
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

انتخابات إسرائيل: انتصار منقوص لنتنياهو

    الفصائل تحّضر 
هجومًا السترجاع سراقب 

قبل قمـة الرئيسـين 
الخميس

    قوات األسد تستهدف 
موقعًا تركيـًا… 

وأنقـرة ُتسـقط طائرة 
إضافية للنظام

    الكرملين يريـد 
خفض مخاطر مواجهة 

مباشـرة مع تركيـا إلى 
الحد األدنى

    ضحايا مدنيون 
جدد جـراء اسـتهداف 

مناطق في إدلب 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

قضايا

سينما

رياضة

إجراءات دفاعية 
أميركية مشددة 

في العراق: 
باتريوت قريبًا 

دوروثي شيه... 
ذراع ترامب في 

لبنان لمحاصرة 
حزب اهلل

الوالية القضائية 
العامة: أمل 

للضحايا السوريين

»ال يوجد شيطان«: 
المجتمع اإليراني 

سينمائيًا

استقالة غسان 
سالمة تعيد 

الصراع الليبي إلى 
نقطة الصفر 

العرب والمالكمة: 
إنجازات في تاريخ 

األولمبياد

03

04

06

20

26

28

في العدد

كورونا 
يحكم العالم

تتسع سطوة فيروس 
كورونا على أوجه حياة 

البشر في العالم كله، في 
االقتصاد واالجتماع والترفيه 

والثقافة والرياضة. وللعرب 
حّصة كبيرة من الخسائر.

10ـ13، 18ـ19، 21ـ23

قمة موسكو 

)Getty/تصلّي كي ال يصل الفيروس إلى بلدها، بورما  )باوال برونشتاين

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد 
حيفا ـ ناهد درباس

خــــرج رئـــيـــس الــحــكــومــة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة بــنــيــامــن 
نتنياهو وتحالف معسكره اليميني – الحريدي 
منتصرًا في االنتخابات اإلسرائيلية، التي جرت 
االثنن املاضي، إذ ارتفع مجمل مقاعد املعسكر 
املؤيد له من 56 إلى 59 مقعدًا. لكن هذا النصر 
بقي منقوصًا، إذ إنه ال يــزال يحتاج إلى نائبن 
ظهور  ومـــع  الــبــرملــانــيــة.  الغالبية  عــلــى  للحصول 
نتائج فــرز 90 فــي املــائــة مــن صناديق االقــتــراع، 

أمس الثالثاء، بدا واضحًا أنها ال تعني بالضرورة 
حسمًا ملصلحة حكومة برئاسة نتنياهو، وأنها 
السياسية في إسرائيل،  األزمــة  باستمرار  تنذر 
في حال  رابعة،  انتخابات  إلــى  الذهاب  وإمكانية 
لـــم يــطــرأ تــغــيــيــر عــلــى مــوقــف حـــزب »يــســرائــيــل 
الــذي حصد  ليبرمان،  أفيغدور  بقيادة  بيتينو«، 
سبعة مقاعد، وما إذا كان سيعود عن قراره عدم 
املشاركة في حكومة يترأسها نتنياهو. ويبدو أن 
الخطة البديلة لدى نتنياهو للحصول على الغالبية 
ق املعسكر املناهض له، عبر استمالة نواب 

َ
هي ش

إلـــى ائــتــالف بــقــيــادتــه. كــمــا أن املــنــتــصــر األكــبــر 

لــأحــزاب  املشتركة  القائمة  هــو  االنــتــخــابــات  فــي 
إلى   13 مــن  مقاعدها  عــدد  رفعت  التي  العربية، 
 
ً
15، ما يعزز قدرتها على أن تكون طرفًا معطال

أن  دون  مــن  نتنياهو،  بــقــيــادة  حكومة  لتشكيل 
يعني ذلك أنها مرشحة أو قادرة على االنضمام 
لــحــكــومــة بــديــلــة بــقــيــادة الـــجـــنـــرال بــنــي غــانــتــس 
)الصورة(. وأعلن رئيس القائمة املشتركة النائب 
أيمن عودة، في تصريح لـ«العربي الجديد«، أمس 
غانتس  بترؤس  توصي  لن  القائمة  أن  الثالثاء، 
األميركية  اإلمــــالءات  خطة  تبنيه  بعد  الحكومة، 
الــقــرن(.  )صفقة  الفلسطينية  القضية  لتصفية 

الخاسر األكبر في هذه االنتخابات كان غانتس 
تراجعت حصته  الــذي  لفان«،  »كاحول  وتحالفه 
مــن 33 مــقــعــدًا فــي االنــتــخــابــات، الــتــي جـــرت في 
17 سبتمبر/ أيلول املاضي، إلى 32 مقعدًا. كما 
حصل »كاحول لفان« مع تحالف حزب »العمل ــ 
غيشر« على 39 مقعدًا مقابل 43 في االنتخابات 
املاضية. إلى ذلك، اعتبر أمن سر اللجنة التنفيذية 
ملنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن 
الفائز في االنتخابات اإلسرائيلية هو االستيطان 

والضم واألبرتهايد.
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وائل قنديل

نحن بصدد قاهرة جديدة، مختلفة 
كليًا عن شخصيتها الحقيقية، 

كما خطها التاريخ بقلمه وأطرتها 
الجغرافيا بخطوطها، ودونها األديب 

ورسمها الفنان، وخبرها املارون 
واملقيمون. هي قاهرة أجبروها 
على االنتحار والتنازل عن كل 

ميراثها لعاصمة إدارية جديدة، ال 
ترحب باملحبني وال تطيق العاديني 
والحقيقيني، وال تفتح ذراعيها إال 

للمدججني بالثروة والنفوذ.
حتجز 

ُ
من الطبيعي والحال كذلك أن ت

الفلسطينية املولد، املصرية الروح 
والشخصية والعيش، بيسان عدوان، 

لدى ذهابها لتجديد إقامتها القانونية 
املمتدة لربع قرن تقريبًا، ويتم 

ترحيلها، وهي التي عاشت القاهرة 
وعرفتها، وعرفتها القاهرة، أكثر 

من الذين اتخذوا قرار تجريدها من 
إقامتها ومصريتها الثابتة، بالعمل 

والنضال وشراكة الخبز وامللح 
والعرق والفرح والحزن واالنتصارات 

الصغيرة واالنهزامات الفادحة.
بيسان عدوان كانت جزءًا من كل 

مشاريع الصحافة املصرية الجديدة 
منذ نهاية التسعينيات، وحاضرة 
في الحياة الثقافية، حتى أصبحت 

مديرة لدار نشر تعنى بالتنوير 
والثقافة الحقيقية، وهي تنتسب إلى 

عائلة فلسطينية كانت القاهرة تباهي 
بنضالها، عندما كانت قاهرة عربية 

كاملة األوصاف، وليست قاهرة 
تستدفئ بالغاز اإلسرائيلي وترهن 

قرارها السياسي وإرادتها بما تمنحه 
وتقرضه أبوظبي والرياض، وغيرهما 
من حواضن الكراهية لثورات التغيير، 

ومشاريع االنعتاق من االستبداد 
الذي يتغذى على التطبيع مع العدو.

قبل بيسان عدوان، فعلتها القاهرة 
مع رامي شعث، الفلسطيني املصري 
املولد واإلقامة والجنسية، الذي عرف 

مصر وطنًا وعرفته مصر مواطنًا 
حقيقيًا وصالحًا، مشاركًا في كل 

ما عبر من أحداث وحوادث، حاضرًا 
في ثورة املصريني، ومتواجدًا 

علن حبها ملصر 
ُ
في كل فعالية ت

ودفاعها عنها، وتنتصر لفلسطني، 
فكانت تلك جريمته التي عاقبته 

عليها قاهرة عبد الفتاح السيسي 
باالعتقال والحبس وترحيل زوجته 

الفرنسية. اعتقلوه وحبسوه ألنه 
ناشط في حركة مقاطعة الكيان 

الصهيوني. وكما روى والده نبيل 
شعث »عندما ذهب رئيس جهاز 
املخابرات الفلسطينية ماجد فرج 
إلى مصر، واجتمع مع املسؤولني 
املصريني حول اعتقال ابني رامي 
قالوا له: عامل لنا مشاكل، وكلها 

يومني وبنفرج عنه«.
رامي شعث اآلن محبوس في 

السجون على ذمة قضية »خلية 
األمل«، وهو املصري ابن نبيل شعث 
الذي يحمل الجنسيتني الفلسطينية 
واملصرية، منذ عهد الرئيس الراحل 
جمال عبد الناصر بموجب مرسوم 
رئاسي. قبل بيسان عدوان ورامي 

شعث، فعلتها السلطات املصرية مع 
اللبنانية ليليان داود، التي أمضت 
أعوامًا تعمل في اإلعالم املصري، 

حتى طاولتها آلة اإلقصاء الشوفينية، 
على الرغم من أنها كانت تعيش 
وتعمل في مصر بموجب إقامة 

قانونية. لكنها مثل سابقيها عوقبت 
على انتمائها وانحيازها للشعب 
املصري في ثورته على الطغيان 

واالستبداد. في مقابل استئصال 
وترحيل املحبني، وفي سياق مشروع 
السيسي لتحويل القاهرة إلى مجرد 

أطالل للماضي، واالنتقال إلى 
عاصمة جديدة، أقرب إلى إسرائيل، 

جغرافيًا وروحيًا، إذ يمكن ألي 
صهيوني اآلن أن يتملك في األراضي 

املصرية، ويشتري بيتًا ويحصل 
على إقامة وجنسية، بعدما أقر 

البرملان تشريع منح الجنسية مقابل 
نصف مليون دوالر، ثمنًا لشراء 

عقار مملوك للحكومة، أو املشاركة 
في مشروع استثماري بما ال يقل عن 

400 ألف دوالر، أو إيداع ثالثة أرباع 
مليون دوالر، مع إمكانية استردادها 

بعد خمس سنوات، أو ربع مليون 
دوالر تؤول للخزانة العامة. هكذا 

ببساطة، يمكن أن يكون الصهيوني 
مالكًا ومواطنًا في العاصمة الجديدة 

ملصر، بينما مصير محبيها 
واملخلصني لها اإلبعاد والترحيل، أو 

التجريد من الجنسية.

القاهرة الغريبة 
التي ضاقت بأهلها

مرور
الكرام
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للحديث تتمة...

قمة موسكو
مدينة  على  قبضتها  تعزيز  إلى  روسي  جوي  بدعم  السوري  النظام  قوات  تسعى 
سراقب في ريف إدلب الشرقي، والمشرفة على الطريقين الدوليين إم 4 وإم 5، فيما 
تسعى الفصائل المعارضة إلعادة انتزاعها، استباقًا للقمة الروسية التركية غدًا في 

موسكو، بحثًا عن ورقة تفاهم جديدة حول مصير إدلب

أمين العاصي

ــت قــــــوات الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــلــ واصــ
ــٍم جــــوي روســــي،  وحـــلـــفـــاؤهـــا، بـــدعـ
ــل املــســلــحــة  ــائــ ــفــــصــ مـــــن جــــهــــة، والــ
الــســوريــة املــدعــومــة تــركــيــا مــن جــهــة أخـــرى، 
أمـــس الــثــاثــاء، الــســبــاق املــيــدانــي لتسجيل 
 منها 

ّ
كــل األرض لصالح  الــنــقــاط على  آخــر 

في الشمال السوري، مع اقتراب موعد القمة 
الرئيسني  املــقــررة عقدها غــدًا الخميس بني 
ــــي، رجــــب طــيــب أردوغــــــان  ــــروسـ الـــتـــركـــي والـ
وفــاديــمــيــر بـــوتـــني، فـــي مـــوســـكـــو. وتــشــكــل 
األخيرة إلمكانية نسج  الفرصة  القمة  هــذه 
خــطــوط تــفــاهــم بـــني الــطــرفــني حـــول مصير 
مــحــافــظــة إدلــــب الــســوريــة ومــحــيــطــهــا. وفــي 
إطار السباق امليداني، يسعى كل طرٍف إلى 
ضمان أوراق قوته، قبيل البحث في إمكانية 
تــســويــة نــهــائــيــة، تــفــضــي إلـــى تــهــدئــٍة تــريــد 
أنــقــرة أن تــؤدي إلــى انسحاب قــوات النظام 
التركية في محيط  املراقبة  إلى خلف نقاط 
إدلـــب. مــن جهتها، تــحــاول روســيــا ترسيخ 
االستراتيجية،  وجودها في مدينة سراقب 
إدلــب  ريــف  فــي  الدولية  بالطرق  واملتحكمة 
ــوات الــنــظــام  ــ ــتـــي اســـتـــعـــادت قـ الـــشـــرقـــي، والـ
السيطرة عليها أول مــن أمــس اإلثــنــني، إلى 
جــانــب املــنــاطــق املحيطة بــهــا، لــدفــع األتـــراك 
إلــــى تــخــفــيــض ســقــف مــطــالــبــهــم، والــقــبــول 
بقي النظام في املواقع التي سيطر 

ُ
بتسوية ت

عليها أخيرًا في أرياف حماة وإدلب وحلب.
ــار قــــمــــة الــــخــــمــــيــــس، لـــــم يـــتـــوقـــف  ــظــ ــتــ ــانــ وبــ
الـــطـــرفـــان عـــن تـــبـــادل الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة 
الــذي تشهد فيه تركيا  عن ُبعد، في الوقت 
الهلع  حــراكــا دولــيــا مكثفا تــجــاهــهــا جــــّراء 
الــــذي يــســود فـــي أوروبــــــا مـــجـــددًا مـــن أزمـــة 
تــدفــق الــاجــئــني عــبــر بــوابــتــهــا. واستقبلت 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  أنـــقـــرة أمــــس، وزيــ
دومــيــنــيــك راب، ووزيـــــر خــارجــيــة االتــحــاد 
األوروبــــي جــوزيــف بــوريــل، وذلـــك بعد يوم 
إلــى سورية  األميركي  املبعوث  مــن وصــول 
تطرق  والـــذي  تركيا،  إلــى  جايمس جيفري 
أمس إلى استعداد واشنطن لتزويد تركيا 
بالذخيرة واملساعدات اإلنسانية في منطقة 
إدلب. وقال جيفري: »تركيا شريك في حلف 
يستخدم  الجيش  معظم  األطــلــســي.  شــمــال 
عـــتـــادًا أمــيــركــيــا. ســنــعــمــل عــلــى الــتــأكــد من 
أنــه جــاهــز ويمكن اســتــخــدامــه«. مــن جهته، 
أنــقــرة ديفيد  لـــدى  أعــلــن السفير األمــيــركــي 
بــاده تبحث تزويد الجيش  أن  ساترفيلد، 

التركي بالدفاعات الجوية.

موسكو لن توقف الحرب
وفيما يتحضر بوتني وأردوغــان للقائهما 
إمكانية  الثاثاء،  أمــس  الكرملني،  أكــد  غــدًا، 
عــقــد قــمــة روســيــة - تــركــيــة - إيــرانــيــة حــول 
لتفعيل مسار  اإليرانية  الدعوة  بعد  إدلــب، 
الثاثية  القمة  إن  الكرملني  وقـــال  أســتــانــة. 
على  اتفق  ما  إذا  ممكنة،  أستانة  لضامني 
الــشــمــال  ــي  فــ الــتــصــعــيــد  وإزاء  تـــوقـــيـــتـــهـــا. 
الــســوري، أعـــرب الكرملني عــن أمــل موسكو 
فــي »خــفــض مــخــاطــر الــدخــول فــي مواجهة 
مــبــاشــرة مـــع تــركــيــا فـــي ســـوريـــة إلـــى الــحــد 
األدنـــــــــى«، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اقــــتــــراب جــنــود 
الــبــلــديــن مـــن بــعــضــهــم الــبــعــض فـــي إدلــــب. 
وردًا على ســؤال عن مخاطر املواجهة، قال 
املتحدث باسم الكرملني ديمتري بيسكوف 
خفض  مــن  نتمكن  أن  »نــأمــل  للصحافيني: 
خــطــر )املــواجــهــة املــبــاشــرة مــع تــركــيــا( إلــى 
الــــحــــّد األدنــــــــى بـــفـــضـــل االتـــــصـــــال الـــوثـــيـــق 
بـــني جــيــشــي الــبــلــديــن«. ورفــــض بيسكوف 
اتــهــامــات أمــمــيــة لــروســيــا بــارتــكــاب جــرائــم 
أن  العام املاضي، معتبرًا  حــرب في سورية 
ــم املــتــحــدة »لــيــســوا فـــي وضــع  مــحــقــقــي األمــ
األرض  ما يحدث على  لهم بمعرفة  يسمح 

هناك«.
ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ بــــــــــدوره، أكــ
سيرغي الفــروف، أمــس، أن بــاده »لــن تكف 
 

ّ
عن محاربة اإلرهــاب في إدلــب من أجل حل
أزمة الهجرة في أوروبا«. وقال الفروف من 
هلسنكي »نحن نتفهم تماما تعقيد مشكلة 
املــهــاجــريــن بــالــنــســبــة لــاتــحــاد األوروبــــــي، 
 مشاكل 

ّ
لكننا ال نستطيع املساعدة في حل

الهجرة بوقف الحرب ضد اإلرهاب«، معتبرًا 
 »يــكــمــن فـــي الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 

ّ
أن هـــذا الـــحـــل

التــفــاقــيــات الــرئــيــســني الـــروســـي والــتــركــي، 
التي تّم التوصل إليها في سبتمبر/أيلول 
2018، بشأن منطقة خفض التصعيد«. من 
أمس  الروسية  الدفاع  وزارة  قالت  جهتها، 

إن »مزاعم ممثلي تركيا والواليات املتحدة 
واالتــــحــــاد األوروبـــــــي بـــشـــأن تـــدفـــق مــايــني 
الاجئني من إدلب وتفاقم األزمة اإلنسانية 

هناك، ال أساس لها«. 
وكانت أزمة الاجئني مدار بحث في أنقرة، 
أيضا. وقال وزير الخارجية التركي مولود 
جاووش أوغلو، إثر لقائه نظيره البريطاني 
 
ّ
ــة أن إنـــه ال يــمــكــن ألي دولــ دومــيــنــيــك راب، 

تجبر بــاده على االحتفاظ بالاجئني. من 
وروسيا  السوري  النظام  راب  جهته، حّمل 

»املــســؤولــيــة األكــبــر عــن املــأســاة اإلنسانية 
فـــي إدلــــــب«، مــضــيــفــا أنـــهـــم »كــحــلــف شــمــال 
األطلسي، يدعمون الجهود التركية الرامية 

لوقف إطاق النار مجددًا في إدلب«.
وفـــي مــــوازاة مــلــف الــاجــئــني، عــقــد الــبــرملــان 
ــة، لــبــحــث  ــقــ ــلــ ــغــ ــة مــ ــلــــســ الـــــتـــــركـــــي أمــــــــس جــ
استهداف الجنود األتراك في إدلب على يد 
قوات النظام السوري وحلفائها، مع إعان 
 عن تعرض موقع 

ً
مقتل جندي أمس، فضا

تابع للقوات التركية في محيط ترنبة غرب 
إلــى قصف صــاروخــي  ســراقــب واملسطومة 

مكثف من قبل قوات النظام.

سباق على سراقب
ــت مــديــنــة ســراقــب في 

ّ
ــاء، ظــل ــنـ فــي هـــذه األثـ

ريف إدلــب الشرقي العنوان األبــرز للوضع 
امليداني، ملا تشكله من أهمية استراتيجية 
للُممسك بها. ويحاول الروس الذين كانوا 
السورية  املعارضة  يد  من  املدينة  انتزعوا 
املسلحة، أول من أمس اإلثنني، التمسك بها، 
فيما تتوعد الفصائل بإعادة التقدم إليها. 
ت سراقب أليــام عــّدة ميدان معارك كّر 

ّ
وظل

وفر بني قوات النظام من جهة، وبني فصائل 
املعارضة من جهة أخرى، كونها تشكل عقدة 

طرق مهمة في املنطقة، حيث يلتقي عندها 
الطريقان الدوليان »إم 4« و»إم 5«. وأوضح 
»الــعــربــي  مـــصـــدر فـــي فــصــائــل املـــعـــارضـــة لـــ
الجديد«، أن سيطرة الروس على سراقب ال 
تعني تحكمهم بالطرق الدولية، »كون بلدة 
الطريقني  النيرب بيدنا. نحن نرصد ناريا 
الدوليني«. يذكر أنه من دون السيطرة على 

»إم 4« و»إم 5«، ال يستطيع الجانب التركي، 
الضامن للفصائل املسلحة، فرض شروطه 
في أي تسوية محتملة مع الجانب الروسي، 

الضامن للنظام.
وحـــــول ســـقـــوط ســــراقــــب، ذكـــــرت مـــصـــادر في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن  فــصــائــل املـــعـــارضـــة لــــ
ــادة  ــعـ ــتـ الــــجــــانــــب الـــــروســـــي وضــــــع ثـــقـــلـــه السـ

املدينة قبيل قمة أردوغان - بوتني، مؤكدة أن 
مدعومة  محلية  وأخــــرى  إيــرانــيــة،  مليشيات 
مباشر، شاركت  بشكل  الــروســي  الجانب  مــن 
نــاري روســي  املدينة تحت غطاء  اقتحام  فــي 
كــثــيــف. وأظـــهـــرت مــقــاطــع فــيــديــو وصــــور من 
داخـــل ســراقــب أمـــس مـــدى الـــدمـــار الـــذي لحق 
 عن قيام مليشيات النظام بعملية 

ً
بها، فضا

تعفيش في املدينة التي تشرد أهلها. ورجحت 
»العربي  لـ مــصــادر مطلعة أخـــرى فــي حــديــٍث 
ــاول فـــصـــائـــل املـــعـــارضـــة  ــ ــحـ ــ ــد«، أن تـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــســوريــة اســتــرجــاع ســراقــب فــي هــجــوم يتم 
الفصائل  هـــذه  أن  إلـــى  مــشــيــرة  لـــه،  التحضير 
تــضــع فــي حــســابــاتــهــا اســتــعــادة املــديــنــة قبل 

القمة التركية الروسية املرتقبة غدًا.
تــركــيــة مطلعة  مـــصـــادر  أن ذكـــــرت  وســـبـــق 
عــلــى املـــفـــاوضـــات بـــني أنـــقـــرة ومــوســكــو أن 
الــطــرفــني كــانــا تــوصــا إلـــى مـــســـودة اتــفــاق 
موافقة  ينتظر  كان  لكنه  املاضي،  األسبوع 
البلدين من أجل حسم  العليا في  القيادات 
صيغته النهائية. وبحسب املصادر، تشمل 
الــتــفــاهــمــات وقـــف إطــــاق نـــار شــامــا، على 
ـــتـــرك لــلــنــظــام الــســيــطــرة عــلــى الــطــريــق 

ُ
أن ت

الـــدولـــيـــة مـــن حــلــب حــتــى ىســــراقــــب، فيما 
سيكون اإلشراف على بقية أقسام الطريقني 
الدوليني »إم 4« الذي يربط حلب بالاذقية، 
و»إم 5« )حلب  -دمشق( عبر دوريات تركية 
- روســـيـــة مــشــتــركــة ونـــقـــاط مـــراقـــبـــة، ويــتــم 
فــتــح الــطــريــقــني لــكــل األطـــــــراف مـــن الــنــظــام 
واملعارضة. كما تضمنت املسودة انسحاب 
الــنــظــام مــن املــنــاطــق الــتــي تــقــّدم إليها على 
انسحابه من  الدوليني، ما يعني  الطريقني 
مــعــرة الــنــعــمــان ومــحــيــطــهــا، وبــقــاء ســراقــب 
بيد املعارضة، مع إشارة إلى إمكانية إدخال 
تعديات على االتفاق، بناء على التطورات. 

إسقاط طائرة جديدة
إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس، 
للنظام من طراز  عن إسقاط طائرة حربية 
L-39 فــي ريـــف إدلــــب. وأكــــدت وكــالــة أنــبــاء 
»سانا« التابعة للنظام، استهداف الطائرة 
من قبل القوات التركية. وأكدت مصادر في 
فصائل املعارضة أن الطائرة التي أسقطت، 
كـــانـــت أقــلــعــت مـــن مـــطـــار حـــمـــاة الــعــســكــري 
في محيط سراقب،  النيرب  منطقة  لقصف 
مشيرة إلى مقتل أحد الطيارين، وأن جثته 
ديــر سنبل  فــي محيط  الفصائل  بيد  باتت 

بريف إدلب.
وفـــي إطــــار عــمــلــيــات الــقــصــف واملـــعـــارك التي 
ــــال مـــصـــدر مــــن »الــجــبــهــة  ــــس، قـ تـــواصـــلـــت أمــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«،  الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، لــــ
إن الــطــيــران الــحــربــي الــتــركــي قــصــف مــواقــع 
لـــقـــوات الـــنـــظـــام فـــي مـــحـــور جـــوبـــاس شــرقــي 
إدلــب، ومحور سراقب، كما قصف باملدفعية 
محور  في  النظام  لقوات  مواقع  والصواريخ 
وجرحى  قتلى  موقعا  إدلـــب،  جنوب  كفرنبل 
ــائـــرة  فــــي صـــفـــوفـــه. وأضــــــــاف املــــصــــدر أن طـ
النظام  لقوات  دبابتني  دمــرت  تركية  ُمسّيرة 
عــلــى مــحــور جـــوبـــاس، ردًا عــلــى قــصــف لهذه 
القوات طاول النقطة التركية في مطار تفتناز 
العسكري، وأســفــر عــن مقتل وجــرح عــدد من 

الجنود األتراك املتمركزين في النقطة.
في األثــنــاء، ال تــزال قــوات النظام والطيران 
الـــروســـي يــفــتــكــان بــاملــدنــيــني فـــي محافظة 
إدلـــب، حيث قتل أمــس أكــثــر مــن 11 مدنيا، 
معظمهم مــن األطــفــال، وأصــيــب 15 آخــرون 
بــقــصــٍف صــاروخــي مــن قــبــل قـــوات الــنــظــام، 
ــي مـــديـــنـــة  ــ ــــني فــ ــــاثـ ــثـ ــ ــــدف شـــــــــارع الـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
إدلـــب، وفــق مــصــادر محلية أشـــارت إلــى أن 

الحصيلة أولية.

عثمان لحياني

هل صحيح أّن القمة العربية التي 
كانت مقررة في الجزائر في نهاية 

شهر مارس/ آذار الحالي ألغيت 
بسبب القلق الذي يسود العالم 
واملنطقة من وباء كورونا؟ مع 

أّن وضع كهذا يفترض، من باب 
املسؤولية، أن يكون املناسب لعقد 

القمم واالجتماعات اإلقليمية ملواجهة 
جملة املخاطر، أمنية أو سياسية 

كانت أو صحية، وتنسيق الجهود 
الحتواء الوضع أيًا كانت طبيعته.

األمني العام لجامعة الدول العربية، 
أحمد أبو الغيط، في زيارته األخيرة 
إلى الجزائر، قال إّن مبررات تأجيل 

القمة العربية من موعدها إلى 
تاريخ الحق تعود إلى وضع عاملي 

قلق وحساس لناحية عقد القمم 
واملؤتمرات والتجمعات الكبرى 

عقد القمة 
ُ
)بسبب كورونا(، على أن ت

قبل نهاية منتصف العام الحالي.
في الواقع، فإّن أبو الغيط لم يقل 

الحقيقة كاملة. االشتراطات 
الجزائرية التي تربط انعقاد القمة 
أساسًا بوضع عودة سورية على 
أجندة القمة وترتيباتها، هي التي 

دفعت إلى هذا التأجيل، وذلك ملزيد 
من بحث الصيغ املمكنة لتجاوز 

هذه املسألة. ال تريد الجزائر تضييع 
هذه الفرصة إلصالح ما تعتبره 
الدبلوماسية الجزائرية »خطيئة 
تاريخية في حق سورية الدولة، 
بغّض النظر عن طبيعة النظام«. 

وهنا يمكن االنتباه إلى أّن الرئيس 
عبد املجيد تبون قطع زيارته إلى 

السعودية األسبوع املاضي، لوجود 
موقف حاد من قبل الرياض بشأن 

املسعى الجزائري لعودة سورية 
إلى مقعدها، لتختصر زيارته بيوم 

ونصف اليوم، على الرغم من أّن 
البيانني الرئاسيني اللذين صدرا 
عشية اإلعالن عن الزيارة ويوم 

الشروع فيها، تحدثا عن زيارة ملدة 
ثالثة أيام.

وتجاوزًا لجدل الكواليس، في 
الحقيقة، عدم انعقاد القمة العربية 

في موعدها، ولو كمحطة رمزية 
تجتمع فيها العائلة العربية للتجمل 
)على طريقة أحمد زكي في فيلمه 
أنا أتجمل ال أكذب( وصنع صورة 

)كفيلمه اآلخر، إضحك الصورة 
تطلع حلوة(، هو »كورونا« حقيقية 

تضاف إلى كتلة كبيرة من 
»كورونات« أحالت العالم العربي، 

مشهدًا وخريطة، إلى منطقة 
موبوءة بالصراعات والحروب والدم 

واالقتتال، ومدججة باالشتباك 
السياسي والقطيعة االقتصادية، 

والحدود املغلقة بني أكثر من دولة 
ودولة. 

قد يسأل أحدهم: ما الذي سيغّيره 
انعقاد القمة العربية في الجزائر أو 

غيرها، بمشاركة سورية من عدمها، 
في هذا الواقع العربي املرير، وفي 

وقت لم تغّير فيه القمم السابقة 
من هذا الواقع شيئًا، مع أّن كلفة ما 

يستهلك من الورق في القمة العربية 
يكفي إلعادة بناء اليمن وترميم 

ليبيا، بل إنه كلما ُعقدت قمة عربية 
زاد انفراط العقد العربي أكثر.

إجراءات دفاعية أميركية مشددة في العراقأسماء جديدة مرشحة لخالفة عالوي

سراقب 
عقدة اتفاق 

بوتين 
وأردوغان

الحدث

بغداد ـ عادل النواب 
             أكثم سيف الدين

أنــهــت قــوى سياسية عــراقــيــة، أمــس الــثــاثــاء، 
جــولــة جــديــدة مــن املـــشـــاورات، جـــرى بعضها 
الــذي  الــعــراقــي برهم صــالــح،  الرئيس  برعاية 
الــزمــن لحسم تسمية مرشح  أنــه يسابق  بــدا 
ــــوزراء، قبل الــــ17 مــن الشهر  جــديــد لــرئــاســة الـ
الحالي، وهو موعد انتهاء املهلة الدستورية 
لتكليف  يوما  عشر  خمسة  البالغة  الجديدة 
رئيس حكومة جديد، فيما برزت أسماء عدة 
اعتذر  كــان  الــتــي  املهمة  هــذه  لتولي  مرشحة 

عنها محمد توفيق عاوي األحد املاضي.
مــن أمس  أول  ليلة  انطلقت  الــتــي  املـــشـــاورات، 
ــثـــاثـــاء،  ــــس الـ اإلثــــنــــني، واســـتـــؤنـــفـــت ظـــهـــر أمـ
اقـــتـــصـــرت عــلــى الـــقـــوى الــســيــاســيــة الــعــربــيــة 
 املنصب جرت العادة 

ّ
الشيعية، على اعتبار أن

منذ عام 2003 على أن يكون من حصتها.
واســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــعـــراقـــي بـــرهـــم صــالــح، 
ورئيس  الحكيم،  عمار  الحكمة«،  »تيار  زعيم 
ائتاف »دولة القانون« نوري املالكي، ورئيس 
ــادي الـــعـــامـــري، ورئــيــس  ــ »تــحــالــف الــفــتــح« هـ
ائتاف »النصر« حيدر العبادي، باجتماعات 
ــدر عــــن مــكــتــب  ــ ــيــــان صــ مـــنـــفـــصـــلـــة، بـــحـــســـب بــ
صالح، وذلك بهدف اإلسراع في التوصل إلى 
السياسية »من أجل تسمية  الكتل  اتفاق بني 
بــقــبــول وطني  رئــيــس مــجــلــس وزراء يــحــظــى 

وشعبي«، وفقا للبيان.
وشــــــــــدد صـــــالـــــح عــــلــــى »االلـــــــــتـــــــــزام بـــالـــفـــتـــرة 
تشكيل حكومة  أجــل  من  املحددة  الدستورية 
تواجه  التي  للتحديات  التصدي  على  قـــادرة 
ــب 

َ
 »الــجــمــيــع مــطــال

ّ
ــى أن الــــعــــراق«، مــشــيــرًا إلــ

بوقفة وطنية مسؤولة لتجنيب الباد ما تمّر 
به من ظروف معقدة وصعبة، وتهيئة األجواء 
مــبــكــرة وتلبية مطالب  املــنــاســبــة النــتــخــابــات 
السياق،  فــي  أطــيــافــهــم«.  الــعــراقــيــني بمختلف 

بغداد ـ زيد سالم

تـــؤكـــد مـــصـــادر عــســكــريــة عـــراقـــيـــة فـــي قــيــادة 
الــعــمــلــيــات املــشــتــركــة، أن الـــقـــوات األمــيــركــيــة 
اٍت دفاعية جديدة داخل القواعد  اتخذت إجراء
واملعسكرات التي تتواجد فيها شمال وغرب 
ــبـــاد، وتــعــتــبــر الــثــالــثــة مـــن نوعها  ووســــط الـ
مــنــذ اغــتــيــال الـــواليـــات املــتــحــدة قــائــد »فيلق 
اإليراني قاسم سليماني قرب مطار  القدس« 
بغداد غربي العاصمة العراقية مطلع يناير/

كانون الثاني املاضي. وبحسب هذه املصادر، 
فــقــد جـــرت بــعــض هـــذه الــتــحــركــات الــدفــاعــيــة، 
بموافقٍة غير معلنة من قبل حكومة تصريف 
ــال الـــتـــي يـــرأســـهـــا عـــــادل عــبــد املـــهـــدي،  ــمــ األعــ

وتحت تصنيف اإلجراءات الدفاعية.
وتــشــهــد املــصــالــح األمــيــركــيــة فــي الــعــراق منذ 
نفذ 

ُ
ت »الكاتيوشا«،  بصواريخ  هجماٍت  فترة 

مــن حــنٍي آلخــر، وتــقــول واشنطن إن جماعات 
بــإيــران تقف وراءهــــا. وطــاولــت هذه  مرتبطة 
ــغـــداد،  الـــهـــجـــمـــات الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة فــــي بـ
ــد )مـــحـــافـــظـــة األنــــبــــار(  ــ ــ ــاعــــدتــــي عــــني األسـ وقــ
وبــلــد )صــــاح الــــديــــن(، والـــقـــصـــور الــرئــاســيــة 
فـــي املـــوصـــل )تــضــم مــســتــشــاريــن أمــيــركــيــني(، 
التاجي واملطار، وقاعدة »كي وان«  ومعسكر 
فــي كــركــوك )حيث قتل مــقــاول أميركي نهاية 
ــد  ــا مـــســـاء األحـ ــان آخـــرهـ ــ ــي(، وكـ ــاضــ ــام املــ ــعـ الـ
في  استهدفت سفارة واشنطن  املاضي، حني 
بغداد بصاروخي »كاتيوشا«، سقط أحدهما 

قرب السور الخارجي.
وكشف مسؤولون في وزارة الدفاع العراقية، 
ــا الــــقــــوات  عـــــن إجـــــــــــــراءات جـــــديـــــدة اتــــخــــذتــــهــ
األمــيــركــيــة فــي مــنــاطــق تــواجــدهــا داخــــل هــذه 
»جعلت  أنها  مؤكدين  والــقــواعــد،  املعسكرات 
 منها قواعد منفصلة تقع داخل 

ّ
فعليا في كل

الــقــواعــد األكــبــر«، فــي إشـــارة إلــى مــدى تعزيز 
عزل القوات األميركية مناطق تواجدها داخل 

الــصــدر، كما  الــصــدري« مقتدى  »التيار  زعيم 
تم طــرح اســم نعيم السهيل، املقرب من زعيم 
»ائتاف دولة القانون« نوري املالكي، لكن إلى 
غاية اآلن ال يوجد اتفاق أو توافق على اختيار 
أحد تلك األسماء. من جهته، قال القيادي في 
اتصال  في  الله،  عبد  نسيم  »الفتح«،  تحالف 
 »رئــيــس 

ّ
هــاتــفــي مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن

مع  اجتماعات  عقد  برهم صالح  الجمهورية 
القيادات السياسية، لغرض االطاع  عدد من 
على آرائهم، وكل هذه الكتل السياسية تؤكد 
 
ً
على أن يكون رئيس الــوزراء الجديد مستقا
أن صالح  املحاصصة«، موضحا  عن  وبعيدًا 
ــواقــــف كــــل الـــقـــوى  يــعــمــل عـــلـــى جـــمـــع آراء ومــ
السياسية، من أجل أن يتم طرح أسماء، ومن 
ثّم تصفيتها والتوافق على شخصية من قبل 
الــقــوى الــســيــاســيــة، وهــنــاك مــجــمــوعــة أســمــاء 

كبيرة مطروحة، وهي مستقلة«.
 »كــل األســمــاء التي طرحت 

ّ
وذكــر عبد الله أن

سابقا في مرحلة ما قبل اختيار محمد توفيق 
عاوي لن يتم طرحها حاليا، واألسماء تطرح 
ــام املــقــبــلــة سيتم  ــ ــــال األيــ لــلــمــرة األولــــــى. وخـ
ــددة، ورئـــيـــس  ــ ــحـ ــ ــاق عـــلـــى شــخــصــيــة مـ ــ ــفـ ــ االتـ
قبل  املــلــف  هــذا  على حسم  عـــازم  الجمهورية 
القيادي  وأضـــاف  الــدســتــوريــة«.  املهلة  نهاية 
ــوارات  ــ ــحـ ــ ــتــــح« أن »هــــــذه الـ ــفــ فــــي تـــحـــالـــف »الــ
بالقوى  فقط  حاليا  مــحــصــورة  واملــفــاوضــات 
على  االتــفــاق  بــعــد  لــكــن  الشيعية،  السياسية 
القوى  على  مــحــددة سيتم طرحها  شخصية 
من  بمقبولية  تحظى  لكي  والكردية،  السنية 

هذه األطراف«.
ــنـــائـــب عــــن االتــــحــــاد الــوطــنــي  ــال الـ ــ بــــــــدوره، قـ
ــــزب بـــرهـــم صـــالـــح( ريـــبـــوار  الــكــردســتــانــي )حـ
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن كـــريـــم، فـــي حـــديـــث لــــ
»رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة ســيــعــلــن عــــن تــكــلــيــف 
شخصية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة 
بــوقــت طويل،  الــدســتــوريــة  املهلة  انــتــهــاء  قبل 

مــحــيــط الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الـــعـــراقـــيـــة الــتــي 
تـــتـــواجـــد فــيــهــا قـــــوات أمـــيـــركـــيـــة، وأيـــضـــا في 
أجواء السفارة األميركية في بغداد، لكن على 
ارتــفــاعــات يصعب رصــدهــا بــالــعــني املــجــردة. 
وفي هذا السياق، رّجح املصدر اإلعان، خال 
الفترة املقبلة، رسميا عن خطوات جديدة مثل 
إلغاء تواجد القوات األميركية في معسكرات 
الــتــاجــي بــبــغــداد وبـــلـــد فـــي مــحــافــظــة صــاح 
الــــديــــن، لــيــقــتــصــر وجــــودهــــا الـــرئـــيـــســـي عــلــى 
ــبـــار وحـــريـــر في  قــاعــدتــي عـــني األســــد فـــي األنـ
في  الرئاسية  والقصور  بغداد  ومطار  أربيل 

املوصل وقاعدة الحبانية، شرقي الرمادي.
وكــــــــان رئــــيــــس حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف األعــــمــــال 
عــادل عبد املــهــدي قــد أصــدر بيانا بعد مقتل 
ــيــــس هـــيـــئـــة »الـــحـــشـــد  ســـلـــيـــمـــانـــي ونــــائــــب رئــ
ــارة  الـــشـــعـــبـــي« أبـــــو مـــهـــدي املـــهـــنـــدس، فــــي غــ
ــغــــداد، أكــــد فــيــه مــنــع أّي قــوة  أمــيــركــيــة فـــي بــ
األراضـــي  الــحــركــة على  أو  العمل  مــن  أجنبية 
الــعــراقــيــة مــن دون إذن واتــفــاق وســيــطــرة من 
الحكومة العراقية. كما أشار يومها إلى »منع 

قـــال أحـــد املــفــاوضــني الــعــراقــيــني عـــن تحالف 
ــبـــنـــاء«، الــــذي يــضــم أربــــع كــتــل رئــيــســة في  »الـ
القوى   »قــادة 

ّ
إن »العربي الجديد«،  لـ البرملان، 

إيجاد  تفهما لضرورة  أكثر  باتوا  السياسية 
شخص يحظى بقبول الجميع لتمرير املرحلة 
الــحــالــيــة إلــــى حـــني إجـــــراء االنــتــخــابــات الــتــي 
ســتــفــرض بـــأصـــوات الــنــاخــبــني قـــوة كـــل جهة 
 »رئيس 

ّ
سياسيا«.  وأوضح املفاوض نفسه أن

الكاظمي  مصطفى  العراقي  املخابرات  جهاز 
هــو خــيــار نــصــف الــبــيــت الــســيــاســي الشيعي، 
وقـــصـــي الــســهــيــل، املـــقـــرب مـــن ائـــتـــاف دولـــة 
الــقــانــون، خــيــار النصف اآلخـــر«. وأضـــاف أنه 
خال االجتماعات، التي أجريت خال اليومني 
املــاضــيــني، تـــّم طـــرح اســـم قــحــطــان الــجــبــوري، 
املقرب من تحالف »سائرون«، املدعوم من قبل 

القواعد العسكرية العراقية التي تستضيفها.
ــي، وهـــو  ــ ــراقـ ــ ــؤوٍل عـــســـكـــري عـ ــ ــسـ ــ وبـــحـــســـب مـ
ــرال بــرتــبــة عــمــيــد فـــي الــجــيــش الـــعـــراقـــي،  ــنـ جـ
وزار أخــيــرًا قــاعــدة عــني األســـد بــاألنــبــار، فــإن 
الـــقـــوات األمــيــركــيــة فـــي املــعــســكــرات الــعــراقــيــة 
ومــزودي  محلية  شركات  مع  التعاون  »ألغت 
عمليات  ببعض  يضطلعون  كــانــوا  خــدمــات 
ملعسكراتها،  الخدماتية  والتجهيز  التأهيل 
كما رفعت مناطيد مــراقــبــٍة جــديــدة، وحــّددت 
وصول القيادات العسكرية إلى داخل مناطق 
إلـــى أن منظومة  املـــصـــدر  تـــواجـــدهـــا«. ولــفــت 
الــدفــاع الــجــوي الــصــاروخــي »بــاتــريــوت« على 
وشــــك الـــوصـــول لـــلـــعـــراق، وتـــحـــديـــدًا إلــــى عني 
األسد، إذ إن أعمااًل تجري داخل هذه القاعدة 
املــنــظــومــة، كما  ارتــبــاطــهــا بنصب  إلـــى  تشير 
ــادوا تــأهــيــل مــاجــئ داخــل  ــ أن األمــيــركــيــني أعـ
الــقــاعــدة، بشكل ال يــوحــي بــأنــهــم يــفــكــرون أو 

يخططون لانسحاب.
من جهته، أكد مصدر عسكري آخر أن الطيران 
ــاد مـــجـــددًا للتحليق في  ــســّيــر عـ

ُ
امل األمــيــركــي 

مــن قبل صــالــح مع  فهناك حــــوارات مستمرة 
القوى السياسية كافة«.

 »صــالــح ســـوف يعتمد في 
ّ
وأوضــــح كــريــم أن

تكليف رئيس الوزراء الجديد على املواصفات 
ــا املـــتـــظـــاهـــرون،  ــالـــب بـــهـ ــتــــي يـــطـ الـــخـــاصـــة الــ
 الــرئــيــس لــديــه تــواصــل مــع عدد 

ّ
خصوصا أن

من املتظاهرين والنقابات، ولهذا موعد حسم 
امللف سيكون قريبا جدًا«.

وشــدد النائب نفسه على »ضـــرورة أخــذ رأي 
القوى السياسية السنية والكردية في اختيار 
الـــوزراء، حتى يكون هناك  لرئاسة  شخصية 
التصويت  يــتــم  ولــكــي  إجــمــاع وطــنــي عليها، 

عليها بسهولة تحت قبة البرملان العراقي«.
أكــد مسؤول مطلع على مجريات  املقابل،  في 
الحوارات »صعوبة الخروج من أزمة التكليف 
وطـــــــرح مــــرشــــح يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد ويـــمـــكـــن لــه 
ــول عـــلـــى ثـــقـــة الـــــبـــــرملـــــان«، مــوضــحــا  ــحــــصــ الــ
ــــاول، من  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »صـــالـــح حـ لـــ
خال حوارات األمس )مساء اإلثنني(، تقصي 
التي  للتحالفات  خــصــوصــا  الــنــظــر،  وجــهــات 
دعمت عــاوي، وقد اتضح أنها متجهة نحو 
رفـــض أي مــرشــح تــطــرحــه الــقــوى الــتــي كانت 
رافضة لتكليف عاوي، في شخصنة واضحة 
ــنـــاء، لجأت  الــحــكــومــة«. فــي األثـ ملــلــف تشكيل 
الشعبي«،  »الحشد  لـ تابعة  مسلحة  فصائل 
إلى لغة التهديد واالتهام، لقطع الطريق أمام 
تشكيل  مهام  لتولي  بــه  ترضى  ال  أي مرشح 
حكومة جديدة. وقال املسؤول األمني ملليشيا 
»حـــزب الــلــه« الــعــراقــيــة املــرتــبــطــة بـــإيـــران، أبــو 
املخابرات  جــهــاز  »رئــيــس  إن  العسكري،  علي 
الــعــراقــي مــصــطــفــى الــكــاظــمــي )أحــــد األســمــاء 
املطروحة( متورط باغتيال قائد فيلق القدس 
اإليراني قاسم سليماني ونائب قائد الحشد 
الــشــعــبــي أبــــو مـــهـــدي املـــهـــنـــدس«. وأكــــــد، في 
تــغــريــدة لــه، أن »تــرشــيــح الكاظمي هــو إعــان 

حرب على الشعب«.

عراقية  غير  أو  عراقية  مسلحة  قــوة  أي  عمل 
خارج إطار القوات املسلحة العراقية أو خارج 

إمرة وإشراف القائد العام للقوات املسلحة«.
وفـــــي الـــخـــامـــس مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون الـــثـــانـــي 
يــومــني مــن مقتل سليماني  املــاضــي، أي بعد 
واملــهــنــدس، صـــّوت الــبــرملــان الــعــراقــي لصالح 
قرار طالب بموجبه الحكومة بإخراج القوات 
ــبـــاد، خــــال جــلــســة قاطعها  األجــنــبــيــة مـــن الـ

النواب األكراد ومعظم النواب السنة.
وأكد زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر، 
أخيرًا، استعداده للوقوف بوجه »املحتل« كما 

سّماه، من أجل إخراجه من العراق. 
وأكد لـ«العربي الجديد« مصدٌر مسؤول يعمل 
في املنطقة الخضراء، وهي املجمع الحكومي 
في بغداد، الذي يضم مبنى البرملان واألمانة 
أبلغت  »واشنطن  أن  الــــوزراء،  ملجلس  العامة 
تغييرات  الــعــراق  فــي  قواتها  إجـــراء  الحكومة 
بــاملــواقــع واملـــاجـــئ، وحــتــى املــعــســكــرات، كما 
ــن جــــانــــب املـــهـــمـــات  ــ طــــــرأ بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــر مـ
األمني، ال سيما  والتواجد  بالقوات  الخاصة 
بــعــد الــتــصــعــيــد مـــن قــبــل الــفــصــائــل املــســلــحــة 
املدعومة من إيران تجاه التواجد األميركي«. 
ولفت املصدر إلى أن »القوات األميركية تعمل 
على حماية نفسها بصواريخ باتريوت التي 
ستصل قــريــبــا«. كــذلــك، أشـــار املــصــدر إلـــى أن 
ــر بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــ واشـــنـــطـــن اســتــثــنــت ذكـ
العسكرية، حني أبلغت بغداد بشأن التطورات 
امليداني وانتشار قواتها،  العمل  على صعيد 
تــحــســبــا مـــن تــســربــهــا إلـــى الــفــصــائــل املــوالــيــة 
إليران«. وأشار املصدر إلى أن تواصل القوات 
بشكل  حاليا  الــعــراق محصور  فــي  األميركية 
شبه كامل مع قــوات جهاز مكافحة اإلرهــاب، 
الــذراع األمنية التي أشرفت الواليات املتحدة 
ــراق،  ــعــ ــتــــال الــ عـــلـــى بـــنـــائـــهـــا خـــــال فـــتـــرة احــ
أيــضــا على تسليحه وتجهيزه  تــشــرف  وهــي 

وتدريبه.

قال مشاركان في اجتماع للمستشارة األلمانية أنجيال ميركل مع زمالئها 
المحافظين من أعضاء البرلمان، لوكالة »رويترز«، إنها أبلغتهم تأييدها 
إقامة مناطق آمنة شمال سورية، مضيفين أنها انتقدت كذلك الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين لرفضه المشاركة في اجتماع رباعي مع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بهدف 
خفض التصعيد في سورية. وكانت ميركل وبوتين قد ناقشا الوضع 

في إدلب، وذلك خالل اتصال أمس.

ميركل تؤيد المنطقة اآلمنة

قال وزير الخارجية 
الفرنسي جان إيف 

لودريان، إن »االبتزاز« 
الذي تمارسه تركيا 
في قضية الالجئين 

غير مقبول. وأوضح 
لودريان أمام الجمعية 

الوطنية إن أنقرة 
»تستخدم ورقة 

الالجئين الموجودين 
على أراضيها«. من 

جهته، ندد المستشار 
النمساوي سيباستيان 
كورتز، بما وصفها 
أيضًا محاولة تركيا 

»ابتزاز« االتحاد األوروبي 
عبر فتح حدودها 

أمام الالجئين، معتبرًا 
أن التكتل أمام 

»امتحان« حماية 
حدوده الخارجية.

رفض 
»االبتزاز«

يستمر هروب المدنيين 
من إدلب )إبراهيم 

ياسوف/فرانس برس(

خاص تقرير

تتعرض القواعد األميركية في العراق لهجمات )أيمن حنا/فرانس برس(
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سياسة

  شرق
      غرب
إيران: الوكالة الذرية 

تشتبه بأنشطة نووية 
غير معلنة

ــة لــلــطــاقــة  ــيــ ــة الــــدولــ ــالــ قــــالــــت الــــوكــ
الــــذريــــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إن إيــــران 
أضـــــعـــــاف   3 مـــــــن  بـــــأكـــــثـــــر  زادت 
إمداداتها من اليورانيوم املخصب 
ــــال األشــــهــــر الـــثـــاثـــة املـــاضـــيـــة،  خـ
وهــــي تــمــلــك حــالــيــا أكـــثـــر مـــن طن 
ن. وفـــــي تـــقـــريـــر ســــــّري لــهــا، 

ّ
ــز ــ ــــخـ مـ

ــة أنــــهــــا حــــــــددت 3  ــ ــالـ ــ ــــوكـ ذكــــــــرت الـ
مـــواقـــع فـــي إيـــــران ربــمــا يــتــم فيها 
تخزين مواد نووية غير معلنة أو 
بالبرنامج  مرتبطة  أنشطة  تنفيذ 
النووي بدون اإلفصاح عنها، وأن 
طهران لم تسمح ملفتشيها بدخول 

موقعني أواخر يناير املاضي.
)أسوشيتد برس(

سورية: األسد يحدد 
موعد االنتخابات 

التشريعية
النظام السوري بشار  حّدد رئيس 
األســد، أمس الثاثاء، موعد إجراء 
ــــات »مــــجــــلــــس الــــشــــعــــب«  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ انـ
)الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة( املــقــبــلــة في 
13 إبــريــل/نــيــســان. وأصـــدر األســد، 
ــا« لـــأنـــبـــاء،  ــانــ بــحــســب وكــــالــــة »ســ
اإلثنني  »بتحديد  يقضي  مرسوما 
مـــوعـــدًا النــتــخــاب  إبـــريـــل 2020   13
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب« وســـط 

تشكيك في شرعيتها وجدواها.
)فرانس برس(

»طالبان« ال تمانع لقاء 
وفد كابول

ــتــــب  ــكــ ــم املــ ــ ــ ــاسـ ــ ــ أكــــــــــد املــــــتــــــحــــــدث بـ
ــة »طـــــالـــــبـــــان«،  ــركــ ــاســــي لــــحــ ــيــ الــــســ
ســهــيــل شـــاهـــني )الـــــصـــــورة(، أمــس 
الـــثـــاثـــاء، اســتــعــداد الــحــركــة للقاء 
املتواجد  األفغانية  الحكومة  وفــد 
الــدوحــة منذ الجمعة املــاضــي،  فــي 
ــة إلـــــى اتـــفـــاق  ــركـ بـــعـــد تـــوصـــل الـــحـ
ســام مــع الــواليــات املــتــحــدة. وقــال 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن  شـــاهـــني لــــ
ــم تــلــتــق الــــوفــــد لــكــنــهــا  ــ الـــحـــركـــة »لـ
ــذلـــك لــبــحــث تــرتــيــبــات  مــســتــعــدة لـ
تــبــادل األســـــرى«. مــن جــهــتــه، حــّدد 
وزير الدفاع األميركي مارك إسبر، 
ــار الــزمــنــي النسحاب  اإلثــنــني، اإلطـ
أفغانستان،  من  األميركية  الــقــوات 
مستبعدًا زوال العنف بشكل كامل 

بعد توقيع االتفاق.
)العربي الجديد(

كوريا الشمالية تختبر 
مدفعية بعيدة المدى

نـــشـــرت وســـائـــل اإلعــــــام الــكــوريــة 
ــاء، صـــورًا  ــثـــاثـ الــشــمــالــيــة أمــــس الـ
تـــظـــهـــر زعــــيــــم الــــبــــاد كـــيـــم جــونــغ 
»مدفعية  اختبار  أون يشرف على 
بعيدة املدى«، بعدما ذكرت سيول 
أطلقت صاروخني  يانغ  بيونغ  أن 
ــة  ــربــ ــجــ تــ أول  فـــــــــي  ــــني  ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــالـ ــ بـ
ألسلحتها منذ شهور. وأعرب كيم 
عـــن »ارتـــيـــاحـــه الــكــبــيــر« لــلــنــتــائــج، 
»اإلرادة  لــــتــــذكــــر  جـــــنـــــوده  ودعــــــــا 
الـــحـــديـــديـــة والـــحـــمـــاســـة الــوطــنــيــة 
لـــحـــمـــايـــة أرضــــهــــم االشــــتــــراكــــيــــة«، 

بحسب وكالة األنباء الرسمية.
)فرانس برس(

نيوزيلندا: تهديد 
لمسجد في كرايست 

تشيرش

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أمس 
إجــراءهــا تحقيقا بشأن  الــثــاثــاء، 
لــه أحــد املسجدين  تهديد تــعــّرض 
ــســــت تـــشـــيـــرش،  ــرايــ فـــــي مـــديـــنـــة كــ
اللذين شهدا مذبحة نفذها يميني 
متطرف قبل عــام. وذكــرت الشرطة 
 االســـتـــعـــدادات لــذكــرى 

ّ
أنـــه فــي ظـــل

املـــجـــزرة، تــم رصـــد تــهــديــد ملسجد 
النور في املدينة نشر على تطبيق 
ــيـــغـــرام«. مــــن جــهــتــهــا، قــالــت  ــلـ ــيـ »تـ
أرديـــرن  جاسيندا  ــوزراء  الــ رئيسة 
)الــصــورة(، إنــه من الصعب عليها 
نيوزيلندا  مسلمي  بأن  التصديق 

 للكراهية.
ً
ال يزالون عرضة

)فرانس برس(

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــارة األمـــيـــركـــيـــة فــــي بـــيـــروت  ــفــ تـــســـتـــعـــّد الــــســ
الســـتـــقـــبـــال دوروثــــــــي شـــيـــه لـــبـــدء مــهــمــاتــهــا 
كسفيرة لــلــواليــات املــتــحــدة فــي لــبــنــان خلفا 
ــدأت تــقــوم في  إللــيــزابــيــث ريـــتـــشـــارد، الــتــي بــ
ــارات وداعــيــة على  اآلونـــة األخــيــرة بجولة زيـ
ــٍم شــديــٍد 

ّ
املــســؤولــني الــلــبــنــانــيــني، وســـط تــكــت

رسميا  الجديدة  السفيرة  م 
ّ
تسل موعد  على 

مــنــصــبــهــا، بـــعـــدمـــا كـــــان مـــتـــوقـــعـــا أن تــصــل 
إلـــى لــبــنــان فـــي شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 
ــراءات القاسية التي  ــ  اإلجـ

ّ
املــاضــي. وفــي ظــل

تعتمدها اإلدارة األميركية تجاه »حزب الله« 
 من يثبت تعامله معه 

ّ
اللبناني، وتطاول كل

أو مؤسسات  أو رجــال أعمال  من سياسيني 
أو حتى مصارف، تتركز األنظار اليوم على 
دور السفيرة األميركية الجديدة وخلفياتها 

السياسية.
ب من السفارة األميركية في  يقول مصدٌر مقرَّ
 أســبــاب عدم 

ّ
»العربي الــجــديــد«، إن بــيــروت لـ

م شيه، التي تقول عن نفسها إنها تمتلك 
ّ
تسل

28 عــامــا مــن الــعــمــل الــدبــلــومــاســي، مهامها 
بعد، ترتبط بأمور لوجستية إداريــة تتعلق 
باإلجراءات األميركية العادية، وال عاقة لها 

بامللف اللبناني أو بالعاقات بني البلدين.
 الــســفــيــرة الــجــديــدة، 

ّ
ويــلــفــت املـــصـــدر إلـــى أن

هــي بــمــثــابــة »تــــوأم الــرئــيــس دونـــالـــد تــرامــب 
فــي لــبــنــان«، إذ ستكون أكــثــر تــشــددًا وحزما 
فــــي عـــاقـــاتـــهـــا مــــع الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وال 
ــزب الـــلـــه«، ولـــن تــكــون  ســيــمــا املــقــربــة مـــن »حــ
دبلوماسية الطابع كسابقتها ريتشارد التي 
صادق مجلس الشيوخ على تعيينها ملنصب 
ســفــيــرة الــــواليــــات املـــتـــحـــدة لــــدى لــبــنــان في 
السابع عشر من مايو/أيار 2016، واستمرت 
فــي منصبها طـــوال الــســنــوات املــاضــيــة، قبل 
 مكانها. ويضيف 

ّ
أن يتم اختيار شيه لتحل

صالح الدين الجورشي

ــم إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ رئـــاســـة الــحــكــومــة 
ّ
تــســل

 ساسة، وانطلق في مغامرة 
ّ

التونسية بكل
ال يعلم أحـــد إلـــى أيـــن ســتــقــوده أو ستقود 
 
ً
 سها

ً
الــبــاد. لــم يــكــن تشكيل فــريــقــه عــمــا

 في بداية تكليفه، وكادت حكومته 
ّ
كما ظن

الحبيب  مــع سلفه  مثلما حصل  تسقط  أن 
الجملي، لوال قرار حركة النهضة التصويت 
لــهــا فــي الــلــحــظــة األخـــيـــرة. يــمــكــن الــقــول إن 
الـــحـــزام الــبــرملــانــي لــحــكــومــة الــفــخــفــاخ بقي 
ا، حيث لم يتجاوز 129 نائبا بعد جهد 

ّ
هش

كبير، ما من شأنه أن يجعل هامش املناورة 
لدى رئيس الحكومة محدودًا أمام معارضة 
ــر  ــ ــة ومــــتــــعــــددة األطــــــــــــراف. هــــــذا األمـ ــرســ شــ
ــــورى »الــنــهــضــة«،  جــعــل رئـــيـــس مــجــلــس شـ
عــبــد الــكــريــم الــهــارونــي، يــؤكــد مــجــددًا بعد 
التصويت على تشكيلة الحكومة، مواصلة 
»تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــركـــة فــــي مــحــاولــة 
تــوســيــع الــحــكــومــة، وذلــــك بــاالنــفــتــاح على 
ــاج أخــــرى، وتوسيع  ــ ــراٍف جـــديـــدة، وإدمـ ــ أطـ
الـــقـــاعـــدة الــبــرملــانــيــة لــتــمــريــر اإلصـــاحـــات 
الفخفاخ،  التصريح فاجأ  والــقــرارات«. هــذا 
 أن »الــنــهــضــة« قــد تــجــاوزت هــذه 

ّ
الـــذي ظـــن

ما  لحكومته،  الثقة  منحت  عندما  املسألة 
أعطى مؤشرًا إلى أن العاقة بني الطرفني لم 

تستعد عافيتها بعد.
ــادُس حــكــومــٍة تــونــســيــة مــنــذ الــثــورة  تــجــد ســ
نــفــســهــا أمــــام وضــــع اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 
ــو مــا  ــ ــورة، وهــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ يـــتـــســـم بـــالـــصـــعـــوبـــة والـ
 في 

ً
جعل أغــلــب وزرائــهــا ينطلقون مــبــاشــرة

نشاطهم امليداني، في رسالة منهم إلى الرأي 
عاجلة  نتائج  ينتظر  والـــذي  املتحفز،  الــعــام 
وملموسة. لقد طويت مرحلة يوسف الشاهد 
الضخمة،  وإخفاقاتها  النسبية  بنجاحاتها 
الجديد أن يعيد األمل  الفريق  واملطلوب من 
فــي إمــكــانــيــة إخــــراج الــبــاد مــن الــنــفــق الــذي 
دخلت فيه بسبب عدم االستقرار السياسي، 

ــيـــه، تــحــمــل أجـــنـــدة   الـــســـفـــيـــرة شـ
ّ
املــــصــــدر أن

خاصة تتضّمن الكثير من الشروط القاسية 
التي على الحكومة اللبنانية  أن تلتزم بها، 
األميركية،  املــســاعــدات  تلقي  أرادت  فــي حــال 
تجاوزت  التي  منها،  العسكرية  وخصوصا 
عــام 2007 وإلى  أميركي منذ  امللياري دوالر 
تقّدم  لن  املتحدة  الواليات   

ّ
أن اليوم، مضيفا 

أي مساعدة كانت لحكومة عّرابها األساسي 
»حزب الله«، إال إذا ملست إصاحات حقيقية 

وإنقاذية.
وشــكــلــت شــهــادة شــيــه أمـــام لجنة الــعــاقــات 
الــخــارجــيــة فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ األمــيــركــي 
فــي 17 ديــســمــبــر/كــانــون األول املـــاضـــي، من 
في  منصبها  لــتــولــي  عليها  املــصــادقــة  أجـــل 
لــبــنــان، واملــنــشــورة عــلــى مــوقــع الــكــونــغــرس، 
آرائها بخصوص  البعض من  فرصة ملعرفة 
الـــوضـــع الــلــبــنــانــي. ومــمــا قــالــتــه شــيــه، الــتــي 
زارت بــيــروت مــرتــني فــي الــســابــق، إنـــه تكمن 
فــي صــلــب اهــتــمــامــات الـــواليـــات املــتــحــدة في 
لبنان »الجهود من أجل ضمان دولة مستقرة 
ومزدهرة، يمكننا أن نتشارك معها بفعالية، 
القومي في  لتعزيز املصالح الحيوية لأمن 
مع  العمل   

ّ
أن إلــى  وأشـــارت  واملنطقة«.  البلد 

املجتمع الدولي والشعب اللبناني للتصدي 
ــر، يــأتــي حــالــيــا في 

ّ
ألزمــــة االســـتـــقـــرار املــتــعــث

صميم املصالح األميركية في الشرق األوسط 
ويعّد »حاسما لضمان النجاح في جهودنا 
لــهــزيــمــة تنظيم داعــــش، وتــعــزيــز االســتــقــرار 
اإلقــلــيــمــي، ومـــواجـــهـــة تــأثــيــر إيـــــران املــزعــزع 

لاستقرار في املنطقة«.
االنتفاضة  إلــى  شهادتها،  في  تطرقت  كما 
الــلــبــنــانــيــة الــتــي انــطــلــقــت فـــي 17 أكــتــوبــر/

»غــيــر  أنـــهـــا   
ً
مــعــتــبــرة  ،2019 األول  تــشــريــن 

مسبوقة في طبيعتها الوطنية الحقيقية«، 
ــرًا ملــــشــــاركــــة املـــــواطـــــنـــــني الـــلـــبـــنـــانـــيـــني  ــ ــظـ ــ نـ
مــــــن جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الــــــبــــــاد فــــيــــهــــا، ومــــن 
االجتماعية  والــطــبــقــات  الــطــوائــف  مختلف 
ــالــــت شـــيـــه فــي  واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة.  وفـــيـــمـــا قــ
 

ّ
تــؤّيــد حق املــتــحــدة  الــواليــات   

ّ
إن شهادتها 

السلمي،  باالحتجاج  اللبنانيني  املواطنني 
وطالبت باالستمرار في حمايتهم، أشارت 
العمل من  في  السياسية  القيادة  إلــى فشل 
اإلصـــاح، وربطت  االستجابة ملطالب  أجــل 
إقــرار  بــني نــجــاح أي حكومة لبنانية وبــني 
الـــقـــادة الــســيــاســيــني بــالــحــاجــة إلـــى إصــاح 
ى 

ّ
حقيقي ودائم. وأضافت أنه »في حال تبن

الــواليــات   
ّ
فـــإن التغيير،  اللبنانيون  الــقــادة 

الذين  الــذي مارسه أغلب  وأسلوب االرتجال 
تولوا السلطة للمرة األولى في حياتهم.

لم يبق من فريق الشاهد سوى ثاثة وزراء: 
وزيــر الــشــؤون الدينية أحمد عــظــوم، ووزيــر 
الــطــاقــة واملــنــاجــم واإلصــــاح الــطــاقــي منجي 
ــــرزوق، املــســتــقــل واملــشــهــود لــه مــن الجميع  مـ
بالكفاءة والنزاهة، ووزير الشباب والرياضة 
ــة«. هـــذا  ــهـــضـ ــنـ ــة »الـ ــركـ ــد قـــعـــلـــول مــــن حـ ــمـ أحـ
يــعــنــي أن هــنــاك رهــانــا عــلــى تــجــديــد الــــدورة 
الــدمــويــة داخــــل أجـــهـــزة الـــدولـــة، وال يعكس 
ذلك بالضرورة حصول قطيعة بني الفخفاخ 
والشاهد الــذي كــان قــد اخــتــار ترشيح األول 
لــرئــاســة الــحــكــومــة، مــا دفـــع مــراقــبــني وجـــزءًا 
واسعا من النخب السياسية للتساؤل حول 
مدى وجود اختافات جوهرية بني الرجلني 

في االختيارات االقتصادية واالجتماعية.
 مــــن الـــفـــخـــفـــاخ والــــشــــاهــــد مـــســـارًا 

ٍّ
لـــكـــن لــــكــــل

عندما  فجأة  الشاهد  يوسف  ظهر  مختلفا. 
الباجي  الراحل  التونسي  الرئيس  جعل منه 
تجربٍة  بعد  للحكومة  رئيسا  السبسي  قايد 
قــصــيــرة عــلــى رأس إحــــدى كــتــابــات الـــدولـــة، 
فـــي حـــني ُعــــرف الــفــخــفــاخ عــضــوًا قــيــاديــا في 
حــزب »التكتل للعمل والــحــريــات«، ثــم وزيــرًا 
»الترويكا«.  مرحلة  خــال  واملالية  للسياحة 
بعد ذلـــك، انــهــار الــحــزب ووجـــد نفسه خــارج 
الـــبـــرملـــان. ومــــن دون بــقــيــة املـــرشـــحـــني، وجــد 

مؤشرات حتى الساعة على امتداد العقوبات 
عــلــى حــلــفــاء الـــحـــزب فـــي لــبــنــان، والـــتـــي وإن 
حــصــلــت، ســتــزيــد األمــــور ســــوءًا«. ويــؤكــد بو 
 الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة »قــّيــدت في 

ّ
حبيب، أن

الـــســـابـــق حـــركـــة تـــحـــويـــل األمــــــــوال مــــن وإلــــى 
، وهــي 

ّ
ــــرت سلبا عــلــى الــبــلــد كــكــل

ّ
لــبــنــان، وأث

 
ّ
اليوم تعّجل في االنهيار أكثر، وبالتالي، فإن

تداعياتها ال تقتصر على حزب الله«.
»الــعــاقــات   

ّ
أن إلــى  الــســابــق،  السفير  ويشير 

اللبنانية األميركية ليست على أفضل حال، 
في  نفوذها  ألميركا  نفسه،  الوقت  في  ولكن 
 على توسيع هذا النفوذ 

ٌ
لبنان، وهي حريصة

ال قطعه، كما تفعل بعض دول الخليج التي 
تــركــت لــبــنــان نــهــائــيــا. إذ يــجــد األمــيــركــيــون 
ــرورة لــبــقــائــهــم عــلــى الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ ضـ
ــن مــقــابــل  ــكـ ــانـــي، لـ ــنـ ــبـ ــلـ ــيـــش الـ ــجـ ــقــــويــــة الـ وتــ
إصاحات تظهر جدية تعاطي الحكومة مع 
ملفات الفساد وإقرار مبدأ تعزيز الشفافية«. 
وهــــو مـــا تــطــرقــت إلـــيـــه شــيــه فـــي شــهــادتــهــا 

املــســألــة هـــو بــمــثــابــة الـــدعـــوة إلـــى الــفــوضــى، 
وخلق دولة داخل الدولة. من جهتها، تعتبر 
»النهضة« أن هذا الرأي خاطئ دستوريا، ألن 
النظام في تونس برملاني، والنظام الرئاسي 
انقسمت  قد  السلطة  وأن  الثورة،  اختفى مع 
إلـــى ثـــاث. هـــذا االخـــتـــاف لــيــس هــّيــنــا، ومــن 
دون توحيد وجهات النظر، ستبقى السلطة 
 لــلــتــنــازع والــتــجــاذب بــني رئــاســتــي 

ً
مــعــرضــة

الدولة والبرملان.
 في تركيبة الحكومة، إذ 

ٌ
الخاف الثاني كامن

من املعلوم أن االئتاف الحاكم حاليا قائٌم بني 
بقنابل  أشبه  هــي  تناقضات  تشقها  أحـــزاب 
تــزال  ال  عميقة  ثقة  أزمــة  وتسكنها  موقوتة، 
املــعــالــم، حتى بعد مــرور الحكومة.  واضــحــة 
ــراطـــي«  ــقـ ــمـ ــديـ ــار الـ ــيــ ــتــ ــقـــف »الــ ــة، يـ ــهــ ــمـــن جــ فـ
بــيــنــهــمــا  دارت  ــذان  ــ ــلـ ــ الـ الـــشـــعـــب«  ــة  ــ ــركـ ــ و»حـ
واضطرتهما  »النهضة«،  مع  قوية  صراعات 
مـــوازيـــن الـــقـــوى إلــــى الــقــبــول بــالــعــمــل معها 
ضمن حكومة واحدة. في حني تنظر الحركة 
بعني الريبة إلى هذين الحزبني، وخصوصا 
فــي إسقاط  »الــشــعــب«، بعدما تسببا  حــركــة 
حــكــومــة الــجــمــلــي. لــهــذا لـــم تــكــن »الــنــهــضــة« 
مــرتــاحــة لــلــتــقــارب الــشــديــد الــــذي حــصــل في 
البداية بني »الشعب« والرئيس قيس سعّيد، 
وتــعــزز فــي مــا بعد بــني »الشعب« و»التيار« 
ضاغطا  سيكون   

ً
عاما فيه  ورأت  والفخاخ، 

لها  يــكــون  أن  عــلــى  ــّصــر 
ُ
ت مــا جعلها  عليها، 

ــوزراء احـــتـــرامـــا لحجمها  ــ ــ عــــدد واســــع مـــن الـ
البرملاني، وثانيا العمل على توسيع الحزام 

السياسي للحكومة من خال 
إشراك حزب »قلب تونس«

. وإذ نجحت في فرض الشرط األول، تحاول 
ــانـــي مــــن خـــال  ــثـ ــى الـــطـــلـــب الـ ــ اآلن املـــــــرور إلـ
إشـــعـــار الــجــمــيــع بـــكـــون مــســتــقــبــل الــحــكــومــة 
واستمراريتها هما رهن إرادتها باعتبارها 
ــذا األمــر  ــر. وســيــبــقــى هـ ــبـ الــحــزب األول واألكـ
رئاسته  طـــوال  الفخفاخ  على  مسلطا  سيفا 

للحكومة.
ــا املــســألــة الــثــالــثــة فــتــتــعــلــق بــاملــفــاوضــات  أمــ
الصعبة خال شهر مارس/ آذار الحالي مع 
الــدولــي حــول القسط األخير  النقد  صــنــدوق 
مــن الــقــرض الــــذي حــصــلــت عــلــيــه تــونــس من 
الــتــراجــع عنه  الــصــنــدوق، والــــذي ال يمكنها 
ألنها في أشد الحاجة إليه. ويعتبر هذا امللف 
بالكثيرين  دفعت  التي  الشائكة  املسائل  من 
إلى اتهام الصندوق بممارسة الوصاية على 

الباد، ويدفع بها نحو اإلفاس.

