ما هو مستقبل نظرية المؤامرة؟

«نبوءات» عديدة للمؤمنين بنظرية المؤامرة «كيو أنون» ،وهم مؤيدون لدونالد
ّ
ينه النظريّة]21[ .
ترامب ،أخفقت خالل بداية العام الحالي،
لكن ذلك لم ِ
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ٍ
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ختام التصفيات
األفريقية:
موريتانيا تلحق
بركب المنتخبات
العربية

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

الحدث

ّ
السن %100
فعال لصغار
كورونا :لقاح «فايزر» ّ
أعـلـنــت شــركـتــا «ف ــاي ــزر» و«ب ـيــون ـت ـيــك» ،أمــس
األربعاءّ ،أن لقاحهما املضاد لفيروس كورونا
املستجدّ ،
فعال بنسبة  100في املائة ،لدى صغار
ّ
السن ،ممن تتراوح أعمارهم بني  12و 15عامًا.
ّ
وعبرت الشركتان عن أملهما في بدء تطعيم
ه ــذه الـشــريـحــة قـبــل ال ـعــودة املــدرسـيــة املقبلة.
وقالتا ،في بيانّ ،إن تجارب املرحلة الثالثة التي
شملت  2260شخصًا من تلك الفئة «أظهرت
فعالية بنسبة  100في املائة ،واستجابات قوية
ّ
لألجسام املضادة» .وأوضحتا أنهما طلبتا من
السلطات املختصة ترخيص اللقاح للمراهقني.

مـخـبــريــا أي ـضــا ،أظ ـهــرت دراسـ ــة أمـيــركـيــة من
املعهد الوطني للحساسية واألمــراض املعدية،
ّأن مكونًا مهمًا مــن مكونات الجهاز املناعي
املعروف باسم «الخاليا التائية» التي تتصدى
لإلصابة بكورونا ،يحمي أيضًا من السالالت
الـجــديــدة .وق ــال أن ــدرو ري ــد ،ال ــذي أش ــرف على
ُ
الـ ــدراسـ ــة« :ت ـظ ـه ــر ب ـيــانــات ـنــا ،ب ــاإلض ــاف ــة إلــى
ّ
الـنـتــائــج مــن املـجـمــوعــات األخـ ــرى ،أن الخاليا
التائية الـتــي تتصدى لـكــورونــا لــدى املصابني
بالسالالت الفيروسية األولـيــة تتعرف تمامًا،
في ما يبدو ،على السالالت الرئيسية الجديدة

ال ـت ــي ُرصـ ـ ـ َـدت ف ــي املـمـلـكــة امل ـت ـح ــدة ،وج ـنــوب
أفريقيا ،والبرازيل» .من جهتهم ،أعلن خبراء
َ
َ
مختبري
لقاحي
منظمة الصحة العامليةّ ،أن
«س ـي ـنــوفــارم» و«س ـي ـنــوفــاك» الـصـيـنـيــن ،ثبت
ّ
ّ
أنهما آمنان وفعاالن ضد كورونا ،غير أنهما
ما زاال بحاجة إلــى مزيد من البيانات ،في ما
يتعلق باملسنني واألشخاص الذين يعانون من
أمراض أخرى.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت ه ـي ـئــة «روسـ ـلـ ـخ ــوزن ــادزور»
الروسية للرقابة الزراعيةّ ،إن روسيا سجلت
أول ل ـقــاح فــي ال ـعــالــم لـحـمــايــة ال ـح ـيــوانــات من

كورونا .وقالت الهيئة ّإن اللقاح الجديد ّ
طورته
وحدة تابعة لها ،وأطلقت عليه اسم «كارنيفاك
ّ
 كــوف» .عربيًا ،تسلم اليمن ،أول شحنة مناللقاحات املضادة للفيروس ،وهي عبارة عن
 360أل ــف جــرعــة م ــن ل ـقــاح «أس ـتــرازي ـن ـي ـكــا».
وق ــال ــت م ـن ـظ ـمــة «ي ــون ـي ـس ــف» ،ف ــي بـ ـي ــانّ ،إن
الـ ـل ـق ــاح ــات وصـ ـل ــت إل ـ ــى م ــدي ـن ــة عـ ـ ــدن ،مـقــر
الـحـكــومــة املـعـتــرف بـهــا ،وهــي «الــدفـعــة األولــى
من  1.9مليون جرعة سيحصل عليها اليمن
مبدئيًا خالل العام الجاري».
(فرانس برس ،رويترز)
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الحدث

أميركا تسرّع النقاشات حول خطة أوسع
ترضي إيران

تواصل الواليات
المتحدة حراكها
إلعادة إحياء
االتفاق النووي
مع إيران .وبعد
رفض األخيرة
مبادرة لخطوات
متبادلة ،تتجه
واشنطن لتوسيع
النقاشات حول
هذا الملف وبحث
خريطة طريق
للعودة إلى
االمتثال الكامل،
وهو األمر الذي
يبدو أنه يحظى
بموافقة طهران،
وجهت
التي ّ
رسائل تفيد بأنها
مستعدة النتهاز
الفرصة للتفاوض

واشنطن ،طهران ـ العربي الجديد

مشاورات إلحياء االتفاق النووي
ب ـع ــد الـ ــرفـ ــض اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي ال ـس ــري ــع
ملـ ـب ــادرة أم ـيــرك ـيــة ج ــدي ــدة إلط ــاق
مسار تفاوضي جديد حــول امللف
النووي ،مع تشدد طهران بضرورة اتخاذ
واشنطن خـطــوات عملية ورفــع العقوبات،
وإش ــارة الــرئـيــس اإليــرانــي حسن روحــانــي
إل ــى ض ــرورة الـسـعــي إل ــى ال ـت ـفــاوض وعــدم
إهدار الفرص ،كانت التسريبات تشير إلى
مسعى الواليات املتحدة لتوسيع املشاورات
إلحياء االتـفــاق الـنــووي ،والتوجه ملناقشة
خريطة طريق أوسع إلحياء االتفاق.
وف ــي ه ــذا الـسـيــاق ،نقلت وكــالــة «روي ـتــرز»
عن ثالثة مسؤولني غربيني لم تسمهم ،أن
إدارة الرئيس جو بايدن وإي ــران تواصلتا
بشكل غير مباشر عبر األطــراف األوروبية
ف ــي االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي ،بــريـطــانـيــا وفــرنـســا
وأملانيا ،وأنهم يعتقدون أن إيران تريد اآلن
مـنــاقـشــة خـطــة أوس ــع لـلـعــودة إل ــى االتـفــاق
وليس مجرد خطوات أولــى .وقــال مسؤول
أميركي للوكالة« :مــا سمعناه أنهم كانوا
مهتمني في البداية بسلسلة من الخطوات
األولية ،ولذا كنا نتبادل األفكار إزاء سلسلة
مــن الـخـطــوات األول ـيــة» .وتــابــع «يـبــدو مما
نسمعه علنًا اآلن ،ومن خالل وسائل أخرى،
أنهم قد يكونون ...غير مهتمني (بمناقشة)
ال ـخ ـط ــوات األولـ ـي ــة ول ـكــن بـخــريـطــة طــريــق
ل ـل ـع ــودة إلـ ــى االم ـت ـث ــال ال ـك ــام ــل» .وأضـ ــاف
امل ـســؤول «إذا ك ــان ه ــذا هــو مــا تــريــد إي ــران
التحدث عنه ،فنحن سعداء للحديث عنه».
وت ـجــد إدارة ب ــاي ــدن نـفـسـهــا أم ــام ض ــرورة
اإلسـ ــراع فــي امل ـفــاوضــات قـبــل حـلــول شهر
مــايــو /أي ــار املـقـبــل ،ال ــذي ُيـتــوقــع أن تدخل
ف ـيــه إي ـ ــران إج ـ ــواء االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
التي تجرى في  18يونيو /حزيران .وقال
دبلوماسي غربي لـ«رويترز»« :سيدخلون
فترة االنتخابات في غضون شهر أو نحو
ذلك ،لكن هذه ليست نهاية العالم بالنسبة
لـ ـن ــا ...ن ـحــن ن ـق ــدم ع ــروض ــا وهـ ــم ي ـقــدمــون
عروضًا .هذه عملية بطيئة ،لكن ال بأس في

ذلك .لسنا في عجلة من أمرنا» .في السياق
نفسه ،نقل موقع «أكسيوس» عن مسؤولني
أم ـي ــرك ـي ــن م ـش ــارك ــن ف ــي امل ـ ـحـ ــادثـ ــات ،أن
ج ـهــود إدارة بــايــدن إلعـ ــادة ال ـتــواصــل مع
إي ـ ــران ب ـش ــأن امل ـل ــف الـ ـن ــووي ت ــواج ــه ثــاث
عقبات رئيسية :االفتقار إلى قنوات اتصال
مـبــاشــرة ،واالنـقـســامــات داخ ــل الـقـيــادة في
طـهــران ،واالنـتـخــابــات الرئاسية اإليــرانـيــة

ال ــوش ـي ـك ــة .وأضـ ـ ــاف مـ ـس ــؤول أم ـي ــرك ــي أن
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة تـنــاقــش أف ـك ــارًا جــديــدة
داخليًا ومع األطراف األخرى بشأن االتفاق
ال ـن ــووي ،لـكــن لــم يـتــم الـتــوصــل إل ــى تــوافــق
ف ــي اآلراء .وت ــاب ــع «ال ـع ـم ـل ـيــة سـتـسـتـغــرق
وق ـتــا أطـ ــول ألن امل ـنــاق ـشــات ب ــن ال ــوالي ــات
املـتـحــدة وإيـ ــران غـيــر م ـبــاشــرة» .وبحسب
امل ــوق ــع ،رف ــض اإلي ــران ـي ــون ع ــدة مقترحات

أميركية لالجتماع رسميًا أو بشكل غير
رسـ ـم ــي .ونـ ـق ــل ع ــن م ـس ــؤول ــن أم ـيــرك ـيــن
أن ج ـم ـيــع ات ـص ــاالت ـه ــم م ــع طـ ـه ــران تــأتــي
بشكل غير مباشر ،من خالل مجموعة E3
(فرنسا وبريطانيا وأملانيا) ،أو روسيا أو
الصني أو االتـحــاد األوروب ــي .وأضــافــوا أن
ذل ــك يـسـتـغــرق وق ـتــا أطـ ــول ،وق ــد أدى إلــى
العديد من حاالت سوء الفهم.

الفروف :اإلدارة
األميركية ترسل إشارات
تبعث على التفاؤل
روحاني :يجب أن
نسعى إلى التفاوض
ورفع العقوبات يوميًا

ونقل «أكسيوس» عن مسؤولني أميركيني
أن واشنطن أرسلت في األسابيع األخيرة
رسائل إلى إيران مفادها أنها مستعدة إما
للبدء بخطوات أولى متبادلة واتباع عملية
تدريجية من هناك ،أو عودة الجانبني فورًا
إل ــى االم ـت ـثــال ال ـكــامــل لــات ـفــاق .واقـتــرحــت
الــواليــات املـتـحــدة أن تـبــدأ العملية بإلغاء
تـجـمـيــد األم ـ ـ ــوال اإلي ــران ـي ــة امل ـح ـت ـجــزة في

تمديد اإلعفاء
وافقت الواليات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات
على إيــران في استيراده للطاقة ،لمدة أربعة أشهر ،على ما أفاد
مسؤول عراقي« ،فرانس برس» ،أمس األربعاء .وهو اإلعفاء األول الذي
ّ
ظل إدارة جو بايدن وألطول مدة يسمح بها القانون.
يعطى في
ّ
سيتمكن العراق من االستمرار في استيراد
وبموجب اإلعفاء الجديد،
الكهرباء والغاز من جارته الشرقية ألربعة أشهر ،أي منذ مطلع إبريل/
نيسان الحالي وحتى مطلع أغسطس/آب المقبل.
اتهم روحاني إدارة بايدن بالكذب والمماطلة (األناضول)

تقرير

االنتخابات الفلسطينية« :فتح» تنقسم على نفسها
يتوجه األسير الفلسطيني
مروان البرغوثي وعضو
اللجنة المركزية السابق
لـ«فتح» ناصر القدوة
لخوض االنتخابات
التشريعية بقائمة
موحدة ،مقابل قائمة
«فتح» الرسمية

رام اهلل ـ العربي الجديد

أغـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــت ل ـ ـج ـ ـنـ ــة االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات امل ـ ــرك ـ ــزي ـ ــة
الفلسطينية ،منتصف لـيــل أم ــس األرب ـع ــاء،
ب ـ ــاب الـ ـت ــرش ــح ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـت ـشــري ـع ـيــة
الفلسطينية املقررة في  22مايو /أيار املقبل،
مع بــروز التحالف الــذي تبلور في اللحظات
األخ ـيــرة بــن عـضــو اللجنة املــركــزيــة لحركة
«فـتــح» ،األسـيــر م ــروان الـبــرغــوثــي ،ومؤسس
«امل ـل ـت ـقــى الــوط ـنــي الـفـلـسـطـيـنــي» ،املـفـصــول
م ــن «ف ـت ــح» أخ ـي ـرًا ،نــاصــر الـ ـق ــدوة ،إث ــر فشل
املـفــاوضــات بــن البرغوثي وأعـضــاء مركزية
«فتح» لتشكيل قائمة موحدة .وأكدت مصادر

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

ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،عـصــر أم ــس األرب ـع ــاء،
ت ــوص ــل الـ ـب ــرغ ــوث ــي والـ ـ ـق ـ ــدوة إل ـ ــى االتـ ـف ــاق
بـ ـ ــ«األح ـ ــرف األولـ ـ ـ ــى» ع ـل ــى ق ــائ ـم ــة مـشـتــركــة
تـحــت اس ــم «ال ـح ــري ــة» ،ل ـخــوض االنـتـخــابــات
التشريعية املقبلة ،على أن يرأسها األخير،
ثم تليه في الترتيب ثانيًا زوجــة البرغوثي،
املحامية فدوى البرغوثي ،ثم عضو املجلس
االس ـت ـش ــاري لـلـحــركــة ع ـبــد ال ـف ـتــاح حـمــايــل.
وكانت أجواء الساعات األخيرة أمس ،والتي
س ـب ـقــت إغ ـ ــاق بـ ــاب الـ ـت ــرش ــح ،ت ـش ـيــر أي ـضــا
إلــى أنــه سيتم اإلع ــان عــن ترشح البرغوثي
الن ـت ـخــابــات ال ــرئ ــاس ــة الـفـلـسـطـيـنـيــة ،تــزامـنــا
مــع تسجيل القائمة الـخــاصــة باالنتخابات
التشريعية رسميًا ،وذلك لقطع الطريق على
ّ
أي تغيير في القوانني من املمكن أن يلجأ إليه
الــرئ ـيــس الـفـلـسـطـيـنــي مـحـمــود ع ـب ــاس ،ملنع
البرغوثي من الترشح للرئاسة الحقًا .ويعني
اتفاق البرغوثي – القدوة أن قائمتني لحركة
«فـ ـت ــح» س ـت ـخ ــوض ــان االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات امل ـق ـب ـلــة،
األولـ ـ ــى رس ـم ـي ــة ،وي ـت ــرأس ـه ــا ن ــائ ــب رئ ـيــس
الحركة محمود العالول ،والثانية مشكلة من
قبل القدوة والبرغوثي الذي يستعد لخوض
االنتخابات الرئاسية.
وكــانــت قائمة البرغوثي والـقــدوة قــد قطعت
ش ــوط ــا ك ـب ـي ـرًا خ ــال ال ـيــومــن املــاض ـيــن في
املـشــاورات ،وســط عــدم وجــود «خــافــات على
م ـحــاور أســاس ـيــة» بــن الــرج ـلــن ،بـحـســب ما
أكـ ــدت م ـص ــادر ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» ،أم ــس.
إال أن التأخر فــي إع ــان القائمة أدى إلربــاك
القدوة الذي كان يضع اللمسات األخيرة على
قائمته ،إذ إن التحالف بينهما فرض تغييرًا
في ترتيب األسـمــاء بعد دمــج القائمتني .من
جهتهم ،رفض جميع أعضاء مركزية «فتح»،
الــذيــن اجـتـمـعــوا حـتــى وق ــت مـتــأخــر أول من

استبعاد اتخاذ أي
قرار بفصل البرغوثي
من «فتح»
أم ـ ـ ــس ،اإلدالء ب ـ ــأي ت ـص ــري ــح ح ـ ــول خ ـطــوة
البرغوثي.
وأبــدت مصادر داخــل السجون اإلسرائيلية،
قــري ـبــة م ــن ال ـب ــرغ ــوث ــي ،أس ـف ـه ــا ،ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،لـ ــ«ع ــدم بـ ــذل أع ـضــاء
مــركــزيــة فـتــح أي جـهــد لـتــذلـيــل الـعـقـبــات مع
ال ـب ــرغ ــوث ــي ،وع ـ ــدم االل ـ ـتـ ــزام ب ــاالت ـف ــاق ال ــذي
تــوصــل إلـيــه (عـضــو اللجنة املــركــزيــة لحركة
«فـ ـ ـت ـ ــح» ورئـ ـ ـي ـ ــس ه ـي ـئ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون امل ــدن ـي ــة
الفلسطينية) حسني الشيخ معه في زيارته
إلـيــه فــي  11ف ـبــرايــر /شـبــاط امل ــاض ــي ،لجهة
ال ـت ـش ــاور م ـعــه ح ــول ك ــل أس ـم ــاء قــائ ـمــة فتح
الرسمية».
وكانت قد تــرددت إشاعات أول من أمــس عن
إمكانية قيام مركزية «فتح» بفصل البرغوثي
مــن عضويتها ،لكن رئيس املكتب اإلعالمي
بمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح
منير الـجــاغــوب ،أكــد لــ«الـعــربــي الـجــديــد» أن
«مــروان البرغوثي عضو في اللجنة املركزية
وأسير ،وال يمكن أخذ قرار بفصله من الحركة،
ويكفيه ما يعانيه من األسر لدى االحتالل».
وح ـ ــول م ــا إذا ك ــان ك ــان ه ـن ــاك ت ــواص ــل بني
أعضاء من مركزية الحركة وزوجة البرغوثي،
للبحث فــي إمـكــانـيــة ع ــودة األخ ـيــر عــن قــرار
تشكيل الئحة منفصلة لخوض االنتخابات
التشريعية ،نفى الجاغوب وجود أي اتصال

من هذا النوع .أما في ما يتعلق بعدم زيارة
حسني الشيخ للبرغوثي في سجنه للتشاور
معه ،فقال الجاغوب إن الشيخ «طلب زيــارة
البرغوثي ،لكن االحتالل لم يرد».
وكــانــت اللجنة املــركــزيــة لــ«فـتــح» قــد عقدت
اج ـت ـم ــاع ــا ص ـب ــاح أمـ ــس ل ــوض ــع ال ـل ـم ـســات
األخيرة على قائمتها الرسمية ،التي تسببت
بــاحـتـجــاجــات واعـ ـت ــذارات واس ـت ـقــاالت بني
صـفــوف قياداتها مــن مختلف مــدن الضفة
ال ـغــرب ـيــة ،احـتـجــاجــا عـلــى تــرتـيــب األس ـمــاء
فـيـهــا .ويـحـســب م ـصــادر تـحــدثــت لــ«الـعــربــي
الـجــديــد» ،فــإن  4مــن أعـضــاء اللجنة انضموا
إلــى القائمة ،وهــم :أمــن ســر اللجنة املركزية
جبريل الــرجــوب ،دالل ســامــة ،أحـمــد حلس،
وروحي فتوح ،باإلضافة إلى محافظني.
ويـعـتـبــر وجـ ــود خـمـســة أع ـض ــاء م ــن اللجنة
امل ــرك ــزي ــة لـلـحــركــة مـخــالـفــا مل ــا أع ـل ـنــه عـبــاس
وق ـيــادة «فـتــح» بـعــدم تــرشــح أعـضــاء اللجنة
املركزية واملجلس الثوري ،فيما علم «العربي
ال ـج ــدي ــد» أن ــه س ـي ـكــون ه ـنــاك مـحــافـظــن في
قائمة «فتح» الرسمية.
وكانت لجنة االنتخابات املركزية قد أعلنت
ظ ـهــر أمـ ــس ،ق ـبــل تـسـلــم الئ ـح ـتــي «فـ ـت ــح» ،أن
 28قائمة انتخابية تقدمت بطلبات ترشح
النـتـخــابــات املـجـلــس الـتـشــريـعــي  ،2021منذ
بداية عملية الترشح وحتى إعالنها ،وأنها
قـبـلــت أم ــس تــرشــح ثـمــانــي قــوائــم انتخابية
جــديــدة ،ليبلغ العدد الكلي للقوائم املقبولة
(حتى ظهر أمس)  13قائمة ،فيما «تتم دراسة
بقية الـطـلـبــات» .علمًا أن «الجبهة الشعبية
ّ
لتحرير فلسطني» كانت قــد سجلت أول من
أم ــس قائمتها االنـتـخــابـيــة «نـبــض الشعب»
ل ــدى ال ـل ـج ـنــة ب ــاس ــم «امل ـق ــاوم ــة وال ـت ـحــريــر -
التغيير والبناء».

كوريا الجنوبية ،واتـخــاذ طهران خطوات
إلن ـه ــاء بـعــض انـتـهــاكــاتـهــا لــات ـفــاق ،وفـقــا
ملصادر أميركية وإسرائيلية مطلعة على
األمر ،لكن اإليرانيني رفضوا هذا االقتراح،
بـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـ ــوق ـ ـ ــع .وأض ـ ـ ـ ـ ــاف امل ـ ـسـ ــؤولـ ــون
األميركيون أن إدارة بايدن تكافح من أجل
فهم كيف يريد اإليرانيون بالضبط املضي
قدمًا ،وتعتقد أن عدم الوضوح يرجع جزئيًا
إل ــى االنـقـســامــات داخ ــل الـقـيــادة اإليــرانـيــة،
ويـبــدو أن أحــد النقاشات الرئيسية يــدور
حــول ما إذا كــان يجب التعامل مع أميركا
قـبــل االن ـت ـخــابــات اإلي ــران ـي ــة ف ــي يــونـيــو أو
بعدها.
ف ــي س ـي ــاق م ـت ـصــل ،أكـ ــد وزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
الــروســي سيرغي الف ــروف أن هناك فرصة
ل ـل ـتــوصــل إلـ ــى ح ــل وسـ ــط ب ـش ــأن االت ـف ــاق
الـ ـ ـن ـ ــووي وأن اإلدارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة تــرســل
«إشــارات تبعث على التفاؤل» .وقــال خالل
مـنـتــدى ف ــال ــداي ل ـل ـحــوار ،أم ــس« :ث ـمــة اآلن
إش ــارات تبعث على التفاؤل من قبل إدارة
ب ــاي ــدن ف ــي اتـ ـج ــاه ال ـب ـحــث ع ــن ح ــل 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
 1+5ع ــام  2015دون أي ت ـغ ـي ـيــرات .وك ــان
ال ــرئ ـي ـس ــان ال ـفــرن ـســي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون
وال ــروس ــي فــاديـمـيــر بــوتــن واملـسـتـشــارة
األملــان ـيــة أنـجـيــا مـيــركــل ق ــد بـحـثــوا خــال
مؤتمر عبر الفيديو ،الثالثاء ،ملفات عدة،
واتـ ـفـ ـق ــوا ع ـل ــى «ت ـن ـس ـيــق ج ـه ــوده ــم ل ـبــدء
الحوار وعــودة إيــران في أسرع وقت ممكن
إل ــى احـ ـت ــرام ال ـتــزامــات ـهــا الـ ـن ــووي ــة» ،وفـقــا
لبيان اإلليزيه.
مقابل ذلــك ،وفيما اتهم الرئيس اإليراني
حسن روحاني ،أمس األربعاء ،إدارة بايدن
بـ «الكذب» و«املماطلة» ،بدا الفتًا تشديده
عـلــى ض ــرورة انـتـهــاز الـفــرصــة للتفاوض.
وقـ ــال روح ــان ــي ،ف ــي كـلـمــة خ ــال اجـتـمــاع
ال ـح ـكــومــة ،إن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة تـتـحــدث
عن الدبلوماسية وفشل سياسة الضغوط
القصوى «لكن عمليًا ال نرى الدبلوماسية
ول ــم تتخذ ه ــذه اإلدارة أي خـطــوة عملية
وج ــادة» .وأضــاف أن إدارة بايدن تواصل
«اإلره ـ ــاب االق ـت ـص ــادي» لـ ــإدارة الـســابـقــة
ض ــد إيـ ـ ـ ــران .ولـ ـف ــت إلـ ــى أن «األم ـي ــرك ـي ــن
يكذبون عندما يقولون إنهم بحاجة إلى
الوقت للعودة إلى التزاماتهم ،فــإذا كانت
هـنــاك إرادة جــادة بــإمـكــان أمـيــركــا الـعــودة
إلى جميع تعهداتها (في االتفاق النووي)
خــال يــوم واح ــد ،ونـحــن أيـضــا بمقدورنا
أن نـعــود إليها خــال الـيــوم نـفـســه» .وأكــد
أن «ال ـع ـمــل ال يـنـجــز مــن خ ــال ال ـش ـعــارات
واملـقــابــات ،فعلى األميركيني أن يتخذوا
خـطــوات عملية وأن يفهموا أن مــا فعلوه
ب ـح ـق ـنــا كـ ــان جــري ـمــة وإرهـ ــابـ ــا ،ويــرف ـعــوا
الـعـقــوبــات ،وحينئذ إذا رفـعــوهــا سنعود
إلى تعهداتنا».
غ ـي ــر أن روحـ ــانـ ــي ع ـ ّـب ــر ع ــن م ـخ ــاوف ــه مــن
أن يـتــم تـحـمـيــل بـ ــاده مـســؤولـيــة ان ـســداد
ال ــوض ــع ال ــراه ــن ب ـش ــأن االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي،
إذ ق ــال «ي ــروج ــون لـلـنــاس أن ـهــم جــاهــزون
وإيــران هي املترددة ،لذلك يجب أال نسمح
بـتـضـلـيــل ال ـن ــاس والـ ـ ــرأي الـ ـع ــام» .وتــابــع:
«يـ ـج ــب أن ن ـس ـعــى إل ـ ــى الـ ـتـ ـف ــاوض ورف ــع
العقوبات يوميًا وال ينبغي أن يتهمنا أحد
بالتعجل ويجب أال نهدر الفرص» ،مشددًا
على أن الحكومة اإليــرانـيــة خــال األشهر
األربـ ـع ــة املـقـبـلــة املـتـبـقـيــة م ــن والي ـت ـهــا لن
تألو أي جهد لرفع العقوبات «وال يجوز
تأخير ذلك ليوم واحد ،وهو يتعارض مع
الدستور ورأي الشارع».

شرق
غرب

رصد

اتفاق للتعاون
االستراتيجي
بين إسرائيل والمغرب
أف ـ ــاد ت ـقــريــر لـصـحـيـفــة «ي ـســرائ ـيــل
هيوم» اإلسرائيلية ،أمس األربعاء،
عن توقيع إسرائيل واملغرب اتفاقًا
للتعاون االستراتيجي بقيمة مئات
ماليني الــدوالرات سنويًا ،األسبوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي .ووقـ ـ ـ ــع عـ ـل ــى االتـ ـف ــاقـ ـي ــة
قـ ـ ـط ـ ــاع املـ ـشـ ـغـ ـل ــن فـ ـ ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل
(ات ـحــاد أرب ــاب الـصـنــاعــة ،ومنظمة
الـ ـ ــزراعـ ـ ــة اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــة وم ـن ـظ ـمــة
الغرف التجارية) مع االتحاد العام
للمصانع في املغرب.
(العربي الجديد)

الفروف متوسطًا المشاركين في مؤتمر «فالداي» ()Getty

الفروف يغطي االنتخابات
الرئاسية السورية
سامر إلياس

جـ ّـدد وزيــر الخارجية الروسي سيرغي
الف ـ ــروف ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،مــوقــف بــاده
الرافض للربط بني تنظيم االنتخابات
ال ــرئ ــاس ـي ــة ف ــي س ــوري ــة وانـ ـتـ ـه ــاء عـمــل
ً
ال ـل ـج ـنــة ال ــدسـ ـت ــوري ــة ،م ـح ـ ّـم ــا ال ـغ ــرب
م ـســؤول ـيــة ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ال ـتــوصــل إلــى
تسوية سياسية .واتهم الفــروف الدول
الـغــربـيــة بـ»تشجيع نــزعــات انفصالية
شرقي الفرات ،عبر استخدام وارد النفط
والـقـمــح ال ـس ــوري امل ـس ــروق» ،وطالبها
بالتوقف عن ازدواجـيــة املعايير في ما
يخص التعامل مع الالجئني.
وردا على ســؤال حــول إمكانية نسيان
ال ـقــرار األم ـمــي  2254كــأســاس لتسوية
ال ـق ـض ـي ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة فـ ــي حـ ـ ــال تـنـظـيــم
انـ ـتـ ـخ ــاب ــات رئ ــاسـ ـي ــة مـ ــن دون إق ـ ــرار
الــدس ـتــور ال ـجــديــد ،ق ــال الفـ ــروف خــال
مشاركته فــي جلسة ملنتدى «فــالــداي»
للحوار املنعقد فــي موسكو« :ال ننظر
إلـ ـ ــى ال ـ ـق ـ ــرار  2254عـ ـل ــى أنـ ـ ــه يـتـطـلــب
ت ـن ـظ ـيــم أي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ب ـع ــد امل ــواف ـق ــة
عـلــى دس ـتــور جــديــد ف ـقــط» .وأش ــار إلــى
أن املـبـعــوث األم ـمــي غـيــر بـيــدرســن أكــد
للجانب الــروســي بـعــد تشكيل اللجنة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،أنـ ــه «ي ـت ـف ـهــم ت ـمــامــا عــدم
وج ــود أي سـقــوف زمنية النـتـهــاء عمل
اللجنة الدستورية».
ورأى ال ــوزي ــر ال ــروس ــي أن تــأخـيــر عمل
اللجنة الدستورية ال يعد كارثة ،مؤكدًا
أن بالده «كانت وما زالت تأمل في عقد
الجولة املقبلة لعمل اللجنة الدستورية
ق ـب ــل ب ــداي ــة ش ـه ــر رمـ ـض ــان (مـنـتـصــف
شهر إبريل/نيسان الـحــالــي)» .وتعهد
أن تكون الجولة املقبلة جديدة نوعيًا،
كــاشـفــا أن ــه «لـلـمــرة األول ــى هـنــاك اتـفــاق
عـلــى أن يـعـقــد رئـيـســا وف ــدي الحكومة
واملعارضة لقاء مباشرًا بينهما» أثناء
الـجــولــة .وأك ــد أن بـيــدرســن رح ــب بهذه

املـ ـ ـب ـ ــادرة الـ ـت ــي س ــاع ــدت روسـ ـي ــا عـلــى
التوصل إليها.
وح ـمــل الفـ ــروف ال ـغ ــرب امل ـســؤول ـيــة عن
تأخر التوصل إلــى تسوية في سورية،
عبر طرح شروط غير مقبولة للتفاوض
مــع الـنـظــام ،وتركيز الـغــرب على إزاحــة
بشار األســد .واعتبر أن الــدول الغربية
عطلت في املاضي أكثر من مرة التسوية
الـتــي وصـلــت إل ــى طــريــق م ـســدود ،بعد
ف ـش ــل امل ـب ـع ــوث ال ـس ــاب ــق س ـت ـي ـفــان دي
مـ ـيـ ـسـ ـت ــورا فـ ــي عـ ـق ــد اجـ ـتـ ـم ــاع ــات بــن
الحكومة واملعارضة ضمن مفاوضات
جـ ـنـ ـي ــف .وش ـ ـ ـ ـ ّـدد عـ ـل ــى أن «م ـج ـم ــوع ــة
أس ـتــانــة» (روسـ ـي ــا ،تــرك ـيــا ،إي ـ ــران) هي
التي أنقذت مسار التسوية السياسية
بـ ـع ــد اتـ ـف ــاقـ ـه ــا عـ ـل ــى ت ـش ـك ـي ــل ال ـل ـج ـنــة
الــدسـتــوريــة فــي إط ــار مــؤتـمــر سوتشي
مطلع عام .2018
ووفقًا لالفروف فإن دي ميستورا تلقى
اتـ ـص ــاالت م ــن دول غــرب ـيــة مـنـعـتــه من
إعالن قائمة أعضاء اللجنة الدستورية
ف ــي ن ـه ــاي ــة ع ـ ــام  ،2018ب ـع ــدم ــا عـمـلــت
«مـ ـجـ ـم ــوع ــة أس ـ ـتـ ــانـ ــة» عـ ـل ــى ال ـت ــوص ــل
إلـيـهــا عـبــر الـعـمــل امل ـش ـتــرك مــع الـنـظــام
واملعارضة ومؤسسات املجتمع املدني.
وق ــال إن ــه بـعــدمــا ت ــم تــوجـيــه دع ــوة في
نهاية عام  2018لوزراء خارجية أستانة،
لـ ـلـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي حـ ـف ــل العـ ـ ـ ــان ق ــائ ـم ــة
اللجنة الدستورية ،فوجئ الــوزراء بعد
وصولهم إلى جنيف بأن دي ميستورا
«ت ـل ـقــى اتـ ـص ــاالت م ــن ن ـي ــوي ــورك أث ـنــاء
توجهنا إلى جنيف ،وقالوا له إن البلدان
الغربية منعته من اإلعــان عن تشكيلة
اللجنة الدستورية ،نظرًا لوجود ستة
أسماء تثير قلقها ،رغم أن هذه األسماء
لــم تثر قلق املـعــارضــة» .واعتبر أن أهم
ما يعيق السوريني للتوصل إلى حل في
مــا بينهم هــو «االح ـتــال غير الشرعي
لـلـقــوات األمـيــركـيــة» فــي شــرقــي الـفــرات
ومنطقة قاعدة التنف.

إضاءة

ليبيا :آلية رمزية لمراقبة وقف إطالق النار؟
ُتظهر المداوالت األخيرة
في األمم المتحدة أن
نشر مراقبين لإلشراف
على وقف إطالق النار
وانسحاب المرتزقة في
ليبيا قد يكون مجرد
خطوة رمزية
تقتصر محاولة إرســاء التسوية في ليبيا
ال
ّ
ّ
على الشق السياسي فحسب بل يشكل امللف
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
عدة ،خصوصًا على صعيد العديد والعتاد،
بعدما تبني أن املقترح املتداول في أروقة األمم
امل ـت ـحــدة يـشـيــر إل ــى أن الـبـعـثــة سـتـتــألــف من
خمسة عناصر أمميني وعشرة ليبيني .وتثير
هــذه املعطيات تـســاؤالت دبلوماسيني حول
ضعف عــديــد البعثة وم ــدى ق ــدرة هــذا العدد
املحدود من املراقبني في اإلشراف على الوقف
ّ
الـهــش لــأعـمــال الـعــدائـيــة ،وم ـغــادرة نحو 20
ألف مرتزق.
ونـ ـقـ ـل ــت وك ـ ــال ـ ــة «ف ـ ــران ـ ــس بـ ـ ـ ــرس» ع ـ ــن أح ــد
الدبلوماسيني قوله« :هل سيجرون دوريات؟
ه ــل س ـي ـلــزمــون م ـك ـت ـب ــا؟» ،مـضـيـفــا أن هـنــاك
تـفـهـمــا ل ــ»ه ــاج ــس الـلـيـبـيــن ف ــي ع ــدم وج ــود
ّ
عناصر أجنبية على امليدان ،لكن من املخيب
جدًا أن تصير هذه اآللية رمزية فقط» .وأبدى

خشيته من «تثبيت» الوضع العسكري على
األرض ،وسأل« :ما الذي يحول دون استئناف
الحرب األهلية ،بوجود هذا العدد؟».
مــع العلم أنــه فــي األسـبــوع املــاضــي ،تحدث
مـ ـبـ ـع ــوث األمـ ـ ـ ــم املـ ـتـ ـح ــدة إلـ ـ ــى ل ـي ـب ـي ــا ي ــان
ك ــوب ـي ـت ــش ،خـ ــال ل ـق ــاء م ـغ ـلــق ف ــي مـجـلــس
األمـ ــن ،ع ــن إي ـف ــاد خـمـســة مــراق ـبــن مدنيني
أميني غير مسلحني .وقــال إن البعثة يمكن
أن تـتـشـكــل م ــن «خـمـســة زائـ ــد خـمـســة زائ ــد
خمسة ،أي  15عنصرًا في اإلجمال» .وأشار
دبلوماسي آخر إلى أن ذلك سيتم على ثالث
مراحل أي «خمسة في كل مرة» .وسأل «هل
ً
يقصد بذلك نشرًا متسلسال؟ أم اإلشارة إلى
قاعدة (واحــد لكل ثالثة) التي يستخدمها
العسكريون في عمليات االنتشار ،وتعني
وجــود عسكري في امليدان وثــان في الراحة
وثــالــث ي ـت ــدرب ،وت ـجــري املـ ـ ــداورة 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 و 5من الغرب.
مع العلم أنه سبق لألمني العام لألمم املتحدة
أن ـطــون ـيــو غــوت ـيــريــس أن ذك ــر ت ـقــريــر ل ــه في
ديسمبر /كانون األول املاضي أنه من الواضح
أن «م ــراقـ ـب ــة وق ـ ــف إطـ ـ ــاق الـ ـن ــار سـيـكـفـلـهــا
ال ـل ـي ـب ـيــون» .وت ـح ــدث حـيـنـهــا دبـلــومــاسـيــون
عن نشر مجموعة من  30مراقبًا ،وهــي فكرة
م ـعــاك ـســة ل ـن ـظ ــرة االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ال ــذي
يرغب في إنشاء «آلية متينة» ،وهــذا األخير
ً
يراقب أصال حظر األسلحة على ليبيا وتدفق
املـهــاجــريــن قـبــالــة ســواحــل ال ـبــاد عـبــر مهمة
«إيريني».
من جهتهم ،رفض الليبيون «إيفاد مراقبني
م ــن دول ســاه ـمــت ف ــي م ـفــاق ـمــة ال ـتــدخــات

3

مصر :وفاة
كمال الجنزوري
تـ ــوفـ ــي رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء املـ ـص ــري
السابق ،كمال الجنزوري ( 88عامًا)،
أمس األربعاء ،في مستشفى القوات
الجوية بالقاهرة ،جراء معاناته من
ب ـعــض األمـ ـ ــراض امل ــزم ـن ــة ،فـيـمــا لم
تعلن أسرته حتى اآلن ما إذا كانت
الوفاة ناتجة عن إصابته بفيروس
كورونا من عدمه .وكان الجنزوري
رئـيـســا ل ـل ــوزراء مــرتــن ،األول ــى في
ع ـهــد امل ـخ ـلــوع حـسـنــي م ـب ــارك بني
عــامــي  1996و ،1999والـثــانـيــة في
أع ـ ـقـ ــاب ث ـ ــورة  25يـ ـن ــاي ــر /ك ــان ــون
الثاني  ،2011من نوفمبر /تشرين
الثاني  2011وحتى يوليو /تموز
.2012
(العربي الجديد)
الكاظمي يبدأ زيارة
إلى السعودية

وص ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـع ــراق ــي
مصطفى الكاظمي (الصورة) ،أمس
األرب ـعــاء ،إلــى العاصمة السعودية
ال ــري ــاض ،عـلــى رأس وف ــد حكومي
يـضــم ع ــددًا مــن الـ ـ ــوزراء ،فــي زي ــارة
هــي األول ــى لــه إل ــى الـسـعــوديــة منذ
ت ـس ـل ـم ــه م ـن ـص ـب ــه ال ـ ـعـ ــام امل ــاض ــي.
وأكدت مصادر دبلوماسية عراقية
لـ ــ«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» أن الـ ــزيـ ــارة
ستتضمن حــوارات بشأن القضايا
ال ـتــي ت ـهــم ب ـغ ــداد والـ ــريـ ــاض ،وفــي
مقدمتها األمن على الحدود.
(العربي الجديد)

ليبيا :اإلفراج
ُعن عناصر لحفتر
أط ـ ـ ـلـ ـ ــق سـ ـ ـ ـ ــراح  120ع ـ ـن ـ ـص ـ ـرًا مــن
مـلـيـشـيــات ال ـل ــواء املـتـقــاعــد خليفة
ح ـف ـتــر ،أم ــس األربـ ـع ــاء ،ف ــي مــديـنــة
ال ــزاوي ــة ،غــربــي الـعــاصـمــة الليبية
طـ ــراب ـ ـلـ ــس ،ب ــرع ــاي ــة ل ـج ـن ــة ت ـب ــادل
األس ــرى التابعة للجنة العسكرية
املشتركة « »5 + 5التي تضم ممثلني
ع ـس ـك ــري ــن عـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وق ـ ــوات
حـ ـفـ ـت ــر .وك ـ ــان ـ ــت حـ ـك ــوم ــة الـ ــوفـ ــاق
الـســابـقــة قــد اعتقلت الـعـنــاصــر في
إبريل /نيسان  ،2019مع بدء حفتر
ه ـج ــوم ــه ع ـل ــى ط ــرابـ ـل ــس .وح ـضــر
إطالق السراح نائبا رئيس املجلس
ال ــرئ ــاس ــي ،مــوســى ال ـك ــون ــي ،وعـبــد
ال ــاف ــي ،ورئـ ـي ــس امل ـج ـلــس األع ـل ــى
ل ـل ــدول ــة خ ــال ــد املـ ـش ــري ،وع ـ ــدد مــن
أع ـ ـضـ ــاء م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب ووزراء
حكومة الوحدة الوطنية.
(العربي الجديد)
األردنّ :
حل المجالس
البلدية والمحلية

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

الـ ـخ ــارجـ ـي ــة مـ ـن ــذ س ـ ـقـ ــوط ن ـ ـظـ ــام (ال ـع ـق ـي ــد
ّ
معمر) القذافي عام  .»2011وسبق أن أعرب
مسؤولون في األمــم املتحدة منذ أشهر عن
احتمال «تشكيل قــوة خفيفة» ،وعــن «تسلم
الـلـيـبـيــن مـقــالـيــد األمـ ــور تـحــت مـظـلــة األمــم
املـ ـتـ ـح ــدة» ،وع ـ ــن «آلـ ـي ــة م ــراق ـب ــة م ـت ـط ــورة»
تــدري ـج ـيــا ،ل ـكــن مــراق ـبــة وق ــف إطـ ــاق ال ـنــار
ورح ـي ــل  20أل ــف م ــرت ــزق وع ـس ـكــري أجنبي
«مهمة كبيرة تتطلب أكثر من عدد قليل من
املراقبني» ،وفق أحد الدبلوماسيني.
من جهتها ،تتولى بريطانيا امللف الليبي
فــي األم ــم املـتـحــدة ،وتـتـعــرض إل ــى ضغوط
القتراح مشروع قرار يهدف إلى دعم مسار
الـتــوحـيــد الـسـيــاســي ف ــي لـيـبـيــا ،وتضمني
بعثة األمم املتحدة للدعم آلية مراقبة لوقف
األعمال العدائية ومغادرة القوات األجنبية.

ومن بني القوات األجنبية مرتزقة من شركة
«ف ــاغ ـن ــر» ال ــروس ـي ــة ال ـخ ــاص ــة ،وس ــوري ــون
بدؤوا املغادرة ،وجماعات مسلحة تشادية
وسـ ــودان ـ ـيـ ــة ال ت ــري ــد ال ـن ـي ـج ــر أن ت ـت ــوزع
فــي املـنـطـقــة ،إضــافــة إل ــى عـسـكــريــن أت ــراك.
وللعسكريني األتــراك وضع خاص ،إذ إنهم
نشروا بموجب اتفاق ثنائي أبرم بني أنقرة
والحكومة السابقة في طرابلس .في اإلطار،
ذكــر أحــد الدبلوماسيني فــي مجلس األمــن
أن الوجود التركي «مشكلة حقيقية ،علينا
أن نعمل على حلها» .وبالنسبة للمندوبة
األميركية في األمم املتحدة ليندا توماس ـ
غرينفيلد فإنه يجب «على جميع األطراف
الخارجية املشاركة في هذا الصراع أن تبدأ
فورًا في االنسحاب من ليبيا».
(فرانس برس)

قـ ّـرر مجلس ال ــوزراء األردن ــي ،أمس
ّ
األرب ـ ـع ـ ــاء ،ح ـ ــل امل ـج ــال ــس ال ـب ـلــديــة
واملـ ـ ـج ـ ــال ـ ــس امل ـ ـح ـ ـل ـ ـيـ ــة ومـ ـجـ ـل ــس
أمـ ــانـ ــة عـ ـ ّـمـ ــان ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،وت ـش ـك ـيــل
لـجــان إلدارت ـه ــا .وح ــول ال ـقــرار ذكــر
أسـتــاذ الـقــانــون فــي جامعة العلوم
اإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي األردن ،ح ـم ــدي
ق ـب ـيــات ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،أنــه
ط ـب ـي ـعــي ق ـب ــل  6أشـ ـه ــر م ــن مــوعــد
االنتخابات البلدية .وأشــار إلــى أن
بـنــود ال ـقــرار منصوصة فــي قانون
البلديات ،الذي منح مجلس الوزراء
الحق بتنسيب من الوزير املختص،
ّ
حل هذه املجالس.
(العربي الجديد)
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دفعت جملة معطيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،إلى
سد النهضة ،وتهديد إثيوبيا للمرة األولى بالعمل
إعالء النبرة في أزمة ّ
العسكري ،في وقت كانت األخيرة تحاول التهدئة كالميًا فقط

خيبة أمل
قــال مــصــدر دبلوماسي لـ«العربي
الــجــديــد» ،إن بــيــان اإلمـــــارات ،أمس
األربــعــاء ،بشأن أزمــة ســد النهضة،
جــــاءت لــهــجــتــه مــخــيــبــة لــآمــال،
متحدثًا عن «عالمات استفهام كبيرة
حــول الموقف الرسمي لــامــارات،
وتحركاتها بشأن األزمة ومساعيها
للوساطة بين السودان وإثيوبيا في
قضية الحدود ،وعرضها الوساطة
في أزمة السد ،في وقت لم تقدم
أبوظبي ما هو مأمول منها من
جانب القاهرة في األزمــة ،اعتمادًا
على ما تملكه من عالقات ونفوذ
لدى أديس أبابا».

سد النهضة

 3دوافع وراء
تصعيد السيسي

القاهرة ـ العربي الجديد

لـ ـ ـ ـ ــم تـ ـ ـ ـم ـ ـ ــض  24سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
تصريحات الرئيس املصري ،عبد
الفتاح السيسي ،بشأن أزمــة سد
الـنـهـضــة ،وال ـت ــي حـمـلــت تـلــويـحــا بإمكانية
ّ
اس ـت ـخــدام ال ـحــل الـعـسـكــري لـتـســويــة ال ـنــزاع
م ــع أديـ ــس أب ــاب ــا ،أو إرغ ــام ـه ــا ع ـلــى الـقـبــول
بــالــوســاطــات والـحـلــول املـقـتــرحــة ،والتأكيد
على عــدم التنازل عن نقطة مياه واحــدة من
ّ
حصة مصر املائية املقررة وفقًا للمعاهدات
ال ـ ـسـ ــابـ ــق إب ـ ــرام ـ ـه ـ ــا ،حـ ـت ــى خ ـ ـ ــرج ال ـس ـف ـي ــر
اإلث ـيــوبــي ف ــي ال ـق ــاه ــرة ،م ــارك ــوس تيكيلي،
أم ــس األرب ـع ــاء ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي ليؤكد
أن بــاده متمسكة باستئناف التفاوض مع
القاهرة والخرطوم بشأن ملف السد .وأشار

السفير اإلثـيــوبــي إل ــى أن ــه سيتم استئناف
الـتـفــاوض بــرعــايــة االت ـحــاد األفــريـقــي قريبًا،
م ــؤك ـدًا أن بـ ــاده مـلـتــزمــة بــال ـت ـفــاوض وفــق
الحلول السلمية .وقــال تيكيلي« :نتفاوض
ب ــرع ــاي ــة االت ـ ـحـ ــاد األف ــريـ ـق ــي ،واملـ ـف ــاوض ــات
سـتـسـتــأنــف قــري ـبــا ،ون ـح ــاول ال ــوص ــول إلــى
ـرض لجميع األط ــراف» .وأضــاف أنه
اتفاق مـ ٍ
«ل ــم يـتــم الـتــواصــل مــع إثـيــوبـيــا رسـمـيــا بعد
بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي توافقت
عليها مصر والسودان ،وسمعنا عن اللجنة
م ــن اإلعـ ـ ـ ــام» .ل ـكــن هـ ــذه ال ـت ـهــدئــة الـكــامـيــة
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
أو تـ ـن ــازالت م ــن ق ـبــل أدي ـ ــس أب ــاب ــا .ويــأتــي

همس المستشار

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

إضاءة
يعود ملف
الحدود اللبنانية
السورية إلى
الواجهة من
جديد ،مع توقيع
النظام السوري
اتفاقًا مع شركة
روسية للتنقيب في
بلوك بحري يتداخل
مع المنطقة
االقتصادية التابعة
للبنان ،لتثار مخاوف
على حقوق
األخير النفطية،
خصوصًا في ظل
صمت السلطات
في بيروت واعتبار
«حزب اهلل» أن ال
أزمة

التصعيد الكالمي املصري بعد ست سنوات
من املفاوضات غير الجادة ،منذ إبرام اتفاق
امل ـبــادئ فــي م ـ ــارس/آذار  2015وااللـتـفــافــات
اإلثيوبية املتوالية ،التي ّ
سهلت ألديس أبابا
التقدم فــي بناء السد فــي املــواعـيــد املـحــددة،
ومـلـئــه لـلـمــرة األولـ ــى ف ــي الـصـيــف املــاضــي،
واالقتراب من ملئه للمرة الثانية في يوليو
املقبل.
وال يمكن الفصل بــن تلويح السيسي أول
مـ ــن أم ـ ــس ،خ ـ ــال زيـ ــارتـ ــه قـ ـن ــاة ال ـس ــوي ــس،
بالعمل العسكري فــي مــا خـ ّـص أزم ــة السد،
وبهذه النبرة املتحدية غير املسبوقة ،وبني
جملة من املستجدات الالفتة على الساحتني
الــدولـيــة واإلقـلـيـمـيــة إزاء الـقـضـيــة ،أخ ـذًا في
االعتبار أن الرئيس املصري كان يتعمد مرارًا
طـمــأنــة الـجــانــب اإلث ـيــوبــي ،نــافـيــا نـ ّـيــة مصر
ال ـل ـج ــوء ل ـل ـح ـلــول ال ـع ـس ـكــريــة .وح ـص ــل ذلــك
حـتــى فــي أس ــوأ مــراحــل الـتـفــاوض السابقة،
وال ـتــي ك ــان مــن بينها عـلــى سـبـيــل امل ـثــال ال
الحصر ،رفــض إثيوبيا وال ـســودان التوقيع
عـلــى صـيـغــة االت ـف ــاق الـنـهــائــي ال ـتــي أثـمــرت
عنها مفاوضات واشنطن في مــارس ،2020
ورفــض إثيوبيا التوصل إلــى اتـفــاق نهائي
قبل املــلء األول ،ثــم إعالنها املــلء األول بعد
لجوء مصر إلى مجلس األمن .كذلك استمرت
نبرة الطمأنة املصرية ،على الرغم من تراجع
رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد الحقًا عن
تـعـهــداتــه أم ــام اجـتـمــاعــات الـقـمــم األفــريـقـيــة
املصغرة التي عقدت في النصف الثاني من
ال ـعــام امل ــاض ــي ،ومـطــالـبــة ب ــاده فــي مــا بعد
بمحاصصة جــديــدة ملياه النيل ،ثــم تعطيل
املـفــاوضــات مــرة أخــرى مــن نوفمبر/تشرين
الثاني املاضي وحتى اآلن.
وي ـم ـك ــن إج ـ ـمـ ــال املـ ـسـ ـتـ ـج ــدات الـ ـت ــي دف ـعــت
السيسي إلرســال هذه التهديدات الغاضبة،
ف ــي ثـ ــاث ن ـق ــاط رئ ـي ـس ـي ــة ،ع ـك ـس ـهــا حــديــث
م ـص ــادر دب ـلــومــاس ـيــة وس ـيــاس ـيــة مـصــريــة،
وأخرى غربية في القاهرة لـ«العربي الجديد»
خ ــال ال ـســاعــات املــاض ـيــة ،وات ـف ـقــت عـلــى أن
تهديدات السيسي ليست موجهة إلثيوبيا

يخيف أبوظبي على مصالحها االقتصادية
ّ
فــي إثيوبيا ،إلــى جانب طــرح احتمال الحل
ال ـع ـس ـكــري ل ـي ـكــون ف ــي خـلـفـيــة أي تـحــركــات
إماراتية مقبلة للوساطة املنفردة.

فقط ،بل تهدف على املستوى ذاته ،إلى إزعاج
القوى الكبرى من احتمالية الحرب وآثارها
على مصالحها في املنطقة ،وإرغامها على
التدخل لتحريك املياه الراكدة.

األخطار الغربية

تفريغ المطالبات المصرية

وتتعلق النقطة األول ــى بتأكد السيسي من
وج ــود م ـح ــاوالت عــربـيــة لـتـفــريــغ مـطــالـبــات
مصر من مضمونها ،وتنتهي حتمًا بتنفيذ
ّ
كـ ــل ط ـل ـبــات اإلث ـي ــوب ـي ــن ،ومـ ــن ث ــم اإلض ـ ــرار
بـمـصــر اسـتــراتـيـجـيــا واق ـت ـصــاديــا .وتتمثل
هــذه املـحــاوالت في املقام األول ،في الجهود
اإلم ــارات ـي ــة ال ـتــي ت ـبــذل حــالـيــا إلق ـن ــاع مصر
ُ
وال ـس ــودان بـحـلــول فنية غـيــر جــذريــة ت ّمكن
إث ـيــوب ـيــا ف ــي ك ــل األح ـ ــوال م ــن املـ ــلء الـثــانــي
للسد ،وتحقق حالة مؤقتة من عدم اإلضرار
ب ــالـ ـس ــودان ومـ ـص ــر ،ت ـن ـت ـهــي ب ـن ـهــايــة ف ـتــرة
ال ـف ـي ـضــان ال ـحــال ـيــة ،م ــع ع ــدم ال ـتــوصــل إلــى
اتـفــاق نهائي ومـلــزم لجميع األط ــراف يضع
قيودًا على التصرفات اإلثيوبية املستقبلية.
خـ ـ ــاف ال ـس ـي ـس ــي مـ ــع قـ ـ ـ ــادة اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات فــي
ه ــذا امل ـل ــف ،ال يـ ــزال كــالـجـمــر ت ـحــت ال ــرم ــاد،
وكانت له مقدمات شتى على مــدار العامني
املاضيني اللذين شهدا شـدًا وجــذبــا وتوترًا
مكتومًا بني القاهرة وأبوظبي على خلفيات
سياسية واقتصادية عديدة .ومن أبرز هذه
الخلفيات ،الخالف حول طريقة التعامل مع
املـلــف الليبي ال ــذي أصـبــح املـصــريــون يــرون
أن املواقف اإلماراتية ورطتهم فيه لسنوات
بدون طائل ،واتجاه املستثمرين اإلماراتيني
لالنسحاب من عــدد من املشروعات وسحب
االس ـت ـث ـم ــارات ال ـت ــي ك ــان ــوا ق ــد وعـ ـ ــدوا بها
ســاب ـقــا ،بـحـجــة س ــوء اإلدارة امل ـصــريــة لـهــا،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ت ـق ــاع ــس اإلمـ ـ ـ ـ ــارات ف ــي م ـ ّـد
ي ــد ال ـع ــون ملـصــر ف ــي أزمـ ــة ف ـي ــروس كــورونــا
بــالـتـبــاطــؤ ال ــواض ــح ف ــي إرس ـ ــال ال ـل ـقــاحــات.
ويأتي ذلك باإلضافة إلى الحديث عن تعاون
أب ــوظ ـب ــي م ــع دول ـ ــة االحـ ـت ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي،
لتنفيذ مشروعات تنموية لوجستية ستؤثر
سلبًا على املقومات املصرية ،وأهمها قناة

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

طرح ورقة الحل
العسكري ربما يجبر
واشنطن على التحرك
السفير اإلثيوبي:
متمسكون باستئناف
التفاوض وبالحل السلمي

ّ
الـســويــس ،وذلــك كله على الــرغــم مــن القشرة
التي تغلف هذا امللف من االتصاالت وتبادل
عبارات املحبة واإلعــزاز بني السيسي وولي
عهد أبو ظبي محمد بن زايد.
وت ـحــاول اإلمـ ــارات ت ـجــاوز حــالــة الـتــوتــر مع
الـقــاهــرة ،إعالميًا ،بواسطة سياسة دعائية
مـكـثـفــة ع ـبــر وس ــائ ــل اإلع ـ ــام امل ـم ـلــوكــة لـهــا،
لصالح السيسي ،تــروج إلنجازاته وتهاجم
م ـع ــارض ـي ــه ،بـ ـص ــورة ي ـم ـكــن أن ت ـك ــون أكـثــر
تطرفًا مــن وســائــل اإلع ــام املـصــريــة املحلية
ذات ـ ـهـ ــا .ل ـك ــن ه ـ ــذه الـ ـسـ ـي ــاس ــة ،الـ ـت ــي ت ـب ـ ّـدت
ف ــي االح ـت ـف ــاالت امل ـبــالــغ فـيـهــا ف ــي ال ـق ـنــوات
اإلماراتية بانتهاء أزمة قناة السويس ،تفشل

في إخفاء التوجهات الحقيقية لإلمارات.
وأع ـطــى بـيــان وزارة الـخــارجـيــة اإلمــارات ـيــة،
أم ــس األرب ـع ــاء ،نـمــوذجــا لـهــذا االزدواج في
التعاطي مــع مصر .فبينما أفــرد قسمًا منه
للتهنئة بإنهاء أزمــة السفينة «إيفر غيفن»
ال ـتــي جـنـحــت ف ــي ق ـنــاة ال ـس ــوي ــس ،امتنعت
أبوظبي عــن إعــان دعمها ملصر والـســودان
في قضية سـ ّـد النهضة ،بل حاولت الظهور
ف ــي صـ ـ ــورة ال ــوس ـي ــط املـ ـح ــاي ــد ،داعـ ـي ــة إ ّل ــى
«اس ـت ـئ ـن ــاف ال ـ ـحـ ــوار ال ــدب ـل ــوم ــاس ــي ال ـب ــن ــاء
وامل ـف ــاوض ــات امل ـث ـمــرة وااللـ ـت ــزام بــالـقــوانــن
ّ
ً
الدولية ،وصوال إلى حل يلبي مصالح جميع
األطــراف» .وما زاد املوقف اإلماراتي اختالفًا

النظام السوري يهدد حقوق لبنان النفطية

صمت رسمي في بيروت على تنقيب
في منطقة بحرية متداخلة

لبنان مهدد بخسارة المزيد من مناطقه البحرية (حسين بيضون)

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

وسـ ـ ـ ـ ــط أزمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة واقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
واجـتـمــاعـيــة يعانيها لـبـنــان ،وفـشــل الطبقة
ال ـحــاك ـمــة ف ــي تـشـكـيــل ح ـكــومــة ج ــدي ــدة ،بــرز
تطور جديد ،هذه املرة من الجانب السوري،
مــع إع ــان حكومة النظام االتـفــاق مــع شركة
روسـيــة للتنقيب عــن النفط فــي بلوك بحري
ي ـتــداخــل م ــع امل ـي ــاه االق ـت ـصــاديــة الـلـبـنــانـيــة،
م ــا م ــن شــأنــه وف ــق م ـســار ال ـتــرس ـيــم الـظــاهــر
أن يشكل تعديًا على حـقــوق لبنان النفطية
ً
شماال ،بحيث هناك تداخل بمساحة تتراوح
بــن  750و 1000كيلومتر مــربــع ،فــي منطقة
قد تحتوي على مــوارد غازية للبنان .وعلى
الرغم من خطورة هذه القضية ،فإنها قوبلت
بـصـمــت م ــن ال ـس ـل ـطــات الـلـبـنــانـيــة ،ف ــي وقــت
يضع فيه «حــزب الله» الحليف لنظام بشار
األسد ما يجري في سياق «الكيد السياسي»،
ً
مـعـتـبـرًا أن ال أزم ــة أص ــا تـسـتــدعــي حصول
ً
مفاوضات ،مـحــاوال حصر القضية البحرية
بالخالف مع إسرائيل على املناطق البحرية
ج ـنــوبــا ،عـلـمــا أن امل ـف ــاوض ــات الـتـقـنـيــة غير
املـبــاشــرة بــن لـبـنــان واالح ـت ــال اإلســرائـيـلــي
بوساطة أميركية ورعاية أممية حول ترسيم
الحدود البحرية متوقفة منذ فترة.
وبينما ال يـخــرج مـلــف تــرسـيــم ال ـحــدود بني
لبنان وســوريــة ،أكــان ترسيم الحدود البرية
أم البحرية ،من دائرة التجاذبات السياسية،
علمًا أن هذا امللف أثير بعد انسحاب الجيش
الـسـ ّـوري من لبنان عــام  ،2005وهــو ما قوبل
بتمنع ســوري وتمييع مــن الفريق اللبناني
ال ـح ـل ـيــف لـ ـه ــا ،ف ـ ــإن ال ـت ـط ــور ال ـج ــدي ــد يـثـيــر
مخاوف من خسارة لبنان املزيد من مناطقه
الـبـحــريــة ،فــي ظــل االع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على
امل ـن ـط ـقــة االق ـت ـص ــادي ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة بـمـســاحــة
تزيد عن  1700كيلومتر مربع ،والخطأ الذي
حصل في التفاوض مع قبرص والذي وضع
لبنان أم ــام خـســارة مساحة مائية تــزيــد عن
 860كيلومترًا مربعًا ،ليأتي التطور الجديد

هــذه املـ ّـرة من ســوريــة ،مهددًا بقضم مساحة
ت ـتــراوح بــن  750و 1000كيلومتر مــربــع من
حصة لبنان.
وب ــرزت هــذه القضية مــع نشر وســائــل إعــام
تابعة للنظام الـســوري قبل أيــام خـبـرًا يفيد
ب ـم ـصــادقــة وزارة ال ـن ـفــط والـ ـث ــروة املـعــدنـيــة
الـســوريــة وشــركــة «كــابـيـتــال» الــروسـيــة على
اتفاق للتنقيب عن النفط في البلوك البحري
رقم واحــد في املنطقة االقتصادية الخالصة
لـســوريــة فــي الـبـحــر املـتــوســط مـقــابــل ساحل
مـحــافـظــة ط ــرطــوس حـتــى ال ـح ــدود الـبـحــريــة
الجنوبية السورية اللبنانية بمساحة 2250
كيلومترًا مربعًا.
وأثار هذا التطور مخاوف من شمول التنقيب
مـنـطـقــة تــاب ـعــة ل ـل ـب ـنــان ،ف ـه ـنــاك ح ـ ــدود غير
مــرسـمــة بــن لـبـنــان وس ــوري ــة ،وف ــق الخبيرة
فــي مـجــال حوكمة النفط وال ـغــاز فــي الشرق
األوسط وشمال أفريقيا لوري هايتايان ،التي
قالت لـ«العربي الجديد» ،إنه «تبعًا للخرائط
التي لدينا ،فهناك تقاطع واضــح بني كيفية
تقسيم الجانب السوري للبلوكات رقم  1و2
و ،3وخـصــوصــا الـبـلــوك  ،1وطــريـقــة ترسيم
حدودنا ،بحيث هناك تداخل بني  750و1000
كيلومتر مربع ،وقــد يكون في هــذه املساحة
مــوارد غازية للبنان» .ولفتت هايتايان إلى
ّ
أن الحكومة اللبنانية لم ترسل حتى اللحظة
أي رس ــال ــة اعـ ـت ــراض أو ش ـك ــوى ع ـبــر وزي ــر
خارجيتها إلــى السلطات الـســوريــة أو حتى
تطالب بتوضيحات حول البلوكني رقم واحد
واثـنــن ومـكــان الحفر وطبيعة العقد بشكل
ع ــام ،لـلـقـيــام بـخـطــوات اسـتـبــاقـيــة أو ردعـيــة
ل ـل ـح ــؤول دون ح ـص ــول اع ـ ـتـ ــداء ،أو تـتـطـ ّـرق
إلــى مــوضــوع إج ــراء مـفــاوضــات مــع الجانب
السوري ،على الرغم من ّأن هذه الحكومة ّ
تعد
ّ
«صديقة لسورية» ،مبدية مخاوف من غض
السلطات اللبنانية الطرف عن حقوق البالد
من املياه املتداخلة مع البلوك السوري.
وقت أكدت فيه هايتايان أهمية ترسيم
وفي
ٍ
الحدود بني لبنان وسورية ،اعتبرت أن امللف

عــالــق أيـضــا فــي زواريـ ــب الـسـيــاســة ،وه ــو ما
ً
ي ـطــرح سـ ــؤاال ح ــول طــريـقــة م ـقــاربــة حكومة
ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـل ــف س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ف ــي ح ــال
تشكيلها للمسألة ،فاألخير يرفض إجراء أي
مـفــاوضــات مــع الـنـظــام ال ـســوري ،األم ــر الــذي
من شأنه أن يفتح احتمال الوساطة الروسية
وبــال ـتــالــي الـسـيــر كــذلــك ب ـم ـفــاوضــات تقنية
ّ
غير مـبــاشــرة مــع ســوريــة ،علمًا أن املـخــاوف
تبقى في أن تتخذ املفاوضات التقنية منحى
ـروط ومـطــالــب فيتداخل
سياسيًا مرفقًا ب ـشـ ٍ
مع ملفات أخرى سياسية وإقليمية من بوابة
ً
املقايضة ،منها مثال املرتبط بعودة الالجئني
السوريني.
وف ــي وق ــت ل ــم ي ـص ــدر ح ـتــى ع ـصــر أم ــس أي
تعليق رسمي من السلطات اللبنانية على هذا
األمر ،فإن «حزب الله» لم َير أن هناك مشكلة
تستدعي حصول مفاوضات .ووضــع عضو
كتلة «الوفاء للمقاومة» (تمثل حزب الله في
ال ـبــرملــان الـلـبـنــانــي) ،الـنــائــب إي ـهــاب ح ـمــادة،
إثـ ــارة ه ــذه الـقـضـيــة فــي خــانــة «االس ـت ـهــداف
والكيد السياسي» .وقــال حمادة ،في حديث
لـ«العربي الجديد» ،إن «املقاومة تضع عنوانًا
واح ـ ـدًا كـخــط ع ــري ــض ،يـتـمـثــل ف ــي رف ــض أي
اعتداء على مائنا أو أرضنا أو أي حبة تراب
من لبنان ،سواء من العدو اإلسرائيلي أو حتى
الـصــديــق ال ـس ــوري ،ول ـكــن ال ش ــيء مـطــروحــا
اليوم يمكن أن يسيء أو ّ
يمس 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

