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عادت المالحة إلى قناة السويس بعد التوقف أليام عدة  )طارق وجيه/فرانس برس(

الخميس،  أمــس  العاملية،  الصحة  منظمة  انتقدت 
املــقــبــول« فــي حملة التحصني ضد  »الــبــطء غير 
كوفيد-19 في أوروبــا التي تواجه وضعًا وبائيًا 
ُيــَعــّد الــيــوم »األكــثــر إثـــارة للقلق« منذ أشــهــر، إذ 
ــا ارتــفــع  ــ إّن عـــدد اإلصـــابـــات الــجــديــدة فــي أوروبـ
ذلك  يأتي  املاضية.  الخمسة  األسابيع  كثيرًا في 
فــي وقـــت اضــطــرت فــيــه فــرنــســا ودول أوروبــيــة 
أخــرى إلــى فــرض تدابير صارمة بمناسبة عيد 
اإلقليمي ملنظمة  للمدير  الفصح. وجاء في بيان 
ــا هــانــس كــلــوغــه أّن  ــ ــ الــصــحــة الــعــاملــيــة فـــي أوروب
الــوبــاء«،  أمــد  تطيل  للتحصني  البطيئة  »الــوتــيــرة 

البطء »غير مقبول«، ومشددًا  هــذا  أّن  إلــى  الفتًا 
على أّن »اللقاحات هي أفضل وسيلة للخروج من 
الجائحة«. ودعا كلوغه أوروبا إلى »تسريع عملية 
العراقيل  اإلنتاج وخفض  تعزيز  عبر  التحصني 
لدينا   جرعة 

ّ
كــل واستخدام  اللقاحات  منح  أمــام 

فــي املــخــزون«. ُيــذكــر أّن فــي منطقة أوروبـــا التي 
تشمل في منظمة الصحة العاملية نحو خمسني 
مــن آسيا  ــّدة  عــ بينها روســيــا ودول  مــن  دولــــة، 
األسبوع  ألفًا  الوفيات 24  الوسطى، تجاوز عدد 
املاضي وهو »يقترب سريعًا« من عتبة املليون. 
فـــي ســـيـــاق ذي صـــلـــة، يــشــهــد الـــوضـــع الــوبــائــي 

تدهورًا في البرازيل التي سجلت في مارس/ آذار 
املنصرم أعلى عدد من الوفيات منذ بدء الجائحة، 
مـــع أكــثــر مـــن 66 ألـــف وفـــــاة، عــلــمــًا أّن إجــمــالــّي 
ّدر بنحو 822 ألف 

ُ
الوفيات حتى أمس الخميس ق

وفاة من بني 13 مليون إصابة تقريبًا. وقد صّرح 
التي  العلمية  اللجنة  منسق  نيكوليليس،  ميغيل 
ملكافحة  البرازيل  شكلتها واليــات شمال شــرق 
ه »لم يسبق لنا 

ّ
الوباء لوكالة »فرانس برس«، بأن

أن شهدنا في تاريخ البرازيل حدثًا واحدًا حصد 
هــذا الــعــدد مــن الــوفــيــات فــي غــضــون 30 يــومــًا«. 
ه »من املمكن جدًا أن تصل البرازيل إلى 

ّ
أضاف أن

نصف مليون وفاة بحلول يوليو/ تموز« املقبل، 
للبرازيل  تهديدًا  »ال يشكل  ذلك  أّن  مشددًا على 
ــره«، فـــي وقــــت تــواجــه  ــأســ فــحــســب بـــل لــلــعــالــم بــ
بدورها  للبرازيل  مجاورة  التينية  أميركية  دول 
ارتــفــاعــًا كــبــيــرًا فــي اإلصـــابـــات. تــجــدر اإلشــــارة 
إلــى أّن إجمالي عــدد إصــابــات كــورونــا منذ بدء 
الــجــائــحــة يــقــتــرب مــن 130 مــلــيــون إصـــابـــة، من 
بينها نحو 105 ماليني حالة تعاٍف، فيما بلغت 
ألف وفــاة، بحسب  ني و830 

َ
الوفيات نحو مليون

أرقام عّداد »وورلد ميترز« أمس الخميس.
)العربي الجديد، فرانس برس(

الحدث

أميركا تنّظم تواجدها في الخليج
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األردن: ارتفاع الجرائم األسرية
خالل فترة تفشي كورونا، زادت نسبة جرائم العنف األسري في األردن، في 

ظل تمّكن المجتمع الذكوري وغياب العقوبات الرادعة. ]18ـ19[
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للحديث تتمة...

في ظل استمرار هجمات الحوثيين باتجاه األراضي السعودية بالصواريخ والطائرات 
المسيّرة، برز أمس ما كشفته صحيفة »وول ستريت« عن بدء إدارة جو بايدن سحب 
مراجعة  إطار  في  والسعودية،  الخليج  من  العسكرية  والمعدات  القوات  بعض 

وجودها العسكري في الخليج

واشنطن، عدن ـ العربي الجديد

لــم تصل فيه بعد الجهود  فــي وقــت 
املبعوثان  يــقــودهــا  الــتــي  السياسية 
واألمــمــي  ليندركينغ  تــيــم  األمــيــركــي 
مـــارتـــن غــريــفــيــث، إلـــى اتـــفـــاق يــوقــف األعــمــال 
الــعــســكــريــة فـــي الــيــمــن تــمــهــيــدًا لـــدفـــع مــســار 
السالم، ومع استمرار هجمات الحوثيني على 
املسّيرة،  والــطــائــرات  بالصواريخ  السعودية 
برز أمس، الخميس، ما كشفته صحيفة »وول 
ستريت جورنال« األميركية عن توجيه إدارة 
جــو بــايــدن أوامــــر لــبــدء ســحــب بــعــض الــقــوات 
ــدرات الــعــســكــريــة مـــن مــنــطــقــة الــخــلــيــج،  ــ ــقـ ــ والـ
وتحديدًا من السعودية، في توّجه يؤكد سعي 
الــعــســكــري،  ــا  ملـــراجـــعـــة وجــــودهــ اإلدارة  هــــذه 
والتي قد تشمل سحب آالف الجنود، إضافة 
إلى بطاريات مضادة للصواريخ. على الرغم 
مــــن ذلـــــــك، يــــؤكــــد مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون أن 
للدفاع عن  الرياض  دعــم  واشنطن ستواصل 
نفسها، وتعمل إليجاد طرق ملساعدة اململكة 

على حماية منشآتها ونفطها.
وكشفت »وول ستريت«، أمس، أن بايدن وّجه 
القدرات  البنتاغون بالبدء في سحب بعض 
في  الخليج،  منطقة  مــن  والــقــوات  العسكرية 
خطوات أولى ملحاولة إعادة تنظيم الوجود 
أن  إلــى  مشيرة  العاملي،  األميركي  العسكري 
الــــواليــــات املــتــحــدة ســحــبــت ثــــالث بــطــاريــات 
»بــاتــريــوت« املــضــادة لــلــصــواريــخ على األقــل 
مــن منطقة الخليج، بما فــي ذلــك واحـــدة من 
قاعدة األمير سلطان الجوية في السعودية، 
ــم وضــعــهــا فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة  ــتـــي تـ والـ
لــلــمــســاعــدة فـــي حــمــايــة الـــقـــوات األمــيــركــيــة. 
الــقــدرات، بما في ذلك  كما تم تحويل بعض 
حاملة الطائرات وأنظمة املراقبة، من الشرق 
األوســط إلى أماكن أخــرى حول العالم، وفقًا 

ملـــســـؤولـــني أمــيــركــيــني تـــحـــدثـــوا لــلــصــحــيــفــة، 
مـــشـــيـــريـــن إلـــــى أن تــخــفــيــضــات أخــــــرى قــيــد 
الـــدراســـة. كما تــم اقــتــراح إزالـــة نــظــام الــدفــاع 
الصاروخي »ثاد«، والذي يحمي من هجمات 
ــتـــي يــســتــخــدمــهــا  الــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة الـ
الحوثيون ملهاجمة السعودية بشكل متكرر، 
لكن املسؤولني قالوا إنه سيبقى في املنطقة 

في الوقت الحالي.
ولفتت »وول ستريت« إلى أن إزالة بطاريات 
ــود الـــــدائـــــم لـــحـــامـــالت  ــ ــوجــ ــ ــــوت« والــ ــريـ ــ ــاتـ ــ »بـ
الطائرات والقدرات العسكرية األخرى تعني 
أن عـــدة آالف مــن الـــقـــوات قــد تــغــادر املنطقة 
ــر الــعــام  ــ ــبـــارًا مـــن أواخــ ــتـ بـــمـــرور الـــوقـــت. واعـ
املاضي، كان هناك حوالي 50 ألف جندي في 
بلغ  مرتفع  عن مستوى  بانخفاض  املنطقة، 
حوالي 90 ألفًا في ذروة التوترات بني إدارة 
وإيـــران قبل  ترامب  السابق دونــالــد  الرئيس 

حوالي عامني.
االنسحابات  إن  للصحيفة  مسؤولون  وقــال 
ــى مــن  ــ ــ ــل األولـ ــراحــ ــــى املــ الــعــســكــريــة تـــرقـــى إلـ
الــــوجــــود  لـــتـــقـــلـــيـــص  بـــــايـــــدن  إدارة  جــــهــــود 
العسكري األميركي في الشرق األوســط بعد 
ــدة عــقــود مـــن االشــتــبــاك الــعــســكــري هــنــاك،  عـ
مضيفني أن الفكرة هــي نقل املــزيــد مــن عبء 
الدفاع عن األراضــي السعودية من واشنطن 

إلى الرياض.
عــن مسؤولني  الصحيفة  نقلت  ذلـــك،  مــقــابــل 
أميركيني أنه في خضم عمليات االنسحاب، 
أنــواع  أي  البنتاغون بشأن  يبحث فريق من 
من املعدات والتدريب التي يمكن مشاركتها 
مع السعودية. وأضافوا أن البنتاغون شّكل 
فــي األســابــيــع األخــيــرة »فــريــق الــنــمــر«، وهــو 
السياسة  خــبــراء  مــن  متخصصة  مــجــمــوعــة 
الدفاعية والعسكريني، إليجاد طرق ملساعدة 
املــمــلــكــة عـــلـــى حـــمـــايـــة مــنــشــآتــهــا ونــفــطــهــا. 

وتــشــمــل الــخــيــارات املــطــروحــة عــلــى الــطــاولــة 
بيع أسلحة دفاعية محددة، مثل الصواريخ 
ــادل املــعــلــومــات  ــبـ االعـــتـــراضـــيـــة، وتـــوســـيـــع تـ
االســتــخــبــاريــة والــتــدريــب اإلضــافــي وبــرامــج 

التبادل العسكري.
في غضون ذلك، قال مسؤولون أميركيون إن 
السعودية لتعزيز دفاعاتها، بما في  جهود 
ذلك أنظمة صواريخ »باتريوت«، التي لطاملا 
ــبــرت أنــهــا تــعــانــي مــن نــقــص فــي الــطــاقــم 

ُ
اعــت

الجزائر ـ عثمان لحياني

تــعــود قـــوى الــتــيــار اإلســـالمـــي فــي الــجــزائــر 
إلـــى املــنــافــســة االنــتــخــابــيــة فــي االنــتــخــابــات 
الــبــرملــانــيــة املــبــكــرة املـــقـــررة فــي 12 يونيو/

حزيران املقبل، بعد تباين الفت في املواقف 
في  وتأييد  ورفــض  مقاطعة ومشاركة  بني 
آخــــر اســتــحــقــاقــني انــتــخــابــيــني شــهــدتــهــمــا 
التي  الرئاسية  االنتخابات  وهما  الجزائر، 
 ،2019 األول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  فــــي  ــــرت  جـ
واالستفتاء على الدستور الجديد في األول 

من نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
ــي الـــجـــزائـــر  ــقــــوى اإلســــالمــــيــــة فــ ــل الــ ــدخــ وتــ
انــتــخــابــات يــونــيــو املــقــبــل بـــال تــنــســيــق في 
املــواقــف وخـــارج إطــار ائــتــالفــات انتخابية. 
وبخالف نجاح قوى هذا التيار في تشكيل 
النيابية عامي  االنــتــخــابــات  فــي  تــحــالــفــات 
إســـالمـــي  حـــــزب  ــل  كــ ـــل 
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منفرد،  بشكل  املقبلة  االنــتــخــابــات  خـــوض 
خــصــوصــًا أن الــــظــــروف واملـــعـــطـــيـــات الــتــي 
تــجــري فــيــهــا االنــتــخــابــات املــبــكــرة مــغــايــرة 
تــمــامــًا لــتــلــك الــتــي جـــرت فــيــهــا االنــتــخــابــات 

والــعــمــل فـــوق طــاقــتــهــا، آخــــذة فـــي الــتــحــســن. 
وأضـــافـــوا أنـــه عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــديــدة 
املاضية، عمل الجيش األميركي عن كثب مع 
السعوديني لتحسني األنظمة. وقال مسؤول 
الــقــول هــي أن الحوثيني  أمــيــركــي »خــالصــة 
بحاجة إلى معرفة أننا نقف مع السعوديني 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ وســــنــــواصــــل دعــــــم حـــقـــهـــم فـــــي الــ
مع تصعيد  التطورات  هــذه  وتأتي  النفس«. 
الــحــوثــيــني هجماتهم بــاتــجــاه املــمــلــكــة، أكــان 
عــبــر الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة أم بــالــطــائــرات. 
وقال مسؤول أميركي للصحيفة: »هذه أسوأ 
بكثير من أي فترة أخــرى منذ ما قبل بداية 
الصراع«، في إشارة إلى الحرب داخل اليمن.

وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن الـــحـــوثـــيـــون أنــهــم 
هاجموا أهدافًا مهمة في الرياض باستخدام 
أربـــع طــائــرات مــســّيــرة، أمــس الخميس، على 
الــرغــم مــن عـــدم تــأكــيــد الــســلــطــات السعودية 
وقوع مثل هذه الهجمات. وأوضــح املتحدث 
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــني يــحــيــى ســريــع، 
فــي بــيــان، أن ســـالح الــجــو الــتــابــع للجماعة 
ــأربـــع طــــائــــرات مــســيــرة مــواقــع  »اســـتـــهـــدف بـ
ــلـــن أن  حــســاســة ومــهــمــة فـــي الــــريــــاض«. وأعـ
أن »هذا  إلى  »اإلصابة كانت دقيقة«، مشيرًا 
االســتــهــداف يــأتــي فــي إطـــار الــحــق الطبيعي 

الــســابــقــة، ويــبــرز أكــبــر تــحــٍد أمــــام األحــــزاب 
قبل  مــن  قــويــة  منافسة  بــوجــود  السياسية 
قـــوائـــم املــجــتــمــع املـــدنـــي واملــســتــقــلــني بفعل 

تشجيع السلطة لهذه األخيرة.
كبرى األحــزاب اإلسالمية في البالد، حركة 
»مــجــتــمــع الـــســـلـــم«، والـــتـــي حــلــت ثــالــثــة في 
بحصولها   2017 عــام  املاضية  االنتخابات 
على 33 مقعدًا، رفضت عروضًا من أحزاب 
إســالمــيــة إلقـــامـــة تــحــالــف انــتــخــابــي، على 
غرار تحالف شاركت فيه في انتخابات عام 
2012. وكان مجلس شورى الحركة، املتحكم 
فـــي مــقــالــيــدهــا، قـــد أقــــر لـــوائـــح انــتــخــابــيــة 
لتشكيل  إمــكــانــيــة  أي  يـــتـــرك  ولــــم  مـــحـــددة 
قوائم مشتركة مع أحــزاب أخرى من التيار 
اإلســـالمـــي أو غـــيـــره، خــصــوصــًا أن الــقــوى 

املوجودة ال توازيها تنظيميًا وشعبيًا.
من جهتها، اختارت حركة »البناء الوطني« 
الـــتـــي اســتــكــمــلــت تــشــكــيــل قـــوائـــمـــهـــا، نــوعــًا 
آخـــر مــن الــتــحــالــفــات يــقــوم عــلــى استقطاب 
الكفاءات كأفراد أو تنظيمات مدنية ضمن 
املرشحني  من  املائة  في   65 فجاء  قوائمها، 
ــــارج صـــفـــوف الــحــركــة.  فـــي قــوائــمــهــا مـــن خـ
وفسر رئيس الحركة عبد القادر بن قرينة، 
»العربي الجديد«، ذلك بقوله  في تصريح لـ
إن مرشح الحركة في االنتخابات الرئاسية 
التي جرت في ديسمبر/كانون األول 2019، 
حاز على 1.5 مليون صوت، وهذا يعني أن 
الحركة لم تعد ملكًا فقط ملناضليها وإنما 
لصالحها.  صــوتــوا  الــذيــن  الجزائريني  لكل 
وأضاف أن »الحركة منفتحة على أي تحالف 
أو تعاون وأي صيغ أخرى في االنتخابات 
إلى  يشير  أن  دون  مــن  املــقــبــلــة«،  البرملانية 
اشـــتـــراط أن تــكــون طبيعة الــتــحــالــف داخــل 
مبكرًا  دعــا  لكنه  فحسب،  اإلســالمــي  التيار 
االنتخابية  التحالفات  نــوع مغاير من  إلــى 
التي ال تتعلق بقوائم مشتركة بالضرورة، 

واملــشــروع فــي الـــرد على الــعــدوان والحصار 
املــــتــــواصــــل عـــلـــى الــــــوطــــــن«. ولــــفــــت إلــــــى أن 
ــقـــوات املــســلــحــة مــســتــمــرة طــاملــا  »عــمــلــيــات الـ
املقابل، ذكر  العدوان والحصار«. في  استمر 
التحالف  أن  الــســعــودي  الــرســمــي  التلفزيون 
ــعــــوديــــة دمــــــر صــــاروخــــًا  ــوده الــــســ ــ ــقـ ــ الــــــــذي تـ
بــالــســتــيــًا عـــلـــى مــنــصــة إطــــالقــــه فــــي الــيــمــن، 
مــضــيــفــًا أن الــــصــــاروخ كــــان ُيــجــهــز لــإطــالق 

صوب محافظة مأرب اليمنية.
ويأتي تصعيد الحوثيني في وقت تكّبدت فيه 
الجماعة خسائر بشرية فادحة في محافظة 
مأرب خالل شهر مارس/ آذار املاضي، وذلك 
جراء تصعيد عسكري الفت أرادت من خالله 
اســتــغــالل االنــشــغــال الـــدولـــي بــجــهــود إنــهــاء 
جــوهــري  اخــتــراق  وتحقيق  اليمنية،  األزمــــة 
على األرض. ومنذ 7 فبراير/ شباط املاضي، 
الــحــوثــيــون عملية عسكرية واســعــة من  بـــدأ 
محاور مختلفة نحو املحافظة، وعلى الرغم 
من الضغوط الدولية التي تقودها الواليات 
الجماعة  أن  إال  الــنــار،  إطــالق  لوقف  املتحدة 
واصــلــت املـــراوغـــة فــي قــبــول مـــبـــادرات إنــهــاء 
األزمة باملضي في هجومها الذي يهدد أكبر 

تجمع للنازحني على مستوى اليمن.
وحـــســـب بـــيـــانـــات تــشــيــيــع نــشــرتــهــا وســائــل 

وإنما بتعاون انتخابي يخص مراقبة سير 
الــصــنــاديــق  االنــتــخــابــيــة وصــيــانــة  العملية 
وفـــــق مـــيـــثـــاق انـــتـــخـــابـــي. وقــــــال بــــن قــريــنــة 
إن الــحــركــة »تــتــطــلــع لــخــوض االنــتــخــابــات 
النيابية املقبلة ضمن ائتالف انتخابي من 
األحــــزاب والــشــخــصــيــات واملــجــتــمــع املــدنــي، 
نخوض به االستحقاقات املقبلة، يمتد إلى 
داخل البرملان ويكون قوة طالئعية تحرص 
ــدة الــشــعــب وخـــدمـــتـــه، وانــســجــام  ــ عــلــى وحـ
مــؤســســات دولـــتـــه، مــشــروعــهــا هــو تحقيق 
ــة تــنــمــويــة  ــبـ ــنــــي، وإحــــــــداث وثـ اســـتـــقـــرار أمــ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، وتــكــريــس تغيير 
ســيــاســي حقيقي وعــمــيــق فــي إطـــار تــحــّول 
مطالب  باستكمال  كفيل  آمـــن،  ديــمــقــراطــي 
إلى  الحراك الشعبي األصيل«، مع تلميحه 
القوائم  إليـــداع  املتبقية  الزمنية  الفترة  أن 
لدى سلطة االنتخابات، ال تتيح أي إمكانية 
لتقديم قوائم مشتركة مع أحــزاب إسالمية 

أو أخرى.
ــكـــون لــتــجــربــتــني ســابــقــتــني لــتــحــالــف  قــــد يـ
انــتــخــابــي إســـالمـــي، أثــــر بــالــغ فـــي دفــــع كل 
ــي إلـــــــى مــــواجــــهــــة مـــصـــيـــره  ــ ــــالمــ حـــــــزب إســ
وخوض معركته االنتخابية بشكل منفرد، 
بشكل  مرضية  تكن  لــم  التجربتني  فنتائج 
كبير مــن جهة، وبسبب عــدم وجــود تــوازن 
هــيــكــلــي وشـــعـــبـــي يــــبــــرر إقــــامــــة مـــثـــل هـــذه 
التحالفات، من جهة أخــرى. ففي عام 2012 
النيابية  االنــتــخــابــات  خـــاض اإلســالمــيــون 
والذي  الخضراء«،  »الجزائر  تحالف  ضمن 
رئيسية، وهي  إسالمية  أحـــزاب  ثالثة  ضــم 
»مجتمع الــســلــم« و»الــنــهــضــة« و»اإلصـــالح 
ــبــــر فــــي تــلــك  ــنــــي«، ووقــــــع الــــعــــبء األكــ الــــوطــ
بسبب  السلم«،  »مجتمع  على  االنتخابات 
الــضــعــف الــهــيــكــلــي والــتــنــظــيــمــي لــلــحــزبــني 
ــًا أنــــــــه أوقـــــــــع بــعــض  اآلخــــــــريــــــــن، خــــصــــوصــ
الـــخـــالفـــات بـــني كــــــوادر »مــجــتــمــع الــســلــم«، 

ــة، أحــــصــــى مــــراســــل  ــيــ ــوثــ إعــــــــالم رســــمــــيــــة حــ
716 عنصرًا حوثيًا  مقتل  الجديد«  »العربي 
خالل مارس املاضي، وهو معدل شهري أكبر 
من الخسائر البشرية التي تم تسجيلها مع 
بداية الهجمات على مأرب في األسبوع األول 
مــن فــبــرايــر املــاضــي. وكـــان األســبــوع الثاني 
واألسبوع األخير من مارس األكثر تسجيال 
للخسائر البشرية، بأكثر من 400 قتيل. ولم 
تــحــصــد جــمــاعــة الــحــوثــيــني مــكــاســب نوعية 
ــــدت مــصــادر  ــم الــخــســائــر الــحــاصــلــة، وأكــ رغــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن الــتــقــدم  ـــ عــســكــريــة لـ
الحوثي الوحيد خالل مارس كان في سلسلة 
املشجح، وهــي مناطق  جبال هيالن وجبهة 
ال تعد السيطرة عليها تحواًل كبيرًا في خط 

سير املعركة.
الــقــوات الحكومية في  وفــي املــقــابــل، لــم تكن 
مــنــأى مــن الــنــزيــف الــبــشــري، وخــســر الجيش 
الوطني في 26 مارس املاضي، أبرز القيادات 
اللواء أمني  مــأرب، هو  العسكرية في معركة 
الوائلي، قائد املنطقة العسكرية السادسة في 
القوات التابعة للحكومة. كما خسرت القوات 
الخاصة  الــقــوات  عمليات  رئيس  الحكومية 
الذي  العباب،  لضمد  العقيد صالح  بــمــأرب، 

تل أمس األول األربعاء في معارك مأرب.
ُ
ق

بسبب الترتيب في القائمة املرشحة، لكون 
التحالف كان يفرض تقديم بعض مرشحي 
الحزبني الحليفني، »النهضة« و»اإلصالح«، 
ــاز الــتــحــالــف على  فــي بــعــض الـــواليـــات. وحـ
املــرتــبــة الــثــالــثــة فــي الــنــتــائــج النهائية بـــ48 
مقعدًا، فيما حصل حزب إسالمي آخر هو 
»جبهة العدالة والتنمية« )منشق من حركة 
االصــالح( على 11 مقعدًا، وأصبح مجموع 
حصاد اإلسالميني في انتخابات 2012، 59 

مقعدًا. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن كــتــلــة الــتــحــالــف أدت 
والية نيابية مقبولة مقارنة مع باقي الكتل 
الــنــيــابــيــة عــلــى صــعــيــد مــجــمــوع املـــســـاءالت 
ــعـــديـــالت الــقــوانــني  املـــوجـــهـــة لــلــحــكــومــة وتـ

لم  الثالثة  والعمل امليداني، إال أن األحــزاب 
تــكــرر الــتــجــربــة نفسها فــي انــتــخــابــات عــام 

.2017
وفي االنتخابات النيابية عام 2017، كانت 
الساحة السياسية قد تعززت بتغير طفيف 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة لـــإســـالمـــيـــني،  ــطـ ــريـ فــــي الـــخـ
فتعززت الساحة بحزب إسالمي هو حركة 
»البناء« )منشقة عن جبهة التغيير املنشقة 
هي األخرى عن مجتمع السلم(. وإذا كانت 
حــركــة »مــجــتــمــع الــســلــم« قــد رفــضــت تــكــرار 
ــارات  ــبـ ــتـ ــــي العـ ــــالمـ تـــجـــربـــة الـــتـــحـــالـــف اإلسـ
القوى  بضعف  تتعلق  وهيكيلة  سياسية 
املـــتـــحـــالـــفـــة، فـــــإن الــــحــــزب الــــجــــديــــد، حــركــة 
»الــبــنــاء«، بـــادر لــالحــتــمــاء فــي االنــتــخــابــات 

ــتـــي يــخــوضــهــا لـــلـــمـــرة األولـــــــى بــتــحــالــف  الـ
إســالمــي جــديــد ضــم أيــضــًا »جبهة العدالة 
والــتــنــمــيــة« الــتــي يــقــودهــا الــشــيــخ عــبــد الله 
جـــاب الــلــه، وهـــو أحـــد الــقــيــادات التاريخية 
ــزائــــر، وحـــزبـــه  ــــي فــــي الــــجــ ــــالمـ لــلــعــمــل اإلسـ
األصــلــي الـــذي افــتــك مــنــه عـــام 1999، حركة 
»النهضة«، وسمي هذا التحالف االنتخابي 
الجديد بائتالف النهضة والتنمية والبناء. 
لــكــن نــتــائــج االنـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة كــانــت 
مــخــيــبــة بــالــنــســبــة لـــأحـــزاب الــثــالثــة، إذ لم 
ــــوى عــلــى  يــحــصــل االئــــتــــالف اإلســــالمــــي سـ
»مجتمع  حــركــة  حــصــدت  بينما  مقعدًا،   15
السلم« لوحدها 33 مقعدًا، ليتجمد مجموع 

رصيد التيار اإلسالمي على 48 مقعدًا.
ــد مـــــراقـــــبـــــون لــــــواقــــــع قــــــــوى الـــتـــيـــار  ــقـ ــتـ ــعـ يـ
اإلســالمــي فــي الــجــزائــر أن تــراكــم الخيبات 
داخــل  حصلت  التي  واالنشقاقات  السابقة 
كـــل حـــــزب، والـــتـــبـــايـــن الــكــبــيــر فـــي املـــواقـــف 
املـــاضـــيـــة، ثم  الــرئــاســيــة  االنـــتـــخـــابـــات  إزاء 
الدستور  مضمون  إزاء  املتصادمة  املواقف 
الــجــديــد، وفــي العالقة والــقــرب مــن السلطة 
والــرئــيــس عــبــد املــجــيــد تـــبـــون، إضـــافـــة إلــى 
الــخــصــومــات الـــذاتـــيـــة الـــتـــي ظـــهـــرت بشكل 
واضـــــح فـــي الــتــصــريــحــات والــتــصــريــحــات 
املضادة بني كوادر أحزاب التيار اإلسالمي، 
التي  التقاطعات  الكثير من  بٍق 

ُ
ت لم  عوامل 

يمكن أن تجمع أحزاب التيار اإلسالمي في 
االنــتــخــابــات املــقــبــلــة. وذلـــك عــلــى الــرغــم من 
القوائم  وطوفان  االنتخابية  الحسابات  أن 
املستقلة والتفجر الداخلي ألحزاب السلطة 
واملـــــــــــواالة، تـــوفـــر فـــرصـــة تـــاريـــخـــيـــة وغــيــر 
مــســبــوقــة لــلــتــيــارات املــنــتــظــمــة واملــهــيــكــلــة، 
حصة  بأكبر  للفوز  اإلســالمــي،  التيار  مثل 
ــن املـــقـــاعـــد فـــي الـــبـــرملـــان املــقــبــل وتــشــكــيــل  مـ
حكومة ما بعد انتخابات يونيو أو فرض 

اشتراطاتها من موقع قوة على األقل.

سحب بطارية »باتريوت« من قاعدة األمير سلطان )فرانس برس(

رفضت »مجتمع السلم« عروضًا إلقامة تحالف انتخابي )رياض كرامدي/فرانس برس(

ناصر السهلي

في لعبة املصالح الغربية الصينية، 
ينظر كثيرون في أوروبا بتوجس 

كبير إلى ما يّسمونه »إمبريالية 
القفازات الحريرية« تحت الراية 
عّززها 

ُ
الحمراء. شكوك هؤالء، ت

الدراسات والتقارير الصادرة عن 
خبراء »معهد أبحاث السالم« في 
أوسلو ومجلة »فورين بوليسي« 

وتقارير حقوقية. النقاشات 
األوروبية، بعيدًا عن نوستالجيا 
»اليسار املاوي«، تقرأ في تراكم 

ممارسات الصني بعض »سمات 
اإلمبريالية« وجشعًا رأسماليًا، ومنه 

الجشع األميركي ودعم انقالبات 
جمهوريات صغيرة، وإغراق الدول 

في ديون ملصلحة الشركات العمالقة. 
فسياسات بكني االستثمارية، التي 

تصفها الصحافة االسكندنافية 
»جشع عدواني«، ما عادت تقف  بـ

عند حدود أفريقيا وبعض املناطق 
العربية واآلسيوية، بل تحاول أن تجد 

لها موطئ قدم في القارة العجوز، 
ما أثار توجس نقابات العمال 

والشركات الوطنية. ومسألة ترجمة 
ل، 

ّ
»االستثمار« إلى نفوذ وتدخ

تلتقي على انتقادها معسكرات 
اليسار والليبراليني، رابطني إياها 

بالسياسات الديمقراطية والحقوقية. 
فخالل الفترة األخيرة، تزايد الحديث 

عن انتهاكات حقوق أقلية اإليغور 
املسلمني، ثم جاء انقالب ميانمار 

 إضافيًا لإلشارة إلى 
ً
ليشكل مدخال

»النزعة اإلمبريالية الجديدة« للصني.
خالل العقد األخير، اهتمت دراسات 
كثيرة بنزعة التدخل الصيني حول 

العالم. وأحد أكثر األمثلة العربية 
وضوحًا، استخدام الصني وروسيا 
»الفيتو« عشرات املّرات في مجلس 

األمن الدولي، لحماية نظام بشار 
األسد في سورية، مثلما استخدمته 

ملنع إدانة مجلس األمن الضطهاد 
مسلمي الروهينغا في ميانمار. وال 

يتردد بعض الباحثني األوروبيني 
في وصف تلك النزعة بأنها »أنانية 

مصالح«، وعلى حساب الشعوب 
األخرى. وبالطبع، ذلك ليس حكرًا 
على بكني. فالتقرير األخير حول 
مسؤولية باريس عن اإلبادة في 

رواندا، وقائمة طويلة من مقايضة 
املبادئ الغربية بعقود تصدير 

واستثمار، للسكوت على انتهاكات 
جسيمة لحقوق اإلنسان في دول 

العالم الثالث، هي أمثلة أخرى. 
اد تلك السياسات يرون 

ّ
إال أن نق

فارقًا أساسيًا في السياق: ففيما 
الديمقراطية األوروبية، وحرية الرأي 

والصحافة، تسمح بالكشف عن 
االنتهازية السياسية في بالدهم 
تجاه قضايا محلية وعاملية، فإن 

بكني ال تحظر فقط ذلك داخليًا، بل 
تحاول بالنفوذ املالي التأثير لتكميم 

أفواه منظمات وأحزاب ومشرعني 
في أوروبا.

يدخل التيار اإلسالمي في 
الجزائر االنتخابات البرلمانية 

في يونيو/حزيران المقبل، 
بال تنسيق في المواقف 
أو ائتالفات انتخابية، في 
ظل منافسة قوية من 

قبل قوائم المجتمع 
المدني والمستقلين

جاب  اهلل  عبد  الشيخ  بقيادة  والتنمية«  العدالة  »جبهة  اضطرت 
بعد  المرة،  هذه  منفردة  االنتخابات  معركة  لخوض  )الصورة(  اهلل 
وقال   .2017 عام  و»النهضة«  »البناء«  حركتي  مع  انتخابي  تحالف 
»العدالة  شـــورى  مجلس  رئــيــس 
ــالف،  خ ــن  ب لخضر  والــتــنــمــيــة«، 
لـ»العربي الجديد«، إن المؤشرات ال 
احتمال لوجود تحالف  أي  تبقي 
بين القوى اإلسالمية على صعيد 
خصوصًا  الــمــرشــحــيــن،  ــم  ــوائ ق
حسمت  ــزاب  ــ األح مــجــمــوع  أن 
صعيد  على  االنتخابية  خياراتها 

مرشحيها في الواليات.

»العدالة والتنمية« وحدها
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األردن: انتهاكات األقصى 
تؤجج الصراعات

والــــــشــــــؤون  األوقـــــــــــــاف  وزيــــــــــر  دان 
ــة األردنـــــــي  ــيــ ــالمــ واملــــقــــدســــات اإلســ
مــحــمــد الــخــاليــلــة، أمـــس الــخــمــيــس، 
ــا  ــهــ ــذتــ ــفــ االقــــــــتــــــــحــــــــامــــــــات الــــــــتــــــــي نــ
ــنــــني  ــتــــوطــ ــســ مـــــجـــــمـــــوعـــــات مــــــــن املــ
ــتــــطــــرفــــني لـــلـــمـــســـجـــد األقــــصــــى.  واملــ
بيان، من استمرار مثل  وحــذر، في 
هذه االستفزازات ملشاعر املسلمني، 
الصراعات  تؤجج  أنها  إلــى  مشيرًا 
بــيــئــة مستقطبة  وتــخــلــق  الــديــنــيــة 
للتطرف من كافة األطــراف. وطالب 
الــخــارجــيــة  وزارة  بـــاســـم  املـــتـــحـــدث 
األردنية ضيف الله الفايز، في بيان 
الدولي بتحمل  من جهته، املجتمع 
مسؤولياته للضغط على إسرائيل 
ــتــــمــــرة  ــات املــــســ ــ ــاكــ ــ ــهــ ــ لــــــوقــــــف االنــــــتــ

للمسجد األقصى.
)العربي الجديد(

 
إدارة بايدن: الضفة 
الغربية أرض محتلّة

األميركية،  الــخــارجــيــة  وزارة  أّكـــدت 
 إدارة الرئيس 

ّ
األربــعــاء املــاضــي، أن

جو بايدن )الصورة( تعتبر بالفعل 
ة من قبل 

ّ
الضفة الغربية أرضًا محتل

إسرائيل، وذلك غداة تقرير أصدرته 
استخدام  عــن  فيه  امتنعت  الــــوزارة 
هـــذا املــصــطــلــح، لــتــحــذو بــذلــك حــذو 
ــالــــد  دونــ الــــســــابــــق  الــــرئــــيــــس  إدارة 
ترامب. وقال املتحدث باسم الوزارة 
نيد برايس: »هذه حقيقة تاريخية، 
الغربية  ة 

ّ
ت الضف

ّ
 إسرائيل احتل

ّ
إن

ــزة ومــرتــفــعــات الـــجـــوالن  وقـــطـــاع غــ
بعد حرب 1967«. 

)فرانس برس(
 

قائد الجيش الجزائري: 
ما يحدث خلف 
الحدود مقلق

أعــــــــــــرب رئــــــيــــــس أركــــــــــــــان الــــجــــيــــش 
ــــري الـــســـعـــيـــد شــنــقــريــحــة،  ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ
ــه مــن  ــقــ ــلــ أمــــــــس الــــخــــمــــيــــس، عــــــن قــ
تــــطــــورات أمــنــيــة تــشــهــدهــا مــنــاطــق 
حـــدوديـــة لــــدول الـــجـــوار، خصوصًا 
في  تتصاعد  حيث  والنيجر،  مالي 
الفترة األخيرة الهجمات اإلرهابية 
ضـــد الــجــيــش املـــالـــي شـــمـــال الــبــالد 
ــدود مــــع الــــجــــزائــــر، فــيــمــا  ــحــ ــــرب الــ قـ
تـــدور مــواجــهــات فــي مناطق وسط 
وشمال النيجر القريبة من الحدود 
ــدد عــلــى أن قـــوات  ــ الـــجـــزائـــريـــة. وشـ
األمــــــن مــتــحــكــمــة بــشــكــل كـــامـــل فــي 

تأمني البالد.
)العربي الجديد(

عقيلة صالح 
يفتح باب الترشح 

للمناصب السيادية

ــــي طـــبـــرق،  بــــــدأ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب فـ
الترشح  بــاب  فتح  الخميس،  أمــس 
لــلــمــنــاصــب الـــســـيـــاديـــة فــــي الـــدولـــة 
بــديــوان  املترشحني  ملفات  وقــبــول 
ــازي، في  ــغـ ــنـ املــجــلــس فـــي مــديــنــة بـ
خــطــوة جـــديـــدة أحـــاديـــة مـــن جــانــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب فـــي طــبــرق 
للضغط  )الـــصـــورة(،  عقيلة صــالــح 
بهدف تمرير أسماء مقربة منه في 
مــنــاصــب الـــدولـــة الــقــيــاديــة. وأشـــار 
عضو اللجنة النيابية املكلفة بقبول 
املــتــرشــحــني لــلــمــنــاصــب الــســيــاديــة، 
عبد الهادي الصغير إلى أن اللجنة 
ستواصل استقبال ملفات الترشيح 

لغاية الخميس املقبل.
)العربي الجديد(

رئيس الوزراء اليوناني 
في ليبيا الثالثاء

أعــلــنــت الــحــكــومــة الــيــونــانــيــة، أمــس 
الـــــــــــــوزراء  ــــس  ــيــ ــ رئــ أن  ــيـــــس،  ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
سيزور  ميتسوتاكيس  كيرياكوس 
ليبيا الــثــالثــاء املــقــبــل، ويــعــيــد فتح 
السفارة اليونانية املغلقة منذ ستة 
أعوام في طرابلس. وقالت املتحدثة 
بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة أريـــســـتـــوتـــيـــلـــيـــا 
بيلوني إن ميتسوتاكيس سيتوجه 
ــادة  ــ ــ إلـــــى طـــرابـــلـــس »لــتــطــبــيــع وإعـ

العالقات الدبلوماسية«.
)فرانس برس(

رام اهلل ـ جهاد بركات

تقدمت حركة »فتح« بقائمتها الرسمية 
املقبلة،  التشريعية  االنتخابات  لخوض 
الخميس،  األربــعــاء  ليل  منتصف  قبيل 
ــة  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــات املـ ــ ــابــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــة االنــ ــنــ ــجــ لـــــــــدى لــ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وذلــــك بــعــد تــقــديــم قائمة 
فتح  في حركة  القيادي  األسير  يدعمها 
مــــــروان الـــبـــرغـــوثـــي، ويـــقـــودهـــا مــؤســس 
»امللتقى الوطني الديمقراطي«، املفصول 

من »فتح« أخيرًا، ناصر القدوة.
ــنـــت لــجــنــة االنـــتـــخـــابـــات املـــركـــزيـــة  ــلـ وأعـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي بـــــيـــــان، فــــجــــر أمــــس 
ــح  ــرشــ ــتــ ــرة الــ ــ ــتــ ــ ــــس، انـــــتـــــهـــــاء فــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ الـ
النــتــخــابــات املــجــلــس الــتــشــريــعــي، الــتــي 
ــار املـــقـــبـــل.  ــ ــ ســـتـــجـــرى فــــي 22 مــــايــــو/ أيـ
الــكــلــي لطلبات  املــجــمــوع  وأوضـــحـــت أن 
قـــائـــمـــة،  ــلــــغ 36  بــ ــة  ــمـ ــلـ ــتـ ــسـ املـ الــــتــــرشــــح 
الــلــجــنــة طــلــبــات 13 مــنــهــا، فيما  قــبــلــت 
ــة بـــاقـــي الــطــلــبــات  ــ تــســتــمــر عــمــلــيــة دراســ
ــقـــدمـــت قــائــمــة  ــــالل األيـــــــام املـــقـــبـــلـــة. وتـ خـ
»حـــريـــة«، الــتــي يــدعــمــهــا األســـيـــر مـــروان 
ــا الـــــــقـــــــدوة، وفــــي  ــ ــهـ ــ ــرأسـ ــ ــوثــــي ويـ ــرغــ ــبــ الــ
ــة الــبــرغــوثــي املــحــامــيــة  عــضــويــتــهــا زوجــ
فــــدوى الــبــرغــوثــي، فــي وقـــت مــتــأخــر من 
لــيــل األربـــعـــاء الــخــمــيــس، وســجــلــت لــدى 
الفلسطينية.  املركزية  االنتخابات  لجنة 
أمــام  الـــقـــدوة، للصحافيني  نــاصــر  وقـــال 
قائمتنا  »قدمنا  االنتخابات:  لجنة  مقر 
املقبلة  التشريعية  االنتخابات  لخوض 
بــاســم قــائــمــة الــحــريــة، وهـــي نــتــاج عمل 
ــبـــرغـــوثـــي،  ــيـــه مــــــــروان الـ ــــدي شـــــــارك فـ جــ
وامللتقى، وهذا تطور مهم باالنتخابات 
الــتــشــريــعــيــة املـــقـــبـــلـــة«. وأضـــــــاف »نــحــن 
والبرغوثي متفقون تماًما على ضرورة 
ــابــــات الــتــشــريــعــيــة  ــتــــخــ ــمـــســـك بــــاالنــ ــتـ الـ
والــرئــاســيــة واملــجــلــس الــوطــنــي، بحيث 
القدس،  ذلك  تجري بموعدها، وبما في 
والحفاظ على مواعيد إجرائها جزء من 
الديمقراطية وترسيخها«. ورد  العملية 
»الــعــربــي الجديد«  لـــ الــقــدوة على ســـؤال 
واالتفاق  التي حصلت  التغييرات  حــول 
من  األخيرة  الساعات  في  البرغوثي  مع 
فريقني،  نكن  »لم  بالقول  القوائم،  تقديم 
ولــم تكن هــنــاك مــفــاوضــات، وإنــمــا نحن 

مستمر«.  تفاهم  وفــي  مشترك  عمل  فــي 
وقــالــت املــحــامــيــة فــــدوى الــبــرغــوثــي، من 
ونتمنى  القائمة،  سجلنا  »لقد  جهتها: 
لها النجاح وألسرانا ولشعبنا الحرية، 
ونتمنى أن تستمر العملية االنتخابية، 
الديمقراطية، وتجديد  وأن يتم تجسيد 

املؤسسات الفلسطينية«.
»فتح«  لـ املركزية  اللجنة  أمــني سر  وقــال 
ــرجــــوب، قــبــل تــقــديــم الــقــائــمــة  جــبــريــل الــ
على  ردًا  للحركة،  الرسمية  االنتخابية 
»العربي الجديد« عن سبب تغيير  سؤال لـ
بعدم  للحركة  املــركــزيــة  اللجنة  معايير 
تــرشــح أعـــضـــاء مـــن الــلــجــنــة النــتــخــابــات 
املــجــلــس الــتــشــريــعــي، إن »املــعــايــيــر هي 
ذاتها، ولكن اللجنة املركزية اتخذت قرارًا 
بتكليف جزء من أعضائها بأن يشاركوا 
لــهــا«.  بالعملية االنــتــخــابــيــة، وهـــذا حــق 
املرحلة،  مقتضيات  أن  »أعتقد  وأضـــاف 
ــام املــجــلــس  ــ وحـــجـــم الــتــحــديــات الـــتـــي أمـ
التشريعي املقبل اقتضت أن تكون هناك 
كوكبة من أعضاء اللجنة املركزية كجزء 

من قائمة حركة فتح االنتخابية«.
ــام مقر  ــ ــال الـــرجـــوب لــلــصــحــافــيــني أمـ ــ وقـ
ــرة  ــيـ ــبـ ــة االنــــتــــخــــابــــات بـــمـــديـــنـــة الـ ــنـ لـــجـ
املـــجـــاورة ملــديــنــة رام الــلــه، وســـط الضفة 
ــدى حــــركــــة فـــتـــح قـــــرارًا  ــ ــ الـــغـــربـــيـــة، إن »لـ
وتجديد  االنــقــســام  بإنهاء  استراتيجيًا 
ــام الــــســــيــــاســــي بـــاتـــجـــاه  ــظــ ــنــ شــــرعــــيــــة الــ
الشعب  طاقات  وتجنيد  وطنية،  شراكة 
الــفــلــســطــيــنــي فــــي مـــواجـــهـــة االحــــتــــالل، 
بــمــا يعكس خــيــارًا  تــقــدم قائمتها  وهـــي 
ــــي مــــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــوار  ــًا«. وفـ ــاويـ ــتـــحـ فـ
ــال الــــرجــــوب إن  ــمــــاس«، قــ مـــع حـــركـــة »حــ
»الــحــوار مــع حــمــاس أســس لــقــرار إجــراء 
االنـــتـــخـــابـــات كــمــدخــل إلنـــهـــاء االنــقــســام 
الوطنية، وبــدون االتفاق  وبناء الشراكة 
مــع حــمــاس مــا كـــان مــن املــمــكــن أن نصل 
إلـــى هـــذه املــرحــلــة. وحـــوارنـــا مــع حماس 
سيستمر إلنجاح العملية الديمقراطية، 
وأكــد  وتشكيل حكومة وحـــدة وطــنــيــة«. 
على  االنتخابات  نتائج  لفرض  السعي 
املــجــتــمــع الــــدولــــي، وإقـــنـــاعـــه كـــي يخلق 
عــنــاصــر ضــاغــطــة عــلــى االحــتــالل لقبول 

إجراء االنتخابات وقبول نتائجها.
من جانبه، قال نائب رئيس حركة »فتح« 
محمود العالول، الذي جاء برفقة عضو 
اللجنة املركزية للحركة دالل سالمة، إن 
»قائمة فتح مكونة من 132 مرشحًا، وإن 
ــرأة فــيــهــا 27 بــاملــائــة،  ــ نــســبــة مــشــاركــة املـ
وهي تضم مجموعة كبيرة من الشباب«. 
واعتبر أن »حركة فتح موحدة وقائمتها 
مــوحــدة فــي وطـــن مــوحــد، وفـــي مقدمته 
تجري  أن  نصر  والــتــي  املحتلة،  الــقــدس 
ــا  االنـــتـــخـــابـــات فــيــهــا تـــرشـــًحـــا وانــتــخــاًب

ودعاية«.
ــاء املــرشــحــني  ــمــ وبـــعـــدمـــا انـــتـــشـــرت أســ
لــقــائــمــة »فــتــح« الــرســمــيــة، شــهــدت عــدة 
مناطق في الضفة الغربية احتجاجات 
مــن عــنــاصــر وأقــالــيــم الــحــركــة، فيما تم 
إطــــالق الــنــار عــلــى أحـــد مــرشــحــيــهــا في 
الخليل. وأعلنت 11 منطقة تنظيمية في 
غرب جنني، في بيان تاله أحد أعضائها 
ــــرصـــــاص، تــجــمــيــد  ــــالق الـ ــــع إطــ عـــلـــى وقـ
نــشــاطــهــا الــتــنــظــيــمــي فـــي االنــتــخــابــات، 
احتجاًجا على تغيير رقم مرشحها في 

القائمة وتأخيره إلى الرقم 51.

االنتخابات الفلسطينية التشريعية: 
انقسامات »فتح« تتعّمق

لم تكد تنتشر أسماء 
المرشحين لقائمة 

»فتح« الرسمية 
لالنتخابات، حتى بدأت 

الخالفات، مع إعالن 
مناطق تنظيمية 

تجميد نشاطها في 
االنتخابات

القدوة: قائمة الحرية 
نتاج عمل شارك فيه 
البرغوثي والملتقى

أميركا تنّظم 
وجودها العسكري 

في الخليج

شتات التيار اإلسالمي بانتخابات  الـجزائر: ال تنسيق وال تحالف

سحب قوات ومعدات 
عسـكرية يقابله اسـتمرار 

تصعيد الحوثيين باتجاه 
السعودية
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العراق: التحالف يدمر 
مخبأ لـ»داعش«

أمس  الــدولــي،  التحالف  طــيــران  ذ 
ّ
نف

الــخــمــيــس، ضــربــة جــويــة استهدفت 
منطقة  فـــي  »داعـــــش«  لتنظيم  ــرًا  وكــ
الثرثار الواقعة في محافظة األنبار، 
ــرب الــــحــــدود مـــع مــحــافــظــة صــالح  قــ
الدين. وأعلنت خلية اإلعالم األمني 
ــذ 

ّ
الــعــراقــيــة أن طـــيـــران الــتــحــالــف نــف

فـــــي مـــنـــطـــقـــة وادي  ضــــربــــة جــــويــــة 
الــثــرثــار، بــأمــر مــن قــيــادة العمليات 
الــعــراقــيــة املــشــتــركــة، مــوضــحــة أنــهــا 
أســفــرت عــن تدمير كهف لـــ«داعــش«، 

وقتل أحد عناصر التنظيم.
)العربي الجديد(

تبادل القصف بين قوات 
النظام والمعارضة

ــام الــــســــوري  ــظــ ــنــ ــت قــــــــوات الــ ــادلــ ــبــ تــ
ــقـــصـــف فــي  ــة الـ ــارضــ ــعــ وفـــصـــائـــل املــ
محافظة إدلب شمال غربي سورية، 
ــــت مـــصـــادر  ــالـ ــ أمــــــس الـــخـــمـــيـــس. وقـ
ــنـــظـــام تــبــادلــت  مــحــلــيــة إن قــــــوات الـ
املــعــارضــة على  القصف مــع فصائل 
ــبــــارة وبــيــنــني والــفــطــيــرة  مـــحـــاور الــ
ــــب  ــريــــف إدلـ ــلـــيـــفـــل بــ وكـــنـــصـــفـــرة وفـ
الفصائل  استهدفت  كما  الجنوبي. 
مواقع قــوات النظام في قــرى داديــخ 
وخان السبل في ريف إدلب الشرقي، 

دون معلومات عن خسائر بشرية.
)العربي الجديد(

 
واشنطن: مصالح 

مشتركة مع بكين في 
الملف اإليراني

ـــحـــدة، على 
ّ
شــــــّددت الــــواليــــات املـــت

مــصــالــحــهــا املــشــتــركــة مـــع الــصــني 
في امللف النووي اإليراني، رافضة 
ــتــــعــــاون  ــة الــ ــيــ ــاقــ ــفــ »اتــ ـــ ــنــــديــــد بــ ــتــ الــ
التي  عامًا«   25 ملــدة  االستراتيجي 
أبرمتها بكني وطهران أخيرًا. وقال 
الــخــارجــيــة  املــتــحــّدث بــاســم وزارة 
ق 

ّ
األمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس »لـــن نعل

عــلــى مــنــاقــشــات ثــنــائــيــة مـــحـــّددة«، 
إدارة جو   

ّ
أن فــيــه  بــــدا  مــوقــف  فـــي 

ــدم إلـــقـــاء الــزيــت  ــى عـ
ّ

بـــايـــدن تــتــوخ
 
ّ
. وذكر بأن

ّ
على النار في هذا امللف

العقوبات األميركية على إيران ما 
املــفــعــول« بانتظار  زالــــت »ســـاريـــة 
ــم بــــشــــأن املـــلـــف  ــاهـ ــفـ ــتـ ــل لـ ــتــــوصــ الــ

النووي.
)فرانس برس(

الكويت ـ خالد الخالدي

عـــَبـــرت الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة بــرئــاســة الشيخ 
ــد الــــصــــبــــاح، أشــــــــّد أزمـــاتـــهـــا  ــالــ ــخــ صــــبــــاح الــ
الـــســـيـــاســـيـــة، فــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا الـــشـــرســـة مــع 
مجلس األمة )البرملان الكويتي( ذي األغلبية 
النصاب  إكمال  استطاعت  عندما  املعارضة، 
النيابي لعقد جلسة أداء اليمني الدستورية، 
يوم الثالثاء املاضي، والتي قاطعها 30 نائبًا 
مـــن أصــــل 50 نــائــبــًا فـــي املـــجـــلـــس. ونــجــحــت 
القوانني  مــن  عــدٍد  فــي تمرير  أيضًا  الحكومة 
تهدئة  إلــى  مــن خاللها  التي سعت  الشعبية 
ــارع الــســيــاســي الـــغـــاضـــب فـــي الــكــويــت،  ــشــ الــ
إضافة إلى إسقاط قانون العفو الشامل عبر 
الــتــصــويــت عــلــيــه، مــســتــغــلــة غـــيـــاب األغــلــبــيــة 
املــعــارضــة. وكــان نــواب املــعــارضــة يحتاجون 
إلى 33 نائبًا لعرقلة الجلسة، ومنع الحكومة 

من أداء اليمني الدستورية.
لــكــن أبــــرز مـــا نــجــحــت الــحــكــومــة فـــي تــمــريــره 

للجلسة  ومقاطعتها  املعارضة  غياب  وســط 
املقّدمة  االستجوابات  تأجيل  هو  البرملانية، 
لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـــشـــيـــخ صـــبـــاح 
ــع تــقــديــمــه مــن  ــزمــ ــ ــد الــــصــــبــــاح، ومـــــا ُي ــالـ الـــخـ
استجوابات، وهو ما يعني تحصني الصباح 
له، والتي سبق أن  من االستجوابات املقدمة 
أســقــط أحــدهــا الــحــكــومــة عــقــب أقـــل مــن شهر 
يــنــايــر/كــانــون  مــنــتــصــف  فـــي  عــلــى تشكيلها 
الــثــانــي املـــاضـــي. وتـــبـــدو الــحــكــومــة، الــتــي ال 
تملك األغلبية البرملانية وسط معارضة ما ال 
يقل عن 30 نائبًا لها، في أقوى حاالتها، عقب 
الجلسة.  مقاطعة  املعارضة  قــرار  استغاللها 
فــتــأجــيــل االســـتـــجـــوابـــات املــقــدمــة لــرئــيــســهــا، 
ونجاحها في تكوين كتلة برملانية متماسكة 
مــن 18 نــائــبــًا لــهــا، يضمن اســتــمــرارهــا حتى 
فــي  ــرر  ــ ــقـ ــ واملـ األول،  ــاد  ــقــ ــعــ االنــ دور  انـــتـــهـــاء 
ــام. ويــمــكــن لـــهـــذه الــكــتــلــة  ــعــ مــنــتــصــف هــــذا الــ
الحكومية، تأمني األصوات الكافية للحكومة 
إلحــالــة االســتــجــوابــات املقدمة لــوزرائــهــا إلى 
الــدســتــوريــة  املحكمة  أو  التشريعية  اللجنة 
إلبطالها، كما يمكنها مواجهة االستجوابات 
املقدمة لبعض وزرائها في حال تفكيك الكتلة 

املعارضة.
وقـــــّرر رئــيــس مــجــلــس األمــــة مـــــرزوق الــغــانــم، 
تأجيل جلسات املجلس حتى منتصف شهر 
إبــريــل/نــيــســان الــحــالــي، وهــو مــا يعني فترة 
راحــــة إضــافــيــة لــصــالــح الــحــكــومــة، ســتــحــاول 
اســتــغــاللــهــا فـــي تــفــتــيــت كــتــلــة املـــعـــارضـــة من 
جديد، واملساومة على عدد من امللفات املهمة.
ــــني أوســــــاط  ــــن الــــصــــدمــــة بـ ــة مـ ــالــ وســـــــــادت حــ
املعارضة البرملانية عقب قرار إسقاط قانون 

بعدم  فوجئ  أنــه  العارضي  وأكــد  الحكومة«. 
إدراج رئيس مجلس األمة، استجواب رئيس 
لنص  فــي مخالفة صريحة  الــــوزراء،  مجلس 

املادة 135 من الالئحة الداخلية.
وعــــن الـــخـــيـــارات املــقــبــلــة لــلــمــعــارضــة، قــالــت 
»العربي الجديد«، إن التوجه  مصادر منها لـ

الـــعـــفـــو الـــشـــامـــل وتـــحـــصـــني رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء حــتــى مــنــتــصــف الـــعـــام الـــحـــالـــي، ما 
سّبب ضربة قاصمة لوحدة الكتلة املعارضة، 
وتباينًا كبيرًا في وجهات النظر في ما بينها. 
»العربي  وقــال نــواب بــارزون في املعارضة، لـ
الجديد«، إن »الحكومة تالعبت في التصويت 
عــلــى تــأجــيــل االســتــجــوابــات املــقــدمــة لرئيس 
ــن أعـــضـــاء  مــجــلــس الـــــــــــوزراء، وإن الــكــثــيــر مــ
املـــعـــارضـــة فـــوجـــئـــوا بــطــلــب الـــتـــأجـــيـــل الــــذي 
تقدمت به الحكومة بينما كانوا خارج قاعة 
البرملان«. كما قال النائب مساعد العارضي، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »مــا حــدث كــان قــرارًا  لـــ
غير دســتــوري«، وإن املعارضة »سيكون لها 
كلمة في ما يخص ما حــدث في جلسة قسم 

ــرار الــغــانــم عــلــى رفــض  الــجــديــد فــي حـــال إصــ
ــات املــــقــــدمــــة لــــرئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــوابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االسـ
الـــــوزراء، هــو اســتــجــواب الـــــوزارات السيادية 
الــتــي يــتــوالهــا وزراء مـــن األســـــرة الــحــاكــمــة، 
والخارجية.  والــدفــاع  الداخلية  وزارات  وهــي 
لكن هذا التوجه الجديد قد يؤدي إلى تفتيت 
املعارضة بسبب رغبة بعض أعضاء كتلتها 
في التعاون مع الحكومة في عدد من امللفات، 
وأبـــرزهـــا مــلــف الــعــفــو الــخــاص عــن مقتحمي 
والــذيــن يتواجدون  عــام 2011،  األمــة  مجلس 
أحــكــام سجن نهائية  فــي تركيا بعد صـــدور 
بــحــقــهــم. وقــــال األكـــاديـــمـــي والــســيــاســي عبد 
»الــعــربــي  الـــرحـــمـــن املـــطـــيـــري، فـــي تــصــريــح لـــ
جزء  على  الحكومة  سيطرت  »نعم  الجديد«: 
االختبار  في  ونجحت  السياسي  املشهد  من 
لكنها ستواجه  القسم،  الصعب، وهو جلسة 
لعبور  الكافية  األصـــوات  تأمني  في  مصاعب 
ــهــم«. 

ّ
ــتـــجـــوابـــات املـــقـــدمـــة بــحــق وزرائــــهــــا االسـ

وتــــوقــــع املـــطـــيـــري أن »تـــلـــجـــأ الـــحـــكـــومـــة إلـــى 
التضحية ببعض وزرائها في الــوزارات غير 
الــســيــاديــة، وهـــو مــا حـــدث ســابــقــًا عـــام 2016 
وسيحدث حاليًا، وهو جزء من استراتيجية 
السياسي  الــشــارع  ضغط  لتخفيف  حكومية 
املـــحـــتـــقـــن«. مـــن جــهــتــهــا، ال تـــبـــدو الــحــكــومــة 
تنازالت سياسية  تقديم  في  راغبة  الكويتية 
كــبــرى تــطــالــب بــهــا املـــعـــارضـــة، وهـــي تعديل 
ــة وتــعــديــل  ــ الـــالئـــحـــة الـــداخـــلـــيـــة ملــجــلــس األمــ
قـــوانـــني املــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، إضـــافـــة إلــى 
تعديل قانون منع املسيء من الترشح ملجلس 
ــطــب بموجبه 

ُ
األمـــــة، وهــــو الـــقـــانـــون الــــذي ش

النائب السابق بدر الداهوم.

جرحى 
تظاهرات العراق

وبغداد  والناصرية  كــربــالء  فــي   
ً
فعال تحقق 

وتكاليف  الكبير،  عــددهــم  أن  غير  والــنــجــف. 
الــعــالج الــكــبــيــرة تبقي املــشــكــلــة قــائــمــة، على 
الرغم من أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
كان قد وعد، في نهاية يونيو/حزيران العام 
املاضي، برعاية جرحى التظاهرات، وتوفير 
مـــا يــحــتــاجــونــه مـــن عــــالج، خــــارج الـــبـــالد أو 

داخلها، لكن ذلك لم يتحقق فعليًا.
ــلـــس الـــــــــــــوزراء الـــــعـــــراقـــــي، فــي  وأصــــــــــدر مـــجـ
أغسطس/آب املاضي، قرارًا يقضي »بإرسال 
االحتجاجات  جرحى  مــن  الحرجة  الــحــاالت 
إلـــى الـــخـــارج لــغــرض الـــعـــالج، وتــقــديــم منح 
مــالــيــة تــصــل لــــ5 مــاليــني ديــنــار )نــحــو 3200 
بــقــانــون تعويض  خــالل شملهم  مــن  دوالر( 
املــــتــــضــــرريــــن جــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــربـــيـــة 
اإلرهابية.  والعمليات  العسكرية  واألخــطــاء 
كــمــا أقـــر املــجــلــس بتشكيل لــجــان طــبــيــة من 
متابعة  منها  الغرض  التخصصات،  جميع 
العالج  وتوفير  للجرحى،  الصحي  الــوضــع 

الالزم لهم مجانًا، حسب كل محافظة«.

