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قصف المنطقة الخضراء

)Getty/االحتجاجات على بريكست مستمرة في بريطانيا  )بيتر سامرز

الــجــديــدة من  مــع تــواصــل الحديث عــن الساللة 
ــهـــرت فــي  ــتـــي ظـ فــــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد، الـ
بــريــطــانــيــا ودول عــــدة قــبــل أيـــــام، أعـــلـــن، أمــس 
الخميس، أّن ساللة أخرى من الفيروس ظهرت 
فـــي نــيــجــيــريــا. لــكــّن رئــيــس املـــراكـــز األفــريــقــيــة 
ــا، جـــون  ــهـ ــنـ ملـــكـــافـــحـــة األمــــــــــراض والــــوقــــايــــة مـ
حاجة  هناك  إّن  قــال  )الــصــورة(  نكينغاسونغ 
إلى  نكينغاسونغ  ــار  وأشـ التحقيق.  مــن  ملــزيــد 
ها »ساللة منفصلة عن تلك التي في اململكة 

ّ
أن

أّن مركز  أفــريــقــيــا«، مضيفًا  املــتــحــدة وجــنــوب 
مكافحة األمــراض والوقاية منها في نيجيريا، 

ــي لــلــتــمــيــز فـــي عــلــم جــيــنــوم  ــقـ ــريـ ــز األفـ ــركــ واملــ
األمــراض املعدية في ذلك البلد - األكثر سكانًا 
العينات،  مــن  املــزيــد  - سيحلالن  أفــريــقــيــا  فــي 
الوقت  زال  فما  الوقت،  بعض  »امنحونا  معلقًا: 
مبكرًا جدًا«. وأوضح أّن التحذير بشأن املتغير 
ثالثة  أو  تسلسلني  إلــى  استند  الظاهر  الجديد 
تسلسالت جينية، لكّن ذلك، باإلضافة إلى حالة 
املاضي،  األسبوع  أواخــر  أفريقيا  تأهب جنوب 
كان كافيًا لعقد اجتماع طــارئ ملركز مكافحة 

األمراض في أفريقيا هذا األسبوع. 
ــــذي ترتفع  وجــــاءت هـــذه األخـــبـــار فــي الــوقــت ال

فيه اإلصابات مرة أخرى في أجــزاء من القارة 
األفـــريـــقـــيـــة، وقـــــال نــكــيــنــغــاســونــغ إّن الــســاللــة 
أيضًا  أفــريــقــيــا )مختلفة  فــي جــنــوب  الــجــديــدة 
عن ساللة بريطانيا الجديدة( هي اآلن السائدة 
هناك، حيث تقترب اإلصابات املؤكدة في البالد 
ــــه بــيــنــمــا تــنــتــقــل الــســاللــة 

ّ
مـــن مــلــيــون. وقــــال إن

بسرعة والحمل الفيروسي أعلى، لم يتضح بعد 
ما إذا كانت تؤدي إلى مرض أكثر خطورة أم ال.

ــويـــت، أمـــــس، حــمــلــة تطعيم  ــكـ عـــربـــيـــًا، بـــــدأت الـ
»فايزر/  لقاح  باستخدام  الفيروس  من  للوقاية 
بيونتيك«. وتلقى رئيس الــوزراء الشيخ صباح 

الخالد الحمد الصباح، الجرعة األولى من اللقاح، 
إيذانًا ببدء الحملة.

على الصعيد نفسه، باتت األرجنتني أول دولة 
في أميركا الالتينية، تستخدم لقاح »سبوتنيك 
التطعيم بعد  الروسي، وبــدأت أمس حملة  في« 

وصول أول شحنة من اللقاح.
وســجــل الــعــالــم بــحــلــول مــســاء أمـــس، نــحــو 56 
مــلــيــون شــفــاء، ونــحــو 79 مــلــيــونــًا و300 ألــف 
ألف  مليون و745  إلى نحو  باإلضافة  إصابة، 

وفاة.
)أسوشييتد برس، رويترز(
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5447 4442 974+5958 5559 974+للتواصل واالستفسار: مو�ايل -                           فاكس -   

الجمعة  25  ديسمبر/ كانون األول 2020 م  10  جمادى األول 1442 هـ  □  العدد 2307  السنة السابعة

Friday 25 December 2020

سياسة

مجتمع

منوعات

ثقافة

الدول الداعمة 
لحفتر تسعى 

إلعادة التموضع 
في الجنوب الليبي

توقيف نبيل 
القروي: فصل 

جديد من الصراع 
في تونس

التلفزيون 
والسينما: اجتياح 

مفهوم الترفيه 
في العالم العربي

ميالد أوروبا: 
احتفال تحكمه 

آمال الخالص من 
كورونا

عقدة عين عيسى 
السورية بال حل

ك. ساتشيداناندان: 
لغتي هي الكون 

الذي ولدُت فيه

02

03

06

18

22

24



توقيف نبيل القروي
فصل جديد من الصراع في تونس

تأجيل أداء اليمين للحكومة اليمنية

دعوة للتوحد بمناسبة االستقالل
قوات الوفاق تتأهب في مناطق التماس

23
سياسة

»غوانتانامو 
أوروبا« 

في سورية

تونس ــ وليد التليلي

أوقف القضاء التونسي، أمس الخميس، 
ــق لـــلـــرئـــاســـة  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ مــــــجــــــددًا املــــــرشــــــح الـ
التونسية، ورئيس حزب »قلب تونس«، 
رجــل األعــمــال نبيل الــقــروي، فــي قضية 
تــبــيــيــض أمــــــــوال يـــنـــظـــر فـــيـــهـــا الـــقـــضـــاء 
الــعــام. وأكــد  التونسي منذ عــام ونصف 
ــيـــة  ــتـــدائـ املـــتـــحـــدث بــــاســــم املـــحـــكـــمـــة االبـ
»الــعــربــي  فــي تــونــس، مــحــســن الـــدالـــي، لـــ
الــجــديــد«، أن »الــقــطــب الــقــضــائــي املــالــي 
ــداع  ــدر بــطــاقــة إيـ )دائـــــرة الــتــحــقــيــق( أصــ
ــقـــروي فـــي قضية  بــالــســجــن« فـــي حـــق الـ
تــبــيــيــض األمــــــــوال، مــوضــحــا أن بــطــاقــة 
اإليداع بالسجن التي أصدرها القضاء، 
ـــق بــقــضــيــة واحــــــــدة مــــن مــجــمــوع 

ّ
تـــتـــعـــل

وجهت  بعدما  بالقروي،  ق 
ّ
تتعل قضايا 

ــوال، إثر  إلــى األخــيــر تهمة تبييض األمــ
الــتــي أذن  التحقيق  ــراءات  ــ اســتــكــمــال إجـ

بها القضاء.
ومثل القروي أمس، أمام قاضي التحقيق 
واملالي،  االقتصادي  القضائي  بالقطب 
شقيقه  مــع  يواجهها  الــتــي  القضية  فــي 
عــضــو الــبــرملــان غــــازي الـــقـــروي، قــبــل أن 
يتم إيقافه. وسيكون للتوقيف بالتأكيد 
املتأزم  التونسي،  املشهد  على  تداعياته 
، مــا يــدعــو إلــى اإلســـراع فــي تلبية 

ً
أصـــا

الــســيــاســيــن لـــدعـــوات الــــحــــوار، بحسب 
مراقبن.

إلــى أغسطس/آب  القضية  ويعود أصــل 
االنتخابية  الــحــمــلــة  قبيل   ،2019 الــعــام 
التونسي  القضاء  الرئاسية، حن أوقف 
الـــقـــروي، بــمــوجــب مــذكــرة جــلــب صـــادرة 
بحقه، بعد شهر ونصف شهر من توجيه 
الــتــهــمــة إلـــيـــه وإلــــــى شــقــيــقــه بــتــبــيــيــض 
أموال. وأعلنت وزارة الداخلية التونسية 
مذكرة  بموجب  الــقــروي  توقيف  حينها 

جلب صادرة بحقه.
ــزار الــــجــــابــــري، أمــــس،  ــ ــال املـــحـــامـــي نــ ــ وقــ
الــقــضــائــيــة بالقطب  ــرة  ــدائـ الـ ــــدار  إن إصـ
القضائي املالي ألمر إيداع بالسجن في 
ــقـــروي، جـــاء بــنــاء عــلــى معطيات  حـــق الـ
جــديــدة فــي املــلــف، عــقــب التحقيق الــذي 
ــاد  ــه. وأفـ ــرة املــتــعــهــدة بـ ــدائـ طــالــبــت بــه الـ
ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــريــــح لــ الـــــجـــــابـــــري، فـــــي تــــصــ
الــجــديــد«، بـــأن الــقــضــاء يــصــدر بطاقات 
ــداع فـــي الـــحـــاالت الــتــي تــكــون فيها  ــ اإليــ
األدلة حول الشبهة في القضية، تحتوي 
عــلــى إدانــــــة أو مــثــبــتــة لــلــشــبــهــات الــتــي 
ــقــت به 

ّ
تــحــوم حـــول الــشــخــص الــــذي تــعــل

الــتــهــمــة. وأضـــــاف أن الــقــطــب الــقــضــائــي 
التحقيق  بالقضية، طلب  املتعهد  املالي 
أن  مــرّجــحــا  املــالــيــة،  التحاليل  لجنة  مــن 
تــكــون نــتــائــج ذلـــك قـــد كــشــفــت معطيات 
جــديــدة، تــديــن الــقــروي، مــا يــبــرر إصــدار 
ه في انتظار 

ّ
القضاء لبطاقة إيداع في حق

استكمال التحقيقات.
وتعليقا على خبر اإليقاف، أكد املتحدث 

عدن ــ العربي الجديد

ــادر حـــكـــومـــيـــة وســيــاســيــة  كــشــفــت مــــصــ
أن  الخميس،  أمــس  الجديد«،  »العربي  لـ
مراسم أداء اليمن الدستورية للحكومة 
الــيــمــنــيــة الــجــديــدة قـــد تــأجــلــت إلـــى غــد، 

السبت، جّراء تعقيدات طارئة.
وفـــي ســابــقــة هــي األولــــى مــن نــوعــهــا، لم 
تؤد الحكومة اليمنية اليمن الدستورية 
أمام رئيس الجمهورية بعد أسبوع من 
ــرت الــــعــــادة أن يتم  تــشــكــيــلــهــا، حــيــث جــ
ــيـــوم الـــتـــالـــي لـــصـــدور الـــقـــرار  ذلــــك فـــي الـ
الجمهوري في كل الحكومات املتعاقبة. 
أن  الجديد«،  »العربي  لـ املــصــادر  وأكــدت 
الـــذي كان  الــدســتــوريــة  اليمن  أداء  حفل 
مقررًا أمس، الخميس، تأجل إلى السبت، 
بعد رفض مكونات سياسية أداء القسم 
في أراٍض غير يمنية. وأشــارت املصادر 
إلـــى أن الــتــنــظــيــم الـــوحـــدوي الــنــاصــري، 
ــدة فــقــط من  ــ ــــذي يــمــتــلــك حــقــيــبــة واحـ والـ
مــن  ــاب  ــحــ ــســ ــاالنــ بــ هـــــــدد   ،24 إجــــمــــالــــي 
الــحــكــومــة فـــي حـــال لـــم تــتــم مـــراســـم أداء 
اليمن داخل العاصمة املؤقتة عدن كما 

نص اتفاق الرياض. 
ورفــض وزيــر اإلدارة املحلية عــن حصة 
الــــحــــزب الــــنــــاصــــري، حـــســـن األغــــبــــري، 
ــال مـــــع عـــــــدد مـــــن الـــــــــــــــوزراء، فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االنـ
وقــــت ســـابـــق مـــن يــــوم أمــــس الــخــمــيــس، 
ــة الــــقــــاهــــرة إلـــى  ــريـ ــن الـــعـــاصـــمـــة املـــصـ مــ
ــــاض ألداء  ــريـ ــ الـ ــة  ــعـــوديـ الـــسـ الـــعـــاصـــمـــة 
اليمن الدستورية أمام الرئيس عبد ربه 

منصور هادي.
ويتمسك التنظيم الناصري بمسألة أداء 
الــيــمــن الــدســتــوريــة فــي قــصــر معاشيق 
آلية  عــدن، كما نصت  الــرئــاســي بمدينة 
تــســريــع اتــفــاق الـــريـــاض الــتــي طرحتها 
السعودية في 29 يوليو/ تموز املاضي.

ومن املرجح أن يكون الهدف من تأجيل 
املراسم هو ممارسة مزيد من الضغوط 
الــنــاصــري لــانــخــراط مع  عــلــى التنظيم 
السياسية في حفل مراسم  القوى  باقي 

أداء اليمن الدستورية في الرياض. 
الــتــي  ــاب  ــ ــبـ ــ األسـ اآلن  حـــتـــى  تـــعـــرف  وال 
جعلت السعودية تتراجع عن التزاماتها 
بـــعـــدم إجـــــــراء الـــيـــمـــن الـــدســـتـــوريـــة فــي 
عدن، لكن مراقبن أشــاروا إلى استمرار 
ســيــطــرة املــجــلــس االنــتــقــالــي الــجــنــوبــي 

ــونـــس«، محمد  الــرســمــي بــاســم »قــلــب تـ
مقتضب  في تصريح  الــصــادق جبنون، 
»العربي الجديد«، أن الخبر »فاجأهم«،  لـ
مبينا أنهم »لم يدرسوا بعد موعد عقد 
اجــتــمــاع الــحــزب للنظر فــي تــداعــيــاتــه«، 
ــروي يــتــابــع  ــ ــقـ ــ مـــوضـــحـــا أن مـــحـــامـــي الـ
أكــد املحامي نزيه  بـــدوره،  املــلــف.  حاليا 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ الـــصـــويـــعـــي، عـــضـــو هـــيـــئـــة الـ
الـــقـــروي، أن قــــرار إصـــــدار بــطــاقــة إيـــداع 
ــي الــتــحــقــيــق  ــاضــ ــن قـــبـــل قــ ــ بـــالـــســـجـــن مـ
واملــالــي  االقــتــصــادي  القضائي  بالقطب 
فــي حــق مــوكــلــه ›‹مــفــاجــئ وصــــادم، ولــم 
يــكــن مـــتـــوقـــعـــا‹‹. وقـــــال الـــصـــويـــعـــي، في 
تصريح إلذاعة »ديوان أف أم‹‹، إن هيئة 
الــــدفــــاع ال تــعــلــم إلــــى حــــّد اآلن مـــبـــررات 
ــــر ضــغــوط  ــاء إثـ ــ ــه جـ ــ ــرار، مــعــتــبــرًا أنـ ــ ــقـ ــ الـ

سياسية، بحسب قوله.
ويــــــأتــــــي تــــوقــــيــــف الـــــــقـــــــروي فــــــي ظــــرف 
ســيــاســي تــونــســي شـــديـــد الــحــســاســيــة، 
يتميز بالتوتر االجتماعي واإلضرابات، 
ــق الـــــبـــــرملـــــان،  ــ ــشـ ــ ــرة تـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وخــــــــافــــــــات كـ
الـــداعـــمـــة للحكومة  الــكــتــل  وصـــــراع بـــن 
)»الــنــهــضــة« و»قــلــب تــونــس« و»ائــتــاف 
ــة«( وبــــقــــيــــة الــــكــــتــــل املــــعــــارضــــة  ــ ــرامــ ــ ــكــ ــ ــ ال
)»الكتلة الديمقراطية« من ناحية وكتلة 
»الــدســتــوري الــحــر« مــن نــاحــيــة أخـــرى(، 
الحكومة وحتى  وســط دعــوات إلسقاط 

 البرملان.
ّ

حل
ــوات  ــ ــ ــذا الــــــوضــــــع، بــــــــرزت دعـ ــ ــ وأمــــــــــام هـ
ومــبــادرات عــديــدة إلجـــراء حـــوار وطني 
ــرف عـــلـــيـــه الـــرئـــاســـة  ــشــ  األزمـــــــــة تــ

ّ
ــل ــحــ لــ

سعّيد  قيس  الرئيس  أن  إال  التونسية، 
ــاور مــع  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــن يـ ــ ــوح أنـــــــه لــ ــ ــــوضــ أكـــــــد بــ
ــّمـــاهـــم بـــالـــفـــاســـديـــن واملـــاحـــقـــن  مــــن سـ
قــضــائــيــا، وأن مــكــانــهــم الــطــبــيــعــي هــو 
قصر العدالة، في إشارة واضحة لحزب 

»قلب تونس«.  
لــكــن الــتــداعــيــات األهـــم إليــقــاف الــقــروي، 
ســتــكــون عــلــى تـــوازنـــات املــشــهــد عموما 
وعــلــى الــتــحــالــف الــحــكــومــي بــالــذات، ما 
يطرح سؤااًل مهما على حركة »النهضة« 
الــتــي كــانــت تــوصــلــت إلــى هــذا الترتيب 
»الكتلة  وبــن  بينها  العقد  انــفــراط  بعد 
الديمقراطية«، وما كان يسمى بتحالف 
إلياس  الثورة، وسقوط حكومة  أحزاب 

املـــــدعـــــوم إمــــاراتــــيــــا بـــشـــكـــل كــــامــــل عــلــى 
دون  الــذي يحول  املؤقتة، هو  العاصمة 
ــا نــاشــطــون يمنيون  ــك. ودعــ تــحــقــيــق ذلــ
ــدة لـــعـــدم  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــكــــومــ الــــحــ
أداء الــيــمــن الـــدســـتـــوريـــة فـــي الـــريـــاض، 
واالنــتــقــال إلجـــراء املــراســم فــي أي أراض 
يمنية بمأرب أو سيئون في حال كانت 
تعقيدات الوضع األمني بمدينة عدن ال 

تسمح بذلك. 
وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة معن 
ــي تـــصـــريـــحـــات  ــ ــلــــن فـ ــد أعــ ــ ــلــــك قـ عـــبـــد املــ
أمس  من  أول  الرسمي،  التلفزيون  بثها 
بكامل  ستنتقل  الــحــكــومــة  أن  األربـــعـــاء، 

أعضائها إلى عدن خال األيام املقبلة. 
وعلى الرغم من التطمينات التي قدمها 
عبد امللك، إال أن مستشار الرئيس هادي، 
ـــح إلـــى اســتــمــرار 

ّ
ــر، مل أحــمــد عبيد بــن دغـ

الجنوبي،  االنتقالي  املجلس  مــع  الــهــوة 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــســلــطــة  وحــــــذر مــــن االســ
والنفوذ في عدن. وقال عبر موقع تويتر، 
أول مــن أمــس، إنــه »بالرغم مــن اختاف 
 ومــضــمــونــا، إال 

ً
الــوضــع فــي عـــدن شــكــا

أنه ال ينبغي ألحد أن يفكر في االنفراد 
ــا جـــــاورهـــــا مــن  ــ ــدن ومــ ــ ــفـــوذ فــــي عــ ــنـ ــالـ بـ
ــك بــالــقــول »أواًل:  املــحــافــظــات«. وبــــرر ذلـ
الشرعية،  ومــركــز  اليمن،  عاصمة  ألنــهــا 
ــا مـــنـــطـــلـــقـــا لـــلـــنـــصـــر عــلــى  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــإن أردنـ ــ ــ فـ
الــحــوثــيــن وإيـــــــران، فــمــن املــنــطــقــي أنــنــا 

الــفــخــفــاخ تــبــعــا لـــذلـــك. والــــســــؤال يـــدور 
»النهضة«، ستعتبر  كانت  إذا  ما  حول 
ــقــــروي يــســتــهــدفــهــا،  الـــيـــوم أن ضــــرب الــ
لها  كــان يشكل محاولة ضــرب  إذا  ومــا 
خصوصا  ال،  أم  الحكومي  ولتحالفها 
أن هــــذا الــتــحــالــف بــــدأ يــســتــعــد إلجــــراء 
تـــعـــديـــل وشــــيــــك عـــلـــى حـــكـــومـــة هـــشـــام 
ــول قــــيــــادات ســيــاســيــة  ــ املــشــيــشــي، ودخــ
معروفة أو شخصيات قريبة من أحزاب 

للتشكيل. التحالف 
الـــســـاعـــات  فــــي  الـــفـــعـــل  ردود  ــبــــرز  ــ

ُ
ــت وســ

ــام الــقــلــيــلــة املــقــبــلــة، إن كــانــت هــذه  ــ واأليــ
املــتــغــيــرات نــتــيــجــة تــرتــيــبــات واتــفــاقــات 
سابقة، أم أنها فصل جديد من الصراع 

املستمر منذ االنتخابات املاضية.
ــقـــروي  ــبـــدو أن إيــــقــــاف الـ ــريـــا، ال يـ جـــوهـ
يمكن أن يــقــود إلـــى حــل ســيــاســي فاعل 
أكبر  »النهضة« بوصفها  ومستمر، ألن 
كتل البرملان، كانت ترى أنها مستهدفة 
ومحاصرة من بقية الكتل، في حن وفر 
تــونــس« فرصة  »قــلــب  مــع  التحالف  لها 
جــديــدة لــلــقــيــادة. ثــم إن الــحــركــة جربت 
و»التيار  الشعب«  »حــركــة  مــع  التحالف 
ــام  ــك. وأمـ الــديــمــقــراطــي« وفــشــلــت فـــي ذلــ
حالة التشظي البرملاني، ال تبدو البدائل 
وقد  للجميع،  بالنسبة  ومتاحة  كثيرة 
يــتــواصــل الــتــحــالــف الــحــكــومــي كــمــا هــو، 
بــغــض الــنــظــر عـــن إيـــقـــاف الـــقـــروي، رغــم 
تــونــس« وسيكون  »قــلــب  أنــه سيضعف 

مرتهنا بشدة ملوقف »النهضة«.
ــاف  ــقـ وربــــــط مـــراقـــبـــون بــــن دعـــــــوات »إيـ
التي  الفاسدة«  السياسية  الشخصيات 
دعــا إليها سابقا األمــن العام املستقيل 
مــن »الــتــيــار الــديــمــقــراطــي«، محمد عّبو، 
وبــن لقائه أول من أمــس الرئيس قيس 
ســعــّيــد. وقــــال بــيــان مــقــتــضــب لــلــرئــاســة 
إنـــه »تـــم الــتــطــرق خـــال هـــذا الــلــقــاء إلــى 
جملة من القضايا تتعلق بالوضع الذي 
تعيشه تونس فــي الــوقــت الــراهــن، وأكــد 
خــالــه رئــيــس الــجــمــهــوريــة أن الــواجــب 
داخــل  مــســؤول  كــل  يتحمل  أن  يقتضي 
الدولة، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، 
املسؤولية كاملة في الحفاظ على الوطن 
مرافقها«.  بكل  الدولة  استمرارية  وعلى 
ــربــــط،  ــذا الــ ــ ــكـــن آخــــريــــن اســـتـــبـــعـــدوا هــ لـ
باعتبار أن القضية مطروحة منذ أشهر، 
ولــيــســت جـــديـــدة، ويــتــعــهــد بــهــا القضاء 
بـــعـــيـــدًا عــــن تـــأثـــيـــرات تــقــلــبــات الــســاحــة 

السياسية.
وفي كل الحاالت، تشكل تداعيات إيقاف 
 جديدا من محاوالت إعادة 

ً
القروي فصا

ترتيب املشهد، أو بعثرته وتأزيمه أكثر، 
الجلوس  إلــى  الــفــرقــاء  يــدفــع جميع  بما 
عــلــى طـــاولـــة واحــــــدة، بــغــايــة نــــزع فتيل 
الذي أنهك املشهد  هذا الصراع املستمر 
األدنى  الحد  توافقات  التونسي، وبحث 
أمـــــام هــــذه الـــخـــافـــات الـــجـــوهـــريـــة الــتــي 

أرهقت التونسين.

لــن ننتصر بــعــاصــمــة مــمــزقــة تــغــرق في 
ــريــــب«. أمــا  الــــصــــراع، والــيــمــنــي فــيــهــا غــ
السبب الثاني، فرده إلى أن »االستحواذ 
ــكــــون ســبــبــا  ــيــ ــلــــى الـــســـلـــطـــة فـــيـــهـــا ســ عــ
لــلــفــوضــى، واســتــدعــاء لــلــقــوة مــن خــارج 
إلــى اغتنام  الشرعية والــقــانــون«، داعــيــا 
»الفرصة التاريخية التي يتيحها اتفاق 
الــــريــــاض وذلـــــك لــتــعــزيــز روح الــشــراكــة 
واإلخـــاء، وإعـــادة البناء على قــواعــد من 
التسامح والصفح ونسيان املاضي، قبل 

ضياع املحرر من األرض«.
ــــدت جـــمـــاعـــة  ــقـ ــ ــتـ ــ ــاق آخـــــــــر، انـ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الحوثين، أمس الخميس، األمم املتحدة، 
مشيرة إلى أنها غير جــادة في معالجة 
كــارثــة نــاقــلــة الــنــفــط الــعــائــمــة فــي البحر 
األحــمــر والــتــي لــم تتلق الصيانة منذ 5 

سنوات. 
واتهم كبير املفاوضن الحوثين محمد 
عــبــد الـــســـام، فـــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر، 
األمـــــــم املـــتـــحـــدة بـــالـــتـــعـــاطـــي مــــع مــهــمــة 
صيانة فنية لخزان صافر العائم بكثير 
من الامباالة، الفتا إلى أن ذلك يجعلها 

غير جديرة باملهمة. 
وقـــال عبد الــســام: »هــنــاك اتــفــاق وقعت 
األممي  التوقيع  وينتظر  صنعاء،  عليه 
للبدء في عملية الصيانة، وأمام املخاطر 
الجدية لبقاء الخزان على حالته فالجهة 

األممية تتحمل كامل املسؤولية« .

قد تكون هذه 
المتغيرات نتيجة ترتيبات 

سياسية سابقة

أوقف القروي في 
قضية تبييض األموال إثر 

إكمال التحقيق

دعت البعثة األممية 
للمضي قدمًا 

في تنفيذ وقف النار

للحديث تتمة...

خطة ثالثية 
للجنوب الليبي

تحاول الدول المساندة للواء المتقاعد خليفة حفتر، دعمه مجددًا إلعادة االنتشار 
والطوارق،  التبو  المنطقة،  في  الرئيسية  القبائل  استمالة  عبر  الليبي،  الجنوب  في 
وتنفيذ بعض طلباتها، وأهمها حّل مشكلة المرتزقة، وذلك في محاولة احتواء 

للنفوذ التركي المتصاعد في هذه المنطقة

القاهرة ــ العربي الجديد

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، 
عــــن مـــشـــاركـــة اإلمـــــــــــارات وفـــرنـــســـا، 
فـــي الــتــحــضــيــر لــاجــتــمــاعــات الــتــي 
أجراها في القاهرة على مــدار األيــام األربعة 
ــد مـــن شـــيـــوخ قــبــائــل وعــشــائــر  املـــاضـــيـــة، وفــ
مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي، تــمــهــيــدًا التــخــاذ 
تــمــكــن سلطة  عــلــى األرض،  فــّعــالــة  خـــطـــوات 
بقيادة خليفة حفتر،  ليبيا  شــرق  مليشيات 
مــن االنــتــشــار بــشــكــل أكــبــر فــي تــلــك املــنــاطــق. 
ــّم بــحــثــهــا، إلـــى  ــ ــتـــي تـ وتــــهــــدف الـــخـــطـــوات الـ
تــقــويــض الــتــواجــد الــتــركــي والـــقـــوى املــوالــيــة 
 عن اتخاذ 

ً
ألنقرة في الجنوب الليبي، فضا

إجراءات اجتماعية واقتصادية على األرض، 
تــمــولــهــا اإلمـــــارات وتــنــفــذهــا مــصــر وتــشــارك 
فــرنــســا فــي دعــمــهــا وحــمــايــتــهــا، كـــرد متأخر 
عــلــى خــطــوات مــشــابــهــة اتــخــذتــهــا تــركــيــا في 

املناطق ذاتها.
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــالــــت املــــصــــادر لـ وقــ
الــتــنــســيــق فـــي هــــذا املــلــف بــــدأ فـــي نــوفــمــبــر/
تشرين الــثــانــي املــاضــي، بعد زيـــارة أجــراهــا 
ان )أحــــد 

ّ
عــــــدٌد مــــن زعــــمــــاء قـــبـــائـــل إقـــلـــيـــم فـــــــز

أقاليم ليبيا الثاث( إلى أنقرة، منهم رئيس 
املجلس األعلى لطوارق ليبيا، موالي قديدي، 
ــلـــس املــــوحــــد لـــقـــبـــائـــل الـــتـــبـــو،  ورئــــيــــس املـــجـ
محمد وردوغــو، ووكيل وزارة أسر الشهداء 
إبراهيم،  سيدي  محمد  السابق،  واملفقودين 
وهـــو وكــيــل مــجــلــس قــبــائــل الــتــبــو. وأجــريــت 
ــدعـــوى بــحــث هــيــئــة اإلغـــاثـــة  هــــذه الــــزيــــارة بـ
ــان والـــحـــريـــات  ــ ــسـ ــ اإلنـــســـانـــيـــة وحــــقــــوق اإلنـ
التركية، سبل مساعدة أبناء الجنوب الليبي 
أثـــار قلق  فــي مــجــاالت إنسانية مختلفة، مــا 
الداعم لحفتر. وتّم  التنسيق الثاثي  أطراف 
طــــرح هــــذه الــقــضــيــة خــــال املــبــاحــثــات الــتــي 
أجراها الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي 
ونــظــيــره الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون قبل 
نــحــو أســبــوعــن فــي بـــاريـــس، كــمــا تــواصــلــت 
مع  نفسه  الــشــأن  فــي  املصرية  االستخبارات 
حفتر والــقــيــادات اإلمــاراتــيــة، لــلــوقــوف على 

كيفية الرد على هذا التقدم التركي.
ــارات طلبت من  ــ وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن اإلمـ
 السياسي واالجتماعي من 

ّ
مصر تولي الشق

القضية، نظرًا لسابقة تعثرها في التعامل مع 
قيادات الجنوب الغربي الليبي خال لقاءات 
نظّمتها لبسط نفوذها عليهم واستمالتهم 
ذلك  وجــعــل  ــّدام.  صــ ونجله  حفتر  بمساعدة 
للملف  املصرية  املــقــاربــة  بــأن  تفكر  أبوظبي 
أن  إثــمــارًا، ال سيما  قد تكون مختلفة وأكثر 
االستخبارات املصرية تملك بالفعل خطوط 
اتصال مع بعض املجالس القبلية الجنوبية، 
ان غــربــا والــكــفــرة شــرقــا. وكــانــت هــذه 

ّ
فــي فــــز

السيسي  قد فتحت منذ محاوالت  الخطوط 
الـــفـــاشـــلـــة لــتــوحــيــد املـــلـــيـــشـــيـــات الــعــســكــريــة 
حكومة  تشكيل  قــبــل  ليبيا،  فــي  املــتــصــارعــة 
قـــــوات حــفــتــر لصيغتها  الــــوفــــاق، ووصــــــول 
ــبــــي  ــرة وأبــــوظــ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــيــــة بــــدعــــم مـــــن الـ ــالــ الــــحــ

وموسكو وباريس والرياض.
وأوضحت املصادر أن املشكلة األولى واألكثر 
الليبي،  الغربي  الجنوب  فــي  حاليا  إلحاحا 
هي إعــادة تمثيل قبائل التبو والطوارق في 
بعد 

ُ
املــشــهــد الــســيــاســي املــحــلــي، بــعــدمــا است

منتدى  مـــن  للمنطقة  الــرئــيــســيــان  املــكــونــان 
الــــحــــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي، الـــــذي عــقــد في 
ــى 15 مــــن شـــهـــر نــوفــمــبــر/ ــ تـــونـــس مــــن 9 إلـ

تــشــريــن الــثــانــي املـــاضـــي، وانــتــهــى بــاإلعــان 
عن تنظيم انتخابات في 24 ديسمبر/كانون 

األول 2021. 
وكــشــفــت املـــصـــادر أن مــديــر االســتــخــبــارات 
املــصــريــة، الـــلـــواء عــبــاس كــامــل، تــنــاول هــذا 
املــاضــي بحفتر،  السبت  لقائه  املــلــف خــال 
ــدة، تتعلق  ــور عــ حــيــث تـــّم االتـــفـــاق عــلــى أمــ
ان فـــــي الــــلــــجــــان الـــعـــســـكـــريـــة 

ّ
بـــتـــمـــثـــيـــل فــــــــــز

مــع حفتر، والــقــفــز على  املشتركة  واألمــنــيــة 
الــخــافــات العميقة الــســابــقــة بــن الــطــرفــن. 
االتفاق مساعدة شيوخ  املقابل، يشمل  في 
القبائل املوالن ملصر واإلمارات لحفتر، في 
باملنطقة  املــســتــمــرة  العسكرية  املــنــاوشــات 
حتى اآلن، والتي حصل آخرها أول من أمس 
األربــعــاء، في معسكر املغاوير في أوبــاري، 
بعد أسابيع من املناوشات مع قوات موالية 

لــحــكــومــة الــــوفــــاق وتـــركـــيـــا، حــســمــت بــدعــم 
إمــــاراتــــي وفـــرنـــســـي بـــالـــتـــزامـــن مـــع تــواجــد 
بــالــقــاهــرة. وأعــلــنــت شعبة  القبائلي  الــوفــد 
اإلعــــام الــحــربــي الــتــابــعــة لحفتر، عــن طــرد 
التابعة  الجنوبية  املنطقة  مليشيات  قائد 
ــه، مـــن معسكر  ـ

ّ
ــن ــاق، عــلــي كـ ــوفــ لــحــكــومــة الــ

أوبــــــــاري، والـــقـــبـــض عــلــى ثـــاثـــة أشــخــاص 
وصــفــوا بــأنــهــم »إرهــابــيــون مــتــورطــون في 
ــزاز بــحــق الــلــيــبــيــن في  ــتـ جـــرائـــم خــطــف وابـ

الجنوب«. 
وفــــــــــي إطــــــــــــار الـــــســـــعـــــي إلعـــــــــــــــادة تــــمــــوضــــع 
الـــقـــوى الـــداعـــمـــة لــحــفــتــر فـــي املــنــطــقــة، أكـــدت 

ــــال  ــــد خـ ــــوفـ ــلـ ــ االســــــتــــــخــــــبــــــارات املـــــصـــــريـــــة لـ
سيمثلون  والتبو  الــطــوارق  أن  االجتماعات، 
بــشــكــل الئــــق فـــي جــمــيــع الــلــجــان الــعــســكــريــة 
واألمـــنـــيـــة، وســيــتــم الــتــعــامــل بــشــكــل عــاجــل 
ــي إخــــــراج  ــ مــــع مــشــكــلــة أخــــــرى تـــؤرقـــهـــم، وهـ
املـــرتـــزقـــة مـــن املــنــطــقــة. وكـــانـــت هــــذه الــنــقــطــة 

متعلقة  وهــي  دائما،  طرح 
ُ
ت تحديدًا  األخيرة 

الروس،  املرتزقة  بمليشيات حفتر وعناصر 
والـــذيـــن كــانــوا قــد تــوغــلــوا فــي املــنــطــقــة على 

مدار العامن األخيرين.
أيضا  للوفد  املصريون  املسؤولون  وأوضــح 
ان فــي 

ّ
ــه ســيــتــم االعـــتـــمـــاد عـــلـــى أبــــنــــاء فـــــــز ــ أنـ

مواجهة املشكات األمنية من ضبط الحدود 
في  بما  عبرها،  التهريب  عمليات  ومكافحة 
ذلك الهجرة غير الشرعية، وذلك بدعم مصري 
وفرنسي، تمهيدًا لبناء أجهزة وطنية تعتمد 
الــطــوارق والتبو لتحقيق تلك األهــداف  على 
وللنظام  لألوروبين  واملهمة  االستراتيجية 

املصري على حّد سواء.
ــة  ــيــ ــاراتــ ــاوالت املـــصـــريـــة اإلمــ ــ ــحــ ــ وتـــعـــتـــبـــر املــ
ــة لــتــحــســن األوضـــــــاع  ــركـ ــتـ الـــفـــرنـــســـيـــة املـــشـ
فـــي الــجــنــوب الــلــيــبــي، واســتــغــالــهــا لصالح 
التحالف الداعم لحفتر في الصراع الدائر في 
هذا البلد، جولة جديدة في معركة طويلة بن 
للتعامل  الليبي،  املشهد  على  املؤثرة  القوى 
ان 

ّ
ــز بــشــكــل خــــاص مـــع الـــجـــنـــوب، ومــنــطــقــة فــ

لتأمينها واستغالها. وكانت املحاوالت قد 
الــعــام 2016، عندما رعــت إيطاليا  فــي  بـــدأت 
اتــفــاقــا »إنــســانــيــا« بــن املــكــونــات السياسية 
والقبلية في املنطقة، لكنه لم ينجح في إنهاء 
االشتباكات بن املليشيات الداخلية، وال في 
استمالة الطوارق والتبو إلى حكومة الوفاق.
ــاراتــــي، والــتــابــع لحفتر،  ــــام اإلمــ واتـــهـــم اإلعـ
القبلي  الصف   

ّ
شــق »محاولة  بـ أخيرًا  تركيا 

الغربي،  الجنوب  فــي  االجتماعي  والنسيج 
ــعـــدد مــــن وجـــهـــاء  ــــال اســتــضــافــتــهــا لـ مــــن خـ
العرب والتبو والطوارق في مسعى  القبائل 
ــل اإلعـــــام  ــائــ ــراء ذمــــمــــهــــم«. وادعــــــــت وســ ــشــ لــ
ــذلــــك، وأن  ــان املــحــلــيــن لــ ــكـ تـــلـــك، رفـــــض الـــسـ
الــنــظــام الــتــركــي دفــــع »بــــأعــــداد مـــن املــرتــزقــة 
واإلرهـــابـــيـــن« مـــن دول الـــصـــحـــراء الــكــبــرى، 
وخصوصا من املعارضة التشادية املسلحة، 
ومن الجماعات اإلرهابية في النيجر ومالي، 
ان، بهدف 

ّ
للتمركز في بعض مناطق إقليم فز

االستعداد لبث الفوضى.
للقاهرة،  الوفد  لزيارة  الختامي  البيان  وفي 
ــود املـــصـــريـــة  ــهــ ــجــ »الــ ـــ ــتـــمـــعـــون بــ أشــــــــاد املـــجـ
الــلــيــبــيــة على  األطـــــراف  لتجميع  املــتــواصــلــة 
ــدة  »وحـ ـــ ــد تــمــســكــه بـ ــوفـ أراضـــيـــهـــا«. وأكـــــد الـ
وسامة األرض الليبية، وعلى امللكية الليبية 
لــلــحــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل مـــن خــــال حـــوار 

طراف خارجية«.
ٔ
شامل دون تدخل أي ا

ــي  ــان ــس ــم اإلن ــدعـ ــي إطـــــار الـ فـ
للوعود  المواجه  واالجتماعي 
التركية، تعهدت مصر بتخصيص 
بحسب  ســتــمــّول  ــدات،  ــاع ــس م
بشكل  ــارات  ــ اإلمـ ــن  الــمــصــادر م
قطاعات  في  وتتركز  أســاســي، 
ــة  ــح ــص ــيــم واألمــــــن وال ــعــل ــت ال
التحية  ــة  ــي ــن ــب وال ــرافـــق  ــمـ والـ
ــالم، وإرســـال  ــ والــخــدمــات واإلع
المصرية  الــعــمــالــة  ــن  م عـــدد 
التخصصات.  تلك  في  المؤهلة 
المصادر،  بحسب  ذلك،  وسيجري 
المصرية  االستخبارات  بواسطة 
الخارجية،  وزارة  عبر  ال  مباشرة، 
جانب  إلى  التنفيذ،  سرعة  لضمان 
فتح قنصلية مصرية في الجنوب 
تسيير  إمكانية  وبــحــث  الليبي، 
سبها  مطار  بين  جوية  رحــالت 

الدولي والمطارات المصرية.

وعود بدعم 
متكامل

ــتــــحــــدة لــلــدعــم  دعــــــت بـــعـــثـــة األمـــــــم املــ
فـــي لــيــبــيــا، أمــــس الــخــمــيــس، الــفــرقــاء 
الـــلـــيـــبـــيـــن إلــــــى تـــوحـــيـــد جـــهـــودهـــم، 
والــــقــــيــــام بــــخــــطــــوات شـــجـــاعـــة لـــطـــّي 
صفحة املاضي، في وقت عادت مسألة 
ــار مـــبـــعـــوث أمـــمـــي جـــديـــد إلـــى  ــيـ ــتـ اخـ
اعتذار  الواجهة، بعد  إلــى  البلد،  هــذا 
ــخــــاص لــعــمــلــيــة  ــي الــ ــمــ املـــبـــعـــوث األمــ
السام في الشرق األوســط، نيكوالي 
مادينوف، والــذي كان حصل توافق 
ــلـــس األمـــــن  حـــــــول اســــمــــه داخــــــــل مـــجـ
الدولي أخيرًا لقيادة البعثة في ليبيا، 
عن تولي املنصب الجديد مع اقتراب 

نهاية مهامه الحالية. 
بمناسبة  األمـــمـــيـــة،  الــبــعــثــة  وأكـــــدت 
ــــال لــيــبــيــا  ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــذكـــــــرى الـــــــــــــ69 السـ
ــالــــي، فــــي 24  عــــن االســـتـــعـــمـــار اإليــــطــ
 ،1951 األول  كــــــانــــــون  ــر/  ــبــ ــمــ ــســ ديــ
التزامها بمساعدة الليبين في بناء 
دولــتــهــم املـــوحـــدة، وحــمــايــة الشعب 
الشرعية  وتحقيق  وثــرواتــه،  الليبي 
لــلــمــؤســســات الــوطــنــيــة، واســـتـــعـــادة 
ــاء الــتــدخــات  ــهــ ــبــــاد، وإنــ ســـيـــادة الــ
»الليبين  أن  وأضـــافـــت  الــخــارجــيــة. 
مسافة  عــلــى  وهـــم  الـــيـــوم،  يحتفلون 
الوطنية  االنتخابات  مــن  واحــد  عــام 

املقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، 
بحسب ما تضمنته خارطة الطريق 
الــتــي تـــوافـــق عــلــيــهــا أعـــضـــاء ملتقى 
وشــددت  الليبي«.  السياسي  الحوار 
ــاء عـــلـــى الـــتـــقـــدم  ــنــ ــبــ عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــ
اإليــجــابــي الـــذي تحقق فــي املــســارات 
املــخــتــلــفــة، مــن خـــال إنــهــاء االقــتــتــال 
واملـــضـــي قـــدمـــا فـــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 

التفاق وقف إطاق النار الشامل.
ــــوار الــســيــاســي  ــــحـ ويـــضـــم مــلــتــقــى الـ
ــوًا، بــيــنــهــم مــمــثــلــو  الــلــيــبــي 75 عــــضــ
ــــواب واملـــجـــلـــس األعـــلـــى  ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
للدولة، وممثلون عن قبائل، وآخرون 
ــــوب،  ــنـ ــ ــــجـ ــرب والـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــرق والـ ــ ــشــ ــ ــن الــ ــ عــ
ــزاب. ومنذ أكثر مــن شهر، يعقد  وأحـ
ــاعــــات عــلــى  ــمــ ــتــ ــوار اجــ ــ ــحــ ــ مـــلـــتـــقـــى الــ
إلى  للتوصل  بهدف  متقاربة  فــتــرات 
تــســويــة تــنــهــي االنـــقـــســـام الــســيــاســي 

واملـــؤســـســـاتـــي املــســتــمــر فــــي لــيــبــيــا، 
واخــتــيــار الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة. وكــان 
الــرئــيــس األمــيــركــي، دونـــالـــد تــرامــب، 
 بدوره الليبين على مواصلة 

ّ
قد حث

الــعــمــل لــلــوصــول إلــــى حـــل ســيــاســي، 
مــــشــــددًا فــــي رســــالــــة تــهــنــئــة بــعــثــهــا 
إلـــــى رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، فــائــز 
الـــســـراج، بــمــنــاســبــة اســتــقــال ليبيا، 
ــادة والــــوحــــدة  ــيــ ــســ ــلـــى ضــــــــرورة الــ عـ
الــوطــنــيــة لــضــمــان االســتــقــرار األمــنــي 

واالقتصادي بالباد.
وتــأتــي ذكــــرى االســتــقــال مــع عــودة 
الليبي،  امليداني  املشهد  إلــى  التوتر 
ــات  ــ ــركــ ــ ــحــ ــ ــدات وتــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ ــحــ ــ وســـــــــــط تــ
املــتــقــاعــد خليفة  ــلــــواء  الــ ملــلــيــشــيــات 
ــة عــــــــدم الــــتــــوافــــق  ــلـ ــغـ ــتـ حــــفــــتــــر، مـــسـ
الــســيــاســي بــعــد. وفــــي هــــذا الــصــدد، 
دعـــــت قــــــوات حـــكـــومـــة الـــــوفـــــاق، لــيــل 
األربـــعـــاء - الــخــمــيــس، إلـــى رفـــع هــذه 
الــقــوات درجـــة الــتــأهــب واالســتــعــداد 
لصد أي هجوم محتمل في خطوط 
التماس )سرت - الجفرة( من جانب 
مليشيات حفتر، وذلك وفق ما أكده 
ــــي لــعــمــلــيــة »بـــركـــان  ــــامـ ــز اإلعـ ــركــ املــ
الغضب«، على حسابه في »تويتر«.
)األناضول(

تنسيق بين حلفاء حفتر إلعادة 
التموضع واحتواء النفوذ التركي

تعد الخطة ببناء أجهزة أمنية وطنية من القبائل )محمود تركية/األناضول(

وعد عبد الملك بانتقال الحكومة إلى عدن خالل أيام )فابريس كوفريني/فرانس برس(

ناصر السهلي

في موسم أعياد امليالد، الحت بارقة 
أمل إلنهاء مأساة معتقلي »الهول«، 

عند الحدود السورية - العراقية. 
فبمبادرة فنلندية - أملانية جرى 

استعادة بعض األطفال واألمهات 
من جحيم »غوانتانامو أوروبا«، كما 

تصفه منظمات حقوقية ووسائل 
إعالم أوروبية.

ويضم معسكرا اعتقال »الهول« 
و»الروج«، بإشراف طرف كردي 

بعينه، »قوات سورية الديمقراطية« 
)قسد(، أكثر من 73 ألف شخص، 

90 في املائة منهم من النساء 
واألطفال )65 في املائة تحت 12 
سنة(. ومنذ 3 سنوات والوضع 

املأساوي يزداد سوءًا، إلى جانب 
سوء التغذية والرعاية الصحية 

والحقوقية. وتوفي في العام املاضي 
لوحده 517 شخصًا، بينهم 371 
، وفقًا لتصريحات متحدثة 

ً
طفال

باسم الهالل األحمر الكردي دالل 
إسماعيل.

ومن بني املعتقلني 11 ألف شخص 
من غير السوريني والعراقيني، 

 و230 امرأة من 
ً
بينهم 640 طفال

جنسيات أوروبية. شهادات املنظمات 
الحقوقية، واألجهزة األمنية، توثق 
انتشار أمراض نفسية وأعراض 
ما بعد الصدمة بني املنسيني في 

»غوانتانامو أوروبا«.
األطفال الذين فقدوا أحد أو كال 

األبوين، ولديهم أجداد في أوروبا، 
يجري ببساطة التعامل معهم 

كمذنبني، بجريرة قرارات األهل. 
، وقبيل السنة 

ً
ففي كوبنهاغن، مثال

الجديدة، اضطرت رئيسة وزراء 
يسار الوسط في الدنمارك ميتا 
 عن 

ً
فريدركسن، للتراجع قليال

تصريحها بأن »آباء هؤالء )األطفال( 
أداروا ظهورهم لبلدهم«، لتبرير عدم 

 دنماركيًا 
ً
استعادة نحو 30 طفال

وأمهاتهم.
جهاز االستخبارات وخبراء أمنيون 

قدموا تقارير بأن هؤالء األطفال 
»ال يشكلون خطرًا على أمن البلد«، 

محذرين من خطورة بقاءهم في 
املعتقل. وعلى خلفية ذلك استدعى 

اليسار الدنماركي فريدركسن ووزير 
خارجيتها ييبا كوفود إلى جلسة 
استماع طارئة، ما جعلها تصرح 

بأنها ستأخذ بعني االعتبار التقارير 
األمنية. مشكلة معسكر »الهول« 

تبدو مزدوجة. فمنذ هزيمة تنظيم 
»داعش« راح طرف كردي بعينه 

يتخذه كورقة تفاوض مع األوروبيني، 
على أمل االعتراف بأمر واقع يسمى 
»غرب كردستان« في سورية. وعلى 
الجانب اآلخر ترى منظمات حقوقية، 

ومن بينها »الحقوق واألمن« 
و»أمنستي« و»الدنماركي لحقوق 

اإلنسان«، أن التصرفات األوروبية 
كارثية و»تغذي التطرف وتعد رمزًا 

للنفاق األوروبي«.
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ماكرون خرج من العزل
ــة، فــي  ــيـ ــفـــرنـــسـ ــة الـ ــاســ ــرئــ ــنـــت الــ ــلـ أعـ
بــيــان أمـــس الــخــمــيــس، أن الــرئــيــس 
ــانـــويـــل مـــــاكـــــرون، الــــــذي ثــبــتــت  ــمـ إيـ
إصــابــتــه بــفــيــروس كـــورونـــا فــي 17 
»لم  الحالي،  األول  ديسمبر/كانون 
عـــوارض«، ويمكنه  من  ُيعاني  يعد 
بــالــتــالــي إنـــهـــاء الـــعـــزل الـــــذي بـــدأه 
اإلليزيه  وأوضـــح  أيـــام.  سبعة  منذ 
أن مـــاكـــرون كـــان يــعــانــي مــن سعال 
ــفــــاع فـــي حـــــرارة الــجــســم وآالم  وارتــ
في العضات، مضيفا »خــال فترة 
مــن مواصلة نشاطه  املـــرض، تمكن 
ــيـــة الـــحـــالـــيـــة  ــفــــات الـــرئـــيـــسـ ــلــ ــــي املــ فـ
لبادنا و)تــرؤس( مجالس و)عقد( 

اجتماعات كانت مقررة«.
)فرانس برس(

 
مايا ساندو تؤدي اليمين 

رئيسة لمولدافيا
أدت مايا ســانــدو )الــصــورة(، أمس 
ــة  ــتــــوريــ ــمــــن الــــدســ ــيــ ــيــــس، الــ ــمــ الــــخــ
رئــــيــــســــة ملــــولــــدافــــيــــا، وذلــــــــك أثــــنــــاء 
أجـــريـــت بالقصر  تــنــصــيــب  مـــراســـم 
الجمهوري في العاصمة كيشيناو. 
ودعت ساندو إلى إجراء انتخابات 
تشكيل  دون  مـــن  مــبــكــرة  بــرملــانــيــة 
ــك إلــى  حــكــومــة مــؤقــتــة، مــرجــعــة ذلــ

ضرورة مكافحة الفساد. وتوجهت 
بـــالـــحـــديـــث إلـــــى األقــــلــــيــــات اإلثــنــيــة 
ــيــــة واألوكــــرانــــيــــة  بــلــغــاتــهــا الــــروســ

والغاغاوزية والبلغارية.
)العربي الجديد(

 
العراق: تعذيب ناشطة 

بعد اختطافها
ــــف جـــــــديـــــــدة ضـــد  ــنـ ــ فـــــــي مــــــوجــــــة عـ
ــراق،  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــن بـ ــيـ ــ ــدنـ ــ الــــنــــاشــــطــــن املـ
مسلحة  مليشيات  تــنــفــذهــا  والــتــي 
ــلـــفـــة، أكــــــــدت مـــــصـــــادر أمـــنـــيـــة  مـــخـــتـ
عراقية، وناشطون في بغداد، أمس 
الــخــمــيــس، الــعــثــور عــلــى الــنــاشــطــة 
انتصار ناهي، بعد أربعة أيام على 
اخــتــطــافــهــا، إذ وجـــدت مــرمــيــة على 
طريق سريع جنوبي بغداد، وقد تم 
تعذيبها وثقب ساقيها وتعريضها 
للكي بالنار. يأتي ذلك مع مواصلة 
ــــاق ســـراح  نــاشــطــن املـــنـــاشـــدة إلطـ
الــنــاشــطــة فـــي احــتــجــاجــات ســاحــة 
الــتــحــريــر فـــي بـــغـــداد زهـــــراء فــاضــل 
الـــتـــي اخــتــطــفــت عــلــى يـــد مسلحن 
ــقـــص شـــعـــر رأســــهــــا وفــقــا  قــــامــــوا بـ

لصور متداولة.
)العربي الجديد(

 
مصر تسقط الجنسية عن 

غادة نجيب
ــيـــس الـــــــــوزراء املـــصـــري،  أصــــــدر رئـ
مصطفى مدبولي، أمس الخميس، 
لــســنــة 2020،  ــم 48  ــرارًا حــمــل رقــ ــ قــ
بــاملــوافــقــة عــلــى إســقــاط الجنسية 
أصل  مــن  السياسية  الناشطة  عــن 
ــي مــن  ــ ــيـــب، وهــ ســـــــوري غـــــــادة نـــجـ
وتقيم   ،1972 عــام  القاهرة  مواليد 
ــك بــدعــوى  ــ حــالــيــا فـــي تـــركـــيـــا، وذلـ
ــة خـــــارج الـــبـــاد،  ــاديـ ــعـ إقــامــتــهــا الـ
بــاإلضــرار  بإدانتها  وصـــدور حكم 
ــــت نــجــيــب  ــاركـ ــ بـــأمـــن الـــــدولـــــة. وشـ
وزوجـــهـــا الــفــنــان هــشــام عــبــد الــلــه 
املجلس  حكم  ضد  التظاهرات  في 
العسكري للباد، في أعقاب تنحي 
الرئيس الراحل حسني مبارك عن 

السلطة.
)العربي الجديد(

المغرب: اجتماع 
استثنائي لـ»العدالة 

والتنمية«
ــة  ــ ــانـ ــ ــنــــي واألمـ قــــــرر املـــجـــلـــس الــــوطــ
والتنمية«،  »الــعــدالــة  لحزب  العامة 
أمــــس الــخــمــيــس، الـــدعـــوة إلــــى عقد 

الــحــزب،  لــبــرملــان  دورة اســتــثــنــائــيــة 
األحد املقبل، وذلك في خطوة أخرى 
البيت  تداعيات ما يعيشه  ملعالجة 
الداخلي من غضب حــاد وصــل إلى 
العام  أمينه  باستقالة  املطالبة  حد 
ســعــد الـــديـــن الــعــثــمــانــي )الـــصـــورة( 
بــســبــب تــوقــيــعــه التـــفـــاق اســتــئــنــاف 

العاقات مع إسرائيل.
)العربي الجديد(



الرئيس الخاسر يكرّم كبار مستشاريه»بالك ووتر«: هل يتجه العراق لـ»الجنائية«؟
مكافآت التطبيع مع إسرائيل
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أذربيجان تتوسط بين 

تركيا وإسرائيل
اإلســرائــيــلــي،  »وااله«  مــوقــع  كــشــف 
الــــرئــــيــــس   

ّ
أن الـــــخـــــمـــــيـــــس،  أمـــــــــس 

األذربـــــــيـــــــجـــــــانـــــــي إلـــــــهـــــــام عـــلـــيـــيـــف 
ــتـــوســـط بــن  )الـــــصـــــورة( يــــحــــاول الـ
ــى أن  تــركــيــا وإســـرائـــيـــل. وأشــــــار إلــ
الرئيس  مع  هاتفيا  تحدث  علييف 
ــــان بهذا  الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغـ

الــشــأن، فــي حــن تــحــدث مستشارو 
ــى  ــ الـــــــرئـــــــيـــــــس األذربــــــــيــــــــجــــــــانــــــــي إلــ
املسؤولن اإلسرائيلين، وأبلغوهم 
 أردوغان لم يرفض بشكل مطلق 

ّ
بأن

ــع  ــوقـ ــل املـ ــقــ ــهــــود املــــصــــالــــحــــة. ونــ جــ
عــن مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن قولهم 
بــاملــســاعــدة   أذربـــيـــجـــان مــعــنــيــة 

ّ
إن

ــن تــركــيــا  ــ ــل مـ ــ ــاع كـ ــ ــنـ ــ ومــــحــــاولــــة إقـ
وإسرائيل بإصاح عاقاتهما.

)العربي الجديد(
 

إسرائيل منفتحة على 
فكرة اتفاق نووي 

موسع
ــــي فــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــن الـــســـفـــيـــر اإلسـ ــ ــلـ ــ أعـ
أمــس  يــســخــاروف،  بــرلــن جيريمي 
الـــخـــمـــيـــس، أن إســـرائـــيـــل مــنــفــتــحــة 
على الفكرة التي تقدمت بها أملانيا 
بــشــأن اتــفــاق إيــرانــي أوســـع، يشمل 
خـــصـــوصـــا الـــبـــرامـــج الــبــالــيــســتــيــة، 
ــركــــي  ــيــ ــيـــــس األمــ ــ ــرئـ ــ ــي الـ ــ ــولـ ــ ــد تـ ــعــ بــ
ــه فــي  ــامـ ــهـ املـــنـــتـــخـــب جــــو بــــايــــدن مـ
املقبل.  الــثــانــي  يــنــايــر/كــانــون  شهر 
وقــال إن الدعوة التي وجهها وزير 
ــانــــي هــايــكــو مــاس  الـــخـــارجـــيـــة األملــ
لتوسيع االتــفــاق الــنــووي اإليــرانــي 

»خطوة في االتجاه الصحيح«.
)فرانس برس(

انفجار خط الغاز 
في سيناء

ــيـــس،  ــمـ وقـــــــع انـــــفـــــجـــــار، أمـــــــس الـــخـ
ــــذي يــمــر بــمــديــنــة  فـــي خـــط الـــغـــاز الـ
سيناء،  شمال  بمحافظة  العريش، 
شرقي مصر. وقالت مصادر قبلية 
وشـــهـــود عـــيـــان إن صــــوت انــفــجــار 
هائل هز املكان، قبل تصاعد ألسنة 
أنه  وأوضــحــت  كبير.  بشكل  اللهب 
لم يتم التعرف على سبب االنفجار، 
فيما لم يكن هناك وجود ألي قوات 

أمنية أو هندسية باملكان.
)العربي الجديد(

آبي أحمد: جهات 
خططت للمواجهات مع 

السودان
اعتبر رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي 
أحــمــد )الـــصـــورة(، أمــس الخميس، 
تـــتـــحـــرك  ــا،  ــهـ ــمـ يـــسـ لـــــم  جــــهــــات   

ّ
أن

ــوادة فـــي بـــث الــشــكــوك  ــ مـــن دون هــ
بــــن الـــــســـــودان وإثـــيـــوبـــيـــا وخــلــق 
الــعــداوات بينهما. وقــال، في بيان، 
 الحكومة اإلثيوبية »ظلت تتابع 

ّ
إن

عــن كثب مــا تــقــوم بــه تلك الجهات 
الــجــوار  مــن تشويه عــاقــات حسن 
الــحــمــيــمــة والــفــريــدة بــن الــبــلــديــن، 

وأن تــلــك الـــجـــهـــات الـــتـــي تــحــركــهــا 
أهداف دفينة في خلق الشكوك بن 
الشعبن هي من خطط ومول ونفذ 
املـــواجـــهـــات األخـــيـــرة الــتــي حــدثــت 

على الحدود«.
)العربي الجديد(

 
تشييع عبد الرحيم ملوح

شيع، أمس الخميس، جثمان نائب 
»الــجــبــهــة  ــــن الـــعـــام الــســابــق لـــ األمـ
ــلـــســـطـــن«،  ــة لـــتـــحـــريـــر فـ ــيـ ــبـ ــعـ الـــشـ
السابق  التنفيذية  اللجنة  عــضــو 
الفلسطينية عبد  التحرير  ملنظمة 
الــرحــيــم مـــلـــوح، مـــن مــقــر الــرئــاســة 
في  الــلــه  رام  بمدينة  الفلسطينية 
الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة. وشـــارك 
ــيــــس الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــحــمــود  ــرئــ الــ
ــيــــس الــــــــــوزراء مــحــمــد  عـــبـــاس ورئــ
ــة وأعـــــضـــــاء مــــن الــلــجــنــتــن  ــيـ ــتـ اشـ
ــة الــــتــــحــــريــــر،  ــمـ ــنـــظـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ملـ
وشــخــصــيــات  وزراء  جــــانــــب  إلـــــى 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أخــــــــرى فـــــي مــــراســــم 
التشييع بحضور أفــراد من عائلة 

ملوح الذي توفي أول من أمس. 
)العربي الجديد(

بغداد ــ سالم الجاف

ترامب  دونــالــد  األميركي  الرئيس  عفو  أعــاد 
عـــن 4 مـــن مـــرتـــزقـــة »بـــــاك ووتـــــــر«، الــثــاثــاء 
املاضي، مدانن بقتل 17 عراقيا وإصابة 20 
جرح  فتح   ،2007 أيــلــول  سبتمبر/  منتصف 
املــجــزرة الــتــي وقــعــت فــي ســاحــة الــنــســور في 
بــغــداد، مــع تصاعد الــدعــوات لــلــرد على هذا 
األمر عبر رفع السلطات العراقية دعوى أمام 

املحكمة الجنائية الدولية.
ــلــــن املـــحـــامـــي جـــاســـم مــحــمــد الــتــمــيــمــي،  وأعــ
وهـــو عــضــو نــقــابــة املــحــامــن الــعــراقــيــن عن 
جانب الكرخ في بغداد، حيث وقعت مجزرة 
ســاحــة الــنــســور، أن الـــعـــراق يــمــكــنــه الــتــحــرك 
اعتبار  الدولية على  الجنائية  نحو املحكمة 
ــتـــال  ــتـــرة االحـ ــــال فـ ــعـــت خـ أن الـــجـــريـــمـــة وقـ
الـــقـــبـــول للقضية  األمـــيـــركـــي، وفــيــهــا أركــــــان 

وفرص كسبها.
»الــعــربــي  ــــاف الــتــمــيــمــي، فـــي تــصــريــح لـــ وأضـ
الــجــديــد«، أن حـــراك الــنــواب الــعــراقــيــن عقب 
ــن الــقــتــلــة ال يــمــكــن  ــرامــــب الـــعـــفـــو عــ إعــــــان تــ
اعـــتـــبـــاره جـــديـــا بـــقـــدر مـــا يــمــثــل تــصــريــحــات 
وبيانات استنكار، قد تندرج ضمن مسايرة 
غضب الشارع العراقي. وأوضــح أنه بإمكان 
الــقــضــيــة  تــتــولــى  أن  الــعــراقــيــة  الـــعـــدل  وزارة 
ــــرى غير  بــعــيــدًا عـــن أي مــنــظــمــة أو جــهــة أخـ
ــار إلـــى أنـــه يــمــكــن للسلطات  ــ تــنــفــيــذيــة. وأشـ
العراقية استدعاء ذوي الضحايا مرة أخرى 
في حال قررت ذلك، »لكن على األغلب حكومة 
)مصطفى( الكاظمي لن تتحرك أكثر من بيان 

االستنكار الذي أصدرته وزارة الخارجية«.

ــال الــخــبــيــر الــقــانــونــي الــعــراقــي  مــن جــهــتــه، قـ
طارق حرب، في تصريح، إن »عناصر شركة 
باك ووتر لم يحاكموا في املحاكم األميركية 
ألنهم قتلوا عراقين، بل ألنهم خالفوا قواعد 
ُحــددت في  االشتباك، ولــم يلتزموا بمعايير 
عمل الشركة والــقــانــون األمــيــركــي«. وأوضــح 
أن »اإلعفاء كان عن جريمة واتهام أميركَين، 

ولم يكن باتهام عراقي«.
وأعلن رئيس كتلة »إرادة« البرملانية النائب 
ــامــــة دعــــوى  حـــســـن عــــــرب، الـــتـــوجـــه نـــحـــو إقــ
»العربي  قضائية في املحاكم الدولية. وقال، لـ
الــجــديــد«: »ســنــتــحــرك كــنــواب إلقــامــة دعــوى 
الــدولــيــة، كـــون املجني  قضائية فــي املــحــاكــم 

العراقين ونحن ممثلون عنهم«.  عليهم من 
والقضاء  الخارجية  ووزارة  الحكومة  ودعــا 
الـــعـــراقـــي إلـــــى »اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات قــانــونــيــة 

وتقديم مذكرة احتجاج إلى مجلس األمن«.
ــائــــب صــــــــادق املـــحـــنـــا،  ــنــ ــه، عــــــّد الــ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اإلعـــفـــاء 
ــعــــراقــــي، وال ســيــمــا  »اســـتـــهـــانـــة بــالــشــعــب الــ
ــم بــــــاك ووتــــــــر مـــثـــبـــتـــة بـــالـــصـــوت  ــ ــرائـ ــ أن جـ
والـــصـــورة«. أمـــا »ائـــتـــاف الــنــصــر«، بزعامة 
»الحق   

ّ
أن بيان،  في  فاعتبر،  العبادي  حيدر 

بــــاٍق، وعــلــى مؤسسات  القتلة  الــعــراقــي ضــد 
امللف بما يحقق  املعنية متابعة هــذا  الدولة 

العدالة للعراقين«.

استبق الرئيس األميركي الخاسر دونالد ترامب خروجه من البيت األبيض في 20 
يناير/كانون الثاني املقبل بتكريم كبار مستشاريه، بحجة إبرامهم اتفاقات تطبيع 
مع إسرائيل. ومنح ترامب، أمس الخميس، عددًا من كبار مستشاريه أوسمة األمن 
القومي، مكافأة لهم عن دورهــم في املساعدة في إبــرام اتفاقات تهدف إلى تطبيع 

العاقات بن إسرائيل وأربع دول عربية.
وأعطى ترامب وسام األمن القومي لوزير الخارجية مايك بومبيو، ووزير الخزانة 
املستشارين  وكبير  أوبــرايــن،  روبــرت  القومي  األمــن  ومستشار  منوتشن،  ستيفن 
بيركوفيتش، والسفير  آفــي  األوســـط  للشرق  األمــيــركــي  واملــبــعــوث  جــاريــد كوشنر، 
األمــيــركــي لــدى إســرائــيــل ديفيد فــريــدمــان، والسفير األمــيــركــي لــدى اإلمــــارات جون 
راكولتا. وذكر البيت األبيض، في بيان، أنه »بفضل جهود هؤالء األفــراد لن تكون 

املنطقة كما كانت، إذ إنها تتجاوز أخيرًا صراعات املاضي«.
وتــعــود سلطة الرئيس فــي منح وســام األمــن القومي إلــى عــام 1953، بموجب أمر 

تنفيذي يسمح باالعتراف باملساهمات الرئيسية في مجال األمن القومي.
وأبرمت إسرائيل على مدى األشهر األربعة املاضية اتفاقات مع اإلمارات والبحرين 
 عن املغرب. ويأمل كبار املسؤولن األميركين إبرام اتفاق آخر قبل 

ً
والسودان، فضا

انتهاء والية ترامب.
وكان وزير التعاون اإلقليمي اإلسرائيلي أوفير أكونيس قال، لقناة »واي نت تي في‹‹ 
اإلسرائيلية أمس األول، إن إسرائيل تعمل إلضفاء الطابع الرسمي على العاقات 
مع بلد إسامي قبل رحيل ترامب. وأشــار إلى أن األمــر يتعلق بدولتن. ولفت إلى 
أن  السعودية ليست كذلك. وأعلن  أن  قد تكون إحداهما، مضيفا  أن سلطنة عمان 
البلد اآلخر املرشح، يقع أبعد باتجاه الشرق، وهو »بلد مسلم ليس صغيرًا« لكنه 
ليس باكستان. وكانت إندونيسيا، أكبر دولة إسامية من حيث عدد السكان، أعلنت 
األسبوع املاضي أنها لن تعترف بإسرائيل ما دامت مطالب إقامة دولة فلسطينية 
التنفيذي  الــرئــيــس  الـــذي يشغل منصب  بــوهــلــر،  آدم  أن  العلم  بــعــد. مــع  لــم تتحقق 
ملؤسسة »تمويل التنمية الدولية األميركية« )وكالة حكومية تستثمر في الخارج( 
إندونيسيا،  مع  أن هناك محادثات  أيــام  قبل  بلومبيرغ  ملوقع  في حديث  أعلن  قد 
وإذا كانوا مستعدين لتطوير العاقة مع إسرائيل فإنه لن يكون متفاجئا إن قامت 

املؤسسة بتمويل إندونيسيا »بمليار أو ملياري دوالر إضافين«. 
)رويترز(

أعدت الخيارات 
األميركية للرد لتكون 

غير تصعيدية

عفا ترامب عن 
حليفيه القديمين بول 

مانافورت وروجر ستون

ظريف: سيتحمل 
ترامب مسؤولية أي 

مغامرة يقوم بها

عطّل ترامب موازنة 
الدفاع للعام 2021 في 

الكونغرس

قصف المنطقة 
الخضراء

 واشنطن، طهران، بغداد 
العربي الجديد

بعد ساعات من زيارة قائد »فيلق 
ــــدس« اإليــــــرانــــــي إســـمـــاعـــيـــل  ــقــ ــ ــ ال
ــداد، مـــســـاء الـــثـــاثـــاء  ــ ــغـ ــ ــي بـ ــاآنــ قــ
ــرى الــســنــويــة  ــذكــ ــراب الــ ــتــ ــي، ومــــع اقــ ــاضــ املــ
األولى ملقتل قائد »الفيلق« قاسم سليماني، 
الــثــانــي 2020 بطائرة  يــنــايــر/كــانــون  فــي 3 
أمــيــركــيــة مــســيــرة فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة، 
عــــاد تـــراشـــق الــتــهــديــدات واالتـــهـــامـــات بن 
واشنطن وطهران، فيما تخيم أجواء التوتر 
الحديث  عـــودة  مــع  الــخــضــراء  املنطقة  على 

عن إغاق السفارة األميركية.
ووجـــه الــرئــيــس األمــيــركــي الــخــاســر دونــالــد 
 إياها 

ً
تــرامــب تــحــذيــرًا إلــى طــهــران، محما

مسؤولية مقتل أي مواطن جراء استهداف 
الــســفــارة األمــيــركــيــة، فــي تــنــاغــم مــع تهديد 
قيادة القوات األميركية في الشرق األوسط، 
ــن الــقــومــي على  ــ فــيــمــا اتـــفـــق مــســؤولــو األمـ
خـــيـــارات عــــدة، غــيــر تــصــعــيــديــة، لتقديمها 
إلى ترامب بهدف ردع أي هجوم يستهدف 
العسكرين والدبلوماسين األميركين في 

العراق.
ــران الــتــي ســارعــت إلـــى الـــرد عــلــى تــرامــب  إيــ
والقيادة العسكرية األميركية، اعتبرت على 
لسان وزيــر الخارجية محمد جــواد ظريف 
أن تهديد ترامب يأتي لصرف االنتباه عن 
األميركي.  الــداخــل  فــي  الكارثية  اإلخــفــاقــات 
ونصح املتحدث باسم الخارجية االيرانية 
األمـــيـــركـــي  ــيـــس  الـــرئـ زادة  ســعــيــد خــطــيــب 
التوتر واملغامرات في األيام  إثــارة  بتجنب 
األخـــيـــرة مـــن وجـــــوده فـــي الــبــيــت األبـــيـــض. 
حّمل الحكومة األميركية 

ُ
وأكد أن »طهران ت

مسؤولية عواقب أي خطوة حمقاء قد تقوم 
بها في الظروف الراهنة«.

وتــعــرضــت املــنــطــقــة الــخــضــراء، الــتــي تضّم 
الــســفــارة األمــيــركــيــة وبــعــثــات غربية  مبنى 
ي الحكومة والبرملان   عن مقرَّ

ً
مختلفة، فضا

املاضي،  األحــد  الجمهورية، مساء  ورئاسة 
ردت  »كاتيوشا«،  بصواريخ  رشقات  لعدة 
عــلــيــهــا مـــنـــظـــومـــة الــــصــــواريــــخ األمـــيـــركـــيـــة 
املوجودة في مبنى السفارة وأسقطت عددًا 
مــنــهــا، لــكــن أخــــرى ســقــطــت عــلــى مــقــربــة من 
الــســفــارة، الــتــي ســارعــت لــإعــان فــي بيان 
رســمــي عــن عـــدم تــعــرض أي مــن موظفيها 
لــلــضــرر جــــراء الــهــجــوم. وتـــداولـــت أوســـاط 
سياسية عراقية أحاديث عن تهديد أميركي 

أمس األول، صورة لثاثة صواريخ، أرفقها 
بتغريدة جاء فيها: »لقد تعرضت سفارتنا 
ــاضـــي( لــقــصــف بــعــدة  ــد )املـ فـــي بـــغـــداد األحــ
صــواريــخ، ثــاثــة منها فشلت فــي اإلطـــاق. 
احــــــذروا مـــن أيــــن مـــصـــدر تــلــك الـــصـــواريـــخ: 
إيران. اآلن تصل إلينا األنباء حول هجمات 
بــالــعــراق«.  إضــافــيــة تستهدف األمــيــركــيــن 
وأضــــاف »نــصــيــحــة أخــويــة ووديــــة إليــــران: 
ــركـــي، ســأحــمــل  ــيـ أمـ مــــواطــــن  أي  تـــوفـــي  إذا 

املسؤولية إليران. فكروا في األمر جيدًا«.
ــي بــيــان  ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــة األمـ ــيـ ــارجـ ودانــــــــت الـــخـ
ــل مـــلـــيـــشـــيـــات  ــبــ ــن قــ ــ ــر مــ ــ ــيــ ــ »الـــــهـــــجـــــوم األخــ
ــغــــداد«، مــعــتــبــرة  ــران فـــي بــ ــ مــدعــومــة مـــن إيــ
أن هــــذه املــجــمــوعــات »هــــي الــعــائــق األكــبــر 
أمـــام مــســاعــدة الــعــراق لــلــعــودة إلـــى الــســام 
واالزدهار«. كما نشر وزير الخارجية مايك 
بومبيو تغريدة اعتبر فيها أن على »هؤالء 
املجرمن والفاسدين أن يوقفوا نشاطاتهم 

املزعزعة لاستقرار«.
ونــددت قيادة القوات األميركية في الشرق 
ــتــهــا 

ّ
ــا شــن ــاروخــ األوســــــط بـــإطـــاق »21 صــ

بــشــكــل شــبــه مـــؤكـــد مــلــيــشــيــا مـــدعـــومـــة من 
إيـــران، والــتــي مــن الــواضــح أن الــهــدف منها 
وأضافت،  مدنين«.  سقوط  تجنب  يكن  لم 
املتحدة ستحاسب  »الواليات  أن  في بيان، 
أمــيــركــي نتيجة عمل  إيــــران عــلــى مقتل أي 
هذه املليشيات املارقة املدعومة من إيران«.

