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الحدث

كورونا :وزير لتوزيع اللقاحات في بريطانيا
سـ ّـجــل الـعــالــم ،بحلول مـســاء أمــس الـسـبــت ،أكثر
من  43مليون شفاء من فيروس كورونا الجديد،
فيما تجاوز عدد اإلصابات  62مليونًا و 300ألف،
بحسب موقع «ورل ــد ميترز» .كــذلــك ،وصــل عدد
الوفيات بالفيروس عامليًا إلى نحو مليون و453
ألـفــا .وبينما سجل أكـثــر مــن  401ألــف وف ــاة في
ً
أوروب ــا ،وهــي ثاني أكثر مناطق العالم تسجيال
للوفيات من جراء الجائحة ،خلف أميركا الالتينية
وجزر البحر الكاريبي (أكثر من  444ألف وفاة)،
فقد بــرز تعيني رئيس وزراء بريطانيا ،بوريس
ً
ج ــون ـس ــون ،أمـ ــس ،وزيـ ـ ـرًا مـ ـس ــؤوال ع ــن تــوزيــع

ل ـقــاح ك ــوف ـي ــد 19-ه ــو نــاظــم ال ــزه ــاوي .وسـيــرفــع
ال ــزه ــاوي ،وه ــو مــن أص ــل ع ــراق ــي ،ت ـقــاريــره إلــى
وزيــر الصحة مــات هانكوك فــي منصبه الجديد
مع تركيزه األساسي على توزيع اللقاح .أوروبيًا
أي ـض ــا ،أع ـ ــادت جـمـيــع امل ـتــاجــر فـتــح أبــواب ـهــا في
فــرن ـســا ،أم ــس ال ـس ـبــت ،وذل ــك مــع تـحــديــد الــوقــت
ّ
حتى التاسعة مساء من كــل يــوم فقط ،واحترام
التدابير الصحية املفروضة .كذلك ،شهد يوم أمس
إعادة بولندا فتح املراكز التجارية ،فيما سينتظر
اإليــرل ـنــديــون والـبـلـجـيـكـيــون ،حـتــى ي ــوم بـعــد غد
الثالثاء ،لفتح املتاجر مجددًا .في املقابل ،حظرت

ّ
الصحية في مدينة لوس أنجليس ،في
السلطات
والي ــة كاليفورنيا األمـيــركـيــة ،معظم التجمعات
الـعــامــة والـخــاصــة مــؤقـتــا ،فــي الــوقــت ال ــذي تــزداد
فيه إصــابــات كــورونــا .وقالت السلطات الصحية
ّ
ّإن هذا القرار الذي سيؤثر على ثاني أكبر مدينة
ّ
يستمر من يوم غد اإلثنني،
في الواليات املتحدة،
ّ
ثالثة أسابيع على األقل حتى  20ديسمبر /كانون
ّ
األول املقبل .وقال بيان إنه بموجب القرار الجديد
ُ«ينصح السكان بالبقاء في منازلهم قدر اإلمكان».
وال يفرض الـقــرار إغــاق أب ــواب املؤسسات غير
األســاسـيــة مثل املكتبات أو املتاحف أو صــاالت

ّ ُ ّ
سيقلل فــي املقابل من
األلـعــاب الــريــاضـيــة ،لكنه
ق ــدرة معظم املــؤسـســات على استقبال الزبائن.
فــي األرج ـن ـتــن ،أعـلــن الــرئـيــس ألـبــرتــو فــرنــانــديــز،
عن تخفيف القيود الصحية في البالد في ضوء
انخفاض عــدد اإلصــابــات .وأوض ــح فرنانديز ّأن
ّ
ّ
«هـنــاك قـيــودًا ستظل ســاريــة حتى  20ديسمبر
ّ
إلزامية الكمامات وحظر تنظيم
املقبل ،من بينها
ّ
ّ
والتجمعات التي تضم أكثر من عشرة
العروض
أشخاص.
[مواضيع ذات صلة ص18 .ـ]19
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز)
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على الرغم من تعهد المسؤولين اإليرانيين بالثأر لعملية اغتيال العالم النووي محسن
فخري زادة ،وتوجيه أصابع االتهام باتجاه إسرائيل ،إال أن طهران «تتريث» في الرد
بانتظار تسلم الرئيس األميركي المنتخب جو بايدن السلطة ،بهدف عدم «خلق وضع
غير مستقر في المنطقة»

إيرانيون يتظاهرون أمام
وزارة الخارجية أمس
احتجاجًا على االغتيال
(فاطمة بهرامي/األناضول)

اغتيال فخري زادة
للحديث تتمة...

الدستورية
السورية :هل من
جديد؟
عبسي سميسم

تنطلق يوم غد اإلثنني أعمال الجولة
الرابعة من مفاوضات اللجنة
الدستورية الخاصة بوضع دستور
جديد لسورية ،والذي يشكل واحدًا
من السالل األربع التي حددها املبعوث
األممي السابق لسورية ستيفان دي
مستورا من أجل الوصول إلى حل
سياسي كامل للقضية.
وقد سبق انطالق أعمال هذه الجولة
تحضيرات مكثفة وجيدة للمفاوضات
من قبل املبعوث األممي الراعي
ألعمال هذه الجولة غير بيدرسن ،إذ
زار كال من روسيا وإيران ومصر
والسعودية وتركيا ودمشق وبحث
مع املسؤولني فيها سبل إنجاح هذه
الجولة من املفاوضات ،إال أنه لم ترشح
أية معلومات تؤكد حصول بيدرسن
على ضمانات بتحقيق تقدم في هذه
الجولة ،التي تأتي قبل سبعة شهور
من استحقاق االنتخابات الرئاسية
في سورية .ويعمل النظام وحلفاؤه
على تعطيل أعمال هذه اللجنة من
أجل تمرير انتخاب بشار األسد
لفترة رئاسية جديدة بعيدًا عن املسار
األممي .فروسيا التي أجرت خالل
الشهور القليلة املاضية مشاورات
مع عدد من الشخصيات والتجمعات
الفاعلة في سورية ،منها من املعارضة
ومنها من حواضن النظام ،يبدو
أنها لم تصل مع تلك الشخصيات
إلى رؤية حول حل سياسي يضمن
مصالحها أفضل من الحفاظ على
بشار األسد في السلطة ،كونها
ّ
تمتلك أدوات تحكم أكثر بنظامه وبكل
قراراته .ومن املنطقي أن تسعى إلى
دفع النظام إلغراق أعمال اللجنة بمزيد
من التفاصيل التي تضمن تعطيلها
إلى حني تمرير تمرير انتخاب بشار
األسد منتصف العام املقبل.
وبالرغم من كل الجهود التي بذلها
بيدرسن واملعارضة لتحقيق تقدم
في أعمال هذه اللجنة ،إال أن االختراق
الوحيد الذي تم تحقيقه هو تحديد
موعد للجولة الخامسة في بداية العام
املقبل ،وتحديد جدول أعمال لها
يتضمن املواضيع واملضامني التي
كانت تطالب بنقاشها املعارضة في
الجوالت املاضية .وستناقش الهيئة
املصغرة للجنة املبادئ الدستورية
(املبادئ األساسية في الدستور) ،فيما
ستستكمل الجولة الرابعة مناقشة
ّ
األسس واملبادئ الوطنية .يمكن هذا
األمر النظام وحلفاءه من تخصيص
جوالت إضافية من أجل تعريف
ّ
املعرف ،وتضييع مزيد من الوقت في
نقاش القضايا التي يتفق عليها كل
السوريني ،فهل سيواصل النظام
استراتيجية التعطيل ،وينجح بتمرير
انتخابات العام املقبل أم يحدث اختراق
في املفاوضات؟ إن هذا األمر مرتبط
بمدى الضغط الذي يمكن أن تمارسه
الواليات املتحدة وحلفاء املعارضة،
ومدى رغبة املجتمع الدولي بالوصول
لحل سياسي في سورية.

طهران ـ العربي الجديد

حضر الوعيد بالثأر «في التوقيت
امل ـن ــاس ــب» ف ــي ت ـصــري ـحــات جميع
قادة إيران من املستويني السياسي
والعسكري الــذيــن تحدثوا أمــس السبت عن
اغـتـيــال الـعــالــم ال ـنــووي محسن فـخــري زادة
أول مــن أم ــس الـجـمـعــة ،محملني مسؤولية
عملية االغتيال إلى إسرائيل ،التي سارعت
بـحـســب ق ـنــاة «إن  »12اإلخ ـب ــاري ــة ،إل ــى رفــع
حالة التأهب القصوى في سفاراتها بجميع
أنـ ـح ــاء ال ـع ــال ــم ب ـعــد ال ـت ـه ــدي ــدات اإلي ــران ـي ــة،
وس ــط ت ـق ــدي ــرات مـحـلـلــن إســرائ ـي ـل ـيــن بــأن
عملية االغتيال لن تؤدي إلى ّ
املس باملشروع
النووي لطهران.
وعلى الرغم من عدم خروج أي تصريح رسمي
ّ
إسرائيلي يعلق على العملية ،كانت صحيفة
«ن ـ ـيـ ــويـ ــورك ت ــايـ ـم ــز» ت ـن ـق ــل عـ ــن م ـس ــؤول ــن
أمـيــركـيــن ،بينهم اث ـنــان فــي االسـتـخـبــارات،
قولهم إن إسرائيل تقف وراء اغتيال العالم
اإليـ ــرانـ ــي ،ف ــي وقـ ــت كـ ــان م ــن غ ـيــر ال ــواض ــح
مــدى اطــاع الــواليــات املتحدة على العملية
مسبقًا .في موازاة ذلك ،امتنع البيت األبيض
ووزارتـ ـ ـ ــا ال ــدف ــاع وال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـخ ــاب ــرات
املركزية األميركية وفريق الرئيس األميركي
املنتخب جــو بــايــدن االنـتـقــالــي عــن التعليق
ع ـلــى عـمـلـيــة االغـ ـتـ ـي ــال .وب ـع ــد س ــاع ــات مــن
ال ـه ـجــوم ،أعـلــن الـبـنـتــاغــون أن ــه أع ــاد حاملة
ال ـط ــائ ــرات «نـيـمـيـتــز» إل ــى ال ـش ــرق األوسـ ــط،
وهي خطوة غير عادية حيث أمضت بالفعل
ش ـه ــورًا ف ــي امل ـن ـط ـقــة .واس ـت ـش ـهــدت ال ـ ــوزارة
بـسـحــب ال ـق ــوات األم ـيــرك ـيــة م ــن أفـغــانـسـتــان
والعراق كسبب للقرار .وقالت املتحدثة باسم
األسطول الخامس ،ومقره البحرين ،ريبيكا
ري ـبــاري ـتــش ،فــي ب ـيــان« ،ال تــوجــد تـهــديــدات
مـعـيـنــة دف ـع ــت لـ ـع ــودة امل ـج ـمــوعــة الـقـتــالـيــة
للحاملة نيميتز» .وأضافت أن إعــادة النشر
متصلة بخفض عــدد الـقــوات األميركية في
ال ـعــراق وأفـغــانـسـتــان .وتــابـعــت «ه ــذا الفعل
يضمن أن لــديـنــا ق ــدرة كــافـيــة لـلــرد عـلــى أي
ت ـهــديــد وردع أي خ ـصــم ع ــن ال ـت ـح ــرك ضــد
قواتنا خالل خفض القوات».
وأعـ ـلـ ـن ــت وزارة الـ ــدفـ ــاع اإليـ ــران ـ ـيـ ــة ،م ـســاء
أمــس األول ،اغتيال رئيس منظمة األبحاث
واإلبــداع في الــوزارة ،العالم النووي محسن
فـخــري زادة ،فــي منطقة أبـســرد الــواقـعــة في
مدينة دمــاونــد فــي محافظة طـهــران .وكانت
وزارة ال ـخــارج ـيــة األم ـيــرك ـيــة أدرجـ ــت اسـمــه
ع ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـع ـق ــوب ــات الـ ـع ــام  2008عـلــى

استنفار
إسرائيلي
وتوعد
إيراني
إدانات
أعرب نائب رئيس الوزراء
القطري ،وزير الخارجية
الشيخ محمد بن عبد
الرحمن آل ثاني ،في اتصال
مع وزير الخارجية اإليراني
محمد جواد ظريف،
أمس السبت ،عن إدانة
الدوحة الغتيال محسن
فخري زادة .وأكد أن «مثل
هذه الخطوات لن تسهم
إال في سكب المزيد من
الوقود على النار ،في
الوقت الذي تبحث فيه
المنطقة والمجتمع
الدولي عن وسائل
لتخفيف التوتر والعودة
إلى طاولة الحوار» .كما
دان «حزب اهلل» اللبناني
و«حماس» عملية االغتيال.

خـلـفـيــة «ن ـش ــاط ــات وع ـم ـل ـيــات ســاه ـمــت في
تـطــويــر بــرنــامــج إيـ ــران الـ ـن ــووي» ،واتـهـمـتــه
إسرائيل سابقًا ،عبر رئيس وزرائها بنيامني
نـتـنـيــاهــو ،بــال ــوق ــوف خ ـلــف بــرنــامــج ن ــووي
«عسكري» تنفي طهران وجوده.
وتـهــدد عملية اغـتـيــال فـخــري زادة بتجديد
الـتــوتــرات بــن الــواليــات املـتـحــدة وإي ــران في
األي ـ ــام األخـ ـي ــرة م ــن واليـ ــة الــرئ ـيــس دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب .وق ـ ـ ــال روب ـ ـ ـ ــرت مـ ــالـ ــي ،ال ـ ـ ــذي عـمــل
مستشارًا للرئيس السابق بــاراك أوباما في
امل ـلــف اإلي ــران ــي وي ـقــدم امل ـش ــورة بـشـكــل غير
رسمي لفريق بايدن ،إن قتل فخري زادة يأتي
فــي إط ــار سلسلة مــن الـتـحــركــات الـتــي تمت
خــال األســابـيــع النهائية فــي والي ــة تــرامــب،
وت ـه ــدف إل ــى زي ـ ــادة ص ـعــوبــة مـهـمــة بــايــدن
املتعلقة بإعادة التواصل مع إيران .وأضاف،
لوكالة «رويترز»« ،أحد األهداف هو ببساطة
إل ـحــاق أكـبــر ض ــرر ممكن بــإيــران اقتصاديًا
وبـبــرنــامـجـهــا ال ـنــووي بينما يمكنهم ذلــك،
وال ـ ـهـ ــدف اآلخ ـ ــر هـ ــو ت ـع ـق ـيــد م ـه ـمــة ب ــاي ــدن
املتعلقة باستئناف املساعي الدبلوماسية
وال ـعــودة لــاتـفــاق ال ـن ــووي» ،مشيرًا إلــى أنه
ال يقصد بذلك إطــاق تكهنات بشأن الجهة
املسؤولة عن عملية االغتيال.
وأملــح الرئيس اإليــرانــي حسن روحــانــي ،في
كلمته خالل اجتماع للهيئة الوطنية ملكافحة
فيروس كورونا ،إلى وجود رابط بني توقيت
االغتيال وقرب تسلم بايدن مهامه .وقال «هذا
االغتيال الهمجي يظهر أن أعــداء نــا يمرون
بأسابيع عصيبة ،يشعرون خاللها بأن فترة
ضغطهم تتراجع ،والوضع الدولي يتبدل».
ورأى أن أعداء إيران «يريدون االستفادة إلى
أق ـصــى ح ــد م ــن األســاب ـيــع املـتـبـقـيــة» بـهــدف
«خـ ـل ــق وض ـ ــع غ ـي ــر م ـس ـت ـقــر فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة».

دهقان :عملية االغتيال
نفذتها إسرائيل للدفع
نحو حرب شاملة
ألمانيا :من الضروري
الحفاظ على مساحة
للحديث مع إيران

وات ـه ــم روح ــان ــي إســرائ ـيــل بــاغـتـيــال فـخــري
زادة ،متوعدًا بالثأر فــي «الــوقــت املناسب».
ّ
ومل ـ ــح إلـ ــى أن الـ ـ ـ ّ
ـرد ل ــن ي ـك ــون خـ ــال ال ـف ـتــرة
الـبــاقـيــة مــن والي ــة ت ــرام ــب ،إذ ق ــال إن بــاده
«أذك ــى مــن أن تـقــع فــي فــخ م ــؤام ــرات الكيان
الصهيوني» ،مضيفًا أن «األع ــداء يحاولون
اسـتـغــال ه ــذه األســاب ـيــع أش ـ ّـد االس ـت ـغــال».
ودعــا إلــى «إل ــزام أجهزة استخبارات الدولة
بالتعرف على املصادر الرئيسة واملخترقني
ألج ـهــزة الـتـجـســس وال ــوص ــول إل ــى أساليب
تشكيل مجموعات االغتيال وخيوط التعاون
بـيـنـهــا» ،مــؤك ـدًا أن «اس ـت ـمــرار ه ــذه األع ـمــال
اإلرهـ ــاب ـ ـيـ ــة سـ ـيـ ـك ــون مـ ــؤش ـ ـرًا عـ ـل ــى ضـعــف

رصد

أسباب تراجع بن سلمان عن التطبيع

رام اهلل ،واشنطن
العربي الجديد ،صالح النعامي

فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ــذي تـ ـ ــواصـ ـ ــل ف ـ ـيـ ــه ال ـ ـق ـ ـيـ ــادة
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ت ـح ــرك ــات ـه ــا وال س ـي ـم ــا عـلــى
ّ
امل ـس ـتــوى ال ـع ــرب ــي ،ف ــي ظ ــل ال ــوض ــع الـجــديــد
الــذي خلقته اتفاقات التطبيع والتحالف مع
إسرائيل ،التي افتتحتها االمارات ،فإن الضوء
ال يــزال مسلطًا على اللقاء الــذي جمع رئيس
وزراء االحتالل بنيامني نتنياهو وولي العهد
السعودي محمد بن سلمان األحد املاضي ،في
ينف حصوله إال
مدينة نيوم السعودية ،ولم ِ
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان،
وسط حديث عن تراجع بن سلمان عن اتفاق
لتطبيع العالقات بني الرياض وتل أبيب في
الوقت الحالي.
وي ــزور الــرئـيــس الفلسطيني محمود عباس
اليوم األحد األردن ،وغدًا اإلثنني مصر .وقال
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية
نـبـيــل أب ــو رديـ ـن ــة ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي إن
«عباس سيتوجه األحد ،إلى اململكة األردنية
الهاشمية ،لالجتماع مع العاهل األردني امللك
عبد الـلــه الـثــانــي ،وذل ــك الطــاعــه على مجمل
التطورات على الساحة الفلسطينية» .كذلك،
أشــار أبــو رديـنــة إلــى أن عباس سيجتمع مع
ن ـظ ـيــره امل ـص ــري ع ـبــد ال ـف ـتــاح الـسـيـســي غ ـدًا
اإلثنني ،في القاهرة ،وذلك «في إطار التنسيق
والتشاور املتواصلني بني القيادتني».
في األثناء ،وفيما تواصل إسرائيل جهودها
لضم املــزيــد مــن ال ــدول لقطار التطبيع ،قالت
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» األميركية،
ّ
فــي تقرير الجمعة ،إن ولــي العهد السعودي
محمد بن سلمان تراجع عن اتفاق للتطبيع
مع إسرائيل ّ
توسطت فيه الــواليــات املتحدة،
مرجعة سبب التراجع إلى نتائج االنتخابات
الرئاسية األميركية التي آلــت نتيجتها إلى

املــرشــح الديمقراطي جــو بــايــدن على حساب
الرئيس دونالد ترامب.
وأشـ ــارت الصحيفة إل ــى الـلـقــاء ال ـســري الــذي
جــزمــت بــأنــه جـمــع نتنياهو بــن سـلـمــان في
الـسـعــوديــة نـهــايــة األس ـبــوع املــاضــي ،مــؤكــدة
أن األول عاد إلى تل أبيب خالي الوفاض ،في
وقــت شاهد وزيــر الخارجية األميركي مايك
بــومـبـيــو ،الـ ــذي ك ــان ف ــي ال ـس ـعــوديــة ف ــي ذلــك
الوقت أيضًا ،ضياع فرصة بناء تحالف ّ
ضد
إي ــران مــن بــن يــديــه ،وف ــق مــا ق ــال مـســؤولــون
أميركيون وسعوديون للصحيفة.
وقــال املسؤولون السعوديون إن بن سلمان،
ّ
املتعطش لبناء عالقات مع إدارة بايدن ،كان
م ـتــرددًا فــي ات ـخــاذ خـطــوة التطبيع اآلن ،في

يزور محمود عباس
اليوم األحد األردن وغدًا
اإلثنين مصر

حــن أن بإمكانه االسـتـفــادة مــن اتـفــاق الحقًا
للمساعدة فــي تعزيز الـعــاقــات مــع الرئيس
األمـ ـي ــرك ــي الـ ـج ــدي ــد .وقـ ـ ــال أح ـ ــد امل ـس ــؤول ــن
األميركيني للصحيفة إن السعودية تحاول
معرفة أفضل الطرق الستخدام هذا األمر من
أجل إصالح صورتها في واشنطن ،وتوجيه
رسائل حسن نية لبايدن والكونغرس.
ويــؤكــد مـســؤولــون أميركيون أن فــرص إبــرام
اتفاق بني إسرائيل والسعودية قبل مغادرة
تــرامــب الـبـيــت األبـيــض فــي  20يـنــايــر/كــانــون
الـثــانــي املـقـبــل ت ـبــدو ضئيلة إال أن ـهــا ليست
مستحيلة ،وفق الصحيفة.
وت ـحـ ّـدثــت «وول س ـتــريــت» كــذلــك ع ــن عــوامـ ًـل
أخــرى لعبت دورًا فــي قــرار بــن سلمان ،ناقلة
عــن املـســؤولــن قولهم إن ولــي العهد ووال ــده
امللك سلمان منقسمان حــول كيفية معالجة
قـضـيــة الفلسطينيني ال ــذي ــن يـسـعــون لــدولــة
خ ــاص ــة بـ ـه ــم .وق ـ ـ ــال مـ ـسـ ـتـ ـش ــارون م ـل ـك ـيــون
سعوديون للصحيفة ،إن امللك سلمان كان على
علم بمحادثات ابنه مع اإلسرائيليني ،إال أن
وضعه الصحي منعه من فهم النطاق الكامل
للمناقشات ،في وقت نقلت وكالة «رويترز»،
أم ــس الـجـمـعــة ،ع ــن م ـس ــؤول س ـع ــودي وآخ ــر
دبلوماسي ،تأكيدهما أن امللك سلمان لم يكن
على علم بزيارة نتنياهو.
وسلطت «رويـتــرز» الضوء على إيــران ،قائلة
ّ
إن «اللقاء التاريخي بني نتنياهو وبن سلمان
أطلق رسالة قوية للحلفاء واألعــداء على حد
ســواء مفادها بأن البلدين ال يــزاالن ملتزمني
ب ـشــدة بــاح ـتــواء خصمهما املـشـتــرك إيـ ــران».
فقد نقل اللقاء السري ،الــذي أكــده مسؤولون
إســرائـيـلـيــون ونـفـتــه ال ــري ــاض عـلـنــا« ،رســالــة
مـشـتــركــة إل ــى ب ــاي ــدن خــاصـتـهــا أن حليفي
واشنطن الرئيسيني في املنطقة يعمالن على
توحيد جهودهما» ،وفق «رويترز».
وردًا على سؤال عن الزيارة ،قال عضو مجلس

األج ـهــزة االسـتـخـبــاريــة» .ورأى روحــانــي أن
إســرائـيــل أدت دور «الـعـمـيـلــة» فــي االغـتـيــال
لـ«االستكبار العاملي» ،في إشارة إلى أميركا.
من جهته ،قال املرشد اإليراني علي خامنئي،
ف ــي ب ـيــان نـعــى فـيــه ف ـخــري زادة ،إن ــه «عــالــم
ن ــووي ودف ــاع ــي ب ــارز وم ـم ـت ــاز» ،م ــؤك ـدًا أنــه
ّ
«كـ ــان ع ـن ـص ـرًا عـلـمـيــا ق ــل ن ـظ ـي ــره» .وطــالــب
أج ـهــزة ال ــدول ــة «بــوضــع مــوضــوعــن مهمني
عـلــى ج ــدول األع ـم ــال بشكل ج ــاد ،األول هو
م ـتــاب ـعــة هـ ــذه ال ـج ــري ـم ــة وم ـع ــاق ـب ــة حـتـمـيــة
للمتورطني فيها واآلمرين بها ،والثاني هو
متابعة الجهود العلمية والفنية للشهيد في
مختلف املجاالت التي كان يعمل فيها».
كـمــا تــوعــد رئ ـيــس األرك ـ ــان الـعــامــة لـلـقــوات
امل ـس ـل ـحــة اإلي ــرانـ ـي ــة الـ ـل ــواء م ـح ـمــد حسني
ـاس»
بـ ــاقـ ــري ،أمـ ــس ال ـس ـب ــت ،بـ ــ«انـ ـتـ ـق ــام قـ ـ ٍ
الغتيال العالم الـنــووي .ونــدد قائد «فيلق
القدس» اإليراني ،الجنرال إسماعيل قاآني
ف ــي بـ ـي ــان ب ــاغ ـت ـي ــال فـ ـخ ــري زادة ،مـتـهـمــا
«األيـ ـ ـ ـ ــادي ال ـخ ـب ـي ـثــة ل ــاس ـت ـك ـب ــار ال ـعــاملــي
والـصـهـيــونـيــة وال ــدول ــة امل ــوج ــدة لــإرهــاب
بــاغـتـيــالــه بــرصــاصــات أم ـيــرك ـيــة» .وتــوعــد
قائد «فيلق الـقــدس» بــالــرد على االغتيال،
ً
ق ــائ ــا «س ـن ـثــأر ل ــدم ــاء ال ـعــالــم ف ـخــري زادة
مــن اإلرهــابـيــن وأسـيــادهــم بــوحــدة الـقــوات
اإليرانية» .ورأى مستشار املرشد للشؤون
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة حـ ـس ــن ده ـ ـ ـقـ ـ ــان ،أن ع ـم ـل ـيــة

االغـ ـتـ ـي ــال ن ـفــذت ـهــا إس ــرائـ ـي ــل ل ـل ــدف ــع نـحــو
«ح ــرب شــام ـلــة» .وك ـتــب ،فــي ت ـغــريــدة« ،فــي
األي ــام األخـيــرة لحليفهم املغامر (تــرامــب)،
يحاول الصهاينة زيادة الضغط على إيران
للتسبب بحرب شاملة».
واع ـت ـب ــر أم ـ ــن م ـج ـمــع ت ـش ـخ ـيــص مـصـلـحــة
النظام في إيران محسن رضائي ،في رسالة
م ــوج ـه ــة إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس اإلي ـ ــران ـ ــي ن ـشــرت ـهــا
وكــالــة «إي ـس ـنــا» ،أن االغ ـت ـيــال «يـعـكــس آخــر
مـحــاوالت مثلث خبيث يتمثل في (الرئيس

األميركي دونالد) ترامب و(رئيس الحكومة
اإلسرائيلية بنيامني) نتنياهو و(ولي العهد
السعودي محمد) بن سلمان بإخراج (وزير
الخارجية األميركي مــاك) بومبيو ،إلشعال
ال ـت ــوت ــر وال ـ ـحـ ــرب ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،م ــؤكـ ـدًا أن
«الـجـمـهــوريــة اإلســام ـيــة بـصـبــرهــا ال ـثــوري
ستتابع انتقامًا صعبًا لكنها تتجنب الوقوع
في فخ أخبث عناصر العالم».
وأع ـل ـن ــت طـ ـه ــران ف ــي رس ــال ــة ل ــأم ــن ال ـعــام
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريس ومجلس

برينان :االغتيال عمل متهور

رأى المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية األميركية «سي آي ايه»
ّ
محذرًا من أنه قد
ومتهور»،
جون برينان ،أن االغتيال «عمل إجرامي
ّ
يدفع الى «تصعيد وجولة جديدة من نزاع إقليمي» .وأضاف ،في
تغريدة« ،يجب على القادة اإليرانيين أن يكونوا حكماء النتظار عودة
قيادة أميركية مسؤولة إلى الساحة العالمية ،ومقاومة الرغبة
في الرد على المذنبين» ،مشيرًا إلى أنه ال يعلم َمن يقف وراء عملية
االغتيال هذه.

األم ــن الــدولــي أنـهــا ت ــرى «م ــؤش ــرات خطيرة
ع ــن ض ـلــوع إس ــرائ ـي ــل» ف ــي االغ ـت ـي ــال وأن ـهــا
ت ـح ـت ـفــظ ب ـح ــق الـ ــدفـ ــاع عـ ــن ن ـف ـس ـه ــا .وقـ ــال
امل ـن ــدوب اإلي ــران ــي فــي األم ــم املـتـحــدة مجيد
تخت روانجي ،في الرسالة« ،إن الجمهورية
اإلســامـيــة اإليــران ـيــة تحتفظ بحقوقها في
اتـخــاذ كــل اإلج ــراءات الـضــروريــة للدفاع عن
شـعـبـهــا وت ــأم ــن مـصــالـحــه ،وت ـح ــذر م ــن أي
إجــراءات أميركية وإسرائيلية متهورة ضد
بــادي خاصة خــال الفترة املتبقية لــإدارة
األميركية الحالية».
وذكرت قناة «إن  »12اإلخبارية اإلسرائيلية،
أمس السبت ،أن إسرائيل رفعت حالة التأهب
القصوى في سفاراتها بجميع أنحاء العالم
ب ـعــد ال ـت ـه ــدي ــدات اإلي ــران ـي ــة بــال ـثــأر لـفـخــري
زادة .وق ــال متحدث بــاســم وزارة الخارجية
اإلسرائيلية ،لوكالة «رويترز» ،إن الــوزارة ال
ّ
تعلق على املسائل األمنية املتعلقة بممثليها
في الخارج.
ّ
ودحـ ــض ع ــدد م ــن ال ـبــاح ـثــن وامل ـعــل ـقــن في
إســرائ ـيــل ،ال ـت ـقــديــرات ال ـتــي تــروج ـهــا دوائ ــر
حكومية وعسكرية ،بأن اغتيال فخري زادة
سيؤدي إلى ّ
املس باملشروع النووي لطهران.
وقـ ــال كـبـيــر املـعـلـقــن ف ــي ال ـق ـنــاة  ،12إيـهــود
يـعــاري ،إن «اآلالف مــن املهندسني والفنيني
الــذيــن عملوا على مــدى  30عامًا إلــى جانب
زادة ،والخريجني الذين تتلمذوا على يديه،
سيواصلون تحمل أعباء مواصلة مشروعه».
وفــي تعليق بثته الـقـنــاة مـســاء أمــس األول،
لــم يستبعد يـعــاري أن يتجه الطاقم الكبير
الــذي كــان يعمل إلــى جانب فخري زادة إلى
إحــداث طفرة على املـشــروع الـنــووي ،لتأكيد
أن االغتيال لــم يؤثر على هــذا املـشــروع ،عن
طــريــق زيـ ــادة نـسـبــة تـخـصـيــب ال ـيــوران ـيــوم،
أو أن ي ـقـ ّـرر املـسـتــوى الـسـيــاســي فــي طـهــران
االنسحاب من البرتوكول اإلضافي ملعاهدة
حظر نشر األسلحة النووية.
ّ
أما املعلق السياسي ملوقع «وااله» ،براك رفيد،
فقد كتب ،عبر حسابه في «تويتر»« :يجب أال
يسيطر علينا الــوهــم ب ــأن امل ـشــروع الـنــووي
اإليراني قد ّ
تمت تصفيته في أعقاب اغتيال
فخري زادة ،كما تروج األوساط الحكومية في
تل أبيب ،بدليل أن حزب الله لم تتم تصفيته
ف ــي أع ـق ــاب اغ ـت ـيــال ق ــائ ــده ال ـع ـس ـكــري عـمــاد
مغنية ،ولم يحدث هذا لحماس عند اغتيال
قــائــد ذراع ـه ــا الـعـسـكــريــة مـحـمــد الـجـعـبــري.
ولم يخرج اإليرانيون من سورية في أعقاب
اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني»،
على حـ ّـد تعبيره .ب ــدوره ،أش ــار الـبــاحــث في
«مركز أبحاث األمن القومي» اإلسرائيلي راز
زمــت ،في تغريدة ،إلى أن عملية االغتيال قد
تفضي إلى إبطاء املشروع النووي اإليراني،
بـسـبــب م ــا يـمـلـكــه ف ـخــري زادة م ــن مــؤهــات
علمية وقدرات إدارية ،لكن ذلك لن يؤدي إلى
تصفية هذا املشروع.
وح ـثــت أملــان ـيــا ،وه ــي إح ــدى الـ ــدول املــوقـعــة
على االت ـفــاق ال ـنــووي ،جميع األط ــراف على
ض ـب ــط ال ـن ـف ــس ل ـل ـح ـي ـلــولــة دون ع ــرق ـل ــة أي
محادثات في املستقبل .وقال املتحدث باسم
وزارة الخارجية األملانية «قبل أسابيع قليلة
من تسلم اإلدارة األميركية الجديدة مهامها،
من الضروري الحفاظ على مساحة الحديث
مـ ــع إي ـ ـ ـ ــران ب ـم ــا ي ـس ـم ــح ب ـت ـس ــوي ــة ال ـخ ــاف
ح ــول الـبــرنــامــج ال ـنــووي اإلي ــران ــي مــن خــال
التفاوض» .وقال متحدث باسم األمم املتحدة
إن األمني العام أنطونيو غوتيريس دعا إلى
ضبط النفس وتجنب أي أعمال قد تؤدي إلى
تصعيد التوتر.

متابعة

ال ــوزراء اإلسرائيلي تساحي هنغبي ،لراديو
الجيش اإلسرائيلي أخيرًا« :إيران ،إيران ،إيران.
من املهم جـدًا جـدًا إقامة محور لعزل إيــران».
وي ـخ ـشــى نـتـنـيــاهــو وب ــن س ـل ـمــان أن يتبنى
بايدن في ما يتعلق بإيران سياسات مماثلة
للسياسات التي كانت سارية في عهد الرئيس
السابق باراك أوباما وأدت إلى توتر العالقات
بني واشنطن وحلفائها التقليديني في املنطقة.
وقال محللون سياسيون إن النفي السعودي
النعقاد االجتماع ربما كــان وسيلة الختبار
الوضع في الداخل ،بحسب «رويترز» .ويقول
محللون إن خطوة التطبيع صعبة بالنسبة
لـلـمـلــك س ـل ـمــان ف ــي غ ـي ــاب اتـ ـف ــاق سـ ــام بــن
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــن وال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن .وقـ ـ ــال نـيــل
كويليام الباحث الزميل فــي معهد «تشاتام
هاوس» ،لـ«رويترز» إن االجتماع مع نتنياهو
«استهدف تسليط الضوء على كون محمد بن
سلمان أكثر استعدادًا من أبيه ألخذ خطوات
في اتجاه التطبيع».
وق ــال مـصــدر س ـعــودي يتمتع بـصــات قوية
بذوي الشأن ودبلوماسي أجنبي في الرياض،
لـ«رويترز» ،إنه ليس من املتوقع رغم ذلك أن
يحدث التطبيع في حياة امللك سلمان .وأضاف
الدبلوماسي «التطبيع ...جزرة لصرف انتباه
بايدن عن أمور أخرى ال سيما حقوق اإلنسان»
ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة .وقـ ــال املـ ـص ــدران ال ـس ـعــودي
وال ــدب ـل ــوم ــاس ــي إنـ ــه ل ــم ي ـتــم إط ـ ــاع ال ـعــاهــل
السعودي على زيارة نتنياهو.
ّ
في غضون ذلك ،وفي ظل الكشف عن محاوالت
إلق ـنــاع ـهــا بــاالن ـض ـمــام إل ــى ق ـط ــار الـتـطـبـيــع،
ّ
ذكرت قناة التلفزة اإلسرائيلية « »12أمس ،أن
طائرتني إسرائيليتني توجهتا مساء الجمعة
إلى جيبوتي .وأشار موقع القناة إلى أن جهودًا
تبذل فــي اآلون ــة األخـيــرة «وعـلــى نــار هادئة»
إلقناع القيادة الجيبوتية باقتفاء أثر اإلمارات،
البحرين ،والسودان والتوصل التفاق تطبيع.

مزيد من الصفعات لترامب

تتراكم انتكاسات الرئيس األميركي الخاسر
دون ــال ــد ت ــرام ــب ،مــع تــوجـيــه واليـ ــات جــديــدة
صـفـعــات ملـســاعـيــه الــرام ـيــة إل ــى قـلــب نتيجة
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـت ــي جـ ـ ــرت فـ ــي الـ ـث ــال ــث مــن
نوفمبر /تشرين الـثــانــي ،وإث ـبــات ادعــاءاتــه
بحصول عمليات تزوير .وانتهت إعــادة فرز
األص ــوات التي طالبت بها حملة تــرامــب في
ميلووكي ،أكبر مقاطعة بوالية ويسكنسن،
بحصول الرئيس الديمقراطي املنتخب جو
بايدن على املزيد من األص ــوات .فبعد إعــادة
فرز ما يقرب من  460ألف صوت في ميلووكي،
بــات الـفــارق بــن االثـنــن  132صــوتــا إضافيًا
لصالح بايدن .وفي املجمل حصل بايدن على
 257صوتًا إضافيًا مقابل  125صوتًا لترامب.
وكانت حملة ترامب قد طالبت بإعادة الفرز
في اثنتني من أكبر مقاطعات ويسكنسن من
حـيــث ع ــدد ال ـس ـكــان ،وه ـمــا مـيـلــووكــي وديــن
ال ـل ـتــان تـمـيــان لـلـحــزب الــدي ـم ـقــراطــي ،وذلــك
بعدما خسر الوالية بأكثر من  20ألف صوت.
وستتكلف حملة ترامب ثالثة ماليني دوالر
نظير عملية إعادة الفرز في املقاطعتني .ومن
املتوقع أن تنتهي مقاطعة دين من إعادة فرز
األصوات اليوم األحد.
وبعد انتهاء إعــادة الفرز في ميلووكي ،قال
كاتب العدل باملقاطعة ،جورج كريستنسون،
أمس« :توضح إعادة الفرز ما نعرفه بالفعل،
وهــو أن االنـتـخــابــات فــي مقاطعة ميلووكي
نزيهة وشفافة ودقيقة وسليمة» .وال يزال من
املتوقع أن تطعن حملة ترامب على النتيجة
اإلجمالية في والية ويسكونسن ،لكن الوقت
ي ـم ــر ،ومـ ــن املـ ـق ــرر أن ت ـص ــدق الـ ــواليـ ــة عـلــى
نتيجتها الرئاسية يوم الثالثاء املقبل.
وعلى مستوى الواليات املتحدة ،فاز بايدن
ب ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ــرئ ــاس ــة الـ ـت ــي أجـ ــريـ ــت فــي
الثالث من نوفمبر بأغلبية  306من أصوات
املجمع االنتخابي ،وهو ما يزيد كثيرًا عن

إعادة الفرز في مقاطعة ميلووكي عززت فوز بايدن (آندي مانيس)Getty /

األصــوات الالزمة للفوز بالرئاسة وعددها
 ،270فيما حصل تــرامــب على  232صوتًا.
ويتقدم بايدن أيضًا بأكثر من ستة ماليني
في التصويت الشعبي.
وف ــي ضــربــة أخـ ــرى ،أول م ــن أم ــس الـجـمـعــة،
ّ
ردت مـحـكـمــة اسـتـئـنــاف ف ـيــدرال ـيــة أمـيــركـيــة
ّ
طعنًا تـقــدم بــه تــرامــب اعتبر فيه أن العملية
االنتخابية كانت غير نزيهة ،رافضة تجميد
قرار قضائي صادق على فوز بايدن في والية
بنسلفانيا .وفي نقد الذع لدفوع اعتبرت فيها
حملة ترامب أن األخير وقع ضحية تزوير في
استحقاق الـثــالــث مــن نوفمبر ،اعتبر ثالثة
قضاة استئناف أن ال أدلــة تدعم مزاعم عدم
نزاهة العملية االنتخابية .واعتبرت املحكمة
أن «االت ـه ــام ــات ب ـعــدم ال ـنــزاهــة خـطـيــرة ،لكن
(مـجـ ّـرد) الـقــول إن االنتخابات غير نزيهة ال
يجعلها كذلك».
وأشار القضاة إلى أن حملة ترامب زعمت في
الطعن الــذي قدمته بقرار قضائي صــادر عن
محكمة البداية حصول تمييز .لكن املحكمة

اعتبرت في قرارها أن هذه املزاعم «ال يمكنها
أن تحول الحديد إلــى ذهــب» ،في إشــارة إلى
استحالة تحوير الحقائق.
ويندرج القرار القضائي األخير في سياق
م ـج ـمــوعــة أحـ ـك ــام ق ـضــائ ـيــة صـ ـ ــدرت عـلــى
صـعـيــد ال ـب ــاد ردت م ــزاع ــم حـمـلــة تــرامــب
والجمهوريني بحصول تزوير ومخالفات
أخـ ـ ـ ــرى أف ـ ـضـ ــت إلـ ـ ــى خـ ـ ـس ـ ــارة املـ ـلـ ـي ــاردي ــر
الجمهوري االستحقاق الرئاسي.
والـ ـث ــاث ــاء ص ــادق ــت ح ـك ــوم ــة بـنـلـسـفــانـيــا
رسميًا على فوز بايدن في الواليةّ ،
فتقدمت
حملة ترامب بطعن أمــام محكمة فيدرالية
ل ـت ـع ـل ـي ــق تـ ـل ــك املـ ـ ـص ـ ــادق ـ ــة .لـ ـك ــن م ـح ـك ـمــة
االستئناف قالت إن حملة تــرامــب ال تملك
أي دلـ ـي ــل م ـل ـم ــوس ت ـح ــاج ــج ب ـ ــه .واع ـت ـب ــر
الـقـضــاة أن مــزاعــم حملة الــرئـيــس املنتهية
واليته «غامضة واستنتاجية».
ومـ ــع تـحـقـيــق ب ــاي ــدن ت ـق ـ ّـدم ــا ع ـلــى الـصـعـيــد
ال ــوطـ ـن ــي ال ي ـم ـك ــن لـ ـت ــرام ــب أن يـ ـع ـ ّـوض ــه،
أشـ ــارت املـحـكـمــة إل ــى أن تـقــديــم طـعــن جديد

أم ــام املـحـكـمــة الـعـلـيــا ،لــن يفضي إل ــى شــيء.
واعتبرت املحكمة أن «الحملة ّ
قدمت الدعاوى
وخـســرت غالبية هــذه الـقـضــايــا» .لكن جينا
إي ـل ـيــس ،مـحــامـيــة حـمـلــة ت ــرام ــب ،أعـلـنــت في
ت ـغــريــدة أن الـحـمـلــة ت ـنــوي ال ـط ـعــن بــال ـقــرار.
وج ــاء ف ــي ال ـت ـغــريــدة أن «ال ـج ـهــاز الـقـضــائــي
الناشط في بنسلفانيا يواصل التعمية على
اتهامات التزوير الواسع النطاق( ...سنلجأ)
إلى املحكمة العليا!».
وفـ ـ ــي سـ ـي ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،وصـ ـ ــف م ــدي ــر األمـ ــن
اإلل ـك ـت ــرون ــي األم ـي ــرك ــي ،الـ ــذي أق ــال ــه تــرامــب
لقوله إن انتخابات الثالث من نوفمبر كانت
أدق انتخابات في التاريخ األميركي ،مزاعم
ت ــرام ــب ع ــن حـ ــدوث ت ــزوي ــر ف ــي االن ـت ـخــابــات
بأنها «ادع ــاءات هزلية» .وقــال كريس كريبز
املدير السابق لوكالة األمن اإللكتروني وأمن
البنية التحتية بوزارة األمن الداخلي الجمعة
في حديث لبرنامج « 60دقيقة» الــذي تذيعه
محطة «س ــي.ب ــي.إس» ،إن املــزاعــم عــن تالعب
دول أجنبية في أنظمة تسجيل األصــوات ال
أساس لها من الصحة .وكانت سيدني باول،
مـحــامـيــة تــرامــب الـتــي ن ــأى فــريـقــه الـقــانــونــي
بنفسه عنها األسبوع املاضي ،قد تحدثت عن
ّ
نظرية مــؤامــرة مفادها بــأن أنظمة تصويت
تــم ابـتـكــارهــا فــي فـنــزويــا بــأمــر مــن رئيسها
ال ــراح ــل ه ــوغ ــو ت ـشــاف ـيــز ســاه ـمــت ف ــي قـلــب
نتيجة االنتخابات األميركية لصالح بايدن.
وقال كريبز في مقتطف بثته «سي.بي.إس»:
«ج ـم ـيــع األص ـ ـ ــوات ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
األميركية يتم عـ ّـدهــا فــي الــواليــات املتحدة
األميركية .يجب أن يثق الشعب األميركي
مائة في املائة بتصويته» .وتابع« :ال دليل
عـلــى ح ــد عـلـمــي عـلــى تــاعــب ق ــوة أجنبية
ما في أي آلــة» .وأقــال ترامب كريبز في 17
نوفمبر الحالي.
(العربي الجديد ،رويترز ،فرانس برس)
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شرق
غرب
اتفاق حول أجندة
المفاوضات األفغانية
أعـ ـ ـل ـ ــن املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدث ب ـ ــاس ـ ــم امل ـك ـت ــب
الـ ـسـ ـي ــاس ــي لـ ـح ــرك ــة «ط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــان»،
م ـح ـمــد ن ـع ـي ــم ،ف ــي ت ـغ ــري ــدة أم ــس
السبت ،توصل طرفي املفاوضات
ُ
األفغانية ،التي تجرى في الدوحة
ب ــن ال ـح ــرك ــة والـ ــوفـ ــد ال ـح ـكــومــي،
إلى اتفاق على أجندة املفاوضات.

ول ـ ـ ـ ــم ي ـ ــوض ـ ــح نـ ـعـ ـي ــم م ـ ــا إذا تــم
االتـ ـف ــاق ب ــن ال ـط ــرف ــن ع ـلــى وقــف
العنف ،املطلب الرئيس للحكومة
األف ـغــان ـيــة ووف ــده ــا املـ ـف ــاوض ،أو
الصيغة التي جرى التوافق عليها
بالنسبة لتطبيق أحكام الشريعة
اإلسالمية وفقًا للمذهب الحنفي،
كما كانت تطالب «طالبان» .وكانت
املفاوضات بني الطرفني بــدأت في
سبتمبر/أيلول املاضي.
(العربي الجديد)

النواب الليبيون يريدون
إنهاء االنقسام
اتفق أعضاء مجلس النواب الليبي،
بشقيه طرابلس وطبرق ،في ختام
اج ـت ـمــاع ـهــم ف ــي ط ـن ـجــة امل ـغــرب ـيــة،
أمــس السبت ،على التئام املجلس
فــي غــدامــس الليبية ،إلق ــرار كــل ما
مــن شــأنــه إن ـهــاء انـقـســام الـبــرملــان،
وذلك في خطوة أولى نحو توحيد
املــؤسـســة التشريعية .وأعـلـنــوا أن
امل ـقــر الــدس ـتــوري النـعـقــاد مجلس
النواب هو مدينة بنغازي .وأكدوا
عزمهم املضي قدمًا نحو الوصول
إلى إنهاء حالة الصراع واالنقسام
بـكــافــة املــؤس ـســات وال ـح ـفــاظ على
وحدة وكيان الدولة.
(العربي الجديد)
فرنسا :تظاهرات ضد
قانون أمني
ت ـظ ــاه ــر آالف األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،أم ــس
ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــن املـ ـن ــاط ــق
ف ــي فــرن ـســا إلدانـ ـ ــة ق ــان ــون «األمـ ــن
ال ـ ـشـ ــامـ ــل» الـ ـ ـ ــذي ي ـم ـن ــع ت ـص ــوي ــر
عـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر ال ـ ـش ـ ــرط ـ ــة حـ ـ ـت ـ ــى وه ـ ــم

ً
ي ــرت ـك ـب ــون أع ـ ـمـ ــاال غ ـي ــر قــانــون ـيــة
ك ـ ـ ــاالعـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداء ع ـ ـلـ ــى مـ ـتـ ـظ ــاه ــري ــن.
وخ ــرج ــت تـ ـظ ــاه ــرات ف ــي ب ــاري ــس
وبـ ـ ـ ــوردو ولـ ـي ــون وس ـت ــراس ـب ــورغ
ومرسيليا وغــرونــوبــل وكليرمون
فـ ـي ــران وكـ ــايـ ــن .وفـ ــي ل ـي ــل ،تـجـمــع
نحو  1500شخص برئاسة رئيسة
البلدية مارتني أوبري ،تحت شعار
«حرية مساواة ّ
صوروا».
(فرانس برس)

إسرائيل تمنع شخصيتين
إماراتيتين من دخولها
بعد يومني على انـطــاق الرحالت
ال ـجــويــة ب ــن أبــوظ ـبــي وت ــل أبـيــب،
مـ ـنـ ـع ــت إسـ ـ ــرائ ـ ـ ـيـ ـ ــل ش ـخ ـص ـي ـت ــن
بــارزتــن «تحظيان بــاحـتــرام كبير
فــي اإلم ــارات» مــن دخــول أراضيها
بـ ـع ــد وص ــولـ ـهـ ـم ــا إلـ ـ ــى م ـ ـطـ ــار بــن
غ ـ ــوري ـ ــون .وذكـ ـ ــر م ــوق ــع صـحـيـفــة
«يسرائيل هيوم» ،أمس السبت ،أنه
بعد هبوط طائرة إماراتية تابعة
لـ ـش ــرك ــة «ف ـ ـ ــاي دب ـ ـ ــي» فـ ــي م ـط ــار
ب ــن غ ـ ــوري ـ ــون ،رفـ ـض ــت ال ـس ـل ـطــات
فــي امل ـطــار الـسـمــاح للشخصيتني
اإلماراتيني بدخول إسرائيل ،على
الرغم من سفرهما بناء على دعوة
خاصة من شركة «ليزر موديلنغ»،
ّ
وتم ترحيلهما على الفور.
(العربي الجديد)
مصر :وفاة نائب بكورونا
تــوفــي ال ـنــائــب امل ـص ــري ع ــن دائ ــرة
ب ـ ـن ـ ـهـ ــا وك ـ ـ ـفـ ـ ــر شـ ـ ـك ـ ــر بـ ـمـ ـح ــافـ ـظ ــة
الـقـلـيــوبـيــة ج ـمــال ح ـج ــاج ،مـتــأثـرًا
بإصابته بفيروس كــورونــا ،أمس
الـ ـسـ ـب ــت .وكـ ـ ـ ــان الـ ـن ــائ ــب اح ـت ـجــز
م ــع أس ــرت ــه ف ــي أحـ ــد مـسـتـشـفـيــات
ال ـع ــزل بـمــديـنــة بـنـهــا ،عـقــب إع ــان
ف ــوزه بـمـقـعــده مــن الـجــولــة األول ــى
فــي انتخابات الـبــرملــان التي جرت
فــي  7و 8نوفمبر/تشرين الثاني
الحالي.
(العربي الجديد)
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أجج قتل أتباع التيار الصدري للمتظاهرين في الناصرية والرفاعي،
والذي أثنى زعيم التيار مقتدى الصدر عليه ،وسط تواطؤ القوى
األمنية ،من غضب المحتجين ،الذين يتجهون للعودة إلى الساحات

 3ضحايا
في واسط

جريمة الصدريين

قــتــل  3محتجين فــي محافظة
واسط (جنوبي العراق) ،أمس السبت.
وقتل األول بعدما أصيب بقنبلة
دخانية أطلقتها القوات األمنية.
أما الثاني فقتل دهسًا بسيارة تابعة
للشرطة خالل تفريق االحتجاجات.
وأظهر مقطع مصور نشر على
موقع تويتر أمس كيف تعمدت
إحــــدى الــســيــارات الــتــابــعــة لألمن
دهس المتظاهرين .أما المتظاهر
الثالث فقضى بعدما أحرق نفسه
احتجاجًا على القمع الــذي نفذه
أنصار رجل الدين مقتدى الصدر في
مدينة الناصرية المجاورة.

الطريق إلى حكم العراق

تواطؤ حكومي ...واستعدادات إلعادة تزخيم
ساحات االعتصام
بغداد ـ زيد سالم

ي ـبــدو أن ال ـت ـيــار الـ ـص ــدري اخ ـتــار
أن تـمـ ّـر مساعيه الـهــادفــة لتمهيد
الطريق أمامه للوصول إلى الحكم،
على دماء وأجساد املحتجني العراقيني .وقد
ك ـلــف نـفـســه م ـنــذ أول م ــن أم ــس ال ـع ـمــل على
وأد االحتجاجات العراقية قبل االنتخابات
املـبـكــرة املــرتـقـبــة فــي يــونـيــو/حــزيــران املقبل،
وسـ ـ ــط ضـ ـ ــوء أخ ـ ـضـ ــر ض ـم ـن ــي مـ ــن ح ـكــومــة
مصطفى الكاظمي ،دعمته مؤشرات عدة ليس
أقلها اكتفاء القوات األمنية بمراقبة اعتداءات
الصدريني على املحتجني وإحراق الخيام على
مدى أكثر من  12ساعة ،يضاف إليها محاولة
تــزي ـيــف ال ـح ـقــائــق وال ـح ــدي ــث ع ــن «ص ــدام ــات
ب ــن امل ـح ـت ـجــن» وعـ ــدم ال ـت ـطــرق إل ــى ح ــدوث

اعتداءات بحقهم .وينظر التيار الصدري ،كما
باقي الـقــوى الحزبية العراقية ،إلــى ساحات
االحتجاج بوصفها مصدر خطر عليهم ،مع
اق ـت ــراب مــوعــد االن ـت ـخــابــات ،خـصــوصــا أنـهــا
ال تــزال ق ــادرة على تمثيل مطالب العراقيني
ورفع صوتهم.
وحشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
أنـ ـص ــاره ،أول م ــن أمـ ــس ،إلحـ ــراق ال ـســاحــات،
ب ــذري ـع ــة إق ــام ــة تـ ـظ ــاه ــرات وصـ ـ ــاة م ــوح ــدة
لتأييد إعالنه سعيه للحصول على األغلبية
ال ـبــرملــان ـيــة ف ــي االن ـت ـخــابــات امل ـب ـكــرة املـقـبـلــة،
وتشكيل الحكومة الـجــديــدة .وبالفعل مــا إن
انتهت هذه الصالة ،حتى بدأ أنصار الصدر
مهاجمة عدد من ساحات االعتصام والتظاهر
جنوبي العراق ،والتي قاومت الشهر املاضي
مساعي الحكومة لفضها ،على غرار ما حدث

عودة حظر التجول

في إجــراء هو األول من نوعه منذ تفشي جائحة كورونا ،وتراجع
مستوى االحتجاجات في العراق ،فرضت الشرطة في محافظتي
ذي قـــار وواســــط المتجاورتين
جــنــوبــي الـــعـــراق ،أمـــس السبت،
حظرًا شامًال للتجول في عموم
مدن المحافظتين ،ولغاية إشعار
آخـــر .وأصــــدرت قــيــادة الشرطة
في المحافظتين بيانات متتالية
بخصوص ذلك بالتزامن مع اتساع
رقعة التظاهرات فــي الناصرية
والــرفــاعــي وواســــط مــع بـــوادر
تمددها الى مدينة سوق الشيوخ.

قضية
ينتظر األردن تسلّم
الرئيس األميركي
المنتخب جو بايدن،
مهامه رسميًا
في  20يناير /كانون
الثاني المقبل،
ليطوي نهائيًا
صفحة دونالد
ترامب ،وعهده
الذي اتسم خالل
 4سنوات باالنحياز
الكامل إلى إسرائيل،
وفرض «صفقة
القرن» ،وفتور
ملحوظ مع
عمان ،إلى جانب
ّ
محاوالت عدة
للضغط عليها
وابتزازها

في ساحة التحرير ببغداد .وأسفر هجومان
فــي مدينتي الـنــاصــريــة والــرفــاعــي ،امـتــدا من
أول ــى ســاعــات مـســاء الجمعة املــاضــي وحتى
قرابة الساعة الخامسة من فجر أمس السبت،
عن مقتل سبعة متظاهرين ،وجــرح نحو 90
آخرين ،في حصيلة قابلة لالرتفاع على خلفية
مهاجمة مسلحني من أنصار الصدر الساحات
التي يحتشد املتظاهرون فيها ،وفتح النار
من أسلحة خفيفة .وجاء هذا وسط حالة من
الـتـفــرج الـتــام اتخذتها ق ــوات األم ــن العراقية
الـتــي كــانــت تـحـيــط بــالـســاحــات ،مــع تسجيل
ث ــاث ه ـج ـمــات ط ــاول ــت نــاش ـطــن ف ــي ال ـكــوت
مــركــز مـحــافـظــة واسـ ــط ،وال ـع ـمــارة امل ـج ــاورة،
بواسطة عـبــوات ناسفة استهدفت منازلهم.
وتزامن االعتداء الجديد على املتظاهرين في
الناصرية ،العاصمة املحلية ملحافظة ذي قار،
مع االستعدادات إلحياء الذكرى األولى ملجزرة
الناصرية التي نفذت في  28نوفمبر/تشرين
الـثــانــي ال ـعــام  ،2019وأدت إل ــى مقتل وجــرح
العشرات من املتظاهرين إبان حكومة عادل عبد
املهدي .وكان املتظاهرون يحشدون للمطالبة
بالكشف عن قتلة املتظاهرين وإلــزام حكومة
الكاظمي اإليفاء بوعود تقديمهم للقضاء.
إحراق خيم المعتصمين

وأحـ ـ ــرق أنـ ـص ــار الـ ـص ــدر ،أول م ــن أم ـ ــس ،كل
خيم املعتصمني فــي ســاحــة الحبوبي وسط
ال ـن ــاص ــري ــة ،ال ـت ــي اع ـت ـب ــرت خـ ــال األســاب ـيــع
املــاضـيــة الـســاحــة الـبــديـلــة لـلـمـتـظــاهــريــن عن
بـغــداد .وص ــدرت بيانات مــن لجان تنسيقية
تـعـلــن ان ـت ـقــال نـ ــواة االح ـت ـج ــاج ــات الـعــراقـيــة
للناصرية مؤقتًا بعد إنهاء الحكومة العراقية
االحتجاجات في ساحة التحرير في بغداد.
وت ـنــاقــل م ـت ـظــاهــرون م ـقــاطــع مـ ـص ــورة ،بثت
ُ
على مواقع التواصل االجتماعي ،تظهر خلو
الـســاحــة مــن الـخـيــم ،بعد أن ظلت لـعــام كامل
مصدر احتجاج ورفض.
واتهمت اللجان التنسيقية ملتظاهري ساحة
ال ـح ـب ــوب ــي ف ــي الـ ـن ــاص ــري ــة ،ف ــي بـ ـي ــان أم ــس
ال ـس ـبــت ،قـ ــوات األمـ ــن بــال ـتــواطــؤ م ــع أن ـصــار

ال ـ ـصـ ــدر فـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى الـ ـس ــاح ــة وق ـمــع
املـحـتـجــن .وطــال ـبــت الـكــاظـمــي بــاالسـتـقــالــة،
ومــرجـعـيــة الـنـجــف واألم ـ ــم امل ـت ـحــدة الـتــدخــل
لـحـمــايـتـهــم .وأض ــاف ــت «حــدثــت ه ــذه امل ـجــزرة
أمام أنظار القوات األمنية بكل صنوفها ،ولم
ٔ
ت ـقــدم أي حـمــايــة لـســاحــة الـحـبــوبــي ،وكــانـمــا
األمر تم باتفاق بني الطرفني .هذه املليشيات
سيطرت سيطرة مطلقة على مركز املحافظة
ٔ
ب ــاس ـل ـح ـت ـه ــا ،واس ـت ـط ــاع ــت إسـ ـق ــاط املــدي ـنــة
بيدها ،والـقــوات األمنية والحكومة املركزية
وامل ـح ـل ـيــة ب ــوض ــع ت ـف ــرج غ ــري ــب» .واس ـت ـطــاع
مـئــات املتظاهرين كسر حظر الـتـجــوال الــذي
أعلنته الحكومة فــي الناصرية ،وع ــادوا إلى
ساحة الحبوبي .كما قــام متظاهرون بقطع
ج ـس ــر ال ـ ـح ـ ـضـ ــارات ،وتـ ـق ــاط ــع ب ـه ــو اإلدارة
املحلية ،بــاإلطــارات املحترقة احتجاجًا على
قتل املتظاهرين.
تحضير لعودة االحتجاجات

في هذه األثناء ،أكد ناشطون جنوبي العراق،
ً
أن حراكًا واسعًا بــدأ فعال بني لجان تنسيق
ف ــي ع ـ ــدة م ـ ــدن ب ـغ ـيــة ال ـت ـن ـس ـيــق الس ـت ـئ ـنــاف
التظاهر وإعــادة الحياة لساحات االحتجاج
ردًا على ما وصفوه بـ«غزوة التيار الصدري».
وأش ـ ــار ال ـنــاشــط أح ـمــد ال ـن ــاش ــي ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إل ــى اس ـت ـعــداد الـلـجــان
الـتـنـسـيـقـيــة ف ــي ك ــرب ــاء وال ـن ـجــف وال ـب ـصــرة
ل ـعــودة االح ـت ـجــاجــات ،تـنــديـدًا بـجــريـمــة قمع
متظاهري الناصرية .وأضــاف أن «األوضــاع
ملتبسة فــي ب ـغــداد ،وســاحــة الـتـحــريــر تحت
س ـي ـط ــرة م ـل ـي ـش ـي ــات وأن ـ ـصـ ــار ال ـ ـصـ ــدر ،ل ــذا
ً
نأمل أن يعود الحراك للجنوب أوال ردًا على
الـقـمــع املـلـيـشـيــاوي» ،وفـقــا لـقــولــه .وانـتـشــرت
قــوات عراقية بشكل مكثف في محيط ساحة
اع ـت ـصــام ال ـك ــوت ف ــي مـحــافـظــة واس ـ ــط ،الـتــي
اقتحمتها قوات عراقية ليل الجمعة – السبت
وأزال ـ ــت خ ـيــم املـعـتـصـمــن ف ـي ـهــا ،خـشـيــة من
تجدد االحتجاجات ،فيما توفي ،أمس السبت،
متظاهر أضرم النار بنفسه في الكوت.
وأكـ ـ ــد حـ ـس ــاب «صـ ــالـ ــح م ـح ـم ــد ال ـ ـعـ ــراقـ ــي»،

ينظر التيار الصدري لساحات االحتجاج بوصفها مصدر خطر (أسعد نيازي/فرانس برس)

كسر مئات المتظاهرين
حظر التجوال وعادوا
إلى ساحة الحبوبي
عقب انتهاء تصفية
المحتجين في الناصرية،
أثنى الصدر على أتباعه

الــذي يقدمه التيار الـصــدري على أنــه «وزيــر
ال ـ ـصـ ــدر» ،ال ـه ـج ــوم ع ـل ــى س ــاح ــة ال ـح ـبــوبــي،
مضيفًا ع ـبــارة «تـنـظـيــف ســاحــة الـحـبــوبــي».
وق ــال ،فــي خـطــاب مــوجــه إل ــى عـنــاصــر التيار
ال ـ ـصـ ــدري« ،اآلن أي ـه ــا ال ـش ـج ـعــان اس ـت ـمــروا
بالتنظيف ،إلرجاع الحياة الطبيعية وإرجاع
هيبة الدولة» .وتكمن أهمية الناصرية ،التي
تعرف محليًا على أنها عاصمة الشيوعيني
ف ــي ال ـج ـن ــوب ال ـع ــراق ــي وامل ــدي ـن ــة ال ـت ــي أث ــرت
العراق بشخصيات ثقافية وأدبية وسياسية
مهمة على مــدى العقود املاضية ،فــي كونها
م ـح ــرك ــا ل ـب ــاق ــي مـ ــدن ال ـج ـن ــوب الـ ـع ــراق ــي فــي
االح ـت ـج ــاج ــات األخـ ـي ــرة وان ـت ــزع ــت ال ـص ــدارة
مــن ب ـغــداد وال ـب ـصــرة .وأي ـضــا كــونـهــا مدينة
في محافظة ذات كثافة سكانية عالية ،وهي

محط تنافس األحــزاب في كل انتخابات منذ
العام  2003ولغاية اآلن.
ويسعى الصدر الستهداف تظاهرات ذي قار،
وإن ـهــاء الــوجــود االحـتـجــاجــي فيها ،كونها
األس ـخــن .وق ــد انـطـلـقــت منها أول ــى حمالت
الرفض للصدر والتيار الصدري ،من خالل
الهتافات الساخرة ،ومنها ما وصف الصدر
بـ«صقر فويلح» ،وهو لقب مأخوذ من مثل
ع ــراق ــي ع ــن الـشـخـصـيــة املـتـقـلـبــة بــاملــواقــف.
كما أن هتافات أزعجت الصدر كثيرًا خالل
األشهر املاضية ،كان مصدرها املتظاهرين
ف ــي مــدي ـنــة ال ـن ــاص ــري ــة ،م ـثــل ه ـت ــاف «شـلــع
قـلــع وال ـقــال ـهــا وي ــاه ــم» ،بـمـعـنــى أن الـصــدر
ص ــاح ــب م ـقــولــة «ش ـل ــع قـ ـل ــع» ،ه ــو مـشـمــول
أيـ ـض ــا ب ــال ـت ــرح ـي ــل مـ ــن ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي.

رحيل ترامب :األردن يتنفس الصـعداء

هل تنتهي الضغوط األميركية
في زمن بايدن؟

عمان ـ أنور الزيادات
ّ

واجـ ـ ـ ــه األردن ف ـ ــي عـ ـه ــد إدارة ال ــرئ ـي ــس
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري دونـ ـ ــالـ ـ ــد تـ ـ ــرامـ ـ ــب ،ض ـغ ــوط ــا
ك ـب ـي ــرة ،خ ـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــاملـلــف
الفلسطيني ،وفــرض «صفقة الـقــرن» ،وهي
خطة ترامب لتصفية القضية الفلسطينية،
إض ـ ــاف ـ ــة إلـ ـ ــى وقـ ـ ــف تـ ـم ــوي ــل وك ـ ــال ـ ــة غ ــوث
وتشغيل الالجئني الفلسطينيني «أونــروا»
في دولة تستضيف أكبر عدد من الالجئني
الفلسطينيني .وتعتبر القضية الفلسطينية
املحرك األساسي لعالقات ّ
عمان الخارجية،
والـ ـف ــاع ــل األه ـ ــم ف ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ــداخ ـل ـي ــة.
وش ـه ــدت ال ـع ــاق ــات األردنـ ـي ــة  -األمـيــركـيــة
فــي عـهــد تــرامــب ،ال ــذي خـســر أخ ـي ـرًا سعيه
لوالية ثانية في مواجهة جو بايدن ،فتورًا
مـلـحــوظــا ،نتيجة اإلج ـ ــراءات والـسـيــاســات
التي اعتمدها كنقل السفارة األميركية إلى
القدس املحتلة ،وخطة اإلم ــاءات لتصفية
القضية الفلسطينية ،املـعــروفــة بـ«صفقة
القرن» .إال أن هذا الفتور لم ُيحدث تغييرًا
كـبـيـرًا فــي ال ـعــاقــات األردن ـي ــة  -األمـيــركـيــة
م ــن الـنــاحـيـتــن الـعـسـكــريــة واالق ـت ـصــاديــة.
على الرغم من ذلك ،تتطلع ّ
عمان اليوم إلى
مــرحـلــة جــديــدة فــي الـعــاقــات الثنائية مع
واشنطن ،مــع وصــول جــو بــايــدن إلــى سدة
الرئاسة األميركية.
شراكة الضرورة

من لقاء عبد اهلل الثاني وترامب في يونيو/حزيران )Getty( 2018

«الصدريني تعمدوا اإلساءة إلى املتظاهرين
واملعتصمني في ساحة الحبوبي .وصــاروا
يهتفون ضــدهــم ،ضمن ممهدات االستفزاز
قبل أن يقوموا بالهجوم بزجاجات حارقة
أت ــت ع ـلــى ال ـخ ـي ــام .وع ـن ــد م ـحــاولــة منعهم
ك ــان ــت ع ـم ـل ـيــة ف ـت ــح الـ ـن ــار ع ـل ــى امل ـمــان ـعــن
لعملية حرق الخيام» .ولفت إلى أن «الصدر
خالل األشهر املاضية سعى كثيرًا إلى إنهاء
االحتجاجات في ذي قار على طريقة إنهاء
التظاهرات في مدينة النجف ،ألن الناصرية
ه ــي األك ـث ــر س ـخــونــة ،ومـنـهــا انـطـلـقــت أكـثــر
الحركات االحتجاجية الغاضبة» .وأوضــح
أن «الصدر يستعد لالنتخابات على حساب
دماء العراقيني ،ويحتمي برئيس الحكومة
م ـص ـط ـفــى ال ـك ــاظ ـم ــي الـ ـ ــذي ل ــم ي ـت ـم ـكــن مــن
حماية املحتجني ،وبالتالي سقطا معًا في
جـ ّـب الظلم والـقـتــل واالغـتـيــال ،ولــن يتمكنا
من الحصول على ثقة العراقيني ،وتحديدًا
ف ــي ج ـن ــوب الـ ـع ــراق ،ب ـعــد سـلـسـلــة ال ـجــرائــم
التي ارتكبتها الحكومة بالشراكة مع التيار
الصدري».
وف ــي الــرفــاعــي امل ـج ــاورة لـلـنــاصــريــة ،سجلت
دائ ـ ــرة ص ـحــة امل ــدي ـن ــة إص ــاب ــة  23م ـت ـظــاه ـرًا
ج ـ ــراء ه ـج ــوم م ـم ــاث ــل ألنـ ـص ــار الـ ـص ــدر عـلــى
ســاحــة االعـتـصــام أمــس األول .وق ــال الناشط
ح ـيــدر ن ــوم ــان ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه تم
إحـ ـ ــراق ال ـخ ـي ــام ف ــي ال ـس ــاح ــة وت ـ ــم ت ـجــريــف
ال ـ ـصـ ــور واملـ ـنـ ـص ــة واإلن ـ ـ ـ ـ ــارة ب ــالـ ـج ــراف ــة مــن
قـبــل أن ـصــار ال ـصــدر .وب ــن أن ق ــوات األم ــن لم
تتحرك ،واكتفت بالتفرج ،في خطوة ال يمكن
تفسيرها غير أنها خوف أو تأييد ملا قام به
أتباع مقتدى الصدر.