كربالء ـ زيد سالم

وفقًا لتقديرات غير رسمية صادرة 
عــن مــنــظــمــات محلية عــراقــيــة، فــإن 
الـــتـــظـــاهـــرات الـــتـــي شــهــدتــهــا مـــدن 
 عن العاصمة 

ً
جنوب ووســط الــعــراق، فضال

األول  أكتوبر/تشرين  مــن  األول  فــي  بــغــداد، 
متواصلة،  شهرًا   13 نحو  واستمرت   ،2019
ــفــت أكــثــر مـــن 27 ألـــف مـــصـــاب، أكــثــر من 

ّ
خــل

ربــعــهــم تـــم تــصــنــيــفــهــم عــلــى أن إصــابــاتــهــم 
ــبــــت بـــــإعـــــاقـــــات دائــــــمــــــة، أو  ــ ــّب ــة، وتــــســ ــئــ ــيــ ســ
تــشــوهــات تــحــتــاج إلـــى عـــالج ورعـــايـــة، فيما 
غــالــبــيــة املــصــابــني غــيــر قـــادريـــن عــلــى تأمني 
الصحية  األوضـــاع  تــردي  أن  كما  تكاليفها. 
يجعل  املجانية  الحكومية  املستشفيات  في 

من موضوع عالجهم غير ممكن.
ويطالع العراقيون بني فترة وأخرى حمالت 
عـــبـــر مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي لــجــمــع 
مبالغ مالية لعالج جرحى تظاهرات أكتوبر، 
»التشرينيني«، وهو ما  أو ما باتوا يعرفون بـ

لــكــن وفــــق مـــصـــادر خـــاصـــة مـــن تنسيقيات 
»العربي  تواصلت  الــعــراقــيــة،  االحــتــجــاجــات 
ــبــــصــــرة  ــد« مـــعـــهـــم فـــــي كـــــربـــــالء والــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
والــنــاصــريــة وبـــغـــداد، وهـــي مـــن أعــلــى مــدن 
الــتــظــاهــرات الــعــراقــيــة خــســائــر بــشــريــة، فــإن 
»الذين تم تسفيرهم من الجرحى إلى الخارج 
ــاوزون الـــــــ25 شــخــصــًا، وغــالــبــيــتــهــم  ــتـــجـ ال يـ
يعانون من مشاكل صحية بالغة الخطورة 
ــاء، وهـــــي نـــســـبـــة قـــلـــيـــلـــة، كـــون  ــعــــصــ ــتــ واالســ
ــابـــات خــطــيــرة يـــتـــجـــاوزون  املـــصـــابـــني بـــإصـ
األلــفــي شــخــص«. وأشــــارت املــصــادر إلـــى أن 
الكاظمي  عّينهم  الــذيــن  الــنــاشــطــني،  »فــريــق 
لـــغـــرض مــتــابــعــة هــــذه الــــحــــاالت، يــســتــقــرون 
ــارات ميدانية إلى  فــي بــغــداد، وال تــوجــد زيــ
حاالتهم  على  كثب  عــن  والتعرف  الجرحى، 
ــن املــحــســوبــيــة  ــاك جـــانـــب مــ ــنــ الــــحــــرجــــة. وهــ
املشكلة  اللجنة  عمل  في  أيضًا  والوساطات 
من قبل الحكومة«. واتهمت عددًا من أعضاء 
الــلــجــنــة بــأنــهــم يــســتــخــدمــون املــلــف لــغــايــات 

الدعاية السياسية والترويج ألنفسهم.
ــرار أحــمــد )26 ســـنـــة(، من  ــال كــ مـــن جــهــتــه، قـ
ذي  ملحافظة  التابعة  الشيوخ  ســوق  مدينة 
قــار، إنــه »أصــيــب بشظية فــي رقبته وقــد تم 
ثــالث عمليات  إلــى  لكنه بحاجة  إخــراجــهــا، 
ــد تـــواصـــل مـــع وزارة  تــجــمــيــل جـــراحـــيـــة. وقــ
ــثــــر مــن  الـــصـــحـــة بـــنـــفـــســـه، وتـــــواصـــــل مــــع أكــ

مــســتــشــار لــلــكــاظــمــي، مـــن خـــالل االتـــصـــاالت 
الهاتفية، لكنه لم يحصل على غير الوعود«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »عــشــرات  ــح، لـــ وأوضــ
لم  الناصرية  في مدينة  الحرجة  اإلصــابــات 
تتلق أي عالج، ولم تحصل على تعويضات 
الحكومة كانت قد  أن  الرغم من  مالية، على 
وعدت بذلك أكثر من مرة. بل إن الحكومة لم 
تتمكن من توفير أي وسائل لدعم املحتجني 
الذين خرجوا من أجل إصالح األوضــاع في 
العراق، ولكن بعض املستشفيات األهلية في 
وعملت  جــرحــى،  استقطبت  كــربــالء،  مدينة 
ــعـــض الـــعـــمـــلـــيـــات الــصــعــبــة  ــلـــى إنــــجــــاح بـ عـ
كل  بمعالجة  سهم 

ُ
ت لــم  مــبــادرة  لكنها  لــهــم، 

املصابني«.
الــرزاق  القادسية عبد  املــصــاب مــن محافظة 
مجيد )32 عامًا(، الذي تعرض إلى استهداف 
بــقــنــبــلــة دخـــانـــيـــة أصـــابـــت رأســـــه وتــســبــبــت 
بكسر في الجمجمة، ما أدى إلى حرمانه من 
دراسات  الجامعة كطالب  دراسته  استكمال 
عــلــيــا، قـــال إنـــه »لـــم يــلــتــق أي مــســؤول خــالل 
األشــهــر املاضية، مــع العلم أنــه حــاول كثيرًا 
التواصل مع مكتب رئيس الوزراء«. وأوضح، 
في اتصال هاتفي مع »العربي الجديد«، أنه 
»ال يقوى على الحركة، وأثرت اإلصابة على 
حــواســه ونــطــقــه، ولــديــه الكثير مــن املشاكل 
في أطرافه السفلى، ولكن ال يوجد من يهتم. 
كما أن دائرة صحة الديوانية في محافظته، 
بالتظاهرات  املــصــابــني  معالجة  عـــدم  تعلل 
كون هذا امللف من اختصاص مكتب رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي«.
لكن املتحدث باسم مجلس الــوزراء العراقي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  حــيــدر مــجــيــد قــــال، لـــ
»املــتــقــدمــني لــطــلــب الـــعـــالج مـــن املــتــظــاهــريــن 
خارج العراق هم 110 مصابني، ولكن الذين 
ــعــــالج، هـــم 36  شــمــلــهــم الــتــســفــيــر لـــغـــرض الــ
الهند  فــي  يــزالــون  فــقــط، منهم 6 ال  شخصًا 
ــة، واآلخــــــــرون من  بــســبــب حـــاالتـــهـــم الـــحـــرجـ
ــل الـــبـــالد«. وأوضــــح أن  املــمــكــن عــالجــهــم داخـ
»الباب ال يزال مفتوحًا أمام جميع املصابني 
أجــل  مــن  للتقديم  املحتجني  مــن  والــجــرحــى 

الحصول على العالج«.
من جهته، قال الناشط الحقوقي علي املكدام 
إن »كل اإلعالنات الرسمية، من قبل الحكومة 
العمل  ووزارات  الطبية  والــلــجــان  الــعــراقــيــة 
والشؤون االجتماعية والخارجية والصحة، 
تشرين  احتجاجات  جرحى  معالجة  بشأن 
لــم تكن واقــعــيــة، ولــم يظهر لها أي أثــر على 
أرض الواقع. حتى أن هذه الجهات لم تتمكن 
مـــن تــوفــيــر الـــعـــالج والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
»العربي الجديد«، أن  داخل العراق«. وبني، لـ
»تــظــاهــرات تشرين خلفت أكــثــر مــن 27 ألف 
جريح، ولكن حكومة الكاظمي، وعلى الرغم 
من االستعراضات اإلعالمية التي تبادر بها، 
لم تتوصل إلى معالجة ربع الذين يحتاجون 

للعالج والرعاية«.
ــكــــدام الــحــكــومــة بــأنــهــا »تـــاجـــرت  واتـــهـــم املــ
بــمــلــف املــصــابــني، واألحــــــزاب بــأنــهــا عملت 
ملصلحتها،  الشعبي  التعاطف  كسب  على 
مــن خــالل نشر بــيــانــات رسمية تــهــدف إلى 
املــصــابــني، ولــكــن ال شــيء حقيقيًا  معالجة 
العراقيني  »الناشطني  أن  وأوضــح  حصل«. 
أطــلــقــوا أكــثــر مـــن مـــرة حــمــالت لــلــتــبــرع من 
أجـــل مــعــالــجــة بــعــض املــصــابــني بــإصــابــات 
حرجة، فيما تكفلت عوائل بعض املصابني 
اآلخرين وعشائرهم برعايتهم على نفقتهم 
ــة. كــمــا أن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن أســر  الـــخـــاصـ
ــم يــتــســلــمــوا أي  ضـــحـــايـــا االحـــتـــجـــاجـــات لــ
شيء من حقوق أبنائهم، على الرغم من أن 
املفترض  ومــن  شهداء،  اعتبرتهم  الحكومة 
أن تكون لهم حقوق معروفة«. وطوال العام 
ونــصــف الــعــام املــاضــي، شــهــدت التظاهرات 
عمليات عنف غير مسبوقة، وال سيما بعدما 
»الطرف  بـ دخلت جماعات مسلحة، ُوصفت 
الـــثـــالـــث«، عــلــى خـــط قــتــل وقـــمـــع واخــتــطــاف 
العنف  أعــمــال  وأدت  والناشطني.  املحتجني 
أكثر  إلى مقتل نحو 800 متظاهر، وإصابة 
حاَسب فيه أي جهة 

ُ
من 27 ألفًا، في وقت لم ت

متورطة بهذه األعمال.

نجحت الحكومة في تأجيل االستجوابات المقّدمة لرئيسها )ياسر الزيات/فرانس برس(

خلفت التظاهرات أكثر من 27 ألف جريح )مرتضى السوداني/األناضول(

اتهمت مصادر 
خاصة من 
تنسيقيات 

االحتجاجات 
العراقية الحكومة 

بعدم االهتمام 
بمشكلة مصابي 

االحتجاجات، إذ إنها 
لم تقم بتسفير 

سوى 25 شخصًا من 
أصل ألفين لديهم 

إصابات خطيرة، 
فيما يستخدم عدد 

من أعضاء لجنة، 
شكلتها الحكومة، 

الملف للدعاية 
السياسية

قضية

وعود حكومية بالعالج 
لكسب التعاطف الشعبي

إضاءة

762 قتيًال
أصدر مرصد »أفاد«، 

المعني بقضايا حقوق 
اإلنسان في العراق، في 

31 يناير/كانون الثاني 
الماضي، إحصائية 

جديدة لعدد ضحايا 
التظاهرات. وقال إن 
العدد الكلي للقتلى 

تجاوز عتبة الـ 762 
متظاهرًا. وأشار إلى 
أن بغداد والناصرية 

والبصرة تتصدر عدد 
الضحايا في العراق.

كرار أحمد: عشرات 
اإلصابات في الناصرية لم 

تتلق أي عالج

الذين تم تسفيرهم 
إلى الخارج ال يتجاوزون 

الـ25 شخصًا

أسقطت الحكومة 
قانون العفو الشامل 

مستغلة غياب المعارضة

بعدما عبرت جلسة 
أداء اليمين الدستورية 
بنجاح، فإن الحكومة 

الكويتية تواجه ضغوط 
المعارضة التي قد 

تدفعها إلى تقديم 
تنازالت »بسيطة«

المساعدات 
والمعابر 

في سورية

اعتبارًا من 30 مــارس/آذار املاضي، »بسبب 
إلى  لها«. وأشــار كاربوف  املسلحني  قصف 
املتاخمة ملعبري  املناطق  في  »األوضـــاع  أن 
سراقب وميزناس في محافظة إدلب، ومعبر 
أبــو زيــديــن فــي محافظة حلب، التي فتحت 
الروسية،  املدنيني  حماية  هيئة  بمساعدة 
»التنظيمات  أن  تــتــدهــور«، مضيفًا  تـــزال  ال 
اإلرهابية التي كثفت نشاطها في األراضي 
ــة الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة الــــقــــوات  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
اســتــفــزازي،  بقصف  تقوم  التركية  املسلحة 
ــبــــات فــي  ــة املـــواطـــنـــني واملــــركــ ــركـ وتـــعـــطـــل حـ

ممرات الخروج«.
املتحدث  املصطفى،  نــاجــي  النقيب  أن  غير 
بــاســم »الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر«، أكبر 
تشكيالت املعارضة السورية العسكرية في 
إدلـــب والــحــلــيــفــة لــتــركــيــا، نــفــى فــي تصريح 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، االدعـــــــاءات الــروســيــة  لـــ
حول قصف املعارضة السورية تلك املعابر، 
»الــواهــيــة والــكــاذبــة«، وذلــك  واصــفــًا إيــاهــا بـــ
بعد إشارته في وقــت سابق إلــى أن روسيا 
تــريــد تــبــريــر فشلها أمــــام املــجــتــمــع الــدولــي 
ــأن فـــتـــحـــهـــا لــلــمــعــابــر  ــشــ لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة بــ
تنسبها  كاذبة  وادعـــاءات  باطلة  باتهامات 
في  والقصف  التصعيد  لــزيــادة  للمعارضة 

إدلب وفي محيطها.
وتــمــكــن املـــانـــحـــون املــجــتــمــعــون فـــي مــؤتــمــر 
بــروكــســل )الـــخـــامـــس( لــلــمــانــحــني الــدولــيــني 

عماد كركص

 جديدًا، حيال 
ً
سجلت روسيا فشال

فتح معابر داخلية في سورية، بني 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام مــن جهة، 
ومناطق سيطرة املعارضة من جهة أخرى، 
ــبـــالد،  فــــي الــــجــــزء الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي مــــن الـ
ــتـــي كـــانـــت مــوســكــو تـــهـــدف مـــن خــاللــهــا  والـ
مناطق  بــني  التجارية  الحركة  تنشيط  إلــى 
 تـــردي الــوضــع 

ّ
املــعــارضــة والــنــظــام، فــي ظـــل

األخير.  مناطق سيطرة  داخــل  االقــتــصــادي 
وتــعــود أســبــاب تـــردي االقــتــصــاد خصوصًا 
إلــــى تـــدهـــور ســعــر صــــرف الــلــيــرة الــســوريــة 
أمـــام الــعــمــالت األجــنــبــيــة، بسبب الــشــّح في 
تلك العمالت في املصارف، بعد تعاظم حدة 
العقوبات الغربية، ال سيما األميركية منها 

بموجب »قانون قيصر«.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن تــــذرع روســـيـــا، مـــن خــالل 
 مــن 

ّ
ــي كـــــل إصـــــرارهـــــا عـــلـــى فـــتـــح املـــعـــابـــر فــ

إدلــب وحلب، بتخفيف األوضــاع اإلنسانية 
الــصــعــبــة فــي مــنــاطــق املــعــارضــة، والــســمــاح 
ــالــــخــــروج إلـــــى مــنــاطــق  لــلــمــدنــيــني هـــنـــاك بــ
الحقيقية تكمن في  األهـــداف  أن  إال  النظام، 
من  واالســتــفــادة  التجارية  الــحــركــة  تنشيط 
للضغط  باإلضافة  األجنبي،  القطع  دخــول 
على وصول املساعدات اإلنسانية - األممية 
الــــتــــي بــــاتــــت تــــدخــــل إلـــــى مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
باب  معبر  هو  وحيد،  معبر  عبر  املعارضة 
الــحــدودي مع تركيا من جهة إدلــب،  الهوى 
إلى مناطق سيطرة النظام. هذا األمر قوبل 
مباحثات  خــالل  وقطرية  تركية  بتحفظات 
 من 

ّ
الــدوحــة األخــيــرة حــول ســوريــة، بــني كــل

روسيا وتركيا وقطر، األمر الذي بات يهدد 
الــتــجــديــد آللــيــة املــســاعــدات عــبــر معبر بــاب 
يونيو/حزيران   11 في  تنتهي  التي  الهوى 
املــقــبــل. إذ مــن املــتــوقــع أن تلجأ روســيــا إلى 
تــعــطــيــل قـــــرار الــتــجــديــد فـــي مــجــلــس األمـــن 
الدولي، بعدما نجحت سابقًا في تخفيض 
ــة إلــــــى واحـــــــــد. وتــســعــى  ــ ــعـ ــ ــــن أربـ ــابــــر مـ املــــعــ
املساعدات  إنهاء دخــول  إلــى  كذلك  موسكو 
من خالل هذا املعبر بحجة »تجاوز سيادة 
ــا يــجــعــل الـــوضـــع في  الـــدولـــة الـــســـوريـــة«، مـ
الــشــمــال الــســوري وآلــيــة إدخـــال املــســاعــدات، 
أمام عدد من االحتماالت، منها التعطيل في 
مجلس األمن، ولجوء روسيا إلى التصعيد 
في إدلــب ومحيطها لفرض رؤيتها، بعدما 
بات ملف املساعدات ورقة ضغط ومساومة 

سياسية بالنسبة إليها.
وأعــــــلــــــن نـــــائـــــب رئـــــيـــــس املــــــركــــــز الـــــروســـــي 
للمصالحة في سورية، الفريق أول ألكسندر 
كــــاربــــوف، قــبــل بــضــعــة أيــــــام، إغـــــالق ثــالثــة 
معابر إنسانية في محافظتي إدلب وحلب 

بشأن »دعم مستقبل سورية واملنطقة«، الذي 
انــعــقــد يــومــي اإلثــنــني والــثــالثــاء املــاضــيــني، 
أميركي  دوالر  مليارات   6.6 قرابة  من جمع 
ملــســاعــدة الــالجــئــني والـــنـــازحـــني الــســوريــني 
في قطاعات مختلفة، في مقدمتها الصحة 
والتعليم واإلغاثة اإلنسانية. وسيكون جزء 
كبير من هذه املخصصات ضمن املساعدات 
اإلنــســانــيــة األمــمــيــة عبر الــحــدود، واملــهــددة 
بــتــعــطــيــل روســـيـــا آللـــيـــة الــتــجــديــد لــهــا في 

مجلس األمن في شهر يونيو املقبل.
ورأى هشام ديراني، املدير التنفيذي ملنظمة 
»بــنــفــســج« اإلنــســانــيــة شــمــال غـــرب ســوريــة، 
والــــــذي شـــــارك بـــاســـم مــنــظــمــتــه فـــي مــؤتــمــر 
بــروكــســل، أن »مــا تــريــده روســيــا هــو إدخــال 

املساعدات عبر الخطوط من مناطق النظام 
ــيـــس الـــعـــكـــس«،  ــــى مـــنـــاطـــق املـــعـــارضـــة ولـ إلـ
في  السبب  أن  الجديد«  »العربي  لـ موضحًا 
الــحــاجــة لقرار  فــي »تثبيت عــدم  ذلــك يكمن 
إدخال املساعدات عبر الحدود«، محذرًا من 
»أثــر ذلــك سيكون خطيرًا جــدًا على مناطق 
خارج سيطرة النظام«. ويعني ذلك أن هذه 
املـــنـــاطـــق »ســتــصــبــح تــحــت رحـــمـــة الــنــظــام، 
 ،

ً
وبالتالي وضــع شمال غــرب ســوريــة، مثال

 في 
ً
تــحــت الــحــصــار، وهــــذا مــا كـــان حــاصــال

باملعابر  يتعلق  ما  وفي  الشرقية«.  الغوطة 
الثالثة التي طالبت روسيا بفتحها في إدلب 
وحلب، لفت ديراني إلى أنها »ليست لتمرير 
التجاري  الحراك  لتفعيل  وإنما  املساعدات، 
بني املناطق وتعزيز الوضع االقتصادي في 
مناطق النظام«. أما اآلليات الثالث املعتمدة 
إلدخــال املساعدات اإلنسانية - األممية إلى 

سورية، فهي:
أواًل، املساعدات داخل مناطق النظام: وهي 
املـــســـاعـــدات الـــتـــي تــقــّدمــهــا مــنــظــمــات األمـــم 
ــذا يــكــون  املــتــحــدة واملــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، وهــ
ــم  ضـــمـــن املـــحـــافـــظـــة الـــتـــي تــمــلــك فــيــهــا األمــ
املــتــحــدة مــســتــودعــات ومــكــاتــب مــثــل حلب 
ومحصور  إجباري  التنفيذ  وهنا  ودمشق. 
بكونه عن طريق »الهالل السوري« و»األمانة 
الـــســـوريـــة لــلــتــنــمــيــة«، املــرتــبــطــني بــالــنــظــام، 
التي  املنظمات  أخــيــرًا إضــافــة بعض  وتمت 

يقبلها النظام.
تقّدم  التي  املساعدات  الخطوط:  عبر  ثانيًا، 
من داخل سورية وتعبر بني مناطق سيطرة 
»نظام معارضة  »نظام معارضة«،  مختلفة 
نـــظـــام«، وهــــذه الــطــريــقــة تــكــون عــبــر تسيير 
قـــوافـــل إنــســانــيــة يــتــحــكــم الــنــظــام الـــســـوري 
بــشــكــل شــبــه كــامــل بــهــا مــن خـــالل إجــــراءات 

بيروقراطية عدة.
ثــالــثــًا، عبر الــحــدود: والــتــي تــّمــت مــن خالل 
ــاعــــدات عــبــر  ــمــــســ ــلــ قـــــــــرار مـــجـــلـــس األمـــــــــن لــ
الحدود، وتسمح لأمم املتحدة واملنظمات 
ــال مـــســـاعـــد اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ــإدخـ ــ االنـــســـانـــيـــة بـ
مــن خــــارج ســوريــة إلـــى داخــلــهــا، أو تنفيذ 
النظام  مشاريع في مناطق خــارج سيطرة 
مـــن دون مـــوافـــقـــة الـــنـــظـــام، وهــــي الــطــريــقــة 
الــتــي تــــزود الــخــدمــات واملـــســـاعـــدات كاملة 
النظام.  سيطرة  عن  الخارجة  املناطق  لكل 
وعلى ذلك، فإن النظام وروسيا، باتا اليوم 
أمام خيارات متعددة لفعلها في ما يتعلق 
بمسألة إدخـــال املــســاعــدات، أولــهــا الضغط 
في مجلس األمن إلنهاء آلية »عبر الحدود«، 
مقابل وصــول جزء  بتجديدها  السماح  أو 
مــن تــلــك املــســاعــدات مــن مــنــاطــق املــعــارضــة 
إلـــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام. كــذلــك يبقى 

التصعيد خيارًا مطروحًا.

بعدما فشلت ضغوط روسيا لفتح معابر داخلية في سورية ومساعدة 
النظام اقتصاديًا، يبقى التصعيد العسكري خيارًا مطروحًا لمواصلة 
هذه الضغوط، حتى يتسنى للنظام فرض شروطه بملف المساعدات

تقرير

ورقة ضغط روسية 
لتعويم نظام األسد

الضغط يهدد التجديد 
آللية المساعدات عبر 

معبر باب الهوى

تريد موسكو إنهاء 
آلية »عبر الحدود« 

للتحكم بالمساعدات
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في أول اختبار 
عسكري إلدارة 

جو بايدن، نقلت 
روسيا قوات إلى 
القرم والحدود 

مع أوكرانيا، التي 
اتهمت موسكو 
بمواصلة »العمل 

على تدهور 
الوضع األمني 

في شرقي 
أوكرانيا، وشبه 
جزيرة القرم«، 

فيما أعلنت 
واشنطن أنها 

ستبحث الوضع 
مع الحلفاء في 
»الناتو«، متهمة 

موسكو بتقويض 
اتفاق وقف 

إطالق النار

ــار، أمــــس  ــمــ ــانــ ــيــ ــرون فـــــي مــ ــاهــ ــظــ ــتــ أحــــيــــا مــ
الخميس، ذكرى مرور شهرين على استيالء 
الجيش على السلطة، من خالل تحدي خطر 
مواجهة العنف الفتاك، والتظاهر علنًا ضد 
ديمقراطيًا،  املنتخبة  بالحكومة  اإلطــاحــة 
فــيــمــا حـــــذرت مــبــعــوثــة األمـــــم املـــتـــحـــدة إلــى 
مجلس  بورغنر  شــرانــر  كريستني  ميانمار 
 الــبــلــد يـــواجـــه خطر 

ّ
األمـــــن الــــدولــــي مـــن أن

االنجرار إلى »حرب أهلية«، ووقوع »حمام 
دم«.

ـــت 
ّ
ــر مــــــدن الـــــبـــــالد، غـــن ــبــ وفــــــي رانــــــغــــــون، أكــ

ــانــــي احــتــفــالــيــة  مــجــمــوعــة مــــن الـــشـــبـــاب أغــ
قتلوا حتى  تكريمًا ألكثر من 500 متظاهر 
اآلن. ثــم ســـاروا فــي الــشــوارع وهــم يهتفون 
بشعارات تطالب بسقوط املجلس العسكري 
ــراح الـــزعـــيـــمـــة املـــخـــلـــوعـــة أونــــغ  ــ ــــالق ســ ــ وإطـ
ســـان ســو تــشــي وعــــودة الــديــمــقــراطــيــة. كما 
ــظــمــت احــتــجــاجــات فــي مـــانـــداالي وأمــاكــن 

ُ
ن

أخرى. وأحرق ناشطون في ميانمار، أمس 
الــخــمــيــس، نــســخــًا مــن دســتــور الــبــالد الــذي 
صاغه الجيش في العام 2008. وعلى الرغم 
مـــن كـــل الــضــغــوط الـــدولـــيـــة، واصـــلـــت قـــوات 
األمـــــن حــمــلــتــهــا الــعــنــيــفــة عــلــى املــحــتــجــني. 

ووردت تقارير إعالمية عن مقتل شخصني، 
أمس الخميس، وسط مونيوا ومانداالي.

رت بـــورغـــنـــر مــجــلــس األمـــــن الـــدولـــي، 
ّ
وحـــــــذ

 مــيــانــمــار تــواجــه 
ّ
األربـــعـــاء املـــاضـــي، مـــن أن

خطرًا »غير مسبوق« باالنجرار إلى »حرب 
أهــلــيــة«، مــطــالــبــة املــجــلــس بــاســتــخــدام »كــل 
ب وقــوع »كــارثــة« و«حمام 

ّ
الــوســائــل« لتجن

البلد. وقالت »هناك خطر بأن  دم« في هــذا 
يــحــدث هـــذا األمــــر أمــــام أعــيــنــنــا، وأّي فشل 
فـــي الـــحـــؤول دون مــزيــد مـــن الــتــصــعــيــد في 
على  بكثير،  أكــثــر  الــعــالــم  ف 

ّ
سيكل الفظائع 

املـــــدى الـــطـــويـــل« مـــن اتـــخـــاذ إجــــــراء فــــوري. 
 »قـــســـوة الــعــســكــريــني شــديــدة 

ّ
وأضـــافـــت أن

حة 
ّ
املسل التنظيمات  مــن  والــعــديــد  لــلــغــايــة، 

ظهر بوضوح معارضتها« لطريقة 
ُ
اإلثنية ت

ــر  ــ تـــعـــامـــل الـــجـــيـــش مــــع املـــتـــظـــاهـــريـــن، »األمـ
الــذي يرفع إلــى مستوى غير مسبوق خطر 
انـــــدالع حـــرب أهــلــيــة«. وإذ أّكـــــدت املــبــعــوثــة 
ها ال تزال منفتحة على الحوار مع 

ّ
األممية أن

رت من 
ّ
فقد حـــذ الــحــاكــم،  العسكري  املجلس 

ه »إذا انتظرنا ريثما يصبحون مستعّدين 
ّ
أن

 الــوضــع على األرض ســيــزداد 
ّ
لــلــحــوار، فـــإن

سوءًا. حّمام الدم وشيك«.
 أعضاء 

ّ
فــإن الّرغم من هــذه املناشدة،  وعلى 

مجلس األمن منقسمون، إذ أعلنت الواليات 
جديدة  عقوبات  فــرض  وبريطانيا  املتحدة 
على ميانمار، فيما رفضت الصني وروسيا 
ــنــــدوب  ــيــــًا. ودعـــــــا املــ إدانـــــــــة االنـــــقـــــالب رســــمــ
املــتــحــدة تشانغ جــون،  األمـــم  لــدى  الصيني 
ــى انــتــقــال  ــودة إلــ ــعــ ــى »الــ خــــالل الــجــلــســة، إلــ
 
ّ
رًا مـــن أن

ّ
ديـــمـــقـــراطـــي« فـــي مــيــانــمــار، مـــحـــذ

»لن  االنقالبيني  دولية على  فــرض عقوبات 
يؤّدي سوى إلى مفاقمة الوضع«.

وكان املجلس العسكري في ميانمار قد أعلن، 

أنـــه بــصــدد تنفيذ وقـــف إطــالق  أمـــس األول، 
نـــار أحــــادي الــجــانــب ملـــدة شــهــر واحــــد، لكنه 
الــتــي تــعــطــل العمليات  اســتــثــنــى اإلجــــــراءات 
ــة واإلداريـــــــــــة لـــلـــحـــكـــومـــة، فــــي إشـــــارة  ــيـ ــنـ األمـ
واضحة إلى الحركة الجماهيرية التي نظمت 
احتجاجات يومية على مستوى البالد ضد 
فبراير/  فــي  السلطة  على  املجلس  اســتــيــالء 
شباط املاضي. وجاء اإلعالن بعد موجة من 
األعمال القتالية مع ما ال يقل عن اثنتني من 
العرقية  لأقليات  التابعة  الثورية  املنظمات 

التي تحافظ على وجود قوي في مناطقها.
وأعــلــنــت بــريــطــانــيــا، أمـــس الــخــمــيــس، فــرض 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى »مـــؤســـســـة بــــورمــــا )االســـــم 
»في  لدورها  االقتصادية«  مليانمار(  القديم 
انــتــهــاكــات خــطــيــرة لــحــقــوق اإلنـــســـان«، بعد 

أســبــوع مــن الــعــقــوبــات األمــيــركــيــة عــلــى هــذا 
الــتــكــتــل املـــرتـــبـــط بــالــجــيــش. وتــهــيــمــن هــذه 
ــة، وتــكــتــل آخــــر مــرتــبــط بــالــجــيــش  املـــؤســـسـ
يــــدعــــى »مــــجــــمــــوعــــة بـــــورمـــــا االقــــتــــصــــاديــــة 
ــلـــى الــــعــــديــــد مــن  ــة املـــــــحـــــــدودة«، عـ ــابـــضـ ــقـ الـ
القطاعات االقتصادية. وقال وزير الخارجية 
»بعد  بــيــان:  فــي  راب،  دومينيك  البريطاني 
ــر، هــبــط  ــرايـ ــبـ شـــهـــريـــن مــــن بــــدايــــة انــــقــــالب فـ
جــيــش مــيــانــمــار إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــه مع 
بينهم  أبــريــاء،  ألشــخــاص  العشوائي  القتل 
ــاف أن »اإلجــــــــراءات األخــيــرة  ــ أطـــفـــال«. وأضـ
التمويل  مصادر  أحد  تستهدف  لبريطانيا 
الــرئــيــســيــة لــلــجــيــش، وتـــفـــرض عــلــيــهــم كلفة 

إضافية النتهاكاتهم لحقوق اإلنسان«.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

تها املعارضة 
ّ
بعد الضربة القاسية التي تلق

فـــي هــونــغ كـــونـــغ، والـــتـــي تــمــثــلــت، الــثــالثــاء 
املـــاضـــي، فــي إقــــرار الــصــني إصــــالح الــنــظــام 
االنــتــخــابــي فـــي هــــذه املـــديـــنـــة، مـــا ســيــؤدي 
بشكل  برملانها  فــي  املعارضة  تهميش  إلــى 
ــدد مـــن اإلدانــــــات القضائية  ــدر عـ كـــامـــل، صـ
السابقة،  البريطانية  املستعمرة  هـــذه   فــي 
ــة، والـــســـلـــطـــة  ــهــ ــــن جــ ــد أن بـــكـــني مـ ــؤكــ ــا يــ ــ مـ
التنفيذية في املدينة، املوالية لها، من جهة 
إحكام  على  التناوب  فــي  أخـــرى، ماضيتان 
الــطــوق على املــعــارضــة ووجــوهــهــا، بــذرائــع 

عدة، وسط تنديد دولي مستمر.

مــن هونغ كونغ،  كبار  9 معارضني  وأديـــن 
الثالثاء املاضي، لدورهم في تنظيم واحدة 
مـــن أضــخــم الــتــظــاهــرات فـــي املــديــنــة خــالل 
األزمة السياسية عام 2019. ويحظى بعض 
الشخصيات التسع املدانة، باحترام واسع، 
بسبب دفاعهم عن الحريات في املستعمرة 
من  بغالبيتهم  وهــم  السابقة،  البريطانية 
عــقــود من  الــالعــنــف، وينشطون منذ  دعـــاة 
ــراع الـــعـــام املــبــاشــر  ــتـ  االقـ

ّ
ــق ــل اعــتــمــاد حـ أجـ

بشكل فعلي. 
ــامـــي والــســيــاســي  ــن أبــــــرز هـــــــؤالء، املـــحـ ــ ومـ
املعارض، مارتن لي )82 عامًا(، الذي كانت 
اخــتــارتــه بــكــني قــبــل اســتــعــادة املــســتــعــمــرة 
لصياغة   ،1997 عـــام  الــســابــقــة  البريطانية 
الـــقـــانـــون األســــاســــي الـــــذي يــعــتــبــر بــمــثــابــة 
دســـتـــور تــقــريــبــًا فـــي املــنــطــقــة الــتــي تتمتع 
بــحــكــم ذاتـــــي. ومــــن بــيــنــهــم أيـــضـــًا، الــنــائــبــة 
السابقة من املعارضة واملحامية مارغريت 
نغ، والقطب اإلعالمي جيمي الي، والنائب 
ليونغ كوونغ – هونغ، واألخيران  السابق 
موقوفان حاليًا احتياطيًا بسبب مالحقات 
الذي  القومي  األمــن  قانون  منفصلة ضمن 
فــرضــتــه بــكــني فـــي هــونــغ كــونــغ فـــي نهاية 

يونيو/حزيران املاضي. 
أمـــا اآلخــــــرون، فــهــم شــخــصــيــات بـــــارزة من 
»الجبهة املدنية لحقوق اإلنسان«، التحالف 
م أكبر التظاهرات عام 2019، حني 

ّ
الذي نظ

شــهــدت املــديــنــة أســــوأ أزمــــة ســيــاســيــة منذ 
إعــادتــهــا إلـــى الــصــني فــي 1997 مــع تعبئة 

شبه يومية. 
تجّمع  بتنظيم  تــحــديــدًا  القضية  وتتعلق 
غير مرخص له في 18 أغسطس/آب 2019، 
كــــان أحــــد أكـــبـــر الـــتـــحـــركـــات االحــتــجــاجــيــة 
خــــالل تـــظـــاهـــرات اســـتـــمـــرت ســبــعــة أشــهــر. 

حينها، أشـــار املــنــظــمــون إلــى مــشــاركــة 1.7 
ــيـــوم، وهــــو ما  مــلــيــون مــتــظــاهــر فـــي ذلــــك الـ
ــعـــة في  يــمــثــل تــقــريــبــًا شــخــصــًا مـــن كـــل أربـ
هــــونــــغ كــــونــــغ. وتــــنــــدد جـــمـــعـــيـــات الــــدفــــاع 
ــرة طــويــلــة  ــتــ ــقــــوق اإلنـــــســـــان مـــنـــذ فــ ــــن حــ عـ
بـــاســـتـــخـــدام الـــســـلـــطـــات فــــي هــــونــــغ كــونــغ 
مرخص  غير  تجّمع  »تنظيم  عــبــارة  دائــمــًا 
لــه واملــشــاركــة فــيــه«، للنيل مــن املــعــارضــني. 
ــــت مــحــكــمــة هــونــغ كــونــغ 7 مـــن هـــؤالء  ودانـ
تجمع  تنظيم  بتهمة  الثالثاء،  األشخاص، 
فــيــه، فيما اعترف  غير مــشــروع واملــشــاركــة 
االثنان اآلخران بذنبهما. ويواجه املدانون 
إلـــى خمس  جميعهم، عــقــوبــة ســجــن تــصــل 
سنوات، على أن تصدر األحكام بحقهم في 

16 إبريل/نيسان الحالي. 
ــرك املــدانــون غير املوقوفني أحـــرارًا، بعد 

ُ
وت

جـــوازات  موا 
ّ
ُيسل أن  بــشــرط  كــفــالــة،  دفعهم 

إيه  القاضية  رت 
ّ
سفرهم. وفي حكمها، حــذ

جــيــه وودكــــــوك، مـــن أنــهــا تــمــيــل إلـــى فــرض 
أقــصــى عــقــوبــة، وذلـــك بعدما كــان املحامي 
ــد بــــيــــري، الـــــــذي كـــانـــت  ــيـ ــفـ ــانـــي ديـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
ــغ لــتــوجــيــه  ــونـ ــغ كـ ــونـ اخـــتـــارتـــه حـــكـــومـــة هـ
قد  التسعة،  االتهام ضد األشخاص  الئحة 
تخلى عــن هـــذه املــهــمــة، بــعــد انــتــقــادات من 

لندن ومن منظمات قانونية بريطانية.

وتعليقًا على اإلدانــات، أكد النائب السابق 
ــان، وهــو  ــ والـــزعـــيـــم الــنــقــابــي لـــي تــشــيــوك يـ
أحد املتهمني، أن وجوه املعارضة »فخورة 
للغاية حتى لو اضطررنا إلى دخول السجن 
بسبب ذلك«، مضيفًا أنه »في هذا اليوم، فإن 

الثأر السياسي يقع على عاتقنا«.
ــنـــطـــن، الــتــنــديــد  مـــن جــهــتــهــا، تـــواصـــل واشـ
بـــاملـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة لــلــصــني ولــلــســلــطــة 
التنفيذية في هونغ كونغ. وفي هذا اإلطار، 
ــركـــي، أنــتــونــي  ــيـ ــر الــخــارجــيــة األمـ ــ ــد وزيـ أكــ
بلينكن، أول مــن أمــس األربـــعـــاء، على قــرار 
العام املاضي،  إدارة دونالد ترامب  اتخذته 
بــــأن هــونــغ كــونــغ لـــم تــعــد تــتــمــتــع بالحكم 
الــــذاتــــي، وال تـــــزال غــيــر مــســتــحــقــة ملــعــامــلــة 
خاصة مــن الــواليــات املــتــحــدة. وفــي إخطار 
أرســــــل إلـــــى الـــكـــونـــغـــرس، قـــــال بــلــيــنــكــن إن 
ــلـــت »تــفــكــيــك« الــحــكــم الـــذاتـــي  الـــصـــني واصـ
لــهــونــغ كـــونـــغ مــنــذ أن اتـــخـــذ ســلــفــه مــايــك 
بومبيو هذا القرار للمرة األولى في مايو/

»اعـــتـــمـــاد حــكــومــة  أن  أيــــار 2020. وأضـــــاف 
جمهورية الصني الشعبية وتنفيذ حكومة 
هونغ كونغ لقانون األمن الوطني، أديا إلى 
تقويض حقوق وحّريات األفــراد في هونغ 

كونغ بشدة«.
ــادات، وقـــــــرار حــجــب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــر هـــــذه االنـ وتــــؤشــ
إدارة  أن  الــخــاصــة«، مــجــددًا، على  »املعاملة 
جو بايدن لم تحد عن الخط املتشدد الذي 
اتـــخـــذه تـــرامـــب بـــشـــأن الـــصـــني، وذلـــــك بعد 
تكرار الخارجية األميركية مرة أخرى، يوم 
الثالثاء املاضي، وصف إدارة ترامب معاملة 
األخــرى  واألقليات  اإليغور  ملسلمي  الصني 
في منطقة شينجيانغ غربي الصني، بأنها 

»إبادة جماعية«.
)فرانس برس، أسوشيتد برس(
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قــتــلــوا فـــي دونــــبــــاس. وكـــــان رئـــيـــس هــيــئــة 
مارك  الجنرال  األميركية  املشتركة  األركــان 
اتــصــل هــاتــفــيــًا بنظيريه األوكـــرانـــي  مــيــلــي 
ــي، مــــن دون  ــ ــاضـ ــ والــــــروســــــي، األربـــــعـــــاء املـ
الكشف عما تمت مناقشته. وقال املتحدث 
)البنتاغون(  الدفاع األميركية  باسم وزارة 
على  األمــيــركــيــة  »اإلدارة  إن  كــيــربــي  جـــون 

»الــعــدوان  إلــى جانب كييف ضــد  واشنطن 
ــــاس والـــــقـــــرم،  ــبـ ــ ــــدونـ ــر بـ ــمـ ــتـ ــي املـــسـ ــ ــروســ ــ الــ
ــادة  ــيـ والــــتــــزامــــهــــا الــــــــذي ال يــــتــــزعــــزع بـــسـ
أوكرانيا ووحدة أراضيها«. وأعرب الوزير 
األمـــيـــركـــي، بــحــســب الــبــيــان، عـــن قــلــقــه إزاء 
وقــدم تعازيه  أوكــرانــيــا،  فــي شرقي  التوتر 
إلـــى كــولــيــبــا بــالــجــنــود األوكـــرانـــيـــني الــذيــن 

الــقــوات األوكــرانــيــة مــن تحركات  علم بقلق 
ــا«،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــع أوكـ ــ ــــدود مـ ــحــ ــ ــة عـــلـــى الــ ــ ــيـ ــ روسـ
ــهـــاك التـــفـــاق  ــتـ ــذا األمــــــر بـــأنـــه انـ ــ ــًا هـ ــفــ واصــ
ـــراءات  ــ وقــــف إطــــالق الـــنـــار. وقــــال إن »اإلجــ
ــرار تــقــوض  ــقـ ــتـ الــــروســــيــــة املــــزعــــزعــــة لـــالسـ
الــذي تحقق مــن خالل  خفض حــدة التوتر 
اتفاق بوساطة منظمة األمن والتعاون في 

أوروبــــا فــي يــولــيــو/تــمــوز الــعــام املــاضــي«. 
وأوضــــــــح أن واشـــنـــطـــن »تـــبـــحـــث الـــوضـــع 
ــمـــال األطــلــســي  مــــع الـــحـــلـــفـــاء فــــي حـــلـــف شـ
)الــنــاتــو( وســـوف تــطــالــب روســيــا بتفسير 
الــتــطــورات«. وتــوقــع كيربي أن يكون   لهذه 
مــيــلــي نــقــل، خــــالل االتـــصـــالـــني الــهــاتــفــيــني، 
 قـــــــلـــــــق بــــــــــــــــالده مــــــــــن تـــــــصـــــــاعـــــــد الــــــتــــــوتــــــر 

ــانـــت  ــار. وكـ ــ ــنـ ــ ــــروق لــــوقــــف إطـــــــالق الـ ــخــ ــ والــ
أعلنت  أوروبــا  األمــن والتعاون في  منظمة 
تــســجــيــل مــئــات االنــتــهــاكــات لــوقــف إطـــالق 
املــاضــيــة، بينها  الــنــار خــالل األيـــام القليلة 

493 في 26 مارس وحده.
وأكد الكرملني، أمس الخميس، تحريك قطع 
حربية إلى القرم والحدود مع أوكرانيا. وقال 
املــتــحــدث بــاســمــه ديــمــتــري بــيــســكــوف، ردًا 
وتحركات  تنقالت  بشأن  تصريحات  على 
الجيش الــروســي وإرســـال عــدد من األفــواج 
والــحــدود مع  القرم  إلــى  العسكرية  والقطع 
أوكرانيا، إن »روسيا تنقل قواتها املسلحة 
داخــــل وضــمــن أراضــيــهــا بــحــريــة، وال شــأن 
ألحـــد بــالــتــدخــل بــهــذه األمــــور والــقــضــايــا«. 
وأضاف: »ال ينبغي أن يزعج ذلك أحدًا، وال 
يــشــكــل أي خــطــر عــلــى أحــــد. روســـيـــا تتخذ 
اإلجــــــراءات الـــالزمـــة لــضــمــان أمـــن حــدودهــا 
كيفما تــرى ذلــك مــنــاســبــًا«. وقـــال، ردًا على 
ضمان  تقديم  بإمكانه  كــان  إذا  عما  ســـؤال 
ــأن الـــجـــيـــش الــــروســــي عـــلـــى الــــحــــدود مــع  ــ بـ
في  األهلية  الحرب  في  لن يشارك  أوكرانيا 
ــا بالنسبة ملــشــاركــة الــقــوات  هـــذا الــبــلــد: »أمـ
الــروســيــة فـــي الـــنـــزاع املــســلــح عــلــى أراضـــي 
فيه  الروسية  القوات  تشارك  فلم  أوكرانيا، 
قط، ولن تشارك. هذا نزاع أوكراني داخلي 

حصريًا«.
وكــان بيسكوف قد شن هجومًا، أمس األول، 
عــلــى كــيــيــف، مــعــتــبــرًا أن أوكـــرانـــيـــا فـــي عهد 
الــرئــيــس فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي لـــم تــحــرز 
تــنــفــيــذ اإلجـــــــراءات ذات الصلة  فـــي  تــقــدم  أي 
بــاتــفــاقــيــة مينسك بــشــأن تــســويــة األزمــــة في 
جــنــوب شـــرق الـــبـــالد. وحــــذر، فــي مــقــابــلــة مع 
الروسية،  فاكتي«  إي  »أرغومينتي  صحيفة 
من مخاطر تصاعد التوتر على خط التماس 
فـــي دونــــبــــاس. وقـــــال: »خــــالل األشـــهـــر الــســتــة 
ــرارًا أن كييف  ــكــ ــرارًا وتــ ــ املـــاضـــيـــة، ســمــعــنــا مــ
هذه  أن  وتــرى  ميتة،  مينسك  اتفاقية  تعتبر 
االتفاقية غير قابلة للتنفيذ، وأن هناك حاجة 
إلــى وثــائــق جــديــدة، ومــا إلــى ذلـــك. ربــمــا هذا 
هو أخطر شيء«. وشدد على أنه »ليس هناك 
أي قاعدة أخرى غير اتفاقيات مينسك يمكن 
بـــنـــاء الــجــهــود الـــدولـــيـــة عــلــى أســاســهــا لحل 
أمله أال تتطور  مشكلة دونباس«، معبرًا عن 

التوترات القائمة هناك إلى عمليات قتالية.
وأوضحت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
األميركية، من جهتها، أن نقل روسيا لقوات 
إلــــى الـــحـــدود يــمــثــل تــحــديــًا جـــديـــدًا إلدارة 
بـــايـــدن، وقـــد يــــؤدي إلـــى تــفــجــر اشــتــبــاكــات 
ــة.  ــيــ ــرانــ ــوات األوكــ ــ ــقـ بــــني االنـــفـــصـــالـــيـــني والـــ
وأوضـــحـــت أن كــيــيــف وضــعــت قــواتــهــا في 
ــــت وحـــــدات  ــلـ ــ حــــالــــة تــــأهــــب قــــصــــوى، وأرسـ
القرم.  الشرقية ومع  إلى حدودها  عسكرية 
أنه  الصحيفة،  بحسب  محللون،  وأوضـــح 
وفي حني أن روسيا لم تستدِع قوات كافية 
لـــغـــزو صـــريـــح لـــشـــرق أوكـــرانـــيـــا، فــإنــهــا قد 
تسعى إلــى إشعال معركة من أجــل اختبار 
عمق دعم بايدن ألوكرانيا. وقال ميخائيل 
ــانـــوف، الــخــبــيــر الــعــســكــري فـــي مــركــز  ــارابـ بـ
والتكنولوجيات  االســتــراتــيــجــيــات  تحليل 
املستقل الذي يتخذ من موسكو مقرًا له، إن 
نشر القوات يشبه ذلك الذي جرى بعد ضم 
روسيا للقرم في 2014. وأوضح »في الوقت 
الــحــالــي هــنــاك عــدة كتائب مــن املجموعات 
التكتيكية من مناطق عسكرية أخرى، وهو 
أمــــر شــبــيــه )بــالــتــعــزيــزات الــعــســكــريــة على 
الحدود( في 2014 و2015«. وقــال مايسون 
كالرك، املحلل في مؤسسة دراســات الحرب 
ــن، إن روســــيــــا مــــهــــدت لــنــشــر  ــطــ ــنــ فــــي واشــ
قواتها عبر حملة تضليل بدأتها في مارس 
املاضي، عبر اتهامها ألوكرانيا بالتحضير 
ملهاجمة املناطق التي يسيطر االنفصاليون 

عليها في الربيع.
)العربي الجديد، رويترز، أسوشييتد برس(

متابعةمتابعة

بلينكن: الصين واصلت 
»تفكيك« الحكم الذاتي 

لهونغ كونغ

موسكو تختبر إدارة بايدن

عسكريين  مسؤولين  عن  الماضي،  األربعاء  »بوليتيكو«،  مجلة  نقلت 
على  أخــيــرًا  وافــقــت  بــايــدن  جــو  األميركي  الرئيس  إدارة  إن  قولهم 
تضم  ألوكرانيا،  إضافية  دوالر  مليون   125 بقيمة  عسكرية  مساعدات 
زورقي دورية بحرية ورادارا لكشف مصادر القصف المدفعي. وكانت 
واشنطن تعهدت بمساعدات عسكرية لكييف بأكثر من ملياري دوالر 
منذ 2014، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات. وكانت إدارة الرئيس 

السابق دونالد ترامب أقرت مساعدات عسكرية ألوكرانيا.

مساعدات عسكرية إضافية

الحدث

يبدو أن روسيا، عبر تحريك قوات 
إلــى الــحــدود مــع أوكــرانــيــا، تحاول 
اخــتــبــار مــــدى عــمــق دعــــم الــرئــيــس 
األميركي جو بايدن لكييف. وفي حني أكد 
الــخــارديــة األمــيــركــي أنتوني بلينكن  وزيـــر 
وقــوف  كوليبا  دميترو  األوكــرانــي  لنظيره 
واشنطن إلــى جــانــب كييف ضــد »الــعــدوان 
ــــاس والـــــقـــــرم،  ــبـ ــ ــــدونـ الــــــروســــــي املـــســـتـــمـــر بـ
والتزامها الذي ال يتزعزع بسيادة أوكرانيا 
ووحــدة أراضيها«، حاولت موسكو الدفاع 
عن نفسها، معتبرة أن تحريك قوات ضمن 
»كما  أمن حدودها  يأتي لضمان  أراضيها 

ترى ذلك مناسبًا«.
وكـــــــــان الــــقــــائــــد الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات املـــســـلـــحـــة 
ــلــــن،  ــتــــشــــاك أعــ األوكــــــرانــــــيــــــة رســـــــــالن خــــومــ
أن روسيا تعزز وجودها  الثالثاء املاضي، 
تهديد  فــي  الــحــدود،  مــن  بالقرب  العسكري 
ألمن بالده، متهمًا موسكو باتباع »سياسة 
عدوانية« تجاه كييف. وقال خومتشاك، في 
االنفصاليني  إن  الــبــرملــان،  أمــام  تصريحات 
ممنهج  بشكل  ينتهكون  ملــوســكــو  املــوالــني 
وقـــف إطــــالق الــنــار الــــذي أبــــرم فــي يــولــيــو/ 
تموز 2020. وكانت أوكرانيا قد أعلنت، في 
26 مارس/آذار املاضي، مقتل 4 من جنودها 
بقذائف أطلقتها قوات روسية، فيما تنفي 
ــبـــاس  ــوات لـــهـــا فــــي دونـ ــود قــــ مـــوســـكـــو وجــــ

شرقي البالد.
ــال هـــاتـــفـــي مــع  وبـــحـــث بــلــيــنــكــن، فــــي اتــــصــ
ــــي، ســـبـــل تــعــزيــز  ــــاضـ كـــولـــيـــبـــا األربـــــعـــــاء املـ
الـــتـــعـــاون األمـــنـــي بـــني بــلــديــهــمــا، والـــوضـــع 
األمني في دونباس شرق أوكرانيا، والقرم، 
التي ضمتها روسيا إليها في العام 2014. 
وكــتــب كــولــيــبــا، فــي تــغــريــدة، »لــقــد أجــريــت 
بلينكن،  مــع  ومــركــزة  بــنــاءة  مكاملة هاتفية 
حــيــث تــواصــل روســيــا الــعــمــل عــلــى تــدهــور 
الوضع األمني   في شرقي أوكرانيا، وشبه 
الــقــرم«. وأوضــح أنهما بحثا أيضًا  جزيرة 

سبل تعزيز التعاون األمني بني بلديهما.
وأعــلــنــت وزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة، في 
ــد لـــكـــولـــيـــبـــا وقــــوف  ــ بــــيــــان، أن بــلــيــنــكــن أكــ

الدولية  الضغوط  موسكو  تــصــّد  فيما 
املـــتـــواصـــلـــة عــلــيــهــا، فــــي قــضــيــة ســجــن 
ـــرز لــلــكــرمــلــني،  ــ ــي األبــ ــروســ ــارض الــ ــعــ املــ
ألكسي نافالني، ومنها الداعية إلى عدم 
التعرض له جسديًا، مع إبداء القلق على 
سالمته، أقدم األخير على اإلضراب عن 
الــطــعــام، أول مــن أمــس األربــعــاء، بعدما 
اشتكى مرارًا من فقدان الرعاية الصحية 
»املستعمرة  أو   ،»2 كيه  »آي  سجن  فــي 
ــم 2«، الــــواقــــع فــــي إحــــدى  ــ الــعــقــابــيــة رقـ
ضــواحــي مــديــنــة بـــوكـــروف، فــي منطقة 
بـــعـــد 200 كــيــلــومــتــر  ــيـــر، عـــلـــى  ــمـ فـــالديـ
شـــرق مــوســكــو، وحــيــث يقبع املــعــارض 
ُحــكــم عــلــيــه بالسجن  الـــروســـي مــنــذ أن 
عامني ونصف العام في فبراير/شباط 
ــان نـــافـــالـــنـــي قــــد كـــتـــب فــي  ــ ـــي. وكــ ــاضـ املــ
ــروف ســجــنــه الــصــعــبــة،  ــ الـــســـابـــق عـــن ظـ
ــربــــون مـــنـــه خــــــالل األيــــــام  ــقــ ــــدث مــ ــحـ ــ وتـ
املاضية عن تعرض حياته للخطر، لكن 
إدارة السجون الروسية دافعت أول من 
لــه، رافضة شكواه  أمــس، عن معاملتها 
التي  الــصــحــيــة  الــرعــايــة  بــأنــه ال يتلقى 
يحتاجها في وأنه تعرض للحرمان من 

النوم. 
في  لــلــســجــون  املــحــلــيــة  اإلدارة  وقـــالـــت 
مــنــطــقــة فــالديــمــيــر، لــوكــالــة »رويــــتــــرز«، 
لها  الــتــي يخضع  الحبس  إجــــراءات  إن 
نفسها  وهــي  تمامًا،  »قانونية  نافالني 
ــاء«،  ــنـ ــجـ ــــن الـــسـ ــره مـ ــيــ ــلـــى غــ املـــطـــبـــقـــة عـ
يحترمون  السجن  »ضــبــاط  أن  مضيفة 
 جــمــيــع الــســجــنــاء فــي الــنــوم 

ّ
تــمــامــًا حـــق

ثــمــانــي ســـاعـــات مــتــصــلــة«. وتــابــعــت أن 
»الحّراس مطلوب منهم القيام بدوريات 
الليل«، مشددة  أثناء  ومراقبة السجناء 
على أن »هذه اإلجراءات ال تتعارض مع 
راحة السجناء«. كما أكدت أن »نافالني 
الالزمة  الصحية  الرعاية  على  يحصل 

لحالته الراهنة«.
ويــــعــــد نـــافـــالـــنـــي، أحـــــد أبـــــــرز مــنــتــقــدي 
الرئيس الروسي فالديمير بوتني، وهو 

كان تعرض للتسمم في شهر أغسطس/
آب املـــاضـــي، فـــي ســيــبــيــريــا، ونـــقـــل إلــى 
ــدول  ــ ــلـــعـــالج، حـــيـــث اتـــهـــمـــت الـ ــا لـ ــيـ ــانـ أملـ
الــغــربــيــة الــســلــطــات الــروســيــة بمحاولة 
قتله. لكن نافالني عاد في يناير/كانون 
ــي إلـــــى مـــوســـكـــو، حــيــث  ــاضــ الـــثـــانـــي املــ

اعتقل ثم سجن.
وأعلن املعارض الروسي األبرز، إضرابًا 
عن الطعام، إلجبار السجن على تقديم 
يقول  مما  له،  املناسبة  الطبية  الرعاية 
إنه ألم حاد في الظهر والرجلني، وذلك 
بعد كشفه األسبوع املاضي أنه يعاني 
مـــن عــصــب مــنــضــغــط، يــتــســبــب بــتــخــدر 
ســـاقـــه الــيــمــنــى. وأول مـــن أمـــــس، كــتــب 
ــتـــغـــرام«،  نـــافـــالـــنـــي عـــلـــى تــطــبــيــق »إنـــسـ
السابق  فــي  الـــذي تسبب  الظهر  ألــم  أن 
بـــــــــدأ اآلن  ــــي،  ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ ــه  ــ ــاقــ ــ ــدر ســ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ بـ
 يتسبب بــفــقــدانــه اإلحــســاس أيــضــًا في

ــفــــت إلـــــــى أن  ــا لــ ــمــ ــرى. كــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــه الـ ــ ــاقـ ــ   سـ
حّراس السجن يوقظونه كل ساعة أثناء 
مناشداته  يتجاهل  السجن  وأن  الليل، 
ــة  ــايــ ــرعــ ــى الــ ــلــ ــلــــحــــصــــول عــ املـــــتـــــكـــــررة لــ
اليد  كتبه بخط  وفــي خطاب  الصحية. 
إلى مديرية السجن ونشره فريقه على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، اشتكى 
الـــســـجـــن  ــي  ــؤولــ ــســ مـــــن أن مــ نــــافــــالــــنــــي 
لجلب طبيب  اليومي  طلبه  يتجاهلون 
مــن اخــتــيــاره لــفــحــصــه وتــقــديــم الــعــالج 

املناسب. 
ــه، أوضـــــــح الـــطـــبـــيـــب ألــكــســي  ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ
نافالني  محامي  أن  للوكالة،  بارينوف 
طــلــبــوا مــنــه عـــالجـــه، وطــلــبــوا مـــن إدارة 
السجن إما السماح له بزيارته، أو نقل 
أنهم  مضيفًا  مستشفى،  إلـــى  نــافــالــنــي 
ــرارًا« مــن إدارة الــســجــون.  ــ »يــنــتــظــرون قـ
كــمــا نــشــر أطـــبـــاء يــــوم األحـــــد املـــاضـــي، 
خطابًا مفتوحًا يطالبون فيه بحصول 
املعارض السياسي البالغ من العمر 44 

عامًا على رعاية صحية الئقة.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

نافالني يواصل االحتجاج على سجنه: 

إضراب عن الطعام

اتهمت كييف 
موسكو باتباع »سياسة 

عدوانية« حيالها

الكرملين: نتخذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان 

أمن الحدود

على الرغم من التحذيرات 
األممية من إمكانية انجرار 
ميانمار إلى »حرب أهلية«، 

وتصاعد العقوبات، 
واصلت القوات األمنية 

في البالد قتل المحتجين

تواصل الصين تفكيك 
الحكم الذاتي لهونغ 

كونغ، ومالحقة 
المعارضة، مع إصدار 

السلطات القضائية في 
المدينة إدانات جديدة 

بحق المعارضين

رصد روسيا تحرك قوات إلى الحدود األوكرانية... 
وبلينكن يؤكد لكييف دعم واشنطن لوحدة أراضيها

  شرق
      غرب

إيران تتراجع خطوة 
إضافية عن التزاماتها 

النووية
ــران عــلــى خـــطـــوة جــديــدة  ــ أقـــدمـــت إيــ
في تراجعها عن تعهداتها في إطار 
ــك بتخصيب  الـــنـــووي، وذلــ االتـــفـــاق 
اليورانيوم من خالل مجموعة رابعة 
مــن أجــهــزة الــطــرد املــركــزي املتطورة 
ــالـــت الــوكــالــة  فـــي مــنــشــأة نــطــنــز. وقـ
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة، فــي تقرير 
لـــهـــا أول مــــن أمـــــس األربـــــعـــــاء، إنــهــا 
 
ّ
ــدأت ضــخ ــ ــران »بــ ــ تــحــقــقــت مـــن أن إيــ

سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي 
174 جهاز  مــن  رابــعــة  فــي مجموعة 
طرد مركزيًا آي آر 2 أم«، مضيفة أن 

العملية جرت في نطنز.
)رويترز(

بريطانيا: استقالة 
مستشار لجونسون من 

أصول أفريقية

ــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــومــ ــكــ ــحــ ــت الــ ــنــ ــلــ أعــ
أمــــس الــخــمــيــس، اســتــقــالــة صمويل 
ــوزراء  الــ كــاســومــو، مستشار رئــيــس 
بـــــــوريـــــــس جـــــونـــــســـــون مـــــــن أصـــــــول 
أفريقية، من منصبه، غداة نشر تقرير 
واإلثنية  العرقية  التباينات  للجنة 
أثــار استياءه، العتباره أن ال وجود 
لــعــنــصــريــة هــيــكــلــيــة فـــي بــريــطــانــيــا. 
وقـــــال مــتــحــدث بـــاســـم الــحــكــومــة إن 
ــغــــادر مــنــصــبــه فــي  كــــاســــومــــو »ســــيــ
مــايــو/ أيـــار املــقــبــل«، مــؤكــدًا أنــه »من 
الخطأ الــربــط بــني االســتــقــالــة ونشر 
احتجاجات  إثــر  أعــد  الـــذي  التقرير« 

»حياة السود مهّمة«. 
)فرانس برس(

مجلس األمن يدعو 
الصومال لإلسراع في 

االنتخابات
دعــــــا مـــجـــلـــس األمـــــــن الــــــدولــــــي، أول 
مـــن أمــــس األربــــعــــاء، الـــصـــومـــال إلــى 
ــــروج مــــن »الــــطــــريــــق املــــســــدود«  ــخـ ــ الـ
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــبــــط بـــالـــعـــمـــلـــيـــة االنـ ــرتــ املــ
تشمل  »انتخابات  بـ املطالبة  مجددًا 
ــــي أقـــــــــرب وقـــــــــــت«. وفــــي  الـــجـــمـــيـــع فــ
وأقــر  املــتــحــدة  اململكة  بــيــان صاغته 
ــادة  ــقــ ــاع، دعـــــا املـــجـــلـــس »الــ ــمــ ــاإلجــ بــ
الــصــومــالــيــني لــالجــتــمــاع فـــي أقـــرب 
املــســائــل العالقة« حول   

ّ
لــحــل فــرصــة 

ــــددًا عــلــى  ــــشـ ــابــــي، مـ ــتــــخــ ــار االنــ ــ ــــسـ املـ
 الــصــومــالــيــني 

ّ
أن »مــــن مــصــلــحــة كــــل

ــــرص عـــلـــى إجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات  ــحـ ــ الـ
تشمل الجميع«.