ــرامـــب، كــتــب وزيــــر الــخــارجــيــة  وردًا عــلــى تـ
اإليــرانــي محمد جــواد ظــريــف، فــي تغريدة 
ــيــــس، »تــــعــــريــــض مـــواطـــنـــيـــك  ــمــ أمـــــــس الــــخــ
للخطر في الخارج لن يصرف االنتباه عن 
اإلخــفــاقــات الــكــارثــيــة فــي الـــداخـــل«. وأرفـــق 
منشورة  لترامب  لتغريدات  صــورة  ظريف 

جـــديـــد بــعــد ســـاعـــات مـــن الـــهـــجـــوم. ووفــقــا 
لــنــائــب فـــي الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي تـــحـــدث، في 
 قائد 

ّ
فــإن الــجــديــد«،  »العربي  لـ وقــت سابق 

فرانك  الجنرال  األميركية  املركزية  القيادة 
ماكينزي أبلغ رئيس أركان الجيش العراقي 
الفريق الركن عبد األمير يارالله، بأنهم لن 
ينتظروا حتى ُيصاب أو ُيقتل أحد موظفي 
الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة حــتــى يــقــومــوا بــالــرد، 
مطالبن بوقف الهجمات وتقديم منفذيها 
للمحاكمة وفق قانون مكافحة اإلرهاب في 

العراق.
وذكر موقع »اكسيوس« اإلخباري األميركي، 
ليل األربعاء الخميس، أن واشنطن تدرس 
ــغـــداد بــعــد سلسلة  ــــاق ســفــارتــهــا فـــي بـ إغـ
استهدفت  »كاتيوشا«  بصواريخ  هجمات 
املنطقة الخضراء، وتتهم مليشيات موالية 
إليــران بالوقوف وراءهــا. وبحسب مصادر 
ــــــدرس ضمن 

ُ
ــإن الـــخـــطـــوة، الـــتـــي ت ــع فــ املـــوقـ

خيارات أخرى، قد تكون مقدمة لرد أميركي 
ضد إيران.

وقــــال مـــســـؤول رفــيــع املــســتــوى فـــي اإلدارة 
األميركية، لوكالة »رويترز« أمس الخميس، 
ــن الـــقـــومـــي اتــفــقــوا  ــ إن كـــبـــار مـــســـؤولـــي األمـ
إلى  األربــعــاء على عــدة خــيــارات لتقديمها 
يــســتــهــدف  بـــهـــدف ردع أي هـــجـــوم  تـــرامـــب 
العسكرين والدبلوماسين األميركين في 
الــعــراق. وأوضـــح املــســؤول، الــذي طلب عدم 
نشر اسمه، أن املسؤولن الكبار، وهم القائم 
بــأعــمــال وزيــــر الـــدفـــاع كــريــس مــيــلــر ووزيـــر 
األمــن  ومستشار  بومبيو  مايك  الخارجية 
ــــرت أوبــــرايــــن، بــحــثــوا الــوضــع  الــقــومــي روبـ
األبيض. وأضاف  بالبيت  اجتماع عقد  في 
املسؤول، الذي لم يصف محتوى الخيارات 
أن   عسكريا، 

ً
كانت تتضمن عما إذا  مــا  أو 

»مجموعة متنوعة من الخيارات« ستطرح 
إلــى أن كل خيار  على ترامب قريبا، مشيرًا 
عـــد ليكون غير 

ُ
مــن الــخــيــارات املــطــروحــة »أ

ــردع املـــزيـــد مـــن الــهــجــمــات«.  ــ تــصــعــيــدي ولــ
وقال املسؤول إن الهدف من اجتماع البيت 
األبيض هو »إعــداد املجموعة الصائبة من 
للرئيس،  نقدمها  أن  يمكن  التي  الخيارات 
اإليــرانــيــن واملليشيات  نـــردع  أنــنــا  لضمان 
الــعــراق عن شن هجمات على  الشيعية في 
أفــرادنــا«. وأشــار مسؤول أميركي آخــر إلى 
الرغم من عــدم إصابة أي أميركي  أنــه على 
في الهجوم، فقد تم إطاق ما يقرب من 21 

صاروخا أصاب عدد منها مبنى السفارة.
ونــشــر تـــرامـــب، عــلــى حــســابــه فـــي »تــويــتــر« 

السابق  الرئيس  إن  فيها  يقول  أعـــوام  قبل 
ــاراك أوبـــامـــا كـــان ســيــبــدأ حــربــا مــع إيـــران  بــ
لتتم إعــادة انتخابه، وصــورة شاشة لرسم 
خطورة  درجـــة  يكشف  أنــه  يفترض  بياني 

جائحة كورونا في الواليات املتحدة.
وكــتــب ظــريــف فــي تغريدة أخـــرى »فــي املــرة 
منطقتنا  املتحدة  الواليات  دمرت  املاضية، 
الدمار  بأسلحة  املتعلقة  اتها  افتراء بسبب 
الشامل، وأهــدرت سبعة تريليونات دوالر، 
الضحايا  مــن   58976 سقوط  فــي  وتسببت 
األمــيــركــيــن«، فــي إشــــارة إلـــى غـــزو الــعــراق 
في العام 2003. وأضاف »سيتحمل ترامب 
بها  يقوم  أي مغامرة  كاملة عن  املسؤولية 

وهو في طريقه للخروج«.
الخارجية  باسم  املتحدث  وجــه  مــن جهته، 
أمــــس  زادة،  خـــطـــيـــب  ســـعـــيـــد  ــيــــــة  ــرانــــ اإليــــ
إلى  تدعوه  ترامب،  إلى  الخميس، نصيحة 
الــتــوتــر واملــغــامــرات الخطيرة  ــارة  إثـ تجنب 
فــي األيــــام األخـــيـــرة مــن وجــــوده فــي البيت 
فــي تصريح،  زادة،  وقـــال خطيب  األبــيــض. 
ــذه الــتــصــريــحــات واالتـــهـــامـــات  إن »مـــثـــل هــ
املــتــكــررة، والــتــي ال أســــاس لــهــا، واملــفــبــركــة 
يمكن تقييمها في إطــار توجيه االتهامات 
األبيض،  البيت  عليها  اعتاد  التي  الفارغة 
بهدف التغطية على الظروف الصعبة جدًا 
ــرامــــب«. ورفـــــض خطيب  الـــتـــي يــواجــهــهــا تــ
العسكرية  والــقــيــادة  تــرامــب  اتــهــامــات  زادة 
األميركية لطهران بالوقوف خلف الهجوم. 
وقــــال »مــثــلــمــا تـــم اإلعـــــان عــنــه مــــــرارًا، فــإن 
ــلــــى األمــــــاكــــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  الــــهــــجــــوم عــ
القضية  أمر مرفوض. وفي هذه  والسكنية 
بــالــذات، فــإن أصــابــع االتــهــام موجهة نحو 
املنطقة  فــي  وحلفائها  وشــركــائــهــا  أمــيــركــا 

التوتر وإثــارة  الذين يسعون وراء تصعيد 
ــاف »مــثــلــمــا قــلــنــا فــي  ــ ــ ــــدة«. وأضـ ــــديـ فــــن جـ
وقــــت ســـابـــق، فــــإن رد إيـــــران عــلــى اإلرهــــاب 
وفي  وشجاعا،  صريحا  سيكون  األميركي 
مستوى مناسب له، لذا من األفضل للنظام 
أكثر  سيناريوهات  يستخدم  أن  األميركي 
ــه لـــلـــفـــن«. وتـــابـــع أن  ــارتــ قـــبـــواًل لــتــبــريــر إثــ
»الــجــمــهــوريــة اإلســامــيــة اإليــرانــيــة تعتبر 
الــحــكــومــة األمــيــركــيــة بــأنــهــا املــســؤولــة عن 
ــواقـــب أي خــطــوة حــمــقــاء في  تـــداعـــيـــات وعـ

الظروف الراهنة«.
في هذا الوقت، واصلت، لليوم الثالث على 
تحليقها  عراقية  مراقبة  طــائــرات  الــتــوالــي، 
املنطقة  بمحيط  منخفضة  على مستويات 
السفارة  تقع  بــغــداد حيث  الخضراء وســط 
األميركية، إضافة إلى مناطق قريبة منها. 
ــلــــة مــــن الــجــيــش  كـــمـــا تــنــتــشــر وحـــــــدات راجــ
والـــشـــرطـــة، وعــنــاصــر تـــرتـــدي الــــزي املــدنــي 
تتبع جهازي املخابرات واألمن الوطني، في 
التقاطعات واملناطق القريبة من نهر دجلة، 
وسط العاصمة. ويوحي هذا اإلجراء بعدم 
تجدد  عــدم  بمسألة  العراقية  الحكومة  ثقة 
القصف مرة أخرى على غرار هجوم األحد 
املاضي، رغم الحراك السياسي الذي تزامن 
مع وصــول قاآني، إلى بغداد منذ الثاثاء، 
وتــــأكــــيــــده عـــلـــى عــــــدم مـــســـؤولـــيـــة طـــهـــران 
 عــــن الـــهـــجـــمـــات أو تــحــريــضــهــا الــفــصــائــل 

املسلحة عليه.
وقال جنرال عراقي بارز في قيادة عمليات 
بغداد، ضمن اللواء 52 في الجيش العراقي، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه تـــم فــعــلــيــا إعـــان  لـــ
حــالــة طــــوارئ بمحيط املــنــطــقــة الــخــضــراء، 
الجماعات  تنفذ  أن  يتوقع  الــتــي  واملــنــاطــق 

املسلحة منها هجمات صاروخية«. وأشار 
الكاظمي  الـــوزراء مصطفى  أن »رئيس  إلــى 
لوح بعقوبات قاسية تجاه آمري الوحدات 
والقطعات التي تنطلق منها صواريخ تجاه 
املحكمة  إلــى  وإحالتهم  الــخــضــراء،  املنطقة 
الــعــســكــريــة«، لــكــنــه فــي الــوقــت نــفــســه يؤكد 
تتنقل  الهجمات  تنفذ  الــتــي  الجماعات  أن 
»هويات وسيارات مرخصة من الحكومة  بـ
ــا الـــكـــاتـــيـــوشـــا  ــون أفــــــــراد خــــايــ ــ نـــفـــســـهـــا، كــ
ضمن  منضوية  مسلحة  لفصائل  ينتمون 

الحشد الشعبي«. 
ــلــــن وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الـــعـــراقـــي عــثــمــان  وأعــ
ــقـــال أحـــد  ــتـ الـــغـــانـــمـــي، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، اعـ
الخضراء  املنطقة  على  الــصــواريــخ  مطلقي 
الخضراء،  املنطقة  في  األميركية  والسفارة 
دون أن يوضح مزيدًا من التفاصيل. وقال، 
في تصريحات نقلتها وسائل إعام محلية 
عسكرية  أمنية  خطة  على  »نعمل  عــراقــيــة، 
والقوات  الخضراء،  املنطقة  استهداف  ملنع 
األمــنــيــة اعــتــقــلــت أحـــد مــطــلــقــي الــصــواريــخ 
تـــــجـــــاه الـــــســـــفـــــارة األمـــــيـــــركـــــيـــــة«، مــضــيــفــا 
»أفشلنا عدة مخططات الستهداف املنطقة 

الخضراء«.
في املقابل، تشير مصادر سياسية عراقية 
ــراهــــا الــكــاظــمــي  ــفــة أجــ

ّ
ــاالت مــكــث ــــى اتــــصــ إلـ

ــادات ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، لــلــتــأكــيــد  ــيــ مـــع قــ
عــلــى خــطــورة الــوضــع، وأن تــكــرار الهجوم 
يــعــنــي تــعــريــض أمــــن الـــعـــراق كــلــه لــلــخــطــر. 
ونــفــت املـــصـــادر، فــي الــوقــت ذاتــــه، التقارير 
األميركي  السفير  انتقال  عن  تحدثت  التي 
ماثيو تــولــر إلــى أربــيــل، مــؤكــدة أنــه مــا زال 
ــداد، وهــــنــــاك تــــواصــــل بـــيـــنـــه وبـــن  ــ ــغـ ــ  فــــي بـ

الحكومة العراقية.

تراشق تهديدات واتهامات 
بين واشنطن وطهران

انتشرت وحدات من الجيش والشرطة قرب نهر دجلة )أحمد الربيعي/فرانس برس(

)Getty/يعتبر مانافورت أكثر المستفيدين من العفو )يانا باسكوفا

أدين مرتزقة »بالك ووتر« بقتل 17 عراقيًا )علي يوسف/فرانس برس(

األحد  بغداد  في  األميركية  السفارة  على  الصاروخي  الهجوم  أدى 
تبادل  مع  وطهران،  واشنطن  بين  التوتر  منسوب  رفع  إلى  الماضي 
المسؤولين فيهما التهديدات، فيما وضع مسؤولو األمن القومي 

خيارات لردع أي هجوم جديد، قد تشنه مليشيات تابعة إليران

تقرير

متابعة

رصد

بعدما أدين بـ7 تهم تشمل عرقلة العدالة 
والـــتـــاعـــب  ــة  كــــاذبــ بــــشــــهــــادات  واإلدالء 
بــالــشــهــود، فــي إطــــار قــضــيــة رّكــــزت على 
لنشر  »ويكيليكس«  مــوقــع  مــع  تنسيقه 
ــــق مـــقـــرصـــنـــة مـــســـيـــئـــة لــلــمــرشــحــة  ــائـ ــ وثـ
هياري   2016 لرئاسيات  الديمقراطية 
كــلــيــنــتــون. أمـــا مـــانـــافـــورت، فــُحــكــم عليه 
العام  7 ســنــوات ونــصــف سنة  بالسجن 
املــاضــي، بتهم احــتــيــال ُكشفت فــي إطــار 
ــرت مــولــر، وكـــان تــرامــب قد  تحقيق روبــ
اعتبره ضحّية »مــؤامــرة«. وشكر كل من 

ستون ومانافورت ترامب على العفو.
ل ترامب، األربــعــاء، موازنة 

ّ
إلى ذلــك، عط

الكونغرس  أقرها  أن  التي سبق  الــدفــاع 
ــــب فــي  ــرامـ ــ ــة. وقــــــــال تـ ــقــ ــاحــ بـــغـــالـــبـــيـــة ســ
رســالــة لــلــكــونــغــرس، إن »نــــّص الــقــانــون 
ــة لـــألمـــن  ــويـ ــيـ ال يـــتـــضـــمـــن إجـــــــــــراءات حـ
القومي، وال يتوافق مع جهود حكومتي 
الــصــدارة على صعيد  لجعل أميركا في 
األمـــن الــقــومــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة«، 
مــعــتــبــرًا أن الــــنــــّص يــشــكــل »هــــديــــة إلـــى 
ــنـــي الـــخـــطـــوة  ــعـ الــــصــــن وروســــــيــــــا«. وتـ
الكونغرس،  إلــى مجلسي  الــنــص  إعـــادة 
الرئاسي  الفيتو  تــجــاوز  على  الــقــادريــن 
بالغالبية  مــجــددًا  عليه  التصويت  عبر 
املـــوصـــوفـــة، مـــا يــشــكــل، إذا حــصــل، كما 
ــة تـــرامـــب.  ــ هـــو مــتــوقــع، ســابــقــة فـــي واليـ
واقـــــتـــــراح الـــقـــانـــون مــنــفــصــل عــــن خــطــة 
دعــــم االقـــتـــصـــاد األمـــيـــركـــي، الــتــي يــلــّوح 
قيمة  وتــبــلــغ  بتعطيلها.  أيــضــا  تـــرامـــب 
موازنة الدفاع للعام املقبل 740.5 مليار 
دوالر، وتــلــحــظ زيـــــادة رواتـــــب مــوظــفــي 
بالفيتو،  ترامب هدد   

ّ
لكن الدفاع.  قطاع 

ألن الـــنـــص ال يــشــمــل خـــصـــوصـــا إلـــغـــاء 
قانون »املادة 230« الذي يحمي الوضع 
القانوني لشبكات التواصل االجتماعي 
 
ً
قائا تــجــاوزات،  بارتكاب  يتهمها  التي 

فــي رســالــتــه، إن املــــادة »تــســهــل انــتــشــار 
يشكل  ما  املضللة،  األجنبية  املعلومات 
الــقــومــي ونــزاهــة  تــهــديــدًا خطيرًا ألمننا 
انــتــخــابــاتــنــا«. كــمــا يـــأخـــذ تـــرامـــب على 
الــقــانــون أنـــه يــنــص عــلــى إعــــادة تسمية 
املعسكر  تكرم جنراالت  قواعد عسكرية 
الـــكـــونـــفـــدرالـــي. وردًا عــلــى ذلــــك، اتــهــمــت 
ــنــــواب الــديــمــقــراطــيــة  رئــيــســة مــجــلــس الــ
نـــانـــســـي بــيــلــوســي تــــرامــــب بــاســتــخــدام 
»ســاعــاتــه األخــيــرة فــي السلطة إلحــداث 
املــســؤول«،  غير  »العمل  بهذا  الفوضى« 
إجــازة  النواب سيعودون من  أن  مؤكدة 

يوم اإلثنن »لتجاوز الفيتو«.

الدستور، معتبرين أن ترامب استخدمه 
عــلــى حــســاب الــعــدالــة والـــقـــانـــون. ويــأتــي 
ذلك فيما كان ترامب قد عفا، الثاثاء، عن 
مقاولن عسكرين في شركة »باك ووتر« 
الــعــراق، كما  أدينوا بارتكاب مجزرة في 
عــن رجـــال عسكرين ومـــن األمـــن أديــنــوا 
بممارسة العنف ضد مدنين. كذلك عفا 
ترامب، أول من أمس، عن أعضاء سابقن 
جــمــهــوريــن فـــي الـــكـــونـــغـــرس. وبــحــســب 
»واشنطن بوست«، فإن ترامب طلب مّده 
بــاملــزيــد مــن األســـمـــاء للعفو عــنــهــا، وقــد 
يكون على الائحة املقبلة اسما محاميه 
الـــخـــاص رودي جــولــيــانــي ومــســتــشــاره 
كــــان  وإذا  بـــــــانـــــــون.  ــتــــيــــف  ســ ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ
مانافورت األكثر استفادة من العفو، ألنه 
كان ال يزال يخضع لإقامة الجبرية، إال 
 ماحقا من 

ّ
أن األخير ربما يمكن أن يظل

والية نيويورك، وهو ما ال يمكن إنهاؤه 
بعفو رئــاســي. ويسلط ذلــك الضوء على 
قــضــايــا كــثــيــرة يــمــكــن لــتــرامــب نــفــســه أن 
ياحق بها، ومنها التهرب الضريبي، ما 
يبقي احتمال عفوه عن نفسه قبل موعد 

تنصيب خلفه جو بايدن قائما.
أمس،  أول من  ترامب،  املحصلة، عفا  في 
والـــد صهره  فيهم  بمن  عــن 29 شخصا، 
ومـــســـتـــشـــاره جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، املـــطـــور 
كوشنر  وكــان  كوشنر.  تشارلز  العقاري 
األب قد أدين عام 2004 بالسجن، وقضى 
مــحــكــومــيــتــه، إلدالئــــه بــمــعــلــومــات كــاذبــة 
الفيدرالية، ومحاولة  االنتخابات  للجنة 

التأثير على شهود والتهرب الضريبي.
وقـــال البيت األبــيــض إن تــرامــب عفا عن 
مانافورت،  رئيس حملته في 2016 بول 
وحليفه القديم روجر ستون. وكان ترامب 
 

ّ
الــصــادرة بحق السجن  ف عقوبة 

ّ
قد خف

ستون )40 شهرًا( في إطار تحقيق مولر، 

واشنطن ــ العربي الجديد

عـــادت األســمــاء الــتــي أخـــذت حــّيــزًا مهما 
فـــي اإلعــــــام األمـــيـــركـــي خــــال الــســنــوات 
ــت ملتصقة 

ّ
األربــــع املــاضــيــة، بــعــدمــا ظــل

بالرئيس دونالد ترامب، إلى الظهور، ال 
سيما املرتبطة منها بالتحقيق الخاص 
التدخل  أداره روبــــرت مــولــر حـــول  الـــذي 
عام  األميركية  االنتخابات  في  الــروســي 
تــرامــب، أول مــن أمس  2016. فقد أصـــدر 
األربعاء، دفعة جديدة من األسماء التي 
شملها عفوه الرئاسي، سواء أكان عفوًا 
ــــك بعد  ، أم تــخــفــيــف أحـــكـــام، وذلـ

ً
شـــامـــا

دفعة تضمنت 20 اسما الثاثاء املاضي. 
وقبل مغادرته إلى منتجعه في فلوريدا 
لقضاء عطلة املياد، بدا الرئيس الخاسر 
االنــتــخــابــات، مصمما على مواصلة  فــي 
 الــحــرب على الــخــصــوم فــي الــداخــل، 

ّ
شــن

أو االنتقام منهم، بما يتبقى له من وقت 
في السلطة. وتدل األسماء التي تضمنها 
ــافــــورت وروجـــــر  ــانــ ــو، مـــثـــل بـــــول مــ ــفـ ــعـ الـ
بابادوبولوس  جــورج  وقبلهما  ســتــون، 
وأليكس فان دير زفان ومايكل فلن، على 
ملواصلة ضــرب مصداقية  تــرامــب  سعي 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الــــتــــي بـــحـــثـــت فــــي تـــواطـــؤ 
حملته مع الــروس. وأكــد البيت األبيض 
مجددًا  النيل  يــريــد  الخاسر  الرئيس  أن 
مــن هـــذا الــتــحــقــيــق، إذ قـــال فــي بــيــان، إن 
ــات التي صــدرت بحق مانافورت  »اإلدانـ
بــنــيــت عــلــى خــدعــة الــتــواطــؤ الـــروســـي«، 
وأن الــعــفــو عـــن ســتــون »ســيــســاعــد على 
ــــذي واجـــهـــه عــلــى يد  تــصــحــيــح الــظــلــم الـ

تحقيق مولر«.
وأثـــــــارت إجــــــــراءات تـــرامـــب غــضــبــا لــدى 
ــّد مــطــالــبــة وجـــوه  الــديــمــقــراطــيــن إلـــى حـ
ديمقراطية بارزة، مثل السيناتور كريس 
ــــي، بـــإلـــغـــاء الـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي مــن  ــــورفـ مـ

موجة ثانية من قرارات العفو
ترامب ينتقم من تحقيق مولر ويرضي كوشنر

تضمنت الئحة جديدة 
بأسماء عفا عنها 

دونالد ترامب، مدانين 
بتهم ارتبطت بتحقيق 

روبرت مولر، فيما يبقى 
واردًا عفوه عن نفسه
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تنديد فلسطيني بإلغاء أميركا »وسم« بضائع المستوطنات

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــربــــن  ــتــ ــغــ واملــ الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ــــت  ــفــ ــ وصــ
بــــدء اإلدارة  الــخــمــيــس،  الــفــلــســطــيــنــيــة، أمــــس 
بضائع  تصنيف  قــــرار  تنفيذ  فــي  األمــيــركــيــة 
إسرائيل  فــي  صنعت  أنــهــا  على  املستوطنات 
بأنه »جريمة حرب«، ومخالفة لكافة القوانن 
واملواثيق الدولية، وذلك بعدما ذكرت صحيفة 
»هــآرتــس« اإلســرائــيــلــيــة أن الــواليــات املتحدة 
بــــدأت بــإلــغــاء الـــوســـم الــــذي كـــان يــوضــع على 
املنتجات املصنعة في املستوطنات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة املـــحـــتـــلـــة، لــتــمــيــيــزهــا فــــي األســــــواق 
الفلسطينية  الــخــارجــيــة  وأكـــــدت  األمــيــركــيــة. 
فــي بيان لها، أمــس الخميس، أن بــدء تطبيق 
القرار األميركي يعد انحدارًا قانونيا وأخاقيا 
لــتــبــيــيــض بــضــائــع املــســتــوطــنــات، ومــحــاولــة 
األرض  وعلى سرقة  عليها  الشرعية  إلضــفــاء 

واملـــنـــتـــجـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــشــجــيــعــا على 
ارتــكــاب االحــتــال لجرائم حــرب وجــرائــم ضد 
اإلنسانية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته 
وتـــقـــويـــض حــقــوقــه املــــشــــروعــــة، فــــي مــحــاولــة 
لتفتيت األرض الفلسطينية، معبرة عن إدانتها 
لـــلـــقـــرار. ورفــــضــــت الـــخـــارجـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
أرض دولة  لتقسيم  الهادفة  املــحــاوالت  »كافة 
الشرقية  الــقــدس  فيها  بما  املحتلة،  فلسطن 
إلــــى مــنــاطــق ومــســمــيــات مــخــتــلــفــة«، مــشــددة 
على أنها ستبقى وحــدة جغرافية واحــدة في 
قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، 
ــا  وأن الــســيــادة عــلــى هـــذه املــنــاطــق ومـــواردهـ
ــيـــادة حــصــريــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي.  هـــي سـ
ســتــواجــه  أنــهــا  الفلسطينية  الــــــوزارة  ــــدت  وأكـ
الفلسطينية،  لتفتيت األرض  املــحــاوالت  هــذه 
وتــزيــيــف مــنــشــأ الــبــضــائــع فـــي املــســتــوطــنــات 
غير الشرعية املقامة على األرض الفلسطينية 
الدولي،  القانون  التي تخالف قواعد  املحتلة، 

بما فيها قرار مجلس األمن )2334(.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى امتهان 
ــارة إلــى  ــ اإلدارة األمــيــركــيــة الـــراحـــلـــة، فـــي إشـ
إدارة دونالد ترامب التي تنتهي مهماتها في 
على  الكذب  املقبل،  الثاني  يناير/كانون   20
املــواطــنــن األمــيــركــيــن وجــعــلــهــم متواطئن 
املــوارد الطبيعية ومقدرات الشعب  في نهب 
مع  ستعمل  أنــهــا  إلـــى  ولــفــتــت  الفلسطيني. 
الدولية  واملحاكم  الجهات واملؤسسات  كافة 
لــة ومــحــاســبــة كـــل مـــن يمس  مـــن أجـــل مــســاء
بــالــحــقــوق الــفــلــســطــيــنــيــة، حــتــى وإن كــانــوا 

أعضاء اإلدارة األميركية املنتهية واليتهم.
كافة  أن  إلــى  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  ولفتت 

األمــيــركــيــة  اإلدارة  اتــخــذتــهــا  الـــتـــي  الــــقــــرارات 
الــحــالــيــة، هـــي قـــــرارات أيــديــولــوجــيــة مــعــاديــة 
إلى  وتستند  الفلسطينية،  والحقوق  للشعب 
الــدولــي وقـــرارات اإلجماع  للقانون  فكر معاد 
األممية. وطالبت الخارجية الفلسطينية دول 
فيهم  بمن  الحرة،  والشعوب  الدولي  املجتمع 
الشعوب  بكافة  بــاالقــتــداء  األمــيــركــي،  الشعب 
املستوطنات،  بضائع  وتــقــاطــع  تــرفــض  الــتــي 
القانون  لقواعد  واضحة  مخالفة  باعتبارها 
الدولي، وجريمة حرب بناء على ميثاق روما 
وأن  الــدولــيــة،  الجنائية  للمحكمة  األســاســي 
وتبييض  لوسم  الرافضة  مواقفها  عــن  تعبر 
بضائع املستوطنات، واالنتصار لقواعد الحق 
والـــعـــدل والــقــانــون الـــدولـــي. وكــانــت صحيفة 
»هـــآرتـــس« ذكــــرت عــلــى مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
 مــكــتــب الــجــمــارك األمــيــركــي، أصــــدر الئحة 

ّ
أن

تــتــضــمــن إلــــغــــاء الــــوســــم الــــــذي يـــوضـــع عــلــى 
املنتجات املصنعة داخل املستوطنات.

وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة فـــإنـــه ســيــتــم تــعــريــف 
جميع املنتجات، بما فيها تلك الصادرة من 
املستوطنات، تحت اسم »صنع في إسرائيل«.
وتمت صياغة الائحة تماشيا مع ما أعلنه 
وزيــــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، 

خــال زيــارتــه األخــيــرة إلــى األراضـــي املحتلة 
املاضي، عندما  الثاني  في نوفمبر/ تشرين 
ــم  ــل وسـ ــزيـ ــتـ ــتــــحــــدة سـ أكــــــد أن الــــــواليــــــات املــ
املــســتــوطــنــات. وجـــــاءت زيـــارتـــه يــومــهــا إلــى 
املــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة املــحــتــلــة 
والجوالن السوري املحتل؛ والتي عدت األولى 
لتشكل  أميركي،  خارجية  لــوزيــر  نوعها  مــن 
أحــــدث خـــطـــوات إدارة تـــرامـــب بــهــدف فــرض 
ــر الــــواقــــع، قــبــل تـــولـــي الــرئــيــس  ــ ســيــاســة األمـ
املــنــتــخــب جـــو بـــايـــدن لــواليــتــه فـــي الــعــشــريــن 
مــن شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املــقــبــل. إلــى 
ذلــــك، تــصــاعــدت اعـــتـــداءات املــســتــوطــنــن في 
الضفة الغربية خال األيام  املاضية. وهاجم 
ــاء - الــخــمــيــس،  ــ ــعــ ــ مـــســـتـــوطـــنـــون، لـــيـــل األربــ
بلدة  قرب  بالحجارة  الفلسطينين  مركبات 
الضفة  شمال  نابلس  جنوب  الشرقية  اللنب 
الغربية، ما أدى لتضرر بعض املركبات. كما 
هاجموا منازل الفلسطينين في بلدة جالود 
بتكسير سيارتن،  وقــامــوا  نــابــلــس،  جــنــوب 

وحاولوا اقتحام منازل عدة.
كــذلــك اقــتــلــع مــســتــوطــنــون، أمـــس الــخــمــيــس، 
نحو 35 شجرة زيتون وسرقوها في منطقة 
تـــوانـــي شــــرق يــطــا بـــالـــقـــرب مـــن مــســتــوطــنــة 
الفلسطينين  أراضــي  على  قامة 

ُ
امل »ماعون« 

جـــنـــوب الـــخـــلـــيـــل جـــنـــوب الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وفــــق مـــا أفـــــاد بـــه مــنــســق الـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة 
في  واالســتــيــطــان  الــجــدار  ملقاومة  والوطنية 
جــنــوب الــضــفــة الــغــربــيــة راتــــب الــجــبــور، في 
تــصــريــح صــحــافــي. كــمــا جـــدد املستوطنون، 
أمس الخميس، اقتحاماتهم لباحات املسجد 

األقصى، بحماية شرطة االحتال.

متابعة

وزارة الخارجية ترفض 
محاوالت تقسيم أرض 

دولة فلسطين

انتقدت وزارة الخارجية 
الفلسطينية بدء 

تطبيق القرار األميركي 
بوقف وسم منتجات 

المستوطنات، والهادف 
إلى تبييض بضائع 

المستوطنات، ومحاولة 
إضفاء الشرعية عليها



تشي التطورات 
في منطقة 

عين عيسى أن 
أطراف الصراع 

متحفزة استعدادًا 
لجولة قتال مع 

انسداد األفق 
أمام حلول ترضي 

تركيا وروسيا 
و»قوات سورية 
الديمقراطية«، 

التي ال تزال، حتى 
اآلن، تقاوم 

ضغوط موسكو 
لتسليم البلدة إلى 

النظام السوري، 
فيما هدد رئيس 

االئتالف المعارض 
نصر الحريري 

بالسيطرة عليها 
بالقوة

67
سياسة

مـــطـــالـــبـــن بــتــطــبــيــق االتــــفــــاقــــيــــات«. وتــشــي 
الــتــطــورات فــي منطقة عــن عــيــســى الــواقــعــة 
فــي ريــف الــرقــة الشمالي، أن أطـــراف الصراع 
قــتــال جــديــدة مع  متحفزة اســتــعــدادًا لجولة 
انــــســــداد األفــــــق أمــــــام حـــلـــول تـــرضـــي تــركــيــا 
وروســـيـــا و»قــــــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة«، 
التي ال تزال تعّول على تدخل أميركي شبيه 

في سورية  للوضع  رؤيتها  تغير  بــأن  تقبل 
وعن الكينونات الفيدرالية«. واتهم الحريري 
هذه القوات بعدم تطبيق »االتفاقات املوقعة 
بــن تــركــيــا وأمــيــركــا، وتــركــيــا وروســـيـــا« في 
يتم  لـــم  »وبـــالـــتـــالـــي  مــوضــحــا  الـــعـــام 2019، 
االنسحاب بالشكل املطلوب من هذه املناطق، 
مــا دفـــع تــركــيــا والــجــيــش الــوطــنــي للتحذير 

بالذي حدث مع مدينة منبج غربي في 2018 
عندما هدد األتراك بالسيطرة عليها بالقوة. 
لكن مصدرًا مطلعا، فضل عدم كشف اسمه، 
أشــــــار، فـــي حـــديـــث مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
األميركين  السلبي من قبل  أن »املوقف  إلــى 
ربما يكون سببه عدم انصياع قسد ملطالب 
ــوار مـــع الــنــظــام  أمــيــركــيــة بــعــدم فــتــح بـــاب حــ

السوري«. وكان تفجر نزاع حول منطقة عن 
عيسى االستراتيجية، حيث يطالب الجانب 
الروسي بتسليمها للنظام السوري لتفادي 
عمل عسكري واسع النطاق من قبل الفصائل 
املــدعــومــة مـــن الــجــيــش الــتــركــي، واملــتــمــركــزة 
عــلــى بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات إلـــى الــشــمــال من 
الــبــلــدة. ومــن الــواضــح أن الــجــانــبــن، التركي 

والــــــروســــــي، يـــســـعـــيـــان إلـــــى تـــوســـيـــع دائـــــرة 
التي تعادل  الــفــرات  فــي شــرق نهر  نفوذهما 
ثــلــث مــســاحــة ســوريــة، وتــعــد املنطقة األكــثــر 
غــنــى بـــالـــثـــروات فـــي الـــبـــاد. لــكــن »قـــســـد« ال 
الروسية، مؤكدة على  الضغوط  تقاوم  تــزال 
لسان قيادين فيها أنها ستدافع عن البلدة 
ولن تسلمها ألي طرف. ورفض قياديون في 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، اتــصــلــت بــهــم »الــعــربــي 
الــجــديــد«، الــخــوض فــي تــفــاصــيــل مــا يجري 
حول عن عيسى، إال أنه من الواضح أن هذا 
»الجيش« مصر حتى اللحظة على السيطرة 

على هذه املنطقة.
»قــوات  املقرب من  السياسي  الباحث  وبــرأي 
الــــذي  ــو،  آزاد حـــسـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«  ســــوريــــة 
 ما يجري 

ّ
فــإن تحدث مع »العربي الجديد«، 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــــن عـــيـــســـى »خــــطــــة مـــــن قــبــل 
الـــنـــظـــام الــــســــوري والــــدولــــة الــتــركــيــة بــهــدف 
سيطرتنا«.  تحت  تقع  التي  املناطق  انــتــزاع 
واعـــتـــبـــر أن روســـيـــا تــضــغــط عــلــى الــطــرفــن 
لــتــوســع مـــن نــفــوذهــا فـــي املــنــطــقــة مـــن خــال 
إضافة  بالكامل،  عيسى  عــن  على  السيطرة 
بعد  4« وتسليمه  »أم  الـــدولـــي  الــطــريــق  إلـــى 
ذلك للنظام السوري. وقــال حسو إن »تركيا 
سلمت الساح الثقيل إلى الفصائل املسلحة 
التابعة لها، وحشدتها على خطوط القتال«، 
ــة بــالــوضــع ونــحــن  ــ مــضــيــفــا »كـــنـــا عــلــى درايــ
محتاطون جيدًا، ونــرد بقوة على محاوالت 
هـــذه الــفــصــائــل لــلــتــقــدم« وأكـــد أن »قــســد« لن 
نكون،  ال  أو  »نــكــون  وأضـــاف  املنطقة.  تسلم 

وسنقاوم بقوة لنحافظ على مكتسباتنا«.
وسيكون املشهد أكثر تعقيدًا في حال قررت 
ــوات ســـوريـــة الــديــمــقــراطــيــة« تــســلــيــم عن  ــ »قـ
عيسى للنظام لتفادي عمل عسكري ضدها 
من قبل الجيش التركي. وسيفتح هذا األمر 
الباب واسعا أمام مواجهة عسكرية مباشرة 
ــــوات الــنــظــام وفــصــائــل املـــعـــارضـــة في  بـــن قـ
ــرات، إال إذا تــدخــلــت موسكو  ــفـ الـ نــهــر  ــرق  شـ
ــداث فــي الــشــمــال  ــ وأنـــقـــرة لــضــبــط إيــقــاع األحـ
ــة، والـــتـــي مـــن الـــواضـــح  ــوريــ الـــشـــرقـــي مـــن ســ
ــدأت تــنــعــكــس عــلــى الـــشـــمـــال الــغــربــي  ــ أنـــهـــا بـ
ــاود الــطــيــران الــروســي  مـــن ســـوريـــة، حــيــث عــ
إدلــب. وقصفت  التحليق في سماء محافظة 
أمس  لها،  التابعة  واملليشيات  النظام  قــوات 
الخميس، أطــراف بلدتي كنصفرة والفطيرة 
ــي ريـــــف إدلــــب  ــي مــنــطــقــة جـــبـــل الـــــزاويـــــة فــ فــ
الجنوبي. وتزامن هذا األمر مع قصف طائرة 
حــربــيــة روســـيـــة مــنــطــقــة الــكــبــيــنــة فـــي جبل 
األكراد بريف الاذقية الشمالي، الذي يشهد 
قصفا ومواجهات مستمرة بن قوات النظام 
واملــجــمــوعــات املــســيــطــرة عــلــى تــلــك املــنــطــقــة. 
وكـــان نصر الــحــريــري أبـــدى، فــي الــحــوار مع 
»األناضول«، مخاوف من إقدام النظام، بدعم 
روسي، على شن عمل عسكري ضد محافظة 
إدلــب. وقــال »لدينا شك كبير في أن النظام، 

وإن طال الوقت، سيفكر بهذه العملية«.
لكن القيادي في فصائل املعارضة في شمال 
غــــربــــي ســــوريــــة الـــعـــقـــيـــد مــصــطــفــى الـــبـــكـــور 
استبعد قيام النظام بعملية واسعة النطاق 
في محافظة إدلب في الوقت الراهن. وأشار، 
في حديث مع »العربي الجديد«، إلى أنه ليس 
طلعات  أن  موضحا  حقيقي،  تصعيد  هناك 
الــطــيــران تــأتــي فــي إطـــار الــنــشــاط الــتــدريــبــي 
واالســتــطــاع. وقـــال إن الــوضــع الــداخــلــي في 
إلــى أســوأ،  النظام من سيئ  مناطق سيطرة 
و)بشار( األسد يسعى إلى تهدئة املوالن له 
قبل االنتخابات، وليس استفزازهم بخسارة 
اآلالف من أبنائهم في معركة جديدة. وفيما 
أعرب عن اعتقاده بأنه ال يوجد عمل عسكري 
من  التي  الرئاسية  االنتخابات  قبل  للنظام 
املقرر أن يجريها األسد منتصف العام املقبل، 
املتقطع سيتواصل من  القصف  أن  إلــى  لفت 
قــبــل الــنــظــام والــــــروس عــلــى مــحــافــظــة إدلـــب 

ومحيطها كما جرت العادة.

عقدة عين عيسى بال حل

الخميس، مواقع  األربعاء –  ليلة  استهدفت طائرات مسيرة مجهولة، 
لمليشيات »فاطميون« التابعة إليران، قرب مدينة الميادين في محافظة 
في  وجرحى  قتلى  سقوط  عن  أنباء  وسط  سورية،  شرق  ــزور،  ال دير 
عليان،  جاسم  الناشط  وقال  االستنفار.  حالة  وإعالن  عناصرها،  صفوف 
لـ»العربي الجديد«، إن القصف أحدث حرائق وسمعت أصوات انفجارات 
في المنطقة، تلتها حركة سيارات إسعاف. وأضاف أن المليشيا أغلقت 

الطرقات المؤدية إلى المنطقة المستهدفة.

مسيّرات تستهدف »فاطميون«

الحدث

أمين العاصي

ــــدل املـــعـــطـــيـــات املـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى أن  تـ
الــــــوضــــــع فــــــي بـــــلـــــدة عــــــن عـــيـــســـى، 
الــــواقــــعــــة فــــي قـــلـــب مــنــطــقــة شــرقــي 
ــفـــرات الـــســـوريـــة، لـــم يــشــهــد أي تــطــور  نــهــر الـ
ــــن األطــــــــراف  يــجــنــبــهــا أعـــــمـــــااًل عـــســـكـــريـــة بـ
األكــثــر أهمية في  املنطقة  فــي هــذه  املتنازعة 
الباد، والتي تحاول روسيا وتركيا توسيع 
نفوذيهما فيها. وعلى الرغم من عدم انزالق 
إلــى صــدام عسكري بن  اآلن،  املنطقة، حتى 
و»قــوات سورية  السورية  املعارضة  فصائل 
الــديــمــقــراطــيــة« )قـــســـد( الـــتـــي تــســيــطــر على 
البلدة، إال أن كافة األطراف تستعد كما يبدو 

للسيناريوهات األسوأ.
واستهدفت، مساء األربعاء املاضي، فصائل 
ــع لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــابــ ــتــ ــيــــش الــــوطــــنــــي« الــ ــجــ »الــ
السورية مجددًا قريتي املشيرفة وجهبل في 
ريـــف عــن عيسى الــشــرقــي، فــي الــوقــت الــذي 
أوقــف فيه الجانب الروسي رحــات املدنين 
القصف  4« بسبب  »أم  الــدولــي  الطريق  على 
و»الجيش  »قسد«  الدائرة بن  واالشتباكات 
الـــوطـــنـــي«. وأكـــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة وصـــول 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة مـــن قــبــل قـــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري إلــــى مــنــطــقــة عـــن عــيــســى انــطــاقــا 
مــن مــطــار الطبقة الــعــســكــري فــي ريـــف الــرقــة 
الغربي، وذلــك بالتزامن مع وصــول أكثر من 
20 آلــيــة عــســكــريــة إلـــى الــنــقــطــة الــروســيــة في 

ريف البلدة.
وفي مؤشر واضح على نّية فصائل املعارضة 
حربا،  أو  سلما  عيسى،  عــن  منطقة  انــتــزاع 
أكد رئيس االئتاف السوري املعارض نصر 
الــحــريــري، فــي حـــوار مــع وكــالــة »األنــاضــول« 
التركية نشر أمس األول، أنه »إن لم تنسحب 
قسد من هذه املناطق، فإن الوضع مفتوح على 
كل الخيارات، والعملية العسكرية ستتوسع 
الحريري إن »قسد  املقبلة«. وقــال  األيـــام  فــي 
لــم تتخل عــن ارتباطها مــع بــي كــا كــا )حــزب 
تتخل  ولــم  اإلرهــابــي،  الكردستاني(  العمال 
ولم  السوري،  الشعب  ممارساتها حيال  عن 

سيكون المشهد أكثر 
تعقيدًا في حال تسلم 

النظام عين عيسى

استبعد البكور قيام 
النظام بعملية واسعة 

النطاق في إدلب 

استعداد للسيناريوهات األسوأ نتيجة تعثر التوصل 
إلى تسوية ترضي أطراف الصراع شرقي الفرات

ريان محمد

ــي الـــجـــنـــوب  ــ ــتــــعــــصــــاء فـ ــة االســ ــالــ ــع حــ ــدفــ تــ
ــة  ــظـ ــافـ ــحـ ــا فـــــــي مـ ــ ــــوصــ ــــصــ الـــــــــســـــــــوري، وخــ
ــد مــــن أشـــكـــال  ــديـ ــــى شـــكـــل جـ ــداء، إلـ ــويــ ــســ الــ
الصراع، مع بدء مسلسل االغتياالت، بشكل 
القنيطرة  محافظتي  في  يحدث  ملا  مشابه 
ودرعــــــا، األمــــر الــــذي قـــد يــســقــط قـــاعـــدة »ال 
ــام وأهــــالــــي  ــظــ ــنــ ــــن الــ حــــــــرب، وال ســــلــــم« بـ

السويداء في املرحلة املقبلة.
واغــتــيــل أمـــس األول رجـــا ديـــن مــن طائفة 
كانا  باستهداف سيارة  الـــدروز،  املوحدين 
يستقانها على طريق املزرعة - الــدور في 
ريــــف الـــســـويـــداء الـــغـــربـــي. وقـــالـــت مــصــادر 
إنــه جــرى استهداف الشيخ  محلية مطلعة 
رأفــت عــادل فخر الدين الشعراني وشقيقه 
مازن، وهما من املقربن من فصيل »حركة 
ــال الــكــرامــة« الــتــي كـــان يــقــودهــا الشيخ  رجـ

وحيد البلعوس قبل اغتياله عام 2015. 
املستهدفن  أن  نفسها  املصادر  وأوضحت 
كـــانـــا عـــائـــديـــن مـــن مــديــنــة الـــســـويـــداء إلــى 
بـــلـــدة الـــــــدور، الفـــتـــة إلــــى أن »األهــــالــــي في 
نــار كثيف، مــا دفع  املنطقة سمعوا إطــاق 
ــى الـــتـــحـــرك بــهــدف  ــ مـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة إلـ
استطاع املنطقة، حيث وجدا قتيلن داخل 
ــهـــدف ليس  ــى أن الـ ــا يــشــيــر إلــ ــارة، مـ ــيـ الـــسـ

الخطف أو السلب«.
ــأتـــي عــمــلــيــة االغـــتـــيـــال فـــي وقــــت تشهد  وتـ
فــيــه الـــســـويـــداء حــالــة مـــن االســتــعــصــاء مع 
الــنــظــام، إذ اســتــطــاع أهــلــهــا مــنــع األجــهــزة 
األمنية من تنفيذ عمليات اعتقال تعسفية 
بـــحـــق الـــنـــاشـــطـــن املـــدنـــيـــن والــســيــاســيــن 
واملــســتــنــكــفــن عـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة في 
قــوات النظام، وإجــبــاره على إطــاق ســراح 
ــة  ــ الـــحـــدود اإلداريـ ــارج  كـــل مـــن يعتقلهم خــ
لــلــمــحــافــظــة، عـــبـــر الـــضـــغـــط عــلــيــه بــحــجــز 
ــن فــي  ــ ــوديــ ــ ــوجــ ــ ــيــــه املــ ــكــــريــ ــه وعــــســ ــاطــ ــبــ ضــ

املــحــافــظــة. وكــــان الــنــظــام قــد حــــاول أخــيــرًا، 
عبر رئيس فــرع أمــن الــدولــة في السويداء، 
العميد سالم الحوش، تغيير هذه املعادلة. 
ــا يــســمــيــه  ــن الـــــــروس طـــــرح مــ ـــلـــب مــ

ُ
وقـــــد ط

النظام »تسوية« خاصة للشباب املستنكف 
املحافظة،  أبناء  من  العسكرية  الخدمة  عن 
بــصــورة مستنسخة عــن »الــتــســويــة«، التي 
طــرحــت خــــال الــشــهــر الــحــالــي عــلــى أبــنــاء 
ــالـــي الـــســـويـــداء ومــشــيــخــة  ــا. إال أن أهـ ــ درعــ
العقل رفضوا مثل هذه التسويات، رابطن 
حــل مــلــف الــخــدمــة الــعــســكــريــة بــحــل األزمـــة 
ــال الــنــاشــط مـــأمـــون مــعــروف  الـــســـوريـــة. وقــ
في حديث  أمنية(،  )اســم مستعار ألسباب 
مع »العربي الجديد«، إن »األجهزة األمنية، 
الــدولــة،  العسكري وأمــن  األمــن  وخصوصا 
جندت خال الفترة املاضية مجموعات من 
أبــرز متزعميها معتز مزهر  من  املجرمن، 
وراجــــــي فــلــحــوط وســلــيــم حــمــيــد ومـــهـــران 
عبيد، للقيام باملهمات التي يعجز هو عن 

 .»
ً
القيام بها مباشرة

ورأى أن »أبرز املهددين اليوم باالغتياالت 
الكرامة،  رجــال  قيادات وعناصر حركة  هم 
إضــافــة إلـــى عـــدد مــن املــشــايــخ والــوجــهــاء، 
الـــذيـــن يــعــتــبــرون حــجــر عــثــرة أمــــام تنفيذ 
ــيــــة إلـــــى فـــرض  املـــخـــطـــطـــات األمـــنـــيـــة الــــرامــ

النظام سيطرته على املحافظة«.
ــيــــال فــي  ــتــ ــتــــزايــــد وتــــيــــرة عـــمـــلـــيـــات االغــ وتــ
الــجــنــوب بــشــكــل مــلــحــوظ، فـــي ظـــل تشابك 
ــراع عــلــى األرض. فــمــع ازديــــــاد تــغــول  الـــصـ

األجــــــهــــــزة األمــــنــــيــــة و»الـــــفـــــرقـــــة الــــرابــــعــــة« 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام والــــتــــي يـــقـــودهـــا مــاهــر 
األســد،  النظام بشار  رئيس  األســـد، شقيق 
االعتقاالت واالغتياالت  ومواصلة سياسة 
ــســجــل في 

ُ
لــشــخــصــيــات مـــعـــارضـــة، بــــدأت ت

تــطــاول  اغــتــيــال  عمليات  ودرعــــا  القنيطرة 
ضباطا وعسكرين في قوات النظام. وأشار 
»تجمع أحرار حوران«، في بيان، إلى تكرر 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــداف الـــضـــبـــاط املــســؤولــن 
عــن ملف الــدراســات األمــنــيــة، أو مــا يسّمى 
»املـــســـح الــســيــاســي« لــــدى الـــنـــظـــام. ويــضــع 
االستهدافات  هــذه  املحافظة  فــي  ناشطون 
ــتـــي تـــصـــدر عــن  ــتـــهـــاكـــات الـ ــيـــاق االنـ فــــي سـ
املـــســـؤولـــن عـــن مــلــف الــــدراســــات األمــنــيــة، 
املحافظة  بشبان  ُيلحقونه  الـــذي  والــضــرر 
املــطــلــوبــن لــلــنــظــام، مــن طــريــق استغالهم 
ملفات  تبييض  مقابل  منهم  أمـــوال  وطلب 
بعضهم األمــنــيــة، واعــتــقــال آخـــريـــن. وذكــر 
»الــتــجــمــع« أن عــمــلــيــة اغــتــيــال اســتــهــدفــت، 
الــثــاثــاء املــاضــي، محمد غــصــاب الــدعــاس 
مـــن مــرتــبــات األمــــن الــعــســكــري، والــضــابــط 
رائـــد حــربــا مــن مــرتــبــات أمـــن الـــدولـــة، فيما 
أصــيــب مــحــمــود الــســيــد بـــجـــروح خــطــيــرة، 
ــالـــرصـــاص فـــي قــريــة  جـــــراء اســتــهــدافــهــم بـ
ســوريــة.  جــنــوب  القنيطرة  بــريــف  العجرف 
ونــقــل عــن مــصــدر، وصــفــه بــالــخــاص، قوله 
إن مجهولن أطلقوا النار، االثنن املاضي، 
على املساعد أول محمود عزيز ضاحي عند 
مــفــرق قــريــة حيط فــي بــلــدة سحم الــجــوالن 
غربي درعــا، ما أّدى إلى مقتله على الفور، 
مــع مــرافــقــه العنصر فــي »الــفــرقــة الــرابــعــة« 
ــمـــل فــــي صــفــوف  حـــســـن نــــجــــوى، الـــــــذي عـ
قتل مسؤول  كذلك  الحر« سابقا.  »الجيش 
الــدراســات األمنية لــدى فــرع املخابرات  في 
الــجــويــة فـــي مــديــنــة داعـــــل، إثــــر اســتــهــدافــه 
بالرصاص عندما كان يستقل دراجة نارية 

مع مرافقه على الطريق العام في داعل.

ضغط من النظام لفرض »مصالحة«؟
االغتياالت تدق أبواب السويداء

أبرز المهددين 
باالغتياالت قيادات حركة 

رجال الكرامة

بيروت ـ ريتا الجّمال

لـــم يــــدم الـــتـــفـــاؤل بـــقـــرب تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
، إذ ســرعــان ما 

ً
الــجــديــدة فــي لــبــنــان طـــويـــا

الــذي  اللقاء  السلبية بعد  املــؤشــرات  تــوالــت 
جمع  الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
فــي قصر  الــحــريــري،  املكلف سعد  الحكومة 
بــعــبــدا )الــقــصــر الــجــمــهــوري( أول مــن أمــس 
املستقبل«  »تــيــار  تحميل  وســـط  األربـــعـــاء، 
و«التيار الوطني الحر«، الذي يقوده النائب 
جبران باسيل )صهر عون(، كل طرف لآلخر 

مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة.
وقال الحريري، أمس األول بعد لقائه عون، 
إن »عـــلـــى املـــســـؤولـــن الــتــفــكــيــر بــاملــواطــنــن 

واملتضررين من انفجار مرفأ بيروت ونحن 
ــادرون على وقــف االنــهــيــار ولكن يجب أن  قـ
نتواضع وأن نفكر في مصلحة البلد ويجب 
شّكل الحكومة بعد رأس السنة«. وتوّجه 

ُ
أن ت

بعبدا  قــصــر  مــن  اللبنانين  إلـــى  الــحــريــري 
االنهيار  أن وقــف  أحــد يخبركم  بالقول، »ال 
غير ممكن، ولكن ما نحتاجه هو حكومة من 
االنــهــيــار«،  وقــف  على  تعمل  اختصاصين 
إلى  املقبلة  د موعد زيارته  أن ُيحدِّ من دون 
القصر الجمهوري والتي ستحمل الرقم 15  

من أجل بحث التركيبة الحكومية.
وتــــحــــدث مــــصــــدر فــــي »تــــيــــار املـــســـتـــقـــبـــل«، 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« عــن كــوالــيــس مــا جــرى 
قــبــيــل لــقــاء عـــون والــحــريــري أول مــن أمــس 
،  إنــه عند »الــســاعــة الــعــاشــرة صباح 

ً
قــائــا

األربــعــاء كــان الــتــحــّرك فــي الــكــوالــيــس الــذي 
غــّيــر مــســار لــقــاء الــرئــيــســن، ولــّبــد أجــــواءه 
 فريق رئيس 

ّ
قبيل انعقاده«. وأشــار إلى أن

الـــجـــمـــهـــوريـــة وأوســــــــاط »الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر«، برئاسة باسيل، ســارعــوا إلــى نشر 
 الـــخـــاف لم 

ّ
مــعــلــومــات وأخـــبـــار تــفــيــد بــــأن

قة 
ّ
ينتِه بعد، وهناك عقد كثيرة ما تزال معل

 للناس، 
ً
ويجب البحث بها. وقالوا صراحة

أال يستبشروا خيرًا بــوالدة الحكومة أمس 
األول.

واتهم املصدر باسيل بالتدخل دائما لتعكير 
األجواء بن عون والحريري، والدخول على 
الــلــقــاءات لتغييره، وذلــك في   مضمون 

ّ
خــط

 مــرة يــغــادر فيها رئــيــس الــــوزراء املكلف 
ّ

كــل
 ما يصّرح لإعام 

ً
قصر بعبدا، والذي عادة

بــالــتــفــاهــم الـــقـــائـــم مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
، قبل أن يتفاجأ الحقا بالنقلة 

ّ
واقتراب الحل

ــار إلــى وجـــود قــرار  السلبية الــســريــعــة. وأشـ
إقــلــيــمــي بــعــدم تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي لــبــنــان، 

الداخلية هناك  العقد  إلــى  إنــه إضافة  حيث 
ــي املــنــطــقــة،  االســتــحــقــاقــات الـــخـــارجـــيـــة، وفــ
ق 

َّ
عل

ُ
سواء إيرانيا أو أميركيا والتي دائما ت

عليها مــلــفــات لــبــنــان. وحـــذر مــن أنـــه إذا لم 
الثاني  الحكومة بداية يناير/كانون  تشّكل 
سيدخل  الحكومي  االستحقاق   

ّ
فــإن املقبل، 

فـــي نــفــق مــظــلــم وخــطــيــر قـــد تــرافــقــه ضــربــة 
موجعة للباد.

ــص مــصــدر مــتــابــع للملف الــحــكــومــي، 
ّ

ولــخ
ـــ«الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، الــــخــــاف بــــن عـــون  لــ
نــيــل  ــى  ــلــ عــ األول  ــرار  ــ ــ ــإصـ ــ ــ بـ والــــــحــــــريــــــري، 
والداخلية  الــعــدل  وزارات  عليه  محسوبن 
والدفاع، األمر الذي يرفضه الحريري، على 
أن  الجمهورية  لرئيس  يــريــد  أنــه ال  اعــتــبــار 
يــمــســك بــالــقــرار األمــنــي والــقــضــائــي وحتى 
 
ّ
الــعــســكــري فــي الـــبـــاد. وأوضــــح املــصــدر أن

ــن حـــكـــومـــة مــن  الــــحــــريــــري مــهــمــا تـــحـــدث عــ
ن، 

ّ
أصحاب االختصاص، تضم وزراء مستقل

ل شكل  فهو عاجز عن تحقيق ذلك، لكنه جمَّ
الحكومة بأسماء من أصحاب االختصاص 
ــيـــة املــبــنــيــة على  والـــكـــفـــاءة والـــســـيـــرة الـــذاتـ
ــر مـــســـتـــفـــزة أو  ــيـ ــيـــات غـ ــاءة وشـــخـــصـ ــفــ ــكــ الــ
الــحــق في  ــزاب  األحــ ملتزمة حــزبــيــا، معطيا 
اختيار بعض منهم من بوابة املشاركة ربطا 

بالتقاليد السياسية والطائفية.
هذه املعطيات واالتهامات بالتعطيل لفريق 

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، نــفــتــهــا نـــائـــب رئــيــس 
السياسية  للشؤون  الحر«  الوطني  »التيار 
 
ّ
إن الجديد«  لـ«العربي  مــي خــريــش. وقــالــت، 
ــق هـــؤالء 

ّ
د شــّمــاعــة لــيــعــل ــذا الـــكـــام مـــجـــرَّ »هــ

 »التيار« ال يتدخل 
ّ
فشلهم عليها«. وأكدت أن

على اإلطــاق في املــشــاورات الثنائية، ال بل 
يضع ثقته بعون، الذي بحسب الدستور هو 
شــريــك مــع رئــيــس الــــوزراء املكلف فــي امللف 
الحكومي، لكنهم ال يريدون قراءة الدستور 
وتفسيره بالشكل الصحيح، وربما اعتادوا 
ــاء »بــــاش كـــاتـــب« يــوقــعــون فـــورًا  ــ عــلــى رؤسـ
 

ّ
الــحــل  

ّ
أن ورأت  الــحــكــومــة.  مــراســيــم تشكيل 

ــــوالدة حــكــومــة فـــي وقــــت ســريــع،  الـــوحـــيـــد لــ
وفـــي خـــال ســاعــة حــتــى، يكمن فــي احــتــرام 

الدستور ووحدة املعايير.
فـــي هـــذه األثـــنـــاء، بـــرر الــبــطــريــرك املـــارونـــي 
املياد أمس  الراعي، في رسالة عيد  بشارة 
الــخــمــيــس، دخــولــه عــلــى خــط الــوســاطــة بن 
عـــون والـــحـــريـــري أخـــيـــرًا بــمــحــاولــة تسهيل 
»مسؤوليتنا  إن   

ً
قــائــا الــحــكــومــة،  تشكيل 

الــتــاريــخــيــة والــوطــنــيــة دفــعــتــنــا إلـــى الــقــيــام 
بــمــبــادرة تــهــدف إلـــى حـــث املــســؤولــن على 
ــا مـــنـــعـــا لــانــهــيــار  ــألـــيـــف حـــكـــومـــة ســـريـــعـ تـ
الـــشـــامـــل. ومــنــذ الــلــحــظــة األولـــــى كــنــا نـــدرك 
ووجــود  والخارجية،  الداخلية  الصعوبات 
أخرى خفّية ومفتعلة تعيق التشكيل، لكننا 
أخـــذنـــا بــعــن االعــتــبــار مــصــلــحــة املــواطــنــن 
عند  الضمير  على  نــراهــن  ــا 

ّ
وكــن ومآسيهم، 

 يتحكم أي طرف 
ّ

أال املسؤولن. وكــان املبدأ 
ــاواة بــن  ــ ــسـ ــ بــمــفــاصــل الـــحـــكـــومـــة خــــــارج املـ
الطوائف«. وأضاف: »كنا في معرض انتظار 
حكومة تصلح الدولة، ال في معرض تأليف 
حــكــومــة يسيطر الــبــعــض مــن خــالــهــا على 

مفاصل الدولة«.

»تتعارض بشكل صارخ مع التزامات مملكة 
وأن هذه  الدولي،  القانون  البحرين بموجب 
الــخــروقــات تعتبر تــصــعــيــدًا يــرفــع مــن حــدة 
البحرين  الـــذي ساهمت  املنطقة  فــي  الــتــوتــر 
في زيادته من خــال اشتراكها في الحصار 
القانونية  الجائر واإلجـــراءات األحادية غير 

وغير املبررة على دولة قطر«.
 »هـــــــذه الــــخــــروقــــات 

ّ
ــة بـــــــأن ــالــ ــرســ وذّكــــــــــرت الــ

هــي لــيــســت األولــــى الــتــي تــقــوم بــهــا طــائــرات 
عـــســـكـــريـــة بــحــريــنــيــة ألجــــــــواء دولـــــــة قـــطـــر«، 
وشـــددت على أن تــكــرار هــذه الــحــوادث »يــدل 
على استهتار بااللتزامات الدولية من جانب 

مملكة البحرين ال يمكن السكوت عليه«.
إلــى »االمــتــنــاع عن  البحرين  الرسالة  ودعــت 
هـــذه األعــمــال االســتــفــزازيــة وغــيــر املــســؤولــة، 
وااللـــتـــزام بــمــيــثــاق األمــــم املــتــحــدة والــقــانــون 
الدولي واالتفاقيات الدولية وأحكام محكمة 

العدل الدولية«.
ــالــــة، األمــــم  ــر، فــــي الــــرســ ــطـ ونــــاشــــدت دولــــــة قـ
امليثاق  يلزم وفــق أحكام  »اتخاذ ما  املتحدة 
من  البحرينية  االنتهاكات  لهذه  حد  لوضع 
أجل الحفاظ على السلم، واألمن واالستقرار 

الدولين واإلقليمين«.
كما أكدت الرسالة »حرص حكومة دولة قطر 
على عاقات حسن الجوار وممارسة أقصى 
النفس مع احتفاظها بحقها  درجــات ضبط 
الــرد على أي انتهاكات انسجاما  الكامل في 
مــع حقها الــســيــادي املــشــروع«، مــشــددة على 
 دولــة قطر »ستتخذ ما يلزم من إجــراءات 

ّ
أن

ــا الـــجـــوي  ــهـ ــالـ ــجـ ــــن حـــــدودهـــــا ومـ ــلــــدفــــاع عـ لــ
ــقـــومـــي وفـــقـــا ألحـــكـــام  ــا الـ ــهـ ــنـ والــــبــــحــــري وأمـ

القانون الدولي وميثاق األمم املتحدة«.

الدوحة ـ العربي الجديد

أبلغت دولة قطر مجلس األمن الدولي واألمن 
غوتيريس،  أنطونيو  املــتــحــدة،  لــألمــم  الــعــام 
في رسالة تضمنت إخطارًا رسميا، باختراق 
طــائــرات مقاتلة بحرينية سيادة دولة  أربــع 
قــطــر فــي 9 ديــســمــبــر/كــانــون األول الــحــالــي، 
مــــشــــددة عـــلـــى »حــــــرص حـــكـــومـــة دولــــــة قــطــر 
على عاقات حسن الجوار وممارسة أقصى 
درجات ضبط النفس، مع احتفاظها بحقها 
الــرد على أي انتهاكات انسجاما  الكامل في 
مع حقها السيادي املشروع«. ويأتي ذلك فيما 
ُينتظر أن تستضيف البحرين بعد غد األحد، 
عبر االتصال املرئي اجتماع املجلس الوزاري 
لدول  التعاون  دول مجلس  لـــوزراء خارجية 
الحادية  لــلــدورة  تحضيرًا  العربية،  الخليج 
التي ستعقد في 5  واألربعن لقادة املجلس 

يناير/كانون الثاني املقبل في الرياض. 
وأفادت وكالة األنباء الرسمية القطرية »قنا«، 
لدولة  الدائمة  املندوبة   

ّ
بــأن الخميس،  أمــس 

قطر لدى األمم املتحدة، السفيرة علياء أحمد 
بن سيف آل ثاني، وجهت رسالة إلى املندوب 
الدائم لجنوب أفريقيا، رئيس مجلس األمن 
وإلــى  ماتجيا،  جيري  السفير  الشهر،  لهذا 
األمن العام لألمم املتحدة، تضمنت إخطارًا 
باختراق  دولــة قطر  قبل حكومة  رسميا من 
ــائـــرات الــعــســكــريــة الــبــحــريــنــيــة لــلــمــجــال  الـــطـ
الـــجـــوي لـــدولـــة قــطــر فــــوق املـــيـــاه اإلقــلــيــمــيــة 
الـــقـــطـــريـــة. وعــــّبــــرت الـــرســـالـــة عــــن اســتــنــكــار 
الخروقات »بوصفها  لهذه  دولــة قطر بشدة 
انــتــهــاكــا لــســيــادتــهــا وســامــتــهــا اإلقــلــيــمــيــة 
ــذه الـــخـــروقـــات  ــى أن هــ ــا«، مــشــيــرة إلــ ــهـ ــنـ وأمـ

قطر تخطر األمم المتحدة لبنان: تأليف الحكومة مؤجل إلى 2021
بخروقات المقاتالت البحرينية

رصدتقرير

اتهم مصدر في 
»المستقبل« باسيل 

بالتدخل لتعكير األجواء

بعد وعود بـ»عيدية 
ميالد حكومية« في لبنان، 

عاد الملف إلى المربع 
األول، إذ تتوالى العقد 

التي تمنع رئيس الحكومة 
المكلف سعد الحريري 
من التوافق مع رئيس 

الجمهورية ميشال عون 
على التشكيلة الوزارية

دعا الحريري إلى التواضع والتفكير في مصلحة اللبنانيين )حسين بيضون(
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التوترات العرقية تحاصر آبي أحمد

مجزرة جديدة 
في إثيوبيا

وقعت المجزرة 
بعد يوم من زيارة 
آبي أحمد لإلقليم

يبــدو أن التوتــرات العرقيــة باتت 
تحاصــر رئيس الوزراء اإلثيوبي 
وذلــك  أوســع،  بشــكل  أحمــد  آبــي 
قبل انتخابات تشريعية مقررة العام املقبل، 
وفيمــا ينشــغل الجيــش بمعركــة كبيــرة فــي 
إقليم تيغراي، شــمال البالد. هذه التوترات، 
فــي  مجــازر  وقــوع  إلــى  كثيــرًا  تــؤدي  التــي 
بلــد يضــم أكثــر مــن 80 إثنيــة، شــهد أول مــن 
تفاوتــت  جديــدة،  مجــزرة  األربعــاء،  أمــس، 
حصيلــة القتلــى فيهــا بــن 100 و200. وكان 
الفتــا أن هــذه املجــزرة التــي وقعــت فــي إقليم 
بينيشــانغول - غومــوز، غــرب البــالد، التــي 
قهــا العنــف العرقــي، جــاءت بعــد يــوم مــن 

ّ
مز

زيارة آبي أحمد إليها، وحديثه عن ضرورة 
تقديــم املســؤولن عــن هجمــات عــدة تكــررت 

فيها أخيرًا إلى العدالة.
وقتــل مســلحون أكثــر مــن مائــة شــخص فــي 
هجوم، أول من أمس، في إقليم بينيشانغول 
لحقــوق  اإلثيوبيــة  اللجنــة  وفــق  - غومــوز، 
اإلنســان، مضيفــة أنهــا تلقــت مــن الناجــن 
الــذي  للهجــوم  مقلقــة«  مصــورة  »أدلــة 
اســتهدف قبل الفجر »ســكانا كانوا نائمن« 
بولــن  مقاطعــة  فــي  بيكوجــي  قريــة  فــي 
بمنطقــة ميتيكيل، وتواصل حتى بعد ظهر 
املنطقــة مجموعــات  فــي  األربعــاء. وتعيــش 
عرقيــة متعــددة. وبحســب اللجنــة، فقد تمت 
يقــل عــن 36 شــخصا  مــا ال  أيضــا معالجــة 

املاضــي،  الثانــي  تشــرين  نوفمبــر/   14 فــي 
واســتهدف فيــه مســلحون حافلــة وقتلوا 34 
شــخصا. وكان آبــي قــد ســارع فــور وصولــه 
مــن  خففــت  إصالحــات  لتطبيــق  للحكــم 
العــداوات  كبــح  ســبل  علــى  الدولــة  قبضــة 
املقــررة  االنتخابــات  وأذكــت  األقاليــم.  بــن 

فــي العــام املقبــل مــن الخالفــات علــى األرض 
والسلطة واملوارد.

علــى  الضغــط  مــن  التوتــرات  هــذه  وتزيــد 
»حبهــة  يقاتــل  الــذي  اإلثيوبــي  الجيــش 
تحرير تيغراي« في إقليم تيغراي، منذ أكثر 
من 6 أســابيع. وكان نشــر القوات االتحادية 
في تيغراي قد أثار مخاوف من حدوث فراغ 
أمني في مناطق مضطربة أخرى. كما تزيد 
التوتــرات مــن وطــأة النــزوح فــي هــذا البلــد. 
وتقاتــل القــوات اإلثيوبيــة تمــردًا فــي إقليــم 
أوروميــا، وتواجــه تهديدات أمنية منذ فترة 
طويلة من متشــددين إســالمين صومالين 

على حدودها الشرقية.
موطــن  غومــوز   - بينيشــانغول  وإقليــم 

ملجموعات عرقية عدة، بما في ذلك الغومز. 
مزارعــون  بــدأ  األخيــرة،  الســنوات  فــي  لكــن 
املجــاور  أمهــرة  إقليــم  مــن  أعمــال  ورجــال 
الســكان  دفــع  مــا  املنطقــة،  إلــى  باالنتقــال 
األراضــي  علــى  االســتيالء  مــن  للشــكوى 
إن  األمهــرة  قــادة  بعــض  ويقــول  الخصبــة. 
بعض األراضي في املنطقة تعتبر ملكا لهم. 
مــن جهتــه، أكــد بليــت املــال، رئيــس الحركــة 
الوطنيــة لحــزب األمهــرة السياســي، إن عــدد 
املهاجمــن  أن  مؤكــدًا   ،200 تجــاوز  القتلــى 
هــم أعضــاء فــي مليشــيا غومــز. لكــن حــزب 
»الرخــاء« الحاكــم فــي املنطقــة، اتهــم »قطــاع 

طرق مسلحن« بارتكاب الجريمة.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

8
سياسة

وقعت مجزرة راح 
ضحيتها عشرات 

األشخاص في أحد أقاليم 
إثيوبيا، التي مزّقها العنف 

العرقي، ما يزيد الضغط 
على حكومة آبي أحمد 

والجيش اإلثيوبي

تزيد التوترات العرقية من األزمة اإلنسانية )محمود حجاج/األناضول(

مشــيرة  الهجــوم،  فــي  بالرصــاص  أصيبــوا 
إلى أنه »باإلضافة إلى الخسائر في األرواح، 
تــم إحــراق املحاصيــل«، كمــا لفتت إلى أن »ال 
شــرطة وال قــوات أمــن« كانــت موجــودة فــي 
الهجــوم، وذلــك بعدمــا كان  املنطقــة لحظــة 
إلــى املنطقــة،  تــّم إرســال قــوات مســلحة  قــد 

الثالثاء، لتهدئة التوتر، لكنها غادرت.
مــن  ســكان  عــن  »رويتــرز«  وكالــة  ونقلــت 
الجثــث،  رأوا عشــرات  إنهــم  املنطقــة قولهــم 
وإن مســلحن مجهولــن الحقوهــم وكانــوا 
يطلقــون النــار علــى املدنيــن. وروى املــزارع 
مــن  عائلتــه  مــع  هــرب  أنــه  واجيــرا  بيــالي 
املنــزل حــن كان رجــال يصرخــون »أمســكوا 
أبنائــه  مــن  و5  زوجتــه  أن  موضحــا  بهــم«، 
قتلــوا بالرصــاص بينمــا أصيــب هــو، فيمــا 
فــر أربعــة أطفــال آخريــن مــا زالــوا فــي عــداد 
املفقودين. وقال مسعف محلي إن املصابن 

أخبروه عن أقارب قتلوا بالسكاكن.
الــوزراء  رئيــس  أعلــن  الهجــوم،  علــى  وردًا 
اإلثيوبــي آبــي أحمــد، أمــس، نشــر قــوات فــي 
املنطقــة. وكتــب آبــي علــى »تويتــر«: »مذبحة 
غومــوز   - بينيشــانغول  فــي  املدنيــن 
 املشــكلة مــن 

ّ
مأســاوية للغايــة. مــن أجــل حــل

جذورهــا، نشــرت الحكومة القــوات الالزمة«. 
تقســيم  فــي  األعــداء  »رغبــة  أن  وأضــاف 
إثيوبيــا علــى أســس عرقيــة ودينيــة ال تــزال 
قائمة. هذه الرغبة لن تتحقق. رغبة السكان 
فــي الســالم تفــوق أي مخطط للتقســيم«. من 
جهتــه، تحــدث اإلعــالم الرســمي عــن اعتقــال 
5 مســؤولن محليــن بارزيــن فــي مــا يتعلق 
بقضايا أمنية في اإلقليم، وعن قتل الجيش 

اإلثيوبي 42 مسلحا شاركوا في الهجوم.
مــن  أفريقيــا  فــي  دولــة  أكبــر  ثانــي  وتشــهد 
مميتــة  عنــف  أعمــال  الســكان  عــدد  حيــث 
متكــررة منــذ تولــى آبــي رئاســة الــوزراء عــام 
قــد  بــارزون  ومســؤولون  آبــي  وكان   .2018
زاروا املنطقــة، الثالثــاء املاضــي، للحــث على 
الهــدوء، بعــد أحــداث داميــة عــدة وقعــت فــي 
األشــهر القليلــة املاضيــة، مثــل هجــوم وقــع 

أفريقيا الوسطى: معارك قبل االنتخابات

تواديرا األوفر حظًا للفوز باالنتخابات )ناصر طالل/األناضول(

أفريقيــا  جمهوريــة  فــي  التحضيــرات  تتواصــل 
الوســطى، لالنتخابات الرئاســية والتشريعية، املقررة 
الرئيــس فوســتان  فيهــا  يعتبــر  والتــي  املقبــل،  األحــد 
أركانــج تواديــرا، املدعــوم مــن املجتمــع الدولــي، أوفــر 
املرشــحن حظــا، ال ســيما بســبب انقســام املعارضــة. 
وعلــى الرغــم من تمدد القوات املتمردة املســلحة، بدعم 
من املعارضة، وسيطرتها على عدد كبير من املناطق، 
واقترابها من العاصمة بانغي، يبدو املجتمع الدولي، 
بمــا فيــه دول غربيــة وروســيا، متوافقــا علــى ضــرورة 
إجراء االنتخابات في موعدها، ما يثبت نفوذ روسيا 

في هذا البلد، وسط انتقاد أميركي »خجول« له.
وتمكنت قوات األمن في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
أول مــن أمــس األربعــاء، مــن اســتعادة الســيطرة علــى 
مدينــة بامبــاري، رابــع أكبــر مــدن البــالد )علــى بعــد 
380 كيلومتــرا شــمال شــرقي بانغــي(، بعــد 3 أيام من 
االشــتباكات بينهــا وبــن متمرديــن. وقــال املتحــدث 
لتحقيــق  »مينوســكا«  املتحــدة  األمــم  بعثــة  باســم 
عبــد  الوســطى،  أفريقيــا  جمهوريــة  فــي  االســتقرار 
العزيــز فــال، إن قــوات األمــن ســيطرت علــى بامبــاري، 
مســلحي  وبــن  بينهــا  االشــتباكات  مــن  أيــام  بعــد 
مجموعــة »االتحــاد مــن أجــل الســالم« املتمــردة. لكــن 
أن  نفســه،  اليــوم  فــي  ذكــرت  محليــة،  إعــالم  وســائل 
مجموعــة التحالــف املعــارض اســتولت علــى مدينتي 
بعــد  الكاميــرون،  حــدود  علــى  وكانتونييــر،  بلوكــو 
اســتيالئهم أخيرًا على مدينتي بوسيمبيلي ويالوك 
املســلحة  املجموعــات  وكانــت  البــالد.  غــرب  جنــوب 
الرئيســية قــد تحالفــت قبــل أســبوع مــن االنتخابــات، 
املؤديــة  الرئيســية  املحــاور  علــى  هجومــا  ت 

ّ
وشــن

إلــى بانغــي، واتهمهــا معســكر تواديــرا بأنهــا تقــوم 
الســابق  الرئيــس  مــن  بأوامــر  انقــالب«  »محاولــة  بـ
فــي  املتحــدة  األمــم  بعثــة  ووفــق  بوزيزيــه.  فرانســوا 
أفريقيــا الوســطى« مينوســكا«، فقــد أوقــف تقــّدم تلك 
املجموعــات األربعــاء، مــن جانــب قــوات حفــظ الســالم 
التابعة لها والجيش، وتعزيزات من رواندا وروسيا.
وتعــد جمهوريــة أفريقيــا الوســطى أحــد أفقــر البلــدان 
ال  وهــي  باألملــاس،  غناهــا  رغــم  الســمراء،  القــارة  فــي 
والتوتــرات  األهليــة  الحــرب  تداعيــات  تواجــه  تــزال 
عــودة  مــع  األضــواء  وتســلط  عقــود.  منــذ  املســلحة 
العنــف بوتيــرة أقــوى، بعدما أصبحت البــالد بثلثيها 
املعارضــة  وطلــب  املســلحة  للمجموعــات  خاضعــة 
ودعــم  الروســي،  النفــوذ  علــى  االنتخابــات،  تأجيــل 
موســكو لتواديــرا، ال ســيما بعــد إرســالها مــع روانــدا 
لكــن  االنتخابــات.  لتأمــن  العســكرين  مئــات  أخيــرًا 
علــى الرغــم مــن النفوذ الروســي املتنامي في هذا البلد 
منــذ 2018، ال ســيما بعــد انتهــاء مهمتــن عســكريتن 
أميركية وفرنسية عام 2016، إال أن االبتعاد األميركي 
باالســتقرار،  للتمســك  باريــس  وســعي  أفريقيــا،  عــن 
عبــر  خصوصــا  نفوذهــم،  إحــكام  إلــى  الــروس  دفعــا 
الشــركات العســكرية الخاصــة. وأكــد أعضــاء مجموعة 
»جي 5 بالس«، التي تضم خصوصا فرنســا وروســيا 
واألمــم املتحــدة واالتحــاد األوروبــي والبنــك الدولــي، 
موعدهــا  »فــي  جــرى 

ُ
ت أن  ينبغــي  االنتخابــات  أن 

الدســتوري«، بعدما اســتثمر املجتمع الدولي نحو 30 
مليون يورو لتنظيم االقتراع.