يرى األردن في واشنطن شريكًا استراتيجيًا،
وف ــي عــاقــاتــه ب ــال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة ض ــرورة
أمـنـيــة اسـتــراتـيـجـيــة ،فـيـمــا تـنـظــر الــواليــات
امل ـت ـح ــدة ل ـه ــذا ال ـب ـلــد ك ـشــريــك ف ــي مـخـتـلــف
ّ
امل ـل ـف ــات اإلق ـل ـي ـم ـيــة ،ب ـمــا ف ـي ـهــا م ـلــف ال ـحــل
النهائي للصراع الفلسطيني اإلسرائيلي،
والتحالف الــدولــي ضــد اإلره ــاب ،حتى وإن
تغيرت اإلدارات .وفي عهد ترامب ،اقترحت
اإلدارة األميركية تخصيص  1.3مليار دوالر
كمساعدات لألردن ضمن مشروع موازنتها

للعام  ،2021في إطار الشراكة االستراتيجية
بني البلدين ،في إطــار مذكرة تفاهم مدتها
خمس سنوات ،تعهدت بموجبها واشنطن
ب ـت ـق ــدي ــم  1.275م ـل ـي ــار دوالر س ـن ــوي ــا مــن
املساعدات الخارجية لــأردن ،وذلك من عام
 2018إلى  ،2022ما مجموعه  6.375مليارات
دوالر.
ْ
وبالتأكيد ،فإن فوز ُبايدن -وهزمه لترامب-
لــه مــا بـعــده .ومــا إن أعـلــن خبر فــوز املرشح
الــدي ـم ـقــراطــي ون ــائ ــب الــرئ ـيــس ال ـســابــق في
انتخابات الــرئــاســة األميركية ،حتى ســارع
الـعــاهــل األردن ــي املـلــك عبد الـلــه الـثــانــي إلى
تـهـنـئـتــه وال ـت ــأك ـي ــد ع ـل ــى م ـت ــان ــة ال ـع ــاق ــات
ال ـتــاري ـخ ـيــة ب ــن ال ـب ـلــديــن .وعـ ــاد امل ـل ــك عبد
الله وهــاتــف أول مــن أمــس اإلثـنــن ،الرئيس
األميركي املنتخب ،معربًا عن «تطلعه للعمل
معه لتوطيد عالقات الشراكة االستراتيجية
بـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــن ،وال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ع ـل ـي ـه ــا ل ـتــوس ـيــع
التعاون في مختلف املـجــاالت ،وبما يسهم
في تحقيق املصالح املشتركة وتعزيز األمن
واالستقرار في املنطقة».
فــي هــذا اإلط ــار ،يــرى وزي ــر اإلع ــام األردن ــي
الـســابــق محمد املــومـنــي ،وال ــذي ُيعتبر من
الشخصيات األردنية القريبة من واشنطن،
أن العالقات األردنية  -األميركية هي عالقات
استراتيجية راس ـخــة ،متوقعًا اسـتـمــرارهــا
ب ــال ــوتـ ـي ــرة ذات ـ ـهـ ــا مـ ــع اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة .وي ـض ـي ــف امل ــومـ ـن ــي فـ ــي حــديــث
لـ«العربي الجديد» ،أن بالده «حافظت على
ال ـعــاقــة اإليـجــابـيــة مــع اإلدارات األمـيــركـيــة
الديمقراطية والجمهورية ،وحــاولــت دائمًا
أن ت ـب ـق ـي ـه ــا ضـ ـم ــن مـ ـسـ ـت ــوى م ــؤس ـس ــات ــي
واستراتيجي ،يقوم على الصراحة والتعاون
بني األصدقاء».
ويـتــوقــع الــوزيــر األردنـ ــي الـســابــق أن تمنح
ّ
إدارة بايدن مزيدًا من الزخم لحل الدولتني،
وه ـ ــو م ـ ــا ي ـ ـصـ ـ ّـب ف ـ ــي امل ـص ـل ـح ــة األردنـ ـ ـي ـ ــة
العليا .كما أن االنفتاح على الفلسطينيني،
إضافة إلى إعــادة تمويلهم وتمويل منظمة

الصدر يثني على أتباعه

وعـقــب انـتـهــاء عملية تصفية املـحـتـجــن في
الناصرية ،أثنى الصدر على أتباعه .وكتب،
في تغريدة وجهها لهم« ،لقد أثبتم أن العراق
عــراق املرجعية ،عــراق الصدرين ،عــراق يطاع
فيه الله تعالى ،عراق ال يتحكم فيه من خالف
الحدود ،وعراق ال تتحكم به ثلة من الفاسدين
واملنحرفني» .وأضــاف «الـيــوم اعتراني األمــل
بأن تكون االنتخابات القادمة بيد الصالحني،
ُليخلصوا العراق من كل املسيئني من الداخل
والـخــارج .فال احتالل وال إرهــاب وال تطبيع،
وال فـقــر وال تــرهـيــب ،بــل دول ــة قــويــة وشعب
أبي».
وفي السياق ،قال الناشط البارز من مدينة
الناصرية علي الغزي ،لـ«العربي الجديد» ،إن

هجوم بأبعاد انتخابية

مــن جــان ـبــه ،اعـتـبــر الـسـيــاســي ال ـعــراقــي غيث
ال ـتـم ـي ـمــي ،ف ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـجــديــد»،
هـ ـج ــوم الـ ـص ــدري ــن ع ـل ــى س ــاح ــة ال ـح ـبــوبــي
فــي الـنــاصــريــة بــأنــه ذو أبـعــاد انتخابية ،ألن
الـ ـص ــدر ي ـ ــدرك بـ ــأن ال ـت ـظ ــاه ــرات ع ـق ـبــة أم ــام
مشروعه ،كونها مدنية وتريد إحــداث تغيير
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ف ـع ـلــي .وأش ـ ــار إل ــى أن «عـمـلـيــة ف ــض ال ـصــدر
ل ــاح ـت ـج ــاج ــات فـ ــي ال ـن ــاص ــري ــة ك ــان ــت عـلــى
طريقة املليشيات الــوالئـيــة ،الـتــي استهدفت
املتظاهرين في بغداد عبر القنص والقنابل
الدخانية واالختطاف واالغتياالت» .وأكد أن
«تـبــريـكــات الـصــدر للجرائم وقـتــل الناشطني
واملتظاهرين ،جعلته يخسر أكثر مما يربح
خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن ،فـقــد ك ــان يـظــن أن
الـ ـص ــاة امل ــوح ــدة س ـتــوحــد أن ـ ـصـ ــاره ،إال أن
كثيرًا من أنصاره انسحبوا من التيار بسبب
الدموية في تغريدات الصدر وتعطشه للدماء،
وكذلك كتابات املدعو صالح محمد العراقي».
وك ــال ـع ــادة ،ل ــم يـكــن أم ــام الـحـكــومــة الـعــراقـيــة
غـيــر ات ـخــاذ نـفــس اإلجـ ـ ــراءات الــروتـيـنـيــة في
التعامل مع املشاكل والجرائم .وأمر الكاظمي
بتشكيل لجنة تحقيقية بــاألحــداث األخـيــرة
في الناصرية ،وإعالن حظر تجول في املدينة،
وإقالة قائد الشرطة اللواء حازم الحازم .إال أن
االحتجاجات لم تتراجع ،وعــادت من جديدة
صباح أمــس الجمعة ،من دون وجــود للتيار
الـصــدري ،وكثافة في التواجد األمني لقوات
الجيش والشرطة .وقــال زيــاد جاسم الالمي،
أحـ ــد ج ــرح ــى ح ــادث ــة االع ـ ـتـ ــداء ع ـل ــى ســاحــة
الـحـبــوبــي فــي ات ـصــال هــاتـفــي مــن مستشفى
الحبوبي العام مع «العربي الجديد» ،إنهم لم
يكونوا يتوقعون فتح النار عليهم .وأضــاف
الالمي ،الذي أصيب برصاصة في فخذه ،أنهم
كــانــوا يـحــاولــون مـنــع ح ــرق خيمتهم عندما
بـ ــدأ إط ـ ــاق ال ــرص ــاص عـلـيـهــم ب ـش ـكــل أف ـقــي،
مــع ش ـعــارات ديـنـيــة وأخ ــرى خــاصــة بالتيار
ال ـصــدري يــرددون ـهــا دوم ــا .وب ــن أن الشرطة
اكتفت بنقل الجرحى للمستشفى بسياراتها
ولم تحاول منعهم من الهجوم.
فــي امل ـقــابــل ،رأى مــرصــد «أف ـ ــاد» الحقوقي
ال ـ ـ ـعـ ـ ــراقـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـهـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد ع ـل ــى
املتظاهرين واحدة من أبرز وجوه التواطؤ
ال ـح ـكــوم ــي م ــع قـ ــوى س ـيــاس ـيــة ف ــاع ـلــة فــي
ال ـب ــاد ،ويـمـكــن أن ت ـن ــدرج ضـمــن مـســاعــي
ان ـت ـخ ــاب ـي ــة م ـب ـك ــرة الج ـ ـهـ ــاض أي مـسـعــى
ل ـحــراك سـيــاســي شـبــابــي مــدنــي فــي الـبــاد.
وطالب ،في بيان« ،رئيس الوزراء مصطفى
الكاظمي ،بالتخلي عن مسرحيات اللجان
الـتـحـقـيـقـيــة ال ــوه ـم ـي ــة ،ال ـت ــي امـ ـت ــازت بها
حكومته وبــاتــت غـطـ ً
ـاء للقتلة واملـجــرمــن،
وأن يلتزم بتعهداته في حماية املتظاهرين
واإلعالن عن مالبسات إزهاق أرواح املدنيني
ال ـعــزل عـلــى يــد مليشيات مسلحة تتجول
تحت غطاء الــدولــة والنظام السياسي في
البالد».
وتواصلت «العربي الجديد» ،مع نائب من
تـحــالــف «س ــائ ــرون» فــي ال ـبــرملــان الـعــراقــي،
واملـ ــدعـ ــوم م ــن الـ ـص ــدر .وق ـ ــال إن «ال ـص ــاة
امل ـ ـ ــوح ـ ـ ــدة كـ ـ ـ ــان هـ ــدف ـ ـهـ ــا ت ـج ـم ـي ــع الـ ـتـ ـي ــار
الـ ـ ـص ـ ــدري ،وم ـع ــرف ــة م ـس ـت ــوى االن ـض ـب ــاط
والحضور الجماهيري للصدريني ،بعد أن
شككت بعض الكتل والـتـيــارات السياسية
بتراجعه ،وهي غاية انتخابية على األكثر».
ّ
تحولت إلــى معركة بني
وبــن أن «الــدعــايــة
املتظاهرين وأنصار الصدر .وما حصل في
الناصرية قادته العواطف ولم تقده الحكمة.
هناك أخطاء سجلها التيار الصدري ،خالل
الـيــومــن املــاض ـيــن ،عـلــى نـفـســه ،وسيعمل
على تحقيقها إلعــادة الثقة بني الناشطني
والصدريني .وهــذا ال يعني أن املتظاهرين
لم يستفزوا التيار الصدري بهتافاتهم ضد
جهة جماهيرية ودينية لشريحة كبيرة من
العراقيني ،وهو الصدر».

مصير صفقة القرن
ّ
يصب في مصلحة األردن،
الـ«أونروا» أيضًا،
وسينهي «صفقة القرن» التي أعلنت اململكة
رف ـض ـه ــا .ك ـمــا يـعـتـبــر امل ــوم ـن ــي ،أن وص ــول
بايدن إلى البيت األبيض وإدارتــه الجديدة
ل ــن ي ــؤث ــرا ع ـلــى ع ــاق ــات األردن م ــع الـ ــدول
العربية األخ ــرى ،وهــي عــاقــات قائمة على
التاريخ واملصالح املشتركة ،بحسب قوله.
متغيرات في عهد بايدن

مــن جـهـتــه ،ي ــرى الــرئـيــس املـشـتــرك لــ«مــركــز
دراس ــات الشرق األوس ــط» ،جــواد الحمد ،أن
«متغيرات مهمة ستحصل بعد فوز بايدن،
وه ــي أن الـضـغــط ال ـشــديــد ال ــذي عــانــى منه
األردن بسبب توجهات اإلدارة الجمهورية
اليمينية املتطرفة في واشنطن ،واملتعاونة
م ــع ال ـي ـمــن اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،وامل ـت ـش ــددة تـجــاه
بـ ــاده ،سـيـكــون أق ــل ،وه ــو مــا سيفتح أمــام
عـ ّـمــان فــرصــة ملــزيــد مــن ال ـحــوار والـتـفــاهــم».
ويـ ــوضـ ــح الـ ـحـ ـم ــد ،فـ ــي ح ــدي ــث ل ــ«ال ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،أن األردن ك ــان يـتـعــرض فــي عهد
إدارة ت ــرام ــب ،لـضـغــوط مــرتـبـطــة بالقضية
الفلسطينية وقضايا التطبيع ،حتى من قبل
دول عربية ،مشيرًا إلــى أن اإلدارة الجديدة
بقيادة بايدن تتفهم ظروف األردن الداخلية
واإلقـلـيـمـيــة ،وت ـعــذره فــي كثير مــن املــواقــف،
وتمنحه هامشًا أكبر من اإلدارة الجمهورية
امل ـ ـغـ ــادرة ،ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ه ــذه الـقـضــايــا.
ويعتبر أن ذلك سينعكس أيضًا على دول لن
تستمر بالضغط على األردن ،خصوصًا في
مــا هــو مرتبط باملساعدات املــالـيــة ،وابـتــزاز
املوقف السياسي بسبب األزمة االقتصادية.

توقعات بأن يستعيد
األردن دوره اإلقليمي في
ّ
ظل إدارة بايدن

يقول أستاذ العلوم السياسية حسن الدعجة إنه لو نجح دونالد
ترامب في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الحالي لكان سيُقدم على
استكمال «صفقة القرن» ،قسرًا
وقهرًا ،لكن جو بايدن سيوازن
العالقات .ويــرى أن أي انسحاب
أميركي سياسي من المنطقة،
ربما ستقوم الصين الصاعدة
دولــيــً بملئه ،معتبرًا أن األردن
وغــيــره مــن الــــدول عليها أن
ُتشعب عالقاتها ،وأن تبحث عن
مصالحها التي تضمن استقرارها،
مبينًا أن السياسة الدولية ال ترحم.

ويـشـيــر الــرئـيــس املـشـتــرك لــ«مــركــز دراس ــات
الشرق األوسط» ،إلى لعب ّ
عمان قبل وصول
ت ــرام ــب إل ــى ال ـب ـيــت األبـ ـي ــض ،دورًا إقليميًا
مهمًا ،وهي لعبته بارتياح سواء مع اإلدارات
األم ـي ــرك ـي ــة ال ـج ـم ـهــور ُيــة أو الــدي ـم ـقــراط ـيــة،
لـكــن أف ـضــل ال ـعــاقــات نـسـجــت ب ــن الـبـلــديــن
ف ــي ع ـهــد ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق ب ـ ــاراك أوب ــام ــا.
ويتوقع الحمد أن يستعيد األردن دوره في
ّ
اإلقليم في ظل إدارة بايدن ،خصوصًا تجاه
القضية الفلسطينية والقدس املحتلة وإدارة
املقدسات ،وكذلك بالنسبة للقضية السورية.
ويعتقد الحمد أن اإلدارة الديمقراطية يهمها
استمرار الــدور األردنــي في املنطقة ،وهو ما
ينعكس على االستقرار الداخلي ،السياسي
واالقـ ـتـ ـص ــادي ،ورب ـم ــا ي ـجـ ّـر إل ــى مـســاعــدات
مالية جديدة ودعم لوجستي .كما يعتقد أنه
لن يكون هناك ضغط سياسي من الواليات
املتحدة والحلفاء في املنطقة ،على املستوى
ال ــداخ ـل ــي ،ت ـج ــاه ق ــوى سـيــاسـيــة مـحـلـيــة أو
أفـ ـ ــراد ملــوق ـف ـهــم ال ـس ـيــاســي .وي ـش ــدد الـحـمــد
على أن األردن يقوم بــدور فاعل في محاربة
اإلرهــاب في املنطقة ،ودور هام في ممارسة
ال ـح ـيــاد اإلي ـج ــاب ــي ،وه ــو م ــا يـعـنــي أن هــذا

الــدور سيحظى بفرصة جديدة للتقدم ،وقد
يحصل ذلك على حساب دول عربية أخرى.
وح ـ ـ ــول ال ـق ـم ــة ال ـث ــاث ـي ــة الـ ـت ــي عـ ـق ــدت فــي
أبوظبي أخيرًا بني امللك األردني وولي عهد
أبوظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد
بن عيسى آل خليفة ،يــرى الحمد أنها قمة
استباقية مــن بعض ال ــدول ،للضغط على
ّ
للتريث في
األردن ،داعيًا الحكومة األردنية
مواقفها إلــى حــن تولي اإلدارة األميركية
الـجــديــدة مسؤولياتها ،مــؤكـدًا على الــدور
املحوري لألردن في املنطقة ،وأن هذا البلد
أم ـ ــام ف ــرص ــة الس ـت ـع ــادة دوره ال ـف ــاع ــل في
اإلقليم ،كما في السابق.
ب ــدوره ،يقول أستاذ العلوم السياسية في
جامعة الحسني بــن ط ــال ،الــدكـتــور حسن
ّ
التغير في
الدعجة ،لـ«العربي الجديد» ،إن
ّ
يصب في صالح األردن،
اإلدارة األميركية
فالقضية الفلسطينية هي القضية األولى
بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـم ـم ـل ـكــة ،وف ـي ـم ــا ك ــان ــت إدارة
تــرامــب متحيزة ج ـدًا للكيان اإلســرائـيـلــي،
فــي «صـفـقــة ال ـق ــرن» وقـضـيــة ال ـقــدس ونقل
الـسـفــارة ،إال أن بــايــدن سيعيد الـتــوازنــات.
وب ــرأي ــه ،ف ــإن الــرئ ـيــس األم ـي ــرك ــي ال ـجــديــد،

لــن يلغي ال ـق ــرارات الـســابـقــة ،لكنه سيكون
ّ
أكثر تــوازنــا ،وهــو مؤيد لحل الدولتني ،ما
سيخفف الضغط على اململكة.
وي ـص ــف ال ــدع ـج ــة دعـ ــم ت ــرام ــب إلس ــرائ ـي ــل
بـ«الدعم املتطرف ،والــذي يتجاوز املبادئ
الــديـمـقــراطـيــة ال ـتــي ت ـنــادي بـهــا واشـنـطــن،
وقامت عليها الواليات املتحدة ،لكن بايدن
سيعيد األم ــور إلــى نـصــابـهــا» ،بــرأيــه .كما
يؤكد أسـتــاذ العلوم السياسية ب ــدوره ،أن
العالقة األردنـيــة  -األميركية استراتيجية
ووط ـي ــدة ،وتــركــز عـلــى املـصــالــح املـشـتــركــة،
مـعـتـبـرًا أن ف ــوز ب ــاي ــدن بــرئــاســة ال ــوالي ــات
املتحدة سيقوي املوقف األردني في منطقة
ال ـشــرق األوسـ ــط املـلـتـهـبــة .ويـلـفــت فــي هــذا
اإلطار ،إلى أن هذا يخدم السياسة الواقعية
األردنية في املنطقة ،والتي لم تمل كل امليل
إلـ ــى أي اتـ ـج ــاه ،ولـ ــم تـنـصــع لـلـضـغــوطــات
اإلقليمية وجابهتها ،مثل قضايا ّ
ضم غور
األردن ،وم ـحــاولــة دف ــع عـ ّـمــان للتخلي عن
ّ
دورها في كل من سورية وليبيا أيضًا.
وي ـ ـصـ ــف الـ ــدع ـ ـجـ ــة ت ـ ــرام ـ ــب بــال ـش ـخ ـص ـيــة
ال ـش ـع ـب ــوي ــة ،ف ـه ــو كـ ــان ي ــرك ــز ب ـش ـكــل أك ـبــر
ع ـل ــى االقـ ـتـ ـص ــاد وقـ ـض ــاي ــا الـ ـ ــداخـ ـ ــل ،لـكــن
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــن ي ــؤمـ ـن ــون ب ـ ـ ــدور أم ـي ــرك ــي
عـ ــاملـ ــي أكـ ـ ـب ـ ــر ،م ـت ــوق ـع ــا أن ت ـط ـغ ــى ال ـل ـغــة
ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـلــى االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـفـتــرة
املـقـبـلــة .كـمــا يـتــوقــع أن يعيد بــايــدن ال ــدور
ال ـفــاعــل لـلـسـيــاســة األمـيــركـيــة فــي ال ـخــارج،
وأن يـسـتـمــر ال ــدع ــم االقـ ـتـ ـص ــادي ل ـ ــأردن،
املرتبط بسياسات الــدولــة العميقة .ويــرى
الــدعـجــة أن بــايــدن سيطالب األردن بمزيد
من الديمقراطية ،واإلصالحات السياسية،
وإطــاق الحريات ،لكنه سيوائم أيضًا بني
امل ـطــالــب الــديـمـقــراطـيــة وال ـق ـضــايــا األمـنـيــة
املرتبطة باالستقرار ،وهذا سينعكس ربما
على االنـتـخــابــات املحلية املقبلة ،ومجمل
ال ـح ـي ــاة ال ـس ـيــاس ـيــة ،الف ـت ــا إلـ ــى أن األردن
مـنـفـتــح ع ـلــى الــدي ـم ـقــراط ـيــة م ـقــارنــة ب ــدول
عربية أخرى.
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تقوم القوات المسلحة المصرية بتمويل أنشطتها االقتصادية عبر
عمليات االتجار باآلثار لصالح دول في الخليج .وشهدت الفترة الماضية
خــروج كميات كبيرة ونوعيات نــادرة من اآلثــار الفرعونية ،لصالح
شخصيات بارزة في الخليج ،بتنسيق أقرب إلى الرسمي

خاص

مباحثات حول «جونقلي» والتواجد العسكري

زيارة السيسي لجنوب السودان

آثار مصر

حضرت ملفات
عسكرية ومائية
مهمة في زيارة الرئيس
المصري عبد الفتاح
السيسي ،أمس ،إلى
جنوب السودان

القاهرة ــ العربي الجديد

كلمة السر في تمويل
مشاريع القوات المسلحة

القاهرة ــ العربي الجديد

تـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة ،وع ـ ــام ـ ــات
استفهام عدة تثار حول مصادر
ت ـم ــوي ــل اإلنـ ـ ـش ـ ــاءات وامل ـش ــاري ــع
الـعـقــاريــة الـتــي تنفذها الهيئة الهندسية
بــالـقــوات املسلحة والـشــركــات التابعة لها،
على مستوى مصر .يأتي هذا في ظل تردي
أوض ــاع االقـتـصــاد ،وعـجــز املــوازنــة ،وغض
الطرف عن أولــويــة قطاعات خدمية مهمة،
مثل الصحة والتعليم« .الـعــربــي الجديد»
حـقـقــت ف ــي م ـص ــادر تـمــويــل تـلــك املـشــاريــع
ال ـت ــي دأب ال ــرئ ـي ــس املـ ـص ــري ع ـبــد ال ـف ـتــاح
ُ
السيسي على التأكيد أنها ال تحمل موازنة
الــدولــة أيــة أعـبــاء ،مــن دون الحديث عــن أي
تفاصيل بشأن تلك املـصــادر .وأشــار خالل
تفقده مركز القيادة االستراتيجي للدولة
بالعاصمة اإلدارية الجديدة ،أخيرًا ،إلى أن
نقل وحــدتــن فقط مــن الـحــرس الجمهوري
إلى املقر الجديد ،سيغطي  60في املائة من
تكلفة املركز الجديد املقام على مساحة 22
ألف فدان.
وأك ـ ـ ـ ــدت مـ ـ ـص ـ ــادر م ـت ـط ــاب ـق ــة ،لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي
ال ـجــديــد» ،أن «اآلث ـ ــار» ،هــي كلمة الـســر في
اإلنشاءات التي تنفذها الهيئة الهندسية،
وإس ـن ــاد كــافــة امل ـشــاريــع ال ـجــديــدة للهيئة
بـ ــاألمـ ــر امل ـ ـبـ ــاشـ ــر ،ب ـح ـي ــث ت ـ ـكـ ــون ال ـ ـقـ ــوات
املـسـلـحــة هــي امل ـســؤولــة عــن عملية تمويل
تلك اإلنشاءات ملنع الحديث عن االعتمادات
املالية ومصادرها .وقالت مصادر خاصة
إن عـمـلـيــات االت ـج ــار ف ــي اآلث ـ ــار ،ال ـتــي تتم
لصالح خزينة القوات املسلحة وأنشطتها
االقتصادية ،هي املصدر الرئيسي لتمويل
كــافــة امل ـشــاريــع الـتــي تـجــري حــالـيــا ،والـتــي
ت ــؤول ملكيتها وأربــاح ـهــا بـطــرق متعددة
بعد ذلك إلى خزينة القوات املسلحة مجددًا،
كــاشـفــة عــن عـمـلـيــات واس ـعــة ج ــرت أخ ـي ـرًا،
جميعها كــانــت لـصــالــح دول فــي الخليج.
كـمــا كـشـفــت امل ـص ــادر أن الـكـثـيــر مــن اآلث ــار
التي خرجت من مصر أخيرًا ،وانتقلت إلى
السعودية واإلم ــارات ،لصالح رمــوز كبيرة
فـ ــي الـ ــدول ـ ـتـ ــن ،م ـس ـت ـخــرجــة مـ ــن عـمـلـيــات
تنقيب واقعة تحت تصرف القوات املسلحة.
وأكدت املصادر أن تلك العمليات تتم تحت
إشــراف قيادات كبيرة في القوات املسلحة،
بالتنسيق مع عدد من رجال األعمال ،الذين
يحترفون تلك التجارة منذ فترات طويلة.
وش ــددت املـصــادر على أن الـفـتــرة املاضية

ش ـه ــدت خـ ــروج ك ـم ـيــات ك ـب ـيــرة ونــوع ـيــات
ن ـ ـ ـ ــادرة مـ ــن اآلث ـ ـ ـ ــار الـ ـف ــرع ــونـ ـي ــة ،ل ـصــالــح
شـخـصـيــات بـ ــارزة ف ــي الـخـلـيــج ،بتنسيق
أقرب إلى الرسمي .وأكدت أن التنقيب عن
وأراض تخضع
اآلثار يجري داخل مناطق
ٍ
إلدارة وتبعية القوات املسلحة في عدد من
املحافظات .وقــال مصدر خــاص إنــه سمع
ً
م ـس ــؤوال ب ـ ــارزًا ف ــي ال ــدول ــة ي ـقــول إذا كــان
لدى دول الخليج البترول ،ويتصرفون به
بما يعود عليهم بالنفع ،ملــاذا ال نستفيد
مــن حجم اآلث ــار الـهــائــل فــي بــاطــن األرض،
والـ ـتـ ــي ال ت ـع ــد ذات ق ـي ـم ــة بــال ـن ـس ـبــة لـنــا
وال ت ـع ــود بــال ـن ـفــع؟ ب ـحــد تـعـبـيــر امل ـص ــدر.
وأضــاف :كانت هــذه رسالة كاشفة للغاية
ل ـش ـكــل ت ـف ـك ـيــر الـ ـقـ ـي ــادة ال ـح ــال ـي ــة ل ـل ــدول ــة.
وتابع املصدر «مــا يمكن التأكيد عليه أن
غــالـبـيــة عــوائــد عـمـلـيــات بـيــع اآلث ــار تصب
ف ــي ق ـن ــوات رسـمـيــة داخ ــل خــزيـنــة ال ـقــوات
املـ ـسـ ـلـ ـح ــة» .وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «ال ـك ـث ـي ــر مــن
املشاريع اإلنشائية الحالية تجري بتنفيذ
وإشـ ـ ــراف الـهـيـئــة ال ـه ـنــدس ـيــة وق ـيــادات ـهــا،
وهناك العديد من تلك املشاريع ،تتم فوق
مناطق أثرية ،وذات تراث خاص ،والكثير
مـنـهــا شـهــد اس ـت ـخــراج ال ـعــديــد مــن القطع
الـ ـن ــادرة ،ال ـتــي اخـتـفــت بـعــد ذل ــك ول ــم يتم
تدوينها في سجالت وزارة اآلثار».
مـصــدر آخ ــر أك ــد ،لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد» ،أنــه
ب ـع ــد انـ ـسـ ـح ــاب رج ـ ــل األع ـ ـمـ ــال اإلمـ ــاراتـ ــي
محمد العبار من تنفيذ العاصمة اإلدارية،
وعــدم دخــول أي مجموعات كبيرة لتنفيذ
املشاريع ،نظرًا لعدم جدواها حينها ،حيث
ك ــان امل ـب ــرر األس ــاس ــي ل ـلــرفــض م ــن جــانــب
كافة املجموعات العاملية التي تم التباحث
معها للدخول كشركاء في تنفيذ العاصمة
الجديدة ،هو عدم الجدوى االقتصادية من
جهة وكــذا عــدم قــدرة الـســوق املـصــري على
استيعاب العاصمة واملــدن الجديدة ماليًا.
وأوضــح أن كافة االستثمارات التي جاءت
بعد ذلك كانت بتوجيهات مباشرة ،وحملت
أسبابًا سياسية في خلفياتها ،على سبيل
املـثــال مــا جــرى مــع املـطــور الـعـقــاري هشام
طلعت مصطفى ،الذي تم إطالق سراحه من
السجن الذي يقضي فيه عقوبة  10سنوات
ب ـع ــد ت ــورط ــه ف ــي ق ـت ــل امل ـط ــرب ــة الـلـبـنــانـيــة
س ــوزان تميم ،بعفو رئــاســي ،قبل أن تعلن
بعدها مجموعة طلعت مصطفى العقارية
عن ضخ استثمارات بنحو  4مليارات جنيه
(ن ـحــو  63مـلـيــون دوالر) ،زادت بـعــد ذلــك،

الكثير من اآلثار
أراض تحت
مستخرجة من
ٍ
تصرف الجيش
حجم عوائد هذه
التجارة كان دافعًا إلقناع
السيسي بها
عرضت مقتنيات تاريخية فرعونية بمتحف «اللوفر» في أبوظبي ()Getty

لتنفيذ مشاريع عقارية بالعاصمة اإلدارية
الجديدة.
ودلـ ـ ـ ـل ـ ـ ــت امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر ب ـ ـت ـ ــراج ـ ــع ال ـ ـ ـجـ ـ ــدوى
االقـتـصــاديــة مــن هــذه املـشــاريــع فــي الوقت
الحالي ،حيث يعاني االقتصاد العاملي من
أزمات متعددة ،بما حدث في  ،2018قائلة:
«ح ـجــم االس ـت ـث ـمــارات األجـنـبـيــة املـبــاشــرة
ف ــي م ـص ــر عـ ــام  ،2018ب ـلــغ  3.6م ـل ـيــارات
دوالر ،وبلغ حجم ما أخرجه األجانب من
أموال للخارج في نفس العام  3.7مليارات
دوالر» .وأوض ـ ـحـ ــت أن هـ ـن ــاك م ــن نـصــح
الـسـيـســي ،عـقــب انـسـحــاب الـعـبــار ،ورفــض
شـ ــركـ ــات ص ـي ـن ـي ــة ت ـن ـف ـي ــذ امل ـ ـش ـ ــروع ،ب ــأن
يـتــم اإلع ــان عــن تـبـنــي الـهـيـئــة الهندسية
تـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ،ب ـح ـي ــث ت ـن ـف ــذ ض ــرب ــة الـ ـب ــداي ــة،
ووقتها سيكون هناك وسائل لدفع رجال
األعمال املصريني لالستثمار هناك ،وهو
تم تنفيذه بعد ذلك.
وكــانــت الحكومة املصرية قــد ألغت مذكرة
التفاهم املبرمة مع شركة «كابيتال سيتي
بـ ــارت ـ ـنـ ــرز» ،الـ ـت ــي ي ــدي ــره ــا رج ـ ــل األعـ ـم ــال
اإلم ـ ــارات ـ ــي م ـح ـمــد الـ ـعـ ـب ــار ،بـ ـش ــأن تـنـفـيــذ
العاصمة اإلدارية الجديدة ،وهو األمر الذي
بـ ــرره ال ـع ـبــار ،ف ــي تـصــريـحــات تلفزيونية
وقتها ،بأن الحكومة املصرية غيرت رأيها
فــي بعض الـبـنــود ،ويـحــق لها ألن االتـفــاق
غير مـلــزم ،وبــالـتــالــي لــم نتفق على وجهة
نظر واحــدة ،ولذلك انسحبنا من املشروع.
ف ــي املـ ـق ــاب ــل ،قـ ــال م ـت ـخ ـصــص م ـص ــري فــي
مـجــال اآلث ــار إن ــه مـنــذ نـحــو  8س ـنــوات طــرأ
على عمليات االتجار باآلثار متغير جديد،
فـبـعــد أن كــانــت عـمـلـيــات الـبـيــع والـتـهــريــب
ت ـتــم ل ـصــالــح صـ ــاالت مـ ـ ــزادات ف ــي أوروب ـ ــا،

ويتم التهريب عبر طــرود دبلوماسية عن
طريق سفارات أفريقية في القاهرة ،ظهرت
دول ال ـخ ـل ـي ــج كـ ـس ــوق ن ـش ــط ل ـب ـيــع اآلث ـ ــار
املـصــريــة املـهــربــة ،وغـيــر املـسـجـلــة .وظـهــرت
أسـمــاء أم ــراء ،وعــدد مــن أثــريــاء الخليج في
ه ــذا ال ـس ــوق ،ال ــذي شـهــد ت ــواج ــد اإلمـ ــارات
والسعودية والكويت ،وبعض الشخصيات
القطرية.
ح ـج ــم عـ ــوائـ ــد ه ـ ــذه الـ ـتـ ـج ــارة ك ـ ــان داف ـع ــا
رئـيـسـيــا لـبـعــض امل ـقــربــن م ــن الــرئ ـيــس أن
يقنعوه بها كمصدر مهم ،يغطي خططه
بشأن «اإلن ـجــازات الشعبية» التي يسعى
ً
لتقديمها كعنصر مساعد ،بدال من التركيز
ع ـل ــى ال ـ ـقـ ــروض ،ورف ـ ــع أسـ ـع ــار ال ـخ ــدم ــات
امل ـقــدمــة ل ـل ـمــواط ـنــن .وأكـ ــد م ـصــدر خــاص
أنــه بعد إطــاع السيسي على قائمة تضم
رجال أعمال مصريني بارزين يعملون في
تـجــارة وتهريب اآلث ــار ،التي أعدتها جهة
سيادية ،كلف مقربني بوضع تصور كامل
بـشــأن تــوظـيــف هــذه اآللـيــة إلنـقــاذ الــوضــع
االق ـت ـص ــادي املـ ـت ــردي ،بـسـبــب الـسـيــاســات
التي تم اتباعها خالل بداية حكمه .وكان
فــي مـقــدمــة ه ــذه الـسـيــاســات تـفــريـعــة قناة
ال ـس ــوي ــس ،ال ـت ــي تـسـبـبــت ف ــي أزمـ ــة الـنـقــد
األجـ ـنـ ـب ــي ،وانـ ـخـ ـف ــاض ال ـس ـي ــول ــة امل ــال ـي ــة
بــال ـب ـنــوك امل ـح ـل ـيــة ،ب ـعــد س ـحــب املـصــريــن
مدخراتهم ،لشراء شهادات استثمار قناة
ال ـس ــوي ــس ذات الـ ـف ــائ ــدة األعـ ـل ــى حـيـنـهــا.
وأوضح املصدر أن ما شجع الرئيس على
املضي قدمًا في هــذا التوجه ،هو مشاركة
أجهزة سيادية مهمة في الدولة خالل عهد
الــرئ ـيــس امل ـخ ـلــوع حـسـنــي م ـبــارك فــي تلك
التجارة ،في إشــارة إلــى جهاز أمــن الدولة

قبل تغيير اسمه إلى األمن الوطني ،وهو
م ــا ك ـش ـف ـتــه تـ ـق ــاري ــر سـ ـي ــادي ــة أيـ ـض ــا ك ــان
السيسي على علم بها .وأكد أن بعض تلك
الشخصيات األمنية واألجهزة كانت تقوم
بـعـمـلـيــة غـسـيــل لـتـلــك األم ـ ــوال ف ــي أنـشـطــة
اقتصادية ،بالتشارك مع رجال أعمال على
عالقات جيدة بها ،مقابل تبادل مصالح.
وأوض ــح املـصــدر أن االعـتـمــاد على األمــوال
امل ـتــوفــرة مــن عـمـلـيــات بـيــع اآلثـ ــار املصرية
فـ ــي ال ـخ ـل ـي ــج كـ ــانـ ــت الـ ـ ـن ـ ــواة ال ـ ـتـ ــي وفـ ــرت
األسـ ــاس ال ــذي ت ــم عـلـيــه ب ـنــاء ال ـش ــروع في
ت ـن ـف ـيــذ ال ـع ــدي ــد م ــن املـ ـش ــاري ــع ال ـت ــي أع ـلــن
عنها السيسي .ولكن بالطبع كانت هناك
أم ـ ــور أخ ـ ــرى م ـس ــاع ــدة ،مـنـهــا ع ـلــى سبيل
املـثــال حصيلة بيع أراض ــي الــدولــة دون أن
تدخل ميزانية الدولة ،حيث صدرت قرارات
تخص القوات املسلحة بنسبة  51في املائة
وه ـي ـئــة امل ـج ـت ـم ـعــات ال ـع ـمــران ـيــة ال ـجــديــدة
بنسبة  49فــي املــائــة مــن أراض ــي العاصمة
اإلدارية الجديدة ،لتضخ مواردها بميزانية
الهيئتني املستقلتني عــن ميزانية الــدولــة،
ل ـي ـن ـف ــق م ـن ـه ـم ــا عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات فــي
العاصمة اإلدارية الجديدة.
وأع ـل ـن ــت اإلمـ ـ ـ ــارات ،ف ــي نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الثاني  ،2017افتتاح متحف جديد ،يشمل
مقتنيات فنية مملوكة لحكومة أبوظبي،
وأخـ ــرى أث ــري ــة ُم ـع ــارة م ــن مـتـحــف الـلــوفــر
بـفــرنـســا ،بـهــدف ج ــذب املــايــن مــن ال ــزوار
س ـنــويــا .وف ــي  17يــون ـيــو/حــزيــران ،2017
أعلن السيسي تعيني نفسه رئيسًا ملجلس
أمـنــاء املتحف املـصــري ،ملــا تمثله املقاصد
األثــريــة مــن ث ــروة قــومـيــة .وأص ــدر املجلس
ق ـ ـ ــرارًا ،ب ـعــدهــا ب ـي ــوم ــن ،ب ـم ـنــع اس ـت ـخــدام

خاص

كشفت مصادر قضائية مصرية على اطالع
بمستجدات قضية مقتل الـطــالــب اإليطالي
جــولـيــو ريجيني الـتــي أوشـكــت التحقيقات
فـيـهــا ع ـلــى إك ـم ــال خ ـمــس س ـن ــوات م ــن دون
ك ـش ــف ال ـن ـظ ــام املـ ـص ــري ع ــن ه ــوي ــة ال ـج ـنــاة
الحقيقيني ،أن االدع ــاء الـعــام اإليـطــالــي أبلغ
السلطات املحلية واملصرية بأنه حصل على
معلومات جديدة من مصادر لم يسمها ،ذكر
أنها عناصر استخباراتية وأمنية سابقة،
ّ
ق ــدم ــت ش ـ ـهـ ــادات ت ـف ـيــد بـ ـ ــأن ري ـج ـي ـنــي ك ــان
ً
مـعـتـقــا بـعــد اخـتـطــافــه فــي أح ــد مـقــار األمــن
الوطني التابعة لوزارة الداخلية.
وأوضحت املصادر التي تحدثت لـ«العربي
ّ
الجديد» ،أن روما لم تكشف عن أي معلومات
ّ
إضافية في هذا الشأن ،وقالت إنها قد تبلغ
امل ـص ــري ــن ب ــامل ــزي ــد خـ ــال االج ـت ـم ــاع املـقـبــل
امل ـقــرر ع ـقــده فــي الـعــاصـمــة اإليـطــالـيــة رومــا
الس ـت ـك ـش ــاف ف ــرص ــة أخـ ـي ــرة ل ـل ـت ـع ــاون بــن
السلطات القضائية في البلدين.
وذك ـ ــرت املـ ـص ــادر أن فــريــق ال ـن ـيــابــة الـعــامــة
املصرية القائم على القضية ،يشكك بشدة في
جدية املعلومات التي تدعي رومــا امتالكها
هـ ــذه امل ـ ــرة ب ـس ـبــب عـ ــدم وض ـ ــوح م ـصــدرهــا،
وع ـ ــدم وج ـ ــود أدل ـ ــة ف ــي أي أوراق مـصــريــة
على تــواجــد ريجيني فــي مبنى تابع لألمن
الوطني تحديدًا ،وكذلك لعدم اإلفـصــاح عن
ّ
تاريخ الواقعة املبلغ عنها .ورجحت املصادر
أن تكون هذه املعلومات محاولة جديدة من
روما النتزاع معلومات أكثر من املعنيني في

تكتم حول مشاورات
إعادة إحياء مشروع
قناة جونقلي
مفاوضات بشأن
وجود مركز عسكري
لوجستي مصري

القاهرة أو من األشخاص الذين اطلعوا على
تفاصيل األي ــام األخ ـيــرة مــن حـيــاة ريجيني
لـتـحـفـيــزهــم ع ـلــى اإلفـ ـص ــاح ع ـمــا لــدي ـهــم من
مـ ـعـ ـطـ ـي ــات ،ال س ـي ـم ــا مـ ــع تـ ـل ــوي ــح االدعـ ـ ـ ــاء
اإليطالي بقرب تحريك دعوى اتهام غيابية
بحق خمسة ضـبــاط مــن الــداخـلـيــة املصرية
ت ــؤك ــد املـ ـعـ ـل ــوم ــات ض ـل ــوع ـه ــم فـ ــي م ــراق ـب ــة
ريـجـيـنــي وتـتـبـعــه واع ـت ـقــالــه ق ـبــل اخـتـفــائــه
تمامًا ومقتله واكتشاف جثته.
ّ
وأكدت املصادر أن التلويح بتحريك الدعوى
الغيابية لــم ّ
يغير حتى اآلن االستراتيجية
املـصـ ًـريــة الـثــابـتــة فــي الـتـعــامــل مــع القضية،
ّ
قــائ ـلــة إن فــريــق ال ـن ـيــابــة امل ـخ ـتــص ل ــم يتلق
أي تعليمات بتغيير اتجاهات التحقيق أو
ال ـت ـعــاون ال ـق ـضــائــي ،لـكــن ف ــي حــالــة تحريك
الدعوى لن يكون هناك بد من الــرد قضائيًا
ب ــالـ ـط ــرق الـ ـت ــي رس ـم ـه ــا الـ ـق ــان ــون الـ ــدولـ ــي.
ويعكف فريق من وزارة العدل وهيئة قضايا
الدولة والنيابة العامة على دراسة احتماالت
ق ـب ــول الـ ــدعـ ــوى وت ـق ــدي ــم مـ ــذكـ ــرات لـلـقـضــاء
اإليـطــالــي لرفضها ،ال سيما أنــه مــن املرجح
إقامتها في مواجهة السفارة املصرية بروما.
وح ــول الـضـبــاط املـصــريــن الـثــاثــة اآلخــريــن
غـيــر الخمسة املشتبه فـيـهــم ،والــذيــن طلبت
رومــا معلومات عنهم الشهر املــاضــي ،قالت
ّ
املصادر إن مصر لم تقدم أي بيانات عنهم ألن
الداخلية أكدت في خطاب رسمي عدم وجود
معلومات لديها عن األفعال الوارد ذكرها في
مــذكــرة االستفسار اإليطالية ،وبالتالي فقد
تــم غلق بــاب آخــر للبحث عــن املعلومات من
طــرف روم ــا .وكــان الضباط الثالثة يعملون

بــاألمــن الــوطـنــي فــي الـجـيــزة والـقــاهــرة خالل
فترة دراسة ريجيني في الجامعة األميركية
في مصر .وكان أحدهم قد تواصل مع بعض
زمـ ــاء ري ـج ـي ـنــي ف ــور ق ــدوم ــه ل ـل ـت ـعــرف على
طبيعة دراساته ،فيما أجرى ثانيهم اتصاالت
هــاتـفـيــة م ــع نـقـيــب ال ـبــاعــة ال ـجــائ ـلــن محمد
عبدالله ،الــذي اعـتــرف مــن قبل وتفاخر بأنه
سلم ريجيني لــأمــن املـصــري بعدما تشكك
ف ــي عـمـلــه لـحـســاب جـهــة أجـنـبـيــة ،وذل ــك في
مرحلة مبكرة تسبق مقتله بنحو عام كامل.
أم ــا ال ـضــابــط ال ـثــالــث ،ف ـكــان قــد كـتــب تـقــريـرًا
عن نشاط ريجيني بمعلومات استقاها من
مصادر وصفها بالسرية .واعتمد شرطيون
آخ ــرون راقـبــوا الطالب اإليـطــالــي الحـقــا على

هذا التقرير الذي تضمن الكثير من الوقائع
ال ـت ــي ت ــؤك ــد روم ـ ــا أن ـه ــا غ ـيــر سـلـيـمــة وغـيــر
متسقة مع نشاط ريجيني الــدراســي وكانت
تـهــدف بشكل أســاســي إلــى الـتـحــريــض عليه
وعـمــل قضية مــن ال ش ــيء .وه ــي طــريـقــة قــال
امل ـح ـق ـقــون اإلي ـط ــال ـي ــون ف ــي أح ــد ت ـقــاريــرهــم

فريق النيابة العامة
المصرية يشكك بجدية
المعلومات
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إن ـهــا م ـع ـتــادة ف ــي األج ـه ــزة األم ـن ـيــة بــالــدول
البوليسية وغير الديمقراطية.
أم ــا ال ـض ـبــاط الـخـمـســة املـ ـه ــددون بــالــدعــوى
الغيابية فهم الـلــواء ط ــارق صــابــر ،والعقيد
آس ــر ك ـمــال ،والـعـقـيــد هـشــام حـلـمــي ،واملـقــدم
م ـج ــدي ع ـبــدال ـعــال ش ــري ــف ،وأمـ ــن الـشــرطــة
محمود نجم.
واللواء طارق صابر ،كان خالل الواقعة يعمل
مــديــر قـطــاع فــي جـهــاز األم ــن الــوطـنــي ،وهــو
الذي أصدر تعليماته بمتابعة ريجيني بناء
على تقرير رفــع إليه مــن أحــد مساعديه عن
أنشطته البحثية وتواصله مع نقيب الباعة
ال ـج ــائ ـل ــن ،ب ـم ـنــاس ـبــة ب ـح ـثــه ع ــن ال ـن ـقــابــات
املستقلة في مصر.
ّأما الضابط الثاني ،وهو العقيد آسر كمال،
والـ ـ ــذي كـ ــان يـعـمــل رئ ـي ـســا مل ـبــاحــث امل ــراف ــق
بالعاصمة ،فتوجد دالئــل ّ على أنه هو الذي
أشرف على رسم خطة تعقب ريجيني.
وبالنسبة للمقدم مجدي شــريــف ،هــو الــذي
أب ـل ــغ ع ـنــه ض ــاب ــط أف ــري ـق ــي ب ــأن ــه س ـمــع منه
حديثًا عفويًا أثناء تدريب للضباط األفارقة
فــي كـيـنـيــا ع ــام  ،2017اع ـتــرف فـيــه بـتــورطــه
ف ــي ق ـتــل ري ـج ـي ـنــي ،أو «الـ ـش ــاب اإلي ـط ــال ــي»
كما وصفه ،إلى حد القول بأنه «لكمه مرات
عــدة» بسبب «االشـتـبــاه فــي كونه جاسوسًا
بريطانيًا».
ّ
وتتجه التحقيقات اإليطالية إلى أن الضابط
مـجــدي شــريــف ش ــارك ثــاثــة ضـبــاط آخــريــن،
غـيــر الخمسة املشتبه فـيـهــم ،أو خلفهم في
إدارة مـلــف ريـجـيـنــي ،وأن ـهــم جميعًا قــامــوا
بتكوين شبكة من املخبرين حول ريجيني.

انطلقت أمس املرحلة «الثالثة واألخيرة» من
العملية العسكرية ضد «جبهة تحرير شعب
ت ـي ـغــراي» بــإقـلـيــم تـيـغــراي شـمــالــي إثـيــوبـيــا،
ح ـيــث ب ــدأ ال ـج ـيــش اإلث ـي ــوب ــي ه ـجــومــا على
عاصمة اإلقـلـيــم ميكيلي للقبض على قــادة
ّ
«ال ـج ـب ـهــة» ،بـعــدمــا ظ ــل رئ ـيــس ال ـ ــوزراء آبــي
أحمد على موقفه ،رافضًا الوساطات لوقف
املـعــارك ،وراضـيــا فقط باستسالم «الجبهة»
التي منحها أكثر من مهلة من أجل ذلك ،لكنها
رف ـضــت االن ـص ـي ــاع .وأفـ ــاد دب ـلــومــاســي على
اتصال مباشر مع السكان في تيغراي وقائد
«جـبـهــة تـحــريــر شـعــب ت ـي ـغــراي» دبــرصـيــون
جـبــرمـكـئـيــل ،وكــالــة «رويـ ـت ــرز» ،عـصــر أمــس،
ّ
بــأن قــوات الحكومة اإلثيوبية بــدأت هجومًا
للسيطرة على مدينة ميكيلي التي يقطنها
نـصــف مـلـيــون نـسـمــة .وق ــال جـبــرمـكـئـيــل في
رســالــة نصية ل ــ«روي ـتــرز» إن ميكيلي تحت
«ق ـصــف ع ـن ـيــف» .ث ـ ّـم ذك ــر ف ــي رس ــال ــة نصية
الحقة أن الجيش اإلثيوبي يستخدم املدفعية

متظاهرو تايالند يحذرون
من انقالب
ّ
ن ـ ـ ــظ ـ ـ ــم املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــاه ـ ـ ــرون املـ ـ ـ ــوالـ ـ ـ ــون
لـلــديـمـقــراطـيــة فــي تــايــانــد مسيرة
جـ ــديـ ــدة فـ ــي الـ ـع ــاصـ ـم ــة ب ــانـ ـك ــوك،
أم ــس الـسـبــت ،مــن دون أن تثنيهم
أوامـ ـ ـ ـ ــر االع ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادرة ضــد
قـ ـ ــادة االحـ ـتـ ـج ــاج ف ــي وقـ ــت ســابــق
م ـ ـ ــن األس ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــوع .وشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارك مـ ـئ ــات
األش ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،س ـ ـي ـ ـرًا عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ــدام
وع ـلــى م ــن امل ــرك ـب ــات ،ف ــي املـسـيــرة
حــول العاصمة ،مجددين املطالبة

ب ـت ـن ـحــي رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء ب ــراي ــوت
ت ـشــان أوت ـشــا وحـكــومـتــه ،وتـعــديــل
الــدسـتــور ليكون أكـثــر ديمقراطية،
وإصـ ـ ـ ــاح الـ ـنـ ـظ ــام امل ـل ـك ــي لـجـعـلــه
أك ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ـم ـس ــاء ل ــة .وت ـس ــود
م ـخــاوف بــن املحتجني مــن أن ــه إذا
شعرت الحكومة بأنها ال تستطيع
الـسـيـطــرة عـلــى االح ـت ـجــاجــات ،فقد
تفرض األحكام العرفية أو ُيطيحها
الجيش في انقالب.
(أسوشييتد برس)

انتخابات كشمير وسط
إجراءات أمنية
أدلــى اآلالف في إقليم كشمير الذي
تـسـيـطــر ع ـل ـيــه ال ـه ـنــد بــأصــوات ـهــم،
أمس السبت ،وسط إجــراءات أمنية
مـشــددة ودرج ــات ح ــرارة منخفضة
فــي املرحلة األول ــى مــن االنتخابات
املحلية ،وهــي األولــى منذ أن ألغت
ن ـي ــودل ـه ــي ال ــوض ــع ش ـب ــه املـسـتـقــل
للمنطقة املتنازع عليها .ويحق ملا
ي ـقــرب م ــن س ـتــة مــايــن نــاخــب في
املناطق العشرين باإلقليم املشاركة
في انتخاب  280عضوًا في مجالس
تنمية املناطق ،في عملية متداخلة
م ـ ــن ثـ ـم ــان ــي م ـ ــراح ـ ــل ت ـن ـت ـه ــي فــي
التاسع عشر مــن ديسمبر /كانون
األول املقبل.
(أسوشييتد برس)

المشيشي :انتهى زمن
التعاطي األمني مع
االحتجاجات
أك ـ ــد رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ال ـتــون ـس ـيــة
ه ـشــام املـشـيـشــي (ال ـ ـصـ ــورة) ،أم ــام
الـ ـ ـب ـ ــرمل ـ ــان أم ـ ـ ــس ال ـ ـس ـ ـبـ ــت ،أن ـ ـ ــه لــم
يطرح التعاطي األمني مع الحراك
االجتماعي السلمي ،ألن هــذا األمر

زيارة السيسي هي األولى لجوبا بعدما استقبل سلفا كير سابقًا في القاهرة (األناضول)

إثيوبيا :بدء الهجوم على عاصمة تيغراي
بعد ثالثة أسابيع من
المعارك ،بدأ الجيش
اإلثيوبي أمس السبت
هجومًا على عاصمة
إقليم تيغراي ،بعدما
رفضت «جبهة تحرير
تيغراي» االستسالم

شرق
غرب

ّ
تشغل أول مفاعل
الصين
نووي محلي
بدأت الصني ،أول من أمس الجمعة،
ت ـش ـغ ـيــل م ـفــاع ـل ـهــا ال ـ ـنـ ــووي األول
املـحـلــي اإلن ـت ــاج ،مــا يـشـكــل مرحلة
هــامــة على طريقها لالستقالل عن
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـغــرب ـيــة .وبــإم ـكــان
املفاعل «هــوالــونــغ وان» (هوالونغ
األول) الــذي ُربــط الجمعة بالشبكة
الـكـهــربــائـيــة الــوطـنـيــة ،إن ـتــاج نحو
عشرة مليارات كيلواط في الساعة
كـ ــل س ـ ـنـ ــة ،مـ ــع خـ ـف ــض ان ـب ـع ــاث ــات
الـكــربــون بـمـقــدار  8,16مــايــن طن،
وفق ما أوضحت املؤسسة الوطنية
النووية الصينية.
(فرانس برس)

متابعة

قضية ريجيني :إيطاليا تضغط بشهادات جديدة
القاهرة ــ العربي الجديد

الكاميرات داخل املخازن ،بدعوى الحفاظ
عـلــى اآلث ــار مــن ال ـســرقــة .وف ــي  25يــولـيــو/
ت ـمــوز  ،2017وف ــي واق ـعــة تـعــد األولـ ــى من
نــوعـهــا انـقـطـعــت الـكـهــربــاء ،مل ــدة تــزيــد عن
الـســاعـتــن بـمـطــار ال ـقــاهــرة ،مــا تسبب في
تــأخــر إق ــاع  12رحـلــة ط ـيــران دول ـيــة ،قبل
أن يعلن فــي  16أغـسـطــس/آب عــن اختفاء
 33ألــف قطعة أثــريــة مــن مـخــازن املتاحف.
ومنعت صحيفة «املصري اليوم» ،اململوكة
لــرجــل األع ـم ــال ص ــاح دي ــاب ،وقـتـهــا نشر
م ـقــال لــرئـيــس تـحــريــر صـحـيـفــة «األهـ ــرام»
الـســابــق عـبــد الـنــاصــر ســامــة ،شــن خالله
هجومًا ح ــادًا على اإلمـ ــارات ،بعد الكشف
عن عرضها مقتنيات تاريخية تعود إلى
ال ـع ـصــر ال ـفــرعــونــي ف ــي مـتـحــف «ال ـلــوفــر»
بأبوظبي.
ونشر سالمة مقاله املمنوع على صفحته
ً
الشخصية بـمــوقــع «فـيـسـبــوك» ،متسائال
ع ــن م ـصــدر الـقـطــع األث ــري ــة امل ـصــريــة الـتــي
ظهرت خالل جولة تفقدية ملتحف أبوظبي
لكل من حاكم دبي محمد بن راشد ،وولي
ع ـه ــد أب ــوظـ ـب ــي م ـح ـم ــد بـ ــن زاي ـ ـ ــد ،وي ـق ــول
ا ُمل ـس ــؤول ــون ف ــي اإلمـ ـ ــارة الـخـلـيـجـيــة إنـهــا
ضـ ـم ــت إلـ ـي ــه فـ ــي اآلونـ ـ ـ ــة األخ ـ ـي ـ ــرة .وقـ ــال
سالمة إن «املتحف اإلماراتي يضم العديد
مــن اآلث ــار الفرعونية ،مــا يـطــرح تـســاؤالت
مـهـمــة ،مـثــل :مـتــى خــرجــت ه ــذه الـقـطــع من
م ـصــر ،وم ــن بـيـنـهــا تــوابـيــت كــامـلــة كبيرة
الـحـجــم؟ وم ــن هــو صــاحــب ال ـقــرار فــي هــذا
الـ ـش ــأن؟ وإذا كـ ــان م ـص ــدره ــا ل ـيــس مـصــر
ً
مـ ـب ــاش ــرة ،أو جـ ـ ــاء ت م ــن م ـت ـحــف ال ـلــوفــر
بـ ـب ــاري ــس ،ف ـه ــل واف ـ ـ ــق الـ ـج ــان ــب امل ـص ــري
على ذلك؟».

كشفت مصادر مصرية خاصة ،تفاصيل
أجندة زيارة الرئيس املصري عبد الفتاح
ال ـس ـي ـس ــي امل ـف ــاج ـئ ــة إل ـ ــى دولـ ـ ــة ج ـنــوب
السودان ،التي وصل إليها صباح أمس
ال ـس ـبــت ،وال ـت ــي ع ـلــى رأس ـه ــا مـســألـتــان
هما إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي
املـتــوقــف ،وال ـتــواجــد الـعـسـكــري املـصــري
ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان .وق ــال ــت امل ـص ــادر،
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،إن ال ــزي ــارة الـتــي
تستمر ملدة يوم واحد وتأتي في توقيت
بالغ الدقة ،تتناول ملفات عدة ،بعضها
مـتـعـلــق بـ ًمـلــف س ــد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي،
ّ
م ــوض ـح ــة أن ه ـن ــاك ت ــواف ـق ــا ك ـب ـي ـرًا فــي
ال ــرؤى بــن الـقــاهــرة وجــوبــا ،بشأن أزمــة
مياه النيل مع إثيوبيا .وأشارت املصادر
إل ـ ــى أن هـ ـن ــاك م ـب ــاح ـث ــات م ـت ـق ــدم ــة بــن
مصر وجنوب السودان ،ودولة السودان،
بشأن إعادة إحياء مشروع قناة جونقلي
املتوقف ،في إطار الحلول الرامية لتقليل
اآلثـ ـ ــار الـسـلـبـيــة امل ـتــرت ـبــة ع ـلــى حصص
مـصــر والـ ـس ــودان م ــن م ـيــاه ال ـن ـيــل ،ج ــراء
التعنت اإلثيوبي بشأن املخاوف املصرية
ّ
وال ـس ــودان ـي ــة .ول ـف ـتــت املـ ـص ــادر ،إل ــى أن
إحـيــاء امل ـش ــاورات الـخــاصــة بـشــأن القناة
الــواق ـعــة عـلــى نـهــر الـجـبــل بــدولــة جنوب
ال ـس ــودان ،ج ــاء فــي أع ـقــاب زي ــارة سابقة
قــام بـهــا رئـيــس جـهــاز امل ـخــابــرات العامة
امل ـصــري ال ـلــواء عـبــاس كــامــل إل ــى جنوب
ّ
السودان ،إال أن هناك تكتمًا شديدًا بشأن
تلك املشاورات في الوقت الحالي.
ّ
كـمــا أك ــدت امل ـص ــادر أن هـنــاك مـحــادثــات
أمنية وعسكرية مصرية جنوب سودانية
ت ـج ــري م ـنــذ أش ـه ــر ع ـ ــدة ،ب ـش ــأن تــواجــد
ع ـس ـكــري م ـصــري ف ــي ج ـنــوب الـ ـس ــودان،
وال ـ ـتـ ــوافـ ــق عـ ـل ــى شـ ـك ــل هـ ـ ــذا الـ ـت ــواج ــد،
وإم ـك ــان ـي ــة ت ـط ــوي ــره إلـ ــى إق ــام ــة ق ــاع ــدة
عـسـكــريــة مـصــريــة ه ـن ــاك .وأوض ـح ــت أن

هناك تواجدًا مصريًا عسكريًا فنيًا ضمن
اتـ ـف ــاق ــات م ـب ــرم ــة ب ــن ال ـب ـل ــدي ــن ،خــاصــة
لـنــاحـيــة الـ ــدور ال ــذي تلعبه ال ـقــاهــرة في
هيكلة القوات املسلحة بجنوب السودان،
ودمـ ــج املـلـيـشـيــات املـسـلـحــة ف ــي ال ـق ــوات
النظامية ،وتزويد األخيرة بأسلحة.
ّ
وكـشـفــت امل ـص ــادر أن امل ـف ــاوض ــات بـشــأن
وج ــود مــركــز عـسـكــري لوجستي مصري
أو إنـ ـش ــاء ق ــاع ــدة ع ـس ـكــريــة ف ــي ج ـنــوب
ال ـس ــودان ،كــانــت قــد توقفت خــال الفترة
املــاضـيــة ،بعدما أبــدت إثيوبيا اعتراضًا
على ذلك لدى الجانب جنوب السوداني،
الــذي تربطه أيضًا بــأديــس أبــابــا عالقات
يمكن وصفها بالجيدة ،على حد تعبير
ّ
امل ـص ــادر .إال أن االشـتـبــاكــات والـتــوتــرات
ال ـت ــي ي ـش ـهــدهــا إق ـل ـي ــم ت ـي ـغ ــراي بـشـمــال
الـ ـ ـب ـ ــاد ،واملـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاوف م ـ ــن تـ ــأثـ ــر ج ـن ــوب
السودان من وراء هذه االضطرابات ،باتت
فــي الـحـسـبــان .ونــاقــش الــرئـيــس املـصــري
عبد الفتاح السيسي مع نظيره في جنوب
الـســودان سلفا كير ميارديت ،أمــس ،آخر
امل ـس ـت ـجــدات ف ــي م ــا يـتـعـلــق بـمـفــاوضــات
سد النهضة ،وجرى التوافق حول أهمية
التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن
حـ ــول مـ ــلء وت ـش ـغ ـيــل ال ـ ـسـ ـ ّـد ،م ــع تـعــزيــز
التعاون بني دول حوض النيل على نحو
ُيـحـقــق املـصــالــح املـشـتــركــة لـشـعــوب دولــه
كافة ،وتجنب اإلضرار بأي طرف.
يذكر أن مشروع قناة جونقلي يقع على
نهر الجبل بدولة جنوب السودان ،والذي
توقف العمل به عام  1983بسبب الحرب
األهلية التي اندلعت وقتها بني الحكومة
السودانية و«الـحــركــة الشعبية لتحرير
الـســودان» بقيادة جــون قرنق ،بعد حفر
 260كيلومترًا من إجمالي  360كيلومترًا.
وب ــدأ الـحــديــث ح ــول حـفــر قـنــاة جونقلي

ع ــام  1983ب ـمــوجــب ات ـف ــاق املـحــاصـصــة
الخاص بمياه النيل بني مصر والسودان
املوقع عــام  .1958وجــرت على ضــوء ذلك
دراسات وبحوث مكثفة ليتوصل البلدان
إلى خطة عمل تهدف لالستفادة من املياه
الضائعة في منطقة السدود ومستنقعات
بحر الجبل (جزء من نهر النيل بجنوب
الـ ـس ــودان) .وأوص ــت ال ــدراس ــات بأهمية
حـفــر ق ـنــاة تـسـتــوعــب امل ـي ــاه ال ــزائ ــدة من
املستنقعات وكـمـيــات امل ـيــاه الـتــي كانت
تتبخر سنويًا من دون االستفادة منها،
وذل ــك بحفر خــط مــائــي يــربــط بــن منبع
القناة بوالية جونقلي حتى املصب عند
فم نهر السوباط بالقرب من مدينة ملكال
بجنوب السودان.
ون ـ ـ ّـص االت ـ ـفـ ــاق بـ ــن ال ـب ـل ــدي ــن ع ـل ــى أن
يتعاونا معًا فــي إنـشــاء مشاريع زيــادة
إي ـ ــرادات الـنـيــل بـمـنــع الـضــائــع مــن مياه
ح ـ ــوض ال ـن ـي ــل ،ع ـل ــى أن ي ـق ـســم صــافــي
فـ ــائـ ــدة ه ـ ــذه املـ ـش ــاري ــع ع ـل ــى ال ــدول ـت ــن
باملناصفة ،ويسهم كل منهما في تكلفة
تلك املشاريع وفوائدها.
وب ـعــد م ـح ــاوالت ع ــدة لـبـحــث الـخـيــارات
األفضل لشق القناة ،اتفق القائمون على
امل ـشــروع مــن الـخـبــراء واملـخـتـصــن على
أن يمتد الـخــط مــن مدينة بــور حاضرة
بــواليــة جونقلي إل ــى مـلـكــال بـطــول 360
كيلومترًا .وبالفعل بــدأ شــق القناة بني
م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان ع ـقــب ح ــرب أك ـتــوبــر/
تـشــريــن األول  ،1973وت ـحــدي ـدًا فــي عــام
 ،1974بهدف توفير املياه الضائعة في
املستنقعات ،وذلك بزيادة إيرادات املياه
لنهر النيل بنحو  55مليون متر مكعب.
وت ــم حـتــى اآلن تنفيذ ال ـجــزء األك ـبــر من
مـ ـش ــروع ال ـق ـن ــاة ب ـح ـفــر  260كـيـلــومـتـرًا
بواسطة شركتني فرنسيتني ،ولكن العمل
توقف عند قرية الكونقر نتيجة نشوب
الحرب األهلية في جنوب الـســودان .في
حــن لجأت الشركتان الفرنسيتان بعد
ت ــوق ــف املـ ـش ــروع إل ــى الـتـحـكـيــم ال ــدول ــي
ضد حكومة الـســودان ،بحكم أن منطقة
امل ـش ــروع تـقــع فــي أراضـ ــي األخ ـيــر حتى
استقالل دولة جنوب السودان في .2011
وأص ــدرت هيئة التحكيم حكمًا لصالح
الشركتني الفرنسيتني بــإلــزام الحكومة
ال ـ ـسـ ــودان ـ ـيـ ــة م ـم ـث ـل ــة ف ـ ــي وزارة ال ـ ــري
السودانية ،باعتبارها الطرف املتعاقد،
بدفع تعويض لهما .وبالفعل استمرت
م ـصــر وال ـ ـسـ ــودان ف ــي دفـ ــع تـعــويـضــات
للشركتني الفرنسيتني حتى عام .2000
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ّ
في الهجوم .وصــرح الدبلوماسي بــأن هناك
أنباء وردت بشأن انفجارات في شمال املدينة.
وذكــر دبلوماسي آخر أن الهجوم بــدأ .كذلك،
أعلنت قـنــاة «تـيـغــراي تــي.فــي ».التلفزيونية
عن تعرض ميكيلي ،للقصف ظهر أمس.
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت سـ ــابـ ــق أم ـ ـ ـ ــس ،أع ـ ـلـ ــن ال ـج ـي ــش
اإلثيوبي السيطرة على بلدات استراتيجية
ه ــام ــة م ــن قـ ــوات «ج ـب ـهــة ت ـحــريــر ت ـي ـغــراي»،
والتوجه نحو ميكيلي ،وذلك في تصريحات
نقلتها هيئة اإلذاع ــة والتلفزيون اإلثيوبية
«فانا» عن الجنرال حسن إبراهيم ،القيادي
ف ــي قـ ــوات ال ــدف ــاع الــوط ـن ـيــة .وقـ ــال إبــراه ـيــم
ّ
ف ــي ب ـيــان إن الـجـيــش الــوط ـنــي سـيـطــر على
بـلــدة وي ـكــرو االسـتــراتـيـجـيــة الـتــي تبعد 50
كيلومترًا شمالي ميكيلي ،مضيفًا أن قوات
الجيش ستسيطر على مركز إقليم تيغراي
في غضون أيام .وأوضح املسؤول العسكري
أن قــوات الجيش سيطرت أيضًا على بلدات
عدة أخرى ،منها هاوزن وأبريها ووتسبيها،
ووكـ ـ ــرو ،وأغـ ـ ــوال .ك ـمــا سـيـطــر ال ـج ـيــش على
جبل ميسيبو االستراتيجي وال ــذي يتمتع
بمكانة حاسمة للسيطرة على ميكيلي في
غضون أيام قليلة ،بحسب البيان.
وت ـع ـهــد إب ــراه ـي ــم بــال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى املــدي ـنــة
«على جميع الجبهات» .وقــال« :من املحتمل
أن يــذهــب ب ـعــض امل ـط ـلــوبــن إل ــى عــائــاتـهــم
أو املناطق املـجــاورة وأن يحاولوا االختباء
لبضعة أيــام .قواتنا املسلحة بعد السيطرة
ع ـل ــى م ــدي ـن ــة م ـي ـك ـي ـلــي س ـت ـك ـلــف ب ـم ـط ــاردة
واعـتـقــال ه ــؤالء املـجــرمــن واح ــدا تـلــو اآلخــر
أيـنـمــا ك ــان ــوا» .م ــن جـهـتـهــا ،قــالــت املـتـحــدثــة

باسم مكتب رئيس ال ــوزراء ،بيليني سيوم،
في بيان إن «القوات اإلثيوبية ال تنفذ مهمة
لـقـصــف مــديـنـتـهــا وش ـع ـب ـهــا .ت ـظــل ميكيلي
واحدة من أهم املدن اإلثيوبية وجهود تقديم
ال ــزم ــرة اإلجــرام ـيــة لـلـعــدالــة ال تـنـطــوي على
قـصــف تمييزي مثلما تلمح جبهة تحرير
تـيـغــراي وأبــواق ـهــا الــدعــائ ـيــة» .وأض ــاف ــت أن
«س ــام ــة اإلث ـي ــوب ـي ــن ف ــي مـيـكـيـلــي وإق ـل ـيــم
تيغراي ما زالت أولوية للحكومة الفيدرالية».
وال يمكن التحقق من مزاعم طرفي الصراع
امل ـس ـت ـمــر م ـن ــذ ث ــاث ــة أس ــاب ـي ــع ب ــن الـ ـق ــوات
الحكومية و«جبهة تحرير تـيـغــراي» ،نظرًا
النـقـطــاع االت ـص ــاالت واإلن ـتــرنــت فــي اإلقليم
باإلضافة إلى القيود املشددة على دخوله.
وكانت الحكومة أعطت «الجبهة» مهلة يوم
األح ـ ــد امل ــاض ــي إللـ ـق ــاء الـ ـس ــاح أو مــواج ـهــة
هجوم على ميكيلي .وانقضت هذه املهلة يوم
األرب ـعــاء املــاضــي .وأبـلــغ آبــي مبعوثي ســام
أفــارقــة أول مــن أمــس الجمعة عــزمــه مواصلة
ّ
العمليات العسكرية وأن حكومته ستحمي
املدنيني في تيغراي ،لكنه أشار إلى أنه يعتبر
الصراع شأنا داخليا ،وترفض حكومته حتى
اآلن محاوالت الوساطة .ويثير الهجوم على

أعلن الجيش اإلثيوبي
السيطرة على بلدات
استراتيجية هامة

امل ــدي ـن ــة امل ـك ـت ـظــة بــال ـس ـكــان واح ـت ـم ــال وق ــوع
ق ـت ـلــى ب ــن امل ــدن ـي ــن ،ق ـلــق امل ـج ـت ـمــع ال ــدول ــي.
وق ــال ــت األمـ ــم امل ـت ـحــدة إن ال ـن ــاس ي ـف ــرون من
ميكيلي مــع اقـتــراب الـقــوات الحكومية .وليل
ُ
ال ـج ـم ـع ــة ،اس ــت ـه ُــدف ــت ال ـع ــاص ـم ــة اإلري ـت ــري ــة
أسمرة بصاروخ أطلق من إقليم تيغراي ،وفق
مــا أف ــاد أرب ـعــة دبـلــومــاسـيــن وكــالــة «فــرانــس
ب ــرس» ،فــي هـجــوم هــو الثاني مــن نــوعــه منذ
ّ
ان ــدالع امل ـع ُــارك .وقــال أحــد الدبلوماسيني إن
«صاروخا أطلق من إقليم تيغراي سقط على
ما يبدو في جنوب أسمرة» ،مشيرًا إلى عدم
ورود أي مـعـلــومــات ع ــن س ـقــوط ضـحــايــا أو
وقوع أضرار.
وقـ ـ ـ ــال بـ ـي ــان مـ ــن ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة فــي
إري ـت ــري ــا ،ف ــي وق ــت مـبـكــر أم ــس ال ـس ـبــت ،إنــه
ُسمع دوي «ضــوضــاء عالية ،ربما انفجار»
في العاصمة أسمرة مساء الجمعة .وسبق
ّ
أن اتـه ـمــت الـجـبـهــة حـكــومــة آب ــي بــاسـتـقــدام
الدعم العسكري من إريتريا ،وهو أمر تنفيه
الحكومة اإلثيوبية .في غضون ذلك ،حذرت
رس ــال ــة أرسـ ـل ــت إلـ ــى الـ ـسـ ـف ــارات ف ــي أدي ــس
أبابا الجمعة امللحقني العسكريني من أنهم
سـيـكــونــون عــرضــة لـلـطــرد إذا تــواص ـلــوا مع
أع ــداء إلثيوبيا لــم تحددهم بــاالســم .وقالت
ال ــرس ــال ــة إن «ب ـع ــض امل ـل ـح ـقــن الـعـسـكــريــن
يعملون مع من يهددون أمن البلد» .وكانت
نسخة الرسالة التي اطلعت عليها «رويترز»
ت ـح ـمــل ت ــوق ـي ــع الـ ـجـ ـن ــرال ب ــول ـت ــي تــادي ـســي
مسؤول العالقات الخارجية في وزارة الدفاع.
(العربي الجديد ،رويترز،
أسوشييتد برس ،األناضول)

ال يتماشى مع تونس الديمقراطية
واملــدنـيــة ،وال مــع مـقــاربــة الحكومة
ال ـت ـش ــارك ـي ــة الـ ـت ــي م ـف ــاده ــا أن كــل
تــون ـســي ش ــري ــك ف ــي وط ـن ــه .وش ــدد
عـ ـل ــى أن زم ـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــاط ــي األمـ ـن ــي
الصرف انتهى.
(العربي الجديد)

أميركا تغلق  10قواعد
في أفغانستان
ق ــال مـســؤولــون أمـيــركـيــون وأفـغــان
ل ـص ـح ـي ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـط ـ ــن بـ ــوسـ ــت»
األميركية ،أول من أمس الجمعة ،إن
ّ
الــواليــات املتحدة أغلقت مــا ال يقل
عن  10قواعد في عموم أفغانستان
منذ فبراير /شباط املاضي .ونقلت
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة عـ ـ ــن املـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن (لـ ــم
تسمهم) قولهم إن واشنطن أغلقت
الـ ـق ــواع ــد م ـن ــذ ات ـف ــاق ـه ــا م ــع حــركــة
ط ــال ـب ــان ،م ـش ـيــرة إل ــى أن تفاصيل
عملية اإلغالق ال تزال غامضة.
(األناضول)
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استطاعت قناة «دويتشه فيله» األلمانية ،باالشتراك مع صحيفة «دير شبيغل» ،إثبات أن قائد «الفرقة الرابعة» في قوات النظام
السوري ماهر األسد ،بتفويض مباشر من رئيس النظام بشار األسد ،هو من أصدر األمر المباشر باستهداف الغوطة الشرقية لدمشق
بغاز السارين ،وهو ما قد يفتح الباب أمام محاكمتهما

تحقيقات سورية ـ ألمانية توثق جرائم آل األسد

دور بشار وماهر بالهجمات الكيميائية
عماد كركص

تـ ـت ــراك ــم األدلـ ـ ـ ــة ع ـل ــى وقـ ــوف
الـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــوري وراء
ال ـه ـج ـمــات الـكـيـمـيــائـيــة بعد
انـ ــدالع ال ـث ــورة ال ـس ــوري ــة ،وال ـت ــي أودت
ب ـح ـيــاة امل ـئ ــات م ــن املــدن ـيــن ال ـســوريــن
في مناطق متفرقة ،خصوصًا الهجوم
ال ــذي ذه ــب ضحيته نـحــو  1450مدنيًا
ف ــي ال ـغــوطــة الـشــرقـيــة مـنـتـصــف ،2013
وهـ ـج ــوم ــي خـ ـ ــان شـ ـيـ ـخ ــون فـ ــي 2017
ودوما في  ،2018وسقط بسببهما نحو
 100قتيل ومئات املصابني.
وكشفت قناة «دويتشه فيله» األملانية،
أول م ــن أمـ ــس ،ع ــن م ـع ـلــومــات حصلت
عـلـيـهــا م ــن م ـن ـظ ـمــات س ــوري ــة ،جمعت
وثــائــق ح ــول الـهـجـمــات ،خـصــوصــا في
الـغــوطــة وخ ــان شـيـخــون ،تـظـهــر تــورط
النظام فــي الهجومني .وأش ــارت إلــى أن
املعلومات جــاءت ضمن تحقيق أجرته
الـ ـقـ ـن ــاة ب ــال ـش ــراك ــة مـ ــع ص ـح ـي ـفــة «ديـ ــر
ش ـب ـي ـغــل» األمل ــان ـي ــة .وأوضـ ـح ــت الـقـنــاة
وال ـص ـح ـي ـفــة أن امل ـع ـل ــوم ــات ب ــات ــت قيد
التحقيق أم ــام «وح ــدة جــرائــم الـحــرب»
األملــان ـيــة ،بـعــد تـقــديــم منظمات ســوريــة
شكوى رسمية للمدعي الـعــام األملــانــي،
باالستعانة بشهود وناجني من املجازر.
وأشارت القناة ،في تحقيقها ،ومن خالل
نسخ من الوثائق واملعلومات التي وصلت
إلـيـهــا ،إلــى أن مــاهــر األس ــد ،وهــو شقيق
رئيس النظام بشار األسد ،ويقود الفرقة
الــراب ـعــة فــي ق ــوات ال ـن ـظــام ،هــو الـقـيــادي
العسكري الــذي أمــر مباشرة باستخدام
غ ـ ــاز الـ ـس ــاري ــن ف ــي هـ ـج ــوم ال ـغ ــوط ــة فــي
أغسطس/آب  ،2013بعد تفويض مباشر
من بشار بتنفيذ الهجوم.