وس ــط امل ـح ـيــط ال ـع ــرب ــي ،أن ال ـ ــدول الـعــربـيــة
الحليفة للسلطات فــي مـصــر ،أص ــدرت بعد
تـصــريـحــات الـسـيـســي ،ب ـيــانــات دع ــم ملــوقــف
القاهرة والخرطوم في ّ
سد النهضة ،بما في
ذلك السعودية التي سبق لها أن عرضت أداء
دور الــوســاطــة ،حيث قالت إن «األم ــن املائي
للقاهرة والخرطوم جزء ال يتجزأ من األمن
العربي».
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،فـ ــإن ال ـت ـه ــدي ــد بــالـعـمــل
ال ـع ـس ـك ــري ل ــن ي ـ ــؤدي ف ـق ــط إلح ـ ـ ــراج حـلـفــاء
ال ـس ـي ـس ــي ال ـ ـعـ ــرب ،وم ـ ــن ب ـي ـن ـهــم اإلم ـ ـ ـ ــارات،
جديتهم في ّ
واختبار ّ
مد يد العون ملصر ،بل
أيضًا مــن شــأنــه ،بحسب رؤيــة السيسي ،أن

أم ــا املـسـتـجــد ال ـثــانــي ،فيتمثل فــي األخـطــار
الغربية التي أصبحت أكيدة لــدى السيسي
ج ـ ـ ّـراء ال ـف ـتــور األم ـي ــرك ــي ال ــواض ــح والـتـلـكــؤ
األوروب ـ ـ ـ ـ ــي ،إزاء االس ـت ـج ــاب ــة مل ـق ـت ــرح آل ـيــة
ّ
الوساطة الرباعية لحل القضية (بمشاركة
االت ـ ـح ـ ــاد األفـ ــري ـ ـقـ ــي واالت ـ ـ ـحـ ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
والواليات املتحدة واألمم املتحدة) .فاإلدارة
األمـيــركـيــة الـجــديــدة لــم تحسم أمــرهــا ،وهي
ال ت ــزال تتلمس طــريـقـهــا ،وتــربــط االن ـخــراط
فــي الــوســاطــة بموافقة جميع األط ــراف ،كما
تبدو في تصرفاتها رغبة في إبقاء الوضع
على مــا هــو عليه ،واقـتـصــار جـهــودهــا على
مـنــع ت ـطــور الـقـضـيــة إل ــى مــواجـهــة عسكرية
بــن مـصــر وإثـيــوبـيــا .كـمــا أن األم ــم املتحدة
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ــي لــدي ـه ـمــا مـ ـخ ــاوف من
تــولــد «ح ـســاس ـيــات» م ــع االت ـح ــاد األفــريـقــي
بسبب اختالف االتجاهات الفنية بني بعض
ال ـع ــواص ــم األوروب ـ ـيـ ــة وم ـفــوض ـيــة االت ـح ــاد
ح ــول األزمـ ــة ،وفـقــا ملــا سـبــق أن أب ــداه خـبــراء
االتحاد من آراء خالل الجلسات األخيرة من
املفاوضات نهاية العام املاضي قبل تعثرها.
وبحسب املـصــادر ،فــإن السيسي مقتنع بأن
إدارة ج ــو ب ــاي ــدن ل ــن تـمـنــح أفـضـلـيــة ملصر
ّ
مجانًا ،خصوصًا في ظل الخالفات الجذرية
ب ــن ال ـط ــرف ــن حـ ــول عـ ــدد م ــن امل ـل ـف ــات ،على
عكس إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
ّ
وبــال ـتــالــي ف ــإن ط ــرح ورق ــة ال ـح ــل الـعـسـكــري
وال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــد ب ـ ـ ــه ،بـ ـحـ ـس ــب املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادر ،رب ـم ــا
يجبرها على التحرك خوفًا على مصالحها
االستراتيجية في املنطقة.
واألم ــر نفسه يتعلق أيـضــا بــالــدول الكبرى
ّ
ال ـتــي تـتــابــع امل ــوق ــف ،ول ـهــا مـصــالــح ف ــي كــل
م ــن م ـصــر وإث ـي ــوب ـي ــا ،ب ــل ش ــارك ــت بعضها
فــي إنـشــاء وتمويل الـســد ،كالصني وفرنسا
وأملانيا وإيطاليا ،وكذلك روسيا التي تعتبر
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م ــن ال ــداعـ ـم ــن ال ـع ـس ـك ــري ــن ل ـل ـب ـل ــدي ــن .وق ــد
أصيبت مصر بخيبة أمــل كبيرة من موقف
معظم هذه الــدول حتى اآلن ،خصوصًا عند
لـجــوئـهــا ف ــي ال ـص ـيــف امل ــاض ــي إل ــى مجلس
األمن .وأوضحت بعض املصادر أن اتصاالت
ّ
سرية غير معلنة جــرت بني موسكو وبكني
والقاهرة بعد تصريحات السيسي بساعات
مـ ـع ــدودة ،الس ـت ـك ـشــاف م ـس ـت ـجــدات املــوقــف،
عـلـمــا ب ــأن ال ــدول ـت ــن كــان ـتــا ت ــؤي ــدان املــوقــف
اإلثـيــوبــي وضــد اسـتـصــدار ق ــرار مــن مجلس
األمـ ـ ــن ض ــد أديـ ـ ــس أبـ ــابـ ــا ،ألسـ ـب ــاب تـتـعـلــق
ب ـنــزاعــات ـه ـمــا امل ــائ ـي ــة الـ ـخ ــاص ــة .ك ـم ــا سـبــق
أن ت ـع ـه ــدت الـ ـص ــن ب ـم ـن ــح م ـص ــر ق ــروض ــا
ومساعدات كبيرة لتحسني قدراتها املائية
قـبــل ك ــورون ــا ،كـمـحــاولــة لتخفيف األض ــرار
املتوقعة من إنشاء السد.
تثبيت التعاون مع الخرطوم

امل ـس ـت ـجــد ال ـث ــال ــث ف ــي خ ـل ـف ـيــة ت ـصــري ـحــات
الـسـيـســي ،يتمثل فــي مـحــاولــة مـصــر بشتى
الـطــرق تثبيت الـتـعــاون املستقر والـهــش في
آن ،م ــع الـ ـس ــودان ،والـ ــذي تستغله إثـيــوبـيــا
مل ـحــاولــة اس ـت ـمــالــة ال ـخ ــرط ــوم إل ــى مــواقـفـهــا
وإظهار مصر وحيدة على طاولة التفاوض.
وتعود هذه الهشاشة إلى وجود شخصيات
ومـجـمــوعــات فــي حـكــومــة عـبــد الـلــه حـمــدوك
ووزارتـ ـ ــي ال ـخــارج ـيــة والـ ــري ف ــي ال ـخــرطــوم،
يـ ـ ـ ــرون أن س ـ ـ ـ ّـد الـ ـنـ ـهـ ـض ــة مـ ـ ـش ـ ــروع ي ـح ـقــق
املصلحة السودانية ،وأن املخاوف املصرية
ال ينبغي أن تهم السودانيني.
وقبل ساعات فقط من تهديد السيسي ،بدأت
إثيوبيا ،كما نشرت «العربي الجديد» ،حلقة
جــديــدة فــي مسلسل تلك امل ـح ــاوالت ،عندما
قدمت طرحًا جديدًا في صــورة اتفاق ثالثي
مؤقت ،بامتداد فترة امللء الثاني إلى شهرين
ّ
كحد أقصى ،مع عدم اضطرار الــدول الثالث
إل ــى ع ـقــد م ـف ــاوض ــات م ـطــولــة ج ــدي ــدة حــول
قواعد امللء والتشغيل قبل امللء الثاني ،ومن
ثم تأجيل املفاوضات األساسية ،إلى ما بعد
هذه املرحلة من امللء.
وتـ ــدرك مـصــر ج ـي ـدًا أن ه ــذا امل ـق ـتــرح ،وعـلــى
الرغم من طرحه في صــورة اتفاق ثالثي ،ال
يخاطب إال مخاوف السودانيني ،ألنه يراعي
الجانب الفني الخاص بالسدود السودانية،
وال يـنـظــر إل ــى مـشـكـلــة ت ــراج ــع حـ ّـصــة املـيــاه
النهائية الواصلة إلــى السد العالي .ويأتي
ً
ذلــك فضال عــن إعــان إثيوبيا أخـيـرًا ،للمرة
األول ـ ـ ـ ــى ،أنـ ـه ــا م ـن ـح ــت ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ،م ـن ـف ــردًا،
ال ـب ـي ــان ــات ال ـخ ــاص ــة ب ـت ــأم ــن س ــد الـنـهـضــة
وخــريـطــة الـتـصــرفــات ،لكنها فــي املـقــابــل لم
تـعــط مـصــر أي ب ـيــانــات تتعلق بـفـتــرة املــلء
أو كيفية التشغيل .وحــدث هذا التطور بعد
وقت قليل من زيارة السيسي للخرطوم في 6
مارس املاضي ،والتي شهدت إعالنه التوافق
م ــع قـ ـي ــادات امل ـج ـلــس ال ـس ـي ــادي االن ـت ـقــالــي،
ح ـمــدوك ،عـلــى ض ــرورة الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
عادل وشامل قبل امللء الثاني للسد ،ورفض
أي خـطــوات فــرديــة تصعيدية والـلـجــوء إلى
آل ـي ــة ال ــرب ــاع ـي ــة ال ــدول ـي ــة امل ـق ـت ــرح ــة .وكــانــت
«الـ ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» نـ ـش ــرت ف ــي  17م ــارس
املــاضــي معلومات عــن ص ــدور تعليمات من
االسـتـخـبــارات الـعــامــة املـصــريــة إل ــى وســائــل
اإلع ـ ـ ــام ب ـت ـص ـع ـيــد ال ـح ــدي ــث ع ــن «ضـ ـ ــرورة
الحسم بالقوة» ،طاملا استمرت أديــس أبابا
على موقفها .وجاء ذلك بعدما كان السيسي
قد رفض في يوليو/تموز املاضي ،التلويح
بتهديد اإلثيوبيني وبالعمل العسكري.

خالف قديم

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

املــوجــود مــع الجانب ال ـســوري ،بــل هـنــاك من
يــريــد أخ ــذه إل ــى مـنـحــى آخ ــر بتغيير مـســار
أزمتنا الحقيقية ،وهذا مخطط سيئ ،فاألزمة
تـكـمــن ف ــي اعـ ـت ــداء ال ـع ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي على
حدودنا ومياهنا وحقوقنا البحرية النفطية،
ومــا يحصل الـيــوم هــو تعمية ومحاولة لذر
الرماد في العيون ،ونقل املشكلة من مكان إلى
آخر خدمة للعدو اإلسرائيلي».
ولـ ــم ي ـج ــد ال ـن ــائ ــب ع ــن «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» داع ـي ــا
لحصول مفاوضات سورية لبنانية لترسيم
ً
ً
ال ـح ــدود ،قــائــا «ال أزم ــة أص ــا حـتــى نذهب
ٌ
إلــى مـفــاوضــات ،وأص ــل املشكلة وه ــم وليس
واق ـ ـعـ ــا» ،م ـس ـت ـن ـدًا أي ـض ــا إلـ ــى ال ـح ـم ـلــة الـتــي
طاولت «األوكسجني السوري» ووزير الصحة
في حكومة تصريف األعمال املحسوب على
الحزب حمد حسن ،وما رافقها من كالم حول
صفقة مع النظام أعدت بخلق أزمة أوكسجني
ً
ملـ ــرضـ ــى ك ـ ــورون ـ ــا ل ـي ـس ــت م ـ ــوج ـ ــودة أص ـ ــا
ف ــي ل ـب ـنــان ،م ـعـ ّـرضــة لـبـنــان الــرس ـمــي لخطر
العقوبات األميركية.
م ـق ــاب ــل ذلـ ـ ــك ،ت ــوال ــت م ــواق ــف س ـيــاس ـيــة فــي
ل ـب ـنــان م ــن ال ـفــريــق املـ ـع ــارض ل ـن ـظــام األس ــد،
ّ
وغرد وزير العدل السابق أشرف ريفي كاتبًا

«ب ــدء ال ـن ـظــام ال ـس ــوري بـتـلــزيــم ب ـلــوك النفط
الـبـحــري فــي الـشـمــال ت ـجــاوز لـحـقــوق لبنان
ُيقابل بصمت رسمي لبناني .فلنلجأ لألمم
املتحدة لرعاية الترسيم القانوني خالفًا ملا
يقوم به النظام الذي ال يعترف بالقرار 1680
للحدود البرية والــذي يخترق حقوق لبنان
بنفطه بحرًا كما يفعل العدو اإلسرائيلي في
الجنوب» .أما نائب «تيار املستقبل» (يتزعمه
سعد الـحــريــري) ،روال الطبش ،فسألت «أيــن
الـسـلـطــات الـلـبـنــانـيــة الــرسـمـيــة مـمــا يـجــري؟
ومــا هــذه الغيبوبة املشبوهة؟ لقد انتظرنا
الخرق من الجنوبِ ،مــن الـعــدو ،فــإذ به يأتي
من الشمال ،من ّ «الشقيقة».
مــن جـهـتــه ،ح ــذر الـخـبـيــر الـنـفـطــي املستشار
السابق للجنة الطاقة النيابية ربيع ياغي،
فــي حديثه مــع «الـعــربــي الـجــديــد» ،مــن تكرار
التجربة القبرصية ،والخطأ نفسه الذي وقع
فيه املفاوض اللبناني عام  ،2006يوم باشر
املفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع
قبرص ً
بناء على طلب األخيرة ،وواجه لبنان
خسارة مساحة مائية تزيد عن  860كيلومترًا
مربعًا ،فالوفد اللبناني لم يكن يملك الخبرة
بترسيم الحدود وكانت إدارته سيئة للملف،

مضيفًا «كما ادعــى العدو اإلسرائيلي أيضًا
بحقوق لــه فــي املـيــاه اللبنانية االقتصادية
الـخــالـصــة لـغــايــة الـنـقـطــة رق ــم  ،1كــذلــك فعل
السوريون الذين ّ
تقدموا من النقطة رقم  7إلى
النقطة رقم واحد».
ّ
وأش ــار إلــى أن التنقيب فــي الـبـلــوك البحري
السوري رقم واحد فيه تراجع للبنان بحوالي
 750كيلومترًا مــربـعــا ،وه ــي خ ـســارة ل ــه ،من
هنا أهمية ترسيم الحدود البحرية بني لبنان
ً
وسورية شماال واالنتهاء من ترسيم الحدود
البحرية جنوبًا مع العدو اإلسرائيلي.
ُيــذكــر أن الـجــولــة الخامسة مــن املـفــاوضــات
غير املباشرة بني لبنان وإسرائيل أرجئت،
لتتوقف معها امل ـفــاوضــات فــي الـثــانــي من
ديسمبر/كانون األول املــاضــي ،واستبدلت
بلقاء ثنائي ،بني لبنان والوسيط األميركي
ٍ
من جهة ،وآخر مماثل بني الجانبني األميركي
واإلســرائ ـي ـلــي .وع ــن ذل ــك ،ق ــال ال ـبــاحــث في
ش ــؤون الطاقة فــي معهد عـصــام ف ــارس في
الجامعة األميركية في بيروت ،مارك أيوب،
لـ«العربي الجديد» ،إن املفاوضات التقنية
وغـ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة مـ ــع ال ـ ـعـ ــدو اإلس ــرائ ـي ـل ــي
لترسيم ال ـحــدود الـبـحــريــة جـنــوبــا متوقفة
مـنــذ  11نــوفـمـبــر/تـشــريــن ال ـثــانــي املــاضــي،
تاريخ انعقاد الجولة الرابعة .ولفت أيوب
إلى أنه حتى الساعة ال مؤشر جديًا إلعادة
استئناف املفاوضات التقنية غير املباشرة،
مشيرًا إلى أن من أبرز نقاط الخالف ،نقطة
ان ـطــاق الـتــرسـيــم ،فـخــط الـتــرسـيــم البحري
يجب أن ينطلق من رأس الناقورة (جنوب
لبنان) وهــو مــا ّ
نصت عليه اتفاقية بوليه
نيوكومب عــام  1923وأن يتطابق مــع خط
ال ــوس ــط الـ ـ ــذي ي ـت ـجــاهــل ن ـق ـطــة «ت ـخ ـل ـيــت»
وذلك باالستناد إلى املواثيق واالجتهادات
الــدول ـيــة الـتــي تـنــص عـلــى ع ــدم أخ ــذ الـجــزر
التي لها أثر غير تناسبي على خط الترسيم
بــال ـح ـس ـبــان ،ف ــي ح ــن أن إس ــرائ ـي ــل تعتبر
صخرة «تخليت» جزيرة على الرغم من أنها
غير قابلة للسكن.
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الحدث

تستم ّر حرب
التجسس الروسية
على أوروبا ،لتبلغ
أخيرًا روما ،التي
تحتفظ بعالقة
جيدة نسبيًا مع
موسكو ،قياسًا
على باقي
العواصم األوروبية.
ومع طرد إيطاليا
دبلوماس َي ْين
روس َي ْين ،بدأت روسيا
بمحاولة احتواء
األزمة ،داعية
إلى الحفاظ على
العالقة اإليجابية

تجسس روسي
في إيطاليا
مسؤولية
بوتين
حمل 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.

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

روما تطرد دبلوماسيَيْن
وموسكو «تبدي أسفها»
تـ ـع ـ ّـرض ــت الـ ـع ــاق ــات اإليـ ـط ــالـ ـي ــة ـ
الروسية النتكاسة ،أمس األربعاء،
ب ـعــد ال ـك ـشــف ع ــن قـضـيــة تجسس
غير اعتيادية من قبل موسكو التي سارعت
مل ـحــاولــة اح ـت ــواء األزم ـ ــة .وف ــي الـتـفــاصـيــل،
ذك ــرت وكــالــة األن ـب ــاء اإليـطــالـيــة «أكـ ــي» ،أن
السلطات األمنية في روما اعتقلت ضابطًا
فــي البحرية اإليـطــالـيــة بتهمة «التجسس
وال ـك ـش ــف ع ــن م ـع ـلــومــات س ــري ــة» لـصــالــح
روس ـ ـيـ ــا .وأف ـ ـ ـ ــادت ب ـ ــأن وح ـ ـ ــدة ال ـع ـم ـل ـيــات
الـخــاصــة فــي ق ــوات ال ــدرك (الـكــارابـنـيـيــري)
أوقفت ،بتوجيه من مكتب املدعي العام في
روما ،ضابطًا في البحرية االيطالية وآخر
الروسية فــي إيطاليا.
فــي الـقــوات املسلحة
ُ ِّ
وأشـ ــارت إل ــى أن العملية نــفــذت كـجــزء من
نـ ـش ــاط م ـع ـلــومــاتــي مـ ـط ــول أج ــرت ــه وك ــال ــة
معلومات األم ــن الــداخـلــي ،بــدعــم مــن هيئة
أركان الدفاع ،بحق الضابط اإليطالي وهو
قائد فرقاطة في القوات البحرية ،والضابط

ال ــروس ــي امل ـع ـت ـمــد لـ ــدى سـ ـف ــارة ب ـ ــاده في
إيطاليا ،وكالهما متهم بــارتـكــاب «جرائم
خطيرة متعلقة بالتجسس وأمــن الدولة»،
ل ـك ــن وضـ ــع األخـ ـي ــر «ق ـي ــد ال ـن ـظ ــر» بـسـبــب
وظـيـفـتــه الــدبـلــومــاسـيــة .وأعـلـنــت األج ـهــزة
األمنية أنها دهمت مساء االثنني ،اجتماعًا
سـ ــريـ ــا ب ـ ــن الـ ـض ــابـ ـط ــن ،وتـ ـ ــم ضـبـطـهـمــا
متلبسني بعد أن «سلم الضابط اإليطالي
وث ــائ ــق س ــري ــة ل ـل ـضــابــط الـ ــروسـ ــي مـقــابــل
مبلغ من املــال» .مع العلم أن القوة البحرية
ال ــروس ـي ــة ال ــوح ـي ــدة ف ــي ال ـب ـحــر امل ـتــوســط
منتشرة في قاعدة حميميم على الساحل
الـ ـسـ ــوري .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ي ـت ـمــركــز األس ـط ــول
السادس األميركي في نابولي اإليطالية.
وبعد تبيان حقائق امللف ،استدعت األمينة
العامة لوزارة الخارجية االيطالية إليزابيتا
بيلوني ،السفير الروسي لدى روما ،سيرغي
رازوف ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـل ــى ت ـع ـل ـي ـمــات م ــن ال ــوزي ــر
لويجي دي مايو .وعلى األثر أعلن دي مايو

َ
ط ــرد م ــوظ ــف ـ ْـن ف ــي ال ـس ـف ــارة ال ــروس ـي ــة على
خلفية قضية التجسس ،معتبرًا أنها «قضية
ْ
ّ
مسؤولي
«تورط
شديدة الخطورة» .وتوقع
ْ
روسيي اثنني في قضية التجسس» .وكتب
ع ـلــى ح ـســابــه ع ـلــى «ف ـي ـس ـبــوك» أن ــه «نـقـلـنــا
احتجاج الحكومة اإليطالية الشديد وأبلغنا
ْ
ملوظفي فــي السفارة الروسية
بطرد فــوري
ضــال ـعـ ْـن فــي ه ــذه الـقـضـيــة الـخـطـيــرة ج ـدًا»
خالل لقاء مع السفير.
ف ــي روس ـي ــا ،أعـ ــرب الـكــرمـلــن ع ــن أم ـلــه في
أال تـتـضــرر ال ـعــاقــات بــن مــوسـكــو وروم ــا
جـ ــراء قـ ــرار إي ـطــال ـيــا ط ــرد اث ـن ــن م ــن أف ــراد
البعثة الدبلوماسية الروسية لديها بتهمة
التجسس .ونقلت وكالة «روسيا اليوم» عن
املتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري
بيسكوف قــولــه للصحافيني إن «الـجــانــب
ال ـ ــروس ـ ــي ال ي ـم ـل ــك ح ـت ــى اآلن م ـع ـلــومــات
ع ــن أسـ ـب ــاب وم ــابـ ـس ــات ت ــوق ـي ــف ضــابــط
م ــن فــريــق املـل ـحــق ال ـع ـس ـكــري ال ــروس ــي في
رومـ ــا» .وأضـ ــاف« :عـلــى أي ح ــال ،نــأمــل في
الحفاظ على الطابع اإليجابي والبناء الذي
تـتـمـتــع ب ــه ال ـع ــاق ــات الــروس ـيــة-اإلي ـطــال ـيــة
واستمراره» .بدورها ،نقلت وكالة «تاس»
عن الخارجية الروسية إعرابها عن األسف
حـيــال اإلجـ ــراء اإلي ـطــالــي ،مـضـيـفــة« :نعمل
حــال ـيــا ع ـلــى ك ـشــف مــاب ـســات ه ــذا ال ـق ــرار،

تربط روسيا وإيطاليا
عالقات وثيقة بقطاعي
الغاز واألسلحة
تطورت العالقات ب
ين البلدين أيام بوتين
وبرلوسكوني

وس ـن ـع ـل ــن ب ـش ـك ــل م ـن ـف ـص ــل عـ ــن خـ ـط ــوات
محتملة من جانبنا ردًا على هذه الخطوة
ال ـت ــي ال ت ـت ـنــاســب م ــع م ـس ـتــوى ال ـعــاقــات
الثنائية بني الدولتني».
وم ــع أن روس ـي ــا اعـ ـت ــادت ع ـلــى ت ـب ــادل طــرد
دب ـل ــوم ــاس ـي ــن م ــع دول أوروبـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــدة فــي
ال ـس ـن ــوات األخـ ـي ــرة ،إال أن ــه ن ـ ــادرًا م ــا تعلق
األمر بإيطاليا .ففي السنوات األخيرة تعدد
الــاع ـبــون فــي ح ــرب الـتـجـســس ،مــن روسـيــا
إلى بولندا ودول الشرق األوروبــي وإنكلترا
وأملانيا والدول اإلسكندنافية وهولندا .وفي
م ـ ـ ــارس/آذار  ،2018تسببت عملية تسميم
العميل امل ــزدوج سيرغي أسكريبال وابنته
يــول ـيــا ،فــي ســالــزبــوري فــي إنـكـلـتــرا ،بحالة
غضب أوروبية عارمة ،دفعت روما للتضامن
مـ ــع لـ ـن ــدن فـ ــي ح ـي ـنــه بـ ـط ــرد دب ـلــومــاس ـيــن
روسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن فـ ـيـ ـم ــا دان وزي ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة
البريطاني ،دومينيك راب ،أمــس التجسس
الروسي في إيطاليا ،واصفًا أنشطة روسيا
بـ ــ«امل ــزع ــزع ــة لـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــرار» .مـ ــع ال ـع ـل ــم أن
العالقات الروسية ـ اإليطالية شهدت تطورًا
إي ـجــاب ـيــا ،بـفـعــل ال ـصــداقــة الـشـخـصـيــة الـتــي
جـمـعــت الــرئـيــس ال ــروس ــي فــاديـمـيــر بوتني
برئيس الـ ــوزراء اإليـطــالــي األسـبــق سيلفيو
بــرلــوسـكــونــي ،أدى إل ــى تـشـكـيــل شــراكــة في
قـطــاع الـغــاز بــن شركتي «إي ـنــي» اإليطالية
ً
و«غـ ـ ــازبـ ـ ــروم» ال ــروسـ ـي ــة ،ف ـض ــا ع ــن عــاقــة
عسكرية بــن مؤسستي «ألينيا» اإليطالية
«و«سوخوي» الروسية.
وف ــي ع ــام  ،2017ب ــدأت روس ـيــا بــاالنـغـمــاس
أكـثــر فــي السياسة اإليـطــالـيــة الــداخـلـيــة ،مع
توقيع اتفاقية للتعاون السياسي بني حزب
«روس ـيــا املـ ّ
ـوحــدة» بـقـيــادة فالديمير بوتني
وحـ ــزب «رابـ ـط ــة ال ـش ـم ــال» اإلي ـط ــال ـي ــة .وهــو
اتـ ـف ــاق اع ـت ـب ــره ال ـب ـعــض م ـشــاب ـهــا لـسـيـطــرة
الـحــزب الشيوعي السوفييتي على الحزب
الشيوعي اإليطالي بني عامي  1921و،1991
تاريخ سقوط االتـحــاد السوفييتي وانتهاء
ّ
ً
الحرب الباردة ( 1947ـ  ،)1991فضال عن حل
الحزب الشيوعي اإليطالي.
وف ـ ـ ــي ع ـ ـ ــام  ،2018ات ـ ـهـ ــم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء
اإليطالي األسبق ،ماتيو رينزي ،املنظمات
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة امل ــدع ــوم ــة مـ ــن روس ـ ـيـ ــا ،بـنـشــر
«أخ ـب ــار زائ ـف ــة» للتأثير عـلــى االنـتـخــابــات.
وات ـه ــم ت ـحــدي ـدًا حــركــة «ال ـن ـجــوم الـخـمــس»
ب ـت ــأي ـي ــد ال ـس ـي ــاس ــة ال ـخ ــارج ـي ــة لـلـحـكــومــة
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
ح ـق ــق الـ ـح ــزب ــان امل ـع ـن ـي ــان ف ـ ــوزًا ك ـب ـي ـرًا فــي
االنتخابات التشريعية اإليطالية ،وطالبا
بــرفــع العقوبات األميركية واألوروب ـيــة عن
روسيا .لكن العالقة بني البلدين استعادت
وهجها العام املاضي ،بعد أن تلقت إيطاليا
الضربة األعنف جــراء تفشي وبــاء كورونا،
وت ـس ـج ـيــل وفـ ـي ــات ك ـب ـيــرة ش ـمــالــي ال ـب ــاد،
فـتــواصــل رئـيــس الـ ــوزراء الـســابــق جوزيبي
كونتي مع بوتني الذي أمر الجيش الروسي
ف ــي  22م ـ ـ ـ ـ ــارس/آذار  2020ب ـم ـنــح م ـع ــدات
طبية وعــربــات نقل خــاصــة للقطاع الطبي
اإليطالي.
ول ـ ــم ت ـك ــن ال ـق ـض ـي ــة األخـ ـ ـي ـ ــرة فـ ــي إي ـطــال ـيــا
مـنـفـصـلــة ع ــن ح ـ ــوادث س ــاب ـق ــة م ـمــاث ـلــة فــي
أوروبـ ـ ـ ــا ،ف ـفــي مـ ـ ـ ـ ــارس/آذار امل ــاض ــي ،طــالــب
رئيس الــوزراء البلغاري ،بويكو بوريسوف،
روسـيــا بــوقــف أنشطة التجسس فــي بــاده،
بعد إع ــان ممثلني لــادعــاء توجيه االتـهــام
لـسـتــة أف ـ ــراد بــالـتـجـســس ل ـصــالــح مــوسـكــو.
وعلى مدى  18شهرًا ،طردت بلغاريا ستة من
الدبلوماسيني الروس ،منهم ملحق عسكري،
لالشتباه في قيامهم بأنشطة تجسس ،وهو
م ــا أدى إل ــى تــوتــر ال ـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة
ال ــوثـ ـيـ ـق ــة ت ــاريـ ـخـ ـي ــا بـ ــن بـ ـلـ ـغ ــاري ــا ،عـضــو
حلف شـمــال األطـلـســي واالت ـحــاد األوروب ــي،
وموسكو.
(العربي الجديد ،أسوشييتد برس ،فرانس برس)

تقرير

النيجر :إحباط «محاولة انقالب» قبل تنصيب بازوم رئيسًا
أحبطت السلطات في
النيجر محاولة انقالب
عسكرية ،عشية تنصيب
محمد بازوم رئيسًا
جديدًا للبالد ،وسط جو
متصاعد من االحتقان
السياسي

قبل التنصيب املـقــرر غ ـدًا الجمعة للرئيس
املنتخب الـجــديــد فــي ال ـبــاد ،محمد ب ــازوم،
ك ــان ــت ال ـن ـي ـجــر ع ـل ــى م ــوع ــد ،ل ـي ــل ال ـث ــاث ــاء
 األرب ـ ـعـ ــاء ،م ــع م ـح ــاول ــة ان ـق ــاب عـسـكــريــةج ـ ــدي ـ ــدة ،ت ـ ـ ّـم إحـ ـب ــاطـ ـه ــا ،ب ـح ـس ــب م ـص ـ ّـادر
تحدثت لوكاالت أنباء عاملية .وفيما يتحضر
الرئيس محمد يوسفو ملغادرة السلطة ،بعد
واليتني رئاسيتني منذ عــام  ،2011يبدو أن
خلفه ،وزي ــر الــداخـلـيــة الـســابــق ،وال ــذي كان
ّ
يعد مساعده األيمن ،سيعيش بدوره هاجس
االنـقــابــات العسكرية وم ـحــاوالت االنـقــاب
املتواصلة منذ استقالل هذا البلد الواقع في
غــرب أفريقيا عــن االسـتـعـمــار الفرنسي في
 .1960وفيما تتحضر املعارضة لالعتراض
ّ
ع ـلــى تـنـصـيــب بـ ـ ــازوم ،شــكــك م ـتــاب ـعــون في
ص ـحــة م ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب ،مـعـتـبــريــن أنـهــا
م ـن ــاورة مــن الـسـلـطــة إلف ـشــال أي ت ـحــرك في
الـشــارع للمعارضة .لكن على أي حــال ،فإن
هــذا الـبـلــد ،ال ــذي يعد مــن األفـقــر فــي العالم،

وال ــذي يــواجــه خطر اإلره ــاب ،ال سيما عبر
املثلث الحدودي مع مالي وبوركينا فاسو،
يعيش أزمة سياسية متصاعدة ،خصوصًا
مع عدم تجدد الحياة السياسية عبر وجوه
تقليدية تستمر فــي الحكم واملشهد الـعــام،
عبر الــرئــاســة أو الـتــرشــح .وكــانــت املؤسسة
الـعـسـكــريــة ق ــد حـكـمــت ال ـب ــاد خ ــال فـتــرات
مـتـعــاقـبــة م ـنــذ االس ـت ـق ــال ،بـعـضـهــا تــرافــق
مــع تقييد العمل السياسي وإنـهــاء الحياة
الحزبية.
وأك ـ ــد م ـص ــدر أم ـن ــي م ــن ع ــاص ـم ــة ال ـن ـي ـجــر،
نـيــامــي ،أم ــس األرب ـع ــاء ،تــوقـيــف عسكريني،
إثــر «محاولة انـقــاب» حصلت ليل الثالثاء
 األربعاء ،الفتًا أمس إلى أن «الوضع أصبحتحت السيطرة» .وذكر املصدر أن «اعتقاالت
وق ـعــت ف ــي ص ـفــوف ع ــدد قـلـيــل م ــن عناصر
ال ـج ـي ــش ك ــان ــوا وراء م ـح ــاول ــة االن ـ ـقـ ــاب»،
مـضـيـفــا أن ه ــذه املـجـمــوعــة «ل ــم تـتـمـكــن من
االقـ ـت ــراب م ــن ال ـق ـصــر ال ــرئ ــاس ــي ب ـعــدمــا ّ
رد
ّ
الحرس الــرئــاســي» .بــدورهــم ،أكــد سكان في
حي «بالتو» الــذي يوجد فيه مقر الرئاسة،
سماع طلقات أسلحة ثقيلة وخفيفة ،واصفًا
أحــدهــم إط ــاق ال ـنــار بــ«الـكـثـيــف» .كـمــا أكــد
مصدر مقرب من ب ــازوم ،حصول ما وصفه
«ب ـم ـح ــاول ــة انـ ـق ــاب م ـ ـحـ ــدودة ،س ــرع ــان ما
سيطرت عليها قوات األمن» .وقررت السفارة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ن ـيــامــي تـعـلـيــق «خــدمــات ـهــا
القنصلية» ،فيما دعــت الـسـفــارة الفرنسية
رعاياها إلى «البقاء في منازلهم».
وت ــأت ــي م ـح ــاول ــة االنـ ـق ــاب ق ـبــل الـتـنـصـيــب
املـ ـق ــرر غ ـ ـدًا ف ــي ن ـي ــام ــي ل ـلــرئ ـيــس املـنـتـخــب

الجديد محمد ب ــازوم .وكــان رئيس النيجر
األسبق ،محمد عثمان ،وهو منافس بازوم
الرئيسي في االنتخابات الرئاسية األخيرة
ال ـتــي ج ــرت ف ــي دورت ـ ــن (دي ـس ـم ـبــر/كــانــون
األول وفـبــرايــر/شـبــاط املــاضـيــن) ،قــد طعن
في نتائج االنتخابات النهائية التي صدرت
في  23فبراير ،والتي أكدت فوز بازوم بـ55.7
ف ــي امل ــائ ــة م ــن األصـ ـ ـ ــوات ،م ـقــابــل  44.2في
املائة لعثمان .وأعلن األخـيــر ،بــدوره ،فــوزه،
داعـيــا إلــى «احتجاجات سلمية» فــي أنحاء
ال ـبــاد ،اسـتـمــرت أيــامــا م ـعــدودة بعد إعــان
النتائج ،وتعرضت لقمع السلطات األمنية،
ما أدى إلى سقوط قتلى .ومنعت السلطات
املعارضة من الخروج في «تظاهرة سلمية»

أمـ ـ ــس .وك ــان ــت ال ـس ـل ـطــة ات ـه ـم ــت املـ ـع ــارض
الرئيسي في البالد ،رئيس الــوزراء ورئيس
الـبــرملــان األسـبــق ،هــامــا أم ــادو ،ال ــذي ترشح
للرئاسة ،لكن املحكمة العليا أبطلت ترشحه،
بــالــوقــوف وراء تــأجـيــج ال ـح ــراك األول .كما
ُ
اعــتـقــل كـثـيــرون فــي ح ــراك فـبــرايــر املـعــارض

اعتقل عدد
من العسكريين في
نيامي ،أمس

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

للنتائج ،بينهم رئيس أركان القوات املسلحة
السابق موموني بوريمة ،املعروف بقربه من
أمادو .وكان األخير ،الذي شكك في مواطنية
بــازوم بسبب أصوله العربية من ليبيا ،قد
ّ
حل ثانيًا في انتخابات الرئاسة عام ،2016
والتي فاز فيها يوسفو بوالية ثانية.
ُ
ويـعــد تسليم السلطة بــن يوسفو وب ــازوم،
األول بني رئيسني منتخبني ديمقراطيًا في
تــاريــخ النيجر ،الـتــي شـهــدت انـقــابــات عدة
م ـنــذ اسـتـقــالـهــا ع ــن فــرن ـســا .وي ـعــد تـحــدي
م ـح ــارب ــة اإلره ـ ـ ــاب األول ع ـلــى الئ ـح ــة عمل
ب ـ ـ ــازوم ،ب ـعــدمــا ش ـه ــدت الـ ـب ــاد خـ ــال فـتــرة
االن ـت ـخــابــات اع ـتــداء يــن إرهــاب ـيــن دمــويــن،
أحـ ــده ـ ـمـ ــا تـ ـبـ ـن ــاه «داعـ ـ ـ ـ ــش ف ـ ــي الـ ـصـ ـح ــراء
الكبرى» ،والثاني «بوكو حــرام» .ووقع آخر
هــذه الهجمات فــي  21مـ ــارس/آذار املاضي،
في منطقة تاهوا الحدودية مع مالي ،وأسفر
ً
عن  141قتيال .واستبعد بازوم أي حوار مع
املتطرفني .سياسيًا ،لم ينجح حوار كان من
املقرر عقده بني السلطة واملعارضة ،لتنفيس
االحتقان السياسي في البالد ،في أن يبصر
النور بعد.
وشهدت البالد  4انقالبات عسكرية سابقة،
األول في  1974ضد الرئيس هاماني ديوري،
والثاني ضد الرئيس محمد عثمان في 1996
م ــن ق ـبــل ال ـكــولــون ـيــل إب ــراه ـي ــم م ـي ـنــاســاري،
ال ــذي اغـتــالــه حــرســه فــي  ،1999ثــم االنـقــاب
العسكري عام  2010ضد ممادو تنجا .كما
أع ـل ــن يــوس ـفــو ف ــي  ،2015إح ـب ــاط مـحــاولــة
انقالب واعتقال عسكريني.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

قضية
ق ـب ــل ن ـح ــو ع ـ ــام ونـ ـص ــف ع ـ ــام عـلــى
االس ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــاقـ ــات االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة فــي
الـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،سـ ـ ـ ـ ــواء الـ ــرئـ ــاس ـ ـيـ ــة أو
انـتـخــابــات الـكــونـغــرس ومـجــالــس ال ــوالي ــات،
ب ــاش ــر ال ــرئ ـي ــس جــاي ـيــر ب ــول ـس ــون ــارو حملة
مريبة ،عبر إجرائه سلسلة تعديالت وزاريــة،
دفعت قادة عسكريني إلى الخروج من ظالله.
وفي الطريق إلى انتخابات أكتوبر /تشرين
األول ُ ،2022يـ ــدرك بــول ـســونــارو أن أخ ـطــاءه
العديدة دفعته إلى حافة الهاوية في برازيليا،
ف ـس ـعــى إل ـ ــى م ـح ــاول ــة إحـ ـك ــام ق ـب ـض ـتــه عـلــى
السلطة ،مع تنامي موجة الغضب ضــده من
جهة ،وعودة الرئيس األسبق لويس إيناسيو
لوال دا سيلفا «لوال» إلى الواجهة من جديد،
بعد تبرئته قضائيًا من جهة أخرى.
ُ
الحدث البرازيلي ت ّوج مع إعالن وزارة الدفاع
ال ـب ــرازي ـل ـي ــة ،م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس ال ـث ــاث ــاء،
اس ـت ـق ــال ــة ق ــائ ــد ال ـج ـي ــش إيـ ــدسـ ــون ب ــوغ ــول،
وقائد القوات البحرية أليكس باربوزا ،وقائد
الـقــوات الجوية موريتي بيرمودي ،بعد يوم
واحد من إعالن وزير الدفاع فرناندو أزيفيدو
إي سيلفا تركه منصبه ،بشكل غير متوقع.
وه ــي اس ـت ـقــاالت تـحـصــل لـلـمــرة األولـ ــى منذ
ع ــام  ،1985تــاريــخ ان ـت ـهــاء الـحـكــم الـعـسـكــري
فــي الـبــرازيــل ،الــذي كــان قــد بــدأ بانقالب على
السلطة عام  .1964لكن النبأ ال يتعلق بنوعية
االستقاالت فحسب ،بل بإعالن إي سيلفا ،في
رسالة مقتضبة لتبرير استقالته ،أنه «حافظ
خــال قـيــادتــه على ال ـقــوات املسلحة ،وفــق ما
يمليه الدستور» ،من دون توضيح مزيد من
الـتـفــاصـيــل ع ــن أس ـب ــاب م ـغــادرتــه للمنصب.
لـكــن و ُســائــل إع ــام بــرازيـلـيــة ذك ــرت أن وزيــر
الدفاع أجبر على االستقالة وسط ضغوط من
بولسونارو .وذكرت صحيفة «فولبا دي ساو
بــاولــو» أنــه «لـلـمــرة األول ــى فــي الـتــاريــخ ،قــدم
قــادة األفــرع الثالثة للقوات املسلحة استقالة
جماعية بسبب خالف مع الرئيس».
وفـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـفـ ــاص ـ ـيـ ــل ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــات ،اس ـ ـت ـ ـبـ ــدل
بولسونارو إي سيلفا بالجنرال والتر سوزا
براغا نيتو ،الذي كان كبير موظفي الرئاسة،
وجـعــل مــن الـجـنــرال لــويــس إدواردو رامــوس
خلفًا لألخير .كذلك ،أقــال الرئيس البرازيلي
وزير الخارجية إرنستو أروجو ،معينًا مكانه
كارلوس فرانكاّ .
وعي قائد الشرطة أندرسون
توريس وزيرًا للعدل ،خلفًا ألندري ميندونكا.
ويــأتــي هــذا التعديل ال ــوزاري بعد أسبوعني
عـلــى إقــالــة وزي ــر الـصـحــة ،ال ـج ـنــرال إدواردو
بازويلو ،وتعيني الطبيب مارسيلو كيروغا
خلفًا له ،الذي بات رابع وزير صحة منذ تولي
بولسونارو الرئاسة .وإذا كان رحيل أروجو
من الحكومة متوقعًا بسبب تحميله من قبل
كثيرين مسؤولية اإلخفاقات التي ُمنيت بها

تعكس االستقالة الجماعية ألبرز قادة الجيش البرازيلي حجم األزمة
وتشعباتها في هذا البلد ،مع سعي الرئيس جايير بولسونارو إلى
إحكام سيطرته على المؤسسات كافة ،بما في ذلك الجيش

البرازيل

استقاالت
قادة
الجيش

بولسونارو يستعجل
إحكام قبضته على
المؤسسة العسكرية

االسـتــراتـيـجـيــة الـحـكــومـيــة ملـكــافـحــة فـيــروس
كورونا ،الــذي أودى بحياة ما يقرب من 314
أل ــف ش ـخــص ف ــي ال ـب ــرازي ــل ،ف ــإن الـتـغـيـيــرات
ُّ
الـ ــوزاريـ ــة األخ ـ ــرى ف ــاج ــأت امل ــراق ـب ــن .وات ـه ــم
أروج ــو بعزل الـبــرازيــل على الساحة الدولية
ووضــع الـبــاد فــي وضــع سيئ فــي مــا يتعلق
ب ـش ــراء ال ـل ـق ــاح ــات .ك ــذل ــك ق ــدم ال ـنــائــب ال ـعــام
خــوس ـيــه لـيـفــي اسـتـقــالـتــه لـلــرئ ـيــس ،وذك ــرت
وكالة «بلومبيرغ» لألنباء أن «من بني أسباب
االس ـت ـق ــال ــة ،ق ـ ــرار ل ـي ـفــي عـ ــدم ال ـتــوق ـيــع عـلــى
اإلجراء الذي اقترحه بولسونارو في املحكمة
العليا ضد حكام الواليات».
ُ
وتـ ـنـ ـب ــئ ه ـ ــذه الـ ـتـ ـع ــدي ــات بـ ـ ـب ـ ــروز مــرح ـلــة
صعبة فــي ال ـبــرازيــل ،خـصــوصــا مــع إش ــارات
مــن بــول ـســونــارو ت ـكــررت أك ـثــر مــن م ــرة حــول
االستعانة بالجيش ،وهــو ما أملــح إليه وزير
الــدفــاع املستقيل فــي رسالته حــول «التمسك
بــالــدسـتــور» .فــالــدسـتــور الـبــرازيـلــي ،الـصــادر
عـ ـ ــام  ،1988نـ ـش ــأ كـ ـ ـ ــردة فـ ـع ــل عـ ـل ــى ال ـح ـكــم
الـعـسـكــري ف ــي بــرازي ـل ـيــا ،وب ـن ــوده حـ ـ ّـدت من
قــدرة الــدولــة على املـســاس بالحريات العامة
وض ـمــان الـحـقــوق ال ـفــرديــة .وجـعــل الــدسـتــور
من ارتكاب جرائم التعذيب واألعمال املوجهة

ضد الدولة الديمقراطية والنظام الدستوري،
ج ــرائ ــم ال ُيـ ـف ــرج ع ــن مــرت ـك ـب ـهــا ب ـك ـفــالــة وال
تسقط بالتقادم ،خالفًا للمنطق االستبدادي
للدستور الـســابــق ،وهــو األمــر الــذي أدى إلى
إنشاء أجهزة دستورية تمنع وقــوع ّ
أي نوع
م ــن االنـ ـق ــاب ــات .ك ــذل ــك نـ ـ ّـص ال ــدس ـت ــور على
إجـ ــراء اس ـت ـف ـتــاءات عــامــة تـسـمــح للمواطنني
باقتراح قوانني جديدة ،في سياق التشاركية
بني السلطة والشعب.
ُيظهر ذلك أن قدرة الجيش ،الذي كان حاكمًا

للمرة األولى يستقيل
أبرز قادة الجيش معًا
من مناصبهم
أظهر استطالع
للرأي تقدم لوال في
أي انتخابات رئاسية
ّ

بـ ـمـ ـف ــرده بـ ــن ع ــام ــي  1964و ،1985ب ــات ــت
م ـحــدودة .وبـعــد أن اع ـتــادت ش ــوارع ريــو دي
ج ــانـ ـي ــرو ،وس ـ ـ ــاو بـ ــاولـ ــو خـ ـص ــوص ــا ،حـيــث
الكثافة السكانية األعلى في البرازيل ،تغلغل
ال ـج ـنــود فــي ال ـح ـيــاة الـيــومـيــة فــي ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي وسـبـعـيـنـيــاتــه وثـمــانـيـنـيــاتــه،
تـحـ ّـولــت األم ــور بـعــد ع ــام  1985إل ــى تكريس
بقاء العسكر في الثكنات بموجب الدستور.
لكن بولسونارو يحتاج للجيش العتبارات
عدة ،بعد تدهور شعبيته بشكل متسارع ،إثر
وصــولــه إلــى الــرئــاســة عــام  2018على «جثث
سـيــاسـيــة» ع ــدة ،تـحــديـدًا ال ــرؤس ــاء السابقني
ً
لوال وديلما روسيف وميشال تامر ،مستغال
م ــوج ــة يـمـيـنـيــة م ـت ـطــرفــة أرسـ ــاهـ ــا الــرئ ـيــس
األميركي السابق دونالد ترامب عامليًا ،الذي
ّ
تبجح الرئيس البرازيلي مرارًا بصداقته معه.
ً
ل ـك ــن ش ـع ـب ـيــة ب ــولـ ـس ــون ــارو ل ــم تـ ــدم ط ــوي ــا،
وبـ ـ ــدا ج ـل ـيــا أن ان ـت ـخ ــاب ــه ل ــم ي ـك ــن ت ــرف ــا ،بــل
لنقص ال ـخ ـيــارات السياسية ل ــدى الناخبني
البرازيليني ولحالة اإلحباط التي استولدتها
فضيحة «مغسل الـسـيــارات» ،وهــي فضيحة
بــاشــر ال ـقــاضــي سـيــرجـيــو م ــورو بالتحقيق
فـ ـيـ ـه ــا عـ ـ ــام  ،2014مـ ـظـ ـهـ ـرًا ت ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـورط ش ــرك ــة
«بتروبراس» النفطية ،أكبر شركة من نوعها
في النصف الجنوبي من الكرة األرضية ،في
عملية فساد ضخمة ،عبر تمويل سياسيني
وأحـ ـ ـ ــزاب وقـ ـض ــاة وم ـص ــرف ـي ــن .وأدت ه ــذه
الـقـضـيــة إل ــى الـحـكــم ع ــام  2018بــالـسـجــن 12
عامًا على لوال بتهمة الفساد وغسل األموال،
لكن املعطيات تبدلت منذ نحو عامني.
فــي أغـسـطــس /آب  ،2019ح ــاول بولسونارو
تعيني قــائــد جــديــد لـلـشــرطــة ،مــن دون امل ــرور
ب ــوزي ــر الـ ـع ــدل ،الـ ــذي ك ــان مـ ــورو ب ــال ــذات ،ما
أدى إلى صــدام بني الجانبني ،دفع مــورو إلى
ّ
التنحي .واتهم القاضي األشهر في البرازيل
الــرئ ـيــس ب ـم ـحــاولــة ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى األج ـهــزة
األم ـن ـيــة وتـعـيــن شـخـصـيــات ت ـمـ ّـده بـتـقــاريــر
مخابراتية .وخ ــال هــذه املــرحـلــة ،كــان وكــاء
ل ــوال قــد تـقــدمــوا بطلب اسـتـئـنــاف لحكم عــام
 ،2018فخرج الرئيس األسبق من السجن عام
 ،2019ثم نجح في الحصول على قرار بتبرئته
مـطـلــع ال ـش ـهــر امل ــاض ــي ،م ــن قــاضــي املـحـكـمــة
الـعـلـيــا ،إيــدســون فــاشــن .وذك ــر الـقــاضــي في
ب ـيــان ،أن ــه لــم يـكــن ملحكمة مــديـنــة كوريتيبا
الجنوبية ،الحق في محاكمة لوال في قضايا
كــان يجب أن تنظر فيها املحكمة الفيدرالية
ف ــي الـعــاصـمــة بــرازي ـل ـيــا .األه ــم أن اسـتـطــاع
ُ
«بـ ــودرداتـ ــا» ال ـبــرازي ـلــي ،الـ ــذي اســتـفـتــي فيه
 3500شـخــص بــن  15مـ ــارس /آذار املــاضــي
و 17منه ،أظهر تقدم لوال بنسبة  34في املائة
مقابل  30في املائة لبولسونارو.
(العربي الجديد ،فرانس برس ،رويترز ،األناضول)
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شرق
غرب
ميانمار :تشي بصحة
جيدة
ك ــد أحـ ــد م ـحــامــي زع ـي ـمــة مـيــانـمــار
أون ـ ــغ سـ ــان س ــو ت ـش ــي ،ال ـت ــي أط ــاح
بـ ـه ــا الـ ـجـ ـي ــش ،أنـ ـه ــا بـ ـ ــدت بـصـحــة
جيدة أمــس األربـعــاء ،خــال اجتماع
ع ـبــر ال ـف ـيــديــو .وذكـ ــر امل ـحــامــي مني
مــن س ــوي ،أنـهــم لــم يناقشوا خالل
االجتماع ســوى القضايا الجنائية
املـقــدمــة ضــدهــا مـنــذ االن ـق ــاب .ومــن
املـ ـق ــرر أن ت ـع ـقــد ،الـ ـي ــوم الـخـمـيــس،
جلسة جــديــدة لبحث قضيتها .من
جهة أخرى ،طلبت الواليات املتحدة،
م ـس ــاء أول م ــن أمـ ــس الـ ـث ــاث ــاء ،من
جميع موظفي الحكومة األميركية
غير األساسيني وعائالتهم مغادرة
م ـ ـيـ ــان ـ ـمـ ــار ،بـ ـسـ ـب ــب مـ ـ ـخ ـ ــاوف مــن
االضطرابات املدنية.
(رويترز)
تعويضات سودانية
ألميركا
أعـلـنــت الـخــارجـيــة األمـيــركـيــة ،أمــس
األربعاء ،حصولها على  335مليون
دوالر م ــن الـ ـ ـس ـ ــودان ك ـت ـعــوي ـضــات
لـ ـضـ ـح ــاي ــا تـ ـفـ ـجـ ـي ــري الـ ـسـ ـف ــارت ــن
األم ـيــرك ـي ـتــن ف ــي كـيـنـيــا وت ـنــزان ـيــا
ع ـ ــام  ،1998وت ــدم ـي ــر املـ ــدمـ ــرة «ي ــو
إس.إس كول» عام  .2000وقال وزير
الخارجية أنتوني بلينكن «وضعنا
القضايا العالقة مع السودان خلفنا
وسنفتح صفحة جديدة».
(رويترز)
بحرية التحالف ضد
«داعش» بعهدة فرنسا
تسلمت حاملة الطائرات الفرنسية
«ش ـ ـ ــارل دي ـ ـغـ ــول» ،أمـ ــس األرب ـ ـعـ ــاء،
ق ـ ـيـ ــادة ال ـ ـقـ ــوة ال ـب ـح ــري ــة لـلـتـحــالــف
ال ــدول ــي ملـكــافـحــة تـنـظـيــم «داعـ ــش»،
حـسـبـمــا أع ـل ـنــت وزيـ ـ ــرة ال ـج ـيــوش،
فـ ـل ــوران ــس بـ ــارلـ ــي .وبـ ـع ــد أيـ ـ ــام مــن
وص ــول ـه ــا إل ـ ــى أب ــوظ ـب ــي ف ــي إط ــار
مـهـمــة تـشـمــل أي ـضــا ض ـمــان «حــريــة
املالحة» في منطقة الخليج ،اعتبرت
أن «هــذه املهمة دليل ثقة عملياتية
وإش ــارة إلــى تصميمنا الــدائــم ضد
داعش» .و«شارل ديغول» هي حاملة
الـ ـط ــائ ــرات ال ــوحـ ـي ــدة ف ــي ال ـب ـحــريــة
ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،وان ـط ـل ـق ــت مـ ــن م ـي ـنــاء
طولون األسبوع املاضي.
(فرانس برس)
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توتر بين الصدريين وفصائل حليفة إليران

شوارع بغداد ساحة لتبادل الرسائل
حمل االستعراض
المسلّح األخير في
بغداد ،إلحدى المليشيات
الموالية إليران ،رسائل
إلى «التيار الصدري»،
قبل أشهر من موعد
االنتخابات المبكرة
بغداد ـ عادل النواب

ُي ـ ـ ـ ـ ـ ــدرج م ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــون عـ ــراق ـ ـيـ ــون
وسـ ـي ــاسـ ـي ــون ف ـ ــي ب ـ ـ ـغـ ـ ــداد ،أح ــد
ّ
أسباب االستعراض املسلح الذي
ّ
نظمته مليشيات عراقية حليفة إلي ــران في
ـداد ،تطلق على نفسها اســم «رب ــع الـلــه»،
ب ـ ُغـ ّ
ويصنفها مسؤولون بأنها إحــدى واجهات
«كتائب حــزب الـلــه» ،يــوم الخميس املاضي،
ّ
فــي خــانــة تــوجـيــه رســائــل مـبــطـنــة لــ«الـتـيــار
الـ ـ ـص ـ ــدري» وزعـ ـيـ ـم ــه م ـق ـت ــدى ال ـ ـصـ ــدر ،إث ــر
تصاعد الـتــوتــر بــن «ال ـصــدريــن» مــن جهة،
وب ــن ال ـف ـصــائــل ال ـعــراق ـيــة الـحـلـيـفــة إليـ ــران،
وأبرزها «كتائب حزب الله»« ،عصائب أهل
الحق»« ،كتائب سيد الشهداء» ،و«النجباء».
وك ــان االس ـت ـعــراض األخ ـيــر للمليشيات في
ُ
بـغــداد ،والــذي استمر ســاعــات ،واستخدمت
فيه األسلحة املتوسطة والخفيفة والقذائف
الـ ـص ــاروخـ ـي ــة ،ق ــد ت ـس ـبــب ف ــي ق ـط ــع ال ـط ــرق
وإغ ـ ـ ــاق ع ـ ــدد م ــن ال ـج ـس ــور ف ــي ال ـعــاص ـمــة
العراقية .ويخشى متابعون مــن أن يتحول
هذا التوتر إلى صدام مسلح ،على بعد أشهر
قليلة من االنتخابات التشريعية املبكرة.
وي ـع ــزو مــراق ـبــون عــراق ـيــون حــالــة الـتـنــافــس
املتصاعدة بني الفصائل املسلحة ،إلى كونها
أح ــد إفـ ـ ــرازات مـقـتــل زع ـي ــم «ف ـي ـلــق ال ـق ــدس»
اإليـ ــرانـ ــي ،ق ــاســم سـلـيـمــانــي ،وال ـق ـي ــادي في
«ال ـح ـش ــد ال ـش ـع ـبــي» ،أب ــو م ـه ــدي امل ـه ـنــدس،
ب ـغ ــارة ج ــوي ــة أم ـيــرك ـيــة ق ــرب م ـط ــار ب ـغ ــداد،
ب ــداي ــة ال ـع ــام امل ــاض ــي ،بـعــدمــا ك ــان الــرجــان
ي ـع ـ ّـدان الشخصيتني األقـ ــوى عـلــى مستوى
إدارة امل ـل ـي ـش ـيــات ف ــي ال ـ ـعـ ــراق .وي ــأت ــي ذلــك
ً
فضال عن غياب قسري حاصل اليوم ،لزعيم
ت ـحــالــف «ال ـف ـت ــح» ورئ ـي ــس مـلـيـشـيــا «بـ ــدر»،
هادي العامري ،بسبب مرض مفاجئ ال تزال
املعلومات بشأنه متضاربة.
ّ
وي ــوم الخميس املــاضــي ،نظمت «رب ــع الله»

ً
اسـتـعــراضــا مسلحًا فــي ب ـغ ــداد ،مستخدمة
أكثر من  200سيارة رباعية الدفع ،حيث جال
عـنــاصــرهــا فــي مـنــاطــق ع ـ ّـدة أســاسـيــة وســط
ال ـعــاص ـمــة ،إح ــداه ــا تـقــع بــال ـقــرب م ــن وزارة
الداخلية ،وأغلقوا عددًا من الطرق الرئيسية،
راف ـعــن ص ــورًا وش ـع ــارات م ـنــاوئــة لحكومة
م ـص ـط ـفــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ،ب ـع ـض ـهــا ت ـش ـيــر إل ــى
تهديد مباشر لحياة األخيرُ .
وبعيد ساعات
قليلة مــن تنظيم االسـتـعــراض ،هــاجــم زعيم
«التيار الصدري» ،مقتدى الصدر ،في بيان،
«لجوء املليشيات إلى االستعراض العسكري
امل ـس ـل ــح ،واالنـ ـتـ ـش ــار امل ـك ـثــف ف ــي الـعــاصـمــة
الحبيبة ب ـغــداد» ،مطالبًا «الحشد الشعبي
بمعاقبتها ،أو إع ــان ال ـب ــراءة مـنـهــا» .وفــي
ما بدا ردًا عليه ،أكد املتحدث باسم مليشيا
«كتائب حزب الله» ،أبو علي العسكري ،في
ب ـي ــان ،وقــوف ـهــم وراء تـنـظـيــم االس ـت ـع ــراض،
ّ
مدعي اإلصالح،
موضحًا أنه يتوجب «على
ترك التنابز (املعايرة) وكيل التهم والصيد
ف ــي امل ـ ــاء ال ـع ـك ــر» ،ف ــي إشـ ـ ــارة واضـ ـح ــة إلــى
الصدر.
وت ـع ـل ـي ـقــا ع ـل ــى ذلـ ـ ــك ،رأى مـ ـس ــؤول ع ــراق ــي
فــي ب ـغــداد ،أن مــن بــن الــرســائــل الـتــي أرادت
املليشيات إيصالها مــن خــال االستعراض
املسلح ،مــا هــي موجهة لـ«التيار الـصــدري»
وزعـيـمــه ،بـعــد «تـصــاعــد الـتــوتــر بــن األخـيــر
وع ــدد مــن زعـمــاء الفصائل املسلحة املقربة
م ــن ط ـ ـهـ ــران» .ووص ـ ــف املـ ـص ــدر ف ــي حــديــث
ل ــ«ال ـعــربــي ال ـج ــدي ــد» ،ال ـتــوتــر ب ــن الـطــرفــن
ب ــأن ــه «ف ــي أع ـل ــى م ـس ـتــوى ل ــه م ـنــذ س ـن ــوات،
بعدما ّ
وجهت كتائب حزب الله قبل أكثر من
أسبوعني ،اتهامات مباشرة لسرايا السالم،
وه ـ ــي الـ ـجـ ـن ــاح امل ـس ـل ــح ل ـل ـت ـي ــار ال ـ ـصـ ــدري،
ب ـم ـحــاولــة اغ ـت ـيــال ق ـي ــادي تــابــع ل ـهــا شــرقــي
بغداد بواسطة عبوة ناسفة ،وهو ما تنفيه
قيادات في التيار الصدري».
وك ـ ـشـ ــف امل ـ ـس ـ ــؤول ال ـ ـعـ ــراقـ ــي عـ ــن م ـح ــاول ــة
أجــراهــا الـقـيــادي فــي «ح ــزب الـلــه» اللبناني،
محمد كوثراني ،قبل أيــام ،لتخفيف التوتر
الـحــالــي ،موضحًا أن األخـيــر يتواجد حاليًا
ف ــي بـ ـغ ــداد ،وال ـت ـق ــى ب ـق ـي ــادات مـخـتـلـفــة في
ت ـل ــك ال ـف ـص ــائ ــل ل ـت ـج ـنــب ت ـص ـع ـيــد أك ـث ــر فــي
املواقف ،كما بحث في لقاءاته ،قضية مدينة
سـنـجــار ،مــركــز قـضــاء سـنـجــار فــي محافظة
نـيـنــوى (م ـســألــة ت ــواج ــد املـلـيـشـيــات وح ــزب
العمال الكردستاني) ،واتهام «كتائب ّ
سيد
ال ـش ـهــداء» بــالــوقــوف وراء قـصــف أرب ـيــل في
شهر فبراير/شباط املاضيّ .
ورجــح املصدر
أال يكون االسـتـعــراض الــذي جــرى الخميس

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

املــاضــي ،األخـيــر مــن نــوعــه ،الفتًا إلــى أن هذا
االستعراض جرت فيه محاولة إظهار القوة
ال ـعــدديــة وال ـس ــاح ال ــذي تمتلكه الـفـصــائــل،
ع ـل ـمــا أن الـ ـص ــدري ــن س ـب ــق ل ـه ــم أن أج ـ ــروا
ً
استعراضًا مماثال في فبراير املاضي.
هذا االستعراض الذي نفذته مليشيا «سرايا
السالم» التابعة لـ«التيار الـصــدري» ،والذي
حصل في العاشر من فبراير املاضي ،اعتبر
ّ
الـنــائــب ال ـعــراقــي ،بــاســم خ ـشــان ،بــأنــه شكل
«بداية ظهور الصراع للعلن بني التيار وباقي
َ
الـفـصــائــل» ،مضيفا أنــه «ك ــان رســالــة تبيان
ق ــوة ون ـفــوذ الـتـيــار عـلــى الـعــاصـمــة ب ـغــداد».
ورأى خشان ،في اتصال هاتفي مع «العربي
ال ـجــديــد» ،أن «كـتــائــب ح ــزب ال ـلــهّ ،
ردت على
ذلك باستعراض مماثل ،أرادت من خالله أن
توصل للتيار الـصــدري ،بأنه ليس الوحيد
ال ــذي يمكنه الـسـيـطــرة عـلــى شـ ــوارع بـغــداد

مخاوف من أن
يتحول التوتر المتصاعد
إلى صدام مسلح

ب ـقــوة ال ـس ــاح» .وح ــذر الـنــائــب ال ـعــراقــي من
كــون هــذه الرسائل املتبادلة «تشكل تهديدًا
حقيقيًا للسلم األهلي واملجتمعي ،وهي تحد
واضح للدولة والقانون ،اللذين يعجزان عن
مواجهة هذا السالح املنفلت» .واعتبر خشان
أن «الفصائل املسلحة جميعها ،تسعى إلى
فرض نفوذها على الشارع ملكاسب سياسية
واق ـت ـص ــادي ــة ،ول ـه ــذا م ــن الـطـبـيـعــي جـ ـدًا أن
نرى مع قرب االنتخابات ،توترًا وتشنجات
شــديــدة بـيـنـهــا ،وخـصــوصــا بــن الـصــدريــن
والـفـصــائــل األخ ـ ــرى» ،مــن دون أن يستبعد
«وصول األمر إلى صدامات مسلحة ،وهو ما
حصل ّ
مرات عديدة خالل السنوات املاضية».
وتـعـلـيـقــا عـلــى ه ــذا ال ـتــوتــر ،والـ ــذي انعكس
ســريـعــا عـلــى وس ــائ ــل إعـ ــام وم ــدون ــن على
مــواقــع ال ـتــواصــل ،يـتـبـعــون كــا املعسكرين،
رأى عضو «الـتـيــار ال ـصــدري» محمد رشــك،
أن سـبـبــه «رف ــض ال ـت ـيــار اس ـت ـخــدام الـســاح
والتهديد به لفرض اإلرادات السياسية ،أو
التعامل من خالله مع الحكومة في القضايا
ال ـ ـخـ ــاف ـ ـيـ ــة» .وأضـ ـ ـ ـ ــاف رش ـ ـ ـ ــك ،ف ـ ــي ح ــدي ــث
ل ــ«ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد» ،أن «ب ـع ــض األط ـ ــراف
املسلحة رفضت أن تكون تحت قيادة موحدة،
وهي الحشد الشعبي ،وتملك أجندات خاصة
داخ ـل ـي ــة وخ ــارجـ ـي ــة» .وح ـ ــول املـ ـخ ــاوف من

تطور التوتر إلى صدامات مسلحة ،أكد رشك
أن «هــذا األمــر مستبعد ج ـدًا ،وخصوصًا أن
التيار الـصــدري ال يريد تحويل الـعــراق إلى
ساحة صــراع بني األخ ــوة ،وهــو يرفض رفع
أي سالح في وجه أي عراقي» ،على ّ
حد قوله.
ل ـكــن ع ـضــو ال ـت ـي ــار امل ــدن ــي الـ ـع ــراق ــي ،أحـمــد
حقي ،اعتبر أن التوتر بني الطرفني بدأ منذ
إعالن مقتدى الصدر قبل نحو شهرين ،عزم
«الـتـيــار» الـحـصــول على رئــاســة الـ ــوزراء في
الـحـكــومــة املـقـبـلــة ال ـتــي يـفـتــرض أن تتشكل
بعد االنتخابات املبكرة املزمع إجراؤها في
ال ـعــاشــر م ــن أك ـتــوبــر/ت ـشــريــن األول املـقـبــل.
ورأى حقي ،فــي حديث لـ«العربي الجديد»،
أن إع ـ ـ ـ ــان ال ـ ـصـ ــدريـ ــن ن ـي ـت ـه ــم الـ ـحـ ـص ــول
ً
ع ـلــى رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة ،اس ـت ـفــز أي ـضــا كـتــا
سياسية أخ ــرى ،مثل كتلة «دول ــة القانون»
بزعامة نوري املالكي ،و«بدر» بزعامة هادي
العامري ،معتبرًا في الوقت ذاته أن الخالفات
الحالية «تبقى تحت سقف مضبوطُ ،
ويمنع
توسعها أو تطورها من قبل اإليرانيني ،لكن
بالتأكيد سيكون لها آثار كبيرة في تضييق
ّ
ف ــرص املــدنـيــن بــالـعـمــل الـسـيــاســي ،فــي ظــل
بيئة محكومة بالسالح».
من جهته ،اعتبر الخبير في الشأن السياسي
واألمـ ـ ـن ـ ــي ال ـ ـعـ ــراقـ ــي ،أحـ ـم ــد الـ ـش ــريـ ـف ــي ،أن
«التحشيد الشعبي غير املسلح ،الذي تمارسه
ب ـع ــض األح ـ ـ ـ ـ ــزاب ،وكـ ــذلـ ــك االسـ ـتـ ـع ــراض ــات
املسلحة للفصائل ،هي عبارة عن رسائل إلى
األطــراف األخــرى إلظهار قوتها وسيطرتها
ع ـلــى ال ـ ـشـ ــارع» .وبـ ـ ّـن ال ـشــري ـفــي ف ــي حــديــث
ل ـ ــ«ال ـ ـعـ ــربـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،أن «االس ـ ـت ـ ـعـ ــراض
املـسـلــح األخ ـيــر فــي ب ـغــداد ،ك ــان واض ـحــا أنــه
يحمل رسائل مباشرة وصريحة إلى التيار
الصدري ،الذي هو أيضًا استعرض بالسالح
فــي الـعــاصـمــة فــي وق ــت س ــاب ــق» ،م ـحــذرًا من
أن ه ــذه الــرســائــل «ق ــد تـتـطــور رب ـمــا إل ــى ما
ه ــو أسـ ـ ــوأ ،بـ ـص ــدام ب ــن ال ـق ــواع ــد الـشـعـبـيــة
ل ـل ـج ــان ـب ــن ،خـ ـص ــوص ــا أن «هـ ـ ـن ـ ــاك ت ــوتـ ـرًا
ســابـقــا بــن الـطــرفــن ،يمتد لـسـنــن» .وش ـ ّـدد
الخبير العراقي ،على أن «وصــول األمــر إلى
ح ـ ّـد ال ـص ــدام املـسـلــح بــن ال ـقــوى السياسية
والـفـصــائــل ،أم ــر خـطـيــر ،مــا يــوجــب حصول
ّ
تــدخــل حـكــومــي ع ــاج ــل ،إلن ـه ــاء ك ــل املـظــاهــر
املسلحة ،وملنع أي توتر في الشارع قد ّ
يجر
البالد إلــى االقتتال األهلي والــداخـلــي» .كما
لـفــت إل ــى أن ه ــذا األم ــر «س ـت ـكــون لــه تبعات
أمـنـيــة خ ـط ـيــرة ،وك ــذل ــك تـبـعــات اقـتـصــاديــة،
وسيؤثر على إج ــراء االنتخابات البرملانية
املبكرة ونزاهتها».