وفــي بيــان لــوزارة خارجيتهــا، دعت الواليــات املتحدة 
أول من أمس، إلى الشــفافية ووقف العنف في أفريقيا 
عســكري  مــدرب   300 روســيا  إرســال  بعــد  الوســطى، 

إلــى هــذا البلــد. وقــال متحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
إن  موســكو،  دور  حــول  بــرس«  »فرانــس  لـ األميركيــة 
املســاعدة،  تقــّدم  التــي  الــدول  أن  هــو  دائمــا  »موقفنــا 
عسكريا أو غير ذلك، يجب أن تفعل هذا بطريقة شفافة 
ومنســقة، بحيــث تأتــي هــذه املســاعدة لتدعــم الرغبــة 
وأســفت  للشــعب«.  واالســتقرار  الرشــيد  الحكــم  فــي 
داعيــة  االنتخابــات،  قبــل  العنــف  لتصاعــد  الــوزارة 
جميــع األطــراف »إلــى وقــف األعمــال العدائيــة وضمان 
قــدرة شــعب أفريقيــا الوســطى علــى ممارســة حقــه فــي 
املشــاركة فــي انتخابات ســلمية«. وتتولــى عناصر من 

شركات أمن روسية خاصة حماية الرئيس تواديرا.
ودعــي نحــو 1,8 مليــون ناخــب إلــى صناديــق االقتراع 
في أفريقيا الوسطى، لكن تهديد املجموعات املسلحة 
لجــزء كبيــر مــن أراضــي البــالد، مــن شــأنه أن يزيــد مــن 
رفض املعارضة للنتائج، ما قد يولد املزيد من العنف 
املســلح. ويشــير محللــون سياســيون إلــى أن تواديــرا 
الذي انتخب عام 2016، يبدو األوفر حظا للفوز. ويعّد 
أنيســيت جــوروج دولوغيليه، رئيس الوزراء الســابق، 
األخيــر  رفــض  أن  منــذ  للرئيــس  الرئيســي  املنافــس 
مطلع ديســمبر/كانون األول الحالي، ترشيح الرئيس 
الســابق فرانســوا بوزيزيــه الــذي أطيــح بانقــالب عــام 
2013. وأعــرب بوزيزيــه أخيــرًا عــن دعمــه لدولوغيليــه، 
لكن انقســام املعارضة من شــأنه تســهيل الطريق أمام 
الرئيس املنتهية واليته. ويتنافس في االنتخابات 17 
مترشــحا بينهــم أيضــا رئيــس الــوزراء األســبق مارتــن 
 ،)2016-2014( االنتقاليــة  الفتــرة  ورئيســة  زيغويــل، 

كاثرين سامبا بانزا.
ق أفريقيــا الوســطى حــرب أهليــة منــذ أن أطــاح 

ّ
وتمــز

مســلمة،  غالبيــة  ذات  مســلحة  مجموعــات  تحالــف 
فــي  ببوزيزيــه  فرانســوا  »ســيليكا«،  باســم  تعــرف 
العــام 2013. وأســفرت املواجهــات بــن هــذا التحالــف 
واملليشــيات املســيحية عــن ســقوط آالف القتلــى بــن 
عامــي 2013 و2014، فيمــا نــزح أكثــر مــن ربــع ســكان 
البــالد البالــغ عددهــم 4,9 ماليــن نســمة، بينهــم 675 
يســتطيعون  وال  مجــاورة،  دول  فــي  الجئــون  ألفــا 

ممارسة حقهم في التصويت. 
)رويترز، فرانس برس، األناضول(
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أميركا تخفض عقوبة األسمدة المغربية
الرباط ـ مصطفى قماس

العقوبــات  مراجعــة  املتحــدة  الواليــات  قــررت 
املفروضة على صادرات املغرب من األسمدة، وهي 
العقوبــات التــي جــاءت فــي شــكل رســوم جمركيــة 
فرضــت،  املتحــدة  الواليــات  وكانــت  شــهر.  قبــل  تعويضيــة 
الشــهر املاضــي، رســوما علــى صادرات األســمدة الفوســفاتية 
املغربيــة، بعــد شــكاية قدمتهــا شــركة موزاييــك التــي تعتبــر 
منافســا للمجمع الشــريف للفوســفات في ســوق تلك الســلعة. 
وفرضت الســلطات األميركية، في 24 نوفمبر املاضي، رســما 
مــن  األســمدة  واردات  علــى   %23.46 حــدود  فــي  تعويضيــا 
املغرب، علما أن الرسوم توازي عادة قيمة الدعم، وهو تدبير 

تسمح له منظمة التجارة العاملية.
الرســم،  خفــض  األربعــاء،  أمــس  الــذي صــدر،  القــرار  أن  غيــر 
حيث قلصه إلى 16.88%، ما دفع مصدرا من املكتب الشريف 
»العربــي الجديــد«، علــى أن  للفوســفات للتأكيــد فــي تعليــق لـ
قــرار نوفمبــر جــاء نتيجــة خطــأ فــي التقديــر، معتبــرا أن قــرار 

الرسوم التعويضية غير مبرر، وال سند له في الواقع.
املجمــع  الفاعــل  املاضــي،  الصيــف  فــي  موزاييــك،  واشــتكت 
الدوليــة  التجــارة  ولجنــة  التجــارة  وزارة  لــدى  املغربــي، 

بواشنطن، داعية إلى فتح تحقيق حول ما تعتبره ممارسات 
تجارية تعرضها للضرر، مطالبة بسن رسوم تعويضية.

وأكــدت الشــركة األميركيــة، بعــد وضــع شــكايتها، علــى أنهــا 
اتخــذت ذلــك التدبيــر ألن كميــات مهمــة مــن الــواردات املدعمــة 
تســبب  وروســيا  املغــرب  مــن  واآلتيــة  عادلــة،  غيــر  بطريقــة 

أضرارا كبيرة ألنشطتها.
وتزعــم الشــركة األميركيــة أن املغــرب، الــذي تختــزن أرضــه 
للمجمــع  يوفــر  العاملــي،  الفوســفات  احتياطــي  مــن   %70
الشــريف للفوســفات، دعمــا يتيــح لــه تنافســية أكبــر عبــر 
رســوم  فــرض  أن  اعتبــر  املغربــي  املجمــع  وكان  األســعار. 
جمركيــة تعويضيــة غيــر مبــرر وال ســند له، مؤكــدا على أن 
ذلــك يلحــق الضــرر باملزارعــن األميركيــن، الذيــن تراجعــت 

إيراداتهم في األعوام األخيرة.
الســلطات  مــع  التعــاون  علــى  املجمــع  فــي  مصــادر  وشــددت 
املختصة خالل فترة التحقيق، مؤكدة على أن املجمع مستمر 
فــي الدفــاع عــن مواقفــه فــي املرحلــة الثانية من املسلســل الذي 
سيســتمر إلــى مــارس املقبــل، علمــا أنــه يمكن للمجمــع الطعن 

في القرار األميركي لدى منظمة التجارة العاملية.
وعبــر املجمــع، الــذي كان أكــد أنــه ســيدافع بقــوة عــن موقفــه 
عــن  »موزاييــك«،  لشــركة  مغرضــة  مزاعــم  يعتبرهــا  مــا  ضــد 

قدرتــه علــى تقديــم الدليل على غياب أية أســس لفرض حقوق 
تعويضيــة علــى الــواردات مــن األســمدة املغربيــة، مؤكــدا على 

التزامه شريكا متميزا ومجددا للمزارعن األميركين.
ولــم تؤثــر املزاعــم األميركيــة إلــى حــدود اآلن علــى أداء املجمع 
الشــريف للفوســفات، حيــث حافــظ علــى مبيعاتــه فــي الســوق 
الدوليــة، خاصــة فــي ظــل تراجــع صــادرات الصــن، وارتفــاع 

الطلب اآلتي من الهند وأوروبا وأميركا الالتينية وأفريقيا.
وذهــب املجمــع املغربــي، فــي مناســبة ســابقة، إلــى أن عمــالءه 
ينتجهــا،  التــي  األســمدة  يفضلــون  زالــوا  مــا  األميركيــن 
ألنهــا تســتجيب النتظاراتهــم مــن الجــودة والقيمــة املضافــة 
الزراعــي  القطــاع  فــي  فاعلــن  أن  إلــى  مشــيرا  والتنافســية، 
ورســمين أميركين عبروا عن انشــغالهم جراء األضرار التي 
ســيفضي إليهــا فــرض رســوم علــى واردات األســمدة، خاصــة 
بالنســبة للمزارعــن األميركين. وبلغــت صادرات املغرب إلى 
العالــم مــن األســمدة في العام املاضي، نحــو 3 مليارات دوالر، 
إلــى االتحــاد  املبيعــات  أن  حســب بيانــات رســمية أوضحــت 
األوروبي استقرت في حدود 430 مليون دوالر، بينما وصلت 
قيمــة الصــادرات إلــى البرازيــل إلــى 660 مليــون دوالر من 530 
مليــون دوالر، وتراجعــت املبيعــات إلــى الواليــات املتحــدة مــن 

800 مليون دوالر إلى 570 مليون دوالر.

القاهرة ـ عبد اهلل عبده

واصلت أسعار حديد التسليح في مصر ارتفاعها رغم 
حالة الركود التي تســيطر على ســوق البناء والتشــييد 
فــي البــالد، وحســب تجــار فقد ارتفع ســعر طــن الحديد 
من 9900 جنيه » الدوالر = 15.7 جنيها«، تسليم أرض 
املصنــع مــع بدايــة الشــهر املاضــي إلــى   12.7 ألــف جنيــه 
لتاجــر التجزئــة مــع نهايــة الشــهر الجــاري و12.9 ألــف 
جنيــه للمســتهلك،  بنســبة ارتفــاع تخطــت 25 فــي املائــة 
خالل أقل من شهرين.  وأرجع شريف عياد، صاحب أحد 
مصانع الحديد، االرتفاعات  املتتالية في السعر، والتي 

وصلــت إلــى 2500 جنيــه فــي الطــن الواحــد، إلــى  ارتفــاع 
أســعار الخامــات عاملًيــا، إذ ارتفــع طــن البليــت بمعــدل 
180  دوالرا فــي الطــن و100 دوالر لــكل مــن خــام الحديــد 
ــا  إلــى أن تكلفة إنتــاج الطن على مصانع 

ً
والخــردة، الفت

الدرفلة تصل إلى 13 ألف  جنيه، وبأســعار اليوم تكون 
املنتــج.   يتحملهــا  املتوســط  فــي  جنيــه   700 الخســائر 
ويضيــف فــي تصريحــات خاصــة لـــ »العربــي الجديــد«: 
البعض يتســاءل عن أســباب زيادة  أســعار الحديد، في 
الوقت الذي تمتلئ فيه املخازن بآالف األطنان  الراكدة، 
والتــي تــم حســاب تكاليف إنتاجها باألســعار القديمة، 
وقبل  ارتفاعها عاملًيا، موضًحا أنه في حال البيع على 

حســاب التكلفــة  القديمــة، فاملتحصــل عليه من البيع لن 
يكفي لشراء نفس خامات  الكميات املبيعة.  ويشير إلى 
هناك حوالي 5 مصانع درفلة خرجت من دائرة  اإلنتاج 
خــالل هــذا العــام، نتيجة عــدم قدرتها على تحمل البيع 
 بخســائر علــى مــدار العامــن املاضيــن نتيجــة تراجــع 
املبيعــات،  متوقًعــا أن تبــدأ حركــة األســواق فــي الدوران 
لالشــتراطات  ــا 

ً
وفق البنــاء  بــاب  تراخيــص  فتــح  مــع 

البنائيــة الجديــدة التي حددتهــا  الحكومة.  ويؤكد أحد 
تجــار الحديــد بالدقهليــة » شــمال القاهــرة«، أن ارتفــاع 
األســعار ســيعمق مــن  أزمــة الركــود الحالــي فــي ســوق 
األســواق،  يحــرك  الســابق  فــي  كان  أن  بعــد  العقــارات، 

وخاصــة  مــع وقف إصدار التراخيص الجديدة ودخول 
موســم الشــتاء.  ويشــير إلــى تراجــع مبيعاته مــن حديد 
التسليح بمعدالت تخطت 90%  باملقارنة بنفس الفترة 
من العام املاضي، وهو ما قد يدفعه إلى  إغالق نشاطه 

عقب جمع أمواله من السوق، على حد قوله. 
فــي  للحديــد  منتــج  أكبــر  عــز،  حديــد  شــركات  وكانــت 
مليــارات جنيــه   4.1 تكبدهــا  أبلغــت  البورصــة  مصــر، 
صافي خســائر  التســعة أشــهر األولي من 2020، مقابل 
مــن  الفتــرة  نفــس  خــالل  مليــارات  جنيــه   4.3 خســائر 
2019، مــع انخفــاض املبيعــات من 35.2 مليار جنيه في 

2019، إلى 26.4 مليارات  في 2020. 

مصر: قفزة في سعر حديد التسليح رغم ركود األسواق

بيتكوين 
تستقر فوق 
23 ألف دوالر

أشــهر  بيتكويــن،  شــدت 
أنظــار  رقميــة،  عملــة 
مــا  وهــو  املســتثمرين، 
يســتقر  ســعرها  جعــل 
ألــف   23 مســتوى  فــوق 
تــداوالت  خــالل  دوالر 
ا لبيانات 

ً
الخميــس، وفق

ديســك«،  »كويــن 
الريبــل  تحــاول  فيمــا 
أخــرى  مــرة  االرتفــاع 
يومــن  دام  تراجــع  بعــد 
دعــوى  مواجهــة  بعــد 
الواليــات  فــي  قضائيــة 
النتهاكهــا  املتحــدة 
املســتثمرين،  حقــوق 
وبلــغ انخفاضهــا خــالل 
أكثــر  األربعــاء،  تــداوالت 
وتراجعــت   ،%30 مــن 
اإليثيريــوم بنحــو %2.6 
دوالرا،   581.92 مســجلة 
الريبــل  ارتفعــت  فيمــا 
 26 إلــى  لتصــل   %2.1
العمــالت  وتلقــى  ا. 

ً
ســنت

الرقمية اهتماما متزايدا 
عــن  الباحثــن  قبــل  مــن 
ظــل  فــي  الســريع  الثــراء 
علــى  العائــد  تدنــي 
الرئيســية،  العمــالت 
ومنهــا الــدوالر واليورو، 
وتوقعــات بتراجع ســعر 
العملة األميركية في ظل 
تزايد مخاطــر االقتصاد 
األميركــي جــراء جائحــة 

كورونا.

الصين تخطط لدعم اقتصادها 
من خالل زيادة المساواة

قرر الحزب الشيوعي الصيني الجديد إصالح جانب الطلب 
تتعلق  سياسات  تنفيذ  إلى  يشير  مما  االقتصاد،  لدعم 
وتقليل  المساواة  لزيادة  االستهالكي  اإلنفاق  بتحفيز 
الحزب  وغير  المختلفة.  الشعب  فئات  بين  الفجوة 
العرض  جانب  دعم  على  ركزت  التي  السابقة  سياسته 
المتضخمة،  القطاعات  وإصالح  بالصناعة  واالرتقاء 
الطلب،  جانب  على  التركيز  ضرورة  مرة  ألول  ذكر  إذ 
لوكالة  وفًقا  الحالي،  الشهر  السنوي  اجتماعه  خالل 

»بلومبيرغ«. 
زيادة  خالل  من  الطلب  توازن  إعادة  الصين  وتحاول 
الفئات  بين  الفجوة  وتنتج  االستهالكي،  اإلنفاق 

وتراكم  األجور  في  التفاوت  من  الصينية  المختلفة 
أرباح  حصة  وزيادة  إنفاًقا،  وأقل  ثراًء  األكثر  األسر  دخل 
اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من  األموال  رؤوس  أصحاب 

في الوقت الذي تظل فيه أجور العمال كما هي. 

استدعاء أكثر من 210 آالف سيارة
أكثر  استدعاء  السيارات  لصناعة  شركات  خمس  تعتزم 
وزارة  حسب  بها،  عيوب  إلصالح  سيارة  آالف   210 من 
وتستدعي  الخميس.  الكورية  التحتية  والبنية  النقل 
دبليو  إم  وبي  وأودي  موتورز  جنرال  من  كل  فروع 
 76 نحو  كوريا  في  الموجودة  كرايسلر  وفيات  ونيسان 
موديًال من السيارات البالغ عددها 210.7 آالف. وتشمل 
شيفروليه  سيارات  في  اآللي  الحركة  ناقل  اإلصالحات 

إم  بي  من  موديال   44 في  التوقيت  وسلسلة  السيتي، 
 .»6 »إيه  أودي  موديالت  في  التحكم  ونظام  دبليو، 

وبدأت الشركات بالفعل عمل اإلصالحات مجانًا. 

اإلمارات: تراجع تحويالت العمالة إلى الخارج 
الخارج  إلى  اإلمارات،  في  العاملين  تحويالت  انخفضت 
إلى 40.1 مليار درهم خالل الربع الثالث من العام الجاري، 
وبنسبة 7.6% مقابل 43.4 مليار درهم خالل نفس الفترة 
تمت  المركزي  للمصرف  ووفقا  الماضي.  العام  من 
وبنسبة  الصرافة  شركات  خالل  من  التحويالت  معظم 
70%، تالها البنوك. وانخفضت التحويالت عبر الصرافات 
التحويالت  زادت  حين  في  درهم،  مليارات   6.9 بقيمة 

عبر البنوك بقيمة 3.6 مليارات درهم.

أخبار سريعة

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

كأن فقراء العرب ال تكفيهم قسوة 
الفقر والبطالة وفقدان الوظائف 

والعوز والفساد، وحاالت التشرد 
والهجرة خارج األوطان، والحرمان 
من حقوقهم األساسية كالصحة 

والتعليم، وقلة التغذية وانعدام 
األمن الغذائي والدواء، واختفاء 

سلع وغالء األسعار، ليأتي شتاء 
هذا العام ليكون األقسى على 

هؤالء الذين يقدر عددهم بأكثر 
من 100 مليون فقير.

شتاء هذا العام ليس فقط قارس 
البرودة والطقس، لكنه قاس من 

حيث أزماته غير املسبوقة، فهناك 
كورونا، وأزمات معيشية طاحنة، 

وحكومات عاجزة عن توفير 
الحد األدنى من الخدمات بأسعار 

تناسب دخل املواطن، بل وتلوح 
بعضها بالتوقف عن صرف 

الرواتب بزعم تراجع اإليرادات، 
وزيادة عجز املوازنة وتفاقم أعباء 
الديون، وهناك دول باتت تغترف 
املزيد من القروض داهسة، ليس 
حقوق األجيال الحالية فقط، بل 

حقوق األجيال القادمة أيضا، 
ومعظم الحكومات باتت تفرض 

مزيدًا من الضرائب والرسوم 
والبرامج التقشفية رغم الحالة 
البائسة التي يمر بها املواطن 

وتراجع قدرته الشرائية ودخله.
لقد وجد ماليني الفقراء العرب 

أنفسهم هذا العام أمام أسوأ أزمة 
صحية، وقطاع صحي متدهور، 

وحكومات تتعامل باستهانة 
شديدة مع صحة هؤالء، فمع 

تفشي كورونا باتت رائحة املوت 
تفوح في كل ركن من أركان األسر 
العربية جراء هذا الوباء املتوحش، 

وبات املئات يتساقطون يوميا 
جراء الفيروس، وال بارقة أمل في 

وأد هذا الوباء الجامع الذي شل 
الجميع، دوال واقتصادات ومواطنا، 

ورفع من معدالت الفقر والبطالة 
والتعثر والرشوة والفساد.

لم يفاجأ ماليني الفقراء العرب 
بتدهور القطاع الصحي، والغالء 

الفاحش لألدوية والعالج، فهم 
يلمسون ذلك بأنفسهم كل يوم 

وقبل ظهور الوباء الذي كشف عن 
عدم جاهزية هذا القطاع، حتى 

للميسورين والقادرين على سداد 
ثمن العالج والحجر الصحي.
ورغم الدمار الذي خلفه وباء 
كورونا، ال يزال فقراء العرب 

يواجهون أزمات أخرى، فهناك 
الحروب والنزاعات التي تعصف 

بماليني الفقراء في سورية وليبيا 
واليمن والعراق والسودان، وال 

تزال الثورات املضادة تحول دون 
تحقيق تطلعات هؤالء الفقراء 

في الحرية والعدالة، وتحول دون 
استفادتهم من موارد وثروات 
بالدهم التي باتت تستأثر بها 

طبقة محدودة مرضي عنها 
سياسيا. 

حتى األمل في مستقبل أفضل 
تمت سرقته من أجندة الفقراء 

بنهب املال العام، وبيع موارد 
الدولة، ورهن األصول العامة، 

والتوسع القياسي في االقتراض، 
وبعثرة املوارد املحدودة على 

مشروعات ال تمثل شيئا 
ملاليني الفقراء وال قيمة مضافة 

لالقتصاد.

ما أقسى 
هذا الشتاء 

على الفقراء

Friday 25 December 2020
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اقتصاد

بغداد ـ براء الشمري

األزمة النقدية تتصاعد في العراق. 
واالقتصاد  هبوطًا،  يزيد  الدينار 
يــضــيــق انــكــمــاشــًا. مــلــفــات الــفــســاد 
بــــدأت تــظــهــر عــلــى الـــطـــاولـــة. مــجــلــس الــقــضــاء 
ــلـــى كــشــف عـــن عــمــلــيــات تــهــريــب للعملة  األعـ
األجنبية إلــى الــخــارج، وتــحــايــل وتــزويــر في 
الكل يطرح تساؤالت حول  العملة.  بيع  مــزاد 
البنك  وتغطيه.  بالتهريب  تقوم  التي  الجهة 
ــو املـــؤســـســـة الـــوحـــيـــدة  ــــزي الــــعــــراقــــي هــ ــركـ ــ املـ
املــخــولــة بــيــع العملة األجــنــبــيــة إلـــى مــصــارف 
مــن قبله، بعد شرائها من  وشــركــات معروفة 
وزارة املالية. في املقابل، تتزايد االحتجاجات 
ــار ورفـــع  ــنـ ــديـ الــشــعــبــيــة ضـــد خــفــض ســعــر الـ
األسعار. مجلس القضاء األعلى قال في بيان، 
األربـــعـــاء، إنـــه يــجــري تحقيقا فــي عــمــل مــزاد 
من  مخالفات  ووجـــود  األجنبية،  العملة  بيع 
قبل بعض املصارف، مؤكدا أن التحقيق أثبت 

وجود عمليات مخالفة للقانون. 
وتــــابــــع أن »مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء األعــــلــــى وجـــه 
التحقيق  مــحــاكــم  كــافــة  عــنــه  ــادر  صــ بتعميم 
بــاتــخــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة بــحــق كـــل من 
تسبب بالضرر لالقتصاد الوطني، سواء من 
املحتكرين  التجار  أم  األجنبية  العملة  تجار 
للبضائع والسلع الغذائية والسلع الضرورية 
الــتــي يحتاجها املــواطــنــون يــومــيــا«. وأوضــح 
أن مــحــكــمــة الــتــحــقــيــق املــخــتــصــة بــمــكــافــحــة 
غسل األمــوال باشرت منذ عدة أيام التحقيق 
ــيــــع الـــعـــمـــلـــة األجـــنـــبـــيـــة  بــــخــــصــــوص مــــــــزاد بــ
للقانون  الخاصة  املــصــارف  بعض  ومخالفة 

لالشتراك فيه.
وأشار مجلس القضاء األعلى إلى أن التحقيق 
وصل إلى مراحل متقدمة بشأن وجود عمليات 
في  لالشتراك  وتــزويــر  وتحايل  قانونية  غير 
مزاد بيع العملة وتهريب العملة إلى الخارج.  

وأكـــــد مـــصـــدر فـــي الــلــجــنــة املـــالـــيـــة بــالــبــرملــان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ الـــعـــراقـــي، فـــي حـــديـــث لـ
أن مــلــف الــفــســاد فـــي بــيــع الــعــمــلــة وعــمــلــيــات 
التالعب ستكون له األولوية في القضايا التي 
ستطرح عند استجواب وزير املالية علي عبد 
العراقي  املركزي  البنك  األمير عــالوي، ومدير 
مصطفى غالب عند استضافتهما في البرملان 

في الجلسة التي يجري التحضير لها.
بـــنّي املــصــدر أن املــعــلــومــات الــتــي أدلــــت بها 
السلطة القضائية املتمثلة بمجلس القضاء 
األعلى بشأن تهريب العملة األجنبية مهمة 
ــدا وخــطــيــرة، وال بـــد مـــن الــعــمــل مـــن أجــل  جـ
وقـــف عــمــلــيــات الــتــهــريــب ومــعــرفــة الــجــهــات 

التي تقف خلفها. 
ــار إلـــى وجــــود مــلــفــات أخــــرى ستطرح  ــ وأشـ
خالل استجواب عالوي وغالب، موضحا أن 
هذه امللفات لها عالقة باإلرباك الذي تسبب 
املالية  الصرف من قبل وزارة  رفــع سعر  به 

والبنك املركزي. 
ــام حــراكــًا  ــ ويــشــهــد الـــبـــرملـــان الـــعـــراقـــي مــنــذ أيـ
متسارعًا الستضافة رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمي، واستجواب وزير ماليته في مجلس 
النواب، على خلفية رفع سعر صرف الدوالر، 
ووجود بعض البنود في موازنة العام املقبل 

الــتــي مـــن شــأنــهــا أن تــثــقــل كــاهــل الــعــراقــيــني.  
ــة الــقــانــون« سعد  ــدد عــضــو ائــتــالف »دولــ وشـ
ــــاص مــــع »الـــعـــربـــي  ــبـــي، فــــي حــــديــــث خــ ــلـ املـــطـ
ــــور فـــي الـــعـــراق تسير  الـــجـــديـــد«، عــلــى أن األمـ
نحو املجهول، مبينا أن بعض األحزاب حققت 
أرباحًا بسبب الفرق في سعر صرف الدوالر، 

وربما تستخدمها لتمويل االنتخابات. 
وأوضــح أن الحكومة هي التي تبيع الــدوالر، 
واألحــــــــزاب املـــقـــربـــة مــنــهــا هـــي الـــتـــي تــشــتــري 
ــى أن  ــ ــ الـــــــــــدوالر بـــســـعـــر مــــخــــفــــض، مــــشــــيــــرا إلـ
»األحزاب املقربة من الحكومة تمتلك مصارف 
الــدوالر وتهريبه إلى  ولها القدرة على شــراء 

خارج العراق«. 
إلــى أن بعض األمـــوال املهربة  ولــفــت املطلبي 
اآلخر  إلــى حسابات خاصة، والبعض  تذهب 

قد يستخدم ملساعدة دول معينة. 
وبني أن وجود مبالغ مالية مهربة يشير إلى 
مضيفا  خلفها،  تقف  حزبية  حــركــات  وجـــود 
أن »مــــن يــشــتــري الــــــدوالر ويــهــربــه هـــي جهة 

حكومية أو قريبة جدا من الحكومة«. 
يشار إلى أن البنك املركزي العراقي قرر، بدءًا 
مــن األحـــد املــاضــي، رفــع سعر صــرف الـــدوالر 
لــلــمــصــارف، و1470 ديــنــارا  إلــى 1460 ديــنــارا 
ما  املــالــيــة،  وزارة  مــع  بالتنسيق  لــلــجــمــهــور، 
تسبب بإرباك في السوق العراقية وارتفاع في 
موازنة  مــســودة  كما تضمنت  السلع،  أســعــار 
رواتـــب  لتخفيض  بــنــودًا  املــســربــة   2021 ــام  عـ

املوظفني وفرض ضرائب جديدة. 
وكان عضو لجنة النزاهة في البرملان العراقي، 
طــه الــدفــاعــي، قــد أشــــار فــي وقـــت ســابــق، إلــى 
وجــود معوقات تحول دون اســتــرداد األمــوال 
املهربة إلى خارج البالد، الفتا إلى أن استعادة 
النزاهة، وتحديدا  هذه األمــوال مناطة بهيئة 
بــدائــرة االســـتـــرداد. لكن عمل هــذه الــدائــرة لم 
يكن بمستوى الفساد وحجم األموال املهربة.  
وبني أن السبب الرئيس وراء ضعف إجراءات 
االسترداد يعود إلى عدم وجود تعاون في 
هـــذا املــلــف مــن قــبــل املــؤســســات الحكومية، 
ومــنــهــا وزارة الــخــارجــيــة، والــبــنــك املــركــزي 
لم  التي  العالقة،  ذات  واملؤسسات  العراقي، 
تتحرك لعقد اتفاقيات مهمة مع الحكومات 
أموال  بوجود  تفيد  معلومات  توفرت  التي 
مــهــربــة ملــســؤولــني عــراقــيــني فـــي دولـــهـــا، من 
أجــــل اســــتــــرداد األمـــــــوال واألشــــخــــاص عبر 

االنتربول الدولي والعربي.  
وأكد وجود مشكلة مهمة تتمثل بعدم وجود 
تعاون من بعض الدول مع العراق في متابعة 
األمــوال واألشــخــاص، موضحًا أن هــذه الــدول 

مستفيدة من وجود األموال في مصارفها.

الجزائر ـ حمزة كحال

غالبية  مثل  أسعارها،  في  كبيرة  قفزات  البناء  مــواد  تشهد 
الكثير من  يرجع  الــجــزائــريــة.  الــســوق  فــي  واملنتجات  السلع 
التجار هذا الصعود إلى تهاوي قيمة الدينار واستمرار منع 
كــورونــا. وارتفع  االستيراد وركــود األســـواق بسبب جائحة 
إلـــى 8.49 دوالرات،  ســعــر كــيــس اإلســمــنــت )50 كــيــلــوغــرامــًا( 
وفاق سعر القنطار الواحد من الحديد 70 دوالرًا. وبلغ سعر 

شاحنة »الرمل األصفر« ذات حمولة 18 طنا 550 دوالرًا...
ووضعت الحكومة الجزائرية، العام املاضي، مواد البناء في 
قائمة املواد املعنية بعملية منع االستيراد والتي مست قرابة 
ألف منتج، وذلك لكبح فاتورة واردات هذه املواد التي سجلت 
دوالر سنة  مليار  و1.5  دوالر  مليار   1.1 2019 حوالي  سنة 
2018، مقابل 2.1 مليار دوالر سنة 2015. كما أوقفت الجزائر 
ــــك بــعــد تغطية  نــهــائــيــا اســـتـــيـــراد الــحــديــد واإلســـمـــنـــت، وذلـ
الجزائر  بــدأت مصانع  الداخلي. كما  للطلب  املحلي  اإلنتاج 

السنة الحالية عملية تصدير اإلسمنت الى دول أفريقية.
وأجمع تجار وبائعو مواد البناء على تبرئة ذمتهم من حمى 
ارتفاع أسعار مواد البناء، مرجعني الزيادات في األسعار إلى 
عــدة عوامل خارجة عن إرادتــهــم. وقــال عبد الــقــادر خمخوم 
تاجر مواد البناء بشارع »املنظر الجميل« املخصص لتجارة 
مواد البناء  لـ »العربي الحديد« إن »تجار التجزئة هم الحلقة 
األضعف في سلسلة الربح والخسارة، املضاربون واملمولون 
ــاف أن »مــنــع االســتــيــراد  ــ هـــم مـــن يــتــحــكــم فـــي الــســعــر«. وأضـ
املستوردة من إسبانيا  السوق. فاملواد  أحــدث اضطرابا في 
وإيطاليا تشكل قرابة 60 في املائة من السوق. أما املنتجون 
املحليون يدفعون ثمن املــواد األولية بالعملة الصعبة التي 
هو  اليوم  والدينار  بالدينار،  املــركــزي  البنك  من  يشترونها 

في الحضيض«. 
وشـــرح »إذن رفـــع املــنــتــجــون األســعــار للحفاظ عــلــى هامش 
الــربــح مرتفعا، خــاصــة وأنــهــم وحــدهــم فــي الــســوق مــن دون 

منافسة من املواد املستوردة«. وتابع: »كما أن كورونا زادت 
الضغط على التجار، الذين رفعوا من هوامش الربح ملواجهة 
الخسائر املترتبة عن ركود األسواق، من جراء إجراءات الغلق 

التي أضرت بنا كثيرا«.
وكـــان الــبــنــك املــركــزي الــجــزائــري قــد لــجــأ إلـــى تبني سياسة 
الــتــعــويــم، مــا هــبــط بقيمة الــعــمــلــة الــوطــنــيــة إلـــى مستويات 
قياسية مقابل الدوالر والعملة األوروبية املوحدة »اليورو«. 
ــواردات فــي ظــل انخفاض  الــهــدف هــو كبح ارتــفــاع فــاتــورة الــ
ــرادات الــجــزائــر مــن بــيــع الــنــفــط، ولــلــحــد أيــضــا مــن ارتــفــاع  ــ إيـ
نهاية 2019،  فــي  املــائــة  فــي   4.1 بلغت  الــتــي  التضخم  نسبة 

حسب الديوان الوطني الجزائري لإلحصاء.
ارتفاع األسعار  الجزائري نفسه بني مطرقة  املواطن  ووجــد 
وســنــدان بــنــاء ســقــف لبيته، وهــنــا تــبــدأ رحــلــة الــبــحــث عمن 
يبيع بأقل األسعار. وقال رياض زروقي الذي التقته »العربي 
الجديد« في إحدى نقاط بيع مواد البناء إنه »ادخر مليون 
غــرفــة  بــيــتــه وبـــنـــاء  لــتــرمــيــم  ديـــنـــار جـــزائـــري )9000 دوالر( 
إضافية، لكنه مضطر اآلن ملراجعة حساباته، »كل شيء زاد 
اء والدّهان والرّصاص، ربما 

ّ
سعره، دون أن ننسى أجرة البن

جّمد األشغال إلى حني توفير املزيد من األموال«.
ُ
قد أ

وكان من املتوقع أن يكون قطاع البناء في الجزائر من أكثر 
الــقــطــاعــات تــأثــرا بــالــهــزات االرتـــداديـــة الــتــي خلفتها األزمـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة الـــتـــي ضـــربـــت الـــبـــالد بــســبــب تــراجــع 
ــود وجــائــحــة »كــــورونــــا«. حسب  ــ مــداخــيــل بــيــع الـــذهـــب األسـ
ــة أعــدتــهــا الــنــقــابــة الــوطــنــيــة لــلــمــهــنــدســني املــعــمــاريــني  ــ دراسـ
املعتمدين فإن »تكاليف البناء ارتفعت بحوالي 45 في املائة«، 
لـ  الدين  الهادي تقي  النقابة عبد  وفــق ما قاله نائب رئيس 
الوطني  املجمع  رئيس  اعتبر  الجديد«. من جهته،  »العربي 
للمهندسني الجزائريني عبد الحميد بــوداود في حديث مع 
األول  املتضرر  املقاوالت هم  أن »أصحاب  الجديد«  »العربي 
ومن سيتكبد خسائر جمة، حيث سيضطرون إلى دفع فارق 

األسعار من أجل استكمال مشاريعهم«.

الفساد المالي في العراق 
من يهرب العملة األجنبية؟

ارتفاع األسعار يلحق أضرارًا بالمشاريع )ناصر الدين زيبار/ Getty(خالل احتجاج في بغداد ضد رفع األسعار )مرتضى السوداني/ األناضول(

قفزة بأسعار مواد البناء في الجزائر

أكد مجلس القضاء 
األعلى في العراق على 
وجود عمليات تهريب 

للعملة األجنبية إلى 
خارج البالد، إضافة إلى 
مخالفات واسعة في 

مزاد بيع العملة

احتجاجات نفطية 
في البصرة

أغلق متظاهرون، الخميس، شركتي توزيع 
املنتجات النفطية وتعبئة الغاز السائل في 

محافظة البصرة، جنوبي العراق. وقام 
املئات من املتظاهرين، وأغلبهم من حملة 
الشهادات الجامعية واملعاهد، بغلق مبنى 

شركة توزيع املشتقات النفطية ومبنى 
شركة تعبئة الغاز السائل، احتجاجا على 

عدم تلبية مطالبهم بتوفير فرص عمل 
لهم في املنشآت النفطية. وقال املحتجون 
إنهم سلموا مطالبهم قبل أشهر للجهات 

املسؤولة، التي وعدتهم بتوفير فرص 
عمل، لكن الوعود لم تتحقق، لذا أغلقوا 

الشركتني للضغط عليهما. وتقول 
الحكومة العراقية إن الوظائف في موازنة 

عام 2021 ستكون محدودة، بسبب 
األزمة املالية التي تعاني منها البالد. 

ويعيش العراق أزمة مالية خانقة جراء 
تراجع أسعار النفط، تحت ضغط جائحة 
»كورونا«، التي شلت قطاعات واسعة من 

اقتصادات العالم. 

رفع األجور في األردن
أكدت اللجنة الثالثية لشؤون العمل في 
األردن )تمثل العمال وأصحاب العمل 

والحكومة(، في اجتماعها األخير 
برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون 
االستثمار معن القطامني، على رفع الحد 

األدنى لألجور من 220 دينارًا )308 
دوالرات(، إلى  260 دينارًا )364 دوالرًا(، 
أي بنسبة 18 في املائة، وتطبيقه اعتبارًا 
من األول من يناير/ كانون الثاني املقبل.

ه حرصًا على رفع 
ّ
وقالت اللجنة إن

مستوى معيشة شريحة كبيرة من 
العاملني في القطاع الخاص، توافقت 
اللجنة خالل اجتماعها األخير على 
املوازنة بني حق العمال في تحسني 
أجورهم وبني الظروف االقتصادية 

ألصحاب العمل، وذلك باستثناء القطاعات 
األكثر تضررًا والقطاعات غير املسموح 
لها بالعمل من قرارها رفع الحد األدنى 

لألجور اعتبارًا من  األول من يناير /
كانون الثاني حتى 31 مايو/ أيار، على أن 

يسري عليها قرار الحد األدنى لألجور 
اعتبارًا من األول من يونيو/ حزيران 

املقبل. وقال املرصد العمالي األردني التابع 
ملركز الفينيق للدراسات االقتصادية 

واملعلوماتية، إّن هذه الزيادة »متواضعة«، 
وال تلبي الحد األدنى املطلوب لتوفير 

حياة كريمة للعاملني.

الطلب على االستثمار 
في تركيا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي 
مصطفى ورانك ازدياد الطلب على 

االستثمار في بالده 30 في املائة خالل 
الفترة بني كانون الثاني/ يناير وتشرين 

الثاني/ نوفمبر 2020. وقال ورانك في 
تغريدة نشرها عبر موقع تويتر، إن 

الحكومة منحت خالل نوفمبر املاضي 
1009 وثائق تحفيز لالستثمار. وأشار 

إلى توفير فرص عمل جديدة لـ33 ألفا 
و903 أشخاص عبر استثمارات بلغت 

قيمتها 25.3 مليار ليرة تركية )الدوالر = 
7.6 ليرات(.

تحقيق مع مجموعة 
»علي بابا« 

أعلنت سلطات املنافسة الصينية فتح 
تحقيق ضد املجموعة العمالقة للبيع 

بالتجزئة على اإلنترنت علي بابا، رمز 
النجاح في مجال االقتصاد الرقمي 

في البالد، بشبهة قيامها »بممارسات 
احتكارية«.

وتسبب إعالن »إدارة الدولة لتنظيم 
األسواق« عن فتح التحقيق بانخفاض 
حاد في أسعار أسهم »علي بابا« التي 

تراجعت بنسبة تتجاوز الثمانية في املائة 
في بورصة هونغ كونغ.

كندا توقف رحالت بريطانيا
أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستني 

ترودو تمديد تعليق استقبال الرحالت 
الجوية القادمة من اململكة املتحدة حتى 6 

يناير/ كانون الثاني املقبل. وقال ترودو 
في تغريدة له: »ملنع انتشار الساللة 

الجديدة من فيروس كورونا في كندا، 
قررنا تمديد تعليق استقبال رحالت 

الركاب من اململكة املتحدة ملدة أسبوعني 
حتى 6 يناير«. وأضاف: »سنواصل 

مراقبة املوقف ونفعل كل ما يلزم للحفاظ 
على سالمة املواطنني«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%23
ــة خــفــض الــعــمــلــة  ــب ــس ن
 1450 إلى  وصوًال  الوطنية 
 1184 من  دوالر،  لكل  دينارًا 
ــر الــذي  ــارًا ســابــقــً، األمـ ــن دي
تــســبــب فــي ارتـــفـــاع في 
ــى مــا بين  األســعــار وصــل إل
األســواق  في  و%40   %30

العراقية

تقارير عربية

عقاراتمال وأعمال

ــارة  ــجــ ــزان تــ ــ ــيــ ــ ــــض مــ ــائـ ــ ــبــــط فـ هــ
)النفطية  الــخــارجــيــة  الــســعــوديــة 
النفطية( بنسبة 60.3 في  وغير 
أســاس سنوي، حتى  على  املائة 
 .2020 األول  تــشــريــن  أكــتــوبــر/ 
واســـتـــنـــادا إلـــى بــيــانــات صـــادرة 
في  لإلحصاء  العامة  الهيئة  عن 
السعودية )حكومية(، بلغ فائض 
مــلــيــار   35.9 ــتـــجـــاري  الـ ــزان  ــيــ املــ
الــعــشــرة  الــشــهــور  دوالر خــــالل 
فـــائـــض  وكـــــــان   .2020 األولـــــــــى 
امليزان التجاري بلغ خالل الفترة 
نــحــو 90.6  املــنــاظــرة مــن 2019، 

مليار دوالر.
وانـــخـــفـــضـــت قــيــمــة الــــصــــادرات 
السلعية )النفطية وغير النفطية(، 
بنسبة 34.4 في املائة، إلى 142.6 
مليار دوالر، كما هبطت الواردات 
16 في املائة، إلى 106.6 مليارات 
الصادرات  قيمة  وهبطت  دوالر. 
النفطية للسعودية، خالل الفترة 
املذكورة، بنسبة 40.6 في املائة، 

إلى 99.2 مليار دوالر.

الفائض 
التجاري 

السعودي
صنعاء ـ محمد راجح

بعد  الجديدة  اليمنية  الحكومة  عن  اإلعــالن 
نحو عام كامل من املناقشات ضمن مخرجات 
اتفاق الرياض، لم يبدد املخاوف من االنهيار 
االقـــتـــصـــادي الــشــامــل. الــشــكــوك واســـعـــة بني 
ــنــــني حـــــول قــــــدرة حــكــومــة  ــواطــ الــــخــــبــــراء واملــ
تستند إلــى اتــفــاق هــش وتتكون مــن أطــراف 
مـــتـــصـــارعـــة عـــلـــى مــعــالــجــة مـــلـــفـــات صــعــبــة. 
التركة التي خلفها الصراع الدائر بني طرفي 
البالد  الــتــي تلف  ــات  األزمــ ثقيلة.  الــحــكــومــة، 
ــريـــاض تــطــاول  مــنــذ الــتــوقــيــع عــلــى اتـــفـــاق الـ
والخدمية  واإلنسانية  املعيشية  املستويات 
. وعلى الرغم من التشاؤم، يتسلل خيط 

ً
كافة

أمـــل إلنــقــاذ مــا يمكن إنـــقـــاذه مــن بــلــد مــدّمــر. 
أن  العديني  حسن  االقتصادي  الخبير  يــرى 
على  والسيطرة  االقتصادي  االنهيار  إيقاف 
أولوية  العملة  األســعــار ووقــف تدهور قيمة 
قصوى لهذه الحكومة، إضافة إلى االستقرار 
األمني والذي يعتبره العديني أولوية أخرى 

بالغة األهمية لتأمني املجتمع وتوفير مناخ 
مناسب إلنقاذ االقتصاد.

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  ويـــقـــول الــعــديــنــي لــــ
أصعب  وضــع  فــي  شكلت  الحالية  الحكومة 
مما كانت عليه األحوال عند تشكيل حكومات 
سابقة منذ اجتياح صنعاء واندالع الحرب. 
ما يمكن مالحظته في السنوات السابقة أن 
الحكومات كانت تتشكل لكي يتربح الوزراء، 
ــاد حـــلـــول لــــأزمــــات املــتــراكــمــة.  ولـــيـــس إليـــجـ
ــلـــى مــســتــوى  ــتـــى عـ ــة حـ ــكـــومـ ــكـــن هــــــذه الـــحـ لـ
إعـــداد مــوازنــة عــامــة، تــواجــه تحديات كبرى 
مــنــهــا عـــدم تــوفــر أي بــيــانــات تــقــريــبــيــة بعد 
ــاءات، وفــق  ســبــع ســنــوات مــن تــوقــف اإلحـــصـ
العديني. يشرح أن الجهاز اإلداري املفرغ من 

ألقاربهم  السياسيون  صـــادره  الــتــكــنــوقــراط 
ــــالء  ــر وكـ ــثــ ــة إلــــــى أن أكــ ــ ــافـ ــ ــم، إضـ ــهــ ــارفــ ــعــ ومــ
الــــوزارات واملستشارين ال يــتــواجــدون داخــل 
اليمن، وليست لهم عالقة بوزارتهم وال علم 

لهم بأوضاعها.
ويــلــفــت إلـــى أن جــمــيــع مــوظــفــي الـــدولـــة على 
ــال، بــمــن فــيــهــم الـــذيـــن يشتغلون  ــثـ ســبــيــل املـ
الحوثي،  لسلطة  الخاضعة  املــحــافــظــات  فــي 
ويشير  بــرواتــبــهــم.  الحكومة  هــذه  يطالبون 
الخبير االقتصادي إلى صعوبة التعامل مع 
كل هذه التناقضات من قبل حكومة مشتتة.

والتحق املجلس االنتقالي الجنوبي املدعوم 
إماراتيًا كشريك رئيسي بالحكومة الجديدة، 
 بكشوفات التشكيالت العسكرية التي 

ً
محمال

على  بينما  رواتبهم،  بصرف  مطالبًا  تتبعه 
الطرف اآلخر في العاصمة صنعاء ومناطق 
ــال الـــيـــمـــن خـــصـــم يـــتـــواجـــد فــــي مــنــاطــق  ــمـ شـ
نــفــوذه مــئــات اآلالف مــن املــوظــفــني املنقطعة 

رواتبهم منذ سبتمبر/أيلول 2016.
وتتحدث مصادر مطلعة في هذا الخصوص 
عن جهود قام بها مكتب املبعوث األممي إلى 
اليمن مارتن غريفيث أخيرا، عبر محادثات 
مسقط  العمانية  الــعــاصــمــة  فــي  معلنة  غــيــر 
لــتــضــيــيــق هـــوة االنــقــســام املـــالـــي بـــني طــرفــي 
الصراع في اليمن وفق »إعالن مشترك«، بما 
يـــؤدي إلــى إعـــادة توحيد املــؤســســات املالية 
حت هذه 

ّ
وصرف رواتب املوظفني املدنيني. ومل

»الــعــربــي الــجــديــد«،  املــصــادر الــتــي تحدثت لـــ
إلى وضع الحوثيني شروطًا للقبول باإلعالن 
املشترك، أهمها إيجاد حل فوري يفضي إلى 

صرف رواتب املوظفني املدنيني.
وكان املوظفون املدنيون في الجهاز اإلداري 
ــاء ومــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرة  ــعــ ــنــ لــــلــــدولــــة فـــــي صــ
ــفــــارغ الـــصـــبـــر عـــام  الـــحـــوثـــيـــني يـــنـــتـــظـــرون بــ
2020 لــحــل أزمــــة رواتــبــهــم املــتــوقــفــة والــتــي 
ــــع، إذ كـــانـــت قــــد بــــدأت  ــرابـ ــ ــلـــت عـــامـــهـــا الـ دخـ
اليمن  غــرب  الساحلية  الــحــديــدة  مدينة  فــي 
فرع  إلعــادة تشغيل  واسعة  ترتيبات  حركة 
بــاملــحــافــظــة وإدارة حــســاب  املـــركـــزي  الــبــنــك 
حكومي مشترك الستيعاب إيــرادات الوقود 
ومــخــتــلــف الـــقـــنـــوات اإليــــراديــــة األخــــــرى في 

ــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــني،  املـ
وذلـــك بــإشــراف وإدارة األمـــم املــتــحــدة. ولكن 
الــقــرار، بعد قرار  األزمــة النقدية أوقفت هــذا 
الحوثيني منع تداول العملة »املطبوعة« في 

مناطق سيطرتهم.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  فـــــي  املـــــوظـــــف  ــغـــرب  ــتـ يـــسـ
والــــتــــجــــارة بـــصـــنـــعـــاء عــــمــــار الــــحــــمــــادي فــي 
صرف  توقف  الجديد«،  »العربي  مع  حديثه 
: »مـــا الــذنــب الـــذي ارتكبناه 

ً
رواتــبــهــم، قــائــال

حتى يقطعوا رواتبنا وقوت أطفالنا؟«. فيما 
املــواطــن عــيــدروس مــهــدي مــن ســكــان مدينة 
عتق بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن، ال 
يأمل أي خير قد تأتي به الحكومة الجديدة، 
»العربي الجديد«، إن »فاقد الشيء  إذ يقول لـ
ال يعطيه«، ملمحًا إلى ضعف الحكومة وعدم 
قدرتها على التواجد بشكل طبيعي وبكامل 
ــة عـــدن  ــتـ ــؤقـ ــي الـــعـــاصـــمـــة املـ ــيـــات فــ الـــصـــالحـ
واملناطق املفترض وقوعها تحت سيطرتها. 
التقييم  من  الثالثة  املرحلة  كشفت  باملقابل، 
املــســتــمــر لــالحــتــيــاجــات فـــي الــيــمــن الـــصـــادر 
عــــن الـــبـــنـــك الــــدولــــي األســــبــــوع املــــاضــــي، عــن 
تركة ثقيلة خلفها الصراع الدائر في البالد، 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاعــات كــافــة، فــي حــني تم 
خطوط  وتــضــررت  والجسور،  الطرق  تدمير 

الكهرباء، وتعطل إنتاج النفط والغاز.
ــات الـــخـــاصـــة بــالــتــعــافــي  ــاجـ ــيـ ــتـ ــقــــدر االحـ وتــ
التي تم تقييمها  وإعــادة اإلعمار للقطاعات 
ــنـــاطـــق الــجــغــرافــيــة الـــتـــي تــشــمــلــهــا هــذه  واملـ
ــم املـــســـتـــمـــر  ــيـ ــيـ ــقـ ــتـ ــن الـ ــ ــة مــ ــثــ ــالــ ــثــ املــــرحــــلــــة الــ
دوالر  مليار  و25   20 بــني  بما  لالحتياجات، 

على مدى خمس سنوات.
ويـــرى الــبــاحــث االقــتــصــادي عــصــام مقبل أن 
الــهــش تضم  الــتــوافــقــي  الشكل  بــهــذا  حكومة 
أطــــرافــــًا مـــتـــنـــازعـــة، ال يــمــكــن لـــهـــا أن تــحــقــق 
أي شــيء فــي مــواجــهــة مــا تشهده الــبــالد من 
تـــدهـــور اقـــتـــصـــادي مـــريـــع وانـــهـــيـــار الــعــمــلــة 
وتــفــكــك ملـــؤســـســـات الــــدولــــة املـــتـــنـــازع عليها 
ويسأل  اليمن.  فــي  منطقة  كــل  مستوى  على 
ــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــيــف  ــعـ فـــي حـــديـــث مـــع »الـ
وتحمل  مسبقًا  منقسمة  حكومة  ستتعامل 

أسماء تفتقد الخبرة مع هذه امللفات؟«.

الكويت تعيد هيكلة أصولها في أوروباتشكيك بقدرة الحكومة على وقف االنهيار 

)Getty /الموظفون يطالبون برواتبهم المتوقفة )محمد حمود

الكويت ـ أحمد الزعبي

البدء  إلــى  الكويتية  الحكومة  تسعى 
فـــي إجـــــــراءات تــحــوطــيــة بــســبــب أزمـــة 
ــن خـــــــالل إعـــــــــــادة هــيــكــلــة  ــ ــا مــ ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
أصـــولـــهـــا الـــخـــارجـــيـــة، خــصــوصــًا في 
الــدول األوروبية، تحسبًا ألي خسائر 
مــســتــقــبــلــيــة، وفـــقـــا لــوثــيــقــة حــكــومــيــة 

اطلعت عليها »العربي الجديد«.
الــــصــــنــــدوق  أن  الــــوثــــيــــقــــة  وكــــشــــفــــت 
ــتــــي الـــــــــذي تــــديــــره  ــكــــويــ ــادي الــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الهيئة العامة لالستثمار يقوم حاليًا 
ــواق الــعــاملــيــة  ــاع األســــــ ــ ــ ــة أوضـ ــدراســ بــ
ــد الــقــطــاعــات الــخــاســرة أو التي  ورصـ
يتوقع تحقيقها خسائر خالل الفترة 
املــقــبــلــة بــســبــب الــجــائــحــة. كــــذا، يــقــوم 
برصد القطاعات الرابحة من كورونا، 
ــــات الــتــكــنــولــوجــيــا  ــــركـ ــا شـ خـــصـــوصـ
العمالقة والرعاية الصحية وشركات 
ساهمت  التي  الحيوية  التكنولوجيا 
ــــات  ــركـ ــ ــــشـ ــــات والـ ــاحـ ــ ــقـ ــ ــر لـ ــويــ ــطــ فــــــي تــ
ــتـــاج ســـيـــارات  الـــتـــي لــديــهــا خــطــط إلنـ
كهربائية في ظل التوجه العاملي نحو 

الطاقة النظيفة.
القطاعات  بعض  أن  الوثيقة  وذكـــرت 
أوروبـــــــــــــا  دول  فــــــــي  ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ االقـ
تــشــهــد تــراجــعــا كــبــيــرا بــســبــب األزمـــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــنـــاجـــمـــة عــــن جــائــحــة 
العقاري  الــقــطــاع  خصوصا  كــورونــا، 
الـــــذي يــشــهــد تـــراجـــعـــا كـــبـــيـــرا. أيــضــًا، 
تتقلب العمالت فيما تسعى الحكومة 
إلــى االســتــفــادة مــن عائدات  الكويتية 
صندوق الثروة السيادي ضمن خطة 
جــــديــــدة مــقــتــرحــة لــتــوفــيــر الــســيــولــة 
الالزمة للحكومة التي تعاني من أزمة 

مالية طاحنة.
وأشارت الوثيقة إلى الخسائر الكبيرة 
ــمـــارات املـــواطـــنـــني الــكــويــتــيــني  ــثـ ــتـ السـ
فــي الـــخـــارج، وخــصــوصــا فــي الــقــطــاع 
الــعــقــاري الــــذي يــشــهــد تــراجــعــا خــالل 
ــــى أزمــــة  األشــــهــــر املـــاضـــيـــة. ولـــفـــتـــت إلـ

عقارات املواطنني في العديد من الدول 
األوروبــــيــــة، مــنــهــا إســبــانــيــا واملــمــلــكــة 
املـــتـــحـــدة وإيـــطـــالـــيـــا، الـــتـــي تــتــعــرض 
لــلــنــهــب بــســبــب عـــدم تــمــكــن املــواطــنــني 
ــن الـــســـفـــر ملـــتـــابـــعـــة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم  ــ مـ
وعـــقـــاراتـــهـــم. كــمــا ذكــــرت الــوثــيــقــة أنــه 
املشكالت  ملتابعة  لجنة  تكليف  سيتم 
في  املواطنني  الستثمارات  القانونية 
الخارج ستكون مهمتها التنسيق مع 
في  الكويتية  والقنصليات  السفارات 
الـــخـــارج والــبــحــث عــن حــلــول ملعالجة 

تلك األزمات.
وبــحــســب الــبــيــانــات الــرســمــيــة للهيئة 
ــة لــــالســــتــــثــــمــــار، تـــبـــلـــغ قــيــمــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
صندوق الثروة السيادي الكويتي ما 
يقرب من 540 مليار دوالر، ويأتي في 
عربيا  والثاني  عامليا  الرابعة  املرتبة 

بعد الصندوق السيادي ألبوظبي.
وقــــال الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي الــكــويــتــي 
ـــ«الــــعــــربــــي  ــاوي، لــ ــكــ ــلــ ــيــ ــفــ ــم الــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ إبـ
الـــجـــديـــد«، إن األشـــهـــر املــاضــيــة الــتــي 
أعــــقــــبــــت تــــفــــشــــي فــــــيــــــروس كـــــورونـــــا 
الــتــي  الـــعـــالـــم واإلغــــــالقــــــات  فــــي دول 
شهدتها دول أوروبا، أحدثت تقلبات 
فــــي األســـــــــواق الـــعـــاملـــيـــة والـــقـــطـــاعـــات 
االقـــتـــصـــاديـــة، حــيــث تــراجــعــت أســهــم 
العديد من الشركات فضال عن انهيار 
بعض الشركات العاملية، مثل ما حدث 
مــع شــركــة إكـــس مــوبــيــل، فــيــمــا قفزت 
أســهــم شـــركـــات أخـــــرى، مــثــل شــركــات 
التكنولوجيا والرعاية الصحية التي 

استفادت من الوباء.
وذكــــر الــفــيــلــكــاوي أنـــه يــنــبــغــي اتــخــاد 
إجـــــــــــراءات تـــحـــوطـــيـــة بــــهــــدف حــمــايــة 
االســتــثــمــارات الــكــويــتــيــة فـــي الــخــارج 
والــبــحــث عــن مــواطــن الــقــطــاعــات التي 
تــحــقــق فــوائــد وعـــوائـــد جــيــدة وإعــــادة 
هيكلة األصــول التي تشهد انخفاضا 
على خلفية تداعيات جائحة كورونا. 
ــــى اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــالزمـــة  ــا إلـ ــ ودعــ
مــن أجـــل الــحــفــاظ عــلــى قــيــمــة ومــكــانــة 

صــنــدوق الـــثـــروة الــســيــادي الــكــويــتــي. 
ــر صـــــــادر عــــن مــعــهــد  ــريـ ــقـ وبـــحـــســـب تـ
تراجعت  السيادية،  الــثــروة  صناديق 
ــتــــي تــــديــــرهــــا أكــبــر  قـــيـــمـــة األصــــــــول الــ
الــصــنــاديــق الــســيــاديــة فــي الــعــالــم إلــى 
الــشــهــر،  هــــذا  دوالر  تــريــلــيــونــات   7.8
ــلـــيـــونـــات  تـــريـ  8.2 نــــحــــو  مــــقــــابــــل  فـــــي 
دوالر خــــالل شــهــر نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
ــي. وتـــعـــانـــي الـــكـــويـــت  ــ ــاضـ ــ الـــثـــانـــي املـ
ــة  فـــي الــســنــة املــالــيــة الــحــالــيــة مـــن أزمـ
حــادة فــي تمويل عجزها املــالــي الــذي 
ــبـــوط الــكــبــيــر  ــهـ ــد يــتــفــاقــم بــســبــب الـ قــ
ألســــعــــار الـــنـــفـــط والـــتـــكـــالـــيـــف املــالــيــة 
اإلضـــافـــيـــة الـــتـــي تــكــبــدتــهــا الــحــكــومــة 
بسبب أزمــة كــورونــا. من ناحيته، أكد 
ــتـــصـــادي الــكــويــتــي علي  الــبــاحــث االقـ
السيادي  الصندوق  أهمية  أن  الفهيد 
املاضية،  الفترة  بــرزت خــالل  الكويتي 
خصوصا في ظل األزمــات املالية غير 
املــســبــوقــة، مــثــل تــفــاقــم عــجــز امليزانية 
وشح السيولة، مشيرا إلى أن عائدات 
في عالج  السيادي تساهم  الصندوق 

األزمة املالية الراهنة.
وأشــــار الــفــهــيــد، خـــالل اتــصــال هاتفي 
مع »العربي الجديد«، إلى أن انخفاض 
قيمة االستثمارات واألصول الكويتية 
ــارج قـــد يــتــســبــب فـــي تــراجــع  ــخــ فـــي الــ
ما  للدولة، وهو  االئتماني  التصنيف 
يؤثر سلبا على املركز املالي الكويتي 
فــضــال عـــن تـــراجـــع ثــقــة املــســتــثــمــريــن، 
تزامنا مع انهيار النفط خالل األشهر 

التي أعقبت تفشي كورونا.
وأوضـــــح أنــــه يــجــب إعـــــادة الــنــظــر في 
اســتــراتــيــجــيــة وهــيــكــلــة االســتــثــمــارات 
ثابتة وواضــحــة  آلــيــة  وفــق  الخارجية 
لــــــــــدى الــــــكــــــويــــــت مــــــــن أجــــــــــل تـــخـــطـــي 
العقبات التي فرضتها الجائحة على 
االقتصاد العاملي، ومختلف القطاعات 
االقـــتـــصـــاديـــة، وخــصــوصــا الــشــركــات 
ــرة مــن  ــيـ ــبـ ــتــــي تــــضــــررت بــــصــــورة كـ الــ

اإلغالق وبالتالي انخفاض أسهمها.

استثماراتاليمن 

رواتب الموظفين 
من أبرز الملفات الشائكة 

أمام الحكومة
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لندن ــ موسى مهدي

ــاٍس عـــلـــى بــريــطــانــيــا،  ــ ــام قــ ــ بـــعـــد عـ
عــــانــــت فـــيـــه املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة مــن 
لفيروس  الجديدة  الساللة  تفشي 
ومــفــاوضــات مرهقة  وتــداعــيــاتــهــا،  كوفيد 19 
امتدت ألكثر من 4 سنوات، توّصل املفاوضون 
األوروبيون والبريطانيون إلى اتفاق تجاري 
ملــرحــلــة مـــا بــعــد »بــريــكــســت« يــــوم الــخــمــيــس، 
وفــق مــا أفــاد مــســؤولــون مــن الجانبني، حيث 
إنه  البريطانية  الحكومة  باسم  متحدث  قــال 
اإلسترليني  الجنيه  ليحافظ  االتـــفـــاق«،  ــّم  »تـ
على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في عامني 
ونـــصـــف، بــعــدمــا قـــالـــت لـــنـــدن إنـــهـــا تــوصــلــت 
االتــفــاق. وارتــفــع اإلسترليني 0.8% بعد  إلــى 
أقل  أي  دوالر،   1.361  

ً
مسجال االتــفــاق  تأكيد 

املسجلة  الـــذروة  قليال فحسب من مستويات 
فــي مــايــو/ أيـــار 2018. وبــهــذا االتــفــاق املربح 
بالنسبة إلى االقتصاد البريطاني من وجهة 
نـــظـــر مـــســـؤولـــني بـــريـــطـــانـــيـــني، نـــجـــت الــعــمــلــة 
البريطانية من مجزرة محققة كانت تنتظرها 
في حــال عــدم التوصل إلــى اتفاق تجاري مع 

الكتلة األوروبية. 
دوالر،   1.36 فــوق  اإلسترليني  الجنيه  ق 

ّ
وحل

وقــــد يــرتــفــع ســعــره أكــثــر فـــي الـــعـــام الــجــديــد، 
كــان  الــــذي  مـــن مــســتــوى 1.48 دوالر  مــقــتــربــًا 
عـــام 2016.  فــي  اســتــفــتــاء بريكست  قــبــل  عليه 
لــكــن كــريــس تــيــرنــر، الــخــبــيــر بــشــركــة »أي أن 
جي« املالية الهولندية، يعتقد أن اإلسترليني 
ســيــرتــفــع بــمــعــدالت مــتــواضــعــة فـــي الــشــهــور 

املقبلة، وربما إلى 1.38 دوالر. 
وكان من املمكن إعالن االتفاق مساء األربعاء، 
ــــؤولـــــني بـــريـــطـــانـــيـــني  ــــسـ ــســــب تـــــأكـــــيـــــدات مـ حــ
وأوروبيني، إال أنه تأجل بسبب الخالف الذي 
حــدث فــي اللحظات األخــيــرة بــشــأن موضوع 
قضية  وهي  الكهربائية،  السيارات  بطاريات 
ــتـــحـــول الــــجــــاري فــــي قــطــاع  ــيـــرة، لـــكـــن الـ ــغـ صـ
ــارات يــجــعــل مـــنـــه مــوضــوعــًا  ــيــ ــســ تــصــنــيــع الــ
مهمًا خالل السنوات املقبلة. وقال مصدر في 
الحكومة الفرنسية الخميس إن البريطانيني 
ــــوا »تــــــنــــــازالت هــــائــــلــــة«، وال ســـيـــمـــا فــي  ــــدمـ قـ
مـــجـــال صــيــد الـــســـمـــك، حــجــر الـــعـــثـــرة األخــيــر 
قال  دبلوماسيًا  مصدرًا   

ّ
لكن املفاوضات.  في 

بــتــحــركــات، لكن  قــام  البريطاني  »الــجــانــب  إن 
الـــشـــيـــطـــان يــكــمــن فــــي تــفــاصــيــل الـــنـــصـــوص، 
ــعــــد«. وأضــــــاف:  ــك بــ ــ ــى ذلـ ــ ــم نـــصـــل إلـ ونـــحـــن لــ

»نتحقق من أن جميع الضمانات متوافرة«.
القانونيون  الــخــبــراء  يعكف  خــبــراء،  وحــســب 
من الجانب البريطاني واألوروبي منذ مساء 
األربعاء على وضع اللمسات األخيرة لالتفاق 
املكون من 2000 ورقة الذي من املتوقع أن تكون 
نصوصه قد ضمنت السيادة البريطانية على 
أراضيها وقوانينها، وفي ذات الوقت تتمكن 
ــا  فــيــه مــن مـــرور الــســلــع والــخــدمــات مــن أوروبـ
ر حجم  وإلــيــهــا دون جــمــارك أو رســــوم. ويــقــدَّ
ــيـــة  الــتــجــارة بـــني بــريــطــانــيــا والــكــتــلــة األوروبـ
األوروبــيــة هي  والكتلة  دوالر،  ترليون  بنحو 
ـــَعـــّد 

ُ
الــشــريــك الــتــجــاري األول لــبــريــطــانــيــا. وت

الـــتـــرتـــيـــبـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــتـــي تــضــمــن حــريــة 
التجارة مع أوروبــا، جائزة ثمينة لبريطانيا 
ــتــــجــــاري الـــجـــديـــد بــعــد  فــــي بــــنــــاء الـــفـــضـــاء الــ
العام  أوروبــا في بداية  االنفصال رسميًا عن 
عت مجموعة 

ّ
الجاري. وكانت بريطانيا قد وق

من الشراكات التجارية في إطار بناء الفضاء 
التجاري الجديد لفترة ما بعد بريكست. 

مــن بــني هـــذه الـــشـــراكـــات، شــراكــة تــجــاريــة مع 
ــن املــتــوقــع  ــدا وســـنـــغـــافـــورة. ومــ ــنـ الـــيـــابـــان وكـ
تعزيز موقف  فــي  بريكست  اتــفــاق  أن يساهم 
بــريــطــانــيــا فـــي املــنــاقــشــات الــتــجــاريــة املقبلة 
َعّد 

ُ
وت أميركا.  مع  التجارية  الشراكة  لتوقيع 

الـــواليـــات املــتــحــدة ثــانــي أكــبــر شــريــك تــجــاري 
لــبــريــطــانــيــا، كــذلــك إن حــــّي املــــال الــبــريــطــانــي 
الكبرى  التجارية  يستضيف معظم املصارف 
مثل »غــولــدمــان ســاكــس« و»جــي بــي مورغان 
»وسيتي بانك«. وهذه البنوك تتخذ من لندن 
التجارة وتقديم خدماتها لدول  مقرًا لها في 
االتحاد األوروبي. وعلى الرغم من أن االتفاق 
ضــمــن حــريــة الــتــجــارة الــبــيــنــيــة دون حــواجــز 
الخدمات  لــم يشمل  أنــه  إال  جمركية ورســـوم، 

لندن ــ العربي الجديد

في  بريطانيا  خسائر  ترتفع  أن  خبراء  توقع 
حـــال االنــفــصــال عـــن االتـــحـــاد األوروبــــــي دون 
األوروبـــي  االقتصاد  إن  إذ  تجارية،  ترتيبات 
اقــتــصــاد ضــخــم، كما أن عــدد املستهلكني في 
ويقدر  ببريطانيا.  مقارنة  جــدًا  كبير  أوروبـــا 

عليها مصارف وشركات  تعتمد  التي  املالية 
ــال الـــبـــريـــطـــانـــي »ســيــتــي  ــ ــّي املــ الـــوســـاطـــة بـــحـ
لندن«. وبالتالي، يرى محللون وخبراء  أوف 
ُيَعّد نقطة ارتكاز رئيسية  ماليون أن االتفاق 
الرئيس  إدارة  بــني  املستقبلية  الــعــالقــات  فــي 
األميركي املنتخب جوزيف بايدن وبريطانيا، 
كــذلــك فــإنــه ســيــدعــم مــوقــع مــركــز لــنــدن املــالــي 
ــة  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ ــارف االسـ ــ ــــصــ ــة املــ ــيــ ــاذبــ بـــســـبـــب جــ
األميركية وأهميتها بالنسبة إلى التمويالت 

األوروبية.
فــي هـــذا الــشــأن، قـــال الخبير مــارشــال غيتلر 
فــــي شـــركـــة »دي بــــي ســــويــــس« الــســويــســريــة 
فـــي تــعــلــيــقــات نــقــلــهــا مــوقــع مــجــلــة »بـــارونـــز« 
 »نجاح اتفاق بريكست ُيَعّد أمرًا 

ّ
األميركية، إن

مع  املستقبلية  بريطانيا  لعالقات  جــدًا  مهمًا 

الــواليــات املتحدة، إذ إن بــايــدن قــال بوضوح 
اتــفــاق بريطاني مــع دول  عــدم توقيع  إن  تــام 
االتــــحــــاد األوروبـــــــي بــعــد االنـــفـــصـــال ســيــدمــر 
ــنـــطـــن ولـــنـــدن،  ــة بــــني واشـ الـــعـــالقـــات الـــخـــاصـ
كــذلــك ســيــهــدد اتــفــاق الــشــراكــة الــتــجــاريــة مع 
بــريــطــانــيــا«. وســتــعــزز الــتــرتــيــبــات الــتــجــاريــة 
ِفق عليها، مركز بريطانيا التفاوضي 

ُّ
التي ات

ــة املـــقـــبـــلـــة الــــجــــاري  ــاريـ ــجـ ــتـ فــــي الــــشــــراكــــات الـ
التفاوض حولها مع كل من الهند وأستراليا. 
وعلى الرغم من أن االتفاق لم يشمل الخدمات 
ــواز املــــرور الــتــجــاري«  املــالــيــة ولـــم يضمن »جــ
ــال الــبــريــطــانــي، ولــكــن حتى  ملـــصـــارف حـــّي املــ
كانت  التي  الجماعية  الهجرة  تحدث  لم  اآلن 
ــيــــة مــن  ــالــ ــاع الــــخــــدمــــات املــ ــطــ ــــي قــ مـــتـــوقـــعـــة فـ
بريطانيا إلــى الـــدول األوروبــيــة خــالل فترات 

الــبــنــك الـــدولـــي حــجــم الــنــاتــج املــحــلــي للكتلة 
في  دوالر  تــرلــيــون   18.377 بنحو  األوروبـــيـــة 
العام 2020، ويقدر سكانها بنحو 510 ماليني 
ــاتـــج املــحــلــي  ــنـ نـــســـمـــة، بــيــنــمــا يـــقـــدر حـــجـــم الـ
دوالر.  ــيـــون  ــرلـ تـ  2.978 بــنــحــو  الـــبـــريـــطـــانـــي 
وبالتالي فإن الشركات البريطانية ستستفيد 
مــن الــســوق األوروبــــي بمعدل أكــبــر كثيرًا من 

الــفــائــدة الــتــي تجنيها الــشــركــات األوروبـــيـــة. 
في هذا الصدد، قال مفوض السوق الداخلية 
تييري بريتون: »سأقولها من قلبي، بريكست 
ــدة ســتــكــون  ــحــ ــتــ املــ مــــــأســــــاة«، ألن »املـــمـــلـــكـــة 
ــق تـــقـــديـــرات نــقــلــتــهــا وكــالــة  ــ الـــخـــاســـرة«. ووفـ
يورونيوز، كان سيؤدي عدم التوصل التفاق 
إلى خسارة الناتج املحلي اإلجمالي لالتحاد 
األوروبـــي ما نسبته 0.75 بحلول نهاية عام 
فستكون  البريطاني،  الجانب  فــي  أمــا   .2022
الــخــســارة أربـــع مـــرات أكــبــر، بنسبة 3%. كما 
ــاتــــج املــحــلــي  ــنــ ــتــــوقــــع أن يـــنـــخـــفـــض الــ ــــن املــ مـ
اإلجمالي ملنطقة اليورو بنسبة 7.8%، مقارنة 
بانخفاض نسبته 11.3% في اململكة املتحدة.