ــع الــحــكــومــة  ــتـــحـــدة مـــســـتـــعـــّدة لــلــعــمــل مــ املـ
في  املــدمــر  االقتصاد  بناء  والشعب إلعـــادة 
ــه »ســنــعــمــل مــع أي  لــبــنــان«، مــشــيــرة إلـــى أنـ
ــكــــّرس نــفــســه لــــإصــــاح ويــضــع  شـــخـــص يــ

مصالح اللبنانيني أواًل«.
فــي هـــذا اإلطـــــار، يـــرى ســفــيــر لــبــنــان الــســابــق 
لدى واشنطن، عبدالله بو حبيب، في اتصال 
الواليات   »سياسة 

ّ
أن الجديد«،  »العربي  مع 

املتحدة ذاهبة إلى التشدد، وال سيما لناحية 
العقوبات على حزب الله، إذ ستزداد وتيرتها 
الــوقــت نفسه، ال  فــي املرحلة املقبلة. لكن فــي 

الفخفاخ نفسه الشخصية األقدر لدى رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــيــس ســعــّيــد لــقــيــادة الحكومة 
السياسة محكومة  أن  يعتقد  الجديدة. ومن 

بعلٍم صارم، فهو مخطئ تماما.
الــــيــــوم كــــل الــــــــورش مـــفـــتـــوحـــة، وجــمــيــعــهــا 
التسيير  فــي  وكــفــاءة  عميقا  وعــيــا  تتطلب 
الفخفاخ  الــحــلــول. لكن  ابــتــكــار  وقـــدرة على 
مدعو إلى التركيز في مرحلة أولى وعاجلة 
على ثــاث مسائل تعتبر مهمة جــدًا لخلق 
لــه بالعمل  يــســمــح  مــنــاخ ســيــاســي مستقر 
الــحــصــول على ثقة  واإلنـــجـــاز، ويمكنه مــن 

التونسيني.
يتعلق امللف األول باستمرار أزمة الثقة بني 
رئيس الجمهورية وحركة »النهضة«. ويمس 
هذا الخاف بالصاحيات الدستورية، وهو 
مـــرتـــبـــط بــمــســتــقــبــل الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي فــي 
الباد. يعتبر قيس سعّيد أن تونس لها رأس 
واحد ورئيس واحد، ويرى أن أّي تأويل لهذه 

والــتــي  تعيينها،  عــلــى  املــصــادقــة  فــي جلسة 
استغلتها للترويج لنفسها في كونها قادرة 
سنوات  إلــى   

ً
مستندة منصبها،  تــولــي  على 

تتمتع  التي  الطويلة  الدبلوماسية  الخبرة 
بها.

وبحسب ما يرد على موقع وزارة الخارجية 
 ســيــرة دوروثـــــي شــيــه غنية 

ّ
األمــيــركــيــة، فــــإن

الــدبــلــومــاســيــة، إذ كــانــت تشغل  بــاملــنــاصــب 
الواليات  سفارة  بعثة  رئيس  نائبة  منصب 
املــتــحــدة فــي الــقــاهــرة منذ 2017. وقــبــل ذلــك، 
عـــمـــلـــت كـــنـــائـــبـــة لـــلـــمـــســـؤول الـــرئـــيـــســـي فــي 
الــقــنــصــلــيــة األمـــيـــركـــيـــة الـــعـــامـــة فــــي الـــقـــدس 
ــاعـــدة آلســيــا  ــرة مــكــتــب املـــسـ ــديــ املــحــتــلــة، ومــ
والشرق األدنى في مكتب السكان والاجئني 
والـــهـــجـــرة فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة.  ومــــن بني 
اللغتني  تتحدث  الــتــي  لشيه،  الــبــارزة  املــهــام 
االنكليزية،  جــانــب  إلــى  والفرنسية  العربية 
عملها كمديرة للديمقراطية وحقوق اإلنسان 

في مجلس األمن القومي بالبيت األبيض.

االنتخابات اإلسرائيلية
غانتس، الذي حصل تحالفه »كاحول لفان« 
مـــع تــحــالــف حـــزب »الــعــمــل غــيــشــر« عــلــى 39 
انتخابات  فــي  مقعدًا   43 مقابل  فقط،  مقعدًا 
أنـــه كـــي يشكل  املـــاضـــي. مـــا يــعــنــي  سبتمبر 
جــســمــا مــانــعــا، أو ائــتــافــا حــكــومــيــا ضــيــقــا، 
فإنه بحاجة لقبول حزب »يسرائيل بيتينو« 
بقيادة ليبرمان، الــذي حصل على 7 مقاعد، 
بـــاالنـــضـــمـــام لـــحـــكـــومـــة وائـــــتـــــاف حــكــومــي 
ــة لــــأحــــزاب  ــركـ ــتـ ــة املـــشـ ــمـ ــائـ ــقـ مــــدعــــوم مــــن الـ
الــعــربــيــة. وقـــد خــرجــت األخــيــرة هــي األخـــرى 
منتصرة فــي هـــذه االنــتــخــابــات، إذ زاد عــدد 
ــا يــعــزز  مــقــاعــدهــا مـــن 13 إلــــى 15 مــقــعــدًا، مـ
لتشكيل   

ً
تكون طرفا معطا أن  قدرتها على 

حكومة بقيادة نتنياهو، دون أن يعني أنها 
مــرشــحــة أو قــــادرة عــلــى االنــضــمــام لحكومة 

بديلة بقيادة الجنرال بني غانتس.
وبــالــرغــم مـــن الــنــصــر الــــذي حــقــقــه نتنياهو 
على الصعيد الشخصي والحزبي برفع عدد 
مــقــاعــد »الــلــيــكــود« إلـــى 36 مــقــعــدًا، ومجمل 
مــقــاعــد املــعــســكــر املـــؤيـــد لـــه مـــن 56 إلــــى 59 
مقعدًا، إال أن الطريق أمام تشكيل حكومة ال 
يزال مرصوفا بعراقيل مختلفة، وال سيما أن 
عملية فــرز نحو 10 فــي املــائــة مــن األصـــوات، 
ــــوت، اســتــمــرت مــســاء  أي نــحــو 400 ألــــف صـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، ويــنــتــظــر أن تــنــتــهــي مــســاء 
اليوم األربعاء، لتبدأ بعدها عملية فرز نحو 
ــــوت مــنــفــصــلــة، هــــي إلســرائــيــلــيــني  3500 صـ
الفردي  العزل  لنظام  حاليا  يخضعون  ممن 
ــرًا مــــن دول  ــيــ الـــطـــوعـــي، بــفــعــل عـــودتـــهـــم أخــ

ينتشر فيها فيروس كورونا.
ومــــع أنــــه مـــن الــصــعــب تـــوقـــع انـــقـــاب كبير 
فــــي الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة لــلــتــصــويــت، إال أن 
األحــزاب  أن  قائما، وخصوصا  الخيار يبقى 
ــوات  ــ ــتــــي ســتــســتــفــيــد مــــن أصــ الـــرئـــيـــســـيـــة الــ
الجنود، هي باألساس األحزاب الصهيونية، 
وهي »الليكود« و»كاحول لفان« و»يسرائيل 
غيشر«،  ميرتس  »العمل  وتحالف  بيتينو« 

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد
حيفا ـ ناهد درباس

انـــــــتـــــــصـــــــر رئـــــــــيـــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
ــزب  ــ اإلســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة وزعــــــــيــــــــم حــ
»الـــلـــيـــكـــود« بــنــيــامــني نــتــنــيــاهــو، 
فــي االنــتــخــابــات اإلســرائــيــلــيــة الــعــامــة، التي 
جرت اإلثنني املاضي، على خصمه الرئيسي 
الجنرال بني غانتس. فقد حصل »الليكود«، 
من  املــائــة  فــي   90 نتنياهو، بحسب  بــقــيــادة 
ــم فــــرزهــــا، أمــــس الـــثـــاثـــاء،  ــوات الـــتـــي تـ ــ ــ األصـ
»كاحول  حــزب  على  متقدما  مقعدًا،   36 على 
الذي يتزعمه غانتس بأربعة مقاعد.  لفان«، 
ــفــــان« مــــن 33  وتـــراجـــعـــت حـــصـــة »كــــاحــــول لــ
مقعدًا فــي االنــتــخــابــات األخــيــرة، الــتــي جرت 
فـــي 17 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول املــــاضــــي، إلــــى 32 
مقعدًا، وهو ما عكس نكسة حقيقية، بحسب 
النتائج الحالية للحزب الذي سعى لإطاحة 
التي تربع عليها  بنتنياهو من سدة الحكم 

منذ انتخابات العام 2009.
بالرغم  غانتس،  على  نتنياهو  انتصار  لكن 
رئيس  لــه  يوليها  التي  الكبيرة  األهمية  مــن 
الــحــكــومــة نــفــســه لــجــهــة تــأكــيــد أن حــزبــه هو 
األكبر في إسرائيل، وأن الجمهور اإلسرائيلي 
منحه الــثــقــة مــجــددًا، ظــل مــنــقــوصــا، إذ فشل 
ــزاب  ــ ــ نــتــنــيــاهــو بـــــأن يـــحـــقـــق مــــع بــــاقــــي األحـ
اليميني الحريدي  املنضوية تحت معسكره 
هتوراة«،  و»يــهــدوت  و»شـــاس«،  )»الليكود«، 
و»يــمــيــنــا«( هــدفــه املــعــلــن فــي األيــــام األخــيــرة 
ــــل 120 مـــقـــعـــدًا فــي  ــــو 61 مـــقـــعـــدًا مــــن أصـ وهـ
الــكــنــيــســت، مـــا يــمــكــنــه مـــن تــشــكــيــل حــكــومــة 
ــقـــاعـــد حـــزب  بـــمـ ــة  ــانــ ــعــ ــتــ االســ ــــاف دون  ــتـ ــ ائـ
»يسرائيل بيتينو« بقيادة أفيغدور ليبرمان.
وبــالــرغــم مــن اإلنــجــاز الـــذي حققه نتنياهو، 
املـــائـــة من  فـــي  نــتــائــج 90  فــــإن  األول،  أمــــس 
ــم تـــفـــِض إلــــى حسم  األصـــــــوات الــصــحــيــحــة لـ
قاطع لصالح نتنياهو، أو في املقابل لصالح 

وتحالف »يمينا«، فيما يستبعد أن يصوت 
الجنود لأحزاب الحريدية غير الصهيونية 
)»شاس« و»يهدوت هتوراة«(، التي ال يخدم 
القائمة  الــجــيــش، وال  فــي  ــادة  مــصــوتــوهــا عــ

املشتركة لأحزاب العربية.
ومــع ظهور النتائج، أمــس، فقد بــدا واضحا 
أنـــهـــا ال تــعــنــي بـــالـــضـــرورة حــســمــا لــصــالــح 
حـــكـــومـــة بـــرئـــاســـة نـــتـــنـــيـــاهـــو، وأنــــهــــا تــنــذر 
ــة الــســيــاســيــة فــي إســرائــيــل،  بــاســتــمــرار األزمــ
فــي حـــال لــم يــطــرأ تغيير عــلــى مــوقــف حــزب 
»يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو« بــقــيــادة لــيــبــرمــان، ولــم 
يـــقـــرر لــيــبــرمــان االنـــضـــمـــام بـــشـــروط معينة 
ليبرمان  أن  نتنياهو. ومع  برئاسة  الئتاف 

ــن، خــــال املـــعـــركـــة االنــتــخــابــيــة، أن عهد  ــلـ أعـ
ــال، أمـــس،  ــــى، إال أنـــه قــ نــتــنــيــاهــو انــتــهــى وولـ
فــي تعقيبه عــلــى نــتــائــج األصـــــوات الــتــي تم 
فرزها، إن الكتلة البرملانية لحزبه ستجتمع، 
غـــدًا الــخــمــيــس، لــتــبــت نــهــائــيــا فـــي وجــهــتــهــا، 
لدعم  تتجه  أم  نتنياهو  معسكر  تــدعــم  هــل 

معسكر غانتس.
ــيـــة فــي  ــمـ ــنـــت مــــصــــادر رسـ ــلـ ــل، أعـ ــابــ ــقــ فــــي املــ
ــاء، أن نــتــنــيــاهــو  ــاثــ ــثــ ــيــــكــــود«، أمـــــس الــ ــلــ »الــ
ــي الــكــنــيــســت  ــاء فــ ــع أعــــضــ بـــــدأ اتــــصــــاالتــــه مــ
ــه، لـــم يــتــم الــكــشــف  مـــن املــعــســكــر املــنــاهــض لــ
ــم، فــــي مــــحــــاولــــة الســتــمــالــتــهــم  ــهـ ــتـ عــــن هـــويـ
لـــانـــشـــقـــاق عــــن أحـــزابـــهـــم األم واالنـــضـــمـــام 

إلـــى ائــتــاف بــقــيــادتــه. وقـــد أشــهــر نتنياهو 
بنفسه هذا األمــر، عندما قال، في مقابلة مع 
اإلذاعــة اإلسرائيلية، صباح االثنني، في يوم 
االنتخابات، إن معسكره يقترب من تحقيق 
هــدف 60 مــقــعــدًا، لكن فــي حــال لــم يصل إلى 
61 مــقــعــدًا فــإنــه يحمل مــفــاجــآت كــثــيــرة وأن 
عــضــو الــكــنــيــســت اإلثـــيـــوبـــي األصـــــول غـــادي 
يبركان، الذي انتقل خال املعركة االنتخابية 
إلــــى مــعــســكــر »الـــلـــيـــكـــود« لـــن يـــكـــون األخــيــر 
الذي يفعل ذلك، وأنه يعتزم القيام بمحاولة 
الستمالة أعــضــاء مــن األحـــزاب املــعــارضــة له 

لانضمام إلى ائتافه الحكومي.
ورشحت وسائل اإلعام، مدفوعة بتسريبات 

من جهات في »الليكود«، أن املرشحني لهذا 
األمر هم إما النائب أورلي ليفي أبوكسيس، 
مــن تحالف »الــعــمــل غيشر مــيــرتــس«، أو كل 
ــاز هـــنـــدل وعــومــر  مـــن تــســفــي هــــــاوزر ويــــوعــ
يــنــكــلــوفــيــش، مــن حـــزب »كـــاحـــول لـــفـــان«، وال 
آراء يمينية  بــحــمــل  مــعــروفــون  أنــهــم  ســيــمــا 
تــعــاون مستقبلي،  أي  ويــرفــضــون  مــتــطــرفــة 
ولو من خارج االئتاف الحكومي مع القائمة 
ــــان رئــيــس  املــشــتــركــة لـــأحـــزاب الــعــربــيــة. وكـ
ــــودة، قد  الــقــائــمــة املــشــتــركــة، الــنــائــب أيــمــن عـ
الــجــديــد«، أمس  »العربي  لـ فــي تصريح  قــال، 
الــثــاثــاء: »قــبــل أربــعــة أشــهــر، أردنــــا إســقــاط 
نــتــنــيــاهــو. لــيــس فــقــط ألنــــه املـــحـــرض األكــبــر 

والــيــمــيــنــي األخـــطـــر بــالــســابــق، وإنـــمـــا أيــضــا 
القرن. غانتس تبنى  من أجل إسقاط صفقة 
في الشهر األخير أيضا صفقة القرن وأيضا 
الضم أحادي الجانب  وأيضا أغلبية يهودية. 
إمكانية  أي  للحديث عن  أي مجال  يوجد  ال 
ألي تــوصــيــة فــي ظــل هـــذه املـــواقـــف«. وأعــلــن 
الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  التجمع  كتلة  رئــيــس 
أمطانس شحادة، هو اآلخــر، في مقابلة مع 
اإلذاعة اإلسرائيلية العامة، أن نواب التجمع 
يوصوا  لن  املشتركة،  القائمة  ضمن  الثاثة 

ولن يدعموا ترشيح غانتس.
ومــن املــقــرر بحسب الــجــدول الــزمــنــي املعلن، 
ــيــــوم األربـــــعـــــاء، عــمــلــيــة  ــاء الــ أن تــنــتــهــي مـــسـ

فـــرز أصــــوات الــجــنــود واملــســاجــني واملــرضــى 
واملـــاحـــني، لــتــبــدأ فـــي ســـاعـــات مــســاء الــيــوم 
اإلسرائيليني  أصـــوات  فــرز  عملية  األربـــعـــاء، 
ــة، بــفــعــل  ــراكــــز خــــاصــ الــــذيــــن اقـــتـــرعـــوا فــــي مــ
الـــخـــوف مـــن إصــابــتــهــم بـــفـــيـــروس كـــورونـــا، 
حــيــث ســيــقــوم مــوظــفــو لــجــنــة االنــتــخــابــات 
ــوات.  ــ املــركــزيــة بــأنــفــســهــم بــعــمــلــيــة فـــرز األصـ
ووفـــقـــا لــلــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة، فمن 
والرسمية  النهائية  النتائج  تعلن  أن  املقرر 
يــوم غــد، الخميس. وإذا ســار كــل شــيء وفقا 
للجدول الزمني املعلن، فإنه سيكون بمقدور 
رئيس الــدولــة رؤبــني ريفلني بــدء املــشــاورات 
يوم  البرملانية،  الكتل  ممثلي  مــع  القانونية 

االثــنــني املــقــبــل، لتحديد هــويــة املــرشــح الــذي 
سيكلف بتشكيل الحكومة املقبلة.

نزاهة  قدمته جمعية  التماسا  فــإن  ذلــك،  مــع 
الـــحـــكـــم لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، مـــطـــالـــبـــة إيـــاهـــا 
لرئيس  بتحديد مقاييس ومعايير واضحة 
ــة تـــحـــول دون تــكــلــيــف مـــرشـــح تــوجــد  الــــدولــ
باملحاكمة  وقــرار  اتهام رسمية  لوائح  ضــده 
بــتــهــم تــلــقــي الـــــرشـــــاوى والـــفـــســـاد وخــيــانــة 
املقبلة.  الــحــكــومــة  لتشكيل  الــعــامــة،  األمـــانـــة 
وقضائية  جــهــات سياسية  اســتــبــعــدت  وقـــد 
أن تتدخل املحكمة اإلسرائيلية العليا، بفعل 
نتائج االنتخابات، في هذه املسألة، وأن ترد 
الدعوى تحت بند أن هذه القضية سياسية 
ولــيــســت قــضــائــيــة، وخــصــوصــا أن الــقــانــون 
مواصلة  حكومة  لرئيس  يجيز  اإلسرائيلي 
عمله في منصبه وهو يخضع ملحاكمة، إلى 
حــني صـــدور قـــرار قــضــائــي نــهــائــي بــاإلدانــة. 
وادعـــــت جــمــعــيــة نـــزاهـــة الــحــكــم، عــلــى لــســان 
ــا، أن  ــ ــراغـ ــ ــيـــســـور إلــــعــــاد شـ ــبـــروفـ مـــديـــرهـــا الـ
بل  منتخب،  حكومة  رئــيــس  ليس  نتنياهو 
ومرشح  أعمال  تصريف  حكومة  رئيس  هو 
ــة الــحــكــومــة، وبــالــتــالــي على  ــاسـ ملــنــصــب رئـ
املــحــكــمــة الــعــلــيــا أن تــصــدر قــــرارًا تصريحيا 

 لتكليفه بتشكيل الحكومة.
ً
بأنه ليس أها

وستشهد إسرائيل في األيام القريبة املقبلة 
اســتــمــرار حــالــة عــدم اليقني بــقــدرة نتنياهو 
على تشكيل حكومته الخامسة، مع سيل من 
الكنيست  أعضاء  عن هوية  املتناقلة  األنباء 
ــتــــركــــون أحــــزابــــهــــم وقـــوائـــمـــهـــم  ــــد يــ ــــن قـ ــــذيـ الـ
االنتخابية لصالح االنضمام الئتاف بقيادة 
نتنياهو مــن جهة، واحــتــمــاالت االتــجــاه إلى 
إذا فشل  املطاف،  انتخابات رابعة في نهاية 
نــتــنــيــاهــو بتشكيل حــكــومــة خــامــســة، ســواء 
أو حكومة وحــدة وطنية مع  ائتافية  كانت 
أو جزء من مركبات  لفان«،  تحالف »كاحول 
ــزاب  ــ ــة أحـ  مــــن ثـــاثـ

ً
الـــتـــحـــالـــف املــــكــــون أصــــــا

مستقلة.

سيرة شيه غنية بالمناصب الدبلوماسية )فيسبوك(

هامش المناورة لدى الفخفاخ محدود )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty( نتنياهو يحاول استمالة نواب من أحزاب أخرى

على الرغم من النصر الذي حققه رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو، في االنتخابات، 
فإنه لم يصل إلى مرحلة القدرة على تأليف حكومة لوحده، وهو يحتاج إلى حزب أفيغدور 
ليبرمان، أو شق صفوف أحزاب أخرى. وفيما أقر منافسه بني غانتس بالهزيمة و»خيبة األمل«، 

بعدما حصل تحالفه »كاحول لفان« مع تحالف حزب »العمل غيشر« على 39 مقعدًا فقط، 
خرجت القائمة المشتركة لألحزاب العربية منتصرة في هذه االنتخابات، إذ زاد عدد مقاعدها، 

ما يعزز قدرتها على تعطيل حكومة بقيادة نتنياهو
قضية

كتلة ليبرمان ستجتمع نصر لنتنياهو بال حسم
غدًا الخميس، لتبت 
نهائيًا في وجهتها

طريق نتنياهو لتشكيل 
حكومة ال يزال مرصوفًا 

بعراقيل مختلفة

السفيرة الجديدة 
هي بمثابة »توأم 

ترامب في لبنان«

تجد الحكومة نفسها 
أمام وضع اقتصادي 

واجتماعي صعب

من المنتظر أن تصل 
دوروثي شيه إلى لبنان 

في األيام المقبلة لتتسلّم 
مهمتها كسفيرة 

جديدة للواليات المتحدة 
في لبنان

انطلقت حكومة إلياس 
الفخفاخ التونسية في 

مغامرٍة صعبة، تقتضي 
السير بين األلغام لمعالجة 

ملفات شائكة تنتظرها

صائب  الفلسطينية،  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  اللجنة  سرّ  أمين  اعتبر 
هو  الكنيست،  انتخابات  في  »الليكود«  فوز  أن  )الــصــورة(،  عريقات 
والضّم  االستيطان  لسياسة  فــوز 
عبر  ــال  وق العنصري.  والفصل 
االستيطان  ــاز  ف »لــقــد  ــتــر«:  »تــوي
والضّم واألبرتهايد، نتنياهو قرّر أن 
ما  هو  والصراع  االحتالل  استمرار 
واالزدهار،  التقدم  إلسرائيل  يجلب 
العنف  دوامــة  يكرس  أن  فاختار 
ــة  والــتــطــرف والــفــوضــى وإراقـ

الدماء«.

عريقات: فوز االستيطان والضّم

تونس سيرة
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أمام  الباب  سالمة  غسان  ليبيا  إلى  األممي  المبعوث  استقالة  تفتح 
تصاعد المعارك بين طرفي الصراع، حكومة الوفاق وخليفة حفتر، 
بديل  تعيين  األراضي، قبل  أكبر قدر من  للسيطرة على  في محاولة 

عن سالمة

تكشف مصادر 
مصرية وإثيوبية 

لـ»العربي الجديد« 
عن سبب جديد 

ساعد بانهيار 
مفاوضات سّد 

النهضة، إلى جانب 
عرقلة أديس 

أبابا، ويتمثّل في 
خالفات داخل 

اإلدارة األميركية 
نفسها، وتحديدًا 
بين وزارتي الخزانة 

والخارجية، بشأن 
خطة التعامل مع 

الملف وطبيعة 
الدور األميركي فيه

67
سياسة

الجديد« أن »اتهامات خليفة حفتر لحكومة 
الـــوفـــاق بــأنــهــا مــنــاصــرة لـــإرهـــاب ال أســـاس 
لها مــن الــصــحــة«، مــذكــرًا بــأن »قـــوات الــوفــاق 
خاضت حربًا ضد »داعــش« في ليبيا قضى 
خاللها ما يفوق 700 أمني ليبي، كما قادت 
عمليات أمــنــيــة واســعــة فــي أكــثــر مــن منطقة 
ونــجــحــت بــمــســاعــدة دولــيــة فــي الــقــبــض على 

مسلحني تابعني لداعش وأنصار الشريعة«.
وِأشــــار إلـــى أن حــكــومــة الــوفــاق ستنتقل من 
 :

ً
مــرحــلــة الـــدفـــاع إلـــى مــرحــلــة الــهــجــوم، قــائــال

»لـــن نــســمــح بـــأن يــســتــمــر حــفــتــر فـــي هجومه 
وإرســـال  طرابلس  تدمير  وفــي  املدنيني  على 
الصواريخ على رؤوس ساكنيها وليس لديه 
فرصة لدخول العاصمة، وما عليه إال أن يعي 
ــــوده فـــي مـــداخـــل طــرابــلــس وفــــي خط  أن وجــ
قتال مع حكومة الوفاق إجرام دولي وسيجد 
 أو أســـيـــرًا«. ووجـــه باشاغا 

ً
قــتــيــال إمـــا  نفسه 

رسالة لحفتر وقواته بأن مساعيه في دخول 
طرابلس فشلت وأن مليشياته لن تكون قادرة 

على التقدم أكثر.
وفـــي ظـــل عــــودة مـــؤشـــرات الــتــصــعــيــد، بـــرزت 
مواقف عدة تدعو لإسراع في تعيني خليفة 
لسالمة. وأعــرب السفير األميركي لدى ليبيا 
ريتشارد نــورالنــد، في بيان نشر على موقع 
الــثــالثــاء، عن  أمــس  السفارة على »فيسبوك« 
تــطــلــع بـــــالده لــتــعــيــني مــبــعــوث أمـــمـــي جــديــد 
»اســــتــــئــــنــــاف الـــــحـــــوار بــني  خـــلـــفـــًا لـــســـالمـــة لـــــ
إن »سالمة تمكن على مدار  الليبيني«. وقــال 
العامني املاضيني بمهارة من بناء إطار يمكن 
استخدامه من ِقَبل الباحثني عن السالم حقًا 
إلنهاء الصراع«، مؤكدًا ضرورة »تعيني خلف 
ملــواصــلــة عمل ســالمــة واســتــئــنــاف الــحــوارات 
األمــم  تيسرها  الــتــي  الليبيني  بــني  الــداخــلــيــة 
املــتــحــدة فــي املــجــاالت األمــنــيــة واالقــتــصــاديــة 

والسياسية«. 
وتسّبب إعالن سالمة استقالته عبر حسابه 
على »تويتر« بجدل في أروقــة األمــم املتحدة 
فــي نــيــويــورك. فــبــعــد قــرابــة الــســاعــة ونصف 
الـــســـاعـــة عــلــى تــغــريــدتــه مـــســـاء اإلثــــنــــني، أكــد 
املــتــحــدث الــرســمــي بــاســم األمـــني الــعــام لألمم 

خارج فريق البعثة نظرًا لعدم تمكن الفريق 
الحالي، وعلى رأسه سالمة، من تحقيق أي 

نتائج.
عامني  بعد  ســالمــة،  استقالة  اعتبار  ويمكن 
ونــصــف الــعــام عــلــى تسلمه مــنــصــبــه، والــتــي 
أثـــــــارت جــــــداًل داخــــــل أروقـــــــة األمــــــم املـــتـــحـــدة، 
ــرارًا مــتــأخــرًا بالفشل فــي إحـــداث خــرق في  إقــ
ليبيا،  في  املتصارعني  الطرفني  تعنت  جــدار 
إلــى نقطة  الليبي  كما أنها قد تعيد الصراع 
ــد انـــهـــيـــار  ــعـ الــــصــــفــــر. وجــــــــاءت اســـتـــقـــالـــتـــه بـ
االتــفــاق عليها في برلني في  التي تم  الهدنة 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، إذ واصــلــت 
الليبية  العاصمة  مليشيات حفتر استهداف 
يومني  بعد  استقالته  جـــاءت  كما  طــرابــلــس. 
مـــن مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده فـــي جــنــيــف، في 
ــام اجـــتـــمـــاعـــات املــــســــار الـــســـيـــاســـي الــتــي  ــتـ خـ
تمت مقاطعتها من حكومة الوفاق ومجلس 
الــنــواب فــي طــبــرق، حــذر خــاللــه مــن »مخاطر 
تحول الحرب الليبية إلى حرب إقليمية على 
األرض الــلــيــبــيــة، بــســبــب وجــــود أطــــراف غير 
لــيــبــيــة تــشــتــرك مـــن قــريــب أو مـــن بــعــيــد بــهــذا 
اإلحباط واضحًا على سالمة  وكــان  القتال«. 
فـــي املـــؤتـــمـــرات الــصــحــافــيــة الــتــي عــقــدهــا في 
إنــه لم يتمكن من تقريب وجهات  إذ  جنيف، 

النظر بني السراج وحفتر.
ولم تتأخر تداعيات استقالة حفتر في الظهور 
ميدانيًا، جراء عودة تصعيد مليشيات حفتر 
في محيط العاصمة طرابلس، فيما أعلن وزير 
الــداخــلــيــة بــحــكــومــة الـــوفـــاق، فــتــحــي بــاشــاغــا 
الــوفــاق ستعمل قريبًا على  أن قــوات حكومة 
طرد مليشيات حفتر من طرابلس، في الوقت 
الـــذي أعـــرب فيه عــن أســفــه الستقالة سالمة، 
أن استقالته ستصعب  تــغــريــدة،  فــي  مــؤكــدًا، 
األوضــاع في ليبيا. وأضــاف »من الصعب أن 
ليبيا«.  فــي  الــعــمــل  آخـــر مهمة  مــبــعــوث  يقبل 
وأكــــد بــاشــاغــا، خـــالل مــؤتــمــر صــحــافــي ُعقد 
القوات  أن  اإلثــنــني،  مساء  تونس  بالعاصمة 
التابعة لحكومة الوفاق على أهبة االستعداد 

للرد على هجمات حفتر »بالحديد والنار«،
»الـــعـــربـــي  ــديــــث لــــ ــــي حــ ــا فـ وأوضـــــــــح بــــاشــــاغــ

املــتــحــدة، ستيفان دوغـــاريـــك، أن ســالمــة كــان 
ــام أنــطــونــيــو  ــعـ ــد قـــــّدم اســتــقــالــتــه لـــألمـــني الـ قـ
غوتيريس وطلب إعفاءه من مهامه كمبعوثه 
إلى ليبيا، وأن تلك االستقالة جاءت عن طريق 

رسالة إلكترونية بعثها سالمة لغوتيريس.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــطــلــعــة،  ــ ــــصـ ــــت مـ ــحـ ــ ورجـ
األمني   

ّ
أن نيويورك،  في  الجديد«،  »العربي  لـ

يــَر تلك الرسالة إال الحقًا. وهــذا ما  العام لم 
األمــم  أروقـــة  التي ضربت  الحيرة  تلك  يفسر 
املــتــحــدة فــي نــيــويــورك، واملــفــاجــأة، حــيــث لم 
يــــأِت اإلعــــالن عــن طــريــق دوغـــاريـــك، الــــذي لم 
»تــويــتــر«، بحسب  مــن  إال  باالستقالة  يعرف 
»الــعــربــي الــجــديــد«. وقـــال،  ــده األخــيــر لـــ مــا أكـ

ردًا على سؤال حول سبب خروج اإلعالن من 
حساب سالمة وليس من مكتب غوتيريس، 
السيد سالمة   

ّ
أن إن »مــا يمكننا تأكيده هو 

ــراره فــي تــغــريــدة عــلــى تــويــتــر. وهــذه  أعــلــن قــ
أول مرة سمعنا بها عن االستقالة. تحدثت 
مـــع األمـــــني الـــعـــام قــبــل أن آتــــي إلــــى املــؤتــمــر 
الــصــحــافــي الـــيـــومـــي«. وأكـــــد دوغــــاريــــك أنــه 
حــصــل عــلــى رســـالـــة إلــكــتــرونــيــة مـــن ســالمــة 
يــشــرح فــيــهــا قــــراره وطــلــبــه بـــأن يــتــم إعــفــاؤه 
مــن مــهــامــه ألســبــاب صــحــيــة. وأضــــاف »كما 
قلت فــإن األمـــني الــعــام يثمن كــل املــجــهــودات 
الــتــي قــام بها ســالمــة، وقــيــادتــه لبعثة األمــم 
املــتــحــدة فـــي أوقـــــات صــعــبــة. وســنــعــمــل اآلن 

عــلــى انــتــقــال ســلــس«.  ومـــا يــؤكــد أن مجلس 
ف السفير 

ْ
األمن فوجئ باستقالة سالمة، كش

الصيني تشانغ جــيــون، الــذي تــتــرأس بــالده 
مجلس األمـــن لــهــذا الــشــهــر، أن املــجــلــس كــان 
الشهر  إلــى ســالمــة خــالل  يخطط لالستماع 
الــحــالــي بــشــأن الـــتـــطـــورات فـــي لــيــبــيــا. ولــعــل 
ــانــــت فــي  ــة كــ ــالـــة ســــالمــ ــقـ ــتـ ــأة فــــي اسـ ــاجــ ــفــ املــ
الحديث  دار  فقد  حصولها،  فــي  ال  توقيتها 
عن احتمال استقالته في أروقة األمم املتحدة 
فـــي نـــيـــويـــورك ســابــقــًا، لــكــن أعـــضـــاء مجلس 
ــــني الـــعـــام لــألمــم املــتــحــدة رغــبــوا  األمــــن واألمـ
بــاســتــمــراره فــي مهمته، على الــرغــم مــن عدم 
تــحــقــيــقــه نــجــاحــًا كــبــيــرًا، ألن الــحــقــائــق على 

األرض كــانــت تــســبــقــه بــعــشــر خـــطـــوات كلما 
تــقــدم هــو خــطــوة. ولــم تكن األطـــراف الليبية 
ــل إن  ــل، بــ ــكـ ــا الـــتـــي تــعــمــل بـــهـــذا الـــشـ وحــــدهــ
دول املــنــطــقــة، مــن مــصــر واإلمـــــارات وتــركــيــا، 
واألطـــراف الــدولــيــة، كروسيا ودول أوروبــيــة 
 األطــــراف 

ّ
ــل وغــيــرهــا، مــســتــمــّرة فــي تــزويــد كـ

بــالــســالح، فــي الــوقــت الــذي تــصــّوت فيه هذه 
الــدول على قــرارات مجلس األمــن التي تمنع 
تــصــديــر األســلــحــة وتــتــحــدث عـــن أنـــه ال حل 

عسكريًا للصراع.
وفي السياق، وصف وزير الخارجية األملاني 
هايكو ماس، في تصريح أمس خطة سالمة 
لحوار  ناجحة  »بداية  بأنها  ليبيا  في  للحل 
ليبي داخــلــي«، لكنه أشــار إلــى أن الطريق ال 
الــدولــي لتحقيق  أمـــام املجتمع   

ً
يـــزال طــويــال

االســتــقــرار والـــســـالم فــي لــيــبــيــا، فــيــمــا تشكل 
اســتــقــالــة ســـالمـــة انــتــكــاســة مــؤقــتــة لــجــهــود 
متفائلة  كانت  التي  األوروبــيــة  الـــدول  بعض 
ــرًا االلــــــتــــــزام بـــحـــظـــر تــصــديــر  ــ ــيـ ــ بــــــأن يـــتـــم أخـ
قــرار االتحاد األوروبــي  لليبيا بعد  األسلحة 

بإرسال بعثة جديدة للمراقبة. 
فــتــبــايــنــت اآلراء مــن استقالة  لــيــبــيــا،  فــي  أمـــا 
سالمة. وأعربت وزارة الخارجية في حكومة 
األممية  البعثة  لجهود  تقديرها  عن  الــوفــاق 
لــدى ليبيا »مــن أجــل وقــف إطــالق الــنــار«، من 
وأملت،  ســالمــة.  استقالة  على  تعلق  أن  دون 
في بيان أمس الثالثاء، في أن »تسهم جهود 
فــي توقف األطـــراف الخارجية  األمــم املتحدة 
عــن دعـــم مــحــاولــة زعــزعــة األمــــن واالســتــقــرار 
فـــي لــيــبــيــا«. ودعــــت املــجــتــمــع الـــدولـــي إلدانـــة 
اعتداء مليشيات حفتر على طرابلس »بشكل 
صريح وواضح، وعدم املساواة بني الشرعية 

والخارجني عليها«. 
مـــن جــهــتــه، وصــــف عــضــو مــجــلــس الـــنـــواب 
استقالة  دغــيــم خــبــر  زيـــاد  بــطــبــرق  املجتمع 
»السيئ«. وقــال، بعد أن أثنى على  بـ سالمة 
لقناة  السياسي، في تصريح  تاريخ سالمة 
ــنـــني املـــاضـــي، »نــعــم  تــلــفــزة مــحــلــيــة لــيــل اإلثـ
ــذه طــبــيــعــة  ــ ــكـــن هـ ــان ســــالمــــة، ولـ ــأ غـــسـ ــطـ أخـ
األمــــور ونــصــيــب كــل مجتهد، ومـــن الصعب 

 أفضل منه«. وطالبه بالرجوع 
ً
أن نجد بديال
عن استقالته.

ورغـــم طــول فــتــرة بــقــائــه، ملــدة عــامــني ونصف 
العام، فإن سالمة لخص نجاحاته بالقول في 
تغريدة استقالته، اإلثنني املاضي، »عقدت قمة 
برلني، وصدر القرار 2510، وانطلقت املسارات 
الثالثة )العسكرية والسياسية واالقتصادية 
ــردد الـــبـــعـــض«. واعــتــبــر  ــ ــم تـ فـــي جـــنـــيـــف(، رغــ
املــحــلــل الــســيــاســي الليبي مــــروان ذويــــب، في 
»رغم  تعبير  أن  الجديد«،  »العربي  لـ تصريح 
تــــردد الــبــعــض« اخــتــزل الــكــثــيــر مــن األســبــاب 
الحقيقية وراء استقالة سالمة. ورأى أن اتهام 
ــراف لـــســـالمـــة، أخــــيــــرًا، بــالــتــحــيــز  ــ ــ جــمــيــع األطـ
ــــراف أوصـــدت  وعـــدم الــحــيــاد »أكـــد لــه أن األطـ
أبــوابــهــا أمــامــه، ولــن يستطيع إرغــامــهــا على 
الثالثة«.  املــســارات  فــي مباحثات  االســتــمــرار 
وأشار إلى أن »تصاعد وتيرة القتال، وتوسع 
رقعتها، على يد قــوات حفتر صعبا إلى حد 

كبير مهمة سالمة«.
الليبي  السياسي  الباحث  وفــي حــني وصــف 
ــه شــخــصــيــة  ــأنــ ــة بــ بـــلـــقـــاســـم كـــــشـــــادة، ســــالمــ
ــة والـــــقـــــدرة عــلــى  ــ ــــرونـ ــن املـ تــمــتــلــك الـــكـــثـــيـــر مــ
مــســايــرة املــســتــجــدات املــتــســارعــة الــتــي كانت 
التوسعية  تفرزها في كل مــرة حــروب حفتر 
فــي الــبــالد، فإنه اعتبر، فــي املــقــابــل، أن »هــذه 
املميزات أوقعته في فخ الدول الداعمة لحفتر. 
الفرنسية،  السياسة  أنه مقرب من  فاملعروف 
وله عالقة ببعض أمراء أبوظبي الذين أوقعوه 
في شرك اتفاق أبوظبي في فبراير/شباط من 
العام املــاضــي«، في إشــارة إلــى توصل حفتر 
والسراج إلى اتفاق إلنهاء املرحلة االنتقالية 

في ليبيا من خالل انتخابات عامة. 
واعتبر ذويـــب أن أبـــرز إخــفــاقــات ســالمــة هي 
ــارات، مــوضــحــًا أن  تــفــتــيــت الـــحـــل إلــــى 3 مــــســ
»مــحــاولــتــه إبــعــاد الــعــســكــري عــن الــســيــاســي، 
ــت كــل  ــ ــــوضـ ــادي، قـ ــ ــار اقــــــتــــــصــ ــ ــسـ ــ وإطـــــــــــالق مـ
التأثيرات  مساعيه في برلني، وسهلت عودة 
ــمـــوه، عبر  الــخــارجــيــة. فــقــد وجـــد حفتر وداعـ
ــفــــرصــــة لـــكـــســـب وقـــت  ــار الــــعــــســــكــــري، الــ ــ ــــسـ املـ
إضافي لتكديس املزيد من األسلحة«. وأطلق 
سالمة ثالثة مسارات للمفاوضات، سياسي 
بني  عليها  للتفاوض  وعسكري،  واقتصادي 
ــن الــقــرار  ــزاع. وتــبــنــى مــجــلــس األمــ ــنـ طــرفــي الـ
2510 الذي يدعم مخرجات مؤتمر برلني، بعد 
مخاض عسير ومباحثات مضنية بني الدول 
األعــضــاء فــي مجلس األمـــن، وخصوصًا بني 
روسيا والصني من جهة، والواليات املتحدة 
أخرى.  وأملانيا من جهة  وبريطانيا وفرنسا 
وأخــيــرًا، قــّرر االتــحــاد األوروبـــي إرســال بعثة 
جــديــدة ملــراقــبــة تطبيق حــظــر األســلــحــة. ذلــك 
الحظر الذي لم تعد أي من الدول التي تخرقه، 

تحاول حتى التستر على ذلك.
استقالة سالمة ستعقد  أن  فيه  شــك  ال  ومما 
مــهــمــة االتـــحـــاد األوروبـــــي الــجــديــدة، فسالمة 
الــــــذي مـــكـــث فــــي مــنــصــبــه ألكـــثـــر مــــن ســنــتــني 
ونصف السنة، كان املبعوث السادس لليبيا. 
ولم يتمكن سالمة من تحقيق تقدم ملموس 
ــــن املــــــســــــارات الــــثــــالثــــة، الـــعـــســـكـــري  ــــي أي مـ فـ
جنيف  فمباحثات  والسياسي.  واالقتصادي 
العسكرية »5+5« ظلت تراوح مكانها، وكذلك 
املفاوضات السياسية. كما سّمت األمم املتحدة 
في أكثر من تقرير حول حظر األسلحة عددًا 
من الدول، بما فيها تركيا واإلمــارات واألردن 
ومـــصـــر، ودول غــربــيــة، إضـــافـــة إلــــى مــرتــزقــة 
وغـــيـــرهـــم،  وتــــشــــاديــــني  ــــني  ــيـ ــ ــودانـ ــ وسـ روس 
كجهات تخرق حظر تصدير األسلحة لليبيا. 

ولم يؤِد ذلك إلى أي نتيجة تذكر.

الصراع الليبي يعود 
إلى نقطة الصفر

دور أميركي في انهيار مفاوضـات سّد النهضة

الثالثاء،  افتتح النظام السوري، أمس 
وتم  دمشق،  في  الليبية  السفارة 
غير  طــبــرق  لحكومة  تسليمها 
إلى  التابعة  ــً،  ــي دول بها  المعترف 
حفتر،  خليفة  المتقاعد  ــواء  ــل ال
وبحسب  سنوات.   8 توقفها  بعد 
للنظام،  الــتــابــعــة  »ســـانـــا«،  ــة  ــال وك
إلى  الليبية  السفارة  تسليم  تم  فقد 
»الحكومة« المؤقتة، بعد أن وّقع 
ــطــرفــان، فــي دمــشــق، مــذكــرة  ال
السفارات.  افتتاح  إلعــادة  تفاهم 
ومع توقيع المذكرة، أصبح النظام 
السوري أول من يعترف بـ»حكومة« 

حفتر.

تسليم السفارة 
بدمشق لحفتر

قضية

خاص

طرابلس ـ العربي الجديد 
نيويورك ـ ابتسام عازم

األممي  املبعوث  مهمة  كانت  إذا 
ــا غـــســـان  ــيـ ــبـ ــيـ املـــســـتـــقـــيـــل إلـــــــى لـ
سالمة في التقريب بني الطرفني 
والــلــواء  الــســراج  فائز  املتصارعني، حكومة 
املتقاعد خليفة حفتر، بدت شبه مستحيلة 
طــــوال عــامــني ونــصــف الـــعـــام، ودفــعــتــه إلــى 
ــتــــســــالم وتـــقـــديـــم اســـتـــقـــالـــتـــه أول مــن  االســ
أمس االثنني، فإن خليفته قد يواجه أبوابًا 
موصدة نهائيًا تجعل من إمكانية التوصل 
إلى حل سياسي خيارًا مستبعدًا، على األقل 
فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة، وخــصــوصــًا أن الفجوة 
تــتــســع بـــني حــكــومــة الـــوفـــاق بــرئــاســة فــائــز 
السراج واللواء الليبي املتقاعد خليفة حفتر 

باشاغا: من الصعب 
أن يقبل مبعوث آخر 

مهمة العمل في ليبيا

تصعيد حفتر وتيرة 
القتال صعب بشكل كبير 

مهمة سالمة

واشنطن تريد اإلسراع بتعيين خلف لسالمة

خالفات بين وزارتي الخارجية والخزانة 
بشأن خطة التعامل مع الملف

والداعمني العسكريني لهما. ومن املرجح أن 
استقالة  قــبــول  بــني  الفاصلة  الفترة  تشهد 
ســالمــة وتــســلــم  خــلــفــه مــنــصــبــه، والــتــي قد 
تمتد ألشهر، تصعيدًا في املعارك، ال سيما 
بعدما استأنفت مليشيات حفتر استهداف 
ــار مــعــيــتــيــقــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طــرابــلــس  مـــطـ
بالصواريخ مساء اإلثنني املاضي، ما أجبر 
الجوية.  املــالحــة  توقيف  على  املــطــار  إدارة 
وضـــع يــجــعــل اإلســـــراع فــي تــعــيــني خليفته 
الساعية  الـــدول  لجميع  مشتركة  مصلحة 
إلى تهدئة الوضع امليداني في ليبيا. وفي 
الــســيــاق، رجــحــت مــصــادر بــرملــانــيــة ليبية، 
بحسب وكالة »سبوتنيك« الروسية، تعيني 
نائبة املبعوث املستقيل ستيفاني ويليامز 
مبعوثة أممية لليبيا، فيما توقعت مصادر 
برملانية أخرى تعيني شخصية جديدة من 

بوتين  فالديمير  الروسي  الرئيس  أكــد 
ميركل  أنجيال  األلمانية  والمستشارة 
أمس  هاتفي،  اتصال  في  )الــصــورة(، 
الثالثاء، على أهمية التزام أطراف النزاع 
العسكرية.  العمليات  بوقف  ليبيا  في 
أنه »خالل  بيان،  الكرملين، في  وأوضح 
ليبيا، تم  تبادل لآلراء حول الوضع في 
التأكيد على ضرورة التزام أطراف النزاع 
بوقف األعمال القتالية وتنفيذ قرارات 
يناير/  فــي  عقد  الــذي  برلين  مؤتمر 
اتفقا  أنهما  وأوضــح  الثاني«.  كانون 

على ضرورة مواصلة االتصاالت.

ــثــالثــاء،  جـــددت أديـــس أبـــابـــا، أمـــس ال
سّد  مــلء  ببدء  المتمسك  موقفها 
إلى  التوصل  دون  من  سريعً،  النهضة 
اتفاق نهائي مع السودان ومصر. وقال 
وزير الخارجية اإلثيوبي، جيدو أندارجاشيو 
في  ستبدأ  بـــالده  إن  ــس  أم )الـــصـــورة(، 
بعد  النهضة،  سّد  لخزّان  األولى  التعبئة 
ما  بحسب  مضيفً  اآلن،  من  أشهر  أربعة 
نقلت قناة »الجزيرة« اإلخبارية، أن »األرض 
أرضنا، والمياه مياهنا، والمال الذي يبنى 
به سد النهضة مالنا، وال يمكن ألي قوة 

منعنا من بنائه«.

تمسك بتنفيذ مقررات برلين

إثيوبيا: التعبئة بعد 4 أشهر

تواصل إثيوبيا أعمال البناء في سّد النهضة )إدواردو سوتيراس/ فرانس برس(

فشل سالمة بتقريب وجهات النظر بين السراج وحفتر )فتحي بلعيد/فرانس برس(

من وقــت في واليته األولـــى، بل ويحلم بأن 
عــلــى جــائــزة نوبل  بــقــوة  للمنافسة  تــؤهــلــه 
الــوقــت نفسه  الــعــام املقبل. لكنه فــي  للسالم 
ال يــســتــطــيــع الــتــحــكــم بــشــكــل كــامــل لناحية 
ــل الـــتـــي تـــوضـــع فــي  ــيـ ــراقـ ــعـ وقـــــف جــمــيــع الـ
والتي  لتنفيذ خطته،  الخزانة  وزارة  طريق 
مــنــهــا عــلــى ســبــيــل املـــثـــال الـــنـــشـــاط الــكــبــيــر 
لــلــجــالــيــة اإلثــيــوبــيــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة 
ــع نـــــواب بــالــكــونــغــرس من  فـــي الـــتـــواصـــل مـ
الحزبني الجمهوري والديمقراطي، والدعوة 
املفاوضات تحت شعار  إلى تظاهرات ضّد 
»سّد النهضة إثيوبي فقط«، ونشر مقاالت 
وجهة  تتبنى  مختلفة  أميركية  صحف  في 

النظر اإلثيوبية.
 األسباب األربعة التي تروج 

ّ
وبشكل عام، فإن

لــهــا دوائــــر فــي الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، تكاد 
تــكــون مــعــظــم مــكــونــات الــخــطــاب الــقــانــونــي 
اإلثيوبي في املرحلة األخيرة من املفاوضات. 
 
ّ
إذ أّكــــدت املـــصـــادر املــصــريــة واإلثــيــوبــيــة أن

أديس أبابا أرسلت تعميمًا لجميع األطراف 
قــبــل مــوعــد الــجــولــة األخـــيـــرة فـــي واشــنــطــن، 
والــتــي قــاطــعــتــهــا، نــهــايــة األســبــوع املــاضــي، 
ــدم قــبــولــهــا لــلــصــيــاغــة  ــ ــددت فـــيـــه عـــلـــى عـ ــ شــ

القاهرة ـ العربي الجديد

عانى مسار املفاوضات بني مصر وإثيوبيا 
ــّد النهضة  ـــودان حــــول قـــواعـــد مــــلء ســ والــــسـ
الخزانة  وزارة  ومراقبة  بحضور  وتشغيله، 
األميركية والبنك الدولي ثّم وساطتهما، من 
توترات متواصلة منذ خريف العام املاضي، 
كان منبعها بشكل أساسي رغبة أديس أبابا 
في التالعب وااللتفاف وكسب الوقت إلنهاء 
اإلنشاءات، وبدء امللء األول قبل الوصول إلى 
اتفاق نهائي وشامل. ووضعت إثيوبيا بذلك 
مصر أمام أمر واقع مؤلم، مرغمة إياها على 
قــبــول الـــشـــروط املــجــحــفــة، خــصــوصــًا خفض 
حصتها السنوية من مياه النيل إلى ما دون 
 مما 

ّ
ــل 35 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب ســنــويــًا، أي أقــ

كاملة،  مليارات  بخمسة  القاهرة  بــه  تطالب 
وأقل من الحصة املصرية الحالية بأكثر من 
13 مليار متر مكعب، واملنصوص عليها في 

اتفاقية تقاسم مياه النيل عام 1959.
 سؤال مهم يراود مراقبني عن سبب 

ّ
 ظل

ّ
لكن

هــــذا الــتــعــســف اإلثـــيـــوبـــي املـــتـــواصـــل، وفــشــل 
الــضــغــوط على حكومة أبــي أحــمــد إلــى اآلن، 
بــل وانــقــالب مسألة قــرب إجـــراء االنتخابات 
التشريعية فــي إثــيــوبــيــا الــصــيــف املــقــبــل من 
الــضــغــط األمــيــركــي  ســبــب مــعــقــول لتصعيد 
ــلـــى قــبــول  لـــحـــمـــل الــــنــــظــــام الــــحــــاكــــم فـــيـــهـــا عـ
االتفاق مقابل دعمه، إلى ذريعة تستخدمها 

الحكومة اإلثيوبية إلرجاء االتفاق.
»العربي  عليها  حصلت  معلومات  وكشفت 
مصرية،  دبلوماسية  مــصــادر  مــن  الــجــديــد« 
 مهمًا 

ً
ــامـــال  عـ

ّ
أن إثــيــوبــيــة مــطــلــعــة،  ــرى  ــ وأخــ

املــفــاوضــات، وتصعيب  إفشال  في  أدى دورًا 
مهمة الوسيط األميركي، ويتمثل في نشوب 
خـــالفـــات بـــني وزارتـــــي الــخــارجــيــة والــخــزانــة 
امللف،  التعامل مع  األميركيتني، بشأن خطة 
منذ إسناد الرئيس األميركي دونالد ترامب 
الخزانة ستيفن منوتشني،  إلــى وزيــر  املهمة 
واســتــبــعــاد وزيـــر الــخــارجــيــة مــايــك بومبيو. 
ــا بــتــقــديــم  إذ لــــم تــــف الـــخـــارجـــيـــة بــــوعــــودهــ

مبدئي على ثالثة أمور رئيسية وهي: جدول 
يتضمن خطة ملء سد النهضة على مراحل، 
التي تتضمن اإلجـــراءات ذات الصلة  واآللية 
بالتعامل مع حاالت الجفاف والجفاف املمتد 
والسنوات الشحيحة أثناء امللء، واآللية التي 
مع  بالتعامل  الــخــاصــة  اإلجـــــراءات  تتضمن 
والسنوات  املمتد  والجفاف  الجفاف  حــاالت 

الشحيحة أثناء التشغيل.
وأضافت املصادر املصرية واإلثيوبية املطلعة 
ــزال تــحــاول   وزارة الــخــزانــة األمــيــركــيــة ال تـ

ّ
أن

إنــقــاذ املــوقــف مــن خـــالل إعــــادة الــتــواصــل مع 
أديــس  فــي  منفردة  اجتماعات  لعقد  إثيوبيا 
أبابا أو واشنطن خالل شهر مــارس الحالي، 
لــحــلــحــلــة األزمــــــــة الـــتـــي اشـــتـــعـــلـــت بــمــقــاطــعــة 
ــدور بــيــان  ــ إثــيــوبــيــا لــالجــتــمــاع األخـــيـــر، وصــ
الــخــزانــة الــرافــض لــلــمــلء قــبــل االتـــفـــاق، ثـــّم رّد 
أديس أبابا بتأكيدها حقها في امللء بالتوازي 
مـــع انـــتـــهـــاء اإلنـــــشـــــاءات، ثــــّم صـــــدور بــيــانــات 
مــصــريــة عـــدة تــؤّكــد رفـــض الــتــوجــه اإلثــيــوبــي 
والــتــلــويــح بــاتــخــاذ إجـــــراءات »بــكــل الــوســائــل 

 مصر في مياه النيل.
ّ

املتاحة« لحماية حق
ودخلت مصر وإثيوبيا في معركة كالمية في 
األيام األخيرة، على خلفية التهديد اإلثيوبي 
بــاملــلء األول بــالــتــوازي مــع إنــهــاء اإلنــشــاءات، 
بأنها تغّيبت  أبــابــا  أديـــس  الــقــاهــرة  فاتهمت 
عــمــدًا عــن اجــتــمــاع واشــنــطــن األخـــيـــر، إلعــاقــة 
املغالطات  تنشر  وبأنها  املــفــاوضــات،  مــســار 
وتـــشـــّوه الــحــقــائــق وتــتــنــّصــل مــن الــتــزامــاتــهــا 
بموجب قــواعــد الــقــانــون الــدولــي وبــاألخــص 
القاهرة  املبادئ. وأعلنت  إعالن  اتفاق  أحكام 
»االتفاق  في الوقت نفسه تأييدها ملا وصفته بـ
ــوازن الـــــذي بـــلـــورتـــه الـــواليـــات  ــ ــتـ ــ ــادل واملـ ــعــ الــ
 
ً
ل حال

ّ
املتحدة والبنك الدولي« واعتبرته يمث

ــاداًل ومــتــوازنــًا تـــّم اســتــخــالصــه من  وســطــًا عــ
واقع جوالت املفاوضات السابقة.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الري اإلثيوبي، 
ســتــبــدأ حجز  بــــالده   

ّ
أن بــيــكــيــلــي،  سيليشي 

املــيــاه فــي بــحــيــرة الــتــخــزيــن الــرئــيــســيــة لسّد 
النهضة في يوليو/ تموز املقبل.

 
ً
األميركية باعتبارها صياغة نهائية، فضال

عن إشارتها إلى كون أي اتفاق ثالثي حول 
مياه النيل األزرق، من دون عرضه على باقي 
دول حــوض الــنــيــل، أمــر يفتقر إلــى الــعــدالــة، 
ويــســمــح بــاحــتــكــار دولـــتـــي املــصــب لــلــمــيــاه. 
ــــى جـــانـــب نــقــطــة أســاســيــة  ــــك إلـ ويــــضــــاف ذلـ
أخرى سبق أن كشفت عنها مصادر مصرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، وهــي اســتــمــرار تالعب  لـــ
اإللزامية  الطبيعة  حــول  بــاأللــفــاظ،  إثيوبيا 
ألي اتفاق، منذ أرسلت الخارجية اإلثيوبية 
مطلع الشهر املاضي خطابًا، يبدو روتينيًا، 
ــــرف إرســــالــــه لـــبـــاقـــي األطــــــراف  ــتــــاد كــــل طـ اعــ
املــعــنــيــة مــنــذ انـــطـــالق املـــفـــاوضـــات، ملــراجــعــة 
نــقــاط االتـــفـــاق واالخـــتـــالف وأهــــم مــخــرجــات 
أحــــدث جــولــة تــفــاوض فــي واشــنــطــن آنــــذاك، 
ــارة غــامــضــة  ــبـ ــابـــا ضــمــنــتــه عـ ــــس أبـ لــكــن أديـ
ستكون  املقبلة  »املــفــاوضــات   

ّ
إن قولها  عبر 

مخصصة فقط ملناقشة ملء وتشغيل السّد، 
لوضع قواعد استرشادية«.

ــر اقـــــتـــــصـــــار االتـــــــفـــــــاق عــــلــــى كـــونـــه  ــبــ ــتــ ــعــ ويــ
ــًا لــلــمــســار الــتــفــاوضــي  ــدامــ ــًا، إعــ ــاديـ ــتـــرشـ اسـ
بـــشـــكـــل كــــامــــل، خـــصـــوصـــًا أنـــــه وفـــــق املــعــلــن 
ــراف، فــإنــه كـــان هــنــاك اتــفــاق  ــ مــن جــمــيــع األطــ

بــعــض الــتــســهــيــالت لــلــمــفــاوضــني مـــن خــالل 
تشديد الضغوط على إثيوبيا على املستوى 
الــســيــاســي، وذلــــك بــســبــب خـــالف جــــذري في 
تــصــور الـــدور األمــيــركــي الـــذي يمكن تأديته 

لحلحلة القضية.
فإن  واإلثيوبية،  املصرية  املــصــادر  وبحسب 
هــنــاك شخصيات بـــارزة مــن أصـــول يهودية 
وأفــريــقــيــة فــي الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، تعتبر 
ــرة »تـــبـــالـــغ فــــي تــــصــــور حــجــمــهــا  ــاهــ ــقــ  الــ

ّ
أن

واســتــحــقــاق نــصــيــب أكــبــر مــن مــيــاه الــنــيــل«، 
 إثــيــوبــيــا ودول املــنــبــع هــي األحــق 

ّ
زاعــمــة أن

ــبـــب فــشــل  حــــالــــيــــًا بــــالــــدعــــم األمـــــيـــــركـــــي، بـــسـ
ــدار عـــقـــود فـــي اســتــغــالل  ــ ــدول عــلــى مـ ــ تــلــك الــ
توليد  فــي  للتنمية، خــصــوصــًا  الــنــيــل  مــيــاه 
الـــكـــهـــربـــاء وتــنــظــيــم الــــزراعــــة وخـــلـــق مــــزارع 
الــتــي ترغب  سمكية وغــيــرهــا مــن األنــشــطــة، 
وأوروبــيــة  أميركية  شــركــات  استغاللها  فــي 

وآسيوية مختلفة.
الــرؤيــة، اعتنقت الخارجية  وبــنــاًء على هــذه 
يـــجـــب أن   واشـــنـــطـــن ال 

ّ
ــكـــرة أن فـ األمـــيـــركـــيـــة 

تــكــون وســيــطــًا بــمــوجــب املــــادة الــعــاشــرة من 
اتــفــاق املــبــادئ املــوقــع فــي مـــارس/ آذار 2015 
بــني مصر وإثــيــوبــيــا والـــســـودان، وأنـــه يجب 
والتسهيل«.  »املــراقــبــة  اقــتــصــار دورهـــا على 
 تقارير قانونية صدرت عن الخارجية 

ّ
بل إن

األميركية وتّم توزيعها على البيت األبيض 
الــخــزانــة، تــؤكــد عـــدم مــشــروعــيــة أي  ووزارة 
اتــــفــــاق يــعــقــد بـــوســـاطـــة الــــــــــوزارة األخــــيــــرة، 
وبصياغتها، ألسباب عدة من وجهة نظرها، 
واملتناقضة بالطبع مع رؤية وزارة الخزانة، 

وقبلها الرؤية املصرية.
 الواليات املتحدة لم تكن 

ّ
أول تلك األسباب أن

املــبــادئ، وبالتالي ال توجد  اتــفــاق  طرفًا فــي 
الحالية،  االتفاق واملفاوضات  صلة بني ذلك 
تسمح لها باقتراح صيغة قد يعتبرها طرف 

أو أكثر خروجًا على اتفاق املبادئ.
 األطـــــــــراف الـــثـــالثـــة لــم 

ّ
والـــســـبـــب الـــثـــانـــي أن

على  صريحة  بعبارات  بينها  فيما  تتوافق 
تقتضي  الوساطة   

ّ
ألن كوسيط،  استدعائها 

الــرضــا أواًل بـــاإللـــزام واالتـــفـــاق املــســبــق على 
االلـــتـــزام، وهـــذا لــم يــحــدث فــي أي مرحلة من 
 الجولة قبل املاضية التي 

ّ
التفاوض. حتى إن

الخزانة  بتفويض  بيان مشترك  صــدر عنها 
والــبــنــك الــدولــي بــإعــداد صيغة لــالتــفــاق، لم 
يكن مقصودًا منه اعتمادها بذاتها، بل إعادة 
عرضها فــي جــولــة أخـــرى والــنــقــاش حولها، 

األمر الذي يطابق االدعاءات اإلثيوبية.
 الــخــزانــة األمــيــركــيــة ليس 

ّ
الــســبــب الــثــالــث أن

وفقًا  الدستورية،  اختصاصاتها  ضمن  مــن 
املتحدة  الـــواليـــات  إنــشــائــهــا، تمثيل  لــقــانــون 
في اتفاقيات وساطة ذات طابع دولي، وإنما 

البيت األبيض أو الخارجية األميركية.
أّمـــا السبب الــرابــع، وهــو الـــذي يتسق تمامًا 
مــع الــرؤيــة اإلثــيــوبــيــة الــحــالــيــة الــتــي تــحــاول 
 
ّ
تــرويــجــهــا بـــني الـــعـــواصـــم الــغــربــيــة، هـــي أن
واشنطن ال يجوز لها التدخل لرعاية اتفاق 
أوســـع،  دولـــي  ثــالثــي يعتبر مخالفًا التــفــاق 
ــفــــاق اإلطـــــــاري املــوقــت  واملـــقـــصـــود بـــذلـــك االتــ
في عنتيبي عــام 2010، والــذي ال تعترف به 
كــل مــن مصر والـــســـودان. ويتجه هــذا الــرأي 
داخل الخارجية األميركية إلى ضرورة عالج 
في  التاريخية  الحصص  ومفارقات  مشاكل 
نــهــر الــنــيــل أواًل، قــبــل االتـــفـــاق الــثــالثــي على 

قواعد ملء وتشغيل سّد النهضة.
يــزال مصّرًا   ترامب ال 

ّ
فــإن ووفقًا للمصادر، 

عــلــى تــجــاهــل الــضــغــوط الــتــي تـــحـــاول تلك 
 
ّ
 أن

ً
الــدوائــر ممارستها لــتــرك املــلــف، مــدعــيــة

ذلــــك ألســـبـــاب مــهــنــيــة، إذ يــتــمــســك الــرئــيــس 
األمـــيـــركـــي بــــأن تـــكـــون لـــه »بـــصـــمـــة« يمكنه 
ى له 

ّ
املتاجرة بها محليًا ودوليًا في ما تبق

لم تف الخارجية األميركية 
بوعودها بتقديم 

تسهيالت للمفاوضين

Wednesday 4 March 2020 Wednesday 4 March 2020
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انكماش لسابع شهر في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

أظهــرت مؤشــرات اقتصاديــة ســيطرة االنكماش 
علــى القطــاع الخــاص غيــر النفطــي فــي مصــر، 
للشــهر الســابع على التوالي في فبراير/ شــباط 
اقتصاديــة  أزمــة  فــي  البــاد  بدخــول  ينــذر  مــا  املاضــي، 
واجتماعية، خاصة مع ارتفاع معدالت الفقر إلى مستويات 
غير مسبوقة، جراء السياسات التي يتبعها نظام الرئيس 

عبد الفتاح السيسي منذ قرابة 6 سنوات.
وسجل مؤشر مديري املشتريات الصادر عن مؤسسة »أي 
اتــش اس« ماركــت العامليــة لألبحــاث، 47.1 نقطــة، متأثــرًا 
بتراجــع اإلنتــاج والطلبــات الجديــدة والتوظيــف. ويعنــي 
انخفــاض املؤشــر عــن مســتوى 50 نقطــة، أن ثمــة انكماشــا، 

في حني أن تخطيه هذا املستوى يشير إلى التوسع.
ووفــق تقريــر صــادر عــن مؤسســة األبحــاث العامليــة، أمــس 
الثاثــاء، فــإن الشــركات اضطــرت إلى خفض أســعار الســلع 
والخدمات للشهر الثالث على التوالي، إال أن معدل الطلب 
الشــركات بشــأن  أن »توقعــات  إلــى  تراجعــه، الفتــا  واصــل 

أدنــى  إلــى  تراجعــت  لكنهــا  إيجابيــة  املســتقبلي  اإلنتــاج 
مستوى في 5 أشهر«.

ويتزامــن تراجــع القطــاع الخــاص، الــذي يســهم بأكثــر مــن 
80 فــي املائــة مــن الناتــج املحلــي اإلجمالــي، وفــق بيانــات 
وزارة الصناعــة والتجــارة، مــع تغلغــل الجيــش املصري في 

مختلف األنشطة االقتصادية في السنوات األخيرة. 
فــي  الفقــر  أرقــام  ولــم تكشــف الحكومــة املصريــة عــن آخــر 
العامــني األخيريــن، مكتفيــة وفــق بيــان صــادر عــن الجهــاز 
املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في يوليو/ تموز 2019، 
باإلعــان عــن ارتفــاع معــدالت الفقــر إلــى 32.5 فــي املائــة من 
عــدد الســكان، فــي نهايــة العــام املالــي 2017 /2018، مقابــل 
27.8 فــي املائــة لعــام 2015 /2016، وهــي أعلــى نســبة للفقــر 
للبنــك  مؤشــرات  حديثــة  أظهــرت  بينمــا   .2000 عــام  منــذ 
للدخــول  القابلــة  والفئــات  الفقــر  نســبة  ارتفــاع  الدولــي 
فــي دائرتــه بنحــو 60  فــي املائــة .  وتتزايــد مخــاوف القطــاع 
الخــاص مــن تضــرر مختلــف القطاعــات بشــكل أكبــر خــال 
الفتــرة املقبلــة، خاصــة مــع انتشــار فيــروس كورونــا الــذي 
ينــال مــن التجــارة الدوليــة والســياحة وقطاعــات خدميــة 

عــدة. ومــع انخفــاض نشــاط القطــاع الخــاص، فــإن املــوارد 
املالية للدولة، من الضرائب والرسوم املختلفة، قد تتراجع، 

ما يزيد من الضغوط املالية التي تواجهها الحكومة. 
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن البنك املركزي املصري، 
أن إجمالــي النقــد املصــدر وصــل إلى 544.7 مليار جنيه في 
جنيــه  مليــار   480.1 مقابــل   ،2019 األول  ديســمبر/كانون 
فــي الشــهر نفســه مــن العــام الســابق عليــه، مــا يكشــف عــن 
طباعــة قرابــة 64.6 مليــار جنيــه خــال هــذه الفتــرة لتدبيــر 
االحتياجــات املاليــة. كذلــك تظهــر البيانــات التــي رصدتهــا 
نقــود  مــن  طباعتــه  تمــت  مــا  قيمــة  أن  الجديــد«  »العربــي 
إلــى الحكــم منتصــف 2014 بلغــت  منــذ وصــول السيســي 
نحــو 254.9 مليــار جنيــه. ووفقــا لبيانــات تقريــر الوضــع 
الخارجــي لاقتصــاد، الصــادر عــن البنــك املركزي قبل نحو 
شــهر، فــإن الديــن الخارجــي للباد قفز بنســبة 18 في املائة 
علــى أســاس ســنوي بنهايــة الربــع األول مــن العــام املالــي 
الحالــي 2019/ 2020 )نهايــة ســبتمبر/ أيلول( إلى 109.36 
مليارات دوالر، كما ارتفع الدين املحلي بنســبة 8 في املائة 

إلى 4.18 تريليونات جنيه )270 مليار دوالر(.