)فرانس برس(

الدبلوماسية الروسية 
مستاءة من »القيود 

الصارمة« في بيونغ يانغ
وصفت السفارة الروسية في كوريا 
األوضاع  الخميس،  أمس  الشمالية، 
ــانـــغ بــأنــهــا  املــعــيــشــيــة فــــي بـــيـــونـــغ يـ
ــة،  صعبة مــع نــقــص حـــاد فــي األدويــ
بــعــد فــــرض قـــيـــود »غـــيـــر مــســبــوقــة« 
ــــي إطـــــــار احـــــتـــــواء كــــــورونــــــا. وفـــي  فـ
تــعــلــيــق عــلــى »فـــيـــســـبـــوك«، تــحــّدثــت 
الــســفــارة عــن مــوجــة جــديــدة ملــغــادرة 
ــانــــب هـــــذا الــبــلــد،  دبـــلـــومـــاســـيـــني أجــ
تحّمل  يمكنه  أحـــد  »ال  أنـــه  مــعــتــبــرة 
ــة غـــيـــر املـــســـبـــوقـــة لــلــقــيــود  الــــصــــرامــ
واستحالة معالجة مشاكل صحية«.
)فرانس برس(

»طالبان« تسقط مروحية 
للجيش في هلمند

قتل ثالثة رجــال أمن أفغان، أول من 
أمــس األربــعــاء، إثــر تحطم مروحية 
كانت تقلهم في جنوب أفغانستان، 
ــان«  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ فــــيــــمــــا أعــــلــــنــــت حـــــركـــــة »طـ
ــاط الــطــائــرة  ــقـ ــن إسـ مــســؤولــيــتــهــا عـ
الـــدفـــاع  وزارة  وذكــــــرت  الــعــســكــريــة. 
الحادث وقع في والية   

ّ
أن األفغانية 

هــلــمــنــد، جــنــوب الـــبـــالد، مــضــيــفــة أن 
الحادث تسبب بإصابة 4 رجال أمن 
آخـــريـــن، فــيــمــا أعــلــن املــتــحــدث باسم 
»طالبان« قــارئ يوسف أحــمــدي، أن 
»مــجــاهــديــنــا أســقــطــوا املــروحــيــة في 
لــدى قيامها بقصف«  منطقة واشــر 

مواقعهم. 
)فرانس برس(

Friday 2 April 2021 Friday 2 April 2021
الجمعة 2 أبريل/ نيسان 2021 م  20  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2405  السنة السابعة الجمعة 2 أبريل/ نيسان 2021 م  20  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2405  السنة السابعة

)Getty( أكد الكرملين تحريك قطع حربية إلى القرم والحدود األوكرانية

)Getty( أكدت المعارضة مواصلة التظاهر

)Getty( أحرق محتجون نسخًا من دستور البالد

)Getty/يقع سجن »المستعمرة رقم 2« في مدينة بوكروف )ميحائيل متزل
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تعويم جديد للجنيه المصري؟
القاهرة ـ العربي الجديد

ثارت مخاوف في األوساط االقتصادية من تعويم 
الجنيه املصري مجّددا، وسط تراجع عوائد النقد 
األجنبي بسبب تفشي فيروس كورونا وتداعياته 
القطاعات اإلنتاجية والخدمية، باإلضافة إلى  على مختلف 

ارتفاع العائد على سندات الخزانة األميركية.
ومصر، التي حررت عملتها كليًا في نوفمبر/تشرين الثاني 
الــقــادمــة من  الــتــدفــقــات األجــنــبــيــة  2016، تعتمد كــثــيــرًا عــلــى 
استثمارات األجانب في أدوات الدين الصادرة عنها كمصدر 
للنقد األجــنــبــي، أو مــا تــعــرف بــاألمــوال الــســاخــنــة. وارتفعت 
هـــذه الــتــخــوفــات، مــع تــراجــع عــوائــد الــنــقــد األجــنــبــي األخـــرى 
ملصر، وأبرزها إيرادات السياحة والصادرات، بسبب الظروف 
الــصــحــيــة الــعــاملــيــة. وكــــان كــبــيــر اقــتــصــاديــي مــعــهــد التمويل 
الـــدولـــي، روبـــن بــروكــس، قــد غـــرد مــؤخــرا قــائــا إن مــصــر قد 
تضطر إلى خفض قيمة الجنيه مجددا، وبنى توقعاته على 
أن ارتفاع سعر الفائدة األميركية سيجذب أموال املستثمرين 
الناشئة ومــن بينها مــصــر، ويتزامن  األجــانــب مــن األســــواق 

استثمارات  املــدفــوعــات.  وسجلت  تفاقم عجز  اســتــمــرار  مــع 
األجانب في أدوات الدين املصرية ارتفاعًا قيمته 28.5 مليار 
تصريحات  بحسب  املـــاضـــي،  فــبــرايــر/شــبــاط  بــنــهــايــة  دوالر 
ملحمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الديون في وزارة املالية. 
كــانــت اســتــثــمــارات األجــانــب قــد بلغت 23 مليار دوالر حتى 
ديسمبر/كانون األول 2020، بينما سجلت 17.6 مليار دوالر 
ــد مــن الــتــعــويــم. وخــال  فــي نوفمبر 2017، أي بــعــد عـــام واحـ
ــداد الـــتـــزامـــات خــارجــيــة بقيمة  2021، يــتــعــّن عــلــى مــصــر ســ
125.3 مليار  الخارجي  الدين  فيما سجل  21.4 مليار دوالر، 
املتغيرات،  هــذه  وأمـــام   .2020 سبتمبر/أيلول  بنهاية  دوالر 
ستكون مصر أمام أزمة تذبذب في وفرة النقد األجنبي داخل 
ــواق املحلية حــســب محللن، فــي حـــال اســتــمــرار تــراجــع  األســ
مداخيل الدوالر، على وجه الخصوص، من عائدات السياحة 

والصادرات، وتراجع جاذبية أدوات الدين املحلية.
للجنيه، بسبب  مــن تعويم جديد  املصرين  مــخــاوف  وتــزيــد 
إذ  الصعبة،  املعيشية  أوضــاعــهــم  على  املتوقعة  انعكاساته 

سيتسبب ذلك في ارتفاع أسعار مختلف السلع الضرورية.
وعمد وزير املالية محمد معيط، إلى إخفاء االعتمادات املالية 

الــجــديــدة 2022/2021،  املــوازنــة  فــي  الــدعــم  لبنود  املخصصة 
والـــتـــي مـــن املـــرجـــح أن تــشــهــد خــفــضــًا كــبــيــرًا فـــي دعــــم املــــواد 
البترولية، البالغة نحو 28.193 مليار جنيه في موازنة العام 
املالي 2020-2021. وتستهدف املوازنة الجديدة نمو اإليرادات 
الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة بـــمـــعـــدالت أعـــلـــى وأســــــرع مـــن مـــعـــدل الــنــمــو 
جملة  بــن  الفجوة  خفض  الستمرار  للمصروفات،  السنوي 
املصروفات وإيــرادات املوازنة، من خال تحصيل نسبة أكبر 
السيادية، بغرض  الجهات غير  الضريبية من  اإليـــرادات  من 
زيادة حصيلة اإليرادات إلى نحو 1.3 تريليون جنيه، مقارنة 
بإيرادات متوقعة تبلغ 1.117 تريليون جنيه في العام املالي 
الجاري، بمعدل نمو قــدره 16.4%. وكشف مصدر مطلع في 
لجنة الخطة واملــوازنــة بمجلس الــنــواب املــصــري )الــبــرملــان(، 
 مشروع املوازنة 

ّ
»العربي الجديد« أن في تصريحات سابقة لـ

الكهرباء، بنسبة  زيــادة في أسعار  للدولة يتضمن  الجديدة 
يوليو/ أول  فاتورة  من  اعتبارًا  و%26.3،   %8.4 بن  تتراوح 

تموز املقبل، وذلك للمرة الثامنة على التوالي منذ رفع أسعار 
الكهرباء للمرة األولــى، تزامنًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح 

السيسي الحكم في عام 2014.

عدنان عبد الرزاق

ــنـــاول الــبــروتــيــنــات  اســتــغــنــى مــعــظــم الـــســـوريـــن عـــن تـ
الــحــيــوانــيــة، بــعــد أن وصـــل ســعــر كيلو لــحــم الــخــروف، 
بــحــســب مـــصـــادر مـــن دمـــشـــق، إلـــى عــتــبــة 30 ألـــف لــيــرة 
سورية وزيادة سعر كيلو شرحات الدجاج عن 9 آالف 
ليرة سورية.  ويأتي ذلك في حن لم يزل معدل الرواتب، 
عند حدود 60 ألف ليرة سورية )الدوالر = 3800 ليرة(، 
مع إرجــاء زيــادة األجــور، حسب تصريحات وزيــر املال 

بحكومة النظام السوري، كنان ياغي، أول من أمس.
وقال االقتصادي السوري، محمود حسن، إن أولويات 

السورين تبّدلت خال سنوات الحرب، وخرجت اللحوم، 
لـــأســـف، مـــن ســلــتــهــم الــغــذائــيــة، إذ يــلــتــهــم ســعــر كيلو 
املكثفات  الشهري، وبــاتــت  األجــر  مــن  اللحم نحو %50 
هذا  أن  واعتبر  الــســوريــن«..  معظم  بــديــل  البروتينية، 
قصاص من النظام للشعب، ومجازفة ألي سوري يتجرأ 
على شراء اللحوم. ويشير االقتصادي السوري، خال 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن أســعــار اللحوم  تصريحه لـــ
تراجع سعر  واملنتجات، بسبب  السلع  كباقي  ارتفعت 
صرف الليرة، إضافة إلى زيــادة تكاليف تربية األغنام 
والــعــجــول، بعد ارتــفــاع أســعــار العلف وتــراجــع الــثــروة 
الحيوانية بالحرب، ليأتي التصدير ولهاث النظام وراء 

الدوالر، عاما متمما ألزمة غاء أسعار اللحوم. وحسب 
مصادر من دمشق، يوجد بالعاصمة نحو 1500 محل 
العدد في تناقض بعد اإلغاقات  ــص، لكن 

ّ
لحوم مــرخ

جراء الخسائر وتراجع الشراء. وكان النظام قد اعترف 
بعزوف املواطنن عن شراء اللحوم وتراجع االستهاك، 
حيث قال مدير املسالخ في »السورية للتجارة«، مجدي 
عمليات  شهدت  السورية«:  »الوطن  لصحيفة  البشير، 
اســتــهــاك الــلــحــوم تــراجــعــًا كبيرًا خــال ســنــوات األزمــة 
من 9 كيلو غرام للفرد سنويًا إلى 2 كيلو غرام سنويًا« 
مبينًا أن األسعار شهدت ارتفاعًا كبيرًا خال السنوات 
املاضية فقد ارتفعت 20 ضعفًا عما كانت عليه في عام 

2010.  ويــقــول إعــامــي ســــوري مــن الــعــاصــمــة دمــشــق، 
فضل عدم ذكر اسمه: لم يعد تناول اللحوم، حتى ضمن 
الحيواني  البروتن  بــات  اليومية،  السورين  أحــاديــث 
رفاهية ويقتصر تناوله على الطبقة الغنية، فأكثر من 
90% من املواطنن، مشغولون بتأمن الخبز ووسائل 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن  الــتــدفــئــة. ويــضــيــف اإلعـــامـــي لـــ
أسعار اللحوم تضاعفت خــال عــام، منذ تهاوي سعر 
الــعــام املــاضــي، كما زادت أسعار  الــلــيــرة الكبير  صــرف 
الغنم الحي، ففي حن لم يزد سعر كيلو لحم الخروف 
الحي )قبل الذبح(، عن 6 آالف ليرة منتصف عام 2020، 

يباع حاليا بنحو 10.5 آالف ليرة.

الغالء يهوي باستهالك السوري للحوم إلى 2 كيلوغرام سنويًا

العمل 
من المنزل 

يحبط نشاط 
اللصوص

ذكــــــــر اتــــــحــــــاد شــــركــــات 
التأمن في أملانيا، أمس، 
السطو  وقـــائـــع  عـــدد  أن 
ــا انـــخـــفـــض  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ فــــــي أملـ
ــتــــوى  إلــــــــــى أدنـــــــــــــى مــــســ
ــام  ــعــ ــلــــى اإلطــــــــــــاق، الــ عــ
املــــــاضــــــي، عــــنــــدمــــا كــــان 
الــكــثــيــرون يــعــمــلــون من 
االتحاد  وقــال  منازلهم. 
الـــتـــأمـــن  مـــطـــالـــبـــات  إن 
عـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــســـطـــو 
فــــي أملـــانـــيـــا انــخــفــضــت 
فـــي 2020،  ألــفــا  إلـــى 85 
مـــتـــراجـــعـــة عـــشـــرة آالف 
السابق، وهو  العام  عن 
بدء  منذ  أدنــى مستوى 
 .1998 ــي  ــ فـ الـــتـــســـجـــيـــل 
وقــال جــورج اسموسن، 
رئـــــــــــــيـــــــــــــس االتـــــــــــــحـــــــــــــاد 
ــــاالت  ــــي حـ ــــع فـ ــــراجـ ــتـ ــ »الـ
الــســطــو يـــرجـــع أســاســا 
إلى قضاء الناس أوقات 
ــا  ــهــ ــازلــ ــنــ أطــــــــــــول فـــــــي مــ
فيروس  جائحة  بسبب 
كـــــــــــورونـــــــــــا«. وأضــــــــــاف 
الــــلــــصــــوص  ــد  ــ ــجـ ــ يـ »ال 
ــر  ــيــ ــثــ ــكــ ـــة فـــــــــي الــ ــــــرصـــــ فــ
ــان لــتــحــقــيــق  ــ ــيـ ــ ــن األحـ مــ
ــم«. ونـــتـــيـــجـــة  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــايـ ــ غـ
لـــذلـــك، قــــال االتــــحــــاد إن 
قــــيــــمــــة الــــتــــعــــويــــضــــات 
عــن الــســرقــات تــراجــعــت 
إلــــى 230 مــلــيــون يـــورو 
دوالر(  مليون   269.68(
مــلــيــون  بــانــخــفــاض 70 
يورو عن العام السابق.

عراقيون يغلقون 3 مؤسسات نفطية
ثالث  الخميس،  أمس  عراقيون،  محتجون  أغلق 
)جنوب(،  قار  ذي  محافظة  في  نفطية  مؤسسات 
الموازنة  في  فقرات  تضمين  عدم  على  اعتراضًا 
وصّوت  وظائف.  على  الحصول  لهم  تتيح  االتحادية 
األربعاء/الخميس،  ليلة  البرلمان، في ساعة متأخرة من 
بإجمالي  العامة،  السنوية  الموازنة  على  بالموافقة 
دوالر(.  مليار   88 )نحو  دينار  تريليون   129 بلغ  نفقات 
السنة  من  أشهر   3 انقضاء  بعد  الموازنة  إقرار  ويأتي 
بأثر رجعي. ونقلت  الجارية، وسيجري تطبيقها  المالية 
ممن  »محتجين  أن  عيان  شهود  عن  »األناضول« 
النفط  مجال  في  متخصصة  شهادات  يحملون 
 أغلقوا، الخميس، مداخل شركة نفط ذي قار ومصفاة 

في  النفطية،  المنتجات  توزيع  وشركة  فيها،  النفط 
خطوة تصعيدية«.

البنك الدولي يدعم القطاع الخاص في فلسطين
أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 9 ماليين دوالر 
إضافية لمشروع دعم القطاع الخاص في فلسطين. 
الفلسطينية  األنباء  وكالة  نشرته  بيان  في  البنك،  وقال 
مشروع  نطاق  توسيع  ستدعم  المنحة  إن  أمس، 
»دعم ابتكارات القطاع الخاص« الجاري تنفيذه، وبقاء 
أن  وأضاف  وتعافيها.  كورونا  أزمة  خالل  الشركات 
ألعمال  تشخيصية  دراسات  إلى  سيستند  المالي  الدعم 
الرئيسية.  االحتياجات  لتحديد  المستفيدة  الشركات 
وتابع »في األجل القصير، يُهدف إلى تخفيف القيود 

ي بشكل  على السيولة لفترة ثالثة أشهر إلى ستة، ويُغِطّ
بااللتزامات  للوفاء  العامل  المال  رأس  احتياجات  رئيسي 

قصيرة األجل«.

 تراجع عجز التجارة التركي نحو %14
العجز  أن  أمس،  التجارة،  وزارة  من  بيانات  أظهرت 
التجاري التركي سجل 4.7 مليارات دوالر في مارس/آذار، 
لينخفض نحو 14 بالمائة مقارنة مع ما كان عليه قبل 
الصادرات 18.985 مليار دوالر في مارس/ عام. وبلغت 

قبل  مستواها  مع  مقارنة  بالمائة،   42.2 بزيادة  آذار، 
إلى 23.679 مليار  بالمائة  الواردات 25.8  عام. وارتفعت 
دوالر، بحسب البيانات التي أعلنتها وزيرة التجارة روهصار 

بكجان في مؤتمر صحفي. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

اآلن وبعد نجاح مصر في تعويم 
السفينة الجانحة وإعادة فتح 
املالحة في قناة السويس، بدأ 

الجميع يحصي خسائره وكيفية 
تقليصها ألقصى قدر وربما 

تحويلها إلى ربح ومكسب، وبدأت 
كل األطراف املتضررة التحرك 

بسرعة مطالبة بتعويضات 
ضخمة من الشركة املالكة للسفينة 
حسب األضرار التي تعرضت لها. 

ثر: مصر، سفن 
ُ
املتضررون ك

النفط والغاز العمالقة، حاويات 
نقل السلع والبضائع واملواد 

الخام، الشركات املوردة، شركات 
التأمني. مالك السفينة، املستأجر، 

صاحب امتياز تشغيل املمر 
املائي، أصحاب البضائع، وهناك 

التعويضات املستحقة على بضائع 
السفن التجارية العمالقة والتي 

تراوح بني 100-200 مليون دوالر 
للسفينة، حسب تقديرات وكالة 

بلومبيرغ األميركية.
مصر بالطبع هي من أكبر 

املتضررين من غلق أهم ممر مائي 
عاملي وشريان الشحن الحيوي. 
خسائر مصر املباشرة قدرها 

رئيس هيئة قناة السويس أسامة 
ربيع، أول من أمس، بأكثر من 

مليار دوالر، تتوزع ما بني كلفة 
فقدان إيرادات يومية تقدر بنحو 

15 مليون دوالر بسبب تعطل 
حركة املالحة في القناة، وبما 

يعادل 100 مليون دوالر، حيث 
بلغت مدة التعطل 6 أيام، إضافة 

إلى كلفة تعويم السفينة الجانحة، 
وحساب تكاليف عمل املعدات 

والعاملني بالقناة على مدار ستة 
أيام من أجل التعويم، باإلضافة إلى 

األضرار والتلفيات الناتجة أصال 
عن جنوح السفينة، خاصة على 

جسم قناة السويس.
إال أن الخسائر غير املباشرة 

التي تكبدتها مصر تقدر بأكثر 
من ذلك بكثير، فهناك خسائر 

 
ً
السمعة، والتي دفعت دوال

أخرى مثل روسيا وإيران ودولة 
االحتالل اإلسرائيلي وغيرها 

من املستفيدين من األزمة لطرح 
ممرات بديلة للقناة املصرية 

عقب تعطل املالحة بها، وما تبع 
وقف املالحة 6 أيام من تأثيرات 
خطيرة على االقتصاد العاملي 

وتجارته وأسواقه وزيادة سعر 
النفط بنسبة 6% في اليوم األول، 
كما استغلت بعض األطراف أزمة 
توقف املالحة في قناة السويس 
إلثارة مخاوف العالم وشركات 

التوريد على انسياب التجارة 
العاملية، ومدى تكرار مثل هذه 

الحوادث في املستقبل. كما دفعت 
األزمة البعض للتندر على قدرة 
املصريني على تعويم السفينة 

الجانحة خالل فترة زمنية 
قصيرة، وهو ما ثبت عدم صحته 

مع نجاح السواعد املصرية في 
تعويم السفينة الجانحة خالل 

فترة زمنية قصيرة.
الكل يطالب بالحصول على 

تعويضات قد تقترب من خمسة 
مليارات دوالر، لكن من يدفع تلك 
األموال في النهاية، خاصة إذا ما 
أقدمت الشركة املالكة على إعالن 

إفالسها للهروب من سداد كل 
هذه املليارات؟

قناة السويس 
وحرب 

التعويضات
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سياسة

اتفاق مبادئ سد النهضة

ملجأ إثيوبي لتعطيل المفاوضات

االنسحاب من االتفاق 
خطوة مباشرة للجوء إلى 

مجلس األمن

القاهرة ـ العربي الجديد

ــادًا فـــــي كـــــل مــحــطــة  ــتــ ــعــ أصــــبــــح مــ
تتفاقم فيها أزمة سد النهضة، أن 
السياسي  للترويج  إثيوبيا  تلجأ 
»مخالفة مصر التفاق  واإلعامي ملا تصفه بـ
ــبـــادئ« املــبــرم فــي مـــــــارس/آذار 2015، وأن  املـ
لهذا  التطبيقي  اإلطـــار  إلــى  بــالــعــودة  تطالب 
االتـــــفـــــاق، كـــمـــا صـــــدر عـــلـــى لــــســــان املـــتـــحـــدث 
والسفير  مفتي  دينا  الخارجية  وزارة  باسم 
تيكلي خال  ماركوس  القاهرة  في  اإلثيوبي 
األيام املاضية، في محاولة للرد على الهجوم 
املـــصـــري الـــســـودانـــي املــســتــمــر عــلــى الــتــاعــب 
على  واإلصـــرار  املفاوضات  بمسار  اإلثيوبي 
الثاني للسد قبل نهاية يوليو/ املــلء  إنجاز 
تموز املقبل، من دون اتفاق نهائي ملزم على 
قـــواعـــد املــــلء والــتــشــغــيــل. وبــعــد ســـاعـــات من 
توجيه الكونغو الديمقراطية، الدولة الرئيس 
ــوة إلـــى وزراء  لــاتــحــاد األفــريــقــي حــالــيــًا، دعــ
الــخــارجــيــة فـــي مــصــر والــــســــودان وإثــيــوبــيــا 
ــدًا  لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي اجــــتــــمــــاع تـــحـــضـــيـــري غــ
استئناف  لبحث سبل  كينشاسا،  في  السبت 
املفاوضات، استأنف املسؤولون اإلثيوبيون، 
ــارات األجــنــبــيــة،  ــفـ عــبــر اإلعـــــام املــحــلــي والـــسـ
حــمــلــتــهــم ضـــد مــصــر والــــســــودان، لــلــزعــم بــأن 
ــاق  ــفـ ــل إلــــــى اتـ ــتـــوصـ ــالـ ــة بـ ــركـ ــتـ ــشـ املــــطــــالــــب املـ
ــــلء الـــثـــانـــي، وكـــذلـــك املــقــتــرح املــشــتــرك  قــبــل املـ
للوساطة  الدولية  الرباعية  آلية  باستحداث 
»املشكلة من االتحاد األفريقي، واألمم املتحدة، 
ــاد األوروبــــــــي، والــــواليــــات املــتــحــدة«،  واالتــــحــ

تخالف جميعها اتفاق املبادئ.
هــــذا الــخــطــاب وصـــفـــه مـــصـــدر دبــلــومــاســي 
ــى إهــــــدار الـــوقـــت،  ــهـــدف إلــ مـــصـــري بـــأنـــه »يـ
ويــرمــي إلـــى االســتــفــزاز أيـــضـــًا«، خصوصًا 
أن إثــيــوبــيــا تعلم بــاملــقــتــرحــات الـــدائـــرة في 
ــة، والــتــي  ــيـ االتــــصــــاالت املـــصـــريـــة الـــســـودانـ
كــشــفــتــهــا »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« فـــي فــبــرايــر/
ــفــــردي، أو  شـــبـــاط املـــاضـــي، بــاالنــســحــاب الــ

إنـــشـــاء مـــشـــاريـــع عــلــى مـــجـــرى الــنــيــل األزرق 
مــن دون إذن مصر والــســودان، بما قــد يــؤدي 
في  الــتــاريــخــيــتــن  املــســاس بحصتيهما  إلـــى 
ــرز ســلــبــيــات اتـــفـــاق املــبــادئ  ــ مــيــاه الــنــيــل. وأبـ
على القاهرة، أنه حمل اعترافًا مصريًا بحق 
إثــيــوبــيــا فــي بــنــاء الــســد، األمـــر الـــذي لــم تكن 
مصر قد بادرت به من قبل، وأقر ثانيًا بحقها 
السيادي في إدارته، ولم يقرر أي جزاء قانوني 
دولي عليها حال مخالفة االتفاقيات السابق 
توقيعها في إطار اإلدارة املشتركة ملياه النيل، 
وعلى  و1993.   1902 عــامــي  خــاصــة  وبــصــفــة 
الرغم من أن لجنة الخبراء الدولية، وتقريري 
املكتبن االستشارين اللذين تمت االستعانة 
بهما في املفاوضات السابقة، كانت قد أكدت 
اآلثـــــار الــســلــبــيــة االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
أن  إال  املـــشـــروع،  الــتــي ستلحق بمصر جـــراء 
اتـــفـــاق املــــبــــادئ، الـــــذي أصــــر الــســيــســي على 

إنجازاته، يوفر حماية  توقيعه ويعتبره من 
للتصرفات اإلثيوبية الحالية.

فاملبدأ الخامس من االتفاق، والذي يتحدث 
الــســد،  األول وإدارة  ــلء  املــ فـــي  الــتــعــاون  عـــن 
ــارك فـــي وضــع  ــتـــشـ يــكــتــفــي بــالــنــص عــلــى الـ
»الــخــطــوط اإلرشـــاديـــة والـــقـــواعـــد« مــن دون 
إعــادة  إلثيوبيا  ويجيز  التشغيل،  تفاصيل 
ضـــبـــط ســـيـــاســـة الــتــشــغــيــل مــــن وقـــــت آلخــــر، 
بشرط »إخطار« وليس أخذ رأي أو استئذان 
مــصــر والــــســــودان. وتــســتــنــد إثــيــوبــيــا للبند 
الثاني من هذا املبدأ لتبرر لنفسها وللعالم 
أن القواعد التي يجب االتفاق عليها ال يمكن 
حــال، ألنها موصوفة  بــأي  ملزمة  اعتبارها 
 عن 

ً
»استرشادية«، فضا بأنها  االتفاق  في 

كونها غير مقتصرة على خطة واحدة يجب 
باعها، فهي بحسب النص »ستشمل كافة 

ّ
ات

السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع عملية 
بناء السد«. البند نفسه يحمل نصًا آخر ال 
ــــداف املــصــريــة، فــهــو يــتــحــدث عن  يــخــدم األهـ
اإلرشــاديــة وقواعد  الخطوط  »االتــفــاق على 
الــنــهــضــة، والــتــي ستشمل  لــســد  املــــلء األول 
كافة السيناريوهات املختلفة، بالتوازي مع 
عملية بناء السد«، ما تعتبره إثيوبيا سندًا 
مع  بــالــتــوازي  بالفعل  األول  املـــلء  لتبدأ  لها 
املــنــاقــشــات، طــاملــا أن الــســد لــم يكتمل بناؤه 

الــطــاقــة  ــر  ــ ــى وزيـ ــ حــتــى اآلن. وســـبـــق أن ادعـ
واملياه اإلثيوبي سيليشي بيكيلي أن باده 
االتــفــاق »بالحرف  مــن  الخامس  املــبــدأ  تنفذ 
الــــــواحــــــد«، وأنــــهــــا أطـــلـــعـــت دولــــتــــي املــصــب 
عــلــى جــمــيــع االحـــتـــمـــاالت خـــال مــفــاوضــات 
تقدر  تحديدًا  الجفاف  حالة  وأن  واشــنــطــن، 
املائة خال  في  أربعة  من  بأقل  احتماليتها 
تشاؤمًا،  التحليات  ألكثر  وفقًا  عامن  أول 
وأنها تلتزم بعدم اإلضرار بالدولتن في تلك 
الذي  الوحيد،  املسبق  اإلخــطــار  وأن  الحالة، 
تكلف به إثيوبيا ضمن االتفاق، هو إخطار 
ــــروف غــيــر مــنــظــورة  ــأي ظـ ــتـــي املـــصـــب بــ دولـ
لعملية  الــضــبــط  إعــــادة  طــارئــة تستدعي  أو 
تشغيل السد. ويتضمن هذا املبدأ بندًا آخر 
تفسره إثيوبيا لصالحها فقط، هو »االتفاق 
التشغيل  وقواعد  اإلرشــاديــة  الخطوط  على 
ملالك  يــجــوز  والــتــي  النهضة،  الــســنــوي لسد 
الــســد ضبطها مــن وقــت آلخـــر«. وعليه ترى 
بتوقيعها على  اعــتــرفــت  مــصــر  أن  إثــيــوبــيــا 
السد،  لها على  املطلقة  بالسيادة  البند  هذا 
ــودان فــي  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــر والـ ــرفـــــض مــــشــــاركــــة مـــصـ ــ وتـ
تحديد قواعد التشغيل طويلة األمد إال في 
حــدود التأكد من »عــدم اإلضـــرار«، باعتباره 

مبدأ منصوصًا عليه في االتفاق ذاته.
وال يخلو املــبــدأ الــعــاشــر مــن مــشــاكــل أخـــرى، 
للمنازعات«،  السلمية  »التسوية  ينظم  فهو 
وهـــو مــا تــرتــكــن إلــيــه إثــيــوبــيــا لــرفــض جميع 
امللزمة.  التحكيم  بآلية  الــخــاصــة  املقترحات 
فصياغة الــبــنــد الــثــانــي مــن املــبــدأ تفتح بــاب 
الوساطة الدولية امللزمة، ولكن بشرط »اتفاق 
الــــدول الــثــاث عــلــى ذلــــك«، وهـــو مــا ال يتوفر 
رســمــيــًا فـــي أي وضــعــيــة ســابــقــة أو حــالــيــة، 
بــدلــيــل إجـــهـــاض مــفــاوضــات واشــنــطــن الــتــي 
ــــت مـــضـــى لــلــتــوصــل  كـــانـــت أقــــــرب مــــن أي وقـ
إلـــى اتــفــاق. كــمــا أن الــبــنــد األول يــحــرم مصر 
والـــســـودان مــن إمــكــانــيــة الــلــجــوء إلـــى جهات 

دولية لحسم القضايا العالقة.
وتـــســـتـــنـــد إثـــيـــوبـــيـــا إلــــــى هــــــذه الـــنـــقـــطـــة فــي 
معارضتها آللية الوساطة الرباعية، إذ تزعم 
إلـــى مــســار تشكيل  الــتــفــاوض  أن تغيير دفـــة 
رباعية دولية يتطلب أواًل االتفاق على حدود 
التي سبق  البنود  الوساطة، وعــدم تخطيها 
الــتــوافــق عليها فــي املــبــدأ الــعــاشــر، وهـــو ما 
تعتقد مصر والسودان أنه اعتراض مــردود، 
بأن استمرار التفاوض في ظل اتفاق املبادئ 
والـــتـــفـــســـيـــرات الــضــيــقــة الـــتـــي تـــصـــر عــلــيــهــا 
أن  العملي  الواقع  أثبت  التي  ملــواده،  إثيوبيا 
أمر  كبير،  حــد  إلــى  معيبة  كــانــت  صياغاتها 

غير مقبول باملرة.

تواصل إثيوبيا إهدار 
الوقت أمام التوصل

التفاق بشأن سد النهضة، 
متذرعة باتفاق المبادئ 
الذي حمل اعترافًا مصريًا 

بحقها ببناء السد

قدرت إثيوبيا حالة الجفاف بأقل من 4% )خالد دسوقي/فرانس برس(

الثنائي، من االتفاق، كنوع من تعرية املوقف 
»الـــعـــربـــي  ــيــــوبــــي. وأضـــــــاف املــــصــــدر، لــــ اإلثــ
الـــجـــديـــد«، أن بــعــض املــســؤولــن فـــي مصر 
والسودان يطرحون أسبابًا للتردد في هذه 
إثيوبيا  إجــبــار  فــي  الفشل  خشية  الخطوة 
اتفاق  انقضى  إذا  تــنــازالت  أي  تقديم  على 
املبادئ، وخشية املتاجرة الدبلوماسية من 
أديس أبابا بأن خطوة االنسحاب تتناقض 
ــل إلـــــى اتــــفــــاق، أو  ــتـــوصـ ــة فــــي الـ ــبـ ــرغـ ــع الـ مــ
اعتبارها مقدمة للحل العسكري الذي لوح 
الــفــتــاح السيسي به  الــرئــيــس املــصــري عبد 

للمرة األولى، الثاثاء املاضي.
فــإن االنسحاب من  املــتــداول،  ووفقًا للمقترح 
االتـــفـــاق قـــد يــكــون فـــي صــــورة إعــــان ثــنــائــي 
املــطــروح أيضًا  القاهرة والخرطوم، ومــن  من 
أن تسبق دولـــة األخــــرى إلـــى ذلـــك، كــنــوع من 
الحالتن  وفــي  بينهما.  التكتيكي  التنسيق 
ســيــكــون االنــســحــاب خــطــوة مــبــاشــرة للجوء 
إلـــى مــجــلــس األمــــن بــشــكــوى رســمــيــة جــديــدة 
لــم تقدم أي  إثيوبيا  أن  األكــيــد  إثيوبيا.  ضــد 
تنازل على مدار خمس سنوات من التفاوض 
بعد إبرام هذا االتفاق، بل أصبح تكية تستند 
إليها لتبرير تمسكها بالتحكم السيادي في 
الـــســـد. فــاالتــفــاق أدى فـــي الـــواقـــع إلـــى تخلي 
مصر عن زمام املبادرة، وخسارة العديد من 
األوراق التي كانت تلّوح بها سابقًا، وعادت 
للتهديد بها أخيرًا، كالحل العسكري. وأهدى 
بحقها  مطلقًا  اعــتــرافــًا  إثيوبيا  إلــى  االتــفــاق 
فــي إنــشــاء الــســد ومــلــئــه وتــشــغــيــلــه، وفــرصــة 
واســعــة لــلــتــاعــب الــســيــاســي والــدبــلــومــاســي 
والفني، على الرغم من أن االتفاق، كانت مصر 
تــســعــى إلـــيـــه بــتــصــور خــــاص مـــن الــســيــســي، 
بــأنــه سيضمن حق  آنــــذاك،  الــجــديــد  رئيسها 
الــشــعــب املــصــري فــي الــحــيــاة، فـــإذ بــه ينقلب 
لصالح إثيوبيا، التي تمكنت حتى اليوم من 

استخدامه بصورة مربحة لها.
ــنــــدت كــــل مــــن مـــصـــر وإثـــيـــوبـــيـــا خـــال  ــتــ واســ
املــفــاوضــات األخــيــرة إلــى اتــفــاق املــبــادئ ذاتــه 
لتبرير املقترحات املتعارضة بشأن 5 قضايا 
إلزامية  رئيسية فنية وقانونية: األولــى مدى 
الـــقـــواعـــد الـــخـــاصـــة بــالــتــشــغــيــل واملــــــلء األول 
واملستمر للسد، والثانية مدى تمتع إثيوبيا 
بالحق في مــلء السد ألول مــرة قبل التوصل 
الــقــواعــد، والثالثة كمية  تلك  اتــفــاق على  إلــى 
أبــابــا بتمريرها  أديـــس  الــتــي ستسمح  املــيــاه 
في أوقات الجفاف والجفاف املمتد. والقضية 
الــرابــعــة هــي اســتــحــداث آلــيــة مستدامة لفض 
والتشغيل،  املــلء  تنشأ بسبب  التي  النزاعات 
والــخــامــســة مـــدى تــمــتــع إثــيــوبــيــا بــالــحــق في 
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أزمــة قناة السويس طرحت  خــال 
عــــدة دول، مــنــهــا روســـيـــا وإيـــــران 
وإســـرائـــيـــل، مــمــرات بــديــلــة للقناة 
ل 

ّ
ب املاحة الدولية أزمات تعط

ّ
قالت إنها تجن

ــن وتــكــالــيــف  الـــقـــنـــاة املـــصـــريـــة، وتــخــتــصــر زمــ
الــشــحــن الـــدولـــي بــنــســب كــبــيــرة، مــن بــن هــذه 
املــمــرات مــســار بحر الــشــمــال الــتــابــع لروسيا، 
أو مـــا يــطــلــق عــلــيــه مـــســـار الــقــطــب الــشــمــالــي، 
ومـــشـــروع خــطــوط أنــابــيــب الــطــاقــة الــروســيــة، 
ومــمــر »شـــمـــال-جـــنـــوب«، وهـــو مــمــر يــبــدأ من 
الهند ألوروبا ومنطقة األوراسي مرورا بعدة 
دول منها روسيا وإيــران، وكذا أنبوب النفط 
البحر  إيــات على  الــذي يبدأ من  اإلسرائيلي 

األحمر وحتى عسقان على البحر املتوسط، 
نقل  بهدف  لتنفيذه  االحــتــال  دولــة  وتخطط 
ــا، وكــــذا خـــط سكك  ــ ــ الــنــفــط الــخــلــيــجــي ألوروبـ
حديد إيات تل أبيب، وكذا قناة البحر امليت 
لــربــط الــبــحــر األحـــمـــر بــالــبــحــر املـــيـــت، وهــنــاك 
ــبــــري والـــبـــحـــري  ــريـــق الـــحـــريـــر الــصــيــنــي الــ طـ
وقطار نقل املنتجات الصينية ألوروبا، وهو 

املشروع املنافس القوي لقناة السويس.
وعلى الرغم من استئناف حركة املاحة عبر 
انقطاع دام نحو أسبوع  قناة السويس، بعد 
عــلــى إثـــر جــنــوح سفينة »إيــفــر غــيــفــن« وعــدم 
بشكل  الواقعة  من  الروسية  الشركات  تضرر 
كــبــيــر، إال أن الــحــادثــة شــكــلــت حـــافـــزا جــديــدا 
لــلــنــقــاشــات الــجــاريــة فــي روســيــا حـــول زيـــادة 
حركة نقل الشحن عبر املمر البحري الشمالي 
الــبــديــل، والـــذي يــربــط روســيــا بــبــلــدان جنوب 
شـــرق آســيــا والـــيـــابـــان والـــصـــن وغــيــرهــا من 

الدول.  
ــادة اعــتــمــاد  ــ ــام زيــ ــ ــك، ثــمــة عــقــبــات أمـ ــ ــع ذلـ ومــ
فــي ظل  الشمالي،  البحري  املمر  روســيــا على 
ــة بــالــخــطــوط الــعــرضــيــة  ارتــــفــــاع كــلــفــة املـــاحـ
بمرافقة  االستعانة  لضرورة  نظرا  الشمالية، 
كاسحات الجليد خال الجزء األكبر من العام، 
وســـط تــوقــعــات بـــأال تشكل الــظــروف الجوية 

ــــدول مــنــتــظــم لــلــشــحــن عــلــى طــريــق  بـــوضـــع جـ
املــــمــــر، فــــي خـــطـــوة تـــهـــدف لـــجـــذب املــــزيــــد مــن 
شركات الشحن. وممر املاحة الشمالي يمتد 
ــربـــط بن  عــبــر مــنــطــقــة الــقــطــب الـــشـــمـــالـــي، ويـ
املــحــيــطــن األطــلــســي والـــهـــادئ عــبــر املتجمد 

الشمالي. 
وتــخــطــط مــوســكــو الســتــخــدام املــمــر لتصدير 
النفط والغاز إلى األسواق الخارجية، خاصة 
إلــى حد  الجليد  مــن  بــات خاليا  وأن معظمه 
كــبــيــر. ومـــن املــتــوقــع أن يــصــبــح مــمــر املــاحــة 
الــشــمــالــي طــريــقــا تــجــاريــا رئــيــســيــا للبضائع 

املشحونة بن أوروبا وآسيا في املستقبل.
ــار، يتوقع الخبير فــي املجلس  وفــي هــذا اإلطـ
الروسي للشؤون الدولية، إيفان بوتشاروف، 
أن يــكــون الـــدافـــع الــــذي تــشــكــلــه واقـــعـــة تعطل 
ــة بـــقـــنـــاة الـــســـويـــس لــتــطــويــر املـــمـــرات  املــــاحــ
البديلة محدودا، في ظل التكاليف التشغيلية 

املرتفعة للماحة باملناطق الشمالية. 
»الــعــربــي  ويـــقـــول بـــوتـــشـــاروف فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«: »لــــن يــشــكــل تــعــطــل املـــاحـــة بــقــنــاة 
السويس إال دافعا بسيطا لتطوير ممرات نقل 
بــديــلــة، نــظــرا لــعــودة الــحــركــة بقناة السويس 
ــذا الــحــافــز لن  إلـــى طبيعتها قــريــبــا. ولــكــن هـ
وإنما  وحــده،  الشمالي  البحري  للممر  يكون 

ــزام  ــرى مــثــل مـــشـــروع »حــ ــ أيـــضـــا ملـــشـــاريـــع أخـ
واحـــد، طــريــق واحـــد« الصيني. مــن املــؤكــد أن 
الــشــمــالــي سيستمر،  الــبــحــري  املـــمـــر  تــطــويــر 
ولـــكـــن الـــوضـــع فـــي قـــنـــاة الــســويــس لـــن يــكــون 
لــه تــأثــيــر كبير عــلــى ذلـــك. صحيح أن الصن 
وغــيــرهــا مــن بــلــدان شــرق آســيــا قــد تلجأ إليه 
لنقل البضائع إلى أوروبا، ولكن دول الخليج 
ســتــظــل تعتمد عــلــى قــنــاة الــســويــس فــي نقل 

النفط إلى أوروبا«.  
ــة قـــنـــاة الـــســـويـــس عــلــى  ــعــ وحــــــول تـــأثـــيـــر واقــ
الــشــركــات الــروســيــة، يــضــيــف: »ألــحــق جنوح 
كبيرة  خسائر  السويس  بقناة  غيفن«  »إيــفــر 
الروسية  والــشــركــات  الــشــركــات،  مــن  بالعديد 
لــيــســت اســتــثــنــاء فـــي ظـــل بـــقـــاء أكـــثـــر مـــن 2.5 
مليون برميل من النفط الروسي عالقة نتيجة 
للواقعة، مما ينذر باإلخال بمواعيد التسليم. 
مــســارا رئيسيا  الــســويــس ليست  قــنــاة  أن  إال 
لروسيا التي تعتمد على توريد النفط للصن 
وبعض البلدان األوروبية عبر مسارات أخرى. 
في املقابل، تكبدت دول الخليج خسائر أكبر 

كثيرا مقارنة مع روسيا«.    
»نيزافيسيمايا  من جهتها، رجحت صحيفة 
دافعا  السويس  قناة  أزمــة  تشكل  أن  غازيتا« 
لــتــطــويــر املـــمـــر الـــبـــحـــري الــشــمــالــي الـــــذي قد 

يصبح طريقا جــديــدا مــن املــوانــئ األوروبــيــة 
إلى مثياتها في املحيط الهادئ. 

وفـــي تــقــريــر بــعــنــوان »تــعــطــل قــنــاة الــســويــس 
يــثــيــر اهـــتـــمـــامـــا بـــمـــســـارات نـــقـــل جــــديــــدة فــي 
مــنــطــقــة الــقــطــب الــشــمــالــي« نــشــر فـــي عــددهــا 
الــصــادر الــثــاثــاء، أشـــارت الصحيفة إلــى أنه 
يتم نقل نحو مليار طن من الشحن عبر قناة 
الــســويــس ســنــويــا، مما يشكل 10 – 12% من 
املصري  لاقتصاد  ويحقق  العاملية،  الحركة 
أربـــاحـــا ســنــويــة تــبــلــغ 5 - 6 مــلــيــارات دوالر. 
املمر  عبر  الشحن  نقل  بلغ حجم  املقابل،  فــي 
البحري الشمالي 24.5 مليون طن فقط خال 

األشهر التسعة األولى من العام املاضي. 
ــن الـــعـــوائـــق أمــــــام تـــطـــويـــر مــــشــــروع املــمــر  ــ ومـ
ــرت »نــيــزافــيــســيــمــايــا  ــ الـــبـــحـــري الــشــمــالــي، ذكـ
العسكري،  والعامل  املنافسة  احتدام  غازيتا« 
ــارات الــشــمــالــيــة الــبــديــلــة مثل  ــســ وتـــطـــويـــر املــ
املمر الشمالي الغربي الكندي، وطريق البحر 
ــر لــلــقــطــب الــــــذي تــنــظــر فـــيـــه الــــواليــــات  ــابـ ــعـ الـ
ــيــــون. وخلصت  املــتــحــدة وشــركــاؤهــا األوروبــ
الصحيفة إلى أن أزمة تكدس السفن في قناة 
السويس قد أثرت على توازن القوى العاملية، 
وكأنها مفعول »رفرفة جناحي الفراشة«، على 

حد تعبير كاتب املقال.  

قناة السويس: حرب  الممرات البديلة

قناة السويس مهّددة بتراجع إيراداتها في حالة تنفيذ ممرات نقل بديلة )طارق وجيه/فرانس برس(

مساع لنقل نفط الخليج عبر إسرائيل بدال من قناة 
)Getty( السويس

أعادت أزمة قناة السويس الحديث عن ممرات 
بديلة تجنّب المالحة والتجارة العالمية مشاكل 
إذ  الشحن،  وتكاليف  زمن  وتختصر  التعّطل 

طرحت عدة دول منها روسيا وإيران وإسرائيل 
المالحة  تجنّب  إنها  قالت  للقناة  بديلة  ممرات 
الدولية أزمات تعّطل القناة المصرية التي تنقل 

عبرها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية، 
ومن أبرز الممرات البديلة المطروحة، مسار بحر 
»شمال-جنوب«،  وممر  لروسيا،  التابع  الشمال 

منها  بدول  مرورا  ألوروبا  الهند  من  يبدأ  الذي 
ورغم  وغيره،  اإلسرائيلي  النفط  وأنبوب  إيران، 

ذلك تواجه هذه الممرات تحديات عديدة

محور

موسكو تطور الممر 
الشمالي الذي يختصر 

المسافة والتوقيت

ســلــطــت أزمـــــة قـــنـــاة الـــســـويـــس الـــضـــوء على 
ــتـــح مــــمــــر بــــحــــري بــــديــــل لـــقـــنـــاة  ــفـ مـــخـــطـــط بـ
السويس في الصحراء اإلسرائيلية. وازدادت 
الــقــنــاة،  مـــخـــاوف املــصــريــن بــشــأن مستقبل 
بعد إعان إسرائيل عن محادثات ملد خطوط 
مـــن اإلمــــــارات تــمــر عــبــر الــســعــوديــة واألردن 
حتى إيات على البحر األحمر، ثم إلى ميناء 

عسقان على البحر املتوسط.
ــــك، أن مــنــافــســا فـــي قـــطـــاع الــنــفــط  ويــعــنــي ذلـ
ــرادات عــبــور  ــ ــإيـ ــ ســـيـــشـــارك قـــنـــاة الـــســـويـــس بـ
الخام، واألهم أنه سيفتح الباب أمام دراسة 
تــطــويــر مــمــر بـــري مــن جــنــوب إســرائــيــل إلــى 

غربها في قطاعات تجارية أخرى.
وفي املقابل، نفت هيئة قناة السويس وجود 
أيــــة تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة قـــد تــواجــهــهــا بسبب 
ــد تــمــتــد بــن  خـــطـــوط مـــاحـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة قــ
البحرين األحمر واملتوسط، الواقعن جنوب 

إسرائيل وغربها.

عّمان ـ زيد الدبيسية

ــي تـــصـــريـــح خـــاص  ــســــؤول أردنـــــــــي، فــ أكـــــد مــ
»العربي الجديد«، أن باده ترى في مشروع  لـ
قــنــاة نــاقــل الــبــحــريــن املــشــتــرك مـــع إســرائــيــل 
ضــــرورة اســتــراتــيــجــيــة وتــعــمــل عــلــى تنفيذه 
مــا يمكن. ويأتي  بــأســرع  الــواقــع  أرض  على 
ذلك، على خلفية حادثة تعطل قناة السويس 
العماقة  أيــام بسبب جنوح السفينة  ملــدة 7 
»إيــفــر غيفن«. وقــال املــســؤول األردنــــي، الــذي 

فبراير/   2 بتاريخ  بــيــان  فــي  الهيئة  وذكـــرت 
شباط املاضي أن مسار القناة سيظل األقصر 
ــغـــرب،  واألكــــثــــر أمـــنـــًا لــلــربــط بـــن الـــشـــرق والـ
مــن نقل  القناة  الــحــاويــات عبر  حيث تتمكن 
من  أقــل  وبتكلفة  البضائع،  مــن  أكبر  كميات 

أية مسارات برية.
وفـــي الــربــع األخــيــر مــن 2020، وقــعــت شركة 
ــا« اإلســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــــوط أوروبــــــــــــا- آسـ ــطـ ــ »خـ
وشركة »أم إي دي- ريد الند بريدج ليمتد« 
للتعاون في مجال  اإلماراتية، مذكرة تفاهم 

نقل النفط الخام بن دول الخليج.
ويـــهـــدف االتـــفـــاق إلــــى تــطــويــر بــنــيــة تحتية 
إلى  الخليج  قائمة وجــديــدة، لنقل نفط دول 
ــواق االســتــهــاك فــي أوروبـــــا، والــــذي يمر  أســ

معظمه حالًيا عبر قناة السويس.
ــل الـــنـــفـــط  ــقــ ــلــــى نــ ــقـــتـــصـــر املــــــشــــــروع عــ وال يـ
واملشتقات النفطية القادمة من اإلمارات إلى 
األسواق األوروبية والغربية بل أيضا تشمل 

رفض ذكر اسمه، إن هناك مؤشرات إيجابية 
على إمكانية البدء بالخطوات الازمة لتنفيذ 
املستمر  التباحث  فــي ضــوء  قريبا  املــشــروع 

مع »إسرائيل« والسلطة الفلسطينية.
ووقــع األردن وإســرائــيــل فــي فــبــرايــر/ شباط 
األولــى  املرحلة  اتفاقية تنفيذ  عــام 2015  من 
البحرين بحضور ممثلن  ناقل  من مشروع 
الدولي والواليات املتحدة. ويقوم  البنك  عن 
املــشــروع على أســاس ربــط البحرين األحمر 

وامليت بواسطة قناة لرفع منسوبه.
 85 توفير  البحرين  ناقل  مشروع  ويتضمن 
لـــأردن سنويًا  املــيــاه  مليون متر مكعب مــن 
إلــى 200  املــيــت بكمية تصل  البحر  وتــزويــد 
مـــلـــيـــون مـــتـــر مــكــعــب ســـنـــويـــًا. كـــمـــا يــفــتــرض 
 30 عــلــى  الفلسطينية  األراضـــــي  تــحــصــل  أن 
مــلــيــون مــتــر مكعب و20 مــلــيــون مــتــر مكعب 
بــســعــر  األردن  مــــن  ــل  ــيــ ــرائــ إســ ســتــشــتــريــهــا 
حسام  االقــتــصــادي،  الخبير  ويـــرى  التكلفة. 

ــى الـــقـــارة  ــرى إلــ ــ إمــكــانــيــة نــقــل نــفــط دول أخـ
األوروبية. كما تشمل االتفاقية إمكانية نقل 
النفط القادم من دول حوض البحرين األسود 
ــتــــوســــط بـــاتـــجـــاه األســـــــــواق اآلســـيـــويـــة،  واملــ
مــا يختصر الــوقــت والــنــفــقــات والــتــعــقــيــدات 
النفط عبر قناة  الناجمة عن مــرور شحنات 

السويس.
سابق،  وقــت  فــي  إسرائيلية  صحف  ونقلت 
املفاوضات  إن  الشركة قوله  عن مسؤول في 
بن الشركة وشــركــاء في الشرق والــشــرق قد 
بلغت مرحلة متقدمة إلبرام اتفاقيات طويلة 
الــقــادم مــن دول  األجــل معهم. ومعظم النفط 
الخليج نحو األسواق األوروبية يمر إما عبر 
قناة السويس أو عبر خط األنابيب املصري 
ــــذي تــبــلــغ طــاقــتــه نــحــو مــلــيــونــن  ســومــيــد الـ

ونصف املليون برميل يوميًا.
النفط العماقة ال تستطيع  يذكر أن ناقات 
املــرور عبر قناة السويس بالتالي إمــا تفرغ 

فــي قناة  السفينة  أن حــادثــة جــنــوح  عــايــش 
الــســويــس األســبــوع املــاضــي سلطت الــضــوء 
مجددا على مشروع قناة البحرين باعتباره 
مــشــروعــا اســتــراتــيــجــيــا، ومــمــرا مــائــيــا لنقل 
املياه من البحر األحمر إلى البحر امليت، في 
الوقت الذي تفكر فيه حكومة االحتال بشق 

طريق موزا لقناة السويس.
إنــه في ظل  »العربي الجديد«  لـ وقــال عايش 
ــة الــتــي عاشتها قــنــاة الــســويــس أصبح  األزمـ
هناك حديث عــن بــدائــل جدية وأخـــرى ليس 

كل حموالتها في مرفأ عن السخنة النفطي 
على البحر األحمر ليجري ضخه عبر أنبوب 
ســومــيــد إلـــى مــرفــأ اإلســكــنــدريــة عــلــى البحر 
النفط  نــاقــات  فــي  املتوسط ويــعــاد تحميله 

بينها وبــن قــنــاة السويس رابـــط، ومــن ذلك 
مــا تفكر بــه »إســرائــيــل« بــإيــجــاد مــمــر مائي 
بن البحرين األحمر واألبيض املتوسط لكن 
ذلــك لــن يــكــون سها على اإلطـــاق كــون هذا 
وبــلــدان  إقليمية  مــوافــقــات  يتطلب  املــشــروع 
أخـــرى مــن بينها األردن ألنـــه قــد يــأتــي على 
مياهها اإلقليمية، إضافة إلى املعارضة التي 
ســتــبــديــهــا مـــصـــر. وأضـــــاف أن إســـرائـــيـــل قد 
تتجه وفي إطار سعيها لتنفيذ ذلك املشروع 
ألسلوب املساومة مع األردن من خال املضي 
بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع نـــاقـــل الــبــحــريــن ولـــكـــن من 
غــيــر الـــــوارد أن يــدخــل الــجــانــب األردنـــــي في 
مـــســـاومـــات بــهــذا الـــخـــصـــوص، حــفــاظــا على 
املصالح العربية وخاصة ملصر وعــدم كذلك 

التأثير على ميناء العقبة.
وكانت خمس جهات دولية مانحة قد أعلنت 
مؤخرا التزامها بتقديم دعم مالي بقيمة 400 

مليون دوالر لتنفيذ مشروع ناقل البحرين.

أمـــا الخيار  الـــى األســــواق األوروبـــيـــة.  لينقل 
اآلخــر فهو تفريغ جــزء من الحمولة في عن 
ــــرور  الــســخــنــة بــحــيــث تــســتــطــيــع الـــنـــاقـــلـــة املـ
عــبــر قــنــاة الــســويــس. وقــالــت مــجــلــة »فــوريــن 
بــولــيــســي« األمــيــركــيــة فــي تــقــريــر نــشــر شهر 
ــلـــول املـــاضـــي إن خـــط أنــابــيــب  ســبــتــمــبــر/ أيـ
الــذي كان االحتال اإلسرائيلي يعمل  النفط 
بــه فــي الــســابــق كــمــشــروع مــشــتــرك ســـري مع 
إيــران، قد يكون أحد املستفيدين الرئيسين 
ــفــــاق الــــســــام مــــع اإلمـــــــــارات بــوســاطــة  مــــن اتــ

الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب.
وأضافت املجلة أنه مع إلغاء اإلمارات رسميًا 
إلسرائيل،  لعقود  استمرت  الــتــي  للمقاطعة 
يــلــعــب دورًا  ــــال عـــلـــى وشـــــك أن  ــتـ ــ فـــــإن االحـ
أكــبــر بكثير فــي تــجــارة الــطــاقــة فــي املنطقة، 
ــال الــكــبــيــرة،  ــ ــمـ ــ وســـيـــاســـات الــــبــــتــــرول، واألعـ

واستثمارات النفط.
)العربي الجديد(

ــازم الــنــاصــر،  ــر املـــيـــاه الــســابــق، حــ ــان وزيــ وكــ
املـــيـــاه  وزارة  إن  الـــجـــديـــد«  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ ــال  ــ قـ
والـــري اتــخــذت خــطــوة مهمة فــي البحث عن 
بديل لناقل البحرين، وذلــك من خال تنفيذ 
األحمر  البحر  مياه  لتحلية  وطني  مــشــروع 
ونــقــل مــيــاه مـــن الــجــنــوب لــتــلــبــيــة متطلبات 
الـــبـــاد، واالســـتـــغـــنـــاء عـــن مــشــاركــة الــجــانــب 
اإلسرائيلي في مشروع كان سيوفر نحو 75 

مليون متر مكعب.
املــيــاه، سفيان التل،  وقـــال الخبير فــي قــطــاع 
»العربي الجديد« في تصريح خاص: »لقد  لـ
نبهنا أكــثــر مــن مـــرة إلـــى خــطــورة املــشــاريــع 
التي تعكف الحكومة األردنية على تنفيذها 
مع االحتال اإلسرائيلي الذي يسعى لتطبيع 
عاقاته االقتصادية مع الدول العربية بشتى 
الـــطـــرق«، مــضــيــفــا: »املـــشـــروع لـــو نــفــذ يــخــدم 
أن تتخذ  بـــد  املـــحـــتـــل، وال  الـــكـــيـــان  مــصــالــح 

الحكومة خطوة جريئة بإلغاء اتفاقيته«.

مشروع ناقل البحرين يعود للواجهةخطوط لنقل النفط من الخليج إلسرائيل

5 جهات دولية مانحة 
تعتزم تقديم دعم مالي 

لتنفيذ المشروع

ــًا، مـــقـــارنـــة  ــ ــــومـ ــدة أقــــــل بــــــــ15 يـ ــمــ اآلســــيــــويــــة بــ
بـــالـــطـــريـــق الـــتـــقـــلـــيـــدي عـــبـــر قـــنـــاة الـــســـويـــس. 
وتــخــطــط مــوســكــو الســتــخــدام املــمــر لتصدير 
النفط والغاز إلى األسواق الخارجية، خاصة 
إلــى حد  الجليد  مــن  بــات خاليا  وأن معظمه 
كــبــيــر. وحــســب وكــالــة نــوفــوســتــي، قـــال نائب 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــــروســــي، يـــــوري تــروتــنــيــف 
املــاحــة الشمالي مشروع  األربــعــاء، إن »مــمــر 
ضــخــم، وهــو مــشــروع إلنــشــاء ممر نقل دولــي 
جديد، وقد تم التأكيد على أهميته مرة أخرى 
عند تعطل حركة الشحن عبر قناة السويس، 
أعتقد أن العالم بأسره يشعر بأنه من الجيد 
الـــحـــصـــول عــلــى خـــيـــار احـــتـــيـــاطـــي، والــخــيــار 

الوحيد هو ممر املاحة الشمالي«. 
وأضاف أنه تم الطلب من شركة »روسآتوم«، 
التي تمتلك إحدى شركاتها كاسحات جليد، 

األزمة تعزز ممري بحر الشمال وطريق الحرير

القاسية عقبة أمام املاحة في تلك املنطقة، مع 
تفاقم ظاهرة االحتباس الحراري في العقود 
املــقــبــلــة. وقــالــت وزارة الــطــاقــة الــروســيــة يــوم 
االثنن 29 مارس إن سفينة الحاويات العالقة 
التي تسد قناة السويس تسلط الضوء على 
مــدى األمـــان واالســتــدامــة ملسار بحر الشمال 
التابع لها وخطوط أنابيب الطاقة الروسية. 
وقالت الـــوزارة إن هــذه »شديدة األمــان، ولها 
مراكز تنافسية من حيث تكاليف النقل وكذلك 

االعتمادية مقارنة مع املسارات البديلة«.
ــوزارة االثــنــن، فــإن  ــ ووفـــق بــيــان صـــادر عــن الـ
العاملية بموارد الطاقة،  التجارة  زيــادة حجم 
بما فيها الغاز الطبيعي املسال، جعلت ظهور 
مــــســــارات قــصــيــرة إضـــافـــيـــة »مـــســـألـــة وقــــت«، 
ومشيرة إلى أن املمر البحري الشمالي يتيح 
تقليص الفترة الزمنية لنقل الشحن بن آسيا 

وأوروبا. 
وقبلها مباشرة قال مسؤول روسي رفيع، إن 
تعطل املاحة في قناة السويس يبرز أهمية 
تــطــويــر املــمــر الــبــحــري عــبــر الــقــطــب الشمالي 
الــذي بــات يمكن استخدامه في شكل متزايد 
املــنــاخــي. واســتــثــمــرت روســيــا  التغير  بسبب 
بــكــثــافــة فـــي تــطــويــر املــمــر الــبــحــري الــشــمــالــي 
املــوانــئ  إلـــى  بــالــوصــول  الـــذي يسمح للسفن 

طهران ـ صابر غل عنبري

أعــادت أزمــة تعطل قناة السويس نحو أسبوع إثر جنوح 
سفينة الــشــحــن الــعــمــاقــة »إيــفــر غــيــفــن«، مــمــر »الــشــمــال - 
الــجــنــوب« لــلــواجــهــة مـــرة أخــــرى، إذ دعـــا السفير اإليــرانــي 
لدى روسيا كاظم جالي، السبت املاضي، في تغريدة عبر 

»تويتر«، إلى تفعيله كخيار بديل عن قناة السويس.
و»مـــمـــر الــشــمــال - الــجــنــوب« مـــشـــروع نــقــل دولــــي عــمــاق، 
رح خال قمة االتحاد األوروبي في هلسنكي سنة 1992 

ُ
ط

كاملمر الــتــاســع مــن ضمن عــشــرة مــمــرات، ثــم وقــعــت الــدول 
الــثــاث، إيــــران والــهــنــد وروســـيـــا، عـــام 2000 عــلــى الوثيقة 
األولـــــى إلنــشــائــه فـــي ســـانـــت بــطــرســبــرغ الـــروســـيـــة. وعـــام 
هــي: سلطنة عمان،  باملشروع،  أخــرى  التحقت دول   ،2016
قرغيزستان، طاجيكستان،  أرمينيا،  كازاخستان،  وتركيا، 
بياروسيا، أوكرانيا، سورية، وبلغاريا، إلى جانب الدول 

املؤسسة الثاث.

مواصفات الممر 
ويـــتـــكـــون »مـــمـــر الـــشـــمـــال - الـــجـــنـــوب« مـــن شــبــكــة خــطــوط 
بحرية وبرية وسكك حديدية يبلغ طولها 7200 كيلومتر، 
ويبدأ من بومباي بالهند ليربط املحيط الهندي ومنطقة 
الخليج مع بحر قزوين مرورًا بإيران، ثم يتوجه إلى سان 
بطرسبرغ الروسية، ومنها إلى شمال أوروبا وصوال إلى 

العاصمة الفنلندية هلسنكي.
ويعتبر هذا املشروع أحد أرخص الطرق الرابطة بن قارتي 
آسيا وأوروبا، وبذلك ينافس قناة السويس، حيث تتقلص 
ا، 

ً
تكاليف النقل عبره بمقدار 2500 دوالر مقابل كل 15 طن

هذا فضا عن أن ذلك يستغرق 14 يوًما فقط، في مقابل 40 
يوًما عبر طريق قناة السويس، حسب البيانات اإليرانية. 

وتقع إيــران في قلب هــذا املمر، ويمّكنها هــذا املشروع في 
حال تدشينه من التحكم في حلقة وصل حيوية بن آسيا 

وأوروبا. 
ويفترض أن ُينقل عبر ممر »الشمال الجنوب« في مراحله 
األولى سنويا 6 ماين طن من السلع، إلى أن يرتفع إلى 15 

طنا حتى 20 مليونا بعد اكتمال املشروع بالكامل.

شبكة املواصات
املشروع  إيـــران، وفــق  ومنذ خمس سنوات تقريبا، تسعى 
الشامل للنقل، إلى إنشاء 10 ممرات داخلية رئيسية تمتد 
من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب والعكس، 
بــطــول 21 ألـــف كــيــلــومــتــر لــربــطــهــا بــشــبــكــة الــنــقــل الـــدولـــي، 
وخاصة ممر الشمال الجنوب. وحسب إعان وزارة الطرق 
واملواصات اإليرانية، خال فبراير/ شباط املاضي، حقق 

املشروع تقدما بنسبة 70 في املائة. 
إلى ذلك، أكملت إيران بناء الخط البري السريع على طريق 
بشكل  لاعتماد  إيــران  تخطط  كما  الجنوب.  الشمال  ممر 
فــي مــشــروع ممر  أســاســي على شبكة الخطوط الحديدية 

ربــط خطوط  على  العمل  ومنها  للنقل،  الــجــنــوب  الــشــمــال 
سكة الحديد بميناء بندر عباس املطل على الخليج بميناء 
بندر أنزلي على بحر قزوين، بطول نحو 1600 كيلومتر، 
يستكمل خال  أن  املــقــرر  مــن  كيلومترا   40 نحو  منه  بقي 

هذا العام. 

عوائد مالية 
يمنح  الجنوب  الشمال  نقل  ممر  إنــشــاء  أن  إلــى  باإلضافة 
كبيرة في مواجهة  قــدرات جيوسياسية وتنافسية  إيــران 
املمر  أن  إال  بــهــا،  املحيطة  واألمــنــيــة  السياسية  التحديات 

أيضا يعود بمنافع اقتصادية كبيرة عليها.
ــات الــنــقــل بــمــركــز  ــ ــ ــي الـــســـيـــاق، يـــقـــول مـــديـــر قــســم دراسـ وفــ
ــلـــم والـــصـــنـــاعـــة«  ــة بــجــامــعــة »الـــعـ ــاديـ ــتـــصـ الـــــدراســـــات االقـ
اإليــرانــيــة ميثم الجـــوردي، فــي حديث لصحيفة »الــشــرق«، 
إن العوائد املباشرة وغير املباشرة التي يمكن أن تجنيها 
طهران من عبور السلع عبر أراضيها من خال ممر الشمال 

الجنوب تبلغ 300 دوالر لكل طن.
وإذا أخــذنــا بــاالعــتــبــار أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري لــلــدول 
عــام 2017  بلغ  الجنوب  الشمال  الــواقــعــة على طــريــق ممر 
نحو 77 مليون طن، فمردود عبور هذه الكمية الكبيرة من 
السلع عبر إيران سيكون نحو 23 مليار دوالر لها سنويا، 

ما يمكن أن يغنيها عن عوائد النفط املحظور أميركيا.

عقبات وتحديات 
رغـــم أهــمــيــة مــمــر الــشــمــال الــجــنــوب وكــونــه أقــصــر املــمــرات 
عقدين  مــن  أكثر  مضي  بعد  لكن  ماليا،  وأرخصها  زمنيا 
على التوقيع على اتفاقية بشأن إنشائه بن إيران والهند 
وروسيا، لم يستكمل بعد، ما أدى إلى ظهور ممرات بديلة 
جديدة، مثل طريق الحرير، مع أن هذه املمرات تبقى األكثر 

كلفة ماليا وزمنيا باملقارنة مع ممر الشمال الجنوب. 

روسيا وإيران 
وإسرائيل تسعى 
لمنافسة القناة

آمال إيرانية بإحياء ممر 
»الشمال - الجنوب«

تأمل إيران في إحياء مشروع ممر 
»الشمال - الجنوب«، على خلفية 

أزمة قناة السويس

وهو  غوريون،  بن  قناة  مشروع  إحياء  اإلسرائيلية  الحكومة  أعادت 
السلطات  وترى  والمتوسط.  األحمر  البحرين  بين  يربط  قديم  مشروع 
أن  إلى  وتشير  السويس.  قناة  محل  ستحل  القناة  هذه  أن  اإلسرائيلية 
المتوسط  البحر  على  وعسقالن  األحمر  البحر  على  إيالت  بين  المسافة 
لوصل  السويس  قناة  أخذتها  التي  المسافة  وتشبه  بعيدة،  ليست 
متعدد  مشروع  إلــى  القناة  تحول  ألن  أبيب  تل  وتخطط  البحرين. 
فهي  السويس  لقناة  كبديل  التجاري  دورهــا  عن  وفضال  الوجوه، 

تهدف إلى إقامة مدن صغيرة وفنادق حولها.