وتعتمد منافذ اململكة التجارية بشكل كبير 
على أوروبا، فهي تصدر ما نسبته 45% من 
األوروبية. ولكن، في  القارة  إلى  منتجاتها 
حال عدم التوصل التفاق، كانت منتجاتها 
ســـتـــتـــعـــرض لــتــكــالــيــف جـــمـــركـــيـــة إضــافــيــة 
)التعريفات واللوجستيات( بحوالى %12، 
مــقــابــل ال شـــيء عــنــدمــا كــانــت فـــي االتــحــاد 
الجمركي، حسب تقديرات آنا بواتا، رئيسة 
التأمني  شركة  في  الكلي  االقتصاد  أبحاث 

على االئتمان أولر هيرميس.
وكانت بريطانيا في حال عدم توقيع االتفاق 
ــا  ــ ــهـ ــ ســـتـــتـــعـــرض لـــكـــلـــف إضـــافـــيـــة فــــي وارداتـ
وســتــضــطــر لــلــتــعــامــل مـــع الــكــتــلــة األوروبـــيـــة 
عــبــر الــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة املــنــصــوص عليها 
في منظمة التجارة العاملية. ويرى خبراء أن 
بنسبة  اإلسترليني  الجنيه  قيمة  انخفاض 
10%، ربما يجعل الواردات أكثر تكلفة. وتشير 
البريطاني  املــركــزي  البنك  أن  إلــى  التوقعات 
مـــرة في  كـــان سيلجأ وألول  إنــكــلــتــرا«  »بــنــك 
الصفر  الــفــائــدة تحت  تــاريــخــه لخفض سعر 
مع  ستتضافر  الــتــي  بريكست  أزمـــة  ملعالجة 

أزمة جائحة كورونا.

عددهم 450 ألفًا.  ووفــق محللني ماليني، فإن 
اتفاق بريكست قد يكون ذا تأثير في السوقني 
البريطاني واألوروبي وأسواق املال على املدى 
القصير، ولكن هنالك عوامل أخــرى أكبر منه 
األســــواق،  تــوجــهــات  الــتــي تعتمد عليها  هــي 
ومن بينها محاصرة جائحة كورونا وخروج 
الركود. في هذا الصدد  العاملي من  االقتصاد 

قال املحلل املالي األميركي، جي جي كينهان، 
لنشرة بارونز: »على املدى القصير فإن اتفاق 
بريكست نبأ عظيم لأسواق املالية، ولكن على 
املدى الطويل فإن تأثيره يعتمد على تطبيق 

االتفاق«. 
تــبــرز خــالفــات في  أن  مــحــلــلــون  وال يستبعد 
املحاكم  إلــى  الــطــرفــان  فيها  يحتاج  التطبيق 
التجارية للبّت فيها في املستقبل، خاصة ما 

يخص قضايا املنافسة واملعايير التجارية. 
ــا مــن تــحــّول بــريــطــانــيــا إلــى  ــ وتــتــخــوف أوروبـ
ســـوق حـــرة بــعــد االنــفــصــال، وتــؤثــر بــذلــك في 
تدفق رأس املال األجنبي إلى أوروبا. وتخطط 
بــريــطــانــيــا وفــقــًا لــحــكــومــة جــونــســون إلنــشــاء 
ــارة حـــــرة فــــي املــقــاطــعــات  ــجــ عـــشـــر مـــنـــاطـــق تــ
البريطانية الفقيرة. لكن على صعيد تأثيرات 

ــي عــلــى أســــواق  ــ ــ ــاق الــبــريــطــانــي األوروبـ ــفـ االتـ
املــــال، لــم يــكــن الــتــأثــيــر كــبــيــرًا بــســبــب اإلغـــالق 
الختامية  الحسابات  املبكر لأسواق وإغالق 

للعام الجاري لكبار املستثمرين. 
ــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، أخــــذت األســـــواق في  ومـ
ــع اتــــفــــاق بـــريـــكـــســـت مــنــذ  ــيـ ــوقـ حـــســـابـــاتـــهـــا تـ
األســـبـــوع املـــاضـــي، كــذلــك إن مــعــظــم املــكــاســب 
ــاق كــــانــــت فــــي يـــوم  ــ ــفـ ــ ــتــــي تــحــقــقــت مــــن االتـ الــ
األربــعــاء، إذ سجلت األســــواق ارتــفــاعــًا، كذلك 
كسبت أســعــار النفط وارتــفــعــت الــســنــدات، إذ 
إنها، حسب رويترز، تلقت دعمًا من أنباء عن 
األوروبــــي على وشك  واالتــحــاد  بريطانيا  أن 
نهاية فوضوية  تجاري وتجنب  اتفاق  إبــرام 
النــفــصــالــهــمــا. لـــكـــن تـــركـــيـــز املــســتــثــمــريــن قــد 
ــلـــى نــجــاح  ـــــالل الــــعــــام الــــجــــديــــد عـ يـــنـــصـــب خـ

الــلــقــاحــات املــــضــــادة لـــفـــيـــروس كــــورونــــا وفــك 
ــة مــن  ــ ــيــ ــ ــادات الــبــريــطــانــيــة واألوروبــ ــتــــصــ االقــ

إجراءات العزل االجتماعي وإغالق املتاجر. 
قــال ساتورو يوشيدا، محلل  في هــذا الصدد 
لــــأوراق املالية  لــدى راكــوتــني  السلع األولــيــة 
ــال عــلــى املــخــاطــرة  ــبــ لـــرويـــتـــرز: »تــحــســن اإلقــ
األسهم  فــي  انتعاش  بسبب  املستثمرين  بــني 
الــعــاملــيــة، مـــا يــؤكــد أن املـــخـــاوف مـــن الــســاللــة 
.»

ً
الجديدة من فيروس كورونا انحسرت قليال

يـــذكـــر أن مـــفـــاوضـــات بــريــكــســت وصـــلـــت إلــى 
ذروات خــطــرة، هـــددت أكــثــر مــن مـــرة بــخــروج 
تــجــاري، خــاصــة وسط  اتــفــاق  بريطانيا دون 
ــــان يــحــصــل عــلــيــه رئــيــس  ــــذي كـ الــتــشــجــيــع الــ
ــوزراء الــبــريــطــانــي، بــوريــس جــونــســون من  ــ الــ

الرئيس دونالد ترامب.

التوصل التفاق 
بريكست

الشركات البريطانية مستفيدة

)Getty( المفاوضون البريطانيون يحزمون أمتعتهم للعودة من بروكسل

)Getty( صيد السمك من العقبات الكأداء التي اعترضت المفاوضات)Getty( بريكست أكبر اختبار لرئيس الوزراء البريطاني جونسون

)Getty( عبوات من الفاكهة البلجيكية معدة لالستهالك

اتفاق بريكست قد يكون 
ذا تأثير في السوقين 

البريطاني واألوروبي

ــر املــفــاوضــات وذروة الــخــالف واحــتــمــال 
ّ
تــعــث

خروج بريطانيا دون اتفاق تجاري. 
ــتـــصـــادي فـــي مــركــز  ــال االقـ ــذا الـــصـــدد قــ فـــي هــ
الــدولــيــة،  واملــعــلــومــات  املستقبلية  الـــدراســـات 
فنسان فيكار: »ال يبدو أن مستقبل حّي املال 
القصير،  املــدى  على  تــســاؤل  اللندني موضع 
ألنـــه ال يــوجــد مــركــز مــالــي جــديــد نــاشــئ في 

أوروبا ينافسه حتى اآلن«. 
وأشار في تعليقات نقلتها نشرة »يورو نيوز« 
إلى أن عمليات نقل نحو 7500 وظيفة مالية من 
لندن إلى القارة األوروبية وفقًا لبيانات شركة 
»إرنـــســـت أنـــد يـــونـــغ« إلـــى الــعــديــد مـــن املــراكــز 
وهولندا  وأملانيا  وفرنسا  إيرلندا  في  املالية، 
ولوكسمبورغ، ال تضاهي على اإلطالق مكانة 
البالغ  بموظفيها  سيتي«  بلندن  املـــال  »حـــّي 

لندن تعتبره صفقة مربحة لالقتصاد 
البريطاني... واإلسترليني يرتفع

بروكسيل ــ العربي الجديد

من املتوقع أن يتضرر العديد من عمال 
مزارع بساتني الفاكهة في بلجيكا بشدة 
إذا لم يجِر التوصل إلى اتفاق تجاري ما 
بني االتحاد االوروبي واململكة املتحدة 
ــادرات  بــحــلــول نــهــايــة الــعــام. وتــمــثــل صـ
الفاكهة أكثر من 5% من الناتج املحلي 
ر إجــمــالــي  ــقــــدَّ اإلجـــمـــالـــي لــبــلــجــيــكــا، ويــ
ــتـــاج الــســنــوي مـــن الــكــمــثــرى بنحو  اإلنـ
330 ألـــف طـــن. ويـــوضـــح مــــارك إيـــفـــرار، 
فروت  »بلجيكا  لشركة  التجاري  املدير 
ر خــارج  : »تقليديًا، نــصــدِّ

ً
قــائــال فــالــي«، 

االتحاد األوروبي، كمنظمة، وشركاؤنا 
التجاريون متعودون كشركات التعامل 

مع هذه األنواع من الحاالت«. 
وكان التجار يخشون من أن التعريفات 
الجديدة ستضر باألسعار في مختلف 

ر الـــعـــديـــد مــن  أشـــكـــالـــهـــا، حـــيـــث ُيــــصــــدَّ
الكمثرى  لكن  املختلفة،  الفاكهة  أنــواع 
ــة األكــــبــــر مــن  ــلـــى الـــحـــصـ تـــســـتـــحـــوذ عـ
السوق، و8% منها موجهة إلى اململكة 
املتحدة. وحسب يورونيوز، فإن »قلق 
ــاتــــج بــشــأن  املـــنـــتـــجـــني فــــي بــلــجــيــكــا نــ
إنه  فإنهم يقولون  الكميات واألسعار، 
إذا تحقق سيناريو عدم وجود اتفاق، 
فــإنــه فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد الــبــريــكــســت، 
ســـيـــكـــون أحـــــد مـــخـــاوفـــهـــم الــرئــيــســيــة 
حدوث خلل في سلسلة التوريد، تمامًا 
مثل سلسلة إنتاج التغليف«. قد يؤدي 
عـــدم الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، إلـــى تــوقــف 
الـــتـــعـــامـــالت الـــتـــجـــاريـــة، حــيــث يقضي 
األمر حينها أن تتحقق السلطات مما 
إذا كــانــت الــشــركــات الــبــريــطــانــيــة التي 
دفعت  قد  البلجيكية  الفواكه  تستورد 

رسومًا عليها أو ال.

قـــال مــصــدر فــي الــحــكــومــة الفرنسية إن 
هائلة«،  »تـــنـــازالت  قــدمــوا  البريطانيني 
ال سيما فــي مــجــال صيد الــســمــك، الــذي 
كان حجر العثرة األخير في املفاوضات 
بني  تــجــاري شامل  باتفاق  انتهت  التي 
وتــركــزت  وبريطانيا.  األوروبــيــة  الكتلة 
املفاوضات على تقاسم نحو 650 مليون 
يـــــورو مـــن املــنــتــجــات الـــتـــي يــصــطــادهــا 
االتــــحــــاد األوروبــــــــــي كــــل عـــــام فــــي مــيــاه 
ــدة الــتــي ستحدد  املــمــلــكــة املــتــحــدة، واملـــ
ــاديــــن األوروبـــــــيـــــــني مــع  ــيــ لـــتـــكـــيـــف الــــصــ
الوضع الجديد. وكانت بريطانيا تصر 
فــي بــدايــة املــفــاوضــات عــلــى أن يخفض 
األوروبــيــون حصة صيدهم  الصيادون 
ثم   ،%80 بنسبة  البريطانية  املــيــاه  مــن 
خفضوا الحصة إلى 60% ثم إلى %35، 
بينما طالب االتحاد األوروبــي بخفض 
نسبته 25%. ويمثل الصيد نسبة تراوح 

بني واحــد واثنني في املائة من إجمالي 
ــــم حل  الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي الـــبـــريـــطـــانـــي. وتـ
القضيتني األخريني اللتني كانتا عالقتني 
بخصوص الصيد يــوم األربــعــاء. وعلى 
ــتـــصـــادي الــضــئــيــل  ــه االقـ ــ الـــرغـــم مـــن وزنـ
أنـــصـــار  أن  إال  لـــبـــريـــطـــانـــيـــا،  بــالــنــســبــة 
بــريــكــســت الــذيــن دعــمــوا حملة بــوريــس 
جــونــســون لــلــفــوز بــرئــاســة الـــــــوزراء في 
العام  التي جــرت في نهاية  االنتخابات 
الصيد  على موضوع  املاضي، يصرون 
والهجرة كقضايا سيادية ال يجب على 
بريطانيا الــتــنــازل عــنــهــا. ويــرتــدي هــذا 
الـــقـــطـــاع أهــمــيــة ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة 
للعديد من الدول األعضاء، بينها فرنسا 
وهـــولـــنـــدا والــــدنــــمــــارك وأيــــرلــــنــــدا، لــكــن 
البريطانيني جعلوا منه رمزا الستعادة 

سيادتهم بعد بريكست.
)العربي الجديد(

تضرر الفاكهة البلجيكية »تنازالت هائلة« بصيد 
األسماك

مال وسياسة

األوروبي  االتحاد  تجاري مع  التفاق  التوصل  أخيرًا من  بريطانيا  تمكنت 
لمرحلة ما بعد بريكست حسب مصدر حكومي بريطاني الخميس. 
لكن التصديق على االتفاق من قبل البرلمانين األوروبي والبريطاني قد 

يتأخر بسبب عطلة الكريسماس ورأس السنة

أمس  واليورو،  الدوالر  من  كل  مقابل  ارتفاعه  اإلسترليني  الجنيه  واصل 
وحسب  الكريسماس.  عطلة  بسبب  فاترة  تعامالت  وسط  الخميس، 
أغلق  تايمز«،  »فاينانشيال  بيانات 
عند  البريطانية  العملة  صرف  سعر 
1.36 دوالر، بينما استقر اليورو أمام  
الدوالر عند 1.2197 دوالر. ودعمت 
اإلسترليني،  الجنيه  بريكست  أنباء 
بسبب  التوقعات  دون  ظل  لكنه 
العملة  واستقرت  األعياد.  موسم 
 103.6 عند  الـــدوالر  ــام  أم اليابانية 
أمــام  ــدوالر  الـ تــراجــع  يــنــات، فيما 

اليوان الصيني والفرنك السويسري.

اإلسترليني فوق 1.36

رؤية

أحمد ذكر اهلل

ضـــربـــات مــتــالحــقــة أصـــابـــت االقـــتـــصـــاد الــكــيــنــي خــــالل الــســنــوات 
االقــتــصــادي  للنمو  الــتــراجــعــات  مــن  فــي سلسلة  األخــيــرة تسببت 
للبالد، وآخرها تداعيات انتشار كورونا، والتي زادت من األوجاع 
تعيد  ربما  كبرى،  تحديات  حافة  على  البالد  لتضع  االقتصادية، 
لألذهان الصعوبات السياسية واالقتصادية الكبرى التي حدثت في 
عقد الثمانينيات من القرن املاضي. قبل انتشار كورونا كانت كينيا 
قــد خرجت لتوها مــن عــدة أزمـــات، حيث شــرد الفيضان عشرات 
اآلالف مــن الــســكــان وقــطــع الــطــرق الــرئــيــســيــة لــلــتــجــارة، مــمــا قطع 
سالسل التوريد وعطل األعمال التجارية، وال سيما الزراعية منها، 
كما أضرت أسراب الجراد باإلنتاج الزراعي، املصدر األهم ملعيشة 
استمر  كــبــرى،  جفاف  أزمــة  حدثت   2018 عــام  وبنهاية  الكينيني، 
أثرها خالل عام 2019، حيث انخفض معدل نمو االقتصاد الكيني 
في 2019 إلى 5.4% مقابل 6.3% في 2018، ويعزى تباطؤ النمو 
بشكل رئيسي إلى انكماش النشاط الزراعي بعد تأخر وعدم كفاية 
هطول األمــطــار في النصف األول من 2019، وعــوض ذلــك جزئيا 

القطاعات الخدمية التي دعمت وعوضت النشاط االقتصادي.
وذكر مكتب اإلحصاء الوطني في كينيا على موقعه اإللكتروني 
أن الناتج املحلي اإلجمالي انكمش بنسبة 5.7% في الربع الثاني 
األول،  الــربــع  نــمــوا نسبته 4.9% خــالل  أن حقق  بعد  مــن 2020، 
املــاضــي. وهي  العام  الفترة من  ونموا نسبته 5.3% خــالل نفس 
املرة األولى التي يتعرض فيها االقتصاد لالنكماش منذ 12 عاما.
وبرر املكتب األداء الضعيف خالل الربع الثاني باالنكماش امللحوظ 
املنتجات  على  والضرائب  والتعليم  والغذاء  اإلسكان  في خدمات 
والنقل والتخزين، وتزامن ذلك مع اإلغالق املحلي ملكافحة انتشار 
أفريقيا قد شهد  اقتصاد في  أكبر  ثالث  فيروس كورونا. وكــان 
آخر انكماش له في الربع الثالث من عام 2008، جراء أعمال العنف 
الدولي  البنك  الــفــتــرة. كما حــذر  تلك  فــي  االنتخابات  واكــبــت  التي 
أخيرًا من انخفاض معدل نمو االقتصاد الكيني من %5.9 - %6 
ا إلى 1% - 1.5% في العام 2020، نتيجة إلجراءات 

ً
املتوقعة سابق

الحد من انتشار )كوفيد-19(، األمر الذي أدى إلى تراجع أنشطة 
العمل  فرص  تقليص  إلى  بدورها  أدت  والتي  التجارية  الشركات 

وخفض دخل األسر ومضاعفة معدل البطالة في البالد.
كما أفاد البنك الدولي كذلك بأن كورونا دمرت سبل عيش العديد 
مــن الكينيني ودفــعــت قــرابــة مــلــيــونــي مــواطــن إلـــى هــاويــة الــفــقــر؛ 
نتيجة لإلجراءات املقيدة التي ألقت بظاللها على أنشطة الشركات 
إلى  قــد تنضم  التجارية، وبــأن نسبة ال يستهان بها مــن هــؤالء 
شريحة الفقر طويل األجــل، في حال غياب اإلجــراءات الحكومية 

الناجعة والسريعة للحيلولة دون ذلك.  
التي  املــقــومــات  الــعــديــد مــن  الكيني يمتلك  وال شــك أن االقــتــصــاد 
تساعده على مواجهة الضربات املتالحقة التي تعرض لها خالل 
الفترة األخيرة، وال سيما في ظل املرونة الكبيرة التي يتمتع بها، 
على  يحافظ  ليبرالي  اقتصادي  نظام  تشييد  فــي  الــدولــة  ونــجــاح 
في  الدولة  من  التدخل  بعض  مع  متحررة،  تجارة خارجية  نظام 

عدة قطاعات لضبط األداء وضمان الفاعلية. 
تقوم  أن  التي يمكن  القطاعات  الزراعي في مقدمة  القطاع  ويأتي 
بــدور فاعل في مواجهة األزمــة، وال سيما أن أكثر من 51% من 
األراضي الكينية تتمتع بالخصوبة ووفرة األمطار الالزمة للزراعة، 
كما أن ما يقرب من 7% إلى 8% من تلك األراضي صالحة للزراعة 
بــامــتــيــاز، وبــالــتــالــي فـــإن املــراهــنــة عــلــى املــزيــد مــن تعميق اإلنــتــاج 

والتصنيع والتصدير الزراعي ربما تساهم بشدة في املواجهة.
ورغـــم تسبب الجفاف فــي عــام 2018 مــع تــأخــر هــطــول األمــطــار 
ومعدالتها األقل من املتوسط في عام 2019 في تباطؤ نمو القطاع 
بـــ 6% فــي عــام 2018، وانــخــفــاض مساهمته  إلــى 3.6% مقارنة 
في نمو الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي إلى 0.7% فقط مقارنة 
بــحــوالــي 1.3% فــي الــعــام الــســابــق، إال أن حـــاالت الــجــفــاف يمكن 
مواجهتها من خالل املزيد من اإلنفاق العام على مشروعات الري 
الحديث، وال سيما في ظل اعتماد ما يقرب من 75% وربما أكثر 
من الشعب الكيني على العمل في القطاع. وفي إطار استعادة زخم 
النمو املرتفع، يمكن لكينيا االعتماد على املزيد من تطوير البنية 
بتمويل  أنشئ  والـــذي  مومباسا،  ميناء  بمشروع  أســوة  التحتية 
صيني يــنــدرج ضمن مــبــادرة »الــحــزام والــطــريــق«، باإلضافة إلى 
عملية توسيع امليناء، والتي من املتوقع أن ترفع قدرته على الشحن 
والتفريغ من 19 مليون طن إلى أكثر من 30 مليون طن سنوًيا، 
بحلول 2030 بعد انتهاء املرحلة األخيرة من التوسعة. وأسوة كذلك 
بميناء  نيروبي  العاصمة  يربط  الــذي  الحديدية  السكة  بمشروع 
الكينيون  ويعتبره   ،2017 عــام  في  افتتاحه  تم  والــذي  مومباسا 
»مشروع القرن«، حيث بلغت استثماراته 3.8 مليارات دوالر، وهو 
ونفذ  استقاللها،  منذ  الــبــالد  شهدته  تحتية  بنية  مــشــروع  أكبر 
ا لتقديرات الحكومة الكينية، أصبح 

ً
بمعايير صينية شاملة. ووفق

الخط يسهم في تنمية االقتصاد بنسبة 1.5%، حيث خفض من 
أفريقيا بنسبة %79  والنقل في منطقة شرقي  الشحن  تكاليف 
والتكلفة التجارية الكلية بنسبة 40%، وهكذا يمكن لشراكات على 
التي  املشروعات  لبعض   

ً
أن توفر تمويال الصينية  الشراكة  غرار 

تمثل نقلة نوعية في البنية األساسية للبالد.
وتقدر االحتياطيات الكينية القابلة لالستخراج بنحو 750 مليون 
برميل من النفط الخام بكلفة استخراج تجاري مقبولة، ويستهدف 
»مشروع النفط املبكر« نقل ألفي برميل يوميا من النفط برا إلى 
ليتم تصديرها، وكان  الرئيسي لكينيا(  مدينة مومباسا )امليناء 
عــام 2021،  للنفط  الكامل  اإلنــتــاج  فــي  تبدأ كينيا  أن  املنتظر  مــن 
إال أن الدولة سارعت في اإلنتاج بعد أزمة كورونا لتالفي بعض 

التداعيات االقتصادية السلبية على البالد.
يمتلك االقتصاد الكيني العديد من القدرات الكامنة، وتتمتع الدولة 
باستثمار  يسمح  الــذي  السياسي  االســتــقــرار  مــن  بشيء  حاليا 
تلك القدرات، بما يساعد في تالفي الضربة الثالثية التي تلقاها 
ــة فـــي ترشيد  ــيـــرًا، وتــبــقــى الـــكـــرة فـــي مــلــعــب الـــدولـ االقــتــصــاد أخـ
استخدام األدوات والسياسات والعالقات املتاحة بحرفية وكفاءة 
القرن  املتردية في نهاية  الحالة  تبتعد باالقتصاد عن شبح  لكي 
االستثمار  بعيدا عــن  الصناعي  القطاع  يــزال  املــاضــي. وكــذلــك ال 
الــعــام والــخــاص، وربــمــا تــبــدو فــرصــة الــبــدء فــي تصدير البترول 
بنية أساسية  تــأســيــس  فــي  تــســاهــم  أن  ــدة يمكن  واعــ كــانــطــالقــة 
إلــى  فــقــط  لــيــس  الــبــالد،  تنقل  محلية،  بتروكيميائيات  لصناعة 

مصاف االكتفاء الذاتي، بل ربما إلى مصاف الدول املصدرة.

ضربة ثالثية 
لالقتصاد الكيني
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راتب شعبو

وضعت الشعوب العربية على العقد الثاني 
ــقــــرن الـــحـــالـــي، عـــلـــى خـــــاف الــعــقــود  مــــن الــ
 ال يــمــكــن إغــفــالــهــا. ألول 

ً
الــســابــقــة، بــصــمــة

الــشــعــوب العربية  مــرة منذ عــقــود، تحضر 
بوصفها ذواتـــا سياسية تبحث عــن حياة 
أفــضــل، وتقتحم أخــبــارهــا شــاشــات العالم. 
الــنــضــاالت الداخلية بني  ألول مــرة تــتــحــّرر 
الحاكم واملحكوم من النضاالت »القومية«، 
فا تحضر إسرائيل واإلمبريالية مصّدات 
تــمــنــع الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة مـــن أن تتخذ 
ُبعدها التحّرري. كان الفتا كيف استحضر 
الــنــظــام الــســوري املــصــدَّ اإلســرائــيــلــي، حني 
ــي لــن  ــربــ ــعــ ــع الــ ــيــ ــربــ ــأن ثــــــــــورات الــ ــ ــ ــرح بـ ــ ــ صـ
تستهدفه، ألنه لم يطبع مع إسرائيل، وأنه 
ــقـــاومـــة«، ثـــم اســتــغــاث بــهــذا  فـــي »مـــحـــور املـ
املصّد، في بدايات الثورة عليه، فكتب على 
إحــــدى الـــافـــتـــات: »إســـرائـــيـــل هـــي الـــعـــدو«، 
مــــحــــاواًل ســـتـــر عــــداوتــــه الـــشـــعـــب الـــســـوري 
بعداوٍة أخرى. في هذا العقد، لم تكن أخبار 
ــراع مع  ــــط هـــي أخـــبـــار الــــصــ ــ الـــشـــرق األوسـ
إسرائيل، بل الصراع مع االستبداد الداخلي 
الذي لطاملا راكم الفشل في امليدان الوطني، 
اعتدائه   عن 

ً
التنمية، فضا كما في ميدان 

الــثــابــت عــلــى حـــريـــات مــحــكــومــيــه الــفــرديــة 
والـــعـــامـــة. وفــــي نــهــايــة هــــذا الــعــقــد الــعــربــي 

أسامة أبو ارشيد

ــام بــــه الــقــصــر  ــ كـــانـــت »ضــــربــــة مــعــلــم« مــــا قـ
املغربي، سعد  الـــوزراء  امللكي، حْمل رئيس 
الــديــن الــعــثــمــانــي، عــلــى الــتــوقــيــع شخصيا 
بواسطة  إسرائيل  مع  التطبيع  اتفاق  على 
أميركية منحازة للدولة العبرية. أوجه هذا 
متعّددة. أولها أن العثماني، وقبل أن يكون 
وزيــرًا ثمَّ رئيسا لــلــوزراء، شخصية قيادية 
حركية إسامية مغربية معروفة، وهو مفكر 
العقود  فــي  عميق وصــاحــب جــهــود كبيرة 
املاضية في خدمة القضية الفلسطينية في 
املغرب. ثانيها، أن العثماني ينتمي لحزب 
والتنمية«،  »العدالة  هو  إسامية،  بخلفية 
وصــــل إلــــى الــحــكــم مـــحـــمـــواًل عــلــى أجــنــحــة 
ثــورات »الربيع العربي«، بمعنى أنه جّسد 
وطموحاتها  العربية  الشعوب  آمـــال  يوما 
في تغيير ديمقراطي حقيقي، ينهي حقبا 
من الفساد والقمع. وثالثها، أن البروتوكول 
ــب أن يــكــون شــخــص رئــيــس 

ّ
لـــم يــكــن يــتــطــل

ع نيابة عن املغرب 
ّ
الــوزراء هو الطرف املوق

الرئيس  كــوشــنــر، مستشار  مــقــابــل جــاريــد 
ــات، مــســتــشــار  ــبـ ــركـــي، ومـــائـــيـــر بـــن شـ ــيـ األمـ
األمـــن الــقــومــي اإلســرائــيــلــي. ال هــذا وال ذاك 
نظيران بروتوكوليا لرئيس وزراء منتخب. 
أضف إلى ذلك أن ملف السياسة الخارجية 
، وكان العثماني 

ً
ليس في يد الحكومة أصا

نفسه أقصي من موقع وزير الخارجية عام 
2013 بضغط مباشر من القصر. 

إذن، مــا جـــرى كـــان مــقــصــودًا وفــيــه تحقيق 
أكثر من هــدف. من ناحية، خسر العثماني 
وتاريخه ونضاله، وكان  رمزيته  كثيرًا من 
الفتا حجم التهم التي وجهت إليه بالخيانة، 
حتى من إساميني، مغاربة وغير مغاربة. 
ومن ناحية ثانية، خسر »العدالة والتنمية« 
كثيرًا من رصيده الشعبي والنضالي، وهو 
الذي تّمت برمجته، إلى حد كبير، في العقد 
األخــــيــــر، عـــلـــى مـــقـــاســـات مـــؤســـســـة املـــخـــزن 
املغربية الــتــي وصــلــت إلــى حــد التدخل في 
تــركــيــبــة قــيــادتــه بــإقــصــاء رئــيــســه ورئــيــس 
الوزراء السابق، عبد اإلله بن كيران، لصالح 
العثماني. وعلى الرغم من محاوالت الحزب 
الــكــثــيــرة، عــبــر قــيــادتــه الــحــكــومــة، مــحــاربــة 
ــتـــصـــاد وتــعــزيــز  ــــع ســـويـــة االقـ الـــفـــســـاد ورفــ
ــام  ــ ــهــــود فـــشـــلـــت أمـ ــا جــ ــهــ ــــات، إال أنــ ــريـ ــ ــــحـ الـ

فارس الخطاب

يتحّدث الكل في العراق، املبتلى بهشاشة 
عام  احتاله  بعد  املنشأ  حكومي  النظام 
يــتــســاءل  الـــفـــســـاد، حـــتـــى  ــة  ــ آفـ عــــن   ،2003
بـــتـــعـــّجـــٍب كــــل مــــن يــســتــمــع لــتــصــريــحــات 
التنفيذيني  واملــســؤولــني  الـــقـــرار  أصــحــاب 
والـــســـيـــاســـيـــني وقـــــــادة الـــكـــتـــل الــبــرملــانــيــة 
مــع نــوابــهــم: مــن هــو الــفــاســد إذن؟ إن كان 
الــجــمــيــع يــكــفــر بــهــذا الــــداء املــســتــشــري في 
الفساد؛  ويلعن  البلد  هــذا  منظومات  كــل 
فلماذا كل ساعة وليس كل يوم، تدخل إلى 
منظومة هذا الفساد أسماء وأرقام جديدة، 
ــأن مــفــردة »الـــفـــســـاد«، لـــدى املــســؤولــني  وكــ
التي  »الفساد«  العراقيني، ال تعني مفردة 
تم تعريفها، بشكل واضح ومتكرر، في كل 
املنظمات الدولية وأغلب حكومات العالم 
على تنوع أنظمتها، أنه »إساءة استخدام 
أجــل تحقيق  مــن  الثقة  قــائــم على  منصب 

مكاسب غير شريفة«. 
يــمــثــل الــفــســاد، فـــي جـــوهـــره، حــالــة تفّكـك 
ــــــري املـــجـــتـــمـــع نـــتـــيـــجـــة فـــــــقـــــــدان هـــذا  تـــعـــتـ
وغياب  الجوهرية  القيم  ســيــادة  املجتمع 
على  الصعب  مــن  لــة، حتى يصبح  املــســاء
قـــويـــا، أو أن  الـــفـــاســـد أن يـــكـــون  املــجــتــمــع 
تكون الدولة التي يستشري فيها الفساد 
ذات سيادة فعلية، كما يتسبب مزيٌد من 
ــــدرة الـــــدول على  الــفــســاد فـــي »تــقــويــض قـ
حقـــــوق  مـــجـــال  فـــي  بــالــتــزامــاتــهــا  الـــوفـــاء 
الخدمات  اإلنسان، واالنتقاص من جــودة 
الــعــمــومــيــة، بــســبــب الــتــاعــب بــاملــيــزانــيــات 
العامة، واالنتقاص من املبالغ املخصصة 
ــد يــصــبــح  ــ ــان. وقــ ــ ــســ ــ ــقــــوق اإلنــ لـــتـــعـــزيـــز حــ
الفساد خطرا على األطفال الذين يكبـرون 
فــي بيئة فــاســدة، مــا قــد يجعلهم يألفــون 
سلوكيات  ويعتبرونها  املــمــارســات،  هــذه 

ا من تفاعات املجتمع«. عاديــــة، وجزء
وعلى الرغم من أن في العراق جهات عديدة 
بمكافحة  تشكيلها  ديــبــاجــة  فـــي  مــعــنــيــة 
ديــوان  النزاهة،  كهيئة  وماحقته  الفساد 
الرقابة املالية، ولجنة النزاهة في مجلس 
الــنــواب الــعــراقــي، إال أن كــل هــذه الجهات، 
مــضــافــا إلــيــهــا الــقــضــاء الـــعـــراقـــي وخــطــب 
تــقــدم أي  أو  لــم تعلن  املــرجــعــيــات،  ممثلي 
ــــرف لــلــشــعــب الـــعـــراقـــي أنـــه  شـــخـــص أو طـ
فاسد، باستثناء حاالٍت نادرة تم اإلعان 
ــقــــط، مــــن دون تــطــبــيــق األحــــكــــام  عـــنـــهـــا فــ
ثم  مــن هزالتها  الــرغــم  بها، على  الخاصة 
أيــام،  بعد  ملفاتها  ونــســيــان  تذويبها  تــم 

واألدلة على ذلك عديدة ومحّددة.
وكـــانـــت حــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي قد 
فــي  الـــبـــلـــد  إدارة  تــســلــمــهــا  مـــنـــذ  أعـــلـــنـــت، 

فايز أبو شمالة

ــيـــع بـــــني دولـــــــــة اإلمــــــــــارات  ــبـ ــتـــطـ وصـــــــل الـ
الصلف  مــن  مستويات  إلــى  والصهاينة 
غــيــر مــســبــوقــة، حــيــث شـــــارك مـــســـؤوالن 
منها في اجتماع لجنة االقتصاد التابعة 
)الــكــنــيــســت(، خال  اإلســرائــيــلــي  للبرملان 
ــعــــرف بـــــأربـــــاح الـــجـــمـــهـــور  ــا يــ ــ بـــحـــثـــهـــا مـ
ــاز، وكــــان مـــن املــنــطــقــي أن يــوّبــخ  ــغـ مـــن الـ
ــو شـــحـــادة؛  ــ ــامـــي أبـ ــنـــائـــب الـــعـــربـــي، سـ الـ
الديمقراطي  الــوطــنــي  التجمع  حــزب  عــن 
ــذا الــحــضــور  ــي الــقــائــمــة املــشــتــركــة( هــ )فــ
اإلمــاراتــي غير املــشــّرف، بــل كــان الــواجــب 
أال يصمت  والديني  واألخــاقــي  الوطني 
ــه الــنــائــب  ــذه املـــهـــزلـــة، وأن يـــوجـ ــ عـــلـــى هـ
كلمات االعــتــراض واالحــتــقــار إلــى هذين 
ــلــــذيــــن بــاعــا  ــــني الــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ ــؤولــــني اإلمـ ــســ املــ
نفسيهما إلــى األكــذوبــة، وحــضــرا جلسة 

الوالء للصهاينة. 
وقــبــل تحليل أبــعــاد هــذا الــحــدث الــافــت، 
النائب سامي أبو شحادة جزء من النظام 
وحضوره  القائم،  اإلسرائيلي  السياسي 
الجلسة جزء من وظيفته املكلف بها، فهو 
مــمــن يــمــثــلــون مــلــيــون عــربــي فلسطيني 
يقيمون على أرضهم في فلسطني املحتلة 
إعــــان  الـــجـــلـــســـة  فـــحـــضـــور   ،1948 ســـنـــة 
وجـــــود، وفــــرض أمــــر واقــــع ال يــرغــب فيه 
الــتــنــويــه أهميته،  اإلســرائــيــلــيــون. ولــهــذا 
حتى ال يقال إنه طاملا يشارك فلسطينيون 
فلماذا  الكنيست،  جلسات  فــي  بأنفسهم 
يــعــتــرضــون عــلــى مــشــاركــة إخــوانــهــم من 

اإلمارات هذه الجلسات؟
االستثمارات  مجلس  سكرتير  مشاركة 
الجروان  التابع لإلمارات، جمال  الدولي 
ــيــــر شــــــؤون  الــــشــــنــــطــــي، ونــــــائــــــب ســــكــــرتــ
االقتصاد  وزارة  في  الخارجية  التجارة 
ليست  القيط،  محمد  جمعة  اإلمــاراتــيــة، 
لــــطــــرح تـــجـــربـــتـــهـــمـــا فـــــي مــــجــــال إقــــامــــة 
ــفــــط، كــمــا  ــنــ ــي ألربـــــــــاح الــ ــومــ ــــدوق قــ ــنـ ــ صـ
الــعــكــس، فــإلســرائــيــل تجاربها  قــيــل، بــل 
الــواســعــة، بــل يــتــأفــف اإلســرائــيــلــيــون من 
أن يــســجــلــوا عــلــى أنــفــســهــم الــتــعــلــم مــن 
أن  أنظمة عربية فاسدة مستبدة، سيما 
العنصري  هــو  الكنيست  جلسة  رئــيــس 
السابق،  الشاباك  جهاز  رئيس  املتطرف 
أفي ديختر، واملعروف باحتقاره الشديد 
لــلــعــرب، والـــذي اعــتــرف بــأنــه قــتــل بيديه 
املــســؤوالن من  أكثر مــن فلسطيني. جــاء 

الكنيست  للمشاركة في جلسة  اإلمــارات 
من باب السباق على الوقاحة، والتنافس 
الداخلي على دعم خطوات ارتماء حكام 
 
ً
بــلــدهــم فـــي أحـــضـــان إســـرائـــيـــل. وخــطــوة
ــريـــق االرتـــــبـــــاط  الــشــخــصــي مــع  عـــلـــى طـ
ــلـــيـــة، وفـــي  املـــنـــظـــومـــة األمـــنـــيـــة اإلســـرائـــيـ
مــقــدمــتــهــا جــهــاز املـــخـــابـــرات )املـــوســـاد(. 
ورئيس هذا الجهاز، يوسي كوهني، كان 
اتفاقية  على  التوقيع  فــي  حــضــروا  ممن 
ــــو املــــؤثــــر فــــي مــجــريــات  »أبــــــراهــــــام«، وهـ

العاقات بني أبوظبي ودولة االحتال. 
سامي  العربي،  النائب  هجوم  يمثل  وال 
أبو شحادة، على املسؤولنْي اإلماراتيني 
مــوقــفــا شــخــصــيــا، وال يــعــبــر عـــن تــّوجــه 
القائمة املشتركة، وال ينطق باسم حزب 
فحسب،  الديمقراطي،  الوطني  التجمع 
وإنــــمــــا يـــســـتـــهـــدف االنـــــحـــــراف الـــوطـــنـــي 
مشاعر  عن  ويعّبر  السياسية،  ة  والدناء
ــــدوا،  الــفــلــســطــيــنــيــني والـــعـــرب أيــنــمــا وجـ
األمــة من مشارقها  ويوافق هوى شباب 
التي  ضمائرهم  ويحاكي  مغاربها،  إلــى 
 تــــأبــــى أن تــــكــــون مـــهـــانـــة وذلـــيـــلـــة تــحــت 

أقدام الغزاة. 
املسؤولنْي من دولة  تقل واقعة رجم  وال 
ــل  ــيـــب داخــ ــأنـ ــتـ اإلمــــــــــارات بـــالـــتـــقـــريـــع والـ
الـــكـــنـــيـــســـت أهـــمـــيـــة عــــن رجـــــم املــطــّبــعــني 
األقصى،  املسجد  باحات  في  بالحجارة 
وهذه هي لغة الرفض التي تجمع عليها 
جماهير األمة العربية، وهذا ما على كل 
مـــن تـــســـّول لـــه نــفــســه اقـــتـــراف الــفــواحــش 

السياسية بحق الشعوب أن يعرفه.
هــل تــفــّهــم املــســؤوالن مــن دولـــة اإلمـــارات 
بها  التي خاطبهم  العربية  اللغة  حــرارة 
النائب سامي أبو شحادة. لقد خاطبهم 
ــاء لــلــوطــن  ــمـ ــتـ ــوة واالنـ ــ مـــن مــنــطــلــق األخــ
ــان الـــنـــقـــد واالعــــتــــراض  ــ ــا كـ ــ ــد، ومـ ــ ــواحـ ــ الـ
والتوبيخ يهدف إلى اإلهانة الشخصية 
السياسة  احــتــقــار  أيــضــا  وإنــمــا  فحسب، 
العامة، فاإلهانة هنا لكل الذين يقودون 
مــرحــلــة الــتــطــبــيــع، ويــســّوقــونــهــا. وهــدف 
التوبيخ وقــف حــالــة الــتــردي واالنــهــيــار، 
والــحــد مــن الــجــريــمــة الــتــي تــقــتــرف بحق 
هذه  متنا 

ّ
عل فقد  نفسه،  اإلمـــارات  شعب 

الــفــضــيــلــة  اجــــتــــمــــاع  ــة  ــالـ ــتـــحـ اسـ األرض 
والرذيلة تحت سقف واحد، فطاملا اتسع 
فقد   ،

ً
تـــذلـــا للمنبطحني  الــجــلــســة  مــكــان 

ضاق على الواقفني شموخا.
)كاتب فلسطيني(

الـــفـــريـــد، يــمــكــن تــســجــيــل بــضــع مــاحــظــات: 
حبطة التي 

ُ
أواًل، آخذين باالعتبار املآالت امل

سيما  وال  العربية،  الــثــورات  إليها  وصلت 
املوجة األولــى منها )ما عدا تونس، موطن 
الشرارة األولى(، يبقى الربيع العربي ربيعا، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــعــابــيــر »الــفــصــلــيــة« 
األخرى املقترحة: الخريف العربي أو الشتاء 
العربي. ربيعية الربيع العربي تكمن في أن 
 أوشكنا 

ً
الــشــعــوب الــعــربــيــة أثــبــتــت حــيــويــة

ــرجــــت فــــي وجـــــه أشـــد  أن نـــشـــّك فـــيـــهـــا، وخــ
وإزمــانــا.  السياسية بطشا  األنــظــمــة  أنـــواع 
والـــحـــق أن هــــذا هـــو مــصــدر الـــذهـــول الـــذي 
أصــاب معمر القذافي أمــام خــروج الليبيني 
عليه، حني عّبر عن استغرابه الشهير »من 
أنتم«؟ كان يعني أنه لم يألف هذا النوع من 
البشر. كان يستغرب أي بشٍر هــؤالء الذين 
يخرجون على نظاٍم سّد كل منافذ الخروج؟ 
ــذيــــن كـــــان يـــراهـــم  ــّرد هــــــؤالء الــ ــمـ ــتـ وكـــيـــف يـ
مطبوعني على التسليم واالنقياد والتهليل 
ــال نــفــســه يــنــطــبــق على  والــتــصــفــيــق؟ والـــحـ
.. وتتفوق هذه  أقرانه من املستبدين.  بقية 
)وهــي  األخـــرى  الحقائق  كــل  على  الحقيقة 
إلى  التي دفعت بعضهم  بــا شــك(  حقائق 

نقض تسمية »الربيع العربي«. 
الثقافي العربي  املــجــال  لــم تكن فــي  ثــانــيــا، 
حــيــويــة فــكــريــة تــقــابــل الــحــيــويــة النضالية 
ــتـــي أظـــهـــرهـــا الـــجـــمـــهـــور فــــي الـــســـاحـــات.  الـ

السياسية. يمكن لهذا »السحر« أن يحشد، 
وأن يـــحـــّرك، قــطــاعــات واســـعـــة مـــن الــنــاس، 
ولــكــنــه ال يــمــكــن أن يــقــود جــمــهــوره إال إلــى 
مزيٍد من اإلحباط والتشتت. رابعا، في كل 
التنويعات التي انتهت إليها ثورات الربيع 
ق الشعوب الثائرة ما خرجت 

ّ
العربي، لم تحق

التي توصلت فيها  البلدان  أن  ألجــلــه. على 
الثورة إلــى تسوية مع قــوى النظام )مصر، 
السودان(، ظلت، على كل حال، أفضل وضعا، 
بمقياس الــدمــار واملــــوت، مــن الــبــلــدان التي 

دخلت فيها الثورة في صراع حياٍة أو موت 
مع النظام القائم )ليبيا، سورية(. في حني 
لم تنفع التسوية في الحالة اليمنية، بسبب 
تراكب الصراع هناك على خطوط مذهبية 
وعشائرية، والسماح للرئيس السابق، علي 
التخلي  الـــذي قبل مكرها  الله صــالــح،  عبد 
عن الرئاسة، أن يبقى في البلد، ويدخل في 
صـــراٍع على السلطة، األمــر الــذي ساهم في 

تأجيج الصراعات وتعقيدها. 
خـــامـــســـا، لــــم تـــمـــثـــل إطــــاحــــة رأس الـــنـــظـــام 
ب الباد 

ّ
لــلــثــورة )مــصــر(، ولــم تجن نجاحا 

ق 
ّ
الدخول في نفق االقتتال والدمار والتمز

االجتماعي )ليبيا، اليمن(. على أن النموذج 
السوري، حيث حافظ النظام على رأس الهرم 
فــيــه، شــّكــل الــحــالــة األشــــد تــدمــيــرًا وتمزيقا 
الشكوك  يثير  حــد  إلـــى  وللمجتمع،  للباد 
النتيجة  وحدتهما.  اســتــعــادة  إمكانية  فــي 
التي يمكن تلّمسها هي أن تجاوز األنظمة 
االســتــبــداديــة املــزمــنــة يــحــتــاج تفكيكها من 
الــقــاعــدة. ســـادســـا، تــمــّيــزت املــوجــة الثانية 
مــن االنــتــفــاضــات الــعــربــيــة )لــبــنــان، الــعــراق، 
الــســودان، الجزائر(، بأنها تــجــاوزت مطّبي 
 من 

ً
العسكرة والتغذية الطائفية، مستفيدة

تجربة املوجة األولى. مع ماحظة أن النظام 
»الـــديـــمـــقـــراطـــي« الـــقـــائـــم عــلــى املــحــاصــصــة 
 أكـــبـــر على 

ً
ــنـــان(، أظـــهـــر قــــــدرة ــبـ ــعـــــراق، لـ )الـــ

مقاومة التغيير من دون اإلفراط في العنف، 

يعود ذلك إلى مرونته العالية وتعّدد نقاط 
ارتكازه، قياسا على األنظمة املستبدة ذات 
الرأس الواحد التي ترتد بوحشيٍة أكبر على 
املــرونــة.  ألنــهــا ضعيفة  تغيير،  أي محاولة 
»العشرية  الشعب درس  أتقن  الــجــزائــر،  فــي 
السوداء«، حني اكتوى بنار العنف اإلجرامي 
املتبادل بني الجيش والجماعات اإلسامية 
في العقد األخير من القرن املاضي، فحافظ 
عــلــى ســلــمــيــة حـــراكـــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
اســتــجــابــة مــؤســســات الــنــظــام ملــطــالــبــه، كما 
أن الجيش، في املقابل، لم يلجأ إلى العنف. 
هذا ينعش األمل بأن يكون العنف الرهيب 
الــــذي شــهــده الــعــقــد املــنــصــرم درســــا مفيدًا 
لــلــجــوالت الــقــادمــة. ســابــعــا، تــبــنّي أن غــاف 
ــبــــداد الـــســـيـــاســـي، إذا مــــا ضـــعـــف أو  ــتــ االســ
ق، فــإنــه يكشف فــي املــجــتــمــع عــن قــوى 

ّ
تـــمـــز

 املجال 
ّ

وميول استبدادية، سرعان ما تحتل
الـــذي يهجره االســتــبــداد األم. وهكذا  الــعــام 
يبدو أن االستبداد ال يكتفي بحرق حاضر 
املجتمعات التي يحكمها، بل ُيضعف أيضا 

إمكانات التحّرر املستقبلية فيه. 
الشأن  فــي  املشتغلني  مــا سبق يطرح على 
الــفــكــري والــســيــاســي الــبــحــث األصـــيـــل عن 
الـــســـبـــل الــــتــــي يـــمـــكـــن مــــن خـــالـــهـــا تــفــكــيــك 
أكثر  التحّرري  النضال  وجعل  االســتــبــداد، 

جدوى وأكثر قابلية للتراكم.
)كاتب سوري في باريس(

كوابح الدولة العميقة. والنتيجة أن الناس 
الشعبية،  وبالثورات  بالرموز،  الثقة  فقدت 
ــنـــادي بــالــديــمــقــراطــيــة  وبـــالـــتـــيـــارات الـــتـــي تـ
والحرية واإلصاح، بغض النظر عن لونها 
اإليديولوجي. هذا ما رامته مؤّسسة املخزن 
في املغرب. ولألسف، هذا ما حققته بتواطؤ 
قيادة  ومـــن  العثماني شخصيا  مــن  مــريــب 
»العدالة والتنمية«. قد يقول قائل إن خيارات 
الــحــزب فــي الحكم ضيقة فــي بلد كاملغرب، 
حيث القصر هو الحاكم وهو املرجعية في 
ــــذا صــحــيــح. لكن  كـــل صــغــيــرة وكـــبـــيـــرة، وهـ
املــؤشــرات التي صــدرت عن العثماني وعن 
»الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« تعطي انــطــبــاعــا آخــر، 
وكأنهما يملكان األمــر، وبالتالي يتحّمان 
كامل املسؤولية. ال أشك لحظة بأن العثماني 
وقيادات في »العدالة والتنمية« استكرهوا 
على مــبــاركــة التطبيع مــع إســرائــيــل مقابل 
بــمــغــربــيــة  تــــرامــــب  دونــــالــــد  إدارة  اعــــتــــراف 
الصحراء. أقول ذلك بحكم عاقات شخصية 
تربطني بكثيرين منهم. ولكن عندما يبادر 
ي 

ّ
العثماني وقــيــادات فــي حــزبــه إلــى التغن

»إنجاز« التطبيع مع إسرائيل، كما جاء في  بـ
اإلعــان الثاثي املشترك، ومهاجمة كل من 
انتقد هذا العمل، فإن أّيا كان ال يملك الكثير 
للدفاع عــن موقفهم، والـــذود عــن تاريخهم. 
وكــيــف يمكن أن نــدافــع عــّمــا كــان العثماني 

نفسه يجّرمه قبل أشهر قليلة فقط؟ 
»مـــوقـــف املــــغــــرب، مــلــكــا وحــكــومــة وشــعــبــا، 
هــو الــدفــاع عــن الحقوق املــشــروعــة للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي واملـــســـجـــد األقـــصـــى املـــبـــارك، 
الــتــفــاف على  ورفـــض أي عملية تــهــويــد أو 
وعروبة  واملقدسيني،  الفلسطينيني  حقوق 
ــة املــــســــجــــد األقـــــصـــــى والــــقــــدس  ــ ــيـ ــ ــــامـ وإسـ
ــمـــراء بالنسبة  ــذه خـــطـــوط حـ الـــشـــريـــف.. هــ
لـــلـــمـــغـــرب، مــلــكــا وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا، وهــــذا 
يــســتــتــبــع رفـــــض كــــل الــــتــــنــــازالت الـــتـــي تتم 
فــي هــذا املــجــال، ونــرفــض أيــضــا كــل عملية 
ــيــــان الــــصــــهــــيــــونــــي«. هـــذا  ــكــ ــع الــ ــ تـــطـــبـــيـــع مـ
تــصــريــح لــلــعــثــمــانــي أمــــام نــــواب حــزبــه في 
شهر أغسطس/ آب املاضي. ما الــذي تغير 
بـــني ذلــــك الــحــني واحــتــفــائــه، يــــوم األربـــعـــاء 
املاضي، عبر حسابه على »تويتر« باإلعان 
الـــثـــاثـــي؟ بــبــســاطــة، لــقــد قــــّرر املــلــك محمد 
ــع مـــن قبل  الــــســــادس أمــــــرًا، ولـــيـــس فـــي وســ
بــخــطــط الــبــرمــجــة ضــمــن مــقــايــيــس املــخــزن 

أنـــهـــا ســتــســتــهــدف  أيـــــار 2020،  مـــايـــو/   7
الفاسدين، وستقّدمهم للقضاء، وستطلب 
منهم إعــادة األمــوال املسروقة إلــى خزينة 
الــدولــة، لكنها بــاتــت الــيــوم عــاجــزة بشكٍل 
اٍت كفيلٍة  ــراء ــ ال يقبل الــشــك عــن اتــخــاذ إجـ
ــن إعــــادة  بــتــحــقــيــق هــــذا الــــهــــدف. وبــــــداًل عـ
األمــــوال املــنــهــوبــة واملــســلــوبــة مــن إيــــرادات 
ــة، الــنــفــطــيــة وغــيــر الــنــفــطــيــة )مــنــافــذ  الـــدولـ
ــــت الـــحـــكـــومـــة 

ّ
ــف ــتــ حــــــدوديــــــة، جــــــمــــــارك(، الــ

العراقية على الطبقات ذات الدخل املحدود 
والــفــقــيــرة فــي الــشــعــب الــعــراقــي، مــن خــال 
عدة إجــراءات وقــرارات، تم اتخاذها خال 
أقـــل مــن ســتــة أشــهــر، آخــرهــا خــفــض سعر 
صرف الدينار العراقي، وإيقاف التعيينات 
خال العام املقبل 2021، وفرض مزيد من 
الضرائب على الوقود وأصحاب املهن من 
اٌت وصــفــهــا رئــيــس  الــكــســبــة، وهـــي إجـــــــراء
العكيلي،  الــنــزاهــة األســـبـــق، رحــيــم  هــيــئــة 
بأنها عاجزة »عن مكافحة الفساد وتمس 
في  البسيط، وستصّب  املــواطــن  بمصالح 
صــالــح حــيــتــان الــفــســاد، الحــظــوا مــشــروع 
فــيــه  تــــجــــدون  هــــل  لــــعــــام 2021،  املـــــوازنـــــة 
أي أعــبــاء جــديــدة حقيقية عــلــى األغــنــيــاء 
ــارف وشــــركــــات الــنــفــط واملـــقـــاولـــني  واملــــصــ

والتجار؟«.
إن تـــــــوّرط شــخــصــيــات ســيــاســيــة كــبــيــرة 
ــزاب نـــافـــذة فـــي عــمــلــيــات الــفــســاد في  ــ وأحــ
تعمل  منظّمة  مافيات  وتأسيس  الــعــراق، 
بكل أريحية؛ حينا بتجاهل أجهزة الدولة 
عنها، وأخرى بحماية أسلحة املليشيات، 
كما أن ارتباط عمليات الفساد في العراق 
بشبهات تنسيٍق محكٍم مع دول إقليمية، 
ــــر اجـــتـــثـــاثـــهـــا أمــــــــرًا لــيــس  يـــجـــعـــل مـــــن أمـــ
 لـــم يــكــن بــاملــســتــحــيــل فـــي ظل 

ْ
بــالــهــني، إن

والتنفيذية  الــقــانــونــيــة  الــتــركــيــبــة  طبيعة 
الـــعـــراق،  فعلى  فــي  الــقــائــمــة  والتشريعية 
الــرغــم مــن قـــرار رئــيــس الــــوزراء، الكاظمي، 
نهاية أغسطس/ آب املاضي، تشكيل لجنٍة 
لــلــتــحــقــيــق بقضايا  الــصــاحــيــات،  كــامــلــة 
الفريق الحقوقي  الفساد الكبرى، برئاسة 
الـــداخـــلـــيـــة،  مــــن وزارة  هـــاشـــم  ــه  أحـــمـــد طــ
ــاز املــــخــــابــــرات  ــهــ ــــن جــ ــة مـــمـــثـــلـــني عـ ــ ــــاثـ وثـ
الــوطــنــي، وجــهــاز األمــــن الــوطــنــي، وهيئة 
 عن 25 محققا و15 موظفا 

ً
النزاهة، فضا

إداريا. وعلى الرغم من توفر مئات امللفات 
ــاب الـــفـــســـاد، إال أن أيــــا من  ــأربـ الــخــاصــة بـ
للمحاكمة،  يقّدم  لم  الحقيقيني  الفاسدين 
حتى يعلم شعب العراق جّدية اإلجراءات 
والــقــرارات الحكومية بحق من سلب و ما 

زال أموالهم.
ربـــمـــا يـــقـــول قـــائـــل إن الــكــاظــمــي جــــاد في 
ــــاده، ويــســتــشــهــد  اجـــتـــثـــاث الـــفـــســـاد مـــن بــ

ــورات الــعــربــيــة كــانــت  ــثــ ــقـــول إن الــ يــمــكــن الـ
 فكريا، ال أبوة فكرية لها، سوى كام 

ً
يتيمة

عمومي، منقوٍل في الغالب، يلخصه املطلب 
الغربي.  النمط  على  مفهوما  الديمقراطي 
اليتم الفكري للثورات العربية هو املسؤول 
األول عن اليتم السياسي التالي لها، نقصد 
غــيــاب تــمــثــيــل ســيــاســي يــســتــطــيــع تــرجــمــة 
ــــوة تــغــيــيــٍر ســيــاســيٍّ  ــــى قـ ــة الــــثــــورة إلـ ــاقـ طـ
تـــحـــّرري ومــــدرك ملــقــاصــده. عــلــى هــــذا، كــان 
لــديــنــا فــي الــعــقــد املــنــصــرم ربــيــع الــشــعــوب 

وخريف النخب.
ثــالــثــا، أحـــد أســـبـــاب الــفــجــوة الــكــبــيــرة التي 
ظـــهـــرت جــلــيــة فـــي »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي«، بني 
مــا نــريــد ومـــا نستطيع، هـــذه الــفــجــوة التي 
الــثــورات، وجاهزة البتاع موجاٍت  ابتلعت 
أخـــــرى مــنــهــا مـــا لـــم تـــعـــالـــج، هـــو اخــتــصــار 
ــي تـــحـــتـــاج عــمــا  ــ ــتـ ــ ــمــــات الــــشــــاقــــة، والـ ــهــ املــ
معرفيا ومــيــدانــيــا ومــدنــيــا طــويــا ودؤوبـــا 
فــي حــلــوٍل سحريٍة تتأرجح بني  وتراكميا، 
»اإلســـــــام هـــو الـــحـــل« أو »الــشــيــوعــيــة هي 
ــدة الــعــربــيــة هـــي الـــحـــل«،  ــوحــ الـــحـــل« أو »الــ
وصـــواًل إلــى »الديمقراطية هــي الــحــل«، من 
الــحــلــول  ــاب هــــذه  دون أن يــســتــطــيــع أصـــحـ
السحرية تفصيل القول في أيٍّ منها، سوى 
وكأننا  واقعها.  عن  مقطوعٍة  تنظيراٍت  في 
نريد تــدارك تخلفنا العام بوصفٍة سحريٍة 
ال تحتاج سوى إلى االستياء على السلطة 

إال أن يتأقلم مع املتغير الجديد. العثماني 
»خائنني«،  ليسا  والتنمية  العدالة  وحــزب 
كما حكم بذلك إساميون ونشطاء كثيرون، 
مــغــاربــة وغــيــرهــم، ولــكــنــهــمــا يــدفــعــان ثمن 
مبالغتهما في تسفيه من انتقدوا فعلهما 
هـــــذا واالنــــتــــقــــاص مـــنـــهـــم، ورفـــضـــهـــمـــا أي 
تجميل  محاولة  فــي  وإسرافهما  نصيحة، 
قبيح العمل. قبل أشهر فقط، كان العثماني 
ــه يـــديـــنـــان مـــن يــطــّبــع مـــع إســـرائـــيـــل.  ــزبـ وحـ
واليوم، يعّدان ذلك من ضرورات الحكم، كما 
أفــتــى بــذلــك بــن كــيــران! إذا لــم تكن تلك هي 
الذرائعية واملعايير املزدوجة، فماذا تكون؟

فـــــي مــجــلــة  عـــــــام 1996  ــــره  ــــشـ نـ ــال  ــ ــقـ ــ مـ فـــــي 
ــان«، بــــعــــنــــوان: »الـــتـــطـــبـــيـــع إبــــــادة  ــ ــرقــ ــ ــفــ ــ »الــ
حــضــاريــة«، خــلــص ســعــد الــديــن العثماني 
تفتق  أداة  كأفضل  يأتي  »التطبيع  أن  إلــى 
يضعه  شــرط  فهو  الصهيوني،  املكر  عنها 
فـــي املــقــدمــة لــكــل اتــفــاقــيــة ســــام، فـــا ســام 
ــدون تــطــبــيــع ســـيـــاســـي وثــقــافــي  ــ عـــنـــدهـــم بــ
واقـــتـــصـــادي، وإال فــالــحــرب، بــذلــك يــصــرح 
زعماء الكيان الصهيوني باستمرار، وعلى 
ذلك يؤكدون في كل وقت وحــني«. هذا قول 
العثماني نفسه، وهــذه إدانته، ومن ثمَّ فا 
يلومن من نهل من ِعلمه يوما ويتهمه اليوم 
بــأنــه ضــحــيــة »املـــكـــر الــصــهــيــونــي«، وبــأنــه 
أثبت أنه مجّرد ديكور في مؤسسة حكم ال 
تقيم له وزنا، ورمت به تحت عجات حافلٍة 
لـــتـــدوس مـــا تــبــقــى لـــه مـــن تـــاريـــخ ورمـــزيـــة. 
وفـــي املــعــيــة، وهـــي الــهــدف األســــاس، إيمان 
الشعوب بقدرتها على التغيير عبر نخبها. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــإحــالــة مــســؤولــني سابقني وحــالــيــني إلى 
السابق  الــتــقــاعــد  هيئة  كــمــديــر  التحقيق، 
أحــمــد عــبــد الجليل الــســاعــدي،  و»الــرجــل 
ــي كــــــــارد«،  ــ ــ ــــن«، مــــديــــر شــــركــــة »كـ ــــصـ ــــحـ املـ
بـــهـــاء عــبــد الــحــســني، املــتــهــم بــتــورطــه في 
يستخدمها  ــوال  األمــ لغسل  كبيرة  شبكة 
ــيـــون، ووزيــــــر الــكــهــربــاء  ــراقـ ســيــاســيــون عـ
الــعــراقــي الــســابــق، لـــؤي الــخــطــيــب، إضــافــة 
إلى محافظ نينوى السابق، إال أن اإلجابة 
ســرعــان مــا تــأتــي مــع إحــبــاط كــثــيــر؛ مــاذا 
 بهؤالء؟ وأين هم اآلن؟ وهل تم إطاع 

ّ
حل

جرائمهم،  تفاصيل  على  العراقي  الشعب 
ومن ثم األحكام الصادرة بحقهم؟ 

وقد جاءت اللجنة التحقيقية على »وجود 
صلة وثيقة بني شخصيات كبيرة فاسدة، 
وعـــصـــابـــات جــريــمــة مــنــظــمــة ومــلــيــشــيــات 
خـــارجـــة عــلــى الـــقـــانـــون، تــتــقــاضــى مــبــالــغ 
تنفيذ  مقابل  الفاسدة  األطــراف  مالية من 
ــتـــطـــاف  ــال واخـ ــيــ ــتــ عـــمـــلـــيـــات اعـــتـــقـــال واغــ
الفساد  مكافحة  تتطلب  ولــذلــك،  منظمة«. 
ــعــــراق إجــــــــراءات إضـــافـــيـــة أكـــثـــر من  فـــي الــ
مـــجـــرد االعـــتـــقـــاالت الـــفـــرديـــة، ألن الــفــســاد 
ــى داخــــل الــجــهــاز الــحــكــومــي بــرمــتــه، 

ّ
تــفــش

بل أصبح ُعرفا ال ُيعيب من يمارسه، ألن 
هـــذا الــجــهــاز قـــائـــٌم عــلــى املــحــاصــصــة بني 
توافقت  وقـــد  الــعــراقــيــة،  السياسية  الــكــتــل 
تــنــازالٍت لبعضها  الكتل على تقديم  هــذه 
بعضا، حتى تعود بالفائدة على الجميع، 
فــيــمــا أثـــر ذلـــك عــلــى الــخــدمــات ومــســتــوى 
واملــواصــات،  والصحة  والتعليم  املعيشة 
وغيرها من واجبات الدولة تجاه شعبها، 
وبما جعل العراق أكثر دول العالم فسادًا، 

ر منظمة الشفافية الدولية. 
ّ

وفق مؤش
العراق الــذي تصل نسبة البطالة فيه إلى 
أكثر من 40%، ومعّدالت الفقر إلى أكثر من 
50%، والذي على الرغم من مئات املليارات 
املهدورة واملسلوبة، ما زال يعاني من عدم 
وجـــود الــكــهــربــاء بشكل مــقــبــول، وال مياه 
صــالــحــة لــلــشــرب فـــي جــمــيــع أنـــحـــائـــه، مع 
التعليم  مستويات  كل  في  مخيٍف  تراجع 
ــن.  ــ والــصــحــة والــصــنــاعــة والــــزراعــــة واألمـ
ربــمــا يــقــود بــالــضــرورة شعب الــعــراق إلى 
بنفسه  التصّدي  في  جّدية  أكثر  يكون  أن 
لــطــوفــان الــشــر والـــفـــســـاد الــــذي تــمــكــن من 
بــادهــم مــنــذ الــعــام 2003. ويــعــتــقــد كاتب 
هـــذه املــقــالــة جــازمــا أنـــه ســـوف لــن ينتظر 
ــابــــات املــــبــــكــــرة املــــزمــــع إجــــراؤهــــا  ــتــــخــ االنــ
الصيف املقبل، ألنه باختصار، يعلم جيدًا 
أن عملية »االنــتــخــاب« ليست ســوى جزء 
املتبارين  الــفــســاد، وأن  مــن درامـــا  رئيسي 
الفساد، ومن  فيها هم حيتان  الرئيسيني 

قاد العراق إلى هذا املستنقع اآلسن.
)كاتب عراقي في لندن(

مالحظات على عقد عربي فريد

العثماني إذ يدين نفسه

الفساد في العراق فوضى منظمة

وقاحة تطبيع اإلمارات 
وفصاحة الرد

اليتم الفكري للثورات 
العربية هو المسؤول 

األول عن اليتم 
السياسي، غياب تمثيل 

سياسي يستطيع 
ترجمة طاقتها

خسر العثماني كثيرًا 
من رمزيته ونضاله 

وكان الفتًا حجم 
التهم إليه بالخيانة

يعاني العراق من 
عدم وجود الكهرباء 

بشكل مقبول، ومن 
غياب مياه صالحة 
للشرب في جميع 
أنحائه، مع تراجع 

في التعليم والصحة 
والصناعة والزراعة

آراء

بشير البكر

ــر الــحــكــومــة البريطانية فــي اإلعـــان عــن ســالــٍة جــديــدة مــن فــيــروس 
ّ
لــم تــتــأخ

ــدرة عــالــيــة على  ــــدى ضــواحــيــهــا، وهـــي ذات قــ ــنــدن وإحـ كـــورونـــا ظــهــرت فـــي ل
والــعــدوى، بما يفوق كوفيد - 19 بمعدل 70 مــرة. وحتى مطلع هذا  االنتشار 
األسبوع، كانت هذه هي املعلومة الوحيدة التي توفرت، عندما قّررت السلطات 
الفعل  لرد  السالة. وكان  ي هذه 

ّ
للحد من تفش املعنية فرض إجــراءات جديدة 

البريطاني العاجل مفعوله على املستوى الدولي، حيث قامت عدة دول بإجراءات 
فــوريــة، أولــهــا حجر كــل الــقــادمــن مــن بريطانيا عــشــرة أيـــام، ووقــف الــرحــات 
الجوية في االتجاهن، منها لفترة مؤقتة، وأخرى إلى أجل غير منظور. ويدل 
من  بالخروج  املتحّول  للفيروس  السماح  عــدم  هدفه  حكيم  تصّرف  على  ذلــك 
داخل بريطانيا. وعلى الرغم من أن الفيروس املتحّول ظهر في بعض البلدان، 
مثل السويد وأستراليا وهولندا، إال أن بقية الدول لم تسجل دخوله إليها، وهذا 
اللقاحات ألوسع  توفر  عدم  ظل  في  النفسي  الصعيد  على  مهّدئا  دورا  يلعب 

القطاعات قبل مارس/ آذار املقبل.
الفيروس  مــن  الجديدة  النسخة  هــذه  تتبع  على  الــســاهــرون  العلماء  ويستحق 
األولــى  أيامه  في  الفيروس  تحول  اكتشاف  من  نوا 

ّ
تمك كونهم  خاصة،  تحية 

من جهة، ومن جهة ثانية قاموا بتطمن الرأي العام على أن اللقاحات التي تم 
 على التعامل مع الفيروس املتحّول، ثم أن املتحّول، من الناحية 

ٌ
تصنيعها قادرة

مدينة ووهان  في  اكتشافه  تم  الــذي  من  أكثر خطرا  بالضرورة  ليس  املبدئية، 
أمر  وبــاء، وهــذا  إلى  الصينية عدة أشهر حتى تحّول  السلطات  وتكتمت عليه 
الفيروس  بداية ظهور  أن  واملعلومات  الدراسات  أكــدت  التي  بكن  يسّجل ضد 
في شهر سبتمبر/  وتحديدا   ،2019 عام  من  األخير  الفصل  إلى  تعود  لديها 
أيلول. ومع ذلك، لم تعلن عنه وتخبر منظمة الصحة العاملية بالتفاصيل، وبقي 
هــذا األمـــر فــي بــاب األســـرار حتى بعد ظــهــور الــفــيــروس بــقــوة فــي أوروبـــا في 
بــدايــات شهر مــارس/ آذار 2020، وإعــانــه بعد ذلــك وبــاء مــن منظمة الصحة 

العاملية في 10 مارس.
وتشكل مسألة الشفافية إحدى قضايا النزاع حول الفيروس بن الصن وبقية 
بلدان العالم، وخصوصا الواليات املتحدة التي تحولت إلى البؤرة الدولية األولى 
منذ عدة أشهر وال تزال. وسبق للرئيس دونالد ترامب أن وّجه، أكثر من مرة، 
اتهامات للصن بالكذب، وحّملها مسؤولية تأخير الكشف عن املعلومات التي 
في حوزتها عن الفيروس، والتي لو أنها عّممتها في اللحظة املناسبة دوليا، ملا 
استشرى الفيروس على هذا النحو، ولكان يمكن القضاء عليه في املهد. وفي 
جميع األحوال، تستحق التجربة الصينية في مواجهة الوباء دراساٍت خاصة، 
على  السيطرة  كيفية  حــول  من  كثيرة  أسئلة  ومثار  بالغموض،  محاطة  فهي 
الوباء، وهناك من يعتبر أن ذلك تم بفضل االستبداد، في وقت كان له أثره في 
االنتخابات الرئاسية األميركية، حيث إن هناك إجماعا على أن ظهور فيروس 
كورونا وخروجه عن السيطرة في الواليات املتحدة كان لهما دور أساسي في 

خسارة ترامب االنتخابات الرئاسية.
لندن ووهان الجديدة، هكذا بات اسم عاصمة الديمقراطية الكونية األولى، وهذا 
مثل  الــكــون،  فــي  ديمقراطية  أعــرق  بــن  املــقــارنــة  يمكن  فــا  كبيرا،  يا 

ّ
تجن يــعــّد 

بريطانيا، وآخر قاع االستبداد وحكم الحزب الواحد وأجهزة األمن، كالصن، 
 تحسب حسابها البلدان الديمقراطية. 

ً
فاإلعام وحده يشكل سلطة

ولذلك لم يكن في وسع السلطات البريطانية أن تتكتم على الفيروس ساعات، 
ألنها تخشى وصول األخبار إلى اإلعام، وأمر من هذا القبيل لو حصل يؤّدي 
التعتيم  مارست سياسة  الصينية  الحكومة  أن  في حن  حكومة،  إسقاط  إلى 
الرغم من  الداخلية، على  للمساءلة  املعلومات، ولم تخضع  والتهّرب من كشف 
دولــة  فــي  أمــر طبيعي  وهــذا  ومــاديــا،  بالعالم بشريا  لحقت  التي  الخسائر  كــل 

شمولية ال تحترم اإلنسان.

نواف التميمي

بعد هزيمة الدولة العثمانية وتفكيك أوصالها، في الحرب العاملية األولى، جرى تقسيم 
الــدول الحليفة، بموجب اتفاقية لوزان  تركة »الرجل املريض« في املنطقة العربية بن 
عام 1924، والتي أسفرت عن حصول بعض الواليات العثمانية السابقة على استقاٍل 
منقوص، كمصر والــســودان ونجد والــحــجــاز، ووضــع واليـــاٍت أخــرى تحت االنــتــداب 
ولبنان.  كسورية  الفرنسي،  االنــتــداب  تحت  وثالثة  وفلسطن،  كــالــعــراق  البريطاني، 
ومشيخات  ومــراكــش  كتونس  الفرنسية،  الحماية  لنظام  أخـــرى  واليــــات  وخضعت 
الساحل، كما وضع جنوبي شبه الجزيرة العربية وعدن تحت الحماية البريطانية. بعد 
ذلك، قامت الدول املنتدبة بتحويل الحدود اإلدارية في املنطقة العربية إلى حدود لها صفة 
سياسية، تفصل بن مناطق االنتداب، بموجب معاهدات توزيع مناطق النفوذ، كمعاهدة 
»سايكس بيكو« بن فرنسا وبريطانيا. بعد حصول الــدول العربية على االستقال، 
 
ً
بدءًا من العام 1941، ظلت الحدود السياسية التي رسمتها الدول االستعمارية مفروضة
لت 

ّ
كأمر واقع على الدول العربية التي لم تشارك في تعين تلك الحدود وتخطيطها. وشك

»حدود االستعمار«، منذ ذلك التاريخ، مناطق رخوة في الخريطة العربية، تسببت في 
خافاٍت كثيرة بن الدول العربية، وصلت، في حاالت كثيرة، إلى نزاعاٍت مسلحة. وهكذا 
صارت حايب منطقة نزاع حدودي بن مصر والسودان، وصارت »أبيي« منطقة نزاع 
مزمن بن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير الــســودان، حتى بعد انفصال 
الجنوب عن الشمال. ويتصارع املغرب وجبهة بوليساريو في الصحراء الغربية التي 
يسيطر املغرب عليها، ويديرها بصفتها األقاليم الجنوبية، بينما ترفض »بوليساريو«، 
العربية  »الجمهورية  وتعلن  الــصــحــراء،  املغربية على  الــســيــادة  هــذه  بــدعــم جــزائــري، 
الصحراوية الديمقراطية« املعلنة من طرف واحد. ويتنازع العراق والكويت على منطقة 
خور عبد الله الواقعة بن جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتن وشبه جزيرة الفاو العراقية. 
 بن األقطار العربية تخبو سنوات طويلة، ثم تنفجر في لحظات 

ٌ
وهناك نزاعاٌت حدودية

تاريخية، مثل النزاعات الحدودية للسعودية مع كل جيرانها، والنزاعات الحدودية بن 
تونس وليبيا على الجرف القاّري، ونزاعات الجزائر وتونس .. إلخ.