ليبيا ترفع سقف رواتب  250ألف مواطن
طرابلس ـ العربي الجديد

قررت حكومة الوحدة الوطنية رفع سقف الرواتب
امل ـتــدن ـيــة لـ ــدى صـ ـن ــدوق ال ـت ـضــامــن االج ـت ـمــاعــي،
بنسبة  %46.6لعدد  250ألــف مــواطــن ،في خطوة
وصفها اقتصاديون بالجيدة .وأوضــح القرار رقم « »1لسنة
 ،2021وال ــذي حصلت الـعــربــي الـجــديــد عـلــى نسخة مـنــه ،أن
الحد األدنى للرواتب سيرتفع إلى  650دينارا (الدوالر = 4.48
دنانير) للمستحقني الذين ال يعولون ،و 700دينار لألسرة
املكونة من فردين ،و 800دينار 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
م ـقــابــل ال ـ ـ ــدوالر .وف ــي س ـيــاق م ـت ـصــل ،أط ـلــق رئ ـيــس حـكــومــة
الــوحــدة الوطنية ،عبد الحميد الدبيبة ،مـبــادرة بقيمة 100
مليون ديـنــار ليبي ،تستهدف  200ألــف أس ــرة ليبية تشمل

األس ــر امل ـع ــوزة وال ـن ــازح ــن ،وكــذلــك فـئــة األرام ـ ــل واملـطـلـقــات،
واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة بحلول شهر رمضان
املبارك .وستسهم في املبادرة مجموعة من الشركات الخاصة
الكبرى ،باإلضافة إلــى الشركة القابضة لالتصاالت ،وهيئة
صندوق التضامن ،من منطلق تعزيز الشراكة بني القطاعني
الخاص والعام في قضايا املسؤولية االجتماعية ،وسيتولى
صـنــدوق التضامن االجتماعي اإلش ــراف على امل ـبــادرة التي
جرى إطالقها تحت شعار «هدية رمضان» وقال املواطن علي
الورشفاني ،لـ«العربي الجديد» إن املعاق يعاني من التهميش
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
املواطنة فاطمة بن سعيد التي تعول ثالثة أطفال لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد» إن مـبـلــغ  800دي ـن ــار ش ـهـ ً
ـريــا يـعـتـبــر ج ـيــدا ولـكــن
املهم صرفه كل شهر ألن الــرواتــب تتأخر إلــى أكثر من ثالثة
أشهر .ومــن جانبه ،قــال املحلل االقـتـصــادي ،أبوبكر الهادي،
فــي تصريحات لــ«الـعــربــي الـجــديــد» إن الخطوة فــي االتـجــاه

الصحيح من أجل االهتمام بالطبقة األفقر في املجتمع عبر
زي ــادة 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،
وال ـت ـم ـتــع بـتـسـهـيــات ف ــي اس ـت ـع ـمــال وس ــائ ــل ال ـن ـقــل ال ـع ــام،
واإلعفاء من رسوم الجمارك .ويحتاج  700ألف مواطن ليبي
إلى مساعدات إنسانية ،وفق تقرير لألمم املتحدة لعام .2020
وزادت املعاناة اإلنسانية واالقتصادية ،بسبب أزمات الخبز
ً
والوقود ،فضل عن انقطاع التيار الكهربائي ،وتأخر صرف
املــرتـبــات ونقص األدوي ــة بمختلف أنــواعـهــا ،وقــد ط ــاول هذا
التدهور جميع املناطق وال سيما النائية .وبلغ عدد العاملني
في القطاع العام  2.3مليون موظف حكومي في مختلف أنحاء
البالد حتى نهاية شهر يونيو /حــزيــران املــاضــي ،ما يشكل
 %31من عدد سكان ليبيا البالغ  7.4ماليني نسمة.

()Getty

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

لقطات

الحكومة المصرية تحدد سعر شراء القمح
قال مجلس الوزراء المصري في بيان إن أكبر مستورد
للقمح في العالم حدد ،أمس ،سعر شراء القمح
المحلي عند ما يتراوح بين  705و 725جنيها (-44.96
 46.24دوالرا) لألردب ( 150كيلو جرام) ،وذلك قبيل
موسم الحصاد المحلي الذي يبدأ في منتصف أبريل/
نيسان .والحد األقصى من النطاق السعري معروض
للمزارعين الذين يبيعون القمح عند نسبة نقاء 23.5
بالمئة ،بينما الحد األدنى للقمح عند  22.5بالمئة.
وقالت وزارة التموين في وقت سابق من مارس/
آذار إن مصر تتطلع لشراء حوالي  3.5ماليين طن من
القمح المحلي الموسم الحالي.

جــاء االرتـفــاع مــع تعافي نشاط املصانع بوتيرة أســرع بعد
عطلة عيد الربيع ،في فبراير /شباط من هذا العام ،حسبما
قال كبير اإلحصائيني بالهيئة تشاو تشينغ خه.
واس ـت ـق ــر امل ــؤش ــر ال ـف ــرع ــي ل ــإن ـت ــاج ع ـنــد  53.9ف ــي مـ ــارس،

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

ب ـ ــزي ـ ــادة ن ـق ـط ـتــن م ـئ ــوي ـت ــن عـ ــن ال ـش ـه ــر الـ ـسـ ــاب ــق ،بـيـنـمــا
ارت ـف ــع امل ــؤش ــر لـلـطـلـبـيــات ال ـج ــدي ــدة  2.1نـقـطــة م ـئــويــة إلــى
 ،53.6وهــو ما يشير إلــى توسع أســرع لإلنتاج والطلب في
القطاع التصنيعي.

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

بايدن واقتصاد
الكباري
مصطفى عبد السالم

ُ
تخطئ الحكومة ،أي حكومة،
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.

صندوق النقد يدعم األردن مقابل إصالحات اقتصادية
عمان ـ العربي الجديد
ّ

أكد صندوق النقد الدولي على دعمه للحكومة األردنية
في الحصول على قروض جديدة ،مشيرًا إلى أن ّ
عمان
تحرز تقدما في إصالحات اقتصادية رئيسية .وقالت
املؤسسة املالية ،أمــس ،إن خبراء الصندوق يدعمون
ط ـلــب األردن زي ـ ــادة امل ـ ـ ــوارد امل ـت ــاح ــة ،ف ــي ظ ــل ات ـفــاق
«تسهيل الصندوق املمدد» بمقدار  200مليون دوالر،
نظرًا الرتفاع االحتياجات التمويلية.
وأضاف الصندوق في بيان أنه بعد اختتام فريق منه
مناقشاته التي ُعقدت عن ُبعد مع األردن ،توصل إلى

ات ـفــاق عـلــى مـسـتــوى الـخـبــراء ح ــول املــراجـعــة الثانية
ألداء برنامج اإلصالح االقتصادي الذي وضعه األردن
ويدعمه اتفاق «تسهيل الصندوق املـمــدد» ،ويخضع
االتفاق ملوافقة املجلس التنفيذي للصندوق.
وأشار إلى أن برنامج األردن املدعوم من الصندوق ما
زال يسير بخطى ثابتة ،مع إحراز تقدم في إصالحات
رئ ـي ـس ـيــة ،وسـيـسـتـمــر ال ـبــرنــامــج ف ــي تــوف ـيــر امل ــرون ــة
الس ـت ـي ـعــاب ال ـن ـف ـقــات املــرت ـب ـطــة ب ـجــائ ـحــة ك ــوف ـي ــد19-
األعلى من املتوقع ولحماية الفئات األكثر تأثرًا.
وتــابــع« :ال يــزال من الـضــروري الحصول على تمويل
َّ
ميسر من شركاء األردن الدوليني ،وخصوصًا من خالل

توفير الـلـقــاحــات ،وال سيما بالنظر إلــى امـتــداد آثــار
الجائحة لفترة أط ــول» .ولفت إلــى أن األردن يواصل
ّ
تحمل عــبء كبير غير متناسب فــي دعــم واستضافة
 1.3مـلـيــون الج ــئ سـ ــوري ،وتــوف ـيــر ف ــرص مـتـســاويــة
لجميع السكان في الحصول على التطعيم.
وأظـهــرت بيانات مــن دائ ــرة اإلح ـصــاءات العامة أمس
األربعاء ،انكماش االقتصاد األردنــي في الربع الرابع
مــن ال ـعــام املــاضــي  1.6بــاملــائــة مـقــارنــة بــانـكـمــاش 2.2
باملائة فــي الــربــع الــذي سبقه .وبالنسبة للعام 2020
ككل ،انكمش االقتصاد  1.6باملائة ،ما يقل عن توقعات
البنك الدولي بأن ينكمش االقتصاد األردني في العام
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املاضي بنحو  3.5باملائة .ورجــح الصندوق أن يصل
إجمالي مدفوعاته ،بما في ذلك املبلغ املسحوب تحت
«أداة الـتـمــويــل الـســريــع» ،خــال الـفـتــرة مــن  2020إلــى
 2024إلى نحو  1.95مليار دوالر.
وق ـ ـ ـ ــال ال ـ ـص ـ ـن ـ ــدوق« :تـ ـتـ ـمـ ـث ــل أولـ ـ ــويـ ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــات
االقتصادية في التعامل مع املوجة الحالية الخطيرة
مــن الجائحة والتخفيف مــن حــدة آثــارهــا اإلنسانية
واالق ـت ـصــاديــة ،وتـسـعــى األهـ ــداف املــالـيــة ل ـ  2021إلــى
دعم التعافي االقتصادي وفرص العمل ،وتوفر ّ
حيزًا
لزيادة اإلنفاق على الحماية االجتماعية ،مع الحفاظ
على قدرة ّ
تحمل الدين».
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سورية

مال وسياسة

لبنان :قانون استعادة
األموال المنهوبة «كذبة»
شكك الشارع اللبناني
المحاصر باألزمات
المعيشية ،في جدوى
قانون استعادة األموال
المتأتية من جرائم الفساد
الذي أقره البرلمان

الجمال
بيروت ـ ريتا
ّ

م ــاذا بعد إق ــرار الـبــرملــان اللبناني
قــانــون اسـتـعــادة األمـ ــوال املتأتية
ٌ
من جرائم الفساد؟ ســؤال يطرحه
املـ ــواط ـ ـنـ ــون امل ـ ـحـ ــاصـ ــرون ب ــأخ ـط ــر األزم ـ ـ ــات
امل ـع ـي ـش ـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ،وج ـ ــواب ـ ــه يـتـفــق
عـلـيــه ال ـخ ـبــراء االق ـت ـصــاديــون والـقــانــونـيــون
غير املقتنعني ب ـجــدواه ،لكن مــن بــوابــة األمــل
ّ
يقولون إن «العبرة في التنفيذ».
ّ
هـ ــذه األجـ ـ ـ ــواء ال ـت ــي ت ـخ ــرج ب ـع ــد كـ ــل ق ــان ــون
ي ـقـ ّـره مجلس ال ـنــواب بــرئــاســة الــرئـيــس نبيه
بري ،ترتبط إلى ٍّ
كبير بالثغرات املتصلة
حد
ٍ
ٍ
ب ــال ـق ــوان ــن والـ ـجـ ـه ــات امل ــوك ـل ــة إل ـي ـه ــا مـهـمــة
الـتـطـبـيــق ،وغ ـي ــاب آل ـيــة الـتـنـفـيــذ الــواض ـحــة،
مــا يبقيها حـبـرًا على ورق ،رغــم أنـهــا تحمل
عـنــاويــن إصــاحـيــة تـقــدمـ ّـيــة ملكافحة الفساد
والهدر ومحاسبة املسؤولني عما وصلت إليه
البالد من إفــاس وعجز وديــن وانهيار .وهو
ما يدفع الشعب اللبناني إلــى الحكم مسبقًا
على أي خطوة تشريعية لعدم ثقته بالطبقة
السياسية الحاكمة وإيمانه بمقولة «حاميها
حراميها» ،حسب مراقبني.
يقول املحامي جاد طعمة ،لـ»العربي الجديد»،
ّ
إن لبنان دأب منذ فترة على إصدار قوانني في
ّ
ُ
َ
شتى املجاالت يشترط إقرارها من قبل الدول
املــانـحــة إلرس ــال مـســاعــدات أو هـبــات أو منح
ق ــروض ،وهــي غالبًا تعنى بمكافحة الفساد
وتعزز حقوق االنسان.
ّ
هــذا املـســار ،يقول طعمة ،حتم إق ــرار لبنان
قوانني مثل تجريم التعذيب ،واإلث ــراء غير
املـشــروع ومكافحة تبييض األم ــوال ،بقيت
لــأســف حـبـرًا عـلــى ورق ،وه ــو السيناريو
الـ ــذي نـخـشــى تـ ـك ــراره ع ـلــى صـعـيــد قــانــون
اس ـت ـعــادة األمـ ــوال املـنـهــوبــة ،لـ ُـي ـعـ َـرض على
ال ـ ـ ّـرف ،ون ـجــاهــر ب ــه ظــاهــريــا أم ــام املجتمع
الدولي بهدف استجالب الهبات واملساعدات
والـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــروض ،مـ ـ ــن دون أن تـ ـ ـك ـ ــون هـ ـن ــاك
آل ـي ــات عـمـلـيــة لتطبيقه وس ــري ــان مـفـعــولــه.

من النقاط الالفتة في القانون الجديد ،يقول
املـحــامــي طعمة إن ــه تـحــدث عــن إن ـشــاء دائ ــرة
الستعادة األمــوال املتأتية من جرائم الفساد
بحيث ال تعود للخزينة العامة ،على أن تتألف
مــن رئـيــس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد،
رئيسًا ،واثنني من أعضاء الهيئة ،إضافة إلى
إنـشــاء الـُصـنــدوق الــوطـنــي إلدارة واستثمار
األموال املستعادة أو قيد االستعادة ،ويرتبط
بــال ـه ـي ـئــة الــوط ـن ـيــة مل ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد لـجـهــة
ّ
الخاصة به.
املوازنة
ومن مهام الصندوق إدارة األمــوال وممارسة
الحق في استعمال األموال املتأتية عن الجرائم
امل ـحــددة فــي الـقــانــون أو الـتـصــرف بها وغير
ذل ــك ،بيد أن الهيئة املــذكــورة صــدر قانونها
لكنها لم ُتنشأ بعد ولــم ُي َّ
عي أعضاؤها ،ما
يطرح الكثير مــن عــامــات االستفهام ويفتح
الشكوك الكبيرة حول جدواها ،حسب طعمة.
ويضيف« :إن السلطة التشريعية تقول إنها
أقــرت القانون وبــات املــوضــوع مــن مسؤولية
الحكومة ،أي السلطة اإلجرائية ،أو القضائية،
وعـنــدهــا سنكون أم ــام تـقــاذف للمسؤوليات
وال ـص ــاح ـي ــات واألدوار نـتـيـجـتــه الــوح ـيــدة
ّ
غ ـي ــاب ال ـت ـط ـب ـيــق وال ـع ـم ــل الـ ـج ــدي ،ع ـل ـمــا أن
ً
ال ـصــورة واض ـحــة أص ــا ،وم ـعــروف مــن نهب
املــال العام بلبنان ،وهم الزعامات أو حاشية
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يــعــيــش لــبــنــان فـــي خضم
انهيار مالي تعود جذوره
إلــى الفساد والكسب غير
المشروع وتــراكــم الديون
على مدى عقود ،وحسب
األرقـــام الرسمية فقد بلغ
إجمالي الدين العام نحو
 92.2مليار دوالر بنهاية إبريل
.2020

ال ــزعـ ـم ــاء والـ ـت ــابـ ـع ــون وم ـن ـط ــق ال ــزب ــائ ـن ـي ــة
السياسية» .ويعيش لبنان في خضم انهيار
م ــال ــي ت ـع ــود جـ ـ ــذوره إلـ ــى ال ـف ـس ــاد وال ـك ـســب
غ ـي ــر امل ـ ـشـ ــروع وتـ ــراكـ ــم الـ ــديـ ــون ع ـل ــى م ــدى
عـقــود .وحسب تصريحات سابقة ملسؤولني
لـبـنــانـيــن ،ب ـلــغ إج ـمــالــي ال ــدي ــون الـخــارجـيــة
والداخلية أكثر من  92.2مليار دوالر بنهاية
شهر إبريل /نيسان .2020
وش ـ ــدد ال ـن ــائ ــب ج ـم ـيــل ال ـس ـي ــد ،ب ـع ــد جـلـســة
ّ
االثـ ـن ــن امل ــاض ــي ال ـت ـشــري ـع ـيــة ،ع ـلــى أن هــذا
ّ
الـقــانــون كـمــا كــل الـنـصــوص الـتــي تـقـ ّـر أخـيـرًا
ليست للتنفيذ ،بل هي رسالة كاذبة للناس
منذ  17أكتوبر /تشرين األول ( 2019تاريخ
االن ـت ـفــاضــة ال ـش ـع ـب ـيــة) ،وح ـتــى ال ـي ــوم ،وهــي
ذهنية نصوص للداخل والـخــارج غير قابلة
للتنفيذ ،وذلك استنادًا أيضًا إلى ربط قانون
اسـتـعــادة األم ــوال املتأتية مــن جــرائــم الفساد
َّ
بالهيئة الوطنية التي لم تشكل بعد.
وت ـق ـ ّـدم تـكـتــل «ل ـب ـنــان الـ ـق ــوي» ،الـ ــذي يــرأســه
الـ ـن ــائ ــب ج ـ ـبـ ــران ب ــاسـ ـي ــل ،ب ــاقـ ـت ــراح ق ــان ــون
اس ـت ـعــادة األم ـ ــوال امل ـن ـهــوبــة .وبــال ـتــزامــن مع
إقـ ــراره ،غ ـ ّـرد باسيل كــاتـبــا« :جـ ّـيــد ج ـ ّـدًا إقــرار
قانون األمــوال املنهوبة ،ويبقى التنفيذّ ،
أهم
بكثير إق ــرار قــانــون كـشــف حـســابــات وأم ــاك
ال ـس ـيــاس ـيــن وامل ــوظـ ـف ــن .ره ــان ـن ــا أن يحقق
مجلس الـنــواب للبنانيني حقهم بمعرفة من
سرقهم ومن لم ّ
يمد يده على أموالهم».
ويتهم جزء كبير من اللبنانيني تيار باسيل
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ب ــالـ ـفـ ـس ــاد ،وهـ ـ ــو الـ ـ ــذي يـحـظــى
بأكبر كتلة نيابية وبـعــدد وازن مــن ال ــوزراء
ف ــي ال ـح ـك ــوم ــات امل ـت ـعــاق ـبــة عـ ــدا ع ــن رئ ــاس ــة
الجمهورية ،لكن التيار ينفي تلك االتهامات.
ّ
ويحمل الشارع هذا التكتل مع باقي األحزاب
التقليدية مسؤولية ما وصلت إليه البالد من
انهيار شامل ،وخصوصًا على صعيد قطاع
ّ
الـطــاقــة ،الــذي ت ــوله لسنني مــن الــزمــن وأهــدر
مـ ـلـ ـي ــارات الـ ـ ـ ـ ــدوالرات ع ـل ــى خ ـط ــط وعـ ــد بـهــا
اللبنانيني بكهرباء ( 24/24أي طــوال اليوم
دون انـقـطــاع) ،وإذا بــه يـغــرق لبنان أكـثــر في
العتمة.
وما زال شبح الظالم ّ
يخيم ويقلق املواطنني
رغــم إق ــرار سلفة جــديــدة للكهرباء والـتــي لن
ّ
يدوم مفعولها إال ألشهر معدودة قبل أن تطل
األزمة برأسها من جديد.
وكــان أمــن ســر تكتل «لبنان الـقــوي» النائب
إب ــراه ـي ــم ك ـن ـعــان ق ــد قـ ــال ،ي ــوم االثـ ـن ــن ،بعد
الجلسة التشريعية ،إن ه ــذا االق ـت ــراح يضع
لبنان جديًا تشريعيًا باملعاهدة الدولية لألمم
املتحدة التي تفتح التعاون وتبادل املعلومات
والتعاون القضائي مع أكثر من  90دولة.

تقليص حصة الوقود المخصصة للسيارات
وسام سليم

عادت طوابير السيارات إلى الظهور بشكل واسع في مناطق
سيطرة النظام السوري ،وذلك عقب ساعات قليلة من إعالن
وزارة النفط التابعة لنظام بـشــار األس ــد أن تعطيل حركة
املــاحــة فــي قـنــاة الـســويــس ،ملــدة أسـبــوع قبل إع ــادة فتحها،
انـعـكــس عـلــى ت ــوري ــدات الـنـفــط إل ــى س ــوري ــة ،وأن ـهــا ستقوم
«بترشيد توزيع الكميات املتوفرة من املشتقات النفطية».
وفي الساحل السوري اصطفت طوابير طويلة من السيارات
أم ــام محطات الــوقــود بانتظار مــلء خزاناتها حيث تــداول
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 األنـبــاء الحكومية «ســانــا» األح ــد املــاضــي ،إن
لـجـنــة امل ـح ــروق ــات ف ــي مـحــافـظــة ط ــرط ــوس قـ ــررت تخفيض
كميات التعبئة لشرائح البنزين واملــازوت بما يتناسب مع
الكميات املتوافرة ،ويضمن استمرار تسيير أكبر عدد ممكن
من السيارات في املحافظة.
وأوضـ ـح ــت ال ــوك ــال ــة أنـ ــه س ـي ـتــم تـخـفـيــض تـعـبـئــة شــريـحــة
البنزين إلى  20ليترًا كل أربعة أيــام للسيارات العامة ،و20
ليترًا كل سبعة أيام للسيارات الخاصة ،و 3ليترات كل سبعة
أيام للدراجات النارية .ولفتت أن بعض السيارات التي كانت
تـتــزود يوميًا بــأربـعــن ليترًا أصبحت  20لـتـرًا أي سيكون
التخفيض بنسبة  50بــاملـئــة ،كـمــا شـمــل التخفيض أيضا
السيارات العاملة على املازوت.
ـان ،أقــر مجلس محافظة الالذقية في قــرار نشر
من جانب ثـ ٍ
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».
كـمــا ات ـخــذت مـجــالــس مـحــافـظــات حـمــاة وطــرطــوس ق ــرارات
مشابهة بتخفيض كميات تعبئة مــادة البنزين للسيارات

الفساد فاقم معيشة المواطنين (جوزيف عيد/فرانس برس)

العامة والخاصة .وعلى صعيد متصل دفعت أزمــة الوقود
املتفاقمة وغياب وسائل النقل ،مجلس محافظة حلب التابع
لحكومة النظام السوري إلى رفع أجور نقل الركاب بواسطة
س ـي ــارات األجـ ــرة (ال ـتــاك ـســي) الـعــامـلــة عـلــى الـبـنــزيــن ضمن
املحافظة .ونشر مجلس املحافظة على صفحته فــي موقع
«فيسبوك» نصا للقرار حدد فيه سعر الكيلو متر بمبلغ 200
ليرة (الدوالر = نحو  3900ليرة) ،أما الساعة الزمنية ُ
فحددت
بـ  2400ليرة سورية.
وفــي هــذا السياق ،قــال عضو «لجان التنسيق املحلية» في
مدينة جبلة ،أبــو يوسف جـبــاوي ،فــي تصريح ل ـ «العربي
ال ـجــديــد» إن «ال ـح ـيــاة بــاتــت شـبــه مـعـطـلــة ،وت ـكــاد ال ـشــوارع
تـخـلــو مــن ال ـس ـيــارات عـقــب ال ـق ــرارات األخ ـي ــرة ،فـيـمــا تسبب
غياب وسائل النقل العامة بأزمة كبيرة للموظفني وطالب
الجامعات».
وأضاف ذات املصدر أن مئات األشخاص انتظروا يوم األحد
املاضي على سبيل املثال لساعات طويلة في كراجات املدينة
بانتظار إيصالهم إلــى أعمالهم ،إال أن عــدد الـسـيــارات كان
قليال جدا ،ما أدى لتعطل وصول أغلبهم إلى العمل.
وأش ــار «ج ـبــاوي» إلــى أن الـطــوابـيــر خــال الـفـتــرة األخـيــرة،
كانت هــي األط ــول منذ فـتــرات طويلة وقطعت الـطــرقــات في
بعض األمــاكــن نظرا لالكتظاظ الكبير والبطيء الكبير في
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  15مارس /آذار املاضي
أسـعــار م ــادة البنزين ( 90أوك ـتــان 95 ،أوك ـتــان) وأسـطــوانــة
الغاز املنزلي.
وحددت الوزارة سعر ليتر مادة البنزين املمتاز « 90أوكتان»
بـ ــ 750لـيــرة ســوريــة لليتر الــواحــد ،بينما ح ــددت سعر بيع
البنزين « 95أوكتان» للمستهلك بـ 2000ليرة لليتر ،إال أنها
لم تنجح في إنهاء املشكلة رغم رفع األسعار.

تصاعد معاناة الشارع من نقص إمدادات الوقود (لؤي بشارة/فرانس برس)

تقارير عربية
أسواق

اليمن :انتعاش عقاري مشبوه يرفع أسعار مواد البناء
صنعاء ـ محمد راجح

وص ـلــت مــوجــة االرت ـف ــاع ــات الـسـعــريــة الـتــي
بــاتــت ت ـط ــاول ك ــل ش ــيء تـقــريـبــا ف ــي الـيـمــن،
إلــى مــواد ومستلزمات البناء ،خــال الفترة
األخيرة ،بعدما قفزت أسعارها بنسبة تزيد
على  %80منذ نهاية الـعــام املــاضــي ،حسب
ّ
تجار لـ«العربي الجديد».
وب ــال ــرغ ــم م ـم ــا ي ـش ـه ــده ال ـي ـم ــن م ــن م ـع ــارك
م ـ ـت ـ ـصـ ــاعـ ــدة وت ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــورات مـ ـت ــاحـ ـق ــة ع ـلــى
املستويني السياسي والــدبـلــومــاســي ،تبرز
ال ـح ــرك ــة ال ـع ـق ــاري ــة الـ ـت ــي عـ ـ ــادت ل ــازده ــار
أخيرًا بعد فترة ركــود استمرت طــوال العام
املـ ــاضـ ــي ،ل ـت ـث ـيــر الـ ـج ــدل ب ـشــأن ـهــا ف ــي ه ــذه
الظروف الصعبة وهو ما يجعلها في نظر

مراقبني محل شبهة يستغل فيها نــافــذون
بــرزوا خالل الحرب الراهنة ما يمر به البلد
حاليًا من صــراع وتوترات متصاعدة لضخ
أموال طائلة ومشبوهة في العقارات وأعمال
البناء.
قـ ـف ــزة فـ ــي األس ـ ـعـ ــار وق ـ ـفـ ــزت أس ـ ـعـ ــار مـ ــواد
الـبـنــاء ب ـصــورة كـبـيــرة تـشـمــل جـمـيــع امل ــواد

زيادة سعر طن
الحديد إلى  550ألف
ريال في صنعاء

واملـسـتـلــزمــات ،إذ زاد طــن الـحــديــد مــن 420
ألف ريال إلى  550ألفا (نحو  900دوالر) في
صـنـعــاء ومـنــاطــق فــي ش ـمــال الـيـمــن ،بينما
وص ــل س ـعــره فــي ع ــدن وب ـعــض املـحــافـظــات
ال ـخــاض ـعــة اف ـت ــراض ـي ــا ل ـس ـي ـطــرة الـحـكــومــة
اليمنية إلــى  750ألــف ري ــال ،إذ تشهد هذه
امل ـن ــاط ــق ان ـخ ـفــاضــا واضـ ـط ــراب ــا م ـتــواصــا
ل ـس ـع ــر ص ـ ـ ــرف الـ ـعـ ـمـ ـل ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ـ ـ ــذي
ي ـتــأرجــح م ــا ب ــن  850و 900ريـ ــال ل ـل ــدوالر
خ ــال ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة .الـخـبـيــر الـهـنــدســي،
نجيب العديني ،يشير لـ«العربي الجديد»،
إلـ ــى ت ـضــافــر م ـج ـمــوعــة م ــن ال ـع ــوام ــل الـتــي
ســاهـمــت ف ــي خـلــق أزمـ ــة سـعــريــة ف ــي قـطــاع
م ــزده ــر ون ـش ـي ــط وي ـس ـت ـق ـطــب عـ ـش ــرات مــن
األيــدي العاملة .ويتحدث العديني عن أزمة

الوقود املتواصلة منذ العام املاضي ،إضافة
إلى تقلبات األسواق العاملية وعدم استقرار
أسـعــار الحديد وال ــذي زاد سعره أخـيـرًا ،ما
انعكس على األسواق املحلية في اليمن.
فيما زاد سعر كيس اإلسمنت  50كيلوغراما
من  3200ريال إلى أكثر من  4آالف ريال ،في
ظ ــل أزمـ ــة كـبـيــرة تـشـهــدهــا بـعــض األسـ ــواق
اليمنية مثل صنعاء نتيجة تــراجــع إنتاج
م ـص ــان ــع اإلس ـ ـم ـ ـنـ ــت ،م ـث ــل م ـص ـن ــع ع ـم ــران
الحكومي الذي يغطي احتياجات العاصمة
الـيـمـنـيــة وكـثـيــر مــن امل ــدن وامل ـحــاف ـظــات في
البالد من هذه املادة ،وانخفض بشكل كبير،
حسب العديني.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ـق ــول املـ ـق ــاول والـخـبـيــر
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري ،ي ـح ـي ــي الـ ــوصـ ــابـ ــي ،إن أزمـ ـ ــات
متالحقة كانت لها تأثيرات وتبعات كارثية
على القطاع الصناعي بشكل عام في اليمن
ومنها مصانع اإلسمنت التي توقف بعضها
عــن العمل لعدم قــدرتــه على توفير املــازوت
لتشغيل املصانع العاملة في هذا املجال.
ويرجع في حديثه لـ«العربي الجديد» ،سبب
األزمة الراهنة في الجانب العقاري وأسعار
مـ ــواد ال ـب ـنــاء إل ــى ارت ـف ــاع الـطـلــب عـلــى هــذه
امل ــواد مقابل عــرض مـحــدود وهــو مــا يــؤدي
إلــى ارتـفــاع األسـعــار بشكل كبير ،وبالتالي
يـنـعـكــس سـلـبــا عـلــى مـخـتـلــف الـعــامـلــن في
ه ــذا الـقـطــاع مــن مـقــاولــن وشــركــات وعـمــال
نتيجة ت ـضــرر أعـمــالـهــم وتـكـبــدهــم خسائر
فادحة تجبر البعض على تقليص أنشطته
واأليدي العاملة.
تردي آالت البناء

إقبال على االستثمار في القطاع العقاري رغم تواصل الصراعات (محمد حمود/األناضول)

من جانبه ،يوضح الخبير املختص بأعمال
الـبـنــاء ،غــالــب الـقــدســي ،لــ«الـعــربــي الجديد»
أن تردي اآلالت املستخدمة وعدم خضوعها
ل ـل ـص ـيــانــة واس ـت ـع ـم ــال مـ ـع ــدات ق ــدي ـم ــة فــي
قـطــاعــات مــن أعـمــال الـبـنــاء وخــاصــة تقطيع
الحجارة للزينة ،تؤدي إلى إنتاج منتجات
ال تتوافق مع املواصفات واملعايير املطلوبة.
يتحدث القدسي عن كــون هــذه املعضلة من
املشاكل املزمنة التي عانى منها اليمن طوال

ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة ،وأف ـق ــد ه ــذه املـنـتـجــات
القدرة على التصدير واملنافسة.
وأوضح أن قلة العمالة املاهرة واملدربة وعدم
امتالك مشاغل خاصة تمتلك معدات حديثة،
ي ــؤدي ــان إل ــى ه ــدر نـسـبــة كـبـيــرة مــن خــامــات
أحـجــار البناء والزينة عند عملية التقطيع
بالطرق التقليدية.
وتشهد األس ــواق عمليات انتشار عشوائية
لـ«مناشير» أحجار البناء والزينة في جميع
مــراكــز املـحــافـظــات فــي ظــل تــواجــدهــا ضمن
األحياء السكنية ،األمــر الــذي يسبب إزعاجًا
دائمًا للسكان.
وأوقـ ـف ــت ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ــي ال ـب ــاد تنفيذ
مشاريع كــان مخططا لها إلنشاء مجمعات
ص ـن ــاع ـي ــة ت ـض ــم ك ــاف ــة املـ ـع ــام ــل وامل ـش ــاغ ــل
و«املناشير» واختيار مواقع لتلك املجمعات
خـ ــارج م ــراك ــز امل ـ ــدن ،ب ـع ـي ـدًا ع ــن الـتـجـمـعــات
ال ـس ـك ــان ـي ــة وربـ ـطـ ـه ــا ب ــالـ ـخ ــدم ــات ال ـع ــام ــة
الضرورية ،بهدف تحقيق االستفادة املثلى
مــن الخامات والـحــد مــن التأثيرات السلبية
الناتجة عن أنشطة إنتاج مــواد البناء على
املجتمعات.
وتستهلك صناعة أحجار البناء والزينة في
اليمن كمية كبيرة من املياه ،خصوصًا أثناء
عملية التقطيع ،خــاصــة وأن الـيـمــن يعتمد
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.
ويـفـســر الـبــاحــث االق ـت ـصــادي م ــراد منصور
لـ«العربي الجديد» ،أن معامل كثيرة اجتذبت
رؤوس أمـ ــوال طــائـلــة ضـمــن تــوجــه نــافــذيــن
وأث ــري ــاء ج ــدد وت ـجــار ح ــرب لــاسـتـثـمــار في
القطاع العقاري ،إذ تدور حركة أموال هائلة
ف ــي م ـخ ـت ـلــف امل ـن ــاط ــق ال ـي ـم ـن ـيــة خ ـصــوصــا
املدن الرئيسية حيث وجدت في هذا القطاع
مــاذًا آمنًا لتسييل أم ــوال مجهولة املصدر.
وارت ـف ـع ــت هـ ــذه ال ـح ــرك ــة ال ـع ـق ــاري ــة وأع ـم ــال
الـبـنــاء أخـيـرًا بــالـتــوازي مــع تصاعد املـعــارك
في مأرب ومناطق أخرى.

تطبيع
اقتصادي
للمغرب
مع إسرائيل

رح ـ ـبـ ــت ق ـ ـ ـيـ ـ ــادات ق ـ ـطـ ــاع األع ـ ـمـ ــال
فـ ــي إس ــرائـ ـي ــل ب ــاتـ ـف ــاق ال ـش ــراك ــة
االس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي،
وال ــذي يـعـمــل عـلــى تـعــزيــز التطبيع
االقتصادي بني املغرب واالحتالل،
ّ
واملــوقــع مــن رئـيــس قـطــاع املشغلني
فــي إســرائ ـيــل رون تــومــر ،ورئـيــس
االتحاد العام ملقاوالت املغرب (رجال
األعـ ـم ــال) شـكـيــب ل ـع ـلــج ،األس ـب ــوع
املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،مـ ـعـ ـتـ ـب ــرة إيـ ـ ـ ــاه م ــدخ ــا
لـتـحـقـيــق إيـ ـ ــرادات ب ـم ـئــات املــايــن
من ال ــدوالرات ،وفتحا للمجال أمام
الشركات اإلسرائيلية .وقال تقرير
لصحيفة «يسرائيل هـيــوم» ،أمس،
إن ات ـف ــاق ال ـت ـع ــاون االسـتــراتـيـجــي
ّ
املــوقــع بــن ق ـيــادات الـقـطــاع الخاص
من البلدين ،هو بقيمة مئات ماليني
الدوالرات سنويا .ونقلت الصحيفة
ع ــن ن ــائ ــب امل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـل ـت ـجــارة
الــدول ـيــة ف ــي ات ـح ــاد ال ـغ ــرف ،زئـيــف
الفي ،قوله إن «القطاعات الرئيسية
فــي االتـفــاق ستكون املــواد الغذائية
والــزراعــة وقطع الغيار والـسـيــارات،
والكيميائيات.

سفينة السويس :تحقيقات وتعويضات
رغـ ـ ــم انـ ـتـ ـه ــاء أزمـ ـ ـ ــة ج ـ ـنـ ــوح ال ـس ـف ـي ـنــة
البنمية العمالقة «إيفر غيفن» ،ما زالت
أصــداؤهــا تتواصل ،إذ بــدأت السلطات
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة الـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق ف ـ ــي الـ ـ ـح ـ ــادث،
باإلضافة إلــى تداعيات أخــرى متعلقة
بالتعويضات والتأمينات املترتبة على
تـعـطــل حــركــة املــاحــة والـسـفــن العالقة
واتـفــاقـيــات ال ـتــوريــد .وب ــدأت السلطات
املصرية ،أمس األربعاء ،التحقيقات في
أس ـب ــاب ج ـنــوح الـسـفـيـنــة ،ال ـتــي عطلت
ح ــرك ــة امل ــاح ــة ال ـب ـحــريــة  6أيـ ــام بـقـنــاة
الـ ـس ــوي ــس .ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي ت ـصــري ـحــات
متلفزة ملستشار هيئة قـنــاة السويس
ال ــرب ــان ،سـيــد شـعـيـشــع ،م ـســاء أول من
أمـ ــس .وقـ ــال شـعـيـشــع« :سـنـصـعــد إلــى
السفينة ونحصل على صور الشهادات،
وسجل الصيانات والـحــوادث ،وتاريخ
املعدات واألجهزة ملعرفة الحالة الفنية
ل ـل ـس ـف ـي ـنــة ،إض ــاف ــة إل ـ ــى االط ـ ـ ــاع عـلــى
التسجيالت الصوتية قبل وأثناء وبعد
الجنوح» .وتابع شعيشع« :التحقيقات
ستتضمن أيـضــا م ــدى اسـتـجــابــة قائد
السفينة لتعليمات وإن ــذارات مرشدي
هيئة قناة السويس ،بتغيير العمق في
املـجــرى املــاحــي» .وأوض ــح أن السفينة
الجانحة «لم تسلم هيئة القناة الوثائق
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــات امل ـ ـط ـ ـلـ ــوبـ ــة ،ول ـ ـ ــم ت ــرد
عـلــى بــريــدهــا اإلل ـك ـتــرونــي حـتــى اآلن»،
م ــؤك ــدا أن رف ــض الـسـفـيـنــة االسـتـجــابــة
لـلـتـحـقـيـقــات وتــوف ـيــر كــافــة املـعـلــومــات
سـيـحــولـهــا إل ــى قـضـيــة مــدنـيــة وسيتم
التحفظ عليها .واستغرق األمر ما يقرب
مــن سـتــة أي ــام وسـبــع ســاعــات للخروج
مــن أس ـبــوع درام ــي فــي قـنــاة الـســويــس.
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

أخبــار
العرب
تراجع أرباح شركات
بورصة قطر
انخفض صافي أرباح  48شركة مدرجة
في بورصة قطر بنسبة  ،%19.65خالل
العام املاضي ،وبلغ  31.6مليار ريال (8.68
مليارات دوالر) ،مقابل  39.3مليار ريال
( 10.7مليارات دوالر) للعام  .2019وأشارت
البيانات التي نشرها املوقع اإللكتروني
للبورصة ،إلى تراجع أرباح  27شركة،
منها  3شركات سجلت خسائر ،مقابل
زيادة أرباح  21شركة ،وأوصت مجالس
إدارات  36شركة مدرجة بتوزيعات نقدية
على املساهمني بما يعادل  15.8مليار
ريال .وكان العام  2020صعبا 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
لـ«العربي الجديد» أن تراجع أرباح الشركات
املدرجة في بورصة قطر لنحو  %20هو
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
 12.6باملئة في الربع األخير من عام 2020
من  14.9باملئة في الربع الثالث .وتطبق
الحكومة إصالحات اقتصادية منذ عام
 2016لتوفير ماليني الوظائف وخفض
معدل البطالة إلى سبعة باملئة بحلول
عام  .2030ولكن الخطط تعثرت بسبب
أزمة فيروس كورونا التي أدت لتهاوي
أسعار النفط العام املاضي .وقالت الهيئة
العامة لإلحصاء «خالل الربع الرابع من
عام  ،2020قامت 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  93باملئة 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  2030لتنويع املوارد االقتصادية
للمملكة بعيدا عن النفط وتوفير وظائف.

أخبــار
العالم

مصر

القاهرة ـ العربي الجديد
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في قناة السويس بواسطة زوارق قطر.
وي ــوم الـثــاثــاء املــاضــي ،تــم اإلع ــان عن
عودة حركة املالحة إلى طبيعتها .ومع
ذلك ،فإن تداعيات الحادث في مثل هذا
الشريان الحيوي لالقتصاد املعولم ما
زالـ ــت م ـس ـت ـمــرة .س ـت ـكــون ه ـنــاك أسـئـلــة
ح ــول الـســرعــة الـتــي كــانــت معتمدة من
قبطان السفينة ،وما إذا كان يجب على
«إيـفــر غيفن» استخدام الـقــاطــرات ،وما
إذا كــان يجب أن تتحدى الريح وتكمل
مسارها .وسيقوم املحققون املصريون،
بقيادة لجنة من هيئة القناة ،بتحليل
التسجيالت على سطح السفينة ،بما
في ذلك املحادثات بني أفراد الطاقم.
وت ـج ــاوزت ســرعــة الــري ــاح  40مـيــا في
الـســاعــة فــي  23م ــارس /آذار .وشـهــدت
قناة السويس الكثير من سوء األحوال
الجوية ،وواجهت الناقالت ما هو أسوأ
دون أن تتعثر .ونأت مصر بنفسها عن
امل ـســؤول ـيــة ،وأل ـقــت بــالـلــوم عـلــى الــريــح
و«األخطاء البشرية والتقنية» املحتملة،
رغم الوعد بإجراء تحقيق كامل في ما
ح ــدث .وق ــال الرئيس التنفيذي لشركة
 ،Boskalisبيتر بـيــردوفـسـكــي ،لــإذاعــة
«يجب أن تتعلم هيئة قناة
الهولنديةً :
الـســويــس شـيــئــا عــن كيفية وق ــوع هــذا
الحادث ،وما هي اإلجراءات الالزمة ملنع
ذلك» .وكانت املشكلة في إنقاذ السفينة
ب ـح ـســب «ب ـل ــوم ـب ـي ــرغ» تــرت ـبــط بـمــوقــع
القاطرات املصرية.
وح ـت ــى ص ـب ــاح ال ـث ــاث ــاء امل ــاض ــي ،بلغ
ع ــدد الـسـفــن الـعــالـقــة عـلــى طــرفــي قـنــاة
السويس  422سفينة تجارية بني سلع
ـواش ،إضــافــة إلــى ناقالت
وبـضــائــع وم ـ ٍ
نفط وغــاز ومشتقات بترولية ،قبل أن
يفتح املـمــر املــائــي لـعـبــور الـقـنــاة خــال
اليومني املاضيني.
ون ـ ـق ـ ـلـ ــت «بـ ـ ـل ـ ــومـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــرغ» ع ـ ـ ــن ك ــري ــس
جريفيسون ،الشريك في مكتب محاماة
الشحن « »Wikborg Reinومقرها لندن،
قوله إن َقيم التعويضات على بضائع

ال ـس ـف ــن ال ـت ـج ــاري ــة ال ـع ـم ــاق ــة تـ ـت ــراوح
بــن  200-100مـلـيــون دوالر للسفينة.
وأض ـ ـ ـ ــاف ج ــريـ ـفـ ـيـ ـس ــون« :ل ـ ـكـ ــن ال ــدف ــع
سيعتمد على مدى سوء الحادث»؛ فيما
قد يكون أحد سيناريوهات التعويض
متمثال في تقاسم التكاليف بني جميع
أصـ ـح ــاب ال ـع ــاق ــة (املـ ــالـ ــك ،امل ـس ـتــأجــر،
ص ــاح ــب الـ ـبـ ـض ــائ ــع ،ش ــرك ــة ال ـت ــأم ــن،
صــاحــب ام ـت ـيــاز تـشـغـيــل امل ـمــر املــائــي).
أم ــا هـيـئــة قـنــاة ال ـســويــس ،فــإنـهــا كذلك
أمـ ــام فــرصــة رف ــع دعـ ــوى ت ـحــت مسمى
«فقدان اإليرادات» ،ويقصد بذلك ،تحول
حركة املــاحــة لبعض السفن التجارية
إلى منطقة رأس الرجاء الصالح ،وهي
إيرادات كان يفترض أن تجبيها الهيئة.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت حـ ـصـ ـي ـل ــة ال ـ ـخ ـ ـسـ ــائـ ــر ل ـق ـن ــاة
الـســويــس (عـلــى شكل إيـ ــرادات ورســوم
عـ ـب ــور لـ ـص ــال ــح الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة) 15 ،م ـل ـيــون
دوالر ي ــومـ ـي ــا ب ـح ـس ــب رئـ ـي ــس هـيـئــة
قناة السويس ،أســامــة ربـيــع ،بإجمالي
ي ـق ـت ــرب م ــن  100م ـل ـي ــون دوالر ط ــوال
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
أي ــام ،مــع اسـتـمــرار أزم ــة تـكــدس السفن
ح ـتــى الـ ـي ــوم .ومـ ــن امل ـح ـت ـمــل أن تـكــون
ـوال ــص الـتــأمــن املــأخــوذة
ه ـنــاك آالف ب ـ ِ
على الصناديق الفوالذية (الحاويات)
املكدسة على السفينة الجانحة وباقي
الـسـفــن ال ـعــال ـقــة؛ م ــا يـعـنــي تـعــويـضــات
قــد تصل إلــى مليارات الـ ــدوالرات ،وفق
ب ـع ــض الـ ـتـ ـق ــدي ــرات .وحـ ـت ــى أم ـ ــس ،لــم
تـصــدر أي ــة تعليقات مــن مــؤسـســات أو
ش ــرك ــات ت ــأم ــن ت ـت ـح ــدث ع ــن إج ـمــالــي
قيمة الخسائر الفعلية ألزمــة السفينة
الجانحة ،وحـجــم التعويضات املـقــدرة
لـصــالــح امل ـت ـضــرريــن .ورب ـم ــا سيحتاج
ذل ــك ،إلــى أســابـيــع ،لـحــن الــوصــول إلــى
تقديرات دقيقة ،حسب مراقبني.

تهدد نقل الغاز
عقبات
ّ
الروسي إلى ألمانيا
ذكر موقع «إنسايد أوفر» اإليطالي ،في
تقرير حمل عنوان «السيل الشمالي  2نحو
امليل األخير :هل تبدو ضغوط الرئيس
األميركي جو بايدن ضربًا من العبث؟»،
أنه لم يتبق سوى القليل إلنهاء خط غاز
السيل الشمالي (نورد ستريم  )2الذي
يربط بني أملانيا وروسيا .وشرح املوقع
ّأن 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 ّأن خط «السيل
الشمالي  »2يمثل ،منذ عدة سنوات ،مادة
نزاع لقضية جيوسياسية ودبلوماسية
مشتعلة بني أملانيا وروسيا والواليات
املتحدة ،إذ ّإن 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 بـ 20طنًا من
البضائع من ووهان بوسط الصني متوجهة
إلى دلهي بالهند ،ما يمثل إطالق خط
الشحن الدولي الـ 11للمدينة الصينية .ويتم
تشغيل الخط بواسطة شركة سبايس جيت
الهندية ،مع ثالث رحالت أسبوعية لطائرة
بوينغ  .737يذكر 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.
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رؤية

أسواق
ربما تظل الليرة التركية ميدان الصراع الرئيسي بين الرئيس رجب طيب
أردوغان والمصارف الغربية خالل الشهور المقبلة .إذ بينما تضغط تلك
ً
مرتفعة ،يبحث
المصارف على الليرة إلجبار تركيا على إبقاء الفائدة
الرئيس التركي عن خالص من التضخم وكلف االستدانة المرتفعة

عنق زجاجة
في عنق الزجاجة
جواد العناني

معركة الليرة
التركية

العملة تئن تحت الصراع الخشن
بين أردوغان والمصارف الغربية
لندن ـ موسى مهدي

ي ـتــواصــل الـ ـص ــراع ب ــن امل ـص ــارف
وصـ ـن ــادي ــق االس ـت ـث ـم ــار ال ـغــرب ـيــة
ال ـبــاح ـثــة ع ــن ال ـع ــائ ــد ال ـك ـب ـيــر مــن
الـســوق التركية ،وبــن استراتيجية الرئيس
ال ـت ــرك ــي رجـ ــب ط ـيــب أردوغـ ـ ـ ــان ال ــرام ـي ــة إلــى
التوسع االقتصادي وتحقيق نمو قوي وسط
اس ـت ـقــرار سـعــر ال ـل ـيــرة وخ ـفــض ك ــل م ــن كلف
االس ـتــدانــة وم ـعــدل الـتـضـخــم إل ــى نسبة .%5
وبينما تضغط املصارف الغربية على الليرة
ال ـتــرك ـيــة ع ـبــر بـيـعـهــا وال ـ ـهـ ــروب م ــن ال ـســوق
التركية إلجبار الرئيس أردوغان على العودة
لسعر الفائدة املرتفع ،يراهن الرئيس التركي
على جاذبية السوق املحلية والربحية اللتني
سـتـعـيــدان املـسـتـثـمــريــن إل ــى تــركـيــا وبنسبة
فــائــدة مـنـخـفـضــة .وح ـتــى اآلن ،تــراهــن بنوك
االسـتـثـمــار الـغــربـيــة عـلــى تــراجــع أكـبــر لليرة
التركية خالل العامني الجاري واملقبل .في هذا
الـصــدد ،يتوقع مصرف «غــولــد مــان ساكس»
االستثماري األميركي تراجع العملة التركية
بنسبة  %15إلــى  9.75لـيــرات مقابل ال ــدوالر
خ ــال ال ـعــام املـقـبــل .وح ـســب بـيــانــات الـســوق
التركية التي نشرتها وكالة األنــاضــول أمس
األرب ـعــاء ،تراجعت العملة التركية إلــى 8.35
ليرات مقابل الدوالر .ومن بني أدوات الضغط
ال ـتــي تـسـتـخــدمـهــا املـ ـص ــارف ال ـغــرب ـيــة إث ــارة
الشكوك حول نوايا تركيا وربما اضطرارها
لطلب الدعم من صندوق النقد الدولي ،وفقًا
ملا ذكرته وكالة بلومبيرغ.
إذ على الرغم من تأكيد محافظ البنك املركزي
التركي الجديد ،شهاب كافجي أوغـلــو ،على
الـ ـت ــزام تــرك ـيــا ب ـحــريــة الـ ـس ــوق ،ي ـث ـيــر بعض
املصارف تكهنات حــول أن الرئيس أردوغــان
ربما يتدخل في السوق خالل الفترة املقبلة،
وي ـفــرض ق ـيــودًا عـلــى حــركــة رأس امل ــال حتى
يــوقــف ه ــروب ال ـع ـمــات الـصـعـبــة مــن ال ـبــاد،
وهو ما تنفيه مصادر رسمية.
وهـ ـ ـ ــذه الـ ـتـ ـكـ ـهـ ـن ــات ب ـن ـي ــت عـ ـل ــى أسـ ـ ـ ــاس أن
بـعــض مــديــري الـصـنــاديــق االسـتـثـمــاريــة في
خــارج تركيا تواجههم صعوبات فــي عملية
«س ـ ــواب» ،أي الـعـقــود الـتـبــادلـيــة املستقبلية
لليرة مقابل الدوالر .كما أثيرت كذلك تكهنات
حول احتمال لجوء تركيا إلى صندوق النقد
الدولي لتعزيز احتياطات النقد األجنبي التي
ضربت في الشهور املاضية.
وقـبــل نـحــو ثــاثــة أســابـيــع ،أك ــد أردوغـ ــان في
املــؤتـمــر الـســابــع لـحــزب الـعــدالــة والتنمية أن
ب ــاده ال تــديــن لـصـنــدوق النقد الــدولــي «ولــو
بفلس واحد» ،الفتا إلى أن االحتياطي الحالي
للمركزي التركي يفوق  95مليار دوالر.
على الصعيد الداخلي ،يــدور خــاف رئيسي
بــن أردوغ ـ ــان وفــريــق ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة على
الـلـيــرة ال ــذي ي ـقــوده املـحــافــظ الـســابــق ناجي
آغبال والرئيس التنفيذي للبورصة التركية
وبـ ـع ــض مـ ــديـ ــري املـ ـ ـص ـ ــارف ال ـت ــرك ـي ــة ح ــول
استراتيجية النمو االقتصادي .إذ بينما يرى
الرئيس أردوغ ــان أن تركيا تستطيع تشديد
السياسة النقدية دون أن تخسر املستثمرين
األجــانــب فــي وق ــت تبحث امل ـصــارف الغربية
عن فرصة استثمار خاصة وأن لديها سيولة
ضخمة متكدسة تقدر بأكثر من  5تريليونات
دوالر ،م ــن بـيـنـهــا  2.3تــري ـل ـيــون دوالر لــدى
امل ـص ــارف األم ـيــرك ـيــة ،جمعتها مــن عمليات
التحفيز املــالــي وال ـن ـقــدي خ ــال الـ ـ  12شهرًا
املــاض ـيــة ،ي ــرى فــريــق آغ ـب ــال أن رف ــع الـفــائــدة
ضروري لجذب املستثمرين األجانب.
وحـ ـس ــب خ ـ ـبـ ــراء ،ي ـس ـت ـنــد م ـن ـط ــق أردوغـ ـ ـ ــان
فــي تشديد السياسة النقدية الـتــي أدت إلى
إقالته قبل أيــام محافظ البنك املركزي ناجي
آغ ـبــال إل ــى أرب ـعــة عــوامــل رئـيـسـيــة ،وه ــي :أن
ال ـفــائــدة الـعــاملـيــة مـنـخـفـضــة جـ ـدًا ف ــي الــوقــت
الــراهــن وتـقــارب الصفر في الــواليــات املتحدة
وأق ــل مــن صـفــر فــي أوروبـ ــا وال ـيــابــان ،بينما
الفائدة فــي بــاده مرتفعة جـدًا وبلغت .%19
ثــانـيــا :أن تــركـيــا واح ــة اسـتـثـمــاريــة آم ـنــة في
محيط مضطرب بمنطقة الشرق األوسط ،أي
أنـهــا الــدولــة شبه الــوحـيــدة الكبرى املستقرة
س ـيــاس ـيــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة ،وبــال ـتــالــي ستضطر
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قال رئيس وقف التنمية االقتصادية في تركيا ،آيهان زيتين أوغلو ،أمس
األربعاء ،إن اإلصالحات االقتصادية المعلن عنها مؤخرًا ستساهم في
زيادة االستثمارات األجنبية في تركيا ،وإن خطة عمل حقوق اإلنسان
وحــزمــة اإلصــاحــات ستزيد من
القدرة التنافسية لالقتصاد التركي.
وفي حــوار مع وكالة األناضول
قــال زيتين أوغــلــو إن األوروبيين
سيزيدون استثماراتهم في تركيا
عقب انــتــهــاء جائحة كــورونــا،
مشيرًا إلى أن حزم اإلصالحات التي
تم اإلعــان عنها تضمنت رسائل
إيجابية للمستثمرين.
محل صرافة في مدينة إسطنبول ()Getty

امل ـ ـصـ ــارف ال ـغ ــرب ـي ــة ل ــاس ـت ـث ـمــار ف ــي تــرك ـيــا
ب ـن ـس ـبــة فـ ــائـ ــدة أق ـ ــل ك ـث ـي ـرًا مـ ــن ن ـس ـبــة %19
ال ـحــال ـيــة .وثــالـثــا ف ــإن ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة جـدًا
تواصل إرهاق االقتصاد التركي الذي يعاني
من مديونية أجنبية مرتفعة وتتزايد خدمة
الدين الخارجي تبعًا الرتفاع نسبة الفائدة.
وراب ـع ــا ،إن االقـتـصــاد الـتــركــي يــواصــل جــذب
املستثمرين األثرياء من املنطقة العربية ودول
الخليج ،وبالتالي فإن تدفق هذه االستثمارات
سيعوض عن التدفقات األجنبية على املدى
القصير ،وأن البنوك الغربية ستعود للسوق
الح ـقــا .وذل ــك إضــافــة إلــى ال ـعــائــدات 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،
إن املـصــارف والصناديق الغربية ترغب في
الفائدة املرتفعة التي تحقق لها أكبر عائد من
السوق الوحيدة الكبيرة املستقرة في املنطقة.
وظلت الليرة التركية ولفترة طويلة من بني
العمالت «الحاملة للتجارة» في سوق صرف
العمالت الناشئة.
وإلجـبــار الحكومة التركية على الـعــودة إلى
سعر الفائدة املرتفع تعمل املصارف الغربية
للضغط على الحكومة التركية عبر وسيلتني،
وهما بيع الليرة التركية والهروب من األصول
ال ـتــرك ـيــة م ــن ال ـس ـن ــدات الـحـكــومـيــة وس ـنــدات
الـ ـش ــرك ــات وسـ ـ ـ َـوق األسـ ـه ــم ف ــي إس ـط ـن ـبــول.
ويساعد املصارف الغربية في هذه الضغوط
ـاع سـعــر ال ـ ــدوالر وارتـ ـف ـ ُ
ارتـ ـف ـ ُ
ـاع ال ـعــائــد على

غولدمان ساكس يتيح
االستثمار في بيتكوين
لندن ـ العربي الجديد

يـ ـقـ ـت ــرب رأس املـ ـ ـ ــال الـ ـس ــوق ــي ل ـع ـم ـلــة
بـيـتـكــويــن م ــن ب ـلــوغ تــريـلـيــونــي دوالر،
وسـ ـ ـ ـ ــط تـ ـ ــدافـ ـ ــع ك ـ ـ ـبـ ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن
واملصارف للرهان على مستقبلها .ومن
بني الذين دخلوا محيط االستثمار في
عملة بيتكوين أخيرًا كل من امللياردير
جــورج ســورس وإيلون ماسك .وحسب
م ـج ـل ــة ف ـ ــورب ـ ــس ،فـ ـ ــإن أحـ ـ ــد ص ـن ــادي ــق
س ـ ــورس ت ـت ـجــه الس ـت ـث ـمــار  6م ـل ـيــارات
دوالر ف ـ ــي بـ ـيـ ـتـ ـك ــوي ــن ،ب ـي ـن ـم ــا ي ـت ـجــه
م ــاس ــك الس ـت ـث ـم ــار  1.5م ـل ـي ــار دوالر،
والسماح لزبائنه بتسديد ثمن السيارة
بــالـعـمــات الــرقـمـيــة .وف ــي ذات الـصــدد،
يقترب مصرف «غولدمان ساكس» من
توفير أول أداة استثمارية للبيتكوين
وغ ـيــرهــا م ــن األصـ ــول الــرقـمـيــة لعمالء

حسب قناة «سي
مجموعة إدارة الثروة،
ً
إن بــي ســي» األرب ـعــاء .ووفــقــا ملــا ذكرته
ً
مؤخرا منصب
ماري ريتش ،التي تولت
الرئيس العاملي لــأصــول الرقمية لدى
أعمال «غولدمان ساكس» إلدارة الثروات
الخاصة ،فإن املصرف يهدف إلى البدء
فــي تقديم استثمارات فــي فئة األصــول
الناشئة خالل الربع الثاني .ومن املقرر
أن ًيعلن البنك ،تعيني املسؤولة ريتش،
وف ــق ــا مل ــذك ــرة اط ـل ـعــت عـلـيـهــا «سـ ــي إن
بي ســي» .وذكــرت ريتش ،خــال مقابلة
ه ــذا األس ـب ــوع أن «غ ــول ــدم ــان ســاكــس»
يبحث في النهاية عن تقديم مجموعة
كاملة مــن االستثمارات فــي البيتكوين
واألصول الرقمية .ومن املتوقع أن تمنح
هذه االستثمارات الجديدة دفعة لسعر
العملة الرقمية لترتفع إلــى مستويات
جديدة خالل العام الجاري.