عودة قناة بن غوريون

أعادت أزمة قناة السويس 
الحديث عن ممرات بديلة 

تجنّب المالحة الدولية 
أزمات التعّطل وتختصر 

زمن وتكاليف الشحن

أكد مسؤول أردني أن 
بالده ترى في مشروع 
قناة ناقل البحرين مع 

إسرائيل ضرورة استراتيجية

طهران تسعى لدور العب مهم في نقل التجارة العالمية )األناضول(

Friday 2 April 2021 Friday 2 April 2021
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لندن ـ موسى مهدي

تــتــجــه شـــركـــات الــنــفــط واملــصــافــي 
العاملية إلى تحقيق أرباح ضخمة 
مــن الــوقــود خـــال الــصــيــف املقبل، 
خـــاصـــة فـــي الــــــدول الـــتـــي خـــرجـــت مــبــكــرًا من 
جائحة كورونا، مثل الصن، أو تلك التي على 

وشك الخروج، مثل الواليات املتحدة. 
لكن شركات النفط التي كانت لديها مساحات 
تخزين ضخمة وتمكنت من تخزين الخامات 
النفطية الرخيصة في الربع الثاني من العام 
املاضي حينما انهارت أسعار النفط إلى أقل 
من 30 دوالرًا في املتوسط للبرميل، ستتمكن 

من جني أرباح ضخمة خال العام الجاري.
في هــذا الشأن، كشف مسح لشركة »آي أتش 
أس« األميركية لأبحاث، صادر يوم الثاثاء 
املــاضــي، أن مبيعات الــغــازولــن فــي الــواليــات 
املــتــحــدة ارتــفــعــت ألول مـــرة فـــوق املــســتــويــات 
مــارس/  فــي  الجائحة  قبل  عليها  كانت  التي 
آذار 2020. وحسب بيانات املسح الذي أجرته 
التابعة للشركة  النفط  وحــدة خدمات أسعار 
الــــواليــــات  فــــي  مـــحـــطـــة وقـــــــود  وشــــمــــل 2500 
األميركية، فإن الطلب على املشتقات النفطية 
ــــال شــهــر  تــــراجــــع بــنــســبــة 27% بـــأمـــيـــركـــا خـ
لوحدة  التنفيذي  الرئيس  وقــال   .2020 أبريل 
بــريــان  أس«،  أتـــش  »آي  بـــــ النفطية  الــخــدمــات 
ــفــــاع الــطــلــب على  نــــــورس، »بــالــتــأكــيــد إن ارتــ
الــوقــود مــن مستويات مـــارس املــاضــي أخبار 
ســـارة النــتــعــاش االقــتــصــاد األمــيــركــي وبــدايــة 
لـــعـــودة الــحــيــاة إلــــى طــبــيــعــتــهــا فـــي الـــواليـــات 
املــــتــــحــــدة«. وحـــســـب نـــشـــرة »أويـــــــل بــــرايــــس«، 
الــواليــات املتحدة  الــوقــود في  ارتفعت أسعار 

بشكل متواصل ملدة 17 أسبوعًا.
املــركــبــات فــي أميركا،  اتــحــاد  بــيــانــات  وتشير 
التي تــراقــب مــؤشــرات أســعــار الــوقــود، إلــى أن 
أســعــار الـــوقـــود ارتــفــعــت فــي املــتــوســط بنحو 
ـــــــ 12  33% فـــي الــــواليــــات األمـــيـــركـــيـــة خــــال الـ
شـــهـــرًا املــاضــيــة مـــن مــســتــويــاتــهــا الــدنــيــا في 
الـــربـــع الـــثـــانـــي مـــن الـــعـــام املـــاضـــي إلــــى 2.88 
دوالر لـــغـــالـــون الـــغـــازولـــن. لــكــن فـــي الــعــديــد 
مــن الــواليــات األمــيــركــيــة يــدفــع املستهلك اآلن 
كاليفورنيا  ــة  واليـ فــفــي  دوالرات.   3 مــن  أكــثــر 
أكثر من ثاثة دوالرات  ، يدفع املستهلك 

ً
مثا

لغالون الغازولن. ويرى عدة خبراء أن سعر 
الــثــاثــة دوالرات في  لــتــجــاوز  الــغــالــون يتجه 
املتوسط خال الصيف املقبل.  في هذا الشأن، 
الطاقة  الستراتيجيات  التنفيذي  املدير  يــرى 
العاملية بشركة »آر بي سي كابيتال ماركتس« 
األميركية، مايكل تران، أن »السوق يشير إلى 
أن ســعــر الــغــالــون يــتــجــه لــارتــفــاع إلـــى أكــثــر 
مـــن ثــاثــة دوالرات فـــي املــتــوســط بــالــواليــات 
األميركية«. وما يفاعل أسعار الوقود، ارتفاع 
شهية املواطن األميركي للسفر والترفيه بعد 
فترة طويلة من اإلغاق وتقييد الحركة. كذلك 
ارتفاعًا كبيرًا  الطيران  اتــحــاد شــركــات  الحــظ 
فــي الــحــجــوزات وتــجــاوز عـــدد املــســافــريــن في 
اليوم  فــي  مسافر  مليون  األميركية  املــطــارات 
ــارس/ آذار  ــ خـــال الــنــصــف األول مـــن شــهــر مـ
الــــجــــاري.  وفـــي ذات الـــصـــدد، تــتــوقــع خبيرة 
ــة بـــشـــركـــة »كـــــي بــــي أم جـــــي« لــتــدقــيــق  ــاقـ الـــطـ
الحسابات في تعليق لصحيفة »وول ستريت 
جـــورنـــال« يـــوم الــخــمــيــس املـــاضـــي، أن يشهد 
صــيــف الــعــام الـــجـــاري حــركــة ســفــر كثيفة في 
أرهقهم  قد  »املواطنن  املتحدة، ألن  الــواليــات 
اإلغــاق والحبس في املــنــازل، وهــم في حاجة 
ماسة لانطاق والسفر والترفيه«. وبالتالي 
املصافي سترتفع خال  شــركــات  مبيعات  إن 
الــصــيــف املــقــبــل، وتــرتــفــع تــبــعــًا لــذلــك أســعــار 
بيانات  وأرباحها وأسهمها. وحسب  الوقود 
إدارة معلومات الطاقة األميركية، فإن املصافي 
األميركية تنتج من برميل النفط الخام نحو 
ــازولـــن و12 غـــالـــونـــًا من  ــغـ الـ ــن  20 غـــالـــونـــًا مـ
الــديــزل وزيـــت التدفئة. وهـــذا يعني أن  وقـــود 
ارتفاع سعر الغازولن إلى أكثر من 3 دوالرات 
سيحقق لــهــذه املــصــافــي أربـــاحـــًا ضــخــمــة، إذ 
إنها ستبيع البرميل بعد التصفية بنحو 96 
الــتــي خزنت  دوالرًا.  وبــالــتــالــي، إن املــصــافــي 
بــرامــيــل الــنــفــط بــســعــر أقـــل مــن 30 دوالرًا في 
الــعــام املــاضــي تتجه لتحقيق ربــح يــقــارب 66 
دوالرًا من البرميل قبل حساب كلف التشغيل 

ارتــفــعــت الــــصــــادرات الــتــركــيــة خـــال مـــارس/ 
مــقــارنــة  بــاملــائــة   42.2 بــنــســبــة  املـــاضـــي،  آذار 
بذلك  مسجلة   ،2020 عــام  مــن  نفسه  بالشهر 
التجارة  مستوى قياسيا. وأوضــحــت وزيــرة 
خال  الخميس،  بكجان،  روهــصــار  التركية، 
العجز  أن  أنقرة،  مؤتمر صحافي بالعاصمة 
الــتــجــاري تــراجــع بنسبة 15.2% خــال الربع 
األول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من 

2020 لينخفض إلى 11 مليار دوالر.
التركية  الـــصـــادرات  قيمة  إن  بــكــجــان  وقــالــت 
األول من  الربع  17.3% خــال  بنسبة  ازدادت 

هــذا من أسباب  وُيــَعــّد  والترحيل والضرائب. 
عودة املستثمرين لشراء أسهم شركات الطاقة 
الطاقة  ســيــاســات  مــن  الــرغــم  عــلــى  التقليدية، 
النظيفة التي أعلنها الرئيس جوزيف بايدن 
بـــادة التفاقية  عـــودة  بــعــد  تنفيذها  ويــنــوي 
باريس للمناخ.  وترجم ارتفاع سعر الوقود 
في الواليات املتحدة في سوق املال األميركي 
فــي أسعار  ارتــفــاع كبير  إلــى  »وول ستريت«، 
أســهــم شــركــات الــنــفــط واملــصــافــي األمــيــركــيــة، 
إذ ارتــفــعــت أســهــم شــركــات »أكــســون موبيل« 
و»شـــيـــفـــرون« و»فــيــلــيــبــس« و»بــيــكــر هــيــوز« 

وأسعار معظم املصافي األميركية.
ــقـــت أســهــمــهــا  ــقـ ــــات حـ ــركـ ــ ــــشـ ــذه الـ ــ ــ وبــــعــــض هـ
الــــــ 12 شــهــرًا  خـــــال  فـــــوق %100  ــات  ــاعــ ــفــ ارتــ
املاضية، مثل شركة » أكس أل إي« األميركية 
التي ارتفعت بأكثر من 102.3% حسب بيانات 

شركة »آي جي« التي نقلها موقع انفستبيديا، 
ــاع أســعــار  ــفــ يــــوم االثـــنـــن املــــاضــــي.  لــكــن ارتــ
الــوقــود ال يحدث فقط فــي الــواليــات املتحدة، 
بــل فــي العديد مــن دول الــعــالــم، إذ يسبب في 
بينما  واقتصادية،  سياسية  أزمــات  بعضها 
يــعــتــبــر ارتـــفـــاعـــه مــــن عــــامــــات الــتــضــخــم فــي 
الــــدول الــغــنــيــة. ويــبــلــغ مــتــوســط ســعــر غــالــون 
الــغــازولــن فــي الــوقــت الــراهــن عامليًا نحو 1.2 
بترول  »غــلــوبــال  مــوقــع  لبيانات  وفــقــًا  دوالر، 
الوقود  األميركي. وتتباين أسعار  برايسس« 
تــبــعــًا لــتــقــســيــم الــــــدول املــنــتــجــة واملــســتــهــلــكــة 
تباين  أن  ويــرى محللون  والفقيرة.   والغنية 
أسعار الوقود في الدول الصناعية يعود إلى 
الــتــي تجنيها  الــضــرائــب  الــتــفــاوت فــي نسبة 
خزائن الدول من الوقود. إذ إن الوقود، بسبب 
كثافة اســتــخــدامــه فــي املــواصــات واملــصــانــع، 

عام 2021، لتصل إلى 50 مليار دوالر، مسجلة 
مستوى قياسيا. كما أن واردات تركيا خال 
 %9.7 بــنــســبــة  زادت   2021 مـــن  األول  الـــربـــع 
مقارنة بالربع نفسه من العام الفائت، لتبلغ 

61 مليار دوالر.
وأكـــــــدت أن الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري تــــراجــــع خـــال 
نفسه  بالشهر  مقارنة   %14.2 بنسبة  مــارس 
من 2020، لينخفض من 5.5 مليارات إلى 4.7 

مليارات دوالر.
وأشـــــــارت إلــــى أن صـــــــادرات مـــــارس املــاضــي 
الــعــام  نــفــســه  بــالــشــهــر  مــقــارنــة   %42.2 زادت 

املاضي، بواقع 18 مليارا و985 مليون دوالر، 
مسجلة رقما قياسيا. ولفتت إلى أن الواردات 
الشهرية زادت 25.8% مقارنة بمارس 2020، 

لتبلغ 23 مليارا و679 مليون دوالر.
مليار   16.012 إلـــى  زادت  الـــصـــادرات  وكــانــت 
بنسبة  املـــاضـــي  شـــبـــاط  فـــبـــرايـــر/  فـــي  دوالر 
على  مرتفعًا  قياسيًا  9.6% مسجلة مستوى 
الــــواردات %9.8  أســـاس شــهــري، بينما زادت 

إلى 19.37 مليار دوالر.
تأتي القفزة في الصادرات التركية على الرغم 
مــن تــأكــيــد مــصــدريــن وتــجــار عــلــى أن بعض 
املصدرين األتراك يحولون مسار مواد غذائية 
السلع لالتفاف على  مــن  ومــابــس وغــيــرهــا 
مــقــاطــعــة غــيــر رســمــيــة مــنــذ أشــهــر مــن جانب 
السعودية أدت إلى تراجع حركة التجارة إلى 

مستويات متدنية لم تشهدها من قبل.
ــــاف مـــصـــدرون وتـــجـــار ودبــلــومــاســيــون  وأضـ
»رويترز«، أن اإلنتاج في دول قريبة يسمح  لـ
جمركية  وثائق  على  بالحصول  للمصدرين 
ــة عــبــارة »صــنــع فــي تــركــيــا« مــن السلع،  وإزالــ

بما يسمح بتصديرها للمملكة
 بــمــقــاطــعــة 

ّ
ولــــم تــســلــم الــــريــــاض رســمــيــا قــــط

كبارا  أعمال سعودين  رجــال  أن  غير  تركيا، 
ــالــــوا إنــهــا  أقــــــروا بــهــا فـــي الـــعـــام املـــاضـــي وقــ
رد عــلــى مـــا وصـــفـــوه بـــعـــداء مـــن قــبــل أنـــقـــرة. 
الرسمية  التجارة  لبيانات  وأظهرت مراجعة 
أن صـــــادرات تــركــيــا إلـــى الــســعــوديــة فـــي أول 
ــــاري هـــــوت بــمــعــدل  ــــجـ ــام الـ ــعــ ــن الــ شـــهـــريـــن مــ
سنوي يبلغ 93% لتصل إلى 38 مليون دوالر.
وقالت رابطة الصادرات التركية، إن صادرات 
األجــهــزة اإللــكــتــرونــيــة واملــلــبــوســات والحلي 
يــفــوق %90  بما  كلها  انخفضت  والــســيــارات 

عما كانت عليه قبل عام.
)رويترز، العربي الجديد(

ــنــــوح ســفــيــنــة  ــــي نـــحـــو 5% بـــســـبـــب جــ ــــاضـ املـ
تبع  ومــا  السويس،  قناة  فــي  يابانية عماقة 
ذلك من عرقلة حركة مــرور الناقات النفطية 
في املمر املائي. وتشير بيانات شركة  »كيبلر« 
النفطية  السفن  ترصد حركة  التي  األميركية 
وناقات الغاز الطبيعي، إلى أن هناك ناقات 
نفطية تنتظر املرور عبر قناة السويس تحمل 
نحو 6.3 ماين برميل. وقّدرت مصادر أخرى 

حجم الحموالت بنحو 13 مليون برميل على 
ل حركة الشحنات 

َ
عرق

ُ
ظهر 13 سفينة. وربما ت

النفطية عبر قناة السويس ألكثر من أسبوع.
واستفادت أسعار الوقود األميركية في القفزة 
الكبرى من ثاثة عوامل رئيسية، هي ارتفاع 
ارتفع  إذ  الــعــاملــيــة،  النفطية  الــخــامــات  أســعــار 
لــلــبــرمــيــل، بينما  فـــوق 70 دوالرًا  بــرنــت  ــام  خـ
األميركي  الوسيط  تكساس  غــرب  خــام  ارتفع 

فوق 63 دوالرًا للبرميل. 
املساحات  انخفاض  فهو  الثاني،  العامل  أمــا 
املتاحة لتخزين الوقود في الواليات املتحدة 
بــســبــب االخـــتـــنـــاقـــات الـــتـــي ســبــبــهــا تــخــزيــن 
الــخــامــات الــرخــيــصــة فـــي الـــعـــام املـــاضـــي. أمــا 
ــات االنـــتـــعـــاش  ــعـ ــوقـ ــل الــــثــــالــــث، فـــهـــو تـ ــامـ ــعـ الـ
ــادة  ــ ــات املـــتـــحـــدة وزيـ ــواليــ ــتـــصـــادي فـــي الــ االقـ
التي  األميركي  للمستهلك  النقدية  الــوفــورات 

من املتوقع أن ترفع من القوة الشرائية وحركة 
السفر والسياحة خال الصيف الجاري. 

لكن في مقابل هذه العوامل التي رفعت آمال 
الشركات واملصافي األميركية بحصاد ربحية 
ضخمة في الشهور املقبلة، هنالك مخاوف من 
تتمكن  لم  إن  االقتصادي  النمو  في  انتكاسة 
السيطرة  مــن  األمــيــركــيــة  الصحية  الــســلــطــات 
على جائحة كورونا، التي باتت من املحددات 
الرئيسية للتوجهات االقتصادية في العالم. 

يــذكــر أن أســـعـــار الــنــفــط الـــخـــام تــراجــعــت في 
الــتــعــامــات الــصــبــاحــيــة، يــــوم الــخــمــيــس، مع 
عودة املخاوف من تباطؤ التعافي االقتصادي 
العاملي بسبب جائحة كورونا، ومواصلة دول 
أوروبــــا فـــرض قــيــود ملــنــع تفشي الـــوبـــاء. لكن 
وعــرقــلــتــهــا حركة  الــيــابــانــيــة  السفينة  جــنــوح 
مـــــرور الــشــحــنــات الــنــفــطــيــة بــقــنــاة الــســويــس 

ــل مـــن خــســائــر الـــخـــام. واســتــأنــفــت إدارات 
ّ
قــل

عمليات  الخميس،  يوم  السويس،  قناة  هيئة 
إعــادة تعويم سفينة الحاويات »إيفر غيفن« 
اليابانية، بعد أن سببت أزمة في حركة املاحة 
عــلــى جهتي الــقــنــاة شــمــااًل وجــنــوبــًا. وتشير 
بلومبيرغ،  وكــالــة  مــن  لكل  متطابقة  بــيــانــات 
وبيانات شركة »ريفينيتيف أيكون« املتتبعة 
قرابة  أن  إلــى  عامليًا،  البحرية  املــاحــة  لحركة 
180 ســفــيــنــة عــالــقــة بـــن طـــرفـــي الـــقـــنـــاة على 
البحرين األحــمــر واملــتــوســط. وارتــفــعــت حدة 
التخوفات، وخاصة في أوروبا، من احتمالية 
تــأخــر إعـــادة السفينة إلــى مــســارهــا، وهــو ما 
يفتح الباب لفرضية نقل حركة املاحة مؤقتًا 
أفريقيا(،  )جنوبّي  الصالح  الرجاء  رأس  إلــى 
لــذلــك مــن تبعات مالية وأخـــرى مرتبطة  ومــا 

بتأخر الطلبيات.

المصافي 
تترقب 

حصد األرباح

ارتفاع قياسي للصادرات التركية

)Getty( محطة وقود في مدينة نيويورك األميركية

)Geety( عمالق محركات البحث في العالم)Getty( مستوى قياسي لصادرات تركيا

)Getty( حي المال في لندن

تزاحم استثماري على 
أسهم شركات الطاقة 

في سوق »وول ستريت«

ُيَعّد من العوامل الرئيسية في الحصول على 
دخل سريع لخزينة الدولة. ففي أوروبا تراوح 
أسعار الغازولن حاليًا بن 1.74 دوالر وأكثر 

 من دوالرين في الدول اإلسكندنافية. 
ً
قليا

وعــــادة مــا تــكــون أســعــار الــغــازولــن والــديــزل 
رخيصة جدًا في الدول املنتجة والدول الفقيرة 
الــدول الغنية. لكن األســعــار في  ومرتفعة في 
الواليات املتحدة، الدولة الصناعية املتقدمة، 
تخالف هذه القاعدة، إذ إن اإلدارات األميركية 
ــفــــاظ بــســعــر  ــتــ املـــتـــعـــاقـــبـــة تـــحـــرص عـــلـــى االحــ
رخــيــص لــلــوقــود مــقــارنــة بـــالـــدول الصناعية 
ــــرى. وذلــــك يــجــري ضــمــن االســتــراتــيــجــيــة  األخـ
األميركية التي تستهدف التفوق االقتصادي 
ــنــــمــــو  وزيــــــــــــــادة تــــنــــافــــســــيــــة الـــــــــصـــــــــادرات والــ
االقــتــصــادي.  ويــذكــر أن أســعــار أسهم الطاقة 
في سوق »وول ستريت« كسبت يوم األربعاء 

أسعار الوقود تتجه لالرتفاع في أميركا

لندن ـ العربي الجديد

التصنيع  نشاط  نمو  وتيرة  تسارعت 
املتوقع،  من  بأكثر  املتحدة  اململكة  في 
لــيــســجــل أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه فــــي عــقــد 
زمني، مع وصول تفاؤل الشركات إلى 
أعلى مستوى في سبع سنوات، وبدعم 

من عمليات طرح اللقاحات.
وارتفع مؤشر »آي إتش إس ماركيت« 
ملديري املشتريات الصناعي إلى 58.9 
 أعلى 

ً
نقطة خال شهر مارس، مسجا

بــعــدمــا   ،2011 عـــــام  مـــنـــذ  مـــســـتـــويـــاتـــه 
بــلــغ 55.1 نــقــطــة فـــي الــشــهــر الــســابــق، 
ا الــتــوقــعــات الــبــالــغــة 57.9 

ً
ومـــتـــجـــاوز

نقطة. كما ارتفع إنتاج املصانع للشهر 
الــعــاشــر عــلــى الــتــوالــي، إذ نــمــا بــأســرع 
وتيرة منذ نوفمبر، مع زيادة الطلبات 
فــي مــارس واســتــعــداد املصانع إلعــادة 
تــشــغــيــل االقـــتـــصـــاد عـــن طـــريـــق تعين 

موظفن بأسرع وتيرة منذ عام 2014.
ــال روب دوبـــســـون، املــديــر لـــدى »آي  وقـ
إتــش إس ماركيت«، »إن إطــاق اللقاح 
قيود  لتخفيف  الــعــمــاء  واســتــعــدادات 
اإلغاق دعمت النمو«. ومن املتوقع أن 
يؤدي الطرح السريع للقاح في اململكة 
املــتــحــدة إلـــى انــتــعــاش اقــتــصــادي هــذا 
الـــعـــام، بــعــد انــكــمــاش االقــتــصــاد %10 
اقــتــصــاد املــمــلــكــة في  ــــدأ  فـــي 2020. وبـ
الثالث من 2020،  الربع  التعافي خال 
مع استئناف األنشطة االقتصادية مرة 
 نموًا فصليًا بـ %16.9، 

ً
أخــرى، مسجا

مقابل انكماش قياسي بنسبة %19.5 
في الربع الثاني السابق له.

ــاءات رســـمـــيـــة، بــلــغ عــدد  ــق إحــــصــ ــ ووفـ
ــا فـــي املــمــلــكــة املــتــحــدة،  وفـــيـــات كـــورونـ
ألــــف شــخــص،  ــاء، 126.6  ــثـــاثـ الـ حــتــى 
كـــســـادس  مــــايــــن،   4.34 واإلصـــــابـــــات 

أعلى دولة في إصابات كورونا.

واشنطن ـ العربي الجديد

تعتزم شركة »غوغل«، عماق محركات 
ــدء إعــــــادة بعض  الــبــحــث فـــي الـــعـــالـــم، بــ
ا ملعايير 

ً
املوظفن للعمل من املكتب وفق

ا مــن الشهر الــجــاري. وقــال  طوعية بـــدًء
»فــــوكــــس  ـــ ــوغــــــل« لــ مــــتــــحــــدث بــــاســــم »غــــ
بيزنس« إن مكاتب محددة في الواليات 
ا 

ً
املتحدة تنوي إعادة فتح مقراتها وفق

لسعة تشغيلية محدودة واستناًدا إلى 
اللقاح.  معايير محددة من بينها توفر 
وأضــــــــاف: »نــــظــــًرا ألن الــــوضــــع ال يــــزال 
ديــنــامــيــكــًيــا، فــإنــنــا نــواصــل اتــبــاع نهج 
ــدروس إلعـــــادة املـــزيـــد من  ــ تــدريــجــي ومــ
األشخاص بأمان إلى املكتب كلما أمكن 
ذلك«. وتستهدف »غوغل« إعادة جميع 
املـــوظـــفـــن لــلــعــمــل مــــن املـــكـــتـــب بـــصـــورة 
طبيعية بداية من شهر سبتمبر املقبل.

ــــى  ــن أولـ ــ ــل« واحـــــــــدة مـ ــ ــوغـ ــ ــــت » غـ ــانـ ــ وكـ
الــتــي عــرضــت على موظفيها  الــشــركــات 
املاضي عند  العام  املنزل في  العمل من 
تــفــشــي جـــائـــحـــة »كــــــورونــــــا«، وتــنــصــح 
الــشــركــة املــوظــفــن بــالــتــطــعــيــم لــكــنــهــا ال 

تلزمهم بذلك.
فـــــي تــــطــــور أخــــــر ذكــــــــرت غـــــوغـــــل، أنـــهـــا 
ستسهم بـ 25 مليون دوالر في صندوق 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي الـــجـــديـــد ملــكــافــحــة 
الكاذبة. جاء ذلك بعدما أثارت  األخبار 
جائحة كورونا واالنتخابات األميركية 
 فــي 

ً
الـــــعـــــام املـــــاضـــــي ارتـــــفـــــاًعـــــا هـــــائـــــا

غوغل،  أعلنت  كما  املضللة.  املعلومات 
أنها ستمنح عبر منصتها غوغل مييت 
اتصال  تقدم خدمة  التي   Google Meet
الفيديو، مكاملات فيديو مجانية ملدة 24 
ميل«  »جـــي  حــســاب  ســاعــة ملستخدمي 

حتى يونيو.

نمو نشاط التصنيع في 
المملكة المتحدة

موظفو »غوغل« 
يعودون لمكاتبهم

طاقة

بينما تتجه أسعار الوقود الرتفاع كبير هذا الصيف في الواليات األميركية، 
وترتفع شهية السفر والسياحة لدى المواطن األميركي، يتوقع خبراء 
ارتفاع سعر غالون الغازولين إلى أكثر من 3 دوالرات بالمتوسط، وحصد 

شركات المصافي أرباحًا ضخمة خالل العام الجاري

تراجع عائد السندات األميركية ألجل 10 سنوات خالل تعامالت الخميس، 
بايدن  جو  إعالن  وبعد  النمو  بشأن  إيجابية  بيانات  وسط   %1.697 إلى 
مقترحه لإلنفاق على البنية التحتية. ومن المتوقع أن تساهم عمليات 
المتفائلة  والتوقعات  التحفيز 
للنمو في جذب االستثمار األجنبي 
ــدوالر.  ــالـ ــمــقــومــة بـ لـــأصـــول ال
كذلك  ــتــوقــعــات  ال وســاهــمــت 
خالل  الــدوالر  مؤشر  استقرار  في 
أعلى  من  بالقرب  أمس،  تعامالت 
صدور  قبل  أشهر   5 في  مستوى 
متابعة  ووسط  اقتصادية  بيانات 

مستجدات جائحة »كورونا«.

تراجع عائد السندات واستقرار الدوالر

رؤية

شريف عثمان

مـــع إعــــالن الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــوزيـــف بـــايـــدن تــفــاصــيــل خطته 
الضخمة لتحديث البنية التحتية في الواليات املتحدة، بتكلفة تقترب 
طــرق وجسور، كما  وبناء  تريليون دوالر، تشمل تجديد   2.3 من 
وتعزيز  اإلنــتــرنــت،  شبكات  وتوسيع  التكنولوجية  البنية  تحديث 
الــواليــات  تنافسية  على  للحفاظ  والــتــطــويــر  الــبــحــوث  على  اإلنــفــاق 
املتحدة خالل السنوات القادمة، تستعد قطاعات األعمال األميركية 
لخوض معركتها للحيلولة دون رفع الضرائب على أرباح الشركات، 
تلك  لتمويل  الحالية  األميركية  اإلدارة  من  املقترحة  الطريقة  وهــي 

املشروعات. 
وفي ما اعتبره محللون مقدمة التجاه الرئيس املنتخب حديثًا لرفع 
األميركية،  والــشــركــات  املرتفعة  الــدخــول  أصــحــاب  الــضــرائــب على 
كأحد أهم الوعود التي قطعها خالل حملته االنتخابية العام املاضي، 
االقتصادي  الفكر  فــي  كبيرًا   

ً
تــحــوال تمثل  أن خطته  بــايــدن  اعتبر 

الــحــكــومــات الصغيرة واألفــكــار  املــتــحــدة، بعيدًا عــن نهج  لــلــواليــات 
الــخــاصــة بتخفيض الــضــرائــب الــتــي تــم تبنيها مــن قــبــل الــرؤســاء 
»إنــه استثمار يحدث مرة واحدة  الجمهوريني قبل عقود، مضيفًا 

لكل جيل في أميركا«. 
ومــع وصـــول الــديــن األمــيــركــي إلــى أعــلــى مستوياته على اإلطـــالق، 
تريليونات   3 املــوازنــة  وتخطي عجز  دوالر،  تريليون   28 متجاوزًا 
دوالر، نتيجة لحزم اإلنفاق الضخمة التي أقرتها اإلدارة األميركية 
الحالية والسابقة إلنعاش االقتصاد ومساعدة املواطنني الذين فقد 
عدد كبير منهم وظيفته ودخله على مواجهة أعباء الحياة، لم يكن 
الــضــرائــب على األميركيني  التوجه نحو زيـــادة  بــايــدن ســوى  أمـــام 
الفترة  فــي  رأســهــا  على  سيكون  والــتــي  الضخمة،  نفقاته  لتمويل 

القادمة مشروعات تحديث البنية التحتية التي ينوي تنفيذها. 
التحتية،  البنية  تحديث  لفكرة  األميركية  الشركات  تحمس  ورغــم 
التي ازدادت الشكاوى من تهالكها مؤخرًا، حيث يعتبرها الكثيرون 
على  األميركية  الشركات  يمكنها مساعدة  التي  العوامل  أهــم  أحــد 
يعارض  القادمة،  السنوات  خــالل  أرباحها  وزيــادة  أعمالها  تطوير 
واملــصــالــح، وعلى رأسها  األعــمــال  الكيانات وجــمــاعــات  مــن  الكثير 
وتحالف  لألعمال  املستديرة  واملــائــدة  األميركية  التجارية  الغرفة 
RATE، رفع الضرائب على الشركات التي لم تتعاف بعد من صدمة 
أرباحها  املــاضــي، وأثـــرت فــي  الــعــام  بــقــوة  الــتــي ضربتها  الجائحة 
بصورة سلبية.  وبعد انتشار الشائعات التي تفيد بتوجه الرئيس 
األميركي لزيادة الضرائب املفروضة على الشركات األميركية من 
املناسبات  مــن  العديد  فــي  وتأكيده   ،%28 إلــى  حاليًا  تطبق   %21
االعــتــراض على ذلك،  لها  الشركات األميركية ال ينبغي  أيــا من  أن 
اقترح السيناتور جو مانشني، الديمقراطي الذي يمثل والية وست 
فيرجينيا التي كانت تاريخيًا تحت سيطرة الحزب الجمهوري، أن 

يتم االكتفاء برفع الضريبة إلى 25% فقط. 
وعــلــى نــحــو مــتــصــل، طــالــبــت شـــركـــاٌت أمــيــركــيــة جــمــاعــاِت الــنــفــوذ 
في  األمــر  عليه  مــا سيكون  فــي معرفة  بمساعدتها  واشنطن  فــي 
املستقبل القريب، حتى تتمكن من إعداد خططها الخاصة باإلنتاج 
واالستثمار. واقترحت تلك الشركات الدخول في تفاوض مباشر مع 
البيت األبيض، من أجل تخفيض الضرائب املزمع فرضها، خاصة 
على الكيانات التابعة لها خارج األراضي األميركية، والتي يبلغ الحد 
األدنى لها حاليًا 10.5%، بينما يرغب بايدن في مضاعفته ليصبح 
يدافع  إنــه  الــذي يقول عــن نفسه   ،RATE 21%.  ورفــض تحالف
األعمال  مجتمع  ضمن  األميركي  الضريبي  النظام  تنافسية  عــن 
ويساعد  الوطني،  لالقتصاد  مناخ  أفضل  لخلق  ويسعى  العاملي، 
القوى العاملة والشركات التي توظفهم على النجاح، زيادة الضرائب 
أعضائه  الــذي يضم بني  التحالف  وقــال  األميركية.  الشركات  على 
مجموعة من عمالقة الشركات األميركية، مثل فيديكس لتوصيل 
ومعدات  والــســالح  الطائرات  ع 

ِّ
وُمَصن وان،  كابيتال  وبنك  الــطــرود، 

إنه  تــويــوتــا،  اليابانية  الــســيــارات  وُمــَصــنــع  مــارتــني،  لوكهيد  أخـــرى 
يعمل على إبقاء معدل الضريبة على الشركات عند مستوى %21، 
الديمقراطي  السيناتور  وقــال  ذلــك.  لتحقيق  الجهد  يدخر  لن  وإنــه 
العمل على  التحالف، إنه يدعم فكرة  بالنش لينكولن، أحد قيادات 
سد الفجوات ونقاط الضعف التي »تسمح للشركات ذات الربحية 

بالتهرب من الضرائب، أو دفع مبالغ أقل مما ينبغي«. 
الضرائب في  لــم تدفع دوالرًا واحـــدًا مــن  التي  ورفــضــت فيديكس، 
أول عام يتم فيه تطبيق التخفيضات الضريبية التي أقرها الرئيس 
األميركي السابق دونالد ترامب، خطة بايدن لزيادة الضرائب على 
الشركات، واقترحت عوضًا عن ذلك رفع الضرائب املفروضة على 

البنزين والديزل لتوفير التمويل املطلوب لتحديث البنية التحتية. 
وفـــي حــديــث إلحــــدى الــقــنــوات املــحــلــيــة األمــيــركــيــة، قــالــت إيــزابــيــل 
رولــيــســون، املــتــحــدثــة بــاســم الــشــركــة، إن شــركــتــهــا تــدعــم اإلنــفــاق 
الفيدرالي على البنية التحتية عن طريق زيادة الضرائب على الوقود، 
مضيفة »ال نعتقد أن زيادة الضرائب على الشركات وتوسيع قاعدة 
لتمويل  الصحيحة  االستراتيجية  التي تطبق عليها هي  الشركات 
نفقات البنية التحتية، حيث إن هذه التغييرات تؤثر على التنافسية 
الناتج املحلي  االقتصادية للبالد، وتؤدي إلى تأثيرات سلبية على 
اإلجمالي للواليات املتحدة. ونظرًا الستهداف إدارة بايدن صناعة 
التي  الضريبية  اإلعفاءات  إلغاء  األميركية، من خالل  والغاز  النفط 
منحها إياها ترامب، أعلن معهد البترول األميركي، الذي يعد أكبر 
ضمن  بعينها  صناعات  اســتــهــداف  رفضه  الصناعة،  تمثل  جهة 
خطة زيادة الضرائب على الشركات، »ألنه يؤدي إلى إعاقة جهود 
إنعاش االقتصاد األميركي، وتعطيل خلق الوظائف مرتفعة األجر، 

بما فيها تلك التي يوفرها قطاع الطاقة«.
ومــــع رفــــض الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة لــفــكــرة زيـــــادة الـــضـــرائـــب على 
التصادم مع  لتجنب  لدى بعضها  اتجاهًا  أن هناك  يبدو  أرباحها، 
أو  بــصــورة  ستكون  الــتــي  التحتية،  البنية  لتحديث  وخطته  بــايــدن 

أخرى مفيدة أيضًا لتلك الشركات على املدى الطويل. 
ويـــوم األربــعــاء، نقلت شبكة ســي ان بــي ســي اإلخــبــاريــة عــن أحد 
أعضاء جماعات الضغط من ممثلي الشركات األميركية توقعه أن 
تقبل بعض الشركات بالخطة، رغم ما تتضمنه من زيادة أعبائها 
الضريبية، كونها تنتظر منذ سنوات حدوث ذلك التحديث في البنية 
والطيران  الــســيــارات  شــركــات  عمالقة  يمثل  آخـــر،  وقـــال  املتهالكة. 
إنه  نفسها  للشبكة  الكبرى،  الخاص  االستحواذ  شركات  وبعض 
يتوقع أن تتقبل الشركات الخطة ألن هناك الكثير من األموال التي 
تضمن  »لـــو  مضيفًا  مصالحها،  تــراعــي  بطريقة  إنــفــاقــهــا  سيتم 
األمر شبكات اإلنترنت واسعة النطاق، والسيارات الكهربائية، إلى 
آخر تلك القائمة، فسيكون هناك الكثير من اإلنفاق اإليجابي الذي 

ُيرضي الشركات األميركية«.

مقاومة عنيفة لزيادة 
الضرائب بأميركا
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جمال محمد إبراهيم

مـــا أشــــّد حــاجــة الــســيــاســيــن الــســودانــيــن 
للنظر في تاريخهم البعيد واآلخر القريب، 
لتتضح لهم الخطوط الصفراء والخضراء 
والحمراء، فيما يتصل بإعادة بناء بالدهم، 
بـــعـــد خــــــراب ثـــالثـــن عـــامـــا أهــــدرهــــا نــظــام 
ــرز مـــا وقـــع خــالل   أبــ

َّ
»اإلنــــقــــاذ« املـــبـــاد. لــعــل

إلى  الــســودان  انقسام  الكالحة  الحقبة  تلك 
دولتن، شمالية وجنوبية. 

ماثلة،  حقيقة  حـــول  املــتــابــعــون  يختلف  ال 
أن إغــفــال الــتــنــّوع اإلثــنــي فــي بــالد شاسعة 
املـــســـاحـــة ضـــاعـــف مـــن تــعــقــيــدات الــتــبــايــن 
ــتـــصـــادي واالجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي في  االقـ
املجتمعات السودانية، بصورٍة أفضت بها 
أسبابها ومسبباتها،  تعّددت  نزاعاٍت  إلى 
الـــشـــمـــال  بــــن  نـــشـــب  الـــــــذي  الــــقــــتــــال  أن  إال 
والــجــنــوب عــام 1955 تــواصــل 17 عــامــا في 
لــم يتوقف إال باتفاق تم  الــســودان.  جنوب 
في 1972، أعاد السالم إلى ربوع البالد، على 
لــم تسنده  لــم يصمد طــويــال، لسببن:  أنــه 
إرادة شعبية عبر استفتاء أو باعتماد من 
شرعية  تكسبه  غــالــبــة  إرادة  تمثل  أجــهــزة 
القتال بن  أنه أوقف  البقاء واالستمرارية، 
جيشن، وكان حريا أن تعالج مسألة دمج 
الجيشن في جيش قومي واحد بعد حلول 
السالم، على أن ذلك لم ُينجز بصورة مثلى.

 )2(
ــّرأْت حــكــومــة  ــ ــــجـ ــــذه الــــثــــغــــرات، تـ نــتــيــجــة هـ
ــيـــس جــعــفــر  الــــخــــرطــــوم، تـــحـــت نـــظـــام الـــرئـ
ــأهـــدرت فـــي عــــام 1982  نــمــيــري وقــــتــــذاك، فـ
ذلك االتفاق، ليدخل السودان من جديد في 
دّوامــة حــرٍب أهليٍة بن الشمال والجنوب. 

غازي دحمان

ــــي فــــي ســــوريــــة احـــتـــالل  ــــروسـ ــود الـ ــ ــــوجـ الـ
صـــريـــح، أحـــد األنـــمـــاط االســتــعــمــاريــة، بل 
يـــبـــدو أقـــــرب إلــــى الــنــمــط اإلمـــبـــريـــالـــي في 
بالفجاجة  تميز  والــــذي  ــــى،  األولـ مــراحــلــه 
ــان يــتــم  ــ ــا كـ ــاملـ ــتـــي طـ والـــقـــســـوة املـــفـــرطـــة الـ
تجاه  اجتثاثية  بسياسات  عنها  التعبير 
ــــوارد الــبــالد  الــســكــان األصــلــيــن، ونــهــب مـ

حتى الرمق األخير.
ال يــلــغــي شـــعـــار مــحــاربــة اإلرهـــــــاب، الـــذي 
يــــرفــــعــــه الــــــــــــــروس، حـــقـــيـــقـــة أنـــــهـــــم طــــرف 
مــســتــعــمــر، فــجــمــيــع املــســتــعــمــريــن رفــعــوا 
شــــــــعــــــــاراٍت بــــــــّراقــــــــة، مــــــن نــــــــوع تــحــضــيــر 
املجتمعات التي يستعمرونها، أو قيامهم 
بمهام جليلة إلنقاذ البلدان التي دخلوها 
من الفقر واملرض والتخلف، في حن كانت 
 إلخــفــاء مــآربــهــم، 

ً
هـــذه الــشــعــارات وســيــلــة

بــــل ومـــحـــاولـــة لــشــرعــنــة جـــرائـــمـــهـــم الــتــي 
يرتكبونها بحق املجتمعات املستعمرة.

ــــذت روســــيــــا عــمــلــيــة 
ّ
مـــنـــذ ســـتـــة أعــــــــوام، نــــف

احـــتـــالل عــلــنــي لـــســـوريـــة، بـــدأتـــهـــا بــإعــالن 
الحرب على قطاعات واسعة من املجتمعات 
املحلية السورية، وغزو مناطق عديدة في 
البلد، بذريعة وجود طلب من نظام األسد 
الذي تعتبره روسيا يمثل الدولة السورية. 
أكثر من ثلثي  وبناء عليه، جعلت روسيا 
لضرباتها،  هدفا  والسكان  البالد  مساحة 
 تلك املساحة وهذا الكم السكاني 

ً
مستثنية

بــمــا  ــانــــي،  إنــــســ أو  قــــانــــون دولـــــــي  مــــن أي 
أنـــواع  مختلف  لــتــجــربــة  الــحــريــة  يعطيها 
أسلحتها، وكل أنماط القتل التي تستطيع 

أسلحتها إنجازها.
ــوازاة ذلــــــــك، وضــــعــــت روســـــيـــــا يـــدهـــا  ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــع األصــــــــــول اإلسـ ــيـ ــمـ ــلــــى جـ عــ
ــن مـــوانـــئ  واالقــــتــــصــــاديــــة فــــي ســــوريــــة، مــ
ومـــطـــارات وحــــدود، وأيــضــا حــقــول النفط 
والـــغـــاز والــفــوســفــات، وبــعــقــود ذات آجــال 
طــويــلــة، وقــابــلــة لــلــتــمــديــد، مــا يعني أنها 

مالك ونوس

فــرنــســا غــيــر مــتــواطــئــة »ولــكــنــهــا تتحّمل 
مــســؤولــيــة كــبــرى وجــســيــمــة« عـــن جريمة 
التطهير العرقي التي حصلت في رواندا، 
لــجــنــة  تـــقـــريـــر  هـــكـــذا خـــلـــص  ســـنـــة 1994. 
املؤّرخن الفرنسين، قبل أيام، فالذي يهم 
هو أنها »غير متواطئة«؛ أي غير متهمة، 
وكــل ما يأتي بعد هــذه الكلمة لغٌو يمكن 
 فــي أي تقرير من 

ً
إهــمــالــه. واألكــثــر أهــمــيــة

هـــذا الــقــبــيــل أال تــتــلــوث صـــورة الــفــرنــســي، 
بــقــبــعــتــه االســتــعــمــاريــة الـــتـــي تــحــمــيــه من 
بينما  ويعتمرها  أفــريــقــيــا،  شمس  لهيب 
هو جالس في علياء أحد األبنية أو التالل، 
 سير عمليات القتل الجماعي 

َ
يراقب ُحسن

واالغتصاب، من دون أن يقوم هو بقتل أيٍّ 
من الضحايا، أو اغتصاب واحدة من مئات 

صنب حينها.  
ُ
آالف النسوة اللواتي اغت

هكذا تتشاطر التقارير الغربية في نفي 
ر من  تطهِّ

ُ
التهمة عن األوروبي الوديع امل

ــــٍس، املــجــبــر عــلــى مــشــاهــدة صــور  أي رجـ
املستعمرات،  أبناء  ينفذها  التي  املجازر 
فــي طــور  أن يدخلهم  يــحــاول  بينما هــو 
التحضر. من هنا يأتي االنتقاص في أي 
من  أو  كـــان،  مدنيا  حــكــم، حكما قضائيا 
التي  الــدولــيــة  الجنائية  املحكمة  أحــكــام 
تخوض في جرائم الحرب وجرائم اإلبادة 
الــجــمــاعــيــة والـــجـــرائـــم ضـــد اإلنــســانــيــة، 
فــفــرنــســا الــتــي قـــّدمـــت األســلــحــة والــدعــم 
ــة الــتــي  الــلــوجــســتــي لــلــحــكــومــة الـــروانـــديـ
الهوتو  قبيلة  مــن  األغــلــبــيــة  تمثل  كــانــت 
لم تفعل ذلك فحسب، بل كانت متحالفة 
معها منذ سنة 1990، بحسب ما جاء في 
الفرنسي،  الرئيس  تسلمه  الــذي  التقرير 
يــوم الجمعة، في 26  إيمانويل مــاكــرون، 
مارس/ آذار 2021، فكيف يخلص التقرير 
ببراءتها، وعــدم اتهامها بقتل وال حتى 
شخص واحــٍد من بن 800 ألــف روانــدي 
الــتــوتــســي، راحـــوا ضحية تلك  أقلية  مــن 

الحملة؟
نعلم ذلــك، حن نكون على معرفة مسبقة 
ــلــهــا الــحــكــومــات  بــــأن الـــلـــجـــان الـــتـــي تــشــكِّ
اإلعـــالم  مــا يكشفه  عــلــى حقيقة  لــلــوقــوف 
مــن ضــلــوع قــوى غربية فــي الــجــرائــم ضد 
اإلنــســانــيــة، ال تــكــون مهمتها، فــي أحــيــاٍن 
كثيرة، سوى طمس تلك الحقائق، وإبعاد 
أي تهمة عن املتورطن، أو حتى املخططن 
لتلك الجرائم. لذلك وجدنا كيف أنه، وبعد 
ــالم، ومنها  أن كشفت بــعــض وســائــل اإلعــ
ونــيــويــورك  الفرنسية  لــومــونــد  صحيفتا 
تــايــمــز وقــنــاة ســي أن أن، ســنــة 2017، عن 
لحكومة  دعما  الفرنسية  الحكومة  تقديم 
رواندا في أثناء تنفيذها املجازر، سارعت 
من  للتحقيق،  لجنة  تشكيل  إلـــى  فــرنــســا 
أجل هدٍف واحد، أن يقال إنها تبالي ولن 
إن  بالجناة،  العقاب  توقع  أن  قبل  تسكت 
كانوا على قيد الحياة. وعلى افتراض أن 
قــد مــاتــوا جميعا، فلن تتنطع  املــتــوّرطــن 
أي لــجــنــٍة لــلــذهــاب بــعــيــدًا فــي الــكــشــف عن 
الحقائق، ألن ذلك سيعني إلــزام الحكومة 
الفرنسية باالعتذار لشعب رواندا وتقديم 

التعويضات له.
الــتــي بـــدأت، في  منذ انتهاء تلك املــذبــحــة، 
7 أبـــريـــل/ نــيــســان 1994، وانــتــهــت فــي 15 
ــوارد  لـــم يــتــوقــف تــ يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 1994، 
الــتــقــاريــر عـــن ضــلــوع فــرنــســا فــيــهــا، وعــن 
ــي اســـتـــمـــرارهـــا  مــســؤولــيــتــهــا الـــكـــبـــيـــرة فــ
وتوّرطها  بل  ملقترفيها،  الحماية  وتأمن 

أسامة أبو ارشيد

بثت قناة »سي أن أن« اإلخبارية األميركية، 
يــــوم الــســبــت املــــاضــــي، بــرنــامــجــا وثــائــقــيــا 
فضح كيف تواطأت إدارة الرئيس السابق، 
دونالد ترامب، في إفشال التصّدي لجائحة 
كورونا أميركيا، وهــو األمــر الــذي أدى إلى 
أن تــكــون الـــواليـــات املــتــحــدة بــؤرتــه عامليا، 
بــإصــابــات فــاقــت، حــتــى الــيــوم، 30 مليونا، 
ووفـــــيـــــات يـــــزيـــــدون عـــلـــى نـــصـــف مـــلـــيـــون. 
شهود البرنامج كانوا املسؤولن والخبراء 
ــن أشـــــرفـــــوا عـــلـــى مــكــافــحــة  ــ ــذيـ ــ أنـــفـــســـهـــم الـ
الــجــائــحــة فـــي إدارة تـــرامـــب، ولـــم يـــتـــرّددوا 
فـــي االعـــتـــراف بـــأن الــحــســابــات الــســيــاســيــة 
كانت  ومستشاريه  للرئيس  واالقتصادية 
البوصلة التي استرشد بها البيت األبيض 
الكارثة، ومــن تجّرأ منهم  إنــكــاره حجم  في 
الشعب  ومــصــارحــة  بالحقيقة  الــبــوح  على 

بها إما تمَّ تهميشه، أو تهديده. 
األميركي  الصحافي  كتاب  نعلم من  طبعا، 
الـــعـــام  الــــصــــادر  ودورد،  بـــــوب  املـــخـــضـــرم، 
املـــاضـــي، »الـــغـــضـــب«، أن تـــرامـــب كـــان يعلم 
الــحــقــيــقــة وهـــــو يـــكـــذب عـــلـــى األمـــيـــركـــيـــن، 
ــادات الــســالمــة التي  ــ ويــحــّرضــهــم ضــد إرشــ
الــكــّمــامــات  كلبس  ذاتــهــا،  إدارتــــه  وضعتها 
الجسدي، ودافعه لذلك حسابات  والتباعد 
سياسية في سنة انتخابات، بذريعة أنه ال 
يريد أن يثير الفزع بن املواطنن، ويتسّبب 
بركود اقتصادي. هو نفسه قال ذلك ملؤلف 
حسب  إذ  أمامنا،  ماثلة  والنتيجة  الكتاب. 
ديــبــورا بيركس،  للدكتورة  اعــتــراف صـــادم 
لــفــيــروس كـــورونـــا في  منسقة االســتــجــابــة 
البيت األبيض حينها، أول مائة ألف حالة 
وفاة أميركيا يمكن إيجاد عذر فيها لإلدارة، 
إذ لم تكن املعلومات حول الفيروس متوفرة 
من  الــتــالــن  اآلالف  مــئــات  أن  إال  اآلن.  كــمــا 
القتلى ال عــذر فيهم، إذ كــان يمكن تقليص 
حجم الضحايا بشكل كبير لو تمَّ التعامل 
أننا نتحّدث  األمــر كما ينبغي. بمعنى  مع 

عن إزهاق أرواح ألغراض أنانية بحتة. 
في  كـــورونـــا  جــائــحــة  لــم ينحصر تسييس 
الواليات املتحدة، بل إنها كانت، وال زالت، 
إيــديــولــوجــي وسياسي  لسجال  مــوضــوعــا 
عــاملــي، مــنــذ تفشت فــي املــعــمــورة. مباشرة 
بـــرزت نــظــريــات املـــؤامـــرة حــولــهــا. وإذا كــان 
مصدر  بشأن  القائمة  الشكوك  تفهم  يمكن 
األمــر  أن  إال  وطبيعته،  ومنشئه  الــفــيــروس 
املستهجن يتمثل في إنكار بعضهم وجوده 

ــــى نـــظـــريـــات مـــؤامـــرة  ، مــســتــنــديــن إلـ
ً
أصـــــــال

متهافتة سخفا ومنطقا ودالئل، خصوصا 
والتخصص.  العلم   

َ
عــون َيــدَّ شعبوين  مــن 

ة فيروس غامض  الحقيقة هي الحقيقة، ثمَّ
ــاتــــل، بــغــض الــنــظــر عـــن كــنــهــه، وبــغــض  وقــ
هندسته،  أو  تصنيعه  نظريات  عــن  النظر 
ونــحــن نــشــاهــد ونــتــابــع، يــومــيــا، أنــاســا من 
 أرواحهم، ومع 

ُ
ِطف

َ
ت

ْ
حولنا يصيبهم، َوَيخ

ذلـــك ال يــــزال فــيــنــا مــنــكــرون! ثــالــثــة األثــافــي 
أن يــشــمــل الــتــشــكــيــك ونـــظـــريـــات املــــؤامــــرة 
الـــلـــقـــاحـــات الـــتـــي تــــمَّ تــطــويــرهــا لــلــتــصــّدي 
للجائحة ولكبح جماحها. القلق من سرعة 
تــطــويــرهــا مـــشـــروع، ولــكــنــنــا مــضــطــرون أن 
وهم  واملختصون،  العلماء  يقوله  ما  نتبع 
بناء  وفعاليتها،  سالمتها،  على  يــشــّددون 
على تجارب سريرية ومنهجية. ولنفترض، 
جــــداًل، أن أمـــان الــلــقــاحــات غــيــر مــقــطــوع بــه، 
فــمــا هــو الــبــديــل؟ نــحــن نــعــلــم أن الــفــيــروس 
ــنـــظـــر عــن  ــو قــــاتــــل، بـــغـــض الـ ــ مـــــوجـــــود، وهــ
تحصن  فــإن  وبالتالي،  وطبيعته،  منشئه 
اآلن.  القصوى  األولــويــة  أنفسنا ضــده هــي 
بغير ذلـــك، نــكــون كــمــن يــعــّرضــون أنفسهم 
ــم لــلــخــطــر والـــقـــتـــل عــبــر إنــكــارنــا  ــبـــاءهـ وأحـ
مــا أثــبــتــتــه الــوقــائــع والــحــقــائــق. فــي سياق 
اإلغالقات  كلنا سئمنا  أننا  هنا،  املفارقات 
الــصــارمــة، ومــا يترتب عليها من  والــقــيــود 
تداعيات إنسانية واقتصادية مدّمرة، ومع 
اللقاحات،  أخــذ  بيننا  ذلــك يرفض كثيرون 
أبينا،  أم  شئنا  املتاحة،  الوحيدة  الطريقة 
لــو كان  اعــتــدنــاهــا.  الــحــيــاة كما  الستئناف 
هذا الرفض مؤّسسا على علم ودليل، ألمكن 
تفهم األمــر، أمــا عندما يكون منطق هؤالء 
سخافات وهراء ونظريات مؤامرة، فحينها 
ال يمكن التعاطف معهم. وحتى ندرك حجم 
أزمـــتـــنـــا، يـــقـــول الـــخـــبـــراء إن الــــوصــــول إلــى 
»مــنــاعــة الــقــطــيــع« فـــي أي مــجــتــمــع يتطلب 
إلــى 85% من أعضائه،  تلقيح ما بن %70 
بــحــيــث يــصــبــح انـــتـــقـــال الـــفـــيـــروس صــعــبــا. 
لــقــاحــات كافية،  أنـــه ال تــوجــد  املشكلة هــنــا 
بالذات للدول الفقيرة، كما أن نسبة كبيرة 
من الناس، بما في ذلك في الدول املتقّدمة، 
ال يريدون أخــذه. وإذا أضفنا إلى ذلك عدم 
الــوقــايــة، حينها  بــإجــراءات  الــتــزام كثيرين 
يمكن أن نفهم ملاذا قد يتأخر خروجنا من 
بنا، خصوصا مع  ت 

َّ
َحل التي  الكارثة  هــذه 

ُد سالالت 
ِّ
َول

ُ
ما يترتب على ذلك من طفرات ت

من الفيروس أكثر شراسة.  
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

ــعـــارضـــون لــلــنــظــام في  ــع املـ ــّرة، رفــ ــ ــ ــذه املـ هــ
الشعبية  الحركة  مناصري  مــن  الــخــرطــوم 
لــتــحــريــر الــــســــودان شـــعـــار بـــنـــاء »ســـــودان 
ــر جـــنـــوب  ــريــ ــقــــط تــــحــ ــَس فــ ــ ــيــ ــ جــــــديــــــد«، ولــ
السودان أو االنفصال عن الشمال. تواصل 
ر 

ّ
القتال الشرس أكثر من عقدين، ولم تتوف

ثــقــة بـــن املــتــقــاتــلــن إلنـــجـــاز اتـــفـــاٍق يــوقــف 
الجنوبين، صــار نقض  الــــّدم. عند  نــزيــف 
الــعــهــود هـــو مـــا يــالقــونــه مـــن الــشــمــالــيــن. 
ولكن في  2005، وبعد مفاوضات مضنية، 
املجتمع  أطـــراف  مــن  متعاظمة  وبضغوط 
ــرف بــاتــفــاق  الـــدولـــي، تـــم تــوقــيــع اتـــفـــاٍق، ُعــ
نـــيـــفـــاشـــا، وهــــــذه ضـــاحـــيـــة فــــي الــعــاصــمــة 
الكينية. توقفت الحرب، لكن الجديد، هذه 
ــّرة، أنــه تــم االتــفــاق  بــن الــنــظــام الحاكم  املــ
في الخرطوم والحركة الشعبيىة لتحرير 
ــّدد مــصــيــر  ــحــ الـــــســـــودان عـــلـــى اســـتـــفـــتـــاء يــ
ــدود  ــودان، لــيــبــقــى ضـــمـــن حــ ــ ــســ ــ جـــنـــوب الــ
الــســودان، أو ينفصل ليصير دولــة لحاله. 
ذلك ما تّم في عام 2011، وقامت على أثره، 

دولة جنوب السودان.  
)3(

فــيــمــا كــــان الـــتـــفـــاوض قـــد بــــدأ بـــن حــكــومــة 
»اإلنــــقــــاذ« ومــمــثــلــي »الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة«، 
وقـــوامـــه حـــركـــات تــمــثــل جـــنـــوب الـــســـودان، 
ــور )أقــصــى غـــرب(،  نشبت أزمـــة إقــلــيــم دارفــ
 أقـــــدار الــــســــودان أن يــخــرج مـــن أزمــــٍة 

ّ
لـــكـــأن

ــرى أشـــد وأكـــثـــر دمـــويـــة. لم  لــيــدخــل فـــي أخــ
تــكــن حــكــومــة »اإلنــــقــــاذ«، بــقــيــادة الــرئــيــس 
املعزول، عمر البشير، رحيمة بمن تمّرد من 
أبناء اإلقليم. فشل نظامه هناك، ولحقت به 
إلــى عزلة  فــقــادت  الجماعية،  اإلبـــادة  تهمة 
ذلــك الــنــظــام، وإلـــى فــرض عقوبات قاسية، 

البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. 
)5(

وفق الوثيقة الدستورية املؤقتة التي تحكم 
عضلة 

ُ
الــفــتــرة االنــتــقــالــيــة فــي الـــســـودان، امل

التي كان ينبغي حسمها هي التي تتصل 
 حــركــات املسلحة 

ّ
كـــل الــســالم مــع  بتحقيق 

التي ظلت تحارب نظام »اإلنــقــاذ« سنوات 
طــويــلــة. هــكــذا تـــم تــوقــيــع اتـــفـــاق ســـالم مع 
قــيــاداتــهــا فــي جــوبــا عــاصــمــة دولـــة جنوب 
السودان، األولى في أكتوبر/ تشرين األول 
مــن عـــام 2020، والــثــانــيــة هــي الــتــي وقعها 

البرهان في أواخر مارس/ آذار 2021.
إذا كان االتفاق شامال أو إطاريا، فاملتوقع 
أن تــلــقــي كـــل املـــجـــمـــوعـــات املــســلــحــة الــتــي 

ــامـــل أســلــحــتــهــا،  ــفــــاقــــات كـ ــعـــت تـــلـــك االتــ وقـ
تمهيدا لدمجها مع قوات الجيش القومي 
لـــلـــبـــالد. املـــالحـــظ أن الــتــفــاصــيــل املــتــعــلــقــة 
باستيعاب )ودمج( القوات كاملة التسليح، 
ــتــــي كــانــت  ــات الــ ــركــ ــا الــــحــ ــأتـــهـ والــــتــــي أنـــشـ
تـــعـــارض نــظــام الــبــشــيــر، لـــم يــتــّم الــتــعــّرض 
لها بالصورة التي تحفظ للقوات املسلحة 
القومية وضعها كجيٍش قومي للبالد. كان 
طبيعيا أن يتّم االتفاق على تفاصيل دمج 
أولـــئـــك املــســلــحــن ضــمــن الــجــيــش الــقــومــي 
لــلــبــالد، غــيــر أن االتـــفـــاق تـــجـــاوز مــنــاقــشــة 
 الشياطن 

ّ
أن التفصيل املطلوبة، على  تلك 

ستواصل كمونها في مثل هذه التفاصيل.
)6(

ــــذي تــحــقــق نــســبــيــا وفــق  لـــم يــتــم الـــســـالم الـ
اتـــفـــاق 1972 بــالــصــورة املــثــلــى الــتــي تــســّد 
ــا فــي تــجــربــة الــســالم الــذي  كــل الــثــغــرات. أّمـ
تــــمَّ وفــــق اتــفــاقــيــة نــيــفــاشــا فـــي عــــام 2005، 
التابعة  القوات  دمــج  تفاصيل  أجيزْت  فقد 
لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الــــســــودان في 
ــقــــومــــي، بـــحـــيـــث يــحــتــفــظ  جـــيـــش الــــبــــالد الــ
االستفتاء  حــن  إلــى  بجيشيهما  الــطــرفــان 
الــذي يقّرر في بقاء جنوب السودان ضمن 
إلـــى دولــة  الـــواحـــدة، أو أن ينفصل  الــدولــة 
اتـــفـــاق 2005،  مــســتــقــلــة. وكــــان واضـــحـــا أن 
وعــمــل   ،1972 اتــــفــــاق  درس  اســـتـــوعـــب  قــــد 
تم   ،2011 عــام  وفــي  سلبياته.  تجنب  على 
االستفتاء وفق ما هو متفق عليه، وكانت 
ــال عــــن شــمــال  ــفــــصــ ــالـــح االنــ نــتــيــجــتــه لـــصـ
ــســتــقــاة من 

ُ
الـــســـودان. والــنــظــر فــي الــِعــبــر امل

تــجــربــتــي دمــــج املـــعـــارضـــة املــســلــحــة، وفــق 
في  بالتأكيد  يساعد  و2005   1972 اتفاقي 
التسليح  كاملة  القوات  مع  التعامل  كيفية 

التابعة  للحركات التي كانت تعارض نظام 
»اإلنقاذ« وحاربته سنن عددا. اآلن، وبعد 
موافقة معظم الحركات املسلحة  على سالم 
فقد  االنتقالية،  ديسمبر  ثــورة  مع حكومة 
تضّمن االتفاق دمج القوات بتدّرج مناسب، 

لينشأ جيش قومي، وفق عقيدة جديدة. 
)7(

بعد هذه االتفاقيات، أرسلت  تلك الحركات 
املـــســـلـــحـــة قــــــــواٍت مــــن واليــــــــات دارفـــــــــور أو 
لتنشئ  األزرق،  الــنــيــل  مـــن  أو  كـــردفـــان  مـــن 
معسكرات لها في العاصمة الخرطوم، وهو 
هذه  احتلْت بعض  متوقعا.  يكن  لم  تطوٌر 
القوات الفنادق الكبيرة، واستولى بعضها 
ــاّمـــة. ثــّمــة  عــلــى الـــحـــدائـــق واملـــتـــنـــزهـــات الـــعـ
األوملبية  اللجنة  مباني  على  استولى  مــن 
ــا خــــرجــــوا مــنــهــا صــاغــريــن  ــ الـــضـــخـــمـــة، ومـ
األوملبية  اللجنة  رئيس  من  تدخٍل  بعد   

ّ
إال

ــة الـــــذي زار الـــخـــرطـــوم خــصــيــصــا،  ــيـ الـــدولـ
والتقى رئيس املجلس الّسيادي في األمر. 
ــــك فـــحـــســـب، بــــل يــــرّجــــح مـــراقـــبـــون  ــيـــَس ذلـ لـ
ــقــــوات، وقــد  ــــود هــــذه الــ  وجـ

ّ
ســـودانـــيـــون أن

 
ً
بلغت أعدادها آالف املسلحن، شّكل عامال

مــســاعــدًا لتفشي ظــاهــرة االنـــفـــالت األمــنــي 
املــتــصــاعــد فــي طــرقــات الــعــاصــمــة القومية 

الخرطوم وأحيائها. 
ُيـــفـــاجـــأ املــــكــــّون الـــعـــســـكـــري املـــتـــحـــالـــف مــع 
املكّون املدني إلكمال فترة الحكم االنتقالي 
مــن وجـــود مــكــّون عسكري إضــافــي، يشكل 
ظــاهــرة جــديــدة فــي الساحة السياسية في 
الـــســـودان، ويــزيــد الـــصـــورة املــاثــلــة تعقيدًا 
عــلــى تــعــقــيــد. ويــبــقــى الــــســــؤال أّي عــقــيــدة 