السياسية  الحدود  تعّمد رســم  االستعمار  أن  السائد، سنوات طويلة،  االعتقاد  كــان 
الفاصلة بن الدول العربية، بشكلها الحالي، لتظل بؤر خاف ونزاع بن الدول العربية، 
ما يحول دون وحدة هذه الــدول، ودون تفّرغ هذه الدول لقضايا التنمية االقتصادية 
والسياسية. وبدال من ذلك، تبديد ثروات الباد على نزاعاٍت بينية، كلف بعضها خزائن 
الدول املتنازعة مليارات الــدوالرات، وخير مثال على ذلك النزاع في الصحراء الغربية 
النزاعات  الجزائر واملــغــرب نحو 45 سنة. راهــنــا، عــادت قضية  الــذي أرهــق خزانتي 
الحدودية بن الدول العربية إلى طاولة اللعب السياسي، وقد وجدت فيها إدارة الرئيس 
 رابحة للضغط على دول عربية، وابــتــزاز دول عربية 

ً
األميركي دونالد ترامب ورقــة

أخرى، وخير مثال ما جرى مع املغرب الذي قبل بمقايضة اعتراف اإلدارة األميركية 
بالسيادة املغربية على أقاليمه الجنوبية مقابل إعــادة العاقات املغربية اإلسرائيلية 
إلى مرّبع التطبيع الكامل والعلني.  بصرف النظر عن حق املغرب في عقد ما يشاء 
من صفقات سياسية، تقع ضمن حــدوده السيادية، وبصرف النظر عما سيحققه 
من انتصار سياسي على جبهة بوليساريو في الصحراء، يظل السؤال: هل ستنهي 
الصفقة املغربية األميركية اإلسرائيلية النزاع املتفجر بن الجزائر واملغرب منذ مطلع 
املسؤولن  تصريحات  يتابع  مــن  تأجيجه؟  ستعيد  أم  املــاضــي،  الــقــرن  سبعينيات 
الجزائرين ال يمكنه إال التخّوف من اشتعال هذا الصراع بأكثر دموية، خصوصا مع 
مخاوف جزائرية من تسلل إسرائيلي إلى املناطق الحدودية املحاذية ألراضيها، وهذا 
 
ً
ما ُيلمس في تصريحات رسمية جزائرية ترى في القرار املغربي - األميركي مقايضة

 بالشرعية الدولية، وتمّس وضع الصحراء الغربية في األمم املتحدة، وتستفّز 
ّ

تستخف
مشاعر »السيادة والهوية« للصحراوين، ما يفتح املجال لتقدم الخيار العسكري على 

الخيار السياسي، ويحّرك رمال الصحراء الحارقة من جديد.

جمانة فرحات

سالة كورونا جديدة وراء سلسلة جديدة. هذا ما تحمله إلينا األخبار الواردة 
ــه نــشــرات األخــبــار عن 

ّ
عــن تــحــّور فــيــروس كـــورونـــا. يــكــفــي االســتــمــاع ملــا تــبــث

محاولة  في  للبدء  أســرع  نحو  على  االنتشار  على  الجديدتن  السالتن  قــدرة 
فاعلية  الطبية عن  التطمينات  املقبلة. كل  األسابيع  الحياة خال  تخمن شكل 
الــلــقــاحــات الــجــديــدة، عــلــى أهــمــيــتــهــا وإيــجــابــيــتــهــا خــصــوصــا ملــن يــثــق بالعلم 
في  ف 

ّ
متخل فالجميع  كافية،  تبدو  ال  لكنها  الــراحــة،  على  تبعث  الــخــرافــات،  ال 

تحُدث  يقترب  عليه  النصر  أن  بــدا  وكلما  خــطــوة.  ال  بخطوات  الــوبــاء   مواجهة 
مفاجأة غير متوقعة.

ال مــفــر مــن ســـؤال عــن األســـوأ الـــذي يمكن أن يــحــُدث بــعــد كــل مــا شــهــده هــذا 
العام الذي يقترب من نهايته. أي مصيبٍة جديدٍة سيحملها الفيروس في أيامه 
األخيرة، بعدما عزل العالم عن بعضه بعضا أشهرا طويلة، وجّمد اقتصاداٍت 
الــجــســدي حتى أصــبــح الناس  التباعد  الــبــشــر، وفـــرض  وفــاقــم مــعــانــاة مــايــن 
ينتظرون، بفارغ الصبر، العودة إلى »حياتهم الطبيعية«. واألسوأ أن الفيروس 
جعل الخسارات تعم في كل حّي، وتطاول كل فرد، إذ يندر وجود شخص في 
العالم ال يعرف أحدًا أصيب أو توفي بسبب كورونا. ولعل أكثر ما يشغل بال 
الناس متى سينتهي هذا اإلحساس بالقلق من اإلصابة أو نقل العدوى؟ متى 

لن يصبح السعال أو ارتفاع الحرارة مصدرًا للهلع؟ 
جدي العودة إلى الحْجر املنزلي والقيود املشّددة؟ وهل تكفي الجهود التي 

ُ
هل ت

تقوم بها بعض الدول، إذا ما استمّرت دول أخرى في تجاهل ضرورة فرض 
الفيروس، ورصد أي تحوالٍت واإلعان   ملحاولة احتواء 

ً
إجــراءات أكثر صرامة

الــعــالــم. كــل بلد صاغ  فــي  لــلــوبــاء واحـــدة  لــم تكن االســتــجــابــة  عنها بشفافية؟ 
لظهور  االستجابة  تفاوتت  مثلما  تماما  ثمنها،  ودفــع  الخاصة،  استراتيجيته 
اللقاحات وتأمينها للمواطنن. وإذا كانت دول أوروبية عديدة تخلت منذ أشهر 
إجــراءاٍت  واتخذت  بتدابير مواجهة كورونا،  االلتزام  في  الطواعية  عن سياسة 
عديدة  دوال  فإن  املعتمدة،  بالسياسات  التقيد  على  مواطنيها  إلجبار  صارمة 

تعيش المباالة.
كيف يمكن االستمرار في سياسة اإلنكار السائدة، على سبيل املثال في مصر؟ 
تعّج مواقع التواصل االجتماعي يوميا بالتعازي وتدوينات النعي واألخبار عن 
األرقــام  آخــر. تخفي  عالم  فــي  السلطات  بينما  الــعــشــرات،  ال  بــاملــئــات،  ضحايا 
الحقيقية لإلصابات والقتلى. تبدو مصر تلميذًا نجيبا للسياسة الصينية في 
الحياة  أن  قاعدة  على  والكلي،  الجزئي  اإلغــاق  ترفض  الفيروس.  مع  التعامل 
يجب أن تستمر بوتيرتها ومهما كانت الكلفة، فلينُج كل فرد بنفسه ومن يمت 

فالذنب ذنُبه، ال مسؤولية تتحّملها الدولة تجاهه.
وماذا عن لبنان؟ حتى اللحظة، الحجر املنزلي قرار إرادي، وتحوله إلى إجباري 
عيدي  احتفاالت  انقضاء  عقب  املتوقعة  اإلصــابــات  طفرة  بعد  ما  إلــى  مؤجل 
بالنسبة  يكترثون.  ال  ببساطة  البلد  هــذا  حكام  الــجــديــدة.  السنة  رأس  املــيــاد 
االحترازية  التدابير  تقليص  من  لديهم  بــأس  ال  أفضل.  الشعب  هــذا  فناء  لهم، 
، مــراعــاة ألصــحــاب املصالح 

ً
إلــى حــّدهــا األدنـــى فــي أكثر أسابيع السنة زحــمــة

االقتصادية. وال ينقصهم حّس النكتة، كالسماح بفتح املطاعم واملاهي الليلية 
حــتــى الــســاعــات األولـــى مــن الــفــجــر مــع مــنــع الــرقــص. يضحكون عــلــى الشعب 
ويمتهنون إذالله. ال يمّر يوم منذ وصول الوباء إال ويخرج وزير الصحة معلنا 
زة. 

ّ
العناية املرك عن إجراءات جديدة في املستشفيات وزيادة عدد األسّرة في 

يظهر  األســّرة  إلــى  الحاجة  وزادت  تصاعديا  منحًى  اإلصــابــات  اتخذت  وكلما 
زيف أقاويله.

كورونا بين لندن وبكين مقايضة في رمال الصحراء

ساللة كورونا
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بهي الدين حسن

أثار قرار البرملان األوروبي، في 18 ديسمبر/ 
البائــس  الوضــع  بخصــوص  األول،  كانــون 
لحقوق اإلنســان في مصر، آماال كبيرة بشــأن 
ف من مدى بؤس 

ّ
إمكانية إجراء تحسنٍي يخف

الحديــث  التاريــخ  فــي  املســبوق  غيــر  الحــال 
ز من هــذه اآلمال ما 

ّ
لهــذا البلــد التعيــس. وعــز

تضّمنه القرار من توصياٍت غير مسبوقٍة من 
فــي صرامــة  البرملــان األوروبــي. تجّســد ذلــك 
لغــة التوصيــات، وفــي عــدم اكتفائهــا باإلدانة 
أو بالتوجــه باملطالــب للحكومــة املصريــة. بل 
االتحــاد  دول  إلــى  بتوصيــاٍت  أيضــا  توجــه 
اٍت عقابيــٍة حازمة،  األوروبــي، تطالــب بإجــراء
 الدول األعضاء علــى التقّدم ملجلس 

ّ
مثــل حــث

حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحدة بوضع 
حقــوق اإلنســان فــي مصــر تحــت رقابــة آليــة 
خاصة، وإجراء تحقيقاٍت مستقلٍة عن الدولة 
حقــوق  ضــد  املرتكبــة  الجرائــم  فــي  املصريــة 
اٍت عقابيــٍة أوروبيــة  اإلنســان، وفــرض إجــراء
علــى كبــار املســؤولني املصريــني عــن ارتــكاب 
القــرار  يعكــس  باختصــار؛  الجرائــم.  هــذه 
لــون التيــار 

ّ
يــأس أعضــاء البرملــان الذيــن يمث

الشــعبي العــام فــي أوروبا، من إصــاح الحال 
علــى يــد الديكتاتور الحاكم فــي مصر. يرّجح 
تبلــور هــذا املــزاج اليائــس مــن تجــاوب عبــد 
اقترعــت   

ً
كبيــرة  

ً
أغلبيــة أن  السيســي  الفتــاح 

لصالحــه )434 عضــوا مقابــل 49 صوتوا ضد 
القرار(. لذلك ال يكتفي قرار البرملان األوروبي 
إلــى السيســي بمناشــداٍت متكــّررٍة  بالتوجــه 
باإلفــراج عن ســجناء الــرأي، وبتكرار املطالبة 
البرملــان  فعــل  بإصاحــاٍت تشــريعية، مثلمــا 
البرملــان،  ــع 

ّ
يتطل بــل  لــه.  ســابقة  قــراراٍت  فــي 

ضغــٍط  آليــات  تحريــك  إلــى  األولــى،  للمــرة 
ط 

ّ
جبر الديكتاتور املتســل

ُ
خارجيٍة قوية، قد ت

علي تقديم تنازالت ملموسة.
ز مــن هــذه اآلمــال أيضــا توقيــت صــدور 

ّ
يعــز

القــرار مــع تطــوراٍت مهمــٍة أخــرى فــي الســاحة 
الدوليــة، تتصــل بمســألة حقــوق اإلنســان فــي 
إدارة  انتخــاب  بينهــا  خــاص،  بشــكل  مصــر 
معلــن  نســبي  اهتمــام  لهــا  جديــدة  أميركيــة 
والديمقراطيــة،  اإلنســان  حقــوق  بقضايــا 
وتعهــد الرئيــس املنتخــب جــو بايــدن، مبكــرا 
املعونــة  بربــط  املاضــي،  تمــوز  يوليــو/  فــي 
األميركية ملصر بذلك. وتطّور دولي مهم ثالث، 
األول  كانــون  ديســمبر/  فــي  إيطاليــا  رفــض 
الجــاري )أيضــا( التراجــع عــن عقــد محاكمــة 
األكاديمــي  إخفــاء  عــن  مصريــني  ملســؤولني 
اإليطالــي، جوليــو ريچينــي، وتعذيبه وقتله، 
منذ نحو خمس ســنوات. وتشــّكل املســؤولية 
تضليــل  أيضــا  املصريــة  للدولــة  الجنائيــة 
وقتــل  بــل  الجريمــة،  فــي  التحقيــق  ســلطات 
االنتبــاه  لتحويــل  أبريــاء،  مصريــني  خمســة 
عــن املجرمــني الحقيقيني. وعلى األرجح، حني 
الجديــد  العــام  مقتبــل  فــي  املحاكمــة  تنعقــد 
املتهمــني  مــن  االتهــام خاليــا  قفــص  ســيكون 
الذيــن يرفــض السيســي تســليمهم، لكــن ذلــك 
علــي  سياســية  محاكمــة  إلــى  يحّولهــا  قــد 
مــرأى ومســمع مــن العالــم كلــه لنظــام الحكــم 
الــذي ارتكبــت فــي ظلــه آالف أخــرى مــن جرائم 
مواطنــني  بحــق  والقتــل  والتعذيــب  اإلخفــاء 
مرتكبيهــا.  علــي  فيهــا  ر 

ّ
وتســت مصريــني، 

بالتــوازي  الثاثــة،  التطــورات  هــذه  تجــري 
إزاء  الصبــر  بنفــاد  دولــي  شــعور  تراكــم  مــع 
عــدم اكتــراث السيســي باالنتقــادات املتواليــة 

جيرار ديب

إيــف  جــان  الفرنســي،  الخارجيــة  وزيــر  قــال 
 االنهيــار السياســي واالقتصــادي 

ّ
لودريــان، إن

تايتنيــك،  الســفينة  غــرق  يشــبه  لبنــان  فــي 
ولكــن مــن دون موســيقى. وأضــاف، فــي مقابلة 
نشــرتها صحيفة لوفيغارو يوم 13 ديســمبر/ 
 »لبنــان هــو تايتنيــك 

ّ
كانــون األول الحالــي، إن

من دون أوركسترا.. اللبنانيون في حالة إنكار 
تام وهم يغرقون، وال توجد حتى املوســيقى«. 
وقابل املوقف املتشائم للوزير لودريان موقف 
لبناني صدر عن رئيس املجلس النيابي، نبيه 
 »الوضــع ليــس مريًحــا علــى اإلطــاق، 

ّ
بــّري، إن

فقــد دخلنــا فــي النفق وال أعرف كيف ســنخرج 
منه، لقد أصبحنا في حالة يرثى لها«، فحسب 
يوجــب  إليــه  وصلنــا  الــذي  الوضــع   

ّ
إن رأيــه، 

اإلسراع في تشكيل الحكومة، وهنا املعضلة.
 بات الداخــل اللبناني، »الضحية«، 

ً
هــل فعــا

واملناكفــات  الكيديــات  عــن  ــي 
ّ
للتخل ا 

ً
جاهــز

السياسية، ليذهب إلى تشكيل حكومٍة تنقذ 
لبنــان مــن التدهــور االقتصــادي الذي وصل 
إليــه؟ مــاذا عــن موضــوع التدقيــق الجنائــي 
الحكومــة  تشــكيل  معرقلــي  هــم 

ّ
يت الــذي 

بالفســاد وهــدر املــال العــام؟ وكيف ســُيمّيع، 
يوافــق  كــي  لتطييــره  الضمانــات  هــي  ومــا 
ف، سعد 

ّ
املعرقلون على إعطاء الرئيس املكل

الحريــري، فرصــة تشــكيل حكومــة تنســجم 
مع طروحات فريق رئيس الجمهورية؟

لجرائــم حقــوق اإلنســان خال ســبع ســنوات، 
واكتفائــه بمراوغاتــه الكاذبة املتكــّررة. وربما 
كان أفضــل تعبيــر عــن نفــاد الصبــر ســخرية 
عمــدة باريــس، آن هيدالغو، علنا، بالسيســي، 
فقــد  الحالــي،  األول  كانــون  ديســمبر/   8 فــي 
قالــت إنهــا قبلــت مقابلتــه، فقــط لكــي تبلغــه 
بموقفهــا الحــازم مــن قضايا حقوق اإلنســان، 
ولتطالبه باإلفراج عن الســجناء السياسيني. 
وقــد قّدمــت هيدالغــو، فــي اليــوم نفســه، إلــى 
مجلس بلدية باريس اقتراحا بمنح املواطنة 
الفخريــة إلــى أربعــة مــن أبــرز أســرى ســجون 

السيسي، واعتمد املجلس االقتراح الحقا.
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، يجب التســليم بأن 
االنتعــاش  ذلــك  بــني  هائلــة  مســافة  هنــاك 
فــي  النســبي لآلمــال حــول حقــوق اإلنســان 
مصــر وتحــول هــذه اآلمــال واقعــا ملموســا. 
هذا التحول وثيق الصلة بمدى توفر اإلرادة 
السياســية لــدول أوروبــا وأميــركا. بالطبــع، 
يجري انتخاب حكومات هذه الدول لتعزيز 
مصالــح الشــعوب التــي انتخبتهــا. صحيــٌح 
أن قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان صارت 
وثيقــة الصلــة بهــذه املصالــح فــي أغلب هذه 
م األولويــات 

ّ
الــدول، ولكــن موقعهــا فــي ســل

يختلــف مــن حزب حاكــم إلى آخر، فا توجد 
دولة واحدة تحكمها »مائكة«، وتشكل قيم 
حقــوق اإلنســان أولويتهــم األولــى املوجهــة 
الداخليــة  دولهــم  إلــى سياســات  نهــار  ليــل 
والخارجية، بصرف النظر عن أي اعتباراٍت 
وتحّديــات أخــرى. إنهــا، فــي نهايــة املطــاف، 
مــن  ينتقــص  ال  ذلــك  لكــن  نســبية،  مســألة 
أهميــة ذلــك التطور التاريخي، أعني وصول 
عــدد معتبــر مــن الــدول املحوريــة إلــى هــذه 
اإلنســاني،  التاريــخ  فــي  املتقّدمــة  ــة 

ّ
املحط

يهم حقوق اإلنسان أولوية. حتى 
ّ
وذلك بتبن

جــرى  قــد  التاريخــي  التطــّور  ذلــك  كان  لــو 
عبــر حــرب دينيــة وثــورات داميــة وحربــني 
الغــزو  حــروب  مــن  مريــر  وتاريــخ  عامليتــني 
أخــرى،  وحشــية  وممارســاٍت  واالســتعمار 
ففــي نهايــة املطاف صارت هذه القيم تشــّكل 
فــي أغلبيــة دول  تدريجيــا أولويــة متقّدمــة 
باحتــرام  يتعلــق  فيمــا  خصوصــا  الغــرب، 
حقــوق اإلنســان ملواطنــي الدولــة ذاتهــا، كما 
للسياســة  املهمــة  املرتكــزات  أحــد  صــارت 

الخارجية لهذه الدول. 
لــم يكــن ذلــك ممكنا لــوال إنجــاز تاريخي آخر. 
مجتمعيــة  كتلــة  الزمــان  عبــر  تشــّكل  أعنــي 
حرجــة فــي كل دولــة غربيــة علــى حــدة، تؤمــن 
فــي قيــم  تــرى  أن  بذلــك قيميــا، وقــادرة علــى 
حقوق اإلنسان والديمقراطية عنصرا حيويا 
لنفســها  رؤيتهــا  صميــم  فــي  عنــه  غنــى  ال 
املباشــرة.  الحياتيــة  وملصالحهــا  ولعاملهــا 
الحرجــة  الكتلــة  هــذه  لــدى  يتكــّون  ولذلــك 
واالســتعداد  التصميــم  مــن  األدنــى  الحــد 
للتضحيــة مــن أجــل حمايــة هــذه القيــم، حتــي 
ل في تعديل 

ّ
لو كان ذلك االنتقاص منها يتمث

قانونــي فرنســي، فــي ديســمبر/ كانــون األول 
الشــرطة.  رجــال  تصويــر  بحظــر  الجــاري، 
إلــى  ترامــب  لنــا وصــول دونالــد  وقــد كشــف 
مــدى  راســخة  ديمقراطيــة  دولــة  رئاســة 
تعقيــد الصــراع الداخلــي حــول مكانــة حقــوق 
اإلنســان وموقعها في سياســات دول الغرب، 
فهــو صــراع ديناميكــي، ويتفــاوت مــن دولــة 
ــرا، فــي هــذا 

ّ
إلــى أخــرى، كمــا تلعــب دورا مؤث

الســياق، طبيعــة الحــزب أو االئتــاف الحاكــم 
املقابــل،  فــي  الرئيســية.  املعارضــة  وقــوى 

وفــي مــا خــّص الخــارج، »الجــاد«، فاألميركــي 
الســاحة  يســتبيحان  كاهمــا  واإليرانــي، 
رهــن  الحكومــة  تشــكيل  ويضعــان  اللبنانيــة، 
الــدور  عرقلتهمــا  إلــى  إضافــة  مصالحهمــا، 
فهــل  للبنــان.  اإلنقاذيــة  ومبادرتــه  الفرنســي 
استجاب حزب الله للقرار األميركي الداعي إلى 
تســليم صواريخــه الدقيقــة، وإعــادة تموضــع 
فالجميــع  اللبنانيــة؟  الســاحة  فــي  محازبيــه 
 العقوبــات االقتصادية األميركية 

ّ
بــات يعلــم أن

فــي  الحــزب  تدخــات  بســبب  هــي  العربيــة   -
الساحة اإلقليمية، وامتاكه الصواريخ الذكية 
 التدخات 

ّ
املهّددة أمن إسرائيل. إضافة إلى أن

تضــع  لبنــان،  فــي  اللــه  حــزب  عبــر  اإليرانيــة 
البلــد أســير مراهنــات امللــف النــووي اإليرانــي 
دخــل البــاد فــي لعبة املحــاور، ما 

ُ
- الغربــي، وت

يزيد من جلد لبنان وعزله دولًيا. 
هــي  اســتوكهولم،  متازمــة  إلــى  بالعــودة 
نيلــز  النفســي  الطبيــب  أطلقــه  مصطلــح 
ســتة  اســتمّر  حصــار  انتهــاء  مــع  بيجيــروت، 
عــام  اســتوكهولم  فــي  البنــوك  أحــد  علــى  أيــام 
الســتة  أنــه بعــد ُمضــي األيــام  1973، والافــت 
وانتهــاء االحتجــاز، بــدا علــى املخطوفــني أنهــم 
قــد بنوا عاقــة إيجابية مع الخاطفني. ويطّبق 
علــى لبنــان مضمــون هــذه املتازمــة؛ ففي حني 
واحــًدا  ــا 

ً
الوقــوف صف اللبنانيــني  علــى  يجــب 

ملواجهــة جاديهــم، نراهــم يتعاطفــون معهــم، 
عبــر  االنهيــار،  تســريع  فــي  ويســاعدونهم 
االنقســام الداخلــي املرتبــط باملحورين الغربي 

حقــوق  احتــرام  مســألة  لألســف  تشــكل  ال 
 لحكومــات العاملــني، العربــي 

ً
اإلنســان أولويــة

بحقــوق  يتعلــق  فيمــا  ســواء  واإلســامي، 
شــعب الدولة املعنية ذاتها أو بشــعوب الدول 
اإلنســان  حقــوق  أن  ينفــى  ال  وهــذا  األخــرى. 
الحيويــة  املطالــب  أحــد  هــي  والديمقراطيــة 
الصاعــدة بشــكل متزايــد للشــعوب فــي العالم 
العربــي، خصوصــا في وقــت األزمات الكبرى، 
مثل الربيع العربي. وقد تشــّكل أولوية دائمة 
لنخبــٍة محــدودة العــدد، ولكــن يصعــب القــول 

إنها أولوية متقّدمة لشعوب املنطقة.
األســابيع  فــي  املذهلــة  املفارقــات  إحــدى 
فــي  ــاب 

ّ
لكت الناقمــة  الفعــل  رّدة  األخيــرة 

التواصــل  وســائل  فــي  وناشــطني  الصحــف 
دوائــر  بعــض  إيــاء  علــى  االجتماعــي 
اهتمامــا  الغــرب  فــي  العــام  والــرأي  الحكــم 
حقوقيــني  ثاثــة  عــن  اإلفــراج  ملطلــب  فائقــا 
مصريــني، مــن دون أن يشــمل هــذا االهتمــام 
آالفــا آخريــن محتجزيــن ظلمــا فــي الســجون 
وجــه  بســنوات.  الثاثــة  الحقوقيــني  قبــل 
توافقــا  هنــاك  أن  فــي  فقــط  ليــس  املفارقــة 
عامليــا مســتقّرا عليــه، فــي أن األولويــة يجــب 
منــح ملــن يدافــع عن اآلخريــن متجّردا من 

ُ
أن ت

دينيــة.  أو  سياســية  أو  ذاتيــة  مصلحــة  أي 
وجــه املفارقــة أيضــا ليــس فقط فــي أن الغرب 
قــد تحــّول، بــني يــوم وليلــة، فــي نظــر بعــض 
للشــيطان  تجســيٍد  مــن  الســاخطني  الكتــاب 
األعظــم والعــدو األخطر لإلســام واملســلمني 
ُيمــارس  أن  منــه  املنتظــر  نويــل«  »بابــا  إلــى 
ضغوطه من أجل اإلفراج عن 60 ألف سجني! 
وفــي تقديــري أن وجــه املفارقــة األهم أن أحدا 
لــم يحاكــم مــا ســماه، فــي ســياق آخــر، املفكــر 
الســوري برهان غليون »عطب الذات«. أعني 
عــدم وجــود قــوة دفــع مجتمعــي، فــي مصــر 
وأغلبيــة الــدول العربيــة، تشــكل رقمــا يأخذه 
الحاكــم العربــي أو الغربي باالعتبار، عندما 

خذ قراراته ذات الصلة بحقوق اإلنسان.
ّ
يت

هــذه الفجــوة الهائلــة بــني الحالــة املأســاوية 
ــي 

ّ
لحقــوق اإلنســان فــي العالــم العربــي، وتدن

أولويــة حمايــة هــذه الحقــوق لــدى حكومــات 
املنطقة وشعوبها ليست منفصلة عن اإلجابة 
اإلرادة  توفــر  بمــدى  الخــاص  الســؤال  عــن 
السياســية فــي أوروبــا وأميــركا للضغــط مــن 
أجل احترام حقوق اإلنســان في مصر. عندما 
قضايــا  املصريــة  الحقوقيــة  املنظمــات  تثيــر 
حقــوق اإلنســان مــع الشــخصيات واألطــراف 
الدوليــة ذات الصلــة؛ هنــاك ســؤال آخــر مــواز 
يفــرض نفســه أحيانــا، عــن تقييــم مــدى توفــر 
احتــرام  نحــو  مصــر  فــي  شــعبي  دفــع  قــوة 
حقــوق اإلنســان؟ أو علــى األقــل نحــو التوقــف 
عــن ارتــكاب بعــض أبشــع جرائمهــا، مثــل قتل 
أو  املســاملني؟  املواطنــني  ألــوف  األمــن  رجــال 
تحــّول بعــض املحاكمــات مجــازر آليــة تصــدر 
اآلالف،  إخفــاء  أو  بالجملــة؟  إعــدام  أحــكام 
وتعذيب آالٍف آخرين، وسجن عشرات األلوف 

من األبرياء؟
إلــى 35 عامــا، حــني  أعــود بالذاكــرة  عندمــا 
شــاركت مع آخرين في تأســيس أول منظمة 
معاصــرة لحقوق اإلنســان فــي مصر، فإنني 
أرصــد بفخــر كــم ارتفــع ويرتفــع باضطــراد 
وعي املصريني كأفراد بحقوق اإلنسان، كّما 
الجديــدة.  األجيــال  بــني  ونوعــا، خصوصــا 
هــو  ذلــك  فــي  الفضــل  أن  يعنــي  ال  وهــذا 
للمنظمــات الحقوقيــة وحدهــا، فلقــد لعبــت 
فــي  الســياق  هــذا  فــي  دورا حيويــا  العوملــة 

أو اإليرانــي ومــن خلفــه. يدخــل ســعد الحريري 
الرئاســتني،  بــني  الصــراع  تأجيــج  بوابــة  مــن 
األولى والثالثة، فهو الذي صّرح، أكثر من مرة، 
عن عدم رغبته في التنّحي عن التكليف، مهما 
طالــت الفتــرة. وقــد تمتــّد هــذه الفتــرة ســنتني، 
أي املــّدة املتبقيــة لنهايــة العهــد. واملطلــوب فــي 
هــذه املرحلــة تشــتيت قــدرات الرئاســة األولــى 
الحريــري  وليــس  اإلنجــازات.  تحقيــق  علــى 
وحــده فــي املعركة الداخليــة ضّد العهد، فهناك 
فــوه ومــا يمثلونــه مــن 

ّ
النــواب ال 65 الذيــن كل

تكتــاٍت حزبيــٍة ليســت على ما يــرام مع العهد، 
مقدمتهــا  فــي  أخــرى،  أحــزاب  إلــى  باإلضافــة 
التــي تنتظــر ســقوطه، كــي  القــوات اللبنانيــة، 

تحتل الساحة املسيحية منفردة. 
تنقــل أوســاط مقّربــة مــن الرئيــس، نبيــه بــري، 
فــي كل  إلــى خــوض مواجهــٍة شــاملٍة  توّجهــه 
العهــد  سياســة  ضــّد  واملياديــن،  الســاحات 
قفــص  فــي  زّجــه  إلــى  تســعى  التــي  العونــي 
 النائب الســابق، وليد 

ّ
االتهام القضائي. كما أن

جنبــاط، ال يتوانــى عن إعــان عدائيته للعهد، 
خصوًصــا بعــد قانــون االنتخابــات 2018 الــذي 
مواضيــع  عــن   

ً
فضــا النيابيــة،  كتلتــه  ــص 

ّ
قل

كثيــرة شــائكة بينهمــا، األمــر الــذي جعــل مــن 
بتنحــي  املطالبــة  فــي  حربــة  رأس  جنبــاط 
رئيــس الجمهوريــة عــن كرســي الرئاســة. وأمام 
تعاطــف الداخــل املعــارض للعهــد مــع الخــارج 
املعاِقــب، تلعــب فرنســا دور املنقــذ للبنــان، إذ 
واالجتماعــي،  االقتصــادي  الوضعــان،  دفــع 

مصر، وكذلك في كل أرجاء العالم، فضا عن 
بعض الكتاب واملفّكرين. لكن انتشار الفكرة 
مجموعــاٍت  ــق 

ّ
وتحل بهــا،  الوعــي  وتعّمــق 

حولهــا مــن أجــل ترويجهــا والدفــاع عنهــا، 
ــر 

ّ
وكســب أنصــار آخريــن كل يــوم لهــا، وتوف

االســتعداد لــدى عــدد متزايــد مــن املصريني، 
لدفــع ثمــن باهــظ مــن أجل الدفــاع عن حقوق 
آخريــن ال يعرفونهــم، وربمــا ال يشــاركونهم 
آراءهم أو معتقداتهم السياسية أو الدينية، 
ال  حولهــا،  معهــم  بحــّدٍة  يختلفــون  قــد  بــل 
يكفي وحده لتحّول حقوق اإلنسان إلى قوة 
دفــٍع مجتمعــيٍّ تســعى إلــى ضمــان احتــرام 
ــب 

ّ
ولــو حتــى الحــد األدنــى منهــا. ذلــك يتطل

تشــّكل تلــك الكتلة املجتمعيــة الحرجة، وهو 
ما لم يحدث لألسف بعد في أي دولة عربية. 
يمكــن القــول إن تونــس تشــهد فــي الســنوات 
العشر األخيرة تراكما مهما في هذا االتجاه 
على الرغم من هشاشته، لكن مصر شهدت، 
علــى النقيــض فــي الفتــرة نفســها، إجهاضــا 
منهجيــا مبّكــرا ملخــاض التشــكل التاريخــي 
عــن  التاريخيــة  واملســؤولية  الكتلــة.  لهــذه 
هــذا اإلجهــاض ال تتحملهــا فقــط املؤسســة 
العسكرية التي تولت حكم مصر عمليا منذ 
تنّحــي الرئيــس األســبق حســني مبــارك فــي 
11 فبرايــر/ شــباط 2011، فقــد جــرت عمليــة 
اإلجهــاض بعــد أســابيع قليلة مــن انتفاضة 
ينايــر بمســاهمٍة متبادلــة، علــى مدار عامني 
ونصــف العــام، مــن مختلــف األطــراف التــي 
ذلــك  بعــد  لتبــدأ  االنتفاضــة.  فــي  ســاهمت 
عمليــة داميــة متواصلة ســبع ســنوات لقطع 

مؤتمريــن  عقــد  إلــى  الفرنســيني  اللبنانَيــني، 
لبنــان.  إنســاني ملســاعدة  دوليــني ذوي طابــع 
وهــذه املســاعدات هــي أكثــر مــن ضــرورة، حتــى 
ال يســقط الشــعب اللبنانــي والكيــان اللبنانــي 
باملحظور. كي ال يقع لبنان في املحور اإليراني، 
يعمــل الرئيــس الفرنســي، إيمانويــل ماكــرون، 
قاعــدة  علــى  األوروبــي،  اإلتحــاد  مــن  مدعوًمــا 
»خطة ماريشال« األميركية عام 1945، بمبادرة 

الطريــق علــى أي إرهاصــاٍت محتملة إلعادة 
تشكل هذه الكتلة. 

هنــاك بالطبــع قــوة دفــع مجتمعــي ملحوظــة 
فــي مصــر والعالــم العربــي، مــن أجــل الدفــاع 
 لإلســام أو 

ً
عّمــا قــد يعتبــره بعضهــم إهانــة

رموزه املقدسة. ملسنا أحدث تجلّياتها أخيرا 
عندما تكّرر نشــر رســوم كرتونية في فرنســا 
لنبــي اإلســام. بصــرف النظر عــن تقييم مدى 
قــدرة أي رســم كاريكاتيــري علي إلحاق األذى 
بدين يؤمن به مئات املايني في أرجاء العالم، 
فإنه يلفت االنتباه عدم وجود أي مظهر لقوة 
يحتاجهــا  أجــل حمايــٍة  مــن  دفــع مجتمعــي، 
فــي  يتعــّرض،  حــني  كديــن،  اإلســام  بالفعــل 
الصــني  فــي  املســلمني  مايــني  نفســه،  الوقــت 
علــى  بغــرض إجبارهــم  لقمــع وحشــي ضــاٍر 
التخلــي عــن معتقداتهــم الدينيــة! لألســف، لم 
يحــُدث رد فعــل يتســق مــع جســامة التهديــد 
مايــني  بإجبــار  واملتمثــل  دينــا،  لإلســام 
قســرا علــي نبــذه. حتــى ولــو بــرّد فعــٍل رمــزي 
باالحتجــاج علــى صمــت الحكومــات العربيــة 
اإلســامية املتواطــئ علنــا، والــذي بلــغ تقديم 
دعم كبرياتها السياسي/ الاأخاقي الصني 
فــي األمــم املتحــدة، مســاندة لهــا فــي مواجهــة 
املطالبــة الجماعيــة مــن دول الغــرب بإدانتهــا، 
وبالتضامــن مــع األقليــة املســلمة فــي الصــني. 
بالطبــع؛ تلقــي هــذه املفارقــة أضــواء إضافيــة 
علــى مــدى قصــور الدافــع املجتمعــي لحمايــة 
حقــوق اإلنســان فــي مصــر والعالــم العربــي، 
العوامــل  بأهــم  األمــر  يتعلــق  عندمــا  حتــى 
املؤثــرة تقليديــا فــي تشــكيل وجــدان اإلنســان 

في هذه املنطقة، أي الدين.
مبّكــرا جــدا، لفــت نظرنا الراحل محمد الســيد 
ســعيد )أحــد أهــم املؤّسســني النظريــني لفكــر 
العربــي  والعالــم  مصــر  فــي  اإلنســان  حقــوق 
الثقافــة  فــي  عقبــاٍت  وجــود  إلــى  عقديــن( 
التقليديــة الســائدة فــي املنطقــة، تلعــب دورا 
ــرا فــي إعاقــة تبلور قوة للدفــع املجتمعي 

ّ
مؤث

بذلــك  وتقــّدم  اإلنســان،  احتــرام حقــوق  نحــو 
 لتغــّول النظــم التســلطية فــي 

ً
 مجانيــة

ً
خدمــة

املنطقــة. فــي مواجهــة احتجاج عشــرات ألوف 
الضحايــا فــي مصر ودمــوع مئات األلوف من 
عائاتهــم، وتعاطــف مايني معهم، ال يســتند 
مدافــع  إلــى  السيســي  الفتــاح  عبــد  الســفاح 
دباباتــه. قــد تكــون هــي خــط دفاعــه األخيــر، 
لكــن خــط دفاعــه األول واألقــوى مــن دباباتــه 
الســائدة  والدينيــة  السياســية  الثقافــة  هــو 
التــي تكــّرس العبوديــة للمســتبد، وحتــى لــو 
لــم يكــن عــادال. وإلــى أن تلتفــت منابــر الثقافة 
والفكــر إلــى مهمتهــا التاريخيــة املؤّجلــة فــي 
هــذا املجــال، وتتوافــق الجماعــات واألحــزاب 
برنامــج  علــى  مصــر  فــي  الحيــة  السياســية 
أمــام  يبقــى  ال  اإلنســان،  لحقــوق  أدنــي  حــد 
الضحايــا ســوى التطلع إلــى منظمات حقوق 
اإلنســان ملخاطبــة دول الغــرب بشــأن حــاالٍت 
ألــوف  عشــرات  بــني  مــن  وهنــاك  هنــا  فرديــٍة 
الضحايــا. أو مراقبــة االنتخابــات العامــة فــي 
دول الغرب بشــغف، بأمل أن تأتي بحكوماٍت 
مصــر.  فــي  اإلنســان  بحقــوق  اهتمامــا  أكثــر 
أو التطلــع بأمــل أن تحاكــم محاكــم أوروبيــة 
أخــرى وأميركيــة ضبــاط أمــن مصريــني علــى 
جرائمهــم، بمــا قــد يــردع زماءهــم وكبيرهــم 
أو  اقتصاديــة  أزمــة  انتظــار  أو  مصــر.  فــي 
سياسية كبرى تستبدل السفاح بجنرال آخر 

 دموية.
ّ

أقل
)حقوقي مصري(

إنقاذيــة جدّيــة، تكــون بمثابــة الفرصــة األخيرة 
النفــق  مــن  إلخراجــه  الســقوط،  قبــل  للبنــان 
ــب تعــاون الطبقــة 

ّ
 إنجاحهــا يتطل

ّ
املظلــم. لكــن

السياســية الحاكمــة فــي لبنــان، خصوًصا بعد 
فشــل ثــورة 17 تشــرين فــي إزاحــة هــذه الطبقــة 
ــن«. 

ّ
كل يعنــي  ــن 

ّ
»كل إســقاطها  شــعار  تحــت 

أخيــًرا، يقــع لبنــان على طريــق تقاطع املصالح، 
بــني الجــاد والضحيــة، علــى طريقــة متازمــة 
اســتوكهولم. لــذا بــات املطلوب إنتــاج الفوضى 
 املبادرة 

ّ
إلعــادة بنائــه. هــذا فــي حال اعتبرنــا أن

ــا 
ً
الفرنســية - األوروبيــة قــد تلقــى داخلًيــا آذان

 تنقذها من الجاد األميركي، واإليراني 
ً
صاغية

املتربــص. مــع علمنــا املســبق بصعوبــة نجــاح 
تلك املبادرة، يبقى على الداخل اللبناني فرض 
التســويات الداخليــة علــى قاعــدة »عفا الله عّما 
مضــى«، لبنــاء عقــد اجتماعي جديــد. يقوم هذا 
العقــد علــى قاعــدة تنــازل العهــد عــن موضــوع 
التدقيــق الجنائــي، يقابلــه تســهيل فريق ســعد 
الحريــري، والذيــن حولــه، فــي تشــكيل حكومــة 

ى مبادرة الرئيس الفرنسي. 
ّ
تتبن

تبقــى  املطــروح،  االجتماعــي  العقــد  هــذا  أمــام 
حــزب  اللبنانــي،  امللــف  فــي  الرئيســية  العقــدة 
ودخولــه  الدقيقــة،  صواريخــه  وتســليم  اللــه 
املوقــف  ســيكون  مــاذا  املقابــل  فــي  الحكومــة. 
 إدارة الرئيــس بايــدن قــد 

ّ
األميركــي، ســيما أن

تكــون متشــّددة فــي موقفهــا مــن الحــزب، علــى 
غرار اإلدارات السابقة؟

)كاتب وأستاذ جامعي لبناني(

قرار البرلمان األوروبي.. والكتلة الحرجة لحقوق اإلنسان في مصر

لبنان ومتالزمة استوكهولم

فجوة هائلة بين 
الحالة المأساوية 

لحقوق اإلنسان 
في العالم العربي 

وتدنّي أولوية حماية 
هذه الحقوق لدى 
حكومات المنطقة 

وشعوبها

ليس من قوة دفع 
مجتمعي، في مصر 

تشكل رقمًا يأخذه 
الحاكم العربي أو 

الغربي باالعتبار، عندما 
يتّخذ قراراته ذات 

الصلة بحقوق اإلنسان

يتطلب إنجاح المبادرة 
الفرنسية تعاون 

الطبقة السياسية 
الحاكمة في لبنان، 
خصوصًا بعد فشل 
ثورة 17 تشرين في 
إزاحة هذه الطبقة

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

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

 ¶  مكتب الدوحة

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

 ¶  مكتب بيروت

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

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

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

alaraby.co.uk/ads  :لإلعالنات  ¶

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

Friday 25 December 2020
الجمعة 25 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  10  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2307  السنة السابعة

2020 أحبط الروس

المجاعة تهّدد أطفال جنوب السودان

17

موسكو ـ رامي القليوبي

فــي  الســكان  وأمزجــة  األجــواء  تختلــف 
روســيا هــذا العــام كثيــرًا عــن ســابقاتها، 
وسط غياب لبهجة ترقب حلول احتفاالت 
كورونــا  جائحــة  ألقــت  بعدمــا  الجديــدة،  الســنة 
االجتماعيــة  الحيــاة  جوانــب  كل  علــى  بظالهــا 
واالقتصادية، من دون أمل في القضاء الكامل على 

الفيروس في األفق القريب.  
ومع اســتمرار العد التنازلي لحلول العام امليادي 
الجديــد، يقتــرب إجمالــي عــدد اإلصابــات بكورونا 
فــي روســيا مــن عتبــة الثاثــة مايــني، نحــو ربعهــا 
فــي العاصمــة موســكو، وســط تســجيل مــا ال يقــل 
عــن 28 ألــف حالــة جديــدة ومئــات الوفيــات يوميــا 
على مستوى الباد، أو نحو 52 ألف وفاة منذ بدء 

الجائحة في مارس/ آذار املاضي.  
وأظهــر اســتطاع للــرأي أعــده مركــز عمــوم روســيا 
لدراســة الــرأي العــام عشــية حلول الســنة الجديدة، 
العــام  أن  يعتبــرون  الــروس  مــن  املائــة  فــي   67 أن 
ذلــك،  مــع  املتوقــع.  مــن  أكثــر  ســوءًا  جلــب  املنتهــي 
رأى 41 في املائة من املســتطلعة آراؤهم أن روســيا 
تجــاوزت اختبــارات هــذا العــام أســهل مــن غالبيــة 
كلمــة  املائــة  فــي   61 أدرج  كذلــك  األخــرى.  الدولــة 
فيروس كورونا بني أهم ثاث كلمات لعام 2020.   

وفــي مــا يتعلــق بآمال الــروس في الســنة الجديدة، 
أعرب 70 في املائة عن اعتقادهم بأن العام الجديد 
املائــة  فــي  و47  شــخصيا،  لهــم  جيــدًا  ســيكون 
للعالــم  املائــة  فــي  و40  للبــاد،  جيــدًا  يتوقعونــه 
بشكل عام. كما أظهرت دراسة أجراها باحثون في 
كلية علم النفس التابعة لجامعة موســكو، شــملت 
أكثــر مــن 100 ألــف شــخص ونشــرت نتائجهــا فــي 
وقــت ســابق مــن الشــهر الجــاري، أن هنــاك تراجعــا 
ملــزاج الــروس عشــية رأس الســنة، مرجعــة ذلــك إلــى 
جائحــة كورونــا وقلــة األنشــطة البدنيــة واإلنهــاك 
النفسي العام الذي بلغ ذروته بحلول نهاية العام.  
فــي هــذا اإلطــار، يشــير املعالــج النفســي، يفغينــي 
إدزيكوفســكي، إلــى أن الــروس لــم يعــودوا يأملــون 
ســوى فــي تحســن وضــع الوبــاء العــام املقبــل، رغــم 
إدراكهم أن ذلك لن يحدث، على األرجح، إال بحلول 
نصفه أو نهايته. ويقول لـ »العربي الجديد«: »أهم 
نتيجــة العــام املنتهــي أنه كان صعبــا للغاية، حتى 
مــن لــم يتضــرر صحيــا أو خســر عملــه، ولــم يتســن 
تضــرروا  آخــرون  وهنــاك  لاســتجمام.  الســفر  لــه 
ماليــا واســتنفدوا مدخراتهــم، ولم يعــودوا قادرين 
على شــراء هدايا رأس الســنة ألعزائهم. صحيح أن 
أصحــاب املهــن التــي يمكــن ممارســتها مــن املنــازل 
عــن بعــد محظوظــون، لكــن عددهــم ليــس كبيــرًا، ال 
ســيما خــارج موســكو. ومــا بــال أوضــاع العاملــني 

في القطاع الخدماتي والســياحة واملطاعم؟«. وعن 
مــزاج الــروس نهايــة هذا العام، يقول: »يحتفل املرء 
بمناسبتني رئيسيتني في العام، وهما رأس السنة 
تحســن  فــي  اآلمــال  بهمــا  ويربــط  ميــاده،  وعيــد 
حياته إلى األفضل. لكن هذه املرة، تغلب التوقعات 
بأن الخروج من الحجر الصحي سيكون تدريجيا، 
وأن هــذه الجائحــة لــن تنتهــي فــورًا. يأمــل النــاس 
هم يدركون أن ذلك لن يتحقق 

ّ
بتحسن الوضع، لكن

إال بحلول منتصف العام الجديد أو ربما نهايته«.   
ومع بقاء أيام معدودة على حلول الســنة الجديدة 
)2021(، أعلــن عمــدة موســكو ســيرغي ســوبيانني، 
عــن اســتحالة تخفيــف القيــود الســارية، مؤكــدًا في 
الوقت نفســه على عدم عزم الســلطات فرض أخرى 
جديــدة. كذلــك انطلقــت فــي موســكو حملــة التلقيح 
الجماعــي ضــد كورونــا، وهــي تجــرى بـــ 70 نقطــة 
طبية، وقد شملت نحو 25 ألف شخص حتى اآلن، 

بحسب سوبيانني.    
عشية أعياد رأس السنة وعيد املياد، أعلنت هيئة 
فــي  نــادزور«  بوتريــب  »روس  املســتهلك  حمايــة 
موسكو عن تشديد الرقابة على االلتزام بإجراءات 
الوقايــة مــن كورونا فــي األماكن العامة والتي تلزم 
بارتــداء الكمامــات والقفــازات في املتاجر ووســائل 
النقــل العــام، وفــرض قيــود علــى عدد زوار املســارح 
ودور العــرض الســينمائي، ومنــع عمــل املطاعم في 

الســاعات الليليــة، بمــا فــي ذلــك ليلــة رأس الســنة. 
كما تقرر إلغاء االحتفاالت الجماهيرية واملعارض 
املقامة بمناسبة رأس السنة في موسكو كل عام. 

وأوصــت إدارة الصحــة فــي موســكو ســكان املدينــة 
بعــدم اســتدعاء بابــا نويــل إلــى منازلهــم، مرجعــة 
دوره  يــؤدون  الذيــن  األشــخاص  أن  إلــى  ذلــك 
سيترددون على عدد كبير من الشقق وقد ينقلون 
أيضــا  العاصمــة  ســكان  توصيــة  وتمــت  العــدوى. 
بعــدم االحتفــال بــرأس الســنة بمجموعــات كبيــرة 

وتجنب الذهاب إلى األماكن العامة.

مجتمع
أعلن مسؤول أمني أن ما ال يقل عن 20 مهاجرًا أفريقيا لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة سواحل 
صفاقــس التونســية بينمــا كانــوا يحاولــون اإلبحــار فــي اتجــاه ســواحل إيطاليــا. أضــاف أن قــوات 
خفــر الســواحل أنقــذت خمســة مهاجريــن بينمــا يجــري البحــث عــن نحــو 20 مهاجــرًا آخريــن كانــوا 
علــى مــن املركــب الــذي كان يقــل نحــو 45 شــخصا وفقــا لروايــات الناجــني. وفــي العــام املاضي، غرق 
نحو 90 مهاجرًا أفريقيا قبالة السواحل التونسية عندما كانوا في طريقهم من ليبيا إلى إيطاليا. 
)رويترز( وأصبحت سواحل صفاقس نقطة انطاق رئيسية باتجاه سواحل إيطاليا.  

 عن تســاؤالت 
ً
تســبب تفشــي كورونــا فــي تايانــد، فــي زيــادة خطــاب الكراهيــة علــى اإلنترنت فضا

بشأن معاملة مايني العمال الوافدين في الباد املعروفة بتسامحها. وقال رئيس الوزراء، برايوت 
 الهجرة هي املسؤولة عن تفشي املرض في بلد أحكم سيطرته على الفيروس. ورّد 

ّ
تشان أوتشا، إن

 
ّ
هــم ينقلــون كورونا، لكن

ّ
ســومبونج ســراكايو مــن شــبكة حمايــة العمــال: »يوصــم أهــل ميانمار بأن

 هذه املشاعر العدائية أدت إلى منع الوافدين من ميانمار من ركوب 
ّ
الفيروس ال يميز«. وأضاف أن

)رويترز( الحافات وسيارات األجرة ودخول املكاتب. 

تايالند: كورونا يثير موجة كراهية ضد العمال الوافدينغرق قارب يودي بحياة 20 مهاجرًا قبالة تونس

لناحية إجمالي  الرابعة عالميًا  المرتبة  تحتل روسيا 
من  كــل  بعد  كــورونــا  بفيروس  ــات  اإلصــاب عــدد 
بحسب  ــل،  ــرازي ــب وال والهند  المتحدة  ــات  ــوالي ال
باشرت  روسيا  أن  إلى  ويشار  ميتر«.  »وورلد  موقع 
 ،»5 »سبوتنيك  لكورونا  المضاد  لقاحها  توزيع 
وفتحت نحو 70 مركزًا للحصول على اللقاح في 

مستشفيات وعيادات مختلفة.

المرتبة الرابعة

العــام  الــذي ينتظــر فيــه العالــم حلــول  فــي الوقــت 
الجديــد، آملــن أن يكــون أفضــل مــن العــام الجاري 
وحروبــا  كورونــا  لفيــروس  تفشــيا  شــهد  الــذي 
جنــوب  يــوّدع  ذلــك،  وغيــر  طبيعيــة  وكــوارث 
الســودان هــذا العــام بكارثــة جديــدة، بعدمــا أعلنت 
منظمــة »أنقــذوا األطفال« أن »العنــف والفيضانات 
وعمليات النزوح دفعت ما ال يقل عن مليون طفل 

في جنوب السودان إلى حافة املجاعة«، محذرة من 
»أزمــة جــوع مدمــرة واســعة النطــاق بــن األطفــال«.  
وأظهــرت البيانــات الجديدة زيادة كبيرة في معّدل 
نقص األمن الغذائي، ما دفع مليون طفل إلى حافة 
املجاعــة، مضيفــة أنــه »مــن املتوقــع أن ترتفــع هــذه 
األرقام بنســبة 13 في املائة في النصف األول من 
العــام املقبــل. ويوضح القائم بأعمال مدير املنظمة 

في جنوب السودان، باتريك أنالو، أن »الفيضانات 
فــي  تســببت  النــزوح،  وعمليــات  العنــف  وأعمــال 
خلــق أزمــة حقيقيــة، أكثــر مــن يعانــي منهــا هــم 
 إن »األطفــال شــهدوا أعمال عنف 

ً
األطفــال«، قائــا

ال يمكن تخيلها ضد أحبائهم، وتفرق اآلالف عن 
عائاتهــم، وهــم اآلن معرضــون لإلســاءة، وخطــر 
االستغال«. يشار إلى أن جنوب السودان هو من 

بــن البلدان التي تســجل أعلــى معدالت وفيات بن 
 من 

ً
األطفــال فــي العالم، ويمــوت أكثر من 90 طفا

بن كل ألف طفل تحت سن الخامسة. ويدعو أنالو 
حكومــة الوحــدة الوطنيــة االنتقاليــة فــي البــاد إلى 
التدخــل السياســي، لحمايــة األطفــال املتضرريــن 

من  النزاعات.  
)األناضول(
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 عملية انــتــشــار الـــوبـــاء املــتــحــّور، 
ّ
قـــرارهـــا بـــأن

قد  الشاملة،  الدنماركية  اإلغـــاق  سياسة  مــع 
تدفع اآلالف من الدنماركيني باتجاه السويد، 
وهو أمر غير مرحب به، وبدأت بالفعل تعيد 

عشرات الدنماركيني من حدودها.
البريطانية، مع فرنسا،  عزل الجزر 

ُ
وقبل أن ت

كـــانـــت بـــاريـــس ذاهـــبـــة نــحــو تــخــفــيــف الــقــيــود 
 الذعر من 

ّ
للسماح باحتفاالت عيد املياد، لكن

طفرة كورونا، التي طاولت بريطانيا وهولندا 
املعدية«  األمــراض  »معهد  والدنمارك، ويصّر 
ها طاولت عددًا أكبر من 

ّ
في كوبنهاغن على أن

 من القيود 
َ
الدول األوروبية، فرض نوعًا جديدا

الفرنسية، ما يعّد تراجعًا عن وعود التخفيف. 
وتسارعت قبل يوم املياد عمليات عزل الدول 
األوروبية ملجتمعاتها، فلم تتوقف فقط رحات 
الطيران بينها، إذ كان يخطط البعض للعودة 
إلــى بــاده، وعلق بعضهم في لندن، وآخــرون 
هم سيهربون من اإلجراءات الوطنية 

ّ
اعتقدوا أن

إلى دول أخرى لقضاء رأس السنة، بل امتد األمر 
إلى نداءات بتخفيف االزدحام على املواصات 

العامة داخل الدول.

قيود
لــيــســا  الــــســــنــــة  ورأس  املـــــيـــــاد  عــــيــــدي   

ّ
وألن

ــــل هــي  ــقــــط، بـ ــــددة فــ ــــحـ ــام مـ ــ ــأيـ ــ مـــحـــصـــوريـــن بـ
ــفــــاالت بـــهـــا مـــنـــذ 24  ــتــ مــنــاســبــة تــنــطــلــق االحــ

نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي، بــبــدء نــصــب زينة 
وأنــــــــوار املــــيــــاد، وتــــوزيــــع وإضــــــــاءة أشـــجـــار 
املياد الضخمة في ساحات املــدن، فقد جعل 
كورونا املناسبة هذا العام با بهجة شهدتها 
التي  الــقــيــود  الــســابــقــة. اختفت بفعل  األعــــوام 
تمنع اللقاءات الجماعية مظاهر كثيرة، ومن 
بينها غياب تجمهر املئات، خصوصًا األطفال 
مع أسرهم، في الساحات العامة لرؤية رؤساء 
ــيـــاد.  الـــبـــلـــديـــات يــضــيــئــون أنـــــــوار شـــجـــرة املـ
وبــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، غــّيــبــت الــقــيــود تقاليد 
أوروبية أخرى تازم موسم احتفاالت املياد، 
مثل »غداء املياد« الجماعي بني زماء العمل، 
في القطاعني الخاص والعام، بارتياد مطاعم 
ــاءات مـــا قــبــل الــتــقــاء  ــسـ ومــــقــــاٍه، واســـتـــغـــال مـ
لــخــروج أصـــدقـــاء وزمــــاء لاستمتاع  ــر  األســ
بأيام االحتفاالت، للعب البلياردو والبولينغ 
غــلــق وُحـــّدد عــدد من 

ُ
 ذلــك أ

ّ
 كــل

ّ
وغيرهما. لكن

يسمح لهم بالتجمع بأعداد صغيرة، مع قيود 
على الوقت املخصص لذلك أيضًا. أغلقت دول 
كان  مــا  والجنوبية،  منها  الشمالية  ــا،  أوروبــ
السابقة، وبعدما  األعــيــاد  مــواســم  فــي  متاحًا 
العاشرة  حتى  تفتح  واملطاعم  املقاهي  كانت 
مـــســـاء، رجــعــت أوروبـــــا إلـــى ســيــاســة اإلغـــاق 
الــشــامــل، فــلــم يــعــد بــاإلمــكــان الــتــوجــه إلـــى أّي 
بلدان كثيرة ال تسمح  مكان جماعيًا. قوانني 
بــالــتــقــاء أكــثــر مــن 10 أشـــخـــاص، وبــعــضــهــا 6 

ناصر السهلي

حـــــــــــول طــــــــاولــــــــة عـــــــشـــــــاء املــــــيــــــاد 
املــســتــطــيــلــة لـــــدى أســــــرة الــجــديــن 
ــيــــني الـــــدنـــــمـــــاركـــــيـــــني،  ــنــ ــيــ ــعــ ــبــ الــــســ
وبضعة  كرسيًا،   15 يبسن،  وأولغا  غيرهارد 
ــاكـــن لــلــصــغــار عــلــى الــكــنــبــات الــقــريــبــة في  أمـ
ــــي مــواجــهــتــهــم  ــى يـــســـارهـــم وفـ ــ ــالــــون. إلـ الــــصــ
الهدايا  تغليف  ورق  املــيــاد،  تنتصب شجرة 
وألــوانــهــا مــغــريــة لــعــيــون األحـــفـــاد، منتظرين 
أن تـــقـــول الـــجـــدة: مـــن يـــريـــد أن يــفــتــح هــديــتــه 
أواًل؟ يجثو الــكــبــار، مــن أبــنــاء وأصــهــار، على 
ركبهم باملساواة مع الصغار، بينما يمزقون 
بما وصلهم من هدايا  الهدايا، فرحني  أغلفة 
»أمنيات« مسبقة التدوين. فالعادة عند أسرة 
يبسن، كما غيرها فــي شمال وغــرب أوروبـــا، 
قبل  املــيــاد  بهدية  أمنيته  الصغير  يــقــول  أن 
فــتــرة، ويــقــال لــه جــوابــًا: »ســنــرى«. أمــر يحدث 
 عام، إذ 

ّ
مساء 24 ديسمبر/ كانون األول من كل

ر الجدة أكلة »ريساملان« )أرز بالحليب 
ّ

تحض
والقشدة والــلــوز(، ومــن يجد حبة لــوز كاملة 
العشاء  بعد  تــرضــيــة،  جــائــزة  على  سيحصل 
ــبــــادل الـــهـــدايـــا. أحـــيـــانـــًا، يــتــاعــب الـــجـــدان  وتــ
بوضع أكثر من حبة لــوز، وفــي أحيان أخرى 
يــنــاولــون حــفــيــدًا/ة حــبــة مــن تــحــت الــطــاولــة، 
قبل أن تنطلق الجدة أولغا إلى كنيسة القرية 

لتعزف على الفلوت في قداس املياد.
 ملا كان عليه 

ً
مساء أمس لم يكن املشهد مماثا

في السنوات والعقود الطويلة املاضية لدى هذه 
األسرة الدنماركية أو غيرها من عائات أوروبا 
وربــمــا الــعــالــم. فهي كبقية األســـر األوروبــيــة، 
وبالرغم من زينة املياد وانتشار أشجار املياد 
في بيوتها، تعيش واقعًا مختلفًا مع ضيف جاء 
 على مستوى العاقات االجتماعية، هو 

ً
ثقيا

فيروس كورونا الجديد.
ــيــــة مـــع احــتــفــاالت عــيــدي  ــر األوروبــ حـــال األســ
املياد ورأس السنة لهذا العام، 2020، مختلفة 
عن السابق، ولم تؤثر فيها جرعة التفاؤل قبل 
أسابيع، مع وصول لقاح كورونا إلى االتحاد 
األوروبـــــــــي. فــمــنــحــنــى اإلصــــابــــات املــتــصــاعــد 
أخاف سلطات أوروبية كثيرة، وجاء الحديث 
عــن تــحــّور الــفــيــروس، وظــهــور ســالــة جديدة 
منه، ليقطع أوصال بريطانيا، فا سفر منها 
ــســتــأنــف الـــرحـــات بشكل 

ُ
أو إلــيــهــا، قــبــل أن ت

محدود، ليل الثاثاء - األربعاء، عبر املانش.
فــجــر الــثــاثــاء املـــاضـــي، قــبــل يــومــني مــن ليلة 
املياد، كانت السويد تعزل شقيقتها الدنمارك. 
فجزيرة بورنهولم، التابعة لألخيرة في بحر 
البلطيق، وجدت نفسها محاصرة وفي عزلة 
عن املــرور عبر أراضــي جنوبي السويد نحو 
السويدي غضب  القرار  أثــار  الدنماركي.  البّر 
سكان الجزيرة ممن اعتبروه »ضربًا لعصب 
حياة بورنهولم«. سلطات استوكهولم بررت 

ميالد 
أوروبا

احتفال تحكمه 
آمال الخالص 

من كورونا

يختلف االحتفال بعيد الميالد في أوروبا، وفي غيرها، 
مكافحة  تدابير  الماضية.  السنوات  عن  العام،  هذا 
كورونا لم يَُر مثلها في غرب القارة منذ الحرب العالمية 

الثانية، لتحكم العيد آمال الخالص من هذا الوباء

اختفت بفعل القيود التي 
تمنع اللقاءات الجماعية 

مظاهر كثيرة

ظاهرة »بابا نويل« في 
2020 لم تصل إلى ربع 

انتشارها في 2019
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بالتدخل  للشرطة  مع صاحية  أقصى،  كحّد 
وفرض غرامات مالية على املخالفني.

تــوقــفــت الـــبـــرامـــج الــتــرفــيــهــيــة املــخــصــصــة في 
أيام املياد، في مسارح وقاعات الدول، والتي 
كانت تنقلها التلفزيونات مباشرة، خصوصًا 
الـــبـــرامـــج الـــســـاخـــرة بــمــشــاركــة أشـــهـــر فــنــانــي 
الدول. الوضع مختلف حتى عن فترة الحرب 
الــعــاملــيــة الــثــانــيــة، بــحــســب مــا تــظــهــر األعــمــال 
الــســيــنــمــائــيــة والـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة والـــوثـــائـــقـــيـــة، 
فاملتحاربون كانوا يجدون فسحة بني سكوت 
املــدافــع وأصــــوات الــرصــاص لــتــبــادل التهنئة 
باملياد، ومن خنادق الطرفني كان املتحاربون 
الجديدة.  بالسنة  تهنئة  صرخات  يتبادلون 
فـــالـــعـــنـــاق،  ــي مـــيـــاد 2020 األوروبــــــــــي  فــ أمـــــا 
حتى، يغيب عن مجتمعات تعرف بحميمية 

الترابط، كفرنسا وإيطاليا.
أنجيا  مستشارتها  وعــدت  التي  أملانيا،  فــي 
مـــيـــركـــل شـــعـــبـــهـــا بــتــخــفــيــف بـــعـــض الـــقـــيـــود 
فــي عــطــلــة املـــيـــاد، ارتــــدت األمــــور إلـــى سابق 
عهدها بــإغــاقــات جــديــدة وتــشــديــد إجـــراءات 
أكثر من  التقاء  ُيمنع  إذ  االجتماعي،  التباعد 
5 أشـــخـــاص فـــوق الــرابــعــة عـــشـــرة، مـــع إغـــاق 
مــســتــجــد لـــحـــدود الـــبـــاد، ومــنــع الــطــيــران مع 
بريطانيا، خوفًا من الطفرة الجديدة. وأملانيا 
الــتــي انــطــلــق مــنــهــا تــقــلــيــد »شـــجـــرة املـــيـــاد«، 
ــنــــع اســـتـــغـــال  ــرة ملــ ــطــ ــفـــســـهـــا مــــضــ وجـــــــــدت نـ

مواطنيها اإلجازة في التزلج على جليد األلب 
)حتى 10 يناير/ كانون الثاني املقبل(، وهو 
من تقاليد األملــان السنوية بني املياد ورأس 

السنة الجديدة.
إيطاليا من ناحيتها، كمقصد أوروبي شمالي، 
هربًا من كآبة الشتاء واستغااًل لأليام الفاصلة 
لــم تكن على موعد  املــيــاد ورأس السنة،  بــني 
 مع »مياد أكثر رصانة ومن دون 

ّ
هذا العام إال

تجمعات وعناق وقبات«، على ما ذهب إليه 
رئيس وزرائها جوزيبي كونتي مخاطبًا شعبه. 
ومــنــذ بـــدأت إجـــازة املــيــاد )تمتد مــن اإلثنني 
املاضي حتى 7 يناير/ كانون الثاني املقبل(، 
لن يكون مسموحًا لإليطاليني بمغادرة مسقط 
رأسهم، في ما يشبه حظر حرية التنقل على 

الصعيد الوطني.
كذلك، اختارت إسبانيا التي اعتادت استقبال 
أفواج السائحني األوروبيني في املياد والسنة 
الجديدة، ما سّمته »ميادًا مختلفًا«. فقد عادت 
القيود إلى الباد، ولم ُيسمح بالتقاء أكثر من 
6 أشــخــاص فــي املــنــاســبــات، لتطغى الــقــيــود 
على حياة مجتمع يعتبر من أكثر املجتمعات 

األوروبية تقاربًا والتقاء في مناسبة املياد.

بابا نويل والقداديس
وفي العادة يترافق موسم عيد املياد األوروبي 
مع انتشار »أسواق املياد«. هذه السنة غابت 
تلك األســـواق عــن مــدن أوروبــــا، مثلما عانى 
قطاع متاجر الهدايا من ضربات مؤملة بسبب 
سياسة اإلغاق، واضطرار كثيرين الستخدام 
ــهــا لــم تقدم 

ّ
متاجر اإلنــتــرنــت، بــالــرغــم مــن أن

ضمانات بوصول الهدايا في موعدها املحدد. 
 ظاهرة »بابا نويل« 

ّ
وباإلضافة إلى ذلك، فإن

في 2020 لم تصل إلى ربع انتشارها في 2019. 
وإذا كانت بعض الدول قد حاولت أن تخفف 
عــلــى األطـــفـــال، الــذيــن اعـــتـــادوا عــلــى صاحب 
اللحية البيضاء والقميص والسروال األحمرين 
وكـــيـــس الــــهــــدايــــا، فـــبـــحـــرص شــــديــــد، ومــنــعــًا 
لتجمعهم حوله في الشوارع واملراكز التجارية، 
الشمال،  دول  في  خصوصًا  بعضها،  اختار 
ــفـــال، التي  زيــــارة »بــابــا نــويــل« لــريــاض األطـ
استثنيت من اإلغاق بإجراءات تباعد صارمة.

وبـــالـــطـــبـــع، ال يــمــكــن لـــألوروبـــيـــني االحــتــفــال 
باملياد من دون »قــداس املــيــاد«، وهــو األمر 
الذي أثار سجااًل قبل أيام قليلة من بدء املوسم. 
ثار  الجديدة،  اإلجـــراءات  تشديد  مع  وتزامنًا 
أيضًا سجال حول كيفية التغلب على القيود 
بــرأس  االحتفال  وفــي تجمعات  الكنائس  فــي 
ــــي رصـــد سجال  الــســنــة. فــمــن الــشــمــال األوروبـ
اندلع في كوبنهاغن يوم 20 ديسمبر/ كانون 
املياد،  أهم طقوس  الجاري، حول أحد  األول 
وهو قداس املياد في الكنائس. فبني معارض 
وموافق على توجه من يريد حضور الخدمة 
الكنسية، مساء أمس الخميس، توسعت دائرة 
الــقــداديــس، بسبب عــادة  التحذير مــن تــحــول 
الترتيل والغناء الجماعي، إلى مصدر انتشار 
ــة للقساوسة  لــلــعــدوى، وســـط انــتــقــادات الذعـ
واألبـــرشـــيـــات الــتــي أصــــرت عــلــى فــتــح أبــــواب 
الكنائس. سجال كوبنهاغن، مع التأكيد على 
ه في ذاكرة الدنمارك والنرويج »لم تتوقف 

ّ
أن

قــداديــس املــيــاد حــتــى أثــنــاء الــحــرب العاملية 
الثانية واالحــتــال األملــانــي« بحسب ما ذهب 
رجــال ديــن، جــاءت الـــردود قاسية من أعضاء 
الكنيسة الشعبية )الرسمية، التي تضم نحو 
80 في املائة من الشعب ويدفعون ضريبة لها 
 ما يواجه الباد 

ّ
 من 1 في املائة شهريًا(، أن

ّ
بأقل

وباء وليس احتااًل أو حربًا. بعض مقترحات 
ذهبت  الــديــنــي  التقليد  هــذا  على  الحريصني 
باتجاه »قـــداس فــي الــســيــارات« )عــلــى طريقة 
حضور سينما الهواء الطلق(، وهو ما جرى 
في الربيع والصيف املاضيني بالنسبة للحفات 
في  التي حضرها جمهور جالس  املوسيقية 
على  الكنائس  إلصـــرار  واملنتقدون  مركباته. 
 عــام، أعــادوا 

ّ
تجمع الناس تحت سقفها، ككل

الكنيسة  إلى مستوى مختلف حول  السجال 
ويمكننا  كنيسة  في  يولد  لم  »فيسوع  كبناء 
االحتفال خارجها«، كما عقبت القس سوزان 
أويــــن، الــتــي اخــتــارت ليلة أمـــس إقــامــة قــداس 
ألتباع أبرشيتها في جنوب الدنمارك في قاعة 
التي  إسكندينافيا،  دول  كانت  وإذا  رياضية. 
)بالرغم  البروتستانتي  االتجاه  يغلب عليها 
وأرثوذكسية(،  كاثوليكية  أقليات  وجــود  من 
 التزامًا بالدين، خصوصًا مع قراءة كثيرين 

ّ
أقل

منهم عيد املياد باعتباره عادة وثقافة متوارثة 
من تقاليد تسبق تبني املسيحية لها قبل نحو 
 األمر ليس كذلك بالنسبة لدول 

ّ
10 قرون، فإن

أخرى كلما اتجهنا جنوبًا في القارة األوروبية.
وفي مدينة اليبزغ األملانية، اختارت الكنائس 
طــريــقــة أخـــرى إلقــامــة الــقــداس بــاتــفــاق جميع 
كنائس املدينة بقرع األجــراس عند السادسة 
من مساء أمــس، ودعــوة الناس لغناء تراتيل 
املياد من على شرفات منازلهم، ومن يختار 
فــعــل ذلـــك خــــارج املـــنـــازل طــلــب مــنــه املحافظة 
عــلــى االبــتــعــاد مــســافــة مــتــريــن عــلــى األقـــل عن 
اآلخرين. وفي هانوفر األملانية أيضًا، اختارت 
القداس  إقامة  الكنائس وبشكل غير مسبوق 
في ملعب كرة القدم التابع للمدينة مع الحفاظ 
التي  بريطانيا  وفــي  التباعد.  مسافات  على 
ضربتها موجة كورونا املتحور، اختار رئيس 
أساقفة كانتربري، جاسنت ويلبي، تأدية قداس 
 على قنوات تلفزيونية 

ّ
املياد عن بعد، إذ بث

كنسية، وعبر »فيسبوك« و»يوتيوب«، لتمكني 
وفي  بيوتهم.  مــن  متابعته  مــن  البريطانيني 
إيطاليا، التي تشهد حظرًا ليليًا للتجول، اختار 
الفاتيكان أن يؤدي البابا فرانسيس القداس قبل 
منتصف الليل، ليتمكن الناس من العودة إلى 
بيوتهم قبل سريان حظر التجول، مع التأكيد 
 القداس لن تحضره سوى قلة من الناس 

ّ
على أن

املتباعدين جسديًا.

