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النووي اإليراني

شردت المعارك في مأرب مئات األسر اليمنية  )نبيل األوزاري/فرانس برس(

أعــلــنــت شــركــتــا »فـــايـــزر« و»بــيــونــتــيــك«، أمــس 
األربعاء، أّن لقاحهما املضاد لفيروس كورونا 
املستجد، فّعال بنسبة 100 في املائة، لدى صغار 
السّن، ممن تتراوح أعمارهم بني 12 و15 عامًا. 
بدء تطعيم  أملهما في  الشركتان عن  وعّبرت 
هـــذه الــشــريــحــة قــبــل الــعــودة املــدرســيــة املقبلة. 
وقالتا، في بيان، إّن تجارب املرحلة الثالثة التي 
الفئة »أظهرت  تلك  شملت 2260 شخصًا من 
فعالية بنسبة 100 في املائة، واستجابات قوية 
هما طلبتا من 

ّ
لألجسام املضادة«. وأوضحتا أن

السلطات املختصة ترخيص اللقاح للمراهقني. 

مــخــبــريــًا أيــضــًا، أظــهــرت دراســــة أمــيــركــيــة من 
املعدية،  واألمــراض  للحساسية  الوطني  املعهد 
املناعي  الجهاز  مكونات  مــن  مهمًا  مكونًا  أّن 
املعروف باسم »الخاليا التائية« التي تتصدى 
لإلصابة بكورونا، يحمي أيضًا من السالالت 
ــدرو ريـــد، الـــذي أشـــرف على  الــجــديــدة. وقـــال أنـ
ــة إلــى  ــافـ ـــظـــهـــر بــيــانــاتــنــا، بـــاإلضـ

ُ
ــة: »ت ــ ــدراسـ ــ الـ

أّن الخاليا  ــــرى،  الــنــتــائــج مــن املــجــمــوعــات األخـ
املصابني  لــدى  لــكــورونــا  تتصدى  الــتــي  التائية 
تمامًا،  تتعرف  األولــيــة  الفيروسية  بالسالالت 
في ما يبدو، على السالالت الرئيسية الجديدة 

الـــتـــي ُرصــــــَدت فـــي املــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، وجــنــوب 
خبراء  أعلن  جهتهم،  من  والبرازيل«.  أفريقيا، 
مختبَري  لقاَحي  أّن  العاملية،  الصحة  منظمة 
»ســيــنــوفــارم« و»ســيــنــوفــاك« الــصــيــنــيــني، ثبت 
هما 

ّ
أن هما آمنان وفعاالن ضد كورونا، غير 

ّ
أن

البيانات، في ما  إلــى مزيد من  ما زاال بحاجة 
يتعلق باملسنني واألشخاص الذين يعانون من 

أمراض أخرى.
ــادزور«  ــلــــخــــوزنــ بــــدورهــــا، قـــالـــت هــيــئــة »روســ
روسيا سجلت  إّن  الزراعية،  للرقابة  الروسية 
أول لــقــاح فــي الــعــالــم لــحــمــايــة الــحــيــوانــات من 

كورونا. وقالت الهيئة إّن اللقاح الجديد طّورته 
وحدة تابعة لها، وأطلقت عليه اسم »كارنيفاك 
اليمن، أول شحنة من  م 

ّ
- كــوف«. عربيًا، تسل

عبارة عن  للفيروس، وهي  املضادة  اللقاحات 
ــقــاح »أســتــرازيــنــيــكــا«.  360 ألـــف جــرعــة مـــن ل
ــيـــســـف«، فـــي بـــيـــان، إّن  وقـــالـــت مــنــظــمــة »يـــونـ
ــات وصـــلـــت إلـــــى مـــديـــنـــة عــــــدن، مــقــر  ــاحـ ــقـ ــلـ الـ
الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا، وهــي »الــدفــعــة األولــى 
اليمن  من 1.9 مليون جرعة سيحصل عليها 

مبدئيًا خالل العام الجاري«.
)فرانس برس، رويترز(

الحدث

واشنطن تسّرع مشاورات إحياء االتفاق
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ما هو مستقبل نظرية المؤامرة؟
»نبوءات« عديدة للمؤمنين بنظرية المؤامرة »كيو أنون«، وهم مؤيدون لدونالد 

ترامب، أخفقت خالل بداية العام الحالي، لكّن ذلك لم ينِه النظريّة. ]21[

استعادت إثيوبيا أمس 
لغة التهدئة بشأن أزمة 
سد النهضة بعد يوم 
من التصعيد الكالمي 

المصري.
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ال تقتصر محاولة إرســاء التسوية في ليبيا 
 السياسي فحسب بل يشّكل امللف 

ّ
على الشق

العسكري بندًا أساسيًا في ظل وجود خطوط 
تماس عدة واآلالف من املرتزقة في هذا البلد. 
وبينما تزداد الضغوط لتأمني سحب املرتزقة 
من ليبيا، تصطدم مسألة تشكيل آلية مراقبة 
لوقف إطالق النار وانسحاب املرتزقة بثغرات 
العديد والعتاد،  عدة، خصوصًا على صعيد 
بعدما تبني أن املقترح املتداول في أروقة األمم 
املــتــحــدة يــشــيــر إلـــى أن الــبــعــثــة ســتــتــألــف من 
خمسة عناصر أمميني وعشرة ليبيني. وتثير 
حول  دبلوماسيني  تــســاؤالت  املعطيات  هــذه 
ضعف عــديــد البعثة ومـــدى قـــدرة هــذا العدد 
املحدود من املراقبني في اإلشراف على الوقف 
 لــأعــمــال الــعــدائــيــة، ومــغــادرة نحو 20 

ّ
الــهــش

ألف مرتزق. 
ونــــقــــلــــت وكـــــالـــــة »فــــــرانــــــس بــــــــرس« عـــــن أحــــد 
الدبلوماسيني قوله: »هل سيجرون دوريات؟ 
هـــل ســيــلــزمــون مـــكـــتـــبـــًا؟«، مــضــيــفــًا أن هــنــاك 
تــفــهــمــًا لــــ«هـــاجـــس الــلــيــبــيــني فـــي عــــدم وجـــود 
 من املخيب 

ّ
عناصر أجنبية على امليدان، لكن

جدًا أن تصير هذه اآللية رمزية فقط«. وأبدى 

العسكري على  الوضع  »تثبيت«  من  خشيته 
األرض، وسأل: »ما الذي يحول دون استئناف 

الحرب األهلية، بوجود هذا العدد؟«.
مــع العلم أنــه فــي األســبــوع املــاضــي، تحدث 
ــتــــحــــدة إلــــــى لـــيـــبـــيـــا يـــان  مـــبـــعـــوث األمــــــــم املــ
ــاء مــغــلــق فــــي مــجــلــس  ــقـ ــــالل لـ كـــوبـــيـــتـــش، خـ
ــن، عـــن إيـــفـــاد خــمــســة مــراقــبــني مدنيني  ــ األمـ
البعثة يمكن  أميني غير مسلحني. وقــال إن 
أن تــتــشــكــل مـــن »خــمــســة زائــــد خــمــســة زائـــد 
خمسة، أي 15 عنصرًا في اإلجمال«. وأشار 
دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثالث 
مراحل أي »خمسة في كل مرة«. وسأل »هل 
؟ أم اإلشارة إلى 

ً
يقصد بذلك نشرًا متسلسال

يستخدمها  التي  ثالثة(  لكل  )واحــد  قاعدة 
وتعني  االنتشار،  عمليات  في  العسكريون 
وجــود عسكري في امليدان وثــان في الراحة 
وثــالــث يـــتـــدرب، وتــجــري املــــــداورة بينهم«. 
وفيما أكد بعض الدبلوماسيني أنه لم يتم 
الحديث عن مشاركة ليبيني في اآللية، كشف 
آخــرون أن كوبيتش أبدى رغبته في وجود 

عشرة ليبيني، 5 من الشرق و5 من الغرب.
مع العلم أنه سبق لأمني العام لأمم املتحدة 
ــر تــقــريــر لـــه في  أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس أن ذكــ
ديسمبر/ كانون األول املاضي أنه من الواضح 
ــبــــة وقـــــف إطــــــالق الــــنــــار ســيــكــفــلــهــا  أن »مــــراقــ
الــلــيــبــيــون«. وتـــحـــدث حــيــنــهــا دبــلــومــاســيــون 
عن نشر مجموعة من 30 مراقبًا، وهــي فكرة 
مــعــاكــســة لـــنـــظـــرة االتــــحــــاد األوروبــــــــــي الــــذي 
األخير  وهــذا  متينة«،  »آلية  إنشاء  في  يرغب 
 حظر األسلحة على ليبيا وتدفق 

ً
يراقب أصال

املــهــاجــريــن قــبــالــة ســواحــل الــبــالد عــبــر مهمة 
»إيريني«.

من جهتهم، رفض الليبيون »إيفاد مراقبني 
مـــن دول ســاهــمــت فـــي مــفــاقــمــة الــتــدخــالت 

ــة مـــنـــذ ســــقــــوط نــــظــــام )الـــعـــقـــيـــد  ــيــ ــارجــ الــــخــ
القذافي عام 2011«. وسبق أن أعرب  معّمر( 
املتحدة منذ أشهر عن  األمــم  مسؤولون في 
قــوة خفيفة«، وعــن »تسلم  احتمال »تشكيل 
الــلــيــبــيــني مــقــالــيــد األمــــور تــحــت مــظــلــة األمــم 
ــة مـــتـــطـــورة«  ــبـ ــراقـ ــة مـ ــيــ ــتــــحــــدة«، وعـــــن »آلــ املــ
ــــالق الــنــار  تــدريــجــيــًا، لــكــن مــراقــبــة وقــــف إطـ
ورحـــيـــل 20 ألـــف مـــرتـــزق وعــســكــري أجنبي 
»مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من 

املراقبني«، وفق أحد الدبلوماسيني.
الليبي  امللف  بريطانيا  تتولى  من جهتها، 
فــي األمـــم املــتــحــدة، وتــتــعــرض إلـــى ضغوط 
القتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار 
الــتــوحــيــد الــســيــاســي فـــي لــيــبــيــا، وتضمني 
بعثة األمم املتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف 
األعمال العدائية ومغادرة القوات األجنبية. 

ومن بني القوات األجنبية مرتزقة من شركة 
»فـــاغـــنـــر« الـــروســـيـــة الـــخـــاصـــة، وســـوريـــون 
بدؤوا املغادرة، وجماعات مسلحة تشادية 
ــتـــوزع  تـ أن  الـــنـــيـــجـــر  تــــريــــد  وســــودانــــيــــة ال 
فــي املــنــطــقــة، إضــافــة إلـــى عــســكــريــني أتـــراك. 
وللعسكريني األتــراك وضع خاص، إذ إنهم 
نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بني أنقرة 
والحكومة السابقة في طرابلس. في اإلطار، 
األمــن  فــي مجلس  الدبلوماسيني  أحــد  ذكــر 
أن الوجود التركي »مشكلة حقيقية، علينا 
للمندوبة  وبالنسبة  نعمل على حلها«.  أن 
ـ  األميركية في األمم املتحدة ليندا توماس 
غرينفيلد فإنه يجب »على جميع األطراف 
الخارجية املشاركة في هذا الصراع أن تبدأ 

فورًا في االنسحاب من ليبيا«. 
)فرانس برس(

رام اهلل ـ العربي الجديد

ــات املـــــركـــــزيـــــة  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــة االنـ ــ ــنـ ــ ــــجـ أغـــــلـــــقـــــت لـ
األربـــعـــاء،  أمـــس  لــيــل  منتصف  الفلسطينية، 
ــح لــــالنــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــرشــ ــتــ ــاب الــ ــ ــ بـ
الفلسطينية املقررة في 22 مايو/ أيار املقبل، 
مع بــروز التحالف الــذي تبلور في اللحظات 
املــركــزيــة لحركة  اللجنة  األخــيــرة بــني عــضــو 
»فــتــح«، األســيــر مـــروان الــبــرغــوثــي، ومؤسس 
»املــلــتــقــى الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي«، املــفــصــول 
مـــن »فـــتـــح« أخـــيـــرًا، نــاصــر الـــقـــدوة، إثـــر فشل 
البرغوثي وأعــضــاء مركزية  بــني  املــفــاوضــات 
»فتح« لتشكيل قائمة موحدة. وأكدت مصادر 

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، عــصــر أمـــس األربـــعـــاء،  لـــ
تــــوصــــل الـــبـــرغـــوثـــي والـــــقـــــدوة إلـــــى االتــــفــــاق 
»األحـــــرف األولــــــــى« عـــلـــى قـــائـــمـــة مــشــتــركــة  بــــــ
ــم »الـــحـــريـــة«، لــخــوض االنــتــخــابــات  تــحــت اسـ
األخير،  يرأسها  أن  على  املقبلة،  التشريعية 
البرغوثي،  ثانيًا زوجــة  الترتيب  تليه في  ثم 
املحامية فدوى البرغوثي، ثم عضو املجلس 
ــتـــشـــاري لــلــحــركــة عــبــد الـــفـــتـــاح حــمــايــل.  االسـ
وكانت أجواء الساعات األخيرة أمس، والتي 
ــاب الـــتـــرشـــح، تــشــيــر أيــضــًا  ــ ــــالق بـ ســبــقــت إغــ
إلــى أنــه سيتم اإلعـــالن عــن ترشح البرغوثي 
النــتــخــابــات الـــرئـــاســـة الــفــلــســطــيــنــيــة، تــزامــنــًا 
باالنتخابات  الــخــاصــة  القائمة  تسجيل  مــع 
التشريعية رسميًا، وذلك لقطع الطريق على 
أّي تغيير في القوانني من املمكن أن يلجأ إليه 
الــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عـــبـــاس، ملنع 
البرغوثي من الترشح للرئاسة الحقًا. ويعني 
اتفاق البرغوثي – القدوة أن قائمتني لحركة 
ــتــــح« ســـتـــخـــوضـــان االنـــتـــخـــابـــات املــقــبــلــة،  »فــ
ــا نـــائـــب رئــيــس  ــهـ ــتـــرأسـ األولــــــــى رســـمـــيـــة، ويـ
الحركة محمود العالول، والثانية مشكلة من 
قبل القدوة والبرغوثي الذي يستعد لخوض 

االنتخابات الرئاسية.
قــد قطعت  البرغوثي والــقــدوة  وكــانــت قائمة 
شـــوطـــًا كــبــيــرًا خــــالل الــيــومــني املــاضــيــني في 
املــشــاورات، وســط عــدم وجــود »خــالفــات على 
مــحــاور أســاســيــة« بــني الــرجــلــني، بــحــســب ما 
ــديـــد«، أمـــس.  »الـــعـــربـــي الـــجـ ــادر لــــ ــدت مـــصـ ــ أكـ
أدى إلربــاك  القائمة  إعـــالن  فــي  التأخر  أن  إال 
القدوة الذي كان يضع اللمسات األخيرة على 
قائمته، إذ إن التحالف بينهما فرض تغييرًا 
القائمتني. من  في ترتيب األســمــاء بعد دمــج 
جهتهم، رفض جميع أعضاء مركزية »فتح«، 
الــذيــن اجــتــمــعــوا حــتــى وقـــت مــتــأخــر أول من 

ــــول خــطــوة  حــ تـــصـــريـــح  ــأي  ــ بــ اإلدالء  أمـــــــس، 
البرغوثي.

اإلسرائيلية،  السجون  داخــل  وأبــدت مصادر 
قـــريـــبـــة مــــن الـــبـــرغـــوثـــي، أســـفـــهـــا، فــــي حــديــث 
ــدم بــــذل أعــضــاء  »عــ ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، لــ ـــ لـ
مــركــزيــة فــتــح أي جــهــد لــتــذلــيــل الــعــقــبــات مع 
الـــبـــرغـــوثـــي، وعـــــدم االلــــتــــزام بـــاالتـــفـــاق الـــذي 
تــوصــل إلــيــه )عــضــو اللجنة املــركــزيــة لحركة 
ــيـــة  ــة الــــــشــــــؤون املـــدنـ ــئـ ــيـ »فـــــتـــــح« ورئـــــيـــــس هـ
زيارته  في  معه  الشيخ  حسني  الفلسطينية( 
إلــيــه فــي 11 فــبــرايــر/ شــبــاط املـــاضـــي، لجهة 
الـــتـــشـــاور مــعــه حــــول كـــل أســـمـــاء قــائــمــة فتح 

الرسمية«.
وكانت قد تــرددت إشاعات أول من أمــس عن 
إمكانية قيام مركزية »فتح« بفصل البرغوثي 
اإلعالمي  املكتب  رئيس  لكن  عضويتها،  مــن 
فتح  في حركة  والتنظيم  التعبئة  بمفوضية 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  منير الــجــاغــوب، أكــد لـــ
»مــروان البرغوثي عضو في اللجنة املركزية 
وأسير، وال يمكن أخذ قرار بفصله من الحركة، 
ويكفيه ما يعانيه من األسر لدى االحتالل«. 
وحـــــول مـــا إذا كــــان كــــان هـــنـــاك تـــواصـــل بني 
أعضاء من مركزية الحركة وزوجة البرغوثي، 
للبحث فــي إمــكــانــيــة عــــودة األخــيــر عــن قــرار 
االنتخابات  لخوض  منفصلة  الئحة  تشكيل 
التشريعية، نفى الجاغوب وجود أي اتصال 

من هذا النوع. أما في ما يتعلق بعدم زيارة 
حسني الشيخ للبرغوثي في سجنه للتشاور 
زيــارة  »طلب  الشيخ  إن  الجاغوب  فقال  معه، 

البرغوثي، لكن االحتالل لم يرد«.
»فــتــح« قــد عقدت  وكــانــت اللجنة املــركــزيــة لـــ
ــع الــلــمــســات  ــــس لـــوضـ ــاح أمـ ــبـ اجـــتـــمـــاعـــًا صـ
األخيرة على قائمتها الرسمية، التي تسببت 
ــتــــذارات واســتــقــاالت بني  بــاحــتــجــاجــات واعــ
الضفة  مــدن  مــن مختلف  قياداتها  صــفــوف 
الــغــربــيــة، احــتــجــاجــًا عــلــى تــرتــيــب األســمــاء 
»الــعــربــي  فــيــهــا. ويــحــســب مــصــادر تــحــدثــت لـــ
الــجــديــد«، فــإن 4 مــن أعــضــاء اللجنة انضموا 
اللجنة املركزية  القائمة، وهــم: أمــني ســر  إلــى 
الــرجــوب، دالل ســالمــة، أحــمــد حلس،  جبريل 

وروحي فتوح، باإلضافة إلى محافظني.
ويــعــتــبــر وجــــود خــمــســة أعـــضـــاء مـــن اللجنة 
املـــركـــزيـــة لــلــحــركــة مــخــالــفــًا ملـــا أعــلــنــه عــبــاس 
وقــيــادة »فــتــح« بــعــدم تــرشــح أعــضــاء اللجنة 
املركزية واملجلس الثوري، فيما علم »العربي 
الـــجـــديـــد« أنــــه ســيــكــون هــنــاك مــحــافــظــني في 

قائمة »فتح« الرسمية.
أعلنت  قد  املركزية  االنتخابات  لجنة  وكانت 
ظــهــر أمـــــس، قــبــل تــســلــم الئــحــتــي »فـــتـــح«، أن 
ترشح  بطلبات  تقدمت  انتخابية  قائمة   28
الــتــشــريــعــي 2021، منذ  املــجــلــس  النــتــخــابــات 
وأنها  إعالنها،  وحتى  الترشح  عملية  بداية 
قــبــلــت أمـــس تــرشــح ثــمــانــي قــوائــم انتخابية 
املقبولة  للقوائم  الكلي  العدد  ليبلغ  جــديــدة، 
)حتى ظهر أمس( 13 قائمة، فيما »تتم دراسة 
الشعبية  »الجبهة  أن  علمًا  الــطــلــبــات«.  بقية 
من  أول  ت 

ّ
سجل قــد  كانت  فلسطني«  لتحرير 

الشعب«  »نــبــض  االنــتــخــابــيــة  قائمتها  أمـــس 
ــة والـــتـــحـــريـــر -  ــاومـ ــقـ لــــدى الــلــجــنــة بـــاســـم »املـ

التغيير والبناء«.
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الـــوشـــيـــكـــة. وأضــــــاف مـــســـؤول أمـــيـــركـــي أن 
الـــواليـــات املــتــحــدة تــنــاقــش أفـــكـــارًا جــديــدة 
داخليًا ومع األطراف األخرى بشأن االتفاق 
الـــنـــووي، لــكــن لــم يــتــم الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
ســتــســتــغــرق  »الــعــمــلــيــة  وتـــابـــع  اآلراء.  فـــي 
وقــتــًا أطــــول ألن املــنــاقــشــات بـــني الـــواليـــات 
ــران غــيــر مــبــاشــرة«. وبحسب  ــ املــتــحــدة وإيـ
املـــوقـــع، رفـــض اإليـــرانـــيـــون عـــدة مقترحات 

ذلك. لسنا في عجلة من أمرنا«. في السياق 
نفسه، نقل موقع »أكسيوس« عن مسؤولني 
أمـــيـــركـــيـــني مـــشـــاركـــني فــــي املــــحــــادثــــات، أن 
جــهــود إدارة بــايــدن إلعــــادة الــتــواصــل مع 
إيـــــران بـــشـــأن املـــلـــف الـــنـــووي تـــواجـــه ثــالث 
عقبات رئيسية: االفتقار إلى قنوات اتصال 
مــبــاشــرة، واالنــقــســامــات داخـــل الــقــيــادة في 
اإليــرانــيــة  الرئاسية  طــهــران، واالنــتــخــابــات 

غير  بشكل  أو  رسميًا  لالجتماع  أميركية 
ــمــــي. ونـــقـــل عــــن مـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني  رســ
أن جــمــيــع اتـــصـــاالتـــهـــم مــــع طــــهــــران تــأتــي 
 E3 بشكل غير مباشر، من خالل مجموعة
 )فرنسا وبريطانيا وأملانيا(، أو روسيا أو 
الصني أو االتــحــاد األوروبـــي. وأضــافــوا أن 
ــــول، وقـــد أدى إلــى  ذلـــك يــســتــغــرق وقــتــًا أطـ

العديد من حاالت سوء الفهم.

أميركيني  مسؤولني  عن  »أكسيوس«  ونقل 
األخيرة  األسابيع  في  أرسلت  واشنطن  أن 
رسائل إلى إيران مفادها أنها مستعدة إما 
للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية 
تدريجية من هناك، أو عودة الجانبني فورًا 
إلـــى االمــتــثــال الــكــامــل لــالتــفــاق. واقــتــرحــت 
بإلغاء  العملية  تــبــدأ  أن  املــتــحــدة  الــواليــات 
ــة املــحــتــجــزة في  ــيـ ــرانـ تــجــمــيــد األمـــــــوال اإليـ

خطوات  طهران  واتــخــاذ  الجنوبية،  كوريا 
إلنـــهـــاء بــعــض انــتــهــاكــاتــهــا لــالتــفــاق، وفــقــًا 
على  مطلعة  وإسرائيلية  أميركية  ملصادر 
األمر، لكن اإليرانيني رفضوا هذا االقتراح، 
ــــون  ــــؤولـ ــــسـ ــوقـــــــع. وأضـــــــــــاف املـ بـــحـــســـب املـــــ
األميركيون أن إدارة بايدن تكافح من أجل 
فهم كيف يريد اإليرانيون بالضبط املضي 
قدمًا، وتعتقد أن عدم الوضوح يرجع جزئيًا 
إلـــى االنــقــســامــات داخـــل الــقــيــادة اإليــرانــيــة، 
يــدور  الرئيسية  النقاشات  أحــد  أن  ويــبــدو 
حــول ما إذا كــان يجب التعامل مع أميركا 
قــبــل االنــتــخــابــات اإليـــرانـــيـــة فـــي يــونــيــو أو 

بعدها.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــروســي سيرغي الفـــروف أن هناك فرصة 
ــاق  ــفـ ــأن االتـ ــــط بـــشـ ــــى حــــل وسـ لــلــتــوصــل إلـ
تــرســل  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  وأن  ــنـــــووي  الـــ
»إشــارات تبعث على التفاؤل«. وقــال خالل 
مــنــتــدى فـــالـــداي لــلــحــوار، أمــــس: »ثــمــة اآلن 
إدارة  قبل  التفاؤل من  إشـــارات تبعث على 
بـــايـــدن فـــي اتـــجـــاه الــبــحــث عـــن حـــل وســط 
للخروج من املأزق الحالي حول خطة العمل 
الشاملة املشتركة بالتوازي مع بدء مناقشة 
مباعث قلق إضافية، وهذا ما نؤيده بشكل 
نشط«. وأوضح أن موسكو تدعم استئناف 
االتفاق النووي املبرم بني إيران ومجموعة 
وكـــان  تــغــيــيــرات.  أي  دون   2015 عــــام   1+5
الـــرئـــيـــســـان الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مـــاكـــرون 
والـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــني واملــســتــشــارة 
األملــانــيــة أنــجــيــال مــيــركــل قـــد بــحــثــوا خــالل 
الثالثاء، ملفات عدة،  الفيديو،  مؤتمر عبر 
ــم لــبــدء  ــهـــودهـ واتــــفــــقــــوا عـــلـــى »تـــنـــســـيـــق جـ
الحوار وعــودة إيــران في أسرع وقت ممكن 
إلــــى احـــتـــرام الــتــزامــاتــهــا الـــنـــوويـــة«، وفــقــًا 

لبيان اإلليزيه.
اإليراني  الرئيس  اتهم  وفيما  ذلــك،  مقابل 
حسن روحاني، أمس األربعاء، إدارة بايدن 
تشديده  الفتًا  بدا  و»املماطلة«،  »الكذب«  بـ
الــفــرصــة للتفاوض.  انــتــهــاز  عــلــى ضـــرورة 
وقــــال روحـــانـــي، فـــي كــلــمــة خـــالل اجــتــمــاع 
تــتــحــدث  األمــيــركــيــة  اإلدارة  إن  الــحــكــومــة، 
عن الدبلوماسية وفشل سياسة الضغوط 
القصوى »لكن عمليًا ال نرى الدبلوماسية 
عملية  خــطــوة  أي  اإلدارة  هـــذه  تتخذ  ولـــم 
إدارة بايدن تواصل  أن  وجـــادة«. وأضــاف 
ــــإدارة الــســابــقــة  »اإلرهـــــاب االقـــتـــصـــادي« لـ
ــــى أن »األمـــيـــركـــيـــني  ضــــد إيــــــــران. ولـــفـــت إلـ
إلى  بحاجة  إنهم  يقولون  عندما  يكذبون 
كانت  فــإذا  التزاماتهم،  إلى  للعودة  الوقت 
هــنــاك إرادة جــادة بــإمــكــان أمــيــركــا الــعــودة 
إلى جميع تعهداتها )في االتفاق النووي( 
خــالل يــوم واحـــد، ونــحــن أيــضــًا بمقدورنا 
أن نــعــود إليها خــالل الــيــوم نــفــســه«. وأكــد 
أن »الــعــمــل ال يــنــجــز مــن خـــالل الــشــعــارات 
يتخذوا  أن  األميركيني  فعلى  واملــقــابــالت، 
فعلوه  مــا  أن  يفهموا  وأن  عملية  خــطــوات 
ــًا، ويــرفــعــوا  ــ ــابـ ــ بــحــقــنــا كــــان جــريــمــة وإرهـ
سنعود  رفــعــوهــا  إذا  وحينئذ  الــعــقــوبــات، 

إلى تعهداتنا«.
ــر عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــّبـ غـــيـــر أن روحــــانــــي عـ
أن يــتــم تــحــمــيــل بــــالده مــســؤولــيــة انــســداد 
ــنـــووي،  ــفــــاق الـ الـــوضـــع الــــراهــــن بـــشـــأن االتــ
ــال »يـــروجـــون لــلــنــاس أنــهــم جــاهــزون  إذ قـ
وإيــران هي املترددة، لذلك يجب أال نسمح 
بــتــضــلــيــل الـــنـــاس والــــــرأي الــــعــــام«. وتــابــع: 
ــع  »يـــجـــب أن نــســعــى إلـــــى الــــتــــفــــاوض ورفــ
العقوبات يوميًا وال ينبغي أن يتهمنا أحد 
بالتعجل ويجب أال نهدر الفرص«، مشددًا 
األشهر  خــالل  اإليــرانــيــة  الحكومة  أن  على 
األربـــعـــة املــقــبــلــة املــتــبــقــيــة مـــن واليــتــهــا لن 
يجوز  »وال  العقوبات  لرفع  جهد  أي  تألو 
تأخير ذلك ليوم واحد، وهو يتعارض مع 

الدستور ورأي الشارع«.

إضاءةتقرير

استبعاد اتخاذ أي 
قرار بفصل البرغوثي 

من »فتح«

مشاورات إلحياء االتفاق النووي

العقوبات  من  العراق  إعفاء  تمديد  على  المتحدة  الواليات  وافقت 
أفاد  ما  على  أشهر،  أربعة  لمدة  للطاقة،  استيراده  في  ــران  إي على 
مسؤول عراقي، »فرانس برس«، أمس األربعاء. وهو اإلعفاء األول الذي 
القانون.  بها  يسمح  مدة  وألطول  بايدن  جو  إدارة  ظّل  في  يعطى 
استيراد  االستمرار في  العراق من  الجديد، سيتمّكن  اإلعفاء  وبموجب 
الكهرباء والغاز من جارته الشرقية ألربعة أشهر، أي منذ مطلع إبريل/

نيسان الحالي وحتى مطلع أغسطس/آب المقبل.

تمديد اإلعفاء

الحدث

واشنطن، طهران ـ العربي الجديد

ــي الـــســـريـــع  ــرانــــ ــد الــــرفــــض اإليــــ ــعـ بـ
ملـــبـــادرة أمــيــركــيــة جـــديـــدة إلطـــالق 
امللف  مسار تفاوضي جديد حــول 
اتخاذ  مع تشدد طهران بضرورة  النووي، 
العقوبات،  ورفــع  عملية  خــطــوات  واشنطن 
ــارة الــرئــيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي  وإشــ
إلـــى ضــــرورة الــســعــي إلـــى الــتــفــاوض وعــدم 
إهدار الفرص، كانت التسريبات تشير إلى 
مسعى الواليات املتحدة لتوسيع املشاورات 
والتوجه ملناقشة  الــنــووي،  االتــفــاق  إلحياء 

خريطة طريق أوسع إلحياء االتفاق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، نقلت وكــالــة »رويــتــرز« 
عن ثالثة مسؤولني غربيني لم تسمهم، أن 
تواصلتا  وإيـــران  بايدن  الرئيس جو  إدارة 
بشكل غير مباشر عبر األطــراف األوروبية 
ــنــــووي، بــريــطــانــيــا وفــرنــســا  فـــي االتـــفـــاق الــ
وأملانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد اآلن 
مــنــاقــشــة خــطــة أوســـع لــلــعــودة إلـــى االتــفــاق 
وليس مجرد خطوات أولــى. وقــال مسؤول 
كانوا  أنهم  سمعناه  »مــا  للوكالة:  أميركي 
الخطوات  البداية بسلسلة من  مهتمني في 
األولية، ولذا كنا نتبادل األفكار إزاء سلسلة 
مــن الــخــطــوات األولــيــة«. وتــابــع »يــبــدو مما 
نسمعه علنًا اآلن، ومن خالل وسائل أخرى، 
أنهم قد يكونون... غير مهتمني )بمناقشة( 
الـــخـــطـــوات األولـــيـــة ولـــكـــن بــخــريــطــة طــريــق 
ــاف  ــامـــل«. وأضــ ــكـ لـــلـــعـــودة إلــــى االمـــتـــثـــال الـ
املــســؤول »إذا كـــان هـــذا هــو مــا تــريــد إيـــران 

التحدث عنه، فنحن سعداء للحديث عنه«.
وتــجــد إدارة بـــايـــدن نــفــســهــا أمــــام ضـــرورة 
ــــراع فــي املــفــاوضــات قــبــل حــلــول شهر  اإلسـ
مــايــو/ أيـــار املــقــبــل، الـــذي ُيــتــوقــع أن تدخل 
فــيــه إيـــــران إجـــــواء االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
18 يونيو/ حزيران. وقال  التي تجرى في 
»رويترز«: »سيدخلون  لـ دبلوماسي غربي 
فترة االنتخابات في غضون شهر أو نحو 
ذلك، لكن هذه ليست نهاية العالم بالنسبة 
ــا... نــحــن نـــقـــدم عـــروضـــًا وهــــم يــقــدمــون  ــنــ لــ
عروضًا. هذه عملية بطيئة، لكن ال بأس في 

الفروف: اإلدارة 
األميركية ترسل إشارات 

تبعث على التفاؤل

روحاني: يجب أن 
نسعى إلى التفاوض 

ورفع العقوبات يوميًا

ُتظهر المداوالت األخيرة 
في األمم المتحدة أن 

نشر مراقبين لإلشراف 
على وقف إطالق النار 

وانسحاب المرتزقة في 
ليبيا قد يكون مجرد 

خطوة رمزية

يتوجه األسير الفلسطيني 
مروان البرغوثي وعضو 

اللجنة المركزية السابق 
لـ»فتح« ناصر القدوة 

لخوض االنتخابات 
التشريعية بقائمة 

موحدة، مقابل قائمة 
»فتح« الرسمية

أميركا تسرّع النقاشات حول خطة أوسع 
ترضي إيران
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  شرق
      غرب

اتفاق للتعاون 
االستراتيجي 

بين إسرائيل والمغرب
أفـــــاد تــقــريــر لــصــحــيــفــة »يــســرائــيــل 
هيوم« اإلسرائيلية، أمس األربعاء، 
اتفاقًا  عن توقيع إسرائيل واملغرب 
للتعاون االستراتيجي بقيمة مئات 
ماليني الــدوالرات سنويًا، األسبوع 
ــلــــى االتـــفـــاقـــيـــة  املــــــاضــــــي. ووقــــــــع عــ
ــلــــني فــــــي إســــرائــــيــــل  ــغــ ــشــ قـــــطـــــاع املــ
)اتــحــاد أربـــاب الــصــنــاعــة، ومنظمة 
ــيــــة ومــنــظــمــة  ــلــ ــيــ الــــــزراعــــــة اإلســــرائــ
الغرف التجارية( مع االتحاد العام 

للمصانع في املغرب.
)العربي الجديد(

مصر: وفاة 
كمال الجنزوري

ــيـــــس الــــــــــــــوزراء املــــصــــري  ــ ــــي رئـ ــــوفـ تـ
السابق، كمال الجنزوري )88 عامًا(، 
أمس األربعاء، في مستشفى القوات 
الجوية بالقاهرة، جراء معاناته من 
بــعــض األمــــــراض املـــزمـــنـــة، فــيــمــا لم 
تعلن أسرته حتى اآلن ما إذا كانت 
الوفاة ناتجة عن إصابته بفيروس 
كورونا من عدمه. وكان الجنزوري 
ــى في  رئــيــســًا لـــلـــوزراء مــرتــني، األولــ
ــبـــارك بني  عــهــد املــخــلــوع حــســنــي مـ
في  والــثــانــيــة  و1999،   1996 عــامــي 
أعــــقــــاب ثـــــــورة 25 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
تشرين  نوفمبر/  من   ،2011 الثاني 
تموز  يوليو/  وحتى   2011 الثاني 

.2012
)العربي الجديد(

الكاظمي يبدأ زيارة 
إلى السعودية

وصـــــــل رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي 
مصطفى الكاظمي )الصورة(، أمس 
السعودية  العاصمة  إلــى  األربــعــاء، 
عــلــى رأس وفـــد حكومي  الـــريـــاض، 
يــضــم عــــددًا مــن الــــــوزراء، فــي زيـــارة 
هــي األولــــى لــه إلـــى الــســعــوديــة منذ 
ــاضــــي.  ــام املــ ــ ــعـ ــ تـــســـلـــمـــه مـــنـــصـــبـــه الـ
وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية 
الــــزيــــارة  الــــجــــديــــد« أن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
القضايا  ستتضمن حــوارات بشأن 
الـــتـــي تــهــم بـــغـــداد والــــريــــاض، وفــي 

مقدمتها األمن على الحدود. 
)العربي الجديد(

ليبيا: اإلفراج 
عن عناصر لحفتر

مــن  عــــنــــصــــرًا   120 ســــــــــراح  طــــــلــــــق 
ُ
أ

ــلـــواء املــتــقــاعــد خليفة  مــلــيــشــيــات الـ
حــفــتــر، أمــــس األربــــعــــاء، فـــي مــديــنــة 
الليبية  الــعــاصــمــة  غــربــي  الــــزاويــــة، 
ــبـــادل  طــــرابــــلــــس، بــــرعــــايــــة لـــجـــنـــة تـ
العسكرية  للجنة  التابعة  األســـرى 
املشتركة »5 + 5« التي تضم ممثلني 
عـــســـكـــريـــني عــــن الـــحـــكـــومـــة وقـــــوات 
حـــفـــتـــر. وكـــــانـــــت حـــكـــومـــة الــــوفــــاق 
الــعــنــاصــر في  الــســابــقــة قــد اعتقلت 
إبريل/ نيسان 2019، مع بدء حفتر 
ــلــــس. وحــضــر  هـــجـــومـــه عـــلـــى طــــرابــ
إطالق السراح نائبا رئيس املجلس 
الـــرئـــاســـي، مــوســى الـــكـــونـــي، وعــبــد 
الــــالفــــي، ورئــــيــــس املـــجـــلـــس األعـــلـــى 
ــدد مــن  ــ ــري، وعــ ــشــ ــالـــد املــ لـــلـــدولـــة خـ
ووزراء  الـــــنـــــواب  مـــجـــلـــس  أعــــضــــاء 

حكومة الوحدة الوطنية.
)العربي الجديد(

األردن: حّل المجالس 
البلدية والمحلية

قــّرر مجلس الـــوزراء األردنـــي، أمس 
ــالـــس الــبــلــديــة   املـــجـ

ّ
ــاء، حـــــل ــ ــعــ ــ األربــ

ــــة ومــــجــــلــــس  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــحـ ــــس املـ ــ ــالـ ــ ــ ــجـ ــ ــ واملـ
ــان الــــكــــبــــرى، وتــشــكــيــل  ــ ــّمـ ــ ــة عـ ــ ــانـ ــ أمـ
لــجــان إلدارتـــهـــا. وحـــول الــقــرار ذكــر 
الــقــانــون فــي جامعة العلوم  أســتــاذ 
ــمـــدي  حـ األردن،  ــي  ــ فــ اإلســـــالمـــــيـــــة 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  قــبــيــالت، لـــ
طــبــيــعــي قـــبـــل 6 أشـــهـــر مــــن مــوعــد 
إلــى أن  البلدية. وأشــار  االنتخابات 
الــقــرار منصوصة فــي قانون  بــنــود 
البلديات، الذي منح مجلس الوزراء 
الحق بتنسيب من الوزير املختص، 

 هذه املجالس.
ّ

حل
)العربي الجديد(

يقترح دبلوماسيون تسليم الليبيين مقاليد المهمة تحت مظلة األمم المتحدة )األناضول(

اتهم روحاني إدارة بايدن بالكذب والمماطلة )األناضول(

لم تتوصل مركزية »فتح« والبرغوثي إلى أي اتفاق )عباس مومني/ فرانس برس(

ليبيا: آلية رمزية لمراقبة وقف إطالق النار؟االنتخابات الفلسطينية: »فتح« تنقسم على نفسها

سامر إلياس

جــّدد وزيــر الخارجية الروسي سيرغي 
الفـــــروف، أمـــس األربـــعـــاء، مــوقــف بــالده 
االنتخابات  تنظيم  بني  للربط  الرافض 
ــهـــاء عــمــل  ــتـ الـــرئـــاســـيـــة فــــي ســــوريــــة وانـ
 الـــغـــرب 

ً
ــّمـــال الــلــجــنــة الــــدســــتــــوريــــة، مـــحـ

مــســؤولــيــة الــتــأخــيــر فـــي الــتــوصــل إلــى 
الدول  تسوية سياسية. واتهم الفــروف 
انفصالية  نــزعــات  بـ«تشجيع  الــغــربــيــة 
شرقي الفرات، عبر استخدام وارد النفط 
املـــســـروق«، وطالبها  الـــســـوري  والــقــمــح 
بالتوقف عن ازدواجــيــة املعايير في ما 

يخص التعامل مع الالجئني.
إمكانية نسيان  ســؤال حــول  على  وردا 
كــأســاس لتسوية  األمــمــي 2254  الــقــرار 
ــــي حــــــال تــنــظــيــم  الـــقـــضـــيـــة الــــســــوريــــة فـ
ــرار  ــ ــة  مــــن دون إقــ ــيــ انـــتـــخـــابـــات رئــــاســ
ــــروف خــالل  الــدســتــور الــجــديــد، قـــال الفـ
»فــالــداي«  ملنتدى  جلسة  فــي  مشاركته 
ننظر  »ال  موسكو:  فــي  املنعقد  للحوار 
يــتــطــلــب  أنــــــه  عـــلـــى  ــرار 2254  ــ ــقــ ــ الــ إلــــــى 
تــنــظــيــم أي انـــتـــخـــابـــات بـــعـــد املـــوافـــقـــة 
ــار إلــى  عــلــى دســتــور جــديــد فــقــط«. وأشــ
أن املــبــعــوث األمــمــي غــيــر بــيــدرســن أكــد 
اللجنة  تشكيل  بــعــد  الــروســي  للجانب 
ــتـــوريـــة، أنــــه »يــتــفــهــم تــمــامــًا عــدم  الـــدسـ
وجـــود أي ســقــوف زمنية النــتــهــاء عمل 

اللجنة الدستورية«.
الـــروســـي أن تــأخــيــر عمل  الـــوزيـــر  ورأى 
اللجنة الدستورية ال يعد كارثة، مؤكدًا 
أن بالده »كانت وما زالت تأمل في عقد 
الجولة املقبلة لعمل اللجنة الدستورية 
ــان )مــنــتــصــف  ــة شـــهـــر رمــــضــ ــدايــ قـــبـــل بــ
وتعهد  الــحــالــي(«.  إبريل/نيسان  شهر 
نوعيًا،  املقبلة جديدة  الجولة  تكون  أن 
كــاشــفــًا أنـــه »لــلــمــرة األولــــى هــنــاك اتــفــاق 
عــلــى أن يــعــقــد رئــيــســا وفــــدي الحكومة 
أثناء  بينهما«  مباشرًا  لقاء  واملعارضة 
الــجــولــة. وأكـــد أن بــيــدرســن رحـــب بهذه 

ــا عــلــى  ــيــ ــاعــــدت روســ املـــــبـــــادرة الـــتـــي ســ
التوصل إليها.

ــــروف الـــغـــرب املــســؤولــيــة عن  وحــمــل الفـ
إلــى تسوية في سورية،  التوصل  تأخر 
عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض 
مــع الــنــظــام، وتركيز الــغــرب على إزاحــة 
الغربية  الــدول  أن  بشار األســد. واعتبر 
عطلت في املاضي أكثر من مرة التسوية 
الــتــي وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود، بعد 
ــابـــق ســتــيــفــان دي  ــبـــعـــوث الـــسـ فـــشـــل املـ
ــتــــمــــاعــــات بــني  ــــي عـــقـــد اجــ مـــيـــســـتـــورا فـ
مفاوضات  ضمن  واملعارضة  الحكومة 
جـــنـــيـــف. وشـــــــــّدد عـــلـــى أن »مـــجـــمـــوعـــة 
أســتــانــة« )روســـيـــا، تــركــيــا، إيـــــران( هي 
السياسية  التسوية  مسار  أنقذت  التي 
بـــعـــد اتـــفـــاقـــهـــا عـــلـــى تـــشـــكـــيـــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة فــي إطـــار مــؤتــمــر سوتشي 

مطلع عام 2018. 
ووفقًا لالفروف فإن دي ميستورا تلقى 
اتــــصــــاالت مـــن دول غــربــيــة مــنــعــتــه من 
إعالن قائمة أعضاء اللجنة الدستورية 
بـــعـــدمـــا عــمــلــت  ــام 2018،  ــ عـ نـــهـــايـــة  فــــي 
ــى الـــتـــوصـــل  ــلـ ــة« عـ ــانــ ــتــ ــة أســ ــمـــوعـ ــجـ »مـ
إلــيــهــا عــبــر الــعــمــل املــشــتــرك مــع الــنــظــام 
واملعارضة ومؤسسات املجتمع املدني. 
ــه بــعــدمــا تـــم تــوجــيــه دعــــوة في  ــال إنـ وقــ
نهاية عام 2018 لوزراء خارجية أستانة، 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي حــــفــــل العــــــــالن قـــائـــمـــة 
اللجنة الدستورية، فوجئ الــوزراء بعد 
وصولهم إلى جنيف بأن دي ميستورا 
ــن نـــيـــويـــورك أثــنــاء  »تــلــقــى اتــــصــــاالت مـ
توجهنا إلى جنيف، وقالوا له إن البلدان 
الغربية منعته من اإلعــالن عن تشكيلة 
ستة  لوجود  نظرًا  الدستورية،  اللجنة 
أسماء تثير قلقها، رغم أن هذه األسماء 
لــم تثر قلق املــعــارضــة«. واعتبر أن أهم 
ما يعيق السوريني للتوصل إلى حل في 
الشرعي  »االحــتــالل غير  مــا بينهم هــو 
لــلــقــوات األمــيــركــيــة« فــي شــرقــي الــفــرات 

ومنطقة قاعدة التنف.

الفروف يغطي االنتخابات 
الرئاسية السورية

رصد
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إلى  السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس  معطيات  جملة  دفعت 
إعالء النبرة في أزمة سّد النهضة، وتهديد إثيوبيا للمرة األولى بالعمل 

العسكري، في وقت كانت األخيرة تحاول التهدئة كالميًا فقط
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فقط، بل تهدف على املستوى ذاته، إلى إزعاج 
القوى الكبرى من احتمالية الحرب وآثارها 
على  وإرغامها  املنطقة،  في  مصالحها  على 

التدخل لتحريك املياه الراكدة.

تفريغ المطالبات المصرية
من  السيسي  بتأكد  األولـــى  النقطة  وتتعلق 
وجــــود مـــحـــاوالت عــربــيــة لــتــفــريــغ مــطــالــبــات 
مصر من مضمونها، وتنتهي حتمًا بتنفيذ 
 طــلــبــات اإلثـــيـــوبـــيـــني، ومــــن ثـــم اإلضـــــرار 

ّ
كــــل

بــمــصــر اســتــراتــيــجــيــًا واقــتــصــاديــًا. وتتمثل 
هــذه املــحــاوالت في املقام األول، في الجهود 
اإلمـــاراتـــيـــة الــتــي تــبــذل حــالــيــًا إلقـــنـــاع مصر 
ّمكن 

ُ
والـــســـودان بــحــلــول فنية غــيــر جــذريــة ت

ــلء الــثــانــي  ــ ــوال مـــن املـ ــ ــ إثــيــوبــيــا فـــي كـــل األحـ
للسد، وتحقق حالة مؤقتة من عدم اإلضرار 
ــالــــســــودان ومــــصــــر، تــنــتــهــي بــنــهــايــة فــتــرة  بــ
الــفــيــضــان الــحــالــيــة، مـــع عــــدم الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق نهائي ومــلــزم لجميع األطـــراف يضع 
قيودًا على التصرفات اإلثيوبية املستقبلية.

ـــع قــــــــادة اإلمــــــــــــارات فــي  ــيـــســـي مــ خــــــالف الـــسـ
ــزال كــالــجــمــر تــحــت الـــرمـــاد،  ــ ــلـــف، ال يـ ــذا املـ هــ
العامني  مــدار  له مقدمات شتى على  وكانت 
وتوترًا  وجــذبــًا  شــدًا  اللذين شهدا  املاضيني 
مكتومًا بني القاهرة وأبوظبي على خلفيات 
سياسية واقتصادية عديدة. ومن أبرز هذه 
الخلفيات، الخالف حول طريقة التعامل مع 
املــلــف الليبي الـــذي أصــبــح املــصــريــون يــرون 
لسنوات  فيه  ورطتهم  اإلماراتية  املواقف  أن 
بدون طائل، واتجاه املستثمرين اإلماراتيني 
لالنسحاب من عــدد من املشروعات وسحب 
ــارات الـــتـــي كـــانـــوا قـــد وعــــــدوا بها  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
ســابــقــًا، بــحــجــة ســــوء اإلدارة املــصــريــة لــهــا، 
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى تـــقـــاعـــس اإلمــــــــــارات فــــي مـــّد 
يـــد الـــعـــون ملــصــر فـــي أزمــــة فـــيـــروس كــورونــا 
بــالــتــبــاطــؤ الـــواضـــح فـــي إرســـــال الــلــقــاحــات. 
ويأتي ذلك باإلضافة إلى الحديث عن تعاون 
ــتــــالل اإلســـرائـــيـــلـــي،  أبـــوظـــبـــي مـــع دولـــــة االحــ
لتنفيذ مشروعات تنموية لوجستية ستؤثر 
قناة  وأهمها  املصرية،  املقومات  على  سلبًا 

التصعيد الكالمي املصري بعد ست سنوات 
من املفاوضات غير الجادة، منذ إبرام اتفاق 
املــبــادئ فــي مــــــارس/آذار 2015 وااللــتــفــافــات 
اإلثيوبية املتوالية، التي سّهلت ألديس أبابا 
التقدم فــي بناء السد فــي املــواعــيــد املــحــددة، 
ــى فـــي الــصــيــف املــاضــي،  ــ ومــلــئــه لــلــمــرة األولـ
الثانية في يوليو  واالقتراب من ملئه للمرة 

املقبل.
أول  السيسي  تلويح  بــني  الفصل  يمكن  وال 
ــه قــــنــــاة الـــســـويـــس،  ــ ــارتـ ــ ــــس، خـــــالل زيـ ــ مــــن أمـ
السد،  أزمـــة  مــا خــّص  فــي  العسكري  بالعمل 
املسبوقة، وبني  املتحدية غير  النبرة  وبهذه 
جملة من املستجدات الالفتة على الساحتني 
الــدولــيــة واإلقــلــيــمــيــة إزاء الــقــضــيــة، أخـــذًا في 
االعتبار أن الرئيس املصري كان يتعمد مرارًا 
طــمــأنــة الــجــانــب اإلثــيــوبــي، نــافــيــًا نــّيــة مصر 
الـــلـــجـــوء لــلــحــلــول الــعــســكــريــة. وحـــصـــل ذلــك 
ــوأ مــراحــل الــتــفــاوض السابقة،  حــتــى فــي أسـ
والــتــي كـــان مــن بينها عــلــى ســبــيــل املــثــال ال 
التوقيع  والــســودان  إثيوبيا  رفــض  الحصر، 
عــلــى صــيــغــة االتـــفـــاق الــنــهــائــي الــتــي أثــمــرت 
مــارس 2020،  عنها مفاوضات واشنطن في 
اتــفــاق نهائي  إلــى  التوصل  إثيوبيا  ورفــض 
املــلء األول بعد  ثــم إعالنها  املــلء األول،  قبل 
لجوء مصر إلى مجلس األمن. كذلك استمرت 
نبرة الطمأنة املصرية، على الرغم من تراجع 
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد الحقًا عن 
ــام اجــتــمــاعــات الــقــمــم األفــريــقــيــة  تــعــهــداتــه أمــ
املصغرة التي عقدت في النصف الثاني من 
الــعــام املـــاضـــي، ومــطــالــبــة بــــالده فــي مــا بعد 
تعطيل  ثــم  النيل،  ملياه  جــديــدة  بمحاصصة 
املــفــاوضــات مــرة أخــرى مــن نوفمبر/تشرين 

الثاني املاضي وحتى اآلن.
ويـــمـــكـــن إجــــمــــال املـــســـتـــجـــدات الــــتــــي دفــعــت 
الغاضبة،  التهديدات  هذه  السيسي إلرســال 
ــقـــاط رئـــيـــســـيـــة، عــكــســهــا حــديــث  ــــالث نـ فــــي ثـ
ــادر دبــلــومــاســيــة وســيــاســيــة مــصــريــة،  مـــصـ
»العربي الجديد«  وأخرى غربية في القاهرة لـ
خـــالل الــســاعــات املــاضــيــة، واتــفــقــت عــلــى أن 
إلثيوبيا  موجهة  ليست  السيسي  تهديدات 

ه على الــرغــم مــن القشرة 
ّ
الــســويــس، وذلــك كل

التي تغلف هذا امللف من االتصاالت وتبادل 
عبارات املحبة واإلعــزاز بني السيسي وولي 

عهد أبو ظبي محمد بن زايد.    
ــارات تــجــاوز حــالــة الــتــوتــر مع  ــ وتــحــاول اإلمـ
دعائية  سياسة  بواسطة  إعالميًا،  الــقــاهــرة، 
مــكــثــفــة عــبــر وســـائـــل اإلعـــــالم املــمــلــوكــة لــهــا، 
وتهاجم  إلنجازاته  تــروج  السيسي،  لصالح 
مـــعـــارضـــيـــه، بـــصـــورة يــمــكــن أن تـــكـــون أكــثــر 
تطرفًا مــن وســائــل اإلعـــالم املــصــريــة املحلية 
ــا. لـــكـــن هـــــذه الـــســـيـــاســـة، الــــتــــي تـــبـــّدت  ــ ــهـ ــ ذاتـ
ــفـــاالت املـــبـــالـــغ فــيــهــا فـــي الــقــنــوات  ــتـ فـــي االحـ
اإلماراتية بانتهاء أزمة قناة السويس، تفشل 

في إخفاء التوجهات الحقيقية لإمارات.
وأعــطــى بــيــان وزارة الــخــارجــيــة اإلمــاراتــيــة، 
ــاء، نــمــوذجــًا لــهــذا االزدواج في  ــعـ أمـــس األربـ
منه  قسمًا  أفــرد  فبينما  مــع مصر.  التعاطي 
غيفن«  »إيفر  السفينة  أزمــة  بإنهاء  للتهنئة 
الــتــي جــنــحــت فـــي قــنــاة الـــســـويـــس، امتنعت 
إعـــالن دعمها ملصر والــســودان  أبوظبي عــن 
الظهور  النهضة، بل حاولت  في قضية ســّد 
ــيــــة إلـــى  فــــي صــــــورة الـــوســـيـــط املـــحـــايـــد، داعــ
ـــاء 

ّ
»اســـتـــئـــنـــاف الــــحــــوار الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــبـــن

ــفـــاوضـــات املــثــمــرة وااللــــتــــزام بــالــقــوانــني  واملـ
 يلبي مصالح جميع 

ّ
الدولية، وصواًل إلى حل

األطــراف«. وما زاد املوقف اإلماراتي اختالفًا 

ــــدول الــعــربــيــة  وســــط املــحــيــط الـــعـــربـــي، أن الــ
بعد  أصـــدرت  مــصــر،  فــي  للسلطات  الحليفة 
تــصــريــحــات الــســيــســي، بــيــانــات دعـــم ملــوقــف 
القاهرة والخرطوم في سّد النهضة، بما في 
ذلك السعودية التي سبق لها أن عرضت أداء 
املائي  الــوســاطــة، حيث قالت إن »األمـــن  دور 
األمن  للقاهرة والخرطوم جزء ال يتجزأ من 

العربي«.
ــإن الـــتـــهـــديـــد بــالــعــمــل  ــ ــذا الـــســـيـــاق، فـ ــ ــــي هـ وفـ
ــــؤدي فـــقـــط إلحـــــــراج حــلــفــاء  الـــعـــســـكـــري لــــن يــ
ــــرب، ومـــــن بــيــنــهــم اإلمـــــــــارات،  ــعـ ــ الـــســـيـــســـي الـ
واختبار جّديتهم في مّد يد العون ملصر، بل 
أيضًا مــن شــأنــه، بحسب رؤيــة السيسي، أن 

يخيف أبوظبي على مصالحها االقتصادية 
 

ّ
الحل احتمال  إلــى جانب طــرح  إثيوبيا،  فــي 

الــعــســكــري لــيــكــون فـــي خــلــفــيــة أي تــحــركــات 
إماراتية مقبلة للوساطة املنفردة.

األخطار الغربية
أمـــا املــســتــجــد الــثــانــي، فيتمثل فــي األخــطــار 
السيسي  لــدى  أكيدة  أصبحت  التي  الغربية 
ــّراء الــفــتــور األمـــيـــركـــي الـــواضـــح والــتــلــكــؤ  ــ جــ
آلــيــة  ملـــقـــتـــرح  ــة  االســـتـــجـــابـ إزاء  األوروبـــــــــــي، 
)بمشاركة  القضية   

ّ
لحل الرباعية  الوساطة 

ــاد األفــــريــــقــــي واالتــــــحــــــاد األوروبـــــــــي  ــ ــحــ ــ االتــ
فاإلدارة  املتحدة(.  املتحدة واألمم  والواليات 
األمــيــركــيــة الــجــديــدة لــم تحسم أمــرهــا، وهي 
ــزال تتلمس طــريــقــهــا، وتــربــط االنــخــراط  ال تـ
الــوســاطــة بموافقة جميع األطــــراف، كما  فــي 
الوضع  إبقاء  تبدو في تصرفاتها رغبة في 
على مــا هــو عليه، واقــتــصــار جــهــودهــا على 
مــنــع تــطــور الــقــضــيــة إلـــى مــواجــهــة عسكرية 
بــني مــصــر وإثــيــوبــيــا. كــمــا أن األمـــم املتحدة 
واالتــــحــــاد األوروبــــــــي لــديــهــمــا مـــخـــاوف من 
تــولــد »حــســاســيــات« مـــع االتـــحـــاد األفــريــقــي 
بسبب اختالف االتجاهات الفنية بني بعض 
ــة ومــفــوضــيــة االتـــحـــاد  ــ ــيـ ــ ــم األوروبـ ــعـــواصـ الـ
حـــول األزمــــة، وفــقــًا ملــا ســبــق أن أبــــداه خــبــراء 
االتحاد من آراء خالل الجلسات األخيرة من 
املفاوضات نهاية العام املاضي قبل تعثرها.

وبحسب املــصــادر، فــإن السيسي مقتنع بأن 
لـــن تــمــنــح أفــضــلــيــة ملصر  بـــايـــدن  إدارة جـــو 
 الخالفات الجذرية 

ّ
مجانًا، خصوصًا في ظل

بـــني الـــطـــرفـــني حــــول عــــدد مـــن املـــلـــفـــات، على 
ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  إدارة  عكس 
 الــعــســكــري 

ّ
ــة الـــحـــل وبــالــتــالــي فـــإن طـــرح ورقــ

والــــتــــهــــديــــد بـــــــه، بـــحـــســـب املـــــــصـــــــادر، ربـــمـــا 
يجبرها على التحرك خوفًا على مصالحها 

االستراتيجية في املنطقة.
الكبرى  بــالــدول  أيــضــًا  يتعلق  نفسه  واألمــــر 
 

ّ
الــتــي تــتــابــع املـــوقـــف، ولــهــا مــصــالــح فـــي كــل

ــاركـــت بعضها  ــل شـ مـــن مــصــر وإثـــيـــوبـــيـــا، بـ
الــســد، كالصني وفرنسا  إنــشــاء وتمويل  فــي 
وأملانيا وإيطاليا، وكذلك روسيا التي تعتبر 

ــن الــــداعــــمــــني الـــعـــســـكـــريـــني لـــلـــبـــلـــديـــن. وقـــد  مــ
كبيرة من موقف  أمــل  أصيبت مصر بخيبة 
معظم هذه الــدول حتى اآلن، خصوصًا عند 
لــجــوئــهــا فـــي الــصــيــف املـــاضـــي إلــــى مجلس 
األمن. وأوضحت بعض املصادر أن اتصاالت 
سّرية غير معلنة جــرت بني موسكو وبكني 
والقاهرة بعد تصريحات السيسي بساعات 
مــــعــــدودة، الســتــكــشــاف مــســتــجــدات املــوقــف، 
ــدان املــوقــف  ــؤيـ عــلــمــًا بــــأن الـــدولـــتـــني كــانــتــا تـ
اإلثــيــوبــي وضــد اســتــصــدار قـــرار مــن مجلس 
ــبــــاب تــتــعــلــق  ــد أديــــــس أبــــابــــا، ألســ األمــــــن ضــ
بــنــزاعــاتــهــمــا املـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة. كـــمـــا ســبــق 
ــًا  ــر قـــروضـ ــهـــدت الــــصــــني بـــمـــنـــح مـــصـ ــعـ أن تـ
املائية  قدراتها  لتحسني  كبيرة  ومساعدات 
ــرار  كـــورونـــا، كــمــحــاولــة لتخفيف األضــ قــبــل 

املتوقعة من إنشاء السد.

تثبيت التعاون مع الخرطوم
ــالـــث فــــي خــلــفــيــة تــصــريــحــات  ــثـ املـــســـتـــجـــد الـ
الــســيــســي، يتمثل فــي مــحــاولــة مــصــر بشتى 
الــتــعــاون املستقر والــهــش في  الــطــرق تثبيت 
إثــيــوبــيــا  ــــذي تستغله  والـ الــــســــودان،  مـــع  آن، 
ملــحــاولــة اســتــمــالــة الـــخـــرطـــوم إلــــى مــواقــفــهــا 
وإظهار مصر وحيدة على طاولة التفاوض. 
وتعود هذه الهشاشة إلى وجود شخصيات 
ومــجــمــوعــات فــي حــكــومــة عــبــد الــلــه حــمــدوك 
ــــري فـــي الــخــرطــوم،  ووزارتــــــي الــخــارجــيــة والـ
يــــــــرون أن ســـــــّد الـــنـــهـــضـــة مـــــشـــــروع يــحــقــق 
املصرية  املخاوف  وأن  السودانية،  املصلحة 

ال ينبغي أن تهم السودانيني.
وقبل ساعات فقط من تهديد السيسي، بدأت 
إثيوبيا، كما نشرت »العربي الجديد«، حلقة 
املـــحـــاوالت، عندما  فــي مسلسل تلك  جــديــدة 
قدمت طرحًا جديدًا في صــورة اتفاق ثالثي 
مؤقت، بامتداد فترة امللء الثاني إلى شهرين 
الــدول الثالث  كحّد أقصى، مع عدم اضطرار 
إلــــى عــقــد مـــفـــاوضـــات مــطــولــة جـــديـــدة حــول 
قواعد امللء والتشغيل قبل امللء الثاني، ومن 
ثم تأجيل املفاوضات األساسية، إلى ما بعد 

هذه املرحلة من امللء.
ــذا املــقــتــرح، وعــلــى  ــــدرك مــصــر جــيــدًا أن هـ وتـ
اتفاق ثالثي، ال  الرغم من طرحه في صــورة 
يخاطب إال مخاوف السودانيني، ألنه يراعي 
الجانب الفني الخاص بالسدود السودانية، 
وال يــنــظــر إلـــى مــشــكــلــة تـــراجـــع حــّصــة املــيــاه 
ويأتي  العالي.  السد  إلــى  الواصلة  النهائية 
 عــن إعــالن إثيوبيا أخــيــرًا، للمرة 

ً
ذلــك فضال

ــفـــردًا،  ــنـ األولـــــــــى، أنــــهــــا مـــنـــحـــت الــــــســــــودان، مـ
ــد الــنــهــضــة  ــة بـــتـــأمـــني ســ الـــبـــيـــانـــات الـــخـــاصـ
وخــريــطــة الــتــصــرفــات، لكنها فــي املــقــابــل لم 
تــعــط مــصــر أي بــيــانــات تتعلق بــفــتــرة املــلء 
أو كيفية التشغيل. وحــدث هذا التطور بعد 
وقت قليل من زيارة السيسي للخرطوم في 6 
مارس املاضي، والتي شهدت إعالنه التوافق 
ــيــــادات املــجــلــس الـــســـيـــادي االنــتــقــالــي،  ــع قــ مـ
ــرورة الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  حـــمـــدوك، عــلــى ضــ
عادل وشامل قبل امللء الثاني للسد، ورفض 
أي خــطــوات فــرديــة تصعيدية والــلــجــوء إلى 
ــيـــة املـــقـــتـــرحـــة. وكــانــت  آلـــيـــة الـــربـــاعـــيـــة الـــدولـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« نـــشـــرت فــــي 17 مــــارس 
املــاضــي معلومات عــن صـــدور تعليمات من 
االســتــخــبــارات الــعــامــة املــصــريــة إلـــى وســائــل 
ــديـــث عــــن »ضــــــرورة  اإلعـــــــالم بــتــصــعــيــد الـــحـ
أبابا  أديــس  استمرت  بالقوة«، طاملا  الحسم 
على موقفها. وجاء ذلك بعدما كان السيسي 
التلويح  املاضي،  قد رفض في يوليو/تموز 

بتهديد اإلثيوبيني وبالعمل العسكري.

سد النهضة 

النظام السوري يهدد حقوق  لبنان النفطية

لـ»العربي  دبلوماسي  مــصــدر  ــال  ق
أمس  ــارات،  ــ اإلمـ بــيــان  إن  ــد«،  ــجــدي ال
النهضة،  ســد  أزمــة  بشأن  ــاء،  ــع األرب
جــــاءت لــهــجــتــه مــخــيــبــة لــآمــال، 
متحدثًا عن »عالمات استفهام كبيرة 
ــالمــارات،  ل الرسمي  الموقف  ــول  ح
ومساعيها  األزمة  بشأن  وتحركاتها 
في  وإثيوبيا  السودان  بين  للوساطة 
الوساطة  وعرضها  الحدود،  قضية 
تقدم  لم  وقت  في  السد،  أزمة  في 
من  منها  مأمول  هو  ما  أبوظبي 
اعتمادًا  ــة،  األزم في  القاهرة  جانب 
ونفوذ  عالقات  من  تملكه  ما  على 

لدى أديس أبابا«.

خيبة أمل
قضية

إضاءة

القاهرة ـ العربي الجديد

ــلــــى  عــ ســــــــاعــــــــة   24 تـــــــمـــــــض  لــــــــــم 
تصريحات الرئيس املصري، عبد 
أزمــة سد  بشأن  السيسي،  الفتاح 
تــلــويــحــًا بإمكانية  الــنــهــضــة، والـــتـــي حــمــلــت 
 الــعــســكــري لــتــســويــة الــنــزاع 

ّ
اســتــخــدام الــحــل

مـــع أديــــس أبـــابـــا، أو إرغـــامـــهـــا عــلــى الــقــبــول 
املــقــتــرحــة، والتأكيد  بــالــوســاطــات والــحــلــول 
على عــدم التنازل عن نقطة مياه واحــدة من 
للمعاهدات  املقررة وفقًا  املائية  حّصة مصر 
ــتــــى خـــــــرج الـــســـفـــيـــر  ــا، حــ ــ ــهــ ــ ــرامــ ــ الــــســــابــــق إبــ
الـــقـــاهـــرة، مـــاركـــوس تيكيلي،  اإلثــيــوبــي فـــي 
أمـــس األربـــعـــاء، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي ليؤكد 
التفاوض مع  باستئناف  بــالده متمسكة  أن 
القاهرة والخرطوم بشأن ملف السد. وأشار 

طرح ورقة الحل 
العسكري ربما يجبر 

واشنطن على التحرك

السفير اإلثيوبي: 
متمسكون باستئناف 

التفاوض وبالحل السلمي

3 دوافع وراء 
تصعيد السيسي

صمت رسمي في بيروت على تنقيب 
في منطقة بحرية متداخلة

استئناف  سيتم  أنـــه  إلـــى  اإلثــيــوبــي  السفير 
الــتــفــاوض بــرعــايــة االتــحــاد األفــريــقــي قريبًا، 
ــــالده مــلــتــزمــة بــالــتــفــاوض وفــق  مـــؤكـــدًا أن بـ
»نتفاوض  تيكيلي:  وقــال  السلمية.  الحلول 
ــقــــي، واملـــفـــاوضـــات  بـــرعـــايـــة االتــــحــــاد األفــــريــ
ــاول الـــوصـــول إلــى  ســتــســتــأنــف قــريــبــًا، ونـــحـ
اتفاق مــرٍض لجميع األطـــراف«. وأضــاف أنه 
»لـــم يــتــم الــتــواصــل مــع إثــيــوبــيــا رســمــيــًا بعد 
بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت 
عليها مصر والسودان، وسمعنا عن اللجنة 
مـــن اإلعــــــــالم«. لــكــن هــــذه الــتــهــدئــة الــكــالمــيــة 
اإلثيوبية ترافقت مع أنباء عن إعالن إثيوبيا 
عن بدء عملية لقطع الغابات في محيط سد 
النهضة استعدادًا للملء الثاني في يوليو/
تموز املقبل، ما يعني أن ال بوادر ألي حلحلة 
ــا. ويـــأتـــي  ــابــ ــــس أبــ ــازالت مــــن قـــبـــل أديــ ــنــ أو تــ

الرئيس  إلى أن تصريحات  الجديد«،  لـ»العربي  لفت مصدر خاص تحدث 
المصري عبد الفتاح السيسي )الصورة( حول أزمة سّد النهضة، أول من 
السويس،  قناة  زيارته  خالل  أمس، 
أن  مضيفًا  عــفــويــة«،  تكن  ــم  »ل
همس  المقربين  مستشاريه  »أحد 
المناسب  التوقيت  هو  ذلك  بأن  له 
التباع منحى متصاعد في ضوء 
للمسؤولين  المتتالية  التصريحات 
شأنها  من  كان  والتي  اإلثيوبيين، 
المصرية  اإلدارة  صورة  من  الحّط 
األزمــة  معالجة  على  وقدرتها 

وإظهارها كدولة ضعيفة«.

حديث  في  حمادة،  خالد  العميد  العسكرية،  الشؤون  في  الخبير  شرح 
لـ»العربي الجديد«، أّن الخالف حول ترسيم الحدود بين لبنان وسورية قديم 
الجيش  انسحاب  بعد  وبــرز  جــدًا، 
السوري من لبنان عام 2005. ولفت 
طابعًا  يتخذ  اليوم  الخالف  أن  إلى 
فقط  مرتبطًا  ليس  وهــو  جديدًا 
روسية،  بشراكة  السوري  بالتنقيب 
تقني،  بحري  منه  جانب  فالمأزق 
ال  فسورية  سياسي،  األهــم  ولكن 
مرتبط  ملف  أي  عن  اإلفــراج  تقبل 
بلبنان أو تسهل أي اتفاق من شأنه 

أن يكرس سيادة الدولة اللبنانية.