طرابلس ـ أحمد الخميسي

قــال وزيــر املاليــة فــي حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبية، 
صــت خطتهــا لإلنفــاق 

ّ
فــرج بومطــاري، إن الحكومــة قل

خــال العــام الجــاري 2020 إلــى مــا بــني 35 و40 مليــار 
دينــار )بــني 25 و28.5 مليــار دوالر( بســبب غلق حقول 

رئيسية وموانئ للتصدير.
ويغلــق مســلحون موالــون للواء املتقاعــد خليفة حفتر 
حقواًل كبرى وموانئ للتصدير، منذ منتصف يناير/ 
كانــون الثانــي املاضــي، في إطار تصعيــد ضد حكومة 
الوفــاق املعتــرف بهــا دوليا فــي طرابلس. وكان اإلنفاق 

في املوازنة يقّدر في وقت سابق بنحو 50 مليار دينار.
أمــس  صحافــي،  مؤتمــر  فــي  بومطــاري،  وأضــاف 
الثاثــاء، أن تخفيضــات اإلنفــاق ليســت فــي »قطاعــات 
حساســة مثل الصحة والتعليم«. وهوى إنتاج النفط، 
وفق بيانات صادرة نهاية فبراير/ شباط املاضي، عن 
املؤسسة الوطنية الليبية للنفط، إلى نحو 120.5 ألف 
برميــل يوميــا، مشــيرة إلــى أن الخســائر الناجمــة عــن 

اإلغاقات تجاوزت 2.3 مليار دوالر.
وكان  للدولــة،  الرئيســي  الدخــل  مصــدر  هــو  والنفــط 
يوميــا  برميــل  مليــون   1.225 إلــى  وصــل  قــد  اإلنتــاج 
قبــل الحصــار الــذي فرضــه حفتــر علــى منشــآت بــارزة 

لإلنتاج والتصدير. وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط 
فــي تمويــل أكثــر مــن 95 فــي املائــة مــن املوازنــة العامــة، 
إذ يتــم تخصيــص أكثــر مــن نصــف امليزانيــة لرواتــب 
مــن  لعــدد  الحكومــي  والدعــم  العــام  القطــاع  موظفــي 
املنتجــات، مــن بينها املحروقــات وخدمات مثل العاج 

في املستشفيات والخارج مجانا.
ووفق متحدث باســم املؤسســة الوطنية للنفط، نهاية 
ينايــر/ كانــون الثانــي، فــإن إنتــاج النفــط ســينخفض 
إلــى 72 ألــف برميــل يوميــا خــال أيــام قليلة إذا اســتمر 
عائــدات  تراجــع  وانعكــس  النفطيــة.  املنشــآت  إغــاق 
ســعر  ليواصــل  الصــرف،  ســوق  علــى  األجنبــي  النقــد 

الــدوالر ارتفاعــه فــي الســوق املوازيــة، ليصــل إلــى 4.48 
دنانير، أمس، مقابل 4.41 دنانير، يوم االثنني املاضي، 
وفــق متعاملــني، بينمــا يتحدد ســعر العملة األميركية 

رسميا بنحو 1.4 دينار.
علــى  حفتــر  قــوات  تشــنها  التــي  الحــرب  وتســببت 
طرابلــس فــي مضاعفــة األزمات اإلنســانية للمواطنني، 
وارتفــاع  الســلع  مــن  بالعديــد  شــح  فــي  تســببت  إذ 
التجاريــة  باملصــارف  الســيولة  فــي  ونقــص  األســعار 
وتأخــر صــرف الرواتــب، فيمــا بلــغ عــدد النازحــني مــن 
حــرب جنــوب طرابلــس نحــو 150 ألــف شــخص، وفــق 

بيانات وزارة الحكم املحلي.

الحكومة الليبية تقلص اإلنفاق بعد خنق النفط

أدنى مستوى 
للنمو الكوري 
في 10 سنوات

النمــو  معــدل  ســجل 
كوريــا  فــي  االقتصــادي 
أدنــى  الجنوبيــة، 
مســتوى في 10 ســنوات، 
بعــد أن بلــغ 2 فــي املائــة 
 ،2019 املاضــي  العــام 
عــن  صــادر  تقريــر  وفــق 
بينمــا  املركــزي،  البنــك 
تخشى الباد صعوبات 
العــام  خــال  اقتصاديــة 
تفشــي  بســبب  الجــاري، 
فيروس كورونا الجديد.
وفــق  التقريــر  وأشــار 
»يونهــاب«  وكالــة 
أمــس  الكوريــة، 
حجــم  أن  إلــى  الثاثــاء، 
فــي  االســتثمارات 
انخفــض  الصناعــة 
املائــة،  فــي   7.7 بنســبة 
فــي   3.1 واإلنشــاءات 
ارتفــع  بينمــا  املائــة، 
فــي  االســتهاك  حجــم 
القطاعات العامة بنسبة 
مــا  املائــة، وهــو  فــي   6.5
اإلنفــاق  أن  إلــى  يشــير 
ســاهم  قــد  الحكومــي، 
االقتصــاد  تحفيــز  فــي 
والحــد مــن تراجــع النمو 

االقتصادي.
وبلــغ نصيــب الفــرد مــن 
الناتــج املحلي اإلجمالي 
نحو 32 ألف دوالر العام 
بانخفــاض  املاضــي، 
4.1 فــي املائــة عــن العــام 

السابق عليه.

ارتفاع الصادرات التركية
قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن إجمالي 
ارتفع  والواردات(  )الصادرات  الخارجية  التجارة  قيمة 
على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي بنسبة 6.34 
في المائة، إلى 32.3 مليار دوالر. وأوضحت بكجان، في 
أمس  األناضول،  وكالة  أوردتها  صحافية،  تصريحات 
الثالثاء، أن الصادرات التركية نمت بنسبة 2.31 في المائة، 
الواردات  تراجعت  بينما  دوالر،  مليار   14.65 إلى  لتصل 
بنسبة 9.93 في المائة، إلى 17.65 مليار دوالر. وأشارت إلى 
السيارات،  الصادرات حققه قطاع  األكبر من  القسم  أن 
في حين أن الطاقة تصدرت قائمة الواردات، الفتة إلى 
أن ألمانيا تصدرت الدول األكثر استيرادًا من تركيا، تلتها 

قائمة  والصين  روسيا  تصدرت  فيما  وبريطانيا،  العراق 
الدول األكثر تصديرًا لتركيا.

تأخر ميزانية العراق يعرقل مشتريات حبوب
تأخير  إن  العراقية،  التجارة  وزارة  في  مصادر  قالت 
المأزق  ضوء  في  العراق  ميزانية  على  الموافقة 
السياسي يعرقل توقيع عقود مشتريات حبوب جديدة. 
وأضافت المصادر لرويترز، أمس الثالثاء، أن العراق، أحد 
أكبر مشتري القمح واألرز في المنطقة، يملك مخزونات 
استراتيجية من السلعتين تكفي لمدة شهرين، موضحة 
بدء  حتى  تكفي  االستراتيجية  القمح  مخزونات  أن 

موسم الحصاد المحلي في إبريل/نيسان المقبل.

نمو تجاري بين قطر والكويت
تجارة  غرفة  لرئيس  األول  النائب  الوزان،  الوهاب  عبد  قال 
الكويت  في  القطرية  االستثمارات  إن  الكويت،  وصناعة 
بالده،  لدى  األجنبية  االستثمارات  المائة من  تشكل 40 في 
بما يعادل 4.1 مليارات دوالر، مشيرا إلى أن التبادل التجاري 
بين البلدين حقق نموًا سنويًا بلغ 27 في المائة منذ عام 
2016. ونقلت وكالة األنباء القطرية »قنا« عن الوزان قوله، 
أمس الثالثاء، إن التبادل التجاري وصل إلى 534 مليون دوالر 
عام 2018، مقارنة مع 330 مليون دوالر في 2016، الفتا 
إلى أن نمو الصادرات الكويتية إلى قطر مدفوع بالطلب 
على المنتجات الغذائية والكيميائية، حيث زادت قيمة كل 

فئة بمقدار أربعة أضعاف تقريبا منذ 2016.

أسواق

اقتصاد
مصطفى عبدالسالم

يتعامل كثيرون مع النفط على أنه 
ملف اقتصادي يهم الحكومات 

واألنظمة فقط، خاصة في الدول 
العربية التي تعتمد على الخام 

األسود كمورد أساسي للموازنة 
وتمويل النفقات العامة، مثل 

الخليج والجزائر والعراق وليبيا، 
وأنه ال عالقة للشعوب بتحركات 

أسعار النفط، صعودا وهبوطا، 
وينظر هؤالء إلى النفط على أنه 

سلعة »نخبوية« ال عالقة للمواطن 
بها، وأن زيادة سعر النفط 

تنعكس فقط على مؤشرات مثل 
املوازنة وإيرادات الدولة وامليزان 

التجاري، وفي حال تراجع السعر 
في الدول املنتجة للنفط فإنه 

ينعكس سلبًا على تلك املؤشرات 
في شكل عجز في املوازنة 

وضغوط على االحتياطي األجنبي 
وسوق الصرف.

لكن وجهة النظر تلك تظل 
 
ً
قاصرة، فالنفط هو الذي قاد دوال

مثل الواليات املتحدة إلى شن 
حروب شرسة على إيران بدأت 

بدعم انقالب الشاه رضا بهلوي 
املنتخبة في 1953 وال تزال الحرب 
متواصلة، وقاد أميركا إلى احتالل 
العراق في 2003، وال يمكن إنكار 

دور النفط في حرب الخليج 1991. 
وفي وقت السلم يلعب النفط دورا 

مهما في حياة الناس، مثال في 
حال زيادة أسعار النفط ترتفع 

فورا أسعار املشتقات البترولية، 
من بنزين وسوالر وغاز، كما 

ترتفع أسعار تذاكر املواصالت 
العامة والطيران والفنادق وغيرها، 

ويرتفع معدل التضخم داخل 
الدول املستوردة للنفط بسبب 

زيادة سعر الوقود، وهو ما يدفع 
معظم األسر إلى ترشيد اإلنفاق 

على السلع الكمالية والترفيه 
والسياحة والتسوق.

وفي حال تراجع أسعار النفط، 
فإن الحكومات تسارع لتضع 

يدها في جيب املواطن عبر 
زيادات في أسعار الوقود 

والكهرباء وخفض دعمهما 
لتعويض التراجع، كذلك ترشد 
الدول النفطية نفقاتها وتقلص 

عدد العمالة األجنبية فيها بحجة 
تخفيف الضغط على موارد النقد 

األجنبي التي تتراجع في حال 
تهاوي سعر النفط، وهذا ما تفعله 

دول الخليج مع العمالة العربية 
واألجنبية كما حدث في 2016.

ومن هنا تأتي أهمية متابعة 
االجتماعات التي تعقدها منظمة 

الدول املصدرة للنفط )أوبك(، 
بفيينا خالل اليومني القادمني، 

والتي تحدد اتجاهات أسعار النفط 
وتؤثر مباشرة على حياة املواطن.

أوبك تجتمع هذه املرة في ظل أزمة 
عنيفة يعيشها االقتصاد العاملي 

بسبب انتشار فيروس كورونا 
وما أعقبه من تراجع أسعار النفط، 

كما تأتي أهميته بسبب بوادر 
الخالف بني أكبر منتجني للنفط، 
السعودية وروسيا، حول خطط 

خفض اإلنتاج للحيلولة دون 
انهيار األسعار، فالرياض ترغب 
في خفض اإلنتاج بنحو مليون 

برميل يوميا للحفاظ على تماسك 
األسعار وعدم تهاويها، وهو ما 

تعارضه دول نفطية كبرى.

مأزق أوبك 
والدول المنتجة 

للنفط
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سباق الديمقراطيين ينحصر بـ5 مرشحين

»االستبلشمنت« 
والرأسماليون 

ضد ساندرز

السودان: ما وراء سحب الجنسية

تجدد احتجاجات تشيلي

اعتبر ترامب أن 
االنتخابات »مزّورة« ضد 

متصدرها ساندرز

واشنطن ـ العربي الجديد

عــاد نائــب الرئيــس األميركــي جــو 
بالرأســماليني  مدعومــا  بايــدن، 
إلــى  »االستبلشــمنت«،  وأعضــاء 
املرشــح  مــع  الســباق  علــى  بقــوة  املنافســة 
بيرنــي ســاندرز علــى ترشــيح الديمقراطيــني 
ملواجهــة  األميركيــة  الرئاســية  لانتخابــات 

الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
»الثاثــاء  مــن  ســاعات  قبــل  بايــدن،  وعــزز 
الكبير«، حيث صوتت 14 والية في يوم واحد 
ضمــن عمليــة االنتخابــات التمهيديــة للحزب 
انســحاب  بعــد  حظوظــه،  مــن  الديمقراطــي، 
املرشــح الســابق للرئاســة بيــت بوتيدجيــدج 
واملرشــحة إيمي كلوبوشــار، ملصلحته. وكان 
بايدن فاز في الجولة الرابعة من االنتخابات 
الديمقراطيــة فــي كاروالينــا الشــمالية، بوجه 
ســاندرز، الــذي يطــرح نفســه علــى أنــه مرشــح 
ديمقراطــي اشــتراكي. ولــم يبــق فــي الســباق 
ســنة(   77( بايــدن  هــم  مرشــحني،  إال خمســة 
مايــكل  واملليارديــر  ســنة(   78( وســاندرز 
 70( وارن  وإليزابيــث  ســنة(   78( بلومبيــرغ 

سنة( وتالسي غابارد )38 سنة(.
داخــل  الصــراع  خــط  علــى  ترامــب  ودخــل 
الحــزب الديمقراطــي، معتبــرًا أن االنتخابــات 
التمهيدية »مزورة« ضد متصدرها ساندرز. 
وقــال ترامــب، فــي تصريــح فــي حديقــة البيــت 

مــن  الحــرب  بعــد  مــا  مرحلــة  فــي  اقتصاديــا 
دون تعهــد قــوي لألســواق«. وأشــارت إلــى أن 
إلــى  يدعــون  فالــي«  »ســيليكون  مليارديــرات 

االقتراع ألي شخص إال ساندرز.
بوســت«،  »واشــنطن  صحيفــة  وتحدثــت 
»االستبلشــمنت«  التفــاف  عــن  جهتهــا،  مــن 
وأعلــن  بايــدن.  حــول  الديمقراطيــني 

بوتيدجيــدج، اإلثنــني املاضــي، بعــد يــوم مــن 
انســحابه مــن الســباق، تجييــر دعمه ملنافســه 
الســابق جــو بايــدن، مــا أعطــى زخمــا جديــدًا 
آلمــال نائــب الرئيــس الســابق بنيــل ترشــيح 
الحــزب الديمقراطــي لانتخابــات الرئاســية. 
وقــال بوتيدجيــدج، إلــى جانــب بايــدن خــال 
مهرجــان انتخابــي فــي داالس، »أنــا مســرور 
لتأييــد ودعــم جــو بايــدن ملنصــب الرئيــس«. 
وأضــاف »أنــا أبحــث عــن رئيــس يســتخلص 
األفضــل مــن داخــل كل واحــد منا، وأنا أشــجع 
كل مــن كان جــزءًا من حملتي االنتخابية على 
االنضمــام إلــي، ألننــا وجدنــا هــذا القائــد فــي 
نائــب الرئيــس الــذي ســيصبح رئيســا قريبــا: 
جو بايدن«. وأغلق بوتيدجيدج الطريق على 
الــذي  ســاندرز،  مناصريــه  انتخــاب  إمكانيــة 

كان دعــا أنصــار بوتيدجيــدج لانضمــام إلى 
»معركة التغيير الحقيقي في هذا البلد«.

كذلــك حصــل بايــدن علــى دعــم عضــو مجلــس 
انســحبت  التــي  كلوبوشــار،  آمــي  الشــيوخ 
»نيويــورك  صحيفــة  بحســب  الســباق،  مــن 
بــي ســي«.  تايمــز« وشــبكات مــن بينهــا »إن 
عــن تكســاس  الكونغــرس  انضــم عضــو  كمــا 
أوروك  بيتــو  الســابق  الديمقراطــي  واملرشــح 
إلــى الداعمــني لبايــدن. وأوضحــت »واشــنطن 
بوست« أن مستشارة األمن القومي األميركي 
الســابقة ســوزان رايــس انضمــت مــن جهتهــا 
إن  وذكــرت  لبايــدن.  الداعمــني  جوقــة  إلــى 
االنتخابيــة  للحمــات  املمولــني  مــن  العديــد 
للديمقراطيــني أكــدوا دعمهــم لبايــدن، ودعــوا 

اآلخرين للقيام بهذا األمر.
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سياسة

أصبح واضحًا أن ارتفاع 
حظوظ بيرني ساندرز في 
السباق بين الديمقراطيين 
دفع معظم معارضيه 

إلى التكتل خلف جو بايدن

منح نظام البشير جنسيات وجوازات سفر سودانية آلالف األجانب )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

خالل المواجهات في مدينة كونثبثيون اإلثنين )كريستوبال سافيدرا فوغل/ األناضول(

)Getty( حصل بايدن على دعم بوتيدجيدج وكلوبوشار

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

الجنســية  بســحب  الســوداني  القــرار  قوبــل 
كان  والــذي  أجنبــي،  ألــف   13 مــن  أكثــر  مــن 
صــادق عليــه أخيرًا، رئيس مجلس الســيادة 
االنتقالــي، الفريــق أول عبــد الفتاح البرهان، 
بتســاؤالت عــدة حــول توقيتــه، فيمــا أبــدت 

أطراف عدة ارتياحها للخطوة.
خــال ســنوات حكمــه الثاثــني، منــح نظــام 
جنســيات  البشــير،  عمــر  املعــزول  الرئيــس 
األجانــب،  آلالف  ســودانية  ســفر  وجــوازات 
حــني  األولــى،  حكمــه  ســنوات  مــن  ابتــداًء 
وأحزابــا  سياســية  منظمــات  اســتضاف 
»املؤتمــر  أســس  أن  بعــد  معارضــة  عربيــة 
فتــرة  فــي  اإلســامي«  العربــي  الشــعبي 
مــن  كثيــرًا  جمــع  والــذي  التســعينيات، 
العربيــة.  والقوميــة  اإلســامية  الحــركات 
وقوبلــت تلــك االســتضافة باعتراضــات مــن 
دول عربية ومن الواليات املتحدة، إلى أن تم 
تصنيــف الســودان كبلــد راع لإلرهــاب. وفــي 
السنوات األخيرة، لجأ مواطنون من سورية 
وليبيــا والعــراق واليمــن وجنــوب الســودان 
وغيرها إلى الســودان، ووجد بعضهم طرقا 
عديــدة، قانونيــة وغيــر قانونيــة، للحصــول 
علــى الجنســية الســودانية بعــد أن حرمتهــم 
دولهــم مــن جوازات الســفر؛ بســبب مواقفهم 
مــن  مواطنــون  حصــل  كمــا  السياســية. 
جنســيات أفريقيــة، وخصوصــا مــن إريتريا 
ســودانية  هويــة  وثائــق  علــى  وإثيوبيــا، 
بالطريقة ذاتها. وبعد سقوط نظام البشير، 
املديــر  أصــدر  املاضــي،  إبريل/نيســان  فــي 

العام لقوات الشرطة السودانية، الفريق أول 
عــادل محمــد أحمــد بشــاير، قــرارًا بتشــكيل 
لجنــة فنيــة مــن الخبــراء والفنيــني ملراجعــة 
كل إجــراءات منــح الجنســية ووثائق الهوية 
»العربــي  معلومــات  وبحســب  لألجانــب. 

 اللجنــة عكفــت علــى مراجعــة 
ّ
الجديــد«، فــإن

إلــى  وتوصلــت  ألشــهر،  اإلجــراءات  كل 
توصيات رفعتها إلى مجلس السيادة الذي 
صادق عليها، وشــملت ســحب الجنسية من 

13300 أجنبي.
مجلــس  باســم  املتحــدث  قــال  الســياق،  فــي 
»العربــي  الســيادة، محمــد الفكــي ســليمان، لـ
 »قــرار املجلــس 

ّ
الجديــد«، أمــس الثاثــاء، إن

اســتند  األجانــب،  مــن  الجنســيات  بســحب 
الجــوازات  قانــون  نــّص  إلــى  حيثياتــه  فــي 
قــرر  الذيــن  كل   

ّ
ألن والتجنيــس،  والهجــرة 

املجلــس ســحب جنســياتهم حصلــوا عليهــا 
التــي  الشــروط  عليهــم  تنطبــق  أن  دون  مــن 
يحددهــا القانــون، كمــا حصلــوا عليهــا مــن 
دون فحــص أمنــي دقيق«. وأضاف ســليمان 
عمليــة  تصاعــد  رصــدت  »الســلطات   

ّ
أن

حصول األجانب على الجنســية الســودانية 
إلــى   2014 مــن  الفتــرة  فــي  مفرطــة  بصــورة 
بيــع  عمليــات  حــول  الشــك  يثيــر  مــا   ،2018
جواز الســفر الســوداني، وتحقيقات واســعة 
كل  لتقديــم  املوضــوع  هــذا  فــي  ســتجرى 
املتورطــني للمحاكمــة، واســتكمال إجــراءات 
ســحب الجنســيات املمنوحــة منــذ 1989، في 
 مراعاة ما يمكن أن يترتب عليه ذلك من 

ّ
ظل

مسؤوليات سياسية واجتماعية«.
القــرار  إصــدار  حــول  ســؤال  علــى  وردًا 
اســتجابة لضغــوط دوليــة، أو لشــطب اســم 
الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهاب 
»القــرار   

ّ
أن ســليمان  أكــد   ،1993 عــام  منــذ 

داخلي، وفرضه الحرص على سيادة الدولة، 
وحماية أمنها القومي. من دون شك ستكون 
لــه انعكاســات إيجابيــة علــى الســودان، بمــا 
يعــزز صورتــه أمــام األســرة الدوليــة، ويبــني 
مــدى التزامــه باملعاييــر الدولية«. من جهته، 
»العربــي  لـ ســوداني،  أمنــي  مصــدر  قــال 
م بعد 

ّ
 »وزارة الداخلية لم تتسل

ّ
الجديد«، إن

القرار من مجلس الســيادة االنتقالي، لكنها 
جاهزة لتنفيذه حسب اإلجراءات القانونية 
 »القــرار خــرج مــن 

ّ
واإلداريــة«، مشــيرًا إلــى أن

ال  وقــد  الشــرطة،  شــكلتها  لجنــة  توصيــة 
تكــون هنــاك صعوبة في تنفيذه باعتبار أن 

الشرطة تمتلك كل املعلومات«.
بدوره، اعتبر الخبير األمني، اللواء املتقاعد 
»العربــي  مــع  حديــث  فــي  مجــذوب،  أمــني 
 »القرار جاء في الوقت املناسب، 

ّ
الجديد«، أن

النظــام  أخطــاء  يعالــج  شــجاع  قــرار  وهــو 
لناشــطني  الجنســيات  منــح  الــذي  الســابق 
عربيــة  بلــدان  مــن  ومعارضــني  سياســيني 
فــي  الســفر  جــواز  فاســتخدموا  وإســامية، 
تحركاتهــم، وأفــرز ذلك جرائــم، ووصل األمر 
إلى حد تنفيذ بعضهم هجمات إرهابية في 
 »األعــداد 

ّ
دول أخــرى«. وأضــاف مجــذوب أن

التي منحت الهوية الســودانية أكبر من رقم 
13 ألــف الــذي أعلــن عنه، وينبغــي أن تضمن 
والدســتور  الحاليــة،  الدســتورية  الوثيقــة 

املنتظر، شروطا صعبة ملنح الجنسية«.

اســتعادت االحتجاجات في تشــيلي زخمها، 
خــال اليومــني املاضيــني، وســط خشــية لــدى 

السلطات من عودة أعمال العنف.
الثاثــاء،  وأمــس  االثنــني،  أمــس  مــن  وأول 
اســتؤنفت االحتجاجــات املناوئــة للحكومــة 
أكتوبــر/  منــذ  انطلقــت  والتــي  التشــيلية، 
تشــرين األول املاضــي، فــي مختلــف مناطــق 
بــني  أمــس،  صدامــات،  ووقعــت  البــاد. 
للحكومــة  املناوئــني  واملتظاهريــن  الشــرطة 
أخــرى  ومناطــق  ســانتياغو  العاصمــة  فــي 
مــن البــاد. وتجّمــع املحتجــون فــي »ســاحة 
وأشــعلوا  أمــس،  بالعاصمــة،  إيطاليــا« 
ومــواد  بالحجــارة  الشــرطة  ورشــقوا  النــار 
أخــرى. وردت قــوات األمــن بإطاق كبســوالت 
باستيكية وغاز مسيل للدموع واستخدمت 
فيمــا  املحتجــني،  لتفريــق  امليــاه  خراطيــم 
أعلنــت وكالــة »األناضــول« التركيــة لألنبــاء 
صــدره  فــي  إلصابــة  مصورهــا  تعــّرض  عــن 
بكبســولة أطلقتها الشــرطة، وقالت إنه تلقى 

العاج قرب موقع االحتجاجات.
وكانــت العاصمــة ســانتياغو قــد شــهدت أول 
مــن أمــس االثنــني مواجهــات بــني متظاهريــن 
وقــد  مبنــى.  إحــراق  تخللهــا  األمــن  وقــوات 
فــي  املواجهــات عقــب تظاهــرة ســارت  بــدأت 
ســاحة بــازا إيطاليــا فــي ســانتياغو. وعنــد 
مــع  متظاهــرون  تواجــه  الظــام،  هبــوط 
عناصر شــرطة مكافحة الشــغب في الشوارع 
املتاخمة لهذا امليدان الذي يسّميه املحتجون 
»ســاحة الكرامــة«. ويشــّكل هــذا املوقــع مركــز 
أكثــر  منــذ  البــاد   

ّ
تهــز التــي  االحتجاجــات 

مــن أربعــة أشــهر، فــي أســوأ أزمــة اجتماعيــة 
منــذ عــودة النظــام الديمقراطــي فــي تشــيلي 
ســنة 1990. وجــرى إحــراق مبنــى قديم للمرة 

الثانية خال هذه املواجهات.
وقــد تمــددت االضطرابــات إلــى أحيــاء أخرى 
مــن العاصمــة، إذ أقــام املتظاهــرون عوائــق، 

وأحرقــوا أخــرى، قاطعــني حركــة املــرور فــي 
الشــرطة  تفّرقهــم  أن  قبــل  رئيســية،  أحيــاء 
املســّيل  الغــاز  قنابــل  اســتخدمت  التــي 
أقيمــت  كذلــك  امليــاه.  وخراطيــم  للدمــوع 
مــدن  فــي  الفجــر  حتــى  اســتمرت  تظاهــرات 
أخــرى في الباد بينها فالبارايســو )وســط( 
أيضــا  تخللتهــا  )جنــوب(،  وكونثبثيــون 

أعمال عنف.
فــي  تصاعــدًا  التشــيلية  الســلطات  وتخشــى 
أعمال العنف مجددًا خال شهر مارس/ آذار 
 التظاهرات املقــرر تنظيمها 

ّ
الحالــي، فــي ظــل

اعتبــارًا مــن يوم األحد املقبل بمناســبة اليوم 
العاملي للمرأة الذي يصادف في 8 مارس.

وانطلقــت موجــة االحتجاجــات االجتماعيــة 
عتبــر إحــدى أكثــر 

ُ
فــي تشــيلي، التــي كانــت ت

الــدول اســتقرارًا فــي أميــركا الاتينية، في 18 
أكتوبــر/ تشــرين األول مــن العام املاضي، إثر 
)املتــرو(  األنفــاق  قطــارات  تذكــرة  رفــع ســعر 
والتــي  املائــة،  فــي   4 بنســبة  فــي ســانتياغو 
لــم  االحتجاجــات   

ّ
لكــن الحقــا  تعليقهــا  تــم 

اجتماعيــة  حركــة  إلــى  وتحّولــت  ــف، 
ّ
تتوق

واســعة، خصوصــا ضــّد سياســات الحكومــة 
املســاواة  بانعــدام  التشــيليون  يصفــه  ومــا 
الدولــة  وتقصيــر  البــاد  علــى  يهيمــن  الــذي 
فــي مجــاالت عــدة، ال ســيما التعليم والصحة 
مســيرات  مــذاك  البــاد  وشــهدت  والتقاعــد. 
احتجاجيــة وأعمال عنف وتخريب وحرائق. 
وقضى خال هذه االحتجاجات 31 شخصا، 
وُجــرح اآلالف، فيمــا أوقفــت الشــرطة أكثر من 
9 آالف شــخص، حســب إحصــاءات رســمية. 
البــاد،  رئيــس  االحتجاجــات  وأظهــرت 
احتــواء  عــن  عاجــزًا  بينيــرا،  سيباســتيان 
األزمــة علــى الرغــم من جميع املحــاوالت التي 
مــن  إعانــه سلســلة  ذلــك  فــي  بمــا  بهــا،  قــام 

اإلجراءات االجتماعية.
)فرانس برس، األناضول(

ــقــرار،  بـــرزت أصـــوات انــتــقــدت ال
ليس  السيادة  أّن مجلس  مؤكدًة 
الجنسية،  سحب  اختصاصه  من 
القضاء.  سلطة  مــن  ــك  ذل ألن 
المعز  القانوني  الخبير  أّن  غير 
الجديد«  لـ»العربي  قال  حضرة، 
التي منحت  السيادية  »الجهة  إّن 
الجنسيات هي رئاسة الجمهورية 
البشير، وتحّولت  في عهد عمر 
السيادة،  مجلس  إلى  صالحياتها 
حق  تملك  التي  الجهة  فبات 
أّن  ــح  وأوضـ تلقائيًا«.  السحب 
أوقعت  أخطاء  يصحح  »القرار 

البالد في مطبات عديدة«.

اختصاص 
مجلس السيادة؟

كاروالينــا  إلــى  توّجهــه  قبيــل  األبيــض 
الشــمالية للمشــاركة فــي حملــة انتخابية أول 
مــن أمــس، »إنهــا مــزورة ضــد بيرنــي، ال شــك 
ــل 

ّ
فــي ذلــك«. وســبق أن أعلــن ترامــب أنــه يفض
منافسة ساندرز، واصفا إياه بالشيوعي. 

وقال ساندرز، الذي أشارت استطاعات الرأي 
إلى أنه يتقدم في واليات صوتت في »الثاثاء 
األميركيــة  أس«  بــي  »ســي  لشــبكة  الكبيــر«، 
فرصــة  أمامنــا  أن  »أعتقــد  املاضــي،  اإلثنــني 
وتكســاس  كاليفورنيــا  فــي  للفــوز  عظيمــة 
ولــم  الواليــات«.  مــن  وعــدد  وماساشوســتس 
مفاجــئ،  بفــوز  قوتــه  بايــدن  اســتعادة  تبــدد 
فــي كاروالينــا الجنوبية الســبت املاضي، قلق 
املؤسســة الديمقراطية العميق بشــأن احتمال 
فــوز ســاندرز بالترشــيح. وقــال بايــدن »قبــل 
أيــام قليلــة، أعلنت الصحافــة وبعض املعلقني 
أن ترشــيحي مــات، ولكــن اآلن وبفضل ســاوث 
كاروالينــا، قلب الحزب الديمقراطي، فأنا حي 
أرزق«. وكان الفــوز املدعــوم بأصــوات الســود 
هو األول لبايدن )77 ســنة( في الســباق، لكنه 
جاء في وقت حرج وساعد في تبديد الشكوك 
حــول مســتوى القبــول الــذي يحظــى بــه. وقــال 
أكثــر  ســيكون  وســطيا،  بوصفــه  إنــه،  بايــدن 
فاعليــة مــن ســاندرز الــذي يصــف نفســه بأنــه 
ترامــب.  مواجهــة  فــي  اشــتراكي،  ديمقراطــي 
وأضاف أن »معظم األميركيني ال يريدون وعدًا 
النتائــج«. وذكــرت  هــو  يريــدون  مــا  بالثــورة. 
صحيفة »نيويورك تايمز«، في تقرير بعنوان 
ســاندرز«،  ضــد  يتحــدون  »الرأســماليون 
أمــس الثاثــاء، أن الرأســماليني دخلــوا بقــوة 
الديمقراطيــني  لترشــيح  الســباق  خــط  علــى 
وزيــر  أن  وأوضحــت  الرئاســية.  لانتخابــات 
»غولدمــان  فــي  والشــريك  األســبق  الخزانــة 
إلــى الوحــدة بــني  ســاكس« بــوب روبــني دعــا 
الرأســماليني. وكتــب، فــي مقــال فــي صحيفــة 
»نيويورك تايمز«، إنه »ال توجد دولة نجحت 
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الكويت ـ أحمد الزعبي

تواجه دول الخليج العربي واحدة 
مــــن أكـــبـــر األزمــــــــات االقـــتـــصـــاديـــة، 
خــــال الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، بسبب 
ــيـــات الــســلــبــيــة املـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى تــفــشــي  ــتـــداعـ الـ
تلقت مختلف  إذ  املستجد،  كــورونــا  فــيــروس 
األســــواق خــســائــر فــادحــة. وعــقــب اإلعــــان عن 
لم  بالفيروس،  مــؤكــدة  حــاالت مصابة  ظهور 
تقف الخسائر الخليجية عند حد البورصات 

فقط، بل امتدت إلى أسواق النفط والسياحة.
وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد مع انتشار 
هذا الفيروس، فيما هبطت حجوزات الطيران 
والطلب على السياحة والسفر من وإلى دول 
الخليج بنسب تــراوحــت بــن 80% إلــى %90، 

للمركز  تقرير  ويظهر  بيانات حديثة.  حسب 
الخليجية  االقتصادية  لاستشارات  الدولي 
)مــســتــقــل(، اطــلــعــت »الــعــربــي الــجــديــد« عليه، 
حول أضرار كورونا باالقتصادات الخليجية، 
أن »املنطقة ستستمر بهذه املعاناة على املدى 
املــتــوســط حــتــى نــهــايــة الــربــع األول مــن الــعــام 
الـــجـــاري، وقـــد يمتد األثـــر إلـــى الــربــع الــثــانــي. 
ــهــــور حـــــــاالت مــصــابــة  ــر ظــ ــمـ ــتـ وفــــــي حــــــال اسـ
بــاملــرض فــي دول الخليج وتــحــول إلــى وبــاء، 
فإن الخسائر ستزيد، خاصة أنها تعتمد على 

النفط مصدرًا رئيسيًا إليراداتها.

الكويت
وتــحــدث الــتــقــريــر الـــذي صـــدر، أول مــن أمــس، 
عــن أضــــرار كــل دولـــة عــلــى حـــدة، إذ أشـــار إلــى 
أن ميزانية الكويت ستعاني بشكل فادح من 
تــراجــع أســعــار الــنــفــط خـــال الــفــتــرة الحالية، 
مــا قــد يـــؤدي بنهاية الــعــام املــالــي املــقــبــل إلــى 
تفاقم العجز املالي أكثر من املقدر في امليزانية 
ــذا الــعــجــز  ــ ــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــســـتـــنـــزف هــ ــلـ ــبـ ــقـ املـ
االحــتــيــاطــيــات الــنــقــديــة لــلــبــاد ويــدخــلــهــا في 

دوامة االستدانة والركود االقتصادي.
وكانت الكويت أكثر دولة خليجية أعلنت عن 
حــاالت إصــابــة بفيروس كــورونــا، األمــر الــذي 
دفـــع الــبــورصــة إلـــى أســـوأ مــوجــة هــبــوط على 

مستوى األسواق املالية خليجيا وعربيا.

تــطــبــقــهــا. وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات لــلــهــيــئــة الــعــامــة 
لــإحــصــاء )حــكــومــيــة(، األحــــد املـــاضـــي، نمو 
اقــتــصــاد الــســعــوديــة 0.3 فــي املــائــة فــي 2019، 
وهــو مــا جــاء دون الــتــوقــعــات، بسبب تقلص 
النفطي بشكل حــاد، في حن تسارع  القطاع 
ــاء الــنــاتــج املحلي  الــقــطــاع غــيــر الــنــفــطــي. وجــ
اإلجمالي أقل من مستوى 0.9 في املائة الذي 
تــوقــعــتــه الــســعــوديــة رســمــيــا، بــيــنــمــا تــراجــع 

القطاع النفطي 3.6 في املائة.  3.8 في املائة.
وأظهرت البيانات تراجع صادرات السعودية 
10.4 فـــي املـــائـــة عــلــى أســــاس ســـنـــوي، بسبب 

انخفاض صادرات النفط 14 باملائة.
ــاك األســـــــــواق بــســب  ــ ــبـ ــ ــبــــن، ارتـ ــراقــ وحــــســــب مــ
ــيـــر مـــــن عــجــز  ــبـ كــــــورونــــــا ســـيـــعـــمـــق بـــشـــكـــل كـ
املــيــزانــيــة الــســعــوديــة. وفـــي مـــا يــخــص قــطــاع 
القطاع  هــذا  بــدأ ينتعش  أن  الــســيــاحــة، فبعد 
الوليد في اململكة عاد إلى التراجع مرة أخرى 
ــــك فـــي ضــــوء قــــــرارات املــمــلــكــة بــمــنــع منح  وذلـ
إلى  العمرة  السياحية وتأشيرات  التأشيرات 
الــواردة  السياحة  الــبــاد، ما سيخفض حجم 
املقبلة،  الفترة  اململكة بنسبة 80% خال  إلى 

حــســب بــيــانــات حــديــثــة، وهــــي ضــربــة أخـــرى 
تستهدف  كــانــت  الــتــي  الــســعــوديــة  للميزانية 
ــة  ــبــــورصــ ــلــــت الــ ــا. وســــجــ ــ ــادرهــ ــ ــــصــ ــع مــ ــويــ ــنــ تــ
حيث  مــن  خليجيا  الخسائر  أكبر  السعودية 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة، يـــوم األحــــد املـــاضـــي حيث 
تكبدت 214 مليار ريال )57 مليار دوالر(، وفق 
بــيــانــات الــبــورصــة، قــبــل أن تــرتــفــع املــؤشــرات 
خال اليومن املاضين، إذ زاد املؤشر أمس، 

2.82 في املائة. 

اإلمارات
لم تفلت اإلمارات من مقصلة خسائر البورصة 
بداية األسبوع الجاري على خلفية الذعر من 
كــورونــا، ولكن األخطر هو القلق الــذي انتاب 
الحكومة استقبال معرض إكسبو دبي 2020 
خال شهر أكتوبر/ تشرين األول املقبل، فقد 
ــداد الــســائــحــن  ــ ــذه األحــــــداث عــلــى أعــ تـــؤثـــر هــ

القادمن إلى اإلمارات خال فترة املعرض.
في تصريحات  املعرض  باسم  وقــال متحدث 
ــة األنـــــــاضـــــــول، إن املــنــظــمــن  ــالــ ــوكــ لــ ســـابـــقـــة 
ــع عـــلـــى صــعــيــد  ــ ــــوضـ يــــواصــــلــــون مـــتـــابـــعـــة الـ

فــيــروس كــورونــا الجديد عــن كــثــب، ويأملون 
نجاح الجهود العاملية الحتوائه.

الـــتـــي تتبعها  وطــلــبــت مــجــمــوعــة اإلمـــــــــارات، 
الكيانات  اإلمــارات والعديد من  شركة طيران 
العاملة في مجال الشحن والنقل الجوي، من 
الــعــامــلــن بــهــا، الــحــصــول عــلــى عــطــات بأجر 
ومن دون أجر، بسبب انتشار فيروس كورونا 
الجديد، الذي نال من حركة السفر في الدولة 

الخليجية ومناطق متفرقة من العالم.
ــي ذلــــــــك، بــــاإلضــــافــــة إلــــــى تــــأثــــر حـــركـــة  ــ ــأتـ ــ ويـ
الــتــجــارة والــتــصــديــر عــبــر املـــوانـــئ الــتــي تعد 
رافــدا ومــوردا أساسي مليزانية الدولة، حسب 
مراقبن. كما طاولت أضرار الفيروس أسواق 
الــــــــدول الــخــلــيــجــيــة األخــــــــرى قـــطـــر وســلــطــنــة 
الــدول  أقــل من  بدرجة  والبحرين ولكن  عمان 

الخليجية الثاث األخرى.
ورغــم أن بورصة قطر أفلتت من خسائر يوم 
األحد األسود ألنها كانت في عطلة رسمية، إال 
أن مؤشرها تلون باألحمر على مدار اليومن 
املاضن، إذ تراجع، أول من أمس، بنسبة 2.89 

في املائة، وأمس، بنحو 0.4 في املائة.

باقتصادات العرب كورونا القاتل يفتك 

كورونا يصعق األسواق الخليجية )ياسر الزيات/فرانس برس(

انخفاض السياحة الدينية بنسبة 70% )فرانس برس(

العربية  الدول  كورونا  فيروس  هاجم 
بشراسة موجهًا ضرباته القوية إلى أسواق 
ما  وغيرها،  والصناعة  والسياحة  النفط 

تسبب في خسائر فادحة مؤهلة للزيادة 
زمنية  لفترات  الفيروس  استمرار  حالة  في 
بشكل  المرض  أعراض  وظهرت  أطول. 

تعرضت  التي  الخليج  دول  على  واضح 
ألضرار  المختلفة  االقتصادية  قطاعاتها 
المغرب  دول  الخسائر  طاولت  كما  بالغة، 

العربي والعراق ومصر. ولم تكن معيشة 
المواطنين في مأمن من هجمات كورونا، 

إذ باتوا مهّددين بالغالء وشح السلع.

محور

خسائر كبيرة للسعودية... 
وقلق في اإلمارات 

على معرض إكسبو

بغداد ـ زيد سالم

في الوقت الذي لم يتأثر فيه قطاع النفط في 
العراق، الذي يشكل املصدر الرئيسي إليرادات 
الــبــاد، بــفــيــروس كـــورونـــا، تــكــّبــدت السياحة 
خــســائــر فـــادحـــة. كــمــا تــأثــرت قــطــاعــات أخــرى 
مهمة ومنها التجارة بسبب إغاق الكثير من 

املنافذ الحدودية وخاصة مع إيران.
ــدًا مــالــيــا مهمًا  وتــعــد الــســيــاحــة الــديــنــيــة رافــ
ــتــــي تـــعـــســـرت خـــال  بــالــنــســبــة لـــلـــعـــراق، والــ
األسبوعن املاضين، ال سيما مع إجــراءات 
واآلثــــار،  والــســيــاحــة  الــثــقــافــة  وزارة  تبنتها 
ــي ســبــيــل  ــ ــد ديـــنـــيـــة فـ ــ ــراقـ ــ ومـــنـــهـــا إغــــــــاق مـ

تعقيمها. 
وكشفت الوزارة، أخيرًا، عن أن معدل الوافدين 
إلى املراقد الدينية، انخفض بنسبة 70 باملائة 
بسبب اإلجــــراءات املــتــخــذة ملــواجــهــة كــورونــا، 
موضحة في بيان أن »هذه اإلجراءات تسببت 

القاهرة ـ منعم سداوي

ــا، بـــدأت  ــورونــ ــيـــروس كــ تـــداعـــيـــات انـــتـــشـــار فـ
ــــدد كــبــيــر مــن  ــقـــوة عـــلـــى عـ تــظــهــر مـــامـــحـــه بـ
ــة، خـــال  ــريــ ــتــــصــــاديــــة املــــصــ الـــقـــطـــاعـــات االقــ
ــواق  ــ ــرة، فـــي ظـــل اعــتــمــاد األسـ ــيــ الــفــتــرة األخــ
على املنتجات الصينية املستوردة. وتوقفت 
 عن 

ً
حركة الطيران تمامًا بن البلدين، فضا

كافة  الصينية  السياحية  الــحــجــوزات  إلــغــاء 

بــانــخــفــاض مــعــدل الــوافــديــن إلـــى الــبــاد، مما 
ترتب عليه حدوث خسائر مادية، وأن دخول 
الــعــراق، اقتصر  القادمن من خــارج  الوافدين 

على مطاري بغداد والنجف«. 
ــفـــي مــــع وزيـــــــر الــســيــاحــة  ــاتـ ــي اتـــــصـــــاٍل هـ ــ وفــ
»العربي  العراقي، عبد األمير الحمداني، قال لـ
الــجــديــد« إن »الــخــســارة االقــتــصــاديــة للعراق 
هّينة«،  ليست  الدينية،  السياحة  تــراجــع  مــن 
املــتــوفــرة لدينا قابلة  ــام  أن »األرقــ إلــى  مشيرًا 
استمرار تفشي فيروس كورونا،  للزيادة مع 

لذلك لن نعلن عنها في الوقت الحالي«.
من جهته، أكد ُمظهر محمد صالح، املستشار 
ــادل عبد  املـــالـــي لــرئــيــس الــــــوزراء املــســتــقــيــل عــ
ــل الـــجـــذب لــاقــتــصــاد  ــن عـــوامـ املــــهــــدي، أن »مــ
الـــعـــراقـــي الـــســـيـــاحـــة الـــديـــنـــيـــة ونـــشـــاطـــاتـــهـــا، 
وقــد تعثرت بــل وتــوقــفــت أجـــزاء مهمة منها، 
ــذا أدى إلـــى تــضــرر الـــبـــاد مــالــيــا، ناهيك  وهــ
ــراءات التي دعــت إلــى تعطيل بعض  عــن اإلجــ

لعدد من املناطق السياحية املصرية.
وتــســيــطــر حــالــة مــن الــتــرقــب داخــــل األســــواق 
التي  الصينية  عــلــى االســتــثــمــارات  املــصــريــة 
تزيد على 600 مشروع، من خال 1345 شركة 
مليارات   7 على  استثماراتها  تزيد  صينية، 
االتــــصــــاالت  قـــطـــاعـــات  عـــلـــى  مــــوزعــــة  دوالر، 
ــاء وعـــدد  ــشــ وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات واإلنــ
وغيرها،  والصناعية  الخدمية  األنشطة  من 

حسب بيانات رسمية.
ومن املتوقع أن يعقد مجلس األعمال املصري 
الصيني املشترك اجتماعًا خال األيام املقبلة، 
ملــنــاقــشــة تــأثــيــر كـــورونـــا عــلــى االســتــثــمــارات 
واملـــشـــروعـــات الــصــيــنــيــة فـــي مـــصـــر، خــاصــة 
في منطقة قناة السويس واملــدن الصناعية، 
وانعكاس ذلك على آالف العمالة التي تعمل 
في هذه املشروعات، باإلضافة إلى التداعيات 
الــــواردات من  املترتبة على انــخــفــاض حــركــة 
الصن خاصة قطع الغيار والسلع الوسيطة. 

ــار صـــالـــح في  ــ ــدارس والـــجـــامـــعـــات«.  وأشــ ــ ــ املـ
اتصاٍل مع »العربي الجديد«، إلى أن »العاقة 
ــأثـــرت هي  الــتــجــاريــة بـــن الـــعـــراق والـــصـــن تـ
األخرى، إذ إن حجم التبادل التجاري سنويًا 
يتمثل باستيراد  يقل عن 12 مليار دوالر،  ال 
البضائع الصينية، وقد تعثرت هذه التبادالت 

وهناك خسائر بالتعامات«. 
ــذا الـــوضـــع أدى إلــى  ــ وحـــســـب صـــالـــح فــــإن »هـ
اتــجــاه غــالــبــيــة الــتــجــار الــعــراقــيــن إلـــى تركيا 
الصن  أن  إلــى  إضــافــة  الســتــيــراد بضائعهم، 
تعتبر أكبر مستورد للنفط العراقي، وتشكل 
22 باملائة من صــادرات الــعــراق، ولكن العراق 

لم يتأثر كثيرًا بخصوص هذا القطاع ».
الــعــراقــيــة، بــلــوغ قيمة  الــنــفــط  وأعــلــنــت وزارة 
الصادرات واإليــرادات النفطية املحققة لشهر 
فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، 5 مــلــيــارات دوالر، 

 للبرميل.
ُ
بمعدل سعر 51 دوالرا

وبالرغم من أن أسعار النفط الخام فقدت نحو 

القطاعات  ضمن  املــصــريــة  السياحة  وتــأتــي 
األكــثــر تــضــررًا، بــعــد تــوقــف جميع الــرحــات 
ــئــــات مــــن الــــحــــجــــوزات بــالــفــنــادق  وإلــــغــــاء املــ
العائمة والثابتة، حيث يتراوح عدد السياح 
الصينين ملصر ما بن 500 و700 ألف سائح 

سنويًا، حسب عاملن في قطاع السياحة.
وأكد رئيس جمعية خبراء السياحة العرب، 
الصينين  الــســيــاح  تــوقــف  أن  طـــارق شلبي، 
ــة الــســيــاحــة املــصــريــة، مــبــيــنــًا أن  زاد مـــن أزمــ
الخسائر تقترب من 15 مليون دوالر، خال 

عــن تفشي  الصن  إعــان  قيمتها منذ  خمس 
الثاني املاضي،  كورونا نهاية يناير/ كانون 
عــاصــم  الــنــفــط  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث  أن  إال 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »الــنــفــط  ــد لـــ جـــهـــاد، أكـ

الفترة املاضية فقط. وأوضح شلبي أن األزمة 
سوف تستمر لفترة طويلة، وربما ألكثر من 
عــــام، حــتــى فـــي حــالــة الــقــضــاء عــلــى الـــوبـــاء، 
ــراءات االحـــتـــرازيـــة، مــوضــحــًا أن  ــ بسبب اإلجــ
املرتبطة  الخدمات  على  يمتد  السلبي  األثــر 
بــالــقــطــاع، مــثــل خــطــوط الــطــيــران والــفــنــادق 

والقرى السياحية.
رت الواردات بشكل كبير، إذ تعتمد 

ّ
كذلك تأث

احتياجاتها  لسد  الــصــن  على  كثيرًا  مصر 
ــد عـــضـــو الـــغـــرفـــة  ــ ــ مــــن مــخــتــلــف الـــســـلـــع. وأكـ
»العربي  لـ عــوف،  علي  القاهرة  في  التجارية 
له  الصن  االستيراد من  أن توقف  الجديد«، 
آثار عكسية خطيرة على الشركات واملصانع 
من  العديد  أسعار  ارتــفــاع  متوقعًا  املصرية، 

السلع في األسواق خال األيام املقبلة.
وقــــال إن مــصــانــع األدويــــــة املــصــريــة تــعــانــي 
بالفعل، خال الفترة األخيرة، من توقف املواد 
الخام املستوردة من الصن، ما سيؤدي إلى 

العراقي من حيث اإلنتاج وتصدير الخام منه، 
لم يتأثر باإلجراءات العراقية والعاملية بشأن 

االحتراز من الفيروس«. 
وأكد أن »وزارة النفط دعت الشركات العاملة 
ــبــــاد إلـــــى االلـــــتـــــزام بــــشــــروط الــســامــة  فــــي الــ
اتــخــذت سلسلة  الــبــاد، ولكنها  فــي  الصحية 
من اإلجــراءات، ومنها تأجيل استقبال بعض 
الــعــامــلــن الــصــيــنــيــن الـــذيـــن كـــانـــوا يــقــضــون 
إجــازاتــهــم فــي بلدهم، إلــى حــن التوصل إلى 
ــة تــفــشــي الـــفـــيـــروس«. وحــتــى أول  حــلــول ألزمــ
من أمس، بلغ عدد املصابن بشكٍل مؤكٍد في 

العراق بفيروس كورونا 26 شخصًا.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب العراقي، 
متأثرة  تبدو  السوق  »حركة  أن  الفايز،  عامر 
ــراءات الحكومة االحــتــرازيــة من  بــقــرارات وإجــ
في  االستهاكية  بالحركة  سيما  ال  كــورونــا، 
السوق املحلي نتيجة غلق الكثير من املنافذ 

الحدودية مع إيران«. 

مـــزيـــد مــــن نـــقـــص األدويــــــــة وغــــــاء بــعــضــهــا. 
ــاع املـــــصـــــارف بـــكـــورونـــا  ــطــ كـــمـــا ســـيـــتـــأثـــر قــ
بسبب تــراجــع الــطــلــب عــلــى األمــــوال مــن قبل 
االستيراد  عمليات  أغلب  لكون  املستوردين، 
تتم مع الصن، كما ستتراجع إيــرادات قناة 
السويس لقلة عبور السفن الصينية وتراجع 

حركة التجارة الدولية.
ــد الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، مــحــمــد الــســيــد،  ــ وأكـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــصــن تــعــّد مــركــزًا  لـــ
للعديد  رئيسيًا  ومــــوردًا  للصناعات  كــبــيــرًا 
من املصانع املصرية، وتوقفها سوف يكون 
ــاج داخـــــل الـــبـــاد،  ــتــ لـــه أثــــر ســلــبــي عــلــى اإلنــ
بالفعل  تأثرت  السويس  قناة  أن  إلــى  مشيرًا 
خال األسابيع املاضية بسبب توقف السفن 
الصينية لــعــدد مــن دول الــعــالــم. وأوضـــح أن 
إلــى 16 جنيهًا  الـــدوالر مــن املمكن أن يرتفع 
بــداًل من 15.5 حاليًا، أو العودة إلى الهبوط 
مع اتضاح الرؤية بشأن استمرار الفيروس. 

أسواق ومصانع مصر في مرمى الفيروسالعراق: تهاوي السياحة وتماسك النفط

7 مليارات دوالر 
حجم االستثمارات الصينية 

في مصر

السياحية ملواطني عدد من  السياحية وغير 
الــدول، وهو ما يرسل إشــارات بان الكويت ال 
الحالية  الفترة  أي سائحن خــال  فــي  ترغب 

تجنبا للفيروس.

السعودية
وفي السعودية، ال يقل الوضع قتامة بل كانت 
تعاني  مراقبن، حيث  أكبر حسب  خسائرها 
ــزوف املــشــتــريــن مـــن دول شــرق  املــمــلــكــة مـــن عــ
والخليجي،  السعودي  النفط  آسيا عن شــراء 
وذلــك فــي ظــل معاناة هــذه الـــدول مــن انتشار 
الـــفـــيـــروس بــهــا وتـــراجـــع الــطــلــب لــديــهــا على 
الــنــفــط فــي ظــل أجــــواء الــحــجــر الــصــحــي التي 

نزيف خسائر للنفط والسياحة واألسهم

الكويت جلسة دامية خال  وشهدت بورصة 
أولـــى جلسات الـــتـــداول، األحـــد املــاضــي، عقب 
انتهاء عطلة األعياد الوطنية في الباد، حيث 
انهار املؤشر األول للسوق بأكثر من 10%، ما 
دفع إدارة السوق إلى وقف التداول على أسهم 
الجلسة. وبنهاية جلسة  نهاية  املؤشر حتى 
ــكـــويـــت نـــحـــو 15  ــة الـ األحـــــــد، خـــســـرت بــــورصــ
من  السوقية  قيمتها  لتنخفض  دوالر،  مليار 
115.5 مليار دوالر بنهاية جلسة االثنن قبل 
إلى 100 مليار دوالر بنهاية  املاضي، لتصل 
ــد، وهــــذا أســــوأ وأكـــبـــر انــخــفــاض  ــ جــلــســة األحـ
للبورصة الكويتية منذ األزمة املالية العاملية 
في عام 2008. ولكن سرعان ما عادت مؤشرات 
والثاثاء  االثنن  يومي  الكويتية،  البورصة 
املاضين إلى االرتفاع. وزاد مؤشر البورصة 

الكويتية، أمس، بنسبة 2.28  في املائة.
وفــي مــا يخص قطاع السياحة، أشــار تقرير 
لــلــمــركــز الـــدولـــي لــاســتــشــارات االقــتــصــاديــة 
الــخــلــيــجــيــة إلـــــى أن الـــســـيـــاحـــة املـــحـــلـــيـــة فــي 
الفيروس  بسبب  معاناتها  ستزيد  الــكــويــت 
ــــذي دفــــع الــســلــطــات إلــــى وقــــف الــتــأشــيــرات  الـ

الرباط، تونس، الجزائر ـ العربي الجديد

املغرب  من  كل  اقتصادات  كــورونــا  فيروس  طاولت مخاطر 
وتــونــس والــجــزائــر ولــيــبــيــا، األمــــر الــــذي أدى إلـــى شــلــل في 
بــعــض الــقــطــاعــات االقـــتـــصـــاديـــة. وتــكــبــدت شــركــة الــطــيــران 
املغربية خسائر كبيرة جراء تفشي كورونا بالصن، حيث 
كانت أطلقت أولى رحلة طويلة نحو العماق اآلسيوي قبل 
أيام من اإلعان عن املرض القاتل. وأكد املدير العام للناقلة 
وقف  تداعيات  أن  يومن،  قبل  عــدو،  الحميد  عبد  املغربية، 
الرحات، كانت حقيقية بالنظر لاستثمارات التي أنجزت 
مــن أجــل ذلــك الــخــط. وينتظر أن ينعكس وقــف الخط سلبا 
على تدفق السياح الصينين على اململكة. وتوالت إلغاءات 
حجوزات السياح الصينين بالفنادق، حيث وصلت إلى 28 

ألفا في فبراير/ شباط و24 ألفا في مارس/ آذار الجاري.

تجارة المغرب 
ــدة بــإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا في  بــعــد تسجيل حــالــة واحــ
املـــغـــرب، بــــدأ الــقــلــق  يــظــهــر بـــن مــســتــورديــن وتـــجـــار حــول 
تأثيرات الفيروس على أنشطتهم. ويعتبر املغرب مستهلكا 
كبيرا للمنتجات الصينية، حيث إن حوالي 20 في املائة من 
العجز التجاري للمملكة مصدره املبادالت التجارية مع ذلك 
البلد اآلسيوي. وتعتبر الصن رابع شريك تجاري للمغرب، 
فــقــد ارتــفــعــت املـــبـــادالت الــتــجــاريــة بــن الــبــلــديــن فــي الثاثة 
أعوام األخيرة، بنسبة 50 في املائة وزادت صــادرات اململكة 
فــي اتــجــاه العماق اآلســيــوي بنسبة 60 فــي املــائــة. وبلغت 
قيمة تلك املبادالت التجارية بن املغرب والصن حوالي 5.2 
مليارات دوالر فــي الــعــام قبل املــاضــي، أي مــا يمثل 6.6 في 

املائة من مبادالت اململكة. 

تونس
رّجح متعاملون في القطاعات الصناعية التونسية تباطؤا 
فــي وتــيــرة اإلنــتــاج فــي مصانعهم فــي املـــدة الــقــادمــة بسبب 
تــأخــر وصـــول طلبيات مــن مـــواد أولــيــة وشــبــه مصنعة من 
الصن بسبب فيروس كورونا. وأعلن رئيس منظمة األعمال 
ــارق الــشــريــف، عــن تسجيل مــصــانــع تونسية  »كــونــكــت«، طـ
األولية املصنعة وشبه املصنعة، متوقعا  املــواد  لنقص في 
زيادة أزمة الطلب على هذه املواد التي تعد الصن مزودها 
»الــعــربــي الجديد«  األســاســي. وأّكـــد الــشــريــف فــي تصريح لـــ
أن املــخــاوف مــن خطر »شــلــل« املصانع بسبب نقص املــواد 
األولية مردها تباطؤ اإلنتاج في الصن واالحتياطات التي 
تتخذ في املوانئ البحرية وتأخر تفريغ السلع القادمة من 
الــبــلــدان الــتــي تــعــد بـــؤرا لــلــفــيــروس. وبــلــغ الــعــجــز الــتــجــاري 
لتونس املسجل مع الصن خال شهر يناير/ كانون الثاني 
املاضي أكثر من 5 مليارات دينار أي نحو 1.7 مليار دوالر. 
وقال الخبير في استراتيجيات االستثمار، صادق جبنون، 

»العربي الجديد« إن كل تأخير في التزود باملواد األولية  لـ
القادمة من الصن هو خسائر مراكمة للمصانع التونسية. 
 تداعيات الفيروس ستطاول أيضا القطاع 

ّ
وبّن جبنون أن

السياحي. وبلغ عدد السياح الصينين الذين زاروا تونس 
عام 2019 وفق وزارة السياحة 29974 سائحا. 

الجزائر
ــا« الــضــغــط عــلــى ســعــر الــعــمــلــة  ــ ــورونـ ــ يـــواصـــل فـــيـــروس »كـ
الصعبة فــي الــســوق الــســوداء فــي الــجــزائــر، مسببا تراجعا 
للعمات العاملية أمام الدينار، بسبب االنخفاض الحاد في 
تراجع  عملة،  تجار  الــعــرض. وحسب  ارتــفــاع  مقابل  الطلب 
سعر العملة األوروبــيــة املــوحــدة »الــيــورو«، إلــى 190 دينارا 
بعدما كان قبل 10 أيام عند 200 دينار، أما الدوالر األميركي، 
من جهته، فهوى إلى 179 دينارا بعدما كان عند 184 دينارا 
داخــل  مصدر  مــن  الجديد«  »العربي  وعلمت  فبراير.  مطلع 
املسافرين  أن »حركة تدفق  الجزائر،  شركة تسيير مطارات 

في املطارات الدولية الجزائرية تراجعت بـ 35 باملائة«.
 

ليبيا
كشفت مصادر من املؤسسة الليبية لاستثمار »الصندوق 
»العربي الجديد« أن خسائر أولية لاستثمارات  السيادي« لـ
الــــدوالرات، وهــي في  الليبية فــي الــخــارج ال تتعدى ماين 

مرحلة التقييم واملراجعة، بسبب خسارة األسواق العاملية.
 68.8 لاستثمار  الليبية  املــؤســســة  أصـــول  إجــمــالــي  ويبلغ 

مليار دوالر، حتى نهاية سبتمبر/أيلول من العام املاضي.
كــمــا أن انــتــشــار فــيــروس كــرونــا مــع قــفــل الــحــقــول النفطية، 
ليبيا. ويــؤكــد صاحب محل، على  فــي  التجار  أربــك حساب 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــتــجــارة شــبــة معطلة  الــبــوســيــفــي، لـــ

حاليًا بسبب عدم وجود سلع جديدة.

دول الخليج 
أكبر المتضررين

شلل قطاعات اقتصادية 
في دول المغرب العربي

ظهرت األعراض المرضية 
لفيروس كورونا بوضوح على 

اقتصادات دول المغرب العربي

تصل  إجازة  على  الحصول  موظفيها  من  اإلمارات  طيران  شركة  طلبت 
إلى شهر من دون راتب، بسبب فيروس كورونا، والذي أدى إللغاء رحالت 
في أنحاء العالم. وألغت طيران اإلمارات الرحالت إليران والبحرين وألغلب 
العالم  حول  دول  فرضت  كما  الفيروس،  بسبب  الصين  في  الوجهات 
الرئيس  رضا،  آل  أحمد  عادل  وقال  األجانب.  دخول  على  صارمة  قيودا 
عن  فائضة  موارد  لديها  الشركة  إن  أمس،  بالشركة  للعمليات  التنفيذي 

احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحالت أو إلغائها لبعض الوجهات.

إجازة بدون راتب لموظفي »اإلمارات«

لم تفلت أي من 
الدول الخليجية الست 

من مقصلة الخسائر 
االقتصادية المترتبة على 

تفشي فيروس كورونا 
المستجد

يهّدد فيروس كورونا 
كثيرًا من القطاعات 

االقتصادية المصرية 
وفي مقدمتها الصناعة 

والسياحة وقناة السويس

)Getty( أضرار بالغة طاولت السياحة المغربية
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

وســـط تــوتــر شــديــد فــي االقــتــصــاد 
ــيـــات  ــلـــى خــلــفــيــة تـــداعـ الــــعــــاملــــي عـ
ــا، تعقد  ــورونــ ــيـــروس كــ انـــتـــشـــار فـ
مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان املــــصــــدرة لــلــنــفــط »أوبــــــك« 
وحلفاؤها اجتماعا في العاصمة النمساوية 
ــدا الــخــمــيــس وملــــــدة يـــومـــن لــبــحــث  ــ فــيــيــنــا غـ
عـــدة مــوضــوعــات، مــنــهــا كيفية الــتــعــامــل مع 
تداعيات الفيروس على سوق الطاقة. وتوقع 
محللون أن تلجأ أوبك وحلفاؤها إلى خفض 
اإلنتاج بنحو مليون برميل يوميًا على األقل 
النفط لالرتفاع  حتى تتمكن من دفع أسعار 
من مستوياتها املنهارة حاليًا، ولكنهم يرون 
أن كمية الخفض ستعتمد على مدى التوافق 
روسيا  العالم:  فــي  للنفط  منتجن  أكبر  بــن 
والـــســـعـــوديـــة. وحـــتـــى اآلن تــــرى مــوســكــو أن 
لـــدى 50 دوالرًا مريح  الــنــفــط  مــســتــوى ســعــر 

بالنسبة إليها، فيما تسعى الرياض إلى رفع 
سعر خام برنت إلى مستوى 60 دوالرًا، وذلك 
املسؤولن  قبل  من  لتصريحات سابقة  وفقًا 
بالبلدين. في هذا الشأن، توقع محلل الطاقة 
في مصرف »أم يو أف جي« الياباني، إحسان 

أوبـــك +« في  خــورمــان، أن تخفض منظمة » 
اجتماعها الذي سيبدأ غدًا الخميس ويستمر 
بنحو  الــحــالــي  اإلنــتــاج  الجمعة، حجم  حتى 
إلــى حجم  ليضاف  يوميًا  برميل  مليون   1.2
الخفض الذي أقر في ديسمبر/ كانون األول 

املاضي والبالغ 1.7 مليون برميل يوميًا. 
ويرى خورمان في تعليقات لشبكة »سي أن 
بــي ســـي« األمــيــركــيــة، أن أي خــفــض لإلنتاج 
برميل سيكون مخيبًا آلمال  أقــل من مليون 
أســــــواق الـــطـــاقـــة وســـتـــكـــون نــتــيــجــتــه تــراجــع 
أســـعـــار الــنــفــط، وربـــمـــا يــتــراجــع خــــام بــرنــت 
تـــراوح حــول 40 دوالرًا. لكنه  إلــى مستويات 
أن  هــو  أتوقعه  الـــذي  »السيناريو  أن  أضـــاف 
مليون   1.2 بنحو  اإلنـــتـــاج   + أوبـــك  تخفض 
برميل يوميًا، ومثل هذا الحجم من الخفض 

سيرفع أسعار النفط«. 
فــي مؤسسة  الطاقة  محلل  يقول  مــن جانبه 
ــك مــــانــــيــــجــــمــــنــــت«، مـــايـــكـــل  ــ ــــسـ »غـــــلـــــوبـــــال ريـ
املستمر  النفط  أسعار  »ارتــفــاع  إن  بولسون، 
منذ يــوم االثنن، حــدث بسبب التوقعات أن 
عــلــى حجم  أوبـــك + ســتــجــري خفضًا عميقًا 

اإلنتاج في اجتماع فيينا يوم الخميس«. 
لكن بولسون يشير كذلك إلى دور االجتماع 
التنسيقي للبنوك املركزية في االرتفاع، حيث 
تــشــيــر الــتــوقــعــات بــتــنــفــيــذ الــبــنــوك املــركــزيــة 
ــة تــحــفــيــز ضـــخـــمـــة ومـــنـــســـقـــة لــحــمــايــة  ــطـ خـ
أسواق املال من االنهيار. وهذا بدوره سيفيد 
أسواق النفط. وكانت صحيفة » فاينانشيال 

»أوبك +« غدًا

بوتين يرى أن 
السعر الحالي 

للنفط مناسب 
)ميخائيل 

)Getty/زفيتلوف

تراوح سيناريوهات خفض اإلنتاج في اجتماع »أوبك+« غدًا الخميس 
بين مليون برميل و1.2 مليون برميل يوميًا لتعويض الطلب الذي خسرته 
المنظمة بسبب تفشي فيروس كورونا. ويرى محللون أن أي خفض 
النفط  أسعار  ويدفع  لألسواق  محبطًا  سيكون  ربما  ذلك  من  أقل 

لالنخفاض ربما إلى مستويات 40 دوالرًا
تباين كبير بين سعر 

النفط المستهدف لدى 
الرياض وموسكو

مخاطر انهيار 
النظام المصرفي ُتقلق 

المصارف الغربية

وثائق جديدة تكشف 
ضلوع هواوي في خرق 
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سعودي حول 
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)Getty( وسط مدينة بكين بات خاليًا من المارة بسبب الفيروس)Getty( أحد مكاتب هواوي في شنغهاي

لندن ـ العربي الجديد

ــا أو  مـــن املـــتـــوقـــع أن يـــقـــود فـــيـــروس كــــورونــ
ــــى تـــغـــيـــيـــرات جـــوهـــريـــة فــي  »كـــوفـــيـــد 19« إلـ
ــاملـــي، خـــاصـــة في  ــعـ االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي والـ
حـــــال طـــــول فـــتـــرة الـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، إلـــــى مــا 
وراء الــربــع الثالث مــن الــعــام الــجــاري. ويــرى 
خـــبـــراء اقــتــصــاد أن االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي ما 
سيكون  ربما  الــفــيــروس  على  السيطرة  بعد 
السابقة،  كــان عليه في األعـــوام  مختلفًا عما 
حــيــث إن الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــتــي كــانــت 
التصنيع  فــي  الصيني  الــســوق  على  تعتمد 
الــرخــيــص ســتــعــيــد تــفــكــيــرهــا بــعــد االرتـــبـــاك 
الذي أصابها في سالسل اإلمــداد وما حدث 

من إغالق للمصانع.
وحسب تقديرات البروفسور مايكل سبنس، 
تقديرات  فــإن  نيويورك،  في جامعة  األستاذ 
ــاد الـــصـــيـــنـــي تــتــجــلــى فــي  ــتــــصــ خــــســــارة االقــ
انكماش الناتج املحلي بن 2 إلى 4% خالل 
كل ربع من العام الجاري حتى تتم السيطرة 
لـــكـــن حـــتـــى اآلن ال تــوجــد  ــيــــروس.  ــفــ الــ عـــلـــى 
مــؤشــرات حــول املــدة التي ستأخذها الصن 
لكن  الــفــيــروس.  السيطرة على  فــي  العالم  أو 
البروفسور سبنس الحائز على جائزة نوبل 
بموقع  تحليلي  مقال  فــي  يتوقع  لالقتصاد 
»بــروجــكــت ســيــنــدكــت« أن الــصــن ستسيطر 
عــلــى الــفــيــروس فــي الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام 

الجاري.
الخسائر  لحجم  أخــرى  توقعات  هنالك  لكن 

»هواوي« تعود لعام  أظهرت وثائق داخلية لـ
2010 ضــلــوع الــشــركــة الــصــيــنــيــة، الــتــي نفت 
لسنوات خرق العقوبات التجارية األميركية، 
ــال مـــعـــدات أمــيــركــيــة  ــ بــشــكــل مــبــاشــر فـــي إرسـ
مــحــظــورة إلــــى شــركــة هـــواتـــف مــحــمــولــة في 
ــة والـــتـــي  ــربـ ــق، املـــسـ ــائــ ــوثــ إيـــــــــران. وتـــشـــيـــر الــ
حصلت عليها »رويــتــرز«، إلــى وجــود طرود 
مــن الــشــركــة تــعــود لــشــهــر ديــســمــبــر/ كــانــون 
األول من عام 2010، تتضمن أجهزة كمبيوتر 
ــع الــــشــــركــــة األمـــيـــركـــيـــة »هــيــولــيــت  ــنـ مــــن صـ
ــهـــواتـــف  ــة الـ ــى شــــركــ ــ ــارد« ومــــوجــــهــــة إلــ ــ ــاكــ ــ بــ

املحمولة اإليرانية.
ـــ »هـــــــواوي« يــعــود  ــــرى لـ وأظـــهـــرت وثــيــقــة أخـ
الثاني 2011،  تاريخها لشهر يناير/ كانون 
ــذه األجــــهــــزة ســتــســلــم لـــطـــهـــران، وأنــهــا  أن هــ
الحديث  ويــجــرى  الــجــمــارك.  مــوافــقــة  تنتظر 
عن مشروع اتصاالت في إيران تبلغ تكلفته 

مالين الدوالرات.
كذلك تقدم الوثائق تفاصيل جديدة عن دور 

»هواوي« في تزويد شركة اتصاالت إيرانية 
الكمبيوتر واملــحــوالت  بــالــعــديــد مــن خــــوادم 
ومـــعـــدات أخــــرى مــن صــنــع شــركــة »هيوليت 
بــاكــارد«، باإلضافة إلى برمجيات من صنع 
شــركــات أمــيــركــيــة أخـــرى فــي ذلـــك الــوقــت من 
بــيــنــهــا »مــــايــــكــــروســــوفــــت« و»ســيــمــانــتــيــك« 
و»نــوفــيــل«. وتــقــدم الــوثــائــق أدلـــة قــويــة على 
انــــتــــهــــاك »هـــــــــــواوي« الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــجـــاريـــة 
ز حــمــلــة 

ّ
ــز ــعــ ــك أن يــ األمـــيـــركـــيـــة، ويـــمـــكـــن لـــذلـ

واشنطن الرامية لكبح قوة »هواوي«، الشركة 
ــارزة عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم فـــي صــنــاعــة  ــبــ الــ

أجهزة االتــصــال. وتــحــاول الــواليــات املتحدة 
إقـــنـــاع حــلــفــائــهــا بــتــجــنــب اســـتـــخـــدام أجــهــزة 
»هـــــــواوي« فـــي أنــظــمــتــهــا لــلــجــيــل الــخــامــس. 
ومــــشــــروع االتــــصــــاالت فـــي إيــــــران يــعــد أحــد 
املحاور األساسية في قضية جنائية رفعتها 
ومديرتها  الصينية  الــشــركــة  واشــنــطــن ضــد 

املالية منغ وان تشو.
وكــانــت الــســلــطــات الــكــنــديــة قــد اعــتــقــلــت منغ 
وان تـــشـــو، بــســبــب مـــا ســمــتــه خــــرق الــشــركــة 
إيــران، فيما حثت  األميركية على  للعقوبات 
الـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فــــي كـــنـــدا عـــلـــى إطــــالق 
الــواليــات املتحدة قد  فـــورًا. وكــانــت  سراحها 
ــران  فــرضــت حــزمــتــن مــن الــعــقــوبــات عــلــى إيـ
ــد فــــي تــــاريــــخ الــبــلــديــن  ــ وصـــفـــت بـــأنـــهـــا األشــ
املالي.  والقطاع  واالتــصــاالت  الطاقة  شملت 
وتــنــاضــل مــنــغ، ابــنــة مــؤســس هـــــواوي، ضد 
تسليمها من كندا إلى الواليات املتحدة منذ 
كانون  ديسمبر/  فــي  فانكوفر  فــي  اعتقالها 
األول 2018. ونفت »هواوي« ومنغ االتهامات 
التي تتضمن التحايل املصرفي واإللكتروني 

واتهامات أخرى.
وتسعى »هــواوي« منذ قرار الرئيس دونالد 
تـــرامـــب بـــفـــرض قـــيـــود عــلــى تــعــامــالتــهــا مع 
الشركات األميركية إلى إيجاد بديل للتقنية 
األميركية، إذ أطلقت نظام تشغيل خاصًا بها 
ليحل مكان نظامي التشغيل »أندرويد« و»آي 
أو إس«. وأعلنت »هواوي« في أغسطس/ آب 
الــهــواتــف الذكية  املــاضــي عــن نــظــام تشغيل 
الخاصة بها »هارموني أو.إس«، الذي تقول 
ــه يــســتــطــيــع مــنــافــســة نـــظـــامـــي الــتــشــغــيــل  ــ إنـ
األمــيــركــيــن »أنـــدرويـــد« مــن »غـــوغـــل« و»آي.
الصينية  الــشــركــة  وذكــــرت  آبــــل.  مــن  أو.إس« 
أنــهــا ســتــطــلــق نــظــام الــتــشــغــيــل الــجــديــد في 
البداية في السوق الصينية قبل طرحه على 
الــعــالــم. ولــكــن لــم يسمع عــن النظام  مستوى 
شيء منذ تفشي فيروس كورونا الذي أربك 

التقنيات الصينية.
)العربي الجديد، رويترز(

ــاد الـــصـــيـــنـــي،  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي ســـيـــتـــكـــبـــدهـــا االقـ ــتـ ــ الـ
ــتـــصـــادي خــالل  ومــنــهــا انـــكـــمـــاش الــنــمــو االقـ
تــوقــعــه  الــــــــذي  إلــــــى %3.6  الـــــجـــــاري  ــع  ــ ــربـ ــ الـ
النمو  وتراجع  »مــورغــان ستانلي«،  مصرف 
أقــل من  إلــى  السنوي  بالحساب  االقتصادي 
الـــجـــاري، وفــقــا لتوقعات  الــعــام  5.0% خـــالل 
وحـــدة الـــدراســـات »إيــكــونــومــســت إنتلجنس 

يونت« البريطانية. 
من جانبها، ترى مجموعة »سيتي غروب« 
سيتراجع  ربما  الصيني  االقتصاد  نمو  أن 
إلى 5.8% بنهاية العام. أما مصرف »جي بي 
مورغان«، فيقدر أن ينكمش اقتصاد الصن 
الــجــاري من  بنحو 4 باملائة في الربع األول 
الــعــاملــي حقيقة  الــقــلــق  لــكــن مـــا يــثــيــر   .2020
احــتــمــال انــهــيــار الــنــظــام املــصــرفــي الصيني 
تــقــدر بنحو  ديــونــًا غير عاملة  الـــذي يحمل 
الغربية  الــبــنــوك  ولـــدى  دوالر.  تــرلــيــون   1.1
نــســبــة ال يــســتــهــان بــهــا مـــن هــــذه الـــقـــروض. 
ــال  ــاد فــــي أســـــــواق املــ ــذلــــك الـــتـــراجـــع الــــحــ وكــ
العاملية التي خسرت 5 تريليونات دوالر في 
األسبوع املاضي. وهذا ما حدا بالحكومات 
التنسيق  إلــى  املركزية  ومصارفها  الغربية 
ــاد الـــعـــاملـــي نــتــيــجــة  ــتـــصـ ــة االقـ ــ ملـــواجـــهـــة أزمــ

تفشي الفيروس.
قــــال وزراء مــالــيــة  وحـــســـب وكـــالـــة رويــــتــــرز، 
ومــحــافــظــو الــبــنــوك املـــركـــزيـــة فـــي مــجــمــوعــة 
ــبــــرى، أمـــس  ــكــ الــــــــدول الـــســـبـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة الــ
الــــثــــالثــــاء، إنـــهـــم ســيــســتــخــدمــون كــــل أدوات 
الـــســـيـــاســـة املـــنـــاســـبـــة لــتــحــقــيــق نـــمـــو قـــوي 
ومستدام ودرء املخاطر النزولية الناجمة عن 

فيروس كورونا السريع االنتشار. وأضافوا 
املجموعة  مالية  وزراء  أن  مشترك،  بيان  في 
ــا يــشــمــل  ــمـ ــــوات بـ ــــطـ ــــاذ خـ ــــخـ ــعـــدون التـ ــتـ مـــسـ
األمـــر مناسبا  يــكــون  ــراءات مالية عندما  إجــ
للمساعدة في االستجابة النتشار الفيروس. 
الوفاء  ستواصل  املركزية  البنوك  إن  وقالوا 
ــقــــرار األســـعـــار  ــتــ بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا ودعــــــم اســ

والنمو االقتصادي.
ــإن حــجــم  ــ وحــــســــب تـــوقـــعـــات اقــــتــــصــــاديــــة، فــ
والــعــاملــي سيتأثر بشكل  املحلي  االســتــهــالك 
قاعدة  أكبر  الصينين يشكلون  إن  إذ  كبير، 
ــي الـــعـــالـــم،  ــدد فــ ــعــ ــن حـــيـــث الــ اســـتـــهـــالكـــيـــة مــ
كــالــزراعــة واألغــذيــة  وسيضر هــذا بقطاعات 
ــات الــســفــر  ــاعـ ــطـ والـــصـــنـــاعـــة والــــخــــدمــــات وقـ

والنقل والشحن البحري. 
ومن املتوقع أن تخسر السياحة العاملية نحو 
150 مليون صيني يسافرون سنويًا لقضاء 
الــعــطــالت فــي أنــحــاء الــعــالــم. وُيــعــتــبــر هــؤالء 
أكبر زبائن للسياحة في العالم، حيث ينفق 
يــقــرب مــن 258 مليار دوالر، وهو  هـــؤالء مــا 
ضعف الرقم الذي ينفقه السياح األميركيون.
ــــا تــعــتــبــر الـــصـــن الـــوجـــهـــة الــســيــاحــيــة 

ً
أيــــض

تستقبل  العالم، حيث  على مستوى  الرابعة 
أن  ــنـــي  ــعـ يـ مـــــا  ــيــــون ســـــائـــــح، وهـــــــو  ــلــ مــ  141
تــوقــف الــســفــر قــد يكلف الــصــن واالقــتــصــاد 
ويعتبر  السياحة.  قطاع  فــي  الكثير  العاملي 
االســــــتــــــهــــــالك املـــــــحـــــــرك األســــــــاســــــــي لـــلـــنـــمـــو 
االقتصادي في الصن كما في الدول األخرى، 
ومـــن شـــأن تــبــاطــؤ هـــذا االســـتـــهـــالك، نتيجة 
إلجراءات الحجر الصحي وتعطيل األنشطة 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة، أن يــؤثــر بشكل 
كــبــيــر عــلــى نــمــو االقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي. على 
التقنية واالتصاالت، تشير تقديرات  صعيد 
إلــى أن 4 مالين جهاز أيــفــون ســوف يتأخر 
شحنها في الربع األول من 2020، ويهدد ذلك 
بمشاكل في مخزون أبل، وبالتالي إذا استمر 
غــلــق املــصــانــع فــتــرة طــويــلــة فــي الــصــن، فــإن 

تلك الهواتف سوف تزيد أسعارها.