األسد متورط بالهجمات
ونقلت القناة عن القانوني الــذي يعمل
مع فريق التقاضي ضمن مبادرة «عدالة
املـجـتـمــع امل ـف ـتــوح» ،سـتـيــف كــوسـتــاس،
قوله «لدينا دليل على أن األسد متورط
في صنع القرار .لن أقول إننا أثبتنا ذلك
بــأنـفـسـنــا ،لـكــن لــديـنــا بــالـتــأكـيــد بعض
املـعـلــومــات الـتــي تشير إل ــى تــورطــه في
هـجـمــات ال ـس ــاري ــن» .وأضـ ــاف «أظـهــرنــا
أن ه ـنــاك وحـ ــدة م ـح ــددة تـسـمــى ال ـفــرع
 450داخ ــل مــركــز ال ــدراس ــات والـبـحــوث
ال ـع ـل ـم ـيــة ف ــي سـ ــوريـ ــة ،ش ــارك ــت بـشـكــل
كبير فــي التخطيط لهجمات السارين
وتـ ـنـ ـفـ ـي ــذه ــا» .وأوضـ ـ ـ ــح أنـ ـه ــم أظـ ـه ــروا
ال ـت ـس ـل ـســل الـ ـقـ ـي ــادي امل ـ ـتـ ــورط ف ــي تـلــك
ال ــوح ــدة وصـلـتـهــا بــالـقـصــر الــرئــاســي.
وكشف كوستاس أن ماهر األسد أعطى
األمــر الرسمي على مستوى العمليات،
ف ـ ــي ح ـ ــن حـ ـمـ ـل ــت مـ ـجـ ـم ــوع ــة ال ـن ـخ ـب ــة
داخــل مركز البحوث امل ــواد الكيميائية
على ال ــرؤوس الـحــربـيــة ،وقــد تــم إطــاق

طهران ـ العربي الجديد

ارت ـف ـع ــت ال ـع ـم ـلــة اإلي ــرانـ ـي ــة على
غـيــر امل ـتــوقــع ف ــي ال ـس ــوق ال ـحــرة،
أمـ ـ ــس الـ ـسـ ـب ــت ،رغـ ـ ــم الـ ـت ــوت ــرات
ال ـنــاج ـمــة ع ــن اغ ـت ـي ــال أه ــم ع ــال ــم نـ ــووي في
إي ـ ـ ــران ،وال ـت ـح ــرك ــات ال ـع ـس ـكــريــة األم ـيــرك ـيــة
املتمثلة في نشر حاملة طائرات في الخليج.
وصـعــد الــريــال اإلي ــران ــي إل ــى نـحــو  248ألــف
ريال للدوالر الواحد ،بينما كان سعر العملة
األميركية يدور في نطاق  256ألف ريال خالل
تعامالت األسبوع املاضي.
ويأتي صعود العملة اإليرانية رغــم اغتيال
العالم النووي اإليراني محسن فخري زادة،
يوم الجمعة املاضي ،وهو ما قد يزيد التوتر
في املنطقة وخارجها ،حيث توعدت طهران
بــال ـثــأر بـعــد أن اتـهـمــت إســرائ ـيــل بــالــوقــوف
وراء االغـتـيــال ،الــذي جــاء بعد أيــام مــن نشر

البحرية األميركية حاملة الطائرات نيميتز
في الخليج ،لكنها ذكرت أن هذا التحرك ليس
له صلة بأي تهديد معني.
وتحرك الريال على مدار األيام املاضية على
خالف األجواء املحيطة باالقتصاد اإليراني،
إذ س ـج ــل ص ـ ـعـ ــودًا م ـل ـح ــوظ ــا خ ـ ــال ب ــداي ــة
تـعــامــات األس ـبــوع املــاضــي ،عـلــى الــرغــم من
مخاوف البعض من تداعيات اإلغــاق الذي
فــرضـتــه الـحـكــومــة عـلــى الـكـثـيــر مــن املـنــاطــق
واألنشطة االقتصادية لكبح تفشي فيروس
ك ــورون ــا .وتــأتــي تــداعـيــات جــائـحــة كــورونــا،
بينما يعاني االقتصاد من عقوبات أميركية
خانقة استهدفت الـقـطــاعــات الحيوية على
رأسها النفط والبنوك ،وذلــك منذ انسحاب
تــرامــب مــن االت ـف ــاق ال ـن ــووي فــي الـثــامــن من
مايو/أيار  .2018لكن العملة اإليرانية تنفست
الصعداء بعد فــوز املرشح الديمقراطي جو
بايدن باالنتخابات الرئاسية األميركية التي

جرت في الثالث من نوفمبر /تشرين الثاني
الـ ـج ــاري مـتـغـلـبــا ع ـلــى ت ــرام ــب ،ال ـ ــذي هــوى
الــريــال بسبب العقوبات الـتــي أعــاد فرضها
على طهران نحو  %800منذ نحو عامني.
وكــان محمود واعظي ،مدير مكتب الرئيس
اإليـ ــرانـ ــي ،ق ــد قـ ــال ف ــي ت ــدوي ـن ــة ع ـلــى مــوقــع
التواصل االجتماعي «إنـسـتـغــرام» فــي وقت
سابق من نوفمبر /تشرين الثاني الجاري،
إن االق ـت ـصــاد يـتـعــرض لـلــزعــزعــة مــن جانب
إج ـ ــراءات الـحـظــر األمـيــركـيــة غـيــر املـسـبــوقــة،
ومن جانب انتهازيني ونفعيني يرتزقون من
ظروف الحظر .ووفق الرئيس اإليراني حسن
روحــانــي مــؤخــرا ،ف ــإن الـعـقــوبــات األميركية
خفضت  200مليار دوالر من إيــرادات إيران،
قائال« :نواجه في الوقت الحاضر أسوأ أنواع
الحظر» األميركي .وطيلة العامني املاضيني،
نتيجة الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة وال ـتــزام الــدول
بها رغم رفض الكثير منها لهذه العقوبات،

ل ــم تـتـمـكــن إيـ ــران م ــن تـصــديــر نـفـطـهــا «ول ــو
ق ـطــرة واحـ ـ ــدة» بــال ـطــرق الــرس ـم ـيــة ،بحسب
نائب الرئيس اإليراني ،محمد باقر نوبخت.
ل ـكــن طـ ـه ــران ل ــم تـ ـت ــوان ع ــن االل ـت ـف ــاف عـلــى
العقوبات ،حيث كشفت وكالة «رويترز» في
 28سبتمبر/أيلول املاضي عن قفزة ملحوظة
ف ــي صـ ـ ـ ــادرات ال ـن ـف ــط اإلي ــرانـ ـي ــة خـ ــال ه ــذا
الشهر ،والتي قدرتها بناء على بيانات من
«تانكر تــراكــرز» وشركتني أخريني ،بني 400
ألف إلى  1.5مليون برميل يوميا من الخام
واملكثفات ،األمر الذي يظهر قدرة طهران على
اإلفالت من قبضة الحظر األميركي املشدد.
وفاقم انتشار كورونا الواسع منذ فبراير/
ش ـب ــاط امل ــاض ــي ،األزمـ ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة الـتــي
تواجهها إي ــران ،لـتــودع الـبــاد عامها املالي
الـ ـس ــاب ــق ،ف ــي ال ـع ـش ــري ــن م ــن م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار،
بانكماش بلغت نسبته  ،%7.2وبتضخم بلغ
 %41.2بحسب بيانات البنك املركزي.

سقط مئات القتلى والمصابين جراء الهجمات الكيميائية (عمار سليمان/األناضول)

صــواريــخ أرض  -أرض مــن قبل «الـلــواء
 »155بإشراف مباشر من ماهر األسد.

الوالية القضائية األلمانية
وتحقق أملانيا فــي هــذه الهجمات بناء
القضائية الدولية للجرائم
على «الوالية
ّ
الدولية» ،التي سنتها برلني في ،2002
وت ـض ـط ـل ــع بـ ـج ــرائ ــم ال ـ ـحـ ــرب واإلبـ ـ ـ ــادة
ال ـج ـم ــاع ـي ــة .ون ـج ـح ــت أمل ــان ـي ــا بــالـفـعــل
ف ــي جـعــل ال ـقــانــون املـحـلــي ي ـتــوافــق مع
نظام رومــا األساسي ،وهي معاهدة تم
على أساسها إنشاء املحكمة الجنائية
ال ــدول ـي ــة .وذكـ ـ ــرت «دوي ـت ـش ــه ف ـي ـلــه» أن
أمل ــانـ ـي ــا وس ـ ـعـ ــت واليـ ـتـ ـه ــا ال ـق ـض ــائ ـي ــة
ل ـت ـش ـم ــل أخـ ـط ــر ال ـ ـجـ ــرائـ ــم الـ ـت ــي تـمــس

ُ
املجتمع الدولي ككل ،حتى لو لم ترتكب
داخــل أراضيها أو ضد مواطنيها .وقد
فـتـحــت أول قـضـيــة ،ف ــي إبــريــل/نـيـســان
امل ــاض ــي ،اتـهـمــت فـيـهــا شـخـصـيــات في
النظام السوري بالتعذيب املمنهج ،في
إش ــارة إل ــى محاكمة الـضــابــط الـســوري
أن ـ ــور رس ـ ــان امل ـن ـش ــق ع ــن أحـ ــد األفـ ــرع
األمـنـيــة ال ـســوريــة ،بــاإلضــافــة إل ــى صف
ضابط منشق آخر من الفرع ذاته.
وفـ ــي أك ـت ــوب ــر/ت ـش ــري ــن األول امل ــاض ــي،
ش ــرع ــت م ـن ـظ ـم ــات ح ـق ــوق ـي ــة س ــوري ــة،
هــي «م ـب ــادرة عــدالــة املـجـتـمــع املـفـتــوح»
و«األرشيف السوري» و«املركز السوري
لـ ــإعـ ــام وحـ ــريـ ــة الـ ـتـ ـعـ ـبـ ـي ــر» ،ب ـت ـقــديــم
شـ ـك ــوى ج ـنــائ ـيــة رس ـم ـي ــة أمـ ـ ــام مـكـتــب

هل تهاجم تركيا عين عيسى؟

تتزايد المؤشرات على اقتراب القوات التركية و«الجيش الوطني السوري» من شن عملية
عسكرية تستهدف بلدة عين عيسى ،الخاضعة إلى «قسد» ،فيما تتواصل عمليات اغتيال
المعارضين في دير الزور
عدنان أحمد

ت ـش ـهــد ب ـل ــدة ع ــن ع ـي ـس ــى ،ال ـخــاض ـعــة
لسيطرة «قــوات سورية الديمقراطية»
(ق ـس ــد) بــريــف ال ــرق ــة ال ـش ـمــالــي شــرقــي
ســوريــة ،تصعيدًا ميدانيًا بــن «قسد»
وفـصــائــل «الـجـيــش الــوطـنــي الـســوري»
امل ــدع ــوم ــة م ــن الـ ـق ــوات ال ـتــرك ـيــة ،وســط
تكهنات بإمكانية شن تركيا و«الجيش
الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ع ـم ـل ـي ــة ع ـس ـك ــري ــة ج ــدي ــدة
فــي املـنـطـقــة ،خ ــال املــرحـلــة االنتقالية
لـتـسـلــم ال ـس ـل ـطــة ف ــي أم ـي ــرك ــا .ف ــي هــذا
الــوقــت ،يتصاعد الـتــوتــر فــي محافظة
دي ــر الـ ــزور شــرقــي س ــوري ــة ،بـعــد مقتل
شـخـصــن ،أحــدهـمــا ق ـيــادي ســابــق في
«الـجـيــش ال ـحــر» بــرصــاص مجهولني.
وذك ــرت شبكة «ف ــرات بــوســت» املحلية
أن الـنــاشـطــن فــي مـحــافـظــة دي ــر ال ــزور
أطلقوا دعوات لتشييع إبراهيم محمود
ال ـخ ـضــر امل ـل ـقــب «أب ـ ــو ب ـكــر ق ــادس ـي ــة»،
ـرزاق الحمد من
ورفيقه محمود عبد الـ ُ
مدينة البصيرة ،والـلــذان قتال على يد
مجهولني أمــس األول .وكــان ُعثر على
جثمان الخضر والحمد ،بعد خطفهما
م ـ ــن قـ ـب ــل م ـج ـه ــول ــن قـ ـب ــل عـ ـ ــدة أيـ ـ ــام.
وتعرض عدة قادة سابقني في الجيش
الـ ـح ــر ل ـع ـم ـل ـيــات اغـ ـتـ ـي ــال ف ــي م ـنــاطــق
سيطرة «قسد» منهم إسماعيل العبد
الله ،والقيادي البارز ياسر الدحلة الذي
تم اغتياله بالقرب من مدينة الشدادي.

الريال اإليراني يرتفع رغم اغتيال زادة

استهدفت القوات التركية عين عيسى
(عمر حج قدور/فرانس برس)

وذك ـ ـ ــرت مـ ـص ــادر م ـح ـل ـيــة ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد» ،أن فصائل «الجيش الوطني»
والـقــوات التركية قصفت بالصواريخ،
أم ــس الـسـبــت ،منطقة عــن عـيـســى ،ما
أدى إل ــى س ـق ــوط ج ــرح ــى ،فـيـمــا شهد
مـحــور قــريــة الـتــوخــار والعريمة بريف
ً
حلب الـشــرقــي قصفًا مـتـبــادال بقذائف
امل ــدف ـع ـي ــة ،ب ــن ق ـ ــوات «م ـج ـل ــس مـنـبــج
العسكري» و«الجيش الوطني» .وكان
«الـ ـفـ ـيـ ـل ــق ال ـ ـثـ ــالـ ــث» املـ ـنـ ـض ــوي ضـمــن
«الـجـيــش الــوطـنــي» أع ـلــن ،أم ــس األول،
تـنـفـيــذ ق ــوات ــه عـمـلـيــة إغ ـ ــارة «نــوع ـيــة»
جنوبي إعزاز .وذكر أن الغارة أدت إلى

مقتل ثالثة عناصر وجــرح آخــريــن من
«قـســد» على مـحــور عــن دقـنــة جنوبي
إعزاز.
وصـ ّـعــدت أنـقــرة مــن تهديداتها أخيرًا
ب ــاس ـت ـئ ـن ــاف ال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـع ـس ـك ــري ــة،
لـتـطـهـيــر م ــا وص ـف ــه ال ــرئ ـي ــس الـتــركــي
رج ــب طـيــب أردوغـ ـ ــان ،فــي  3أكـتــوبــر/
ت ـ ـشـ ــريـ ــن األول امل ـ ـ ــاض ـ ـ ــي ،بـ ـ ـ ــ«أوك ـ ـ ــار
اإلرهـ ـ ـ ــاب» .وش ـن ــت تــرك ـيــا و«ال ـج ـيــش
الوطني» عدة عمليات إلبعاد العناصر
ال ـكــرديــة املـسـلـحــة ،وت ـحــدي ـدًا مقاتلي
حزب العمال الكردستاني ،عن حدودها
فـ ــي مـ ـن ــاط ــق عـ ـف ــري ــن وحـ ـل ــب وال ــرق ــة
والحسكة .يأتي ذلك وسط توقع بعض
امل ــراق ـب ــن أن ت ـق ــوم تــرك ـيــا و«ال ـج ـيــش
ال ــوط ـن ــي» بـعـمـلـيــة ج ــدي ــدة أوسـ ــع في
شمال وشرق سورية قبل وصول إدارة
الرئيس األميركي املنتخب جو بايدن
إل ــى الـبـيــت األب ـي ــض ،ال ــذي ك ــان رفــض
االنسحاب األميركي من سورية وندد
بالعملية العسكرية التركية املسماة
«نـ ـب ــع ال ـ ـسـ ــام» فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة .وق ــال ــت
مصادر عسكرية في «قسد» ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» ،إن ــه ال وجـ ــود عـسـكــريــا لها
ف ـ ــي ن ــاحـ ـي ــة ع ـ ــن عـ ـيـ ـس ــى .وأش ـ ـ ـ ــارت
امل ـصــادر إلــى أن ال ـقــوات املــوجــودة في
املنطقة تتبع إلى «مجلس عني عيسى
العسكري والـقــوى األمنية الداخلية»،
لكن مراقبني يعتبرون أن هذا املجلس
واجهة لـ«قسد».

امل ــدع ــي ال ـع ــام االتـ ـح ــادي األمل ــان ــي ضد
النظام ،بالنيابة عن ضحايا الهجمات
الـكـيـمـيــائـيــة ف ــي س ــوري ــة .وه ــذه تعتبر
أول ش ـكــوى جـنــائـيــة ض ــد ال ـن ـظــام على
خلفية استخدامه األسلحة الكيميائية.
وتتضمن كذلك تحقيقات مفصلة حول
ه ـج ــوم ــي الـ ـغ ــوط ــة ف ــي  21أغ ـس ـطــس/
آب  ،2013وخــان شيخون في  4إبريل/
نيسان  .2017وتحوي الشكوى إثباتات
ح ـ ـ ـ ــول ض ـ ـل ـ ــوع مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــن ك ـ ـب ـ ــار ف ــي
النظام بالهجومني.

نهايته بعد ارتـكــابــه للمجزرة املــروعــة.
وي ـق ـض ــي ال ـ ـقـ ــرار بــان ـض ـمــامــه مل ـعــاهــدة
ح ـظ ــر ان ـت ـش ــار األس ـل ـح ــة الـكـيـمـيــائـيــة،
وسحب وتفكيك ترسانته الكيميائية.
وه ــذا مــا يـقــول النظام إنــه طبقه .إال أن
املخيف بالنسبة له هو فرض العقوبات
ع ـل ـي ــه بـ ـم ــوج ــب الـ ـفـ ـص ــل ال ـ ـسـ ــابـ ــع مــن
ميثاق األمــم املتحدة في حــال استخدم
السالح الكيميائي مجددًا ،وفقًا للقرار
األممي .ورغم صدور القرار ،خدع األسد
املـجـتـمــع ال ــدول ــي واحـتـفــظ ب ـجــزء كبير
من مخزونه الكيميائي ،بحسب تقارير
دولية .وقد تم توجيه االتهامات له بعد
هجمات الغوطة في  ،2013بشن عشرات
الهجمات الكيميائية ،في أريــاف حماة
وإدلـ ــب وح ـل ــب ،ك ــان أفـظـعـهــا مـجــزرتــي
خان شيخون في إبريل  ،2017ودوما في
الغوطة الشرقية من دمشق في  7إبريل
 ،2018وأودي ـ ـتـ ــا ب ـح ـيــاة أك ـث ــر م ــن 100
مدني ،باإلضافة إلى مئات املصابني.

بانتظار إشارة التحقيق
وق ـ ــال آدم إس ـم ــاع ـي ــل ،وهـ ــو ب ــاح ــث في
فريق «األرشيف السوري» ،أحد الشركاء
فــي تـقــديــم ال ـش ـكــوى« ،م ــن امل ـف ـتــرض أن
يطلب املدعي العام األملاني ،بعد تلقيه
الشكوى ،فتح تحقيق ،لكن إلــى اآلن لم
نلتقط مــن املــدعــي ال ـعــام إع ـطــاء إش ــارة
لـفـتــح تـحـقـيــق يـنـتـهــي بـطـلــب م ــذك ــرات
اعتقال» .وأضــاف ،في حديث لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ال يــوجــد خ ـيــار أو احـتـمــال
إلج ـ ـ ــراء م ـحــاك ـمــة م ـب ــاش ــرة ف ــي أملــان ـيــا
للمشتبه بهم بارتكاب الهجمات ،كونهم
غير موجودين هنا أو في دول االتحاد
األوروب ـ ـ ـ ــي .وإل ـ ــى اآلن م ــا زل ـن ــا ننتظر
ب ــدء املــدعــي ال ـعــام بالتحقيق وإص ــدار
م ـ ــذك ـ ــرات االعـ ـتـ ـق ــال ب ـح ــق األشـ ـخ ــاص
ال ــذي ــن ح ــددن ــاه ــم ف ــي امل ـع ـلــومــات الـتــي
قــدمـنــاهــا ،أو الــذيــن سـيـحــددهــم مجرى
الـتـحـقـيــق وال ـق ـض ــاء األملـ ــانـ ــي» .وأش ــار
إلــى أن الـشــركــاء يـحــاولــون تقديم نفس
الشكوى في دول أخــرى تعمل بموجب
الوالية القضائية العاملية ،مثل السويد
وفرنسا ،ودول أخــرى تسمح قوانينها
بتقديم مثل هــذه الـشـكــوى ،ونعمل مع
ح ـقــوق ـيــن أوروب ـ ـيـ ــن ل ـت ـقــديــم ش ـكــاوى
جنائية ضد مرتكبي جرائم حرب ،سواء
بالسالح الكيميائي أو غيره.
ي ـ ـشـ ــار إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه بـ ـم ــا يـ ـخ ــص ال ـه ـج ــوم
الكيميائي على الـغــوطــة الشرقية ،فإن
فريق التحقيق الخاص باألمم املتحدة
لــم يستطع إثـبــات وقــوف النظام خلفه،
ب ـس ـب ــب ال ـت ـع ـط ـي ــل ال ـ ـ ــذي ط ـ ـ ــاول عـمـلــه
م ــن ق ـبــل ن ـظ ــام األسـ ـ ــد ،ع ـلــى ال ــرغ ــم من
ك ــل ال ــدالئ ــل وامل ـع ـط ـي ــات حـ ــول تــورط ــه
بتنفيذها .إال أن القرار  2118الصادر عن
مجلس األمن الدولي في العام  ،2013كان
بمثابة إنقاذ للنظام الــذي توقع العالم

لجنة التحقيق األممية
وف ــي طــريــق مـحــاسـبــة ال ـن ـظــام واألس ــد
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـه ـ ـج ـ ـمـ ــات الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائـ ـي ــة ال ـت ــي
استهدف املدنيني بها ،استطاع املجتمع
الـ ــدولـ ــي ال ـت ــوص ــل إلـ ــى ال ـ ـقـ ــرار األم ـم ــي
 ،2235الـصــادر فــي أغـسـطــس/آب ،2018
القاضي بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة
بــن منظمة حظر األسلحة الكيميائية
واألم ــم املـتـحــدة ،للتحقيق باملسؤولية
خلف الهجمات الكيمائية فــي سورية.
وح ـ ـ ـ ــددت ال ـل ـج ـن ــة مـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ـن ـظ ــام
بالوقوف وراء ثالثة هجمات باستخدام
غاز الكلور ،في قرى سرمني وقيمناس
وتلمنس في محافظة إدلب ،من دون أن
تـتـطــرق ملـجــزرة الـغــوطــة الـتــي استخدم
فيها غاز السارين .وتم التمديد للجنة
م ــرت ــن وسـ ــط ع ــراق ـي ــل ك ـث ـيــرة م ــن قبل
موسكو ،قبل أن ينتهي عملها بعد أن
وجـهــت االت ـهــام للنظام بــالــوقــوف وراء
هجوم خان شيخون الكيميائي ،والذي
قــابـلــه رف ــض روس ـي ــا ل ـهــذه االت ـهــامــات،
والتي استخدمت حق النقض (الفيتو)
إلفشال عمل اللجنة.
وش ـهــد شـهــر يــون ـيــو/حــزيــران مــن الـعــام
 ،2019ت ـش ـك ـيــل ف ــري ــق خ ـ ــاص بـمـنـظـمــة
حظر األسلحة الكيميائية التابعة لألمم
املتحدة ،الذي عد أول فريق تحقيق لديه
سلطة تحديد الجهة املـنـفــذة للهجمات
الـكـيـمـيــائـيــة فــي س ــوري ــة ،بــاإلضــافــة إلــى
سلطات تتيح له توجيه اتهامات ملنفذي
الهجمات .وفي أول تقرير له مطلع إبريل
املــاضــي ،حــدد الـفــريــق مسؤولية النظام
بــالــوقــوف وراء ثــاث هجمات كيميائية
ب ــاسـ ـتـ ـخ ــدام غ ـ ـ ــازي الـ ـس ــاري ــن وال ـك ـل ــور
السامني في بلدة اللطامنة بريف حماة،
بـ ـي ــد أن ت ـح ـق ـي ـق ــات ــه ال تـ ـ ـ ــزال م ـس ـت ـمــرة
للتحقيق بهجمات أخرى.

كوستاس :لدينا دليل
على أن األسد متورط
في صنع القرار

أخبار

السعودية وروسيا تسعيان
التفاق نفطي

استدعت اململكة العربية السعودية
وروسيا مجموعة صغيرة من
دول ما يعرف بتحالف «أوبك»+
إلجراء محادثات اللحظة األخيرة
في نهاية هذا األسبوع ،لتقرير ما
إذا كانت ستؤجل زيادة اإلنتاج
النفطي في يناير /كانون الثاني

املقبل .وتتوقع أغلبية واضحة
من مراقبي أوبك  +أن تحافظ
املجموعة على قيود املعروض
عند املستويات الحالية لبضعة
أشهر ،بسبب عدم اليقني املستمر
بشأن قوة الطلب ،وفق تقرير
لوكالة بلومبيرغ األميركية ،أمس
السبت.
ومع ذلك ،فإن القرار ليس
مؤكدًا بأي حال من األحوال
وسط شكاوى عامة من العراق
ونيجيريا ،وخالف خاص مع
اإلمارات العربية املتحدة.
وقام تحالف «أوبك »+الذي يضم
 23دولة من املنظمة والدول
املنتجة من خارجها ،بإجراء
تخفيضات كبيرة في اإلنتاج
خالل انتشار وباء كورونا،
لتعويض االنهيار التاريخي في
الطلب على الوقود.
وكان التحالف يخطط لتخفيف
بعض القيود في بداية عام 2021
تحسبا للتعافي االقتصادي
العاملي ،وإعادة حوالي 1.9
مليون برميل يوميا من اإلنتاج
إلى السوق ،بعد أن تتمكن من
استئناف مماثل خالل الصيف.
ولكن مع عودة ظهور الفيروس
مؤخرًا ،مما أدى إلى عمليات
إغالق جديدة ،وتفاقم توقعات
الطلب في أوائل العام املقبل،
أشارت «أوبك  »+إلى أنها قد
ً
تؤجل الزيادة التالية بدال من ذلك.
الحكومة المصرية تنفي
تحمل أعباء العاصمة
اإلدارية

()Getty

إنفاق قياسي
لألميركيين

ّ
تهافت األميركيون عبر اإلنترنت على اإلفادة من عروض الشراء املغرية التي وفرها لهم يوم التنزيالت «بالك فرايدي» ،فأنفقوا قسمًا من األموال التي
ّادخروها منذ الربيع بفعل استحالة السفر أو الخروج من منازلهم بسبب جائحة كورونا .وكشف إحصاء أجرته شركة املعلوماتية «أدوبي ديجيتال
إنسايتس» أن املستهلكني األميركيني أنفقوا الجمعة ما ال يقل عن  6.2ماليني دوالر في الدقيقة على اإلنترنت ،أي أن إجمالي ما أنفقوه خالل هذا اليوم
بلغ  4.5مليارات دوالر .وبهذا الرقم املذهل ،يتوقع أن يكون «بالك فرايدي» هذه السنة قد حقق رقمًا قياسيًا جديدًا ،إذ ّ
يرجح أن تكون نسبة الزيادة في
اإلنفاق عن العام املاضي قد بلغت ما بني  %20و ،%29وفق البيانات التي نقلتها وكالة فرانس برس.

نفت الحكومة املصرية تحمل
املوازنة العامة للدولة أعباء تمويل
مشروعات العاصمة اإلدارية
الجديدة شرق القاهرة ،والتي
تضم مباني للوزارات املختلفة
وقصرًا رئاسيا.
وقال املركز اإلعالمي ملجلس
الوزراء ،بالتواصل مع شركة
العاصمة اإلدارية الجديدة،
إنه «انتشر فى بعض املواقع
اإللكترونية وصفحات التواصل
االجتماعي أنباء بشأن تكبد
ً
أعباء
املوازنة العامة للدولة
إضافية نتيجة تمويل مشروعات
العاصمة اإلدارية الجديدة».
وأضاف« :شددت الشركة على أن
تمويل كافة مشروعات العاصمة
اإلدارية يتم خارج املوازنة
العامة للدولة تمامًا ،وأن ميزانية
العاصمة اإلدارية الجديدة مستقلة
ومنفصلة تمامًا عن املوازنة
العامة للدولة ،وتعتمد على إيرادات
الشركة من حصيلة بيع األراضي
باملشروع للمستثمرين ،ومن ثم
توجيه إنفاقها في تمويل عمليات
اإلنشاء وسداد مستحقات
املقاولني والعمال بها».

الكويت :تراجع تحويالت الوافدين %75
الكويت ـ أحمد الزعبي

أظ ـهــر تـقــريــر أن ت ـحــويــات الـعــامـلــن األج ــان ــب في
الكويت تراجعت بأكثر مــن  %75منذ بــدايــة العام
الـ ـج ــاري ح ـتــى ن ـهــايــة أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول ،ما
ي ـظ ـهــر ت ــداعـ ـي ــات ج ــائ ـح ــة فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا عـلــى
مــداخ ـيــل ال ــواف ــدي ــن .وأش ـ ــار ال ـت ـقــريــر الـ ـص ــادر عن
الشركة الكويتية للصيرفة (تملك أكبر  4شركات
صرافة في الدولة) إلى أن تحويالت الوافدين خالل
األشـهــر الـعـشــرة األول ــى مــن  ،2020بلغت مــا يقرب
مــن  3مـلـيــارات دوالر ،مـقــارنــة مــع  12مـلـيــار دوالر

خالل نفس الفترة من العام املاضي .وأفاد التقرير،
الذي اطلعت عليه «العربي الجديد» ،بأن تحويالت
الوافدين خالل الربع األول من العام بلغت نحو 2.1
مليار دوالر ،بينما لــم تسجل خــال الــربــع الثاني
ســوى نحو  200مليون دوالر ،قبل أن تصعد إلى
 700مليون دوالر في الفترة من يوليو/تموز حتى
نهاية أكتوبر/تشرين األول.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن ال ـه ـنــد اح ـت ـلــت امل ــرت ـب ــة األولـ ـ ــى من
إجمالي تحويالت الوافدين بنسبة  %40ثم مصر
بـنـسـبــة  ،%32وب ـن ـغ ــادش بـنـسـبــة  .%15ووص ــف
زياد معرفي ،مدير عام الشركة الكويتية للصيرفة،

ت ــراج ــع ال ـت ـحــويــات بـغـيــر امل ـس ـبــوق ،مــوضـحــا في
ت ـص ــري ــح ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن ـه ــا ب ـل ـغــت أدن ــى
مستوى منذ  29عاما.
وقال معرفي إنه خالل عامي األزمــة املالية العاملية
فــي  2008و ،2009بـلـغــت تـحــويــات الــوافــديــن 7.5
مليارات دوالر ونحو  9مليارات دوالر على الترتيب.
وأكــد أن إغــاق ما يقرب من  47فرعًا من أصل 274
فــرعــا ملـكــاتــب ال ـصــرافــة فــي الـكــويــت خ ــال األشـهــر
املــاضـيــة تبسب تــراجــع الـتـحــويــات ،حـيــث أقــدمــت
ش ــرك ــات الـ ـص ــراف ــة ع ـل ــى ت ـس ــري ــح ن ـح ــو  %20مــن
عـمــالـتـهــا خ ــال ال ـف ـتــرة مــن إبــريــل/ن ـي ـســان وحـتــى
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س ـب ـت ـم ـب ــر/أي ـل ــول .وتـ ــزامـ ــن ت ــراج ــع ال ـت ـح ــوي ــل مــع
حمالت مناهضة للوافدين شنها بعض البرملانيني
وال ـن ـش ـط ــاء ع ـل ــى م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي،
بجانب إجــراءات حكومية للحد من أعــداد العمالة
الوافدة.
وقال الخبير االقتصادي الكويتي حجاج بوخضور
ل ـ «الـعــربــي الـجــديــد» إن «الــوافــديــن كــانــوا وال زالــوا
حتى اآلن أكثر الفئات املتضررة من جائحة كورونا
التي فاقمت أزماتهم ،فضال عن الحمالت العنصرية
التي ستؤثر على سمعة الكويت التي عــرف عنها
أنها بلد اإلنسانية».
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مالية

مال وناس

حظر التجوال
ينقذ التجار

تونس :ثلت موارد 2021من االقتراض
تونس ـ إيمان الحامدي

أظهر مشروع موازنة العام املقبل في تونس،
أن االق ـ ـتـ ــراض ي ـم ـثــل أك ـث ــر م ــن ث ـلــث امل ـ ــوارد
امل ـق ــدرة خ ــال  ،2021األم ــر ال ــذي يـشـيــر إلــى
اس ـت ـمــرار ال ـص ـعــوبــات املــال ـيــة ل ـلــدولــة ،الـتــي
تـضــررت بشدة مــن جائحة فـيــروس كورونا
الـجــديــد .وب ــدأ بــرملــان تــونــس ،أم ــس السبت،
فــي مناقشة مـشــروع مــوازنــة الـعــام الجديد،
الـتــي ق ــدرت بنحو  52.6مليار ديـنــار (18.7
مليار دوالر) ،بــزيــادة بلغت نسبتها %1.8
ع ــن امل ــوازن ــة امل ـع ـ ّـدل ــة ل ـل ـعــام الـ ـج ــاري .2020
ويمثل االقتراض الجانب األكبر من التمويل
فــي م ـشــروع امل ــوازن ــة ،وف ــق رص ــد لــ«الـعــربــي
ال ـج ــدي ــد» ،ح ـيــث ت ـن ــوي ال ـح ـكــومــة اق ـت ــراض
حوالي  19.5مليار دينار ،بما يعادل  %37من
إجمالي املوازنة ،من بينها  2.9مليار دينار
سيتم تعبئتها من السوق الداخلية.
وت ــواج ــه ت ــون ــس ص ـعــوبــات لـتـعـبـئــة املـ ــوارد
املــالـيــة ال ــازم ــة ل ــردم ف ـجــوات امل ــوازن ــة ،فيما
ض ـغ ــط الـ ـ ـش ـ ــارع ع ـل ــى ال ـس ـل ـط ــات لـتـحـســن
ال ـظــروف املعيشية .وص ــادق الـبــرملــان ،مساء

رفع األسعار يسلب مدخرات
األسر في إغالق الشمال السوري
جاء حظر التجوال
الكامل الذي فرضته
اإلدارة الذاتية في
مناطق شمالي شرق
سورية ،لينقذ األسواق
الراكدة بفعل ارتفاع
األسعار ،لتزداد أرباح التجار،
بينما جاءت آثار القرار
بمثابة سلب لمدخرات
األسر الزهيدة
عبد اهلل البشير

بالرغم مــن حالة االسـتـقــرار التي
تعيشها مناطق سيطرة اإلدارة
الذاتية شمالي شــرق ســوريــة ،إال
أن السكان يشتكون من واقع اقتصادي بالغ
الصعوبة ،وارت ـفــاع أسـعــار غير معهود في
السلع الضرورية للحياة اليومية.
ومـ ــع دخ ـ ــول ح ـظ ــر الـ ـتـ ـج ــوال ال ـك ــام ــل ال ــذي
فرضته اإلدارة الذاتية حيز التنفيذ فــي 26
نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لكبح انتشار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا ،وج ـه ــت اإلدارة دعـ ــوات
لألهالي بضرورة شراء ما يلزم لهذا الحظر،
األم ــر ال ــذي تسبب فــي حــالــة ازدحـ ــام شديد
فــي أس ــواق املـنــاطــق الـتــي فــرض فيها ،وهي
مناطق القامشلي والحسكة والرقة والطبقة.
وانـتـقــد الخبير االقـتـصــادي شــوقــي محمد،

تقرير
الجزائر ـ حمزة كحال

تدخل الـجــزائــر عــام  ،2021وهي
مثقلة بمخلفات أزمتي كورونا
وت ــراج ــع ع ــائ ــدات ال ـن ـف ــط ،الـتــي
عطلت االقتصاد وأدت إلى تراجع النشاط
االقـ ـتـ ـص ــادي ب ـن ـحــو  ،%8وف ـ ــق ال ـب ـيــانــات
الرسمية ،جراء الغلق الذي أقرته الحكومة
منذ م ـ ــارس/آذار املــاضــي ،ومــس باألخص
قطاعات األشغال العمومية والبناء والنقل
والتجارة.وبجانب تــراجــع عــائــدات النفط،
ي ــواج ــه االق ـت ـصــاد تـبـعــات ان ـخ ـفــاض قيمة
الدينار وارتفاع التضخم وتوقف الشركات
ع ــن ال ـع ـمــل ،ح ـيــث أع ـل ــن ال ــدي ــوان الــوطـنــي
لــإح ـصــاء ع ــن «أرقـ ـ ــام مـقـلـقــة» وم ــؤش ــرات
حمراء ،منها اقتراب نسبة البطالة من %20
بـعــدمــا ثـبـتــت عـنــد  %11.4ف ــي نـهــايــة عــام
.2019
ومـ ــع إجـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـج ــر ،م ـن ـيــت ال ـشــركــات
املـمـلــوكــة لـلــدولــة بـخـســائــر تـبـلــغ نـحــو 4.5
مـلـيــارات دوالر ،مــن جــراء األزم ــة الصحية،
حسب تقديرات وزيــر املالية أيمن بــن عبد
الرحمن .بينما لم يتم تقييم خسائر القطاع
الخاص بعد ،لكن العديد من املتاجر املغلقة،
ب ـمــا ف ــي ذل ــك امل ـطــاعــم وامل ـق ــاه ــي ووكـ ــاالت
السفر ،تواجه خطر اإلفالس.
واعـتــرف رئـيــس ال ــوزراء عبد العزيز جــراد
بـ ــأن «ال ـج ــزائ ــر تـعـيــش وض ـع ــا اق ـت ـصــاديــا
صعبًا غير مسبوق ناتجا عن أزمة هيكلية
لـلـحـكــومــات ال ـســاب ـقــة ،إض ــاف ــة إل ــى انـهـيــار
أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا».
وح ــذر خـبــراء االقـتـصــاد مــن أنــه إذا لــم يتم
اتخاذ أي إجراء ملواجهة الوضع على نطاق
واسع ،فإن اللجوء إلى االستدانة الخارجية
سيصبح أمرًا ال مفر منه.
وقــال الخبير االقتصادي جمال نور الدين
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» إن «امل ــرح ـل ــة تتطلب
التطبيق وليس التنظير فقط ،فاالقتصاد
ع ـلــى أع ـت ــاب دخـ ــول مــرح ـلــة ان ـك ـمــاش غير
م ـس ـب ــوق ــة ،وقـ ـ ــد تـ ـف ــوق أزم ـ ـ ــة  1986ال ـتــي
عــاش ـت ـهــا ال ـج ــزائ ــر ج ـ ــراء تـ ـه ــاوي ع ــائ ــدات
ال ـن ـف ــط» .وأضـ ـ ــاف نـ ــور ال ــدي ــن أن «األزم ـ ــة

إجـ ــراءات الحظر الـشــامــل ال ــذي يستمر ملدة
ع ـشــرة أيـ ــام ،مـقــدمــا قـ ــراءة اق ـت ـصــاديــة لـهــذا
القرار وتبعاته على السكان .وقال إن عملية
املبيعات التي تمت في اليوم السابق لفرض
الحظر ،بمثابة سلب ملدخرات األسر.
وأضــاف أنه ال يمكن إنكار أن ارتفاع الطلب
أدى إلــى تنشيط حــركــة األس ــواق ،وبالتالي
تـحــريــك العجلة االق ـت ـصــاديــة ،ولـكــن ارتـفــاع
األسعار جعل فوائدها االقتصادية محدودة،
وتقتصر على فئة التجار غالبًا.
وتــابــع الـخـبـيــر االق ـت ـصــادي ،فــي حــديــث مع
«العربي الجديد» ،أن البعض حقق إيــرادات
عــالـيــة ،ول ــم يـقــدمــوا أي قيمة مـضــافــة داخــل
االقتصاد املحلي ،ولم تتشكل دخول جديدة
(أي فــرص عمل لبعض األف ــراد) ،هــي عملية
ان ـت ـقــال أم ـ ــوال ف ـقــط م ــن ج ـيــوب ال ـن ــاس إلــى
جيوب التجار بمزيد من األرباح.
وقال إن األموال ستتحول إلى سوق العمالت
غ ــال ـب ــا ،ع ـلــى اع ـت ـب ــار أن ال ـح ــرك ــة ال ـت ـجــاريــة
س ـت ـتــوقــف ،وهـ ــذا م ــا ق ــد ي ـحــدث م ـضــاربــات
جديدة بسوق الصرف ،كما أن األمــوال التي
ُصـبــت فــي يــد فئة قليلة مــن األف ــراد ستكون
كفيلة بإعادة حلقة تجارة املواد واستيرادها
مـ ــن ج ــدي ــد وه ـ ــذا س ـي ــرف ــع عـ ــائـ ــدات رسـ ــوم
املعابر.
وق ــدر محمد إجـمــالــي األرب ــاح الـتــي تحققت

األسرة تحتاج لنحو
 600ألف ليرة لتأمين الحد
األدنى من االحتياجات
الشهرية

للتجار خالل األيام التي لحقت قرار الحظر،
ب ــأن ـه ــا تـ ـع ــادل أرب ــاحـ ـه ــم ملـ ــدة ث ــاث ــة أش ـهــر
م ــاض ـي ــة ع ـل ــى األق ـ ــل ك ـم ـق ــارن ــة بـ ــن ال ـط ـلــب
الحالي والطلب خالل الفترة املاضية نتيجة
ارتفاع الدوالر واألسعار.
وأضــاف «حــاالت فرض األسعار االحتكارية
وغ ـي ــاب ال ـت ـمــويــن سـمـحــت لـلـتـجــار بــالـبـيــع
بأسعار عالية ،وبالتالي تحقيق أرباح على
حساب القوة الشرائية املتهالكة للناس».
ونوه إلى أن الكثير من البضائع التي كانت
قد اقتربت مهلة انتهاء صالحيتها تم بيعها
خ ــال س ــاع ــات ،وخــاصــة تـلــك املـ ــواد ال ـتــي ال
ً
تتحمل مهال طويلة ،مما أنقذ التجار بعد
تــراجــع الطلب نتيجة ارت ـفــاع األس ـعــار .كما
أن التجمعات الـتــي حــدثــت فــي األس ــواق قد
تساهم في تفشي فيروس كورونا ،مما يزيد
أعـبــاء مواجهته والـحــد مــن انـتـشــاره ،بينما
يتضرر الكثير من الناس.
ووفـ ـق ــا ل ـت ـق ــدي ــرات م ـح ـل ـيــة ،ت ـح ـت ــاج عــائـلــة
م ـك ــون ــة م ــن  5أف ـ ـ ــراد ل ـن ـحــو  600ألـ ــف ل ـيــرة
سورية ( 206دوالرات) ،لتأمني الحد األدنى
من االحتياجات الشهرية في الوقت الحالي،
بينما ال يتعدى دخل املوظفني لدى حكومة
النظام السوري ،املقيمني في مناطق اإلدارة
الذاتية  60ألــف ليرة ســوريــة ( 20.6دوالرًا)،
وتمنح اإلدارة الذاتية للعاملني لديها رواتب
تـتــراوح ما بني  200و 250ألــف ليرة سورية
( 87 - 68دوالرًا).
وق ــال مـصــدر مطلع لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن
غــاء األسـعــار ال يعد اإلشـكــال الوحيد الذي
يواجهه سكان مناطق شمال شرق سورية،
فعندما يكون هناك غالء بسوية متصاعدة
وم ـن ـت ـظ ـمــة ،رب ـم ــا ي ـك ــون ه ـن ــاك م ـج ــال لــدى
السكان لتدبير واقعهم االقتصادي ووضع
خطة اقتصاد منزلي ،ووضع برنامج شهري

عمان ـ العربي الجديد

للمصاريف واالحتياجات التي يتطلبونها،
لكن الـفــوضــى وتــأرجــح األس ـعــار الـحــاد بني
ارت ـ ـفـ ــاع وآخـ ـ ــر وغـ ـي ــاب أي نـ ــوع م ــن أنـ ــواع
االسـتـقــرار االقـتـصــادي أو املجتمعي تخلق
الكثير من املشاكل بالنسبة للسكان.
وأك ــد امل ـصــدر أن ه ـنــاك غـيــابــا لـلــرقــابــة في
األسـ ـ ــواق بـشـكــل م ـل ـحــوظ ،ف ـمــن الـطـبـيـعــي
ف ــي مــدي ـنــة ال ـقــام ـش ـلــي ع ـلــى س ـب ـيــل امل ـثــال
أن يشتري املــواطــن سلعة مــن مكان معني،
وت ـك ــون م ــوج ــودة ف ــي م ـكــان آخ ــر بــأسـعــار
مضاعفة لــذات السلعة أو سعر أقــل ،وهــذا
يسبب أزم ــة لـلـعــوائــل .ولـفــت إل ــى أن هناك

ن ــوع ــا م ــن ال ـف ـس ــاد ي ـت ـخ ـلــل ع ـم ـل ـيــة ت ــوزي ــع
املــوارد يخلق بدوره أزمة اقتصادية ويزيد
األسـعــار ،ما يفاقم معاناة الناس ،مضيفا:
«ما يؤخذ بعني االعتبار في املناطق شرق
الـفــرات الخاضعة لسيطرة اإلدارة الذاتية،
أن ه ـن ــاك ن ــوع ــا م ــن االسـ ـتـ ـق ــرار الـسـيــاســي
وهـ ـن ــاك س ـل ـطــة أمـ ــر واق ـ ـ ــع ،ول ـي ـس ــت ه ـنــاك
ح ــروب أو م ـعــارك ،مــع وج ــود نـفــط وزراع ــة
ومعبر مفتوح على إقليم كردستان العراق،
خــاصــة أن إدارة إقليم كــردسـتــان الـعــراق ال
تمنع دخول املواد ،لكن تحكم بعض التجار
واملـتـنـفــذيــن خـلــق أزم ــة معيشية وضــاعــف

موارد شحيحة ال تمحو مخلفات أزمتي كورونا والنفط

خطة إنعاشية من  3محاور كبرى

20%

أقــرت الحكومة الجزائرية
في أغسطس /آب الماضي،
خطة إنعاشية لالقتصاد
بقيمة  26مــلــيــار دوالر،
تــتــضــمــن ثـــاثـــة مــحــاور
رئــيــســيــة ،منها مكافحة
البطالة التي تقترب بنهاية
العام الحالي من .%20

حكومة المشيشي
تنوي اقتراض
 19.5مليار دينار

قائمة أردنية للقطاعات المتضررة من كورونا

خيارات صعبة
لموازنة الجزائر
وكــانــت الـحـكــومــة قــد أق ــرت فــي أغـسـطــس/
آب امل ــاض ــي ،خـطــة إنـعــاشـيــة مــن  3مـحــاور
كـبــرى و 20بـنـدًا إصــاح ـيــا ،ص ــادق عليها
الرئيس عبد املجيد تبون بـ  26مليار دوالر،
وتضمن املـحــور األول اإلص ــاح املــالــي من
مراجعة النظام الجبائي ،واعتماد قواعد
جديدة لحوكمة املــوازنــة ،وتحديث النظام
املصرفي ،أمــا محور التجديد االقتصادي
فـ ـ ــورد ف ـي ــه  12بـ ـن ــدا ،وركـ ـ ــز ع ـل ــى تـحـســن
ف ـع ـلــي ملـ ـن ــاخ األعـ ـ ـم ـ ــال ،وت ـب ـس ـيــط ق ــوان ــن
االستثمار وإزال ــة العراقيل البيروقراطية
الـتــي تـكـبــح املـسـتـثـمــريــن ،وامل ـح ــور األخـيــر
يتعلق بمكافحة البطالة وخلق الوظائف،
فتضمن تكييف مناهج التكوين (التدريب)
مع حاجيات سوق العمل ،وتشغيل حاملي
الشهادات املهنية .كما خصصت الحكومة

الـجـمـعــة امل ــاض ــي ،عـلــى ق ــان ــون مــالـيــة مـعــدل
ملــوازنــة  2020تبلغ قيمتها اإلجـمــالـيــة 49.7
م ـل ـي ــار ديـ ـن ــار ( 18.2م ـل ـي ــار دوالر) ،حـيــث
مـنــح الـبـنــك امل ــرك ــزي ،تـفــويـضــا اسـتـثـنــائـيــا،
ل ـل ـم ـســاه ـمــة املـ ـب ــاش ــرة ف ــي ت ـم ــوي ــل امل ــوازن ــة
التعديلية للعام الجاري ،عبر منح تسهيالت
لفائدة الخزينة العامة في حدود  2.81مليار
دينار ( 1.13مليار دوالر) ملدة سداد  5سنوات.
ووف ـ ــق ال ـب ـي ــان ــات الــرس ـم ـيــة س ـج ـلــت تــونــس
انكماشًا بنسبة  %7.3خالل العام الجاري ،إال
أنها تخطط للخروج من نسبة النمو السالبة
وتحقيق نمو بـ  %4خــال العام املقبل ،وفق
مشروع املوازنة .وقال رئيس الحكومة هشام
املشيشي ،أمام البرملان ،أمس ،إن النمو يسجل

أدنى مستوياته منذ االستقالل ،مؤكدا نزول
الجائحة الصحية بنسبة النمو العامة إلى ما
دون  %7مع نهاية العام الجاري مع تواصل
ّ
تعطل كل محركات اإلنتاج ومنها الصناعة
وال ـس ـيــاحــة وال ـخ ــدم ــات ،إل ــى جــانــب تــراجــع
كبير في الطلب الخارجي نتيجة تأثر شركاء
تونس االقتصاديني بأزمة كورونا .وأضاف
املشيشي أن قانون موازنة  2021يكشف واقع
البالد دون أي مواربة ،مشيرا إلى أن حكومته
مصرة على مصارحة الشعب بحقيقة األرقام
االقتصادية واملضي قدما نحو اإلصالحات.
ّ
ورج ـ ــح م ـش ــروع ق ــان ــون امل ــوازن ــة املـحــافـظــة
على سعر صــرف الدينار مقابل الــدوالر في
حدود  2.8دينار للدوالر الواحد ،إلى جانب
زيادة املداخيل الجبائية (الضريبية) بنسبة
 %13.9لـتـبـلــغ  29.7مـلـيــار دي ـن ــار .وتــرتـفــع
نفقات األج ــور الـعــام الـقــادم إلــى  20.1مليار
دينار بما يعادل  %16.6من الناتج املحلي
اإلجـ ـم ــال ــي ،وت ـص ــل ن ـف ـقــات ال ــدع ــم إلـ ــى 3.4
مليارات دينار منها  2.4مليار دينار لدعم
الـغــذاء و 401مليون دينار لدعم املحروقات
(الوقود) و 600مليون دينار لدعم النقل.

استثمار

تواجه موازنة الجزائر للعام المقبل  2021تحديات ثقيلة في ظل المخلفات المتراكمة التي
أنتجتها جائحة فيروس كورونا والهبوط الحاد في عائدات تصدير النفط ،بينما ال يبدو أن
الموارد الشحيحة ستنجح في محو آثار األزمتين الثقيلتين على االقتصاد

ً
املالية الحالية زادتـهــا حــدة أزمــة كــورونــا،
ستفتح أب ــواب ظلت مغلقة لسنوات بسب
اإلنفاق «السخي» للحكومات في املاضي».
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 1882مليار ديـنــار (مــا يـعــادل  14.5مليار
دوالر) م ــن مـيــزانـيــة  ،2021إلع ـ ــادة تقييم
امل ـشــاريــع الـحـكــومـيــة امل ـج ـمــدة بـفـعــل أزم ــة
كورونا في مجال السكن والصحة والــري،
باإلضافة إلى األشغال العامة.
وحـســب تـبــريــرات الـحـكــومــة ،فــإن املشاريع
املـ ـجـ ـم ــدة ت ـح ـت ــاج إلعـ ـ ـ ــادة دراسـ ـ ـ ــة بـسـبــب

الحكومة تقدر
العجز في موازنة 2021
بنحو  22مليار دوالر
احتياطي النقد األجنبي
يتراجع إلى  57مليار دوالر
بنهاية أغسطس/آب

تجاوز األشغال التواريخ الزمنية املحددة،
باإلضافة إلى تراجع قيمة العملة الوطنية،
وهو ما دفع بكلفة بعض املشاريع الضخمة
لـتـتـضــاعــف بـنـسـبــة  ،%50رغ ــم أن قــانــون
ال ـص ـف ـقــات ال ـع ـمــوم ـيــة ي ـح ــدد أع ـل ــى نسبة
لـلـمــراجـعــة بـ ـ  %20ف ــي ال ـظ ــروف ال ـقــاهــرة،
إال أن الـظــروف االستثنائية التي تمر بها
الـ ـج ــزائ ــر أب ــاح ــت ل ـل ـح ـكــومــة تـ ـج ــاوز ه ــذه
ال ـقــوانــن ،مــن أج ــل تـحــريــك مـيــاه املـشــاريــع
املجمدة ،والتي بدورها ستسمح آلالف من
املقاوالت (الشركات) بالعودة إلى العمل.
ويرى الخبير املالي نبيل جمعة لـ«العربي
الـ ـج ــدي ــد» أن «الـ ـخـ ـط ــط اإلن ـع ــاش ـي ــة ال ـتــي
وضـعـتـهــا الـحـكــومــة م ــن ال ـجــانــب الـنـظــري
ت ـب ـقــى مـ ـفـ ـي ــدة ،ب ــال ــرغ ــم مـ ــن وجـ ـ ــود ن ـقــاط
ال ـض ـعــف فـيـهــا وب ـع ــض ال ـس ـل ـب ـيــات ،إال أن
اإلشكال يكمن في التطبيق».
وأضـ ـ ـ ـ ــاف ج ـم ـع ــة أن «مـ ـخـ ـط ــط اإلن ـ ـعـ ــاش
االق ـت ـص ــادي ال يـ ــزال حـبـيــس األوراق بعد
قــرابــة  4أشـهــر مــن املـصــادقــة عـلـيــه ،وحتى
ال ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات ل ـ ـل ـ ـشـ ــركـ ــات واإلع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاءات

غياب الرقابة على
األسواق يزيد
الصعوبات المعيشية
(فرانس برس)

آث ــاره ــا ب ــوت ـي ــرة م ـت ـص ــاع ــدة» .وت ــاب ــع «كــل
امل ــؤش ــرات املــوضــوعـيــة كــانــت ت ــدل عـلــى أن
تسير األم ــور نحو اسـتـقــرار اقـتـصــادي في
املنطقة ،كون هناك منظمات محلية ودولية
تعمل في شرق سورية ،إضافة للموارد في
املنطقة ،وهناك التحالف الدولي ،ومشاريع
مدعومة وممولة مــن قبل جهات خارجية
تابعة لبعض الــدول مثل الواليات املتحدة
وفرنسا ودول عربية ،لكن ال تنعكس هذه
املـســاعــدات على الـشــارع والـنــاس العاديني
عموما ،هناك وسطاء محليون وإقليميون
ينهبون كل ما يدخل إلى هذه املناطق».

الـضــريـبـيــة ال ـتــي تـعـتـبــر ق ـ ــرارات إداري ـ ــة ال
ت ــزال عــالـقــة ،وبــالـتــالــي اإلش ـك ــال يكمن في
البيروقراطية أو ما يعرف بالفساد اإلداري
الذي جمد كل شيء في الجزائر».
الموارد المتراجعة حجر عثرة

ل ـك ــن هـ ـن ــاك مـ ــن ي ــؤك ــد أن امل ـ ـ ـ ــوارد امل ــال ـي ــة
املتراجعة تقف حجر عثرة أمــام محاوالت
إن ـع ــاش االق ـت ـصــاد املـتـعـثــر بـسـبــب ثنائية
جــائـحــة ف ـي ــروس ك ــورون ــا وه ـب ــوط أسـعــار
النفط ،األمر الذي يضع الحكومة في مأزق
حقيقي في تجسيد الخطط التي جاءت في
موازنة العام املقبل .2021
ف ـخ ـب ــراء االقـ ـتـ ـص ــاد يـ ـ ــرون أن أكـ ـب ــر عـقـبــة
تــواجــه مساعي الحكومة لبعث االقتصاد
خـ ــال الـ ـع ــام الـ ـج ــدي ــد ،ه ــي ن ـق ــص املـ ـ ــوارد
املالية ،فـعــادة مــا تلجأ إلــى عــائــدات النفط
واحتياطي النقد األجنبي لتغطية الخطط
ال ـح ـك ــوم ـي ــة ،إال أن امل ـع ـط ـي ــات ه ـ ــذه املـ ــرة
تغيرت ،فـعــائــدات النفط ال ت ــزال متهاوية،
واح ـت ـيــاطــي الـنـقــد األج ـن ـبــي يـتــآكــل بشكل
م ـت ـس ــارع ول ـ ــم ت ـع ــد الـ ـج ــزائ ــر ق ـ ـ ــادرة عـلــى
مـســاره الهبوطي ،الرتـفــاع اإلنـفــاق خاصة
على االستيراد.
ويـ ـق ــول ال ـخ ـب ـيــر االقـ ـتـ ـص ــادي وامل ـس ـت ـشــار
السابق لدى الحكومة عبد الرحمان مبتول
لـ«العربي الـجــديــد» ،إن «الحكومة بحاجة
إلى تمويالت استثنائية لرفد موازنة ،2021
التي تقدر الحكومة العجز فيها بنحو 22
مليار دوالر» ،مشيرا إلى أن هذا العجز يعد
مـبــدئـيــا ف ــي ظ ــل اإلن ـف ــاق الـحـكــومــي املـقــدر
بحوالي  8112مليار دينار ( 64مليار دوالر)
مقابل إيرادات متوقعة بحوالي  5328مليار
دينار (ما يعادل  42مليار دوالر).
وأضـ ـ ـ ــاف م ـب ـت ــول أن «الـ ـحـ ـك ــوم ــة أم ــام ـه ــا
خ ـيــارات قليلة ،منها االق ـتــراض مــن البنك
املركزي الذي يحوز سيولة تعادل  50مليار
دوالر حسب آخــر تقرير للبنك ،كما يمكن
لـلـحـكــومــة أن تـتـجــه نـحــو طـبــاعــة األمـ ــوال،
وهي العملية املجمدة سياسيا ،لكن يمكن
اللجوء إليها ما دام قانون القرض والنقد
يمسح بها إلى غاية  ،2022أو أن تتجه نحو
االستدانة الخارجية وهي أسوأ الحلول».
هبوط متواصل الحتياطي
النقد األجنبي

وت ــراج ــع احـتـيــاطــي الـنـقــد األجـنـبــي بنحو
 15.6مليار دوالر في أقل من سنة ونصف
الـسـنــة ،حيث استقر بحلول أغـسـطــس/آب
املــاضــي عـنــد  57مـلـيــار دوالر ،بينما بلغ

بنهاية إبــريــل/نـيـســان  2019حــوالــي 72.6
مـلـيــار دوالر ،فــي حــن سـجــل نـهــايــة 2018
نحو  79.88مليارا .وتتوقع الحكومة تراجع
االحتياطي إلــى  51.6مليار دوالر بنهاية
العام الجاري ،وإلى ما دون  40مليار دوالر
بنهاية .2021
ورغـ ـ ــم هـ ــذه األرقـ ـ ـ ــام «ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء» ،ت ـحــرص
ال ـح ـك ــوم ــة فـ ــي كـ ــل م ـ ــرة ع ـل ــى إطـ ــالـ ــة عـمــر
«التفاؤل» ،حيث تتوقع أن يرفع احتياطي
العملة بعد سنة  2022بعد ارتـفــاع أسعار
النفط مـجــددًا ،والـتــي تشكل عــائــداتــه %96
م ــن م ــداخ ـي ــل الـ ـب ــاد وامل ـ ـصـ ــدر األس ــاس ــي
الحتياطي البالد من النقد األجنبي ،وفق
البيانات الرسمية.
جائحة كورونا
عمقت
الصعوبات
االقتصادية
()Getty

أصــدرت وزارة العمل األردنية قائمة محدثة
بــالـقـطــاعــات امل ـت ـضــررة مــن جــائـحــة فـيــروس
ك ــورون ــا واإلج ـ ـ ـ ــراءات الـحـكــومـيــة لـلـحــد من
ان ـت ـشــار ال ــوب ــاء ،لـتــأتــي الـسـيــاحــة ومـنـشــآت
استقدام العمالة األجنبية ،ال سيما املنزلية،
فـ ــي صـ ــدارت ـ ـهـ ــا .وأع ـ ـلـ ــن وزي ـ ــر ال ـع ـم ــل مـعــن
القطامني ،أمس السبت ،أن عددا من القطاعات
واألنشطة االقتصادية أضيفت للقائمة ،في
ظل الظروف التي تمر بها ،مؤكدًا أن القائمة
الشهرية تصدر دوريــا بعد مراجعة أوضاع
جميع القطاعات واألنشطة االقتصادية من
خ ــال وزارتـ ــي الـعـمــل والـصـنــاعــة والـتـجــارة
والتموين .وأوضح الوزير ،في بيان صحافي،
أن قــائـمــة نــوفـمـبــر/تـشــريــن الـثــانــي الـحــالــي،
تشمل املنشآت السياحية املرخصة ،بما فيها
مكاتب الـحــج والـعـمــرة ،ومـنـشــآت التوظيف
امل ــرخ ـص ــة ،وم ـن ـش ــآت اس ـت ـق ــدام واس ـت ـخ ــدام
العاملني في املنازل ،ومنشآت النقل الجوي
والبري والبحري لألفراد ،بما فيها شركات
النقل الدولي املتخصص لألفراد.
كما تشمل القائمة منشآت تــزويــد وتموين
الـ ـ ـط ـ ــائ ـ ــرات وخـ ـ ــدمـ ـ ــات صـ ـي ــان ــة الـ ـط ــائ ــرات
وخدمات املسافرين واألسواق الحرة وفروع

األسواق الشعبية ضمن القطاعات المتضررة
(فرانس برس)

أي من املنشآت العاملة في املطارات واملعابر
ال ـح ــدودي ــة ،وم ـن ـشــآت وســائــل الـنـقــل ال ـعــام،
وم ـن ـش ــآت ت ـنـظـيــم ال ـح ـف ــات وامل ـه ــرج ــان ــات
واملؤتمرات واملعارض.
وجاءت منشآت تأجير السيارات السياحية،
وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــات وم ـ ــراك ـ ــز ال ـ ـتـ ــدريـ ــب امل ـه ـن ــي،
ض ـمــن األن ـش ـط ــة امل ـت ـض ــررة أيـ ـض ــا ،وق ـطــاع
الصناعات الجلدية واملنسوجات ،واملطاعم
الشعبية وامل ـقــاهــي ،وامل ـحــات فــي األس ــواق
ال ـش ـع ـب ـي ــة ،وقـ ـط ــاع ال ـص ـن ــاع ــات الـخـشـبـيــة
واألثــاث ،ومنشآت تجارة األلبسة واألحذية

واإلكـ ـسـ ـس ــوارات .وتـضـمـنــت ال ـقــائ ـمــة كــذلــك
شــركــات تطبيقات النقل الــذكـيــة والتاكسي
األص ـ ـفـ ــر ،ومـ ـنـ ـش ــآت الـ ـحـ ـض ــان ــات وري ـ ــاض
األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال ،وم ـ ـن ـ ـشـ ــآت املـ ـ ــراكـ ـ ــز ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
والثقافية ،ومراكز األلعاب اإللكترونية.
وت ـت ــزاي ــد ت ــداع ـي ــات اإلغ ـ ــاق امل ـت ـكــرر بسبب
جــائـحــة ك ــورون ــا .وكـشـفــت ب ـيــانــات ص ــادرة
عن البنك املركزي ،في وقت سابق من الشهر
الـجــاري ،أن عــدد الشركات الجديدة التي تم
تسجيلها مـنــذ بــدايــة ال ـعــام الـحــالــي وحتى
نهاية أكتوبر/تشرين األول املاضي تراجع
بنسبة  ،%51مـقــارنــة مــع الـفـتــرة نفسها من
العام املاضي.
وأظ ـ ـهـ ــرت ال ـب ـي ــان ــات ،ال ـت ــي اط ـل ـع ــت عـلـيـهــا
«العربي الجديد» ،أن عدد الشركات املسجلة
ل ــدى دائـ ــرة مــراقـبــة ال ـشــركــات خ ــال األشـهــر
العشرة األول ــى مــن الـعــام الحالي وصــل إلى
 2056شركة في عدة قطاعات مختلفة ،مقارنة
مع  4224شركة تم تسجيلها في خالل الفترة
ذاتها من .2019
ووفـقــا للبيانات ،تــراجــع حجم رأسـمــال تلك
الشركات إلى  71.5مليون دينار ( 100مليون
دوالر) حـتــى نـهــايــة أكـتــوبــر/تـشــريــن األول،
مـقــارنــة مــع  168مـلـيــون ديـنــار خــال الفترة
املناظرة من العام املاضي.

إنهاء أزمة السيولة بحلول ديسمبر
قال وزير املالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ،إنه سيتم بحلول شهر
ديسمبر/كانون األول املقبل ،القضاء نهائيًا على مشكلة السيولة املالية
املسجلة على مستوى مراكز بريد الجزائر والبنوك .ونقلت وكالة األنباء
الجزائرية عن عبد الرحمن قوله إنه «تم القيام بأولى الخطوات للقضاء
على هذا املشكل ،من خالل السماح للمواطنني الحاملني للبطاقات البريدية
بسحب مبلغ قدره  50ألف دينار» .وخالل أزمة السيولة لم يعد بمقدور
املواطنني صرف معاشاتهم كاملة ،وإنما أصبح لزامًا عليهم التوجه أكثر
من مرة لصرفها بشكل متقطع .وكانت مشكلة أزمة السيولة النقدية قد

اتسعت خالل اآلونة األخيرة ،لتنتقل من البنوك إلى مراكز البريد ،األمر
الذي تسبب في مشاكل في صرف رواتب ومعاشات ماليني الجزائريني،
ً
وتعتمد مراكز البريد جدوال زمنيًا لسحب أجور عمال القطاع العمومي
واملتقاعدين وأعــوان (أفــراد) الشرطة والجيش ،حيث يتم صرف أجور
وأع ــوان األمــن والجيش من  16إلــى  19من كل شهر ،تليها معاشات
املتقاعدين من  20إلى  23من كل شهر ،على أن تصرف أجور العمال
من  26إلى  3من الشهر املوالي ،ما يجعل الضغط والطلب يرتفعان في
الثلث األخير من كل شهر.
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الصنع في غالبية التصنيفات
تتخلف السيارات األميركية ُ
عن المراتب األولى لصالح جنسيات أُخرى ،لتحل هذه
المرة خلف اليابانيتين «مازدا» و«هوندا» في تصنيف
أفضل طرازات العام 2021

أفضل 10
سيارات موديل
العام 2021
فورد تكشف النقاب عن «مونديو»
واشنطن ـ العربي الجديد

رغـ ـ ـ ــم تـ ـ ــوافـ ـ ــر أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع ك ـ ـث ـ ـيـ ــرة مــن
السيارات في األس ــواق اآلن ،إال أن
ت ـعـ ّـدد ال ـخ ـيــارات ال ــذي ُي ـعــد مـيــزة
ج ـيــدة ،يـشـكــل فــي الــوقــت نـفـســه صـعــوبــة في
ات ـخــاذ الــزبــائــن ق ــراره ــم بـشــأن أي الـسـيــارات
هــي األف ـضــل .لـكــن املــوقــع املتخصص «ك ــارز.
ي ــوإس ـن ـي ــوز» ي ـس ـعــى س ـنــويــا إلعـ ـ ــداد قــائـمــة
ّ
تتضمن تصنيفًا
مساعدة على هذا الصعيد
ل ـل ـس ـيــارات ال ـجــديــدة ف ــي ال ـس ــوق األمـيــركـيــة،
بحيث ُتمنح جائزة أفضل عالمة تجارية إلى
صانع السيارات الذي يمتلك أعلى جودة وفقًا
ملعايير تشمل درجات السالمة والتكنولوجيا
واملوثوقية املتوقعة وتوفير استهالك الوقود،
إض ــاف ــة إلـ ــى آراء ص ـحــاف ـيــن م ـح ـتــرفــن فــي

شؤون السيارات ،فجاءت النتائج على النحو
اآلتـ ـ ــي ملـ ــوديـ ــات الـ ـع ــام  ،2021وت ـصــدرت ـهــا
اليابانيتان «مازدا» و«هوندا»:
« – 1م ـ ــازدا» :مــع تشكيلة س ـيــارات صغيرة،
فــازت «م ــازدا» بجائزة أفضل عالمة تجارية
لعام  ،2020حيث تتصدر «إم.إك ــس 5-مياتا»
ترتيب السيارات الرياضية بفضل رشاقتها
املذهلة وقيمتها الكبيرة .كما تتصدر تشكيلة
«مــازدا »3فئة «سيدان» و«هاتشباك» ترتيب
السيارات املدمجة بأناقة ورشاقة .وتخوض
«مـ ـ ـ ــازدا »6ف ـئــة «سـ ـي ــدان» مـتــوسـطــة الـحـجــم
معركة قوية ضد املنافسني في تلك الفئة.
« – 2ه ــون ــدا» :تحتل س ـيــارات «هــونــدا» قمة
ال ـت ـص ـن ـي ـفــات أو ب ــال ـق ــرب م ـن ـهــا ف ــي ك ــل فئة
تدخلها تقريبًا ،بفضل املزايا البارزة لطراز
«هــاتـشـبــاك ِف ــت» صغير الـحـجــم ،ومجموعة

جديد السيارات
ألوان جريئة لسيارات «بالك بادج»
أعلنت «رولز-رويس موتور كارز» عن طرازات «نيون نايتس» املحدودة من «داون»
ّ
مصممة األلوان في فريق «بيسبوك» لدى
و«رايث» و«كالينان بالك بادج» .وقالت
ُ
ُ
الشركة ،سامي كولتاس ،إن «نيون نايتس تعد ثالثية مفعمة بالحياة ،واستوحيت
ُ
ألوانها مــن الطبيعة .طـ ّـبــق هــذا الـطــاء على طــراز بــاك بــادج مــن سـيــارات رايــث

ُ
است ّ
مدت هذه الثالثية
وداون وكالينان إلضفاء طابع من الغموض والجرأة .كما
املحدودة من الطبيعة وتحديدًا من ضفدع الشجرة الخضراء األسترالي والشجرة
املزهرة من هــاواي والفراشة االستوائية بحيث ساهمت في إضفاء ألــوان أكثر
ً
وتميزًا على سيارات بالك بادج الستقطاب العمالء الذين يعشقون ّ
جرأة ّ
التميز
واالختالف من جميع أنحاء العالم».
اقتصادية رخيصة وأنيقة من «رينو»
بدأ وكالء «رينو» في موسكو اإلعالن عن بيع سيارة «لوغان ستيبواي» املصنفة
كواحدة من أكثر السيارات العملية لعام  .2020وهي تتميز عن مركبات «لوغان»
ّ
السابقة بهيكل أطول بقليل معدل ليكون أكثر ارتفاعًا عن األرض يمكنها من

ُ
اجتياز الطرق الوعرة بسهولة .السيارة التي تعد اقتصادية ورخيصة وأنيقة،
حصلت على مصابيح أمامية جديدة فيها عدسات خاصة تركز حزم اإلضاءة
بشكل ممتاز ،وعلى تصميم جديد ملمتصات الصدمات يتداخل فيه اللونان
الفضي واألس ــود بـصــورة مميزةُ ،
وزيـنــت بعض عناصر هيكلها مــن الـخــارج
بالكروم بأسلوب أنيق.
ُعطل في حزام «مرسيدس جي.إل.إي»

استدعت هيئة حماية املستهلك في سلطنة ُعمان  63مركبة «مرسيدس بنز
جــي.إل.إي» طــرازات  2019و ،2021على خلفية أن مشبك حزام األمــان األوسط
قد يندفع إلى داخل الفجوة بني جسم السيارة ووسادة املقعد في بعض الظروف
أثناء القيام بشبك الحزام ،وعدم تمكن الراكب من استعادة املشبك إلى وضعه
الطبيعي ،وبالتالي لن يتمكن من الشبك في املقعد املتأثر .وسيعمل الوكيل على
ضبط موضع املشبك املزدوج في املركبات املعنية.