همس المستشار

خالف قديم

لبنان مهدد بخسارة المزيد من مناطقه البحرية )حسين بيضون(

طالبت إثيوبيا بمحاصصة جديدة في مياه النيل )خالد دسوقي/فرانس برس(

املــوجــود مــع الجانب الــســوري، بــل هــنــاك من 
ــذه إلـــى مــنــحــى آخـــر بتغيير مــســار  يــريــد أخــ
أزمتنا الحقيقية، وهذا مخطط سيئ، فاألزمة 
ــعـــدو اإلســـرائـــيـــلـــي على  تــكــمــن فـــي اعــــتــــداء الـ
حدودنا ومياهنا وحقوقنا البحرية النفطية، 
الــيــوم هــو تعمية ومحاولة لذر  ومــا يحصل 
الرماد في العيون، ونقل املشكلة من مكان إلى 

آخر خدمة للعدو اإلسرائيلي«.
ــلــــه« داعـــيـــًا  ــائـــب عــــن »حــــــزب الــ ــنـ ــم يـــجـــد الـ ــ ولـ
لحصول مفاوضات سورية لبنانية لترسيم 
 حــتــى نذهب 

ً
 »ال أزمــــة أصــــال

ً
الـــحـــدود، قــائــال

إلــى مــفــاوضــات، وأصـــل املشكلة وهـــٌم وليس 
واقــــعــــًا«، مــســتــنــدًا أيـــضـــًا إلــــى الــحــمــلــة الــتــي 
طاولت »األوكسجني السوري« ووزير الصحة 
املحسوب على  األعمال  في حكومة تصريف 
الحزب حمد حسن، وما رافقها من كالم حول 
صفقة مع النظام أعدت بخلق أزمة أوكسجني 
 
ً
ــودة أصـــــال ــ ــوجــ ــ ــا لـــيـــســـت مــ ــ ــورونــ ــ ملــــرضــــى كــ
فـــي لــبــنــان، مــعــّرضــة لــبــنــان الــرســمــي لخطر 

العقوبات األميركية.
ــواقــــف ســيــاســيــة فــي  ــوالــــت مــ مـــقـــابـــل ذلــــــك، تــ
لــبــنــان مـــن الــفــريــق املـــعـــارض لــنــظــام األســــد، 
وغّرد وزير العدل السابق أشرف ريفي كاتبًا 

بيروت ـ ريتا الجّمال

ــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وســــــــــط أزمــــــــــــــات سـ
الطبقة  وفــشــل  لــبــنــان،  يعانيها  واجــتــمــاعــيــة 
الــحــاكــمــة فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة، بــرز 
تطور جديد، هذه املرة من الجانب السوري، 
مــع إعـــالن حكومة النظام االتــفــاق مــع شركة 
النفط فــي بلوك بحري  روســيــة للتنقيب عــن 
يــتــداخــل مـــع املـــيـــاه االقــتــصــاديــة الــلــبــنــانــيــة، 
مـــا مـــن شــأنــه وفــــق مــســار الــتــرســيــم الــظــاهــر 
النفطية  لبنان  حــقــوق  على  تعديًا  يشكل  أن 
شمااًل، بحيث هناك تداخل بمساحة تتراوح 
فــي منطقة  مــربــع،  كيلومتر  750 و1000  بــني 
للبنان. وعلى  مــوارد غازية  قد تحتوي على 
الرغم من خطورة هذه القضية، فإنها قوبلت 
بــصــمــت مـــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، فـــي وقــت 
لنظام بشار  الحليف  الله«  فيه »حــزب  يضع 
األسد ما يجري في سياق »الكيد السياسي«، 
 تــســتــدعــي حصول 

ً
مــعــتــبــرًا أن ال أزمــــة أصــــال

البحرية  القضية  حصر  مــحــاواًل  مفاوضات، 
بالخالف مع إسرائيل على املناطق البحرية 
ــفـــاوضـــات الــتــقــنــيــة غير  جــنــوبــًا، عــلــمــًا أن املـ
املــبــاشــرة بــني لــبــنــان واالحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي 
بوساطة أميركية ورعاية أممية حول ترسيم 

الحدود البحرية متوقفة منذ فترة.
وبينما ال يــخــرج مــلــف تــرســيــم الــحــدود بني 
البرية  أكــان ترسيم الحدود  لبنان وســوريــة، 
أم البحرية، من دائرة التجاذبات السياسية، 
علمًا أن هذا امللف أثير بعد انسحاب الجيش 
الــســوري من لبنان عــام 2005، وهــو ما قوبل 
اللبناني  الفريق  مــن  وتمييع  ســوري  ع 

ّ
بتمن

ــد يــثــيــر  ــديـ ــجـ ــور الـ ــطـ ــتـ الـــحـــلـــيـــف لـــهـــا، فـــــإن الـ
مخاوف من خسارة لبنان املزيد من مناطقه 
الــبــحــريــة، فــي ظــل االعــتــداء اإلســرائــيــلــي على 
ــة الــلــبــنــانــيــة بــمــســاحــة  ــاديـ ــتـــصـ املــنــطــقــة االقـ
تزيد عن 1700 كيلومتر مربع، والخطأ الذي 
حصل في التفاوض مع قبرص والذي وضع 
تــزيــد عن  أمـــام خــســارة مساحة مائية  لبنان 
الجديد  التطور  ليأتي  كيلومترًا مربعًا،   860

أيضًا  اإلسرائيلي  العدو  ادعــى  »كما  مضيفًا 
االقتصادية  اللبنانية  املــيــاه  فــي  لــه  بحقوق 
الــخــالــصــة لــغــايــة الــنــقــطــة رقـــم 1، كــذلــك فعل 
السوريون الذين تقّدموا من النقطة رقم 7 إلى 

النقطة رقم واحد«.
البحري  الــبــلــوك  فــي  التنقيب   

ّ
أن إلــى  وأشـــار 

السوري رقم واحد فيه تراجع للبنان بحوالي 
لـــه، من  750 كيلومترًا مــربــعــًا، وهـــي خــســارة 
هنا أهمية ترسيم الحدود البحرية بني لبنان 
وسورية شمااًل واالنتهاء من ترسيم الحدود 

البحرية جنوبًا مع العدو اإلسرائيلي.
ُيــذكــر أن الــجــولــة الخامسة مــن املــفــاوضــات 
غير املباشرة بني لبنان وإسرائيل أرجئت، 
الــثــانــي من  فــي  املــفــاوضــات  لتتوقف معها 
واستبدلت  املــاضــي،  األول  ديسمبر/كانون 
بلقاٍء ثنائي، بني لبنان والوسيط األميركي 
من جهة، وآخر مماثل بني الجانبني األميركي 
ــال الــبــاحــث في  ــن ذلــــك، قـ واإلســـرائـــيـــلـــي. وعـ
شـــؤون الطاقة فــي معهد عــصــام فـــارس في 
الجامعة األميركية في بيروت، مارك أيوب، 
التقنية  املفاوضات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
ــلـــي  ــيـ ــرة مــــع الــــعــــدو اإلســـرائـ ــاشــ ــبــ ــيــــر املــ وغــ
جــنــوبــًا متوقفة  الــبــحــريــة  الــحــدود  لترسيم 
مــنــذ 11 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، 
أيوب  ولفت  الرابعة.  الجولة  انعقاد  تاريخ 
إلى أنه حتى الساعة ال مؤشر جديًا إلعادة 
استئناف املفاوضات التقنية غير املباشرة، 
مشيرًا إلى أن من أبرز نقاط الخالف، نقطة 
انــطــالق الــتــرســيــم، فــخــط الــتــرســيــم البحري 
الناقورة )جنوب  رأس  ينطلق من  أن  يجب 
بوليه  اتفاقية  عليه  نّصت  مــا  وهــو  لبنان( 
مــع خط  يتطابق  وأن   1923 عــام  نيوكومب 
الــــوســــط الــــــذي يــتــجــاهــل نــقــطــة »تــخــلــيــت« 
وذلك باالستناد إلى املواثيق واالجتهادات 
الــدولــيــة الــتــي تــنــص عــلــى عـــدم أخـــذ الــجــزر 
التي لها أثر غير تناسبي على خط الترسيم 
بــالــحــســبــان، فـــي حـــني أن إســـرائـــيـــل تعتبر 
صخرة »تخليت« جزيرة على الرغم من أنها 

غير قابلة للسكن.

ــدء الــنــظــام الـــســـوري بــتــلــزيــم بــلــوك النفط  »بــ
الــبــحــري فــي الــشــمــال تــجــاوز لــحــقــوق لبنان 
لأمم  فلنلجأ  لبناني.  رسمي  ُيقابل بصمت 
ملا  خالفًا  القانوني  الترسيم  لرعاية  املتحدة 
يقوم به النظام الذي ال يعترف بالقرار 1680 
لبنان  حقوق  يخترق  والــذي  البرية  للحدود 
بنفطه بحرًا كما يفعل العدو اإلسرائيلي في 
الجنوب«. أما نائب »تيار املستقبل« )يتزعمه 
»أيــن  الطبش، فسألت  الــحــريــري(، روال  سعد 
الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة الــرســمــيــة مــمــا يــجــري؟ 
انتظرنا  لقد  املشبوهة؟  الغيبوبة  هــذه  ومــا 
الخرق من الجنوب، ِمــن الــعــدو، فــإذ به يأتي 

من الشمال، من »الشقيقة«.
ر الــخــبــيــر الــنــفــطــي املستشار 

ّ
مــن جــهــتــه، حـــذ

ياغي،  ربيع  النيابية  الطاقة  للجنة  السابق 
فــي حديثه مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، مــن تكرار 
التجربة القبرصية، والخطأ نفسه الذي وقع 
اللبناني عام 2006، يوم باشر  املفاوض  فيه 
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع 
قبرص بناًء على طلب األخيرة، وواجه لبنان 
خسارة مساحة مائية تزيد عن 860 كيلومترًا 
مربعًا، فالوفد اللبناني لم يكن يملك الخبرة 
بترسيم الحدود وكانت إدارته سيئة للملف، 

هــذه املــّرة من ســوريــة، مهددًا بقضم مساحة 
مــربــع من  بــني 750 و1000 كيلومتر  تــتــراوح 

حصة لبنان.
وبـــرزت هــذه القضية مــع نشر وســائــل إعــالم 
أيـــام خــبــرًا يفيد  الــســوري قبل  للنظام  تابعة 
املــعــدنــيــة  ــثــــروة  الــنــفــط والــ بــمــصــادقــة وزارة 
الــســوريــة وشــركــة »كــابــيــتــال« الــروســيــة على 
اتفاق للتنقيب عن النفط في البلوك البحري 
الخالصة  االقتصادية  املنطقة  رقم واحــد في 
لــســوريــة فــي الــبــحــر املــتــوســط مــقــابــل ساحل 
مــحــافــظــة طـــرطـــوس حــتــى الـــحـــدود الــبــحــريــة 
اللبنانية بمساحة 2250  السورية  الجنوبية 

كيلومترًا مربعًا.
وأثار هذا التطور مخاوف من شمول التنقيب 
مــنــطــقــة تــابــعــة لــلــبــنــان، فــهــنــاك حـــــدود غير 
مــرســمــة بــني لــبــنــان وســـوريـــة، وفـــق الخبيرة 
الشرق  فــي  النفط والــغــاز  فــي مــجــال حوكمة 
األوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان، التي 
»العربي الجديد«، إنه »تبعًا للخرائط  قالت لـ
التي لدينا، فهناك تقاطع واضــح بني كيفية 
تقسيم الجانب السوري للبلوكات رقم 1 و2 
الــبــلــوك 1، وطــريــقــة ترسيم  و3، وخــصــوصــًا 
حدودنا، بحيث هناك تداخل بني 750 و1000 
املساحة  كيلومتر مربع، وقــد يكون في هــذه 
إلى  هايتايان  ولفتت  للبنان«.  غازية  مــوارد 
 الحكومة اللبنانية لم ترسل حتى اللحظة 

ّ
أن

ــتــــراض أو شـــكـــوى عــبــر وزيـــر  أي رســـالـــة اعــ
أو حتى  الــســوريــة  السلطات  إلــى  خارجيتها 
تطالب بتوضيحات حول البلوكني رقم واحد 
بشكل  العقد  وطبيعة  الحفر  ومــكــان  واثــنــني 
عــــام، لــلــقــيــام بــخــطــوات اســتــبــاقــيــة أو ردعــيــة 
تــتــطــّرق  أو  اعــــتــــداء،  لـــلـــحـــؤول دون حـــصـــول 
إلــى مــوضــوع إجـــراء مــفــاوضــات مــع الجانب 
 هذه الحكومة تعّد 

ّ
السوري، على الرغم من أن

 
ّ

»صديقة لسورية«، مبدية مخاوف من غض
اللبنانية الطرف عن حقوق البالد  السلطات 

من املياه املتداخلة مع البلوك السوري.
وفي وقٍت أكدت فيه هايتايان أهمية ترسيم 
الحدود بني لبنان وسورية، اعتبرت أن امللف 

عــالــق أيــضــًا فــي زواريــــب الــســيــاســة، وهـــو ما 
ــؤااًل حـــول طــريــقــة مــقــاربــة حكومة  ــ يــطــرح سـ
الـــرئـــيـــس املـــكـــلـــف ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي حـــال 
تشكيلها للمسألة، فاألخير يرفض إجراء أي 
مــفــاوضــات مــع الــنــظــام الـــســـوري، األمـــر الــذي 
من شأنه أن يفتح احتمال الوساطة الروسية 
وبــالــتــالــي الــســيــر كــذلــك بــمــفــاوضــات تقنية 
 املــخــاوف 

ّ
غير مــبــاشــرة مــع ســوريــة، علمًا أن

تبقى في أن تتخذ املفاوضات التقنية منحى 
فيتداخل  ومــطــالــب  بــشــروٍط  مرفقًا  سياسيًا 
مع ملفات أخرى سياسية وإقليمية من بوابة 
 املرتبط بعودة الالجئني 

ً
املقايضة، منها مثال

السوريني.
ــم يـــصـــدر حــتــى عــصــر أمــــس أي  ــت لـ ــي وقــ وفــ
تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على هذا 
األمر، فإن »حزب الله« لم يَر أن هناك مشكلة 
مفاوضات. ووضــع عضو  تستدعي حصول 
كتلة »الوفاء للمقاومة« )تمثل حزب الله في 
الــبــرملــان الــلــبــنــانــي(، الــنــائــب إيــهــاب حــمــادة، 
ــارة هـــذه الــقــضــيــة فـــي خــانــة »االســتــهــداف  ــ إثـ
في حديث  وقــال حمادة،  السياسي«.  والكيد 
»العربي الجديد«، إن »املقاومة تضع عنوانًا  لـ
واحـــــدًا كــخــط عـــريـــض، يــتــمــثــل فـــي رفـــض أي 
اعتداء على مائنا أو أرضنا أو أي حبة تراب 
من لبنان، سواء من العدو اإلسرائيلي أو حتى 
الــصــديــق الـــســـوري، ولــكــن ال شـــيء مــطــروحــًا 
اليوم يمكن أن يسيء أو يمّس سيادة لبنان 
على أرضه وحدوده وملكيته، وأستبعد ذلك، 
فال شيء رسميًا بعد، ما يبقي املوضوع في 

إطار الكيد واالستهداف السياسي«.
ورأى حمادة أن »اإلشكالية ليست في الواقع 

نائب عن »حزب اهلل«: 
ال أزمة أصًال حتى نذهب 

إلى مفاوضات
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ميانمار: تشي بصحة 

جيدة 
كـــد أحــــد مــحــامــي زعــيــمــة مــيــانــمــار 
أونـــــغ ســــان ســـو تـــشـــي، الـــتـــي أطـــاح 
ــا بــــــدت بــصــحــة  ــهــ ــيــــش، أنــ بـــهـــا الــــجــ
جيدة أمــس األربــعــاء، خــالل اجتماع 
ــر املـــحـــامـــي مني  ــ عــبــر الــفــيــديــو. وذكـ
مــني ســـوي، أنــهــم لــم يناقشوا خالل 
الجنائية  القضايا  ســوى  االجتماع 
املــقــدمــة ضــدهــا مــنــذ االنـــقـــالب. ومــن 
املــــقــــرر أن تـــعـــقـــد، الــــيــــوم الــخــمــيــس، 
من  قضيتها.  لبحث  جــديــدة  جلسة 
جهة أخرى، طلبت الواليات املتحدة، 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء، من 
األميركية  الحكومة  موظفي  جميع 
مغادرة  وعائالتهم  األساسيني  غير 
ــاوف مـــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــبــــب مـ مـــــيـــــانـــــمـــــار، بــــســ

االضطرابات املدنية.
)رويترز(

تعويضات سودانية 
ألميركا

أعــلــنــت الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، أمــس 
األربعاء، حصولها على 335 مليون 
كــتــعــويــضــات  الـــــســـــودان  ــن  مــ دوالر 
ــفــــارتــــني  ــيــــري الــــســ ــفــــجــ ــا تــ ــايــ لــــضــــحــ
األمــيــركــيــتــني فـــي كــيــنــيــا وتــنــزانــيــا 
»يـــو  ــــرة  ــــدمـ املـ ــر  ــيـ ــدمـ وتـ  ،1998 عـــــام 
إس.إس كول« عام 2000. وقال وزير 
الخارجية أنتوني بلينكن »وضعنا 
القضايا العالقة مع السودان خلفنا 

وسنفتح صفحة جديدة«.
)رويترز(

بحرية التحالف ضد 
»داعش« بعهدة فرنسا

الفرنسية  الطائرات  حاملة  تسلمت 
»شـــــــارل ديـــــغـــــول«، أمـــــس األربــــعــــاء، 
قــــيــــادة الــــقــــوة الـــبـــحـــريـــة لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي ملــكــافــحــة تــنــظــيــم »داعـــــش«، 
حــســبــمــا أعــلــنــت وزيــــــرة الــجــيــوش، 
فــــلــــورانــــس بــــارلــــي. وبـــعـــد أيــــــام مــن 
ــار  ــي إطــ وصـــولـــهـــا إلـــــى أبـــوظـــبـــي فــ
مــهــمــة تــشــمــل أيــضــا ضــمــان »حــريــة 
املالحة« في منطقة الخليج، اعتبرت 
ثقة عملياتية  دليل  املهمة  »هــذه  أن 
ــارة إلــى تصميمنا الــدائــم ضد  وإشــ
داعش«. و»شارل ديغول« هي حاملة 
ــائــــرات الـــوحـــيـــدة فــــي الــبــحــريــة  الــــطــ
ــــن مــيــنــاء  ــقـــت مـ ــلـ ــطـ ــة، وانـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ

طولون األسبوع املاضي.
)فرانس برس(

للرئيس  الجمعة  غــدًا  املــقــرر  التنصيب  قبل 
الــبــالد، محمد بـــازوم،  الــجــديــد فــي  املنتخب 
ــانـــت الــنــيــجــر عـــلـــى مــــوعــــد، لـــيـــل الـــثـــالثـــاء  كـ
ــقـــالب عــســكــريــة  ــع مـــحـــاولـــة انـ ــاء، مـ ــ ــعـ ــ - األربـ
ــّم إحـــبـــاطـــهـــا، بـــحـــســـب مـــصـــادر  ــ جـــــديـــــدة، تــ
ر 

ّ
تحدثت لوكاالت أنباء عاملية. وفيما يتحض

الرئيس محمد يوسفو ملغادرة السلطة، بعد 
أن  واليتني رئاسيتني منذ عــام 2011، يبدو 
خلفه، وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق، والـــذي كان 
يعّد مساعده األيمن، سيعيش بدوره هاجس 
االنــقــالب  العسكرية ومــحــاوالت  االنــقــالبــات 
املتواصلة منذ استقالل هذا البلد الواقع في 
في  الفرنسي  االســتــعــمــار  عــن  أفريقيا  غــرب 
املعارضة لالعتراض  1960. وفيما تتحضر 
عــلــى تــنــصــيــب بــــــازوم، شــّكــك مــتــابــعــون في 
صــحــة مـــحـــاولـــة االنــــقــــالب، مــعــتــبــريــن أنــهــا 
مـــنـــاورة مــن الــســلــطــة إلفــشــال أي تــحــرك في 
فإن  حـــال،  أي  لكن على  للمعارضة.  الــشــارع 
هــذا الــبــلــد، الـــذي يعد مــن األفــقــر فــي العالم، 

والـــذي يــواجــه خطر اإلرهــــاب، ال سيما عبر 
املثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو، 
يعيش أزمة سياسية متصاعدة، خصوصًا 
مع عدم تجدد الحياة السياسية عبر وجوه 
الــعــام،  واملشهد  الحكم  فــي  تستمر  تقليدية 
عبر الــرئــاســة أو الــتــرشــح. وكــانــت املؤسسة 
الــعــســكــريــة قـــد حــكــمــت الـــبـــالد خــــالل فــتــرات 
مــتــعــاقــبــة مــنــذ االســـتـــقـــالل، بــعــضــهــا تــرافــق 
الحياة  وإنــهــاء  السياسي  العمل  تقييد  مــع 

الحزبية.
ــنـــي مــــن عـــاصـــمـــة الــنــيــجــر،  ــد مـــصـــدر أمـ ــ وأكــ
نــيــامــي، أمـــس األربـــعـــاء، تــوقــيــف عسكريني، 
الثالثاء  ليل  انــقــالب« حصلت  إثــر »محاولة 
- األربعاء، الفتًا أمس إلى أن »الوضع أصبح 
تحت السيطرة«. وذكر املصدر أن »اعتقاالت 
وقــعــت فـــي صــفــوف عـــدد قــلــيــل مـــن عناصر 
االنــــقــــالب«،  مـــحـــاولـــة  ــانــــوا وراء  كــ الـــجـــيـــش 
مــضــيــفــًا أن هـــذه املــجــمــوعــة »لـــم تــتــمــكــن من 
ــراب مـــن الــقــصــر الـــرئـــاســـي بــعــدمــا رّد  ــتــ االقــ
الحرس الــرئــاســي«. بــدورهــم، أكــد سّكان في 
الرئاسة،  الــذي يوجد فيه مقر  حي »بالتو« 
سماع طلقات أسلحة ثقيلة وخفيفة، واصفًا 
»الــكــثــيــف«. كــمــا أكــد  أحــدهــم إطــــالق الــنــار بـــ
بـــازوم، حصول ما وصفه  مصدر مقرب من 
»بـــمـــحـــاولـــة انـــقـــالب مــــحــــدودة، ســـرعـــان ما 
سيطرت عليها قوات األمن«. وقررت السفارة 
األمـــيـــركـــيـــة فـــي نــيــامــي تــعــلــيــق »خــدمــاتــهــا 
الفرنسية  الــســفــارة  دعــت  فيما  القنصلية«، 

رعاياها إلى »البقاء في منازلهم«.
ــقــــالب قــبــل الــتــنــصــيــب  وتـــأتـــي مـــحـــاولـــة االنــ
ــدًا فــــي نـــيـــامـــي لــلــرئــيــس املــنــتــخــب  ــ ــقــــرر غـ املــ

ــانــــت الــســلــطــة اتـــهـــمـــت املـــعـــارض  أمــــــس. وكــ
الرئيسي في البالد، رئيس الــوزراء ورئيس 
الــبــرملــان األســبــق، هــامــا أمــــادو، الـــذي ترشح 
للرئاسة، لكن املحكمة العليا أبطلت ترشحه، 
كما  األول.  الـــحـــراك  تــأجــيــج  وراء  بــالــوقــوف 
ــراك فــبــرايــر املــعــارض  ــقــل كــثــيــرون فــي حـ

ُ
اعــت

النيجر  رئيس  وكــان  بـــازوم.  الجديد محمد 
بازوم  األسبق، محمد عثمان، وهو منافس 
الرئاسية األخيرة  الرئيسي في االنتخابات 
الــتــي جــــرت فـــي دورتـــــني )ديــســمــبــر/كــانــون 
األول وفــبــرايــر/شــبــاط املــاضــيــني(، قــد طعن 
في نتائج االنتخابات النهائية التي صدرت 
في 23 فبراير، والتي أكدت فوز بازوم بـ55.7 
فـــي املـــائـــة مـــن األصــــــــوات، مــقــابــل 44.2 في 
املائة لعثمان. وأعلن األخــيــر، بـــدوره، فــوزه، 
أنحاء  فــي  »احتجاجات سلمية«  إلــى  داعــيــًا 
الــبــالد، اســتــمــرت أيــامــًا مــعــدودة بعد إعــالن 
األمنية،  السلطات  لقمع  النتائج، وتعرضت 
ما أدى إلى سقوط قتلى. ومنعت السلطات 
املعارضة من الخروج في »تظاهرة سلمية« 

للنتائج، بينهم رئيس أركان القوات املسلحة 
السابق موموني بوريمة، املعروف بقربه من 
أمادو. وكان األخير، الذي شكك في مواطنية 
قد  ليبيا،  العربية من  بــازوم بسبب أصوله 
 ثانيًا في انتخابات الرئاسة عام 2016، 

ّ
حل

والتي فاز فيها يوسفو بوالية ثانية.
بــني يوسفو وبـــازوم،  السلطة  وُيــعــد تسليم 
األول بني رئيسني منتخبني ديمقراطيًا في 
تــاريــخ النيجر، الــتــي شــهــدت انــقــالبــات عدة 
مــنــذ اســتــقــاللــهــا عـــن فــرنــســا. ويــعــد تــحــدي 
عــلــى الئـــحـــة عمل  مـــحـــاربـــة اإلرهـــــــاب األول 
بـــــــازوم، بــعــدمــا شـــهـــدت الـــبـــالد خــــالل فــتــرة 
يــن إرهــابــيــني دمــويــني،  االنــتــخــابــات اعــتــداء
ــنــــاه »داعــــــــــش فـــــي الــــصــــحــــراء  ــبــ أحــــدهــــمــــا تــ
الكبرى«، والثاني »بوكو حــرام«. ووقع آخر 
مــــارس/آذار املاضي،  هــذه الهجمات فــي 21 
في منطقة تاهوا الحدودية مع مالي، وأسفر 
. واستبعد بازوم أي حوار مع 

ً
عن 141 قتيال

املتطرفني. سياسيًا، لم ينجح حوار كان من 
املقرر عقده بني السلطة واملعارضة، لتنفيس 
االحتقان السياسي في البالد، في أن يبصر 

النور بعد.
وشهدت البالد 4 انقالبات عسكرية سابقة، 
األول في 1974 ضد الرئيس هاماني ديوري، 
والثاني ضد الرئيس محمد عثمان في 1996 
مـــن قــبــل الــكــولــونــيــل إبـــراهـــيـــم مــيــنــاســاري، 
الـــذي اغــتــالــه حــرســه فــي 1999، ثــم االنــقــالب 
العسكري عام 2010 ضد ممادو تنجا. كما 
ــبـــاط مــحــاولــة  أعـــلـــن يــوســفــو فـــي 2015، إحـ

انقالب واعتقال عسكريني.
)العربي الجديد، فرانس برس(

تجسس روسي 
في إيطاليا

الــــروســــي املــعــتــمــد لــــدى ســـفـــارة بـــــالده في 
»جرائم  بــارتــكــاب  متهم  وكالهما  إيطاليا، 
الدولة«،  وأمــن  بالتجسس  متعلقة  خطيرة 
ــد الـــنـــظـــر« بــســبــب  ــيـ ــيــــر »قـ ــع األخــ ــ لـــكـــن وضـ
وظــيــفــتــه الــدبــلــومــاســيــة. وأعــلــنــت األجــهــزة 
األمنية أنها دهمت مساء االثنني، اجتماعًا 
ــابــــطــــني، وتــــــم ضــبــطــهــمــا  ــــني الــــضــ ســــريــــًا بـ
اإليطالي  الضابط  »سلم  أن  بعد  متلبسني 
ــة لــلــضــابــط الــــروســــي مــقــابــل  وثــــائــــق ســـريـ
مبلغ من املــال«. مع العلم أن القوة البحرية 
ــدة فـــي الــبــحــر املــتــوســط  ــيـ ــة الـــوحـ ــيـ الـــروسـ
الساحل  على  حميميم  قاعدة  في  منتشرة 
ــوري. فـــي املـــقـــابـــل، يــتــمــركــز األســـطـــول  ــســ الــ

السادس األميركي في نابولي اإليطالية.
وبعد تبيان حقائق امللف، استدعت األمينة 
العامة لوزارة الخارجية االيطالية إليزابيتا 
بيلوني، السفير الروسي لدى روما، سيرغي 
الـــوزيـــر  مــــن  تــعــلــيــمــات  عـــلـــى  ــاًء  ــنــ بــ رازوف، 
لويجي دي مايو. وعلى األثر أعلن دي مايو 

ــعــــالقــــات اإليـــطـــالـــيـــة ـ  تـــعـــّرضـــت الــ
الروسية النتكاسة، أمس األربعاء، 
بــعــد الــكــشــف عـــن قــضــيــة تجسس 
غير اعتيادية من قبل موسكو التي سارعت 
ملــحــاولــة احـــتـــواء األزمـــــة. وفـــي الــتــفــاصــيــل، 
ــــي«، أن  ذكـــرت وكــالــة األنـــبـــاء اإليــطــالــيــة »أكـ
السلطات األمنية في روما اعتقلت ضابطًا 
»التجسس  بتهمة  اإليــطــالــيــة  البحرية  فــي 
والـــكـــشـــف عـــن مــعــلــومــات ســـريـــة« لــصــالــح 
ــدة الــعــمــلــيــات  ــ ــ ــا. وأفـــــــــادت بـــــأن وحـ ــ ــيـ ــ روسـ
الــخــاصــة فــي قـــوات الــــدرك )الــكــارابــنــيــيــري( 
أوقفت، بتوجيه من مكتب املدعي العام في 
روما، ضابطًا في البحرية االيطالية وآخر 
إيطاليا.  فــي  الروسية  املسلحة  الــقــوات  فــي 
ــذت كــجــزء من 

ِّ
ــف

ُ
وأشــــارت إلـــى أن العملية ن

ــرتــــه وكـــالـــة  نـــشـــاط مــعــلــومــاتــي مـــطـــول أجــ
معلومات األمـــن الــداخــلــي، بــدعــم مــن هيئة 
أركان الدفاع، بحق الضابط اإليطالي وهو 
قائد فرقاطة في القوات البحرية، والضابط 

ـــنْي فـــي الـــســـفـــارة الـــروســـيـــة على 
َ
طــــرد مـــوظـــف

خلفية قضية التجسس، معتبرًا أنها »قضية 
شديدة الخطورة«. وتوقع »توّرط مسؤولنْي 
روسينْي اثنني في قضية التجسس«. وكتب 
ــه »نــقــلــنــا  عــلــى حــســابــه عــلــى »فــيــســبــوك« أنــ
احتجاج الحكومة اإليطالية الشديد وأبلغنا 
الروسية  السفارة  فــي  ملوظفنْي  فــوري  بطرد 
ــذه الــقــضــيــة الــخــطــيــرة جـــدًا«  ضــالــعــنْي فـــي هـ

خالل لقاء مع السفير.
ــا، أعــــرب الــكــرمــلــني عـــن أمــلــه في  ــيـ فـــي روسـ
أال تــتــضــرر الــعــالقــات بــني مــوســكــو ورومـــا 
ــــرار إيــطــالــيــا طــــرد اثـــنـــني مـــن أفــــراد  ــراء قـ ــ جـ
البعثة الدبلوماسية الروسية لديها بتهمة 
التجسس. ونقلت وكالة »روسيا اليوم« عن 
دميتري  الروسية  الرئاسة  باسم  املتحدث 
»الــجــانــب  إن  للصحافيني  قــولــه  بيسكوف 
مــعــلــومــات  اآلن  حـــتـــى  يـــمـــلـــك  ال  ــي  ــ ــروسـ ــ الـ
ــاب ومــــالبــــســــات تـــوقـــيـــف ضــابــط  ــبــ ــن أســ عــ
مـــن فــريــق املــلــحــق الــعــســكــري الـــروســـي في 
ــال، نــأمــل في  رومــــا«. وأضــــاف: »عــلــى أي حـ
الحفاظ على الطابع اإليجابي والبناء الذي 
تــتــمــتــع بـــه الـــعـــالقـــات الــروســيــة-اإليــطــالــيــة 
»تاس«  وكالة  نقلت  بدورها،  واستمراره«. 
عن الخارجية الروسية إعرابها عن األسف 
ــراء اإليــطــالــي، مــضــيــفــة: »نعمل  ــ حــيــال اإلجـ
ــذا الـــقـــرار،  حــالــيــًا عــلــى كــشــف مــالبــســات هــ

ــن خـــطـــوات  ــ ــلـــن بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل عـ وســـنـــعـ
محتملة من جانبنا ردًا على هذه الخطوة 
الـــتـــي ال تــتــنــاســب مـــع مــســتــوى الــعــالقــات 

الثنائية بني الدولتني«.
ــبـــادل طــرد  ــا اعــــتــــادت عــلــى تـ ــيـ ــع أن روسـ ومــ
دبـــلـــومـــاســـيـــني مــــع دول أوروبـــــيـــــة عـــــدة فــي 
ــه نـــــادرًا مـــا تعلق  ــيــــرة، إال أنــ الـــســـنـــوات األخــ
األمر بإيطاليا. ففي السنوات األخيرة تعدد 
الــالعــبــون فـــي حـــرب الــتــجــســس، مـــن روســيــا 
إلى بولندا ودول الشرق األوروبــي وإنكلترا 
وأملانيا والدول اإلسكندنافية وهولندا. وفي 
تسميم  عملية  تسببت   ،2018 مـــــــارس/آذار 
وابنته  أسكريبال  سيرغي  املـــزدوج  العميل 
يــولــيــا، فــي ســالــزبــوري فــي إنــكــلــتــرا، بحالة 
غضب أوروبية عارمة، دفعت روما للتضامن 
مــــع لــــنــــدن فــــي حـــيـــنـــه بــــطــــرد دبــلــومــاســيــني 
الــــخــــارجــــيــــة  وزيـــــــــــر  دان  ــا  ــمــ ــيــ فــ روســـــــيـــــــني 
التجسس  أمــس  راب،  دومينيك  البريطاني، 
الروسي في إيطاليا، واصفًا أنشطة روسيا 
ــلـــم أن  ــة لــــالســــتــــقــــرار«.  مــــع الـــعـ ــزعــ ــزعــ »املــ ـــ بــ
ـ اإليطالية شهدت تطورًا  العالقات الروسية 
إيــجــابــيــًا، بــفــعــل الــصــداقــة الــشــخــصــيــة الــتــي 
جــمــعــت الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بوتني 
اإليــطــالــي األســبــق سيلفيو  الــــوزراء  برئيس 
بــرلــوســكــونــي، أدى إلـــى تــشــكــيــل شـــراكـــة في 
الــغــاز بــني شركتي »إيــنــي« اإليطالية  قــطــاع 
 عـــن عــالقــة 

ً
و»غــــــازبــــــروم« الـــروســـيـــة، فـــضـــال

اإليطالية  »ألينيا«  مؤسستي  بــني  عسكرية 
»و»سوخوي« الروسية. 

ــام 2017، بــــدأت روســيــا بــاالنــغــمــاس  وفـــي عـ
أكــثــر فــي السياسة اإليــطــالــيــة الــداخــلــيــة، مع 
توقيع اتفاقية للتعاون السياسي بني حزب 
بــقــيــادة فالديمير بوتني  املــوّحــدة«  »روســيــا 
ــزب »رابــــطــــة الـــشـــمـــال« اإليـــطـــالـــيـــة. وهــو  ــ وحـ
اتـــفـــاق اعـــتـــبـــره الــبــعــض مــشــابــهــًا لــســيــطــرة 
الحزب  على  السوفييتي  الشيوعي  الــحــزب 
الشيوعي اإليطالي بني عامي 1921 و1991، 
وانتهاء  السوفييتي  االتــحــاد  سقوط  تاريخ 
 

ّ
 عن حل

ً
الحرب الباردة )1947 ـ 1991(، فضال

الحزب الشيوعي اإليطالي.  
الــــــــــوزراء  رئــــيــــس  اتــــهــــم   ،2018 عـــــــام  وفـــــــي 
املنظمات  رينزي،  ماتيو  األسبق،  اإليطالي 
ــا، بــنــشــر  ــ ــيـ ــ اإليـــطـــالـــيـــة املــــدعــــومــــة مــــن روسـ
»أخـــبـــار زائـــفـــة« للتأثير عــلــى االنــتــخــابــات. 
واتـــهـــم تــحــديــدًا حــركــة »الـــنـــجـــوم الــخــمــس« 
ــة لــلــحــكــومــة  ــيـ ــارجـ بـــتـــأيـــيـــد الـــســـيـــاســـة الـــخـ
الروسية. وفي ديسمبر/كانون األول 2017، 
اتهم الرئيس األميركي الحالي، جو بايدن، 
بصفته نائبًا سابقًا للرئيس األسبق باراك 
أوباما، روسيا بمساعدة »النجوم الخمس« 
و»رابطة الشمال« انتخابيًا. وفي عام 2018، 
ــوزًا كـــبـــيـــرًا فــي  ــ حـــقـــق الـــحـــزبـــان املـــعـــنـــيـــان فــ
وطالبا  اإليطالية،  التشريعية  االنتخابات 
عن  واألوروبـــيـــة  األميركية  العقوبات  بــرفــع 
البلدين استعادت  روسيا. لكن العالقة بني 
وهجها العام املاضي، بعد أن تلقت إيطاليا 
الضربة األعنف جــراء تفشي وبــاء كورونا، 
وتــســجــيــل وفـــيـــات كــبــيــرة شــمــالــي الـــبـــالد، 
فــتــواصــل رئــيــس الــــوزراء الــســابــق جوزيبي 
كونتي مع بوتني الذي أمر الجيش الروسي 
مـــعـــدات  بــمــنــح   2020 مـــــــــــارس/آذار   22 فــــي 
الطبي  للقطاع  خــاصــة  نقل  وعــربــات  طبية 

اإليطالي.
ــكـــن الـــقـــضـــيـــة األخـــــيـــــرة فــــي إيــطــالــيــا  ــم تـ ــ ــ ول
مــنــفــصــلــة عــــن حـــــــوادث ســـابـــقـــة مــمــاثــلــة فــي 
أوروبــــــــا، فــفــي مــــــــــارس/آذار املــــاضــــي، طــالــب 
رئيس الــوزراء البلغاري، بويكو بوريسوف، 
روســيــا بــوقــف أنشطة التجسس فــي بــالده، 
االتــهــام  لــالدعــاء توجيه  إعـــالن ممثلني  بعد 
ــراد بــالــتــجــســس لــصــالــح مــوســكــو.  ــ لــســتــة أفــ
وعلى مدى 18 شهرًا، طردت بلغاريا ستة من 
الدبلوماسيني الروس، منهم ملحق عسكري، 
لالشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس، وهو 
مـــا أدى إلـــى تــوتــر الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة 
ــا، عــضــو  ــاريــ ــغــ ــلــ الـــوثـــيـــقـــة تـــاريـــخـــيـــًا بـــــني بــ
حلف شــمــال األطــلــســي واالتــحــاد األوروبــــي، 

وموسكو.
)العربي الجديد، أسوشييتد برس، فرانس برس(

اعترضت المعارضة على نتائج االنتخابات )يوسف سانوغو/فرانس برس(

)Getty( وّجهت روسيا جنودها إلى إيطاليا العام الماضي لدعمها ضد تفشي وباء كورونا

تستمّر حرب 
التجسس الروسية 
على أوروبا، لتبلغ 

أخيرًا روما، التي 
تحتفظ بعالقة 
جيدة نسبيًا مع 
موسكو، قياسًا 

على باقي 
العواصم األوروبية. 

ومع طرد إيطاليا 
دبلوماسَيْين 

روسَيْين، بدأت روسيا 
بمحاولة احتواء 

األزمة، داعية 
إلى الحفاظ على 

العالقة اإليجابية

الحدث

روما تطرد دبلوماسيَيْن 
وموسكو »تبدي أسفها«

تقرير

مسؤولية 
بوتين

حّمل رئيس االتحاد 
األوروبي شارل ميشال 

الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين، في مارس/آذار 

الماضي مسؤولية 
التوتر بين أوروبا وروسيا. 
وخالل مكالمة بينهما 
قال ميشال لبوتين إن 
»العالقات األوروبية 
الروسية بلغت أدنى 
مستوياتها«، مشيرًا 
إلى أنه يتوجب على 
الكرملين إصالحها.

تطورت العالقات ب
ين البلدين أيام بوتين 

وبرلوسكوني

تربط روسيا وإيطاليا 
عالقات وثيقة بقطاعي 

الغاز واألسلحة

اعتقل عدد 
من العسكريين في

نيامي، أمس

أحبطت السلطات في 
النيجر محاولة انقالب 

عسكرية، عشية تنصيب 
محمد بازوم رئيسًا 

جديدًا للبالد، وسط جو 
متصاعد من االحتقان 

السياسي

البرازيل 
استقاالت 

قادة 
الجيش

االســتــراتــيــجــيــة الــحــكــومــيــة ملــكــافــحــة فــيــروس 
كورونا، الــذي أودى بحياة ما يقرب من 314 
ــإن الــتــغــيــيــرات  ألــــف شــخــص فـــي الـــبـــرازيـــل، فــ
ـــهـــم 

ُّ
ــبـــني. وات ــرى فـــاجـــأت املـــراقـ ــ الــــوزاريــــة األخــ

الدولية  الساحة  الــبــرازيــل على  بعزل  أروجـــو 
ووضــع الــبــالد فــي وضــع سيئ فــي مــا يتعلق 
ــدم الــنــائــب الــعــام  بـــشـــراء الـــلـــقـــاحـــات. كـــذلـــك قــ
خــوســيــه لــيــفــي اســتــقــالــتــه لــلــرئــيــس، وذكــــرت 
وكالة »بلومبيرغ« لأنباء أن »من بني أسباب 
ــــدم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى  ــرار لــيــفــي عـ ــ ــالـــة، قــ ــقـ ــتـ االسـ
اإلجراء الذي اقترحه بولسونارو في املحكمة 

العليا ضد حكام الواليات«.
ــديــــالت بـــــبـــــروز مـــرحـــلـــة  ــعــ ــتــ ــــنــــبــــئ هـــــــذه الــ

ُ
وت

صعبة فــي الــبــرازيــل، خــصــوصــًا مــع إشـــارات 
ــرة حــول  مـــن بــولــســونــارو تـــكـــررت أكــثــر مـــن مـ
إليه وزير  أملــح  االستعانة بالجيش، وهــو ما 
»التمسك  حــول  رسالته  فــي  املستقيل  الــدفــاع 
بــالــدســتــور«. فــالــدســتــور الــبــرازيــلــي، الــصــادر 
الــحــكــم  عـــلـــى  فـــعـــل  كــــــــردة  نـــشـــأ  عــــــام 1988، 
ــنـــوده حــــّدت من  الــعــســكــري فـــي بــرازيــلــيــا، وبـ
العامة  املــســاس بالحريات  الــدولــة على  قــدرة 
وضــمــان الــحــقــوق الــفــرديــة. وجــعــل الــدســتــور 
من ارتكاب جرائم التعذيب واألعمال املوجهة 

ــام عــلــى  ــ ــام ونــــصــــف عــ ــ ــبـــل نـــحـــو عــ قـ
االســــتــــحــــقــــاقــــات االنــــتــــخــــابــــيــــة فــي 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـــــــبـــــــرازيـــــــل، ســــــــــواء الـ
انــتــخــابــات الــكــونــغــرس ومــجــالــس الـــواليـــات، 
بـــاشـــر الـــرئـــيـــس جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو حملة 
مريبة، عبر إجرائه سلسلة تعديالت وزاريــة، 
دفعت قادة عسكريني إلى الخروج من ظالله. 
أكتوبر/ تشرين  انتخابات  إلى  الطريق  وفي 
أخــطــاءه  أن  بــولــســونــارو  ُيــــدرك   ،2022 األول 
العديدة دفعته إلى حافة الهاوية في برازيليا، 
ــام قــبــضــتــه عــلــى  ــكــ ــة إحــ ــاولـ فــســعــى إلـــــى مـــحـ
الغضب ضــده من  تنامي موجة  السلطة، مع 
جهة، وعودة الرئيس األسبق لويس إيناسيو 
لوال دا سيلفا »لوال« إلى الواجهة من جديد، 

بعد تبرئته قضائيًا من جهة أخرى.
ّوج مع إعالن وزارة الدفاع 

ُ
الحدث البرازيلي ت

الـــبـــرازيـــلـــيـــة، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الـــثـــالثـــاء، 
ــــون بـــوغـــول،  ــــدسـ اســـتـــقـــالـــة قـــائـــد الـــجـــيـــش إيـ
وقائد القوات البحرية أليكس باربوزا، وقائد 
يوم  بعد  بيرمودي،  موريتي  الجوية  الــقــوات 
واحد من إعالن وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو 
متوقع.  غير  بشكل  منصبه،  تركه  سيلفا  إي 
ــــى منذ  وهـــي اســتــقــاالت تــحــصــل لــلــمــرة األولـ
عـــام 1985، تـــاريـــخ انــتــهــاء الــحــكــم الــعــســكــري 
فــي الــبــرازيــل، الــذي كــان قــد بــدأ بانقالب على 
السلطة عام 1964. لكن النبأ ال يتعلق بنوعية 
االستقاالت فحسب، بل بإعالن إي سيلفا، في 
رسالة مقتضبة لتبرير استقالته، أنه »حافظ 
خــالل قــيــادتــه على الــقــوات املسلحة، وفــق ما 
الدستور«، من دون توضيح مزيد من  يمليه 
الــتــفــاصــيــل عـــن أســـبـــاب مــغــادرتــه للمنصب. 
لــكــن وســائــل إعــــالم بــرازيــلــيــة ذكــــرت أن وزيــر 
جبر على االستقالة وسط ضغوط من 

ُ
الدفاع أ

بولسونارو. وذكرت صحيفة »فولبا دي ساو 
بــاولــو« أنـــه »لــلــمــرة األولــــى فــي الــتــاريــخ، قــدم 
قــادة األفــرع الثالثة للقوات املسلحة استقالة 

جماعية بسبب خالف مع الرئيس«.
ــل الــــــتــــــعــــــديــــــالت، اســــتــــبــــدل  ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ وفــــــــــي تـ
بولسونارو إي سيلفا بالجنرال والتر سوزا 
براغا نيتو، الذي كان كبير موظفي الرئاسة، 
وجــعــل مــن الــجــنــرال لــويــس إدواردو رامــوس 
البرازيلي  الرئيس  أقــال  كذلك،  لأخير.  خلفًا 
وزير الخارجية إرنستو أروجو، معينًا مكانه 
كارلوس فرانكا. وعنّي قائد الشرطة أندرسون 
توريس وزيرًا للعدل، خلفًا ألندري ميندونكا. 
الــــوزاري بعد أسبوعني  التعديل  ويــأتــي هــذا 
عــلــى إقــالــة وزيــــر الــصــحــة، الــجــنــرال إدواردو 
كيروغا  مارسيلو  الطبيب  وتعيني  بازويلو، 
خلفًا له، الذي بات رابع وزير صحة منذ تولي 
أروجو  كان رحيل  وإذا  الرئاسة.  بولسونارو 
من الحكومة متوقعًا بسبب تحميله من قبل 
كثيرين مسؤولية اإلخفاقات التي ُمنيت بها 

ضد الدولة الديمقراطية والنظام الدستوري، 
ــن مــرتــكــبــهــا بـــكـــفـــالـــة وال  ــرج عــ ــفــ ــ ــم ال ُي ــرائــ جــ
االستبدادي  للمنطق  بالتقادم، خالفًا  تسقط 
للدستور الــســابــق، وهــو األمــر الــذي أدى إلى 
أّي نوع  وقــوع  أجهزة دستورية تمنع  إنشاء 
مـــن االنــــقــــالبــــات. كـــذلـــك نــــّص الـــدســـتـــور على 
إجــــراء اســتــفــتــاءات عــامــة تــســمــح للمواطنني 
باقتراح قوانني جديدة، في سياق التشاركية 

بني السلطة والشعب.
ُيظهر ذلك أن قدرة الجيش، الذي كان حاكمًا 

بـــاتـــت  و1985،   1964 ــي  ــامــ عــ ــــني  بـ ــفــــرده  ــمــ بــ
مـــحـــدودة. وبــعــد أن اعــتــادت شــــوارع ريـــو دي 
ــرو، وســـــــاو بــــاولــــو خـــصـــوصـــًا، حــيــث  ــيــ ــانــ جــ
الكثافة السكانية األعلى في البرازيل، تغلغل 
الــجــنــود فـــي الــحــيــاة الــيــومــيــة فـــي ستينيات  
الـــقـــرن املـــاضـــي وســبــعــيــنــيــاتــه وثــمــانــيــنــيــاتــه، 
ــور بــعــد عـــام 1985 إلـــى تكريس  تــحــّولــت األمــ
الدستور.  بموجب  الثكنات  في  العسكر  بقاء 
العتبارات  للجيش  يحتاج  بولسونارو  لكن 
عدة، بعد تدهور شعبيته بشكل متسارع، إثر 
وصــولــه إلــى الــرئــاســة عــام 2018 على »جثث 
ســيــاســيــة« عـــدة، تــحــديــدًا الـــرؤســـاء السابقني 
 
ً
لوال وديلما روسيف وميشال تامر، مستغال

ــة يــمــيــنــيــة مــتــطــرفــة أرســــاهــــا الــرئــيــس  مـــوجـ
الذي  السابق دونالد ترامب عامليًا،  األميركي 
تبّجح الرئيس البرازيلي مرارًا بصداقته معه. 
 ،

ً
ــم تـــــدم طـــويـــال لـــكـــن شــعــبــيــة بـــولـــســـونـــارو لــ

ــًا، بــل  ــرفــ ــم يـــكـــن تــ وبــــــدا جــلــيــًا أن انـــتـــخـــابـــه لــ
الناخبني  لـــدى  السياسية  الــخــيــارات  لنقص 
البرازيليني ولحالة اإلحباط التي استولدتها 
وهــي فضيحة  الــســيــارات«،  »مغسل  فضيحة 
ــورو بالتحقيق  الــقــاضــي ســيــرجــيــو مــ بــاشــر 
ــة  ــركـ شـ تـــــــــــوّرط  ــرًا  ــهــ ــظــ مــ  ،2014 عــــــــام  فـــيـــهـــا 
»بتروبراس« النفطية، أكبر شركة من نوعها 
الكرة األرضية، في  في النصف الجنوبي من 
سياسيني  تمويل  عبر  ضخمة،  فساد  عملية 
هـــذه  ــاة ومـــصـــرفـــيـــني. وأدت  وأحــــــــزاب وقــــضــ
الــقــضــيــة إلـــى الــحــكــم عـــام 2018 بــالــســجــن 12 
عامًا على لوال بتهمة الفساد وغسل األموال، 

لكن املعطيات تبدلت منذ نحو عامني.
بولسونارو  حـــاول   ،2019 آب  أغــســطــس/  فــي 
تعيني قــائــد جــديــد لــلــشــرطــة، مــن دون املـــرور 
ــالــــذات، ما  بـــوزيـــر الـــعـــدل، الــــذي كــــان مــــورو بــ
أدى إلى صــدام بني الجانبني، دفع مــورو إلى 
البرازيل  في  األشهر  القاضي  واتهم  التنّحي. 
الــرئــيــس بــمــحــاولــة الــســيــطــرة عــلــى األجــهــزة 
األمــنــيــة وتــعــيــني شــخــصــيــات تـــمـــّده بــتــقــاريــر 
مخابراتية. وخـــالل هــذه املــرحــلــة، كــان وكــالء 
لـــوال قــد تــقــدمــوا بطلب اســتــئــنــاف لحكم عــام 
2018، فخرج الرئيس األسبق من السجن عام 
2019، ثم نجح في الحصول على قرار بتبرئته 
مــطــلــع الــشــهــر املـــاضـــي، مـــن قـــاضـــي املــحــكــمــة 
الــعــلــيــا، إيــدســون فــاشــني. وذكـــر الــقــاضــي في 
مــديــنــة كوريتيبا  يــكــن ملحكمة  لــم  أنـــه  بــيــان، 
الجنوبية، الحق في محاكمة لوال في قضايا 
الفيدرالية  املحكمة  فيها  تنظر  أن  يجب  كــان 
ــم أن اســتــطــالع  فـــي الــعــاصــمــة بــرازيــلــيــا. األهــ
ــفــتــي فيه 

ُ
ــا« الـــبـــرازيـــلـــي، الــــذي اســت ــ ــــودرداتـ »بـ

املــاضــي  آذار  مــــارس/  بــني 15  3500 شــخــص 
و17 منه، أظهر تقدم لوال بنسبة 34 في املائة 

مقابل 30 في املائة لبولسونارو. 
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، األناضول(

األزمة  حجم  البرازيلي  الجيش  قادة  ألبرز  الجماعية  االستقالة  تعكس 
إلى  بولسونارو  جايير  الرئيس  سعي  مع  البلد،  هذا  في  وتشعباتها 

إحكام سيطرته على المؤسسات كافة، بما في ذلك الجيش
قضية

بولسونارو يستعجل 
إحكام قبضته على 

المؤسسة العسكرية

أظهر استطالع 
للرأي تقدم لوال في 

أّي انتخابات رئاسية

للمرة األولى يستقيل
أبرز قادة الجيش معًا 

من مناصبهم

Thursday 1 April 2021 Thursday 1 April 2021
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عّمان ـ العربي الجديد

أكد صندوق النقد الدولي على دعمه للحكومة األردنية 
في الحصول على قروض جديدة، مشيرًا إلى أن عّمان 
تحرز تقدما في إصالحات اقتصادية رئيسية. وقالت 
يدعمون  الصندوق  خبراء  إن  أمــس،  املالية،  املؤسسة 
ــل اتــفــاق  طــلــب األردن زيــــــادة املـــــــوارد املـــتـــاحـــة، فـــي ظـ
»تسهيل الصندوق املمدد« بمقدار 200 مليون دوالر، 

نظرًا الرتفاع االحتياجات التمويلية. 
وأضاف الصندوق في بيان أنه بعد اختتام فريق منه 
مناقشاته التي ُعقدت عن ُبعد مع األردن، توصل إلى 

اتــفــاق عــلــى مــســتــوى الــخــبــراء حـــول املــراجــعــة الثانية 
ألداء برنامج اإلصالح االقتصادي الذي وضعه األردن 
ويخضع  املــمــدد«،  الصندوق  »تسهيل  اتفاق  ويدعمه 

االتفاق ملوافقة املجلس التنفيذي للصندوق. 
وأشار إلى أن برنامج األردن املدعوم من الصندوق ما 
زال يسير بخطى ثابتة، مع إحراز تقدم في إصالحات 
رئــيــســيــة، وســيــســتــمــر الــبــرنــامــج فـــي تــوفــيــر املـــرونـــة 
الســتــيــعــاب الــنــفــقــات املــرتــبــطــة بــجــائــحــة كـــوفـــيـــد-19 

األعلى من املتوقع ولحماية الفئات األكثر تأثرًا. 
وتــابــع: »ال يــزال من الــضــروري الحصول على تمويل 
ر من شركاء األردن الدوليني، وخصوصًا من خالل  ميسَّ

آثــار  امــتــداد  إلــى  الــلــقــاحــات، وال سيما بالنظر  توفير 
إلــى أن األردن يواصل  الجائحة لفترة أطـــول«.  ولفت 
فــي دعــم واستضافة  عــبء كبير غير متناسب  تحّمل 
ــــوري، وتــوفــيــر فـــرص مــتــســاويــة  1.3 مــلــيــون الجـــئ سـ

لجميع السكان في الحصول على التطعيم. 
وأظــهــرت بيانات مــن دائـــرة اإلحــصــاءات العامة أمس 
الرابع  الربع  األردنــي في  انكماش االقتصاد  األربعاء، 
مــن الــعــام املــاضــي 1.6 بــاملــائــة مــقــارنــة بــانــكــمــاش 2.2 
 2020 للعام  وبالنسبة  الــذي سبقه.  الــربــع  فــي  باملائة 
ككل، انكمش االقتصاد 1.6 باملائة، ما يقل عن توقعات 
البنك الدولي بأن ينكمش االقتصاد األردني في العام 

املاضي بنحو 3.5 باملائة. ورجــح الصندوق أن يصل 
إجمالي مدفوعاته، بما في ذلك املبلغ املسحوب تحت 
»أداة الــتــمــويــل الــســريــع«، خـــالل الــفــتــرة مــن 2020 إلــى 

2024 إلى نحو 1.95 مليار دوالر. 
ــــدوق: »تـــتـــمـــثـــل أولــــــويــــــة الـــســـيـــاســـات  ــنــ ــ ــــصــ وقـــــــــال الــ
التعامل مع املوجة الحالية الخطيرة  االقتصادية في 
اإلنسانية  آثــارهــا  حــدة  مــن  والتخفيف  الجائحة  مــن 
واالقــتــصــاديــة، وتــســعــى األهــــداف املــالــيــة لـــ 2021 إلــى 
العمل، وتوفر حّيزًا  التعافي االقتصادي وفرص  دعم 
لزيادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية، مع الحفاظ 

على قدرة تحّمل الدين«.

صندوق النقد يدعم األردن مقابل إصالحات اقتصادية

ارتفاع مشتريات القطاع التصنيعي
بالصني  التصنيعي  القطاع  مديري مشتريات  سجل مؤشر 
51.9 في مــارس/ آذار، بارتفاع من 50.6 في فبراير/ شباط، 
حسبما ذكرت الهيئة الوطنية لإلحصاء أمس. وتشير القراءة 
فوق 50 إلى التوسع، بينما تعكس القراءة أدنــاه االنكماش. 

جــاء االرتــفــاع مــع تعافي نشاط املصانع بوتيرة أســرع بعد 
عطلة عيد الربيع، في فبراير/ شباط من هذا العام، حسبما 

قال كبير اإلحصائيني بالهيئة تشاو تشينغ خه. 
ــــارس،  واســـتـــقـــر املــــؤشــــر الـــفـــرعـــي لـــإلنـــتـــاج عـــنـــد 53.9 فــــي مـ

ــــن الـــشـــهـــر الــــســــابــــق، بــيــنــمــا   بـــــزيـــــادة نـــقـــطـــتـــني مـــئـــويـــتـــني عـ
ــفـــع املـــؤشـــر لــلــطــلــبــيــات الـــجـــديـــدة 2.1 نــقــطــة مــئــويــة إلــى  ارتـ

 53.6، وهــو ما يشير إلــى توسع أســرع لإلنتاج والطلب في 
القطاع التصنيعي.

الحكومة المصرية تحدد سعر شراء القمح
مستورد  أكبر  إن  بيان  في  المصري  الوزراء  مجلس  قال 
القمح  شراء  سعر  أمس،  حدد،  العالم  في  للقمح 
-44.96( جنيها  و725   705 بين  يتراوح  ما  عند  المحلي 

قبيل  وذلك  جرام(،  كيلو   150( لألردب  دوالرا(   46.24
أبريل/  يبدأ في منتصف  الذي  المحلي  الحصاد  موسم 
معروض  السعري  النطاق  من  األقصى  والحد  نيسان. 
 23.5 نقاء  نسبة  عند  القمح  يبيعون  الذين  للمزارعين 
بالمئة.   22.5 عند  للقمح  األدنى  الحد  بينما  بالمئة، 
مارس/  من  سابق  وقت  في  التموين  وزارة  وقالت 
إن مصر تتطلع لشراء حوالي 3.5 ماليين طن من  آذار 

القمح المحلي الموسم الحالي. 

استيراد  عقوبات  من  بغداد  إعفاء  تمدد  واشنطن 
الطاقة من طهران

إّن اإلدارة األميركية وافقت على  قال مسؤول عراقي 
في  إيران  على  العقوبات  من  العراق  إعفاء  تمديد 
استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر. وبموجب اإلعفاء 
العراق  بايدن، سيتمّكن  إدارة جو  الذي منحته  الجديد 
جارته  من  والغاز  الكهرباء  استيراد  في  االستمرار  من 
الشرقية ألربعة أشهر؛ أي منذ مطلع إبريل/ نيسان وحتى 
المسؤول  أوضح  كما  المقبل،  آب  أغسطس/  مطلع 
اسمه.  نشر  عدم  طالبًا  برس«،  »فرانس  لوكالة  العراقي 
أّن هذا اإلعفاء هو األطول أمدًا  إلى  وأشار المسؤول 

بين اإلعفاءات السابقة.

تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل البريطانية
قالت نيشن وايد للتمويل العقاري، إن وتيرة نمو أسعار 
المنازل في بريطانيا تباطأت في مارس/ آذار قبل نهاية 
المشترين.  لصالح  الضرائب  لخفض  مسبقا  مزمعة 
شهري،  أساس  علي  بالمئة   0.2 المنازل  أسعار  ونزلت 
في   %6.9 من   %5.7 إلى  السنوية  الزيادة  وتيرة  لتتباطأ 
مارس/ آذار. وتوقع استطالع لرويترز زيادة شهرية %0.4 
االقتصاديين  كبير  غاردنر  روبرت  وقال  سنويا.  و%6.4 
لدى نيشن وايد »في ضوء أن االقتصاد األوسع نطاقا 
فإن  المتوقع،  من  أفضل  أداء  سجال  العمل  وسوق 
التباطؤ يعكس على األرجح تراجع الطلب قبل الموعد 

األصلي لنهاية إعفاء من رسم الدمغة«.

لقطات

ليبيا ترفع سقف رواتب 250 ألف مواطن
طرابلس ـ العربي الجديد

قررت حكومة الوحدة الوطنية رفع سقف الرواتب 
املــتــدنــيــة لــــدى صـــنـــدوق الــتــضــامــن االجــتــمــاعــي، 
بنسبة 46.6% لعدد 250 ألــف مــواطــن، في خطوة 
وصفها اقتصاديون بالجيدة. وأوضــح القرار رقم »1« لسنة 
2021، والــــذي حصلت الــعــربــي الــجــديــد عــلــى نسخة مــنــه، أن 
الحد األدنى للرواتب سيرتفع إلى 650 دينارا )الدوالر = 4.48 
لألسرة  دينار  و700  يعولون،  ال  الذين  للمستحقني  دنانير( 
املكونة من فردين، و800 دينار لألسر املكونة من ثالثة أفراد 
أو أكثر. يأتي ذلك، مع زيــادة فئة محدودي الدخل وأصحاب 
األجــور الثابتة واملعاشات التقاعدية، في ليبيا جــراء ارتفاع 
أسعار السلع والخدمات، مقابل انخفاض مستويات الدخول  
الحقيقية، تزامنا مع تخفيضات للعملة املحلية بقيمة %70 
مــقــابــل الـــــــدوالر. وفــــي ســيــاق مــتــصــل، أطــلــق رئــيــس حــكــومــة 
 100 بقيمة  مــبــادرة  الدبيبة،  الحميد  عبد  الوطنية،  الــوحــدة 
تشمل  ليبية  أســـرة  ألــف   200 تستهدف  ليبي،  ديــنــار  مليون 

ــر املـــعـــوزة والـــنـــازحـــني، وكــذلــك فــئــة األرامـــــل واملــطــلــقــات،  األســ
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بحلول شهر رمضان 
املبارك. وستسهم في املبادرة مجموعة من الشركات الخاصة 
وهيئة  لالتصاالت،  القابضة  الشركة  إلــى  باإلضافة  الكبرى، 
صندوق التضامن، من منطلق تعزيز الشراكة بني القطاعني 
الخاص والعام في قضايا املسؤولية االجتماعية، وسيتولى 
التي  املــبــادرة  اإلشــــراف على  االجتماعي  التضامن  صــنــدوق 
جرى إطالقها تحت شعار »هدية رمضان« وقال املواطن علي 
»العربي الجديد« إن املعاق يعاني من التهميش  الورشفاني، لـ
خالل الحكومات السابقة وإن قرار الزيادة قليل جدا باملقارنة 
بما يحتاجه املعاقون من األدويــة. وأضاف أن الزيادة خطوة 
جيدة للحكومة الجديدة لالهتمام بهذه الشريحة. كما أكدت 
»العربي  املواطنة فاطمة بن سعيد التي تعول ثالثة أطفال لـ
الـــجـــديـــد« إن مــبــلــغ 800 ديـــنـــار شــهــرًيــا يــعــتــبــر جـــيـــدا ولــكــن 
املهم صرفه كل شهر ألن الــرواتــب تتأخر إلــى أكثر من ثالثة 
الهادي،  قــال املحلل االقــتــصــادي، أبوبكر  أشهر. ومــن جانبه، 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الخطوة فــي االتــجــاه  فــي تصريحات لـــ

الصحيح من أجل االهتمام بالطبقة األفقر في املجتمع عبر 
زيـــادة سقف مرتباتها ألنها تعاني مــن عــدم حصولها على 
أبسط الحقوق املالية. وأضاف أن ربع مليون مواطن ليبي ممن 
يتقاضون رواتب شهرية وفقا للحد األدنى لألجور من الفئات 
الهشة باملجتمع، وهي شريحة مهمة جل أفرادها ممن فقدوا 
أطرافهم خالل الحروب السابقة فضال على األرامل واملساكني 
واليتامى باإلضافة إلى إعفاء دخـول العاملني من الضرائب، 
والــتــمــتــع بــتــســهــيــالت فـــي اســتــعــمــال وســـائـــل الــنــقــل الـــعـــام، 
واإلعفاء من رسوم الجمارك. ويحتاج 700 ألف مواطن ليبي 
إلى مساعدات إنسانية، وفق تقرير لألمم املتحدة لعام 2020. 
وزادت املعاناة اإلنسانية واالقتصادية، بسبب أزمات الخبز 
التيار الكهربائي، وتأخر صرف   عن انقطاع 

ً
والوقود، فضال

املــرتــبــات ونقص األدويـــة بمختلف أنــواعــهــا، وقــد طـــاول هذا 
التدهور جميع املناطق وال سيما النائية. وبلغ عدد العاملني 
في القطاع العام 2.3 مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء 
البالد حتى نهاية شهر يونيو/ حــزيــران املــاضــي، ما يشكل 

31% من عدد سكان ليبيا البالغ 7.4 ماليني نسمة.

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

خطئ الحكومة، أي حكومة، 
ُ
ت

عندما تحصر االقتصاد وتقصره 
على الكباري والطرق، وما عداها 

من مشروعات ال تمثل أولوية 
أو قيمة مضافة لالقتصاد من 

وجهة نظرها. وتخطئ الحكومة 
عندما تكون إجابتها على من 

يطالبها بتنفيذ مشروعات لتطوير 
االقتصاد، وخلق فرص عمل 

وزيادة اإلنتاج والصادرات وتطوير 
الخدمات الرئيسية من تعليم 

وصحة وصناعة بقولها: »هناك 
عشرات الطرق والكباري الجديدة 

التي تعمل عليها الحكومة«.
ويخطئ أي مسؤول يتعامل مع 
الطرق والجسور الجديدة على 

أنها تمثل االقتصاد الكلي وقاطرة 
التنمية، فالكباري والطرق جزء 

صغير من البنية التحتية، وجزء 
أصغر من االقتصاد الكلي، وتطوير 

أي اقتصاد يحتاج إلى النظر إلى 
املنظومة بكاملها وليس لفرع 

صغير. 
ولنأخذ العبرة من التجربة 

األميركية في إصالح االقتصاد، 
فعندما جاء جو بايدن إلى سدة 
الحكم وجد أن االقتصاد ينزف 

بسبب التأثيرات الخطيرة لكورونا، 
وما أحدثه الوباء من خسائر 

فادحة، سواء على مستوى خلق 
فرص العمل، أو إفالس الشركات 

وزيادة التعثر، وضعف القدرة 
الشرائية للمواطن.

هنا تحرك بايدن وبسرعة على 
عدة مستويات ولم يقصر تحركه 

على إقامة كبري هنا وطريق هناك، 
 :

ً
وركز على مسارين هما: أوال

إقرار خطة إغاثة عاجلة لالقتصاد 
واملواطن من »كورونا« بقيمة 1.9 

تريليون دوالر، ومثلت تلك الحزمة 
أولوية لدى بايدن، خاصة مع ما 
يترتب عليها من نتائج إيجابية 

وسريعة حيث ضخ سيولة عاجلة 
في شرايني االقتصاد واملشروعات، 

والحيلولة دون انزالق الشركات 
نحو التعثر أو االستغناء عن 

العمالة، واألهم املحافظة على القوى 
الشرائية للمواطن.

ثانيًا: خطة اإلنقاذ الثانية العاجلة 
التي بدأ بايدن التحرك عليها 
من أمس األربعاء هي تطوير 
وتحديث البنية التحتية، وهذا 
مجال واسع، ويعني ببساطة 

ضخ الدولة استثمارات جديدة 
في البنى التحتية التقليدية مثل 

الطرق والكباري واملوانئ واملطارات 
وشبكات الكهرباء واإلنترنت 

وغيرها. ولتحقيق الهدف خصص 
نحو تريليوني دوالر لإلنفاق على 

البنية التحتية.
التجربة األميركية وغيرها من 

التجارب، سواء في مجال معالجة 
أزمات االقتصاد أو تحقيق تنمية 

مستدامة تعطي درسًا لحكوماتنا 
وهو أنه ليس بإقامة الكباري تحيا 

املجتمعات وتنشط االقتصادات 
املتعثرة، وأن إقامة جسور وطرق 

يجب أن تسير جنبًا إلى جنب 
مع إقامة املدارس والجامعات 

واملعاهد واملستشفيات ودور الرعاة 
وشبكات املياه والصرف واإلنترنت 

واالتصاالت، وإقامة مصانع، 
وتوفير فرص عمل، واالهتمام 

بالطبقات الفقيرة واملعدمة وتوفير 
السلع بأسعار مناسبة.