جديدة يتبناها جيش السودان القومي؟ 
)كاتب وسفير سوداني سابق(

أفـــق لنهايتها. واألهـــم  حــالــة اســتــعــمــار ال 
السياسية  بالحياة  تحّكمها  كله  ذلــك  من 
الــــســــوريــــة، وشــــكــــل الـــتـــســـويـــة املــحــتــمــلــة. 
واملفارقة أن روسيا تريد تشكيل معارضٍة 
عــلــى مقاساتها ووفـــق شــروطــهــا، وتــريــد 
إخضاع املجال السياسي السوري، املؤيد 
إدارة غرائبية  واملعارض، لسلطتها، وفق 
من نوعها، وال تطمح في تحقيقها حتى 

في روسيا نفسها.
واملفارقة األكثر إذهااًل أن روسيا تطلب من 
احتاللها ســوريــة، من دون  تمويل  العرب 
أن يحق لهم التقّدم باشتراطات ومطالب 
معينة، ولو إفراجا عن مئات آالف املدنين 
ــــالء مــصــيــر املــفــقــوديــن،  املــعــتــقــلــن، أو إجـ
بذريعة التهديد بأنهم يسيسون املساعدة 
ــة. وتـــتـــضـــمـــن هــــذه  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ اإلنــــســــانــــيــــة لـ
املــســاعــدة ضــخ مــئــات مــلــيــارات الــــدوالرات 
لتشغيل شركات روسيا ومن يتبعها من 

رجال أعمال األسد!
ــام هـــذا التجبر الـــروســـي، واالســتــبــاحــة  أمـ
ــر، واالســتــهــتــار  الــفــاقــعــة لــلــبــشــر والـــحـــجـ
والقادمن،  الحالين  السورين  بمستقبل 
أنتجتها  التي  الثقيلة  الــكــارثــة  وحصيلة 
الروسية، ملــاذا لم تنشأ مقاومة  القتل  آلــة 
ضد روسيا؟ وهو أمر خالف كل التقديرات 
روسيا  مواجهة  احتمال  إلــى  ذهبت  التي 
مصاعب جّمة في سورية. التفسير األقرب 
ــيــــا، عــنــدمــا دخــلــت  إلــــى الـــوقـــائـــع أن روســ
ــقـــوى،  ــانـــت جــمــيــع الـ ــــوري، كـ ــــسـ املــــيــــدان الـ
وخـــصـــوصـــا املـــعـــارضـــة، قـــد وصـــلـــت إلــى 
حالة مــن االســتــنــزاف، بعد أكثر مــن ثالث 
ســـنـــوات حــــرب، لـــم تــتــوقــف يــومــا واحــــدا، 
حـــيـــث اســـتـــخـــدم الـــنـــظـــام كــــل مــــا اّدخــــرتــــه 
الـــدولـــة الــســوريــة مـــن أســلــحــة، عــلــى مـــدار 
عــقــود مــن الــعــســكــرة، ومـــا وّردتـــــه مــخــازن 
ــران، ضـــد مــعــارضــن شــكــلــوا هياكلهم  ــ إيــ

الفصائلية  تحت وابل النيران.
ــا أن روســــيــــا دمــــجــــت قــــواتــــهــــا ضــمــن  ــمـ كـ
الــتــحــالــف الــقــائــم عــلــى األرض الــســوريــة، 

ــلــــحــــة، ومـــشـــاركـــة  أكـــثـــر عـــبـــر تـــقـــديـــم األســ
فرنسين فيها، وتسهيل هروب املجرمن 
ــو، وتـــأمـــيـــنـــهـــم فــي  ــ ــوتـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــكــــومــ مـــــن حــ
مــعــســكــرات آمــنــة. وبــــدأت الــفــضــائــح حــول 
رعاية الفرنسين مرتكبي املجازر في أدق 
الــتــفــاصــيــل، مــنــهــا مــا ُكــشــف، ســنــة 2004، 
أن طــائــرة الــرئــيــس الــروانــدي املــنــحــدر من 
فرنسيون،  مــالحــون  يقودها  كــان  الهوتو 
ــيــــل إن صــــــاروخــــــا أطـــلـــقـــه  ــــي قــ ــتـ ــ وهـــــــي الـ
مــتــمــّردون مــن الــتــوتــســي قــد أســقــطــهــا. ثم 
رشــحــت مــعــلــومــات عــن وثــيــقــة للخارجية 
الفرنسية عن تولي قائد القوات الفرنسية 
فــــي روانـــــــــدا وظـــيـــفـــتـــي مـــســـتـــشـــار رئــيــس 
الجمهورية ومستشار قائد أركان الجيش 
الرواندي، بدءًا من 3 فبراير/ شباط 1992. 
وخــــالل فــتــره عــمــل هـــذا املــســتــشــار، كثرت 
الــتــي تمّجد  اإلذاعــيــة  والــبــرامــج  املناشير 
ض على قتل التوتسي،  ــحــرِّ

ُ
فــرق املــوت وت

وهي فترة سادت فيها املجازر إلى وصلت 
إلــى ذروتــهــا، فــي 7 أبــريــل/ نيسان 1994، 

حن بدأت عمليات التطهير العرقي.
ثم تتالى نشر معلوماٍت وضعتها لجان، 
ــٍب وضـــعـــهـــا صـــحـــافـــيـــون وبـــاحـــثـــون  ــتــ ــ وُك
ــاركـــوا في  وجـــنـــود وضـــبـــاط ســابــقــون، شـ
ــواز« الــفــرنــســيــة، عـــن وقــائــع  ــركــ عــمــلــيــة »تــ
كــثــيــرة تــثــبــت تــشــجــيــع الــفــرنــســيــن على 
ــم فــيــهــا  ــهــ ــتــ ــاركــ ــشــ ــازر ومــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــاب املـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ارتـ
ــة  الـــالزمـ األدوات  وتــــأمــــن  بــاشــخــاصــهــم 
املعنية  الــروانــديــة  اللجنة  نــشــرت  إذ  لــهــا. 
بــمــكــافــحــة اإلبــــــادة، فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 
أســـمـــاء  تـــتـــضـــّمـــن  الئـــحـــة   ،2016 الـــثـــانـــي 
فــرنــســيــا تتهمهم  22 ضــابــطــا وســيــاســيــا 
ــــالل حــمــلــة  ــيـــرة خــ ــكــــاب جــــرائــــم خـــطـ ــارتــ بــ
التطهير العرقي. كما تحّدث كتاب بعنوان 
ــدفـــق شــحــنــات  ــه« عــــن تـ ــ ح بـ ــا ال ُيــــصــــرَّ ــ »مـ
الــســالح فــي األعـــوام 1991 و1992 و1993، 
ــانـــت تــحــصــل فــيــهــا  ــتـــي كـ ــــي الـــفـــتـــرة الـ وهـ
الفترة  بأن  الكتاب  مجازر متفرقة. ويفيد 
التي حصلت فيها جريمة التطهير العرقي 
الكبرى، بعد 7 أبريل/ نيسان 1994، والتي 
اســتــمــرت مــائــة يـــوم، شــهــدت إيــصــال ست 
للقوات  الفرنسية  األســلــحــة  مــن  شــحــنــات 
الحكومية الرواندية. وجاء في كتاب آخر 
أن هــــذه األســـلـــحـــة، والـــدعـــم الــلــوجــيــســتــي 
ــدد الــقــوات  ــــادة عـ ــرافـــق، ســـاعـــدت فـــي زيـ املـ
الرواندية عشرات األضعاف، ما ساهم في 

زيادة عمليات القتل. 
ــبــــاط الــفــرنــســيــن  كـــمـــا نـــشـــر أحــــــد الــــضــ
الــســابــقــن كــتــابــا جـــاء فــيــه إن الــســلــطــات 
ــا الــــذيــــن  ــ ــــودهـ ــنـ ــ ــة أبــــلــــغــــت جـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ــدا، ســنــة 1994، أنهم  ــ أرســلــتــهــم إلـــى روانـ
عملية  بها  تضطلع  إنسانيٍة  مهمٍة  فــي 
»منطقة  إنشاء  بصدد  وأنهم  »تــركــواز«، 
آمنة« لحماية املدنين ضحايا  إنسانية 
إلى  أنــهــم، وبعد وصولهم  املــجــازر، غير 
كــيــغــالــي، أخـــــذوا يـــقـــومـــون، بــــدءًا مـــن 23 
آمن  بتأمن ممر  يونيو/ حزيران 1994، 
ملرور آالف املشاركن باملجازر من الهوتو 
للخروج من البالد، بعد أن أخــذت قوات 
الجبهة الوطنية الرواندية التي تشّكلت 
من أقلية التوتسي، تقترب من السيطرة 
على العاصمة. وقــال أحد الضباط الذي 
شــارك في هذه العملية إنه شهد تسليم 
أسلحة ملرتكبي املجازر من قوات الهوتو، 
بداًل من نزع السالح من أيديهم ومنعهم 

من قتل التوتسي.
إضــافــة إلــى ذلــك، ساهمت رعــايــة فرنسا 
النظام في روانـــدا، ســنــوات، في ضلوعه 

أفــضــت، ولــعــوامــل أخـــرى، فــي النهاية، إلى 
انهيار نظام البشير الذي صار كبشا أسود 
فـــي املــجــتــمــع الـــدولـــي. ثـــم فـــي ثــــورة قــادهــا 
الحرية  شعارات  رافعن  والنساء،  الشباب 
والــســالم والــعــدالــة، استبشر الــســودانــيــون 
بــفــتــح صــفــحــة جــــديــــدة، عـــبـــر إقـــــــرار فــتــرة 
انــتــقــالــيــة، يــتــوالهــا عــســكــريــون ومــدنــيــون، 
لتضميد جراحاتهم التاريخية، واستعادة  
»االنــقــاذ«،  نظام  خّربه  ما  وبناء  كرامتهم، 
خصوصا العمل بــجــٍد إلنــجــاز ســالم دائــم 

في كل أرجاء البالد. 
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لــم يــتــســم اتــفــاق الــســالم الــــذي تــم إنــجــازه 
فـــي عــاصــمــة دولـــــة جـــنـــوب الــــســــودان في 
 2020 عـــــام  ــن  مــ األول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
بالشمول، وبقيْت بعض حركات معارضة، 
دارفــور، وحركات  سياسية/ عسكرية في 
أخرى في جبال النوبة في والية كردفان، 
وهي األقرب إلى وسط البالد، بقيْت خارج 
اتفاق جوبا. وفي مارس/ آذار 2021، وقع 
رئيس املجلس السيادي للفترة االنتقالية، 
الــفــريــق عبد الــفــتــاح الــبــرهــان، وأيــضــا في 
ــــودان، اتــفــاقــا  ــــسـ عــاصــمــة دولـــــة جـــنـــوب الـ
إطــاريــا مــع قـــادة حــركــات جــبــال الــنــوبــة، ال 
صلة مباشرة له باتفاق أكتوبر 2020 مع 
بــعــض حـــركـــات دارفـــــور املــعــارضــة لنظام 
االتفاق اإلطــاري  الجديد في هــذا  البشير. 
ــــس قـــضـــايـــا دســـتـــوريـــة مــفــصــلــيــة  ــه المـ ــ أنـ
بالدولة  الــديــن  عالقة  مثل  للجدل،  مثيرة 
ــي  قـــضـــايـــا قــــد ال  ــ أو/ وعــلــمــانــيــتــهــا، وهــ
ى حسمها إال بوجود برملان  منتخب، 

ّ
يتأت

ولــيــس حــكــومــة انــتــقــالــيــة، ال ديــمــومــة لها 
ســـوى بــضــعــة أشـــهـــر، مــثــل الــتــي يــقــودهــا 

واملـــنـــاهـــض لـــلـــثـــوار، وبــالــتــالــي أصــبــحــت 
جزءًا من الحروب التي ظلت مستمّرة إلى 
بداية العام املاضي، واملتقطعة. وبالتالي، 
الجبهات  على مختلف  املــواجــهــات  كــانــت 
 لــــلــــروس، وإن لــــم يـــتـــم إعــالنــهــا 

ً
مـــقـــاومـــة

بشكل صريح، باإلضافة إلى أن االحتالل 
الـــــروســـــي، الــــــذي يــعــتــبــر أحـــــد مــخــرجــات 
املشروع الجيوسياسي الروسي للمنطقة، 
يــتــلــطــى خــلــف مــهــمــة الــحــفــاظ عــلــى نــظــام 
األســد، وهو املشروع الذي ال يزال غالبية 

السورين يقاومونه.
وبـــخـــالف ذلــــك، يــحــتــاج مـــشـــروع مــقــاومــة 
ــتـــالل الـــروســـي ســـاحـــات خــلــفــيــة تمد  االحـ
الــثــوار الــســوريــن بــاألســلــحــة واإلمـــــدادات 
ــة،  ــاومـ ــقـ ــة والـــــالزمـــــة إلدامـــــــة املـ ــروريــ الــــضــ
ــق نــتــائــج مـــؤملـــة لــروســيــا، 

ّ
وجــعــلــهــا تــحــق

ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــو مــــا أثـــبـــتـــتـــه تــــجــــارب املــ ــ وهــ
فيتنام والجزائر، ولم يحصل في سورية 
نتيجة الــتــفــاهــمــات الــتــي أجــرتــهــا روســيــا 
مـــع الــفــاعــلــن الـــدولـــيـــن واإلقــلــيــمــيــن، ما 
الــداخــل  إلـــى تحييد تــأثــيــراتــهــم عــلــى  أّدى 
ــّكــــل مــــحــــّددًا ألي إمــكــانــيــة  ــــوري، وشــ ــسـ ــ الـ

مقاومة لالحتالل الروسي.
)كاتب سوري(

فــي عمليات قــمــع املــعــارضــة ومــنــع قيام 
الهوتو  اتفاقيات بن  مصالحات وإقــرار 
العالقات بن فرنسا  والتوتسي. وتعود 
ونظام الهوتو في رواندا إلى سنة 1975، 
 بن الطرفن ساهم في 

ٌ
حن جرى تحالف

الرئاسة  من  خاصة  رعاية  النظام  تلقي 
الفرنسية. وفي 1982 زار الرئيس الراحل، 
ــروانــــدي،  فـــرانـــســـوا مـــيـــتـــران، الـــرئـــيـــس الــ
لــيــطــمــئــنــه إلــــى أن فــرنــســا مــســتــمــرة في 
دعمه، على الرغم من أن األخير جاء إلى 
الحكم في أعقاب مجازر واعتقاالت بحق 
جــهــا بــانــقــالب  أفــــراد أقــلــيــة الــتــوتــســي تــوَّ
سنة 1973، وأبعد عشية زيــارة ميتيران 

80 ألف من التوتسي خارج البالد.
ــــدور تــقــريــر املـــؤرخـــن  قــبــل شــهــر مـــن صـ
هـــذا، أرســلــت منظمة تسمى »ســورفــي«، 
ــدولــــــي لــــحــــقــــوق اإلنــــســــان  ــاد الــــ ــ ــ ــحـ ــ ــ واالتـ
ونـــاجـــون مـــن حــمــلــة اإلبــــــادة الــجــمــاعــيــة 
 إلى القضاء الفرنسي، 

ً
في رواندا، رسالة

التحقيق  فتح  إعـــادة  منه  فيها  يطلبون 
فـــي تــعــلــيــمــات أصـــدرتـــهـــا فـــرنـــســـا، سنة 
1994، تقضي بعدم استجواب السلطات 
ــــدرت  املـــســـؤولـــة عــــن تـــلـــك الــــجــــرائــــم. وصـ
ــيـــة دبـــلـــومـــاســـيـــة  ــبـــر بـــرقـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــات عـ
املنظمة  باحثي  أحــد  عليها  عثر  ســّريــة، 
فـــي أرشـــيـــف مــيــتــران، كــانــت قـــد أرســلــت، 
الــيــوم  فـــي 15 يــولــيــو/ تــمــوز 1994، فـــي 
األخــيــر مــن حــرب اإلبـــادة تلك، تطلب من 
املسؤولن عن  إبــالغ  الفرنسين  الجنود 
مغادرتهم  في  فرنسا  رغبة  املــجــازر  تلك 
»املنطقة اإلنسانية اآلمنة« التي أنشأتها، 
عليها،  يسيطر  الفرنسي  الجيش  وكــان 
أي أن هذا الجيش أّمن مالذا آمنا ملرتكبي 

تلك املجزرة.
فــرنــســا  املــــــؤّرخــــــن،  تـــقـــريـــر  إذًا، وحــــســــب 
اإلبـــادة  جــرائــم  فــي  بالضلوع  َهمة 

َّ
مت غير 

روانـــدا،  فــي  العرقي  والتطهير  الجماعية 
هي فقط رعت النظام الذي نفذها وسهرت 
على حسن تنفيذ عمليات القتل. لذلك هي 
التعويض،  أو  االعــتــذار  على  مجبرة  غير 
وهــــنــــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد، تـــمـــامـــا مــثــلــمــا لــم 
تــجــد مــا يــســتــدعــي اعــتــذارهــا عــن حربها 
واحــتــاللــهــا الـــجـــزائـــر، ومــثــلــمــا لـــم تــعــتــذر 
ــد بــلــفــور، وكـــذلـــك دولـــة  بــريــطــانــيــا عـــن وعـ
االحـــتـــالل اإلســرائــيــلــي عـــن مـــجـــازر صــبــرا 
ــيــــال. الـــضـــحـــايـــا بــالــنــســبــة لـــهـــؤالء  ــاتــ وشــ
كــانــوا فائضن عــن الــلــزوم، وهــم ســاعــدوا 
الــبــؤس والقمع  فــي تخليصهم مــن حــيــاة 
تــأتــي لجان  الــتــي كــانــوا يعيشونها، وقــد 
ص إلى نتيجة كهذه، ما دامت لجنة 

ُ
وتخل

ــَر فــي املــســاعــدة الفرنسية  املـــؤّرخـــن لــم تـ
للقتلة في رواندا اتهاما.

)كاتب سوري(

في السودان عندما يتجاوز مسلحون الجيش القومي 

ال مقاومة لالحتالل الروسي

حين رعت فرنسا اإلبادة في رواندا

حلفاء فيروس 
كورونا بيننا

يُفاجأ المكّون 
العسكري المتحالف 
مع المكّون المدني 

إلكمال فترة الحكم 
االنتقالي من وجود 

مكّون عسكري 
إضافي

النخبة السورية، 
السياسية والعسكرية، 

استنفدت قدرتها 
على اجتراح صيغ 

جديدة

فرنسا حسب تقرير 
المؤرّخين غير مجبرة 

على االعتذار أو 
التعويض، وهنا 

بيت القصيد

آراء

بشير البكر

يعتمد  والتي  إلــى سورية،  اإلنسانية  باملساعدات  م 
ّ
التحك أجــل  من  روسيا  تضغط 

عليها قــرابــة ستة مــايــن فــي املــنــاطــق الــتــي يسيطر عليها الــنــظــام، والــخــارجــة عن 
سيطرته، ويشكل عدد املستفيدين النسبة األكبر في ريفي حلب وإدلب، حيث تنتشر 
املخيمات العشوائية، ويسكنها أكثر من مليون مهّجر من جراء العملية العسكرية 
التي بدأها النظام والروس واملليشيات اإليرانية ما بن مايو/ أيار 2019 ومارس/ آذار 
2020، وغالبية هؤالء هربوا من بيوتهم وأراضيهم في أرياف حماة، إدلب، وحلب، 

وليس لديهم أي مصدر دخل، أو سبيل للعيش خارج املساعدات الدولية.
وقادت روسيا العام املاضي حملة في مجلس األمن، ونجحت في تعطيل آلية إدخال 
املــســاعــدات إلــى ســوريــة عبر عــدة معابر، اثــنــان منها عبر تركيا )بــاب الــهــوى، باب 
الــروســي عن  الضغط  )الــرمــثــا(، وأســفــر  )اليعربية( واألردن  الــعــراق  السامة( ومــن 
إغاق ثاثة معابر، باب السامة، الرمثا، واليعربية، ولم يبق سوى معبر باب الهوى 
الذي يلبي حاجة 50% من املهّجرين، حسب تصريحات األمن العام لألمم املتحدة، 
أنطونيو غوتيريس. وتعمل روسيا اآلن على تغيير اآللية الحالية كليا، وتهدف إلى 
اغاق املمر األخير الباقي عبر تركيا )باب الهوى(، وحصر دخول املساعدات بالنظام 
وحده، وحّجة موسكو، حسب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينن، أن 
هناك تسييسا للمساعدات اإلنسانية، معتبرا أن »املساعدة العابرة للحدود تنتهك 

مبادئ القانون الدولي، ألن الحكومة القائمة ال تناسب الغرب«.
ومن املرّجح أن تتحّول قضية املساعدات اإلنسانية عبر املعابر إلى معركة دبلوماسية 
 على أن ترمي بثقلها فيها، وذلك في 

ٌ
بن واشنطن وموسكو، فالواليات املتحدة عازمة

صلب نهج اإلدارة األميركية الجديدة التي تعتبر الدبلوماسية اإلنسانية من مقومات 
سياستها الخارجية، وكان ترؤس وزير الخارجية األميركي، أنتوني بلينكن، جلسة 
مجلس األمن عن سورية، يوم االثنن املاضي، إشارة صريحة على هذا النهج. وفند 
بلينكن أطروحة موسكو ربط املساعدات بالسيادة، وقال في كلمته إن »السيادة لم 
تصّمم إطاقا لضمان حق حكومة في تجويع الناس وحرمانهم من األدوية الحيوية.. 
ونظام األسد لن يلبي االحتياجات الحيوية«. وستكون جلسة مجلس األمن املقّررة 
في 21 يونيو/ حزيران املقبل امتحانا ملواقف اإلدارة األميركية الجديدة. وفي حال 
مارست موسكو حق النقض ضد تمديد اآللية الحالية، لن يكون هناك سبيل إلدخال 
املساعدات إال من خال آلية خارج األمم املتحدة، وهذه مسألة ليس في وسع دولة 
وقــدرة  كبيرة،  لوجستية  إمكانات  لديها  التي  املتحدة  الــواليــات  غير  بها  تنهض  أن 
على حماية القوافل من هجمات النظام وروسيا، مثلما حصل قبل حوالي أسبوعن، 
عندما تم قصف شاحنات كانت تنقل مساعدات عبر معبر باب الهوى، في رسالة 

صريحة تنذر بنية روسيا إغاق هذا الشريان.
روسيا هي الدولة الراعية للجرائم ضد اإلنسانية في سورية، تحمي نظام بشار 
األســد مــن املــســاءلــة الــدولــيــة، وتــقــّدم لــه شتى أنـــواع الــدعــم العسكري على األرض، 
وخصوصا اإلسناد الجوي الذي لعب الدور األساسي في استعادة القسم األكبر 
من األراضي الخارجة عن سيطرة النظام، وتعمل اآلن على لعب ورقة املساعدات. 
ومن املاحظ أن معركة املعابر وإغاثة املهّجرين بدأت، وسوف تتصاعد إلى حن 
التصويت في مجلس األمن. وحسب تطورات األسابيع األخيرة، ال يبدو أن موسكو 
ذلك  بعيد عن  وغير  الحالية،  باآللية  العمل  يستمر  يمر كي  التمديد  تترك  ســوف 
الضغوط الروسية لفتح ثاثة ممّرات بن املناطق التي يسيطر عليها النظام، والتي 
الروسي  والــهــدف  إدلــب وحــلــب.  فــي محافظتي  املــعــارضــة وتركيا  تسيطر عليها 
املنظور من هذه الخطوة هو تدفق السلع نحو مناطق النظام التي تعيش أزمة تأمن 
املواد األولية، كالخبز والوقود واألدوية. وعلى الرغم من أن موسكو جّمدتها حاليا، 
فهناك مخاوف من أنها تمهد إلغاق معبر باب الهوى، الشريان األخير للمساعدات 

الدولية إلى مناطق املعارضة.

نواف التميمي

يمّر  الخيمة،  األســـود  ببسطاره  ناصر  أبــو  املـــدّرب  يقتحم  الصبح،  يتنفس  أن  قبل 
الجهوري  ويــــرّدد بصوته  إســفــنــج،  فــرشــات  على  النائمة  الصغيرة  األجــســاد  فــوق 
الخشن: »دربي مّر ودربك مّر، ادعس فوق ضلوعي وُمْر..«، واحدة من أناشيد الثورة 
الفلسطينية التي حفظها األطفال عن ظهر قلب في معسكر حركة فتح لألشبال في 
لالتحاق  »فتح« سريعًا  أشبال  يقفز  السورية )شمال شرق دمشق(.  عــدرا  مدينة 
بطابور الصباح، وعلى إيقاع خبطات أقدامهم الطرية يرّددون: »أنا ابن فتٍح ما هتفت 
العلم،  لتحية  والــزهــرات  األشــبــال  ينتظم  عــودتــي«.  املــقــدام صانع  لغيرها ولجيشها 
يجّددون القسم بأنها ثورة حتى النصر. كانت معسكرات األشبال مصانع للفدائين 
والتوجيه  التعبئة  في جلسات  األشبال  يتحلق  املساء،  في ساعات  للثورة.  وخّزانًا 
السياسي، يتلقون الدروس في »النقد والنقد الذاتي«، ويراجعون أدبيات الثورة التي 
صاغها أبو علي إياد )وليد شريم( وصاح خلف وخالد الحسن وغيرهم من قادة 
 أهمية عن التدريب امليداني، فالبندقية املسّيسة 

ّ
الثورة األوائل. كان الزاد الثقافي ال يقل

صانعة االنتصار، والبندقية الجاهلة قاطعة طريق، هكذا كانت تنّص أدبيات حركة 
اليساري والشيوعي   في فيئها 

ّ
الفلسطيني، يستظل الكل  فتح. كانت »فتح« خيمة 

واإلسامي واملسيحي والقومي واإلخواني وامللحد. وكان السواد األعظم من املنتمن 
لها غير مؤدلجن، وغير مهتمن بأي أفكار أو نظريات. ال يهّمهم الصراع الطبقي، 
وغير منشغلن بالبحث عــن إجــابــات لــســؤال »مــا العمل«. فــي ذلــك الــزمــن، كــان كل 
فقد  فلسطينيا،  فتحاوي  كل  يكن  ولــم  العكس،  يثبت  حتى  »فتحاويا«  فلسطيني 
انضم للحركة فدائيون من لبنان والعراق وسورية واألردن واملغرب واليمن وتونس، 
كثيرة.  غربية  ودول  وروسيا  والصن  وكوبا  باكستان  من  متطوعون  فيها  وكــان 
في ذلك الزمن، كان اآلباء املؤسسون قدوة، ببدالتهم »السفاري« الكاكية، وحياتهم 
املتواضعة وهم يتنقلون بن قواعد الفدائين ومكاتب متواضعة. لم يكونوا قّديسن، 
بل كانوا عرضة للنقد من الكوادر والعناصر. كانوا يتناكفون حتى يتكاتفوا، وكانوا 

يختلفون في الرأي، حتى يتفقوا على أصوبه.
تغيرت »فتح« كثيرًا منذ غادرت الخنادق وانتقلت إلى الفنادق واملكاتب. وتغّيرت أكثر 
عندما نامت مع العدو في سرير »أوسلو«، وراحت في غيبوبة عميقة. لم يبق منها 
إدانتهم  الفتحاويون بصوٍت خافٍت خشية  يرّددها  التي  القديمة  األغاني  إال بعض 
بالتحريض، حسب نصوص اتفاق أوسلو وملحقاته. لم يبق من »فتح« إال فتافيت 
 بعضهم عن اجتراره، ال بهدف إحيائه أو االستفادة منه، ولكن بغية 

ّ
تراث ال يكف

ت بوصلتها. 
ّ
االتكاء عليه للصعود نحو منصٍب أو رتبة. جنحت سفينة »فتح«، وضل

صــار للحركة أجهزة أمنية وحــرس رئــاســي. ال قــادة قــدوة في »فــتــح«، بل أصحاب 
»حجم الوطن« القزم. لم تنتصر الثورة، وماتت الفكرة، وتحّولت »فتح« إلى  سيادة بـ
»فتح«،  الــيــوم، فتحات جــديــدة تمزق سفينة  الــوطــن.  مــن  أكبر  شركة قطاع خــاص، 
نذر بما هو قادم من 

ُ
صحيح أنها لم تصل إلى حد الفتق أو االنشقاق بعد، ولكنها ت

يمكن  ال  فلسطيني،  تاريخ  من  كثيرة  وطــّي صفحات  الفلسطينية،  الحركة  تمزيق 
التقليل من أهميته، أو االستخفاف بمنجزاته. يتنافس الفتحاويون على انتخاباٍت، 
البرامج  تطاول  السقف، ال  واطئة  انتخابية  ببرامج  االحتال،  تجري تحت بساطير 
االنتخابية للمجالس املحلية، تتخللها شعارات خاوية من قبيل »فتح حامية املشروع 
الوطني«، ال ندري عن أي مشروع وطني يتحّدثون؟ وهل سيسمح كميل أبو ركن ألي 

مشروع وطني منافسة مشاريع التنسيق األمني؟ 
الفلسطينية، يجرح  الوطنية  الحركة  فتح، وغيرها من فصائل  إليه حركة  آلت  ما 
الــوالدة واملــوت. كل األشياء تولد وتكبر وتهرم  التاريخ في  القلب، ولكنها حتمية 
ى 

ّ
الحياة تكون ميادات جديدة ألزمــان جديدة. قد تتشظ وتموت. وفي سيرورة 

أردنا  »إذا  الفرنسي:  املثل  باملطلق، فكما يقول  السيئ  بالحدث  ليس  »فتح«، وهــذا 
الــخــروج من  أردنـــا  إذا  املعنى،  البيض«. وبــهــذا  بــد مــن تكسير  العّجة فــا  صناعة 
نفق »أوسلو« واشتقاق مسار جديد للمشروع الوطني الفلسطيني، فا ضرر من 

تكسير بعض البيض، ورؤوٍس كثيرة.

جمانة فرحات

سياسات،  وصفها  صح  إْن  سياساتها،  شعوبها.  إذالل  العربية  األنظمة  تمتهن 
الــدول مثير لألسى.  للخراب. تتّبع أخبار ما يجري في عــدد من  مجّرد وصفات 
في السودان طوابير من أجل الخبز والغاز. وفي اليمن طوابير أخرى من أجل املاء 
ووقــود السيارات وغــاز الطهي. وفي الجزائر حديث متكّرر عن أزمــة زيت الطهي 
قبل رمضان. وفي سورية غاء فاحش وانقطاع في املواد األساسية وطوابير من 
بن األطــول عامليًا من أجل كل شــيء. أما في لبنان فتناتش على السلع املدعومة 
السمعي  بالتلوث  للكهرباء وشبه حياة محكومة  له  نهاية  وانقطاٌع ال  ُوجــدت،  إن 
للمولدات املنتشرة في األحياء والتي يطغى ضجيجها على أي شيء آخر. أبسط 

الخدمات ومقومات الحياة الحصول عليها عمل شاق. 
ال تكلف السلطات نفسها في أي من هذه البلدان تحّمل مسؤولية معالجة األزمات. 
تكتفي فقط بتبريرها. ال تعدم ذرائع إللقائها على مسامع املواطنن، مجّرد كلمات 
لإللهاء والتمييع والتهّرب. يعيش املواطنون في دولهم وكأنهم في سجن مفتوح، 
خياراتهم شبه معدومة. ال ثورات نفعت وال احتجاجات. األحوال دائمًا من سيئ 
إلى أسوأ. تجيد السلطات تكييف نفسها دومًا. هي عصية على التغيير أو حتى 
عن  كاشفة جزئيًا  العموميات  كانت  وإذا  النهب.  في  فقط  تبدع  التنازالت.  تقديم 
كفيلة  األرقـــام  فــإن  سياسيًا،  وحتى  واجتماعيًا،  اقتصاديًا  املـــزري  الــواقــع  حجم 

بإظهار حقيقة الكارثة في البلدان العربية.
ــفــاو(، إلــى جانب برنامج  قبل نحو أســبــوع، أصـــدرت منظمة األغــذيــة والــزراعــة )ال
رتا 

ّ
األغذية العاملي، التابعن لألمم املتحدة، تقريرًا بعنوان »بؤر الجوع الساخنة«، حذ

فيه من أنه »من املتوقع أن ترتفع معدالت الجوع الحاد )ما يعني أن السكان على بعد 
 في أكثر من 20 بلدًا خال األشهر املقبلة«. من 

ً
خطوة من املجاعة( ارتفاعًا هائا

الدول التي تتصّدر القائمة، وتواجه مستويات كارثية من الجوع الحاد، تبرز اليمن، 
 مع الصومال. 

ً
 متقّدمة

ً
بينما تحتل سورية إلى جانب لبنان مرتبة

االستفاضة في قراءة أرقام التقرير كفيلة برسم صورة سوداء عن أحوال املواطنن 
ومآسيهم. في اليمن، تحديدًا في محافظات الجوف وعمران وحّجة، ُيقدر التقرير 
انــعــدام األمن  الكارثة من  الذين سيعيشون في مستوى  ارتــفــاع عــدد األشــخــاص 
الغذائي بـ47000 شخص في يوليو/ تموز 2021، أي بعد أربعة أشهر، وذلك بزيادة 
تقدر بنحو ثاثة أضعاف العدد البالغ 16000 شخص املسجل من أكتوبر/ تشرين 
األول إلى ديسمبر/ كانون األول 2020. كما يتوقع »أن يواجه أكثر من 16 مليون 
يمني مستويات عالية من انعدام األمن الغذائي الحاد بحلول شهر يونيو/ حزيران 

2021، بزيادة قدرها حوالي ثاثة ماين منذ نهاية العام املاضي«.
أما في سورية، فا تبدو األوضاع أفضل، مع رصد معاناة 12.4 مليون سوري، أي 
نحو 60% من السكان، انعدام األمن الغذائي والجوع، وهو ضعف العدد املسجل في 
عام 2018، فيما تضاعف خال عام واحد عدد الذين ال يستطيعون البقاء على قيد 
الحياة بدون مساعدات غذائية ليصل إلى 1.3 مليون شخص، جّراء ارتفاع أسعار 
املواد الغذائية الرئيسية بنسبة تتجاوز 200% خال 2020، قبل أن تسجل ارتفاعًا 

إضافيًا في األشهر الثاثة األولى من العام الحالي.
وفي لبنان، يمكن القول إن الكارثة في بداياتها على السكان، سواء أكانوا مواطنن 
تداعيات  مــع  وتبعاته  املــالــي  االنــهــيــار  اجتمع  بعدما  أم الجئن ســوريــن،  لبنانين 
نهاية 2020،  الغذاء وتتخطى 400%. وبحلول  لتتضخم أسعار  فيروس كورونا 
بــفــقــدان مصادر  الــســوريــن  الــاجــئــن  اللبنانين و21% مــن  أفـــاد نحو 19% مــن 
الذين  السورين  الاجئن  نسبة  ارتفعت  األزمـــة،  لهذه  ونتاجا  الرئيسي.  دخلهم 
اللبنانين من  الساسة  إلى 89%، بينما ال يخجل بعض  يعيشون في فقر مدقع 

تحميلهم مسؤولية األزمة وشيطنتهم.

روسيا 
وورقة المساعدات لسورية

جنحت سفينة »فتح« وتَجنّحت

لعنة األرقام العربية
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القاهرة ـ العربي الجديد

لم يعد زواج الفتيات القاصرات مقتصرًا 
امتد  بــل  فــي مصر،  الريفية  املناطق  على 
ــدن واملـــنـــاطـــق  ــ ــــى املــ ــدة إلـ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات عـ
ــا يــثــيــر حــفــيــظــة جــمــعــيــات حــقــوق  الـــحـــضـــريـــة، مــ
اإلنــــســــان، ونـــشـــطـــاء الـــحـــركـــة الـــنـــســـويـــة، وتــســعــى 
عــدد مــن نائبات البرملان املــصــري إلــى إقـــرار قيود 

تشريعية إضافية ملكافحة الظاهرة.
تــقــول الــنــائــبــة مــنــى عــبــد الـــلـــه، إن مــئــات الــفــتــيــات 

اإلعــــام، والــخــطــاب الــديــنــي، لــوضــع أطـــر واضــحــة 
لــوقــف زواج الــفــتــيــات فـــي ســـن مــبــكــرة، ومــقــاومــة 
انتشار معتقدات بالية تروج أن زواج الفتاة مبكرًا 

ستر لها، أو أنه أمر يقيها من العنوسة.
وأضافت الهواري أنه يلزم تغيير العادات املتوارثة 
التي تدعو إلى تزويج الفتاة ألول شخص يطلبها 
للزواج، وكأن بقاءها في املنزل من دون زواج عار، 
كما يصل األمر أحيانًا إلى حد إجبارها على ترك 
 إلى خطورة ما يفعله البعض حني 

ً
التعليم، منبهة

تنجب الفتاة املتزوجة قبل السن القانوني، إذ يتم 
ترك الطفل من دون شهادة مياد إلى حني توثيق 
الزواج رسميًا، أو تسجيل الطفل باسم والد الفتاة، 

أو والد زوجها، مما ينتج عنه جريمة جديدة.
وقال املحامي محمد مصطفى إن زواج الفتيات من 
دون توثيق العقود بطريقة رسمية أمر منتشر في 
القرى واملــدن املصرية على حد ســواء، واصفًا تلك 
أنها  األركـــان، كما  بأنها جريمة مكتملة  الزيجات 
قانونًا واقــعــة تــزويــر، مــشــددًا على أن عــدم تثبيت 
وأن  أطفالهن،  لحقوق  خــرقــًا  الــــزواج يشكل  عــقــود 
السلوك يخالفون  املتورطني في هــذا  األطـــراف  كل 
الــديــن، ألن كــل فتاة  الــقــانــون، ويــخــالــفــون تعاليم 
ــن الــتــعــلــيــم والـــنـــضـــج لتحمل  ــدر مـ ــى قــ تــحــتــاج إلــ

مسؤولية األمومة وتبعات الحياة الزوجية. 
بـــدوره، قــال نقيب املــأذونــني، إســام عــامــر، إن »كل 
مأذون ملتزم قانونًا بعقد القران عندما تبلغ الفتاة 
ســن الــثــامــنــة عــشــرة، وذلـــك بـــاالطـــاع عــلــى بطاقة 
الرقم القومي الخاصة بها، ونقص يوم واحد عن 
السن القانوني يعتبر مخالفة، وأي مأذون يحضر 
زواجًا عرفيًا، أو يكون شاهدًا عليه، أو يكتبه، فإنه 
الوظيفة«، مؤكدًا  يحاكم، ويتم منعه من ممارسة 
ــه يــنــبــغــي تــشــديــد الــرقــابــة الــقــانــونــيــة عــلــى سن  أنـ

الزواج، حتى ال يتاح التاعب فيه.

تحت  الــقــاصــرات  زواج  لجريمة  سنويًا  يتعرضن 
شـــعـــار »الـــســـتـــر« مـــن دون وعــــي بـــالـــكـــوارث الــتــي 
الفتيات في سن مبكرة، وباملخالفة  يخلفها زواج 
للدستور املــصــري الــذي ينص فــي مــادتــه رقــم 80، 
 كل من لم يبلغ الثامنة عشرة 

ً
على أنه »يعد طفا

ــرار  ــإن عــلــيــنــا الــعــمــل إلقــ مـــن عــــمــــره«، وبــالــتــالــي فــ
تعديات على القانون الذي يجرم زواج القاصرات، 
وإدخال نصوص ملعاقبة كل األطراف املشاركة في 
الــجــريــمــة، وعــلــى رأســهــا األب، حــال موافقته على 
زواج ابنته قبل 18 سنة بالطرق امللتوية التي باتت 
منتشرة خال السنوات األخيرة، مطالبة بتطبيق 
عقوبة الحبس ملدة تتراوح بني 5 و10 سنوات، أو 

غرامة مالية كبيرة، أو توقيع العقوبتني معًا.
مـــن جــانــبــهــا، شــــددت الــنــائــبــة غــــادة الــضــبــع على 
ضـــــرورة تــوعــيــة األســــر املــصــريــة بــأهــمــيــة تــزويــج 
البنات بعد سن الثامنة عشرة، مؤكدة أن التحايل 
لــتــزويــجــهــن قـــبـــل الـــســـن الـــقـــانـــونـــيـــة »يـــــــؤدى إلـــى 
ضــيــاع حــقــوقــهــن، وحــقــوق أطــفــالــهــن، وعــــدم بناء 
الــنــاضــج، وزيـــادة  الفكر  قــائــم على  مجتمع ســوي 
مــازالــت طفلة، وال تملك  الفتاة  كــون  الطاق  نسب 
القدرة على رعاية أسرة، وتربية أطفال«، ومطالبة 
بضرورة سحب ترخيص مزاولة املهنة من موثق 
ــال عــلــمــه بــإتــمــام زواج غير  الــــــزواج )املــــــــأذون( حــ
قانوني نظرًا ملا يمثله األمر من خطورة، وتوقيع 

عقوبات قضائية عليه.
وأكـــــدت الــنــائــبــة عــبــلــة الــــهــــواري أن تــجــريــم زواج 
القاصرات بات أحد أهم األولويات، وأنه ال مناص 
من شــرح مخاطره على األفــراد والعائات، كما ال 
ينبغي أن يقتصر األمر على إيجاد آليات ملواجهته، 
مــثــل تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات، بـــل تــجــب مــكــافــحــتــه من 
الدولة  خال حمات توعية تتضافر فيها جهود 
ووســائــل  التعليم،  ومــؤســســات  املــدنــي،  واملجتمع 

مجتمع
بدأ املبعوث األميركي لشؤون املناخ جون كيري، أمس الخميس، سلسلة زيارات تمتد على تسعة 
ــارات والــهــنــد وبــنــغــادش، وذلـــك قبل القمة االفــتــراضــيــة األولـــى حــول االحــتــرار  أيـــام وتشمل اإلمــ
املناخي التي ينظمها الرئيس األميركي جو بايدن في 22 و23 إبريل/ نيسان الجاري بالتزامن 
مع يوم األرض العاملي. والقمة التي ُدعي إليها 40 من قادة دول العالم تسعى إلى أن تكون محطة 
قبل مؤتمر املناخ الرئيسي املقبل لألمم املتحدة )مؤتمر األطراف السادس والعشرون( املقّرر في 
)فرانس برس( نوفمبر/ تشرين الثاني املقبل في غاسكو في اسكتلندا. 

 باده قد تصل إلى ذروة املوجة 
ّ
صّرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران في حديث إذاعي بأن

الثالثة من وباء كورونا في غضون سبعة أيام إلى عشرة، بعدما كان الرئيس إيمانويل ماكرون قد 
أعلن عن قيود جديدة ملكافحة الفيروس. فاألخير فرض العزل العام الثالث في محاولة للتصدي 
إلصابات كورونا التي قد تجعل املستشفيات غير قادرة على استيعاب املرضى. ومّدد إجراءات 
العزل املفروضة في العاصمة باريس ومناطق واسعة من الشمال وأجــزاء من الجنوب الشرقي، 
)رويترز(  .

ّ
لتشمل الباد كلها بدءًا من غد السبت وملّدة شهر على األقل

فرنسا: ذروة إصابات كورونا قد تكون خالل 10 أيامزيارات أميركية لإلمارات والهند وبنغالدش لبحث المناخ

آثــار فــيــروس كــورونــا الجديد املــدمــرة على 
املـــســـتـــوى الــتــعــلــيــمــي، تـــهـــدد الـــتـــقـــدم الـــذي 
حــقــقــتــه كــيــنــيــا، شـــرقـــي أفـــريـــقـــيـــا، فـــي هــذا 
الــقــطــاع. يــشــيــر مــوقــع »ذا كــونــفــيــرزايــشــن« 
 18 مليون متعلم في الباد اضطرب 

ّ
إلى أن

مــســارهــم الــتــعــلــيــمــي، مـــن بــيــنــهــم نــحــو 15 
ــيـــون تــلــمــيــذ مـــــدرســـــي، فــــي املــرحــلــتــني  ــلـ مـ

األساسية والثانوية.
هــذا االضــطــراب كانت لــه عــواقــب أشــّد على 
ــر عـــرضـــة لــلــخــطــر ال ســيــمــا  ــثــ الـــفـــئـــات األكــ
تعليم  اضــطــراب  أسباب  والفتيات.  الفقراء 
ــاالت تـــســـّربـــهـــم واضـــحـــة،  ــمــ ــتــ الــــفــــقــــراء واحــ

أســـاســـهـــا ظـــــروف مــعــيــشــيــة قــاســيــة تمنع 
األهــل مــن تحمل فــاتــورة التعليم، ال سيما 
فــي املـــــدارس الــخــاصــة، تــبــعــًا لــتــوقــف دخــل 
كثير مــن األســر بسبب الــوبــاء واإلجــــراءات 
الــوقــائــيــة املــصــاحــبــة. وبـــالـــتـــازم مـــع ذلـــك، 
 الفقر يؤثر فــي تسرب اإلنـــاث أكثر من 

ّ
فــإن

تسرب الذكور، إذ تحتاج األسر إلى الفتيات 
فــي األعــمــال املــنــزلــيــة، وأحــيــانــًا فــي املـــزارع، 
مفضلة إبــقــاء الــذكــور فــي املــدرســة إذا كان 
هــنــاك مــثــل هـــذا الــخــيــار. وفـــي هـــذه الــحــال، 
املــنــازل،  فــي  الفتيات  أكبر على  هناك خطر 
ــرات طـــويـــلـــة مــــن دون  ــتــ عـــنـــدمـــا يــمــضــني فــ

االختاط مع مجتمع داعم، هو خطر العنف 
عــلــى أســــاس الـــنـــوع االجــتــمــاعــي، ال سيما 
العنف الجنسي وما يرافقه من خطر حمل 
الفتيات. ومن املهم في هذا اإلطــار، بحسب 
التقرير، أن تسمح املــدارس للفتيات في أّي 
ظرف بالعودة إلى املــدارس، حتى في حالة 
الــحــمــل. كــذلــك، مــن املــهــم جـــدًا إشــــراك األهــل 
عنصرًا  كونهم  التعليم،  استراتيجيات  في 
أساسيًا في تعليم بناتهم. بعض املنظمات 
بالفعل، تنشط في تقديم دورات في املهارات 
الــحــيــاتــيــة، مـــع إرشــــــاد أبــــــوي، لــلــمــراهــقــني 
واملراهقات، وأولياء األمور، على حّد سواء. 

 على الحكومة كذلك، 
ّ
يشير التقرير، إلى أن

أن تــشــجــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــتـــي تــدعــم 
املـــدارس فتح  التعليم عن ُبعد، وإن أعــادت 
أبوابها، في يناير/ كانون الثاني املاضي، 
اإلقفال. وبذلك، على  بعد أشهر طويلة من 
نــشــاطــات تشمل  الــتــربــويــني أن يــصــمــمــوا 
أهدافًا تعليمية طويلة األمد على مستوى 

قدرة املتعلمني على التحصيل.
وبــيــنــمــا بــــدأت وزارة الــتــعــلــيــم الــكــيــنــيــة في 
مايو/ أيار 2020، في اعتماد مقاربة تعليم 
التعليم  ُبــعــد، ثــاثــيــة، أول عــنــاصــرهــا  عــن 
البث اإلذاعــي والتلفزيوني  اإللكتروني، ثم 

لـــبـــرامـــج تــعــلــيــمــيــة تـــســـتـــهـــدف املــرحــلــتــني 
األساسية والثانوية، وكذلك تأمني وصول 
املناطق  فــي  التاميذ  إلــى  املــدرســيــة  الكتب 
 هــذه املقاربة تزيد عــدم تكافؤ 

ّ
النائية، فــإن

الفرص. فعلى سبيل املثال، أفاد 42 في املائة 
 بإمكانهم الوصول إلى 

ّ
فقط من األطفال بأن

النسبة  تتدنى  فيما  التفزيونية،  الــبــرامــج 
إلى 19 في املائة في حالة البرامج اإلذاعية، 
عدا عن كون كثيرين ال يملكون التجهيزات 
الازمة من أجهزة كومبيوتر وإنترنت، ما 

يتطلب تعديات داعمة في هذه املقاربة.
عصام...

كينيا: كورونا يهدد تعليم الفتيات خصوصًا

بـ»ورقة  القاصرات  تزويج  يتم  مصر،  في 
إقــرار  على  الــزوج  توقيع  مع  عرفية«، 
عقب  الرسمي  القران  لعقد  باالستعداد 
بلوغ الفتاة السن القانونية. والبعض يقوم 
أمانة«،  »إيصال  توقيع  على  الزوج  بإجبار 
وعادة  باإليصال،  العروس  والد  ويحتفظ 
للضغط  وسيلة  اإليــصــال  هــذا  يكون  ما 
على الزوج حتى ال يفكر في االنفصال قبل 
حدوث  حال  وفي  ــزواج،  ال عقد  توثيق 

االنفصال يتم تقديمه إلى المحكمة.

ورقة عرفية

عصام سحمراني

ال رصاص في هذا اليوم يمأل السماء، أو 
صواريخ وقذائف نسمع إطالقها وسقوطها 

املدّمر. اليوم هدنة من معارك طويلة في 
حرب مستمرة. والهدنة في هذه املنطقة 

بالذات من دون بقية املناطق. لكن، من 
يفكر اآلن في غير هذه املنطقة، وإن كانت 
اإلذاعة، صلتنا الوحيدة بذاك العالم الكامل 

من املعارك والقتلى والجثث، تعلن استمرار 
ن؟ وما أكثر 

ّ
القصف املتبادل بني فالن وعال

نات في السنوات األخيرة 
ّ

الفالنات والعال
للحرب األهلية اللبنانية )1975- 1990(.

اليوم هدنة، يمكن األهل فيها أن يطبخوا 
بسالم، فيودعوا ربما ليوم أو أكثر، 

معلبات اإلعاشة )اإلعانات الغذائية( تأكل 
عائلة كاملة علبتي لحم، مما خصص في 
األساس لجنود الجيش األميركي، وربما 

تركوه في أكياسهم الحربية منذ حرب 
فيتنام، فُجمعت املعلبات الحقًا وأرسلت 
إلينا. وتزيد العائلة رغيف الخبز نصفًا 
في كداديش )شطائر( أطفالها الذين ال 

يشبعون، حتى تصبح الكّدوشة بخبزها 
السميك ممسوحة مسحًا بذاك اللحم 

ب املقرف، يتفنن بعضهم في سلقه 
ّ
املعل

وهو في علبته، كي تتساقط الدهون 
ويمكن اكتشاف الجلود فيه، بينما يفضله 

آخرون باردًا على حاله... فهو أكثر بركة.
اليوم هدنة، ويمكن الوصول إلى الجزار، 

فماذا إن وصل األب ولم يكن معه ما 
يشتري به، وأقفل الجزار منذ زمن بعيد 
باب الديون؟ أوقية تكفي، فاألم أخرجت 

كيس الفاصولياء الصنوبرية من اإلعاشة، 
وبدأت في سلقها. يترك األوقية بغراماتها 

املائتني، قطعة واحدة لتدّبر هي أمر توزيعها 
في صحون الجميع، ربما لسهوه - مع 

الهرب اليومي لألبناء بني األقارب، خوفًا من 
سقوط صاروخ بحسب املنطقة املعرضة 
- عّمن بقي منهم في البيت. ال يهّم عدد 

قطع اللحم التي تمكنت من توزيعها، فما 
سيصلك قطعة واحدة، بل فرمة. القطعة 

قد توحي بحجم أكبر، أما الفرمة فهي ما 
ال يصل إلى حجم »رأس العصفور«، وهو 

القياس املستخدم في عرف الجزارين.
فرمة وسط كومة من فاصولياء، فيما 

املعدة والدماغ والدم والقلب واألنف والفم 
ها تتسابق في 

ّ
واللسان واألسنان، كل

الشوق إلى نكهة اللحم الحقيقي وطعمه، 
وتحاول أن تنبش الذاكرة عن آخر لقاء، 

فما بالك بفرمة تصل هذه املرة إلى حجم 
»رأس العصفور«!؟ هو عيد حقيقي، 

فالجدة تقرر أّن ذاك الجّزار يذبح جنودًا 
من الفريق الذي تؤيد ويبيع لحمهم 
ل 

ّ
طازجًا، فتمتنع عن األكل، وتفض

معلبات الجيش األميركي مجددًا. والباقون 
في البيت ليسوا أكثر من ستة. كبرت 

الفرمة عّما تعهدها، وما أبدعها إذ تكبر. 
هي كنز تتركه على طرف الصحن حتى 

االنتهاء تمامًا مما فيه، بفاصوليائه وثومه 
ومرقته. عندها فقط، تأخذ أكبر قطعة من 
ها وتحتفل.

ّ
الخبز وتوزع الفرمة فيها وتلف

ها 
ّ
هذه الذكريات اللعينة، ظّن اللبنانيون أن

هم أخطأوا 
ّ
ستبقى مجرد ذكريات... ولعل

الظّن، كما أخطأوا في كثير من الحسابات.

فرمة

مزاج
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)Getty/الزواج المبكر أمر شائع في مصر )كريس ماكغراث

16
آراء

عالء بيومي

هاجم الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، 
ثــورة يناير  األول 2019،  أكتوبر/تشرين  في 
النهضة  بناء سد  2011، وحّملها مسؤولية 
ــــا الــبــلــد كــشــفــت ظهرها 

ّ
اإلثـــيـــوبـــي، قــائــا »مل

وعّرت كتفها، فأي حاجة تتعمل بقى«. وهو 
ما يعطي انطباعا بأن مشكلة مصر مع دول 
إثيوبيا، بدأت  النيل، وفــي مقدمتها  حــوض 
املــصــريــة  الـــدولـــة  مــؤســســات  فـــي 2011، وأن 
الـــتـــي حــكــمــت مــصــر فـــي تــلــك املـــرحـــلـــة، وفــي 
البيروقراطية  الجيش ومؤسسات  مقدمتها 
املــصــريــة، فعلت مــا فــي وســعــهــا لــلــدفــاع عن 
حـــقـــوق مــصــر فـــي مـــيـــاه الــنــيــل قــبــل يــنــايــر/
املــؤســســات  تــلــك  وأن  الــثــانــي 2011،  كـــانـــون 
عن  للدفاع  متماسكة  استراتيجية  امتلكت 

مياه النيل وحقوق مصر التاريخية فيها.
الخارجية  وزيــر  مــذكــرات  أهمية  تأتي  وهنا 
املصري السابق، أحمد أبو الغيط، املنشورة 
فــي عـــام 2013، بــعــنــوان »شـــهـــادتـــي«، بحكم 
أنه آخر وزير خارجية ملصر في عهد مبارك 
عــاقــة  عــلــى  شـــاهـــدا  وكــــان   ،)2011  -  2004(
مــصــر بـــدول حـــوض الــنــيــل قــبــل الـــثـــورة، كما 
لم ُيعرف عنه معارضة نظام مبارك، بل كان 
يجعل  مــا  وهــو  الرئيسية.  شخصياته  أحــد 
شــهــادتــه، والــتــي ُيــفــرد لــهــا فــصــا كــامــا من 
التحيز ضــد نظام   عــن تهمة 

ً
بــعــيــدة كــتــابــه، 

مبارك والتحامل عليه.
ــّدث أبــــــــو الــــغــــيــــط بــــاســــتــــفــــاضــــة، فــي  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ يـ
الفصل الــســادس مــن مــذكــراتــه، عــن دوره في 
مفاوضات مبادرة حوض النيل، والتي بدأت 
فــي 1999 وانــتــهــت فــي مــايــو/أيــار 2010، أو 
ــورة يــنــايــر بــثــمــانــيــة شـــهـــور، بتوقيع  قــبــل ثــ
خمس من دول حوض النيل اتفاقية إطارية 
للتعاون املشترك، على الرغم من رفض مصر 
والسودان لها، لكونها لم تتضّمن االعتراف 
بــاالتــفــاقــيــات الــســابــقــة الــتــي تــضــمــن حــقــوق 
ــاء الــنــيــل، ونــتــحــّدث  مــصــر الــتــاريــخــيــة فــي مـ
أنها  كــمــا  1929 و1959.  اتــفــاقــيــتــي  عــن  هــنــا 
ــتـــراض على  لــم تــتــضــّمــن حــق مــصــر فــي االعـ
تــؤثــر على  قــد  النيل،  تــقــام على  أي مشاريع 
هذه  إلــى  النظر  ويمكن  التاريخية.  حصتها 
االتفاقية باعتبارها بداية لتكتل دول حوض 
الـــنـــيـــل ضــــد مـــصـــر والـــــســـــودان وحــقــوقــهــمــا 
التاريخية، ورفضهم االعتراف بتلك الحقوق.
يذكر أبو الغيط أن البنك الدولي هو من أطلق 
الــنــيــل فــي 1999، وأن مصر  مـــبـــادرة حـــوض 
أخطأت بالدخول في املبادرة ألكثر من سبب، 
كعدم احــتــواء املــبــادرة، مــن الــبــدايــة، شروطا 
عــلــى حــقــوق مصر  الــحــفــاظ  مسبقة، تضمن 

سوسن جميل حسن

»الكوتا«،  املحاصصة النسائية، أو ما تعرف بـ
اصـــطـــاح يــشــيــر إلــــى تــخــصــيــص نــســبــة من 
املــقــاعــد فـــي الــهــيــئــات املــنــتــخــبــة، كــاملــجــالــس 
وذلك  للنساء،  وغيرها،  والبلدية  التشريعية 
في محاولٍة إلشــراك املــرأة في صناعة القرار. 
من حيث املبدأ، يوحي هذا املفهوم بإيجابية 
الحياة،  في  املـــرأة، ويمّكنها  يدعم  وبأنه  مــا، 
لكن الــواقــع، على مــدى ســنــوات طويلة، وفي 
جغرافيا واســعــة، يــقــدم دالئـــل وبــراهــني على 
أن املـــرأة مــا زالــت مهمشة بــدرجــاٍت متفاوتٍة 
من بلد إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخــرى. وفي 
إلى  القسري  الوقت نفسه، ال يعني الوصول 
تحقيق النسبة املحّددة في كل دولة أن املرأة 
الــقــرار، ومارست   مسؤولية 

ً
فعا مت 

ّ
تسل قد 

ــا الــفــاعــل فــي هـــذا الــشــأن، بــمــا ينسجم  دورهــ
ومبدأ املساواة الفعلية، إذ قد يتحقق وصول 
املرأة إلى شغل مقاعد مخّصصة لها بتوجيه 
سياسي أو لعبة سياسية، وقد يكون رسالة 
إعامية إلــى الــخــارج ُيـــراد منها اإليــهــام بأن 
ــقـــوق وعــــدم  الــــدولــــة عــلــمــانــيــة وتــــراعــــي الـــحـ
بلداننا، ويكون دورهــا في  التمييز، كما في 
املهيمنة  للسياسة  تابعًا  أو  مشلواًل  الــواقــع 
وسلطة الــرجــال في املــراكــز، عــدا أن دعــم هذه 
املسألة يتطلب ثقافة اجتماعية أواًل، ونشاطًا 
كل  قبل  وهــو  وثالثًا،  ثانيًا.  مدنّيًا  أو  حزبّيًا 
شــــيء، يــلــزمــه تــحــقــق مــبــادئ الــديــمــوقــراطــيــة 
واملساواة والعدالة االجتماعية وغيرها، إذ ال 
أن تمتلك  التحّرر االقتصادي من أجل  يكفي 
املرأة مقومات وصولها إلى مختلف امليادين، 
وخــوضــهــا الــتــجــارب الــتــي تمنحها الــخــبــرة 
واملـــعـــرفـــة الـــضـــروريـــة، واألمـــثـــلـــة فـــي بــادنــا 
كـــثـــيـــرة، لــيــس مـــن اآلن أو الــلــحــظــة الــحــالــيــة 
الحروب  مــن  املنطقة  دول  منها  تعاني  التي 
والــزالزل املدمرة للدول واملجتمعات، بل قبل 

هذا العقد الدامي.
أّما في أوروبا التي خاضت شعوبها تجارب 
مريرة وقاسية ودفعت أثمانًا باهظة، وأعيد 
مـــرات ومــــرات، حتى وصلت  رســم خريطتها 
ــة، فـــــإن املــــــــرأة حــقــقــت  ــنــ ــراهــ إلـــــى لــحــظــتــهــا الــ
ـــاهـــا بــبــلــدان 

ّ
مــســتــويــاٍت أعــلــى فــيــمــا لـــو قـــارن

تمّكنها  في  بــادنــا، ساهم  كثيرة، خصوصًا 
ــــاواة  ــــسـ ــادئ الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة واملـ ــبــ تــحــقــق مــ

التاريخية، وألنها أخرجت إطار التعاون بني 
مصر ودول حوض النيل من اإلطار الثنائي، 
حيث تتمّكن مصر من ممارسة نفوذها على 
كــل دولــــة مــن دول حـــوض الــنــيــل عــلــى حــدة، 
استطاعت دول  الجماعي، حيث  اإلطــار  إلــى 
حـــوض الــنــيــل التكتل ضــد مــصــر والــســودان 
ــعـــف قــــدرة  ــو مــــا أضـ ــ وتــــدويــــل الـــقـــضـــيـــة، وهـ
الغيط  أبــو  يشير  وهــنــا  التأثير.  على  مصر 
إلــــى أن تـــدويـــل مـــيـــاه الــنــيــل، كــمــا حــــدث في 
مبادرة حوض النيل، ويحُدث حاليا مع سد 
النهضة، عامة على ضعف قدرة مصر على 
حــل قــضــايــاهــا وتــأخــر ردة فعلها، ألنـــه كــان 
من  النيل  مياه  تأمني  عقود  منذ  على مصر 
خال اتفاقات ثنائية ومصالح مشتركة قوية 
مــع مختلف دول حــوض النيل. أمــا املــبــادرة 
التي تمت تحت أعني نظام مبارك، واستمّرت 
مفاوضاتها عقدا، فكانت عامة على الوهن 
الـــذي أصـــاب مصر والــنــظــام، وعجزهما عن 

الدفاع عن مصالحها االستراتيجية.
ــاب هـــذا  ــ ــبـ ــ ــانــــت أسـ ــيــــط، كــ ــغــ ــب أبــــــو الــ ــســ وحــ
القاّرة  أهملت مصر  متعّددة، حيث  الضعف 
منذ  مبارك، خصوصا  األفريقية خــال عهد 
عام 1995 حني تعّرض مبارك ملحاولة اغتيال 
قــّرر املحيطون  أو  في إثيوبيا وقــّرر بعدها، 
بـــه، عـــدم زيــــارة أفــريــقــيــا مـــجـــّددا. ويــقــول أبــو 
وزارة  توليه  حتى  استمر  الــحــال  إن  الغيط 
بـــذل  ــه  ــ فــــي 2004، وأنــ املـــصـــريـــة  الـــخـــارجـــيـــة 
جهدا كبيرا إلقناع مبارك بالعودة إلى زيارة 
أفــريــقــيــا، وتــقــويــة الــعــاقــات مـــع رؤســائــهــا، 
ونجح، في النهاية، في تشجيعه على تأدية 
زيــارات محدودة وقصيرة إلــى بعض الــدول 
األفــريــقــيــة، وكــيــف أنــــه أقــنــع مـــبـــارك بــزيــارة 
أوغندا ساعات في طريق عودته من جنوب 
أفريقيا في يوليو/تموز 2008، وهي الزيارة 
الوحيدة التي قام بها مبارك إلى واحدة من 
دول حوض النيل منذ 1995 وحتى خروجه 
من السلطة، وكيف أن »أجهزة األمن املصرية 
كانت تقاوم فكرة زيارة الرئيس إلى أوغندا، 
وأن طائرته سوف تكون معّرضة للنيران من 
األحــــراش واملــســتــنــقــعــات الــواقــعــة فــي طريق 

االقتراب من ممر الهبوط بمطار عنتيبي«.
ولــــم يــكــن هــــذا الــهــلــع والـــخـــوف املــبــالــغ فيه 
السبب  السابق  الرئيس املصري  على حياة 
ــه عـــلـــى لـــعـــب دور  ــ ــدرتـ ــ ــيــــد لـــضـــعـــف قـ الــــوحــ
أســاســي فــي حــمــايــة مــصــالــح مــصــر فــي مــاء 
يكشف  حيث  دبلوماسيتها،  وقــيــادة  النيل 
أبو الغيط أنه كان يخشى من إشراك مبارك 
فــي مــفــاوضــات جــمــاعــيــة مــبــاشــرة مــع قــادة 
دول حــوض الــنــيــل، على الــرغــم مــن الحاجة 
الشديدة لذلك، وذلك ملخاوف أبو الغيط من 