ورطة جديدة لـ»هواوي« مع أميركاكورونا يزيد مخاطر فشل االقتصاد الصيني

السعودية  أن  ذكــرت  قد  البريطانية،  تايمز« 
طلبت مــن األعـــضـــاء فــي أوبـــك املــوافــقــة على 
يوميًا،  برميل  مليون  بنحو  االنــتــاج  خفض 
لكن معظم خبراء أسواق الطاقة يتفقون على 
لن يكون ممكنًا  أي خفض كبير لإلنتاج  أن 
ــم يتم  ــا لـ فـــي اجـــتـــمـــاع الــخــمــيــس بــفــيــيــنــا، مـ

راضـــيـــة عـــن مــســتــوى ســعــر الــنــفــط الــحــالــي 
تراجع  رغــم  للبرميل،  دوالرًا   60 نحو  البالغ 
أسعار النفط بمعدل كبير في اآلونة األخيرة 
بسبب املخاوف من زيــادة املعروض العاملي 
مــن الــذهــب األســـود. وقــال بوتن فــي منتدى 
 سعر برميل النفط: »هبط ثم 

ّ
استثماري، إن

التوافق عليه بن الرياض وموسكو. وحتى 
اآلن هــنــالــك خـــالف حـــول مــســتــويــات السعر 
املستهدف لــدى كــل مــن روســيــا والسعودية.  
ــان الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــن،  ــ وكـ
فــي تصريحات نقلتها وكــالــة تاس  قــد ذكــر 
 روسيا 

ّ
الــروســيــة، يــوم األربــعــاء املــاضــي، أن

 املستوى 
ّ
ارتفع مرة أخرى، لكن في رأيي فإن

تــمــامــًا، ونحن  مــقــبــول  نــحــو 60 دوالرًا  عــنــد 
راضـــون بــذلــك«. وُوضــعــت املــوازنــة الروسية 
 سعر 

ّ
أن افــتــراض  الــجــاري 2020 على  للعام 

برميل النفط سيبلغ 40 دوالرًا في املتوسط 
ــا الــســعــوديــة الــتــي  خــــالل الـــعـــام الــــجــــاري. أمــ

ــفـــاع الـــديـــون وتــزايــد  تــعــانــي مـــن مــشــكــلــة ارتـ
الــعــجــز، فــإنــهــا تــحــتــاج إلـــى ســعــر نــفــط فــوق 
العام  70 دوالرًا لخام برنت ملعادلة ميزانية 
الجاري 2020، حسب التقديرات الصادرة عن 
مؤسسات سعودية وصندوق النقد الدولي.

ــدوق مــؤســســة  ــ ــنـ ــ ــأن، قــــــدر صـ ــ ــشــ ــ ــي هــــــذا الــ ــ فـ
»الــراجــحــي كــابــيــتــال« بحسب حــســابــاتــه، أن 
السعودية ستحتاج إلى سعر 70 دوالرًا لخام 
برنت لتعادل ميزانية 2020. من جانبه يرى 
صندوق النقد أن السعودية ستحتاج لسعر 
لخام برنت يقدر بنحو 84 دوالرًا، وبالتالي 
فهنالك فجوة واسعة في املتطلبات السعرية 

املستهدفة بن موسكو والرياض. 
وكــانــت الــشــركــات الــروســيــة قــد رفــضــت قبل 
ــــك +«، فـــي ديــســمــبــر املــاضــي  اجــتــمــاع » أوبـ
خــفــضــًا جــــديــــدًا فــــي اإلنــــتــــاج الـــنـــفـــطـــي، مــمــا 
اضطر الرياض إلى تغيير مكونات حسابات 
حساب  املنظمة  استبعدت  حيث  الحصص، 
املكثفات الغازية من حصة اإلنتاج الروسية. 
الروسية  الــغــازيــة  املكثفات  إنــتــاج  ويــتــراوح 
ــيـــة بـــاملـــائـــة تـــقـــريـــبـــًا مــن  ــانـ بــــن ســـبـــعـــة وثـــمـ
إجمالي إنتاج روسيا النفطي، أو ما يعادل 
نحو 800 ألف برميل يوميًا. وكانت مكثفات 
املاضي  األول  كــانــون  ديسمبر/  الــغــاز حتى 
تــحــســب ضــمــن ســقــف اإلنـــتـــاج الـــروســـي في 

اتفاقية خفض اإلنتاج. 
فــي هـــذا الــصــدد، قـــال وزيـــر الــطــاقــة الــروســي 
ألكسندر نوفاك في أعقاب اجتماع »أوبك+« 
املــاضــي، إنـــه »جـــرى قــبــول الــتــوصــيــات التي 
ــثـــفـــات مــن  ــبـــعـــاد حـــجـــم املـــكـ ــتـ قـــدمـــنـــاهـــا السـ
املراقبة.. أوبك ال تأخذ في الحسبان املكثفات، 
مــا نقلت  فــقــط«، وفـــق  الــنــفــط  لكنها تحسب 
ــيـــة. وفــــي مــقــابــل هــذا  ــــاس« الـــروسـ ــالـــة »تــ وكـ
ــا، تعهدت  ــيـ الــحــســاب الــجــديــد لــحــصــة روسـ
مــوســكــو بــخــفــض اإلنـــتـــاج بــمــقــدار 288 ألــف 
ــــو مــــا يــعــنــي أن روســـيـــا  بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــًا. وهـ
كسبت من أوبك رفع إنتاجها بنحو 512 ألف 

برميل يوميًا، بداًل من خفضه. 
ــام بــرنــت  ــرز، ارتـــفـــع خــ ــتــ ــالـــة رويــ وحـــســـب وكـ
 52.46 إلــى  باملائة   1.1 أو  للبرميل  56 سنتًا 
الصباحية  الــتــعــامــالت  فــي  للبرميل  دوالرا 
بلندن، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 
يــعــادل 1.5 باملئة  أو مــا  األمــيــركــي 71 سنتًا 
إلى 47.46 دوالرا للبرميل. وارتفعت العقود 
اآلجلة للخامن أكثر من ثالثة باملئة في وقت 
ســابــق مـــن الــجــلــســة. وتــعــافــى الــخــامــان إلــى 
حد ما خالل اليومن السابقن بعد خسائر 
تجاوزت 20 باملئة من ذروة 2020 في يناير/
كــانــون الــثــانــي جــــراء مـــؤشـــرات عــلــى ضعف 

الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

أكبر شركة  ثاني  رئيس »لوك أويل«،  نائب  )الصورة(،  ليونيد فيدون  قال 
المقترح  أوبك  نفط  إنتاج  خفض  إن  لرويترز،  روسيا  في  للنفط  منتجة 
السوق  في  توازن  لتحقيق  يكفي  يوميًا  برميل  مليون  إلى  يصل  بما 
إلى  مجددًا  النفط  أسعار  ودفع 
60 دوالرًا للبرميل. وأضاف فيدون 
قصير  عامل  كورونا  »فيروس  أن 
النفط...  أسعار  على  يؤثر  األمــد 
ــك  ســيــكــون هــنــاك اجــتــمــاع ألوب
سيتم  المستقلين،  والمنتجين 
مما  تعويضية  إجـــراءات  اتخاذ 
السوق  النفط من  سيخرج فائض 

وأسعار الخام ستنتعش«.

توقعات بـ60 دوالرًا للبرميل

تقرير

يقدر البروفسور مايكل 
سبنس، الحائز على جائزة 

نوبل، أن ينكمش االقتصاد 
الصيني بين 2 و4% في 

كل ربع من العام الجاري
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رؤية

شريف عثمان

كانت  وإن  فــي خسائر ضخمة،  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  تسبب 
بدرجات متفاوتة، ألكبر اقتصادات العالم، كما ألصغرها وأفقرها، 
بعد أن تعطل اإلنتاج في شركات ومصانع أغلب مدن ثاني أكبر 
اقتصاد في العالم )الصني(، ليتسبب في تعطيل سالسل اإلمداد 
ــدول، ويــتــبــاطــأ اإلنـــتـــاج فــي كــبــريــات الــشــركــات،  ــ فــي الــعــديــد مــن الـ
أجهزة  ومشغلي  منتجي  إلــى  والسيارات  الطائرات  مصنعي  من 

الحاسب اآللي والهواتف الذكية، وما بينها.
وخالل األسبوع املاضي، خسرت أسواق األسهم حول العالم نحو 
يقرب  ما  األميركية على  األسهم  استحوذت  تريليونات دوالر،   6
االقــتــصــاد على حتمية حــدوث  أجــمــع خــبــراء  أن  ثلثيها، بعد  مــن 
مصحوبًا  والعاملي،  األميركي  االقتصاد  نمو  معدالت  في  تراجع 
االنتشار  إيــقــاف  يتم  األقــل حتى  الــشــركــات، على  بتراجع ربحية 

السريع للفيروس القاتل حول العالم. 
ومــع وجــود احتماالت ضعيفة الرتــفــاع أســواق املــال والبورصات 
تحققت  التي  الخسائر  من  جــزء  لتعويض  القادمة،  الفترة  خــالل 
األسبوع املاضي، ال يبدو أن األزمــة في طريقها للحل قبل أن يتم 
التوصل إلى تطعيم يمنع انتقال الفيروس، إال أن املؤكد أيضًا أن 
الشركات  كما  املختلفة،  الصناعات  بني  متفاوتًا  سيكون  تأثيره 

املختلفة، وبالتأكيد بني الدول وبعضها البعض. 
ــبـــوع املــاضــي،  ــثـــال، ومـــع نــهــايــة تــعــامــالت األسـ وعــلــى ســبــيــل املـ
ورغم األحداث الدامية في سوق األسهم األميركية، والذي بلغت 
خسائر مؤشره األشمل اس آند بي ألكبر 500 شركة أميركية 
ما يقرب من 13% منذ تحقيق أعلى مستوى له في 19 فبراير/ 
بلغت  مكاسب،  منها  شــركــات   3 أسهم  حققت  املنتهي،  شباط 
عند أكثرها استفادة من األحداث، شركة ريجينيرون )لصناعة 
األدويــة بالتأكيد(، أكثر من 11% خالل نفس الفترة، وأكثر من 

30% خالل شهر فبراير/شباط.
الناحية األخــرى من املؤشر، ظهرت أسهم شركات قطاع  وعلى 
ــواق الــعــالــم صــعــودًا خـــالل الفترة  الــتــكــنــولــوجــيــا، الــتــي قـــادت أســ
املصدر  كــانــت  الــتــي  الصينية،  الــســوق  تعطلت  أن  بعد  املــاضــيــة، 
األهم ألغلب حلقات سلسلة القيمة املضافة فيها. وحققت أسهم 
أكبر شركتني في القطاع، وهما آبل ومايكروسوفت خسائر بلغ 
مجموعها أكثر من أربعمائة مليار دوالر، خالل األيام األخيرة. 
وتشير التقديرات إلى انخفاض حجم البضائع الواردة إلى ميناء 
لوس أنجليس، أكبر املوانئ التجارية األميركية، من الصني خالل 

شهر فبراير/شباط املاضي بنسبة %25. 
ــارات، الـــتـــي تــعــد واحـــــدة مـــن أكـــبـــر األنــشــطــة  ــيـ وفــــي صــنــاعــة الـــسـ
االقتصادية حول العالم، تحتفظ شركة فولكسفاغن األملانية، التي 
تنتج ما يقرب من 10 ماليني سيارة كل عام، بنحو 2100 وكيل 
للبيع في الصني، التي تحقق فيها الشركة 40% من مبيعاتها حول 

العالم، تم إغالق 1400 منها، منذ اندالع أزمة انتشار الفيروس. 
الكثير  وإلــغــاء  العالم،  دول  أغلب  مواطني  بني  الهلع  انتشار  وبعد 
من الحجوزات في الفنادق، توقعت سلسلة فنادق ماريوت العاملية 
تراجع إيراداتها بمبلغ 25 مليون دوالر شهريًا، مقارنة بالتوقعات 
السابقة، وانخفض الطلب على حجوزات السفر إلى منطقة آسيا 

باسيفيك لدى شركة طيران يونايتد إير الينز بنسبة %75. 
ومع تراجع معدالت السفر، بعد إلغاء 200 ألف رحلة طيران من 
الــدولــيــة، انخفض  الــتــجــارة  وإلــى وداخـــل الــصــني، وتباطؤ عمليات 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط، فــخــســرت أســـهـــم شــركــتــي اكـــســـون مــوبــيــل 
وشيفرون أكثر من 70 مليار دوالر. وتوقع رئيس مكتب الطيران 
والصناعات  واملطارات  الطيران  أن تصل خسائر شركات  الدولي 

املرتبطة إلى 100 مليار دوالر بسبب األزمة الحالية. 
ــع انــخــفــاض أســعــار األســـهـــم، خــســر أغــنــى 500 شــخــص في  ومـ
العالم ما تصل قيمته اإلجمالية إلى 444 مليار دوالر، ولم يسلم 
التأمينات  ستثمر 

ُ
ت الخسائر، حيث  العادي من  األميركي  املواطن 

العمل،  مع مساهمة صاحب  املوظفني  من  املستقطعة  واملعاشات 
فيما يعرف بنظام 401K، في أسواق األسهم والسندات، األمر الذي 
ساهم في تحملهم خسائر كبيرة، لم يعرفوا لها سببًا إال تناول 

أحد أو عشرات الصينيني شوربة الخفاش أو الثعابني!
وفــــي مــصــر، ســتــتــأثــر الــســيــاحــة، الــتــي كــنــا نــعــول عــلــيــهــا كــثــيــرًا 
إلصالح الخلل في الحساب الجاري، مع إلغاء الحجوزات وتفضيل 
مع  السويس  قناة  إيـــرادات  وستتراجع  السفر،  تأجيل  السائحني 
تأثيرات سلبية  تكون هناك  وربما  العاملية،  التجارة  تباطؤ حركة 

أخرى، وإن كان بنسب أقل. 
عند  لها مصر ستكون  تتعرض  قــد  التي  الكبرى  املشكلة  لكن 
استمرار انخفاض أسعار األسهم في أسواق العالم، ألن الخبرات 
باملستثمرين،  تدفع  االنخفاضات  تلك  مثل  أن  علمتنا  السابقة 
من أصحاب األمــوال الساخنة، الذين يحتفظون بأذون وسندات 
الــرابــحــة هنا،  إلــى تسييل محافظهم  املــصــري،  بالجنيه  الــخــزانــة 
تعني  املستثمرين  جــانــب  مــن  الــخــطــوة  هـــذه  مختلفة.  ألســبــاب 
توجههم لشراء الدوالر الذي باعوه عند دخولهم، واعتبره البنك 
املركزي املصري مبررًا لخفض سعر الدوالر مقابل الجنيه خالل 
العام املاضي بصورة مبالغ فيها، مع ما هو معروف من طبيعة 

غير مستقرة لتلك االستثمارات. 
خروج االستثمارات من سوق األذون والسندات املصرية سيوضح 
بصورة كبيرة خطورة السياسة التي اتبعها البنك املركزي خالل 
الــفــتــرة املــاضــيــة، والــتــي قــامــت عــلــى اســتــغــالل الــــدوالر الــــوارد من 
املستثمرين أصحاب األموال الساخنة في مقابلة طلبات االستيراد 
الـــدوالر، بصورة  في مصر، وفــي زيــادة املعروض في السوق من 
توحي بقوة الحساب الجاري املصري وميزان املدفوعات، فتقوي 
يتأثرا، وما زاال يعانيان  لم  الحقيقة  بينما هما في  أمامه،  الجنيه 
املــركــزي بصورة  البنك  يتدخل  لم  لو  يفترض،  كــان  كبيرًا،  عجزًا 
 من 

ً
خاطئة كما حدث، أن يحدثا انخفاضًا في سعر الجنيه، بدال

االرتفاع الخادع الذي حدث في الفترة األخيرة.
ال يــصــح حـــل مــشــكــلــة عــجــز الــحــســاب الـــجـــاري وعـــجـــز مــيــزان 
الخزانة  أذون وســنــدات  ببيع  بــاالقــتــراض، كما فعلنا  املــدفــوعــات 
النقد  السعودية واإلمــارات وصندوق  املصرية، وباالقتراض من 
لفترات الحقة.  وإنما يرحلها  املشكلة،  ذلــك ال يحل  الــدولــي، ألن 
وتزيد تبعات تلك السياسة لو حدثت أزمــات مالية خالل فترات 
ستحق، ويتعني ردها 

ُ
سحب أو ت

ُ
الترحيل تلك، ألن تلك القروض ت

بالعملة األجنبية، وهو ما أتوقع أن يكون له تأثيره خالل الفترة 
لــم تتعاف أســواق  لــو  الجنيه،  الـــدوالر مقابل  الــقــادمــة على سعر 

األسهم حول العالم في وقٍت قريب.

كورونا يحدد سعر 
الجنيه المصري



علي أنوزال

سيون أسيدون صوٌت فريٌد ومنفرد، صوٌت 
ال يتكرر ملناضل من الطائفة اليهودية في 
املــغــرب، اخــتــار طــواعــيــة الــدفــاع مــبــكــرا عن 
اسمه  أصــبــح  حتى  الفلسطينية،  القضية 
فـــي املـــغـــرب رديـــفـــا لــلــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي، 
ــن مــنــاهــضــة الــصــهــيــونــيــة هــدفــا  وجـــعـــل مـ
العالم مناضال ومحاضرا  لحياته، يجوب 
لــكــشــف إيــديــولــوجــيــتــهــا الــعــنــصــريــة. حمل 
على عاتقه أن يجعل من محاربة التطبيع 
 

ّ
مع الكيان الصهيوني نضاال يوميا ال يكل
 مــن شرحه وفضحه فــي كــل مكان 

ّ
وال يمل

وزمــــــان. مــنــاضــل يـــســـاري أمــمــي جــعــل من 
النضال برنامجًا يوميًا، قضيته األساسية 
هــزيــمــة الــصــهــيــونــيــة مـــشـــروعـــا ســيــاســيــا 
عــنــصــريــا. تــجــده حــاضــرا فــي كــل الــوقــفــات 
الصهيونية،  ضد  االحتجاجية  واملسيرات 
في املغرب وفي كل مكان يصل إليه صوته.   
ــام الــســرفــاتــي، وشــيــمــون  ــرهـ ــيـــدون، وأبـ أسـ
ــيـــاش، وإدمــــــون عــمــران  لــيــفــي، وجـــرمـــان عـ
ــح.. كــلــهــا أســــمــــاء مــغــربــيــة مــــن أبـــنـــاء  ــ ــالـ ــ املـ
ــتــــالف  الـــطـــائـــفـــة الــــيــــهــــوديــــة صـــنـــعـــت االخــ
بمواقفها وآرائها وتموقعها ضد الظلم في 
بلدها املغرب، وضد الظلم التاريخي الذي 
تـــعـــّرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون عــلــى يـــد أبــنــاء 

حسين عبد العزيز

العالم،  قلب  فــي  الجغرافي  موقعها  بحكم 
وتـــمـــاّســـهـــا املـــبـــاشـــر مـــع مــنــطــقــة أوراســـيـــا 
وأوروبــــا والــشــرق األوســــط، حظيت تركيا 
بــمــعــامــلــة خــاصــة ضــمــن مــنــظــومــة الحلف 
الواليات  من  )الناتو(، وخصوصا  الغربي 
عام  باألخيرة  ارتباطها  بــدأ  وقــد  املتحدة. 
األميركي،  الكونغرس  1947، عندما أصــدر 
ــان، قـــــــراره أن  ــ ــرومـ ــ ــدأ تـ ــبـ ــنـــود مـ بـــمـــوجـــب بـ
اقتصادية  مــســاعــدات  على  تركيا  تحصل 
ــــل دعـــمـــهـــا فــي  وعـــســـكـــريـــة خــــاصــــة، مــــن أجـ

مقاومة تهديدات االتحاد السوفييتي.
ا أســـــــاســـــــيـــــــا مـــن  كــــــــانــــــــت تــــــركــــــيــــــا جـــــــــــــــزء
ــتــــواء  ــة األمـــيـــركـــيـــة فــــي احــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــــالل الــــحــــرب الـــــبـــــاردة، فــقــد  الــســوفــيــيــت خـ
ساهمت بأفراد في قوات األمم املتحدة في 
الحرب الكورية 1950 ـ 1953، وانضمت إلى 
 ،1952 عــام  )الناتو(  األطلسي  حلف شمال 
ــبـــحـــت عـــضـــوا مـــؤســـســـا فــــي مــنــظــمــة  وأصـ
 دفـــاعـــي 

ٌ
املــــعــــاهــــدة املــــركــــزيــــة، وهـــــو حــــلــــف

مشترك، تأسس عام 1955، وتبنت مبادئ 
مذهب أيزنهاور 1957. وفي الخمسينيات 
والــســتــيــنــيــات، تــعــاونــت تــركــيــا مـــع حلفاء 
ــــط  ــات املـــتـــحـــدة فــــي الــــشــــرق األوســ ــ ــــواليــ الــ
نفوذ  واألردن(، الحــتــواء  إسرائيل،  )إيـــران، 
ــدول الـــتـــي اعـــتـــبـــرت حــلــيــفــة لــلــســوفــيــيــت  ــ الــ
ــر، الـــــعـــــراق، ســـــوريـــــة(. ومـــــع انــتــهــاء  )مــــصــ
الحرب الباردة بني الشرق والغرب، وتفكك 
ــو،  ــ ــلـــف وارســ املـــنـــظـــومـــة الــســوفــيــيــتــيــة وحـ
االستراتيجية  األميركية  العالقة  ضعفت 
بينها وبني حلفائها في مناطق التوتر في 
العالم، من جنوب شرق أسيا وحتى جنوب 

القارة األميركية، مرورا بالشرق األوسط.
تمثل تركيا نموذجا لتراجع هذه العالقة، 
وإذا مــا ظــل ثــمــة اهــتــمــام أمــيــركــي بتركيا 
فمرّده إلى العالقة التركية ـ اإلسرائيلية في 
محيط شبه عدائي إلسرائيل، غير أن أحداث 
»11 سبتمبر« عام 2001 أعادت األلق لهذه 
الــعــالقــة، بــســبــب حــاجــة الـــواليـــات املــتــحــدة 
في  إنــجــرلــيــك، ضــمــن مخططاتها  لــقــاعــدة 
أفغانستان والعراق. وفعال، تجاوبت تركيا 
مع تفعيل املادة من معاهدة الدفاع الخاصة 
بــحــلــف الــنــاتــو والــتــي تــفــرض عــلــى جميع 
املــســاعــدة ألي  األعــضــاء فــي الحلف تقديم 
دولة تواجه عدوانا خارجيا. ونفذت أنقرة 

محمد سي بشير

لديها،  قبيحًا  تبرز وجهًا  أوروبـــا  تنفّك  ال 
يمّيز، جّدًا، بني مصالح تراها عليا وتريد 
تجسيدها في مقابل أخــرى لــدول املنطقة، 
تـــراهـــا غــيــر ذات أهـــمـــيـــة، وهــــي )أوروبـــــــا( 
 االستعمار ما 

ّ
صاحبة التصّرف فيها، كأن

ت 
ّ
استقل بلدان  عليه  الــذي  الوضع  زال هو 

قراراتها وفي  في  ولها سيادة  منذ عقود، 
إدراكـــاتـــهـــا الــتــحــّديــات الــتــي تــحــول بينها 
واســتــكــمــال لــبــنــات بــنــاء الـــّدولـــة وتجسيد 
األمنية  الترّديات  منابع  لتجفيف  نمية 

ّ
الت

املزمنة في شمال أفريقيا والّساحل.
هذه املقالة عن سياسات االتحاد األوروبي 
أساسًا،  بالتركيز،  املنطقة  إشكاليات  إزاء 
على  وتــداعــيــاتــهــا  الشعبوية  على صــعــود 
ــاالت،  ــكـ تــلــك اإلشـ الــقــطــب األوروبـــــــي  إدراك 
ــدور الـــفـــرنـــســـي املــــريــــب فــي  ــ ــ ــــى الـ إضــــافــــة إلـ
ــات، مـــن دون  ــيـ ــالـ ــكـ ــاء عــلــى تــلــك اإلشـ ــقــ اإلبــ
حــل فــي إطـــار ثنائية األمــنــنــة/ االســتــقــرار، 
حّد  إلــى  مختلفتان  استراتيجيتان  وهــمــا 
التناقض. في البدء، بعد ترّدي األوضاع في 
ليبيا ثّم، من جــّراء ذلك، في مالي، سارعت 
أوروبــيــة، في عــام 2012،  فرنسا، بمساندة 
دخل وفق قرار أممي، ولكن في إطار 

ّ
إلى الت

ركيبة 
ّ
إدراك للتهديد ال يأخذ في االعتبار الت

 عن 
ً
البنى األنثروبولوجية، فضال اإلثنية، 

البحتة  األمنية  الّرؤية  بتداعيات  االهتمام 
ــّســـكـــان، عــلــى حــّد  ول والـ عــلــى مــصــالــح الــــــدُّ
على  وللتأكيد  الّساحل.  منطقة  في  ســواء، 
الّدوافع املنافحة عن مصالح فرنسا، الدولة 
الساحل،  دول  لكل  السابقة  االســتــعــمــاريــة 
ــــى اهــتــمــام ملــصــالــح الــّســاحــل  مـــن دون أدنـ
برمته، يمكن إيراد املؤشرات التالية، ولعل 
املنطقة  مع  التعامل  اإلطـــالق،  على  أهمها، 
فــي اتــخــاذ قـــرار الــتــدخــل دونــمــا تــشــاور أو 
تنسيق، ما يشير، حقيقة، إلى بقاء عقلية 
فرنسا  »استراتيجية  بـ املعروفة  السياسة 
املنطقة،  اعتبار  على  املؤّسسة  األفريقية«، 
القاّرة،  في  الّسابقة  فرنسا  بل مستعمرات 
 للرؤساء 

ّ
أن مناطق نفوذ تاريخية، بدليل 

الفرنسيني، على الّدوام، مهما كان توّجههم 
الــــســــيــــاســــي واأليـــــديـــــولـــــوجـــــي، فـــــي قــصــر 
اإللــيــزيــه، مــســتــشــارًا خــاّصــًا بــــدول الـــقـــاّرة، 
ُيعتبر، في عرف تلك االستراتيجية، املفّكر 

ذ األّول لرؤى فرنسا في القاّرة.
ّ
واملنف

ــل الـــفـــرنـــســـي،  ــ
ّ

ــتــــدخ يــــأتــــي الـــحـــديـــث عــــن الــ
املــحــّركــة لسياسة  بــاريــس هــي   

ّ
أن باعتبار 

ــّدول األفــريــقــيــة  ــ ــ ــي إزاء ال ــ ــ ــــحــــاد األوروبـ
ّ
االت

الــفــرانــكــفــونــيــة، أي الــنــاطــقــة بــالــفــرنــســيــة، 
فرنسية.  مستعمراٍت  سابقًا،  كانت،  والتي 
ــن بــــــادرت  ــ ــا مـ ــهــ ــ

ّ
ــإن ومــــــن ذلــــــك املـــنـــطـــلـــق، فــ

بــالــعــمــلــيــات الـــعـــســـكـــريـــة إلـــــى احــــتــــواء مــا 
ــرة اإلرهـــــــاب،  ــاهــ ــار ظــ ــتـــشـ أطـــلـــقـــت عــلــيــه انـ
مناطق  فــي  رعية 

ّ
الش غير  الهجرة  ورديــفــه 

عتبر مناطق رمادية، 
ُ
شاسعة في الساحل ت

أي ال ينسحب عليها تحّكم سلطات الدول 

عبد اللطيف السعدون

فلسطينيو العراق الذين تجاوزت أعدادهم 
يوما ما عشرات األلوف ال بواكي لهم اليوم. 
يتقاسمون  كانوا  بالخير،  يذكرهم  أحد  ال 
منذ عهود  العراقيني  أشقائهم  مع  العيش 
الــجــمــهــوريــات املتعاقبة في  املــلــوك وحــتــى 
صــفــاء ودعــــٍة وأمــــان، لــكــن عــددهــم الــيــوم ال 

يتجاوز الثمانية آالف في أكثر تقدير.
 الــرحــال بــاآلخــريــن؟ وكيف حدث 

ّ
أيــن حــط

ذلك؟ ما تنقله تقارير موثقة، ويرويه شهود 
عارفون يكشف أن تيها آخر فرضته أقدار 
الفلسطينيون  هــؤالء  يستطع  لم  غاشمة، 
الفكاك منها أو رّدهــا، لكأنما ُكتب عليهم 
أن يعيشوا تيها إثر تيه، وأن يتنقلوا بني 
حريق وحريق، وأن تنالهم، من دون ذنٍب 
جنوه، مقتلة وحشية، تاّرة على يد األعداء 
الـــتـــاريـــخـــيـــني، وأخــــــرى عــلــى يـــد »اإلخـــــوة 
ــداء«!  مــا سجلته هــذه التقارير وتلك  األعــ
ــات يــفــصــح عــمــا كــابــدتــه وتــكــابــده  ــروايــ الــ
الــعــراقــيــة،   – الفلسطينية  الــشــريــحــة  هـــذه 
قــــرار أو  إلــيــهــا صــانــع  مــن دون أن يلتفت 
ناشط سياسي أو منظمة مدنية من تلك 
ــعــنــى بــحــقــوق اإلنــســان فــي الحياة 

ُ
الــتــي ت

والحرية واألمان.   بدأت أيام السوء بعيد 
الــغــزو األمــيــركــي لــلــعــراق بــفــتــرة قــصــيــرة، 
إذ حـــوصـــرت هـــذه الــشــريــحــة، وتــعــّرضــت 
ملعاملة بشعة من أفراد مليشيات همجية 
ســــوداء ورجــــال أمـــن مــســعــوريــن، مــن ذلــك 
ــمــة، 

ّ
مــا رقـــي إلـــى مــســتــوى الــجــريــمــة املــنــظ

خطف واعتقال وتعذيب واغتيال، في ظل 
مزاعم أن هؤالء كانوا سندا لصّدام حسني 
ونـــظـــامـــه. وفــــي فـــتـــرة تــصــاعــد االحـــتـــراب 
العراقيون  عاشها  التي  وحدها  الطائفي 
ــقـــاب الـــغـــزو، قــتــل ســبــعــمــائــة شــاب  فـــي أعـ
بــســالح رجـــال مليشيا  وشــيــخ فلسطيني 
جيش املهدي بالحّجة نفسها، وقّيدت كل 
تلك الجرائم ضد مجهولني.  وبحسب ما 
رصدته وكالة عراقية، فإن اثنني وعشرين 
ألــفــا وأكــثــر اضــطــروا، فيما بــعــد، للهجرة 
مــــن مـــنـــاطـــق ســـكـــنـــاهـــم، أو الــــفــــرار خــــارج 
البالد. يقيم قسم منهم اليوم في مخيمات 
بائسة على الحدود مع األردن وسورية ال 
اإلنسانية،  الــخــدمــات  أبــســط  فيها  تتوفر 
وخصوصا في مجاالت الصحة والتعليم، 
والــحــصــول عــلــى الــكــهــربــاء ومــــاء الــشــرب، 
ــم املـــتـــحـــدة واملــنــظــمــات  ــ ــد قــلــصــت األمــ ــ وقـ
املــوارد  لهم، بسبب شــّح  الدولية رعايتها 
وإمعانا  أن تغطي خدماتها.   يمكن  التي 

أن  دون  ومــن  وطائفتهم.  ودينهم  جلدتهم 
ننتقص من قيمة كل هاته األسماء الكبيرة 
الـــتـــي رحـــلـــت عـــن عــاملــنــا وخــلــفــت وراءهـــــا 
ــنـــضـــال واملــــواقــــف  ــا نـــاصـــعـــا مــــن الـ ــاريـــخـ تـ
املــشــرفــة، يبقى أســيــدون، املــنــاضــل الـــذي ال 
يــشــيــب، فــريــدا فــي كــل شـــيء، ال يــهــادن وال 

يتنازل وال يتراجع وال يتعب وال ييأس.
األممي  املناضل  هــذا  الحديث عن  مناسبة 
هـــو حــديــثــه املـــطـــول مـــع تــلــفــزيــون الــعــربــي 
في برنامج »وفي رواية أخــرى«، الذي جاء 
العالم، وبني  هــذا  في  زال  ما  بأنه  ليذّكرنا 
ظهرانينا، مناضلون من الطراز الذي نقرأ 
عــن ســيــرهــم فــقــط فــي كــتــب الــتــاريــخ. ربما 
للمغاربة،  الكثير  الــكــالم  هـــذا  يعني  ال  قــد 
خــصــوصــا مــن كــتــب لــهــم أن يــتــعــّرفــوا على 
الـــرجـــل عـــن قـــــرب، حــتــى وإن كــنــا ال نــقــّدر 
أن يرحلوا  بعد   

ّ
إال األشخاص  قيمة  كثيرا 

عن عاملنا، ولكن من يطلع على سيرة هذا 
املناضل الصلد، كما حكى شذراٍت منها في 
تختفي   

ً
كبيرة  

ً
قــامــة سيكتشف  البرنامج، 

لــلــرجــل، وهــو  املفتعل  الــتــواضــع غــيــر  وراء 
يــحــكــي بــاقــتــضــاب مـــفـــرط فـــي االخــتــصــار 
عــن تــجــربــة غــنــيــة، بــل وفــريــدة مــن نوعها، 
امللك الحسن  ملناضل يساري عــارض حكم 
الثاني، ودفع ثمن نضاله 12 عشر سنة من 
الــحــرمــان من  السجن وثماني ســنــوات مــن 

التطبيع واالنكسار واالنهزام، مفرد بصيغة 
الجمع، ُيعّرف نفسه بأنه مغربي أمازيغي 
عــــربــــي يـــــهـــــودي مــــنــــاهــــض لــلــصــهــيــونــيــة 
مناضل  الفلسطينية.  للقضية  ومــنــاصــر 
مبدئي من طراز نادر، كّرس حياته ملحاربة 
في  الجبارة  اإلعالمية  وآلتها  الصهيونية 
العالم، وصنع من نضاله اليومي الدؤوب 
ا سياسيا واضحا ملناهضة العنصرية 

ّ
خط

الــصــهــيــونــيــة، والــتــحــذيــر مـــن مــخــاطــرهــا، 

لــيــس فــقــط عــلــى أرض فــلــســطــني املــحــتــلــة، 
وإنـــمـــا فـــي الــعــالــم الــــذي يــجــوب أصــقــاعــه، 
املقيتة.  اإليديولوجيا  بهزيمة هذه  را 

ّ
مبش

نظره  فــي  الصهيونية  اإليــديــولــوجــيــا  ألن 
ــا، ومــا  ــ صــــادرت مــعــانــاة الــيــهــود فــي أوروبـ
ــه إلـــى  ــتـ ــّولـ ــن اضــــطــــهــــاٍد حـ ــه مــ تــــعــــّرضــــوا لــ
إيــديــولــوجــيــا عــنــصــريــة، تــبــتــز بــهــا الــعــالــم 
فيما  »الهولوكوست«.  شعار  تحت  يوميا 
يرى أسيدون أن كل شعوب العالم تعّرضت 
ــم يـــحـــّول أي  عــبــر الــتــاريــخ لــالضــطــهــاد، ولـ
مـــاّدة لالبتزاز  إلــى  شعٍب منها اضــطــهــاده 
ــــول. »الــــهــــولــــوكــــوســــت« بــالــنــســبــة  ــــسـ ــتـ ــ والـ
ألســـيـــدون ال يــقــل مـــأســـاة عــمــا تـــعـــّرض له 
األفــارقــة مــن اســتــرقــاق واســتــغــالل فــي زمن 
الــعــبــوديــة، أو مــا تــعــّرضــت لــه أمــم آسيوية 
وعــربــيــة فـــي زمـــن االســتــعــمــار الــغــربــي من 
ــتـــغـــالل،  تــنــكــيــل وتــقــتــيــل واضـــطـــهـــاد واسـ
ــا مـــن هــــذه الــشــعــوب لـــم تــجــعــل من  لــكــن أيــ
مآسيها التاريخية ماّدة لالبتزاز والتفوق 
تــعــمــل  ــا  كـــمـ األرض،  بــــاقــــي شــــعــــوب  ــلـــى  عـ
الــصــهــيــونــيــة عـــلـــى أن تــجــعــل مــــن مـــأســـاة 
تؤنب  تراجيديا  أوروبـــا حدثا  فــي  اليهود 
ما يستفز  العالم في كل لحظة.  به ضمير 
أسيدون أن يرى دولة استعمارية عنصرية 
ــلــه 

ّ
مــثــل إســـرائـــيـــل تــحــتــل أرض شـــعـــٍب تــقــت

وتضطهده يوميا، تريد أن تحتكر الحديث 

باسم اليهود، وتدعي تمثيلهم في العالم، 
الــخــارج  الــيــهــودي العلماني األمــمــي  وهـــو 

عن كل تصنيف!
ــوار  ــ ــحــ ــ ــل أســـــــــيـــــــــدون، فـــــــي الــ ــ ــئـ ــ ــا سـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي مـــعـــه، كـــيـــف يـــــرى مــســتــقــبــل 
الــصــراع مــع إســرائــيــل، لــم يفكر كثيرا للرد 
بــكــل ثــقــة بــــأن الــصــهــيــونــيــة ســتــنــهــزم في 
واضح  فهو  تناقضاتها،  بفعل  ذاتها  عقر 
ــه، يـــــدرك أنــه  فـــي تــفــكــيــره وتـــوجـــهـــه وهــــدفــ
الصهيوني سينهار  املشروع  ُيهزم  عندما 
ــــك فــلــتــقــّرر  ــعـــد ذلـ ــــيء مــــن حــــولــــه، وبـ كــــل شـ
ــا مــعــنــى  ــ ــة. مـ الــــشــــعــــوب مـــصـــيـــرهـــا بــــحــــريــ
ــكـــالم؟ ألــيــس هـــذا هـــو نــفــســه تفكير  هـــذا الـ
نيلسون  الراحل  الكبير  األفريقي  املناضل 
ــــذي جــعــل مـــن هــزيــمــة التمييز  مــانــديــال الـ
استراتيجيا  هدفا  )األبارتايد(  العنصري 
العنصرية، وعندما سقط  في نضاله ضد 
هذا النظام تحّررت شعوب جنوب أفريقيا، 
الحرية  نــحــو  بنفسها  طــريــقــهــا  واخـــتـــارت 
إنها قناعة  والديمقراطية بطريقة سلمية. 
أسيدون نفسها، واضحة وضوح الشمس، 
هـــزيـــمـــة الــصــهــيــونــيــة هــــي الـــتـــي ســتــنــهــي 
ــّدد الـــعـــالـــم، والــبــاقــي  ــهـ ــذي يـ ــ مــشــروعــهــا الـ
الشعوب،  إرادة  تحسمها  تفاصيل  مــجــرد 

عندما تتحّرر وتقّرر مصيرها بنفسها. 
)كاتب وإعالمي مغربي(

أراضيها  اســتــخــدام  االلــتــزام بتسهيل  هــذا 
األمــيــركــيــة لبدء  لــلــقــوات  الــجــوي  ومجالها 
ــلـــى أفـــغـــانـــســـتـــان فــــي أكـــتـــوبـــر/  الــــحــــرب عـ
تشرين األول 2001. ولكن بعد وصول حزب 
العدالة والتنمية إلى الحكم في أنقرة، بدأت 
تظهر سياسة خارجية مستقلة تماما ألول 
مــرة فــي تــاريــخ تركيا الــحــديــث. وكـــان أول 
مثال على ذلــك، رفض البرملان التركي عام 
2003 استخدام األميركيني قاعدة إنجرليك 
فــي تركيا لــضــرب الــعــراق. ثــم بــدأ التباعد 
ــــب طــيــب  بــــني الـــجـــانـــبـــني، مــــع مـــحـــاولـــة رجـ
في  مستقلة  تركية  شــق سياسة  ــان  أردوغــ
تبعاتها حصول  من  كان  والعالم،  املنطقة 
توتر حاد مع إسرائيل. ومع تحول الثورة 
ــيـــة، بــدأ  الــســوريــة إلـــى أزمــــة إقــلــيــمــيــة ـ دولـ
االفتراق التركي ـ األميركي: سعت أنقرة إلى 
النظام في ســوريــة، في حني كانت  إسقاط 
واشــنــطــن تــعــمــل عــلــى تفجير األزمــــة أكثر 
فــأكــثــر، مــن دون أن يــقــود ذلـــك إلـــى إســقــاط 
النظام السوري. ثم جاءت الفورة العسكرية 
ا بني  ألكـــــراد ســـوريـــة لــتــزيــد الــعــالقــة ســــوء
الـــدولـــتـــني، وتــجــد تــركــيــا نــفــســهــا مــضــطــّرة 
ــواب الــكــرمــلــني، بــعــدمــا دخــل  ــ ــرق أبــ إلــــى طــ
الروس بقوة إلى ساحة الصراع العسكري 
فــي ســـوريـــة. ومـــع كــل ابــتــعــاد أمــيــركــي عن 
دعم املصالح القومية العليا لتركيا، كانت 
األخـــيـــرة تــعــّمــق عــالقــتــهــا بــروســيــا، ضمن 
إطار تحالف الضرورات امللحة، من دون أن 

تقطع عالقتها مع الواليات املتحدة.
وقد فرضت تغيرات األوضــاع في سورية 
على تركيا املواءمة بني مصالحها العليا 
الــقــريــبــة املــبــاشــرة )الــقــضــاء عــلــى اإلدارة 
الذاتية الكردية(، ومصالحها البعيدة غير 
املباشرة )إسقاط النظام السوري(. ولكن، 
مـــن نــتــيــجــة ذلــــك أنـــهـــا أصــبــحــت أســـيـــرة، 
ــــى حــــد كـــبـــيـــر، لــلــســيــاســتــني األمــيــركــيــة  إلـ
والــروســيــة، ولعل إقـــدام الـــروس على فتح 
معركة إدلب والوصول إلى مناطق تعتبر 
أن  عــلــى  دلــيــل  لتركيا  اســتــراتــيــجــيــا  عمقا 
تركيا  إلــى  كثيرا  تعد بحاجة  لم  موسكو 
بداية  املعركة  فــي ســوريــة. وستكون هــذه 
طريق طويل للزحف الروسي نحو مناطق 
السيطرة التركية.. لقد أدركت روسيا، منذ 
البداية، أن تحالفها مع تركيا آنيٌّ يهدف 
إلى ترتيب ساحة الصراع، مع ما يتطلبه 
ذلك من ثمن ُيقدم لألتراك. أمام هذا الواقع، 

الساحلية، وبالتالي هي مناطق من الّسهل 
حة، 

ّ
املسل الــجــمــاعــات  مــن  الــّســيــطــرة عليها 

جماعات تهريب البشر واملهّربني.
ــــي  ـــحـــاد األوروبـ

ّ
فـــي هـــذا اإلطـــــار، يــتــبــع االت

ــه  ــ ــ ســـيـــاســـات غـــيـــر ُمــــجــــديــــة، بـــســـبـــب إدراكـ
املزدوج املعايير األمنية، فما يصلح ألمنه، 
مــؤســســاتــه ومــواطــنــيــه، مــغــايــر ملـــا يصلح 
للدول األفريقية الواقعة في الساحل، ألنها، 
ــــاب  ــة، مـــوطـــن اإلرهـ ــ ــيـ ــ وفــــق الـــرؤيـــة األوروبـ
والهجرة غير الشرعية، اآلفتني اللتني يعمل 
على القضاء عليهما، ولكن من دون التفكير 
في تداعيات ذلك على إدراك/ رؤية األفارقة 
العامة  السياسة  أمنهم وأصــل  الساحليني 
الــفــاشــلــة، إضــافــة إلـــى اســتــعــصــاء املنطقة، 
الضيقة  الــدائــرة  الخروج من  برمتها، على 
لآلفتني. بالنتيجة، فشل االتحاد األوروبي، 
ــاد حـــلـــول لــلــمــعــضــلــة  ومـــــا يـــــــزال، فــــي إيــــجــ
األمــنــيــة الــتــي تـــــؤّرق راحــــة اســتــفــادتــه من 
الــطــاقــويــة واملــعــدنــيــة. وزاد  مـــوارد املنطقة 
ة فشله في اختيار حلفائه، سواء 

ّ
الطني بل

الــدولــيــني أو اإلقــلــيــمــيــني، الحــتــواء الــتــرّدي 
ــّدد، ألن  ــمــ ــتــ ــن الــ األمــــنــــي، ومـــنـــع الــــحــــرب مــ
ويدافع  مصالحه،  عن  يبحث  ما 

ّ
إن أغلبهم 

عن إدراكات ضيقة، ال تتعدى قضايا الثورة 
املضاّدة، بالنسبة لبعضهم، أو حجز مكان 
ــادة اإلعــمــار  فــي ســـوق الــعــرض الــكــبــيــر إلعــ
صــفــقــات االســـتـــفـــادة مـــن املـــــوارد والــطــاقــة، 
بــعــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب واســتــتــبــاب الـــســـالم، 
. يصل هذا الفشل 

ّ
وفق تلك الرؤية، ليس إال

باملنطقة، وهنا نتحدث عن ليبيا، فقط، إلى 
، أمام أعيننا، من استعصاء 

ً
ما نراه، ماثال

الــحــل بعد فشل أملــانــيــا، الــقــوة الــكــبــرى في 
ــواء املعضلة  ــتـ ــاد األوروبـــــــي، مـــن احـ االتـــحـ
ــرًا، ولــو  ــيــ األمـــنـــيـــة الــلــيــبــيــة فـــي بـــرلـــني، أخــ
مــن خـــالل هــدنــٍة تتمكن، بــعــدهــا، األطـــراف 
ــغــط عــلــى فــايــز الــّســراج 

ّ
املــنــخــرطــة مــن الــض

خليفة  املتقاعد  والــلــواء  الــوفــاق(  )حكومة 
حــفــتــر، لــلــجــلــوس حـــول طــاولــة مــفــاوضــاٍت 
دفعًا نحو حل للحرب. وقد انتهى اجتماع 
برلني لتعود الحرب أوسع مّما كانت عليه، 
ــّرًا، جـــّوًا وبــحــرًا،  مــن خــالل تــدفــق الــّســالح، بـ
ومن خالل إصــرار املساندين، لهذا الطرف 
أو ذاك، على أن الّسالح هو املسعى األجدى 
 املعضلة. وما كان لالتحاد األوروبــي 

ّ
لحل

 أن رضخ لألمر الواقع، وانصرف ليهتم 
ّ

إال
بـــشـــؤون أخــــــرى، انـــتـــشـــار مــــرض كـــورونـــا، 
وهجرة آالف السوريني املحتملة بعد فتح 
أتون  من  الفاّرين  لالجئني  تركيا حدودها 
الــحــرب الـــدائـــرة فــي إدلــــب. يــأتــي الــتــســاؤل 
املهم، هنا: ما هي التداعيات املحتملة على 
الصراع في ليبيا واألوضاع، بعد ذلك، في 
الساحل، بما أنه االمتداد الطبيعي ألي تردٍّ 
أمني، على غرار ما حدث في عام 2012 وما 
 
ّ
 اإلجــابــة األقـــرب إلــى الصحة أن

ّ
يـــزال؟ لعل

بقاء  فــي  أطلسية  أوروبـــيـــة/  ثــّمــة مصلحة 
دار لــقــمــان عــلــى حــالــهــا، لــعــدة اعـــتـــبـــارات، 
قـــد تــكــون أبـــرزهـــا الــحــاجــة املــلــحــة لتبرير 

مــنــهــا فـــي الــتــضــيــيــق عــلــى مـــن بــقــي منهم، 
ــبــــعــــت ســـلـــطـــة بـــــغـــــداد خــــطــــة مــمــنــهــجــة  اتــ
ــتـــي كــفــلــتــهــا لــهــم  لــســلــبــهــم كــــل الـــحـــقـــوق الـ
قـــوانـــني وقــــــــرارات ســـابـــقـــة، جـــديـــد ذلــــك ما 
أقـــرتـــه حــكــومــة حــيــدر الـــعـــبـــادي فـــي حينه 
مـــن حــجــب الــحــصــص الــتــمــويــنــيــة عــنــهــم، 
إقاماتهم،  تجديد  أمـــام  العراقيل  وإحـــداث 
ــاعــــدات الــحــكــومــيــة،  وحـــرمـــانـــهـــم مــــن املــــســ
وتقليص فرص التعليم والخدمة الصحية 
أمامهم، وحرمان  االجتماعية  والضمانات 
ــلـــني فــي  ــامـ ــعـ ورثـــــــة املــــوظــــفــــني املــــتــــوفــــني الـ
املؤسسات الحكومية العراقية من حقوقهم 
الــتــقــاعــديــة الــتــي كـــانـــوا يــحــصــلــون عليها 
ــابــــق.  وهـــكـــذا أصــبــح  بــمــوجــب تـــشـــريـــٍع ســ
الضربات  لتوجيه  متنقال  مسرحا  الــعــراق 
واضطهادهم  فيه  املقيمني  للفلسطينيني 
ــربـــي،  ــد عـ ــلـ ــٍو لــــم يــــمــــارســــه أي بـ ــلـــى نــــحــ عـ
سالم  اتفاقيات  أبــرمــت  التي  البلدان  حتى 
مــع الــكــيــان اإلســرائــيــلــي، وأقـــامـــت عــالقــات 
مــعــه، والـــتـــي تـــوّرعـــت، فـــي حــــاالت عــديــدة، 
على  املقيمني  الفلسطينيني  مــواجــهــة  عــن 
أراضيها، بل إنها رفعت أصواتها مرارا في 
االحتجاج على قمع الفلسطينيني وإذاللهم 

داخل الدولة العبرية نفسها. 
ــثـــر أن حـــكـــومـــة دولــــة  واملـــثـــيـــر لــلــدهــشــة أكـ
ــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــايـ ــ ــة عـــــن رعـ ــ ــــؤولـ ــــسـ فـــلـــســـطـــني، املـ
ــفـــس«  ــنـ ــالـ ــأي بـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــارت »الـ ــ ــ ــتـ ــ ــ املـــــهـــــاجـــــر، اخـ
ــعـــــراق، ولـــم  عـــمـــا يـــجـــري لـــرعـــايـــاهـــا فــــي الـــ
تــســع بــجــّديــة إلــــى تــثــبــيــت حــقــوقــهــم الــتــي 
اكــتــســبــوهــا بــتــشــريــعــات وقـــوانـــني ســابــقــة. 
وقـــــد نـــظـــم الــفــلــســطــيــنــيــون أكـــثـــر مــــن مـــرة 
اعــتــصــامــات أمـــام ســفــارة بــالدهــم، طالبني 
أن تــحــمــيــهــم مـــمـــا يـــعـــانـــونـــه مــــن مــظــالــم، 
لكنها لم تحّرك ساكنا، وربما لم تصل إلى 
مسامعها صرخات االحتجاج املنطلقة من 
املعتصمني وشكاواهم من سوء ما يلقونه. 
جــديــد حــلــقــات هــــذا املــســلــســل الــتــراجــيــدي 
قــــــرار مــفــوضــيــة شــــــؤون الـــالجـــئـــني حــجــب 
ــــذي كـــانـــت تــدفــعــه  تــكــلــفــة إيـــجـــار الــســكــن الـ
تــزال  مــا  التي  الفقيرة  الفلسطينية  لألسر 
في العراق، وهو القرار الذي سوف يضيق 
الخناق عليها أكثر، وهي التي ًكتب عليها 
مــن يقف  الكفاف، وال تجد  أن تعيش على 
إلى  تيه  مــن  .. وهــكــذا،  فــي محنتها.  معها 
تيه، ومن حريق إلى حريق، ومن مقتلة إلى 
بواكي  ال  العراق.  فلسطينيو  يحيا  مقتلة، 
يغير  بالخير حتى  أحــد  يذكرهم  وال  لهم، 

الله أمرا!
)كاتب عراقي(

جــواز سفره، هو الــذي كان يعيش مرتاحا 
مــع عــائــلــتــه فــي فــرنــســا، فــقــّرر الـــعـــودة إلــى 
املغرب نهاية الستينيات للنضال من أجل 
التغيير ومن داخــل صفوف الجماهير في 
زمٍن كانت اآللة الدعائية الصهيونية تغري 
إلــى »أرض  لتهجيرهم  عــمــره،  فــي  الشباب 
الطويلة،  اعتقاله  امليعاد«. وطــوال سنوات 
الزمن  في  السجن  قساوة  من  الرغم  وعلى 
ــنــــوات الــجــمــر  ــغـــرب »ســ الـــــذي ســمــي فـــي املـ
والــرصــاص«، رفض التماس عفو ملكي أو 
»يهوديته« للحصول على تمييز  التدّرع بـ
ــــل  ــة. وداخـ ــنـ ــحـ عــــن رفــــاقــــه فــــي الـــســـجـــن واملـ
لعلو  والــبــاردة في سجن  الضيقة  زنزانته 
في الرباط، نّمى أسيدون ثقافته التاريخية 
وعندما  الصهيونية.  اإليــديــولــوجــيــا  ضــد 
خــــرج مـــن الــســجــن بــعــفــو عـــــام، مــثــل بــاقــي 
البلد  ويــغــادر  يحزم حقيبته  لم  املعتقلني، 
الـــذي ظلمه وعــذبــه وسجنه، وإنــمــا اختار 
السير على الطريق نفسه الذي اختاره يوم 
قـــّرر الــعــودة إلـــى املــغــرب نــهــايــة ستينيات 
الــقــرن املــاضــي، الــنــضــال مــن أجــل التغيير، 
الجماهير، وجعل من  داخــل صفوف  ومــن 
التطبيع  ومناهضة  الصهيونية،  محاربة 
مــع إســرائــيــل، داخـــل املــغــرب وفـــي الــخــارج، 
هدفا أسمى في حياته وملساره النضالي.    
 نظيره في زمن 

ّ
هذا املناضل السبعيني، عز

فالواليات  كبيرة،  ــا  أوراقـ تركيا  تمتلك  ال 
ــــر حـــــــاّد مــع 

ّ
املـــتـــحـــدة لــــن تــــدخــــل فــــي تــــوت

روسيا من أجــل بضعة مناطق في إدلــب، 
غــيــر أن لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة مــصــلــحــة في 
ابتعاد تركيا عن روسيا، وهذا هو مغزى 
هذا  ولكن  أخــيــرا.  األميركية  التصريحات 
االبتعاد لن يكون بتدخل أميركي مباشر 
تــجــاه تــركــيــا، وإنـــمـــا بــتــحــّول تــركــي نحو 
األميركية  اإلدارة  تريد  املتحدة.  الــواليــات 
ــراع عــســكــري مع  أن تــتــوّرط تــركــيــا فــي صـ
ــل ســــوريــــة، إلجـــبـــارهـــا عــلــى  ــ روســــيــــا داخــ
طــرق أبــواب واشنطن. ويعي األتـــراك هذه 
املعادلة، ويعملون على استخدام أوراقهم 
املــبــعــثــرة، تــــاّرة مــع واشــنــطــن وأخــــرى مع 
ــاد األوروبـــــــي، وتـــــارة بــالــلــعــب على  االتـــحـ

التفاهمات مع روسيا.
لكل من روسيا والواليات املتحدة مصلحة 
فـــي كــســب تــركــيــا، لــكــن مــشــكــلــتــهــمــا أنــهــمــا 
تريدانها تابعة، ومنحها ما تريد وفق إطار 
في  التركية  باملصالح  تهتمان  ال  التبعية. 
ســوريــة، إال في إطــار تحقيق مصالحهما، 
الــفــضــاء الجيوسياسي  فــســوريــة جــزء مــن 
ا  الروسي، في حني لم تكن ولن تكون جزء

من الفضاء الجيوسياسي األميركي.
يــكــشــف وضــــع تــركــيــا الـــيـــوم فـــي إدلــــب عن 
مع موسكو  أنقرة  لعالقة  املعقدة  الطبيعة 
ــن بــني  ــ تــــركــــي مـ ــن، وأي خــــيــــار  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وواشـ
الـــخـــيـــارات املــطــروحــة ســتــكــون لـــه عــواقــب، 
ــراط الــعــقــد الــعــربــي في  ــفـ خــصــوصــا مـــع انـ

الساحة السورية.
)كاتب وإعالمي سوري(

ــع مــيــزانــيــة حــلــف شــمــال  اســتــراتــيــجــيــة رفــ
األطــلــســي، ومــشــاركــة األعــضــاء األوروبــيــني 
ــاء املـــالـــيـــة لــــه، بــمــا أنـــهـــا الــرغــبــة  ــبــ فـــي األعــ
األمــيــركــيــة األكـــثـــر إلـــحـــاحـــًا، فـــي الــســنــوات 
ــرى املـــلـــّحـــة،  ــ ــ ــا املــصــلــحــة األخـ ــ ــ ــــرة. أّم ــيـ ــ األخـ
أيضًا، فهي اإلبقاء على الظروف الصراعية 
ساخنة، منعًا للمنافسني، الصني وروسيا، 
ــًا، مـــن امـــتـــالك مـــوطـــئ قــــدم راســخــة  أســــاســ
فــي املــنــطــقــة )لــيــبــيــا الــســاحــل( واالحــتــفــاظ 
بــالــســاحــة فـــضـــاًء حــصــريــًا لــحــلــف شــمــال 
)فرنسا  األوروبـــيـــني  وللفاعلني  األطــلــســي، 
خــصــوصــًا(، ال سيما وأن ذلــك يــتــزامــن مع 
ــتـــراتـــيـــجـــي لــلــفــاعــلــني  ضـــمـــور الـــفـــعـــل االسـ
املحليني، الجزائر واملغرب، أساسًا، ألسباٍب 
أشــــارت إلــيــهــا مــقــاالت ســابــقــة لــلــكــاتــب في 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، فـــي مــقــدمــتــهــا طبعًا 
اإلرادة فــي اإلبــقــاء عــلــى االتــحــاد املــغــاربــي 
مـــن دون تــفــعــيــل إلمــكــانــاتــه فـــي لــعــب دور 
أو  الليبية،  املعضلة   

ّ
حــل فــي  استراتيجي 

منع استمرار التدخل الفرنسي/ األوروبي 
في الساحل، العمق االستراتيجي للمغرب 
العربي الكبير. تشّكل تلك الّرؤى األولويات 
اإلدراك  في  بالخاطئة  وصفها  يمكن  التي 
األوروبــي إلشكاالت املنطقة، وسبل إيجاد 
حلول لها، أساس االستراتيجية التي يصّر 
الرغم من  أدائــهــا، على  على االستمرار في 
 األوضــاع الحالية للوضع األمني تؤّكد 

ّ
أن

فشلها الذريع في احتواء الحرب، بل تصّر 
تــقــاريــر أوروبـــيـــة كــثــيــرة تــصــدر عــن مــراكــز 
بــحــث رســـمـــيـــة، بـــاســـتـــمـــرار، عــلــى تسمية 
الوضع بالكارثة، وترسم صورة مستقبلية 
ســـوداويـــة، عــلــى كــل املــســتــويــات، لــكــن ذلــك 
ــة، إلـــى اقــتــراح تصحيحاٍت 

ّ
ال يــــؤّدي، ألــبــت

األولــــــــويــــــــات  تـــــلـــــك  عـــــلـــــى  ــراٍت  ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ تــ أو 
ــل تـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــات  ــ االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة، بـ
ــرار على  ــ ــ املــتــعــاقــبــة عــلــى تـــكـــرارهـــا، واإلصـ

االستمرار فيها.
لنصل، هنا، إلى اإلجابة األخيرة عن السؤال 
املـــطـــروح، مـــن حــيــث الــفــعــل االســتــراتــيــجــي 
للفاعلني املحليني، والذي أصبح ملحًا أكثر 
مــن أي وقــت مــضــى، ذلــك أن الفشل الليبي 
فعالن  كليهما،  بتداعياتهما،  الساحلي  أو 
أمـــنـــيـــان ضـــاغـــطـــان بـــشـــدة عـــلـــى مــســتــقــبــل 
املـــركـــب األمـــنـــي لــغــرب املــتــوســط واملــنــطــقــة 
الساحلية – الــصــحــراويــة. وطــاملــا لــم تــدرك 
الــجــزائــر واملــغــرب ذلـــك، بــاســتــمــرار الــحــرب، 
ســتــكــون املــعــضــالت الــتــدخــلــيــة اإلقــلــيــمــيــة 
والدولية سيئة على أوضاع املنطقة، ولكن 
بأدوات أخرى، وصور كارثية أزماتية أكبر.

إذًا، لتعاضد أمني، وإعادة  الحاجة ملّحة، 
بــعــث لــلــمــنــتــظــم املـــغـــاربـــي، وعــمــل مــشــتــرك 
اســتــراتــيــجــي عــلــى مــســتــوى أعــلــى، بالنظر 
إلى الفشل األوروبي/ الفرنسي/ األطلسي 
فـــي احـــتـــواء املــعــضــلــة الــلــيــبــيــة وامــتــدادهــا 
الــطــبــيــعــي، أي الــــوضــــع الـــحـــالـــي لـــلـــتـــرّدي 

األمني الّساحلي، فهل من مصٍغ؟
)باحث وأستاذ جامعي جزائري(

صوت سيون أسيدون

تركيا: مأزق الشرق والغرب

الصراع في ليبيا واالتحاد األوروبي... 
أولويات خاطئة

ال بواكي 
لفلسطينيي العراق

يُعّرف نفسه بأنه 
مغربي أمازيغي 

عربي يهودي 
مناهض للصهيونية 

ومناصر للقضية 
الفلسطينية

لكل من روسيا 
والواليات المتحدة 

مصلحة في كسب 
تركيا لكنهما 

تريدانها تابعة

الحاجة ملّحة إلعادة 
بعث للمنتظم 

المغاربي، وعمل 
مشترك استراتيجي 

على مستوى أعلى

آراء

أرنست خوري

ي بشار األسد وخليفة حفتر قبل يومني، في دمشق، التحالف 
َ
كان إشهار حكومت

رة تفاهم، حدثًا سياسيًا من شأنه إعادة 
ّ
املقدس بينهما، من خالل توقيع ممثليهما مذك

الوضوح إلى خريطة االنقسام العربي بني حكام ومواطنني يتشابهون في معسكر 
وحكام ومواطنني آخرين يتشابهون في معسكر آخر. لقد تأخر إعالن االتفاق بني 
األسد وحفتر، من خالل وزير خارجية األول وليد املعلم، ورئيس دبلوماسية الثاني 
يمتلكان كل  األســد وحفتر،  فالرجالن،  الحويج، من دون سبب مقنع.  الــهــادي  عبد 
التي تؤهلهما لكي يكونا أعز األصــدقــاء، وعضوين أصيلني في معسكر  العناصر 
إعادة عقارب الزمن العربي إلى ما قبل مرحلة 2010-2011. وقد عثر العقل املفكر 
في كل من طبرق ودمشق على عنوان دسم، ليكون بمثابة التوقيت الصائب إلعالن 
التحالف: العدوان التركي. وفي سبيل مواجهة هذا »العدوان«، وبهدف »فضح سياساته 
التوسعية واالستعمارية«، مثلما جاء في البيان املشترك، يجدر طبعًا »إعادة افتتاح 
املقار الدبلوماسية وتنسيق املواقف في املحافل الدولية«. إذًا، إننا أمام شيٍء ال يقل 
عن التحالف.  وتحالف املتشابهني في معسكر الثورات العربية املضادة ضرورة لحّث 
الطرف اآلخر، حكومات ديمقراطية )إن ُوجدت( وأحزاب وتيارات تصنف نفسها في 
خانة »الربيع العربي« الديمقراطي الالطائفي، على إعالن إطاره الخاص، بال ترّدد في 
ن هذا املشروع من منافسة 

ّ
صياغة األهداف والشعارات والبرامج، حتى ولو لم يتمك

املعسكر األول في درجة وقاحته لناحية مجاهرته بتقديس القمع والتسلط والتفرقة 
والطائفية والديكتاتورية، وحتى لو كان املعسكر املأمول والدته غير قادر على مجاراة 
بأس الحكومات في الطرف اآلخر وبطشها وقوتها، فنحن أمام نظام عربي رسمي 
متحد في تحالف واسع تقوده السعودية واإلمــارات ومصر، وتنضوي في صفوفه 
حكومات وجيوش ومليشيات ليبية وسورية وعراقية وبحرينية وموريتانية ولبنانية، 
وتؤمن له جامعة الدول العربية الوعاء العابر للحدود. في املقلب اآلخر، تبحث الدول 
الوافدة حديثًا إلى نادي االنتفاضات العربية، كالجزائر والسودان، ببطء، عن طريقها 
إلى بناء تحّولها الديمقراطي الخاص بعد زمن مديد من التصحر السياسي، هذا إن 
 إال باالهتمام بهمومها الداخلية، قبل رفع 

ً
نجحت في ذلك. أي أنها لن تكون مطالبة

سقف طموحات ناسها إلى األفق العربي األوســع. ولكن ذلك ال يمكن أن يبرر، بأي 
شكل، مسايرة أكذوبة حكام وعسكر تفيد بأن طريق الرخاء االقتصادي والتخلص 
من العوز والعقوبات الدولية ال تمّر إال بالتطبيع، وربما بالتحالف مع تل أبيب. فأن 
يعلن بنيامني نتنياهو أن منظومة العالقات التي تكّرست بني إسرائيل والسودان، في 
أعقاب لقائه برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في عنتيبي، تسمح 
بإعادة طالبي اللجوء السودانيني من إسرائيل إلى بالدهم، فهذا يتعّدى بكثير نطاق 
التطبيع، إنما يصل إلى مستوى التحالف الذي كان سّريًا أيام جعفر النميري وأرييل 

شارون، وصار علنيًا في عهد البرهان ونتنياهو.
 