تسال تستثمر  1.5مليار في بيتكوين وتتيح شراء سياراتها بها ()Getty

سندات الخزينة األميركية ألجل  10سنوات،
وتوقعات انتعاش االقتصاد األميركي خالل
الصيف املقبل .وهذه العوامل تعيد الجاذبية
لالستثمار في السوق األميركية والهروب من
األسواق الناشئة .والحظ خبراء أن الحكومة
ال ـتــرك ـيــة أن ـف ـقــت ن ـحــو  100م ـل ـيــار دوالر من
احـتـيــاطــاتـهــا األجـنـبـيــة لــدعــم ص ــرف الـلـيــرة
ورفـ ــع س ـعــرهــا بـنـسـبــة  %18م ـنــذ نــوفـمـبــر/
تـشــريــن الـثــانــي املــاضــي ،وهــي فـتــرة الشهور
األربعة التي قضاها املحافظ ناجي آغبال في
املـنـصــب .وفــي املـقــابــل ،لــم تـتـجــاوز التدفقات
األجنبية الصافية في سوق السندات واألسهم
التركية خالل فترة آغبال  4.7مليارات دوالر.
كما يالحظ أن أغبال رفع الفائدة على الليرة
بنسبة  %8.75مــن مستويات فــوق  %10إلى

تركيا صرفت  100مليار
من احتياطاتها خالل
 4شهور لدعم الليرة
 .%19وهذا يمثل ارتفاعًا جنونيًا في الفائدة
الـتــركـيــة يـقـتــرب مــن مضاعفتها .وبـيـنـمــا لم
ي ـجــذب ه ــذا االرت ـف ــاع الـجـنــونــي اسـتـثـمــارات
أج ـن ـب ـيــة ت ــذك ــر ل ــاق ـت ـص ــاد ال ـت ــرك ــي ،أره ـق ــت
الفائدة املرتفعة االحتياطات األجنبية للبنك
امل ــرك ــزي ال ـت ــرك ــي م ــن نــاح ـي ـتــن ،م ــن نــاحـيــة
املليارات التي ضخها املــركــزي لدعم العملة،

اجتماعات تمهيدية
لقمة المناخ

ومن ناحية تزايد كلفة خدمة الدين الخارجي
التركي املقدر بنحو  435مليار دوالر.
وحسب بيانات معهد التمويل الــدولــي ،بلغ
حجم الدين الخارجي الذي حل أجله في عام
 2020نحو  189مليار دوالر ،وهــو مــا يمثل
ن ـس ـبــة  %43.4م ــن إج ـم ــال ــي ال ــدي ــن ال ـتــركــي.
ويشير خـبــراء إلــى أن تركيا ربـمــا ستحتاج
إلى نحو  200مليار دوالر خالل العام الجاري
 2021لتسديد خدمة الدين الخارجي ،إضافة
إلى أن عجز الحساب الجاري يقدر أن يرتفع
إلى  15مليار دوالر في نهاية العام الجاري.
وبــال ـتــالــي ،ف ــإن ال ـفــائــدة املــرت ـفـعــة جـ ـدًا ربـمــا
تشكل تحديًا كبيرًا لخطة الرئيس رجب طيب
أردوغان الرامية إلى توسيع االقتصاد التركي
ونقله إلى مصاف االقتصادات املتقدمة خالل

العقد ال ـجــاري .وعـمــل املـحــافــظ نــاجــي آغبال
خ ــال ف ـتــرتــه لــرفــع س ـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة عبر
إغ ــراق الـســوق ب ــال ــدوالرات ،وهــو مــا يمكن أن
يقود الحقًا إلــى تحديات لالقتصاد التركي،
كـمــا أن ال ـفــائــدة املــرتـفـعــة رب ـمــا سـتـقــود على
امل ــدى الـطــويــل إلــى ارت ـفــاع كلف خــدمــة الدين
الـخــارجــي وإغ ــراق الـبــاد فــي املديونية التي
سبق أن أدت إلى إفالس االقتصاد التركي قبل
عقدين ،أي في بداية األلفية الثالثة.
وتعمل تركيا على تقليل استخدامها للدوالر
ع ـبــر االتـ ـف ــاق ــات ال ـع ــدي ــدة ال ـت ــي وق ـع ـت ـهــا مع
دول أفريقية ومــع روسـيــا والـصــن للتسوية
عبر املقايضة وكذلك دعم الصادرات البالغة
إيراداتها نحو  18مليار دوالر في العام ،2019
علما بأن تلك اإليرادات تتواصل رغم جائحة

بايدن يرصد تريليوني دوالر للبنى التحتية
ضمن خطة تحديث واسعة للبنى التحتية
ف ـ ــي ال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،ع ـ ـ ــرض ال ــرئ ـي ــس
األمـيــركــي جــو بــايــدن ،أم ــس األرب ـع ــاء ،خطة
الستثمار تريليوني دوالر لتحديث شبكة
النقل املتداعية في الواليات املتحدة ،وخلق
م ــاي ــن فـ ــرص ال ـع ـم ــل ،وت ـم ـك ــن الـ ـب ــاد مــن
«التفوق» على الصني ،وهو ما يمثل املرحلة
األولى من خطته «إعادة البناء بشكل أفضل»
التي رصد لها ثالثة مليارات دوالر.
وح ـس ــب وك ــال ــة ف ــران ــس ب ـ ــرس ،م ــن امل ـتــوقــع
أن يكشف الــرئـيــس بــايــدن تفاصيل الخطة

االس ـت ـث ـم ــاري ــة ال ـض ـخ ـم ــة املـ ـمـ ـت ــدة لـثـمــانــي
سنوات .وترمي الخطة إلى ضخ  620مليار
دوالر ل ـت ـحــديــث ش ـب ـكــة ال ـن ـق ــل ف ــي الـ ـب ــاد،
وت ـش ـم ــل  32ألـ ــف ك ـل ــم م ــن الـ ـط ــرق وال ـط ــرق
السريعة ،وإصالح آالف الجسور ،ومضاعفة
التمويل الفيدرالي للنقل املشترك.
وفــي مــؤشــر إلــى عهد رئــاســي يــريــده جريئًا
وإص ــاح ـي ــا ،م ــن امل ـتــوقــع أن ي ـعــرض بــايــدن
أرق ــام ــا ق ــد ت ـبــدو لـلـبـعــض خ ـيــال ـيــة ،ب ـعــد أن
ك ـ ــان س ـل ـف ــه دونـ ــالـ ــد تـ ــرامـ ــب ي ـس ـم ـيــه «ج ــو
ال ـن ـع ـس ــان» وي ـت ـه ـمــه ب ــأن ــه ي ـف ـت ـقــد لــأف ـكــار

بكين تعاني من التلوث الكثيف في الجو ()Getty

تـمـهـيــدا ملــؤتـمــر امل ـن ــاخ «كـ ــوب  »26في
ن ـهــايــة الـ ـع ــام ال ـ ـجـ ــاري ،ن ـظ ـمــت وكــالــة
الطاقة الدولية والحكومة البريطانية،
أم ــس األرب ـ ـعـ ــاء ،ق ـمــة مل ـنــاق ـشــة وســائــل
ال ـحــد م ــن ان ـب ـعــاثــات الـ ـغ ــازات املسببة
ل ــاح ـت ـب ــاس الـ ـ ـح ـ ــراري ،وال ـ ـ ــذي يـثـيــر
«ارت ـف ــاع ــه بـشـكــل كـبـيــر» م ـخ ــاوف هــذه
الـسـنــة مــع تــوقـعــات ح ــدوث االنـتـعــاش
االقتصادي في العالم.
وتـ ـنـ ـظ ــم ال ـ ــوك ـ ــال ـ ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ل ـل ـط ــاق ــة
والـحـكــومــة الـبــريـطــانـيــة مــؤتـمــر املـنــاخ
«كوب  ،»26املرتقب في تشرين الثاني/
نوفمبر فــي مدينة غالسكو ،وتعقدان
اج ـت ـمــاعــا دول ـي ــا ع ــن ب ـعــد أط ـل ــق عليه
اســم «قـمــة حـيــاديــة» الـكــربــون .وتتركز
حــوارات «القمة الحيادية» على جهود
تقليل انـبـعــاث ثــانــي أكـسـيــد الـكــربــون.

ومــن املتوقع أن تحظى قمة املناخ هذا
ال ـع ــام ب ـم ـشــاركــة واس ـع ــة وس ــط الــدعــم
الــذي تـجــده مــن الرئيس األمـيــركــي جو
ب ــاي ــدن .وح ـســب وكــالــة فــرانــس بــرس،
من املتوقع مشاركة مسؤولني كبار في
قطاعي الطاقة واملناخ من أربعني دولة،
م ـثــل امل ـب ـع ــوث األم ـي ــرك ــي جـ ــون كـيــري
والـصـيـنــي شــي زيـنـهــوا ونــائــب رئيس
املفوضية األوروبية فرانس تيمرمانس
ووزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ.
وسيتم تمثيل الــدول الناشئة الكبيرة،
مـ ـث ــل إن ــدونـ ـيـ ـسـ ـي ــا وج ـ ـنـ ــوب أف ــري ـق ـي ــا
وال ـبــرازيــل ،لكن ستحضر القمة أيضًا
أسـتــرالـيــا وإيـطــالـيــا والـيــابــان وفرنسا
أو أملانيا ،باإلضافة إلى منظمات غير
حكومية ومؤسسات وشركات دولية.
(العربي الجديد ـ فرانس برس)

ك ــورون ــا ،حـيــث سـجـلــت الـ ـص ــادرات الـتــركـيــة،
زيــادة بنسبة  9.6باملائة فــي فبراير /شباط
 2021مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي
وبلغت عائداتها  16مليارا و 9ماليني دوالر.
ك ـمــا أع ـل ـنــت هـيـئــة اإلحـ ـص ــاء ال ـتــرك ـيــة ،أمــس
األربعاء ،ارتفاع الصادرات التركية خالل أول
شـهــريــن مــن الـعــام  ،2021بنسبة  5.9باملائة
م ـق ــارن ــة ب ـن ـفــس ال ـف ـت ــرة م ــن الـ ـع ــام امل ــاض ــي،
محققة عائدات بقيمة  31مليارًا و 38مليون
دوالر .وبــال ـتــالــي ،ف ــإن عـ ــودة ال ـس ـيــاحــة ،في
حــال السيطرة على جائحة كــورونــا وارتفاع
الـ ـص ــادرات ورب ـم ــا تـقـلـيــص ف ــات ــورة الـطــاقــة،
رب ـم ــا س ـت ـكــون م ــن ال ـع ــوام ــل ال ــداع ـم ــة لـلـيــرة
الـتــركـيــة رغــم الــرهــان عـلــى تــراجـعـهــا مــن قبل
املصارف الغربية.

الرئيس جو بايدن ينظر لشيكات التحفيز المالي لألسر قبل توقيعها ()Getty

واألط ــر التوجيهية .وقــالــت املتحدثة باسم
البيت األبـيــض ،جني ساكي ،أمــس األربـعــاء،
إن بــايــدن يعتبر أن دوره يقتضي «عــرض
رؤيـ ــة شــام ـلــة وجــري ـئــة لـكـيـفـيــة االسـت ـث ـمــار
ف ــي أم ـي ــرك ــا ،ف ــي ال ـع ـم ــال األم ـي ــرك ـي ــن وفــي
م ـج ـت ـم ـع ــات ـن ــا املـ ـحـ ـلـ ـي ــة» .وسـ ـيـ ـت ــم ت ـمــويــل
االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ج ــزئـ ـي ــا عـ ـب ــر زي ـ ـ ـ ــادة ض ــرائ ــب
الـشــركــات مــن  %21إلــى  .%28وقــال مسؤول
رف ـي ــع ف ــي اإلدارة األم ـي ــرك ـي ــة إن «الــرئ ـيــس
يقترح إصالح الضريبة على الشركات بشكل
كبير لكي تحفز خلق وظائف واالستثمار،
وضـ ـ ـم ـ ــان أن ال ـ ـشـ ــركـ ــات ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى س ـت ــدف ــع
حصتها ال ـعــادلــة» فــي ذل ــك .ويــأتــي اإلع ــان
عن الخطة االستثمارية الضخمة بعيد إقرار
الكونغرس خطة للتحفيز االقتصادي بنحو
تريليوني دوالر .ومن املؤكد أن الخطاب في
بيتسبرغ سيكون ّ
مجرد نقطة انطالق ملعركة
ضارية في الكونغرس غير محسومة النتائج.
ف ـهــامــش الـغــالـبـيــة ض ـيــق جـ ـدًا وامل ـف ــاوض ــات
ّ
تبدو فــي غاية الصعوبة .وستشكل األشهر
املقبلة اخـتـبــارا لـلـقــدرات التفاوضية لبايدن
املـ ـخـ ـض ــرم فـ ــي الـ ـعـ ـم ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــي وإنـ ـج ــاز
االتفاقات ،والــذي سيتعني عليه استغالل كل
قدراته لضمان تمرير الخطة في الكونغرس.
وت ـل ـحــظ ال ـخ ـطــة «إط ـ ــاق ثـ ــورة ع ـلــى صعيد
الـ ـسـ ـي ــارات ال ـك ـه ــرب ــائ ـي ــة» ع ـب ــر بـ ـن ــاء شـبـكــة
شواحن للسيارات الكهربائية بقوة  500ألف
فــولــت ،واس ـت ـبــدال  50أل ـفــا مــن عــربــات النقل
العاملة بمحركات الديزل ،وتحويل  20باملائة
من حافالت النقل املدرسي الصفراء الشهيرة
إلى الطاقة الكهربائية .كذلك ترمي الخطة إلى
ّ
جعل البنى التحتية أكـثــر ّ
التغير
تكيفًا مــع
املناخي.
(العربي الجديد ،فرانس برس)

اختراع عنق الزجاجة من أجمل االختراعات وأكثرها جدوى
في العالم ،ألنه يسمح لشركات التعبئة بأن تستفيد من كامل
ّ
الحجم للزجاجة ،في الوقت الــذي تمكن من صب املحتويات
بطريقة منظمة سهلة .ولو لم يكن عنق الزجاجة موجودًا فهل
تتخيل كم سيهدر من محتوياتها السائلة لو حاولنا ّ
صبها
في إناء بدون ذلك العنق؟
ُ
ولكن املصطلح الجميل ّ
تحول بعد مدة ِم ْن مفهوم «امل َي ِّسر» إلى
ُ
مفهوم «امل َع ِّوق» .وهذا واضح من الحوار املرتجل القصير بني
الفنانة سهير البابلي واملرحوم حسن عابدين في املسرحية
املصرية «على الرصيف» ،حني تقول باللهجة املصرية العامية
«سنة ثمانني قالولنا حتطلعوا من عنق الزجاجة ،بس احنا
مرضيناش ،وحنطلع ليه؟ هم بيقولولنا اطلعوا بنطلع ..اقعدوا
بنقعد .ما صدقوا شافونا قعدنا في قعر الزجاجة ،جابولنا
الفلة (الفلينة) وقفلوا علينا».
وفي عام ّ ،2018
صرح رئيس وزراء األردن آنذاك ،عمر الرزاز،
ِ
في مقابلة تلفزيونية ،بأن االقتصاد األردني سوف يخرج من
عنق الزجاجة في منتصف عــام  .2019وت ــداول الشعب ذلك
بنكات كثيرة .وانتهى األمر بخروج رئيس
الجزء من الشريط
ٍ
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ـ
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تحقق
ال ــوزراء قبل
ُ
ّ
ُ
الزجاجة قد عني املكان الذي تتعطل فيه الحركة وانسيابها،
وليس املكان الذي ينظم تلك الحركة ،ويجعلها منسابة بدون
هدر.
وأصل الكلمة في عالم اإلنتاج واألعمال تعني ،كما يقول موقع
« ”Investopediaأو «انفستوبيديا» ،هو أضيق نقطة في خط
اإلنتاج ،والتي تحصل عندما ينساب اإلنتاج على خط التجميع
نقطة يعجز فيها العاملون عندها عن
بسرعة ،فيصل إلــى
ٍ
ٌ
تراكم في املنتجات ،ويتعطل
الحفاظ على السرعة ،فيحصل
ً
انسيابها .وهــذا ما يحصل عــادة في بــدايــات اإلنـتــاج ،أو عند
سلعة جديدة أو خدمة جديدة.
تغيير نمطه ،أو عند تقديم
ٍ
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،
ي ــوم ال ـثــاثــاء  .2021/3/23عـنــدمــا دخ ـلــت الـسـفـيـنــة «Ever
 »Givenالحاملة العلم البنمي قناة السويس ،وعلقت باألوحال
الــرم ـلـيــة الـنــات ـجــة ع ــن األم ـط ــار وال ــري ــاح مـثــل «ال ـس ـف ــوده» أو
«الشجا» في حلق القناة بالعرض ،وعطلت حركة املرور فيها.
ويبلغ عــرض السفينة حوالي  390مترًا ،أو ما يفوق ارتفاع
ناطحة السحاب «إمبايرستيت» ،ووزنها حوالي  200ألف طن
ّ
محملة بالحاويات.
وبــدأت اآلالت الحاسبة تعمل بسرعة ،لحساب الكلف الناتجة
عن توقف املالحة في القناة فترة قد تصل على أسوأ األحوال
ُ
إلــى شهر .وقــد ارتفعت نتيجة هــذه التوقعات كلف الشحن
والتأمني البحري ،وكذلك ّأدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
وحتى نضع األرقــام في منظورها األدق ،فإن نسبة البضائع
ّ
التي تمر عبر قناة السويس تشكل حــوالــي  %12مــن حجم
التجارة العاملية .وتشكل نسبة أعلى من ذلك في مجال نقل
النفط ال ـخــام .ولــوعــدنــا إلــى عــام  ،2019فقد بلغت فيه قيمة
الصادرات العاملية حوالي  19تريليون دوالر .ولو كانت قيمة
ّ
البضائع ّ
املارة عبر قناة السويس ،وليس وزنها ،تشكل %10
من قيمة الصادرات العاملية ،أو حوالي  1.9تريليون دوالر ،أو ما
يساوي  158مليار 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
 63دوالرًا ،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.
الـعــالــم الـعــربــي مـلــيء بــاملـمــرات املــائـيــة الضيقة وم ـحــاط بها،
فهنالك مـمــرات ضيقة بفعل خالق الـكــون ،مثل مضيق باب
امل ـن ــدب ج ـنــوبــا ،ومـضـيــق هــرمــز ب ــن الـخـلـيــج وب ـحــر ال ـعــرب،
ومضائق تيران وصنافير في شمال البحر األحمر ،ومضيق
جبل طارق بني البحر املتوسط واملحيط األطلسي.
وهنالك بالطبع قناة السويس التي يبلغ طولها حــوالــي 195
كيلومترًا ،وتصل البحرين األحـمــر واملـتــوســط .وعند تأميم
الـقـنــاة مــن الــرئـيــس جـمــال عـبــد الـنــاصــر ع ــام  1956سحبت
ّ
الشركة كل املرشدين األجــانــب ،فتولى املــرشــدون املصريون
تلك املهمة بنجاح كبير .وبـعــد حــرب  ،1967واح ـتــال شبه
سيناء ،تعطلت الحركة في القناة من عام  1967حتى
جزيرة
ُ
 1975بعدما أزيلت األلغام التي زرعها اإلسرائيليون فيها .وقد
حجزت  15سفينة فيها طوال تلك املدة.
عدا عن اإلغالقات التي حصلت نتيجة الحروب ،ما حدث مع
السفينة « »Ever Givenأو «عطية دائـمــة» ،كما يحلو لي أن
أترجم اسمها إلى العربية ،فهي الحادثة الوحيدة التي وجدتها
تقع أيام السلم .قناة السويس هي عنق زجاجة ّ
ميسر لحركة
السفن ،ولكن الحادثة جعلت لعنق الزجاجة القناة عنق زجاجة
َّ
ً
معطال للحركة فيها .ومــا إن أهــل صباح يــوم االثـنــن،3/29 ،
ّ
حتى حملت وسائل االعالم خبرًا مبشرًا بأن «»Ever Given
قد ُزحزحت من مكانها ،ما أدى إلى فتح الحركة وإعادة حركة
املالحة إليها.
وبـهــذا الخبر ،تنتهي كــل التوقعات التي تنبأت بطول إغــاق
القناة والتفسيرات حول أسباب الحادث الذي ّأدى إلى إغالق
ُ
القناة ،ولربما طويت معها النظريات التي نادت بإيجاد بدائل
للقناة ،مثل بعض املقترحات اإلسرائيلية وااليرانية والروسية،
والـتــي قـ ّـدمــت نفسها كبدائل جغرافية عــن القناة .ويستحق
الرجال الذين ّ
تصدوا لهذه املهمة التهنئة ،فقد أسكتوا أيضًا كل
الحسابات بحجم الخسائر التي وصلت إلى عشرات املليارات
من الدوالرات ،والتي كانت ستتحقق لو طال أمد اإلغالق.
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ُ
والنمل السكران
عل الخرتيت
الج َ
ُ

قطارا صعيد مصر والمسؤول غير المسـؤول

ّ
ٌ ّ
مت ٌ
هم باإلرهاب
حذره قومه ،قوم الخنافس ،من اقتحام أرض نمل سليمان ،وهو نمل
ومحاصر وجائعَّ ،
ّ
الدولية هي إهالك النمل بوسائل الحرب الناعمة مثل
وأن الخطة
ِّ
ُ
عل الخرتيت املغرور كان قد
الحشيش والفتاوى والفن واأللعاب اإللكترونية ،لكن الج ِ
أجمع أمره أن يختال على أرضهم ،فنمل سليمان مستباح َّالدم في كوكب األرض .ال
خوف من النمل الحقير ،هو ُج ٌعل َّ
مدرع أحسن تدريع ،من الظهر والبطن واألجناب،
ُ ٌ
مكر ٌم ً
وهو ّ
دوليا ،وحائز على جوائز عاملية ،هو جعل من العوائل امللكية الذهبية،
ّ
ومسل ٌح بسالح إبادة جماعية كيميائي.
ً
ُ
معبودا ً
يوما ،لبراعته في صناعة كرات الروث العتيدة ،التي قرن الناس
عل
كان الج ِ
ّ
ّ
بينها وبني كرة الشمس املشعة الدافئة ،فعبدوه .لن يجرؤ النمل على التعرض له ،دمه
ٌّ
ملكي ،والناس عادت إلى عبادة الشمس ،نمل سليمان هم عبيد القرن الجديد.
لقد اشتهى لحم النمل الـحــامــض ،وإن اضـطــر إلــى اسـتـخــدام الـســاح الكيميائي،
محرم ً
حذروه َّأن السالح الكيميائي ّ
فسيفعلّ .
دوليا ،فضحك من الطرفة ومن سفاهة
ِّ
قومه ،قد يصدر تقرير شاجب من منظمة العفو الدولية ،ال يصلح للبل باملاء وشربه
ّ
إال بعد خلطه ومزجه بالسكر .أنذروه من غضبة النمل ،علماء اإلناسة يقولون إنه ال
ُيعرف متى يثور هذا النمل وينبعث من رقاده ،فقال لهم َّإن النمل سكران بالحشيش
الذي أبيح بالقوانني الدولية ُ
ً
ساخرا :النمل لم يعد يعرف
وزرع في وادي النمل .قهقه
َ
ّ
أنه نملّ ،إنه ُّ
ً
يظن بعد تناول الحشيش أنه فراش .تقدم وحيد القرن مزدهيا بدروعه،
ومتغطرسا بألوانه التي ّ
ً
تكسرت عليها نصال أشعة الشمس ،صلصت األجراس،
ّ
ودبيبه على األرض كطبول الحرب .زحف
وتهشمت شظايا من ألــوان قــوس قــزح،
ً
ّ
ّ
ُ
فاهتزت األرض
كالدبابة في أرض النمل املقدسة ،عمالقا في أرض األقــزام،
الجعل
ً
ً
تحت سنابكه ،وثار الغبار ،وداس في طريقه نمل كثيرا ،فتطاير النمل في كل مكان،
ـات كالبسكويت ،لكن
مشى حتى بلغ أعـلــى الهضبة .قــرمــش فــي طريقه عــدة نـمـ ٍ
صيحة من إحدى حرائر النمالت ّ
ّ
حام ،احمرت فيه الحدق
حولت الهضبة إلى
ٍ
وطيس ٍ
كالجمر في الليل الحليك.
ً
ّ
هتفت نملة هتافا لم يعرف معناه ولفظه ،وتمنى لو عرف ألفاظ الهتاف ومعانيه.
عندما سمعت النمال الصيحة ،انبعثت من سكرتها ،وقذفت النمال الجنود ،والنمال
ّ
والقنب من أيديهاّ ،
ّ
ّ
وتشممت بخياشيمها
ورددت الهتاف،
الخيالة ،بعيدان الحشيش
رائحة املجد التليد ،ثم تكردست كراديس ،وهجمت على الحشرة ّ
املدرعة الالمعة.
ٌ
انسكبت أرتال من النمل من كل حدب وصوب ،فتدفقت مثل الينابيع ،وفار التنور،
ّ
فضحك ُ
الجعل من غباء النمل ،ولقم الغدد في بطنه بقذائف العطر القاتل ،فرفع درجة
حرارة بطنه ،وراح يخلط مكونات مستودعات بطنه ببعضها ،وأطلق عليهم قذائفه
ً
الكيميائية ،فـ ّ
ـدوى قصف املدافع ،واكتظت الهضبة بالجثث ،لكن طوفانا من النمل
ً
ً
ّ
بالسالسل وموثوقًا باألغالل ،وال يستطيع حراكا ،وقرونه
أغرقه ،ووجد نفسه مقيدا
ّ
قطعت ّ
ومزقت ونزعت ،ولم يعد يستطيع التفكير،
التي كان يتلمس بها طريقه قد
ّ
التحكم بأعضائه ،وهو ّ
مثب ٌت في األرض كأنما بأوتاد وأزراد ،وصار دمية من
وال
خشب .لقد ّ
حولته مناشير أنياب النمل إلى ما يشبه الدودة في شرنقتها .حاول أن
ً
ّ
نمل ً
فدائيا يقتلع صفائح ظهره املعدنية ،ويقرضها
يعد مقذوفة كيميائية ،لكنه وجد
ٌ
ً
قرضا كأنها سنبل محروق.
ً
ً
الجعل ِّ
بدأ ُ
خطأ قاتل .أظلمت السماء ،واعتكر الجو،
أخطأ
أنه
وأدرك
يودع السماء،
ٌ
َّ
فعلم أنه ُحمل برأسه الذي ما يزال فيه ثمالة من روح وفكر ،ودخل وكر النمل ّعلى
ُ
عل املحطمة،
غير ّنعش .في الخارج ،على َّ الهضبة ،كانت جحافل النمل تحمل دروع ُالج ِ
لم يفكر وهو يلفظ دماءه أن هناك من سيدحرج كرات الروث التي ستعبد من بعده.
ِّ
كان الجعل الكاهن يفكر في الهتاف الذي هتفت به تلك النملة ،والذي جعل النمل يثور
َّ
تلك الثورة ،وتمنى لو يعرفه قبل أن يلفظ أنفاسه األخيرة.
ً
َّ
آخر ما رآه هو قرنه الوحيد ،وقد علقت عليه راية النمل املنتصر خفاقة في السماء.

عمر سمير

أحمد عمر

عقب أقل من ساعتني من حــادث التصادم
األليم بني القطارين في سوهاج ،في صعيد
مصر ،في  26الشهر املاضي (مارس /آذار)
خ ــرج وزي ــر ال ـن ـقــل ،ال ـفــريــق كــامــل الــوزيــر،
بـ ـبـ ـي ــان م ـق ـت ـض ــب ي ـس ـت ـب ــق ال ـت ـح ـق ـي ـقــات
الـتــي تجريها الـنـيــابــة الـعــامــة ،ويتصرف
باعتباره اآلمر الناهي ،ويوجه االتهام إلى
مجهولني ش ـ ّـدوا «بلف ال ـطــوارئ» .بعدها
ب ــدق ــائ ــق ،أص ـ ــدرت ال ـن ـيــابــة ال ـعــامــة بـيــانــا
طالبت فيه بالتوقف عــن إص ــدار بيانات
وتـصــريـحــات عــن ال ـحــادث تستبق نتائج
الـتـحـقـيــق .وق ــد غـ ّـيــب ال ــوزي ــر ع ــن املــؤتـمــر
ال ـص ـحــافــي ال ـ ــذي ع ـق ــده رئ ـي ــس الـ ـ ــوزراء،
مصطفى مــدبــولــي ،فــي س ــوه ــاج ،بـعــد أن
كـ ــان ق ــد ووج ـ ــه بــاح ـت ـجــاجــات وه ـتــافــات
غــاضـبــة ومـطــالـبــات مــن األهــالــي برحيله،
بـعــد أن حـضــر إل ــى مــوقــع ال ـح ــادث وســط
لفيف من الشرطة العسكرية .وفي مؤتمره
الصحافي ،راح رئيس الوزراء يتحدث عن
خطط التطوير الهائلة واستحالة التوفيق
بــن عــوامــل األم ــان واسـتـمــراريــة التشغيل
والصيانة والتطوير في وقت متزامن.
فــي الـيــوم الـتــالــي ،وبـعــد أقــل مــن  24ساعة
ع ـل ــى إعـ ـ ــان ال ـح ـص ـي ـلــة األول ـ ـيـ ــة لــوف ـيــات
ح ــادث ســوهــاج ومـصــابـيــه ،أعـلـنــت وزي ــرة
الصحة ،في اجتماع مجلس الــوزراء ،عددا
جــديــدا لـلــوفـيــات أق ــل ،فبينما أعـلـنــت ،في
ال ـي ــوم األول ،أن ـهــم  32شـخـصــا ،ووصـلــت
اإلصابات في نهاية اليوم إلى  185إصابة،
عادت لتعلن وفيات  22حالة مع ثبات عدد
اإلصــابــات ،مــا دعــا بعضهم إلــى «تفسير»

كاريكاتير

األمر ،ساخرين ،بأن أن تكون وزارة الصحة
املصرية تحيي املوتى .ولكن هذا قد يبدو
ـات ن ـش ــرت عـلــى
م ـن ـط ـق ـيــا ،ف ــي ظ ــل مـ ـق ــارن ـ ٍ
م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي ب ــن ح ــادث
اص ـط ــدام جـ ــرار ق ـطــار ب ـحــاجــز ف ــي محطة
رمسيس في القاهرة ،والذي كانت حصيلة
ال ــوف ـي ــات وامل ـص ــاب ــن ف ـيــه أق ــل م ــن ح ــادث
ّ
سوهاج .وبالتالي كانت املطالبات ،مبطنة
وصــريـحــة ،فــي تحميل الــوزيــر مسؤوليته
الـسـ ّيــاسـيــة عـلــى األقـ ــل واالس ـت ـقــالــة ،فيما
ت ـجــنــب رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة أي إش ـ ــارة إلــى
مسؤوليته .وفــي االجـتـمــاع نفسه ،تحدث
ال ــوزي ــر ع ــن إنـ ـج ــازات ال ـ ــوزارة وخـطـطـهــا،
واألرقام الهائلة املرصودة لخطط التطوير،
ويطالب املواطنني بااللتزام بدفع التذاكر،
وض ـبــط الـبــاعــة الـجــائـلــن .وكــأنـهــا ليست
ال ـن ـق ــاط ال ـت ــي ي ـ ّـدع ــى أنـ ـص ــاره أنـ ــه قـضــى
عليها ،وهــو ادعــاء صحيح إلــى حد بعيد،
ف ــإن ـج ــاز ال ــرج ــل األكـ ـب ــر ض ـبــط امل ـخــال ـفــات
وتحصيل الغرامات ومضاعفتها ،حتى لو
أدت إلى أن يلقي املخالف نفسه من القطار
طــاملــا لــم يـمـلــك ثـمــن ال ـتــذكــرة ،كـمــا لــو كــان
املواطن أرخص من هذه التذكرة.
وف ــي مــداخ ـلــةٍ تـلـفــزيــونـيــة ل ــه ،أدلـ ــى كــامــل
ال ــوزي ــر ب ـت ـصــري ـحــات ت ــدي ـن ــه ،ف ـي ـمــا وجــه
أصابع االتـهــام إلــى سائق القطار الخلفي
ال ــذي تــوفــي فــي ال ـح ــادث ،وأب ـعــد كــل تهمة
عــن أي مـســؤولــن أعـلــى ،بــل أعـلــن ،بصوت
مرتفع وبلغة أقرب إلى التهديد ،استعداده
برملان يعلم الجميع كيفية
للمحاسبة أمام
ٍ
ت ـش ـك ـي ـلــه وانـ ـتـ ـخ ــاب ــه ع ـل ــى عـ ــن األجـ ـه ــزة
الـسـيــاديــة .وفــي أثـنــاء ذل ــك ،اعـتــرف الرجل
بأن هناك اتفاقا على االعتماد على مهارة

السائقني وخبراتهم الشخصية فقط ،وترك
الـخـيــار لـهــم فــي تشغيل أو إي ـقــاف أجـهــزة
التحكم األتــومــاتـيـكــي بالسرعة واإليـقــاف
( ،)ATCوأن ـ ــه اض ـط ــر ألخـ ــذ هـ ــذا اإلج ـ ــراء
ت ـحــت ض ـغ ــوط م ــن امل ــواط ـن ــن املـنــزعـجــن
من التأخيرات ،وحتى ال تتعطل الرحالت
وتأخذ وقتا أطــول ،ألن هــذا النظام يبطئ
الحركة تلقائيا في مناطق الصيانة ،وقادر
عـلــى إي ـقــاف الـقـطــار أتــومــاتـيـكـيــا ،وبشكل
فـ ــوري ،ح ــال وص ــول إشـ ــارة إل ـيــه م ــن بــرج
اإلشــارة بوجود قطار متوقف أمامه أو أي
خطر على بعد  600متر ،حتى ولو لم يكن
ٌ
اختيار
السائق فــي كابينة الـقـيــادة ،وهــو
ي ـت ــرت ــب ع ـل ـيــه اح ـت ـم ــال حـ ـ ــدوث م ـث ــل تـلــك
الحوادث.
ّ
ول ــم يـنــس ال ــوزي ــر امل ـص ــري أن ي ــذك ــر بــأن
السكك الحديدية في بلده تعطلت بالكامل
ستة أشـهــر بعد ترتيبات « 3يوليو» في
العام  ،2013بل استدل بها ليبرئ نفسه،
ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره يـ ــراعـ ــي م ـص ــال ــح امل ــواطـ ـن ــن.
والحقيقة أن كل ما يهم الرجل أن الهيئة
ّ
ال تحتمل تعطل إيراداتها مدة مماثلة أو
أقل من أجل التحديث ،وهو الذي يرفض
إصدار اشتراك مجاني أو مخفض لوالدة
شخص من ذوي اإلعاقة ،كما رفض إيقاف
املـتــرو أو فــرض قيود على حركته ،خوفا
على اإلي ــرادات وحــدهــا فــي ظــل الجائحة،
مـتـســائــا بـفـهـلــوة ش ــدي ــدة« :ه ــل فـيــه حد
أص ـي ــب ب ـك ــورون ــا ف ــي امل ـ ـتـ ــرو؟» .واألولـ ــى
أن يسائل إن كــانــت الـحــادثــة فــي سوهاج
وق ـ ـعـ ــت ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ص ـ ـيـ ــانـ ــة ،وملـ ـ ـ ـ ــاذا ال
تتوقف الحركة ألسباب فنية موضوعية،
سيتقبلها معظم املواطنني ،وتوفر وزارة

عماد حجاج

ال ـن ـق ــل بـ ــدائـ ــل ،م ـث ـل ـمــا أوق ـف ـت ـه ــا ل ـظ ــروف
سياسية بحتة؟
لم يكد ينتهي اليوم األول للحادثة ،حتى
ٌ
ّ
حمالت إليكترونية تنطلق تحت
استجدت
مسميات عــدة ،ما توفر للوزير الحالي من
إمكانات وتمويل واعتمادات مالية لم يتوفر
لــوزيــر آخ ــر مــن ق ـبــل ،ورب ـمــا لــن تـتــوفــر 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
ت ـت ـكـ ّـرر ه ــذه الـ ـح ــوادث وت ـت ــزاي ــد وتـيــرتـهــا
وضـ ـح ــاي ــاه ــا؟ فـ ــي ال ـ ـيـ ــوم ن ـف ـس ــه ُو ّجـ ـه ــت
ات ـهــامــات مــن أن ـصــار ال ــوزي ــر و«املــواط ـنــن
الشرفاء» إلى الشاب الذي قدم بثا حيا من

دالل البزري

عبد الحكيم حيدر

في فلسفة «دبّر حالك»
حلمي األسمر

(ُ )1
ُي ـ ــروى أن زع ـي ـمــا عــرب ـيــا أخ ـب ــر ب ــأن أحــد
وزرائ ــه مــات ولــم يترك مــاال ألوالده ،فقال
لـهــم :أرسـلــوا إليهم مــا يكفيهم ،يـبــدو ٌأنه
«مــا ّ
دبــر حــالــه»!  ..هــذه «الـطــرفــة» تكثيف
ٌ
ّ
بليغ لسياسة «دب ــر حــالــك» الـتــي تهيمن
ع ـلــى م ـج ـمــل ب ــادن ــا ال ـع ــرب ـي ــة ،ف ــ«تــدب ـيــر
الحال» هنا هو بمثابة قانون الالقانون،
حـ ـي ــث ي ـس ـت ـخ ــدم امل ـ ـس ـ ــؤول ق ـ ــدرات ـ ــه فــي
ـال،
«ال ـتــدب ـيــر» لـجـمــع م ــا يـسـتـطـيــع م ــن م ـ ٌ
اغتناما لفرصة املسؤولية ،وهي سياسة
ٌ
ّ
ومتسامح معها على أعلى ّمستوى،
مقرة
بــل أصبحت «ثيمة» ســاخــرة تــؤشــر على
مدى «سيولة» الدولة العربية املعاصرة،
وهالمية القوانني.
()2
إحــدى أبشع مظاهر سياسة ّ
«دبــر حالك»
األكـثــر إيــامــا ،حــن يتصل مـســؤول كبير
بــوزيــره شــاكـيــا لــه مــن ثـقــل ال ـعــبء الــواقــع
على كاهله ،فيقول له الــوزيــرّ :
دبــر حالك.
 ..وتلك ليست حكاية مفترضة ،بل وقعت
فعال في األردن ،فقد قال مدير مستشفيات
ال ـب ـش ـي ــر ،أكـ ـب ــر م ـس ـت ـش ـفــى ح ـك ــوم ــي فــي
الـبــاد ،محمود زريـقــات ،إنــه كــان يشتكي
ل ـ ــوزي ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة األس ـ ـب ـ ــق سـ ـع ــد ج ــاب ــر
م ــن االك ـت ـظ ــاظ وعـ ــدم ت ــوف ــر أس ـ ـ ّـرة كــافـيــة
للمرضى في املستشفى؛ فكان الوزير يرد
عليه بالقول ّ
«دبر حالك» .وقد جاء حديث
زريقات تعليقا على انتشار صور متداولة
عـلــى مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي آن ــذاك
تظهر اكتظاظا للمرضى داخ ــل «ط ــوارئ
ال ـب ـش ـيــر» :وقـ ــال حـيـنـهــا إن «امل ـش ـك ـلــة أن
م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـبـ ـشـ ـي ــر يـ ـع ــال ــج ك ـ ــل ش ـ ــيء،
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

مروان البرغوثي
رئيسًا لفلسطين
داخ ــل الـقـطــار ،طالبا استغاثة املسؤولني،
وس ــرع ــة إرس ـ ــال اإلسـ ـع ــاف وفـ ــرق اإلن ـق ــاذ،
وهــو في صدمة وذهــول من هــول الحادثة،
كـ ــان ال ـل ــه ف ــي ع ــون ــه وع ـ ــون م ــن عــايـنــوهــا
جميعا ،ورحــم شهداءها .وصلت الحماقة
بهؤالء إلــى اتهامه بأنه إرهــابــي وتكفيري
وإخــوانــي ،ملـجـ ّـرد تلقف قناة الجزيرة هذا
الفيديو الــذي بثه .والحقيقة أنــه لــوال هذا
الـبــث لربما تــأخــرت فــرق اإلنـقــاذ واألهــالــي
في الــوصــول إلــى موقع الـحــادث وإنـقــاذ ما
يمكن إنقاذه ،ولكانت الحكومة برمتها في
أزمة أشد ،وموقف أكثر إحراجا.
وبينما ح ـ ّـدث املـصــريــن الــرئـيــس ورئـيــس
الــوزراء والوزير وأصحاب الحملة املدافعة
ع ـنــه ع ــن أه ـم ـيــة م ــا ي ـق ــوم ب ــه م ــن ت ـطــويــر،
وأن هــذه ال ـحــوادث واردة فــي أثـنــاء عملية
التطوير ،وأنها تحدث في كل بــاد الدنيا،
فـ ــإن املـ ـف ــارق ــة أن أن ـظ ـمــة اإلشـ ـ ـ ــارة وأب ـ ــراج
املراقبة فــي املنطقة التي وقــع بها الحادث
ه ــي م ـط ــورة بــال ـكــامــل م ـنــذ ش ـه ــور .ووف ـقــا
ل ـت ـصــري ـحــات ال ـ ــوزي ـ ــر ،ف ـ ــإن ب ـ ــرج اإلشـ ـ ــارة
ف ــي طـهـطــا ت ــم ت ـط ــوي ــره وتـشـغـيـلــه ف ــي 20
ديـسـمـبــر /ك ــان ــون األول امل ــاض ــي ،ويحقق
أعلى معدالت األمان ،وفقا للوزير نفسه ،عن
طريق شركة «تــالـيــس» اإلسبانية العاملية
بنظام إلكتروني حديث ( ،)EISوالذي يحقق
أعلى معدالت األمان ،والحاصل على شهادة
« ،»SIL4وسبقه دخول برج املراغة الخدمة
في  8سبتمير /أيلول  .2020وبالتالي ،إما
أن ي ـقــول إن ال ـشــركــة ل ــم تـقــم بعملها على
الوجه الصحيح ،واألنظمة ال تشتغل ،وهنا
نصبح أم ــام فـســاد كبير فــي هــذه الصفقة،
ويـ ـج ــب م ـح ــاس ـب ــة ك ــام ــل ال ـ ــوزي ـ ــر ،وي ـحــق

ألهــالــي الـضـحــايــا أن يــرفـعــوا قـضــايــا على
هذه الشركة .وعندما يقول إنه أمر بتعطيل
نظام اإلش ــارات وتشغيل األمــور بالفهلوة،
لكي ينجز بقية عملية التطوير والتحديث
ّ
يتحدث عنها ،ويعير املواطنني بها،
التي
مــع العلم بمخاطر حــدوث ح ــوادث مــن هذا
النوع ،فإنه هنا مسؤول مسؤولية جنائية
وسياسية مباشرة عن هذا الحادث .املفارقة
األخرى أن كاميرات أحد املحال وثقت فيديو
ل ـل ـحــادث ،وك ــان الـقـطــار األول يـتـحـ ّـرك فيه
ببطء ،ما يعني خطأ كالم الوزير عن أنه كان
متوقفا في أثناء االصطدام على األقل.
ب ــالـ ـت ــأكـ ـي ــد ،مـ ــن ش ـ ـ ـ ـ ّـدوا فـ ــرامـ ــل ال ـ ـطـ ــوارئ
مجهولون ،وسيظلون كذلك في كل حادث،
ألن الهيئة القومية لسكك حــديــد مصر ال
تـكـلــف نـفـسـهــا أن تـ ــدرج ن ـظــامــا لـلـمــراقـبــة
الــدق ـي ـقــة واآلنـ ـي ــة ل ـل ـق ـط ــارات بــال ـكــام ـيــرات
ف ــي ك ــل عــربــات ـهــا ،مــرتـبــط بـغــرفــة عمليات
مركزية ،تساعد في تجنيب الهيئة مثل تلك
الحوادث ،وتجنب املواطنني حوادث السرقة
ّ
والتحرش واملـشــاجــرات املتكررة .وإذا كان
ه ــؤالء مجهولني ،فمن هــم الــذيــن يتخذون
ـرارات بأولوية االستثمار في «مونوريل
قـ
ٍ
العاصمة» ،والخطوط السريعة ال تخدم إال
أقل من  %1من الشعب املصري ،هم أصحاب
الشاليهات والفيالت والشقق الفاخرة في
العني السخنة والعاصمة اإلدارية الجديدة
والعلمني الجديدة ،من دون التعجيل بإنهاء
تحديث نظم اإلشــارة أو إنهاء االزدواجــات
املطلوبة للخطوط القديمة .ومن ّ
يحددون
أول ــوي ــات الـسـيــاســات واإلن ـف ــاق بـعـيــدا عن
أولويات املواطنني معلومون بالضرورة.
(كاتب مصري)

نوال السعداوي
ٌ
أيقونة ضحية شهرتها

أحمد موسى
وخطورة استعباطه
رفــع حالة االسـتـعــداد الشعبي والتعبوي ،والنخبوي أيـضــا ،للقتال فــي ليبيا من
شهور ،ثم عودة العالقات مع طرابلس ،وأحمد موسى بالطبع على رأس املقاتلني
والفرحني بالتصالح .الحظ أن االستعدادات للقتال ال تقترب ،من بعيد أو قريب،
ٌ
ٌ
صمت مدهش بالطبع
من سد النهضة أبدا ،ال شعبيا وال تعبويا وال نخبويا ،وهذا
ّ
وشبه متفق عليه .ولكن مــن يومني يتم تــرويــج معركة ضخمة جــدا بكل املدافع
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 يـعــرف ،وخـصــوصــا إذا وصـلــت القضية إلــى الـقـضــاء ،بعد بـيــان ن ــاري 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،
ّ
بعد أي معركة في الخارج «بكف» ،في أميركا ،أو أي بلد ،ضاحكا ،وكــأن شيئا لم
ّ
يكن ،فمليون جنيه في الشهر «وكــف على القفا» ال يعكران صفو النيل أبــدا ،وال
صفو أحمد ،وال ماليينه وال فيالته السبع على حد تعبير مرتضى «صديقه في
مدافعه من تحت خيمة سلطة،
أيــام البطيخ» ،فهل سيواصل أحمد موسى إطــاق
ً
تضحك وتموت من الضحك في قصورها األربعني ،تاركة الشعب يأكل في بعضه،
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
جماهير مصر املغلوبة على أمرها ،فهل سيستمر هذا األمــر املضحك والسخيف
سنوات 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
إبراهيم ،وال سامية األتربي ،وال حتى سمير صبري ،سوى وجه أحمد موسى،
وعليكم أن تتآلفوا معه وتشكروا الله ،فقد انتهى زمن فاتن حمامة وعمر الشريف
ّ
إلى غير رجعة ،وتلك كانت أيام «تدلعت» فيها الشعوب كثيرا ،وبعدها قامت بثورة،
ولن نرحمكم إال بأحمد موسى أو نشأت الديهي في األعياد وما بني الحصص،
ّ
فهل أعطت السلطة ،وهذا ما نتمناه ،الضوء األخضر للدكتور أيمن منصور ندا،
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،
يـســوق إلـيـهــم الـنـكــد مــن كــل ح ــدب وص ــوب ،مـثــل قـطــار الصعيد وع ـمــارة 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؟
كلها أمــور أصبحت مطروحة للبحث في مكتب وزيــر اإلعــام الــذي يعمل في
سيراليون ،أو مدينة اإلنتاج ،أو حتى كرم جبر الذي يعمل عند أحمد شعبان أو
ّ
بمخصصات وزير ،بشرط أن يفرغوا
أي أحد ،أو حتى عودة مكرم محمد أحمد
له الدور الثامن كله ملمارسه مهامه .املهم أن يزيحوا عن الناس وجه أحمد موسى،
ويوفروا على أنفسهم مصاريف محاكمة دكتور نــدا ،وجهود املحامي سمير
صبري ،فال أرقــد له جنبا أبــدا ،من أجــل العزيزة على الجميع ،مصر أم الدنيا
ّ
وصرة العالم أجمع.

هيئة سكك حديد
مصر ال تكلف نفسها
أن تدرج نظامًا
للمراقبة الدقيقة
للقطارات بالكاميرات
في عرباتها

يستمع إل ــى كــامــي ح ــول ذل ــك» .وق ــال إن
سبب االكتظاظ أننا لم ننتقل إلى املبنى
الـجــديــد ،مــردفــا« :فــوجـئــت بـقــرار الدكتور
سـعــد جــابــر بتحويل مستشفى البشير،
فــي يــوم وليلة ،ليكون مخصصا ملرضى
كورونا»! وقد أثارت قصة ّ
«دبر حالك» هذه
فــي حينها مــواقــع الـتــواصــل االجتماعي،
ودف ـعــت الـنـشـطــاء إل ــى إط ــاق وس ــم «دبــر
حالك» على «تويتر» ،ليكون الوسم األكثر
ّ
تصدرا في الحسابات األردنية.
وف ـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ن ـف ـس ــه ،خ ـص ــص ال ــزم ـي ــل
الكاتب أحمد حسن الزعبي ،في برنامجه
على تلفزيون الـعــربــي« ،مــن ســف بلدي»،
حلقة خاصة عن سياسة ّ
«دبر حالك» التي
تنتهجها الحكومة األردنية لحل القضايا
املـلـ ّـحــة .وسـخــر مــن ع ــدم ات ـخــاذ الحكومة
اإلجـ ـ ــراءات ال ــازم ــة ،وع ــدم تـحـ ّـركـهــا أمــام
انـهـيــار قـطــاعــات اقـتـصــاديــة عــديــدة توفر
مواطن شغل لعشرات اآلالف ،إثر املشكالت
التي ّ
فجرتها جائحة كورونا.
()3
يدبر تدبيرا لغةّ :
دبر ّ
ّ
تأمل في أدبار األمور
وعواقبها ،ثم استعمل في كل تأمل .سواء
أكـ ــان ن ـظ ـرًا ف ــي حـقـيـقــة ال ـش ــيء وأج ــزائ ــه،
أم فــي ســواب ـقــه وأس ـبــابــه ،أم فــي لــواحـقــه
وأعقابه .ومنه «أفال ّ
يتدبرون القرآن» (،82
ّ
النساء) ،أي يتأملون معانيه ويتبصرون
مــا فـيــه .أمــا ّ
«دب ــر حــالــك» فلها شــأن آخــر،
فهي عـبــارة تسمعها حــن تتعقد األمــور،
أو ب ــاألح ــرى حــن يـتــم تعقيد األمـ ــور في
وجهك .وفي حال استسلمت لها ،وأيقنت
أنه ليس ّ
ثمة من تدبير ،فستكون خسرت
كثيرا .أما إذا أنعمت النظر وبدأت بتدبير
األمــر ،حسبما تقتضيه الحكمة ،والبحث
عــن م ـخــارج وخ ـي ــارات ،فستجد أن هناك
جــدوى فعال ،وأن لكل معضلة حال ،ولكل
تعقيد تدبيرا.
ّ
دب ـ ــر ح ــال ــك ،ع ـلــى م ـس ـتــوى األف ـ ـ ـ ــراد ،كـمــا
هــي على مستوى ال ــدول .وفــي داخ ــل هذا

دبّر حالك نداء أزلي،
وكوني ،ربما يصلح
أن يكون شعارًا ذهبيًا
لكل األزمان واألماكن

التعبير يكمن عــالــم مــن التفاصيل ،فهو
يعني ،ضمن ما يعني ،أننا ُمجبرون على
الـتـعــامــل مــع عــالـ ٍـم ال يـعـتــرف إال بــالـقــوي،
وم ــن يـسـتـطـيــع ب ــذراع ــه وحـكـمـتــه وعـقـلــه
أن «ي ـ ّ
ـدبــر حــالــه» كـمــا يـعـنــي ،لــأســف ،أن
ث ـمــة غ ـيــابــا ش ـبــه كــامــل لـلـتـكــافــؤ وال ـعــدل
واإلنـصــاف ،وأن النصوص والتعليمات،
في كل مكان وأي مكان ،لم توضع إال لكي
ُ
تطبق على من ال يستطيع «تدبير حاله».
أمــا مــن يستطيع ،فتنفتح أمــامــه األب ــواب
املغلقة ،سواء كنا في يوم عطلة رسمية أو
ليال أو نهارا.
ّ
دبر حالك ،في املطلق ،نداء أزلــي ،وكوني،
ربـمــا يصلح أن يـكــون شـعــارا ذهبيا لكل
األزم ـ ــان واألمـ ــاكـ ــن ،وال ـ ـظـ ــروف .وحـيـنـمــا
يغيب تـســود الــدنـيــا وال يـتــم ش ــيء .ومــن
ٌ
اشتقاقات ذات صلة،
رحم املصطلح هناك
مـثــل «ك ــل شــي ب ـيـ ّ
ـدبــر» ،و«م ــا فــي شــي ما
ّ
ّ
ب ـي ـ ّ
و«دب ــره ــا ي ــا زمل ـ ــة» ،أو «دب ــره ــا
ـدب ــر»،
ّ
بمعرفتك» .وبقليل مــن التمعن ،تكتشف
أنــه ال يوجد مــا ال ُيمكن تدبيره ،فكم من
قضايا عصية على التدبير تم تدبيرها،
بالطول أو بالعرض ،و«ما بتروح إال على
يدبر حاله»ّ ،
اللي ما بعرف ّ
فدبر حالك!
(كاتب من األردن)

ف ــي أوائ ـ ـ ــل ال ـس ـب ـع ـي ـن ـيــات ،ن ـس ـمــع ب ـن ــوال
النشر في
السعداوي ،وبكتابها املمنوع من
َّ
فنترقبه،
مصر ،وعنوانه «املرأة والجنس»،
وي ـ ـصـ ــدر أخـ ـ ـيـ ـ ـرًا .كـ ـت ــاب م ـت ـف ـ ّـج ــر تـ ـم ـ ّـردًا
حي ،ميدانيّ ،
ومعرفة .كتاب ّ
مادته قصص
ّ َ
يتطبنب عند الدكتورة السعداوي.
اللواتي
ّ
وكـ ـلـ ـه ــا تـ ـتـ ـع ــل ــق ب ـح ـي ــات ـه ــن ال ـج ـن ـس ـي ــة.
بتجارب حقيقية تكشف تابوهات ُ
العذرية
ـان مسكوتًا
وال ـخ ـت ــان ،وج ــوان ــب أخ ــرى ك ـ ّ
عنها في تلك السنوات .وال يتفقه بها إال
مغرق في التفاصيل
الشيوخ ،ولهم تــراث
ِ
ح ـ ــول املـ ـمـ ـن ــوع واملـ ـحـ ـم ــود واملـ ـ ـك ـ ــروه فــي
الحياة الجنسية ْ
للمسلمات .وبعد سنوات
قليلة ،يقوم أنور السادات بمبادرة ،سوف
تـسـ َّـجــل ف ــي س ـيــرة نـ ــوال ال ـس ـع ــداوي :قبل
اغتياله بشهر ،يأمر باعتقال  1500مواطن
مصري ،تغلب عليهم امليول اإلسالمية .من
بينهم  53مثقفا وصحافيا ينتمون إلى
أحزاب اليسار ،والسعداوي منهم .والسبب
مـعــارضــة ه ــؤالء املــواطـنــن اتفاقية كامب
داف ـيــد .وفــي وقــت الح ــق ،فــي عهد حسني
مباركّ ،
تتعرض السعداوي لحمالت تشهير
ودع ــاوى ْ
حسبة .ودائـمــا بعد تصريحات
مكررة ،مثيرة للجدلّ ،
نارية لهاّ ،
تمر على
شاشات التلفزة ،يشاهدها املاليني .فتزيد
«ح ـم ــات ال ـت ـضــامــن» مـعـهــا وض ــد الـتـيــار
السلفي اإلســامــي ،مــا يكسبها مــزيــدا من
الشهرة خارج مصر.
هـكــذا ،ص ــارت ن ــوال الـسـعــداوي شخصية
عاملية ،تهتم بها املؤسسات والجمعيات
الـ ـغ ــربـ ـي ــة الـ ـنـ ـس ــوي ــة .ت ـع ـت ـب ــره ــا ضـحـيــة
ّ
«ت ـخ ــل ــف» مـجـتـمـعـهــا .فـتـسـتـضـيـفـهــا في
جــام ـعــات ـهــا ،وم ـك ـت ـبــات ـهــا ،وت ـط ـلــب منها
ّ
ال ـت ـك ــل ــم ب ـ ـشـ ــؤون املـ ـ ـ ــرأة املـ ـص ــري ــة .وب ــن
رحـلــةٍ وأخ ــرى ،أو ن ــدوة ،أو مؤتمر وآخــر،
ـات لكتبها إل ــى ك ــذا لـغــة أجنبية،
وتــرج ـمـ ٍ
ـاورات ف ــي ص ــال ــون ــات ك ـتــب غــربـيــة
وم ـ ـحـ ـ
ٍ
ومقابالت على شاشات
العربية،
وبعض
ٍ
ُ
مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وج ـ ــوائ ـ ــز رف ـ ـي ـ ـع ـ ــة ...طـ ـ ِّـوبـ ــت
الـ ـسـ ـع ــداوي م ـنــاض ـلــة ون ـس ــوي ــة وم ـف ـكــرة
وأدي ـب ــة ،صــاحـبــة ع ـشــرات ال ــرواي ــات (لها
ّ
حلقت في ُ
العال...
خمسون كتابا) .هكذا
وه ـ ــذا ال ـت ـح ـل ـيــق بـ ــالـ ــذات ،وم ـن ــذ بــداي ـتــه،
أضاع أصل الكتاب األول «املرأة والجنس»،
وراحـ ــت ال ـس ـعــداوي تـكـتــب ثــم تـكـتــب ..في
ُ
البدء ،تابعتها ،مع كتبها الثالثة الالحقة:
«الرجل والجنس» ،و«األنـثــى هي األصــل»
و«الــوجــه ال ـعــاري لـلـمــرأة الـعــربـيــة» .ولكن
هـ ــذه ال ـك ـتــب ك ــان ــت تـلـخـيـصــا أو ن ـقــا أو
ن ـس ـخــا مل ــا ص ـ ــدر م ــن ال ـف ـك ــر الـ ـغ ــرب ــي مــن
ُ
ّ
حاولت بعد
تخص تحرير النساء.
أدبيات
ٍ
ذلك قــراءة بعض كتبها «األدبـيــة» ،فكانت
روايــات تبسيطية« ،أيديولوجية» ،فاقدة
للجاذبية .مــاذا حصل لـنــوال السعداوي
بعد النجاح الباهر وتطويبها شخصية
مناضلة ونسوية؟ إنها دخلت في اإلطار-
ال ـف ــخ الـ ــذي ت ـفــرضــه ال ـش ـهــرة ع ـلــى بعض
أصـحــاب الطبائع النرجسية ال ـح ـ ّـادة .أي
أنها ،أي الشهرة ،توقف نموهم اإلبداعي،
أو الـفـكــريّ .
تجمده فــي لحظة انتصاراته
األولـ ــى ال ـتــي عـشـقـهــا هـ ــؤالء مـنــذ الـنـظــرة
األول ــى .و«االن ـت ـصــار» هنا ليس بالكتاب
وح ـس ــب ،وإن ـم ــا أي ـضــا بــإكـلـيــل الـيـســاريــة
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ّ
الـنـضــالـيــة .مـنــاضـلــة وم ـف ــك ــرة .وف ــي هــذا
ّ
اإلط ـ ـ ـ ــار الـ ـضـ ـي ــق  -الـ ـ ــواسـ ـ ــع ،لـ ــم ت ـت ـ َمــكــن
الـ ـسـ ـع ــداوي م ــن م ـتــاب ـعــة رسـ ــم طــريــقـيـهــا
االث ـ ـنـ ــن :ال ـف ـك ــري والـ ـنـ ـض ــال ــي .بــالـنـسـبــة
َ
للفكر ،فاتها ما طرأ على املجتمع املصري،
كغيره من املجتمعات العربية .دخلت عليه
«الهيمنة الـثـقــافـيــة» اإلســامـيــة (باملعنى
الغرامشي للكلمة ،أي «هيمنة طوعية»).
الهيمنة
وم ــن أش ـك ــال ال ـت ـعــايــش م ــع ه ــذه
ٌ
ٌ
شخصيات إسالمية
ومقاومتها ،خرجت
ّ
ن ـســائ ـيــة ال ت ـق ــل ط ـغ ـيــانــا ع ــن ال ـس ـع ــداوي
(صافيناز كــاظــم) ،وظــواهــر فكرية نسوية
ج ــدي ــدة (م ـج ـم ــوع ــة «امل ـ ـ ـ ــرأة والـ ـ ــذاكـ ـ ــرة»)،
ّ
(محجبات ولكن
ومعان جديدة للحجاب
ع ـ ـصـ ــريـ ــات) ،وعـ ـن ــاوي ــن أخ ـ ـ ــرى ل ـل ـن ـضــال
ّ
(التحرش الجنسي) وأطــر فكرية
النسوي
جـ ــديـ ــدة ل ـل ـم ـس ــأل ــة الـ ـنـ ـس ــوي ــة (ال ـن ـس ــوي ــة
تسترشد بالشعارات
اإلسالمية) ...وكلها ال
ً
التي باتت الـسـعــدواي معروفة بها .وكــأن
ثـ ـ ّـمـ ــة ه ـ ــوة بـ ــن الـ ـنـ ـس ــوي ــات املـ ـص ــري ــات،
م ـح ـ ّـج ـب ــات أو س ـ ــاف ـ ــرات ،وب ـ ــن أعـظـمـهــن
ش ـخ ـص ـيــة ،وأك ـث ــره ــن «ع ــاملـ ـي ــة» .هـ ــن ،مــن
جهتهنّ ،
يطورن معاني الحقوق النسائية
تبعًا لتفاصيل امل ـيــدان املـصــري وم ــوارده.
فعلت السعداوي في كتابها األول .فيما
كما ْ
من ّ
كبة اآلن على إطــاق شعارات حول
هي
العذرية ،امليراث ،الحجاب ،الختان  ..إلخ...
في اإلســام ،تعيش على ْ
وقع ْتكرارها .فال
ُ َ
تثير غير الجدل الصاخب واملغلق.
أم ــا الـطــريــق «الـنـضــالــي» لفكر الـسـعــداوي
ف ـي ـع ـيــدنــا إلـ ــى ظـ ــاهـ ــر ٍة ،ي ـم ـكــن تـسـمـيـتـهــا
«الـلـحـظــة الـتــاريـخـيــة فــي ح ـيــاة مـنــاضــل»:
عندما يبلغ املجد بدخوله إلــى السجن أو
مــواجـهـتــه الـشـجــاعــة لـلـحــاكــم .وك ــل الــذيــن
عاشوا تلك «اللحظة» بقوا على قيد الحياة.
وإال ما كانوا استمتعوا بهاّ ،
وحولوها إلى
«رص ـيــد م ـع ـنــوي» ،أو «رأس م ــال رم ــزي»،
يسبقهم اسمهم به ،حيث ما جالوا .وذلك
ّ
استمروا
كله يمكن أن يحصل لهم ،ســواء
بـ ــ«الـ ـنـ ـض ــال» ،أو ل ــم ي ـس ـت ـم ـ ّـروا .ف ـمــن بني
زمـ ــاء ال ـس ـع ــدواي ال ـي ـســاريــن ال ـخــارجــن
مــن الـسـجــن شـخـصـيــات الـتـحـقــت بأجهزة
ال ــدول ــة ،وبـلـغــت أرفـعـهــا ،ف ـصــارت «الــوجــه
املـتـنـ ّـور» للنظام :الـيـســاري القديم املــوالــي
للسلطة ،الذي ال بد أن ْ
يجلب خيرًا لألمة.. .
نــأتــي ُ ْإلــى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وق ـ ــد أش ـ ِـبـ ـع ــت الـ ـسـ ـع ــداوي ذم ـ ــا ْوه ـج ــاء
ً
ع ـلــى مــوقـفـهــا اإلي ـج ــاب ــي م ـنــه .خ ــذ م ـثــا،
ومـ ــن ب ـي ـئــة ن ـس ــاء م ـث ـق ـفــات :ف ــي ف ـبــرايــر/
ش ـبــاط م ــن ال ـع ــام  ،2016كـتـبــت ال ـشــاعــرة
ّ
تحتج
امل ـصــريــة فــاطـمــة ن ــاع ــوت بــوس ـتــا،
ف ـي ــه ،بــأس ـلــوب ش ـع ــري رق ـي ــق ،ع ـلــى ذبــح
األض ـ ــاح ـ ــي فـ ــي الـ ـعـ ـي ــد الـ ـكـ ـبـ ـي ــر .ف ـي ـكــون
عقابها ،بقرار من محكمة جنح الخليفة،
السجن ثالث سنوات وغرامة عشرين ألف
جنيه .بعدها ،انطلقت حملة التضامن مع
ال ـشــاعـ ًـرة .ال نـعــرف إذا كــانــت الـسـعــداوي
ّ
مشتركة بهذه الحملة .ولكن املؤكد أنها،
بعد شهر من الحكم الصادر على الشاعرة
ف ــاطـ ـم ــة نـ ـ ــاعـ ـ ــوت ،كـ ــانـ ــت عـ ـل ــى ال ـش ــاش ــة
الـصـغـيــرة تـمـتــدح الـسـيـســي ،تــدافــع عنه،
وتـقــول إنــه أفضل مــن مـبــارك وال ـســادات ..
إل ــخ .وه ــذه ليست ســوى مـفــارقــة ظاهرية
َ
تحاسب شاعرة على كالمها الرقيق
بــأن
عــن طـقــس دي ـنــي ،فيما تبقى الـسـعــداوي

حرصت على أن تبقى
قدمت نفسها
كما ّ
في ع ّز طلعتها
وبداية شهرتها.
بكتاباتها وشعاراتها،
كما بنضاليتها

ً
ط ـل ـي ـق ــة ب ـش ـع ــارات ـه ــا االسـ ـتـ ـف ــزازي ــة ضــد
الــديــن وطـقــوســه .ومــوقــف الـسـعــداوي من
الـسـيـســي مــرتـبــط بـعـمــق الـتـفـكـيــر لــديـهــا،
ولــدى يساريني مصريني عديدين ،فعلى
الــرغــم مــن اسـتـبــداديــة السيسي وسهولة
ْ
رمـيــه املــواطـنــن فــي الـسـجــون وإخفائهم،
ـداد تفوق التي اختبرها املصريون
وبــأعـ ٍ
أيام مبارك ،ناهيك عن أوامره بقتل أعضاء
جماعة اإلخوان املسلمني ،جماعة وأفرادا،
َ
فــي الــفــا أو فــي ال ـس ـجــن ،عـلــى الــرغــم من
ه ــذا كـلــه ،ال ـس ـعــداوي واق ـفــة مـعــه ،تمنحه
من رصيدها الفكري والنضالي ْ«العاملي»
دعمًا معنويًا يحتاج إليه في املقتلة .هو
ال ــذي ال يختلف عــن «الــرؤس ــاء املؤمنني»
م ــن أس ــاف ــه ف ــي م ـغــازلــة الـفـكــر اإلخ ــوان ــي
ومحاربتهم أمنيًا .وتبدو السعداوي هنا
كـمــن «يـكـ ّـبــر» عقله صــونــا «لــأولــويــات»،
فالثنائية «عسكر وإخ ــوان» مــا زال ــت في
دائ ـ ــرة الـ ـص ــراع ،وامل ـص ــري ــون مـنـقـسـمــون
حـ ــول ـ ـهـ ــا .وال ـ ـ ـس ـ ـ ـعـ ـ ــداوي مـ ـث ــل ي ـس ــاري ــن
مـ ـص ــري ــن ت ـق ـل ـي ــدي ــن عـ ــديـ ــديـ ــن ،ت ـخ ـتــار
العسكر ،تفضلهم على اإلخ ــوان .العسكر
أكثر «حداثة» منهم.
ال عـجــب ســاعـتـهــا أن تـتـكـلــم ال ـس ـعــداوي،
ّ
اليسارية ،مثلما يتكلم أي ممانع عندنا
حول الثورات .والفرق أنها لم تعتمد على
تقارير ،بــل رأت املــوضــوع «بــأم عينيها».
رأت هيالري كلينتون في امليدان ،في أثناء
َ
الـثــورة« ،تـحــث املتظاهرين على انتخاب
اإلخـ ـ ــوان املـسـلـمــن وال ـس ـل ـف ـيــن» ...وه ــذه
رواية تناظر تلك الصادرة عن بشار األسد
أو حسن نصر الله أو ذبابهما اإللكتروني:
املطالبني بإسقاط نظامهم تلقوا
إن الثوار
ِ
اإلرشادات واألموال من السفارة األميركية
دعمًا لإلرهاب اإلسالمي.
حــرصــت ن ــوال ال ـس ـع ــداوي عـلــى أن تبقى
ّ
كما قدمت نفسها في عز طلعتها وبداية
ش ـهــرت ـهــا .بـكـتــابــاتـهــا وش ـع ــارات ـه ــا ،كما
ّ
التطور .ونالت،
بنضاليتها ،فتوقفت عن
فــي ه ــذه األث ـن ــاء ،مــن ال ــذي ــوع مــا أدخـلـهــا
فــي أتــونــه .إذ رس ــم الــذيــوع ح ــول وجهها
ّ
فتجمد
إطارًا ،ال يمكن أن يكون غير ثابت،
الــوجــه ،الــذي بقي على تعبيراته األول ــى،
ت ـحـ ُـرث صاحبته فـيــه ب ـمــواد الـتــأكـيــد ،ثم
إع ــادة الـتــأكـيــدْ ،عـلــى جــدارتـهــا بالشهرة.
وهذه تجربة ال تنفرد بها السعداوي ،وال
العرب وحدهم ،بل تكاد تكون عاملية.
(كاتبة لبنانية)

ياسر أبو هاللة

ً
ّ
تشكل االنتخابات الفلسطينية فرصة لتذكير العالم بالقضية الفلسطينية ،ليس
سلطة تواجه أزمــة مالية ومشكالت حدودية ،بل باعتبارها
باعتبارها قضية
ٍ
املأساة الوحيدة الباقية من مخلفات حقبة االستعمار ،وأن ما سميت «عملية
سالم» منذ ثالثة عقود ليست أكثر من عمليات تجميل لوجه االحتالل القبيح،
ولداعميه الذين ال يقلون عنه قبحا.
ّ
يـشــكــل تــرشـيــح م ـ ــروان ال ـبــرغــوثــي لـلــرئــاســة فـ ٌـرصــة مـثـ ٌـالـيــة لـتـقــديــم القضية
الفلسطينية بشكل محترم للعالم ،وهو شخصية مناضلة تحظى بثقة الشارع
الفلسطيني ،ولديها قبول دولي أيضا ،فهو من حركة فتح التي مثلت الشريك
الحقيقي في «عملية السالم» ،بخالف أسرى حركة حماس الذين ّ
يعبرون 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
ّ
فقط تبنيه ودعمه ،وهو يعبر عن الشباب الفلسطيني الذي يمثل أكثرية الشعب
الفلسطيني ،وهــو ليس ّ
ملوثا مثل محمد دح ــان ،الــذي ارتـبــط اسمه بتمرير
صفقة القرن والتآمر على القيادات الفلسطينية التاريخية ،أبو عمار أوال وأبو
ّ
متورط بالدم الفلسطيني الذي ال يمحى بـ«املصالحات
مازن ثانيا ،وفوق ذلك،
العشائرية « البائسة التي رضيت بها «حماس».
ّ
يسجل 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
وعود ال تتحقق وتنسيق أمني ال يتوقف .صمد أبو
الدائمة ،ولم يتبق منه غير
ٍ
ّ
مازن في وجه كوشنر وترامب ومن وراءهما من أعراب ،لكنه لم يجرؤ على تبني
خيار االنتفاضة أو املقاومة ،وغاية مناه اليوم هي عودة «عملية» السالم ،وتشغيل
الفرقة املوسيقية في مبنى املقاطعة ،وإخــراج السجاد األحمر من املستودعات
مغلق مع ماجد فرج،
بلقاء
الستقبال كبار الوفود الرسمية الذين تنتهي حفلتهم ٍ
ٍ
املطبق في أوسلو ،وهو التنسيق األمني.
املسؤول عن البند الوحيد
ٌ ُ
انـتـخــاب أبــو م ــازن الـيــوم إهــانــة لــه تـظـهــره بمظهر طفل صغير يحتكر الـ ّـدمــى

واأللـ ـع ــاب ،وال ي ـشــارك أق ــران ــه بــالـلـعــب .امل ـف ــروض أن ــه رئ ـيــس منظمة التحرير
الفلسطينية ،وبمثابة أب لكل معتقل وشهيد وطريد والجئ .بقدر ما هي إهانة
للشعب الفلسطيني الشاب الذي ال يقدر أن ّ
يجدد قياداته ،سيكون فوز أبو مازن
عارا عليه ،ألنه ،في نظر الشعب الفلسطيني ،حرم القضية من ألق دولي ،عندما
بحق
تظهر بصورتها الحقيقية قضية «أسـيــرة» .وسيكون هــذا الفوز جريمة
ً
مناضل مثل مروان البرغوثي ورفاقه األسرى الذين سيشكل ترشيحه فرصة
لن ّ
تتكرر لإلفراج عنه وعنهم.
سيكون اإلجماع على انتخاب مروان البرغوثي تجسيدا حقيقيا للوحدة الوطنية
الفلسطينية ،وليس وحدة حركة فتح ،أو وحدة حركتي فتح وحماس .وبالنتيجة،
كــل االنتخابات هــي فــي سجن كبير اسمه الضفة الغربية وقـطــاع غــزة ،تماما
كانتخابات السجون .وأيــا كــان الفائز ،فإنه لــن يملك أكثر مــن تشغيل الفرقة
املوسيقية بمعزوفها الرديء في ساحة املقاطعة في رام الله.