والحريات. مع هذا، ما زالت املرأة تعاني، وال 
 بنضال وجهد ال 

ّ
تصل إلى ما تصبو إليه إال

بأس بهما، حتى لو كان القانون يحمي لها 
مواطنتها  لها  يضمن  والــدســتــور  حقوقها، 
الــكــامــلــة، فــهــي أحــيــانــًا تــخــســر فـــرص الــعــمــل، 
 اإلنــجــاب، خوفًا مــن التغّيب 

ّ
لكونها فــي ســن

الطويل في إجازات األمومة، كما أن املنافسة 
بــيــنــهــا وبــــني الـــرجـــل عــلــى بــعــض الــوظــائــف 
تحسم ملصلحة الرجل من دون أن يكون هناك 
مواجهة مع القانون، فما أكثر األبواب املواربة 
عندما تــتــوافــر الــغــايــة والــهــدف، وإن وصــول 
ــز الـــقـــيـــادة أو إلــى  ــراكـ نـــســـاء عــــديــــداٍت إلــــى مـ
مناصب هامة على مختلف األصعدة ال يعني 
أن وضــع املـــرأة فــي أفــضــل حاالتهن وأنــهــا ال 
تعاني من التمييز غير املعلن، مع إشارة ال بّد 
منها إلى أن املجتمع ليس متطابقًا بالكامل، 
 يصونها الدستور 

ٌ
بل هناك اختافاٌت ثقافية

قاعدة  على  والجماعات،  األفـــراد  ويحترمها 
ي ثقافة االختاف والحق في التعبير، ما 

ّ
تبن

دام ليس هناك من ضرر موّجه ضد أحد.
في ظل جائحة كوفيد 19 التي تهّدد البشرية، 
خـــرج أخـــيـــرًا تــقــريــر لــألمــم املــتــحــدة يـــؤّكـــد أن 
املواجهة  خطوط  فــي  يعملن  اللواتي  النساء 
 لتبعاتها، 

ً
 األكثر تضّررًا وتحّما

ّ
مع الوباء هن

 يــشــّكــلــن مـــا نــســبــتــه 70% مـــن الــعــامــلــني 
ّ
فــهــن

فـــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة عــلــى مــســتــوى 
 مــســتــبــعــداٌت حــتــى عن 

ّ
الــعــالــم. ومـــع هـــذا، هـــن

املساهمة في صنع القرارات أو تصور حلول 
يقول  كما  واســتــبــعــادهــن،  الــعــاملــيــة.  للمشكلة 
الــتــقــريــر، مــمــنــهــٌج، بــمــا فـــي ذلــــك الـــفـــرق الــتــي 
تــديــرهــا الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم. يــقــلــق هــذا 
املدافعة  والجمعيات  والهيئات  املنظمة  األمر 
عن حقوق اإلنسان بشكل عام، وحقوق املرأة 
ــــاص، خــصــوصــًا أن الـــصـــوت يعلو  بــشــكــل خـ
أيضًا في ظل الجائحة، وما نجم وينجم عنها 
مــن فــقــدان فـــرص الــعــمــل لكثيرين وكــثــيــرات، 
خـــصـــوصـــًا لـــــدى الــــنــــســــاء، وانــــغــــاق الــحــيــاة 
األســرة في شقق  والعمل عن بعد وانحباس 
وأمــكــنــة ضيقة ومــغــلــقــة، ومـــا ينجم عــنــه من 
ــة ونــفــســيــة  ــيـ ــدانـ ــرابــــات وجـ مــشــكــات واضــــطــ
هي  املـــرأة  أن  اإلحصائيات  تظهر  وسلوكية، 
املــتــضــّرر األكــبــر مــنــه، بــمــا تــتــحــّمــل مــن أعــبــاء 
الرجل  وعـــودة  البيت،  إلــى  بعودتها  إضافية 
أيضًا، لكن النمط الجديد للحياة أربك العاقة 

ســن مــبــارك وطــريــقــة تــفــكــيــره، والـــخـــوف من 
الفنية  بالتفاصيل  اإلملــــام  عــلــى  قــدرتــه  عـــدم 
والقانونية، وهو ما حرم مصر من ممارسة 
نــفــوذهــا كـــامـــا. وهــنــا يــذكــر أبـــو الــغــيــط أن 
عــام 2006، عن  عــجــزت، منذ  الفنية  الــلــجــان 
ــا أّدى إلــى  الــــدخــــول فـــي حـــلـــول تــوافــقــيــة، مـ
رفـــع الــقــضــيــة إلـــى املــســؤولــني الــســيــاســيــني، 
املائية، ووزراء  املــوارد  وفي مقدمتهم وزراء 
الخارجية، والرؤساء أنفسهم. وبــدال من أن 
يقود الرئيس املصري املفاوضات الجماعية، 
ــيـــط إنــــــه فـــضـــل االســـتـــعـــانـــة  ــغـ ــقــــول أبــــــو الـ يــ
بــرئــيــس الــــــوزراء املـــصـــري، مــوضــحــا: »بــكــل 
أمــانــة املــســؤولــيــة، كــنــت أخــشــى أن الرئيس 
املصري لن يستطيع السيطرة على تفاصيل 
كان  مــا  إذا  كثيرة، خاصة  قانونية  أو  فنية 
ــاء فـــي اجــتــمــاعــات  بــمــفــرده مـــع بــقــيــة الـــرؤسـ
مغلقة، وهي إحدى صفات العمل الجماعي، 
يبعدانه  وتــكــويــنــه  مــبــارك  شخصية  كــانــت 
عــن الـــدخـــول فــي تــفــاصــيــل مــعــقــدة«. وهــكــذا 
تـــوّرطـــت مــصــر فــي مــفــاوضــات حـــول قضية 
قضية  سنوات،  عشر  واستراتيجية  حيوية 
املائية  املـــوارد  ووزراء  فنيني  لخبراء  ــركــت 

ُ
ت

يلعب  األمنية، ولم  والخارجية واملؤسسات 
فيها الرئيس املصري دوره املفترض، بسبب 
إملــامــه بالتفاصيل.  العمر وعـــدم  فــي  تــقــّدمــه 
ويــضــيــف أبـــو الــغــيــط إن مــؤســســات الــدولــة 
املصرية نفسها لم تلعب دورها املأمول. على 
سبيل املــثــال، صــدم أبــو الغيط بإقالة وزيــر 
املوارد املائية، محمود أبو زيد، في مارس/

املــفــاوضــات  خــضــم  فـــي  ومــصــر   ،2009 آذار 
بسبب »خافاٍت مع رئيس الحكومة وبعض 
الــوزراء«. ويقول إن رئيس املخابرات العامة 
الـــســـابـــق، عــمــر ســلــيــمــان، شـــاركـــه الــصــدمــة 
نفسها، وذلك ألن أبو زيد الذي تولى منصبه 
في 1997 كان ملمًا بكل تفاصيل املفاوضات 
ومـــواقـــف نــظــرائــه األفـــارقـــة. ومـــع ذلــــك، تمت 
إقـــالـــتـــه ومـــصـــر فـــي تــوقــيــت حـــســـاس، ومــن 
وهنا  املصرية.  الدولة  مصالح  مراعاة  دون 
يــتــســاءل أبـــو الــغــيــط: »كــيــف نــقــوم بتغيير 
املــــفــــاوض املـــصـــري الــرئــيــســي، وفــــي قضية 
هامة وحيوية لنا، بهذا الشكل، وفي خضم 
مــعــركــة تــفــاوضــيــة، يعلم هــو بــكــل خباياها 
وتـــفـــاصـــيـــلـــهـــا؟ وأحـــســـســـت وقـــتـــهـــا أن هـــذا 
الــتــصــّرف يعكس عــدم فهم دقــيــق لــألوضــاع 
إلــى إضعاف  أنــه ســيــؤّدي  كما  التفاوضية، 

القدرة التفاوضية املصرية«.
يــقــول أبـــو الــغــيــط أيــضــا إنـــه حــــاول تشجيع 
ــــدول األفــريــقــيــة، حــيــث كــانــت  الــتــجــارة مـــع الـ
تــلــك الـــــدول، وفـــي مــقــدمــتــهــا إثــيــوبــيــا، تــؤّكــد 
ــا عــلــى اســتــعــدادهــا تــوفــيــر احــتــيــاجــات  دومــ

فعادت  األوراق  وخلط  البيت،  في  التشاركية 
املرأة إلى الصف الثاني، وصار مطلوبًا منها 
 أعباء إضافية. زيــادة على ذلك تنامي 

ُ
تحّمل

الـــذي تــدفــع ضريبته  ظــاهــرة العنف األســـري 
الحّصة األوفـــر منه، وهــذا  أو تتحمل  األكــبــر، 
مــا نلمسه بــوتــيــرٍة تتصاعد أخــيــرًا مــن تذّمر 
، ما يبدو ترفًا غريبًا وبعيد 

ّ
النساء وشكواهن

املنال لنساء بلداننا.
ــــدول املــســتــقــّرة إلـــى حــّد  هـــذا بــالــنــســبــة إلـــى الـ
كبير، وذات االقتصادات القوية التي واجهت 
الوباء، وتحّملت مسؤولياتها تجاه شعوبها، 
األعباء  خــدمــاٍت صحيٍة وتخفيف بعض  مــن 
أكــبــر، وسعت  بنسبة  تــضــّرروا  ملــن  الحياتية 
وتسعى من أجــل إيجاد حلول لكل املشكات 
الــتــي تنبثق مــن هـــذا الــوضــع الــصــعــب. وهــي 
تــرصــد وتــتــابــع كــل الــتــغــيــرات الــتــي يفرضها 
نــظــام الـــوبـــاء عــلــى الــحــيــاة، ومـــا يــنــجــم عنها 
وغيرها،  وسلوكية  اجتماعية  مشكات  مــن 
ــرأة حـــاضـــرة دائــمــًا  ــ وال شـــك فـــي أن قــضــيــة املـ
ــان لــجــهــة الـــــــرأي الــــعــــام أو  ــ فــــي الــــوعــــي، إن كـ
لــجــهــة الــحــكــومــات وســيــاســاتــهــا. الــتــغــيــرات 
الطارئة والكبيرة كحال هذا الوباء واألزمات 
أن تضعضع  الطبيعي  مــن  عــنــه  تــنــجــم  الــتــي 
االستقرار وترّج قواعد كثيرة مّما وصلت إليه 

البشرية في تنظيم نفسها.
وبـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى بـــلـــدانـــنـــا الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن 
االضطرابات املزلزلة في أكثر من دولة، ومنها 
ســـوريـــة نـــمـــوذج عـــن انــهــيــار كـــل شــــيء، دولـــة 
ومــجــتــمــعــات واقـــتـــصـــادًا وقـــيـــمـــًا، فــــإن وضــع 
ــرأة كــارثــي بــكــل معنى الــكــلــمــة، فــهــي كانت  املــ
ــهــا الــتــحــرريــة، 

ُ
مــســبــقــًا قـــد أجـــِهـــضـــت مــســيــرت

مثلما أجهض كل مشروع نهضوي ابتدأت به 
شعوبنا سابقًا، وكــل مــا حصل أن ضــرورات 
الــحــيــاة أخرجتها مــن بــني جـــدران البيت إلى 
ســــوق الــعــمــل، مـــن أجــــل املــســاهــمــة فـــي أعــبــاء 
األسرة، لكن تحقيقها الدخل لم يواكبه تحّرر 
الحياة،  باقي مجاالت  في  إرادتــهــا، وتمكنها 
بل حتى إن هناك مناطق في سورية ال تستلم 
املــرأة راتبها بنفسها، بل زوجــهــا، أو أي ذكر 
البيت إن لم تكن متزوجة يستلمه عنها.  في 
واألدهـــــى أن الــــزوج يــضــع الـــراتـــب فــي جيبه، 
 عليها بما تسّمى »خرجّية«، وهي قانعة 

ّ
ويمن

وراضخة. دخول ميدان العمل والحصول على 
شهادات تعليمية لم يحّرر املرأة من املوروث 

مصر مــن الــلــحــوم والــثــروة الــحــيــوانــيــة، كما 
عـــرضـــت تــنــزانــيــا تــوفــيــر مــنــاطــق شــاســعــة، 
لــكــي تــســتــخــدمــهــا مــصــر فـــي تــنــمــيــة الـــثـــروة 
الــحــيــوانــيــة، ولــكــن »قــاومــت دوائـــر فــي مصر 
في  أفريقيا  على  لانفتاح  الــتــوجــهــات  هــذه 
ــلــــحــــوم.. وأخـــــــذت مــافــيــا  مـــجـــال اســـتـــيـــراد الــ
ــاوم ملــصــالــح  ــقــ ــلـــحـــوم بــمــصــر تــ اســــتــــيــــراد الـ
تـــحـــكـــمـــهـــا«. كـــمـــا أنــــــه ســـعـــى إلــــــى تــشــجــيــع 
دول  فــي  االستثمار  على  املصرية  الــشــركــات 
أفــريــقــيــا، ولــكــن »الــكــثــيــر مـــن هـــذه الــشــركــات 
ــلـــوب مــنــهــا لــانــتــشــار  لــــم يـــقـــم بــــالــــدور املـــطـ
فــي- واخـــتـــراق- األســــواق األفــريــقــيــة، رغــم كل 
والدبلوماسيني  الــســفــراء  حتى  التشجيع«، 
املــصــريــني أنــفــســهــم لـــم يــعــطــوا دول حــوض 
النيل االهتمام الكافي. وهنا يقول أبو الغيط 
يتحّدثون  دبلوماسيينا  الكثيرون من  »كان 
عن أهمية القارة األفريقية، وإعطائها أولوية 
وعندما  ولكن  الدبلوماسية،  تحّركاتنا  فــي 
يــحــني مــوعــد الــنــقــل الــســنــوي إلـــى الــبــعــثــات.. 
كــان املقاومة والــرفــض تظهر فــي الكثير من 

ــهــا، ولــــم يــكــن االتــحــاد 
ّ
الــثــقــافــي الــجــائــر بــحــق

بالحزب  شعبية  كمنظمة  املــلــحــق،  الــنــســائــي 
القائد للدولة واملجتمع، يقوم بدور فاعل في 
هذا املجال، بل صار كغيره يعاني من الترهل 
والعجز واالنجراف في دّوامة الفساد، إلى أن 
 منذ عدة سنوات. ومع العشرية األخيرة، 

ّ
ُحل

عــشــريــة الـــدمـــاء والـــدمـــار والـــجـــوع والــتــشــريــد 
والتهجير والوباء، دفعت املرأة أثمانًا باهظة، 
يبدو  درٍك  إلــى  وكرامتها  حياتها  وانــحــدرت 
أن ال قـــرار لــه، فــاالنــحــدار مــا زال مــريــعــًا. كلنا 
ــرأة الـــســـوريـــة في  ــ ــا تــعــانــي املــ ــار يـــعـــرف مـ صــ
الـــداخـــل، وفـــي مــخــيــمــات الـــذل ودول الــلــجــوء، 
خصوصًا فــي الــجــوار، وقــد كــانــت الــحــرب قد 
فرضت عليها مسبقًا، من دون استشارتها في 

املــســاعــدات املصرية  لــم تتعّد  املــواقــف«. كما 
إلــى دول الــقــاّرة 10 مايني دوالر سنويا في 
عـــام 2004. ويــقــول أبـــو الــغــيــط إنـــه نــجــح في 
إلـــى 23 مــلــيــون دوالر ســنــويــا في  زيــادتــهــا 
فـــي 2011، عــلــى أن تــخــّصــص  نــهــايــة عــهــده 
لــدول حــوض النيل، وهــي مبالغ  40% منها 
أيضا  إن مصر  يــقــول  كما  للغاية.  مــحــدودة 
لكي  واملستثمرة  املــانــحــة  الـــدول  لــدى  سعت 
ال تستثمر في مشاريع قد تؤثر على حصة 
مــصــر فـــي مـــيـــاه الـــنـــيـــل، مـــن دون الــتــنــســيــق 

املسبق مع الحكومة املصرية.
ــو الــغــيــط صـــورة  ــادة أبــ ــهـ ــذا تــعــطــي شـ ــهـ وبـ
مختلفة كثيرا عن الصورة التي تحّدث عنها 
عبد الفتاح السيسي في خطابه، فمؤسسات 
ــة املــصــريــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــجــيــش،  الـــدولـ
ــتــــي يــنــتــمــي إلـــيـــهـــا الـــســـيـــســـي، ويـــّدعـــى  والــ
على  أساسيا  كانت شاهدا  عليها،  الحفاظ 
عقود حكم مبارك، وبداية التفريط في مياه 
بالتفصيل  الغيط  أبــو  يتناول  النيل، حيث 
كيف أدار نــظــام مــبــارك مــفــاوضــات مــبــادرة 
حــــوض الــنــيــل بـــدرجـــة كــبــيــرة مـــن الــضــعــف 
والــوهــن وغــيــاب االســتــراتــيــجــيــة، فالرئيس 
غــائــب أو مــغــّيــب، ال يحضر مــفــاوضــات وال 
يعي التفاصيل، ومؤّسسات الدولة مشغولة 
ــة وزيـــر  ــالـ بـــالـــصـــراع مـــع بــعــضــهــا، وتـــتـــم إقـ
املـــــوارد املــائــيــة )مـــفـــاوض مــصــر الــرئــيــســي( 
فــي خــضــم املــفــاوضــات. وشــبــكــات املصالح 
االقتصادية املحيطة بالنظام واملرتبطة به 
ال تقوم بدورها، وال تبالي باالستثمار في 
الدولة  الــدول األفريقية، حتى كبار موظفي 
أنفسهم، كالدبلوماسيني املصريني، يكتفون 
بالحديث عن مصالح مصر في أفريقيا، ثم 
أفريقيا  في  اإلقامة  يتهّربون من مسؤولية 

ورعاية تلك املصالح.
ولـــعـــل تــلــك الـــشـــهـــادة تـــطـــرح أســئــلــة كــثــيــرة 
بــخــصــوص اســتــراتــيــجــيــة نـــظـــام الــســيــســي 
ــــــع عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة إعــــان 

ّ
ــلـــمـــاذا وق نـــفـــســـه، فـ

املبادئ الخاصة بسد النهضة في 2015، من 
حــقــوق مصر؟  تحفظ  مسبقة،  شـــروط  دون 
وهـــل الــلــجــوء املــتــزايــد إلـــى تــدويــل القضية 
يــصــّب فــي صــالــح مــصــر أو يــبــرز ضعفها؟ 
وماذا عن االستثمارات الدولية في إثيوبيا 
ومشاريعها؟ وملاذا ال تمارس مصر ضغوطا 
على الدول املمولة، ملطالبتها بالضغط على 
إثيوبيا ملراعاة مصالح مصر التاريخية في 
مــيــاه الــنــيــل؟ وأيـــن كــانــت مــؤســســات الــدولــة 
الــتــي ينتمي لــهــا الــســيــســي، وحــقــوق مصر 
يــتــم الــتــفــريــط فــيــهــا بــهــذا الــشــكــل مــنــذ عــام 

1999 على أقل تقدير؟
)كاتب مصري في لندن(

ضــرورة الحرب، أن تكون أم الشهيد أو أخته 
تتحارب  الـــذي  الشهيد  زوجــتــه،  أو  ابــنــتــه  أو 
عــلــى االســتــئــثــار بــلــقــبــه الــــعــــداوات املــتــنــازعــة. 
أّمــــا حــالــّيــًا، فــإنــهــا مــا زالــــت الــشــريــحــة األكــثــر 
قــّوة وقــدرة  ضعفًا، على الرغم مما تبدي من 
الحالية، لكونها  الحياة  على تحّدي وحشية 
أمــًا أو أخــتــًا أو زوجـــة أو ابــنــة أليٍّ مــن هــؤالء 
الذين قضوا في هذه الحرب العبثية، أو الذين 
ــوا يــنــتــظــرون، أو هـــي الــبــديــل الــجــاهــز  ــ مـــا زالـ
ليحل محل تلك األعداد الرهيبة من املصابني 
الحرب مستقبلهم، واستبدلت  ابتلعت  الذين 

أحامهم بكوابيس تحكم أعمارهم الباقية. 
الفارق أن املجتمع عندما يصل إلى حّد ما من 
الوعي والتمّسك بقيم تحفظ له استقراره، فإن 
أي خلل يقع يستنهض مسعى إلى إصاحه، 
والــحــكــومــات تــحــســب حــســاب شــعــوبــهــا، ألن 
لــلــرأي الــعــام وزنـــًا، وعملية تـــداول السلطة ال 
يمكن فصلها عن اإلرادة واملساهمة الشعبية، 
بما يتعلق بها من انتخاباٍت يمارسها أفراد 
الشعب على أنــهــا حــق، قبل أن تــكــون واجــبــًا. 
لذلك  إليه،  بالنسبة  الصوت  ويفهم ما يعني 
إن ممثلي الشعب من صانعي القرار يضعون 
ويفهمون  أعينهم،  نصب  الــعــام  الصالح  أمــر 
أن تنشأ احتجاجات على مستوى  ما معنى 
إّما غائبة  القاعدة. بينما في بادنا الحقوق 
، أو منتهكة، وهــنــاك جهل عــام بمعنى 

ً
كــامــا

املـــواطـــنـــة، وتــضــلــيــل ملــفــهــومــهــا فـــي الــخــطــاب 
ما  املمارسة.  في  ملكانتها  وانتهاك  الرسمي، 
لم ينهض الوعي العام، ويــدرك أفــراد الشعب 
دقيقة  معرفة  لديهم  لتكون  املــواطــنــة،  معنى 
ُيرفع  لــن  كــل شــيء،  قبل  اإلنسانية  بحقوقهم 
املـــرأة، وال عــن غيرها، فمجتمٌع  الظلم، ال عــن 
مستعبٌد تشّكله شخصياٌت امتثالية، مجتمٌع 
مــأزوم يعاني أفــراده مجتمعني من انخفاض 
ســقــف الـــوعـــي بــالــحــقــوق، ومــــن ثـــم بـــاألحـــام 
ــــات. وهــــــــذا أيــــضــــًا مـــــن األهــــــــداف  ــــوحـ ــمـ ــ ــطـ ــ والـ
من  عليها  االشــتــغــال  يــجــب  الــتــي  املستقبلية 
دون ربــطــهــا بــمــآل الـــحـــرب فـــي ســـوريـــة، بما 
تشكل من أهمية في بناء الغد، مهما كان عليه 
»سورية« وتسمياتها املستقبلية،  شكل هذه الـ
مع االحتفاظ بحق الحلم والتمني بأن تكون 
جغرافّيًا كما كانت، املواطنة كعتبة أولى من 

عتبات املستقبل.
)كاتبة سورية في برلني(

دولة مبارك ومياه النيل... شهادة أبو الغيط

بين الـ»كوتا« النسائية والمواطنة

يكشف أبو الغيط أنه 
كان يخشى من إشراك 
مبارك في مفاوضات 
جماعية مباشرة مع 

قادة دول حوض النيل

يذكر أبو الغيط أن 
اللجان الفنية عجزت، 

منذ 2006، عن 
الدخول في حلول 
توافقية، ما أّدى 

إلى رفع القضية إلى 
المسؤولين السياسيين

تقرير لألمم المتحدة 
يؤّكد أن النساء 

اللواتي يعملن في 
خطوط المواجهة 

مع الوباء هّن األكثر 
تضّررًا وتحّمًال لتبعاتها

وضع المرأة في 
سورية كارثي بكل 

معنى الكلمة، فهي 
كانت مسبقًا قد 

أجِهضت مسيرتُها 
التحررية
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وطـــــول فـــتـــرة الــتــقــاضــي لــيــنــســى املــجــتــمــع 
الــجــريــمــة وال يــعــود يــذكــرهــا، وعـــدم وجــود 
جــهــات رســمــيــة يــمــكــن الــلــجــوء إلــيــهــا لحل 
تضيف  اشتعالها.  قبل  العائلية  الخافات 
»مــــراكــــز االســــتــــشــــارات األســــريــــة ليست  أن 
أن  عن  ناهيك  مجتمعنا،  في  ثقافة سائدة 

كلفة االستشارات العائلية مرتفعة«. 
ــارة إلـــى الــعــوامــل  ــ وال تــنــســى الــحــســن اإلشــ
الــشــخــصــيــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
في  تساهم  أن  يمكن  الــتــي  والتكنولوجية 
ارتفاع نسبة العنف األسري، منها اإلدمان 
ــاراة رفــــــاق الـــســـوء،  ــ ــجـ ــ عـــلـــى املـــــخـــــدرات، ومـ
والــبــطــالــة، والـــوضـــع االقــتــصــادي املــتــردي، 
 عـــن الــضــغــوط 

ً
وانـــتـــشـــار األســـلـــحـــة، فـــضـــا

النفسية بشكل عام. وتقول: »يمكن تفسير 
ارتفاع معدالت الجرائم األسرية مؤخرًا في 
ــي مــن خـــال فــهــم الضغوط  املجتمع األردنــ
الناتجة عن جائحة كورونا والتي فرضت 
ــــاق الـــعـــام والــحــجــر املــنــزلــي والــعــزلــة  اإلغــ
أفــراد  جميع  ومكوث  االجتماعي  والتباعد 
العائلة في املنزل. وفي الوقت نفسه، يعاني 
ــتــــوتــــر واإلحــــبــــاط  الـــجـــمـــيـــع مــــن الـــقـــلـــق والــ
واليأس وعدم اليقني والخوف من املجهول، 

والعمل عن  الوظائف  فقدان  إلى  باإلضافة 
بعد والتعليم عن بعد. كل ما سبق أدى إلى 
زيادة التوترات بني أفراد العائلة الواحدة، 
املزيد من األعباء  القدرة على تحمل  وعــدم 
واالقــتــصــاديــة. فا  واالجــتــمــاعــيــة  النفسية 
األم املــعــتــادة عــلــى احـــتـــواء الــجــمــيــع قـــادرة 
عــلــى الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا داخـــل املــنــزل على 
أكمل وجه، وال األب قادر على االلتزام بكافة 
متطلبات األســرة، وال األبناء قــادرون على 
الـــظـــروف املعيشية  الــتــكــيــف والــتــأقــلــم مـــع 
للعمل،  مكانًا  املنزل  أصبح  الصعبة، حيث 
ومدرسة للتاميذ والطاب الذين يدرسون 
من  املصابني  لرعاية  ومستشفى  بعد،  عــن 
أفراد العائلة، األمر الذي ينذر بوقوع املزيد 
من الجرائم العائلية من جــراء هذا الوضع 

االستثنائي الضاغط غير املسبوق«. 
 »مــعــظــم حــــاالت العنف 

ّ
وتــقــول الــحــســن إن

العائلي ال يتم اإلباغ عنها وتبقى حبيسة 
جـــدران املــنــزل، إمــا النــعــدام الثقة بالجهات 
الــرســمــيــة وقــدرتــهــا عــلــى حــمــايــة الضحية 
املعنفة، أو لعدم املعرفة بآليات التبليغ عند 
التعرض للعنف العائلي، أو بسبب الثقافة 
ف 

ّ
تعن أن  املــرأة  وتقبل  السائدة  املجتمعية 

عّمان ـ أنور الزيادات

ــارس/  مــ مـــن  الــنــصــف األّول  فـــي 
عــددًا  األردن  شهد  املــاضــي،  آذار 
ابن  العائلية. طعن  الــجــرائــم  مــن 
والدته الستينية بالسكني، وأطلق أب النار 
عــلــى رأس ابـــنـــه الــعــشــريــنــي، وطـــعـــن رجــل 
الخمسينية في املحكمة في قلبها  طليقته 
بعدما رفعت عليه قضية حضانة، وطعنت 
أم ابنتها العشرينية، وذبح أب لستة أطفال 
طفلتيه )عامان وثاثة أعــوام( بــأداة حادة، 

وكان ينوي ذبحهم جميعًا. 
ي كــورونــا وفــرض اإلغــاق 

ّ
خــال فترة تفش

الــشــامــل فــي الـــبـــاد، ارتــفــعــت نــســبــة جــرائــم 
إدارة حــمــايــة  وبـــحـــســـب  األســــــــري.  الـــعـــنـــف 
األســرة، فقد ارتفعت نسبة العنف األســري 
خـــال فــتــرة الــحــجــر الــصــحــي 33 فــي املــائــة 

باملقارنة مع فترة ما قبل الحجر.  
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الجريمة 
خولة الحسن، لـ »العربي الجديد«: »يشكل 
املجتمع  املتزايد في  العائلية  الجرائم  عدد 
ــرة مـــصـــدر  ــ ــيــ ــ األردنـــــــــــي خــــــال اآلونـــــــــة األخــ
قــلــق، ويــتــطــلــب وقــفــة مـــن الــجــهــات املعنية 
علمية،  بطريقة  والحلول  األسباب  لدراسة 
والـــوصـــول إلـــى الــضــحــايــا املــحــتــمــلــني قبل 

وقوع ما ال تحمد عقباه«.  
الــدافــع  العائلية هــي  الــخــافــات  تــوضــح أن 
خلف معظم هذه الجرائم التي وقعت خال 
إال  بينها  يفصل  وال  نــســبــيــًا،  قصير  وقـــت 
يوم أو أيام عدة. والسؤال هو: »هل أصبح 
الــقــتــل الــوســيــلــة الــوحــيــدة لــحــل الــخــافــات 
أمانًا  األكــثــر  املــكــان  العائلية؟ وهــل أصــبــح 
ــتـــقـــرارًا هـــو األكـــثـــر تــهــديــدًا لــحــيــاة من  واسـ
أقــرب الناس إليهم؟ وهل  يعيشون فيه مع 
بات سماع أخبار جرائم القتل مقبواًل، أم أن 

القتل نفسه أصبح سلوكًا اعتياديًا؟«. 
»تلك  بـ العائلية  الــجــرائــم  الــحــســن  وتــعــّرف 
التي تقع على فرد من األســرة من قبل أحد 
 إلى وجود أسباب عدة تقف 

ً
أفرادها«، الفتة

ــكـــاب الــجــرائــم الــعــائــلــيــة، وأهــمــهــا  وراء ارتـ
الـــخـــلـــل الــــواضــــح فــــي مــنــظــومــة الـــعـــاقـــات 
العائلية والذي يتجّسد في التفكك األسري. 
ويكثر العنف الجسدي واللفظي والنفسي 
ــــراد  ــوار بــــني أفـ ــحــ ــدام لـــغـــة الــ ــعــ ــراء انــ ــ مــــن جــ
الـــعـــائـــلـــة، وغـــيـــاب الـــتـــســـامـــح، وعـــــدم تقبل 
بــاآلراء،  والتشدد  املختلفة،  النظر  وجهات 
وفرض القوة أو التهديد بها، والتخلي عن 
املنوط باألسرة من تربية  الــدور األساسي 
ورعاية وحماية، وغرس للقيم الفضلى في 

نفوس األبناء، وعدم االحتواء. 
ــبـــاب أخــــــرى، منها  ــذلـــك، تــتــحــدث عـــن أسـ كـ
الــعــقــوبــات غــيــر الـــرادعـــة، والـــعـــذر املــخــفــف، 

عنف 
أسري

ارتفاع القتل 
في األردن 

خالل كورونا

العنف  جرائم  نسبة  زادت  كورونا،  تفشي  فترة  خالل 
األسري في األردن، حاله حال العديد من البلدان األخرى 
هناك  أن  إال  المنزلي.  والحجر  العام  اإلغالق  ظل  في 
عوامل أخرى يمكن إضافتها في البالد، منها المجتمع 

الذكوري وغياب العقوبات الرادعة

عدد الحاالت/ الجرائم 
التي يبلغ عنها ما هو إال 

نسبة ضئيلة من الواقع

الخالفات العائلية هي 
الدافع خلف معظم 
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من قبل الرجل، بل واالعتقاد بأنها تستحق 
وقبولها  ارتكبته،  قد  ما  لذنب  العنف  هــذا 
ــذه، أو لــعــدم  ــ ــمـــرار بــحــلــقــة الــعــنــف هـ ــتـ االسـ
وجــــود مــصــدر دخــــل يــؤمــن لــلــفــرد الــعــيــش 
الكريم، أو الخوف من الوصمة االجتماعية، 
ــة املــجــتــمــعــيــة  أو بــســبــب الــســلــطــة الـــذكـــوريـ
التي تمنح الرجل أو )رب األسرة( الحق في 
التحكم بمصير األنثى ومستقبلها أو حتى 

إنهاء حياتها«. 
وتــرى الحسن أن »دوافــع الجرائم العائلية 
ومــســتــواهــم  مرتكبيها  بــاخــتــاف  تختلف 
العلمي ووضعهم االجتماعي واالقتصادي 
وحــالــتــهــم الــنــفــســيــة. ولــكــل جــريــمــة ســيــاق 
خــاص يجب دراســتــه لتحديد الــدافــع، وقد 
ال يــفــصــح الـــجـــانـــي فــــي مـــرحـــلـــة الــتــحــقــيــق 
الـــدافـــع الحقيقي الرتــكــاب  والــتــقــاضــي عــن 
ــة الــــجــــرائــــم الــعــائــلــيــة  ــالــ ــــي حــ الـــجـــريـــمـــة فـ
تحديدًا، وتبقى هذه الدوافع واألسباب طي 
الوقائي  املنهج  اتــبــاع  يمكن  كما  الكتمان. 
ومــعــرفــة الــضــحــايــا املــحــتــمــلــني قــبــل وقـــوع 
برامج حماية ومتابعة  الجريمة من خــال 
ما  بالتنسيق  الغاية  لهذه  تصميمها  يتم 
بني الجهات املعنية االجتماعية والصحية 

والــتــعــلــيــمــيــة والــقــضــائــيــة وغـــيـــرهـــا، وذلـــك 
إرادة حقيقية رسمية  هــنــاك  كـــان  فــي حـــال 
ومجتمعية للوقوف ضد ارتكاب املزيد من 
لــهــا، وفــرض  الــجــرائــم العائلية والــتــصــدي 

جزاء عادل بحق مرتكبيها«.
الشرعي  الــطــب  مستشار  يــقــول  مــن جهته، 
لدى  الشرعي  الطب  في  الجنائي  والخبير 
جهشان:  هاني  الدولية،  الجنائية  املحكمة 
أو  إحــــصــــائــــيــــات  األردن  فـــــي  ــد  ــ ــــوجـ يـ »ال 
ودقيقة  موسعة  وأبحاث  علمية  معلومات 
حــــول الــعــنــف األســــــري خــــال فـــتـــرة تفشي 
كورونا. لكن بحسب األمم املتحدة، وخال 
فترة الحجر الصحي، ارتفعت نسبة التبليغ 
عن العنف األسري في فرنسا 30 في املائة، 
وزاد اللجوء إلى خطوط املساعدة الطارئة 
ــافـــورة بــنــســبــة  ــغـ ــنـ ــبـــرص وسـ فــــي كــــل مــــن قـ
30 فـــي املـــائـــة و33 فـــي املـــائـــة عـــن املــعــدالت 
اليومية. وفي األرجنتني، زاد طلب املساعدة 
العنف األســـري بنسبة 25  الــطــارئــة بسبب 

في املائة«. 
ويـــوضـــح جـــهـــشـــان: »هـــنـــاك دور مــحــوري 
تشهدها  التي  الجرائم  فــي  الشرعي  للطب 
األســـــــــرة. مـــهـــنـــيـــًا، يـــتـــوجـــب عـــلـــى الــطــبــيــب 
الشرعي إثبات وقوع الجريمة وجمع األدلة 
املادية وتنظيم التقارير الطبية القضائية، 
بهدف إثبات الضرر الذي لحق بالضحية، 
وهو عادة الطفل أو املرأة، وبالتالي معاقبة 
املــعــتــدي جــزائــيــًا بتحديد نـــوع الــجــريــمــة«. 
يضيف أن »تحديد الضرر من قبل الطبيب 
ــان الــهــامــة لتوفير  الــشــرعــي يعد أحــد األركــ
الحضانة  كنزع  للطفل  القانونية  الحماية 
أو إزالة الوالية أو التفريق بني الزوجني في 
املــادي  الــضــرر  وتحديد  الشرعية،  املحكمة 

واملعنوي الذي لحق بالطفل أو املرأة«. 
الــتــي يصدرها  ــة  األدلــ أن  يضيف جــهــشــان 
الطبيب الشرعي تكون على شكل تقارير، أو 
صور فوتوغرافية، أو ملخص مللفات طبية، 
أو صور شعاعية، وهذه أدلة ملموسة بحد 
ذاتها أكثر من كونها شهادة كامية، وتقدم 

ــلـــوصـــول لــلــحــقــيــقــة، وتــتــصــف  لـــلـــقـــاضـــي لـ
وفي  وأهميتها.  أصالتها  تضمن  بقواعد 
جرائم القتل األسرية، يتولى الطبيب أيضًا 
وطريقة  بالقتل  املستخدمة  األداة  تحديد 
اســتــخــدامــهــا ومـــا نــتــج عنها مــن إصــابــات، 
املسؤولية  وتحديد  الــوفــاة،  وقــت  وتحديد 

في حال تعدد الجناة. 
يضيف جهشان أنه ال يتم اإلباغ سوى عن 
األســـري.  العنف  مــن حـــاالت  نسبة صغيرة 
كــمــا أن عــــددا قــلــيــا جـــدًا مــن مــرتــكــبــي هــذه 
والتحقيق معهم.  تتم محاسبتهم  الجرائم 
والسبب فــي ذلــك هــو عــدم جــدّيــة الحكومة 
في إيجاد نظم معيارية للتبليغ وتسجيل 
الــحــاالت. ويوضح أن »مشروع نظام تتبع 
ــــري اإللــكــتــرونــي الـــذي  ــاالت الــعــنــف األسـ حــ
يـــربـــط الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة والــقــانــونــيــة 
واالجتماعية، ما زال متعثرًا«، الفتًا إلى أن 
»عدد الحاالت/ الجرائم التي يبلغ عنها ما 
هو إال نسبة ضئيلة من الواقع، وال يعكس 
حــقــيــقــيــة انــتــشــار الــعــنــف ضـــد الــنــســاء في 

عموم املجتمع«. 
وحول أسباب زيــادة العنف األســري، يقول 
قائمة  األســـري  العنف  »جـــذور  إن  جهشان 
على مجموعة مــن عــوامــل الــخــطــورة، وهي 
ــات  ــرابــ ــطــ ــن مـــثـــل اإلدمـــــــــان واالضــ ــة مــ ــرديــ فــ
واألمراض النفسية واضطرابات الشخصية 
وغـــيـــرهـــا، والــخــلــل فـــي الـــعـــاقـــات األســـريـــة 
الفقر  والــزوجــيــة، والــواقــع املجتمعي حيث 
باإلضافة  السكاني،  واالكــتــظــاظ  والبطالة 
إلـــى الــثــقــافــة الــســائــدة فـــي املــجــتــمــع والــتــي 
تــعــظــم الــعــنــف وتـــرحـــب بـــه، وتـــدنـــي مكانة 

املرأة والطفل وعلو مكانة الرجل«. 
ـــري »يرتبط   تــفــاقــم الــعــنــف األسـ

ّ
ويــقــول إن

ــل  ــوامـ ــــع عـ ــل مـ ــامـ ــعـ ــتـ ــــي الـ بـــفـــشـــل الـــــدولـــــة فـ
الخطورة املذكورة، علمًا أن بعض الجهات 
أعــدت برامج على املستوى الوطني. وهذه 
البرامج لألسف غير مستدامة كونها قائمة 
عــلــى الــــــدول واملـــؤســـســـات املـــانـــحـــة والــتــي 
املالي«.  الدعم  انتهاء  مع  برامجها  تنتهي 

يــضــيــف أن »االســـتـــجـــابـــة لـــحـــاالت الــعــنــف 
ــا تــتــعــثــر بسبب  األســــــري فـــي زمــــن كــــورونــ
واالجتماعية  الصحية  القطاعات  انشغال 
ــيـــة بـــالـــوبـــاء، وتــعــطــى  ــنـ والـــقـــانـــونـــيـــة واألمـ
االهتمام من  لذلك في مقابل عدم  األولوية 
قــبــل هـــذه الــقــطــاعــات بــاالســتــجــابــة لــحــاالت 
ــال  ــغـ ــد يـــــــؤدي االنـــشـ ــ ــنـــف األســــــــــري، وقــ ــعـ الـ
بالوباء إلى فقدان السيطرة على التنسيق 
والتواصل والعمل التشاركي بني القطاعات 
الصحية واألمنية واالجتماعية، والذي هو 
األساس لنجاح االستجابة للعنف األسري. 
التباعد  يفسر  قد  الخدمات  مقدمي  بعض 
ــــال االســـتـــجـــابـــة لـــكـــورونـــا  االجـــتـــمـــاعـــي خـ
على أنــه االمــتــنــاع عــن الــتــواصــل مطلقًا مع 
اآلخــريــن بما فــي ذلــك التباعد عــن ضحايا 

العنف األسري«. 
يضيف أن العنف األســري واقــع مؤلم وقد 
تفاقم خــال فــتــرة تفشي الــوبــاء، الفــتــًا إلى 
أن »الــصــمــت الــحــكــومــي حــيــال هـــذا الــواقــع 
هو انتهاك صــارخ لحقوق اإلنسان واملــرأة 
والـــطـــفـــل. ال يـــوجـــد مـــبـــرر إطـــاقـــًا الرتـــكـــاب 
العزل  الحجر وال  الجائحة وال  العنف، فا 
هــي مــبــررات الرتــكــاب أي شــكــل مــن أشــكــال 

العنف«. 

تحقيق

تونس ـ إيمان الحامدي

قبل نحو 50 عامًا، وصل فتحي إبراهيم 
عــوض إلــى تونس طالبًا للعلم في كلية 
الدين. حينها كان في  الشريعة وأصــول 
يكن  ولــم  شبابًا،  قد 

ّ
ويت عشرة  التاسعة 

 رحلته تلك ستمتّد 
ّ
يتخّيل ولو للحظة أن

الاجئني  عميد  فيصير  عــقــود  لخمسة 
لــم يــخــتــره. وكــان  الفلسطينيني فــي بــلــد 
ــايــــو/ أيــــــار مــن  ــد فــــي مــ ــ ــــوض الــــــذي ولـ عـ
النار بمدينة  عام 1951 في منطقة جبل 
ــى تعليمه 

ّ
نــابــلــس فــي فــلــســطــني، قــد تــلــق

االبــتــدائــي وكــذلــك الــثــانــوي فــي مـــدارس 
وكــــالــــة إغــــاثــــة وتــشــغــيــل الــفــلــســطــيــنــيــني 
)أونــــروا( فــي عــّمــان عاصمة األردن، قبل 
أن ينتقل إلى تونس في نوفمبر/ تشرين 
ــام 1972 بـــدفـــع مـــن حــركــة  الــثــانــي مـــن عــ

التحرير الوطني الفلسطيني )فتح(.
ه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ عوض  ويوضح 

لم يختر االنتقال إلى تونس، بل اضطّر 
إلــى ذلــك بسبب حكم إعــدام أصدرته في 
مشاركته  بعد  األردنــيــة  السلطات  ــه 

ّ
حــق

في أحــداث أيلول األســود في عام 1970. 
 خال تلك األحداث، »استشهد 

ّ
يضيف أن

الحركي(  )اســمــه  سلطان  رجــب  شقيقي 
ــذي كـــان يــقــود الـــقـــوة املــحــمــولــة وكـــان  الــ
أنا  تمّكنت  فيما  عامًا،   21 عمره حينها 
ني كنت معه 

ّ
من النجاة على الرغم من أن

 الــقــتــال«. وهــكــذا كــانــت نجاته 
ّ
على خــط

الكبرى  التحّول  من مــوت محقق »نقطة 
ه »بعدما 

ّ
أن في حياتي«. ويتابع عوض 

ــلــــطــــات األردنـــــــيـــــــة حــكــمــًا  أصــــــــــدرت الــــســ
بــــاإلعــــدام فـــي حــقــي، لـــم أعــــد قـــــادرًا على 
فــاخــتــرت  فـــي األردن،  تــعــلــيــمــي  مــتــابــعــة 
تونس، وقد سّهلت لي منظمة فتح التي 
السفر  ح 

ّ
املسل إلى جناحها  أنتمي  كنت 

الشريعة وأصــول  إلــى كلية  واالنــتــســاب 
الدين في العاصمة«.

فــي خــريــف عـــام 1972، اســتــكــمــل عــوض 
إجراءات تسجيله في الكلية وأّمن لنفسه 
سكنًا في الحّي الجامعي بمدينة أريانة. 
وبــحــســب مـــا يــشــيــر إلـــيـــه، كــــان حينها 
األستاذية  الحصول على شهادة  ينوي 
ــول الـــديـــن والـــعـــودة  فـــي اخــتــصــاص أصــ
 األمور 

ّ
إلى نابلس واالستقرار فيها. لكن

طات عــوض، فهو 
ّ
لــم تجِر بحسب مخط

ر 
ّ
لــم يتمّكن مــن الــعــودة إلــى بـــاده لتعذ

الفلسطينية عبر  األراضــــي  إلــى  دخــولــه 
األردن حيث هو مطلوب. وهكذا منحته 
السلطات التونسية صفة الجــئ، ما زال 

يحملها حتى اليوم.
ــد تــــأكــــدي مــن  ــعــ ـــــــه »بــ

ّ
ــر عــــــوض أن ــبـ ويـــخـ

اســتــحــالــة الــــعــــودة إلــــى بــــــادي، حــاولــت 
ــاج فــــي املــجــتــمــع الـــتـــونـــســـي وقـــد  ــ ــدمـ ــ االنـ
ســاعــدنــي فـــي ذلــــك كــونــي أســـتـــاذ تعليم 
ثــانــوي فــي مـــادة الــتــربــيــة اإلســامــيــة في 
ــة، شـــمـــال غـــربـــي الـــبـــاد.  ــاجــ مـــحـــافـــظـــة بــ
إلى  املهنية«. ويلفت  بــدأت حياتي  هناك 
ــعــرف 

ُ
 »بــاجــة املــديــنــة الــزراعــيــة الــتــي ت

ّ
أن

تضاريسها  فــي  قريبة  كانت  بخضرتها 
وطــبــيــعــتــهــا مـــن مــديــنــة نــابــلــس مسقط 
 االنـــــتـــــقـــــال مــن 

ّ
رأســـــــــــي. بــــالــــتــــالــــي، فـــــــــإن

ـــف عـــلـــّي وطـــأة 
ّ
الــعــاصــمــة إلــــى هـــنـــاك خـــف

تــجــربــة الـــلـــجـــوء«. وفــــي مــحــافــظــة بــاجــة، 
أّم أيمن، التي  إلــى زوجته،  تعّرف عــوض 
تقاسمه حياته منذ عام 1977، وقد أنجبا 
مــعــًا ثــاثــة أبــنــاء هــم آيـــة ونــاديــة وأيــمــن، 

عائلة  له  فأصبحت  ومهندس.  طبيبتان 
جــديــدة بــعــدمــا أجــبــره الــلــجــوء عــلــى تــرك 

أهله في فلسطني.
 »الــســنــوات مـــّرت سريعًا 

ّ
يــؤكــد عــوض أن

وتعّودت على حياتي الجديدة. ونسجت 
فـــي املــجــتــمــع الــتــونــســي عـــاقـــات مهنية 
تــبــقــى  فـــلـــســـطـــني   

ّ
أن ــيــــر  غــ وصــــــــداقــــــــات، 

ــرة«. هـــو بقي  ــ ــيـ ــ ــــى واألخـ بــوصــلــتــي األولــ
عــلــى تـــواصـــل مـــع عــائــلــتــه هـــنـــاك وكــذلــك 
 أبرز 

ّ
مع قياديني من حركة فتح، علمًا أن

في  تونس  في  يعيشون  كانوا  قيادّييها 
يوضح  ه 

ّ
لكن املــاضــي.  الــقــرن  ثمانينيات 

ه لم يسَع يومًا إلى أن يكون قياديًا في 
ّ
أن

الرئيس  من  قربه  الرغم من  الحركة على 
 :

ً
قائا عرفات،  ياسر  الراحل  الفلسطيني 

ــــل بــلــدي   مــــن أجـ
ً
ــدأت حـــيـــاتـــي مـــقـــاتـــا ــ ــ »بـ

املقاتل.  على صفة  الحفاظ  إلــى  وسعيت 
وفــي النهاية، صــرت الجئًا فــي بلد صار 

بلدي الذي لم أختره«.
في لجوئه الطويل، ما زال عــوض مصرًا 
على معايشة الواقع الفلسطيني، فيتابع 
 أخبار بلده فيما يحافظ على 

ّ
كــل يوميًا 

بعض العادات الفلسطينية في بيته، مع 
ر 

ّ
ه تحّول إلى طّباخ ماهر يحض

ّ
أن العلم 

امللفوف  ومــنــهــا  النابلسية  األطـــبـــاق   
ّ

كـــل
والـــفـــافـــل.  واملــــحــــاشــــي  الـــــدوالـــــي  وورق 
 عــــوض فــقــد كــثــيــرًا 

ّ
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن

اللهجة  وبــاتــت  الفلسطينية  لهجته  مــن 
ه يحاول 

ّ
التونسية طاغية على كامه، فإن

بــأّي  الــتــقــّدم  الحفاظ على هويته رافــضــًا 
للحصول  التونسية  السلطات  إلــى  طلب 
فلسطينيًا  »ولـــدت   :

ً
قــائــا الجنسية  على 

وسأموت فلسطينيًا«.
ه حصل على بطاقة الجئ في تونس 

ّ
وألن

ُيَعّد أقــدم الحاصلني  في عــام 1972، فهو 
 
ّ
عــلــى هـــذه الــصــفــة فــي الـــبـــاد. ويــؤكــد أن
»هــذه الصفة ال تزعجني، بل هي تسّهل 
علّي مسائل إدارية كثيرة وحتى التعامل 
ــه بعد 

ّ
أن ُيــذكــر  التونسية«.  السلطات  مــع 

29 عامًا من اللجوء، تمّكن عميد الاجئني 
في تونس من العودة إلى باده فلسطني 
حيث تمّكن بعد تسوية وضعه القانوني 
ه وجد 

ّ
من زيــارة أهله في عــام 1999، لكن

 شيء قد تغّير. فاملوت غّيب والَديه 
ّ

 كل
ّ
أن

التي حمل  القديمة  نابلس  مــن   
َ

يبق ولــم 
صورتها قبل 49 عاما إال القليل. ويقول: 
»حــتــى بيتنا تــغــّيــر. لــم أعــرفــه ولــم أعــرف 
ه 

ّ
شوارع بلدتي وال سّكانها الجدد«، لكن

ى من أشقائه قبل أن 
ّ
تمّكن من لقاء من تبق

يعود إلى تونس ويواصل مسيرة اللجوء 
 العودة. ويشير إلى 

ّ
الطويلة ويحلم بحق

 أصعب ما في تجربة اللجوء هو فقدان 
ّ
أن

األهل والسند، حتى بعدما أصبحت لديه 
عائلة وأبناء وأحفاد.

فتحي عوض... عميد الالجئين 
الفلسطينيين في تونس

»في النهاية صرت الجئًا في بلد صار بلدي الذي لم أختره« )العربي الجديد(

»بدأت حياتي مقاتًال من أجل بلدي« )العربي الجديد( 

)Getty /هل كانت عرضة للعنف يومًا ما؟ )آرتور فيداك

33
في المائة هي نسبة االرتفاع في جرائم 

العنف األسري في األردن خالل فترة الحجر 
الصحي، بحسب إدارة حماية األسرة

في تونس، يستقرّ 
فتحي عوض، عميد 
الالجئين الفلسطينيين 

في البالد. ومن هناك 
يحكي لـ»العربي 
الجديد« تجربته 

ومعايشته الواقع 
الذي تأقلم معه

عشرات جرائم القتل 
ُسّجلت في السويد في 

عام 2020، األمر الذي 
دعا السلطات فيها إلى 

القلق، في حين أّن مثل 
ذلك الرقم يَُعّد متواضعًا 

جدًا في بلدان كثيرة 
حول العالم. لكّن األمر 

في هذا المجال مختلف 
في البلدان االسكندنافية

بدول الجوار جرائم القتل إلى تزايد في السويد مقارنة 
أكثر من 124 جريمة 

قتل ُسّجلت على األراضي 
السويدية في عام 2020

السالح الناري وذلك األبيض 
هما المستخدمان في 

معظم الجرائم

ناصر السهلي

الرسمية  األرقــام  إليها  حصيلة ثقيلة تشير 
القتل  جرائم  بعدد  ق 

ّ
يتعل ما  في  السويدية 

الــتــي شهدتها فــي عــام 2020، مــقــارنــة بــدول 
عـــت أكــثــر مــن 124 جريمة 

ّ
الـــجـــوار. وقـــد تـــوز

قــتــل عــلــى أراضــــي الــســويــد كــافــة لتثير قلق 
السلطات الرسمية املسؤولة عن الوقاية من 
إليه وكالة  الــذي تشير  الرقم  الجرائم. وهــذا 
 معدل 

ّ
أن الرسمية يبنّي  السويدية  اإلحصاء 

ــي 
َ
جـــرائـــم الــقــتــل فـــي الـــبـــاد يـــتـــجـــاوز ضــعــف

والدنمارك.  النرويج  ني 
َ
الجارت في  مثياتها 

 الــســاح الــنــاري وذلـــك األبيض 
ّ
وفــي حــني أن

هــمــا املــســتــخــدمــان فــي معظم الــجــرائــم، منذ 
ســنــوات، شــهــدت مــدن الــســويــد، ال سّيما في 
اقتتال  عمليات  الــبــاد،  من  الغربي  الجنوب 
بني عصابات راح ضحيتها أبرياء ال عاقة 
لــهــم بــمــطــلــقــي الـــنـــار أو املــســتــهــدفــني. ومــن 
ــرون، كــمــا حــــدث في  ــابــ ــال عــ ــفـ ــــؤالء أطـ بـــني هـ
أغسطس/ آب املاضي، مع طفل يبلغ 12 عامًا 

إلـــى جــنــوب الــعــاصــمــة اســتــوكــهــولــم، وقبله 
أطفال ونساء في غوتيبورغ وماملو )جنوب(.
ــبـــاء الــســويــديــة  بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة األنـ
قبل أيـــام، فــي 30 مـــارس/ آذار املــنــصــرم، عن 
 »السويد لم 

ّ
مصلحة الوقاية من الجرائم، فإن

تشهد مثل هذا التضخم في األرقام في خال 
العقد األخير«. وما يلفت في تقارير رسمية 
 90 في املائة من ضحايا 

ّ
في استوكهولم أن

أو  18 عامًا  العمر  مــن  يبلغون  القتل  جــرائــم 
ني هما 

َ
 حالت

ّ
أكبر ببضعة أعــوام في حني أن

 من بني الضحايا 23 
ّ
أن دون 18 عامًا، علمًا 

أنثى و89 ذكرًا.
ــم املــســّجــلــة  ــرائــ ــــارن أعـــــــداد جــ ــقـ ــ ـ

ُ
وفـــــي حــــني ت

النرويج  ني 
َ
بالسويد وتلك املسّجلة بالجارت

 عــدد 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ ــّد مــن اإلشـ والـــدنـــمـــارك، ال بـ

سكان السويد )نحو 10.50 مايني( يساوي 
الــنــرويــج )نحو  ــي عـــدد ســكــان 

َ
تقريبًا ضــعــف

)نحو  الدنمارك  وكذلك  نسمة(  مايني   5.40
5.80 مايني نسمة(. وبحسب تقرير رسمي 
ــادر عـــن الــشــرطــة الــوطــنــيــة في  تفصيلي صــ

 عـــدد جـــرائـــم الــقــتــل فـــي الــعــام 
ّ
ــإن الـــنـــرويـــج، فــ

الــفــائــت وصــلــت إلــــى 31 جــريــمــة، مـــع األخـــذ 
ــار كــــذلــــك اخـــــتـــــاف الـــــدوافـــــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــعــــني االعـ
ــجـــرائـــم بــني  ــع الـ ــ ــ  دوافـ

ّ
واألســـــبـــــاب. ُيــــذكــــر أن

الدنمارك والسويد تتشابه أكثر في ما بينها 
مــقــارنــة بــالــنــرويــج. فــفــي الــنــرويــج، عمليات 
إطــــاق الـــنـــار املــفــضــيــة إلـــى قــتــل لـــم تــتــجــاوز 

وذلك في هوغانيس بمنطقة سكونا جنوب 
وســط الــبــاد. وقــد تــّم إجـــاء الــســكــان بعدما 
لم تعد شققهم صالحة للسكن وتحتاج إلى 
ترميم. وقد أفادت صحيفة »أفتون باديت« 
 الــشــرطــة لم 

ّ
ــار، بـــأن ــ الــســويــديــة فــي هـــذا اإلطـ

تصل إلى أدلة تشير إلى الفاعلني، على الرغم 
من التخمينات الصحافية التي استندت إلى 
تفجيرات وقعت في العام املاضي لها عاقة 
بــاقــتــتــال بـــني عــصــابــات مــتــنــافــســة. وتــشــيــر 
وسائل اإلعــام السويدية، في العادة، وسط 
ــقـــادات الذعـــة  ــتـ تـــذّمـــر مـــن قــبــل مــواطــنــني وانـ
 شــوارع 

ّ
مــن معسكر اليمني املــتــشــدد، إلــى أن

إجرامية  حــرب  أمــام  مفتوحة  باتت  السويد 
تتخذ طابعا عشائريا وعصاباتيا، بحسب 
مــــا لـــفـــتـــت صـــحـــف مــحــلــيــة واســـكـــنـــدنـــافـــيـــة 
القريبة  كوبنهاغن  فــي  خصوصًا  مــجــاورة، 
مـــن مـــكـــان الـــحـــدث فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـويـــدي. 
التقارير األمنية املتخصصة في مراقبة  أّمــا 
 جرائم العصابات 

ّ
منحنى الجرائم فتفيد بأن

تنتقل من سّيئ إلى أسوأ. وتلك اإلحصاءات 

الثقيلة، سواء لناحية أعداد القتلى أو أعداد 
ــرات، تــدفــع  ــيـ ــجـ ــفـ ــتـ ــار والـ ــنــ حــــــاالت إطــــــاق الــ
إلــــى مــنــاقــشــة مختلفة  الـــســـويـــدي  املــجــتــمــع 
وغير حذرة حول سياسات الهجرة والدمج، 
 يـــتـــرّدد فـــي ربــطــهــا بــالــجــرائــم 

ّ
ــه ظـــل ــ

ّ
عــلــمــًا أن

املتصاعدة في خال العقود املاضية.
وتحتل ضاحية روسنغورد في مدينة ماملو 
عــنــاويــن الــصــحــافــة واهــتــمــامــات الــخــبــراء إذ 
األكثر عرضة للخطر، على  املناطق  َعّد من 

ُ
ت

خلفية انتشار حرب العصابات فيها والتي 
أّدت إلـــى مــقــتــل مـــراهـــق يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 15 
 
ّ
عامًا في الخريف املاضي. وعلى الرغم من أن
الشرطة نشطت للحّد من الجرائم واستعانت 
 الـــنـــشـــاط 

ّ
ــإن ــ ــ ــيــــرات املــــراقــــبــــة، فـ ــامــ ــادة كــ ــ ــزيـ ــ بـ

اإلجــرامــي بــات ينتقل إلــى أمــاكــن أخـــرى، من 
بينها ضواحي العاصمة استوكهولم. 

ـــني، فــيــمــا كـــان إطــــاق الـــنـــار ســبــبــًا في 
َ
االثـــنـــت

مقتل 48 شخصًا في السويد. وكانت جريمة 
قتل الطفل )12 عامًا( في صيف العام املاضي 
إلــى جــنــوب استوكهولم،  أمـــام محطة وقـــود 
قــــد أثــــــــارت غـــضـــبـــا فــــي الـــــشـــــارع الـــســـويـــدي 
وكــانــت مــطــالــب بــتــشــديــد مــحــاربــة الجريمة 
املــنــظــمــة وانـــتـــشـــار الـــســـاح بـــني املـــواطـــنـــني، 
خـــصـــوصـــًا فــــي أيــــــدي شـــبـــاب يــنــتــمــون إلـــى 
نفوذ  على  تتقاتل  بعصابات  أشبه  تكتات 
املــمــنــوعــات. وال تقتصر الجرائم  فــي أســـواق 
على استخدام الرصاص، ففي ضواحي املدن 
الــســويــديــة، خــصــوصــًا فــي الــجــنــوب الغربي 
والــــوســــط، تــتــعــّرض مــجــّمــعــات ســكــنــيــة إلــى 
هــجــمــات بــقــنــابــل مــحــلــيــة الــصــنــع، وتــعــانــي 
الشرطة مــن الــوصــول إلــى زارعـــي املتفجرات 
ــدارس ومـــتـــاجـــر ومــنــاطــق  ــ ــ فــــي الــــقــــرب مــــن مـ
 آخر تلك التفجيرات وقع فجر 

ّ
سكنية. ولعل

الثاثاء 23 مــارس/ آذار املنصرم، وأّدى إلى 
أضــرار كبيرة في 40 شقة سكنية باإلضافة 
إلى تحطم زجاج ومحتويات 60 شقة أخرى، 

في موقع جريمة قتل 
على مقربة من استوكهولم 

)علي لرستاني/ فرانس برس(
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني



قضايا

أحمد فرحات

أو  ُمـــســـلـــمـــا  لـــبـــنـــانـــيـــا  ــون  ــكــ تــ أن 
مسيحيا أو يهوديا، فهذا عادي 
فـــيـــه وال مــا  ــاَت  ــ ــ ــَم ــ ــ أَك ــع ال  ــائــ وشــ
وراءهـــــــا. فــالــهــويــة شــــأن وطـــنـــي، واألديـــــان 
املمكن لشخٍص،  عــام، ومــن  ُمعتنقّي  مشاع 
كائنا من  كان، أن يكون من أتباع هذا الدين 
أو ذاك، من دون أن ينعكس ذلك على هويته 
الوطنية أو القومية... ولكن أن تكون أرمنيا 
لبنانيا، فاألمر ليس بذلك التسلسل امُلريح. 
ذلك أن »األرمنية« ليست ُمعتقدًا دينيا كما 
حال األديــان الثالثة، بل هي هوية قومية - 
وطنية - عرقية بمعنى مــا، أي أنها يمكن، 
وفـــي »مــنــطــق مــعــن«، أن تــكــون غــيــر قابلٍة 
أو  كاللبنانية  أخــرى،  للتعايش مع وطنية 
الــعــربــّيــة: واملــعــنــى أنـــه، ووفـــق ذلــك »املنطق 
املــــعــــّن«، ال يـــصـــّح جــمــع الــوطــنــيــتــن لــدى 
ــكـــون لـــبـــنـــانـــيـــا عــربــيــا  ــيـ شــــخــــٍص واحــــــــد، فـ
يــن  وأرمــنــيــا فــي آن، حــيــث إن أحـــد االنــتــمــاء
ــه )ووفــــــق املــنــطــق املــــذكــــور ذاتــــه(  يــنــبــغــي لـ
أن يشغل كــامــل املــســاحــة، فــال يــتــرك مكانا 

النتماء إضافي.
، إاّل أن الواقع 

ّ
هذا في املنطق الشكلي امُلعن

ــر، أكـــثـــر جــدلــّيــة  ــ املــعــيــش يــتــخــذ مــنــطــقــا آخـ
الغني  تاريخهم  وعبر  فاألرمن،  وإنسانية. 
الــعــريــق، أنــجــزوا مــا لــم يسبقهم إلــيــه أحــد، 
ــي فـــي الــيــقــن،  ــنــ فــحــمــلــوا انـــتـــمـــاءهـــم األرمــ
ــبـــشـــر تـــحـــت مـــطـــارق  وطـــــافـــــوا بــــه أرض الـ
الــويــالت والــتــشــّرد، وأقــامــوا حيث اخــتــاروا 
ــة، وحـــيـــث وجـــــدوا إمــكــانــيــة الــعــيــش  ــامــ اإلقــ
الذي  البلد  بسالم ووئــام، والتزموا وطنية 
حـــّلـــوا فـــيـــه، فــــصــــاروا مـــواطـــنـــن مـــن جملة 
مواطنيه، فأخلصوا له، ودخلوا في نسيجه 
االجتماعي والسياسي واألمني والحياتي، 
من دون أن يبخس ذلك إخالصهم األصلي 
ألرمنيتهم، ولذلك الوطن األرمني املحجوب 
عنهم بفعل لعبة األمم ومفارقاتها.  وبقيت 
امتازوا بها، فحيثما استقر  حالة إضافية 
ــٍد مــــــا، ولـــنـــأخـــذ  ــلــ ــــي بــ ــــن األرمـــــــــن فـ ــٌع مـ ــمــ جــ
ــاًل، أحــــاطــــوا أنــفــســهــم بــعــضــهــم  ــثــ لـــبـــنـــان مــ
منطقٍة  فــي  متجاورين  فتساكنوا  ببعض، 
اســتــنــســبــوهــا فـــاخـــتـــاروهـــا وتــجــّمــعــوا في 
ــم فــي  ــهــ ــاركــ ــا، حـــيـــث قـــّلـــمـــا شــ ــهـ ــتـ ــيـ ــرافـ ــغـ جـ
»رقعتهم« تلك من هو غير أرمني، ونشروا 
والهندسية  والدينية  االجتماعبة  ثقافتهم 
ــاء  ــ ــة عـــلـــى أرجـ ــيـ ــريـــاضـ والـــفـــولـــكـــلـــوريـــة والـ
ــم وســـكـــنـــاهـــم، فـــصـــارت  ــ ــــودهـ مـــســـاحـــة وجـ
مفتوحة  صغيرة«  »أرمينيا  كأنها  املنطقة 
 بــإيــقــاعــاتــهــا 

ّ
ــرن عــلــى الــجــهــات جــمــيــعــهــا، تــ

ــة، وإلــــــى جـــانـــبـــهـــا الــلــهــجــة  ــيــ ــنــ الـــلـــغـــة األرمــ
ــزاج  املــحــلــيــة )الــلــبــنــانــيــة( ُمـــكـــّســـرة عــلــى املــ
الخاص لّلكنة األرمنية.  وهــذا لم يكن ينّم 
عن أّي مستوى من االنعزال أو العداء لآلخر 
غير األرمني، أو الجفاء في التعامل معه، بل 
هو شأن أرمني داخلي وخصوصي للغاية 
وينعكس  فيها  يتفاعل  املــجــمــوعــة،  ضــمــن 
 من استئناس 

ٌ
عليها. وأغلب الظن أنه نوع

األرمـــنـــي بـــاألرمـــنـــي، بــعــد تـــاريـــخ مــريــر من 
النكبات التي حّلت بهم كجماعة بشرية.  