بايدن واقتصاد 
الكباري
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توتر بين الصدريين وفصائل حليفة إليران

شوارع بغداد ساحة لتبادل الرسائل

مخاوف من أن 
يتحول التوتر المتصاعد 

إلى صدام مسلح

بغداد ـ عادل النواب

ــــون  ــيـ ــ ــراقـ ــ ُيـــــــــــــدرج مــــــســــــؤولــــــون عـ
ــيــــون فـــــي بــــــغــــــداد، أحــــد  ــاســ ــيــ وســ
الذي  ح 

ّ
املسل االستعراض  أسباب 

في  إليـــران  حليفة  عراقية  مليشيات  مته 
ّ
نظ

الــلــه«،  بــغــداد، تطلق على نفسها اســم »ربـــع 
واجهات  إحــدى  بأنها  فها مسؤولون 

ّ
وُيصن

املاضي،  الخميس  يــوم  الــلــه«،  »كتائب حــزب 
»الــتــيــار  ــنــة لـــ

ّ
فــي خــانــة تــوجــيــه رســائــل مــبــط

ــدر، إثـــر  ــ ــــصـ الـــــصـــــدري« وزعـــيـــمـــه مـــقـــتـــدى الـ
تصاعد الــتــوتــر بــني »الــصــدريــني« مــن جهة، 
ــــران،  وبــــني الــفــصــائــل الــعــراقــيــة الــحــلــيــفــة إليـ
أهل  الله«، »عصائب  »كتائب حزب  وأبرزها 
الحق«، »كتائب سيد الشهداء«، و»النجباء«. 
في  للمليشيات  األخــيــر  االســتــعــراض  وكـــان 
خدمت 

ُ
بــغــداد، والــذي استمر ســاعــات، واست

املتوسطة والخفيفة والقذائف  فيه األسلحة 
الـــصـــاروخـــيـــة، قــــد تــســبــب فــــي قـــطـــع الـــطـــرق 
ــن الـــجـــســـور فــــي الــعــاصــمــة  وإغـــــــالق عـــــدد مــ
يتحول  أن  مــن  متابعون  ويخشى  العراقية. 
هذا التوتر إلى صدام مسلح، على بعد أشهر 

قليلة من االنتخابات التشريعية املبكرة.
ويـــعـــزو مــراقــبــون عــراقــيــون حــالــة الــتــنــافــس 
املتصاعدة بني الفصائل املسلحة، إلى كونها 
ــد إفــــــــرازات مــقــتــل زعـــيـــم »فــيــلــق الـــقـــدس«  أحــ
اإليــــرانــــي، قـــاســـم ســلــيــمــانــي، والـــقـــيـــادي في 
ــو مـــهـــدي املــهــنــدس،  »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي«، أبــ
ــرب مـــطـــار بـــغـــداد،  ــارة جـــويـــة أمــيــركــيــة قــ ــغـ بـ
بـــدايـــة الـــعـــام املـــاضـــي، بــعــدمــا كـــان الــرجــالن 
مستوى  عــلــى  األقــــوى  الشخصيتني  يـــعـــّدان 
الــــعــــراق. ويـــأتـــي ذلــك  فـــي  املــلــيــشــيــات  إدارة 
 عن غياب قسري حاصل اليوم، لزعيم 

ً
فضال

تــحــالــف »الـــفـــتـــح« ورئـــيـــس مــلــيــشــيــا »بــــدر«، 
هادي العامري، بسبب مرض مفاجئ ال تزال 

املعلومات بشأنه متضاربة.
الله«  »ربـــع  مت 

ّ
نظ املــاضــي،  الخميس  ويـــوم 

املــاضــي، األخــيــر مــن نــوعــه، الفتًا إلــى أن هذا 
االستعراض جرت فيه محاولة إظهار القوة 
الــــذي تمتلكه الــفــصــائــل،  الــعــدديــة والـــســـالح 
لـــهـــم أن أجـــــروا  الـــصـــدريـــني ســـبـــق  عــلــمــًا أن 

 في فبراير املاضي.
ً
استعراضًا مماثال

هذا االستعراض الذي نفذته مليشيا »سرايا 
والذي  الــصــدري«،  »التيار  لـ التابعة  السالم« 
حصل في العاشر من فبراير املاضي، اعتبر 
الــنــائــب الــعــراقــي، بــاســم خــشــان، بــأنــه شّكل 
»بداية ظهور الصراع للعلن بني التيار وباقي 
 أنــه »كـــان رســالــة تبيان 

َ
الــفــصــائــل«، مضيفا

قـــوة ونــفــوذ الــتــيــار عــلــى الــعــاصــمــة بــغــداد«. 
ورأى خشان، في اتصال هاتفي مع »العربي 
الــجــديــد«، أن »كــتــائــب حـــزب الــلــه، رّدت على 
ذلك باستعراض مماثل، أرادت من خالله أن 
الوحيد  ليس  بأنه  الــصــدري،  للتيار  توصل 
الــــذي يمكنه الــســيــطــرة عــلــى شــــوارع بــغــداد 

بــقــوة الـــســـالح«. وحــــذر الــنــائــب الــعــراقــي من 
تهديدًا  »تشكل  املتبادلة  الرسائل  هــذه  كــون 
حقيقيًا للسلم األهلي واملجتمعي، وهي تحد 
واضح للدولة والقانون، اللذين يعجزان عن 
مواجهة هذا السالح املنفلت«. واعتبر خشان 
إلى  املسلحة جميعها، تسعى  »الفصائل  أن 
فرض نفوذها على الشارع ملكاسب سياسية 
ــدًا أن  واقـــتـــصـــاديـــة، ولـــهـــذا مـــن الــطــبــيــعــي جــ
توترًا وتشنجات  االنتخابات،  قرب  نرى مع 
شــديــدة بــيــنــهــا، وخــصــوصــًا بــني الــصــدريــني 
أن يستبعد  مــن دون  ــرى«،  ــ األخــ والــفــصــائــل 
»وصول األمر إلى صدامات مسلحة، وهو ما 
حصل مّرات عديدة خالل السنوات املاضية«.

ــــذي انعكس  وتــعــلــيــقــًا عــلــى هـــذا الــتــوتــر، والـ
ســريــعــًا عــلــى وســـائـــل إعــــالم ومـــدونـــني على 
يــتــبــعــون كــال املعسكرين،  الــتــواصــل،  مــواقــع 
الــصــدري« محمد رشــك،  رأى عضو »الــتــيــار 
أن ســبــبــه »رفــــض الــتــيــار اســتــخــدام الــســالح 
أو  السياسية،  اإلرادات  لفرض  به  والتهديد 
التعامل من خالله مع الحكومة في القضايا 
ــة«. وأضــــــــــاف رشـــــــــك، فـــــي حـــديـــث  ــ ــيـ ــ ــــالفـ ــــخـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن »بـــعـــض األطـــــراف  لــــ
املسلحة رفضت أن تكون تحت قيادة موحدة، 
وهي الحشد الشعبي، وتملك أجندات خاصة 
ــيــــة«. وحـــــول املــــخــــاوف من  داخـــلـــيـــة وخــــارجــ

تطور التوتر إلى صدامات مسلحة، أكد رشك 
أن »هــذا األمــر مستبعد جــدًا، وخصوصًا أن 
الــعــراق إلى  الــصــدري ال يريد تحويل  التيار 
ساحة صــراع بني األخـــوة، وهــو يرفض رفع 
أي سالح في وجه أي عراقي«، على حّد قوله.

لــكــن عــضــو الـــتـــيـــار املـــدنـــي الـــعـــراقـــي، أحــمــد 
حقي، اعتبر أن التوتر بني الطرفني بدأ منذ 
إعالن مقتدى الصدر قبل نحو شهرين، عزم 
»الــتــيــار« الــحــصــول على رئــاســة الــــوزراء في 
الــحــكــومــة املــقــبــلــة الــتــي يــفــتــرض أن تتشكل 
في  إجراؤها  املزمع  املبكرة  االنتخابات  بعد 
الــعــاشــر مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن األول املــقــبــل. 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  فــي  حقي،  ورأى 
الـــحـــصـــول  نـــيـــتـــهـــم  ــــني  ــدريـ ــ ــــصـ الـ إعـــــــــالن  أن 
 
ً
عــلــى رئـــاســـة الــحــكــومــة، اســتــفــز أيــضــًا كــتــال
القانون«  »دولـــة  كتلة  مثل  أخـــرى،  سياسية 
بزعامة نوري املالكي، و»بدر« بزعامة هادي 
العامري، معتبرًا في الوقت ذاته أن الخالفات 
الحالية »تبقى تحت سقف مضبوط، وُيمنع 
توسعها أو تطورها من قبل اإليرانيني، لكن 
بالتأكيد سيكون لها آثار كبيرة في تضييق 
 

ّ
فـــرص املــدنــيــني بــالــعــمــل الــســيــاســي، فــي ظــل

بيئة محكومة بالسالح«.
من جهته، اعتبر الخبير في الشأن السياسي 
ــفــــي، أن  ــد الــــشــــريــ ــمــ ــــي، أحــ ــراقـ ــ ــعـ ــ واألمـــــنـــــي الـ
»التحشيد الشعبي غير املسلح، الذي تمارسه 
ــعـــض األحـــــــــــزاب، وكــــذلــــك االســـتـــعـــراضـــات  بـ
املسلحة للفصائل، هي عبارة عن رسائل إلى 
األطــراف األخــرى إلظهار قوتها وسيطرتها 
ــنّي الــشــريــفــي فـــي حــديــث  ــ عــلــى الــــشــــارع«. وبـ
»االســــتــــعــــراض  أن  ــد«،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ
املــســلــح األخــيــر فــي بــغــداد، كـــان واضــحــًا أنــه 
التيار  يحمل رسائل مباشرة وصريحة إلى 
الصدري، الذي هو أيضًا استعرض بالسالح 
فــي الــعــاصــمــة فــي وقـــت ســـابـــق«، مــحــذرًا من 
ــد تــتــطــور ربــمــا إلـــى ما  ــذه الــرســائــل »قـ أن هـ
هـــو أســــــوأ، بـــصـــدام بـــني الـــقـــواعـــد الــشــعــبــيــة 
تـــوتـــرًا  ــبـــني، خـــصـــوصـــًا أن »هـــــنـــــاك  ــانـ ــجـ ــلـ لـ
ســابــقــًا بــني الــطــرفــني، يمتد لــســنــني«. وشـــّدد 
العراقي، على أن »وصــول األمــر إلى  الخبير 
ــّد الـــصـــدام املــســلــح بــني الــقــوى السياسية  حـ
والــفــصــائــل، أمـــر خــطــيــر، مــا يــوجــب حصول 
 املــظــاهــر 

ّ
تــدخــل حــكــومــي عـــاجـــل، إلنـــهـــاء كـــل

املسلحة، وملنع أي توتر في الشارع قد يجّر 
والــداخــلــي«. كما  األهلي  االقتتال  إلــى  البالد 
ــذا األمــــر »ســتــكــون لــه تبعات  لــفــت إلـــى أن هـ
أمــنــيــة خــطــيــرة، وكـــذلـــك تــبــعــات اقــتــصــاديــة، 
البرملانية  االنتخابات  إجـــراء  على  وسيؤثر 

املبكرة ونزاهتها«.

حمل االستعراض 
المسلّح األخير في 

بغداد، إلحدى المليشيات 
الموالية إليران، رسائل 
إلى »التيار الصدري«، 

قبل أشهر من موعد 
االنتخابات المبكرة

مت »سرايا السالم« استعراضها أيضًا في العاصمة )حيدر حمداني/فرانس برس( نّظّ

 
ً
مستخدمة بـــغـــداد،  فــي  مسلحًا  اســتــعــراضــًا 
أكثر من 200 سيارة رباعية الدفع، حيث جال 
ــّدة أســاســيــة وســط  عــنــاصــرهــا فــي مــنــاطــق عـ
الــعــاصــمــة، إحـــداهـــا تــقــع بــالــقــرب مـــن وزارة 
الداخلية، وأغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية، 
ــارات مــنــاوئــة لحكومة  ــعـ رافــعــني صــــورًا وشـ
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي، بــعــضــهــا تـــشـــيـــر إلـــى 
تهديد مباشر لحياة األخير. وُبعيد ساعات 
قليلة مــن تنظيم االســتــعــراض، هــاجــم زعيم 
»التيار الصدري«، مقتدى الصدر، في بيان، 
»لجوء املليشيات إلى االستعراض العسكري 
املـــســـلـــح، واالنـــتـــشـــار املــكــثــف فـــي الــعــاصــمــة 
الشعبي  »الحشد  مطالبًا  بــغــداد«،  الحبيبة 
وفــي  مــنــهــا«.  الـــبـــراءة  إعـــالن  أو  بمعاقبتها، 
ما بدا ردًا عليه، أكد املتحدث باسم مليشيا 
العسكري، في  أبو علي  الله«،  »كتائب حزب 
بـــيـــان، وقــوفــهــم وراء تــنــظــيــم االســـتـــعـــراض، 
موضحًا أنه يتوجب »على مدعّي اإلصالح، 
والصيد  التهم  وكيل  )املعايرة(  التنابز  ترك 
فـــي املـــــاء الـــعـــكـــر«، فـــي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 

الصدر.
وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى ذلــــــك، رأى مــــســــؤول عـــراقـــي 
فــي بــغــداد، أن مــن بــني الــرســائــل الــتــي أرادت 
االستعراض  خــالل  مــن  إيصالها  املليشيات 
الــصــدري«  »التيار  لـ هــي موجهة  مــا  املسلح، 
وزعــيــمــه، بــعــد »تــصــاعــد الــتــوتــر بــني األخــيــر 
املقربة  املسلحة  الفصائل  زعــمــاء  مــن  وعـــدد 
ــــف املــــصــــدر فــــي حــديــث  ــــران«. ووصــ ــهـ ــ مــــن طـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، الــتــوتــر بـــني الــطــرفــني  لــــ
بـــأنـــه »فــــي أعـــلـــى مــســتــوى لـــه مــنــذ ســـنـــوات، 
بعدما وّجهت كتائب حزب الله قبل أكثر من 
السالم،  لسرايا  مباشرة  اتهامات  أسبوعني، 
ــلـــح لـــلـــتـــيـــار الــــصــــدري،  ــي الــــجــــنــــاح املـــسـ ــ وهــ
بــمــحــاولــة اغــتــيــال قـــيـــادي تــابــع لــهــا شــرقــي 
بغداد بواسطة عبوة ناسفة، وهو ما تنفيه 

قيادات في التيار الصدري«.
ــــؤول الــــعــــراقــــي عـــــن مـــحـــاولـــة  ــســ ــ وكــــشــــف املــ
أجــراهــا الــقــيــادي فــي »حـــزب الــلــه« اللبناني، 
التوتر  لتخفيف  أيــام،  قبل  كوثراني،  محمد 
يتواجد حاليًا  األخــيــر  أن  الــحــالــي، موضحًا 
فـــي بــــغــــداد، والـــتـــقـــى بـــقـــيـــادات مــخــتــلــفــة في 
تـــلـــك الـــفـــصـــائـــل لــتــجــنــب تــصــعــيــد أكـــثـــر فــي 
اته، قضية مدينة  املواقف، كما بحث في لقاء
ســنــجــار، مــركــز قــضــاء ســنــجــار فــي محافظة 
نــيــنــوى )مــســألــة تـــواجـــد املــلــيــشــيــات وحـــزب 
سّيد  »كتائب  واتهام  الكردستاني(،  العمال 
الــشــهــداء« بــالــوقــوف وراء قــصــف أربــيــل في 
املصدر  املاضي. ورّجــح  فبراير/شباط  شهر 
أال يكون االســتــعــراض الــذي جــرى الخميس 
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بيروت ـ ريتا الجّمال

الــبــرملــان اللبناني  إقـــرار  مـــاذا بعد 
قــانــون اســتــعــادة األمــــوال املتأتية 
 يطرحه 

ٌ
الفساد؟ ســؤال من جرائم 

املــــواطــــنــــون املــــحــــاصــــرون بـــأخـــطـــر األزمـــــــات 
ــة، وجـــــوابـــــه يــتــفــق  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ املـــعـــيـــشـــيـــة واالقـ
عــلــيــه الــخــبــراء االقــتــصــاديــون والــقــانــونــيــون 
غير املقتنعني بــجــدواه، لكن مــن بــوابــة األمــل 

 »العبرة في التنفيذ«.
ّ
يقولون إن

 قـــانـــون 
ّ

ــل ــ ــتـــي تـــخـــرج بـــعـــد كـ ــــذه األجــــــــواء الـ هـ
يــقــّره مجلس الــنــواب بــرئــاســة الــرئــيــس نبيه 
بري، ترتبٍط إلى حدٍّ كبيٍر بالثغرات املتصلة 
بـــالـــقـــوانـــني والـــجـــهـــات املـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا مــهــمــة 
الــتــطــبــيــق، وغـــيـــاب آلــيــة الــتــنــفــيــذ الــواضــحــة، 
أنــهــا تحمل  مــا يبقيها حــبــرًا على ورق، رغــم 
الفساد  ملكافحة  تــقــدمــّيــة  عــنــاويــن إصــالحــيــة 
والهدر ومحاسبة املسؤولني عما وصلت إليه 
البالد من إفــالس وعجز وديــن وانهيار. وهو 
الحكم مسبقًا  إلــى  اللبناني  الشعب  يدفع  ما 
على أي خطوة تشريعية لعدم ثقته بالطبقة 
السياسية الحاكمة وإيمانه بمقولة »حاميها 

حراميها«، حسب مراقبني.
يقول املحامي جاد طعمة، لـ«العربي الجديد«، 
 لبنان دأب منذ فترة على إصدار قوانني في 

ّ
إن

ى املجاالت ُيشتَرط إقرارها من قبل الدول 
ّ
شت

ــال مــســاعــدات أو هــبــات أو منح  املــانــحــة إلرسـ
الفساد  بمكافحة  تعنى  غالبًا  وهــي  قـــروض، 

وتعزز حقوق االنسان.
إقـــرار لبنان  م 

ّ
املــســار، يقول طعمة، حت هــذا 

غير  واإلثـــراء  التعذيب،  مثل تجريم  قوانني 
بقيت  األمـــوال،  تبييض  املــشــروع ومكافحة 
السيناريو  وهـــو  عــلــى ورق،  حــبــرًا  لــألســف 
ــــذي نــخــشــى تـــكـــراره عــلــى صــعــيــد قــانــون  الـ
ــــوال املــنــهــوبــة، لــُيــعــَرض على  اســتــعــادة األمـ
ــام املجتمع  الـــــّرف، ونــجــاهــر بـــه ظــاهــريــًا أمــ
الدولي بهدف استجالب الهبات واملساعدات 
هـــنـــاك  تـــــكـــــون  أن  دون  مــــــن  والـــــــــقـــــــــروض، 
مــفــعــولــه. عــمــلــيــة لتطبيقه وســـريـــان  آلـــيـــات 

من النقاط الالفتة في القانون الجديد، يقول 
املــحــامــي طعمة إنـــه تــحــدث عــن إنــشــاء دائـــرة 
الفساد  املتأتية من جرائم  األمــوال  الستعادة 
بحيث ال تعود للخزينة العامة، على أن تتألف 
الفساد،  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئــيــس  مــن 
رئيسًا، واثنني من أعضاء الهيئة، إضافة إلى 
واستثمار  الــوطــنــي إلدارة  الــصــنــدوق  إنــشــاء 
ستعادة أو قيد االستعادة، ويرتبط 

ُ
األموال امل

بــالــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة ملــكــافــحــة الـــفـــســـاد لــجــهــة 
املوازنة الخاّصة به.

ومن مهام الصندوق إدارة األمــوال وممارسة 
الحق في استعمال األموال املتأتية عن الجرائم 
املــحــددة فــي الــقــانــون أو الــتــصــرف بها وغير 
قانونها  املــذكــورة صــدر  الهيئة  أن  بيد  ذلـــك، 
ما  أعضاؤها،  ُيعنيَّ  ولــم  بعد  نشأ 

ُ
ت لم  لكنها 

ويفتح  االستفهام  عــالمــات  مــن  الكثير  يطرح 
الشكوك الكبيرة حول جدواها، حسب طعمة.

إنها  تقول  التشريعية  السلطة  »إن  ويضيف: 
أقــرت القانون وبــات املــوضــوع مــن مسؤولية 
الحكومة، أي السلطة اإلجرائية، أو القضائية، 
للمسؤوليات  تــقــاذف  أمـــام  وعــنــدهــا سنكون 
الــوحــيــدة  نــتــيــجــتــه  واألدوار  والـــصـــالحـــيـــات 
 
ّ
غـــيـــاب الــتــطــبــيــق والـــعـــمـــل الــــجــــدي، عــلــمــًا أن
، ومــعــروف مــن نهب 

ً
الــصــورة واضــحــة أصــــال

املــال العام بلبنان، وهم الزعامات أو حاشية 

ــعــــون ومـــنـــطـــق الـــزبـــائـــنـــيـــة  ــابــ ــتــ الــــزعــــمــــاء والــ
السياسية«. ويعيش لبنان في خضم انهيار 
مـــالـــي تـــعـــود جــــــذوره إلــــى الـــفـــســـاد والــكــســب 
ــلـــى مـــدى  ــون عـ ــ ــديـ ــ ـــم الـ ـــراكــ ــروع وتــ ــشـــ ــيـــر املـــ غـ
ملسؤولني  سابقة  تصريحات  وحسب  عــقــود. 
لــبــنــانــيــني، بــلــغ إجــمــالــي الـــديـــون الــخــارجــيــة 
والداخلية أكثر من 92.2 مليار دوالر بنهاية 

شهر إبريل/ نيسان 2020.
وشــــــدد الـــنـــائـــب جــمــيــل الـــســـيـــد، بـــعـــد جــلــســة 
 هـــذا 

ّ
االثــــنــــني املــــاضــــي الــتــشــريــعــيــة، عـــلـــى أن

 الــنــصــوص الــتــي تــقــّر أخــيــرًا 
ّ

الــقــانــون كــمــا كـــل
للناس  كاذبة  رسالة  هي  بل  للتنفيذ،  ليست 
)تاريخ   2019 األول  تشرين  أكتوبر/   17 منذ 
االنــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة(، وحــتــى الـــيـــوم، وهــي 
قابلة  والــخــارج غير  للداخل  ذهنية نصوص 
للتنفيذ، وذلك استنادًا أيضًا إلى ربط قانون 
اســتــعــادة األمـــوال املتأتية مــن جــرائــم الفساد 

ل بعد. بالهيئة الوطنية التي لم تشكَّ
ــقـــّدم تــكــتــل »لــبــنــان الــــقــــوي«، الــــذي يــرأســه  وتـ
ــانـــون  ــيــــل، بــــاقــــتــــراح قـ ــــران بــــاســ ــبـ ــ ــنــــائــــب جـ الــ
ــوال املــنــهــوبــة. وبــالــتــزامــن مع  ــ اســتــعــادة األمــ
ــّدًا إقــرار  إقــــراره، غـــّرد باسيل كــاتــبــًا: »جــّيــد جـ
أهّم  التنفيذ،  املنهوبة، ويبقى  األمــوال  قانون 
ــرار قــانــون كــشــف حــســابــات وأمـــالك  بكثير إقــ
أن يحقق  الــســيــاســيــني واملـــوظـــفـــني. رهـــانـــنـــا 
من  بمعرفة  للبنانيني حقهم  الــنــواب  مجلس 

سرقهم ومن لم يمّد يده على أموالهم«.
اللبنانيني تيار باسيل  ويتهم جزء كبير من 
ــفــــســــاد، وهــــــو الــــــــذي يــحــظــى  ــالــ الـــســـيـــاســـي بــ
الـــوزراء  مــن  وازن  وبــعــدد  نيابية  كتلة  بأكبر 
ــدا عــــن رئـــاســـة  ــ فــــي الـــحـــكـــومـــات املــتــعــاقــبــة عـ

الجمهورية، لكن التيار ينفي تلك االتهامات.
ويحّمل الشارع هذا التكتل مع باقي األحزاب 
التقليدية مسؤولية ما وصلت إليه البالد من 
انهيار شامل، وخصوصًا على صعيد قطاع 
ه لسنني مــن الــزمــن وأهــدر 

ّ
الــطــاقــة، الـــذي تـــوال

ــد بــهــا  ــ مـــلـــيـــارات الــــــــــدوالرات عـــلـــى خـــطـــط وعـ
اليوم  طـــوال  )أي   24/24 بكهرباء  اللبنانيني 
دون انــقــطــاع(، وإذا بــه يــغــرق لبنان أكــثــر في 

العتمة.
املواطنني  الظالم يخّيم ويقلق  وما زال شبح 
ــرار سلفة جــديــدة للكهرباء والــتــي لن  رغــم إقـ
 

ّ
يدوم مفعولها إال ألشهر معدودة قبل أن تطل

األزمة برأسها من جديد.
الــقــوي« النائب  وكـــان أمــني ســر تكتل »لبنان 
ــال، يــــوم االثـــنـــني، بعد  ــ إبـــراهـــيـــم كــنــعــان قـــد قـ
يضع  االقـــتـــراح  هـــذا  إن  التشريعية،  الجلسة 
لبنان جديًا تشريعيًا باملعاهدة الدولية لألمم 
املتحدة التي تفتح التعاون وتبادل املعلومات 

والتعاون القضائي مع أكثر من 90 دولة.

وسام سليم

عادت طوابير السيارات إلى الظهور بشكل واسع في مناطق 
سيطرة النظام السوري، وذلك عقب ساعات قليلة من إعالن 
حركة  تعطيل  أن  األســـد  بــشــار  لنظام  التابعة  النفط  وزارة 
املــالحــة فــي قــنــاة الــســويــس، ملــدة أســبــوع قبل إعـــادة فتحها، 
انــعــكــس عــلــى تـــوريـــدات الــنــفــط إلـــى ســـوريـــة، وأنــهــا ستقوم 

»بترشيد توزيع الكميات املتوفرة من املشتقات النفطية«.
وفي الساحل السوري اصطفت طوابير طويلة من السيارات 
تــداول  مــلء خزاناتها حيث  بانتظار  الــوقــود  أمـــام محطات 
ناشطون وصفحات تواصل اجتماعي صورا تظهر طوابير 
طويلة من السيارات ملسافات طويلة، في حني تعطلت حركة 
السير واملواصالت العامة في عدد كبير من املناطق بسبب 

غياب وسائل النقل.
وقــالــت وكــالــة األنــبــاء الحكومية »ســانــا« األحـــد املــاضــي، إن 
لــجــنــة املـــحـــروقـــات فـــي مــحــافــظــة طـــرطـــوس قــــررت تخفيض 
البنزين واملــازوت بما يتناسب مع  التعبئة لشرائح  كميات 
الكميات املتوافرة، ويضمن استمرار تسيير أكبر عدد ممكن 

من السيارات في املحافظة.
ــالـــة أنــــه ســيــتــم تــخــفــيــض تــعــبــئــة شــريــحــة  وأوضــــحــــت الـــوكـ
العامة، و20  أيــام للسيارات  أربعة  إلى 20 ليترًا كل  البنزين 
ليترًا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة، و3 ليترات كل سبعة 
أيام للدراجات النارية. ولفتت أن بعض السيارات التي كانت 
أي سيكون  لــتــرًا   20 أصبحت  ليترًا  بــأربــعــني  يوميًا  تــتــزود 
أيضا  التخفيض  شــمــل  كــمــا  بــاملــئــة،   50 بنسبة  التخفيض 

السيارات العاملة على املازوت.
من جانب ثــاٍن، أقــر مجلس محافظة الالذقية في قــرار نشر 
على صفحة املحافظة في موقع »فيسبوك« أن تكون »تعبئة 
السيارات العامة كل ستة أيام اعتبارا من الشهر القادم بدال 

من أربعة أيام في حال استمرار نقص التوريدات«.
كــمــا اتــخــذت مــجــالــس مــحــافــظــات حــمــاة وطــرطــوس قـــرارات 
للسيارات  البنزين  مــادة  تعبئة  كميات  بتخفيض  مشابهة 

الوقود  أزمــة  والخاصة. وعلى صعيد متصل دفعت  العامة 
املتفاقمة وغياب وسائل النقل، مجلس محافظة حلب التابع 
لحكومة النظام السوري إلى رفع أجور نقل الركاب بواسطة 
ــرة )الــتــاكــســي( الــعــامــلــة عــلــى الــبــنــزيــن ضمن  ــ ســـيـــارات األجـ
موقع  فــي  صفحته  على  املحافظة  مجلس  ونشر  املحافظة. 
»فيسبوك« نصا للقرار حدد فيه سعر الكيلو متر بمبلغ 200 
ليرة )الدوالر = نحو 3900 ليرة(، أما الساعة الزمنية فُحددت 

بـ 2400 ليرة سورية.
املحلية« في  التنسيق  قــال عضو »لجان  السياق،  وفــي هــذا 
لـــ »العربي  أبــو يوسف جــبــالوي، فــي تصريح  مدينة جبلة، 
الــجــديــد« إن »الــحــيــاة بــاتــت شــبــه مــعــطــلــة، وتــكــاد الــشــوارع 
ــرارات األخـــيـــرة، فــيــمــا تسبب  ــقـ تــخــلــو مــن الــســيــارات عــقــب الـ
للموظفني وطالب  كبيرة  بأزمة  العامة  النقل  غياب وسائل 

الجامعات«.
وأضاف ذات املصدر أن مئات األشخاص انتظروا يوم األحد 
املاضي على سبيل املثال لساعات طويلة في كراجات املدينة 
كان  الــســيــارات  عــدد  أن  إال  أعمالهم،  إلــى  إيصالهم  بانتظار 

قليال جدا، ما أدى لتعطل وصول أغلبهم إلى العمل.
وأشـــار »جــبــالوي« إلــى أن الــطــوابــيــر خــالل الــفــتــرة األخــيــرة، 
كانت هــي األطـــول منذ فــتــرات طويلة وقطعت الــطــرقــات في 
في  الكبير  والبطيء  الكبير  لالكتظاظ  نظرا  األمــاكــن  بعض 
حصول السيارات على مخصصاتهم، مشيرا في الوقت ذاته 
إلى أن األزمة ال تتعلق فقط بالوقود املدعوم بل تتعداه إلى 

الحر الذي أصبح شحيحا أيضا مع بداية األزمة.
وسبق أن رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية املستهلك 
التابعة لحكومة النظام السوري في 15 مارس/ آذار املاضي 
أســعــار مـــادة البنزين )90 أوكــتــان، 95 أوكــتــان( وأســطــوانــة 

الغاز املنزلي.
وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين املمتاز »90 أوكتان« 
بــــ750 لــيــرة ســوريــة لليتر الــواحــد، بينما حـــددت سعر بيع 
البنزين »95 أوكتان« للمستهلك بـ2000 ليرة لليتر، إال أنها 

لم تنجح في إنهاء املشكلة رغم رفع األسعار.

لبنان: قانون استعادة 
األموال المنهوبة »كذبة«

تصاعد معاناة الشارع من نقص إمدادات الوقود )لؤي بشارة/فرانس برس(الفساد فاقم معيشة المواطنين )جوزيف عيد/فرانس برس(

تقليص حصة الوقود المخصصة للسيارات

شكك الشارع اللبناني 
المحاصر باألزمات 

المعيشية، في جدوى 
قانون استعادة األموال 

المتأتية من جرائم الفساد 
الذي أقره البرلمان

تراجع أرباح شركات 
بورصة قطر

انخفض صافي أرباح 48 شركة مدرجة 
في بورصة قطر بنسبة 19.65%، خالل 

العام املاضي، وبلغ 31.6 مليار ريال )8.68 
مليارات دوالر(، مقابل 39.3 مليار ريال 

)10.7 مليارات دوالر( للعام 2019. وأشارت 
البيانات التي نشرها املوقع اإللكتروني 
للبورصة، إلى تراجع أرباح 27 شركة، 

منها 3 شركات سجلت خسائر، مقابل 
زيادة أرباح 21 شركة، وأوصت مجالس 

إدارات 36 شركة مدرجة بتوزيعات نقدية 
على املساهمني بما يعادل 15.8 مليار 

ريال. وكان العام 2020 صعبا على معظم 
الشركات وقطاعات األعمال في العالم، 

وشهد ضغوطات كبيرة على أداء الشركات 
بسبب جائحة كورونا، وما تبعها من 

إغالقات للمطارات وحركة األسواق وغيرها. 
ويرى املحلل املالي أحمد عقل، في تصريح 
»العربي الجديد« أن تراجع أرباح الشركات  لـ

املدرجة في بورصة قطر لنحو 20% هو 
تراجع مبرر، في ظل ظروف ضاغطة 

وصعبة مرت بها معظم اقتصادات العالم.

هبوط معدل البطالة 
بالسعودية

أظهرت بيانات رسمية من أكبر دولة 
مصدرة للنفط في العالم أمس، أن معدل 

البطالة بني مواطني السعودية انخفض إلى 
12.6 باملئة في الربع األخير من عام 2020 

من 14.9 باملئة في الربع الثالث. وتطبق 
الحكومة إصالحات اقتصادية منذ عام 
2016 لتوفير ماليني الوظائف وخفض 

معدل البطالة إلى سبعة باملئة بحلول 
عام 2030. ولكن الخطط تعثرت بسبب 
أزمة فيروس كورونا التي أدت لتهاوي 

أسعار النفط العام املاضي. وقالت الهيئة 
العامة لإلحصاء »خالل الربع الرابع من 

عام 2020، قامت الهيئة العامة لإلحصاء 
بالتركيز على فئة املتعطلني السعوديني، 
وذلك لتزويد صانعي السياسات وعامة 
الناس بمعلومات عن هذه الفئة، وكذلك 

إلصدار مؤشرات إضافية عن سوق العمل 
في اململكة العربية السعودية«. وأضافت 

أن 93 باملئة من املشاركني في املسح قالوا 
إنهم سيقبلون وظائف بالقطاع الخاص 

لكن كثيرين أبدوا رفضهم لوظائف 
بالقطاع الخاص إذا كانت بعيدة عن أماكن 

إقامتهم. وتعزيز نمو القطاع الخاص ركيزة 
رؤية 2030 لتنويع املوارد االقتصادية 

للمملكة بعيدا عن النفط وتوفير وظائف.

عقبات تهّدد نقل الغاز 
الروسي إلى ألمانيا

ذكر موقع »إنسايد أوفر« اإليطالي، في 
تقرير حمل عنوان »السيل الشمالي 2 نحو 

امليل األخير: هل تبدو ضغوط  الرئيس 
األميركي جو بايدن ضربًا من العبث؟«، 
أنه لم يتبق سوى القليل إلنهاء خط غاز 
السيل الشمالي )نورد ستريم 2( الذي 
يربط بني أملانيا وروسيا. وشرح املوقع 

أّن هذا الخط يسمح إلمدادات شركة 
»غازبروم« الروسية، بالوصول بشكل 

مباشر إلى األراضي األملانية مرورًا بحلفاء 
برلني في حلف »الناتو« واالتحاد األوروبي 

الذين يتخذون أكثر املواقف املناهضة 
لروسيا صرامة: إستونيا وليتوانيا 
وبولندا. وتابع املوقع أّن خط »السيل 

الشمالي 2« يمثل، منذ عدة سنوات، مادة 
نزاع لقضية جيوسياسية ودبلوماسية 

مشتعلة بني أملانيا وروسيا والواليات 
املتحدة، إذ إّن وجهات نظر واشنطن بقيت 

راسخة في إدارات باراك أوباما ودونالد 
ترامب وجو بايدن، باعتبار أن افتتاح هذا 

املشروع من شأنه تعزيز دور موسكو في 
سوق الطاقة األوروبي، ويقلص إمكانات 

واشنطن املستقبلية في تصدير إنتاجها 
من الغاز الطبيعي املسال على نطاق واسع 

ألوروبا. 

خط جوي للشحن يربط 
ووهان الصينية بالهند

غادرت طائرة شحن محملة بـ20 طنًا من 
البضائع من ووهان بوسط الصني متوجهة 

إلى دلهي بالهند، ما يمثل إطالق خط 
الشحن الدولي الـ11 للمدينة الصينية. ويتم 

تشغيل الخط بواسطة شركة سبايس جيت 
الهندية، مع ثالث رحالت أسبوعية لطائرة 
بوينغ 737. يذكر أن البضائع املنقولة على 

الطريق هي منتجات إلكترونية بشكل 
رئيسي، وهواتف نقالة وملحقاتها، وسلع 
تجارة إلكترونية عبر الحدود، مع وجهات 
تغطي عديدًا من املدن الرئيسية في الهند.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم
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ــنــان فـــي خضم  ــب ل يــعــيــش 
جذوره  تعود  مالي  انهيار 
غير  والكسب  الفساد  ــى  إل
الديون  وتــراكــم  المشروع 
على مدى عقود، وحسب 
بلغ  فقد  الرسمية  األرقـــام 
نحو  العام  الدين  إجمالي 
92.2 مليار دوالر بنهاية إبريل 

.2020

تقارير عربية

سوريةمال وسياسة

رحــــبــــت قــــــيــــــادات قــــطــــاع األعــــمــــال 
ــة  ــراكـ ــفــــاق الـــشـ ــاتــ ــــي إســــرائــــيــــل بــ فـ
ــة االقــــــتــــــصــــــادي،  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ االسـ
والــــذي يــعــمــل عــلــى تــعــزيــز التطبيع 
واالحتالل،  املغرب  بني  االقتصادي 
ــع مــن رئــيــس قــطــاع املشغلني 

ّ
واملــوق

فــي إســرائــيــل رون تــومــر، ورئــيــس 
االتحاد العام ملقاوالت املغرب )رجال 
ــال( شــكــيــب لــعــلــج، األســـبـــوع  ــمــ األعــ
املــــــاضــــــي، مـــعـــتـــبـــرة إيــــــــاه مـــدخـــال 
لــتــحــقــيــق إيــــــــرادات بــمــئــات املــاليــني 
أمام  للمجال  الـــدوالرات، وفتحا  من 
تقرير  وقال  اإلسرائيلية.  الشركات 
أمس،  هــيــوم«،  »يسرائيل  لصحيفة 
إن اتـــفـــاق الـــتـــعـــاون االســتــراتــيــجــي 
ــع بــني قــيــادات الــقــطــاع الخاص 

ّ
املــوق

من البلدين، هو بقيمة مئات ماليني 
الدوالرات سنويا. ونقلت الصحيفة 
ــلــتــجــارة  ــام ل ــعــ ــ ــر ال ــديــ ــن نـــائـــب املــ عــ
ــغـــرف، زئــيــف  الـــدولـــيـــة فـــي اتـــحـــاد الـ
الرئيسية  »القطاعات  الفي، قوله إن 
الغذائية  املـــواد  فــي االتــفــاق ستكون 
والــســيــارات،  الغيار  والــزراعــة وقطع 

والكيميائيات.

تطبيع 
اقتصادي 

للمغرب
صنعاء ـ محمد راجح مع إسرائيل

وصــلــت مــوجــة االرتـــفـــاعـــات الــســعــريــة الــتــي 
بــاتــت تـــطـــاول كـــل شـــيء تــقــريــبــًا فـــي الــيــمــن، 
الفترة  البناء، خــالل  مــواد ومستلزمات  إلــى 
األخيرة، بعدما قفزت أسعارها بنسبة تزيد 
الــعــام املــاضــي، حسب  على 80% منذ نهاية 

»العربي الجديد«. تّجار لـ
وبـــالـــرغـــم مـــمـــا يـــشـــهـــده الـــيـــمـــن مــــن مـــعـــارك 
ــة عــلــى  ــقــ ــتــــالحــ مــــتــــصــــاعــــدة وتــــــــطــــــــورات مــ
تبرز  والــدبــلــومــاســي،  السياسي  املستويني 
ــار  ــة الـــعـــقـــاريـــة الـــتـــي عــــــادت لــــالزدهــ الـــحـــركـ
أخيرًا بعد فترة ركــود استمرت طــوال العام 
املــــاضــــي، لــتــثــيــر الــــجــــدل بــشــأنــهــا فــــي هـــذه 
الظروف الصعبة وهو ما يجعلها في نظر 

نــافــذون  فيها  يستغل  شبهة  محل  مراقبني 
بــرزوا خالل الحرب الراهنة ما يمر به البلد 
حاليًا من صــراع وتوترات متصاعدة لضخ 
أموال طائلة ومشبوهة في العقارات وأعمال 

البناء.
ــار وقــــفــــزت أســــعــــار مــــواد  ــ ــعـ ــ قــــفــــزة فــــي األسـ
الــبــنــاء بــصــورة كــبــيــرة تــشــمــل جــمــيــع املـــواد 

واملــســتــلــزمــات، إذ زاد طــن الــحــديــد مــن 420 
ألف ريال إلى 550 ألفا )نحو 900 دوالر( في 
صــنــعــاء ومــنــاطــق فــي شــمــال الــيــمــن، بينما 
وصـــل ســعــره فـــي عـــدن وبــعــض املــحــافــظــات 
الــخــاضــعــة افـــتـــراضـــيـــا لــســيــطــرة الــحــكــومــة 
إذ تشهد هذه  ريـــال،  ألــف  إلــى 750  اليمنية 
املـــنـــاطـــق انــخــفــاضــا واضـــطـــرابـــا مــتــواصــال 
ــيــــة والـــــــذي  ــنــ ــر صـــــــرف الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ ــعـ لـــسـ
لـــلـــدوالر  ــال  ــ بـــني 850 و900 ريـ مـــا  يــتــأرجــح 
خـــالل الــفــتــرة األخـــيـــرة. الــخــبــيــر الــهــنــدســي، 
الجديد«،  »العربي  لـ يشير  العديني،  نجيب 
إلــــى تــضــافــر مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــوامـــل الــتــي 
ســاهــمــت فـــي خــلــق أزمــــة ســعــريــة فـــي قــطــاع 
مــــزدهــــر ونـــشـــيـــط ويــســتــقــطــب عــــشــــرات مــن 
األيــدي العاملة. ويتحدث العديني عن أزمة 

الوقود املتواصلة منذ العام املاضي، إضافة 
إلى تقلبات األسواق العاملية وعدم استقرار 
أســعــار الحديد والـــذي زاد سعره أخــيــرًا، ما 

انعكس على األسواق املحلية في اليمن. 
فيما زاد سعر كيس اإلسمنت 50 كيلوغراما 
من 3200 ريال إلى أكثر من 4 آالف ريال، في 
ظـــل أزمــــة كــبــيــرة تــشــهــدهــا بــعــض األســــواق 
إنتاج  تــراجــع  نتيجة  صنعاء  مثل  اليمنية 
ــران  ــمـ ــل مـــصـــنـــع عـ ــثـ ــع اإلســــمــــنــــت، مـ ــانـ مـــصـ
الحكومي الذي يغطي احتياجات العاصمة 
الــيــمــنــيــة وكــثــيــر مــن املــــدن واملــحــافــظــات في 
البالد من هذه املادة، وانخفض بشكل كبير، 

حسب العديني.
ــقــــاول والــخــبــيــر  فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــقـــول املــ
ــــي، إن أزمــــــات  ــابـ ــ ــــوصـ الـ ــاري، يـــحـــيـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
متالحقة كانت لها تأثيرات وتبعات كارثية 
على القطاع الصناعي بشكل عام في اليمن 
ومنها مصانع اإلسمنت التي توقف بعضها 
املــازوت  قــدرتــه على توفير  العمل لعدم  عــن 

لتشغيل املصانع العاملة في هذا املجال.
»العربي الجديد«، سبب  ويرجع في حديثه لـ
األزمة الراهنة في الجانب العقاري وأسعار 
ــفـــاع الــطــلــب عــلــى هــذه  مــــواد الــبــنــاء إلـــى ارتـ
املـــواد مقابل عــرض مــحــدود وهــو مــا يــؤدي 
إلــى ارتــفــاع األســعــار بشكل كبير، وبالتالي 
يــنــعــكــس ســلــبــًا عــلــى مــخــتــلــف الــعــامــلــني في 
هـــذا الــقــطــاع مــن مــقــاولــني وشــركــات وعــمــال 
وتــكــبــدهــم خسائر  أعــمــالــهــم  تــضــرر  نتيجة 
فادحة تجبر البعض على تقليص أنشطته 

واأليدي العاملة.

تردي آالت البناء
من جانبه، يوضح الخبير املختص بأعمال 
»الــعــربــي الجديد«  الــبــنــاء، غــالــب الــقــدســي، لـــ
أن تردي اآلالت املستخدمة وعدم خضوعها 
لــلــصــيــانــة واســـتـــعـــمـــال مــــعــــدات قـــديـــمـــة فــي 
قــطــاعــات مــن أعــمــال الــبــنــاء وخــاصــة تقطيع 
إنتاج منتجات  إلى  للزينة، تؤدي  الحجارة 
ال تتوافق مع املواصفات واملعايير املطلوبة.

يتحدث القدسي عن كــون هــذه املعضلة من 
املشاكل املزمنة التي عانى منها اليمن طوال 

ــذه املــنــتــجــات  ــقـــد هــ الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، وأفـ
القدرة على التصدير واملنافسة.

وأوضح أن قلة العمالة املاهرة واملدربة وعدم 
امتالك مشاغل خاصة تمتلك معدات حديثة، 
يـــؤديـــان إلـــى هـــدر نــســبــة كــبــيــرة مــن خــامــات 
التقطيع  عملية  عند  والزينة  البناء  أحــجــار 

بالطرق التقليدية.
عشوائية  انتشار  عمليات  األســـواق  وتشهد 
»مناشير« أحجار البناء والزينة في جميع  لـ
مــراكــز املــحــافــظــات فــي ظــل تــواجــدهــا ضمن 
الــذي يسبب إزعاجًا  األحياء السكنية، األمــر 

دائمًا للسكان.
وأوقـــفـــت الـــحـــرب الــــدائــــرة فـــي الـــبـــالد تنفيذ 
لها إلنشاء مجمعات  كــان مخططا  مشاريع 
ــاغـــل  ــة املــــعــــامــــل واملـــشـ ــافــ ــم كــ صـــنـــاعـــيـــة تـــضـ
و»املناشير« واختيار مواقع لتلك املجمعات 
ــــارج مـــراكـــز املـــــدن، بــعــيــدًا عـــن الــتــجــمــعــات  خـ
ــالــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة  ــا بــ ــهــ ــطــ ــة وربــ ــيـ ــانـ ــكـ الـــسـ
املثلى  االستفادة  تحقيق  بهدف  الضرورية، 
السلبية  التأثيرات  مــن  والــحــد  الخامات  مــن 
البناء على  مــواد  إنتاج  أنشطة  الناتجة عن 

املجتمعات.
وتستهلك صناعة أحجار البناء والزينة في 
اليمن كمية كبيرة من املياه، خصوصًا أثناء 
يعتمد  الــيــمــن  وأن  خــاصــة  التقطيع،  عملية 
أساسًا في موارده املائية على مصادر املياه 
الجوفية، ومع استمرار عملية استنزاف تلك 
املصادر بــدون وضــع الحلول املناسبة، مثل 
إعــادة استخدام املياه، فإن ذلك سيؤدي إلى 

تفاقم مشكلة الجفاف.
ويــفــســر الــبــاحــث االقــتــصــادي مـــراد منصور 
»العربي الجديد«، أن معامل كثيرة اجتذبت  لـ
ــوال طــائــلــة ضــمــن تــوجــه نــافــذيــن  ــ رؤوس أمـ
وأثـــريـــاء جـــدد وتــجــار حـــرب لــالســتــثــمــار في 
القطاع العقاري، إذ تدور حركة أموال هائلة 
ــاطـــق الــيــمــنــيــة خــصــوصــًا  ــنـ فــــي مــخــتــلــف املـ
املدن الرئيسية حيث وجدت في هذا القطاع 
املصدر.  أمـــوال مجهولة  لتسييل  آمنًا  مــالذًا 
وارتـــفـــعـــت هــــذه الـــحـــركـــة الـــعـــقـــاريـــة وأعـــمـــال 
الــبــنــاء أخــيــرًا بــالــتــوازي مــع تصاعد املــعــارك 

في مأرب ومناطق أخرى.
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إقبال على االستثمار في القطاع العقاري رغم تواصل الصراعات )محمد حمود/األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

ــاء أزمــــــــة جــــنــــوح الــســفــيــنــة  ــهــ ــتــ رغــــــم انــ
البنمية العمالقة »إيفر غيفن«، ما زالت 
السلطات  بــدأت  إذ  أصــداؤهــا تتواصل، 
ــيــــق فـــــــي الـــــــحـــــــادث،  ــقــ ــتــــحــ املـــــصـــــريـــــة الــ
متعلقة  أخــرى  تداعيات  إلــى  باإلضافة 
بالتعويضات والتأمينات املترتبة على 
تــعــطــل حــركــة املــالحــة والــســفــن العالقة 
واتــفــاقــيــات الــتــوريــد. وبــــدأت السلطات 
املصرية، أمس األربعاء، التحقيقات في 
أســـبـــاب جــنــوح الــســفــيــنــة، الــتــي عطلت 
ــام بــقــنــاة  ــ ــة الــبــحــريــة 6 أيـ حـــركـــة املـــالحـ
الــــســــويــــس. جـــــاء ذلـــــك فــــي تــصــريــحــات 
السويس  قــنــاة  هيئة  ملستشار  متلفزة 
ــان، ســيــد شــعــيــشــع، مــســاء أول من  ــربـ الـ
ــــال شــعــيــشــع: »ســنــصــعــد إلــى  أمـــــس. وقـ
السفينة ونحصل على صور الشهادات، 
وتاريخ  والــحــوادث،  الصيانات  وسجل 
الفنية  الحالة  ملعرفة  واألجهزة  املعدات 
ــة إلـــــى االطـــــــالع عــلــى  ــافــ لــلــســفــيــنــة، إضــ
التسجيالت الصوتية قبل وأثناء وبعد 
الجنوح«. وتابع شعيشع: »التحقيقات 
اســتــجــابــة قائد  مـــدى  أيــضــًا  ستتضمن 
مرشدي  وإنــــذارات  لتعليمات  السفينة 
هيئة قناة السويس، بتغيير العمق في 
املــجــرى املــالحــي«. وأوضـــح أن السفينة 
الجانحة »لم تسلم هيئة القناة الوثائق 
ــرد  ــيــــالت املــــطــــلــــوبــــة، ولـــــــم تــ ــجــ ــتــــســ والــ
عــلــى بــريــدهــا اإللــكــتــرونــي حــتــى اآلن«، 
مـــؤكـــدا أن رفـــض الــســفــيــنــة االســتــجــابــة 
لــلــتــحــقــيــقــات وتــوفــيــر كــافــة املــعــلــومــات 
ســيــحــولــهــا إلـــى قــضــيــة مــدنــيــة وسيتم 
التحفظ عليها. واستغرق األمر ما يقرب 
ــام وســبــع ســاعــات للخروج  مــن ســتــة أيـ
مــن أســبــوع درامــــي فــي قــنــاة الــســويــس. 
أسبوع كشف ضعف طرق اإلمدادات في 

التجارة العاملية.
وفي حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر 
بتوقيت مصر يــوم اإلثنني املــاضــي، تم 
إبعاد سفينة إيفر غيفن من ضفة رمال 

في قناة السويس بواسطة زوارق قطر. 
ويـــوم الــثــالثــاء املــاضــي، تــم اإلعـــالن عن 
عودة حركة املالحة إلى طبيعتها. ومع 
ذلك، فإن تداعيات الحادث في مثل هذا 
املعولم ما  الحيوي لالقتصاد  الشريان 
زالــــت مــســتــمــرة. ســتــكــون هــنــاك أســئــلــة 
حـــول الــســرعــة الــتــي كــانــت معتمدة من 
قبطان السفينة، وما إذا كان يجب على 
الــقــاطــرات، وما  »إيــفــر غيفن« استخدام 
الريح وتكمل  أن تتحدى  كــان يجب  إذا 
مسارها. وسيقوم املحققون املصريون، 
بتحليل  القناة،  هيئة  من  لجنة  بقيادة 
بما  السفينة،  سطح  على  التسجيالت 

في ذلك املحادثات بني أفراد الطاقم. 
وتـــجـــاوزت ســرعــة الـــريـــاح  40 مــيــال في 
ــارس/ آذار. وشــهــدت  الــســاعــة فــي 23 مــ
قناة السويس الكثير من سوء األحوال 
الجوية، وواجهت الناقالت ما هو أسوأ 
دون أن تتعثر. ونأت مصر بنفسها عن 
املــســؤولــيــة، وألــقــت بــالــلــوم عــلــى الــريــح 
و»األخطاء البشرية والتقنية« املحتملة، 
رغم الوعد بإجراء تحقيق كامل في ما 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال  حـــدث. 
لــإلذاعــة  بــيــردوفــســكــي،  بيتر   ،Boskalis
قناة  هيئة  تتعلم  أن  »يجب  الهولندية: 
ــا عــن كيفية وقــــوع هــذا 

ً
الــســويــس شــيــئ

الحادث، وما هي اإلجراءات الالزمة ملنع 
ذلك«. وكانت املشكلة في إنقاذ السفينة 
بــحــســب »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« تــرتــبــط بــمــوقــع 

القاطرات املصرية.
وحـــتـــى صـــبـــاح الـــثـــالثـــاء املــــاضــــي، بلغ 
عـــدد الــســفــن الــعــالــقــة عــلــى طــرفــي قــنــاة 
السويس 422 سفينة تجارية بني سلع 
وبــضــائــع ومــــواٍش، إضــافــة إلــى ناقالت 
أن  قبل  بترولية،  ومشتقات  وغــاز  نفط 
يفتح املــمــر املــائــي لــعــبــور الــقــنــاة خــالل 

اليومني املاضيني.
ــــت »بـــــلـــــومـــــبـــــيـــــرغ« عـــــــن كــــريــــس  ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
جريفيسون، الشريك في مكتب محاماة 
الشحن »Wikborg Rein« ومقرها لندن، 
على بضائع  التعويضات  قَيم  إن  قوله 

ــة الـــعـــمـــالقـــة تـــتـــراوح  ــاريـ ــتـــجـ الـــســـفـــن الـ
للسفينة.  دوالر  مــلــيــون   200-100 بــني 
وأضـــــــــاف جـــريـــفـــيـــســـون: »لــــكــــن الـــدفـــع 
سيعتمد على مدى سوء الحادث«؛ فيما 
قد يكون أحد سيناريوهات التعويض 
متمثال في تقاسم التكاليف بني جميع 
ــــك، املــســتــأجــر،  ــالـ ــ أصــــحــــاب الـــعـــالقـــة )املـ
ــة الـــتـــأمـــني،  ــركــ ــاحــــب الــــبــــضــــائــــع، شــ صــ
صــاحــب امــتــيــاز تــشــغــيــل املــمــر املـــائـــي(. 
أمـــا هــيــئــة قــنــاة الــســويــس، فــإنــهــا كذلك 
أمــــام فــرصــة رفــــع دعــــوى تــحــت مسمى 
»فقدان اإليرادات«، ويقصد بذلك، تحول 
التجارية  السفن  لبعض  املــالحــة  حركة 
الرجاء الصالح، وهي  إلى منطقة رأس 
إيرادات كان يفترض أن تجبيها الهيئة.

وبــــلــــغــــت حـــصـــيـــلـــة الــــخــــســــائــــر لـــقـــنـــاة 
الــســويــس )عــلــى شكل إيــــرادات ورســوم 
ــئــــة(، 15 مــلــيــون  ــيــ الــــهــ لـــصـــالـــح  ــور  ــبــ عــ
هــيــئــة  رئــــيــــس  بـــحـــســـب  يـــومـــيـــا  دوالر 
بإجمالي  ربــيــع،  أســامــة  السويس،  قناة 
طــــوال  دوالر  مـــلـــيـــون   100 مــــن  يـــقـــتـــرب 
فترة اإلغالق. كذلك، من املرجح أن يدفع 
مستأجرو السفن املتأخرة مقابل الوقت 
اإلضافي الذي مكثته السفن على طرفي 
القناة، وتعطل حركتها ملا يصل إلى 6 
ــة تــكــدس السفن  أيــــام، مــع اســتــمــرار أزمـ
ــــن املــحــتــمــل أن تــكــون  ــوم. ومـ ــيــ حـــتـــى الــ
هــنــاك آالف بـــواِلـــص الــتــأمــني املــأخــوذة 
)الحاويات(  الفوالذية  الصناديق  على 
وباقي  الجانحة  السفينة  على  املكدسة 
الــســفــن الــعــالــقــة؛ مـــا يــعــنــي تــعــويــضــات 
الــــدوالرات، وفق  قــد تصل إلــى مليارات 
ــرات. وحــــتــــى أمـــــــس، لــم  ــديــ ــقــ ــتــ بـــعـــض الــ
تــصــدر أيـــة تعليقات مــن مــؤســســات أو 
ــأمـــني تـــتـــحـــدث عــــن إجــمــالــي  شــــركــــات تـ
السفينة  ألزمــة  الفعلية  الخسائر  قيمة 
املــقــدرة  التعويضات  وحــجــم  الجانحة، 
لــصــالــح املــتــضــرريــن. وربـــمـــا سيحتاج 
ذلـــك، إلـــى أســابــيــع، لــحــني الــوصــول إلــى 

تقديرات دقيقة، حسب مراقبني.

مصرأسواق

زيادة سعر طن 
الحديد إلى 550 ألف 

ريال في صنعاء

Thursday 1 April 2021 Thursday 1 April 2021
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لندن ـ موسى مهدي

يـــتـــواصـــل الــــصــــراع بـــني املـــصـــارف 
وصـــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــار الــغــربــيــة 
الـــبـــاحـــثـــة عــــن الـــعـــائـــد الــكــبــيــر مــن 
الرئيس  استراتيجية  وبــني  التركية،  الــســوق 
ــة إلــى  ــيـ ــرامـ الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب أردوغــــــــان الـ
التوسع االقتصادي وتحقيق نمو قوي وسط 
اســتــقــرار ســعــر الــلــيــرة وخــفــض كـــل مـــن كلف 
االســتــدانــة ومــعــدل الــتــضــخــم إلـــى نسبة %5. 
وبينما تضغط املصارف الغربية على الليرة 
الــتــركــيــة عــبــر بــيــعــهــا والــــهــــروب مـــن الــســوق 
التركية إلجبار الرئيس أردوغان على العودة 
لسعر الفائدة املرتفع، يراهن الرئيس التركي 
على جاذبية السوق املحلية والربحية اللتني 
ســتــعــيــدان املــســتــثــمــريــن إلـــى تــركــيــا وبنسبة 
فــائــدة مــنــخــفــضــة. وحــتــى اآلن، تــراهــن بنوك 
االســتــثــمــار الــغــربــيــة عــلــى تــراجــع أكــبــر لليرة 
التركية خالل العامني الجاري واملقبل. في هذا 
الــصــدد، يتوقع مصرف »غــولــد مــان ساكس« 
التركية  العملة  االستثماري األميركي تراجع 
الـــدوالر  مقابل  لــيــرات   9.75 إلــى  بنسبة %15 
خـــالل الــعــام املــقــبــل. وحــســب بــيــانــات الــســوق 
أمس  األنــاضــول  التي نشرتها وكالة  التركية 
 8.35 إلــى  التركية  العملة  تراجعت  األربــعــاء، 
ليرات مقابل الدوالر.  ومن بني أدوات الضغط 
الـــتـــي تــســتــخــدمــهــا املـــصـــارف الــغــربــيــة إثــــارة 
تركيا وربما اضطرارها  نوايا  الشكوك حول 
الدولي، وفقًا  النقد  الدعم من صندوق  لطلب 

ملا ذكرته وكالة بلومبيرغ. 
إذ على الرغم من تأكيد محافظ البنك املركزي 
على  أوغــلــو،  كافجي  شهاب  الجديد،  التركي 
ــزام تــركــيــا بــحــريــة الــــســــوق، يــثــيــر بعض  ــتــ الــ
أردوغــان  الرئيس  أن  املصارف تكهنات حــول 
املقبلة،  الفترة  السوق خالل  ربما يتدخل في 
ويــفــرض قــيــودًا عــلــى حــركــة رأس املــــال حتى 
يــوقــف هــــروب الــعــمــالت الــصــعــبــة مــن الــبــالد، 

وهو ما تنفيه مصادر رسمية. 
ــلــــى أســــــــاس أن  ــيـــت عــ ــنـ وهــــــــذه الـــتـــكـــهـــنـــات بـ
بــعــض مــديــري الــصــنــاديــق االســتــثــمــاريــة في 
عملية  فــي  تواجههم صعوبات  تركيا  خــارج 
املستقبلية  الــتــبــادلــيــة  الــعــقــود  أي  »ســـــواب«، 
لليرة مقابل الدوالر. كما أثيرت كذلك تكهنات 
حول احتمال لجوء تركيا إلى صندوق النقد 
الدولي لتعزيز احتياطات النقد األجنبي التي 

ضربت في الشهور املاضية. 
ــان في  ــ وقــبــل نــحــو ثــالثــة أســابــيــع، أكـــد أردوغـ
املــؤتــمــر الــســابــع لــحــزب الــعــدالــة والتنمية أن 
بـــالده ال تــديــن لــصــنــدوق النقد الــدولــي »ولــو 
بفلس واحد«، الفتا إلى أن االحتياطي الحالي 

للمركزي التركي يفوق 95 مليار دوالر.
رئيسي  يــدور خــالف  الداخلي،  الصعيد  على 
بــني أردوغـــــان وفــريــق الــفــائــدة املــرتــفــعــة على 
الــلــيــرة الــــذي يــقــوده املــحــافــظ الــســابــق ناجي 
التركية  للبورصة  التنفيذي  والرئيس  آغبال 
ــة حـــول  ــيـ ــركـ ــتـ ــــري املـــــصـــــارف الـ ــــديـ ــعــــض مـ وبــ
استراتيجية النمو االقتصادي. إذ بينما يرى 
تشديد  تركيا تستطيع  أن  أردوغـــان  الرئيس 
السياسة النقدية دون أن تخسر املستثمرين 
املــصــارف الغربية  األجــانــب فــي وقـــت تبحث 
عن فرصة استثمار خاصة وأن لديها سيولة 
ضخمة متكدسة تقدر بأكثر من 5 تريليونات 
لــدى  دوالر  تــريــلــيــون   2.3 بــيــنــهــا  مـــن  دوالر، 
عمليات  مـــن  جمعتها  األمــيــركــيــة،  املـــصـــارف 
ـــ 12 شهرًا  الـ والــنــقــدي خـــالل  املــالــي  التحفيز 
املــاضــيــة، يـــرى فــريــق آغـــبـــال أن رفـــع الــفــائــدة 

ضروري لجذب املستثمرين األجانب.  
ــراء، يــســتــنــد مـــنـــطـــق أردوغــــــــان  ــ ــبـ ــ وحــــســــب خـ
إلى  أدت  الــتــي  النقدية  السياسة  تشديد  فــي 
البنك املركزي ناجي  أيــام محافظ  إقالته قبل 
آغــبــال إلـــى أربــعــة عــوامــل رئــيــســيــة، وهــــي: أن 
الـــفـــائـــدة الــعــاملــيــة مــنــخــفــضــة جــــدًا فـــي الــوقــت 
الــراهــن وتــقــارب الصفر في الــواليــات املتحدة 
ــا والــيــابــان، بينما  ــ وأقـــل مــن صــفــر فــي أوروبـ
بــالده مرتفعة جــدًا وبلغت %19.  فــي  الفائدة 
ثــانــيــًا: أن تــركــيــا واحــــة اســتــثــمــاريــة آمــنــة في 
محيط مضطرب بمنطقة الشرق األوسط، أي 
الكبرى املستقرة  الــوحــيــدة  الــدولــة شبه  أنــهــا 
ســيــاســيــًا فـــي املــنــطــقــة، وبــالــتــالــي ستضطر 

التحتية  للبنى  واسعة  تحديث  ضمن خطة 
ــيـــس  ــرئـ ــدة، عـــــــرض الـ ــ ــــحـ ــتـ ــ فـــــي الـــــــواليـــــــات املـ
األمــيــركــي جــو بــايــدن، أمـــس األربـــعـــاء، خطة 
شبكة  لتحديث  دوالر  تريليوني  الستثمار 
الواليات املتحدة، وخلق  النقل املتداعية في 
ــــرص الـــعـــمـــل، وتـــمـــكـــني الــــبــــالد مــن  مـــاليـــني فـ
»التفوق« على الصني، وهو ما يمثل املرحلة 
األولى من خطته »إعادة البناء بشكل أفضل« 

التي رصد لها ثالثة مليارات دوالر.
وحـــســـب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــــرس، مـــن املــتــوقــع 
الخطة  تفاصيل  بــايــدن  الــرئــيــس  يكشف  أن 

ــــارف الـــغـــربـــيـــة لـــالســـتـــثـــمـــار فــــي تــركــيــا  املـــــصـ
بــنــســبــة فــــائــــدة أقـــــل كـــثـــيـــرًا مــــن نـــســـبـــة %19 
الــحــالــيــة.  وثــالــثــًا فـــإن الــفــائــدة املــرتــفــعــة جــدًا 
تواصل إرهاق االقتصاد التركي الذي يعاني 
وتتزايد خدمة  مرتفعة  أجنبية  مديونية  من 
الفائدة.  نسبة  الرتفاع  تبعًا  الخارجي  الدين 
ورابـــعـــًا، إن االقــتــصــاد الــتــركــي يــواصــل جــذب 
املستثمرين األثرياء من املنطقة العربية ودول 
الخليج، وبالتالي فإن تدفق هذه االستثمارات 
املدى  على  األجنبية  التدفقات  عن  سيعوض 
القصير، وأن البنوك الغربية ستعود للسوق 
الحــقــًا. وذلـــك إضــافــة إلـــى الــعــائــدات املتوقعة 
من الغاز الطبيعي املكتشف حديثًا واحتمال 
العودة القوية للسياحة إلى تركيا في أعقاب 
نهاية جائحة كورونا. وتعد السياحة من أهم 

مداخيل العمالت الصعبة للبالد.  في املقابل، 
في  ترغب  الغربية  والصناديق  املــصــارف  إن 
الفائدة املرتفعة التي تحقق لها أكبر عائد من 
السوق الوحيدة الكبيرة املستقرة في املنطقة. 
بني  من  ولفترة طويلة  التركية  الليرة  وظلت 
العمالت »الحاملة للتجارة« في سوق صرف 

العمالت الناشئة. 
إلى  الــعــودة  على  التركية  الحكومة  وإلجــبــار 
سعر الفائدة املرتفع تعمل املصارف الغربية 
للضغط على الحكومة التركية عبر وسيلتني، 
وهما بيع الليرة التركية والهروب من األصول 
الــتــركــيــة مـــن الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة وســنــدات 
ــي إســـطـــنـــبـــول.  ــم فــ ــهــ الــــشــــركــــات وســــــوق األســ
 الغربية في هذه الضغوط 

َ
ويساعد املصارف

ــاُع الــعــائــد على  ــفــ ــــدوالر وارتــ ارتـــفـــاُع ســعــر الــ

ــة الـــضـــخـــمـــة املـــمـــتـــدة لــثــمــانــي  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
سنوات. وترمي الخطة إلى ضخ 620 مليار 
الـــبـــالد،  فــــي  الـــنـــقـــل  لــتــحــديــث شــبــكــة  دوالر 
ــــف كـــلـــم مــــن الــــطــــرق والـــطـــرق  وتـــشـــمـــل 32 ألـ
السريعة، وإصالح آالف الجسور، ومضاعفة 

التمويل الفيدرالي للنقل املشترك.
وفــي مــؤشــر إلــى عهد رئــاســي يــريــده جريئًا 
وإصـــالحـــيـــًا، مـــن املــتــوقــع أن يــعــرض بــايــدن 
أرقـــامـــًا قـــد تــبــدو لــلــبــعــض خــيــالــيــة، بــعــد أن 
ــان ســـلـــفـــه دونـــــالـــــد تــــرامــــب يــســمــيــه »جـــو  ــ كــ
الـــنـــعـــســـان« ويــتــهــمــه بـــأنـــه يــفــتــقــد لــألفــكــار 

باسم  املتحدثة  وقــالــت  التوجيهية.  واألطـــر 
البيت األبــيــض، جني ساكي، أمــس األربــعــاء، 
»عــرض  يقتضي  دوره  أن  يعتبر  بــايــدن  إن 
ــة شــامــلــة وجـــريـــئـــة لــكــيــفــيــة االســتــثــمــار  ــ رؤيـ
ــا، فــــي الـــعـــمـــال األمـــيـــركـــيـــني وفـــي  ــركـ ــيـ فــــي أمـ
ــة«. وســـيـــتـــم تــمــويــل  ــيــ ــلــ مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا املــــحــ
ــار جـــزئـــيـــًا عـــبـــر زيـــــــــادة ضـــرائـــب  ــمــ ــثــ ــتــ االســ
الــشــركــات مــن 21% إلــى 28%. وقـــال مسؤول 
»الــرئــيــس  إن  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  فـــي  رفـــيـــع 
يقترح إصالح الضريبة على الشركات بشكل 
واالستثمار،  وظائف  خلق  تحفز  لكي  كبير 
الــــكــــبــــرى ســـتـــدفـــع  ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ وضـــــمـــــان أن 
حصتها الــعــادلــة« فــي ذلــــك. ويــأتــي اإلعـــالن 
عن الخطة االستثمارية الضخمة بعيد إقرار 
الكونغرس خطة للتحفيز االقتصادي بنحو 
الخطاب في  أن  املؤكد  تريليوني دوالر. ومن 
بيتسبرغ سيكون مجّرد نقطة انطالق ملعركة 
ضارية في الكونغرس غير محسومة النتائج. 
فــهــامــش الــغــالــبــيــة ضــيــق جــــدًا واملـــفـــاوضـــات 
األشهر  وستشّكل  الصعوبة.  غاية  فــي  تبدو 
لبايدن  التفاوضية  لــلــقــدرات  اخــتــبــارا  املقبلة 
ــاز  ــجــ ــــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي وإنــ املــــخــــضــــرم فـ
االتفاقات، والــذي سيتعني عليه استغالل كل 
قدراته لضمان تمرير الخطة في الكونغرس. 
ــــورة عــلــى صعيد  ــــالق ثـ وتــلــحــظ الــخــطــة »إطــ
ــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة« عـــبـــر بـــنـــاء شــبــكــة  ــيــ ــســ الــ
شواحن للسيارات الكهربائية بقوة 500 ألف 
فــولــت، واســتــبــدال 50 ألــفــًا مــن عــربــات النقل 
العاملة بمحركات الديزل، وتحويل 20 باملائة 
من حافالت النقل املدرسي الصفراء الشهيرة 
إلى الطاقة الكهربائية. كذلك ترمي الخطة إلى 
التغّير  مــع  تكّيفًا  أكــثــر  التحتية  البنى  جعل 

املناخي.
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19%. وهذا يمثل ارتفاعًا جنونيًا في الفائدة 
يــقــتــرب مــن مضاعفتها. وبــيــنــمــا لم  الــتــركــيــة 
ــاع الــجــنــونــي اســتــثــمــارات  ــفـ ــذا االرتـ يــجــذب هـ
ــر لـــالقـــتـــصـــاد الـــتـــركـــي، أرهـــقـــت  أجــنــبــيــة تـــذكـ
الفائدة املرتفعة االحتياطات األجنبية للبنك 
ــزي الـــتـــركـــي مــــن نـــاحـــيـــتـــني، مــــن نــاحــيــة  ــركــ املــ
العملة،  لدعم  املــركــزي  ضخها  التي  املليارات 

ومن ناحية تزايد كلفة خدمة الدين الخارجي 
التركي املقدر بنحو 435 مليار دوالر. 