ّ
أمــر حيوي في جميع األحـــوال. وتحالف األســد وحفتر ال يشذ املتشابهني  تقارب 

والتلطي تحت  الكذب  احتماالت  كثيرًا من  يقلل  التحالف  هــذا  مثل  الحكم.  هــذا  عن 
شعاراٍت لطاملا لعب خليفة حفتر عليها ليّدعي أنه االبن الشرعي للثورة على معمر 
ل اليوم للرموز الناجية من نظام 

ّ
القذافي، بينما هو االمتداد الطبيعي له والخيار املفض

القذاذفة عمودًا فقريًا فيها. وضوح  الراحل، ويحارب بقواٍت ضاربٍة يشكل  العقيد 
الرؤية أكثر من ضــروري ليميز املــرء عــدّوه من صديقه: ليست املسألة قصة خير 
أهل االنتفاضات العربية، انتفاضات الحرية والديمقراطية والعدالة االجتماعية، وشّر 
حكام الدم والقتل واالضطهاد والقبيلة وناسهم. وال هي قصة أبيض وأسود، بل هي 
صراع املتمسكني باحتمال تحّسن هذه الحياة هنا اليوم وعلى هذه األرض، ضد من 

يخبرنا بأننا ال نستحق أفضل من بشار األسد وخليفة حفتر وأمثالهما.

أنطوان شلحت

املــقــبــل، ال تخفي إســرائــيــل،  الــخــريــف  الــرئــاســة األميركية فــي  اقــتــراب انتخابات  مــع 
بسلطتها الحالية، وقوفها العلني ضد مرشحني من الحزب الديمقراطي، في مقدمهم 
 من شأنه أن يجّسد توّجس دولة االحتالل من رئيس 

ٌ
بيرني ساندرز. وهو وقوف

أميركي غير دونالد ترامب الذي ُيشار إلى أن من أهم سماته أنه تمّرد على أسالفه 
ل ذلك في 

ّ
ومبادئهم، فيما يختص بمجموعة من محاور السياسة األميركية، كما تمث

»صفقة القرن«.  عدة خطواٍت أقدم عليها، ليس أبسطها ما تعرف بـ
وبغية توضيح زاويــة النظر اإلسرائيلية في هذا الشأن، يمكن اإلشــارة إلى أنه قبل 
الجوالن،  بالقدس وهضبة  املتعلقني  األميركيني  القرارْين  الصفقة، وإثر  تلك  إطالق 
شر في مجلة »هأوماه« )األمة( الصادرة عن معهد 

ُ
أوجزت مقاربات محور خاص ن

جابوتنسكي لألبحاث، املبادئ التي جرى التمّرد عليها لهؤالء األســالف، ال سيما 
الرئيس السابق باراك أوباما، في عشرة بنود أبرزها: 

انتهاء عصر التفّرد واالستثنائية األخالقية، العسكرية والردعية، للواليات املتحدة؛ 
اإلحجام عن إطالق عملية سياسية أو عسكرية أميركية من جانب واحد وتفضيل 
 رائــدة في بلورة الساحة الدولية 

ً
االنخراط في أطر دولية؛ اعتبار األمم املتحدة هيئة

املواجهات، وعن استخدام  وتصميمها؛ االعتراف بأوروبا املتصالحة واملبتعدة عن 
الــصــدام  ولــيــس  واالحــتــواء  والصلح  الــتــفــاوض  ُيــحــتــذى؛  نموذجًا  العسكري  الخيار 
واإلخضاع، وسائل أساسية في العالقات مع أنظمة خارجة عن القانون، كما عّبر عن 
هذا االتفاق النووي مع إيران؛ اعتبار اإلسالم واملنظمات اإلسالمية حلفاء محتملني، 
وليس خصومًا وأعداء؛ حظر استخدام تعبير »إرهاب إسالمي«؛ النظر إلى القضية 
الشرق  الهّزات في  وبــؤرة  اإلسرائيلي  ـ  العربي  الصراع  الفلسطينية بوصفها جذر 
إدارة  )ولــيــس  الحل  أو  التسوية  إن  القائلة  الفرضية  العربية؛  العني  وبــؤبــؤ  األوســـط 

ل لتقليص الهزات في الشرق األوسط.  
ّ

الصراعات( هو املسار الواقعي واملفض
ووفقًا للمقاربات ذاتها، يهتدي ترامب بمبادئ مختلفة تمامًا، منها: التطلع إلى »إعادة 
الواليات املتحدة إلى سابق عظمتها ومجدها«؛ استقالل السياسة الخارجية واألمنية 
اإلقــرار  القوميات؛  بــقــراراٍت وإجـــراءاٍت متعّددة  االرتباط  األميركية، وعــدم  والتجارية 
بعدائية األمم املتحدة تجاه الواليات املتحدة، وبالتأثير املحدود لهذه املنظمة في الحلبة 
الدولية؛ التحفظ العميق والغاضب على األداء السياسي واألمني والتجاري األوروبي 
)ومن حلف الناتو أيضًا(، في مقابل توثيق التعاون مع الدول الحليفة للواليات املتحدة، 
أنظمٍة خارجٍة  القبول في مواجهة  والــردع وعــدم  الصدام  مثل إسرائيل والسعودية؛ 
عن القانون، كما يتجّسد هذا في االنسحاب والتنّصل من االتفاق النووي مع إيران، 
ل خطرًا 

ّ
وفــرض عقوباٍت على نظام طهران؛ اإلقــرار بأن »اإلرهــاب اإلسالمي« يشك

ي مقولة إن القضية الفلسطينية ال 
ّ
جليًا وفوريًا على الواليات املتحدة وحلفائها؛ تبن

 مركزيًا في تصميم الشرق 
ً
ل أساس الصراع العربيـ  اإلسرائيلي، وليست عامال

ّ
تشك

األوسط وال هي بؤبؤ العني العربية؛ الهدف القابل للتحقيق في الواقع الشرق أوسطي 
الراهن ليس حل الصراعات وإنما إدارتها، من خالل اإلقــرار بطابع الشرق األوسط 
املتقلب، غير املتسامح والعنيف، وأنها املنطقة الحيوية جدًا للدفع بمصالح الواليات 
أهم أسباب  املحور نفسه، أحد  املقابلة، كما يرد في مقاربات  الجهة  املتحدة.  ومن 
 وقبل أي شيء 

ً
تعاطف ترامب ومستشاريه األبرز مع إسرائيل أنهم يعتبرونها، أوال

الواليات  في  واملدنية  األمنية  والصناعات  لألمن  في مساهمته  متميزًا  آخــر، حليفًا 
، وليس عبئًا، تطيل الذراع 

ً
املتحدة. وعلى عكس أوباما، يرى هؤالء في إسرائيل ثروة

االستراتيجية األميركية. وإذ نستعيد هذه التقييمات اإلسرائيلية، فليس لإليحاء بأن 
صفحة السياسة األميركية قبل عهد ترامب التي كانت لها صوالت وجوالت في دعم 

أركان املشروع الصهيوني وتثبيته، بيضاء، وإنما للتذكير بوقائع متداولة.

مروان قبالن

يتجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى موسكو غدًا الخميس للقاء الرئيس 
إدلــب في شمال  اتفاق بشأن  إلــى  للتوصل  بوتني، في محاولة  الــروســي، فالديمير 
سورية. ولم تكن هذه القمة واردة حتى قبل أيام، إذ كان بوتني يحاول التملص منها، 
لوال مخاوف خروج الوضع عن السيطرة، بعد الرد التركي الواسع على الهجوم الذي 
استهدف القوات التركية يوم 27 الشهر املاضي )فبراير/ شباط( وأدى إلى مقتل 33 
جنديًا. تبدو إمكانية التوصل إلى اتفاق جديد خالل القمة الروسية التركية مرتفعة، 
في ظل براغماتية الطرفني، وإصرارهما على عدم الدخول في صدام مباشر، وقد بدا 
ذلك ملفتًا في اإلشــارات التي جرى تبادلها خالل التصعيد أخيرًا، فعلى الرغم من 
أن الصاروخ الذي أدى إلى مقتل الجنود األتراك كان روسيًا موّجهًا، إال أن أنقرة لم 
تحّمل موسكو مسؤولية الهجوم. في املقابل، لم يتدخل الروس لحماية قوات النظام 
واملليشيات اإليرانية من االنتقام التركي الذي أّدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى. 
وجاءت تصريحات الرئيس أردوغان بأنه »ليس لديه مشكلة مع إيران وروسيا في 
ُيــدرك أنه ال يحظى بدعم فعلي من حلف شمال  سورية«! لتؤكد هذا التوّجه. وهو 
األطلسي )الناتو( أو من الواليات املتحدة، في حال دخوله مواجهة مباشرة مع روسيا 
األميركي  الرئيس  يبدو فيها  التي  املرحلة  وإيـــران في ســوريــة، خصوصًا في هــذه 
االقتصاد  الــذي أخذ يهّدد  تداعيات فيروس كورونا  بالكامل في احتواء  مستغرقًا 
األميركي، ومعه فرص الفوز بوالية رئاسية جديدة. وقد كان وزير الدفاع األميركي 
التي  العسكرية  للعملية  بــالده »ال تفكر بتقديم دعــم جــوي  قــال إن  واضحًا عندما 
تنفذها تركيا في إدلب«. كما أن تركيا لم تتلق حتى اآلن ردًا من واشنطن على طلبها 
الحصول على منظومة صواريخ باتريوت، لنصبها في إدلب، وإنشاء منطقة حظر 
جوي. فوق ذلك، يدرك الرئيس أردوغان حدود الدعم العسكري الذي يمكن أن يقّدمه 
العمليات العسكرية في إدلــب، خالل  لفصائل املعارضة السورية. يبدو واضحًا أن 
هــذه املرحلة على األقــل، قد بلغت غايتها، وحقق كل طــرف منها أقصى ما يمكن، 
املحيطة،  السياسية  والــظــروف  القوى على األرض  به مــوازيــن  في حــدود ما تسمح 
- حلب  الدولية حماة  الطريق  السيطرة على  نوا من 

ّ
تمك السوري وحلفاؤه  فالنظام 

ن األتراك من استعادة مصداقيتهم التي 
ّ
والبلدات الكبرى على طولها. في املقابل، تمك

تضّررت كثيرًا سنوات، بسبب ارتفاع مستوى الخطاب، وتواضع مستوى األداء. كما 
نوا من رسم خطوط حمراء ملا يمكن أن يقبلوا به في إدلــب. يعّد بوتني أستاذًا 

ّ
تمك

التركي عمومًا، بسبب وضع  املوقف  السياسية، وهو يدرك صعوبة  االنتهازية  في 
دة مع حلفائه في الغرب، وتبلور محور إقليمي في 

ّ
أردوغان داخليًا، وعالقاته املعق

 عربية إلى جانب اليونان وقبرص الرومية وحتى إسرائيل، لكن 
ً
مواجهته، يضم دوال

بوتني يدرك أيضًا أن »الناتو« املمتنع عن دعم تركيا في إدلب سيكون مرغمًا على 
ولهذا  تركية.  أراضــي  املواجهة، وطاولت  اتسع نطاق  إلــى جانبها، في حــال  التدخل 

السبب، سيجنح هو اآلخر نحو التهدئة.
احتماالت التوّصل إلى اتفاق في موسكو غدًا يؤّيدها احتدام املعارك على األرض، 
الروسي والتركي، وحلفاؤهما  الطرفان،  القمة، يستميت  فمنذ اإلعــالن عن موعد 
بالنار  الهدنة  لرسم حــدود  االستراتيجية،  مدينة سراقب  السيطرة على  أجــل  من 
اتفاقًا سيولد غدًا في  إذا كان  السؤال، إذن، حول ما  القمة. وال يعود  انعقاد  قبل 
موسكو، بل عن ماهية هذا االتفاق. تشير الخرائط التي يسّربها الجانبان إلى أن 
غزة أخرى في طريقها إلى الظهور في الشمال السوري، حيث سيتم حشر ثالثة 
مــاليــني ســـوري مــع بضعة آالف مــن املقاتلني فــي شــريــط صغير مــن األرض بني 
الطريق الدولية والحدود التركية. أين إيران من هذا؟ هي تحاول الدخول على خط 
التطورات في الشمال السوري عبر دعوتها إلى قمة ثالثية إلحياء مسار أستانة. 
بالرفيق األعلى  املوبوءة بكورونا، تلحقه  اليوم بقّمة في طهران،  ولكن من يرغب 

على نية إطفاء نار إدلب السورية؟

األسد وحفتر... 
ال يصّح إال الصحيح

توّجس إسرائيل 
من رئيس غير ترامب

قمة موسكو: هل ُتنشئ 
غزة سورية في إدلب؟
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علي العبداهلل

قاد تحول الصراع بني قوى الثورة السورية 
والنظــام إلــى صــراٍع علــى ســورية، في ضوء 
انخراط دول ومليشيات ومنظمات جهادية 
كثيــرة فيــه، إلــى تحــّول املدنيــني الســوريني 
إلى »ورقة« لعب للقوى اإلقليمية والدولية، 
حيــث باتــت هــذه القــوى تســتخدمهم علــى 
املشــهد  فــي  للتحــرك  »ذريعــة«  وجهــني، 
و»وســيلة«  الدقيقــة،  وتفاصيلــه  الســوري 
للضغــط على األعــداء والخصوم اإلقليميني 
سياســية  نقــاط  وتســجيل  والدوليــني، 
وميدانيــة تخــدم مصالحهــا الوطنيــة. وقــد 
تجّســد جديــد هــذه االســتخدامات فــي فتــح 
الســلطات التركيــة الطــرق أمــام الراغبــني من 
الالجئــني الســوريني فــي الهجــرة إلــى الــدول 
فــي  الــدول  هــذه  علــى  للضغــط  األوروبيــة، 
موضوعــني: دفعها إلــى التحرك ضد التنمر 
الروســي عليها، واملســاهمة في كلفة توطني 
األراضــي  علــى  لديهــا  الســوريني  الالجئــني 
السورية، عبر تشييد مساكن وبنية تحتية 

وخدمية هناك.
الطــرق  بفتــح  التركيــة  الســلطات  تكتــف  لــم 
بــل  بالهجــرة،  الراغبــني  حركــة  وتســهيل 
وحملــت مئــات الســوريني املحتجزين لديها 
وثيقــة  علــى  حصولهــم  عــدم  خلفيــة  علــى 
إقامة مؤقتة )كيملك( في منطقة إسطنبول، 
وألقــت بهم علــى الحدود التركية اليونانية، 
إلــى  الالجئــني  مــن  وصلــوا  مــن  ومنعــت 
الحــدود اليونانيــة والبلغاريــة مــن العــودة، 
اليونانــي  الحــدود  حــرس  منعهــم  بعدمــا 
والبلغاري من العبور إلى أراضي الدولتني. 
املدنيــني  اســتخدمت  قــد  قبلهــا  كانــت 
وحمــص  حلــب  مــن  النازحــني  الســوريني 
ودرعا وغوطة دمشق إلغراق منطقة عفرين 
التركيبــة  وتغييــر  عربــا،  باعتبارهــم  بهــم، 
وأعــادت  الكرديــة،  األغلبيــة  ذات  الســكانية 
مئات اآلالف من الالجئني لديها إلى منطقة 
أعــزاز،  البــاب  مثلــث جرابلــس  الفــرات،  درع 
وعّبــرت عــن رغبتهــا بنقــل مليــون منهم إلى 
شــرق الفــرات، إلــى املنطقــة الواقعة بني رأس 
تغييــر  نفســه:  للســبب  أبيــض،  وتــل  العــني 
الكــرد  حجــج  إلنهــاء  الســكانية  التركيبــة 
بهــم  باالعتــراف  ومطالبتهــم  الســوريني 
، واإلقرار بالحقوق املترتبة على ذلك.  

ً
قومية

مــع  الســوريني  املدنيــني  مأســاة  بــدأت 
باســتهداف  والكرامــة  الحريــة  ثــورة  بدايــة 
لهــم،  وشــبيحته  النظــام  مخابــرات  أجهــزة 
التظاهــرات  النطــالق  األولــى  اللحظــة  منــذ 

عالء بيومي

يشــتمل تقريــر »أولياء الجمهورية: تشــريح 
االقتصــاد العســكري املصــري«، الصــادر عن 
مركــز كارنيجــي، للباحث يزيــد صايغ، على 
الــدور  عــن  وســلبية  مهمــة  خالصــات  عــدة 
االقتصادي للجيش املصري وشركاته. ولو 
كان في مصر ديمقراطية، أو نظام سياســي 
الرقابــة والشــفافية،  يتمتــع بقــدر جــاد مــن 
البرملــان  أروقــة  إلــى  التقريــر  أحيــل  لربمــا 
وهــو  فيــه.  ورد  ممــا  كثيــر  فــي  للتحقيــق 
الجيــش  يرّوجهــا  كثيــرة  أســاطير  يقــّوض 
االقتصــادي،  ودوره  شــركاته  عــن  املصــري 
حيث يوفر أمثلة كثيرة على ضعف املردود 
االقتصــادي لشــركات الجيــش املصــري على 
ال  املصــري  فالجيــش  املســتويات،  مختلــف 
يصــّدر أســلحة بمبالــغ تذكــر، وال منتجــات 
مدنيــة أيضــا. وإنمــا يتمــّدد باألســاس فــي 
مختلــف أنشــطة االقتصــاد املدنــي، لينفــرد 
االقتصاديــة،  الكعكــة  مــن  أكبــر  بجــزء 
معتمــدًا علــى صالتــه السياســية. ولكنــه ال 
يقــدم الكثيــر لالقتصــاد، فهــو ال يشــارك فــي 
تنميــة حقيقيــة، وتعانــي شــركاته مشــكالت 

الشركات العامة والخاصة.
يتضمــن التقريــر أمثلة كثيرة لفســاد بعض 
وضعــف  وخســائرها  الجيــش  شــركات 
املحســوبية  ملعاييــر  وخضوعهــا  إدارتهــا 
والفســاد. وكيــف تحصــل شــركات الجيــش 
مقارنــة  كثيــرة  تنافســية  مزايــا  علــى 
الرســوم  مــن  كاإلعفــاء  املدنيــة،  بنظيرتهــا 
والضرائــب، باإلضافة إلى العمالة املجانية 
مؤسســات  مــن  التفضيليــة  واملعاملــة 
شــتى  فــي  بســرعة  تتوّســع  لــذا  الدولــة. 
املجــاالت، مــن دون أي رقابــة مــن املدنيــني، 
وتنافس منافســة غير عادلة على املشــاريع 
تســتعني  ثــم  عليهــا،  فتحصــل  الحكوميــة، 
تلــك  لتنفيــذ  بشــركات خاصــة  الباطــن  مــن 
املشــاريع، وتحصــل، فــي املقابل، على نســب 
وكونهــا صاحبــة  اإلشــراف،  نظيــر  جاهــزة 
املشــروع. وتــودع تلــك األمــوال في حســابات 

ســّرية ال تخضع لرقابة املدنيني. 
وربمــا ال تخضــع أيضــا لرقابــة مؤسســات 
يــورد  كذلــك  نفســها.  الرقابيــة  الجيــش 
التقريــر أمثلة كثيــرة تحّملت فيها امليزانية 

الشــعبية املنادية باإلصالح في 18 مارس/ 
واالعتقــال  واإلهانــة  بالضــرب   2011 آذار 
والقصــف  بــارد،  بــدم  والقتــل  التعســفي 
العشــوائي بــكل صنــوف األســلحة لدفعهــم 
الثــورة وإغراقهــم  تأييــد  عــن  التراجــع  إلــى 
اليوميــة  الهمــوم  مــن  متنوعــة  بمــآس 
واملشــكالت الطارئــة، فضــل املاليــني النــزوح 
والهجــرة علــى البقاء تحت ســيطرة النظام، 
مرورا باعتماد سياســة التجويع والتركيع 
والقــرى  والبلــدات  األحيــاء  بمحاصــرة 
معارضــة  فصائــل  ســيطرة  تحــت  الواقعــة 
عنهــا،  الحيــاة  أســباب  كل  بقطــع  مســلحة 
وصوال إلى الترحيل املمنهج بعد السيطرة 
على هذه البلدات واألحياء وفرض خيارات 
قاســية على املقاتلــني: املصالحة وااللتحاق 
الشــمال  إلــى  الرحيــل  أو  النظــام  بقــوات 
الســوري، حيــث تســيطر فصائــل املعارضــة 
البلــدات  هــذه  بيــوت  وتعفيــش  املســلحة، 
نافــرة،  عظميــة  هيــاكل  وتركهــا  واألحيــاء 
فــرص  ــد 

ّ
تعق وقــرارات  قوانــني  وإصــدار 

إلــى  الالجئــني  عــودة  ملنــع  امللكيــة  إثبــات 
ــى 

ّ
تبن لقــد  أمالكهــم.   واســترجاع  وطنهــم 

النظام سياسة الترحيل والهجرة، لتحويل 
النازحــني والالجئــني إلى عبء على املناطق 
الســورية الواقعــة تحــت ســيطرة املعارضــة، 
إلرباكهــا تحــت ثقــل احتياجــات النازحــني، 
البتزازهــا  املجــاورة  والــدول  جهــة،  مــن 
التعاطــي  علــى  معــه  التفاهــم  إلــى  ودفعهــا 
مــع مشــكلة الالجئــني وشــروط عودتهــم، ما 
يعنــي االعتــراف به، وتطبيع العالقات معه، 

من جهة ثانية.
اتفقــت سياســة النظــام مــع التوجه اإليراني 
الســوري،  االجتمــاع  تفكيــك  إلــى  الســاعي 
بــني  االجتماعيــة  العالقــات  عــرى  وقطــع 
املواطنــني، تمهيــدا إلقامــة جــدران وفواصل 
مــا  ســكانها،  مــن  مناطــق  وتفريــغ  بينهــم 
يســمح بتغييــر التركيبــة الســكانية للمــدن 
املليشــيات  والبلــدات وتوطــني وافديــن مــن 
واألفغانيــة  والعراقيــة  اللبنانيــة  الشــيعية 
بــني  مقاتلــة  قــوى  وزرعهــم  والباكســتانية، 
خطــوط األعــداء والخصــوم وخلفهــا، كنــوع 
األغلبيــة  وترهيــب  طــروادة،  أحصنــة  مــن 
السنية بتجمعاٍت شيعيٍة مدّربة ومسلحة، 
فــي إطــار اســتراتيجيتها القائمــة علــى منع 
توطيــد نظــام شــعبي، له قاعــدة عريضة من 
خالل اســتهداف القدرات املؤسســية للدولة، 
إلــى  وتحويلهــا  الدولــة،  تماســك  لضــرب 
دولــة ضعيفــة تابعــة، بعــد تمزيــق املجتمــع 
اللــه  حــزب  قــام  وقــد  اســتقراره.  وخلخلــة 

الجيــش.  شــركات  بعــض  خســائر  العامــة 
ليــس الحديــث هنــا عــن عشــرات الشــركات، 
فلــوزارة  متناميــة،  إمبراطوريــة  عــن  بــل 
اإلنتــاج  وزارة  وكذلــك  شــركاتها،  الدفــاع 
للتصنيــع  العربيــة  والهيئــة  الحربــي 
التابعــة للــوزارة، وهي مســجلة هيئة دولية 
الهيئــات  لتدقيــق  حســاباتها  تخضــع  ال 
الوطنيــة فــي مصــر. وتمتلــك وزارة الدفــاع 
جهــاز مشــروعات الخدمــة الوطنيــة، والــذي 
وهــو  الشــركات.  عشــرات  بــدوره   يمتلــك 
عــن  الحديــث  إلــى  صايــغ  يزيــد  يدفــع  مــا 
تنافــس تلــك الشــركات مــع بعضهــا، وكيــف 
أنهــا تخضــع لجماعــات مصالــح متنافســة 
قــد  املصريــة،  األمنيــة  املؤسســات  داخــل 
عبــد  املصــري  الرئيــس  مشــاريع  تقــوض 
عارضــت  لــو  نفســه،  السيســي  الفتــاح 

مصالحها. 
يقــوم اقتصــاد الضباط على عشــرات وربما 
ملؤسســات  التابعــة  الشــركات  مــن  مئــات 
القطاعــات،  مختلــف  فــي  تنخــرط  رســمية 
وترتبــط بعالقــاٍت وثيقــة مــع آالف الضبــاط 
املؤسســات  فــي  واملنتشــرين  املتقاعديــن 
العامــة والخاصــة، والتي تلجأ إلى توظيف 
كبــار الضبــاط املتقاعديــن بمرتبات مجزية 
لضمان تقوية عالقاتها بمؤسسة الجيش، 
ومؤسســات الدولــة املختلفــة، فتحصل على 
وتنتشــر  تفضيليــة.  ومعاملــة  املشــاريع 
الشــبكة الســابقة فــي مصــر منــذ عــام 1952، 
ازدادا  انتشــارها  ووتيــرة  حجمهــا  ولكــن 
واالقتصاديــة  السياســية  التغيــرات  بفعــل 
التــي شــهدتها مصــر. وال يخضــع تكوينهــا 
ملنطــق واضــح ســوى االســتفادة مــن الكعكة 
وتوثيــق  النظــام،  ودعــم  االقتصاديــة، 
عالقــات الــوالء والتبعيــة. وهــو مــا يجعلهــا 
مراكــز قــوى هائلة ومتعــّددة، قد تحارب أي 
مــن  املصــري،  االقتصــاد  إلصــالح  محاولــة 
شــأنها تقويــض مصالحهــا، ولــو كانــت من 

ر صايغ.
ّ
السيســي نفسه، كما يحذ

كانت بداية توغل العسكريني في االقتصاد 
والسياســة املصريــني مــع ثــورة 1952، حيث 
حكم الجيش مصر بشــكل مباشــر، وأشــرف 
علــى وضــع ميزانياتهــا وإدارة اقتصادهــا 
جمــال  تولــي  مــع  ولكــن   .1954 عــام  حتــى 
عبــد الناصــر الحكــم فــي 1954، تراجــع دور 

العراقيــة  الشــيعية  واملليشــيات  اللبنانــي 
القــذر،  بالعمــل  والباكســتانية  واألفغانيــة 
الســكان،  لترهيــب  وطــرد،  وتدميــر  قتــل 

ودفعهــم إلى النزوح واللجوء.
 عــن هــذه املمارســة 

ً
لــم تكــن روســيا بعيــدة

مــن  والضغــط  والتدميــر  القتــل  الوحشــية، 
أجــل الدفــع نحــو النزوح واللجــوء، مع فارق 
فــي األهــداف، حيث ســعت عبر دفــع املدنيني 
إلــى دول  واللجــوء  الهجــرة  إلــى  الســوريني 
نفســه،  الوقــت  فــي  والتحريــض،  أوروبيــة، 
ضدهم هناك باّدعاءات اإلرهاب واألصولية 
الجهاديــة والتخلــف االجتماعــي لتخويــف 
حالــة  وإشــاعة  املســتقبلة،  املجتمعــات 
قلــق وتوتــر اجتماعــي وسياســي، وتزويــد 
بذخيــرٍة  والعنصريــة  اليمينيــة  األحــزاب 
قويــٍة ملعركتهــا السياســية، بحيــث تضطــر 
بعده سلطات هذه الدول للبحث عن مخرج، 
القــوة النافــذة  والدخــول فــي تفاهمــات مــع 
بالقــرار  واملتحكمــة  الســورية،  األرض  علــى 

السوري: روسيا. 
اســتخدمت روســيا ورقة املدنيني السوريني 
علــى  القائمــة  اســتراتيجيتها  ســياق  فــي 
املركزيــة واألنظمــة  الحكومــة  دعــم ســيطرة 
تفتقــر  التــي  الــدول  فــي  االســتبدادية 
املؤسســات  وإلــى  القانــون  ســيادة  إلــى 
الفســاد  فيهــا  ويشــيع  الديمقراطيــة، 
وانتهــاكات حقــوق اإلنســان، أنظمة شــبيهة 
بالنظــام الروســي، لتحقيــق أهــداف محّددة، 
تأمــني  بدايتــه  كانــت  محــّدد،  توقيــت  فــي 
اعتراف أوروبي بشرعية دورها في سورية، 
الســوري،  امللــف  بإمســاكها  اإلقــرار  وتاليــا 
تكريــس  عبــر  حلــه  فــي  خيارهــا  ومباركــة 
النظــام، مــع إجــراء تحســيناٍت شــكليٍة عليه، 
بما في ذلك إشراك شخصياٍت معارضٍة في 
الحكومــة. ودعــت، بعــد نجاحهــا فــي ضــرب 
فصائل املعارضة املسلحة، وسيطرة النظام 
على مســاحاٍت واســعٍة من األرض، واالتفاق 
مــع تركيــا وإيــران على خطــواٍت إجرائيٍة في 
مؤتمــر  ومخرجــات  أســتانة  مســار  ســياق 
تســهيل  إلــى  الســوري،  للحــوار  سوتشــي 
عــودة الالجئــني، عبر تمويل أوروبي إلعادة 
اإلعمــار، لتوفيــر ظــروف مناســبة لعودتهم. 
للتشــهير  املدنيــني  ملــف  اســتخدمت  كمــا 
التــي  اإلعالميــة  الحملــة  مثــل  بخصومهــا، 
بتهمــة  املتحــدة،  الواليــات  علــى  شــنتها 
الركبــان،  مخيــم  فــي  النازحــني  محاصــرة 
ومنعهم من مغادرة املخيم؛ ونهب الفصائل 
فــي محيــط  األميركيــة  القــوات  مــع  العاملــة 
قاعدة التنف للمساعدات اإلنسانية املرسلة 

االقتصــاد،  إدارة  فــي  كمؤسســة  الجيــش 
حتــى عودتــه إليها بعد ثــورة يناير، وحتى 
تولــي الرئيــس محمــد مرســي، رحمــه اللــه، 
ــل 

ّ
توغ الناصــر،  عبــد  حكــم  وخــالل  الحكــم. 

املدنيــة  الحياتــني  فــي  كأفــراد  الضبــاط 
واالقتصاديــة. وحــاول عبــد الناصــر إطــالق 
صناعــاٍت عســكرية لــم تحقــق الكثيــر. وكان 
الســادات مشــغواًل بعــد توليــه الحكم بالحد 
السياســية،  الحيــاة  فــي  الضبــاط  دور  مــن 
وعبــد  الناصــر  عبــد  صــراع  أّدى  أن  بعــد 
الحكيــم عامــر والضبــاط املوالــني لهمــا إلــى 
أنــور  حكــم  ولتقويضهــم   ،1967 هزيمــة 
الســادات فــي بداياتــه. ومــع ترّســخ حكمــه، 
بــدأ الســادات فــي شــراء والء الضبــاط، مــن 
شــركات  بامتــالك  للجيــش  الســماح  خــالل 
خاصــة مــن ناحيــة، وتشــجيع دور الضبــاط 
عصــر  ظــل  فــي  االقتصاديــة  الحيــاة  فــي 
عهــد  وفــي  أخــرى.  ناحيــة  مــن  االنفتــاح 
االقتصــادي  الــدور  نمــا  مبــارك،  حســني 
بمســاعدة  مبــارك،  توســع  كذلــك  للجيــش. 
طنطــاوي  حســني  محمــد  الدفــاع  وزيــر 
)تولى في عام 1991(، في اســتخدام الكعكة 
االقتصاديــة والــدور االقتصــادي للضبــاط 
بعــد التقاعــد، نوعــا مــن املكافــأة والحفــاظ 
للغايــة،  دورهــم  توســع  ولــذا  الــوالء.  علــى 
رجــال  مــع  متزايــدة  منافســة  واجهــوا   

ْ
وإن

األعمال املحسوبني على جمال مبارك. وهو 
مــا ســاهم فــي دعــم الجيــش ثــورة 25 يناير، 
والتــي طالبــت بالقضاء علــى رجال األعمال 
الجــدد. ولــذا تدخل الجيش لتقديم بعضهم 
بعــد  معهــم  يتصالــح  أن  قبــل  للمحاكمــة، 
عملهــم  نظيــر   )2013( العســكري  االنقــالب 
شركاء يخضعون لسطوة النظام والجيش 

وشــركاته، فيما يبدو.
فتح االنقالب العسكري الباب على مصراعيه 
الضبــاط  وشــبكة  الجيــش  شــركات  لتمــّدد 
بشــكل غير مســبوق، إذ تم منحهم مشــاريع 
كبرى، باألمر املباشــر ومهمة اإلشــراف على 
نظــام  أطلقهــا  التــي  املشــاريع  أهــم  بعــض 
وبنــاء  الســويس  قنــاة  كتوســعة  السيســي، 
مشــاريع عمالقــة،  وهــي  الجديــدة.  القاهــرة 
صّممــت باألســاس دعايــة للنظــام الحاكــم، 
وليــس انطالقــا مــن منطق اقتصــادي معني، 
يفيــد االقتصــاد املصــري، ويعالج مشــكالته 

التحقيــق  لجنــة  عمــل  وعرقلتهــا  إليهــم، 
األمميــة فــي اســتخدام األســلحة الكيماويــة، 
وتحديــد الفاعــل لحمايــة النظــام، ورفضهــا 
تمديــد قــرار مجلــس األمن رقم 2449 إلدخال 
معابــر،  خمســة  مــن  اإلنســانية  املســاعدات 
مــدة  وتخفيــض  ثالثــة،  إلــى  وتقليصهــا 
التفويــض إلــى ســتة أشــهر بــدال مــن ســنة، 
املطالبــة  الــدول  عالقــات  لتطبيــع  مدخــال 

بحماية املدنيني مع النظام السوري.
التــي ابتعــدت عــن  حتــى الواليــات املتحــدة 
االنخــراط املباشــر فــي الصــراع على ســورية 
باعتمــاد سياســة »القيــادة مــن الخلــف« لــم 
تتعفــف عــن توظيــف ملف املدنيــني لتحقيق 
 لجهة 

ْ
مكاســب آنيــة وطويلــة في ســورية، إن

التخلــي  إلــى  لدفعــه  النظــام،  الضغــط علــى 
عــن برنامجــه الكيمــاوي، أو لعرقلــة التوجــه 
الروســي واإليرانــي فيهــا، بتحويــل حمايــة 
املدنيني إلى شرط من شروط رفع العقوبات 
عــن النظــام الســوري، إلجبــاره »علــى وقــف 
آمنــة  و»عــودة  املدنيــني«،  بحــق  إجرامــه 
وكريمــة للســوريني إلــى منازلهــم«، كمــا ورد 

علــى  والقــدرة  اإلنتاجيــة  الكبــرى، كضعــف 
التصديــر. كذلك توّســع الجيش في مختلف 
ربحيــة،  وأكثرهــا  والصناعــات  املجــاالت 
وســعى أحيانــا إلى الســيطرة علــى قطاعاٍت 

بعينها، كقطاع اإلعالم. 
توســع الجيــش املصــري اقتصاديــا ال يقــوم 
وأكثــر  واضــح.  اقتصــادي  منطــق  علــى 
الظــن، كمــا يــرى صايــغ، هــو محاولــة لبنــاء 
لنظــام  رأســمالية عســكرية جديــدة مواليــة 
لــه، فبــداًل مــن رأســمالية  السيســي وداعمــة 
رجــال أعمــال جمــال مبــارك، يســعى النظــام 
لــه  مواليــة  رأســمالية  بنــاء  إلــى  الجديــد 

في قانون قيصر، علما أن القسم الرئيس من 
العقوبــات املفروضــة فــي هذا القانون يلحق 
حياتهــم  ويجعــل  باملدنيــني،  كبيــرا  ضــررا 
أكثــر صعوبــة وبؤســا. موقــف يتناقــض مــع 
موقفها املباشر من وضع املدنيني في شرق 
الفــرات، ومباركتهــا اســتئثار قــوات ســورية 
الديمقراطيــة )قســد( بعوائــد النفــط والغــاز، 
وعــدم اســتغالله فــي توفيــر خدمــات ألهالي 
املنطقــة،  عــرب  ضــد  وتحّيزهــا  املنطقــة، 
األخيــرة  ممارســات  عــن  النظــر  وغضهــا 
الخدمــة  علــى  وإجبارهــم  ضدهــم  القمعيــة 
اإللزاميــة فــي صفوفهــا تحت مســّمى الدفاع 

الذاتي.  
»ورقة«  ليس بعيدا عن هذه االستخدامات لـ
معارضــة  فصائــل  بــه  قامــت  مــا  املدنيــني 
مســلحة  لتمويــل مقاتليهــا وأســرهم، كمــا 
الرحمــن«  و»فيلــق  اإلســالم«  »جيــش  فعــل 
فــي الغوطــة الشــرقية، عبــر احتــكار توزيــع 
باملــواد  واالتجــار  اإلنســانية،  اإلعانــات 
الغذائية املهّربة إلى البلدات املحاصرة عبر 
بالقابــون،  الشــرقية  الغوطــة  تصــل  أنفــاٍق 
وبيعها بأســعار فلكية، أو ما فعلته »جبهة 
النصرة ألهل الشام« في محافظة دير الزور 
وعــدم اكتفائهــا بنهب النفــط والغاز وبيعه، 
بل وزادت على ذلك بفرض إتاوات وضرائب 
فعلتــه  مــا  وهــو  املواطنــني،  علــى  وزكاة 
الشــام«،  املحدثــة، »هيئــة تحريــر  نســختها 
فــي محافظــة إدلــب، وما فعلــه تنظيم الدولة 
علــى  االســتحواذ  مــن  )داعــش(،  اإلســالمية 
املمتلــكات العامــة والخاصــة وفــرض الــزكاة 
والضرائــب علــى املدنيــني فــي املناطــق التــي 
وديــر  الرقــة  محافظتــي  فــي  عليهــا  ســيطر 
الزور، وما فعلته »قسد« من تهجير لسكان 
مــن  ملنــع ســكانها  عربيــة، وتدميرهــا  قــرى 
العــودة إليهــا، واالســتحواذ على نفط شــرق 
اإللزامــي  التجنيــد  وفــرض  وغــازه  الفــرات 
علــى املدنيــني، مــن دون اعتبــار ملوقفهــم مــن 
ومــا  واالجتماعــي،  السياســي  مشــروعها 
الحمــزة«  و»لــواء  الشــرقية«  »أحــرار  فعلــه 
و»الجيــش الوطنــي«.. إلــخ. بســكان منطقــة 
عفريــن، طــرد ونهــب أمــالك وفــرض إتــاوات 
وضرائــب علــى املحاصيل الزراعية، وكّرروه 

في رأس العني وتل أبيض.  
لقــد تحــّول حلــم املدنيــني الســوريني بدولــة 
كابــوس  إلــى  قانــون  وعدالــة وســيادة  حــق 
طويــل، يحتاجــون إلــى جهد كبير للتخلص 
إنســانية  حيــاة  إلــى  والعــودة  تبعاتــه،  مــن 

حّرة وكريمة.
)كاتب سوري(

تــدور فــي فلكــه وتدعمــه، ولكنهــا رأســمالية 
تعاني من عيوب رأسمالية القطاع الخاص 
خــالل  صعــدت  والتــي  نفســها،  املشــوهة 
تعتمــد  فهــي  ومبــارك،  الســادات  عهــدي 
فــي نجاحهــا علــى القــرب مــن رأس النظــام 
والفوز باملشاريع الحكومية واالستثمارات 
والقــروض  واملنــح  الضئيلــة  األجنبيــة 
والــدوران فــي فلــك النظــام وسياســاته، ولــو 

كانت محدودة الفائدة.
يحتــاج  املصــري،  االقتصــاد  يتطــور  ولكــي 
إلــى االســتثمار فــي التكنولوجيــا والبحــث 
واعتمــاد  اإلنتاجيــة،  وزيــادة  العلمــي، 
واملحاســبة،  والكفــاءة  الشــفافية  معاييــر 
وضمان االستثمارات األجنبية في مختلف 
القائــم  الحكومــي  والتخطيــط  القطاعــات، 
االقتصــاد  الحتياجــات  االســتجابة  علــى 
عوامــل  وكلهــا  تطويــره.  وســبل  املصــري 
املؤسســات  اقتصــاد  عــن  تقريبــا  تغيــب 
األمنيــة املصريــة، والتــي ال تمتلــك أي مزايــا 
تكنولوجيــة واضحــة، وال تســاعد علــى رفــع 
تتحــّرك  أو  املصــري،  االقتصــاد  إنتاجيــة 
واضحــة،  اقتصاديــة  اســتراتيجية  ضمــن 
تدعم القطاع الخاص أو املشاريع الصغيرة 
تقــّوض  أنهــا  الظــن  وأغلــب  واملتوســطة. 
منافسيها املدنيني، وتسعى إلى إخضاعهم 
واضــح  بعائــد  تعــود  وال  صغــار،  كشــركاء 
مــا  وهــو  املنهــك.  املصــري  االقتصــاد  علــى 
يدفع يزيد صايغ إلى االعتقاد أن املســتقبل 
لعــدة أســباب، فاالقتصــاد  ــر بخيــر، 

ّ
ال يبش

ال  مســبوق  غيــر  توســع  فــي  العســكري 
ينتهــي، وهــو ملــيء بمراكــز القــوى العديــدة 
واملتنافســة، والتي تدعم نظام السيســي، ما 
دام يحقــق مصالحهــا، ولكنها قد ال تخضع 
لــه، لــو عــارض تلــك املصالــح. وهــي تتنافس 
مع بعضها في غياب استراتيجية حكومية 
مــن  املصــري  االقتصــاد  إلخــراج  واضحــة، 
دائــرة مشــكالته، ودخــول عصــر جديــد قائــم 
وعــالج  الجــاّدة  االقتصاديــة  التنميــة  علــى 
الحقيقيــة،  املصــري  االقتصــاد  مشــكالت 
وخصوصــا فــي مــا يتعلــق برفــع اإلنتاجيــة 
والقدرة على التصدير وجذب االستثمارات، 
في مجاالت غير الديون الحكومية والطاقة، 

باإلضافة إلى محاربة الفقر والبطالة.
)كاتب مصري في لندن(
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المسعف سيد ذكي ينتظر رد الجميل

تلّوث الهواء يقتل
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سيناء ـ محمود خليل

ال يــزال املســعف ســيد ذكــي )42 عامــا( يرقــد 
فــي  الثالــث،  للعــام  منزلــه،  فــي  بالفــراش 
مصــر،  خــارج  إلــى  طبــي  تحويــل  انتظــار 
يســاعده فــي التعافــي مــن مضاعفــات اإلصابــة التــي 
مــن  مصابــني  إجــالء  محاولتــه  خــالل  لهــا  تعــرض 
قــوات الشــرطة املصريــة أثنــاء تعرضهــم لهجــوم مــن 
قبــل تنظيــم واليــة ســيناء املوالــي لتنظيــم داعش، في 
مدينة العريش بمحافظة شــمال ســيناء. وبالرغم من 
تحويله للعالج في مستشفيات القاهرة، إال أن الفرق 
الطبيــة عجــزت عــن إجــراء العمليات الالزمــة لتمكينه 
مــن العــودة إلــى ممارســة حياتــه بشــكل طبيعــي، ولو 
بصــورة نســبية، فيمــا أجمعــت على ضــرورة تحويله 

للعالج في مستشفيات خارج مصر.
»سيد أبو شيماء«  يقول أحد زمالء ســيد واملشــهور بـ
»العربــي الجديــد« إن املســعف تعرض لرصاصة من  لـ
مســافة قريبــة فــي البطــن، أثنــاء محاولتــه الوصــول 
إلــى كمــني )حاجــز أمنــي( املســاعيد اإلداري بمدينــة 
العريــش يــوم 9 يناير/كانــون الثانــي مــن عــام 2017، 
حيــث تعــرض الكمــني لهجــوم مســلح مــن قبــل تنظيــم 
بســيارة  الوصــول  املســعف  حــاول  وحــني  داعــش. 
اإلســعاف إلــى الكمــني لنقــل املصابــني وجثــث القتلى، 
تعــرض إلطــالق نــار مباشــر، أدى إلصابتــه بجــروح 
لعــدة  االشــتباك  ميــدان  فــي  ينــزف  وتــرك  خطيــرة، 

ساعات قبل أن يتم نقله إلى مستشفى العريش العام 
لتلقــي العــالج الــالزم. وبعــد عمليــة اســتمرت خمــس 
ســاعات فــي املستشــفى، تــم تحويلــه إلى مستشــفيات 
الطبيــة  الطواقــم  أن  إال  العــالج،  الســتكمال  القاهــرة 
هناك توقفت عند نقطة معينة من متابعة حالة سيد 

في ظل احتياجه لعالج مكثف في الخارج.
كافــة  مــع  التواصــل  »جــرى  أنــه  زميــل ســيد  يضيــف 
باإلضافــة  الصحــة،  وزارة  مــن  املعنيــة  املؤسســات 
وكذلــك  املحافظــة،  فــي  الحكوميــني  املســؤولني  إلــى 
املســؤولني األمنيــني، فــي ظــل أن ســيد أصيــب خــالل 
مهمة إنقاذ لجرحى تابعني لقوات الشــرطة املصرية، 
فمــن الضــروري وقوفهــم معــه فــي هــذه املحنــة التــي 
نــداء  توجيــه  نحــاول  بتنــا  ولذلــك  إليهــا.  يتعــرض 
الــوزراء  ورئيــس  الجمهوريــة  لرئيــس  اســتغاثة 
ووزيــر الداخليــة ووزيــر الصحــة مــن أجــل الحصــول 
وقــت  أقــرب  فــي  مصــر  خــارج  طبيــة  تحويلــة  علــى 
ممكــن، وهــذا بــات مطلــب جميــع العاملــني فــي هيئــة 
اإلسعاف«. يتابع: »ما جرى مع زميلنا يدفعنا بشكل 
حقيقي إلى التفكير مليا قبل التحرك نحو أي ميدان 
اشــتباك في ســيناء، في ظل إمكانية تعرضنا إلطالق 
نــار مباشــر كمــا جــرى فــي عشــرات املــرات. وفــي حــال 
إصابتنــا لــن نجــد من يهتــم ألمرنا وأمامنا مثال حي 

على ذلك«.
 حادثــة وفــاة املســعف أحمــد جمال 

ّ
ويبــدو واضحــا أن

في أغسطس/آب 2018 بعد إهمال طبي استمّر طيلة 

فترة إصابته برصاص تنظيم والية سيناء في شهر 
يوليو/تمــوز مــن نفــس العــام، خــالل محاولتــه إنقــاذ 
ديــن مصريــني مصابــني عنــد أحــد كمائــن مدينــة 

ّ
مجن

كافيــة  تكــن  لــم  ســيناء،  شــمال  بمحافظــة  العريــش 
الســتدعاء االهتمــام الحكومــي باملســعفني العاملــني 
فــي ســيناء، خصوصــا هــؤالء الذيــن أصيبــوا خــالل 
عملهــم إلنقــاذ مصابــي الجيــش والشــرطة فــي خــالل 
الســنوات املاضية التي شــهدت ســيناء فيها هجمات 

عسكرية متبادلة.
وكان التنظيــم قــد هــّدد العاملــني فــي مجال اإلســعاف 
بســيناء أكثــر مــن مــّرة، خصوصــا عندمــا كان في أوج 
قوتــه فــي أواخــر عــام 2015. وجــاء فــي بيــان أصــدره 
مهّددًا املسعفني: »ما أسرع سيارتكم عند سماع دوي 
االنفجــارات التــي تمزقهــم وتقطعهــم ومــا أحرصكــم 
علــى نجدتهــم ومــا أبطــأ ســيركم ومــا أكثــر أعذاركــم 
بــوا 

ّ
تجن  )...( ومرضاهــم.  املســلمني  ضعــاف  عنــد 

أماكنهــم  عــن  واالبتعــاد  الطواغيــت  هــؤالء  إســعاف 
وأماكــن اســتهدافهم قــدر املســتطاع ومــن أصابــه أذى 
 إال نفســه وقــد أعــذر مــن أنــذر فإننــا 

ّ
منكــم فــال يلومــن

سنســتهدف حتــى املصابــني منهم«. وهاجــم التنظيم 
نقاطــا لإلســعاف فــي ســيناء خــالل الســنوات املاضية 
وأدويــة.  إرســال  وأجهــزة  ســيارات  علــى  واســتولى 
عشــرات  اإلســعاف  ســيارات  علــى  النــار  أطلــق  كذلــك 
املّرات خالل محاولتها إنقاذ قوات الجيش والشــرطة 
التــي تتعــرض لهجمــات مســتمرة مــن قبــل التنظيــم. 

»العربي  مــن جهتــه، يقــول أحد أقرباء املســعف ســيد لـ
حرجــة  صحيــة  حالــة  فــي  دخــل  »ســيد  إن  الجديــد« 
خــالل الفتــرة األخيــرة، في ظل املشــاكل الخطيرة التي 
يعانــي منهــا فــي منطقــة البطن نتيجــة اإلصابة التي 
تعــرض لهــا. ويعيــش ســيد فــي ظروف نفســية ســيئة 
للغايــة، فــي ظــل شــعوره بتخلــي الجميــع عنــه، بمــا 
فيهــم وزارة الصحــة التــي عمــل مــن ضمــن طواقمهــا 
 في 

ً
لســنوات طويلة، وخدم في أكثر املناطق ســخونة

مصر وهي محافظة شمال سيناء، وبرغم ذلك ال يزال 
 طبية للعالج في الخارج، في ظل عدم 

ً
ينتظر تحويلة

قدرته على  دفع تكاليف العالج«.

مجتمع
أظهرت دراســة حديثة نشــرت نتائجها مجلة »نايتشــر كاليمت تشــاينج« أن التغير املناخي وارتفاع 
مســتوى املحيطــات قــد يؤديــان إلــى زوال نصــف الشــواطئ الرمليــة فــي العالــم بحلــول العــام 2100. 
وأشــار املشــرف على الدراســة ميخاليس فوســدوكاس، وهو باحث في املركز البحثي املشــترك التابع 
للمفوضيــة األوروبيــة، إلــى أن تبعــات زوال هــذه الشــواطئ لن تقتصر على األنشــطة الســياحية. وقال: 
»تقــدم الشــواطئ الرمليــة آليــة الحمايــة األولــى فــي أحيــان كثيــرة ضــد العواصــف والفيضانــات. ومــن 
)فرانس برس( دونها، ستكون آثار األحداث املناخية القصوى أقوى على األرجح«.  

قضى ما ال يقل عن 18 شخصا إثر غرق عّبارة عند أحد روافد نهر األمازون في والية أمابا، شمال 
البرازيل، على ما أعلنت السلطات التي تنسق عمليات البحث للعثور على حوالي ثالثني مفقودًا. 
وتشــير تقديــرات حكومــة الواليــة إلــى أن مــا بــني 60 شــخصا إلــى 70 كانــوا علــى مــن العّبــارة »آنــا 
كارولني 3« عند وقوع الحادثة، يوم الســبت، غير أن هذا الرقم غير مؤكد بســبب عدم وجود قائمة 
بأسماء الركاب. وأفادت الحصيلة، الصادرة يوم االثنني، عن إنقاذ 46 راكبا وفقدان ثالثني آخرين. 
)فرانس برس( وأرسلت السلطات طوافات وطائرات إلى املوقع في إطار عمليات اإلغاثة.  

18 قتيًال بغرق عبّارة في البرازيلنصف الشواطئ الرملية في العالم مهددة

أكثر  أصيب  الماضية  الست  السنوات  مــدار  على 
مناطق  في  عملهم  خالل  مسعفًا  ثالثين  من 
العسكرية في محافظة شمال سيناء،  العمليات 
الذي  كاالهتمام  بهم  االهتمام  يتم  لم  فيما 
ووزارة  المصرية  المسلحة  القوات  مصابو  يلقاه 
بنفس  يصابون  قد  أنهم  من  بالرغم  الداخلية، 

الرصاص وفي نفس الحادثة.

أكثر من ثالثين

يبدو أن موضوع تلّوث الهواء كأحد مسّببات املوت 
ــه يــؤدي إلــى تقصيــر 

ّ
 مّمــا يجــب، علمــا أن

ّ
ُيثــار أقــل

أعمار البشــر بمعّدل ثالث ســنوات، إضافة إلى 8.8 
ماليني وفاة مبكرة سنويا، بحسب دراسة نشرتها 
دورية »كارديوفاسكولر ريسيرتش«. وقال رئيس 
معهد »ماكس بالنك« في ماينتس في أملانيا جوس 
ل خطــرًا أكبر على 

ّ
ليليفيلــد، إن »تلــّوث الهــواء يشــك

الصحــة العامــة مــن تدخــني التبــغ«، مضيفــا: »يمكن 

ب الكثير من خالل استبدال الوقود األحفوري 
ّ
تجن

بالطاقة املتجددة النظيفة«. 
وباملقارنــة مع األســباب األخــرى للوفاة املبكرة، فإن 
تلــوث الهــواء يقتــل كل عام عــددًا أكبر بـ 19 مرة من 
املالريا، وتسع مرات أكثر من فيروس نقص املناعة 
البشــرية )اإليــدز(، وثــالث مــرات أكثــر مــن الكحول، 
التاجــي  القلــب  مــرض  ويعــّد  الدراســة.  بحســب 
والســكتات الدماغيــة مســؤولة عــن حوالــي نصــف 

تلــك الوفيــات، إضافــة إلى أمــراض الرئة وغيرها من 
األمراض غير املعدية مثل السكري وارتفاع ضغط 

الدم.
وأظهــرت الدراســة أّن 6 فــي املائــة فقــط مــن الوفيــات 
الناجمة عن تلوث الهواء كانت بسبب سرطان الرئة. 
وقال املشارك في الدراسة توماس مونتسيل، وهو 
مــن معهــد »ماكــس بالنــك«: »تظهــر نتائجنــا وجود 
وبــاء تلــوث الهــواء«، موضحا أنه »يمكــن الوقاية من 

تلــوث الهــواء والتدخــني علــى حــد ســواء. لكــن علــى 
مــدار العقــود املاضيــة، تــم إيــالء اهتمــام أقــل بكثيــر 
بــني  خصوصــا  بالتدخــني،  مقارنــة  الهــواء  لتلــوث 
أطبــاء القلــب«. وكانــت آســيا املنطقــة األكثــر تضررًا 
بعدما انخفض متوســط العمر املتوقع 4.1 ســنوات 
فــي الصــني، و3.9 ســنوات فــي الهنــد و3.8 ســنوات 

في باكستان.
)فرانس برس(
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)Getty /مهدي حسن(



ى الفيروس 
ّ
العالم بأكمله اليوم بعدما تخط

الــجــديــد حــــدود الــصــن، مــركــز انــطــاقــه قبل 
 أحدًا ال 

ّ
نحو شهَرين. بالنسبة إلى وان، فإن

غير  القضّية،  هــذه  تنتهي  كيف  يقينًا  يعلم 
 ثــّمــة مــتــخــّصــصــن فـــي عــلــم الــفــيــروســات 

ّ
أن

يشيرون إلى »مفاتيح« استنادًا إلى األزمات 
الــصــحــّيــة املــشــابــهــة. ويــطــرح ســيــنــاريــوهــات 
 السلطات 

ّ
ثــاثــة فــي هـــذا الــســيــاق، أّولــهــا أن

من  كــورونــا  فــيــروس  على  الصحّية تسيطر 
خـــال إجــــــراءات مـــشـــّددة فـــي مــجــال الــصــّحــة 
فــيــروس كــورونــا يضرب   

ّ
أن الــعــامــة، ثانيها 

ــور قــبــل أن  ــ  نــمــوًا فــتــســوء األمـ
ّ

ــل ــ الــبــلــدان األقـ
فهو  ثالثها  أّمـــا  الــبــلــدان،  تلك  تتحّسن حــال 
ي فيروس كورونا على نطاق واسع 

ّ
 تفش

ّ
أن

سوف يحّوله إلى أمر واقع.
الصحّية  »الــســلــطــات  األّول  الــســيــنــاريــو  فــي 
ــا مــــن خـــال  ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ تــســيــطــر عـــلـــى فــ
إجــراءات مشّددة في مجال الصّحة العامة«. 
سي 

ّ
التنف االلــتــهــاب  متازمة  عــن  وان  يحكي 

الــحــاد )ســـارس( الــتــي ضــربــت آســيــا وبلدانًا 
بقاّرات أخرى في عاَمي 2002 و2003. عندها 
ــع نــســبــة وفـــّيـــات  ــبــــًا« مــ ــع »مــــرعــ كـــــان الــــوضــ
ــّدرت بنحو 10 في املائة، فيما لم تظهر أّي 

ُ
ق

أدويـــة فعالّية فــي عــاج املــرض الــذي تسّبب 
أو  التاجّية  الفيروسات  من  واحــد  كذلك  فيه 
 نسبة وفــّيــات 

ّ
ُيــذكــر أن فــيــروســات كـــورونـــا. 

فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد هــي فــقــط 2.3 في 
املائة. وفي خال أشهر، تّمت السيطرة على 
ســارس وقضي على أكثره من خــال تعاون 
ــــراءات صــحــّيــة عــامــة كاسيكّية  ــّي وإجـــ ــ دولـ
مـــشـــّددة، مــن قبيل الــعــزل والــحــجــر الصحّي 

ومتابعة مخالطي املصابن.
 الــفــارق مــا بن 

ّ
هــذه خاتمة مــثــالــّيــة، غير أن

ــراض   أعــ
ّ
ــو أن ــا الـــجـــديـــد هـ ــورونــ ــارس وكــ ســـ

األّول كانت أكثر حّدة مّما هي أعراض الثاني 
ــدفـــع األشـــخـــاص  ــان يـ ــ ــذي كـ ــ ــر الــ ــ الــــيــــوم، األمــ
إلـــى املستشفى بعد  الــتــوّجــه  إلـــى  املــصــابــن 
ــدوى إلـــيـــهـــم.  ــ ــعـ ــ ــــت قـــصـــيـــر مــــن انـــتـــقـــال الـ وقــ
عــلــم  ــــي  فــ بــــاملــــتــــخــــّصــــص  وان  ــد  ــهـ ــتـــشـ ويـــسـ
األميركّية  مارياند  جامعة  في  الفيروسات 
 تحديد 

ّ
ســتــيــوارت ويــســتــون، الــــذي يـــرى أن

ــا الـــجـــديـــد وعــزلــهــا  حـــــاالت فـــيـــروس كــــورونــ
ــة. وويــــســــتــــون واحــــــد مــن  ــعـــوبـ أمـــــر أكـــثـــر صـ
ضمن مجموعة صغيرة من الباحثن الذين 
يدرسون عّينات من الفيروس الجديد. وهو 
ي الفيروس 

ّ
 تفش

ّ
حذر إلى جانب خبراء من أن

لندن ـ العربي الجديد

أعــلــنــت مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة، 
 عــدد اإلصــابــات 

ّ
أمــس الــثــاثــاء، أن

الجديدة بفيروس كورونا الجديد 
الــتــي ُســّجــلــت فــي خــــارج الــصــن أكــبــر بتسع 
ــن عـــــدد اإلصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة الــتــي  مــــــــّرات مــ
ُسّجلت فــي داخــل الــبــاد فــي خــال 24 ساعة. 
وقال املدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم 
غيبريسوس فــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده في 
ــه فــي حــن يــتــمــّدد الــفــيــروس حــول  ـ

ّ
جــنــيــف، إن

الحاالت  فــي  انخفاضا  الصن  تشهد  العالم، 
 نــحــو 81 فـــي املـــئـــة من 

ّ
ــدة. أضـــــاف أن ــديـ الـــجـ

ـــصـــت في 
ّ

ـــخ
ُ

ــارج الـــصـــن ش ــ ــات فـــي خـ ــابــ اإلصــ
أربع دول فقط هي كوريا الجنوبية وإيطاليا 
 الــوضــع فــي هذه 

ّ
وإيــــران والــيــابــان، مــؤكــدًا أن

الــدول األربــع »مقلق جــدًا«. ووصــف تيدروس 
»فريد  ــه 

ّ
بــأن ي حاليًا 

ّ
املتفش كــورونــا  فــيــروس 

مـــن نــوعــه ولـــه ســمــات فـــريـــدة، وهـــو ال يشبه 
ــــدوره املــديــر  ــــده بـ ــر الــــذي أّكـ األنـــفـــلـــونـــزا«، األمــ
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج الــــطــــوارئ الــصــحــيــة في 
ــه ال 

ّ
: »نحن نعلم أن

ً
املنظمة مايكل ريــان قائا

ل بصيص أمل 
ّ
ينتقل مثل األنفلونزا، وهذا يمث

واحتوائه«.  الفيروس  هذا  مكافحة  بإمكانية 
 »العلماء ما زالوا غير قادرين 

ّ
أضاف ريان أن

على تحديد سلوك فيروس كورونا الجديد«. 
ون 

ّ
 مسؤولي الصحة ال يظن

ّ
وإذ أشار إلى أن

فـــي هــذا  بــالــشــفــافــيــة  ــع 
ّ
تــتــمــت ثــّمــة دواًل ال   

ّ
أن

 العالم ما زال قــادرًا على 
ّ
اإلطــار، أشــار إلى أن

ــب األســــوأ«، على الــرغــم مــن رفــع تقييم 
ّ
»تــجــن

الخطر من قبل املنظمة إلى أعلى مستوياته.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ارتـــفـــع عــــدد املــصــابــن 
العربي  العالم  الجديد في  بفيروس كورونا 
إلــــى نــحــو 200 حـــالـــة إصـــابـــة فـــي 13 دولـــة 
ل أّي حالة وفــاة، حتى  سجَّ

ُ
عربية، فيما لم ت

 تلك الــدول أعلنت 
ّ

 كل
ّ
أمس الثاثاء، علمًا أن

ــات الـــحـــذر  ــ ــ ــع درجـ ــ عــــن تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة ورفــ
إيــران حيث  الفيروس. وفــي  انتشار  ملكافحة 
ُيــَعــّد فيروس كــورونــا الجديد »األشـــّد فتكًا« 
فـــي خــــارج الـــصـــن، اســتــنــفــر املـــرشـــد األعــلــى 
علي خامنئي القوات املسلحة، أمس الثاثاء، 
فــي مكافحة  املــســؤولــن الصحين  ملــســاعــدة 

ي فيروس كورونا الجديد. 
ّ

تفش

خاتمة كورونا
ي فيروس كورونا؟«، 

ّ
»كيف تكون خاتمة تفش

يسأل ويليام وان، املراسل الصحّي والعلمّي 
لــصــحــيــفــة »واشـــنـــطـــن بـــوســـت« األمـــيـــركـــّيـــة. 
ــِشــر أخــيــرًا تــحــت هـــذا الــعــنــوان، 

ُ
وفـــي مــقــال ن

ــــات  يــســتــعــرض وان خــواتــيــم عــــدد مـــن األزمـ
الــصــحــّيــة املــشــابــهــة، فـــي وقـــت يــســود القلق 

فيروس 
كورونا

انحسار في الصين 
وتمدد خارجها: 

3 سيناريوهات 
محتملة

بينما يُسّجل في الصين تفاؤل مع تراجع في اإلصابات 
الجديدة بفيروس كورونا وكذلك الوفيات ذات الصلة 
الموقف  سيّد  القلق  يبدو  الشفاء،  حاالت  في  وتزايد 
في بلدان عّدة مع التفّشي المتسارع، ويأمل الجميع 

بخاتمة حسنة

كورونا الجديد فريد من 
نوعه وله سمات فريدة 

وال يشبه األنفلونزا

في إيران يَُعّد فيروس 
كورونا الجديد »األشّد 

فتكًا« في خارج الصين

1819
مجتمع

في الواليات املتحدة األميركّية وبلدان أخرى 
ســوف يــكــون أكــبــر باملقارنة مــع الــقــدرة على 
 أشــخــاصــًا كــثــيــريــن مـــع أعـــراض 

ّ
ــــده، ألن رصـ

هم مصابون بالعدوى.
ّ
خفيفة لن يعلموا بأن

البلدان األقّل نموًا
ــيــــروس كـــورونـــا  فـــي الــســيــنــاريــو الـــثـــانـــي »فــ
 نــمــوًا فــتــســوء األمــــور 

ّ
يــضــرب الـــبـــلـــدان األقـــــل

قبل أن تتحّسن حال تلك البلدان«، يؤّكد وان 
إيبوال  فــيــروس  ي 

ّ
تفش مــن دروس  واحـــدًا   

ّ
أن

- 2016(، هــو كيف  أفــريــقــيــا )2014  غـــرب  فــي 
يستفحل مرض شديد العدوى عندما يصيب 
ة. وهذا ما 

ّ
بلدانًا مع بنى تحتّية صحّية هش

يدفع منظمة الصحة العاملّية وجهات أخرى 
إلى تهيئة بلدان في أفريقيا جنوب الصحراء 
ه 

ّ
أن لفيروس كورونا الجديد، على الرغم من 

لم ينتشر هناك. باملقارنة مع فيروس كورونا 
 وكانت 

ّ
 عــدوى إيبوال كانت أقــل

ّ
الجديد، فــإن

تــتــّم بشكل أســـاس عــبــر ســوائــل الــجــســم. أّمــا 
عن  الناجمة  القطيرات  عبر  فينتقل  كــورونــا 
السعال والعطاس والتي تسقط على مختلف 
 إيـــبـــوال ُيـــَعـــّد أكــثــر 

ّ
األســـطـــح مـــن حــولــنــا. لــكــن

فــتــكــًا، فــهــو أصـــاب أكــثــر مــن 28 ألـــف شخص 

وتسّبب في وفاة أكثر من 11 ألفًا منهم، فيما 
النقص في الفرق املتخّصصة واإلمدادات إلى 
وشكوكهم  املسؤولن  ومماطلة  الفقر  جانب 
أّدت إلــى استفحال الــعــدوى. ويشير وان إلى 
 املــســؤولــن فـــي مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــّيــة 

ّ
أن

 البلدان على تهيئة نفسها. 
ّ
ماضون في حث

ويوم الجمعة املاضي، رفعت املنظمة تقييمها 
إلى  الجديد  كــورونــا  فــيــروس  انتشار  لخطر 
أعلى مستوى، فقال املدير التنفيذي لبرنامج 
 
ّ
الــــطــــوارئ الــصــحــيــة فــيــهــا، مــايــكــل ريـــــان، إن

 حكومة على كوكب 
ّ

ذلــك مناسبة لتذكير كــل
األرض بواقع الحال ودعوتها إلى االستيقاظ 
 الفيروس قد يكون في طريقه 

ّ
والتهّيؤ، إذ إن

إليها.

أمر واقع قريبًا؟
ـــي فـــيـــروس 

ّ
فــــي الـــســـيـــنـــاريـــو الـــثـــالـــث »تـــفـــش

كورونا على نطاق واســع ســوف يحّوله إلى 
ي 

ّ
أمر واقــع«، يعود وان إلى عام 2009 وتفش

ــعــَرف 
ُ
أنــفــلــونــزا »إتـــش 1 إن 1«، الــتــي كــانــت ت

ــنـــازيـــر«. وهـــذه  كـــذلـــك بـــاســـم »أنـــفـــلـــونـــزا الـــخـ
بن  مــا  وطــاولــت  انتشرت بسرعة  األنفلونزا 
11 و21 في املائة من مجموع سّكان األرض. 
جائحة  الــعــاملــّيــة  الــصــحــة  منظمة  فأعلنتها 
 »إتـــش 1 إن 

ّ
وســـط شــيــوع لــلــخــوف. ُيــذكــر أن

ع، 
ّ
 مــن املتوق

ّ
1«، بحسب مــا تــبــّن، كــان أخـــف

مسّببة سيانًا أنفيًا وسعااًل أكثر بن معظم 
موسمّية  كأنفلونزا  ــَعــّد 

ُ
ت والــيــوم،  املصابن. 

ويرى  العالم.  حــول  وتظهر وتختفي سنويًا 
 التشبيه 

ّ
متخّصصون في علم الفيروسات أن

ــذه األنـــفـــلـــونـــزا وفــــيــــروس كـــورونـــا  ــا بـــن هــ مـ
الــجــديــد قــد يــكــون مــنــطــقــيــًا. وفـــي حــن تأتي 
 من تلك املسّجلة بسبب 

ّ
نسب الوفّيات بها أقل

سي الحاد )السارس( 
ّ
متازمة االلتهاب التنف

الــتــنــفــســّيــة  ــرق األوســـــــــط  ــ ــشـ ــ الـ ــة  ــتــــازمــ أو مــ
ها كانت أكثر فتكًا على خلفّية 

ّ
)ميرس(، إال أن

يها على نطاق واسع وسرعة عدواها.
ّ

تفش
ــر مــحــتــمــل مـــع األنــفــلــونــزا  ــّمـــة تــشــبــيــه آخــ وثـ
أّي  دون  ــــن  مـ  ،1918 عــــــام  ــــي  فـ ــة  ــ ــّي ــانــ ــبــ اإلســ

بــحــســب وان. فنسبة  املـــخـــاوف،  ــارة  ــ نــّيــة إلثـ
الــوفــّيــات حينها كــانــت 2.5 فــي املــائــة، وهي 
قــريــبــة مــن النسبة املـــقـــّدرة لــوفــيــات فــيــروس 
كورونا الجديد اليوم. وكان املركز األميركي 
ملكافحة األمــــراض والــوقــايــة منها )ســي دي 
ها 

ّ
بأن اإلسبانّية  األنفلونزا  قد وصــف  ســي( 

»الجائحة األكثر فتكًا في التاريخ البشرّي«، 
ها أصابت نحو ثلث سّكان العالم وقتلت 

ّ
ألن

 هذه األنفلونزا 
ّ
نحو 50 مليون شخص. لكن

كانت تقتل الصغار والكبار على حّد سواء، 
ــد، وبــحــســب  ــديـ ــيـــروس الـــجـ ــفـ  الـ

ّ
فــــي حــــن أن

مــــا تــــبــــّن، يــقــضــي عـــلـــى األشــــخــــاص األكـــبـــر 
ــًا وال يــــؤذي األصـــغـــر نــســبــيــًا. وفــــي هــذا 

ّ
ســن

السياق، يستشهد وان باملتخّصص في علم 
فلوريان  باألنفلونزا،  وتحديدًا  الفيروسات، 
 العالم في عام 1918 كان 

ّ
كرامر، الذي يؤّكد أن

الــيــوم. ويشرح كرامر:  مختلفًا جــدًا عّما هو 
»لــم نكن نملك األدوات لتشخيص األمــراض 
االلتهابات  ملكافحة  الحيوّية  املــضــادات  وال 
أمكنة  كانت  حينها  املستشفيات  الــثــانــوّيــة. 
ي العاج. 