مناسبة

بيت لحم ـ محمود السعدي
فاطمة مشعلة  

منذ انتفاضة األقصى عام 2000 وقبلها 
لـــم تشهد  ــــى عـــام 1987  االنــتــفــاضــة األولـ
ــهــــد املــــســــيــــح« فــي  ــم »مــ ــيـــت لـــحـ ــة بـ ــنـ ــديـ مـ
في  استثنائية  ظــروفــًا  املحتلة،  فلسطني 
تـــاريـــخـــهـــا الـــحـــديـــث، تــســتــدعــي حـــرمـــان 
بعيد  االحــتــفــال  مــن  املسيحيني  أبــنــائــهــا 
 انتشار الفيروس ألزم الجميع 

ّ
املياد، لكن

بــيــوتــهــم، خــصــوصــًا مــع إعـــان الحكومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة اإلغــــــــاق الـــجـــزئـــي ومــنــع 

التجمعات حتى بداية العام الجديد.
يــقــول إلــيــاس الــحــزيــن، مــن مــديــنــة بيت 
»العربي  لحم جنوبي الضفة الغربية، لـ
الـــعـــائـــلـــة  تـــحـــضـــيـــرات   

ّ
»إن ــد«:  ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ

اقتصرت على االحتفال داخل املنزل، من 
دون الخروج أو القيام بالزيارات، التزامًا 
بظروف الحجر، ومنعًا النتشار فيروس 
ــا«. لــــدى الـــحـــزيـــن ثـــاثـــة أطــفــال  ــ ــورونـ ــ كـ
تتراوح أعمارهم بني خمسة أعوام وأحد 
»لم  بخصوصهم:  ويوضح  عامًا،  عشر 
ــنــا لــن نخرج 

ّ
نــشــتــِر مــابــس لــلــعــيــد، ألن

ـــي اشـــتـــريـــت ألطــفــالــي 
ّ
ــــزل، لـــكـــن ــنـ ــ ــن املـ مــ

مابس  أختي  زوج  وسيرتدي  الهدايا، 
الحقيقية  هويته  ويخفي  كلوز،  سانتا 
الليلة  الهدايا  هذه  لتقديم  األطفال،  عن 
)أمــــــس( كــمــحــاولــة إلشـــعـــارهـــم ببهجة 

العيد«.
ــيـــت جـــاال  ــنـــة بـ ألــــبــــرت هــــانــــي، مــــن مـــديـ
فـــي الـــغـــرب املـــاصـــق ملــديــنــة بــيــت لــحــم، 
ــر فـــــي كــــونــــه قــــائــــد املـــجـــمـــوعـــة  ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
الــبــابــويــة الــبــيــتــجــالــيــة، لــيــفــرح أطــفــالــه 
وأطـــــــفـــــــااًل آخــــــريــــــن. وهـــــــــذه املـــجـــمـــوعـــة 
ــقـــدم الــــعــــروض الــكــشــفــيــة فــــي املـــوكـــب  تـ
ــة كــنــيــســة  الـــرســـولـــي ســـنـــويـــًا فــــي ســـاحـ
املـــهـــد، وتـــقـــدم الـــهـــدايـــا لـــألطـــفـــال. يــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »هـــذا العيد  هــانــي لـــ
حــزيــن. فــي الــعــادة كــانــت تمتلئ ساحة 
ــي ســأشــارك 

ّ
الــكــنــيــســة بــاملــحــتــفــلــني، لــكــن

في املوكب الرسولي مع الفرق الكشفية، 
عــلــى نـــطـــاق ضــيــق وســيــحــضــر الــقــلــيــل 
ــرة الــثــالــثــة،  ــ ــذه هــــي املــ ــ مــــن الــــنــــاس، وهــ
ــري، الـــتـــي يـــمـــّر فــيــهــا ظـــرف  ــمــ طــــــوال عــ
ــيــــاد، وبينما  إغــــاق املــديــنــة خــــال األعــ
كــانــت املـــرة األولـــى بسبب االحــتــال في 
واملـــرة   ،1987 عـــام  الشعبية  االنــتــفــاضــة 
فاملرة   ،2000 عــام  انتفاضة  فــي  الثانية 
فيروس  بسبب  الــيــوم  نعيشها  الثالثة 
االلتزام  على  حريصون  نا 

ّ
لكن كــورونــا، 

بـــالـــحـــجـــر الـــصـــحـــي، واالحــــتــــفــــال وفـــق 
قــواعــد مــواجــهــة الــفــيــروس، بما يضمن 
ألــبــرت خمسة  لــدى  للجميع«.  الــســامــة 
 
ّ
ــم فــــي الـــخـــامـــســـة، وألن ــغـــرهـ ــاء أصـ ــنــ أبــ
العيد  اإللحاح في معظمه يتمحور في 
نويل،  بابا  أو  كلوز  حــول هدايا سانتا 
فقد أحضر ألــبــرت مــن يلبس هــذا الــزّي 
لألطفال  ليقدم  الكشفية  املجموعة  فــي 
الهدايا ضمن جولة ملحاولة نشر الفرح 

بينهم.
ــن مـــديـــنـــة بـــيـــت لـــحـــم،  ــ ــار، مـ ــ ــــصـ ــا نـ ــنــ ديــ
ــور املـــوكـــب  ــًا مــــن حـــضـ لــــم تــتــمــكــن أيـــضـ
ــأتـــي مــن  ــذي يـ ــ الـــرســـولـــي لــلــبــطــريــرك الــ
الــقــدس، حتى وصوله إلــى باط  مدينة 
كــنــيــســة املــــهــــد ويـــمـــشـــي فــــي ســاحــتــهــا 
الـــديـــر«. تقول  »بــاب  بـــ املــعــروفــة شعبيًا 
ــد«: »أحــضــر  ــديـ »الـــعـــربـــي الـــجـ بــغــصــة لــــ
ملــشــاهــدة املــوكــب الــرســولــي ســنــويــًا في 
ساحة كنيسة املهد، وأصطحب أحفادي، 
بأجواء  للتمتع  اللهفة  تتملكهم  الــذيــن 

العيد هناك، منها االستمتاع بالعروض 
الكشفية، وحــضــور الــصــاة أيــضــًا، لكن 
هذه السنة لم نتمكن من الذهاب بسبب 
ــدّي تــســعــة أحـــفـــاد  ــ ــا، لــ ــ ــــورونـ فــــيــــروس كـ
ـــهـــم لن 

ّ
جــمــيــعــهــم شـــعـــروا بــالــخــيــبــة ألن

ــنـــازل ولـــن يـــرتـــدوا املــابــس  يـــغـــادروا املـ
ــار ثــــــاث بـــنـــات  الـــــجـــــديـــــدة«. لــــــدى نــــصــ
وابنان جميعهم متزوجون من طوائف 
مسيحية مختلفة، لذلك تحتفل عائلتها 
 

ّ
أكثر من مــرة بهذا العيد، وإن كانت كل

هذه االحتفاالت بالرغم من تكرارها، لن 
 
ً
تقام خارج املنزل. توضح نصار محاولة

ــفـــرح خــــال الـــحـــديـــث: »نــحــتــفــل  ــداء الـ ــ إبــ
نحن في عائلتنا الصغيرة، بعيد املياد 
الشهر  والعشرين من هذا  الخامس  في 
)التقويم  الاتينية  الطائفة  مع  )اليوم( 
املقبل  الشهر  من  السابع  وفــي  الغربي( 
)يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي( مـــع الــطــوائــف 
ــة )األرثــــــــوذكــــــــس، والــــســــريــــان،  ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
الطائفة  ومـــع  الــشــرقــي(،  للتقويم  وفــقــًا 
األرمنية )الكنيسة األرمنية في القدس( 
في التاسع عشر من الشهر املقبل أيضًا، 

 هذه االحتفاالت ستقتصر على 
ّ

 كل
ّ
لكن

االحتفال املنزلي.
بــالــنــســبــة لــلــصــحــافــي عــمــاد فـــريـــج، من 
ــه 

ّ
رام الـــلـــه، وســــط الــضــفــة الــغــربــيــة، فــإن

لــن يتمكن هــذا الــعــام مــن تــأديــة زيـــارات 
عــيــد املــيــاد ألقــاربــه وحــتــى والــديــه في 
نقل  خشية  منزله  مــن  القريب  منزلهما 
الـــعـــدوى إلــيــهــمــا، بــعــدمــا أصــيــب عــمــاد 
وسيبقى  بالفيروس،  وأطفاله  وزوجته 
فـــي الــحــجــر املــنــزلــي الــصــحــي حــتــى ما 
بعد رأس السنة الجديدة، وفق ما يؤكد 
ــام، كــان   عــ

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«. فـــي كـــل لـــ

عـــمـــاد يـــــزور بــيــت لــحــم وكــنــيــســة املــهــد 
لاحتفال بعيد املياد كونه أحد أعضاء 
 كـــورونـــا 

ّ
فـــرقـــة كــشــفــيــة بـــــرام الـــلـــه، لـــكـــن

هــذا العام حرمه ما اعتاد عليه، كما لم 
يتمكن هذا العام من التجهيز بما يكفي 
للعيد بسبب وفاة عمه بالفيروس قبل 
ــبــــوع، مـــا جــعــل فـــتـــرة األعـــيـــاد  نــحــو أســ
مأساوية لديه، لكن تلك املآسي ال تنسي 
ص أعياد الفلسطينيني هو 

ّ
عماد أن منغ

االحتال بالدرجة األولى.

فلسطين: دحر الوباء أمنية جديدة

شجرة الميالد أمام كنيسة المهد رغم كورونا )إيمانويل دونان/ فرانس برس(

تزين المنزل في بيت لحم فهو مكان االحتفال الوحيد لديها )حازم بدر/ فرانس برس(

)Getty /زوار شجرة الميالد قليلون في إحدى ساحات برلين )شون غالوب

5
دول من غرب وشمال أوروبا، بين أكثر 

10 بلدان إصابة بكورونا، هي فرنسا 
وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا

أمنية الفلسطينيين 
المعتادة في عيد 

الميالد، هي الخالص 
من االحتالل اإلسرائيلي، 

لكّن أمنية الخالص 
من فيروس كورونا 

الجديد نافستها 
هذا العام بقوة

سلسلة من الهجمات 
المفّخخة في عفرين 
وحلب وريف الحسكة 

الشمالي تزرع الخوف بين 
السكان. البعض أصبح 

لديه »فوبيا«، والبعض 
اآلخر يخاف من السير في 

الشارع في تلك المناطق 
الشمالية التي تسيطر 

عليها المعارضة السورية

رعب المفخخات مناطق سيطرة المعارضة السورية: التعايش مع 
من غير المعلوم حتى 
اآلن الجهة التي تقف 

خلف التفجيرات 

االنفجارات تستهدف 
في غالبية األحيان مواقع 

مأهولة بالمدنيين

عمار الحلبي

ــيـــطـــر عــلــيــهــا  ــــي تـــسـ ــتـ ــ ــه املــــنــــاطــــق الـ ــ ــواجــ ــ تــ
املــعــارضــة الــســوريــة فــي شــمــال الــبــاد منذ 
املستمّرة  التفجيرات  مخاطر  ســنــوات  عــّدة 
التي تطاولها بشكٍل متكّرر. هذا األمر ساهم 
الــخــوف بــني السكان؛ إذ أصبح أي  فــي زرع 
مدني يمشي في شوارع هذه املناطق عرضة 
لــلــمــوت فــي أي لــحــظــة. تشمل هـــذه املناطق 
مدينة عفرين وريفها، ومــدن وبــلــدات ريف 
حــلــب الــشــمــالــي والــشــرقــي، املــعــروفــة باسم 
 إلى أجزاء من 

ً
»مناطق درع الفرات«، إضافة

ريف الحسكة الشمالي املعروفة باسم »رأس 
العني«.

وتسيطر فصائل املعارضة على هذه املناطق 
السنوات  مـــدار  على  خاضتها  مــعــارك  بعد 
املــاضــيــة بــدعــٍم تــركــي ضــد تنظيم »داعـــش« 
دار اليوم 

ُ
و»قوات سورية الديمقراطية«. وت

الــســوري«، وهو  الوطني  »الجيش  قبل  مــن 
ــة الـــســـوريـــة  ــارضـ ــعـ تـــحـــالـــف مــــن فـــصـــائـــل املـ

املدعومة من تركيا. تزداد مخاوف املدنيني 
الــبــالــغ عــددهــم مــئــات اآلالف فــي تــلــك املــدن 
خة 

ّ
املفخ الهجمات  سلسلة  بعد  والــبــلــدات، 

ــيـــارات أو دراجــــات  الــتــي تــكــون إّمــــا عــبــر سـ
تل خمسة مدنيني في 

ُ
نارية. فقبل أسابيع، ق

الباب  مدينة  على  خة 
ّ

مفخ بسيارة  هــجــوٍم 
في ريف حلب الشرقي. كما تعّرضت مدينة 
ختني، 

ّ
بــســيــارتــني مفخ عــفــريــن النــفــجــاريــن 

ــّدة ســـاعـــات فــقــط،  ــ ــان الـــفـــارق بــيــنــهــمــا عـ ــ وكـ
مــا أســفــر عــن وقــــوع عــــدٍد كــبــيــٍر مــن القتلى 
تل 

ُ
ق الفائت،  إبريل/نيسان  والجرحى. وفي 

وأصــيــب الــعــشــرات مــن املدنيني إثــر انفجار 
أضــرارًا  فت 

ّ
خل عفرين،  في  خة 

ّ
مفخ شاحنة 

 في املكان، وكان من أكثر االنفجارات 
ً
واسعة

 منذ سنوات.
ً
ضراوة

 
ّ
ــربـــي الــــجــــديــــد«، فــــإن ــعـ ــــد »الـ وبـــحـــســـب رصـ

االنــفــجــارات فــي غالبية األحــيــان تستهدف 
 بــاملــدنــيــني، مــثــل الـــشـــوارع 

ً
مـــواقـــع مـــأهـــولـــة

العامة والساحات واألسواق الشعبية التي 
ة باملاّرة، وهو األمر الذي يزيد 

ّ
تكون مكتظ

مــن مــخــاوف مــن يعيشون هــنــاك ســـواء من 
ذين 

ّ
وال إليها،  النازحني  أو  املنطقة،  سّكان 

ُيقّدر عددهم بمئات اآلالف.

الخوف من الموت بانفجار
يعيش معاذ مع أسرته في مدينة أعزاز، في 

الــذي يخافه، وإصابته في االنفجار، وذلك 
عندما كان يسير في شــارع بمدينة الباب. 
وُيعيد إبراهيم النظر حاليًا في مدى أمان 
في  املعارضة  عليها  تسيطر  التي  املناطق 
شمال سورية. ويشرح لـ »العربي الجديد«: 
»اضــطــررت إلــى وضــع أســيــاٍخ معدنية في 
صبت في التفجير، ولو كنُت 

ُ
يدي بعد أن أ

تلت«.
ُ
قريًبا منه أكثر لق

من المسؤول؟
مـــن غــيــر املـــعـــلـــوم حــتــى اآلن، الــجــهــة الــتــي 
الحال  وكــذلــك  التفجيرات،  هــذه  تقف خلف 
فــي كيفية حـــدوث هــذا »االخـــتـــراق األمــنــي« 
املـــســـتـــمـــّر لــتــلــك املــــنــــاطــــق، لـــكـــن املـــعـــارضـــة 
هم »قوات سورية الديمقراطية« 

ّ
السورية تت

بالوقوف خلف تلك التفجيرات.
ــدو حـــلـــول مـــواجـــهـــة هــــذه الــتــفــجــيــرات  ــبـ وتـ
التي تصدر  فالتعاميم  اآلن،  ى 

ّ
ضعيفة حت

عن املجالس املحلية واملؤّسسات الشرطية 
ــتـــواجـــد في  تـــدعـــو املـــدنـــيـــني إلــــى تــجــنــب الـ

ـــع أن تـــحـــُدث فيها 
ّ
ـــتـــوق

ُ
الــنــقــاط الــتــي مـــن امل

فيما  الــضــحــايــا،  ــدد  عـ لتقليل  الــتــفــجــيــرات 
يبدو استئصال هذه االنفجارات أمرًا بعيد 

املنال.
قــبــل فـــتـــرة، طــالــبــت قــــوات الــشــرطــة واألمــــن 
ملدينة  املــحــلــي  للمجلس  الــتــابــعــة  الــوطــنــي 
ــالــــي، بــااللــتــزام  أعــــــزاز، شــمــالــي حـــلـــب، األهــ
ــّد مــــن الـــتـــفـــجـــيـــرات  ــلـــحـ بــــعــــّدة تـــعـــلـــيـــمـــات لـ
املـــتـــكـــررة هـــنـــاك. وبــحــســب الــتــعــمــيــم، طلب 
املـــجـــلـــس مــــن أصــــحــــاب بـــســـطـــات الــخــضــار 
وضــعــهــا فـــي األمــــاكــــن املــــحــــددة لــهــا وعـــدم 
وضعها في شوارع املدينة وعلى أرصفتها 
ــــي. كــــمــــا طــــالــــب أصــــحــــاب  ــوائـ ــ ــشـ ــ ــكـــل عـ بـــشـ
النارية بتسجيلها في  والــدراجــات  اآلليات 
إلى  األهالي،  التعميم،  النقل. ودعا  مديرية 
اإلبــاغ عن »أي جسٍم مشبوه، بما في ذلك 
األشـــخـــاص، اآللـــيـــات، األجـــســـام الــغــريــبــة«، 
والـــتـــشـــديـــد عـــلـــى ضـــــــرورة قـــيـــام أصـــحـــاب 
مراقبة  كاميرات  بتركيب  التجارية  املحال 

أمام محالهم.

ريــف حلب الشمالي، منذ عــام 2017، ونجا 
ــّرات. لــذلــك، هــو يشعر  مــن التفجير ثــاث مــ
بالخطر الحقيقي في كل مــّرة يغادر املنزل 
فيها. يــقــول مــعــاذ، الــنــازح مــن أحــيــاء حلب 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي مّرتني  الشرقية، 
بالقرب  نــاريــة  دراجـــة  انفجرت  متقاربتني، 
ـــي، وفــــي املـــــّرة الــثــالــثــة انــفــجــرت ســيــارة 

ّ
مـــن

ــه 
ُ
خة فــي أحــد الــشــوارع بعد أن غــادرت

ّ
مفخ

ــر الـــذي جعلني بــحــالــة خــوف  بــدقــائــق. األمـ
ـــه يبقى 

ّ
مــســتــمــرة«. ويــضــيــف األربــعــيــنــي أن

فــي حــالــة خـــوف دائــمــة عــلــى أوالده عندما 
يخرجون  عندما  أو  املــــدارس  إلــى  يرسلهم 
من املنزل. ويعّبر عن رغبته في التوّجه إلى 
غير  عتبر 

ُ
ت أيضًا  لكنها  أمنًا  أكثر  مناطق 

مــســتــقــّرة، فبحسب مــعــاذ، »فـــي ريـــف حلب 
تــفــجــيــرات، وفـــي إدلــــب غــــارات جــويــة، وفــي 

مناطق النظام اعتقال وتعذيب«.
مـــن جــهــتــه، يــعــيــش إبـــراهـــيـــم »فـــوبـــيـــا« من 
ــيــــارات، وذلـــــك بــعــد وقـــوع  أحــــد أنــــــواع الــــســ
انــفــجــار بــســيــارة مــفــخــخــة، مـــن هــــذا الــنــوع 

بائعو خضار في أحد
شوارع عفرين )سمير
الدومي/ فرانس برس(
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قضايا

عمر كوش

كـــتـــاب »ســـيـــرة  ــن  مــ األول  ــزء  ــجــ الــ
ــخ«  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ذاتــــــــيــــــــة وشـــــــــهـــــــــادة لـ
)مؤسسة الجديد، بيروت، 2020( 
لــلــمــعــارض الـــســـوري، ريــــاض ســيــف، )حـــرره 
الــعــاشــور( وثيقة هامة  أكــرم البني وأســامــة 
سوريني  عن  غائبة  حقائق  تكشف  ومعلنة، 
كثر وســواهــم، وترصد أحــداث مرحلة مهمة 
مــن تــاريــخ ســوريــة خـــال حــكــم نــظــام األســد 
)بنسختيه األب واالبـــن( االســتــبــدادي، تمتد 
مـــذكـــرات  وأن  ســيــمــا   ،2008 إلــــى   1963 مـــن 
الــفــاعــلــني فـــي املـــجـــال الــســيــاســي الـــســـوري، 
ــد، نـــادرة،  وخــصــوصــا مــعــارضــي نــظــام األســ
على الرغم من أنهم عاشوا أحداثا تاريخية 
وإذا  الحديث.  الــســوري  التاريخ  في  حاسمة 
كانت السيرة الذاتية السياسية محكومة بما 
يرويه األشخاص عن أنفسهم وعن أدوارهم 
ــــل واألحــــــــــداث الـــتـــي عـــاصـــروهـــا،  ــراحـ ــ ــي املـ فــ
ــن تـــجـــاربـــهـــم الــــخــــاصــــة، وأيـــضـــا  ــا مــ ــطـــاقـ انـ
تحويل  فــي  تسهم  كتابتها  فــإن  الجماعية، 
الذاكرة املخفية إلى ذاكرة علنية في متناول 
الــجــمــيــع. ولـــذلـــك أهــمــيــة مـــا يـــرويـــه ريـــاض 
ســيــف تــكــمــن فـــي تــقــديــمــه شـــهـــادة تــاريــخــيــة 
وللباحثني  وللمؤرخني  الــســوريــة،  لألجيال 
ــردة حــســاٍب  ــدارســــني، مـــع أنــهــا لــيــســت جــ والــ
أو تقييما ملــا قــامــت بــه املــعــارضــة الــســوريــة 
وشخصياتها في تلك املرحلة املفصلية، ولم 

تقّدم نقدًا كاشفا لها. 
ــرد  ــلـــى سـ ــيـــف عـ ــرة ريـــــــاض سـ ــيــ ــهـــض ســ ــنـ وتـ
 
ً
تاريخي شخصي ألحداث ووقائع كان فاعا
ومتأثرًا فيها خال فترات معينة، وهي تعّبر 
عن تجربته في الحياة العامة السورية خال 
فـــتـــرٍة تـــبـــدأ مـــن تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي، 
القرن  مــن  األولـــى  العشرية  إلــى نهاية  وتمتد 
الذاتية  السير  منطق  عن  تخرج  وال  الحالي، 
ــذات، وتضخيم  ــ عــمــومــا فـــي الــتــمــركــز عــلــى الــ
دورها في بعض األحداث، لكن ما يمّيزها أنه 
من خال ما عاناه خال فترة دخوله مجلس 
الشعب، ثم مشاركته في ربيع دمشق وإعان 
دمـــشـــق، يــكــشــف فــظــائــع أجـــهـــزة نــظــام األســـد 

ومافياته وطغمته الفاسدة بحقه.

من الصناعة إلى التشريع
الــبــاب األول للكتاب  يـــروي ريـــاض سيف فــي 
تــجــربــتــه فــي مــجــال الــصــنــاعــة، وانــتــقــالــه إلــى 
العمل فــي الــشــأن الــعــام مــن خــال دوره نائبا 
ــقـــا فــــــي مـــجـــلـــس الــــشــــعــــب فــــــي فــضــح  ــتـ ــسـ مـ
الفاسدين، ثم مشاركته في ربيع دمشق عبر 
جمعية »أصدقاء املجتمع املدني«، وتأسيسه 
األول  الباب  لينتهي  الوطني،  الحوار  منتدى 
بــالــحــديــث عــن حــيــثــيــات اعــتــقــالــه ومحاكمته 
الثاني عن  الــبــاب  فــي  وسجنه األول. ويـــروي 
خـــروجـــه األول مـــن الــســجــن، ومــشــاركــتــه في 
إعـــان دمــشــق والــضــغــوط واملــمــارســات التي 
تــعــّرض لــهــا مــن أجــهــزة الــنــظــام، واملــاحــقــات 
ــيـــاســـيـــني  ــــت سـ ــ ــاولـ ــ ــ ــــي طـ ــتــ ــ واالعـــــــتـــــــقـــــــاالت الــ
ــــت إلــــــى اعـــتـــقـــالـــه لــلــمــرة  ــــضـ ونــــاشــــطــــني، وأفـ
الثانية، لينتهي الباب الثاني باضطراره إلى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه مــن رئــاســة األمـــانـــة الــعــامــة 
إلعــان دمشق. ويــروي ريــاض سيف أنــه، في 
الــزراعــة، حيث  العمل في  الــبــدايــات، استهواه 
ورثـــــت زوجـــتـــه قــطــعــة أرض صـــغـــيـــرة، فـــراح 
الحديثة،  الزراعة وأساليبها  يقتني كتبا عن 
ـــل، بــعــد قـــــراءة بــعــضــهــا، إلــــى أنــه  لــكــنــه تـــوصَّ
ليس ثّمة جــدوى اقتصادية يمكنه تحقيقها 
ــه  فــتــوجَّ مــــن األرض،  ــرٍة  ــيـ ــغـ ــٍة صـ ــاحـ مـــسـ فــــي 
أن  إلــى  ذلــك  مرجعا  الصناعي،  النشاط  نحو 
شروط هذا النشاط وآلياته كانت األقرب إلى 
طبيعته الشخصية واألكثر ماءمة ملرجعيته 
األخـــاقـــيـــة، فــانــطــلــق، فـــي نــشــاطــه الــصــنــاعــي 
ــع أخـــوتـــه  أّســــــس مــ فــــي صـــيـــف 1963، حـــيـــث 
شــركــة قــمــصــان 400 »ســيــف إخـــــوان«، ثــم في 
وأصبحت شركته  إخــوتــه،  عــن  انفصل   1984
ــا قـــــاده إلــى  ــتـــدّرجـ مــســتــقــلــة، ونـــــال نــجــاحــا مـ
تأسيس »شركة أديداس الجديدة« عام 1993، 
منتجات  امتياز تصنيع  على  أن حصل  بعد 
شركة أديداس العاملية من املابس الرياضية، 
وكانت األولــى من نوعها في سورية والباد 
العربية. وكان يأمل في »بناء قاعدٍة صناعية 
لازدهار   

َ
القاطرة تكون  الباد  مستوى  على 

العام«. ولذلك فكر في ترشيح نفسه لعضوية 
تجربته  لتعميم  فقط  ليس  الــشــعــب،  مجلس 
ة أنحاء سورية من أجل 

َّ
»في الصناعة على كاف

تــوفــيــر فـــرص عــمــل وبــنــاء اقــتــصــاد ومجتمع 
أيــضــا ملحاربة  متطّورين ومــزدهــريــن، وإنــمــا 
الفساد الــذي كــان يقف عائقا في وجــه فرص 
ة وُيرهق الصناعّيني ومسار  التنمية الحقيقيَّ
ــتـــصـــادي«. وعــلــى هـــذا األســــاس،  الــتــطــور االقـ
ــــدور الـــســـادس ملـــا ســّمــي  خـــاض انــتــخــابــات الـ
مجلس الشعب في عام 1994. وبالفعل خاض 
الوفاء  على  ذلــك  زه 

ّ
وحف بنجاح،  االنتخابات 

ـــن انــتــخــبــوه، والــتــمــّســك بــمــا رأه »ضـــروريـــا 
َ
مل

والدفاع عن  الناس  وصالحا لخدمة حاجات 
حقوقهم«. 

وعلى الرغم من معرفته بأن ضمان النجاح 
التشريعية وسواها يحتاج  االنتخابات  في 
إلــــى ضــــوء أخـــضـــر مـــن األجـــهـــزة األمــنــيــة أو 
ــح 

َّ
الــســيــاســيــة، أو عــلــى األقـــل أال يــكــون املــرش

معارضا للنظام، إال أنه يعتقد بأنه كان من 
القائل الذين خرقوا هذه القاعدة، وهذا يلقي 

ظااًل على مدى دقة ما يقول، إذ تقف عوامل 
عديدة وراء ذلك، لعل أهمها أنه جاء من قطاع 
الصناعة وكانت لديه عاقات، وهو دمشقي، 
وليس له ماض أو خلفية سياسية، كونه لم 
يكن منتسبا إلــى أي حــزب مــعــارض لسلطة 
األسد. ومع ذلك، تعّرض إلى ضغوط عديدة، 
كي يتّم تطويعه وتدجينه تحت جناح نظام 
األسد. ودخل معارك غير متكافئة مع النظام 
ومافياته الفاسدة، كانت نتيجتها الطبيعية، 
ــــدور الــتــشــريــعــي الـــســـادس، أنــه  فـــي نــهــايــة الـ
خـــــرج مـــهـــزومـــا مـــنـــهـــا، حـــيـــث خـــســـر كــــل مــا 
لــديــوٍن وضرائب  ومرتهنا  في حياته،  جناه 
علة. وكانت الخسارة األفدح فقدان ولده 

َ
ُمفت

األصغر في ظــروف غامضة وملتبسة في 2 
عملية  بأنها  ويصفها   ،1996 آب  أغسطس/ 
لثنيه عن  الفساد،  رة من رؤوس  ُمدبَّ اغتيال 
مــعــركــتــه ضــدهــم وضـــد فــســادهــم، واالنــتــقــام 
ــال رســالــة واضــحــة عّما يمكن أن  منه، وإرسـ
يفعلوه به إذا استمّر في محاربتهم. ويبدو 
أن رياض سيف، مثل سوريني آخرين، انطلت 
عليهم موجة التضليل التي قام بها النظام 
خال ترويج بشار األسد وريثا لوالده، وما 
ــهــاتــه اإلصــاحــيــة،  رافــقــهــا مــن تضخيم تــوجُّ
ــــى جـــانـــب إلــــحــــاح أصــــدقــــائــــه. ولــــذلــــك قــــّرر  إلـ
ترشيح نفسه مرة أخرى لخوض انتخابات 
ــــي نـــهـــايـــة  ــــي جـــــــرت فــ ــتـ ــ ــعــــب الـ مـــجـــلـــس الــــشــ
أنه  ويعتقد   ،1998 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
نــجــح فــيــهــا، عــلــى الــرغــم مــن حـــاالت الــتــزويــر 
والتاعب املؤّكدة، وقيام قيادات حزب البعث 
الحاكم ومسؤولي األمن بحملة مرّكزة ضده، 

بغية محاصرته وإفشاله. 
ــارات الــتــي  وبـــعـــد تـــزايـــد املــضــايــقــات والـــخـــسـ
تعرض لها من النظام، قّرر سيف بيع حصته 
في شركة أديداس في 1999، و»التفّرغ للشأن 
الـــعـــام والـــخـــوض فـــي الــقــضــايــا الــهــامــة الــتــي 
كرامتهم  وتمسُّ  السوريني،  حياة  على  ؤثر 

ُ
ت

والــثــروة  البيئة  وتحفظ  ــم  أوالدهــ ومستقبل 
الوطنية. ومنها قضية عقود الهاتف الخلوي 
 لخزينة 

ً
 هــامــا

ً
الـــذي ُيــفــتــرض أن يــوفــر دخـــا

الــدولــة. إضــافــة إلــى حاجة ســوريــة إلــى »بناء 
صــنــاعــة مــتــطــورة تـــوفـــر فــــرص عــمــل شــريــف 
وتـــكـــون قـــاطـــرة لـــاقـــتـــصـــاد«. وكـــانـــت أخــطــر 
خيوطها  وكشف  لها،  تصّدى  التي  القضايا 
لت أكبر 

ّ
السرية صفقة عقود الخلوي التي مث

قضية فساد في سورية في ذلك الوقت، حيث 
 امتياز إدارة مرفق عام 

ٌ
منحت شركاٌت أجنبية

في اليوم نفسه الــذي تم فيه تلبيسه التهمة، 
األمــر الــذي يثير الشكوك في مسألة انتحاره 
بــعــد ذلـــــك. كــــان فــضــح ريـــــاض ســيــف صفقة 
الــخــلــوي مــن أســبــاب اعــتــقــالــه الــرئــيــســيــة عــام 
2001، إذ قبل ثاثة أسابيع من دخوله السجن 
للمرة األولــــى، زاره أحــد أصــدقــائــه وصــارحــه 
بــأنــه ُمــرســل مــن محمد مــخــلــوف )والــــد رامــي 
التوقف  مقابل  مطالبه  عــن  ليسأل  مخلوف( 
ــلـــوي، واقـــتـــرح  ق إلــــى صــفــقــة الـــخـ ــرُّ ــتـــطـ عـــن الـ
عليه أن يقدم له 500 مليون ليرة ) 10 مايني 
دوالر وقـــتـــهـــا(، و»يــمــكــنــه اســتــامــهــا فـــي أّي 
مكان يرغبه مع ِحفظ ماء الوجه«، أي يمكنه 
أن يــبــقــى مــعــارضــا مــن دون أن يــمــسَّ محمد 
مخلوف شخصيا. وكان جواب سيف توزيع 
الفساد  التي تفضح  النسخ من دراسته  آالف 

في صفقة الخلوي.

ربيع دمشق
يــروي ريــاض سيف بعض أحــداث فترة ربيع 
الــتــي عــاش  دمــشــق بــني عــامــي 2000 و2001، 
فــيــهــا املــجــتــمــع الــــســــوري، وخــصــوصــا نخبه 
ية من النقاش   جدِّ

ً
الثقافية والسياسية، ورشة

لها  لم يشهد  العامة،  القضايا  حــول مختلف 
، إذ بــعــد مـــوت حافظ 

ً
تــاريــخ املــجــتــمــع مــثــيــا

األســد، أراد النظام تمرير مناٍخ من االنفتاح، 
ة  بغية التمهيد لوصول بشار األسد إلى ُسدَّ
الــحــكــم بـــأقـــل ردود أفـــعـــال شــعــبــيــة وثــقــافــيــة 
وســيــاســيــة، واإليــــحــــاء بــــأن عــهــدًا جـــديـــدًا من 
ــة. وقــد  ــلـ اإلصــــاحــــات قـــد بــــدأ فـــي تــلــك املـــرحـ
السياسيون  والــنــاشــطــون  املثقفون  استثمر 
السوريون هذا املناخ، وخصوصا أن بعضهم 
ــــَســــم بـــشـــار، 

َ
ــّدق مــــا ورد فــــي خـــطـــاب ق ــ قــــد صــ

الحر  للتعبير  إيجاد فضاءات  باتجاه  للدفع 
واملسؤول، وذلك على الرغم من االمتعاض من 

مسرحية توريثه السلطة.  
وتــشــّكــلــت فــي بـــدايـــات ربــيــع دمــشــق جمعية 
املدني«، من مجموعة من  »أصدقاء املجتمع 
املثقفني والناشطني السياسيني، حيث يروي 
سيف أنه، قبل أربعة أيام من موعد اجتماع 
إلقرار البيان التأسيسي للجان، تلقى دعوة 
النائب  لـــزيـــارة   2000 آب  أغــســطــس/   30 فــي 
ــّدام  الــســابــق لــبــشــار األســـــد، عــبــد الــحــلــيــم خــ
فــي مــنــزلــه، حــيــث نــقــل خــــدام لــه رغــبــة بشار 
بــاســتــعــادة أمـــجـــاده الــصــنــاعــيــة، كــمــا أبلغه 
ل عن حجم  طلب بشار تزويده بتقرير ُمفصَّ
املعاملة  تلك  نتيجة  تكبدها  التي  الخسائر 
الكيدية، وإيصاله له عن طريق خّدام نفسه. 
وجرى اجتماع 3 سبتمبر/ أيلول 2000 كما 
الصياغة  املوافقة على  لــه، وتمت  رًا  كــان مقرَّ
املجتمع  أصــدقــاء  »جمعية  لــبــيــان  النهائية 
ــفــــق املـــؤســـســـون عـــلـــى تــكــلــيــف  ــــي«. واتــ ــدنـ ــ املـ
ريـــــاض ســيــف بـــإعـــام عــبــد الــحــلــيــم خـــــّدام، 
ورئــيــس فـــرع األمــــن الــداخــلــي الـــلـــواء بهجت 
سليمان، ببيان التأسيس، كي يطلب منهما 
لهذه  ترخيص  على  الحصول  فــي  املساعدة 
كــان على علم  الجمعية.  ويبدو أن سليمان 
التأسيس،  اجتماعات  فــي  دار  مــا  بكل  كامل 
وأنه كان يتوقع زيــارة سيف، وأبلغه رفضه 
القاطع لقيام مثل هذه الجمعية. كما أن خّدام 
أبلغه بأن »هذه ليست جمعية، هذا باغ رقم 
ــطــون لـــه تــحــت يــافــطــة 

ّ
ــــد النـــقـــاٍب تــخــط واحـ

أمــٌر ال يمكن أن يتّم«.  املــدنــي، وهــو  املجتمع 
ومـــع ذلــــك، قــــّرر مــؤســســو الــجــمــعــيــة ضـــرورة 
لكن  تابع نشاطاتها من دون ترخيص، 

ُ
ت أن 

ــّرر افــتــتــاح مــنــتــدى لــلــحــوار الوطني  ســيــف قـ

في منزله، وأن تقام جلسات حوار أسبوعية، 
ــات خــــاصــــة بــثــقــافــة  ــبــــدأ بــــطــــرح مــــوضــــوعــ تــ

املجتمع املدني.
ومن املعالم البارزة في ربيع دمشق إصدار 
مــجــمــوعــة مـــن املــثــقــفــني والــنــاشــطــني »بــيــان 
املثقفني الـ 99« في 27 سبتمبر/ أيلول 2000 
ثم »بيان األلف« في بداية عام 2001، اللذْين 
وّجها نقدًا علنيا للنظام، ودعوا إلى التغيير 
الديمقراطي. وفي أعقاب ذلك، تشكلت »لجان 
إحــيــاء املجتمع املـــدنـــي«، وانــتــشــرت ظــاهــرة 
املنتديات الحوارية في أرجاء سورية، وأّسس 
الوطني« في  الحوار  ريــاض سيف »منتدى 
 
ً
ثــم خطا خطوة  ،2000 أيــلــول  13 سبتمبر/ 
ــروع تـــأســـيـــس حــــــزب ســـيـــاســـي،  ــ ــشـ ــ نـــحـــو مـ
مــعــتــقــدًا أن »عـــــــددًا مــــن املــثــقــفــني وأســــاتــــذة 
سيكون  خضرمني 

ُ
امل والسياسيني  الجامعة 

لــلــفــكــرة«، وســـوف يــســاعــدونــه في  متحّمسا 
إنجاز هذا املشروع، لكن أمله خاب. ومع ذلك 
الحزب  األولية ملشروع  املبادئ  ناقش ورقــة 
السلم االجتماعي«  الــذي حمل اســم »حــركــة 
الــحــوار  مــع الحاضرين فــي جلسة »مــنــتــدى 
الوطني« في 31 يناير/ كانون الثاني 2001. 
التي كان  النظام باملرصاد للخطوات  وكــان 
يقوم بها رياض سيف وأترابه، فقّرر رئيس 
الحصانة  رفع  املوافقة على  الشعب  مجلس 
عــنــه، ثـــم مــثــل أمــــام قــاضــي الــتــحــقــيــق األول 
ــهــمــا بــجــرم االعــتــداء 

ُ
ــه إلــيــه »ت ـ بــدمــشــق، ووجَّ

الدستور بطرٍق غير  الــذي يستهدف تغيير 
عرات املذهبية وتشكيل 

َّ
مشروعة، وإثارة الن

جــمــعــيــٍة ســريــٍة ألغــــراض مــخــالــفــة لــلــقــانــون، 
اجتماعات  وعــقــد  رئيسها،  منصب  وتــولــي 
أيلول  سبتمبر/   7 وفــي  للقانون«.  مخالفة 
2001 تــّم توقيفه في سجن عــدرا، ِبناء على 
ــرفــــي، ثــــم صـــــدر ُحــكــم  ــُعــ ــم الــ ــاكـ ــن الـــحـ أمـــــر مــ
بسجنه خمس سنوات، في 3 أبريل/ نيسان 
2002 مـــع الــَحــجــر والــتــجــريــد مـــن الــحــقــوق 
عديدة  اعتقاالت  حمات  جــرت  كما  املدنية. 
عدد  وسجن  الفترة،  تلك  فــي  كثر  لناشطني 

منهم سنوات عديدة.

السجن وإعالن دمشق
امــتــدت فترة السجن أربــع ســنــوات ونصف 
ــــاض ســيــف فيها  الــســنــة تــقــريــبــا، وقـــــّرر ريـ
ــيـــا، بــمــمــارســة  ــافـ االســــتــــفــــادة صـــحـــيـــا وثـــقـ
ــــاع نــهــائــيــا عـــن الــتــدخــني،  ــ الـــريـــاضـــة واإلقـ
ودراســــة الــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة وقــــراءة منظمة 
والــتــاريــخ.  الــســيــاســة  فــي  لكتب  وُممنهجة 
ــن، أصـــــــدر  ــ ــجــ ــ ــســ ــ وخـــــــــــال وجـــــــــــــوده فـــــــي الــ
سياسيون وناشطون وثيقة »إعان دمشق 
لــلــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي« فــــي 16 
أعلنت  أكتوبر/ تشرين األول 2005، والتي 
ــالـــف بــــني أحــــــــزاب وشــخــصــيــات  ــام تـــحـ ــيــ قــ
سورية عديدة، ووقع عليها بصفة ُمستقل. 
السجن، طلبت سلطات  مــن  خــروجــه  وقبل 
كان  بأنه  يعترف  تعّهد  توقيع  منه  النظام 
على خطأ وكــان ُمذنبا، لكنه رفــض وخرج 
من  الكفاح  على  أكثر تصميما  السجن  من 
أجــل الــحــريــة. ثــم واصـــل نشاطه السياسي 
ــــان دمـــشـــق، مـــقـــّررًا »الــعــمــل  ــر إعـ ــ ـ

ُ
ضــمــن أط

وازنـــا عبر عقد مجلٍس وطني،  على جعله 
أو مــؤتــمــر عـــــام، ُيــكــســب اإلعــــــان حــضــورًا 
والشرعية  املصداقية  مــن  ومــزيــدًا  ُمعتبرًا، 

أمام الشعب السوري والعالم«. 
ولــم تتقبل سلطات األســـد نــشــاطــات ريــاض 
سيف املتنوعة، حيث سارعت مختلف أجهزة 
األمن إلى استدعائه بشكل متكّرر، وتهديده 
وتحذيره من مواقف وتصريحات أعلنها في 
وضيقت  تحّركاته،  علنا  وراقبت  الصحافة، 
نـــشـــاطـــاتـــه فــــي الـــعـــاقـــة مــــع أوســـــــاط إعــــان 
دمــشــق، ومــع وســائــل اإلعــــام، كما حاصرت 
أســــرتــــه، وقــــامــــت بــــإرهــــاب وســـطـــه الــعــائــلــي 
األسد  واالجتماعي. واعتقلت سلطات نظام 
لتوقيعهم  ونــاشــطــني ســـوريـــني،  ســيــاســيــني 
ــقــــة إعـــــــــان »بــــــيــــــروت - دمــــشــــق/  ــيــ ــلــــى وثــ عــ
دمشق – بــيــروت« فــي 12 مــايــو/ أيــار 2006، 
التاريخية بني  الــروابــط  بــإبــراز  التي طالبت 
والعنف  الوصاية  أساليب  وبوقف  البلَدين، 
واالغـــتـــيـــاالت الــتــي طـــاولـــت شــخــصــيــاٍت من 
املعارضة اللبنانية وفي بريطانيا. فتشكلت 
ــبــــهــــة الــــــخــــــاص« مـــــن تــــحــــالــــف جـــمـــاعـــة  »جــ
اإلخوان املسلمني في سورية مع عبد الحليم 
ــّدام، الــنــائــب الــســابــق لــبــشــار األســـد وأحــد  ــ خـ
رمـــوز الــفــســاد واالســتــبــداد فــي ســوريــة. ولــم 
ينسق »اإلخـــــوان« مــع أطــــراف إعـــان دمشق 
الــذي كــانــوا جــزءًا منه. وعــقــدت هــذه الجبهة 
مؤتمرها التأسيسي في لندن في 5 يونيو/ 
الثاني  يناير/ كانون   9 حزيران 2006. وفي 
معارضتهم  املسلمون  اإلخـــوان  د  جمَّ  ،2009
النظام السوري في أثناء العدوان اإلسرائيلي 
على غزة. ويخلص سيف من ذلك إلى »عدم 
ـــوان املــســلــمــني كحليف  ــ الــتــعــويــل عــلــى اإلخــ
لبناء نظاٍم ديمقراطي، مع   حقيقي 

ٍ
سياسي

االســـتـــمـــرار بــدعــم جــهــود املــنــظــمــات املــدنــيــة 
والحقوقية إللغاء القانون رقم 49 لعام 1980 
املتعلق باإلخوان املسلمني«، لكن تجربته في 
الــثــورة واملعارضة  االئــتــاف الــســوري لقوى 

تؤّكد عدم التزامه بذلك.

معترك الصناعة وربيع دمشق ومحطات السجن

شهادة رياض سيف

تنهض سيرة رياض 
سيف على سرد 

تاريخي شخصي 
ألحداث ووقائع كان 

فاعًال ومتأثرًا فيها 
خالل فترات معينة

تعّرض رياض سيف 
إلى ضغوط عديدة 
لتطويعه وتدجينه 

تحت جناح نظام 
األسد. ودخل معارك 

غير متكافئة مع 
النظام 

صدر أخيرا الجزء األول من مذكرات المعارض السوري وعضو مجلس الشعب السابق، والرئيس األسبق لالئتالف الوطني للمعارضة 
وقوى الثورة السورية، رياض سيف، تحت عنوان »سيرة ذاتية وشهادة للتاريخ«. هنا قراءة في الكتاب

رياض سيف، في مقابلة معه في إسطنبول في 8/ 5/ 2017 )األناضول(

عام  بأمين  اجتمع  سورية،  من  خروجه  بعد  أنــه،  سيف  ريــاض  يذكر 
واضحة  »معلومات  منه  وطلب  العبدة،  أنس  والبناء  العدالة  حركة 
عن موضوع قناة بردى، فأقر بأنه تلقى ستة ماليين دوالر من جهات 
أميركية إلطالق قناة فضائية، وزعت حسب قوله إلى قسمين: ثالثة 
ماليين  وثالثة  أميركية،  مؤسسات  اشترتها  لتجهيزات  دوالر  ماليين 
دوالر أخرى استلمها العبدة وأنفقها، حسب قوله لَتغطية »تكاليف 
التأسيس والتشغيل«، لكن موضوع القناة أثار مسألة عدم شفافية كل 

من العبدة والمنجد، حسب روايات ناشطين وسياسيين سوريين

قناة بردى
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تملكه الدولة واستثماره، يتمثل في استثمار 
ــان املــســتــفــيــد األكـــبـــر هـــو رامـــي  دات. وكــ الــــتــــردُّ
ــد، بوصفه أهم  مخلوف ابــن خــال بــشــار األسـ
االقتصادية  املــافــيــا  ــتــرّبــعــني على قمة هــرم 

ُ
امل

التي كانت تحكم سورية آنذاك، ومّكنه موقعه 
الصفقة  وإتــمــام  الدستور،  على  االلتفاف  من 
بسرية مطلقة. ويذكر رياض سيف أن الخوف 
الــــوزراء في  كــان يسيطر على رئــيــس مجلس 
الــزعــبــي، مــن تمرير تلك  الــفــتــرة، محمود  تلك 
موافقا  يكن  لم  إذ  الوثائق،  تــدل  كما  الصفقة 
على اختيار طريقة الـ »بي أو تي« في التعاقد 
)بناء املشروع واستثماره سنوات ثم إعادته 
إلى الدولة(. وقد أشاع النظام زورًا أن الزعبي 
إقالة حكومته  الخيار، وتّمت  وافــق على هذا 
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MEDIA

منحة مالية من النظام 
تثير سخرية السوريين

منظمات حقوقية تنضم 
لدعوى ضد NSO اإلسرائيلية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

أقيــل محمــد ن. )25 عامــا( مــن العمــل بعــد أن 
كان موظفــا فــي إحــدى املؤسســات الخاصــة، 
ألن شــغله الشــاغل کان لعبــة »ببجــي«، فهــو 
لــم يهتــم بالعمــل لقلــة نومه في الليل بســبب 
 عن غيابه عن العمل بني الفينة 

ً
اللعبة، فضا

الجديــد«  »العربــي  لـ يحكــي  كمــا  واألخــرى، 
أحد رفاق عمله. تجربة إدمان لعبة »ببجي« 
فــي أفغانســتان تخــّص العديــد مــن الشــباب، 
اآلبــاء،  مــن  متكــّررة  شــكاوى  إلــى  أدى  مــا 
وتعالــي األصــوات فــي املجتمــع األفغاني في 
املجمــل، مــا جعــل الحكومــة األفغانية تحظر 

لعبة »ببجي« مؤقتا.
اللعبــة  حظــر  التقنيــة  وزارة  إعــان  وبعــد 
اإللكترونيــة  األلعــاب  أكثــر  مــن  كانــت  التــي 
وزارة  جــاءت  الشــباب،  أوســاط  فــي  رواجــا 
الشــؤون الدينيــة املعروفة هنا بــوزارة الحج 
واألوقــاف لتصــدر فتــوى تطلــب مــن خالهــا 
تجنــب اللعبــة ألســباب تســردها فــي طيــات 
فــي  األفعــال  ردود  كانــت  بينمــا  فتواهــا. 
الشــارع األفغانــي حيــال القــرار متوزعــة بــني 
كانــت  الترحيــب  كفــة   

ّ
لكــن مرحــب ورافــض، 

أوسع، لكون اللعبة »تؤثر سلبا في نفسيات 
 إلى إضاعتها 

ً
الشــباب بعــد إدمانها، إضافــة

الشــارع  فــي  الكثيــرون  يــرى  كمــا  للوقــت«، 
األفغاني.

يقــول الشــاب أحمــد غنــي محبــي، وهــو كان 
»العربــي الجديــد« إن  أحــد مدمنــي اللعبــة لـ
القــرار صائــب وفي محله، ويضيف: »يا ليت 
ألن  البدايــة،  منــذ  ذلــك  الحكومــة  فعلــت  لــو 
الحــرب  بلــد كأفغانســتان حيــث تســود  فــي 
والويــات، ثمــة تأثيرات كبيــرة للعبة ببجي 
فــي نفــوس الشــباب، وبالتالــي هــذه اللعبــة 
البدايــة«.  مــن  ــر 

َ
حظ

ُ
ت أن  املفــروض  مــن  كان 

يذكــر غنــي الكثيــر من أقرانــه ورفاقه مدمني 
اللعبــة، تاركــني وراءهــم جميــع األعمــال مــن 

الدراسة وأعمال البيت وغيرها.
وإلــى جانــب إضاعــة الوقــت واإلدمــان، كانت 
علــى  جمــة  عكســية  آثــار  »ببجــي«  للعبــة 
 إن 

ً
املجتمع األفغاني، كما يؤكد محبي، قائا

»املجتمع األفغاني بحاجة إلى ألعاب تهدئ 
الحــرب، ال  أرهقتهــا  التــي  الشــباب  أعصــاب 
إلــى ألعــاب تشــجعهم علــى مزيــد مــن العنــف 
وتخلــق بينهــم صراعات«، مؤكدًا أن الشــبان 
وحدهم ليسوا مدمني لعبة ببجي، بل حتى 

الفتيات.
األســتاذ  ســميع،  محمــد  يقــول  جانبــه،  مــن 
الجامعــي، وهــو أحــد من عانوا جــراء اللعبة، 
»العربــي  لـ أبنائــه،  مــن  اثنــان  أدمنهــا  إذ 
الجديــد«، إن األلعــاب اإللكترونيــة بأســرها 
أصبحــت طامــة لجيلنــا الحاضــر، وتحديــدًا 
»ببجــي«، حيــث إن اثنــني مــن أبنائــي وأبنــاء 
أخي، جميعهم مرتبطون باللعبة ومدمنون 

منوعات

ســتنتهي  كانــت  كيــف  أدري  أكــن  لــم  لهــا. 
ســلبية  تأثيــرات  لهــا  إذ  القضيــة،  هــذه 
إن األخــوان يتشــاجران فيمــا  كبيــرة، حيــث 
الحكومــة  بقــرار  مشــيدًا  بســببها«،  بينهمــا 
بحظرهــا، ومطالبــا بــأن يكــون الحظــر دائما 
املواطنــني  شــكاوى  وحيــال  موقتــا.  وليــس 
الناطــق باســم إدارة  كســميع وغيــره، يقــول 
ســعيد  اإللكترونيــة،  والبرامــج  االتصــاالت 

إن  لــه،  صحافــي  تصريــح  فــي  شــينواري، 
والــوزارة  مؤقــت،  ببجــي  لعبــة  حظــر  »قــرار 
تعمــل بجديــة وتتشــاور مــع أطيــاف الشــعب 
املختلفة، وتحديدًا املعنيني باملجال، إلخراج 
حلــول دائمــة للقضيــة«، مؤكــدًا أن »الــوزارة 
مــن وزارة   

ً
الخصــوص كا بهــذا  استشــارت 

واإلدارت  الصحــة  ووزارة  الدينيــة  الشــؤون 
الشــباب،  بشــؤون  املعنيــة  واملؤسســات 

مؤقتــا«.  اللعبــة  تحظــر  أن  إلــى  وتوصلــت 
فيمــا قــال رئيــس إدارة االتصــاالت والبرامــج 
اإللكترونيــة فــي وزارة التقنيــة عمر منصور 
أنصــاري، فــي بيــان، إن »القــرار ال يعنــي أن 
بــل  اإللكترونيــة،  باأللعــاب  عنــى 

ُ
ت اإلدارة ال 

هنــاك العمــل الجاد بهــذا الخصوص. ونحن 
نعمل مستفيدين من هذه الفرصة ألن نضع 
بالتشــاور مــع الجهــات املختلفة آلية شــاملة 
نافعــة  تكــون  التــي  اإللكترونيــة  لأللعــاب 

وبناءة ويستفيد منها جيل الشباب«.
وزارة  نبــرة  كانــت  ذلــك،  مــن  العكــس  وعلــى 
إصــدار  عنــد  حــدة  أكثــر  الدينيــة  الشــؤون 
فتــوى حظــر لعبــة ببجــي، إذ اعتبــرت أنهــا 
مضيعة للقوات، وصرف لهمم الشــباب على 
اإلدارة  »علــى   :

ً
مضيفــة منــه،  جــدوى  ال  مــا 

املعنيــة أن تعمــل مــن أجــل مســتقبل الشــباب 
في مجال التقنية وما ينفع الباد والعباد«.

إال أن فــي الشــارع األفغانــي مــن أدان القــرار، 
ووّجه انتقادات الذاعة إلى الحكومة بسببه. 
الجامعــي  الشــاب  يقــول  الخصــوص  بهــذا 
»العربي الجديد« إن الحكومة  محمد نوين لـ
 
ً
تشــغل نفســها بمــا ال جــدوى منــه، متســائا

تبــت  أن  اســتطاعت  قــد  الحكومــة  كانــت  إن 
فــي جميــع امللفــات األخــرى املهمــة كالصحــة 
واألمــن وغيرهــا حتــى تأتــي وتحظــر لعبــة 
ببجــي«. ويؤكــد نويــن أن »دول العالــم تعمل 
علــى تطويــر ثقافة األلعــاب، ولكن في بادنا 
تحظرها دون أن تأتي ببديل آخر للشباب«.

فــي  واالتصــاالت  التقنيــة  لجنــة  وكانــت 
البرملــان األفغانــي قــد طلبت في 23 من شــهر 
وزارة  مــن  املاضــي  األول  تشــرين  أكتوبــر/ 
شــكاوى  بعــد  ببجــي  لعبــة  حظــر  التقنيــة 
قدمــت للبرملــان مــن قبــل ناشــطني وشــباب. 
وقــال نائــب وزيــر الشــؤون البرملانيــة محمــد 
علــي كاظمــي، آنــذاك فــي تصريــح صحافــي 
إلــى  البرملــان  طلــب  أوصلــت  الــوزارة  إن  لــه، 
لعبــة  بحظــر  يوصــي  الــذي  التقنيــة  وزارة 
ببجي. وبعد قرار الحظر، رحب رئيس لجنة 
التقنيــة واالتصــاالت فــي البرملــان األفغانــي 
محمــد أكبــر ســلطان زادة بالخطــوة، مؤكــدًا 
ملطلــب  تلبيــة  الحقيقــة  »فــي  ــه 

ّ
أن بيــان  فــي 

نــواب الشــعب فــي البرملــان ومــا يتطلــع إليــه 
اآلبــاء، كذلــك فإنــه ســيتيح الفرصــة للشــباب 
األفغانــي كــي يصــب اهتمامهــم نحــو أمــور 
ــاءة والدراســة وصــرف الوقــت فــي أعمــال 

ّ
بن

الخيروتنمية الشعب«.
أعــداد  وقلــة  العــام  الترحيــب  إلــى  وبالنظــر 
ال  األفغانــي،  الشــارع  فــي  للقــرار  املندديــن 
يبدو أن يكون قرار حظر الحكومة األفغانية 
 ما تكشف بسبب حظر الحكومة 

ّ
مؤقتا. لكن

للعبــة، أن عــدم وجــود سياســة وآليــة شــاملة 
عمومــا  اإللكترونيــة  البرامــج  بخصــوص 
واأللعــاب علــى وجــه الخصــوص، مــن أكبــر 

املشاكل املوجودة في هذا القطاع.

تشجع لعبة »ببجي« 
على العنف في بلد 

مثقل بالحرب

لحقــوق  منظمــات  مــن  تحالــف  انضــم 
رفعتهــا  قضائيــة  دعــوى  إلــى  اإلنســان 
شــركة »فيســبوك« علــى شــركة »إن إس أو 
غــروب تكنولوجيــز« اإلســرائيلية لبرامــج 
 إن الشركة »تعطي أولوية 

ً
التجسس قائا

للربح على حساب حقوق اإلنسان«.
وقدمت املنظمات ومنها منظمة »أكسيس 
و»منظمــة  اإلنترنــت،  لحقــوق  نــاو« 
و»لجنــة  لنــدن،  ومقرهــا  الدوليــة«  العفــو 
مذكــرة  األربعــاء،  الصحافيــني«،  حمايــة 
ضــد  »فيســبوك«  معركــة  لدعــم  قانونيــة 
الشــركة اإلســرائيلية التــي يتهمهــا عماق 
ثغــرة  باســتغال  االجتماعــي  التواصــل 
»واتســاب«  الفوريــة  الرســائل  خدمــة  فــي 
التابعــة لــه الختــراق هواتــف ناشــطني فــي 
فــي  ومعارضــني  اإلنســان  حقــوق  مجــال 

جميع أنحاء العالم.
محكمــة  أمــام  املرفوعــة  املذكــرة  وتضيــف 
التاســعة  للدائــرة  األميركيــة  االســتئناف 
 للمعركــة القانونيــة بــني »فيســبوك« 

ً
ثقــا

فــي  بــدأت  والتــي  اإلســرائيلية،  والشــركة 
أكتوبر/ تشرين األول 2019. 

ويــوم االثنــني رفعــت مجموعة مــن عمالقة 
»مايكروســوفت«  منهــا  التكنولوجيــا 
مذكــرة  و»سيســيكو«  و»ديــل«  و»غوغــل« 
التســلل  أدوات  أن  مــن  حــذرت  مماثلــة 

الخاصــة بشــركة )إن.إس.أو( تشــكل خطــرًا 
على سامة املستخدمني عبر اإلنترنت.

إنهــا يجــب أن  الشــركة اإلســرائيلية  وتقــول 
تســتفيد مــن »الحصانــة الســيادية« كونهــا 
توفر أدوات اختراق رقمية للشرطة ووكاالت 
يحمــي  قانونــي  مبــدأ  وهــو  املخابــرات 
الدعــاوى  مــن  عمومــا  األجنبيــة  الحكومــات 
القضائية. وخسرت الشركة تلك الحجة أمام 
املحكمــة الجزئيــة لشــمال واليــة كاليفورنيــا 
فــي يوليــو/ تموز املاضي مما جعل الشــركة 

تستأنف أمام الدائرة التاسعة.
اإلنســان  حقــوق  عــن  مدافعــون  ووثــق 
مثــل  أماكــن  فــي  التكنولوجيــا  وخبــراء 
و»منظمــة  تورونتــو  فــي  الب«  »ســيتيزن 
حــاالت  لنــدن  فــي  الدوليــة«  العفــو 
»أن  فيهــا تكنولوجيــا شــركة  اســتخدمت 
إس أو« الســتهداف صحافيــني ومحامــني، 
أجــل  مــن  يضغطــون  تغذيــة  وخبــراء  بــل 

فرض رسوم على املشروبات الغازية.
واألحــد املاضــي، كشــف مختبــر »ســيتيزن 
 برمجيــة »بيغاســوس« 

ّ
الب« فــي تقريــر أن

فــي  اســتخدمت  أو«  إس  »إن  لـــ التابــع 
ومعــدًا  صحافيــا   36 هواتــف  اختــراق 
قنــاة  فــي  تنفيذيــا  ومســؤواًل  ومذيعــا 
»الجزيــرة«، وكذلــك جهــازًا يخــص مذيعــة 
لحســاب  العربــي«،  »التلفزيــون  فــي 

السعودية واإلمارات. وربط البعض أيضا 
بني أدوات »أن إس أو« للتجسس وبني قتل 
خاشــقجي  جمــال  الســعودي  الصحافــي 
الذي قطعت أوصاله في القنصلية التركية 
املــدون  فــي إســطنبول عــام 2018. ويقــول 
املعــارض وصديــق خاشــقجي، عمــر عبــد 
العزيــز، إن تمكــن الحكومــة الســعودية مــن 
االطــاع علــى رســائلهما عبــر »واتســاب« 

هو الذي أفضى إلى موته.
)العربي الجديد، رويترز(

)Getty( قالت الوزارة إّن الحظر مؤقت

)Getty(

عمار الحلبي

مواقــع  علــى  ناشــطني  مــن  ســخرية  األســد  بشــار  مرســومها  أصــدر  منحــة  لقيــت 
التواصــل االجتماعــي، خاصــة »فيســبوك« بعــد نشــر صفحــة »رئاســة الجمهوريــة 
العربيــة الســورية« املرســوم املزعــوم. وأصــدر رئيــس النظام الســوري، بشــار األســد، 
األربعــاء، »مرســوما تشــريعيا« يقضــي بصــرف منحــة 50 ألــف ليــرة ســورية ملــرة 
واحدة للعاملني املدنيني والعسكريني في حكومته، و40 ألف ليرة سورية ألصحاب 
املعاشــات التقاعدية من مدنيني وعســكريني. وقالت وكالة األنباء الرســمية »سانا« 
إن رئيس النظام أصدر »املرسوم التشريعي رقم )34(«، الذي يقضي بصرف منحة 
ملــرة واحــدة بمبلــغ مقطــوع )50000( ليــرة ســورية فقــط، لــكل مــن العاملــني املدنيــني 

والعسكريني في الوزارات واإلدارات واملؤسسات العامة والقطاع العام.
وينص أيضا على صرف منحة ملرة واحدة بمبلغ مقطوع 40000 ألف ليرة سورية 
فقــط ألصحــاب املعاشــات التقاعديــة مــن العســكريني واملدنيــني املشــمولني بــأي مــن 

قوانني وأنظمة التقاعد والتأمني واملعاشات والتأمينات االجتماعية النافذة.
وبحسب ما أفادت به مصادر محلية فإن املبلغ املزمع صرفه من قبل النظام منحة 
للموظفــني واملتقاعديــن، ال يتجــاوز 17 دوالرا أميركيــا، حيــث بلــغ ســعر الليرة أمام 
الــدوالر للشــراء 2910 وللمبيــع 2940. وقــال حمــزة علــو: »تبحتــرو بهــل النعم يعني 
16دوالر«، وكتــب أبوشــوقي عــزام: »وهلــي مــو موظــف بهــل الدولــة العليــة. عمرو ما 

يعيش وال ياخد شي. قال مكرمه قال«.
وطالــب مؤيــدون للنظــام األخيــر بتحقيــق العــدل بــني املوظفــني وغيــر املوظفــني عــن 
طريق تقديم تلك املنحة ملن يملك »البطاقة الذكية«، وهي بطاقة يقوم النظام ببيع 
الحاجيــات الرئيســية للمواطنــني مــن خالهــا. وكتــب ســهيل سعســوع: »يــا ريــت لو 

كانت عالبطاقة الذكية منشان ما حدا ينحرم   منـها«.
يذكر أن املناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تعاني من سوء وتدٍن في كافة 
مســتويات الحيــاة نتيجــة االنهيــار االقتصادي للنظام وانهيار ســعر صرف الليرة 
 عن العقوبات املفروضة على النظام من االتحاد األوروبي وأميركا.

ً
السورية، فضا

حظر لعبة »ببجي«: انقسام أفغاني

غرامات 
أسترالية

سيدني ـ العربي الجديد

اقترحت الحكومة الفيدرالية األســترالية مشروع 
إزالــة  علــى  اإلنترنــت  شــركات  يجبــر  قانــون 
املحتــوى الضــار بشــدة أو املســيء أو املتنمر في 
غضون 24 ســاعة، أو املخاطرة بالحظر وغرامة 
555 ألف دوالر. وفي الوقت الحالي، يجب اتخاذ 
إجراءات بشــأن إشــعارات اإلزالة املتعلقة بإساءة 

واإلســاءة  الصــور،  علــى  القائمــة  االســتخدام 
اإللكترونيــة، والتنمــر عبــر اإلنترنــت، واملحتــوى 

الخطير الضار، في غضون 48 ساعة.
القانــون، إذا تجاهــل موقــع أو تطبيــق  وبموجــب 
االعتــداء  مــواد  مثــل  محتــوى  إزالــة  إشــعارات 
الجنسي على األطفال، سيطلب مفوض السالمة 
ومتاجــر  البحــث  محــركات  مــن  اإللكترونيــة 
الخدمــات.   هــذه  إلــى  الوصــول  التطبيقــات حظــر 

وســتواجه املواقع ومنصات التواصل االجتماعي 
لتجاهــل  دوالر  ألــف   555 إلــى  تصــل  غرامــات 
ســيواجه  بينمــا  التصيــد،  مــواد  بإزالــة  توجيــه 
األفراد غرامات تصل إلى 111 ألف دوالر.  وهذه 
هي العقوبات املعمول بها بالفعل بالنسبة للتنمر 
اإللكتروني على طفل، لكن سيتم تمديدها لتشمل 
البالغــن. وتمــت إضافــة قــوة حظــر مواقــع الويــب 
الســريعة للســماح للمفــوض بالــرد علــى أحــداث 

كرايستشــيرش  هجمــات  مثــل  اإلنترنــت،  عبــر 
خدمــة  مــزودي  مطالبــة  خــالل  مــن  اإلرهابيــة، 
اإلنترنــت بحظــر الوصــول إلى املحتــوى اإلرهابي 
والعنيــف جــدًا لفتــرة زمنيــة محــدودة. وســيكون 
مفــوض الســالمة اإللكترونيــة قــادرًا علــى كشــف 
املزيفــة  أو  املجهولــة  الحســابات  وراء  الهويــات 
املســؤولة عن إســاءة االســتخدام عبر اإلنترنت أو 

تبادل املحتوى غير القانوني.

حظرت وزارة التقنية األفغانية لعبة »ببجي« اإللكترونية التي تلقى رواجًا كبيرًا في أوساط الشباب حول العالم، ما يصل إلى حّد اإلدمان، 
في ظّل انقسام اآلراء حول القرار
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الــفــنــيــة. هـــذه عملية تــنــفــي مــعــهــا جــمــالــّيــات 
 اإلنــتــاج 

ّ
الــصــورة والـــصـــوت. رغـــم ذلـــك، يــظــل

ه 
ّ
أن مع   ،

ً
قليال ألفــالٍم سينمائية  التلفزيوني 

. فاألفالم التلفزيونية 
ً
يحضر في املغرب مثال

 ،
ُ
التي أنجزها مخرجون سينمائيون ناجحة

ــا أتـــــاح لــهــم بــعــض الــــراحــــة عــلــى مــســتــوى  مـ
مادية  إمكانّيات  به من  يرتبط  اإلنتاج، وما 
وتقنية. بعيدًا عن املــغــرب، تــزداد الــهــّوة بني 
في  للتلفزيون،   

ّ
أن مع  والسينما،  التلفزيون 

الــزمــن، أهمية بالغة ومركزية في حياة  هــذا 
ــي وبـــاء كــورونــا 

ّ
الــنــاس، خــصــوصــًا مــع تــفــش

 يــومــيــًا، وبــاتــت 
ً
ـــشـــاهـــدة فــعــال

ُ
الــــذي جــعــل امل

الشاشة الكبيرة العاملية محتاجة بشّدة إلى 
واصلة 

ُ
مل )التلفزيون(  البصري  الوسيط  هذا 

ــــشــــاهــــدة، وإلــــــى مـــنـــّصـــات رقـــمـــيـــة أيـــضـــًا، 
ُ
امل

استثمرت أمـــوااًل ضخمة فــي شـــراء األعــمــال 
ــقـــد عـــامـــلـــون  ــتـ ــا. اعـ ــهــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة وعــــرضــ
 
ّ
كــثــيــرون فــي الــصــنــاعــة الثقافية والــفــنــيــة أن

الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

ــة بــــني الــتــلــفــزيــون  ــعـــالقـ ـــخـــذ الـ
ّ
تـــت

ــا مــــالمــــح عـــــــــّدة، تـــبـــدأ  ــمـ ــنـ ــيـ والـــسـ
ــتــــاج، وتنتهي  بــمــرحــلــة دعــــٍم وإنــ
بانتقاء وعرض. لأولى مكانتها وأهمّيتها 
في دول عربّية، تدعم فيها قنوات تلفزيونية 
ــــرط الـــحـــصـــول عــلــى  أعــــمــــااًل ســيــنــمــائــيــة، شـ
ــائـــدات الــفــيــلــم، رغــــم ويــــالت هــذه  جــــزٍء مـــن عـ
الــتــجــربــة وخــيــبــاتــهــا الـــتـــي أنــتــجــت أفــالمــًا 
ــــي خـــصـــوصـــيـــات الــشــاشــة  ــراعـ ــ ـ

ُ
بـــاهـــتـــة، ال ت

ــم َمــشــاهــد، 
ّ
الــكــبــيــرة مــن حــجــم لــقــطــات، وســل

مفاهيم  تراهن على  ُمغّيبة،  وحبكة تخيلية 
الــفــرجــة واالســـتـــهـــالك الــتــي تــطــبــع الــوســيــط 
ض الـــتـــبـــّصـــر والــحــلــم  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي، فـــُيـــعـــوَّ
هكذا  الــتــرفــيــه.  بمفهوم  والــتــخــّيــل  والتفكير 
يـــغـــدو الــفــيــلــم الــســيــنــمــائــي مــنــتــجــًا بــصــرّيــًا 
 تخيليًا، وال يختلف تلقيه عن 

ً
عاديًا، ال عمال

اعتبر  لذلك،  الدرامية.  واملسلسالت  البرامج 
 ال حياة 

ْ
خرج الفرنسي جان ـ لوك غودار أن

ُ
امل

السينما،  صــاالت  خــارج  السينمائي  للفيلم 
فُمشاهدته على شاشة التلفزيون تجعل املرء 
جذورها  من  ة 

ّ
وُمجتث رديئة  سخة 

ُ
ن ُيشاهد 

جسدت الشنطي 
جائحة كورونا عبر تصوير 

طفل يلبس الكمامة

مشاهدة الفيلم 
السينمائي على التلفزيون 

تجتثّه من بيئته األصلية

ليس من الضروري أن ُتعتَمد 
دائمًا األلوان الفاتحة 

في غرف األطفال

2223
منوعات

العالقة بدأت تتشابك وتتالحم ُمجّددًا. لكن، 
ـــّدد مـــخـــرجـــون بـــهـــذا الــوســيــط  ــا نــ ــان مـ ــرعـ سـ
الحجر،  يوميات  فــي  »الهجني«  التلفزيوني 
األخير  بهذا  السينما  استعانة   

ّ
أن معتبرين 

ال تخرج عن سياق يوميات كــورونــا، ريثما 
فتعود  دًا،  ُمــجــدَّ السينمائية  الــصــاالت  ح 

َ
فت

ُ
ت

األمور إلى نصابها.
ــــيــــة بـــــني الـــتـــلـــفـــزيـــون 

ّ
ــــتــــشــــظ

ُ
ــة امل ــالقــ ــعــ عـــــن الــ

كان  إذا  وعّما  العربي،  العالم  في  والسينما 

األّول قادرًا على إنتاج أفالٍم سينمائية جاّدة، 
ـــه يبقى مــجــّرد وســيــٍط ترفيهي، تنعدم 

ّ
أن أم 

فــيــه شـــــروط الـــحـــيـــاة الــفــنــيــة بــالــنــســبــة إلــى 
الفيلم، تحّدث معنيون باملسألة إلى »العربي 
الــجــديــد«. املــخــرجــة الــســورّيــة ســـؤدد كــعــدان 
ــــه »مــــع كــــورونــــا، أصــبــحــت الــحــدود 

ّ
قــالــت إن

والتلفزيونية  السينمائية  الــشــاشــتــني  بــني 
ـــه »مــع عــدم الــقــدرة على 

ّ
مــحــدودة جـــدًا«، وإن

الذهاب إلى صالة سينما، أصبحت الشاشة 
ــات الــعــاملــيــة  ــّصـ ــنـ الــتــلــفــزيــونــيــة املــحــلــيــة واملـ
الــصــلــة الـــوحـــيـــدة بـــني الــفــيــلــم والــجــمــهــور«. 
 هذا األمر ربما يكون »فرصة 

ّ
وأشارت إلى أن

استعانت  )بــالتــفــورم(  الـــ  
ّ
أن جـــّيـــدة، خــاّصــة 

ــف( فــي هذه 
ّ
بــأفــالٍم كثيرة مــن )سينما املــؤل

الفترة، لتغذية مخزونها أمام الطلب الكبير 
املفاجئ على األفالم، فأصبحت األفالم فجأة 
مــوّجــهــة إلــــى الــجــمــهــور الــكــبــيــر«. وأضــافــت 
كعدان: »في هذه الفترة، ُعرض عدد كبير من 
املنّصات، وهذا  هــذه  املهرجانات على  أفــالم 

لصالح األفالم العربية«.
 
ْ
 في أن

ٌ
 الخطورة كامنة

ّ
مع ذلك، رأت كعدان أن

تصبح هذه املنّصات »املكان الوحيد لعرض 
األفــــــــالم، أو املــــصــــدر األســــاســــي لــلــتــمــويــل«. 
الفيلم  جماليات  »تختلف  إليها،  فبالنسبة 
ــالــــة ســيــنــمــا وشـــاشـــة  ومـــتـــطـــلـــبـــاتـــه بــــني صــ
صــغــيــرة«. وأضـــافـــت: »تــمــيــل املــنــّصــات إلــى 
الــلــقــطــات املـــقـــّربـــة، والـــتـــي تـــبـــدو أفـــضـــل في 
شــاشــات صــغــيــرة، بــاإلضــافــة إلــى تفضيلها 
ــــه يــســهــل الضغط 

ّ
ــقـــاع الــســريــع جــــدًا. ألن اإليـ

على زرٍّ ما لتغيير الفيلم. في صالة السينما، 
ــان والـــــزمـــــان مـــخـــتـــلـــفـــان، فـــزمـــن الــفــيــلــم  ــكــ املــ
ــرات خارجية. 

ّ
مــؤث أو  إلــهــاء  أي  بــال  ُمسيطر 

الخارج يختفي في عتمة الصالة«. إنتاجيًا، 
 الــتــلــفــزيــون ربـــمـــا يــســاعــد 

ّ
قـــالـــت كـــعـــدان إن

عــلــى إنــتــاج أفــــالٍم سينمائية كــثــيــرة »تــكــون 
بات 

ّ
مهّمة«، و«تختلف جمالياتها عن متطل

الــتــلــفــزيــون، كــحــال الــتــلــفــزيــونــات األوروبـــيـــة. 
 عـــدد األفــــالم فــي الــتــلــفــزيــونــات العربية 

ّ
لــكــن

قليل جدًا، مقارنه باألفالم الباقية«. واعتبرت 
ه »في حال لم يكن هناك جهد لجعل )كوتا( 

ّ
أن

هــذه األفـــالم أكــبــر، ستستمر مــعــانــاة األفــالم 
العربية في البحث عن التمويل، مع االختفاء 
التدريجي ملنح سينمائية كثيرة، أو لندرتها 

.»
ّ

على األقل
مـــن جــهــتــه، يــفــتــرض املـــخـــرج الــلــبــنــانــي جــان 
 »تــكــويــن جزئية مــن اإلجــابــة 

ّ
، أن

ً
رطـــل، بــدايــة

ــؤال كـــهـــذا، ُيـــخـــرج مـــن بــاطــن الـــذاكـــرة  عــلــى ســ
السينما  تاريخ   تعّرفنا عليه من 

ْ
أن ما سبق 

والتلفزيون، خاصة حني كان يجري الحديث 
كــان له عالقة بما حملته مرحلة بناء  عن ما 
مــع ذلك  تــرافــق  الضخمة، ومــا  االستديوهات 
مــن حــرص واضــح على تلك املصانع الكبرى 
لـــأفـــالم، مـــن خـــالل مــدرائــهــا أو أصــحــابــهــا«. 
 تـــلـــك االســـتـــديـــوهـــات »تـــقـــوم 

ّ
ــــى أن ــار إلـ ــ ــ وأشـ

املساهمني  أو  املمثلني  ــّم  أهـ عــلــى  وتــســتــحــوذ 
في تطوير صناعتها، ومعهم فريق كامل من 
إلــى املخرجني وكتاب  التقني، وصــواًل  العمل 
على  يحرصون  ما جعلهم  إلــخ.  السيناريو... 
أمـــريـــن، يــتــرافــق أحــدهــمــا مـــع اآلخـــــر: تــوقــيــع 
اتفاقات )حصرية( ألعوام متفاوتة العدد، مع 
رواتــــب مـــحـــّددة؛ واشــتــغــال إعــالمــي وإعــالنــي 
على تحسني ُصــورهــم، ونــشــرهــا فــي وسائل 
اإلعــــالم املــتــوافــرة حينها، وعــلــى أكــبــر نطاق 
مــمــكــن«. على هــذا األســــاس، اعتبر جــان رطل 
يجيب  الفيلم  تجعل  الــصــنــاعــة  »مـــفـــردات   

ّ
أن

على أمور الترفيه أواًل وحصريًا، ويحمل في 
طياته وجوهًا إنسانية، وما يلحق بذلك ربما 
ملزيٍد  وتكوينها،  الــحــاجــات  بمتابعة  ق 

ّ
يتعل

من االستهالك واإلبهار بالشكل، مع القليل من 
وُيلفت  لكنه يحكي بجاذبية  ُمكّرر،  مضموٍن 
املوجبات  الئحة  على  وهــذا محسوب  النظر، 

واملحظورات على أكثر من مستوى«.