بلغ  الــدولــي،  التمويل  معهد  بيانات  وحسب 
حجم الدين الخارجي الذي حل أجله في عام 
يمثل  مــا  وهــو  دوالر،  مليار   189 نحو   2020
الــتــركــي.  الـــديـــن  نــســبــة 43.4% مـــن إجـــمـــالـــي 
ربــمــا ستحتاج  تركيا  أن  إلــى  خــبــراء  ويشير 
إلى نحو 200 مليار دوالر خالل العام الجاري 
2021 لتسديد خدمة الدين الخارجي، إضافة 
إلى أن عجز الحساب الجاري يقدر أن يرتفع 
الجاري.  العام  إلى 15 مليار دوالر في نهاية 
وبــالــتــالــي، فــــإن الـــفـــائـــدة املــرتــفــعــة جــــدًا ربــمــا 
تشكل تحديًا كبيرًا لخطة الرئيس رجب طيب 
أردوغان الرامية إلى توسيع االقتصاد التركي 
ونقله إلى مصاف االقتصادات املتقدمة خالل 

العقد الــجــاري. وعــمــل املــحــافــظ نــاجــي آغبال 
خــــالل فــتــرتــه لــرفــع ســعــر صــــرف الــلــيــرة عبر 
إغـــراق الــســوق بـــالـــدوالرات، وهــو مــا يمكن أن 
التركي،  لالقتصاد  تحديات  إلــى  الحقًا  يقود 
كــمــا أن الــفــائــدة املــرتــفــعــة ربــمــا ســتــقــود على 
املـــدى الــطــويــل إلــى ارتــفــاع كلف خــدمــة الدين 
الــخــارجــي وإغـــراق الــبــالد فــي املديونية التي 
سبق أن أدت إلى إفالس االقتصاد التركي قبل 

عقدين، أي في بداية األلفية الثالثة.  
وتعمل تركيا على تقليل استخدامها للدوالر 
عــبــر االتـــفـــاقـــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي وقــعــتــهــا مع 
أفريقية ومــع روســيــا والــصــني للتسوية  دول 
البالغة  الصادرات  املقايضة وكذلك دعم  عبر 
إيراداتها نحو 18 مليار دوالر في العام 2019، 
علما بأن تلك اإليرادات تتواصل رغم جائحة 

ــا، حــيــث ســجــلــت الـــصـــادرات الــتــركــيــة،  كـــورونـ
فبراير/ شباط  فــي  باملائة   9.6 بنسبة  زيـــادة 
املاضي  العام  الفترة من  2021 مقارنة بنفس 
وبلغت عائداتها 16 مليارا و9 ماليني دوالر. 
كــمــا أعــلــنــت هــيــئــة اإلحـــصـــاء الــتــركــيــة، أمــس 
األربعاء، ارتفاع الصادرات التركية خالل أول 
باملائة   5.9 بنسبة   ،2021 الــعــام  مــن  شــهــريــن 
ــام املـــاضـــي،  ــعــ ــتـــرة مــــن الــ ــفـ ــة بــنــفــس الـ ــقـــارنـ مـ
مليون  مليارًا و38   31 بقيمة  عائدات  محققة 
دوالر. وبــالــتــالــي، فــــإن عــــودة الــســيــاحــة، في 
كــورونــا وارتفاع  السيطرة على جائحة  حــال 
ــاتـــورة الــطــاقــة،  الــــصــــادرات وربـــمـــا تــقــلــيــص فـ
ربـــمـــا ســتــكــون مـــن الـــعـــوامـــل الـــداعـــمـــة لــلــيــرة 
الــتــركــيــة رغـــم الــرهــان عــلــى تــراجــعــهــا مــن قبل 

املصارف الغربية.

معركة الليرة 
التركية

بايدن يرصد تريليوني دوالر للبنى التحتية

)Getty( محل صرافة في مدينة إسطنبول

)Getty( تسال تستثمر 1.5 مليار في بيتكوين وتتيح شراء سياراتها بها)Getty( الرئيس جو بايدن ينظر لشيكات التحفيز المالي لألسر قبل توقيعها

)Getty( بكين تعاني من التلوث الكثيف في الجو

تركيا صرفت 100 مليار 
من احتياطاتها خالل
4 شهور لدعم الليرة

الخزينة األميركية ألجل 10 سنوات،  سندات 
األميركي خالل  االقتصاد  انتعاش  وتوقعات 
الصيف املقبل. وهذه العوامل تعيد الجاذبية 
لالستثمار في السوق األميركية والهروب من 
األسواق الناشئة.  والحظ خبراء أن الحكومة 
مــلــيــار دوالر من  نــحــو 100  أنــفــقــت  الــتــركــيــة 
احــتــيــاطــاتــهــا األجــنــبــيــة لــدعــم صــــرف الــلــيــرة 
ــع ســعــرهــا بــنــســبــة 18% مــنــذ نــوفــمــبــر/  ــ ورفـ
تــشــريــن الــثــانــي املــاضــي، وهـــي فــتــرة الشهور 
األربعة التي قضاها املحافظ ناجي آغبال في 
املــنــصــب. وفــي املــقــابــل، لــم تــتــجــاوز التدفقات 
األجنبية الصافية في سوق السندات واألسهم 
التركية خالل فترة آغبال 4.7 مليارات دوالر. 

كما يالحظ أن أغبال رفع الفائدة على الليرة 
إلى   %10 فــوق  مــن مستويات   %8.75 بنسبة 

العملة تئن تحت الصراع الخشن 
بين أردوغان والمصارف الغربية

تــمــهــيــدا ملــؤتــمــر املـــنـــاخ »كــــوب 26« في 
ــــاري، نــظــمــت وكـــالـــة  ــــجـ نـــهـــايـــة الــــعــــام الـ
البريطانية،  والحكومة  الدولية  الطاقة 
أمــــس األربــــعــــاء، قــمــة ملــنــاقــشــة وســائــل 
الــحــد مـــن انــبــعــاثــات الــــغــــازات املسببة 
ــراري، والـــــــــذي يــثــيــر  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــبـــاس الـ ــتـ لـــالحـ
»ارتـــفـــاعـــه بــشــكــل كــبــيــر« مـــخـــاوف هــذه 
الــســنــة مــع تــوقــعــات حــــدوث االنــتــعــاش 

االقتصادي في العالم. 
وتــــنــــظــــم الـــــوكـــــالـــــة الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــطـــاقـــة 
والــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة مــؤتــمــر املــنــاخ 
»كوب 26«، املرتقب في تشرين الثاني/ 
وتعقدان  غالسكو،  مدينة  فــي  نوفمبر 
ــن بــعــد أطـــلـــق عليه  ــًا عـ ــيـ اجــتــمــاعــًا دولـ
اســـم »قــمــة حــيــاديــة« الــكــربــون. وتتركز 
الحيادية« على جهود  »القمة  حــوارات 
تقليل انــبــعــاث ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون. 

املناخ هذا  املتوقع أن تحظى قمة  ومــن 
الـــعـــام بــمــشــاركــة واســـعـــة وســــط الــدعــم 
الـــذي تــجــده مــن الرئيس األمــيــركــي جو 
بـــايـــدن.  وحــســب وكـــالـــة فـــرانـــس بـــرس، 
من املتوقع مشاركة مسؤولني كبار في 
قطاعي الطاقة واملناخ من أربعني دولة، 
ــــون كــيــري  ــركـــي جـ ــيـ مـــثـــل املـــبـــعـــوث األمـ
والــصــيــنــي شــي زيــنــهــوا ونــائــب رئيس 
املفوضية األوروبية فرانس تيمرمانس 
ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ. 
الكبيرة،  الناشئة  الــدول  وسيتم تمثيل 
ــــوب أفـــريـــقـــيـــا  ــنـ ــ مـــثـــل إنـــدونـــيـــســـيـــا وجـ
أيضًا  القمة  ستحضر  لكن  والــبــرازيــل، 
أســتــرالــيــا وإيــطــالــيــا والــيــابــان وفرنسا 
غير  إلى منظمات  باإلضافة  أملانيا،  أو 

حكومية ومؤسسات وشركات دولية.
)العربي الجديد ـ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

لــعــمــلــة  الــــســــوقــــي  املــــــــال  رأس  ــقــــتــــرب  يــ
بــيــتــكــويــن مـــن بــلــوغ تــريــلــيــونــي دوالر، 
ــثــــمــــريــــن  ــتــ وســــــــــط تــــــــدافــــــــع كــــــبــــــار املــــســ
واملصارف للرهان على مستقبلها. ومن 
بني الذين دخلوا محيط االستثمار في 
امللياردير  أخيرًا كل من  عملة بيتكوين 
جــورج ســورس وإيلون ماسك. وحسب 
مـــجـــلـــة فـــــوربـــــس، فــــــإن أحــــــد صـــنـــاديـــق 
ســـــورس تــتــجــه الســتــثــمــار 6 مــلــيــارات 
يــتــجــه  بـــيـــنـــمـــا  بـــيـــتـــكـــويـــن،  فـــــي  دوالر 
دوالر،  مـــلـــيـــار   1.5 الســـتـــثـــمـــار  مـــاســـك 
والسماح لزبائنه بتسديد ثمن السيارة 
بــالــعــمــالت الــرقــمــيــة. وفـــي ذات الــصــدد، 
من  »غولدمان ساكس«  يقترب مصرف 
للبيتكوين  استثمارية  أداة  أول  توفير 
ــول الــرقــمــيــة لعمالء  ــ وغــيــرهــا مـــن األصـ

مجموعة إدارة الثروة، حسب قناة »سي 
ــا ملــا ذكرته 

ً
إن بــي ســي« األربــعــاء. ووفــق

ماري ريتش، التي تولت مؤخًرا منصب 
لدى  الرقمية  لــألصــول  العاملي  الرئيس 
أعمال »غولدمان ساكس« إلدارة الثروات 
الخاصة، فإن املصرف يهدف إلى البدء 
فــي فئة األصــول  فــي تقديم استثمارات 
الناشئة خالل الربع الثاني. ومن املقرر 
أن يعلن البنك، تعيني املسؤولة ريتش، 
ـــا ملـــذكـــرة اطــلــعــت عــلــيــهــا »ســــي إن 

ً
وفـــق

بي ســي«. وذكــرت ريتش، خــالل مقابلة 
هــــذا األســـبـــوع أن »غـــولـــدمـــان ســاكــس« 
تقديم مجموعة  النهاية عن  في  يبحث 
البيتكوين  فــي  االستثمارات  مــن  كاملة 
واألصول الرقمية. ومن املتوقع أن تمنح 
هذه االستثمارات الجديدة دفعة لسعر 
مستويات  إلــى  لترتفع  الرقمية  العملة 

جديدة خالل العام الجاري.

اجتماعات تمهيدية 
لقمة المناخ

غولدمان ساكس يتيح 
االستثمار في بيتكوين

أسواق

طيب  رجب  الرئيس  بين  الرئيسي  الصراع  ميدان  التركية  الليرة  تظل  ربما 
أردوغان والمصارف الغربية خالل الشهور المقبلة. إذ بينما تضغط تلك 
يبحث  مرتفعًة،  الفائدة  إبقاء  على  تركيا  إلجبار  الليرة  على  المصارف 

الرئيس التركي عن خالص من التضخم وكلف االستدانة المرتفعة

قال رئيس وقف التنمية االقتصادية في تركيا، آيهان زيتين أوغلو، أمس 
األربعاء، إن اإلصالحات االقتصادية المعلن عنها مؤخرًا ستساهم في 
اإلنسان  حقوق  عمل  خطة  وإن  تركيا،  في  األجنبية  االستثمارات  زيادة 
من  ستزيد  ــات  ــالح اإلص وحــزمــة 
القدرة التنافسية لالقتصاد التركي. 
األناضول  وكالة  مع  حــوار  وفي 
األوروبيين  إن  أوغــلــو  زيتين  قــال 
تركيا  في  استثماراتهم  سيزيدون 
ــا،  كــورون جائحة  انــتــهــاء  عقب 
التي  إلى أن حزم اإلصالحات  مشيرًا 
رسائل  تضمنت  عنها  اإلعــالن  تم 

إيجابية للمستثمرين.

رسائل إيجابية للمستثمرين

رؤية

جواد العناني

الزجاجة من أجمل االختراعات وأكثرها جدوى  اختراع عنق 
في العالم، ألنه يسمح لشركات التعبئة بأن تستفيد من كامل 
املحتويات  ن من صب 

ّ
تمك الــذي  الوقت  في  للزجاجة،  الحجم 

بطريقة منظمة سهلة. ولو لم يكن عنق الزجاجة موجودًا فهل 
تتخيل كم سيهدر من محتوياتها السائلة لو حاولنا صّبها 

في إناء بدون ذلك العنق؟
ر« إلى  َيسِّ

ُ
ولكن املصطلح الجميل تحّول بعد مدة ِمْن مفهوم »امل

ق«. وهذا واضح من الحوار املرتجل القصير بني  َعوِّ
ُ
مفهوم »امل

البابلي واملرحوم حسن عابدين في املسرحية  الفنانة سهير 
املصرية »على الرصيف«، حني تقول باللهجة املصرية العامية 
احنا  بس  الزجاجة،  عنق  من  حتطلعوا  قالولنا  ثمانني  »سنة 
مرضيناش، وحنطلع ليه؟ هم بيقولولنا اطلعوا بنطلع.. اقعدوا 
بنقعد. ما صدقوا شافونا قعدنا في قعر الزجاجة، جابولنا 

الفلة )الفلينة( وقفلوا علينا«.
وِفي عام 2018، صّرح رئيس وزراء األردن آنذاك، عمر الرزاز، 
في مقابلة تلفزيونية، بأن االقتصاد األردني سوف يخرج من 
الشعب ذلك  وتـــداول  عــام 2019.  الزجاجة في منتصف  عنق 
الجزء من الشريط بنكاٍت كثيرة. وانتهى األمر بخروج رئيس 
الــنــبــوءة. ولــكــن اســتــخــدام كلمة ُعنق  ــوزراء قبل تحقق تلك  ــ ال
 وانسياُبها، 

ُ
ل فيه الحركة

ّ
الذي تتعط الزجاجة قد عني املكان 

وليس املكان الذي ينظم تلك الحركة، ويجعلها منسابة بدون 
هدر.

وأصل الكلمة في عالم اإلنتاج واألعمال تعني، كما يقول موقع 
»Investopedia” أو »انفستوبيديا«، هو أضيق نقطة في خط 
اإلنتاج، والتي تحصل عندما ينساب اإلنتاج على خط التجميع 
عن  عندها  العاملون  فيها  يعجز  نقطٍة  إلــى  فيصل  بسرعة، 
املنتجات، ويتعطل  السرعة، فيحصل تراكٌم في  الحفاظ على 
 في بــدايــات اإلنــتــاج، أو عند 

ً
انسيابها. وهــذا ما يحصل عــادة

تغيير نمطه، أو عند تقديم سلعٍة جديدة أو خدمة جديدة.
واإلنتاج ال يكون بالضرورة سلعًا، بل خدمات أحيانًا. مثل ما 
يجري في تدفق املعلومات على أجهزة الحاسوب، وال يستطيع 
املبرمجون جدولتها بالسرعة الكافية، أو إعادة توجيهها إلى 
نقاط أمامية بسرعة تدفقها إليهم. حينها يحصل اختناق في 

سير املعلومات، ويطلق عليه اسم »عنق الزجاجة«.
وما جلب املوضوع إلى بالي هو ما حصل في قناة السويس، 
 Ever« الــســفــيــنــة  دخــلــت  عــنــدمــا   .2021/3/23 الــثــالثــاء  يـــوم 
Given« الحاملة العلم البنمي قناة السويس، وعلقت باألوحال 
ــفـــوده« أو  ــــريــــاح مــثــل »الـــسـ ــار وال ــطـ الــرمــلــيــة الــنــاتــجــة عـــن األمـ
»الشجا« في حلق القناة بالعرض، وعطلت حركة املرور فيها. 
ارتفاع  يفوق  ما  أو  مترًا،   390 حوالي  السفينة  عــرض  ويبلغ 
ناطحة السحاب »إمبايرستيت«، ووزنها حوالي 200 ألف طن 

محّملة بالحاويات.
الناتجة  وبــدأت اآلالت الحاسبة تعمل بسرعة، لحساب الكلف 
عن توقف املالحة في القناة فترة قد تصل على أسوأ األحوال 
الشحن  لف 

ُ
ك التوقعات  هــذه  نتيجة  ارتفعت  وقــد  إلــى شهر. 

والتأمني البحري، وكذلك أّدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
وحتى نضع األرقــام في منظورها األدق، فإن نسبة البضائع 
مــن حجم  ل حــوالــي %12 

ّ
السويس تشك قناة  تمر عبر  التي 

نقل  ذلك في مجال  أعلى من  العاملية. وتشكل نسبة  التجارة 
قيمة  فيه  بلغت  فقد  عــام 2019،  إلــى  ولــوعــدنــا  الــخــام.  النفط 
الصادرات العاملية حوالي 19 تريليون دوالر. ولو كانت قيمة 
ل %10 

ّ
البضائع املاّرة عبر قناة السويس، وليس وزنها، تشك

من قيمة الصادرات العاملية، أو حوالي 1.9 تريليون دوالر، أو ما 
يساوي 158 مليار دوالر في شهر. ولذلك اضطرت الشركات 
التي تحمل بضائع حساسة، أو قابلة للتلف، أال تنتظر، وتعود 
إلى رأس الرجاء الصالح عبر العودة إلى البحر األحمر، فاملحيط 
الهندي فرأس الرجاء الصالح إلى املحيط األطلسي إلى أوروبا، 
أو إلى الواليات املتحدة. وهذا طبعًا يرفع كلفة الشحن، وكلفة 

التأمني.
وكذلك ارتفع سعر النفط حسب أسعار مزيج برنت إلى قرابة 
63 دوالرًا، صباح السبت املاضي. وقد يرتفع إلى أعلى من ذلك 
في حال تأجيل إعادة املالحة إلى قناة السويس وتأخر سحب 

السفينة العالقة إلى أجل أقرب بكثير من املتوقع.
الــعــالــم الــعــربــي مــلــيء بــاملــمــرات املــائــيــة الضيقة ومــحــاط بها، 
باب  مثل مضيق  الــكــون،  خالق  بفعل  مــمــرات ضيقة  فهنالك 
املـــنـــدب جــنــوبــًا، ومــضــيــق هــرمــز بـــني الــخــلــيــج وبــحــر الــعــرب، 
ومضائق تيران وصنافير في شمال البحر األحمر، ومضيق 

جبل طارق بني البحر املتوسط واملحيط األطلسي.
 195 حــوالــي  طولها  يبلغ  التي  السويس  قناة  بالطبع  وهنالك 
تأميم  وعند  واملــتــوســط.  األحــمــر  البحرين  وتصل  كيلومترًا، 
الــقــنــاة مــن الــرئــيــس جــمــال عــبــد الــنــاصــر عـــام 1956 سحبت 
املصريون  املــرشــدون  ى 

ّ
فتول األجــانــب،  املرشدين  الشركة كل 

شبه  واحــتــالل   ،1967 حــرب  وبــعــد  كبير.  بنجاح  املهمة  تلك 
جزيرة سيناء، تعطلت الحركة في القناة من عام 1967 حتى 
زيلت األلغام التي زرعها اإلسرائيليون فيها. وقد 

ُ
1975 بعدما أ

حجزت 15 سفينة فيها طوال تلك املدة.
عدا عن اإلغالقات التي حصلت نتيجة الحروب، ما حدث مع 
أن  لي  يحلو  كما  دائــمــة«،  »عطية  أو   »Ever Given« السفينة 
أترجم اسمها إلى العربية، فهي الحادثة الوحيدة التي وجدتها 
تقع أيام السلم. قناة السويس هي عنق زجاجة ميّسر لحركة 
السفن، ولكن الحادثة جعلت لعنق الزجاجة القناة عنق زجاجة 
 صباح يــوم االثــنــني، 3/29، 

َّ
 للحركة فيها. ومــا إن أهــل

ً
معطال

 »Ever Given« رًا بأن
ّ

حتى حملت وسائل االعالم خبرًا مبش
قد ُزحزحت من مكانها، ما أدى إلى فتح الحركة وإعادة حركة 

املالحة إليها.
إغــالق  بطول  تنبأت  التي  التوقعات  كــل  تنتهي  الخبر،  وبــهــذا 
القناة والتفسيرات حول أسباب الحادث الذي أّدى إلى إغالق 
ويت معها النظريات التي نادت بإيجاد بدائل 

ُ
القناة، ولربما ط

للقناة، مثل بعض املقترحات اإلسرائيلية وااليرانية والروسية، 
ويستحق  القناة.  عــن  جغرافية  كبدائل  نفسها  قــّدمــت  والــتــي 
الرجال الذين تصّدوا لهذه املهمة التهنئة، فقد أسكتوا أيضًا كل 
الحسابات بحجم الخسائر التي وصلت إلى عشرات املليارات 

من الدوالرات، والتي كانت ستتحقق لو طال أمد اإلغالق.

عنق زجاجة 
في عنق الزجاجة

Thursday 1 April 2021 Thursday 1 April 2021
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عمر سمير

عقب أقل من ساعتني من حــادث التصادم 
األليم بني القطارين في سوهاج، في صعيد 
مصر، في 26 الشهر املاضي )مارس/ آذار( 
ــر الــنــقــل، الــفــريــق كــامــل الـــوزيـــر،  خـــرج وزيــ
بــــبــــيــــان مـــقـــتـــضـــب يـــســـتـــبـــق الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــعــامــة، ويتصرف  الــنــيــابــة  الــتــي تجريها 
باعتباره اآلمر الناهي، ويوجه االتهام إلى 
الــطــوارئ«. بعدها  مجهولني شـــّدوا »بلف 
بـــدقـــائـــق، أصـــــدرت الــنــيــابــة الــعــامــة بــيــانــا 
بيانات  إصـــدار  عــن  بالتوقف  فيه  طالبت 
الــحــادث تستبق نتائج  وتــصــريــحــات عــن 
الــتــحــقــيــق. وقـــد غــّيــب الـــوزيـــر عـــن املــؤتــمــر 
ــقـــده رئـــيـــس الــــــــوزراء،  ــــذي عـ الـــصـــحـــافـــي الــ
مصطفى مــدبــولــي، فــي ســـوهـــاج، بــعــد أن 
كــــان قـــد ووجـــــه بــاحــتــجــاجــات وهــتــافــات 
غــاضــبــة ومــطــالــبــات مــن األهــالــي برحيله، 
بــعــد أن حــضــر إلـــى مــوقــع الـــحـــادث وســط 
لفيف من الشرطة العسكرية. وفي مؤتمره 
الصحافي، راح رئيس الوزراء يتحدث عن 
خطط التطوير الهائلة واستحالة التوفيق 
بــني عــوامــل األمـــان واســتــمــراريــة التشغيل 

والصيانة والتطوير في وقت متزامن.
فــي الــيــوم الــتــالــي، وبــعــد أقــل مــن 24 ساعة 
عـــلـــى إعــــــان الــحــصــيــلــة األولــــيــــة لــوفــيــات 
ــادث ســوهــاج ومــصــابــيــه، أعــلــنــت وزيـــرة  حـ
الصحة، في اجتماع مجلس الــوزراء، عددا 
جــديــدا لــلــوفــيــات أقـــل، فبينما أعــلــنــت، في 
أنــهــم 32 شــخــصــا، ووصــلــت  الـــيـــوم األول، 
اإلصابات في نهاية اليوم إلى 185 إصابة، 
عادت لتعلن  وفيات 22 حالة مع ثبات عدد 
اإلصــابــات، مــا دعــا بعضهم إلــى »تفسير« 

حلمي األسمر

)1(
ــأن أحــد  ــبـــر بــ خـ

ُ
ــــروى أن زعــيــمــا عــربــيــا أ ــ ُي

وزرائـــه مــات ولــم يترك مــاال ألوالده، فقال 
لــهــم: أرســلــوا إليهم مــا يكفيهم، يــبــدو أنه 
 

ٌ
»مــا دّبـــر حــالــه«! .. هــذه »الــطــرفــة« تكثيف
تهيمن  الــتــي  حــالــك«  »دّبـــر   لسياسة 

ٌ
بليغ

»تــدبــيــر  عــلــى مــجــمــل بـــادنـــا الـــعـــربـــيـــة، فـــ
الاقانون،  قانون  الحال« هنا هو بمثابة 
ــه فــي  ــ ــدراتــ ــ ــؤول قــ ــ ــســ ــ ــتـــخـــدم املــ حــــيــــث يـــسـ
»الــتــدبــيــر« لــجــمــع مـــا يــســتــطــيــع مـــن مـــال، 
 
ٌ
املسؤولية، وهي سياسة اغتناما لفرصة 
مقّرة ومتسامٌح معها على أعلى مستوى، 
ــر على 

ّ
تــؤش بــل أصبحت »ثيمة« ســاخــرة 

املعاصرة،  العربية  الدولة  »سيولة«  مدى 
وهامية القوانني.

)2(
إحــدى أبشع مظاهر سياسة »دّبــر حالك« 
األكــثــر إيــامــا، حــني يتصل مــســؤول كبير 
بــوزيــره شــاكــيــا لــه مــن ثــقــل الــعــبء الــواقــع 
الــوزيــر: دّبــر حالك.  له  على كاهله، فيقول 
.. وتلك ليست حكاية مفترضة، بل وقعت 
فعا في األردن، فقد قال مدير مستشفيات 
ــبــــر مــســتــشــفــى حـــكـــومـــي فــي  ــيـــر، أكــ الـــبـــشـ
الــبــاد، محمود زريــقــات، إنــه كــان يشتكي 
ــر  ــابـ ــد جـ ــعــ ــق ســ ــ ــبــ ــ ــة األســ ــحــ ــر الــــصــ ــ ــوزيــ ــ لــ
ــّرة كــافــيــة  ــ ــدم تـــوفـــر أســ ــ مـــن االكـــتـــظـــاظ وعـ
للمرضى في املستشفى؛ فكان الوزير يرد 
عليه بالقول »دّبر حالك«. وقد جاء حديث 
زريقات تعليقا على انتشار صور متداولة 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي آنـــذاك 
»طـــوارئ  داخـــل  للمرضى  اكتظاظا  تظهر 
ــال حــيــنــهــا إن »املــشــكــلــة أن  ــ الــبــشــيــر«: وقـ
ــالــــج كـــــل شـــــيء،  مـــســـتـــشـــفـــى الـــبـــشـــيـــر يــــعــ
وليس كورونا فقط«. وتابع: »من أسباب 
استقالتي )تراجع عنها في ما بعد(، أنني 
كنت أطالب باالنتقال إلى املبنى الجديد، 
ولكن وزير الصحة السابق سعد جابر لم 

دالل البزري

فــــي أوائـــــــل الــســبــعــيــنــيــات، نــســمــع بـــنـــوال 
السعداوي، وبكتابها املمنوع من النشر في 
به، 

ّ
مصر، وعنوانه »املرأة والجنس«، فنتَرق

ــّردًا  ــمــ ــاب مـــتـــفـــّجـــر تــ ــتــ ــــدر أخـــــيـــــرًا. كــ ــــصـ ويـ
ومعرفة. كتاب حّي، ميداني، ماّدته قصص 
 عند الدكتورة السعداوي. 

َ
اللواتي يتطّبنب

ــهـــن الـــجـــنـــســـيـــة.  ــاتـ ــيـ ـــق بـــحـ
ّ
ــا تـــتـــعـــل ــهــ ــلــ وكــ

بتجارب حقيقية تكشف تابوهات الُعذرية 
ــرى كـــان مسكوتًا  والـــخـــتـــان، وجـــوانـــب أخــ
إال  ه بها 

ّ
يتفق السنوات. وال  تلك  عنها في 

التفاصيل  تــراث مغرِق في  الشيوخ، ولهم 
حـــــول املـــمـــنـــوع واملــــحــــمــــود واملـــــكـــــروه فــي 
الحياة الجنسية للْمسلمات. وبعد سنوات 
قليلة، يقوم أنور السادات بمبادرة، سوف 
ــل فـــي ســيــرة نــــوال الـــســـعـــداوي: قبل  تــســجَّ
اغتياله بشهر، يأمر باعتقال 1500 مواطن 
مصري، تغلب عليهم امليول اإلسامية. من 
إلى  ينتمون  وصحافيا  مثقفا   53 بينهم 
أحزاب اليسار، والسعداوي منهم. والسبب 
اتفاقية كامب  املــواطــنــني  مــعــارضــة هـــؤالء 
دافــيــد. وفــي وقــت الحـــق، فــي عهد حسني 
مبارك، تتعّرض السعداوي لحمات تشهير 
بعد تصريحات  ودائــمــًا  ودعـــاوى حْسبة. 
نارية لها، مكّررة، مثيرة للجدل، تّمر على 
شاشات التلفزة، يشاهدها املايني. فتزيد 
»حـــمـــات الــتــضــامــن« مــعــهــا وضـــد الــتــيــار 
السلفي اإلســامــي، مــا يكسبها مــزيــدا من 

الشهرة خارج مصر. 
هــكــذا، صـــارت نـــوال الــســعــداوي شخصية 
عاملية، تهتم  بها املؤسسات والجمعيات 
الـــغـــربـــيـــة الــــنــــســــويــــة. تـــعـــتـــبـــرهـــا ضــحــيــة 
ـــف« مــجــتــمــعــهــا. فــتــســتــضــيــفــهــا في 

ّ
»تـــخـــل

جــامــعــاتــهــا، ومــكــتــبــاتــهــا، وتــطــلــب منها 
ــة. وبـــني  ــريــ ـــم بــــشــــؤون املــــــــرأة املــــصــ

ّ
ــل ــتـــكـ الـ

رحــلــٍة وأخـــرى، أو نـــدوة، أو مؤتمر وآخــر، 
لــغــة أجنبية،  كـــذا  إلـــى  وتــرجــمــاٍت لكتبها 
ــاوراٍت فـــي صـــالـــونـــات كــتــب غــربــيــة  ــ ــحـ ــ ومـ
العربية، ومقاباٍت على شاشات  وبعض 
ــــت  بـ ــوِّ ــ ـ

ُ
ــة... ط ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــز رفــ ــ ــ ــوائـ ــ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة، وجـ

الـــســـعـــداوي مــنــاضــلــة ونـــســـويـــة ومــفــكــرة 
وأديـــبـــة، صــاحــبــة عــشــرات الـــروايـــات )لها 

قت في الُعا...
ّ
خمسون كتابا(. هكذا حل

ــنـــذ بـــدايـــتـــه،  ــــذات، ومـ ــالـ ــ ــذا الــتــحــلــيــق بـ ــ وهــ
أضاع أصل الكتاب األول »املرأة والجنس«، 
وراحــــت الــســعــداوي تــكــتــب ثــم تــكــتــب.. في 
ها، مع كتبها الثاثة الاحقة: 

ُ
البدء، تابعت

»الرجل والجنس«، و»األنــثــى هي األصــل« 
و»الــوجــه الــعــاري لــلــمــرأة الــعــربــيــة«. ولكن 
هــــذه الــكــتــب كـــانـــت تــلــخــيــصــا أو نــقــا أو 
ــن الـــفـــكـــر الـــغـــربـــي مــن  ــا صـــــدر مــ نــســخــا ملــ
أدبياٍت تخّص تحرير النساء. حاولُت بعد 
ذلك قــراءة بعض كتبها »األدبــيــة«، فكانت 
فاقدة  »أيديولوجية«،  تبسيطية،  روايـــات 
السعداوي  لــنــوال  مـــاذا حصل  للجاذبية.  
شخصية  وتطويبها  الباهر  النجاح  بعد 
مناضلة ونسوية؟ إنها دخلت في اإلطار- 
ــذي تــفــرضــه الـــشـــهـــرة عــلــى بعض  ــ الـــفـــخ الـ
أي  الـــحـــاّدة.  النرجسية  الطبائع  أصــحــاب 
اإلبداعي،  الشهرة، توقف نموهم  أنها، أي 
انتصاراته  لحظة  فــي  تجّمده  الــفــكــري.  أو 
األولـــــى الــتــي عــشــقــهــا هــــؤالء مــنــذ الــنــظــرة 
بالكتاب  ليس  و»االنــتــصــار« هنا  األولــــى. 
وحـــســـب، وإنـــمـــا أيــضــا بــإكــلــيــل الــيــســاريــة 

األمر، ساخرين، بأن أن تكون وزارة الصحة 
املصرية تحيي املوتى. ولكن هذا قد يبدو 
مــنــطــقــيــا، فــــي ظــــل مــــقــــارنــــاٍت نـــشـــرت عــلــى 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي بـــني حـــادث 
اصـــطـــدام جــــرار قــطــار بــحــاجــز فـــي محطة 
رمسيس في القاهرة، والذي كانت حصيلة 
ــادث  الـــوفـــيـــات واملـــصـــابـــني فــيــه أقــــل مـــن حـ
نة 

ّ
سوهاج. وبالتالي كانت املطالبات، مبط

الــوزيــر مسؤوليته  وصــريــحــة، فــي تحميل 
الــســيــاســيــة عــلــى األقــــل واالســـتـــقـــالـــة، فيما 
ــارة إلـــى  ــ ــ ـــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أي إشـ

ّ
تـــجـــن

تحدث  نفسه،  االجــتــمــاع  وفــي  مسؤوليته. 
الـــوزيـــر عـــن إنــــجــــازات الـــــــوزارة وخــطــطــهــا، 
واألرقام الهائلة املرصودة لخطط التطوير، 
التذاكر،  بااللتزام بدفع  املواطنني  ويطالب 
وضــبــط الــبــاعــة الــجــائــلــني. وكــأنــهــا ليست 
ــه قــضــى  ــ ــتـــي يــــّدعــــى أنــــصــــاره أنـ الـــنـــقـــاط الـ
عليها، وهــو ادعــاء صحيح إلــى حد بعيد، 
فـــإنـــجـــاز الـــرجـــل األكـــبـــر ضــبــط املــخــالــفــات 
وتحصيل الغرامات ومضاعفتها، حتى لو 
أدت إلى أن يلقي املخالف نفسه من القطار 
طــاملــا لــم يــمــلــك ثــمــن الــتــذكــرة، كــمــا لــو كــان 

املواطن أرخص من هذه التذكرة.
وفــــي مـــداخـــلـــٍة تــلــفــزيــونــيــة لــــه، أدلــــى كــامــل 
ــر بــتــصــريــحــات تـــديـــنـــه، فــيــمــا وجــه  ــوزيــ الــ
الخلفي  القطار  إلــى سائق  االتــهــام  أصابع 
الـــذي تــوفــي فــي الـــحـــادث، وأبــعــد كــل تهمة 
عــن أي مــســؤولــني أعــلــى، بــل أعــلــن، بصوت 
مرتفع وبلغة أقرب إلى التهديد، استعداده 
للمحاسبة أمام برملاٍن يعلم الجميع كيفية 
ــلـــى عــــني األجــــهــــزة  تــشــكــيــلــه وانـــتـــخـــابـــه عـ
الــســيــاديــة. وفــي أثــنــاء ذلـــك، اعــتــرف الرجل 
بأن هناك اتفاقا على االعتماد على مهارة 

الـــنـــقـــل بــــدائــــل، مــثــلــمــا أوقـــفـــتـــهـــا لـــظـــروف 
سياسية بحتة؟

للحادثة، حتى  األول  اليوم  ينتهي  يكد  لم 
استجّدت حماٌت إليكترونية تنطلق تحت 
مسميات عــدة، ما توفر للوزير الحالي من 
إمكانات وتمويل واعتمادات مالية لم يتوفر 
لــوزيــر آخـــر مــن قــبــل، وربــمــا لــن تــتــوفــر ملن 
بعده، فهو الذي جيء به من رئاسة الهيئة 
الهندسية للقوات املسلحة، باعتباره رجل 
الكفاءة واالنضباط والصرامة، وفــوق ذلك 
الثقة التامة من الرئيس في شخصه، فلماذا 
تــتــكــّرر هــــذه الــــحــــوادث وتـــتـــزايـــد وتــيــرتــهــا 
وضــــحــــايــــاهــــا؟ فــــي الــــيــــوم نـــفـــســـه ُوّجــــهــــت 
اتــهــامــات مـــن أنـــصـــار الـــوزيـــر و»املــواطــنــني 
الشرفاء« إلى الشاب الذي قدم بثا حيا من 

املسؤولني،  استغاثة  طالبا  الــقــطــار،  داخـــل 
ــــرق اإلنـــقـــاذ،  وســـرعـــة إرســـــال اإلســـعـــاف وفـ
وهــو في صدمة وذهــول من هــول الحادثة، 
ــــون مــــن عــايــنــوهــا  ــلـــه فــــي عـــونـــه وعــ ــان الـ ــ كـ
الحماقة  جميعا، ورحــم شهداءها. وصلت 
إلــى اتهامه بأنه إرهــابــي وتكفيري  بهؤالء 
الجزيرة هذا  ملــجــّرد تلقف قناة  وإخــوانــي، 
لــوال هذا  أنــه  الــذي بثه. والحقيقة  الفيديو 
الــبــث لربما تــأخــرت فــرق اإلنــقــاذ واألهــالــي 
في الــوصــول إلــى موقع الــحــادث وإنــقــاذ ما 
يمكن إنقاذه، ولكانت الحكومة برمتها في 

أزمة أشد، وموقف أكثر إحراجا.
وبينما حـــّدث املــصــريــني الــرئــيــس ورئــيــس 
املدافعة  الـــوزراء والوزير وأصحاب الحملة 
عــنــه عـــن أهــمــيــة مـــا يـــقـــوم بـــه مـــن تــطــويــر، 
وأن هــذه الــحــوادث واردة فــي أثــنــاء عملية 
التطوير، وأنها تحدث في كل بــاد الدنيا، 
ــإن املـــفـــارقـــة أن أنـــظـــمـــة اإلشــــــــارة وأبــــــراج  ــ فـ
الحادث  بها  وقــع  التي  املنطقة  فــي  املراقبة 
هـــي مـــطـــورة بــالــكــامــل مــنــذ شـــهـــور. ووفــقــا 
لــتــصــريــحــات الـــــوزيـــــر، فـــــإن بـــــرج اإلشــــــارة 
فـــي طــهــطــا تـــم تـــطـــويـــره وتــشــغــيــلــه فـــي 20 
املـــاضـــي، ويحقق  األول  كـــانـــون  ديــســمــبــر/ 
أعلى معدالت األمان، وفقا للوزير نفسه، عن 
العاملية  اإلسبانية  »تــالــيــس«  شركة  طريق 
بنظام إلكتروني حديث )EIS(، والذي يحقق 
أعلى معدالت األمان، والحاصل على شهادة 
»SIL4«، وسبقه دخول برج املراغة الخدمة  
في 8 سبتمير/ أيلول 2020. وبالتالي، إما 
تــقــم بعملها على  لـــم  الــشــركــة  إن  يــقــول  أن 
الوجه الصحيح، واألنظمة ال تشتغل، وهنا 
نصبح أمـــام فــســاد كبير فــي هــذه الصفقة، 
ــر، ويــحــق  ــ ــوزيــ ــ ويــــجــــب مـــحـــاســـبـــة كــــامــــل الــ

ألهــالــي الــضــحــايــا أن يــرفــعــوا قــضــايــا على 
هذه الشركة. وعندما يقول إنه أمر بتعطيل 
ــارات وتشغيل األمــور بالفهلوة،  نظام اإلشـ
لكي ينجز بقية عملية التطوير والتحديث 
بها،  املواطنني  ويعير  عنها،  يتحّدث  التي 
مــع العلم بمخاطر حــدوث حـــوادث مــن هذا 
النوع، فإنه هنا مسؤول مسؤولية جنائية 
وسياسية مباشرة عن هذا الحادث. املفارقة 
األخرى أن كاميرات أحد املحال وثقت فيديو 
ــان الــقــطــار األول يــتــحــّرك فيه  لــلــحــادث، وكــ
ببطء، ما يعني خطأ كام الوزير عن أنه كان 

متوقفا في أثناء االصطدام على األقل.
ــــوارئ  ــطـ ــ ــل الـ ــ ــرامـ ــ ــــن شـــــــــّدوا فـ بـــالـــتـــأكـــيـــد، مـ
مجهولون، وسيظلون كذلك في كل حادث، 
ال  مصر  حــديــد  لسكك  القومية  الهيئة  ألن 
ــدرج نــظــامــا لــلــمــراقــبــة  ــ تــكــلــف نــفــســهــا أن تـ
ــة لـــلـــقـــطـــارات بــالــكــامــيــرات  ــيــ الــدقــيــقــة واآلنــ
فـــي كـــل عــربــاتــهــا، مــرتــبــط بــغــرفــة عمليات 
مركزية، تساعد في تجنيب الهيئة مثل تلك 
الحوادث، وتجنب املواطنني حوادث السرقة 
كان  وإذا  املتكررة.  واملــشــاجــرات  والتحّرش 
الــذيــن يتخذون  هـــؤالء مجهولني، فمن هــم 
»مونوريل  في  االستثمار  بأولوية  ــراراٍت  قـ
العاصمة«، والخطوط السريعة ال تخدم إال 
أقل من 1% من الشعب املصري، هم أصحاب 
في  الفاخرة  والشقق  والفيات  الشاليهات 
العني السخنة والعاصمة اإلدارية الجديدة 
والعلمني الجديدة، من دون التعجيل بإنهاء 
تحديث نظم اإلشــارة أو إنهاء االزدواجــات 
يحّددون  ومن  القديمة.  للخطوط  املطلوبة 
ــفـــاق بــعــيــدا عن  أولـــويـــات الــســيــاســات واإلنـ

أولويات املواطنني معلومون بالضرورة.
)كاتب مصري(

ــك«. وقـــال إن  يستمع إلـــى كــامــي حـــول ذلــ
املبنى  إلى  لم ننتقل  أننا  سبب االكتظاظ 
الــجــديــد، مــردفــًا: »فــوجــئــت بــقــرار الدكتور 
البشير،  مستشفى  بتحويل  جــابــر  ســعــد 
ملرضى  مخصصا  ليكون  وليلة،  يــوم  فــي 
كورونا«! وقد أثارت قصة »دّبر حالك« هذه 
االجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  فــي حينها 
ودفــعــت الــنــشــطــاء إلـــى إطـــاق وســـم »دبــر 
حالك« على »تويتر«، ليكون الوسم األكثر 

تصّدرا في الحسابات األردنية.
ــه، خـــصـــص الـــزمـــيـــل  ــفـــسـ ــي الــــســــيــــاق نـ ــ وفــ
الكاتب أحمد حسن الزعبي، في برنامجه 
الــعــربــي، »مــن ســف بلدي«،  على تلفزيون 
حلقة خاصة عن سياسة »دّبر حالك« التي 
تنتهجها الحكومة األردنية لحل القضايا 
املــلــّحــة. وســخــر مــن عـــدم اتــخــاذ الحكومة 
اإلجــــــراءات الـــازمـــة، وعــــدم تــحــّركــهــا أمــام 
انــهــيــار قــطــاعــات اقــتــصــاديــة عــديــدة توفر 
مواطن شغل لعشرات اآلالف، إثر املشكات 

التي فّجرتها جائحة كورونا.
)3(

دّبر يدّبر تدبيرا لغة: تأّمل في أدبار األمور 
وعواقبها، ثم استعمل في كل تأمل. سواء 
ــه،  ــزائـ أكــــان نــظــرًا فـــي حــقــيــقــة الـــشـــيء وأجـ
أم فــي ســوابــقــه وأســبــابــه، أم فــي لــواحــقــه 
وأعقابه. ومنه »أفا يتدّبرون القرآن« )82، 
النساء(، أي يتأملون معانيه ويتبّصرون 
مــا فــيــه. أمــا »دّبـــر حــالــك« فلها شــأن آخــر، 
فهي عــبــارة تسمعها حــني تتعقد األمــور، 
أو بـــاألحـــرى حــني يــتــم تعقيد األمــــور في 
وجهك. وفي حال استسلمت لها، وأيقنت 
أنه ليس ثّمة من تدبير، فستكون خسرت 
كثيرا. أما إذا أنعمت النظر وبدأت بتدبير 
الحكمة، والبحث  األمــر، حسبما تقتضيه 
عــن مــخــارج وخـــيـــارات، فستجد أن هناك 
جــدوى فعا، وأن لكل معضلة حا، ولكل 

تعقيد تدبيرا.
ــر حــــالــــك، عـــلـــى مـــســـتـــوى األفـــــــــراد، كــمــا  ــ ــ دّب
هــي على مستوى الـــدول. وفــي داخـــل هذا 

الــنــضــالــيــة. مــنــاضــلــة ومـــفـــّكـــرة.  وفـــي هــذا 
ــم تــتــمــّكــن  ــ اإلطـــــــــار الـــضـــيـــق - الــــــواســــــع، لـ
ــيــهــا 

َ
الـــســـعـــداوي مـــن مــتــابــعــة رســــم طــريــق

ــكـــري والـــنـــضـــالـــي. بــالــنــســبــة  ــفـ االثــــنــــني: الـ
ها ما طرأ على املجتمع املصري، 

َ
للفكر، فات

كغيره من املجتمعات العربية. دخلت عليه 
)باملعنى  اإلســامــيــة  الــثــقــافــيــة«  »الهيمنة 

الغرامشي للكلمة، أي »هيمنة طوعية«(. 
ومــــن أشـــكـــال الــتــعــايــش مـــع هــــذه الهيمنة 
 
ٌ
إسامية شخصياٌت  خرجت  ومقاومتها، 

 طــغــيــانــًا عـــن الـــســـعـــداوي 
ّ

نــســائــيــة ال تـــقـــل
فكرية نسوية  كــاظــم(، وظــواهــر  )صافيناز 
ــدة )مـــجـــمـــوعـــة »املـــــــــرأة والــــــذاكــــــرة«(،  ــديــ جــ
ولكن  )محّجبات  للحجاب  جديدة  ومعان 
ــن أخـــــــرى لــلــنــضــال  ــاويــ ــنــ عــــصــــريــــات(، وعــ
فكرية  وأطــر  الجنسي(  )التحّرش  النسوي 
ــدة لـــلـــمـــســـألـــة الـــنـــســـويـــة )الـــنـــســـويـــة  ــ ــديـ ــ جـ
اإلسامية(... وكلها ال تسترشد بالشعارات 
وكــأن  بها.   

ً
الــســعــدواي معروفة باتت  التي 

ــات،  ــريــ ــات املــــصــ ــويــ ــنــــســ ــوة بـــــني الــ ــ ــ ثــــّمــــة هـ
مـــحـــّجـــبـــات أو ســـــافـــــرات، وبـــــني أعــظــمــهــن 
ــــن، مــن  ــن »عــــاملــــيــــة«. هـ ــرهـ ــثـ شــخــصــيــة، وأكـ
جهتهن، يطّورن معاني الحقوق النسائية 
املــصــري ومــــوارده.  املــيــدان  لتفاصيل  تبعًا 
كما فعلت السعداوي في كتابها األول. فيما 
كّبة اآلن على إطــاق شعارات حول 

ْ
هي من

إلخ...   .. الختان  الحجاب،  امليراث،  العذرية، 
في اإلســام، تعيش على وقْع تكرارها. فا 

ق.  
َ
ل

ْ
غ

ُ
تثير غير الجدل الصاخب وامل

أمـــا الــطــريــق »الــنــضــالــي« لفكر الــســعــداوي 
ــرٍة، يــمــكــن تــســمــيــتــهــا  ــ ــاهـ ــ ــــى ظـ فــيــعــيــدنــا إلـ
»الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة فــي حــيــاة مــنــاضــل«: 
أو  إلــى السجن  عندما يبلغ املجد بدخوله 
مــواجــهــتــه الــشــجــاعــة لــلــحــاكــم. وكـــل الــذيــن 
عاشوا تلك »اللحظة« بقوا على قيد الحياة. 
وإال ما كانوا استمتعوا بها، وحّولوها إلى 
»رصــيــد مــعــنــوي«، أو »رأس مـــال رمــــزي«، 
يسبقهم اسمهم به، حيث ما جالوا. وذلك 
استمّروا  لهم، ســواء  أن يحصل  يمكن  كله 
»الـــنـــضـــال«، أو لـــم يـــســـتـــمـــّروا. فــمــن بني  بــــ
ــــاء الـــســـعـــدواي الــيــســاريــني الــخــارجــني  زمـ
مــن الــســجــن شــخــصــيــات الــتــحــقــت بأجهزة 
الـــدولـــة، وبــلــغــت أرفــعــهــا، فــصــارت »الــوجــه 
املــوالــي  القديم  الــيــســاري  للنظام:  املــتــنــّور« 
للسلطة، الذي ال بد أن يْجلب خيرًا لألمة. ..
السيسي.  الفتاح  عبد  الرئيس  إلــى  نــأتــي 
ــداوي ذمـــــًا وهـــجـــاء  ــعــ ــســ ــت الــ ــعــ ــ ــِب ــ

ْ
ش

ُ
وقـــــد أ

 ،
ً
 مــثــا

ْ
عــلــى مــوقــفــهــا اإليـــجـــابـــي مــنــه. خــــذ

ومــــن بــيــئــة نـــســـاء مــثــقــفــات: فـــي فــبــرايــر/ 
شــبــاط مـــن الـــعـــام 2016، كــتــبــت الــشــاعــرة 
املــصــريــة فــاطــمــة نـــاعـــوت بــوســتــًا، تحتّج 
ــيـــق، عــلــى ذبــح  فـــيـــه، بـــأســـلـــوب شـــعـــري رقـ
ــي الـــعـــيـــد الـــكـــبـــيـــر. فــيــكــون  ــ ــــي فـ ــاحــ ــ األضــ
الخليفة،  محكمة جنح  من  بقرار  عقابها، 
السجن ثاث سنوات وغرامة عشرين ألف 
جنيه. بعدها، انطلقت حملة التضامن مع 
الــشــاعــرة. ال نــعــرف إذا كــانــت الــســعــداوي 
أنها،  املؤّكد  ولكن  الحملة.  بهذه   

ً
مشتركة

بعد شهر من الحكم الصادر على الشاعرة 
فــــاطــــمــــة نــــــاعــــــوت، كــــانــــت عــــلــــى الـــشـــاشـــة 
الــصــغــيــرة تــمــتــدح الــســيــســي، تــدافــع عنه، 
وتــقــول إنــه أفضل مــن مــبــارك والــســادات .. 
إلـــخ. وهـــذه ليست ســوى مــفــارقــة ظاهرية 
الرقيق  بــأن تحاَسب شاعرة على كامها 
الــســعــداوي  عــن طــقــس ديــنــي، فيما تبقى 

السائقني وخبراتهم الشخصية فقط، وترك 
الــخــيــار لــهــم فــي تشغيل أو إيــقــاف أجــهــزة 
واإليــقــاف  بالسرعة  األتــومــاتــيــكــي  التحكم 
هــــذا اإلجـــــراء  )ATC(، وأنـــــه اضـــطـــر ألخــــذ 
ــنـــني املــنــزعــجــني  تــحــت ضـــغـــوط مـــن املـــواطـ
الرحات  تتعطل  ال  التأخيرات، وحتى  من 
وتأخذ وقتا أطــول، ألن هــذا النظام يبطئ 
الحركة تلقائيا في مناطق الصيانة، وقادر 
عــلــى إيــقــاف الــقــطــار أتــومــاتــيــكــيــا، وبشكل 
ــارة إلــيــه مـــن بــرج  ــ ــول إشـ ــــوري، حـــال وصــ فـ
اإلشــارة بوجود قطار متوقف أمامه أو أي 
خطر على بعد 600 متر، حتى ولو لم يكن 
اختياٌر  وهــو  الــقــيــادة،  كابينة  فــي  السائق 
ــال حــــــدوث مـــثـــل تــلــك  ــمـ ــتـ يـــتـــرتـــب عــلــيــه احـ

الحوادث.
ولـــم يــنــس الـــوزيـــر املـــصـــري أن يـــذّكـــر بــأن 
السكك الحديدية في بلده تعطلت بالكامل 
في  يوليو«   3« ترتيبات  بعد  أشــهــر  ستة 
ليبرئ نفسه،  بها  استدل  بل  العام 2013، 
ــالـــح املــــواطــــنــــني.  بـــاعـــتـــبـــاره يــــراعــــي مـــصـ
الهيئة  أن  الرجل  أن كل ما يهم  والحقيقة 
ل إيراداتها مدة مماثلة أو 

ّ
ال تحتمل تعط

أقل من أجل التحديث، وهو الذي  يرفض 
إصدار اشتراك مجاني أو مخفض لوالدة 
شخص من ذوي اإلعاقة، كما رفض إيقاف 
املــتــرو أو فــرض قيود على حركته، خوفا 
على اإليــــرادات وحــدهــا فــي ظــل الجائحة، 
مــتــســائــا بــفــهــلــوة شـــديـــدة: »هـــل فــيــه حد 
ــى  ــ أصـــيـــب بـــكـــورونـــا فـــي املــــتــــرو؟«. واألولـ
أن يسائل إن كــانــت الــحــادثــة فــي سوهاج 
وقــــعــــت فـــــي مـــنـــطـــقـــة صــــيــــانــــة، وملــــــــــاذا ال 
تتوقف الحركة ألسباب فنية موضوعية، 
املواطنني، وتوفر وزارة  سيتقبلها معظم 

فهو  التفاصيل،  مــن  عــالــم  يكمن  التعبير 
يعني، ضمن ما يعني، أننا ُمجبرون على 
الــتــعــامــل مــع عــالــٍم ال يــعــتــرف إال بــالــقــوي، 
ومــــن يــســتــطــيــع بـــذراعـــه وحــكــمــتــه وعــقــلــه 
أن »يـــدّبـــر حــالــه« كــمــا يــعــنــي، لــألســف، أن 
ثــمــة غــيــابــا شــبــه كــامــل لــلــتــكــافــؤ والــعــدل 
والتعليمات،  النصوص  وأن  واإلنــصــاف، 
في كل مكان وأي مكان، لم توضع إال لكي 
طبق على من ال يستطيع »تدبير حاله«. 

ُ
ت

أمــامــه األبـــواب  أمــا مــن يستطيع، فتنفتح 
املغلقة، سواء كنا في يوم عطلة رسمية أو 

ليا أو نهارا.
دّبر حالك، في املطلق، نداء أزلــي، وكوني، 
ربــمــا يصلح أن يــكــون شــعــارا ذهبيا لكل 
ــان واألمــــاكــــن، والــــظــــروف. وحــيــنــمــا  ــ ــ األزمـ
يغيب تــســود الــدنــيــا وال يــتــم شـــيء. ومــن 
رحم املصطلح هناك اشتقاقاٌت ذات صلة، 
مــثــل »كـــل شــي بــيــدّبــر«، و»مـــا فــي شــي ما 
ــا يـــا زملـــــة«، أو »دّبـــرهـــا  ــرهــ ــ بـــيـــدّبـــر«، و»دّب
تكتشف  التمّعن،  مــن  وبقليل  بمعرفتك«. 
أنــه ال يوجد مــا ال ُيمكن تدبيره، فكم من 
تدبيرها،  تم  التدبير  على  عصية  قضايا 
بالطول أو بالعرض، و»ما بتروح إال على 

اللي ما بعرف يدّبر حاله«، فدّبر حالك!
)كاتب من األردن(

ــزازيــــة ضــد  ــفــ ــتــ  بـــشـــعـــاراتـــهـــا االســ
ً
طـــلـــيـــقـــة

الــديــن وطــقــوســه. ومــوقــف الــســعــداوي من 
الــســيــســي مــرتــبــط بــعــمــق الــتــفــكــيــر لــديــهــا، 
فعلى  عديدين،  مصريني  يساريني  ولــدى 
السيسي وسهولة  اســتــبــداديــة  مــن  الــرغــم 
رْمــيــه املــواطــنــني فــي الــســجــون وإخفائهم، 
املصريون  اختبرها  التي  تفوق  وبــأعــداٍد 
أيام مبارك، ناهيك عن أوامره بقتل أعضاء 
جماعة اإلخوان املسلمني، جماعة وأفرادا، 
ــا أو فــي الــســجــن، عــلــى الــرغــم من 

َ
فــي الــف

هـــذا كــلــه، الــســعــداوي واقــفــة مــعــه، تمنحه 
من رصيدها الفكري والنضالي »العاملي« 
تلة. هو 

ْ
املق إليه في  دعمًا معنويًا يحتاج 

»الـــرؤســـاء املؤمنني«  الـــذي ال يختلف عــن 
مـــن أســـافـــه فـــي مــغــازلــة الــفــكــر اإلخـــوانـــي 
ومحاربتهم أمنيًا. وتبدو السعداوي هنا 
كــمــن »يــكــّبــر« عقله صــونــًا »لــألولــويــات«، 
في  زالـــت  مــا  وإخــــوان«  فالثنائية »عسكر 
ــراع، واملـــصـــريـــون مــنــقــســمــون  ــرة الــــصــ ــ دائــ
ــاريـــني  ــسـ ــثــــل يـ حــــولــــهــــا. والــــــســــــعــــــداوي مــ
مـــصـــريـــني تـــقـــلـــيـــديـــني عــــديــــديــــن، تــخــتــار 
العسكر  اإلخـــوان.  على  تفضلهم  العسكر، 

أكثر »حداثة« منهم. 
ال عــجــب ســاعــتــهــا أن تــتــكــلــم الــســعــداوي، 
عندنا  ممانع  أي  م 

ّ
يتكل مثلما  اليسارية، 

حول الثورات. والفرق أنها لم تعتمد على 
»بــأم عينيها«.  املــوضــوع  بــل رأت  تقارير، 
رأت هياري كلينتون في امليدان، في أثناء 
انتخاب  على  املتظاهرين   

َ
»تــحــث الــثــورة، 

اإلخــــــوان املــســلــمــني والــســلــفــيــني«... وهـــذه 
رواية تناظر تلك الصادرة عن بشار األسد 
أو حسن نصر الله أو ذبابهما اإللكتروني: 
إن الثوار املطاِلبني بإسقاط نظامهم تلقوا 
اإلرشادات واألموال من السفارة األميركية 

دعمًا لإلرهاب اإلسامي. 
ــوال الـــســـعـــداوي عــلــى أن تبقى  حــرصــت نــ
 طلعتها وبداية 

ّ
كما قدمت نفسها في عز

شــهــرتــهــا. بــكــتــابــاتــهــا وشـــعـــاراتـــهـــا، كما 
التطّور. ونالت،  بنضاليتها، فتوقفت عن 
ــاء، مـــن الـــذيـــوع مـــا أدخــلــهــا  ــنـ ــذه األثـ فـــي هـ
فــي أتــونــه. إذ رســـم الــذيــوع حـــول وجهها 
إطارًا، ال يمكن أن يكون غير ثابت، فتجّمد 
األولـــى،  الـــذي بقي على تعبيراته  الــوجــه، 
تــحــُرث صاحبته فــيــه بــمــواد الــتــأكــيــد، ثم 
إعــــادة الــتــأكــيــد، عــلــى جــدارتــهــا بالشهرة. 
فرد بها السعداوي، وال 

ْ
وهذه تجربة ال تن

العرب وحدهم، بل تكاد تكون عاملية.
)كاتبة لبنانية(

قطارا صعيد مصر والمسؤول غير المسـؤول

في فلسفة »دبّر حالك«

نوال السعداوي 
أيقونٌة ضحية شهرتها

هيئة سكك حديد 
مصر ال تكلف نفسها 

أن تدرج نظامًا 
للمراقبة الدقيقة 

للقطارات بالكاميرات 
في عرباتها

دبّر حالك نداء أزلي، 
وكوني، ربما يصلح 

أن يكون شعارًا ذهبيًا 
لكل األزمان واألماكن

حرصت على أن تبقى 
كما قّدمت نفسها 

في عّز طلعتها 
وبداية شهرتها. 

بكتاباتها وشعاراتها، 
كما بنضاليتها

آراء

ياسر أبو هاللة

 لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية، ليس 
ً
ل االنتخابات الفلسطينية فرصة

ّ
تشك

باعتبارها  بل  مالية ومشكالت حدودية،  أزمــة  تواجه  باعتبارها قضية سلطٍة 
»عملية  ما سميت  وأن  االستعمار،  الباقية من مخلفات حقبة  الوحيدة  املأساة 
سالم« منذ ثالثة عقود ليست أكثر من عمليات تجميل لوجه االحتالل القبيح، 

ولداعميه الذين ال يقلون عنه قبحا. 
ــروان الــبــرغــوثــي لــلــرئــاســة فــرصــة مــثــالــيــة لــتــقــديــم القضية  ــ ــل تــرشــيــح مـ

ّ
يــشــك

 تحظى بثقة الشارع 
ٌ
 مناضلة

ٌ
الفلسطينية بشكل محترم للعالم، وهو شخصية

التي مثلت الشريك  الفلسطيني، ولديها قبول دولي أيضا، فهو من حركة فتح 
الحقيقي في »عملية السالم«، بخالف أسرى حركة حماس الذين يعّبرون عن 

حركة نجحت دولة االحتالل في تجريمها دوليا ووصمها باإلرهاب. 
يعبر مروان عن »شرعية املقاومة« مبعدا من قبل، ومعتقال حاليا بسببها، وهو 
»أبو القسام«، بحسب كنيته، وال يــزاود عليه في ممارسة الفعل املقاوم، وليس 
يه ودعمه، وهو يعبر عن الشباب الفلسطيني الذي يمثل أكثرية الشعب 

ّ
فقط تبن

بتمرير  اسمه  ارتــبــط  الــذي  دحـــالن،  مثل محمد  ملّوثا  ليس  وهــو  الفلسطيني، 
أوال وأبو  أبو عمار  التاريخية،  الفلسطينية  القيادات  والتآمر على  القرن  صفقة 
»املصالحات  الذي ال يمحى بـ الفلسطيني  مازن ثانيا، وفوق ذلك، متوّرط بالدم 

العشائرية » البائسة التي رضيت بها »حماس«. 
 يسّجل ألبو مازن أنه وفي البنه »أوسلو« الذي مات جنينا قبل أن يرى النور، وال 
يزال متشبثا بثوابت االتفاق الذي لم تلتزم دولة االحتالل ال بمراحلة املؤقتة وال 
الدائمة، ولم يتبق منه غير وعوٍد ال تتحقق وتنسيق أمني ال يتوقف. صمد أبو 
ي 

ّ
مازن في وجه كوشنر وترامب ومن وراءهما من أعراب، لكنه لم يجرؤ على تبن

خيار االنتفاضة أو املقاومة، وغاية مناه اليوم هي عودة »عملية« السالم، وتشغيل 
الفرقة املوسيقية في مبنى املقاطعة، وإخــراج السجاد األحمر من املستودعات 
الستقبال كبار الوفود الرسمية الذين تنتهي حفلتهم بلقاٍء مغلٍق مع ماجد فرج، 

املسؤول عن البند الوحيد املطبق في أوسلو، وهو التنسيق األمني. 
ــظــهــره بمظهر طفل صغير يحتكر الــّدمــى 

ُ
 لــه ت

ٌ
انــتــخــاب أبــو مـــازن الــيــوم إهــانــة

ــه رئــيــس منظمة التحرير  أنـ املـــفـــروض  بــالــلــعــب.  أقـــرانـــه  يــشــارك  واأللـــعـــاب، وال 
الفلسطينية، وبمثابة أب لكل معتقل وشهيد وطريد والجئ. بقدر ما هي إهانة 
للشعب الفلسطيني الشاب الذي ال يقدر أن يجّدد قياداته، سيكون فوز أبو مازن 
عارا عليه، ألنه، في نظر الشعب الفلسطيني، حرم القضية من ألق دولي، عندما 
الفوز جريمة بحق  هــذا  »أســيــرة«. وسيكون  الحقيقية قضية  تظهر بصورتها 
 
ً
مناضل مثل مروان البرغوثي ورفاقه األسرى الذين سيشكل ترشيحه فرصة

لن تتكّرر لإلفراج عنه وعنهم. 
سيكون اإلجماع على انتخاب مروان البرغوثي تجسيدا حقيقيا للوحدة الوطنية 
الفلسطينية، وليس وحدة حركة فتح، أو وحدة حركتي فتح وحماس. وبالنتيجة، 
تماما  غــزة،  الغربية وقــطــاع  الضفة  فــي سجن كبير اسمه  االنتخابات هــي  كــل 
الفرقة  تشغيل  مــن  أكثر  يملك  لــن  فإنه  الفائز،  كــان  وأيــا  السجون.  كانتخابات 

املوسيقية بمعزوفها الرديء في ساحة املقاطعة في رام الله.

أحمد عمر

هٌم باإلرهاب 
ّ
 مت

ٌ
ره قومه، قوم الخنافس، من اقتحام أرض نمل سليمان، وهو نمل

ّ
حذ

ومحاصر وجائع، وأنَّ الخطة الدولّية هي إهالك النمل بوسائل الحرب الناعمة مثل 
الحشيش والفتاوى والفنِّ واأللعاب اإللكترونية، لكن الُجعِل الخرتيت املغرور كان قد 
م في كوكب األرض. ال  أجمع أمره أن يختال على أرضهم، فنمل سليمان مستباح الدَّ
ع أحسن تدريع، من الظهر والبطن واألجناب،   مدرَّ

ٌ
خوف من النمل الحقير، هو ُجعل

الذهبية،  امللكية  العوائل  من   
ٌ

ُجعل عاملية، هو  على جوائز  دولًيا، وحائز  مكّرٌم  وهو 
ٌح بسالح إبادة جماعية كيميائي.