ّ
تقصدها لتلقى حتفك وليس لتلق

ــــى( كانت   الــحــرب )الــعــاملــّيــة األولـ
ّ
كــذلــك، فــــإن

مشتعلة في العالم في عام 1918، وعدد كبير 
مــن املــصــابــن كــانــوا جــنــودًا مــحــتــجــزيــن في 
الخنادق«. يضيف: »ولن تنتهي األمور على 
هــذه الــحــال بحسب مــا نــأمــل« الــيــوم. ويؤّكد 
 عدد األشخاص الذي سيلقون حتفهم 

ّ
وان أن

مــن جــــّراء فــيــروس كـــورونـــا الــجــديــد مرتبط 
ــمــــدى تـــهـــّيـــؤنـــا وبــنــســبــة  ــيــه وبــ

ّ
بـــمـــدى تــفــش

سّجل في النهاية.
ُ
الوفّيات التي سوف ت

الخبراء يبحثون عن أجوبة
إذا  مـــا  يـــعـــرف  أحـــــدًا ال   

ّ
أن إلــــى  ويــلــفــت وان 

ر 
ّ
كـــان فــيــروس كــورونــا الــجــديــد ســـوف يتأث

بــالــفــصــول كــمــا هــي حـــال األنــفــلــونــزا. وينقل 
عن املتخصصة في علم األوبــئــة في منظمة 
الصحة العاملّية، كماريا فان كرخوف، قولها: 
الفيروس.  الكثير حــول هــذا  م 

ّ
»مــا زلنا نتعل

ــه 
ّ
 بــأن

ّ
والــــيــــوم، ال ســبــب يــدفــعــنــا إلــــى الـــظـــن

 بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة فــي 
ً
ــكـــون فــــاعــــا ــــوف يـ سـ

أحـــــوال مــنــاخــّيــة مــخــتــلــفــة. عــلــيــنــا االنــتــظــار 
 
ّ
لـــنـــرى مـــا ســــوف يــــحــــدث«. ويـــشـــرح وان أن
الــفــيــروســات التاجّية  فــيــروســات كــورونــا أو 
ــا تــنــتــقــل من  ــهـ ـ

ّ
هـــي حــيــوانــّيــة املـــنـــشـــأ، أي أن

 
ّ
الحيوان إلى اإلنسان. وبحسب الخبراء، فإن
فــيــروس ســــارس انــتــقــل مــن الــخــفــافــيــش إلــى 
قططة الــزبــاد ثــّم اإلنــســان. مــن جهته، انتقل 
فــيــروس مــيــرس املــمــيــت مــن الخفافيش إلــى 
الــجــمــال ثـــّم اإلنـــســـان، حــســب مــا هــو مــرّجــح. 
أّمــا فــيــروس كــورونــا الجديد، فــا أحــد يعلم 
ــيــه، وهـــذا لــغــز ال 

ّ
أّي حــيــوان تــســّبــب فــي تــفــش

تــكــّرر األمــر  ه العلماء لتفادي 
ّ
بــّد مــن أن يحل

همًا 
ّ
 ثّمة مت

ّ
أن إلــى  . تجدر اإلشــارة 

ً
مستقبا

اليوم وهو آكل النمل الحرشفي أو بانغولن 
الذي ُيَعّد مهّددًا باالنقراض والذي تتعّرض 
الــســرّيــة. ويستشهد وان  لــلــتــجــارة  حــراشــفــه 
بــاملــتــخــّصــص فـــي عــلــم الــفــيــروســات فينيت 
ــــي خـــال  ــه فـ ــــــ

ّ
ــول إن ــقــ مـــيـــنـــاتـــشـــيـــري الــــــــذي يــ

الحيوانات  تحديد  »بمجّرد  ســارس،  ي 
ّ

تفش
املسؤولة عن ذلك في الصن، تمّكن املعنّيون 
مــن اســتــبــعــادهــا مــن األســـــواق. فــاألمــر أشبه 
اكتشاف  املياه، وعليك  بأنبوب تتسّرب منه 

املصدر حتى تسّد الثقب«.

تقرير

الكويت ـ خالد الخالدي

ــى أكــثــر املــتــشــائــمــن فـــي الــكــويــت لم 
ّ
حــت

ع أن يصل فيروس كورونا الجديد 
ّ
يتوق

 أعـــلـــى نــســبــة إصـــابـــات 
ً
إلـــيـــهـــا، مـــســـّجـــا

الفيروس  العربية. ووصـــل  الــبــلــدان  بــن 
إلــــى الـــبـــاد عـــن طـــريـــق كــويــتــيــن كــانــوا 
فــي زيـــارة إلــى إيـــران فــي إطـــار السياحة 
الــديــنــّيــة. وقــــد بــلــغ عــــدد اإلصــــابــــات في 
الـــبـــاد 56 حــالــة حــتــى يــــوم أمــــس. وفــي 
ــيــــروس، شـــــّددت  ــفــ ــة الحــــتــــواء الــ ــاولـ مـــحـ
اتها فور اكتشاف أول  الكويت من إجراء
حالة إصــابــة قــادمــة مــن إيـــران، وفرضت 
ــران وكـــوريـــا  ــ ــى إيــ حـــظـــرًا عــلــى الــســفــر إلــ
إضــافــة  وإيــطــالــيــا،  وتــايــانــد  الجنوبية 
إلــــــى تـــعـــلـــيـــق مـــنـــح تــــأشــــيــــرات جـــديـــدة 
للمصرين بسبب اشتباهها في انتشار 
أكثر  كذلك وضعت  في مصر.  الفيروس 
مـــن ألــــف مـــواطـــن ومـــواطـــنـــة قـــادمـــن من 
إيران في الحجر الصحي، على الرغم من 
ــقــت الــدراســة في 

ّ
اعــتــراض الــبــعــض، وعــل

املدارس والجامعات.
اعتادت أم حسن العلي، وهي مواطنة 
كويتية تبلغ من العمر 55 عامًا، قضاء 
عــطــلــة الــعــيــد الــوطــنــي وعــيــد الــتــحــريــر 
يــومــي 25 و26 فــبــرايــر/ شــبــاط مــن كل 
عــام فــي إيـــران مــع ابنتها منذ سنوات 
ــلـــة األخــــيــــرة كــانــت  ــلـــة. لـــكـــن الـــرحـ طـــويـ
الجديد«،  »العربي  لـ  مرعبة، كما تقول 
الصحي  الحجر  فــي  التي وضعت  هــي 
فـــي مــديــنــة الـــخـــيـــران الــبــحــريــة جــنــوب 
الصحة  وزارة  »ســعــت  الــبــاد. تضيف: 
إلى تأمن حجر صحي مريح للقادمن 
من إيــران، إضافة إلى الحاالت األخرى 
املشتبه فيها والقادمة من بلدان أخرى. 
ــز الــحــجــر  ــركــ ــــي مــ ــام فـ ــ ــعـ ــ ــو الـ ــن الــــجــ ــكـ لـ
الصحي املستحدث يغلب عليه التوتر. 
منذ أيــام الــغــزو العراقي عــام 1990، لم 
من  الرغم  على   ،

ً
مماثا شعورًا  نختبر 

الــتــطــمــيــنــات املــســتــمــرة والــفــحــوصــات 
ــة الــحــكــومــيــة الــتــي  ــايــ ــة والــــرعــ ــ ــدوريـ ــ الـ

نتلقاها«. 
وفــــي ظـــل حــالــة االرتــــبــــاك الــعــامــة داخـــل 
املركزين الحكومين اللذين خصصتهما 
فندق  وهما  الصحي،  للحجر  الحكومة 
الـــكـــوت فـــي مــديــنــة الــفــحــيــحــيــل جــنــوب 
ــيـــران فـــي مــديــنــة  ــبــــاد، ومــنــتــجــع الـــخـ الــ
الباد،  جنوب  أقصى  البحرية  الخيران 
حـــاول عـــدد مــن األشـــخـــاص الخاضعن 
أن تعيدهم  الفرار، قبل  للحجر الصحي 
ــة املــكــلــفــة بـــالـــحـــراســـة.  الــــقــــوات الـــخـــاصـ
لتعليمات  االســتــجــابــة  آخــــرون  ورفــــض 
وزارة الصحة فور وصولهم إلى املطار، 

ما دفع القوى األمنية إلى التدخل. 
الــبــاد فــي عــيــدهــا الوطني  ولـــم تحتفل 
يوم 25 فبراير/ شباط، وألغت الحكومة 
الــفــعــالــيــات االحــتــفــالــيــة كــافــة، بــمــا فيها 
ـــقـــام فـــي شـــارع 

ُ
املــســيــرة الــكــبــرى الـــتـــي ت

الخليج العربي كل عام. وأحجمت عائات 
ــــى املــنــتــجــعــات  كــويــتــيــة عــــن الــــذهــــاب إلـ
وألغى  الوطني.  العيد  بعطلة  لاحتفال 
كــثــيــرون الــحــجــوزات خــوفــًا مــن انــتــشــار 
املرض، كما ألغى آخرون حفات زفافهم 
الـــتـــي كـــانـــت مـــقـــررة هــــذه األيـــــام فـــي ظل 
ب 

ّ
بتجن املتكررة  الحكومية  التحذيرات 

األمــاكــن املــزدحــمــة واملــخــتــلــطــة، وتجنب 
السفر لغير الضرورة.

»العربي  لـ  من جهته، يقول علي طالب 
ألـــغـــت حــجــزهــا   عـــائـــلـــتـــه 

ّ
الــــجــــديــــد« إن

فـــي مــنــتــجــع عــلــى الــشــاطــئ فـــي مــديــنــة 
الــخــيــران خــوفــًا مــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
وفــضــلــت الــبــقــاء فـــي الــبــيــت ومــشــاهــدة 
املسلسات واألفــام والقراءة. كما أنها 
حـــّدت مــن زيــاراتــهــا العائلية خــوفــًا من 
انــتــشــار الـــعـــدوى، خــصــوصــًا أن بعض 
كبار سن واألطفال في العائلة يعانون 

من أمراض مزمنة.  
وانــخــفــضــت مــبــيــعــات املــطــاعــم واملــحــال 
ــًا  ــامـ ــانـــت تــســجــل أرقـ ــتـــي كـ الـــتـــجـــاريـــة الـ
الــوطــنــي. يقول  العيد  فــتــرة  فــي  قياسية 
نــــواف الــشــمــري، وهـــو صــاحــب سلسلة 
مــطــاعــم مــحــلــيــة، إن الــتــراجــع وصـــل إلــى 
 املــجــمــعــات 

ّ
70 فـــي املـــائـــة. يــشــار إلـــى أن

ــتـــي كـــانـــت تــكــتــظ بــــالــــزوار  الـــتـــجـــاريـــة الـ
ــاد الــوطــنــيــة بــاتــت شبه  ــيـ فـــي فــتــرة األعـ
أكبر املجمعات  خالية، ولــم يسجل أحــد 
التجارية في العاصمة الكويت أكثر من 
بضع مئات من الــزوار، بحسب ما يقول 

أحد مسؤوليه لـ »العربي الجديد«. 
وفــي مجمع الـــــوزارات، أحــد أكــبــر أماكن 
العمل الحكومية في الكويت، يقف آالف 

فـــي طـــابـــور لــلــخــضــوع لــلــفــحــص الطبي 
الــصــحــة  وزارة  قـــــــررت  الـــــــذي  ــيــــومــــي  الــ
اعــتــمــاده. يــقــول زيـــد الــعــويــد، وهـــو أحــد 
العاملن في الطواقم الطبية، لـ »العربي 
الــجــديــد«: »األوامـــــر تقتضي بــعــدم تــرك 
أي مــوظــف أو مـــراجـــع يــقــتــرب مـــن أكــبــر 
مبنى حكومي في الباد من دون فحصه 

والتأكد من خلوه من أعراض املرض«. 
الحكومية  التطمينات  من  الرغم  وعلى 
بـــاســـم وزارة  املـــتـــحـــدث  الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا 
الــصــحــة، عــبــد الــلــه الــســنــد، والـــــذي أكــد 
ــة املــــــرض،  ــهــ ــــاد عـــلـــى مــــواجــ ــبـ ــ قــــــــدرة الـ
ــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع  ــة الــ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ومـ
الصحي، وتوفر السيولة املالية الازمة 
وعدم  الطارئة،  الصحية  املعدات  لشراء 
ــات، وتـــصـــاعـــد  ــ ــيــ ــ وجــــــــود أي حــــالــــة وفــ
مــعــدل الشفافية فــي الــكــشــف عــن أعـــداد 
املــرضــى بعكس بـــاد أخــــرى، فـــإن حالة 
ــر مـــا زالـــــت تــســيــطــر عــلــى الـــشـــارع  ــذعـ الـ
الكويتي. وتنتشر الشائعات على مواقع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، إذ يــتــداول كثير 
ــورًا ومـــقـــاطـــع فــيــديــو  ــ مـــن املـــواطـــنـــن صـ
ــبــــارًا غــيــر صــحــيــحــة حــــول انــتــشــار  وأخــ
الــفــيــروس فــي مــنــاطــق معينة وحـــدوث 
وفيات، إضافة إلى نشر وصفات شعبية 

لعاج الفيروس.

هكذا تعيش الكويت 
يوميات المرض

كمامة باأللوان )ياسر الزيات/ فرانس برس(

وقاية أثناء صالة الجمعة )ياسر الزيات/ فرانس برس(

في انتظار الخاتمة السعيدة )فرانس برس(

2.3
في المائة تقريبًا هي نسبة الوفيّات 

بفيروس كورونا الجديد، وهو أمر 
»إيجابي« بالنسبة إلى الخبراء

اختلفت يوميّات 
الكويتيّين بعد تسجيل 

البالد أعلى إصابات 
بفيروس كورونا الجديد 

بين الدول العربية، 
ويقول البعض إنهم 

لم يختبروا توترًا مماثًال 
منذ الغزو العراقي

بعدما شرعت السلطات 
التركيّة باب أوروبا أمام 

المهاجرين على أراضيها، 
رأى هؤالء أنفسهم 

عالقين عند الحدود مع 
اليونان. فاالتحاد األوروبي 

ليس موافقًا على األمر. 
وهكذا يبقى الهاربون 

من بلدانهم ضحية 
للصراعات السياسية

سوريون يلجأون إلى اليونان بحرًا بعد تعثّرهم بّرًا
نسبة السوريين في أدرنة 

الراغبين في العبور إلى 
اليونان هي 10 في المائة

فتح تركيا الحدود أمام 
المهاجرين يهدف إلى 

الضغط على أوروبا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

الذين  املهاجرين  سوريون كثر هم من بن 
فــتــحــت لــهــم تــركــيــا حـــدودهـــا لــلــعــبــور نحو 
ــيــــرًا. وبـــعـــدمـــا وجــــــدوا الـــحـــدود  أوروبـــــــا أخــ
في  رأوا  أمامهم،  اليونان مغلقة  مع  البرّية 
البحر فرصة للعبور نحو البلد الجار ومنه 
ة األوروبــيــة«. طالب الحاج علي 

ّ
إلــى »الجن

مــن هــــؤالء وهـــو شـــاب مــن مــحــافــظــة إدلـــب، 
يخبر »العربي الجديد«: »توّجهت مع بعض 
األصــدقــاء إلــى مدينة إزمــيــر بعد استحالة 
الـــدخـــول بـــّرًا إلـــى الــيــونــان مــن واليـــة أدرنـــة 
الحدود  إلــى  املهاجرين  آالف  توافد  نتيجة 
التركية مع اليونان، ومنع سلطاتها هؤالء 
التي  املواجهات  إلى  باإلضافة  العبور،  من 
وقعت هناك«. يضيف الحاج علي: »ننتظر 
حـــلـــول الـــلـــيـــل، لـــنـــحـــاول الـــعـــبـــور بـــحـــرًا إلــى 
فــدنــا، 

ُ
الــيــونــان. فــأقــرب جــزيــرة بحسب مــا أ

ال تــبــعــد أكــثــر مـــن 15 كــيــلــومــتــرًا عـــن مــكــان 
إقامتنا في والية إزمير«. ويتابع: »ال شيء 

للسورين  فــرصــة  تبقى  ــهــا 
ّ
لــكــن مــضــمــونــا، 

نا 
ّ
حتى يهربوا من الواقع اليوم. صحيح أن

املعيشة صعبة.   
ّ
لــكــن تركيا  فــي  مــرتــاحــون 

ليرة تركية )نحو  ي 
َ
ألف أتقاضى نحو  فأنا 

تسّد  ال  أميركيًا( شهريًا، وهــي  دوالرًا   320
ــنــي عـــازب. وأنــا 

ّ
حاجاتي على الــرغــم مــن أن

أوروبــا  إلى  ني أصل 
ّ
لعل للمغامرة  مستعّد 

وأبدأ حياة جديدة«.
يــوضــح الــدلــيــل الــســيــاحــي الــتــركــي ســـردار 
 »الــنــقــاط 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن دونــمــيــز لـــ

ــّدد بــــن تــركــيــا  ــتـــعـ ــة املـــشـــتـــركـــة تـ الــــحــــدوديــ
والـــيـــونـــان، ســــواء أكــانــت بــريــة أم بــحــريــة«، 
 اكـــتـــظـــاظـــًا 

ّ
ــة األقـــــــــل ــطـ ــقـ ــنـ  »الـ

ّ
إلــــــى أن ــًا  ــتــ الفــ

بــاملــهــاجــريــن هــي قــضــاء أيــواجــك فــي واليــة 
جنق قلعة التي ال تبعد عن جزيرة ميديلي 
اليونانية أكثر من 20 دقيقة بحرًا. كذلك ثّمة 
نقاط عــّدة في واليــة إزمير يمكن االنطاق 
منها نحو الجزر اليونانية، أقربها ساكير 
الــتــي ال تبعد عــن تشمة الــتــركــيــة أكــثــر من 
»حــدود   

ّ
أن دونميز  يضيف  كيلومترًا«.   15

واليــة أدرنــة هي األقـــرب، إذ ال يفصلها عن 
 التشّدد الذي 

ّ
اليونان سوى نهر مريج، لكن

أّدى إلــــى وفــــاة شــــاب ســــوري قــبــل يــوَمــن، 
دفع املهاجرين إلى تغيير وجهتهم صوب 
ــيـــر وجـــنـــق قــلــعــة«. ويـــتـــابـــع: »يــســألــنــي  إزمـ
كــثــيــرون عـــن الــطــريــق اآلن، لــكــن بــصــراحــة 

التي  أبـــو عــبــدو األســـبـــاب  دوالر«. ويــشــرح 
 
ً
اضطرته إلى تحّمل هذا املبلغ الكبير، قائا

أجرة  أملك كيملك وقد هّربتنا سيارات  »ال 
عن  سؤاله  وعند  املهّربن«.  مسؤولية  على 
للذهاب  أبو عبدو »نخطط  وجهته، يجيب 
نا نتواصل مع شباب 

ّ
إلــى واليــة إزمــيــر، ألن

في أدرنة، وقد أّكدوا لنا أّول من أمس اإلثنن 
 الشرطة التركية تمنع وصول املهاجرين 

ّ
أن

 عن املخاوف من 
ً
إلى الحدود البحرية، فضا

اليونانية  الشرطة   
ّ
أن إلــى  املــوت، باإلضافة 

أعادت 75 مهاجرًا سوريًا إلى تركيا، بعدما 
 ما يملكون في النهر«.

ّ
رموا كل

ــة أدرنــــــة، يــقــول  ــ ــــول مـــا يـــجـــري فـــي واليـ وحـ
مـــراســـل تــلــفــزيــون »الـــعـــربـــي« أحـــمـــد غــنــام 
املــوجــود عــلــى الــحــدود الــتــركــيــة اليونانية 
التوّجه  إلــى  الساعن  السورين  »نسبة   

ّ
إن

نــحــو الـــيـــونـــان مـــن الـــواليـــة ال تــتــجــاوز 10 
فــي املــائــة مــن املتهافتن إلـــى الـــحـــدود، أّمــا 
النسبة األكبر فهي من إيــران وأفغانستان. 
كــذلــك ثــّمــة مــهــاجــرون عــراقــيــون ومــغــاربــة 

 »الوصول إلى اليونان 
ّ
وأفارقة«. ويؤكد أن

ــــه يــســتــوجــب عــبــور نهر 
ّ
صــعــب وخــطــر ألن

عميق ومتشّعب فيما مياهه باردة، بالتالي 
مــن غير املــؤكــد بــلــوغ املــهــاجــريــن وجهتهم 
ــــوارب مــطــاطــيــة(«. ويــتــحــّدث  عــيــر الــبــالــم )قـ
ــنـــع وصــــول  ــام عــــن تــــشــــّدد الـــيـــونـــان ومـ ــنـ غـ
ه »حتى نحن 

ّ
املهاجرين إليها، الفتًا إلى أن

ة لتغطية 
ّ
نجد صعوبة للوصول إلى الضف

األحداث«.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن اإلجـــــــــــــــراءات املـــــشـــــّددة  ــلـ ــ وعـ
الــتــي لــجــأت إلــيــهــا الــيــونــان وكــذلــك تــراجــع 
عة 

ّ
التشجيع التركي في انتظار القّمة املتوق

ما بن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
بوتن، وصلت  فاديمير  الروسي  ونظيره 
أعــــداد كــبــيــرة مــن املــهــاجــريــن الــســريــن عبر 
تركيا إلى اليونان. وكان أردوغــان قد أعلن 
 باده سوف تبقي أبوابها مفتوحة 

ّ
أخيرًا أن

ــام املــهــاجــريــن الــراغــبــن فــي الــتــوّجــه إلــى  أمـ
 تركيا غير قــادرة على 

ّ
أوروبــا، موضحًا أن

استيعاب موجة هجرة جديدة.

ال يــوجــد أّي مــعــبــر آمـــن إلـــى الـــيـــونـــان، وال 
يمكن ألّي كان أن يضمن التهريب«. وحول 
الجهة  على  الواقعة  بلغاريا  إلــى  التهريب 
ــدود الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة  ــحــ األخــــــرى مـــن الــ
 »السلطات التركية 

ّ
لتركيا، يقول دونميز إن

الحدود  إلــى  املهاجرين  لم تسمح بوصول 
 ثّمة معبَرين هناك، األّول 

ّ
البلغارية، علمًا أن

بازار كولي بن بلغاريا واليونان والثاني 
 
ّ
توبي كولي بن تركيا وبلغاريا«. ويكمل أن

»الحدود بن تركيا وبلغاريا تمتّد ملسافة 
 الحدود 

ّ
قصيرة، وهي مضبوطة في حن أن

ــان تـــمـــتـــّد لــنــحــو 200 كــيــلــومــتــر  ــونـ ــيـ مــــع الـ
وتركيا فتحتها أمام املهاجرين أخيرًا«.

أبــو عــبــدو شــاب ســـوري آخــر يصف رحلته 
»الشاقة« في حديث إلى »العربي الجديد«  بـ
من  »جئت  يخبر:  بإسطنبول.  آكــســراي  فــي 
سورية تهريبًا إلى تركيا، تحديدًا إلى والية 
كلس، في مقابل 1700 دوالر أميركي، ومنها 
إلـــى مــديــنــة عــنــتــاب فـــي مــقــابــل 100 دوالر. 
وأخـــيـــرًا وصـــلـــت إلــــى إســطــنــبــول لـــقـــاء 100 

على الحدود 
)بوراك كارا/ األناضول(
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قضايا

وسام الدين العكلة

يــعــتــبــر اإلفــــــات مـــن الـــعـــقـــاب أحــد 
املسببات الرئيسة النتشار العنف 
والــــجــــرائــــم الـــخـــطـــيـــرة املـــحـــظـــورة 
بموجب القانون الدولي، ويحول دون تطبيق 
العدالة على مرتكبي هذه الجرائم، األمر الذي 
يفتح شهية آخرين الرتكابها في ظل انتشار 
ثــقــافــة اإلفـــــات مـــن الــعــقــاب، والـــتـــي تــعــنــي أن 
الــذيــن يــرتــكــبــون االنــتــهــاكــات يعلمون أن من 
غير املحتمل أن تطاولهم يد العدالة، وأن تتم 
محاسبتهم على أفعالهم، وُيعد ذلك أحد أبرز 
عاملنا  فــي  الــعــدالــة  تواجهها  التي  التحّديات 
الــذي يتطلب تعزيز الجهود  األمــر  املــعــاصــر، 
الدولية للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة، 
واستعادة سيادة القانون أو املحافظة عليها.
فــي الــقــانــون الــدولــي لحقوق اإلنــســان، يعني 
اإلفــــــــات مــــن الـــعـــقـــاب عـــــدم تـــقـــديـــم مــرتــكــبــي 
وهذا  العدالة،  إلــى  اإلنــســان  انتهاكات حقوق 
يــشــكــل نـــكـــرانـــا لــحــق الــضــحــايــا فـــي الــعــدالــة 
ــع أن مــكــافــحــة اإلفــــات  ــواقــ واالنـــتـــصـــاف. والــ
لــة عــن انــتــهــاكــات حقوق  مــن الــعــقــاب واملــســاء
اإلنـــســـان تــشــكــل مــجــااًل واســعــا يــنــطــوي على 
ــدد كبير  تــحــديــات هــائــلــة، ويـــشـــارك فــيــهــا عــ
مـــن الــجــهــات الــفــاعــلــة عــلــى الــصــعــيــد الــدولــي 

اإلقليمي والوطني. 
قواعد  املاضية  القليلة  السنوات  في  تطورت 
بماحقة  الخاصة  الــدولــي  الجنائي  القانون 
الجسيمة  الــجــرائــم  عــن  املــســؤولــن  ومحاكمة 
ــــي والـــقـــانـــون  ــــدولـ ــقــــانــــون الـ الـــتـــي تـــخـــالـــف الــ
اإلنــســانــي الــدولــي والــقــانــون الــدولــي لحقوق 
اإلنــســان، ووفــرت هــذه القواعد آلــيــاٍت جديدة 
قبل ملحاكمة  الــدولــي من  املجتمع  يعرفها  لم 
االنتهاكات،  بارتكاب هذه  املتهمن  املجرمن 
حــيــث تــم إنــشــاء املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 
واملحكمة   ،1993 عـــام  الــســابــقــة  ليوغسافيا 
تم  عــام 1994، كما  لــروانــدا  الدولية  الجنائية 
 2002 عــام  الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة  إنــشــاء 
ملــحــاكــمــة األفــــــراد املــتــهــمــن بـــارتـــكـــاب جــرائــم 
والجرائم  الــحــرب  وجــرائــم  الجماعية  اإلبـــادة 
ضــد اإلنسانية، وهــي محكمة دولــيــة، تسعى 
ــد لــلــثــقــافــة الـــعـــاملـــيـــة املــتــمــثــلــة  إلـــــى وضـــــع حــ
بـــاإلفـــات مـــن الـــعـــقـــاب. يــمــكــن تــقــســيــم آلــيــات 
لــة عــن انــتــهــاكــات حــقــوق اإلنــســان إلــى  املــســاء

خمسة مسارات تمر من خالها:
عــاجــزة عن  تكون  مــا  غالبا  الوطنية:  املحاكم 
مــحــاكــمــة املـــســـؤولـــن عـــن هــــذه االنـــتـــهـــاكـــات، 
تمنع محاكمتهم  تمتعهم بحصانات  بسبب 
ــذه املـــحـــاكـــم، حـــيـــث تــلــجــأ الــســلــطــات  ــ أمــــــام هـ
الــوطــنــيــة إلـــى اتــبــاع نــهــج »املــــاذ اآلمــــن« ملنع 
محاكم مثل هؤالء األشخاص الذين غالبا ما 
يشغلون مناصب رفيعة املستوى في بلدانهم.
املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة: تــحــتــاج إحــالــة 
ــى قــــــرار مــــن مــجــلــس األمــــن  ــ األفــــــــراد إلـــيـــهـــا إلـ
ــي، أو أن تـــكـــون الــــدولــــة الـــتـــي ارتــكــبــت  ــدولــ الــ
عــلــى أراضــيــهــا هـــذه االنــتــهــاكــات أو الــجــرائــم 
ــــي. ونــتــيــجــة  ــاسـ ــ ــام رومــــــا األسـ ــظـ ــا فــــي نـ ــرفـ طـ
لــاعــتــبــارات الــســيــاســيــة واملـــصـــالـــح الــدولــيــة 
التصّدي  في  املحكمة  املتناقضة، فشلت هذه 
لــجــرائــم كــثــيــرة ارتــكــبــت بــعــد دخـــول ميثاقها 
بالنسبة  الحال  كما   ،2002 عــام  التنفيذ  حيز 
التي وقعت في سورية بعد عام  لانتهاكات 
2011 بسبب اســتــخــدام روســيــا والــصــن حق 
النقض )الفيتو(. املحاكم املختلطة )الخاصة(: 
إما أن تتألف من قضاة وطنين، أو من قضاة 
ز مــن 

ّ
ــيــــار يــــعــــز ــو خــ ــ ــــن، وهــ ــيــ ــ ــنـــيـــن ودولــ وطـ

إنشاءها  أن  إال  العقاب،  مــن  اإلفـــات  مكافحة 
يمر بتعقيدات قانونية كبيرة، وغالبا ما يتم 
إنــشــاء مــثــل هـــذه املــحــاكــم فــي مــرحــلــة الــعــدالــة 
االنتقالية التي تلي التغيير السياسي في بلد 
العراقية  الجنائية  للمحكمة  الــحــال  كما  مــا، 
العليا التي أنشئت عام 2005 ملحاكمة املتهمن 
بــارتــكــاب جـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة بـــن عــامــي 
1968 و2003، وإذا كانت تضم قضاة دولين 
فــيــحــتــاج األمـــــر إلــــى قـــــرار مـــن مــجــلــس األمـــن 
الدولي وإرادة سياسية وتوافق بن األعضاء 
الدائمن وغالبا ما تكون تكلفتها باهظة جدًا، 
بلبنان  الخاصة  الدولية  املحكمة  ذلك  ومثال 
الــدولــي رقم  التي أنشأت بقرار مجلس األمــن 
1757 لعام 2007، لذلك فإن هذا الخيار يبقى 

بعيد املنال في أحيان كثيرة.

إجراءات األمم المتحدة
إلــى جــانــب اآللــيــات الــســابــقــة، هــنــاك إجـــراءات 
غــيــر قــضــائــيــة، يــمــكــنــهــا أن تــكــمــل عــلــى نحو 
إيــجــابــي املــحــاكــم الــجــنــائــيــة، تــقــوم بــهــا األمــم 
لتحقيق  قانونية  قيمة  ذات  كـــأدوات  املتحدة 
العدالة الدولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان، 
ــيـــق ولـــــجـــــان تــقــصــي  ــقـ ــتـــحـ ــــان الـ ــــجـ ــا لـ ــهــ ــنــ ومــ
لجمع  املــتــحــدة  األمـــم  ترسلها  الــتــي  الحقائق 
فــي ســيــاقــات قانونية، غالبا مــا تكون  ــة  األدلـ
على  يركز  نهجا  اللجان  هــذه  وتتبع  معقدة، 
الضحية، وتساعد على وضع سجل تاريخي 

لانتهاكات، وتوصي بإجراءات عاجية.
ولــــجــــان تـــقـــصـــي الـــحـــقـــائـــق هـــيـــئـــات رســمــيــة 
مؤقتة غير قضائية معنية بتقصي الحقائق، 
حقوق  انتهاكات  نمط  في  التحقيق  وتتولى 
اإلنــســان أو الــقــانــون اإلنــســانــي الــدولــي التي 
ــبـــت. وتــخــتــتــم أعــمــالــهــا بــتــقــديــم تــقــريــر  ــكـ ارُتـ
نهائي، يتضمن ما توصلت إليه من حقائق، 

ومـــا تــتــقــدم بــه مــن تــوصــيــات. وشــكــلــت األمــم 
ــــن هـــذا  ــن ثــــاثــــن لـــجـــنـــة مـ ــ ــدة أكــــثــــر مـ ــحــ ــتــ املــ
ــتــــن وتــشــيــلــي  ــنــ الـــــنـــــوع، مـــنـــهـــا لــــجــــان األرجــ
والسلفادور  واملغرب  وغانا  أفريقيا  وجنوب 
وغــواتــيــمــاال وتــيــمــور - ليشتي وســيــرالــيــون 
ولــجــنــة تــقــصــي الــحــقــائــق الــخــاصــة بــأحــداث 

مخيم جنن لعام 2002.

الوالية القضائية العالمية 
يسمح مبدأ الوالية القضائية العاملية لهيئات 
االدعـــــاء الــوطــنــيــة بــمــاحــقــة مــن ُيــعــتــقــد أنهم 
مسؤولون عن جرائم دولية خطيرة بعينها، 
الحرب وجرائم  التعذيب وجرائم  مثل جرائم 
اإلنسانية،  والــجــرائــم ضــد  الجماعية  اإلبـــادة 
حــتــى وإن ارتــكــبــوا هـــذه الــجــرائــم فـــي أمــاكــن 
أخـــرى خـــارج إقليمها، وحــتــى لــو كــان املتهم 
أو الضحايا من غير مواطني الدولة. ويعتبر 
هــــذا املـــبـــدأ تـــطـــورًا مــهــمــا فـــي ســيــاق الــقــضــاء 
الجنائي الدولي، يسهم في منع إفات الجناة 
من العقاب في حال لم يحاكموا في بلدانهم أو 

أمام محاكم دولية.
وقـــد حـــدث نــمــو واضـــح فــي عـــدد الــــدول التي 
لــيــســوا من  بـــدأت التحقيقات ضــد أشــخــاٍص 
دولــيــة.  جــرائــم  بــارتــكــاب  متهمن  مواطنيها، 
ووفقا لتقرير منظمة »املحاكمة العاملية« غير 
الحكومية لعام 2019، هناك 119 قضية منها 
16 في مرحلة املحاكمة، وشملت هذه القضايا 
55 اتهاما بارتكاب جرائم تعذيب و12 اتهاما 
اتهاما  و46  إبــــادة جماعية  جــرائــم  بــارتــكــاب 
بــارتــكــاب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة و91 اتهاما 
بــارتــكــاب جــرائــم حـــرب فــي مجموعة واســعــة 
والعراق  منها سورية  الجغرافية،  املواقع  من 
وأفــغــانــســتــان وروانــــدا والــســلــفــادور .... وبلغ 
ــاوى بـــنـــاء على  ــ ــامـــت دعــ ــدول الـــتـــي أقـ ــ ــدد الــ عــ
أوروبية،  دولــة   14 العاملية  القضائية  الوالية 
ــانـــات  ــيـ ــلـــت هــــــذه الــــــدعــــــاوى أفــــــــــرادا وكـ ــمـ وشـ
وشــــركــــات يــشــتــبــه بــتــورطــهــم فـــي انــتــهــاكــات 

جسيمة ضد القانون الدولي.
وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، ال يـــزال مــبــدأ الــواليــة 
ــر نــــقــــاشــــا حـــــادًا  ــيـ ــثـ الـــقـــضـــائـــيـــة الــــعــــاملــــيــــة يـ
فـــي األوســـــــاط الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة، وخـــال 
مــنــاقــشــات الــلــجــنــة الـــســـادســـة )الــقــانــونــيــة( 
الــتــابــعــة لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم املــتــحــدة 
ــّذرت كينيا مــن اتــســاع ظــاهــرة  عـــام 2018 حــ
ما  ســوريــة  رفضت  كما  العاملية،  املحاكمات 
أســمــتــهــا »املـــيـــول املــشــبــوهــة لــتــوســيــع نطاق 

اإلنساني  للقانون  خطيرة  انتهاكات  تمثل 
الدولي، حيث أحيل أمر االعتقال إلى جميع 
املحكمة  الكونغو. وحكمت  الــدول، بما فيها 
لــصــالــح إبـــطـــال أمــــر االعـــتـــقـــال، كــــون الــوزيــر 
أن  إال  كــامــلــة،  شخصية  بــحــصــانــات  يتمتع 
بالقرار  أرفقت  منفصلة  آراء  لهم  كــان  قضاة 
ــوا فـــيـــهـــا مــــا ذهــــبــــت إلــــيــــه املــحــكــمــة،  ــ ــارضـ ــ عـ
وكـــان استنتاجهم بــأنــه ال يــوجــد قــاعــدة في 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي الـــعـــرفـــي تــحــظــر مــمــارســة 
الــــواليــــة الــقــضــائــيــة الـــعـــاملـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــالــجــرائــم الــتــي يــعــتــبــرهــا املــجــتــمــع الــدولــي 
جــســيــمــة وفــظــيــعــة، كــمــا حـــــــّددوا ضــمــانــاٍت 
يجب أن تطبق عندما تختار الدولة ممارسة 
االختصاص الجنائي العاملي غيابيا، تشير 
إلى أن القانون الدولي يجيز بوضوح الوالية 
والجرائم  الحرب  لجرائم  العاملية  القضائية 
ضــد اإلنــســانــيــة وجــرائــم اإلبــــادة الجماعية. 
ومع ذلك في حالة جرائم الحرب هناك نص 
واضح في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 
التي  )املــادة 146(  املدنين  الخاصة بحماية 
تجيز ماحقة املتهمن باقتراف جرائم حرب 
أيا  للمحاكمة  باقترافها وتقديمهم  األمــر  أو 
األخــرى  االتفاقيات  ومــن  جنسياتهم،  كانت 
الخاصة   1970 عــام  اتفاقية  ذلــك  التي تجيز 
بقمع االستياء غير املشروع على الطائرات، 
واتـــفـــاقـــيـــة مــنــاهــضــة الـــتـــعـــذيـــب وغــــيــــره مــن 
ضـــــروب املــعــامــلــة أو الــعــقــوبــة الــقــاســيــة أو 

الاإنسانية أو املهينة لعام 1984. 

االنتهاكات في سورية
تــصــدت كـــل مـــن الــســويــد وأملــانــيــا وفــرنــســا 
ــن الـــقـــضـــايـــا املــتــصــلــة  ــا لـــعـــدد مــ ــيـ ــانـ ــبـ وإسـ
بــانــتــهــاكــات حـــقـــوق اإلنـــســـان فـــي ســـوريـــة، 
يسمح  حيث  الداخلية،  قوانينها  بموجب 
ــانـــون املـــســـؤولـــيـــة الــجــنــائــيــة عـــن اإلبـــــادة  قـ
الجماعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم 
لـــعـــام 2014 بــمــحــاكــمــة  الـــســـويـــدي  الـــحـــرب 
املــــواطــــنــــن، أو األشـــــخـــــاص املـــقـــيـــمـــن فــي 
أو غيرهم من األجانب املوجودين  السويد 
فــي اإلقــلــيــم، بــســبــب جــرائــم ارتــكــبــت خــارج 
الـــســـويـــد، وكــــــان أول شـــخـــص يـــحـــاكـــم فــي 
ــكــــاب جـــرائـــم حــــرب في  أوروبـــــــا بــتــهــمــة ارتــ
سورية، السوري مهند الدروبي الذي حكم 
ــوات، إلدانـــتـــه  ــنــ عــلــيــه بــالــســجــن ثـــمـــانـــي ســ
بارتكاب جريمة االعتداء املشدد، بسبب ما 
وصــف بــأنــه أعــمــال عنف ذات طــابــع يشبه 
التعذيب ضد مقاتل مؤيد للنظام السوري 
القتال، كما نظرت املحاكم  كــان عــاجــزًا عــن 
السويدية في جرائم أخرى، متصلة بالنزاع 
ــأوا إلــيــهــا.  ــد أشـــخـــاص لـــجـ فـــي ســـوريـــة ضـ
فقد تمت محاكمة مواطنن  أملانيا  أمــا في 
ســــوريــــن مــــوجــــوديــــن عـــلـــى أراضــــيــــهــــا مــن 
دولية،  جرائم  الرتكابهم  األملانية،  املحاكم 
ومنهم من ينتظر املحاكمة بموجب مدونة 
الجرائم ضد القانون الدولي األملانية لعام 
الــتــهــم مـــا بـــن الــخــطــف  2002، وتــــراوحــــت 
والتعذيب وارتكاب جرائم حرب، وبلغ عدد 
ــام املــحــاكــم األملــانــيــة  الـــدعـــاوى املــرفــوعــة أمــ
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دعوى.
وفــي فرنسا، فقد تم رفــع دعــوى ضد شركات 
السوري  النظام  ساعدت  فرنسية  إلكترونية 
فـــي مـــراقـــبـــة اتــــصــــاالت مـــعـــارضـــن وقــدمــتــهــا 
لــلــنــظــام الـــســـوري لــاســتــفــادة مــنــهــا، مــن هــذه 
الــثــانــيــة  ــوى  ــدعــ والــ  ،)QOSMOS( الـــشـــركـــات 

ــا فــرنــســيــون  ــرهـ ــديـ ــات فــرنــســيــة يـ ــركــ ــد شــ ضــ
ــتـــمـــويـــل اإلرهـــــــــاب،  ونــــرويــــجــــيــــون مـــتـــهـــمـــة بـ
والتواطؤ مع الجرائم املرتكبة من قبل تنظيم 
الدولة اإلسامية )داعــش( في سورية وشراء 
النفط بشكل غير شرعي، ومن هذه الشركات 
شركة الفارج لأسمنت وشركة أريك أولسن، 
وآخــر الــدعــاوى التي تــم تحريكها مــن وحــدة 
كانت  باريس  ملحكمة  التابعة  الحرب  جرائم 
ضد املواطن السوري »مجدي نعمة« املعروف 
ــو قـــيـــادي ســابــق  ــــام عـــلـــوش«، وهـ بــاســم »إسـ
ونــاطــق بــاســم فصيل »جــيــش اإلســـام« الــذي 
ــة الـــشـــرقـــيـــة بــريــف  كـــــان يــتــمــركــز فــــي الـــغـــوطـ
ــــي مــديــنــة  ــقــــال »نــــعــــمــــة« فـ ــتــ ــــق، وتــــــم اعــ ــــشـ دمـ
مــرســيــلــيــا بــتــاريــخ 30 كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 
بارتكابه  تشتبه  املحكمة  أن  وُيعتقد   ،2020
جــرائــم حــرب وجــرائــم تعذيب وإخــفــاء قسري 
لعدد من الناشطن في مدينة دوما التي كان 

يسيطر عليها جيش اإلسام.
أما في إسبانيا فقد تم فتح التحقيق بقضية 
واحدة ضد تسعة مسؤولن رفيعي املستوى 
يعملون في أجهزة املخابرات السورية، منهم 
ــلـــواء »عــبــد الــفــتــاح  الـــلـــواء »عــلــي مــمــلــوك« والـ
قدسية« واللواء »محمد ديب زيتون« واللواء 
»جميل حسن«، حيث وجهت للمذكورين تهم 
بناء  والــتــعــذيــب  الــقــســري  بــاالخــتــفــاء  تتعلق 
على شكوى تقدمت بها مواطنة سورية أمام 
املحكمة الوطنية اإلسبانية، وال تزال القضية 

تنظر من قبل املحكمة اإلسبانية العليا.
وفي سويسرا فتح التحقيق بناء على شكوى 
مـــقـــدمـــة مــــن مـــواطـــنـــن ســــوريــــن ضــــد رفــعــت 
ــد، بــشــأن ارتــكــابــه جــرائــم فــي حــمــاه عــام  األســ
1982 خــال تــرؤســه مــا كــانــت تــعــرف بسرايا 
وارتكابه مجازر ضد  النخبة،  وقــوات  الدفاع 

املدنين واملعتقلن في سجن تدمر.
وعلى الــرغــم مــن هــذه الــتــطــورات، تــواجــه هذه 
الـــدول صــعــوبــات قانونية فــي مــقــاضــاة كبار 
التي  للحصانات  نظرًا  السورين  املسؤولن 
الــدولــي،  الــقــانــون  هـــؤالء بموجب  يتمتع بها 
ــعـــدل الـــدولـــيـــة في  ــه مــحــكــمــة الـ ــا أكـــدتـ ــو مـ وهــ

قضية أمر االعتقال املشار إليها أعاه.
الخاصة، اإلفــات من العقاب واملساءلة أحد 
اإلنسان  بحقوق  املعنين  لجميع  التحديات 
على النطاق الدولي، وقد تسبب عجز املجتمع 
الدولي عن وقف انتهاكات حقوق اإلنسان في 
ســوريــة نتيجة الــصــبــغــة الــســيــاســيــة التــخــاذ 
الــقــرارات من مجلس األمــن الــدولــي في نشوء 
حــالــة مــن الــيــأس لـــدى الــضــحــايــا، لــكــن تبقى 
مثل هــذه املــبــادرات الفردية مــن بعض الــدول 
تشكل ربما نقاط أمــل تضيء في نفق طويل 
يتعن على السورين السير فيه للوصول إلى 

العدالة الكاملة.
وعلى الرغم مما يثيره مبدأ الوالية القضائية 
ــات بــــن فـــقـــهـــاء الـــقـــانـــون  ــن خــــافــ الـــعـــاملـــيـــة مــ
أحـــد األدوات األســاســيــة  فــإنــه يبقى  الـــدولـــي، 
لــضــمــان مــنــع االنــتــهــاكــات الــخــطــيــرة للقانون 
الــدولــي وتــجــريــم مرتكبيها، وهــو  اإلنــســانــي 
لعام  األربـــع  اتفاقيات جنيف  عليه  مــا نصت 
1949 والبروتوكول اإلضافي األول لعام 1977 
الـــــذي شــــدد عــلــى أن الــــــدول مــلــزمــة بــالــبــحــث 
عــن األشـــخـــاص الــذيــن يشتبه بــارتــكــابــهــم أو 
انتهاكات جسيمة  بارتكاب  أوامـــر  اصــدارهــم 
ــورة وبــــروتــــوكــــوالتــــهــــا،  ــ ــ ــذكـ ــ ــ لــــاتــــفــــاقــــيــــات املـ
النظر  األشــخــاص بصرف  هــؤالء  وبمحاكمة 

عن جنسياتهم أمام محاكمها.
)كاتب سوري(

نافذة أمل لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية

الوالية القضائية العامة

مكافحة اإلفالت 
من العقاب 

والمساءلة عن 
انتهاكات حقوق 

اإلنسان تشكل مجاًال 
واسعًا ينطوي على 

تحديات هائلة

تصدت كل من 
السويد وألمانيا 
وفرنسا وإسبانيا 

لعدد من القضايا 
المتصلة بانتهاكات 

حقوق اإلنسان 
في سورية

تسبب عجز المجتمع الدولي عن وقف انتهاكات حقوق اإلنسان في سورية نتيجة الصبغة السياسية التخاذ القرارات من مجلس 
األمن الدولي في نشــوء حالة من اليأس لدى الضحايا، لكن تبقى المبادرات الفردية لمحاكمة الجناة من بعض الدول تشــكل 

نقاط أمل تضيء في نفق طويل يتعين على السوريين السير فيه للوصول إلى العدالة الكاملة

)Getty/خالل اعتصام في أمستردام عام 2018 ضد جرائم النظام السوري )أرويو فرنانديز

الوطنية  االدعـــاء  لهيئات  العالمية  القضائية  الــواليــة  مبدأ  يسمح 
خطيرة  دولية  جرائم  عن  مسؤولون  أنهم  يُعتقد  من  بمالحقة 
الجماعية  اإلبادة  وجرائم  الحرب  وجرائم  التعذيب  جرائم  مثل  بعينها، 
والجرائم ضد اإلنسانية، حتى وإن ارتكبوا هذه الجرائم في أماكن أخرى 
مواطني  غير  من  الضحايا  أو  المتهم  كان  لو  وحتى  إقليمها،  خارج 
القضاء  سياق  في  مهمًا  تطّورًا  المبدأ  هذا  ويعتبر  البلد.  أو  الدولة 
الجنائي الدولي، يسهم في منع إفالت الجناة من العقاب في حال لم 

يحاكموا في بلدانهم أو أمام محاكم دولية.

تطّور هام
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ــتـــصـــاص الــقــضــائــي بـــطـــرٍق من  عــاملــيــة االخـ
قــّررت  الـــدول«، كما  أن تضر بسيادة  شأنها 
لجنة القانون الدولي إدراج هذه القضية في 
برنامجها الطويل األجــل في عــام 2018. أما 
محكمة الــعــدل الــدولــيــة فــقــد تــعــّرضــت لهذه 
املــســألــة خـــال نــظــرهــا فــي القضية املــعــروفــة 
ــقــــال« املـــرفـــوعـــة مــــن الــكــونــغــو  ــتــ »أمــــر االعــ بـــــ
حيث   ،2001 عــام  بلجيكا  ضــد  الديمقراطية 
ــى املــحــكــمــة لــبــدء  ــ ــدمـــت الـــكـــونـــغـــو طــلــبــا إلـ قـ
ــد بــلــجــيــكــا بـــشـــأن أمــــر اعــتــقــال  إجــــــــراءات ضـ
دولــي أصــدره قــاض بلجيكي في 11 أبريل/ 
ــيـــة  خـــارجـ وزيــــــــر  عـــــــام 2000 ضـــــد  نــــيــــســــان 
ــم تــرحــيــلــه  الــكــونــغــو، مــطــالــبــا بــاحــتــجــازه ثـ
ــابـــه جــرائــم  ــكـ إلــــى بــلــجــيــكــا، ملـــا زعــــم عـــن ارتـ
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كورونا يزعزع آلة الدعاية الصينية

الموجة الثانية من األخبار الكاذبة حول الفيروس

حمزة الترباوي

الصينيــة  الســلطات  تواصــل  بينمــا 
محاوالتها الحتواء انتشار فيروس كورونا 
الحــّد  علــى  جاهــدة  تعمــل  أراضيهــا،  علــى 
علــى  ــر 

ّ
تؤث قــد  التــي  الســلبية  الدعايــة  مــن 

إذ  والخــارج.  الداخــل  فــي  نظامهــا  صــورة 
فعلــّي  تهديــد  أول  الفيــروس  انتشــار  يبــدو 
لشــرعية النظام الشــيوعّي الحاكم وصورته 
وعكــس  املــرة،  فهــذه  عقــود.  منــذ  الصارمــة، 
كل املشــاكل الداخليــة الســابقة، يلعــب عامــل 

الوقت ضّد السلطة.

رواية السلطة ومواجهتها
بعد مرور الشهر األّول على انتشار فيروس 
اإلعــام  بــدأت وســائل  الصــن،  فــي  كورونــا 
الحكوميــة بإغراق الهواتف الذكية، بالصور 
الشــعب  وحــدة  عــن  والتقاريــر  والشــهادات 
الصحيــة،  األزمــة  مواجهــة  فــي  الصينــي 
النــاس   

ّ
حــث إلــى  وأخيــرًا  أواًل  تهــدف  التــي 

علــى الوقــوف خلــف النظــام. وتطــّورت هــذه 
البروباغنــدا فــي األســابيع الاحقــة، فابتكــر 
اإلعــام الحكومي شــخصية كرتونية تهدف 
إلــى إثــارة املشــاعر الوطنية عنــد الصينين، 

خصوصا املراهقن والشباب.
الرســمي ال يشــبه  مــا يعرضــه اإلعــام  لكــن 
مواقــع  علــى  متابعتــه  يمكــن  مــا  إطاقــا 
التواصــل الصينيــة، حيــث ينتقــد املواطنون 
األســابيع  فــي  بــرز  إذ  وإعامهــا.  الحكومــة 
األخيــرة هجــوم واســع علــى األداء اإلعامــي 
البطولــة  قصــص  علــى  والتركيــز  الصينــي، 
الطاقــم  أفــراد  يــزال  ال  بينمــا  والتضحيــة، 
إلــى  يفتقــرون  املستشــفيات  فــي  الطبــي 
اإلمدادات الصحية األساسية مثل األقنعة. 

ونقلت صحيفة »نيويورك تايمز« األميركية 
عن الشــابة ديزي تشــاو )23 عاما(، وهي من 
ســكان بكن، قولها إنها كانت تثق بوســائل 
اآلن  »لكنــي  املاضــي،  فــي  الرســمية  اإلعــام 
ســبيل  علــى  التــي  اإلعاميــة  التقاريــر  ضــد 
املثــال وصفــت 8 مــن العاملن الطبين الذين 
حاولــوا التحذير من تهديد فيروس كورونا 
وســائل  فقــدت  لقــد  الشــائعات...  بمطلقــي 

اإلعام الرسمية الكثير من املصداقية«.

أزمة آلة الدعاية
انطاقــا مــن كل مــا ســبق تواجــه آلــة الدعايــة 

منوعات
إقفال 

آيه آيه بي
فــي  الوحيــدة  الرســمية  األنبــاء  وكالــة  أعلنــت 
علــى  عامــا   85 بعــد  ســتغلق  أنهــا  أســتراليا 
بــأن  الثالثــاء  العاملــن  إبــالغ  وتــم  تأسيســها. 
وظائفهــم ســتنتهي فــي يونيو/حزيــران املقبل. 
وجــاء اإلعــالن عــن إغــالق »أسوشــييتد بــرس 
بــي( خــالل اجتمــاع مــع  آيــه  األســترالية« )آيــه 
املوظفــن فــي مقــر الوكالــة فــي ســيدني، حيــث 
وصــف رئيســها التنفيذي بروس ديفيدســون 

آيــه  »»آيــه  ديفيدســون  وقــال  بالحزيــن.  اليــوم 
بــي« كانــت جــزءًا أساســيا مــن الصحافــة فــي 
يدعــو  أمــر  وإنــه   ،1935 عــام  منــذ  أســتراليا 

لألسى أن تصل إلى نهايتها«.
يونيــو/ نهايــة  فــي  أبوابهــا  الوكالــة  وســتغلق 

شــركة  تغلــق  أن  املقــرر  مــن  بينمــا  حزيــران، 
التحريــر »بايــج ماســترز« امللحقــة بهــا نهايــة 
عــن  بيــان صــادر  وعــزا  املقبــل.  أغســطس/آب 

إلــى »التأثيــر غيــر املســبوق«  الوكالــة اإلغــالق 
للمنصات الرقمية التي تأخذ املحتوى وتوزعه 
مجانــا. وأضــاف البيــان »وصلنــا إلــى نقطــة لــم 

يعد بإمكاننا فيها االستمرار«.
وتــم إبــالغ املوظفــن بأنــه ســيتم توفيــر بن 30 
و50 وظيفة في شركتي »ناين« و»نيوز كورب 
الرئيســين  املســاهمن  أبــرز  بــن  أســتراليا«، 
فــي الشــركة. ويعمــل في القســم التحريري في 

الوكالــة األســترالية نحــو 180 شــخصا. وقــد 
انتشــرت صــور علــى مواقــع التواصــل تظهــر 
االجتماع الذي عقدته اإلدارة مع املوظفن الذين 
صدموا من الخبر. وقد نشر بعضهم شهادات 
علــى »تويتــر« عــن ســنوات عملهم هنــاك، وعن 
املشاكل التي بدأت تظهر في السنوات األخيرة، 

وأدت في النهاية إلى قرار اإلقفال.
)فرانس برس(

الصينيــة، وهــي منظومــة معقــدة ومتطــورة 
الصينيــون  فقــد  حــال  ففــي  فعليــا،  تهديــدًا 
الحاكــم  النظــام  علــى  ســيكون  بهــا،  الثقــة 
البحــث عــن وســائل متجددة لفرض ســلطته 
علــى املجتمع. فكيف فشــلت آلــة البروباغندا 
هــذه؟ االنتقــاد األول يطــاول بــطء الحكومــة 
كورونــا،  فيــروس  تهديــد  عــن  الكشــف  فــي 

الذيــن  أولئــك  أصــوات  قمــع  علــى  وعملهــا 
املقبــل.  الخطــر  مــن  البــاد  تحذيــر  حاولــوا 
بــدت الحكومــة كأنهــا تقايــض حــق  وبذلــك 
النــاس باملعرفــة بفــرض األمــن. ومــع انتشــار 
األخبار، وبدء حالة الهلع، أصّرت بكن على 
خلــق بيئــة مطمئنــة للــرأي العــام، فأرســلت 
املئــات مــن الصحافيــن الذيــن ترعاهــم إلــى 

ووهــان وأماكــن أخــرى لكتابــة قصــص عــن 
األطبــاء واملمرضــن فــي الخطــوط األماميــة 

في املستشفيات.

أرشيف المنشورات المحذوفة
إلــى  املســيطرة  هــي  الحكومــة  روايــة  بقيــت 
أن أعلنــت بكــن مطلــع شــهر فبرايــر/ شــباط 
ر مبكرًا من 

ّ
املاضي عن وفاة الطبيب الذي حذ

فيروس كورونا، وعوقب من قبل املســؤولن 
بســبب التحدث عانية. وقتها بدأ ناشــطون 
صينيــون علــى مواقــع التواصــل االجتماعي 
بإنشاء أرشيف رقمي للمنشورات املحذوفة. 
يضــّم هــذا األرشــيف بشــكل أساســي مقاطــع 
مــع  الحكومــة  تعامــل  تنتقــد  التــي  فيديــو 
انتشــار الفيــروس، واملشــاكل التــي تواجهها 
القصــص  نشــر  معيديــن  املستشــفيات، 
الشــخصية التي تســلط الضوء على تقصير 
مفتوحــة  دعــوات  ومطلقــن  الحكومــة، 
هــذا  إنشــاء  مــع  التعبيــر.  لحريــة  وواســعة 
موقــع  علــى  ــف 

ّ
مكث بشــكل  ظهــر  األرشــيف، 

»ويبــو« )أشــهر موقــع تواصــل اجتماعي في 
الصن( وسم »أريد حرية التعبير«، لتتدخل 
الســلطة الصينية ســريعا، وتفــرض رقابتها 

عليه، فاختفى سريعا من التداول. 
هكذا تبذل بكن كل ما في وسعها الستعادة 
سيطرتها على الخطاب اإلعامي، لكن تبدو 
أسلحتها تقليدية وقديمة، وأبطأ من انتشار 
الفيــروس الســريع فــي الصــن وخارجهــا. إذ 
تعيد السلطة تدوير القصص اإلنسانية عن 
شفاء بعض املصابن بالفيروس، ثّم تعرض 
نتيجــة  ماتــوا  ألشــخاص  حزينــة  قصصــا 
كورونــا. وتذهــب الصن بعيدًا في ســرد هذه 
الحكايات، حتى تبدو بعض الشــهادات غير 
واقعيــة. وبالفعــل اعتــذرت إحــدى الصحــف 
في مدينة شيان بعدما نشرت مقااًل يزعم أن 
طفلة إحدى املمرضات العامات في مساعدة 
املرضــى املصابــن بالفيــروس، وهي مولودة 
والدتهــا.  مــكان  عــن  والدهــا  ســألت  حديثــا، 
القصــة الخرافيــة هــذه، دفعــت الصحيفــة إلى 

 تحريريا«.
ً
االعتذار قائلة إنه »كان خطأ

كذلك حذفت صحيفة محلية أخرى قصة عن 
ممرضــة كانت تعمل مــع املصابن بكورونا، 
بينمــا زوجهــا راقــد فــي غيبوبــة طويلــة منذ 
عام 2014. لكن الرجل بدأ يبتسم في كل مرة 
كان اســم زوجتــه يذكــر أمامــه، »كمــا لــو أنــه 

كان يعلم أن زوجته في مهمة سامية«. 

ظهر الغضب واضحًا بعد 
وفاة الطبيب الذي حّذر 

من خطورة الفيروس

في األيام األخيرة 
ظهرت موجة جديدة 

من األخبار الكاذبة

ســكان  أصابــت  التــي  الهلــع  هالــة  بعــد 
الســريع،  كورونــا  انتشــار  بســبب  العالــم 
بــرزت مجموعــة مــن األخبــار الكاذبــة حــول 
مجــّرد  أنهــا  تبــّن  مــا  ســرعان  الفيــروس، 
شــائعات. فــي األيــام األخيــرة ظهــرت موجــة 
جديــدة مــن األخبــار الكاذبــة التــي انتشــرت 
وبعــض  التواصــل  مواقــع  علــى  ســريعا 

وسائل اإلعام.
نرصد هنا أكثر األخبار الكاذبة انتشارًا:

يقاومــون  الســوداء  البشــرة  أصحــاب 
موقــع  أطلــق  غيرهــم:  مــن  أكثــر  الفيــروس 
Cityscrollz.com  هذه الشائعة مستندًا إلى 
خاصــة أطبــاء صينيــن أكــدوا أن األفارقــة 
كورونــا.  لفيــروس  وراثيــا«  »مقاومــون 
واّدعــى املوقــع أن طالبــا كاميرونيــا يــدرس 
فــي الصــن اتصــل بالفيــروس لكنــه تعافــى 
»بســبب تركيبــة دمــه الوراثية«. لكــن »مركز 
الســيطرة علــى األمــراض والوقاية منها في 
أميركا CDC« أّكد أن ما ســبق مجّرد خرافة 
صل بحامل للفيروس عرضة 

ّ
وأن كل من يت

لخطر اإلصابة به.
السعودية عام 2014: تداول الناشطون على 
»فيســبوك« تقريــرًا مصــورًا يضم معلومات 
حول وفيات في الســعودية بســبب فيروس 
كورونــا. لكــن ســرعان مــا تبــّن أن الفيديــو 
قديــم ويعــود إلــى عــام 2014، ويتحــدث عــن 
متازمــة  بفيــروس  اإلصابــات  حصيلــة 

الشرق األوسط التنفسية »ميرس«.
مواقــع  نشــرت  دمشــق:  فــي  طفــل  وفــاة 
إلكترونيــة عــدة خبــرًا عــن وفــاة طفــل فــي 
العاصمة السورية، بعد إصابته بفيروس 
كورونا املســتجد، إلــى جانب إصابة خالة 
الطفــل. وكشــف موقــع »مســبار« أن مديــر 
عام مستشــفى املجتهد في دمشــق، ســامر 
خضــر، قــد نفــى بشــكل قاطــع وجــود أيــة 

حــاالت إصابــة بالفيــروس. خارطة بحركة 
ســكان ووهــان حول العالــم: تداولت منابر 
عامليــة وعربيــة خارطــة تتنبــأ باالنتشــار 
األشــهر  خــال  كورونــا  لفيــروس  العاملــي 
الثاثــة املقبلــة. ويّدعي الخبر أن الخريطة 
تكشــف كيفيــة تحــرك 5 مايــن مــن ســكان 
مدينــة ووهان الصينية قبل وضع املدينة 
فــي الحجــر الصحي في اتجــاه 400 مدينة 
مــن  العديــد  معهــا  وتفاعــل  العالــم،  فــي 

مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي.
لكــن موقــع »مســبار« مجددًا، بــّن أن مصدر 
وهــي   ،Worldpop منظمــة  هــو  الخريطــة 
عبــارة عــن فريق مــن الباحثن يتبع جامعة 
نشــرت  التــي  البريطانيــة،  شــاوثهامبتون 
بحثــا حــول املــدن واملقاطعــات التــي تواجــه 
خطر انتشار فيروس كورونا وال عاقة لها 

بحركة سكان ووهان. 
صينــي:  رجــل  مــن  املوريتانيــن  هــرب 

فيديــو  »فيســبوك«  مســتخدمو  يتــداول 
مجموعــة  يظهــر  ــه 

ّ
أن ناشــروه   يّدعــي 

مــن  هربــا  يركضــون  املوريتانيــن  مــن 
شــخٍص »مامحــه صينّيــة« أغمــي عليــه، 
فــي إشــارة إلــى احتمال إصابتــه بفيروس 
وكالــة  بحســب  لكــن  املســتجّد.  كورونــا 
»فرانــس بــرس«  لأنبــاء، فالفيديــو صّور 
خــال تظاهــرة في موريتانيــا في يوليو/
ــي 

ّ
تفش مــن  شــهور  قبــل  أي   ،2019 تمــور 

الفيروس. 
خــال  كمامــة  يضــع  ســوداني  وزيــر 
عــدد  تــداول  الصينــي:  الســفير  اســتقباله 
صــورة  اإلنترنــت  مســتخدمي  مــن  كبيــر 
زعمــوا أنهــا لوزيــر ســوداني يضــع كمامــة 
خوفــا  الصينــي  الســفير  اســتقباله  خــال 
مــن اإلصابــة بفيروس كورونــا، لكن يظهر 
مفبركــة  الصــورة  أن  للعيــان  واضحــا 
خنازيــر  طمــر  احترافيــة.  غيــر  بطريقــة 
بســبب فيــروس كورونــا املســتجد: انتشــر 
مقطــع فيديــو يظهــر عمليــة طمــر خنازيــر 
»مكافحة تفشي فيروس  حية في الصن لـ
كورونــا املســتجد«، لكــن هــذه املشــاهد ال 
عاقــة لهــا بالفيــروس وقديمــة تعــود إلــى 
الفتــرة املمتــدة بــن ديســمبر/كانون األول 
2018 ويناير/كانون الثاني 2019، أي قبل 
ظهــور الفيــروس ، بحســب قســم التدقيــق 

في وكالة »فرانس برس« لأنباء. 
الثــوم ليــس عاجــا: ادعــت منشــورات على 
اإلنترنــت أنها كشــفت »عاجــات« مختلفة 
لفيــروس كورونــا الجديــد. بعضهــا حميد 
مثل تناول الثوم املسلوق، والبعض اآلخر 
خطير مثل شرب ثاني أكسيد الكلور. لكن 
وال واحدة من الطريقتن تجدي في عاج 

.factcheck.org الفيروس يؤكد
حمزة...

)Getty( أنشأ الصينيون أرشيفًا للمقاطع المحذوفة

)Getty( انتشر خبر مفاده أّن أصحاب البشرة السوداء يقاومون الفيروس أكثر من غيرهم

تبــذل الســلطات الصينيــة جهودًا كبيــرة لفرض روايتهــا الخاصة حول انتشــار فيروس كورونا علــى أراضيها، لكن هذه المــرة يبدو أن 
االنتقادات تقّوض فعليًا منظومة البروباغندا التي بنتها بكين في العقود األخيرة

Wednesday 4 March 2020
األربعاء 4 مارس/ آذار 2020 م  9  رجب 1441 هـ  ¶  العدد 2011  السنة السادسة



القبضة،  إلــى  اليد  بالظهر، وضــم  املصافحة 
والرقص، والورود. 

ــتـــرحـــت دول أوروبـــــيـــــة وعــربــيــة  اقـ وبــيــنــمــا 
ونيوزيالندا التخلي عن تحيتها التاريخية 
مـــثـــل املـــصـــافـــحـــة و»الــــهــــوجــــي« والــتــخــشــيــم 
الــــعــــودة  اقـــتـــرحـــت دول أخـــــــرى  ــبـــيـــل،  ــقـ ــتـ والـ
إلــــى تــحــيــتــهــا الــتــقــلــيــديــة مــثــل »الــــواتــــا« في 

نيوزيالندا و»غونغ شو« في الصني. 
ــوزارات  وكـــان مــصــدر هــذه التعليمات مــن الــ

ــادات االجــتــمــاعــيــة ومختلف  ــعــ الــوصــيــة والــ
املؤسسات التعليمية والدينية والحكومية. 

■ الــــصــــني: فــــي الــــبــــالد الــــتــــي انـــطـــلـــق مــنــهــا 
الناس  الحمراء  العالمات  تشجع  الفيروس، 
على عــدم تــبــادل املصافحة بــراحــة الــيــد، بل 
اســتــبــدالــهــا بــضــم الــيــديــن مــعــا والــتــحــيــة عن 
التحية اآلسيوية  فــي  مــعــروف  بعد كما هــو 
الــتــقــلــيــديــة. كــمــا تــطــلــب مــكــبــرات صــــوت من 
املـــواطـــنـــني اســـتـــخـــدام إيــــمــــاءة »غـــونـــغ شــو« 

لندن ـ العربي الجديد

من رد اليد املمدودة بالتحية إلى 
مــرورًا  العناق،  أو  التقبيل  تجنب 
باملصافحة بالقدم، تتغير عادات 
الــشــعــوب حـــول الــعــالــم فــي مــحــاولــة للتقليل 
مـــن عــــدوى فـــيـــروس كـــورونـــا عــبــر الــتــواصــل 
 لتعليمات خبراء 

ً
البشري املباشر، استجابة

الــصــحــة. تــخــطــت حصيلة فــيــروس كــورونــا 
املستجد، أول أمس اإلثنني، عتبة ثالثة آالف 
وفاة في العالم، فيما يتواصل تفشي املرض، 
ال سيما في إيطاليا وكوريا الجنوبية، حيث 
ل زيادة كبيرة في عدد اإلصابات، وفي  تسجَّ

غلق متحف اللوفر.
ُ
فرنسا حيث أ

ــا  ــــدد املـــصـــابـــني بـــفـــيـــروس كـــورونـ تــــجــــاوز عـ
غالبيتهم  عــربــيــة،  دولــــة   12 فـــي  حــالــة   150
قادمون من إيران، أو على عالقة بقادمني من 
إيــران، التي قــّررت استبدال املصافحة باليد 

باملصافحة بالقدم.
والكوع  بالقدم  املصافحة  استخدام  وتوسع 
أكثر مــن دولــة كما تظهر مقاطع فيديو  فــي 
منتشرة في مواقع التواصل االجتماعي، كما 
رحت أشكال عديدة أخرى من التحية مثل 

ُ
اقت

محاوالت لمواجهة 
المرض من خالل السخرية 

بهدف التوعية

حاز جائزة »التميز 
بالعمارة« األلمانية 

عن بيت أعاد ترميمه

ينتشر شعار »أنا 
ال أصافح يدك ألنني 

أحبك« في إيران

2223
منوعات

لقول  الــقــبــضــة(  فـــوق  الــيــد  ــة  )راحــ التقليدية 
مرحبا. وفي ونزهو التي هي من أكثر املدن 
تضررًا، رفض مسؤوالن ساخرين مصافحة 
مراسل وكالة »فرانس برس« لألنباء، وباداله 

التحية بالكوع بداًل من ذلك. 
■ إيران: هنا يزدهر شعار »أنا ال أصافح يدك 
ألنني أحبك« في كل مكان. تنمو هنا طريقة 
املغلقة نحو  القبضة  دفــع  تتألف من  لتحية 
ــــذي يــفــعــل الـــشـــيء نفسه  ــر الـ ــ الــشــخــص اآلخـ

مــن دون أن تــالمــس الــيــديــن. وطبعا فــي بلد 
إســـالمـــي مــثــل إيـــــران ال ُيــســمــح بــاملــصــافــحــة 
بني الرجال والنساء. باإلضافة إلى ذلك، يتم 
تشغيل مقطع فيديو على شبكات التواصل 
ــال، اثــنــان  ــ االجــتــمــاعــي يــظــهــر فــيــه ثــالثــة رجـ
في جيوبهم،  وأيديهم  قناعا  يرتديان  منهم 
يــحــيــون بــعــضــهــم الــبــعــض بـــمـــرح مـــن خــالل 
نــقــر الــواحــد منهم عــلــى قـــدم اآلخــــر. وتحمل 
)املــصــافــحــة   footshake اســــم  الــطــريــقــة  هــــذه 
بالقدم(، وهي طريقة جديدة لقول »مرحبا« 
في عصر فيروس كورونا.  وأعادت املسؤولة 
في منظمة الصحة العاملية، سيلفي برياند، 
تغريد إعادة طرق بديلة للتحية، مثل التحية 

بالقدم والكوع مع الكوع.
■ فرنسا: في األيــام األخيرة، كانت الصحف 
مليئة بالنصائح حول السلوكيات الجديدة 
املصافحات  محل  لتحل  تبنيها  يجب  التي 
خبير  منها  الــعــديــد  واستجوبت  والــقــبــالت. 
أســـلـــوب الـــحـــيـــاة، فــيــلــيــب لــيــشــتــفــوس، الـــذي 
مــا فــتــئ يــذكــر بـــأن املــصــافــحــة طــريــقــة تحية 
العصور  إلى  حديثة نسبيا، يعود تاريخها 

الوسطى، وهي تقليد غربي جدًا. 
■ نـــيـــوزيـــالنـــدا: تــخــلــت عــــدة مــؤســســات عن 
لشعب  التقليدية  التحية  وهــي  »الــهــوجــي«، 
املاوري التي تشبه عادات الخليج في تالقي 
في  جامعة  واستبدلت  واألنــفــني.  الجبهتني 
»الواتا«، وهي أغنية  ويلنغتون »الهوجي« بـ

ماورية، لحفل استقبال الطالب الجدد.
الصحية  السلوكيات  على  كمثال  أملــانــيــا:   ■
واالجتماعية الجديدة، رفض وزير الداخلية 
األملـــانـــي، هـــورســـت ســيــهــوفــر، مــصــافــحــة يد 
املستشارة أنجيال ميركل املمدودة، وضحك 

املسؤوالن معا من الحادثة.
العذراء  السيدة  تقبيل  ُيمنع  قد  إسبانيا:   ■
فـــي إســبــانــيــا خـــالل األســـبـــوع املـــقـــدس الـــذي 
يحل في أوائل إبريل/نيسان. وهو واحد من 
الصحة  مــســؤول  بحسب  املحتملة  التدابير 

الوطني، فرناندو سيمون. 
وخــالل األســبــوع املــقــدس، وهــو أمــر أساسي 
فـــي إســبــانــيــا الــكــاثــولــيــكــيــة، تــجــري املــواكــب 
فــي جميع أنــحــاء الــبــالد حــيــث يتبع عـــدد ال 
يحصى من املؤمنني بعضهم بعضا لتقبيل 
أيدي أو قدمي العذراء أو القديسني على وجه 

الخصوص وطلب الحماية لهم.
ــِط الــزهــور،  ■ رومــانــيــا: انــتــشــرت مــقــولــة »أعــ
ال الــقــبــالت« فــي رومــانــيــا حــيــث مــن املــرجــح 
ــيــــروس أســـبـــوع  ــفــ أن يـــفـــســـد الــــخــــوف مــــن الــ
»الشهيد« الذي يسبق يوم املرأة العاملي في 

8 مارس/آذار.
ونــصــح وزيـــر الــدولــة للصحة الــرجــال بعدم 
تقبيل الــنــســاء عــنــد تــقــديــم بــاقــة مــن الــزهــور 
لــهــن وتــمــيــم حـــظ كــمــا يــتــطــلــب الــتــقــلــيــد في 
ــاتـــارو فـــي لــقــاء  ــل الــربــيــع. وقــــال نــيــلــو تـ ــ أوائـ
مـــع الــصــحــافــة: »نــحــن نــقــدم الـــزهـــور ولــيــس 
الكنيسة األرثوذكسية  القبالت«. هذا وأذنت 
الكنائس،  في  الــرمــوز  تقبيل  بعدم  ألتباعها 

واستخدام ملعقة يمكن التخلص منها. 
■ لبنان: بدأ اللبنانيون أيضا يتبنون فلسفة 
الــتــحــيــة بــالــقــدم، حــيــث يــظــهــر مــقــطــع فيديو 
أبو  راغــب عالمة والكوميدي ميشال  للفنان 
سليمان يــركــالن أقـــدام بعضهما أربــع مــرات 
في بهجة، مع إصدار صوت قبالت من بعيد.
ونشر اإلعالمي نيشان صورة من عزاء والدة 
املطرب جــورج وســوف، ُعلق فيه الفتة كتب 
يرجى  الجميع  ســالمــة  على  »حفاظا  عليها 

عدم التقبيل«.
■ البرازيل: أوصت وزارة الصحة البرازيليني 
ــيــــة  ــم املــــعــــدنــ ــهــ ــتــ بـــــــــأال يــــــشــــــاركــــــوا مــــصــــاصــ
املــســتــخــدمــة الرتـــشـــاف مــخــتــلــف املــشــروبــات 
كما  الالتينية.  وأميركا  البالد  في  التقليدية 
التقبيل بكل  املــواطــنــني على تجنب  تــم حــث 

أشكاله حتى لو لم يكن على الفم.