إبراهيم علي

تــمــامــًا كــحــال كــل اإلنــتــاجــات الــفــنــيــة، عرفت 
الساحة الدرامية هذه السنة تراجعًا واضحًا 
ــــدد املـــســـلـــســـالت الـــعـــربـــيـــة املـــعـــروضـــة،  فــــي عـ
بــســبــب اســتــحــالــة الــتــصــويــر فـــي ظـــل تفشي 
ــاء كــوفــيــد 19. وكــانــت حصيلة مــا عــرض  وبـ
 ،

ً
عــلــى الـــشـــاشـــات ومــنــصــات الـــبـــث 20 عــمــال

هذا  حصيلة  وفــي  نجاحها.  نسبة  تــفــاوتــت 
املمثلني كيف يحصدون  عــرف بعض  الــعــام 

النجاح بينما فشل آخرون في ذلك.
 أبـــــــرز املـــســـتـــفـــيـــديـــن مــــن شــــح األعــــمــــال 

ّ
لــــعــــل

مكسيم خليل،  السوري  املمثل  كان  الدرامية 
إذ حصد نجاحًا كبيرًا بعد أدائه دور إعالمي 
آدم« )سيناريو  وصولّي في مسلسل »أوالد 
رامي كوسا، وإخراج الليث حجو(. نتابع في 
العمل قصة البطل بكل تشعباتها ومشاكلها، 
ــتـــحـــاره عبر   انـ

ً
لــيــنــتــهــي بـــه الـــحـــال مــســجــال

أبرز  أمــا  »فيسبوك«.  الخاصة على  صفحته 
الــخــاســريــن فقد يــكــون عــابــد فهد الـــذي لعب 
شــخــصــيــة »مــيــنــا« فـــي مــســلــســل »الــســاحــر« 
)ســيــنــاريــو ســـالم كــســيــري وحــــازم سليمان، 
إخراج محمد لطفي(. العمل الذي عرض في 
رمـــضـــان املـــاضـــي بـــدا ضــعــيــفــًا بــشــكــل كبير. 

لــديــهــا الــفــضــول ملــعــرفــة تفاصيل ذلـــك الفن 
أنها  الجديد«،  لـ«العربي  »املثير«. وتوضح 
بدأت بالبحث عن تفاصيل فن »الكويلينغ« 
ــد  ــا، وقــ ــتــــهــ ــقــ ــدة صــــديــ ــاعــ ــســ ــمــ الــــصــــيــــنــــي بــ
إذ  الرسم،  شجعتها على ذلك قدرتها على 
أنها  إال  بالفحم،  الرسم  كانت متمرسة في 
فن  فــي  وتــطــويــرهــا  أرادت صــقــل موهبتها 
لوحاتها  تمييز  خــاللــه  مــن  لتتمكن  نــــادر، 
الــفــن في  هـــذا  نــــدرة  التشكيلية.  وأعــمــالــهــا 
قــطــاع غـــزة، وعـــدم انــتــشــاره كــبــاقــي الفنون 
التشكيلية، كانا السبب األبرز في توجهها 
إلــــى الــعــمــل فـــيـــه، إذ رغـــبـــت مـــن خـــاللـــه في 
مكنها من ترك 

ُ
تقديم لوحات فنية مختلفة ت

جــذب  يمكنها  والـــتـــي  الــخــاصــة،  بصمتها 
انتباه الجمهور.

ــهــــت الــشــنــطــي فـــي بـــدايـــة مــشــوارهــا  وواجــ
بعض الصعوبات الخاصة بتوفير األدوات 
ــلـــوحـــات املــصــنــوعــة من  ــة إلتـــمـــام الـ الــــالزمــ
الــلــفــافــات الــورقــيــة، إال أنــهــا اعــتــمــدت على 
اقــتــصــرت فيها  األدوات األســاســيــة، والــتــي 
املــلــونــة واملـــشـــرط  األوراق  اســـتـــخـــدام  عــلــى 
وإبـــــرة »الــكــويــلــيــنــغ« والــــالصــــق. وجــســدت 
الفنانة الشابة عبر لوحاتها اآليات القرآنية 
وبعض األذكار الدينية، إلى جانب تجسيد 

غزة ـ عالء الحلو

الشنطي  نــداء  الفلسطينية  الفنانة  تصفف 
لوحاتها امللونة بعضها إلى جانب بعض 
ــــاص داخــــــــل مــــنــــزلــــهــــا، شـــمـــال  ــ ــن خـ ــ ــ فـــــي ركـ
مــديــنــة غـــزة، وقـــد صنعتها بــاســتــخــدام فن 
»الــكــويــلــيــنــغ« الــصــيــنــي، والــــذي ُيــعــتــَبــر من 
اللوحات  الــنــادرة. وتــأخــذ  الــورقــيــة  الفنون 
نهاية  فـــي  املــلــونــة  األوراق  مـــن  املــصــنــوعــة 
 ثــالثــي األبـــعـــاد. ويــبــدأ العمل 

ً
الــعــمــل شــكــال

بلف شريٍط من الورق وتحويله إلى لفائف 
األساسية،  الفكرة  لتشكيل  أطــرافــه  ولصق 
وآلــيــة  ــســتــخــدمــة 

ُ
امل األحـــجـــام  فيما تختلف 

ا لفكرة اللوحة.
ً
التنفيذ وفق

ويختص فن لف الــورق، أو ما يعرف باسم 
فــــن »الـــكـــويـــلـــيـــنـــغ«، بـــاســـتـــخـــدام الـــشـــرائـــط 
ها وتشكيلها 

ّ
الورقية امللونة، والتي يتم لف

ولصقها بشكل متناسق لصنع تصميمات 
شكل بمجموعها لوحات 

ُ
 ت

ْ
زخرفية فنية. إذ

أفكاًرا متنوعة، فيما  فنية تشكيلية تحمل 
ستخَدم كذلك لتزيني التصاميم املختلفة. 

ُ
ت

ــات إيــطــالــيــا بــاســتــخــدام هــذا  ــبـ وبـــــدأت راهـ
 اللف لتزيني املجسمات 

َ
الفن، إذ استخدْمن

والــُكــتــب. فيما ساد  الدينية  املـــواد  وأغــلــفــة 
الــورق املقطوع من حــواف الُكتب  استخدام 
لـــف األوراق شــائــًعــا في  املــذهــبــة، وأصـــبـــح 

أوروبا وأميركا وعدد من دول العالم. 
الشنطي، وهــي خريجة  نــداء  الفنانة  تقول 
ــر بــمــديــنــة  ــ عــلــم اجــتــمــاع مـــن جــامــعــة األزهــ
ــزة، إنــهــا انــجــذبــت إلـــى فـــن »الــكــويــلــيــنــغ«  غــ
عجبت بعدد 

ُ
أ منذ بدايات عــام 2019، حني 

التي صادفتها  الورقية  الفنية  األعمال  من 
ــَدت 

َّ
َول  

ْ
إذ التواصل االجتماعي،  عبر مواقع 

البطولة،  دور  فيه  الــســوري  املمثل  أدى  وقــد 
يتحّول  موسيقي  منسق  شخصية  مجسدًا 
إلى منّجم ويقع في حب سيدة ثرية تعاني 
مـــن مــشــاكــل مـــع زوجـــهـــا االنـــتـــهـــازي. ركــاكــة 
الــفــكــرة، تــضــاعــفــت بــعــدمــا تــوقــف التصوير 
بسبب فيروس كورونا، فانتهى عرض العمل 

بطريقة مفاجئة بعد 15 حلقة.
باسل خياط  نذكر  أيضًا  التراجع   

ّ
خــط على 

الذي لعب دور »يمان/عصمت« في مسلسل 
ــم أداء  ــنـــحـــات« فـــي رمـــضـــان املــــاضــــي. رغــ »الـ
املــمــثــل الـــســـوري الــجــيــّد، إال أن ذلـــك لـــم يكن 
كــافــيــًا إلنــجــاح الــعــمــل وإنـــقـــاذه مــن فــخ امللل 
ــذا املــســلــســل أيــضــًا  والـــالمـــنـــطـــق. عــلــمــًا ان هــ
عرض على 15 حلقة. لكن مقابل هذا التراجع، 
ســّجــل خــيــاط نــجــاحــًا فـــي مــكــان آخــــر، وهــو 
املــســلــســل الــقــصــيــر »عــهــد الـــــدم« )ســيــنــاريــو 
أيــاد ابو الشامات، وإخــراج كريم الشناوي(. 
البطولة املمثلة نادين تحسني  وقد شاركته 
بك، فلعب شخصية سليم فياض الذي يجد 
تنفيذ  عــلــى  تــجــبــره  بعصابة  مــحــاطــًا  نفسه 

جرائم بعد حادث سير عرضي.
ــــاق املـــمـــثـــلـــني الــــســــوريــــني،  ــيـ ــ ــقـــى فـــــي سـ ــبـ نـ
ليسّجل محمود نصر تراجعًا واضحًا بعد 
مشاركته في مسلسل »دانتيل« إلى جانب 
سيرين عبد النور. في العمل يعود محمود 
الواليات املتحدة ليجد  نصر )يوسف( من 
نفسه مــديــرًا إلحـــدى  دور األزيـــاء الشهيرة 
انتحار  بعد  تتعقد  القصة  لكن  لبنان.  فــي 
الــدار غارقة في الديون.  والــده، تاركًا خلفه 
مـــن هــنــا تــتــعــقــد الــقــصــة وتـــتـــفـــّرع، لتنتهي 
نــهــايــة ســعــيــدة. كـــان يــمــكــن لــلــســيــنــاريــو أن 
 ذلــك لــم يحصل 

ّ
يــحــاك بشكل أفــضــل، إال أن

ل من نجاح وانتشار املسلسل.
ّ
وهو ما قل

مــصــريــًا، عــــرف املــمــثــل شــريــف ســالمــة كيف  
يــقــّدم دورًا بـــارزًا فــي مسلسل »أســـود فاتح« 
)سيناريو أمني جمال، وإخراج كريم العدل(. 
فــلــعــب دور ســيــف خــطــاب نــجــل رجـــل أعــمــال 
بعد  الــثــري  النافذ  والـــده  ينقلب على  شهير 
وفــاة شقيقته، ويتواطأ على سجن شقيقته 

رانيا )هيفا وهبي( في إطــار مــشــّوق. يظهر 
ســالمــة بـــدور الــعــابــث والــنــاقــم عــلــى العائلة 
والحياة ويلجأ إلى إدمان املخدرات هرًبا من 

محيط كاذب يريد النيل منه.
أما في لبنان، فلم يستفد املمثل خالد القيش 
كــثــيــرًا مـــن الــفــرصــة الــتــي حــصــل عــلــيــهــا في 

الــقــصــة التي  بــــرودة  مسلسل »هــنــد خـــانـــم«. 
تـــدور حـــول شـــاب يــحــاول الــتــقــرب مــن أرمــلــة 
طــمــعــًا بــثــروتــهــا، دخــلــت ســريــعــًا فـــي ســيــاق 
مــن املــلــل والــــبــــرودة  والــتــطــويــل، مــا أضعف 
إمــكــانــيــات الــقــيــش الــدرامــيــة وجــعــلــتــه أسير 

مشاهد للهواة.

مــــالمــــح الــطــبــيــعــة الــــتــــي صـــورتـــهـــا بــرســم 
األشجار والزهور والورود ومشهد الغروب 
ــا وأشـــكـــالـــهـــا،  ــهـ ــوانـ ــيـــور بــمــخــتــلــف ألـ ــطـ والـ
بــاآلالت  لــوحــات فنية خاصة  فيما صنعت 
املــوســيــقــيــة، كــآلــة الــســاكــســفــون والــقــيــثــارة 
والترانيم املوسيقية وعدد من البورتريهات. 
خريطة فلسطني كانت ضمن اللوحات التي 
حاولت فيها الشنطي الحديث عن القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، إلـــــى جـــانـــب عـــلـــم فــلــســطــني 
ومفتاح العودة، والذي يرمز إلى الالجئني 
الفلسطينيني الذين طردوا من أرضهم على 
 ،1948 عـــام  الصهيونية  الــعــصــابــات  أيـــدي 

عالوة على رسم خريطة العالم.
وتطرقت األعمال الفنية كذلك إلى الحديث 
عن املناسبات االجتماعية اليومية، كأعياد 
امليالد واملناسبات العامة، مثل رأس السنة 
امليالدية وشهر رمضان، فيما جسدت كذلك 
جــائــحــة كــورونــا عــبــر تــصــويــر طــفــل يلبس 
خاصة  فنية  مجسمات  وصنعت  الكمامة، 
بفيروس كورونا. وتأمل من خالل لوحاتها 
أن يــنــتــشــر فـــن »الــكــويــلــيــنــغ« بــشــكــل أكــبــر 
الفنون  أنــه من  في قطاع غــزة، على اعتبار 
املميزة. وقد بدأت بالتجهيز إلعطاء دورات 
تدريبية مختصة بهذا اللون، إال أن تعطل 
الــحــيــاة الــعــامــة فـــي الــقــطــاع بــســبــب تفشي 

فيروس كورونا دفعها إلى تأجيل الفكرة.
وتــحــمــل الــفــنــانــة الــشــنــطــي رســـالـــة إلـــى كل 
شخص يمتلك الطموح والشغف واملوهبة 
املدفونة، بأن يسعى من أجل إثبات موهبته 
وتــطــويــر طــمــوحــه، خــاصــة فـــي قــطــاع غــزة 
الذي يعاني من أوضــاع سيئة في مختلف 
ــاالت، وتـــقـــول »اصـــنـــع مــهــنــتــك بنفسك  املـــجـ

حتى تصل إلى هدفك«.

دراما السنة: 6 وجوه بين النجاح والمللنداء الشنطي... فن »الكويلينغ« الصيني في غزة
من هو الرابح والخاسر 

في معركة الدراما 
العربية 2020؟ أسماء 

كثيرة تنافست في عام 
درامي »غريب«

كارين إليان ضاهر

ــــوالدة، تـــرد إلــى  عــنــدمــا نشير إلـــى غــرفــة حــديــث الـ
ــــورة تــلــك الــغــرفــة الــكــالســيــكــيــة   صـ

ً
أذهـــانـــنـــا عـــــادة

ــألـــوانـــهـــا الـــنـــاعـــمـــة الـــتـــي تــــتــــراوح بــــني الـــزهـــري  بـ
واألزرق واألصــفــر واألخــضــر. فــي الــواقــع، لــم يعد 
اإلطــار.  بهذا  األفكار محصورة  تبقى  أن  ضروريًا 
فــثــمــة ملـــســـات عـــصـــريـــة كـــثـــيـــرة يــمــكــن إضــافــتــهــا 
البتكار األجــواء املمتعة واملميزة في الوقت نفسه 
في غرفة الطفل. شرط االنطالق، بحسب مهندسة 
ة  الديكور ماري داغر، هو عنوان أو »ثيمة« أساسيَّ
د  للغرفة تدور األفكار والتفاصيل حولها. فبمجرَّ
اختيار املوضوع األساسي لتصميم الغرفة، تبدو 
األمور أكثر سهولة، ويمكن التوسع فيه تدريجيًا 
بمختلف التفاصيل التي يمكن اعتمادها. وتشير 
داغــــر إلـــى أنـــه يــمــكــن االســتــعــانــة بــتــفــصــيــل واحـــد 
يــرتــبــط بــعــنــوان يــتــم اخـــتـــيـــاره، فــتــكــون النتيجة 
»بمجرد  الــجــديــد«:  »العربي  لـــ  تقول  للنظر.  الفتة 
بــعــنــوان معني  واالنــطــالق  الطريقة  بــهــذه  التفكير 
أكــثــر سهولة  األمـــور  للغرفة، تصبح  مــوضــوع  أو 
وتتوالى األفكار تدريجيًا. على سبيل املثال يمكن 
اخــتــيــار الــتــصــمــيــم االســـتـــوائـــي، ولــيــس ضــروريــًا 
اختيار تلك العناوين الكالسيكية لغرف األطفال«. 
وحــتــى فـــي حـــال اخــتــيــار عـــنـــوان كــالســيــكــي، ثمة 

في  فارقًا  لتحدث  إضافتها  يمكن  ملسات عصرية 
، يمكن وضع 

ً
الغرف. في التصميم االستوائي، مثال

خيمة تناسب هذا األسلوب العتبار أن الخيمة في 
غرفة الطفل موضة رائجة اليوم. قد يكون قماشها 
عتَمد دائمًا 

ُ
، فليس ضروري أن ت

ً
أخضر داكنًا مثال

ــوان الــفــاتــحــة الــكــالســيــكــيــة فــي غـــرف األطــفــال.  ــ األلـ
وحتى في حال اعتماد التصميم البحري للغرفة، 
تــلــك األلـــوان  يمكن للتبديل فــي األلــــوان واعــتــمــاد 

الفرحة أن ُيحدثا فارقًا واضحًا يلفت األنظار. 
بــشــكــل عــــام، الــعــمــل عــلــى مـــوضـــوع مــعــني للغرفة 
يساعد على االبتعاد عن الكالسيكية. ومن األفكار 
بلون  للسرير  القارب  اعتمادها، شكل  يمكن  التي 
ا في  فاتح، فيما تعتمد األلوان ألغطية السرير. أمَّ
حــال عــدم الــرغــبــة فــي اعــتــمــاد تفاصيل كثيرة من 
االكتفاء  يمكن  للغرفة،  اختياره  تم  الــذي  العنوان 
بتفصيل واحد، كأن يعتمد تفصيل عالم البحار، 

أو أن تكون حتى مقابض األبـــواب مستوحاة من 
هذا العنوان أو غطاء السرير. فيجب أال تكون هذه 
ــهــا مــعــًا فــي الــوقــت نفسه 

ّ
الــتــفــاصــيــل مـــوجـــودة كــل

ــار الــتــي يــمــكــن أن تعتمد  ــكـ فـــي الـــغـــرفـــة. ومــــن األفـ
أيضًا في غرفة حديثي الوالدة ما يرتبط بحديقة 
الـــحـــيـــوانـــات، ألنــــه أمـــــٌر مــحــبــب لـــأطـــفـــال، وكــذلــك 
الكرتونية. فيجب عدم  إلى الشخصيات  بالنسبة 
التخّوف من اعتماد هذه األنماط، وإن كثرت فيها 
ــال. كــذلــك  ــفــ األلـــــــوان، فــهــي مــفــضــلــة فـــي غــــرف األطــ
بالنسبة إلى عالم الفضاء بكل ما فيه من تفاصيل، 

 يخلق محيطًا جذابًا بني الكواكب والنجوم.
ْ
إذ

ــــود عــنــاصــر عــديــدة  ــر أيـــضـــًا إلــــى وجـ ــ وتــشــيــر داغـ
الــوالدة،  الغرفة العصرية لحديثي  أن تميز  يمكن 
التصميم،  في  الكالسيكي  األسلوب  عن  فتبعدها 
 تعتبر اإلنارة وطبيعتها 

ْ
منها اإلنارة الهادئة، إذ

فــي غــرفــة الــطــفــل أمـــرًا فــي غــايــة األهــمــيــة. فــهــي من 
ــحــــرص فــي  الـــعـــنـــاصـــر األســــاســــيــــة الـــتـــي يـــجـــب الــ
اختيارها حتى ال تكون مزعجة له. تميز داغر هنا 
ما بني اإلنارة الطبيعية أي نور الشمس، واإلنارة 
هادئة  تكون  أن  يجب  والتي  الغرفة  في  الداخلية 
تعتمد على النور األبيض الدافئ األقرب إلى لون 
الشمس. في الوقت نفسه يجب عدم وضع السرير 
في مكان مظلم. كذلك ُيفترض أن تكون املساحة في 

الغرفة هادئة للنظر خالية من العوائق.

اجتياح مفهوم الترفيه في العالم العربي

خسر عابد فهد في »الساحر« )يوتيوب(

تعتبر اإلنارة 
وطبيعتها في 
غرفة الطفل 
أمرًا في غاية 
األهمية )لوكاس 
)Getty /أولينيوك

جسدت عبر لوحاتها اآليات القرآنية وبعض األذكار الدينية )عبد الحكيم أبو رياش(

)Getty /سؤدد كعدان: مع كورونا، أصبحت الحدود بين الشاشتين السينمائية والتلفزيونية محدودة جدًا )إرنستو روشو

يحاول النقاد دومًا التفريق بين السينما والتلفزيون، باعتبار األولى تمثل التبّصر والتفكير والهدوء 
في العمل في حين الثاني يشير إلى الترفيه واالستهالك والسرعة

التلفزيون والسينما

غرفة حديثي الوالدة

فنون وكوكتيل
قضيّة

اليف ستايل

حصادإضاءة

للمخرج اللبناني زين ألكسندر 
)الصورة( رأٌي آخر، إذ يشير 

إلى أن »انتشار منّصات عرض 
األفالم والمسلسالت فتح 
المجال لصناعة تلفزيونية 
جديدة ومختلفة. لكْن 
ال يجوز أن نُراهن فقط 

على زيادة التمويل الزدهار 
البرامج التلفزيونية، بل يجب 
السعي إلى تحسين جوهر 
المسلسالت، وتحديدًا من 

ناحية الكتابة واألداء. لذلك، 
علينا تشجيع الصناعة 
المستقلّة، التي تتجرّأ 

على طرح مسائل فريدة 
من نوعها، ونابعة 

من معرفة حقيقية 
للمجتمعات العربية«.

الصناعة 
المستقلة
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األدبــي  بالنقد  وأشتغل  املسرحيات  وأكــتــُب 
ني 

ّ
واالجتماعي، وأحّرر مجالت وكتبًا. ولكن

يبدأ  لو  ى 
ّ
وأتمن أّواًل وقبل كل شــيء شاعر، 

 The Missing »القارئ بكتاِب »الضلع املفقود
ل 

ّ
يمث والــــذي  اإلنــكــلــيــزيــة  باللغة  املــتــاح   Rib

 ومتطّورًا ألعمالي الشعرية.
ً
كتابًا شامال

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه األيام؟
ـــُمـــرُّ الــهــنــُد الـــيـــوم، مــثــل الــعــديــد مــن الــبــلــدان 

َ
ت

خرى، بفترٍة مظلمٍة في تاريخها الحديث 
ُ
األ

مع صعود القومية الهندوسية التي تحاول 
 ُحكٍم 

َ
تدمير النسيج العلماني لألّمة وفرض

اســـتـــبـــدادّي ال يــحــتــرُم الـــِقـــَيـــَم الــديــمــقــراطــيــة. 
ويجري  للهجوم،  يات 

ّ
األقل طوائف  تتعّرض 

الطعن في الدستور حتى. أنا لست »شاعرا 
ســيــاســًيــا« باملعنى الــتــقــلــيــدي، ألنــنــي أكــتــُب 
قـــصـــائـــد حـــــول مــجــمــوعــة مــــن املـــوضـــوعـــات 
واملعضالت  والحب  الطبيعة  بني  ما  تتنّوع 
الوجودية، ولكن ال يمكن اليوم على ما يبدو 
السياسة  بمنأى عن  أن يعيش  ألي شخص 
تــمــامــًا، كــمــا هـــو الـــحـــال مـــع فــلــســطــني، حتى 
لــو أردنـــا ذلـــك. أّمـــا مــصــدر القلق اآلخـــر فهو 
يتمّكن  حتى  فقط،  للبيئة  منَهُج 

ُ
امل التدميُر 

 
ٌ

 مـــن الـــنـــاس مـــن جــنــي األربــــــاح. أنـــا قــلــق
ٌ
ـــة

ّ
ــل ِقـ

لــلــغــايــة عــلــى األجـــيـــال الــقــادمــة بــشــأن هذين 

فـــأّي عــالــم أو بلد سنترك لألجيال  األمــريــن: 
مهم عاملًا أسوأ بكثير من 

ّ
القادمة؟ سوف نسل
ناه.

ْ
العالم الذي َوِرث

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

ــُع الــهــنــُد بــتــقــلــيــٍد عـــريـــٍق مـــن الــتــعــايــش 
ّ
تــتــمــت

املتسامح مع التساؤالت الفكرّية واألخالقّية. 
ع ثـــقـــافـــاتـــنـــا  ــوُّ ــنــ ــتــ ــاحــــني لــ ــرتــ ــــا مــ

ّ
لــــطــــاملــــا كــــن

ــع الــهــنــُد أيــضــًا 
ّ
وديــانــاتــنــا ولــغــاتــنــا. وتــتــمــت

والــفــنــون.  اآلداب  فــي  عــريــق وراســــخ  بتقليد 
ولــكــنــنــا ال نــــزال كــشــعــٍب ُمــنــقــســمــني بحسب 
أيضًا  أبوّيون  أننا  كما  والطبقات.  الطوائف 
املشاكل تتعّرض  هــذه   كل 

ّ
أن الرغم من  على 

لــة واملــنــاقــشــة والـــتـــحـــّدي من  الـــيـــوم لــلــمــســاء
قــبــل الــضــحــايــا. إنــنــا بــحــاجــة إلـــى اســتــعــادة 
مجتمع  نحو  والسعي  دية  للتعدُّ احترامنا 

أكثر حرية ومساواة.

■ إذا كــنــت ســتــبــدأ مـــن جـــديـــد، فــمــا املـــســـار الـــذي 
ستختاره في الحياة وما هي الخيارات األخرى التي 

ستختارها؟
لم يكن الشعر خياري، بل قدري. ولو أتيحت 
لي فرصة البداية من جديد فسأكون شاعرًا 
دًا. لست مــتــأّكــدًا مــن أنــنــي ســأتــزّوج أو  مــجــدَّ
ــااًل: فــهــنــاك الــكــثــيــر مـــن األطـــفـــال  ــفــ أنـــجـــب أطــ
حــــول املــــرء لــيــحــّبــهــم ويــخــدمــهــم. ال أريــــد أن 
أكــــون شــخــصــيــة عـــاّمـــة وقـــد أصــبــحــُت هــكــذا 
ــل فــي  ــ

ّ
ــدخ ــــذت أتــ عــــن غـــيـــر قـــصـــد، عـــنـــدمـــا أخــ

الــقــضــايــا الـــعـــامـــة، وأشـــــــارك فـــي الــنــقــاشــات 
الحيوية الدائرة، وأكتُب مقاالٍت عن القضايا 
 لي فسأعيش بالقرب 

َ
ّيض

ُ
االجتماعية. ولو ق

من الطبيعة، وقد ال أعيش في املدينة حيث 
أعيش اليوم.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
ــــة  ــــن الــــرحــــمــــة والــــتــــســــامــــح والــــحــــرّي ــد مـ ــزيــ مــ
ــاواة، وأن نــعــيــش فـــي عــالــم أقـــل ظلمًا  واملــــســ

وجشعًا واستغالاًل وسيطرة على الضعفاء.

ــاذا هي  ■ شخصية مــن املــاضــي تـــوّد لــقــاءهــا، وملــ
بالذات؟

هــذا ســؤال صعب ألنني أحــّب يسوع والنبي 
محمد وبوذا الذين دافعوا جميعًا عن الرحمة 
غاندي  ولكن  والتضحية،  والــســالم  واألخـــوة 
تل غاندي برصاِص 

ُ
تاريخيًا أقرب إلّي. لقد ق

الحالّيني عندما  الهند   حّكام 
َ
ُيشبهون أنــاٍس 

ــح 
َ
ــت

ُ
كـــنـــُت فـــي الــثــانــيــة مـــن عـــمـــري، لـــذلـــك لـــم ت

لــي الــفــرصــة لــرؤيــتــه. مــــارس غــانــدي تعاليَم 

نيودلهي ـ العربي الجديد

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

الــهــنــٌد بــلــٌد مــتــعــّدُد الــلــغــات، فــيــه 24 
لــغــة رســمــيــة وأكـــثـــر مـــن 600 لــغــة مــنــطــوقــة. 
ــزال حــّيــًا في  لــديــنــا تــقــلــيــٌد شــفــهــّي قــــوّي ال يــ
بعض اللغات القبلّية. يمّر األدب في اللغات 
ر. ولكن  التطوُّ املختلفة بمراحل مختلفة من 
رًا مثل لغتي، قد  اللغات تطوُّ األدب في أكثر 
والواقعية  الرومانسية  بمراحل  بالفعل  مــّر 
والــحــداثــة، وهـــو الــيــوم فــي مــرحــلــة يمكن أن 
ق عليها ما بعد الحداثة باملعنى الشرقي. 

َ
ُيطل

الذين  )األشــخــاص  والــدالــيــت  النساء  ظهرت 
»الدنيا«(  بالطبقات  ُيسّمى  ما  إلى  ينتمون 
والــجــمــاعــات الــجــنــســيــة املــخــتــلــفــة بـــقـــّوة في 
في  أيضًا  مــا ينعكس  الثقافي، وهــو  املشهد 
هناك  الخصوص.  وجــه  على  والشعر  األدب 
 تقترُب من الكتابة بطرق جديدة 

ٌ
 قوية

ٌ
طليعة

ــاب 
ّ
ــا الــعــديــد مــن الــكــت

ً
وجـــذريـــة، تــشــمــل أيــض

الذين يكتبون باللغة اإلنكليزية.
لك  كتاب  وبــأي  لقارئ جديد،  تقّدم عملك  ■ كيف 

تنصحه أن يبدأ؟
أكتُب الشعَر لألطفاِل والكباِر، وأكتُب قصصًا 
ــذه األيــــــــام(،  ــ ــدة هــ ــديــ ــجــ ــيـــرة )فـــتـــنـــتـــي الــ قـــصـ

نعك
ْ
ق

ُ
لكنك تحتاجني كي أ

بأنك سوف تستمّر.
 ■ ■ ■

فاصلة منقوطة
ُت ِفراشَي ما بني

ّ
بَسط

ِع واالستمرار
ْ
ط

َ
الق

من األفضل أن تحتفظ بمسافة
حتى عن أولئك القريبني:

يجعلهم باملجان، وأنَت أيضًا.
 ■ ■ ■

أقواس
أمنع بعض األفكار املتحمسة من االندفاع،

أحتويها مثل يدين مغلقتني
َ برّمته. ْ

وإال ستلتهم املت
»هذا يكفي«، هي رسالتي.

 الحديث
َ

كما يتجاذب عاشقان أطراف
على جانبّي السياج
أقف بينهما كما لو

أنني لسُت حاضرًا، مع ذلك أنا ثاقب البصر..
 ■ ■ ■

عالمة استفهام
أنا الطفل الذي يقف

في غرفة الصف.
 إجاباتك إلى معضالت،

ُ
حّول

ُ
أ

ويقينّياتك إلى شكوك
أنا حاضٌر هنا حتى لو

، مزهوًا،
َ

غضضَت الطْرف

ك. ساتشيداناندان

تقف هذه الزاوية، مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة حول انشغاالته اإلبداعية 
وجديد إنتاجه وبعض ما يوّد مشاطرته مع القارئ العربي. »تَُمرُّ الهنُد بفترٍة مظلمٍة 

النسيج  التي تحاول تدمير  القومية الهندوسية  تاريخها الحديث مع صعود  في 
العلماني لألّمة وفرَض ُحكٍم استبدادّي«، يقول الشاعر الهندي لـ »العربي الجديد«

كما يتجاذب عاشقان أطراَف الحديث على جانبّي السياج

لغتي هي الكون 
الذي ولدُت فيه

أنا قلٌق على األجيال 
القادمة؛ أّي عالم أو بلد 

سنترك لهم؟

ُقتل غاندي برصاِص 
أناٍس يُشبهوَن حّكام 

الهند الحاليّين

والية  في   K. Satchidanandan ــد  ُول
ويعيش   1946 عــام  الهند  في  كيراال 
شعراء  أبرز  من  ويعتبر  نيودلهي،  في 
نشر  ــيــوم.  ال الهند  ومثقفي  ــّقــاد  ون
األم،  بلغته  شــعــريــة  مجموعة   24
الــمــااليــاالمــيــة، وتــشــمــل الــقــصــائــد 
 37 إلى  باإلضافة  والمجّمعة  المختارة 
مجموعة مترجمة إلى عّدة لغات إلى 
الرئيسية.  الهندية  اللغات  جميع  جانب 
المجموعة  فهو  أعماله  أحــدث  أّمــا 
الشعرية »منزٌل يُدعى الحزن«، و»الطيور 

تالحقني«، و»ربيع صغير«. 

بطاقة

2425
ثقافة

ممدوح عزام

كان حافظ إبراهيم غاضبًا من اتهام اللغة العربية بالعجز عن مواكبة العصر، 
الــدر كامن/ فهل  البحر في أحشائه  »أنــا  فيها  يقول  التي  حني كتب قصيدته 
سألوا الغّواص عن صدفاتي؟«. ولكننا ال نعلم فيما إذا كان يعرف أنه بقدر ما 
تبدو املعادلة سهلة في التأليف الشعري، فقد نلقى كثيرًا من الصعوبات حني 

ننزل إلى أرض الواقع، أو نغوص إلى أعماق البحر. 
 تحّديات العامية، بل العاميات، 

ً
وحتى اليوم ال تزال التحديات محرجة. منها مثال

وهي لهجات تنحدر في معظم ألفاظها من معجم الفصيح، ولكنها ترفض نحوه 
عر الذي قّدم أسماء اشتهرت 

ِّ
ه. وال يقتصر األمر على الش

ّ
وصرفه وإعرابه كل

في العالم العربي مثل بيرم التونسي وصالح جاهني وفؤاد حداد وعبد الرحمن 
الــنــواب، بل تجاوز ذلــك إلــى القصة  ر 

ّ
األبــنــودي والرحابنة وطــالل حيدر ومظف

والرواية، ففي قصة يوسف إدريس »جمهورية فرحات« ال نقرأ حوارًا بني الراوي 
الذي يتحدث بالفصحى، والصول فرحات الذي يتحدث بالعامية وحسب، بل 
 في 

ً
نقرأ حوارًا ضمنيًا بني الفصحى والعامية: ترى هل يمكن أن نجد معادال

الفصحى للتعبير عن الحالة النفسية أو الفكرية لشخصية الصول؟
وثاني تلك التحديات هو املعجم العربي نفسه، فال يزال املعجم الرسمي يحّرم 
أو يحظر دخول املفردات أو املصطلحات الجديدة إليه. وال تزال آليات االستقبال 
أو الرفض التي تتخذها اللغة غامضة أو تحتاج للمزيد من البحث والدراسة، فقد 
تستقبل اللغة العربية هذا املصطلح األجنبي وتحتضنه فيغدو جزءًا من بنيتها 
ومن حياتها، وتنبذ ذلك املصطلح األجنبي وتدير ظهرها له. فالسيارة والطائرة 
عــلــى أصولها  وتغلبت  الــعــربــيــة  مــن  اشــتــقــت  والــقــطــار مصطلحات  والـــدراجـــة 
واإلنترنت  والــراديــو  التلفزيون  ظــل  بينما  املعنى،  تقابل  الــتــي  الــدالــة  األجنبية 
متفّوقني على املصطلحات التي حاول اللغويون أو املعجميون ابتكار معادالت 
لها دون جــدوى. وفيما استمر الفيروس يفتك بنا دون أن نتمكن من ابتكار 
لــه، أو نعثر على لقاح أو عــالج مناسب ونهائي، عثرنا على مفردة  اســم آخــر 
الجراثيم العربية، كبديل عن البكتيريا، وبجانبها عشرات األدوية غير املعّربة. 

كالطغيان  أخــرى  بمفردات  استبدالها  العربية  استطاعت  فقد  الدكتاتورية  أما 
ص منها في 

ّ
رد في القاموس فقط، بينما عجزت عن التخل

َ
واالستبداد وحكم الف

خرى هجومًا لغويًا جديدًا يستهدف التغيير 
ُ
الواقع، بل إننا نشهد بني فترة وأ

 من االنتخابات التي 
ً
في هذا املضمار، فيعيد املستبّدون استخدام البيعة بدال

أدخلها أحمد فارس الشدياق منذ القرن التاسع عشر إلى مفردات اللغة العربية، 
ت الديمقراطية صامدة في القاموس، ال تتغّير وال تتبّدل، وال تستطيع 

ّ
فيما ظل

العربية. وربما  الثورات واالنتفاضات  أن تحل محلها في رأس مطالب  مفردة 
كانت املفردة األكثر حضورًا في الكتابة السياسية العربية، ولكنها عجزت حتى 

يومنا هذا عن االستقرار في املجتمعات العربية. 
الالفت أن بعض القواميس التي دخلت على نظام »وورد« ترفض قبول بعض 
»الالمعقولية«،  تكتب  حني  لتحذيرك  أحمر  خطًا  فتضع  الجديدة  االشتقاقات 
على الرغم من أن هذا االشتقاق يعتبر من أشد الصفات التصاقًا بالواقع العربي 

املعاصر.
من الصعب أن تلوم البحر إذا كان الغواص يخشى السباحة.

)روائي من سورية(  

أنا البحر

كاتب من العالم

فعاليات

 الــثــالثــة وتـــطـــّور تــدريــجــيــًا، وأخــطــأ 
َ
ــمــني

ّ
ــعــل

ُ
امل

أحــيــانــًا وكـــان ُيــصــّحــُح نــفــَســُه بــاســتــمــرار كما 
 جــمــيــُع الــبــشــر: لــذلــك يــبــدو أنـــه نــمــوذٌج 

ُ
يــفــعــل

البشر  مــن قبل  إلــيــه  الــوصــول  ملموٌس يمكن 
 مَعُه.

ُ
ُسه والحديث

َ
العادّيني أمثالي، يمكنني مل

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

األصولية والدوغمائية التي تمارسها جميع 
أنواع األيديولوجيات بما فيها األديان التي 
ـــَحـــْت بــاتــجــاه 

َ
فــقــدت جــوهــرهــا األخـــالقـــي ون

الــتــســيــيــس، إضــافــة إلـــى الــضــجــيــج واإلثــــارة 
اب 

ّ
 صوَت الكت

ُ
غِرق

ُ
في وسائل اإلعالم التي ت

التي  والسرعة  لتخنقه،  القاع  إلــى  الضعيف 
نشوة عصر  إنها  كونديرا  ميالن  عنها  قــال 

التكنولوجيا الجديد.

الكتابة  تــكــون  أن  يــمــكــن  وهـــل  هــي قضيتك  مــا   ■
قضية بذاتها؟

الحّب، الحرّية، الحواُر مع النفس ومع اآلخرين 
اليوم  اهتماماتي  أّمــا  والكون.  الطبيعة  ومع 
فتنصبُّ على القومية األنانية التي تقود إلى 

مثل ريش الطاووس.
 ■ ■ ■

عالمة تعجب
هناك عواطف ال ريَب فيها

بالكاِد يمكن أن تحملها الكلمات
هناك أعاجيب ال ريب فيها

تعجز الِعباراُت عن تفسيرها:
أنا في ذلك املكان.

 ■ ■ ■

مسافة
لكن بالنسبة إلّي، كان يمكن أن تتداخل الكلمات

وتلتصق املعاني بعضها باآلخر
.
ً
فتجعل اللغة مبهمة

 الناَس حيث يجب أن يتوقفوا؛
ُ

ْوقف
ُ
أ

وأترك الضوَء يتخلل الكتابة.
إنها املكان املخصص لجلوس القارئ،

قرات،
َ
بني الكلمات والجمل والف

كي يتأمل ويفّسر:
إنها فارغة لكنها موحية.

 ■ ■ ■

نقطة
 لعْسر التنفس:

ٌ
حّبة

خذ نفسًا، ثم تابع.
)ترجمة: أحمد م. أحمد(  

ــة مجموعة مــن الــنــاس كآخر  »األخـــرنـــة- رؤيـ
ا: ِعــرق اآلخــر، ديــن اآلخــر، قومية 

ّ
مختلف عن

اآلخـــــــر..« والـــكـــراهـــيـــة والــــحــــرب. اإلمــبــريــالــيــة 
 مــن أشــكــال العنف 

ً
ــعــدُّ شــكــال

ُ
والــعــوملــة الــتــي ت

ــذي يــــدّمــــر الــــهــــويــــات الـــثـــقـــافـــيـــة والـــلـــغـــات  ــ ــ الـ
ــدم املــــســــاواة،  ــم عــلــى قــ والـــنـــقـــاشـــات بـــني األمـــ
 
ُ
ــا تــفــعــلــه الـــــــــدول. الـــرغـــبـــة ويـــســـيـــطـــُر عـــلـــى مــ

نِتُج الفقَر 
ُ
املتزايدة في الثروة والسلطة التي ت

 األديـــــاِن شيئًا 
ُ

ل ــوُّ ـــحـ
َ
واملــعــانــاة لــألغــلــبــيــة، وت

فشيئًا إلى أدواٍت للكراهيِة والعنِف بداًل من 
 األنبياء.

ُّ
املحبة التي دعا إليها كل

إلــى أي درجــة  املــتــرجــمــون،  الــعــاملــي يكتبه  ■ األدب 
ــة كــتــبــك  ــ ــــى أي درجــ ــ ــــذه املـــقـــولـــة وإل تــــوافــــق عـــلـــى هـ

املترجمون؟
 ُمجّرَد مبالغٍة جميلة. 

ُ
ربما كانْت هذه العبارة

 بعضًا من أفضل 
َ

صحيٌح أننا لم نكن لنعرف
 
َ
ــاب فــي الــعــالــم لــو لــم يــجــدوا مترجمني

ّ
الــكــت

 هذه 
َّ
ها، ولكن

ُ
جّيدين إلى اللغاِت التي نعرف

كتَب في املقاِم األول 
ُ
األعمال كان ينبغي أن ت

ــرَجــَم الحــقــًا. لــذا فــإن األدب العاملي نتاٌج 
َ
ــت

ُ
لــت

جّيدين.   
َ
ومترِجمني عظماَء  اٍب 

ّ
لكت مشترٌك 

وربما  للجسور  حقيقّيون   
ٌ
بــنــاة  

ُ
املترجمون

العنصر  بنيامني،  والــتــر  قــال  كما  يــكــونــون، 
 على إعــادة بناِء بابل باكتشاف 

ُ
الــذي يعمل

ـــهـــا الــبــشــُر يــومــًا 
َ
الــلــغــة املــشــتــركــة الـــتـــي عـــَرف

ــا مــمــتٌّ لــجــمــيــع املــتــرجــمــني -  ـــَســـوهـــا. أنـ
َ
ثـــم ن

ــرِجــمــي للغة اإلنــكــلــيــزيــة الــذي 
َ
ُمــت بــمــن فيهم 

تــصــادف أنــه أنـــا، لنقِل قصائدي إلــى أجـــواَء 
ها للقّراء الذين قد ال 

َ
خرى، وإتاحت

ُ
وبيئاٍت أ

 
ُّ

ألتقي بهم يومًا. ولكنني في النهاية سأظل
ال  التي  املاالياالمية  الصغيرة،  بلغتي  كاتبًا 

 مليون شخص.
َ
ُمها أكثُر من أربعني

ّ
يتكل

■ كيف تصف عالقتك مع اللغة التي تكتب فيها؟
لــغــتــي هـــي الـــكـــون الـــــذي ولــــــدُت فـــيـــه، والــــذي 
تــشــّكــلــْت فــيــه تــصــّوراتــي عــن الــعــالــم والــحــيــاة 
على نحو ال مفر منه. لغتي مالذي في الحزن 
ي 

ّ
ورفيقي في الفرح، ولغتي هي التي تعّبُر عن

في َصحوي وجنوني. وال وجود لي بدونها.

إطاللة
تصويب

باسم النبريص

حتى  نكتب  العمر.  ربيع  تالشى 
ال نــضــطــّر إلــــى مـــواجـــهـــة صــالة 
الــــغــــروب. كــتــابــة ال تـــعـــّوض عن 
تم تجنيسه  الذي  الفاشي  العنف 
وحمايته، عربيًا، في حالة ال تزال 

تكابر وتعافر.
ــًا هــو  ــ ــعـ ــ ــــي نـــنـــســـى واقـ ــب، كـ ــتـ نـــكـ
ــئـــر بــــال ظــــالل،  ــة داخـــــــل بـ ــيـ أحـــجـ
ولــكــن عــتــمــة. نــكــتــب فـــي عــالــم ال 
تــمــثــل فــيــه الــكــتــابــة ســـوى صــوت 
نكتب،  القطيع.  املفرد بني  كاتبها 
ألننا تعّودنا أن نكتب، وال نعرف 

هوايات أو رياضات أخرى. 
ــتـــب ألنــــنــــا نـــمـــتـــلـــك تــــجــــارب،  ــكـ نـ
ومن  مسبوقة،  غير  أو  مسبوقة 
األفضل لنا أن نمنع بعضها من 
نكتب ألن  النسيان.  في  السقوط 
بينما  كاتبها،  طيف  هــي  الكتابة 
العالم من حولنا يمثل دور الشبح 
العمالق. وهو يعمل في هذا الدور 
بشكل جيد بما فيه الكفاية، كونه 
الــذيــن قــد يكون  مليئًا بــاألشــبــاح 
، ومن الجيد دائًما 

ً
بعضهم جميال

رؤية أشباح جميلة.
ــا فـــــي لــهــيــب  ــيـ ــتـــب ألنــــنــــا نـــحـ ــكـ نـ
ــل دكــتــاتــوريــة  ــاتـــوريـــات، وكــ ــتـ دكـ
الواضح  ومــن  لالشمئزاز.  مثيرة 
نكتب،  أن  نريد  ألننا  نكتب،  أننا 
فنرثي أزمنتنا البائسة، وبشَرها 
املعذبني. ذلك أن كل كتابة هي رثاء. 
للغائب،  اســتــدعــاء  كــل كتابة هــي 

وربما استدعاء الغيب أيضًا.
كما نكتب ضد السوق ومعنويات 
الــقــرش، ضــد املضاربني  أســمــاك 
ــدو  ــ ــعـ ــ ــث الـ ــ ــيـ ــ والــــــســــــمــــــاســــــرة. حـ
األيـــديـــولـــوجـــي الــوحــيــد هـــو رأس 

املال.
وكل هذا التعب ملاذا؟ ألننا، لسبب 
مــا، أو صدفة مــا، وعينا فوجدنا 
أنفسنا أقل سوءًا في الكتابة من 

غيرها. هذا هو!
)شاعر فلسطيني 
مقيم في بلجيكا(

د الحروف يتأمل في اللغة حتى السابع والعشرين من شباط/ فبراير المقبل، يتواصل معرض قل لي ماذا ترى منضِّ
للفنانة اليابانية آيا كواتو في غاليري بيير إيف كاير بباريس والذي افتتح في العشرين 
من الشهر الجاري. يتضّمن المعرض أعماًال تجريدية تمزج مشهد التطّورات العلمية 

في علم األعصاب مع تقاليد النسيج الياباني.

كروا  سان  الثقافي  المركز  في  افتتح  الذي  المعرض  عنوان  ناعم  بترولي  أزرق 
الجاري ويتواصل حتى نهايته،  الشهر  بداية  العاصمة  العتيقة في تونس  بالمدينة 
فنانًا  وثالثين  خمسة  بمشاركة  التشكيلية،  للفنون  التونسية  الرابطة  من  بتنظيم 

منهم: كامل عبد اهلل، ومبروك الكامل، وإلهام السباعي )اللوحة(، وريم عياري.

األخرى  الكواكب  في  الحياة  عن  والبحث  األرض  على  القاسية  البيئات  دراسة 
عنوان محاضرة، جيمس ليونغ، أستاذ الجيوكيمياء والفلك بجامعة كولومبيا التي 
سيقدمها افتراضيًا على منصة ميكروسوفت تيم بدعوة من المدينة التعليمية 
عن  البحث  تاريخ  وتتناول  المقبل،  الثالثاء  مساء  من  الخامسة  عند  الدوحة،  في 

عالمات للحياة خارج كوكب األرض، وأحدث الدراسات عن إمكانية العيش خارجه.

ُتعرض  المصري،  للمسرح  القومي  المهرجان  من  عشرة  الثالثة  الــدورة  ضمن 
مسرحية  بالقاهرة  العرائس  مسرح  في  الجمعة  اليوم  مساء  من  الثامنة  عند 
فيودور  الروسي  الكاتب  رواية  عن  المقتبس  وهبة  عمرو  لـ  كارامازوف  اإلخوة 

دويستوفيسكي.  يؤّدي العمل: أحمد أسامة، ومحمد يسري، وفيروز العطار.
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ك. ساتشيداناندان

لصدفٍة ما

من قراءة في 
مهرجان مديين 
في كولومبيا 
)سارا مارين(

ك. ساتشيداناندان

عنوان
أنا تعريف ما سوف يأتي؛

سّميني النبوءة أيضًا.
ُ
يمكنك أن ت

 عن التغاُيِر
ُّ

ومعناَي ال يكف
وكأنكم تقرؤون ما سوف يأتي بعدي:

، والتاريخ،
ُ

ُه املستقبل
َ
املاضي الذي صاغ

واملاهّية التي تجّسدْت بالحلم.
 ■ ■ ■

َمْتن
،

ُ
أكتب نفسي، وأحذف

عيُد الكتابة،
ُ
وأصّحُح، وأ

لدي َمطالُع عديدة،
وقراءات عديدة.

اقرأني من الهوامش،
من األسفل لألعلى،

ومن النهاية إلى البداية.
أنا املاء، وأنَت اإلناء.

 ■ ■ ■

تسطير تحت الكلمات
أنا ال أثق بانتباهك.
- يمكنك التفّوق عليَّ

ًا تحت الكلمات.
ّ
ر خط

ّ
بأن تسط

 ■ ■ ■

فاصلة
يمكنك االستمرار دون وجودي.

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



سينما

نديم جرجوره

هــا 
ّ
»إن لـ عيســى،  راشــد  يختــار 

للدراســات  موزاييــك  )دار  تــدور« 
الطبعــة  إســطنبول،  والنشــر، 
فــي  منشــورة  لــه  مقالــة   54  ،)2020 األولــى، 
وقضايــا  أفالمــا  تتنــاول  ومواقــع،  صحــٍف 
 
ٌ
سينمائية، يغلب عليها السورّي. أّولها بحث
فــي »الســينما الوثائقيــة الســورية.. الخــروج 
أساســّي.  النصــوص  ــُر حجــم 

َ
ِصغ للشــارع«. 

بة. هذا ُمهّم. تكثيف القراءة  اإلطالة غير ُمحبَّ
النقديــة مطلــوٌب. النقــاش مفتــوح علــى أفــالم 
مــن  تنبثــق  وتحّديــات،  وقائــع  مــن  ة 

ّ
مســتل

حــراٍك مدنــّي عفــوّي فــي ســورية، ومــن غليــان 
ولبنــان،  فلســطني  فــي  وسياســي  اجتماعــي 
تحديــدًا. التكثيــف دعــوة إلــى قــراءة واهتمــاٍم 
ــق بأفــالٍم، معظمهــا وثائقــّي. 

ّ
بمضمــوٍن يتعل

األســدّية  الحــرب  وانــدالع  الســوري  الحــراك 
على َمدنيني وبيئاٍت واجتماٍع ُيثيران نقاشا 
فتســتكمل  فيــه،  عــّدة  أفــالٌم  شــارك 

ُ
ت دائمــا، 

»املواجهــات  النقــاش:  لهــا  نقديــة  قــراءة   
ّ

كل

العســيرة التــي خاضتهــا الكاميرا أفضت إلى 
أجمل األفالم« )ص. 5(.

 يســتعيد تاريخــا ومفاصــل وتجــارب 
ُ
البحــث

 الوثائقّي السوري يواِجه 
ّ
في سورية. يؤّكد أن

النظــام، والروائــّي يعكــس نظــرة النظــام، رغم 
، تحفــر 

ً
 أفالمــا روائيــة، قليلــة العــدد أصــال

ّ
أن

فــي وجــدان وتفكيــر وتأّمــل، وترتبــط بأنــاٍس 
ــم 

ِّ
حط

ُ
ت حــرٍب  جــّراء  حيــاة،  ق 

ّ
تمــز يعيشــون 

عيســى  راشــد  يقرأهــا  عــّدة  أفــالم  شــيء.   
ّ

كل
فــي كتابــٍة معقــودة علــى نقــاٍش دائــم. تفكيــك 
شيٍء من تلك األفالم يترافق ورغبته في منح 
 آخر للُمشاهدة، وفي منح النّص 

ً
الفيلم شكال

النقدّي مساحة قوٍل في الفيلم، وفي ما يقوله 
الفيلــم، وفــي مناٍخ ُيحيط بالفيلم وبمخرجه، 

وبناس الفيلم واملخرج وبيئتهم.
عيســى،  راشــد  نصــوص  فــي  للفيلــم  الغلبــة 
إلــى  تنّبــه  دون  تحــول  لــن  )الغلبــة(  هــا 

ّ
لكن

وقائــع وعيــٍش وأســاليب حيــاة، ترويها أفالٌم 
الكاتــب،  ُيدركهــا  هــذه  بإنجازهــا.  حيــط 

ُ
ت أو 

لعيشــه إياهــا وقتــا قبــل مغادرتــه دمشــق إلى 
شــاهدٍة 

ُ
 مل

ٌ
هجــرة فرنســية. الهجــرة اســتكمال

ومتابعة وتأّمل، في نتاٍج ســينمائي وأحوال 
اجتماعية وثقافية، وفي مسائل تمّس أفكارًا 
عــات ورغبــاٍت. خروجــه عــن َهــّم ســورّي 

ّ
وتطل

س، يصنعه نقُد أفالٍم لبنانية 
ّ
 إلى متنف

ٌ
حاجة

)اإليجابــي  »ثقلهــا«   
ّ

يخــف لــن  وفلســطينية، 
بمواضيعهــا  الســورية،  تلــك  عــن  والســلبي( 
هــذا  صانعيهــا.  وهواجــس  واشــتغاالتها 
ســينما،  إلــى  عيســى  تــوق  بســبب   

ٌ
حاصــل

ُيشــاِهد أفالمهــا ويتابــع مســاراتها، ويبقــى 
نقــدًا  كتابتــه  فهاجــُس  منهــا،  مســافٍة  علــى 
حــّد  إلــى   ،» اجتماعــيٌّ سياســيٌّ  »ثقافــيٌّ 
 مقاالتــه ليســت 

ّ
 إن

ً
ــد لكتابــه قائــال كبيــٍر. ُيمهِّ

تمامــا عــن الســينما، بــل عــن »جدران العســكر 

ها« )ص. 5(.
ّ
واالحتالل والرقابة بأشكالها كل

ــق 
ِّ
ع علــى نتــاٍج يوث

ّ
الســورّي فــي الكتــاب مــوز

معظُمــه، جماليــا، يوميــات مواجهــة آلــة القتل 
األســدّي، مــن دون تغــاٍض عــن فعٍل أســدّي في 
أفــالٍم محســوبة علــى النظــام وأبواقــه. نــدرة 
هــا تــدور« تعكــس اهتمــام 

ّ
أفــالٍم كهــذه فــي »إن

ناقــض وقائــع 
ُ
الكاتــب بنتــاٍج أهــّم، وبأفــالٍم ت

ُمقارعــو  يصنعــه  األهــّم  النتــاج  وحقائــق. 
 
ً
النظــام بتوثيــٍق ســينمائّي، يؤرشــف لحظــة
األرشــفة  مانحــا  ووقائــع،  وانفعــااًل  وحالــة 
خِرج التوثيق من كالسيكية 

ُ
أبعادًا جمالية، ت

الفيلــم التســجيلي )غالبــا(، بإعطائــه مفردات 
عــادي  توثيــق  بــني  تمــزج  وثائقيــة  ســينما 
ومنحــى بصــرّي فــي قــراءة اللحظــة، يتمــّرن 
)املنحــى البصــرّي( فــي ابتــكار ُصــوٍر تعكــس 

ــي يبــوح بَهــمٍّ فــردّيـ  
ّ
وقائــع، وفــي اشــتغاٍل فن

جماعّي.
حماســة الكتابــة عــن أفــالٍم، تتوافــق وتأّمــالت 
مواجهتــه  وِحــّدة  تتســاوى  عيســى،  راشــد 
ر  بــرِّ

ُ
وت أحداثــا  وتــزّور  أقــوااًل  ج  تــروِّ أفالمــا 

تشــي  حماســة  النظــام.  يصنعهــا  أفعــااًل، 
للكاتــب  أخالقــي  إنســاني  ثقافــي  بتــوّرٍط 
عــن  تغــاٍض   

ّ
كل ترفــض  وِحــّدة  الفلســطيني، 

ترويــٍج وتزويــر وتبريــر، في حــرٍب يخوضها 
 تتهالك السلطة بني 

ْ
نظاٌم من أجل سلطة، وإن

ر وُيبّرر،  ج ويزوِّ يديه شيئا فشيئا. نظاٌم ُيروِّ
بأبواٍق يســتعني بعض أصحابها بالسينما، 
ســاِجلها مقــاالت قليلــة بتعريتهــا أفالمــا، 

ُ
فت

والتزويــري  الترويجــي  بنيانهــا  وبتفكيــك 
والتبريري.

هــا تــدور« تنخرط فــي ُصنع نتاٍج 
ّ
مقــاالت »إن

ثقافي، يواِجه آلة قتٍل وتنانني عنٍف وتدمير؛ 
 مــا 

َ
 ونقاشــا، توثيــق

ً
 وتحليــال

ً
ة كِمــل، قــراء

ُ
وت

أحيانــا،  أفــالٌم وســجاالٍت؛ وتحتــوي،  قــه 
ِّ
توث

قليلــة،  تكــن   
ْ
وإن ضروريــة،  معلومــات  علــى 

القــارئ  يمنــح  الكتابــة  ســياق  فــي  فورودهــا 
شيئا معرفيا.

لراشد عيسى آراٌء في اشتغاالت سينمائية، 

وقائــع  الســينمائيني  معالجــة  كيفيــة  وفــي 
وحكايــات وأحداثــا ومســالك وأفــكارًا، غيــر 
متوافقــٍة مــع آراء آخريــن. هذا لن يحول دون 
ض، أحيانــا، على  قــراءة هادئــة ملقــاالٍت تحــرِّ
مكتــوب  أفــالٍم  ُمشــاهدة  إعــادة  ـ  ُمشــاهدة 
فُيثيــر  تــدور(،  هــا 

ّ
)إن العنــوان  أمــا  عنهــا. 

بــه،   
ً
مقصــودة الكاميــرا  أتكــون  تســاؤاًل: 

أوضــاٍع  فــي  ومســاراتها،  الحيــاة  هــا 
ّ
أن أم 

ضاغطــة وخانقــة؟ للعنــوان تفســير فرعــّي: 
غيــر  إلــى  إحالتــه  الســينما«.  فــي  »مقــاالت 
السينما امتداٌد للسينما نفسها، فالسينما 
الكتابــة  تــدور.  الكاميــرا  أيضــا.   

ٌ
حيــاة

الســينما  يــدور.  مــا  مســام  بعــض  تلتقــط 
وتقنياتهــا.  وأدواتهــا  أمكنتهــا  فــي  تــدور 
الحيــاة تــدور، رغــم انهمــاك نظــاٍم )سياســي 
واجتماعــي وثقافــي( فــي تعطيلهــا، بحــرٍب 
 الكاميرا »لّســه 

ّ
ــر فيتوقــف الــدوران، لكن دمِّ

ُ
ت

عم تســّجل« )وثائقي لســعيد البطل وغّياث 
أيوب، 2018(.

 من 
ٌ
. أفالُم الكتــاب نابعة

ٌ
لتلــك الحــرب أنمــاط

لة بأزماٍت 
ّ
أحوال بلداٍن تعاني حروبا، متمث

وقالقــل واحتــالالت وعنــٍف متنــّوع، ُيشــارك 
ها تدور« في توثيقها ومناقشتها أيضا.

ّ
»إن

»لّسه عم تسّجل« لسعيد البطل وغيّاث أيوب: كاميرا تدور وتلتقط وتوثِّق )الملف الصحافي للفيلم(
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الوثائقي يواجه نظام 
األسد والروائي يعكس 

نظرة النظام نفسه

جمع الكاتب الفلسطيني 
راشد عيسى 54 مقالة 

له في »إنّها تدور«، 
تناول فيها أفالمًا 

وثائقية وروائية يغلب 
عليها الهّم السوري 

في ظّل الحرب

نجــزت قبلــه، 
ُ
 أفالمــا مغربيــة طويلــة أ

ّ
رغــم أن

 
ّ
أن علــى  والباحثــني  ــاد 

ّ
النق أغلــب  فــق 

ّ
يت

»وشــمة« )1970(، لحميــد بنانــي )80 عامــا(، 
املغربيــة،  الســينما  أســاس  حجــر  واضــُع 
كتعبيٍر عن سينما ناضجة وواعية بأدواتها 
واإلشــكاالت  الجماليــة،  والرهانــات  الفنيــة، 
 عن طرقها منذئذ، بحساســيات 

ّ
التــي لــم تكف

مختلفــة فــي عشــرات األعمــال، وأّولهــا رهــان 
التأرجــح بــني التقليــد والحداثــة، واضطــراب 
فــي مســار  الناجــم عنــه، كمــا نلمســه  الهويــة 
مســعود التراجيــدي، بــني طفولــة تشــّرب فيها 
ــي، ُممعٍن في 

ّ
مــرارة االنســحاق أمــام أب بالتبن

التقليــد والصرامــة، قبــل أن يجتــّر انعكاســات 
هو 

ّ
ذلــك فــي التســّكع رفقة أقرانه بــني دروب الل

الّســور  املبــاح )املشــهد األيقونــي لرمــي حفــر 
ات 

ّ
امللــذ عــن  والبحــث  البرتقــال(،  بثمــرات 

العابرة، والتمّرد على طبائع املجتمع.
اغتــراب  بــذور  أعماقــه  فــي  مســعود  يحمــل 
متأّصــل )مثيــر لالهتمــام استشــهاد املخــرج 
والشــهيد«،  املســرحّي  جينيــه،  »القّديــس  بـ
بــول ســارتر »يوميــات  ـ  حيــث يصــف جــان 
»كوســموغونيا«،  بـ جينيــه  لجــان  لــّص« 
منــذ  مــا(  عالــٍم  نشــأة  تأصيــل  نظريــة  أو 
ق وجــوده عبــر  نعومــة أظافــرة، ال ينفــّك يــؤرِّ
اســتيهامات )املــرأة ـ البومــة( وشــخصيات ـ 
ُصــور )مالــك األغنــام فاقــد الّرجلــني(، ينجــح 
قلــب  مــن  غرائبّيتهــا  اســتتباب  فــي  املخــرج 
الواقع، صانعا فيلما كبيرًا بأجوائه املتفّردة 
ودالالتــه العميقــة، يجمــع بشــكل مانــع بــني 
توّجهني ســيطبعان الســينما املغربية: أفالم 
والرمــزي  التعبيــري  الطابــع  ذات  ــف 

ّ
املؤل

وســينما  الطفــل(  مســار  أو  األول،  )الجــزء 
املمزوجــة  الواقعيــة،  االجتماعيــة  الدرامــا 
بلمســة شــاعرية أو حاملــة )الجــزء الثانــي، أو 

مسار الشاب(.
بمناســبة مرور 50 عاما على »وشــمة«، حواٌر 
كّرمــه »أيــام قرطــاج 

ُ
مــع حميــد بنانــي، الــذي ت

ــُت 
ْ
تن

ُ
ف ــي 

ّ
لكن املاركســي،  املذهــب  أتبــاع  مــن 

بالفلســفة الوجوديــة خاّصــة. كنت قارئا نهما 
ــرت كثيــرًا بأفــكاره. 

ّ
لجــان ـ بــول ســارتر، وتأث

تحفته »القّديس جينيه، املســرحي والشهيد« 
ألهمتني بشّدة.

■ هناك أيضًا جانب رمزي مثير لالنتباه في مشهد 
الطفــل عندمــا يســرق الفاكهــة، مــا أثــار غضــب األب، 
خــذ فجأة الخطوط العريضة لشــخصية ذات 

ّ
الــذي يت

وصاية متعالية، تكاد تالمس القدسّية.
ــى )في الجزء 

ّ
بن

َ
ــق بطفــٍل ُمت

ّ
 األمــر يتعل

ّ
بمــا أن

ملالــك  مســعود  يكشــف  الفيلــم،  مــن  الثانــي 
ه 

ّ
ه ُوِجد رضيعا على حافة نهر(، فإن

ّ
األغنام أن

ــه أســير 
ّ
ــني جميعــا يشــعر بأن

ّ
كاألطفــال املتبن

كــرم والديــه الجديديــن. ال شــيء فــي ملكّيتــه 
 ســرقاته الصغيــرة، 

ّ
عطــي لــه. لــذا، فــإن

ُ
إال مــا أ

التــي يســتهلكها فــي الخفــاء، تعبيــٌر عــن نــوع 
من الطقوس. طريقة الســتعادة طعم األشــياء، 
بالذهــاب بســلوكاته ضــّد أخالقيــات املجتمع. 
 ألفكاٍر نهلتها من قراءتي 

ٍّ
طبعا، في هذا تجل

جان ـ بول سارتر، كما أسلفت.

 30 ـ   18( الـــ31  دورتهــا  فــي  الســينمائية«، 
ديسمبر/ كانون األول 2020(، احتفاء بمنحه 
»التانيــت البرونــزي« فــي دورتها الـــ3 )11 ـ 18 

أكتوبر/ تشرين األول 1970(.

■ كيف ولدت فكرة »وشمة«؟
دة للغاية، 

ّ
كما تعلم، العمل الفني مســألة معق

ترتكــز علــى خلفية ثقافية، وقراءات وذكريات 
ــرات مختلفــة. ثــم هناك 

ّ
ــه مزيــج مؤث

ّ
طفولــة. إن

تجتاحنــا  حــني  البيضــاء،  الّصفحــة  معجــزة 
فــي  الّدفينــة  برغبتنــا  تســويدها  فــي  اإلرادة 
خلــق مواقــف مثيــرة لالهتمــام، ونفــخ الــروح 

في شخصياٍت من وحي الخيال.

التناقــض  ذلــك  األول،  املشــهد  فــي  كثيــرًا،  أحــبُّ   ■
ــر باملاركســية، للمــدّرس، 

ّ
بــن الخطــاب الحتمــي، املتأث

وأقوال األب املفعمة بالدوغمائية الدينية بشأن منافع 
التربيــة الصارمــة. هــل هــذا نــوع األفــكار التــي كانــْت 

تسكنك عندئذ؟
نــا نعيــش فــي مجتمــع تقليــدي 

ّ
بالتأكيــد، ألن

فعليــا  كنــُت  اتــي،  وقراء ثقافتــي  بحكــم  جــدًا. 

■ الديكور مهّم جدًا في الفيلم.
ه شخصية قائمة بحّد ذاتها.

ّ
بالتأكيد. إن

محيــط  فــي  طبيعــي  بشــكل  الفيلــم  تخّيلــت  هــل   ■
ها مسقط رأسك، أم قّررت موقعته هناك 

ّ
مكناس، ألن

بعد إجراء استكشاٍف ألمكنة مختلفة؟
، لــي أقــارب 

ْ
مكنــاس مســقط رأســي فعليــا. لكــن

عبــر الــزواج فــي قــرى »زرهون«: عّمــة متزّوجة 
ابنــة  تــزّوج  إدريــس، وأخ  مــوالي  فــي  تعيــش 
قائــد قريــة صغيرة تســمى املغاصيــني. عمتي 
 

ّ
كل فــي منزلهــا  تحتفــل بموســم »حمادشــة« 
عــام. كنــُت متشــّبعا للغايــة بهــذه املوســيقى، 
حّســيا وإيقاعيا. إلى جانب املغاصيني، هناك 
قريــة ســيدي علــي، منبــع ثقافــة »حمادشــة«. 
موســم »حمادشــة« يعقــد فــي أجــواء خاّصــة. 
 عــام تقريبــا. 

ّ
كنــُت أحــرص علــى حضــوره كل

لذا، خبرت جّيدًا املنطقة وطبيعتها وكهوفها 
ها منذ طفولتي ومراهقتي. لهذا 

ُ
التي اكتشفت

السبب، خطرت لي فكرة تصوير فيلمي هناك 
فورًا.

دهش واملحفوف 
ُ
■ هناك أيضًا ذلك املشهد الليلي امل

شــبه  ُبعــدًا  يكتنــف  الــذي  كبيــرة،  فنيــة  بمجازفــة 
يلــة في الخارج، 

ّ
شــيطانّي: يمضــي الطفل مســعود الل

بينمــا يبحــث الجميــع عنــه. مشــهد محــوري، برأيــي، 
مســتقبل  ل 

ّ
يتشــك حيــث  قــدٍر«،  »ليلــة  بمثابــة  ــه 

ّ
ألن

الشخصية كشخٍص بالغ.
 
ّ
هــذا مشــهد االنفصــال عــن األب، خاصــة أن

الطفــل يتعــّرض للكــّي بالنــار عقابــا لــه علــى 
هروبــه وســرقاته، مــا ُيشــّكل قطيعــة نهائيــة 
وشــاملة مــع األب. إلــى ذلــك، يجّســد هذا فعل 
بالنــار«  ب 

ّ
يعــذ وحــده  »اللــه   

ّ
ألن تدنيــٍس، 

معاقبــة  قبــل   ،
ْ
لكــن اإلســالمي.  التقليــد  فــي 

طقــٍس،  فــي  ــي 
ّ
بالتبن األب  ينخــرط  الطفــل، 

حيــث ينغمــس فــي نــوٍع مــن الرقــص ُمقّيــدًا 
عــن   

ً
كنايــة الحــوض،  ميــاه  فــي  بالسالســل 

عقابــه  يخلــو  ــى 
ّ
حت املقبــل،  العنــف  تطهيــر 

 ،
ّ

يــدل هــذا  شــخصي.  حقــٍد   
ّ

كل مــن  للطفــل 
يه لفكرِة العقاب اإللهي.

ّ
بطريقٍة ما، على تبن

■ مــا هــي ذكرياتــك عن تصوير هذا املشــهد مع عبد 
الرحمــن التــازي وراء الكاميــرا؟ وعــن تصويــر الفيلم 

عامة؟
عــن  جــدًا  جّيــدة  ذكريــات  لــدّي  عمومــا، 
مهّمتنــا  مكنــاس  بلديــة  ْت 

َ
ســّهل التصويــر. 

كثيرًا، باســتضافتها إيانا في أكواٍخ خشــبية 
قــرى  فــي  والرياضــة.  الشــباب  لــوزارة  تابعــة 
زرهــون، أكرمنــا الســّكان بإيوائنا في بيوتهم، 
ــف أحــد أعضــاء الفريــق، املرحــوم العربي 

ّ
وتكل

اليعقوبــي، بمهّمــة الطبخ. لذلك، فإن »وشــمة« 
ُيعتبــر أرخــص فيلــم في التاريخ، بحســب نور 
عبــد  فــي  وجــدُت  )يضحــك(.  الصايــل  الديــن 
الرحمــن التــازي مديــَر تصويــٍر و»كاميرامان« 
ــذ ببراعــة اللقطات واإلطــارات التي 

ّ
ممتــازًا. نف

ها.
ُ
أرْدت

الجماعــي، بمســاهمة  العمــل  الفيلــم روح  ■ يعكــس 
الحــوارات  فــي  تيمــود  محمــد  عــّدة:  أخــرى  مواهــب 
وأحمد البوعناني في املونتاج. هذه روح لم نعد نراها 

 نادرًا في زمننا الحالي.
ّ

إل
 
ْ
لكــن فريــق،  عمــل  الســينما  شــيئا.  ســأخبرك 

الفرقــة  قائــد  املخــرج  ــي. 
ّ
فن مســؤول  هنــاك 

 
ّ

لــكل ُيمكــن  األمــر،  لــزم  وإذا  آٍن،  فــي  ــف 
ّ
واملؤل

ســاهمة بشــيٍء فــي بنــاء 
ُ
عضــو فــي الفريــق امل

هــا، يبقى املخــرُج مديَر 
ّ
العمــل. فــي األحــوال كل

العمــل، خاّصــة عندمــا يكــون، كمــا فــي حالــة 
فــي  الســيناريو.  كاتــب  نفســه  هــو  »وشــمة«، 
 تقنيــة كثيــرة 

ٌ
مرحلــة التوليــف، هنــاك أعمــال

 هنــاك مونتــاج أّولــي 
ْ
نجــز بعــد اإلنتــاج، لكــن

ُ
ت

ط تقطيع 
ّ
خط

ُ
تّم إجراؤه منذ التصوير، وفقا مل

ها 
ّ
حَســب االحتمــاالت كل

ُ
تخّيلتــه فــي رأســي. ت

ســوى  مــا،  نوعــا  ليــس،  واملونتــاج  ُمســبقا، 
ط له منذ التصوير.

ِّ
ط

ُ
تنفيذ ما خ

■ كيف تّمت مرحلة ما بعد اإلنتاج؟ هل كان لديك ما 
يكفي من اإلمكانات إلتمامها من دون صعوبات؟

»املركــز  آنــذاك، كان الراحــل عمــر غنــام مديــرًا لـ
السينمائي املغربي«. ساعدني كثيرًا بمنحي 
واملختبــر  املونتــاج  غرفــة  مّجانــا:  شــيء   

ّ
كل

مهنــدس  أيضــا  هنــاك  الّصوتيــات.  وقاعــة 
قاعــة  ومديــر  كلــني،  هانــز  األملانــي  الصــوت، 
للمركــز.  التابعــة   ،

ّ
الشــق بعــني  الّصوتيــات 

ــرات الصوتيــة 
ّ
ســاعدني كثيــرًا فــي مــزج املؤث

ــي 
ّ
وأشــغال مــا بعــد اإلنتــاج. ينبغــي القــول إن

كنُت محظوظا للغاية أثناء إنجاز الفيلم.

الفيلــم  تعبــر  التــي  الرائعــة،  املوســيقى  عــن  مــاذا   ■
وتتســامى بعزلــة الشــخصية الرئيســية واغترابهــا. 

كيف تّم تسجيلها؟
م املوســيقى 

ّ
 لي يعل

ٌ
دومينيــك هيلبــوا صديــق

فــي وجــدة. أعجــب كثيــرًا بالفيلــم، ووافق على 
 

ّ
تأليــف املوســيقى مــن دون مقابــل. ارتجــل كل

»تشيلو«، وهي آلة  شــيء في االســتديو بآلة الـ
أحّبها كثيرًا.

حوار

ُفتنُت بالفلسفة 
الوجودية وتأثّرت 

كثيرًا بسارتر

 ،»2020 السينمائية  قرطاج  »أيام  في  تكريمه  بمناسبة 
احتفاًء بـ50 عامًا على »وشمة«، حاورت »العربي الجديد« 

المغربّي حمدي بناني عن الفيلم والسينما والحياة

حميد بناني

ُولد حميد بناني، المخرج والسيناريست والكاتب المغربي، في مكناس، 
في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 1940. حصل على منحة من وزارة الشباب 
والرياضة )1958( للمشاركة في ورشة عن الكتابة. تابع دراسات جامعية 
باريس ودرس  إلى  )1964(. سافر  الفلسفة  الرباط، ونال شهادة في  في 

السينما في »ايداك« )»فيميس« حاليًا(. 
 )1973( الغائب«  و»صــالة   )1970( و»وشمة«   )1967( »الخادمات«  له: 

و»الطفل شيخ« )2012( و»ليلة متوّهجة« )2017(.

