملـ ــكـ تسليط الــضــوء عــلــى الـ
يمكن أن تطمس تماما؟! ثم هل يعتقد هؤالء أنه كان 
على جميع املثقفني السوريني مغادرة سورية كي ال 
أيضا،  وللعلم  النظام.  مع  التعامل  بشبهة  »يتلوثوا« 
حتى ما تم منعه رسميا من أعمال ملبدعني سوريني، 
كان يتم تداوله في أوساٍط يعتقد بعٌض أنها خاصة، 
لكنها في الحقيقة كانت تحظى بموافقة غير معلنة 
مــن أجــهــزة الــنــظــام، أو هــل كــان على جميع املثقفني 
الــتــعــّرض لــتــجــربــة االعــتــقــال، كــي يــحــظــوا بــالــشــرف 
الـــثـــوري الــحــالــي؟ وهـــل أصـــال مــانــحــو الـــشـــرف هــذا 
مؤسسات  في  يعملون  كانوا  وهــل  سابقا،  اعتقلوا 
معارضة  مؤسسة  أي  مــن  وهــل  للنظام؟  معارضة 
للنظام وال تــدور فــي فلكه كــان وجــودهــا مسموحا 
به في سورية؟ قليل من النزاهة واإلنصاف ملا كان 
مــوجــودا ربما يفيد في ردم هــوة، ولــو صغيرة، في 

الخالفات السورية املتكّررة.

لو نتمتّع ببعض النزاهة

وأخيرًا

تعرّض مبدعون سوريون 
كثيرون إلى التخوين واالتهامات 

من »ثوريين« يعتقدون أنهم 
يمتلكون الحقيقة
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