سيارة  Miata 5-MXمن «مازدا» اليابانية احتلت المرتبة األولى في التصنيف ()Getty

«سـ ـيـ ـفـ ـي ــك» املـ ــدم ـ ـجـ ــة ،وس ـ ـ ـيـ ـ ــارة «أكـ ـ ـ ـ ــورد»
م ـتــوس ـطــة ال ـح ـج ــم ،ف ــي ح ــن أن سـيــارتـيـهــا
ال ـه ـج ـي ـن ـت ــن «ك ـ ــاريـ ـ ـت ـ ــي» و«إن ـ ـس ـ ــاي ـ ــت» ال
تحققان نتائج جيدة ضد املنافسني ،لكنهما
ال تزاالن خيارين جيدين في فئتهما .وبفضل
التصميم الرائع واألداء الجذاب والعمالنية
ال ـك ـب ـي ــرة ،م ــن ال ـس ـه ــل م ـع ــرف ــة س ـب ــب ح ـلــول
«هــونــدا» فــي املــركــز الـثــانــي ألفـضــل املــاركــات
لعام .2020
« - 3فـ ــورد» :فــي الـسـنــوات القليلة املــاضـيــة،
ركزت «فــورد» اهتمامها على سيارات الدفع
الرباعي ،واختزلت تشكيلتها لتقتصر على
س ـي ــارة «مــوس ـتــانــغ» األس ـط ــوري ــة ،وس ـيــارة
«ف ـيــوجــن» س ـيــدان مـتــوسـطــة الـحـجــمُ .
وتـعــد
هذه أخبار سيئة بالنسبة إلى زبائن سيدان،
ألن «فـ ـي ــوج ــن» وال ـ ـط ـ ــراز ال ـه ـج ــن كــاه ـمــا
سيارات جيدة .لكن األمور تبدو أكثر إشراقًا
ملشتري السيارات الرياضية ،ألن «موستانغ»
رائعة وتحوز مرتبة قريبة من قمة تصنيفات
هذه الفئة.
« - 4هيونداي» :قد تكون «سوناتا» السيارة
امل ـت ـم ـيــزة ف ــي تـشـكـيـلــة «هـ ـي ــون ــداي» بـعــدمــا
ُ
أعيد تصميمها بالكامل عام  .2020والطراز
ال ـه ـجــن «س ــون ــات ــا ه ــاي ـب ــرد» يـحـظــى حــالـيــا
بمرتبة في أعلى تصنيفات فئته .كما ُتعتبر
«فيلوستر هاتشباك» الرياضية خيارًا آخر
مثيرًا لــاهـتـمــام ،حيث تجمع بــن التطبيق
ال ـع ـم ـلــي ودي ـن ــام ـي ـك ـي ــات الـ ـقـ ـي ــادة امل ـم ـت ـعــة.
وكــل سـيــارة فــي تشكيلتها جـيــدة ،والكفالة
الرائدة في فئتها ال تضاهيها سوى العالمة
التجارية الكورية الشقيقة «كيا».
« – 5كيا» :تخوض «كيا» منافسة قوية في كل
فئة تدخلها ،وقد أصبحت مشهورة بمركبات
ذات قيمة عالية مع تصميمات داخلية عالية

تتضمن
«فئة العشر»
ّ
 3ماركات يابانية واثنتين
كوريتين
«تويوتا» سادسة
لكنها تتميّز بعروض أكثر
من منافساتها
ال ـج ــودة وم ـي ــزات تـقـنـيــة سـهـلــة االس ـت ـخــدام.
ً
مثالُ ،تعد «كيا فورتي» املدمجة خيارًا رائعًا
ملتسوقي سيارات سيدان الراغبني في توفير
استهالك الوقود ومساحة الشحن ومجموعة
كبيرة مــن املـيــزات القياسية .كما أنـهــا تقدم
كفالة رائدة في فئتها.
« – 6ت ــوي ــوت ــا» :م ــع وج ـ ــود  11سـ ـي ــارة فــي
القائمة حاليًا ،لــدى «تــويــوتــا» عــروض أكثر
ُ
م ــن أي ش ــرك ــة أخ ـ ـ ـ ــرى .ف ـه ــي ت ـم ـت ـلــك ط ـ ــرازًا
مشاركًا في كل فئة سيارات رئيسية ،إضافة
إلــى ال ـط ــرازات الهجينة لـسـيــارات «ك ــوروال»
و«ك ــام ــري» و«أف ــال ــون» س ـي ــدان ،مــع درج ــات
عالية من السالمة.
« – 7ف ــول ـك ـس ـف ــاغ ــن» :ت ـق ــدم «فــول ـك ـس ـفــاغــن»
مجموعة من السيارات الجيدة لكنها ليست
رائ ـعــة بــاسـتـثـنــاء واح ـ ــدة .إذ تـتـصــدر «جــي.
تــي.آي هاتشباك» ترتيب السيارات املدمجة
م ـ ــن خ ـ ـ ــال ت ـص ـم ـي ـم ـه ــا الـ ــداخ ـ ـلـ ــي ال ـ ــراق ـ ــي،
والتكنولوجيا سهلة االستخدام ،والتسارع
الرائع والرشاقة .كما تتنافس «فولكسفاغن»

ف ــي م ـســاحــة ال ـس ـي ــارة امل ــدم ـج ــة م ــع «غــولــف
هاتشباك» التي تعتمد عليها «جــي.تــي.آي»
و«ج ـ ـي ـ ـتـ ــا» س ـ ـ ـيـ ـ ــدانُ .
وت ـ ـص ـ ـنـ ــف «ب ـ ــاس ـ ــات»
متوسطة الحجم في منتصف فئتها بمزيج
من اإليجابيات والسلبيات.
« – 8شيفروليه»« :شيفروليه» عالمة تجارية
ُ
أخ ــرى ُتنتج سـيــارات فــي معظم الـفـئــات ،من
«سبارك» و«سونيك» الصغيرة إلى «كامارو»
القوية .ومع ذلك ،من املتوقع إزالة بعض هذه
السيارات من التشكيلة في السنوات املقبلة،
حيث تتبع «تشيفي» اتجاه االستثمار أكثر
ف ــي سـ ـي ــارات ال ــدف ــع ال ــرب ــاع ــي وال ـشــاح ـنــات
األكثر شهرة وربحية.
« – 9دودج» :ق ـل ـص ــت «دودج» ع ـ ــروض
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـخ ــاص ــة ب ـهــا إلـ ــى األس ــاس ـي ــات
فقط ،ومنها «تشارجر» سيدان الكبيرة ذات
ع ـضــات تتخلف عــن مـنــافـســاتـهــا مــن حيث
ال ـج ــودة والـتـطـبـيــق الـعـمـلــي ،لـكــن يـمـكــن أن
تتفوق عليها جميعًا من حيث األداء بفضل
مجموعة خـيــارات توليد القوة الثقيلة .كما
أن «تشالنجر» سيارة عضلية حقيقية بقدرة
قيادة عالية ،وهي تندرج في النصف العلوي
من تصنيف فئة السيارات الرياضية.
« – 10ميني» :تتميز «ميني كوبر» و«ميني
كوبر كلوبمان» بتصميم فريد وديناميكيات
ال ـق ـيــادة املـمـتـعــة ،وه ـمــا خ ـي ــاران ج ـيــدان في
قـطــاع الـسـيــارات الصغيرة الحجم ولديهما
تقييمات موثوقية جيدة .لكن على الجانب
ال ـس ـل ـبــي ،ف ـهــذه ال ـس ـي ــارات أغ ـلــى م ــن معظم
منافساتها ،ألنها خيارات ممتازة في قطاع
يــاحــق امل ـش ـتــريــن امل ـب ـتــدئــن .فـ ــإذا م ــا كــانــت
أهــداف الــزبــون تتركز على التصميم واألداء
املـتـمـيــزيــن ،ف ــإن تشكيلة «مـيـنــي» الصغيرة
واملثيرة تستحق ّ
التأمل.

«بي.إم.دبليو  »ixكهربائية ألمانية فريدة بأكثر
الخدمات االتصالية تطورًا
برلين ـ العربي الجديد

ُي ـع ــد  BMW iXأول طـ ــراز م ــن ش ــرك ــة «ب ــي.
إم.دب ـل ـي ــو» األملــان ـيــة يـعـتـمــد عـلــى مجموعة
أدوات مستقبلية قابلة للتعديل والتوسيع،
ان ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن م ـ ـف ـ ـهـ ــوم ج ـ ــدي ـ ــد ل ـل ـت ـص ـم ـيــم
واالسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة وم ـ ـت ـ ـعـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـيـ ـ ــادة وت ـ ـعـ ــدد
االستخدامات والرفاهية.
يرتكز تصميم املركبة الجديدة على التنقل
ُ
الكهربائي حصرًا ،وتعتبر املثال األول لجيل
مذهل من السيارات التي تشغل مكانة تتيح
لها إعادة تعريف تجربة القيادة واإلحساس
بــالــرحــابــة داخ ــل املـقـصــورة .ويتميز الـطــراز
الـجــديــد بتصميم انـسـيــابــي خــارجــي ،فيما
يوفر تصميمها الداخلي لسائقها وركابها
خـيــارات مبتكرة الستغالل الــوقــت فــي أثناء
الــرح ـلــة واالس ـت ــرخ ــاء بـنـمــط ســامــة وأم ــان
فخم .ومن املقرر أن تنطلق عمليات إنتاجه
خــال النصف الثاني مــن عــام  ،2021ليكون
الطراز األكثر تقدمًا تقنيًا لدى الشركة.
يـجـمــع ال ـط ــراز أحـ ــدث تـقـنـيــات «ب ـ ــي.إم» في
االبـتـكــار واستراتيجية التصميم والقيادة
ال ــذاتـ ـي ــة واالت ـ ـصـ ــال والـ ـط ــاق ــة ال ـك ـهــربــائ ـيــة
وال ـخــدمــات ،كــذلــك ف ــإن مفهومه مـبـنـ ّـي على
االس ـتــدامــة فــي أق ـســام مـتـنــوعــة مــن املــركـبــة،
مثل الخصائص اآليروديناميكية املطورة،
والتصميم الذكي خفيف الوزن ،واالستخدام
املكثف للمواد الطبيعية املعاد تدويرها.
ويـتـكــون نـظــام الـجـيــل الـخــامــس مــن تقنية
 eDriveلـلـقـيــادة بــالـطــاقــة الـكـهــربــائـيــة من
م ـحــركــن كـهــربــائـيــن وأن ـظ ـمــة إلـكـتــرونـيــة
وتقنيات الشحن والبطارية عالية القدرة،
ليمنح املركبة كـفــاءة استثنائية ،علمًا أن
تقنيات الشركة تتيح توليد طاقة يتجاوز
أقـ ـص ــاه ــا  370ك ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــوواط 500/حـ ـص ــان،
لـيـنـطـلــق طـ ــراز  BMW iXم ــن ال ـث ـبــات إلــى
سرعة  100كيلومتر في الساعة خالل زمن
ّ
ثوان.
يقل عن 5
ٍ
وي ـت ـي ــح م ـس ـت ــوى ال ـط ــاق ــة اإلجـ ـم ــال ــي ال ــذي
يتخطى  100كيلوواط ساعي ،ألحــدث جيل
مــن الـبـطــاريــات عالية الـجـهــد ،تحقيق مدى
ق ـي ــادة ي ـت ـجــاوز  600كـيـلــومـتــر ضـمــن دورة

مخطط إعادة إعمار اليرموك غير قابل للتنفيذ ()Getty

تتشابه مخططات النظام السوري لالستيالء على عقارات مخيم اليرموك الذي احتضن الالجئين الفلسطينيين في
دمشق ،مع قانون أمالك الغائبين اإلسرائيلي والذي فقدوا بموجبه أرضهم وديارهم لتتكرر نكبتهم بعد  70عامًا

نكبة مخيّم
اليرموك

استنساخ «قانون أمالك الغائبين» في دمشق
عمار الحلبي

يتابع الفلسطيني السوري رامي،
ب ـح ـس ــرة ،ع ـبــر ش ــاش ــة ج ــوال ــه من
مـ ـك ــان إق ــامـ ـت ــه فـ ــي م ــدي ـن ــة مــاملــو
جنوب السويد ،كيف جرى نهب ملكية منزله
ّ
املخطط التنظيمي ّ
ملخيم
في سورية ،بموجب
ال ـيــرمــوك ال ــواق ــع جـنــوب الـعــاصـمــة الـســوريــة
والـصــادر ًعــن حكومة النظام .ال أستطيع أن
أحرك ساكنا يقول رامي الذي رفض ذكر اسمه
بالكامل حفاظا على سالمة أقاربه املوجودين
في ســوريــة ،بينما يتحدث عن ضياع كل ما
كان يملكه في دمشق ،رغم أنه أنفق من عمره
 7أعـ ـ ــوام كــام ـلــة م ــن أجـ ــل ج ـمــع قـيـمــة امل ـنــزل
ال ــذي كــانــت الـعــودة إلـيــه بمثابة الخطة «ب»
ف ــي ح ــال ع ــدم ت ـجــديــد ال ـح ـكــو ّمــة الـســويــديــة
لحمايته الـفــرعـيــة( ،ل ـجــوء مــؤقــت مـ ّـدتــه عــام
قابل للتجديد ومـشــروط بالعودة إلــى البلد
األم بعد زوال الخطر) ،قائال »:لم أحصل على
اللجوء السياسي والعودة إلى سورية قائمة
في أي لحظة وال أعرف ماذا سنفعل».

يجمع الطراز أحدث تقنيات «بي.إم» في االبتكار واستراتيجية التصميم والقيادة الذاتية ()Getty

اختبار  ،WLTPبما يعادل أكثر من  300ميل،
حسب إج ــراءات االختبار الفيدرالي لوكالة
حماية البيئة األميركية.
وت ـت ـيــح ال ـت ـق ـن ـيــات إمـ ـك ــان ال ـش ـحــن ال ـســريــع
للمركبة بالتيار املستمر حتى  200كيلوواط،
وشحن البطارية من  %10إلى  %80خالل أقل
مــن  40دقـيـقــةُ .
وصـمـمــت الـبـطــاريــات لتكون
جزءًا من دورة مصادر طويلة األمد ،وتسهم
في توفير نسبة إعادة تدوير مرتفعة .وثمة

شحن البطارية من
 %10إلى  %80خالل أقل
من  40دقيقة

مجموعة أدوات تكنولوجيا جــديــدة تظهر
ألول م ــرة ف ــي ه ــذا ال ـط ــراز م ـن ـصــة ،لتسجل
ت ـق ــدم ــا ك ـب ـي ـرًا ف ــي م ـس ـت ــوى الـ ـقـ ـي ــادة اآلل ـي ــة
ُ
والخدمات الرقمية .وطـ ّـورت قدرة الحوسبة
ملـعــالـجــة ب ـيــانــات يــزيــد حـجـمـهــا  20ضعفًا
مقارنة بالطرازات السابقة.
عضو مجلس إدارة «بــي.إم» ،قسم التطوير،
فــرانــك ويـبـيــر ،ق ــال« :ن ـضــع مـعــايـيــر جــديــدة
للتنقل بفضل تكنولوجيا مبتكرة في طراز
 BMW iXالــذي يتميز بتمتعه بقدرة فائقة
على معالجة البيانات وإمكانات االستشعار
القوية التي تتفوق على ما تتميز به أحدث
ال ـط ــرازات املـتــوافــرة لدينا حــالـيــا ،إذ يتمتع
ويـ ـ َّ
بتقنيات الجيل الـخــامــس ُ
ـزود بوظائف
ج ــدي ــدة وم ـط ــورة لـلـقـيــادة الــذات ـيــة وال ــرك ــن،
كذلك فإنه يعتمد على هــذا الجيل في نظام
القيادة الكهربائية الخاص بمجموعتنا».

استنساخ «قانون أمالك الغائبين»
اإلسرائيلي

ي ـت ـشــابــه هـ ــذا الـ ـق ــان ــون ،م ــع «قـ ــانـ ــون أم ــاك
الـغــائـبــن» ال ــذي أقـ ّـرتــه حـكــومــة االح ـتــال في
 20مـ ـ ــارس/آذار  ،1950وال ــذي ي ـعـ ّـرف كــل من
ّ
ُ
ه ّجر او نــزح أو تــرك حــدود فلسطني املحتلة
سبب
حتى نوفمبر/تشرين الثاني  1947ألي ّ ٍ
كان بما في ذلك املعارك مع االحتالل على أنه
ّ
ويخول لسلطات االحتالل االستيالء
«غائب»

على أمــاك الغائبني .ويشترك «قانون ّأمالك
ّ
مخيم اليرموك» بأنهما
الغائبني» و»تنظيم
ال يعترفان بملكية أصحاب األرض النازحني
والــاج ـئــن ،وي ـقــول إبــراه ـيــم الـعـلــي الـبــاحــث
ف ــي «م ـج ـمــوعــة ال ـع ـمــل م ــن أج ــل فلسطينيي
ُ
ّ
سـ ــوريـ ــة»« :إن س ــك ــان امل ـخ ـ ّـي ــم هـ ـ ّـجـ ــروا على
دفعات من تاريخ  16ديسمبر /كانون األول
ّ
 ،2012وحتى  22مايو /أيار  2018وأصبحوا
ّإمـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ــازحـ ـ ــن داخـ ـ ـ ـ ــل سـ ـ ــوريـ ـ ــة أو الجـ ـئ ــن
ً
خــارج ـهــا» ،الفــتــا إل ــى أن  %54مــن الــاجـئــن
ّ
ً
الفلسطينيني ُفــي ســوريــة ع ـمــومــا تــوجـهــوا
إلــى لـبـنــان .وشـ ّـيــد مخيم الـيــرمــوك منتصـف

ع ــام  1954عـلــى مـســاحــة  220هـكـتــارا جنوب
حــي امل ـيــدان الــدمـشـقــي ،واسـتــأجــرتــه «الهيئة
الـعــامــة لــاجـئــن الفلسطينيني فــي ســوريــة»
ودفعت وكالة «أونروا» كامل التكاليف املالية،
بحسب دراســة صــادرة عن «مجموعة العمل
مــن أجــل فلسطينيي ســوريــة» ،والـتــي حــددت
ّ
ّ
املخيم قبل الثورة السورية بـ 600
عدد سكان
ألف سوري ونحو  230ألف فلسطيني .وبعد
الحرب وتهجير أهالي املخيم بينت عمليات
املسح امليدانية تدمير  %20من مساحة املخيم
بـشـكـ ٍـل كــامــل ون ـحــو  %40م ــن األب ـن ـيــة يمكن
ّ
االس ـت ـفــادة منها وإعـ ــادة الـســكــان إلـيـهــا ،في
حني أن  %40أخــرى ّ
تعرضت لضرر بدرجات
متفاوتة ،وفق املصدر ذاته.
وف ــي ال ـتــاســع وال ـع ـشــريــن م ــن شـهــر يــونـيــو/
حــزيــران املــاضــي ،أعلنت محافظة دمشق عن
امل ـخ ـطــط الـتـنـظـيـمــي ال ـع ــام ملـنـطـقــة ال ـيــرمــوك
برقم  ،3/298وال ــذي جــاء ضمن القانون رقم
ّ
تنظيمية أو
 ،10وينص على «إحــداث منطقة
ّ
ّ
التنظيمي العام للوحدات
أكثر ضمن املخطط
ّ
ّ
اإلداري ـ ــة» .وعـقــب إص ــدار املخطط التنظيمي
ف ـت ـحــت م ـحــاف ـظــة دم ـش ــق بـ ــاب االع ـت ــراض ــات
لألهالي ممن لديهم حقوق عقارية في املنطقة
ّ
ّ
التوجه
املخيم عليه
(كــل من يملك عـقـ ًـارا في
إلى محافظة دمشق إلثبات ملكيته عبر عقد
شراء أو حكم محكمة للعقار أو فواتير املياه
والكهرباء أو أي ما يثبت ملكية املنزل) ،لكن
ّ
ّ
تكمن املشكلة ،في أن غالبية سكان اليرموك
خـ ــارج امل ـخ ـ ّـيــم ،ب ـعــد املـ ـع ــارك ال ـطــاح ـنــة الـتــي
دارت داخ ـلــه ،والـتــي انتهت بسيطرة تنظيم
«داع ـ ــش» عـلـيــه ،ث ــم خ ــروج ــه بـمــوجــب اتـفــاق
ّ
سري مع النظام السوري إلى بادية السويداء،
ّ
ّ
وبــالـتــالــي ف ــإن ســكــان املـخــيــم س ــواء مــن نــزح
منهم إلى مناطق املعارضة السورية ،أو لجأوا
إلــى الــدول املـجــاورة أو الــدول األوروب ـيــة غير
ً
قادرين على الحضور وتثبيت امللكية ،فضل
عن أن من بقوا في دمشق ،بعضهم فقد وثائق
إثبات امللكية ،وفق إفادة رئيس بلدية سابق
في ريف دمشق ،رفض الكشف عن هويته.
هندسة االستيالء
على المخيم بالقانون

ً
ً
مهندسا سابقا كان
قابلت «العربي الجديد»

ـف دم ـش ــق ،طلب
يـعـمــل رئ ـيــس ب ـلــديــة ف ــي ري ـ ً
ع ــدم الـكـشــف عــن هــويـتــه خــوفــا عـلــى عائلته
امل ــوج ــودة فــي دم ـشــق ،مــوضـحــا أن ــه سـبــق أن
ّ
شــارك في وضــع مخططات تنظيمية سابقة
وتــابــع« :املـخـطــط التنظيمي يـجــب أن يكون
نتيجة احـتـيــاج ،وهــذا االحـتـيــاج نــوعــانّ ،إمــا
ّ
ّ ً
ً
تنظيميا
أن يقترح املجلس املحلي مخططا
ملنطقته م ـ ّـرة كــل سـبــع س ـن ــوات ،أو أن يكون
املـخـ ّـطــط التنظيمي جــاء بـنـ ً
ـاء على طلب من
البلدية ،والتي هي أعلى سلطة في الوحدات
اإلدارية».
ّ
مخيم اليرموك منطقة
وأضــاف املهندس ،أن
ّ
مستقلة وفيه مجلس بلدي وبلدية منتخبة،
ً
مــن  30ع ـضــوا ووف ــق ال ـقــانــون الـقــديــم كــانــوا
ّ
هم أصحاب الـقــرار الوحيد في طلب مخطط
تنظيمي وتغير األمر بعد إصدار القانون رقم
 ،10الصادر عام  2018والذي سحب الصالحية
ّ
من البلديات وأتاح للمحافظة إصدار مخطط
تنظيمي دون الرجوع إلى البلدية.
مسح الهوية الفلسطينية

تعويضات المالك
في مخيم اليرموك
لن تزيد عن  %10من
قيمة العقار
 % 54من الالجئين
الفلسطينيين
في سورية
توجهوا إلى لبنان
ّ

ّ
اط ـل ـع ــت «الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ع ـل ــى امل ـخــطــط
التنظيمي وال ــذي نشرته صحيفة «الــوطــن»
ال ـس ــوري ــة ف ــي ش ـهــر ي ــول ـي ــو/ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ّ
مخيم الـيــرمــوك إلــى ثالثة
وبموجبه ينقسم
أق ـســام كــل منطقة لـهــا ن ـظــام مـخـتـلــف .وهنا
ّ
ً
ّ
حاليا
«املخيم
يعلق رئيس البلدية السابق:
ّ
فيه مناطق مخالفة ومناطق منظمة ،وتقسيم
ّ
امل ـخ ـ ّـي ــم ف ــي امل ـخ ــط ــط ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي إلـ ــى ث ــاث
مناطق يهدف إلــى إنشاء منطقة فيها أبــراج
وأخ ــرى فيها فـيــات فــاخــرة وثــالـثــة شعبية،
وب ـع ــد ذلـ ــك ي ـتــم إجـ ـ ــراء تـغـيـيــر دي ـمــوغــرافــي
للمنطقة عبر توطني موالني للنظام».
الـ ـتـ ـخ ـ ّـوف األكـ ـب ــر ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـدث ع ـن ــه رئ ـيــس
ّ
الـبـلــديــة ،هــو أن املـخــطــط غـيــر قــابــل للتنفيذ
مــن الناحية الواقعية رغــم أنــه يسرق حقوق
األه ــال ــي ويـسـتــولــي عـلــى أمــاك ـهــم ،موضحا
أن« :الـنـظــام فــي وضـعــه الـحــالــي ال يستطيع
ّ
إعمار منطقة تكلف مليارات الدوالرات ،وعلى
ّ
سبيل املثال املنطقة التنظيمية في حي املزة
والتي كــان من املفترض أن تكون جاهزة في
عام  2016لم يتم إجراء أي عملية إعمار فيها
ّ
حتى اآلن».
املؤشرات السابقة يراها إبراهيم العلي نذير
خـطــر ع ـلــى إل ـغــاء مــا ك ــان يتمتع بــه املخيم
مـ ــن خ ـص ــوص ـي ــة ،ل ـك ــون ــه ح ــاض ـن ــة شـعـبـيــة
لــاجـئــن ،خــا ّصــة بـعــدمــا تــم تـحــويــل املخيم
من إدارة مستقلة إلى حي من أحياء دمشق.
وأضـ ــاف ال ـع ـلــي ،أن الـشـكــل ال ـجــديــد املـقـتــرح
ً
ً
ً
كبيرا ويجعل من
عمرانيا
تغييرا
سيحدث
ً
ً
املـخـ ّـيــم ج ـ ً
ـزرا وأب ــراج ــا وكـتــا أسمنتية غير
مترابطة ،كما يزيل البنية السكانية الحالية،
ً
ً
ّ
عموما
املخيمات
موضحا في هذا السياق ،أن
ل ـهــا رم ــزي ــة ن ـضــال ـيــة وث ــوري ــة لـ ــدى الـشـعــب
الفلسطيني فهي إحدى الشواهد الحية على
جــري ـمــة االحـ ـت ــال الـ ــذي ط ــرد وه ـج ــر شعب
فلسطني عــام  1948وبقاء املخيم يعني بقاء
قضية الالجئني حية.
قضم المباني

تـنـقـســم عـ ـق ــارات امل ـخ ـيــم م ــن نــاح ـيــة املـلـكـيــة
إلــى ثالثة أن ــواع ،األول هــو «أراض ــي النمرة»
وتعود ملكيتها إلى «الهيئة العامة لالجئني

الـفـلـسـطـيـنـيــن» (ح ـكــوم ـيــة س ــوري ــة) وتـبـلــغ
م ـســاحــة ال ـن ـم ــرة الـ ــواحـ ــدة بـ ـح ــدود  48مـتــرا
مــربـعــا ،وزع ــت ه ــذه األراضـ ــي عـلــى الالجئني
عند تأسيس املخيم مطلع خمسينيات القرن
املاضي بمعدل نمرة واحدة لكل عائلة ،وتشكل
هذه األراضي حوالي  %15من مساحة املخيم
الحالية وفــق الخريطة التنظيمية للمخيم،
أم ــا ال ـنــوع الـثــانــي فـهــي ع ـقــارات سـنــد تمليك
«ط ــاب ــو» م ــن ال ـس ـجــل ال ـع ـق ــاري وهـ ــذا ال ـنــوع
مدفوع ثمنه من قبل املالكني ،ولكنه ال يتجاوز
في أحسن األح ــوال  %5من سكان املخيم ألن
غالبية العقارات غير مفرزة وغير قابلة للفرز
(ال يمكن توزيعها) ومعظم الفلسطينيني غير
حاصلني على هذا النوع من امللكية ،في حني
أن الـنــوع الـثــالــث فهو ملكية بموجب وكالة
كاتب عدل أو حكم قضائي ويتملك وفق هذا
الـنــوع الكثير مــن سكان املخيم ،وهــذا النوع
أيضا يدفع الفلسطيني ثمنه ،بحسب العلي.
وتـ ــابـ ــع« :املـ ـخـ ـط ــط الـ ـج ــدي ــد ي ـق ـضــم ح ـ ــارات
ً
ً
ً
كبيرا تختفي
عمرانيا
تغييرا
كاملة ويحدث
معه مالمح املخيم ،ويقسم املخيم إلــى ثالث
م ـنــاطــق رئ ـي ـس ـيــة ،األول ـ ــى  93ه ـك ـتــار األك ـثــر
ضـ ً
ـررا والثانية  48هكتارا متوسطة الضرر
والثالثة  79هكتارا قليلة التضرر ،وال يسمح
بـعــودة أكـثــر مــن  % 40مــن سـكــان املخيم إلى
املنطقة قليلة التضرر بشرط إثـبــات امللكية،
َب َ
يد أن هذا الشرط قد يكون غير قابل للتحقق
ألس ـب ــاب تـتـعـلــق بــال ـقــوانــن واألن ـظ ـم ــة الـتــي
سنتها ال ــدول ــة كــالـقــانــون رق ــم  10أو تتعلق
بالالجئني بسبب فقدانهم األوراق الثبوتية
أو وجودهم خارج البالد».
وتـ ـلـ ـق ــت مـ ـح ــافـ ـظ ــة دم ـ ـشـ ــق نـ ـح ــو  10آالف
ّ
خــطــط التنظيمي من
اع ـتــراض عـلــى شـكــل املـ ً
فلسطينيني سوريني ،وفقا ملا ذكــره املحامي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ال ـ ـسـ ــوري نـ ــور ال ــدي ــن سـلـمــان
والــذي يعيش في دمشق ،بحسب ما جاء في
مـنـشــور عـلــى صـفـحـتــه ف ــي «ف ـي ـس ـبــوك» وفــي
 26أغـسـطــس/آب املــاضــي ،أص ــدرت محافظة
دم ـشــق قـ ـ ـ ً
ـرارا بــال ـتــريــث ف ــي إص ـ ــدار املـخـطــط
التنظيمي النهائي ملخيم اليرموك ،وتشكيل
ّ
للمخيم.
لجنة لدراسة «الحلول املستقبلية»
ّ
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـص ــدد ي ــؤك ــد أي ـم ــن أبـ ــو هــاشــم،
ّ
ّ
لتجمع نصير (تجمع حقوقي
املنسق العام
لفلسطينيي س ــوري ــة) أن ه ــذا الـ ـق ــرار هــدفــه
امتصاص النقمة الكبيرة لدى الفلسطينيني،
وتضييع املزيد من الوقت من أجل منع عودة
األهالي إلى املخيم».
تعويضات غير مجدية

ي ـس ـت ـنــد امل ـخ ـط ــط ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ف ــي ت ـعــويــض
أصـحــاب األم ــاك املشمولة بــإعــادة التنظيم،
إلى املرسوم رقم  5لعام  1982والــذي يحصر
التعويض ُوفق مساحة البناء وليس األبنية
والشواغل املشادة عليه ،وتوزيعها إلى أسهم
بني املالكني ،بحسب أبو هاشم والــذي اعتبر
األم ــر مـجـحـفــا بـحـقــوق املــال ـكــن ف ــي املـنــاطــق
الـتــي تخضع إلع ــادة التنظيم ،إذ لــن تتعدى
نسبة التعويض بأقل مــن ربــع قيمة العقار،
ومــع فــروقــات األس ـعــار والتضخم الـحــاد في
الليرة الـســوريــة ،وحـســاب التعويضات وفق
نسب تقل ً
كثيرا عن القيمة الحقيقة للعقارات،
قد ال يتعدى ما يحصل عليه املــاك  %10من
قيمة عقارهم في أحسن األحوال.

14

آراء

األحد  29نوفمبر /تشرين الثاني  2020م  14ربيع اآلخر  1442هـ ¶ العدد  2281السنة السابعة
Sunday 29 November 2020

األحد  29نوفمبر /تشرين الثاني  2020م  14ربيع اآلخر  1442هـ ¶ العدد  2281السنة السابعة
Sunday 29 November 2020

ّ
لفي يا دنيا

فلسطين ...االنتقال من الدفاع إلى الفعل المبادر

َ
مكرت فئة من رواد التواصل االجتماعي ،أخيرًا ،بالشيخني ،ابن باز وابن عثيمني،
ّ
باستعادة فتاوى قديمة منسوبة إليهما تكفر القائلني بدوران الكرة األرضية ،غير
ّ
أن مكرهم ّ
ارتد إلى حلوقهم؛ ألنه ثبت بالدليل القاطع أن الشيخني كانا على حق في
ً
ما ذهبا إليه ،وأن األرض ال تــدور فعال .وعلى ذلــك ،تجوز السخرية من هــذه الفئة
التي رامــت الصيد في املياه العكرة ،في محاول ٍة بائس ٍة منها للنيل والسخرية من
ّ
علمائنا األجلء ،الذين جمعوا بني علوم الدين والفلك .وفي الوسع اعتبار ما قلته عن
ّ
ّ
املتخرصة.
«السخرية» فتوى جائزة ضد الفئة
ّ
والحال أن ّ
لدي من الدالئل والبراهني ما يعزز النظرية املنسوبة إلى الشيخني ،منطلقًا
من فرضية قوامها أن دوران الكرة األرضية مسألة نسبية تعتمد على الزاوية التي
تنظر منها كل فئة إلى األرض ،واستنادًا إلى ذلك ،يمكننا البرهنة أن األرض «تدور»
ً
بشعوب
و«ال تدور» ،وكلتا النظريتني صائبة ،وسأفسر ذلك :األرض ال تدور ،فعال،
ٍ
تجمدت األرض تحت أقدامها منذ عقود طويلة ،وال ّ
ّ
يغير الزمن فيها شيئًا ،تتشابه
ّ
ّ
منجزات تشعرها بتبدل األحوال.
لديها األعوام وتتكرر ،وال تحمل لها أي
ٍ
ً
مثال ،أن نقنع مواطنًا ّ
عربيًا توقفت ساعته السياسية عند
من الصعوبة بــزمــان،
الحجاج بن يوسف الثقفي ،أن «األرض تدور» وتنبت الحريات والديمقراطيات؛ ألنه
َ ّ
مكرور يعيد إنتاج قمعه وسوطه وسيفه وزنزانته
اج
ٍ
باختصار ال يرى غير حج ٍ
ّ
في كل العصور العربية ،ال يتبدل فيها غير الــرؤوس التي «أينعت وحان قطافها».
ومن املستحيل أن نقنع مواطنًا ّ
عربيًا ّ
تحجرت عيناه على معاهدة سايكس بيكو أن
األرض دارت ّ
وتبدلت؛ ألنه يرى ّأن معاهدة التفتيت والتجزيء لم تزل قائمة منذ قرن،
ُ
ً
قاعدة والوحدة استثناءً.
بل تفاقمت وتعاظمت ،حتى غدت القطرية
وكيف نقنع مواطنًا ّ
عربيًا ّ
تيبست عيناه على صورة «الزعيم األوحد» ،و«الزعيم الهبة
من اإلله» ،أو على غرار ما كان يهتف به بعض قطاعات الشعب السوري غداة انقالب
حافظ األسد على رفاقه في حزب البعث« :سألنا الله املدد فأرسل إلينا حافظ األسد».
ولو قلنا لهذا املواطن إن حافظًا مات ،ألجاب« :إن من يعبد حافظًا ال يموت» ،بدليل ما
كانت قد تناقلته وسائل إعالم سابقًا عن شبان يؤدون الصالة لصورة بشار األسد،
سليل حافظ ،و«من شابه أباه فقد ظلم».
وكيف نقنع مواطنًا ّ
عربيًا يــراوح بــن جــوع وبطالة ،وبــن فقر ومهانة ،منذ عهود
ّ
«االستقالل» وما قبلها ،بأن في وسع األرض التي «تــدور» أن تنقله يومًا إلى عالم
الرفاهية والتأمني الصحي والعالج املجاني ،وإلى ردم الفجوة في معدالت ّالدخل ،ليس
بينه وبني الفرد األجنبي ،بل على األقل بينه وبني الفرد اإلسرائيلي الذي يبلغ معدل
دخله عشرة أضعاف ّ
معدل نظيره الفلسطيني.
ّ
وكيف نقنع هذا املواطن بالتحديث والتطور ،مدللني على «دوران األرض» بامتالكه
وسائل وأدوات حديثة لم يكن يمتلكها أسالفه ،غير أن ّ
حجتنا بالغة الضعف أمامه؛
ألنــه سيقول ،باختصار ،إن كــل مــا فعلته التكنولوجيا املـسـتــوردة أنها أتــاحــت له
أن يقرأ كتاب «فن الطبخ» على جهاز الحاسوب بدل شرائه ،وأن األســاس هو نقل
ّ
مستورد
العلوم ذاتها التي تمكنه من صناعة الحاسوب في بلده ،ال أن يكون محض
ٍ
ً
بأقوام يسبقون األرض
منتجات التكنولوجيا .في املقابل ،األرض تدور ،فعال ،ولكن
ٍ
ذاتها ،بعلومهم وأفكارهم وحقوقهم ّ
وحرياتهم ،فيما تحاول األرض اللحاق بهم
بال جدوى .أولئك فقط من يشعرون ّ
بتغير الزمن ،عندما يرون زعماءهم يتغيرون،
وبالدهم ّ
تتطور.
شيء من حوله ّ
يتحرك،
باختصار ،يستحيل إقناع الواقف أن األرض تدور ،وأن أي
ٍ
بسقوف أوط ــأ مــن العتبات ،وتــرتــد إلـيــه كصخرة
فكيف بــواقــف تصطدم أحــامــه
ٍ
عقاب ّ
سيزيف ،كأنها ٌ
أبدي ملن يجرؤ على الحلم.
ّ
وثمة مفارقة أخـيــرة ،فالعالم غاليليو كــان قد خضع ملحاكمة قاسية لقاء نظريته
ّ
وإيمانه بـ«دوران األرض» ،ويبدو اليوم أن ثمة محاكمات «إلكترونية» عكسية ،تعقد
ّ
اليوم ملحاكمة من يزعمون «عدم دوران األرض» ..و«لفي يا دنيا».

مصطفى البرغوثي

باسل طلوزي

ّ
نتذكر «طفل
عندما
الجيوبوليتيك»
جيرار ديب

«طفل الجيوبوليتيك يراقب والدة اإلنسان
ال ـجــديــد» ،إح ــدى أشـهــر لــوحــات سـلـفــادور
دالـ ــي .رس ــم دال ــي ال ـلــوحــة ال ـتــي تـمـيــل إلــى
السوريالية عام  1943في نيويورك .وملفردة
الجيوبوليتيك فــي العنوان داللــة خاصة،
فهي تشير إلى النزعة االستعمارية وإرادة
الهيمنة السياسية والعسكرية .وتـصـ ّـور
ال ـلــوحــة بـيـضــة ضـخـمــة ع ـلــى ش ـكــل ال ـكــرة
األرضية ،ينبثق منها طفل ،هو في الواقع
ً
أق ــرب إلــى أن يـكــون رج ــا يـحــاول الـخــروج
م ــن ب ــاط ــن هـ ــذه الـ ـك ــرة ب ـع ـنــف ،وك ــأن ــه في
ً
ً
ً
صـ ـ ــراع ،ت ــارك ــا وراءه خ ـيــطــا س ـم ـيــكــا من
ُ
الدماء النازفة .والرجل يطبق قبضته في
الخريطة املرسومة على البيضة على ّ
قارة
أوروبــا ،وباألخص «إنكلترا» .ولهذا داللة
عـنــد دال ــي ،فـقــد ح ــاول أن يعبر عــن وجهة
نـظــر سياسية تـجــاه صـعــود نـجــم أميركا
بعد انتصارها في الحرب العاملية الثانية.
مـ ــاذا ل ــو ك ــان دالـ ــي عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،هل
ك ــان أع ــاد رس ـمــه بـمــا يـتـنــاســب والتغيير
الجيوبوليتيكي اليوم؟ وهل كانت قبضته
سـتـكــون عـلــى أم ـيــركــا ،ف ــي ظ ــل ال ـت ـطـ ّـورات
التي تحدث فيها ،سيما بعد االنتخابات
الــرئــاسـيــة ،ومــا يحصل مــن أح ــداث عاملية
عـلــى الـصـعــد ك ــاف ــة؟ فـهــل ك ــان ذل ــك الـطـفــل
سـيــراقــب م ـج ـ ّـد ًدا والدة اإلن ـس ــان الـجــديــد،
اآلسـيــوي ربـمــا ،أو الــروســي ،أو ..؟ لــم يعد
ال ـع ــال ــم ع ـلــى ح ــال ــه ،ك ـمــا ت ــرك ــه س ـل ـفــادور
ّ
دالـ ــي .ك ــل ش ــيء ت ـغـ ّـيــر ،فـقــد ص ـعــدت دول،
ٌ
وانهارت تحالفات دولية ،وسقطت أنظمة،
ُ
واكتشفت مـصــادر جــديــدة للطاقة ّ
حركت
ً
الدول عسكريا لالستيالء عليها.
قـ ــال وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة األمـ ـي ــرك ــي ،ه ـنــري
ـث إل ــى رئ ـيــس تحرير
كـيـسـنـجــر ،ف ــي ح ــدي ـ
ٍّ
ق ـن ــاة «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» ،إن واش ـن ـط ــن وبـكــن
«ت ـنــزل ـقــان بـشـكــل م ـتــزايـ ٍـد نـحــو املــواج ـهــة،
وتديران دبلوماسيتهما بشكل صدامي».
ّ
تــوقــع كيسنجر هــذا الـسـيـنــاريــو ،والصني
ُ
ت ـع ـت ـبــر الـ ـي ــوم م ــن الـ ـ ــدول ال ـص ــاع ــدة على
الـســاحــة الـعــاملـيــة .استطاعت الـصــن ،بعد
ع ــام  ،1979االن ـط ــاق نـحــو االنـ ـخ ــراط في
ال ـن ـظــام ال ـع ــامل ــي .وف ــي ع ــام  ،2001دخـلــت
منظمة التجارة العاملية ،وعملت عام 2016
على تطبيق مشروعها االقتصادي إلحياء
طــريــق الـحــريــر ،وه ــو مــا ع ــرف ب ـ «الـطــريــق
ّ
جديةٍ لبناء النظام
والـحــزام»ّ ،في محاولةٍ
العاملي املتفلت من الهيمنة األميركية .كما

تـطـلــق ال ـصــن عملتها الــرق ـم ـيــة ،وتسعى
إل ــى جـعـلـهــا عـمـلــة عــامل ـيــة ،وذل ــك فــي وقــت
تتزايد فيه الدعوات إلى تخفيف االعتماد
على الــدوالر األميركي .فهل تقف الواليات
امل ـت ـحــدة م ـت ـفـ ّـرجــة؟ وه ــل س ـت ـكــون الـعـمـلــة
الصينية ً
سببا النــدالع مواجهة بني بكني
وواشنطن؟
ال يتوقف األمــر عند الصني وطموحاتها،
ف ـه ـن ــاك أكـ ـث ــر م ــن س ـب ــب ل ـن ـش ــوب ال ـح ــرب
املـ ـنـ ـتـ ـظ ــرة ،إذ قـ ــالـ ــت وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة
ال ـص ـي ـن ـيــة 23 ،نــوف ـم ـبــر /ت ـشــريــن ال ـثــانــي
ـرد على مــا ت ـ ّ
الـحــالــيّ ،إن بكني سـتـ ّ
ـردد عن
زي ــارة أم ـيــرال بـحــري أمـيــركــي إلــى تــايــوان.
وش ـ ّـدد املـتـحــدث بــاســم ال ـ ــوزارة ،تـشــاو لي
ّ
جـيــان ،على أن الـصــن تـعــارض بـشــدة ًّأيــا
من أشكال التبادل بني مسؤولي الواليات
املـ ـتـ ـح ــدة وت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان .هـ ـ ــذه االس ـ ـت ـ ـفـ ــزازات
تعتبرها الصني بمثابة إنذار حقيقي ،وقد
حرب ال هوادة فيها.
تدفع إلى
ٍ
عالم ما بعد دالي تتصاعد فيه الصراعات،
ال سيما عـلــى م ـصــادر الـطــاقــة ،فـقــد ق ـ ّـدرت

هـيـئــة املـســح الـجـيــولــوجــي األمـيــركـيــة ،في
ال ـعــام  ،2010احـتـمــال وج ــود مــا يـقــرب من
 122تريليون متر مكعب من مصادر الغاز
غير املكتشفة فــي حــوض شــرق املتوسط.
ً
عسكريا إلــى التقاتل
وهــذا ما حـ ّـرك الــدول
على حوض شرق البحر املتوسط ،فتداخلت
املصالح ،وأعيد خلط األوراق في التحالفات،
واسـ ـتـ ـيـ ـقـ ـظ ــت أحـ ـ ـ ـ ــام اإلم ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري ـ ــات
العثمانية ،والفارسية ،والفرنسية ،وغيرها
م ــن طــامـعــن ف ــي مـنـطـقــة ال ـش ــرق األوس ــط.
سيظل طفل الجيوبوليتيك يــراقــب والدة
عالم جديد ،كما راقــب والدة األمــركــة التي
بسطت نفوذها على العالم ما بعد الحرب
العاملية الثانية ،فطاملا علم الجيوبوليتيك
ه ــو الـعـلــم ال ـقــومــي ال ـجــديــد ل ـلــدولــة ،وهــو
عقيدة تـقــوم على حتمية املـجــال الحيوي
بالنسبة لكل العمليات السياسية ،سيظل
الـعــالــم يـتـغـيــر ،وسـيـظــل فــخ ثـيــوسـيــديــدز،
ّ
ّ
املؤرخ اليوناني ،يؤكد حتمية الصدام بني
القوى الصاعدة والقوى املهيمنة.
أخـيـ ًـرا ،سيعيد العالم بناء ذاتــه ،قد يكون
ذل ـ ــك ع ـب ــر ت ـث ـب ـيــت الـ ـق ــوى األم ـي ــرك ـي ــة مــع
حلفائها الغربيني ،الذين على ما يبدو لن
يتنازلوا عن فكرة «الرجل األبيض الحاكم».
ل ــذا ،ستعمل ب ـقــواهــا الـفــاعـلــة فــي الـعــوملــة
عـلــى إزالـ ــة كــل ال ـعــوائــق ال ـتــي بــاتــت تـهـ ّـدد
مصالحها.
(كاتب لبناني)

منذ انهيار مفاوضات كامب ديفيد وانطالق
االنتفاضة الثانية في فلسطني عام ،2000
وخ ـص ــوص ــا ب ـعــد أحـ ـ ــداث « 11سـبـتـمـبــر»
عــام  ،2001عملت الحكومات اإلسرائيلية،
وأذرع ـ ـ ـهـ ـ ــا مـ ــن املـ ـنـ ـظـ ـم ــات ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة،
ـوم م ـت ـع ـ ّـدد ال ـج ــوان ــب على
ع ـلــى ش ــن ه ـج ـ ٍ
الحركة الوطنية الفلسطينية ،غرضه نزع
إنسانية الفلسطينيني ونضالهم ،وتشويه
صورتهم ،ووضعهم على النطاق الدولي
في موقف الدفاع ،من خالل اغتيال الرواية
الفلسطينية وتكريس الرواية اإلسرائيلية،
للتاريخ ،واألحــداث ،والواقع برمته .وتركز
الهجوم اإلسرائيلي على خمسة محاور:
األول ،أن الفلسطينيني هم الذين يضيعون
فــرص الحل عبر الـتـفــاوض ،وأن العروض
اإلسرائيلية إلقامة دولة فلسطينية قوبلت
بالرفض الفلسطيني ،ألن الهدف الحقيقي
للفلسطينيني هو تدمير إسرائيل .والخبث
العميق في مضمون هذا الطرح أنه يسعى
إلى إلباس إسرائيل رداء الضحية ،وجعل
الـفـلـسـطـيـنـيــن ف ــي مــوقــع امل ـع ـتــدي .وعـلــى
الــرغــم مــن أن األم ــر يـبــدو جـنــونـيــا ،عندما
ّ
يـتــذكــر امل ــرء أن إســرائ ـيــل هــي ال ـتــي تحتل
أرض الفلسطينيني ولـيــس الـعـكــس ،وهي
التي نفذت واحدا من أسوأ أشكال التطهير

كاريكاتير

الـ ـع ــرق ــي ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــرن الـ ـعـ ـش ــري ــن ض ــده ــم،
وأن ـهــا ت ـمــارس تـجــاه الفلسطينيني نظام
األبــرت ـهــايــد األسـ ــوأ فــي ال ـتــاريــخ الـبـشــري،
وأن الساسة اإلسرائيليني كافة دأبوا على
رفض ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة،
ولكن املنهج اإلسرائيلي ّ
ترسخ في الوعي
السياسي والــدبـلــومــاســي الـعــاملــي ،بــل إنه
دخ ــل وع ــي امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي ،ع ـبــر جـهــود
التطبيع ،وفي إطار تبريره.
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي ،وسـ ـ ـ ــم ال ـ ـن ـ ـضـ ــال ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي
ب ــاإلره ــاب ،ومـقــاومـتــه الشعبية بالعنف،
وات ـهــام قــادتــه بــالـتـحــريــض ،كلما تـصـ ّـدوا
ولو بالكالم ،لالحتالل واألبرتهايد.
الـ ـث ــال ــث ،الـ ـهـ ـج ــوم ع ـل ــى ح ــرك ــة امل ـقــاط ـعــة
( )BDSووصـفـهــا ،على الــرغــم مــن طابعها
السلمي والحضاري ،بالالسامية .وتمديد
مصطلح الالسامية ،بعد احتكار اليهود
االنـتـســاب للعرق الـســامــي ،على الــرغــم من
أن الـيـهــود و كــل الـعــرب ســامـيــون ،ليشمل
أي ان ـت ـق ــاد إلس ــرائـ ـي ــل وس ـي ــاس ــات ـه ــا ،أي
الخلط املقصود بــن الـعــداء لليهود بشرا
وانـتـقــاد سـيــاســات الحكومة اإلسرائيلية
وم ـكــاف ـح ـت ـهــا ،واالحـ ـت ــال الـ ــذي ت ـمــارســه،
ّ
ونظام األبارتهايد الذي أنشأته .ويعزز هذا
املـحــور بانتظام جعل إسرائيل وحكامها
وح ــركـ ـتـ ـه ــا ال ـص ـه ـي ــون ـي ــة فـ ـ ــوق الـ ـق ــان ــون
الــدولــي ،ومنح الحصانة لهم من املساءلة

واملـحــاسـبــة .الــرابــع ،الهجوم على األســرى
الفلسطينيني وشهداء الشعب الفلسطيني،
ووص ـف ـه ــم ب ــاإلره ــاب ـي ــن ،ح ـتــى ل ــو كــانــوا
شهداء برصاص جيش االحتالل وهــم في
بيوتهم ومدارسهم ومظاهراتهم الشعبية،
ـال أك ـث ــر أشـ ـك ــال ال ـن ـض ــال سـلـمـيــة.
أو خـ ـ ٌ
ومــؤســف أن ه ــذا الـهـجــوم تـصــاعــد ليصل
إل ــى إج ـب ــار ال ـب ـنــوك املـقـيـمــة ف ــي فلسطني،
والـتــي تجني أربــاحـهــا مــن الفلسطينيني،
على إغالق حسابات األســرى ،وليصل إلى
درجــة الضغط على السلطة الفلسطينية،
لتغيير آليات دفع مخصصات األسرى التي
يستحقونها بكل ج ــدارة ،بتحويلهم إلى
حاالت
موظفني في وزارات وأجهزة ،أو إلى
ٍ
اجـتـمــاعـيــة ،ف ــي م ــا يـمـثــل مـ ّـســا بـكــرامـتـهــم
الــوط ـن ـيــة وح ـقــوق ـهــم اإلن ـس ــان ـي ــة .امل ـحــور
الخامس ،وهو ليس األخير ،االستمرار في
الهجوم على املناهج الدراسية الفلسطينية،
لتغييرها ونزع السمات الوطنية عنها ،مع
تجاهل تام لكل التحريض العنصري الذي
تنضح بــه املناهج اإلســرائـيـلـيــة ،ووســائــل
اإلعالم الصهيونيةّ ،
وتفوهات عدد كبير من
الساسة ورجــال الدين اإلسرائيليني الذين
لم يتورع بعضهم عن وصف الفلسطينيني
«حشرات وصراصير».
ومـ ــن دون االسـ ـتـ ـم ــرار ف ــي شـ ــرح م ـح ــاور
أخ ـ ــرى ل ـل ـه ـج ــوم ال ـص ـه ـي ــون ــي ،ال بـ ــد مــن

فهد

تحتاج المبادرة
االستراتيجية
الهجومية
المطلوبة ،إلى رؤية
واضحة وراسخة،
وتنظيم نشط مبادر

اإلش ــارة إلــى اآلث ــار الخطيرة الـتــي خلفها
الهجوم اإلسرائيلي فــي مختلف املحافل،
وم ـن ـهــا إدراج االتـ ـح ــاد األوروبـ ـ ـ ــي خمس
حــركــات سـيــاسـيــة فلسطينية وطـنـيــة في
قائمة اإلره ــاب ،وإق ــدام برملانات أوروبـيــة،
كالفرنسي واألملــانــي ،على حظر املقاطعة،
في اعـتــداء فظ على حرية الــرأي والتعبير
ال ـت ــي ت ـم ـثــل أس ـ ــاس ال ـف ـك ــر ال ــدي ـم ـق ــراطــي،
ـروط لتقييد التعاون
ومـحــاوالت فــرض شـ ٍ

مكارثية فرنسية
سالم الكواكبي

أودع نـ ـ ــائ ـ ـ ـبـ ـ ــان ف ـ ــرنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــان مـ ـ ــن ح ـ ــزب
«الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــون» ال ـي ـم ـي ـن ــي «امل ـ ـع ـ ـتـ ــدل»،
جوليان أوبير وداميان آباد ،رسالة رسمية
لــدى رئيس مجلس الـنــواب ،ريشار فيران،
مـطــالـبــن بـتـشـكـيــل مـجـمــوعــة ع ـمــل ضمن
البرملانّ ،
تسمى تقنيًا «مهمة إخبار» ،يكون
ّ
نشاطها مرتبطا بالتعرف على االنحرافات
الفكرية والعقائدية في األوساط الجامعية
فــي فــرنـســا .وق ــد ح ـ ّـدد ال ـنــائ ـبــان ،أحــدهـمــا
رئ ـي ــس امل ـج ـمــوعــة ال ـبــرملــان ـيــة ل ـل ـحــزب ،ما
يهدفان إليه في نقطتني أساسيتني :ظاهرة
«اإللغاء الثقافي» و«اإلسالمية اليسارية».
ت ـنـ ّـص ظــاهــرة «اإلل ـغ ــاء ال ـس ـيــاســي» ،التي
اعتبرتها الرسالة مستوردة من الواليات
املتحدة األمـيــركـيــة ،على منع التعبير في
ّ
املـجــال الـعــام عــن فـئــةٍ معينةٍ مــن املفكرين
ـادات عــدة ،مشيرين إلى
العتبارات واجـتـهـ ٍ
ٍ
أنه قد تم في السنوات األخيرة منع بعض
أصـ ـح ــاب الـ ـ ــرأي واألك ــادي ـم ـي ــن م ــن إل ـقــاء
محاضرات في معاهد العلوم السياسية أو
بعض الجامعات تحت تأثير ضغوط من
ُجـمــاعــات طالبية أو مــدنـيــة .وبـهــذا النص
املبهم ،يـحــاول النائبان اإلش ــارة ،مــن دون
اإلفصاح ،إلى ما حصل في بعض املنتديات
ال ـج ــام ـع ـي ــة الـ ـت ــي س ــاه ـم ــت اح ـت ـج ــاج ــات
الطلبة أو األساتذة فيها على منع أو إلغاء
ّ
م ـش ــارك ــات ك ــت ــاب م ـمــن تـتـمـيــز كـتــابــاتـهــم
ّ
بالرهاب من اإلســام أو التطرف اليميني
الفاضح .وبالفعل ،ومن دون أي قرار رسمي
مـكـتــوب ،آث ــرت بعض اإلدارات الجامعية،
االعتذار عن عدم إمكانية تنظيم محاضرات
لبعض رموز هذا التوجه ،بحجة عدم القدرة
على تأمني املكان والحذر املفهوم من ردود
احتجاجات طالبية.
فعل ناجمة عن
ّ
وبالعودة إلى بيان وقعه مثقفون يساريون
في الصيف املــاضــي ،يبدو أن هــذا املفهوم
ً
املستورد مــن أميركا كــان مستعمال منهم
تحديدا ألول مرة في الخطاب العام فرنسيًا،
لـ ــإشـ ــارة إل ـ ــى ال ـت ـح ـط ـيــم املـ ـعـ ـن ــوي الـ ــذي
ّ
يتعرض له بعض أصحاب الفكر اليساري.
واع ـت ـبــر ال ـب ـيــان أن ب ـعــض ال ـي ـســاريــن في
الحقل املعرفي ،ممن يواجهون الخط العام
املعتمد ،بطريقة جريئة ومن دون مواربة،
يتم عقابهم ومحاربتهم وإقـصــاؤهــم عن

إيران و«مقامرة» ترامب
حسام كنفاني

مع ّ
مؤسسات املجتمع املدني الفلسطيني،
والـتـضـيـيــق عـلــى م ـيــاديــن عـمـلــه .وتـتــولــى
ثالث مؤسسات إسرائيلية ،تديرها أجهزة
األمن اإلسرائيلية ،تنفيذ هجمات متتالية
ع ـلــى امل ــؤس ـس ــات الـفـلـسـطـيـنـيــة الــرسـمـيــة
واألهـلـيــة ،وعلى مؤسسات األمــم املتحدة،
ومختلف وك ــاالت التنمية الــدول ـيــة .وهــي
 NGO Monitorو UN Watchو،UK Lawyer
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ـ ــى الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارات وال ـ ـس ـ ـفـ ــارات
اإلسرائيلية وشبكات اللوبي الصهيوني،
م ـث ــل ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون الـ ـع ــام ــة األم ـي ــرك ـي ــة
اإلسرائيلية (إيباك) وغيرها.
الهدف املركزي لكل هذه املحاور واملنظمات
والـهـجـمــات هــو تـجــريــد الفلسطينيني من
ق ــدرت ـه ــم ع ـل ــى ال ـص ـم ــود واملـ ـق ــاوم ــة وم ــن
حـقــوقـهــم ،بـمــا ف ــي ذل ــك حـقـهــم ال ــذي يـقـ ّـره
القانون الدولي واملعاهدات الدولية واألديان
السماوية ،في مقاومة الظلم واالضطهاد،
وم ـحــاولــة سلبهم حـتــى حــق التعبير عن
الـ ــرأي ،وإج ـبــارهــم عـلــى الـبـقــاء فــي مــواقــع
الدفاع السلبي ،من دون القدرة على القيام
بمبادرات هجوميةٍ ضد من يضطهدونهم
ٍ
ويحتلون أرضهم ويسلبون حقوقهم .وال
ّ
التصدي لالستراتيجية الهجومية
يمكن
اإلســرائ ـي ـل ـيــة بــال ـب ـقــاء ف ــي م ــواق ــع ال ــدف ــاع،
واالستمرار في تقديم التنازالت ،على أمل
تـخـفـيــف ح ـ ّـدة ال ـه ـجــوم .ال ـقــانــون ال ــدول ــي،

والقانون اإلنساني الدولي ،ومواثيق األمم
املـتـحــدة وق ــرارات ـه ــا ،وال ـتــاريــخ اإلنـســانــي،
تعطي الفلسطينيني كامل الحق لالنتقال
إل ــى سـيــاســة م ـبــادرة هـجــومـيــة ،واإلص ــرار
الكامل على روايتهم ،وعلى حقوقهم .وأهم
عنصر في انتزاع زمام املبادرة الهجومية
تعرية نظام األبارتهايد والتمييز العنصري
اإلسرائيلي الــذي أنجبه االحـتــال األطــول
ف ــي ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث .واالن ـت ـق ــال ال ـفــوري
ـط م ــؤث ــرة ،تلتحم
إل ــى ب ـنــاء شـبـكــات ض ـغـ ٍ
بحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني،
ومـنـظـمــات املـقــاطـعــة ،وال ـق ــوى والـعـنــاصــر
ّ
التقدمية ووسائل اإلعالم في كل املجتمعات
األوروبية والدولية.
تحتاج املبادرة االستراتيجية الهجومية
امل ـط ـل ــوب ــة إلـ ــى رؤي ـ ــة واضـ ـح ــة وراسـ ـخ ــة،
وتنظيم نـشــط م ـبــادر ،ومنهجيةٍ مـثــابــر ٍة
ً
ال ت ـتــرك م ـس ــؤوال ،أو هـيـئــة ،أو حــزبــا ،أو
حكومة مــن دون محاولة إقناعها بعدالة
ال ــرواي ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة .وذلـ ــك ال يـمـكــن أن
يتحقق بجهود الفلسطينيني وحدهم ،بل
من خالل إحياء وخلق شبكات التضامن،
ّ
التحرر
في عودة إلى ما كان تقاليد حركة
ال ــوطـ ـن ــي ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة ،ق ـب ــل أن تـتـعـثــر
ط ــاق ــات ـه ــا ف ــي غ ـي ــاه ــب ات ـف ــاق ـي ــات ظ ــامل ــة،
وسلطة تحت االحتالل.
(األمني العام للمبادرة الفلسطينية)

معضلة المرتزقة في ليبيا
أنور الجمعاوي

منابر الـحــوار ،حيث يمكن أن يتم أحيانًا
تحميلهم وزر مواقف زمــاء لهم يحملون
الـفـكــر نـفـســه ،ول ـكــن سـبــق لـهــم أن ات ـخــذوا
ّ
متطرفة .وأسهل هذه املواقف التي
مواقف
يمكن استغاللها ملحاربتهم مساندة الشعب
الفلسطيني ،مسلوب األرض والحقوق ،فيتم
حينذاك اتهامهم بمعاداة السامية والحكم
على إنتاجهم الفكري بشكل َ
مبرم وقطعي.
إذا ،يبدو أن اليمني الفرنسي «املعتدل» يلجأ
مفهوم استخدمه يساريون في
إلى استعارة
ٍ
اإلش ــارة إلــى «اإلل ـغــاء الـثـقــافــي» واإلقـصــاء
ّ
الفكري ،ليقوم بتعميم الحالة لتغطي ما
ّ
حـصــل ،ون ــادرًا ج ـدًا ،مــع بـعــض متطرفيه.
ّ
بيان الصيف
ومن شبه املؤكد أن من كتب
ً
املاضي من اليساريني لم يظن وهلة أن كالمه
ّ
ـن مـعـتــدل رسـمـيــا،
سـيـصــب فــي فــائــدة ي ـمـ ٍ
ّ
يميل أكثر فأكثر إلى التطرف أو إلى إغراء
ّ
املتطرف الفرنسي ،للخروج
أصوات اليمني
م ــن مـسـتـنـقــع فـشـلــه ال ـس ـيــاســي .وت ـعــزي ـزًا
ملوقفهما ،يؤكد النائبان على ض ــرورة أن
ُ
ت ـف ـســح الـ ـص ــروح األك ــادي ـم ـي ــة امل ـج ــال لكل
التوجهات الفكرية ،وأن تتم مناقشة الفكر
املختلف بانفتاح وبــرؤيــة إيـجــابـيــة .كالم
ٍّ
حــق يجب السعي إلــى البحث عــن بطالنه
في الرسالة نفسها التي ستحمل تناقضًا
صارخًا مع ما أشار إليه النائبان من أهمية
حرية التعبير.
ي ـت ـطـ ّـرق ال ـنــائ ـبــان ،ف ــي ال ـق ـســم ال ـثــانــي ّمن
الرسالة /اإلحاطة ،إلى ما ّ
يسمونه تفشي
«اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة ال ـ ـي ـ ـسـ ــاريـ ــة» فـ ــي األوسـ ـ ـ ــاط
ّ
األك ــاديـ ـمـ ـي ــة ،مـ ـع ــززي ــن مــاح ـظ ـت ـهــم ه ــذه
بتصريح وزي ــر التربية الفرنسي إلحــدى
اإلذاع ــات ،عن خطورة هذا التوجه الفكري
لدى بعض األكاديميني ،ومعتبرًا أنه يعطي
تفسيرات للظاهرة اإلرهابية ،تكاد تقترب
من إيجاد التبريرات لها .كما أعاد الوزير
إدان ــة هــذه الظاهرة مــن خــال حديثه أمــام
النواب ،مشيرًا إلى «وجود
تيارات إسالميةٍ
ٍ
ي ـس ــاري ــةٍ ق ــوي ــة ل ـل ـغــايــة ف ــي ح ـقــل الـتـعـلـيــم
الـعــالــي ،وترتكب أعـمــاال ومــواقــف ذات أثر
سيئ فــي الـعـقــول» .والــوزيــر كما النائبان
يستهدفون ،بكالمهم هذا ،القسم األكبر من
الجسم األكاديمي الفرنسي العامل بحثًا أو
تدريسًا في العلوم اإلنسانية ،فاألكاديميون
ّ
ال ـفــرن ـس ـيــون ع ـمــومــا ،ع ــدا ث ــل ــةٍ مستقطبةٍ
ّ
وظيفيًا أو أيديولوجيًا ،يحاولون بجدية

سياسة تهيمن ،يومًا
وتسوق
بعد يوم،
ّ
حرية تعبير تحصرها
بما ترى هي أحقيته

عالية ،فهم الظواهر املتشابكة في املجتمع،
والتي تدفع بعض الشباب للوقوع في فخ
اإلره ــاب .ومــن خــال منهجيتهم العلمية،
ّ
يسترجعون العوامل املركبة التي ساهمت
وتـســاهــم فــي س ـلــوك األفـ ــراد والـجـمــاعــات.
وهـ ــم ب ــذل ــك ال ي ـس ـعــون ال ـب ـتــة إلـ ــى إي ـجــاد
ّ
مبررات لإلرهاب ،وإنما يحاولون ،بعلمية
وموضوعية ،تحليل الظواهر واستعراض
العوامل واستنتاج الفرضيات التي يمكن
أن تساعد فــي الـفـهــم ،كما فــي العمل على
تعديل السياسات العامة ،بما يفيد املجتمع
ّ
بمكوناته املتنوعة.
الفرنسي
لوهلة ،يخال للمتابع بــأن هناك تناقضا
صارخا في رسالة /إحاطة واحدة ،فالنائبان
تشكيل مجموعة
يطلبان من رئيس املجلس ً
ع ـم ــل ،يـمـكــن ال ـق ــول ص ــراح ــة إن ـه ــا «لـجـنــة
تحقيق» ملعرفة مــدى تغلغل ما يسمونها
اإلسالمية اليسارية في الوسط األكاديمي،
وتأثيره على الطالب وعلى اإلنتاج العلمي.
وفي املقابل ،هما ّ
ينددان بظاهرة «اإللغاء
الثقافي» التي يقع ضحيتها أحيانًا ّ
مقربون
من أيديولوجيتهم .وفي الواقع ،طرحهما
ذات سياسيةٍ تهيمن ،يومًا
متجانس مــع ٍ
بـعــد ي ــوم ،ت ـسـ ّـوق حــريــة تعبير تحصرها
ُ
بـمــا تــرى هــي أحـقـيـتــه ،وتـحــاكــم حــريــة من
يختلف معها في توجهاتها وتحليالتها.
ُ
ّ
املتكررة ،والتي تزين مثل هذا
أما اإلشارات
ال ـط ــرح ،ل ــدور فــرنـســا ال ــري ــادي فــي حماية
ال ـحــق ف ــي الـتـعـبـيــر ،ون ـشــرهــا قـيــم حـقــوق
اإلن ـس ــان ،ف ـصــار مــن املـمـكــن ال ـبــدء بالقلق
ّ
الجدي على مصداقيته ومآالته.
(كاتب سوري في باريس)