الدولة العربية إلى أين؟
محمد أحمد بنّيس

عقد املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ،خالل األسبوع املاضي ،مؤتمره
ُ
الثامن للعلوم االجتماعية واإلنسانية الــذي خصص للدولة العربية املعاصرة.
ّ
وعـلــى الــرغــم مــن أن فعاليات املؤتمر جــرت افـتــراضـيــا ،بعد تـعــذر تنظيمه في
الدوحة بسبب الجائحة ،إال أن ذلك لم يمنع من أن تحظى بمتابعة الفتة على مواقع
ُ
املفكر العربي عزمي بشارة بمحاضرة
التواصل االجتماعي .وقد افتتح املؤتمر
بعنوان ‹›الدولة واألمة ونظام الحكم :التداخل والتمايز›› ،أبرز فيها الحاجة إلى
تنويع املقاربات النظرية بشأن قضايا الدولة وإشكاالتها .واعتبر أن أية محاولة
نظرية ّ
جدية في فهم الدولة تحتاج إلى تضافر كل املقاربات املنهجية ،بالنظر
نظرية
مقاربة
إلى الطبيعة املركبة واملتغيرة للدولة ،إذ ال ينبغي االقتصار على
ٍ
ٍ
بعينها لفهم نشوء الدولة وبنيتها ووظيفتها وطبيعتها وعالقتها باالقتصاد
واملجتمع والثقافة.
تباينت األوراق التي ُق ّ
أوراق تناولت اإلشكاالت النظرية التي
بني
املؤتمر
في
مت
د
ٍ
ُّ
ترتبط بمفهوم الــدولــة الحديثة ،وأخ ــرى تـصـ ّـدت ملعالجة مـســارات تشكل الدولة
ّ
ّ
وتطورها وتفككها في ضوء االرتجاج الــذي أحدثته الثورات العربية في
العربية
أكثر من بلد ،بينما حاولت بعض األوراق مقاربة إشكالية هذه الدولة باستدعاء
ّ
طبيعتها الهجينة التي حالت دون تشكل مجال سياسي عربي حديث .كما حظيت،
الفت من بعض املشاركني .وعلى الرغم
أيضا ،قضايا الهوية والشرعية
باهتمام ٍ
ٍ
من تباين األوراق ّ
املقدمة 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
ُ
ُ
األبرز
طور جديد ،عنوانه
بها ٌمن طورها التقليدي والسلطاني والعسكرتاري إلى ٍ
تعاقد اجتماعي جديد يفتح املجال أمام إعادة بنائها ضمن مقتضيات الديمقراطية
واملواطنة وإعادة توزيع السلطة والثروة.
ّ
ُ
الوقائع اللثام عن العالقة املركبة بني الــدولــة والسلطة ،فقد احتكرت
أماطت هــذه
لخدمة مصالحها العائلية والطائفية
ووجهتها
الدولة
مؤسسات
توظيف
األخيرة
ً
والفئوية ،واعتبرت معارضة سياساتها معارضة لهذه الدولة وسيادتها .ولذلك
ّ
لم يكن مستغربا أن يتهاوى كيان الدولة وتتفكك بنياتها في بعض بلدان املنطقة
ّ
ّ
املضادة ،في أحد عناوينها
بمجرد سقوط النظام السياسي الحاكم .ولم تكن الثورة
ّ
ُ
الرئيسة ،إال انعكاسا لتخوف النظام الرسمي العربي من أن يفضي املد الثوري
الذي اجتاح املنطقة في  2011إلى إعادة بناء عالقة السلطة بالدولة التي ُيفترض
تمييز بني مكوناته .ولذلك رأت هذه
أن تكون أجهزتها في خدمة املجتمع من دون
ٍ
ُ
الثورة املضادة إسقاط األنظمة القائمة ًّ
مسا بالهوية والسيادة الوطنيتني.
ً
وقد ال يكون مبالغة القول إن املنطقة العربية تمثل أحد أكثر النماذج سوءا في العالم
ّ
فاسد ّ
يتوسل
إعالم
لهذه العالقة املركبة بني السلطة والدولة ،خصوصا في وجود
ٍ
ٍ
بالدين والتاريخ والتقاليد لتبرير سرديات االستبداد العربي .ويزداد الوضع سوءا
مــع التغطية السياسية التي أصبحت ّ
تقدمها املؤسسات الوسيطة للسلطة في
ّ
ّ
ومقدراتها ،األمر الذي يعيد إنتاج أعطاب هذه الدولة،
تحكمها بمؤسسات الدولة
ُوي ّ
عمق الفجوة بينها وبني مصادر التحديث.
ّ
ّ
ويبقى التحكم في مصادر تحديث هذه الدولة تحديا مصيريا بالنسبة لألنظمة
الحاكمة ،بحيث تعمل كل ما في وسعها ّ
للحد من فاعليتها وتوظيفها في تغذية
ُ
التقليد وتدوير بنياته املجتمعية والثقافية .وبالتالي ال يكتسي التحديث أهميته،
بالنسبة لهذه األنظمة ،إال بتسخيره للحفاظ على األوضــاع القائمة .ولعل هذا ما
ً
ّ
يلخص املأزق اإلصالحي لهذه الدولة التي بقدر ما ّ
تقدم مؤشرات متواترة بشأن
ّ
املترسب في
تحديث بنياتها ووظائفها وآليات اشتغالها ،يــزداد منسوب التقليد
مختلف مفاصلها ،ما ينعكس على عالقتها باملجتمع في مختلف تمظهراتها.
تبدو الدولة العربية ،اليوم ،في مفترق الطرق ،بعد سقوط العقائد السياسية التي
ّ
تغذت عليها على مــدار العقود السبعة األخـيــرة ،وتــزداد شروخها على أكثر من
صعيد ،سيما فيما لــه صلة بــاالنــدمــاج الوطني واالجـتـمــاعــي ،وبـنــاء مقتضيات
الشرعية السياسية .وليس تزايد الطلب على الديمقراطية واملواطنة والتنمية والعدالة
االجتماعية إال تنويعا على مطلب جوهري ،يرتبط بإصالحها تحرير ّ
مؤسساتها
ٍ
ّ
ومقدراتها من سيطرة األنظمة الحاكمة ،وهو ما ال يتأتى إال بدمقرطتها.
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في وداع خير الدين حسيب
كمال عبد اللطيف

توفي فــي  12الشهر املــاضــي (م ــارس /آذار)
ال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق مل ــرك ــز دراسـ ـ ـ ــات ال ــوح ــدة
العربية ،خير الدين حسيب .ويبدو أن وفاته
ُ
لــم تـ ِـثــر الـنـقــاش ال ــذي كـنــا نـفـتــرض أن ُيـثــار
بـشــأنــه ،بحكم مــا ك ــان يتمتع بــه امل ــرك ــز ،ما
يــزيــد عــن أربـعــة عـقــود مــن الـحـضــور ال ـ َـو ِازن
واملـتـمـيــز فــي ف ـضــاء الـثـقــافــة الـعــربـيــة ،وكــذا
بحكم أساليبه في التأطير والعمل ،ومن دون
إغفال مــآالت املركز خالل السنوات األخيرة،
سـ ــواء ف ــي ُ
أوج ـه ـهــا املــؤسـسـيــة وامل ــال ـي ــة ،أو
ف ــي أوج ـه ـهــا األخـ ـ ــرى ،املــرت ـب ـطــة بــامل ـشــروع
القومي العربي وآلياته في العمل السياسي
والثقافي.
ينتمي خير الدين حسيب ( )2021-1929إلى
جـيـ ٍـل مــن الــرجــال الــذيــن ســاهـمــوا فــي معارك
النهوض العربي والوحدة العربية .تختلف
أو تـتـفــق مـعــه فــي ال ـف ـكــرة واملـ ـش ــروع ،أو في
طريقة العمل ،لكنك ال تستطيع أن تستبعد
ـاس وإخـ ــاص ،في
اآلثـ ــار ال ـتــي بـنــاهــا ،بـحـمـ ٍ
فـضــاء الفكر الـعــربــي املـعــاصــر ،مــا يـقــرب من
نصف قرن ،وخصوصا في الجوانب الثقافية
املـ ـ ًّ
ـوج ـ ـهـ ــة أسـ ــاسـ ــا ن ـح ــو ال ـع ـن ــاي ــة ب ـق ـضــايــا
ّ
االنــدمــاج العربي والـتـقــدم العربي ،فقد نشأ
ـاق ت ــاريـ ـخ ـ ٍّـي ت ـت ـط ـلــع نـخـبــه
ال ــرج ــل ف ــي سـ ـي ـ ٍ
السياسية واملثقفة إلى بناء مشروع الوحدة
الـعــربـيــة ،وارت ـب ــط ،ط ــوال م ـســاره السياسي
واالق ـت ـصــادي ،بالعمل الـثـقــافــي الـقــومــي في
الـعــراق ثم في بـيــروت ،منذ نهاية ستينيات
ال ـقــرن املــاضــي إل ــى ح ــدود سـنــة  ،2017حيث

َّ
حرر ما أطلق عليه «وداع وعهد» .لم تتجاوز
خـ ـي ــارات خ ـيــر ال ــدي ــن حـسـيــب ف ــي الـسـيــاســة
والـثـقــافــة امل ـت ــداول فــي األدب ـي ــات السياسية
ال ـقــومـيــة ،كـمــا ب ـلــورهــا حــزبــا الـبـعــث فــي كل
مــن الـعــراق وســوريــة ،والناصرية فــي كــل من
مـصــر ولـيـبـيــا ،وط ـ َّـورت ـه ــا بـعــد ذل ــك أدب ـيــات
بعض القوميني واملــاركـسـيــن الـعــرب .التقى
الرجل ،في غمرة نشاطه السياسي والثقافي،
برموز هــذه الـتـيــارات ،حــاورهــم وتعلم منهم
واختلف مع بعضهم ،ثم اختار طريقًا جعلته
قريبًا منهم ،ومــن األفــق النظري والتاريخي
ّ
الجامع بينهم .لم يتغير كثيرًا ،ظل يتكلم لغة
ّ
ظل كما ّ
تعرفت إليه منذ سنة 1982
واحــدة،
ّ
إلى حــدود السنوات األخيرة في حياته ،ظل
َ َ ُّ
مـحـكــومــا بـحـمــاســةٍ ارتـبـطــت بـطــريـقــة تــطــلـ ِـع
جيل من السياسيني العرب لشعارات املشروع
ٍ
الوحدوي العربي في سياق تاريخي ُم َح َّدد.
أن ـشــأ خـيــر ال ــدي ــن حـسـيــب ف ــي ب ـي ــروت سنة
 1975م ــرك ــز دراسـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ــوح ـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة،
قـ ـص ــد ب ـ ـنـ ــاء م ــرجـ ـعـ ـي ــةٍ داع ـ ـم ـ ــةٍ ل ـل ـم ـش ــروع
الـقــومــي الـعــربــي ،م ـشــروع الــوحــدة العربية.
خـ ّـصــص ف ــي ال ــدراس ــات واألبـ ـح ــاث الـتــي
ُوت ـ َ
ت ـ ْـع ــن ــى بــامل ـس ـت ـق ـبــل الـ ـع ــرب ــي .أنـ ـت ــج امل ــرك ــز
مـئــات ال ــدراس ــات واألب ـح ــاث ،وأص ــدر مجلة
«املستقبل العربي» لخدمة أهداف املركز .ولم
في إطار حساسيته
يكتف بذلك ،بل َحـ ِـرص،
ُ َ
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ــوح ــدوي ــة ،امل ـعــل ـنــة والـ ـب ــارزة،
َ
على بـنــاء مؤسسات أخ ــرى تـ ْـسـ ِـنـ ُـد خياراته
ً
السياسية أوال وقبل كل شيء .أنشأ املؤتمر
الـقــومــي الـعــربــي ،ومــؤسـســة مخيم الشباب
الـعــربــي ،وأنـشــأ املــؤتـمــر الـقــومــي اإلســامــي.

ْ
وقد انتظم العمل في املركز بطريقة ُمن ِت َجة،
حيث أصدر مئات الكتب واألبحاث ،وحرص
عـلــى ان ـت ـظــام ص ــدور مـ َّجـلــة املــركــز بـمـحــاور
ودراسات وندوات ُم َصغ َرة ،ملواكبة ّ
تحوالت
الواقع العربي والواقع اإلقليمي والدولي.
أنشأ املركز فرعًا له في القاهرة ،وانفتح على
جــامـعــات ومـنـظـمــات ثقافية عــربـيــة عــديــدة،
وذلــك بتقديم هدايا واشتراكات تشجيعية،
فأصبحت أعمال املركز ضمن رفــوف بعض
ّ
وتحول املركز،
مكتبات الجامعات العربية،
بفعل كل ما املشار إليه ،إلــى رافــد من روافــد
ال ـف ـك ــرة ال ـق ــوم ـي ــة والـ ــوحـ ــدة ال ـع ــرب ـي ــة .وق ــد
ســاه ـمــت ن ــدوات ــه ال ـك ـب ــرى ،خـ ــال الـعـقــديــن
األخ ـي ــري ــن م ــن ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،ف ــي صـنــاعــة
الـ ـح ــدث ال ـث ـق ــاف ــي ،الـ ـج ــاذب مل ـج ـمــوعــات من
خيرة الباحثني في الجامعات العربية ،ولم
تخل ندواته من نقاشات قوية ومفيدة.
مـ ــارس امل ــرك ــز بــرئــاســة خ ـيــر ال ــدي ــن حسيب
حضورًا جمع فيه بني وظائف املؤسستني،
الـثـقــافـيــة والـسـيــاسـيــة .وضـمــن ه ــذه ال ــروح،
مؤسسات،
َع ِمل ،كما أشير أعاله ،على إنشاء
ٍ
َ
تقوم ب ــأدوار ُمت ِّم َمة ألدوار املــركــز ،فقد كان
املــركــز وراء إنـشــاء املنظمة العربية لحقوق
اإلنسان ،واملنظمة العربية للترجمة ،إضافة
إلى ّ
مؤسسات املؤتمر القومي ..إال أن مختلف
َ
ه ــذه التنظيمات واملــؤس ـســات الـتــي ح ـ ِـرص
حسيب بواسطتها على توسيع أداء املركز
ج ــاءت فــي زمــن ب ــدأت تـتــراجــع فيه شـعــارات
األفق القومي .وكان األمر يتطلب وقتها بناء
أشكال أخرى من التفاعل مع الواقع العربي،
ومــع مقتضيات امل ـشــروع الـقــومــي ،فــي زمـ ٍـن

لم يتمكن خير الدين
حسيب من تجاوز
السقف العقائدي
وجه انطالقًا
الذي َّ
منه آليات العمل
في مركز دراسات
الوحدة العربية

ومقتضيات تستدعي
بإيقاع سريع،
يتغير
ٍ
ٍ
طرقًا أخرى في أنماط الحضور والعمل.
ل ــم يـتـمـكــن خ ـيــر ال ــدي ــن حـسـيــب م ــن ت ـجــاوز
الـسـقــف الـعـقــائــدي ال ــذي َّ
وج ــه ان ـطــاقــا منه
آل ـ ـيـ ــات ال ـع ـم ــل فـ ــي امل ـ ــرك ـ ــز ،بـ ــل ظـ ــل سـجــن
َ ِّ
منظور عقائدي ُمت َصلب ،وذلــك على الرغم
مــن الـتـحــوالت الـعــديــدة الـتــي لحقت الـعــالــم.
وي ـع ــرف امل ـتــاب ـعــون أع ـم ــال امل ــر ًك ــز ال ـص ــورة
النمطية الـتــي أصبحت مرتبطة بحضوره
وعـمـلــه ف ــي امل ــرك ــز ،وال ـت ــي ت ــزاي ــدت حـ ّـدتـهــا،
ً
بحكم استمراره طويال على رأس املؤسسة،
وبروح قريبة من الروح األبوية .قد يتساءل
ٍ

ّ
املـ ـ ــرء ك ـي ــف ظ ـ ــل امل ــرك ــز ي ـش ـت ـغــل بــال ـطــري ـقــة
نفسها ،ومديره العام يشتغل بمجلس أمناء
َ
تنفيذي ُمــتـ َـجـ ِّـد َد ْيــن ،ويستوعب كل
ومكتب
ً
مـنـهـمــا ن ـخ ـبــة م ــن املــؤم ـنــن مـثـلــه بــامل ـبــادئ
ُ
ـايــن عــن قــرب ما
نفسها ،واملـفـتــرض أنـهــا تـعـ ِ
ـوالت فــي
ي ـج ــري ف ــي مـجـتـمـعــاتـهــا م ــن ت ـ ـحـ ـ ٍ
السياسة والتاريخ والعقائد ،وتعاين مآزق
املشروع القومي وإشكاالته  ..فكيف سمحت
ـاه
أج ـهــزة املــركــز بـحـصــول مــا حـصــل مــن تـمـ ٍ
ب ــن ال ــرج ــل وامل ــؤس ـس ــة؟ عـ ُّنــدمــا نـلـتـفــت إلــى
الوجه اآلخــر للصورةَ ،ي ِحق أن نتساءل عن
مستويات التواطؤ الحاصلة داخل املؤسسة.
يمكن أن نجد تفسيرًا ملــا نحن بـصــدده في
السياق العربي العام ،حيث يستوعب املجال
ّ
الـسـيــاســي بـ ــدوره حــكــامــا وقـ ــادة يـمــارســون
فـعــل الـتـمــاهــي نـفـســه ،وخـيــر الــديــن حسيب،
عـلــى ال ــرغ ــم م ــن جـلـيــل أع ـمــالــه ،ك ــان عـنــوانــا
لـظــاهــر ٍة شملت جــوانــب عــديــدة فــي التاريخ
السياسي والثقافي العربي.
ل ــم ت ـس ـت ـطــع أجـ ـه ــزة امل ــرك ــز ت ـط ــوي ــر أه ــداف ــه
ومـ ــاء م ـ ـت ـ ـهـ ــا مـ ـ ــع مـ ـتـ ـغـ ـي ــرات عـ ــالـ ــم ج ــدي ــد
َّ
نتصور أن أهداف املركز تحتاج
ومقتضياته.
إلى
تبلورها،
على
قرن
نصف
مرور
اليوم ،بعد
ً
ُ
ـات تضفي عليها طابعًا أكثر مالءمة
تـعــديـ ٍ
مل ـت ـط ـل ـبــات األوض ـ ـ ـ ــاع ال ـع ــرب ـي ــة واإلق ـل ـي ـم ـيـ ٌـة
ال ـج ــدي ــدة ،ف ـقــد ت ـغـ ّـيــرت م ـع ـط ـيـ ٌ
ـات سـيــاسـيــة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
واق ـت ـصــاديــة وف ـكــريــة ومــؤسـسـيــة كـثـيــرة في
وطننا وفي العالم ،وهذا يستلزم إعادة النظر
في بعض جوانب مفردات هذه اللغة ،من أجل
بيان يستأنف التأسيس والعمل.
ٍ
(كاتب وأكاديمي مغربي)

تنظيم المدن قادر على تقليص آثار الجوائح

ّ
كشف تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية ،أن املدن تستطيع تقليص آثار
ّ
الجوائح املستقبلية ،موضحًا أن املناطق الحضرية كانت على الخطوط األمامية ألزمة كورونا.
ّ
وقالت املديرة التنفيذية لبرنامج األمــم املتحدة للمستوطنات البشرية ،ميمونة شريف ،إن 95
في املائة من إصابات كوروناُ ،سجلت في املدن خالل األشهر األولــى للجائحة .وأوصــى التقرير،
ّ
القائم على أدلة جمعت من أكثر من  1700مدينة ،بأن نهج انعدام املساواة ،والفقر ،كانا من العوامل
(قنا)
الرئيسية لزيادة نطاق وأثر كورونا.
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وفاة امرأتين و 3أطفال غرقًا قبالة السواحل الليبية

ّ
قالت املتحدثة باسم املنظمة الدولية للهجرة ،صفاء مسهل ،إن قاربًا يقل عشرات املهاجرين
انقلب قبالة الساحل الليبي ،ما أدى إلى غرق امرأتني وثالثة أطفال ،خالل محاولتهم العبور
ً
ّ
إلى أوروبا .ووقع الحادث في وقت متأخر الثالثاء ،مشيرة إلى أن قارب صيد وخفر السواحل
الليبيني تمكنوا من إنقاذ حوالي  77مهاجرًا وأعادوهم إلى الشاطئ ،قبل اعتراض حوالي 400
مهاجر تم نقلهم إلى مراكز االحتجاز الليبية .وأفــادت تقارير بوفاة أكثر من  55مهاجرًا في
(أسوشييتد برس)
الشهر األخير قبالة سواحل الليبية.

الجزائر« :تعذيب» في السجون
طــال ـبــت ال ــراب ـط ــة ال ـج ــزائ ــري ــة ل ـلــدفــاع ع ــن حـقــوق
اإلن ـس ــان ،بفتح تحقيقات قـضــائـيــة فــي حــاالت
تعذيب بحق ناشطني من الحراك الشعبي املطالب
بــالــدي ـم ـقــراط ـيــة .وك ـشــف نــائــب رئ ـيــس الــراب ـطــة،
سعيد صالحي ،عــن ح ــاالت تعذيب جــديــدة في
األيـ ــام املــاض ـيــة ،مـطــالـبــا «ال ـس ـل ـطــات السياسية
والقضائية بالتصدي لهذه االنحرافات الخطرة».

وأث ــارت شـهــادة الـطــالــب ولـيــد نقيش ( 25عامًا)
أث ـن ــاء مـحــاكـمـتــه ف ــي األول م ــن ف ـب ــراي ــر /شـبــاط
صدمة واستياء واسعًا في الجزائر وخارجها.
ّ
وقـ ــال حـيـنـهــا إنـ ــه ت ـعــرض «ل ــاع ـت ــداء الجنسي
واللفظي» من قبل العناصر األمنية أثناء توقيفه
احتياطيًا ،لتعلن بعدها النيابة العامة عــن فتح
تـحـقـيــق .أض ــاف صــالـحــي ّأن «رد فـعــل النيابة

العامة كان يمكن أن يطمئن ،لكن لألسف ليست
لدينا ّأي أخبار عن هذا املوضوع .واألسوأ من ذلك
ّأن هذا األمر لم يمنع حاالت أخرى».
ونشرت الرابطة شهادات ناشطي الحراك ،ومنهم
ّ
بوسكني نبيل ،وأيــوب شاحتو ،الـلــذان قــاال إنهما
تعرضا لـ«عنف جسدي» بعد توقيفهما احتياطيًا
خ ــال مـسـيــرات ال ـحــراك األسـبــوعـيــة ي ــوم الجمعة

ّ
ـض ّأي
املــاضــي .وأشـ ــارت املنظمة إل ــى أن ــه «ل ــم تـفـ ِ
شكوى أو ّأي محاكمة» إلى نتيجة ،متسائلة ما إذا
كان «صمت السلطات يشجع» مثل هذه األعمال.
وصادقت الجزائر عام  1989على االتفاقية الدولية
ملناهضة التعذيب ،املحظور أيضًا بموجب قانون
العقوبات ،والدستور.

(فرانس برس)

هل عاد االهتمام بالقضية السورية؟
عمر كوش

شـكـلــت ال ــذك ــرى الً ـع ــاش ــرة الن ـط ــاق ال ـث ــورة
ال ـســوريــة مـنــاسـبــة ل ـعــودة االه ـت ـمــام مـجـ ّـددًا
بالقضية السورية على أكثر من صعيد ،حيث
صدرت بيانات وتصريحات دولية وإقليمية،
تــراف ـقــت م ــع حـ ــراك سـيــاســي وديـبـلــومــاســي
واجـتـمــاعــات دولـيــة مـتـعـ ّـددة األط ــراف ،فيما
ـات بــانـطــاق
أط ـلــق بـعـضـهــم ال ـع ـنــان لـتـكـهـنـ ٍ
م ـس ــارات سـيــاسـيــة ج ــدي ــدة ،واق ـت ــراب وضــع
حـ ّـد للمعاناة اإلنسانية لغالبية السوريني،
ووصــل األمــر إلــى انتشار أحــاديــث وأقــاويــل
عن إمكانية حدوث تغييرات سياسية كبرى
في مسار القضية خالل العام الجاري.
ّ
وتتحدث أوســاط إعالمية وسياسية غربية
أن ال ـ ــوالي ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ت ـس ـع ــى ،بــال ـت ـفــاهــم
ّ
م ــع دول أوروبـ ـي ــة ،إل ــى وض ــع ت ـصــور لـحــل
سـيــاســي فــي س ــوري ــة ،لـكــن مــامــح املـســاعــي
ّ
التي ّ
يتم الحديث عنها لم تتضح بعد ،في
ُ
مقابل ظهور بوادر تفاهم غربي ترجمت في
البيان املشترك الــذي أصــدره وزراء خارجية
كل من الواليات املتحدة وبريطانيا وأملانيا
وف ــرن ـس ــا وإي ـط ــال ـي ــا ف ــي الـ ــذكـ ــرى ال ـع ــاش ــرة
النطالقة الـثــورة السورية ،واعتبروا فيه أن
«االنتخابات الرئاسية السوريةّ ،
املقررة هذا
الـعــام لــن تـكــون حــرة وال نــزيـهــة ،وال ينبغي
أن ت ـ ّ
ـؤدي إلــى أي إج ــراء دول ــي للتطبيع مع
ّ
ّ
النظام الـســوري» .وج ــددوا تمسكهم بالحل

ال ـس ـل ـم ــي لـ ـلـ ـص ــراع فـ ــي سـ ــوريـ ــة وف ـ ــق قـ ــرار
م ـج ـلــس األم ـ ــن رقـ ــم  ،2254ودع ـ ــم ب ـلــدان ـهــم
جهود املبعوث األممي الخاص إلى سورية،
غ ـي ــر بـ ـي ــدرس ــون ،وس ـع ـي ـهــا إل ـ ــى مـحــاسـبــة
املسؤولني «عن الجرائم األكثر خطورة» ،عبر
اللجنة األممية لتقصي الحقائق ،كما طالبوا
في بيانهم نظام األسد وداعميه باالنخراط
ال ـج ـ ّـدي ف ــي الـعـمـلـيــة الـسـيــاسـيــة ،والـسـمــاح
بــدخــول امل ـســاعــدات اإلنـســانـيــة إل ــى املناطق
املحتاجة إليها.
وق ــد اعـتـبــر ب ـي ــدرس ــون ،ف ــي إحــاط ـتــه أخـيــرا
أم ـ ــام ج ـل ـســة مل ـج ـلــس األم ـ ــن ب ـش ــأن ال ــوض ــع
ف ــي س ــوري ــة ،أن الـ ـص ــراع فـيـهــا ب ــات دول ـيــا،
ومعظم عناصر الحل لم تعد بيد السوريني
أن ـف ـس ـه ــم ،وأن امل ـج ـت ـمــع الـ ــدولـ ــي ف ـش ــل فــي
«تـخـلـيــص ال ـســوريــن م ــن ال ـح ــرب ،وك ــل من
ارت ـكــب جــرائــم ح ــرب أفـلــت مــن ال ـع ـقــاب» .أمــا
مندوبة الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة،
لـيـنــدا تــومــاس غرينفيلد ،فــاعـتـبــرت أنــه «ال
ينبغي السماح بــأن تكون الــذكــرى الحادية
عـشــرة لــأزمــة ال ـســوريــة كــالــذكــرى الـعــاشــرة
لـهــا» ،وأن الــوقــت قــد حــان لتحقيق الــوحــدة
ّ
ّ
سياسي حقيقي ،يمنح الشعب
والتقدم بحل
ال ـس ــوري املـسـتـقـبــل اآلم ــن واملـسـتـقــر واألم ــل
الـ ــذي يـسـتـحـقــه» .وجـ ــاء ذل ــك بــال ـتــزامــن مع
تقديم أعضاء في لجنة العالقات الخارجية
في مجلس الشيوخ األميركي ،من الحزبني،
ال ــدي ـم ـق ــراط ــي وال ـج ـم ـه ــوري ،مـ ـش ــروع ق ــرار

ّ
ي ـت ـب ــنــى م ــواصـ ـل ــة دع ـ ــم ال ـ ـثـ ــورة الـ ـس ــوري ــة،
وي ـتــوعــد بـمـحــاسـبــة ب ـش ــار األسـ ــد ونـظــامــه
وداعميه في النظامني ،اإليراني والروسي.
وف ـ ـ ــي ال ـ ـجـ ــانـ ــب األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،أك ـ ـ ــد ال ــرئ ـي ــس
الـفــرنـســي ،إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،فــي تـغــريــدة
ل ــه ف ــي الـ ــذكـ ــرى الـ ـع ــاش ــرة لـ ـلـ ـث ــورة ،الـ ـت ــزام
ب ــاده بـعــدم الـسـمــاح ب ــاإلف ــات مــن الـعـقــاب،
وبالوقوف الى جانب الشعب السوري الذي
ث ــار مـطــالـبــا بــال ـحــريــة وال ـك ــرام ــة ،وذلـ ــك في
سياق حملة فرنسية مناهضة لنظام األسد،
ترافقت مع ّ
تحرك في مجلس حقوق اإلنسان
ّ
من أجل إصدار قرار يحمل النظام مسؤولية
االنتهاكات التي وقعت منذ عــام  .2011أما
بريطانيا فسبق أن أعلنت عن حزمة جديدة
من العقوبات ضد النظام ،فيما أكد مبعوثها
ال ـخــاص إلــى ســوريــة ،جــونــاثــان هــارغــريـفــز،
على موقف باله الداعي إلى محاسبة بشار
األس ــد وض ــرورة الـتــوصــل إلــى حــل سياسي
للقضية السورية.
وش ـهــدت ال ــدوح ــة ،عـشـيــة ال ــذك ــرى الـعــاشــرة
النـطــاق ال ـثــورة ،إط ــاق مـســار جــديــد بشأن
الوضع في سورية ،اجتماع وزراء خارجية
قطر وروسيا وتركيا مولود جاووش أوغلو،
تـ ـ ّـوج إطـ ــاق عـمـلـيــة ت ـش ــاوري ــة ج ــدي ــدة بني
دولـهــم بـشــأن الــوضــع ال ـســوري ،وعـ ّـبــروا في
بيانهم الختامي عــن اقتناع دولـهــم بغياب
أي حل عسكري للصراع في سورية ،وتقديم
املساعدة فــي عملية سياسية تحت إشــراف

ليس من الصواب
الزعم أن األجواء التي
تخيم على المشهد
الدولي الراهن تشبه
كثيرًا التي سادت
مطلع 2012

أممي من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق
القرار األممي .2254
وإلى هذا كله ،شهد املسعى الروسي املضاد
للمساعي األوروبـيــة ّ
تحركًا لوزير خارجية
روسـ ـي ــا ،الفـ ـ ــروف ،ف ــي ج ــول ــة خـلـيـجـيــة ،في
سـ ـي ــاق مـ ـح ــاول ــة الـ ـس ــاس ــة ال ـ ـ ـ ــروس إعـ ـ ــادة
تـســويــق ن ـظــام األس ــد تـحــت مـسـمــى املـســألــة
اإلن ـســان ـيــة ،ب ـعــد أن ف ـش ـلــوا ف ــي مـحــاولـتـهــم
تسويقه سياسيًا ،وباتوا يخشون إرهاصات
ت ــده ــور ال ــوض ــع االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـك ــارث ــي فــي
مناطق سيطرة النظام ،ويأملون في أن ّ
تقدم

مساعدات سخية يمكنها تغيير
دول الخليج
ٍ
األوض ــاع املــأســاويــة ،ولـكــن الحصيلة كانت
مخيبة آلمال الروس ،إذ إن مساعيهم إلعادة
النظام إلــى جامعة ال ــدول العربية ،وتقديم
امل ـس ــاع ــدات ل ــه ت ـحــت ب ــواب ــة إع ـ ــادة اإلع ـم ــار
تصطدم باملوقف األميركي وقــانــون قيصر،
وب ـع ــدم إمـكــانـيــة ت ـج ــاوز أي دول ــة خليجية
ّ
املتشدد حيال
املوقف األميركي واألوروب ــي
تطبيع العالقات مع النظام ،قبل أن ينخرط
ً
جـ ّـديــا فــي العملية السياسية ،فضال عــن أن
املــوقــف الـقـطــري مــا ي ــزال ي ــرى أن «األس ـبــاب
الـتــي ّأدت إل ــى خ ــروج 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
عـلــى الـتـعــامــل مـعـهــا ،وال ــوق ــوف ض ــد نـظــام
األسد وحلفائه .وبالتالي ليس من الصواب
الــزعــم أن األج ـ ــواء ال ـتــي تـخـيــم عـلــى املشهد
الدولي الراهن تشبه كثيرًا تلك التي سادت
مـطـلــع ع ــام  ،2012حـيــث مــا ي ــزال االخ ـتــاف
ال ـ ــواض ـ ــح ب ـ ــن م ـ ــواق ـ ــف ورؤى ال ـ ــوالي ـ ــات
امل ـت ـح ــدة وح ـل ـفــائ ـهــا األوروبـ ـ ـي ـ ــن م ــن جـهــة
ومواقف ورؤى الروس وحلفائهم اإليرانيني
والصينيني وســواهــم مــن جهة أخ ــرى يلقي
ً
ظــاال كثيفة على ممكنات التوصل إلى حل
سياسي ينهي الكارثة السورية.
(كاتب سوري في إسطنبول)

عربي سوري وسوري كردي إلى المعارضة
شفان إبراهيم

تـ ـ ـق ـ ــول م ـ ـ ــروي ـ ـ ــات امل ـ ـ ـعـ ـ ــارضـ ـ ــة ال ـ ـسـ ــوريـ ــة
ُ
وأدبـيــاتـهــا ل ـ «ال ـســوريــن ال ــك ــرد» إنـنــا في
«ال ـج ـم ـهــوريــة الـعــربـيــة ال ـس ــوري ــة» نسعى
لـتـعـيـشــوا س ـع ــداء ف ــي س ــوري ــة املـسـتـقـبــل.
ه ـك ــذا ب ـب ـس ــاط ــة ،ت ـن ـط ـلــق األصـ ـ ـ ــوات ،عـبــر
نـ ـس ــق ال ـ ـعـ ــروبـ ــة ،فـ ــي ت ــوصـ ـي ــف ضـ ـ ــرورة
ُ
تـعــريــف الـ ُـبـعــد الــوط ـنــي ل ـلــكــرد وتفضيله
عـلــى انـتـمــائـهــم ال ـقــومــي ،مـقــابــل أن تـكــون
العروبة العنوان ،والشمول لكل املكونات.
ب ـ ـهـ ــذا املـ ـعـ ـن ــى ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،ال ي ـ ـخـ ــرج وط ــن
امل ـس ـت ـق ـب ــل «الـ ـتـ ـخ ـ ُـيـ ـل ــي» عـ ــن إط ـ ـ ــار صـبــغ
املكونات األخرى بطابع ّ
هوياتي قديم ،مع
ّ
ـيء مــن التشييد الفوقي ملفهوم الهوية
شـ ٍ
ال ـجــام ـعــة ،ل ـكــن م ــن دون امل ـس ــاس بــالـبـنــى
الـتـحـتـيــة املــؤس ـســة لـلـهــدوء بــن الـهـ ّ
ـويــات
ِ
ونــارهــا املستعرة ،حيث مساعي األكثرية
لـلـسـيـطــرة ع ـلــى ال ـقــوم ـيــات امل ـغ ــاي ــرة لـهــا،
والـ ـتـ ـص ـ ّـدي ل ـل ــدف ــاع ــات ال ـت ــي ت ـل ـجــأ إلـيـهــا
األقـ ـلـ ـي ــات وال ـق ــوم ـي ــات ال ـت ــي ت ـن ــاض ــل فــي
سبيل ع ــدم صبغها بـلــون األك ـثــريــة ،تظل
امل ــدم ــاك الــرئـيـســي لـنـمـطـيــة ال ـعــاقــات بني
املكونات ،خصوصا أن طالبي الدفاع عن
هـ ّ
ـويــات ـهــم ال ـفــرع ـيــة ،وت ـج ـس ـيــدهــا عـمـلـيــا،
ُ
ـدركـ ـ ــون ذوات ـ ـه ـ ــم ،ل ـي ــس ع ـل ــى م ـس ـتــوى
يـ ـ ـ ِ

ال ـش ـعــور ،أو الـتـخـيــل فـحـســب ،إنـمــا يعون
رغ ـب ـت ـهــم ب ــوج ــود ك ـي ــان وثـ ـب ــات هـ ّ
ـويــاتــي
ّ
مـسـتـقـبـلــي ،وأن ال ــوع ــي بـمـقــارعــة الـهــويــة
ّ
لهوية األكثرية ليس من الضرورة
الفرعية
أن ي ـكــون مــرتـبـطــا بـفـعــل الـتـعـبـيــر ال ــدائ ــم؛
ف ــال ــدف ــاع ع ــن ال ـخ ـص ــوص ـي ــات وامل ـط ــال ـب ــة
بـهــا يـخـضــع ،بشكل واض ــح ،ملـبــدأ الــوضــع
الـسـيــاســي واألم ـن ــي ،إذ لـيــس املـطـلــوب أن
ّ
مستمرة على طول التاريخ،
تكون الدعوات
بل يشتد الطلب ،بحسب الظروف ،لتخبو
ـان
ل ـل ـم ـس ـب ـبــات ن ـف ـس ـهــا أيـ ـض ــا .وفـ ــي َّأح ـي ـ ٍ
أي عنف
ك ـث ـيــرة ،ال ـت ـصــدي بــالـجـســد أم ــام
ٍّ
تحد بمستويني:
تلجأ إليه السلطات هو
ّ
الثبات أمام املطلب للتشييد الهوياتي من
جديد ،لتكون بمثابة قنطرة للعبور نحو
ســوريــة جــديــدة .ورفــض القوميات عملية
االنـ ـتـ ـق ــال الـ ـت ــي ت ـس ـع ــى ،أو س ـع ــت إل ـي ـهــا
السلطة ،مــن السيطرة على األج ـســاد إلى
األذهـ ــان ،وف ــق تعبير ميشيل فــوكــو .بعد
عجز فرض السيطرة واملحق الجسدي.
ت ـن ـظ ــر ال ـج ـم ــاع ــات ال ـف ــرع ـي ــة إل ـ ــى وع ـي ـهــا
ب ـه ــوي ـت ـه ــا ال ـ ـخـ ــاصـ ــة أن ـ ـ ــه املـ ـعـ ـن ــى األول
ـات
ل ــات ـص ــال ب ــال ـع ــال ــم الـ ـخ ــارج ــي ٌ ،وال ـث ـب ـ ٌ
ديناميات مختلفة
الداخلي ،فتظهر معها
لـتــدفــع بــال ـهـ ّ
ـويــات إل ــى الـتـشـبــث بحالتها
مدى الحياة ،وبما ينجم عنها من عمليةٍ

نائب رئيس التحرير حسام كنفاني

¶

ّ
الهوياتية مع االندفاع
معقدة ،تربط الذات
ال ـج ـم ــاه ـي ــري ف ــي دف ــاع ـه ــا ع ــن ح ـقــوق ـهــا،
خـ ـص ــوص ــا وأن الـ ـح ــدي ــث عـ ــن الـ ـه ـ ّ
ـوي ــات
ّ
املتعددة في سورية من املعارضة
الفرعية
السورية ،تصطدم بداء التعقيد وأبعادها
ال ـك ـث ـيــرة م ــا أن ي ـتــم ال ـت ـح ـل ـيــل الـسـيــاســي
وامل ـس ـت ـق ـب ـل ــي لـ ـه ــا ،وك ـي ـف ـي ــة ت ـج ـس ـيــدهــا
ّ
بالتفرد
دستوريا ،خصوصا وأن الشعور
ّ
الهويات ،يقابله شعور التمسك
مالزم لتلك
ّ
ّ
والثبات بأفضلية الهويات السائدة ،هوية
األكـثــريــة .وأكـثــر النقاط غيابًا عــن الحوار
أو الطروحات التي تقول إنها تنشد الحل،
إن ـمــا هــي ص ــورة (وش ـك ــل) ال ـهـ ّ
ـويــات الـتــي
ّ
تتخيل الهويات
ترى نفسها فيه ،أو كيف
ّ
الهوية الجامعة ،خصوصا وأن
الفرعية،
هذه الصورة إنما هي الفعالية التي يشعر
ص ــاح ــب الـ ـه ـ ّ
ـوي ــة الـ ـخ ــاص ــة ،م ــن خــال ـهــا،
بقيمته وفقًا ملستويات أربع.
أول ـهــا :الـنـظــرة الــداخـلـيــة ال ـخــاصــة ،أي ما
يشكله لـلــوســط االجـتـمــاعــي ال ــذي يعيش
ف ـ ـيـ ــه ،وم ـ ـ ــا يـ ــرغـ ــب أن ت ـ ـكـ ــون عـ ـلـ ـي ــه ت ـلــك
ّ
الهويات بوصفها ذاتا فعالة في تعاملها
ّ
ّ
مــع وسـطـهــا الـهــويــاتــي املـتـعــدد .وثانيها:
ّ
الهوية املعاشة ككيان خاص.
وث ـ ــالـ ـ ـثـ ـ ـه ـ ــا :الـ ـ ـشـ ـ ـع ـ ــور ال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـم ـ ـتـ ــاز ب ــه
الـ ـه ـ ّ
ـوي ــات ال ـف ــرع ـي ــة ،ب ــال ـت ـف ـ ّـرد وال ـظ ــاه ــرة
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التشييد الهويّاتي
الجامع إنما ينتعش
عبر حركة مركبة من
التمايز واالنسجام
والتداخل

امل ـع ـق ــدة وال ـت ـم ــاي ــز ع ــن األكـ ـث ــري ــة ،فــإن ـهــا
ت ـح ـمــل أيـ ـض ــا مـ ـف ــارق ــات وصـ ـف ــات ت ـمــاثــل
بــاقــي ال ـهـ ّ
ـويــات وتـتـشــابــه مـعـهــا ،فيتضح
ّ
التماثل واالخـتــاف مــن الـهــويــات الفرعية
وامل ــرك ــزي ــة ،وضـ ـ ــرورة ال ـب ـحــث ع ــن مـخــرج
رسمي لحماية االختالف ويعمق التماثل.
ّ
الهوياتي الجامع إنما
والــرابــع :التشييد
ي ـن ـت ـعــش ع ـبــر ح ــرك ــة مــرك ـبــة م ــن ال ـت ـمــايــز
واالن ـس ـج ــام وال ـت ــداخ ــل ،أي ه ـ ّ
ـوي ــة تتميز
عن غيرها وتتماهى معها ،خصوصا وأن
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

بــاتــت وقــائــع االع ـتــداء الجنسي منتشرة
في أنحاء مختلفة من باكستان ،وهي في
املــدن أكثر من القرى ،بسبب الثغرات في
القوانني ،من جهة ،وعدم تطبيق القانون وأحكام
القضاء من جهة ثانية .في الفترة األخيرة ،أبدت
السلطات جدية حيال القضية ،من خــال إصــدار
أح ـك ــام ف ــي ح ــق ع ــدد م ــن ال ـج ـن ــاة .ك ــذل ــك ،شكلت
الـحـكــومــة لـجــانــا قــانــونـيــة عـلــى مـسـتــوى األقــالـيــم
للنظر في قضايا اإلع ـتــداءات الجنسية وتحديد
حـلــول مناسبة لـهــاّ .مــع ذل ــك ،تستمر االع ـتــداءات
ال ـج ـن ـس ـيــة ،وامل ـق ـلــق أن ـه ــا ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان
تطاول قاصرات.
ُ
فــي أح ــدث الــوقــائــع ،قـتـلــت الطفلة حــريــم ش ــاه (3
سـنــوات) في مدينة كــوهــات ،شمال غربي البالد،
بعدما خطفها جـنــاة مجهولون ،فــي  24مــارس/
آذار الجاري .وبعد البحث عنها ،لجأ والد الطفلة،
ويــدعــى نــويــد إق ـبــال ،إلــى مــركــز الـشــرطــة ،وسجل
القضية مع مواصلة البحث .في اليوم التاليُ ،عثر
على جثمان الطفلة في أحد مجاري املياه ،لترسله
الشرطة إلى الفحص الطبي الذي أثبت تعرضها
إلــى االعـتــداء الجنسي قبل قتلها .من جهته ،قال
مـســؤول شــرطــة كــوهــات ،طيب حفيظ شيمه ،في
ّ
تصريح صحافي ،إن الشرطة تبذل جهودًا حثيثة

ل ـلــوصــول إل ــى ال ـج ـنــاة ،وتـعـتـبــر الـقـضـيــة تحديًا
كبيرًا لها ،ولــن تهدأ حتى تصل إلــى من ارتكبوا
هذه الجناية البشعة.
مـ ــن أح ـ ــدث ال ــوق ــائ ــع أيـ ـض ــا االعـ ـ ـت ـ ــداء ع ـل ــى طـفـلــة
عمرها أربع سنوات ،في مدينة فيصل أباد ،بإقليم
البنجاب .ففي الثامن والعشرين مــن م ــارس /آذار
ال ـجــاري ،اعـتــدى جـنــاة جنسيًا عـلــى الـطـفـلــة ،وهــي
ابنة موظف في مصنع طوب ،يدعى شهزاد أحمد.
ـف ال ـج ـنــاة ب ــاالع ـت ــداء ب ــل ق ـت ـلــوا الـطـفـلــة،
ول ــم ي ـك ـتـ ِ
ُليعثر على جثمانها بــالـقــرب مــن مصنع الـطــوب،
الشرطة بــإجــراء تحقيق للوصول إلى
فيما وعــدت ُ
الـجـنــاة .كــذلــك ،قـتـلــت ،فــي مــديـنــة راول ـب ـنــدي ،طفلة
تدعى زينب ( 9سنوات) .وقالت الشرطة ،في بيان،
ّ
بقالة قريبة من منزلها في 22
إن الطفلة ذهبت إلى
ُ
م ــارس /آذار ال ـجــاري ،وخطفت مــن الـطــريــق ،وبعد
ّيوم ُعثر على جثمانها ،وكشفت الفحوص الطبية
أن ـه ــا تـعــرضــت الع ـت ــداء جـنـســي قـبــل قـتـلـهــا خنقًا،
فيما باشرت الشرطة التحقيقات .وهي تحقيقات ال
تصل إلى شيء عادة.
وي ــؤدي تــزايــد أع ــداد وقــائــع االع ـتــداء الجنسي إلى
إث ـ ـ ــارة ال ــذع ــر ف ــي ص ـف ــوف امل ــواطـ ـن ــن ،ك ـم ــا يـضــع
ت ـســاؤالت حــول أداء أجـهــزة األم ــن ومــا أتـخــذتــه من
إجراءات .في هذا الخصوص ،يقول شهزاد علي ،من
سكان العاصمة ،وهــو إعالمي ونــاشــط ،لـ«العربي
ّ
الجديد» إن الحديث عن االعتداءات الجنسية يثير

الحزن ،إذ ال يمكن وقفها إال بتطبيق القانون ،مع
ّ
ســن قــوانــن صــارمــة إضــافـيــة ل ــردع الـجـنــاة ،مؤكدًا
ّ
أن تزايد األعــداد يثير الذعر في صفوف املواطنني
عمومًا ال سيما اآلباء واألمهات.
من جهتها ،أصــدرت املحكمة الخاصة في مدينة
اله ــور فــي  20م ــارس /آذار ال ـجــاري حكم اإلع ــدام
ف ــي ح ــق مـتـهـمــن اث ـنــن ب ــاالع ـت ــداء جـنـسـيــا على
امرأة ،على الطريق الرئيسي بني مدينة سركودها
ب ــإق ـل ـي ــم ال ـب ـن ـج ــاب وال ـع ــاص ـم ــة إسـ ـ ــام أبـ ـ ــاد فــي
سـبـتـمـبــر /أي ـلــول امل ــاض ــي ،وه ـمــا :شـفـقــت وعــابــد
م ـه ـلــي ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ح ـكــم آخ ــر بــال ـس ـجــن ملــدة
خمسة أعــوام بسبب ضربهما املــرأة قبل االعتداء
الجنسي عليها .وحظيت القضية بتغطية واسعة،
واهـتـمــام على املستويات السياسية واإلعالمية
واملـجـتـمـعـيــة ،بـعــدمــا رف ـعــت املـ ــرأة صــوتـهــا .وفــي
ّ
ح ـي ـن ــه ،وعـ ـ ــدت ال ـح ـك ــوم ــة ب ـس ــن ق ــوان ــن ج ــدي ــدة
ومعاقبة الجناة.
وفي تعليق على القضية ،تقول الناشطة حسيبة
عـ ـب ــاس ــي ،املـ ـح ــامـ ـي ــة ف ـ ــي م ـح ـك ـم ــة إسـ ـ ـ ــام أبـ ـ ــاد،
لـ«العربي الجديد»« :نرحب بما قضت به املحكمة،
ّ
ّ
لـكــن مــا نــريــده هــو تطبيق الـحـكــم ،ألن مــن الـنــادر
ّ
تطبيقه ،خصوصًا أن عــدم تطبيق أحكام اإلعــدام
األخ ـيــرة ،تـحــديـدًا فــي هــذه القضية ،سـيــؤدي ّإلى
ضـيــاع هيبة الـقــوانــن عـمــومــا» .تـضـيــف« :وألنـنــا
ن ـع ـيــش ف ــي م ـج ـتـمــع ذك ـ ــوري ب ــأع ــراف م ـت ـجــذرة،

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

فاملرأة الباكستانية ال يمكنها الخروج من املنزل
ّ
وال قيادة السيارة في بعض املناطق ،وبالتالي فإن
ّ
سيعرض نساء كثيرات ملثل
عدم تطبيق القوانني
تطاول كثيرًا من القاصرات
التي
هذه االعتداءات،
ّ
أيـضــا» .تضيف املحامية أنــه «على املــدى البعيد،
نحن في حاجة إلــى إعطاء املــرأة الـجــرأة كي ترفع
صوتها ،خصوصًا في املناطق الريفية والنائية،
ّ
إذ إن النساء اللواتي يتعرضن ملثل هذه االعتداءات
ُيمنعن من رفــع أصواتهن غالبًا ،كما نحتاج إلى
إعادة النظر في تربية أجيالنا املستقبلية ،وإعادة
إعمار املجتمع مع تطبيق القانون حرفيًا».
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نازحو مأرب

فرار ٌ ألهل المخيمات من قذائف الحوثيين
ضاقت األرض بمئات األسر اليمنية النازحة في محافظة
أراض
مأرب ،وكلما بدأت في البحث عن االستقرار وسط
ٍ
قاحلة ،الحقها الحوثيون بالقذائف المتنوعة

من شتات إلى آخر في مأرب (فرانس برس)

كيف كانت مدارس أميركا
في القرن الماضي؟

مدرسة قديمة تحوّ لت إلى متحف في أميركا (جون ج.فولر)Getty /

رب ـ ـمـ ــا ي ـن ـس ــى ك ـ ـث ـ ـيـ ــرون كـ ـي ــف ك ــان ــت
امل ــدارس وقوانينها فــي الـقــرن املاضي
ف ــي ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة األم ـيــرك ـيــة .في
ه ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ــار ،يـ ـع ــرض م ــوق ــع «ريـ ـ ــدرز
دايجست» بعضًا مما كان عليه الحال
في ذلك الوقت .مطلع القرن املاضي ،لم
تكن هناك فرص متساوية أمام األطفال
ل ــال ـت ـح ــاق بـ ـ ــاملـ ـ ــدارس فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـحــدة األم ـي ــرك ـي ــة .وف ــي ع ــام ،1910
كــانــت الغالبية العظمى مــن التالميذ
األميركيني من أصــل أفريقي يعيشون
ف ــي الـ ـجـ ـن ــوب ،وك ــان ــت املـ ـ ـ ــدارس أك ـثــر
فقرًا مما كانت عليه في الشمال .وكان
ّ
متوسط سنوات الدراسة في الجنوب
 121يومًا فقط ،ولــم تكن هناك قوانني
تجبر األهــل على إرس ــال أطفالهم إلى
املدارس .وكانت رواتب املعلمني السود
قليلة جـدًا أيضًا ،كما أن عــدد املــدارس
الثانوية الحكومية الخاصة بالتالميذ
األميركيني من أصل أفريقي كانت قليلة
ومتباعدة .وقبل عام  ،1910كان  51في
املــائــة فقط مــن األط ـفــال الــذيــن تـتــراوح
أعمارهم مــا بــن  5و 19عامًا يذهبون
إلى املدرسة .وبحلول عام  ،1910ارتفع
الرقم إلــى  59في املائة .وكانت األرقــام
أقــل بنحو  20في املائة للتالميذ ذوي
ال ـب ـش ــرة غ ـي ــر ال ـب ـي ـض ــاء .وقـ ــد الـتـحــق
م ـع ـظ ــم ه ـ ـ ــؤالء الـ ـت ــامـ ـي ــذ ب ــامل ــدرس ــة
ّ
لبضع سنوات لتعلم أساسيات اللغة
اإلنـكـلـيــزيــة األســاس ـيــة والــريــاض ـيــات.
ي ـشــار إل ــى أن ــه ف ــي ع ــام  1900ك ــان 11
في املائة فقط من التالميذ في املرحلة
الثانوية مسجلني في املدرسة.
وفي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل
الـقــرن العشرين ،كــانــت عمالة األطـفــال

فــي امل ــزارع واملــدن شائعة ج ـدًا ،لدرجة
أن العديد من الواليات أصدرت قوانني
لتوفير التعليم االب ـتــدائــي والـثــانــوي
مساء .ونقل عن أحد مسؤولي املدارس
ق ــول ــه إن األه ـ ـ ــل كـ ــانـ ــوا س ـ ـعـ ــداء ألن ــه
ب ــات يمكن ألطـفــالـهــم االلـتـحــاق أخـيـرًا
بــاملــدارس من دون االضـطــرار إلــى ترك
العمل في املزرعة أو غير ذلك.
وفي القرن التاسع عشر ،كان التالميذ
يـطــردون من املــدرســة في حــال أســاؤوا
ال ـت ـصــرف ،أو ُيـصـفـعــون أو يـضــربــون
بــامل ـس ـطــرة أو ي ـج ـل ــدون .وع ـلــى الــرغــم
مــن أن الـعـقــوبــة الـبــدنـيــة مـمـنــوعــة في
املدارس اليوم ،إال أنها ما زالت قانونية
فـ ــي  19واليـ ـ ــة جـ ـن ــوبـ ـي ــة ،مـ ــن بـيـنـهــا
لويزيانا وجورجيا وأركنساس.
وفي القرن التاسع عشر وأوائــل القرن
ال ـع ـش ــري ــن ،ل ــم ت ـكــن ه ـن ــاك م ــواص ــات
عامة ،كما لم تكن املدارس تؤمن وسائل
نقل لتالميذها .وفي املناطق الريفية،
كــان التالميذ يــذهـبــون إلــى مدارسهم
سـ ـيـ ـرًا عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــدام فـ ــي حـ ـ ــال ك ــان ــت
املـ ــدارس قــريـبــة نسبيًا ،بينما يعتمد
آخ ـ ـ ــرون ع ـل ــى األح ـص ـن ــة أو ال ـع ــرب ــات
الـصـغـيــرة .وف ــي أواخ ــر ال ـقــرن التاسع
ع ـشــر ،ك ــان ال ـعــام ال ــدراس ــي ع ـبــارة عن
خمسة أشهر فقط ،ألن األهل في حاجة
إلــى أوالدهــم ملساعدتهم خــال مواسم
الـحـصــاد .وفــي أوائ ــل الـقــرن العشرين،
ف ــرض ال ـقــانــون تـعـلـيــم األطـ ـف ــال ،وب ــدأ
بناء املزيد من امل ــدارس الحكومية .إال
أن األطفال في املناطق الريفية غالبًا ما
كانوا يغيبون عن املدرسة في فصلي
الربيع والخريف.
(ربى أبو عمو)

تعز ـ زكريا الكمالي

ت ـح ـت ـضــن م ـحــاف ـظــة م ـ ـ ــأرب ،ش ـمــال
ش ــرق الـعــاصـمــة الـيـمـنـيــة صـنـعــاء،
ع ـشــرات اآلالف مــن ال ـنــازحــن ممن
يتوزعون على  27مخيمًا ،معظمهم ّفر قبل
سـنــوات مــن مناطق خاضعة للحوثيني في
صنعاء ،وعمران ،وحجة ،وذمــار ،إلى مأرب،
للبحث عــن منطقة خـضــراء تــوفــر لــه األمــان
ً
املـفـقــود فــي مـسـقــط رأسـ ــه ،ف ـضــا عــن مئات
األسر التي تتحدر من مديريات في الشمال
ُ
الغربي للمحافظة نفسها ،ممن هـ ّـجــرت من
بلداتها بعدما وصلت إليها املعارك البرية.
مـ ـن ــذ بـ ـ ــدء ال ـت ـص ـع ـي ــد الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ال ـج ــدي ــد
لـلـحــوثـيــن عـلــى مـ ــأرب ،ف ــي مـطـلــع فـبــرايــر/
ش ـ ـبـ ــاط املـ ـ ــاضـ ـ ــي ،دف ـ ــع الـ ـ ـن ـ ــازح ـ ــون ال ـث ـمــن
غاليًا ،إذ كانت مخيماتهم عرضة لهجمات
عـ ـش ــوائـ ـي ــة عـ ـب ــر م ـ ـقـ ــذوفـ ــات ت ـت ـس ــاق ــط فــي
امل ـســاحــات الـصـغـيــرة ال ـتــي يـعـيـشــون فيها.
وخــال يومي  28و 29مــارس /آذار املاضي،
غــادرت  580أسرة نازحة ثالثة مخيمات في
املناطق الشمالية الغربية للمحافظة ،بعد
سقوط عــدد مــن املـقــذوفــات الحوثية عليها،
وهي مخيمات امليل ،والخير ،وتواصل.
كــان مشهد عــدد من األطفال وهــم يفترشون
األرض وسـ ــط ك ــوم ــة م ــن األدوات املـنــزلـيــة
وأوان ــي الطبخ صادمًا للرأي العام اليمني،
فيما أظـهــرت لقطات مـصــورة ،سيدة يمنية
وه ــي ت ـشــاهــد ب ـح ـســرة ب ـقــايــا خـيـمــة تــالـفــة،
اح ـت ـض ـن ـت ـه ــم طـ ـ ـ ــوال عـ ـ ــدة أشـ ـ ـه ـ ــر ،قـ ـب ــل أن
تتعرض ملـقــذوفــات نــاريــة أحرقتها مــع عدد
من مستلزمات اإليواء.
حزم أكثر من  4آالف نازح ،يتوزعون على 580
أس ــرة مــا تبقى مــن أمتعة متواضعة لديهم
نحو مخيم ن ــزوح جــديــد هــو الـســويــداء ،في
رحلة شتات جديدة لكن ،لن تكون األخيرة،
على األرج ــح ،خصوصًا مــع اقـتــراب النيران
ال ـح ــوث ـي ــة ي ــوم ــا ب ـع ــد آخ ـ ــر م ــن ال ـت ـج ـم ـعــات
السكانية وسط مدينة مأرب .ووفقًا ملا تقول
م ـص ــادر ف ــي ال ـح ـكــومــة امل ـع ـتــرف ب ـهــا دول ـيــا
(حـكــومــة الــرئـيــس عبد ربــه منصور هــادي)
لـ«العربي الجديد» فقد تجاوز عدد النازحني
في مــأرب منذ بداية التصعيد الحوثي قبل
نحو شهرين ،أكثر مــن  ،17.500وذلــك مــن 5
مخيمات متفرقة في املناطق الغربية ملأرب.
خــال األي ــام األخ ـيــرة ،تــزايــدت املخاطر على
النازحني في األطراف الشمالية ملأرب ،بعدما
ب ــات ــت مـخـيـمــات امل ـي ــل ،وال ـخ ـي ــر ،وت ــواص ــل،
وذات الراءُ ،عرضة ملقذوفات وعيارات نارية
داخلها ،أو بالقرب منها ،آتية من املواقع التي
يتمركز فيها الحوثيون .تعرضت املخيمات
الـثــاثــة لهجمات حــوثـيــة مـتـكــررة ،أدت إلــى
إصابات في صفوف النازحني ،وإتالف عدد

كبير مــن الـخـيــام وأدوات اإلي ــواء وخــزانــات
امل ـ ـيـ ــاه وامل ـ ــراحـ ـ ـي ـ ــض .وخـ ــافـ ــا ل ــإص ــاب ــات
املباشرة ،تعرضت  4نساء لإلجهاض ،وفقًا
ملصادر حقوقية في ائتالف صنعاء لإلغاثة
والتنمية .وكـشــف تقرير لــائـتــاف ،اطلعت
عليه «الـعــربــي الـجــديــد» عــن أض ــرار نفسية
عميقة فــي أوس ــاط الـنــازحــن ،إذ تعرض 85
نازحًا لإلغماء بعد تساقط القذائف بالقرب
منهم ،وأكثر من  2000نازح لصدمات نفسية.
وعـ ـل ــى الـ ــرغـ ــم مـ ــن املـ ـخ ــاط ــر ال ـك ـب ـي ــرة ال ـتــي
ّ
باتت تهدد حياتهم ،فــإن عـشــرات النازحني
كانوا يرفضون االنتقال إلى مناطق أخرى،
ّ
ويفضلون املوت على معاناة النزوح املتكرر،
خـصــوصــا بـعــد املــآســي الـتــي طــاولــت األســر
الـتــي نــزحــت قبلهم .ويـعــانــي الـنــازحــون في
مخيمات مأرب ظروفًا قاسية بعد إجبارهم
على التنقل من منطقة إلــى أخــرى بحثًا عن
األمـ ـ ــان ،ف ـفــي مـخـيــم امل ـيــل الـ ــذي تــأســس في
منتصف  2018في الضواحي الغربية ملأرب،
تحديدًا في الطريق املؤدي إلى ّ
دوار الجوف،
يتحدر غالبية السكان من محافظة صنعاء
بمختلف مــديــريــاتـهــا ،وفـ ــروا جميعهم من
ال ـب ـطــش ال ـح ــوث ــي ،وف ـق ــا مل ــا ت ـق ــول م ـصــادر
حقوقية لـ«العربي الجديد».
أمـ ــا مـخـيـمــا ال ـخ ـيــر وتـ ــواصـ ــل ،ف ـقــد اسـتـمــر
وص ــول ال ـنــازحــن إلـيـهـمــا وتـشـيـيــدهـمــا من
يناير /كانون الثاني حتى يونيو /حزيران
 ،2020ويـ ـنـ ـح ــدر ب ـع ــض الـ ـن ــازح ــن فـيـهـمــا
مــن املـنــاطــق الشمالية ملحافظة م ــأرب التي
وصلت إليها املواجهات خالل العام املاضي،
أم ــا ال ـغــال ـب ـيــة ال ـع ـظ ـمــى م ـن ـهــم ،ف ـي ـت ـحــدرون
م ــن م ـح ــاف ـظ ــات عـ ــدة ع ـل ــى رأسـ ـه ــا صـنـعــاء
وعـمــران ،وجميعهم كانوا قد نزحوا سابقًا
إلــى محافظة الـجــوف ،قبل أن ينزحوا منها
هي األخــرى بعد اجتياح الحوثيني لها في
مارس /آذار .2020
ي ـقــول أي ـمــن ع ـط ــاء ،وه ــو امل ـس ــؤول اإلعــامــي
للوحدة التنفيذية إلدارة لنازحني في مأرب
ّ
لـ«العربي الجديد» إن الوجهة املقبلة لسكان
املـخـيـمــات ال ـثــاثــة ال ـتــي ج ــرى إخ ــاؤه ــا في
أواخـ ــر مـ ــارس /آذار امل ــاض ــي ،سـتـكــون نحو
مخيم السويداء ،وهذا األخير ليس في مأمن
كلي مــن القذائف الحوثية .يشير عـطــاء ،إلى
أعـبــاء كبيرة على النازحني مــع تفاقم األزمــة
ّ
اإلنسانية ،الفتًا إلــى أن حجم الـتــدخــات من
ً
املنظمات الدولية واألممية ،ما زال ضئيال جدًا،
وال يغطي سوى  60في املائة من االحتياجات
الفعلية في الجوانب اإلنسانية كافة .رفضت
جماعة الحوثيني اإلصغاء للدعوات الدولية
املتكررة التي تطالبهم بوقف الهجوم على
مدينة مــأرب وعــدم تعريض حياة النازحني
ل ـل ـخ ـطــر .ع ــوض ــا ع ــن ذلـ ـ ــك ،ذهـ ـب ــت قـ ـي ــادات
حوثية عليا للتقليل من األرقام التي توردها