إبراهيم علي

قبل ثالث سنوات، بدأت في لبنان معركة ما 
بـــ«الــفــانــز«، أو املعجبني، وهــي تقوم  ُيــعــرف 
عــلــى مــهــاجــمــة بــعــض الــحــســابــات الــتــابــعــة 
أخــرى،  فنانة  حسابات  على  معينة،  لفنانة 
إلــى مــا ُيشبه متالزمة  الــوضــع  حتى تحول 
تسبق املوسم الدرامي، أو تتحول إلى ردود 
فــعــل عــنــيــفــة بــعــد تــصــريــح مـــا لــفــنــانــة، على 
أن يــتــبــنــى املـــفـــســـرون أصـــحـــاب الــحــســابــات 

التحليل إيذانا ببدء الحرب.
ــي، دعــــت املــمــثــلــة  ــاضــ فـــي آب/ أغــســطــس املــ
الــلــبــنــانــيــة مـــاغـــي بـــو غــصــن مــجــمــوعــة من 
ممثالت جيلها، في لبنان، إلى جلسة عشاء، 
عرفت في ما بعد بجلسة »تصفية القلوب«؛ 
النور وداليدا خليل،  فحضرت سيرين عبد 
وورد الـــخـــال. يــومــهــا، أعــلــنــت نــاديــن نجيم 
وسيرين عبد النور عن طّي صفحة املاضي، 
نار  بإشعال  واملعجبني  الصحافة  واتهمتا 
الخالف بينهما نهاية الجلسة، في حوارات 
ــع الـــتـــي دعــيــت  ــواقــ مــتــقــاطــعــة مـــع بــعــض املــ
مــاغــي بو  املمثلة  تـــدرك  املــصــالــحــة.  لتوثيق 

األغـــنـــيـــة، بــتــغــطــيــة أفـــواهـــهـــم أثـــنـــاء الــعــطــاس 
حتى ال ينقلوا العدوى لآلخرين، وعلى الرغم 
أنها قدمت  إال  هــادفــة،  األغنية  كلمات   

ّ
أن مــن 

ا 
ً
املــرض، وفق أعــراض  معلومات مغلوطة عن 

ملــوقــع »إنـــســـايـــدر«. كــمــا أطــلــقــت فــرقــة »غــافــا 
روك« اإلنــدونــيــســيــة، أغــنــيــة جــديــدة بــعــنــوان 
»فـــيـــروس كـــورونـــا«، مــع فــيــديــو مــصــور يبدأ 
بــصــور خفافيش تــتــدلــى، فــي إشـــارة النتقال 
الفيروس في البداية من الحيوانات لإلنسان، 
 
ّ
ونصحت الكلمات الناس بتوخي الحذر، ألن
ا ملوقع 

ً
الفيروس قد ينتشر في كل مكان، وفق

»روجاك ديلي«.
اللبناني هشام حــداد، تردي  انتقد اإلعــالمــي 
ــاع املــعــيــشــيــة والــســيــاســيــة فـــي بــلــده،  ــ ــ األوضـ
بأغنية عن فيروس كورونا على ألحان أغنية 
»بنت الجيران« الشهيرة، في برنامج » لهون 
وبــس«. وأشــار حــداد في األغنية ساخًرا، إلى 
 املصائب التي أملت بلبنان لم يكن ينقصها 

ّ
أن

ا الضوء 
ً
سوى انتشار فيروس كورونا، مسلط

اللبنانيون  يــواجــهــه  الـــذي  املــدقــع  الفقر  على 
بـ »جــراد محلق  الــيــوم. وتبدأ كلمات األغنية 
مــحــطــوط عــلــى كـــورونـــا، والــعــالــم كــال غرقانة 
بديونا«، وتتكرر فيها الزمــة »وزريبة، بلدنا 
مــتــل زريـــبـــة، كــل يـــوم تجينا مــصــيــبــة، ولــيــرة 
اللبناني  املغني  ظهر  كما  فــيــش«.  مــا  معانا 

لندن ـ العربي الجديد

ــاء مــخــيــف يـــهـــدد مــســتــقــبــل الــبــشــريــة،  ــ مـــن وبـ
تحول فيروس كورونا املستجد إلى موضوع 
ــتــــواصــــل  ــي، الــــتــــي غـــــــزت وســـــائـــــل الــ ــ ــانـ ــ ــــألغـ لـ
االجـــتـــمـــاعـــي حــــول الـــعـــالـــم بــشــكــل عـــــام، وفــي 
العديد  تــنــاول  خـــاص.  بشكل  العربية  الـــدول 
ــار حــديــث  ــ ــــذي صـ مــــن املـــطـــربـــني املــــوضــــوع الــ
الناس بشكل يومي، بطريقة ساخرة للتوعية 
بــطــرق انــتــقــال املـــرض، فــي حــني ربــطــه آخــرون 
بالسياسة واألوضاع املعيشية، أو بمواضيع 
عــاطــفــيــة، بينما ركـــزت أغــلــب أغــانــي كــورونــا 
األجنبية على مسألة التوعية بأعراض املرض 
ــه، اتــجــه الــعــرب الســتــخــدام  وطــــرق الـــعـــدوى بـ
ألـــحـــان شــعــبــيــة أو شــائــعــة، لــتــوجــيــه رســائــل 
سياسية، وانتقاد حكومات وتسليط الضوء 

على تردي األوضاع املعيشية.
قدمت الطبيبة واإلعالمية الروسية الشهيرة 
ــثــــل املـــســـرحـــي  ــمــ ــلـــيـــنـــا مـــالـــيـــشـــيـــفـــا، مـــــع املــ يـ
أغنية كوميدية  أورغـــانـــت،  إيــفــان  واإلعــالمــي 
عــن فــيــروس كــورونــا فــي بــرنــامــج »أورغــانــت 
التي حملت عنوان  األغنية  ركــزت  املــســائــي«. 
»ال تسعل يــا صــديــق«، على أعـــراض فيروس 
كــورونــا، وقــدمــت نصائح هــامــة للوقاية منه 
مـــثـــل »تــــنــــاول الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات«، ضـــمـــن قــالــب 

ا ملوقع »ذا موسكو تايمز«.
ً
كوميدي، وفق

أغنية  يوفرانغل  الدومينيكي  املغني  وافتتح 
»فــيــروس كـــورونـــا«، بــأصــوات ســعــال وصــور 
فيروسات تتطاير عبر الشاشة، وظهر مرتدًيا 
كمامة في سيارة إسعاف، تحيط به مجموعة 
من األشخاص الذين يرتدون مالبس األطباء 

واملمرضني.
يــنــصــح يــوفــرانــغــل الـــنـــاس مـــن خــــالل كــلــمــات 

املنتج  باملناسبة زوجــة  غصن، جيدًا، وهــي 
جــمــال ســنــان مــالــك وصــاحــب شــركــة »إيــغــل 
فــيــلــمــز«، أنـــهـــا، ومــــن خــــالل جــلــســة الــعــشــاء، 
ســـّجـــلـــت هـــدفـــا فــــي مـــرمـــى »الــــنــــفــــوذ« عــلــى 
زمـــيـــالتـــهـــا، واســـتـــطـــاعـــت بــحــنــكــة أن تــرســم 
صــــورة هـــادئـــة لــلــعــالقــات بـــني املــمــثــالت في 
لبنان، وبالتالي القول إنها صاحبة املبادرة 
الــتــي ال ُيـــرفـــض لــهــا طــلــب. وبــالــفــعــل، هــكــذا 
كان، حتى تنامت بعد اللقاء إضافة الفنانني 
ــا عــلــى املـــواقـــع الــبــديــلــة، ما 

ً
لبعضهن بــعــض

يدل على الصداقة والوئام الذي عاد بجلسة 
عشاء واحدة.

ــام مــعــركــة أخـــرى  ــدأت قــبــل أيــ املــهــم الـــيـــوم، بــ
بـــني مــعــجــبــي املــمــثــلــة نـــاديـــن نــســيــب نجيم 
وزمــيــلــتــهــا ســيــريــن عــبــد الـــنـــور، ويـــبـــدو أن 
األجــواء في حالة تصاعد؛ إذ يعود الخالف 
بينهما إلـــى مــا قــبــل ســت ســنــوات، مــن دون 
أســــبــــاب وجـــيـــهـــة يــمــكــن أن تــضــيــف شــيــئــا 
للجمهور. ثمة تقاذف بني مجموعتني على 
عرض  أثناء  مركز  وبشكل  »تويتر«،  منصة 
املسلسالت في رمضان، ما دفع، قبل عامني، 
نادين وسيرين معا إلى االستعانة بالقضاء 
وتوقيف أحد الصحافيني الذي دخل كطرف 
يــســانــد مــمــثــلــة أمـــــام زمــيــلــتــهــا، لــكــن أخــلــي 
سبيله عــلــى الــفــور بــطــلــب مــن املــمــثــلــة التي 
اعتبرت أن الحرب ضدها، وغادر الصحافي 
الــحــجــز، ولــــم تــهــدأ الــنــفــوس إال فـــي األمـــس 
الــقــريــب، أي فــي جلسة الــعــشــاء الــتــي ذكــرت 

سابقا.
املعركة اليوم عادت، بعدما تطوعت متابعة 
أو »مــعــجــبــة« بـــنـــاديـــن نــســيــب نــجــيــم بشن 
هــجــوم عــلــى ســيــريــن عــبــد الـــنـــور واتــهــامــهــا 
ــن الـــذيـــن  ــرديــ ــغــ ــابـــع عـــــــددًا مــــن املــ ــتـ ــا تـ ــهـ ــأنـ بـ

يـــريـــدون الــنــيــل مـــن نــجــيــم. الــتــغــريــدة الــتــي 
نشرها حساب ال يبدو حقيقيا، ردت عليها 
سيرين عبد النور بنفسها وطلبت »أن يعني 
الذي  املــوقــف«  الله زميلتها نجيم على هــذا 
دفـــع املــتــابــعــة لــلــقــيــام بــمــا قــامــت بـــه، وكــذلــك 
عمل  أو  إضافتها  عــن  بالتمنع  نجيم   ردت 

»mention« لها. لكن األمر لم يتوقف عند هذه 
ــرّد املجانية  الـ الــحــال، بــل اســتــمــرت عمليات 
ومن حسابات »وهمية« ال تحمل أسماء وال 
صورًا حقيقية، تتخذ مواقف الحكم والفصل 

واالتهام املتبادل.
كل ذلــك يشير إلــى أن املعركة، بحسب ردود 

البديلة، ما هي إال حلقة  املواقع  الفعل على 
أولى من سلسلة ستكمل حتى بداية عرض 
لعبد  و«دانــتــيــل«  لنجيم،   »2020« مسلسلي 
الــنــور، وهـــي تــدخــل فــي إطـــار الــتــرويــج غير 
املـــبـــاشـــر ملــتــابــعــة املـــســـلـــســـل، كـــمـــا يــفــســرهــا 

الطرف الثالث املراقب عن بعد.

ــا كـــمـــامـــة، فـــي الــفــيــديــو  ــدًيـ ــرتـ بــــالل نـــقـــوزي مـ
ــا كــــورونــــا«، الــتــي نظمت  املـــصـــور ألغــنــيــة »يــ
ــا، 

ً
أيــض الــجــيــران«  »بــنــت  أغنية  على  كلماتها 

فيروس  يقضي  أن  مــن خاللها  يتأمل  والــتــي 
كورونا على السياسيني.

ويردد نقوزي في األغنية بشكل مستمر الزمة 
تــقــول: »يـــا كـــورونـــا، ابــقــوا تــذكــرونــا، بــس ما 

تجوا تزورونا، زوروا السياسيني«.
ومع إعالن لبنان انتشار فيروس كورونا في 
العديد من األغاني املنظومة  البالد، انتشرت 
الــشــهــيــرة »على  لــحــن األغــنــيــة الشعبية  عــلــى 
ــن بــيــنــهــا مــقــطــع فــيــديــو  ــا«، وكــــــان مــ ــونــ ــعــ دلــ

بعنوان »انصابت عيلتنا بفيروس كورونا«.
ــذان ظـــهـــرا فــــي املــقــطــع  ــلــ ـــرجــــالن الــ ويــنــتــقــد الـ
بــــــدورهــــــمــــــا، صــــعــــوبــــة الــــعــــيــــش فــــــي لـــبـــنـــان 
ويــدعــوان للهرب منه بـــ »أول طــيــارة«، بجمل 
»الكورونا وصــل عاألشرفية، خايف من  مثل 
بـــكـــرا يــتــعــفــش فـــيـــي، صــارتــلــي فـــرصـــة إهـــرب 
مــن هــونــا«، و«تــوكــل يــا ابــنــي عالله العاطي، 
وانــســالــي الــثــورة وطــقــس املــطــاطــي، واصحك 
بدربك تاخدلي قشاطي، سعرو ببلدنا صاير 

مليونا«.
ــانــــي كــــورونــــا الــعــربــيــة  وارتـــبـــطـــت بـــعـــض أغــ
بــمــواضــيــع عــاطــفــيــة، كــمــا فـــي أغــنــيــة الــفــنــان 
الــســودانــي وضـــاح أحــمــد، الــتــي تــحــدث فيها 
انتشار  بــالــتــزامــن مــع  لــه  عــن هجر محبوبته 
ــرات صــوتــيــة كــومــيــديــة  ــؤثــ الـــفـــيـــروس، مـــع مــ

مؤلفة من صوت عطاس.
العراقي  السوري عمار  املغني  في حني يعلن 
في أغنية »ما ريد منك بوسة«، أنه استغنى عن 
ا من أن تعديه بالفيروس، 

ً
قبلة محبوبته خوف

 املرض يشغل باله أكثر من مباريات 
ّ
مؤكًدا أن

فريقي »ريال مدريد« و«برشلونة«.

عبد النور ونجيم وتغريدة الحساب الوهميالفيروس... أغاٍن تضع كّمامات
قبل أيام، عادت وتيرة 

التقاذف واالتهامات بين 
الممثلتين اللبنانيتين نادين 
نسيب نجيم وسيرين عبد 
النور، بسبب تغريدة من 

حساب وهمي

كارين إليان ضاهر

الشعب وهويته، ما يدعونا  ثقافة  العمارة  تعكس 
إلى الحفاظ عليها، بما فيها من مكونات أساسية 
وركائز، حرصا على التاريخ وعلى تفاصيله. بهذه 
اللبناني طارق  املعماري  املهندس  يعّبر  العبارات، 
إبراهيم، الفائز بجائزة »التميز بالعمارة« األملانية 
املــتــبــاريــن، عــن مــشــروع معماري  العاملية بــني آالف 
بعنوان »امتداد الهوية«. عن مشروعه الذي حرص 
التفاصيل، يتحدث  التاريخ بأدق  فيه على احترام 
إلى »العربي الجديد«، مشيرًا إلى التميز من خالل 

الدمج بني التراث والفن املعاصر.
مشروع  على  إبراهيم  طــارق  املهندس  عمل  عندما 
الفيال في منطقة الشوف في عــام 2018، بناء على 
العاملية  بــلــوغ  أو  الــجــوائــز  تــكــن  لــم  طــلــب مالكيها، 
مــن أهـــدافـــه، بــل كـــان هــمــه األســـاســـي الــحــفــاظ على 
تاريخ البناء الذي يعمل عليه، خصوصا أنه تبني 
له أن بناءه يعود إلى عام 1852. »طلب مني مالكو 
الــفــيــال تــرمــيــمــهــا والــعــمــل عــلــى تــوســيــعــهــا. كشفت 
، رأيـــت بيتا قــديــمــا مــن حــجــر وسقفه 

ً
بـــدايـــة عليها 

من الباطون. كان الهدف من املشروع ترميمه، وقد 
تبني لي في البحث أن البيت األساسي بني في عام 
1852، أما الجزء األحدث منه فقد بني في عام 1943. 
كما أضــيــف إلــيــه الــجــزء األصــغــر فــي عــام 1983 في 
أثــار هــذا فضولي حــول إمكانية ترميم  مــرة ثالثة. 
الــبــيــت مـــع الــحــفــاظ عــلــى جـــزئـــه الــقــديــم وتــاريــخــه 

ــا فـــي عملي  ــذا مـــا أحــــرص عــلــيــه دومــ وهــويــتــه، وهــ
لتأثري باملدرسة اإلسبانية التي تركز على أهمية 

الحفاظ على التاريخ في العمارة«.
كــانــت أســفــار إبــراهــيــم فــي دول أوروبــيــة عــديــدة قد 
لــعــبــت دورًا مــهــمــا فــي اتــجــاهــاتــه فــي مــجــال عمله. 
فانطالقا من ذلك، تأثر باملدرسة اإلسبانية الداعية 
إلـــى »عـــدم الــتــكــذيــب فــي الــتــاريــخ«، الــتــي يعتبرها 
األقــرب إلــى قلبه. كما شــارك في ورش عمل عديدة 
في دول أوروبية تعرف فيها إلى مدارس مختلفة؛ 
حيث كــان الــحــفــاظ على الــهــويــة والــتــاريــخ عنصرًا 
ــك، كــان  ــ أســاســيــا فـــي فـــن الـــعـــمـــارة. انــطــالقــا مـــن ذلـ
الحفاظ على الهوية عنصرًا أساسيا في العمل هنا.

ــّررت أن أركــز  »عــنــدمــا عملت عــلــى هـــذا املـــشـــروع، قــ
القديم  القسمني،  الــذي يفصل بني  الجزء  على هــذا 
وذاك الــجــديــد، وهـــو الــجــزء الــفــاصــل بــني الحديقة 
والبيت. هدفي األساسي أصبح الحفاظ على روح 
فمهما حصلت  الــتــاريــخــيــة.  وعــلــى جيناته  الــبــيــت 
من تغييرات، هذه األمور تبقى بصمة في التاريخ، 

املعنية وكل  الشعوب  املباني وثقافة  تعكس هوية 
ــارة إلـــى أن مــدخــل البيت  مــا يعنيها. وتــجــدر اإلشــ
كان يشكل قسما أساسيا في البيوت الريفية، كونه 
ــان ال بـــد من  يــعــكــس مــعــانــي الـــكـــرم والــضــيــافــة، وكــ
قدمته  ذلــك،  انطالقا من  الطابع.  هــذا  الحفاظ على 
بلغة جــديــدة مــن دون أن أمــس بهويته األساسية؛ 
فنجد فيه الخشب والزجاج ونوعية حجر مضروب 
أثناء  إلــى تغييرات كثيرة  املنشار، ال يخضع  على 
العمل فيه، بل يحفظ شكله األساسي وطابعه إلى 
حد كبير. بهذه الطريقة أردت الحفاظ على تاريخ 

البيت«.
يــضــيــف إبـــراهـــيـــم: »ال يــخــفــى عــلــى أحــــد أن أهــمــيــة 
التي فيه، بل  التفاصيل  الريفي ال تكون في  البيت 
في تداخله واندماجه مع محيطه. بالنسبة لي، كل 
بيت يحكي قصة شعب أو بلد أو مجتمع، ويعكس 
ثــقــافــة ونــمــط حــيــاة وهــويــة وال يــجــوز املـــس بــذلــك. 
الهندسة املعمارية هي الدليل الحسي على وجود 
الحضارات عبر التاريخ، وهي الخالدة عبر األجيال. 
لذلك، كان مهما لي أن أحافظ على هذه الهوية. علما 
أكن  لــم  املــشــروع وأنجزته  أنني عندما عملت على 
إلى  ذهبت  أنهيته،  بعدما  إنما  الــجــوائــز.  فــي  أفكر 
إيطاليا في عام 2019 وفزت بالبرونزية في جائزة 
A- Prime Design . كذلك نافس مشروعي مشاريع 
عاملية في نيويورك، وصواًل إلى أملانيا حيث نافس 
في  بالعمارة  التميز  بجائزة  وفــزت  املشاريع  آالف 

.»German Design Award«

أعِط الزهور ال القبالت

تطوعت متابعة أو »معجبة« بنادين نسيب نجيم بشن هجوم على سيرين عبد النور )فيسبوك(

يحرص على 
بقاء التاريخي 
ضمن سياق 
حداثي )العربي 
الجديد(

افتتح المغني يوفرانغل أغنية »فيروس كورونا« بأصوات سعال وصور فيروسات تتطاير )فيسبوك(

)Getty( ملصق في منطقة »تشاينا تاون« في ميالن يمثّل تضامن إيطاليا والصين

في بلدان كثيرة حول العالم، خلق فيروس كورونا عادات تبادل التحية والسالم، فمن مصافحة 
اليدين واألحضان، إلى مصافحة القدمين ومنح الزهور والقبالت عن بعد

كورونا يغيّر التحية

طارق إبراهيم: جينات معمارية

فنون وكوكتيل
حدث

دردشة

فنرصد

بطبيعة الحال، تداولت 
مواقع التواصل 

االجتماعي في مصر 
شعارًا ساخرًا: »مش حنسلم 
مش حنبوس، مش حاننشر 

الفيروس«، في تفاعل 
ساخر مع تعليمات عدم 
التصافح البشري والتحايا 

التقليدية في العالم 
العربي. أما في المغرب، 

فعاد المغاربة لتبادل 
مقطع إلعالمي في 

اإلذاعة ينتقد كثرة التقبيل 
في العادات المغربية، 

ويطلب من كل شخص 
حوله أال يقبله. لعّل هذه 

فرصة لمراجعة طرق 
التحية لدينا وتغييرها.

مش حنسلم 
مش حنبوس
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في  عّما حــدث  لدينا شهادته  الكتاب،  هــذا  في 
تــل الــزعــتــر وهــي مــع غيرها مــن املــقــاالت التي 
نــشــرهــا فـــي حــيــنــهــا، ألــهــمــت شـــعـــراء ألــبــانــيــن 
للصمود  رمز  إلى  الزعتر  تل  معروفن حّولوا 
الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني.

¶ ¶ ¶
»كأس من املاء تساوي كأسًا من الــدم«، كان 
هذا شعار مخيم تل الزعتر في بيروت الذي 
ون ألف فلسطيني ولبناني 

ّ
كان يسكنه ست

وســـوري وجـــدوا ملجأ لهم فــي هــذا املخيم، 
 مــحــتــاج وبــاحــث عن 

ّ
الـــذي كـــان يــرّحــب بــكــل

الــحــريــة، حــن قــامــت قـــوات الكتائب بإغالق 
املخيم في  إلــى  املــيــاه  التي توصل  األنابيب 

الصيف الفلسطيني األسود عام 1976.
ــت قــــــــوات الـــكـــتـــائـــب لـــبـــيـــار الـــجـــمـــّيـــل  ــ ــانـ ــ وكـ
األرز«  و«حـــراس  شمعون  كميل  ومليشيات 
بدؤوا منذ كانون الثاني/ يناير 1976 ببناء 
الذي  الزعتر،  االستحكامات حول مخيم تل 
كانت قد بنته األمم املتحدة عام 1949 إليواء 
من  ــردوا  ــ طـ الـــذيـــن  الفلسطينين  الــالجــئــن 

بيوتهم في فلسطن.
زرُت هذا املخيم عّدة مرات ألكتب عنه، وعن 
كــبــار الــســن فــيــه الــذيــن يــحــلــمــون بموطنهم 
فــــي فـــلـــســـطـــن، وعـــــن أوالدهـــــــــم وأحـــفـــادهـــم 
ــقـــوا كـــذلـــك دونــمــا  ــدوا الجـــئـــن وبـ ــ الـــذيـــن ولــ
تــرخــيــص  ودون  جـــنـــســـيـــة  ودون  ــبــــار  ــتــ اعــ
لــلــعــمــل، ويــعــيــشــون عــلــى إعـــاشـــة األونــــــروا. 
هـــنـــاك أصـــبـــح لـــي أصــــدقــــاء، ومــنــهــم بعض 
تقول  الــشــبــاب.  الفلسطينين  الــصــحــافــيــن 
ــذا املخيم  ــه فـــي هـ املــعــطــيــات اإلحــصــائــيــة إنـ
عاش حوالي ستن ألف فلسطيني، ولبناني 
وكــــردي وســــوري )مـــن الــعــّمــال املــوســمــيــن(، 
غلق أمامه أحياء بــيــروت، ألن تل 

ُ
 من ت

ّ
وكــل

 
ّ

كل يجد  حيث  للفقراء  ملجأ  أصبح  الزعتر 
 

ّ
واحــد الخبز واملــلــح والــصــدر الــرحــب بغض

الــنــظــر عــن جنسيته وعـــن املــكــان الـــذي جــاء 
منه. وقد كتبُت عن هذا عّدة مقاالت.

يقع تل الزعتر في الجهة الشرقية من بيروت 

 لــم يــكــن يــجــذب أحـــدًا للسكن عليه. 
ّ

عــلــى تـــل
 »UNHCR وكانت »املفوضية العليا لالجئن
األراضــي  من  الهكتارات  عشرات  اشترت  قد 
ــدات لــبــنــاء الــبــيــوت  ــاعـ ــسـ وقــــّدمــــت بــعــض املـ
واملدارس والدكاكن من الطن وألواح الزنك 
إلخ. ولكن الفلسطينين قاموا في السنوات 
األخيرة ببناء مالجئ تحت األرض لحماية 

السكان من القصف الجوي املتتابع.
ــوات الــيــمــيــنــيــة قــــد اســتــخــدمــت  ــ ــقـ ــ وكــــانــــت الـ
ــلــــدوزرات لــكــي تـــســـّوي مــخــيــم الــكــرنــتــيــنــا  ــبــ الــ
باألرض، بينما قامت في 22 حزيران/ يونيو 
أّي بالضبط بعد 22 يوما من بداية   ،)1976(
الحصار السوري لبيروت، بالقصف املتواصل 
ــــالل 52 يـــومـــًا مـــن الــحــصــار   الـــزعـــتـــر. وخـ

ّ
لـــتـــل

قنبلة. بعد  ألــف  املخيم 55  لــقــي على 
ُ
أ الكامل 

ذلك قامت هذه القوات في 22 حزيران/ يونيو 
الفلسطيني  املخيم  مــن  السكان  معظم  بطرد 
ــــن. كـــــان مــعــظــم الــفــلــســطــيــنــيــن مــن  يـ

ّ
ــز ــ فــــي جـ

املــســيــحــيــن، وكــــــان الــكــتــائــبــيــون يــســخــرون 
بـــالـــقـــول »لــيــنــقــذهــم عـــرفـــاتـــهـــم«. كــــان الــخــبــز 
املقاتلن  بعض  كــان  بالفعل.  مقّدسن  واملـــاء 
يحملون  وهــم  قتلى  يسقطون  الفلسطينين 

نهاد إسالمي

اســــم   )1943( إســــــامــــــي  نـــــهـــــاد 
ــل الــجــيــل 

ّ
كـــوســـوفـــي مـــعـــروف يــمــث

ــرم مـــــا بـــــن يـــوغـــســـافـــيـــا  ــخــــضــ املــ
التيتوية في عّزها ومــا بن ما آلــت إليه األمــور 
الحقوق  عــنــهــا. درس  انبثقت  الــتــي  ــــدول  ال فــي 
في »جامعة زغرب«، وبدأ العمل في الصحيفة 
التي   ،1965 عــام  »ريلنديا«  األولــى  الكوسوفية 
ــيـــروت فـــي 1974  ــى بـ ــ  لــهــا إل

ً
أوفــــدتــــه مــــراســــا

ي أحداث املنطقة العربية، حيث تجّول فيه 
ّ
ليغط

فيه مع رؤســاء  والتقى  الجزائر  إلــى  لبنان  من 
ــادة ومــــعــــارضــــن. اشـــتـــهـــر بــشــكــل خـــاص  ــ ــ وقـ
بتغطية تطّورات الحرب األهلية في لبنان، وكان 
شاهد عيان على مجزرة تل الزعتر. في 1978- 
لـــإعـــام فـــي الــحــكــومــة  1981 أصـــبـــح وزيــــــرًا 
ثــم عـــاد رئــيــســا لقسم السياسة  الــكــوســوفــيــة، 
الخارجية في جريدة »ريلنديا«. بعد استقال 
لـــ »مجلس اإلعـــام«،  كــوســوفــو أصــبــح رئيسا 
وهـــو مــؤســســة غــيــر حــكــومــيــة، ونــشــر مــؤخــرًا 
كتاباته  مــن  مــخــتــارات  على  يشتمان  كتابن 
»فندق  األول  ولقاءاته مع شخصيات معروفة، 
ــنـــوان فـــي بــوخــارســت«.  بـــيـــروت«، والــثــانــي »عـ

باريس ـ شوقي بن حسن

فــي 24 كــانــون األول/ ديسمبر املــاضــي، بلغ 
ــر الــفــرنــســي بيير 

ّ
الــفــنــان الــتــشــكــيــلــي واملــنــظ

ــي، 
ّ
ــام. بــقــرابــة 1700 عــمــل فــن ســــوالج املــئــة عــ

ــــدرة عــلــى الــتــنــظــيــر  وخــصــوصــًا مـــن خــــالل قـ
وتحويل التجربة الفنية إلى ممارسة فكرية 
ضمن التيار التجريدي؛ يمكن اعتبار سوالج 
من بن أهم التشكيلين الفرنسين األحياء، 
ومــــن الــطــبــيــعــي أال يـــمـــّر عــيــد مـــيـــالده املــئــة 
دون احــتــفــاء.  ومـــن هـــذا االحــتــفــاء، املــعــرض 
ــذي يــنــظــمــه مــتــحــف الــلــوفــر  ــ ــتــــعــــادي الــ االســ
بــعــنــوان »ســــوالج« ويختتم فــي الــتــاســع من 
إلــى مجمل مسيرة  الــعــودة  الــجــاري.  الشهر 
أن  خلفية  على  هّينة،  عملية  ليست  ســوالج 
مسيرة الفنان تمتد على ما يقارب الثمانية 
إلــى مقاربة منهجية  عقود، وهــو ما يحتاج 
كــي يخرج الــزائــر بــقــراءة شاملة فــي مساره. 

لكن من حسن الحظ أن هذا املعرض خدمته 
عوامل كثيرة من أجل تقديم مادة متماسكة 
وثرية تشّد الجمهور في فضاء مثل متحف 
ر فيه الكثير من التحف واآلثــار 

ّ
اللوفر تتوف

التي يمكنها أن تجلب إليها الزّوار. 
تصّور  تطوير  على  الحالي  املعرض  يعتمد 
ســابــق أنــجــز خـــالل مــعــرض اســتــعــادي آخــر 
ملسيرة سوالج، في عام 2010 بمناسبة ذكرى 
»مــركــز بومبيدو  فــي  أقيم  التسعن،  مــيــالده 
ق 

ّ
فيتعل الثاني  السبب  أمــا  املــعــاصــر«.  للفن 

ــذي افــتــتــح في  ــــوالج« الــ بـــوجـــود »مــتــحــف سـ
2014 بــمــديــنــة روديــــــز فـــي جـــنـــوب فــرنــســا، 
مسقط رأســه، وبــات املرجع األساسي لتراث 
بــمــبــادرة مــن بلدية املدينة.  أتــى  الفنان وقــد 
ساهم سوالج بقرابة خمسمئة عمل ليصبح 
املتحف املرجع األساسي ملشواره حيث يهتم 
بترتيب أعماله وبناء قاعدة بيانات حولها، 
املعرض  إليها  استند  الــتــي  العناصر  وهــي 

املقام حاليًا.
الرهان على سوالج في معرض بهذا الحجم 
أحد  على  بالحفاظ  فرنسي  ع 

ّ
تطل عــن  يعّبر 

األسماء القليلة التي ال يزال من املمكن معها 

شاهٌد على تّل الزعتر

ال يمكن فصل سوالج 
المبدع في حقل الفن 

التجريدي عن سوالج 
المنّظر، فقد دافع من 
البداية عن فن ال يعطي 

للواقع أي موقع 
مرجعي

سقط العشرات قتلى 
وُهم في طريقهم إلى 

الماء. من المفارفة أن 
لحظة سعيهم إلرواء 
عطشهم هي ذاتها 

لحظة موتهم. الكارثة 
ال تنتهي بقتل األبرياء 

إنما تبدأ بنسيانهم، وهنا 
تكمن أهمية شهادة 

العيان كما وثقها كتاب 
الصحافي الكوسوفي 

الصادر حديثًا، وتنشر 
»العربي الجديد« 
مقتطفات منها

كشف الفيروس 
هشاشة التضامن 
اإلنساني وأحدث 

شروخًا جديدًة 
بين الناس، ال سيما 

تلك العنصرية ضد 
اآلسيويّين في شوارع 
المدن العربية تحديدًا

بيير سوالج طرد الواقع من اللوحة التجريدية

كورونا  مخاوف أزلية يُعاد إنتاجها

الكارثة ال تنتهي بقتل األبرياء إنما تبدأ بنسيانهم

خمسة آالف فوهة 
بندقية للكتائب كانت 
موجهة نحو المخيم

صاحب التدّفق اإلبداعي 
لسوالج اشتغال تنظيري 

على ممارسته الفنية

أعاد كورونا إنتاج 
مخاوف الفناء واالندثار 

ولم يخترعها

سقط مئة بريء وهم 
يحملون بأيديهم 

»بيدونات« لملئها بالماء

الذي  كتابه  في  إسالمي  نهاد  يشير 
»المعطيات  أن  إلــى  حــديــثــًا،  صــدر 
هذا  في  إنه  حينها  تقول  اإلحصائية 
المخيم الذي يقع في الجهة الشرقية 
ألف  ستين  حوالي  يعيش  بيروت،  من 
وسوري  وكــردي  ولبناني  فلسطيني 
من  وكّل  الموسميين(،  العّمال  )من 
تل  ألن  بيروت،  أحياء  أمامه  ُتغلق 
حيث  للفقراء،  ملجأ  أصبح  الزعتر 
الخبز والملح والصدر  يجد كّل واحٍد 
الرحب بغّض النظر عن جنسيته، وعن 

المكان الذي جاء منه«.

الخبز والملح

2425
ثقافة

شهادة

إضاءة

إطاللة

فعاليات

أيديهم، في محاوالتهم  املــاء في  »بــيــدونــات« 
الختراق الحصار املزدوج الكتائبي- السوري. 
ــتــل حــوالــي 

ُ
وخـــالل هـــذا الــحــصــار الــحــديــدي ق

ثالثة آالف مدني من بينهم 300 رضيع ماتوا 
بسبب نقص حليب األطفال.

نجح الفدائيون الفلسطينيون عّدة مرات في 
اختراق هذا الحصار لتل الزعتر ألجل جلب 

الـــحـــديـــث عـــن مــســاهــمــة فــرنــســيــة فـــي عــاملــْي 
أن  املــعــروف  الفنين، فمن  اإلبـــداع والتنظير 
نزعتها  مــن  الــرغــم  وعــلــى  الفرنسية  الثقافة 
املركزية كانت من أكبر ضحايا عصر العوملة.
ال يــمــكــن فــصــل ســـــوالج املـــبـــدع عـــن ســـوالج 
ر، فقد دافع من البداية عن فن ال يعطي 

ّ
املنظ

لــلــواقــع أي مــوقــع مــرجــعــي، وبــمــا أن اللوحة 
وحدها ال يمكن أن تخوض هذه املعركة فقد 
ــر الــفــن وفـــي وســـائـــل اإلعـــالم  ــ نــشــط فـــي دوائـ
لتحويل هـــذا الــطــرح إلـــى جـــدل فــي املجتمع 
أنه  الكثيرة نعرف  ي. من خالل حواراته 

ّ
الفن

قاطع الدرس األكاديمي بعد فترة قصيرة من 
نجاحه في مناظرة دخول إحدى أبرز كليات 
الــفــنــون الــجــمــيــلــة، لــيــبــدأ رحــلــتــه بــعــيــدًا عن 
الفنانن  عن  وحتى  الغاليريهات  متطلبات 
وبــول  بيكاسو  بابلو  مثل  يعجبونه  الــذيــن 
سيزان. اشتغل سوالج على فكرة مفادها أن 
يلعب اللون األســَود دور الضوء في اللوحة 
 مساحات من اللوحة 

ّ
التجريدية، أي أن يحتل

بــشــكــل عـــفـــوّي كــمــا يــفــعــل الـــضـــوء فـــي لــوحــة 
املشهد الطبيعي، وهي فكرة أتته بعد أن بدأ 
تركيبة  فيها  استعمل  لوحة  على  االشتغال 
 

ّ
لــونــيــة لــأســود أخــــذت فــي االتـــســـاع لتحتل
هذه  عــن  وللتعبير  متوقعة،  غير  مــســاحــات 
الــعــمــلــيــة صـــاغ ســــوالج مــصــطــلــح »األســـــَود-
الضوء« والحقًا طّوره إلى »ما بعد األسَود«.

أكياس الدم للجرحى، ألن قوات الكتائب لم 
الصليب  لــفــرق  بــالــدخــول حتى  تسمح  تكن 
األحمر الــدولــي، على حن أنــه حتى )اليوم( 
أربعة  إلــى  الجرحى  عــدد  18-7-1976 وصــل 
ــوا بسبب جروحهم 

ّ
تــوف آالف. معظم هــؤالء 

ألن القصف كان يطاول املستشفيات ويدّمر 
املــعــّدات. ومــع استعداد السكان لتقديم آخر 
قــطــرة مــن دمــائــهــم لــم يــعــد هـــذا بمفيد. فقد 
قــتــلــت الـــقـــوات الــكــتــائــبــيــة أكــثــر مـــن عشرين 
ــــدد مــن  ــّمـــم عـ ــــد صـ مـــمـــرضـــًا فــلــســطــيــنــيــًا. وقـ
على  أيــام  عــّدة  قبل  الفلسطينين  الفدائين 
الــدم.  اخــتــراق الحصار وإدخـــال جهاز لنقل 
ولكن من هؤالء الفدائين الـ 18، وصل اثنان 

فقط ألى املخيم، وأنقذا حياة املئات.
لبنان،  الحرب في  املراسلن خــالل  ا، نحن 

ّ
كن

نــشــعــر بــالــعــجــز عــن فــعــل أي شـــيء بالنسبة 
إلى تل الزعتر املحاصر. كانت ال تصل سوى 
بعض املعلومات عن طريق إذاعة فلسطينية 
متواضعة في الداخل، ولكن لم يستطع أحد 
الــداخــل،  إلــى  اخــتــراق الحصار للوصول  منا 
ألنـــه كــانــت هــنــاك حــوالــي خمسة آالف فوهة 
كــان  املــخــيــم.  نــحــو  مــوجــهــة  للكتائب  بندقية 

الكثير من هذه الفوهات موجها نحو أنبوب 
املياه، حيث سقط حوله أكثر من مئة إنسان 
»الــبــيــدونــات«  بأيديهم  يحملون  وهــم  بـــريء 
فلسطيني ينجح  كـــان  بـــاملـــاء. وحـــن  ملــلــئــهــا 
كــان يواجهه  الكتائبي  الحصار  اخــتــراق  فــي 
ُعقد مؤتمر  النهاية،  السوري. وفي  الحصار 
قمة عربية في الرياض في 11 تموز/ يوليو 
1976، حيث تّم االتفاق على إرسال قوات الردع 
ــّد لــلــســوريــن، والــســمــاح  الــعــربــيــة لـــوضـــع حــ
للصليب األحــمــر الـــدولـــي بــالــدخــول إلـــى تل 
الــزعــتــر، وإطـــالق ســـراح املــدنــيــن، وانسحاب 
 هــذه القرارات 

ّ
قــوات الكتائب. ومــع تنفيذ كــل

الحاصلة،  الفوضى  الكتائب  قــوات  ت 
ّ
استغل

ل عّدة 
ْ
وقامت باختراق مخيم تل الزعتر وقت

مئات من املدنين الفلسطينين.
)ترجمة وتقديم: محمد م. األرناؤوط. نشر النص 
ألول مرة في جريدة »ريلينديا« بتاريخ 7-18-
19976 وأعيد نشره ضمن كتاب »فندق بيروت«(

مئة عام صحبة األسَود والضوء

ما سيأتي... ال ما يحدث اآلن

ُتقام يوم السبت المقبل حلقة نقاشية تنّظمها مجموعة الوطن العربي يقرأ 
فلسفة  تتناول  العاصمة،  لتونس  العتيقة  بالمدينة  السليمانية«  »المدرسة  في 
م فيها قراءات لمؤلّفات تناولت العالقات العاطفية من زاوية  الحب؛ حيث ُتقدَّ

فكرية؛ مثل كتب الفلسفة وعلم النفس، إضافة إلى الروايات والرسائل.

كتاب  تقديم  الجمعة  غد  بعد  يجري  بــاريــس،  في  برانلي«  »كــي  مكتبة  في 
عليه  أشرف  جماعي  عمل  وهو  العالج،  أنثروبولوجيا  الصحة..  أركيولوجيا 
الباحثان هيرفيه غي وآالن فرومانت اللذان سيحضران خالل التقديم، ويناقشهما 
الصحة  مع  اليوم  اإلنسانية  العلوم  تعامل  عن  يتساءل  العمل  شارلييه.  فيليب 

كمحور بحث.

محض خياالت تقريبًا:  مقبرة االنبهار )2015(، ُتختتم غدًا تظاهرة  بعرض فيلم 
»بهنا  فضاء  احتضنها  التي  الهجينة  والجماليات  ويراسيتاكول  أبيشاتبونج 
للمخرج  أفالمًا  وقّدمت  الماضي،  فبراير  شباط/   20 منذ  باإلسكندرية  الوكالة« 
التايالندي أبيشاتبونج ويراسيتاكول، باعتبارها نموذجًا لطرح بصري مختلف عن 

القواعد التي فرضتها المركزية الغربية منذ اختراع السينما.

بدايًة من السابعة من مساء غٍد الخميس، يتحّدث الكاتب المغربي عبد الرزاق بن 
شعبان )1959( في »المعهد الثقافي الفرنسي« بمرّاكش عن عمله كتاب العطر 
الصادر مؤّخرًا باللغة الفرنسية، والذي يجمع فيه بين عدة مجاالت يتحرّك بينها؛ 

مثل علوم البيئة واألنثروبولوجيا وأدب الرحلة والفوتوغرافيا.

D D

أمير داود

ـــنـــاء الــبــشــريــة«، هــذه 
َ
َيــظــهــر ســيــنــاريــو »ف

ــام، أقـــرَب مــا يــكــون إلــى حبكة لــروايــة  األيــ
أو لفيلم من  العلمي،  من روايــات الخيال 
تلك األفالم التي تبرع في ابتزاز املخاوف 
الــبــشــريــة، والــتــي نــزلــت مــن أعــلــى شجرة 
الخيال إلى التعاطي اليومي والهواجس 

الفردية.
 ملــا 

ً
تـــبـــدو الـــبـــشـــريـــة، حـــالـــيـــًا، مــســتــســلــمــة

إلى  الروائية،  الخيال والحبكات  يتجاوز 
واقــــع خــالــص تــمــامــًا تــتــصــّدر تفاصيله 
األليمة نشرات األخــبــار ومواقع  وصــوره 
التواصل االجتماعي: »إن لم يكن كورونا 

في كل مكان، فهو قادم إليكم ال محالة«.
ــدة، تــجــد الــبــشــريــة  ــديـ هـــكـــذا، بــبــســاطــة شـ
نفسها، شيئًا فشيئًا، أمام تهديد وجودي 
ــة، وهـــي  ــاملــ ــحــ جـــــــّدًا يـــحـــيـــل حــــواراتــــهــــا الــ
ــوارات عــن املستقبل وأفــضــل مــا يمكن  حــ
أن تفعله، إلــى أحــاديــث تدفع عــن نفسها 
ــنــــجــــاة« والـــخـــالص  ـــ«الــ ــاء بــ ــنـ ــفـ ــار الـ ــطــ أخــ
ها 

ّ
الفردي والذود عن حصون البشر، وأقل

 خـــســـائـــر ســيــنــاريــوهــات 
ّ

ــأقــــل الــــخــــروج بــ
ــــث الـــنـــجـــاة،  ــاديـ ــ الـــلـــحـــظـــة الـــغـــامـــضـــة. أحـ
ــب الــخــوض فــي تفاصيل 

ّ
 تــتــجــن

ٌ
أحـــاديـــث

املــســتــقــبــل، لــكــنــهــا تــنــغــمــس فـــي تفاصيل 
املتحّررة  اللحظة  مفرطة في املاضي، في 
من ثقل األفكار الراهنة وتهديدها الفردي 
املباشر؛ إذ تبرع أوقاُت الوباء في تحويل 
ــة، بل  ــرديـ كـــل الـــهـــواجـــس إلــــى هـــواجـــس فـ

مفرطة في الفردية.
لــقــد أعــــاد فـــيـــروس كــــورونــــا، فـــي األشــهــر 
األخيرة، إنتاج هذه املخاوف تحديدًا مّرة 
أخرى، مخاوف الفناء واالندثار والتداعي 
الحر إلى العدم، وهي مخاوف دفينة، أو 
لــم يخترعها مــن عــدٍم  مــنــذ األزل،  كــامــنــة 
 الفيروسات الغريبة 

ُ
الفيروُس أو سلسلة

الــتــي ظــهــرت فــي الــعــقــديــن األخــيــريــن؛ بل 
نجح كــورونــا أو مــا بــات يطلق عليه من 
بـ »Co-VID 19« بدغدغتها  التمييز  باب 
أو إعادة تنشيطها على قاعدة »ماذا لو« 

التي تفتح أبواب الشيطان!
ى املخاوف في شكلها األســاس في 

ّ
تتجل

مـــا يــشــبــه الـــخـــوف مـــن الــفــنــاء فـــي لحظة 
طــــــوارئ كـــونـــيـــة، فـــي الـــوقـــت الـــــذي بــاتــت 
ي هــذه 

ّ
ــغــذ

ُ
كــل األخــبــار املتتّبعة لــلــوبــاء ت

الهواجس، نظرًا لسرعة االنتشار، وأخبار 
دول  رؤســاء  طاولت  التي  العزل  عمليات 

مالمح  يحملون  ــهــم 
ّ
أن الــوحــيــدة  تهمتهم 

ــائـــح  ــنـــصـ آســـــيـــــويـــــة، مـــتـــجـــاهـــلـــن كــــــل الـ
اإلحــصــائــيــة حول  الطبية واالســـتـــدالالت 
اإلصـــابـــة واالنــتــشــار والــلــحــظــة الــوبــائــيــة 
الــتــي أخــرجــت الــفــيــروس مــن خصوصية 
الــجــغــرافــيــة اآلســـيـــويـــة، مــوطــن انــطــالقــه، 
اللحظة،  هـــذه  فــي  الفسيحة  عامليته  إلـــى 
ــلـــدول  ــاوزًا الـــــحـــــدود الـــســـيـــاســـيـــة لـ ــجــ ــتــ مــ
والـــــقـــــاّرات إلــــى حــقــيــقــة أنــــه أصـــبـــح هــّمــًا 
أرضــيــًا يستدعي مــن جملة مــا يستدعيه 
وعــيــًا اجــتــمــاعــيــًا ومــتــانــة إنــســانــيــة، إلــى 
 
ً
جانب إجــراءات باتت الحكومات مجبرة

عليها. 
ـــف الـــشـــرخ الــثــقــافــي عــنــد كــونــه 

ّ
لـــم يـــتـــوق

إلى  تجاوزه  بل  اآلسيوّين،  موّجهًا ضد 
الشخصية،  الــوقــايــة  عــن  التعبير  آلــيــات 
املــشــتــبــه في  وتــحــديــدًا إزاء املــصــابــن أو 
يات 

ّ
 مــن تجل

ٍّ
إصــابــتــهــم بـــاملـــرض، كــتــجــل

ز شعورًا 
ّ
ــعــز

ُ
ت التي  املنفلتة  الهلع  حــاالت 

 أبـــــرز تلك 
ّ

دونـــيـــًا لــــدى املـــصـــابـــن. ولـــعـــل
الــقــصــص الـــتـــي وردت عـــن حـــالـــة هـــروب 
ــع كــبــيــرة شـــــارك فــيــهــا مــمــّرضــون  ــدافــ وتــ
وأطــــّبــــاء شــهــدتــهــا إحـــــدى املــســتــشــفــيــات 
ل خبر عن 

ُّ
 تسل

َ
املحلية في فلسطن لحظة

إصابة محتملة في قسم الطوارئ.
 الــنــاظــر إلـــى الــتــاريــخ الــوبــائــي في 

َّ
ولــعــل

الـــعـــالـــم وتـــحـــديـــدًا مـــنـــذ مــنــتــصــف الـــقـــرن 
األيـــام، سُيدرك  الثامن عشر، وحتى هــذه 
الت الــوبــائــيــة، مــن أشــّدهــا فتكًا   الــتــحــوُّ

َّ
أن

ــل  ــــر »الــــكــــولــــيــــرا« والـــسـ ــفـ ــ ــواء األصـ ــهــ ــالــ كــ
والتيفوئيد، مرورًا باإلنفلونزا اإلسبانية 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، وصـــــــــواًل إلـــى  ــقـ ــ مـــطـــلـــع الـ
الفيروسات: جنون  الحديثة من  األشكال 
الــبــقــر والــــســــارس وإنـــفـــلـــونـــزا الــخــنــازيــر 
الــطــيــور، ســيــدرك أن البشرية  وإنــفــلــونــزا 
ب على أقدمها، فإنها 

ُّ
وإن استطاعت التغل

أمــام سلسلتها  تمامًا   
ً
تكون محّصنة لن 

الفيروسات  تــبــدو  إذ  الــقــادمــة؛  املــتــجــّددة 
ــدرة عــلــى ابـــتـــداع وســـائـــل تجديد  أكــثــر قــ
ر  ذاتي توازي بل تجاري ديناميكة التطوُّ
 
ً
طة

ّ
 مسل

ُ
البشرية املتسارعة، لتكون العن

عــلــى مـــا ســيــأتــي بـــالـــضـــرورة، ال عــلــى ما 
يحدث اآلن.

)كاتب من فلسطن(

وشــخــصــيــات كــبــيــرة فــي الــعــالــم، وأخــبــار 
رافق  ومــا  بالجملة هنا وهناك،  الوفيات 
ذلك من أخبار عن مقابر جماعية وارتباك 

دول كبرى إزاءه.
لم ُيحدث صدعًا  املستجد  الفيروس  لكن 
فــــي بــنــيــة الـــحـــمـــايـــة الـــفـــرديـــة وهــشــاشــة 
الصّحة العاّمة في املجتمعات. لقد كشفت 
الـــحـــالـــة مــــن جـــمـــلـــة مــــا كـــشـــفـــت هــشــاشــة 
اإلنــســانــي، وبنت مــن جملة ما  التضامن 
بنت شروخًا شديدة القسوة بن الناس، 
ــلـــك الـــعـــنـــصـــريـــة املــســتــحــدثــة  ال ســـيـــمـــا تـ
ضــد اآلســيــوّيــن فــي شـــوارع بعض املــدن 
الــعــربــيــة، وكـــأن الــفــيــروس، وهـــو يــمــارس 
هوايته في انتهاك أجهزة املناعة البشرية 
واإلجهاز عليها، يختار اآلسيوّين دونًا 
 الــــعــــرب أنــفــســهــم 

َّ
عــــن كــــل الــــنــــاس، وكـــــــأن

لـــم يــضــيــقــوا ذرعـــــًا حـــن تـــعـــّرضـــوا لتلك 
الــعــنــصــريــة الــقــائــمــة عــلــى تــهــمــة اإلرهــــاب 
مــن تعميمات ضّيقة  انــطــوى عليها  ومــا 
وفق فرضيات قائمة على شعارات الشرق 
ــرق املـــنـــغـــلـــق عـــلـــى ذاتــــه  ــ ــشـ ــ ـــف والـ

ّ
املـــتـــخـــل

والشرق الغامض.
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــقـــصـــص تــــأتــــي تـــبـــاعـــًا مــن 
دول عـــربـــيـــة عــــن آســـيـــوّيـــن يــتــعــّرضــون 
التنّمر والرفض واإلقصاء  ألبشع أشكال 
ــم أنــــاس  ــ فــــي املـــشـــهـــديـــات الـــيـــومـــيـــة، وهــ

نهاد إسالمي )العربي الجديد(

تصميم مستوحى من لوحة »الحرية تقود الشعب« لـ أوجين دوالكروا

من معرض »سوالج« في »اللوفر« )فرانسوا غيو، غيتي(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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سينما

برلين ـ محمد هاشم عبد السالم

»مهرجان  مــْت الــدورة الـــ70 لـ
َ
ت

َ
اخت

الدولــي«،  الســينمائي  برلــن 
شــباط  فبرايــر/   20 بــن  قامــة 

ُ
امل

ها الرســمية 
َ
و1 مــارس/ آذار 2020، مســابقت

بعرض »ال يوجد شــّر« )»ال يوجد شــيطان«، 
محمــد  لإليرانــّي  األصلــي(  للعنــوان  وفقــا 
املفاجــآت  مــن  الفيلــم   .)1972( أف  روســول 
بــر 

ُ
العــام. اعت الســاّرة القليلــة فــي دورة هــذا 

خيــر ختــام ملســابقٍة، تنافــس فيهــا 18 فيلمــا. 
للفــوز بإحــدى  ــَح 

ِّ
ُرش بعــد عرضــه مباشــرة، 

»الــدّب  بـ فــاز   
ْ
إذ حصــل،  مــا  وهــذا  الجوائــز، 

الذهبي«. بهذه الجائزة، ازداد عدد املخرجن 
األخيــر  العقــد  فــي  بهــا  الفائزيــن  اإليرانيــن 
 نالهــا أصغــر 

ْ
أن املهرجــان، بعــد  مــن تاريــخ 

وجعفــر   ،)2011( »انفصــال«  عــن  فرهــادي 
بناهي عن »تاكسي« )2015(.

طويــل  روائــي  فيلــم  ســابع  شــّر«  يوجــد  »ال 
لرسول أف، الذي تكّرست شهرته قبل أعوام، 

دوليــة  مهرجانــات  جوائــز  علــى  بحصولــه 
مرموقــة، آخرهــا جائــزة »نظــرة خاصــة« عــن 
»رجــل نزيــه«، فــي الدورة الـ70 )17ـ  28 مايو/ 
الســينمائي   »

ّ
»كان »مهرجــان  لـ  )2017 أيــار 

ذاك   »
ّ
»كان مــن  عودتــه  فــور  لكــن،  الدولــي«. 

العام، ُحكم عليه بالسجن عاما واحدًا، وُحِرم 
مــن صناعــة األفــام مــدى الحيــاة، وُمنــع مــن 
السفر، بتهمة »تهديد األمن القومي«. لذا، لم 
يكن موجودًا في برلن مع فيلمه األخير هذا.

 قيود وأحكام قضائية صارمة، ُيطرح 
ّ

في ظل
ســؤال: كيــف صنــع رســول أف فيلمــه األخيــر 
برلــن؟  مهرجــان  إلــى  وصــل  وكيــف  هــذا؟ 
علــى  تحايــل  طريقــة  إلــى  أهدتــه  عبقريتــه 
القيــود والرقابــة والقانــون. فنيــا، التصويــر 
الداخلــي غالــٌب طــول الوقــت. لكــن، مــاذا عّمــا 
األمــر  الدولــة  عتبر 

َ
ســت هــل  فعليــا؟  جــرى 

أم ســيمّر  لهــا ولقوانينهــا،  تحّديــا صارخــا 
كما مّر غيره سابقا؟ ال إجابات شافية.

كثيــرًا  يختلــف  ال  أف  رســول  محمــد  جديــد 
عــن أفــاٍم ســابقة لــه تطــرح قضايــا، وتفّجــر 
أســئلة شــائكة، تشــتبك مع املجتمع اإليراني، 
ــدة، ونســيجه املحصــور بــن 

ّ
وتركيبتــه املعق

ــع نحو 
ّ
السياســة والديــن. أجيــال شــاّبة تتطل

تكــّرس  وأخــرى  الراهــن،  وترفــض  املســتقبل 
 باملاضــي. 

ّ
الســائد وتأبــى التغييــر وتتشــبث

الطبقــة  إلــى  املنتمــي  اإليرانــي،  يظهــر  لــذا، 
هــا، فــي قلــب أفامــه، 

ّ
الوســطى بمقّوماتهــا كل

السياســية واالجتماعيــة والذاتيــة. وكغيــره 
بقســوة  يضــرب  اإليرانيــن،  املخرجــن  مــن 
ــس فــي املنظومــة 

ّ
فــي أعمــاق الفاســد واملتكل

فــي  كمــا  اإليرانيــن،  واملجتمــع  السياســية 
أبعــادًا  قضايــاه  مانحــا  األفــراد،  ســلوكيات 

تمّس بشرًا كثيرين، داخل إيران وخارجها.
فــي »ال يوجــد شــّر«، ينطلــق محمــد رســول 
ــق بنقــاٍش حــول 

ّ
أف مــن قضيــة محليــة، تتعل

عقوبــة اإلعــدام، بجوانبهــا املختلفة. القضية 
ومجتمعــات  دول  فــي  مطروحــة  غيــر  هــذه 

كسيناريســت  أف  رســول  ذكاء  لكــن  كثيــرة، 
ــى فــي أنســنة طرحــه، مــا يجعلــه يمــّس 

ّ
يتجل

الطــرح، ال ســيما  كثيريــن، رغــم خصوصيــة 
ه لم يتطّرق نهائيا إلى أمر املحكوم عليهم 

ّ
أن

ذيه، وتحديــدًا حياتهم 
ّ
باإلعــدام، بــل إلــى منف

أيضــا  الفيلــم  ُيثيــر  منهــم.  املقّربــن  وحيــاة 
أّي  وجــود  مــع  ووجوديــة،  أخاقيــة  أســئلة 
إنسان آخر في املواقف نفسها ألبطال الفيلم.

نديم جرجوره

ســؤال  لألفــام  األجنبيــة  العناويــن  تطــرح 
عــرٌب  ــاد 

ّ
نق العربيــة.  إلــى  األســلم  الترجمــة 

الترجمــة  اختيــار  إزاء  يحتــارون  عديــدون 
فاملهنــة  شــاهدة، 

ُ
امل قبــل  واألفضــل  األنســب 

ملهرجــاٍن  تقديمــا  أحيانــا،  منهــم،  ــب 
ّ
تتطل

للمــرة  كثيــرة  أفــاٌم  فيــه  عــرض 
ُ
ت ســينمائّي، 

 
ْ
، وإن

ٌ
األولــى دوليــا. الترجمــة الحرفيــة نافعــة

بعــد  تمامــا  صحيحــة  غيــر  هــا 
ّ
لكن تــا، 

ّ
مؤق

ة 
ّ
مســتل مفــردات  العناويــن  بعــض  شــاهدة. 

ُ
امل

مــن تعابيــر الشــارع أو املحكيــة محليــا، وهــذا 
ــب 

ّ
يتطل كمــا  العربيــة  إلــى  نقلــه  يســتحيل 

مضمونــه ومقصده. غالبيــة العناوين منبثقة 
 
ً
مــن عمــق النــّص الســينمائي املتكامــل، شــكا

والفرنســية،  اإلنكليزيــة  اللغتــان  ومضمونــا. 
ســّهان 

ُ
ت العربيــة،  الــدول  فــي  تــداواًل  األكثــر 

املهّمــة غالبــا، لكــن مــاذا عــن اللغــات األخــرى، 
آســيوية  دول  مــن  املقبلــة  تلــك  وأصعبهــا 

؟
ً
وأفريقية وأوروبية شرقية مثا

املــأزق حاضــٌر أيضــا فــي أفــاٍم عربّيــة، »ُيصّر« 
مخرجوهــا علــى عــدم وضــع عناويــن عربّيــة 
 حديــث: 

ٌ
لهــا، ُمكتفــن بعناويــن أجنبيــة. مثــل

إيليــا  للفلســطيني  أّولهمــا  جديــدان،  فيلمــان 
ســليمان، وثانيهمــا للســورية وعــد الخطيــب. 
إنكليزيــن،  عنوانــن  يضعــان  املخرجــان 
يحتمــان تفســيراٍت عديــدة. إلــى اآلن، يحتفــظ 
 It’s Must اإلنكليــزي  فيلــم ســليمان بعنوانــه 
Be Heaven، الذي تسهل ترجمته إلى العربية، 
العربــي  عــادل 

ُ
امل إيجــاد  كثيــرًا  يصعــب  لكــن 

تؤّكــد  الخطيــب  وعــد  بالفيلــم.  يليــق  لعنــوان 
 ال عنــوان عربيــا لفيلمهــا For Sama، الــذي 

ْ
أن

ينقسم »ال يوجد شّر« إلى 4 أجزاء منفصلة، 
تبــدو كأفــام قصيــرة، بعناويــن خاصــة بها: 
القيــام  »يمكنــك  قالــت:  شــيطان،  يوجــد  ال 
تتابعهــا،  مــع  قّبلنــي.  ميــاد،  عيــد  باألمــر«، 
يجمعهــا  الــذي  األساســي  الخيــط  ضــح 

ّ
يت

 
ّ

كل مــع  قــة 
ّ
املتدف أف،  رســول  وموهبــة  معــا، 

فيلــم جديــد يكتــب له الســيناريو. في األجزاء 
وتتبايــن  الطــرح،  يختلــف  تلــك،  األربعــة 
املعالجــة. لكــن تفــاوت أداء املمثلــن، وإيقــاع 
 جــزء مقارنــة بآخر، 

ّ
ــاهد كثيــرة، وقــّوة كل

َ
َمش

قيمتــه،  مــن  ــل 
ّ
تقل ولــم  الفيلــم  تضعــف  لــم 

لكنهــا حالــت دون أن يكــون تحفة ســينمائية 
متكاملة العناصر.

قة بحشمت )إحسان 
ّ
أحداث الجزء األول متعل

ميرهوسيني(، رّب أسرة في منتصف العمر، 
فــي  اســتثنائيا  شــيء  ال  وموظــف حكومــي. 

ــة 
ّ
والرق الطيبــة  بالــغ  رجــل  اليوميــة.  حياتــه 

وُيلّبــي  املريضــة،  والدتــه  ُيراعــي  والهــدوء. 
بمنتهــى  ُيعاِمــل طفلتــه  هــا. 

ّ
كل احتياجاتهــا 

الحنو. يناقش زوجته بلطٍف، عن لون صبغة 
 هذا 

ّ
شــعرها، الذي يصبغه لها في املنزل. كل

الثالثــة  عنــد  املنّبــه  ــة 
ّ
دق مــع  ينتهــي  وغيــره 

 يستيقظ كي يذهب إلى عمله. ورغم 
ْ
فجرًا، إذ

 الكبســة 
ّ
اقتصــار مهّمتــه علــى كبســة زر، فــإن

واحــدة.  دفعــة  العشــرات  أرواح  تزهــق  هــذه 
ــص عليــه حياته. ورغم 

ّ
ورغــم ســهولتها، تنغ

أنــه لــم يشــتك، يبــدو الكبت والتوتــر مازمن 
له. لكن، إلى متى؟

فــي  ـ  وتقــول  معنــى،  مــن  أكثــر  عربيــا  يمتلــك 
 التعبيرين العربين، »إلى 

ّ
حــواٍر لــي معهــا ـ إن

ســما« و»مــن أجل ســما«، يختلــف أحدهما عن 
اآلخر: »شخصيا، أميل إلى عنوان »إلى سما«. 
ــه أقــرب إلــّي« )»العربــي الجديد«، 20 

ّ
أشــعر بأن

نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2019(. يضــع إيليــا 
»منــع« ترجمــة غيــر  ســليمان عنوانــا عربيــا لـ
 شئت كما في السماء«، 

ْ
راٍض عنها. يختار »إن

يقــول  ــه 
ّ
لكن ــة«. 

ّ
الجن هــا 

ّ
أن ُبــّد  »ال  يرفــض   

ْ
إذ

ــة غيــر املوجــودة: »الفيلــم 
ّ
ــه يحكــي عــن الجن

ّ
إن

الــذي يحصــل عنــد أحدنــا  يحكــي عــن الوهــم 
 ويرى مــا يراه، 

ً
عندمــا يصــل إلــى باريــس مثــا

»واو،  ويقــول:  الفيلــم،  فــي  كمــا   
ً
مثــا النســاء 

ة«. في اليوم التالي، يســتيقظ فيرى 
ّ
ها الجن

ّ
إن

 مــكان، تاحق العــرب والهنود 
ّ

الشــرطة فــي كل
وغيرهــم. هنــاك خيبــة أمل« )»رمــان الثقافية«، 
2 أكتوبــر/ تشــرين األول 2019(. هــذه مشــكلة. 
األصليــة،  بلغتــه  ُيلفــظ  كمــا  العنــوان  كتابــة 
بينمــا  أمــر غيــر ســليم،  بأحــرٍف عربيــة،  لكــن 
 
ً
قليــا ــف 

ِّ
ُيخف األصليــة  بلغتــه  العنــوان  نشــر 

 شــكل املقالــة حينها 
ّ
مــن عــبء الترجمــة، مــع أن

عــون األوروبيــون يمتلكــون 
ّ
غيــر جميــل. املوز

بمــا  للفيلــم  األصلــي  العنــوان  تبديــل   
ّ

حــق
يتاءم مع املفهوم التجاري املتحّكم بالســوق. 
 ال ترجمــة، بــل عنوانــا آخــر يــرى 

ْ
هــذا يعنــي أن

ل ترويــج أفامهــم فــي هــذا  ــه ُيســهِّ
ّ
عــون أن

ّ
املوز

ــاد 
ّ
النق ل عمــل  ــه ُيســهِّ

ّ
البلــد أو ذاك، كذلــك فإن

والصحافين الســينمائين، الذين لن ُيمضوا 
وقتــا فــي التفكيــر عــن عنــوان مناســٍب لجوهــر 
عــون 

ّ
الفيلــم وروحــه ومناخــه ومســاراته. املوز

بهــذه  مكترثــن  غيــر  العربــي  العالــم  فــي 
الناحيــة. يتعاملــون مع العنوان األصلي فقط، 
األفــام  مــن  الســاحقة  الغالبيــة   

ّ
أن خصوصــا 

أو فرنســية،  أميركيــة  تكــون  عونهــا 
ّ
التــي يوز

فاألفام األخرى، بالنســبة إليهم، غير تجارية 
ها غير »مهّمة«.

ّ
وغير ُمربحة، أي إن
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تساؤالت معلّقة 
عن كيفية إنجاز الفيلم 

في ظّل المنع

ترجمة عناوين ولفظ 
أسماء باللغة العربية 

بشكل صحيح

رغم منعه من العمل 
السينمائي، تمّكن اإليراني 

محمد رسول أف من 
تحقيق »ال يوجد 

شيطان«، سابع روائي 
طويل له، يفوز بـ»الدّب 

الذهبي« في الدورة 
الـ70 لـ»مهرجان برلين 

السينمائي الدولي«، 
الغائب عنه.

المجتمع اإليراني 
سينمائيًا

ترجمة معّطلة ولفظ مرتبك

»دّب« برلين لـ»شيطان« رسول أف

مصاعب مهنيّة في نقد السينما

الكوري الجنوبي هونغ ســونغ ـ ســو )ســيول، 
أفضــل  الفضــي  »الــدّب  علــى  يحصــل   ،)1960
مســابقة  فــي  الراكضــة«،  »املــرأة  عــن  مخــرج« 
ـ 1 مــارس/  الــدورة الـــ70 )20 فبرايــر/ شــباط 
الســينمائي  برلــن  »مهرجــان  لـ  )2020 آذار 
 جمالــي. وفــرة الــكام 

ُ
الدولــي«. البســاطة فعــل

نســاء  يوميــات  دقائــق  لفهــم  أساســي   
ٌ

عامــل
يلتقــن فــي منــزل أو مقهــى أو حديقــة. ال شــيء 
 
ّ
وبعضهــن وحكايــات،  هوامــش  غيــر  ُيقــال 

يتذّكــر ماضيــا، ويســأل عــن راهــٍن، كأحاديــث 
تحصل غالبا بن َمعارف. حركة الكاميرا شبه 
ثابتة، وانتقالها من مكاٍن إلى آخر، مع انتقال 
الشــخصية الرئيســية، كي ـ مي )كيم ِمن ـ ِهْي، 

سيول، 1980(، من مكاٍن إلى آخر، تعثر سريعا 
علــى حّيــز تثبــُت فيــه اللتقــاط ما يحصــل أمام 

عدستها، ولتسجيل ما ُيقال على مسمعها.
تظهر اللقطات في زمٍن يبدو حقيقيا. االختزال 
الزمنــي للحــدث/ الاحــدث غيــر مهــّم، فاألهــّم 
حميمــّي  وبعضهــا  اللقــاءات،  تلــك  فــي   

ٌ
كامــن

بــن صديقتــن، املفتوحــة علــى الــذات والــروح، 
مــا  ُيكِمــل  ــه 

ّ
لكن نــادٌر،  الصمــت  بمواربــة.   

ْ
وإن

ترغب الُصور والشــخصيات في قوله أو فعله. 
ها 

ّ
املوسيقى تحتال على السياق السردي، كأن

غيــر حاضــرة بقــدر مــا تحضــر فــي صــدى أو 
أصــواٍت أو صمــٍت. 77 دقيقــة كافيــة لتكثيــٍف 
لــن  بقاقــل  ُمصابــات  نســاء  حكايــات  يــروي 

 تحتفــظ تلــك 
ْ
 بوضــوح، إذ

ّ
تكشــفها وجوههــن

خفي انفعااًل 
ُ
الوجوه بابتســاماٍت أو بمامح ت

خفيــه ثم تفضحه 
ُ
وتفضحــه فــي آن واحــٍد، أو ت

ساســته  يفــرض  بصــري  تاعــب  الحقــا. 
فــي  الكاميــرا  ثبــات  ُيســاهم  بجماليــة كادرات 
تفعيــل مقّوماتهــا. ثباٌت لــن يحول دون تاعب 
« و»زوم آوت«، بســيط 

ْ
»زوم إن ــل بـــ

ّ
آخــر، يتمث

تعــرض  الســينمائية  الصالــة  وهــادئ وقليــل. 
مشاهد لبحٍر وشاطئ. صمٌت ُيتيح لألصوات 
 تبني أشكااًل من العزلة والوحدة 

ْ
الطبيعية أن

والتقوقع. اللقاءات النسائية تعبيٌر مواِرب عن 
ه، واألكل والخمر جزٌء من يوميات ُيراد 

ّ
هذا كل

ل أبواٌب على ســاكني 
َ
قف

ُ
 تســتمّر كــي ال ت

ْ
لهــا أن

 هونغ سونغـ  سو 
ّ
باع بحسوماٍت. كأن

ُ
منازل ت

ر أحوااًل مختلفة  )كاتب الســيناريو أيضا( ُيمرِّ
ونــادر.  عابــر  بتلميــح  مجتمعــه،  يعيشــها 
 وإضــاءة 

ٌ
ـ مــن( مترافــق التصويــر )كيــم ســو 

هــا مفتوحــة 
ّ
تميــل إلــى األســود واألبيــض، لكن

على الرمادّي املائم لطقٍس ماطر أحيانا.
 تصــّح ترجمة عربية 

ْ
»املــرأة التــي ركضت« )إن

 ،The Woman How Ran اإلنكليــزي  للعنــوان 
بينما »امرأة هاربة« تصلح كترجمٍة للعنوان 
 فــي لغة ســينمائية منبثقة من 

ٌ
الكــورّي( بحــث

دقائــق  علــى  وتركيــز  كاٍم،  وفــرة  بــن  مزيــٍج 
وهوامش، وجمال لقطات.