نـجـحــت بـعـثــة األمـ ــم امل ـت ـحــدة ف ــي ليبيا،
بـقـيــادة ستيفاني ويـلـيــامــز ،فــي تحقيق
اخـ ـت ــراق ــات م ـه ـ ّـم ــة ف ــي األزم ـ ـ ــة ال ـل ـي ـب ـيــة،
ّ
فـتـمــكـنــت ف ــي ف ـتــرة ق ـص ـيــرة م ــن تجميع
الـفــرقــاء الليبيني وإذاب ــة الجليد بينهم،
وع ـ ـقـ ــدت ج ـل ـس ــات ت ـ ـفـ ــاوض م ـث ـم ــرة فــي
ب ــرل ــن ،وج ـن ـيــف ،وبــوزن ـي ـقــة ،وغ ــدام ــس،
وتـ ــونـ ــسّ ،
رسـ ـخ ــت وق ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار،
ّ
ّ
والتوجه نحو بلورة حل سياسي جامع،
ّ
وأف ـض ــت إل ــى ات ـف ــاق أطـ ــراف األزمـ ــة على
ّ
تشريعية ورئاسية في
تنظيم انتخابات
ّ
ّ
التطور
ديسمبر /كانون األول .2021لكن
املـشـهــود على الصعيد الــدبـلــومــاســي لم
يــواك ـبــه ت ـحـ ّـول نــوعــي عـلــى األرض ،فما
زالــت البالد محكومة إداريــا بحكومتني،
إحــداهـمــا فــي الـشــرق وأخ ــرى فــي الـغــرب.
وما زال يسود البالد ْ
«جيشان» ،أحدهما
مدين بالوالء للواء املتقاعد خليفة حفتر،
واآلخـ ــر م ــوال لـحـكــومــة ال ــوف ــاق الــوطـنــي
ّ
املـعـتــرف بها ْ
دول ـيــاُ .يـضــاف إلــى ذلــك أن
املـقــاتـلــن األج ــان ــب م ــا زالـ ــوا فــاعـلــن في
ّ
ـرف
املـشـهــد الـلـيـبــي ،يستعني بـهــم ك ــل طـ ٍ
لتثبيت وجـ ــوده عـلــى األرض ،ويستند
الحتمال ان ــدالع الحرب
إليهم اسـتـعـ
ـدادا ّ
م ـ ــن ج ـ ــدي ـ ــدُ .
وي ـ ـمـ ــثـ ــل اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار وج ـ ــود
املرتزقة في الساحة الليبية خطرا قائما
ُي ّ
هدد سيرورة العملية السياسية والسلم
االج ـت ـمــاعــي .م ــدار ال ـس ــؤال ه ـنــا :مــا هو
ال ــوض ــع ال ـقــانــونــي لـلـمــرتــزقــة ؟ وم ــا هي
تــداع ـيــات ان ـخــراط ـهــم ف ــي مـعـتــرك األزم ــة
الليبية؟
ّ
بروتوكول1977امللحق
من
247
املادة
عرفت
ّ
باتفاقيات جنيف لسنة  1949املرتزق بأنه
«أي ش ـخــص ي ـج ــري ت ـجـن ـيــده خصيصًا
مـحـلـيــا أو ف ــي الـ ـخ ــارج لـيـقــاتــل ف ــي ن ــزاع
ً
ُ
فعال ومباشرة في األعمال
مسلح ،ويشارك ّ
ال ـع ــدائ ـي ــة ،وي ـح ــف ــزه ل ــاش ـت ــراك ف ــي ذل ــك
الرغبة في تحقيق مغنم شخصيُ ،
وي ْبذل
ً
له فعال من طرف في النزاع أو نيابة عنه،
وعد بتعويض مــادي ،يتجاوز بإفراط ما
ُيوعد به املقاتلون ( )...في القوات املسلحة
طرف في
الرسمية ،وهو ليس من رعايا أي
ٍ
النزاع ،وال مواطنًا مقيمًا في إقليم ُيسيطر
عليه أحد طرفي النزاع ،وليس عضوًا في
القوات املسلحة ألحد طرفي النزاع ،وليس
مــوفـدًا فــي مهمة رسمية مــن دول ــةٍ ليست
بوصفه عضوًا في قواتها
طرفًا في النزاع
ّ
امل ـس ـل ـحــة»« .وال ي ـحــق لــه الـتـمـتــع بــوضــع
املقاتل الرسمي أو أسير الـحـ ْـرب»( .املــادة
 .)147/ومن ّ
ثمة ،املرتزق شخص وصولي،
مــأجــور ،ومـقــاتــل غـيــر نـظــامــي ،خ ــارج عن
القانون .وجاء في ديباجة االتفاقية الدولية
ملناهضة تجنيد املــرتــزقــة واستخدامهم
ّ
وتمويلهم الـصــادرة عن األمــم املتحدة أن
«تجنيد املرتزقة واستخدامهم وتمويلهم
وتدريبهم للقيام بأنشطة ينتهك مبادئ
القانون الدولي مثل املساواة في السيادة
واالستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية
للدول وحــق الشعوب في تقرير املصير»
( ،)...و«أي شـخــص يــرتـكــب ّأيـ ــا م ــن هــذه
ّ
َ
الجرائم ينبغي إمــا أن ُيحاكم أو ُيسلم»)
ّ
مرتزق يشترك في ّأعمال
املادة« ( 3/1وكل
ٍ
جريمة ( ،)...ويحق أليّ
عدائية ( )...يرتكب
دولة طرف يوجد في إقليمها ( )...حبسه
وفقًا لقوانينها أو اتخاذ تدابير جنائية أو
ّ
شأنه(».املادة .)10/01
إجراءات تسليم في
ّ
وتفيد تقارير متواترة ،ملنظمات حقوقية
ّ
بحثية موثوقة ،بأن ليبيا أصبحت
ومراكز
ّ
وجـ ـه ــة م ـف ــض ـل ــة آلالف املـ ــرتـ ــزقـ ــة ال ــذي ــن
يعملون لحسابهم الشخصي أو لحساب
ّ
شركات أمنية ّ
متعددة الجنسيات.
خاصة
ّ
وتعزز حضور املقاتلني ّاألجانب مع اندالع
الحرب العبثية التي شنها اللواء املتقاعد
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خليفة حفتر على طرابلس ،في  4إبريل/
نيسان  ،2019بغاية إطــاحــة ن ــواة الــدولــة
املــدنـيــة فــي ال ـبــاد وإق ــام ــة حـكــم عسكري
ّ
ب ــدي ــل ع ـن ـهــا .ويـ ـب ــدو أن «م ـع ــرك ــة الـفـتــح
املبني» التي أعلنها خليفة حفتر لدخول
العاصمة ّ
بقوة السالح استنزفت الكتائب
ّ
القبلية الليبية املوالية له ،وكلفته خسائر
فادحة في العدد والـ ُـعـ ّـدة ،ودفعه ذلك إلى
اسـتـقــدام آالف املقاتلني األجــانــب لتعزيز
جـبـهـتــه ال ـق ـتــال ـيــة ،ودفـ ــع بـمـعـظـمـهــم إلــى
ّ
الخطوط األمامية .وجلهم من الجنجويد
السودانيني ،ومــن الـســوريــن ،واملصريني
وال ـت ـش ــادي ــن (حـ ــوالـ ــي  .)6000وال ـت ـحــق
أغ ـل ـب ـهــم ب ـص ـف ــوف امل ــرت ــزق ــة ف ــي ال ـح ــرب
األهلية الليبية ،بسبب أوضاعهم املعيشية
املتدهورة ومعاناتهم الخصاصة والبطالة
فـ ــي بـ ــادهـ ــم ،أو ب ـس ـب ــب ع ـ ــدم قـنــاعـتـهــم
بم َه ِنهم املتواضعة في بلدانهم ،وشوقهم
ِ
ْ
إلــى الحصول على رواتــب عالية ،أغرتهم
ّ
وزينت لهم االنخراط في أتون ْ
حرب دامية
ّ
كلفت بعضهم حياتهم (بني  1000و1500
دوالر شهريا) .كما استعانت املجموعات
ّ
املسلحة املوالية لحفتر بمرتزقة من شركة
ّ
«ف ــاغ ـن ــر» الـعـسـكــريــة ال ــروس ـي ــة ال ـخــاصــة
َ
و1600منتدب) ،املعروفة بخبرة
(بني1200
ّ
عناصرها ،وبانخراطها في بؤر التوتر في
سورية ،والقرم ،وأوكرانيا ،ودول أفريقية.
ويمتهن أفرادها القتال ّبرا وبحرا وجوا.
ويتقاضون مبالغ خيالية (بني  2300دوالر
شهريا مقابل خــدمــات لوجستية و5000
دوالر شهريا مقابل املشاركة في عمليات
قتالية مباشرة) .وكشفت القيادة العسكرية
األميركية في أفريقيا (أفــريـكــوم) التابعة
ـوزارة الدفاع األميركية من خالل تقارير
لـ ّ
مــوث ـقــة بــال ـصــور حــركــة مـكـثـفــة لعناصر
«ف ــاغ ـن ــر» ف ــي الـ ـت ــراب ال ـل ـي ـبــي ،ف ــي أث ـنــاء
معركة الفتح املبني وبعدها .واضطلعوا
ـوق مـحـكـ ٍـم على
ب ــدور ف ـعــال ف ــي ف ــرض ط ـ ٍ
العاصمة طرابلس .لكنهم لم يفلحوا في
اقتحامها ملا وجدوه من صد وضراوة في
القتال من قوات «بركان الغضب» التابعة
لحكومة الــوفــاق الــوطـنــي .وك ــان لهم دور
بارز في قيادة طائرات روسية الصنع في
حوزة كتائب حفتر وإصالحها وصيانتها.
يضاف إلى ذلك أنهم قاموا بتأمني تراجع
قوات حفتر من حول طرابلس ،ليتمركزوا
الحقا في الجفرة وســرت ومنطقة الهالل
النفطي .ويــذكــر أنهم ّ
درب ــوا جنود حفتر
على استخدام األسلحة الثقيلة ومنظومات
الــدفــاع ال ـجــوي ،روسـيــة الـ ّـصـنــع مــن طــراز
«بــانـتـسـيــر» ،وك ــذا كيفيات زراع ــة األلـغــام
وتــوج ـيــه ال ـط ــائ ــرات امل ـس ـ ّـي ــرة .وم ــارس ــوا
مهام غير قتالية من قبيل رسم سياسات
إع ــام ـي ــة لـتـلـمـيــع ص ـ ــورة ح ـف ـتــر وسـيــف
اإلســام القذافي ،وذلــك من خــال توجيه
ال ــرأي الـعــام عبر صحيفة صــوت الشعب
وق ـن ــاة ال ـح ــدث ف ــي ال ـش ــرق ال ـل ـي ـبــي .وفــي
املـقــابــل ،تفيد تـقــاريــر أخ ــرى ب ــأن حكومة
الــوفــاق الــوطـنــي اسـتـقــدمــت مقاتلني غير
نظاميني مــن ســوريــة والـصــومــال وتشاد.
وأوكلت إليهم مهام عدة ،من قبيل الرصد
والتدريب ،وحراسة الشخصيات ،وحماية
املواقع اإلستراتيجية.
عمليا ،كــان املرتزقة املنتدبون من طرفي
الصراع في ليبيا مجلبة لألذى ،وبابًا من
أبواب التدخل الخارجي وانتهاك السيادة
الليبية .وساهم استخدامهم في استفحال
األزمـ ــة وف ــي تـعـمـيــق ال ـج ــراح وإذك ـ ــاء نــار
الحرب ،وكلف حضورهم الليبيني خسائر
م ــادي ــة وب ـش ــري ــة ف ــادح ــة .وت ـف ـيــد ت ـقــاريــر
متواترة بأن املرتزقة كانوا ال ينسحبون
م ــن م ــدي ـن ــةٍ إال وي ـت ــرك ــون خـلـفـهــم مـقــابــر
جماعية ،وألغاما مبعثرة مميتة ،وبيوتا
ُ
ـات مــدن ـيــةٍ أو س ـيــاديــةٍ
م ـق ـف ــرة ،وم ــؤس ـس ـ ٍ
ّ
م ـه ــدم ــة (م ـس ـت ـش ـف ـي ــات ،مـ ـ ـ ــدارس ،دوائـ ــر

المرتزقة المنتدبون
من طرفي الصراع
مجلبة لألذى ،وباب
من أبواب التدخل
الخارجي وانتهاك
السيادة الليبية

حكومية  ،)..فهم من قساة القلوب الذين ال
يــرون حرجا في استهداف املواقع املدنية
ون ـه ــب امل ــواطـ ـن ــن ،وي ـع ـت ـم ــدون سـيــاســة
األرض املحروقة عند شعورهم بالهزيمة،
وال يــراعــون قــواعــد ال ـحــرب وال شروطها
وال أخــاقـهــا .واملـ ّ
ـرجــح أن تــدفــق املقاتلني
األج ــان ــب ع ـلــى لـيـبـيــا س ــاه ــم ف ــي انـتـشــار
فـ ـي ــروس كـ ــورونـ ــا .ذلـ ــك أن ج ــل امل ــرت ــزق ــة
اختبارات
يدخلون البالد من دون إجــراء
ٍ
ْ
بالحجر الصحي.
طبيةٍ  ،ومن دون التزام
وفي هذا الخصوص ،قالت مبعوثة األمم
املتحدة إلي ليبيا ستيفاني ويليامز «إن
الـطــرفــن فــي ال ـحــرب يستقبلون مــرتــزقــة،
وال ت ــوج ــد ش ـف ــاف ـي ــة بـ ـش ــأن اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات
الوقائية املعتمدة ،وال ُيعرف إن كــان يتم
ّ
وصرح القائم بأعمال مدير
عزلهم أم ال».
الطوارئ اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية
لشرق املتوسط ،ريتشارد دبرينان «هناك
جماعات مسلحة تدخل بعض الــدول من
دون فحص وال ْ
حجر صحي ،وهذا يؤدي
إلي انتشار الوباء من دون رادع».
بناء على ما ّ
تقدم ،املرتزقة عنصر تأزيم في
الحالة الليبية ،واستمرار وجودهم عقبة
كأداء في وجه جهود األمم املتحدة إلرساء
بلد
السالم املستدام وتحقيق االستقرار في ٍ
أرهقته الحرب طويال .والحاجة أكيدة إلى
رحيلهم فــي أق ــرب وقــت ممكن .واألسئلة
ّ
عدة :متى سيرحلون والحال أن الحكومة
َّ
الليبية املوحدة لم تر النور بعد؟ وما هي
آليات ترحيلهم؟ وهل يملك خليفة حفتر أو
فائز السراج سلطة عليهم أم أنهم خارج
ُ ّ
سيسلمون أسلحتهم أم
السيطرة؟ وهــل
ْ
األم ــر خ ــاف ذل ــك؟ وقــبــل ه ــذا وب ـع ــده ،أال
يعتبر رحيل املرتزقة من دون محاكمتهم
في ليبيا أو أمام القضاء الدولي تكريسا
لظاهرة اإلفالت من العقاب؟
مــن املفيد اإلش ــارة إلــى أن مجلس النواب
األم ـيــركــي أقـ ـ ّـر ،ف ــي  18نــوفـمـبــر /تشرين
الـثــانــي الـحــالــي« ،قــانــون اسـتـقــرار ليبيا»
 ،Libya Stabilization Actوتضمن فرض
ع ـقــوبــات ع ـلــى ال ـج ـهــات ال ـخــارج ـيــة الـتــي
تتدخل في الشأن الليبي ،ومعاقبة الذين
يــؤجـجــون ال ـصــراع فــي ال ـبــاد .كـمــا اتخذ
االتـ ـح ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي وال ـ ــوالي ـ ــات امل ـت ـحــدة
تدابير عقابية ضد شركة فاغنر الروسية.
ّ
والحاجة أكيدة اآلن إلــى أن تبذل منظمة
األمـ ــم امل ـت ـحــدة ج ـهــودهــا إلق ـن ــاع أع ـضــاء
مجلس األمن والرأي العام الدولي بضرورة
الضغط على أط ــراف ال ـصــراع ،وأعــوانـهــم
في الداخل والخارج ،من أجل نزع السالح
ّ
ّ
في ليبيا ،وحل املليشيات والتخلص من
املــرتــزقــة ،وتـكــويــن جـيــش نـظــامــي وطني
م ـ َّ
ـوح ــد وح ـك ــوم ــة م ـس ـت ـق ـلــة /مـتـمــاسـكــة،
تبسط نفوذها على كامل التراب الليبي،
ليبيا على سكة
على نحو يضمن وضــع
ّ
االن ـت ـقــال الــدي ـم ـقــراطــي ،وي ـحــقــق مصالح
الليبيني وشركائهم االقتصاديني.
(كاتب تونسي)

لم يكن توقيت اغتيال العالم اإليراني محسن فخري زادة ،والطريقة التي نفذ بها،
ً
اعتباطيًا أو مفصوال عن الحديث خالل األيــام األخيرة عن مغامرة ،أو مقامرة ،قد
يقدم عليها الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،الخاسر في االنتخابات ،قبل مغادرته
البيت األب ـيــض ،وخـصــوصــا أنــه ال ي ــزال إلــى الـيــوم غير ق ــادر على االع ـتــراف بهذه
الخسارة.
الكثير من التسريبات التي نشرت قبل أيام ،وتحديدًا بعد اقتراب ترامب من التسليم
بفوز املرشح الديمقراطي جو بايدن ،أشارت إلى أن ترامب طلب من مسؤولي وزارة
الــدفــاع دراس ــة اسـتـهــداف منشآت نــوويــة إيــرانـيــة ،وهــو مــا قوبل برفض مــن القادة
العسكريني األميركينيّ .
لكن هذا يبدو أنه لم يقنع الرئيس الساعي إلى توريط خلفه،
وبــات يبحث عن ذريعة لتنفيذ ما يــدور في رأســه ،وهــو ما يبدو يجري بالتنسيق
مع إسرائيل وحكومة بنيامني نتنياهو ،الخائفة أساسًا من الطريقة التي يمكن أن
يتعامل بها جو بايدن مع إيران ،وما إذا كان سيلجأ إلى إعادة العمل باالتفاق النووي
الذي انسحب منه ترامب .األمر الذي ّ
يوحد أهداف ترامب ونتنياهو في قطع الطريق
على بايدن في إعادة التواصل مع إيران ،أو توريطه في صراع عسكري معها.
الذريعة قد تكون عبر استفزاز إيران ،وإجبارها على ردة فعل تفتح الباب أمام تدخل
أميركي مباشر أو تنفيذ ضربة عسكرية كبيرة على غرار اغتيال قاسم سليماني
في يناير/كانون الثاني املاضي .اغتيال محسن زادة يقع ضمن هذه الخانة ،إذ إن
األخير ال يقل عن سليماني أهمية بالنسبة إلى املشروع النووي اإليراني ،فهو كان
يشغل منصب رئيس منظمة البحث واالبتكار في وزارة الــدفــاع اإليــرانـيــة ،وسبق
أن ذكــره نتنياهو باالسم في خطاب عن برنامج إيــران النووي في شهر مايو/أيار
عام  .2018إضافة إلى أهمية الشخصية ،فإن طريقة تنفيذ االغتيال من املفترض
أن تثير الحفيظة اإليــرانـيــة ،خصوصًا أنــه لــم يــأت عبر تفجير ،كما كــانــت تجري
عمليات االغتيال السابقة لعلماء إيرانيني ،بل بهجوم مسلح على أطراف العاصمة
اإليــرانـيــة طـهــران .هجوم نفذه مسلحون ،يبدو أنهم أخــذوا كــل وقتهم فــي تنفيذه،
خصوصًا وسط املعلومات التي نشرت عن استهداف سيارة اإلسعاف التي حاولت
نقل فخري زادة ،والــذي لم يمت مباشرة بالرصاص الــذي استهدف سيارته .هذه
الحرية في تحرك منفذي االغتيال ،وإن صحت االتهامات بأنهم تابعون للموساد،
تؤشر إلى مدى هشاشة املنظومة األمنية اإليرانية ،ومستوى االختراق الذي تمكنت
منه إسرائيل للداخل اإليراني ،األمر الذي من شأنه أن يستدعي ردة فعل من قادة
الجمهورية اإلسالمية ،إلعــادة االعتبار إلى ما كان يعتبر «قبضة حديدية» للنظام
األمني في الداخل ،وهو ما يبدو أن املنظومة املنفذة لالغتيال تراهن عليه.
الالفت أول من أمس كان دخول ترامب بشكل مباشر على خط االغتيال ،عبر إعادة
تغريد تغريدة لصحافي إسرائيلي حول العملية ،والتي ذكر فيها الصحافي ّأن فخري
زادة «كان رئيس البرنامج العسكري السري إليران وكان مطلوبًا لسنوات عديدة من
قبل املوساد» ،وأن «وفاته ضربة نفسية ومهنية كبيرة إليران» .خطوة ترامب جاءت
وكأنها تسعى إلى تأكيد الــدور اإلسرائيلي في عملية االغتيال ،وأن هذا «اإلنجاز»
جاء بالتنسيق مع اإلدارة األميركية ،رغم رفض وزارة الدفاع (البنتاغون) التعليق.
الترقب اليوم هو لردة الفعل اإليرانية ،وإلى أي مدى قد تذهب إيران بعيدًا في «إعادة
االعتبار» ،وهو ما يترقبه ترامب ،وهو ما جعل إسرائيل تعلن حالة االستنفار في كل
سفاراتها في الخارج .ال شك في أن إيران تحتاج إلى رد ما على الجريمة ،لكنها تدرك
في الوقت نفسه ما يدور في رأس ترامب ،وأي مقامرة يرغب بها في نهاية واليته،
وتعلم أيضًا أن هناك فرصة كبيرة إلعادة إحياء االتفاق النووي وتخفيف العقوبات
التي أرهقت طهران ،مع تولي بايدن الرئاسة .األمر الذي قد يجعل من الرد اإليراني
ً
مؤجال ،أو محدودًا عبر وكالء ،في العراق على سبيل املثال ،من دون املخاطرة في
منح الذريعة التي يريدها ترامب.

يضم السعودية
حلف جديد
ّ
فاطمة ياسين

ّ
للتقرب من إسرائيل ،وفتح سلسلة من العالقات
تجاوز التهافت العربي امللهوف
ّ
التجارية والسياحية والكيدية معها ،مجرد امليول التطبيعية أو الطبيعية ،فقد سارعت،
صفقات ثنائية ،تتبادل
وفي وقت قصير ،دول خليجية ،إلى جانب السودان ،لعقد
ٍ
عالقات قيل إنها ستغدو طبيعية .طريقة اإلعالن التي ظهرت ،في أثناء
فيها الدول
ٍ
ّ
عقد هذه االتفاقيات مع مظاهر االحتفاالت ،وكثير من املقاطع املصورة ،تؤكد رغبة
تلك الدول في عقد تحالفات إقليمية جماعية ،خصوصا أن الدولة الكبرى في الخليج
لم تخف مباركتها ،وإن أظهرت نأيا إعالميا ،سرعان ما ّ
تبدد عندما أعلنت وسائل
ِ
إعالم إسرائيلية عن اجتماع سري ملسؤولني سعوديني رفيعي املستوى مع رئيس
ّ
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو ،وكأن هذا االجتماع الذي رفض نتنياهو أن يؤكده
أو ينكره صادق على الخطوات التي سبقته بني مجموعة من الدول العربية وإسرائيل،
تحالف ظهرت خطوط عريضة منه.
فأصبح موضوع هذه االئتالفات ً،وكأنه تشارك في
ٍ
قــد تـكــون الـسـعــوديــة مستهدفة أكـثــر مــن مصر فــي هــذا التحالف الــواســع ،والــذي
كــان دونــالــد تــرامــب ومستشاروه يتراكضون إلن ـجــازه ،بــدءا مــن ثبيت ولــي العهد
السعودي ،محمد بن سلمان ،بقوة ،وتأمني مركزه املستقبلي ،وحمايته من عواقب
الزالت الكثيرة التي اقترفها في الداخل والخارج ،ووصوال إلى نقطة انتهاء املرحلة
ّ
األولى بتدشني هذا التحالف بلقاء ّ
سري .والسعودية هنا تمثل العمق السني الذي
احتضن ّ
املقدسات اإلسالمية الرئيسية ،وكان الحضن الطبيعي ملشروع رفض الدولة
اليهودية .والسعودية صاحبة املبادرات العربية لحل القضية الفلسطينية التي بدأت
بمشروع األمير فهد عام  ،1981القاضي بانسحاب إسرائيل من األراضي املحتلة
فــي  ،1967وإخ ــاء املستوطنات ،وحــق الـعــودة لالجئني الفلسطينيني ..إلــى جانب
مشروع السالم العربي الذي أطلق عام  ،2002وقد أضيف فيه بند االنسحاب من
الجوالن املحتل بشكل واضــح ،في مبادر ٍة بدت أكثر وضوحا خالل ذكر العالقات
الطبيعية مع إسرائيل وإنهاء حالة الحرب .ترغب إسرائيل في مغازلة هذا املركز املهم،
وضمه إلى مجموعة الدول ّ
ّ
املطبعة ،مع التخلص من كل ما كان يضع السعودية في
حلف أكبر ،لديه
مركزها املتميز ،وإزالـ ِة صفة القيادة عنها ،لتتحول إلى عضو في ٍ
أهداف مختلفة ورؤى مغايرة.
ك ــان تطبيق ه ــذه الــرؤيــة سـيـتـســارع بشكل سـلــس ،لــو قـ ّـيــض لـتــرامــب الـنـجــاح في
انتخابات الرئاسة ،ولعل اللقاء ّ
السري السعودي اإلسرائيلي في نيوم السعودية ،في
خطط جديد ٍة إلكمال املهمة ،وسبل
األيام األخيرة لترامب ،إشارة إلى النية في وضع
ٍ
ً
استمرارها حتى بوجود جو بايدن في البيت األبيض ،الذي بالتأكيد سيؤثر قليال
في فرملة تسارع املشروع..
التبديل املنتظر سيكون على يد من يمسك بملفات الخارجية وشؤون الشرق األوسط
ّ
دراسة كل ً امللفات املتعلقة بهذا
في البيت األبيض ،بعد أن يتمكن املنسق الجديد من ً
املشروع الذي بدأ للتو ،والذي قد يجد فيه بايدن فرصة مناسبة ليبدو بمثل صالبة
ترامب نحو إيران ،وهذا التحالف الذي تقوده إسرائيل يمكن أن ّ
يؤمن له درعا واقيا
ُ
في وجه إيران ،وهو ما ال تخفي دول التحالف الرغبة فيه أيضا.
قــد يولد هــذا الحلف املــدعــوم أميركيًا ،لــدى األط ــراف املــوجــودة خــارجــه ،الرغبة في
التمترس وراء أيديولوجيتها الخاصة ،وهي تستند إلى رغب ٍة شعبي ٍة عارمة برفض
إسرائيل ،تأتي حتى من شعوب تلك الدول التي أنجزت اتفاقات التطبيع الخاصة بها،
لذلك تم اللجوء إلى تسويق هذا الحلف شعبيا ،بالتركيز على زيــارات فنانني عرب
إلسرائيليني والتقاط صور معهم وتوزيعها بشكل مفرط ومقصود ،إليصالها إلى
ٌ
حمالت تبرز التقارب بإيفاد واستقبال
العدد األكبر من الجمهور العربي ،كما بدأت
مواطنني من إسرائيل وإليها ،وإظهار أعالمها في األسواق ،وعزف نشيدها الوطني
ملحو كل أثر سلبي موجود عن الدولة العبرية ،وإحالل قيم مستحدثة تخدم التوجه
الجديد الذي يبدو كأنه استراتيجيا نهائية ال رجوع عنها ،بما يفتح الباب أمام ّ
تغير
اجتماعي جذري ،تفرض فيه قيم مختلفة.
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آراء

ما العمل؟ عن السؤال الصعب الذي يؤرّق السوريين
برهان غليون
أوال ،القضية السورية
في الطريق المسدود:

بعد ما يقرب من عشر سنوات من الصراعات
الــدمــويــة داخ ــل ســوريــة وعليها ،ومــا رافقها
من حــرب اإلب ــادة والتغيير الديمغرافي ،وما
نجم عنها من انهيارات في الدولة واملجتمع
والثقافة والـخــدمــات االجتماعية ،ومــن دمــار
ال ـع ـمــران وتـهـجـيــر مــايــن الـبـشــر وإلـحــاقـهــم
بمخيمات ال ـنــزوح والـلـجــوء ،وأكـثــر مــن عقد
للخروج بتسويةٍ  ،ولــو على حساب تنازالت
شعبية كبيرة ،ال تــزال القضية الـســوريــة في
ّ
التقدم خطوة
طريق مسدود ،ولــم ننجح في
واح ـ ــدة ع ـل ــى ط ــري ــق ح ـل ـهــا ،ب ــل إن ـه ــا تـ ــزداد
ت ـع ـق ـيــدا ،مـثـلـمــا يـ ـ ــزداد ال ــوض ــع تـعـفـنــا على
جميع املستويات .والسبب هو ،ببساطة ،أننا
خسرنا الـحــرب ،لكن الـنـظــام لــم يــربــح شيئا،
ولكنه غــرق فــي الــدمــاء التي سفكها ،وســوف
ي ــزداد غــرقــا كلما ت ـقـ ّـدم الــزمــن ،وال يملك أي
مخرج بديل للمخرج الذي يسعى ،هو وجميع
حلفائه ،لتجنبه ،أي السقوط الحر في هاوية
الفوضى والخراب والعذاب التي ال قعر لها.
والقضية التي نتحدث عنها ليست معجزة.
إنها ،ببساطة ،التغيير السياسي ،واالنتقال
من حكم األسرة والعشيرة واملافيا ،الذي فقد
مرتكزاته الداخلية تماما بعد ثورة السوريني،
إل ــى ح ـك ـ ٍـم يـخـضــع إلرادة ال ـش ـع ــب ،بــاملـعـنــى
ّ
واملعبر عنه بصندوق االقتراع،
املتعارف عليه،
كما أصبح عليه معيار الحكم الصالح في هذا
العصر في ًكل بقاع العالم .وهي القضية التي
ال تزال معلقة وممنوعة من الصرف ،والتي من
املستحيل ،في الوقت نفسه ،تجاوزها أو املرور
مــن فــوقـهــا ،ليس ألن ثمنها دفــع مسبقا من
دماء ماليني الناس وذلهم وقهرهم وتهجيرهم
وتعذيبهم ،ولكن أكثر من ذلك ،ألنها أصبحت
ً
طافية على سطح األحــداث واألفكار والحياة
خراب تشكل
السورية بأكملها ،وصارت مصدر
ٍ
الدولة ذاتها أكبر ضحاياه .ولم يعد باإلمكان
ٍّ
إيجاد أي حل ألي مشكلة ،صغيرة أو كبيرة،
اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية
أو تربوية أو صحية ،من دون إصالحها .وكلما
تأخرت املواجهة والحل زاد التعفن والخراب،
وت ـفــاق ـمــت م ـش ـكــات ال ـس ــوري ــن جـمـيـعــا ،من
القاعدة إلى القمة.
ه ـ ـنـ ــاك ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد أنـ ـظـ ـم ــة اس ـ ـت ـ ـبـ ــداديـ ــة أو
ديكتاتورية دموية ربحت الحرب ضد ثورات
شـعـبـيــة ،واس ـت ـطــاعــت أن تستعيد تــوازن ـهــا،
وت ـع ـي ــد ت ــرم ـي ــم ب ـع ــض ال ـش ــرع ـي ــة ،ألن ـ ــه ك ــان
لــديـهــا م ـشــروع سـيــاســي للمجتمع وال ــدول ــة،
ولــو عملت عليه بــوســائــل قمعية .وه ــذا كان
مصير نظم شيوعية قديمة عديدة .أما األسد
فــا يحمل فــي جعبته ومعسكره أي مشروع
س ـيــاســي يـعـنــي املـجـتـمــع بــأك ـم ـلــه ،وال حتى
طبقة منه ،وإنما اإلص ــرار على إعــادة تثبيت
السلطة العائلية املافيوية ،وهــذا مــا يتطلب
بعد ثورة عارمة تجديد وزيادة االستثمار في
إعادة بناء آله القهر والقمع والتالحم أكثر مع
قوى االحتالل األجنبية التي أصبحت صاحبة
الكلمة الـطــولــى فــي كــل ال ـق ــرارات السياسية،
املصيرية وغـيــر املـصـيــريــة ،واسـتـكـمــال حرب
اإلب ــادة الجماعية والتفرقة الطائفية ،تنويع
سبل البلطجة والسلب والنهب ملــوارد البالد
وال ـس ـكــان ،لـتـعــويــض مــا حــرمـتــه مـنــه الـحــرب
ّ
من عوائد وكلفته من نفقات .ما يعني أيضا
تعزيز سياسة التغيير الديمغرافي ،وتجزئة

البالد وتفكيكها ،وتحييد كل منطقة باملنطقة
املـ ـ ـج ـ ــاورة ،وت ـس ـع ـيــر ال ـخ ــاف ــات وال ـن ــزاع ــات
ال ـطــائ ـف ـيــة وامل ــذه ـب ـي ــة واألقـ ــوام ـ ـيـ ــة .هـ ــذا هو
امل ـش ــروع الــوحـيــد ال ــذي يحمله تـجــديــد حكم
األسرة ،أي وضع الدولة ،كما لم تكن في أي وقت
سابق ،في خدمة النشاطات املافيوية ،وتعميم
ط ــرق عـمـلـهــا ووســائ ـل ـهــا ف ــي الـقـتــل والـعـنــف
واالحتيال ،وتحويل الشعب إلى أدوات وخدم
يتسولون لقمة عيشهم على أبواب مليشياته،
وف ــي حــاويــات فـضــات جـيــوش احـتــالــه ،وال
خيار لهم ســوى الــركــوع أمــامــه والـتـضـ ّـرع له.
وه ــذا ال يعني فــي الــواقــع ســوى شــيء واحــد،
ه ــو اس ـت ـم ــرار الـ ـح ــرب ل ـكــن ب ــوس ــائ ــل أخـ ــرى،
فلن تستطيع املافيا التوقف عن العنف ،ولن
يتوقف الشعب عن املقاومة ،مهما كلفته من
خـســائــر وتـضـحـيــات .فــي املـقــابــل ،ال يـبــدو أن
هناك عند أحــد مما يسمى املجتمع الــدولــي،
أو يـنـتـمــي إل ـي ــه ،أي اع ـت ـبــار ملـصـيــر املــايــن
م ــن ال ـن ــاس امل ـش ـ ّـردي ــن واألطـ ـف ــال امل ـحــرومــن
من التعليم ،بل من الكساء وال ــدواء والطعام.
وح ـت ــى شـ ـه ــرزاد الـ ـ ــدول ال ـت ــي س ـ ّـم ــت نفسها
«تجمع أصدقاء الشعب السوري» سكتت عن
ال ـك ــام امل ـب ــاح .ال ي ــوج ــد ،مـنــذ عـشــر س ـنــوات،
إال األالعـ ـي ــب ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـص ـغ ـيــرة وال ـغــش
واالحتيال الدبلوماسي واللفظي واالستهزاء
بعقول الناس ومشاعرهم ،وتركهم ملصيرهم.
ّ
يتهرب الجميع من مسؤولياته ،ويخفي هربه
وراء دعـ ــم ب ـعــض امل ـن ـظ ـمــات اإلن ـس ــان ـي ــة ،في
انتظار معجز ٍة لم تأت ولن تاتي.
وال يختلف عن ذلك موقف مؤسسات املعارضة
التي تحاول التغطية على عجزها ومراوحتها
ببعض االسـتـعــراضــات املضحكة.
فــي املـكــان ّ
باملقابل ،ال تكف معنويات الناس عن التدهور
واالن ـه ـي ــار بــوت ـيــرة ت ــده ــور شـ ــروط حياتهم
الــاإن ـســان ـيــة وان ـه ـي ــاره ــا ،ح ـتــى ب ـلــغ ال ـيــأس
م ــداه ،بينما ال ت ــزال مافيا الـنـظــام وحماتها
مــن ال ــروس واإليــرانـيــن يراهنون على خــداع
املجتمع الــدولــي ،ويسعون إلــى كسب الوقت
إلعادة تأهيل النظام.

ثمن خرقها .لكن أثبتت الوقائع ،لألسف ،أنه ال
يزال من املبكر رهان الشعوب الضعيفة على
مثل هذا املبدأ األخالقي في الحياة الدولية ،فقد
ّ
مر األسد بمشروعه ،واستمر في حربه اإلبادية
من دون أن يستفز أحدا أو ينال عقابا من أحد.
الوهم الثاني انحياز الغرب الديمقراطي ،بل
دع ـمــه الـحـتـمــي أي م ـش ــروع ثـ ــورة أو تغيير
ديمقراطيني في العالم .وهو الوهم الناجم عن
االعتقاد بوجود تناقض استراتيجي وحتمي
بني معسكري الديمقراطية والديكتاتورية ،وأن
الغرب الديمقراطي ال يمكن ،من منطلق حماية
حركات
مصالحه ذاتـهــا ،أن يتخلى عــن دعــم
ٍ
ديمقراطيةٍ ّ
تقرب منه بلدانا وشعوبا ترزح
تحت سلطة االستبداد .وقد شهدنا في سورية
تـعــاونــا استثنائيا بــن ال ــدول الديمقراطية
الغربية والنظم شبه الشمولية في موسكو
وطهران ،لم نعهده أو لم ندرك إمكانية تحققه
مــن قبل .وكــم كــان صعبا إقـنــاع النشطاء في
السنة األولــى للثورة بأن الغرب الديمقراطي
لم يكن جاهزا لنجدة الثوار السوريني ،حتى
لو طالبوا بذلك ،وأعلنوا يوما للتظاهر باسم
«جمعة التدخل الــدولــي» .لكننا نــدرك اليوم
أن دمقرطة العالم ليست على أجندة ٍّ
أي من
الدول الديمقراطية ،وأن ما يهم هذه الدول ،وما
يهيمن على جــدول أعمالها ،بالدرجة األولى
والثانية والعاشرة ،هو «األمن» واألمن وحده،
قبل أي مبدأ أو غاية أخرى .وهي تعتقد ،لسوء
حظها وحظنا ،أن أمنها الــذي يتخذ طابعا
هوسيا الـيــوم يتحقق بشكل أفضل أو أوثــق
من خالل دعم النظم الديكتاتورية ،خصوصا
في تلك البلدان التي تعرف مسبقا أن أزمتها
االقتصادية واالجتماعية والسياسة عميقة
تعديالت
ومعقدة ،ال يستقيم حلها من دون
ٍ
تنازالت مكلفة
في السياسات العاملية ،وتقديم
ٍ
ّ
املتقدمة للدول النامية والفقيرة في
من الدول
املسائل االقتصادية واالستراتيجية .الوهم
أن الـ ــدول ال ـتــي تـبـنــي قــوتـهــا عـلــى اسـتـغــال
البلدان الفقيرة واستخدامها لتحقيق مآربها
االستراتيجية يمكن أن تكون عونا فــي دعم
التحوالت الديمقراطية خارج نطاق ناديها هو
من مخلفات أوهام الحرب الباردة.
والوهم الثالث حتمية انتصار الحق ،واالعتقاد
بأن الحق سلطان ،وأن عدالة ثورتنا السلمية
ال يمكن أن تخفى على أحد ،وأن الظلم الفادح
ّ
يتعرض لــه شعبنا ،الــواضــح كوضوح
الــذي
ال ـش ـ ّمــس ،ال يـمـكــن أال يـسـتـفــز ضـمـيــر الـعــالــم
ويحثه على االنتصار لقضيتنا والتفاعل معنا.
وقد ّ
تبي لنا أن الحق ال ينفصل في السياسة
والعالقات الدولية عن املصلحة ،وأنه من املمكن
لتوافق مصالح أخرى أن يغيبه تماما ،أو حتى
يحول دون االعـتــراف به وإنـكــاره إذا اقتضى
األم ــر ،حتى مــن دون أن تـكــون هــذه املصالح
املتوافقة ّ
شريرة بالضرورة أو قائمة على نية
قائم على
عالم ٍ
الشر .وهذا يعني أن الحق في ٍ
التنازع والصراع ال يضمن بالوراثة ،وال يثبت
بالقانون وحده ،وإنما ينتزع ويفرض بالقوة.
وأن القانون من دون قــوة تطبيقه ال قيمة له
وال أثر .وفي حالتنا السورية ،لم نكن ضحية
تحالف مصالح مناقضة لتثبيت حقنا في
التغيير والسيادة والتنمية والحرية فحسب،
وإن ـمــا أكـثــر مــن ذل ــك ضحية تـقــاطــع مصالح
دولـيــة يصعب التوفيق بينها .فكما أن لدى
دول كثيرة ،إقليمية وغير إقليمية ،مصالح
مـشـتــركــة ف ــي أن تـبـقــى س ــوري ــة م ـســرح حــرب
تـخــوض عليه معاركها وتـحــل عقدها ،ليس
لديها أي مصلحة مشتركة في أن تعود سورية

ثانيا ،وهم الرهانات الخارجية

ما الــذي أودى بنا إلى هذه الهاوية ،وأفقدنا
أي مقدرة على التأثير على مصيرنا ،وحرمنا
م ــن أي اخ ـت ـيــار؟ ال يــوجــد عــامــل واح ــد وراء
ّ
متعددة.
األحداث الكبيرة ،وإنما تضافر عوامل
وفي حالتنا املأساوية ،ال يمكن الشك في أن
ال ـص ــراع ــات اإلقـلـيـمـيــة وال ــدول ـي ــة املـسـتـمــرة،
واملوقع الجيوسياسي واالستراتيجي الذي
تـمـثـلــه س ــوري ــة ،ك ــان ــا حــاس ـمـ ْـن ف ــي تـحــويــل
الصراع من صراع سياسي داخلي إلى صراع
إقليمي ودولي ،لم يعد للسوريني مكان مؤثر
فيه .لكن افتقارنا ،في الثورة واملعارضة ،إلى
استراتيجية واقعية وناجعة ،للرد على هذا
ّ
املتعدد األطراف ،الداخلي والخارجي،
العداون
لعب دورا ال يمكن إنكاره في ما وصلنا إليه.
وأعتقد أن ما ّ
حد من قدرتنا على بلورة مثل
هــذه االستراتيجية الناجعة تعلقنا بأوهام
ّ
نتحرر منها.
ثالث ،ال نزال لم
الــوهــم األول وج ــود الـتـضــامــن ال ــدول ــي مبدأ
فــاعــا ف ــي ال ـس ـيــاســة .اع ـت ـقــدنــا ،مـثــل شـعــوب
ضعيفة كثيرة في حالتنا ،أن العالقات الدولية
مبنية على مواثيق وقوانني وأعــراف دولية،
ال يستطيع أي طاغية أن يتجاوزها ،أو أن ال
يحسب حسابها ،أو على األقل أن ّ
يمر بمشروع
حربه اإلبادية من دون أن يستثير رد فعل من
املوقعني على تلك املواثيق والقوانني ،وأن يدفع

ثالثا ،في سبيل وقف
التفكك واالنهيار

كي نعيد بناء سورية
دولة واحدة ،ينبغي
أن يكون هناك شعب
واحد ،وأن تكون لدينا
القدرة واالستعداد
معًا للعمل من أجل
تحقيق هذه الغاية
ليس من مصلحة
طهران وقف النزيف
السوري ،وإنما
بالعكس ،الدفع نحو
ّ
التفكك
مزيد من
ّ
والتعفن
والتم ّزق

ً
مستقلة وح ـ ّـرة ومــوحــدة .ليس مــن مصلحة
بالعكس،
طهران وقف النزيف السوري ،وإنما
ّ
ّ
ّ
الدفع نحو مزيد من التفكك والتمزق والتعفن،
لتحقيق حلمها في تغيير مذهبي وديمغرافي
واستراتيجي إقليمي ،تعتقد أنه من مصالحها
االستراتيجية وحقها ،وقــد ّ
تقدمت خطوات
واسعة على طريق إنـجــازه .وفــي املقابل ،من
مصلحة روسيا تأهيل النظام ،وعدم املغامرة
بما حققته من مكتسبات استراتيجية كبرى
ف ــي ظـلــه وم ـع ــه ،وأي ح ــل لـلـقـضـيــة الـســوريــة
ّ
يهدد هذه املكتسبات أو يعيد النقاش فيها.
وال يمكن إلســرائـيــل أن تحلم بــوضــع أفضل
على حدودها الشمالية من الوضع الذي أخرج
حسابات استراتيجية عقودا
سورية من أي
ٍ
طويلة مقبلة ،وربـمــا أدى إلــى زوالـهــا كدولة
ّ
موحدة .ومن األفضل ألنقرة ،بل ال خيار لها،
خوض الحرب الكردية التركية املستمرة منذ
أكثر مــن خمسة عقود على األرض السورية
من خوضها على األراضــي التركية .أمــا دول
الخليج ،فيشكل االنـهـيــار الـســوري فــرصــة ال
ّ
تفوت للتحلل من التزاماتها العربية القومية
السابقة ،وتجاوز حاجز القضية الفلسطينية
للتفاهم مع إسرائيل ،والتعويض عن انسحاب
اإلدارة األميركية االستراتيجي مــن املنطقة،
بتحالف استراتيجي إقليمي قــوي ليس في
مــواجـهــة ط ـهــران فـحـســب ،ولـكــن فــي مواجهة
ثــورات الشعوب الجديدة القادمة .أما أميركا
فقد وجدت في الجزيرة السورية أرضا داشرة،
تبني عليها قواعد عسكرية ومشاريع خاصة،
من دون أي التزامات قانونية تجاه أي دولةٍ
أو سلطة سيادية .وال يبدو أن إدارة الرئيس
بايدن الجديدة ستغير موقفها جذريا ،وتحمل
على عاتقها عبء العمل على إزالة االنتداب/
ّ
املتعدد األطراف على سورية.
االحتالل

ك ـن ــت دائـ ـم ــا أعـ ـتـ ـق ــد ،وال أزال ،أن الـقـضـيــة
الـســوريــة ال حــل لـهــا إال بــأحــد أمــريــن :تفاهم
دول ـ ــي أو ت ـف ــاه ــم وطـ ـن ــي داخ ـ ـلـ ــي .ال ـت ـفــاهــم
الـ ــدولـ ــي ،ك ـمــا ش ـه ــدن ــا ،كـ ــان أحـ ــد رهــانــات ـنــا
الــوهـمـيــة ال ـخــادعــة ،وه ــو غـيــر مـتــوفــر وغـيــر
محتمل حتى اآلن .ولــو استسلمنا لــه سوف
ننتظر على األغلب طويال .وحتى لو ّ
تبدلت
األوضاع وصدف وحصل التفاهم بني بعض
الدول املعنية ،فلن تكون التسوية فيما بينها
يهتم ٌ
ّ
أحد
إال على ما يوافق مصالحها ،ولن
منها بتلبية مطالب الشعب ،ولــن يـكــون من
م ـص ـل ـحــة أحـ ــد م ـســاعــدت ـنــا ع ـل ــى اس ـت ــرج ــاع
سيادتنا ورد حقوقنا املسلوبة .أما القرارات
الدولية فبإمكانها االنتظار سنوات طويلة،
كما حصل ألشقائنا الفلسطينيني من قبل.
أما العودة إلى الحرب والحلول العسكرية،
فقد استنفدت أغراضها وتجاوزها الزمن.
ول ــم يـبــق لـنــا مــن وســائــل الـتـغـيـيــر ،ال ـيــوم،
س ــوى ال ـع ـمــل ال ـس ـيــاســي واالس ـت ـث ـم ــار في
إع ـ ــادة ب ـنــاء الــوط ـن ـيــة ،وال أع ـنــي ب ـهــا هنا
إلـ ـه ــاب ال ـح ـم ــاس ال ـع ــاط ـف ــي أو الـتـعـصــب
ال ـقــومــي ،إن ـمــا الـسـيــاســة ال ـتــي ت ـهــدف إلــى
إعــادة توحيد الشعب الــذي ّ
قسمته الحرب
وح ـك ــم ال ـع ـصــابــة املــاف ـيــويــة واالحـ ـت ــاالن،
الداخلي والخارجي.
هــل نستطيع ،واملـقـصــود هنا الـســوريــون ،أن
ّ
نخرج من خندقي املعارضة واملــواالة ،ونفكر
مـعــا كشعب فــي ش ــروط ال ـخــروج مــن الـحــرب
ـام جــديـ ٍـد
وإق ــام ــة ال ـس ــام ،ووض ــع أس ــس ن ـظ ـ ٍ
ال يقوم على الـخــوف والـتــرويــع املـتـبــادل ،وال
يـسـتـنــد إل ــى ق ــوة الـقـهــر واإلقـ ـص ــاء والـعـنــف،
ولكنه يراهن على تنمية روح املواطنة ّ
الحرة
وامل ـســؤول ـيــة الـجـمــاعـيــة وال ـق ـيــم اإلن ـســان ـيــة،
ويحل مشاعر األلفة واألخــوة والعدالة محل
مشاعر التعصب والعصبية القبلية ،واأللفة
والـثـقــة الوطنية محل االن ـحـيــازات الطائفية
واالنقسامات القومية؟
ّ
التحدي الكبير الــذي نواجهه اليوم
هــذا هو
ك ـس ــوري ــن ،ول ـي ــس ك ـم ـعــارضــة ف ـح ـســب .وال
يوجد تحد آخــر سابق عليه .والـتــوافــق على
هــذا املـبــدأ ـ ـ ال ـحــوار هــو خـطــوة أول ــى إلطــاق
التفكير بأي حل .فكي نعيد بناء سورية دولة
واح ــدة ،ينبغي أن يـكــون هـنــاك شعب واحــد،
وأن ت ـك ــون لــدي ـنــا الـ ـق ــدرة واالسـ ـتـ ـع ــداد معا
للعمل من أجل تحقيق هذه الغاية الضرورية
والنبيلة معا .وال أشك في أن سورية تمتلك ما
يكفي من العقول الحكيمة والنيرة وأصحاب
اإلرادة الطيبة الذين يدركون أن السير في هذا
الطريق ،الذي يعني للكثيرين منا ّ
تجرع السم،
لـيــس خ ـي ــارا ،ولـكـنــه ال ـش ــرط األول لتقصير
زم ــن املـحـنــة وامل ـعــانــاة عــن أبـنــائـنــا ،وتقريب
زمن التعافي وتجنيب سورية ،بلدا وشعبا،
ّ
مخاطر التفكك واالنـحــال .وأنــا على ثقةٍ من
أن لدى الروح التي تسكن هذه البقاع ،العريقة
في حضارتها وإبداعها ،القدرة الدائمة على
أن تــولــد مــن رم ــاده ــا ،كـطــائــر الـفـيـنـيــق الــذي
نسجته من خيالها منذ آالف السنني ،والذي
يبقى األعـمــق واألج ـمــل بــن رم ــوز خرافاتها
الغنية وامللهمة.
(أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري)
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تشاد 22 :قتيًال في اشتباكات بين رعاة وفالحين

ُ
قتل  22شخصًا على األقل ،في األيام األخيرة ،في اشتباكات بني رعاة وفالحني ،في منطقة جنوب
ّ
تشاد .وقــال وزيــر االتـصــاالت شريف محمد زيــن إن السلطات فرضت حظرًا للتجول في منطقة
ّ
كابيا واعتقلت  66شخصًا .وقال مسؤول محلي إن مزارعني احتجزوا ثالثة ثيران تعود ملكيتها
ملربي ماشية ،بعدما أقدمت الثيران على تدمير حقل في منطقة كابيا .وخالل محاولة الوساطة،
فتجمع في اليوم التالي ّ
ّ
مربو ماشية آخرون،
مزارعون مربي املاشية بالسكاكني وقتلوهم،
هاجم
ََ
(فرانس برس)
لالنتقام ،وقتلوا عددًا من املزارعني أيضًا بالسهام.

ثمانية
انطلقت في السودان ،أمس السبت ،حملة للتطعيم ضد ُشلل األطفال ،تستهدف الوصول إلى ّ
ماليني و 600ألف طفل سوداني دون سن الخامسة .وتكلف الحملة نحو  15مليون دوالر ،وفرتها
منظمات دولية ،وذلك بعد وفود إصابات بشلل األطفال إلى السودان من دول مجاورة ،بحسب ما
أعلنته السلطات الصحية قبل أشهر .وتمكنت البالد في عــام  2009من القضاء على مــرض شلل
األطفال تمامًا ،حيث ُسجلت في ذلك العام آخر حالة إصابة ،غير أنه في منتصف العام الحالي أعلن
(العربي الجديد)
عن وفود حاالت إصابة ،وصلت حسب السلطات الصحية إلى  46إصابة.

كمامات طوال عام 2021
باتت الكمامات جزءًا أساسيًا من حياة الناس في
ّ
كل مكان حول العالم بسبب فيروس كورونا الجديد
وما يحمله من انتقاالت عدوى عبر األنف والفم ،بل
ّإن كثيرًا ممن يعارضون الكمامات أساسًا يجدون
أنفسهم مضطرين لاللتزام بها ،ســواء لالندماج
مع اآلخرين امللتزمني بها ،أو خوفًا من العقوبات
والغرامات التي تفرضها السلطات في كثير من

ال ــدول .وفــي الـصــورة مشهد يجسد مــدى االلتزام
بالكمامات ،إذ ّإن هؤالء الفتية بينما يلعبون كرة
ال ـق ــدم ف ــي أح ــد أزق ــة ضــاحـيــة س ــان بــازيـلـيــو في
العاصمة اإليطالية رومــا ،ال يتأخرون عن االلتزام
بالكمامات في نشاط يرتبط باللهو وإمضاء الوقت
حتى .في هذا اإلطار ،توقع عالم فيروسات إيطالي،
أن يستمر االلتزام بالكمامات طوال عام ّ 2021
كحد

أدنى ،بحسب وكالة «آكي» .وشدد عالم الفيروسات
في جامعة «ميالنو» فابريتسيو بريلياسكو ،على
ّ
ّأن «وصول اللقاحات املضادة لكورونا لن يعني أننا
سنكون قــادريــن على الكف عــن االمـتـثــال لتدابير
مكافحة العدوى تلقائيًا» .وأوضح عالم الفيروسات
ّأن «فعالية اللقاحات ليست كاملة ،وسيستغرق
األمر عدة أشهر للوصول إلى تغطية تستهدف 60

إلى  70في املائة من الفئات األكثر عرضة للعدوى».
ّ
وذكــر بريلياسكو أنــه «لــذلــك ،فحتى الــوصــول إلى
مناعة القطيع ،من خالل اللقاحات ،سيكون علينا
ّ
االل ـت ــزام بــالـكـمــامــات ك ــإج ــراء اح ـت ــرازي ،ألن ـنــا قد
نكون أحد األشخاص الذين لم يكتسبوا استجابة
مناعية فعالة».
(العربي الجديد)

النص الكامل
على الموقع األلكتروني

أي عالم ستقوده أميركا بايدن؟
غازي دحمان

في أول كلمة له ،يمكن وصفها بالرسمية ،بعد
سماح الرئيس املهزوم ،دونالد ترامب ،ببدء
العمل بنقل السلطات إلــى اإلدارة الـجــديــدة،
أعلن الرئيس األميركي املنتخب ،جو بايدن ،أن
الواليات املتحدة جاهزة لقيادة العالم ،فيما
بدا تقديما لوزير خارجيته ،أنتوني بلينكن،
الــذي تحتفي به أوســاط الحزب الديمقراطي
بوصفه املـفـتــاح ال ــذي ستستطيع مــن خالله
إدارة بايدن فتح األبــواب التي أغلقتها إدارة
ت ــرام ــب ف ــي ع ــاق ــات أم ـيــركــا ال ــدول ـي ــة .ولـكــن،
هــل مشكلة أمـيــركــا ،فــي عالقاتها مــع العالم،
تنحصر أساسا بــاألدوات ،أو حتى باملناهج
املتبعة في إدارة هذه العالقات؟ وهل يستطيع
بايدنّ ،
بنياته وإرادته فقط ،إعادة أميركا إلى
موقع القيادة العاملي؟
العالم الذي يقصده بايدن هو الذي كان عشية
فــوز ب ــاراك أوبــامــا فــي االنـتـخــابــات الرئاسية
عام  .2008وأن املعايير التي يتخذها (بايدن)
للحكم عـلــى ق ــدرة أمـيــركــا عـلــى قـيــادة العالم
وق ـبــول ه ــذا الـعــالــم بـهــذه ال ـق ـيــادة ،هــي قــدرة
تسويات تحوز على
تلك اإلدارة على إنجاز
ٍ
رضى مختلف األطــراف ،مثل االتفاق النووي
مع إيران  ،2015واتفاق نزع سالح بشار األسد
الـكـيـمـيــائــي ،م ــع روس ـي ــا ،2013 ،وتـفــاهـمــات
كـيــري – الف ــروف  ،2016الـتــي أعـطــت الـضــوء

األخضر لروسيا لتدمير املعارضة السورية
بمختلف الوسائل والطرق.
ت ـع ـت ـق ــد إدارة ب ـ ــاي ـ ــدن ،وه ـ ـ ـ ــذا واض ـ ـ ـ ــح مــن
ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات فـ ــري ـ ـقـ ــه ف ـ ــي أثـ ـ ـن ـ ــاء ال ـح ـم ـل ــة
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،أن امل ـش ـك ـلــة ت ـك ـمــن ف ــي بـعــض
سلوكيات ترامب التي افتقدت للدبلوماسية،
فــي غالب األحـيــان ،غير أن تــرامــب أيضًا كان
يـعـتـمــد ع ـلــى ف ــري ـ ٍـق يـمـتـلــك خ ـب ــرة سـيــاسـيــة
رفيعة ،وجميع أعضاء فريقه كانوا من أبناء
املــؤسـســات األمـيــركـيــة ،مــن وزراء خارجيته،
ري ـ ـكـ ــس تـ ـيـ ـل ــرس ــون وم ـ ــاي ـ ــك ب ــومـ ـبـ ـي ــو ،إل ــى
مستشاره لألمن القومي ،روبرت أوبراين .كما
أن فجاجة ترامب ونزقه كان سببهما ،بدرجة
كبيرة ،األعطاب التي خلفتها إدارة أوباما في
السياسات الداخلية والخارجيةّ ،
وعبر عنها
اتفاقيات كثيرة عقدتها إدارة
من خالل إلغائه
ٍ
أوبــامــا العسكرية والتجارية التي رأى أنها
ليست في مصلحة بالده.
وت ـع ـت ـق ــد إدارة بـ ــايـ ــدن أنـ ـه ــا فـ ــي امل ـب ــال ـغ ــة
بالدبلوماسية ،وتنصيب بلينكن املـعــروف
بدماثته وروحــه املرحة ،وكذلك بأنه من أشد
امل ــؤي ــدي ــن ل ـل ـت ـعــدديــة ،تـسـتـطـيــع إن ـه ــاء حــرد
العالم مــن أمـيــركــا ،وفـتــح صفحة جــديــدة في
ال ـعــاقــات ،وم ــن ثــم ال ـعــودة إل ــى املـقـعــد األول
في قيادة العالم ،الذي لم يزل محفوظًا ،وفي
انتظار بايدن وفريقه.
ما يشجع إدارة بايدن على هذا االعتقاد أنه
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فــي فـتــرة ابـتـعــاد واشـنـطــن عــن قـيــادة العالم،
سياسات شبه انعزالية،
واتخاذ إدارة ترامب
ٍ
لــم تظهر قـ ّـوة دولـيــة ،وال حتى محور دولــي،
يتفوق على ّ
ّ
القوة األميركية ّ ،أو حتى يوازيها
ويقترب منها ،وال توجد مؤشرات على ظهور
هذه ّ
القوة في وقت قريب ،على الرغم مما يقال
ّ
عــن الصعود الصيني والـتـمــرد الــروســي ،إال
أنه ما زالــت ّ
ثمة مسافة كبيرة تفصل الصني
عن الحلول محل الواليات املتحدة األميركية،
ّ
تــؤكــدهــا امل ـع ـط ـيــات االق ـت ـص ــادي ــة ،وي ـعــززهــا
ع ـ ــدم ج ــاذبـ ـي ــة الـ ـنـ ـم ــوذج ال ـص ـي ـن ــي ،وك ــذل ــك
ادعاءات روسيا املزيفة عن قدراتها العسكرية
والتقنية.
غير أن ذلك ليس ّ
مبررًا مكتفيًا بذاته ،لتعتقد
إدارة ب ــاي ــدن أن ال ــزم ــن ال ــدول ــي م ــا زال يقف
م ـكــانــه م ـن ـت ـظ ـرًا ع ـ ــودة أم ـي ــرك ــا إلـ ــى ق ـيــادتــه،
ّ
حـيــث تـشــكـلــت ،مـنــذ بــدايــة األلـفـيــة الـجــديــدة،
زمن حكم املحافظني الجدد أميركا ،توجهاتٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ـدة وأوض ـ ٌ
ـاع مغايرة أثبتت فشل
عاملية جــديـ
رؤية فرانسيس فوكوياما ،عن سيادة النمط
األمـيــركــي عــاملـيــا ،وإغ ــاق الـتــاريــخ صفحاته
ع ـنــد ه ــذه ال ــواق ـع ــة ،وك ــان ــت ه ــذه ال ــرؤي ــة قد
أبهرت املحافظني الـجــدد ،وجعلتهم ينامون
عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــد م ـ ــن ح ـ ــري ـ ــر ،م ـط ـم ـئ ـن ــن عـلــى
تسيدهم العاملي في كل األحوال والظروف.
م ــا ل ــم ت ـن ـت ـبــه إلـ ـي ــه ال ـن ـخ ــب األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،مــن
دي ـم ـق ــراط ـي ــن وجـ ـمـ ـه ــوري ــن ،أن الـ ـع ــال ــم لــم
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العالم لم يجلس،
طوال السنوات
السابقة ،ينتظر
عودة أميركا إلى
رشدها ،على ما
يحاول الديمقراطيون
تصويره

ي ـج ـلــس ،ط ـ ــوال ال ـس ـن ــوات ال ـس ــاب ـق ــة ،ينتظر
ع ــودة أم ـيــركــا إل ــى رش ــده ــا ،عـلــى م ــا يـحــاول
ال ــدي ـم ـق ــراط ـي ــون ،ب ـق ـي ــادة ب ــاي ــدن ،ت ـصــويــره،
ّ
يتصرف خارج سياق
باعتبار أن ترامب كان
املنطق والعقالنية ،حيث ّ
طورت دول ومحاور
عديدة بدائل لقيادة الواليات املتحدة ،وحتى
التي كانت ترتبط بواشنطن باتفاقيات أمنية
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Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
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¶ مكتب الدوحة
الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ
هاتف0097440190600 :

وعسكرية ،مثل أوروب ــا وجنوب شــرق آسيا،
بــدأت بتطوير مقاربات جديدة لتجاوز هذه
اإلشكالية ،وفــي الغالب االعتماد على بدائل
م ـح ـل ـيــة ،م ـثــل ال ـج ـيــش األوروب ـ ـ ـ ــي ال ـ ــذي بــدأ
الـحــديــث يـتــزايــد عـنــه لـلـحـلــول م ـكــان ال ـقــوات
األميركية في أوروبا.
وحـ ـت ــى ف ــي ال ـ ـشـ ــرق ،ي ـم ـكــن م ــاح ـظ ــة زح ـمــة
التحالفات القائمة فــي املنطقة ،وقــد قطعت
ش ــوط ــا ال ب ــأس ب ــه م ــن الـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون
وص ـ ـنـ ــاعـ ــة األط ـ ـ ـ ــر وال ـ ـه ـ ـيـ ــاكـ ــل ال ـت ـح ــال ـف ـي ــة،
األميركي،
وجميعها بمثابة بدائل عن الوجود
ّ
وتـجــد فيها أطــرافـهــا الفعالية ،كما تجنبها
ابتزاز اإلدارات األميركية ومزاجياتها ،وهنا
يـمـكــن ال ـحــديــث ع ــن تـحــالـفــات قـطــر وتــركـيــا،
وإسرائيل وبعض دول الخليج.
ّ
ومؤكد أن سياسات اإلدارات األميركية ،على
مدار العشرين سنة األخيرة ،تسببت بتراجع
املكانة الرمزية ألميركا ،ولم يعد ممكنًا إصالح
هذا العطب ،ال باللياقة الدبلوماسية املبالغ
بـهــا ،ويسعى الــديـمـقــراطـيــون إلــى تجريبها،
وال بالفظاظة املبالغ بها أيضًا ،والتي ّ
جربها
الجمهوريون وقائدهم تــرامــب .وفــي الغالب،
ّ
تغير العالم كثيرًا ،بحيث لم تعد هذه اآلليات
وحدها كافية لتعلقه بأميركا والسير خلفها،
وسيكتشف الكهل بايدن أن جاهزية أميركا
لن تجد الصدى املطلوب للسير خلفها.
(كاتب فلسطيني)
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كورونا يزيد عدد المتسولين في باكستان

إسالم أباد ـ صبغة اهلل صابر

أحـيــانــا ،يسمح ح ــراس مستشفى «شير
ب ـ ـ ـ ــاو» الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــي فـ ـ ــي م ـن ـط ـق ــة «س ـب ــن
جومات» في مدينة بيشاور (شمال غرب
باكستان) ،لالجئ األفغاني عجب شاه ،الذي ُبترت
قدمه خالل حرب أفغانستان ،بالدخول إليها .أما
إذا لم تسمح له بذلك ،فيقف عند البوابة الرئيسية
ّ
يتيسر مــن مــال من
للمستشفى بـهــدف كسب مــا
خالل التسول .مشهد يتكرر كل يوم في حياة هذا
الرجل الستيني .يخرج في الصباح الباكر ويرجع
إلــى بيته فــي منطقة «سبينه وري» عند املـســاء،
وقد جمع بعض املال ألسرته.
كــان يعمل فــي مطعم فــي منطقة «كــوهــات رود»،
حـيــث يـتــولــى غـســل األط ـب ــاق .لـكــن بـسـبــب تفشي
ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــاَ ،وإغ ـ ـ ــاق امل ـط ـع ــم ،اضـ ـط ــر إل ــى
ال ـت ـس ــول ،إذ ل ــم ي ـب ــق أم ــام ــه خ ـي ــار آخـ ــر ،ف ـمــا من
معيل ألســرتــه غـيــره ،وبالتالي يجب عليه تأمني
احتياجات زوجـتــه وبناته األرب ــع .وهــو كذلك قد
تجاوز الستني ،ولم يعد قادرًا على ّ
تحمل األعمال
الشاقة.
يـقــول لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :ل ــدي أس ــرة وعشيرة
وكرامة ال يمكن االستهانة بها ،لكن الفقر أجبرني
على التسول ،وخصوصًا أنني ال أستطيع العمل،
علمًا أن نسبي وعزتي ال يسمحان لي بالتسول.

لكن الــوضــع املعيشي ال يـتــرك للناس أحـيــانــا أي
خ ـيــار» .ومـثــل عـجــب ش ــاه آالف املـتـســولــن الــذيــن
يمألون شــوارع باكستان ،يدفعهم إلى ذلك الفقر
وال ـب ـطــالــة وغ ـي ــاب الـتـكــافــل االج ـت ـمــاعــي .ف ــي هــذا
اإلط ـ ــار ،ت ـقــول اإلعــام ـيــة والـنــاشـطــة هــاديــة نــور،
لـ«العربي الجديد» ،إن «أعدادًا كبيرة من املتسولني
ي ـجــوبــون شـ ــوارع بــاك ـس ـتــان» .وتـ ــرى أن ــه «يمكن
تقسيم املتسولني ّإلــى قسمني :فقراء ومحترفني.
وال ـف ـئ ــة األخـ ـي ــرة أثـ ـ ــرت سـلـبــا ف ــي ال ـف ـق ــراء الــذيــن
ً
يحتاجون فعال إلــى املساعدة ،إذ يظن الناس أن
الجميع يعملون ضمن شبكات منظمة».
تــوضــح ن ــور أن ــه بــاإلضــافــة إل ــى الـفـقــر والـبـطــالــة،
زادت أعـ ـ ــداد امل ـت ـســولــن ف ــي الـ ـب ــاد ب ـعــد تفشي
كورونا ،وإغالق الكثير من األعمال .وفي النتيجة،
خسر الكثير من املراهقني والشباب أعمالهم ،ما
ّ
التسول.
اضطرهم إلى
ف ــي ال ـس ـيــاق ن ـف ـســه ،ي ـقــول ال ـنــاشــط زاهـ ــد ف ــاروق
م ـلــك ،فــي حــديـثــه ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :ال يخلو
شــارع من شــوارع باكستان من املتسولني ،سواء
ً
ً
ـاال أم نـسـ ً
ـاء أم أطـفــاال ،وقــد زاد عددهم
أكــانــوا رج ـ
بـعــد تـفـشــي ك ــورون ــا ف ــي ال ـب ــاد ،وخ ـصــوصــا في
األمــاكــن املزدحمة كاملساجد واألمــاكــن السياحية
واملـطــاعــم وغـيــرهــا .ولــدى هــؤالء وســائــل مختلفة
للتسول ،بعضها تقليدية وأخ ــرى مبتكرة .وفي
ّ
الحالتني ،هناك استغالل ملشاعر الناس» .ويتهم

ملك الحكومة بالالمباالة وعدم ّ
تحمل املسؤولية
ملكافحة ظاهرة التسول ،مؤكدًا أن الحل يكمن في
الحد من الفقر والبطالة ،باإلضافة إلى التصدي
لـلـعـصــابــات ال ـتــي تـسـتـغــل ال ـف ـق ــراء لـجـنــي أرب ــاح
طائلة .فــي الصباح الباكر ،عــادة مــا يأتي بعض
أفـ ـ ــراد هـ ــذه ال ـع ـصــابــات ف ــي سـ ـي ــارات يــركـنــونـهــا
ه ـنــا وهـ ـن ــاك ،ل ـي ـتــوزعــوا ف ــي أم ــاك ــن مـخـتـلـفــة ،أو
يكتفون بنشر األطفال واملراهقني والنساء الذين
يستغلونهم في األماكن املزدحمة.
وتـ ـتـ ـح ــدث ن ـ ــور عـ ــن أه ـم ـي ــة دور ال ـح ـك ــوم ــة فــي
مكافحة ه ــذه الـظــاهــرة .تـقــول إن «دور الحكومة
أس ــاس ــي ،إال أن ـه ــا فـشـلــت ف ــي ال ـح ــد م ــن نسبتي
الـبـطــالــة والـفـقــر ،بــاإلضــافــة إل ــى تطبيق الـقــانــون
على العصابات» .وتشير إلى أن «عدد املتسولني
املحترفني يفوق عدد الفقراء منهم ،موضحة أنهم
يعتمدون وســائــل كثيرة .بعضهم يحمل األقــام
أو املناديل الورقية ويعرضونها للبيع ،علمًا أن
ّ
التسول .آخرون يعمدون إلى
الهدف األساسي هو
تنظيف زجــاج السيارات ،وغير ذلــك» .تضيف أن
«العصابات تستغل األطفال في الكثير من األعمال
غير األخالقية ،فيما الحكومة عاجزة عن التصدي
لها ،أو ربما كانت تتغاضى عنها».
فــي املقابل ،يــرى اإلعــامــي محمد حسني سيد أن
الحكومة ال تتحمل كامل املسؤولية ،ملقيًا اللوم
أيضًا على املجتمع الــدولــي .ويشير إلــى أنــه كان

خطوات إيجابية
يتحدث اإلعالمي محمد حسين سيد بإيجابية
ّ
عن بعض الخطوات التي اتخذتها الحكومة
الباكستانية أخيرًا ،خصوصًا مراكز رعاية الفقراء
تضم مئات األطفال ،وتوزيع مطابخ طعام
التي
ّ
على الفقراء في هذه الظروف الصعبة .ويطالب
الحكومة بمواصلة ما بدأت به ،واتخاذ خطوات
إضافية للتصدي للعصابات التي تستغل الفقراء.

لـتـفـشــي ك ــورون ــا دور أس ــاس ــي ف ــي زي ـ ــادة أع ــداد
امل ـت ـس ــول ــن ف ــي ال ـ ـبـ ــاد ،م ــوض ـح ــا أنـ ــه «ال يـمـكــن
الـحـكــومــة اسـتـئـصــال ج ــذور تـلــك الـظــاهــرة بشكل
كــامــل مــن دون التنسيق وال ـت ـعــاون مــع املجتمع
ال ــدول ــي ال ــذي يـجــب عـلـيــه ال ـق ـيــام بـ ــدوره فــي هــذا
اإلطار ،إذ ال يمكن الحكومة أن تفعل شيئًا في ظل
امللفات واألزمات الكثيرة واآلنية التي يجب عليها
ّ
حلها» .ويشير إلــى أنــه عــادة ما يلجأ املتسولون
إل ــى تــرديــد ع ـبــارات االسـتـعـطــاف للحصول على
املـ ـ ــال ،ف ـي ـمــا يـتـعـمــد بـعـضـهــم ال ـب ـك ــاء ،ويـتـظــاهــر
آخرون بأنهم يعانون من إعاقات جسدية.
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مع اقتراب إنتاج لقاح كورونا ،تكثر الشكوك واألخبار المضللة في
بريطانيا حول خطورة الحصول عليه نظرًا لسرعة تطويره ،إذ عادة

تحقيق

لقاح كورونا

بريطانيا تسعى إلى مواجهة المشككين
لندن ـ كاتيا يوسف

ك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مـ ـ ــا عـ ـمـ ـل ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات
واملـ ـنـ ـظـ ـم ــات امل ـع ـن ـي ــة بــال ـص ـحــة
عـلــى مـحــاربــة الـحـمــات امل ـضــادة
ل ـ ـل ـ ـقـ ــاحـ ــات .والـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ،ي ـ ـعـ ــرب الـ ـبـ ـع ــض عــن
خشيتهم مــن الحصول على اللقاح املضاد
ل ـف ـيــروس ك ــورون ــا ،بـسـبــب ســرعــة تـطــويــره،
مشككني في سالمته وفعاليته.
ّ
وفي ظل الحديث عن إنتاج لقاح كوفيد19-
قبل نهاية الـعــام ال ـجــاري ،تسعى الحكومة
البريطانية لـلـحـ ّـد مــن األخ ـبــار املضللة عن
الفيروس على جبهات عدة ،األمر الذي يطرح
ّ
واملنصات
تساؤالت حول مدى قــدرة الدولة
اإللكترونية وغيرها على منع نشر األخبار
ّ
التي تحذر من الحصول على اللقاح ،وتثير
املخاوف لدى املواطنني.
ف ــي ال ــوق ــت ن ـف ـســهُ ،ي ـش ـيــر أحـ ــدث اسـتـطــاع
للرأي أعـ ّـدتــه «يــوغــوف» ،وهــي شركة دولية
على اإلنـتــرنــت مختصة بــأبـحــاث األس ــواق،
ّ
ومـ ـق ـ ّـره ــا ب ــري ـط ــان ـي ــا ،إلـ ــى أن ن ـح ــو خـمــس
ّ
البريطانيني لن يأخذوا اللقاح .ويقول  4في
املائة فقط أن السبب هو عــدم ثقتهم بلقاح
«ف ــاي ــزر» (تـ ـط ــوره شــرك ــة ف ــاي ــزر األمـيــركـيــة
وشــركــة األدوي ــة األملــانـيــة بيونتيك) ،بينما

للفيروس مــن خــال االعتماد على الشيفرة
ّالجينية أو ال ـك ــودون .وتـثـبــت ه ــذه التقنية
أنه بات في اإلمكان تتبع أي فيروس بسرعة
أكـبــر بكثير مــن قـبــل ،بــل ويـمـكــن تـطــويــر أي
ّ
لقاح جديد في غضون ستة أشهر ومن دون
االض ـط ــرار إل ــى تعطيل الـعــالــم بــأســره كلما
واجهنا فيروسًا جديدًا».
ّ
وف ــي مــا يـتـعــلــق بـســامــة اس ـت ـخــدام الـلـقــاح،
ّ
يقول سرحال إن التجارب حتى اآلن أثبتت
ســام ـتــه ،بــاسـتـثـنــاء ت ـلــك ال ـت ــي أج ــري ــت في
البرازيل والتي توقفت ،وقــد اعتمدت تقنية

ّ
مختلفة .ويوضح أنه ال يمكن ضمان سالمة
ال ـل ـقــاح بــال ـكــامــل ق ـبــل تـجــربـتــه بـشـكــل أكـثــر
ً
ش ـم ــوال ،لـكــن ال ـب ـيــانــات امل ـتــوفــرة حـتــى اآلن
مطمئنة للغاية.
وردًا على أولئك الذين يتحدثون عن خطورة
ّ
الـلـقــاح ،يـقــول إن لـهــذه الـنـظــريــات تــداعـيــات
خطيرة على صحة الناس ،وقد انتشرت في
املاضي خالل تطوير لقاحات أخرى .ويعطي
ً
مثاال على ذلك :منذ نحو عشر سنوات ،قيل
إن الـلـقــاح ضــد الـحـصـبــة وال ـن ـكــاف (ع ــدوى
ف ـي ــروس ـي ــة ت ـص ـيــب ب ـش ـكــل رئ ـي ـس ــي ال ـغ ــدد

ّ
يقول  2في املائة إنهم يعارضون اللقاحات
ب ـش ـكــل عـ ـ ــام .وتـ ـتـ ـع ــاون جـ ـه ــات أخـ ـ ــرى مــع
الـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة ملـكــافـحــة املـعـلــومــات
ّ
امل ـ ـضـ ــل ـ ـلـ ــة .وذكـ ـ ـ ـ ــرت ص ـح ـي ـف ــة «الـ ـت ــايـ ـم ــز»
الـ ـب ــريـ ـط ــانـ ـي ــة أن وكـ ـ ــالـ ـ ــة االس ـ ـت ـ ـخ ـ ـبـ ــارات
البريطانية «جــي.ســي.أتــش.كـيــو» ()GCHQ
ُّ
«كــل ـفــت بــالـحــد مــن تـفـشــي األخ ـب ــار الـكــاذبــة
ّ
الـتــي ت ــروج لها بعض الـ ــدول» .كما تتولى
وزارة الدفاع مهام مماثلة.
فــي هــذا الـسـيــاق ،ينتقد وزي ــر الـصـحــة مــات
هانكوك أكثر من  300من العاملني في هيئة
الخدمات الصحية البريطانية وموظفي دور
الرعاية النضمامهم إلى مجموعة مناهضة
لـلـقــاح عـلــى فـيـسـبــوك ،ت ــرى أن ل ـقــاح فــايــزر
أشبه بـ «السم» .كما يعارض بعض أعضائها
وضع الكمامات.
ّ
وتضم املجموعة أطباء وممرضني ،من بينهم
كوفي (جامعة شفيلد في بريطانيا)،
جولي
ّ
ّ
التي قالت إنها لن تضع الكمامة ،وإن تطوير
لقاحات كــورونــا يرتكز على السرعة وليس
سالمة الـنــاس .كــذلــك ،شــاركــت مقطع فيديو
شرحت فيه سبب ارتفاع نسبة الوفيات في
مدينة ووهان الصينية ،بؤرة تفشي فيروس
كورونا ،وهو حصولهم على اللقاح املضاد
ملتالزمة االلتهاب التنفسي الحاد (سارس).