كوبنهاغن تتجه الستعادة دنماركيتين وأطفالهما
كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

ربما احتاج األمــر إلــى تحذير «تقرير أمني
سري» لتعيد الدنمارك النظر في سياستها
املتصلبة بشأن مواطنيها ،ومعظمهم ()19
من األطفال وبضع األمهات ،ممن يحتجزون
في مخيمي الهول وال ــروج ،ب ــإدارة وإشــراف
مليشيات قوات سورية الديمقراطية «قسد»
فــي شـمــال ش ــرق ســوريــة .أش ــارت الصحافة
ّ
الــدن ـمــارك ـيــة ،إل ــى أن الـتـقــريــر االسـتـخـبــاري
دفــع حكومة يسار الــوســط ،التي لم يختلف
م ــوق ـف ـه ــا ال ـ ــراف ـ ــض السـ ـتـ ـع ــادة مــواط ـن ـي ـهــا
الـ ـصـ ـغ ــار واألمـ ـ ـه ـ ــات ع ــن ال ـي ـم ــن امل ـت ـش ــدد،
إل ــى عـقــد «اج ـت ـمــاع عــاجــل ملـمـثـلــي األحـ ــزاب
البرملانية ،ملناقشة تسريع استعادة سيدتني
دنماركيتني (من اإلثنية الدنماركية وليستا
من أصــول مهاجرة) مع أطفالهما» .التقرير
الذي أشرف على إعداده جهاز االستخبارات
ال ـع ـس ـكــريــة ،املـ ـس ــؤول ع ــن األعـ ـم ــال األمـنـيــة
خــارج الـحــدود ،جــاء بمثابة «صـ ّـب مــاء بارد
عـلــى رأس ال ـح ـكــومــة» ،وف ـقــا ملــا ذه ـبــت إليه
صحيفة «بيرلنغسكا»ّ .
قيم التقرير األمني
مـخــاطــر ب ـقــاء الـسـيــدتــن واألطـ ـف ــال ،ومنهم
قضيتها
طفلة فــي الــرابـعــة سـبــق أن أث ـيــرت
ّ
خ ـب ــراء ع ـلــم ن ـفــس إل ــى أن ـهــا
بـسـبــب تــوصــل ّ
ب ـحــاجــة إل ــى ت ــدخ ــل ع ــاج ــل بـسـبــب أم ــراض
نـفـسـيــة خ ـط ـيــرة أص ـي ـبــت ب ـه ــا ،م ــن دون أن
ّ
ي ـحــرك ذل ــك ســاكـنــا فــي تـصــلــب السياسيني
برفض ّ
تحمل مسؤولية إنقاذها من معسكر
ً
ال ـهــول ،ال ــذي بــات صيته محليًا يثير جــدال
وغضبًا على وسائل التواصل االجتماعي.
ويقود اليمني املتطرف حملة دعائية وجدها
كـثـيــرون «م ـقــززة ومـثـيــرة لــاشـمـئــزاز» ،حني
ت ـس ــاءل قـ ــادة «حـ ــزب ال ـش ـعــب ال ــدن ـمــاركــي»:
ّ
«هــل ه ــؤالء دنـمــاركـيــون؟ ليس كــل مــن حمل
جوازًا يعتبر دنماركيًا ،بل هؤالء إرهابيون».
وعـلــى الــرغــم مـمــا تسبب بــه ملصق الـحــزب
م ـ ــن ع ــاصـ ـف ــة نـ ـ ـق ـ ــاش ،ل ـ ــم ي ـ ـتـ ــراجـ ــع رئ ـي ــس
ال ـحــزب ،كريستيان ث ــول دال ،عــن مشاركته
ّ
واإلصــرار على ربط األطفال باإلرهاب .وألن
القضية تتعلق اآلن بدنماركيتني «إثـنـيــا»،
ّ
ف ــإن اتـهــامــات «الـخـيــانــة الــوطـنـيــة» مــا زالــت
هـ ــي امل ـه ـي ـم ـن ــة عـ ـل ــى الـ ـخـ ـط ــاب ال ـش ـع ـب ــوي
الـ ـ ـ ــذي يـ ـط ــال ــب أسـ ــاسـ ــا ب ــإسـ ـق ــاط جـنـسـيــة
األط ـف ــال ال ـ ــ 19وأم ـهــات ـهــم .وي ـطــالــب الـيـســار
ال ــدن ـم ــارك ــي ،وم ـن ـظ ـمــات ح ـقــوق ـيــة مـحـلـيــة،
بانتهاج كوبنهاغن «امل ـثــال الفنلندي» في
جلب األمهات واألطفال ،باعتبار «محاسبة
األم ـ ـ ـهـ ـ ــات أمـ ـ ـ ــام ال ـ ـق ـ ـضـ ــاء املـ ـحـ ـل ــي ل ـت ـب ـيــان
حيثيات سفرهن إلــى معاقل تنظيم داعــش،
كما تقديم الرعاية للصغار ملساعدتهم في
ً
الـتــأقـلــم مـجــددًا مــع الـحـيــاة ،ب ــدال مــن تركهم
عرضة للصدمات واحتمال اكتساب مواقف
مـتـطــرفــة ضــد املـجـتـمـعــات ال ـتــي تــرفـضـهــم»،

وفقًا ألح ــزاب «الــائـحــة املــوحــدة» و«الشعب
االشتراكي» اليساريني ،و«راديكال فينسترا»
من يسار الوسط ،في مواقف جماعية خالل
ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع امل ــاض ــي ،وتـ ـه ــدد بـسـحــب
األغلبية البرملانية عن حكومة رئيسة الوزراء
ميتا فريدركسن ،إذا لم تستجب الستعادة
املواطنني قبل الصيف.
وم ــع تــزايــد الـضـغــوط الشعبية واإلعــامـيــة
والسياسية على حكومة يسار الوسط ،يبدو
ّ
أن تقرير االسـتـخـبــارات العسكرية ،مضافًا
إلى تقارير أخــرى من االستخبارات املدنية،
يقدم طوق نجاة لورطة حكومة كوبنهاغن،

طريقة تعامل «قسد»
والقصر،
مع المحتجزات
ّ
تثير قلقًا أمنيًا

ما ذنب األطفال؟ (دليل سليمان /فرانس برس)

الـ ـت ــي وص ـ ــل ان ـت ـق ــاد س ـيــاس ـت ـهــا امل ـت ـش ــددة
إلــى منظمات حقوقية ،مثل العفو الدولية،
الـتــي نـشــرت إعــانــات كـبـيــرة عـلــى الـطــرقــات
ت ـنــدد بـتـخـلــي ال ــدن ـم ــارك ع ــن مـســؤولـيــاتـهــا.
ّ
ف ـم ــن الـ ــواضـ ــح أن ط ــري ـق ــة ت ـع ــام ــل «ق ـس ــد»
ّ
م ــع امل ـح ـت ـجــزات وال ـق ــص ــر ،تـثـيــر قـلـقــا أمنيًا
مــن تـعــزيــز الـجـنــوح نـحــو الـتـطــرف أك ـثــر ،ما
ّ
يصعب ،بمرور الوقت ،املعالجة على الطريقة
الدنماركية.
ّ
وي ـبــدو أن قضية مــراهــق دنـمــاركــي األص ــل،
وه ــو اب ــن إحـ ــدى ال ـس ـيــدتــن ،تـثـيــر مـخــاوف
نقله من جانب «قسد» إلى ما يسمى «وحدة
نـ ــزع مـ ـي ــول الـ ـتـ ـط ــرف» ال ـت ــاب ـع ــة لـ ـه ــا ،وه ــي
ط ــري ـق ــة ال ت ـث ـيــر إعـ ـج ــاب م ـت ـخ ـص ـصــن فــي
علمي االجتماع والنفس ،وتثير شكوكًا في
نتائجها العكسية ،بعد توالي الشكوك من
ّ
والقصر
طريقة تـصـ ّـرف «قـســد» مــع الـنـســاء
من الجنسيات األوروب ـيــة .وهناك انتقادات
ك ـث ـي ــرة ل ـش ـك ــل اسـ ـتـ ـع ــراض ال ـق ــائ ـم ــن عـلــى
م ـخ ـي ـمــي روج والـ ـه ــول لـلـمـحـتـجــزيــن عّـلــى
وســائــل اإلع ــام ،وتـقــديــم األط ـفــال على أنهم

«م ـت ـط ــرف ــون» ،م ــا ي ـع ــزز الـ ـص ــورة الـنـمـطـيــة
التي يستغلها اليمني املتطرف األوروبي عن
ّ
القصر الذين ّال تحترم بعض وسائل اإلعالم
خصوصية أنهم أطفال وليس لهم ذنب في
خـيــارات األه ــل .ويــؤكــد اليسار واملختصون
الدنماركيون ،كما السويديون والفنلنديون،
ّ
أن مــن غـيــر الـجــائــز تحميل الـصـغــار ذنــوب
ميول أهاليهم «فهؤالء الصغار لم يختاروا
الـسـفــر أو الـ ــوالدة فــي مـنــاطــق داعـ ــش» ،كما
يجمع هؤالء.
التقييم األمني ملخاطر تهديد الدنماركيتني
هـ ـ ــو مـ ـ ــا جـ ـ ـ ــرت مـ ـن ــاقـ ـشـ ـت ــه بـ ـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة
واألحزاب البرملانية ،نهاية األسبوع املاضي.
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة عـ ــدم وج ـ ــود م ـخ ــاطــر مـنـهـمــا،
على العكس من تقييم النساء الدنماركيات
الخمس األخــريــات ،اللواتي «يحملن أفكارًا
م ـت ـطــرفــة» .وت ـح ــاول الـحـكــومــة اإلس ـ ــراع في
إخراجهما قبل فصل الطفل البالغ  13عامًا
عن والدته «ما يضعه في خطر وشيك باسم
إزالة التطرف» ،وفقًا لصحيفة «بيرلنغكسا»
الثالثاء املاضي.

أكاديميا

تهجير أكثر من  238ألفًا
أشــارت تقارير صــادرة عن الوحدة التنفيذية إلدارة مخيمات النازحين،
وهي مؤسسة حكومية (تابعة لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور
هــادي) ،إلى ّ
أن القصف المدفعي والصاروخي الذي شنه الحوثيون
على مخيمات مأرب ،منذ يناير /كانون الثاني  2020حتى نهاية مارس /آذار
الماضي ،أدى إلى إغالق  27مخيمًا ،وتهجير أكثر من  238ألف نازح.

املنظمات الــدولّـيــة بــوجــود مليون ن ــازح في
مــأرب بادعاء أنها تضم ما بني  40ألفًا و50
أل ـفــا ف ـقــط .وال يـكـثــرت ال ـحــوث ـيــون ب ــاألرق ــام
مهما كان حجمها ،فاملخيمات املتناثرة على
ام ـتــداد املـنــاطــق الـغــربـيــة والـشـمــالـيــة مل ــأرب،
بــاتــت أهــدافــا عسكرية مشروعة بعد مزاعم
ســاق ـهــا م ـحــافــظ مـ ــأرب امل ــوال ــي لـلـحــوثـيــن،
عـلــي طـعـيـمــان ،ت ـحــدث فـيـهــا عــن اسـتـحــداث
«مرابض للمدفعية» بجواز بعض مخيمات
النازحني.
دف ـعــت ال ـت ـطــورات األخ ـي ــرة ،حـكــومــة ه ــادي،
إلط ــاق ن ــداء استغاثة والـتـحــذيــر مــن كارثة
إنسانية من جراء موجات النزوح الجديدة،
وأبلغت وزارة الخارجية في الحكومة املعترف

غادرت  580أسرة
نازحة ثالثة مخيمات
في المناطق الشمالية
الغربية لمأرب

ّ
ب ـهــا دولـ ـي ــا ،األمـ ــم امل ـت ـح ــدة ،أن  3مـخـيـمــات
ت ـعــرضــت ف ــي أواخـ ـ ــر مـ ـ ــارس /آذار املــاضــي
إلى أكثر من  37قذيفة مدفعية وصاروخية.
وقالت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات
ّ
انتهاكات حقوق اإلنسان ،إن فريقها استطلع
ميدانيًا املواقع املستهدفة ،واطلع على حجم
املعاناة اإلنسانية واملعيشية الصعبة ،التي
ُ
تمر بها عشرات األسر النازحة التي اجبرت
ع ـلــى مـ ـغ ــادرة مـخـيـمــاتـهــا إثـ ــر قـصـفـهــا من
جانب املليشيات باملدافع وقذائف الهاون.
وفقًا لعضوة اللجنة الوطنية ،إشراق املقطري،
لــم يـعــد هـنــاك ّ
أي مـكــان آمــن داخ ــل محافظة
م ــأرب ،خـصــوصــا بـعــد االس ـت ـهــداف املباشر
واملتعمد من قبل الحوثيني للنازحني ،الذين
ّفر غالبيتهم من بطش الجماعة في عمران،
وذمار ،وصنعاء ،بحثًا عن األمان في مناطق
توفر املساعدات اإلنسانية أو الحفاظ على
أطفالهم من عمليات التجنيد التي يفرضها
الحوثيون على األطفال القاطنني في مناطق
نفوذهم .تقول املقطري لـ«العربي الجديد»
ّ
إن االستهداف الحوثي ملخيمات النازحني ال
يقتصر على مــأرب والـجــوف فقط ،بل هناك
اسـتـهــداف ممنهج للمخيمات فــي الساحل
الغربي أيضًا في الدريهمي ،والخوخة.

نحن الشباب لنا «الـ»...؟
زهير هواري

تحدد منظمة «يونيسف» نهاية مرحلة الطفولة بالوصول إلــى ّ
سن
ّ
الثامنة عشرة ،ما يعني ّأن كل من يصل إليها يخرج من هذا الطور إلى
ّ
مرحلة الشباب .واملعروف عن املنطقة العربية أنها من أكثر املجتمعات
فتوة ،فنحو ثلثي السكان هم دون الخامسة والعشرين عامًا ،خالف
املجتمعات املتقدمة األكثر شيخوخة .الفئة العمرية التي ترتاد املدارس
واملعاهد املهنية والجامعات كان تعدادها أكثر من  83مليون نسمة،
ّ
عــربـيــا ،وه ــي األك ـثــر عــرضــة ملـضــاعـفــات ك ــل مــا راف ــق انـتـشــار وبــاء
كورونا من تباعد اجتماعي وإقفال للمدارس ودور السينما واملسارح
واألماكن العامة .وال شك في ّأن هناك انعكاسات بالغة األهمية على
ّ
هذه الفئة العمرية سواء أكانت منخرطة في التعليم أم ال .وملا كانت هذه
الفئة العمرية هي األكثر دينامية فقد كانت قوام حركات التمرد التي
شهدتها املنطقة .وبقاؤها أسيرة جدران املنازل قاد إلى تعمق أزمتها
من جوانبها املتعددة ،خصوصًا ّأن املدرسة واملعهد والجامعة كانت
بمثابة متنفس لها تلتقي فيها مع أقرانها من الجنسني ،وتتفاعل
معهم ومع الهيئة التعليمية.
وف ــي دراسـ ــة أع ــده ــا تـحــالــف مـيـثــاق ال ـش ـبــاب ف ــي الـعـمــل اإلن ـســانــي،
ّ
املكون من الحركة الدولية للصليب األحمر والهالل األحمر ،ومنظمة
«ميرسي كــور» واملجلس النرويجي لالجئني ،ومكتب مبعوث األمم
املتحدة للشباب ،واملفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
ومنظمة األم ــم املـتـحــدة للطفولة ،وص ـنــدوق األم ــم املـتـحــدة للسكان،
ومجموعة األمــم املتحدة العليا لألطفال والشباب ،ومنظمة الصحة
العاملية ،ومنظمة طفل الحرب  -هولندا ،ظهر ّأن الجائحة أدت إلى إبعاد
أكثر من  90في املائة من املتعلمني في العالم عن املدارس والجامعات.
وهذا االنقطاع الطويل عن التعليم له مضاعفاته وعواقبه بما يتجاوز
الـعـمـلـيــة الـتـعـلـمـيــة إل ــى ف ـق ــدان الـثـقــة بــاملـسـتـقـبــل وال ــرع ــاي ــة الصحية
وزيــادة معدالت التسرب ،وحرمان الشباب من الدعم والوصول إلى
املوارد االجتماعية.
ّ
البقاء في املنازل ال يعني عدم التعرض للمخاطر ،إنما إلى نوع مختلف
منها ،ففيما كانت املخاطر خارجها ،باتت مع العزل داخلها من خالل
اإلدمان املرضي على وسائل التواصل ،وما تعرضه شبكات اإلنترنت
والجرائم اإللكترونية واملضايقات املختلفة .وتتوقع الدراسة أن يؤدي
الحبس الطويل والعزلة إلى تآكل شبكات الدعم التي يبنيها الشباب
ً
مع بعضهم ،ال سيما ّأن أعباء التعليم باتت أشد ثقال عليهم ،ما يقود
إلى القلق واإلحباط .وقد ثبت ّأن التعلم عن ُبعد هو أيضًا محرك لعدم
املساواة على الصعيد الدولي والجندري بني الجنسني ،فقد كشفت
الدراسة ّأن الفتيات والشابات يحصلن على فرص وصول أقل نسبيًا
إلى التكنولوجيا الرقمية.
(أكاديمي وباحث)

العراق :حملة ضد التحرش األسري
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 البالد،
حملة واس ـعــة عـلــى مــواقــع الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
هــي األولـ ــى مــن نــوع ـهــا ،ت ـت ـنــاول قـضـيــة الـتـحــرش
ً
الجنسي ،وص ــوال إلــى االع ـتــداء الجنسي ،اللذين
تتعرض لهما النساء على أيدي أقاربهن ،والعادات
واألعراف التي تمنع كثيرات من كشف ذلك .شارك
إعالميون وباحثون اجتماعيون في الحملة التي
بدأت برسالة من فتاة موجهة إلى ناشطة حقوقية
عراقية تتحدث عــن تعرضها العـتــداء جنسي من
قبل أحــد أفــراد أسرتها ،ومنعها مــن قبل والدتها
من التحدث عما تعرضت له.
رغ ــد الـســامــرائــي واح ــدة مــن بــن أكـثــر الـنــاشـطــات
الـعــراقـيــات الـتــي الق ــت مـنـشــوراتـهــا ،بـمــا فيها من
ً
مقاطع فـيــديــو ،رواج ــا وتـفــاعــا واس ـعــن .تتحدث
الناشطة بثقة عالية عن حاالت عدة لنساء تعرضن
العتداءات جنسية من قبل أفراد في أسرهن .تلوم
ال ـســامــرائــي املـجـتـمــع الـ ــذي يـعـتـبــر ه ــذه ال ـجــرائــم
مسيئة لسمعة األس ــرة الـتــي تضطر للتكتم على
الجريمة وتمنع الفتاة أو املرأة من املطالبة بحقها
ّ
عبر القضاء .تؤكد أن «التكتم على املجرم» سبب في
استمرار الجريمة وانتشارها وذلك بحجة «الخوف
ّ
من الفضيحة» مشيرة إلى أن من الضروري توفر
ّ
«دور إيواء للضحايا ،لكن الفتاة تخاف أن تشتكي
ّ
على الجناة لدى القضاء ،خصوصًا أن املتحرش أو
املغتصب هو من نفس األسرة أو البيت ،فتقديم ّ
أي
شكوى يحتاج الى مراجعات لدى الجهات املعنية».
ّ
تلفت السامرائي إلــى أن نسبة كبيرة من املعتدى
عليهن جنسيًا عبر أفــراد أسرهن «لــم يكشفن عن
ّ
هذه االعتداءات» مشيرة إلى أن «بعضهن بعمر 6
ّ
سنوات» .أما الحل لهذه الجرائم وفقًا للسامرائي،
فهو في تفعيل دور اإليــواء ،بدعم حكومي ،إلعادة
تأهيل الضحايا ،كما إدخال مادة الثقافة الجنسية
املـ ـح ــدودة ف ــي امل ـ ــدارس ك ـم ــادة أســاس ـيــة ،وإش ــراك
الخبراء النفسيني واالجتماعيني في املــدارس ،مع
دعم الشباب في سبيل الــزواج ،وتبسيط إجــراءات
ال ـش ـك ــوى وال ـت ـح ـق ـي ــق ،ك ـم ــا م ـكــاف ـحــة امل ـ ـخـ ــدرات،
وتكريس جهود القنوات الرسمية للحكومة في بث
التوعية املستمرة من التحرش.
فــي هــذا اإلط ــار ،تسعى منظمات مجتمع مدني
مهتمة بــاملــرأة إلــى تسليط الـضــوء على النساء
امل ـض ـط ـه ــدات وال ـس ـع ــي ل ـح ـمــايــة م ــن يـتـعــرضــن
لتهديدات ،خصوصًا من طرف أسرهن .وتنشط
«منظمة حرية املرأة» في هذا النوع من املشاريع
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اعترضت تيارات إسالمية
على مسودة قانون الحماية
من العنف األسري

املـكــرســة لـلــدفــاع عــن املـ ــرأة .تـقــول ابـتـســام مــانــع،
ّمسؤوله اإلعــام في املنظمة ،لـ«العربي الجديد»
إنــه «بني فترة وأخــرى ،تصل الى منظمتنا حالة
أو مناشدة من قبل امــرأة تطلب مساعدتها بعد
اعـتــداء 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
ـع عــدم الـقــدرة على ال ــزواج ألسـبــاب اقتصادية،
مـ ّ
ّ
لكنها تفيد أن «أكثر الحاالت التي ترد إلى املنظمة
يـلـعــب فـيـهــا ان ـف ـصــال األم واألب دورًا أســاسـيــا،
إذ يخلق االنـفـصــال فــراغــا لــدى أف ــراد األس ــرة مع
ضعف متابعة األوالد تربويًا» .وبحسب اطالعها
على حاالت تعرضت العتداءات جنسية من قبل
ّ
أفـ ــراد األس ـ ــرة ،ت ـقــول اب ـت ـســام إن «مـعـظـمـهــا يقع
داخ ــل األس ــر ذات املـسـتــوى التعليمي املـتــدنــي».
ّ
ت ـت ــاب ــع أن ال ـن ـس ــاء امل ـع ـت ــدى ع ـل ـي ـهــن ي ــأت ــن ال ــى
ّ
املـنـظـمــة «ه ــارب ــات م ــن أس ــره ــن» مـشـيــرة إل ــى أن

مـهـمــة املـنـظـمــة هـنــا تـكـمــن فــي «تــوف ـيــر الحماية
واإليـ ــواء والـتـمـكــن االق ـت ـصــادي ،وتــوفـيــر فرصة
عمل أو املساعدة في إكمال التعليم» .تعتقد مانع
ّ
ّ
أن الحل هو في «إقرار قانون الحماية من العنف
ّ
األسـ ــري ،لـلـحــد مــن ه ــذه الـظــواهــر الــدخـيـلــة على
املجتمع العراقي».
وبحسب مسودة أرسلت إلى البرملان العراقي في
ّ
سـبـتـمـبــر /أي ـلــول  ،2019ف ــإن قــانــون الـحـمــايــة من
العنف األس ــري يحمي األس ــرة ،خصوصًا النساء
والفتيات ،من كافة أشكال العنف املبني على النوع
ّ
ويعاقب
ويحد من انتشاره ويقي منه،
االجتماعي،
ّ
َ
ويعوض عن الضرر الناتج عنه ،ويوفر
مرتكبيه،
الـحـمــايــة لـلـضـحــايــا ،وي ـقـ ّـدم الــرعــايــة الــازمــة لهن
ّ
ويؤهلهن ،ويحقق املصالحة األسرية .لكن القانون
مــا زال ينتظر تـصــويــت الـبــرملــان عـلـيــه ،إذ يــواجــه
ّ
اعتراضًا من قبل التيارات اإلسالمية التي ترى أن
إقرار القانون ال يتماشى مع اإلسالم.
بدوره ،يعتبر الباحث االجتماعي فؤاد الحمداني،
ّ
في حديثه إلى «العربي الجديد» أن «هناك انفتاحًا
ّ
خطيرًا على العالم عبر اإلنترنت ،وهو متاح في كل
وقت للجميع .ومن الصعب منع األبناء من متابعة
مــا يــؤثــر فــي سلوكهم سلبًا .وال ننسى املـخــدرات
التي باتت السبب الرئيسي فــي مختلف املشاكل
والجرائم التي تقع في البالد ،خصوصًا الحبوب
املهلوسة رخيصة الثمن وقوية التأثير وسريعة
اإلدمان .وهناك العديد من جرائم االغتصاب والقتل
وقعت بسبب تعاطي هذا النوع من املخدرات».
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علوم وتكنولوجيا

ترانزستور نانوي يبقى باردًا مع تيار عال
المحوالت الكهربائية
تسبب خسائر في
الطاقة ،إما في السيارات
الكهربائية أو التركيبات
الكهروضوئية
هشام حدانة

طورت جامعة لوزان السويسرية
 EPFLنـ ـ ـم ـ ــوذج ـ ــا ج ـ ـ ــدي ـ ـ ــدا م ــن
الـتــرانــزسـتــور ،مــا يمهد الطريق
لـتـصـنـيــع م ـح ــوالت ك ـهــربــائ ـيــة ذات ك ـفــاءة
أكبر لتطبيقات الطاقة العالية .ومن دونها،
سـتـفـقــد ال ـك ـهــربــاء مـعـظــم ق ــواه ــا ،إذ تعمل
امل ـح ــوالت عـلــى تشغيل أج ـهــزة الكمبيوتر
أو األض ــواء أو أجهزة التلفزيون بإمدادها
بالكمية املناسبة من الجهد والطاقة.
كما تقوم بتحويل التيار املتردد من مكابس
الحائط إلــى تيار مستمر لتشغيل الخالط
أو تسخني جهاز تحميص الخبز .إال أن هذه
األجهزة تهدر ما يصل إلى  %20من الطاقة
في عملية التحويل.
ت ـ ـح ـ ـتـ ــوي املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــوالت ال ـ ـك ـ ـهـ ــربـ ــائ ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ترانزستورات الطاقة ،وهي عناصر تتكون
م ــن أشـ ـب ــاه املـ ــوصـ ــات م ـص ـم ـمــة لـتـتـحـمــل

شــدة تـيــار عــالـيــة ،وهــي املـكــون ال ــذي سعى
ف ــري ــق مـ ــن ج ــام ـع ــة  EPFLإل ـ ــى تـحـسـيـنــه.
وتـ ـ ــم نـ ـش ــر م ـل ـخ ــص أبـ ـح ــاثـ ـه ــم فـ ــي مـجـلــة
 ،Nature Electronicsحيث أع ــادوا تصميم
ال ـتــرانــزس ـتــور كـلـيــا ب ـهــدف تـقـلـيــل خـســائــر
تحويل الطاقة ،وهــو مــا يناسب تطبيقات
الطاقة العالية.
وتعد املقاومة الكهربائية أكبر مشكلة في
املحوالت ،وهي سبب فقدان الطاقة في شكل
تـبــديــد ل ـل ـح ــرارة .وي ـق ــول ال ـبــاحــث إلـيـســون
ماتيولي ،املــؤلــف املـشــارك لـلــدراســة ومدير
 POWERlabف ــي « :EPFLامل ـش ـك ـلــة تصبح
أكـثــر أهـمـيــة مــع تطبيقات الـطــاقــة العالية،
فكلما زاد الجهد الطاقوي ملكونات أشباه
املوصالت ،زادت مقاومتها ،ما ينعكس في
تقليل االسـتـقــالـيــة التشغيلية للسيارات
الكهربائية أو تقويض أداء أنظمة الطاقات
املتجددة».
وقـ ـ ــام ف ــري ــق إل ـي ـس ــون م ــات ـي ــول ــي بـتـطــويــر
ترانزستور يقلل بشكل كبير فقدان الطاقة
الـعــالـيــة .إذ تمكن أف ــراد الـفــريــق مــن خفض
نـصــف م ـقــاومــة امل ـك ــون الـقـيــاســي م ــع شــدة
تيار كهربائي يزيد عن  1000فولت ،بدمج
أفكار تكنولوجية مختلفة.
وت ـم ـثــل االب ـت ـك ــار األول ف ــي تــأس ـيــس دارة
كهربائية تتفرع منها عــدة قنوات لتوزيع
تــدفــق الـتـيــار الـكـهــربــائــي ،مــا يشبه تــوزيــع
حركة املــرور عبر مـســارات الطرق السريعة
لـتـجـنــب االخ ـت ـنــاق ــات ،حـيــث يـ ــؤدي تــوزيــع

ترانزستور الطاقة مركب أساسي في المحوالت الكهربائية ()Getty

التيار الكهربائي عبر القنوات املتعددة إلى
منع ارتفاع درجة الحرارة .وثانيًا ،استخدم
ال ـبــاح ـثــون أس ــاك ــا ن ــان ــوي ــة م ـص ـنــوعــة من
نيتريد الغاليوم ،وهي مــادة شبه موصلة،
تم تصنيعها على شكل قمع ،ويبلغ قطرها
مــا ي ـقــارب  15نــانــومـتــرا ،مــا يمنحها قــدرة

صناعات مستقبلية

ذاكرة «رام» ذات سعة كبيرة

سوار ذكي يزيل التوتر
قامت أغلب الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا خاللُ السنوات األخيرة بالكشف
عن ساعات وأســاور رياضية قادرة على مراقبة صحة املستخدم وقياس املؤشرات
الحيوية ،مثل نبضات القلب وضغط الدم .وفي هذا السياق ،تسعى بعض األبحاث
إلى تطوير أجهزة قابلة لالرتداء يمكنها مراقبة الصحة النفسية لإلنسان 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
تقنية قابلة لــارتــداء على هيئة ســوار يمنح مرتديه جرعة من االسترخاء ويزيل
التوتر ،إذ يعمل الجهاز على إرسال موجات صوتية منخفضة التردد غير مسموعة
إلى «الجهاز العصبي السمبثاوي» ،وهو أحد أجزاء الجهاز العصبي الذي يتحكم
فــي عــدد مــن أعـضــاء الجسم التي تعمل على إف ــراز بعض الهرمونات مثل هرمون
األدرينالني والنورأدرينالني.
وتــوصــل الفريق الباحث إلــى أنــه فــي حالة توتر اإلنـســان يصدر الجهاز العصبي
السمبثاوي أم ـرًا بــإفــراز هــرمــون «نورإبينفرين» ،الــذي يمنح اإلنـســان جــزءًا كبيرًا
ً
من االنتباه واليقظة ،مما يجعل مسألة االسترخاء أو النوم أمرًا مستحيال .ويعمل
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 Neuroفي مساعدة
املستخدمني على التركيز والنوم بشكل أسهل .ويوصي الباحثون بارتداء السوار
ملدة ساعتني على األقل خالل اليوم ،ويمكن إطفاؤه وتشغيله بواسطة تطبيق يعمل
على الهواتف الذكية.

حقيبة ظهر ذكية
ترشد المكفوفين

يـعـمــل ال ـبــاح ـثــون ف ــي مـخـتـبــر ال ــذك ــاء
االصطناعي التابع لجامعة جورجيا
األمـ ـ ـي ـ ــركـ ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـطـ ــويـ ــر ح ـق ـي ـبــة
ظ ـهــر ذك ـيــة يـمـكـنـهــا إرش ـ ــاد وتــوجـيــه
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
ال ـم ـت ـقــاط ـعــة واألرص ـ ـفـ ــة وغ ـي ــره ــا مــن
العوائق الشائعة .وتحتوي الحقيبة
على حاسوب صغير ُمصمم لتشغيل
نظام يعتمد على الذكاء االصطناعي
ل ـت ـم ـك ـيــن الـ ـك ــامـ ـي ــرات ال ـ ُـم ـث ـب ـت ــة عـلــى
سترة المستخدم من تحديد العوائق
والعمق واألبـعــاد المحيطة باإلنسان
أث ـن ــاء ال ـحــركــة .وق ــام ال ـفــريــق الـبــاحــث
بتدريب النظام لتمكينه مــن التعرف
على المعالم والتضاريس المختلفة،
م ـث ــل األرص ـ ـفـ ــة وم ـخ ـت ـل ــف ال ـم ـط ـبــات
الموجودة في المدن ُ
المزدحمة.
وت ـ ـقـ ــوم س ـم ــاع ــة أذن ت ـع ـم ــل بـتـقـنـيــة

تحمل تيار كهربائي يزيد عن  1000فولت
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.

عالم المعلوماتية

ك ـش ـفــت ش ــرك ــة س ــام ـس ــون ــغ ع ــن الـجـيــل
الخامس من ذاكــرة الوصول العشوائي
 ،DDRوهو الجيل الذي يوفر سعة أكبر
م ـقــارنــة م ــع الـجـيــل ال ــراب ــع ،كـمــا يتميز
ب ـس ــرع ــة ك ـب ـي ــرة فـ ــي قـ ـ ـ ــراءة ال ـب ـي ــان ــات،
مما يجعله مثاليا لتشغيل تطبيقات
الحوسبة الفائقة والــذكــاء االصطناعي
والتعلم اآللي.
وت ـب ـلــغ س ـعــة ال ـشــري ـحــة ال ـج ــدي ــدة 512
غ ـي ـغــابــايــت ،وت ــوف ــر س ــرع ــة ت ـصــل إلــى
 7200مـيـغــابــت ف ــي الـثــانـيــة – أي أكـثــر
مــن ضعف سرعة  .DDR4كما تعد أول
وحدة تستخدم تقنية املعالجة HKMG
التي طورتها شركة إنتل األميركية.
وقـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــت م ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــة  - JEDECوه ـ ــي
مـنـظـمــة م ـســؤولــة ع ــن ت ـحــديــد مـعــايـيــر
اإللـكـتــرونـيــات الــدقـيـقــة الـتــي تطلق في
األسواق -سنة  2018باإلعالن عن الجيل
الخامس من ذاكرة الوصول العشوائي
 DDRالتي تتميز بعرض نطاق ترددي
وك ـثــافــة أف ـضــل واس ـت ـهــاك أق ــل للطاقة
مقارنة بالجيل السابق ،باإلضافة إلى
اح ـت ــوائ ـه ــا ع ـلــى واجـ ـه ــة خ ــاص ــة تتيح
للمستخدم التحكم في األداء والطاقة.

جديد

وبـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـس ــرع ــات وال ـس ـع ــة
العليا ،قالت سامسونغ“ :إن الشريحة
ت ـس ـت ـخــدم ط ــاق ــة أقـ ــل بـنـسـبــة  13%من
الــوحــدات غير امل ــزودة بتقنية ،HKMG
وهي مثالية ملراكز البيانات.
وأكــدت شركة إنتل أن الــذاكــرة الجديدة
سـتـكــون مـتــوافـقــة مــع مـعــالـجــات Xeon
 ،Scalableومــن املــرتـقــب أن يتم دمجها
في حواسيب سنة .2022

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

ال ـ ـب ـ ـلـ ــوتـ ــوث ب ـ ـ ــإرس ـ ـ ــال الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات
واإلرشادات الصوتية إلى المستخدم،
ويـ ـ ـت ـ ــم تـ ـشـ ـغـ ـي ــل مـ ـخـ ـتـ ـل ــف األجـ ـ ـه ـ ــزة
ُ
المدمجة في الحقيبة بواسطة بطارية
تعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات.
وت ـط ـمــح ب ـح ــوث ع ــدي ــدة إلـ ــى تـطــويــر
تقنيات من شأنها أن تعيد األمل ألكثر
م ــن  36مـلـيــون مـكـفــوف ح ــول الـعــالــم،
منها شركة «وي واك» البريطانية التي
تعمل عـلــى تـطــويــر عـصــا ذكـيــة يمكن
استخدامها مــن المكفوفين وضعاف
البصر .وتتميز بقدرتها على اكتشاف
المطبات واألماكن الخطرة باالعتماد
ع ـلــى ال ـم ــوج ــات ف ــوق ال ـصــوت ـيــة .كما
يمكن ربطها مع تطبيق على الهاتف
الذكية بواسطة تقنية البلوتوث.

ي ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون ف ــي م ـخ ـت ـبــر ع ـلــوم
الحاسوب والذكاء االصطناعي التابع
لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
عـلــى تـطــويــر مــابــس ذك ـيــة تستخدم
ً
أل ـ ـيـ ــافـ ــا خـ ــاصـ ــة السـ ـتـ ـشـ ـع ــار ح ــرك ــة
الـشـخــص عــن طــريــق الـلـمــس .ويطمح
ال ـبــاح ـثــون إل ــى اس ـت ـخــدام ه ــذا الـنــوع
مــن التقنيات فــي تــدريــب الرياضيين
وإعـ ــادة تأهيلهم ،ومــراقـبــة الـعــامــات
الـحـيــويــة لــإن ـســان دون ال ـحــاجــة إلــى
ل ـم ــس م ــن ي ــرت ــدي ـه ــا وم ــراقـ ـب ــة صـحــة
المقيمين في مرافق الرعاية ،إذ يمكنها
على سبيل المثال تحديد مــا إذا كان
شخص ما قد سقط أو فقد وعيه .وقام
الباحثون في معهد ماساتشوستس
ل ـل ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا ب ـت ـط ــوي ــر م ـج ـمــوعــة
مــن الـمــابــس الـمـصـنــوعــة بــاسـتـخــدام
ه ــذه األلـ ـي ــاف ،بـمــا ف ــي ذل ــك ال ـج ــوارب

أحمد ماء العينين

تعد تقنية تخزين البيانات داخــل الحمض
ال ـ ـنـ ــووي م ــن الـ ـحـ ـل ــول الـ ـت ــي يـ ـع ــول عـلـيـهــا
الخبراء لتوفير وسائل تخزين قــادرة على
اسـتـيـعــاب ال ـكــم ال ـهــائــل م ــن ال ـب ـيــانــات على
شبكة اإلنـتــرنــت ،حيث مــن املرتقب أن تبلغ
ك ـم ـيــة ال ـب ـي ــان ــات ال ـع ــامل ـي ــة  175زي ـتــابــايــت
(تريليون غيغابايت) بحلول .2025
وفـ ــي هـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،ي ـع ـمــل ال ـب ــاح ـث ــون فــي
جامعة كولومبيا على تطوير تقنية جديدة
لتخزين الـبـيــانــات داخ ــل الـحـمــض الـنــووي
لـلـكــائـنــات ،وحـســب ال ــدراس ــة الـتــي نشرتها

تـ ـ ـص ـ ـ ّـدر ت ـط ـب ـي ــق تـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـ ـص ـ ــور واملـ ـق ــاط ــع
«إن ـس ـت ـغ ــرام» قــائ ـمــة ال ـت ـط ـب ـي ـقــات ال ـت ــي تجمع
ب ـيــانــات املـسـتـخــدمــن وت ـشــارك ـهــا .ج ــاءت هــذه
ال ـخ ــاص ــة بـ ـن ـ ًـاء ع ـل ــى ت ـح ـل ـيــل أج ــرت ــه شــركــة
الـتـخــزيــن الـسـحــابــي  .pCloudووج ــد التحليل
أن «إنستغرام» تجمع  79في املئة من البيانات

الشخصية ملستخدميها وتشاركها مع جهات
خــارج ـيــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك سـجــل الـبـحــث واملــوقــع
وجهات االتصال واملعلومات املالية.
وكـ ـت ــب املـ ــديـ ــر ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي  pCloudإي ـف ــان
ديميتروف ،فــي تدوينة حــول الــدراســة ،أن «أي
معلومات توافق على أن يجمعها أحد التطبيقات
عند التسجيل يمكن تحليلها ملصلحته وحتى
م ـشــارك ـت ـهــا» .وت ــاب ــع أن «ك ــل شـ ــيء ،بـ ــدءًا من

سجل التصفح ،إلى موقعك ،وتفاصيل حسابك
امل ـصــرفــي ،وتـفــاصـيــل االت ـص ــال ال ـخــاصــة بــك،
ومستويات لياقتك ،يمكن أن تكون ذات قيمة
للتطبيقات لتخزينها أو استخدامها أو بيعها».
وأضاف أنه «مع وجود أكثر من مليار مستخدم
نشط شهريًاّ ،
فإن من دواعي القلق أن إنستغرام
ّ
هــو مــركــز ملـشــاركــة مـثــل ه ــذا ال ـكــم الـهــائــل من
ب ـيــانــات املـسـتـخــدمــن غـيــر امل ـع ــروف ــن» .وج ــاء

«فـيـسـبــوك» فــي املــرتـبــة الـثــانـيــة بــن التطبيقات
األكـثــر استهالكًا للبيانات ،إذ أعـطــى التطبيق
األزرق  57فــي املــائــة مــن بـيــانــات مستخدميه
ألط ـ ــراف خ ــارجـ ـي ــة .ك ــذل ــك س ـج ـلــت تـطـبـيـقــات
توصيل الطعام  Uber Eatsو Deliverooنتائج
سيئة ،وكالهما ظهر في املراكز العشرة األولى
إلى جانب «لينكدإن» و«ترينالين» و«يوتيوب»
و«ديولينغو» و«إيباي».

«كيو أنون» بعد ترامب :ما هو مستقبل نظرية المؤامرة؟
ّ
لكن ذلك
«نبوءات» عديدة للمؤمنين بنظرية المؤامرة «كيو أنون» ،وهم مؤيدون لدونالد ترامب ،أخفقت خالل بداية العام الحالي،
ينه النظريّة ،بل ّ
إن المؤمنين بها يواصلون «الثقة في الخطة» .فما هو مستقبلها؟
لم ِ

كان املؤمنون بنظرية املؤامرة «كيو أنون»
ي ـت ــوق ـع ــون بـ ـق ــاء دون ـ ــال ـ ــد تـ ــرامـ ــب رئ ـي ـســا
ألمـ ـي ــرك ــا ،وح ـ ـصـ ــول اعـ ـتـ ـق ــاالت ج ـمــاع ـيــة،
و«عـمـلـيــات إعـ ــدام عـلـنـيــة» ،وإل ـق ــاء القبض
ع ـل ــى «ع ـص ــاب ــة س ــري ــة م ــن الــدي ـم ـقــراط ـيــن
املتاجرين باألطفال» .لم يحدث ذلــك طبعًا،
وفــاز جــو بــايــدن بالرئاسة األمـيــركـ ّـيــة .رغم
هــذا ال ي ــزال أتـبــاع الـنـظــريــة مــؤمـنــن بشدة
بــأن دور تــرامــب لــم ينتهِ بـعــد« .كـيــو أنــون»
نـظــريــة م ــؤام ــرة ال أس ــاس لـهــا م ــن الصحة
ت ـقــول إن الــرئ ـيــس ال ـســابــق دون ــال ــد تــرامــب
يشن حربًا سرية ضد نخبة تعبد الشيطان
وتغتصب األطفال في الحكومة والشركات
ووســائــل اإلع ــام .ويتكهن املــؤمـنــون بهذه
ال ـن ـظ ــري ــة بـ ــأن هـ ــذه امل ـع ــرك ــة سـ ــوف ت ــؤدي
ُ
إل ــى ي ــوم مــن الـحـســاب حـيــث س ــوف تعتقل
ُ
شـخـصـيــات ب ـ ــارزة وتـ ـع ــدم ،م ـثــل املــرشـحــة
الرئاسية السابقة ،هـيــاري كلينتون .أدى
عدم فوز ترامب إلى اهتزاز عقيدة جزء كبير
من املؤمنني بالنظرية ،لكن البعض قال إن
تـنـبــؤاتـهــم قــد تحققت عـلــى الــرغــم مــن عــدم
ظهورها ،بينما ّ
غير آخرون املوعد النهائي
للنبوءة.
ي ـت ـحــدث ال ـخ ـب ــراء ع ــن «ك ـي ــو أنـ ـ ــون» كــديــن
أكـ ـث ــر م ــن ك ــون ـه ــا ح ــرك ــة س ـي ــاس ـي ــة ،وه ــذا
هــو بــالـضـبــط سـبــب اس ـت ـمــرار الـنـظــريــة في
التقدم حتى مع فشل نبوءاتها في التحقق.
وه ـن ــاك ات ـف ــاق عـلــى أن الـنـظــريــة ستستمر
على األرج ــح كعامل رئيسي فــي السياسة
األميركية .وبعد حظر حسابات ترامب من
قـبــل مــواقــع ال ـتــواصــل ،وط ــرده مــن شبكات
ال ـت ــواص ــل الــرئ ـي ـس ـيــة ،تـخـلــى ع ــن الـنـظــريــة
أولئك األقل التزامًا ،لكن املؤمنني الحقيقيني
بها هاجروا إلى منصات بديلة مثل «غاب»
و«تيليغرام» .وهــؤالء يواصلون «الثقة في
ال ـخ ـطــة» ،وم ــن امل ــرج ــح أن يـسـتـمــروا بفعل
ذل ـ ـ ــك .ل ـق ــد أصـ ـبـ ـح ــوا م ـل ـت ــزم ــن بــال ـق ـض ـيــة
ب ـس ـبــب االن ـ ـت ـ ـمـ ــاء ،والـ ـشـ ـع ــور ب ـم ـســؤول ـيــة
امل ـه ـمــة ،وب ـس ـبــب ال ــوق ــت والـتـضـحـيــة الـتــي
اسـتـثـمــروهــا .وك ــان مــن امل ـف ـتــرض ،بحسب
أت ـبــاع جـمــاعــة نـظـ ّ
ـريــة امل ــؤام ــرة أن تتكشف
«النبوءة الكبرى» في  4مارس/آذار املاضي،
وهــو الـيــوم ال ــذي «سـيـعــود فيه تــرامــب إلى
السلطة مجيدًا ويستعيد البيت األبـيــض،

وفـقــا لتخيالت أتـبــاع الـنـظــريــة» .لــم يحدث
ذلك أيضًا .بعدها ،كتب أحد املشتركني في
إح ــدى ق ـنــوات الـحــركــة فــي «تـيـلـيـغــرام» «ال
َ
تـفـقــدوا األم ــل .الـسـبــاق لــم يـبــدأ بـعــد ول ـ َـد ّي
سبب لالعتقاد بــأن  20م ـ ــارس/آذار ممكن
أيضًا» ،ونشر آخر رسالة «متفائلة» مماثلة
جاء فيها «ال يزال أمامنا  16يومًا» ...مر هذا

تخلّى األقل التزامًا عن
النظريّة بعد حجب ترامب
عن منصات التواصل

الـتــاريــخ أي ـضــا ،ول ــم يـحــدث ش ــيء .والفشل
الـ ـص ــارخ ل ـل ـن ـبــوءة ال يـكـفــي أب ـ ـدًا إلزال ـت ـهــا.
تــوق ـعــات ع ــدي ــدة ل ــم تـتـحـقــق ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
التنبؤات بالنصر الترامبي النهائي الذي
كان بمثابة أساس لنظرية املؤامرة .فخالل
فترة االضطراب الديني الكبير في الواليات
امل ـت ـحــدة ،تـنـبــأ ال ــوزي ــر امل ـع ـمــدانــي ،ويـلـيــام

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

ميلر ،بــأن العالم سينتهي فــي  21مــارس/
آذار  .1844وعندما لم يعد يسوع املسيح إلى
األرض في ذلك التاريخ راجع ميلر تنبؤاته
ً
قائال :سيحدث املجيء الثاني في  18إبريل/
نـيـســان  .1844وعـنــدمــا لــم يـعــد املـسـيــح في
ذلــك الـتــاريــخ ،اعـتــذر ميلر عــن الـخـطــأ .لكن
واعـ ـظ ــا آخ ـ ــر ،وهـ ــو ص ـمــوئ ـيــل س ـن ــو ،أعـلــن
أن املـسـيــح سـيـعــود فــي «ال ـيــوم الـعــاشــر من
الشهر السابع من العام الحالي» .واستخدم
تقويم طائفة يهودية يعتقد أنــه أكثر دقة،
وقــال إن ذلــك الـتــاريــخ سيكون  22أكتوبر/
تشرين األول  .1844مــن الــواضــح أن العالم
لم ينتهِ في  22أكتوبر/تشرين األول .1844
ً
ولكن «امليلريني» لم ينتهوا أيضًا .بــدال من
ذلــك ،انقسموا إلى فصائل أشهرها كنيسة
الـسـبـتـيــن ،ال ـتــي اع ـت ـقــدت أن  22أك ـتــوبــر/
تـشــريــن األول ل ــم يـكــن عــامــة عـلــى املـجــيء
الثاني بل حدثًا حدث في الجنة.
تـشـيــر األب ـح ــاث إل ــى أن بـعــض األش ـخــاص
يميلون بشكل غير عــادي لقبول املعتقدات
ال ـ ـتـ ــآمـ ــريـ ــة غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـع ـ ـقـ ــولـ ــة ،وأن هـ ـ ــؤالء
األش ـ ـخـ ــاص ق ــد ي ـق ـب ـلــون ال ـع ــدي ــد م ــن ه ــذه
املعتقدات في وقت واحد ،حتى عندما تكون
ّ
املـعـتـقــدات متناقضة بشكل ص ــارخ .أي أن
ال ـت ـن ـبــؤات ال ـفــاش ـلــة ل ــن تـقـضــي ع ـلــى «كـيــو
تقض على امليلريني أيضًا.
أنــون» ،ألنها لم
ِ
«كيو أنون» ربما يمكن فهمها بشكل أفضل
على أنـهــا حــركــة دينية تضع اإلي ـمــان فوق
الدقة ،وتؤمن بالدينونة النهائية للخطاة.
ّ
لكن الفرق هو أن «املذنبني» في عقيدة «كيو
أن ــون» هــم «جـمـيــع الــديـمـقــراطـيــن ،ومعظم
ّ
املشاهير» ،كما أن «ألسنة الجميع ستعترف
بأن دونالد ترامب قد هزم الشر املطلق».
ي ـقــول مــوقــع «ف ــوك ــس» ،إن «ك ـيــو أن ـ ــون» ال
تــزال مستمرة .فهي نظرية مرنة ال تحتاج
اتحادًا بني األعضاء ،بل فقط شرح األشياء
التي ال يمكن تفسيرها بنظرياتهم ومنح
األتباع إحساسًا باالنتماء واالتجاه .ويقول
كاتب الرأي في «نيويورك تايمز» ،تشارلي
وارزل« :ال أعـتـقــد أن أي شـخــص يمكنه أن
يقول بثقة ما سيحدث في العام املقبل ،أو
األسبوع املقبل ،ولكن من اآلمن افتراض أن
الجهات الفاعلة السيئة (بما في ذلك أولئك
الــذيــن يشجعون علنًا على أعـمــال العنف)
سـيـسـتـمــرون فــي االس ـت ـفــادة مــن معتقدات
النظرية ويتشبثون بها».

ألعاب فيديو تتحول إلى شبكات تواصل للترفيه
وال ـ ـق ـ ـفـ ــازات وال ـ ـس ـ ـتـ ــرات ال ــواقـ ـي ــة مــن
الــرصــاص .وتستطيع ال ـجــوارب التي
صممها الفريق على التنبؤ بالحركة
الـ ـت ــي يـ ـق ــوم ب ـه ــا ال ـم ـس ـت ـخ ــدم ،وذلـ ــك
بفضل خوارزميات التعلم اآللــي التي
تتيح لـهــا التعلم بــاسـتـمــرار ودراس ــة
ط ــري ـق ــة ح ــرك ــة ال ـم ـس ـت ـخ ــدم .وتـتـمـيــز
القفازات المصنوعة من األلياف الذكية
بقدرتها على تحديد نوع األشياء التي
تلمسها ،بينما يمكن للسترة التعرف
ع ـل ــى وض ـع ـي ــة م ــرت ــديـ ـه ــا ،وال ـن ـش ــاط
الــريــاضــي ال ــذي يـقــوم بــه المستخدم.
كما يمكن للمالبس تحديد ما إذا كان
ال ـش ـخــص ال ـ ــذي يــرتــدي ـهــا ي ـج ـلــس أو
يمشي أو يقوم بأعمال معينة.

تخزين البيانات داخل الحمض النووي للبكتيريا
مجلة “نيتشر” العلمية ،توصل الباحثون
إلــى طريقة فعالة لتخزين الـبـيــانــات داخــل
الحمض النووي للبكتيريا.
واسـ ـتـ ـخ ــدم ال ـب ــاح ـث ــون ت ـق ـن ـيــة «كــري ـس ـبــر»
لتعديل الـجـيـنــات عــن طــريــق ربــط وتحرير
التسلسالت الـجــديــدة فــي الحمض الـنــووي
ح ـتــى ي ـت ـم ـك ـنــوا م ــن ت ـخــزيــن ال ـب ـي ــان ــات في
الجينات النشطة ،وذل ــك مــن خــال تحويل
البيانات الرقمية الـتــي تتكون مــن تسلسل
 0و 1إلى كود عضوي ،وذلك بإعادة ترتيب
املجموعات األربعة للجزيء الحمضي.
وت ـم ـك ــن الـ ـف ــري ــق الـ ـب ــاح ــث مـ ــن ت ـش ـف ـيــر 72
بــت (وح ــدة لـقـيــاس الـبـيــانــات الــرقـمـيــة) من

بيانات
إنستغرام
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مالبس ذكية لتحليل
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البيانات في مجموعة من الخاليا البكتيرية،
وف ــي ه ــذا ال ـص ــدد ي ـق ــول «ه ــاري ــس وانـ ــج»،
رئـيــس فــريــق الـبـحــث« :بــالـطـبــع  72بــت هي
كمية قليلة جـدًا مــن البيانات ،لكنها بداية
ج ـي ــدة» .وتـعـتـبــر ه ــذه الـطــريـقــة مكلفة جـدًا
في الوقت الحالي ،إذ بلغت تكلفة تخزين 1
ميغابايت مــن البيانات قــرابــة  3500دوالر،
كما أن سرعة كتابة وقراءة البيانات بطيئة
جدًا مقارنة مع طرق التخزين الحالية.
وت ـع ــد تـقـنـيــة ال ـت ـخــزيــن الـ ـ ــذري م ــن ال ـطــرق
الـحــديـثــة الـتــي تحظى بــاهـتـمــام الـبــاحـثــن،
حـيــث تعمل مــايـكــروســوفــت مـنــذ فـتــرة على
تحقيق خطوات واعدة فيها.

ّ
مجرد
لم تعد «روبلوكس» و«فورتنايت»
لعبتي فيديو مجانيتني عبر اإلنترنت ،بل
ّ َ
ّ
منصتي ترفيه
تحولتا خالل الجائحة إلى
مرغوبتني من العالمات التجارية ،يحظى
فيهما الالعبون بحياة افتراضية موازية
ل ـح ـيــات ـهــم ال ـح ـق ـي ـق ـيــة ،إل ـ ــى درجـ ـ ــة أنـهـمــا
تمكنتا من زعزعة هيمنة شبكات التواصل
االجتماعي.
لكن ما الجامع املشترك بني هاتني اللعبتني
عدا عن كونهما اجتذبتا مئات املاليني من
األط ـفــال واملــراه ـقــن مــن كــل أن ـحــاء الـعــالــم؟
يوضح األستاذ الباحث في معهد الدراسات
االق ـت ـصــادي ــة وال ـت ـجــاري ــة الـعـلـيــا جــولـيــان
ّ
بيو املتخصص في التكنولوجيا الرقمية
والصناعات الثقافية ،أن ما يجمع اللعبتني
هو ما يسمى الـ«ميتافيرس» .هذا املفهوم
ال ـ ــذي ط ـ ــوره ن ـيــل سـتـيـفـنـســون ف ــي روايـ ــة
الخيال العلمي «ال ـســامــوراي االقـتــراضــي»
عام  ،1992وهو عبارة عن فضاء إلكتروني
مواز للواقع املادي ،يستطيع املستخدمون
ٍ
التالقي فيه بهدف التفاعل أو املناقشة أو
حتى الترفيه ،ويتخذون لذلك شكل صور
رمزية تمثلهم.
وأب ــرز مـثــال عـلــى ذل ــك ،سلسلة مــن خمس
ح ـ ـفـ ــات م ــوس ـي ـق ـي ــة اف ـ ـتـ ــراض ـ ـيـ ــة أق ـي ـم ــت
ف ــي ن ـهــايــة إبــريــل/ن ـي ـســان امل ــاض ــي ،خــال
مرحلة الحجر ،وظهر خاللها مغني الراب
األميركي ترافيس سكوت عبر «فورتنايت»
على شكل صورة رمزية ،وتابعها أكثر من
 12مليون مستخدم ،في حدث غير مسبوق.
بعد هذا النجاح ،أطلقت «فورتنايت» التي
تجمع  350مليون العــب تـتــراوح أعمارهم
بني  14و 24عامًا مهرجانًا سينمائيًا أيضًا
س ـمـ ّـي «شـ ــورت ن ــاي ــت» ،وحـفـلــة افـتــراضـيــة
عـمــاقــة بـعـنــوان «ب ــارت ــي رويـ ــال» يحييها

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

م ـنـ ّـس ـقــو أسـ ـط ــوان ــات مـ ـشـ ـه ــورون .وي ـقــول
املـســؤول فــي شركة «إبـيــك غيمز» الناشرة
لـ«فورتنايت» نيت نانتزر «فــي زمــن كهذا
يصعب فيه االلتقاء جسديًا ،من املهم جدًا
تــوف ـيــر ه ــذه ال ـت ـج ــارب االف ـت ــراض ـي ــة .نحن
ن ــرى حـقــا فــي فــورتـنــايــت منصة للتجارب
االجتماعية املتصلة ال مجرد لعبة».
إذا ك ــان الـنـجــاح فــي بـنــاء الــ«مـيـتــافـيــرس»
ب ـم ـث ــاب ــة كـ ـن ــز ثـ ـم ــن ف ـ ــي صـ ـن ــاع ــة ألـ ـع ــاب

ألعاب الفيديو تزعزع
هيمنة شبكات التواصل
وتستقطب إعالنات

الـ ـفـ ـي ــدي ــو ،ف ًــاملـ ـح ــاول ــة ل ـي ـس ــت األولـ ـ ـ ــى مــن
نــوع ـهــا ،وف ــق ــا للخبير ش ــارل ل ــوي بــانــاد
الذي يشير في هذا اإلطار إلى لعبة «وورلد
أوف وورك ــراف ــت» ال ـتــي ص ــدرت فــي العقد
األول من القرن الحادي والعشرين .ويقول
املحلل املالي في شركة «تي بي آيكاب» إن
«الجديد هو أن ألعاب الفيديو هذه أصبحت
تقريبًا مـحــورًا يشكل اللعب أحــد األنشطة
املتاحة فيه ،لكنه ليس النشاط الوحيد».