نديم...

نساء سونغ ـ سو: يوميات عادية بلغة باهرة

¶ De Gaulle لغبريال لوبومان، 
تمثيل المبير ويلسن وإيزابيل كاّري 
)الصورة(: مايو/ أيار 1940. الحرب 

تشتد، والجيش الفرنسي ينهار، 
واألملان سيدخلون باريس قريبا. 

صاب الحكومة الفرنسية بالذعر، 
ُ
ت

ط إلعان الهزيمة. شارل ديغول، 
ِّ
خط

ُ
فت

الذي أصبح جنرااًل، يريد تغيير مسار 
التاريخ. زوجته إيفون أول داعميه. لكن 

األحداث تفصل بينهما سريعا.

¶ La Bonne Epouse ملارتن بروفوست، 
تمثيل جولييت بينوش ونعومي 

لفوفسكي )الصورة(: حماية املنزل 
العائلي والقيام بالواجب الزوجي 

ض عليه  حرِّ
ُ
ف: هذا ما ت

ّ
من دون تأف

بوليت فان در َبْك بحماسة في 
مدرستها الخاصة برّبة األسرة. لكن، 
صبح أرملة، تتعثر خطواتها 

ُ
عندما ت

 
ّ
التعليمية، وتتساءل: ماذا لو أن

صبح امرأة حّرة؟
ُ
»الزوجة الصالحة« ت

¶ La Nuit Veuve لفريديريك فاّروتشي، 
تمثيل كاميليا جوردانا )الصورة( 

وغوانغ هيو: سائق سيارة أجرة 
مهاجٌر غير نظامي، يخضع للمافيا 

الصينية منذ وصوله إلى فرنسا قبل 
»دي جي« السابق املهووس  5 أعوام. الـ

باملوسيقى اإللكترونية ُيضاعف 
ساعات عمله لدفع ديونه والخاص. 

 شابة سيارته، 
ّ

ذات ليلة، تستقل
ها.

ّ
فتتغّير األمور كل

أفالم جديدة

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

قدم فريق اليبزيغ األملاني اعتذاره ملجموعة من 
املشجعن اليابانين الذين تم اجبارهم على 

مغادرة ملعب »ريد بول أرينا«، بسبب املخاوف 
من فيروس كورونا. وأعرب اليبزيغ في بيان له 
عن أسفه الشديد جراء ما حصل، مشيرًا إلى أن 

رجال األمن »تلقوا تعليمات بتكثيف عمليات 
التفتيش على مجموعات معينة بسبب املخاطر 

املحتملة. لألسف، وسط الشكوك الكبيرة املحيطة 
بهذا املوضوع، تم ارتكاب خطأ من جانبنا«.

أعلن فريق واتفورد اإلنكليزي أن جناحه 
اإلسباني جيرار دولوفو سيغيب عن املاعب حتى 
نهاية املوسم، وذلك بعد تعّرضه لقطع في الرباط 
الصليبي األمامي وتمزق في الغضروف املفصلي. 

وأكد رئيس النادي نايغل بيرسون: »دولوفو 
يحتاج إلى جراحة في الركبة بعد اإلصابة التي 

تعرض لها. لسوء حظنا وحظه، فإن نتائج 
الفحص أظهرت أنه من املحتمل غيابه حتى نهاية 

املوسم. بالتأكيد غياب دولوفو سيكون مؤثرًا«.

شارك 
ُ
رغم مغادرة معظم الفرق التي كانت ست

في طواف اإلمارات، إال أن  فريقي »كوفيديس« 
و«غروباما-أف دي جي« بقيا في الحجر الصحي 

إلى جانب فريق اإلمارات وغازبروم الروسي. 
وقال دراج »غروباما-أف دي جي« أرنو ديمار: 

»ُسمح لآلخرين من الطوابق األخرى بالعودة إلى 
منازلهم يوم األحد، لكن الجميع كانوا يأكلون 

ويختلطون في املكان نفسه يومي الجمعة 
والسبت. نحن عالقون جميعا في غرفنا«.

اليبزيغ يعتذر لطرده 
مشجعين يابانيين خوفًا 

من كورونا

اإلصابة ُتبعد 
دولوفو عن واتفورد 

حتى نهاية الموسم

إبقاء فريقين فرنسيين 
داخل الحجر الصحي 

في اإلمارات

يخوض فريقا 
باريس سان 
جيرمان وليون 
مواجهة قوية 
في نصف نهائي 
بطولة كأس 
فرنسا لكرة 
القدم، اليوم، 
حين يسعى 
النادي الباريسي 
لتحقيق اللقب 
للمرة 13، بينما 
يسعى فريق 
ليون لتحقيق 
اللقب للمرة 
السادسة في 
تاريخه. يُذكر أن 
»الباريسي« حل 
وصيفًا في 5 
مناسبات مقابل 
3 مناسبات 
لفريق ليون.

)Getty( من سُيحقق اللقب األول في فرنسا هذا الموسم؟

قمة كأس فرنسا
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طالب االتحاد 
اإلنكليزي بضرورة معاقبة 

دانييل ستوريدج

بورتو يقفز للصدارة مؤقتًا 
بثنائية خارج الديار أمام سانتا كالرا

أن  القدم بعد  لكرة  البرتغالي  الــدوري  إلــى صــدارة  ارتقى فريق بورتو مؤقتًا 
فاز خارج قواعده على سانتا كالرا بهدفني دون رد  ضمن الجولة الـــ23 من 
في كل شوط،  »التنانني« هدفًا  ميغيل(، سجل  )ســاو  ملعب  وعلى  املسابقة. 
حيث افتتح الجناح الشاب ويلسون مانافا باب التسجيل في الدقيقة 37. وفي 
الدقيقة 76 أَمن املدافع اإلسباني إيفان ماركانو انتصار الضيوف بهدف ثان.

السادسة  للجولة  الـــدوري  االنــتــصــارات في  وبهذا يواصل بورتو عــزف نغمة 
تواليا، وهو الـ19 له هذا املوسم. واقتنص فريق بورتو بهذه النتيجة الصدارة 
مؤقتًا بعد أن رفع رصيده إلى 59 نقطة، بفارق نقطتني أمام الغريم التقليدي 
بنفيكا الذي يستقبل الليلة موريرنسي.  بينما بقي رصيد فريق سانتا كالرا 

عند 29 نقطة في املركز التاسع، بفارق األهداف خلف جيل فيسنتي. 

كأس إيطاليا: يوفنتوس سيمنع دخول
الجماهير القادمة من المناطق المتضررة

أعلن فريق يوفنتوس أن مباراة اإلياب في الدور نصف النهائي لكأس ايطاليا 
من  القادمني  املشجعني  بوجه  مغلقة  ميالن ستكون  مــع ضيفه  الــقــدم  بكرة 
املناطق االكثر تضررًا من تفشي فيروس كورونا املستجد. وبرر يوفنتوس 
ــراءات  ــراره بــمــرســوم تبنته الحكومة االيــطــالــيــة األحـــد حــول إجـ فــي بــيــان لــه قـ
مكافحة الفيروس الذي يحظر التنقل املنظم ملشجعني من لومبارديا وفينيتو 
وإميليا رومانيا وكذلك من مقاطعات سافونا وبيسارو وأوربينو حتى الثامن 
من آذار/مــارس. ولفت بيان النادي إلى أنه سُيطلب من جميع حاملي التذاكر 
إبراز وثيقة هوية تشير بوضوح إلى املكان الذي يعيشون فيه. وأشار إلى أنه 
في حال كانت للمنظمني شكوك حول مكان إقامة املشجعني الفعلية، فسوف 
ُيحرمون من دخول امللعب. وطلب البيان من الجماهير الحضور باكرًا لتسهيل 
مباراة  في  تعادال  الفريقني  أن  ُيذكر  امللعب،  في  االحترازية  اإلجـــراءات  تنفيذ 

الذهاب في سان سيرو بهدف ملثله في 13 شباط/فبراير املنصرم.

أرسنال أول المتأهلين لربع نهائي 
كأس االتحاد على حساب بورتسموث

حــجــز فــريــق أرســنــال أولـــى بــطــاقــات دور الثمانية فــي بــطــولــة كـــأس االتــحــاد 
اإلنكليزي لكرة القدم )FA Cup( إثر فوزه على مضيفه بورتسموث، القسم 
الدور  أولــى مواجهات  بــارك( في  الثالث، بهدفني نظيفني على ملعب )فراتون 

املدافع  مــن  كــل  توقيع  »اللندني«  الفريق  ثنائية  حملت  البطولة.  فــي  الخامس 
اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس في الدقيقة 45، واملهاجم الواعد إدي 
لربع  التأهل  بطاقة  »املدفعجية«  فريق  يحجز  وبهذا   .51 الدقيقة  في  نكيتياه 

النهائي، في انتظار ما ستسفر عنه باقي املواجهات.

إلغاء بطولة كونمينغ للتنس
في الصين بسبب فيروس كورونا

في  للسيدات  كونمينغ  بطولة  إلغاء  للتنس  املحترفات  الالعبات  رابطة  أعلنت 
إبريل/ نيسان املقبل بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا. وكانت البطولة 
ستقام خالل الفترة بني 27أبريل و3 أيار/مايو بمشاركة 32 العبة في منافسات 
الفردي و16 فريقًا في منافسات الزوجي قبل أن يتسبب الفيروس في إلغائها. 
وقتل الفيروس أكثر من ثالثة آالف شخص وأصيب أكثر من 89 ألف شخص 
بالعدوى منذ ظهوره في الصني قرب نهاية العام املاضي. وقالت رابطة الالعبات 
والعاملني  والبطولة  الالعبات  في مصلحة  قــرار  أفضل  اتخذنا  »لقد  بيان  في 
في الرابطة والجماهير. نتطلع إلى إقامة البطولة في 2021 وخوض منافسات 
الرابطة املقررة في 2020«. ومن املفترض إقامة بطوالت للتنس في الصني بني 
شهري سبتمبر/ أيلول وأوكتوبر/ تشرين األول قبل أن تشارك أفضل ثماني 
العبات في البطولة الختامية في شينتشني في أول أسبوع من شهر نوفمبر/ 
الثاني. وقالت الرابطة إنها ستستمر في التواصل مع الجهات الطبية  تشرين 

ملتابعة انتشار الفيروس وستعمل على إدارة التغييرات الطارئة.

لندن ـ العربي الجديد

قـــرر االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الـــقـــدم إيــقــاف 
مــهــاجــم مــنــتــخــب »األســــــود الـــثـــاثـــة«، ونــجــم 
نـــادي لــيــفــربــول الــســابــق، دانــيــيــل ســتــوريــدج 
ملدة أربعة أشهر، بعد أن تمت إدانته بانتهاك 
قوانني املراهنات الذي وقع في شهر يناير/
كــانــون الــثــانــي عـــام 2018، مــا يــعــنــي انــتــهــاء 

املوسم الكروي لصاحب الـ30 عامًا.
ــرار االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي الــصــدمــة  ولـــم يــكــن قــ
الوحيدة التي تعرض لها دانييل ستوريدج، 
ــرابـــزون ســوبــر  ــادي طـ بــعــد أن قــامــت إدارة نــ
ــب الــــــــــ30 عـــامـــًا  ــاحــ ــتــــركــــي بـــفـــســـخ عـــقـــد صــ الــ
ملــدة ستة أشهر فقط،  لعبه  بالتراضي، عقب 
أن قام بالتوقيع في شهر أغسطس/آب  منذ 

املاضي لعقد يمتد لثاثة مواسم.
وبــحــســب صــحــيــفــة »مــــيــــرور« الــبــريــطــانــيــة، 
عقد  بفسخ  التركي  الفريق  إدارة  فــإن خطوة 
املــهــاجــم جــــاءت بــعــد أن تــمــت إدانـــــة دانــيــيــل 
ســتــوريــدج بــارتــكــابــه خـــروقـــات فــي فضيحة 
املراهنات، ليصبح القادم في الصيف املاضي 

أمستردام ـ العربي الجديد

تـــحـــدث جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الذي  الوضع  الــقــدم، )فيفا(، عن  الــدولــي لكرة 
أعقاب  فــي  املستديرة  الــســاحــرة  عالم  يعيشه 
فيروس  انتشار  عــن  الناجمة  الــطــوارئ  حالة 
كـــورونـــا املــســتــجــد، والـــعـــواقـــب املــحــتــمــلــة في 
الــعــاملــيــة والــقــاريــة  الــبــطــوالت  املستقبل عــلــى 

واملحلية.
ونقلت شبكة »سكاي سبورتس« البريطانية 
عــن رئيس االتــحــاد الــدولــي لكرة الــقــدم قوله: 
»إن صحة الناس أهم بكثير من أي لعبة كرة 
قـــدم، وأي شـــيء آخـــر. لــهــذا الــســبــب أصبحنا 
ــثـــب، ونــــأمــــل فــــي أن  نــــراقــــب مــــا يـــحـــدث عــــن كـ

ينحسر الوباء ويحد من انتشاره«.
الـــــضـــــروري تــأجــيــل  وأضــــــــاف: »إذا كـــــان مــــن 
ــــواب مغلقة  املــســابــقــات أو خــوضــهــا خــلــف أبـ
انتشار  بسبب  الـــطـــوارئ  حــالــة  تنتهي  حــتــى 
في  نفكر  أن  علينا  فيجب  كـــورونـــا،  فــيــروس 
املقبلة ستجرى   2020 يـــورو  وبــطــولــة  األمــــر، 
في موعدها املحدد، وقبل ذلك سيكون هنالك 

إلــى صفوف طــرابــزون ســوبــرت مــن ليفربول 
اإلنكليزي با أي فريق حاليًا.

ــام  ــ قـ اإلنـــــكـــــلـــــيـــــزي  االتــــــــحــــــــاد  أن  ــــت  ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ
بــاالســتــئــنــاف ضـــد الــحــكــم الــــذي صـــدر بحق 
عن  بإيقافه  يقضي  الــذي  دانييل ستوريدج، 
منافسات الكرة ملدة أسبوعني، مع دفع غرامة 
ـــ75 ألـــف جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، ما  مــالــيــة تــقــدر بــ
جعل العقوبة تتضاعف بشكل كبير، وتصل 
الغرامة املالية إلى 150 ألف جنيه إسترليني، 
وتمديد فترة غيابه عن املاعب حتى يونيو/
حـــزيـــران املــقــبــل. وأردفــــــت أن قــضــيــة دانــيــيــل 
ستوريدج تعود إلى عام 2018، عندما طلب 
من شقيقه املراهنة على انتقاله إلى صفوف 
لكن  بـــاملـــعـــلـــومـــات،  وزوده  إشــبــيــلــيــة،  نـــــادي 
إلى  بعدها  ورحـــل  فشلت،  املنتظرة  الصفقة 

صفوف ويست بروميتش ألبيون.
وختمت أن القائمني على االتحاد اإلنكليزي 
ــرروا عــنــد معرفتهم بــمــا حــدث  لــكــرة الــقــدم قــ
ــره إلــى  بـــني دانـــيـــيـــل ســـتـــوريـــدج وشــقــيــقــه جــ
املحاكم، حتى ينال عقابه العادل على ارتكابه 
ينال  وجعله  املراهنات،  قوانني  في  خروقات 

عدد من املباريات الدولية بني املنتخبات التي 
ســتــســافــر مـــع العــبــيــهــا«. وتـــابـــع رئــيــس فيفا 
حديثه: »أعتقد أنه يتعني علينا السيطرة على 
فهم  والحكومات؛  املؤسسات  وكذلك  الوضع 
الذين سيتخذون القرارات بشأن ما سيسمح 
بــه ومـــا الـــذي لــن يسمح بـــه. قــلــقــون؟ ال داعــي 
للذعر، أنا شخصيًا لست قلقًا، لكن يجب أال 
نقلل من شأن املشكلة الكبيرة. ُقل إنها ليست 
شيئًا، لكن على الجميع اتباع التعليمات التي 
ردًا على ســؤال  أمــا  املستقبل«.  فــي  سنقدمها 
حول خطورة تنظيم بطولة »يورو 2020« في 
موعدها، فأجاب جياني إنفانتينو بقوله: »ال 
أستبعد أي شــيء فــي الــوقــت الحالي. آمــل أال 
نتحرك في هذا االتجاه. أعتقد أنه سيكون من 
الصعب حظر املنافسة على املستوى العاملي 

 بلد«.
ّ

ألن الوضع مختلف لكل
بــدوره، قال أليكسي سوروكني عضو اللجنة 
التنفيذية في االتحاد األوروبي لكرة القدم، إنه 
ال يوجد »ذعــر« بني مسؤولي »يويفا« حول 
إمكانية تعرض بطولة »يورو 2020« للخطر 
في  املستجد  كــورونــا  فــيــروس  تفشي  بسبب 
عدد من البلدان في القارة العجوز، مؤكدًا أنه 
القارية في موعدها  واثــق من إقامة املسابقة 
خال الصيف املقبل كما هو مخطط لها، على 

الرغم من ازدياد حاالت اإلصابة بالوباء.
ــي مــوعــد  فــ يـــوجـــد أي تــغــيــيــر  وأضـــــــــاف: »ال 
ــــورو 2020، ونـــحـــن نـــواصـــل الــعــمــل  بــطــولــة يـ
على جميع االستعدادات لها. لم يتبق سوى 
بضعة أشــهــر، ونــحــن نــبــذل قــصــارى جهدنا 

العقاب املنتظر. بــدوره علق ستوريدج، على 
قرار االتحاد اإلنكليزي، الذي أوقفه عن لعب 
املقبل،  القدم حتى شهر يونيو/حزيران  كرة 
بسبب اختراق قواعد املراهنات، عبر تسجيل 
ــي مـــواقـــع  مـــصـــور عـــبـــر حـــســـابـــه الـــرســـمـــي فــ

التواصل االجتماعي.
ــول إنــهــا  ــد فــقــط أن أقــ ــ ــال ســـتـــوريـــدج: »أريـ وقــ
العامني  مــدار  على  جــدًا  عملية طويلة  كانت 
املــاضــيــني، ومـــن الــصــعــب الــتــركــيــز عــلــى كــرة 
الــقــدم الــخــاصــة بــي، لقد كــانــت أيــضــا بضعة 
أيام مجنونة، لكي نكون منصفني«، مضيفًا: 
»سأستمر في مواصلة الحمات حتى يتمكن 
العــبــو كــرة الــقــدم مــن التحدث إلــى عائاتهم 
التعرض  دون  بحرية،  املقربني  وأصدقائهم 
لــخــطــر حــقــيــقــي، يـــجـــب أن تـــتـــوقـــف شـــركـــات 
ــة وعـــمـــلـــيـــة قـــــــدرة األشـــــخـــــاص عــلــى  ــنــ ــراهــ املــ

املراهنة على انتقال الاعبني لألندية«.
وأردف: »على الرغم من أن لجنة االستئناف 
قد أدركت أنني لم أراهن، إال أنني كنت ال أزال 
مهتما، لقد كان أمرا مخيبًا لآلمال ومزعجا 
للغاية بالنسبة لي أن أسمع أخبارا مفادها 
أن لجنة االستئناف نقضت الحكم األصلي«.

أنا  لــي،  بالنسبة  »األمــر مدبر  وختم حديثه: 
مــنــزعــج تــمــامــًا حـــول هـــذا املـــوضـــوع، انتهى 
مــوســمــي، أشــعــر بــعــدم االرتـــيـــاح، وال أعتقد 
الــصــواب بالنسبة لي مواصلة قبول  أنــه من 
املــســاهــمــة فيه  فــريــق ال يمكنني  مـــن  املـــرتـــب 
بــســبــب الــحــظــر، كــمــا وصــلــت إلــــى اتـــفـــاق مع 

طرابزون سبور إلنهاء عقدي«.

الكروية«،  الجماهير  من  عدد  أكبر  الستقبال 
مــوضــحــًا أن االتـــحـــاد األوروبـــــــي لــكــرة الــقــدم 
من  وينتظر  مستمر،  مراقبة  بموجز  يحتفظ 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة وحـــكـــومـــات الــــدول 
األعـــضـــاء جــمــيــع الــتــوجــيــهــات الـــتـــي ســتــأتــي 

منها. لكن على الرغم من تصريحات أليكسي 
ســـوروكـــني عــضــو الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة، إال أن 
ــي لــكــرة الــقــدم )يــويــفــا(، أبلغ  االتــحــاد األوروبــ
جــمــيــع مــوظــفــي الــعــمــلــيــات غــيــر األســاســيــني 
بعدم السفر لحضور االجتماع في العاصمة 

الــهــولــنــديــة أمـــســـتـــردام، بــســبــب االحــتــيــاطــات 
الكبيرة املفروضة حاليًا في الدول األوروبية، 
على أثر تفشي فيروس كورونا املستجد في 

»القارة العجوز«.
ــــادي يــوفــنــتــوس أن  مـــن جــهــة أخـــــرى، أعـــلـــن نـ
مــبــاراة إيـــاب الـــدور نصف النهائي مــن كأس 
إيطاليا بكرة القدم مع ضيفه إي سي ميان 
ســتــكــون مــغــلــقــة بـــوجـــه املــشــجــعــني الــقــادمــني 
من املناطق األكثر تضررًا من تفشى فيروس 

كورونا املستجد.
 وبـــرر نـــادي يــوفــنــتــوس، فــي بــيــان لـــه، قـــراره 
اإليــطــالــيــة بشأن  الــحــكــومــة  تبنته  بــمــرســوم 
إجـــــراءات مــكــافــحــة الــفــيــروس املــنــتــشــر، الــذي 
مناطق  مــن  املــنــظــم ملشجعني  الــتــنــقــل  يحظر 
ــا، وفــيــنــيــتــو، وإمــيــلــيــا رومـــانـــيـــا،  ــبـــارديـ لـــومـ
وكـــذلـــك مـــن مــقــاطــعــات ســـافـــونـــا، وبــيــســارو، 
وأوربينو حتى الثامن من شهر مارس/ آذار 
الــحــالــي. ولــفــت بــيــان »الــســيــدة الــعــجــوز« إلى 
إبــراز  التذاكر  أنــه سُيطلب من جميع حاملي 
الذي  املكان  إلى  وثيقة هوية تشير بوضوح 
يعيشون فيه. وأشــار إلــى أنــه في حــال كانت 
للمنظمني شكوك حول مكان إقامة املشجعني 
امللعب.  دخــول  من  ُيحرمون  الفعلية، فسوف 
باكرًا  الحضور  الجماهير  من  البيان  وطلب 
لــتــســهــيــل تــنــفــيــذ اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة في 
مباراة  في  تعادال  قد  الفريقان  وكــان  امللعب. 
الـــذهـــاب الــقــويــة الـــتـــي أقــيــمــت بــيــنــهــمــا على 
ملعب »ســان ســيــرو« بهدف ملثله فــي 13 من 

شهر فبراير/ شباط املاضي.

إنفانتينو يدّق ناقوس الخطر بسبب فيروس كوروناإيقاف ستوريدج أربعة أشهر بسبب قضية مراهنات
اعتبر المهاجم دانييل 

ستوريدج أنه لم يتورط 
بقضية المراهنات وتم 

تدبير األمر بحقه

باتت الجماهير 
العالمية متخوفة من 

إمكانية إلغاء بطولة 
»يورو 2020« المقبلة

)Getty( فسخ نادي طرابوزن سبور عقد دانييل ستوريدج

)Getty/المصري محمد علي توج بفضية وهو العربي الوحيد الذي حقق ذلك )جو كالمار

المغربي محمد ربيعي آخر العرب المتوجين بميدالية برونزية )يوري كورتيز/فرانس برس(

)Getty/إنفانتينو ال يستبعد  التأجيل )جوزيبي كاكاجي

مباريـات
      األسبـوع

حسين غازي، قتيبة خطيب

يـــــــــواصـــــــــل املــــــــاكــــــــمــــــــون الــــــعــــــرب 
اســــتــــعــــداداتــــهــــم فـــــي مـــعـــســـكـــرات 
مغلقة، من أجل املشاركة في دورة 
األلـــعـــاب األوملـــبـــيـــة فـــي الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة 
على  وأعينهم  املقبل،  الصيف  خــال  طوكيو 
الـــوصـــول إلــــى مــنــصــات الــتــتــويــج، وتحقيق 
امليداليات، وعلى رأسها الذهبية، التي يبقى 
الوحيد  سلطاني  حسني  الــراحــل  الــجــزائــري 

الذي حققها في عام 1996.
من  سلطاني  حسني  الجزائري  املاكم  تمّكن 
تحقيق امليدالية الذهبية األوملبية في الدورة 
عــام 1996  األميركية  أتانتا  أقيمت في  التي 

العرب 
والمالكمة

إنجازات في تاريخ األولمبياد

حقق العرب العديد من اإلنجازات على مستوى 
الرياضات  من  واحدة  لكن  األولمبية،  األلعاب 
األصعب كانت المالكمة. وهنا نبرز األسماء التي 

وقفت على منصة التتويج تاريخيًا

تقرير

بعدما  كيلوغرامًا(،   57-54( الريشة  وزن  في 
ــاري تــونــتــشــو  ــغـ ــلـ ــبـ ــّلـــب عـــلـــى مـــنـــافـــســـه الـ تـــغـ
أقيمت  التي  النهائية  املــبــاراة  في  تونتشيف 

بينهما.
لكن حلم الراحل حسني سلطاني شهد نهاية 
مأساوية في عام 2002، عندما ُفقد االتصال 

ــن األنــــظــــار، لــتــجــد الــســلــطــات  ــه واخـــتـــفـــى عـ بـ
الــفــرنــســيــة فـــي مــديــنــة مــرســيــلــيــا جــثــتــه على 
الجماهير  الكبير وســط  الــحــزن  ليعّم  أثــرهــا، 
الجزائرية، بعدما فقدت أحد أبطالها في عالم 

املاكمة.
وانـــتـــظـــرت الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة حــتــى دورة 
العاصمة  فــي  أقيمت  التي  األلــعــاب األوملــبــيــة 
اليونانية أثينا عام 2004 لرؤية إنجاز يفوق 
اللون البرونزي، عندما نجح املاكم املصري 
محمد علي بخطف امليدالية الفضية، على أثر 
انتصاره على خصمه الكوبي ميشيل لوينز 
في الدور نصف النهائي بوزن 91 كيلوغرامًا، 
لكن في املواجهة النهائية وجد املصري نفسه 
ُمجبرًا على االنسحاب أمام الروسي ألكسندر 

بوفتكي، بسبب اإلصابة التي لحقت به.
أما املاكم املغربي محمد ربيعي، فيعتبر آخر 
التتويج،  منصات  إلــى  وصلوا  الذين  العرب 
البرونزية في  امليدالية  بعدما تمكن من نيل 
دورة األلـــعـــاب األوملــبــيــة فــي مــديــنــة ريـــو دي 
جــانــيــرو فــي عـــام 2016، رغـــم الــخــســارة أمــام 
منافسه األوزبكي شكرام جياسوف بحصيلة 

30 نقطة مقابل 27 بإجماع الحكام.
الراحل حبيب  التي ُيعد املاكم  وإلــى تونس 
أبــرز أسمائها، بعدما رســخ في  أحــد  قلحية 
ذاكــــــرة الــجــمــاهــيــر الــعــربــيــة حـــني تــمــّكــن من 
الـــحـــصـــول عــلــى املـــيـــدالـــيـــة الـــبـــرونـــزيـــة لـــوزن 
األلــعــاب  فــي دورة  كــيــلــوغــرامــًا  مــا دون 63.5 
األوملبية التي أقيمت في العاصمة اليابانية 
ريـــاضـــي  أول  لــيــصــبــح   ،1964 ــام  ــ عـ طـــوكـــيـــو 
يجلب ميدالية أوملبية لباده، لكنه عانى قبل 

وفاته في عام 2011 من مرض الزهايمر.
ونــبــقــى فـــي تــونــس مـــع الــبــطــل اآلخــــر فتحي 
في  البرونزية  امليدالية  الــذي حاز  امليساوي، 
أقــل من 63.5 كغم في أتانتا األميركية  وزن 
عام 1996، لكنه اعتزل الرياضة في عام 2001، 

بسبب إصابة في إحدى عينيه.
وإلــــى املـــاكـــم الـــجـــزائـــري حــمــد عـــالـــو، الـــذي 
أيـــلـــول عــــام 1973،  يــــوم 28 ســبــتــمــبــر/  ولــــد 
وشارك في دورة األلعاب األوملبية عام 1996، 
لــكــنــه لـــم يــنــجــح فـــي الــــوصــــول إلــــى مــنــصــات 
الــتــتــويــج، لينتظر أربــعــة أعــــوام كــامــلــة حتى 
عاد مرة أخــرى إلى املنافسة التي أقيمت في 
واستطاع   ،2000 األسترالية  سيدني  مدينة 
الــحــصــول على املــيــدالــيــة الــبــرونــزيــة فــي وزن 

خفيف الوسط.
من جانب آخــر، ُيعد مصطفى موسى واحــدًا 
ــزائـــريـــني، إذ حقق  مـــن أشـــهـــر املـــاكـــمـــني الـــجـ
ميدالية في لوس أنجليس عام 1984، حينها 

حبيب قلحية صاحب 
أول ميدالية بالمالكمة 

بطوكيو 1964

حسين سلطاني العربي الوحيد المتوج بذهبية أولمبية توفي عن عمر يناهز 29 عامًا )عمر توريس/فرانس برس(

ــارك املـــاكـــم الـــجـــزائـــري نــظــيــره األمــيــركــي  ــ شـ
إيــفــانــديــر هــولــيــفــيــلــد املـــركـــز الــثــالــث وحــمــل 

البرونزية في الوزن الثقيل.
كــانــت مــيــدالــيــة مــوســى، الــبــالــغ مــن الــعــمــر58 
عامًا، حينها أول إنجاز للجزائر في األوملبياد 
على مّر التاريخ قبل توالي امليداليات الحقًا، 
وهــــو الــــذي ولــــد فـــي وهـــــران يــــوم 2 فــبــرايــر/ 
شباط 1962، لكنه لم ينجح بعد دخول عالم 
االحتراف، إذ خسر في 4 مناسبات من أصل 

4، كانت في 1988 و1992 وكذلك في 2004.
وعــلــى خــطــاه ســـار أيــضــًا املـــاكـــم الــجــزائــري 
مــن تحقيق  تــمــّكــن  الـــذي  اآلخـــر محمد زاوي 

األلعاب  للجزائر والعرب في بطولة  ميدالية 
األوملبية بأتانتا عام 1996 في وزن تحت 75 
كيلوغرامًا، وهــو الــذي ولــد يــوم 21 أكتوبر/ 
تشرين األول عام 1975 في سيدي بلعباس، 
ــــذي اخـــتـــص فـــي وزن الــوســط  لــكــن املـــاكـــم الـ
البالغ من العمر 44 عامًا حاليًا، بات محترفًا 
في عام 2003 قبل أن يعتزل الرياضة في عام 
2004 بــســجــٍل حــمــل 3 انــتــصــارات وتــعــادلــني 
وهزيمتني. وعلى طريقة بقية املاكمني نجح 
ــم املـــصـــري مــحــمــد الــســيــد فـــي تحقيق  املـــاكـ
البرونزية في عام 2004 بالدورة التي أقيمت 
في أثينا، بعدما خرج من نصف النهائي في 

بــرونــزيــة فـــي األوملـــبـــيـــاد عــيــنــه بــــوزن 57-71 
ــارك املـــركـــز  كـــغـــم أي املـــتـــوســـط، حــيــنــهــا تــــشــ
الثالث مع املاكم البورتوريكي أريستيديس 
أول جزائري يحقق  أيضًا  وبــات  غونزاليس، 
مــيــدالــيــة لــبــاده فــي األوملــبــيــاد، بــاعــتــبــار أنــه 
خــاض اللقاء في اليوم نفسه الــذي تــوج فيه 

مصطفى موسى كذلك.
ولد زاوي يوم 14 مايو/ أيــار 1960 في قرية 
تدعى زاوية اليعقوبي بوالية تلمسان، انتقل 
بعدها مع عائلته إلى فرنسا، وبدأ باملاكمة 
هناك. وبطبيعة الحال ال ُيمكن نسيان املاكم 
الــذي حقق بــدوره  الجزائري محمد بــحــاري، 

الـــذي كــان ســيــواجــه فيه البياروسي  الــنــزال 
فــيــكــتــار زويـــيـــف بــــوزن )81-91 كـــغـــم(، وذلـــك 
بسبب الفحص الطبي الذي خضع له، إذ ُمنع 

من املشاركة بسبب كسر في يده.
وفي 2004 استطاع املصري أحمد إسماعيل 
الـــفـــوز بــبــرونــزيــة وزن الــخــفــيــف الــثــقــيــل )81 
كــغــم(، وهــو الــذي ولــد يــوم 21 أكتوبر 1975، 
وســار على نهج جــده املاكم محمد الشامي 
ــــذي اشــتــهــر فـــي بـــطـــوالت الــعــالــم الــخــاصــة  الـ
بالجيش، مع العلم أنه استطاع الظفر في عام 

2004 بذهبية أفريقيا للماكمة.
كــان محمد  إذ  املاكمني،  مع  ونتابع رحلتنا 

عــشــيــق أول مـــن رفــــع اســــم املـــغـــرب بــاملــاكــمــة 
خال أوملبياد برشلونة 1992 بــوزن 54 كغم 
الثالث، وهــو من  )الــديــك( بعدما حقق املركز 

مواليد األول من فبراير/ شباط 1965.
وبــطــبــيــعــة الـــحـــال كــشــفــت لــنــا األســـمـــاء الــتــي 
وردت ســابــقــًا تــفــوق عـــرب أفــريــقــيــا فـــي هــذه 
الرياضة، لكن املاكم السوري ناصر الشامي 
من  الوحيد  العربي  يعتبر  إذ  الــقــاعــدة،  كسر 
أوملبية  ميدالية  اســتــطــاع حصد  الـــذي  آســيــا 
في املاكمة، وكان ذلك اإلنجاز في عام 2004 
بــأثــيــنــا، مــع الــعــلــم أنـــه كـــان قــد تـــوج ببطولة 

آسيا في العام عينه.
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رياض الترك

ــو مــيــســي عـــلـــى أرض  مــيــســي هــ
يـــرواغ  بــالــكــرة،  املــلــعــب، يحتفظ 
ُيــســدد، يصنع  أكثر،  أو  مدافعني 
الــذي يخلق املساحة  الــاعــب  وُيسجل. هــو 
لنفسه دائـــمـــا، ويــشــق طــريــقــه نــحــو املــرمــى 
بنجاح وبأكثر الطرق عبقرية في كرة القدم. 
لـــكـــن األرجـــنـــتـــيـــنـــي يــعــيــش فــــي »كــــابــــوس« 
وحيدًا  أحيانا  برشلونة جعله  مــع  مــؤخــرًا 

ميسي... معزول

يعيش األرجنتيني ليونيل ميسي فترة صعبة مع برشلونة، لم يظهر كثيرًا على أرض الملعب، 
ولم يُسجل أهدافًا ضد نابولي اإليطالي وريال مدريد في »الكالسيكو«. لقد وجد نفسه وحيدًا 
على البساط األخضر دون مساندة أو دعم من أحد على صعيد التفاهم أو التمريرات المتبادلة
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تقرير

ومعزواًل على أرض امللعب. ورغــم أنه مثًا 
أمــام نابولي  الــفــرص  صنع لزمائه بعض 
ــام ريــــال  ــ ــــرص أمــ ــــدة فـ ــلـــق عـ اإليــــطــــالــــي، وخـ
مـــدريـــد وأهــــدرهــــا بــغــرابــة شـــديـــدة، إال أنــه 
من  للكثير  ويــفــتــقــد  حقيقية  ــة  أزمــ يــعــيــش 
أنــه يشعر  امللعب، حتى  زمــائــه على أرض 
بالوحدة بعدم الحصول على املساحة التي 
يــعــشــقــهــا، والـــتـــي ُيـــبـــدع فــيــهــا كــالــعــادة مع 

النادي »الكتالوني«.
فهو  انتقاده مهما حصل،  يمكن  وطبعا ال 

فعله  ومــا  بالجميع،  مقارنًة  دائما  األفضل 
في السنوات املاضية لبرشلونة خصوصا 
كاف لتقديسه. املشكلة ليست فيه تحديدًا، 
بل كل ما حول ليونيل من فريق، مجموعة، 
تأكيد  بــكــل  الــجــمــهــور  ألن  وإدارة،  العــبــني 

وراءه دائما مهما كلف األمر.

خلق المساحة له
مــيــســي يــخــلــق املـــســـاحـــة لــنــفــســه لــصــنــاعــة 
ــا يــفــعــلــه  ــ ــلـــى املـــــرمـــــى، هــــــذا مـ الــــخــــطــــورة عـ
ــادر عــلــى فــتــح املــســاحــة  دائـــمـــا. هـــو العـــب قــ
ــاع املــنــافــس بــالــطــريــقــة الــتــي  ومــهــاجــمــة دفــ
يــجــدهــا مــنــاســبــة دون تــعــقــيــدات. لــكــن في 
ــات امُلــــعــــقــــدة تــكــتــيــكــيــا والـــصـــعـــبـــة،  ــاريــ ــبــ املــ
يحتاج األرجنتيني ملساندة من زمائه ألن 
أي العب في العالم وحتى لو كان ال يمكنه 
ــده، هـــو يــحــتــاج  قـــيـــادة فــريــق بــأكــمــلــه لـــوحـ

ملساندة دائما.
مؤخرًا، لم يجد تلك املساندة الصحيحة من 
زمائه، لم يفتح الاعبون امللعب جيدًا لكي 
يحصل عــلــى املــســاحــة، والــحــديــث هــنــا عن 
مــدريــد تحديدًا.  ــال  وريـ نــابــولــي  مواجهتي 
أمــــام دفــــاع مــنــظــم ُيــعــانــي »الـــبـــرغـــوث« في 
مسألة املراوغة والتسديد وحتى التسجيل، 
وهـــو هــنــا بــحــاجــة لبعض املــســاحــات التي 
ــاع مــنــظــم وُمــغــلــق،  ــ ــام دفـ ــ ُتــصــبــح نـــــادرة أمـ
لــه ســوى زمــائــه في  لــن يخلقها  وبالتالي 

خط الوسط والهجوم.
وهــنــا يــأتــي دور الــتــفــاهــم واالنـــســـجـــام مع 
إصابة  ظــل  فــي  امللعب،  أرض  على  ليونيل 
لــويــس ســـواريـــز وغـــيـــاب عــثــمــان ديمبيلي 
وكأن  كثيرًا،  غريزمان  أنطوان  تأقلم  وعــدم 
قــادرًا على تمويله بالكرات  لم يعد  الفريق 

التي يريدها ويصنع منها الفارق دائما.

التفاهم واالنسجام
ربما يفتقد ميسي كثيرًا لعنصري التفاهم 
املتواجدين حاليا  الاعبني  واالنسجام مع 
ــًا أيـــــــام تـــواجـــد  ــثـ ــمـ ــلـــى أرض املــــلــــعــــب. فـ عـ
املهاجم األوروغواياني لويس سواريز، كان 
أفضل العــب في العالم ُيمرر دون أن ينظر 
حــتــى، ويــتــلــقــى الــتــمــريــرة امُلـــعـــادة مــبــاشــرًة 
مــن ســواريــز الـــذي صــنــع رفــقــتــه الكثير من 
الــلــوحــات الــكــرويــة الــجــمــيــلــة فــي الــســنــوات 

املاضية.
فـــي فــتــرة تـــواجـــد نــيــمــار مـــثـــًا، كـــان نيمار 
ــا املـــســـانـــدة فـــي الـــهـــجـــوم، هــنــاك  يــجــد دائـــمـ
دائـــمـــا مـــن يــفــتــح املـــســـاحـــة لــــه، ويــخــلــق له 
خــيــارات للتمرير أكــثــر وفـــراغ يــركــض فيه، 
ويــصــنــع الــهــجــمــات الــســريــعــة وُيــســقــط أي 
مــدافــع مهما كــانــت قــوتــه.  كما أن الجميع 

فشل ميسي 
في التسجيل أمام 

نابولي وريال مدريد

فينوس ويليامز تودع بطولة 
مونتيري المكسيكية من الدور األول

ودعت األميركية فينوس ويليامز بطولة مونتيري 
أمــام  بعد سقوطها  األول،  الـــدور  مــن  املكسيكية 
املصنفة  شميدلوفا،  كــارولــيــنــا  آنــا  السلوفاكية 
 -  6(  ،)4 -  6( لــواحــدة  199 عامليًا، بمجموعتني 
أن  3(، )6 - 3( فــي ساعتني و29 دقيقة. ورغــم 
فينوس، املصنفة األولى سابقًا و65 عامليًا حاليًا 
وبطلة »ويمبلدون« خمس مرات من قبل، والتي 
الـــ40 في يونيو/ حزيران املقبل،  ستكمل عامها 
لكنها سقطت بشكل  األولــى،  باملجموعة  ظفرت 
الثانية قبل أن تخسر  غير متوقع في املجموعة 
املجموعة الثالثة والحاسمة. وُيعد هذا االنتصار 
هو األول لشميدلوفا في عام 2020 ، إذ صرحت 
بعد املباراة: »إنه واحد من االنتصارات األهم في مشواري، خاصة أنه جاء أمام العبة 

كبيرة مثل فينوس«. 

المغربي معاذ حجي يستقيل  من االتحاد األفريقي  
لكرة  األفريقي  لالتحاد  العام  األمــني  منصب  من  استقالته  معاذ حجي  املغربي  قــدم 
القدم ألسباب شخصية، وذلك بحسب ما أعلن االتحاد القاري. وقال االتحاد األفريقي 
في بيان على موقعه الرسمي: »تقدم السيد معاذ حجي، األمني العام، باستقالته إلى 
رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، وقد قبلها. سوف يدعو الرئيس للجنة 
طوارئ من أجل تعيني أمني عام بالنيابة«. وتابع البيان »معلاًل قراره بأسباب شخصية، 
ومشيرًا الى ضرورة العودة الى املغرب في أقرب وقت ممكن، طلب السيد معاذ حجي 
قــوانــني االتحاد  ذلـــك«. وتــفــرض  الرئيس على  اختصار إشــعــار االستقالة، وقــد وافــق 
التنفيذية،  اللجنة  الى أعضاء  الطلب  أن يقدم  التعيني،  أو  القاري في حــاالت االستقالة 
القدم  لكرة  األفريقي  االتــحــاد  أعلن رئيس  »ولــذلــك،  البيان، مضيفًا  أشــار  مــا  بحسب 
أن لجنة الــطــوارئ سُتعَقد فــي أقــرب وقــت ممكن لتعيني أمــني عــام بــاإلنــابــة«. واستلم 
حجي هذا املنصب في شهر نيسان/ إبريل 2019 بعد إقالة املصري عمر فهمي، وهو 
امللكية  القدم. خدم من قبل في عدة مهام بالجامعة  شخصية معروفة في عالم كرة 
املغربية لكرة القدم، من بينها املدير اإلداري للمنتخبات الوطنية واملنسق العام املسؤول 

عن العالقات الدولية من 2014 إلى 2018.

مدرب ليبيا السابق يفتح النار على اتحاد
الكرة ويهدد باللجوء إلى »فيفا«

فتح مدرب املنتخب الليبي السابق جالل الدامجة 
الــنــار عــلــى االتـــحـــاد الــلــيــبــي لــكــرة الـــقـــدم، بسبب 
ــتــأخــر فـــي مــنــحــه مــســتــحــقــاتــه طــــوال الــفــتــرات  ال
التي قضاها مدربًا للمنتخب. وقال الدامجة في 
»العربي الجديد«، إنه يحمل املسؤولية  تصريح لـ
آلخر ثالثة مجالس أشرفت على االتحاد الليبي 
فترة  في  الليبي  املنتخب  درب  كونه  القدم،  لكرة 
تولي أنور الطشاني سنة 2016 وصواًل إلى فترة 
جــمــال الــجــعــفــري ســنــة 2017 ومـــن ثــم عـــاد في 
سنة 2019 بطلب من رئيس االتحاد الحالي عبد 
لجنة  قبل  مــن  ترشيحه  بعد  الشلماني  الحكيم 
املنتخبات العامة. وكشف الدامجة أنه منح فرصة أخيرة لالتحاد الحالي قبل أن يقرر رفع 
دعوة قضائية إلى »فيفا« للمطالبة بمستحقاته، مشيرًا إلى أنه بات يشعر بعدم التقدير، 
للتهميش  الليبية نظرًا  الجنسية  وكأنه ليس مدربا وطنيا والعبا دوليا سابقا ويحمل 
الليبية، متسائاًل »هل يريد منا املسؤولون عن  الذي لقيه من املسؤولني عن كرة القدم 
الكرة التنازل عن جنسيتنا األصلية والتجنيس مع إحدى الدول التي تحترم مدربيها، 
ليبيا وحصلوا  الذين دربــوا منتخب  املدربني األجانب  لكل  املبالغ فيه  بخالف االحترام 
على كافة حقوقهم دون عناء«. وكان االتحاد الليبي لكرة القدم قد تعاقد، يوم 24 تشرين 
األول/ أكتوبر 2019، مع املدرب التونسي فوزي البنزرتي لإلشراف على املقاليد الفنية 
للمنتخب الليبي خلفا للدامجة الذي تمت إقالته عقب خسارة التصفيات املؤهلة للشان 
أمــام تونس فــي شهر أيــلــول/ سبتمبر مــن الــعــام املــاضــي، بحسب وصــف االتــحــاد. في 
املقابل، أكد الدامجة أنه لم يتلق أي قرار بإقالته إلى حني تم اإلعالن عن املدرب الجديد 
الذي يتولى اآلن تدريب منتخب ليبيا ملدة 6 أشهر قابلة للتجديد، بعد نهاية شهر آذار/ 

مارس الحالي، موعد نهاية التعاقد مع البنزرتي.

نــهــائــيــات فــي خــمــس بــطــوالت، حــيــُث أنــهــى مــشــاركــتــه في 
الثاني، كما ُتوج بلقب  البرازيل املفتوحة في املركز  بطولة 
لقبه  وحــقــق   .2019 عــام  الترابية  للمالعب  أميركا  بطولة 
الثاني في بطولة »بي إم دبليو« في نفس العام، وهو قادر 
على تحقيق أول لقب له في منافسات عام 2020، وتحديدًا 

في بطولة »كوردوبا« عام 2020.
يــبــلــغ طـــول الــالعــب كــريــســتــيــان غــاريــن مــتــرًا و85 سنتم 
وأصــبــح العــبــا محترفا فــي عــام 2013، وهــو يلعب باليد 
ألف  و160  مليونان  قــدرهــا  مالية  أربــاحــًا  وحــقــق  الُيمنى 
دوالر أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي«، حقق الالعب 
انتصارات  بنسبة  خــســارة   45 مقابل  فــوزًا   52 التشيلي 

بلغت 53%، وهو يحتل اليوم املركز الـ 18.
وفي منافسات »الغراند سالم« لفئة الفردي، خرج غارين 
الثاني في بطولة أستراليا املفتوحة عام 2020،  الــدور  من 

املفتوحة عام 2019،  الثاني في بطولة فرنسا  الــدور  ومن 
وخرج غارين من الدور األول في بطولة »ويمبلدون« أعوام 
الثاني في  الـــدور  2017، 2018 و2019، وكــذلــك خــرج مــن 
فئة  منافسات  وفــي   .2019 عــام  املفتوحة  أمــيــركــا  بطولة 
»الــفــردي«، حقق غــاريــن 7 انــتــصــارات مقابل 19 خسارة 
الـ  املركز  اليوم  انتصارات بلغت 26%، وهو يحتل  بنسبة 
254. وفي منافسات »الغراند سالم« فئة »الزوجي«، خرج 
عام  املفتوحة  فرنسا  بطولة  فــي  األول  الـــدور  مــن  غــاريــن 
2019، ومن الدور األول في بطولة »ويمبلدون« عام 2019، 
وكذلك من الدور األول في بطولة أميركا املفتوحة من نفس 
العام ويتقدم  العام. فهل ُيحقق غارين نتائج إيجابية هذا 
أنه واحد من  العاملي للرجال وُيثبت  في ترتيب التصنيف 

أفضل العبي التنس الشباب حاليًا.
رياض...

ُولد العب التنس التشيلي كريستيان غارين في 30 مايو/ 
أيار 1996. وصل إلى أعلى مركز له في التصنيف العاملي 
للرجال  العاملي  التصنيف  فــي   25 الـــ  املــركــز  احــتــل  عندما 
والذي وصل إليه في شهر شباط/فبراير عام 2020، وهو 
الفائز في بطولة فرنسا املفتوحة للصغار في عام 2013، 
املباراة  في  زفيريف  ألكسندر  الروسي  على  تفوق  عندما 

النهائية.
هو أصغر العب تنس تشيلي ُيحقق إنجازات في البطولة 
العاملية للتنس، عندما تفوق على دوسان اليوفيتش بعمر 
الـــ 16 سنة و8 أشــهــر، فــي الـــدور األول مــن بطولة »فــي تي 
ر« الدولية عام 2013. وحقق غارين 4 ألقاب في البطوالت 

الدولية وجميعها على األراضي الصلبة.
وفي بداية منافسات عام 2019، سجل غارين أفضل نتائج 
لــه فــي الــبــطــوالت الــتــي شـــارك فيها، حــني وصــل إلــى ثالثة 

كريستيان غـارين

على هامش الحدث

العب تنس تشيلي 
يحتل المركز الـ18 

في التصنيف 
العالمي للرجال

ميسي يُعاني 
من أزمة معنوية 
)Getty( مؤخرًا

مباريات   5 في  هدف  أي  ميسي  ليونيل  األرجنتيني  النجم  يُسجل  لم 
كريستيانو  البرتغالي  النجم  غادر  أن  منذ  وتحديدًا  متتالية،  »كالسيكو« 
رونالدو فريق ريال مدريد اإلسباني. ورغم أنه لم يُسجل أي هدف إال أن 
األرجنتيني صنع الكثير من األهداف لزمالئه في جميع المباريات. فهل 
الهيبة  لبرشلونة  ويُعيد  القادمة  المباريات  في  عافيته  النجم  يستعيد 
المدرب  رحيل  مع  حتى  تتغير  لم  والتي  الموسم،  هذا  المفقودة 

اإلسباني إرنستو فالفيردي.

5 »كالسيكو« دون تسجيل

وجه رياضي

الظهير  بني  الكبير  االنسجام  جيدًا  يعرف 
جوردي ألبا وبينه. فألبا كان يفتح الجهة 
ــُيـــســـرى تــمــامــا ويـــركـــض خــلــف األظـــهـــرة  الـ
لــيــتــلــقــى تــمــريــرة عــاملــيــة مـــن األرجــنــتــيــنــي، 
بــعــد ذلـــك يــنــطــلــق األخـــيـــر نــحــو الــعــمــق في 
ُيتابعها  ألبا  من  تمريرة  ويتلقى  املساحة 
في الشباك، هذه العملية التكتيكية صنعت 
الكثير من األهداف للنادي »الكتالوني« في 
الــســنــوات املــاضــيــة، وخــصــوصــا فــي موسم 

.2019-2018
لكن جـــوردي ألــبــا ُيــعــانــي مــؤخــرًا مــن سوء 
أداء ومستواه في تراجع مستمر، ولم يعد 
قـــــادرًا عــلــى تــمــويــلــه بــتــلــك الـــكـــرات امُلــمــيــزة 
التي لطاملا سجل منها األرجنتيني أهدافا 
جــمــيــلــة. وعــلــيــه ُيــعــانــي الـــاعـــب الـــيـــوم من 

مشكلة كبيرة في التمويل من زمائه.
ميسي يجد نفسه في مكان معزول، ال يجد 
املساحة التي يريدها ألن زماءه ال يفتحون 
له امللعب بالشكل املطلوب، لم يجد األظهرة 
التي تنطلق بسرعة وتصنع الفارق ثم ُتمرر 
له كرة ذهبية للتسجيل، ولم يجد التمويل 
من خط الوسط بالتمريرات السحرية التي 
أو خلف ظهر  املــســاحــة  فــي  ينطلق  تجعله 

املدافعني باستثناء كرات قليلة.

ضغط كبير ومسؤولية
مؤخرًا،  عليه  كبيرا  ضغطا  يضع  الجميع 
ُيـــطـــالـــبـــه بــتــقــديــم أفـــضـــل أداء لــه  الــجــمــيــع 
فـــي املــلــعــب عــلــى صــعــيــد صــنــاعــة الــفــرص 
والــتــســجــيــل، وبـــالـــتـــالـــي قـــيـــادة بــرشــلــونــة 
للفوز في املباريات. هذا األمر ُيحمله الكثير 
من الضغط ألنه الاعب الذي حمل النادي 

»الكتالوني« على كتفه لسنوات طويلة.
وفـــي هـــذا املــوســم تــحــديــدًا، يعيش ضغطا 
كبيرا ألن الفريق ُيعاني من األداء املتواضع 
على أرض امللعب، فقد أصبح الاعب يغيب 
في مباراة ويظهر في أخــرى ويعيش أزمة 
معنوية كبيرة. وبعض الصحف اإلسبانية 
ــن شــغــفــه  ــن أنـــــه فـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــ تـــتـــحـــدث عــ
املتتالية  الخيبات  بسبب  القتالية  وروحــه 
منذ إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
ضد ليفربول و»الريمونتادا« الشهيرة التي 
أقــصــت الـــنـــادي »الــكــتــالــونــي« مــن البطولة 

األوروبية. 
لــقــد قـــدم فــي املــوســم املــاضــي مــا لــم يقدمه 
فــي الــســنــوات األخـــيـــرة، قــاتــل عــلــى كــل كــرة، 
صــنــع أجــمــل األهــــــداف وســجــل الــكــثــيــر من 
ــا وصـــــل الـــفـــريـــق إلـــى  األهــــــــــداف. ولــــــــواله ملــ
ــا وكــان  ــ نــصــف نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبـ
األوروبــيــة  البطولة  نهائي  بلوغ  من  قريبا 
بعد غياب لسنوات. ليبقى السؤال هل هو 
اليوم معزول على أرض امللعب ويحتاج ملن 
ُيسانده بعد أن وصل إلى عمر الـ 32 سنة، 
أم أن فترة صعبة تمر على أفضل العب في 
العالم بسبب النتائج امُلخيبة وغياب الروح 

والشغف في الفريق؟

سجل البديل جاي كراودر 18 نقطة، وقاد ميامي هيت إلى الفوز على متصدر الدوري 
األميركي ملحترفي كرة السلة ميلووكي باكس )105 - 89(. ونجح العبو هيت في إغالق 
اليوناني  املاضي  للموسم  الـــدوري  في  العــب  افضل  على ضيوفهم، خصوصًا  املنافذ 
التاسعة  الخسارة  وهــذه  دقيقة.   31 في  فقط  نقطة   13 أنتيتوكونمبو صاحب  يانيس 
فقط مليلووكي في الدوري مقابل 52 فوزًا، فبقي متصدرًا للدوري بفارق كبير عن أقرب 
في  الفوز  وساهم   .)13-46( الغربية  املنطقة  متصدر  اليكرز  أنجليس  لــوس  منافسيه 

تعزيز ميامي هيت مركزه الرابع في املنطقة الشرقية مع 39 فوزا و22 خسارة.

صورة في خبر

ميامي يُسقط المتصدر ميلووكي

Wednesday 4 March 2020 Wednesday 4 March 2020
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متون األهرام
خريطة طريق إلى العالم اآلخر

القاهرة ـ محمد كريم

مـــــــتـــــــون األهـــــــــــــــــــــــرام، هـــــــــي أقـــــــــدم 
عرفتها  التي  الدينية  النصوص 
طــويــل  نــــص  وأول  ــيــــة،  اإلنــــســــانــ
فـــي تـــاريـــخ الـــكـــتـــابـــة.  وهــــي بـــذلـــك تسبق 
نـــصـــوصـــا ديـــنـــيـــة أخــــــرى عــرفــتــهــا مــصــر 
القديمة؛ مثل: »متون التوابيت« في عصر 
الــدولــة الــوســطــى، وكــتــاب املــوتــى املسمى 
بـــاســـم »كـــتـــاب الــــخــــروج فـــي الـــنـــهـــار« في 
عصر الدولة الحديثة. كما أنها من أوائل 
النصوص القديمة التي ذكرت في ثناياها 

أسطورة »أوزوريس«.
وجـــــدت هــــذه الـــنـــصـــوص مــكــتــوبــة بــالــلــغــة 
الهيروغليفي  وبــالــخــط  الــقــديــمــة  املــصــريــة 
الدفن والغرف املجاورة  ــرف 

ُ
على جــدران غ

لها، في تسعة من أهرامات الدولة القديمة 
هــي  ــــاد(،  ــيـ ــ املـ قـــبـــل   2181 ــــى  إلـ  2375 ــــن  )مـ
أهرامات امللوك: أونــاس، تتي، بيبي األول، 
مـــرنـــرع، بــيــبــي الــثــانــي، واملــلــكــات: ودجـــن، 
نــيــت، إيــبــوت زوجــــات املــلــك بــيــبــي الــثــانــي، 
املــلــك بيبي  وامللكة عنخ ســن بيبي زوجـــة 

)Getty( أقدم هذه النصوص يعود إلى القرن الـ25 قبل الميالد

العصر  أهـــرامـــات  أحـــد  إلـــى  األول، إضـــافـــة 
املــيــاد(،  قبل   2055-2181( األول  الــوســيــط 
وهــو هــرم املــلــك إيــبــي. تنقسم موضوعات 
هذه املتون إلى خمس مجموعات أساسية: 
االبتهاالت  الترانيم،  الــدرامــيــة،  النصوص 
ــدائـــح، الــنــصــوص الــســحــريــة، نصوص  واملـ
طــقــســيــة؛ مــثــل طــقــس فــتــح الـــفـــم، وتــقــديــم 
الـــقـــرابـــن، وطـــقـــوس الــتــطــهــيــر، والــتــبــخــيــر 
والــتــعــطــيــر. وهـــذه الــنــصــوص غــيــر مرتبة، 
وال تتسم بالتجانس في املوضوعات، كما 
أحيانا.  أفكارًا ورؤى متناقضة  مثل 

ُ
ت أنها 

يتحدث  ملعظمها  األســاســي  املحتوى  لكن 
عــن وجــود امللك فــي العالم اآلخـــر، وحياته 
األبدية، وأوصــاف العالم اآلخر، وتفاصيل 
استقبال املــلــك هــنــاك، وتــذكــر مــا يــتــزود به 
امللك في حياته األخرى من أسلحة ومابس 
بـــالـــتـــعـــاويـــذ  تــــمــــده  ــا  ــمـ كـ ومــــــــؤن،  وأدوات 
الازمة ضد املرض والعطش والحيوانات 

املتوحشة لضمان نجاح رحلته األخروية.
بــدأ اكــتــشــاف هــذه الــنــصــوص سنة 1881 
ــات الــفــرنــســي  ــريــ ــالــــم املــــصــ عــــن طــــريــــق عــ
ــيــــرو، الــــــــذي تــرجــمــهــا  ــبــ ــتــــون مــــاســ ــاســ جــ

للفرنسية، بعدها ترجمت املتون لألملانية 
واإلنكليزية والعربية. كان العالم األملاني 
ــّدم جــهــدًا كــبــيــرًا بجمع  كــــورت زيــتــه قـــد قــ
هذه النصوص وترجمتها في الفترة من 
1908 إلــى 1922، وهــذا العمل هو املصدر 

الرئيسي للدارسن حتى اآلن.
ويـــقـــول حــســن صـــابـــر، صــاحــب الــتــرجــمــة 
ــى الـــقـــرن  ــ ــعـــود إلـ ــا يـ الـــعـــربـــيـــة، إن أقـــدمـــهـ
ــــدت في  الــــــ25 قــبــل املـــيـــاد، تــلــك الـــتـــي وجـ
هــرم أونــاس بمنطقة سقارة. لكنه يرجح 
أن بــعــضــهــا عــلــى األقــــل كــتــب فـــي عــصــور 
سحيقة، ألنها تشير إلى حوادث تاريخية 
ــدم، إلــــى مـــا قــبــل تــوحــيــد  ــقــ مــوغــلــة فـــي الــ
القرن  إلــى  الــذي يعود  الشمال والجنوب، 
الـــــ31 قــبــل املـــيـــاد، كــمــا أنــهــا تــتــحــدث عن 

طقوس بدائية. 
ويــرى باحثون أن بعض هــذه النصوص 
الــعــتــيــقــة يعود  الــشــفــاهــيــة  الــطــبــيــعــة  ذات 
إلــى بداية عصر األســـرات، أمــا النصوص 
ــة فـــتـــعـــود إلـــــى عـــصـــر األســـرتـــن  ــيــ الــــدرامــ
الثانية والثالثة، في حن تنتمي األناشيد 
ومدائح اآللهة إلى عصر األســرة الرابعة، 

إلــى عصر  بالبعث  املرتبطة  والــنــصــوص 
االكتشافات  توالي  مع  الخامسة.  األســرة 
األثرية بلغ حجم املتون 759 نصا، مكتوبة 
باللغة املصرية القديمة، وهي لغة ال تزال 
الترجمات  اختلفت  ولــذلــك  دراســــة،  محل 
املــخــتــلــفــة عـــن هــــذا الــنــص الـــقـــديـــم. ويـــرى 
زاهــــي حــــواس أن الــطــريــق مـــا زال طــويــا 
ملعرفة ألغاز متون األهرامات وحلها على 
الـــرغـــم مـــن اكــتــشــافــهــا مــنــذ أكــثــر مـــن قــرن 
فــي مجملها نصوص  الــزمــان. لكنها  مــن 
ــة والـــبـــيـــان  ــبــــاغــ أدبـــــيـــــة تـــحـــتـــوي مـــــن الــ
والخيال والجمال ما يجعلها في صدارة 
ــة فــــي الـــقـــدم.  ــلـ ــنـــصـــوص األدبــــيــــة املـــوغـ الـ
تــقــول أول الــنــصــوص املـــدونـــة فــي املــتــون 
ــــوت« العظيمة  املــجــمــوعــة: )مـــا تــقــولــه »نـ
املضيئة: »امللك هو ابني البكر الــذي جاء 
مـــن رحـــمـــي، هـــو مــحــبــوبــي الـــــذي أرضـــى 
ــــدى املـــعـــبـــودات  ــــوت« هـــي إحـ ــ عــــنــــه«(. و»نـ
املــصــريــات الــقــديــمــات. أمـــا الــنــص األخــيــر 
ورقمه 759 فيقول: )أيها امللك انظر إلى ما 
فعلته لك. لقد أنقذتك من معترضيك، ولن 
حميتك  لقد  مهاجميك.  إلــى  أبـــدًا  أسلمك 
من »نوت كي نو« بفضل القوة املنفرة في 

وجهي(.
ومـــن أمــثــلــة الــنــصــوص الــتــي تــتــحــدث عن 
العالم اآلخر: )امللك تيتى لم يمت موتا بل 
جــاء معظما في األفـــق(، و)هيا أيها امللك 
إنك لم تسافر ميتا بل سافرت  »ونيس«، 
أن تعيش،  لكي يمكنك  لقد ســافــرت  حيا، 
ــمــــوت(، )إنـــــك لن  وإنـــــك لـــم تــســافــر لــكــي تــ

تموت، هنا امللك بيبى لن يموت(.

وجدت هذه النصوص 
مكتوبة باللغة املصرية 

القديمة وبالخط 
الهيروغليفي على 
رف الدفن 

ُ
جدران غ

في تسعة من أهرامات 
الدولة القديمة

■ ■ ■
تنقسم موضوعات 

هذه املتون إلى خمس 
مجموعات أساسية: 
النصوص الدرامية، 
الترانيم، االبتهاالت 
واملدائح، النصوص 
السحرية، نصوص 

طقسية

■ ■ ■
املحتوى األساسي 

ملعظم هذه النصوص 
يتحدث عن وجود 

امللك في العالم اآلخر، 
وحياته األبدية، 

وأوصاف العالم اآلخر

باختصار

متون األهرام، هي أقدم النصوص الدينية التي عرفتها اإلنسانية، وأول نص طويل في تاريخ الكتابة. وهي بذلك تسبق نصوصًا 
دينية أخرى عرفتها مصر القديمة. هنا، تصّفح في هذه النصوص وقصتها

هوامش

سما حسن

ــال الــصــغــيــر، الـــواقـــع على 
ّ
ــبــق اعـــتـــدت أن أرى مــحــل ال

نــاصــيــة الــشــارع الــتــي تفضي إلـــى بــيــتــي، خــاوًيــا من 
ا 

ً
الزبائن، ولكنني منذ يومني بدأت أملح تكالًبا وتهافت

من الزبائن على  باب املحل الذي ما إن رآني صاحبه 
الــعــجــوز، حــتــى تهلل وجــهــه، وهــمــس لــي بــكــلــمــاٍت لم 
ي،  أخـــرج عــدة كــمــامــات مــن درج ســرِّ أفهمها، ولكنه 
وقّدمها لي: سأبيعك الواحدة بأقل من سعر السوق. 
التي  امات  الكمَّ بيع  أنــه قد وجــد في  اكتشفت  وهكذا 
األســـواق، وسيلة  الــنــاس، وشّحت في  يتهافت عليها 
قوله،  حسب  فالناس،  يعانيه،  الــذي  الكساد  ملحاربة 

ر.
ُّ
تشتري الكّمامات أكثر مّما تشتري األرز والسك

إذن، أصبحت للكّمامات  سوقها السوداء، في بعض 
الــصــني مثال،  فــي  الــكــّمــامــات  أن  العربية، علًما  الــبــالد 
ا 

ً
مّجان ع  تــوزَّ املستجد،  كورونا  فيروس  منشأ  حيث 

على املواطنني. أّما في بالدنا فنحن نصنع من كل أزمة 
املــال، على حساب اآلخرين.  ح وتكديس  للتربُّ فرصة 
ويبدو أن هذا املسلك متوارث، منذ قديم الزمن، ففي 
 44 الطاعون  لوباء  تعّرضت مصر  اململوكي  العصر 
التجار،  البضائع  ــّرة، وارتــفــعــت األســعــار، واحــتــكــر  مـ

 مـــرة، وإْن لــم تــوجــد الــكــّمــامــات وقــتــهــا، ولكن 
ِّ

فــي كــل
ارين صارت تباع بمثقال الذهب، 

َّ
بعض أعشاب العط

وراجـــت الــخــرافــات واإلشـــاعـــات، كما فــي هــذا الــزمــن. 
السطحية، فقد راج، وقتها،  يــرثــون  الــعــرب  أن  ويــبــدو 
فزاد  الطاعون؛  أحد عالجات  الصيفي هو  البطيخ  أن 
ثمنه، وتضاعف؛ فبلغ ثمن نصف البطيخة خمسمائة 
السالطني  الــذهــب، فيما بحث  أْي مثقالني مــن  درهـــم، 
عن عالجات للوباء، حتى لو كانت خرافة، مثلما أشار 
أن يجمع 40  العزيز،  اململوكي  السلطان  أحدهم على 
ويقوم جميعهم  محمد،  اســم  يحملون  للقرآن  ــا 

ً
قــارئ

بتالوة القرآن الكريم، بصوت واحــد، من صالة ظهر 
الجمعة، حتى عصرها، في جامع األزهــر، وقد حدث 
اء، ودفع لهم األمــوال، وتجّمع  ذلك بالفعل، وأتى بالقرَّ
الناس؛ لسماعهم والتسبيح والدعاء، ولكن ذلك لم يزد 

الوباء إال انتشاًرا.
س واالزدحــــــــام ســاهــمــا فـــي انــتــشــار  بــالــطــبــع، الـــتـــكـــدُّ
املــرض، وقــد عــرض نجيب محفوظ، في الجزء األول 
من السيرة العاشورية في رواية »الحرافيش«، طريقة 
ة عاشور  الفتوَّ أيِّ وبــاء، حيث رحــل  بسيطة ملجابهة 
الناجي إلى الخالء، أو الجبل، هرًبا من زحام املدينة، 
ولــم ينصع لنصيحته  الــبــالد،  فــي  انتشر وبـــاء  حــني 

أوالده الثالثة، وكانوا شباًبا، وال زوجته األولى، وتبعته 
زوجــتــه الــثــانــيــة، وطــفــلــه الــرضــيــع. وفـــي هـــذه الطريقة 
عن  الــُبــعــد  وهـــي  بسيطة،  األوبــئــة حكمة  مــن  للنجاة 
ب العدوى. وقد ذكر ابن خلدون 

ُّ
أماكن االزدحام لتجن

ع العمرانيَّ هو سبب انتشار األوبئة، والسبب  أن التوسُّ
َوت، حسب تعبيره، يكون 

َ
هو فساد الهواء، ولذلك فامل

في املدن املوفورة العمران أكثر من غيرها بكثير«.
وقد دعا أئمة املساجد في العهد اململوكي سالطينهم 
السلطان  والــتــواضــع، فلبس  الــنــاس،  املظالم على  لــردِّ 
ة، ونزل عن فرسه، وذبح الذبائح  د( مالبس العامَّ )املؤيَّ

ة، وكأن رجال الدين   الله يكشف عنهم الُغمَّ
َّ

بيده؛ لعل
يــعــرفــون ظــلــم الـــســـالطـــني، واســتــئــثــارهــم بـــالـــثـــروات، 
إلــى حبسهن في  فــدعــوا  الــنــســاء؛  لــم ينسوا  ولكنهم 
الــربَّ  لعل  الطرقات؛  إلــى  الــخــروج  البيوت، ومنعن من 
ي 

ِّ
يرضى عــن عــبــاده، ويــرفــع الــبــالء، وذلــك أثــنــاء تفش

طاعون،عام  1437ميالدية، تحديدا.
انتشار أيِّ وبــاء يكشف حقائق البشر، كما يكشف 
ة،  والصحَّ املـــرض  إلــى  ونظرتهم  تفكيرهم،  سطحية 
الجنسية،  صينيِّ  شخص  على  بالضرب  فــاالعــتــداء 
ــدأ في  ــــوبــــاء بــ د أن ال ــرَّ ــجـ ــة عـــربـــيـــة؛ ملـ ــ يــعــيــش فـــي دولـ
ضت له  الصني، يكشف سذاجة التفكير، كذلك ما تعرَّ
تان يابانيتان، في رام الله، قبل أيام، من سخرية  شابَّ
ة، على الرغم من أنهن يعشن في  واستهزاء، من املــارَّ
انها عرب، منذ فترة طويلة؛ لطبيعة عملهن 

َّ
مدينة سك

الذين وجدوا  العرب  الزوجات واألزواج  أما  اإلنساني. 
ــي فـــيـــروس كــورونــا 

ِّ
فـــي انــتــشــار الــحــديــث عـــن تــفــش

ص من 
ُّ
 الــزوجــيــة، أو التخل

ِّ
 لــلــهــروب مــن عــش

ً
وســيــلــة

الشريك، فهذا بالطبع يكشف أن الحياة الزوجية واهية 
األركان، مثل بيت العنكبوت، ولكن أجمل ما في األمر 
هــو الــتــحــذيــر مــن تــبــادل الــقــبــالت فــي املــنــاســبــات، أو 

دونها؛ فال حب، أو تظاهر به، في زمن كورونا...

الحب في زمن كورونا

وأخيرًا

األجمل هو التحذير من 
تبادل القبالت في المناسبات، 

أو دونها؛ فال حب، أو تظاهر 
به، في زمن كورونا
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