ّ
ومسل

كان الُجعِل معبوًدا يوًما، لبراعته في صناعة كرات الروث العتيدة، التي قرن الناس 
بينها وبني كرة الشمس املشّعة الدافئة، فعبدوه. لن يجرؤ النمل على التعّرض له، دمه 

، والناس عادت إلى عبادة الشمس، نمل سليمان هم عبيد القرن الجديد. ملكيٌّ
الكيميائي،  الــســالح  اســتــخــدام  إلــى  اضــطــر  وإن  الــحــامــض،  النمل  لحم  اشتهى  لقد 
فسيفعل. حذّروه أنَّ السالح الكيميائي محّرم دولًيا، فضحك من الطرفة ومن سفاهة 
 باملاء وشربه 

ِّ
قومه، قد يصدر تقرير شاجب من منظمة العفو الدولية، ال يصلح للبل

ر. أنذروه من غضبة النمل، علماء اإلناسة يقولون إنه ال 
ّ
إال بعد خلطه ومزجه بالسك

ُيعرف متى يثور هذا النمل وينبعث من رقاده، فقال لهم إنَّ النمل سكران بالحشيش 
الذي أبيح بالقوانني الدولية وُزرع في وادي النمل. قهقه ساخًرا: النمل لم يعد يعرف 
راش. تقّدم وحيد القرن مزدهًيا بدروعه، 

َ
ه يظنُّ بعد تناول الحشيش أنه ف

ّ
أنه نمل، إن

التي تكّسرت عليها نصال أشعة الشمس، صلصت األجراس،  ومتغطرًسا بألوانه 
ألــوان قــوس قــزح، ودبيبه على األرض كطبول الحرب. زحف  مت شظايا من 

ّ
وتهش

ا في أرض األقــزام، فاهتّزت األرض 
ً
الُجعل كالدّبابة في أرض النمل املقدسة، عمالق

 كثيًرا، فتطاير النمل في كل مكان، 
ً

تحت سنابكه، وثار الغبار، وداس في طريقه نمال
لكن  كالبسكويت،  نــمــالٍت  عــدة  فــي طريقه  قــرمــش  الهضبة.  أعــلــى  بلغ  مشى حتى 
صيحة من إحدى حرائر النمالت حّولت الهضبة إلى وطيٍس حاٍم، احمّرت فيه الحدق 

كالجمر في الليل الحليك.
ومعانيه.   الهتاف  ألفاظ  لو عرف  ى 

ّ
وتمن ولفظه،  معناه  يعرف  لم  ا 

ً
هتاف نملة  هتفت 

عندما سمعت النمال الصيحة، انبعثت من سكرتها، وقذفت النمال الجنود، والنمال 
ب من أيديها، ورّددت الهتاف، وتشّممت بخياشيمها 

ّ
الخّيالة، بعيدان الحشيش والقن

الالمعة.  املدّرعة  الحشرة  على  وهجمت  كراديس،  تكردست  ثم  التليد،  املجد  رائحة 
 من النمل من كل حدب وصوب، فتدفقت مثل الينابيع، وفار التنور، 

ٌ
انسكبت أرتال

م الغدد في بطنه بقذائف العطر القاتل، فرفع درجة 
ّ
فضحك الُجعل من غباء النمل، ولق

حرارة بطنه، وراح يخلط مكونات مستودعات بطنه ببعضها، وأطلق عليهم قذائفه 
النمل  ا من 

ً
لكن طوفان بالجثث،  الهضبة  واكتظت  املدافع،  فــدّوى قصف  الكيميائية، 

ا، وقرونه 
ً
أغرقه، ووجد نفسه مقّيًدا بالسالسل وموثوقًا باألغالل، وال يستطيع حراك

عت ومّزقت ونزعت، ولم يعد يستطيع التفكير، 
ّ
التي كان يتلمس بها طريقه قد قط

م بأعضائه، وهو مثّبٌت في األرض كأنما بأوتاد وأزراد، وصار دمية من 
ّ
وال التحك

خشب. لقد حّولته مناشير أنياب النمل إلى ما يشبه الدودة في شرنقتها. حاول أن 
 فدائًيا يقتلع صفائح ظهره املعدنية، ويقرضها 

ً
يعّد مقذوفة كيميائية، لكنه وجد نمال

 محروق.
ٌ

ا كأنها سنبل
ً

قرض
. أظلمت السماء، واعتكر الجو، 

ً
أ قاتال

ً
ع السماء، وأدرك أنه أخطأ خط بدأ الُجعل يودِّ

 من روح وفكر، ودخل وكر النمل على 
ٌ
ه ُحمل برأسه الذي ما يزال فيه ثمالة

َّ
فعلم أن

مة، 
ّ
غير نعش. في الخارج، على الهضبة، كانت جحافل النمل تحمل دروع الُجعِل املحط

عبد من بعده.
ُ
ر وهو يلفظ دماءه أنَّ هناك من سيدحرج كرات الروث التي ست

ّ
لم يفك

ر في الهتاف الذي هتفت به تلك النملة، والذي جعل النمل يثور 
ِّ
كان الجعل الكاهن يفك

ى لو يعرفه قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة.
َّ
تلك الثورة، وتمن

 في السماء.
ً
قت عليه راية النمل املنتصر خفاقة

َّ
آخر ما رآه هو قرنه الوحيد، وقد عل

محمد أحمد بنّيس

عقد املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، خالل األسبوع املاضي، مؤتمره 
املعاصرة.  العربية  للدولة  صص 

ُ
خ الــذي  واإلنسانية  االجتماعية  للعلوم  الثامن 

ر تنظيمه في 
ّ
تــعــذ افــتــراضــيــا، بعد  الــرغــم مــن أن فعاليات املؤتمر جــرت  وعــلــى 

الدوحة بسبب الجائحة، إال أن ذلك لم يمنع من أن تحظى بمتابعة الفتة على مواقع 
التواصل االجتماعي. وقد افتتح املؤتمر املفكُر العربي عزمي بشارة بمحاضرة 
بعنوان ›‹الدولة واألمة ونظام الحكم: التداخل والتمايز‹‹، أبرز فيها الحاجة إلى 
تنويع املقاربات النظرية بشأن قضايا الدولة وإشكاالتها. واعتبر أن أية محاولة 
املنهجية، بالنظر  املقاربات  إلى تضافر كل  الدولة تحتاج  نظرية جّدية في فهم 
إلى الطبيعة املركبة واملتغيرة للدولة، إذ ال ينبغي االقتصار على مقاربٍة نظريٍة 
الدولة وبنيتها ووظيفتها وطبيعتها وعالقتها باالقتصاد  لفهم نشوء  بعينها 

واملجتمع والثقافة.
التي  النظرية  ّدمت في املؤتمر بني أوراٍق تناولت اإلشكاالت 

ُ
ق التي  تباينت األوراق 

الدولة  ل 
ُّ
تشك مــســارات  ملعالجة  تــصــّدت  وأخـــرى  الحديثة،  الــدولــة  بمفهوم  ترتبط 

العربية في  الثورات  أحدثته  الــذي  االرتجاج  كها في ضوء 
ّ
العربية وتطّورها وتفك

الدولة باستدعاء  األوراق مقاربة إشكالية هذه  بينما حاولت بعض  بلد،  أكثر من 
ل مجال سياسي عربي حديث. كما حظيت، 

ّ
طبيعتها الهجينة التي حالت دون تشك

الهوية والشرعية باهتماٍم الفٍت من بعض املشاركني. وعلى الرغم  أيضا، قضايا 
من تباين األوراق املقّدمة من حيث منطلقاتها ومضامينها وخالصاتها، إال أنها 
أجمعت على املأزق البنيوي الذي تواجهه الدولة العربية املعاصرة، خصوصا بعد 
أن كشفت وقائع الربيع العربي هشاشتها، وعجز النخب السياسية عن االنتقال 
ه األبرُز 

ُ
بها من طورها التقليدي والسلطاني والعسكرتاري إلى طوٍر جديد، عنوان

تعاقٌد اجتماعي جديد يفتح املجال أمام إعادة بنائها ضمن مقتضيات الديمقراطية 
واملواطنة وإعادة توزيع السلطة والثروة.  

احتكرت  فقد  والسلطة،  الــدولــة  بني  بة 
ّ
املرك العالقة  عن  اللثام  الوقائُع  هــذه  أماطت 

العائلية والطائفية  الدولة ووجهتها لخدمة مصالحها  األخيرة توظيف مؤسسات 
ولذلك  وسيادتها.  الدولة  لهذه   

ً
معارضة سياساتها  معارضة  واعتبرت  والفئوية، 

ك بنياتها في بعض بلدان املنطقة 
ّ
لم يكن مستغربا أن يتهاوى كيان الدولة وتتفك

بمجّرد سقوط النظام السياسي الحاكم. ولم تكن الثورة املضاّدة، في أحد عناوينها 
الثوري  املد  ُيفضي  أن  العربي من  الرسمي  النظام  لتخّوف  انعكاسا  إال  الرئيسة، 
الذي اجتاح املنطقة في 2011 إلى إعادة بناء عالقة السلطة بالدولة التي ُيفترض 
أن تكون أجهزتها في خدمة املجتمع من دون تمييٍز بني مكوناته. ولذلك رأت هذه 

ا بالهوية والسيادة الوطنيتني.   املضادة إسقاط األنظمة القائمة مّسً
ُ
الثورة

 القول إن املنطقة العربية تمثل أحد أكثر النماذج سوءا في العالم 
ً
وقد ال يكون مبالغة

بة بني السلطة والدولة، خصوصا في وجود إعالٍم فاسٍد يتوّسل 
ّ
لهذه العالقة املرك

بالدين والتاريخ والتقاليد لتبرير سرديات االستبداد العربي. ويزداد الوضع سوءا 
في  للسلطة  الوسيطة  املؤسسات  تقّدمها  أصبحت  التي  السياسية  التغطية  مــع 
الدولة،  إنتاج أعطاب هذه  الذي يعيد  الدولة ومقّدراتها، األمر  مها بمؤسسات 

ّ
تحك

وُيعّمق الفجوة بينها وبني مصادر التحديث.
الدولة تحّديا مصيريا بالنسبة لألنظمة  م في مصادر تحديث هذه 

ّ
التحك ويبقى 

الحاكمة، بحيث تعمل كل ما في وسعها للحّد من فاعليتها وتوظيفها في تغذية 
أهميته،  التحديُث  والثقافية. وبالتالي ال يكتسي  املجتمعية  بنياته  التقليد وتدوير 
بالنسبة لهذه األنظمة، إال بتسخيره للحفاظ على األوضــاع القائمة. ولعل هذا ما 
 بشأن 

ً
ص املأزق اإلصالحي لهذه الدولة التي بقدر ما تقّدم مؤشرات متواترة

ّ
يلخ

املترّسب في  التقليد  يــزداد منسوب  بنياتها ووظائفها وآليات اشتغالها،  تحديث 
مختلف مفاصلها، ما ينعكس على عالقتها باملجتمع في مختلف تمظهراتها.

التي  العقائد السياسية  اليوم، في مفترق الطرق، بعد سقوط  الدولة العربية،  تبدو 
العقود السبعة األخــيــرة، وتــزداد شروخها على أكثر من  ت عليها على مــدار 

ّ
تغذ

وبــنــاء مقتضيات  واالجــتــمــاعــي،  الوطني  بــاالنــدمــاج  لــه صلة  فيما  صعيد، سيما 
الشرعية السياسية. وليس تزايد الطلب على الديمقراطية واملواطنة والتنمية والعدالة 
االجتماعية إال تنويعا على مطلٍب جوهري، يرتبط بإصالحها تحرير مؤّسساتها 

ى إال بدمقرطتها.
ّ
ومقدراتها من سيطرة األنظمة الحاكمة، وهو ما ال يتأت

عبد الحكيم حيدر

من  ليبيا  فــي  للقتال  أيــضــا،  والنخبوي  والتعبوي،  الشعبي  االســتــعــداد  حالة  رفــع 
شهور، ثم عودة العالقات مع طرابلس، وأحمد موسى بالطبع على رأس املقاتلني 
أو قريب،  للقتال ال تقترب، من بعيد  أن االستعدادات  والفرحني بالتصالح. الحظ 
 بالطبع 

ٌ
من سد النهضة أبدا، ال شعبيا وال تعبويا وال نخبويا، وهذا صمٌت مدهش

املدافع  بكل  جــدا  تــرويــج معركة ضخمة  يتم  يومني  مــن  ولكن  عليه.  فق 
ّ
مت وشبه 

والطائرات ما بني أحمد موسى، وأستاذ في اإلعالم يسمى أيمن منصور ندا، فهل 
في استطاعة تلك املعركة الضخمة أن تداري على خيبة سد النهضة مثال، أو قطار 
الصعيد؟ وهل سيصمت أحمد موسى عن شراء الرافال واملدافع في معركته إلى ما 

بعد دفن شهداء قطار سوهاج باعتبارها بلده، أم سوف يواصل معركته؟ 
ال أحــد يــعــرف، وخــصــوصــا إذا وصــلــت القضية إلــى الــقــضــاء، بعد بــيــان نـــاري من 
هيئة كرم جبر، بعد ما شملت قنابل دكتور اإلعالم، أحمد موسى، ونشأت الديهي 
أيضا، ودخلت القوات إلى األحصنة والبغال والحمير أيضا. كان أحمد موسى يعود، 
«، في أميركا، أو أي بلد، ضاحكا، وكــأن شيئا لم 

ّ
بعد أي معركة في الخارج »بكف

أبــدا، وال  النيل  القفا« ال يعكران صفو   على 
ّ

الشهر »وكــف يكن، فمليون جنيه في 
تعبير مرتضى »صديقه في  السبع على حد  أحمد، وال ماليينه وال فيالته  صفو 
مدافعه من تحت خيمة سلطة،  إطــالق  أحمد موسى  فهل سيواصل  البطيخ«،  أيــام 
 الشعب يأكل في بعضه، 

ً
تضحك وتموت من الضحك في قصورها األربعني، تاركة

مثل السمك، وتاركة أحمد موسى مع فيالته وماليينه. وتتولى ليال بالطبع تليفونيا 
إخالء سبيله من كل األقسام والقضايا. وفي املساء، يبحلق أحمد ضاحكا في وجوه 
املغلوبة على أمرها، فهل سيستمر هذا األمــر املضحك والسخيف  جماهير مصر 

سنواٍت أخرى؟ 
ال أحد يعرف، وال في األفق ما يشير إلى أي أمل، سوى هذا الكابوس، وكأن السلطة 
تقول للناس بوضوح، ال نملك لكم سوى هذا الحزن املقيم، سواء في قناة السويس 
أو قطار الصعيد أو عمارة جسر السويس فجرا. ال نملك أي وجه آخر، ال نجوى 
األتربي، وال حتى سمير صبري، سوى وجه أحمد موسى،  إبراهيم، وال سامية 
وعليكم أن تتآلفوا معه وتشكروا الله، فقد انتهى زمن فاتن حمامة وعمر الشريف 
عت« فيها الشعوب كثيرا، وبعدها قامت بثورة، 

ّ
إلى غير رجعة، وتلك كانت أيام »تدل

الديهي في األعياد وما بني الحصص،  ولن نرحمكم إال بأحمد موسى أو نشأت 
اه، الضوء األخضر للدكتور أيمن منصور ندا، 

ّ
فهل أعطت السلطة، وهذا ما نتمن

كي يرفع عنها الحرج، بعد عشرتها الطويلة مع وجه أحمد موسى سنوات، تمهيدا 
لرميه في اإلمارات أو إلى »عمرة بالسعودية«، كي يعود إلى جلبابه األبيض، أو إلى 

حديقته وقصره في »شطورة«؟. 
فهل ندم النظام على حمايته أحمد، وخصوصا أن وجهه أصبح، في أيامه األخيرة، 
يــســوق إلــيــهــم الــنــكــد مــن كــل حـــدب وصــــوب، مــثــل قــطــار الصعيد وعــمــارة جسر 
السويس، فهل من سبيل لتخليق وجه آخر يشبه وجه أحمد موسى، ويختلف عنه 
في األداء، وملــاذا في هذه األيــام العصيبة ال يفكر النظام مثال في عودة تامر عبد 

املنعم، مثال، أو حتى أماني الخياط بعد سشوارين؟ 
الــذي يعمل في  أمــور أصبحت مطروحة للبحث في مكتب وزيــر اإلعــالم  كلها 
سيراليون، أو مدينة اإلنتاج، أو حتى كرم جبر الذي يعمل عند أحمد شعبان أو 
أي أحد، أو حتى عودة مكرم محمد أحمد بمخّصصات وزير، بشرط أن يفرغوا 
له الدور الثامن كله ملمارسه مهامه. املهم أن يزيحوا عن الناس وجه أحمد موسى، 
املحامي سمير  نــدا، وجهود  أنفسهم مصاريف محاكمة دكتور  ويوفروا على 
الدنيا  أم  الجميع، مصر  العزيزة على  أجــل  أبــدا، من  له جنبا  أرقــد  صبري، فال 

وصّرة العالم أجمع.

مروان البرغوثي 
رئيسًا لفلسطين

الُجَعل الخرتيت والنمُل السكران

الدولة العربية إلى أين؟

أحمد موسى 
وخطورة استعباطه
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

بــاتــت وقــائــع االعــتــداء الجنسي منتشرة 
في أنحاء مختلفة من باكستان، وهي في 
املــدن أكثر من القرى، بسبب الثغرات في 
القوانني، من جهة، وعدم تطبيق القانون وأحكام 
الفترة األخيرة، أبدت  القضاء من جهة ثانية. في 
إصــدار  القضية، من خــال  السلطات جدية حيال 
ــدد مـــن الـــجـــنـــاة. كـــذلـــك، شكلت  ــكـــام فـــي حـــق عــ أحـ
الــحــكــومــة لــجــانــا قــانــونــيــة عــلــى مــســتــوى األقــالــيــم 
وتحديد  الجنسية  اإلعــتــداءات  قضايا  في  للنظر 
حــلــول مناسبة لــهــا. مــع ذلـــك، تستمر االعــتــداءات 
ــا فـــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان  ـــهـ

ّ
الــجــنــســيــة، واملــقــلــق أن

تطاول قاصرات.
ــتــلــت الطفلة حــريــم شـــاه )3 

ُ
فــي أحـــدث الــوقــائــع، ق

الباد،  ســنــوات( في مدينة كــوهــات، شمال غربي 
مــارس/   24 فــي  جــنــاة مجهولون،  بعدما خطفها 
آذار الجاري. وبعد البحث عنها، لجأ والد الطفلة، 
ويــدعــى نــويــد إقــبــال، إلــى مــركــز الــشــرطــة، وسجل 
القضية مع مواصلة البحث. في اليوم التالي، ُعثر 
على جثمان الطفلة في أحد مجاري املياه، لترسله 
الشرطة إلى الفحص الطبي الذي أثبت تعرضها 
إلــى االعــتــداء الجنسي قبل قتلها. من جهته، قال 
مــســؤول شــرطــة كــوهــات، طيب حفيظ شيمه، في 
 الشرطة تبذل جهودًا حثيثة 

ّ
تصريح صحافي، إن

لــلــوصــول إلـــى الــجــنــاة، وتــعــتــبــر الــقــضــيــة تحديا 
ارتكبوا  إلــى من  كبيرًا لها، ولــن تهدأ حتى تصل 

هذه الجناية البشعة.
ــائــــع أيــــضــــا االعـــــتـــــداء عـــلـــى طــفــلــة  ــدث الــــوقــ ــ ــ مــــن أحـ
عمرها أربع سنوات، في مدينة فيصل أباد، بإقليم 
آذار  مـــارس/  مــن  والعشرين  الثامن  ففي  البنجاب. 
الـــجـــاري، اعــتــدى جــنــاة جنسيا عــلــى الــطــفــلــة، وهــي 
ابنة موظف في مصنع طوب، يدعى شهزاد أحمد. 
ــداء بـــل قــتــلــوا الــطــفــلــة،  ــتـ ــم يــكــتــِف الـــجـــنـــاة بـــاالعـ ولــ
الــطــوب،  مصنع  مــن  بــالــقــرب  جثمانها  على  لُيعثر 
إلى  بــإجــراء تحقيق للوصول  الشرطة  فيما وعــدت 
ــتــلــت، فــي مــديــنــة راولــبــنــدي، طفلة 

ُ
الــجــنــاة. كــذلــك، ق

تدعى زينب )9 سنوات(. وقالت الشرطة، في بيان، 
 الطفلة ذهبت إلى بقالة قريبة من منزلها في 22 

ّ
إن

طفت مــن الــطــريــق، وبعد 
ُ

مـــارس/ آذار الــجــاري، وخ
يوم ُعثر على جثمانها، وكشفت الفحوص الطبية 
ـــهـــا تــعــرضــت العـــتـــداء جــنــســي قــبــل قــتــلــهــا خنقا، 

ّ
أن

فيما باشرت الشرطة التحقيقات. وهي تحقيقات ال 
تصل إلى شيء عادة.

ويـــؤدي تــزايــد أعـــداد وقــائــع االعــتــداء الجنسي إلى 
ــنــــني، كـــمـــا يــضــع  ــر فــــي صـــفـــوف املــــواطــ إثـــــــارة الــــذعــ
تــســاؤالت حــول أداء أجــهــزة األمـــن ومــا أتــخــذتــه من 
إجراءات. في هذا الخصوص، يقول شهزاد علي، من 
»العربي  لـ ونــاشــط،  إعامي  وهــو  العاصمة،  سكان 
 الحديث عن االعتداءات الجنسية يثير 

ّ
الجديد« إن

القانون، مع  إال بتطبيق  إذ ال يمكن وقفها  الحزن، 
 قــوانــني صــارمــة إضــافــيــة لـــردع الــجــنــاة، مؤكدًا 

ّ
ســن

 تزايد األعــداد يثير الذعر في صفوف املواطنني 
ّ
أن

عموما ال سيما اآلباء واألمهات.
الخاصة في مدينة  املحكمة  من جهتها، أصــدرت 
الهـــور فــي 20 مـــارس/ آذار الــجــاري حكم اإلعـــدام 
فـــي حـــق مــتــهــمــني اثــنــني بـــاالعـــتـــداء جــنــســيــا على 
امرأة، على الطريق الرئيسي بني مدينة سركودها 
ــة إســــــام أبــــــاد فــي  ــمـ ــعـــاصـ بـــإقـــلـــيـــم الـــبـــنـــجـــاب والـ
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول املـــاضـــي، وهــمــا: شــفــقــت وعــابــد 
ــر بــالــســجــن ملــدة  مــهــلــي، بـــاإلضـــافـــة إلــــى حــكــم آخــ
خمسة أعــوام بسبب ضربهما املــرأة قبل االعتداء 
الجنسي عليها. وحظيت القضية بتغطية واسعة، 
واإلعامية  السياسية  املستويات  على  واهــتــمــام 
واملــجــتــمــعــيــة، بــعــدمــا رفــعــت املــــرأة صــوتــهــا. وفــي 
 قــــوانــــني جـــديـــدة 

ّ
ــن حـــيـــنـــه، وعــــــدت الـــحـــكـــومـــة بـــسـ

ومعاقبة الجناة.
وفي تعليق على القضية، تقول الناشطة حسيبة 
ــي، املـــحـــامـــيـــة فـــــي مـــحـــكـــمـــة إســــــــام أبــــــاد،  ــاســ ــبــ عــ
»العربي الجديد«: »نرحب بما قضت به املحكمة،  لـ
 مــن الــنــادر 

ّ
 مــا نــريــده هــو تطبيق الــحــكــم، ألن

ّ
لــكــن

 عــدم تطبيق أحكام اإلعــدام 
ّ
أن تطبيقه، خصوصا 

األخــيــرة، تــحــديــدًا فــي هــذه القضية، ســيــؤدي إلى 
ــنــا 

ّ
ضــيــاع هيبة الــقــوانــني عــمــومــا«. تــضــيــف: »وألن

ــراف مـــتـــجـــذرة،  ــأعــ ــوري بــ ــ ــ نــعــيــش فــــي مــجــتــمــع ذكـ

املنزل  من  الخروج  يمكنها  ال  الباكستانية  فاملرأة 
 
ّ
وال قيادة السيارة في بعض املناطق، وبالتالي فإن

عدم تطبيق القوانني سيعّرض نساء كثيرات ملثل 
هذه االعتداءات، التي تطاول كثيرًا من القاصرات 
البعيد،  املــدى  ــه »على 

ّ
أن أيــضــا«. تضيف املحامية 

نحن في حاجة إلــى إعطاء املــرأة الــجــرأة كي ترفع 
والنائية،  الريفية  املناطق  في  خصوصا  صوتها، 
 النساء اللواتي يتعرضن ملثل هذه االعتداءات 

ّ
إذ إن

إلى  نحتاج  كما  غالبا،  أصواتهن  رفــع  من  ُيمنعن 
إعادة النظر في تربية أجيالنا املستقبلية، وإعادة 

إعمار املجتمع مع تطبيق القانون حرفيا«.

مجتمع
 املدن تستطيع تقليص آثار 

ّ
كشف تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية، أن

 املناطق الحضرية كانت على الخطوط األمامية ألزمة كورونا. 
ّ
أن الجوائح املستقبلية، موضحا 

 95  
ّ
إن شريف،  ميمونة  البشرية،  للمستوطنات  املتحدة  األمــم  لبرنامج  التنفيذية  املديرة  وقالت 

في املائة من إصابات كورونا، ُسجلت في املدن خال األشهر األولــى للجائحة. وأوصــى التقرير، 
 نهج انعدام املساواة، والفقر، كانا من العوامل 

ّ
القائم على أدلة جمعت من أكثر من 1700 مدينة، بأن

)قنا( الرئيسية لزيادة نطاق وأثر كورونا. 

 قاربا يقل عشرات املهاجرين 
ّ
قالت املتحدثة باسم املنظمة الدولية للهجرة، صفاء مسهل، إن

انقلب قبالة الساحل الليبي، ما أدى إلى غرق امرأتني وثاثة أطفال، خال محاولتهم العبور 
 قارب صيد وخفر السواحل 

ّ
 إلى أن

ً
إلى أوروبا. ووقع الحادث في وقت متأخر الثاثاء، مشيرة

الليبيني تمكنوا من إنقاذ حوالي 77 مهاجرًا وأعادوهم إلى الشاطئ، قبل اعتراض حوالي 400 
مهاجر تم نقلهم إلى مراكز االحتجاز الليبية. وأفــادت تقارير بوفاة أكثر من 55 مهاجرًا في 
)أسوشييتد برس( الشهر األخير قبالة سواحل الليبية. 

وفاة امرأتين و3 أطفال غرقًا قبالة السواحل الليبيةتنظيم المدن قادر على تقليص آثار الجوائح

قال وزير التقنية الباكستاني، فواد شودري، وهو 
قيادي في الحزب الحاكم، إنّه في كّل عام تسجل 
آالف  خمسة  من  أكثر  الباكستانية  السلطات  لدى 
إلى  إالّ  الوصول  قضية اعتداء جنسي، وال يمكن 
القضايا،  تلك  في  الجناة،  من  المائة  في  خمسة 
بينما هناك أعداد من الضحايا ال تسجل قضاياهن 

أساسًا ألسباب مجتمعية.

أكثر من خمسة آالف قضية

طــالــبــت الـــرابـــطـــة الـــجـــزائـــريـــة لــلــدفــاع عـــن حــقــوق 
حــاالت  فــي  قــضــائــيــة  تحقيقات  بفتح  اإلنـــســـان، 
تعذيب بحق ناشطني من الحراك الشعبي املطالب 
بــالــديــمــقــراطــيــة. وكــشــف نــائــب رئــيــس الــرابــطــة، 
سعيد صالحي، عــن حـــاالت تعذيب جــديــدة في 
السياسية  »الــســلــطــات  املــاضــيــة، مــطــالــبــا  ــام  ــ األيـ
والقضائية بالتصدي لهذه االنحرافات الخطرة«. 

الــطــالــب ولــيــد نقيش )25 عاما(  وأثــــارت شــهــادة 
أثـــنـــاء مــحــاكــمــتــه فـــي األول مـــن فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
وخارجها.  الجزائر  في  واسعا  واستياء  صدمة 
ــــه تــعــرض »لـــاعـــتـــداء الجنسي 

ّ
وقــــال حــيــنــهــا إن

واللفظي« من قبل العناصر األمنية أثناء توقيفه 
فتح  عــن  العامة  النيابة  بعدها  لتعلن  احتياطيا، 
النيابة  فــعــل  »رد  أّن  أضــــاف صــالــحــي  تــحــقــيــق. 

العامة كان يمكن أن يطمئن، لكن لألسف ليست 
لدينا أّي أخبار عن هذا املوضوع. واألسوأ من ذلك 

أّن هذا األمر لم يمنع حاالت أخرى«.
الحراك، ومنهم  الرابطة شهادات ناشطي  ونشرت 
هما 

ّ
إن قــاال  الــلــذان  وأيــوب شاحتو،  نبيل،  بوسكني 

»عنف جسدي« بعد توقيفهما احتياطيا  تعرضا لـ
خـــال مــســيــرات الــحــراك األســبــوعــيــة يـــوم الجمعة 

ــه »لـــم تــفــِض أّي  ـ
ّ
املــاضــي. وأشــــارت املنظمة إلـــى أن

شكوى أو أّي محاكمة« إلى نتيجة، متسائلة ما إذا 
كان »صمت السلطات يشجع« مثل هذه األعمال.

وصادقت الجزائر عام 1989 على االتفاقية الدولية 
قانون  بموجب  أيضا  املحظور  التعذيب،  ملناهضة 

العقوبات، والدستور.
)فرانس برس(
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كمال عبد اللطيف

املــاضــي )مـــارس/ آذار(  توفي فــي 12 الشهر 
ــركـــز دراســــــــات الـــوحـــدة  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ملـ
العربية، خير الدين حسيب. ويبدو أن وفاته 
ــِثــر الــنــقــاش الـــذي كــنــا نــفــتــرض أن ُيــثــار 

ُ
لــم ت

بــشــأنــه، بحكم مــا كـــان يتمتع بــه املـــركـــز، ما 
ــَواِزن  يــزيــد عــن أربــعــة عــقــود مــن الــحــضــور الــ
واملــتــمــيــز فــي فــضــاء الــثــقــافــة الــعــربــيــة، وكــذا 
بحكم أساليبه في التأطير والعمل، ومن دون 
السنوات األخيرة،  املركز خال  مــآالت  إغفال 
ســــواء فـــي أوُجــهــهــا املــؤســســيــة واملـــالـــيـــة، أو 
فـــي أوجــهــهــا األخــــــرى، املــرتــبــطــة بــاملــشــروع 
القومي العربي وآلياته في العمل السياسي 

والثقافي.
ينتمي خير الدين حسيب )1929-2021( إلى 
جــيــٍل مــن الــرجــال الــذيــن ســاهــمــوا فــي معارك 
تختلف  العربية.  والوحدة  العربي  النهوض 
أو تــتــفــق مــعــه فـــي الــفــكــرة واملــــشــــروع، أو في 
تستبعد  أن  ال تستطيع  لكنك  العمل،  طريقة 
ــــاص، في  اآلثــــار الــتــي بــنــاهــا، بــحــمــاٍس وإخـ
فــضــاء الفكر الــعــربــي املــعــاصــر، مــا يــقــرب من 
نصف قرن، وخصوصا في الجوانب الثقافية 
ــــهــــة أســــاســــا نـــحـــو الـــعـــنـــايـــة بــقــضــايــا  املــــوّجً
فقد نشأ  العربي،  والــتــقــّدم  العربي  االنــدمــاج 
ــيــــاٍق تـــاريـــخـــيٍّ تــتــطــلــع نــخــبــه  الــــرجــــل فــــي ســ
السياسية واملثقفة إلى بناء مشروع الوحدة 
ــبـــط، طــــوال مــســاره السياسي  الــعــربــيــة، وارتـ
الــقــومــي في  الــثــقــافــي  واالقـــتـــصـــادي، بالعمل 
بــيــروت، منذ نهاية ستينيات  الــعــراق ثم في 
الــقــرن املــاضــي إلـــى حـــدود ســنــة 2017، حيث 

عمر كوش

شــكــلــت الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة النـــطـــاق الـــثـــورة 
 لــعــودة االهــتــمــام مــجــّددًا 

ً
الــســوريــة مــنــاســبــة

بالقضية السورية على أكثر من صعيد، حيث 
صدرت بيانات وتصريحات دولية وإقليمية، 
تــرافــقــت مـــع حــــراك ســيــاســي وديــبــلــومــاســي 
واجــتــمــاعــات دولــيــة مــتــعــّددة األطــــراف، فيما 
أطــلــق بــعــضــهــم الــعــنــان لــتــكــهــنــاٍت بــانــطــاق 
مـــســـارات ســيــاســيــة جـــديـــدة، واقـــتـــراب وضــع 
السوريني،  لغالبية  اإلنسانية  للمعاناة  حــّد 
ووصـــل األمـــر إلــى انتشار أحــاديــث وأقــاويــل 
عن إمكانية حدوث تغييرات سياسية كبرى 

في مسار القضية خال العام الجاري. 
أوســاط إعامية وسياسية غربية  وتتحّدث 
ــات املـــتـــحـــدة تـــســـعـــى، بــالــتــفــاهــم  ــ ــــواليــ أن الــ
 

ّ
ــة، إلــــى وضــــع تــصــور لــحــل ــيــ مـــع دول أوروبــ
ســيــاســي فــي ســـوريـــة، لــكــن مــامــح املــســاعــي 
في  بعد،  ضح 

ّ
تت لم  عنها  الحديث  يتّم  التي 

رجمت في 
ُ
مقابل ظهور بوادر تفاهم غربي ت

البيان املشترك الــذي أصــدره وزراء خارجية 
كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا 
وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا فــــي الــــذكــــرى الـــعـــاشـــرة 
أن  فيه  واعتبروا  السورية،  الــثــورة  النطاقة 
»االنتخابات الرئاسية السورية، املقّررة هذا 
الــعــام لــن تــكــون حــرة وال نــزيــهــة، وال ينبغي 
أن تـــؤّدي إلــى أي إجـــراء دولـــي للتطبيع مع 
بالحل  الــســوري«. وجـــّددوا تمّسكهم  النظام 

شفان إبراهيم

ــة  ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــعــــــارضــــ تـــــقـــــول مـــــــرويـــــــات املــــ
وأدبــيــاتــهــا لـــ »الــســوريــني الـــُكـــرد« إنــنــا في 
»الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة« نسعى 
لــتــعــيــشــوا ســـعـــداء فـــي ســـوريـــة املــســتــقــبــل. 
ــكـــذا بـــبـــســـاطـــة، تــنــطــلــق األصــــــــوات، عــبــر  هـ
ــي تـــوصـــيـــف ضــــــرورة  ــ ــة، فـ ــ ــروبـ ــ ــعـ ــ نـــســـق الـ
لــلــُكــرد وتفضيله  الــوطــنــي  الــُبــعــد  تــعــريــف 
عــلــى انــتــمــائــهــم الــقــومــي، مــقــابــل أن تــكــون 
املكونات.  لكل  والشمول  العنوان،  العروبة 
بــــهــــذا املـــعـــنـــى تــــحــــديــــدًا، ال يــــخــــرج وطـــن 
املـــســـتـــقـــبـــل »الـــتـــخـــُيـــلـــي« عــــن إطـــــــار صــبــغ 
املكونات األخرى بطابع هوّياتي قديم، مع 
الهوّية  ملفهوم  الفوقي  التشييد  مــن  شــيٍء 
الــجــامــعــة، لــكــن مـــن دون املـــســـاس بــالــبــنــى 
الــتــحــتــيــة املــؤِســســة لــلــهــدوء بــني الــهــوّيــات 
األكثرية  مساعي  حيث  املستعرة،  ونــارهــا 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــقــومــيــات املـــغـــايـــرة لــهــا، 
ــّدي لـــلـــدفـــاعـــات الـــتـــي تــلــجــأ إلــيــهــا  ــتـــصـ والـ
ــتـــي تـــنـــاضـــل فــي  ــيـــات الـ ــقـــومـ ــيـــات والـ ــلـ األقـ
تظل  األكــثــريــة،  بــلــون  عـــدم صبغها  سبيل 
املـــدمـــاك الــرئــيــســي لــنــمــطــيــة الــعــاقــات بني 
عن  الدفاع  طالبي  أن  خصوصا  املكونات، 
هــوّيــاتــهــم الــفــرعــيــة، وتــجــســيــدهــا عــمــلــيــا، 
ــلـــى مــســتــوى  ــيـــس عـ ــم، لـ ــ ــهــ ــ ُيــــــدِركــــــون ذواتــ

ر ما أطلق عليه »وداع وعهد«. لم تتجاوز  حرَّ
خـــيـــارات خــيــر الـــديـــن حــســيــب فـــي الــســيــاســة 
ــيـــات السياسية  ــتـــداول فــي األدبـ املـ والــثــقــافــة 
الــقــومــيــة، كــمــا بــلــورهــا حــزبــا الــبــعــث فـــي كل 
مــن الــعــراق وســوريــة، والناصرية فــي كــل من 
رتـــهـــا بــعــد ذلـــك أدبــيــات  مــصــر ولــيــبــيــا، وطـــوَّ
التقى  الــعــرب.  واملــاركــســيــني  القوميني  بعض 
الرجل، في غمرة نشاطه السياسي والثقافي، 
برموز هــذه الــتــيــارات، حــاورهــم وتعلم منهم 
واختلف مع بعضهم، ثم اختار طريقا جعلته 
والتاريخي  النظري  األفــق  قريبا منهم، ومــن 
 يتكلم لغة 

ّ
الجامع بينهم. لم يتغير كثيرًا، ظل

 كما تعّرفت إليه منذ سنة 1982 
ّ

واحــدة، ظل
 

ّ
إلى حــدود السنوات األخيرة في حياته، ظل
ــِع 

ُّ
ــل

َ
ــط

َ
مــحــكــومــا بــحــمــاســٍة ارتــبــطــت بــطــريــقــة ت

جيٍل من السياسيني العرب لشعارات املشروع 
د. الوحدوي العربي في سياق تاريخي ُمَحدَّ

أنــشــأ خــيــر الـــديـــن حــســيــب فـــي بـــيـــروت سنة 
الـــعـــربـــيـــة،  الـــــوحـــــدة  دراســــــــــات  ــز  ــركــ مــ  1975
ــٍة لـــلـــمـــشـــروع  ــ ــمــ ــ قـــصـــد بــــنــــاء مـــرجـــعـــيـــٍة داعــ
الــقــومــي الــعــربــي، مــشــروع الــوحــدة العربية. 
وتــخــّصــص فـــي الــــدراســــات واألبـــحـــاث الــتــي 
ــربــــي. أنــــتــــج املـــركـــز  ــعــ ــــى بــاملــســتــقــبــل الــ

َ
ــن ــْعــ ــ

ُ
ت

ــدر مجلة  مــئــات الـــدراســـات واألبـــحـــاث، وأصــ
»املستقبل العربي« لخدمة أهداف املركز. ولم 
يكتف بذلك، بل َحــِرص، في إطار حساسيته 
ــارزة،  ــبــ ــنــة والــ

َ
ــعــل

ُ
الــســيــاســيــة الـــوحـــدويـــة، امل

ــْســِنــُد خياراته 
َ
ت أخـــرى  بــنــاء مؤسسات  على 

السياسية أواًل وقبل كل شيء. أنشأ املؤتمر 
الشباب  الــعــربــي، ومــؤســســة مخيم  الــقــومــي 
الــعــربــي، وأنــشــأ املــؤتــمــر الــقــومــي اإلســامــي. 

الـــســـلـــمـــي لـــلـــصـــراع فــــي ســــوريــــة وفـــــق قــــرار 
بــلــدانــهــم  ــم  ــ ــم 2254، ودعــ ــ ــن رقـ ــ مــجــلــس األمــ
جهود املبعوث األممي الخاص إلى سورية، 
ــيــــدرســــون، وســـعـــيـــهـــا إلـــــى مــحــاســبــة  غـــيـــر بــ
املسؤولني »عن الجرائم األكثر خطورة«، عبر 
اللجنة األممية لتقصي الحقائق، كما طالبوا 
في بيانهم نظام األسد وداعميه باالنخراط 
الـــجـــّدي فـــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، والــســمــاح 
بــدخــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة إلـــى املناطق 

املحتاجة إليها.
وقـــد اعــتــبــر بـــيـــدرســـون، فـــي إحــاطــتــه أخــيــرا 
ــأن الـــوضـــع  ــن بـــشـ ــ ــام جــلــســة ملــجــلــس األمــ ــ أمــ
فـــي ســـوريـــة، أن الـــصـــراع فــيــهــا بــــات دولـــيـــا، 
ومعظم عناصر الحل لم تعد بيد السوريني 
أنـــفـــســـهـــم، وأن املــجــتــمــع الــــدولــــي فـــشـــل فــي 
»تــخــلــيــص الــســوريــني مـــن الـــحـــرب، وكـــل من 
ارتــكــب جــرائــم حـــرب أفــلــت مــن الــعــقــاب«. أمــا 
مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة، 
أنـــه »ال  لــيــنــدا تــومــاس غرينفيلد، فــاعــتــبــرت 
الحادية  الــذكــرى  تكون  بــأن  السماح  ينبغي 
عــشــرة لــأزمــة الــســوريــة كــالــذكــرى الــعــاشــرة 
لــهــا«، وأن الــوقــت قــد حــان لتحقيق الــوحــدة 
 سياسّي حقيقي، يمنح الشعب 

ّ
والتقدم بحل

ــل  الـــســـوري املــســتــقــبــل اآلمــــن واملــســتــقــر واألمـ
ــاء ذلــــك بــالــتــزامــن مع  ــ ــــذي يــســتــحــقــه«. وجـ الـ
الخارجية  العاقات  تقديم أعضاء في لجنة 
الحزبني،  األميركي، من  الشيوخ  في مجلس 
ــهـــوري، مـــشـــروع قـــرار  ــمـ الـــديـــمـــقـــراطـــي والـــجـ

الــشــعــور، أو الــتــخــيــل فــحــســب، إنــمــا يعون 
رغــبــتــهــم بـــوجـــود كـــيـــان وثـــبـــات هــوّيــاتــي 
مــســتــقــبــلــي، وأن الـــوعـــي بــمــقــارعــة الــهــوّيــة 
الفرعية لهوّية األكثرية ليس من الضرورة 
أن يــكــون مــرتــبــطــا بــفــعــل الــتــعــبــيــر الـــدائـــم؛ 
فـــالـــدفـــاع عــــن الـــخـــصـــوصـــيـــات واملـــطـــالـــبـــة 
بــهــا يــخــضــع، بشكل واضـــح، ملــبــدأ الــوضــع 
الــســيــاســي واألمـــنـــي، إذ لــيــس املــطــلــوب أن 
تكون الدعوات مستمّرة على طول التاريخ، 
الظروف، لتخبو  الطلب، بحسب  بل يشتد 
ــاٍن  ــيـ ــــي أحـ ــا. وفـ لــلــمــســبــبــات نــفــســهــا أيــــضــ
كــثــيــرة، الــتــصــدي بــالــجــســد أمــــام أيَّ عنف 
بمستويني:  تحدٍّ  هو  السلطات  إليه  تلجأ 
الثبات أمام املطلب للتشييد الهوّياتي من 
للعبور نحو  قنطرة  بمثابة  لتكون  جديد، 
عملية  القوميات  ورفــض  جــديــدة.  ســوريــة 
االنــــتــــقــــال الـــتـــي تـــســـعـــى، أو ســـعـــت إلــيــهــا 
إلى  األجــســاد  على  السيطرة  مــن  السلطة، 
بعد  فــوكــو.  ميشيل  تعبير  وفـــق  األذهــــان، 

عجز فرض السيطرة واملحق الجسدي.
ــات الـــفـــرعـــيـــة إلـــــى وعــيــهــا  ــاعـ ــمـ تـــنـــظـــر الـــجـ
ــنــــى األول  ــعــ املــ أنـــــــه  الــــخــــاصــــة  ــا  ــهـ ــتـ ــهـــويـ بـ
لـــاتـــصـــال بـــالـــعـــالـــم الــــخــــارجــــي، والـــثـــبـــات 
 
ٌ
مختلفة دينامياٌت  معها  فتظهر  الداخلي، 

الــتــشــبــث بحالتها  إلـــى  بــالــهــوّيــات  لــتــدفــع 
عمليٍة  من  عنها  ينجم  وبما  الحياة،  مدى 

ِتَجة، 
ْ
وقد انتظم العمل في املركز بطريقة ُمن

حيث أصدر مئات الكتب واألبحاث، وحرص 
عــلــى انــتــظــام صــــدور مــجــلــة املـــركـــز بــمــحــاور 
َرة، ملواكبة تحّوالت 

َّ
ودراسات وندوات ُمَصغ

الواقع العربي والواقع اإلقليمي والدولي.
أنشأ املركز فرعا له في القاهرة، وانفتح على 
جــامــعــات ومــنــظــمــات ثقافية عــربــيــة عــديــدة، 
تشجيعية،  واشتراكات  هدايا  بتقديم  وذلــك 
رفــوف بعض  املركز ضمن  أعمال  فأصبحت 
املركز،  وتحّول  العربية،  الجامعات  مكتبات 
بفعل كل ما املشار إليه، إلــى رافــد من روافــد 
ــدة الـــعـــربـــيـــة. وقـــد  ــ ــــوحـ ــفـــكـــرة الـــقـــومـــيـــة والـ الـ
ــبـــرى، خــــال الــعــقــديــن  ــكـ ــه الـ ســاهــمــت نــــدواتــ
ــقـــرن املــــاضــــي، فـــي صــنــاعــة  ــن الـ األخـــيـــريـــن مـ
الـــحـــدث الـــثـــقـــافـــي، الــــجــــاذب ملــجــمــوعــات من 
ولم  العربية،  الجامعات  في  الباحثني  خيرة 

تخل ندواته من نقاشات قوية ومفيدة. 
مــــارس املـــركـــز بــرئــاســة خــيــر الـــديـــن حسيب 
املؤسستني،  وظائف  بني  فيه  جمع  حضورًا 
الــثــقــافــيــة والــســيــاســيــة. وضــمــن هـــذه الـــروح، 
َعِمل، كما أشير أعاه، على إنشاء مؤسساٍت، 
كان  فقد  املــركــز،  ألدوار  َمة  مِّ

َ
ُمت بـــأدوار  تقوم 

لحقوق  العربية  املنظمة  إنــشــاء  وراء  املــركــز 
اإلنسان، واملنظمة العربية للترجمة، إضافة 
إلى مؤّسسات املؤتمر القومي.. إال أن مختلف 
َحـــِرص  الــتــي  التنظيمات واملــؤســســات  هـــذه 
املركز  أداء  توسيع  على  بواسطتها  حسيب 
جـــاءت فــي زمــن بـــدأت تــتــراجــع فيه شــعــارات 
األفق القومي. وكان األمر يتطلب وقتها بناء 
أشكال أخرى من التفاعل مع الواقع العربي، 
ومـــع مقتضيات املــشــروع الــقــومــي، فــي زمــٍن 

ــورة الـــســـوريـــة،  ــ ــثـ ــ ـــى مـــواصـــلـــة دعـــــم الـ
ّ
يـــتـــبـــن

ــد ونــظــامــه  ــ ويــتــوعــد بــمــحــاســبــة بـــشـــار األسـ
وداعميه في النظامني، اإليراني والروسي.

وفـــــــي الــــجــــانــــب األوروبـــــــــــــــي، أكـــــــد الـــرئـــيـــس 
ــاكـــرون، فــي تــغــريــدة  الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل مـ
ــثــــورة، الـــتـــزام  ــلــ ــــرى الــــعــــاشــــرة لــ ــذكـ ــ ــي الـ ــه فــ لــ
بـــاده بــعــدم الــســمــاح بـــاإلفـــات مــن الــعــقــاب، 
وبالوقوف الى جانب الشعب السوري الذي 
ــة، وذلــــك في  ــرامـ ــكـ ثــــار مــطــالــبــا بــالــحــريــة والـ
سياق حملة فرنسية مناهضة لنظام األسد، 
ترافقت مع تحّرك في مجلس حقوق اإلنسان 
من أجل إصدار قرار يحّمل النظام مسؤولية 
أما   .2011 عــام  منذ  وقعت  التي  االنتهاكات 
بريطانيا فسبق أن أعلنت عن حزمة جديدة 
من العقوبات ضد النظام، فيما أكد مبعوثها 
الــخــاص إلـــى ســوريــة، جــونــاثــان هــارغــريــفــز، 
على موقف باه الداعي إلى محاسبة بشار 
األســـد وضــــرورة الــتــوصــل إلــى حــل سياسي 

للقضية السورية.
وشــهــدت الـــدوحـــة، عــشــيــة الـــذكـــرى الــعــاشــرة 
النــطــاق الــثــورة، إطـــاق مــســار جــديــد بشأن 
خارجية  وزراء  اجتماع  سورية،  في  الوضع 
قطر وروسيا وتركيا مولود جاووش أوغلو، 
ــديـــدة بني  ــــاق عــمــلــيــة تـــشـــاوريـــة جـ ــّوج إطـ ــ تـ
دولــهــم بــشــأن الــوضــع الــســوري، وعــّبــروا في 
بغياب  دولــهــم  اقتناع  عــن  الختامي  بيانهم 
أي حل عسكري للصراع في سورية، وتقديم 
إشــراف  تحت  عملية سياسية  فــي  املساعدة 

معقدة، تربط الذات الهوّياتية مع االندفاع 
ــا عــــن حــقــوقــهــا،  ــهـ ــاعـ الـــجـــمـــاهـــيـــري فــــي دفـ
الــــهــــوّيــــات  ــــن  عـ الــــحــــديــــث  خـــصـــوصـــا وأن 
الفرعية املتعّددة في سورية من املعارضة 
التعقيد وأبعادها  بداء  السورية، تصطدم 
الــكــثــيــرة مـــا أن يــتــم الــتــحــلــيــل الــســيــاســي 
ــا، وكـــيـــفـــيـــة تــجــســيــدهــا  ــهــ واملـــســـتـــقـــبـــلـــي لــ
دستوريا، خصوصا وأن الشعور بالتفّرد 
مازم لتلك الهوّيات، يقابله شعور التمسك 
والثبات بأفضلية الهوّيات السائدة، هوّية 
الحوار  عــن  النقاط غيابا  وأكــثــر  األكــثــريــة. 
أو الطروحات التي تقول إنها تنشد الحل، 
إنــمــا هــي صـــورة )وشـــكـــل( الــهــوّيــات الــتــي 
ترى نفسها فيه، أو كيف تتخّيل الهويات 
وأن  خصوصا  الجامعة،  الهوّية  الفرعية، 
هذه الصورة إنما هي الفعالية التي يشعر 
ــاحـــب الـــهـــوّيـــة الـــخـــاصـــة، مــــن خــالــهــا،  صـ

بقيمته وفقا ملستويات أربع. 
أولــهــا: الــنــظــرة الــداخــلــيــة الــخــاصــة، أي ما 
يعيش  الـــذي  االجــتــمــاعــي  لــلــوســط  يشكله 
ــــون عـــلـــيـــه تــلــك  ــكـ ــ ــــب أن تـ ــرغـ ــ ــه، ومـــــــا يـ ــ ــيـ ــ فـ
ذاتا فعالة في تعاملها  الهوّيات بوصفها 
مــع وســطــهــا الــهــوّيــاتــي املــتــعــّدد. وثانيها: 

الهوّية املعاشة ككيان خاص. 
ــاز بـــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ وثـــــالـــــثـــــهـــــا: الـــــشـــــعـــــور الـــــــــــذي تـ
الــــهــــوّيــــات الـــفـــرعـــيـــة، بـــالـــتـــفـــّرد والـــظـــاهـــرة 

تستدعي  ومقتضياٍت  بإيقاٍع سريع،  يتغير 
طرقا أخرى في أنماط الحضور والعمل. 

لـــم يــتــمــكــن خــيــر الـــديـــن حــســيــب مـــن تــجــاوز 
ــه انــطــاقــا منه  ــ الــســقــف الــعــقــائــدي الــــذي وجَّ
ــل فــــي املـــــركـــــز، بــــل ظــــل ســجــني  ــمـ ــعـ آلــــيــــات الـ
الرغم  على  وذلــك  ب، 

ِّ
َصل

َ
ُمت عقائدي  منظور 

مــن الــتــحــوالت الــعــديــدة الــتــي لحقت الــعــالــم. 
ــز الـــصـــورة  ــال املـــركـ ــمـ ــعـــرف املــتــابــعــون أعـ ويـ
بحضوره   

ً
مرتبطة أصبحت  الــتــي  النمطية 

وعــمــلــه فـــي املـــركـــز، والـــتـــي تـــزايـــدت حــّدتــهــا، 
 على رأس املؤسسة، 

ً
بحكم استمراره طويا

وبروٍح قريبة من الروح األبوية. قد يتساءل 

أممي من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق 
القرار األممي 2254.

وإلى هذا كله، شهد املسعى الروسي املضاد 
لوزير خارجية  تحّركا  األوروبــيــة  للمساعي 
روســـيـــا، الفــــــروف، فـــي جـــولـــة خــلــيــجــيــة، في 
ــة الـــــــــروس إعــــــادة  ــة الــــســــاســ ــاولــ ــاق مــــحــ ــيــ ســ
ــد تــحــت مــســمــى املــســألــة  تــســويــق نــظــام األســ
اإلنــســانــيــة، بــعــد أن فــشــلــوا فـــي مــحــاولــتــهــم 
تسويقه سياسيا، وباتوا يخشون إرهاصات 
ــارثـــي فــي  ــكـ تــــدهــــور الــــوضــــع االقــــتــــصــــادي الـ
مناطق سيطرة النظام، ويأملون في أن تقّدم 

ــة، فــإنــهــا  ــريــ ــثــ ــن األكــ ــايـــز عــ ــمـ ــتـ ــدة والـ ــقـ ــعـ املـ
ــفــــات تــمــاثــل  ــا مـــفـــارقـــات وصــ تــحــمــل أيـــضـ
بــاقــي الــهــوّيــات وتــتــشــابــه مــعــهــا، فيتضح 
الفرعية  الــهــوّيــات  مــن  التماثل واالخــتــاف 
واملـــركـــزيـــة، وضــــــرورة الــبــحــث عـــن مــخــرج 
رسمي لحماية االختاف ويعمق التماثل. 
إنما  الجامع  الهوّياتي  التشييد  والــرابــع: 
يــنــتــعــش عــبــر حـــركـــة مــركــبــة مـــن الــتــمــايــز 
تتميز  هـــوّيـــة  أي  والـــتـــداخـــل،  واالنـــســـجـــام 
عن غيرها وتتماهى معها، خصوصا وأن 

ــز يــشــتــغــل بــالــطــريــقــة  ــركــ  املــ
ّ

املــــــرء كـــيـــف ظـــــل
نفسها، ومديره العام يشتغل بمجلس أمناء 
كل  ويستوعب  َدْيــن،  ــَجــدِّ

َ
ُمــت تنفيذي  ومكتب 

 مـــن املــؤمــنــني مــثــلــه بــاملــبــادئ 
ً
مــنــهــمــا نــخــبــة

ــعــاِيــن عــن قــرب ما 
ُ
نفسها، واملــفــتــرض أنــهــا ت

يـــجـــري فــــي مــجــتــمــعــاتــهــا مــــن تــــحــــوالٍت فــي 
مآزق  وتعاين  والعقائد،  والتاريخ  السياسة 
املشروع القومي وإشكاالته .. فكيف سمحت 
أجــهــزة املــركــز بــحــصــول مــا حــصــل مــن تــمــاٍه 
بـــني الـــرجـــل واملـــؤســـســـة؟ عــنــدمــا نــلــتــفــت إلــى 
 أن نتساءل عن 

ُّ
َيِحق الوجه اآلخــر للصورة، 

مستويات التواطؤ الحاصلة داخل املؤسسة. 
في  بــصــدده  ملــا نحن  تفسيرًا  أن نجد  يمكن 
السياق العربي العام، حيث يستوعب املجال 
الــســيــاســي بــــدوره حــّكــامــا وقــــادة يــمــارســون 
فــعــل الــتــمــاهــي نــفــســه، وخــيــر الــديــن حسيب، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن جــلــيــل أعــمــالــه، كـــان عــنــوانــا 
لــظــاهــرٍة شملت جــوانــب عــديــدة فــي التاريخ 

السياسي والثقافي العربي.
ــز تـــطـــويـــر أهـــدافـــه  ــركــ ــزة املــ ــهــ ــم تــســتــطــع أجــ لــ
ــا مــــــع مــــتــــغــــيــــرات عـــــالـــــم جـــديـــد  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ مـ ــــاء ومـ
ر أن أهداف املركز تحتاج  ومقتضياته. نتصوَّ
اليوم، بعد مرور نصف قرن على تبلورها، إلى 
 
ً
ماءمة أكثر  طابعا  عليها  ضفي 

ُ
ت تــعــديــاٍت 

ملــتــطــلــبــات األوضـــــــــاع الـــعـــربـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
 
ٌ
الـــجـــديـــدة، فــقــد تـــغـــّيـــرت مــعــطــيــاٌت ســيــاســيــة

 في 
ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
 ومــؤســســيــة

ٌ
 وفــكــريــة

ٌ
واقــتــصــاديــة

وطننا وفي العالم، وهذا يستلزم إعادة النظر 
في بعض جوانب مفردات هذه اللغة، من أجل 

بياٍن يستأنف التأسيس والعمل.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

دول الخليج مساعداٍت سخية يمكنها تغيير 
املــأســاويــة، ولــكــن الحصيلة كانت  األوضــــاع 
مخيبة آلمال الروس، إذ إن مساعيهم إلعادة 
وتقديم  العربية،  الـــدول  جامعة  إلــى  النظام 
ــادة اإلعـــمـــار  ــ املـــســـاعـــدات لـــه تــحــت بـــوابـــة إعــ
قيصر،  وقــانــون  األميركي  باملوقف  تصطدم 
ــة خليجية  وبـــعـــدم إمــكــانــيــة تـــجـــاوز أي دولــ
حيال  املتشّدد  واألوروبـــي  األميركي  املوقف 
تطبيع العاقات مع النظام، قبل أن ينخرط 
أن  عــن   

ً
السياسية، فضا العملية  فــي  جــّديــا 

ــزال يـــرى أن »األســبــاب  املــوقــف الــقــطــري مــا يـ
الــتــي أّدت إلـــى خـــروج ســوريــة مــن الجامعة 

العربية ال تزال قائمة«.
ولعل األجدى باملعارضة السورية العمل من 
أجل البناء واالستفادة من املواقف الغربية، 
وتنظيم صفوفها كي تساعد املجتمع الدولي 
عــلــى الــتــعــامــل مــعــهــا، والــــوقــــوف ضـــد نــظــام 
األسد وحلفائه. وبالتالي ليس من الصواب 
الـــزعـــم أن األجـــــواء الــتــي تــخــيــم عــلــى املشهد 
التي سادت  تلك  الراهن تشبه كثيرًا  الدولي 
ــزال االخــتــاف  ــام 2012، حــيــث مــا يــ مــطــلــع عـ
ــات  ــ ــواليــ ــ الــ ورؤى  ــــف  ــواقــ ــ مــ ــــني  بــ ــح  ــ ــ ــواضـ ــ ــ الـ
املـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا األوروبـــــيـــــني مــــن جــهــة 
ومواقف ورؤى الروس وحلفائهم اإليرانيني 
أخـــرى يلقي  والصينيني وســواهــم مــن جهة 
ظــااًل كثيفة على ممكنات التوصل إلى حل 

سياسي ينهي الكارثة السورية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

التشييد الهوياتي، املوجود حاليا، ما بني 
مؤسسات الحكومة السورية، أو توجهات 
القواعد  نتائجه  تدفع  السورية،  املعارضة 
االجتماعية الحالية/ الُكردية واآلشورية/ 
املــتــعــّرجــة  التشبيك  آلــيــة  بــســبــب  وغــيــرهــا، 
ــذ بـــــدايـــــات نــــشــــوء الــــدولــــة  ــنـ ـــخـــة مـ

ّ
واملـــفـــخ

ـــخـــات فــي 
ّ

الـــســـوريـــة، وتــعــمــيــق هــــذه املـــفـــخ
الهوية الجامعة منذ 1963 أي أن ما تعيشه 
الـــيـــوم الــهــوّيــة الــقــومــيــة فـــي ســـوريـــة ليس 
شديد  منتج  هــو  إنما  لحظيا،  أو  مرحليا 
ز نفسيا ألي أنشطة غير 

ّ
الحساسية، ومحف

موافقة مع الهوّيات الخاصة، إلى درجة أن 
عميقا  نفسيا  إرثا  تحمل  الحالية  األجيال 
ــم وأجـــــدادهـــــم،  ــهـ ــائـ ــة آبـ ــ ــوّي حـــــول ســـحـــق هــ
فــيــســعــون جــاهــديــن عــبــر الــتــعــاون مـــع من 
هوياتهم،  فــردانــيــة  عــن  بالبحث  سبقوهم 
أو التعبير عن ذلك علنا. على أمل التوافق 
مـــع عـــمـــوم الـــســـوريـــني حــــول صــيــغ تحمي 
أشكال  كل  وإنــهــاء  اللحظة،  منذ  هوياتهم 
الــعــنــف، خــصــوصــا وأن الــشــغــف بــالــهــوّيــة 
سواء  الراهنية،  مع  مضطرد  بشكل  يتأثر 
الخطابات السياسية أو وسائل اإلعام أو 
املنتديات والندوات، عدا عن الدور العميق 
في  عــام  بشكل  القومية  والثقافة  لأسماء 

تنامي شعور التمّسك بالهوّية الخاصة. 
)كاتب سوري(

في وداع خير الدين حسيب

هل عاد االهتمام بالقضية السورية؟

عربي سوري وسوري كردي إلى المعارضة

لم يتمكن خير الدين 
حسيب من تجاوز 

السقف العقائدي 
ه انطالقًا  الذي وجَّ

منه آليات العمل 
في مركز دراسات 

الوحدة العربية

ليس من الصواب 
الزعم أن األجواء التي 

تخيم على المشهد 
الدولي الراهن تشبه 

كثيرًا التي سادت 
مطلع 2012

التشييد الهويّاتي 
الجامع إنما ينتعش 

عبر حركة مركبة من 
التمايز واالنسجام 
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ضاقت األرض بمئات األسر اليمنية النازحة في محافظة 
مأرب، وكلما بدأت في البحث عن االستقرار وسط أراٍض 

قاحلة، الحقها الحوثيون بالقذائف المتنوعة

العراق: حملة ضد التحرش األسري

1819
مجتمع

تعز ـ زكريا الكمالي

تــحــتــضــن مــحــافــظــة مـــــــأرب، شــمــال 
شـــرق الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
الــنــازحــني ممن  عــشــرات اآلالف مــن 
فّر قبل  يتوزعون على 27 مخيما، معظمهم 
في  للحوثيني  مناطق خاضعة  مــن  ســنــوات 
صنعاء، وعمران، وحجة، وذمــار، إلى مأرب، 
للبحث عــن منطقة خــضــراء تــوفــر لــه األمــان 
 عــن مئات 

ً
املــفــقــود فــي مــســقــط رأســــه، فــضــا

األسر التي تتحدر من مديريات في الشمال 
من  ُهــّجــرت  ممن  نفسها،  للمحافظة  الغربي 

بلداتها بعدما وصلت إليها املعارك البرية.
مـــنـــذ بــــــدء الـــتـــصـــعـــيـــد الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــد 
ــأرب، فـــي مــطــلــع فــبــرايــر/  ــ لــلــحــوثــيــني عــلــى مـ
ــع الـــــنـــــازحـــــون الـــثـــمـــن  ــ ــ شــــبــــاط املــــــاضــــــي، دفـ
لهجمات  عرضة  مخيماتهم  كانت  إذ  غاليا، 
ــاقـــط فــي  ــسـ ــتـ ــــات تـ ــــذوفـ ــقـ ــ عــــشــــوائــــيــــة عــــبــــر مـ
املــســاحــات الــصــغــيــرة الــتــي يــعــيــشــون فيها. 
وخــال يومي 28 و29 مــارس/ آذار املاضي، 
غــادرت 580 أسرة نازحة ثاثة مخيمات في 
بعد  للمحافظة،  الغربية  الشمالية  املناطق 
الحوثية عليها،  املــقــذوفــات  سقوط عــدد مــن 

وهي مخيمات امليل، والخير، وتواصل.
كــان مشهد عــدد من األطفال وهــم يفترشون 
املــنــزلــيــة  األدوات  مـــن  كـــومـــة  وســــط  األرض 
اليمني،  العام  للرأي  صادما  الطبخ  وأوانـــي 
أظــهــرت لقطات مــصــورة، سيدة يمنية  فيما 
وهــــي تــشــاهــد بــحــســرة بــقــايــا خــيــمــة تــالــفــة، 
احـــتـــضـــنـــتـــهـــم طــــــــوال عــــــدة أشـــــهـــــر، قـــبـــل أن 
نــاريــة أحرقتها مــع عدد  ملــقــذوفــات  تتعرض 

من مستلزمات اإليواء.
حزم أكثر من 4 آالف نازح، يتوزعون على 580 
لديهم  متواضعة  أمتعة  مــن  تبقى  مــا  أســـرة 
نحو مخيم نـــزوح جــديــد هــو الــســويــداء، في 
رحلة شتات جديدة لكن، لن تكون األخيرة، 
النيران  اقــتــراب  على األرجـــح، خصوصا مــع 
ــن الــتــجــمــعــات  الـــحـــوثـــيـــة يـــومـــا بـــعـــد آخـــــر مــ
السكانية وسط مدينة مأرب. ووفقا ملا تقول 
مـــصـــادر فـــي الــحــكــومــة املــعــتــرف بــهــا دولــيــا 
)حــكــومــة الــرئــيــس عبد ربــه منصور هــادي( 
»العربي الجديد« فقد تجاوز عدد النازحني  لـ
في مــأرب منذ بداية التصعيد الحوثي قبل 
نحو شهرين، أكثر مــن 17.500، وذلــك مــن 5 

مخيمات متفرقة في املناطق الغربية ملأرب.
خــال األيـــام األخــيــرة، تــزايــدت املخاطر على 
النازحني في األطراف الشمالية ملأرب، بعدما 
ــيـــل، والـــخـــيـــر، وتـــواصـــل،  بـــاتـــت مــخــيــمــات املـ
وذات الراء، ُعرضة ملقذوفات وعيارات نارية 
داخلها، أو بالقرب منها، آتية من املواقع التي 
يتمركز فيها الحوثيون. تعرضت املخيمات 
الــثــاثــة لهجمات حــوثــيــة مــتــكــررة، أدت إلــى 
إصابات في صفوف النازحني، وإتاف عدد 

 3 مــخــيــمــات 
ّ
ــم املـــتـــحـــدة، أن ــ بــهــا دولـــيـــا، األمـ

تــعــرضــت فـــي أواخــــــر مــــــارس/ آذار املــاضــي 
إلى أكثر من 37 قذيفة مدفعية وصاروخية. 
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات 
 فريقها استطلع 

ّ
انتهاكات حقوق اإلنسان، إن

ميدانيا املواقع املستهدفة، واطلع على حجم 
التي  املعاناة اإلنسانية واملعيشية الصعبة، 
جبرت 

ُ
تمر بها عشرات األسر النازحة التي ا

ــادرة مــخــيــمــاتــهــا إثــــر قــصــفــهــا من  ــغــ عــلــى مــ
جانب املليشيات باملدافع وقذائف الهاون.

وفقا لعضوة اللجنة الوطنية، إشراق املقطري، 
لــم يــعــد هــنــاك أّي مــكــان آمـــن داخـــل محافظة 
مــــأرب، خــصــوصــا بــعــد االســتــهــداف املباشر 
واملتعمد من قبل الحوثيني للنازحني، الذين 
فّر غالبيتهم من بطش الجماعة في عمران، 
وذمار، وصنعاء، بحثا عن األمان في مناطق 
على  الحفاظ  أو  اإلنسانية  املساعدات  توفر 
أطفالهم من عمليات التجنيد التي يفرضها 
الحوثيون على األطفال القاطنني في مناطق 
الجديد«  »العربي  لـ املقطري  تقول  نفوذهم. 
 االستهداف الحوثي ملخيمات النازحني ال 

ّ
إن

يقتصر على مــأرب والــجــوف فقط، بل هناك 
الساحل  فــي  للمخيمات  ممنهج  اســتــهــداف 

الغربي أيضا في الدريهمي، والخوخة.