والحـ ــظ أن ــه «ات ـج ــاه ق ــوي ي ــزي ــده ال ــوب ــاء».
ويتمثل الهدف بالنسبة إلــى «فورتنايت»
و«روبلوكس» وغيرهما في جذب االنتباه
واالحـتـفــاظ بالالعبني بــأي ثمن مــن خالل
تــوف ـيــر ال ـح ــدث ب ــاس ـت ـم ــرار ،فـيـمــا ت ـع ـ ّـوالن
ع ـلــى عـمـلـيــات شـ ــراء ص ـغ ـيــرة يـلـجــأ إلـيـهــا
املـسـتـخــدمــون ضـمــن كــل لـعـبــة .أم ــا الـهــدف
اآلخـ ـ ـ ــر ،ف ـي ـت ـم ـثــل فـ ــي ت ـح ـق ـيــق الـ ــدخـ ــل مــن
ج ـم ـهــوره ـمــا ( 150م ـل ـي ــون العـ ــب شـهــريــا
ع ـلــى «روبـ ـل ــوك ــس») م ــن خ ــال تــوفـيــرهـمــا
لـلـعــامــات الـتـجــاريــة إطــالــة عـلــى جمهور
واسع من الشباب من دون اعتماد «الطابع
الــدخ ـيــل ل ــإع ــان ــات ال ـت ـق ـل ـيــديــة» ،ع ـلــى ما
شرح جوليان ّ
بيو.
وت ـ ّ
ـوج ــه الـكـثـيــر م ــن املـعـلـنــن إل ــى اإلفـ ــادة
ً
مـمــا تتيحه لهما الـلـعـبـتــان ،ومـنـهــم مثال
«نــاي ـكــي» ،و«دي ــزن ــي» الـتــي روج ــت للجزء
األحدث من «ستار وورز» عبر «روبلوكس»
فـ ــي أواخـ ـ ـ ــر ع ـ ــام  .2019وه ـ ـ ــذا ال ـن ـم ــوذج
االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي غ ـي ــر املـ ــألـ ــوف ب ـ ــدأ ي ـج ـتــذب
ً
املستثمرين ،إذ إن قيمة «روبلوكس» مثال
بلغت  46مليار دوالر بعد االكتتاب العام
األولـ ـ ــي ف ــي ب ــورص ــة ن ـي ــوي ــورك ف ــي أوائـ ــل
مارس/آذار ،اي أربعة أضعاف قيمة شركة
«يوبيسوفت» الفرنسية أللعاب الفيديو.
هــل يـكـفــي ذل ــك ملـنــافـســة عـمــالـقــة الشبكات
االجتماعية مثل «إنستغرام» و«فيسبوك»
و«تـ ـي ــك ت ـ ــوك» و«سـ ـن ــاب شـ ـ ــات»؟ ال ـج ــواب
ب ـح ـســب ب ـ ّـي ــو هـ ــو« :إن م ـف ـتــاح ل ـع ـبــة مـثــل
(فورتنايت) أن يكون املستخدم (العبًا) قبل
كل شيء» .ويضيف« :في ما يتعلق بعقود
اإلعالنات ،ال إمكان للتفوق على (فيسبوك)
( 2,8م ـل ـيــار م ـس ـت ـخــدم) الـ ــذي ي ـتــوجــه إلــى
الجميع ،كبارًا وصغارًا».
(فرانس برس)
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منوعات فنون وكوكتيل
فيلم

أشرف الحساني

رغــم حصوله على جــائــزة «األســد
الــذهـبــي» ،فــي ال ــدورة ال ــ 2( 77ـ 12
سبتمبر /أيلول  )2020لـ«مهرجان
فينيسيا السينمائي» ،لم ُ
يغد «أرض ّ
الرحل»
 ،)2020( Nomadlandلكلوي تـشــاو ( )1982ـ
الـفــائــز أيـضــا بـجــائــزتــي «غــولــدن غ ـلــوب» في
فئتي أفضل فيلم وأفضل إخراج ( 28فبراير/
السينمائي ّعن
شـبــاط  )2021ـ حــديــث النقد ُ ّ
كثفة ُ
ومــؤثــرة
ـاالت بصرية بسيطة وم
اشـتـغـ ٍ
وشاردة ،تبحث عن عناصر دقيقة من الحياة
املوجعة لإلنسان ،أمــام سطوة مفاهيم وقيم
وأنظمة رأسمالية وجهات سياسية.
ْ
ّ
ّ
معني بأفالم كهذه ،إذ
السينمائي غير
النقد ّ
ُ
نتج ّخطابًا سينمائيًا قــادرًا
ت
ال
ها
أن
يعتقد
ُ
ّ
التأثير في املتلقي .علمًا أن زمالء مهنة
على
ّ
كثيرين تأثروا بفيلم تشاو ،ما يطرح أسئلة
وجــوديــة قلقة عــن حياتنا الــراهـنــة وشكلها،
ْ
ّ
وعما ينبغي لها أن تكون عليه طبيعيًا.
َ
ُ
رغـبــة كـلــوي تـشــاو بــإنـتــاج ص ــور سينمائية
ب ـي ـضــاء ،ال ت ـقــول شـيـئــا ،ســاهـمــت فــي إنـتــاج
جـ ـم ــال ـ ّـي ــات ب ـص ــري ــة ُم ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـررة مـ ــن امل ــأل ــوف

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

الرحل
أرض
ّ

الصور البيضاء والح ّرة
تلك ّ

ال ـس ـي ـن ـمــائـ ّـي األمـ ـي ــرك ــي ،ال ـ ــذي ي ـع ـيــش أزم ــة
ّ
ّ
سينمائي ،بــن واقــع أمـيــركـ ّـي ُمفكك
انفصام
ّ
ّ
ُ
ومـ ـتـ ـص ـ ّـدع ،وآخ ـ ــر م ـت ــره ــل ،ي ـت ـنــطــع بـقـســوة
َ
ُ
وس ـخ ــري ــة إلـ ــى «ابـ ـتـ ـك ــار» صـ ـ ـ ــور ،يـعـتـبــرهــا
مـخــرجــون عــديــدون واقـعـيــة ،تستجيب أكثر
ّ
لـتـطــلـعــات مــرحـلــة تسخر مـنـهــم .صحافيون
كثيرون يعتبرون الفراغات في الفيلم عجزًا
لـ ـ ــدى تـ ـش ــاو عـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ُص ـ ـ ـ ـ َـور س ـي ـن ـمــائ ـيــة
ُمبتكرة ،من دون انتباههم إلى ّ
أهمية الصمت

واللعب باألضواء والظالل الطبيعية
والفراغ ُ ّ
ُ
كمؤثرات بصرية ،تغني الفيلم عن
والفضاء،
البوح ،وتجعله باهتًا ،إذا انتزع لنفسه شهوة
الكالم.
النقد ُم ٌ
طالب بالحفر في ما تريد ُص َور كلوي
ّ
ْ
تشاو أن تتستر عليه ،ال ما ترغب الصورة في
ّ
ُ
قوله .فللتستر في الرهان على صور بيضاء
ُمـبـ ّـررات سياسية ،أكثر ُمنها فنية وجمالية.
السبب يعود إلى النقد املضمر ،الذي ُت ّ
وجهه

يرصد العمل حياة
همشين الذين تخلّت
الم ّ
ُ
عنهم عائالتهم

ـاو إل ـ ــى الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ــي األم ـي ــرك ــي
تـُ ـش ـ ّ
امل ـ ُت ـع ــف ــن ،بــأل ـس ـنــة ش ـخ ـص ـيــات ـهــا الـضـعـيـفــة
ّ
وامل ْ
ستعبدة من شركات اقتصادية .ورغــم ّأن
هــذا النقد ال يطفح إلــى سطح الـصــورة ،فإنه
يحضر في عمقها ،وتكشفه ـ بني حني وآخر
ـ ح ــوارات الشخصيات ّ
البرانية عــن الحكاية
ّ
وجمالياته على
األصل .ال ترتكز قيمة الفيلم
الصورة فقط ،بل على نباهة التأليف أيضًا.
فــالـسـيـنــاريــو (ت ـش ــاو نـفـسـهــا ،مـقـتـبـســة إي ــاه

هددة
م ّ
حياة ُ
ما يلفت االنتباه ّ
أن إطالق
فيلم المخرجة كلوي
ٌ
حاصل في
تشاو (الصورة)
مرتبكة يعيشها
مرحلة ُ
العالم ،نتيجة وباء يفرض
كسلطة قاهرة
نفسه ُ
على المجتمعات ،ما
مشاهدة
يدفع إلى ُ
الفيلم بشراهة في مرحلة
أدرك فيها العالم ّ
أن
والتقدم
هددة،
ّ
م ّ
حياته ُ
العلمي ،الذي تتباهى به
األفالم السينمائية ،غير قادر
على التقليل من انتشار
حدة الوباء ،أو باألحرى ْ
أن
ّ
يُجابهه علميًا ،عبر إنتاج
لقاح يقضي عليه نهائيًا.
طالب بالحفر في ما تريد كلوي تشاو ْ
أن تتستّر عليه ()Imdb
النقد مُ
ٌ

إضاءة

عمار فراس
ّ

م ــا زالـ ــت إش ـكــال ـيــة ح ـق ــوق امل ـل ـك ـيــة الـفـكــريــة
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ال ــرقـ ـم ــي م ـح ـف ــوف ــة ب ــامل ـخ ــاط ــر،
فالقرصنة و«السرقة» ما زالت تجد لنفسها
أساليب للتحايل على التطور التكنولوجي
وال ـن ـص ــوص ال ـق ــان ــون ـ ّـي ــة .ل ـك ــن ،م ــع انـتـشــار
ال ـع ـمــات الــرق ـمـ ّـيــة ب ــل واس ـت ـقــال ـهــا ،قــدمــت
لنا التكنولوجيا ما يعرف باسم NFT-non
 ،fungible tokenأو ما يمكن تسميته بعالمة
غـيــر قــابـلــة لــاسـتـبــدال ،أو عملة غـيــر قابلة
لالستبدال ،وهي شكل من أشكال الشيفرات
ّ
لشيفرة
ملكية شخص ما
املميزة التي تثبت
ً
ً
رقمية أخرى ،سواء كانت عمال فنيًا ،أو كلمة
أو صورة ،أو مقطع فيديو.
اشتعلت شـهــرة هــذه التكنولوجيا مــؤخـرًا،
بالرغم من وجودها منذ قرابة عشرة أعوام،
وهـ ــي أش ـب ــه ب ـع ــام ــة ع ـل ــى أن هـ ــذا «امل ـن ـتــج
ّ
الرقمي ملك ألحدهم» .لكن هذا ال يعني منعه
من التداول أو االنتشار .املثير لالهتمام هو
دخــول هــذا األسـلــوب مــن «امللكية» إلــى عالم
الـفــن ،ذاك الـســوق املتضخم دوم ــا وال ــذي لم
تنفجر فقاعته إلى اآلن.
ً
قــام مثال ،جــاك دوري ــس ،واحــد من مؤسسي
تويتر ،ببيع أول تغريدة له على املوقع ،تلك
املنشورة عام  ،2006ونصها just setting up
 ،my twttrإذ قــام دورس ــي بوسمها بعالمة
 ،NFTوبيعت بمبلغ يفوق املليونني ونصف
مليون دوالر ضمن م ــزاد رقـمـ ّـي ،وأصبحت
إثر ذلك «التغريدة» ملكًا ألحدهم ،أو بصورة
أدق ،يمتلك املـشـتــري اآلن عــامــة ت ــدل على
حقوقه بها ،ال ملكيتها بحرفيتها.
استفاد الفنانون الرقميون من هذه التقنية؛

باع مايك وينكلمان
عددًا من أعماله بستة
وتسعين مليون دوالر
تحولت صورة ساندرز إلى «ميم» انتشرت بشكل جنوني (كريس ديلماز/فرانس برس)

علوم

ديناصور قاتل ومخيف
محمد الحداد

اكـتـشــف بــاحـثــون نــوعــا جــدي ـدًا مــن الــديـنــاصــورات
ي ـس ـمــى  Llukalkan aliocranianusأو «ال ـق ــات ــل
املخيف» ،إذ كان واحدًا من  10أنواع معروفة حاليًا
م ــن «األب ـي ـل ـي ـص ــوري ــدات» -ال ــديـ ـن ــاص ــورات ذوات
األقـ ــدام -الـتــي عــاشــت فــي جـنــوب ال ـق ــارات قـبــل 80
مـلـيــون س ـنــة ،عـنــدمــا كــانــت الــدي ـنــاصــورات تحكم
نصف الكرة الشمالي.
وفــق الــدراســة ،التي نشرت يــوم  30م ــارس/آذار في
دورية «الحفريات الفقارية» ،كان «القاتل املخيف»
من بني أهــم الحيوانات املفترسة في جميع أنحاء
بــاتــاغــون ـيــا ف ــي األرج ـن ـت ــن ،خ ــال أواخ ـ ــر الـعـصــر
الطباشيري ،بسبب حجمه الهائل؛ إذ يصل طوله
إلى خمسة أمتار ،وعضته القوية للغاية ،وأسنانه
الحادة ،ومخالبه الضخمة في أقدامه وحاسة الشم
الشديدة.
يقول فيدريكو جيانيتشيني -عالم الحفريات في
الجامعة الوطنية فــي ســان لويس فــي األرجنتني،
واملــؤلــف الرئيسي فــي الــدراســة ،إن الــدراســة تــدور
حول اكتشاف ديناصور جديد الحم من األرجنتني
عـثــر عليه فــي ع ــام  .2015تـتـكــون الـبـقــايــا الـتــي تم
العثور عليها من جمجمة من العصر الطباشيري
ف ــي ب ــات ــاغ ــون ـي ــا ،ف ــي م ـن ـط ـقــة م ـع ــروف ــة ب ــاس ــم «ال
ان ـفــرنــادا» ،بــالـقــرب مــن مــديـنــة «ريـنـكــون دي لــوس
سوسيس» في مقاطعة نيوكوين .هــذا نــوع جديد

من مجموعة من الديناصورات آكلة اللحوم التي
تسمى «أبيليصوريدات» .ويضيف جيانيتشيني،
في تصريح لـ«العربي الجديد» ،أن هذا االكتشاف
مـهــم ألن ــه م ــن ال ــدي ـن ــاص ــورات آك ـلــة ال ـل ـحــوم ،إذ إن
معظم الديناصورات التي تم العثور عليها كانت
من الحيوانات العاشبة ،وخاصة «الصربوديات».
ك ـم ــا ي ـس ـت ـمــد ال ـك ـش ــف ال ـج ــدي ــد أه ـم ـي ـتــه م ــن ك ــون
ال ـح ـفــريــات ال ـت ــي ع ـثــر عـلـيـهــا تـشـتـمــل ع ـلــى بـقــايــا
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
«األبيليصوريدات» ،يمنحه أهمية إضافية ،فضال
عــن مساعدة هــذا الكشف العلماء فــي تحقيق فهم
أفـضــل لـلــديـنــاصــورات فــي شـمــال باتاغونيا خالل
العصر الطباشيري .أما عن سر تسمية الديناصور
امل ـك ـت ـش ــف  ،Llukalkan aliocranianusيــوضــح

المهم في هذا
االكتشاف أن الديناصور
كان آكًال للحوم

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

جـيــانـيـتـشـيـنــي أن  Llukalkanت ـع ـنــي «ال ـش ـخــص
الـ ــذي يـخـيــف أو يـسـبــب الـ ـخ ــوف» ،ف ــي ل ـغــة شعب
املــابــوتـشــي ،وه ــم مجموعة مــن الـشـعــوب األصلية
األميركية التي تتمركز في وسط وجنوب تشيلي
وجنوب األرجنتني .أمــا aliocranianus؛ فتعني في
الالتينية «جمجمة أخــرى» ،نظرًا إلى كونها ثالث
جمجمة وج ــدت فــي ه ــذه املنطقة وألن ـهــا تحتوي
على بعض السمات املميزة.
اتسم القاتل املخيف بجمجمة قصيرة ذات عظام
خشنة ،باإلضافة إلى األذرع الصغيرة .كما احتوت
منطقة األذن في هذا الديناصور على تجاويف لم
تكن تمتلكها األبيليصوريدات األخرى ،ما قد يمنح
هــذا الـنــوع ق ــدرات سمعية مختلفة ،وربـمــا نطاقا
سمعيا أكبر.
تـ ـش ــارك ال ـق ــات ــل امل ـخ ـي ــف ف ــي ال ـن ـظ ــام ال ـب ـي ـئــي مــع
ال ــديـ ـن ــاص ــورات ال ـعــاش ـبــة امل ـت ـنــوعــة ذات الـحـجــم
املتوسط (حتى  10أمـتــار) ،والـتــي كانت بالتأكيد
فريسة لــه ،إذ تــم العثور عليها فــي نفس املنطقة،
ومـ ـ ـ ــن غ ـ ـيـ ــر امل ـ ـع ـ ـتـ ــاد ال ـ ـع ـ ـثـ ــور ع ـ ـلـ ــى ن ـ ــوع ـ ــن مــن
األبيليصوريدات كــانــا يعيشان فــي نفس املنطقة
وفي نفس الوقت تقريبا.
«ت ـم ـك ـن ــا مـ ــن اسـ ـتـ ـع ــادة ن ـس ـب ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ع ـظــام
الجمجمة املحفوظة جيدا ،بما في ذلك املــخ .سمح
ال ـح ـفــظ ال ـج ـيــد ب ــإج ــراء دراسـ ـ ــات ل ـل ـجــزء الــداخ ـلــي
مــن الــدمــاغ مــن خــال التصوير املقطعي وبالتالي
استنتاج شكل الدماغ» ،يضيف جيانيتشيني.

إصدار

حدق في  100مليون دوالر
فنون العالم الرقمي ...أن ُت ّ
إذ بــاع األمـيــركــي مــايــك وينكلمان ،املـعــروف
ب ــاس ــم  ،BLeepع ـ ــددًا م ــن أع ـم ــال ــه الــرق ـمـ ّـيــة،
آخــرهــا ك ــان فــي م ــزاد فــي كــريـسـتــي ،وبلغت
قيمة األع ـمــال سـتــة وتـسـعــن مـلـيــون دوالر،
ل ـي ـك ــون واح ـ ـ ــدا م ــن ال ـف ـن ــان ــن ال ــذي ــن بـيـعــت
أعمالهم بأغلى األثـمــان وهــم أحـيــاء ،كحالة
جيف كونز ودايفيد هوكني.
فتح هذا الشكل من البيع والشراء باب النقد،
خـصــوصــا ف ــي م ــا يـتـعـلــق بــالـعـمـلـيــة الفنية
وقيمة الجهد املـبــذول ،إذ رأى البعض أنها
شـكــل آخ ــر مــن أش ـكــال اب ـتــاع س ــوق الـفــن ملا
ّ
خيالية
حــولــه .وب ـلــغ األم ــر حــد دف ــع مـبــالــغ
مقابل الترفيه أو السخف واالب ـتــذال .ورأى
البعض اآلخ ــر ،أنها جــزء مــن اتـســاع مفهوم
الـفــن بسبب وســائــل الـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
تـلــك ال ـتــي تـنـتــج نـجــومـهــا وأغ ـن ـيــاء هــا ،فلم
ال تـنـتــج «ف ـنــان ـي ـهــا»؟ م ــا يـعـنــي امل ــزي ــد مما
ي ـس ـمــى «ال ـح ـم ـق ــى» ال ــذي ــن ي ـك ـس ـب ــون امل ــال
والشهرة بسبب ما يقومون به على وسائل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي .وم ــع عـمـلـيــات البيع
ه ــذه ،سـيـكــون ه ـنــاك «ف ـن ــان ــون» ج ــدد ،وهــم
أشخاص يصبحون فجأة أغنياء ومشاهير،
وي ـم ـت ـل ـكــون م ــا ي ـب ـي ـعــونــه ،م ــن دون اعـتـبــار
لـ«تاريخ الفن» الــذي يدافع النقاد دومــا عن

مــن كـتــاب «نــومــادالنــد :بـقــاء أمـيــركــا ُحـ ّـيــة في
القرن الــ »21لجيسيكا بــرودر) ّ
يشد املشاهد،
ُ
ال الـ ُـصــور البيضاء املـتـحـ ّـررة مــن كليشيهات
ُ
بصرية ،ونجوم أميركيني عديدين يجيدون
الـطـقــوس السينمائية .خـلـ ّـو ّ الفيلم مــن هــذه
األيقونات السينمائية لم يؤثر عليه ،بقدر ما
ً
خاصية ّ
عامال إيجابيًا ،نظرًا إلى ّ
النص
كان
ُ
وح ـب ـك ـتــه وش ـخ ــوص ــه .طــري ـقــة األداء تـبـلــور
جديدًا سينمائيًا ،يبحث عن حقيقةٍ في ُصور
ُ
ُسينمائية تقيم على حافة الخيال.
ّ
امل ـث ـي ــر ل ـلــده ـشــة وال ـت ـف ـك ـيــر أن الـشـخـصـيــات
تبدو أجسادًا خيالية ـ واقعية ،تدخل بهدوء
ّ
ُلت ِّ
طعم الحكاية ،ثم تخرج وتتفلت من قبضة
ّ
ض ــوره ــا وأق ــوالـ ـه ــا تـبـقــى
ال ـف ـي ـل ــم .م ــع أن ح ـ ُ
شــاهــد ،وتمنحه شعورًا
ـ
امل
حــاضــرة فــي ذهــن ُ
ّ
بالقوة.
يمتزج فيه الفرح بالغنب ،والضعف
شخصيات أشبه بألياف بصريةّ ،
تتفرع من
ُ
وت ِّ
كمل بنية الحكاية
جسد الحكاية ـ الصورة،
األول ــى .طريقة ُمــدهـشــة فــي الـتـقــاط تفاصيل
داخلية موجعة من حياة نساء.
ّ
في سردها حكايتها ،ال تتخلى كلوي تشاو
ع ــن ت ـف ـك ـيــك ع ـن ــاص ــر ال ـح ـك ــاي ــة ،ع ـل ــى ل ـســان
شـخ ـص ـيــات أخـ ــرى ث ــان ــوي ــة ،تـمـنـحـهــا نفسًا
آخ ــر بـتـشــذيــر ا ّل ـح ـكــايــة األص ـ ــل ،ف ـت ـبــدو ـ في
ّ
مــرح ـلــة م ــا ـ ك ــأن ـه ــا أض ـح ــت ُم ـفــت ـتــة بـمـثــابــة
أل ـيــاف ب ـصــريــة .ه ــذا الـلـعــب بـخـيــط الـحـكــايــة
ّ
وحـ ـ ّـدة ال ـس ــرد يـجـ ّعــان ك ــل صـ ــورة ـ حـكــايــة،
ُ
ّ
ُمـشــكـلــة ســابـقــا ،تــؤثــر عـلــى األخ ــرى الــاحـقــة.
ُ ّ
وبقدر ما تفتت الحكايات وتتالحم في نسيج
ُ
الص َور السينمائية ،تزداد غرابة الشخصيات
ّ
ُ
وتوحدها في بلد يعاني من مصائب وأهوال.
ّ
ورغم ضعفها أمام الغياب والتخلي عنها من
عــائــاتـهــا ،تـبــدو الـشـخـصـيــات أكـثــر سـعــادة،
ّ
ْ
وغير ُمستسلمة ّلكل عائق ُيمكن أن يصيبها.
تـقــول ام ــرأة ُم ـســنــة ،اعـتــزمــت إك ـمــال ُرحلتها
إل ــى أالس ـك ــا ،فــي األســاب ـيــع الـقـلـيـلــة املتبقية
قبل وفاتها« :سأبلغ  75عامًا هذه السنة.
لها ّ ّ
أظــن أنــي حظيت بحياة جميلة .رأيــت أشياء
جميلة كثيرة في كاياكي وغيرها من األماكن.
األوزة الـبـيـضــاء الـكـبـيــرة ،الـتــي هـبـطــت على
بعد  6أقدام من قاربي ،في بحيرة كولورادو.
في مروري ،كان هناك ُمنحدر .مئات أعشاش
ّ
السنونو على جدران املنحدر ،والطيور تحلق
فــي األرج ـ ّ ــاء ،وتـنـعـكــس صــورتـهــا عـلــى امل ــاء،
فأبدو كأني أشاركها التحليق ،وهــي حولي
ّ
ّ
االتجاهات كل ُها».
في ّ
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ّ
يـتــابــع أح ــداث ــا وق ـعــت ع ــام  ،2011إث ــر تــوقــف
منطقة «إمباير
مصانع أميركية عن العمل في
ُ
ـ نيفادا» ،بعد  88عامًا من العمل املتواصل،
تجعل كلوي تشاو من الحدث عنصرًا بصريًا
مـحـ ّـركــا ،يــدفــع األحـ ــداث إل ــى مــا ال نـهــايــة لها
م ــن تــأث ـيــر ت ــراجـ ـي ــدي ،ب ـط ــرح ح ـكــايــة امـ ــرأة
(فرانسيس مكدورماند) ،تبلغ من العمر 60
عامًا ،تعتبرها عائلتها ُم ّ
شردة ،بعدما فقدت
ُ
ّ
زوج ـه ــا ،فــت ـقـ ّـرر الــرح ـيــل م ــن مــديـنــة أحــبـتـهــا
ّ ُ
إلى مناطق أخــرى ،أكثر دفئًا وحبًا .تصادف
مرحلة كساد اقتصادي عرفتها أميركا عام
 ،2011فـتـضـطــر إل ــى اإلق ــام ــة ف ــي سـيــارتـهــا،
وال ـب ـحــث ع ــن عـمــل ف ــي مـنــاطــق داف ـئ ــة تنتقل
إليها.
ّ
ف ـ ـ ُـي تـ ـل ــك ال ـ ـت ـ ـنـ ــقـ ــات الـ ـب ــائـ ـس ــة والُـ ـح ــزيـ ـن ــة
ّ
وامل ـت ـشــظ ـيــة ،تــرصــد ت ـشــاو ح ـيــاة املـهـ ّـمـشــن
ّ
واملنكوبني ،الذين تخلت عنهم عائالتهم ،أو
الــذيــن وج ــدوا أنفسهم أم ــام أم ــراض ُمــزمـنــة،
ف ـ ـقـ ـ ّـرروا ال ــرح ـي ــل إلـ ــى م ـنــاطــق أج ـم ـ ُـل وأك ـثــر
ع ــزل ــة م ــن ال ـح ـيــاة الــرأس ـمــال ـيــة ف ــي املـجـتـمــع
األم ـيــركــي .شـخـصـيــات ُت ـ ّ
ـوج ــه خـيــط الـحـكــي،
ال فيرن (ماكدورماند) ،الحريصة دائمًا على
االستماع إلــى الوعيها ،والــركــون إلــى صمت
ُ
ّ
ال تـكـ ّـســر حـ ّـدتــه إل م ـحــادثــات ون ـقــاشــات مع
العائلة وأصدقاء العمل ،الذين ال مأوى لهم.
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ماجد المهندس باللهجة اللبنانية
ّ
الجمالية .يرى
أهميته فــي إطــاق األحـكــام
البعض اآلخ ــر أن السبب هــو وب ــاء كــورونــا،
ال ــذي تــرك التكنولوجيا تتغلغل عميقًا في
حياتنا ،مــا جعل عالم الفن فــي ظــل اإلغــاق
الشامل وتــدهــور القطاع الثقافي يلجأ إلى
ال ـق ـط ــاع ال ــرقـ ـم ـ ّـي ،ل ـكــن هـ ــذه الـتـقـنـيــة تـهــدد
الفنانني التقليديني وما يرتبط بهم من شكل
اقـ ـتـ ـص ــادي .وامل ـق ـص ــود امل ـت ــاح ــف وصـ ــاالت
الـعــرض والــوكــاء الفنيون ،فالفنان الرقمي
بإمكانه لعب كــل هــذه األدوار ،واأله ــم جعل
«فنه» متاحًا للجميع ،ما دفع ّ
«حراس الفن»
إلى شحذ اقالمهم وصاالتهم ،كونهم يرون
أن ـف ـس ـهــم اآلن مـ ـه ــددي ــن ،إذ ي ـم ـكــن ل ـص ــورة
 GIFواح ــدة ،ال يستغرق تصميمها أحيانًا
الساعات ،أن يتجاوز ثمنها سعر أعمال فنية
يقضي «الفنان» سنوات في تنفيذها.
يـبــدو أنـنــا أم ــام فـئــة فنية ج ــدي ــدة ،تتجاوز
الـبــوب آرت ،والديجتال آرت ،نحو مــا يمكن
ّ
الشعبية ،تلك التي
تسميته الـفـنــون فائقة
ينتجها األف ــراد فــي غرفهم وراء شاشاتهم،
والـتــي تـتــداول فــي املنصات الشهيرة وغير
في لحظة ما ،أن يتحول
الشهيرة ،بل ويمكن ّ
 MEMEما إلى عمل فني ،أو شكل من أشكال
التعليق السياسي والثقافي ،كصورة بيرني
سـ ــانـ ــدرز ا ُل ـش ـه ـي ــرة وه ـ ــو يـ ــرتـ ــدي ق ـف ــازي ــن
ص ــوفـ ـي ــن أثـ ـ ـن ـ ــاء حـ ـف ــل ت ـن ـص ـي ــب ال ــرئ ـي ــس
األميركي املنتخب جو بايدن .هــذه الصورة
الـ ـت ــي س ـح ـبــت م ــن س ـي ــاق ـه ــا ،ي ـم ـكــن ال ـن ـظــر
إليها كشكل مــن أشـكــال فــن ال ـهــواةُ ،صنعت
عبر اقتباس صــورة وإنتاج صــور مدموجة
ب ـصــور أخـ ــرى .ك ــل ه ــذا يــدفــع ال ـف ــرد للتأمل
فــي وضعيتنا الـحــالـ ّـيــة كبشر ومستهلكني
واألهم ،كـ«ذواقة».

اختار الفنان العراقي
ماجد المهندس أغنية
جديدة باللهجة اللبنانية.
لكن ،هل استطاع
نصًا
المهندس أن يختار ّ
ولحنًا ناجحين؟
إبراهيم علي

ي ـحــاول بـعــض املـغـنــن فــي ال ـعــالــم الـعــربــي
الترويج لحاالت النجاح ،أو اللعب على وتر
الترويج ،من بــاب اختيار لهجات وأنماط
موسيقية مختلفة.
ً
يتجه اللبنانيون ،مثال ،إلى الغناء باللهجة
امل ـص ــري ــة ،ويـ ـح ــاول بـعـضـهــم اآلخـ ــر ال ـفــوز
ب ـل ـحــن ع ــراق ــي أو م ـغ ــرب ــي ،ك ـح ــال ال ـف ـنــان
راغ ــب عــامــة ال ــذي ات ـجــه مـنــذ بــدايــاتــه في
الثمانينيات إل ــى ال ـلــون امل ـصــري ،وحصد
نجاحا كبيرًا عندما أعاد أداء أغنية الفنان
أحمد عدوية« ،يا بنت السلطان» ،وتحولت
مع الوقت إلى جــواز عبور عالمة إلى عالم
الشهرة والنجاح.
ولــم يغفل زميله وليد توفيق ،الــذي سبقه
إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــاهـ ــرة ،عـ ــن م ـق ــاب ـل ــة املــوس ـي ـق ـيــن
وامللحنني والـشـعــراء .والحقيقة أن توفيق
من أكثر الفنانني اللبنانيني الذين استفادوا
من التعاون مع املصريني .ال يقتصر األمر
على األغاني األولى التي قدمها بالصوت،
بل في دخوله مجال السينما املصرية في

أفــام تحولت مع الوقت إلى مرجعية فنية
شاهدة على العصر الجميل.
ال ـي ــوم ،ي ـحــاول بـعــض املـغـنــن الـعـبــور إلــى
عالم اللهجات ،ومحاكاة الشعوب بأغنية
ك ـن ــوع م ــن ال ـت ـغ ـي ـيــر ،كـ ــان آخ ــره ــم ال ـف ـنــان
الـعــراقــي مــاجــد املـهـنــدس ،ال ــذي أطـلــق قبل
أسبوع أغنية «كيفك» ،كلمات سمر هنيدي
وألحان محمود خيامي.
ال مناسبة إلصدار املهندس أغنية باللهجة
الـلـبـنــانـيــة .ت ـب ــدو كـلـمــاتـهــا م ـج ــرد تــركـيــب
أحـ ـ ــادي ملـ ـف ــردات مـسـتـهـلـكــة ،وب ــال ـت ــال ــي ال
تماشي تطور الكلمة أو اللحن الذي حوله
خ ـيــامــي إل ــى اس ـت ـن ـســاخ مـ ـع ــروف ،مـشــابــه
مل ــا ي ـع ــرف بــأغ ـن ـيــة ش ـ ــارة امل ـس ـل ـســل .وه ــذا
وحده يؤكد أن سعي بعض املغنني للكلمة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة ه ــو م ـ ّج ــرد اس ـت ـغ ــال م ـت ـسـ ّـرع،
ً
ول ـيــس ع ـمــا مـتــأنـيــا يـسـعــى إل ــى ط ــرح أي
جديد.
بالعودة إلى ماجد املهندس ،فقد ّ
قدم الفنان
من قبل أغاني باللهجة اللبنانية .لكن ،هذه
امل ــرة ،ال يبدو واضـحــا سبب موافقته على
ّ
ومكررة في مجموعة كبيرة
كلمات ضعيفة
أغان سابقة .في
من
ٍ
حــن لــم يتجدد خيامي كما هــو حاله في
الـلـحــن ال ــذي ب ــدا نمطيًا خــالـيــا مــن اإلب ــداع
الـ ــذي يـبـحــث ع ـنــه امل ـه ـنــدس م ـنــذ س ـنــوات،
وهــو ال ــذي انطلق مــن بـيــروت ،وتـحـ ّـول مع
الوقت إلى نجم خليجي أول.
فــي ع ــام  ،2019غـنــت الـفـنــانــة شـيــريــن عبد
الوهاب أغنية مسلسل «خمسة ونص» ،من
كلمات علي املولى وألحان صالح الكردي.
ورغ ـ ــم ال ـن ـج ــاح ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي حـقـقـتــه هــذه
األغنية ،إال أن البعض انتقد شيرين حول

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

نـطـقـهــا لـبـعــض امل ـ ـفـ ــردات ،ال ـتــي بــرأي ـهــم ال
يجيدها إال اللبناني فقط.
كذلك ،قدم الفنان السعودي عبد املجيد عبد
الله أغنية «سمعني» باللهجة اللبنانية،
مــن كـلـمــات وأل ـحــان الـفـنــان م ــروان خ ــوري.
استطاع عبد الله مــن خاللها أن يقفز إلى

ل ــون آخ ــر غـيــر الخليجي ،مـقــدمــا نــوعــا من
اإلضافة؛ إذ عرف كيف يختار ويجمع بني
الكالم واللحن بطريقة بدت أقرب من زمالئه
الـخـلـيـجـيــن ال ــذي ــن ي ـحــاولــون ال ـع ـبــور إلــى
اللون اللبناني ،لكنهم ّ
يترددون.
وصرحت النجمة أحالم ،مرارًا ،بأنها بصدد

اخـتـيــار أغـنـيــة باللهجة الـلـبـنــانـيــة ،لكنها
حتى اليوم لم تعط موافقتها النهائية حول
ذلك لحذرها ،لكن زميلتها املصرية ،أنغام،
أدت أغنية «بكره املوسيقى» ،ضمن ألبومها
«أحالم بريئة» ،واستطاعت أن تحرز تقدمًا
ملحوظًا لجهة األداء واإلحساس.
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محاضرة
رغم كثرة الدراسات حول
مصير «المورسكيّين»
بعد تهجيرهم من
أن أغلبها ّ
إسبانيا ،إلّا ّ
ركز
على أحوالهم في بلدان
إسالمية .أما حضورهم
في بلدان أوروبية،
فقلّما ُدرِس .الباحث
برنار فانسان تناول هذا
التاريخ في محاضرة
ّ
نظمها «معهد
سرفانتس» في الرباط
جعفر العلوني

لـيـســت ال ـ ّـدراس ــات ال ـتــي تـنــاولــت
امل ـص ـيــر امل ــورس ـك ـ َّـي (األن ــدل ـس ــي)
خ ــارج ال ـح ــدود اإلس ـبــانـ َّـيــة ،بعد
ـدد
ال ـع ــام  ،1609بــالـقـلـيـلــة .وع ـل ـ ّـى ض ــوء ع ـ ٍ
ّ
املورسكيني
منها ،بــات مــن نــافــل الـقــول إن
ّ
املـطــروديــن مــن إسبانيا ظــلــوا ّعلى حالهم
بـمـجـ َّـرد عـبــورهــم ال ـح ــدود ،أي أن ـهــم ـ ـ وهــم
الذين بلغ عددهم ثالثمئة ألف ،وفقًا للرقم
ال ــذي يطرحه معظم الباحثني ـ ـ لــم يــذوبــوا
َّ
ُ
العناء ،لكن واقع الحال
البحر أو يقاسوا ً
في َّ
ّ
يقول إنهم عانوا سلسلة من التحوالت بعد
ِّ
املتفرقة
أن اس ـت ـقـ ُّـروا فــي ع ــدد مــن املـنــاطــق
جـغــرافـيــا؛ ب ــدءًا مــن شمالي أفــريـقـيــا ،مــرورًا
بـمـصـ َـر وتــركـيــا ،وان ـت ـهـ ً
ـاء ب ــأوروب ــا :فرنسا
وغيرها.
عمومًاُ ،يــرجــع املـ ِّ
ـؤرخــون معظم الــدراســات
َّ
العلمية الـتــي تـنــاولــت طــرد «املــورسـكـ ّـيــن»
(األنـ ــدل ـ ـس ـ ـيـ ــن ب ــال ـت ـس ـم ـي ــة الـ ـش ــائـ ـع ــة فــي
َّ
خمسينيات الـقــرن
إسـبــانـيــا وال ـغ ــرب) إل ــى
َّ
املــاضــيُ ،معيدين هــذا االهتمام إلــى عملية
الطرد في حـ ِّـد ذاتها ،وإلــى األثــر الــذي تركه
امل ــورس ـك ـ ُّـي ــون وأحـ ـف ـ ُ
ـاده ــم ف ــي املـجـتـمـعــات
ُّ
اإلســامـ َّـيــة الـتــي اسـتـقــروا فيها .ضمن هذا

تراجيديا كبرى منسية

اقتفاء آثار َمن انقطعت عنّا أخبارُهم

األندلسيون في منفاهم الفـرنسي
ُ
ال ـس ـي ــاق ،أدرجـ ـ ـ ــت ،ل ـل ـم ـ َّـرة األول ـ ـ ــى ،فـصــول
ُ ُ
َّ
عملية النفي املــورسـكـ ّـي فــي كــتــب كــارو
عــن
بــاروخــا ،ودومـيـنـغــز أورت ـيــز وغيرهما من
َّ
ّ
املـ ِّ
الكالسيكيني ،الذين حللوا فيها
ـؤرخــن
الـتـطـ ّـور الـتــاريـخـ ّـي واالجـتـمــاعـ ّـي والثقافيّ
فــي فـتــرة ال ـطــرد وبـعــدهــا .وعـلــى الـ ّـرغــم من
كثرة هذه الدراسات في العقدين األخيرين،
ّ ّ
ّ
إل أننا ،بالنظر عميقًا إليها ،نرى أن أغلبها
ّ
قد ركز ،منذ ذلك الحني إلى يومنا هذا ،على
مصير املــورسـكـيــن فــي الـ ــدول اإلســامـ ّـيــة،
والقليل من الدراسات فقط ،إن لم نقل النادر
مـنـهــا ،ت ـنــاول مصيرهم ومـنـفــاهــم فــي دول
الغرب ـ علمًا ّأن عــددًا ال بــأس به منهم ّ
قرر
ّ
مسيحية كإيطاليا وفرنسا
الرحيل إلى دول
ً
والبرتغال ،تمثيال ال حصرًا.
ض ـمــن ه ــذه الـ ــدراسـ ــات الـقـلـيـلــة والـ ـن ــادرة،
ي ـم ـك ــن إدراج س ـل ـس ـلــة امل ـ ـحـ ــاضـ ــرات ال ـتــي
ّ
يـنــظـمـهــا «مـعـهــد ســرفــانـتــس» فــي الــربــاط،
ُّ
تحت عنوان «املورسكيون» ،والتي اقترحها
وأش ـ ـ ــرف ع ـل ــى تـنـظـيـمـهــا وم ــوض ــوع ــات ـه ــا
امل ـت ـخ ـ ّـص ــص فـ ــي الـ ـ ــدراسـ ـ ــات اإلسـ ـب ــان ـ َّـي ــة،
الباحث حسني بوزينب .وقد دعا بوزينب،
َ
ّ
واملتخصص
قـبــل ّأيـ ــام ،الـبــاحــث الـفــرنـسـ ّـي
َّ
ِّ
الوطني
في الدراسات اإلسبانية في «املركز
َّ
العلمية» ،بــرنــار فــانـســان ،إللقاء
لــأبـحــاث
محاضرة تحت عنوان «منفى املورسكيني
ّ
في فرنسا» ،سلط فيها الضوء على أولئك
املورسكيني الذين وجدوا أنفسهم مجبرين،
بـنـحــو أو آخـ ــر ،عـلــى ال ـتـ ُّ
ـوجــه إل ــى الـب ـلــدان
َّ
املسيحية فــي الـفـتــرة املـمـتـ َّـدة مــا بــن 1609
و.1614
سـ ــرعـ ــان مـ ــا يـ ـغ ــوص ف ــانـ ـس ــان فـ ــي خ ـبــايــا
امل ــوض ــوع ،كــاشـفــا مـجـمــوعــة م ــن الـحـقــائــق
ال ـت ــاري ـخ ـ ّـي ــة الـ ـت ــي أح ــاط ــت ب ـع ـم ـلـ ّـيــة ط ــرد
املورسكيني مــن األراض ــي اإلسـبــانـ ّـيــة ،التي
حــدثــت على دفـعــات ،بــدايــة مــن بلنسية في
العام  ،1602وما تالها في األعوام الالحقة.
ّ
ّ
غ ـيــر أن ج ــدي ــد ف ــان ـس ــان ه ــو أن م ـســؤولــي

في محاضرته التي ّ
نظمها «معهد
سرفانتس» فــي الــربــاط أخــيــرًا ،يشير
الباحث الفرنسي برنار فانسان (الصورة)،
إلى ّ
أن الكثير ما زال مخفيًّا حول منفى
األندلسيين فــي فرنسا ،ويـ ّ
ـؤكــد ّ
أن
اإلنسانيّة ُتح ِّتم على ّ
تاريخي
كل باحث
ّ
شمر عن ذراعيه لنفض
ّ
متخصص أن ي ُ ِّ
الغبار المتراكم على الكتب التي تتناول
ّ
شكه في أن
تاريخهم .لكنّه يبدي
أهمية القيام به،
يحيط ذلــك ،رغم
ّ
بالتراجيديا اإلنسانيّة التي لحقت بهم،
من طرد ومحاكم تفتيش.
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قراءات في أعمال صاحب «الربوة المنسية»

مولود معمري في أكثر من صورة

الجزائر ـ مليكة ياسين

اإلسبانية ـ وال ّ
ّ
سيما امللك فيليبي
السلطات
ّ
الثالث ومستشاريه ـ ق ــرروا في مرحلة ما،
ّ
عمليات الطرد ،إجبار املورسكيني
أثناء
في ّ
امل ـت ـبــقــن ع ـلــى طـ ــول األراض ـ ـ ــي اإلس ـبــانـ َّـيــة
وعــرض ـهــا؛ وال سـ ّـيـمــا ف ــي أقــال ـيــم األنــدلــس
وكتالونيا ،على
ّوكاستيا ال منشا ،وأراغون
ُ
أنهم إذا أرادوا أن يأخذوا أوالدهم وأ َسرهم
ّ
مسيحي.
بلد
معهم ،فعليهم أن يغادروا إلى ٍ
بطبيعة ال ـحــال ،نـظـرًا لـقــرب املـســافــة ،وجــد
آالف املــورسـكـيــن أنـفـسـهــم مـضـطـ ّـريــن إلــى
ً
عبور جبال البيرينيه وصوال إلى األراضي
ّ
ّ
الفرنسية ،فــي حــن قــام غـيــرهــم ،وال سيما
ُ
َ
أول ـئ ــك ال ــذي ــن طـ ـ ــردوا م ــن إق ـل ـيــمــي أراغـ ــون
ً
وكتالونيا ،بالسفر بحرًا ،وصوال إلى موانئ
ّ
مرسيليا وغيرها من املدن الساحلية ،بعد
َّرحلة مؤملة للغاية.
إننا في عهد إنريكي الرابع ،الذي أعطى األمر
بفتح الحدود أمام املورسكيني القادمني من
ّ
لكن هذا األمر لم ُ
يدم
إسبانيا واستقبالهم،
أكـثــر مــن شـهــريــن ،فـقــد أص ــدر ق ــرارًا جــديـدًا
بإغالق الحدود ومنع استقبال ِّ
ّ
مورسكي
أي
قادمّ ،
برًا أو بحرًا .ليس هذا فحسب ،بل بدأت

ُ
فرض على بعض
األندلسيين الرحيل إلى
بلدان مسيحية حصرًا
كثرٌ منهم سيغادرون
فرنسا إلى بلدان مثل
المغرب والجزائر

حـمـلــة اب ـت ــزاز ممنهجة م ــن قـبــل الـسـلـطــات
ّ
الفرنسية لترحيل أولئك الذين دخلوا بادئ
أراض مسلمة .بــدأت املفاوضات
األمــر إلــى
ٍ
ّ
قرار
إلى
األمر
وانتهى
،
الفرنسي
البالط
في
ٍ
ب ـعــدم إيـ ــواء املـنـفـيــن ال ـج ــدد م ــن إسـبــانـيــا،
وترحيل بعض املورسكيني املوجودين في
فرنسا إلى املغرب وغيره من الدول.
َّأم ـ ــا ع ــن م ـنــاطــق ان ـت ـش ــار امل ــورس ـك ـي ــن في

أشرف سويسي

تقف هذه الزاوية مع
مبدع عربي في أسئلة
سريعة حول انشغاالته
اإلبداعية وجديد إنتاجه
يود مشاطرته
وبعض ما
ّ
مع قرّائه
طرابلس الغرب ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه األيام؟
مــا يشغل ّ
الحيز األكـبــر مــن وقـتــي هــو تنفيذ
أع ـم ــال ــي ب ـم ـ ٌـا تـقـتـضـيــه م ــن ت ـص ـم ـيــم ورس ــم
وتلوين ،بعض منها أعمال جدارية بأحجام
كـبـيــرة .هـ ّنــاك مـتـغـ ّـيــرات كـثـيــرة عــرفـهــا إيـقــاع
العمل الفني لـ ّ
ـدي مع ظــروف انتشار جائحة
ك ــورون ــا عــافــانــا ال ـلــه وإي ــاك ــم .لـيــس ك ــل هــذه
املتغيرات سلبيًا ،فمما أتاحته العزلة أنني
أجـ ــد ال ـف ــرص ــة م ـت ــاح ــة ل ــاس ـت ـم ــاع ل ـل ـشــروح
األدب ـي ــة والـقـصــص امل ـق ــروءة فــي م ــدة زمنية
أط ـ ـ ـ َـول وك ــذل ــك االس ـت ـم ـت ــاع ب ـ ـقـ ــراءة ال ـك ـتــب،
الورقية تحديدًا.

أشرف سويسي وفي الخلفية أحد أعماله الجدارية

كتاب

ينطلق الكتاب الصادر
حديثًا من مواقف
الباحث والروائي
الراحل وأعماله األدبية
والبحثية للتساؤل عن
ّ
المثقف في
مكانة
المجتمع الجزائري

جزء من لوحة «الباب المورسكي» ( )1835للفرنسي أوجن إيزابيه ()Getty

■ ما هو آخر عمل صدر لك وما هو عملك القادم؟
آخـ ــر أع ـم ــال ــي ل ــوح ــة ب ـع ـن ــوان «قـ ـي ــد» أوح ــت
ُ
لــي بها أبـيــات شعرية كتبتها عــن صديقني
ع ــزي ــزي ــن غـ ــادرنـ ــي أح ــدهـ ـم ــا إل ـ ــى الـ ــواليـ ــات
املـتـحــدة األمـيــركـيــة مـنــذ ثـمــانــي س ـنــوات .أمــا
ً
مستقبال ،فسأواصل االشتغال على مجموعة
ّ
أعمال سوف أقدمها في معرض شخصي.

ّ
فيتحدث فانسان ،بشكل أســاسـ ّـي،
فرنسا،
ّ
عن املوانئ الساحلية (مرسيليا وتولون)،
كما يشير إلــى أمــر فــي غاية األهـمـ ّـيــة ،وهو
ّ
أن ب ـع ــض ال ـن ـب ــاء ال ـفــرن ـس ـيــن اسـتـقـبـلــوا
ّ
ً
املــورس ـك ـيــن اس ـت ـق ـبــاال حـسـنــا ،وســلـمــوهــم
أراضيهم الــزراعـ ّـيــة كــي يعملوا فيها ،نظرًا
لخبرة هؤالء في الزراعة.
ويـشـيــر ال ـبــاحــث ال ـفــرن ـسـ ّـي ،ب ــن مجموعة
م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــور ،إلـ ـ ــى صـ ـع ــوب ــة تـ ـح ــدي ــد ع ــدد
ّ
املــورسـكـيــن الــذيــن ظــلــوا فــي فــرنـســا ،نظرًا
َّ
لـعــدم وج ــود م ـصــادر تــاريـخـ ّـيــة .إذ إن آخــر
األخبار والوثائق املوجودة عنهم تعود إلى
عــام  ،1670ومــن هنا تأتي صعوبة البحث
الـتــاريـخـ ّـي عــن أخـبــار آخــر املــورسـكـيــن في
ّ
ّ
اضطر إلى
فرنسا .ذلك أن قسمًا كبيرًا منهم
ُّ
التعرض للمالحقة،
تغيير
نسبته ،خوفًا ّمن ُّ
ِّ
مهمة تعقب أخبارهم إثر
يصعب
هــو ما
و ّ
ّ
ة.
فرنسي
وألقابًا
أسماء
يهم
تبن
ُ
وي ــذك ــر ل ـن ــا ف ــانـ ـس ــان أسـ ـم ــاء ب ـع ــض أ َس ـ ــر
املــورس ـك ـيــن األوائ ـ ــل ال ــذي ــن دخ ـل ــوا فرنسا
ّ
واستقروا فيها بدءًا من العام  ،1603وأصبح
لـهــم نـفــوذ ق ـ ّ
ـوي فــي ال ـبــاط الـفــرنـسـ ّـي ،كما

ّ
ّ
أن ـه ــم ت ــدخ ـل ــوا ف ــي م ـف ــاوض ــات أزمـ ــة ال ـعــام
 ،1609بشأن ترحيل بعض املوجودين منهم
إلــى هولندا واملـغــرب ودول الـجــوار ،ناهيك
عــن دوره ــم ال ـبــارز فــي الـتـجــارة عبر البحر
َ
امل ـت ـ ّ
ـوس ــط ،مـثــل أس ــرت ــي زب ــات ــاس ولــوبـيــز،
وتحديدًا ألفونسو لوبيز ،الذي كان له تأثير
ب ـ ــارز ف ــي ال ـب ــاط ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ،وذل ـ ــك بسبب
ّ
التجارية مع مجموعة من اليهود
عالقاته
النافذين في مرسيليا.
فــان ـســان ال يـ ـت ـ َّ
ـردد ف ــي ال ـحــديــث ع ــن خيبة
ّ
أمـ ــل ك ـب ـي ــرة ش ـع ــر ب ـه ــا امل ــورسـ ـك ــي ــون ّحــن
ص ــولـ ـه ــم إل ـ ــى ف ــرنـ ـس ــا ،وال س ـ ّـي ـم ــا أن ـه ــم
و ّ
ّ
تــوقـعــوا أن فــي إمـكــانـهــم مـمــارســة حياتهم
ّ
ّ
طبيعي .لكن حقيقة األمــر تقول
ّعلى نحو
إنهم ّ
تعرضوا البـتــزاز كبير ،ووجــد الكثير
ّ
ّ
نفسه مضطرًا إلى اعتناق املسيحية
منهم َّ
ّ َّ
َ
سرًا ظلوا محافظني على دينهم
علنًا ،لكنهم
ّ
ّ
اإلسالمي .والنتيجة أن كثيرين منهم ،بعد
م ــرور فـتــرة مــن الــوقــت ،غ ــادروا فرنسا إلى
بلدان أخرى ،مثل املغرب وتركيا أو الجزائر،
وسرعان ما عادوا ُليعلنوا إسالمهم.
(كاتب ومترجم سوري مقيم في إسبانيا)

يرتبط اس ـ ُـم الـبــاحــث والــروائــي مولود
مـ ـعـ ـم ــري ( ،)1989 - 1917بـ ــأحـ ــداث
«ال ــربـ ـي ــع األمـ ــازي ـ ـغـ ــي» ال ــدامـ ـي ــة ال ـتــي
بـ ــدأت اح ـت ـجــاجــا ع ـلــى م ـنــع م ـحــاضــر ٍة
له حــول «األدب الشعبي القبائلي» في
ّ
جامعة تـيــزي وزو (الـتــي تحمل اسمه
َّ
الـيــوم) ،عــام  ،1980قبل أن تتحول إلى
واحــد ٍة من أكبر الحركات االحتجاجية
املطالبة بــاالعـتــراف بالثقافة والهوية
ّ َ
األمازيغيتني في الجزائر؛ وهي املطالب
صاحب «الربوة املنسية»
التي لن يرى ّ
ّأي ــا مـنـهــا يـتـحــقــق؛ إذ رح ــل ف ــي ح ــادث
مرور بينما كان عائدًا من املغرب ،بعد
ٍ
سنوات فقط من تلك األحداث التي
تسع
ٍ
لن تكون األخيرة.
وق ـي ـ ُ
ـام االح ـت ـجــاجــات وت ـطـ ُّـورهــا بذلك
ّ
ُ
الشكل لم يكن ليحدث ربما لو أن املنع
ط ـ ــاول كــات ـبــا آخ ـ ــر؛ ف ـل ـمــولــود مـعـمــري
رمــزيـتــه ومكانته الـخـ ّ
ـاصــة فــي الثقافة
ّ
األم ــازي ـغ ـي ــة ،وه ــو الـ ــذي كـ ــرس حـيــاتــه
فــي تــدويــن تــراثـهــا الـشـفــاهــي والبحث
ّ
لسانيات لغتها وإرســاء قواعدها،
في
ً
ف ـض ــا ع ــن أب ـح ــاث ــه األن ـثــروبــولــوج ـيــة
ف ــي هـ ــذا املـ ـج ــال ،وقـ ــد ّأس ـ ــس م ــن أجــل
ذلــك «مــركــز الــدراســات األمــازيـغـيــة» في
ّ
باريس وأطلق ّأول مجلة باألمازيغية
باسم «أوال» (الكلم) عام .1982
َ
ّ
املؤسسة
فــي الـسـنــوات األخ ـيــرة ،بــاتــت
ال ــرس ـم ـي ــة ك ـث ـي ــرة االحـ ـتـ ـف ــاء بـمـعـمـ ّـري
وإنـتــاجــه البحثي واألدب ــي؛ حتى أنها
ً
بمئوية
أقامت في
 2017احتفاال خاصًا ُ
ّ
استمر طيلة سنة كاملة ،أقيم
مـيــاده
خــال ـهــا م ـل ـت ـقـ ًـى دولـ ـ ـ ّـي حـ ــول أع ـمــالــه،
ُ
وأط ـل ــق طــابــع بــريــدي يـحـمــل صــورتــه،
ٌ
وصـ ـ ــدر عـ ـ ــدد م ــن ك ـت ـبــه م ـت ــرج ـم ــا إل ــى
َّ
َ
بالفرنسية) ،حتى أن
(كتب
األمازيغية
َ
ّ ً
الـسـلـطــة اع ـتــرفــت م ـتــأخــرة عـلــى لسان
الــوزيــر األول الـســابــق أحـمــد أويـحـيــى،
َّ
قبل بضع ًسنوات ،بــأن منع املحاضرة
ك ــان «خ ـط ــأ س ـيــاس ـيــا» ُ.ج ــاء االع ـت ــراف
ب ـي ـن ـمــا ك ــان ــت ال ـس ـل ـط ــة ن ـف ـس ـهــا تـمـنــع
الـ ـعـ ـش ــرات م ــن املـ ـح ــاض ــرات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة
باألمازيغية في غير ما مدينة جزائرية.
إلى جانب أعماله البحثية ،كتب مولود
ّ
والقصة .صدر
معمري الشعر والرواية
ديوانه األول عام  1982بعنوان «أشعار
ال ـق ـب ـي ـلــة» ،وق ـب ــل ذلـ ــك ص ـ ــدرت ل ــه ع ـ ّـدة
رواي ــات منذ الخمسينيات؛ من بينها:

«الـ ــربـ ــوة امل ـن ـس ـي ــة» ( ،)1952و«غ ـف ــوة
ال ـعــادل» ( ،)1955و«األف ـيــون والعصا»
( ،)1965و«العبور» ( ،)1982إلى جانب
ّ
مـجـمــوعــة قـصـصـيــة ب ـع ـنــوان «مــوظـفــة
البنك» (.)1973
فـ ــي الـ ـكـ ـت ــاب ال ـ ـ ــذي صـ ـ ــدر ح ــديـ ـث ــا عــن
«دار ف ــران ــز ّ ف ــان ــون» ب ـع ـنــوان «م ــول ــود
َ
محبط»،
معمري :مثقف سعيد وروائي
ّ
يـنـطـلــق أرب ـع ــة أك ــادي ـم ـ ّـي ــن ج ــزائ ــري ــن
م ــن م ــواق ــف م ـع ـمــري وأع ـم ــال ــه األدب ّـي ــة
والـفـكــريــة لـلـتـســاؤل عــن مـكــانــة املثقف
ُ
ف ــي امل ـج ـت ـمــع الـ ـج ــزائ ــري؛ ح ـيــث ت ـق ـ ّـدم
األكــاديـمـيــة والـبــاحـثــة جمعة مـعــزوزي
ً
ق ـ ــراءة ف ــي روايـ ــة «األفـ ـي ــون وال ـع ـصـ َّـا»؛
ُ ّ ً
ً
مـ ــركـ ــزة ع ـلــى فـضــائـهــا امل ـكَّــانــي مـمــثــا
ً
فــي الـقــريــة ،والــزمــانــي مـمــثــا فــي فترة

حـ ــرب ال ـت ـح ــري ــر ،وش ـخ ـص ـيــات ـهــا الـتــي
تتيح ت ـع ـ ُّـددًا فــي األصـ ــوات داخ ــل املــن
ال ـ ــروائ ـ ــي ،ب ـي ـن ـمــا ت ـ ُ
ـرص ــد األك ــادي ـم ـي ــة
مـلـيـكــة ع ـصــام ان ـت ـقــال صـ ــورة مـعـمــري
من «الباحث» إلى «املناضل» في سبيل
ً
كمثال على
الهوية األمــازيـغـيــة ،ذاك ــرة
ٍ
ذلـ ــك ح ـض ــور اس ـم ــه ب ـش ـكــل دائـ ـ ـ ٍـم لــدى
ش ـع ــراء وم ـطــربــي األغ ـن ـيــة األمــازيـغـيــة
ُ
وت ّ
قدم
والجمعيات الثقافية األمازيغية.

ك ّرس حياته لتدوين
تراث األمازيغية وإرساء
قواعد ل ُغتها

م ـل ـي ـكــة ف ــاط ــة ب ــوخ ـل ــو ،ال ـت ــي س ـب ــق أن
أصــدرت كتابًا حــول الــروائــي والباحث
ال ـجــزائــري ع ــام  2017بـعـنــوان «مــولــود
مـعـمــري :ذاكـ ــرة وثـقــافــة وتــامــوسـنــي»،
ً
قـ ّــراءة فــي رواي ــة «ال ـع ـبــور» الـتــي قالت
إنـهــا بمثابة ّ
تتمة ل ــ«الــربــوة املنسية»
الـتــي ص ــدرت قبلها بثالثني عــامــا ،في
حني ُيشير محمد يفصح إلى االنتقادات
التي ُو ّجهت إلى معمري بسبب روايته
«الربوة املنسية» ،خصوصًا بعد فوزها
َ
بـجــائــزة فــي فــرنـســا؛ حيث «ب ــات ُينظر
إليه في الجزائر بحذر».
ّ
يتضمن
وإل ــى جــانــب امل ـق ــاالت األربـ ــع،
الكتاب حوارًا مع املخرج أحمد راشدي،
الذي ّ
حول رواية «األفيون والعصا» إلى
فيلم سينمائي صدر عام .1971

تمثال لـ مولود معمري في مسقط رأسه

فعاليات
■ هل أنت راض عن إنتاجك وملاذا؟
ال أستطيع أن أقــول بأنني راض .ربما هناك
بـ ـع ــض ال ـ ــرض ـ ــا ،ولـ ـك ــن لـ ـي ــس ب ـش ـك ــل ك ــام ــل.
يمكنني أن أذكر أحد األسباب املباشرة لحالة
ع ــدم ال ــرض ــا هـ ــذه ،وه ــو ن ـقــص مـ ــواد الــرســم
األص ـل ـي ــة ف ــي ل ـي ـب ـيــا خـ ــال هـ ــذه الـ ـفـ ـت ــرة ،مــا
ّ
يضطرني إلى طلب جلبها من الخارج ويهدر
ّ
ذلك في كثير من األحيان الوقت ويغير أولوية
إنجاز املشاريع.
■ ل ــو ق ـيــض ل ــك ال ـب ــدء م ــن ج ــدي ــد ،أي م ـســار كنت
ستختار؟
ّ
سأتردد في
لو كان ذلك ممكنًا ،ال أعتقد بأنني
ُ
سرت فيه من البداية
اختيار نفس املسار الذي
إلى اليوم.
■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
مــا أتـمـنــاه فــي ه ــذا الـعــالــم هــو أن يـســود فيه
شيء من العدل .نحتاج كثيرًا هذه القيمة في
مجتمعاتنا.
■ شـخـصـيــة م ــن امل ــاض ــي ت ــود ل ـقــاءهــا ،ومل ـ ــاذا هي
بالذات؟
لو كان من الزمن القريب فربما يكون الكاتب
املـصــري عباس محمود العقاد .سأسأله عن
بعض آرائه األدبية.

نقص مواد الرسم يعيق
اإلنتاج الفنّي في ليبيا
ويهدر وقت الفنان

■ صــديــق يـخـطــر عـلــى بــالــك أو ك ـتــاب ت ـعــود إلـيــه
دائمًا؟
صــدي ـقــي ال ــدك ـت ــور مـحـمــد ال ـب ـش ـتــي والـ ــذي
غادرنا إلى الواليات املتحدة األميركية منذ
العام .2013
■ ماذا تقرأ اآلن؟
أنـ ــا ب ـص ــدد قـ ـ ــراءة شـ ــرح ل ـق ـص ـيــدة ال ـشــاعــر
ـس ،ت ـلــك ال ـت ــي ي ـقــول
ال ـجــاه ـل ـ َـي ام ـ ــرئ ال ـق ـي ـ َ
ََُ
مطلعها :أال ِعم َصباحًا أ ُّيها الطلل البالي/
َ
َ
كان في ُ
الع ُص ِر الخالي.
َوهل َي ِع َمن َمن
■ ماذا تسمع اآلن وهل تقترح علينا تجربة غنائية
أو موسيقية يمكننا أن نشاركك سماعها؟
حـ ّـن أكــون بصدد الــرســم ،مــن عــاداتــي أنني
أفــضــل أن أسـتـمــع إل ــى ش ــرح أدب ــي أو ّ
قصة
مقروءة أكثر من االستماع إلى املوسيقى.
بطاقة

ف ـنــان تـشـكـيـلــي لـيـبــي م ــن مــوال ـيــد  1978في
ط ــرابـ ـل ــس .درس ال ـت ـص ـم ـيــم وال ــزخ ــرف ــة فــي
«كـلـيــة الـفـنــون واإلع ـ ــام» (جــامـعــة طــرابـلــس).
يـقـتــرح فــي أعـمــالــه تــولـيـفــة بــن فــن التصميم
والحروفية والزخرفة والشعر والرسم الجداري
والفسيفساء .شارك معارض وتظاهرات فنية
مثل« :مهرج ــان هانيبال للفنــون التشكيلية»
( ،)2004و«م ـع ـ ـ ــرض رب ـي ــع ال ـح ـ ـ ــروف ب ــدار
الفنون» ( )2013في تونس ،و«املـعــرض العام
للفنون التشكيلية» بمصراتة ( ،)2014إضافة
إلى معارض للحروفيات في أملانيا.
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ّ
رمان» ،ندوة افتراضية
تنظم «مكتبة األرشيف» في
عمان ،باالشتراك مع «مجلة ّ
ّ
بعنوان السينما الفلسطينية :صناعة وعرضًا وجمهورًا عند السادسة من
مساء األحد المقبل .يشارك في الندوة ّ
كل من السينمائية سهى ع ّراف ،والمخرج
مجدي العمري ،والناشط حنا عطا اهلل.
ّ
ينظمها
الحفر على الخشب :من وحي الفنون اإلسالمية عنوان الندوة التي
«بيت السناري» في القاهرة عند الثالثة من عصر اليوم الخميس بمشاركة الباحثة
جيهان أيوب والفنانة التشكيلية نرمين عبد العليم .تناقش الندوة بدايات الحفر
وتطورها منذ العصر الفاطمي في
على الخشب واستخداماته عبر العصور
ّ
تقنيات دهانات الحفر وطرق التذهيب وكيفية حماية الخشب المحفور عليه.
حتى الثالث والعشرين من نيسان /إبريل المقبل ،يتواصل معرض نحن للفنان
التشكيلي التونسي أحمد الزلفاني ،الذي افتُتح يوم الجمعة الفائت في «رواق
كونسبت ستور» في مدينة الثقافة بتونس العاصمة .يرسم الزلفاني شخصيّاته
بقامات فارعة جدًا ،ورؤوس صغيرة ،وهي ترتدي األزياء التقليدية التونسية.

يتواصل معرض الفنانة التشكيلية الجزائرية نجوى سراء بعنوان أورغ ناجر حتى
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.
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أبيض وأسوأ

متهور
مواطن
ّ
باسل طلوزي

الكورونا قبل السفينة علقت وأعاقت العالم (آموريم/كارتون موفمنت)

سفينة
السويس
العالقة

«ثــواب ـت ـنــا راس ـخ ــة ال ت ـت ـغ ـي ــر ..»..ع ـبــارة
الزمة في خواتيم خطب الزعيم يحفظها
الشعب عن ظهر قلب إلى ّ
حد أن بعضهم
ّ
صار يذكر الزعيم بها إن حدث ونسيها
م ــرة ،ول ــم يـكــن أح ــد مـسـتـعـدًا للمجازفة
بحياته ،فيسأله عن طبيعة هذه املبادئ
والثوابت التي ال تتغير ،على الرغم من
مرور عقود طويلة على حكمه.
لكن مواطنًا مـتـهـ ّـورًا ُيــدعــى فــرج فعلها.
حدث ذلك ،بالطبع ،بعد أن كتب وصيته،
وودع أه ـل ــه وم ـع ــارف ــه ،وم ـض ــى ل ـيــؤدي
ّ
«الوطني» املعتاد لحضور خطاب
واجبه
ّ
الزعيم األسبوعي في ميدان العاصمة؛
خشية اتهامه بـ«الخيانة العظمى».
ً
آنـ ـ ــذاك ت ـ ــردد فـ ــرج ط ــوي ــا ق ـب ـيــل ان ـت ـهــاء
ال ـخ ـط ــاب ،وض ـ ــرب أخ ـم ــاس ــا ب ــأس ــداس،
وأوش ــك أن يتراجع ّ
عما عــزم عليه ،غير
ـدر كيف وقــف بني الحشود بعد
أنــه لم يـ ِ
أن انـتـهــت عــاصـفــة التصفيق الـتــي تلت
الخطاب ،ليسأل الزعيم« :ليت فخامتكم
تــوضـحــون لـنــا مــا هــي ثــوابـتـنــا ال ـتــي ال
تتغير».
وجـمــت الـحـشــود بغتة بانتظار سقوط
ف ــرج م ـضــرجــا ب ــدم ــائ ــه ،لـكـنـهــم بــوغـتــوا
جميعًا ،عـنــدمــا وج ــدوا الــزعـيــم يبتسم،
وه ــو يـجـيــب« :ش ـك ـرًا أيـهــا امل ــواط ــن ،فقد
كـنــت أنـتـظــر أحـ ـدًا يـســألـنــي ه ــذا الـســؤال
ً
املهم .وفي املقابلّ ،
أود أن أسألك ســؤاال:
هل رأيت زعيمًا غيري طوال حياتك؟».
علت الــدهـشــة وجــه ف ــرج ،وأج ــاب« :ال يا
سيدي».
ات ـس ـعــت اب ـت ـســامــة الــزع ـيــم بـحـجــم مـكـ ّـب
نفايات ،وأردف« :إذًا ،ثوابتنا ال تتغير
ك ـمــا ت ــرى أي ـهــا امل ــواط ــن ال ـع ــزي ــز ..ألـيــس
كذلك؟».
ل ــم يـسـتـطــع فـ ــرج أن ي ـج ـيــب ،ف ـقــد ّ
دوت
عاصفة التصفيق مرة أخرى.

العودة إلى قوافل الجمال (ماريان كمنسكي/كارتون موفمنت)

ك ــان ــت لـ ـح ــادث ج ـن ــوح سـفـيـنــة ال ـش ـحــن «إي ـفــرغ ـي ـفــن»
فــي قـنــاة الـســويــس ردود فعل كـثـيــرة ،وآث ــار سياسية
واقـتـصــاديــة ،مــن مختلف أن ـحــاء الـعــالــم ،بينها كانت
آراء الـســاخــريــن فــي أك ـثــر مــن بـلــد وف ــي أك ـثــر مــن مـسـتــوى ،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.

قناة السويس وعقدة السفينة العالقة (رامون يانيز/كارتون موفمنت)

التجارة تختنق بسفينة عالقة (ستيفان بيراي/كارتون موفمنت)

مضحكات عربية

شهداء فلسطين تضحية مستمرة (رائد قرعان/فيسبوك)

فاجعة اصطدام القطارات في مصر (هاني عباس /فيسبوك)

كاريكاتير مترجم

ترد مستمر (الجريدة الكويتية)
االقتصاد اللبناني في ٍ

جواز السفر بوصفه سجنًا (رأفت الخطيب ،تويتر)
(نيكوال ليستس /كيغل كارتونز)

اللقاح!
شريط
(ماريان كمنسكي/كارتون
موفمنت)

صراع كراسي السلطة المدمر (الوطن القطرية)

حافظ المنتخب
القطري على
نتائجه المثالية
في التصفيات
األوروبية
المؤهلة
لنهائيات كأس
العالم 2022
بعدما تعادل
مع جمهورية
أيرلندا  ،1-1في
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
 ،1-2رافعًا
رصيده النظري
إلى  7نقاط،
شريكًا في
الصدارة.

تألق قطري
ٌ
منتخب قطر حصد  7نقاط اعتبارية حتى اللحظة (فرانس برس)

هوركاتش يواصل
المفاجآت في ميامي
ويبلغ ربع النهائي

بارتي تمضي خطوة
جديدة إلعادة تعزيز
صدارتها بتصنيف التنس

أول تحكيم
نسائي لمباراة
احترافية في إنكلترا

واصل البولندي هوبرت هوركاتش ،املصنف
الـ 37عامليًا ،نتائجه القوية في بطولة ميامي
املفتوحة لتنس األساتذة ،ذات الـ 1000نقطة،
بتأهله إلى دور الثمانية ،باإلطاحة بالكندي
املخضرم ميلوش راونيتش بمجموعتني لواحدة.
ورغم أن صاحب الـ 24عاما خسر املجموعة األولى
بنتيجة  ،6-4إال أنه استطاع قلب الطاولة وحسم
املجموعتني الثانية والثالثة بنتيجة  3-6و6-7
( )4-7بعد مباراة استمرت ساعتني و 20دقيقة.

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
البيالروسية آرينا سابالينكا بواقع  4-6و7-6
( )7-5و .3-6وأكدت بارتي ،التي فازت بالفعل هذا
العام ببطولة ملبورن ،تألقها أمام سابالينكا،
املصنفة رقم  8عامليًا ،التي عانت من مشكالت
جسدية خالل اللقاء.