1.600.000

اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إلـ ــى ذل ـ ــك ،ي ـق ــول بـ ــول س ــرح ــال ،أحـ ــد أشـهــر
األطباء املتخصصني في العقم في بريطانيا،
ّ
ّ
امللكية ألطـبــاء التوليد
الكلية
والعضو فــي
وأمـ ــراض الـنـســاء ،ل ـ «الـعــربــي ال ـجــديــد» ،إنــه
في بريطانيا ما يعرف باسم وكالة تنظيم
األدوية ومنتجات الرعاية الصحية .واألخيرة
ال تصدر ترخيصًا يسمح باستخدام أي دواء
ّ
أو لقاح قبل التأكد مــن سالمته .يضيف أن
ّ
«التقنية التي استخدمت خالل تطوير لقاح
ّ
ك ــوف ـي ــد 19-ج ــدي ــدة ،وت ـع ــد ق ـفــزة نــوعـيــة في
الـطــب ،إذ تـ ّـم أخــذ جــزء مــن الحمض النووي

ما تستغرق التجربة سنوات للتأكد من سالمة اللقاحات .في هذا
والحد من اإلشاعات
اإلطار ،تسعى البالد إلى طمأنة مواطنيها
ّ

أﻳﺮﻟﻨﺪا
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ

إﻧﻜﻠﺘﺮا
وﻳﻠﺰ

تقريبًا ،هو عدد
اإلصابات بفيروس كورونا
الجديد ،في المملكة
المتحدة ،حتى يوم
أمس.

تحرص البالد على التوعية حول ضرورة وضع كمامات (جاستن سيترفيلد)Getty /

عمان ـ أنور الزيادات
ّ

أرقـ ـ ـ ـ ـ ــام اإلصـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــات ال ـ ـيـ ــوم ـ ـيـ ــة بـ ـفـ ـي ــروس
كــورونــا فــي األردن تـفــاقــم مـشــاعــر الـخــوف
لـ ــدى امل ــواطـ ـن ــن ،رغـ ــم م ـح ــاول ــة ال ـح ـكــومــة
طمأنتهم لناحية ق ــدرة املستشفيات على
اس ـت ـق ـبــال م ــرض ــى كـ ــورونـ ــا ،وزي ـ ـ ــادة عــدد
األسـ ــرة ،بــاإلضــافــة إل ــى األم ــل بـقــرب إنـتــاج
الـلـقــاح امل ـضــاد لـلـفـيــروس .فــي مـقــابــل هــذه
ال ـت ـط ـم ـي ـن ــات ،ي ـت ـنــاقــل م ــواطـ ـن ــون أخـ ـب ــارًا
ع ــن حـ ــاالت وفـ ــاة أو ي ـن ـشــرون أوراق نعي
ألشـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ت ـ ـ ــوف ـ ـ ــوا نـ ـتـ ـيـ ـج ــة إص ــابـ ـتـ ـه ــم
ب ــال ـف ـي ــروس ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ــزي ــد شـكــوكـهــم.
ويـ ـق ــول ال ـب ـع ــض إن امل ـط ـل ــوب ف ــي ال ــوق ــت

ال ـحــالــي ه ــو الـ ـت ــوازن وعـ ــدم إي ـه ــام ال ـنــاس
بآمال زائفة تتعلق باستقرار وضع الوباء،
خصوصًا وأن الحديث عــن قــرب التوصل
إلى لقاح ما زال غير دقيق .وفي حال توفره
بداية علم  ،2021فسيقتصر على نحو 20
في املائة من السكان مع نهاية العام املقبل

الوضع في األردن ما زال
دقيقًا ويستدعي االلتزام
بكافة إجراءات السالمة

حرص على إجراء فحص كورونا (خليل مزرعاوي /فرانس برس)

فــي أحسن األح ــوال .وقبل أي ــام ،أعلن وزيــر
الصحة األردني نذير عبيدات ،أن الحكومة
س ـتــوفــر ل ـق ــاح ك ــورون ــا م ـ ّـجــان ــا لــأردن ـيــن
واملقيمني على أراضي اململكة ،استنادًا إلى
ّ
األولويات ،مشيرًا إلى وجود
مجموعة من
خطة وطنية متكاملة لتوفير اللقاح للفئات
األكثر حاجة (لن يكون إجباريًا) ،األمر الذي
سيساهم في حماية املجتمع.
وق ــال إن الــوضــع فــي األردن مــا زال دقيقًا
ويستدعي االلتزام بكافة إجراءات السالمة
والــوقــايــة مــن الـفـيــروس ،وخصوصًا وضع
الكمامة والحفاظ على التباعد االجتماعي،
الفـ ـت ــا إل ـ ــى أن ن ـس ـبــة األس ـ ـ ـ ـ ّـرة امل ـخـ ّـص ـصــة
ملرضى كورونا ما زالت تستوعب الحاالت
ّ
ال ـتــي تـتـطــلــب ال ـع ــاج داخـ ــل املـسـتـشـفـيــات
جار على زيادتها ،معتبرًا أن ثبات
والعمل ٍ
أعـ ــداد اإلص ــاب ــات خ ــال األس ـب ــوع املــاضــي
مؤشر جيد.
ويـقــول األس ـتــاذ املـشــارك فــي كلية الـطــب في
جامعة العلوم والتكنولوجيا ،والخبير في
علم األم ــراض املنقولة ،محمد عبد الحميد
القضاة لـ «العربي الجديد» ،إنه «بعد الثغرة
ال ـت ــي ح ـص ـلــت ف ــي ي ــول ـي ــو /ت ـم ــوز امل ــاض ــي،
ومع دخــول مصابني بكورونا عبر الحدود،
وخـصــوصــا ال ـســوريــة ،وب ــدء ظـهــور ب ــؤر في
مختلف مناطق اململكة ،ونتيجة عدم القدرة
ع ـل ــى ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ـي ـهــا وإق ـ ـنـ ــاع امل ــواط ـن ــن
بــأه ـم ـيــة ال ـت ـبــاعــد ووض ـ ــع ال ـك ـم ــام ــة ،وصــل
األردن اليوم إلى مرحلة التفشي املجتمعي،
ّ
يسجل ما معدله  5آالف حالة مكتشفة
وصار
ي ــوم ـي ــا ،م ــا ي ـع ـنــي أنـ ــه ي ــوج ــد أضـ ـع ــاف مــن
اإلصابات غير املكتشفة».
يضيف« :ما زال الجميع ينتظرون الوصول
إل ــى قـمــة املـنـحـنــى الــوبــائــي (ال ـ ـ ــذروة) ،علمًا
أننا لن نستطيع معرفة وصولنا من عدمه
إال بعدما يبدأ باالنخفاض» .ويــرى أنــه في
مرحلة الترقب واالنتظار ،ال بد من التأكيد
على أن املخرج الوحيد ملنع تدهور األحوال
هــو الـتـبــاعــد وااللـ ـت ــزام بــوضــع الـكـمــامــة إمــا
طوعًا أو بإلزام من األجهزة الرسمية ،الفتًا
إل ــى أن ه ــذا الـتـبــاعــد وااللـ ـت ــزام بــالـكـمــامــات
سـيـقـلــل م ــن س ــرع ــة ت ـف ـشــي ال ـ ـعـ ــدوى ،وع ــدد
الـ ـ ـح ـ ــاالت الـ ـح ــرج ــة الـ ـت ــي قـ ــد تـ ـحـ ـت ــاج إل ــى
دخ ــول املـسـتـشـفـيــات ورب ـمــا أق ـســام العناية
املــركــزة .ويقول إن الحكومة استجابت ،ولو

قصة الجئ

تهجير فادي العدل ،مع أهله ،كان حافزًا له للنجاح بعيدًا عن
ّ
لكن الوطن في باله دائمًا
سورية،

فادي العدل

شاب سوري ينجح في بريطانيا
سكينة المهدي

«الغناء يعوضني عن مشكلة التلعثم في الكالم ،التي ازدادت لـ ّ
ـدي بعد رحيلي
عــن ســوريــة ،وهـكــذا أف ــرغ عــن طريقه طاقتي السلبية وأوص ــل صــوت بـلــدي إلى
الناس» هكذا يصف الشاب السوري فادي العدل ( 25عامًا) ،الذي ينحدر من مدينة
أريحا في ريف إدلــب ،موقع الغناء في حياته .كان لدى فــادي حلمان ،أولهما أن
يلتحق بجامعة عريقة ليدرس الهندسة املعمارية ،وأما الثاني فهو إيصال رسائل
تخدم قضايا وطنه ،من خالل صوته وأناشيده ،قبل أن يالحق النظام السوري
عائلته ،ويحرق بيتهم واملستشفى الذي كان يعمل فيه والده ووالدته كما يقول،
مما اضطرهم للهرب إلى تركيا .يتابع لـ«العربي الجديد»« :خرجت من سورية
ً
باملالبس التي أرتديها فقط ،وصــوال إلــى مدينة الريحانية جنوبي تركيا ،ولم
أحمل معي شيئًا سوى حلمي باستكمال دراستي ،الذي كان يبدو بعيدًا في تلك
الفترة بسبب صعوبة االستقرار في بلد غريب ،ال أتقن لغته وال أعرف أحدًا فيه».
مع ذلــك ،كان مصرًا على استكمال مسيرته ،فتقدم إلى امتحان املرحلة الثانوية
ّ
يسيرًا ُ،إذ إن املقاعد
ونجح ،وبــدأ بالتقدم إلى الجامعات التركية ،ولم يكن ذلك ّ
املخصصة للهندسة املعمارية للطالب األجانب كانت قليلة ،لكنه قبل في إحدى
الجامعات أخيرًا بعد حصوله على شهادة اللغة التركية .يتابع« :لم أترك شغفي
بالغناء ،بل بــدأت بإعطاء دروس اإلنشاد والتالوة القرآنية لألطفال ،إلى جانب
دراستي ،بعد انتقالي إلى مدينة إسطنبول ،وكــان والــدي قد لجأ إلى بريطانيا
وبدأ بإجراءات ّ
لم شملنا ،لنجتمع معه هناك بعد فترة دامت سنتني».
ب ــدأت أح ــام الـعــدل تبصر الـنــور فــي بريطانيا ،بعد دراس ــة السنة التحضيرية
ّ
للفن والتصميم في جامعة لندن ،فــازداد مخزونه املعرفي عن العمارة والرسم
ثالثي األبـعــاد ،وساعدته دراسته في االنــدمــاج مع بقية الطالب ،إذ كــان الطالب
العربي الوحيد آنذاك في معهده .كان ملوهبة فادي املوسيقية نصيب من السعي
أيضًا ،فيقول« :سجلت كثيرًا من مقاطع األغاني التي تعبر عن حنيني إلى الوطن،
ونشرتها على مواقع التواصل االجتماعي ،فنالت استحسان من سمعها ،وهذا ما
شجعني على االستمرار في تطوير موهبتي واالستماع والتسجيل على الدوام».
أن ـه ــى فـ ــادي سـنـتــه ال ـت ـح ـض ـ ّيــريــة ،ث ــم ق ــدم ط ـل ـبــات الـتـسـجـيــل ف ــي جــامـعــات
بريطانيا ،ويصف فرحته بأنها ال مثيل لها ،حني جاءه الرد بالقبول من 13
جامعة من أفضل الجامعات في بريطانيا ،وهو اآلن يجهز نفسه للتخرج من
إحــداهــا .كذلك ،بــدأ العدل بتأسيس عمله الخاص« :أثناء دراسـتــي ،افتتحت
مكتبًا لالستشارات التعليمية ،وأنا اآلن أقدم املساعدة ملن يحتاج إليها من
الطالب العرب ،ممن يرغبون بالدراسة في بريطانيا ،وأوجههم إلى الطريقة
الصحيحة للحصول على قبول جامعي كما فعلت».

لبنان :مبادرة لتمكين نساء مخيم شاتيال

األردن يخشى السيناريو الوبائي األسوأ
متأخرة ،لنداءات فرض التباعد االجتماعي
ووضع الكمامات ،وعينت املزيد من األطباء
واملمرضني في وزارة الصحة ،وبدأت بإنشاء
مستشفيات ميدانية لتخفيف الضغط على
املـسـتـشـفـيــات الــرئـيـسـيــة ل ـض ـمــان اس ـت ـمــرار
تقديم الخدمات الصحية.
ُ
ويشير القضاة إلــى أن الـخــوف لــدى الناس
والقطاع الخاص هو نتيجة الحظر الشامل
أكثر من الخوف من الجائحة نفسها ،معتبرًا
أن ال ـح ـظ ــر ه ــو ال ـخ ـي ــار األخ ـ ـيـ ــر ،وال ـح ـل ــول
موجودة وأهمها التباعد الجسدي ووضع
ال ـك ـم ــام ــة ب ـش ـكــل ص ـح ـي ــح ،ألن ـه ـم ــا كـفـيــان
بالحد من تسارع تفشي الوباء والخروج من
األزمة .ويقول إن الفيروس سيبقى موجودًا
طاملا لم يتم إيجاد لقاح جيد أو عالج ّ
فعال
أو ال ــوص ــول إل ــى مـنــاعــة مجتمعية (مـنــاعــة
القطيع) .وهذا يعني أن هناك احتمال موجة
ج ــدي ــدة عــامل ـيــا ،ف ــي ح ــال انـخـفــض مـسـتــوى
االل ـ ـتـ ــزام ب ـ ــاإلج ـ ــراءات ال ــوق ــائ ـي ــة ،ولـ ــم يعط
اللقاح نتائجه املتوقعة.
بـ ـ ــدوره ،ي ـق ــول الـخـبـيــر ف ــي ح ـق ــوق اإلن ـســان
وح ـ ـقـ ــوق املـ ــرضـ ــى واألخـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ـط ـب ـيــة،
م ـس ـت ـشــار ال ـط ــب ال ـش ــرع ــي ال ــدكـ ـت ــور هــانــي
جهشان ،لـ «العربي الجديد» ،إن املجتمعات
امل ـح ـل ـيــة ت ـع ـ ّـد ال ـج ـه ــات الــرئ ـي ـس ـيــة واألك ـث ــر
فاعلية للوقاية من اآلثار الصحية والنفسية
واالجتماعية واالقتصادية لألوبئة .يضيف
ّ
أن وباء كورونا ُي ّ
عد حدثًا استثنائيًا تتطلب
مــواجـهـتــه مـ ــوارد مــالـيــة وب ـشــريــة إضــافـيــة،
وه ــو مــا لــم ي ــدرج فــي مـيــزانـيــة الـحـكــومــة أو
اسـتــراتـيـجـيــات وزارة الـصـحــة ،كـمــا يتطلب
األمر تعاونًا وتنسيقًا مع قطاعات ووزارات
ومؤسسات خارج القطاع الصحي.
ُ
ويشير إلى أن استجابة القطاعات الصحية
لـلــوبــاء تتركز حــول خفض أع ــداد املصابني
وال ــوف ـي ــات ،وم ـنــع انـهـيــار الـقـطــاع الـصـحــي،
وت ـج ـن ــب اآلث ـ ـ ــار ال ـس ـل ـب ـيــة ع ـل ــى ال ـق ـطــاعــات
األخرى ،وحماية مقدمي الخدمات الصحية
م ــن ال ـع ــدوى وال ــوف ــاةُ .
ويـ ـش ـ ّـدد عـلــى أهمية
دراســة الوضع الراهن في ظل تسجيل آالف
اإلصــابــات وعشرات الوفيات يوميًا ،وتوقع
خـبــراء سيناريوهات أكـثــر س ــوءًا ،الفـتــا إلى
ضـ ـ ــرورة تـسـلـيــط الـ ـض ــوء ع ـلــى اإلخ ـف ــاق ــات
والفجوات خالل فترة تفشي الوباء في شهر
مارس /آذار املاضي وحتى اآلن.

املنتجة للعاب) والحصبة األملــانـيــة ،تسبب
مـ ــرض ال ـت ــوح ــد ،وقـ ــد ن ـشــر هـ ــذا ال ـخ ـبــر في
مـجـلــة «ذا الن ـس ـي ــت» ال ـط ـب ـيــة الـبــريـطــانـيــة،
فكانت النتيجة إصــابــة العديد مــن األطـفــال
ب ـت ـش ــوه ــات المـ ـتـ ـن ــاع األهـ ـ ــل ع ــن إع ـطــائ ـهــم
ال ـل ـقــاح .وبـعــد س ـن ــوات ،تـبــن أن ال ــدراس ــة ال
أساس لها من الصحة.
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـق ــول ال ـب ــروف ـي ـس ــور س ـل ـيــم ال ـحــاج
ي ـح ـيــى ،املـتـخـصــص ف ــي ج ــراح ــة ال ـق ـلــب في
بريطانيا ،لـ «العربي الجديد» ،إن اللقاحات
بـشـكــل ع ــام ت ـعــد أح ــد أه ــم اإلنـ ـج ــازات الـتــي
شهدها الـقــرن الـعـشــرون ،وقــد أنـقــذت حياة
مــايــن البشر وزادت مــن متوسط األعـمــار.
يـضـيــف أن ــه م ــا م ــن ع ــاج ل ـل ـف ـيــروس .لــذلــك،
هـنــاك تــركـيــز عـلــى تـطــويــر لـقــاح ط ــوال فترة
تفشي الجائحة وليس على العالج ،الفتًا إلى
أن الوقاية في مواجهة الفيروسات أهــم من
ّ
العثور على عالج بعد اإلصابة بهُ .يتابع أن
أهمية لقاح كوفيد 19-تكمن في منع اإلصابة
بالفيروس بنسبة أكبر من  90في املائة من
ّ
الحاالت ،الفتًا إلى أن التوصل إلى لقاح دائمًا
ما يكون مصحوبًا بإجراءات دقيقة وحرص
عـلــى ال ـســامــة ،كـمــا يـخـضــع لــرقــابــة وك ــاالت
طبية وعلمية عدة.
ُ
ويـشـ ّـدد على أهمية هــذا اللقاح ،خصوصًا
بالنسبة لكبار السن ومرضى القلب والرئة
وال ــرب ــو وأص ـح ــاب املـنــاعــة الـضـعـيـفــة ،مثل
مرضى القلب والسرطان الذين يخضعون
ل ـ ـل ـ ـعـ ــاج الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـي ــائ ــي ،ومـ ـ ــرضـ ـ ــى ال ـك ـل ــى
واألش ـ ـخـ ــاص ال ــذي ــن ي ـع ــان ــون م ــن الـسـمـنــة
املفرطة.
ّ
وفي ما يتعلق باألشخاص الذين يعارضون
الـلـقــاح خشية ح ــدوث مـضــاعـفــات ،يـقــول إن
الـتـقـنـيــة املـعـتـمــدة لـتـطــويــر ال ـل ـقــاح حــديـثــة،
الحكم عليه قبل اسـتـخــدامــه مدة
وال يمكن ّ
ّ ّ
سـنــوات .لكنه يــؤكــد أن فــائــدة اللقاح كبيرة
ومهمة إلنقاذ حياة ماليني البشر .ويفترض
أن ي ـح ـص ــل ج ـم ـي ــع ال ـ ـنـ ــاس عـ ـل ــى الـ ـلـ ـق ــاح،
خصوصًا األشخاص البالغني أو أي شخص
ت ـجــاوز ال ـ ـ  14عــامــا ،ألن كــوف ـيــد 19-ال يقتل
األطفال ،وإن كان هناك استثناءات.
ويـتـحــدث ال ـحــاج يحيى عــن أهـمـ ّـيــة التقنية
اللقاح،
املبتكرة التي استخدمت إلنتاج هذا ّ
وي ـشــرح ـهــا ب ـطــري ـقــة م ـب ـس ـطــة .ف ـي ـقــول إن ـهــا
تمت مــن خــال املــركــب الجيني املـســؤول عن
نـســخ الـبــروتـيـنــات .واملـ ــادة املـحـقــونــة عـبــارة
ع ــن بــروت ـي ـنــات مـطــابـقــة لـلـبــروتــن الـخــاص
ب ــال ـف ـي ــروس وامل ـ ـسـ ــؤول ع ــن دخ ـ ــول الـخـلـيــة
واس ـت ـغــال املـ ــادة الــوراث ـيــة بـجـســم اإلن ـســان
ل ـل ـت ـك ــاث ــر .لـ ــذلـ ــك ،فـ ـ ــإن حـ ـق ــن مـ ـ ـ ــادة ال ـل ـق ــاح
البروتينية ه ــذه ،تساعد خــايــا املـنــاعــة في
الـجـســم عـلــى تشخيص الـبــروتــن باعتباره
جسمًا غريبًا ،فتهاجمه وتقضي عليه قبل
دخــولــه الخلية ،مــا ي ــؤدي إلــى تـكــون مناعة
في الجسم تمنع دخول الفيروس إلى الخلية
والتكاثر واإلصابة باملرض.
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فسبكة

يعرب الكثير من األردنيين
على موقع التواصل
االجتماعي عن عدم
ثقتهم باللقاحات
المضادة لفيروس
كورونا ،التي تعمل
شركات عدة على
تطويرها ،ويستبعد
البعض احتمال
حصولهم عليها في
وقت قريب .وذهب
آخرون أبعد من ذلك،
معتبرين أن تفشي
كورونا مؤامرة تسبب
بها الرئيس األميركي
دونالد ترامب بهدف
إنتاح لقاح وتحقيق
أرباح مادية .كما انتقد
البعض الحكومة
لعدم إيجاد حلول
للقطاعات المتضررة
بفعل إجراءات اإلغالق
للحد من تفشي
الفيروس.

تساهم مبادرات
الجمعيات في المخيمات
الفلسطينية في خلق
بعض األمل لدى أهلها.
في هذا اإلطار تأتي
مبادرة تعليم الفتيات
مهنة فن التزيين النسائي
في مخيم شاتيال في لبنان
بيروت ـ انتصار الدنان

فــي الـبــدايــة ،كنا نعمل مــع األط ـفــال ونوفر
لهم الرعاية والــدعــم الــذي يحتاجون إليه.
ثــم بــدأنــا العمل على تعزيز دور امل ــرأة في
املجتمع من خالل مشاريع التدريب املهني
لـتـمـكــن املـ ـ ــرأة مـهـنـيــا واق ـت ـص ــادي ــا .لــذلــك،
أعــددنــا دراس ــة عــن املـهــن الـتــي تفيد امل ــرأة،
فوجدنا أن هناك حاجة إلــى مهنة التزيني
ال ـن ـســائــي .تـقــدمـنــا ب ـم ـشــروع إل ــى جمعية
أحالم الجئ التي ّ
تمول بعض املشاريع في
املخيم مــن أجــل تعليم فتيات ونـســاء هذه
ّ
املهنة ،علهن يجدن فرصة عمل».
تـتــا ّبــع« :ب ـعــد املــواف ـقــة عـلــى دع ــم امل ـشــروع،
أعلنا عنه مع اإلشارة إلى ضرورة أن تتقدم
الـفـتـيــات وال ـن ـســاء (م ــا بــن  17و 27عــامــا)

فـ ــرض ال ــواق ــع االق ـت ـص ــادي املـ ـت ــردي ال ــذي
يعيشه لبنان في الوقت الحالي ،مع ارتفاع
األسـ ـ ـع ـ ــار وت ـ ــراج ـ ــع س ـع ــر ص ـ ــرف ال ـ ـ ــدوالر
وتفشي فيروس كورونا الذي زاد من حجم
البطالة وبالتالي الفقر ،تحديات إضافية
على أهــالــي املخيمات الفلسطينية الذين
يــواجـهــون منذ سـنــوات طويلة الكثير من
املـشــاكــل واألزمـ ــات الـتــي ت ــزداد س ــوءًا عامًا
بعد عام .من هنا ،فإن املبادرات التي تقوم
بها بعض الجميعات أو املنظمات أو حتى
األف ـ ـ ــراد ،ت ـكــون بــالـنـسـبــة لـلـبـعــض بمثابة
م ـن ـق ــذ ،ع ـل ــى أمـ ــل أن ت ـس ــاه ــم ف ــي تـخـفـيــف
األعباء عن أهالي املخيمات.

ما شجع الفتيات
على االلتحاق بالدورة
هو أنها مجانية

جنسيات مختلفة

وتـقــول بـهــار إن «الـ ــدورة مجانية ومدتها
ثالثة أشهر ،تحصل بعدها املشاركات على
شهادة في فن التزيني النسائي واملاكياج،
على أن تمنح أربعة نساء من اللواتي أثبنت
مهارة وتفوقًا في العمل عدة كاملة للعمل
في بيوتهن» .وتوضح أن «الهدف األساسي
من هذه الــدورة هو تقديم شيء ملجتمعنا
الفلسطيني داخ ــل املـخـيــم ،وتــوفـيــر فــرص
عمل للمشاركات في الــدورة .هذا ما نطمح

عمل منزلي

حاجة أساسية

عادة ما تعيش النساء ظروفًا أكثر صعوبة
نتيجة للبيئة التي تفرض عليهن ضوابط
كـثـيــرة ،لـتـكــون املـشــاريــع الـخــاصــة بتمكني
املـ ـ ــرأة وت ـط ــوي ــر ق ــدرات ـه ــا ح ــاج ــة أســاس ـيــة
وضــروريــة لدمجها فــي املجتمع .وه ــذا ما
سعى إلـيــه مــركــز ال ــوالء للتنمية بــدعــم من
ج ـم ـع ـيــة أح ـ ــام الجـ ــئ ف ــي م ـخ ـيــم شــاتـيــا
لــاجـئــن الفلسطينيني (ج ـنــوب ب ـيــروت).
في هذا اإلطار ،تقول مسؤولة املركز صفاء
بـهــار الـتــي تـعــود أصــولـهــا إل ــى بـلــدة صفد
في مدينة الجليل (شمال فلسطني) ،والتي
ولــدت وعاشت في مخيم شاتيال لالجئني
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــن« :أع ـ ـمـ ــل فـ ــي م ــرك ــز ال ـ ــوالء
للتنمية في مخيم شاتيال منذ ستة أعوام.

الــراغـبــات بااللتحاق بــالــدورة بطلبات في
ه ــذا اإلطـ ـ ــار .وبــال ـف ـعــل ،الـتـحـقــت ب ــال ــدورة
عـ ـش ــرون ف ـت ــاة وام ـ ـ ــرأة م ــن ج ـن ـس ـيــات عــدة
فـلـسـطـيـنـيــة ول ـب ـنــان ـيــة وسـ ــوريـ ــة ،تـعـيــش
ب ـع ـض ـه ــن ظ ـ ــروف ـ ــا ص ـع ـب ــة م ـ ــن الـ ـن ــواح ــي
االق ـت ـص ــادي ــة واالج ـت ـمــاع ـيــة وح ـت ــى داخ ــل

أســرهــن ،ومـنـهــن طــالـبــات فــي الـجــامـعــة ما
زلــن يتابعن دراستهن ،ويحتجن إلــى املال
ملتابعة هذه الدراسة».

إلـيــه ونـعـمــل عـلــى تـحـقـيـقــه» ،الفـتــة إل ــى أن
«ه ــذه ال ــدورة لــن تـكــون األخـيــرة ألن أع ــدادًا
ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـف ـت ـي ــات ي ـن ـت ـظ ــرن االل ـت ـح ــاق
ب ــدورة مـمــاثـلــة ،ونـسـعــى إل ــى االس ـت ـمــرار».
تضيف أن ما شجع الفتيات على االلتحاق
بــالــدورة هــو أنها مجانية كونها مدعومة
ّ
مــن أح ــام الج ــئ ،علمًا أن كلفة تـعــلــم هــذه
املهنة مرتفعة .خالل الدورة ،تتعلم الفتيات
فــن التزيني النسائي واملــاكـيــاج ،ويتوجب
عليهن الحضور خمسة أيــام في األسبوع.
وتشدد على أهمية إعطاء الفرص للفتيات
من مختلف الجنسيات« ،ال يمكننا رفض
طلب أيــة فتاة أو امــرأة بحسب جنسيتها،
ألن هـ ــدف ال ـ ـ ــدورة ه ــو ت ــأم ــن فـ ــرص عمل
للجميع في ظل الظروف املعيشية الصعبة
ال ـتــي ال تستثني أح ـ ـدًا» .تـضـيــف أن دورة
ك ـهــذه ت ـعـ ّـد جــديــدة فــي امل ـخـ ّـيــم ،وال تتذكر
أن أح ـدًا عمد إلــى تنظيم دورة مماثلة في
وقت سابق «ربما لذلك ،كان اإلقبال عليها
كبيرًا».

تأمل أن تجد عمًال بعد انتهاء الدورة (العربي الجديد)

مــن جهتها ،تـقــول ي ــارا بـهـلــون ( 27عــامــا)،
وهــي الجئة فلسطينية من سورية تعيش
فــي مخيم شــاتـيــا ،ومطلقة وأم لطفلتني،
وما من معيل لها« :خالل السنوات املاضية،
كنت أبحث عن مهنة أستطيع من خاللها
تأمني احتياجاتي ورعاية طفلتي من دون
أن أحـتــاج أحـ ـدًا ،خصوصًا أنـنــي مسؤولة
عنهما بالكامل» .بعد لجوئها إلــى لبنان،
واجـ ـه ــت ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـص ـع ــوب ــات .وح ــن
عــرفــت بـهــذه الـ ــدورة ،ق ــررت االلـتـحــاق بها،
خصوصًا أنه في إمكانها العمل من البيت
مــن دون أن تكون مضطرة إلــى البحث عن
عمل في الخارج .تضيف« :في حال لم أجد
ٍّ
ً
ع ـم ــا ف ــي م ـح ــل ل ـتــزيــن ال ـش ـعــر ،أسـتـطـيــع
العمل في املنزل» .أما الطالبة الجامعية عال
ُ
معروف ( 23عــامــا) ،وهــي فلسطينية تقيم
في مخيم شاتيال ،فتقول إنها أنهت سنتها
الجامعية األولى إال أنها عاجزة عن متابعة
ت ـع ـل ـي ـم ـهــا ب ـس ـبــب ال ـ ـظـ ــروف االق ـت ـص ــادي ــة
الصعبة التي تعيشها البالد .وحني علمت
بالدورة ،قررت االلتحاق بها خصوصًا أنها
مجانية وال تتطلب أية تكاليف مادية ،علها
ً
تجد عمال في وقت الحق وتتابع دراستها.
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مجتمع فالش

أجيال عاشت
القهر

MEDIA

أخبار
كاذبة
أثر الجدار العنصري قاتل

تداول مستخدمون لمواقع
التواصل االجتماعي صورة زعموا
أنها تظهر زيارة أسطورة كرة
القدم البرازيلي بيليه لقبر النجم
األرجنتيني دييغو مارادونا الذي
توفي في الخامس والعشرين من
نوفمبر/تشرين الثاني الحالي .إال أن
ّ
مركبة.
صورة المنشور

انتشر كالم نُسب إلى رئيسة الوزراء
البريطانية السابقة ،تيريزا ماي،
يتّهم من يفرضون إجراءات العزل
بأنهم «شياطين األرض» لخدمة
ّ
تحفظت
«عصابات غامضة» .ماي
على إجراءات العزل األخيرة في
بلدها ،لكن الكالم المنسوب لها
مختلق.

ماليين المشاهدات حصدها
فيديو ادعى ناشروه أنّه يظهر
«شابًا فرنسيًا مسلمًا يواجه الرئيس
إيمانويل ماكرون في الشارع» على
ّ
الحق في نشر
خلفيّة تصريحاته عن
ّ
لكن
محمد.
الرسوم المسيئة للنبي
ّ
ّ
يمت بصلة إلى
الفيديو قديم ،وال
مواقف ماكرون األخيرة.
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شارك مستخدمون صورة قالوا
إنها تظهر إحراق منازل سوريين
في بش ّري شمال لبنان ،بعد إقدام
سوري الجنسيّة على قتل
عامل
ّ
ّ
لكن الصورة تعود
شاب من البلدة.
ٍ
لتظاهرات احتجاجية في بيروت،
وقد وزّعتها وكالة «فرانس برس»
عام .2019

منعت الكاميرا؟
الشرطة الفرنسية والعنف :ماذا لو ُ
تتخذ المؤسسات اإلعالمية الفرنسية ،متعددة األهواء ،موقفًا موحدًا ضد عنف الشرطة وعنصريتها ،وتشكل معًا رأس حربة في
مواجهة «قانون األمن الشامل» الساعي إلى قمع مصوري االنتهاكات بدل المنتهكين
باريس ـ فادي الداهوك

«زن ـ ـجـ ــي ق ـ ــذر» ...ي ـ ــوج ـ ــه عـ ـن ــاص ــر دوري ـ ــة
ل ـل ـشــرطــة ال ـفــرن ـس ـيــة كــام ـهــم إلـ ــى ميشيل
زيكلر ،وهو منتج موسيقي وجد نفسه بني
أيدي أربعة منهم يضربونه وينهالون عليه
بالشتائم داخ ــل االسـتــديــو الـخــاص بــه في
الدائرة الباريسية الـ.17
أك ـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن  15دق ـ ـ ـي ـ ـ ـقـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــرب
واإلهانة ّ
سجلتها كاميرا مراقبة موضوعة
على مدخل االستديو الخاص بزيكلر ،قبل
أن ينتبه لها أحــد العناصر ،فيقول« :لقد
صــورت ـنــا .تــوقـفــوا» .لـكــن فــي تـلــك اللحظة
كانت الدماء تغطي وجه املواطن الفرنسي
من أصول أفريقية ،علمًا أن معظم ضحايا
عنف الشرطة هم من الفرنسيني السود.
وعـلــى الــرغــم مــن أنـهــا ليست امل ــرة األول ــى
ال ـت ــي ي ـج ـتــاح فـيـهــا مـقـطــع م ـص ــور لعنف
ال ـشــرطــة ضــد مــدنـيــن فــي فــرنـســا وســائــل
اإلعـ ــام ومـنـصــات ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
إال أن هــذا املقطع الــذي كشف عنه تحقيق
أجـ ـ ـ ــراه م ــوق ــع «ل ــوبـ ـس ــاي ــدر» أح ـ ــدث ه ــزة
س ـي ــاس ـي ــة ،ل ــوض ــوح ــه وع ـ ـ ــدم وج ـ ـ ــود أي
حـجــة تـمـكــن الـشــرطــة مــن تــزويــر الــوقــائــع.
وال ـش ــواه ــد ك ـث ـيــرة ع ـلــى حـ ــدوث م ـثــل هــذا
التزوير ،كما حدث في قضية آداما تراوري
وســدريــك شــوفـيــا الـ ّـذي أدت مقاطع فيديو
نشرها مواطنون وثقوا الحادثة إلى إعادة
فتح قضية مقتله.
وتأتي الحادثة الجديدة في أجواء مشحونة
ضد الشرطة ،ساهم «قانون األمن الشامل»
الذي ّقدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانان
وكتلة األكثرية التابعة للرئيس إيمانويل
مـ ــاكـ ــرون ف ــي الـ ـب ــرمل ــان «ال ـج ـم ـه ــوري ــة إل ــى
األم ــام» ب ــزي ــادة تـعـقـيــدهــا .وت ـنــص «املـ ــادة
 »24مــن القانون على حظر تصوير أو بث
صور للشرطة أثناء قيامهم بعمليات على
األرض ،وهنا يبرز السؤال :لوال هذه الصور
من كان سيعلم؟
ك ـم ــا أن ص ـ ـ ــدور مـ ــواقـ ــف عـ ــن ش ـخ ـص ـيــات
مشهورة مثل فنانني تعاملوا مع الضحية،
وأب ـ ـ ــرز نـ ـج ــوم كـ ــرة الـ ـق ــدم ال ـفــرن ـس ـيــة مـثــل
أنـطــوان غــريــزمــان وكـيـلـيــان مـبــابــيّ ،
صعب
على السلطة التنفيذية تبرير هــذا العنف
املفرط في الحادثة الجديدة.
ول ـق ـس ــوة ال ـص ــور وردود ال ـف ـعــل الـكـبـيــرة
عليها الـتــي وصـلــت إلــى دع ــوات الستقالة
وزير الداخلية وقائد شرطة باريس ديدييه
الملا ،حاول الرئيس الفرنسي تدارك املوقف،
فــي بـيــان مـطــول ص ــدر عــن اإلل ـيــزيــه مساء
الجمعة ،قال فيه إن «الصور التي رأيناها
جميعًا لــاعـتــداء على ميشيل زيكلر غير
مـقـبــولــة .إنـهــا تـشـعــرنــا بــال ـعــار ...يـجــب أال
تـسـمــح فــرنـســا أب ـ ـدًا بـتـغــذيــة ال ـكــراه ـيــة أو

هذه األرض فلسطينية

تـحـتـفــل األم ــم امل ـت ـحــدة الـيــوم
األحــد ،في التاسع والعشرين
مــن نوفمبر /تشرين الثاني،
ّ
مثل كــل عــام ،بـ«اليوم الدولي للتضامن
م ــع ال ـش ـع ــب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي» .وقـ ــد ج ــرى
اخـتـيــار ه ــذا ال ـيــوم ملــا يـنـطــوي عليه من
ـان ودالالت س ـي ــاس ـي ــة وت ــاري ـخ ـي ــة،
مـ ـع ـ ٍ
ف ـف ــي م ـث ــل ه ـ ــذا ال ـ ـيـ ــوم مـ ــن ع ـ ــام ،1947
اتـ ـخ ــذت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ــام ــة ال ـ ـقـ ــرار 181
الــذي أصبح يعرف باسم قــرار التقسيم،
وال ــذي ن ـ ّـص عـلــى أن تنشأ فــي فلسطني
«دولة يهودية» و«دولــة عربية» واعتبار
الـ ـق ــدس ك ـي ــان ــا م ـت ـم ـي ـزًا ي ـخ ـضــع لـنـظــام
دولي خاص ،ومن بني الدولتني املفترض
إن ـ ـشـ ــاؤه ـ ـمـ ــا ،ل ـ ــم ت ـظ ـه ــر إل ـ ـ ــى الـ ــوجـ ــود
ّ
إال دول ـ ـ ــة واحـ ـ ـ ــدة هـ ــي كـ ـي ــان االحـ ـت ــال
اإلس ــرائ ـي ـل ــي .س ـي ـجــري االح ـت ـف ــال بـهــذه
املـنــاسـبــة ه ــذا ال ـع ــام ،بـعــد غ ــد ال ـثــاثــاء،
بسلسلة مــن االج ـت ـمــاعــات الـخــاصــة في
م ـقــر األم ـ ــم امل ـت ـح ــدة ب ـن ـي ــوي ــورك .كــذلــك،
يفتتح معرض افتراضي يركز على جدار
االحتالل،
الفصل العنصري الــذي أقامه ّ
وقضت محكمة العدل الدولية بأنه غير
قانوني .وفي رسالة بهذه املناسبة ،دعا
األمـ ــن ال ـع ــام لــأمــم امل ـت ـح ــدة ،أنـطــونـيــو
ّ
غوتيريس ،إلى ضرورة بذل كل الجهود
لتخفيف م ـعــانــاة الـشـعــب الفلسطيني،
م ـعــربــا ع ــن قـلـقــه ال ـشــديــد ت ـج ــاه الـحــالــة
املالية التي تواجهها وكالة األمم املتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئني الفلسطينيني
«أون ــروا» .وناشد جميع الــدول األعضاء
ب ــأن تـســاهــم عـلــى وج ــه الـســرعــة لتمكني
«أون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا» مـ ـ ــن تـ ـلـ ـبـ ـي ــة االح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
اإلنسانية واإلنمائية الحرجة لالجئني
الفلسطينيني ،خصوصًا خــال الظروف
الـ ـح ــالـ ـي ــة ،إذ دم ـ ــرت ج ــائ ـح ــة كـ ــورونـ ــا،
االقتصاد الفلسطيني ،وقوضت الوضع
ً
اإلنساني واالقـتـصــادي الهش أصــا في
قـطــاع غ ــزة ،وال ــذي ازداد تــدهــورا بسبب
القيود اإلسرائيلية.
(قنا)
(الصور من،Getty :
األناضول ،فرانس برس)

شعب فلسطين
في يوم التضامن دعوة أممية
لدعم «أونروا»

متمسك بزيتونه

قيود على األقصى
دور «أونروا»
التعليمي
أساسي

مقاومة االحتالل مستمرة
بسبل مختلفة

العنصرية» .حالة الغضب التي ّ
عمت فرنسا
ّ
بـعــد نـشــر تحقيق «لــوب ـســايــدر» ،شجعت
أحد جيران الضحية على نشر مقطع جديد
لـلـحــادثــة الـتـقـطــه مــن شــرفــة مـنــزلــه ،يظهر
عناصر الشرطة وقد انضمت إليهم دورية
جديدة ،يستمرون في ضرب الضحية بعد
إخراجه من االستديو .وقال في تصريحات
لوسائل إعــام إنــه في البداية كــان يخشى
أن ت ـطــاولــه امل ـســاء لــة م ــن ال ـشــرطــة إذا بث

يتخذ اإلعالم الفرنسي
موقفًا موحدًا ونادرًا
ضد عنصرية الشرطة

يطالب متظاهرون باستقالة وزير الداخلية دارمانان (جان فرانسوا مونييه/فرانس برس)

العراق :وكالة «صابرين نيوز»
تتوقف عن النشر
بغداد ـ زيد سالم

أعـ ـ ـلـ ـ ـن ـ ــت م ـ ـن ـ ـصـ ــة «ص ـ ــاب ـ ــري ـ ــن ن ـ ـ ـيـ ـ ــوز»،
املـتـخـصـصــة فــي نـقــل أنـشـطــة املليشيات
املــوالـيــة إلي ــران عبر تطبيق «تيليغرام»،
أنـهــا تـتــوقــف عــن الـنـشــر إل ــى إش ـعــار آخــر
اضطراب أمني
يوم الجمعة ،بعد ليلة من
ٍ
شهدته العاصمة بغداد واقتحام مليشيا
«ربع الله» ،التابعة لـ«كتائب حزب الله»،
مركزًا للتجميل والتدليك ،وتهديد محال
بيع املشروبات الكحولية.
وت ـع ــد «ص ــاب ــري ــن ن ـي ــوز» امل ـن ـصــة األس ــرع
واألكـثــر انتشارًا التي تمتلكها املليشيات
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــراق ،لـ ـ ــإعـ ـ ــان عـ ـ ــن ه ـج ـم ــات ـه ــا
ال ـصــاروخ ـيــة ع ـلــى املـنـطـقــة ال ـخ ـضــراء في
ب ـغــداد ،واس ـت ـهــداف أرت ــال ق ــوات التحالف
الــدولــي فــي مناطق وســط وجـنــوب البالد.
وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن نـشــرهــا ص ــورا ومـقــاطــع
فيديو القتحام مركز «شيالن» للتدليك ،إال
أنها سرعان ما حذفت منشوراتها.
وأعلنت «صابرين نيوز» في بيان مقتضب
أن ـهــا «ت ــدي ــن وت ـت ـبــرأ م ــن مـجـمــوعــة ادع ــت
أنها تنتمي لحركة (ربع الله) قامت أخيرًا
بفعالية في بغداد».
وفتح إغــاق املنصة الــذي أعقب الهجوم
األخـ ـي ــر ب ـ ــاب الـ ـتـ ـس ــاؤل ع ـ ّـم ــا حـ ـ ــدث ،وال

س ـي ـم ــا أنـ ـه ــا ّداع ـ ـمـ ــة ل ـف ـص ــائ ــل «ال ـح ـش ــد
الشعبي» ،ومثلت ذراعًا رسمية للفصائل
املسلحة طيلة األش ـهــر املــاضـيــة للتهجم
عـلــى الـنــاشـطــن الـعــراقـيــن واملتظاهرين
والساحات وامليادين التي انطلقت منها
االحتجاجات ،والتهجم على شخصيات
سياسية وأمنية.
وظهرت منصة «صابرين نيوز» بالتزامن
م ــع ان ـ ـ ــدالع ان ـت ـف ــاض ــة أكـ ـت ــوب ــر /تـشــريــن
األول ،ردًا على موجة الغضب الشعبي من
األح ــزاب اإلســامـيــة الحاكمة والفصائل
املسلحة املتنفذة في البالد ،وباشرت من
أول يوم انطالقها بصناعة تقارير تضم
أس ـمــاء نــاشـطــن ومـتـظــاهــريــن وصفتهم
ب ــ«ال ـجــوكــريــة وامل ـخ ــرب ــن» ،وادعـ ــت أنهم
ممولون مــن الــواليــات املتحدة وسـفــارات
دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة ودول خ ـل ـي ـج ـيــة ،بـيـنـهــا
اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية.
كما ُعرف عن املنصة التي يتابعها عشرات
اآلالف دقتها في نشر العمليات الهجومية
التي تمارسها الفصائل املسلحة على قوات
التحالف الدولي ،وأرتال الدعم اللوجستي
ال ـعــراقــي املـتـعــامـلــة م ــع ه ــذه الـ ـق ــوات .كما
بـ ــرزت ع ـب ــارة «إن ـه ــا ت ـح ـتــرق» ال ـتــي كــانــت
تسبق الهجمات ،ما يؤكد ارتباط القائمني

املقطع الــذي وثق فيه االعتداء على زيكلر.
ووضـ ــع ال ـع ـنــاصــر األربـ ـع ــة ال ــذي ــن أوق ـفــوا
ع ــن ال ـع ـم ــل ،ب ـح ـســب م ــا أع ـل ــن دارمـ ــانـ ــان،
ال ـخ ـم ـي ــس ،ق ـي ــد ال ـح ـج ــز االح ـت ـي ــاط ــي فــي
املقر الرئيسي للمفتشية العامة للشرطة
الوطنية ،فيما فتح تحقيق بتهمة «عنف
مـمــارس مــن شخص يتمتع بسلطة عامة
بطابع عنصري وتزوير وثــائــق رسمية»،
بعدما زوروا محضر الحادثة بــالـقــول إن

الضحية قاومهم ونفذ عصيانًا ألوامرهم.
وخـ ـ ـ ــال األس ـ ـبـ ــوعـ ــن املـ ــاض ـ ـيـ ــن ،ش ـه ــدت
فــرنـســا ح ــوادث عـنــف كـثـيــرة مــن الـشــرطــة،
بــدأت ضد صحافيني وناشطني حقوقيني
اح ـت ـج ــوا ع ـلــى ن ـق ــاش ال ـب ــرمل ــان ل ــ«ق ــان ــون
األمـ ــن ال ـش ــام ــل» ف ــي  18نــوفـمـبــر/تـشــريــن
الـثــانــي ،ثــم اسـتـمــرت بـعــدهــا بـيــومــن ضد
نـ ــواب ف ــي ال ـبــرملــان وم ـســؤولــن منتخبني
فـ ــي س ــاح ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة اع ـت ـص ـم ــوا مــع
الجـ ـئ ــن ومـ ـه ــاج ــري ــن ل ـل ـم ـطــال ـبــة ب ـتــأمــن
مسكن لـهــم ،حيث حطمت الشرطة الخيم
وفضت االعتصام بعنف ،ما دفع صحيفة
«ل ـي ـبــراس ـيــون» إل ــى إب ـ ــراز صـ ــورة شــرطــي
ي ــدوس عـلــى أح ــد الــاج ـئــن عـلــى غــافـهــا،
وكتبت عليها« :تحطيم الجمهورية».
وتتخذ وسائل اإلعالم الفرنسية ،على تعدد
مشاربها ،موقفًا مــوحـدًا ون ــادرًا ضــد عنف
الشرطة منذ أسابيع ،ازداد حدة مع إدخال
دارم ــان ــان لـ ــ«امل ــادة  »24ف ــي «ق ــان ــون األم ــن
ال ـش ــام ــل» ال ـت ــي تـعـتـبــرهــا وس ــائ ــل اإلع ــام
ون ـقــابــات الـصـحــافـيــن اع ـت ــداء عـلــى حــريــة
الـتـعـبـيــر وح ــري ــة ال ـص ـح ــافــة ،ل ــدرح ــة أنـهــا
أعلنت سحب كل صحافييها امليدانيني في
بيان مشترك ،قالت فيه إنها تخشى عليهم
من اعتداء قــوات إنفاذ القانون عليهم بعد
تبني البرملان املادة املثيرة للجدل.
وتعتبر «ليبراسيون» و«لوموند» و«ميديا
بارت» ،باإلضافة إلى نقابات الصحافيني،
رأس الـحــربــة فــي «ح ــرب ال ـص ــور» الــدائــرة
حــال ـيــا ،إذ ع ـنــونــت «ل ــوم ــون ــد» صفحتها
األول ــى لعدد يــوم الجمعة «عنف الشرطة:
الـ ـسـ ـلـ ـط ــة الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي ــة م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــة» ،أمـ ــا
«ليبراسيون» فعنونت على صورة ميشيل
زي ـك ـلــر امل ـل ـطــخ ب ــال ــدم ــاء« :ع ـن ــف ال ـشــرطــة:
الغثيان» ،فيما وصف موقع «ميديا بارت»
دارمــانــان بـ«الوزير الفاقد للشرف» ،وقال
إنــه منذ وصــولــه إلــى منصبه «لــم يتوقف
أبـدًا عن تملق أكثر أطــراف الشرطة تطرفًا.
والنتيجة هــي اض ـطــراب عــام وســط تزايد
ع ـنــف ال ـش ــرط ــة .ح ــان ال ــوق ــت إلق ــال ــة وزي ــر
الداخلية املشعل للحرائق».
يـشــار إل ــى أن املـعــركــة الـقــائـمــة بــن السلطة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة م ــن ج ـه ــة وامل ـن ــاه ـض ــن لـعـنــف
ال ـش ــرط ــة ونـ ـق ــاب ــات ال ـص ـحــاف ـيــي م ــن جـهــة
ث ــان ـي ــة وص ـل ــت إل ـ ــى الـ ـقـ ـض ــاء ،إذ أص ـ ــدرت
امل ـح ـك ـم ــة اإلداريـ ـ ـ ـ ــة ف ــي بـ ــاريـ ــس ،ف ــي وق ــت
مـ ـت ــأخ ــر م ـ ــن لـ ـي ــل الـ ـجـ ـمـ ـع ــة ،قـ ـ ـ ـ ــرارًا ب ـم ـنــح
ترخيص تـظــاهــرات مـقــررة فــي معظم املــدن
الفرنسية بعد ظهر السبت احتجاجًا على
ع ـنــف ال ـشــرطــة ولـلـمـطــالـبــة بــإل ـغــاء «املـ ــادة
 »24مــن «قــانــون األم ــن الـشــامــل» واستقالة
وزيــر الداخلية وقائد شرطة باريس ،دعت
إلـيـهــا ن ـقــابــات الـصـحــافـيــن وس ــائ ــل إع ــام
وجمعيات حقوقية.

بريطانيا ستطلق هيئة لمراقبة
عمالقة التكنولوجيا

تتبع الوكالة للمليشيات الموالية إليران
(أحمد الربيعي/فرانس برس)

على «صابرين نيوز» بعناصر الفصائل.
وعلم «العربي الجديد» من مسؤول رفيع
ف ــي هـيـئــة «ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي» أن «رئ ـيــس
الحكومة مصطفى الكاظمي هاتف رئيس
هـيـئــة (ال ـح ـشــد ال ـش ـع ـبــي) فــالــح ال ـف ـيــاض،
وط ـل ــب م ـنــه ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـقــائ ـمــن على
املنصة وإيقاف عملها» ،مبينًا أن «الفياض
ت ـع ــاط ــى مـ ــع املـ ــوقـ ــف ،واع ـتـ ـب ــره ــا مـنـصــة
ت ـخــري ـب ـيــة وتـ ـه ــدف إلـ ــى ن ـش ــر ال ــذع ــر بــن
العراقيني ،وتحديدًا الناشطني واملدنيني».

أعلنت الحكومة البريطانية ،يوم الجمعة ،سلسلة تدابير للحد من نفوذ مجموعات
اإلنترنت العمالقة ،بينها «فيسبوك» و«غوغل» ،ســواء لناحية استخدام البيانات
الشخصية أو اإلعالنات اإللكترونية .وستوضع مدونة سلوكيات جديدة تحت راية
«وحــدة لــأســواق الرقمية» ،لتعزيز التنافسية وتحسني حماية املستهلكني ،وفق
بيان لوزارتي الشركات والقطاع الرقمي.
وق ــررت الحكومة اتـبــاع توصيات أصــدرتـهــا فــي يوليو/تموز الهيئة البريطانية
الناظمة لشؤون املنافسة التي ستتبع لها هذه الوحدة ،في ظل قلق لديها من هيمنة
املجموعات العمالقة في القطاع الرقمي.
وأكد وزير الدولة البريطانية لشؤون التجارة والطاقة واالستراتيجية الصناعية،
ألوك شارما ،أن «نظامنا الجديد الداعم للتنافسية في األسواق الرقمية سيحرص
على أن يكون للمستهلكني الخيار من دون إقصاء الشركات الصغيرة».
وتقر لندن بإيجابيات هــذه املنصات ،لكنها تتوقف عند «تركز السلطة لــدى عدد
صغير مــن الـشــركــات الــرقـمـيــة» ،مــا ي ــؤدي إلــى تباطؤ النمو فــي القطاع ويـحــد من
االبتكار ،وقد تكون له آثار سلبية على املجتمع.
وقد ترغم مدونة السلوكيات الجديدة املنصات على إظهار شفافية أكبر في الخدمات
املقدمة وفي طريقة استخدامها البيانات الشخصية .وسيكون للمستهلكني الخيار
ُ
لناحية تلقي إعالنات إلكترونية موجهة أو عدمه .وستطلق وحدة األسواق الرقمية
في إبريل/نيسان ،وقــد ترغم عمالقة القطاع الرقمي على تغيير سلوكياتها عند
ُ
الـحــاجــة ،كما ستمنح صالحية فــرض غــرامــات فــي حــال عــدم احـتــرام القواعد.كما
أن مدونة السلوكيات هذه ستشكل وسيلة لضمان مزيد من اإلنصاف في العقود
التجارية بني املجموعات الرقمية العمالقة واملؤسسات الصحافية.
وتشير الهيئة البريطانية الناظمة لشؤون املنافسة إلى أن النفقات على اإلعالنات
اإللكترونية قاربت  14مليار جنيه إسترليني في بريطانيا عام  ،2019بينها  80في
املائة تستقيها «فيسبوك» و«غوغل» .وتعتمد الصحف على «غوغل» و«فيسبوك»
في نحو  40في املائة من الزيارات إلى مواقعها.
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
حوار

بيروت ـ رنا أسطيح

بعد نيله ثالث جوائز سينمائية
كان آخرها جائزة «أفضل إخراج»
م ـ ــن م ـ ـهـ ــرجـ ــان مـ ــاملـ ــو ل ـل ـس ـي ـن ـمــا
الـ ـع ــربـ ـي ــة ،ان ـ ـتـ ــزع ف ـي ـل ــم «غـ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ»
ً
للسينمائي اللبناني بهيج حجيج جــائــزة
إض ــاف ـي ــة ع ــن ف ـئ ــة أفـ ـض ــل س ـي ـن ــاري ــو ضـمــن
فـعــالـيــات «ل ـيــس ري ـم ـبــاود دو سـيـنـمــا» Les
ُ ،Rimbaud du cinemaاملختصة بتكريم أفضل
ّ
األعمال السينمائية املستقلة ،والتي ُيعتبر
حـجـيــج م ــن ّ
روادهـ ـ ــا ف ــي ل ـب ـن ــان ،وذلـ ــك بعد
ّ
مسيرة بدأها في أواسط الثمانينيات ،وقدم
خاللها عـشــرات األف ــام الوثائقية الخاصة،
بــاإلضــافــة ال ــى ثــاثــة أفـ ــام روائ ـي ــة طــويـلــة،
تـ ـع ــاون ف ـي ـهــا م ــع ال ـك ــات ــب ال ـل ـب ـنــانــي رشـيــد
ّ
يسجل حجيج تعاونًا جديدًا
الضعيف الذي
مـعــه فــي فيلمه امل ـق ـبــل ،كـمــا يـكـشــف فــي هــذا
الحوار مع «العربي الجديد».
بالنسبة إلــى السينمائي اللبناني ،تكتسي
ـزة  Les Rimbaud du cinemaأهـمـيــة
ج ــائ ـ ً
ُ
خــاصــة بالنسبة لــه كــونـهــا «تـعـنــى بتكريم
أفضل األعمال السينمائية التي تنتمي إلى

«فيلم (غود مورنينغ) عمل مشترك بيني وبين الروائي رشيد الضعيف» ،هكذا َ يصف المخرج
اللبناني بهيج حجيج ،في هذا الحوار ،التعاون بينه وبين كاتب «تصطفل ميريل ستريب»

بهيج حجيج
أصنع أفالمًا وال أبيع منتجات

ِّ
ن ــوع سينما املــؤلــف أو السينما املستقلة».
وه ــذا مــا ينطبق تـمــامــا عـلــى أفــامــه الثالثة
ّ
ـارج عــن لعبة
التي قدمها بإنتاج مستقل خ ـ ٍ
شــركــات اإلنـتــاج الـ ًكـبــرى .وهــو يــرى فــي هذه
االستقاللية «حــريــة لكي أعـ ّـبــر عما أريــد من
دون أن أكون مرتبطًا بشركات كبيرة قد يكون
لديها شروطها الخاصة للعمل» .ويعترف
ب ــأن «س ـعــادتــي لـيـســت بــالـتـقــديــر ال ــذي نلته
أنا شخصيًا فحسب ،بل بالتقدير الذي ناله

الفيلم ككل بفريق عمله الذي يشمل الدكتور
رشيد الضعيف ومدير التصوير ميالد طوق
وكــل مــن ش ــارك مــن قلبه إلنـجــاح هــذا العمل
وساهم فيه ّ
حبًا بالسينما».
عتبر العديد من أفالمه جـ ً
حجيج الــذي ُت َ
ـزء ا
م ــن ذاك ـ ــرة ال ـب ـلــد ومــرج ـع ـيــة مــوثــوقــة ألكـثــر
م ــن ج ـي ــل م ــن ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــن الـ ـشـ ـب ــاب ،ك ــان
ق ــد تـ ـن ــاول الـ ـح ــرب ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـتـشـ ّـعـبــاتـهــا
وم ــرارة واقعيتها فــي أول ــى أفــامــه الــروائـيــة

حجيج :لدي عشرة
طويلة
مشاريع ألفالم
ٍ
ّ
نفذت منها فقط ثالثة

ّ
ال ـطــوي ـلــة ب ـع ـنــوان «زنـ ـ ــار الـ ـن ــار» ع ــام .2004
وواصـلــت الــذاكــرة اشتعالها فــي عدسته من
خــال تصويره لتبعات الـحــرب وتداعياتها
اإلن ـســان ـيــة بــأش ـكــال ـهــا املـخـتـلـفــة ف ــي فيلمه
ّ
الـثــانــي «شــتــي يــا دن ــي» ( .)2010أم ــا أحــدث
أف ــام ــه «غـ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ» ف ـق ــد جـ ــاء ه ــادئ ــا
ـث ،ومصير
فــي ق ــراء ت ــه لــواقــع لـبـنــان ّال ـحــديـ ٌ
والعمران فيه ،وكأنها قبلة يضعها
اإلنسان
ّ
السينمائي الـفــذ على جينب البلد واملــديـنــة.

أمل التغيير
عن مستقبل السينما
اللبنانية ،يقول بهيج حجيج
(الصورة)« :هناك تحوالت
كبرى في العالم وعلى
صعيد السينما أيضًا .وعلينا
كسينمائيين لبنانيين أن نكون
سبّاقين بمواكبتها ،ألن
أفالمنا تبرهن عن مستوى
عال جدًا ،لذلك يجب أن
ٍ
نكمل في هذه الصناعة
رغم كل المعوقات ومع
غياب أي دعم رسمي ،على
أمل أن يأتي مسؤول من
دم جديد ،يدرك أن السينما
هي المعيار العالمي ألي
بلد ولصورته الثقافية».

حجيج :بدًال من البكائيات ،علينا أن نظهر عملية اإلعدام التي حصلت بحق بيروت (من كواليس تصوير «غود مورنينغ» /العربي الجديد)

فيلم

محمد جابر

عام  ،2014عانى املسرح املصري كسادًا ّ
امتد
ّ
عبد
أعوامًا عدة ًالحقة ،فابتكر املمثل أشرف ّ
الباقي شكال جديدًا للعمل املسرحي ،تمثل
حلقات،
بمسرحيات قصيرة ُم ـصـ ّـورة فــي
ٍ
ً
ُ
تـ ـع ــرض م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ال ـت ـل ـف ــزي ــون .حمل
املـشــروع اسـ ّـم «تـيــاتــرو مـصــر» ،ثــم «مسرح
م ـصــر» ،وحــقــق نـجــاحــا جـمــاهـيــريــا كـبـيـرًا،
خ ـصــوصــا األطـ ـف ــال وامل ــراهـ ـق ــن .أب ـ ــرز أثــر
ً
ّ
ٌ
لهذا النجاح كامن في أن جيال جديدًا من
الــ«كــومـيــديــانــات» اشتهر بفضل املـشــروع،
وأص ـ ـبـ ــح ع ـن ـص ـرًا حـ ــاض ـ ـرًا فـ ــي ال ـس ـي ـن ـمــا
والتلفزيون املصريني .من هذا الجيل ،ظهر
ّ
عـلــي رب ـيــع ومـحـمــد عـبــد الــرح ـمــن .رغ ــم أن
َ َ
مشروع «مسرح مصر» بدأ مبتكرًا ،وأتاح
ف ــرص ــا ل ــوج ــوه ج ــدي ــدة ع ـ ـ ـ ّـدة ،ظـ ـه ــرت مــع
ُ َّ
ّ
تتطورّ ،
أهمها
الوقت مساوئ َ ال تصلح وال
ال ـكــوم ـيــديــا ال ــف ـ ّـج ــة ل ـل ـغــايــة ،ال ـقــائ ـمــة على
السخرية من النساء ُ
والسمنة واللون ،ومن
ُ
مفهوم «الصواب» في العصر
كل ما ي ِ
خالف ّ
ُ
ّ
تعتمد
الحالي .األسوأ أنها كوميديا مكررة،
ّ
تأدية املمثل للشخصية نفسها دائمًا ،ظنًا
ّ
من صانعي تلك «الكوميديا» أن االرتجال
ّ
والظهور بالشخصية نفسها ،التي أحبها
ال ـج ـم ـه ــور ،يـجـعـلـهــم غ ـيــر م ـح ـتــاجــن إلــى
سيناريو أو قـ ّـصــة أو مـخــرج ،أو أي شــيء.
ّ
وانتقل هذا بعد ذلك إلى أعمالهم كلهاّ ،أيًا
كان الوسيط.
ف ـي ـلــم «ال ـخ ـط ــة ال ـع ــاي ـم ــة» ( ،)2020ملـعـتــز
التوني ،ثاني بطولة مشتركة بني علي ربيع
ومحمد عبد الــرحـمــن ،بعد «خـيــر وبــركــة»
( ،)2017لسامح عبد العزيز ،لكن مــن دون

حلقة مك ّررة ومعتادة
وثقيلة من «مسرح مصر»
السابق
تلعب غادة عادل دور «ياسمين» في الفيلم (فيسبوك)

نقد

سالف فواخرجي وتمجيد القاتل
عمر بقبوق

ع ـن ــدم ــا أعـ ـل ــن اإلعـ ــامـ ــي ج ـع ـفــر ع ـب ــد ال ـك ــري ــم عــن
استضافته للنجمة الـســوريــة ســاف فــواخــرجــي،
ضـمــن حلقة خــاصــة فــي بــرنــامـجــه «جـعـفــر ت ــوك»،
الــذي ُيعرض على قناة «دويتشه فيله» ،انتشرت
على مواقع التواصل االجتماعي عشرات التعليقات
واالنتقادات املسبقة؛ إذ إن نسبة كبيرة من جمهور
البرنامج لم يتقبلوا فكرة استضافة الفنانة التي
طــوعــت نـفـسـهــا لـتـكــون بــوقــا ل ـتــرديــد آي ــات ال ــوالء
وال ـط ــاع ــة ل ـن ـظــام ب ـش ــار األسـ ـ ــد ،وس ــاه ـم ــت خــال
السنوات التسع املاضية بتلميع صورته ،في ذات
البرنامج الذي عمل خالل األعوام املاضية على نقل
حكايات الالجئني الـســوريــن وأوجــاعـهــم وساهم
بفضح جرائم نظام األســد .فعليًا ،لم يجد غالبية
املـتــابـعــن أي فــائــدة تــرجــى مــن هــذا ال ـحــوار ،الــذي
توقعوا أن تستثمره فواخرجي لترديد أسطوانات
بروباغندا إعالم النظام السوري املشروخة.
عالية
درجة
االنتقادات املسبقة ،وإن كانت تبلغ
ً
من الصواب ،إال أنها ال تحيط بالصورة كاملة،
فـمــا ج ــرى فــي حلقة «جـعـفــر ت ــوك» األخ ـي ــرة بــدا
مميزًا مثيرًا لالهتمام؛ إذ إنها املرة األولــى التي
يتم فيها استضافة نجمة ســوريــة تمثل نظام
األس ـ ــد إع ــام ـي ــا مل ـنــاق ـشــة مــواق ـف ـهــا الـسـيــاسـيــة،
ومواجهتها بالتقارير الدولية واألرقام الصادمة
التي تثبت ما ارتكبه الرئيس األسد ونظامه من

انتهاكات إنسانية .لذلك يجب أن نبدأ بالحديث
عن هــذه املقابلة بــاإلشــادة بالبراعة التي تحلى
بـهــا جـعـفــر عـبــد ال ـكــريــم ب ــإدارت ــه ل ـل ـحــوار ،ال ــذي
همش فيه مسيرة سالف فواخرجي الفنية وركز
عـلــى مــواقـفـهــا الـسـيــاسـيــة ،لـيــذكــرنــا بـكــل لحظة
بأنه ال قيمة لألعمال الفنية وكل ما يحتويها من
رسائل أخالقية إذا كــان من يــؤدي هــذه األعمال
يناصر القتلة.
وقــد زاد مــن أهمية املقابلة الـخـطــاب ال ــذي تبنته
ف ــواخ ــرج ــي ط ـي ـلــة ال ـل ـق ــاء ،وهـ ــو خ ـط ــاب يختلف
نسبيًا عن الخطاب اإلعالمي التقليدي الذي تردده
ً
جوقة ّ أبــواق النظام عــادة؛ فلم تحاول فواخرجي
أن تكذب التقارير الدولية التي تدين نظام األسد،
ُ
ولم تعز كل ما تم عرضه عليها من أرقام وحقائق
إلى نظرية املؤامرة ،التي ال يــزال اإلعــام السوري
يجترها ويـعـيــد تــدويــرهــا مـنــذ تسعة أعـ ــوام ،بل
على العكس من ذلك ،كان حوار فواخرجي ال يخلو
من الواقعية ،ولم تنكر خالله وجود التعذيب في

لم تنكر فواخرجي وجود
التعذيب والقتل العشوائي
في سجون األسد

لم تحاول
فواخرجي أن
ّ
تكذب التقارير
الدولية التي
تدين نظام
األسد (فيسبوك)

سجون األسد والقتل العشوائي واإلجرام املمنهج
في البالد .فعليًا رفضت فواخرجي لعب دور التابع
األع ـمــى املــؤمــن ب ــرواي ــة اإلع ــام ال ـس ــوري املــوازيــة
للواقع ،لكنها حاولت أن تبرر موقفها السياسي
الــا أخــاقــي مــن خــال إح ــداث ثـغــرات ومغالطات
أخالقية ،فاستخدمت بعض الحجج املقتبسة من
اإلع ــام الـســوري ذات ــه ،والـتــي تـعــزو الــدمــار والــدم
للتجاوزات واألخـطــاء الفردية مــن كافة األطــراف،
وبررت وقوفها إلى جانب األسد بادعائها امتالك
وع ــي مستقبلي مـكـنـهــا م ــن قـ ــراءة األح ـ ــداث قبل
حدوثها ،إذ افترضت أن الثورة السورية محكومة
بالفشل ،وإن كانت قد حملت منذ بدايتها مطالب
محقة ،بحسب تعبيرها؛ لتشير إلــى أنــه لــم يكن
هـ ـن ــاك ب ــدي ــل ل ــأس ــد س ـ ــوى ب ـح ـك ــوم ــات ظــام ـيــة
متشددة ،وحاولت أن تثبت صحة رأيها من خالل
االستشهاد بالكيانات التي ركبت الثورة وحولت
مسارها ،مثل تنظيم داعش اإلرهابي.
ه ــذه الـحـجــج الــواه ـيــة ال ـتــي اسـتـخــدمـتـهــا ســاف
ّ
لتسوق لتمجيد القاتل وتلميع صورته
فواخرجي
كوجهة نظر يجب احـتــرامـهــا وفـقــا لشعار حرية
ـوري ــون ،تمكن
الـتـعـبـيــر ،الـ ــذي حـمـلــه ال ـث ــوار ال ـس ـ ً
ً
جعفر عبد الكريم مــن دحضها جملة وتفصيال؛
واسـ ـتـ ـط ــاع أن ي ـع ـيــق كـ ــل مـ ـ ـن ـ ــاورات ف ــواخ ــرج ــي
ليعيدها لذات النقطة :ما أهمية الرسائل األخالقية
التي يقدمها الفن ،إذا كان الفنان يقف بظل حاكم
أباد شعبه وهجره؟

رصد

«الخطة العايمة» :فيلم «كوميدي» ال كوميديا فيه
ّ
أي استفادة من مشاكل التجربة السابقة،
ً
ّ
ُ
رغم أن للفيلم فكرة شبه مبتكرة ،عن رجل
أعمال ودولــة (صــاح عبد الـلــه) ،يرغب في
س ــرق ــة أوراق خ ـط ــرة م ــن خ ــزان ــة م ـصــرف.
وبسبب ما في األوراق من معلومات ّ
سرية،
ّ
ُي ّ
قرر ـ بمساعدة موظف (عمرو عبد الجليل)
ـ االعتماد على مكفوفني اثنني (ربيع وعبد
ُ
الرحمن) ،واالستعانة بفتاة تدعى ياسمني
(غادة عادل) لتدريبهم جميعًا على الحركة
والسرقة .الفكرة شبه ُمبتكرة ،القتباسها أو
استلهامها أو «سرقتها» بحسب التعبير
املــائــم ،مــن الفيلم الهندي  ،Aankhenالــذي
ْ
أخ ــرج ــه ف ـي ـبــول أمـ ـ ُـرتـ ــال شـ ــاه عـ ــام 2002
(ت ـم ـث ـي ــل أمـ ـيـ ـت ــاب بـ ــات ـ ـشـ ــان) .ل ـك ــن ال ـف ــرق
ّ
الحقيقي أن العمل الـهـنــدي درام ــا وإث ــارة،
وفـيــه عملية ج ــادة لسرقة مـصــرف ،بينما
ّ
استخدمها املؤلفان املصريان كريم سامي
وأحمد عبد الوهاب لصنع عمل كوميدي.
ه ــذا ي ـب ــدو ذك ـي ــا لــوه ـلــة أول ـ ــى ،وي ـم ـكــن أن
ُيـنـتــج كــومـيــديــا مــن ح ــاالت مختلفة وغير
معتادة .لكن ،كالعادة ،انتصرت كوميديا
«مسرح مصر» ،وأفسدت أي محاولة ابتكار
َ
ُمحت َملة.
بـعـيـدًا ع ــن ضـعــف مـنـطــق األحـ ـ ــداث ،وع ــدم
ّ
وجود ّ
لتحوالت الحكاية،
مبررات حقيقية

فـ ـم ــاذا ع ــن ال ـف ـي ـلــم امل ـق ـب ــل؟ ع ــن هـ ــذا ال ـس ــؤال
يجيب حجيج« :هناك بالفعل مشروع لفيلم
راب ــع يجمعني أيـضــا برشيد الضعيف .هو
كتب القصة وعملنا ســويــا على السيناريو
ً
ُ
ويمكن اعتبار هذا الفيلم قبلة جديدة للبنان
ولبيروت وبشكل خاص للشباب والشابات،
َّ
ألنه يتناول  4قصص حب لشابات لبنانيات
ُّ
ت ـخـ ِـب ــر كـ ــل م ـن ـهــن ق ـص ـت ـهــا وه ـ ــذه الـقـصــص
م ـت ــداخ ـل ــة وه ـ ــي ت ــؤس ــس ل ــرس ــم ب ــان ــورام ــا
للمجتمع الـلـبـنــانــي بـتـنــاقـضــاتــه الـطــائـفـيــة
واالجتماعية .ويمكن اعتباره تكملة للمسار
الذي سلكته في فيلم (غود مورنينغ)» .
وع ــن ت ـك ــرار ال ـت ـع ــاون م ــع ال ــروائ ــي الـشـهـيــر
رشـيــد الضعيف يـقــول« :فيلمي ّ
األول (زنــار
الـنــار) كــان اقتباسًا عــن إحــدى روايــاتــه ،ألنه
في تلك الفترة لم يكن يريد أن يدخل معي في
كتابة السيناريو بينما فيلم (غود مورنينغ)
ً
والفيلم الجديد يشكل عمال مشتركًا بيننا
مئة في املئة ،ويشكل استمرارية لهذه الشراكة
املوجودة بيننا والتي أراهــا مهمة للسينما
أيضًا ،ألن األفالم املقتبسة عن روايات أو عن
ّ
كتاب بمستوى رشيد الضعيف قليلة».
وفي مقابل غزارة نتاجه على صعيد األفالم
الــوثــائ ـق ـيــة ،ي ـع ـتــرف الـسـيـنـمــائــي الـلـبـنــانــي:
«صـحـيــح أن ـنــي صـ ـ ّـورت ثــاثــة أف ــام روائ ـيــة
طويلة إلى اليوم .ولكن ّكان لدي أكثر من 10
مشاريع ألفالم طويلة نفذت منها ثالثة .فقد
كتبت الكثير مــن الـسـيـنــاريــوهــات وحــاولــت
في مراحل معينة أن أنفذها ولكنني لم أجد
اإلنتاج املناسب لها ألنني لم أدخل في اللعبة
اإلنتاجية املعروفة ،ولم يكن لدي في حينها
التواصل الكافي مع املنتجني».
وعــن سبب عــدم تقديمه مــوضــوعــات تغازل
ّ
توجهات املهرجانات السينمائية في الخارج
كما يفعل البعض يقول« :أنــا ال أنتقد أحـدًا،
ول ـك ـن ـنــي ش ـخ ـص ـيــا ال أح ـ ــب أن أعـ ـم ــل عـلــى
كليشيهات جــاهــزة ألنـهــا تشعرني وكأنني
أبـيــع منتجًا .يهمني طبعًا أن أبـيــع أفــامــي
ولكنني ال أعمل عليها بهدف أو نية بيعها.
ولــذلــك لــم يـغــرنــي ه ــذا الـتـ ّ
ـوجــه ول ــم أخـتــر أن
أسير بمشواري عكس إحساسي الفني .ألن
هذا األخير يأخذني دائمًا إلى درب الصدقية
في العمل ،وهو بالنسبة لي أمر أساسي جدًا
في صناعة السينما».
وعما إذا كانت لديه نية بتحويل انفجار مرفأ
ب ـيــروت إل ــى م ــادة سينمائية فــي مشاريعه
الالحقة يقول« :في أحداث كهذه أعتبر نفسي
ً
مــواط ـنــا ّأوال ق ـبــل أن أكـ ــون م ـخــرجــا ورب ـمــا
سواي ألن األضرار
كنت أكثر حظًا بقليل من
ً
التي ّ
نسبيًاً .ولكن
خفيفة
تعرضت لها كانت
ً
ّ
االنفجار شكل من دون شك ضربة قوية لنا.
وأجد أن املسافة الزمنية مطلوبة في األحداث
املماثلة ،لكي نتمكن من تكوين شيء ما يكون
أبـعــد مــن مـجـ ّـرد تسجيل لـلـحــدث .ويمكنني
القول إنه بعد مــرور الوقت أصبح لدي أكثر
من فكرة في هذا اإلطــار» .ويــرى أنه يجب أن
«نـخـ ُـرج مــن الكليبات امل ـصـ ّـورة والبكائيات
ظهر للعالم عملية اإلعدام التي حصلت
وأن ن
بحق املـ ِـديـنــة وأهـلـهــا لكي ّ
نعبر عــن الحدث
بكامل مأساويته وإجرامه.»...
وع ـ ــن خـ ـط ــوة م ـن ـ ّـص ــة «ن ـي ـت ـف ـل ـك ــس» أخ ـي ـرًا
بتخصيص مساحة لألفالم اللبنانية يكشف
ّ
أنه ّ
لضم أفالمه إلى
تم التواصل معه تمهيدًا
ّ
األعـمــال اللبنانية املتاحة عبر املنصة فيما
عـ ــدا ف ـي ـلــم «غ ـ ــود م ــورن ـي ـن ــغ» ب ـس ـبــب حـقــوق
توزيعه ويــرى أن «هــذه الخطوة ّ
مهمة نظرًا
ـاالت
لـتـضــاؤل اإلق ـب ــال الـجـمــاهـيــري عـلــى صـ ً
السينما التقليدية ما يجعل األفــام متاحة
رقميًا للعالم ّكله ويتيح ألفــام ّ
مهمة فرصة
عرضها على جمهور كبير ،ولكنه في املقابل
يقضي على صــاالت العرض التي لها سحر
خاص ال يمكن استبداله».
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الدراما التلفزيونيّة تنقذ المحطات اللبنانية من االنهيار
ً
عمل كوميدي
وهذا ربما يكون مقبوال في
ٍ
يهدف أســاســا إلــى الضحك ،تكمن املشكلة
ٌ
فيلم َرتيب وبليد ،يعتمد
في هذا تحديدًا:
بـشـكــل شـبــه كــامــل عـلــى م ـفــارقــات شخص
أع ـم ــى يـ ـح ــاول ال ـظ ـه ــور كـ ُـم ـب ـصــر ،فتظهر
«اسكتشات» ال تنتهي ،تبدو الشخصيات
ّ
فيها كــأنـهــا تعاني الـبــاهــة« .اسكتشات»
ثقيلةُ ،يـمـكــن حــذفـهــا بــالـكــامــل مــن دون أن
ّ
ٌ
ـأثــر األح ــداث بــالـحــذف :ض ـ ٌ
ـرب وتخبيط
تـتـ
جـسـ ٌ
ـدي ومــواقــف عبثية وإطــالــة ،فــي فيلم
«سرقة مصرف» ،تبدأ السرقة فيه مع ربعه
األخـ ـي ــر .ه ـنــاك أي ـضــا ع ـلــي رب ـي ــع ،بطريقة
ح ــدي ـث ــه املـ ـعـ ـت ــادة ،وبــال ـش ـخ ـص ـيــة الـغـبـيــة
نفسها ،من دون الحاجة إلى الغباء لصنع
كوميديا.
تبدو سيطرة «مسرح مصر» كاملة ،حتى
ف ــي عـ ــدم م ـح ــاول ــة االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن قـ ــدرات
امل ـم ـث ـلــن اآلخ ـ ــري ـ ــن .ف ـع ـم ــرو ع ـب ــد الـجـلـيــل
أحــد ّ أهــم ممثلي األفــام التجارية املصرية
مــؤخـرًا ،لكن حـضــوره باهت ج ـدًا ،مــن دون
مــامــح أو تـفــاصـيــل أو مــواقــف ُي ـبــرز فيها
إمكانياته الكوميدية الكبيرة.
نفسه ينطبق على غــادة ع ــادل ،التي
األمــر ّ
تظهر كأنها تحاول مجاراة شيء ال تفهمه.
والظهور املعتاد لبيومي فــؤاد ال يتجاوز
الــرغـبــة فــي إظ ـهــاره فــي إعــانــات الفيلم ،ال
ْ
أكثر .الوحيد الذي يملك شيئًا ُمضحكًا ،وإن
نسبيًا ،هو محمد عبد الرحمن ،ربما بسبب
تـلـقــائـ ّـيـتــه امل ـع ـت ــادة ،وم ـحــاولـتــه (النسبية
أيضًا) في التماهي مع الشخصية ،لتقديم
كوميديا مختلفة.
خـ ــاف ذل ـ ــك ،ال ـف ـي ـلــم مـ ـج ـ ّـرد ح ـل ـقــة م ـك ـ ّـررة
ومعتادة وثقيلة من «مسرح مصر».