اعترضت تيارات إسالمية 
على مسودة قانون الحماية 

من العنف األسري

غادرت 580 أسرة 
نازحة ثالثة مخيمات 

في المناطق الشمالية 
الغربية لمأرب

الــخــيــام وأدوات اإليــــواء وخــزانــات  كبير مــن 
ــا لـــإصـــابـــات  ــ ــــافـ ــاه واملـــــراحـــــيـــــض. وخـ ــ ــيـ ــ املـ
املباشرة، تعرضت 4 نساء لإجهاض، وفقا 
ملصادر حقوقية في ائتاف صنعاء لإغاثة 
اطلعت  لــائــتــاف،  تقرير  وكــشــف  والتنمية. 
عليه »الــعــربــي الــجــديــد« عــن أضــــرار نفسية 
عميقة فــي أوســـاط الــنــازحــني، إذ تعرض 85 
نازحا لإغماء بعد تساقط القذائف بالقرب 
منهم، وأكثر من 2000 نازح لصدمات نفسية.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن املـــخـــاطـــر الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 
النازحني  عــشــرات   

ّ
فــإن تهدد حياتهم،  باتت 

أخرى،   مناطق  إلى  االنتقال  يرفضون  كانوا 
لون املوت على معاناة النزوح املتكرر، 

ّ
ويفض

خــصــوصــا بــعــد املــآســي الــتــي طــاولــت األســر 
الــتــي نــزحــت قبلهم. ويــعــانــي الــنــازحــون في 
مخيمات مأرب ظروفا قاسية بعد إجبارهم 
على التنقل من منطقة إلــى أخــرى بحثا عن 
األمــــــان، فــفــي مــخــيــم املــيــل الــــذي تــأســس في 
منتصف 2018 في الضواحي الغربية ملأرب، 
تحديدًا في الطريق املؤدي إلى دّوار الجوف، 
السكان من محافظة صنعاء  يتحدر غالبية 
من  جميعهم  وفــــروا  مــديــريــاتــهــا،  بمختلف 
ــا ملــــا تـــقـــول مـــصـــادر  ــقـ ــوثـــي، وفـ الـــبـــطـــش الـــحـ

»العربي الجديد«. حقوقية لـ
أمــــا مــخــيــمــا الــخــيــر وتــــواصــــل، فــقــد اســتــمــر 
وصــــول الــنــازحــني إلــيــهــمــا وتــشــيــيــدهــمــا من 
يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 
فــيــهــمــا  الــــنــــازحــــني  بـــعـــض  ويـــنـــحـــدر   ،2020
التي  مـــأرب  ملحافظة  الشمالية  املــنــاطــق  مــن 
وصلت إليها املواجهات خال العام املاضي، 
أمــــا الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــنــهــم، فــيــتــحــدرون 
ــهــــا صــنــعــاء  ــدة عـــلـــى رأســ ــ مــــن مـــحـــافـــظـــات عـ
نزحوا سابقا  قد  كانوا  وعــمــران، وجميعهم 
الــجــوف، قبل أن ينزحوا منها  إلــى محافظة 
لها في  الحوثيني  اجتياح  األخــرى بعد  هي 

مارس/ آذار 2020.
يــقــول أيــمــن عـــطـــاء، وهـــو املـــســـؤول اإلعــامــي 
مأرب  في  لنازحني  إلدارة  التنفيذية  للوحدة 
 الوجهة املقبلة لسكان 

ّ
»العربي الجديد« إن لـ

ــا في  املــخــيــمــات الــثــاثــة الــتــي جــــرى إخـــاؤهـ
ــارس/ آذار املـــاضـــي، ســتــكــون نحو  ــ ـــر مـ أواخــ
مخيم السويداء، وهذا األخير ليس في مأمن 
إلى  عــطــاء،  الحوثية. يشير  القذائف  مــن  كلي 
األزمــة  تفاقم  مــع  النازحني  أعــبــاء كبيرة على 
الــتــدخــات من   حجم 

ّ
أن إلــى  اإلنسانية، الفتا 

 جدًا، 
ً
املنظمات الدولية واألممية، ما زال ضئيا

وال يغطي سوى 60 في املائة من االحتياجات 
الفعلية في الجوانب اإلنسانية كافة. رفضت 
جماعة الحوثيني اإلصغاء للدعوات الدولية 
على  الهجوم  بوقف  تطالبهم  التي  املتكررة 
مدينة مــأرب وعــدم تعريض حياة النازحني 
ــن ذلــــــك، ذهـــبـــت قـــيـــادات  لـــلـــخـــطـــر. عـــوضـــا عــ
حوثية عليا للتقليل من األرقام التي توردها 

نـــازح في  بــوجــود مليون  الــدولــيــة  املنظمات 
ها تضم ما بني 40 ألفا و50 

ّ
مــأرب بادعاء أن

ألــفــا فــقــط. وال يــكــثــرت الــحــوثــيــون بـــاألرقـــام 
مهما كان حجمها، فاملخيمات املتناثرة على 
امــتــداد املــنــاطــق الــغــربــيــة والــشــمــالــيــة ملـــأرب، 
مزاعم  بعد  مشروعة  عسكرية  أهــدافــا  بــاتــت 
ــأرب املـــوالـــي لــلــحــوثــيــني،  ــ ســاقــهــا مــحــافــظ مـ
عــلــي طــعــيــمــان، تــحــدث فــيــهــا عــن اســتــحــداث 
»مرابض للمدفعية« بجواز بعض مخيمات 

النازحني.
دفــعــت الـــتـــطـــورات األخـــيـــرة، حــكــومــة هـــادي، 
إلطـــاق نـــداء استغاثة والــتــحــذيــر مــن كارثة 
إنسانية من جراء موجات النزوح الجديدة، 
وأبلغت وزارة الخارجية في الحكومة املعترف 

المملكة العربية السعودية

صنعاء
اليمن

سلطنة 
عمان

المملكة العربية السعودية

بدأت بعض العراقيات 
في رفع الصوت وكشف 

المسكوت عنه من اعتداءات 
جنسية تقع داخل األسرة، 

وهو ما يتفاعل معه الشارع

بغداد ـ محمود جبار

أطلق ناشطون عراقيون في مدن مختلفة من الباد، 
حملة واســعــة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
هــي األولــــى مــن نــوعــهــا، تــتــنــاول قــضــيــة الــتــحــرش 
اللذين  الجنسي،  االعــتــداء  إلــى  وصـــواًل  الجنسي، 
تتعرض لهما النساء على أيدي أقاربهن، والعادات 
واألعراف التي تمنع كثيرات من كشف ذلك. شارك 
التي  الحملة  في  اجتماعيون  إعاميون وباحثون 
بدأت برسالة من فتاة موجهة إلى ناشطة حقوقية 
من  العــتــداء جنسي  تعرضها  عــن  تتحدث  عراقية 
مــن قبل والدتها  أفـــراد أسرتها، ومنعها  أحــد  قبل 

من التحدث عما تعرضت له.
ــدة مــن بــني أكــثــر الــنــاشــطــات  رغـــد الــســامــرائــي واحــ
الــعــراقــيــات الــتــي القـــت مــنــشــوراتــهــا، بــمــا فيها من 
 واســعــني. تتحدث 

ً
مقاطع فــيــديــو، رواجـــا وتــفــاعــا

الناشطة بثقة عالية عن حاالت عدة لنساء تعرضن 
العتداءات جنسية من قبل أفراد في أسرهن. تلوم 
ــــذي يــعــتــبــر هــــذه الــجــرائــم  الـــســـامـــرائـــي املــجــتــمــع الـ
على  للتكتم  تضطر  الــتــي  األســـرة  لسمعة  مسيئة 
الجريمة وتمنع الفتاة أو املرأة من املطالبة بحقها 
 »التكتم على املجرم« سبب في 

ّ
عبر القضاء. تؤكد أن

استمرار الجريمة وانتشارها وذلك بحجة »الخوف 
 من الضروري توفر 

ّ
من الفضيحة« مشيرة إلى أن

 الفتاة تخاف أن تشتكي 
ّ
»دور إيواء للضحايا، لكن

 املتحرش أو 
ّ
على الجناة لدى القضاء، خصوصا أن

املغتصب هو من نفس األسرة أو البيت، فتقديم أّي 
شكوى يحتاج الى مراجعات لدى الجهات املعنية«. 
املعتدى   نسبة كبيرة من 

ّ
أن إلــى  السامرائي  تلفت 

»لــم يكشفن عن  أفــراد أسرهن  عليهن جنسيا عبر 
 »بعضهن بعمر 6 

ّ
هذه االعتداءات« مشيرة إلى أن

 لهذه الجرائم وفقا للسامرائي، 
ّ

سنوات«. أما الحل
فهو في تفعيل دور اإليــواء، بدعم حكومي، إلعادة 
تأهيل الضحايا، كما إدخال مادة الثقافة الجنسية 
ــراك  املـــحـــدودة فـــي املـــــدارس كـــمـــادة أســاســيــة، وإشــ
املــدارس، مع  النفسيني واالجتماعيني في  الخبراء 
دعم الشباب في سبيل الــزواج، وتبسيط إجــراءات 
ــــدرات،  ــــخـ ــكـــوى والـــتـــحـــقـــيـــق، كـــمـــا مـــكـــافـــحـــة املـ الـــشـ
وتكريس جهود القنوات الرسمية للحكومة في بث 

التوعية املستمرة من التحرش.
مدني  منظمات مجتمع  ــار، تسعى  اإلطــ هــذا  فــي 
النساء  على  الــضــوء  تسليط  إلــى  بــاملــرأة  مهتمة 
املـــضـــطـــهـــدات والـــســـعـــي لــحــمــايــة مــــن يــتــعــرضــن 
أسرهن. وتنشط  لتهديدات، خصوصا من طرف 
»منظمة حرية املرأة« في هذا النوع من املشاريع 

ــرأة. تــقــول ابــتــســام مــانــع،  ــ املــكــرســة لــلــدفــاع عــن املـ
»العربي الجديد«  لـ مسؤوله اإلعــام في املنظمة، 
ــه »بني فترة وأخــرى، تصل الى منظمتنا حالة 

ّ
إن

أو مناشدة من قبل امــرأة تطلب مساعدتها بعد 
اعــتــداء جنسي تعرضت لــه مــن جانب أحــد أفــراد 
أسرتها الذكور«. تشير مانع إلى عدد من األسباب 
التي تدفع الذكور إلى االعتداء على نساء األسرة، 
منها تعاطي املخدرات، والتفكك األسري، مترافقة 
مــع عــدم الــقــدرة على الـــزواج ألســبــاب اقتصادية، 
 »أكثر الحاالت التي ترد إلى املنظمة 

ّ
ها تفيد أن

ّ
لكن

أســاســيــا،  دورًا  واألب  األم  انــفــصــال  فــيــهــا  يــلــعــب 
إذ يخلق االنــفــصــال فــراغــا لــدى أفـــراد األســـرة مع 
ضعف متابعة األوالد تربويا«. وبحسب اطاعها 
على حاالت تعرضت العتداءات جنسية من قبل 
 »مــعــظــمــهــا يقع 

ّ
أفــــراد األســـــرة، تــقــول ابــتــســام إن

املــتــدنــي«.  التعليمي  املــســتــوى  األســـر ذات  داخـــل 
ــأتـــني الـــى   الـــنـــســـاء املـــعـــتـــدى عــلــيــهــن يـ

ّ
تـــتـــابـــع أن

 
ّ
املــنــظــمــة »هـــاربـــات مـــن أســـرهـــن« مــشــيــرة إلـــى أن

مــهــمــة املــنــظــمــة هــنــا تــكــمــن فــي »تــوفــيــر الحماية 
ــــواء والــتــمــكــني االقــتــصــادي، وتــوفــيــر فرصة  واإليـ
عمل أو املساعدة في إكمال التعليم«. تعتقد مانع 
 هو في »إقرار قانون الحماية من العنف 

ّ
 الحل

ّ
أن

األســــري، لــلــحــّد مــن هـــذه الــظــواهــر الــدخــيــلــة على 
املجتمع العراقي«.

في  العراقي  البرملان  إلى  أرسلت  وبحسب مسودة 
 قــانــون الــحــمــايــة من 

ّ
ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 2019، فــــإن

النساء  خصوصا  األســـرة،  يحمي  األســـري  العنف 
والفتيات، من كافة أشكال العنف املبني على النوع 
االجتماعي، ويحّد من انتشاره ويقي منه، ويعاقب 
ر 

ّ
الناتج عنه، ويوف مرتكبيه، ويعَوض عن الضرر 

الــحــمــايــة لــلــضــحــايــا، ويــقــّدم الــرعــايــة الــازمــة لهن 
 القانون 

ّ
ويؤهلهن، ويحقق املصالحة األسرية. لكن

مــا زال ينتظر تــصــويــت الــبــرملــان عــلــيــه، إذ يــواجــه 
 
ّ
اعتراضا من قبل التيارات اإلسامية التي ترى أن

إقرار القانون ال يتماشى مع اإلسام.
بدوره، يعتبر الباحث االجتماعي فؤاد الحمداني، 
 »هناك انفتاحا 

ّ
في حديثه إلى »العربي الجديد« أن

 
ّ

خطيرًا على العالم عبر اإلنترنت، وهو متاح في كل
وقت للجميع. ومن الصعب منع األبناء من متابعة 
املــخــدرات  فــي سلوكهم سلبا. وال ننسى  يــؤثــر  مــا 
املشاكل  مختلف  فــي  الرئيسي  السبب  باتت  التي 
الحبوب  الباد، خصوصا  في  تقع  التي  والجرائم 
وسريعة  التأثير  وقوية  الثمن  رخيصة  املهلوسة 
اإلدمان. وهناك العديد من جرائم االغتصاب والقتل 

وقعت بسبب تعاطي هذا النوع من املخدرات«.

نازحو مأربتحقيق
فرارٌ ألهل المخيمات من قذائف الحوثيين

كوبنهاغن تتجه الستعادة دنماركيتين  وأطفالهما

طريقة تعامل »قسد« 
مع المحتجزات والقّصر، 

تثير قلقًا أمنيًا

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أمني  »تقرير  إلــى تحذير  األمــر  احتاج  ربما 
سري« لتعيد الدنمارك النظر في سياستها 
 )19( ومعظمهم  مواطنيها،  بشأن  املتصلبة 
من األطفال وبضع األمهات، ممن يحتجزون 
في مخيمي الهول والـــروج، بـــإدارة وإشــراف 
مليشيات قوات سورية الديمقراطية »قسد« 
فــي شــمــال شـــرق ســوريــة. أشــــارت الصحافة 
 الــتــقــريــر االســتــخــبــاري 

ّ
الــدنــمــاركــيــة، إلـــى أن

الــوســط، التي لم يختلف  دفــع حكومة يسار 
ــادة مــواطــنــيــهــا  ــعــ ــتــ مـــوقـــفـــهـــا الـــــرافـــــض الســ
ــن الـــيـــمـــني املـــتـــشـــدد،  الـــصـــغـــار واألمـــــهـــــات عــ
إلـــى عــقــد »اجــتــمــاع عــاجــل ملــمــثــلــي األحــــزاب 
البرملانية، ملناقشة تسريع استعادة سيدتني 
دنماركيتني )من اإلثنية الدنماركية وليستا 
التقرير  أطفالهما«.  أصــول مهاجرة( مع  من 
الذي أشرف على إعداده جهاز االستخبارات 
الــعــســكــريــة، املــــســــؤول عـــن األعــــمــــال األمــنــيــة 
خــارج الــحــدود، جــاء بمثابة »صــّب مــاء بارد 
عــلــى رأس الــحــكــومــة«، وفــقــا ملــا ذهــبــت إليه 
األمني  التقرير  قّيم  »بيرلنغسكا«.  صحيفة 
ــفــــال، ومنهم  مــخــاطــر بــقــاء الــســيــدتــني واألطــ
الــرابــعــة ســبــق أن أثــيــرت قضيتها  طفلة فــي 
ــهــا 

ّ
بــســبــب تــوصــل خـــبـــراء عــلــم نــفــس إلــــى أن

ــراض  ــل عـــاجـــل بــســبــب أمــ ـ
ّ

ــى تـــدخ بــحــاجــة إلــ
نــفــســيــة خــطــيــرة أصــيــبــت بـــهـــا، مـــن دون أن 
ــب السياسيني 

ّ
يــحــرك ذلـــك ســاكــنــا فـــي تــصــل

برفض تحّمل مسؤولية إنقاذها من معسكر 
بــات صيته محليا يثير جــداًل  الـــذي  الــهــول، 

وغضبا على وسائل التواصل االجتماعي.
ويقود اليمني املتطرف حملة دعائية وجدها 
كــثــيــرون »مــقــززة ومــثــيــرة لــاشــمــئــزاز«، حني 
ــــزب الــشــعــب الـــدنـــمـــاركـــي«:  ــادة »حـ ــ تـــســـاءل قـ
 مــن حمل 

ّ
»هــل هـــؤالء دنــمــاركــيــون؟ ليس كــل

جوازًا يعتبر دنماركيا، بل هؤالء إرهابيون«. 
وعــلــى الــرغــم مــمــا تسبب بــه ملصق الــحــزب 
مـــــن عــــاصــــفــــة نـــــقـــــاش، لـــــم يــــتــــراجــــع رئـــيـــس 
مشاركته  عــن  دال،  ثـــول  كريستيان  الــحــزب، 
 
ّ
واإلصــرار على ربط األطفال باإلرهاب. وألن
»إثــنــيــا«،  بدنماركيتني  اآلن  تتعلق  القضية 
 اتــهــامــات »الــخــيــانــة الــوطــنــيــة« مــا زالــت 

ّ
فـــإن

ــاب الـــشـــعـــبـــوي  ــطــ ــخــ هـــــي املـــهـــيـــمـــنـــة عـــلـــى الــ
ــاط جــنــســيــة  ــقــ ــإســ الــــــــذي يـــطـــالـــب أســـــاســـــا بــ
ـــ19 وأمــهــاتــهــم. ويــطــالــب الــيــســار  ــ ــفـــال الـ األطـ
ــاركـــي، ومــنــظــمــات حــقــوقــيــة مــحــلــيــة،  ــمـ ــدنـ الـ
في  الفنلندي«  »املــثــال  كوبنهاغن  بانتهاج 
»محاسبة  باعتبار  واألطفال،  األمهات  جلب 
ــلــــي لــتــبــيــان  األمــــــهــــــات أمــــــــام الــــقــــضــــاء املــــحــ
إلــى معاقل تنظيم داعــش،  حيثيات سفرهن 
في  ملساعدتهم  للصغار  الرعاية  تقديم  كما 
الــتــأقــلــم مــجــددًا مــع الــحــيــاة، بـــداًل مــن تركهم 
اكتساب مواقف  عرضة للصدمات واحتمال 
مــتــطــرفــة ضــد املــجــتــمــعــات الــتــي تــرفــضــهــم«، 

وفقا ألحـــزاب »الــائــحــة املــوحــدة« و»الشعب 
االشتراكي« اليساريني، و»راديكال فينسترا« 
من يسار الوسط، في مواقف جماعية خال 
ــي، وتــــهــــدد بــســحــب  ــاضــ ــوع املــ ــبــ نـــهـــايـــة األســ
األغلبية البرملانية عن حكومة رئيسة الوزراء 
الستعادة  تستجب  لم  إذا  فريدركسن،  ميتا 

املواطنني قبل الصيف.
ومـــع تــزايــد الــضــغــوط الشعبية واإلعــامــيــة 
والسياسية على حكومة يسار الوسط، يبدو 
مضافا  العسكرية،  االســتــخــبــارات  تقرير   

ّ
أن

املدنية،  أخــرى من االستخبارات  إلى تقارير 
يقدم طوق نجاة لورطة حكومة كوبنهاغن، 

ــاد ســيــاســتــهــا املـــتـــشـــددة  ــقـ ــتـ الـــتـــي وصـــــل انـ
الدولية،  العفو  مثل  حقوقية،  منظمات  إلــى 
الــتــي نــشــرت إعــانــات كــبــيــرة عــلــى الــطــرقــات 
تــنــدد بــتــخــلــي الـــدنـــمـــارك عـــن مــســؤولــيــاتــهــا. 
 طـــريـــقـــة تـــعـــامـــل »قـــســـد« 

ّ
ــــح أن ــــواضـ فـــمـــن الـ

مـــع املــحــتــجــزات والـــقـــّصـــر، تــثــيــر قــلــقــا أمنيا 
مــن تــعــزيــز الــجــنــوح نــحــو الــتــطــرف أكــثــر، ما 
يصّعب، بمرور الوقت، املعالجة على الطريقة 

الدنماركية.
 قضية مــراهــق دنــمــاركــي األصـــل، 

ّ
ويــبــدو أن

وهـــو ابـــن إحــــدى الــســيــدتــني، تــثــيــر مــخــاوف 
نقله من جانب »قسد« إلى ما يسمى »وحدة 
ــزع مـــيـــول الـــتـــطـــرف« الـــتـــابـــعـــة لـــهـــا، وهـــي  ــ نـ
ــاب مــتــخــصــصــني فــي  طـــريـــقـــة ال تــثــيــر إعــــجــ
علمي االجتماع والنفس، وتثير شكوكا في 
من  الشكوك  توالي  بعد  العكسية،  نتائجها 
طريقة تــصــّرف »قــســد« مــع الــنــســاء والقّصر 
انتقادات  وهناك  األوروبــيــة.  الجنسيات  من 
ــعــــراض الـــقـــائـــمـــني عــلــى  ــتــ كـــثـــيـــرة لـــشـــكـــل اســ
ــول لــلــمــحــتــجــزيــن عــلــى  مــخــيــمــي روج والــــهــ
هم 

ّ
وســائــل اإلعــــام، وتــقــديــم األطــفــال على أن

ــتـــطـــرفـــون«، مـــا يـــعـــزز الــــصــــورة الــنــمــطــيــة  »مـ
التي يستغلها اليمني املتطرف األوروبي عن 
القّصر الذين ال تحترم بعض وسائل اإلعام 
هم أطفال وليس لهم ذنب في 

ّ
أن خصوصية 

اليسار واملختصون  خــيــارات األهـــل. ويــؤكــد 
الدنماركيون، كما السويديون والفنلنديون، 
 مــن غــيــر الــجــائــز تحميل الــصــغــار ذنــوب 

ّ
أن

لم يختاروا  الصغار  أهاليهم »فهؤالء  ميول 
ــــوالدة فــي مــنــاطــق داعـــــش«، كما  الــســفــر أو الـ

يجمع هؤالء.
التقييم األمني ملخاطر تهديد الدنماركيتني 
ــة  ــومـ ــكـ ــحـ هــــــو مــــــا جــــــــرت مـــنـــاقـــشـــتـــه بــــــني الـ
واألحزاب البرملانية، نهاية األسبوع املاضي. 
ــود مـــخـــاطـــر مــنــهــمــا،  ــ ــــدم وجــ عـــلـــى خــلــفــيــة عـ
الدنماركيات  النساء  تقييم  العكس من  على 
أفكارًا  »يحملن  اللواتي  األخــريــات،  الخمس 
مــتــطــرفــة«. وتـــحـــاول الــحــكــومــة اإلســـــراع في 
عاما   13 البالغ  الطفل  قبل فصل  إخراجهما 
عن والدته »ما يضعه في خطر وشيك باسم 
إزالة التطرف«، وفقا لصحيفة »بيرلنغكسا« 

الثاثاء املاضي.
ــيــــف كـــانـــت  ــنـــســـى كــــثــــيــــرون كــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ربـ
الــقــرن املاضي  املـــدارس وقوانينها فــي 
فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة. في 
هـــــذا اإلطـــــــــار، يـــعـــرض مـــوقـــع »ريــــــدرز 
دايجست« بعضا مما كان عليه الحال 
في ذلك الوقت. مطلع القرن املاضي، لم 
تكن هناك فرص متساوية أمام األطفال 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ لـــالـــتـــحـــاق بــــــاملــــــدارس فـ
ــام 1910،  املــتــحــدة األمـــيـــركـــيـــة. وفــــي عــ
التاميذ  مــن  العظمى  الغالبية  كــانــت 
أفريقي يعيشون  أصــل  األميركيني من 
فــــي الـــجـــنـــوب، وكــــانــــت املــــــــدارس أكــثــر 
فقرًا مما كانت عليه في الشمال. وكان 
الجنوب  في  الدراسة  متوّسط سنوات 
121 يوما فقط، ولــم تكن هناك قوانني 
إلى  أطفالهم  إرســـال  األهــل على  تجبر 
املدارس. وكانت رواتب املعلمني السود 
قليلة جــدًا أيضا، كما أن عــدد املــدارس 
الثانوية الحكومية الخاصة بالتاميذ 
األميركيني من أصل أفريقي كانت قليلة 
ومتباعدة. وقبل عام 1910، كان 51 في 
املــائــة فقط مــن األطــفــال الــذيــن تــتــراوح 
بــني 5 و19 عاما يذهبون  مــا  أعمارهم 
إلى املدرسة. وبحلول عام 1910، ارتفع 
الرقم إلــى 59 في املائة. وكانت األرقــام 
أقــل بنحو 20 في املائة للتاميذ ذوي 
ــد الــتــحــق  ــ الـــبـــشـــرة غـــيـــر الـــبـــيـــضـــاء. وقـ
ــة  ــاملــــدرســ ــيــــذ بــ ــتــــامــ ــم هـــــــــؤالء الــ ــظـ ــعـ مـ
اللغة  أساسيات  م 

ّ
لتعل سنوات  لبضع 

اإلنــكــلــيــزيــة األســاســيــة والــريــاضــيــات. 
يــشــار إلــــى أنــــه فـــي عــــام 1900 كــــان 11 
في املائة فقط من التاميذ في املرحلة 

الثانوية مسجلني في املدرسة.
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
األطــفــال  كــانــت عمالة  العشرين،  الــقــرن 

فــي املـــزارع واملـــدن شائعة جــدًا، لدرجة 
أن العديد من الواليات أصدرت قوانني 
والــثــانــوي  االبــتــدائــي  التعليم  لتوفير 
مساء. ونقل عن أحد مسؤولي املدارس 
ــداء ألنـــه  ــ ــعـ ــ ــوا سـ ــ ــانـ ــ ــه إن األهـــــــل كـ ــولــ قــ
بـــات يمكن ألطــفــالــهــم االلــتــحــاق أخــيــرًا 
بــاملــدارس من دون االضــطــرار إلــى ترك 

العمل في املزرعة أو غير ذلك. 
وفي القرن التاسع عشر، كان التاميذ 
يــطــردون من املــدرســة في حــال أســاؤوا 
الــتــصــرف، أو ُيــصــفــعــون أو يــضــربــون 
بــاملــســطــرة أو يـــجـــلـــدون. وعــلــى الــرغــم 
مـــن أن الــعــقــوبــة الــبــدنــيــة مــمــنــوعــة في 
املدارس اليوم، إال أنها ما زالت قانونية 
ــن بــيــنــهــا  ــ ــــي 19 واليــــــــة جـــنـــوبـــيـــة، مـ فـ

لويزيانا وجورجيا وأركنساس.
وفي القرن التاسع عشر وأوائــل القرن 
الـــعـــشـــريـــن، لـــم تــكــن هـــنـــاك مـــواصـــات 
عامة، كما لم تكن املدارس تؤمن وسائل 
الريفية،  املناطق  وفي  لتاميذها.  نقل 
مدارسهم  إلــى  يــذهــبــون  التاميذ  كــان 
ــــي حــــــال كـــانـــت  ــرًا عـــلـــى األقــــــــــدام فـ ــيــ ســ
يعتمد  بينما  نسبيا،  قــريــبــة  املــــدارس 
آخـــــــرون عـــلـــى األحـــصـــنـــة أو الـــعـــربـــات 
ــر الــقــرن التاسع  الــصــغــيــرة. وفـــي أواخــ
عــشــر، كـــان الــعــام الـــدراســـي عــبــارة عن 
خمسة أشهر فقط، ألن األهل في حاجة 
إلــى أوالدهــم ملساعدتهم خــال مواسم 
الــحــصــاد. وفــي أوائـــل الــقــرن العشرين، 
فـــرض الــقــانــون تــعــلــيــم األطـــفـــال، وبـــدأ 
إال  الحكومية.  املـــدارس  املزيد من  بناء 
أن األطفال في املناطق الريفية غالبا ما 
في فصلي  املدرسة  يغيبون عن  كانوا 

الربيع والخريف.
)ربى أبو عمو(

كيف كانت مدارس أميركا 
في القرن الماضي؟

)Getty /مدرسة قديمة تحّولت إلى متحف في أميركا )جون ج.فولر

زهير هواري

سّن  إلــى  بالوصول  الطفولة  مرحلة  نهاية  »يونيسف«  منظمة  تحدد 
 من يصل إليها يخرج من هذا الطور إلى 

ّ
الثامنة عشرة، ما يعني أّن كل

ها من أكثر املجتمعات 
ّ
مرحلة الشباب. واملعروف عن املنطقة العربية أن

فتوة، فنحو ثلثي السكان هم دون الخامسة والعشرين عاما، خاف 
املجتمعات املتقدمة األكثر شيخوخة. الفئة العمرية التي ترتاد املدارس 
واملعاهد املهنية والجامعات كان تعدادها أكثر من 83 مليون نسمة، 
 مــا رافـــق انــتــشــار وبــاء 

ّ
عــربــيــا، وهـــي األكــثــر عــرضــة ملــضــاعــفــات كـــل

كورونا من تباعد اجتماعي وإقفال للمدارس ودور السينما واملسارح 
واألماكن العامة. وال شك في أّن هناك انعكاسات بالغة األهمية على 
ا كانت هذه 

ّ
هذه الفئة العمرية سواء أكانت منخرطة في التعليم أم ال. ومل

الفئة العمرية هي األكثر دينامية فقد كانت قوام حركات التمرد التي 
شهدتها املنطقة. وبقاؤها أسيرة جدران املنازل قاد إلى تعمق أزمتها 
من جوانبها املتعددة، خصوصا أّن املدرسة واملعهد والجامعة كانت 
وتتفاعل  الجنسني،  من  أقرانها  مع  فيها  تلتقي  لها  متنفس  بمثابة 

معهم ومع الهيئة التعليمية.
ــة أعـــدهـــا تــحــالــف مــيــثــاق الــشــبــاب فـــي الــعــمــل اإلنــســانــي،  ــ وفـــي دراسـ
الدولية للصليب األحمر والهال األحمر، ومنظمة  املكّون من الحركة 
األمم  مبعوث  ومكتب  لاجئني،  النرويجي  واملجلس  كــور«  »ميرسي 
املتحدة للشباب، واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الاجئني، 
للسكان،  املــتــحــدة  األمـــم  للطفولة، وصــنــدوق  املــتــحــدة  األمـــم  ومنظمة 
الصحة  ومنظمة  والشباب،  لألطفال  العليا  املتحدة  األمــم  ومجموعة 
العاملية، ومنظمة طفل الحرب - هولندا، ظهر أّن الجائحة أدت إلى إبعاد 
أكثر من 90 في املائة من املتعلمني في العالم عن املدارس والجامعات. 
وهذا االنقطاع الطويل عن التعليم له مضاعفاته وعواقبه بما يتجاوز 
الــعــمــلــيــة الــتــعــلــمــيــة إلـــى فـــقـــدان الــثــقــة بــاملــســتــقــبــل والـــرعـــايـــة الصحية 
إلى  والوصول  الدعم  الشباب من  التسرب، وحرمان   وزيــادة معدالت 

املوارد االجتماعية.
ما إلى نوع مختلف 

ّ
البقاء في املنازل ال يعني عدم التعرض للمخاطر، إن

منها، ففيما كانت املخاطر خارجها، باتت مع العزل داخلها من خال 
اإلدمان املرضي على وسائل التواصل، وما تعرضه شبكات اإلنترنت 
والجرائم اإللكترونية واملضايقات املختلفة. وتتوقع الدراسة أن يؤدي 
الشباب  التي يبنيها  الدعم  إلى تآكل شبكات  الطويل والعزلة  الحبس 
 عليهم، ما يقود 

ً
مع بعضهم، ال سيما أّن أعباء التعليم باتت أشد ثقا

إلى القلق واإلحباط. وقد ثبت أّن التعلم عن ُبعد هو أيضا محرك لعدم 
فقد كشفت  الجنسني،  بني  والجندري  الدولي  الصعيد  على  املساواة 
الدراسة أّن الفتيات والشابات يحصلن على فرص وصول أقل نسبيا 

إلى التكنولوجيا الرقمية.
)أكاديمي وباحث(

نحن الشباب لنا »الـ...«؟

أكاديميا

النازحين،  مخيمات  إلدارة  التنفيذية  الوحدة  عن  صــادرة  تقارير  أشــارت 
وهي مؤسسة حكومية )تابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
الحوثيون  شنه  الذي  والصاروخي  المدفعي  القصف  أّن  إلى  هــادي(، 
على مخيمات مأرب، منذ يناير/ كانون الثاني 2020 حتى نهاية مارس/ آذار 

الماضي، أدى إلى إغالق 27 مخيمًا، وتهجير أكثر من 238 ألف نازح.

تهجير أكثر من 238 ألفًا

من شتات إلى آخر في مأرب )فرانس برس(

ال للصمت )حسين فالح/ فرانس برس(

ما ذنب األطفال؟ )دليل سليمان/ فرانس برس(

Thursday 1 April 2021 Thursday 1 April 2021
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حقيبة ظهر ذكية 
ترشد المكفوفين

يــعــمــل الــبــاحــثــون فـــي مــخــتــبــر الـــذكـــاء 
جورجيا  لجامعة  التابع  االصطناعي 
األمـــــيـــــركـــــيـــــة، عــــلــــى تــــطــــويــــر حــقــيــبــة 
ظــهــر ذكـــيـــة يــمــكــنــهــا إرشـــــاد وتــوجــيــه 
المكفوفين أثناء السير من دون الحاجة 
إلى االعتماد على كلب مدرب أو عصا، 
وذلك من خالل االعتماد على نظام قادر 
على تحديد إشارات المرور والممرات 
ــــة وغـــيـــرهـــا مــن  ــفـ ــ الــمــتــقــاطــعــة واألرصـ
الحقيبة  وتحتوي  الشائعة.  العوائق 
على حاسوب صغير ُمصمم لتشغيل 
االصطناعي  الذكاء  على  يعتمد  نظام 
ــيــــرات الـــُمـــثـــبـــتـــة عــلــى  ــامــ ــكــ لــتــمــكــيــن الــ
العوائق  المستخدم من تحديد  سترة 
باإلنسان  المحيطة  واألبــعــاد  والعمق 
ــام الــفــريــق الــبــاحــث  أثـــنـــاء الــحــركــة. وقــ
التعرف  مــن  لتمكينه  النظام  بتدريب 
المختلفة،  والتضاريس  المعالم  على 
ــثـــل األرصـــــفـــــة ومـــخـــتـــلـــف الــمــطــبــات  مـ

الموجودة في المدن الُمزدحمة.
بــتــقــنــيــة  تـــعـــمـــل  وتــــقــــوم ســـمـــاعـــة أذن 

ــــوث بـــــــإرســـــــال الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــــوتـ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
واإلرشادات الصوتية إلى المستخدم، 
ويـــــتـــــم تـــشـــغـــيـــل مـــخـــتـــلـــف األجـــــهـــــزة 
الُمدمجة في الحقيبة بواسطة بطارية 

تعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات.
ــــى تــطــويــر  وتـــطـــمـــح بـــحـــوث عــــديــــدة إلـ
تقنيات من شأنها أن تعيد األمل ألكثر 
مـــن 36 مــلــيــون مــكــفــوف حـــول الــعــالــم، 
منها شركة »وي واك« البريطانية التي 
تعمل عــلــى تــطــويــر عــصــا ذكــيــة يمكن 
وضعاف  المكفوفين  مــن  استخدامها 
البصر. وتتميز بقدرتها على اكتشاف 
باالعتماد  الخطرة  واألماكن  المطبات 
عــلــى الـــمـــوجـــات فــــوق الــصــوتــيــة. كما 
الهاتف  يمكن ربطها مع تطبيق على 

الذكية بواسطة تقنية البلوتوث.

مالبس ذكية لتحليل 
الحركة ومراقبة الصحة

يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فــــي مــخــتــبــر عــلــوم 
الحاسوب والذكاء االصطناعي التابع 
للتكنولوجيا  لمعهد ماساتشوستس 
عــلــى تــطــويــر مــالبــس ذكــيــة تستخدم 
ــار حـــركـــة  ــعــ ــتــــشــ ــة الســ ــ ــــاصـ  خـ

ً
ألـــــيـــــافـــــا

الــشــخــص عــن طــريــق الــلــمــس. ويطمح 
الــبــاحــثــون إلـــى اســتــخــدام هـــذا الــنــوع 
الرياضيين  تــدريــب  فــي  التقنيات  مــن 
الــعــالمــات  ومــراقــبــة  تأهيلهم،  وإعــــادة 
الــحــيــويــة لــإنــســان دون الــحــاجــة إلــى 
لـــمـــس مــــن يـــرتـــديـــهـــا ومـــراقـــبـــة صــحــة 
المقيمين في مرافق الرعاية، إذ يمكنها 
كان  إذا  مــا  تحديد  المثال  على سبيل 
شخص ما قد سقط أو فقد وعيه. وقام 
ماساتشوستس  معهد  في  الباحثون 
ــتـــطـــويـــر مــجــمــوعــة  لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـ
مــن الــمــالبــس الــمــصــنــوعــة بــاســتــخــدام 
هـــذه األلـــيـــاف، بــمــا فـــي ذلـــك الـــجـــوارب 

ــة مــن  ــيــ ــازات والــــســــتــــرات الــــواقــ ــ ــفـ ــ ــقـ ــ والـ
التي  الــجــوارب  وتستطيع  الــرصــاص. 
بالحركة  التنبؤ  على  الفريق  صممها 
الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الـــمـــســـتـــخـــدم، وذلــــك 
التي  اآللــي  التعلم  بفضل خوارزميات 
ودراســـة  بــاســتــمــرار  التعلم  لــهــا  تتيح 
طـــريـــقـــة حـــركـــة الـــمـــســـتـــخـــدم. وتــتــمــيــز 
القفازات المصنوعة من األلياف الذكية 
بقدرتها على تحديد نوع األشياء التي 
تلمسها، بينما يمكن للسترة التعرف 
عـــلـــى وضـــعـــيـــة مـــرتـــديـــهـــا، والـــنـــشـــاط 
الـــذي يــقــوم بــه المستخدم.  الــريــاضــي 
كما يمكن للمالبس تحديد ما إذا كان 
الــشــخــص الـــــذي يــرتــديــهــا يــجــلــس أو 

يمشي أو يقوم بأعمال معينة.

ترانزستور نانوي يبقى باردًا مع تيار عال

ــركـــة ســـامـــســـونـــغ عــــن الــجــيــل  كــشــفــت شـ
العشوائي  الوصول  الخامس من ذاكــرة 
DDR، وهو الجيل الذي يوفر سعة أكبر 
مــقــارنــة مـــع الــجــيــل الـــرابـــع، كــمــا يتميز 
ة الـــبـــيـــانـــات،  بـــســـرعـــة كـــبـــيـــرة فــــي قــــــــراء
تطبيقات  لتشغيل  مثاليا  يجعله  مما 
االصطناعي  والــذكــاء  الفائقة  الحوسبة 

والتعلم اآللي.
وتــبــلــغ ســعــة الــشــريــحــة الـــجـــديـــدة 512 
غــيــغــابــايــت، وتـــوفـــر ســـرعـــة تــصــل إلــى 
أكــثــر  الــثــانــيــة – أي  فـــي  7200 مــيــغــابــت 
أول  تعد  كما   .DDR4 مــن ضعف سرعة
 HKMG وحدة تستخدم تقنية املعالجة

التي طورتها شركة إنتل األميركية.
وهـــــي   -  JEDEC مــــنــــظــــمــــة  وقــــــــامــــــــت 
مــنــظــمــة مـــســـؤولـــة عـــن تــحــديــد مــعــايــيــر 
اإللــكــتــرونــيــات الــدقــيــقــة الــتــي تطلق في 
األسواق- سنة 2018 باإلعالن عن الجيل 
الخامس من  ذاكرة الوصول العشوائي 
DDR التي تتميز بعرض نطاق ترددي 
وكــثــافــة أفــضــل واســتــهــالك أقـــل للطاقة 
إلى  باإلضافة  السابق،  بالجيل  مقارنة 
احـــتـــوائـــهـــا عــلــى واجـــهـــة خـــاصـــة تتيح 

للمستخدم التحكم في األداء والطاقة.

ــات والـــســـعـــة  ــرعــ ــســ ــة إلــــــى الــ ــ ــافـ ــ ــــاإلضـ وبـ
الشريحة  “إن  سامسونغ:  قالت  العليا، 
تــســتــخــدم طـــاقـــة أقــــل بــنــســبــة %13 من 
 ،HKMG بتقنية املـــزودة  الــوحــدات غير 

وهي مثالية ملراكز البيانات.
الــذاكــرة الجديدة  وأكــدت شركة إنتل أن 
 Xeon ســتــكــون مــتــوافــقــة مــع مــعــالــجــات
دمجها  يتم  أن  املــرتــقــب  ومــن   ،Scalable

في حواسيب سنة 2022.

قامت أغلب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا خالل السنوات األخيرة بالكشف 
ستخدم وقياس املؤشرات 

ُ
عن ساعات وأســاور رياضية قادرة على مراقبة صحة امل

الحيوية، مثل نبضات القلب وضغط الدم. وفي هذا السياق، تسعى بعض األبحاث 
إلى تطوير أجهزة قابلة لالرتداء يمكنها مراقبة الصحة النفسية لإنسان وقياس 
مستويات التوتر، حيث تمكن باحثون من املعهد امللكي للتقنية في استوكهولم من 
تطوير ساعة ذكية قادرة على قياس مستويات التوتر ومدى االنفعاالت العاطفية 

عند اإلنسان، وذلك من خالل تحليل اإلشارات الكهربائية التي ُيصدرها الجلد.
وفي دراسة جديدة، يعمل الباحثون في “جامعة بيتسبرغ” األميركية على تطوير 
ويزيل  االسترخاء  مرتديه جرعة من  يمنح  لــالرتــداء على هيئة ســوار  قابلة  تقنية 
التوتر، إذ يعمل الجهاز على إرسال موجات صوتية منخفضة التردد غير مسموعة 
إلى »الجهاز العصبي السمبثاوي«، وهو أحد أجزاء الجهاز العصبي الذي يتحكم 
الهرمونات مثل هرمون  إفـــراز بعض  التي تعمل على  الجسم  أعــضــاء  فــي عــدد مــن 

األدرينالني والنورأدرينالني.
العصبي  الجهاز  اإلنــســان يصدر  فــي حالة توتر  أنــه  إلــى  الباحث  الفريق  وتــوصــل 
اإلنــســان جــزءًا كبيرًا  الــذي يمنح  هــرمــون »نورإبينفرين«،  بــإفــراز  أمــرًا  السمبثاوي 
. ويعمل 

ً
من االنتباه واليقظة، مما يجعل مسألة االسترخاء أو النوم أمرًا مستحيال

السوار على إطالق موجات تجعل الجهاز العصبي يفهم أن مصدر الضغط والتهديد 
قد زال، مما يساعد على ارتخاء الجسم.

وخالل التجارب األولية نجح السوار الذي أطلق عليه اسم Apollo Neuro في مساعدة 
السوار  الباحثون بارتداء  التركيز والنوم بشكل أسهل. ويوصي  املستخدمني على 
ملدة ساعتني على األقل خالل اليوم، ويمكن إطفاؤه وتشغيله بواسطة تطبيق يعمل 

على الهواتف الذكية.

عالم المعلوماتية صناعات مستقبلية

ذاكرة »رام« ذات سعة كبيرة

سوار ذكي يزيل التوتر

هشام حدانة

طورت جامعة لوزان السويسرية 
مـــن  جـــــــديـــــــدا  نـــــمـــــوذجـــــا   EPFL
الطريق  مــا يمهد  الــتــرانــزســتــور، 
ة  لــتــصــنــيــع مـــحـــوالت كــهــربــائــيــة ذات كــفــاء
أكبر لتطبيقات الطاقة العالية. ومن دونها، 
ــا، إذ تعمل  ســتــفــقــد الــكــهــربــاء مــعــظــم قـــواهـ
الكمبيوتر  أجــهــزة  تشغيل  عــلــى  املـــحـــوالت 
بإمدادها  التلفزيون  أجهزة  أو  األضـــواء  أو 

بالكمية املناسبة من الجهد والطاقة. 
كما تقوم بتحويل التيار املتردد من مكابس 
الخالط  لتشغيل  تيار مستمر  إلــى  الحائط 
أو تسخني جهاز تحميص الخبز. إال أن هذه 
األجهزة تهدر ما يصل إلى 20% من الطاقة 

في عملية التحويل.
تــــحــــتــــوي املـــــــحـــــــوالت الــــكــــهــــربــــائــــيــــة عــلــى 
ترانزستورات الطاقة، وهي عناصر تتكون 
ــاه املــــوصــــالت مــصــمــمــة لــتــتــحــمــل  ــبــ مــــن أشــ

المحوالت الكهربائية 
تسبب خسائر في 

الطاقة، إما في السيارات 
الكهربائية أو التركيبات 

الكهروضوئية

شــدة تــيــار عــالــيــة، وهــي املــكــون الـــذي سعى 
إلـــــى تــحــســيــنــه.   EPFL ــن جـــامـــعـــة فـــريـــق مــ
ــــي مــجــلــة  وتــــــم نـــشـــر مـــلـــخـــص أبـــحـــاثـــهـــم فـ
تصميم  أعـــادوا  حيث   ،Nature Electronics
الــتــرانــزســتــور كــلــيــا بــهــدف تــقــلــيــل خــســائــر 
تطبيقات  يناسب  مــا  وهــو  الطاقة،  تحويل 

الطاقة العالية.
في  مشكلة  أكبر  الكهربائية  املقاومة  وتعد 
املحوالت، وهي سبب فقدان الطاقة في شكل 
تــبــديــد لـــلـــحـــرارة. ويـــقـــول الــبــاحــث إلــيــســون 
لــلــدراســة ومدير  املــشــارك  املــؤلــف  ماتيولي، 
تصبح  »املــشــكــلــة   :EPFL فـــي   POWERlab
العالية،  الــطــاقــة  مــع تطبيقات  أهــمــيــة  أكــثــر 
أشباه  ملكونات  الطاقوي  الجهد  زاد  فكلما 
املوصالت، زادت مقاومتها، ما ينعكس في 
للسيارات  التشغيلية  االســتــقــاللــيــة  تقليل 
الكهربائية أو تقويض أداء أنظمة الطاقات 

املتجددة«.
ــيـــســـون مـــاتـــيـــولـــي بــتــطــويــر  وقــــــام فـــريـــق إلـ
الطاقة  ترانزستور يقلل بشكل كبير فقدان 
الــعــالــيــة. إذ تمكن أفــــراد الــفــريــق مــن خفض 
نــصــف مــقــاومــة املـــكـــون الــقــيــاســي مـــع شــدة 
تيار كهربائي يزيد عن 1000 فولت، بدمج 

أفكار تكنولوجية مختلفة.
دارة  تــأســيــس  فـــي  األول  االبـــتـــكـــار  وتــمــثــل 
لتوزيع  قنوات  عــدة  منها  تتفرع  كهربائية 
تــدفــق الــتــيــار الــكــهــربــائــي، مــا يشبه تــوزيــع 
السريعة  الطرق  املــرور عبر مــســارات  حركة 
لــتــجــنــب االخـــتـــنـــاقـــات، حــيــث يــــؤدي تــوزيــع 

التيار الكهربائي عبر القنوات املتعددة إلى 
منع ارتفاع درجة الحرارة. وثانيا، استخدم 
ــا نـــانـــويـــة مــصــنــوعــة من  الــبــاحــثــون أســـالكـ
الغاليوم، وهي مــادة شبه موصلة،  نيتريد 
تم تصنيعها على شكل قمع، ويبلغ قطرها 
مــا يــقــارب 15 نــانــومــتــرا، مــا يمنحها قــدرة 

تيار كهربائي يزيد عن 1000 فولت  تحمل 
دون تلف. وتسمح القنوات املتعددة بزيادة 
تدفق اإللكترونات، كما يعزز هيكل األسالك 
النانوية مرونة النظام، ما يسمح له بتحمل 
تيارات كهربائية عالية بما يكفي لتشغيل 

تطبيقات الطاقة العالية.

أحمد ماء العينين

البيانات داخــل الحمض  تعد تقنية تخزين 
ـــن الـــحـــلـــول الـــتـــي يـــعـــول عــلــيــهــا  ــــووي مـ ــنـ ــ الـ
على  قــادرة  تخزين  وسائل  لتوفير  الخبراء 
اســتــيــعــاب الــكــم الــهــائــل مـــن الــبــيــانــات على 
أن تبلغ  املرتقب  مــن  اإلنــتــرنــت، حيث  شبكة 
الـــعـــاملـــيـــة 175 زيــتــابــايــت  الـــبـــيـــانـــات  كــمــيــة 

)تريليون غيغابايت( بحلول 2025.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، يــعــمــل الـــبـــاحـــثـــون فــي 
جامعة كولومبيا على تطوير تقنية جديدة 
لتخزين الــبــيــانــات داخـــل الــحــمــض الــنــووي 
لــلــكــائــنــات، وحــســب الـــدراســـة الــتــي نشرتها 

الباحثون  توصل  العلمية،  “نيتشر”  مجلة 
داخــل  الــبــيــانــات  لتخزين  فعالة  طريقة  إلــى 

الحمض النووي للبكتيريا.
واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون تــقــنــيــة »كــريــســبــر« 
الــجــيــنــات عــن طــريــق ربـــط وتحرير  لتعديل 
الــنــووي  الحمض  فــي  الــجــديــدة  التسلسالت 
حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن تــخــزيــن الـــبـــيـــانـــات في 
تحويل  خــالل  مــن  وذلـــك  النشطة،  الجينات 
تسلسل  مــن  تتكون  الــتــي  الرقمية  البيانات 
0 و1 إلى كود عضوي، وذلك بإعادة ترتيب 

املجموعات األربعة للجزيء الحمضي.
ــكـــن الـــفـــريـــق الـــبـــاحـــث مــــن تــشــفــيــر 72  ــمـ وتـ
ــدة لــقــيــاس الــبــيــانــات الــرقــمــيــة( من  بــت )وحــ

البيانات في مجموعة من الخاليا البكتيرية، 
ــذا الـــصـــدد يـــقـــول »هــــاريــــس وانـــــج«،  ــي هــ وفــ
رئــيــس فــريــق الــبــحــث: »بــالــطــبــع 72 بــت هي 
بداية  لكنها  البيانات،  مــن  جــدًا  قليلة  كمية 
جـــيـــدة«. وتــعــتــبــر هـــذه الــطــريــقــة مكلفة جــدًا 
في الوقت الحالي، إذ بلغت تكلفة تخزين 1 
دوالر،   3500 قــرابــة  البيانات  مــن  ميغابايت 
كما أن سرعة كتابة وقراءة البيانات بطيئة 

جدًا مقارنة مع طرق التخزين الحالية.
وتـــعـــد تــقــنــيــة الــتــخــزيــن الــــــذري مـــن الــطــرق 
الــحــديــثــة الــتــي تحظى بــاهــتــمــام الــبــاحــثــني، 
حــيــث تعمل مــايــكــروســوفــت مــنــذ فــتــرة على 

تحقيق خطوات واعدة فيها.

تخزين البيانات داخل الحمض النووي للبكتيريا

)Getty( ترانزستور الطاقة مركب أساسي في المحوالت الكهربائية

 Humble في الوقت الحالي، ال تزال هذه السيارة مجرد مفهوم يحتاج إلى إثبات. إال أن سيارة
One تطمح أن تصبح أول سيارة دفع رباعي تعمل بالطاقة الشمسية، حيث فتحت الشركة 
لنموذج سيارتها  املسبقة  الطلبات  استقبال  أمــام  املجال  الناشئة همبل موتورز،  األميركية 
الكهربائية التي من املتوقع أن تصل إلى السوق في عام 2025. ووفقا ملا ذكرته الشركة، فإن 
هيكل السيارة مغطى بالخاليا الضوئية على مساحة حوالي 8 أمتار مربعة موزعة بني السطح 
وبعض النوافذ الجانبية واألجنحة واألبواب. سيكون هذا النظام قادرًا على إنتاج كمية كافية 
من الطاقة لضمان سيرها ما بني 16 إلى 97 كم يوميا. غير أن معظم إمدادات الطاقة لسيارة 
الدفع الرباعي الكهربائية هذه ستأتي من بطارية يفترض أن توفر طاقة لقطع ما يصل إلى 
800 كم. وتتحرك السيارة بقوة عند الذروة تعادل 1020 حصانا، حيث تبلغ سرعتها من 0 إلى 
100 كم/ساعة في 4.9 ثوان وسرعتها القصوى 250 كم/ساعة. وتزن السيارة حوالي 1.8 طن.

سيارة دفع رباعي تعمل بالطاقة الشمسية

تقطع 800 كيلومتر...
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»كيو أنون« بعد ترامب: ما هو مستقبل نظرية المؤامرة؟

ألعاب فيديو تتحول إلى شبكات تواصل للترفيه

واشنطن ـ العربي الجديد

أنون«  املؤامرة »كيو  املؤمنون بنظرية  كان 
ــــب رئــيــســا  ــرامـ ــ ــاء دونـــــالـــــد تـ ــقــ يـــتـــوقـــعـــون بــ
ــقــــاالت جــمــاعــيــة،  ــتــ ــا، وحــــصــــول اعــ ــركــ ــيــ ألمــ
و»عــمــلــيــات إعــــدام عــلــنــيــة«، وإلـــقـــاء القبض 
ــة مــــن الــديــمــقــراطــيــني  ــريـ عـــلـــى »عـــصـــابـــة سـ
ذلــك طبعا،  لم يحدث  باألطفال«.  املتاجرين 
وفــاز جــو بــايــدن بالرئاسة األمــيــركــّيــة. رغم 
هـــذا ال يـــزال أتــبــاع الــنــظــريــة مــؤمــنــني بشدة 
بــأن دور تــرامــب لــم ينتِه بــعــد. »كــيــو أنــون« 
نــظــريــة مـــؤامـــرة ال أســــاس لــهــا مـــن الصحة 
تــقــول إن الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
يشن حربا سرية ضد نخبة تعبد الشيطان 
والشركات  الحكومة  في  األطفال  وتغتصب 
املــؤمــنــون بهذه  ووســائــل اإلعــــالم. ويتكهن 
ــــوف تــــؤدي  ــذه املـــعـــركـــة سـ ــ ــأن هـ ــ الـــنـــظـــريـــة بـ
عتقل 

ُ
إلـــى يـــوم مــن الــحــســاب حــيــث ســـوف ت

ــعــــدم، مــثــل املــرشــحــة  ــ
ُ
ــارزة وت ــ شــخــصــيــات بــ

أدى  كلينتون.  هــيــالري  السابقة،  الرئاسية 
عدم فوز ترامب إلى اهتزاز عقيدة جزء كبير 
من املؤمنني بالنظرية، لكن البعض قال إن 
تــنــبــؤاتــهــم قــد تحققت عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
ظهورها، بينما غّير آخرون املوعد النهائي 

للنبوءة. 
ــراء عـــن »كـــيـــو أنــــــون« كــديــن  ــبـ يــتــحــدث الـــخـ
ــذا  ــن كـــونـــهـــا حـــركـــة ســـيـــاســـيـــة، وهــ أكـــثـــر مــ
هــو بــالــضــبــط ســبــب اســتــمــرار الــنــظــريــة في 
اتها في التحقق.  التقدم حتى مع فشل نبوء
الــنــظــريــة ستستمر  اتـــفـــاق عــلــى أن  وهـــنـــاك 
السياسة  فــي  رئيسي  كعامل  األرجـــح  على 
األميركية. وبعد حظر حسابات ترامب من 
ــرده مــن شبكات  قــبــل مــواقــع الــتــواصــل، وطــ
الـــتـــواصـــل الــرئــيــســيــة، تــخــلــى عـــن الــنــظــريــة 
أولئك األقل التزاما، لكن املؤمنني الحقيقيني 
بها هاجروا إلى منصات بديلة مثل »غاب« 
في  »الثقة  يواصلون  وهــؤالء  و»تيليغرام«. 
الــخــطــة«، ومـــن املـــرجـــح أن يــســتــمــروا بفعل 
ــقـــد أصـــبـــحـــوا مـــلـــتـــزمـــني بــالــقــضــيــة  ذلـــــــك. لـ
بـــســـبـــب االنــــتــــمــــاء، والــــشــــعــــور بــمــســؤولــيــة 
املــهــمــة، وبــســبــب الـــوقـــت والــتــضــحــيــة الــتــي 
ــان مـــن املــفــتــرض، بحسب  اســتــثــمــروهــا. وكــ
أتــبــاع جــمــاعــة نــظــرّيــة املـــؤامـــرة أن تتكشف 
»النبوءة الكبرى« في 4 مارس/آذار املاضي، 
وهــو الــيــوم الـــذي »ســيــعــود فيه تــرامــب إلى 
األبــيــض،  البيت  ويستعيد  مجيدًا  السلطة 

منوعات
بيانات 

إنستغرام
لندن ـ العربي الجديد

ــع  ــاطــ ــقــ تـــــصـــــّدر تـــطـــبـــيـــق تـــــبـــــادل الـــــصـــــور واملــ
ــرام« قــائــمــة الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تجمع  ــغـ ــتـ »إنـــسـ
ــاءت هــذه  بــيــانــات املــســتــخــدمــن وتــشــاركــهــا. جــ
ــه شــركــة  ــرتــ ــاًء عـــلـــى تــحــلــيــل أجــ ــنــ ــة بــ الـــخـــاصـ
التحليل  ــد  ووجـ  .pCloud الــســحــابــي  الــتــخــزيــن 
البيانات  املئة من  أن »إنستغرام« تجمع 79 في 

الشخصية ملستخدميها وتشاركها مع جهات 
خــارجــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ســجــل الــبــحــث واملــوقــع 

وجهات االتصال واملعلومات املالية.
ــفـــان  إيـ  pCloud فــــي  الـــرقـــمـــي  املــــديــــر  ــتــــب  وكــ
»أي  أن  الــدراســة،  تدوينة حــول  فــي  ديميتروف، 
معلومات توافق على أن يجمعها أحد التطبيقات 
التسجيل يمكن تحليلها ملصلحته وحتى  عند 
مــشــاركــتــهــا«. وتـــابـــع أن »كــــل شــــيء، بــــدءًا من 

سجل التصفح، إلى موقعك، وتفاصيل حسابك 
املــصــرفــي، وتــفــاصــيــل االتـــصـــال الــخــاصــة بــك، 
قيمة  ذات  تكون  أن  يمكن  لياقتك،  ومستويات 
للتطبيقات لتخزينها أو استخدامها أو بيعها«. 
وأضاف أنه »مع وجود أكثر من مليار مستخدم 
نشط شهريًا، فإّن من دواعي القلق أن إنستغرام 
ــذا الــكــّم الــهــائــل من  هــو مــركــز ملــشــاركــة مــثــل هـ
ــعـــروفـــن«. وجـــاء  بــيــانــات املــســتــخــدمــن غــيــر املـ

»فــيــســبــوك« فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة بــن التطبيقات 
التطبيق  أعــطــى  إذ  للبيانات،  استهاكًا  األكــثــر 
بــيــانــات مستخدميه  مــن  املــائــة  فــي   57 األزرق 
ــذلـــك ســجــلــت تــطــبــيــقــات  ألطـــــــراف خـــارجـــيـــة. كـ
توصيل الطعام Uber Eats وDeliveroo نتائج 
سيئة، وكاهما ظهر في املراكز العشرة األولى 
و»يوتيوب«  و»تريناين«  »لينكدإن«  جانب  إلى 

و»ديولينغو« و»إيباي«.

وفــقــا لتخيالت أتــبــاع الــنــظــريــة«. لــم يحدث 
ذلك أيضا. بعدها، كتب أحد املشتركني في 
إحــــدى قــنــوات الــحــركــة فــي »تــيــلــيــغــرام« »ال 
ــَدّي  ــ

َ
تــفــقــدوا األمــــل. الــســبــاق لــم يــبــدأ بــعــد ول

ممكن  مـــــارس/آذار   20 بــأن  لالعتقاد  سبب 
أيضا«، ونشر آخر رسالة »متفائلة« مماثلة 
جاء فيها »ال يزال أمامنا 16 يوما«... مر هذا 

الــتــاريــخ أيــضــا، ولـــم يــحــدث شـــيء. والفشل 
الـــصـــارخ لــلــنــبــوءة ال يــكــفــي أبــــدًا إلزالــتــهــا. 
تــوقــعــات عـــديـــدة لـــم تــتــحــقــق، بــمــا فـــي ذلــك 
الذي  النهائي  الترامبي  بالنصر  التنبؤات 
كان بمثابة أساس لنظرية املؤامرة. فخالل 
فترة االضطراب الديني الكبير في الواليات 
ــر املــعــمــدانــي، ويــلــيــام  املــتــحــدة، تــنــبــأ الـــوزيـ

مــارس/  21 فــي  العالم سينتهي  بــأن  ميلر، 
آذار 1844. وعندما لم يعد يسوع املسيح إلى 
األرض في ذلك التاريخ راجع ميلر تنبؤاته 
: سيحدث املجيء الثاني في 18 إبريل/

ً
قائال

نــيــســان 1844. وعــنــدمــا لــم يــعــد املــســيــح في 
ذلـــك الــتــاريــخ، اعــتــذر ميلر عــن الــخــطــأ. لكن 
واعـــظـــا آخـــــر، وهــــو صــمــوئــيــل ســـنـــو، أعــلــن 
أن املــســيــح ســيــعــود فــي »الــيــوم الــعــاشــر من 
الشهر السابع من العام الحالي«. واستخدم 
دقة،  أكثر  أنــه  يعتقد  يهودية  تقويم طائفة 
الــتــاريــخ سيكون 22 أكتوبر/ وقــال إن ذلــك 

العالم  أن  الــواضــح  مــن  األول 1844.  تشرين 
لم ينتِه في 22 أكتوبر/تشرين األول 1844. 
ولكن »امليلريني« لم ينتهوا أيضا. بــداًل من 
إلى فصائل أشهرها كنيسة  انقسموا  ذلــك، 
الــســبــتــيــني، الــتــي اعــتــقــدت أن 22 أكــتــوبــر/

تــشــريــن األول لـــم يــكــن عــالمــة عــلــى املــجــيء 
الثاني بل حدثا حدث في الجنة.

تــشــيــر األبـــحـــاث إلـــى أن بــعــض األشــخــاص 
املعتقدات  يميلون بشكل غير عــادي لقبول 
هــــــؤالء  وأن  ــة،  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ املـ غــــيــــر  ــة  ــ ــريـ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ الـ
األشــــخــــاص قــــد يــقــبــلــون الـــعـــديـــد مــــن هـــذه 
املعتقدات في وقت واحد، حتى عندما تكون 
 
ّ
أن أي  صــــارخ.  بشكل  متناقضة  املــعــتــقــدات 

الــتــنــبــؤات الــفــاشــلــة لـــن تــقــضــي عــلــى »كــيــو 
أنــون«، ألنها لم تقِض على امليلريني أيضا. 
»كيو أنون« ربما يمكن فهمها بشكل أفضل 
أنــهــا حــركــة دينية تضع اإليــمــان فوق  على 
للخطاة.  النهائية  بالدينونة  وتؤمن  الدقة، 
 الفرق هو أن »املذنبني« في عقيدة »كيو 

ّ
لكن

أنــــون« هــم »جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــني، ومعظم 
 »ألسنة الجميع ستعترف 

ّ
املشاهير«، كما أن

بأن دونالد ترامب قد هزم الشر املطلق«. 
يــقــول مــوقــع »فــــوكــــس«، إن »كــيــو أنـــــون« ال 
تــزال مستمرة. فهي نظرية مرنة ال تحتاج 
اتحادًا بني األعضاء، بل فقط شرح األشياء 
ومنح  بنظرياتهم  تفسيرها  يمكن  ال  التي 
األتباع إحساسا باالنتماء واالتجاه. ويقول 
كاتب الرأي في »نيويورك تايمز«، تشارلي 
أن  يمكنه  أي شــخــص  أن  أعــتــقــد  »ال  وارزل: 
أو  املقبل،  العام  يقول بثقة ما سيحدث في 
األسبوع املقبل، ولكن من اآلمن افتراض أن 
الجهات الفاعلة السيئة )بما في ذلك أولئك 
العنف(  أعــمــال  على  علنا  يشجعون  الــذيــن 
ســيــســتــمــرون فــي االســتــفــادة مــن معتقدات 

النظرية ويتشبثون بها«.

تخلّى األقل التزامًا عن 
النظريّة بعد حجب ترامب 

عن منصات التواصل

ألعاب الفيديو تزعزع 
هيمنة شبكات التواصل 

وتستقطب إعالنات

مجّرد  و»فورتنايت«  »روبلوكس«  تعد  لم 
لعبتي فيديو مجانيتني عبر اإلنترنت، بل 
ي ترفيه 

َ
تحّولتا خالل الجائحة إلى منّصت

التجارية، يحظى  العالمات  مرغوبتني من 
موازية  افتراضية  بحياة  الالعبون  فيهما 
لــحــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة، إلـــــى درجــــــة أنــهــمــا 
تمكنتا من زعزعة هيمنة شبكات التواصل 

االجتماعي.
لكن ما الجامع املشترك بني هاتني اللعبتني 
عدا عن كونهما اجتذبتا مئات املاليني من 
األطــفــال واملــراهــقــني مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم؟ 
يوضح األستاذ الباحث في معهد الدراسات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــعــلــيــا جــولــيــان 
الرقمية  التكنولوجيا  في  املتخصص  بّيو 
والصناعات الثقافية، أن ما يجمع اللعبتني 
املفهوم  »ميتافيرس«. هذا  الـ هو ما يسمى 
الـــــذي طـــــوره نــيــل ســتــيــفــنــســون فـــي روايــــة 
االقــتــراضــي«  »الــســامــوراي  العلمي  الخيال 
عام 1992، وهو عبارة عن فضاء إلكتروني 
مواٍز للواقع املادي، يستطيع املستخدمون 
أو  املناقشة  أو  التفاعل  بهدف  فيه  التالقي 
صور  شكل  لذلك  ويتخذون  الترفيه،  حتى 

رمزية تمثلهم.
وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلــــك، سلسلة مــن خمس 
ــة افــــتــــراضــــيــــة أقـــيـــمـــت  ــيـ ــقـ ــيـ ــــالت مـــوسـ ــفـ ــ حـ
فـــي نــهــايــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي، خــالل 
الراب  الحجر، وظهر خاللها مغني  مرحلة 
األميركي ترافيس سكوت عبر »فورتنايت« 
على شكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 
12 مليون مستخدم، في حدث غير مسبوق.

بعد هذا النجاح، أطلقت »فورتنايت« التي 
أعمارهم  تــتــراوح  مليون العــب   350 تجمع 
بني 14 و24 عاما مهرجانا سينمائيا أيضا 
ســمــّي »شــــورت نـــايـــت«، وحــفــلــة افــتــراضــيــة 
ــال« يحييها  ــ عــمــالقــة بــعــنــوان »بـــارتـــي رويـ

مــنــّســقــو أســـطـــوانـــات مـــشـــهـــورون. ويــقــول 
الناشرة  »إبــيــك غيمز«  فــي شركة  املــســؤول 
كهذا  زمــن  »فــي  نانتزر  نيت  »فورتنايت«  لـ
املهم جدًا  االلتقاء جسديا، من  يصعب فيه 
تــوفــيــر هــــذه الـــتـــجـــارب االفـــتـــراضـــيـــة. نحن 
نـــرى حــقــا فــي فــورتــنــايــت منصة للتجارب 

االجتماعية املتصلة ال مجرد لعبة«.
»مــيــتــافــيــرس«  إذا كـــان الــنــجــاح فــي بــنــاء الـــ
ــة كــــنــــز ثــــمــــني فـــــي صــــنــــاعــــة ألــــعــــاب  ــابـ ــثـ ــمـ بـ

الـــفـــيـــديـــو، فـــاملـــحـــاولـــة لـــيـــســـت األولــــــــى مــن 
ــارل لـــوي بــالنــاد  ـــا للخبير شــ

ً
نــوعــهــا، وفـــق

الذي يشير في هذا اإلطار إلى لعبة »وورلد 
الــتــي صــــدرت فـــي العقد  ــرافــــت«  أوف ووركــ
الحادي والعشرين. ويقول  القرن  األول من 
املحلل املالي في شركة »تي بي آيكاب« إن 
»الجديد هو أن ألعاب الفيديو هذه أصبحت 
األنشطة  أحــد  اللعب  يشكل  مــحــورًا  تقريبا 
الوحيد«.  النشاط  ليس  لكنه  فيه،  املتاحة 

ــاء«.  ــوبـ ــاه قــــوي يـــزيـــده الـ ــجـ  والحــــظ أنــــه »اتـ
»فورتنايت«  إلــى  بالنسبة  الهدف  ويتمثل 
االنتباه  و»روبلوكس« وغيرهما في جذب 
بــأي ثمن مــن خالل  واالحــتــفــاظ بالالعبني 
تــوفــيــر الـــحـــدث بـــاســـتـــمـــرار، فــيــمــا تـــعـــّوالن 
عــلــى عــمــلــيــات شــــراء صــغــيــرة يــلــجــأ إلــيــهــا 
املــســتــخــدمــون ضــمــن كــل لــعــبــة. أمـــا الــهــدف 
اآلخــــــــر، فــيــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق الــــدخــــل مــن 
ــــب شــهــريــا  مـــلـــيـــون العـ جــمــهــورهــمــا )150 
عــلــى »روبـــلـــوكـــس«( مـــن خــــالل تــوفــيــرهــمــا 
لــلــعــالمــات الــتــجــاريــة إطــاللــة عــلــى جمهور 
واسع من الشباب من دون اعتماد »الطابع 
الــدخــيــل لـــإعـــالنـــات الــتــقــلــيــديــة«، عــلــى ما 

شرح جوليان بّيو. 
وتـــوّجـــه الــكــثــيــر مـــن املــعــلــنــني إلــــى اإلفــــادة 
 
ً
مثال ومــنــهــم  الــلــعــبــتــان،  لهما  تتيحه  مــمــا 
»نــايــكــي«، و»ديـــزنـــي« الــتــي روجـــت للجزء 
األحدث من »ستار وورز« عبر »روبلوكس« 
ــمـــوذج  ــنـ الـ وهـــــــذا  عــــــام 2019.  أواخــــــــر  فــــي 
ــدأ يــجــتــذب  ــ ــــوف بــ ــألـ ــ ــيـــر املـ االقــــتــــصــــادي غـ
 
ً
املستثمرين، إذ إن قيمة »روبلوكس« مثال
العام  االكتتاب  بلغت 46 مليار دوالر بعد 
ــة نـــيـــويـــورك فـــي أوائــــل  األولــــــي فـــي بـــورصـ
مارس/آذار، اي أربعة أضعاف قيمة شركة 

»يوبيسوفت« الفرنسية أللعاب الفيديو.
هــل يــكــفــي ذلـــك ملــنــافــســة عــمــالــقــة الشبكات 
و»فيسبوك«  »إنستغرام«  مثل  االجتماعية 
ــنــــاب شــــــات«؟ الـــجـــواب  و»تـــيـــك تـــــوك« و»ســ
ــــو: »إن مـــفـــتـــاح لــعــبــة مــثــل  ــّيـــو هـ بــحــســب بـ
)فورتنايت( أن يكون املستخدم )العبا( قبل 
كل شيء«. ويضيف: »في ما يتعلق بعقود 
اإلعالنات، ال إمكان للتفوق على )فيسبوك( 
)2,8 مــلــيــار مــســتــخــدم( الــــذي يــتــوجــه إلــى 

الجميع، كبارًا وصغارًا«.
)فرانس برس(

)Getty/يؤمن أتباع النظرية بأن دور ترامب لم ينتِه بعد )سكوت أولسن

)Getty( فورتنايت« التي تجمع 350 مليون »العب« نظمت حفالت افتراضية ومهرجانًا سينمائيًا«

»نبوءات« عديدة للمؤمنين بنظرية المؤامرة »كيو أنون«، وهم مؤيدون لدونالد ترامب، أخفقت خالل بداية العام الحالي، لكّن ذلك 
لم ينِه النظريّة، بل إّن المؤمنين بها يواصلون »الثقة في الخطة«. فما هو مستقبلها؟
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الــســيــنــمــائــّي األمـــيـــركـــي، الـــــذي يــعــيــش أزمـــة 
ُمفّكك  أمــيــركــّي  واقــع  بــن  انفصام سينمائّي، 
ــع بــقــســوة 

ّ
وُمــــتــــصــــّدع، وآخـــــر مـــتـــرّهـــل، يــتــنــط

ــكــــار« ُصــــــــَور، يــعــتــبــرهــا  ــتــ ــى »ابــ ــ وســـخـــريـــة إلـ
أكثر  عــديــدون واقــعــيــة، تستجيب  مــخــرجــون 
مــنــهــم. صحافيون  مــرحــلــة تسخر  ــعــات 

ّ
لــتــطــل

عجزًا  الفيلم  في  الفراغات  يعتبرون  كثيرون 
ــــاج ُصـــــــــَور ســيــنــمــائــيــة  ــتـ ــ ــــن إنـ ــاو عـ لــــــدى تــــشــ
ُمبتكرة، من دون انتباههم إلى أهمّية الصمت 

والفراغ واللعب باألضواء والظال الطبيعية 
غني الفيلم عن 

ُ
رات بصرية، ت

ّ
والفضاء، كُمؤث

البوح، وتجعله باهتا، إذا انتزع لنفسه شهوة 
الكام.

النقد ُمطالٌب بالحفر في ما تريد ُصَور كلوي 
ر عليه، ال ما ترغب الصورة في 

ّ
 تتست

ْ
تشاو أن

ر في الرهان على ُصور بيضاء 
ّ
قوله. فللتست

أكثر منها فنية وجمالية.  ُمــبــّررات سياسية، 
وّجهه 

ُ
ضمر، الذي ت

ُ
السبب يعود إلى النقد امل

أشرف الحساني

رغــم حصوله على جــائــزة »األســد 
الــذهــبــي«، فــي الـــدورة الــــ77 )2 ـ 12 
»مهرجان  سبتمبر/ أيلول 2020( لـ
فينيسيا السينمائي«، لم يغُد »أرض الرّحل« 
ـ   )1982( تــشــاو  لكلوي   ،)2020(  Nomadland
الــفــائــز أيــضــا بــجــائــزتــي »غــولــدن غــلــوب« في 
فئتي أفضل فيلم وأفضل إخراج )28 فبراير/ 
عن  السينمائي  النقد  حــديــث  ـ   )2021 شــبــاط 
ــرة 

ّ
وُمــؤث فة 

ّ
وُمكث بسيطة  بصرية  اشــتــغــاالٍت 

وشاردة، تبحث عن عناصر دقيقة من الحياة 
أمــام سطوة مفاهيم وقيم  لإنسان،  املوجعة 

وأنظمة رأسمالية وجهات سياسية.
 