ــال  ــغـ ــقـــوة فــــي األشـ بــــــرزت مــــهــــارة األرمـــــــن بـ
الــيــدويــة، وتــجــّلــت مــواهــبــهــم فــي التقنيات 
األولــيــة والــِحــرفــيــة األســاســيــة )مــن سمكرة 
ونــــجــــارة وِحـــــــدادة وتـــصـــويـــر فــوتــوغــرافــي 
وصــّب مغادن وقصدير ومعالجة لــآلالت(، 
ــي )الــــثــــيــــاب  ــهــــالكــ ــتــ ــي الـــتـــصـــنـــيـــع االســ وفـــــ
الغذائية، وفــي طليعتها  واألحــذيــة واملـــواد 
فيها وصــارت من  برعوا  التي  »البسترما« 
عـــالمـــات صــنــاعــتــهــم املـــمـــيـــزة جــــــدًا(، وكـــان 
بــارز في تحقيق انصهارهم  لذلك كّله دور 
الــوطــنــي، وتــثــبــيــتــه وإدامــــتــــه، فـــي املجتمع 
امُلــضــيــف الــــذي لــم يــكــن فــي غــنــًى ألــبــتــة عن 
مهاراتهم التي سرعان ما أصبحت مضرب 

املثل.

علي بن يحيى األرمني 
لم يقصد األرمــن، في العموم، لبنان وحده 
لــالســتــقــرار فــيــه، بــل نــزلــوا أيــضــا فــي مصر 
ــا، وكــــذلــــك فــي  ــيــ ــة والـــــعـــــراق وتــــركــ ــ ــــوريـ وسـ
ــن مــن األحــيــاء  فــلــســطــن. وُتـــعـــّد حـــارة األرمــ
الــشــهــيــرة فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الــقــدس 
املــحــتــلــة، وتـــقـــع فـــي الــنــاحــيــة الــغــربــيــة من 
استقبال  أمــاكــن  وكــانــت تستخدم  املــديــنــة، 
للحجاج املسيحين إلى القدس، ولهم دير 
شهير في املكان. إال أن أكبر وجود معاصر، 
ثقافة  أي  عــن  لــهــم، وبعيدًا  فــاعــل ومتفاعل 
خــوف ودفـــاع فــي كــل شــيء، كــان فــي لبنان؛ 
أي  يعتبرهم  ولــم  فيه،  أحــد  ُيشيطنهم  فلم 
على  وابتداعا  بدعًة  محلي  سياسي  فريق 
وانتظامه  اللبناني  املجتمع  نسيج  أصـــل 

الوطني العام. 
 أما عالقتهم بالعرب، كأمة وتاريخ، فقديمة 
قـــدم الــتــاريــخ الــعــربــي فــي حــقــبــه املــتــداولــة، 
حــيــث اخــتــلــطــوا بمجتمع أهـــل الــضــاد منذ 
ــرزت منهم  ــ ـــل، وبــ ــ ــــوي عــلــى األقـ الــعــهــد األمــ
ــي الـــجـــيـــش، كــمــا  شـــخـــصـــيـــاٌت اشـــتـــهـــرت فــ
لــلــدولــة، نذكر  الــعــامــة  الــبــالط واإلدارة  فــي 
كثيرين منهم، لعل أشهرهم علي بن يحيى 

مرحلتن،  على  الـــذي حكم مصر  األرمــنــي، 
وكان قائدًا عسكريا مسلما شهيرًا في القرن 
الــتــاســع املــيــالدي، كما كــان والــيــا ألرمينيا 
العباسية،  الــدولــة  حكم  تحت  وأذربــيــجــان 
وحـــارب ضــد اإلمــبــراطــوريــة البيزنطية، ثم 
من  )القريبة  والــي طرسوس  شغل منصب 
مدينة مرسن التركية اليوم( عشر سنوات 
وانتهى شهيدًا ضد   .862 العام  في  انتهت 
الـــــــــروم، حــــن هـــــّب لـــنـــجـــدة بـــعـــض الــثــغــور 
ــوا عــلــيــهــا، وعــلــى  ــّضـ ــقـ الـــتـــي كــــان الــــــروم انـ
أموال املسلمن وممتلكاتهم فيها. وُتجمع 
أن علي  الحقبة على  تلك  مــؤرخــي  روايــــات 
بن يحيى األرمني كان عائدًا بعدد قليل من 
ميافارقن، حن  إلى  أرمينيا  من  الفرسان، 
بلغه ما يرتكبه الــروم في الثغور الجزرية، 
ُقتل  لكنه  ومقتحما،  متصّديا  إليهم  فنفر 
مع أربعمائة من رجاله أمام جحافل أولئك 

الروم، وذلك في شهر رمضان . 
ومن األرمــن اآلخرين الذين اشتهروا أيضا 
األفضل شاهنشاه، وهو مسلم أرمني توّلى 
الفاطمية  الــدولــة  فــي  األول  الــوزيــر  منصب 
في القاهرة. ثم بدر الدين لولو الذي اعتنق 
اإلســــــالم، ثـــم أصـــبـــح حــاكــمــا عــلــى املــوصــل 
ــيـــن. وغــــيــــره فــــرقــــد الــســبــخــي،  ــكـ بـــعـــد الـــزنـ
الــواعــظ اإلســالمــي املــعــروف، وأحـــد تالميذ 
الــحــســن الــبــصــري، وكــانــت لــديــه معلوماٌت 
املسيحية  الــديــانــتــن،  عــن  ويقينيٌة  وفــيــرٌة 
ميلخ  مثل  أيضا،  غيره  وهناك  واليهودية. 
أمير أرمينيا الصغرى، وكان األمير الثامن 
عـــلـــيـــهـــا.. وجــمــيــعــهــم أرمـــــــن، أبـــــا عـــــن  جـــد، 
العربية،  باللغة  اعتنقوا اإلســالم وتحّدثوا 

وبعضهم كتب فيها، وأنشد أشعارًا كذلك.

أقدم كنيسة في العالم
ــم  ــهــ ــنــ ــم األرمــــــــــــــــن فــــــــي وطــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ يــــنــــتــــمــــي مـ
األرمـــنـــيـــة  الـــكـــنـــيـــســـة  إلــــــى  والــــشــــتــــات  األم 
الخلقيدونية،  كنيسة  وهــي  األرثــوذكــســيــة، 
على غرار الكنائس الالخلقيدونية األخرى 
في الشرق، وفي طليعتها الكنائس القبطية 
والـــســـريـــانـــيـــة الــيــعــقــوبــيــة. وكـــــان انـــخـــراط 
األرمـــــــن، أمــــة وشــعــبــا ودولـــــــة، فـــي الــديــانــة 
صلب  فاجعة  ُبعيد  جـــدًا،  مبكرًا  املسيحية 

والــديــنــيــة والــثــقــافــيــة. وســّمــي ذلـــك العصر 
األرمنية.  والثقافة  لألدب  الذهبي  بالعصر 
وقيل أن أصوال عديدة للكتب املنقول عنها 
قد فقدت، فتم إنقاذها بالبديل الترجماتي 

األرمني لها.
وثــّمــة إجــمــاع بــن املــؤرخــن عــلــى أن عصر 
الــتــرجــمــة فــي أرمــيــنــيــا كـــان قــد ســبــق عصر 
ــة فـــــي دولـــــــــة الــــخــــالفــــة الـــعـــربـــيـــة  ــمــ ــتــــرجــ الــ
االســالمــيــة بـــقـــرون عــــدة، األمــــر الــــذي جعل 
عــلــى غيرهما  يــتــقــّدمــان  أرمــيــنــيــا وشعبها 
مــن الـــدول والــشــعــوب املحيطة فــي مضمار 
والحداثة  والتكنولوجيا  والعلم  الحضارة 
والتحديث، وجعل األفــراد األرمن يتفوقون 
على كل صعيد، داخل أرمينيا نفسها، وفي 
ــيـــوم، ومــن  ــنـــي الـ ســائــر دول الــشــتــات األرمـ

بينها لبنان. 
ثـــقـــافـــة األرمـــــــــن املــنــفــتــحــة  ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ والـ
ســـاعـــدتـــهـــم كـــثـــيـــرًا عـــلـــى جــــريــــرة االنــــدمــــاج 
ــارات  ــيــ ــّنــــي خــ ــبــ ــــي الــــشــــعــــوب األخـــــــــرى وتــ فـ
ــم تــشــعــر الــجــمــاعــة  الـــراهـــن واملــســتــقــبــل. ولــ
األرمــنــيــة فــي لــبــنــان مــثــاًل بـــأي اغـــتـــراٍب عن 
كنيستهم  أن  خصوصا  اللبنانين،  ســائــر 
جميع  على  االنفتاح  على  تشّجعهم  كانت 
الطوائف. وفي الوقت نفسه كانت، وال تزال، 
لــألرمــن.  القومية  الــهــويــة  تــؤّكــد على حفظ 
ومن هنا، يصّح القول إن الكنيسة األرمنية 
ــزاب السياسية األرمــنــيــة  تــتــفــوق عــلــى األحــ
ــة فــــي مـــعـــركـــة تــثــبــيــت الــهــويــة  ــيـ ــالـ ــكـ ــراديـ الـ
املراقب، على  القومية لألرمن، حتى ليخال 
هــــذا الــصــعــيــد، أن هــــذا الـــشـــأن »الــســيــاســي 
الــكــنــســي« بـــات يــتــّم عــلــى حــســاب أولــويــات 

العقيدة الدينية نفسها.

لقاء مع سارويان
األرمــــــن الــلــبــنــانــيــون مــســيــحــيــون جــمــيــعــا، 
اللبنانية  الفسيفساء  مــن  الــيــوم جــزٌء  وهــم 
املتنّوعة على املستويات العرقية والدينية 
والــثــقــافــيــة الــتــي تــمــّيــز املــجــتــمــع الــلــبــنــانــي. 
ولئن كان عهدهم في لبنان يعود إلى فترة 
نهايات الحرب العاملية األولى ما بن 1915 
و1916. )هناك من يرّد الوجود األرمني في 
الــبــلــد إلـــى 770 ســنــة خــلــت، خــصــوصــا في 
شــمــال لــبــنــان، وتــحــديــدًا فــي مــديــنــة زغــرتــا 
الـــقـــريـــبـــة مــــن طـــرابـــلـــس، ويــــدلــــل عـــلـــى ذلـــك 
بــوجــود أديــــرة وكــنــائــس أرمــنــيــة(، إال أنهم 
باتوا جميعا اليوم مواطنن لبنانين، لهم 
ما لهم وعليهم ما عليهم كسائر إخوانهم 
ــارق، وهـــو أنهم  فــي الــوطــن الــصــغــيــر؛ مــع فــ
ــة  ــدولــ ُعـــــرفـــــوا عـــلـــى الــــــــــدوام بـــتـــأيـــيـــدهـــم الــ
الــلــبــنــانــيــة ومــنــاصــرتــهــا فـــي كـــل املـــراحـــل، 
لكنهم ظلوا حيادين إيجابين تجاه سائر 

طوائف لبنان ومذاهبه. 
وبالنظر إلى غياب اإلحصائيات السكانية 
الرسمية في البالد، فقد قّدرت جهات أرمنية 
مــســؤولــة، أن عـــدد أرمـــن لــبــنــان يـــتـــراوح ما 
ا أقصى. وجّلهم  بن  145 إلى 160 ألفا حــدّ
مـــــن  الـــطـــائـــفـــة املــســيــحــيــة األرثـــوذكـــســـيـــة، 
الطائفة  أرمــن  ثم  الكاثوليك،  األرمــن  يليهم 
ــة، وجـــمـــيـــعـــهـــم يــــتــــمــــركــــزون فــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــجـ اإلنـ
منطقة  في  وتحديدًا  لبنان،  جبل  محافظة 

برج حّمود، كما في مدينة مجدل عنجر في 
محافظة البقاع، وأقلية منهم في طرابلس. 
ــه(  ــ ــارجـ ــ ويـــتـــمـــيـــز األرمـــــــــن )فــــــي لـــبـــنـــان وخـ
بــتــواصــلــهــم الــحــي والــيــومــي مــع مــوروثــهــم 
الــتــاريــخــي، فــالــوفــاء لــدمــاء األجـــــداد أمــانــٌة 
في عنق كل أرمني أينما كان، وســواء أكان 
منتميا للكنيسة األرمنية أم خارجها. كما 
أن العرف الوطني األرمني ال يقبل التفريط  
بالشخصية األرمنية، مهما اشتّدت عليها 
الضغوط وكثرت اإلغراءات. ومن املستحيل 
ــان في  بــالــنــســبــة إلـــى الــفــرد األرمـــنـــي الـــذوبـ
إلى  أبــدًا شاخص  الكبرى، وهو  الجماعات 
يقول  هــذا  وفــي  التاريخية.  أرمينيا  هــدفــه: 
الـــروائـــي األمــيــركــي مــن أصـــل أرمـــنـــي، وليم 
ــان: »األرمــــنــــي أيــنــمــا كــــان فـــي هــذا  ــ ــارويـ ــ سـ
الــعــالــم، هــو وطــنــه الــتــاريــخــي يــتــحــّرك على 
قدمن ثابتتن، وعقل رؤيــوي نافذ، وروح 
عـــالـــيـــة مـــتـــوثـــبـــة، وقـــلـــب خـــصـــب ال يــعــرف 

العطب«.
ــام 1976 بـــســـارويـــان في  وكـــنـــت الــتــقــيــت عــ
»الـــــحـــــي األرمــــــنــــــي« املــــتــــواضــــع فـــــي لـــوس 
أنجلس األميركية، والذي يضم في معظمه 
برج  منطقة  مــن  مهاجرين  لبنانين  أرمـــن 
حمود )شــرق بــيــروت( عــام  1975 هربا من 
جحيم الحرب األهلية اللبنانية. كان اللقاء 
في منزل هاغوب شاربيجيان، وهو شاعر 
ــنــــي لــبــنــانــي صــــديــــق. وعـــنـــدمـــا عـــّرفـــت  أرمــ
كان  لبناني  إنني عربي  بنفسي  ســارويــان 
يسكن فــي وســط أرمـــن بــرج حــمــود، ضحك 
»هــذا  أتوقعها:  أكــن  لــم  بأريحّية  وأجــابــنــي 
يعني أن فيك شيئا من األرمن. فهل تفيدني 
ــيــــك؟«. أجـــبـــتـــه وأنــــا  ــنـــيـــة فــ عــــن نــســبــة األرمـ
أبتسم: سيدي ال أحد في لبنان إال ويحتفظ 
بـــود حــقــيــقــي وصـــــادق لـــألرمـــن، خصوصا 
بالذين  فكيف  كــثــب،  عــن  يعرفونهم  الــذيــن 
.. وبعدها خاطبته  يعيشون في وسطهم؟ 
بما تبقى لدّي من معرفة باللهجة األرمنية، 
فــازدادت ضحكته قائاًل: أهال بك في وسط 
شعبك األرمــنــي هــنــا فــي لـــوس أنــجــلــس«... 
ــــي الــديــاســبــورا  وســألــتــه بــعــدهــا: أنـــت روائـ
األرمــنــيــة فــي الــعــالــم، حسنا مـــاذا تــقــول في 
أبــدًا  الشاخصن  املــهــاجــريــن  هـــؤالء  مصير 
فـــي وطــنــهــم أرمــيــنــيــا حــســب تــعــبــيــرك؟ هل 
نــهــايــة؟ أجابني:  إلــى مــا ال  سيبقون هــكــذا 
ــداد  ــ ــن، بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســـرديـــة األجـ »الــــوطــ
واآلباء فينا، والتي ننقلها نحن بدورنا إلى 
الفكرية  بــالــتــحــّوالت  أيــضــا  األبــنــاء، يرتبط 
ومعناها  األرض  تــجــاه  لــلــمــرء  والفلسفية 
األخالقي املتجّذر كالحياة فينا، وال سبيل 
للَغَلَبة هنا، إال بالعودة إلى األرض األولى 
تنتظرنا  الــتــي  أرمينيا  أرض  أي   .. نفسها 
ــدوام.. وهــذا أمــر ال يشّذ  الــ وننتظرها على 
ــــورا. وفـــي  ــبـ ــ ــاسـ ــ ــديـ ــ ــــي الـ ــــي فـ ــنـ ــ عـــنـــه أي أرمـ
املناسبة، دعني أقول لك إن أرمن لبنان هم 
أكثر من يعرف التصّدي ملجرد ورود خيال 
فــكــرة االنـــهـــزام الــروحــي لــديــهــم أمـــام ثابتة 
مــبــدأ اســتــعــادة وطــنــهــم الــقــومــي، فــالــوطــن 
لــديــهــم هــو إحــســاس بــفــعــل تــاريــخــي ذاتــي 

منواصل، وال يعرف التوقف«.
ــا هـــــــذا الـــــكـــــالم مـــــن ولـــيـــم  ــتـــغـــربـ ــيــــس مـــسـ لــ
ــــي املــهــجــر  ــــن أرمـــــــن لـــبـــنـــان فـ ســــــارويــــــان عـ
به،  دائــم  اتصال  كانوا على  فهم  األميركي، 
ولسانهم معه كان مرآة لعقولهم وقلوبهم 
ــدا بــأرمــيــنــيــا، كما   ومــشــاعــرهــم املــتــعــلــقــة أبــ
ــبـــرنـــي. وهـــنـــا تـــدّخـــل صــديــقــي الــشــاعــر  أخـ
هاغوب شاربيجيان معّلقا وشارحا: »إنهم 
أزلية   إلــى ســارويــان حامل شعلة  ينظرون 
ــذوة هــذه  ــ ــاه أرمــيــنــيــا، وأهـــمـــيـــة جـ فـــي اتـــجـ
ثمينا  جــوهــريــا  شيئا  تحمل  أنــهــا  الشعلة 

من روحه الواثقة والريادّية«. 

مرآة األدب األرمني في لبنان
وبالعودة إلى أرمــن لبنان في لبنان، عرف 
أبــنــاء جــبــل أرارات هـــؤالء ســبــل االســتــمــرار 
الوطنية  ثقافتهم وشخصيتهم  في حفظ  
والــحــضــاريــة مــن خــالل تشييدهم املـــدارس 
والجامعات الخاصة بهم في بيروت وسائر 
اللبنانية.  األرض  عــلــى  وجـــودهـــم  مــنــاطــق 
تأّسست  التي  هايكازيان  جامعة  وتعتبر 
فــي  1955 مــن أهــم الــصــروح العلمية التي 
ــقـــرأ فــــي الــتــعــريــف  ــــي كـــمـــا نـ ــّيــــدوهــــا، وهـ شــ
ــا  »تـــعـــمـــل وفــــــق الــــنــــمــــوذج األمـــيـــركـــي  ــهــ بــ
لغة  اإلنكليزية  واستخدام  العالي  للتعليم 
ملناصب  الطلبة  إلعـــداد  وتسعى  للتعليم، 
املجتمعات  في  للخدمة  ومحترفن  قيادية 
الــلــبــنــانــيــة واألرمــيــنــيــة وغــيــر األرمــيــنــيــة«. 
ــز الـــبـــحـــوث عــــن الــشــتــات  ــركـ ــر مـ ــديـ وقــــــال مـ
داكيسيان،  أنترانيك  الجامعة،  في  األرمني 
في حديث صحافي، إن جامعة هايكازيان 
األرمنية  الهوية  على  للحفاظ  »لــم تؤسس 
في لبنان فقط، بل هي أيضا لتأصيل ثقافة 
االحترام املتبادل بن سائر مكّونات الشعب 

اللبناني«.
)كاتب لبناني(

مناصرون دائمون للدولة ومحايدون إيجابيّون بين الطوائف

األرمن اللبنانيّون

عالقة األرمن بالعرب 
قديمة ِقدم التاريخ 

العربي في ِحقبه 
المتداولة، اختلطوا 
بمجتمع أهل الضاد 

منذ العهد األموي

لم يعتبرهم أي 
فريق سياسي لبناني 
بدعة وابتداعًا على 

أصل نسيج المجتمع 
اللبناني وانتظامه 

الوطني العام

أن تكون أرمنيًا لبنانيًا، فاألمر ليس »مريحا« دائما ألن »األرمنية« ليست ُمعتقدًا دينيًا كما حال األديان الثالثة، بل هي هوية قومية/ 
وطنيــة/ عرقية بمعنى ما، أي أنها يمكن، وفي »منطق معيــن«، أن تكون غير قابلٍة للتعايش مع وطنية أخرى، كاللبنانية أو 

العربيّة. فما حال أرمن لبنان إزاء هذا الوضع؟

قداس عيد الميالد في الكنيسة األرمنية في ضاحية أنطلياس ببيروت في 6/ 1/ 2004 )فرانس برس(

الفسيفساء  اليوم جزء من  اللبنانيون مسيحيون جميعا، وهم  األرمن 
التي  والثقافية  والدينية  العرقية  المستويات  على  المتنّوعة  اللبنانية 
تميز المجتمع اللبناني. ولئن كان عهدهم في لبنان يعود إلى نهايات 
الحرب العالمية األولى بين 1915 و1916، إال أنهم باتوا اليوم مواطنين 
لبنانيين، لهم ما لهم وعليهم ما عليهم كسائر إخوانهم في الوطن 
اللبنانية  الدولة  بتأييدهم  دومــا  عرفوا  أنهم  فــارق  مع  الصغير؛ 
ومناصرتها في كل المراحل، لكنهم ظلوا حياديين إيجابيين تجاه سائر 

طوائف لبنان ومذاهبه.

جزٌء من الفسيفساء
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صّنفت  السبب،  ولــهــذا  )ع(.  املسيح  السيد 
العالم،  فــي  وطنية  كنيسة  أقـــدم  كنيستهم 
ــيــــت بــالــكــنــيــســة الـــرســـولـــيـــة األرمـــنـــيـــة  ودعــ
أرمينيا  مملكة  صنفت  كما  األرثــوذكــســيــة، 
فــي عــهــد املــلــك األرمــنــي تــيــريــداتــس الثالث 
ســنــة 301 مــيــالديــة أول دولــــة فــي الــتــاريــخ 

تتبّنى املسيحية دينا رسميا للدولة. 
وُبـــعـــيـــد اخــــتــــراع األبـــجـــديـــة األرمـــنـــيـــة على 
يدي الراهب األرمني، مسروب ماسدوتس، 
اإلنجيل  ترجمة  بـــدأت  مــيــالديــة،   406 سنة 
إلـــى الــلــغــة األرمــنــيــة، وتــرجــمــت إلـــى جانبه 
أيــضــا أمــهــات الــكــتــب الــتــاريــخــيــة والعلمية 

Friday 2 April 2021
الجمعة 2 أبريل/ نيسان 2021 م  20  شعبان 1442 هـ  ¶  العدد 2405  السنة السابعة
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صحافيات الدنمارك: الذكوريّة والتمييز
ناصر السهلي

عــلــى عــكــس الـــصـــورة الــنــمــطــيــة، تنتشر في 
كراهية  ثقافة  الدنمارك  من  مختلفة  أنحاء 
النسوية.  الحركة  على  والتحريض  النساء 
ــذه الــكــراهــيــة بــالــتــشــجــيــع على  وتــتــرجــم هــ
ــنـــف والـــتـــهـــديـــد بـــاالغـــتـــصـــاب والـــقـــتـــل  ــعـ الـ
الــــذي يــالحــق الــصــحــافــيــات والــســيــاســيــات 

والعامالت في مجال حقوق املرأة.
مــنــاســبــة الــحــديــث الـــيـــوم هـــو عــــودة نــشــاط 
مجتمع يسمى »من نشوفينيزما« أو غالة 
الذكورية، رغم أن كوبنهاغن سارت بخطى 
املــرأة  املــســاواة وتثبيت حــقــوق  ثابتة نحو 
خـــالل 100 عـــام املــاضــيــة. وفـــي هـــذا اإلطـــار، 
تــشــيــر الــصــحــافــة الــدنــمــاركــيــة، ومـــن بينها 
»إنفورماسيون« و»بوليتيكن«، إلى ظواهر 
خطرة تجري في كواليس أماكن العمل، ومن 
بينها اإلعالم، وتمتد إلى التمييز وكراهية 

النساء والتسامح مع ثقافة االغتصاب.

تحرش وتمييز
تــحــت عـــنـــوان »الــــدنــــمــــارك لــيــســت فـــردوســـا 
بروفيسورة  تناولت  مــوثــق«،  أمــر  للنساء... 
عـــــلـــــوم االجـــــتـــــمـــــاع ومــــســــتــــشــــارة الـــتـــنـــوع 
فلنتاين  مــاريــا  الدنماركية  االســتــراتــيــجــي، 
األحــد  »بوليتيكن«،  عــدد صحيفة  فــي  بيك، 
املـــاضـــي، مـــا تــتــعــرض لـــه نـــســـاء بــلــدهــا من 
مــقــالــة بيك  انــتــهــاكــات لحقوقهن وتــحــرش. 
املــطــولــة تــأتــي فــي ســيــاق ســجــال دنــمــاركــي 
ــــي عــن  ــــاضـ ــام املـ ــ ــعـ ــ مـــســـتـــمـــّر مـــنـــذ صـــيـــف الـ
ــداءات الــجــنــســيــة  ــ ــتــ ــ شـــيـــوع الـــتـــحـــرش واالعــ
واملرئية  املكتوبة  اإلعالمية  املؤسسات  في 
ــزاب  ــ عـــلـــى حــــد ســـــــواء، وداخـــــــل صـــفـــوف أحـ
الذي أطاح مذيعن  النقاش  سياسية. وهو 
ومــســؤولــن فــي املــؤســســات وبــزعــيــم حــزب 
)يــســار وســـط( مورتن  »راديـــكـــال فينسترا« 
أوسترغورد، بعد الكشف عن »مالمسة غير 
الئقة« لزميلته في البرملان من نفس الحزب، 
لوتا رود.  وقّدمت بيك أرقاما مرعبة: نحو 
29 في املائة من املوظفات في »بوليتيكن«، 
 »الهــتــمــام جنسي غــيــر مــرغــوب«، 

َ
تــعــّرضــن

و26 فــي املــائــة عــانــن التمييز عــلــى أســاس 
الجنس »على شكل تعليقات مهينة جنسيا 
عن  والتغاضي  مؤهالت  غير   

ّ
اعتبارهن أو 

 .»
ّ
ترقيتهن

وأشارت هذه الخبيرة االجتماعية املرموقة 
نساء  تعانيها  حقيقية  مشكلة  شيوع  إلــى 
 أن ذلك التمييز 

ً
البلد االسكندنافي، معتبرة

والتعليقات الجنسية غير املرغوبة في أماكن 
الــعــمــل، ربــمــا تــعــود إلـــى »اعــتــبــار الــدنــمــارك 
فردوسا للنساء، وهذا غير صحيح باملطلق 
وعكسه موثق، وما يــزال بعضنا يقبل ذلك 
أننا بلد متقدم لناحية حقوق  على أســاس 
ــرأة«. وفــنــدت الــبــاحــثــة، مــن خـــالل أبــحــاث  ــ املـ

 بـ37 من الدول. 
ً
متخصصة مقارنة

كــانــت كــوبــنــهــاغــن قــد احــتــفــلــت قــبــل نــحــو 6 
أعــوام بمئوية حقوق املــرأة )1915(، لناحية 
والترشح،  بالتصويت  السياسية  املشاركة 
ــا ولــطــبــقــات  ــهـ ــكـــن مــــتــــاًحــــا لـ ــو مــــا لــــم يـ ــ وهــ
الذي   1849 دستور  وفــق  كثيرة،  اجتماعية 
لــتــتــمــكــن  كـــثـــيـــرة حـــتـــى 1953،  مــــــرات  عـــــدل 
املــرأة من الــوصــول إلــى منصب امللكة، وهو 
مــا حــصــل مــع املــلــكــة مــارغــريــتــا الــثــانــيــة في 
يناير/كانون الثاني 1972، بعد وفاة أبيها 
املــلــك فــريــدرك الــتــاســع. ورغـــم هـــذه الحقوق 
تــرؤس سيدتن  فــي  التي يمكن مالحظتها 
ــدات فــي  ــيـ ــول نــســبــة الـــسـ ــ ــ لــلــحــكــومــة، ووصـ
ــان إلــــى أكـــثـــر مـــن 39 فـــي املـــائـــة )مــن  ــرملـ ــبـ الـ
املـــوقـــع  بـــحـــســـب  ــا،  ــيــ ــانــ بــــرملــ مـــجـــمـــوع 179 
الــرســمــي لــلــبــرملــان(، إال أن قــضــيــة املــســاواة 
في املناصب اإلدارية العليا، وبروز فضائح 
تــو«، يشعل هذه  انتشار حملة »مــي  تبعت 

األيام النقاش في كوبنهاغن.
ــادات صــحــافــيــات مـــن هيئة  ــهـ  شـ

ّ
كــذلــك فــــإن

البث العام »دي آر« إلى الصحافة املكتوبة، 
ــة إلـــى  ــيـ ــر املـــاضـ ــهــ أشـــــــارت عـــلـــى مـــــدى األشــ
كــأثــمــان  »اغــتــصــابــات وانــتــهــاكــات جنسية 
ــا فــجــرتــه  ــ ــي الــــوظــــيــــفــــة«. وهــــــو مـ ــ نــــجــــاح فـ
ليند  صوفيا  البرامج،  ومقدمة  الصحافية 

الـــتـــي صـــدمـــت املـــجـــتـــمـــع بـــمـــا تـــعـــرضـــت لــه 
ــاء مــديــري الــعــمــل. واملــثــيــر فــي قضية  إلرضــ
برئيسة   

ً
املتطرف، ممثال اليمن  أن  صوفيا 

الـــبـــرملـــان عـــن حــــزب »الـــشـــعـــب الـــدنـــمـــاركـــي« 
الشعبوي، بيا كيرسغورد، هاجمت السيدة 
قبل  الــدنــمــارك«،  »تــشــوه سمعة  واعتبرتها 
أن تتقدم 1700 سيدة بأسمائهن الصريحة 
ليروين، من الوسط اإلعالمي والثقافي، ما 

تعرضن أيضا له. 
منافسة  »هرمية  عــن  كذبك  بيك  وتحدثت 

فـــاســـدة فـــي صــنــاعــة اإلعـــــــالم، الــخــاضــعــة 
ــواء عــلــى  ــ ــ بـــشـــكـــل مــســتــمــر لـــلـــتـــفـــاوض، سـ
ــيــــات«. واعـــتـــبـــرت  ــتــــرقــ ـــور أو عـــلـــى الــ األجـــــ
الــبــاحــثــة أن »الــســمــة املــؤســفــة لــإنــســان أن 
أخالقه تفسد بتسلطه وقوته، فكلما وصل 
ــان إلــــى قــمــة الــســلــطــة كــلــمــا أصــبــح  اإلنــــســ
نعم ومتحيز  وأكــثــر جــشــًعــا،  تعاطفا  أقــل 
ويعتقد  دوارة  املسألة  يجعل  مــا  جنسيا، 
ضــحــايــاهــا أنـــهـــا تــنــطــبــق عــلــى الــجــمــيــع، 

ا منها«.  فيصبحون من دون وعي جزء

السياق التاريخي
»إنفورماسيون«  استعرضت  جانبها،  مــن 
ــا حــتــى  ــ ــرارهـ ــ ــــجـ ــدًا ذاتـــــًيـــــا تـــاريـــخـــيـــا النـ ــقــ نــ
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن املـــاضـــي إلــــى الــتــرويــج 
لبيع الــجــنــس، مــن خـــالل إعــالنــات مدفوعة 
األجــــــر ملـــواخـــيـــر كـــانـــت تــنــتــشــر فــــي أشــهــر 
إيسترغاده، وسط  البغاء،  شــوارع ممارسة 
كـــوبـــنـــهـــاغـــن. واســـتـــغـــربـــت كـــيـــف ســاهــمــت 
ــيــــرهــــا مـــــن الــــصــــحــــافــــة فـــــي تـــرســـيـــخ  مـــــع غــ
استغالل سيدات وقعن في ضحايا اإلدمان 
وعــصــابــات االســتــعــبــاد الــجــنــســي، املستمر 
حــتــى الــيــوم بــواجــهــات أخـــرى وفـــي مناطق 
الــذي تحول إلى احتضان  غير ذلك الشارع 
أرقــــــى املـــتـــاجـــر املــتــخــصــصــة فــــي تــصــامــيــم 
الــدنــمــاركــيــة. والحــظــت »بوليتيكن«  ــاث  األثـ
فــــي تــغــطــيــتــهــا املـــســـتـــمـــرة حـــــول املـــوضـــوع 
البرملان  من  الدنماركيات،  بالنساء  املتعلق 
إلى الشارع، كيف أن »السيكسيزم« )التمييز 
»يمارس  ثقافة  باتت  الجنس(  أســاس  على 
مــن خــاللــهــا الـــرجـــال الــدنــمــاركــيــون )وحـــول 
النسوية والــســخــريــة منها  الــعــالــم( مــعــاداة 
للعنف ولالغتصاب،  الــنــســاء  تــعــرض  ومــن 
حـــيـــث يــعــتــقــد مـــتـــخـــصـــصـــون فــــي الــثــقــافــة 
الرقمية أن األمر يجب أن يؤخذ على محمل 
الجد، بعد أن وصل إلى استخدام فيسبوك 
السلوك الضار والحتضان خطاب  كمنصة 
الكراهية«.  ما تذكره الصحيفة الدنماركية 
ملنصات  متابع  ألي  يمكن  إذ  جــديــدًا.  ليس 
ــيـــة  الـــــحـــــوار الـــدنـــمـــاركـــيـــة مـــالحـــظـــة عـــدوانـ
التعليقات الــتــي تــطــاول الــنــســاء، بــأوصــاف 
إنسانيا، بل ومهددة  قذرة جنسيا ومهينة 
بـــشـــكـــل مـــبـــطـــن. فـــلـــيـــس بـــغـــريـــب أن تــذهــب 
شــجــاعــة قــيــاديــة فـــي املــجــمــوعــة الــبــرملــانــيــة 
بيرنيال سكيبر  املــوحــدة«  »الــالئــحــة  لحزب 
إلى االعتراف بتلقيها رسائل تهديد خاصة 
القتل  ثم  باالغتصاب  إحداها  وفــي  بالقتل، 
رغم  بالسياسة،  تتحدث  وال  تخرس  لم  إذا 
أنها منتخبة. فثقافة »اصمتي أيتها املرأة«، 
ــه الــتــلــفــزيــون  ــــو عــــنــــوان وثـــائـــقـــي عـــرضـ وهـ
ــمـــي الـــدنـــمـــاركـــي قـــبـــل عـــامـــن يــشــرح  الـــرسـ
جــنــوح املجتمع الــذكــوري الــدنــمــاركــي نحو 
ــات بــــآرائــــهــــن فــي  ــاركــ ــشــ ــاء املــ ــسـ ــنـ تـــهـــديـــد الـ
الفضاء العام. اآلثار النفسية، والخوف، دفع 
ببعضهن إلى الصمت واالنسحاب. هذا إلى 
انتقادات استمرت منذ 2019 وحتى  جانب 
2020 لسلك الشرطة التي كانت تتعامل مع 
وتعليقات  »استهزاء  بـ املغتصبات  شكاوى 
ــردد فــي  ــتــ ــا جـــعـــل بــعــضــهــن يــ جـــنـــســـيـــة«، مــ
الشكوى، وهو ما أثار سجااًل اضطر قيادة 
الشرطة إلى االعتذار والبدء بأخذ الشكاوى 
بشكل جدي واعتبار األمر خطيرا. ودفع ذلك 
النقاش حول االغتصاب إلى تبني البرملان 
الــدنــمــاركــي خـــالل األشــهــر املــاضــيــة لقانون 
يجرم الفعل الجنسي إذا لم يكن بتراض بن 

الطرفن، بما في ذلك األزواج.
 

الفضاء السيبراني
مغلقة  مجموعات  »فيسبوك«  منصة  تضم 
خاصة بالرجال املعادين للنساء والنسوية. 
صفحة  انتشار  املحلية  الصحافة  وسجلت 
اعـــتـــبـــرتـــهـــا  عــــضــــو،  آالف   10 نــــحــــو  تــــضــــم 
»تحرض على العنف ضد النساء وتستهزئ 
االغــتــصــاب ومــن جريمته«. وجــدت  بقانون 
»فــيــســبــوك« نفسها مــنــذ الــجــمــعــة املــاضــيــة 
وســــط عــاصــفــة إعــالمــيــة لــفــســحــهــا املـــجـــال، 
إلى جانب »تويتر«، لنشر خطاب الكراهية، 
واإلثنية  الجنسية  واألقليات  النساء  بحق 
بـــالـــعـــمـــوم. ووعــــــدت »فـــيـــســـبـــوك« بــالــتــدخــل 
الــرافــضــة لنشر  لــفــرض سياساتها  الــفــوري 
السياسيات  تــطــاول  التي  الكراهية  خطاب 
ــزاب ورئــيــســة الـــــــوزراء ميتا  ــ وزعـــيـــمـــات أحــ
ــو مــــا اضــــطــــر صــفــحــتــهــا  ــ فــــريــــدركــــســــن. وهــ
الرسمية لشطب صورة من زيارتها إلحدى 
املـــــدارس بــعــد اكــتــشــاف أن 3 مـــن املــراهــقــن 
الـــجـــالـــســـن خــلــفــهــا رفــــعــــوا بــشــكــل جــانــبــي 
إصبعهم األوسط لها، وأحد هؤالء املراهقن 
على األقـــل يــبــدي تعاطفا مــع حــركــة »رجــال 
لــإجــراءات  املناهضة  األســـود«  اللباس  فــي 

الحكومية ملنع تفشي كورونا. 

29% من موظفات 
»بوليتيكن« تعرضن 

لتحرش جنسي

عاد النقاش في الصحافة الدنماركية هذه األيام حول انتشار التحرش واالعتداءات الجنسية في اإلعالم، وداخل 
أحزاب سياسية، ما أطاح مذيعين ومسؤولين، ويكشف عن انتهاكات مروعة تطاول النساء

ببعيٍد عن  ليس  الــيــوم،  الــدنــمــارك  فــي  الحاصل  النقاش 
النقاش الحاصل حول العالم، والذي يشير إلى الصورة 
القاتمة العامة للنساء، في اإلعالم والفضاءات التقليدّية، 

كما في الفضاء السيبراني. 
وقبل أسبوعني، نددت أكثر من 150 صحافية رياضية 
والتعصب،  والــتــحــرش  الجنسي  بالتمييز  فرنسا  فــي 
وقـــلـــن إنـــهـــن يــتــعــرضــن لـــهـــذه األمــــــور بــشــكــل مــتــكــرر 
مـــن جــانــب زمــــالء وأشـــخـــاص عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجتماعي. وأشارت املوقعات إلى إحصائيات املجلس 
األعلى لإلعالم املرئي واملسموع الفرنسي، والتي تشير 
إلى أن أصوات النساء سمعت في 13 باملائة من تغطيات 
الرياضة كافة في الراديو والتلفزيون في أنحاء فرنسا 

العام املاضي.
في  إيــفــرا«  »وان  مة 

ّ
منظ نشرتها  إحصائيات  شير 

ُ
وت

بــرنــامــجــهــا »الـــنـــســـاء فـــي األخــــبــــار«، تــزامــنــا مـــع شهر 
املــرأة عام 2019، إلى أّن هناك ثغرات في تصوير املرأة 
بل  فحسب،  التقليدية  اإلعــالم  وسائل  في  ال  وتمثيلها 

الــرقــمــيــة. إذ تشكل النساء  أيــضــا فــي وســائــل اإلعــــالم 
الصحف  تحكي  الذين  األشــخــاص  من  فقط  باملائة   24
اإلنترنت عنهم،  والتلفزيونات واإلذاعــات واألخبار عبر 

وهو رقٌم لم يتبّدل طوال عقدين. 
الدولية« )أمنستي(  العفو  وفي دراســة أجرتها »منظمة 
عام 2018 حول حجم اإلساءة التي تواجهها السياسيات 
واململكة  األميركية  املتحدة  الــواليــات  في  والصحافيات 
املتحدة، عبر موقع »تويتر«، تبني أن 1.1 مليون تغريدة 
مسيئة أو إشكالية ُوجهت إلى النساء، خالل عام 2017، 
الــدراســة املــذكــورة أجريت  بمعدل واحـــدة كــل 30 ثانية. 
 Element AI مــع شــركــة بــالــتــعــاون  امـــــرأة،  عــلــى 778 
العاملية، ووجدت أن النساء من البشرة السوداء هن األكثر 
مسيئة  تغريدات  لتلقي  معرضات  إنهن  إذ  استهدافا، 
أكثر بنسبة 84 في املائة من ذوات البشرة البيضاء. كما 
»تويتر«  عبر  والسياسيات  الصحافيات  استهداف  أن 
اآلراء  صاحبات  طــاول  أي  السياسية،  للتوجهات  عابر 

الليبرالية واملحافظة على حد سواء.

صورة عامة قاتمة

MEDIA
منوعات

تعرضت القناة التاسعة أخبار
األسترالية لهجوم إلكتروني 

أدى إلى تعطيل برنامج وبعض 
نشرات األخبار. وقال مدير األخبار 

في ملبورن، هيو نايلون، إنه أُجبر 
على العودة إلى السبورات البيضاء 

والنصوص لتخطيط النشرات عندما 
فشلت أدوات البث الفنية.

بالتزامن مع حراك عّمال 
مستودعات »أمازون« لتشكيل 

نقابة، لوحظت سلسلة من 
التغريدات المناهضة للنقابات من 

حسابات تزعم أنها لموظفين. 
وعلّقت إدارة »تويتر« العديد من  

هذه الحسابات، فيما أكدت »أمازون« 
أن حسابًا واحدًا على األقل مزيف.

حذف موقع »فيسبوك« 
تسجيًال مصورًا لمقابلة مع 

الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب الذي ال يزال محظورًا من 

فيسبوك، من على صفحة الرا 
ترامب، زوجة ابنه إريك، التي أجرت 
معه المقابلة ضمن برنامجها عبر 

اإلنترنت »ذا رايت فيو«.

أثار طفل صغير حالة ارتباك 
بعدما نشر تغريدة غير مفهومة 

على الحساب الرسمي للقيادة 
اإلستراتيجية األميركية، المسؤولة 

عن حماية األسلحة النووية األميركية، 
فيما خشي المستخدمون أن تكون 

كلمة سرّ لألسلحة، أو تعرض الوكالة 
لالختراق.

في عالم المنافسة تدفع الدنماركيات ثمنًا فادحًا )ناصر السهلي(
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إغاق كورونا، الذي دخلته العديد من البلدان 
تأجيل  فــي  بلجيكا،  بينها  ومـــن  األوروبـــيـــة، 
افتتاح معرضه األّول لدى الغاليري الفلمنكي 
مّرتني، وهو املعرض الذي افتتح في السادس 
من مارس/آذار املاضي، ويستمر حتى 25 من 
 The joy of إبريل/نيسان املقبل، تحت عنوان
my skin. وفي األعمال التشكيلية التي ضّمها 
املـــعـــرض، نــســتــطــيــع بـــوضـــوح تــلــّمــس معنى 

الفرح الذي يقصده الفنان في عنوانه.

سطوة التكنولوجيا 
ــلـــمـــعـــرض، تــربــط  فــــي الـــكـــلـــمـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لـ
كــرابــس، سريعا بني  لــني  البلجيكية،  الــنــاقــدة 
بألوانها  املزهّوة  أدجي ماين،  رافائيل  أعمال 
الفرحة، وما شهدته السنوات القليلة املاضية 
مــن صـــراعـــات عــرقــيــة فــي أنــحــاء مختلفة من 
العالم، لن يكون آخرها بالطبع مقتل جورج 
فــلــويــد الــوحــشــي، مختنقا تــحــت ركــبــة رجــل 
شـــرطـــة أمـــيـــركـــي أبـــيـــض، فـــي 25 مـــايـــو/آيـــار 

عماد فؤاد

ســرعــان مــا تــحــّول رافــائــيــل أدجــي 
 ،Raphael Adjei Mayne مــــايــــن 
ــذي اســـتـــقـــّر في  ــ الـــفـــنـــان الـــغـــانـــي الـ
مــديــنــة كــولــونــيــا األملــانــيــة قــبــل عـــّدة ســنــوات، 
إلـــى ظــاهــرة عــلــى مــواقــع الــســوشــيــال مــيــديــا، 
خــــال شــهــر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي املـــاضـــي، 
بعدما انتشرت لوحته التي رسمها للشاعرة 
 Amanda Gorman غــورمــان  أمــانــدا  األميركية 
 ،The Hill We Climb أثناء إلقائها قصيدتها
فــــي حـــفـــل تــنــصــيــب الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جــو 
أيام  انتشرت، بعد  ذاتــهــا،  بــايــدن. وبالطريقة 
قــلــيــلــة، لــوحــتــه الـــتـــي رســمــهــا الحـــقـــا لــكــامــاال 
بــأداء  قيامها  أثــنــاء   ،Kamala Harris هــاريــس 
املنتخب،  األمــيــركــي  للرئيس  كنائبة  الــقــســم، 
عن  تــعــّبــران  أيقونتني  إلــى  الــعــمــان  ليتحّول 
أحام جيل أسود جديد، يتطلع إلى مستقبل 

أكثر أمانا وعداًل.
ي، في 

ّ
لم يكن غاليري Geukens & De Vil الفن

مدينة أنتويرب البلجيكية، بمعزل عن الشهرة 
قها الفنان الغاني 

ّ
السريعة واملفاجئة التي حق

وتسّبب  1983(، حيث سبق  )مــوالــيــد  الــشــاب 

يعتمد العمل على 
شخصية أّداها العظمة 

في مسلسل »مرايا 97«

يعيد الفنان ذكرياته 
عن الضواحي ذات 
المباني المتداعية

للشخصية المفعمة 
بالنشاط يُنصح بالعطور 

المأخوذة من الحمضيات

2223
منوعات

2020 في مدينة منيابولس بوالية مينيسوتا 
األمــيــركــيــة، والــــذي فــّجــر غضبا دولــيــا كبيرًا، 
اعتراضا   Black Lives Matter شعار  وأطــلــق 
ــتــــي تــنــتــهــجــهــا الـــشـــرطـــة  ــة الــ ــيـ ــلـــى الـــوحـــشـ عـ

األميركية تجاه مواطنيها السود.
تقول لني كرابس: »مجتمع اليوم مليء بصور 
ــهــا الــوحــشــيــة 

ّ
الــوحــشــيــة ضـــد املـــلـــّونـــني، لــكــن

املتأّصلة منذ عقود في الشخصية األميركية. 
ألـــم تــكــتــب الــشــاعــرة إلــيــزابــيــث ألــكــســنــدر عــام 

1994 قــائــلــة: »كــانــت األجــســاد الـــســـوداء التي 
أميركيا  العام مشهدًا  االستهاك  م ألجل 

ّ
تتأل

لعدة قرون«. ها نحن اليوم، وبعد 20 عاما من 
هذه املقولة، نشهد سطوة التكنولوجيا، التي 
تمّكنت من وضــع كاميرا في كل يــد، لتصلنا 

لحظات مقتل جورج فلويد الوحشية«.

بال مالمح 
على الرغم من هذا الربط املباشر الذي تقدمه 
لنا لني كرابس في مقّدمتها للمعرض، خاصة 
وبني   Black Lives Matter حركة  بــني  ربطها 
األعمال الفنية التي نشاهدها للفنان الغاني 
الشاب، إال أننا سنتفّهم عنوان املعرض أكثر 
التي  الفاقعة  اللونية  الخلفيات  نلحظ  حــني 
يستخدمها ماين في لوحاته، مع ماحظة أن 
ممحوة  الفنان  يرسمها  التي  الوجوه  جميع 
املامح، سواء كان أصحابها كبارًا أو صغارًا. 
مست مامحها عن عمد، لكنها 

ُ
كلها وجوه ط

تتقاسم اللون األسود الغامق عن طيب خاطر، 
كــمــا لـــو أن مــايــن يستعيض عـــن صـــور األلـــم 
الــتــي فــّجــرهــا مــقــتــل جــــورج فــلــويــد، بــأجــســاد 
شخصياته التي نراها واقفة في تحد وكأنها 
أو  فينا،  محّدقة  عيون  دون  مــن  إلينا،  تنظر 

نظرات تأنيب.
ربما ستتملكنا ابتسامة ما ونحن نقف أمام 
لــوحــات مــايــن، الــتــي تظهر فــي غالبها أفـــرادا 
من عائلته في العاصمة الغانية أكرا، أكثرهم 
أطفال بأزياء زاهية األلوان، برع الفنان الشاب 
في تقديمها إلينا في صورة كوالج من أقمشة 

ية الصنع، كأنه يعوضنا غياب املامح.
ّ
محل

أربــعــة  نــشــاهــد   ،Election year لــوحــتــه  فـــي 
صبية من الخلف، يعطون املشاهد ظهورهم، 
ــــم  ــهـ ــ ال نــــــرى مـــنـــهـــم ســــــوى ســـيـــقـــانـــهـــم وأذرعـ
ورؤوســـهـــم الـــســـوداء، كــلــهــم يـــرتـــدون مابس 
خلفية  على  األلــــوان،  زاهــيــة  صيفية  أفريقية 
زرقاء يخترقها خط برتقالي رأسي. ثمة عدم 
يــرســم بها  الــتــي  الطريقة  فــي  مــبــاالة حقيقي 
يحرص  أنــه  حتى  لوحاته،  شخصيات  ماين 
على ترك شخبطاته الطفولية تزين خلفياته، 
فنرى عصفورًا، هنا ووردة أو بومة هناك. في 
مسترخيا  يجلس  صبيا  نشاهد  ــر،   آخـ عمل 
عابئ  غير  أرجــوانــي  باستيكي  كرسي  على 
بعيوننا. وفي لوحة Look at me، يقف شاب 
بثقة  إلينا  ينظر  مميزة  شعر  تسريحة  لديه 

شديدة، كيف ونحن ال نرى عينيه؟

ليس للبيع
 Hope this house بــعــنــوان  أخــــرى  لــوحــة  فـــي 
مــايــن  أدجــــي  رافــائــيــل  يــعــيــد   ،is not for sale
ذكــريــات طفولته عــن الــضــواحــي الــقــذرة ذات 
املــبــانــي املــتــداعــيــة الــتــي نشأ فيها فــي بــاده، 
أمــام  مــصــّورًا ثــاثــة أطــفــال يقفون متسائلني 
خــلــفــيــة حـــمـــراء فــاقــعــة، فــيــمــا عـــنـــوان الــلــوحــة 
أنه يظهر على  مكتوب باللون األصفر. حتى 
نا 

ّ
وجــوه األطــفــال التي ليس لها مــامــح، لكن

ــرة مـــهـــّددة  ــ نــفــهــم الــقــصــة بــشــكــل مـــبـــاشـــر، أسـ
رد، أو بيع منزلها تحت سطوة الظروف 

ّ
بالط

املــعــيــشــيــة الــصــعــبــة. بــهــذه الــبــســاطــة اآلســــرة، 
يقّدم لنا ماين شخصياته في أشد لحظاتها 
مصيرّية، ورغــم هذا ال تــزال خلفيات لوحاته 
ــوان، فــرحــة، فــي تــحــد وإقــبــال على  ــ زاهــيــة األلـ
أعمال ماين  تتكّون  للكسر.  قابل  الحياة غير 
الــتــشــكــيــلــيــة فـــي أغــلــبــهــا مـــن مـــــواد بــســيــطــة، 
الكانفاس وصناديق  قماش  بني  يــزاوج  فهو 
الـــكـــرتـــون املـــلـــّون وزيــــت الــبــاســتــيــل، كــمــا بني 
الــطــبــاشــيــر واألكــريــلــيــك واألقــمــشــة األفــريــقــيــة 
املــطــبــوعــة بــالــشــمــع. وال نــســتــغــرب حــني نقرأ 
في كتيب املعرض، أن الفنان الشاب قد افتتح 
في  بــه، منطلقا  الخاص  املابس  مؤخرًا خط 
ــة عــمــل صــغــيــرة فـــي مــوطــنــه  ــ حــلــمــه مـــن ورشـ
الــجــديــد بــمــديــنــة كــولــونــيــا األملــانــيــة، يديرها 

شخص واحد، هو ماين نفسه.

A A

بيروت ـ العربي الجديد

ــة الــــــعــــــامــــــة لـــــــآثـــــــار فـــي  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــديـ ــ ــ أطـــــلـــــقـــــت املـ
ــع املــعــهــد  ــ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ ــاء، بــ ــ ــعـ ــ ــان، األربـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
األملـــانـــي لـــآثـــار وشـــركـــة »فــــاي أوفــــر زون« 
الجوالت  املتخصصة في تصميم  األميركية 
ــادة إحــيــاء بعلبك:  »إعــ االفــتــراضــيــة، تطبيق 
سلسلة  ضمن  األول  هــو  التطبيق  املــعــابــد«. 
ــــوالت افـــتـــراضـــيـــة فــي  تــطــبــيــقــات ســـتـــقـــدم جــ
املــــواقــــع األثــــريــــة بــمــديــنــة بــعــلــبــك، فـــي إطـــار 
ــاء املــديــنــة. يــأتــي ذلــك  ــيـ مــــشــــروٍع إلعــــــادة إحـ
لترميم  تبرعات  حملة  انطاق  مع  بالتزامع 
املــنــازل الــتــراثــيــة الــتــي طــاولــهــا الــدمــار جــراء 

انفجار مرفأ بيروت.
ويركز تطبيق »إعادة إحياء بعلبك: املعابد« 
املستخدم  يــأخــذ  حيث  املــديــنــة،  معابد  على 
ــة يــســتــكــشــف خــالــهــا  ــيـ ــراضـ ــتـ فــــي جـــولـــة افـ
هـــذه املــعــابــد بــصــورتــهــا الــحــالــيــة فــي وقتنا 
الحاضر.كذلك يعيد تصميم املعابد لتحاكي 
بفضل  السنني  آالف  قبل  القديمة  صــورتــهــا 
تــقــنــيــة الــــرســــومــــات الـــحـــاســـوبـــيـــة املـــتـــطـــورة 
الــتــي يــتــمــيــز بــهــا، مــانــحــا املــســتــخــدم فــرصــة 

ســوريــني وعــــرب، وإتـــاحـــة الــفــرصــة لــعــدد من 
الوجوه السورية الشابة. 

إذن، يــبــدو أن الــشــخــصــيــة مـــكـــررة عـــن لــوحــة 
ــات كـــثـــيـــرة طـــبـــعـــا، ضــمــن  ــ ــافـ ــ ـــع إضـ ســـابـــقـــة مـ
للعظمة  سيتيح  حــلــقــة،  ثــاثــني  مــن  مسلسل 
إظهار نفسه فيه من جديد. لكن: هل سيتوافق 
اللوحة  وهــل  2021؟  عقلية  مــع  العظمة  نــص 
بما  ناضجة  1997، ستكون  عــام  كتبها  التي 
فــيــه الــكــفــايــة لــتــأســيــس عــمــل كــامــل عــلــيــه، وال 
ســيــمــا أنـــهـــا فـــي الـــغـــالـــب مــقــتــبــســة عـــن قصة 
أجــنــبــيــة؟ هــي أســئــلــة ســيــرد عليها املسلسل 
نفسه فقط. رغم أن طاقم العمل مؤلف بمعظمه 
ــنـــاك مــشــاركــة  ــوريــــني، إال أن هـ مــــن نـــجـــوم ســ
عربية من لبنان والخليج. وفي الحقيقة، هو 
أمر مبرر ربما ألول مرة في الدراما املشتركة، 
ــداث تــجــري عــلــى الــبــاخــرة  ــ وال ســيــمــا أن األحـ
في  األساسي  املوضوع  يبقى  لكن،  إليزابيث. 
األعــمــال،  مــن  الــنــوع  العظمة لهذا  تقبل ياسر 
خــصــوصــا بــعــدمــا قـــدم درامــــا ســوريــة محلية 
العربي على  العالم  لكل  خالصة، وصل فيها 

مدار ثاثة عقود من الزمن.

السنونو يتخبط
وســــط تــكــتــم شـــديـــد عــلــى تــفــاصــيــل الــعــمــل 
بــرّمــتــه، وأنــبــاء متفرقة عــن وجـــود مشاكل 

عدنان حمدان

قنوات  وتحضرت  الرمضاني،  املوسم  اقترب 
العرض الستقبال األعمال السورية والعربية، 
الخاص  البرومو  املسلسات  بعض  وجهزت 
واألداء،  النصوص  عن مضمون  وبعيدًا  بها. 
الــســوريــة ستتصدر املشهد  الــدرامــا  يــبــدو أن 
هذا العام، وال سيما البيئة الشامية، في عودة 
الخالصة ونجومها  الــســوريــة  لــلــدرامــا  قــويــة 
ــنـــان يــاســر  ــفـ ــن بــــني الـــعـــائـــديـــن الـ ــ الـــكـــبـــار. ومـ
الــعــظــمــة، الــــذي قـــرر وألول مـــرة االبــتــعــاد عن 
سلسلة »مرايا«، نحو تجربة جديدة ملسلسل 
آخــــر بــعــنــوان »الـــســـنـــونـــو«، يــجــري تــصــويــره 
اإلمـــارات بإشراف املخرج املصري خيري  في 
ــن تـــألـــيـــف الــعــظــمــة نـــفـــســـه. لــكــن،  ــ بــــشــــارة، ومـ
مـــاذا يــحــدث فــي الــكــوالــيــس؟ وأيـــن سيعرض 

املسلسل مع اقتراب حلول الشهر الفضيل؟

فكرة قديمة متجددة
الــنــاكــش«، هــو اســم الشخصية التي  »عــونــي 
عــدنــا  وإن  الــعــظــمــة.  يــاســر  الــفــنــان  سيلعبها 
بالزمن إلى الوراء، سنجد أن هذه الشخصية 
ــدمــت فــي »مــرايــا 97« بالحلقة األخــيــرة من 

ُ
ق

الــعــمــل، ضــمــن لــوحــة بــعــنــوان »الـــرجـــل الـــذي 
يعرف كل شيء«. هذه اللوحة كانت بمشاركة 
الــفــنــانــني عـــابـــد فــهــد ومـــــرح جـــبـــر، والـــراحـــل 
سليم كاس، وتتحدث عن شخص يعرف كل 
مــا يــجــول حــولــه، ولــديــه ســعــة اطــــاع. تتأخر 
الــســفــيــنــة الــتــي يــريــد الــســفــر فــيــهــا، ليجتمع 
بــأصــدقــاء جـــدد فــي الــفــنــدق، وتــــدور األحـــداث 
حول عوني الذي يتسيد الجلسات، ويتحدث 
عن كل شــيء. في »السنونو«، سيكون العمل 
فـــي الـــبـــاخـــرة، ال الـــفـــنـــدق، مـــع حــضــور نــجــوم 

للسفر عــبــر الـــزمـــن، ملــعــايــشــة أجــــواء املــعــابــد 
فــي الــعــصــور الــقــديــمــة، وتــكــويــن فــهــم شامل 
لــتــاريــخــهــا وأهــمــيــتــهــا، إلـــى جــانــب الــتــرويــج 
ملــديــنــة بــعــلــبــك كــوجــهــة ســيــاحــيــة بـــــارزة في 
لــبــنــان. وتسلط الــجــولــة االفــتــراضــيــة الضوء 
عــلــى مــجــمــع مــعــابــد بــعــلــبــك الــشــهــيــر الـــذي 
ُيــــعــــد واحــــــــدًا مــــن أضــــخــــم املـــــواقـــــع الــديــنــيــة 
الرومانية في العالم، ويضم معبد جوبيتير 
ومعبد  بــاخــوس،  ومعبد  هليوبوليتانوس، 
الجولة  وتشتمل  املــيــوزات.  ومعبد  فينوس، 
عــلــى 38 مــحــطــة يــمــكــن املــســتــخــدم الــتــوقــف 
فيها واستكشافها، مستفيدًا من الشروحات 
ــة الــتــي  ــبـ ــيـــة املـــصـــاحـ والـــتـــعـــلـــيـــقـــات الـــصـــوتـ
أعــّدهــا خــبــراء املعهد األملــانــي لــآثــار بأربعة 
لــغــات هـــي: الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة واألملــانــيــة 

والفرنسية.
ــلــــى إطـــــــــاق الــــتــــطــــبــــيــــق، قـــالـــت  ــا عــ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
مــارغــاريــت فــان إس، مــديــرة قسم الــشــرق في 
املعهد األملاني لآثار ورئيسة البحث العلمي 
فـــي بــعــلــبــك »إن اإلبـــهـــار فـــي بــعــلــبــك ال يقف 
أيضا  الرومانية فقط، بل يكمن  املعابد  عند 
آالف   10 قرابة  منذ  املمتد  املدينة  تاريخ  في 
عام«. وأضافت: »بصفتي عاملة آثار، يمكنني 
أن أتصور كيف كــان شكل هــذا املكان املميز 
فـــي الــعــصــور الــقــديــمــة اســتــنــادًا إلـــى نتائج 
أن  الــرائــع  مــن  إليها.  توصلنا  التي  البحوث 
ُيعاد تصميم الشكل القديم لهذه املعابد وأن 
في  الــجــمــيــع  ليستمتع  الــتــطــبــيــق  يــعــرضــهــا 

مختلف أنحاء العالم بمشاهدتها«.
ــارد فــيــشــر، مــؤســس  ــرنــ مـــن جـــانـــبـــه، قــــال بــ
ورئيس شركة »فاي أوفر زون«: »كان هذا 
ل إلى  »فاي أوفر زون« تحوَّ املشروع حلما لـ
واقع. أهمية هذا املوقع ال تكمن في ضخامته 

فقط، بل في مكانته الثقافية أيضا. فقديما، 
الناس من أقاصي اإلمبراطورية  كان يأتي 
الــرومــانــيــة لــيــســتــشــيــروا كــهــنــة بــعــلــبــك، بل 
ولدينا وثائق تدل على أن األباطرة أنفسهم 
»نستخدم  وأضــــاف:  ذلــــك«.  يفعلون  كــانــوا 
إلــى  لــنــذهــب ببعلبك  تــعــلــمــنــاه  مـــا  كـــل  اآلن 

إليها  الدراسية والبيوت ليتعرف  الفصول 
الــطــاب وعــامــة الــنــاس. نأمل أن يقوم آالف 
واستخدامه  التطبيق  بتنزيل  األشــخــاص 
وأن تدفعهم الجولة االفتراضية إلى زيارة 
بعلبك على أرض الواقع بعد انتهاء جائحة 
ــــودة الــســفــر الـــدولـــي مـــجـــددًا«.  كـــورونـــا وعــ

ويمكن تنزيل تطبيق »إعادة إحياء بعلبك: 
ــتـــخـــدامـــه بـــاملـــجـــان »بــفــضــل  املـــعـــابـــد« واسـ
الــدعــم الــســخــي املــقــدم لــه مــن بــســام الــغــانــم 
ل املشروع  )رجل األعمال الكويتي( الذي موَّ
ــه يـــوســـف وإلـــهـــام  ــ ــديـ ــ ــرى والـ ــذكــ تـــخـــلـــيـــدًا لــ

الغانم«، وفق ما ذكر البيان.