تقود الحكمة ريبيكا ويلش ( 37عامًا) 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  2010في القيادة التحكيمية للشوط
الثاني بني فريقي كوفنتري ونوتنغهام فورست
عقب إصابة الحكم الرئيسي .سبق لويلش أن
قادت بعض مباريات الرجال في الدوري الوطني.
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تقرير
حقق العرب إنجازًا تاريخيًا في التصفيات المؤهلة إلى
بطولة كأس األمم األفريقية المقبلة في الكاميرون ،بعدما
ضمنت  7منتخبات التواجد في المسابقة القارية القادمة

ختام التصفيات
األفريقية

موريتانيا تلحق بركب
المنتخبات العربية
مجدي طايل

اس ـ ـت ـ ـطـ ــاع م ـن ـت ـخ ــب م ــوريـ ـت ــان ــا
ـوز ه ــام عـلــى منافسه
تحقيق ف ـ ٍ
م ـن ـت ـخ ــب جـ ـمـ ـه ــوري ــة أف ــري ـق ـي ــا
الوسطى ،بهدف نظيف ،في املواجهة التي
جـمـعــت بـيـنـهـمــا ،ضـمــن الـجــولــة الـســادســة
واألخ ـي ــرة مــن التصفيات املــؤهـلــة لبطولة
كأس األمم األفريقية ،ليصبح «املرابطون»
ســابــع منتخب عــربــي يـصــل إل ــى املسابقة
القارية.
ونـجـحــت املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة فــي صناعة
ال ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدث خـ ـ ـ ــال ال ـت ـصـ ـف ـي ــات
بالحصول على  7بطاقات مؤهلة للبطولة

القارية املقبلة ،وهو أكبر عدد من البطاقات
املؤهلة للعرب في تاريخ البطولة وكسرت
به الرقم القياسي املسجل في نسخة ،2019
حينما صعدت  5منتخبات عربية لخوض
املنافسات في مصر وقتها.
وتــأهــل إلــى كــأس األمــم األفريقية متصدرا
الجدول في مجموعته كل من مصر األكثر
تتويجا ،والـجــزائــر حامل اللقب ،وتونس،
وامل ـغ ــرب ،فيما نــالــت الــوصــافــة منتخبات
جزر القمر والسودان وموريتانيا.
ويـمـثــل ص ـعــود املـنـتـخـبــات الـعــربـيــة بـهــذا
الــرقــم إن ـجــازا كـبـيــرا ،حـيــث تتخطى نسبة
ال ـن ـجــاح ح ــاج ــز الـ ـ ـ ــ ،%90ب ـعــدمــا تــأه ـلــت 7
مـنـتـخـبــات م ــن أصـ ــل  8مـنـتـخـبــات عــربـيــة

الحدادي يوجه رسالة للجماهير

الحدادي عزمه الكبير على
أكد النجم منير
ّ
أن يكون ورقة هجومية مهمة ،ليتوج
ظهوره األول على األراضـــي المغربية
بهدف الفوز لصالح «أســود األطلس»،
فــي ختام التصفيات المؤهلة لكأس
الحدادي بعد الهدف
ووجــه
أفريقيا.
ّ
ّ
رسائل عديدة من خالل طريقة تعبيره
عن فرحته بهذا الهدف التاريخي بالنسبة
إليه ،حيث قبّل القميص وشعار المغرب
ليؤكد فخره بتمثيل «أسود األطلس».

تفوق منتخب موريتانيا في المباراة (فاضل سينا/فرانس برس)

خ ــاض ــت ال ـت ـص ـف ـي ــات ،ول ـ ــم ت ـت ــأه ــل مـنـهــا
ليبيا وحــدهــا ،وكــانــت تلعب فــي مجموعة
برفقة تونس ،بصرف النظر عن عدم تأهل
جيبوتي والصومال نهائيا.
ت ـش ـي ــر ل ـغ ــة األرقـ ـ ـ ـ ــام إلـ ـ ــى ع ــام ــة مـضـيـئــة
للمنتخبات العربية في التصفيات األفضل
لها عبر تاريخ رحلة الوصول إلى كأس األمم
األفريقية على اإلطالق ،فاملنتخب التونسي
ه ــو املـنـتـخــب األك ـث ــر تـحـقـيـقــا لـلـنـقــاط بني
متصدري املجموعات الـ  ،12ونال  16نقطة
في  6مباريات على حساب منتخبات ليبيا
وغـيـنـيــا االس ـت ــوائ ـي ــة وت ـن ــزان ـي ــا ،وتـفــوقــت
على الـجــزائــر التي نالت  14نقطة ومثلها
لنيجيريا ومثلها للسنغال ،وهــو الثالثي
الفائز باملراكز الثالثة األول ــى فــي آخــر أمم
أف ــري ـق ـي ــا ،ك ـم ــا ن ـج ــح م ـن ـت ـخــب ت ــون ــس فــي
ال ـح ـص ــول ع ـلــى رقـ ــم ش ـخ ـصــي آخـ ــر مميز
خــال التصفيات تفوق به على املنافسني،
وه ــو األك ـث ــر تـحـقـيـقــا ل ــان ـت ـص ــارات خــال

تمكن منتخب المغرب
من الفوز بصعوبة على
منافسه بوروندي
رح ـل ــة ال ـت ـص ـف ـيــات بــرص ـيــد  5ان ـت ـص ــارات
وتعادل ،من دون أي هزيمة في  6مباريات
مـتـتــالـيــة .وي ــأت ــي خ ـلــف تــونــس ف ــي قــائـمــة
املنتخبات العربية األكـثــر حـصــدا للنقاط
الجزائر  14نقطة واملغرب  14نقطة ومصر
 12نـقـطــة والـ ـس ــودان  12نـقـطــة ثــم  9نقاط
ملوريتانيا ومثلها لجزر القمر.
وعلى صعيد األرق ــام أيضا ،نجح منتخب
الـجــزائــر مــع جـمــال بلماضي املــديــر الفني
فــي حسم لقب مهم ،وهــو أقــوى هجوم في
التصفيات برصيد  19هدفا في  6مباريات،

بـمـعــدل تـهــديـفــي يـصــل إل ــى  3.1ه ــدف في
املباراة الواحدة ،وهو أكبر عدد من األهداف
س ـج ـل ـه ــا م ـن ـت ـخ ــب ف ـ ــي امل ـ ـ ـشـ ـ ــوار عـ ـب ــر 12
مجموعة ،ويعبر عن القوة الهجومية التي
بات يملكها محاربو الصحراء ،حاملو لقب
بطل كأس األمم األفريقية املاضية في مصر
عــام  ،2019وقــدرتـهــم فــي الــدفــاع عــن اللقب
بكل قوة في النسخة الكاميرونية الكبرى.
وامل ـث ـيــر أن املـنـتـخــب ال ـج ــزائ ــري ن ـجــح في
تـحـقـيــق ان ـت ـصــاريــن كـبـيــريــن ف ــي االفـتـتــاح
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
وحيد حاليلوزيتش ،املدير الفني الشهير
مل ـن ـت ـخــب امل ـ ـغـ ــرب ،رغ ـ ــم االن ـ ـت ـ ـقـ ــادات ال ـتــي
انهالت عليه بسبب كرته الدفاعية وغياب
املتعة كثيرا عــن «أس ــود األط ـلــس» ،وتمثل
ف ــي ح ـص ــول امل ـغ ــرب ع ـلــى ل ـقــب أقـ ــوى خط

ناغتس يواصل صحوته وماجيك يفرمل كليبرز
استطاع دنفر
ناغتنس إلحاق الهزيمة
بفيالدلفيا سفنتي سيكسرز
فيما أسقط أورالندو
ماجيك نظيره لوس
أنجليس كليبرز

واصــل فريق دنفر ناغتس صحوته بفوزه
على فيالدلفيا سفنتي سيكسرز متصدر
امل ـن ـط ـق ــة ال ـش ــرق ـي ــة  ،95-104ف ـي ـم ــا فــرمــل
أورالنـ ــدو مــاجـيــك انـتـفــاضــة مضيفه لــوس
أنـجـلـيــس كـلـيـبــرز ،ثــالــث املـنـطـقــة الـغــربـيــة،
ع ـنــدمــا تـغـلــب عـلـيــه بـنـتـيـجــة  96-103في
دوري كرة السلة األميركي للمحترفني.
وف ــرض الــاعــب جـمــال م ــوراي نفسه نجمًا
فــي امل ـب ــاراة الـتــي شـهــدت ع ــودة الجماهير
إل ــى مـلـعــب «بـ ــال أريـ ـن ــا» ف ــي مــدي ـنــة دنـفــر
ب ــوالي ــة ك ـ ــول ـ ــورادو ،بـتـسـجـيـلــه  30نـقـطــة،
بينها  5ثالثيات من أصــل  11محاولة مع
س ــت م ـتــاب ـعــات وأربـ ـ ــع ت ـم ــري ــرات حــاسـمــة
وثالث سرقات للكرة.
وض ــرب ناغتس بـقــوة منذ الـبــدايــة وحسم
نتيجة املباراة في ربعها األول تقريبًا بما
أنه كسبه بفارق  22نقطة ( )22-44وسعها
إلــى  23نقطة مع نهاية الشوط األول (-68

جمال موراي قاد فريقه دنفر ناغتس للفوز بتسجيله  30نقطة (سين غاردنر)Getty/

 ،)45وح ــاف ــظ ع ـلــى ت ـفــوقــه رغـ ــم انـتـفــاضــة
ال ـض ـيــوف ف ــي الــرب ـعــن األخ ـي ــري ــن (20-26
و 16-24على التوالي).
وســاهــم مايكل بــورتــر جــونـيــور والعمالق
ال ـ ـصـ ــربـ ــي نـ ـيـ ـك ــوال ي ــوكـ ـيـ ـت ــش ف ـ ــي الـ ـف ــوز
ّ
امل ـس ـت ـحــق ل ـنــاغ ـتــس بـتـحـقـيــق كـ ــل منهما
لـ«دابل دابــل» ،بعدما سجل األول  27نقطة
مع  12متابعة ،وأضاف الثاني  21نقطة مع
 10متابعات وخمس تمريرات حاسمة.
وهو الفوز الثالث على التوالي لناغتس بعد

فاز فينيكس
صنز على أتالنتا
هوكس 110-117

ّ
تغلبه على أتالنتا هوكس ونيو أورليانز
بيليكانز األسبوع املاضي ،فعزز موقعه في
املركز الخامس للمنطقة الغربية ،فيما مني
سيكسرز بخسارته الثانية تــوالـيــا وال ــ15
هذا املوسم.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ك ــان ال ـبــديــل ت ـيــريــز مــاكـســاي
أفضل مسجل في صفوف فريق فيالدلفيا
س ـي ـك ـس ــرز ب ــرصـ ـي ــد  13نـ ـقـ ـط ــة ،وأضـ ـ ــاف
تـ ــوب ـ ـيـ ــاس ه ـ ــاري ـ ــس  12نـ ـقـ ـط ــة والـ ــاعـ ــب
األسترالي بن سيمونز  11نقطة.
وح ـض ــر امل ـ ـبـ ــاراة أك ـث ــر م ــن  4000مـشـجــع،
م ـع ـظ ـم ـه ــم م ـ ــن الـ ـع ــامـ ـل ــن ف ـ ــي الـ ـخـ ـط ــوط
األمامية .وكانت هذه هي املرة األولى التي
يحضر فيها املـشـجـعــون م ـبــاراة لناغتس
اندالع جائحة «كوفيد»19-
في الدوري منذ
ّ
بشكل كبير على
ـرت
ـ
أث
التي
العام املاضي،
ٍ
ال ــري ــاض ــةّ ،
وأدت ف ــي امل ــوس ــم امل ــاض ــي إلــى
توقف الدوري قبل عودته مجددًا ،إذ أقيمت
املـنــافـســات داخ ــل فـقــاعــة صحية بمشاركة
الفرق التي تأهلت للبالي أوف ،فيما حقق
الـلـقــب ل ــوس أنـجـلـيــس لـيـكــرز عـلــى حساب
ميامي هيت في النهائي.
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــودة إلـ ـ ـ ــى الـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاء ،تـ ـ ـ ّ
ـوجـ ـ ــه مـ ـ ـ ــوراي
إل ــى الـجـمــاهـيــر ف ــي تـصــريــح عـلــى أرض ـيــة
ً
امل ـل ـع ــب ،ق ــائ ــا إن دع ـم ـهــم س ــاع ــد ال ـفــريــق
لتحقيق الفوز.
وأضـ ــاف «ل ـقــد افـتـقــدنــاكــم كـثـيـرًا ي ــا رف ــاق.
أنتم تجلبون طاقة مختلفة ً
تماما للمباراة.
ّ
ف ــي كـ ــل مـ ــرة ي ــوج ــد ف ـي ـهــا امل ـش ـج ـعــون فــي
ً
امل ـل ـعــب ،أش ـعــر بــالـحـمــاســة ق ـل ـيــا» .وتــابــع
«عندما ندخل امللعب والجماهير موجودة،
نـ ـك ــون ف ــري ـق ــا ي ـص ـع ــب ال ـت ـغ ـل ــب ع ـل ـي ــه .لــم
نحصل على أفضلية الجمهور على ملعبنا
منذ أكثر من عام».
ومــع ذلــك ،كــان مــدرب فريق ناغتس مايكل
مــالــون غير سعيد ألن فريقه سمح لفريق
سيكسرز بتقليص الـفــارق إلــى ســت نقاط
في الدقائق األخيرة من الربع األخير ،أي أن
املباراة كانت ستضيع لو كان هناك متسع
من الوقت.
وق ــال مــالــون« :لـقــد سئمت مــن مشاهدتنا
ن ـخ ـل ــق فـ ــارقـ ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ،ون ـل ـع ــب بــال ـطــري ـقــة
الـصـحـيـحــة ،ث ــم لـسـبــب م ــا فـقــط نسترخي
ونـسـمــح لـلـمـبــاراة ب ــأن تـصـبــح أك ـثــر إث ــارة
مما كــان ينبغي أن تـكــون عـلـيــه» .وأضــاف
«علينا أن نعمل على تحسني طريقتنا في
قتل نتائج امل ـبــاريــات» .مــن جهته ،اعترف
يوكيتش بــأن تركيز ناغتس لم يكن جيدًا
ك ـم ــا ي ـن ـب ـغــي فـ ــي ال ـل ـح ـظ ــات األخ ـ ـيـ ــرة مــن
امل ـبــاراة ،وقــال «لــم يكن لدينا التركيز على

إن ـه ــاء املـ ـب ــاراة .اعـتـقــدنــا أن األم ــر سيكون
ً
سهال .كان لدينا ّ
تقد ٌم كبير ،وبدأنا اللعب
بــاس ـتــرخــاء .فــزنــا ب ــامل ـب ــاراة ال ـتــي ه ــي أهــم
شيء لكننا بحاجة إلى تركيز أفضل».
وف ـ ـ ـ ــي املـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــاراة الـ ـ ـث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،أوق ـ ـ ـ ـ ــف ف ــري ــق
أورالنـ ــدو ماجيك سلسلة ســت انـتـصــارات
ملضيفه لوس أنجليس كليبرز عندما تغلب
عليه في عقر داره «ستيبلز سنتر» بنتيجة
.96-103
ولم ينفع كليبرز تألق نجمه كواهي لينرد،
أفـ ـض ــل م ـس ـج ــل فـ ــي امل ـ ـب ـ ــاراة ب ــرص ـي ــد 28
نقطة مع خمس تمريرات حاسمة ومثلها
متابعات ،ألن الكلمة األخيرة كانت لبدالء
ماجيك ،حيث تخطى أربعة منهم حاجز 10
نقاط ،لتلعب الــروح الجماعية دورًا كبيرًا
في تحديد هوية الفائز في اللقاء.
وس ـج ــل ت ـيــرنــس روس  15ن ـق ـطــة ،وأوتـ ــو
ب ــورت ــر  13نـقـطــة جــون ـيــور ،ومـحـمــد «مــو»
بامبا  12نقطة ويـنــدل كــارتــر جونيور 11
نـقـطــة ،وك ــان تـشــومــا أوكـيـكــي الــوحـيــد بني
الـخـمــاســي األس ــاس ــي ال ــذي تـخـطــى حاجز
العشر نقاط بتسجيله  18نقطة.
وف ــاز فينيكس صنز على أتــانـتــا هوكس
 110-117بفضل  21نقطة لديفاين بوكر و20
نقطة للبديل الكرواتي داريو ساريتش.
وع ــزز فينيكس ال ــذي سيطر عـلــى األرب ــاع
األول ( )27-30والـثــانــي ( )25-34واألخـيــر
( ،)25-28موقعه في املركز الثالث للمنطقة
ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ،فـ ـيـ ـم ــا مـ ـن ــي أتـ ــان ـ ـتـ ــا ه ــوك ــس
ب ـخ ـس ــارت ــه ال ـث ــان ـي ــة ت ــوال ـي ــا وال ــرابـ ـع ــة فــي
مـبــاريــاتــه الـخـمــس األخ ـيــرة وبـقــي خامسًا
في املنطقة الشرقية ،وكان الصربي بوغدان
بوغدانوفيتش أفضل املسجلني في صفوفه
برصيد  22نقطة.
وخـســر واشـنـطــن ويـ ــزاردز أم ــام تـشــارلــوت
هورنتس  .114-104وج ــاءت امل ـبــاراة قوية
بــن الفريقني وكـســب تـشــارلــوت هورنتس
أربــاعـهــا األول والـثــانــي واألخـيــر بصعوبة
 29-32و 27-32و 23-25على التوالي ،فيما
فــرض التعادل نفسه في الربع الثالث -25
.25
وبرز تيري روزيير وغــوردون هايوارد في
صفوف هورنتس بتسجيل األول  27نقطة
مع سبع متابعات ،والثاني  26نقطة مع 11
متابعة ،فيما كــان روي هاشيمورا أفضل
مسجل فــي امل ـب ــاراة وف ــي صـفــوف الخاسر
بــرصـيــد  30نـقـطــة ،وأض ــاف الــاعــب املميز
راسل وستبروك «تريبل دابل» مع  22نقطة
و 14تمريرة حاسمة و 15متابعة.
(فرانس برس)

دفــاع في التصفيات ،حيث لم تهتز شباك
األسود سوى مرة واحدة فقط في  6جوالت،
وهو ما يعبر عن انضباط تكتيكي دفاعي
ج ـيــد ظ ـهــر ع ـل ـيــه املـ ـغ ــرب وك ـ ــان م ــن نـقــاط
الضعف الكبرى لديه وهو من مزايا املدرب
البوسني ،خالل فترة توليه تدريب الجزائر
من قبل وصعد معها إلــى كــأس العالم في
 2014بالبرازيل ،وقدم عروضا جيدة وقتها
نــالــت استحسان الجماهير وصنعت منه
نجما كبيرا بني الجماهير هناك ،وهــو ما
ساهم في عبور منتخب املغرب الكثير من
الصعاب فــي رحلة بناء فريق جــديــد ،بعد
رحيل هيرفي رون ــار ،املدير الفني السابق
وصاحب إنجاز التأهل إلى كأس العالم في
روسيا .2018
ومن العناوين األساسية في الحصاد نجاح
 4منتخبات عــربـيــة فــي إك ـمــال التصفيات
مــن الـبــدايــة إلــى النهاية مــن دون التعرض
لـ ـخـ ـس ــارة واحـ ـ ـ ـ ــدة ،وهـ ـ ــي مـ ـص ــر وت ــون ــس
وال ـج ــزائ ــر واملـ ـغ ــرب ،فـيـمــا تـلـقــى ال ـس ــودان
خسارتني وتلقت موريتانيا هزيمة واحدة
ومثلها جزر القمر ،التي سقطت في الجولة
األخيرة من عمر التصفيات.
وكتبت التصفيات إنجازات يجب التوقف
أم ــامـ ـه ــا ،ي ـت ـص ــدره ــا ال ـ ـعـ ــودة ال ـتــاري ـخ ـيــة
للمنتخب السوداني إلى بطولة أمم أفريقيا
بعد غـيــاب دام  9سـنــوات ،وفــي أول ظهور
كروي له بعد الثورة األخيرة.
وان ـ ـت ـ ــزع ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان تـ ـح ــت قـ ـ ـي ـ ــادة م ــدرب ــه
ال ـفــرن ـســي ف ـي ـلــود ب ـطــاقــة ال ـع ـبــور إل ــى أمــم
أفريقيا ،بعد حسم وصــافــة جــدول ترتيب
امل ـج ـمــوعــة ال ــراب ـع ــة خ ـلــف غ ــان ــا امل ـت ـصــدرة
برصيد  12نقطة من  4انتصارات ،وتفوقت
على جنوب أفريقيا بطلة نسخة  1994التي
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
املــوري ـتــانــي فــي املـشـهــد هــو اآلخـ ــر ،بعدما
ك ــرر إن ـجــاز  ،2019حينما صـعــد ألول مــرة
إلـ ــى أمـ ــم أفــري ـق ـيــا وه ـ ــذه امل ـ ــرة ف ــي نسخة
 ،2022بعد نجاحه في حسم الوصافة في
املجموعة الخامسة خلف املغرب لصالحه
ومــن دون هــدايــا ،بعدما فــاز على أفريقيا
الوسطى بهدف من دون رد سجله أبوبكر
كـمــارا فــي الجولة األخ ـيــرة ،ليرفع رصيده
إلــى  9نـقــاط ،وهــو مــا يعد إن ـجــازا يحسب
للمدرب الفرنسي كورنتني مارتينيز ،رائد
االن ـت ـص ــارات املــوريـتــانـيــة ك ــروي ــا ،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
ك ـ ـ ــأس األمـ ـ ـ ــم األف ــريـ ـقـ ـي ــة عـ ـب ــر امل ـج ـم ــوع ــة
ال ـســاب ـعــة ،حـيـنـمــا ت ـع ــادل ع ـلــى مـلـعـبــه مع
تــوغــو بــدون أه ــداف فــي الجولة الخامسة،
لـيـحـســم ال ـتــأهــل املـبـكــر وجـ ــاء وصـيـفــا في
نهاية التصفيات لنظيره املصري.
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أخبار الميركاتو :بوفون أمام  3خيارات
سيكون الميركاتو
الصيفي هذا العام
مشتعًال مع انتهاء
عدة العبين،
عقود ّ
على رأسهم جيانلويجي
بوفون وسيرخيو
أغويرو وآخرون

 2020للعب مــع غروننغن املتواضع الــذي
يـنــافــس فــي الـقـســم األول بـهــولـنــدا وال ــذي
ن ـش ــأ ف ــي ص ـف ــوف ــه .ول ـك ـن ــه ل ــم ي ـت ـم ـكــن إال
مــن اللعب  44دقيقة فــي مـبــاراتــن بسبب
اإلصــابــات .ودارت التكهنات فــي فبراير/
شـبــاط املــاضــي بــأنــه سيعتزل م ـجــددا في
الشهور املقبلة إذا لم يتحسن بدنيًا.

لندن ـ العربي الجديد

ُ
تـ ـعـ ـتـ ـب ــر س ـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت ال ـص ـي ـف ـي ــة
والشتوية مادة دسمة للجماهير .يستمتع
الجميع بسماع أخبارها ،التي ال تتوقف
يــومــا بـعــد آخ ــر ،حـتــى قـبــل أشـهــر مــن فتح
بــاب الـتـعــاقــدات ،وال ـيــوم نضعكم فــي آخر
تطورات امليركاتو.

بوفون إلى ميالن؟
يترقب متابعو كــرة القدم في العالم ،قرار
الحارس األسطوري جيانلويجي بوفون،
إذ ل ــم ي ـحــدد حـتــى الـلـحـظــة مستقبله مع
ناديه الحالي يوفنتوس ،بعدما جلس في
العديد من املباريات على دكة البدالء منذ
عــودتــه إلــى الكالتشيو قــادمــا مــن باريس
س ــان جـيــرمــان الـفــرنـســي ،ال ــذي قـضــى في
صفوفه موسمًا واحدًا.
وك ـ ـشـ ــف مـ ــوقـ ــع «ك ــالـ ـتـ ـشـ ـي ــو مـ ـي ــرك ــات ــو»
ال ـثــاثــاء ،أن بــوفــون ق ــرر تــأجـيــل ال ـبـ ّـت في
مستقبله لشهر مــارس ،من دون استبعاد
أي ف ــرضـ ـي ــة ،ف ــرب ـم ــا يـ ـج ــدد مـ ــع ال ـي ــوف ــي
مــوسـمــا آخ ــر أو حـتــى أن ــه ال يـمــانــع فـكــرة
الــرحـيــل لفريق آخ ــر .لكن الـفـكــرة الغريبة،
هــي الـحــديــث عــن إمـكــانـيــة انـتـقــال بــوفــون
إلى نادي ميالن ،الذي يعد غريمًا مباشرًا
وتـقـلـيــديــا ل ـيــوف ـن ـتــوس ،بـحـســب م ــا ذك ــره
«تيلي لومبارديا».
وقد تحصل هذه الصفقة بحال قرر نادي
ال ـ ـحـ ــارس ال ـح ــال ــي ملـ ـي ــان ،جـيــانـلــويـجــي
دونـ ــارومـ ــا عـ ــدم ت ـجــديــد ع ـق ــده والــرح ـيــل
ّ
لفريق آخ ــر ،بـظــل مطالبات وكـيــل أعماله
مينو رايوال الباهظة.
ليفربول يريد كوناتي
ق ـ ـ ّـررت إدارة نـ ــادي ل ـي ـفــربــول اإلن ـك ـل ـيـ َـزي،
ال ـ ــدخ ـ ــول فـ ــي ص ـ ـ ــراع ك ـب ـي ــر مـ ــع ع ـم ــاق ــي
«ال ـل ـي ـغــا» ،بــرشـلــونــة وخـصـمــه الـتــاريـخــي
ريال مدريد ،من أجل الحصول على خدمات
نجم فرنسي ،في سوق االنتقاالت الصيفية
املقبلة ،تنفيذًا لرغبة املدرب األملاني يورغن
ك ـلــوب امل ــدي ــر الـفـنــي لـ ــ«ال ــري ــدز» .وكشفت

فكرة مجنونة تتحدث عن انضمام بوفون لميالن بحال رحيل دوناروما (كالوديو فييا)Getty/

صحيفة «آس» اإلسبانية ،أن إدارة ليفربول
تـ ــريـ ــد ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى خ ـ ــدم ـ ــات ال ـن ـج ــم
الفرنسي الشاب إبراهيما كوناتي مدافع
اليبزيغ األملاني ،بعدما خطف األضواء في
املوسم الحالي سواء بـ«البوندسليغا» أو
دوري أبطال أوروبا.
وتــابـعــت أن إدارة اليـبــزيــغ وضـعــت مبلغًا
مــالـيــا يـصــل إل ــى  40مـلـيــون ي ــورو ،مقابل
ال ـت ـخ ـل ــي عـ ــن امل ـ ــداف ـ ــع كـ ــونـ ــاتـ ــي ،فـ ــي ظــل
الرغبة الكبيرة لــدى ليفربول اإلنكليزي،
ب ــال ـح ـص ــول ع ـل ــى عـ ـق ــده ،ن ـت ـي ـجــة ت ـعــرض
«الـ ـ ــريـ ـ ــدز» ل ـض ــرب ــة م ــوج ـع ــة فـ ــي امل ــوس ــم
الـ ـ ـح ـ ــال ـ ــي ،بـ ـسـ ـب ــب غ ـ ـيـ ــاب ن ـ ـجـ ــوم ال ـخ ــط
ال ـخ ـل ـف ــي عـ ــن املـ ــواج ـ ـهـ ــات املـ ـهـ ـم ــة ،وع ـلــى
رأس ـهــم الـعـمــاق الـهــولـنــدي فـيــرجـيــل فــان
داي ــك .وأردف ــت أن ليفربول ي ــدرك صعوبة
مهمة خـطــف املــوهـبــة الفرنسية كــونــاتــي،
َ
بعد االهتمام الكبير من قبل إدارتــي ريال
مدريد وبرشلونة بخدمات صاحب الـ(21
عاما) ،واللتني تريدان إيجاد مواهب شابة
في سوق االنتقاالت الصيفية املقبلة ،حتى
يتم تدعيم صفوف فريقيهما.

اهتمام باريسي بأغويرو
ت ـل ـق ــى املـ ـه ــاج ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي س ـيــرخ ـيــو
أغــويــرو ،الــذي سيغادر مانشستر سيتي
نهاية املوسم الحالي بعد عشر سنوات مع
النادي اإلنكليزي ،عرضا من باريس سان
جيرمان للحصول على خدماته ،بحسب
م ــا أفـ ـ ــادت ب ــه صـحـيـفــة (ف ـ ــوت م ـيــركــاتــو)

الفرنسية .وقبل اإلعالن رسميًا عن رحيله
مــن ال ـنــادي اإلنـكـلـيــزي ،كــان هـنــاك بالفعل
حــديــث عــن اهـتـمــام بــاريــس ســان جيرمان
بالحصول على خدماته ،وفقًا للصحيفة.
ويقدر األرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو
مدرب باريس سان جيرمان «بشكل كبير»
صفات أغــويــرو البالغ مــن العمر  32عامًا
وال ـهــداف الـتــاريـخــي للسيتزنس ،بحسب
نفس املصدر .وخاض أغويرو  384مباراة
مــع مانشستر سيتي وسـجــل  257هــدفــا،
ويـ ـب ــدو أن ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان لـيــس
ال ـن ــادي الــوح ـيــد املـهـتــم بـضـمــه ،إذ تــوجــد
بحسب نفس املـصــدر «عـلــى األق ــل» أربعة
أن ــدي ــة أخ ـ ــرى ،ب ـمــا ف ــي ذل ــك إن ـت ــر مـيــانــو
وتشلسي ومانشستر يونايتد ترغب في
الحصول على خدماته.

روبين وعقد جديد؟
عـ ـ ــرض نـ ـ ـ ــادي غ ــرونـ ـنـ ـغ ــن عـ ـل ــى ال ـج ـن ــاح
الهولندي أريــن روبــن تمديد عقده عامًا
إضــافـيــا ،رغــم اإلصــابــات الـتــي أبـعــدتــه عن
أرض املـلـعــب ط ــوال املــوســم تـقــريـبــا .وقــال
املدير الفني للفريق ،مــاك يــان فليديروس
في مقابلة نشرها تلفزيون النادي وعلى
موقعه «عقده على وشك االنتهاء ،ولكن لو
قال إنه يريد االستمرار لعام آخر ،فسنقول
له على الفور :نعم من فضلك».
وأعلن روبني ( 37عامًا) اعتزاله في يوليو/
ت ـمــوز  2019حــن ك ــان فــي ص ـفــوف بــايــرن
مـيــونــخ ولـكـنــه ع ــاد ف ــي يــون ـيــو /حــزيــران

زالتان والتجديد
أكــدت تقارير صحافية إيطالية ،أن ميالن
ٌ
مستعد لتجديد عـقــد الــاعــب الـســويــدي،
زالت ــان إبراهيموفيتش ،ويـبــدو أن النجم
املـ ـخـ ـض ــرم ،م ـس ـت ـع ـ ٌـد ل ــاسـ ـتـ ـم ــرار بـنـفــس
ال ــرات ــب وشـ ـ ــروط امل ــوس ــم ال ـح ــال ــي .ووق ــع
زالتــان عقدًا ملـ ّـدة عــام في الصيف املاضي،
وي ـع ـن ــي ال ـت ـج ــدي ــد أن إب ــراه ـي ـم ــوف ـي ـت ــش
سيلعب لصالح الـنــادي الـلــومـبــاردي بعد
تجاوزه عامه األربعني في شهر أكتوبر.
وب ـ ـح ـ ـسـ ــب ص ـح ـي ـف ــة «كـ ـ ــوري ـ ـ ـيـ ـ ــري دي ـل ــو
سـ ـب ــورت» اإلي ـطــال ـيــة ،ف ــإن م ـيــان يخطط
ل ـل ـج ـلــوس م ــع زالتـ ـ ــان وم ـس ـت ـعــد لــات ـفــاق
معه على نفس شــروط العقد القديم التي
تـبـلــغ  7مــايــن يـ ــورو ف ــي امل ــوس ــم .ووفـقــا
لـلـصـحـيـفــة ،ف ــإن م ـيــان يـشـعــر ب ــأن ع ــودة
إبراهيموفيتش إلى منتخب السويد قبل
يورو ّ ،2020
تعبر عن نواياه في االستمرار
باللعب على أعلى مستوى.
برشلونة والوتارو
ّ
وج ــه ن ــادي بــرشـلــونــة اإلس ـبــانــي ،بـقـيــادة
رئيسه خــوان البــورتــا ،أنـظــاره مــرة أخــرى
إلـ ــى ن ـجــم إن ـت ــر م ـيــانــو اإليـ ـط ــال ــي ،ال ــذي
يعيش أزمة مالية صعبة ،نتيجة الظروف
القاسية الـتــي تمر بها الـشــركــة الصينية
املالكة للفريق خالل الفترة الحالية.
وك ـش ـفــت صـحـيـفــة «آس» اإلس ـب ــان ـي ــة ،أن
برشلونة عــاد مــرة أخ ــرى إلــى ت ــداول اسم
ال ـن ـجــم األرج ـن ـت ـي ـنــي الوت ـ ـ ــارو مــارتـيـنـيــز
فـ ــي الـ ـفـ ـت ــرة الـ ـح ــالـ ـي ــة ،ح ـت ــى يـ ـك ــون أح ــد
أب ــرز األس ـم ــاء ،الـتــي ستنضم إل ــى الفريق
الكتالوني فــي ســوق االنـتـقــاالت الصيفية
املقبلة.
وتابعت أن برشلونة يريد جلب الوتــارو
مارتينيز نـظـرًا لقيمته املــالـيــة ،ألن إدارة
ُ
خ ـ ــوان الب ــورت ــا تـ ـ ــدرك أن ال ـح ـص ــول على
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
ع ــام  ،2023لـكــن املشكلة املــالـيــة الـتــي يمر
ب ـهــا ال ـف ــري ــق اإلي ـط ــال ــي ،سـتـجـعــل اإلدارة
تــوافــق على مـغــادرة املهاجم األرجنتيني
في «امليركاتو» الصيفي املقبل ،مقابل 70
مليون يورو.
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صورة في خبر

تقرير
شهد عالم كرة القدم منذ بداية اللعبة الشعبية األولى ،والدة العديد
من األساطير ،لكن بعضهم امتلك جوانب شخصية فريدة من نوعها،
مكّ نتهم من حمل شارة القيادة وتحقيق األلقاب رغم العبء الكبير
الذي تلقيه عليهم

إصابة ليفاندوفسكي

أعلن نادي بايرن ميونخ األملاني عن تأكد غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي
عن املالعب ملدة  4أسابيع بسبب إصابة في الركبة تعرض لها مع منتخب بالده خالل
مباراته أمام أندورا ،والتي سجل فيها هدفني .وأكدت مصادر من داخل النادي البافاري
إصــابــة املهاجم ( 32عــامــا) ،الــذي سيغيب عــن مـبــاراة اليبزيغ فــي ال ــدوري ،باإلضافة
ملواجهتي باريس ســان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية بــدوري األبـطــال .ويعتبر
ليفاندوفسكي واح ـدًا مــن أهــم األسـمــاء فــي تشكيلة بــايــرن ،وهــو الــذي يتصدر قائمة
املنافسة على لقب الحذاء الذهبي ألفضل هداف في أوروبا.

أعظم
القادة []3
حسين غازي

ع ـ ّـودتـ ـن ــا ل ـع ـبــة كـ ــرة الـ ـق ــدم دائ ـم ــا
عـ ـل ــى تـ ـق ــدي ــم أسـ ـ ـم ـ ــاء م ـ ــن ط ـي ـنــة
الكبار ،دائـمــا مــا يقدمون األفضل
خ ــال م ـس ـيــرت ـهــم ،ل ـيــس ف ـقــط ع ـ ّلــى مـسـتــوى
األهداف والتألق في املباريات ،إنما من خالل
شخصيتهم وقيادتهم املميزة للزمالء داخل
وخارج أرض امللعب.
نتابع اليوم سلسلة تقارير الـقــادة العظماء،
في الحلقة الثالثة ،بعدما ّ
تحدثنا في األيــام
املاضية عــن العديد مــن األسـمــاء ،نذكر منها
بـ ــاولـ ــو م ــال ــدي ـن ــي وبـ ــوبـ ــي مـ ـ ــور وف ــران ـت ــس
بكنباور وآخرين.
توني آدمز

رجـ ــل الـ ـن ــادي الـ ــواحـ ــد ،ب ـطــل ن ـ ــادي أرس ـن ــال
ال ــذي لــم يـغـ ّـيــر فــريـقــه يــومــا .اسـتـمـ ّـر  22عامًا
مــع أرس ـن ــال ،صــاحــب ال ـ ــ 54عــامــا حــالـيــا ،فــاز

توتي بقي
معشوق الجماهير
وسمي ملك روما

بأربعة ألـقــاب فــي ال ــدوري اإلنكليزي وثالثة
أل ـقــاب فــي ك ــأس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي ،إضــافــة
لبطوالت أخرى عديدة .خارج ملعب اإلمارات
في العاصمة البريطانية لندن ،ستجد أربعة
تماثيل ،واحدا للغزال الفرنسي تييري هنري
وآخ ــر لــأنـيــق ال ـهــول ـنــدي ديـنـيــس بـيــركــامــب
وثالثا لهربرت تشابمان ،ثم بطبيعة الحال
ً
ستجد تـمـثــاال لتوني آدم ــز .جنبًا إلــى جنب
مع لي ديكسون ونيجل وينتربيرن وستيف
بولد لعب توني آدمز مباريات عظيمة ،حمل
شارة القيادة مع أرسنال ّ
ملدة  14عامًا رائعة،

كـمــا خـ ّـولــه ذل ــك لـحـمــل ش ــارة ق ـيــادة منتخب
إنكلترا بني  1994و .1996لعب آدمــز أكثر من
 500مــرة مــع أرس ـنــال وخ ــاض  66م ـبــاراة مع
إنكلترا ،على الرغم من أنه أبدى ً
دائما بعض
االسـتـيــاء مــن ق ــرار غلني ه ــودل تسليم شــارة
ً
القائد إلى آالن شيرر بدال منه عام .1996
ستيفن جيرارد

يوم دخل العـ ٌـب شاب يحمل الرقم  28أرضية
املـ ـي ــدان ،ســألــت الـجـمــاهـيــر م ــن ه ــذا؟ م ــن هو
بديل فيغارد غيغيم؟ حينها لم يكن أحد في
ليفربول يعرف من هو ستيفن جيرارد ،الذي
ش ــارك فــي  29نــوفـمـبــر /تـشــريــن الـثــانــي أمــام
بالكبيرن روفرز ،لكن بعدها ،الجميع من دون
ُ
شك يتذكر كل لحظة هتف باسمه في ملعب
أنفيلد رودُ .يذكر جيرارد كشخصية معشوقة
ـاد غــارق في التاريخ .قــاد جيرارد فريق
في نـ ٍ
لـيـفــربــول خ ــال حـقـبــة يـمـكــن وصـفـهــا بأنها
ف ـتــرة صـعـبــة ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـن ــادي ،مـثـلــه مثل
ب ــراي ــن روب ـ ـسـ ــون ف ــي مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد.
ً
ـال وقــادر
بصفته قــائــدا ،فقد تمتع بصوت عـ ٍ
على القيادة على أرض امللعب .ال شك في أن
أكثر لحظاته شهرة جــاءت في نهائي دوري
ً
أبطال أوروبا  2005عندما ّ ظهر ليفربول ميتا
ودف ـن ــه الـجـمـيــع ح ــن ت ــأخ ــر  0-3ف ــي الـشــوط
األول أم ــام م ـيــان .وم ــع ذل ــك ،حـشــد ج ـيــرارد
قـ ــوات ال ــري ــدز وظ ـهــر ذل ــك جـلـيــا ح ــن انطلق
مجريات الشوط الثاني ،كما سجل هدفًا فتح
باب عودة ليفربول إلى املباراة ،وألهم الفريق
لـعــودة تاريخية لتحقيق لقب دوري أبطال
أوروبا الشهير.

على هامش الحدث
المكسيك تتوج ببطولة الكونكاكاف
المؤهلة لألولمبياد على حساب هندوراس
توج املنتخب املكسيكي لكرة القدم تحت  23عامًا ببطولة الكونكاكاف املؤهلة ألوملبياد
طوكيو بعد فوزه على هندوراس بركالت الترجيح  5-4وذلك بعد انتهاء الوقتني األصلي
واإلضافي بالتعادل اإليجابي  .1-1ويعد 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 الترتيبّ .
تقدم املنتخب الهندوري بهدف
رائع من خارج املنطقة إلدوين رودريغيز (د )71.قبل أن ينجح خوسيه ماسياس في إدراك
ً
التعادل للمكسيك من ركلة جزاء أثارت جدال (د .)80.وخالل ركالت الجزاء تفوق الحارس
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.

فرانشيسكو توتي

ماذا عن ميسي؟
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يعتبر ميسي الالعب األفضل في التاريخ بنظر العديد من المتابعين،
وإن لم يكن كذلك فهو من دون شك بين أول أربعة إلى جانب دييغو
أرماندو مارادونا والبرازيلي بيليه وكريستيانو رونالدو .بعيدًا عن موهبته
يوجه البعض
وقيمته وتأثيره على معظم مباريات برشلونة واألرجنتين،
ّ
لميسي انتقادات حول الشخصية ،حيث يرى العديد من المتابعين أنه
ليس أهًال لحمل شارة القيادة في النادي والمنتخب ،ألنه ال يلعب دور
حد ما.
المحفز لزمالئه في العديد األوقات ،وهو أمر ٌ صحيح إلى ٍ

ع ـشــق أب ـ ــدي ووفـ ـ ــاء مـنـقـطــع ال ـن ـظ ـي ــر ..هو
املـلــك فرانشيسكو تــوتــي ،صــاحــب األق ــدام
السحرية والتسديدات الصاروخية ،فكيف
ال يكون توتي معشوق الجماهير األول في
روم ــا؟ قـلــة مــن الــرجــال ارتـبـطــت أسـمــاؤهــم
بناد واحــد ،نستطيع ذكــر باولو مالديني
ٍ
ً
م ـن ـهــم مـ ـث ــا ،إض ــاف ــة إل ـ ــى ت ــوت ــي وب ـعــض
األسـ ـمـ ــاء األخـ ـ ـ ــرى .ق ـضــى ت ــوت ــي أك ـث ــر مــن
 25عــامــا فــي ن ــادي روم ــا ،عــرف الـعــديــد من
الالعبني واألســاطـيــر خــال مسيرته داخــل
غرف املالبس ،وكان الجميع يحسب له ألف
حساب .لعب إلى جانب غابرييل باتيستوتا
وديلفيكيو وكاسانو وآخــريــن ،لكنه تمتع
ب ـت ـلــك ال ـع ـظ ـمــة الـ ـت ــي ك ـ ــان ي ـس ـت ـم ـ ّـده ــا مــن
العاصمة روما ،املدينة التي عرفت تاريخًا
عــريـقــا بـمـجــدهــا وقــوت ـهــا .بـمـجــرد ظـهــوره
فــي تشكيلة روم ــا ،كــانــت صفاته القيادية
ملحوظة ،وأصبح حامل شــارة القيادة في
النادي في سن ً 21
عاماّ ،وكان بالفعل قائد
الفريق األكـثــر نـجـ ً
ـاحــا .أث ــر شغفه باللعبة
ً
على زمالئه في الفريق ،وغالبا ما شهدت
ً
ً
كبيرا في تحقيق
نجاحا
مهاراته القيادية

روما لالنتصارات ،لكن املفارقة أنه لم يكن
يــومــا ق ــائ ـ ًـدا لـلـمـنـتـخــب اإلي ـط ــال ــي ،خــاصــة
أن االتـ ــزوري دائـمــا مــا ضــم أسـمــاء عمالقة
م ـثــل مــالــدي ـنــي وف ــاب ـي ــو ك ــان ــاف ــارو .تــوتــي
بـكــاه الجميع فــي روم ــا يــوم قــرر االع ـتــزال،
وتـضــامــن مـعــه اآلالف حــن أجـلـســه امل ــدرب
لــوتـشــانــو سـبــالـيـتــي عـلــى مـقــاعــد ال ـب ــدالء،
ّ
لكنه رغم كل ذلك ذرف الدموع كالطفل في
ي ــوم وداعـ ــه أم ــام الــرومــانـيـسـتــا ،ألن ــه أحــب
الذئاب وأحب دور القائد.

ديدييه ديشان

ً
ً
وذكيا مع إرادة ال حدود
مجتهدا
كان ديشان
ً
لها للفوز ،وكان دائما يمتلك مقومات القائد
األسطوري .وصفه إريك كانتونا بأنه «water
 ،»boyلـكــن مساهمة دي ـشــان وإن ـجــازاتــه مع
املنتخب الفرنسي كشفت أن كلمات كانتونا
كانت مضللة .بصفته «كــابــن» ،يعد ديشان
واح ـ ًـدا مــن ثالثة رجــال فقط ف ــازوا ببطوالت
دوري أبـطــال أوروب ــا وك ــأس العالم وبطولة
أوروبـ ـ ــا .تــم تعيينه قــائ ـدًا ل ـنــادي مرسيليا

الشهير فــي عــام  1992وأصـبــح أصغر كابنت
ي ــرف ــع ل ـق ــب دوري أبـ ـط ــال أوروب ـ ـ ـ ــا ف ــي ســن
 23ع ـ ً
ـام ــا ،تـحــديـدًا ي ــوم ه ــزم ن ــادي الـجـتــوب
الـفــرنـســي نـظـيــره م ـيــان ف ــي م ـب ــاراة إصــابــة
م ــارك ــو فـ ــان ب ــاس ــن ،ت ـل ــك األم ـس ـي ــة ال ـت ــي ال
ً
زال ــت تثير ج ــدال حـتــى يــومـنــا ه ــذا ،تحديدًا
بسبب فضيحة املنشطات الخاصة بالعبي
م ــرس ـي ـل ـي ــا .ل ــم ي ـك ــن ديـ ـش ــان ال ــرج ــل األك ـث ــر
موهبة في الفريق الفرنسي امللقب بـ «الجيل
ـراز رفيع
الــذهـبــي» ،كــان هناك العـبــون مــن ط ـ ٍ

أم ـث ــال ال ـســاحــر زي ــن ال ــدي ــن زي ـ ــدان وروبـ ــرت
بيريس وتييري هنري .ومع ذلك ،كان ديشان
ق ــائ ــد األوركـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــرا ،هـ ــو ال ـ ــذي ج ـم ـيــع ه ــذه
املواهب الرائعة ً
معا لجعل الفريق الفرنسي
أس ـطــوريــا بـحـصــده مــونــديــال  1998وي ــورو
 .2000ديـ ـش ــان ش ـخ ــص دي ـنــام ـي ـكــي وق ــوي
وقتالي في أرضية امللعب ،وهذا األمر انعكس
على شخصيته الـصــارمــة فــي الـتــدريــب ،فقد
ق ــاد منتخب ال ــدي ــوك لـحـصــد لـقــب مــونــديــال
روسيا  2018على حساب كرواتيا.

جيرارد كان المحفز
األكبر لزمالئه في
نهائي أبطال
أوروبا ( 2005فيليبو
مونتيفورتي/
فرانس برس)

وجه رياضي

سيف الدين الجزيري
العب تونسي
عاش قصة
كفاح طويلة
قبل وصوله
إلى الشهرة في
الوقت الحالي

بعد سـنــوات مــن محاولة إثـبــات ال ــذات ،أصـبــح سيف الدين
ال ـجــزيــري ،مـهــاجــم ن ــادي الــزمــالــك امل ـصــري ،أشـهــر مهاجم
تونسي وأمل نسور قرطاج في التصفيات األفريقية املؤهلة
إلى نهائيات كأس العالم املقبلة في قطر  ،2022ومنافسات
كــأس األم ــم األفــريـقـيــة .وق ـ ّـدم سيف الــديــن الـجــزيــري ،الــذي
احتفل بعامه الثامن والعشرين في الثاني عشر من فبراير/
شباط املاضي ،أوراق اعتماده بقوة مع تونس في مباراتي
ليبيا وغينيا االستوائية ،اللتني شهدتا تسجيله لـ 3أهداف،
ً
بات معها املرشح األول لقيادة هجوم تونس مستقبال.
ويعد سيف الجزيري «قصة كفاح» حقيقية والعبا مثيرا
للجدل في الوقت نفسه ،فهو بــدأ مسيرته في نـ ٍـاد تونسي
كبير هو األفريقي ،ولعب له  62مباراة سجل فيها  6أهداف،
وصنع  5أهــداف ،وهي أرقــام بدت متواضعة ملهاجم ورأس
حــربــة صــريــح ورح ــل عــن نــاديــه لينتقل إلــى حـمــام األنــف،

ويواصل التراجع قبل أن يحدث أول تغيير في حياته ،عندما
أعاد اكتشاف نفسه في املالعب املصرية بانتقاله إلى نادي
طنطا املصري في عام  2017ليصبح هدافه األول ،فسجل 7
أهداف وصنع هدفني لينتقل بعدها للعب في نادي املقاولون
ال ـعــرب ال ــذي خــاض مـعــه فـتــرة ذهـبـيــة عـلــى م ــدار موسمني
سـجــل خــالـهـمــا  18هــدفــا صـنــع فيهما  9أه ــداف فــي 55
مباراة شــارك فيها وقــاده للحصول على املركز الرابع في
الدوري املصري خالل املوسم املاضي ،والتأهل للكونفدرالية
األفــري ـق ـيــة ،لـيـبــدأ ف ــي ج ــذب األن ـظ ــار إل ـي ــه ،وخ ــاص ــة ن ــادي
الزمالك ،الذي حاول ضمه قبل بداية املوسم ،ولكن لم يكتب
للمفاوضات النجاح وقتها ،بسبب تجميد مجلس إدارتــه
برئاسة مرتضى منصور على خلفية مخالفات مالية.
وتأتي نقطة التحول الكبرى في حياة الجزيري في يناير/
كــانــون الثاني املــاضــي حينما انتقل إلــى صـفــوف الزمالك

املصري معارًا ملدة موسم ونصف املوسم ،مع أولوية الشراء
مقابل  20مليون جنيه مصري ،وهي الصفقة التي منحت
الــاعــب دعمًا كبيرًا ووضعته فــي حسابات منذر الكبير،
املدير الفني للمنتخب التونسي.
ويمثل رأس الحربة واملهاجم رقم  9أزمة كبرى في صفوف
املنتخب التونسي خالل آخر  5سنوات ،وفشلت محاوالت
اكتشاف أكثر من مهاجم كبير مثل طه الخنيسي وهيثم
الجويني ،بسبب عدم تحمل الضغوط الجماهيرية الكبيرة،
وفي الوقت نفسه غياب الدعم الكافي من املديرين الفنيني
األجانب ،باإلضافة إلى لجوء منذر الكبير في بداية واليته
ومــن قبله فــوزي البنزرتي وآالن غيريس لتوظيف العبي
الوسط كمهاجمني مثل يوسف املساكني ووهبي الخزري
وسيف الدين الخاوي في الكثير من املباريات الدولية.
(العربي الجديد)

بلجيكا تصعق بيالروسيا بثمانية
أهداف في تصفيات مونديال 2022
صـ ـع ــق م ـن ـت ـخ ــب ب ـل ـج ـي ـك ــا ض ـي ـف ـت ــه م ـن ـت ـخــب
بيالروسيا بثمانية نظيفة على ملعب دين دريف
ضـمــن ال ـجــولــة الـثــالـثــة م ــن مـنــافـســات املـجـمــوعــة
الخامسة بالتصفيات األوروبية املؤهلة ملونديال
ق ـطــر  .2022وجـ ـ ــاءت أهـ ـ ــداف أص ـح ــاب األرض
بتوقيع ميشي باتشواي (د )14.وهــانــز فاناكن
(د )17.و(د )89.ولـ ـي ــان ــدرو تـ ــروسـ ــارد ()38
وجيريمي دوكــو (د )42.ودينيس برايت (د)49.
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
اسـتــاد كــارديــف سـيـتــي .ولـعــب منتخب التشيك
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  4نقاط 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  3-1على
لوكسمبورغ في الجولة الثالثة من املجموعة األولى
بتصفيات أوروب ــا املؤهلة لنهائيات كــأس العالم
 2022بقطر .افتتح جيرسون رودريغيز التسجيل
ف ــي الــدقـيـقــة  30ملـنـتـخــب لــوكـسـمـبــورغ صــاحــب
األرض وأدرك ديــوغــو جوتا التعادل فــي الدقيقة
 45للمنتخب البرتغالي .وعزز مهاجم يوفنتوس
كريستيانو رونالدو النتيجة للمنتخب البرتغالي
في الدقيقة  51قبل أن يحرز جواو باولينيا الهدف
الثالث للضيوف في الدقيقة  .80وبهذه النتيجة،
يتصدر املنتخب البرتغالي املجموعة بسبع نقاط
متفوقًا بفارق األهداف عن املنتخب الصربي الذي
فاز  2-1على نظيره األذربيجاني في وقت سابق .افتتح الكسندر ميتروفيتش التسجيل
للمنتخب الصربي في الدقيقة  16قبل أن يعادل أمني محمدوف النتيجة للمنتخب األذري
صاحب األرض في الدقيقة  .59وأحرز 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
انقلبت األمــور رأسا على عقب في املجموعة الثامنة بالتصفيات املؤهلة ملونديال 2022
بقطر إثر الخسارة األولــى لروسيا على يد سلوفاكيا بنتيجة ( ،)1-2وفوز كرواتيا في
نفس الوقت على مالطا بثالثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة الثالثة.
وعلى ملعب (سيتي أرينا) ،أوقف منتخب سلوفاكيا انتصارات روسيا وكبدها الخسارة
األولــى بهدفني لواحدّ .
تقدم أصحاب األرض منذ الدقيقة  38بهدف مدافع إنتر ميالنو
اإليطالي ميالن شكرينيار .ولكن أدرك الروس التعادل في الدقيقة  71بهدف الظهير األيمن
صاحب األصول البرازيلية ماريو فرنانديس .ولم يهنأ املنتخب الروسي بهدف التعادل
سوى  3دقائق بعد أن وضع روبــرت ماك سلوفاكيا في املقدمة من جديد .وفي مباراة
أخــرى في املجموعة ،استغل منتخب كرواتيا سقوط روسيا ليفوز على ضيفه املالطي
بثالثية نظيفة على ملعب (إن إتش كيه) بمدينة رييكا.
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هوامش

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

غجر يعزفون ويرقصون في عرس بدوي قديم في سورية ()Getty

السوريون الغجر
ترحال مستمر نحو المجهول
أمين العاصي

ك ـ ــان ل ـل ـح ــرب ت ــأث ـي ــر ك ـب ـي ــر عـلــى
غــالـبـيــة الـغـجــر ال ـســوريــن الــذيــن
اض ـطــروا إل ــى ت ــرك ال ـبــاد حالهم
حـ ــال ك ـث ـي ــري ــن .ول ـل ـغ ـجــر الـ ـس ــوري ــن إرث
ثقافي خاص بهم ُيعرفون به لدى غالبية
املواطنني ،ومهن ال يتقنها غيرهم ّ
ميزتهم
عــن ســواهــم .وال تــوجــد مـعـلــومــات مــؤكــدة
عن الفترة التاريخية التي جاء فيها الغجر
إلــى ســوريــة أو عموم بــاد الـشــام .لكن من
املرجح ان أصولهم تعود إلــى بــاد الهند،
وقد اختاروا الترحال ،وال تكاد تخلو دولة
في الشرق األوسط من الغجر.
وط ـ ــوال ع ـق ــود ،حـ ــاول الـغـجــر ف ــي ســوريــة
الحفاظ على هويتهم بل وإنقاذها .لذلك،
كــانــوا يقيمون فــي األري ــاف وعـلــى أطــراف
املدن للحفاظ على ثقافتهم .ويقول الشاب
أبو شمسة ،وهو أحد الغجر في سورية ،إن
أكثر من  90ألف غجري تركوا سورية على
مــدى سنوات الـحــرب ،موضحًا في حديث
مع «العربي الجديد» أن التقديرات تشير
إلــى أن تـعــداد الغجر فــي ســوريــة كــان قبل
عــام  2011نحو  100ألــف نسمة .ويوضح

أنهم كانوا ينتشرون في غالبية املناطق
السورية ،مضيفًا« :لم يكن تجمعًا مناطقيًا
واحدًا .كنا ننتشر في أرياف إدلب وحماه
والساحل وحلب».
ويـ ـق ــول أبـ ــو ش ـم ـســة إن لـ ــدى ال ـغ ـجــر لغة
خاصة يتواصلون بعضهم مع بعض من
خاللها ،الفتًا إلى أن جميع الغجر يتقنون
ّ
أيـضــا الـلـغــة الـعــربـيــة« ،ك ــل بحسب لهجة
املنطقة التي يقطن بها في أرجاء سورية».
كـمــا يــوضــح أن الـغـجــر فــي ســوريــة لديهم
جـنـسـيــة س ــوري ــة وال ـش ـبــان ك ــان ــوا ي ــؤدون
الـخــدمــة العسكرية اإللــزام ـيــة فــي الجيش
الـســوري ،مضيفًا« :نحن ســوريــون لنا ما
لـهــم وعـلـيـنــا مــا عـلـيـهــم ،ولـكــن لـنــا ع ــادات
وتقاليد ّ
تميزنا عن غيرنا».
ّ
ي ـض ـي ــف« :ال ـغ ـج ــر ال ي ـ ــزوج ـ ــون بـنــاتـهــم
لشبان من غير الغجر .لكن بعد النزوح،
ه ـن ــاك ب ـعــض ال ـغ ـجــر ال ــذي ــن خ ــرق ــوا هــذه
ال ـق ــاع ــدة .وت ـ ـ ّ
ـزوج رجـ ــال م ــن ن ـس ــاء لسن
غجريات ،ولكن لم يحدث حتى اللحظة أن
غجري» .ويوضح
تزوجت غجرية من غير ّ
أن بعض الغجر الذين فضلوا البقاء في
س ــوري ــة أو ل ــم ت ـســاعــدهــم ظــروف ـهــم على
الهجرة ،يقيمون في مخيمات النزوح في

أري ــاف إدل ــب ،ويـعــانــون ظــروفــا معيشية
ص ـع ـب ــة م ـث ـل ـه ــم مـ ـث ــل ب ـق ـي ــة الـ ـس ــوري ــن
النازحني من مدنهم وبلداتهم .أما البقية،
فموزعون في تركيا والعديد من البلدان
األوروبية.
وي ـل ـف ــت إلـ ــى أن عـ ـ ــددًا ك ـب ـي ـرًا م ــن الـغـجــر
ال ـس ــوري ــن ه ــاج ــروا إل ــى امل ـغ ــرب الـعــربــي
وسـكــن غالبيتهم فــي مــديـنــة وج ــدة على
ال ـ ّحــدود مــع ال ـجــزائــر ،مــوضـحــا أن هــؤالء
فضلوا اإلقــامــة فــي بلد عربي مسلم على
ال ــذه ــاب إل ــى ب ـلــدان أوروبـ ـي ــة ،مضيفًا أن
الـحـكــومــة املـغــربـيــة أعطتهم كــل الـحـقــوق،
ب ـمــا ف ـي ـهــا ح ــق اإلق ــام ــة وال ـع ـم ــل .وح ــول
موقف الغجر من الثورة السورية ،يوضح
أبو شمسة أن الغجر اختاروا الوقوف على
الحياد ،مشيرًا إلى أن البعض انخرط في
ال ـثــورة .يـضـيــف« :هـنــاك عـشــرة أشـخــاص
من الغجر معتقلون في سجون النظام»،
موضحًا أن «الـغـجــر يختلفون عــن النور
وال ـق ــرب ــاط وال ـط ـ ّـب ــال ــة» .يـضـيــف« :ك ــل فئة
لها ثقافتها املختلفة .نحن الغجر لدينا
جنسية ســوريــة فــي حــن أن الـنــور ليسوا
كــذلــك» .وعــن املـهــن الـتــي ّ
تميز الغجر في
سورية ،يتحدث أبو شمسة عن «صناعة

باختصار
التقديرات تشير إلى أن
تعداد الغجر في سورية
كان قبل عام 2011
نحو  100ألف نسمة،
كانوا ينتشرون في
غالبية املناطق السورية
■■■
عدد كبير من الغجر
السوريني هاجروا إلى
املغرب العربي وسكن
غالبيتهم في مدينة
وجدة على الحدود
ّ
مع الجزائر وفضلوا
اإلقامة في بلد عربي
مسلم
■■■
لدى الغجر السوريني
ّ
لغة خاصة ،لكنهم
جميعًا يتقنون اللغة
العربية أيضًا

السكاكني بأشكالها املختلفة لالستخدام
في املطابخ أو للزينة» ،مضيفًا أنها «مهنة
يـتــوارثـهــا الـغـجــر وت ـت ـطـ ّـور بشكل دائ ــم».
ويقول إن الغجر «يتقنون مهنة تصليح
األسـ ـن ــان .ال ـغ ـجــري ك ــان يـتـمـيــز بـتــركـيــب
أسنان الذهب».
ّ
ويعد املوسيقار محمد عبد الكريم املولود
في مدينة حمص وسط سورية إحدى أبرز
الشخصيات الغجرية التي كان لها حضور
ّ
استمر عقودًا ،ليس في سورية
وطاغ
مميز
ٍ
فحسب بــل فــي الـعــالــم الـعــربــي كـلــه .وكــان
ّ
يسمى أمير البزق ،وشيطان البزق ،بسبب
إبداعه في العزف على هذه اآللة املوسيقية
الصعبةّ .
لحن عبد الكريم لكبار املطربني
واملطربات في العالم العربي ،منهم :صباح
فخري ،فايزة أحمد ،سعاد محمد ،صالح
عبد الحي ،ماري جبران ،وآخرون .وساهم
فـ ــي ت ــأس ـي ــس إذاع ـ ـ ـ ــات ع ـ ــدة فـ ــي ال ـب ـل ــدان
ال ـع ــرب ـي ــة ،م ـن ـهــا اإلذاع ـ ـ ــة الـ ـس ــوري ــة ،وظــل
لسنوات طويلة يقصد مبنى اإلذاعة فجرًا
ليعزف مقطوعة على آلة البزق ،في افتتاح
البث ،كانت ّ
تميز إذاعة دمشق عن سواها
من اإلذاع ــات العربية .ولــه مقام خــاص به
مسجل باسمه (مريوما) ،ما يؤكد تفرده
فــي املوسيقى الـعــربـيــة .عــزف محمد عبد
ـارح األوروب ـي ــة ،وكــان
الـكــريــم فــي أهــم امل ـسـ ُ
ُيقابل باحتفاء كبير .وش ّبه بأشهر عازفي
ال ـك ـم ــان اإلي ـطــال ـيــن ن ـي ـكــولــو بــاغــانـيـنــي،
األمــر الــذي دفع موسيقار األجيال ،محمد
عبد الــوهــاب ،الــى تسميته ب ـ «باغانيني
ال ـش ــرق» .لـكــن عـبــد الـكــريــم تــوفــي فــي عــام
 1989فقيرًا منسيًا فــي بيت متواضع في
العاصمة السورية دمشق.

وأخيرًا
يرد الجميل للشعر
كتاب ّ
ٌ

سعدية مفرح

ومــا زال السيد الشعر قــادرا على إثــارة الشهية من
الـشـعــراء والـنـقــاد والباحثني واملتلقني للكتابة حوله
وعنه وفيه بحثا عن ذلــك السر الكامن وراء دهشته
املستمرة منذ األزل .ما زال الـســؤال عن ماهيته بال
إجابة حقيقية ،على الرغم من كل املحاوالت الدؤوبة.
رب ـمــا ألن ه ــذه املــاهـيــة الـغــامـضــة هــي س ـ ّـره الــوحـيــد،
وربما ألن البحث في ما وراءها يمثل املتعة القصوى
ّ
يتماس معه لذة واستمتاعا.
بالنسبة لكل من
وعلى الرغم من فشل كل املحاوالت التي حاولت أن
ّ
تعرف السيد الشعر بما يمكن أن يكون التعريف
ّ
مستمرة دائما،
الجامع املانع علميا وثقافيا ،إال أنها
وخصوصا أن التفتيش بــن ثنايا هــذه املـحــاوالت
نفسها يمثل واح ــدا مــن جــوانــب جماليات الشعر،
وك ــل م ــا يـحـيــط ب ــه م ــن ظ ــال ل ـغــويــة ومــوضــوعـيــة
وموسيقية أيضا.
يـحــاول الكاتب والشاعر علي املـسـعــودي ،فــي كتابه
الجديد «ديــوان العرب» ،أن ّ
يقدم رؤيته الخاصة لهذا
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 املـسـعــودي اسـتـهــل كـتــابــه بــاسـتـهــال مكتنز
باألسئلة الوجودية واألجوبة الوجدانية حول الشعر،
إال أنــه ســرعــان مــا دلــف الحـقــا إلــى رؤى ّ
معمقة في
األسس والقواعد والنظريات.
فــي االسـتـهــال يتساءل ويجيب« :مــا الشعر؟ كيف
الشعر؟ من أين يأتي الشعر ..وإلى أين يذهب .الشعر..
الشعر  ..الشعر ..السحر الذي نبحث عنه ونتمناه ..
الطيران الخفيف للجسد وال ــروح  ..الـحــزن الشفيف
الذي تصبح به الوجوه أجمل  ..الجرح الطفيف  ..الذي
تـبــرأ بــه األوج ــاع  ..أغنية أم غــاب ولـيــدهــا  ..هجينية
أب أخــذتــه الغربة  ..أحــديــة فــارس يبحث عــن بطولة..
تنهيدة عاشقة دستها وراء ستارة الزمن لئال يراها
ح ــراس املـشــاعــر؟» .وبـعــد هــذا االسـتـهــال 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 ّ
أقدم بحثا يتتبع ما هيأ للشعر أن يكون ديوان
العرب؛ أبــدأ به من حيث يجب أن يبتدئ الكالم .وقد

اصطفيت كتبا ّ
محددة من بني الكتب الكثيرة ،حتى
ال أتشعب في األودية وأتيه في املجاهيل ..وأسقط في
حفرة من حفر الجهل ،وألركــز في الفكرة الرئيسة،
لعل هناك من يبني على هذا الجهد فيجعله أكثر ثراء..
ويغطي الجوانب التي تمتد إليها اليد».
ّ
وق ــد رك ــز املــؤلــف فـعــا فــي الـفـكــرة الــرئـيـســة لكتابه،
ً
بــاع ـت ـبــاره ب ـ ــذرة مل ــا س ـيــأتــي ب ـعــدهــا ،مـحــافـظــا على
سالسة املنهج الذي اعتمده لنفسه منذ البداية ،حيث
قسم كتابه على سبعة مباحث رئيسة :الشعر في

ً
قطعة من
كتاب بدا
الجمال والسحر ،تقارب الشعر
وتجانس النثر ،وإن كان مبتسرًا
في بعض مواضعه

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.
ّ
وفي كل تلك املباحث وما تالها ،لم يتخل املسعودي
الجميلة ،وال عــن أسلوبه العلمي
عــن لغته الرصينة
ً
الهادئ ،فبدا الكتاب قطعة من الجمال والسحر ،تقارب
الشعر وتجانس النثر ،وإن كــان مبتسرا في بعض
مواضعه التي من الواضح أن الكاتب كتبها على عجلة
من أمره ،أو جعلها بداية فقط ملا يمكن أن يبنى عليها.
ويـبــدو أن الكاتب كــان حريصا على أن يبعد كتابه
عن ثقل الكتب العلمية ،من دون أن يفقده ما يميزها
من رصانة .ولذلك لجأ إلى تلك التطعيمات الشعرية
والنثرية الثرية ،باإلضافة إلــى جمال اللغة األخ ــاذة،
حتى في أصعب مواضع النظرية فيه.
في إهدائه الشخصي لي ،كتب املسعودي إن الكتاب
«ب ـحــث ..أشـبــه بمحاولة ّ
رد الجميل للشعر ..الــذي
طـبـطــب كـثـيــرا عـلــى قـلــوبـنــا لـحـظــة ان ـك ـس ــار» .ومــا
أجملها من محاولة.
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