ّ
ظل أزمة كورونا
في
واالنهيار االقتصادي في
لبنان ،ال ُتقدم المحطات
اللبنانية على أي خطوات
لمشاريع جديدة ،بل
تعتمد على نسب
مشاهدة المسلسالت
إبراهيم علي

لم تشهد محطات التلفزة اللبنانية أي ُّ
تقدم
هــذه السنة .والــواضــح أن األح ــداث املأساوية
ال ـتــي سـيـطــرت عـلــى ال ـعــالــم بـسـبــب ال ـحــروب
وجائحة كورونا ،ألقت بثقلها على الشاشات
اللبنانية املحلية .مع بداية الخريف ،نشطت
الحركة بني املحطات اللبنانية على استثمار
بـسـيــط فــي بـعــض املـسـلـســات ال ـتــي ُعــرضــت
مــع بــدايــة شـهــر أي ـلــول /سبتمبر ،وحـصــدت
نسبة مشاهدة جيدة في ظل غياب تام ألفكار
متجددة.
َّ
ال ــاف ــت أن «ه ـج ــوم» امل ـن ـ ّـصــات اإللـكـتــرونـيــة
واسـ ـتـ ـقـ ـط ــابـ ـه ــا ملـ ــزيـ ــد م ـ ــن املـ ـت ــابـ ـع ــن ،دف ــع
بوسائل إعــام لبنانية للعمل على تأسيس
ّ
منصات خاصة كمحاولة لتبادل املشاهدين،
ُّ
وال ـتــوجــه إل ــى الـجـمـهــور مــن خ ــال الوسيلة
الـتــي يـخـتــارهــا .محطة «ال ـجــديــد» اللبنانية
ً
ُ
تـحــاول جــاهــدة تقديم مجموعة مــن البرامج
ّ
على منصتها اإللكترونية .لكن ذلك ال يعفيها
من إعادة البرامج نفسها ،لعرضها مرة ثانية

عـلــى الـشــاشــة الـصـغـيــرة .والـسـبــب هــو حالة
الـنـقــص ال ـتــي تـعــانـيـهــا امل ـح ـطــات وإهـمــالـهــا
إلنـتــاج الـبــرامــج بسبب األزم ــات املــالـيــة التي
تسيطر على كل القطاعات في لبنان.
َّ
احـ ـت ــل ب ــرن ــام ــج «مـ ــع تـ ـم ــام» ،وال ـ ــذي ي ـقـ ّـدمــه
تمام بليق أسبوعيًا على منصة «الجديد»،
ال ـ ـصـ ــدارة ف ــي ن ـس ـبــة امل ـت ــاب ـع ــة ع ـل ــى مـحـ ّـمــل
«الجديد» اإللكتروني .ورغم ذلك فإن انتقادات
واسعة طاولت املحطة والبرنامج نفسه بسبب
إص ــرار بليق على أسـلــوب االسـتـجــواب الــذي
يصل إلى حد تعنيف الضيف ،وحمله للبكاء
بـطــريـقــة اسـتـعــائـيــة ال تـخـلــو م ــن الـسـخــريــة
على الضيف نفسه .وعاد هذا املوسم برنامج
«أحمر بالخط العريض» تقديم مالك مكتبي،
على «الشاشة اللبنانية لــإرســال» كمحاولة
من مكتبي وفريق عمله الخروج بمادة جديدة
لم يسبق التطرق إليها من قبل.
الحلقة األولى حملت معاناة الطفولة في لبنان
واستقبال مجموعة من األطفال ومحاورتهم
حول ُسبل العيش في لبنان في ظل الظروف
الصعبة التي منعت أحد األطفال من متابعة
دراسـتــه ،ليستجيب البرنامج ويعيد الطفل
إل ــى مــدرس ـتــه بـحـســب م ــا شــاهــدنــا .ويــواجــه
«أحمر بالخط العريض» برنامج «أنــا هيك»
ت ـقــديــم ن ـي ـشــان دي ــره ــارت ـي ــون ـي ــان ،ف ــي نفس
الـتــوقـيــت .لكن الــواضــح أن الـبــرنــامـ ُـج األخير
يسعى إلث ــارة الـغــرائــز واستضافة املهمشني
لفتح جبهات تتعلق بنسبة املشاهدة ،وذلك
وحيد يبتعد في مضمونه عن املعايير
كهدف
ٍ
ال ــواج ــب مــراعــات ـهــا ل ـح ــوار الـ ـه ــواء امل ـبــاشــر.
أمــا ً الفكاهي هـشــام ح ــداد ،فـعــاد إلــى قــواعــده
ساملا في برنامج «لهون وبس» ورغم التكرار
النمطي في طريقة مناقشة العناوين الخاصة

رغم االنتقادات ،حقق مسلسل «الهيبة» أعلى نسبة مشاهدة لفترة المساء في لبنان (أرشيف)

بكل حلقة ،يبقى لحداد مساحة من التفاعل
ال ـج ـي ــد ت ـب ـعــا لـ ـط ــرح ال ـه ـج ــوم واالنـ ـتـ ـق ــادات
الـســاخــرة الـتــي تـطــاول السلطة والـفـســاد في
ل ـب ـنــان .رب ـمــا يـكـمــن ال ـحــل الــوح ـيــد بالنسبة
للمحطات اللبنانية هــو اإلب ـقــاء على عرض
إن ـتــاجــات املـسـلـســات ال ـج ــدي ــدة ،وهـ ــذا كــاف

ل ـض ـمــان ج ـم ـهــور امل ـس ــاء ب ـعــد عـ ــودة الـحـجــر
فــي امل ـن ــازل بـْسـبــب ان ـت ـشــار ف ـيــروس كــورونــا
فــي لـبـنــان .إذ بـلـغــت نـسـبــة مـتــابـعــة مسلسل
«الهيبة/الرد»  11باملئة من مجموع الجمهور
املتابع في فترة املساء ،وهذا جيد قياسًا إلى
باقي املحطات التي حققت في التوقيت ذاته

نسبة تـتــراوح بــن  4و 6باملئة مــن املتابعني.
وأخـيـ ًـرا ،من املتوقع أن يحفل شتاء املحطات
اللبنانية بمجموعة مــن مسلسالت العرض
األول ،وذل ــك حـتــى بـلــوغ شـهــر رم ـضــان ،بعد
أن بــدأت التحضيرات النهائية ملجموعة من
املسلسالت الدرامية الخاصة بموسم .2021
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هل نجح أوسكار وايلد في إخفاء نفسه؟

استعادة
تصادف غدًا الذكرى
العشرون بعد المئة لرحيل
الكاتب األيرلندي أوسكار
وايلد ،وقد مثّلت روايته
اليتيمة «صورة دوريان
غراي» المدخل األرحب
إلى كواليس عالمه
اإلبداعي ،فهي مثل
حياة رديفة تبدو نهايتها
المأساوية وكأنها تلميح
لما سيعيشه مؤلّفها
في آخر عمره
شوقي بن حسن

«غــايــة الـفــن أن يكشف عــن نفسه
وأن ُي ـخ ـف ــي ش ـخ ـص ـيــة ال ـف ـن ــان»،
ب ـهــذه ال ـع ـبــارة (وه ــي مــن ترجمة
لويس عوض) افتتح أوسكار وايلد (- 1854
 )1900عمله الروائي «صورة دوريان غراي»
ّ
( )1890ضمن ّ
مقدمة نظرية لعلها مع الرواية
درس في القدرة على تذويب الفكر في الفن،
فقد حفلت باألفكار والتساؤالت التي تبدو
ّ
بــا إجــابــات ،ولـعــل ذلــك مــا دعــا الـكــاتــب إلى
الخوض فيها من خالل الحكاية وليس عبر
ّ
أج ـن ــاس ال ـك ـتــابــة ال ـتــي يـعـتـمــدهــا امل ـفــكــرون
عـ ــادة .لـكــن هــل نـجـحــت روايـ ــة واي ـلــد فــي أن
تخفي شخصية الفنان؟
ف ــي الـ ــواقـ ــع ،ي ـب ــدو األم ـ ــر مـخـتـلـفــا .مختلفًا
رغـ ـم ــا ع ــن وايـ ـل ــد ن ـف ـس ــه ،ف ـح ـتــى إذا كــانــت
ال ــرواي ــة رائ ـعــة ومـتـيـنــة ويمكنها أن تخفي
الفنان باملعنى الــذي يشير إليه املــؤلــف ،إال
أن عـنــاصــر أخ ــرى سـتــدفــع بــه إل ــى الــواجـهــة
م ــن ج ــدي ــد .م ــن ذلـ ــك أن ال ـك ــات ــب األي ــرل ـن ــدي
قــد رح ــل فــي مـنـفــاه الـبــاريـســي فــي منتصف
العقد الخامس من عمره ،ولم يكن له وقتها
ّ
شخصيته الفريدة
عمل مكتمل وقــريــب مــن
إال رواي ــة «ص ــورة دوري ــن غـ ــراي» ،أم ــا بقية
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أمنية أن تكون دوريان غراي
أعماله فهي قصائد وأقاصيص ومسرحيات
َ
ورسائل لم تكن تظهر من خاللها روحــه إال
ف ــي مل ـحــات ومل ـع ــات .بــالـتــالــي ف ــإن ك ــل ع ــودة
إلــى أوسكار وايلد باتت تقتضي عــودة إلى
دوريان غراي.
كما أن شخصيات العمل الرئيسية الثالث
(دوريـ ـ ـ ــان غ ـ ــراي  -الـ ـل ــورد ه ـن ــري  -ال ــرس ــام
هـ ــولـ ــوورد) ك ــان ــت تـنـطــق ب ـك ــام شـبـيــه بما
ُعــرف عن وايلد بقدرته على ترتيب األلفاظ
على مقاس األفكار التي يـ ّ
ـود قولها .وكانت
ُ
ّ
هذه الشخصيات تدخل ضمن أي حديث في
الـشــؤون العامة والـعــابــرة قضايا كبرى في
األخالق والفن والجمال ،وهي ذات القضايا
التي كانت تشغل بال وايلد.
أكثر من ذلك بدت هذه الشخصيات متباينة
لـكـنـهــا تـصــل دائ ـم ــا إل ــى مـعـنــى م ــن املـعــانــي
الـقــريـبــة مــن ط ــروح ــات واي ـل ــد ،فـكــأنــه ابـتــدع
لكل وجه من وجوهه شخصية تتجادل مع
بقية الـشـخـصـيــات /ال ــوج ــوه؛ فـكــان الــرســام
ه ــول ــوورد يـعـ ّـبــر عــن ن ـظــرة ل ـلــوجــود تـطــرب
ل ـكــل ج ـم ــال وت ــذه ــب ب ــه إل ــى امل ـثــال ـيــة ،فيما
ي ـعـ ّـبــر الـ ـل ــورد ه ـن ــري ع ــن م ـ ــرارة م ــن الـعــالــم
ّ
تتجسد في السخرية الـحــادة من قيمه ،أما
ّ
دوريــان غــراي فقد كان بال موقف محدد من
األش ـي ــاء ،ال ّيعنيه إال الـحـفــاظ عـلــى جماله
ّ
وحريته وملذاته ،وبذلك يكون على النقيض
مــع مـحــاوريــه بـكــونــه ال يحمل أيــة نـظــرة ما
ورائ ـيــة عــن األش ـيــاء واألحـ ــداث ،فهو يعيش
«فن الحياة» تاركًا «حياة الفن» لغيره ،وهو
ّ
يجسد فكرة الجمال وال يقدر عقله أن يالمس
جمال الفكر .ما أقدر أوسكار وايلد هنا على
وضع املتناقضات في سلة واحدة!
ل ــن ن ـجــد ف ــي ت ــاري ـ ُـخ األدب الـكـثـيــر م ــن هــذه
ّ
ّ
العالقات املركبة واملرتبة ،ففيما عدا روايات
ال ـكــاتــب ال ــروس ــي ف ـي ــودور دوسـتــويـفـسـكــي،
معاصر وايـلــد ،وخصوصًا روايـتــه األخيرة
«اإلخ ـ ــوة كـ ــارامـ ــازوف» ،ال نـعـثــرعـلــى أعـمــال
ك ـث ـي ــرة ت ـج ـم ــع ه ـ ــذه ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ه ـنــدســة

كثيرًا ما يُختصر أوسكار وايلد عربيًا في
روايــتــه «صــورة دوريـــان غـــراي» ،وتظل
بقية أعماله غير معروفة أو غير معترف
بأصالتها إال لدى من يعرف صداها في
تتنوع بقية
الثقافة األنكلوسكسونية.
ّ
أعمال وايلد بين الشعر ،والمسرح وأشهر
أعماله ضمنه مسرحية «سالومي»،
وأدب الرسالة وأبرزها «من األعماق»،
أما الشكل األدبي الذي أنتج فيه معظم
ّ
كتاباته فهو القصة ،ومن أبرز نصوصه
ضــمــنــهــا« :جــريــمــة الـــلـــورد ســافــيــل»
و«العندليب والوردة».

لحظات وليست مجرّد خطاب عام

فيروز في عيدها الخامس والثمانين

عباس بيضون

الحوارات وتحويلها إلى مرايا تالمس أعمق
ما في النفوس .وقد يصح القول بأن صنعة
ال ـ ـح ـ ــوارات ه ـ ــذه ه ــي امل ـع ـب ــر ن ـح ــو تـحـقـيــق
معادلة بني الفكر والفن ضمن الرواية.
وبــالـعــودة إلــى املـقـ ّـدمــة الـتــي وضعها وايلد
ـ«صورة دوريان ّ غراي» ،فإننا نتساءل :هل
ل
ّ
أنها أثــرت في تلقي الــروايــة؟ أي في حــال لم
ُيعلمنا الــروائــي بالحمولة الفكرية ّ
لنصه،
ّ
هل كان سيؤثر ذلك فينا؟
هناك ناشرون كثر أسقطوا تلك ّ
املقدمة في
طـبـعــات الح ـقــة مــن «صـ ــورة دوريـ ــن غ ــراي»،
خصوصًا وأنها تبدو مثل شذرات وال ّ
تؤدي
إلــى فكرة بذاتها .كما أن صياغات ّ
مبسطة
للرواية لم تلتفت لها واكتفت بالحبكة وبقي
ل ــ«ص ــورة دوريـ ــان غـ ــراي» سـحــرهــا وألـقـهــا،
وبــالـتــالــي لــو أن الـكــاتــب األيــرل ـنــدي ق ـ ّـرر أن
يخفي هــذه املـقـ ّـدمــة النظرية ملــا أنـقــص ذلك
ّ
عبقريتها ،ولـعــل ذلــك تـحــديـدًا ما
شيئًا مــن
فعله روائيون آخرون؛ فوراء أعمال مثل «دون
كـيـشــوت» و«الـجــريـمــة وال ـع ـقــاب» و«األب ـلــه»
و«امل ـ ـحـ ــاك ـ ـمـ ــة» و«املـ ـعـ ـب ــد ال ــذهـ ـب ــي» أف ـك ــار
كـتـلــك ال ـتــي طــرحـهــا واي ـل ــد ،لـكــن سرفانتس

لدى وايلد قدرة على
وضع المتناقضات في
سلة سرديّة واحدة
بتقلّباتها وتوتّرها
الدرامي ،كانت حياته
تبدو كرواية
ودوستويفسكي وكافكا وميشيما ّ
ذوبوها
في السرد تذويبًا ،بحيث لم يعد هناك حاجة
لـقــولـهــا فــي نــص ف ـكــري ،فـهــي تـصــل الـقــارئ
عبر الحكاية دون وسيط.
تستند جودة هذه الروايات إلى عنصر آخر؛
بني
حيث تـقــوم على حبكةٍ ع ــادة مــا تجمع ّ
العمق والبساطة في وصفة واحــدة .يتوفر
ذل ــك فــي حـبـكــة «دوري ـ ــان غ ـ ــراي» ،كـمــا نجد

فيها أيضًا جمعًا عجيبًا بني تصوير الواقع
ّ
وعاديته ،وبني االنتقال
كما هو في هدوئه
املفاجئ إلى ما هو خيالي وعجائبي .نجد
أثـ ــر ك ــل ذلـ ــك ف ــي ال ـف ـصــل األول ال ـ ــذي يـبــدأ
بــوصــف لبعض تفاصيل مــرســم هــولــوورد
قـبــل أن يستقبل ه ــذا األخ ـيــر ال ـلــورد هنري
ال ــذي يــذهــل أم ــام لــوحــة بـعـيـنـهــا ،بــورتــريــه
دوري ـ ـ ـ ــان غـ ـ ـ ــراي ،والح ـ ـقـ ــا ي ـظ ـه ــر م ــوض ــوع
الـ ـ ـص ـ ــورة وي ـت ـم ـن ــى لـ ــو أنـ ـ ــه يـ ـح ــاف ــظ عـلــى
ج ـمــالــه إلـ ــى األبـ ـ ــد .تـقـتـحــم هـ ــذه املـعـطـيــات
العادية «معجزة» ،كأنها سقطت فجأة من
امليثولوجيا اإلغــريـقـيــة إلــى رواي ــة حديثة،
فـتـسـتـجـيــب ال ـس ـمــاء لــرغ ـبــة دوريـ ـ ــان غ ــراي
ُ
وجهه أثر
مع ترتيب بسيط :بــدل ّ أن يحمل
الزمن والخيبات ستتكفل اللوحة بذلك.
ُ
ه ـك ــذا ي ـط ــرح واي ـل ــد ُع ـق ــدة فــاوس ـت ـيــة تـسـنــد
ك ــل اإلش ـك ــال ـي ــات ال ـت ــي طــرح ـهــا؛ ّأولـ ـه ــا ذلــك
الـســؤال ّالشهير :هــل يمكن أن نحيا حياتنا
كعمل فني؟ وأخطر من ذلــك فرضية السؤال
األخـ ـ ــاقـ ـ ــي :مـ ـ ـ ــاذا لـ ــو أن ج ـم ـي ــع خ ـط ــاي ــان ــا
مغفورة؟ لقد حظي دوريان غراي  -في حبكة
وايلد  -بصك على بياض كي تكون خطاياه

غير مرئية على صفحة ُ وجـهــه .كــل خطاياه
ستحمل َ
وزره ــا الـلــوحــة وحــدهــا فــي املخزن
الذي يخفيها فيه دوريان غراي ليكمل حياته
بـنـفــس الـ ـص ــورة ال ـن ـق ـيــة .أل ـيــس ذل ــك مطمح
إنسان العالقات االجتماعية في كل عصر؟
فــي م ـ ّ
ـدون ــة واي ـل ــد ،لــن يـنــاظــر ه ــذه الــروايــة
الـيـتـيـمــة إال س ـي ــرة ح ـيــاتــه إذا اعـتـبــرنــاهــا
هي األخــرى روايــة ،ولنا أن نفعل ذلك؛ فهي
ّ
ّ
مـلـيـئــة بــال ـت ـقــلـبــات وال ـت ــوت ــر الـ ــدرامـ ــي ،في
انـتـقــاالت عجيبة مــن األم ـجــاد االجتماعية
واألدبية إلى الفقر والنبذ وتشويه السمعة،
ّ
شخصيتها ضـمــن ه ــذه «ال ــرواي ــة»،
لـتـبــدو
ُ
س ـي ــرة ح ـي ــات ــه ،وقـ ــد ب ـن ـيــت ب ـع ـنــايــة ّأدب ـيــة
ّ
شــديــدة لـعــلـهــا نـفــس الـعـنــايــة ال ـتــي وفــرهــا
يصوغ دوريان غراي .وال ندري
وايلد وهو
ّ
كم كان وايلد يتمنى أن يكون دوريان غراي،
ف ـلــم ي ـحــظ مـثـلــه ب ــ«م ـع ـج ــزة» ك ــي يـغـفــر له
املجتمع خطاياه طول الوقت .وربما علينا
ّ
الشخصيتني  -أوسكار
أن ننتبه إلى أن كال
وايـلــد ودوري ــان غ ــراي  -وصلتا إلــى نهاية
ّ
م ــأس ــاوي ــة؛ م ــن ال يــذب ـحــه س ــك ــن املـجـتـمــع
يطعنه خنجر «الضمير» في مقتل.

كوفيد  19تجارب جديدة ودروس للمستقبل

رغم آثاره السلبية ،دفع
وباء كورونا القائمين على
المكتبات إلى االستفادة
من التكنولوجيات
الجديدة والتفكير خارج
مؤسساتهم
جدران
ّ

عمان ـ العربي الجديد
ّ

تـحــت ع ـنــوان «املـكـتـبــة كـمـحــرك للتغيير في
الــوضــع الطبيعي ال ـجــديــد» ،أقــامــت «مكتبة
عـبــد الـحـمـيــد ش ــوم ــان» فــي ع ـ ّـمــان ،قـبــل أي ــام،
نــدوة افتراضية تبحث في عمل املكتبات في
ظ ــل جــائـحــة ك ــورون ــا ،شـ ــارك فـيـهــا ت ــون فــان
فليميرين؛ مدير مكتبة أوتريشت العامة في
هولندا ،وجــون زابــو؛ وهو مكتبي في مكتبة
لــوس أنجليس الـعــامــة ،إلــى جــانــب فالنتينا
قسيسية؛ الرئيسة التنفيذية ملكتبة ً شومان.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،قـ ـ ّـدم فـلـيـمـيــريــن ورق ـ ــة بـعـنــوان
«إعـ ـ ــداد امل ـك ـت ـبــات ألجـ ـن ــدات م ــا ب ـعــد كــوفـيــد:
ً
ُ
تجارب ودروس للمستقبل» ،وقال« :أود ّأوال
َ
ـرح ســؤال إن كانت املكتبات العامة في
أن أطـ ُ
ً
أوروبـ ــا أغـلـقــت ف ـعــا خ ــال جــائـحــة كــورونــا.
ُ
ويمكن طرح السؤال نفسه على املكتبات هنا
أو فــي أي مكان فــي العالم؛ فــإذا ألقينا نظرة
فاحصة على ما حدث بالفعل ،رأينا أن هناك

َّ
وأن العديد من املكتبات ّ
وسعت
نشاطًا كبيرًا،
وصــات ـهــا م ــع مستخدميها،
م ــن عــروض ـهــا ِ
وق ـ ّـدم ــت امل ــزي ــد م ــن إم ـكــان ـيــات ال ــوص ــول إلــى
املـجـمــوعــات الــرقـمـيــة ،بــل وق ـ ّـدم ــت معلومات
صـحـيــة ح ــول ك ــوف ـي ــد .»19-وأشـ ــار املـتـحـ ّـدث
َ
َّ
املكتبات استخدمت تطبيقات جديدة
إلى أن ُ
وأنشأت أخــرى ،وأنها ّ «تبذل جهدًا كبيرًا في
تـقــديــم الـخــدمــة للمسنني مــن خ ــال املـكــاملــات
الهاتفية وتــوصـيــل الـكـتــب إل ــى امل ـنــزل .وكــان
ً
األمــر مماثال في تعامل املكتبات مع األطفال
الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم،
فتعاونت بــإتــاحــة مجالها لـهــم ،الستخدامه
ّ
ّ
للتعلم عن ُبعد» .يرى فليميرين أن املكتبات
«ك ــان ــت م ـف ـتــوحــة أك ـث ــر م ــن أي وقـ ــت مـضــى،
وه ــذه أخ ـبــار جـ ّـيــدة؛ حـيــث كـشــف الــوبــاء عن
شغف العاملني فيها للوصول إلــى املجتمع
وت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن أن أمـ ـن ــاء
ً
املـكـتـبــات يــوصـفــون ع ــادة بــأنـهــم محافظون،
َّ
ّ
فــإن الظرف االستثنائي الــذي مــروا به كشف
ّ
أن ـه ــم م ـب ـت ـكــرون ولــدي ـهــم قـ ــدرة ع ـلــى الـتـعــلــم
ُالسريع للتجاوب مع الحاالت الطارئة» .وذكر
َّ
ُّ
املحاضر أن الصعوبات كانت في التحكم في

أظهرت األزمة قدرة أمناء
المكتبات على أن يكونوا
مبتكرين وخلّاقين

ب ـلــوغ ف ـيــروز الـخــامـســة والـثـمــانــن في
الثاني/
تشرين
الواحد والعشرين من
ً
ّ
نوفمبر الجاري كــان مناسبة ليتوقف
الجميع عندها .ليس ميالد فيروز وال
ُ
عمرها استوقفا هؤالء .فيروز ليست من
اللواتي يشاركن اآلخــريــن في مناسبة
ُ
كهذه ،ولم يسبق أن احتفل جماهيريًا
ّ
بيوم ميالدها .هذه أمور خاصة تبقى
داخـ ــل ج ـ ــدران ال ـب ـيــت ،ول ـي ــس مـعـلــومــا
ّ
أن ــه مـفـتــوح لـكــل مـنــاسـبــة .امل ـع ــروف أن
ُ
ّ
الخاصة
فيروز تغلق على مناسباتها
وعلى حياتها الشخصية بكاملها ،لذا
ّ
يـبــدو أن االحـتـفــال ببلوغها الخامسة
والثمانني يكسر هــذا الحجر .فوجئنا
نـ ـح ــن ال ـ ــذي ـ ــن ال ن ـ ـعـ ــرف امل ـ ــوع ـ ــد ب ـه ــذا
االح ـت ـف ــال ،لـكـنـنــا فـهـمـنــا أنـ ــه ،ف ــي هــذا
ال ــوق ــت ،ن ــوع م ــن ال ـت ـكــريــس .إن ــه؛ ليس
ع ــادي ــا ف ـه ــو ك ـس ــر لـ ـلـ ـع ــادة ،آن ال ــوق ــت
لـنـتـعــامــل مــع ف ـيــروز كـمـنــاسـبــة دائ ـمــة،
أن تكون ،باعتراف الجميع وإعالنهم،
اآلن
إرثــا وطنيًا وقوميًا ،أن تدخل مــن َ
فــي ال ـت ــراث وف ــي املـتـحــف ،وأن ُيحتفل
بها كجزء مــن الـثــروة الفنية اللبنانية
والعربية.
ً
لـيـســت ف ـي ــروز بــالـطـبــع ن ـج ـمــة لـبـنــانـيــة
ً
ف ـح ـس ــب ،إنـ ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن ذلـ ــك إن ـج ــاز
عربي .إذا أحصينا ماذا جرى في الحقل
املوسيقي والغنائي فإن فيروز ،من داخل
الحركة الرحبانية وفــي صــدارتـهــا ،هي
من األهم في هذا الحقل ،بل قد تكون ،من
زاويــة نظر ما ،األهــم بإطالق .إن مكانها
فيها هــو مكان الحركة الرحبانية التي
ّ
ضمتها إلى األخوين رحباني وكبيرهما
ع ــاص ــي .ق ــد ت ـك ــون ال ـح ــرك ــة الــرحـبــانـيــة
فريدة في مجالها ،بل هي ،بمقياس ما،
األكـثــر ف ــرادة فــي وقتها .ال يمكننا فقط
أن نــرد األغـنـيــة الـفـيــروزيــة إلــى صوتها
ّ
وحـ ــده ،ف ــاألرج ــح أن ه ــذا ال ـص ــوت ،على
النحو ال ــذي وصــل إلـيـنــا ،هــو أيـضــا من
خلق الحركة الرحبانية ،ومن إنجازها.
ه ـ ــذا الـ ـص ــوت ل ــم ي ـك ــن غـ ـن ـ ً
ـاء ف ـح ـســب،
نسجنا
كـمــا وص ــل إلـيـنــا الـغـنــاء وكـمــا
ّ
ٌ
ابتكار اشترك فيه املغني
عليه ،بل هو
ُ
واملوسيقي والشاعر ،ثالثتهم في تبادل
ُ
َ
فريدين .كانت الكلمات تخلق
وتناظر

املــوس ـي ـقــى وامل ــوس ـي ـق ــى تـخـلــق األداء،
ً
والثالثة يصنعون في وقت واحد عمال
ً
فريدًا وخاصًا وجديدًا ومتكامال .فأنت
ح ــن ت ـس ـمــع تـ ــرى ال ـك ـل ـم ــات م ــن خ ــال
الصوت واملوسيقى .لم يكن هذا التآلف
ّ
وحــده الـبــارز ،األرجــح أن ّاألهــم من ذلك
ّ
كــلــه هــو الـنـقـلــة ال ـتــي تـمــثـلـهــا األغـنـيــة.
النقلة التي هي أيضًا في الكلمات وفي
املوسيقى وفــي األداء .يمكننا فــي هذا
ّ
املجال أن نتكلم عن عالم ،عالم تحويل
ّ
األغنية الفيروزية بمكوناتها الثالثة.
هــذاّ العالم فريد ومختلف وجــديــد إذا
قارناه ،على نحو ما ،بذلك الذي تحويه
األغنية العربية .حتى حني كانت هذه
األغنية ،في أفضل نماذجها ،نوعًا من
التجويد والترجيع.
كان األداء ،أي الغناء ُ
نفسه ،يملك لعبته
ّ
الـخـ ّ
ـاصــة الـتــي تتفنن وتـتـلـ ّ ًـون ،فــي نوع
ّ
مــن أوبــرالـيــة خًــاصــة ،محولة الـكـ ًـام إلى
خدمتها ،طاغية بذلك عليه مرتفعة فوقه،
بحيث تغدو األغنية هي في النهاية ذلك
الـتـلــويــن والـتــرجـيــع .ه ــذا بــالـطـبــع تــراث
ُيـعـتــد ب ــه ،ولـ ــه ،بـطـبـيـعــة ال ـح ــال مـيــزاتــه
وتراثه .لكنه يبقى ،مع ذلك تراثًا.
الحركة الرحبانية لم تتزامن بالصدفة
مــع حــركــة تحديث واسـعــة ،كــان الشعر
عــاملـهــا األس ــاس ــي .لــم تــوجــد بالصدفة

م ــع س ـع ـيــد ع ـق ــل وم ـي ـش ــال ط ـ ــراد وم ــن
َّ
بـعــدهـمــا الـشـعــر ال ـحــديّــث .قــد ُي ـقــال إن
املوسيقى الرحبانية تأثرت باملوسيقى
واألغـ ـنـ ـي ــة ال ـغ ــرب ـ ّـي ـت ــن ،ل ـك ــن ه ـ ــذا ك ــان
ش ــأن ال ـت ـحــديــث ب ـكــام ـلــه .ال يـمـكـنــك أن
ت ـف ـص ــل حـ ــركـ ــة الـ ـشـ ـع ــر ال ـ ـحـ ــديـ ــث عــن
الـقــراءات والترجمات للشعر الفرنسي
واإلنكليزي واألميركي .ال يمكن بالطبع
أن تعزل الــروايــة العربية عن مراجعها
األج ـن ـب ـيــة وعـ ــن ال ــروائـ ـي ــن ال ـغــربـ ّـيــن.
يمكننا لذلك أن نفهم هكذا ما نجده في
املوسيقى الرحبانية من أثر غربي.
ّ
مجرد
هكذا ،ليست الحركة الرحبانية
ت ـجــديــد ف ــي ال ـغ ـنــاء وامل ــوس ـي ـق ــى .إنـهــا
ف ـ ــي أسـ ـ ـ ــاس حـ ــركـ ــة الـ ـتـ ـح ــدي ــث ،ال ـت ــي
كانت هكذا في وقتها .حركة التحديث
ّ
مجرد تغيير في األشكال
هــذه لم تكن
والقوالب ،لقد كانت أيضًا تجديدًا في
العوالم واملفردات واملوضوعات .يمكن

آن أن نتعامل مع فيروز
كمناسبة دائمة ،كإرث
وطني وقومي

لذلك أن نعطي اعتبارًا كبيرًا للكلمات
ف ــي األغ ـن ـيــة الــرح ـبــان ـيــة ،ب ــل يـمـكــن أن
نوازي بني هذه الكلمات وما تحمله من
َ
صور وانطباعات ،وبني األداء الغنائي
واملــوس ـي ـقــى ال ـتــي يـحـمـلـهــا ه ــذا األداء
ب ــال ـت ـج ــاور م ــع امل ــوس ـي ـق ــى امل ـصــاح ـبــة
نفسها.
ال ـغ ـن ــاء الـ ـفـ ـي ــروزي ُيـ ـف ــرج ع ــن الـكـلـمــات
ّ
ويحررها من طغيان التجويد والترجيع
والتلوين عليها .إنها موجودة باملوازاة
مع األداء ،بل هي ،كما يبدو أحيانًا التي
تفترض األداء أو تستدعيه .األداء هنا
ُيطلق الـكــام وي ـ ّ
ـرد لــه أب ـعــاده ،أو يخلق
لــه أبـعــادًا .الغناء الـفـيــروزي يـتــوازى مع
ال ـعــالــم الـ ــذي تـنـقـلــه إل ـي ــه ال ـك ـل ـمــات .إنــه
عــالــم يـعــد بـشـعــريــة تـشـمــل كــل مـفــرداتــه
وتـضـيـئـهــا .ال ـح ــب ،ال ـح ـنــن ،الــذكــريــات،
هـ ــذه ف ــي األغ ـن ـي ــة ال ـف ـي ــروزي ــة ح ــاض ــرة
وشـبــه مـلـمــوســة وم ــوج ــودة فــي ال ـقــرارة
وفــي العمق في التضاعيف .إنها قائمة
كتفاصيل من الحياة ،لكن أيضًا كتكثيف
ّ
مجرد
ودمــغ للحظات ،لحظات وليست
خطاب عــام ،لحظات يمكن أن يكون لها
واقع ،بل هي ذات واقع أو ما بعد الواقع،
ذات إمكان يفيض به الصوت واملوسيقى
التي فيه والتي تصاحبه.
(شاعر وروائي من لبنان)

فيروز جزء من لوحة لـ بطرس المعري

فعاليات

المكتبات مفتوحة أكثر من أي وقت

سيول بكوريا الجنوبية ،أيلول )Getty( 2020
من «مكتبة ستارفيلد» في ِ

إطاللة

إذا أحصينا ماذا
جرى في الحقل
الموسيقي والغنائي
فإن فيروز ،من داخل
الحركة الرحبانية وفي
صدارتها ،هي من
األهم في هذا الحقل،
بل قد تكون األهم
بإطالق

وايلد في بطاقات معايدة ،دبلن ()Getty

التزامهم باإلجراءات
مرتادي املكتبة من حيث
ّ
الوقائية؛ مثل ّ
الكمامات والقفازات والتعقيم،
إل ــى جــانــب صـعــوبــة واج ـه ـهــا ال ـعــام ـلــون في
االعتياد من جديد على وجود ّقراء ومرتادين
ً
للمكتبة ال ـتــي بـقـيــت خــالـيــة لـشـهــور ،ف ـعــادة
ّ
موظف املكتبة باالقتراب من ّ
القراء
ما ُيبادر
ُ
والباحثني وتقديم النصيحة لهم ،واآلن عليه
أن يبقى على مسافة آمنة منهم .وهؤالء الذين
أصابهم التوتر وفرت لهم املكتبات استشارات
ّ
نفسية .لكن األهم أن املكتبات عرفت فترة من
التفاعل الكبير مع املجتمعات.
املـكـتـبــات فــي األزمـ ــة ،كـمــا ي ـقــول فليميرين،
ُ
ت ـع ــان ــي أي ـض ــا ع ـلــى ع ـ ـ ّـدة م ـس ـت ــوي ــات؛ فهي
عـلــى أرض ال ــواق ــع مـغـلـقــة ك ـم ـكــان ،ث ــم كيف
ّ
يـعـيــش مــوظ ـفــوهــا وم ــن يـفـقــد مـنـهــم عمله،
ّ
ُ َ
وكيف تنتج الخدمات في فترة الحجر ،كلها
أسئلة واجهتها املكتبات وتصارعت معها
إلــى جانب التفكير في امليزانية وصعوبات
ت ـخ ـف ـي ـض ـهــا والـ ـبـ ـح ــث عـ ــن تـ ـم ــوي ــل .ي ــذك ــر
املـحــاضــر أ ّنــه «يـتـعـ ّـن علينا التفكير ُفــي ما
ًّ
مرة أخرى؛
إذا كنا نتوقع حدوث شيء كهذا
فما الذي يعنيه بالنسبة للتخطيط للمباني
ّ
على سبيل املثال .كما تعلمنا أنه إذا لم تكن
لــديـنــا م ـه ــارات رقـمـيــة وال يمكننا توصيل
ال ـخــدمــات املـتــاحــة أو الــوصــول إلـيـهــا ،فهذا
يؤدي إلى حالة من عدم املساواة».
النص الكامل
على الموقع األلكتروني
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تقيم فرقة جنوب الوادي ،عند الثامنة والربع من الثالثاء المقبل ،حفًال موسيقيًا
في «مركز الحرية لإلبداع» باإلسكندرية .تمزج الفرقة االستعراضية بين األغاني
النوبية والسودانية واألرتام األفريقية؛ ومن أعمالها« :أسعد لحظات حياتي»،
و«اسمي هناك» ،و«عديلة ووه» ،و«نورك يا سمرة» ،و«أنسى معك صعابي».

ُتعقد عند الرابعة من مساء اليوم األحد ،في «مكتبة قطر الوطنية» بالدوحة،
دورة تدريبية بعنوان العمارة التقليدية في منطقة الشرق األوسط وشمال
قدمها
أفريقيا :حلول التغلُّب على ظروف المناخ وتوفير وسائل الراحة ،ي ُ ّ
أخصائي التراث الثقافي كريستوف جراز .تتناول الدورة التي تستمر ثالثة أيام نماذج
عمرانية تقليدية وتقنيات وأشكاًال معروفة ومواد بناء مستخدمة.
توازي  4-1معرض للفنان األلماني هارون فاروقي ( ،)2014 - 1944ينطلق عند
يضم المعرض
بعمان.
غد الثالثاء في «دارة الفنون»
السادسة من مساء بعد
ُّ
ّ
ٍ
أعمال فيديو وصورًا فوتوغرافية ورسومًا متحرّكة .صنع فاروقي على مدار
سبعين عامًا أكثر من مئة فيلم وتركيب حول استخدام تقنية صناعة الصور
لتشكيل الوعي العام.
ّ
لقاء مع الفوتوغرافية
«مؤسسة عبد المحسن القطان» في رام اهلل
تنظم
ّ
ً
غد الثالثاء .تتناول
الفلسطينية روال حلواني عند السابعة والربع من مساء بعد
ٍ
بشدة على
حلواني األهــداف الشكلية والمفاهيمية ألعمالها ،التي تعتمد
ّ
التجريب ،لكنها تسعى أيضًا إلى توثيق صعوبات العيش تحت االحتالل في الماضي
والحاضر.
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موسيقى
حوار

عمر بقبوق

يتحدث السوري وديع خوري عن تجربته في كتابة
األغاني والغناء ،وعن مقاربة الراب بالزجل ،وعن بناء
عالم جديد من الكلمات في المخيلة من دون أن
يكون قادرًا على اإلجابة عن كل األسئلة

وديع
خوري
ف ــي األع ـ ـ ـ ــوام األخـ ـ ـي ـ ــرة ،ب ـ ــدأ اس ــم
وديــع خــوري يتردد في األوســاط
الثقافية السورية ،بوصفه كاتب
ـان لــه أسـلــوبــه الـفــريــد واملختلف؛ أسلوب
أغ ـ ٍ
ل ــم ي ـع ـتــده ال ـج ـم ـه ــور ،ف ـهــو يـخـتـلــف تـمــامــا
ّ
عما ُيـقـ َّـدم في سورية في هــذا املـجــال ،سواء
فــي األغـنـيــة الشعبية ال ـســائــدة ،الـتــي تتسم
بــالــرومــان ـس ـيــة امل ـف ــرط ــة ،أو ف ــي املــوسـيـقــى
الـبــديـلــة ال ـتــي ي ـبــدو فــي ســوريــة أن ـهــا باتت
مقتصرة على اتجاهني ،هما تجديد األغاني
الفلكلورية وإعادة توزيعها ،واالتجاه اآلخر
ه ــو أغ ــان ــي ال ـ ــراب ،ال ـتــي تـعـتـمــد كـثـيـرًا على
أسلوب راب العصابات والدسات.
التقت «الـعــربــي الـجــديــد» بالكاتب الشاب،
ملناقشة تجربته في كتابة األغاني والغناء،
وذل ــك بـعــد أن ب ــدأ أخ ـي ـرًا بـمـشــروعــه الفني
ال ـجــديــد الـ ــذي يـجـمـعــه ب ــال ـع ــازف واملـغـنــي
خالد رزق.
¶ األغاني التي كتبت كلماتها تترك انطباعًا غريبًا،
فتشعر عند سماعها بــوجــود خلل بالكلمات ،إال
أن هــذا الخلل نفسه هو الــذي يشكل عامل الجذب
في األغنية ،ليوحي ذلك أن الكلمات هي التي تؤدي
دور البطولة بكل األغاني التي شاركت فيها ،على
ح ـس ــاب ال ـل ـحــن واألداء .ك ـيــف يـمـكـنــك أن تصف
أسلوبك بكتابة كلمات األغاني؟ وكيف بدأت وكيف
وصلت إلى هذا املكان؟ وهل كان لديك خطة لتقديم
نوع مختلف عن السائد؟
ب ــدأت أف ـكــر فــي كـتــابــة األغ ــان ــي عـنــدمــا كنت
أرت ــاد مــدرســة الباليه فــي الثانية عشرة من
ع ـمــري ألتـعـلــم ال ــرق ــص .فـفــي املـعـهــد الـعــالــي
لـلـفـنــون املـســرحـيــة ،تـعــرفــت إل ــى الـعــديــد من
األم ــور كـ«البيت بــوكــس» ،وال ــراب .ففي ذلك
الــوقــت ،كــانــت هـنــاك فــرقــة فلسطينية تغني
الـ ــراب فــي دم ـشــق ،اسـمـهــا «الج ـئــن الـ ــراب»،
وعـنــدمــا حـضــرت أح ــد عــروضـهــا ،فـكــرت في
أنني أستطيع أن أقوم بما يقوم به أفرادها،
شـعــرت ب ــأن ل ــدي اإلمـكــانـيــة لـصــف الكلمات
وراء بعضها عـلــى لـحــن مـعــن ،ول ــدي ملكة
ال ـك ـت ــاب ــة ع ـل ــى وزن وق ــافـ ـي ــة ت ـت ـم ــاش ــى مــع
اإليقاع ،فبدأت بكتابة أغاني الراب.
وألنني ابن منطقة جبلية ،وترعرعت على
الزجل واملــواويــل ،كنت أخلط بني األمرين،
ف ـب ــدأت بـتــركـيــب الـكـلـمــات بـطــريـقــة فطرية
من دون أن أعــرف كيف أصنف ما أقــوم به،
ومن دون أن يكون ّ
لدي وعي حتى بماهية
ال ــراب؛ إذ كنت أظــن حينها أن ال ــراب ليس
سوى شكل من أشكال الغناء الذي نتكلم به
بسرعة كبيرة.
وعـنــدمــا أصـبـحــت طــالـبــا فــي املـعـهــد العالي
للفنون املسرحية ،كنت أشعر بــأن التعبير
الـجـســدي فــي الــرقــص ال يشبع رغـبـتــي ،وأن
م ــا أق ـ ــوم ب ــه حــرك ـيــا أن ـق ــص م ـمــا أش ـع ــر بــه؛
ف ــال ــرق ــص ال ـ ــذي تـخـصـصــت ب ــه ل ــم ُيـعـطـنــي
األدوات الكافية للتعبير عن ذاتي ومشاعري.
فعليًا كنت أشعر بأن الرقص وسيلة تعبير
محدودة بالنسبة إلـ ّـي .وذلــك ما دفعني إلى
الـتـعـبـيــر م ــن خـ ــال الـ ـك ــام ،فـ ـب ــدأت بـكـتــابــة
أغاني الــراب التي كانت تعطيني دافعًا إلى
ال ــرق ــص ،وك ـن ــت غــال ـبــا م ــا أن ـط ـلــق فـيـهــا من
ق ـصــص قـ ـ ــادرة ع ـلــى ت ـحــريــك م ـش ــاع ــري من
الداخل ،لتساعدني على اختراع حركات في
الرقص؛ فأنا باألصل راقص ،ولكن اهتمامي
بالغناء كان يزداد يومًا بعد آخر.
وفي عام ّ ،2012أد ُ
يت بعض أغاني الراب في
غــالـيــري «أن ــس نـصــار» فــي دمـشــق القديمة،
وتركت الحفالت التي شاركت فيها انطباعًا
جـيـدًا لــاسـتـمــرار فــي ه ــذا امل ـجــال ،وف ــي ذلــك
التوقيت تعرفت ،بالصدفة ،إلــى املوسيقي
آري ج ــان ،ال ــذي أعـجــب بما كتبته مــن زجل
وراب ،وأخ ـبــرنــي أن الـكـلـمــات ال ـتــي أقــدمـهــا
فـيـهــا تـجــديــد غـيــر مـسـبــوق ،وأن ـهــا صالحة
ل ـل ـغ ـن ــاء ،وم ـ ــن امل ـم ـك ــن ت ـل ـح ـي ـن ـهــا ،ل ـت ـخــرج
ّ
م ــن إط ــار«ال ـب ـي ــت ب ــوك ــس» ،وتـ ـح ــل مـكــانـهــا
املــوس ـي ـقــى ال ـح ـيــة واإليـ ـق ــاع ــات الـحـقـيـقـيــة،
لنتشارك حينها بصناعة أول أغنية ،بكل ما
تعنيه الكلمة من معنى.
¶ ذكــرت أنــك كنت تعتقد فــي الـبــدايــة أن ال ــراب هو
«الـكــام بسرعة» .فما الــذي اكتشفته بــالــراب فيما
بعد؟ وإلى أين توجهت فيه؟
كـنــت عـلــى اح ـت ـكــاك دائـ ــم بـمـغـنــي ال ـ ــراب في

بدأ يكتب نصوصًا قارب فيها بين الراب والزجل الشعبي (العربي الجديد)

ثورات الربيع العربي ساهمت
بتشكيل أرضية خصبة للراب

ال يزال دور المغني مجهوًال بالنسبة
إلي في المجتمع
ّ
ســوريــة ،بالفترة مــا بــن  2007و .2010كنت
أعرف حينها مودي العربي وإسماعيل تمر،
وهؤالء الذين يشكلون واجهة الراب السوري
اليوم .كان هؤالء حينها يبالغون في السرعة
من دون أن يهتموا لعدم فهم الجمهور ملعظم
مــا ي ـقــولــون .مــن خ ــال ه ــذه ال ـت ـجــارب بــدأت
تـتـشـكــل وج ـه ــات ن ـظــري ال ـخــاصــة؛ فعندما
بــدأت أشعر بــأن الشكل السائد ليس سوى
ح ـشــو كـ ــام م ــن دون م ـع ـنــى ب ـغــايــة إل ـقــائــه
ب ـســرعــة ب ـمــراف ـقــة الـ ــ«بـ ـي ــت» ،أخـ ــذت حينها
خ ـط ــوة إل ــى ال ـ ـ ــوراء .أن ــا ال أواف ـ ــق ع ـلــى هــذا
املنظور ،والراب بالنسبة ّ
إلي ينبغي أن يكون
آلية للتعبير عن أفكاري وآرائي بني مجموعة
ُ
أعدت
شباب يستمتعون باملوسيقى .حينها،
تكوين أفكاري الفنية من خالل تفكيك الزجل؛
فـفــي ال ــزج ــل لـيــس ه ـنــاك ك ــام م ـجــانــي .ل ــذا،
أصبحت أقــارب الــراب بالزجل ،وبــدأت أطرح
أسـئـلــة عــن شخصية ال ــراب ــر فــي مجتمعنا،
وعن الراب العربي عمومًا ،ألوجد تعريفاتي
الخاصة املختلفة عن السائد؛ فأنا ال أريد أن
يكون املحتوى الذي أقدمه مجرد استنساخ
للراب الغربي ،إن كان باملوسيقى أو في شكل
األداء ،ورفضت السير بذلك التوجه السائد
ف ــي تـقـلـيــد ن ـج ــوم الـ ـ ــراب ال ـغ ــرب ـي ــن ،ولـبــس
الـبـنـطـلــونــات الـفـضـفــاضــة واألكـ ـسـ ـس ــوارات
الغريبة الـتــي ال تشبهنا .فعليًا ،لــم ُترقني
الطريقة التي كــان الــراب العربي يسير بها،
لــذلــك حــاولــت أن أبـحــث عــن ش ــيء يشبهني
أك ـثــر .خ ــال بحثي عــن شـكــل ال ــراب العربي
الذي يمثلني ،كنت أقارب بني الراب والزجل؛
فأهالينا وأجــدادنــا عندما كانوا يجتمعون
في سهراتهم ،كانوا يرتجلون مواويل الزجل
ويرددونها ،وهي أقرب شكل غنائي ينتمي
إلــى الـشــارع ويمكن التأسيس عليه .ووفقًا
ل ـهــذا املـنـطـلــق ،ب ــدأت أب ـحــث ألك ــون وجـهــات
نظري الخاصة ،فبدأت أتساءل عن دور الراب
وامل ــواض ـي ــع ال ـت ــي ي ـجــب أن أت ـنــاول ـهــا بـهــذا
النوع من الفن :فهل يتناسب الراب مع الغناء
عــن النساء وامل ــال؟ أم يتناسب مــع الكلمات
ال ـثــوريــة وال ـك ــام املـعـقــد ال ـن ـظــري الـ ــذي بــدأ
يشيع فيه مع بداية الثورة؟
ال شك في أن ثورات الربيع العربي ساهمت
بتشكيل أرضية خصبة للراب العربي ،لكن
انـتـشــاره ال يفسر وح ــده مــا دور ال ــراب بما
يحدث في محيطه ،وكان علينا أن نسأل :ما
الذي يجب قوله تجاه ما يحدث؟
الــربــط بــن ال ــراب وال ــزج ــل ،مكنني مــن بناء
عــالــم جــديــد مــن الـكـلـمــات فــي مخيلتي ،لكن
لم يمكنني ذلك من اإلجابة عن كل أسئلتي؛
ربما هذا هو السبب لعدم تقديمي أي أغنية
منفردة حتى اآلن ،فأنا لم أسـ َـع بعد إلثبات
وج ــودي فــي ســاحــة الـ ــراب ،ول ــم أق ــدم نفسي
كرابر ،وإلى اآلن يقتصر ظهوري بهذا الدور
على املشاركة ببعض مقاطع األغــانــي التي
أؤلفها .ومع ازديــاد اإلنتاج ،أصبح ظهوري
بـهــذه األغــانــي أط ــول ،ولكنني إل ــى ال ـيــوم ال
أزال أبـحــث عــن م ـشــروع ال ــراب ال ـخــاص بــي،
ولم أتمكن حتى اليوم من إيجاد أغنية الراب
ً
التي أبحث عنها .فال يزال دور الرابر مجهوال
بالنسبة ّ
إلي في املجتمع ،وليس واضحًا كما
هو الحال في املهن األخرى.
¶ هــل تعتقد ّأن مــن ال ـض ــروري أن يحمل الــرابــر
مسؤولية وأدوارًا اجتماعية؟ أال يكفي أن نتعاطى
مع الراب كأسلوب تعبير ،كما ذكرت مسبقًا؟
ربما األمر يتعلق بتجربتي بالحياة واآلمال
واألفكار التي أرغب في تحميلها للفن الذي
أقدمه .في حياتي العادية ،أعمل نجارًا ،إلى

ج ــان ــب عـمـلــي م ــدرب ــا ل ـلــرقــص ف ــي مــديـنـتــي
قطنا ،املدينة الصغيرة والنائية الـتــي تقع
جنوب دمشق ،والتي تنقطع فيها الكهرباء
ـاه وال
م ـع ـظــم الـ ــوقـ ــت ،وال ي ــوج ــد ف ـي ـهــا مـ ـق ـ ٍ
بارات ،وال مكان للتجمعات الشبابية؛ فغالبًا
أن ــا آخ ــر مــن بـقــي مــن شـبــاب جيلي فــي هــذه
املدينة ،ألنني وحيد ولست ملزمًا بالخدمة
العسكرية .شكل حياتي هــذا والكيفية التي
أقضي بها يومي بأدوار مختلفة يدفعانني
إلى التفكير في الناس ،فأمضي أغلب وقتي
باملراقبة بالفقر والخوف؛ فالكل هنا خائف
مثلي ويترقب ،وال يعرف كيف يمضي أيامه
وكيف ستنتهي حياته في هذه املدينة.
ذلــك كله يدفعني إلــى التفكير بشكل أكبر
فـ ــي األدوار االج ـت ـم ــاع ـي ــة الـ ـت ــي ي ـج ــب أن
أؤديها .لذلك ،يبدو تأثير املكان هو الطاغي
على كلماتي وعلى اختياري باملوسيقى؛
فــأنــا أص ـب ـحــت أخ ـي ـرًا أشـ ــرف ع ـلــى الـقــالــب
املوسيقي للعمل ،إيقاع الحياة هنا يفرض
نفسه ،والــوجــوه الشاحبة الـتــي ال تمكنك
م ــن م ـعــرفــة إذا م ــا ك ــان األشـ ـخ ــاص حــولــك
غــاض ـبــن أو راض ـخ ــن أو س ـع ــداء تـســاهــم
بتشكيل رؤيتك الفنية؛ فهذا الخليط الذي
ال أزال عالقًا فيه حتى الـيــوم ،والتساؤالت
واملخاوف التي يطرحها الشارع ومحيطي
ح ــول مــا تحمله األيـ ــام ال ـقــادمــة ،هــي كلها
أسئلة ال يمكن أن نهرب منها.
إننا نعمل طــوال الوقت مقابل مبالغ مالية

بطاقة

ٍّ
ومغن سوري
كاتب
من مدينة قطنا .درس
الرقص في المعهد
العالي للفنون المسرحية
في دمشق .بدأ مسيرته
الفنية من خالل شراكة
مع الملحن السوري آري
جان ،بكتابته أغنية «ركب
أصانصير» التي أ ّداها أيمن
رضا ،وامتدت الشراكة ليكتب
له كلمات جميع أغاني
ألبوم «جيان» ،باإلضافة إلى
تعاونهما بتأليف العديد
من شارات المسلسالت
السورية ،مثل مسلسلي
«زوال» و«نبتدي منين
الحكاية» .هذه الشراكة
تم فضها العام الماضي،
ليبدأ وديع خوري ( 28عامًا)
بعد ذلك بمشروعه الفني
الجديد بالتعاون مع الملحن
والمغني خالد رزق ،وقد
أنتجا حتى اللحظة أغنيتين.

زهيدة ،ونركض لتأمني احتياجاتنا ،وذلك
يشكل الجو العام الذي يسيطر على أغنيتي،
بالفكرة وباللغة .لكن ،باملقابل ،ال أتفق مع
األفكار املنتشرة عن أغاني الراب ،التي تجعل
ّ
منه فنًا باإلمكان تقديمه بإمكانات محدودة،
وي ـك ـفــي أن ن ـصــف ال ـك ـل ـمــات ع ـلــى موسيقى
رخ ـي ـصــة ي ــوج ــد فـيـهــا إي ـق ــاع م ـت ـكــرر .فــرغــم
ال ـظــروف املــاديــة واملعيشية السيئة ،أسعى
أغان تتناسب مع رؤيتي الفكرية،
إلى تقديم
ٍ
وأبحث دائمًا عن التوزيعات املوسيقية التي
تتناسب مع العوالم التي أبنيها بالكلمات.
¶ تـعـتـمــد ف ــي مـعـظــم األغ ــان ــي ال ـتــي تكتبها على
تركيب عبارات تتكون من كلمات لها مصدر لغوي
واحــد ،ولكنها متنافرة باملعنى ،من خــال العودة
إل ــى مـصــدر الـكـلـمــة بــالـلـغــة الـفـصـحــى واسـتـخــدام
مصطلحات غريبة مشابهة من اللغة الدارجة ،كما
هو الحال في الزمة أغنيتك األخيرة «عايش بفيلم»،
التي يرد فيها« :سلبونا سلبينا» .فلماذا تلجأ إلى
هــذا األس ـلــوب؟ هــل هــو محاولة تسطيح اللغة؟ أم
أنــك تعود إلــى الجذور اللغوية لكشف التناقضات
بأدوات التواصل لدينا؟
بالزمن الذي نعيش فيه ،فقدت اللغة بعض
خصائصها بني الناس ،وخاصة في البيئة
الجغرافية التي أعيش فيها ،فأصبح الناس
ي ــرددونـ ـه ــا ب ـش ـكــل آلـ ــي م ــن دون أن ي ـكــون
للكلمات معنى حـقـيـقــي؛ لـتـبــدو الـكـلـمــة قد
فقدت جمالها ووقعها ،وأصبح الهدف من
الـلـغــة يـقـتـصــر عـلــى دورهـ ــا بــال ـتــواصــل مع
بعضنا فقط ،وأصبحت وظيفية ومستهلكة.
ذلــك دفعني إلــى أن أكتب بأسلوب أتجاهل
ف ـي ــه قـ ــواعـ ــد ال ـل ـغ ــة ال ـس ـل ـي ـم ــة وم ـع ــان ـي ـه ــا،
وأصـبـحــت أفـكــر فــي الـشـعــور ال ــذي سيصل
إلــى املستمعني عند غـنــاء تلك الكلمة ،فأنا
فقدت األمــل بتأثير الكلمات املـبــاشــرة على
امل ـس ـت ـم ـع ــن ،وأع ـت ـق ــد أن ال ـ ـ ــدور ال ـج ـمــالــي
املفقود للغة له أثر أكبر.
¶ لكلماتك إيـقــاع خ ــاص ،ولـهــا أثــر حماسي على
املستمعني ،وفي معظم أغانيك يتحول الكالم إلى
جزء من املوسيقى ببعض اللحظة ويتماهى معها.
فما مــدى أهمية اإلي ـقــاع بالنسبة إلـيــك؟ ومــا دور
اإليقاع السريع وأوزان الجمل القصيرة التي تكتبها
بالتعبير عن عدمية الحياة في دمشق ،التي كنت
تتحدث عنها؟ هل تكتب بهذا األسلوب ألن الحركة
باتت أهم من الكلمة؟
كـنــت أم ـضــي مـعـظــم م ــراح ــل طـفــولـتــي في
حصص الــرقــص ودروس الباليه وسماع
املوسيقى الكالسيكة ،وفيما بعد رافقتني
انـعـكــاســات تـلــك املــوسـيـقــى الكالسيكة في
انـسـيــابـيـتـهــا وتـعـقـيــدهــا ف ــي ال ــوق ــت ذات ــه.
وعندما انتقلت إلى املعهد العالي للفنون
امل ـس ــرح ـي ــة ،ت ـعــاط ـيــت م ــع ن ــوع ـي ــات رقــص
جديدة وموسيقى جديدة ،فبدأ يتكون لدي
إي ـق ــاع تـلــك ال ــرق ـص ــات ،وت ـشــربــت إيـقــاعــات
املوسيقى املختلفة جـســديــا؛ فجسدي هو
ال ــذي يــدلـنــي عـلــى اإلي ـق ــاع ،وع ـنــدمــا أكتب
يهمني ان أضــع إيقاعات ملا أكتب؛ أحيانًا
استخدم إيقاع الجاز أو الهيب هوب ،وذلك
يعود إلى حالتي النفسية والجسدية التي
أكون بها.
أظـ ـ ــن أن خ ـل ـف ـي ـتــي كـ ــراقـ ــص قـ ــد أث ـ ـ ــرت فــي
اإليـ ـق ــاع ب ـك ـل ـمــاتــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى بيئتي
وإرثـ ـ ــي ال ـث ـق ــاف ــي .ف ـفــي ال ــزج ــل ه ـن ــاك شــيء
يسمى «القرادة» ،وهي من أصعب التراكيب
الكالمية ومنتشرة في أعمال الرحابنة مع
ف ـيــروز ،و«الـ ـق ــرادة» تـحـتــوي عـلــى تركيبات
إيقاعية جميلة جدًا .باملقابل ،هناك التركيبة

اإليقاعية للـ«هيب هوب» ،وكل عالم إيقاعي
يمكنك أن تــركــب عليه كلمات معينة ،لذلك
أغ ـلــب األغ ــان ــي ال ـســوريــة ال ـتــي تعتمد على
الزمر نجدها تستخدم ذات الشطر ،وأغاني
نــاصـيــف زي ـتــون م ــوزون ــة عـلــى شـطــر واحــد
منذ ظهوره األول وإلى اليوم.
نعم ،الكلمات مبنية على إيقاعات ،وكل حرف
في اللغة له إيقاع خاص به ،وهذه التركيبة
الـكــاتــب يتحكم بـهــا ،ولـكــونــي راق ـصــا ،فهذا
ساعدني كثيرًا في الكتابة بإيقاعات حركية.
رب ـمــا ه ــذا مــا يـمـيــزنــي ،ألن الــرقــص ج ــزء ال
يتجزأ من األغنية ،وبالغالب أنا أول راقص
يكتب كلمات أغاني في سورية.
¶ من خــال متابعة تجربتك على مــدار السنوات
الخمس املاضية ،ومع األصوات املختلفة التي كتبت
لها األغــانــي ،تبدو بصمتك واضحة فيها جميعًا،
ولكن يبدو أيضًا أن تجربتك مرت بثالث مراحل.
فأغنية «رك ــب أصنصير» الـتــي أداه ــا أيـمــن رضا
كانت تمثل حالة عاطفية غريبة بالعالقة مع مدينة
دم ـشــق ،بينما وص ـلــت ه ــذه الـحــالــة إل ــى مستوى
مختلف في «شمس الصبح» ،تبدو فيها الكلمات
أك ـثــر ت ـنــاق ـضــا ،ف ـي ــزداد اإلي ـق ــاع اب ـت ـهــاجــا عـنــدمــا
تتحدث عن حالة العزلة والكآبة داخل املدينة .وأما
األغـنـيــة األخ ـيــرة «عــايــش فـيـلــم» ،فـهــي تـبــدو أكثر
ضياعًا ويرافقها إيقاع راقص غريب .فكيف يمكن
تفسير هــذه املحطات الثالث بعالقتها مع املدينة
والحياة فيها؟
أغنية «ركب أصنصير» كانت وراء هــا حالة
كاملة دفعتني إلى صناعتها بهذه الطريقة.
حينها كان عمري  24عامًا ،وكنت أجلس مع
ً
املمثل أيمن رضا الذي عرفته أوال من خالل
التلفزيون بطفولتي ،وكنت سعيدًا بعملي
م ـعــه .ذل ــك أع ـطــانــي طــاقــة ك ـب ـيــرة ،جعلتني
أص ـنــع األغ ـن ـيــة بـتـلــك ال ـطــري ـقــة .فـعـلـيــا ،أنــا
صنعتها ،وترجمت فيها حــالــة أيـمــن رضا
كما أراهــا بكلماتي .وذلــك تزامن مع تدهور
حالة املدينة ،فحينها ّكــان سعر الــدوالر قد
شـهــد ارت ـفــاعــا كـبـيـرًا أث ــر بـحـيــاة كــل سكان
املدينة ،التي باتت آثار الحرب بادية عليها.
كذلك أغنية «شمس الصبح» ،فهي مرتبطة
بــزمــن كتابتها أي ـضــا ،وه ــي أغـنـيــة لدمشق
ال ـتــي تـعـنــي ل ــي الـكـثـيــر .فــأنــا ش ــاب س ــوري
م ــن خ ــارج دم ـش ــق ،وذه ـب ــت إلـيـهــا ووج ــدت
ف ـي ـه ــا مـ ــا ي ـن ـق ـص ـنــي .هـ ــي ل ـي ـس ــت مــوط ـنــي
األسـ ــاسـ ــي ،لـكـنـهــا عــوض ـت ـنــي ع ــن الـنـقــص
الــذي كنت أشعر به في مدينتي الصغيرة،
مــن األص ــدق ــاء واالسـتـقــالـيــة وال ـح ــب ،فهي
أغنية كانت ٍّ
كرد جميل لتلك املدينة ،وتعبير
ع ــن م ـشــاعــري وح ــال ــة ال ـحــب ال ـتــي أعيشها
مــع دمـشــق .وقــد استغرقت بكتابة األغنية
عــامــن ،كتبت فيها عـشــرات امل ـس ـ َّـودات قبل
أن نعتمد الـنـسـخــة ال ـتــي ظ ـهــرت ،وحــاولــت
فيها أن أعتمد أسلوبني مختلفني بالكتابة،
فبدأت فيها برسم صور لرومانسية دمشق،
بكلمات خفيفة شبيهة بأغاني فايا يونان
وكــارمــن تــوكـمــاجــي ،ألعـطــي ال ـنــاس القالب
الجاهز الــذي اع ـتــادوه ،قبل أن ننقلب على
هــذا القالب باملقاطع األخـيــرة ،التي تتحول
فيها اللغة إلى لغة أكثر حدة وقسوة ،ألعطي
صورة عن العالم الحقيقي الذي نعيش فيه،
بكل ما فيه من قساوة.
وأمـ ــا أغ ـن ـيــة «ع ــاي ــش ف ـل ــم» ،ف ـقــد صنعتها
بـعــد أن تــركــت دمـشــق وع ــدت إل ــى مدينتي
ال ـص ـغ ـي ــرة وم ـ ـنـ ــزل ع ــائ ـل ـت ــي .وبـ ـه ــا ع ــدت
ألح ــادي ــث وه ـمــوم ال ـنــاس البسيطة الــذيــن
ي ـع ـي ـشــون ف ــي ق ـط ـنــا ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن أح ــادي ــث
الـنـخـبــة املـثـقـفــة وال ـف ـن ــان ــن ،وك ـن ــت أرص ــد
ه ـ ـمـ ــوم الـ ـ ـن ـ ــاس ي ــومـ ـي ــا كـ ـت ــأم ــن ال ـط ـع ــام
وال ـشــراب واأللـبـســة الـتــي بــات مــن الصعب
تأمينها في اليوم الحالي ،ومن هذا الفضاء
شعرت بأنني أعيش في فيلم غير حقيقي.
بــالـنـهــايــة ،إن تـبــدل شـكــل حـيــاتــي هــو الــذي
يفرض ّ
علي مواضيع األغاني التي أقدمها
كل فترة وشكلها .وأنا أشعر بأن ما أقدمه ال
يعبر عني فقط ،بل ّ
ّ
يعبر عن أهلي وحارتي
وال ـك ـث ـيــر م ــن األشـ ـخ ــاص ال ــذي ــن أصــادف ـهــم
ب ـح ـيــاتــي ال ـي ــوم ـي ــة ،وي ـع ـ ّـب ــر ع ــن أش ـخ ــاص
صامتني ومغيبني ومهمشني ،وأن ــا أسعى
كفنان أن يكون صوتي صوتًا ملجموعة من
األش ـخــاص الــذيــن يـشــاركــونـنــي الـحـيــاة في
هذا املكان.
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كيلي األسترالية تسجل
رقمًا قياسيًا في
األحواض القصيرة

استقالة الجهاز الفني
لفريق خيمناسيا بعد
وفاة مارادونا

برشلونة يتفق
مع الالعبين على
تخفيض األجور

سجلت السباحة األسترالية الشابة كيلي مكيوين
رقمًا قياسيًا عامليًا جديدًا في سباق  200متر
على الظهر في األحواض القصيرة ،في بطولة
أستراليا االفتراضية للسباحة في برزبني ،لتؤكد
استعدادها للمنافسة في أوملبياد طوكيو املؤجل.
وقالت ّ
السباحة بعد تحقيق اإلنجاز« :ال تتاح
لنا فرص كثيرة للسباحة في األحواض القصيرة.
لذلك شعرت بسعادة بالغة بما قدمته بعد أن
تدربت بصورة جيدة هذا العام».