ْ
النقد السينمائّي غير معنّي بأفام كهذه، إذ
قــادرًا  سينمائيا  خطابا  نتج 

ُ
ت ال  ها 

ّ
أن يعتقد 

 زماء مهنة 
ّ
ي. علما أن

ّ
تلق

ُ
على التأثير في امل

روا بفيلم تشاو، ما يطرح أسئلة 
ّ
كثيرين تأث

الــراهــنــة وشكلها،  قلقة عــن حياتنا  وجــوديــة 
 تكون عليه طبيعيا.

ْ
وعّما ينبغي لها أن

رغــبــة كــلــوي تــشــاو بــإنــتــاج ُصــــَور سينمائية 
بــيــضــاء، ال تــقــول شــيــئــا، ســاهــمــت فـــي إنــتــاج 
ــألــــوف  ــة ُمــــتــــحــــّررة مــــن املــ جـــمـــالـــّيـــات بـــصـــريـ

باع مايك وينكلمان
 عددًا من أعماله بستة 

وتسعين مليون دوالر

يرصد العمل حياة 
الُمهّمشين الذين تخلّت 

عنهم عائالتهم

المهم في هذا 
االكتشاف أن الديناصور 

كان آكًال للحوم

2223
منوعات

تــــشــــاو إلـــــى الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي األمـــيـــركـــي 
ـــن، بــألــســنــة شــخــصــيــاتــهــا الــضــعــيــفــة 

ّ
ــف ــعـ ــتـ ـ

ُ
امل

 
ّ
أن اقتصادية. ورغــم  ستْعبدة من شركات 

ُ
وامل

ه 
ّ
هــذا النقد ال يطفح إلــى سطح الــصــورة، فإن

ـ بن حن وآخر  يحضر في عمقها، وتكشفه 
الحكاية  عــن  البّرانية  الشخصيات  حـــوارات  ـ 
األصل. ال ترتكز قيمة الفيلم وجمالّياته على 
أيضا.  التأليف  نباهة  على  بل  فقط،  الصورة 
فــالــســيــنــاريــو )تـــشـــاو نــفــســهــا، مــقــتــبــســة إيـــاه 

مــن كــتــاب »نــومــادالنــد: بــقــاء أمــيــركــا حــّيــة في 
شاهد، 

ُ
القرن الـــ21« لجيسيكا بــرودر( يشّد امل

ــتــحــّررة مــن كليشيهات 
ُ
امل الــُصــور البيضاء  ال 

ُيجيدون  عديدين  أميركين  ونجوم  بصرية، 
هــذه  مــن  الفيلم  خــلــّو  السينمائية.  الــطــقــوس 
ر عليه، بقدر ما 

ّ
األيقونات السينمائية لم يؤث

 إيجابيا، نظرًا إلى خاّصية النّص 
ً
كان عاما

ــبــلــور 
ُ
ت األداء  وحــبــكــتــه وشـــخـــوصـــه. طــريــقــة 

جديدًا سينمائيا، يبحث عن حقيقٍة في ُصور 
قيم على حافة الخيال.

ُ
سينمائية ت

 الــشــخــصــيــات 
ّ
ـــثـــيـــر لــلــدهــشــة والــتــفــكــيــر أن

ُ
امل

ـ واقعية، تدخل بهدوء  تبدو أجسادًا خيالية 
ت من قبضة 

ّ
م الحكاية، ثم تخرج وتتفل طعِّ

ُ
لت

 حـــضـــورهـــا وأقــــوالــــهــــا تــبــقــى 
ّ
الـــفـــيـــلـــم. مــــع أن

ــشــاهــد، وتمنحه شعورًا 
ُ
حــاضــرة فــي ذهــن امل

بالقّوة.  والضعف  نب، 
ُ
بالغ الفرح  فيه  يمتزج 

تتفّرع من  بألياف بصرية،  أشبه  شخصيات 
ل بنية الحكاية  كمِّ

ُ
جسد الحكاية ـ الصورة، وت

األولــــى. طريقة ُمــدهــشــة فــي الــتــقــاط تفاصيل 
داخلية موجعة من حياة نساء.

ى كلوي تشاو 
ّ
في سردها حكايتها، ال تتخل

ــة، عـــلـــى لــســان  ــايـ ــكـ ــن تــفــكــيــك عـــنـــاصـــر الـــحـ عــ
ــرى ثـــانـــويـــة، تــمــنــحــهــا نفسا  ــ شــخــصــيــات أخـ
آخــــر بــتــشــذيــر الــحــكــايــة األصـــــل، فــتــبــدو ـ في 
ــتــة بــمــثــابــة 

ّ
ـــهـــا أضـــحـــت ُمــفــت

ّ
مــرحــلــة مـــا ـ كـــأن

ألـــيـــاف بــصــريــة. هـــذا الــلــعــب بــخــيــط الــحــكــايــة 
 صــــورة ـ حــكــايــة، 

ّ
وحـــــّدة الـــســـرد يــجــعــان كــــل

ــر عــلــى األخــــرى الــاحــقــة. 
ّ
ــؤث

ُ
ُمــشــّكــلــة ســابــقــا، ت

ت الحكايات وتتاحم في نسيج 
ّ
فت

ُ
وبقدر ما ت

الُصَور السينمائية، تزداد غرابة الشخصيات 
وتوّحدها في بلد ُيعاني من مصائب وأهوال. 
ي عنها من 

ّ
ورغم ضعفها أمام الغياب والتخل

عــائــاتــهــا، تــبــدو الــشــخــصــيــات أكــثــر ســعــادة، 
 يصيبها.

ْ
 عائق ُيمكن أن

ّ
وغير ُمستسلمة لكل

ــة، اعــتــزمــت إكــمــال رحلتها 
ّ
تــقــول امــــرأة ُمــســن

تبقية 
ُ
إلـــى أالســـكـــا، فـــي األســابــيــع الــقــلــيــلــة امل

لها قبل وفاتها: »سأبلغ 75 عاما هذه السنة. 
ــي حظيت بحياة جميلة. رأيــت أشياء 

ّ
 أن

ّ
أظــن

جميلة كثيرة في كاياكي وغيرها من األماكن. 
األوزة الــبــيــضــاء الــكــبــيــرة، الــتــي هــبــطــت على 
بعد 6 أقدام من قاربي، في بحيرة كولورادو. 
في مروري، كان هناك منحدر. مئات أعشاش 
ق 

ّ
نحدر، والطيور تحل

ُ
السنونو على جدران امل

ــاء،  ــاء، وتــنــعــكــس صــورتــهــا عــلــى املـ ــ فــي األرجــ
حولي  وهــي  التحليق،  أشاركها  ي 

ّ
كأن فأبدو 

ها«.
ّ
جاهات كل

ّ
في االت

ــشــاهــد منذ الــبــدايــة بكونه 
ُ
ــهــا تــوهــم امل

ّ
رغــم أن

ــف 
ّ
ــر تــوق ــام 2011، إثـ يــتــابــع أحـــداثـــا وقــعــت عـ

مصانع أميركية عن العمل في منطقة »إمباير 
تواصل، 

ُ
امل العمل  من  عاما   88 بعد  نيفادا«،  ـ 

تجعل كلوي تشاو من الحدث عنصرًا بصريا 
مــحــّركــا، يــدفــع األحــــداث إلـــى مــا ال نــهــايــة لها 
ــــرأة  مــــن تـــأثـــيـــر تــــراجــــيــــدي، بـــطـــرح حـــكـــايـــة امـ
 60 العمر  من  تبلغ  مكدورماند(،  )فرانسيس 
عاما، تعتبرها عائلتها ُمشّردة، بعدما فقدت 
ــقــّرر الــرحــيــل مـــن مــديــنــة أحــّبــتــهــا 

ُ
زوجـــهـــا، فــت

صادف 
ُ
إلى مناطق أخــرى، أكثر دفئا وحّبا. ت

عام  أميركا  عرفتها  اقتصادي  كساد  مرحلة 
2011، فــتــضــطــر إلــــى اإلقـــامـــة فـــي ســيــارتــهــا، 
والــبــحــث عـــن عــمــل فـــي مــنــاطــق دافـــئـــة تنتقل 

إليها.
ــة والـــحـــزيـــنـــة  ــائــــســ ــبــ ــــات الــ

ّ
ــك الــــتــــنــــق ــلــ ــــي تــ فــ

ــهــّمــشــن 
ُ
ــيــة، تــرصــد تــشــاو حــيــاة امل

ّ
ــتــشــظ

ُ
وامل

أو  عائاتهم،  عنهم  ت 
ّ
تخل الذين  واملنكوبن، 

ــام أمــــراض ُمــزمــنــة،  الــذيــن وجــــدوا أنفسهم أمـ
فــــقــــّرروا الـــرحـــيـــل إلــــى مــنــاطــق أجـــمـــل وأكــثــر 
ــجــتــمــع 

ُ
عـــزلـــة مـــن الــحــيــاة الــرأســمــالــيــة فـــي امل

ـــوّجـــه خــيــط الــحــكــي، 
ُ
األمــيــركــي. شــخــصــيــات ت

دائما على  الحريصة  )ماكدورماند(،  فيرن  ال 
إلــى صمت  إلــى الوعيها، والــركــون  االستماع 
 مــحــادثــات ونــقــاشــات مع 

ّ
ــكــّســر حــّدتــه إال

ُ
ال ت

العائلة وأصدقاء العمل، الذين ال مأوى لهم.

إبراهيم علي

يــحــاول بــعــض املــغــنــن فــي الــعــالــم الــعــربــي 
الترويج لحاالت النجاح، أو اللعب على وتر 
وأنماط  لهجات  اختيار  بــاب  من  الترويج، 

موسيقية مختلفة. 
، إلى الغناء باللهجة 

ً
يتجه اللبنانيون، مثا

ــر الــفــوز  ــ املـــصـــريـــة، ويـــحـــاول بــعــضــهــم اآلخـ
ــال الــفــنــان  بــلــحــن عــــراقــــي أو مـــغـــربـــي، كـــحـ
راغــــب عــامــة الــــذي اتــجــه مــنــذ بــدايــاتــه في 
وحصد  املــصــري،  الــلــون  إلـــى  الثمانينيات 
نجاحا كبيرًا عندما أعاد أداء أغنية الفنان 
أحمد عدوية، »يا بنت السلطان«، وتحولت 
مع الوقت إلى جــواز عبور عامة إلى عالم 

الشهرة والنجاح.
الــذي سبقه  ولــم يغفل زميله وليد توفيق، 
ــــن مـــقـــابـــلـــة املــوســيــقــيــن  ــرة، عـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ إلــــــى الـ
توفيق  أن  والحقيقة  والــشــعــراء.  وامللحنن 
من أكثر الفنانن اللبنانين الذين استفادوا 
التعاون مع املصرين. ال يقتصر األمر  من 
على األغاني األولى التي قدمها بالصوت، 
املصرية في  السينما  بل في دخوله مجال 

إذ بــاع األمــيــركــي مــايــك وينكلمان، املــعــروف 
الــرقــمــّيــة،  أعـــمـــالـــه  مـــن  عـــــددًا   ،BLeep بـــاســـم
آخــرهــا كـــان فــي مـــزاد فــي كــريــســتــي، وبلغت 
قيمة األعــمــال ســتــة وتــســعــن مــلــيــون دوالر، 
لـــيـــكـــون واحـــــــدا مــــن الـــفـــنـــانـــن الــــذيــــن بــيــعــت 
األثــمــان وهــم أحــيــاء، كحالة  أعمالهم بأغلى 

جيف كونز ودايفيد هوكني. 
فتح هذا الشكل من البيع والشراء باب النقد، 
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الفنية 
أنها  البعض  رأى  إذ  املــبــذول،  الجهد  وقيمة 
شــكــل آخـــر مــن أشــكــال ابــتــاع ســـوق الــفــن ملا 
حــولــه. وبــلــغ األمــــر حــد دفـــع مــبــالــغ خيالّية 
ورأى  واالبـــتـــذال.  السخف  أو  الترفيه  مقابل 
البعض اآلخـــر، أنها جــزء مــن اتــســاع مفهوم 
الــفــن بسبب وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
تــلــك الــتــي تــنــتــج نــجــومــهــا وأغــنــيــاءهــا، فلم 
ال تــنــتــج »فــنــانــيــهــا«؟ مـــا يــعــنــي املـــزيـــد مما 
ــال  ــن يـــكـــســـبـــون املــ ــذيــ ــقـــى« الــ ــمـ يــســمــى »الـــحـ
والشهرة بسبب ما يقومون به على وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ومـــع عــمــلــيــات البيع 
ــدد، وهــم  ــذه، ســيــكــون هــنــاك »فـــنـــانـــون« جــ هــ
أشخاص يصبحون فجأة أغنياء ومشاهير، 
ــا يــبــيــعــونــه، مـــن دون اعــتــبــار  ويــمــتــلــكــون مـ
النقاد دومــا عن  يدافع  الــذي  الفن«  »تاريخ  لـ

عّمار فراس

ــا زالـــــت إشــكــالــيــة حـــقـــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة  مـ
فــــي الــــعــــالــــم الــــرقــــمــــي مـــحـــفـــوفـــة بـــاملـــخـــاطـــر، 
فالقرصنة و»السرقة« ما زالت تجد لنفسها 
التكنولوجي  التطور  للتحايل على  أساليب 
والـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــّيـــة. لـــكـــن، مـــع انــتــشــار 
الــعــمــات الــرقــمــّيــة بـــل واســتــقــالــهــا، قــدمــت 
 NFT-non باسم  يعرف  ما  التكنولوجيا  لنا 
fungible token، أو ما يمكن تسميته بعامة 
غــيــر قــابــلــة لــاســتــبــدال، أو عملة غــيــر قابلة 
لاستبدال، وهي شكل من أشكال الشيفرات 
املميزة التي تثبت ملكّية شخص ما لشيفرة 
 
ً
 فنيا، أو كلمة

ً
رقمية أخرى، سواء كانت عما

أو صورة، أو مقطع فيديو. 
مــؤخــرًا،  التكنولوجيا  هــذه  شــهــرة  اشتعلت 
بالرغم من وجودها منذ قرابة عشرة أعوام، 
ــذا »املــنــتــج  ــ ــه بـــعـــامـــة عـــلـــى أن هـ ــبـ ــــي أشـ وهـ
الرقمّي ملك ألحدهم«. لكن هذا ال يعني منعه 
من التداول أو االنتشار. املثير لاهتمام هو 
دخــول هــذا األســلــوب مــن »امللكية« إلــى عالم 
الــفــن، ذاك الــســوق املتضخم دومـــا والـــذي لم 

تنفجر فقاعته إلى اآلن. 
، جــاك دوريـــس، واحــد من مؤسسي 

ً
قــام مثا

تويتر، ببيع أول تغريدة له على املوقع، تلك 
 just setting up  املنشورة عام 2006، ونصها
بعامة  بوسمها  دورســـي  قــام  إذ   ،my twttr
NFT، وبيعت بمبلغ يفوق املليونن ونصف 
وأصبحت  رقــمــّي،  مـــزاد  دوالر ضمن  مليون 
إثر ذلك »التغريدة« ملكا ألحدهم، أو بصورة 
على  تـــدل  عــامــة  اآلن  املــشــتــري  يمتلك  أدق، 

حقوقه بها، ال ملكيتها بحرفيتها. 
استفاد الفنانون الرقميون من هذه التقنية؛ 

أفــام تحولت مع الوقت إلى مرجعية فنية 
شاهدة على العصر الجميل.

الـــيـــوم، يــحــاول بــعــض املــغــنــن الــعــبــور إلــى 
بأغنية  الشعوب  ومحاكاة  اللهجات،  عالم 
ــان آخــــرهــــم الــفــنــان  ــ ــنـــوع مــــن الــتــغــيــيــر، كـ كـ
الــعــراقــي مــاجــد املــهــنــدس، الـــذي أطــلــق قبل 
أسبوع أغنية »كيفك«، كلمات سمر هنيدي 

وألحان محمود خيامي. 
ال مناسبة إلصدار املهندس أغنية باللهجة 
الــلــبــنــانــيــة. تـــبـــدو كــلــمــاتــهــا مـــجـــرد تــركــيــب 
ــفــــردات مــســتــهــلــكــة، وبـــالـــتـــالـــي ال  أحــــــادي ملــ
تماشي تطور الكلمة أو اللحن الذي حوله 
ــى اســتــنــســاخ مــــعــــروف، مــشــابــه  خــيــامــي إلــ
ــذا  ــارة املــســلــســل. وهـ ــ ــا يـــعـــرف بــأغــنــيــة شـ ملـ
وحده يؤكد أن سعي بعض املغنن للكلمة 
الــلــبــنــانــيــة هـــو مـــجـــرد اســـتـــغـــال مــتــســّرع، 
ــيــا يــســعــى إلـــى طـــرح أي 

ّ
 مــتــأن

ً
ولــيــس عــمــا

جديد.
بالعودة إلى ماجد املهندس، فقد قّدم الفنان 
من قبل أغاني باللهجة اللبنانية. لكن، هذه 
املـــرة، ال يبدو واضــحــا سبب موافقته على 
كلمات ضعيفة ومكّررة في مجموعة كبيرة 

من أغاٍن سابقة. في
لــم يتجدد خيامي كما هــو حاله في   حــن 
الــلــحــن الـــذي بـــدا نمطيا خــالــيــا مــن اإلبـــداع 
الــــذي يــبــحــث عــنــه املــهــنــدس مــنــذ ســنــوات، 
وهــو الـــذي انطلق مــن بــيــروت، وتــحــّول مع 

الوقت إلى نجم خليجي أول. 
فــي عـــام 2019، غــنــت الــفــنــانــة شــيــريــن عبد 
الوهاب أغنية مسلسل »خمسة ونص«، من 
الكردي.  املولى وألحان صاح  كلمات علي 
ورغـــــم الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه هــذه 
انتقد شيرين حول  البعض  أن  إال  األغنية، 

ــردات، الــتــي بــرأيــهــم ال  ــفــ نــطــقــهــا لــبــعــض املــ
يجيدها إال اللبناني فقط.

كذلك، قدم الفنان السعودي عبد املجيد عبد 
اللبنانية،  باللهجة  »سمعني«  أغنية  الله 
مــن كــلــمــات وألــحــان الــفــنــان مــــروان خـــوري. 
إلى  يقفز  أن  مــن خالها  الله  استطاع عبد 

لـــون آخـــر غــيــر الخليجي، مــقــدمــا نــوعــا من 
اإلضافة؛ إذ عرف كيف يختار ويجمع بن 
الكام واللحن بطريقة بدت أقرب من زمائه 
الــخــلــيــجــيــن الـــذيـــن يــحــاولــون الــعــبــور إلــى 

اللون اللبناني، لكنهم يترّددون.
وصرحت النجمة أحام، مرارًا، بأنها بصدد 

لكنها  الــلــبــنــانــيــة،  باللهجة  أغــنــيــة  اخــتــيــار 
حتى اليوم لم تعط موافقتها النهائية حول 
ذلك لحذرها، لكن زميلتها املصرية، أنغام، 
أدت أغنية »بكره املوسيقى«، ضمن ألبومها 
»أحام بريئة«، واستطاعت أن تحرز تقدما 

ملحوظا لجهة األداء واإلحساس.

الجمالّية.  يرى  إطــاق األحــكــام  فــي  أهميته 
البعض اآلخـــر أن السبب هــو وبـــاء كــورونــا، 
في  عميقا  تتغلغل  التكنولوجيا  تــرك  الـــذي 
حياتنا، مــا جعل عالم الفن فــي ظــل اإلغــاق 
إلى  يلجأ  الثقافي  القطاع  وتــدهــور  الشامل 
الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــّي، لــكــن هــــذه الــتــقــنــيــة تــهــدد 
الفنانن التقليدين وما يرتبط بهم من شكل 
ــقـــصـــود املـــتـــاحـــف وصــــاالت  اقـــتـــصـــادي. واملـ
الرقمي  فالفنان  الفنيون،  والــوكــاء  الــعــرض 
األدوار، واألهـــم جعل  كــل هــذه  بإمكانه لعب 
»فنه« متاحا للجميع، ما دفع »حّراس الفن« 
اقامهم وصاالتهم، كونهم يرون  إلى شحذ 
لـــصـــورة  يــمــكــن  إذ  مـــهـــدديـــن،  اآلن  أنــفــســهــم 
أحيانا  تصميمها  يستغرق  ال  واحـــدة،   GIF
الساعات، أن يتجاوز ثمنها سعر أعمال فنية 

يقضي »الفنان« سنوات في تنفيذها. 
يــبــدو أنــنــا أمـــام فــئــة فنية جـــديـــدة، تتجاوز 
يمكن  مــا  آرت، نحو  والديجتال  آرت،  الــبــوب 
التي  تلك  الشعبّية،  فائقة  الــفــنــون  تسميته 
وراء شاشاتهم،  غرفهم  فــي  األفـــراد  ينتجها 
الشهيرة وغير  املنصات  فــي  تــتــداول  والــتــي 
الشهيرة، بل ويمكن في لحظة ما، أن يتحول 
ي، أو شكل من أشكال 

ّ
MEME ما إلى عمل فن

التعليق السياسي والثقافي، كصورة بيرني 
ــو يــــرتــــدي قـــفـــازيـــن  ــ ــيـــرة وهــ ــدرز الـــشـــهـ ــ ـــانـ ســ
ثـــــنـــــاء حـــفـــل تـــنـــصـــيـــب الـــرئـــيـــس 

ُ
صـــوفـــيـــن أ

الصورة  هــذه  بايدن.  املنتخب جو  األميركي 
ــن ســـيـــاقـــهـــا، يــمــكــن الــنــظــر  الـــتـــي ســحــبــت مــ
إليها كشكل مــن أشــكــال فــن الــهــواة، ُصنعت 
اقتباس صــورة وإنتاج صــور مدموجة  عبر 
ــــرى. كـــل هـــذا يــدفــع الـــفـــرد للتأمل  بــصــور أخـ
ومستهلكن  كبشر  الــحــالــّيــة  وضعيتنا  فــي 

»ذواقة«. واألهم، كـ

ماجد المهندس باللهجة اللبنانيةفنون العالم الرقمي... أن ُتحّدق في 100 مليون دوالر
اختار الفنان العراقي 

ماجد المهندس أغنية 
جديدة باللهجة اللبنانية. 

لكن، هل استطاع 
المهندس أن يختار نّصًا 

ولحنًا ناجحين؟

محمد الحداد

اكــتــشــف بــاحــثــون نــوعــا جــديــدًا مــن الــديــنــاصــورات 
»الـــقـــاتـــل  أو   Llukalkan aliocranianus يـــســـمـــى 
املخيف«، إذ كان واحدًا من 10 أنواع معروفة حاليا 
ــنــــاصــــورات ذوات  ــدات« -الــــديــ ــوريـ ــيـــصـ ــلـ ــيـ مــــن »األبـ
ــدام- الــتــي عــاشــت  فــي جــنــوب الـــقـــارات قــبــل 80  ــ األقـ
مــلــيــون ســنــة، عــنــدمــا كــانــت الـــديـــنـــاصـــورات تحكم 

نصف الكرة الشمالي. 
وفــق الــدراســة، التي نشرت يــوم 30 مـــارس/آذار في 
»القاتل املخيف«  الفقارية«، كان  دورية »الحفريات 
املفترسة في جميع أنحاء  الحيوانات  أهــم  من بن 
بــاتــاغــونــيــا فـــي األرجـــنـــتـــن، خــــال أواخـــــر الــعــصــر 
إذ يصل طوله  الهائل؛  الطباشيري، بسبب حجمه 
إلى خمسة أمتار، وعضته القوية للغاية، وأسنانه 
الحادة، ومخالبه الضخمة في أقدامه وحاسة الشم 

الشديدة. 
في  الحفريات  -عالم  جيانيتشيني  فيدريكو  يقول 
األرجنتن،  فــي  لويس  ســان  فــي  الوطنية  الجامعة 
واملــؤلــف الرئيسي فــي الـــدراســـة، إن الــدراســة تــدور 
حول اكتشاف ديناصور جديد الحم من األرجنتن 
عــثــر عليه فــي عـــام 2015. تــتــكــون الــبــقــايــا الــتــي تم 
العثور عليها من جمجمة من العصر الطباشيري 
ــة بـــاســـم »ال  ــعـــروفـ فــــي بـــاتـــاغـــونـــيـــا، فــــي مــنــطــقــة مـ
انــفــرنــادا«، بــالــقــرب مــن مــديــنــة »ريــنــكــون دي لــوس 
سوسيس« في مقاطعة نيوكوين. هــذا نــوع جديد 

التي  اللحوم  آكلة  الديناصورات  من  مجموعة  من 
»أبيليصوريدات«. ويضيف جيانيتشيني،  تسمى 
االكتشاف  أن هذا  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
مــهــم ألنـــه مـــن الـــديـــنـــاصـــورات آكــلــة الــلــحــوم، إذ إن 
كانت  عليها  العثور  تم  التي  الديناصورات  معظم 
»الصربوديات«.  العاشبة، وخاصة  الحيوانات  من 
كـــمـــا يــســتــمــد الـــكـــشـــف الـــجـــديـــد أهــمــيــتــه مــــن كـــون 
الــحــفــريــات الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا تــشــتــمــل عــلــى بــقــايــا 
الجمجمة، والتي من النادر جدا العثور عليها في 

السجل األحفوري، نظرا لدقة عظام الجمجمة. 
ووفقا للمؤلف الرئيسي في الدراسة، فإن كون القاتل 
املخيف هو أحد أكثر مجموعات الديناصورات آكلة 
اللحوم املعروفة في أميركا الجنوبية وينتمي إلى 
أهمية إضافية، فضا  »األبيليصوريدات«، يمنحه 
فهم  فــي تحقيق  العلماء  الكشف  هــذا  عــن مساعدة 
أفــضــل لــلــديــنــاصــورات فــي شــمــال باتاغونيا خال 
العصر الطباشيري. أما عن سر تسمية الديناصور 
يـــوضـــح   ،Llukalkan aliocranianus املـــكـــتـــشـــف 

»الــشــخــص  تــعــنــي   Llukalkan أن  جــيــانــيــتــشــيــنــي 
الــــذي يــخــيــف أو يــســبــب الــــخــــوف«، فـــي لــغــة شعب 
الــشــعــوب األصلية  املــابــوتــشــي، وهـــم مجموعة مــن 
تتمركز في وسط وجنوب تشيلي  التي  األميركية 
في  فتعني  aliocranianus؛  أمــا  األرجنتن.  وجنوب 
الاتينية »جمجمة أخــرى«، نظرًا إلى كونها ثالث 
املنطقة وألنــهــا تحتوي  هـــذه  فــي  جمجمة وجـــدت 

على بعض السمات املميزة.
عظام  ذات  قصيرة  بجمجمة  املخيف  القاتل  اتسم 
خشنة، باإلضافة إلى األذرع الصغيرة. كما احتوت 
منطقة األذن في هذا الديناصور على تجاويف لم 
تكن تمتلكها األبيليصوريدات األخرى، ما قد يمنح 
قـــدرات سمعية مختلفة، وربــمــا نطاقا  الــنــوع  هــذا 

سمعيا أكبر.
ــنـــظـــام الــبــيــئــي مــع  ــقـــاتـــل املـــخـــيـــف فــــي الـ تــــشــــارك الـ
الــــديــــنــــاصــــورات الـــعـــاشـــبـــة املـــتـــنـــوعـــة ذات الــحــجــم 
بالتأكيد  كانت  والــتــي  أمــتــار(،   10 )حتى  املتوسط 
املنطقة،  نفس  فــي  عليها  العثور  تــم  إذ  لــه،  فريسة 
ومــــــــن غــــيــــر املـــــعـــــتـــــاد الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى نـــــوعـــــن مــن 
املنطقة  نفس  فــي  يعيشان  كــانــا  األبيليصوريدات 

وفي نفس الوقت تقريبا.
ــيـــرة مــــن عــظــام  ــبـ ــادة نـــســـبـــة كـ ــعــ ــتــ »تـــمـــكـــنـــا مــــن اســ
الجمجمة املحفوظة جيدا، بما في ذلك املــخ. سمح 
الــحــفــظ الــجــيــد بـــإجـــراء دراســــــات لــلــجــزء الــداخــلــي 
التصوير املقطعي وبالتالي  الــدمــاغ مــن خــال  مــن 

استنتاج شكل الدماغ«، يضيف جيانيتشيني.

تلك الّصور البيضاء والحّرة

يبدو أن المهندس لم يتأّن في اختياره لكلمات األغنية )المكتب اإلعالمي(

تشارك القاتل 
المخيف في 
النظام البيئي 
مع الديناصورات 
)Getty( العاشبة

تحولت صورة ساندرز إلى »ميم« انتشرت بشكل جنوني )كريس ديلماز/فرانس برس(

)Imdb( النقد ُمطالٌب بالحفر في ما تريد كلوي تشاو أْن تتستّر عليه

 ،Nomadland بيضاء، عبر فيلمها بإنتاج صور سينمائية  تشاو  المخرجة كلوي  رغبة  ساهمت 
في إنتاج جماليّات بصرية ُمتحرّرة من المألوف السينمائّي األميركي

أرض الرّحل

ديناصور قاتل ومخيف

فنون وكوكتيل
فيلم

علوم

إصدارإضاءة

ما يلفت االنتباه أّن إطالق 
فيلم المخرجة كلوي 

تشاو )الصورة( حاصٌل في 
مرحلة ُمرتبكة يعيشها 

العالم، نتيجة وباء يفرض 
نفسه كُسلطة قاهرة 
على المجتمعات، ما 
يدفع إلى ُمشاهدة 

الفيلم بشراهة في مرحلة 
أدرك فيها العالم أّن 

حياته ُمهّددة، والتقّدم 
العلمي، الذي تتباهى به 

األفالم السينمائية، غير قادر 
على التقليل من انتشار 

حّدة الوباء، أو باألحرى أْن 
يُجابهه علميًا، عبر إنتاج 
لقاح يقضي عليه نهائيًا.

حياة ُمهّددة
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الخميس 1 أبريل/ نيسان 2021 م  19  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2404  السنة السابعة الخميس 1 أبريل/ نيسان 2021 م  19  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2404  السنة السابعة



ة األولـــــــى، فــصــول  درجــــــــت، لـــلـــمـــرَّ
ُ
الـــســـيـــاق، أ

ــب كــارو 
ُ
ة النفي املــورســكــّي فــي ُكــت عــن عمليَّ

بــاروخــا، ودومــيــنــغــز أورتــيــز وغيرهما من 
فيها  لوا 

َّ
حل الذين  الكالسيكّيني،  خــني  املــؤرِّ

الــتــاريــخــّي واالجــتــمــاعــّي والثقافّي  الــتــطــّور 
فــي فــتــرة الــطــرد وبــعــدهــا. وعــلــى الــّرغــم من 
كثرة هذه الدراسات في العقدين األخيرين، 
 أغلبها 

ّ
نا، بالنظر عميقًا إليها، نرى أن

ّ
 أن

ّ
إال

قد رّكز، منذ ذلك الحني إلى يومنا هذا، على 
مصير املــورســكــيــني فــي الــــدول اإلســالمــّيــة، 
والقليل من الدراسات فقط، إن لم نقل النادر 
مــنــهــا، تــنــاول مصيرهم ومــنــفــاهــم فــي دول 
 عــددًا ال بــأس به منهم قّرر 

ّ
ــ علمًا أن الغرب 

الرحيل إلى دول مسيحّية كإيطاليا وفرنسا 
 ال حصرًا.

ً
والبرتغال، تمثيال

ــادرة،  ــنــ ــذه الــــدراســــات الــقــلــيــلــة والــ ضــمــن هــ
الــتــي  املــــحــــاضــــرات  ســلــســلــة  إدراج  يـــمـــكـــن 
ــمــهــا »مــعــهــد ســرفــانــتــس« فــي الــربــاط، 

ّ
يــنــظ

ون«، والتي اقترحها  تحت عنوان »املورسكيُّ
وأشـــــــرف عـــلـــى تــنــظــيــمــهــا ومـــوضـــوعـــاتـــهـــا 
ـــة،  ــتـــخـــّصـــص فــــي الــــــدراســــــات اإلســـبـــانـــيَّ املـ
الباحث حسني بوزينب. وقد دعا بوزينب، 
 الــفــرنــســّي واملتخّصص 

َ
ــام، الــبــاحــث ــ قــبــل أّي

ة في »املركز الوطنيِّ  في الدراسات اإلسبانيَّ
إللقاء  فــانــســان،  بــرنــار  ة«،  العلميَّ لــأبــحــاث 
املورسكيني  »منفى  عنوان  تحت  محاضرة 
أولئك  الضوء على  ط فيها 

ّ
في فرنسا«، سل

املورسكيني الذين وجدوا أنفسهم مجبرين، 
ـــه إلــــى الــبــلــدان  بــنــحــو أو آخــــر، عــلــى الـــتـــوجُّ
ة مــا بــني 1609  ة فــي الــفــتــرة املــمــتــدَّ املسيحيَّ

و1614.
ســــرعــــان مــــا يـــغـــوص فـــانـــســـان فــــي خــبــايــا 
املـــوضـــوع، كــاشــفــًا مــجــمــوعــة مـــن الــحــقــائــق 
ــت بــعــمــلــّيــة طـــرد  ــاطــ ــة الـــتـــي أحــ ــّيـ ــاريـــخـ ــتـ الـ
التي  املورسكيني مــن األراضـــي اإلســبــانــّيــة، 
حــدثــت على دفــعــات، بــدايــة مــن بلنسية في 
العام 1602، وما تالها في األعوام الالحقة. 
 مــســؤولــي 

ّ
أن فـــانـــســـان هـــو   جـــديـــد 

ّ
غــيــر أن

السلطات اإلسبانّيةـ ـ وال سّيما امللك فيليبي 
ما،  قـــّرروا في مرحلة  ــ  الثالث ومستشاريه 
في أثناء عملّيات الطرد، إجبار املورسكيني 
ــة  ــني عــلــى طــــول األراضـــــــي اإلســبــانــيَّ

ّ
املــتــبــق

وعــرضــهــا؛ وال ســّيــمــا فـــي أقــالــيــم األنــدلــس 
وكاستيا ال منشا، وأراغون وكتالونيا، على 
َسرهم 

ُ
هم إذا أرادوا أن يأخذوا أوالدهم وأ

ّ
أن

معهم، فعليهم أن يغادروا إلى بلٍد مسيحّي. 
بطبيعة الــحــال، نــظــرًا لــقــرب املــســافــة، وجــد 
آالف املــورســكــيــني أنــفــســهــم مــضــطــّريــن إلــى 
عبور جبال البيرينيه وصواًل إلى األراضي 
قــام غــيــرهــم، وال سّيما  فــي حــني  الفرنسّية، 
ــــون  ــــــردوا مـــن إقــلــيــَمــي أراغـ

ُ
أولـــئـــك الـــذيـــن ط

وكتالونيا، بالسفر بحرًا، وصواًل إلى موانئ 
الساحلّية، بعد  املدن  مرسيليا وغيرها من 

رحلة مؤملة للغاية.
نا في عهد إنريكي الرابع، الذي أعطى األمر 

َّ
إن

بفتح الحدود أمام املورسكيني القادمني من 
 هذا األمر لم يُدم 

ّ
إسبانيا واستقبالهم، لكن

ــرارًا جــديــدًا  أكــثــر مــن شــهــريــن، فــقــد أصـــدر قــ
بإغالق الحدود ومنع استقبال أيِّ مورسكّي 
قادم، بّرًا أو بحرًا. ليس هذا فحسب، بل بدأت 

جعفر العلوني

ــات الــتــي تــنــاولــت  ــّدراســ لــيــســت الــ
املــصــيــر املـــورســـكـــيَّ )األنـــدلـــســـي( 
ــة، بعد  خــــارج الـــحـــدود اإلســبــانــيَّ
الـــعـــام 1609، بــالــقــلــيــلــة. وعـــلـــى ضــــوء عـــدٍد 
املورسكّيني   

ّ
إن الــقــول  نــافــل  مــن  بــات  منها، 

ــوا على حالهم 
ّ
ظــل إسبانيا  مــن  املــطــروديــن 

ــهــم ــــ وهــم 
ّ
د عــبــورهــم الـــحـــدود، أي أن بــمــجــرَّ

الذين بلغ عددهم ثالثمئة ألف، وفقًا للرقم 
يــذوبــوا  لــم  ــــ  الباحثني  الـــذي يطرحه معظم 
 واقع الحال 

َّ
في البحر أو ُيقاسوا العناء، لكن

 من التحّوالت بعد 
ً
هم عانوا سلسلة

َّ
يقول إن

قة  وا فــي عـــدد مــن املــنــاطــق املتفرِّ أن اســتــقــرُّ
جــغــرافــيــًا؛ بـــدءًا مــن شمالي أفــريــقــيــا، مــرورًا 
بــمــصــَر وتــركــيــا، وانــتــهــاًء بـــأوروبـــا: فرنسا 

وغيرها.
الــدراســات  خــون معظم  املــؤرِّ ُيــرجــع  عمومًا، 
ة الــتــي تــنــاولــت طــرد »املــورســكــّيــني«  العلميَّ
)األنــــدلــــســــيــــني بـــالـــتـــســـمـــيـــة الــــشــــائــــعــــة فــي 
الــقــرن  ات  إلـــى خمسينيَّ إســبــانــيــا والـــغـــرب( 
ة  إلــى عمليَّ ُمعيدين هــذا االهتمام  املــاضــي، 
الطرد في حــدِّ ذاتها، وإلــى األثــر الــذي تركه 
ـــون وأحـــفـــاُدهـــم فـــي املــجــتــمــعــات  املـــورســـكـــيُّ
وا فيها. ضمن هذا  ــة الــتــي اســتــقــرُّ اإلســالمــيَّ

األندلسيون في منفاهم الفـرنسي
رغم كثرة الدراسات حول 

مصير »المورسكيّين« 
بعد تهجيرهم من 

إسبانيا، إلّا أّن أغلبها رّكز 
على أحوالهم في بلدان 

إسالمية. أما حضورهم 
في بلدان أوروبية، 

فقلّما ُدرِس. الباحث 
برنار فانسان تناول هذا 

التاريخ في محاضرة 
نّظمها »معهد 

سرفانتس« في الرباط

ينطلق الكتاب الصادر 
حديثًا من مواقف 

الباحث والروائي 
الراحل وأعماله األدبية 
والبحثية للتساؤل عن 

مكانة المثّقف في 
المجتمع الجزائري

قراءات في أعمال صاحب »الربوة المنسية«

اقتفاء آثار َمن انقطعت عنّا أخبارُهم

ُفرض على بعض 
األندلسيين الرحيل إلى 
بلدان مسيحية حصرًا

كّرس حياته لتدوين 
تراث األمازيغية وإرساء 

قواعد لُغتها

كثرٌ منهم سيغادرون 
فرنسا إلى بلدان مثل 

المغرب والجزائر

التي نّظمها »معهد  في محاضرته 
يشير  ــرًا،  أخــي ــاط  ــرب ال فــي  سرفانتس« 
الباحث الفرنسي برنار فانسان )الصورة(، 
إلى أّن الكثير ما زال مخفيًّا حول منفى 
أّن  ويــؤّكــد  فرنسا،  فــي  األندلسيين 
اإلنسانيّة ُتحتِّم على كّل باحث تاريخّي 
ر عن ذراعيه لنفض  متخّصص أن يُشمِّ
الغبار المتراكم على الكتب التي تتناول 
أن  في  شّكه  يبدي  لكنّه  تاريخهم. 
به،  القيام  أهّمية  رغم  ذلــك،  يحيط 
بهم،  لحقت  التي  اإلنسانيّة  بالتراجيديا 

من طرد ومحاكم تفتيش.

تراجيديا كبرى منسية

2425
ثقافة

كتابمحاضرة

فعاليات

حــمــلــة ابـــتـــزاز ممنهجة مـــن قــبــل الــســلــطــات 
الفرنسّية لترحيل أولئك الذين دخلوا بادئ 
املفاوضات  بــدأت  أراٍض مسلمة.  إلــى  األمــر 
في البالط الفرنسّي، وانتهى األمر إلى قراٍر 
ــــواء املــنــفــيــني الـــجـــدد مـــن إســبــانــيــا،  بــعــدم إيـ
املوجودين في  املورسكيني  وترحيل بعض 

فرنسا إلى املغرب وغيره من الدول.
ـــــا عـــن مــنــاطــق انـــتـــشـــار املـــورســـكـــيـــني في  أمَّ

أســاســّي،  بشكل  فانسان،  فيتحّدث  فرنسا، 
وتولون(،  )مرسيليا  الساحلّية  املوانئ  عن 
كما يشير إلــى أمــر فــي غاية األهــمــّيــة، وهو 
 بـــعـــض الـــنـــبـــالء الــفــرنــســيــني اســتــقــبــلــوا 

ّ
أن

ــمــوهــم 
ّ
املــورســكــيــني اســتــقــبــااًل حــســنــًا، وســل

نظرًا  فيها،  يعملوا  كــي  الــزراعــّيــة  أراضيهم 
لخبرة هؤالء في الزراعة.

ويــشــيــر الــبــاحــث الــفــرنــســّي، بـــني مجموعة 
مـــــن األمـــــــــــور، إلــــــى صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد عـــدد 
ــوا فــي فــرنــســا، نظرًا 

ّ
املــورســكــيــني الــذيــن ظــل

 آخــر 
َّ
لــعــدم وجـــود مــصــادر تــاريــخــّيــة. إذ إن

األخبار والوثائق املوجودة عنهم تعود إلى 
البحث  تأتي صعوبة  عــام 1670، ومــن هنا 
الــتــاريــخــّي عــن أخــبــار آخــر املــورســكــيــني في 
 قسمًا كبيرًا منهم اضطّر إلى 

ّ
فرنسا. ذلك أن

ض للمالحقة،  تغيير نسبته، خوفًا من التعرُّ
إثر  أخبارهم  ب 

ُّ
تعق مهّمة  ب  ما يصعِّ وهــو 

يهم أسماء وألقابًا فرنسّية.
ّ
تبن

َســـــر 
ُ
ــاء بـــعـــض أ ــمــ ــر لـــنـــا فـــانـــســـان أســ ــذكــ ويــ

املــورســكــيــني األوائـــــل الـــذيـــن دخـــلـــوا فرنسا 
واستقّروا فيها بدءًا من العام 1603، وأصبح 
لــهــم نــفــوذ قـــوّي فــي الــبــالط الــفــرنــســّي، كما 

ــة الــعــام  ــ ـــلـــوا فـــي مـــفـــاوضـــات أزمـ
ّ

ـــهـــم تـــدخ
ّ
أن

1609، بشأن ترحيل بعض املوجودين منهم 
إلــى هولندا واملــغــرب ودول الــجــوار، ناهيك 
عــن دورهـــم الــبــارز فــي الــتــجــارة عبر البحر 
ــاتـــاس ولــوبــيــز،  ـــي زبـ

َ
ــرت املـــتـــوّســـط، مــثــل أسـ

وتحديدًا ألفونسو لوبيز، الذي كان له تأثير 
ــك بسبب  ــ ــبـــالط الـــفـــرنـــســـّي، وذلـ ــارز فـــي الـ ــ بـ
اليهود  من  مع مجموعة  التجارّية  عالقاته 

النافذين في مرسيليا.
د فـــي الــحــديــث عـــن خيبة  فــانــســان ال يـــتـــردَّ
ــــل كـــبـــيـــرة شـــعـــر بـــهـــا املـــورســـكـــّيـــون حــني  أمـ
ـــهـــم 

ّ
ــّيـــمـــا أن وصـــولـــهـــم إلـــــى فـــرنـــســـا، وال سـ

 فــي إمــكــانــهــم مــمــارســة حياتهم 
ّ
ــعــوا أن

ّ
تــوق

تقول  األمــر   حقيقة 
ّ
لكن نحو طبيعّي.  على 

الكثير  هم تعّرضوا البــتــزاز كبير، ووجــد 
ّ
إن

املسيحّية  اعتناق  إلى  نفسه مضطّرًا  منهم 
وا محافظني على دينهم 

َّ
هم سّرًا ظل

َّ
نًا، لكن

َ
عل

 كثيرين منهم، بعد 
ّ
اإلسالمّي. والنتيجة أن

ــادروا فرنسا إلى  مـــرور فــتــرة مــن الــوقــت، غــ
بلدان أخرى، مثل املغرب وتركيا أو الجزائر، 

وسرعان ما عادوا لُيعلنوا إسالمهم.
)كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا(

مولود معمري في أكثر من صورة

رّمان«، ندوة افتراضية  باالشتراك مع »مجلة  األرشيف« في عّمان،  تنّظم »مكتبة 
من  السادسة  عند  وجمهورًا  وعرضًا  صناعة  الفلسطينية:  السينما  بعنوان 
مساء األحد المقبل. يشارك في الندوة كّل من السينمائية سهى عّراف، والمخرج 

مجدي العمري، والناشط حنا عطا اهلل. 

حتى  ناجر  أورغ  بعنوان  سراء  نجوى  الجزائرية  التشكيلية  الفنانة  معرض  يتواصل 
السابع عشر من الشهر الجاري في »قصر الثقافة مفدي زكرياء« بالجزائر العاصمة، 
والذي افتتح الخميس الماضي. تستعيد الفنانة النقوش الموجودة على جدران 
كهوف مدينة سيفار جنوب شرق الجزائر، والتي تعود إلى خمسة عشر ألف عام.

ينّظمها  التي  الندوة  عنوان  اإلسالمية  الفنون  وحي  من  الخشب:  على  الحفر 
الباحثة  الخميس بمشاركة  اليوم  الثالثة من عصر  القاهرة عند  السناري« في  »بيت 
جيهان أيوب والفنانة التشكيلية نرمين عبد العليم. تناقش الندوة بدايات الحفر 
في  الفاطمي  العصر  منذ  وتطّورها  العصور  عبر  واستخداماته  الخشب  على 

تقنيات دهانات الحفر وطرق التذهيب وكيفية حماية الخشب المحفور عليه.

للفنان  نحن  معرض  يتواصل  المقبل،  إبريل  نيسان/  من  والعشرين  الثالث  حتى 
الفائت في »رواق  أحمد الزلفاني، الذي افتُتح يوم الجمعة  التونسي  التشكيلي 
شخصيّاته  الزلفاني  يرسم  العاصمة.  بتونس  الثقافة  مدينة  في  ستور«  كونسبت 

بقامات فارعة جدًا، ورؤوس صغيرة، وهي ترتدي األزياء التقليدية التونسية.

الجزائر ـ مليكة ياسين

الــبــاحــث والــروائــي مولود  يرتبط اســـُم 
بــــأحــــداث   ،)1989  -  1917( مــــعــــمــــري 
ــة الــتــي  ــيــ ــــي« الــــدامــ ــغـ ــ ــازيـ ــ ــيــــع األمـ ــربــ »الــ
ــــدأت احــتــجــاجــًا عــلــى مــنــع مــحــاضــرٍة  بـ
القبائلي« في  الشعبي  »األدب  له حــول 
اسمه  تحمل  )الــتــي  و 

ّ
وز تــيــزي  جامعة 

إلى  ل  أن تتحوَّ الــيــوم(، عــام 1980، قبل 
واحــدٍة من أكبر الحركات االحتجاجية 
والهوية  بالثقافة  بــاالعــتــراف  املطالبة 
ني في الجزائر؛ وهي املطالب 

َ
األمازيغّيت

التي لن يرى صاحب »الربوة املنسية« 
ــق؛ إذ رحـــل فـــي حـــادث 

ّ
ــًا مــنــهــا يــتــحــق ــ أّي

مروٍر بينما كان عائدًا من املغرب، بعد 
تسع سنواٍت فقط من تلك األحداث التي 

لن تكون األخيرة.
رهــا بذلك  وقـــيـــاُم االحــتــجــاجــات وتــطــوُّ
 املنع 

ّ
الشكل لم يُكن ليحدث ربما لو أن

طـــــاول كــاتــبــًا آخـــــر؛ فــلــمــولــود مــعــمــري 
الثقافة  فــي  الــخــاّصــة  رمــزيــتــه ومكانته 
األمـــازيـــغـــيـــة، وهــــو الــــذي كــــّرس حــيــاتــه 
فــي تــدويــن تــراثــهــا الــشــفــاهــي والبحث 
قواعدها،  وإرســاء  لغتها  لسانّيات  في 
 عـــن أبـــحـــاثـــه األنــثــروبــولــوجــيــة 

ً
فـــضـــال

ــال، وقــــد أّســـــس مـــن أجــل  فـــي هــــذا املــــجــ
ذلــك »مــركــز الــدراســات األمــازيــغــيــة« في 
باألمازيغية  ة 

ّ
مجل أّول  وأطلق  باريس 

باسم »أوال« )الكلم( عام 1982.
ــت املؤّسسة 

َ
فــي الــســنــوات األخــيــرة، بــات

الـــرســـمـــيـــة كـــثـــيـــرة االحـــتـــفـــاء بــمــعــمــري 
ها 

ّ
أن واألدبــــي؛ حتى  البحثي  وإنــتــاجــه 

أقامت في 2017 احتفااًل خاصًا بمئوية 
قيم 

ُ
أ كاملة،  سنة  طيلة  استمّر  مــيــالده 

خــاللــهــا مــلــتــقــًى دولــــــّي حــــول أعــمــالــه، 
طـــلـــق طــابــع بــريــدي يــحــمــل صــورتــه، 

ُ
وأ

ــن كــتــبــه مـــتـــرجـــمـــًا إلـــى  وصــــــدر عــــــدٌد مــ
 
َّ
أن األمازيغية )كتَب بالفرنسية(، حتى 

 عــلــى لسان 
ً
ــرة

ّ
 اعــتــرفــت مــتــأخ

َ
الــســلــطــة

الــوزيــر األول الــســابــق أحــمــد أويــحــيــى، 
 منع املحاضرة 

َّ
قبل بضع سنوات، بــأن

 ســيــاســيــًا«. جـــاء االعـــتـــراف 
ً
كـــان »خـــطـــأ

 نــفــســهــا تــمــنــع 
ُ
بــيــنــمــا كـــانـــت الـــســـلـــطـــة

ــرات الـــخـــاّصـــة  ــاضــ ــحــ ــن املــ الــــعــــشــــرات مــ
باألمازيغية في غير ما مدينة جزائرية.

إلى جانب أعماله البحثية، كتب مولود 
معمري الشعر والرواية والقّصة. صدر 
ديوانه األول عام 1982 بعنوان »أشعار 
ــّدة  ــه عـ الــقــبــيــلــة«، وقـــبـــل ذلــــك صـــــدرت لـ
بينها:  من  الخمسينيات؛  منذ  روايـــات 

حــــرب الـــتـــحـــريـــر، وشــخــصــيــاتــهــا الــتــي 
ــــوات داخـــل املــن  دًا فــي األصـ تتيح تـــعـــدُّ
ــد األكـــاديـــمـــيـــة  ــرُصــ ــــي، بــيــنــمــا تــ ــروائــ ــ الــ
مــلــيــكــة عــصــام انــتــقــال صــــورة مــعــمــري 
من »الباحث« إلى »املناضل« في سبيل 
على  كمثاٍل   

ً
ذاكـــرة األمــازيــغــيــة،  الهوية 

ذلــــك حـــضـــور اســـمـــه بــشــكــل دائــــــٍم لــدى 
شـــعـــراء ومــطــربــي األغــنــيــة األمــازيــغــيــة 
قّدم 

ُ
والجمعيات الثقافية األمازيغية. وت

ــتـــي ســـبـــق أن  ــة بـــوخـــلـــو، الـ مــلــيــكــة فـــاطـ
أصــدرت كتابًا حــول الــروائــي والباحث 
الــجــزائــري عـــام 2017 بــعــنــوان »مــولــود 
مــعــمــري: ذاكــــرة وثــقــافــة وتــامــوســنــي«، 
ــة »الــعــبــور« الــتــي قالت   فــي روايــ

ً
ة ــــراء قـ

املنسية«  »الــربــوة  لـــ تتّمة  بمثابة  ــهــا 
ّ
إن

الــتــي صـــدرت قبلها بثالثني عــامــًا، في 
حني ُيشير محمد يفصح إلى االنتقادات 
التي ُوّجهت إلى معمري بسبب روايته 
»الربوة املنسية«، خصوصًا بعد فوزها 
ر 

َ
بــجــائــزة فــي فــرنــســا؛ حيث »بـــات ُينظ

إليه في الجزائر بحذر«.
ــع، يتضّمن  ــ وإلــــى جــانــب املـــقـــاالت األربـ
الكتاب حوارًا مع املخرج أحمد راشدي، 
الذي حّول رواية »األفيون والعصا« إلى 

فيلم سينمائي صدر عام 1971.

ــفـــوة  و»غـ  ،)1952( املـــنـــســـيـــة«  ــــوة  ــربـ ــ »الـ
والعصا«  و»األفــيــون   ،)1955( الــعــادل« 
إلى جانب   ،)1982( )1965(، و»العبور« 
ــفــة 

ّ
مــجــمــوعــة قــصــصــيــة بــعــنــوان »مــوظ

البنك« )1973(.
ــًا عــن  ــثـ ــديـ ــتــــاب الـــــــذي صــــــدر حـ ــــي الــــكــ فـ
»دار فـــرانـــز فـــانـــون« بــعــنــوان »مـــولـــود 
ف سعيد وروائي محَبط«، 

ّ
معمري: مثق

ــة أكـــاديـــمـــّيـــني جـــزائـــرّيـــني  ــعـ يــنــطــلــق أربـ
مـــن مـــواقـــف مــعــمــري وأعـــمـــالـــه األدبـــيـــة 
ف 

ّ
والــفــكــريــة لــلــتــســاؤل عــن مــكــانــة املثق

ـــقـــّدم 
ُ
فـــي املــجــتــمــع الــــجــــزائــــري؛ حــيــث ت

األكــاديــمــيــة والــبــاحــثــة جمعة مــعــزوزي 
ــة »األفـــيـــون والــعــصــا«؛  ــ  فـــي روايـ

ً
ة قـــــراء

 
ً
ــال

َّ
 عــلــى فــضــائــهــا املــكــانــي مــمــث

ً
ــزة ــ ــرّك ــ ُم

 فــي فترة 
ً
ــال

َّ
فــي الــقــريــة، والــزمــانــي مــمــث
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تمثال لـ مولود معمري في مسقط رأسه

طرابلس الغرب ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟ 
مــا يشغل الحّيز األكــبــر مــن وقــتــي هــو تنفيذ 
أعـــمـــالـــي بـــمـــا تــقــتــضــيــه مــــن تــصــمــيــم ورســــم 
 منها أعمال جدارية بأحجام 

ٌ
وتلوين، بعض

كــبــيــرة. هــنــاك مــتــغــّيــرات كــثــيــرة عــرفــهــا إيــقــاع 
لــدّي مع ظــروف انتشار جائحة  ي 

ّ
العمل الفن

ــا عــافــانــا الــلــه وإيـــاكـــم. لــيــس كـــل هــذه  كـــورونـ
أنني  العزلة  أتاحته  فمما  سلبيًا،  املتغيرات 
ــد الـــفـــرصـــة مـــتـــاحـــة لـــالســـتـــمـــاع لــلــشــروح  ــ أجـ
ــقـــروءة فــي مـــدة زمنية  األدبـــيـــة والــقــصــص املـ
ة الــكــتــب،  ــــراء ــقـ ــ ــتـــاع بـ ــمـ ــتـ ــك االسـ ــذلــ أطـــــــَول وكــ

الورقية تحديدًا.

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟ 
آخــــر أعـــمـــالـــي لـــوحـــة بـــعـــنـــوان »قـــيـــد« أوحـــت 
صديقني  عــن  ها 

ُ
كتبت شعرية  أبــيــات  بها  لــي 

ــــي أحـــدهـــمـــا إلـــــى الــــواليــــات  ــادرنـ ــ عـــزيـــزيـــن غـ
املــتــحــدة األمــيــركــيــة مــنــذ ثــمــانــي ســنــوات. أمــا 
، فسأواصل االشتغال على مجموعة 

ً
مستقبال

أعمال سوف أقّدمها في معرض شخصي.

■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟ 
أقــول بأنني راض. ربما هناك  أن  ال أستطيع 
ــن لـــيـــس بـــشـــكـــل كـــامـــل.  ــكــ بـــعـــض الـــــرضـــــا، ولــ
يمكنني أن أذكر أحد األسباب املباشرة لحالة 
ــواد الــرســم  ــ ــو نــقــص مـ ــذه، وهــ ــ ــا هـ ــدم الـــرضـ عــ
ــذه الـــفـــتـــرة، مــا  ــ ــــالل هـ ــيـــة فــــي لــيــبــيــا خـ ــلـ األصـ
يضطّرني إلى طلب جلبها من الخارج ويهدر 
ذلك في كثير من األحيان الوقت ويغّير أولوية 

إنجاز املشاريع.

■ لـــو قــيــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، أي مـــســـار كنت 
ستختار؟

لو كان ذلك ممكنًا، ال أعتقد بأنني سأترّدد في 
اختيار نفس املسار الذي سرُت فيه من البداية 

إلى اليوم.

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟ 
مــا أتــمــنــاه فــي هـــذا الــعــالــم هــو أن يــســود فيه 
شيء من العدل. نحتاج كثيرًا هذه القيمة في 

مجتمعاتنا.

■ شــخــصــيــة مـــن املـــاضـــي تــــود لـــقـــاءهـــا، وملـــــاذا هي 
بالذات؟ 

لو كان من الزمن القريب فربما يكون الكاتب 
عن  سأسأله  العقاد.  محمود  عباس  املــصــري 

بعض آرائه األدبية.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغاالته 

اإلبداعية وجديد إنتاجه 
وبعض ما يوّد مشاطرته 

مع قرّائه

نقص مواد الرسم يعيق 
اإلنتاج الفنّي في ليبيا 

ويهدر وقت الفنان

■ صــديــق يــخــطــر عــلــى بــالــك أو كــتــاب تــعــود إلــيــه 
دائمًا؟

صــديــقــي الـــدكـــتـــور مــحــمــد الــبــشــتــي والــــذي 
غادرنا إلى الواليات املتحدة األميركية منذ 

العام 2013.

■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنــــا بـــصـــدد قــــــراءة شــــرح لــقــصــيــدة الــشــاعــر 
ــتـــي يــقــول  ــرئ الـــقـــيـــس، تـــلـــك الـ ــ الـــجـــاهـــلـــي امــ
 البالي/

ُ
ل

َ
ل

َ
ها الط يُّ

َ
ال ِعم َصباحًا أ

َ
مطلعها: أ

 في الُعُصِر الخالي.
َ
َوَهل َيِعَمن َمن كان

■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية 
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟

حــني أكــون بصدد الــرســم، مــن عــاداتــي أنني 
ــل أن أســتــمــع إلـــى شـــرح أدبـــي أو قّصة 

ّ
أفــض

مقروءة أكثر من االستماع إلى املوسيقى.

وقفة
أشرف سويسيمع

أشرف سويسي وفي الخلفية أحد أعماله الجدارية

فــنــان تــشــكــيــلــي لــيــبــي مـــن مــوالــيــد 1978 في 
ــة فــي  ــرفــ ــــزخــ الــتــصــمــيــم وال طــــرابــــلــــس. درس 
ــام« )جــامــعــة طــرابــلــس(.   ــ »كــلــيــة الــفــنــون واإلعـ
يــقــتــرح فــي أعــمــالــه تــولــيــفــة بــن فــن التصميم 
والحروفية والزخرفة والشعر والرسم الجداري 
والفسيفساء. شارك معارض وتظاهرات فنية 
التشكيلية«  للفنــون  هانيبال  »مهرجـــان  مثل: 
بــــدار  ــــــروف  ــحـ الـ ــيـــع  ربـ ــــــرض  ــعـ و»مـ  ،)2004(
العام  و»املــعــرض  تونس،  في   )2013( الفنون« 
للفنون التشكيلية« بمصراتة )2014(، إضافة 

إلى معارض للحروفيات في أملانيا.

بطاقة
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باسل طلوزي

»ثــوابــتــنــا راســـخـــة ال تـــتـــغـــيـــر..«.. عــبــارة 
الزمة في خواتيم خطب الزعيم يحفظها 
الشعب عن ظهر قلب إلى حّد أن بعضهم 
صار يذّكر الزعيم بها إن حدث ونسيها 
مــــرة، ولـــم يــكــن أحـــد مــســتــعــدًا للمجازفة 
بحياته، فيسأله عن طبيعة هذه املبادئ 
الرغم من  التي ال تتغير، على  والثوابت 

مرور عقود طويلة على حكمه.
فــرج فعلها.  ُيــدعــى  مــتــهــّورًا  لكن مواطنًا 
حدث ذلك، بالطبع، بعد أن كتب وصيته، 
وودع أهـــلـــه ومـــعـــارفـــه، ومـــضـــى لــيــؤدي 
واجبه »الوطنّي« املعتاد لحضور خطاب 
العاصمة؛  ميدان  في  األسبوعّي  الزعيم 

»الخيانة العظمى«. خشية اتهامه بـ
 قــبــيــل انــتــهــاء 

ً
آنــــــذاك تـــــردد فــــرج طـــويـــا

الـــخـــطـــاب، وضـــــرب أخـــمـــاســـًا بـــأســـداس، 
عــزم عليه، غير  عّما  يتراجع  أن  وأوشـــك 
أنــه لم يــدِر كيف وقــف بني الحشود بعد 
الــتــي تلت  التصفيق  عــاصــفــة  انــتــهــت  أن 
الزعيم: »ليت فخامتكم  الخطاب، ليسأل 
تــوضــحــون لــنــا مــا هــي ثــوابــتــنــا الــتــي ال 

تتغير«.
سقوط  بانتظار  بغتة  الــحــشــود  وجــمــت 
فــــرج مــضــرجــًا بـــدمـــائـــه، لــكــنــهــم بــوغــتــوا 
يبتسم،  الــزعــيــم  وجــــدوا  عــنــدمــا  جميعًا، 
وهـــو يــجــيــب: »شــكــرًا أيــهــا املـــواطـــن، فقد 
كــنــت أنــتــظــر أحــــدًا يــســألــنــي هـــذا الــســؤال 
أن أسألك ســؤااًل:  أوّد  املقابل،  املهم. وفي 

هل رأيت زعيمًا غيري طوال حياتك؟«.
ــاب: »ال يا  علت الــدهــشــة وجــه فـــرج، وأجــ

سيدي«.
اتــســعــت ابــتــســامــة الــزعــيــم بــحــجــم مــكــّب 
تتغير  ال  ثوابتنا  »إذًا،  وأردف:  نفايات، 
كــمــا تــــرى أيــهــا املـــواطـــن الـــعـــزيـــز.. ألــيــس 

كذلك؟«.
لـــم يــســتــطــع فــــرج أن يــجــيــب، فــقــد دّوت 

عاصفة التصفيق مرة أخرى.

كـــانـــت لـــحـــادث جـــنـــوح ســفــيــنــة الــشــحــن »إيــفــرغــيــفــن« 
فــي قــنــاة الــســويــس ردود فعل كــثــيــرة، وآثــــار سياسية 
الــعــالــم، بينها كانت  واقــتــصــاديــة، مــن مختلف أنــحــاء 
آراء الــســاخــريــن فــي أكــثــر مــن بــلــد وفـــي أكــثــر مــن مــســتــوى، فقد 
حفلت منصات التواصل عامليًا بالعديد من الصور والتعليقات 
الساخرة، وكان لرسامي الكاريكاتير أيضا نصيب في تناول هذا 
الحادث البحري النادر، إليكم هنا غيضا من فيض كاريكاتيري 

حول سفينة السويس العالقة.

سفينة 
السويس 
العالقة

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

مواطن متهّور

شريط
)ماريان كمنسكي/كارتون 

موفمنت(

اللقاح!

)نيكوال ليستس/ كيغل كارتونز(

االقتصاد اللبناني في ترٍد مستمر )الجريدة الكويتية(

فاجعة اصطدام القطارات في مصر )هاني عباس/ فيسبوك(

العودة إلى قوافل الجمال )ماريان كمنسكي/كارتون موفمنت(الكورونا قبل السفينة علقت وأعاقت العالم )آموريم/كارتون موفمنت(

التجارة تختنق بسفينة عالقة )ستيفان بيراي/كارتون موفمنت( قناة السويس وعقدة السفينة العالقة )رامون يانيز/كارتون موفمنت(

صراع كراسي السلطة المدمر )الوطن القطرية(شهداء فلسطين تضحية مستمرة )رائد قرعان/فيسبوك(

جواز السفر بوصفه سجنًا )رأفت الخطيب، تويتر(

أبيض وأسوأ
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رياضة

حافظ المنتخب 
القطري على 
نتائجه المثالية 
في التصفيات 
األوروبية 
المؤهلة 
لنهائيات كأس 
العالم 2022 
بعدما تعادل 
مع جمهورية 
أيرلندا 1-1، في 
ثالث جوالت 
المجموعة 
األولى، خالل 
مشاركة اعتبارية 
لمستضيف 
المونديال 
دون احتساب 
النتائج. التعادل 
هو األول 
للعنابي بعد 
انطالقة الفتة 
بانتصارين على 
لوكسمبورغ 0-1 
وعلى أذربيجان 
2-1، رافعًا 
رصيده النظري 
إلى 7 نقاط، 
شريكًا في 
الصدارة.

منتخب قطر حصد 7 نقاط اعتبارية حتى اللحظة )فرانس برس(

تألٌق قطري
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واصل البولندي هوبرت هوركاتش، املصنف 
الـ37 عامليًا، نتائجه القوية في بطولة ميامي 
املفتوحة لتنس األساتذة، ذات الـ1000 نقطة، 
بتأهله إلى دور الثمانية، باإلطاحة بالكندي 

املخضرم ميلوش راونيتش بمجموعتني لواحدة. 
ورغم أن صاحب الـ24 عاما خسر املجموعة األولى 

بنتيجة 4-6، إال أنه استطاع قلب الطاولة وحسم 
املجموعتني الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و6-7 
)7-4( بعد مباراة استمرت ساعتني و20 دقيقة.

مضت األسترالية آشلي بارتي، املصنفة رقم 1 
عامليًا، خطوة جديدة إلعادة تعزيز صدارتها في 

التصنيف العاملي، بعدما بلغت نصف نهائي 
بطولة ميامي املفتوحة للتنس بالفوز علىى 

البياروسية آرينا سابالينكا بواقع 6-4 و7-6 
)5-7( و6-3. وأكدت بارتي، التي فازت بالفعل هذا 

العام ببطولة ملبورن، تألقها أمام سابالينكا، 
املصنفة رقم 8 عامليًا، التي عانت من مشكات 

جسدية خال اللقاء.

تقود الحكمة ريبيكا ويلش )37 عامًا( مباراة 
بدوري القسم الثالث اإلنكليزي لكرة القدم للرجال 

األسبوع املقبل، في لقاء هارغوت تاون وبورت 
فيل. وستكون أول امرأة تقود مباراة كاملة 

للرجال في إنكلترا، بعدما شاركت الحكمة ايمي 
فيارن في 2010 في القيادة التحكيمية للشوط 

الثاني بني فريقي كوفنتري ونوتنغهام فورست 
عقب إصابة الحكم الرئيسي. سبق لويلش أن 

قادت بعض مباريات الرجال في الدوري الوطني.