سيرة

حماسُة نقاٍش 
وِحّدة مواجهة

»إنّها تدور« لراشد عيسى

حميد بناني )البسًا القبعة( يُحّضر مشهدًا في »وشمة« لتصويره )أرشيف المخرج(

أجراه: سعيد المزواري

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

يخطط منظمو 
مباريات كرة 
القدم في 
بلجيكا إلظهار 
البطاقة 
الصفراء 
لالعبين الذين 
يتعانقون أثناء 
االحتفال بتسجيل 
األهداف، 
بسبب فيروس 
كورونا. وقال 
المتحدث باسم 
البروليج: »علينا 
أن نتجنب العناق 
واالحتفاالت 
الجماعية عقب 
تسجيل هدف«. 
وكان عالم 
الفيروسات 
مارك فان رانتس 
قد انتقد 
قيام الالعبين 
المحترفين 
باحتضان 
بعضهم بعضًا 
عقب تسجيل 
إنذار سيوجه لالعبين الذين يتعانقون بعد تسجيل األهداف )أدريان دينيس/فرانس برس(األهداف.

إنذار... ممنوع العناق
قررت رابطة دوري كرة السلة األميركي 

للمحترفني تأجيل مباراة أوكالهوما سيتي ثاندر 
ضد هيوستون روكتس بعد مجيء ثالث عينات 

بني العبي روكتس بإصابة أو اشتباه بإصابة 
بفيروس كورونا. وقالت الرابطة إن ثالثة العبني 

آخرين دخلوا في العزل الذاتي بعد اكتشاف 
مخالطتهم للحاالت كما كان من املفترض غياب 

جيمس هاردن العب روكتس بسبب انتهاكه 
لوائح الصحة والسالمة. وجاء التأجيل ليؤكد 

الصعوبات التي تواجهها البطولة.

تواجد اسم كل من السويسري روجيه فيدرر 
واألميركية سيرينا وليامز ضمن الئحة 

املشاركني في النسخة املقبلة من بطولة أستراليا 
املفتوحة للتنس أولى بطوالت الغراند سالم، 

املقررة في شباط/فبراير، بحسب غريغ تايلي 
مدير البطولة. وشملت الئحة املشاركني جميع 

األسماء الكبيرة، وأبرزها فيدرر الذي حام الشك 
سابقا حول مشاركته في البطولة استنادا إلى 

التصريح الذي قال فيه إنه في »سباق مع الزمن« 
لكي يكون جاهزا بدنيا.

قال فرانك المبارد مدرب تشلسي إن الجناح 
حكيم زياش سيغيب عن مباراة أرسنال خارج 
الديار في الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة القدم 

بسبب مشكلة عضلية، بينما تحوم شكوك حول 
مشاركة املدافعني بن تشيلويل وريس جيمس 
بعد تعرضهما لكدمات. وقال المبارد »زياش 

لن يكون جاهزا ملباراة أرسنال... تعرض إلصابة 
عضلية أخرى. علينا انتظاره حتى يتعافى. إنها 

ليست إصابة طويلة، ونأمل أن نستعيده خالل 
األسبوع املقبل«.

تأجيل مباراة روكتس 
وثاندر بسبب كورونا

فيدرر وسيرينا يشاركان 
في بطولة أستراليا

غياب مؤكد لزياش عن 
مواجهة أرسنال
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بيروت ـ حسين غازي

انطلقت في شمال لبنان منافسات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــكــرة  ــديــ بـــني األنــ
ــقـــدم فـــي بــطــولــة تــحــمــل عــنــوان  الـ
»الرئيس الشهيد ياسر عرفات«، حيث تقام 
فعالياتها في مخيم البداوي، شمالي لبنان. 
ــهــــدت هـــــذه الـــبـــطـــولـــة اســــتــــخــــدام تــقــنــيــة  وشــ
األولى  للمرة   »VAR« املساعد الحكم  فيديو 
املادية في  لبنان، رغــم ضعف اإلمكانات  في 
كانت  الــفــكــرة  لــكــن  الفلسطينية،  املــخــيــمــات 
ــي تــقــلــيــل  ــي مـــكـــانـــهـــا ونـــجـــحـــت فــ بـــالـــفـــعـــل فــ
ــتــــراضــــات بـــني املــتــنــافــســني،  املــــشــــادات واالعــ
بعدما لجأ الــحــكــام فــي الــعــديــد مــن األوقـــات 
ــّدمـــت  ــى الــــشــــاشــــة الـــصـــغـــيـــرة. ولــــطــــاملــــا قـ ــ إلــ
الالعبني  مــن  الــعــديــد  الفلسطينية  الــريــاضــة 
نكبة 1948 حتى يومنا هذا،  لبنان منذ  في 
الشيخ طــه وجميل عباس  بــدايــات عمر  مــن 
تقريبًا  الستينيات  فــي  الــســودانــي  ويــوســف 
مرورًا بالفترة الالحقة التي برز فيها جمال 
الخطيب حسني كيبا وأحمد الخضر ورامي 
وعلي أسعد وإبراهيم مناصري ووسيم عبد 

الهادي والقائمة تطول.

2829
رياضة

تقرير

يــكــشــف رئـــيـــس نـــــادي الــــهــــالل، ولـــيـــد غــفــور، 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن فــكــرة انــطــالق هــذه  لـــ
الــبــطــولــة ويـــقـــول: »فــــي شــمــال لــبــنــان لــديــنــا 
علي  أبــو  الشهيد  اســم  بطولة سنوية تحت 
ــمــهــا نـــادي 

ّ
مــصــطــفــى، تـــقـــام بــشــهــر 7 وُيــنــظ

ا نفكر 
ّ
القدس. لكن نحن في نــادي الهالل كن

الشهيد ياسر  اســم  إقــامــة بطولة تحمل  فــي 
عرفات لنتابع هذه املسيرة ولتكريم شخص 
ــــو عــــمــــار«. وتــــابــــع: »الــســبــب  مـــثـــل الـــقـــائـــد أبـ
الــثــانــي إلقــامــة الــبــطــولــة هــو غــيــاب التنظيم 
الرسمي واملنافسات التي يقوم بها االتحاد 
ــن مـــخـــيـــمـــات الــــشــــمــــال، كـــان  الــفــلــســطــيــنــي عــ
يدفعنا بشكٍل دائم لتنظيم هذه الدورات في 
 رغبة الناس بممارسة كرة القدم، خاصة 

ّ
ظل

الــذي بإمكانه  الوحيد،  املتنفس  الرياضة  أن 
ــدرات والــــســــالح«.  ــ ــخـ ــ إبــــعــــاد الـــشـــبـــاب عــــن املـ
ــــدى ســـؤالـــنـــا عـــن الــتــفــاعــل الـــخـــارجـــي مع  ولـ
الــبــطــولــة قــــال: »الـــداخـــل الــفــلــســطــيــنــي الــيــوم 
الــالجــئــني، ال  إلــى الشتات وال حتى  ال ينظر 
الــجــهــات الــرســمــيــة وحــتــى غــيــر الــرســمــيــة، ال 
فـــي الــريــاضــة وال حــتــى فـــي الــســيــاســة، لكن 
نحن مــن خــالل هــذه الــبــطــوالت والتجمعات 
نــــؤكــــد أنــــنــــا مـــتـــمـــســـكـــون بـــكـــامـــل فــلــســطــني 
ــــي الــتــي تــم تهجيرنا مــنــهــا من   األراضـ

ّ
وكــــل

مــنــفــصــالن  والـــــداخـــــل  الـــشـــتـــات   .1948 عـــــام 
بــعــضــهــمــا عـــن الــبــعــض اآلخــــر لـــأســـف، فقد 
نــجــحــت الــســيــاســة فــي إبــعــادنــا يعضنا عن 
الــبــعــض اآلخـــــر، هـــم ال يــعــرفــون عــنــا شــيــئــًا، 
بالرياضة  وال  باملنتخبات  ال  ممثلني  لسنا 
الرسمية الفلسطينية«. وتابع: »هذا األمر ال 
يمنعنا من عدم االزدياد قوة وتصميمًا على 
تنظيم بطوالت وفعاليات تليق بنا كإنسان 
 شيء، ال أعلم حقيقة إذا كان الداخل 

ّ
قبل كل

الفلسطيني يعلم بما نقوم به، ربما نجحت 
إسرائيل في ما تريد والجهات الرسمية التي 

لدينا ساهمت في رفع حّدة انفصالنا«. 
وكــــــان الــــــــدوري الــفــلــســطــيــنــي فــــي مــخــيــمــات 
املمتدة من  األهلية  الحرب  فترة  لبنان خالل 
عام 1975 و1990، مالذًا للعديد من الالعبني 
الساحة  على  واملــعــروفــني  الــكــبــار  اللبنانيني 
الدهيني وحيدر  إبراهيم  املحلية، على غــرار 
حــــويــــال وعــــبــــد الـــرحـــمـــن شــــبــــارو ومـــحـــمـــود 
شاتيال وغسان أبو دياب وأسعد قلوط. وعن 
غــفــور إن  قــال  املستقبل  البطولة وطــمــوحــات 
»هذه الدورة نواة لحلم أكبر، هي نموذج نعمل 
مــن أجــل تحسينه، فــي ظــل امتالكنا طموحًا 
كبيرًا، نسعى لجمع الفلسطينيني في لبنان 

 شخص يقول أنا 
ّ

داخل وخارج املخيمات وكل
فلسطيني ويحب الرياضة في بطولة واحدة، 
وأن نحول هــذه الــدورة من منافسات خروج 
املغلوب إلى بطولة دوري«. وعن اسم البطولة 
أجاب أن »هذه الرموز املقاومة التي تمّسكت 
بــالــقــضــيــة ومـــلـــف الـــالجـــئـــني وعـــودتـــهـــم إلــى 
فلسطني تستحق التكريم. من واجبنا تذكير 
الناس بشخصية ياسر عرفات التي كان لها 
فضل في تواجدنا داخل مخيمات فلسطينية 
فــــي لـــبـــنـــان، نـــحـــن أشــــخــــاص نـــحـــب الــحــيــاة 
 مــا نــراه من 

ّ
ونــرغــب فــي العيش، لكن فــي ظــل

ــا ومــطــالــبــتــنــا  ــنــ ــزداد إرادتــ ــ تــطــبــيــع حـــالـــيـــًا، تــ
ما 

ّ
: »كل

ً
قــائــال إلــى فلسطني«. وختم  بــالــعــودة 

الفلسطيني  واقــــع وحـــيـــاة  تــحــســني  حــاولــنــا 
ــمــا تــطــورت 

ّ
ــــرب، وكــل ــمــا بــاتــت فــلــســطــني أقـ

ّ
كــل

مخيماتنا باتت فلسطني أقرب. أؤكد أن مثل 
هذه البطولة تزيد من قيمة كل منا كإنسان، 
أشــدد على كلمة إنسان وأكــررهــا، كي نبتعد 
أو أخضر  السياسية أحمر  عن االصطفافات 
هــذه  لــتــطــويــر  ســنــســعــى  أزرق،  أو  أصـــفـــر  أو 
البطولة وإخـــراج مــواهــب كــرويــة مــن خاللها 

خّرج فدائيني في املاضي«.
ُ
ا ن

ّ
كما كن

مــن جــانــبــه قـــال املــســؤول اإلعــالمــي للبطولة 
وأحد املشاركني في التنظيم، محمد لوباني: 
»هذه البطولة تحظى باهتمام كبير أقله في 
الشمال حاليًا، فهي تضّم أكثر من 650 شابًا 

الفلسطينية  املخيمات  كافة  من  العــب(   500(
الــبــداوي والــبــارد، وتساهم في  وتحديدًا مــن 
تبعد  أنــهــا  كما  الجميع،  بــني  التالقي  تعزيز 
الشباب عن اآلفات التي تنخر جسد املجتمع 
ــانـــي: »الـــبـــطـــولـــة من  بـــأكـــمـــلـــه«. وأضــــــاف لـــوبـ
تــنــظــيــم نــــادي الـــهـــالل الــفــلــســطــيــنــي، وتــشــهــد 
الحكم  فيديو  تقنية  اســتــخــدام  األولـــى  للمرة 
املساعد فار، وكان الهدف من وراء ذلك تقليل 
نسبة االحتجاجات واملشاكل التي قد تحصل 
فـــي مــثــل هـــذه الـــبـــطـــوالت، كــمــا أنــنــا وضعنا 
ــاء املــلــعــب رغــم  ــ 6 كــامــيــرات فـــي مــخــتــلــف أرجـ
تتجاوز  لم  التي  البسيطة  املــاديــة  اإلمكانات 
دوالرا   1250 ــــي  ــوالـ ــ )حـ لــــيــــرة  مــــاليــــني  الـــــــــ10 

أميركيا على سعر صرف السوق السوداء(«.
البطولة وجــود  هــذه  »تشهد  لوباني:  وتــابــع 
تــحــفــز  ــاتــــت  بــ ــــتــــي  ال املـــيـــكـــس زون،  مـــنـــطـــقـــة 
الالعب  كان  السابق  في  الفلسطيني.  الالعب 
ــا الـــحـــصـــول عــلــى  ــمـ الــفــلــســطــيــنــي يــتــمــنــى ربـ

الهدف مستقبًال إقامة 
بطولة تضّم أندية 

المخيمات قاطبة

اعتبر بونجاح مهاجم 
السد أن االنتصار على 

الريان مهم

صـــــورة، لــكــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي هـــو يظهر 
عــلــى شــاشــة حــيــث تــنــقــل الــبــطــولــة عــبــر قناة 
مــركــز الـــشـــرق لــلــخــدمــات، مـــع الــعــلــم أن هــذه 
ــــدورة تــمــتــاز بــتــغــطــيــة إعــالمــيــة كــبــيــرة من  الــ
 مباراة 

ّ
قبل جهود شباب املخيم هناك، فلكل

ســتــجــد مــصــورًا ومــقــابــلــة بــعــد نــهــايــة الــلــقــاء 
وجــائــزة مالية ألفــضــل العــب يحصل عليها 
كلت 

ُ
مــن قبل لجنة مختصة مــن 5 أعــضــاء ش

لهذا الغرض بالذات«. وتابع لوباني: »نسعى 
ياسر  الشهيد  الرئيس  بطولة  إلظهار  أيضًا 
عــــرفــــات، بــأفــضــل صـــــورة مــمــكــنــة، مـــن خــالل 
ــرافــــي، وذلـــــك بــتــحــديــد عــدد  ــتــ الــتــنــظــيــم االحــ
ــة املــلــعــب«.  ــيـ ــول أرضـ ــ ــذيـــن بــمــقــدورهــم دخـ الـ
وأردف املــســؤول اإلعــالمــي للبطولة أن »هذه 
الـــخـــطـــوة مـــن شــأنــهــا فــتــح بــــاب الـــعـــديـــد من 
من  الــعــديــد  أن  خــاصــة   ،

ً
مستقبال النجاحات 

الالعبني يسعون للمشاركة، وبعضهم يلعب 
أبــو عتيق  اللبناني، مثل محمد  الـــدوري  في 
الشمال،  أنــديــة  مــن  وغيرهم  عيش  وعبدالله 
ومـــن خــاللــهــا نــؤكــد أن اإلمــكــانــات املــحــدودة 

ليست عائقًا أمام التنظيم والنجاح«.
أقيمت  فقد  وأهدافها،  البطولة  إلــى  بالعودة 
ــلـــدوري الــلــبــنــانــي لــكــرة  وفــــق نــظــام مــشــابــه لـ
املــشــاركــني،  الــالعــبــني  بقيد جميع  أي  الـــقـــدم، 
 فريق 3 العبني أجانب في 

ّ
على أن يحق لكل

الفريق من لبنان أو الجنسية السورية.

تأجيل موقعة الزمالك واألهلي ألسباب أمنية
أعلنت اللجنة الثالثية املكلفة إدارة الكرة املصرية عن تأجيل موقعة الدوري 
بني الزمالك واألهلي التي كانت مقررة اإلثنني املقبل ضمن املرحلة الرابعة، 
السنة.  ورأس  املــيــالد  بعيدي  االحــتــفــال  مــع  تزامنها  نتيجة  أمنية  ألســبــاب 
وعوضا عن خوض »كالسيكو« الكرة املصرية اإلثنني، قرر االتحاد املحلي 
بالزمالك،  سموحة  تجمعان  الثالثة  املرحلة  مــن  مؤجلتني  مــبــاراتــني  إقــامــة 
واألهـــلـــي بــاالتــحــاد الــســكــنــدري. وقـــال فــي بــيــان »قــــررت إدارة املــســابــقــات 
باالتحاد املصري لكرة القدم إقامة مباراة سموحة مع الزمالك املؤجلة من 
 28 اإلثنني  مساء  من  الخامسة  في  املمتاز  الـــدوري  ملسابقة  الثالثة  الجولة 

ديسمبر الحالي بملعب الجيش ببرج العرب«.

خيتافي يفرمل سلتا فيغو
األرجنتيني  الجديد  مدربه  بقيادة  فيغو  سلتا  انتصارات  مسلسل  توقف 
إدورادو كوديت عند 5 مباريات متتالية، وذلك بتعادله مع مضيفه خيتافي 
الــقــدم. وبعد  لكرة  اإلسباني  الـــدوري  الخامسة عشرة من  املرحلة  1-1 في 
أن خسر مباراته األولى بقيادة ابن الـ46 عاما الذي خلف أوسكار غارسيا 
خونيينت الشهر املاضي، حقق سلتا أربعة انتصارات متتالية في الدوري 
وواحدا في الكأس، لكن خيتافي أجبره على االكتفاء بالتعادل. وكان خيتافي 
الدقيقة  في  داميان سواريز  لألوروغواياني  رائع  بهدف  بالتسجيل  البادئ 
السابعة بتسديدة صاروخية من مشارف املنطقة، قبل أن يعادل سلتا من 
ركلة جزاء في الدقيقة 17 إلياغو أسباس. ورفع سلتا الذي لم يحقق الفوز 
األخير 1-0 في شباط/فبراير  تغلب عليه في ملعب  أن  على خيتافي منذ 
2016، رصيده إلى 20 نقطة في املركز الثامن، فيما أصبح رصيد خيتافي 

17 نقطة في املركز الحادي عشر.

إنتر يسجل انتصارًا صعبًا على هيالس فيرونا
سجل إنتر ميالنو فوزه الصعب خارج قواعده على هيالس فيرونا )2-1( 
في إطار الجولة الـ14 بدوري الدرجة األولى اإليطالي لكرة القدم. وعلى ملعب 
»مانويل أنطونيو بينتجودي«، جاءت أهداف اللقاء جميعا في الشوط الثاني، 
حيث بدأ إنتر مسلسل التهديف في الدقيقة 52 عن طريق النجم األرجنتيني 
الوتارو مارتينيز، وهو السادس له في املوسم. ولكن أعاد الصربي الشاب 
في  الضيافة  لصاحب  التعادل  بهدف  الصفر  لنقطة  املــبــاراة  إليتش  إيفان 

الدقيقة 63. رد »النيراتزوري« لم يتأخر سوى 6 دقائق فقط بهدف التقدم 
السلوفاكي ميالن شكرينيار. وواصــل رجال املدرب  املدافع  الثاني بفضل 
أنطونيو كونتي عزف نغمة االنتصارات للجولة السابعة على التوالي ليرفع 
الثانية  الفريق رصيده إلى 33 نقطة. بينما تكبد هيالس فيرونا خسارته 
خالل آخر 5 جوالت، الرابعة هذا املوسم، ليتجمد رصيده عند 20 نقطة في 

املركز التاسع.

توتنهام إلى نصف نهائي كأس الرابطة
البريميرليغ مؤخرا  في  املتراجعة  نتائجه  توتنهام هوتسبر صفحة  طوى 
الكبير على  فــوزه  إثــر  املحترفة  األنــديــة  بتأهله لنصف نهائي كــأس رابطة 
مضيفه ستوك سيتي، من القسم الثاني )التشامبيونشيب(، بنتيجة )3-1( 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب )بيت 365( ضمن مواجهات دور الثمانية. 
وأنهى الفريق اللندني الـ45 دقيقة األولى متقدما بهدف حمل توقيع الويلزي 
غاريث بيل في الدقيقة 22، ولكن بعد 8 دقائق من انطالق الشوط الثاني، 
أدرك ستوك التعادل بفضل العب الوسط الشاب جوردان طومسون. وفي 
الدقيقة 70، عاد توتنهام للتقدم مجددا في النتيجة عن طريق بن ديفيز، قبل 
أن يقتل النجم هاري كني املباراة بهدف ثالث في الدقيقة 81. وبهذا التأهل 
يستعيد »السبيرز« توازنهم بعد فترة من الترنح على مستوى النتائج في 
البريميرليغ خالل آخر 3 جوالت بخسارتني وتعادل، وهو األمر الذي جعله 

يتراجع للمركز السادس بعد أن كان منافسا على الصدارة مع ليفربول.

الدوحة ـ العربي الجديد

خطف نــادي السد فــوزًا صعبًا على منافسه 
الـــريـــان بـــهـــدف نــظــيــف فـــي كــالســيــكــو الــكــرة 
الـــقـــطـــريـــة، الـــــذي أقـــيـــم بــيــنــهــمــا عــلــى اســتــاد 
جاسم بن حمد في العاصمة الدوحة، ضمن 
مــنــافــســات األســــبــــوع الـــعـــاشـــر مـــن املــســابــقــة 
ــاق الــنــجــم الــجــزائــري  ــ املــحــلــيــة، لــيــواصــل رفـ
برصيد  للبطولة  تصدرهم  بونجاح  بــغــداد 
ــادي الــســد فـــوزه التاسع  28 نــقــطــة. وحــقــق نـ
في املوسم الحالي بدوري نجوم قطر، تحت 
ــدرب تــشــافــي هــيــرنــانــديــز، وتــعــادل  قــيــادة املــ
في مباراة واحدة كانت من دون أهداف ضد 
الخور في األسبوع الرابع، فيما حافظ على 
سجله الخالي من الهزائم حتى اآلن، ما جعل 
»الــزعــيــم« يبتعد بــصــدارة الترتيب بــفــارق 7 

نقاط عن أقرب منافسيه.
فــي املــقــابــل، تــلــقــى الـــريـــان الــخــســارة الثالثة 
ــى لــه بــعــد تــولــي املـــدرب  ــ هـــذا املـــوســـم، واألولـ
ــراف على  ــ الــفــرنــســي لــــوران بـــالن مــهــمــة اإلشـ
الجهاز الفني للفريق قبل عدة أيام، ليتوقف 

الدوحة ـ العربي الجديد

أعـــلـــن االتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الـــقـــدم )فــيــفــا(، 
ــبـــاريـــات كــــأس الــعــالــم  رســمــيــًا عـــن جـــــدول مـ
قــطــر 2020 والــتــي تستضيفها  فــي  لــأنــديــة 
العاصمة القطرية الدوحة خالل الفترة من 1 

إلى 11 من شهر فبراير/ شباط املقبل. 
ـــقـــام مـــبـــاريـــات الـــبـــطـــولـــة املـــرتـــقـــبـــة فــي 

ُ
وســـت

ثالثة استادات مونديالية، هي استاد أحمد 
ــدولـــي، واســتــاد  بـــن عــلــي، واســـتـــاد خــلــيــفــة الـ
املدينة التعليمية، الذي سيستضيف طرفي 
املباراة النهائية يوم 11 فبراير عند الساعة 
التاسعة مساًء بتوقيت قطر. وسيبدأ نادي 
املستضيف،  الــبــلــد  ممثل  الــقــطــري،  الــدحــيــل 
االفتتاحية  املباراة  في  البطولة  في  مشواره 
أمــــام أوكـــالنـــد ســيــتــي الــنــيــوزيــالنــدي يـــوم 1 
فــبــرايــر عــنــد الــثــامــنــة والــنــصــف بــالــتــوقــيــت 
ــــك عــلــى اســـتـــاد أحــمــد  املــحــلــي لـــلـــدوحـــة، وذلـ
ــــذي أعــلــن  ــد، الــ ــديـ ــجـ ــالـــي الـ بــــن عـــلـــي املـــونـــديـ

أنــه حقق الفوز  رصيده عند 13 نقطة، علما 
من قبل في ثالث مباريات، وتعادل في أربع 
السادس. وشهدت مواجهة  املركز  في  وبقي 
إضــاعــة مهاجمي  الــقــطــريــة  الــكــرة  كالسيكو 
الــفــرص الــخــطــيــرة، ما  الــنــاديــني للكثير مــن 
الدقيقة  تنتظر حــتــى  الــســد  جــعــل جــمــاهــيــر 
)83(، عـــنـــدمـــا قـــــام اإلســـبـــانـــي املــخــضــرم  الــــــــــــ
الـــكـــرة ليحولها  بــتــســديــد  كــــــازورال  ســانــتــي 
بــغــداد بونجاح فــي شباك  الــجــزائــري  النجم 

الريان، ويهدي »الزعيم« 3 نقاط ثمينة.
وبـــعـــد انــتــهــاء الــكــالســيــكــو، عــبــر اإلســبــانــي 
تشافي هيرنانديز، مدرب السد، عن سعادته 
الــريــان، بقوله  الــذي حققه على  بالفوز املهم 
مباراة  كانت  »لقد  الرسمي:  »الزعيم«  ملوقع 
صعبة، وقدمنا أداء أفضل من الريان، خاصة 
في الشوط الثاني. أضعنا العديد من الفرص 

التي كان بإمكانها أن تغير نتيجة املباراة«.
ــيـــع الــــالعــــبــــني.  ــمـ وتـــــابـــــع »ســــعــــيــــد بــــــــــأداء جـ
الــكــأس والــعــودة  الــفــوز ببطولة  ليس سهال 
املــبــاراة،  بــــدأوا  الــالعــبــون  قـــوي.  أداء  لتقديم 
وقدموا أداء جيدا، وكل الفريق كان على قدر 

عــن جــاهــزيــتــه األســـبـــوع املـــاضـــي. وستشهد 
البطولة مشاركة أندية بايرن ميونخ األملاني 
ــا، وتــيــجــريــس أونــــال املكسيكي  ــ بــطــل أوروبــ
بــطــل أمــيــركــا الــشــمــالــيــة والــوســطــى والــبــحــر 
الــكــاريــبــي )الــكــونــكــاكــاف(، واألهــلــي املصري 
بطل أفريقيا، وأولسان هيونداي بطل آسيا، 
البطولة  في  املشاركني  عقد  سيكتمل  بينما 
في أواخر يناير/ كانون الثاني املقبل بممثل 
قـــارة أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة بــعــد تــحــديــد الفائز 
بكأس ليبرتادوريس. وأعلن »فيفا« أيضا أن 
يــوم 19 يناير 2021  جرى 

ُ
البطولة ست قرعة 

في مدينة زيوريخ السويسرية.
وفي هذا الصدد، أكد ناصر الخاطر، الرئيس 
 ،2022 قــطــر  الــعــالــم  كـــأس  لبطولة  التنفيذي 
الــــدوحــــة ســتــســتــفــيــد مـــن تــجــربــة تنظيم  أن 
الــنــســخــة الــســابــقــة مـــن بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
نظمتها  التي  الكروية  واملنافسات  لأندية، 
قطر بحضور جماهيري خالل هذا العام في 
استضافة بالده لنسخة 2020 للمرة الثانية 
عــلــى الــتــوالــي. وأضــــاف الــخــاطــر، فــي حديث 
نشره املوقع الرسمي للجنة العليا للمشاريع 
البطولة فرصة  لنا تنظيم  واإلرث: »سيتيح 
للتأكد من جاهزية استادات مونديال  قيمة 
قــطــر 2022 وضـــمـــان تــقــديــم تــجــربــة مــبــهــرة 
لحضور  قدومهم  املتوقع  املشجعني  لجميع 
منافسات أول نسخة من البطولة في الشرق 
في  انطالقها  عند  العربي  والــعــالــم  األوســـط 

غضون أقل من عامني«.
فرضها  التي  التحديات  إلــى  الخاطر  وتطرق 

ابتعدنا  »فــوز مستحق  املسؤولية«، مضيفًا 
بـــه فـــي الــــصــــدارة بـــفـــارق 7 نـــقـــاط عـــن أقـــرب 
املنافسني، ويجب أن نستمر بتقديم األفضل 
في قادم املباريات. نحن في أفضل لحظاتنا، 
رائعة  مستويات  ونقدم  جيد  بشكل  نتدرب 
فــي املــبــاريــات، وأشــكــر جمهور الــزعــيــم على 

دعمه للفريق في املباريات األخيرة«.
بدوره، شدد الجزائري بغداد بونجاح، نجم 
نـــادي الــســد، على أهمية الــفــوز على الــريــان، 
لعبنا خاللها  مــبــاراة صعبة.  »كــانــت  بقوله 
بكل قوة أمام فريق قوي أيضا يضم العبني 
على مستوى عال. نجحنا في تحقيق الفوز 

وهذا هو األهم«.
الفرص،  العديد من  لنا  وواصــل »لقد الحــت 
ــا سعيد  ــرة. أنــ ــ ــم نــهــز الـــشـــبـــاك إال مـ لــكــنــنــا لـ
بــالــتــســجــيــل وحــــصــــد الــــثــــالث نــــقــــاط ألنــهــا 
ستعطينا دافــعــا لــأمــام ملــواصــلــة الــصــدارة. 

نأمل أن نواصل االنتصارات«.
أما فهد يونس، حارس مرمى الريان، فأبدى 
ارتــيــاحــه بــعــد األداء الــــذي قــدمــه فــريــقــه في 
مـــبـــاراة الــســد، رغـــم الــخــســارة بــهــدف نظيف 
ــغـــداد بـــونـــجـــاح، بــقــولــه  ــزائـــري بـ ســجــلــه الـــجـ
»قدمنا مستوى جيدًا للغاية، ولم يقصر أي 
من الالعبني في مواجهة فريق كبير بحجم 
السد، وأعتبر أن ذلك األداء القوي أمام السد 
بــمــثــابــة بــــدايــــة مـــمـــيـــزة ســنــبــنــي عــلــيــهــا فــي 
املــرحــلــة املقبلة، واملــــدرب الــجــديــد بــدأ العمل 
من أجل تطوير الفريق، وأتوقع أننا سنتقدم 

معه خطوة بخطوة«.

ــاء الـــعـــاملـــي عــلــى مـــــدار األشـــهـــر الــقــلــيــلــة  الــــوبــ
املاضية، وقال: »بذلنا قصارى جهدنا لنضمن 
صحة الالعبني واملشجعني وسالمتهم خالل 
اســتــضــافــتــنــا لــلــعــديــد مـــن األحــــــداث الــكــرويــة 
املــهــمــة مــحــلــيــًا ودولــــيــــًا. ونــتــطــلــع فـــي الــعــام 
بطولة  فــي  الــفــرق  بأفضل  للترحيب  الــجــديــد 

كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة الــتــي ســتــمــثــل إنــجــازًا 
جديدًا على طريقنا نحو استضافة مونديال 
ُيــذكــر أن اســتــاد أحــمــد بــن علي،  قطر 2022«. 
عِلن عن جاهزيته أخيرًا، يتسع لحوالي 

ُ
الذي أ

 االســـتـــاد املــونــديــالــي 
َّ

40 ألــــف مــشــجــع. وحــــل
الــجــديــد محل اســتــاد قــديــم، واســتــخــدمــت في 

عن  الناتجة  البناء  مــواد  مــن  الكثير  تشييده 
عمليات هدم االستاد القديم وذلك بعد إعادة 
تــدويــرهــا، وهــو مــا ُيجسد حــرص دولـــة قطر 
والتزامها الراسخ بتطبيق معايير االستدامة.   
بــيــنــمــا يــــرســــم اســــتــــاد املـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
 من 

ً
املعروف باسم »جوهرة الصحراء«، فصال

ّينت 
ُ
ز اإلســالمــي، حيث  املعماري  الفن  تاريخ 

تعكس  هندسية  بأشكال  الخارجية  واجهته 
تصميم  على  وتضفي  عليها  الشمس  أشعة 
هذه األيقونة املعمارية طابعًا جماليًا يخطف 

األبصار.  
أمــا اســتــاد خليفة الــدولــي، ثــالــث االســتــادات 
املونديالية التي ستحتضن منافسات كأس 
الــعــالــم لــأنــديــة قــطــر 2020، فــيــعــد االســتــاد 
الـــوطـــنـــي لـــدولـــة قـــطـــر، وقــــد أعـــيـــد افــتــتــاحــه 
لــعــمــلــيــات تطوير  ــام 2017 بــعــد خــضــوعــه  عـ
وتجديد، واستضاف نهائي النسخة املاضية 
ـــــّوج نـــادي 

ُ
مـــن كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة الــتــي ت

ليفربول اإلنكليزي بلقبها للمرة األولــى في 
تاريخه وسط حضور جماهيري غفير. وكان 
البطولة خــالل شهر ديسمبر/  إقــامــة  مــقــررا 
أن تفشي جائحة  إال  الــجــاري،  األول  كــانــون 
كـــورونـــا تــســبــب فـــي تــأجــيــلــهــا لــلــعــام املــقــبــل. 
وتعد هذه هي املرة الثانية على التوالي التي 
القطرية،  األراضـــي  على  البطولة  فيها  تقام 
ليفربول  تتويج   2019 نسخة  شهدت  حيث 
البرازيلي  فالمنغو  حساب  على  اإلنكليزي 
استاد  احتضنها  التي  النهائية  املــبــاراة  في 

خليفة الدولي بحضور جماهيري غفير.

»فيفا« يعلن مالعب وجدول كأس العالم لألندية في قطرالسد يحسم كالسيكو قطر بفوزه على الريان

ــي هـــذه الــبــطــولــة 20  ــارك ف ــش ي
ونهر  البداوي  مخيمي  من  ناديًا 
المغلوب،  بنظام  وتلعب  البارد، 
الهالل  ــادي  ن تنظيم  مــن  وهــي 
رياضية  مبادرة  في  الفلسطيني، 
للتجهيزات  ــرًا  ــظ ن اســتــثــنــائــيــة، 
والتحضيرات المميزة رغم ضعف 
في  سيما  وال  المادية،  اإلمكانات 
ظّل أزمة الليرة مقابل الدوالر التي 
يمرّ بها لبنان، والتي بطبيعة الحال 
الشارع  على  بــدورهــا  انعكست 

الفلسطيني.

مواجهة الظروف 
الصعبة

عبر اإلسباني تشافي 
هيرنانديز مدرب السد عن 

سعادته بالفوز المهم 
على فريق الريان

تستعد العاصمة 
القطرية الدوحة 

الستقبال بطولة كأس 
العالم لألندية التي ستقام 

خالل فبراير المقبل

حملت الدورة اسم الرئيس الشهيد ياسر عرفات )وليد توفيق غفور(

دخلت تقنية فيديو الحكم المساعد للمرة األولى لبنان )أحمد لوباني(

هذه البطوالت تقّرب الفلسطينيين من الوطن األم )وليد توفيق غفور(

البطولة شهدت مشاركة 20 ناديًا وحوالى 500 العب )وليد توفيق غفور(

)Getty/ليفربول توج باللقب المونديالي في 2019 )محمد دبوس/األناضول(شهدت المواجهة صراعًا بخط الوسط )سيمون هولمز

رياضة 
مخيمات 

لبنان

ينظم مخيم البداوي في شمال لبنان »بطولة 
الرئيس الشهيد ياسر عرفات« التي تجمع 

20 ناديًا فلسطينيًا من البداوي ومخيم نهر 
البارد، في دورة جديدة من نوعها

بطولة »الشهيد ياسر عرفات« 
في البداوي

مباريـات
      األسبـوع

Friday 25 December 2020 Friday 25 December 2020
الجمعة 25 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  10  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2307  السنة السابعة الجمعة 25 ديسمبر/ كانون األول 2020 م  10  جمادى األول 1442 هـ  ¶  العدد 2307  السنة السابعة



القاهرة ـ العربي الجديد

ــد مــــــن األنـــــديـــــة  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ــربـ ــ ــتـ ــ اقـ
املصرية والسودانية والتونسية، 
من حسم بطاقات التأهل إلى دور 
أفريقيا،  أبــطــال  دوري  ملسابقة  املجموعات 
ومــلــحــق دور الـــــــ32 لـــكـــأس الــكــونــفــيــدرالــيــة 
تحقيق  خــلــفــيــة  عــلــى   ،2021-2020 ملـــوســـم 
سلسلة من النتائج الطيبة في جولة ذهاب 
دور الـ32. وفي مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 
دشـــن الــنــادي األهــلــي املــصــري حــامــل اللقب 
سونيديب  على  بالفوز  جيدة  بــدايــة  ضربة 
بـــطـــل الـــنـــيـــجـــر بــــهــــدف مـــقـــابـــل ال شـــــيء فــي 
مــبــاراتــهــمــا عــلــى مــلــعــب األخــيــر فــي افــتــتــاح 
رحلة الدفاع عن اللقب، وبات األهلي يكفيه 
الفوز أو التعادل بأي نتيجة للتأهل رسميا.

ــم غـــيـــاب بــيــتــســو مـــوســـيـــمـــانـــي، املـــديـــر  ــ ورغــ
اإلصــابــة  الــفــريــق، بسبب  عــن  الفني لأهلي 
بفيروس كــورونــا، إال أن الفريق قــدم عرضا 
مــقــبــوال فــي ظــل ســـوء أرضــيــة املــلــعــب وعــاد 
القاهرة، وسجل هدف  بنتيجة مرضية إلى 
املالي  املحترف  ديانغ  إليو  الوحيد  املــبــاراة 
فـــي الــدقــيــقــة 33. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، عــاشــت 
تحقيق  بعد  ليلة جميلة  الــســودانــيــة  الــكــرة 
الــهــالل واملـــريـــخ فــوزيــن بــالــغــي األهــمــيــة في 

دوري 
أبطال أفريقيا

بداية عربية رائعة فرضت نفسها على نتائج األندية في جولة ذهاب دور الـ 
32 لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية األفريقية لكرة القدم بحثًا 
نجاح  أفريقيا  أبطال  دوري  وكتب  المقبل.  الدور  إلى  التأهل  تأشيرات  عن 

األهلي المصري حامل اللقب في تدشين ضربة بداية قوية له

3031
رياضة

تقرير

رحــلــة الــتــأهــل إلــى مرحلة املــجــمــوعــات. ففي 
الهالل بفوز غــال ومستحق على  غانا، عــاد 
أشــانــتــي كــوتــوكــو الــغــانــي بــهــدف مــقــابــل ال 
شـــيء فـــي عــقــر دار األخـــيـــر لــيــحــتــاج الــهــالل  
أو  املقبلة  الجولة  فــي  نتيجة  بأية  للتعادل 
ــم  ــفـــوز لــلــعــبــور ملــرحــلــة املـــجـــمـــوعـــات. ورغـ الـ
ــارج مــلــعــبــه، إال أن الــهــالل  ــاراة خــ ــبـ إقـــامـــة املـ
بــاغــت كــوتــوكــو بــهــجــوم شـــرس مــن الــبــدايــة، 
سعيا وراء الفوز ولعب بوليد الشعلة وعيد 
املقدم في الهجوم مع منح أبوعاقلة عبدالله 
ونصر الدين الشغيل محوري االرتكاز دورا 
ــدر الـــفـــريـــق الـــســـودانـــي عــدة  ــ هــجــومــيــا. وأهــ
قــبــل أن يــنــجــح مهاجمه  لــلــتــســجــيــل،  فـــرص 
الكونغولي فيتي كومبي في تسجيل هدف 
الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 77 وقـــبـــل الــنــهــايــة بــــ13 

دقيقة فقط ليحصد الفريق انتصارا غاليا.
فــي الــوقــت نفسه، حقق نــادي املــريــخ القطب 

الـــكـــروي الــثــانــي فــي الــــســــودان،  فــــوزا كبيرا 
ومـــهـــمـــا عـــلـــى إنــيــيــمــبــا الــنــيــجــيــري بــثــالثــة 
أهداف مقابل ال شيء في ملعب األول ليضع 
قدما في مرحلة املجموعات للبطولة. وبات 
الــتــعــادل أو الخسارة  الــفــوز أو  يكفي املــريــخ 
ــاب عــلــى ملعب  ــ بـــفـــارق هــدفــني فـــي لــقــاء اإليـ
إنييمبا لحصد تأشيرة التأهل للدور املقبل. 
ويدين الفريق السوداني في انتصاره الكبير 
الــذي سجل  إلــى تألق مهاجمه سيف تيري 
3 أهــداف »هاتريك » ودخــل صــراع املنافسة 
عــلــى لــقــب هــــداف دوري أبــطــال أفــريــقــيــا في 
املــبــاراة احتفال  الــجــاريــة. وشــهــدت  نسخته 
بــركــوب »تـــوك تــوك«  تــيــري بالثالثية  سيف 
فــي مشهد مثير للجدل  الــتــراك  فــي  متواجد 

وغير مسبوق احتفاال بتسجيله ثالثية.
وتـــعـــادل أهــلــي بــنــغــازي الــلــيــبــي مـــع ضيفه 
ــداف، ليصبح  ــ الــتــرجــي الــتــونــســي بــــدون أهــ
ــأي نتيجة  ــى الـــفـــوز بـ الــتــرجــي فـــي حــاجــة إلـ
في اإليــاب على ملعبه من أجل حسم بطاقة 
ــاءت املـــبـــاراة  ــ ــــدور املــقــبــل. وجـ الــتــأهــل إلـــى الـ
خالية مــن اإلثـــارة فــي ظــل التكتيك الدفاعي 
الــــــــذي لــــعــــب بـــــه الــــفــــريــــقــــان، خــــاصــــة مــعــني 
أغلق  الذي  للترجي،  الفني  املدير  الشعباني 
املساحات تماما أمــام بطل ليبيا، وكانت له 
فـــرص مـــحـــدودة عــبــر طــه يــاســني الخنيسي 
دون  كوليبالي  وفوسيني  الهوني  وحــمــدو 

جدوى.
وخــســر نــــادي الــــــوداد املــغــربــي أمــــام املــلــعــب 
فـــي عــقــر دار األخــيــر  بــهــدف دون رد  املـــالـــي 
ليصبح مــطــالــبــا بــالــفــوز بــفــارق هــدفــني في 
اإليـــــــــــاب... وســــجــــل هـــــدف املـــــبـــــاراة الـــوحـــيـــد 
الدقيقة 60. ولم يقدم  مامادو كوليبالي في 
بــطــل املـــغـــرب املـــســـتـــوى املــنــتــظــر مــنــه تحت 
قيادة املخضرم فوزي البنزرتي املدير الفني 
لــلــفــريــق فــي ســبــاق الــبــطــولــة الــقــاريــة. وكــان 
الــــوداد قريبا مــن الــتــعــادل عبر العــبــه مؤيد 
الــالفــي قــبــل نــهــايــة الــلــقــاء، ولــكــن أنــقــذ ديـــارا 
اللقاء  لينتهي  مــرمــاه  املــالــي  امللعب  حـــارس 
ــبـــاراة الــزمــالــك  بــخــســارة الــــــوداد. ولـــم تــقــم مـ
لعدم حضور  التشادي  الغزالة  مــع  املــصــري 
بناء  القاهرة  املصرية  العاصمة  إلى  األخير 
الــزمــالــك  ليحصد  حــكــومــيــة،  تعليمات  عــلــى 

بطاقة التأهل إلى الدور املقبل.
دوري  في  الذهاب  مواجهات  باقي  وشهدت 
ــواري مــع  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــنــــغ اإليـ ــادل رايــــســ ــ ــعـ ــ األبـــــطـــــال تـ
ــريـــق، فيما  حــــورويــــا الــغــيــنــي بـــهـــدف لــكــل فـ
فـــــاز مـــازيـــمـــبـــي الـــكـــونـــغـــولـــي عـــلـــى مــضــيــفــه 
بــونــغــيــدي الــغــابــونــي بــهــدفــني مــقــابــل هــدف، 
الزيمبابوي بصعوبة على  وفــاز بالتينيوم 
ســيــمــبــا الـــتـــنـــزانـــي بـــهـــدف مـــقـــابـــل ال شــــيء، 
فيما تعادل نكانا رد يفلز الزامبي مع بترو 
أتلتيكو األنغولي بهدف لكل فريق في ملعب 
األول، وتعادل بريميرو األنغولي مع مضيفه 
كـــايـــزر تــشــيــفــز بــطــل جــنــوب أفــريــقــيــا بـــدون 
أهــداف في ملعب األخــيــر. وفــي بطولة كأس 

األندية المصرية 
والتونسية والسودانية 

تقترب من التأهل

مارادونا عانى من اضطرابات في الكبد والكلى والقلب
أفاد االدعاء العام في األرجنتني أن أسطورة كرة 
القدم دييغو مارادونا الذي فارق الحياة في 25 
نوبة  إثــر  عاما   60 عن  الثاني/نوفمبر  تشرين 
قــلــبــيــة، كـــان يــعــانــي مــن اضــطــرابــات فــي الكبد 
تشريح  لكن  الدموية،  واألوعــيــة  والقلب  والكلى 
الــجــثــة لــم يظهر عــالمــات عــلــى تــنــاول الكحول 
أو املــــخــــدرات. ونـــشـــر املـــدعـــي الـــعـــام فـــي ســان 
إيسيدرو، إحدى الضواحي الشمالية للعاصمة 
بوينس آيرس، نتائج تشريح جثة بطل مونديال 
1986، كجزء من التحقيق في وفاته ملعرفة ما 
إذا كــان هناك أي إهــمــال فــي الــرعــايــة الصحية 
التي تلقاها األســطــورة. وكــان مــارادونــا يعاني 
من مجموعة متنوعة من األمراض، بما في ذلك 
الكلوي.  والــفــشــل  القلب  وأمــــراض  الكبد  تليف 
وأظـــهـــر تــحــلــيــل الـــســـمـــوم عــــدم وجـــــود كــحــول 
أو مــواد مخدرة في دمه أو بوله، لكن مــارادونــا كان يتناول أدويــة مضادة لالكتئاب 
أخرى.  والتشنجات ومشاكل صحية  القرحة  لعالج  أخــرى مختلفة  وأدويــة  والذهان 
املختبري  التحليل  نِتَج من 

ُ
است »ما  إن  اإلخبارية  »تيالم«  لوكالة  املحققني  أحد  وقال 

أدوية  التحليل(، ويؤكد ببساطة أن مارادونا أعطي  لم يظهر )في  ال يقل أهمية عما 
ملعالجة الحالة الذهنية لكن ال دواء ألمراض القلب«.

مانولو خيمينيز يتولى تدريب آيك أثينا
سيقود املدرب اإلسباني مانولو خيمينيز فريق آيك أثينا اليوناني للمرة الرابعة، بعقد 
لـــ18 شهرا، وفقا ملا أكدته وسائل اإلعــالم املحلية. ويعود املــدرب املولود في  سيتمد 
إشبيلية قبل 56 عاما لقيادة آثينا الذي عاد للوثوق فيه ملعرفته بعناصر الفريق الذين 
أبدوا رغبتهم علنا في التعاقد معه، وذلك عقب إقالة اإليطالي ماسيمو كاريرا. وسبق 
أن درب خيمينيز آيك أثينا في موسم 2010-2011 وحل ثالثا في الدوري املحلي كما 
توج بكأس اليونان، وعاد لقيادته في يناير/كانون الثاني 2017 وحل وصيفا للبطل. 
وفي موسم 2017-18 قاد خيمينيز الفريق للفوز بأول ألقابه للدوري اليوناني منذ 24 
عاما. وفي املوسم التالي عاد إلى إسبانيا ألسباب أسرية، وقام بتدريب الس باملاس، 
لكنه عاد مجددا إلى آيك في فبراير/شباط 2019. وفي آخر تجاربه مع الفريق والتي 
لكن  مــبــاراة.  انتصارات في 16  الفريق عشرة  انتهت في مايو/أيار 2019، حقق مع 
رغم ذلك، رفض الفريق اليوناني تمديد عقده ألنه كان يبحث عن تغيير أسلوب اللعب.

إيقاف تريبيير مدافع أتليتيكو 10 أسابيع
إنكلترا  منتخب  مدافع  تريبيير  كيران  عاقب  إنه  القدم  لكرة  اإلنكليزي  االتحاد  قال 
وأتليتيكو مدريد باإليقاف عشرة أسابيع وتغريمه 70 ألف جنيه استرليني )94052 
مخالفات  ارتكاب سبع  عاما(   30( تريبيير  ونفى  املراهنات.  لوائح  ملخالفته  دوالرا( 
منها خالل  ألربــع  ثبت خرقه  لكن  بــاملــراهــنــات،  الخاصة  اإلنكليزي  االتــحــاد  لالئحة 
جلسة استماع شخصية تمت بناء على طلبه. وتنص إحدى اللوائح على أنه يجب على 
املشارك في اللعبة عدم تقديم أي معلومات تتعلق بكرة القدم إلى أي شخص والتي 
ولــم يوضح  الوقت.  ذلــك  للجماهير في  ولــم تكن متاحة  حصل عليها بحكم مكانته 
االتحاد اإلنكليزي ما يترتب على خرق اللوائح، لكنه قال إن ذلك حدث في يوليو/تموز 
مليون   20 مقابل  مدريد  أتليتيكو  إلــى  تريبيير  انضمام  من  قريب  وقــت  في   2019

استرليني )26.91 مليون دوالر( من توتنهام.

ريمون دومينيك مدربًا لنانت الفرنسي
الــفــرنــســي  للمنتخب  الــســابــق  ــــدرب  املـ ســيــقــود 
حتى  القدم  لكرة  نانت  فريق  دومينيك  ريمون 
األولــى  للمرة  التدريب  إلــى  عائدًا  املوسم،  نهاية 
الــديــوك فــي مونديال 2010 في  منذ فشله مــع 
جــنــوب أفــريــقــيــا، بــحــســب مــا أفــــاد مــصــدر في 
متحدث  أكــد  ثانية،  جهة  الفرنسي.من  الــنــادي 
التوقيع على أي شيء  لم يتم  أنه  النادي  باسم 
بعد. وبذلك، سيصبح دومينيك املدرب الخامس 
عشر لنانت، من دون احتساب املدربني املوقتني، 
منذ وصول الرئيس فالديمار كيتا في العام 2007..ويتعني على دومينيك )68 عامًا( 
الحصول على إعفاء من دوري الدرجة األولى الفرنسي يتيح له التدريب بعد تجاوزه 
سن الخامسة والستني القانونية. وستكون هذه تجربة التدريب األول لدومينيك منذ 

إضراب الالعبني الفرنسيني في كنيسنا )جنوب أفريقيا( خالل كأس العالم 2010.

في الـ28 من شهر مايو/ أيار عام 1994، وبدأ مسيرته في 
إحدى األكاديميات الكروية في نيجيريا، ليقوم أحد كشافي 
الدنماركي بتقديم طلب إلى إدارتــه يحثها  نادي ميتييالند 
فيه على ضرورة الحصول على خدمات الشاب، الذي يتمتع 
باملهارة الفنية الكبيرة. وانضم أونواتشو إلى الفئات السنية 
الفئات  كافة  في  بعدها  ليلعب  ميتييالند،  لنادي  الصغيرة 
السنية، حتى وصل إلى الفريق األول عام 2012، الذي تمكن 
بعد مشاركته  بها،  يتمتع  التي  الكبيرة  الفنيات  إظهار  من 
األولى في الدوري الدنماركي بشهر ديسمبر/ كانون األول من 
العام نفسه. ونتيجة ملا قدمه في املوسم األول، سارعت إدارة 
ميتييالند إلى تجديد عقده ملدة 3 سنوات إضافية، ليخوض 
بعدها النيجيري تجربة احترافية ناجحة، جعلته يشارك في 

135 مباراة سجل فيها 52 هدفًا بجميع البطوالت املحلية.
وفي سوق االنتقاالت الصيفة عام 2019، تمكنت إدارة نادي 

جنك البلجيكي من إقناع النيجيري بالتوقيع على عقد مع 
الفريق، الذي استطاع حجز مكانه في التشكيلة األساسية، 
بعدما خاض معه 35 مباراة سجل فيها 21 هدفًا بجميع 
فلعب  الدولي،  املستوى  أما على  والقارية.  املحلية  البطوالت 
له مع منتخب نيجيريا ألقــل من 23  أول مــبــاراة  أونواتشو 
عامًا في شهر فبراير/ شباط عام 2015، لكنه أصبح مهاجم 

املنتخب في شهر مارس/ آذار عام 2019.
وفي السادس والعشرين من شهر مارس/ آذار عام 2019، 
سجل أونواتشو هدفه األول مع منتخب نيجيريا في املباراة 
الودية التي خاضها ضد مصر عقب انطالق اللقاء بعشر 

ثوان فقط، ما يجعله األسرع في تاريخ منتخب بالده.
وأصبح بول أونواتشو حديثه نجوم منتخب نيجيريا والجهاز 
الذي  الهدف  بــالده، بسبب  الرياضية في  والجماهير  الفني 

سجله في شباك منتخب مصر.

قتيبة خطيب

فاجأ النجم النيجيري الشاب بول أونواتشو، مهاجم نادي 
جنك، الجميع بعدما أظهر املهارة الكبيرة التي يتمتع بها خالل 
املواجهات التي خاضها أمام منافسيه في الدوري البلجيكي 
لكرة القدم، ليتربع على عرش صدارة هّدافي املسابقة املحلية، 
تبحث  التي  الكبيرة،  األوروبــيــة  الفرق  أنظار  ويصبح محط 
عن رأس حربة صريح في سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة. 
ويقدم املهاجم النيجيري البالغ من العمر 26 عاما، أداء رائعًا 
في املوسم الحالي من الدوري البلجيكي لكرة القدم، بعدما 
استطاع تسجيل 14 هدفًا جعلته يبتعد في صدارة هّدافي 
املسابقة املحلية، وتتوقع وسائل اإلعالم األوروبية أن يرحل 
عن ناديه جنك في سوق االنتقاالت الشتوية املقبلة، بسبب 
حاجة العديد من الفرق الكبرى لنجم بمواصفاته. ولد أونواتشو 

بول أونواتشو

على هامش الحدث

أصبح بول 
أونواتشو حديث 

نجوم منتخب 
نيجيريا والجهاز 

الفني والجماهير 
الرياضية ببالده، 

بعدما سجل أسرع 
هدف في تاريخه

األهلي استهل 
حملة الدفاع 
عن لقبه بنجاح 
)خالد دسوقي/
فرانس برس(

من  كان  التي  المواجهة  إلغاء  الجزائري  سطيف  وفــاق  نــادي  أعلن 
المنتظر أن يلعبها أمام فريق رونيسونس التشادي، وجاء هذا اإللغاء 
فتح  المباراة  ملعب  مسؤولو  رفض  بعدما  تنظيمية،  مشاكل  بسبب 
التحكيم،  وطاقم  اللقاء  مراقب  أمام  وكذلك  الفريقين  أمام  األبواب 
الكرة  اتحاد  ورئيس  والرياضة،  الشباب  وزيــر  بين  القائم  الخالف  بسبب 
المحلي. وسيقدم مراقب المباراة تقريره الكامل لالتحاد األفريقي لكرة 

القدم الذي سيتخذ قراره في األيام المقبلة.

إلغاء مباراة لسبب غريب

وجه رياضي

الكونفيدرالية األفريقية، تعادل نادي نهضة 
بركان املغربي حامل اللقب مع مضيفه تفرغ 
زينه املوريتاني بدون أهداف في مباراتهما 
مــعــا فــي الــعــاصــمــة املــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط. 
وبات بركان في حاجة للفوز بأي نتيجة في 
اإلياب للتأهل للدور املقبل. وشهدت املباراة 
إهدار بركان أكثر من فرصة، أبرزها من ركلة 
ــزاء احــتــســبــهــا الــحــكــم لــصــالــحــه، ليكتفي  جــ

عدة فرص سهلة للتسجيل في مرمى البطل 
الـــلـــيـــبـــي، وســـــط تـــألـــق الفـــــت ملــحــمــد فــتــحــي 

حارس مرمى األهلي.
ــــالل األبـــــيـــــض الـــــســـــودانـــــي أمـــــام  ــ وخــــســــر هـ
نامونغو التنزاني بهدفني دون رد في ملعب 
األخــيــر ليصبح فــي حــاجــة لــلــفــوز بــفــارق 3 
أهــداف في اإليــاب. وفــاز القطن الكاميروني 
ال  مقابل  بهدفني  الزامبي  إيغلز  غرين  على 

بــالــتــعــادل الــســلــبــي فـــي مــوريــتــانــيــا. وحــقــق 
االتـــحـــاد املــنــســتــيــري الــتــونــســي فــــوزا غاليا 
بهدفني  الليبي  طرابلس  أهلي  حساب  على 
مــقــابــل ال شـــيء فــي مــبــاراتــهــمــا عــلــى ملعب 
الفريق  ثنائية  وسجل  جنات.  بن  مصطفى 
الــتــونــســي كــل مــن الــغــانــي شــافــيــو موموني 
 45 الدقيقة  في  والجالصي   ،33 الدقيقة  في 
املنستيري  ــــدر  وأهـ األول.  الـــشـــوط  عــمــر  مـــن 

فـــاز موتيما  األخــيــر، فيما  فــي ملعب  شـــيء 
بيمبي الــكــونــغــولــي عــلــى أونــــزي األنــغــولــي 
بهدف دون رد في عقر دار األخير، وعاد سان 
اإليــفــواري بفوز بهدف دون رد على  بيدرو 
دي كار السنغالي، كما فاز ريفرز النيجيري 
بهدفني  أفريقي  الجنوب  بلومفونتني  على 
مقابل ال شيء، وفاز كيغالي الرواندي على 

كمباال سيتي األوغندي بهدفني دون رد.

سيظهر اسم النجمة اإلسبانية ساندرا سانشيز في موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
وستحصل  اإلطـــالق.  على  العالم  في  بامليداليات  فــوزا  األكثر  الكاراتيه  العبة  بصفتها 
اإلسبانية ساندرا سانشيز، بطلة العالم في الكاتا واملرشحة األولى للفوز بذهبية دورة 
في  باملوسوعة  االعتماد  على شهادة  املقبل،  العام  في طوكيو 2020،  األوملبية  األلعاب 
التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون األول املقبل باملتحف الرياضي في مدريد 
من أجل تكريمها هناك. ويبلغ عمر سانشيز 39 عاما وهي املصنفة األولى عامليا، كما 

تم تعيينها أخيرا كمدربة ملنتخب إسبانيا للكاتا.

صورة في خبر

سانشيز في موسوعة غينيس

Friday 25 December 2020 Friday 25 December 2020
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طيارون بدون طيارات
من ُقمرة القيادة إلى األعمال الحرة

بروكسل ــ لبيب فهمي

ــيــــروس كــوفــيــد-  مـــنـــد بـــــدء أزمــــــة فــ
19، يــشــهــد قــطــاع الـــطـــيـــران كــارثــة 
ــا لــاتــحــاد الــدولــي 

ً
حــقــيــقــيــة. فــوفــق

للنقل الــجــوي، مــا يــقــرب مــن خمسة مايني 
وظــيــفــة مــعــرضــة بشكل مــبــاشــر للخطر في 
ــاء الــعــالــم.  مـــجـــال الـــطـــيـــران فـــي جــمــيــع أنـــحـ
وملواجهة الوضع الكارثي لم يتردد العديد 
مـــن الــطــيــاريــن واملــضــيــفــني واملــضــيــفــات في 
ــرى حــالــيــا ال  ــ الــعــمــل عــلــى مــــزاولــــة مــهــن أخـ
الكثير  يــزال  عاقة لها بالطيران. فبينما ال 
مـــن املــســتــخــدمــني يــســتــفــيــدون مـــن الــبــطــالــة 
املؤقتة في أوروبــا، فإن هذا ليس هو الحال 
ــــارات األخــــــــرى، مــــا يــجــبــر مــمــتــهــنــي  ــقـ ــ فــــي الـ
الــطــيــران عــلــى الــتــأقــلــم الــقــســري املـــذهـــل في 
بعض األحيان. هذه هي حالة أزرين محمد 
الزواوي، الطيار السابق في شركة ماليزية، 
لــبــيــع  ــا صــــغــــيــــرًا  ــكـ كـــشـ يــــديــــر اآلن  والــــــــــذي 
املعكرونة على أرصفة ضواحي كواالملبور. 
فقد أثار الزواوي ضجة، أخيرًا، عندما نشر 
صورة لنفسه على صفحته في »فيسبوك« 
مرتديا زي طيار محاطا بزي عمله الحالي 
خارج كشكه املسمى »كابنت كورنر«. ويقول 

)Getty( خمسة ماليين وظيفة معرضة بشكل مباشر للخطر في مجال الطيران

هـــذا األب ألربــعــة أطــفــال »أحـــتـــاج إلـــى دخــل 
وفي  عــنــي«.  استغنت  القديمة  شركتي  ألن 
مــحــاولــة لــتــشــجــيــع زمـــائـــه الــســابــقــني على 
الــصــمــود قــال إنــه يجب »مــواجــهــة التحدي 
وعـــــدم االســـتـــســـام أبــــــدًا. األمـــــر مــثــل قــيــادة 

طائرة، نتحرك دائما إلى األمام«.
فـــي أوروبــــــا أيـــضـــا، ُيــظــهــر الـــطـــيـــارون قـــدرًا 
كـــبـــيـــرًا مـــــن الــــبــــراعــــة فـــــي الـــتـــأقـــلـــم بــســبــب 
جــائــحــة كـــورونـــا. فــقــد اضــطــر الكثير منهم 
ــتـــراض مــبــالــغ كــبــيــرة لــدفــع تكاليف  إلـــى اقـ
تــدريــبــهــم، وغــالــبــا مـــا ال يــكــفــي الـــدخـــل من 
الـــبـــطـــالـــة االقـــتـــصـــاديـــة لــتــغــطــيــة نــفــقــاتــهــم. 
وهكذا تحول البعض منهم، بشكل مؤقت أو 
األشخاص  لنقل  تاكسي  إلــى سائقي  دائـــم، 
أو تسليم البضائع. فقد أنشأ طيار إيطالي 
موقعه الخاص، »طيار ألي عمل«، حيث يقدم 
فــي املساعدة على إصــاح املعدات  خــدمــات 
»العربي  لـ بلجيكي  املنزلية. ويوضح طيار 
الــجــديــد«: »فــي هــذه األزمـــة، عليك أن تنحي 
تــراجــع طموحاتك. وأنــا  غـــرورك جانبا وأن 
اإليطالي  الطيار  لهذا  احتراما  القبعة  أرفــع 
املــســتــعــد إلصــــاح املـــراحـــيـــض لــيــتــمــكــن من 
الحصول على أجـــرة«. وتــطــول الئحة املهن 
الـــتـــي اخـــتـــارهـــا الـــطـــيـــارون الـــســـابـــقـــون، من 

كــهــربــائــي ومـــديـــر ســـوبـــر مـــاركـــت وصــانــع 
شوكوالتة ومــدرس ومصرفي وحتى طيار 
ــرة بــــــدون طـــيـــار أو مــــــدرب ريـــاضـــي.  ــائـ ــطـ لـ
ويــتــبــادل هـــؤالء الــطــيــارون، عــلــى الشبكات 
االجــتــمــاعــيــة، الــخــبــرات ويــقــدمــون املــشــورة 

لبعضهم البعض.
فــي بلجيكا، تــعــد حـــاالت الــتــســريــح نـــادرة 
ــالــــي، وذلـــــــك بــفــضــل  ــحــ ــدًا فــــي الــــوقــــت الــ ــ جــ
»العربي  لـ ويــوضــح  املــؤقــت.  البطالة  نظام 
املوارد  الجديد«، بيرت فان رومباي، مدير 
البشرية فــي شــركــة بــروكــســل لــلــطــيــران، أن 
»إيـــجـــاد مهنة بــديــلــة غــالــبــا مــا يــكــون أمــرًا 
األمر  يتعلق  ال  للطيارين.  بالنسبة  صعبا 
بسهولة العثور على وظيفة، ولكن الرغبة 
الدافع  أن يكون  إذ يجب  املهنة.  في تغيير 
حقيقيا وملحا، ألن كونك طيارًا هو مشروع 
ــــذا هو  حـــيـــاة، حــلــم طــفــولــة لــلــكــثــيــريــن. وهـ
سبب قرارنا مع النقابات عدم فصل أي من 
طيارينا«. وبداًل من ذلك، وافق هؤالء على 
خــفــض أجـــورهـــم وتــقــاســم ســـاعـــات العمل 
القليلة بشكل دوري مع زمائهم. »بصرف 
ــقـــاعـــديـــن، كـــــان الـــطـــيـــارون  ــتـ ــن املـ الـــنـــظـــر عــ
الــوحــيــدون الــذيــن غــــادروا شــركــة بروكسل 
ــــن يـــمـــتـــلـــكـــون بــالــفــعــل  ــــذيـ ــم الـ ــ ــران هـ ــيـ ــطـ ــلـ لـ

املــزيــد من  تكريس  أرادوا  أو  آخــر  مشروعا 
الــوقــت لــعــائــاتــهــم، مــثــل هـــذا الــطــيــار الــذي 
أصبح يعمل لدى شركة من الشرق األوسط 
مما يسمح له برؤية ابنه البالغ من العمر 
عــامــني بــشــكــل مــنــتــظــم«، يــشــدد بــيــرت فــان 
رومــبــاي. وكــمــا يــقــول الــطــيــار الـــذي التقته 
ــم قــبــولــي باملهنة  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »رغــ
فأنا ضائع بعض الشيء ألنني كنت أسافر 

دائما وال أتقن فعليا غير هذه املهنة«.
ومع ذلك، فإن الطيارين يتمتعون بمؤهات 
مطلوبة فــي قــطــاعــات أخــــرى. »الــطــيــار هو 
شــخــص صـــــارم لــلــغــايــة ويـــحـــتـــرم الـــدقـــة«، 
كــمــا يــوضــح بــيــرت فــــان رومــــبــــاي. مضيفا 
لـــم يــكــن كل  قـــيـــادة طـــائـــرة إذا  »ال يــمــكــنــك 
شــيء تحت الــســيــطــرة. هــم أيــضــا أشخاص 
ــمــهــم 

ّ
ــاد. وعــل ــ ــهـ ــ ــدًا مــــع اإلجـ ــيـ يــتــفــاعــلــون جـ

تدريبهم إعــطــاء األولــويــة لــإجــراءات التي 
يتعني تنفيذها في حاالت األزمات«، مشيرًا 
إلـــى أن أحـــد املــشــاريــع املــرهــقــة إلـــى حــد ما 
واملعقدة تقنيا في أحد املصارف البلجيكية 
تــم إنــشــاؤه عــلــى يـــدي طــيــار ســابــق، وعمل 
أيضا  للطيار  »يــمــكــن  لــلــغــايــة.  جــيــد  بشكل 
تــنــظــيــم اإلنــــتــــاج بــشــكــل جـــيـــد لــلــغــايــة فــي 
مـــصـــنـــع كـــيـــمـــيـــائـــي، حـــيـــث تــــوجــــد أحـــيـــانـــا 
بسرعة  الـــرد  ويتعني  متوقعة  غير  أحـــداث 
وبشكل جيد«، يضيف بيرت فان رومباي. 
تبقى مسألة الرواتب هي التي يتعني على 
مع  مقارنة  بانخفاضها  القبول  الطيارين 
رواتبهم السابقة، وذلك في بداية مشوارهم 
الــجــديــد عــلــى األقـــــل. فــفــي شــركــة بــروكــســل 
للطيران، يكسب الطيار حوالي 6000 دوالر 
للقباطنة،  دوالر   8000 مــن  وأكــثــر  شــهــريــا، 

وهي رواتب من بني األسوأ في أوروبا.

في بلجيكا، تعد حاالت 
التسريح نادرة جدًا 

في الوقت الحالي، وذلك 
بفضل نظام البطالة 

املؤقت

■ ■ ■
يمكن للطيار تنظيم 
اإلنتاج بشكل جيد 
للغاية في مصنع 

كيميائي، حيث توجد 
أحيانًا أحداث غير 

متوقعة ويتعني الرد 
بسرعة وبشكل جيد

■ ■ ■
الطيارون الوحيدون 
الذين غادروا شركة 

بروكسل للطيران هم 
الذين يمتلكون بالفعل 
مشروعًا آخر أو أرادوا 

تكريس املزيد من 
الوقت لعائالتهم

باختصار

حلّت كارثة على قطاع الطيران بسبب أزمة كورونا. لذلك، يتجه كثير من الطيارين إلى العمل في قطاعات مختلفة سعيًا وراء 
لقمة العيش ورفضًا لالستسالم

هوامش

معن البياري

لم تنشر وزارة الثقافة الفلسطينية في إعالنها، الشهر 
الفائزين  الــثــانــي(، أســمــاء  )نــوفــمــبــر/ تشرين  املــاضــي 
لـــآداب والــفــنــون والــعــلــوم اإلنسانية  بــجــوائــز فلسطني 
الــلــجــان املــخــتــصــة فـــي اخــتــيــارهــا  2020، مـــســـّوغـــات 
األعمال التي تّم تكريمها بالجوائز، غير أن في الوسع 
أن يرّجح واحُدنا حزمة أسباٍب لتكريم روايــة أستاذنا 
للنشر  )األهــلــيــة  القطمون«  »ظـــالل  السعافني  إبــراهــيــم 
والتوزيع، عّمان، 2020( بجائزة فلسطني لآداب، أحدها 
أن  السردي )350 صفحة(  العمل  لهذا  البادي  الطموح 
يطل على مساحة زمنية منذ نقمة الفلسطينيني غداة 
الــعــام 1917 فــي انتفاضاتهم  وعـــد بــلــفــور املــعــلــن فــي 
وصــوال إلــى احتالل القدس عشية نكبة 1948، مــرورا 
الوسع  بالثورات واالنتفاضات في هذه السنوات. وفي 
أيضا أن يخمن واحدنا أن هذه الرواية استحقت الجائزة 
املـــقـــدرة لــلــجــهــد الــظــاهــر فــيــهــا، مـــن حــيــث اإلفــــــادة من 
ومرويات  وبحوث  ومــذكــرات وسير  وأرشيفات  وثائق 
على  الــســرد  إضــــاءات  فــي  متنوعة  كــثــيــرة  فلسطينية 
بالحكي  الــروايــة  تعتني  بما  قليلة متصلة  وقــائــع غير 
عنه، بل والتفصيل فيه. وربما تيّسر املقادير الغزيرة 
فــي »ظـــالل الــقــطــمــون« ملــعــلــومــات تــاريــخــيــة مــوثــقــة عن 
مواجهات مع الصهاينة املعتدين، وعن قادٍة فلسطينيني 

أبو  الحسيني وإبراهيم  القادر  في معارك معهم )عبد 
القول إن السعافني كتب عمال ينتسب إلى  دية مثال(، 
ما سميت »روايــة املعرفة«، أي التي تتوظف فيها مادة 
ــقــارئ فــي عالم  مــعــرفــيــة، مسترسلة أحــيــانــا، لــتــأخــذ ال
النص كله، بمشتمالته ومحيطه العام، وتعريفه بالذي 
الرواية نفسها  يحسن أن يعرفه، بل يحدث أن تصير 
أداة للمعرفة، بتعبير ربما يكون جائزا أو ال يكون، من 
ا 

ّ
قبيل الذي فعله عبد الرحمن منيف في »مدن امللح«، مل

والتاريخ ومعارف  بالجغرافيا  االستعانة  استغرق في 
أخرى. وكذا الذي فعله النرويجي، جوستاين غاردر، في 
»عالم صوفي« التي ال تعد رواية عن تاريخ الفلسفة، إذ 
التاريخ في مبنى ســردي، حافظ  أوجــزت إحاطة بهذا 

على جنس النص ونوعه الروائي.
 وليست تاريخا لفلسطني، وألنها 

ٌ
»ظالل القطمون« رواية

كــذلــك، فـــإن الــبــعــد املــعــرفــي الــعــريــض فيها لــم ُيضعف 
الوجود الحي لشخوصها العديدين، والذين يتحّركون، 
ــا، فــــي الـــقـــدس  ــعــــوريــ ــيــــا، حــســيــا وشــ عــيــانــيــا ووجــــدانــ
وضواحيها وأحيائها، مدينة واحــدة موحدة، مرتبطني 
ــرى ومــدنــا. وقـــد صنع  بــهــا، وبــعــمــوم الــوطــن، بــلــدات وقـ
بني  املتشابكة  العالقات  نسجه  في  السعافني  إبراهيم 
أبطال روايته، وفي ارتحاالتهم، خريطة اجتماعية متصلة 
باملكان الفلسطيني. وهنا، يجوز اعتبار رواية صديقنا 
نصا سرديا معنيا بالفضاء الفلسطيني، ناسا وأمكنة، 

فــي زمــن املــواجــهــة األولـــى مــع الــغــازي الصهيوني الــذي 
الفلسطيني.  املكان  الفلسطيني في  الــوجــود  أراد محو 
وال شطط في أن نخّمن أن واحدا من األسباب الوجيهة 
ــزة فــلــســطــني أنــهــا  ــائـ ألن تـــحـــرز »ظـــــالل الــقــطــمــون« جـ
ــادت مــبــنــى ســـرديـــا احــتــفــل بــاملــكــان ونـــاســـه، نهض  شــ
عليهما، وتمثل الوشائج السرية والغامضة، وكذا البينة 
والكاشفة، بني الفلسطيني، سيما في القدس ومحيطها، 
ثّمة  مــثــاال،  لسرقته.  الصهيوني  التدبير  إبـــان  ومكانه 
بلدة )أو ضاحية؟( عني كــارم قرب القدس، يحاصرها 
الصهاينة، وتراها أنت، قارئ الرواية، بناسها، وبشجر 
لها، 

ّ
والــلــوز والــزيــتــون، فيها، وغــيــوم بيضاء تظل الــتــني 

وبمزاراتها واملسجد العمري واألضرحة وكنيسة يوحنا 
املعمدان فيها. أما القدس )وجنباتها( نفسها، فال تزّيد 

في حسبان هذه الرواية عمال مركزيا في املدونة الروائية 
الفلسطينية، على صعيد االشتغال على املدينة املقدسة، 
وجغرافيا  ثــريــا،  ومجتمعا  وروحـــيـــا،  إنسانيا  فــضــاء 
تفاصيل أتقن السعافني تصوير إيحاءاتها وتعبيراتها 

التي يضج املكان بظاللها.
يطابق اسم الرواية »ظالل القطمون« اسم لوحة فنية 
اللحام، فــي بيته  الــروايــة، منصور  أبــطــال  تركها أحــد 
في حي الطالبية في القدس، والذي هجر منه وزوجته 
مارغريت في حرب 1948، فإن اإليحاء في هذا األمر 
غير خاف، سيما وأن مختتم الرواية ينفتح على شتاٍت 
فلسطيني يبدأ بعد نكبة تلك الحرب، فثمة ما هو باق 
في القدس ملن غادر »ديارا ال تغيب أبدا«، بحسب آخر 
سطور الفصل األخير من العمل الروائي الثقيل، وقد 
لــه، )كــمــا كــل فــصــل( قــول مجنون ليلى  اختير عتبة 
الله الشتيتني بعدما/ يظنان كل الظن أن  »وقد يجمع 
ال تالقيا« .. ليس التهجير الفلسطيني الذي جرى في 
ذلك العام يعني أن اللقيا مع تلك اللوحة في ذلك البيت 
فــي الحي املقدسي لــن يصير. ولــوحــة غــالف الــروايــة 
للتشكيلي سليمان منصور تنبئ بموقع القدس في 
فــؤاد امــرأة فلسطينية .. والــروايــة كانت جميلة أيضا 
في التفاتتها إلى شجاعة املرأة الفلسطينية وعطائها، 
وهــــذا األمــــر مـــن مــحــكــيــات بـــال عــــدد فـــي نـــص كثير 

املغازي واإليحاءات .. شكرا إبراهيم السعافني.

»ظالل القطمون«... القدس ناسا ومكانا

وأخيرًا

عمل مركزي في 
المدونة الروائية الفلسطينية، 

على صعيد االشتغال على 
القدس فضاء إنسانيا
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