تقدم سباستيان مينديز الذي قاد خيمناسيا
ال بالتا خالل آخر أربع مباريات للفريق (بسبب
مشاكل مارادونا الصحية) ،وباقي الجهاز الفني
باستقالتهم بعد وفاة مدرب الفريق الراحل
دييغو أرماندو مارادونا ،بحسب ما أعلن النادي
األرجنتيني .ونشر النادي بيانًا كتب فيهُ :
«يعلن
خيمناسيا إي إسغريما ال بالتا بكل أسف أن
الجهاز الفني الذي كان يرافق دييغو مارادونا
قرر االستقالة وبشكل نهائي».

أعلن فريق برشلونة عن التوصل إلى اتفاق
مبدئي مع محامي الالعبني ،من أجل خفض 122
مليون يورو من أجورهم الثابتة لهذا املوسم،
باإلضافة إلى تأجيل املكافآت املتغيرة عن هذا
املوسم ،والتي تصل إلى  50مليون يورو ملدة
ثالث سنوات .وينتظر االتفاق الذي تم التوصل
إليه بني ممثلي النادي والالعبني التوقيع عليه
في األيام املقبلة من جانب كل الالعبني واملدربني
ذوي الصلة ،بحسب بيان برشلونة الرسمي.
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مباريـات
األسبـوع

توج األهلي بلقب مسابقة دوري أبطال أفريقيا
ّ
لكرة القدم بعد فوزه على غريمه التقليدي
الزمالك  ،1-2في اللقاء النهائي الذي أقيم على
استاد القاهرة الدولي بالعاصمة المصرية

األهلي بطل
نهائي القرن

ستراسبورغ يخرج بنقطة أمام رين بتعادلهما ()1 - 1
تمكن فريق ستراسبورغ من الخروج بنقطة من مباراته مع رين بعد تعادل
الـفــريـقــن ( )1 - 1فــي مستهل مـنــافـســات األس ـبــوع الـ ــ 12مــن بـطــولــة ال ــدوري
الـفــرنـســي .كــان صــاحــب األرض هــو امل ـبــادر بالتسجيل (د )24.عبر أدري ــان
تــومــاســون ،إال أن زميله ستيفان متروفيتش تـعــرض للطرد (د )40.ليضع
فريقه في موقف صعب ويلعب بـ 10العبني فقط .ثم أدرك رين هدف التعادل
(د )60.الذي حمل توقيع أدريان أونو ،إال أن ستراسبورغ استبسل في الدفاع
وتمكن من تأمني النقطة التي بحوزته حتى نهاية اللقاء .وبهذه النتيجة أمسى
رصيد ريــن  19نقطة فــي املــركــز الـســادس مــن ال ــدوري وكــذلــك بــات فــي جعبة
ستراسبورغ سبع نقاط في املركز الـ.19
تعادل إيجابي ( )1 - 1بين بلد الوليد وليفانتي
أسفرت أولى مواجهات األسبوع الـ 11من الدوري اإلسباني عن تعادل إيجابي
أوال بهدف
( )1 - 1بني بلد الوليد وليفانتي ،خالل لقاء الفريقني .تقدم بلد الوليد ً
حمل توقيع العبه ماركوس دي سوسا (د ،)57.قبل أن ُيسجل ليفانتي هدف
التعادل في الوقت القاتل (د )83.عن طريق خوسيه كامبانيا من ركلة جزاء.
وبهذا الفوز حصد بلد الوليد  3نقاط رفع بها رصيده إلى  10نقاط تقدم بها
إلى املركز الــ ،17بينما تجمد رصيد ليفانتي عند ثماني نقاط في املركز الـ18
من جدول «الليغا».

نجمة تاسعة في قمة
وفت بالوعود
القاهرة ـ مجدي طايل

بطال
ُتوج النادي األهلي املصري
ً
لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم
للمرة التاسعة في تاريخه ،عقب
فوزه على الزمالك  1/2في املباراة النهائية
ال ـت ــي ج ــرت بـيـنـهـمــا ع ـلــى اس ـت ــاد ال ـقــاهــرة
الــدولــي ملــوســم  .2020-2019ونـجــح األهلي
في كسر لعنة االبتعاد عن منصات التتويج
التي صاحبته منذ عــام  ،2013تــاريــخ آخر
تتويج له في بطولة الشامبيونز الكبيرة،
ونــال النجمة التاسعة تحت قـيــادة مديره
الفني بيتسو موسيماني الجنوب أفريقي.
وبات بيتسو موسيماني أول مدرب أفريقي

رفع مؤمن زكريا
اللقب بصفته قائد
الفريق رغم المرض
يـنــال لقبًا كـبـيـرًا مــع األه ـلــي عـبــر تــاريـخــه،
وهـ ــو ث ــان ــي ل ـقــب ل ــه كـبـطــل لـ ـ ــدوري أب ـطــال
أفــريـقـيــا ،وأصـبــح قــاهــر الــزمــالــك فــي عيون
الجماهير ،بعدما حقق الكأس الثانية على
حـســاب الــزمــالــك ،بعد انـتـصــاره التاريخي
برفقة صن داونــز بطل جنوب أفريقيا عام

السولية وقفشة سجال هدفي األهلي (فرانس برس)

المدرب موسيماني شكر فايلر والخطيب (فرانس برس)

 .2016وافتتح األهلي التسجيل عبر العبه
عمرو السولية في الدقيقة  ،6ورد الزمالك
بالتعادل عن طريق شيكاباال في الدقيقة
 ،31ق ـب ــل أن ي ـس ـجــل ق ـف ـشــة هـ ــدف األه ـل ــي
ال ـث ــان ــي وال ـح ــاس ــم ف ــي الــدق ـي ـقــة  87وقـبــل
النهاية بـ  3دقائق.
وضـ ـ ـم ـ ــن األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ال ـ ـعـ ــديـ ــد مـ ـ ــن املـ ـك ــاس ــب
الضخمة من وراء تتويجه ،يتصدرها زيادة
عــدد ألقابه مــن دوري األبـطــال إلــى  9مــرات
بزيادة  4ألقاب عن الزمالك ،بخالف حسم
أول كالسيكو لـلـقــرن بينهما فــي بـطــوالت
أفريقيا ،إلــى جانب الحصول على مكافأة
مــالـيــة ضـخـمــة تـصــل إل ــى  3مــايــن و500
أل ــف دوالر ،مــن وراء الـتـتــويــج عـبــر جــائــزة
الكاف وجائزة الفيفا املخصصة للمشاركة
بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم لألندية
على اإلطالق.
ورفع مؤمن زكريا ،كابنت النادي األهلي غير
املقيد في القائمة األفريقية واملحلية ،كأس
دوري أبطال أفريقيا ،بوصفه قائدًا للفريق
بدعم مــن محمود الخطيب رئيس النادي
ومـحـمــد ال ـش ـنــاوي كــابــن الـفــريــق الـحــالــي،
ع ـنــد تـسـلـمــه م ــن ال ـك ــاف ع ـقــب ال ـف ــوز على
الــزمــالــك  .1-2وعـنــد اق ـتــراب انـتـهــاء مراسم
ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ،ذه ــب مـحـمــود الخطيب
رئيس الـنــادي األهلي مع محمد الشناوي
كابنت الفريق إلى مؤمن زكريا نجم الفريق
وأقـ ــدم الــاع ـبــن حــال ـيــا ،بـعــد رح ـيــل أحـمــد
فـتـحــي وشــريــف إك ــرام ــي وح ـســام عــاشــور،
رغم عدم قيده في القائمة في ظل معاناته
م ــن أزمـ ــة ص ـح ـيــة ،ح ـيــث ت ـمـ ّـســك الـخـطـيــب
والشناوي بضرورة أن يرفع مؤمن الكأس.
وكان االتحاد األفريقي لكرة القدم قد اعتبر
مؤمن زكريا سفير املباراة النهائية لدوري
أبطال أفريقيا لهذه النسخة ،وأطلق اتحاد
الكرة املصري قبلها اسمه على درع الدوري
املصري في نسخته األخـيــرة التي فــاز بها
األهلي.
وقرر مسؤولو النادي األهلي صرف مكافأة
مالية لالعبي الـفــريــق تصل إلــى  500ألف
جنيه لـكــل العــب فــي األي ــام القليلة املقبلة،
ّ
بخالف مناقشة مــدى إمكانية إقــامــة حفل
لتكريم الالعبني والجهاز الفني بعد اإلنجاز
التاريخي .وأعرب الجنوب أفريقي ،بيتسو
مــوسـيـمــانــي ،املــديــر الـفـنــي لـلـنــادي األهـلــي
بـعــد امل ـب ــاراة عــن فـخــره ب ــأول لـقــب حقيقي
يناله مع الفريق ،بعد توليه املسؤولية في
أكتوبر /تشرين األول املــاضــي ،فــي ضربة

فولفسبورغ يفوز على بريمن ()3 - 5
في الدوري األلماني
فاز فريق فولفسبورغ ( )3 - 5على ضيفه فيردر بريمن في الجولة التاسعة
مــن منافسات ال ــدوري األملــانــي ،افتتح بريمن التسجيل فــي الدقيقة  13عن
طريق ليوناردو بيتنكور ولكن بوتي باكو أحــرز التعادل ألصحاب األرض
في الدقيقة  ،22ثم أضاف جوني أنطوني بروكس الهدف الثاني لفولفسبورغ
في الدقيقة  ،25وعادل كيفني موالد النتيجة في الدقيقة  36للفريق الزائر ،ثم
أنهى فولفسبورغ الشوط األول متقدمًا بعد تسجيل وت فيغروست الهدف
الثالث في الدقيقة  .37وفي الشوط الثاني ،أحرز جون أنطوني بروكس هدفًا
عكسيًا في مرمى فريقه فولفسبورغ ليعادل الكفة مرة أخــرى .ثم تقدم وت
فيغروست لفريقه مرة أخرى في الدقيقة  76بتسجيل الهدف الرابع قبل أن
يختتم بارتسوز بياليك الخماسية ألصـحــاب األرض فــي الدقيقة (.)5+90
وبهذه النتيجة رفع فولفسبورغ رصيده إلى  17نقطة في املركز الخامس في
حني توقف رصيد بريمن العاشر في الترتيب عند  11نقطة.
بوسكيتس يعود للمران الجماعي لبرشلونة
قبل مواجهة أوساسونا

القاهرة ــ العربي الجديد

معلول كان أحد نجوم اللقاء أمام الزمالك (خالد دسوقي/فرانس برس)

أع ــرب عـلــي مـعـلــول ،املـحـتــرف الـتــونـســي في
صـفــوف ال ـنــادي األه ـلــي امل ـصــري ،عــن فخره
بــالـحـصــول عـلــى لـقــب بـطــولــة دوري أبـطــال
أفــريـقـيــا ألول م ــرة فــي تــاري ـخــه مــع ال ـنــادي،
بعد  4سنوات كاملة من اللعب في صفوفه.
وق ــال مـعـلــول فــي تـصــريـحــات لـقـنــاة (ب ــي إن
س ـبــورتــس)« :ف ـخــور بــإن ـجــاز تــاري ـخــي طــال
ان ـت ـظ ــاره ،ال ـثــال ـثــة ثــاب ـتــة ك ـمــا ي ـق ــول ــون ،هو
الـنـهــائــي ال ـثــالــث لــي مــع الـفــريــق فــي بطولة
دوري أب ـط ــال أفــري ـق ـيــا ،ل ــم نــوفــق ف ــي عــامــي
 2018 ،2017ليتحقق هذا اإلنجاز التاريخي
ونحصد الكأس الغالية للجماهير» .وأضاف
معلول أن «املباراة كانت قوية للغاية ،الزمالك
فريق كبير أدى بشكل جيد ،شخصية األهلي
كانت حاسمة في تحديد هوية البطل ،لدينا
فرصة بعد أيــام إلضافة لقب آخر جديد هو
بطل كأس السوبر األفريقي ،ونهدي البطولة
إلــى الجماهير وأهــدي الكأس إلــى أسرتي».
وكـ ـ ـ ــان مـ ـعـ ـل ــول انـ ـض ــم ل ــأهـ ـل ــي قـ ــادمـ ــا مــن

شــارك العــب وســط برشلونة سيرجيو بوسكيتس ،الــذي أصيب بــالـتــواء في
الــربــاط الـجــانـبــي الـخــارجــي بركبته الـيـســرى يــوم  14تـشــريــن الثاني/نوفمبر
ف ــي م ـب ــاراة إسـبــانـيــا أمـ ــام ســوي ـســرا ف ــي دوري األمـ ــم األوروب ـ ـيـ ــة ،ف ــي امل ــران
الجماعي «للبالوغرانا» ،ليسارع بذلك في عملية تعافيه .لكن بالنسبة للمدافع
األوروغواياني رونالد أراوخو ،الغائب عن املالعب منذ شهر بسبب إصابة في
الساق اليمنى ،تسيرعملية تعافيه ببطء وقام أمس بتدريبات محددة على أرض
امللعب في املدينة الرياضية .لذلك ،لن يتمكن مدرب برشلونة رونالد كومان من
االعتماد على أراوخو لجولة أخرى في «الليغا» ،لكنه على األرجح قد يتمكن من
االعتماد على بوسكيتس ،الذي قد يتلقى اإلذن الطبي لينضم إلى قائمة البرسا
ملواجهة أوساسونا املقررة األحد في الجولة الـ 11من بطولة الدوري اإلسباني.

األهلي حقق اللقب التاسع في تاريخه (خالد دسوقي/فرانس برس)

ُتحسب لرئيس الـنــادي محمود الخطيب،
الــذي كــان السبب وراء اتخاذ قــرار التعاقد
معه.
وق ــال مــوسـيـمــانــي بـعــد ال ـت ـتــويــج« :إن ـجــاز
تاريخي كــان سببًا في حضوري إلــى هنا،
وتولي تدريب األهلي الذي منحني الفرصة
الكبيرة في املنافسة على اللقب ،هو كأس
ي ـشــارك مـعــي فــي تحقيقه املـ ــدرب الـســابــق
ريني فايلر ،الذي صعد بالفريق إلى الدور
قـبــل الـنـهــائــي قـبــل رح ـي ـلــه ،ش ـك ـرًا ملـحـمــود
الخطيب رئيس النادي الذي دعم تجربتي
ب ـش ــدة م ـنــذ ال ـي ــوم األول ل ــي ف ــي ال ـفــريــق».

وأضــاف موسيماني «أمـ ٌـر سعيد لي الفوز
بــالـكــأس الثانية فــي دوري أبـطــال أفريقيا
فــي تــاريـخــي الـتــدريـبــي ،ف ــزت بـهــا مــن قبل
على حساب الزمالك ،اآلن يتكرر الوضع مع
األهلي ،وهــو أمــر يدعو إلــى الفخر ،خاصة
في ظــل التنافس الكبير بني الناديني على
ّ
كل األلقاب املحلية والقارية» .وتابع املدير
ّ
الـفـنــي« :لـيــس فــي ال ـفــوز بالبطولة أس ــرار،
لعبنا مباراة قوية ،نظمنا الجهد على مدار
 90دقيقة ،البعض يــرى أن األهـلــي تراجع،
األداء لم يهبط ولكن تراجعنا إلــى الخلف
ونـظـمـنــا ال ـج ـهــد ،كـنــا األف ـض ــل ف ــي أول 15

التونسي معلول فخور بحصد اللقب األفريقي
أكد التونسي علي
معلول فخره بحصد
لقب دوري أبطال أفريقيا
مع األهلي المصري
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الصفاقسي التونسي فــي صيف عــام 2016
مقابل  700ألف يورو ،وبات النجم األول في
تشكيلة األهلي خالل السنوات املاضية ،التي
شهدت إحــرازه لقب بطل الــدوري املصري 4
مــرات متتالية ،بخالف الفوز بــدوري أبطال
أفريقيا مرة والتأهل للنهائي مرتني.
مــن جهته ،عبر محمد مجدي قفشة ،العب
وسـ ــط األهـ ـل ــي ،وص ــاح ــب هـ ــدف ال ـف ــوز في
مرمى الزمالك خالل املباراة النهائية ألبطال
أفريقيا ،عن فخره بما حققه في أول مواسمه
مع الفريق األحـمــر ،وحصد الكأس الغالية
بعد الفوز  1-2في اللقاء النهائي .وقال قفشة
في تصريحات لقناة (بي إن سبورت)« :قبل
أي ش ــيء شـكــرا لـلــزمــالــك عـلــى األداء الــرائــع
ال ـفــريــق امل ـح ـتــرم ك ــان ق ــوي ــا ،ول ـك ــن األه ـلــي
يستحق الـفــوز بـهــذا اللقب ،خضنا مـبــاراة
صعبة كنا األفضل فيها وفرضنا أسلوبنا
طيلة  90دقيقة» .وأضاف الالعب أن «الهدف
لـيــس بــال ـجــديــد .سـجـلــت ف ــي مــرمــى ال ــوداد
املغربي بالطريقة ذانها ،وكذلك أحرزت آخر
مشابها له في مرمى توغو رفقة املنتخب،

معلول خاض نهائي
دوري أبطال أفريقيا مع
األهلي في  3مناسبات

وس ـع ـي ــد ب ــال ـف ــرح ــة الـ ـت ــي ص ـن ـع ـهــا ال ـج ـيــل
الحالي من الالعبني في قلوب الجماهير».
وشـ ــدد قـفـشــة عـلــى اح ـتــرامــه ال ـت ــام لجميع
االنـ ـتـ ـق ــادات ال ـت ــي ت ـع ــرض ل ـهــا ف ــي ال ـف ـتــرة
األخيرة ،مشيرا إلى أنه يركز فقط في امللعب
ويسعى لتقديم األفضل لألهلي واملنتخب
املصري وكتابة التاريخ مع الفريق .وتابع
ال ــاع ــب ح ــدي ـث ــه ب ــالـ ـق ــول« :أه ـ ـ ــدي ال ـه ــدف
والكأس لوالدي وأسرتي وسأحتفل معهم
بــاإلن ـجــاز ال ـتــاري ـخــي ،خــاصــة وأن أســرتــي
كلها أهالوية» .وكــان قفشة قد سجل هدف
الـفــوز لألهلي فــي الدقيقة  87مــن تسديدة
قوية أسكنها شباك محمد أبوجبل ،حارس
مرمى الزمالك .ونجح األهلي في كسب لقبه
األفريقي التاسع ،ليواصل سلسلة نتائجه
امللفتة على مستوى املسابقة القارية ،فيما
حرم مواطنه من لقبه السادس.
وسيحصل األهلي إلى جانب كأس البطولة
واملـ ـي ــدالـ ـي ــات ال ــذه ـب ـي ــة ،ع ـل ــى  3.5مــايــن
دوالر ،إثر فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا،
وينقسم هــذا املبلغ إلــى  2.5مليون دوالر،
هي جائزة الفوز باللقب األفريقي ،إضافة
لـحـصــول ال ـفــريــق عـلــى مـلـيــون دوالر على
األقـ ـ ــل ،ن ـظ ـيــر م ـشــارك ـتــه ف ــي ب ـطــولــة كــأس
العالم لألندية ،املقرر إقامتها في دولة قطر
مطلع ال ـعــام املـقـبــل .فــي املـقــابــل ،سيحصل
غريمه التقليدي الزمالك على مليون وربع
م ـل ـيــون دوالر ،ه ــي ج ــائ ــزة ال ـفــريــق الـفــائــز
باملركز الثاني.

دق ـي ـقــة ث ــم ف ــي آخ ــر  30دق ـي ـقــة ،ف ــي املــرتــن
س ـج ـلـنــا ه ــدف ــا وأهـ ــدرنـ ــا ف ــرص ــا ل ــم نــوفــق
خاللها ،والالعبون أدوا املـبــاراة بمستوى
رائع للغاية».
وعن رأيــه في أداء الزمالك قال موسيماني
لقاء رائعًا ،وكان
إن «الزمالك فريق كبير أدى ً
ن ـدًا وه ــدد مــرمــانــا بــأكـثــر مــن فــرصــة ،تأثر
مثلما تأثرنا نحن بالغيابات فهي غيابات
م ـت ـســاويــة ف ــي ال ـفــري ـقــن ،األه ـل ــي كـ ــان في
حاجة بكل تأكيد للمالي ديانغ ،باإلضافة
إلى وليد سليمان ،وهما العبان مؤثران في
خط الــوســط ،وكــان وجودهما إضافة دون

شك ،األمــر نفسه بالنسبة للزمالك» .ووعد
موسيماني جماهير األهلي بتقديم عروض
م ـم ـيــزة ف ــي ب ـطــولــة كـ ــأس ال ـع ــال ــم لــأنــديــة
املـقـبـلــة ،ق ــائ ـ ًـا «األه ـل ــي سـبــق ل ــه الــوصــول
ملنصات التتويج والحصول على امليدالية
ال ـبــرونــزيــة ف ــي  ،2006سـنـلـعــب املــونــديــال
بكل قوة ،هناك مساحة من الوقت لإلعداد،
ّ
وهـ ـن ــاك ف ـت ــرة إلكـ ـس ــاب ال ــاع ـب ــن اإلعـ ـ ــداد
املناسب لهذه البطولة ،نريد التواجد من
جــديــد مــع األه ـلــي عـلــى مـنـصــات التتويج،
وت ـق ــدي ــم م ـس ـتــوى م ـم ـيــز وال ـح ـص ــول على
مـيــدالـيــة ،وأث ــق فــي املـجـمــوعــة الـحــالـيــة من

الالعبني الذين حققوا اإلنجاز التاريخي».
فـ ـ ــي الـ ـ ــوقـ ـ ــت نـ ـفـ ـس ــه وجـ ـ ـ ــه م ـ ــؤم ـ ــن زكـ ــريـ ــا
الع ــب وك ــاب ــن األه ـل ــي ف ــي كـلـمــات قصيرة
لـلـصـحــافـيــن ف ــي اسـ ـت ــاد الـ ـق ــاه ــرة ،شـكــره
الـعـمـيــق لــزمــائــه الــاعـبــن عـلــى إصــرارهــم
عـ ـل ــى تـ ـ ــواجـ ـ ــده مـ ـعـ ـه ــم ،واالحـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــال م ـعــه
بالكأس وحمل الكأس التي كانت حلمًا له
في رحلته قبل األزمة الصحية التي تعرض
لها مؤخرًا.
واحتفلت جماهير األهلي في الشوارع بعد
هذا اإلنجاز الكبير ،رغم الظروف الصحية
التي تعيشها البالد بسبب جائحة كورونا.

دوري أبطال آسيا :بكين غوان الصيني إلى دور الـ16
ضمن فريق بكني غوان الصيني بلوغ دور الـ 16من مسابقة دوري أبطال آسيا
لكرة القدم بعد فــوزه على ملبورن فيكتوري األسترالي بهدفني نظيفني على
ستاد جاسم بن حمد في الدوحة .ورفع بكني رصيده الى  12نقطة كاملة من
 4مباريات في املجموعة الخامسة ،بفارق  6نقاط عن سيول الكوري الجنوبي
الذي خسر في الدقائق االخيرة أمام تشيانغراي يونايتد التايلندي (.)1 - 2
سجل األه ــداف اإلسباني جوناثان فييرا وجــانــغ يونينغ بتمريرة مــن فييرا
هدفي الفوز لبكني الذي يشرف عليه املدرب الفرنسي برونو جينيزيو.

أرقام قياسية والحكم محل إشادة
األهلي يُسجل أرقامًا
ً
قياسية وحكم
المواجهة يُقدم مباراة
نهائية كبيرة

القاهرة ـ العربي الجديد

ح ـقــق الـ ـن ــادي األه ـل ــي سـلـسـلــة م ــن األرقـ ــام
الـقـيــاسـيــة ،بـعــد ف ــوزه عـلــى فــريــق الــزمــالــك
( )1 – 2في املـبــاراة النهائية ،وحصد لقب
دوري أبـ ـط ــال أفــري ـق ـيــا ف ــي نـسـخــة مــوســم
 .2020-2019وي ـم ـلــك األهـ ـل ــي حــال ـيــا لقب
ال ـ ـنـ ــادي األكـ ـث ــر ت ـتــوي ـجــا بـ ــأي ب ـط ــول ــة فــي
األلـ ـفـ ـي ــة ال ـث ــال ـث ــة ب ـش ـك ــل ع ـ ــام ب ـع ــدم ــا ن ــال
الـلـقــب رق ــم  43ل ــه ،إذ ك ــان حـتــى شـهــر آب/
أغـسـطــس امل ــاض ــي م ـت ـصــدرًا ب ـ ــ 41لـقـبــا ،ثم
حقق لقبي بطل الــدوري املصري ثم دوري
أب ـطــال أفــريـقـيــا ،متقدمًا عـلــى فــريــق بــايــرن
ميونيخ األملاني الــذي يملك حاليًا وصافة
األكثر تتويجًا في األلفية الثالثة ،متقدمًا
مع األهلي على عدة أندية كبرى مثل ريال
م ــدري ــد اإلس ـب ــان ــي وب ــرش ـل ــون ــة اإلس ـبــانــي
ومانشستر يونايتد وليفربول قطبي الكرة
اإلنـكـلـيــزيــة .فــي الــوقــت نـفـســه ،رف ــع األهـلــي
ـا
رق ـم ــه ال ـق ـيــاســي م ــن ح ـي ـ ُـث ال ـت ـتــويــج بـطـ ً
لدوري أبطال أفريقيا إلى  9ألقاب ،في رقم

قياسي ضرب به رقمه السابق  8ألقاب ،بعد
الفوز على الزمالك ليرفع الفارق بينه وبني
مازيمبي الكونغولي والزمالك املصري إلى
 4ألـقــاب فــي البطولة .ويملك فريق األهلي
املصري رقمًا كبيرًا آخر يتمثل في وصوله
للبطولة القارية رقم  20املتنوعة له في كل
البطوالت ،لينعش اآلمــال في مالحقة ريال
مدريد اإلسباني على لقب األكثر تتويجًا
باأللقاب القارية.

امل ـب ــاراة مــن يــديــه بــالـنـظــر للضغط الكبير
الذي أحاط بها .وزالت الشكوك بعد املباراة
بـعــد األداء املـمـيــز ال ــذي قــدمــه بابتسامته
املميزة ،مما جعله محل إشــادة الجماهير
على مواقع التواصل االجتماعي مباشرة،

بعد إنهائه امل ـبــاراة بتتويج األهـلــي بلقب
دوري أب ـطــال أفــريـقـيــا لـلـمــرة الـتــاسـعــة في
تاريخه.
وع ـ ّـوض غــربــال الحكم املغربي الــذي عانى
من مشاكل صحية ،ليأخذ مكانه في غرفة

أرقام قياسية

ويـ ـمـ ـل ــك األه ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ـ ــرص ـ ــة إضـ ـ ــافـ ـ ــة ال ـل ـق ــب
ال ـق ــاري رق ــم  21ل ــه ،ع ـنــدمــا يـلـتـقــي نهضة
بركان املغربي في لقاء بطل كــأس السوبر
األفريقي املـقــرر لــه الشهر املقبل فــي مصر،
وهو ما يمنح أفضلية لألهلي في التتويج.
وتفوق األهلي على ريــال مدريد اإلسباني
ف ــي عـ ــدد م ـ ــرات ال ـت ــأه ــل إلـ ــى ب ـطــولــة كــأس
العالم لألندية ،بعدما وصل إلى املونديال
للمرة السادسة له في تاريخه ،والتي تقام
في قطر ،مقابل  5مرات لفريق ريال مدريد
اإلسباني في املقابل.
إشادة للحكم الجزائري غربال

راودت ال ـش ـكــوك مـشـجـعــي ال ـن ــادي األهـلــي
والزمالك قبل مباراة «نهائي القرن» ،بعدما
ع ـ ّـن االت ـح ــاد األفــري ـقــي ل ـكــرة ال ـقــدم الحكم
بدال عن املغربي
الجزائري مصطفى غربال ً
املـتـمــرس رض ــوان جـيــد ،خشية مــن انفالت

الحكم الجزائري مصطفى غربال قدم مباراة مُ ميزة ()Getty

الفيديو ،قبل أن يتم إعـفــاؤه بشكل نهائي
بـعــد ثـبــوت مـعــانــاتــه مــن ف ـيــروس كــورونــا،
مـمــا شـكــل فــرصــة ذهـبـيــة لـلـجــزائــري الــذي
ُو ّفـ ــق كـثـيـرًا ف ــي ق ـي ــادة ال ـل ـقــاء دون عــودتــه
ل ـغ ــرف ــة «الـ ـفـ ـي ــدي ــو» أبـ ـ ـ ـدًا ،وذلـ ـ ــك ألن ـ ــه ك ــان
حــاسـمــا ب ـقــراراتــه التحكيمية ،ول ــم يسمح
ألحد بالتأثير عليه طوال  90دقيقة .وكتب
أحد متابعي املباراة النهائية« :حكم نهائي
أفــري ـق ـيــا ال ـج ــزائ ــري غ ــرب ــال ،ط ــول امل ـب ــاراة
مبتسم وأغـلــب قــراراتــه صحيحة ،وسيطر
ع ـلــى املـ ـب ــاراة ،درس لـبـعــض ال ـح ـكــام الـلــي
يحسب أن ــه الزم شــديــد وصــوتــه عــالــي وال
يكلمك عشان يفرض شخصيته».
وأض ـ ــاف مـشـجــع ثـ ــان« :ال ـح ـكــم ال ـجــزائــري
مصطفى غربال نجم نهائي أبطال أفريقيا
بــن األهـلــي والــزمــالــك ،حكم ممتاز حضور
جـمـيــل وهـ ــدوء وتـمـكــن ،حـكــم زي مــا يقول
ال ـك ـت ــاب» ،بـيـنـمــا ن ـشــر مـشـجــع ث ــال ــث عبر
ح ـســابــه ف ــي «ت ــويـ ـت ــر»« :م ـص ـط ـفــى غــربــال
أول ح ـك ــم أشـ ــوفـ ــه ف ـح ـي ــات ــي ي ـض ـح ــك فــي
امللعب ويتكلم مع اللعيبة ويضحك معهم،
عجبني».
ونــال مصطفى غربال الشارة الدولية منذ
 ،2014وك ــان مــن بــن الـحـكــام الــذيــن أداروا
مـبــاريــات فــي كــأس أمــم أفريقيا  ،2019كما
شارك في كأس العالم لألندية في نسختها
األخيرة ،واختاره «كاف» في قائمة الحكام
املعنيني ب ــإدارة مـبــاريــات فــي بطولة كأس
العالم  2022التي تستضيفها قطر.
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صورة في خبر

تقرير
قرر القضاء األرجنتيني فتح تحقيق في قضية وفاة األسطورة دييغو أرماندو مارادونا ،وذلك بعد
المشرفين
كشف الكثير من التفاصيل والتناقضات التي تتعلق بتصريحات الممرضة والطبيب الخاص ُ
على رعاية مارادونا في منزله ،فهل هناك إهمال سبّب وفاة األسطورة؟

هاالند سيستمر مع دورتموند

تحقيق بوفاة
مارادونا

تنته قضية وف ــاة األسـطــورة
لــم
ِ
األرج ـن ـت ـي ـن ـيــة دي ـي ـغــو أرم ــان ــدو
م ــارادون ــا بـعــد تشييعه ودفـنــه،
إذ إن القضاء األرجنتيني فتح تحقيقًا في
إمكانية حــدوث إهمال في الرعاية الطبية
س ـ ّـب ــب رح ـي ــل مـ ــارادونـ ــا ،وه ــو األمـ ــر ال ــذي
ُ
سيثير الكثير مــن الـجــدل والـتـســاؤالت في
عالم كرة القدم.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ك ـشــف أح ــد أف ـ ــراد عــائـلــة
م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا فـ ــي حـ ــديـ ــث ل ــوك ــال ــة «فـ ــرانـ ــس
ب ــرس» عــن حـصــول بعض املـخــالـفــات التي
لــم ُتـكـشــف أم ــام ال ــرأي ال ـعــام ســريـعــا ،نظرًا
للحادثة األليمة وصعوبة إثــارة القلق في
هذا التوقيت ،وهو األمر الذي قد ُيشير إلى
تقصير طبي ّ
عجل برحيل مارادونا.

وف ــي ه ــذا اإلطـ ــار ،كـشــف مـحــامــي وصــديــق
م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا م ــاتـ ـي ــاس م ـ ـ ـ ــورال ،ف ـ ــي ح ــدي ــث

وداع مؤثر من دالما
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المشرفة
الممرضة ُ
غيّرت إفادتها يوم
وفاة مارادونا

لوكالة «فرانس برس» ،أن سيارة اإلسعاف
استغرقت أكثر من نصف ساعة لكي تصل
إلى منزل األسطورة ،وهذا ُيعتبر تقصيرًا
في االستجابة السريعة ،وأكد املحامي أنه
سيذهب إلى النهاية في القضية.
فــي امل ـقــابــل ،لــم تــذكــر الـتـقــاريــر الصحافية
أن أح ـ ـدًا م ــن أف ـ ــراد الـعــائـلــة ت ـقــدم بـشـكــوى
حتى اآلن ،إال أن بعض املعلومات ُاملسربة
ل ـل ـش ــرط ــة نـ ـت ــج م ـن ـه ــا فـ ـت ــح ت ـح ـق ـي ــق ،مــع

ودعت دالما ،ابنة ماردونا ،والدها ،عبر شبكات التواصل االجتماعي،
ّ
برسالة مليئة بالمشاعر ،وكتبت االبنة دالما «لطالما كنت خائفة بشدة
من الموت ،لكنني لم أعد كذلك اليوم .ألنني أعلم أنها ستكون
اللحظة التي أراك فيها مجددًا وأعانقك من جديد! أفتقدك بالفعل
يا أبي! سأتحمل هنا ،بدون هذا الجزء من قلبي الذي أخذته معك
أمــس!» .وأرفقت المنشور بصورة مع مارادونا عبر حسابها في
موقع «إنستغرام».

اإلش ــارة إلــى أن مـصــدرًا مــن داخ ــل الشرطة
«فتح
كشف لوكالة «فرانس بــرس» عن أنه ُ
التحقيق ألن شخصًا توفي في منزله ولم
ـوق ــع أحـ ــد شـ ـه ــادة وف ــات ــه ،هـ ــذا ال يعني
يـ ّ
بالضرورة حصول مخالفات».
وتــوفــي نـجــم نــابــولــي اإلي ـطــالــي فــي نهاية
ثمانينيات القرن املاضي في نومه بسبب
«أزم ــة رئــويــة ح ــادة ثانوية وتفاقم قصور
مــزمــن ف ــي ال ـق ـلــب» ،بـحـســب تـشــريــح أول ــي.
وكــان مــارادونــا في منزله في بلدة تيغري
التي تبعد  30كلم شمال العاصمة بوينوس
آي ــرس ،إذ ك ــان يقطن مـنــذ ي ــوم  11تشرين
ال ـث ــان ــي /نــوفـمـبــر إث ــر خ ــروج ــه م ــن ع ـيــادة
خضع فيها قبل ستة أيام لجراحة في رأسه
إلزالة ورم دموي.

مقر تابع لواحدة من الشركات الكبرى لدفن
امل ــوت ــى ف ــي األرج ـن ـت ــن .وجـ ــرت املــداه ـمــات
بواسطة الشرطة برفقة عناصر من نيابة
الـعــاصـمــة بــويـنــوس أي ــرس بشكل متزامن
ـود َرت فيها  3هواتف
مـســاء الجمعة ،وصـ ـ ِ
م ـح ـمــولــة وجـ ـه ــاز ك ـم ـب ـيــوتــر «الب ت ــوب»
ووحـ ـ ــدة ت ـخــزيــن «يـ ــو إس بـ ــي» وق ـم ـصــان
كــانــوا يرتدونها فــي أثـنــاء التقاط الصور.
ـدعـ َـي األفــراد الثالثة لالستجواب من
واسـ ُـتـ ِ
قـبــل مـكـتــب امل ــدع ــي ال ـع ــام ،لـكــن ل ــم ُيـقـ َـبــض
ارتكبت
عليهم ،ألن الجرائم املحتملة التي ُ
ليست جنائية .وسـيــواجــه الثالثة مبدئيًا
تـهـمــة «ان ـت ـه ــاك مـحـتـمــل ل ـحــرمــة جـثـمــان»
متوفى و«انتهاك حقوق شخصية للغاية»
بالتقاط صور لجثمان مارادونا.

تناقض في اإلفادات

الساعات األخيرة وصحة سيئة

كـشـفــت الـتـفــاصـيــل ع ــن وجـ ــود الـكـثـيــر من
ال ـت ـنــاق ـضــات وأك ـث ــر م ــن إف ـ ــادة ح ــول وف ــاة
م ـ ــارادون ـ ــا ،بـ ــدايـ ــة مـ ــن مـ ـص ــدر مـ ـق ــرب مــن
العائلة الذي كشف لوكالة «فرانس برس»،
قائال« :أعلن املدعي العام يوم وفاة دييغو،
ً
يجب أن نحدد ما إذا كانوا قد قاموا بعمل
قدمت املمرضة املوجودة في
صحيح أو الّ .
أثناء وفاة مارادونا إفادتها للمدعي العام
يوم وفــاة دييغو ،ثم ّ
غيرتها .تحدثت أمام

رضت عليها .هناك
التلفزيون لتعلن أنها ُف َ
تناقض في اإلفادة».
وأف ــادت النيابة العامة في هــذا اإلطــار بأن
«سكرتيرة مــارادونــا طلبت مساعدة طبية
الساعة  ،12:17فحضرت سيارة إسعاف من
شــركــة فـيــدا الـســاعــة  12:28بحسب شريط
من سجالت ّ
حي سان أندريس حصل عليه
مـكـتــب امل ــدع ــي الـ ـع ــام» ،ووص ـل ــت س ـي ــارات
إس ـعــاف إضــافـيــة مــن هـيـئــات طـبـيــة أخــرى
فــي وق ــت الح ــق .كــذلــك أظ ـهــرت التحقيقات
أن طبيب مارادونا ليوبولدو لوكي اتصل
ب ــال ـط ــوارئ ال ـســاعــة  ،12:16طــال ـبــا س ـيــارة
إسعاف.
وتنتظر النيابة العامة النتائج املخبرية
بـ ـع ــد أن وضـ ـ ــع يـ ـ ــده عـ ـل ــى املـ ـل ــف ال ـط ـب ــي،
بــاإلضــافــة إل ــى تـسـجـيــات ال ـكــام ـيــرات في
املـنـطـقــة ال ـتــي ع ــاش فـيـهــا م ــارادون ــا أيــامــه
األخـ ـ ـي ـ ــرة .ه ـ ــذا وأثـ ـي ــر ج ـ ــدل إض ــاف ــي بـعــد
ظهور أحد موظفي الجنازة يلتقط صورة
إلــى جانب النعش املفتوح ،مــاذ مــارادونــا
األخـيــر قبل الــدفــن يــوم الخميس ،فيما لم
تنفع االعـتــذارات املتكررة الجمعة مع وعد
م ـح ــام ــي م ـ ــارادون ـ ــا ب ـم ـحــاك ـمــة امل ـخــال ـفــن
ومتابعة القضية حتى النهاية.
وف ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذا اإلطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار ،داهـ ـ ـ ـم ـ ـ ــت ال ـ ـشـ ــرطـ ــة
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـنـ ـي ــة مـ ـ ـن ـ ــازل ت ـ ـعـ ــود إلـ ـ ــى ث ــاث ــة
أشـ ـ ـخ ـ ــاص الـ ـتـ ـقـ ـط ــوا صـ ـ ـ ــورًا م ـ ــع ج ـث ـم ــان
أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا ،داخل

رأى املدير الرياضي لفريق بوروسيا دورتموند األملاني ،مايكل زورك ،أن الهداف إرلينغ
هاالند الذي تطمح كبرى أندية أوروبا للتعاقد معه سيستمر «لوقت طويل» في النادي.
وقال مايكل زورك خالل مؤتمر صحافي« :هاالند يمر بفترة إيجابية ويفيدنا جميعًا،
ال أرى معنى لقطع هذا التطور اإليجابي .أعتقد أنه سيستمر معنا لفترة طويلة» .وانضم
هاالند لصفوف فريق «أسود فيستفاليا» منتصف املوسم املاضي ،ويستمر عقده مع
الفريق حتى عام  .2024كما ذكــرت بعض املصادر وجــود اتفاق شفهي مع مسؤولي
النادي يتيح خروجه في  2022إذا وصل عرض جيد للنادي.

ب ــدأ ال ـق ـضــاء بــاالس ـت ـمــاع إل ــى ال ـش ـهــود في
ق ـض ــة وف ـ ــاة م ـ ــارادون ـ ــا ،وأشـ ـ ـ ــارت ال ـن ـيــابــة
العامة فــي بيان رسمي إلــى أنــه «تـبـ ّـن لنا
ـؤوال ع ــن مــراق ـب ـتــه،
أن ه ـن ــاك م ـمــرضــا مـ ـس ـ ً
وهو كان آخر شخص رآه على قيد الحياة
نحو الـســاعــة الـســادســة والـنـصــف صباحًا
بالتوقيت املحلي ( )9:30يــوم األربـعــاء في
وأكد املمرض في
أثناء تغيير نوبة املراقبةّ .
شهادته أن مارادونا كان يرتاح في سريره،
وأنه كان يتنفس طبيعيًا».
ف ــي املـ ـق ــاب ــلّ ،أك ـ ـ ــدت امل ـم ــرض ــة ال ـت ــي تــولــت
املهمة بـعــده ،وكــانــت حــاضــرة وقــت وفــاتــه،
أن ـه ــا سـمـعـتــه ي ـت ـحـ ّـرك ب ـعــد بـنـحــو ســاعــة،
وكانت قد أشــارت في وقت سابق إلى أنها
رأتـ ــه نــائ ـمــا ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة ،ولــم
ترغب في إزعاجه ،مفضلة وصول الطبيبة
النفسية أغوستينا كوساتشوف والطبيب
الـنـفـســي ك ــارل ــوس دي ــاس منتصف ال ـيــوم.
والحــظ الثنائي أن مــارادونــا ال يتفاعل مع
أي محاولة اليقاظه ،فدقا ناقوس الخطر،
ّ
الحي حاول
مع اإلش ــارة إلــى أن طبيب في
إنعاشه بعد فشل محاوالت إيقاظه.
ُيذكر أنــه اختير مكان إقامة مــارادونــا بعد
الـعـمـلـيــة ال ـجــراح ـيــة لـكــي ي ـكــون قــريـبــا من
ابنتيه بعد الجراحة ،وسارت عملية تعافيه
بـحـســب ال ـت ـقــاريــر الـصـحــافـيــة ج ـي ـدًا ،وهــو
األم ــر ال ــذي أك ــده الطبيب الـخــاص ُاملـشــرف
على األسطورة األرجنتينية الراحل.
ـا عن
ـ
ق
وأخ ـي ـرًا كشفت بعض التفاصيل نـ ً
أحد أفــراد العائلة عن أنه «أوصــت العيادة
بذهابه إلــى املستشفى .لكن عائلته قــررت
وقعت ابنتاه على خروجه من
خالف ذلــكّ .
املستشفى» .وكــان آخر ظهور ملارادونا في
 30تشرين األول /أكتوبر فــي يــوم ميالده
ال ـس ـت ــن ،ع ـنــدمــا ك ــان ي ـق ــود ت ــدري ــب فــريــق
خيمناسيا إي إسغريما ال بالتا.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

على هامش الحدث
«يويفا» يُعلن مقر استضافة نهائي
دوري أمم أوروبا في  3ديسمبر
ستعلن اللجنة التنفيذية لالتحاد األوروب ــي لكرة القدم ،في الثالث من شهر كانون
ُ
األول/ديسمبر املقبل ،مقر استضافة املرحلة النهائية من بطولة دوري أمــم أوروبــا
 2021-2020التي ستقام بشكل مبدئي في إيطاليا ،وسيتنافس منتخب األخيرة
ُ
وسيقام نصف نهائي النسخة
مع كل من إسبانيا وبلجيكا وفرنسا على اللقب.
الثانية من البطولة يومي  6و 7من شهر تشرين األول/أكتوبر  ،2021والنهائي ومباراة
املنافسة على املركز الثالث ستقامان في العاشر من نفس الشهر .وسيكون مقر
استضافة املرحلة النهائية من البطولة أحد األمور التي سيجرى بحثها في اجتماع
اللجنة التنفيذية ليويفا األسبوع املقبل عبر تقنية «فيديو كونفرانس» .كما سيجري
خالل اللقاء اختيار مقر استضافة املرحلة النهائية من دوري املؤتمر األوروبي ،2022
وهي ثالث بطولة أندية سيطلقها اليويفا اعتبارا من العام املقبل.

هل سرّع اإلهمال الطبي برحيل مارادونا؟ ()Getty

وجه رياضي

لي دونغ جـوك

نجم كوري
جنوبي ،مثّل عدة
أندية في بالده
وفريقي فيردر
بريمن وميدلسبره،
وهو الهداف
التاريخي ألبطال
آسيا برصيد 37
هدفا

ُولد نجم كرة القدم الكورية الجنوبية لي دونغ-جوك في 29
إبريل/نيسان عام  .1979تألق بشكل ملفت في مسابقة
دوري أبطال آسيا ،وتوج بلقبني فيها ،ولعب  23موسما في
الــدوري املحلي بكوريا الجنوبية ،حيث ترك الالعب البالغ
من العمر  41عامًا مسيرة كروية مثيرة مع كل من النادي
واملنتخب .وك ــان لــي قــد بــدأ مسيرته الـكــرويــة مــع بوهانغ
ستيلرز ،وسريعا عزز مكانته كواحد من أفضل املهاجمني
عـلــى صعيد ال ـكــرة اآلس ـيــويــة ،عـنــدمــا ســاعــد فــريـقــه على
الـفــوز بلقب دوري أبـطــال آسيا فــي موسم .1988-1987
ثــم اسـ ُـتــدعــي املهاجم إلــى املنتخب الـكــوري األول مــن قبل
املدرب األسطوري تشا بوم-كون ،ليكون ثاني أصغر العب
على منت الطائرة إلى كأس العالم  1998في فرنسا (كان
العب خط الوسط كو جونغ-سو  19عامًا ،ولكن كان لديه
بالفعل  22مـبــاراة دولـيــة) .وخسرت كوريا الجنوبية أول

مباراتني لها ،مع ظهور لي ألول مرة خارج مقاعد البدالء
خالل الهزيمة  5-0أمام هولندا ،مما أدى إلى استبدال تشا
بزميله كيم بيونغ-سيوك بعد فترة وجيزة.
على الــرغــم مــن ذل ــك ،استمر النجم الـشــاب فــي الصعود،
حيث سجل أهم أهدافه ملحاربي «التايغوك» في كأس آسيا
عــام  ،2000قبل أن يحصل على فترة إع ــارة فــي الفريق
األملــانــي فـيــردر بريمن .وعــاد كــأس العالم مــرة أخــرى في
عام  ،2002حيث شاركت كوريا الجنوبية في استضافة
بطولة ال تنسى إلى جانب اليابان ،ولكن لي لم يلعب دورًا
بـعــد أن تجاهله مــدربــه غ ــوس هـيــديـنــك .بـعــدهــا ،وبسبب
اإلصابات ،وتراجع مستوى األداء ،لم يشارك مع منتخب
بــاده في نهائيات كأس العالم  2002على أرضها ،حيث
وص ـلــت إل ــى قـبــل الـنـهــائــي تـحــت ق ـيــادة املـ ــدرب الـهــولـنــدي
هيدينك .وبعد مسيرة غير ناجحة في أوروبــا في فيردر

بريمن وميدلسبره ،انتهى عقد لــي ولــم يتم تجديده في
نهاية موسم  ،2008حيث عاد إلى كوريا الجنوبية لخوض
تجربة مع سيونغنام قبل االنتقال إلى نادي تشونبوك في
عــام  .2009وبعد  105مباريات دولية و 33هدفًا لكوريا
الجنوبية ،انتهت مسيرة لي الدولية التي استمرت حوالي
 19عامًا في عام  2017بعد فترة قصيرة في التصفيات
اآلسيوية لكأس العالم  .2018ولم يظهر الالعب ،الذي اعتزل
عن عمر يناهز  41عامًا ،في أيامه األخيرة ،أي عالمات على
التباطؤ رفقة ناديه ،على الرغم من أنه في خضم مشواره
الكروي .ومع فريقه األخير ،تشونبوك موتورز ،فاز بلقب
ال ــدوري املحلي  7م ــرات إلــى جــانــب التتويج بلقب دوري
أب ـطــال آسـيــا فــي  ،2016وه ــو ال ـهــداف الـتــاريـخــي للبطولة
القارية برصيد  37هدفا.
(العربي الجديد)

مخدر «سم الضفدع» يقف وراء عودة تايسون
مجددًا إلى المالكمة
أعـلــن املــاكــم األمـيــركــي والـبـطــل الـعــاملــي السابق
ل ـلــوزن الـثـقـيــل مــايــك تــاي ـســون أن ع ـقــارًا مـخــدرًا
اصطناعيًا يـعــرف بــاســم «س ــم ال ـض ـفــدع» ،الــذي
يـسـتـخــدمــه األط ـب ــاء الـنـفـسـيــون ل ـعــاج االكـتـئــاب
وإدمــان املخدرات ،لعب دورًا مهما في عودته إلى
املالكمة من جديد .وفي مقابلة مع صحيفة (يو
إس إيه توداي) ،قال تايسون« :لقد تناولت الدواء،
الذي جعلني في حالة جيدة» في إشارة إلى العقار
ذي املـفـعــول الـســريــع املـشـتــق مــن ســم الـضـفــدع.
ُوي ـعــد «مــايــك ال ـحــديــدي» أصـغــر بـطــل للعالم في
الوزن الثقيل في التاريخ .وعلى الرغم من كونه في
عمر الـ 54سنة إال أن لكماته ال تزال تتميز بالقوة.
وأح ــدث ــت اسـ ـتـ ـع ــدادات تــاي ـســون خ ــال األش ـهــر
األخيرة ضجة كبيرة بني املعجبني ،إذ صرح رافاييل كورديرو ،املــدرب الحالي للمالكم
األميركي ملوقع (تي إم زد) املتخصص في متابعة أخبار املشاهير« :إذا قام بالتركيز فمن
املمكن أن يقاتل على الحزام قريبًا ،لم ال؟ من قال إن األمر مستحيل حدوثه؟».
رئيس فيراري يقول إن فريقه س ُيساند
تجميد تطوير المحركات
ق ــال مــاتـيــا بـيـنــوتــو ،رئـيــس ف ـي ــراري ،إن فريقه
سيساند فكرة تجميد تطوير محركات بطولة
العالم لسباقات فورموال  1للسيارات بــدءًا من
عام  ،2022وهو ما سيسمح لرد بول باستخدام
محركات هوندا بعد رحيل الشركة اليابانية عن
البطولة .وسـتــودع هــونــدا ،التي تمد «ريــد بول»
وأل ـفــا تـ ــاوري بــامل ـحــركــات ،ف ــورم ــوال  1بنهاية
موسم  ،2021وهــو مــا سيجبر الفريقني على
البحث عن محركات جديدة .ويفضل «ريد بول»
الحصول على امللكية الفكرية لــوحــدات الطاقة
من هوندا واستمرار استخدامها في الفريق وفــي ألفا تــاوري التابع لــه .لكن الفريق
أوضح أن هذا لن يكون مجديًا من الناحية املالية إال لو تم تجميد تطوير املحركات.
وكان فيراري ضد فكرة تجميد تطوير املحركات رغم مساندة مرسيدس ،الذي فاز
بجميع األلقاب منذ بدء العمل بلوائح املحركات الحالية في  2014للتجميد.
فيفا :خطة التخفيف لمواجهة كورونا
كانت لها آثار إيجابية
كشفت األمينة العامة لالتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فاطمة سمورة أن خطة التخفيف
التي أطلقها االتحاد ملواجهة فيروس كورونا «أضفت نوعًا من الحياة الطبيعية على
مجتمع كرة القدم» ،وذلك أثناء آخر جلسات القمة العاملية لكرة القدم .وقالت سمورة:
«عملنا من أجل الحفاظ على وحماية كرة القدم ،وكانت النتائج إيجابية إلى حد كبير
وتعبر عن التزام «فيفا» في هذه الفترة العصيبة» ،بعد أن بدأت مداخلتها برسالة تأبني
للنجم األرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا .وأشارت سمورة إلى مليار ونصف
املليار دوالر خصصها «فيفا» للتعامل مع األزمة لصالح االتحادات القارية الستة و211
اتحادًا وطنيًا ،تتضمن برنامجًا ملساعدة محترفي كرة القدم وكذلك الالعبات السيدات
والفئات الناشئة .وأضــافــت سمورة «وفــرنــا امل ــوارد املالية الــازمــة لالتحادات لتقديم
املساعدات .إنه ملن املرضي رؤية استمرار الشغف بكرة القدم بهذه القوة».
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هوامش

تشارف أعمال الترميم في «معهد خنوم» في مدينة إسنا ،جنوب مصر ،على االنتهاء ،ليُفتح الباب أمام سائحين ومهتمين
بالموقع الذي يحمل مكانة وتاريخًا عريقًا ويضم أكثر المناظر جماًال

من المنتظر انتهاء أعمال الترميم في )Getty( 2021

معبد خنوم الفرعوني
تحفة على ضفة النيل الغربية
محمد كريم

ي ـت ــأه ــب «م ـع ـب ــد إسـ ـن ــا» (م ـع ـبــد
خ ـ ـ ـنـ ـ ــوم) ل ـي ـظ ـه ــر أم ـ ـ ـ ــام الـ ـن ــاس
مـ ـج ــددًا ف ــي ح ـل ــة ب ـه ـيــة تـنــاســب
تـ ــاري ـ ـخـ ــه ال ـ ـعـ ــريـ ــق ومـ ـك ــانـ ـت ــه األث ـ ــري ـ ــة،
باعتباره واحـدًا من أكثر املعابد املصرية
ً
ج ـم ــاال وخـ ـل ــودًا ،ب ـعــدمــا دخ ـلــت عمليات
ال ـتــرم ـيــم والـتـنـظـيــف مــراح ـل ـهــا األخ ـي ــرة.
ووفـ ـق ــا ل ــ«امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى لـ ــآثـ ــار» فــي
م ـصــر ،ف ــإن الـتــركـيــز حــالـيــا منصب على
ترميم الجدران وتنظيفها وتثبيت األلوان
وإعادة تركيب بعض البلوكات الحجرية
التي تساقطت عبر الزمان وإزالة الطبقات
الكربونية ال ـســوداء واألوسـ ــاخ واألم ــاح
العالقة على الجدران واألعمدة والسقف،
من أجل إظهار املناظر املرسومة بألوانها
األصلية .واملناظر كاملة في حالة جيدة
من الحفظ ،وهو ما يتفرد به املعبد.
تقع مدينة إسنا جنوب محافظة األقصر
ب ـن ـح ــو  55ك ـي ـل ــوم ـت ــرا .و«م ـع ـب ــد خ ـن ــوم»
هــو أه ــم مـعــالــم املــديـنــة ،وه ــو أح ــد أربـعــة
م ـعــابــد ك ــان ــت م ــوج ــودة ف ـي ـهــا ،ول ـك ــن لم
يتبق منها غـيــر ه ــذا املـعـبــد ال ــذي يوجد
عـلــى الـضـفــة الـغــربـيــة لنهر الـنـيــل .يرجع

اكتشاف املعبد إلى سنة  ،1843في عصر
محمد علي باشا ،وقبل ذلك التاريخ ّ
دون
عــالــم املـصــريــات الفرنسي جــان فرانسوا
شــامـبـلـيــون ،سـنــة  ،1828أن ـ ـ ــه زاره ورأى
نقوشًا فيه تحمل اسم امللك تحتمس.
ـاري ــخ امل ـع ـبــد الـقــائــم
أش ـهــر اآلراء ح ــول ت ـ ُ
حاليًا يذهب إلــى أنــه شـ ِّـيــد فــي زمــن امللك
ب ـط ـل ـي ـمــوس ال ـ ـسـ ــادس ( 186ـ ـ ـ  145قـبــل
املـ ـ ـي ـ ــاد) املـ ـ ـع ـ ــروف ب ــاس ــم ف ـي ـلــوم ـي ـتــور.
وف ــي الـعـصــر الــرومــانــي أضـيـفــت للمعبد
مـجـمــوعــة مــن اإلنـ ـش ــاءات األخ ـ ــرى ،كتلك
ال ـقــاعــة ال ـت ــي ت ــرج ــع لـعـصــر اإلم ـب ــراط ــور
كلوديوس ( 10قبل امليالد ـ  54ميالدي)،
كما أضيفت زخــارف ونقوش الصالة في
ع ـصــور ع ــدة أب ــاط ــرة روم ــان ـي ــن آخــريــن،
آخ ــره ــم ك ــان ت ــري ــان ــوس دك ـي ــوس ( 201ـ
ّ
ويرجح األثريون أن املعبد
 251ميالدي).
ف ــي ص ــورت ــه األخ ـ ـيـ ــرة أق ـي ــم ع ـل ــى أط ــال
معبد قديم يرجع إلى زمن امللك تحتمس
الـثــالــث ،أي فــي عـصــر األس ــرة  ،18وربـمــا
يعود املعبد القديم إلى األسرة  ،12وأعيد
ُبناؤه في عهد األسرة .26
خ ـصــص املـعـبــد قــديـمــا ل ـع ـبــادة «خ ـنــوم»
وزوج ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــه «م ـ ـن ـ ـح ـ ـيـ ــت» و«ن ـ ـ ـي ـ ـ ـبـ ـ ــوت».
و«خنوم» في عقيدة «إسنا» القديمة هو

ّ
اإلله الخزاف وخالق البشر من الصلصال
وس ـيــد «إسـ ـن ــا» ،وي ــرم ــز إل ـيــه بـتـمـثــال له
ج ـســد إن ـس ــان ورأس ك ـب ــش .أم ــا زوج ـتــه
«منحيت» فقد ُص ـ ِّـورت بجسد ام ــرأة لها
رأس لبؤة يعلوها قرص شمس ،في حني
ص ــورت «نـيـبــوت» بجسد ام ــرأة يعلوها
قرص الشمس بني قرنني.
تنخفض أرضـيــة املعبد إلــى عمق تسعة
ُ َ
ويـ ـن ــزل إل ـيــه بـسـلــم صنع
أم ـت ــار تـقــريـبــا،
حديثًا ،وهو يتكون من صالة مستطيلة
الـشـكــل تــوصــف بــأنـهــا مــن أجـمــل صــاالت
األعـ ـم ــدة ف ــي م ـص ــر ،وي ـح ـمــل سـقـفـهــا 24
أسـ ـط ــوان ــة ب ــارتـ ـف ــاع  13م ـ ـت ـ ـرًا ،وت ـم ـت ــاز
عـمــارتـهــا املتناسقة بالنمط الـســائــد في
العصرين اليوناني والروماني .الجدران
واألسطوانات والسقف جميعها مزخرفة
بنقوش نباتية جميلة وملونة ،وهي في
حالة جيدة من الحفظ.
أم ــا الــواج ـهــة فـهــي ذات حــوائــط نصفية،
وه ــو طـ ــراز م ـع ـمــاري ش ــاع ف ــي الـعـصــور
املـتــأخــرة يـعــرف بــاســم األع ـمــدة املتصلة،
وقـ ـ ــد تـ ـك ــون وظ ـي ـف ـت ــه سـ ـت ــر مـ ــن ب ــداخ ــل
املعبد أثـنــاء تــأديــة الطقوس الدينية من
أجــل الـحـفــاظ على أس ــراره ــا .ويــوجــد في
الجزء الجنوبي من الواجهة عدة مناظر

باختصار
«معبد خنوم» يقع في
إسنا ،وهو أهم معالم
املدينة ،وأحد أربعة
معابد كانت موجودة
فيها على الضفة
الغربية لنهر النيل
■■■
«خنوم» في عقيدة
«إسنا» القديمة هو اإلله
ّ
الخزاف وخالق البشر
من الصلصال وسيد
«إسنا» ،ويرمز إليه
بتمثال له جسد إنسان
ورأس كبش
■■■
يتكون من صالة
مستطيلة الشكل
توصف بأنها من
أجمل صاالت األعمدة
في مصر

لــإم ـبــراطــور تـيـتــوس ( 39ـ ـ  81م ـيــادي)
فــي هيئة فرعونية تـصـ ّـور إيـمــانــه بآلهة
املـعـبــد وتـقــديـمــه لـلـقــرابــن لـهــا وتتويجه
إمبراطورًا برعايتها.
ال ـج ــدران الــداخـلـيــة وال ـخــارج ـيــة للمعبد
قسمت إلــى أربـعــة صـفــوف ،فــي كــل واحــد
منها ُسـ ِّـجــل منظر متكامل ،وبـعــض تلك
ّ
تصور امللوك البطاملة واألباطرة
املناظر
الرومان في هيئات فرعونية وهم يقدمون
الـهـبــات والـقــرابــن والــزهــور املـقــدســة إلى
إله املعبد خنوم وإلى زوجتيه وكذلك إلى
بعض اآللهة األخرى.
واملناظر الداخلية للمعبد تتعلق أغلبها
بتفاصيل الديانة املصرية في تلك الفترة،
وت ـت ـك ــون ال ـن ـق ــوش م ــن م ــؤل ـف ــات دي ـن ـيــة،
ونصوص عن خلق العالم وأصل الحياة،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـض ــرع ــات وال ـت ــرات ـي ــل
الــديـنـيــة وأع ـي ــاد اإلل ــه «خ ـنــوم» وم ـنــاظــر
فلكية.
وه ـ ـنـ ــاك مـ ـن ــاظ ــر حـ ـ ــول ت ــأس ـي ــس امل ـع ـبــد
وم ـنــاظــر سـحــريــة ت ـصــور عـمـلـيــات صيد
األرواح الشريرة وقتلها وهزيمة األعداء.
ي ــذك ــر أن ال ـ ـجـ ــداريـ ــات الـ ـت ــي ي ـم ـت ــاز بـهــا
ً
«معبد إسنا» قد عانت طويال من تجمع
ط ـب ـقــات سـمـيـكــة م ــن األت ــرب ــة واألوسـ ـ ــاخ
والسواد ،باإلضافة إلى مخلفات الطيور
والخفافيش ،وعشش العناكب وتكلسات
األم ـ ــاح ،غـيــر أن عـمـلـيــات الـتــرمـيــم الـتــي
بدأت في أواخر عام  2018أعادت للمعبد
ك ـث ـي ـرًا م ــن رونـ ـق ــه .وم ــن امل ـق ــرر اس ـت ـمــرار
أع ـمــال الـتــرمـيــم حـتــى ع ــام  ،2021بعدما
ب ـ ــدأت أخـ ـيـ ـرًا ال ـب ـع ـثــة امل ـص ــري ــة األملــان ـيــة
امل ـش ـتــرك وق ـســم امل ـص ــري ــات ف ــي «جــامـعــة
توبنغن» األملانية أعمال املوسم السادس.

وأخيرًا
وأحلى أبو إيفانكا
خطيب بدلة

ش ـ ـ ــارك ق ـس ــم ك ـب ـي ــر مـ ــن اإلخـ ـ ـ ـ ًـوة الـ ـس ــوري ــن فــي
االنـتـخــابــات األمـيــركـيــة مـشــاركــة فـعــالــة .انقسموا،
منذ األيــام األولــى إلعــان الترشيحات ،إلــى فريقني
متخاصمني ،واحد مع دونالد ترامب ،والثاني مع جو
بايدن  ..ومع أنهم لم يعيشوا ،طوال حياتهم ،أي نوع
من االنتخابات الرئاسية ،وال يحلمون أن يعيشوها
في املدى املنظور ،إال أنهم انخرطوا في االنتخابات
األميركية ،قرأوا استطالعات الرأي ،وذبذبات ّ
التقدم
والـتــراجــع فــي شعبيتي تــرامــب وبــايــدن ،واستمعوا
إل ــى ال ـت ـصــري ـحــات ،وال ـت ـح ـل ـيــات ،وامل ــواج ـه ــات بني
الحزبني األميركيني الكبيرين ،وتــابـعــوا التدخالت
ْ
املرشحي
األجنبية املخفية ،واملناظرات العلنية بني
اللذين تجاوزا السبعني من العمر ،وفتحوا خطوطًا
تلفزيونية ساخنة لتغطية هذا الحدث العظيم.
األح ـل ــى م ــن ذلـ ــك ،واألظـ ـ ــرف ،أن ـهــم نـقـلــوا ثقافتهم
االنـتـخــابـيــة إل ــى امل ـيــدان األم ـيــركــي ،فـفــي انتخابات
ّ
م ـج ـلــس ال ـش ـع ــب ال ـ ـسـ ــوري ،أج ــل ـك ــم الـ ـل ــه ،يـشـتـبــك
ّ
منافسات ذات طبيعة دابكة ،يجري
املرشحون في
ٍ
ُ
ّ
ضبط إيقاعها بالطبل والــزمــر ،وي ــدور املرشحون
على الناخبني املوجودين في مدن املحافظة وبلداتها

ـارات ُعـلـقــت صــورهــم عـلــى زجاجها
وق ــراه ــا ،ب ـس ـيـ ٍ
الـخـلـفــي ب ـج ــوار صـ ــورة جـمــاعـيــة ل ـبــاســل وب ـشــار
بنظارات سوداء ،وقد كتبوا
وماهر األسد ،املتقنعني
ٍ
تحتها «هـكــذا تنظر األس ــود» ،وكــل مــرشــح يكتب
اسـمــه تحت صــورتــه ،ويـضــع لقبه بــن قــوســن :أبو
فــان ،أبــو عــان ،أبــو زعيربان  ..وبالقياس عليها،
أطـلـقــوا عـلــى جــو بــايــدن لـقــب «أب ــو ال ـب ـيــد» ،وسـ ّـمــوا
ترامب «أبو ّ
التر» .ومع أن العروبي ال يقبل أن ُينسب
ألمه أو ابنته (ابن فالنة ،أو أبو فالنة) ،إال أنهم كانوا
ّ
يــدلـعــون دونــالــد تــرامــب بلقب أبــو إيفانكا ،فتسمع
َ
تفرج على ّ
أحدهم يقول بثقة عجيبة :تعال ّ
عمك أبو
إيفانكا عندما سينجح فــي االنـتـخــابــات ،ويصبح
رئيسًا لدورة تانية ،كيف سيخبط بشار األسد بكم
ص ــاروخ ك ــروز وكــم طــائــرة مـسـ َّـيــرة درون ويخليه
يستجير بــاألول ـيــاء واملــرس ـلــن ،أو تـظــن أن إي ــران
الفارسية الشيعية ستنجو من غضب أبي التر؟ ال،
على الطالق ،هذه ّ
املرة سيجعلها تخرج من سورية
ْ
َركضًا وهي تتلفت وراءها!
ّ
وي ــرد عليه الـعــروبــي الـثــانــي ،طالبًا منه أن يسكت،
ألنه ال يفهم بالسياسة ،وال بالحماسة ،وال بقرقعة
ال ـطــاســة  ..عـ ّـمــك أب ــو الـبـيــد ال يـقــل كــراه ـيــة لبشار
ّ
األســد عــن مرشحك األه ــوج تــرامــب ،وال تنسى ،يا

حبيبي ،املثل الشعبي :البحر الهادي ّ
يغرق الوادي.. .
ُ
وصحيح أن أبو البيد في سن الـ  ،78ولكنه مدوزن
على البحر الثقيل ،وسوف يعني وزير خارجية إذا
ت ــراءى لــه بـشــار األس ــد فــي امل ــاء تـعــاف ُ
نفسه املــاء،
ولن يكون تشتوشًا فيضرب مطار الشعيرات وهو
فارغ ،وال تقبل منه غير يضرب القصر الجمهوري
بالتحديد.
وتنتهي االنتخابات األميركية ،ويــذهــب األميركان
إلى بيوتهم ّ
ليتبولوا ويناموا .والسوريون ال يقبلون
بانتهائها ،فالبايدنيون يحتفلون بالنصر ،ويعقدون
الــدبـكــات ،ويـطـلـقــون الـنــار فــي ال ـهــواء ،والـتــرامـبـيــون

انخرط السوريون في
االنتخابات األميركية وقرأوا
التقدم والتراجع في
ذبذبات
ّ
شعبيتي ترامب وبايدن

يحلفون ْ
األي ـمــان املغلظة أن تــرامــب لــن يــرفــع الــرايــة
البيضاء :أراهنك على أن األشقر األحمر أبو إيفانكا
لن ّ
ُ
ربحت الرهان
يفض هذه السيرة على خير ،فإن
َ
تعطيني أسطوانة غاز بالسعر الرسمي ،وإذا ربحته
أنـ ــت أش ـي ـلــك ع ـلــى ظ ـه ــري وأمـ ـش ــي ب ــك ف ــي ســوق
ال ـخــانــات ،وأش ـت ــري لــك ربـطــة خـبــز عـلــى حسابي!
أتعلم ماذا سيفعل ليحتفظ بالرئاسة؟ سوف ُينزل
ال ـحــرس الـجـمـهــوري والـفــرقــة الــرابـعــة إل ــى ســاحــات
نيويورك ،ويحتل البيت األبيض ،ويذيع البالغ رقم
واحد .وإذا يفعلها أراهنك على إنه سيضرب املفاعل
النووي اإليراني ،وتعلق أميركا بحرب عاملية ،على
ً
أثــرهــا تلغى االنـتـخــابــات ،ويـعـتـبــرونــه بـطــا قوميًا
ويتركونه رئيسًا مدى الحياة.
إذا أن ـ َـت ســألـ َـت اإلخ ــوة ال ـســوريــن املـنـخــرطــن في
ان ـت ـخــابــات أم ـيــركــا ع ــن س ـبــب ه ــذا االه ـت ـمــام كـلــه،
فسيجيبونك بصوت واحد :ألجل سورية .ووقتها
ُ
ما عليك إال أن تحوقل ،وتستغفر ،وتقول لهم إن
ُ
ســوريــة تــذبــح منذ عشر سنني ،ولــم تبق دولــة في
قـ ّ
ـارت ــي أمـيــركــا وأوروب ـ ــا لــم يـجــر فـيـهــا انـتـخــابــات
ويـتـغـيــر رئ ـيـ ُـس ـهــا ،ول ــم ن ــر رئ ـي ـســا ،أو وزي ـ ـرًا ،أو
ّ
م ـل ـك ــا ،يـ ـ ــدق ع ـل ــى صـ ـ ــدره وي ـ ـقـ ــول :أوق ـ ـفـ ــوا ذب ــح
هذا الشعب الغلبان.

ســعر النســخة :مصــر جنيهــان ،تونــس  900مليــم ،لبنــان  1000ليــرة ،قطــر  3ريــاالت ،الســعودية  3ريــاالت ،الكويــت  200فلــس ،اإلمــارات  3دراهــم ،عمــان  300بيــزة ،البحريــن  300فلــس ،األردن  400فلــس ،العــراق  500دينــار ،المغــرب  4دراهــم ،الجزائــر دينــاران،
اليمن  50رياًال ،ســورية  25ليرة ،الســودان  10جنيهات ،ليبيا  200درهم ،موريتانيا  35أوقية □ UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30, Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50
Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