هوركاتش يواصل 
المفاجآت في ميامي 

ويبلغ ربع النهائي

بارتي تمضي خطوة 
جديدة إلعادة تعزيز 

صدارتها بتصنيف التنس

أول تحكيم 
نسائي لمباراة 

احترافية في إنكلترا



مجدي طايل

ــانـــا  ــتـ ــوريـ اســــتــــطــــاع مـــنـــتـــخـــب مـ
منافسه  عــلــى  هـــام  فــــوٍز  تحقيق 
ــة أفـــريـــقـــيـــا  ــهــــوريــ ــمــ مـــنـــتـــخـــب جــ
الوسطى، بهدف نظيف، في املواجهة التي 
جــمــعــت بــيــنــهــمــا، ضــمــن الــجــولــة الــســادســة 
لبطولة  املــؤهــلــة  التصفيات  مــن  واألخـــيـــرة 
»املرابطون«  ليصبح  األفريقية،  األمم  كأس 
املسابقة  إلـــى  يــصــل  عــربــي  ســابــع منتخب 

القارية.
ونــجــحــت املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة فــي صناعة 
ــات  ــيـ ــفـ ــتـــصـ ــــخ والـــــــحـــــــدث خــــــــالل الـ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ ال
بالحصول على 7 بطاقات مؤهلة للبطولة 
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القارية املقبلة، وهو أكبر عدد من البطاقات 
البطولة وكسرت  املؤهلة للعرب في تاريخ 
به الرقم القياسي املسجل في نسخة 2019، 
حينما صعدت 5 منتخبات عربية لخوض 

املنافسات في مصر وقتها.
وتــأهــل إلــى كــأس األمــم األفريقية متصدرا 
الجدول في مجموعته كل من مصر األكثر 
وتونس،  اللقب،  حامل  والــجــزائــر  تتويجا، 
منتخبات  الــوصــافــة  نــالــت  فيما  واملـــغـــرب، 

جزر القمر والسودان وموريتانيا.
ويــمــثــل صــعــود املــنــتــخــبــات الــعــربــيــة بــهــذا 
الــرقــم إنــجــازا كــبــيــرا، حــيــث تتخطى نسبة 
الــنــجــاح حـــاجـــز الــــــــ90%، بــعــدمــا تــأهــلــت 7 
مــنــتــخــبــات مـــن أصــــل 8 مــنــتــخــبــات عــربــيــة 

ــتـــأهـــل مــنــهــا  ــم تـ ــ ــيـــات، ولــ ــفـ ــتـــصـ خــــاضــــت الـ
ليبيا وحــدهــا، وكــانــت تلعب فــي مجموعة 
برفقة تونس، بصرف النظر عن عدم تأهل 

جيبوتي والصومال نهائيا.
ــى عــــالمــــة مــضــيــئــة  ــ ــة األرقــــــــــام إلــ ــغـ تـــشـــيـــر لـ
للمنتخبات العربية في التصفيات األفضل 
لها عبر تاريخ رحلة الوصول إلى كأس األمم 
األفريقية على اإلطالق، فاملنتخب التونسي 
هـــو املــنــتــخــب األكـــثـــر تــحــقــيــقــا لــلــنــقــاط بني 
متصدري املجموعات الـ 12، ونال 16 نقطة 
في 6 مباريات على حساب منتخبات ليبيا 
وغــيــنــيــا االســـتـــوائـــيـــة وتـــنـــزانـــيـــا، وتــفــوقــت 
ومثلها  نقطة   14 نالت  التي  الــجــزائــر  على 
الثالثي  وهــو  للسنغال،  ومثلها  لنيجيريا 
أمم  آخــر  فــي  األولـــى  الثالثة  الفائز باملراكز 
ــونـــس فــي  أفـــريـــقـــيـــا، كـــمـــا نـــجـــح مــنــتــخــب تـ
الـــحـــصـــول عــلــى رقــــم شــخــصــي آخــــر مميز 
املنافسني،  على  به  تفوق  التصفيات  خــالل 
ــثـــر تــحــقــيــقــا لـــالنـــتـــصـــارات خــالل  ــو األكـ وهــ

ــلـــة الــتــصــفــيــات بــرصــيــد 5 انـــتـــصـــارات  رحـ
وتعادل، من دون أي هزيمة في 6 مباريات 
مــتــتــالــيــة. ويـــأتـــي خــلــف تــونــس فـــي قــائــمــة 
للنقاط  حــصــدا  األكــثــر  العربية  املنتخبات 
الجزائر 14 نقطة واملغرب 14 نقطة ومصر 
12 نــقــطــة والـــســـودان 12 نــقــطــة ثــم 9 نقاط 

ملوريتانيا ومثلها لجزر القمر.
أيضا، نجح منتخب  األرقـــام  وعلى صعيد 
املــديــر الفني  الــجــزائــر مــع جــمــال بلماضي 
فــي حسم لقب مهم، وهــو أقــوى هجوم في 
التصفيات برصيد 19 هدفا في 6 مباريات، 

تمكن منتخب المغرب 
من الفوز بصعوبة على 

منافسه بوروندي

فاز فينيكس 
صنز على أتالنتا 

هوكس 110-117

بــمــعــدل تــهــديــفــي يــصــل إلـــى 3.1 هـــدف في 
املباراة الواحدة، وهو أكبر عدد من األهداف 
ــشــــــوار عــــبــــر 12  ســـجـــلـــهـــا مـــنـــتـــخـــب فـــــي املــــ
مجموعة، ويعبر عن القوة الهجومية التي 
بات يملكها محاربو الصحراء، حاملو لقب 
بطل كأس األمم األفريقية املاضية في مصر 
عــام 2019، وقــدرتــهــم فــي الــدفــاع عــن اللقب 

بكل قوة في النسخة الكاميرونية الكبرى.
واملــثــيــر أن املــنــتــخــب الـــجـــزائـــري نــجــح في 
تــحــقــيــق انــتــصــاريــن كــبــيــريــن فـــي االفــتــتــاح 
على حساب زامبيا بخمسة أهداف دون رد، 
وبالنتيجة نفسها في الختام على حساب 

بتسوانا أيضا بخماسية من دون رد.
في الوقت نفسه، ظهرت بصمة من بصمات 
الشهير  الفني  املدير  حاليلوزيتش،  وحيد 
ــــادات الــتــي  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــرب، رغـــــم االنـ ــغـ ــ ملــنــتــخــب املـ
الدفاعية وغياب  انهالت عليه بسبب كرته 
املتعة كثيرا عــن »أســـود األطــلــس«، وتمثل 
ــــوى خط  فـــي حـــصـــول املـــغـــرب عــلــى لــقــب أقـ

واصــل فريق دنفر ناغتس صحوته بفوزه 
متصدر  سيكسرز  سفنتي  فيالدلفيا  على 
فــرمــل  فـــيـــمـــا   ،95-104 ــيـــة  الـــشـــرقـ املـــنـــطـــقـــة 
ــــدو مــاجــيــك انــتــفــاضــة مضيفه لــوس  أورالنـ
أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز، ثــالــث املــنــطــقــة الــغــربــيــة، 
بــنــتــيــجــة 103-96 في  عــلــيــه  تــغــلــب  عــنــدمــا 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وفـــرض الــالعــب جــمــال مـــوراي نفسه نجمًا 
فــي املـــبـــاراة الــتــي شــهــدت عـــودة الجماهير 
ــال أريــــنــــا« فـــي مــديــنــة دنــفــر  ــ إلــــى مــلــعــب »بـ
بـــواليـــة كـــــولـــــورادو، بــتــســجــيــلــه 30 نــقــطــة، 
بينها 5 ثالثيات من أصــل 11 محاولة مع 
ســـت مــتــابــعــات وأربــــــع تـــمـــريـــرات حــاســمــة 

وثالث سرقات للكرة.
الــبــدايــة وحسم  وضـــرب ناغتس بــقــوة منذ 
نتيجة املباراة في ربعها األول تقريبًا بما 
أنه كسبه بفارق 22 نقطة )44-22( وسعها 
األول )68- الشوط  إلــى 23 نقطة مع نهاية 

أورليانز  ونيو  أتالنتا هوكس  على  به 
ّ
تغل

بيليكانز األسبوع املاضي، فعزز موقعه في 
املركز الخامس للمنطقة الغربية، فيما مني 
والــــ15  تــوالــيــًا  الثانية  بخسارته  سيكسرز 

هذا املوسم.
ــان الــبــديــل تــيــريــز مــاكــســاي  فـــي املـــقـــابـــل، كــ
أفضل مسجل في صفوف فريق فيالدلفيا 
نـــقـــطـــة، وأضــــــاف  ــكـــســـرز بـــرصـــيـــد 13  ــيـ سـ
ــــب  ــــالعـ ــقـــطـــة والـ نـ تــــوبــــيــــاس هـــــاريـــــس 12 

األسترالي بن سيمونز 11 نقطة.
وحـــضـــر املــــبــــاراة أكـــثـــر مـــن 4000 مــشــجــع، 
ــــي الـــخـــطـــوط  ــلــــني فــ ــامــ ــعــ ــن الــ ــ مـــعـــظـــمـــهـــم مــ
األمامية. وكانت هذه هي املرة األولى التي 
لناغتس  مــبــاراة  املــشــجــعــون  فيها  يحضر 
في الدوري منذ اندالع جائحة »كوفيد-19« 
ــرت بشكٍل كبير على 

ّ
أث العام املاضي، التي 

الـــريـــاضـــة، وأّدت فـــي املـــوســـم املـــاضـــي إلــى 
توقف الدوري قبل عودته مجددًا، إذ أقيمت 
فــقــاعــة صحية بمشاركة  املــنــافــســات داخـــل 
الفرق التي تأهلت للبالي أوف، فيما حقق 
الــلــقــب لـــوس أنــجــلــيــس لــيــكــرز عــلــى حساب 

ميامي هيت في النهائي.
 بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى الـــــلـــــقـــــاء، تــــــوّجــــــه مــــــــوراي 
إلــــى الــجــمــاهــيــر فـــي تــصــريــح عــلــى أرضــيــة 
 إن دعــمــهــم ســـاعـــد الــفــريــق 

ً
املـــلـــعـــب، قـــائـــال
لتحقيق الفوز.

ــاف »لــقــد افــتــقــدنــاكــم كــثــيــرًا يـــا رفـــاق.  ــ وأضـ
 أنتم تجلبون طاقة مختلفة تماًما للمباراة. 
ــــرة يـــوجـــد فــيــهــا املـــشـــجـــعـــون فــي   مـ

ّ
ــل ــ فــــي كـ

«. وتــابــع 
ً
املــلــعــب، أشــعــر بــالــحــمــاســة قــلــيــال

»عندما ندخل امللعب والجماهير موجودة، 
ــيـــه. لــم  ــلـ ــًا يـــصـــعـــب الـــتـــغـــلـــب عـ ــقـ نــــكــــون فـــريـ
نحصل على أفضلية الجمهور على ملعبنا 

منذ أكثر من عام«.
ومــع ذلــك، كــان مــدرب فريق ناغتس مايكل 
لفريق  فريقه سمح  ألن  غير سعيد  مــالــون 
إلــى ســت نقاط  الــفــارق  سيكسرز بتقليص 
في الدقائق األخيرة من الربع األخير، أي أن 
املباراة كانت ستضيع لو كان هناك متسع 

من الوقت.
»لــقــد سئمت مــن مشاهدتنا  مــالــون:  وقـــال 
نـــخـــلـــق فــــارقــــًا كـــبـــيـــرًا، ونـــلـــعـــب بــالــطــريــقــة 
الــصــحــيــحــة، ثـــم لــســبــب مـــا فــقــط نسترخي 
ونــســمــح لــلــمــبــاراة بـــأن تــصــبــح أكــثــر إثـــارة 
مما كــان ينبغي أن تــكــون عــلــيــه«. وأضــاف 
»علينا أن نعمل على تحسني طريقتنا في 
اعترف  جهته،  مــن  املــبــاريــات«.  نتائج  قتل 
لم يكن جيدًا  ناغتس  تركيز  بــأن  يوكيتش 
ــرة مــن  ــ ــيـ ــ كـــمـــا يــنــبــغــي فــــي الـــلـــحـــظـــات األخـ
املــبــاراة، وقــال »لــم يكن لدينا التركيز على 

ــر سيكون  ــبــــاراة. اعــتــقــدنــا أن األمــ إنـــهـــاء املــ
. كان لدينا تقّدٌم كبير، وبدأنا اللعب 

ً
سهال

بــاســتــرخــاء. فــزنــا بـــاملـــبـــاراة الــتــي هـــي أهــم 
شيء لكننا بحاجة إلى تركيز أفضل«.

 وفـــــــــي املـــــــــبـــــــــاراة الـــــثـــــانـــــيـــــة، أوقـــــــــــف فــــريــــق 
انــتــصــارات  أورالنــــدو ماجيك سلسلة ســت 
ملضيفه لوس أنجليس كليبرز عندما تغلب 
عليه في عقر داره »ستيبلز سنتر« بنتيجة 

.96-103
ولم ينفع كليبرز تألق نجمه كواهي لينرد، 
ــيـــد 28  ــاراة بـــرصـ ــ ــبــ ــ أفــــضــــل مـــســـجـــل فــــي املــ
ومثلها  تمريرات حاسمة  مع خمس  نقطة 
لبدالء  كانت  األخيرة  الكلمة  ألن  متابعات، 
ماجيك، حيث تخطى أربعة منهم حاجز 10 
كبيرًا  دورًا  الجماعية  الــروح  لتلعب  نقاط، 

في تحديد هوية الفائز في اللقاء.
نــقــطــة، وأوتــــو  تــيــرنــس روس 15  وســـجـــل 
بـــورتـــر 13 نــقــطــة جــونــيــور، ومــحــمــد »مـــو« 
 11 كــارتــر جونيور  ويــنــدل  بامبا 12 نقطة 
نــقــطــة، وكـــان تــشــومــا أوكــيــكــي الــوحــيــد بني 
الــخــمــاســي األســـاســـي الــــذي تــخــطــى حاجز 

العشر نقاط بتسجيله 18 نقطة.
أتــالنــتــا هوكس  على  فينيكس صنز  وفـــاز 
117-110 بفضل 21 نقطة لديفاين بوكر و20 

نقطة للبديل الكرواتي داريو ساريتش.
األربـــاع  عــلــى  الـــذي سيطر  وعـــزز فينيكس 
واألخــيــر   )25-34( والــثــانــي   )27-30( األول 
)28-25(، موقعه في املركز الثالث للمنطقة 
ــا هـــوكـــس  ــ ــتـ ــ ــــالنـ ــنــــي أتـ الــــغــــربــــيــــة، فـــيـــمـــا مــ
بـــخـــســـارتـــه الـــثـــانـــيـــة تـــوالـــيـــًا والــــرابــــعــــة فــي 
مــبــاريــاتــه الــخــمــس األخــيــرة وبــقــي خامسًا 
في املنطقة الشرقية، وكان الصربي بوغدان 
بوغدانوفيتش أفضل املسجلني في صفوفه 

برصيد 22 نقطة.
ــام تــشــارلــوت  ــزاردز أمـ ــ وخــســر واشــنــطــن ويـ
قوية  املــبــاراة  وجـــاءت   .114-104 هورنتس 
تــشــارلــوت هورنتس  وكــســب  الفريقني  بــني 
أربــاعــهــا األول والــثــانــي واألخــيــر بصعوبة 
فيما  التوالي،  على  و23-25  و27-32   29-32
-25 الثالث  الربع  في  نفسه  التعادل  فــرض 

.25
وبرز تيري روزيير وغــوردون هايوارد في 
صفوف هورنتس بتسجيل األول 27 نقطة 
مع سبع متابعات، والثاني 26 نقطة مع 11 
أفضل  هاشيمورا  روي  كــان  فيما  متابعة، 
مسجل فــي املـــبـــاراة وفـــي صــفــوف الخاسر 
بــرصــيــد 30 نــقــطــة، وأضــــاف الــالعــب املميز 
راسل وستبروك »تريبل دابل« مع 22 نقطة 

و14 تمريرة حاسمة و15 متابعة.
)فرانس برس(

ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز
استطاع دنفر 

ناغتنس إلحاق الهزيمة 
بفيالدلفيا سفنتي سيكسرز 

فيما أسقط أورالندو 
ماجيك نظيره لوس 

أنجليس كليبرز

تفوق منتخب موريتانيا في المباراة )فاضل سينا/فرانس برس(

)Getty/جمال موراي قاد فريقه دنفر ناغتس للفوز بتسجيله 30 نقطة )سين غاردنر

إلى  المؤهلة  التصفيات  في  تاريخيًا  إنجازًا  العرب  حقق 
بطولة كأس األمم األفريقية المقبلة في الكاميرون، بعدما 

ضمنت 7 منتخبات التواجد في المسابقة القارية القادمة

تهتز شباك  لم  التصفيات، حيث  في  دفــاع 
األسود سوى مرة واحدة فقط في 6 جوالت، 
وهو ما يعبر عن انضباط تكتيكي دفاعي 
جــيــد ظــهــر عــلــيــه املـــغـــرب وكـــــان مـــن نــقــاط 
الضعف الكبرى لديه وهو من مزايا املدرب 
البوسني، خالل فترة توليه تدريب الجزائر 
إلــى كــأس العالم في  من قبل وصعد معها 
2014 بالبرازيل، وقدم عروضا جيدة وقتها 
منه  وصنعت  الجماهير  استحسان  نــالــت 
الجماهير هناك، وهــو ما  نجما كبيرا بني 
ساهم في عبور منتخب املغرب الكثير من 
بعد  فريق جــديــد،  بناء  فــي رحلة  الصعاب 
السابق  الفني  املدير  رونـــار،  هيرفي  رحيل 
وصاحب إنجاز التأهل إلى كأس العالم في 

روسيا 2018.
ومن العناوين األساسية في الحصاد نجاح 
التصفيات  إكــمــال  فــي  عــربــيــة  منتخبات   4
الــبــدايــة إلــى النهاية مــن دون التعرض  مــن 
لــــخــــســــارة واحــــــــــدة، وهــــــي مـــصـــر وتـــونـــس 
والـــجـــزائـــر واملـــغـــرب، فــيــمــا تــلــقــى الـــســـودان 
خسارتني وتلقت موريتانيا هزيمة واحدة 
ومثلها جزر القمر، التي سقطت في الجولة 

األخيرة من عمر التصفيات.
التوقف  يجب  إنجازات  التصفيات  وكتبت 
أمـــامـــهـــا، يـــتـــصـــدرهـــا الــــعــــودة الــتــاريــخــيــة 
للمنتخب السوداني إلى بطولة أمم أفريقيا 
بعد غــيــاب دام 9 ســنــوات، وفــي أول ظهور 

كروي له بعد الثورة األخيرة.
ــادة مـــدربـــه  ــيـــ ــزع الــــــســــــودان تـــحـــت قـــ ــ ــتــ ــ وانــ
الــفــرنــســي فــيــلــود بــطــاقــة الــعــبــور إلــــى أمــم 
ترتيب  جــدول  بعد حسم وصــافــة  أفريقيا، 
املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة خــلــف غـــانـــا املــتــصــدرة 
برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات، وتفوقت 
على جنوب أفريقيا بطلة نسخة 1994 التي 
حلت في املركز الثالث، والتي قدمت مؤخرا 
رئيس االتحاد األفريقي لكرة القدم الجديد، 
باتريس موتسيبي، مالك نادي صن داونز 
ألول مرة. وفي الوقت نفسه، يبرز املنتخب 
املــوريــتــانــي فــي املــشــهــد هــو اآلخــــر، بعدما 
مــرة  إنــجــاز 2019، حينما صــعــد ألول  كـــرر 
إلــــى أمــــم أفــريــقــيــا وهـــــذه املـــــرة فـــي نسخة 
في  الوصافة  في حسم  نجاحه  بعد   ،2022
لصالحه  املغرب  خلف  الخامسة  املجموعة 
أفريقيا  فــاز على  بعدما  هــدايــا،  ومــن دون 
الوسطى بهدف من دون رد سجله أبوبكر 
ليرفع رصيده  األخــيــرة،  الجولة  فــي  كــمــارا 
إلــى 9 نــقــاط، وهــو مــا يعد إنــجــازا يحسب 
رائد  مارتينيز،  الفرنسي كورنتني  للمدرب 
االنـــتـــصـــارات املــوريــتــانــيــة كـــرويـــا، والــرجــل 
الــذي قــاد املرابطني إلــى أمــم أفريقيا مرتني 
متتاليتني، في إنجاز تاريخي وضع الفريق 

معه بني الكبار.
ويظهر في الكادر إنجاز عربي ثالث بطله 
هذه املرة املنتخب الوليد »جزر القمر« الذي 
حقق ألول مرة إنجاز التأهل إلى نهائيات 
ــة عــــبــــر املـــجـــمـــوعـــة  ــيــ ــقــ ــريــ كـــــــأس األمــــــــم األفــ
الــســابــعــة، حــيــنــمــا تـــعـــادل عــلــى مــلــعــبــه مع 
تــوغــو بـــدون أهـــداف فــي الجولة الخامسة، 
لــيــحــســم الــتــأهــل املــبــكــر وجــــاء وصــيــفــا في 

نهاية التصفيات لنظيره املصري.

أكد النجم منير الحّدادي عزمه الكبير على 
أن يكون ورقة هجومية مهمة، ليتوج 
المغربية  األراضـــي  على  األول  ظهوره 
األطلس«،  »أســود  لصالح  الفوز  بهدف 
لكأس  المؤهلة  التصفيات  ختام  فــي 
الهدف  بعد  الحّدادي  ووّجــه  أفريقيا. 
تعبيره  طريقة  خالل  من  عديدة  رسائل 
عن فرحته بهذا الهدف التاريخي بالنسبة 
المغرب  القميص وشعار  إليه، حيث قبّل 

ليؤكد فخره بتمثيل »أسود األطلس«.

الحدادي يوجه رسالة للجماهير

ــم انــتــفــاضــة  ــافـــظ عــلــى تــفــوقــه رغــ 45(، وحـ
الــضــيــوف فـــي الــربــعــني األخـــيـــريـــن )20-26 

و24-16 على التوالي(.
بــورتــر جــونــيــور والعمالق  وســاهــم مايكل 
ــفــــوز  ــيــــكــــوال يـــوكـــيـــتـــش فـــــي الــ الــــصــــربــــي نــ
 منهما 

ّ
املــســتــحــق لــنــاغــتــس بــتــحــقــيــق كــــل

»دابل دابــل«، بعدما سجل األول 27 نقطة  لـ
مع 12 متابعة، وأضاف الثاني 21 نقطة مع 

10 متابعات وخمس تمريرات حاسمة.
وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس بعد 

ختام التصفيات 
األفريقية

موريتانيا تلحق بركب 
المنتخبات العربية

لندن ـ العربي الجديد

ــاالت الـــصـــيـــفـــيـــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــر ســـــــــوق االنـ ــبــ ــتــ ــعــ ــ
ُ
ت

والشتوية مادة دسمة للجماهير. يستمتع 
تتوقف  ال  التي  أخبارها،  بسماع  الجميع 
ــر، حــتــى قــبــل أشــهــر مــن فتح  يــومــًا بــعــد آخـ
بــاب الــتــعــاقــدات، والــيــوم نضعكم فــي آخر 

تطورات امليركاتو.

بوفون إلى ميالن؟
قرار  العالم،  القدم في  كــرة  يترقب متابعو 
بوفون،  جيانلويجي  األسطوري  الحارس 
الــلــحــظــة مستقبله مع  يــحــدد حــتــى  لـــم  إذ 
ناديه الحالي يوفنتوس، بعدما جلس في 
العديد من املباريات على دكة البدالء منذ 
مــن باريس  قــادمــًا  الكالتشيو  إلــى  عــودتــه 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي، الـــذي قــضــى في 

صفوفه موسمًا واحدًا.
ــــع »كـــالـــتـــشـــيـــو مـــيـــركـــاتـــو«  ــوقـ ــ ــــف مـ ــــشـ وكـ
الــثــالثــاء، أن بــوفــون قـــرر تــأجــيــل الــبــّت في 
مستقبله لشهر مــارس، من دون استبعاد 
ــا يــــجــــدد مــــع الـــيـــوفـــي  ــمـ أي فـــرضـــيـــة، فـــربـ
مــوســمــًا آخـــر أو حــتــى أنـــه ال يــمــانــع فــكــرة 
الغريبة،  الــفــكــرة  لكن  آخـــر.  لفريق  الــرحــيــل 
هــي الــحــديــث عــن إمــكــانــيــة انــتــقــال بــوفــون 
إلى نادي ميالن، الذي يعد غريمًا مباشرًا 
وتــقــلــيــديــًا لــيــوفــنــتــوس، بــحــســب مـــا ذكـــره 

»تيلي لومبارديا«.
وقد تحصل هذه الصفقة بحال قرر نادي 
ــيــــالن، جــيــانــلــويــجــي  ــالـــي ملــ الــــحــــارس الـــحـ
ــا عــــدم تــجــديــد عـــقـــده والــرحــيــل  ــ ــارومـ ــ دونـ
أعماله  وكــيــل  مطالبات   

ّ
بــظــل آخـــر،  لفريق 

مينو رايوال الباهظة.

ليفربول يريد كوناتي
اإلنــكــلــيــزي،  لــيــفــربــول  ــادي  ــ نـ إدارة  ــّررت  ــ قــ
ـــي 

َ
الـــــدخـــــول فــــي صـــــــراع كـــبـــيـــر مــــع عـــمـــالق

»الــلــيــغــا«، بــرشــلــونــة وخــصــمــه الــتــاريــخــي 
ريال مدريد، من أجل الحصول على خدمات 
نجم فرنسي، في سوق االنتقاالت الصيفية 
املقبلة، تنفيذًا لرغبة املدرب األملاني يورغن 
»الـــريـــدز«. وكشفت  كــلــوب املـــديـــر الــفــنــي لــــ

صحيفة »آس« اإلسبانية، أن إدارة ليفربول 
ــلــــى خـــــدمـــــات الـــنـــجـــم  ــد الــــحــــصــــول عــ ــ ــريـ ــ تـ
مدافع  كوناتي  إبراهيما  الشاب  الفرنسي 
اليبزيغ األملاني، بعدما خطف األضواء في 
أو  »البوندسليغا«  بـ الحالي سواء  املوسم 

دوري أبطال أوروبا.
وتــابــعــت أن إدارة اليــبــزيــغ وضــعــت مبلغًا 
مــالــيــًا يــصــل إلـــى 40 مــلــيــون يــــورو، مقابل 
ــــي ظــل  ــن املـــــدافـــــع كــــونــــاتــــي، فـ ــ الـــتـــخـــلـــي عـ
اإلنكليزي،  ليفربول  لــدى  الكبيرة  الرغبة 
ــقــــده، نــتــيــجــة تــعــرض  بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى عــ
ــم  ــة فــــي املـــوسـ ــعـ ــة مـــوجـ ــربـ »الــــــريــــــدز« لـــضـ
ــوم الـــخـــط  ــ ــجـ ــ ــاب نـ ــ ــيـ ــ الـــــحـــــالـــــي، بـــســـبـــب غـ
الـــخـــلـــفـــي عــــن املــــواجــــهــــات املـــهـــمـــة، وعــلــى 
رأســهــم الــعــمــالق الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
يـــدرك صعوبة  دايـــك. وأردفـــت أن ليفربول 
كــونــاتــي،  الفرنسية  املــوهــبــة  خــطــف  مهمة 
ــي ريال 

َ
بعد االهتمام الكبير من قبل إدارت

 21( الـ مدريد وبرشلونة بخدمات صاحب 
عاما(، واللتني تريدان إيجاد مواهب شابة 
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة، حتى 

يتم تدعيم صفوف فريقيهما.

اهتمام باريسي بأغويرو
ــنـــي ســيــرخــيــو  ــيـ ــتـ ــنـ تـــلـــقـــى املــــهــــاجــــم األرجـ
مانشستر سيتي  الــذي سيغادر  أغــويــرو، 
نهاية املوسم الحالي بعد عشر سنوات مع 
النادي اإلنكليزي، عرضا من باريس سان 
بحسب  خدماته،  على  للحصول  جيرمان 
مـــا أفــــــادت بـــه صــحــيــفــة )فـــــوت مــيــركــاتــو( 

الفرنسية. وقبل اإلعالن رسميًا عن رحيله 
مــن الــنــادي اإلنــكــلــيــزي، كــان هــنــاك بالفعل 
حــديــث عــن اهــتــمــام بــاريــس ســان جيرمان 
للصحيفة.  وفقًا  بالحصول على خدماته، 
ويقدر األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو 
مدرب باريس سان جيرمان »بشكل كبير« 
32 عامًا  العمر  مــن  البالغ  أغــويــرو  صفات 
بحسب  للسيتزنس،  الــتــاريــخــي  والــهــداف 
نفس املصدر. وخاض أغويرو 384 مباراة 
هــدفــًا،   257 وســجــل  سيتي  مانشستر  مــع 
ــان جـــيـــرمـــان لــيــس  ــ ــبــــدو أن بــــاريــــس سـ ويــ
الـــنـــادي الــوحــيــد املــهــتــم بــضــمــه، إذ تــوجــد 
بحسب نفس املــصــدر »عــلــى األقـــل« أربعة 
ــك إنـــتـــر مــيــالنــو  ــرى، بــمــا فـــي ذلــ ــ ــة أخــ أنـــديـ
في  ترغب  يونايتد  ومانشستر  وتشلسي 

الحصول على خدماته.

روبين وعقد جديد؟
عــــــرض نــــــــادي غـــرونـــنـــغـــن عـــلـــى الـــجـــنـــاح 
أريــني روبــني تمديد عقده عامًا  الهولندي 
إضــافــيــًا، رغــم اإلصــابــات الــتــي أبــعــدتــه عن 
أرض املــلــعــب طـــوال املــوســم تــقــريــبــًا. وقــال 
فليديروس  يــان  مــاك  للفريق،  الفني  املدير 
النادي وعلى  تلفزيون  مقابلة نشرها  في 
موقعه »عقده على وشك االنتهاء، ولكن لو 
قال إنه يريد االستمرار لعام آخر، فسنقول 

له على الفور: نعم من فضلك«.
وأعلن روبني )37 عامًا( اعتزاله في يوليو/

تــمــوز 2019 حــني كـــان فــي صــفــوف بــايــرن 
مــيــونــخ ولــكــنــه عـــاد فـــي يــونــيــو/ حــزيــران 

الــذي  املتواضع  غروننغن  مــع  للعب   2020
يــنــافــس فــي الــقــســم األول بــهــولــنــدا والـــذي 
ــم يــتــمــكــن إال  ــه. ولـــكـــنـــه لــ ــفـــوفـ نـــشـــأ فــــي صـ
مــبــاراتــني بسبب  فــي  اللعب 44 دقيقة  مــن 
فبراير/ فــي  التكهنات  ودارت  اإلصــابــات. 
شــبــاط املــاضــي بــأنــه سيعتزل مــجــددا في 

الشهور املقبلة إذا لم يتحسن بدنيًا.

زالتان والتجديد
أن ميالن  إيطالية،  أكــدت تقارير صحافية 
الــســويــدي،  الــالعــب  عــقــد  لتجديد  مستعٌد 
النجم  أن  ويــبــدو  إبراهيموفيتش،  زالتـــان 
ــرم، مـــســـتـــعـــٌد لـــالســـتـــمـــرار بــنــفــس  املــــخــــضــ
الــــراتــــب وشــــــروط املـــوســـم الـــحـــالـــي. ووقـــع 
زالتــان عقدًا ملــّدة عــام في الصيف املاضي، 
إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش  أن  ــد  ــديـ ــتـــجـ الـ ــنـــي  ــعـ ويـ
الــلــومــبــاردي بعد  الــنــادي  سيلعب لصالح 

تجاوزه عامه األربعني في شهر أكتوبر.
ــلـــو  وبــــحــــســــب صـــحـــيـــفـــة »كــــــوريــــــيــــــري ديـ
ســـبـــورت« اإليــطــالــيــة، فــــإن مــيــالن يخطط 
لــلــجــلــوس مـــع زالتــــــان ومــســتــعــد لــالتــفــاق 
التي  القديم  العقد  معه على نفس شــروط 
تــبــلــغ 7 مــاليــني يــــورو فـــي املـــوســـم. ووفــقــًا 
لــلــصــحــيــفــة، فـــإن مــيــالن يــشــعــر بـــأن عـــودة 
قبل  السويد  منتخب  إلى  إبراهيموفيتش 
يورو 2020، تعّبر عن نواياه في االستمرار 

باللعب على أعلى مستوى.

برشلونة والوتارو
ــه نــــادي بــرشــلــونــة اإلســبــانــي، بــقــيــادة  وّجــ
رئيسه خــوان البــورتــا، أنــظــاره مــرة أخــرى 
إلــــى نــجــم إنـــتـــر مــيــالنــو اإليـــطـــالـــي، الـــذي 
يعيش أزمة مالية صعبة، نتيجة الظروف 
الصينية  الــشــركــة  بها  تمر  الــتــي  القاسية 

املالكة للفريق خالل الفترة الحالية.
أن  اإلســـبـــانـــيـــة،  وكــشــفــت صــحــيــفــة »آس« 
برشلونة عــاد مــرة أخـــرى إلــى تـــداول اسم 
الــنــجــم األرجــنــتــيــنــي الوتـــــــارو مــارتــيــنــيــز 
ــد  ــكــــون أحـ ــتـــى يــ فــــي الــــفــــتــــرة الـــحـــالـــيـــة، حـ
إلـــى الفريق  الــتــي ستنضم  أبـــرز األســـمـــاء، 
الصيفية  االنــتــقــاالت  فــي ســوق  الكتالوني 

املقبلة.
الوتــارو  جلب  يريد  برشلونة  أن  وتابعت 
إدارة  ألن  املــالــيــة،  لقيمته  نــظــرًا  مارتينيز 
ــــــدرك أن الـــحـــصـــول على 

ُ
ــا ت خـــــوان البــــورتــ

املوهبة النرويجية هاالند، سيجعلها تدفع 
الكثير من األمــوال، وبخاصة أن بوروسيا 
دورتموند يطلب مبلغًا باهظًا للتخلي عن 
مهاجمه الشاب. وأوضحت أن عقد الوتارو 
مارتينيز ينتهي مع نادي إنتر ميالنو في 
الــتــي يمر  املــالــيــة  املشكلة  لــكــن  عـــام 2023، 
ــالـــي، ســتــجــعــل اإلدارة  ــطـ الـــفـــريـــق اإليـ بــهــا 
األرجنتيني  املهاجم  مــغــادرة  على  تــوافــق 
 70 مقابل  املقبل،  الصيفي  »امليركاتو«  في 

مليون يورو.

أخبار الميركاتو: بوفون أمام 3 خيارات
سيكون الميركاتو 

الصيفي هذا العام 
مشتعًال مع انتهاء 

عقود عّدة العبين، 
على رأسهم جيانلويجي 

بوفون وسيرخيو 
أغويرو وآخرون

)Getty/فكرة مجنونة تتحدث عن انضمام بوفون لميالن بحال رحيل دوناروما )كالوديو فييا
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حسين غازي

ــقــــدم دائـــمـــًا  ــرة الــ ــ عـــّودتـــنـــا لــعــبــة كـ
ــم أســـــمـــــاء مـــــن طــيــنــة  ــديــ ــقــ ــلــــى تــ عــ
األفضل  يقدمون  مــا  دائــمــًا  الكبار، 
خــــالل مــســيــرتــهــم، لــيــس فــقــط عــلــى مــســتــوى 
ما من خالل 

ّ
األهداف والتألق في املباريات، إن

داخل  للزمالء  املميزة  وقيادتهم  شخصيتهم 
وخارج أرض امللعب.

العظماء،  الــقــادة  تقارير  سلسلة  اليوم  نتابع 
األيــام  في  بعدما تحّدثنا  الثالثة،  الحلقة  في 
العديد مــن األســمــاء، نذكر منها  املاضية عــن 
ــــي مــــــور وفـــرانـــتـــس  ــــوبـ ــــو مـــالـــديـــنـــي وبـ ــاولـ ــ بـ

بكنباور وآخرين.

توني آدمز
ــادي الــــواحــــد، بــطــل نـــــادي أرســـنـــال  ــنــ رجــــل الــ
الـــذي لــم يــغــّيــر فــريــقــه يــومــًا. اســتــمــّر 22 عامًا 
ــنـــال، صــاحــب الـــــ54 عــامــًا حــالــيــًا، فــاز  مــع أرسـ

العديد  والدة  األولى،  الشعبية  اللعبة  بداية  منذ  القدم  كرة  عالم   شهد 
نوعها،  من  فريدة  شخصية  جوانب  امتلك  بعضهم  لكن  األساطير،  من 
الكبير  العبء  رغم  األلقاب  وتحقيق  القيادة  شارة  حمل  من   مّكنتهم 

الذي تلقيه عليهم

3031
رياضة

تقرير

اإلنكليزي وثالثة  الـــدوري  فــي  ألــقــاب  بأربعة 
ألــقــاب فــي كـــأس االتـــحـــاد اإلنــكــلــيــزي، إضــافــة 
لبطوالت أخرى عديدة. خارج ملعب اإلمارات 
في العاصمة البريطانية لندن، ستجد أربعة 
تماثيل، واحدا للغزال الفرنسي تييري هنري 
ــر لــأنــيــق الــهــولــنــدي ديــنــيــس بــيــركــامــب  وآخــ
الحال  بطبيعة  ثم  تشابمان،  لهربرت  وثالثا 
إلــى جنب  آدمـــز. جنبًا  تــمــثــااًل لتوني  ستجد 
مع لي ديكسون ونيجل وينتربيرن وستيف 
بولد لعب توني آدمز مباريات عظيمة، حمل 
شارة القيادة مع أرسنال ملّدة 14 عامًا رائعة، 

كــمــا خــّولــه ذلـــك لــحــمــل شــــارة قــيــادة منتخب 
إنكلترا بني 1994 و1996. لعب آدمــز أكثر من 
500 مـــرة مــع أرســنــال وخـــاض 66 مــبــاراة مع 
إنكلترا، على الرغم من أنه أبدى دائًما بعض 
االســتــيــاء مــن قـــرار غلني هـــودل تسليم شــارة 

القائد إلى آالن شيرر بداًل منه عام 1996.

ستيفن جيرارد
يوم دخل العــٌب شاب يحمل الرقم 28 أرضية 
املـــيـــدان، ســألــت الــجــمــاهــيــر مـــن هــــذا؟ مـــن هو 
بديل فيغارد غيغيم؟ حينها لم يكن أحد في 
ليفربول يعرف من هو ستيفن جيرارد، الذي 
شـــارك فــي 29 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي أمــام 
بالكبيرن روفرز، لكن بعدها، الجميع من دون 
شك يتذكر كل لحظة ُهتف باسمه في ملعب 
أنفيلد رود. ُيذكر جيرارد كشخصية معشوقة 
في نــاٍد غــارق في التاريخ. قــاد جيرارد فريق 
لــيــفــربــول خـــالل حــقــبــة يــمــكــن وصــفــهــا بأنها 
ــنــــادي، مــثــلــه مثل  فـــتـــرة صــعــبــة فـــي تـــاريـــخ الــ
ــرايــــن روبــــســــون فــــي مــانــشــســتــر يــونــايــتــد.  بــ
قــائــًدا، فقد تمتع بصوت عــاٍل وقــادر  بصفته 
القيادة على أرض امللعب. ال شك في أن  على 
أكثر لحظاته شهرة جــاءت في نهائي دوري 
ا 

ً
أبطال أوروبا 2005 عندما ظهر ليفربول ميت

ـــر 3-0 فـــي الــشــوط 
ّ

ودفـــنـــه الــجــمــيــع حـــني تـــأخ
ــام مــيــالن. ومـــع ذلــــك، حــشــد جــيــرارد  األول أمــ
ــريـــدز وظــهــر ذلـــك جــلــيــًا حـــني انطلق  قــــوات الـ
مجريات الشوط الثاني، كما سجل هدفًا فتح 
باب عودة ليفربول إلى املباراة، وألهم الفريق 
أبطال  دوري  لقب  لتحقيق  تاريخية  لــعــودة 

أوروبا الشهير.

فرانشيسكو توتي
عــشــق أبـــــدي ووفــــــاء مــنــقــطــع الـــنـــظـــيـــر.. هو 
األقـــدام  تــوتــي، صــاحــب  فرانشيسكو  املــلــك 
الصاروخية، فكيف  السحرية والتسديدات 
ال يكون توتي معشوق الجماهير األول في 
رومــــا؟ قــلــة مــن الــرجــال ارتــبــطــت أســمــاؤهــم 
مالديني  باولو  ذكــر  واحــد، نستطيع  بناٍد 
ــة إلـــــى تـــوتـــي وبــعــض  ــافــ ، إضــ

ً
ــال ــثــ مــنــهــم مــ

ــثـــر مــن  ــاء األخــــــــرى. قـــضـــى تـــوتـــي أكـ ــمــ األســ
ــا، عــرف الــعــديــد من  25 عــامــًا فــي نـــادي رومـ
الالعبني واألســاطــيــر خــالل مسيرته داخــل 
غرف املالبس، وكان الجميع يحسب له ألف 
حساب. لعب إلى جانب غابرييل باتيستوتا 
تمتع  لكنه  وآخــريــن،  وكاسانو  وديلفيكيو 
بــتــلــك الــعــظــمــة الـــتـــي كـــــان يـــســـتـــمـــّدهـــا مــن 
العاصمة روما، املدينة التي عرفت تاريخًا 
عــريــقــًا بــمــجــدهــا وقــوتــهــا. بــمــجــرد ظــهــوره 
القيادية  صفاته  كــانــت  رومـــا،  تشكيلة  فــي 
ملحوظة، وأصبح حامل شــارة القيادة في 
النادي في سن 21 عاًما، وكان بالفعل قائد 
باللعبة  ـــر شغفه 

ّ
أث نــجــاًحــا.  األكــثــر  الفريق 

الفريق، وغالًبا ما شهدت  في  على زمالئه 
مهاراته القيادية نجاًحا كبيًرا في تحقيق 

توتي بقي 
معشوق الجماهير 

وسمي ملك روما

المكسيك تتوج ببطولة الكونكاكاف 
المؤهلة لألولمبياد على حساب هندوراس

املؤهلة ألوملبياد  الكونكاكاف  ببطولة  القدم تحت 23 عامًا  لكرة  املكسيكي  املنتخب  توج 
طوكيو بعد فوزه على هندوراس بركالت الترجيح 4-5 وذلك بعد انتهاء الوقتني األصلي 
واإلضافي بالتعادل اإليجابي 1-1. ويعد اللقب هو الثالث على التوالي للمكسيك والثامن 
في املجمل، علما بأنها كانت قد ضمنت التأهل لألوملبياد هي وهندوراس بمجرد تأهلهما 
للنهائي على حساب كندا والواليات املتحدة على الترتيب. تقّدم املنتخب الهندوري بهدف 
رائع من خارج املنطقة إلدوين رودريغيز )د.71( قبل أن ينجح خوسيه ماسياس في إدراك 
 )د.80(. وخالل ركالت الجزاء تفوق الحارس 

ً
التعادل للمكسيك من ركلة جزاء أثارت جدال

املكسيكي سباستيان خورادو في التصدي لركلة العب هندوراس، خوان أوبريغون، قبل 
أن يسدد أليكسيس فيغا الركلة الخامسة بنجاح ليهدي »التريكولور« اللقب، وسط حالة 

من الفرحة في ملعب أكرون بمدينة غواداالخارا الواقعة غربي املكسيك.

بلجيكا تصعق بيالروسيا بثمانية 
أهداف في تصفيات مونديال 2022

ــه مــنــتــخــب  ــتـ ــفـ ــيـ ــيـــكـــا ضـ ــلـــجـ ــخـــب بـ ــتـ ــنـ ــق مـ ــعــ صــ
بيالروسيا بثمانية نظيفة على ملعب دين دريف 
ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة مـــن مــنــافــســات املــجــمــوعــة 
ملونديال  املؤهلة  األوروبية  بالتصفيات  الخامسة 
األرض  أصـــحـــاب  أهــــــداف  وجــــــاءت   .2022 قــطــر 
فاناكن  وهــانــز  )د.14(  باتشواي  ميشي  بتوقيع 
 )38( ــارد  ــ ــــروسـ تـ ــانــــدرو  ــيــ ــ ول و)د.89(  )د.17( 
)د.49(  برايت  ودينيس  )د.42(  دوكــو  وجيريمي 
وكريستيان بنتيكي )د.70( و لياندرو تروسارد 
)د.76(. كما فاز منتخب ويلز أمام ضيفه التشيك 
بهدف نظيف من توقيع دانيل جيمس )د.82( على 
التشيك  اســتــاد كــارديــف ســيــتــي. ولــعــب منتخب 
منقوصًا منذ طرد باتريك ستشيك )د.49( وكذلك 
ويلز بعد حصول كونور روبيرتس )د.81( على 
البطاقة الصفراء الثانية أثناء اللقاء. وعلى هذا النحو، تتصدر بلجيكا املجموعة بواقع 7 
نقاط، بينما تحتل التشيك الوصافة بإجمالي 4 نقاط وتأتي ويلز في املركز الثالث بواقع 3 
نقاط وهي نفس حصيلة بيالروسيا التي توجد باملركز قبل األخير الذي تحتله استوانيا 

بدون نقاط.

البرتغال تقلب الطاولة على لوكسمبورغ
حولت البرتغال تأخرها بهدف إلى فوز 1-3 على 
لوكسمبورغ في الجولة الثالثة من املجموعة األولى 
العالم  كــأس  لنهائيات  املؤهلة  أوروبـــا  بتصفيات 
2022 بقطر. افتتح جيرسون رودريغيز التسجيل 
فـــي الــدقــيــقــة 30 ملــنــتــخــب لــوكــســمــبــورغ صــاحــب 
الدقيقة  فــي  التعادل  جوتا  ديــوغــو  وأدرك  األرض 
البرتغالي. وعزز مهاجم يوفنتوس  45 للمنتخب 
البرتغالي  للمنتخب  النتيجة  كريستيانو رونالدو 
في الدقيقة 51 قبل أن يحرز جواو باولينيا الهدف 
النتيجة،  وبهذه   .80 الدقيقة  في  للضيوف  الثالث 
يتصدر املنتخب البرتغالي املجموعة بسبع نقاط 
متفوقًا بفارق األهداف عن املنتخب الصربي الذي 
فاز 1-2 على نظيره األذربيجاني في وقت سابق. افتتح الكسندر ميتروفيتش التسجيل 
للمنتخب الصربي في الدقيقة 16 قبل أن يعادل أمني محمدوف النتيجة للمنتخب األذري 
صاحب األرض في الدقيقة 59. وأحرز ميتروفيتش هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 81. 
ويحتل منتخب لوكسمبورغ املركز الثالث في املجوعة بثالث نقاط في حني تقبع أيرلندا 

وأذربيجان بدون نقاط في املؤخرة.

سلوفاكيا تشعل المجموعة الثامنة بإسقاط روسيا
الثامنة بالتصفيات املؤهلة ملونديال 2022  انقلبت األمــور رأسا على عقب في املجموعة 
بقطر إثر الخسارة األولــى لروسيا على يد سلوفاكيا بنتيجة )2-1(، وفوز كرواتيا في 

نفس الوقت على مالطا بثالثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثالثة.
وعلى ملعب )سيتي أرينا(، أوقف منتخب سلوفاكيا انتصارات روسيا وكبدها الخسارة 
ميالنو  إنتر  مدافع  بهدف   38 الدقيقة  منذ  األرض  تقّدم أصحاب  لواحد.  بهدفني  األولــى 
اإليطالي ميالن شكرينيار. ولكن أدرك الروس التعادل في الدقيقة 71 بهدف الظهير األيمن 
التعادل  الروسي بهدف  املنتخب  البرازيلية ماريو فرنانديس. ولم يهنأ  صاحب األصول 
سوى 3 دقائق بعد أن وضع روبــرت ماك سلوفاكيا في املقدمة من جديد. وفي مباراة 
املالطي  ليفوز على ضيفه  املجموعة، استغل منتخب كرواتيا سقوط روسيا  أخــرى في 

بثالثية نظيفة على ملعب )إن إتش كيه( بمدينة رييكا.

ويواصل التراجع قبل أن يحدث أول تغيير في حياته، عندما 
أعاد اكتشاف نفسه في املالعب املصرية بانتقاله إلى نادي 
طنطا املصري في عام 2017 ليصبح هدافه األول، فسجل 7 
أهداف وصنع هدفني لينتقل بعدها للعب في نادي املقاولون 
الــعــرب الـــذي خـــاض مــعــه فــتــرة ذهــبــيــة عــلــى مـــدار موسمني 
ــداف فــي 55  ســجــل خــاللــهــمــا 18 هــدفــًا صــنــع فيهما 9 أهــ
الرابع في  املركز  مباراة شــارك فيها وقــاده للحصول على 
الدوري املصري خالل املوسم املاضي، والتأهل للكونفدرالية 
ــار إلـــيـــه، وخـــاصـــة نـــادي  ــظـ األفــريــقــيــة، لــيــبــدأ فـــي جـــذب األنـ
الزمالك، الذي حاول ضمه قبل بداية املوسم، ولكن لم يكتب 
إدارتــه  مجلس  تجميد  بسبب  وقتها،  النجاح  للمفاوضات 

برئاسة مرتضى منصور على خلفية مخالفات مالية.
الجزيري في يناير/  الكبرى في حياة  التحول  وتأتي نقطة 
الزمالك  إلــى صــفــوف  انتقل  املــاضــي حينما  الثاني  كــانــون 

املصري معارًا ملدة موسم ونصف املوسم، مع أولوية الشراء 
مقابل 20 مليون جنيه مصري، وهي الصفقة التي منحت 
الكبير،  منذر  حسابات  فــي  ووضعته  كبيرًا  دعمًا  الــالعــب 

املدير الفني للمنتخب التونسي.
ويمثل رأس الحربة واملهاجم رقم 9 أزمة كبرى في صفوف 
املنتخب التونسي خالل آخر 5 سنوات، وفشلت محاوالت 
الخنيسي وهيثم  أكثر من مهاجم كبير مثل طه  اكتشاف 
الجويني، بسبب عدم تحمل الضغوط الجماهيرية الكبيرة، 
الفنيني  املديرين  الكافي من  الدعم  الوقت نفسه غياب  وفي 
األجانب، باإلضافة إلى لجوء منذر الكبير في بداية واليته 
العبي  لتوظيف  غيريس  وآالن  البنزرتي  فــوزي  قبله  ومــن 
الخزري  الوسط كمهاجمني مثل يوسف املساكني ووهبي 

وسيف الدين الخاوي في الكثير من املباريات الدولية.
)العربي الجديد(

الـــذات، أصــبــح سيف الدين  بعد ســنــوات مــن محاولة إثــبــات 
ــادي الــزمــالــك املــصــري، أشــهــر مهاجم  الــجــزيــري، مــهــاجــم نـ
تونسي وأمل نسور قرطاج في التصفيات األفريقية املؤهلة 
إلى نهائيات كأس العالم املقبلة في قطر 2022، ومنافسات 
كــأس األمـــم األفــريــقــيــة. وقـــّدم سيف الــديــن الــجــزيــري، الــذي 
احتفل بعامه الثامن والعشرين في الثاني عشر من فبراير/ 
شباط  املاضي، أوراق اعتماده بقوة مع تونس في مباراتي 
لـ3 أهداف،  اللتني شهدتا تسجيله  ليبيا وغينيا االستوائية، 

.
ً
بات معها املرشح األول لقيادة هجوم تونس مستقبال

مثيرا  كفاح« حقيقية والعبا  »قصة  الجزيري  ويعد سيف 
نــاٍد تونسي  بــدأ مسيرته في  الوقت نفسه، فهو  للجدل في 
كبير هو األفريقي، ولعب له 62 مباراة سجل فيها 6 أهداف، 
وصنع 5 أهــداف، وهي أرقــام بدت متواضعة ملهاجم ورأس 
حــربــة صــريــح  ورحـــل عــن نــاديــه لينتقل إلــى حــمــام األنــف، 

سيف الدين  الجزيري

على هامش الحدث

العب تونسي 
عاش قصة 

كفاح طويلة 
قبل وصوله 

إلى الشهرة في 
الوقت الحالي

جيرارد كان المحفز 
األكبر لزمالئه في 
نهائي أبطال 
أوروبا 2005 )فيليبو 
مونتيفورتي/
فرانس برس(

المتابعين،  من  العديد  بنظر  التاريخ  في  األفضل  الالعب  ميسي  يعتبر 
وإن لم يكن كذلك فهو من دون شك بين أول أربعة إلى جانب دييغو 
أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه وكريستيانو رونالدو. بعيدًا عن موهبته 
وقيمته وتأثيره على معظم مباريات برشلونة واألرجنتين، يوّجه البعض 
أنه  المتابعين  من  العديد  يرى  حيث  الشخصية،  حول  انتقادات  لميسي 
دور  يلعب  ال  ألنه  والمنتخب،  النادي  في  القيادة  شارة  لحمل  أهًال  ليس 

المحفز لزمالئه في العديد األوقات، وهو أمرٌ صحيح إلى حٍد ما.

ماذا عن ميسي؟

وجه رياضي

روما لالنتصارات، لكن املفارقة أنه لم يكن 
ــًدا لــلــمــنــتــخــب اإليـــطـــالـــي، خــاصــة  ــائـ يــومــًا قـ
أن االتــــزوري دائــمــًا مــا ضــم أســمــاء عمالقة 
مــثــل مــالــديــنــي وفـــابـــيـــو كــــانــــافــــارو. تــوتــي 
بــكــاه الجميع فــي رومـــا يــوم قــرر االعــتــزال، 
وتــضــامــن مــعــه اآلالف حــني أجــلــســه املـــدرب 
لــوتــشــانــو ســبــالــيــتــي عــلــى مــقــاعــد الـــبـــدالء، 
 ذلك ذرف الدموع كالطفل في 

ّ
لكنه رغم كل

يـــوم وداعــــه أمـــام الــرومــانــيــســتــا، ألنـــه أحــب 
الذئاب وأحب دور القائد.

الشهير فــي عــام 1992 وأصــبــح أصغر كابنت 
ــال أوروبـــــــــا فــــي ســن  ــطــ يـــرفـــع لـــقـــب دوري أبــ
23 عـــاًمـــا، تــحــديــدًا يـــوم هـــزم نــــادي الــجــتــوب 
الــفــرنــســي نــظــيــره مــيــالن فـــي مـــبـــاراة إصــابــة 
ــتـــي ال  ــان بــــاســــنت، تـــلـــك األمـــســـيـــة الـ ــ مــــاركــــو فـ
زالـــت تثير جـــداًل حــتــى يــومــنــا هـــذا، تحديدًا 
بالعبي  الخاصة  املنشطات  فضيحة  بسبب 
ــل األكـــثـــر  ــرجــ ــان الــ ــشــ ــم يـــكـــن ديــ مـــرســـيـــلـــيـــا. لــ
موهبة في الفريق الفرنسي امللقب بـ »الجيل 
الــذهــبــي«، كــان هناك العــبــون مــن طـــراٍز رفيع 

ديدييه ديشان
كان ديشان مجتهًدا وذكًيا مع إرادة ال حدود 
لها للفوز، وكان دائًما يمتلك مقومات القائد 
 water« األسطوري. وصفه إريك كانتونا بأنه
وإنــجــازاتــه مع  ديــشــان  لــكــن مساهمة   ،»boy
الفرنسي كشفت أن كلمات كانتونا  املنتخب 
»كــابــنت«، يعد ديشان  كانت مضللة. بصفته 
ــًدا مــن ثالثة رجــال فقط فـــازوا ببطوالت  واحـ
العالم وبطولة  أوروبـــا وكـــأس  أبــطــال  دوري 
مرسيليا  لـــنـــادي  قـــائـــدًا  تعيينه  تـــم  أوروبــــــا. 

أمـــثـــال الــســاحــر زيــــن الـــديـــن زيـــــدان وروبــــرت 
بيريس وتييري هنري. ومع ذلك، كان ديشان 
قــــائــــد األوركـــــســـــتـــــرا، هــــو الـــــــذي جـــمـــيـــع هـــذه 
الفرنسي  الفريق  مًعا لجعل  الرائعة  املواهب 
أســطــوريــًا بــحــصــده مــونــديــال 1998 ويـــورو 
وقــــوي  ديــنــامــيــكــي  شـــخـــص  ديــــشــــان   .2000
وقتالي في أرضية امللعب، وهذا األمر انعكس 
على شخصيته الــصــارمــة فــي الــتــدريــب، فقد 
قـــاد منتخب الـــديـــوك لــحــصــد لــقــب مــونــديــال 

روسيا 2018 على حساب كرواتيا.

أعلن نادي بايرن ميونخ األملاني عن تأكد غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي 
عن املالعب ملدة 4 أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها مع منتخب بالده خالل 
مباراته أمام أندورا، والتي سجل فيها هدفني. وأكدت مصادر من داخل النادي البافاري 
ــــدوري، باإلضافة  ال الــذي سيغيب عــن مــبــاراة اليبزيغ فــي  إصــابــة املهاجم )32 عــامــًا(، 
ويعتبر  األبــطــال.  بــدوري  الثمانية  دور  في  الفرنسي  ســان جيرمان  باريس  ملواجهتي 
الــذي يتصدر قائمة  ليفاندوفسكي واحـــدًا مــن أهــم األســمــاء فــي تشكيلة بــايــرن، وهــو 

املنافسة على لقب الحذاء الذهبي ألفضل هداف في أوروبا.

صورة في خبر

إصابة ليفاندوفسكي

Thursday 1 April 2021 Thursday 1 April 2021
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السوريون الغجر
ترحال مستمر نحو المجهول

أمين العاصي

ــيـــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــلـــحـــرب تـــأثـ ــان لـ ــ كــ
غــالــبــيــة الــغــجــر الــســوريــن الــذيــن 
اضــطــروا إلـــى تـــرك الــبــاد حالهم 
ــال كـــثـــيـــريـــن. ولــلــغــجــر الـــســـوريـــن إرث  ــ حـ
ثقافي خاص بهم ُيعرفون به لدى غالبية 
املواطنن، ومهن ال يتقنها غيرهم مّيزتهم 
عــن ســواهــم. وال تــوجــد مــعــلــومــات مــؤكــدة 
عن الفترة التاريخية التي جاء فيها الغجر 
إلــى ســوريــة أو عموم بــاد الــشــام. لكن من 
املرجح ان أصولهم تعود إلــى بــاد الهند، 
وقد اختاروا الترحال، وال تكاد تخلو دولة 

في الشرق األوسط من الغجر. 
وطـــــوال عـــقـــود، حــــاول الــغــجــر فـــي ســوريــة 
لذلك،  وإنقاذها.  بل  الحفاظ على هويتهم 
كــانــوا يقيمون فــي األريــــاف وعــلــى أطــراف 
املدن للحفاظ على ثقافتهم. ويقول الشاب 
أبو شمسة، وهو أحد الغجر في سورية، إن 
أكثر من 90 ألف غجري تركوا سورية على 
الــحــرب، موضحًا في حديث  مــدى سنوات 
تشير  التقديرات  أن  الجديد«  »العربي  مع 
إلــى أن تــعــداد الغجر فــي ســوريــة كــان قبل 
ألــف نسمة. ويوضح  عــام 2011 نحو 100 

)Getty( غجر يعزفون ويرقصون في عرس بدوي قديم في سورية

املناطق  غالبية  في  ينتشرون  كانوا  أنهم 
السورية، مضيفًا: »لم يكن تجمعًا مناطقيًا 
واحدًا. كنا ننتشر في أرياف إدلب وحماه 

والساحل وحلب«.  
ويـــقـــول أبــــو شــمــســة إن لــــدى الــغــجــر لغة 
خاصة يتواصلون بعضهم مع بعض من 
خالها، الفتًا إلى أن جميع الغجر يتقنون 
 بحسب لهجة 

ّ
أيــضــًا الــلــغــة الــعــربــيــة، »كـــل

املنطقة التي يقطن بها في أرجاء سورية«. 
كــمــا يــوضــح أن الــغــجــر فــي ســوريــة لديهم 
جــنــســيــة ســـوريـــة والــشــبــان كـــانـــوا يـــؤدون 
الجيش  فــي  اإللــزامــيــة  العسكرية  الــخــدمــة 
الــســوري، مضيفًا: »نحن ســوريــون لنا ما 
لــهــم وعــلــيــنــا مــا عــلــيــهــم، ولــكــن لــنــا عـــادات 

وتقاليد تمّيزنا عن غيرنا«. 
ــر ال يـــــزّوجـــــون بــنــاتــهــم  ــغـــجـ يـــضـــيـــف: »الـ
النزوح،  بعد  لكن  الغجر.  غير  من  لشبان 
هـــنـــاك بــعــض الــغــجــر الـــذيـــن خـــرقـــوا هــذه 
ــال مـــن نـــســـاء لسن  ــ ــزّوج رجـ ــ ــ ــقـــاعـــدة. وتـ الـ
غجريات، ولكن لم يحدث حتى اللحظة أن 
تزوجت غجرية من غير غجري«. ويوضح 
البقاء في  لوا 

ّ
الذين فض الغجر  أن بعض 

ســـوريـــة أو لـــم تــســاعــدهــم ظــروفــهــم على 
الهجرة، يقيمون في مخيمات النزوح في 

أريــــاف إدلــــب، ويــعــانــون ظــروفــًا معيشية 
ــة الــــســــوريــــن  ــيـ ــقـ ــثــــل بـ ــة مـــثـــلـــهـــم مــ ــبـ ــعـ صـ
النازحن من مدنهم وبلداتهم. أما البقية، 
البلدان  من  والعديد  تركيا  في  فموزعون 

األوروبية.  
ــى أن عــــــددًا كـــبـــيـــرًا مــــن الــغــجــر  ــ ويـــلـــفـــت إلـ
الـــســـوريـــن هـــاجـــروا إلــــى املـــغـــرب الــعــربــي 
وســكــن غالبيتهم فــي مــديــنــة وجـــدة على 
الــحــدود مــع الــجــزائــر، مــوضــحــًا أن هــؤالء 
فــي بلد عربي مسلم على  اإلقــامــة  لوا 

ّ
فض

الـــذهـــاب إلـــى بــلــدان أوروبـــيـــة، مضيفًا أن 
الــحــكــومــة املــغــربــيــة أعطتهم كــل الــحــقــوق، 
ــمـــل. وحـــول  ــعـ ــة والـ ــامــ بــمــا فــيــهــا حـــق اإلقــ
موقف الغجر من الثورة السورية، يوضح 
أبو شمسة أن الغجر اختاروا الوقوف على 
الحياد، مشيرًا إلى أن البعض انخرط في 
الـــثـــورة. يــضــيــف: »هــنــاك عــشــرة أشــخــاص 
النظام«،  في سجون  الغجر معتقلون  من 
النور  عــن  يختلفون  »الــغــجــر  أن  موضحًا 
والـــقـــربـــاط والـــطـــّبـــالـــة«. يــضــيــف: »كـــل فئة 
لدينا  الغجر  نحن  املختلفة.  ثقافتها  لها 
جنسية ســوريــة فــي حــن أن الــنــور ليسوا 
كــذلــك«. وعــن املــهــن الــتــي تمّيز الغجر في 
أبو شمسة عن »صناعة  سورية، يتحدث 

لاستخدام  املختلفة  بأشكالها  السكاكن 
في املطابخ أو للزينة«، مضيفًا أنها »مهنة 
يــتــوارثــهــا الــغــجــر وتــتــطــّور بشكل دائـــم«. 
تصليح  مهنة  »يتقنون  الغجر  إن  ويقول 
ــان يــتــمــيــز بــتــركــيــب  ــان. الــغــجــري كــ ــنــ األســ

أسنان الذهب«. 
ويعّد املوسيقار محمد عبد الكريم املولود 
في مدينة حمص وسط سورية إحدى أبرز 
الشخصيات الغجرية التي كان لها حضور 
مميز وطاٍغ استمّر عقودًا، ليس في سورية 
فحسب بــل فــي الــعــالــم الــعــربــي كــلــه. وكــان 
يسّمى أمير البزق، وشيطان البزق، بسبب 
إبداعه في العزف على هذه اآللة املوسيقية 
املطربن  لكبار  الكريم  عبد  لّحن  الصعبة. 
واملطربات في العالم العربي، منهم: صباح 
فايزة أحمد، سعاد محمد، صالح  فخري، 
عبد الحي، ماري جبران، وآخرون. وساهم 
ــلـــدان  ــبـ ــدة فــــي الـ ــ فــــي تـــأســـيـــس إذاعـــــــــات عــ
الـــعـــربـــيـــة، مــنــهــا اإلذاعـــــــة الـــســـوريـــة، وظــل 
لسنوات طويلة يقصد مبنى اإلذاعة فجرًا 
ليعزف مقطوعة على آلة البزق، في افتتاح 
البث، كانت تمّيز إذاعة دمشق عن سواها 
من اإلذاعـــات العربية. ولــه مقام خــاص به 
تفرده  يؤكد  ما  )مريوما(،  باسمه  مسجل 
عــزف محمد عبد  الــعــربــيــة.  املوسيقى  فــي 
الــكــريــم فــي أهــم املــســارح األوروبـــيـــة، وكــان 
ّبه بأشهر عازفي 

ُ
ُيقابل باحتفاء كبير. وش

الـــكـــمـــان اإليـــطـــالـــيـــن نــيــكــولــو بــاغــانــيــنــي، 
األمــر الــذي دفع موسيقار األجيال، محمد 
»باغانيني  بـــ  تسميته  الــى  الــوهــاب،  عبد 
الـــشـــرق«. لــكــن عــبــد الــكــريــم تــوفــي فــي عــام 
في  متواضع  بيت  فــي  منسيًا  فقيرًا   1989

العاصمة السورية دمشق.

التقديرات تشير إلى أن 
تعداد الغجر في سورية 

كان قبل عام 2011 
نحو 100 ألف نسمة، 
كانوا ينتشرون في 

غالبية املناطق السورية

  ■ ■ ■
عدد كبير من الغجر 
السوريني هاجروا إلى 
املغرب العربي وسكن 
غالبيتهم في مدينة 
وجدة على الحدود 
لوا 

ّ
مع الجزائر وفض

اإلقامة في بلد عربي 
مسلم

■ ■ ■
لدى الغجر السوريني 
هم 

ّ
لغة خاصة، لكن

جميعًا يتقنون اللغة 
العربية أيضًا

باختصار

كانت حال الغجر في سورية كحال غيرهم من السوريين الذين اضطروا إلى ترك البالد أو العيش في المخيمات، بفعل الحرب. 
وهكذا، ال يختبرون الترحال فقط، بل النزوح أيضًا

هوامش

سعدية مفرح

الشهية من  إثـــارة  قـــادرا على  الشعر  السيد  ومــا زال 
حوله  للكتابة  واملتلقني  والباحثني  والــنــقــاد  الــشــعــراء 
الكامن وراء دهشته  السر  ذلــك  وعنه وفيه بحثا عن 
الــســؤال عن ماهيته بال  زال  ما  األزل.  املستمرة منذ 
إجابة حقيقية، على الرغم من كل املحاوالت الدؤوبة. 
ربــمــا ألن هـــذه املــاهــيــة الــغــامــضــة هــي ســــّره الــوحــيــد، 
وربما ألن البحث في ما وراءها يمثل املتعة القصوى 

بالنسبة لكل من يتماّس معه لذة واستمتاعا. 
وعلى الرغم من فشل كل املحاوالت التي حاولت أن 
التعريف  يكون  أن  يمكن  بما  الشعر  السيد  تعّرف 
الجامع املانع علميا وثقافيا، إال أنها مستمّرة دائما، 
املــحــاوالت  هــذه  ثنايا  بــني  التفتيش  أن  وخصوصا 
الشعر،  جــوانــب جماليات  مــن  واحـــدا  يمثل  نفسها 
وكــــل مـــا يــحــيــط بـــه مـــن ظــــالل لــغــويــة ومــوضــوعــيــة 

وموسيقية أيضا.
كتابه  فــي  املــســعــودي،  والشاعر علي  الكاتب  يــحــاول 
لهذا  الخاصة  أن يقّدم رؤيته  العرب«،  الجديد »ديــوان 
الفن اإلبداعي اإلنساني، من خالل اجتهاد شخصي 

عميق، اعتمد، في تكوينه، على ذائقته أوال، كما يبدو، 
وعلى ما قرأ ودرس وبحث وقارن ثانيا. وعلى الرغم 
مــن أن املــســعــودي اســتــهــل كــتــابــه بــاســتــهــالل مكتنز 
الوجدانية حول الشعر،  الوجودية واألجوبة  باألسئلة 
إال أنــه ســرعــان مــا دلــف الحــقــا إلــى رؤى معّمقة في 

األسس والقواعد والنظريات. 
كيف  الشعر؟  »مــا  ويجيب:  يتساءل  االســتــهــالل  فــي 
الشعر؟ من أين يأتي الشعر.. وإلى أين يذهب. الشعر.. 
الشعر .. الشعر.. السحر الذي نبحث عنه ونتمناه .. 
الشفيف  الــحــزن   .. والـــروح  للجسد  الخفيف  الطيران 
الذي تصبح به الوجوه أجمل .. الجرح الطفيف .. الذي 
تــبــرأ بــه األوجــــاع .. أغنية أم غــاب ولــيــدهــا .. هجينية 
.. أحــديــة فــارس يبحث عــن بطولة..  الغربة  أب أخــذتــه 
تنهيدة عاشقة دستها وراء ستارة الزمن لئال يراها 
حـــراس املــشــاعــر؟«. وبــعــد هــذا االســتــهــالل الشاعري 
األنيق، يطوف بنا املسعودي في آفاق مفتوحة ما بني 
التعريف والنظرية والحكاية والرأي والقصيدة، قبل أن 
يعود، في مساحة االستهالل نفسها، ليعرف بكتابه: 
»هنا أقّدم بحثا يتتبع ما هيأ للشعر أن يكون ديوان 
الكالم. وقد  أبــدأ به من حيث يجب أن يبتدئ  العرب؛ 

الكثيرة، حتى  الكتب  اصطفيت كتبا محّددة من بني 
ال أتشعب في األودية وأتيه في املجاهيل.. وأسقط في 
الرئيسة،  الفكرة  في  الجهل، وألركــز  حفرة من حفر 
لعل هناك من يبني على هذا الجهد فيجعله أكثر ثراء.. 

ويغطي الجوانب التي تمتد إليها اليد«. 
ــز املــؤلــف فــعــال فــي الــفــكــرة الــرئــيــســة لكتابه،  ـ

ّ
وقـــد رك

 ملـــا ســيــأتــي بــعــدهــا، مــحــافــظــا على 
ً
بــاعــتــبــاره بـــــذرة

سالسة املنهج الذي اعتمده لنفسه منذ البداية، حيث 
في  الشعر  رئيسة:  مباحث  سبعة  على  كتابه  قسم 

القرآن الكريم، الشعر في أسباب النزول، دور الشعر 
في التفسير، الشعر في السنة النبوية، ما يجوز من 
الشعر والرجز والحداء، ما جاء موزونا في القرآن، في 
فضل الشعر. ثم أكمل مباحثه في ما قالوه عن الشعر 

نثرا، ثم في ما قالوه عن الشعر شعرا. 
 املسعودي 

ّ
وفي كل تلك املباحث وما تالها، لم يتخل

العلمي  أسلوبه  عــن  وال  الجميلة،  الرصينة  لغته  عــن 
 من الجمال والسحر، تقارب 

ً
الهادئ، فبدا الكتاب قطعة

بعض  في  مبتسرا  كــان  وإن  النثر،  وتجانس  الشعر 
مواضعه التي من الواضح أن الكاتب كتبها على عجلة 
من أمره، أو جعلها بداية فقط ملا يمكن أن يبنى عليها. 
كتابه  يبعد  أن  على  كــان حريصا  الكاتب  أن  ويــبــدو 
عن ثقل الكتب العلمية، من دون أن يفقده ما يميزها 
الشعرية  التطعيمات  تلك  إلى  لجأ  من رصانة. ولذلك 
األخـــاذة،  اللغة  جمال  إلــى  باإلضافة  الثرية،  والنثرية 

حتى في أصعب مواضع النظرية فيه. 
في إهدائه الشخصي لي، كتب املسعودي إن الكتاب 
الــذي  للشعر..  الجميل  رّد  بمحاولة  أشــبــه  »بــحــث.. 
طــبــطــب كــثــيــرا عــلــى قــلــوبــنــا لــحــظــة انـــكـــســـار«. ومــا 

أجملها من محاولة.

كتاٌب يرّد الجميل للشعر

وأخيرًا

كتاب بدا قطعًة من 
الجمال والسحر، تقارب الشعر 
وتجانس النثر، وإن كان مبتسرًا 

في بعض مواضعه
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