عديدة في اإلنتاج والنص أيضا، لم ينتشر 
كــتــابــة هــذا  للعمل حــتــى لحظة  بــرومــو  أي 
ــذا يــعــنــي ضــعــفــا فـــي الــتــســويــق  ــ املـــقـــال، وهـ
والــــتــــرويــــج، خــصــوصــا أن املــســلــســل تــقــرر 
ولنا  اإلماراتية  الظفرة  قناتي  على  عرضه 
العرض،  في  محدودية  يعني  ما  السورية، 
وعـــدم انــتــشــار يليق بــتــاريــخ العظمة الــذي 
كــانــت سلسلته »مـــرايـــا« تــعــرض عــلــى أهــم 
ومن  الشاشات،  وتتصدر  العربية  القنوات 
غير املنطقي أن يكون العظمة مهمشا هكذا 
بعد كل هذه السنوات من النجاح واإلنجاز.

الرفاق القدماء والوجوه الجديدة
الجميل في املسلسل وما قد يشفع له رغم 
ضــبــابــيــتــه، هـــو جــلــب الــعــظــمــة لــبــعــض من 
ــه، لــلــعــمــل، حيث  نــجــوم »مـــرايـــا«، رفـــاق دربــ
ســيــشــارك بــشــار إســمــاعــيــل، مــحــمــد قــنــوع، 
ــا املـــــصـــــري، بــاملــســلــســل،  ــهــ ــر، ومــ ــبــ مــــــرح جــ
بــاإلضــافــة لــحــلــول عــابــد فــهــد ضيفا عليه. 
كما أتاح العظمة للوجوه الشابة أن يلعبوا 
كان  مــن  فهو  مسلسله؛  فــي  مختلفة  أدوارًا 
ــا حــلــيــف الــــوجــــوه الــــجــــديــــدة، وأطـــلـــق  ــ دومــ
العديد منها نحو فضاء النجومية، كصفاء 
ــيـــد،  ســـلـــطـــان، بـــاســـل خــــيــــاط، ســـوســـن أرشـ
ــارون، وغـــيـــرهـــم. وفــــي هــــذا الــعــمــل،  ديــنــا هــــ
ســنــشــاهــد أســــمــــاء كـــثـــيـــرة، مـــثـــل لــــني غــــرة، 
أيــمــن عــبــد الـــســـام، مــؤيــد الـــخـــراط، محمد 
الحمصي، والء عزام، وغيرهم من الشباب، 
»السنونو«. املشاهد  وهي خطوة تحسب لـ
الـــســـوري لـــم يــعــد يــحــتــمــل خـــذالنـــا جــديــدًا، 
ولهذا، على سنونو ياسر العظمة أن يحلق 
عــالــم جميل، لطاملا  إلــى  بنا  بــهــدوء ليطير 

سحبنا ياسر العظمة إليه في مراياه.

جولة افتراضية ثالثية األبعاد... هكذا كانت بعلبك»السنونو« لياسر العظمة  استكمال حديث بدأ قبل 25 عامًا
»المعابد« كان أول 

تطبيق يُطلق في إطار 
مشروع »إعادة إحياء 

بعلبك«، لتقديم جوالت 
افتراضية في المواقع 

األثرية في المدينة اللبنانية

كارين إليان ضاهر

االختيار  يبدو  املتاجر،  في  العطور  مئات  بتوافر 
صــعــبــا، خــصــوصــا عــنــد الـــرغـــبـــة فـــي تــغــيــيــر نــوع 
العطر الذي كان معتمدًا. لكن، من املؤكد أن العطر 
املــنــاســب لــك هــو ذاك الـــذي يــائــم شخصيتك، أيــا 
التي  للشخصية  تختارينها.  التي  العامة  كانت 
 بــالــعــطــر 

ً
ــادة ــ ــى الـــرومـــانـــســـيـــة، ُيــنــصــح عــ تــمــيــل إلــ

ــــورد  الـــــــوردي. الـــنـــوتـــات الــعــطــريــة: الــيــاســمــني والـ
وزهرة الليلك. 

تليق تلك العطور، ذات النوتات العطرية الوردية 
ــة، بــالــشــخــصــيــات الــــهــــادئــــة والــعــاطــفــيــة  ــمـ ــاعـ ــنـ الـ
واملــرهــفــة بشكل أمــثــل، فــيــبــدو كــأنــهــا ُصــنــعــت من 
فليس  الــرومــانــســيــة،  إلــى  تميلني  كنت  إذا  أجلها. 
 
ً
أمامك إال اختيار العطر الوردي الذي يعيدنا عامة
إلى ذكريات الطفولة ويوحي بالراحة واالسترخاء.
أمــــا إذا كــنــت مــفــعــمــة بــالــنــشــاط؛ فــنــفــحــات فــواكــه 
هــيــســبــيــريــديــان املـــنـــعـــشـــة. الـــنـــفـــحـــات الـــعـــطـــريـــة: 
فــروت.  والجريب  والبرغاموت  الحامض  الليمون 
هذا النوع من العطور مائم تماما لك، إذا كنت من 
النوع املفعم بالنشاط والحيوية واالندفاع، وهي 
ترتكز على نفحات فواكه هيسبيريديان اإليطالية 
الحمضية املنعشة. ففيما تضيفني هذه اللمسات 
بشكل  هــذه  شخصيتك  تبرز  والحيوية،  املنعشة 

أفضل وتبدو حيويتك أكثر وضوحا.
لجاذبية مطلقة، نقترح العطور الشرقية بالعنبر. 
الــنــفــحــات الــعــطــريــة: الــفــانــيــا والــقــرفــة والــكــزبــرة. 

تــلــك الــنــفــحــات الــعــطــريــة بالعنبر آســـرة إلـــى أبعد 
حدود، وتمتاز بالقوة والحضور وبطابع اإلغراء 
الجاذبية  عــن  تبحثني  كنت  إذا  فيها.  والجاذبية 
املــطــلــقــة، لــيــس أمــامــك إال أن تــخــتــاري هـــذا العطر 
باألحاسيس.  مفعمة  مخملية  بلمسة  ك 

ّ
يلف الــذي 

أيضا، تبدو هذه العائلة من العطور مثلى لك، إذا 
كنت تعشقني السفر واملغامرة.

إذا كنت تمتازين بالغموض؛ فعطور شيبر الغنية. 
النفحات العطرية: البرغاموت والياسمني والورد 
والباتشولي وطحلب البلوط. يائم هذا النوع من 
الغموض  بها  املـــرأة، ويحيط  الــرجــل كما  العطور 
اآلسر. بكل ما فيها من غموض، تبدو هذه العطور 
املركبة في مكوناتها مائمة للشخصية الغامضة 

واملميزة فتبرزها بشكل أجمل.
أمــــا الـــعـــطـــور الــخــشــبــيــة، فــلــمــن تــمــتــاز بــالــلــبــاقــة. 
الصندل ونجيل  األرز وخشب  العطرية:  النفحات 
الــهــنــد. األنــاقــة والــرصــانــة والــرقــي مــن املــواصــفــات 
التي تليق بها بشكل خاص العطور الخشبية. هي 
تجذب الرجال بشكل خاص الختيارها ملا تحمله 

من قوة وأناقة ذكورية، فيما تعيد إلى الذاكرة كل 
ما يرتبط بالغابات وتوحي بها.

للشخصية الهادئة، ننصح العطور الجلدية، التي 
البتوال.  وأخشاب  والعسل  التبغ  نفحات  تحتوي 
أناقة  الــذاكــرة  إلــى  العطور  العائلة مــن  تعيد هــذه 
ورفاهية الجلد. هي من العطور الشتوية بامتياز 
وتكّمل الشخصية الهادئة التي تمتاز بثقة عالية 
بــالــنــفــس. كـــذلـــك، تــأتــي نــفــحــات نــبــات الــســرخــس، 
للشخصيات  واملــريــمــيــة،  والــريــحــان  النعناع  مثل 
الــرصــيــنــة؛ إذ تـــبـــدو الــعــطــور ذات نــفــحــات نــبــات 
الــســرخــس رجــالــيــة بــامــتــيــاز، وتــائــم بشكل أمثل 
الــريــاضــيــني تــحــديــدًا. تــحــمــل هـــذه الــعــطــور بالغة 
بأنه  مــن يعتمدها  ــشــعــر 

ُ
وت ملــســات منعشة  الــرقــة 

خرج للتو من االستحمام.
ــي ُيــنــصــح  ــتــ ــالــــخــــطــــوات الــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــ ــــي مـ أمــــــا فـ
مــن مراعاة  بــّد  فــا  العطر،  اختيار  قبل  باتخاذها 
أمـــور عـــدة، أبــرزهــا أن تــتــعــّرفــي عــلــى شخصيتك، 
وتكتشفينها،  جــيــدًا  شخصيتك  تعرفني  فعندما 

تتمكنني من اختيار العطر املناسب لك. 
لــلــشــخــصــيــة املــفــعــمــة بـــاألنـــوثـــة والـــرومـــانـــســـيـــة 
والـــهـــدوء الــتــي تــمــيــل إلـــى الــكــاســيــكــيــة، الــعــطــور 
الوردية ذات نفحات املغنوليا والياسمني والورد 
ــبـــق مــثــالــيــة، فــتــخــتــاريــن مــنــهــا تــلــك الــتــي  ــزنـ والـ
تناسب  الــقــويــة،  وللشخصية  أكــثــر.  تفضلينها 
الــعــطــور الــخــشــبــيــة الــتــي تــحــتــوي عــلــى الــتــوابــل 
كــاملــســك والــعــنــبــر وخــشــب الــصــنــدل والــزنــجــبــيــل 

والفلفل األسود والعود  والباتشولي.

أفريقيا التي ُسلبت عيونها

تشمل الجولة 38 محطة في بعلبك الحاضر والمتخيلة )العربي الجديد(

هناك عطور 
تتناسب مع 
شخصيتي الرجل 
والمرأة معًا 
)Getty(

المسلسل من تأليف ياسر العظمة )فيسبوك(

ثمة عدم مباالة حقيقي في الطريقة التي يرسم بها ماين شخصيات لوحاته )موقع الغاليري(

رافائيل  الغاني  الفنان  التي حّققها  الشهرة  بمعزل عن   ،Geukens & De Vil غاليري  يكن  لم 
أدجي ماين، إذ يقيم له معرض يستمر حتى الـ25 من الشهر الجاري

رافائيل أدجي ماين

العطر وشخصياته المفضلة

فنون وكوكتيل
معرض

اليف ستايل

آثارإضاءة

يرسم رافائيل أدجي ماين 
لوحاته على أي شيء، من 
ورق الكرتون المقّوى إلى 
األقمشة الُمعاد تدويرها، 
في عدد كبير من لوحاته، 
التي يحرص على عرضها 
من دون إطار. وفي ظل 
إغالق كورونا، أصبحت 

الصناديق الكرتونية 
الخاصة ببضائع أمازون هي 

مادته المفضلة للرّسم، 
حتى إنه يترك األشرطة 

الالصقة عليها واضحة 
للعين، كعنصر فنّي ال 
يمكن التخلّي عنه، بل 

تصبح مفردات مهّمة 
تطبع لوحاته وشخصياته، 

وخطابه النقدي.

على أي شيء
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فرنسية  كشفت عن وجــود عشرين ترجمة 
لروايته »الجريمة والعقاب«.

 املهّم، هنا، هو السياق الذي جاء فيه 
ّ
ولكن

ف إلى لبنان، ومغزى الرواية بالنسبة 
ِّ
املؤل

إلــــى تــلــك الــحــقــبــة فـــي الــســيــاق الــعــثــمــانــي، 
وراهــنــّيــتــهــا الــتــي تــبــّرر تــرجــمــتــهــا الثالثة 

هذه، التي وضعها عزت سيالي.

الثائر الشاب
ُولـــــد بــاشــكــو فـــاســـا عــــام 1825 فـــي عــائــلــة 
ــــودرا، عــاصــمــة  ــكــ ــ كـــاثـــولـــيـــكـــيـــة بـــمـــديـــنـــة شــ
ألـــبـــانـــيـــا الـــقـــديـــمـــة، والــــتــــي بــقــيــت عــاصــمــة 
مع  وِصالتها  لقربها  الكاثوليكية  الثقافة 
البحر   على 

ّ
املدينة تطل  

ّ
أن ذلــك  الفاتيكان. 

األدريـــاتـــيـــكـــي، وهـــو يفصلها عـــن إيــطــالــيــا 
الـــتـــي كــــان لــهــا تــأثــيــر واضـــــح فـــي ألــبــانــيــا 
الـــشـــمـــالـــيـــة. تـــمـــّيـــز بـــاشـــكـــو فـــاســـا بــشــغــفــه 
ــة؛ حــيــث  ــنــ ــديــ ــة املــ ــانـ ــكـ ــم مـ ــكـ ــُحـ بـــالـــلـــغـــات، بـ
ــّم بــاإليــطــالــيــة والــفــرنــســيــة واإلنــكــلــيــزيــة  ــ ألـ
ــة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى  ــيـ ــربـ والـــيـــونـــانـــيـــة والـــصـ
األلبانية والعثمانية، وبعض العربية التي 
مها الحقًا. مع هذه الحصيلة من املعرفة 

ّ
تعل

الــلــغــويــة، اشــتــغــل بــاشــكــو فــاســا ســكــرتــيــرًا 

املدينة بني  في  البريطانية  القنصلية  لــدى 
عامي 1842 و1847. في غضون ذلك، كانت 
التحّررية،  الثورية  باألفكار  تغلي  إيطاليا 
البندقية  لتحرير  مقاومة  حركة  وتشّكلت 
مـــن الــحــكــم الــنــمــســاوي وتــوحــيــد إيــطــالــيــا. 
وقد التحق الشاب فاسكو، عام 1848، بهذه 
الــحــركــة لــلــدفــاع عــن البندقية ضــد الــقــوات 

قل وُرّحل إلى بالده.
ُ
النمساوية، إلى أن اعت

بعد إطالق سراحه، توّجه باشكو فاسا إلى 
اللغات  فــي  خبرته  معه   

ً
حــامــال إسطنبول، 

حيث  العثمانية،  للدولة  الغربية  واملناطق 
بدأ صعوده التدريجي في الهرمية اإلدارية 
في العاصمة، ثم في واليات متعّددة. هكذا، 
ــى، فــي حــلــب، منصب مــعــاون ثــم مدير 

ّ
تــول

الشؤون السياسية بني عامي 1866 و1868، 
ثـــم عــمــل مــســتــشــارًا لـــواليـــة كـــوســـوفـــو في 
الــدولــة، ومدير  فــي مجلس  1878، وعــضــوًا 
نفسه.  العام  في  واملطبوعات  الصحف  قلم 
ــدأ يـــبـــرز لـــديـــه اهــتــمــاٌم  ــك، بــ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
بالشعر والنثر في لغته األم، وفي الفرنسية 
واإليطالية. وقد نشر في هذه اللغة األخيرة 
وأشــــــــواك«  »ورود  ــريـــة  ــعـ الـــشـ مـــجـــمـــوعـــتـــه 
ه املرجعي »حقائق 

َ
ف

َّ
)1873(، كما أصدر مؤل

عن ألبانيا واأللبان« بالفرنسية عام 1879، 
لُيترَجم الحقًا إلى العديد من اللغات.

من النهضة االيطالية 
إلى النهضة األلبانية

أصبح باشكو فاسا، خالل إقامته الطويلة 
ــة  ــيـ ــانـ ــبـ ــة األلـ ــبـ ــنـــخـ ــبــــول، مـــــن الـ ــنــ ــطــ فـــــي إســ
ــفــة فـــي املـــديـــنـــة، والـــتـــي كـــانـــت تشغل 

ّ
املــثــق

 
ً
مــنــاصــب مــهــّمــة فــي الـــدولـــة، وأبــــدت عــنــايــة
اللغة واعــتــمــاد أبجدية  بــمــوضــوع  خــاّصــة 
في  كتب 

ُ
ت كــانــت  أن  بعد  لأللبانية،  واحـــدة 

عـــــّدة أبـــجـــديـــات )الـــعـــربـــيـــة عــنــد املــســلــمــني، 
والالتينية عند الكاثوليك، واليونانية عند 

األرثوذكس(. 
كـــان الــهــدف مــن ذلـــك نــشــر الــكــتــب بــحــروف 
 الوعي، لدى األلبان، بهوّيتهم 

ّ
واحــدة، لبث

مسلمني  توّحدهم،  التي  املشتركة  الثقافية 
ومــســيــحــيــني. وقــــد عــّبــر بــاشــكــو فــاســا عن 
هــذا الــتــوّجــه الــجــديــد بقصيدة مــعــروفــة، ال 
األلبانية:  املدرسية  الكتب  فــي  تــتــرّدد  تــزال 
»يــــا ألــبــانــّيــتــي، يـــا ألــبــانــيــا الــتــعــيــســة/ من 
أوصـــلـــك إلـــى هـــذه الـــحـــالـــة؟/ اصـــحـــوا أيــهــا 
األلبان من نومكم/ واجتمعوا كأخوة على 
الكنيسة  إلــــى  عــهــد يــجــمــعــكــم/ ال تــذهــبــوا 

محمد م. األرناؤوط

املـــاضـــي، وبمناسبة  الــعــام  ــر  أواخــ
ـــ130 عــلــى صــدورهــا في  الــذكــرى الــ
فــي  صـــــــدرت   ،1890 عـــــام  بــــاريــــس 
مــديــنــة بــريــشــتــيــنــا الــكــوســوفــيــة الــتــرجــمــة 
األلبانية الثالثة لرواية »بارذا تيمال« )دار 
عتبر من أوائــل الروايات في 

ُ
»دّيــا«(، التي ت

ها ُكتبت بالفرنسية، 
ّ
األدب األلباني، ُرغم أن

 الــروايــة حـــازت هذه 
ّ
فــي جبل لــبــنــان. ولــكــن

املكانة بفضل موضوعها، األلبانّي البحت، 
الذي يصّور الحياة واألوضاع في املجتمع 
الـــتـــقـــلـــيـــدي فــــي املـــنـــطـــقـــة الــــتــــي نـــشـــأ فــيــهــا 

ها، باشكو فاسا.
ُ
ف

ّ
مؤل

ــا عـــمـــر يـــاكـــا  ــزهــ ــجــ بـــعـــد تـــرجـــمـــة أولــــــــى أنــ
عــام 1969، وثانية  وصــدرت في بريشتينا 
عها سوتير تشاتشي وظهرت في تيرانا 

ّ
وق

األلبانية عام 1987، لم يعد صــدور ترجمة 
جديدة للرواية، من الفرنسية، يثير إشكااًل، 
ُيعتَبر  بــات  الترجمات  تــعــّدد   

ّ
أن وال سّيما 

رًا على الفهم املتجّدد للعمل الروائي، 
ّ

مؤش
كـــمـــا جـــــرى أخــــيــــرًا بــــالــــتــــوازي مــــع مــئــويــة 
فـــيـــودور دوســتــويــفــســكــي الــثــانــيــة، والــتــي 

ُيمكن قراءة رواية باشكو فاسا، »بارذا تيمال«، 
ل 

ّ
تمث االجتماعي،  األّول،  في  مستويني.  على 

الـــروايـــة عــرضــًا لــألحــوال الــســائــدة فــي مدينة 
شــكــودرا، وفــي ألبانيا بشكل عـــام، مــن خالل 
شخصّية الفتاة بارذا، ابنة املدينة، التي يقّرر 
مرتفعات  في  عشيرة  لزعيم  تزويجها  أهلها 
تيمال، بسبب مكانة أسرته. وبعد هذا الزواج، 
ــزوج، حــســب الـــعـــادات، لــزوجــتــه بــأن  يسمح الــ
بــارذا   

ّ
لكن أهلها بعد سنة كاملة فقط.  تــزور 

ــاب وســيــم  ــ ســـتـــتـــعـــّرف، فــــي املـــديـــنـــة، عـــلـــى شـ
)آردي( تقع في حّبه، وهو الحّب الفعلّي األّول 
أي مشاعر   

ّ
تكن تكن  لــم  لكونها  فــي حياتها، 

لزوجها. سيضعها هذا الحّب في صراع بني 
أو  الهرب مع الحبيب والفضيحة،  احتمالني: 
االستسالم لألمر الواقع والرجوع إلى الزوج 

ق بشخٍص آخر.
ّ
رغم التعل

للتقاليد  الــروايــة  بطلة  الــنــهــايــة، تخضع  فــي 
وتــقــّرر الــرجــوع إلــى زوجــهــا ودفـــن حّبها مع 
ــهــا ســتــدفــع حــيــاتــهــا ثــمــنــًا لــهــذا 

ّ
آردي، ولــكــن

ــه بــالــتــحــديــد، لم  ــ ــ الـــخـــيـــار. فـــأهـــل الــــــزوج، وأّم
 
ّ
 الــــرضــــى. ذلــــك أن

ّ
يـــكـــونـــوا راضـــــني عــنــهــا كــــل

قاس بقّوتها 
ُ
الفتاة، في املعايير العشائرية، ت

فلح 
ُ
وقدرتها على إنجاب األوالد، وهو ما لم ت

ه 
ّ
 زوجها كاثوليكي، أي أن

ّ
فيه بارذا. ونظرًا ألن

يمكن  فــال  قها 
ّ
طل وإذا  تطليقها،  يستطيع  ال 

فقد  املحلية،  التقاليد  بحسب  يــتــزّوج،  أن  لــه 
ص 

ّ
 في قتل بارذا وسيلة للتخل

ُ
وجدت الحماة

فسح املجال البنها بالزواج ثانية 
ُ
منها، لكي ت

وإنجاب أوالد.
عــلــى املــســتــوى الـــثـــانـــي، الــســيــاســي، نــجــد أن 

باشكو فاسا 
كاتب الدولة العثمانية 

وُمعارضها

تعطي تجربة الكاتب ومتصرِّف لبنان، باشكو فاسا )1825 ــ 1892(، صورًة عن النخبة 
األلبانية المثّقفة التي لم يكن تقلُّدها لمناصب عليا في الدولة العثمانية يمنعها عن 

انتقاد األخيرة ومواجهة سياساتها والفساد المستشري في بعض أروقتها. ومثل 
زمالئه، كان فاسا يتّخذ من األدب وسيلة للنقد ونشر الوعي

يقّدم الكاتب 
األلباني، في روايته 

»بارذا تيمال«، وصفًا 
ال يخلو من النقد 

لألحوال السائدة 
في بلده، عبر صراٍع 

بين القَيم المدينية 
والعشائرية

رواية تقتفي فساد الوالي وُظلم التقاليد للنساء

ألبانيٌّ قاَتل لتحرير البندقية وحكَم جبل لبنان

ساعده إلمامه بعّدة 
لغات على العمل مبّكرًا 

في السياسة

شغل منصب حاكم 
جبل لبنان لتسع سنوات 

وُدفن قرب بيروت

العثماني  الحكم  واقــع  تصوير  يكن  لم 
يقتصر  نموذجًا  ونقدّي  دقيق  بشكل 
على باشكو فاسا في روايته »بارذا تيمال« 
من  مجايليه  أيضًا  يشمل  بــل  ــغــاف(،  )ال
عاصمة  فــي  المقيمة  األلبانية  النخبة 
تسميتها  يمكن  والتي  العثمانية،  الدولة 
شمس  هــؤالء  من  إسطنبول«.  بـ»حلقة 
فراشري.  ونعيم  فــراشــري،  سامي  الدين 
الرواية  استخدام  إلى  هؤالء  سعى  وقد 
الوعي  بــّث  أجــل  من  والشعر  والمسرح 
التي  التعّددية  ضمن  القوميّة،  بالهوية 

تميّز الدولة العثمانية.

حلقة إسطنبول

2425
ثقافة

ممدوح عزام

أكثر ما ُيحّير في كتاب طه حسني »في األدب الجاهلي«، هو أّن عميد األدب 
إلى  أن ينسبها  ، ورفــض 

ً
« منحولة

ٌ
لــَك شــوق اعتبر قصيدة »سما  العربي 

ما أعدُت 
ّ
امــرئ القيس. وليس لــدّي ما يثبت العكس أبــدًا، وال أزال كذلك، كل

قراءة الفقرات التي يقول فيها طه حسني ذلك الرأي. 
ومن  دحــضــهــا.  الصعب  ومــن  مقنعة،  ُيقّدمها  الــتــي  الحجج  أّن  والحقيقة 
فحوى الكتاب يمكن أن نستنتج أن أحد اثنني هو الذي كتب القصيدة: خلف 
 في دين 

ٌّ
 منهما »ليس له حظ

ً ّ
األحمر، أو حماد الراوية. ويقول العميد إّن كل

يرًا فاسقًا مستهترًا 
ّ
وال خلق وال احتشام وال وقار. وكل الرجلني كان ِسك

بالخمر والفسق«.
 منهما كان أستاذًا في حفظ 

ً ّ
لكّن الغريب في هاتني الشخصّيتني أن »كل

الشعر... ولم يكونا يحفظان الشعر وُيحسنان روايته، وإنما كانا شاعرين 
ُمــِجــيــديــن«، والــقــول أيــضــًا لطه حــســني. ومــع ذلـــك، فـــإّن واحـــدًا منهما كتب 
حّير هو السؤال اآلتي: 

ُ
« ونسبها إلى امرئ القيس. امل

ٌ
قصيدة »سما لَك شوق

 بهذا 
ً
ماذا يمكن أن يجني أيُّ ابن آدم من املكاسب أكثر من أن يكتب قصيدة

 
ٌ

املستوى الجميل، الذي عَبر الزمن ووصل إلينا وهو يقول: »سما لَك شوق
ــا رأى الــدرَب 

ّ
بعدما كــان أقــصــرا«؟ وفــي القصيدة أيضًا: »بكى صاحبي مل

حاول 
ُ
ما/ ن

ّ
ك إن

ُ
ا الحقان بقيصرا«، أو: »فقلت له ال تْبِك عين

ّ
دونه/ وأدرك أن

عذرا«. 
ُ
ُملكًا أو نموَت فن

أعـــرف أشــخــاصــًا وصــلــوا إلـــى أعــلــى املــراتــب الِعلمية والــســيــاســيــة وكــانــت 
أمنيتهم أن يكتبوا شعرًا جّيدًا، أو يصبحوا روائّيني. فمسألة الخلق واإلبداع 
 قليلة بني البشر، ولها علقة قوّية بالرغبة 

ٌ
ة
ّ
 قل

ّ
 أو حلم ال تطاوله إال

ٌ
شهوة

في البقاء أو الخلود. 
ه، خصوصًا إذا كان شاعرًا ُمجيدًا، أن 

ّ
هل يقبل أّي شخص في العالم كل

دها التاريخ العربي، ثم 
ّ
 ِمن طراز هذه القصيدة التي خل

ً
يكتب شعرًا جميل

ر في 
َ

ينسبها بإرادته إلى شاعر آخر؟ فكيف إذا كان سيختفي، أو سُيحش
التاريخ كمزّوٍر ودّساس، وُيشتَهر من نسب إليه القصيدة، ويرتفع مقامه 

في التاريخ األدبي ألّمة من األمم؟ 
تبت 

ُ
ك التي  الحكاية  تلك  وكــذلــك  الجميلة،  القصيدة  أّن  األمــر  فــي  الطريف 

حولها، دخلت التاريخ أيضًا بوصفها تراثًا عربيًا، بغّض النظر عن قائلها 
د  ُيــَزوَّ إذا كان موجودًا، حني  للمزّور،  ه  َوجَّ

ُ
ت ثانية   

ٌ
فها، وهي ضربة

ّ
مؤل أو 

تراُث أّمة بمثل هذه القصيدة بقصد تخريبه أو زعزعته.
إلى  يتحّوال  أن  قـــّررا  العربي  الــتــاريــخ  فــي  ُمجيدين  فـــإّن شاعرين  وهــكــذا، 
دّساَسنْي مزّوَرْين من أجل أن يعلو مجد شعراء آخرين، من عصر آخر، 
ال تربطهم بهم أّي رابطة قبلية أو عائلية، أو فكرية. وهي فعلة ال مثيل لها 
ي عن شعٍر رفيع جميل 

ّ
ه؛ ال أقصد التزوير، بل أقصد التخل

ّ
في التاريخ كل

ر، للتسلية أو لتأليف تاريخ آخر.
َ
ونسبته إلى آخ

أو ذات  املبدع،   بشخصية 
ٌ

ق
ّ
للغاية، واملحّير فيها متعل هذه مسألة محّيرة 

الكاتب. وإذا ما كان تحليل طه حسني صحيحًا، فالسؤال موّجه لحماد أو 
عار القصيدة؟

ُ
لخلف: هل ت

)روائي من سورية(

هل ُتعار القصيدة؟

إضاءة

فعاليات

األلبانوية«.  هو  األلباني   
ُ
فــِديــن والجامع/ 

ل وظهور  كانت تلك السنواُت سنواِت تشكُّ
أساس  على  قامت  التي  األلبانية،  القومية 
الــلــغــة والــثــقــافــة املــشــتــركــتــني، ولــيــس على 
أساس الدين )سبعون في املائة من األلبان 
ــائــــة كــاثــولــيــك  مـــســـلـــمـــون، وثــــالثــــون فــــي املــ
وأرثوذكس(، وتحّولت في ما بعد إلى حركة 
ــحــة، بــني عــامــي 1878 و1881، وجــدت 

ّ
مــســل

نفسها في صدام مع القّوات العثمانية، ملنع 
تسليم املناطق التي يسكنها األلبان للدول 

املجاورة.
حة، تحّولت 

ّ
بعد قمع السلطة للحركة املسل

إسطنبول  فــي  فة 
ّ
املثق النخبة  هــذه  جــهــود 

ــانـــب بـــاشـــكـــو فـــاســـا،  ــــى جـ ــّم، إلـ ــتــــي تــــضــ )الــ
ونعيم  الدين سامي  مثل شمس  أشخاصًا 
 الوعي القومي 

ّ
فراشري وغيرهما( إلى بث

ــــواء في  ــيــــة، سـ األلـــبـــانـــي فـــي أعــمــالــهــا األدبــ
ـــرى الــتــي  ــ الــعــثــمــانــيــة أو فــــي الـــلـــغـــات األخــ
في  وذلــك  الفرنسية،  مثل  فون، 

ّ
املثق يتقنها 

القومية  الــتــعــّدديــة  مــحــاولــة منهم إلظــهــار 
ــة الــعــثــمــانــيــة. وقــــد كــــان قــبــول 

ّ
ضــمــن املــظــل

عثمانّيتني  وبمواطنٍة  بــدولــٍة  النخبة  هــذه 

ــة تــجــمــع بــني الــشــخــصــيــات اإليــجــابــيــة  الـــروايـ
ــي الـــســـاخـــط،  ــانــ ــبــ ـــل املـــجـــتـــمـــع األلــ

ّ
ــث ــمـ ــتــــي تـ الــ

ــل الــحــكــم 
ّ
والــشــخــصــيــات الــســلــبــيــة الـــتـــي تــمــث

ــذه الــشــخــصــيــات  ــ الــعــثــمــانــي الـــفـــاســـد. مــــن هـ
ميهيل، وهو اسم والد املؤلف، الذي يتعاطف 
العثماني ويمّدهم  الحكم  املتمّردين على  مع 
ــه ال يختلف عــن غيره 

ّ
بــاملــال والـــســـالح، ولــكــن

اجتماعيًا، وُيرى ذلك في رّدة فعله عندما يرى 
 سخطه ال 

ّ
شاّبًا يقّبل ابنته. ومع ذلك، نجد أن

حــّد له ضــّد مظاهر الــرشــوة والظلم، إلــى حّد 
أنه يتساءل بألم: »لألسف، كم ُعنّي مثل هؤالء 

لحكم ألبانيا!«.
 
ً
ال

ّ
نجد فــي الــروايــة الــوالــي عثمان بــاشــا ممث

الــذي يمتّد ألسفل  الفساد واالستبداد  لــرأس 
املــجــتــمــع. فــمــن أجــــل تــثــبــيــت حــكــمــه، يسعى 
ــارة الــنــزاعــات بــني األلــبــان على أســاس  إلــى إثـ
طــائــفــي، وعــنــدمــا ُيـــالم عــلــى تــصــّرفــات كــهــذه، 
باعتبارها تتعارض مع القانون، يصيح كما 
الرابع عشر قبله: »أّي قانون! أنا  فعل لويس 

القانون!«.
قد يبدو مستغربًا أن يقوم حاكم لبنان بكتابة 
رواية كهذه، ونشرها بالفرنسية في باريس، 
ل 

ّ
رغم تقديمها تلك الصورة النقدية، التي تمث

بالده أصدق تمثيل على مستوى الصراعات 
القائمة بني القديم والحديث. وعلى أّي حال، 
 تصوير واقع الحكم العثماني بهذا الشكل 

ّ
فإن

الــدقــيــق، والــنــقــدّي، لــم يكن نــمــوذجــًا يقتصر، 
في ذلك الوقت، على باشكو فاسا، بل يشمل 

مجايليه من حلقة إسطنبول.
م. األرناؤوط

 املكّونات في 
ّ

مشروطًا بضمان املساواة لكل
الدولة، حيث حرصوا على إبراز الشخصية 
والــهــويــة األلــبــانــّيــة ضــمــن الــتــعــدديــة الــتــي 
مواجهني  العثمانية،  الــدولــة  عليها  تــقــوم 
ــة، ســـــواًء في  ــيـ ــة اآلنـ بــذلــك ســيــاســات الـــدولـ
ــابـــــرة لـــلـــحـــدود  ــيــــة عـــ ــاد أيــــديــــولــــوجــ ــمــ ــتــ اعــ
عنصر  د  تسيُّ في  أو  اإلسالمية(  )الجامعة 

واحد )األتراك( على بقية العناصر.
في هذه الظروف جاء تعيني باشكو فاسا، 
فًا على جبل لبنان، الذي  عام 1883، متصرِّ

ع بحكم ذاتي منذ عام 1861؛ 
ّ
كان يتمت

إلــى تسمية إدارّي  املــيــل  وهــو خــيــاٌر ُيظهر 
عثماني مسيحي لتسيير أمور الجبل. وقد 
 
ً
بــقــي بــاشــكــو فــاســا فــي منصبه هـــذا واليـــة

ــى وفـــاتـــه فـــي 1892، حــيــث ُدفـــن 
ّ
ثــانــيــة، حــت

إلى  هناك  رفاته  وبقي  الحازمية،  بلدة  في 
األلبانية  الــحــكــومــة  اســتــرّدتــه  حــيــث   ،1878

ووارته الثرى في موطنه، باحتفال مهيب.
خالل سنواته في لبنان، بقي باشكو فاسا 
بالفرنسية،  ــــف، 

ّ
أل ــاألدب، حــيــث  ــ بـ  

ً
مــنــشــغــال

ـــشـــرت في 
ُ
روايـــتـــه »بــــــارذا تـــامـــيـــل«، الـــتـــي ن

مــجــلــة  نــــشــــرت  كـــمـــا   .1890 عــــــام  بـــــاريـــــس 

»الـــجـــنـــان« الــلــبــنــانــيــة، بــالــعــربــيــة، دراســتــه 
شرت سابقًا بالفرنسية: »حقائق عن 

ُ
التي ن

ألبانيا واأللبان«.
ل باشكو 

ّ
باعتباره حاِكمًا لجبل لبنان، فض

فاسا أن ينشر روايته باسم مستعار يعّبر 
 Albanus( عن أصوله، وهو ألبانوس ألبانو
الــــروايــــة  عــــنــــوان  تـــحـــت  ــع  ــ ووضــ  ،)Albano
 »مشاهد من الحياة األلبانية«. تدور 

َ
عبارة

أحداث الرواية بني مدينة شكودرا العريقة 
ألبانيا.  املجاورة، شمال  تيمال  ومرتفعات 
التباين االجتماعي بني  وهي بذلك تعكس 
رة، 

ّ
عاملني: عالم املدينة ذات التقاليد املتجذ

ــّر الـــســـلـــطـــة  ــ ــقـ ــ ـــًا مـ ــــضــ ــن أيـ ــتـــضـ والـــــــــــذي يـــحـ
املرتفعات  وعالم  الــوالــي(،  )مقّر  العثمانية 
ــانــــت تـــقـــطـــنـــه الـــعـــشـــائـــر  الـــجـــبـــلـــيـــة الـــــــذي كــ
ــراف الــعــشــائــريــة،  ــ وتــحــكــمــه الــقــوانــني واألعــ

ية.
ّ
لها زعيم العشيرة املحل

ّ
التي يمث

)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

إطاللة

ُتختتم، مساء غد السبت، فعاليات الدورة الرابعة من تظاهرة الربيع المسرحي في استبداد يمتّد إلى أسفل المجـتمع
»المسرح الجهوي محمد الطاهر الفرقاني« بقسنطينة. شهدت الدورة عرض سّت 
ووهران،  ومستغانم  وعنّابة  وزّو  وتيزي  أهراس  وسوق  قسنطينة  من  مسرحيات 
وأكاديميّين  مسرحيّين  بمشاركة  المسرح  حول  ملتقى  هامشها  على  وأُقيم 

جزائريّين.

بباريس معرٌض بعنوان  العربي«  العالم  المقبل في »معهد  األربعاء  ينطلق مساء 
DIVAS: من أم كلثوم إلى داليدا، ويستمر حتى 25 يوليو/ تموز المقبل. يحتفي 
عرض  عبر  العشرين،  القرن  في  العربي  العالم  فنّانات  ــرز  أب من  بعدد  المعرض 
صحف  وقصاصات  ملصقات  جانب  إلى  وحفاتهن،  أفامهن  من  مقتطفات 

وصور فوتوغرافية.

المقبل، في »مجمع  اإلثنين  السادسة من مساء  يُفتتح عند  الرحلة،  تحت عنوان 
الراحل  المصري  للفنّان  استعادي  بالقاهرة، معرض  - قصر عائشة فهمي«  الفنون 
المقبل،  يونيو  حزيران/  من  الخامس  حتى  يستمر  الذي  المعرض،  يضّم  حنين.  آدم 
قرابة مائة وخمسين عمًال تتوزّع بين النحت والتصوير وُتلّخص تجربته الفنية منذ 

الخمسينيات وحتى رحيله في أيار/ مايو من العام الماضي.

التشكيليين  »تجّمع  يقيمها  معارض  سلسلة  عنوان  السودانية،  الثورة  معرض 
في  الجاري  نيسان/إبريل  من  العشرين  وحتى  المقبل  الثاثاء  من  ابتداًء  السودانيين« 
»نادي األسرة« بالخرطوم، و»مركز أم درمان الثقافي« بأم درمان. يقام على هامش 

التظاهرة عدد من الندوات التي تتمحور حول الحراك الشعبي في السودان.
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باشكو 
فاسا، 

نحو 1870

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

تصويب

مصطفى قصقصي

التي حفر  الحداثّية،  في ُسيولتنا 
الفلسفّي  بإزميله  عميقًا  باومان 
 

ّ
فــيــهــا، ال مــرجــعــّيــة لــلــحــنــني. كــل
شيء يسيل: الوقت، الحّب، الحرية، 
ــنــــى. ال أنـــصـــاب  ــعــ ــة، املــ ــقـ ــيـ ــقـ الـــحـ
تذكارّية تحتجز الغياب أو تحّرره 
التباسًا:  مــن أحــد أكثر مــرادفــاتــه 
الخلود. ال أمكنة مألوفة داخلنا أو 
غربته  في  القلب  يلتفت  خارجنا 
إليها لكي يضبط جهاِت جنوحه 
نهر  وجنونه. ال ضفاف تصّوب 
ــــذي يــجــري فــيــنــا على  األســئــلــة ال
غـــيـــر هــــــدى، تـــائـــهـــًا بــــني مــنــابــعــه 
ـــت 

ّ
ــيء مـــؤق ــ  شــ

ّ
ــل ــ ــه. كــ ــاتــ ــ ــّب ومــــصــ

 شيء 
ّ

ومــؤّجــل وغير متعنّي. كــل
للمستقبل.  األعمى  بالوالء  يدين 
نطيل الوقوف بخشوٍع وْسواسيٍّ 
وفي  املستقبل  معبد  فــي  قــهــرّي 
ــهــة املــفــتــوحــة لــــزّوار 

ّ
أقــبــيــتــه املــرف

ــرة. هــنــاك حيث  ــذاكــ ــ ُمــغــِمــضــي ال
ــلـــى تـــعـــّدد  ــــرون، عـ ـ

ّ
ــــش ــبـ ــ يـــعـــمـــل املـ

دونما  ليس  ومآربهم،  مشاربهم 
أشكال  فــي  تحنيطنا  على  ذ، 

ّ
تــلــذ

حجرّية تنظر إلى األفق من دون 
 
ٌ
ـــنـــا حـــجـــارة

ّ
أن تــــرى شــيــئــًا. كـــأن

صــــّمــــاء مـــقـــذوفـــة مــــن مــنــجــنــيــق 
الـــخـــديـــعـــة صــــــوب قـــلـــعـــة فـــارغـــة 
منطٍو  الحاضر  فاتحيها.  أعــَيــْت 
 عــن الــكــلم. 

ٌ
عــلــى نفسه وعــــازف

ــي نـــرجـــســـّي وثــــرثــــار. في  ــاضـ املـ
زمن الفردانّية املقطوع من شجرة 
ب الحياة يوميًا 

ّ
كغصٍن يابس تكذ

رة ملوتنا العلئقّي، 
ّ
اإلشاعات املبك

وتحتفي بمرورنا الحقيقّي فيها 
كائناٍت من ِعناق وفــراق وحنني. 
ــا االجـــتـــمـــاعـــّيـــة  ــنـ ــاتـ ــيـ نــــتــــأّمــــل حـ
املنحسرة، نطمئّن على أعضائنا 
وأســمــائــنــا ونــتــلــو بــيــان الـــنـــدم: ال 
مــســتــقــبــل لــوهــم األنــــا وال جــمــال 

لوحدتنا من دون اآلخرين.
)شاعر من فلسطني(

المستقَبل 
وأقبيته

ساحة في مدينة 
شكودرا األلبانية، مطلع 
)Getty( القرن الماضي



سينما

نديم جرجوره

ــة »أفــــامــــنــــا«  ــّصــ ــنــ اســـــتـــــعـــــادت مــ
ف 

ّ
توق بعد  السينمائي،  نشاطها 

املشروع  هــذا  لبلورة  قليلة  أشهٍر 
تؤّكد  بــيــروت دي ســـي«،  »جمعية  لـ الــجــديــد 
أفــاٍم  الثقافي والــفــنــي بــن  الــتــواصــل  أهمية 
عــربــيــة وُمـــشـــاهـــديـــن يــرغــبــون فـــي اكــتــشــاف 
العربية، وبعض جديدها  السينما  نتاجات 
 
ْ
 يستحق صفة التجديد أيضًا، وإن

ّ
على األقل

بتواضع يتاءم وأحوال اإلنتاج السينمائي 
العربي الراهن.

 ،2021 آذار  مــــــارس/  فـــي  تـــبـــدأ،  االســـتـــعـــادة 
ــنــا فـــدائـــّيـــون« )»الــعــربــي 

ّ
ــل كــل بــتــظــاهــرة »هــ

املتضّمنة   ،)2021 آذار  مــارس/   11 الجديد«، 

ال جديد تحت شمس بيروت املحجوبة. غبار 
ة يعكس أنينًا خافتًا 

ّ
الفراغ قاتل. صمت األزق

مــن ألـــٍم وجـــوع وقــهــر. مــديــنــة بــائــســة. ناسها 
ـــِعـــبـــون. أحــوالــهــا رهـــن قــــرارات 

ْ
ــَعــبــون ومـــت

ْ
مــت

جوفاء، تزيد الواقع اضطرابًا، وتفتح الفضاء 
معن فتكًا 

ُ
 ت

ْ
أمام مصائب أخطر من كورونا، إذ

يتقاتلون فيما بينهم من أجل مأكٍل،  بأناٍس 
 
ً
ــب لهم تقاتا بـــداًل مــن انــقــاٍب على مــن ُيــســبِّ
 لهم جميعًا. قرارات إغاق 

ّ
كهذا، من أجل حق

ــخــذوه تنفيذه فــي 3 أيـــام )3 ـ 5 
ّ
ــاّم، يــريــد مــت تـ

إغاقًا   
ّ
أن منهم  ــًا 

ّ
ظــن  ،)2021 نيسان  إبــريــل/ 

ف تفشيًا مخيفًا للوباء. إغاق تام 
ِّ
كهذا ُيخف

ــيــًا من 
ّ
ــقــال، خــلــّو الـــشـــوارع كــل سيشهد، كــمــا ُي

خذي القرار، 
ّ
الناس، ما ُيفترض به، بحسب مت

ف سطوة كورونا على الجميع، بينما 
ِّ
أن ُيخف

خذو القرار أنفسهم لقاحاٍت بينهم، 
ّ
ع مت

ّ
يتوز

تــاركــن بعضها ملــريــديــن قــريــبــن جـــدًا منهم، 
وبعض الناس يموت مذلواًل، كعادة البلد.

ها، إصــراٌر 
ّ
أحد أســوأ بنود قــرارات اإلغــاق كل

على منع فتح أبواب صاالت السينما واملسرح. 
خذو القرار ُيدركون، بحسب علٍم مخفّي عن 

ّ
مت

 كورونا يعشق السينما 
ّ
اآلخرين كما يبدو، أن

ــاالت  ــزو الـــصـ ــ ــن فــــي غـ
ّ
ـــــــه يــتــفــن

ّ
ــرح، وأن ــ ــسـ ــ واملـ

ــه مـــولـــع بــجــهــابــذة  ــ ــ ـ
ّ
 فــتــحــت أبــــوابــــهــــا، وأن

ْ
إن

الشاشة  فــي ُصنع روائـــع  هوليوود وأوروبـــا 
الكبيرة، وبعبقرية مسرحين لبنانين )على 
عليهم،  منه  البلد  مــســؤولــو  فيخشى   ،)

ّ
األقــــل

 أعطابهم هم، في قراراٍت وإداراٍت 
ّ
متناسن أن

 وباء معروٍف في 
ّ

ومسؤوليات، أخطر من كل
السينما   صــاالت 

ّ
أن ون 

ّ
يظن البشرية.  تــاريــخ 

واملسرح في البلد مرتع للوباء، فُيصّرون على 
االســتــمــرار فــي إغـــاق أبــوابــهــا، فهم يخشون 
ــعــّري 

ُ
تــواجــه وت  صناعة ثقافية وفنية، 

ً
أصــا

ــه خــطــٌر 
ّ
ــبـــوح، وهــــذا كــل وتــفــضــح وتــكــشــف وتـ

عليهم، واألخطرـ  بالنسبة إليهم كما يبدو من 
 في فتح أبواب الصاالت أمام 

ٌ
قراراتهم ـ كامن

أفــــامــــًا مــــن فــلــســطــن وعـــنـــهـــا، ُمـــنـــجـــزة فــي 
ستينيات القرن الـ20 وسبعينياته، وأحدها 
ثــــورة  ُمـــنـــتـــج عـــــام 2016 )»خـــــــــارج اإلطـــــــــار، 
التظاهرة  الــيــعــقــوبــي(.  ملهند  الــنــصــر«  حتى 
شارك الجمعية 

ُ
التالية معقودة على أفــاٍم، ت

بن  ها 
ّ
كل ُمنجزة  إنتاجها،  دعــم  فــي  نفسها 

 في 
ٌ

مــعــروض عامي 2017 و2020، وبعضها 
مهرجانات دولية.

 
ّ
 يـــقـــول إن

ٌ
ــنــــوان »مــــــدار بـــيـــروت دي ســــي« عــ

نــتــاجــات عربية  فــي عـــرض   
ٌ
راغــبــة الجمعية 

معنّية بهموم فردية في بيئات عــّدة. األفام 
الـــ11، املختارة للعرض في األسابيع املقبلة، 
ة  ها تشترك في قراء

ّ
متنّوعة االشتغاالت، لكن

يــومــيــات املــعــانــاة الــبــشــريــة فــي دول عــربــّيــة، 
ــدفـــون، وخــــراب  تــعــيــش أهـــــوال مــــاٍض غــيــر مـ
 مساءلة وتذّكر ونبٍش في 

ّ
ل كل

ِّ
حاضٍر ُيعط

ورقــابــات.  تفرضه سلطاٍت  الــذي  »املحظور« 
 
ّ
إن ــدار«،  »مـ ـــ الـ تعريفها  فــي  الجمعية،  تــقــول 
الــبــرنــامــج يــشــتــمــل عــلــى »أفــــــاٍم اجــتــمــاعــيــة 
عالية  أدبــيــة  لــروايــات  واقتباسات  الصبغة، 
املستوى، وأفــام حــرب، ودراســـات تاريخية، 
وقصص الجئن، وتصوير جــريء ملهّمشن 

مـــن لــبــنــان وتـــونـــس والـــــســـــودان وفــلــســطــن 
 األفـــــام 

ّ
الـــتـــعـــريـــف إن ُيـــضـــيـــف  وســــــوريــــــا«. 

ــة لــلــســيــنــمــا  ــّوعـ ــنـ ــتـ »تـــعـــكـــس الـــجـــمـــالـــيـــات املـ
الــعــربــيــة املــعــاصــرة مـــن جــهــة، والــســيــاســات 
العربية املتبّدلة في األعوام الـ20 املاضية، من 

جهة أخرى«.
الفيلمن  فــي   

ٌ
ماثلة اللبنانية  الــحــرب  ذاكـــرة 

الروائين، »جدار الصوت« )2019، 93 دقيقة( 
آذار  بناني أحمد غصن )بــن 29 مــارس/ 

ّ
لل

 ،2019( و»1982«   ،)2021 نيسان  أبــريــل/  و4 
مونس  وليد  األميركي  بناني 

ّ
لل دقيقة(   100

)بن 19 و25 أبريل/ نيسان 2021(. والحرب 
يختار   ،)1990 ـ   1975( أهلية  أولـــى  اثــنــتــان: 
اإلسرائيلي  االجــتــيــاح  مرحلة  منها  مــونــس 
)1982( عبر قصص قليلة، أبرزها قصة حّب 
 على بيروت 

ّ
ــن فــي مــدرســة تــطــل

َ
بــن ُمــراِهــق

)1982(؛ وثانية إسرائيلية ضد لبنان )2006(، 
وقائع  لــقــراءة  تاريخية  لحظة  مــجــّرد  تبقى 

ُمشاهدة طبيعية  فــي  لها   
ّ

بحق تتمّسك  ــة، 
ّ
قــل

تتيحها الصاالت لهم.
لة منذ عـــاٍم ونــصــف عــام. 

ّ
الــصــاالت تلك ُمعط

اللبنانية غير   )2019( أكتوبر«  »انتفاضة 17 
 بعض 

ّ
مــســؤولــة عـــن إقـــفـــاٍل ومــــــآزق، رغــــم أن

ــا، فــــصــــاالت ســيــنــمــائــيــة  ــهـ اإلقــــفــــال مـــرتـــبـــط بـ
 فــي حــّيــز جــغــرافــّي يشهد نضال 

ٌ
عـــّدة واقــعــة

مــنــتــفــضــن ومــنــتــفــضــات ضـــد ســلــطــة قــامــعــة 
عة 

ّ
وفاسدة وناهبة. كورونا إضافة غير متوق

وذكــريــاٍت، ولطرح أسئلة عن املــوت والهوية 
والحّب والعاقات واملقاومة والثقافة )»جدار 
الصوت«، »العربي الجديد«، 29 و31 يناير/ 
 الحرب نفسها غير 

ّ
كانون الثاني 2020(. لكن

ُمباشرة. ظالها  وغير  وغير طاغية  ظاهرٍة 
حــــاضــــرة، وتــأثــيــراتــهــا واضــــحــــة، وأدواتــــهــــا 
ــذا، ال جــيــوش وال مــعــارك  مــكــشــوفــة؛ ومـــع هــ
 يكن صــوت الــحــرب مسموعًا، 

ْ
وال دمـــاء، وإن

 خلف 
ً
قليا تمّر  وأشباح جنود إسرائيلين 

زجاج منزٍل.
كز على آثارها في الوثائقّي 

َ
حرٌب أخرى ُيرت

لوسام  دقيقة(   82  ،2020( هــنــاك«  مــن  »نحن 
طانيوس )بن 5 و11 أبريل/ نيسان 2021(: 
ســوريــان  قــريــبــان  الــشــاب  اللبناني  للمخرج 
من جهة األم، يسعيان إلى خاٍص من حرٍب 
واقعٍة في بلدهما، بحثًا عن سبل عيٍش آمن 
فــي أوروبـــــا. املــخــرج يــرافــقــهــمــا فــي محطات 
نتٍف  على  املقتصرة  سيرتهما،  من  مختلفة 
مــن ذكــريــاٍت ســوريــة، وأيـــاٍم قليلة فــي لبنان 
بانتظار لحظة »الخروج«، املضطرب والقِلق، 
إلى املهجر األوروبــي )»العربي الجديد«، 25 
الحرب  تلك   .)2020 الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
التحت«  الــوثــائــقــي »تــحــت  فــي  تــجــد  نفسها 
قصقص  ســـاره  بنانية 

ّ
لل دقيقة(   72  ،2018(

)بن 5 و11 أبريل/ نيسان 2021( حّيزًا لها، 
عبر شخصية طفٍل سورّي يلجأ إلى بيروت 
ه يواجه 

ّ
 في مكاٍن أدفأ وأهدأ، لكن

ً
هربًا ورغبة

تحّديات قاسية، كتلك التي يواجهها سائق 
سيارة أجرة فلسطيني، وسيدتان لبنانيتان 
تــعــانــيــان فــقــرًا ومــرضــًا وانــكــســارًا وخــيــبــات 
ومواجع )»العربي الجديد«، 7 يناير/ كانون 

الثاني 2019(.
 كــبــيــٌر، يــحــتــوي عــلــى كـــمٍّ من 

ٌ
ان

ّ
ــز ــ الـــذاكـــرة خــ

ر، بشكٍل 
ّ
الحكايات واألحــوال، وبعضها مؤث

مـــا، فـــي راهـــــٍن مــعــطــوٍب، كــمــا فـــي الــوثــائــقــّي 
»شــعــوٌر أكــبــر مــن الــحــّب« )2017، 93 دقيقة( 
ــاري جــرمــانــوس ســابــا )بـــن 26  ــبــنــانــيــة مــ

ّ
لــل

أبريل/ نيسان و2 مايو/ أيار 2021(. العودة 
 

ٌ
اللبنانية مدخل األهلية  الحرب  قبل  ما  إلــى 
لة من لحظات 

ّ
إلى إعادة اكتشاف لحظة معط

الغليان املحلّي، الناتج من اضطراب العيش 
واألحــزاب  واألفكار  والسياسة  االجتماع  في 
النصف  إلى  والنقابات والعاقات. بذهابها 
األول مـــن ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن الـــــــ20، تــحــاور 
جــــرمــــانــــوس ســــابــــا تــــاريــــخــــًا، وتـــجـــهـــد فــي 
تحريض عارفيه على قول وقائع لتوثيقها، 
وعـــلـــى اســــتــــعــــادة لـــحـــظـــات لــفــهــم مــجــريــات 
أحداثها والاحق عليها )»العربي الجديد«، 

2 أبريل/ نيسان 2018(.
ــة 

ّ
أفـــــــــاٌم أخــــــــرى تـــبـــحـــث فـــــي وقـــــائـــــع مــســتــل

مـــن ســـيـــرة املـــواجـــهـــة الــيــومــيــة مـــع مــصــائــب 
ــن احــتــال   مـ

ٌ
وتــــحــــّديــــات، وبــعــضــهــا مــنــبــثــق

إسرائيل بلدًا وأرضــًا وناسًا وتاريخًا: »200 
م« )2020، 98 دقيقة( ألمن نايفة )بن 5 و11 
أبريل/ نيسان 2021(. جــدار فصل عنصري 
بــلــدًا، ويخترق  عــائــلــة كتمزيقه  ق 

ّ
يــمــز يــكــاد 

ى 
ّ
مــقــارعــتــه بشت فــي  تــجــهــد  ــًا  ــ ذواٍت وأرواحــ

الــجــديــد«، 4 سبتمبر/  الــوســائــل )»الــعــربــي 
أيلول 2020(.

إلـــــى أزمـــــــات ومـــضـــايـــقـــات. إغــــــاق الـــصـــاالت 
ــا يـــمـــتـــلـــك أحـــــدث  ــهـ ــمـ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، ومـــعـــظـ
، رغــــم إتــاحــة 

ٌ
ــا، مـــتـــواصـــل ــهـ ــمـ الــتــقــنــيــات وأهـ

بفتح  عــديــديــن،  شاهدين 
ُ
مل متواضعة  فــرصــة 

صــــاالت قليلة لــوقــٍت قــلــيــل، قــبــل أشــهــٍر عـــّدة. 
صاالت املسرح تزداد عتمة وتقوقعًا في فراغ 
ــنـــون مـــســـؤولـــن واســـتـــســـام شــعــٍب،  بـــلـــٍد وجـ
وبعضها معطوب منذ زمٍن، بسبب سوء إدارة، 
أو اّدعــاء نقص املــال، فاملال متوافر، وإصاح 
األعطاب غير محتاج إلى ماٍل كثير، قبل بدء 
 فعل ثقافي وفني، في بلٍد كلبنان، 

ّ
األزمــة. كل

رسمية  مــراجــع  انفضاض  بسبب  إّمــا  مهمل، 
 

ّ
عنه، وإّمــا بسبب تقاعس عاملن فيه عن كل

أبـــرع فــي تجديد  إصـــاٍح ضــــرورّي. السينما 
ذاتــهــا وروحــهــا وأدواتــهــا. انفجار الــرابــع من 
لــقــطــاع  قــاســيــة  أغـــســـطـــس/ آب 2020 ضـــربـــة 
وسينمائيات  سينمائين  ونــــداء  الــســيــنــمــا، 
ى 

ّ
بــعــده يــعــكــس حــرصــًا عــلــى صــنــاعــٍة، يتمن

البلد،  في هذا   تستمّر 
ْ
أن معنيون ومهتّمون 

رغم مصائبه وانهياراته وخرابه. للمسرحين 
»اليوم العاملي   االحتفال اللبناني بـ

ّ
كاٌم، لكن

للمسرح« )27 مارس/ آذار 2020( معقوٌد على 
ُمــكــّررة، وبعض تلك األســمــاء مسؤول  أسماء 
وتفكيرًا  ووظيفة  إنتاجًا  املــســرح،  خـــراب  عــن 

وأدوات وسجااًل.
صــــاالت الــســيــنــمــا واملـــســـرح ُمــغــلــقــة. ال بـــأس. 
مــســؤولــو الــبــلــد يــقــولــون بـــا فـــائـــدة فــيــلــٍم أو 
مــســرحــيــة، فـــي زمــــن املــخــاطــر الــشــرســة الــتــي 
ــادة  ــاء، عــنــد إعـ تــحــيــط بــالــبــلــد. مــواجــهــة الـــوبـ
 ،

ٌ
الصاالت، سهلة تلك  إلى  والنشاط  الحيوية 

بالتزام صارم لقواعد السامة الصحية، وهذا 
 املسؤولن 

ّ
أفضل من إغــاٍق تام وطويل. لكن

مــا ال يعلمه  ـ  والــفــنــون  الثقافة  فــي  ـ  يعلمون 
ه، ال حياة ملن 

ّ
ولن يعلمه أحٌد سواهم. لهذا كل
تنادي، في بلد الفراغات القاتلة.

نديم...

علي سليمان في 
»200 م« ألمين نايفة: 

فّن التعبير الصامت 
)الملف الصحافي للفيلم(

)Getty /نور فوتو /STR( بيروت 2020: يواجه وحيدًا آلة قتل ونهٍب وتخريب
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يوميات المعاناة في
 دول عربيّة تعيش أهوال 

ماض وخراب حاضر

كّل فعل ثقافي ونشاط 
فني في بلٍد 

كلبنان مهمل ومنبوذ

تعرض المنّصة البيروتية 
»أفالمنا«، لغاية الثاني من 

مايو/ أيار المقبل، أحد 
عشر فيلمًا عربيًا ُمنجزة 

كلّها في األعوام القليلة 
الماضية

يوميات قهر وتحّد وذاكرة

يُغلقونها لظنّهم أن ال فائدة منها

11 عنوانًا عربيًا في »أفالمنا«

فتح الصاالت اللبنانية ممنوع

¶ Christmas In The Wild إليرني 
بْرباراش، تمثيل كريسنت دايفيز 

)الصورة( وروب لوي وأوِون جون 
لوي: بعد انفصالها أخيرًا عن زوجها، 

قّرر كايت كونراد تمضية »شهر 
ُ
ت

عسل« كامرأة عزباء، ولوحدها، في 
زامبيا. هناك، تلتقي الثنائي ديريك 
يسنت وجوناثان، فيساعدانها 

ّ
هول

على إنقاذ مانو، الفيل الصغير جدًا، 
بعدما تعّرضت أّمه للقتل على أيدي 

صّيادين غرباء.

 Rogues Of Sherwood Forest ¶
لزكاري آدلر، تمثيل أولغا كوريانكو 
)الصورة( وغاري أولدمان: في لندن، 

يكاد الشاهد الوحيد ِنك مورتش 
يتمّكن من إسقاط أحد كبار أباطرة 

تجارة املخّدرات، حزقيال ماننغز، 
املعتقل في واشنطن، الذي يرافقه رجال 

أمن وشرطة إلى مقّر حكومّي لإلدالء 
 

ّ
بشهادته عبر الفيديو. سيتبّدل كل

شيء مع بدء سلسلة تصفيات جسدية 
لرجال األمن أنفسهم، وتكتشف امرأة 

 ما تحمله هو غاز سام، فتنقلب 
ّ
أن

على الجميع لحماية نفسها من صراٍع 
هم والشاهد.

ّ
دموي بن أتباع املت

¶ Those Who Wish Me Dead لتايلور 
شريدان، تمثيل لورا مارتينيز ـ 

كوننغهام )الصورة( وأنجيا جولي 
وآيدن غيان نيكوالس هولت: ُيشاهد 

املراهق كونور جريمة قتل وحشية، 
فيتحّول إلى شاهٍد ُيفترض به 

االختباء من القاتلن. بفضل برنامج 
حماية خاص، يحصل على هوية 

جديدة، ويخضع لتدريبات في مخّيم 
ص 

ّ
للمراهقن، لكنه يعجز عن التخل
من صدمة املشاهدة وتأثيراتها 

ى 
ّ
النفسية والجسدية والروحية، فتتول

هانا فابر مسؤولية رعايته حتى 
يتحّرر من آالمه ويتصالح مع نفسه.

¶ Zone Hostile مليكاييل هافستروم، 
تمثيل اميلي بيكام )الصورة( وأنتوني 

ماّكي ودامسون إدريس وإنزو 
سيانتي: يجمع الفيلم ـ الذي تعرضه 
املنّصة األميركية »نتفليكس« منذ 15 

يناير/ كانون الثاني 2021 ـ بن مفردات 
الخيال العلمي وتقنيات أفام الحرب، 

والنمط السينمائي املولع بطرح أسئلة 
أساسية ومختلفة. قائد طائرة من 

دون طيار ُينقل إلى مقّر عسكرّي سّري 
ملساعدة ضابط أندرويد في مطاردة 

إرهابين يملكون أسلحة خطرة.

¶ L’Ultimo Paradiso لروّكو 
ريتشياردولي، تمثيل غايا ِبْرماني 

أمارال )الصورة( وريكاردو 
سكامرتشيو: مزارع إيطالي، ُمغرم 

بابنة مالك أراٍض شاسعة، يرى حلمه 
بتحسن ظروف العيش للعّمال 

حن في بلدته اإليطالية الريفية، 
ّ

والفا
في خمسينيات القرن الـ20، ينهار 

سريعًا، من دون قدرته على فعل شيء.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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رياضة

تحدث قائد فريق ريال مدريد واملنتخب 
اإلسباني، سيرجيو راموس، عن مستقبله مع 

ريال مدريد، وقال للتلفزيون اإلسباني بعد 
مباراة إسبانيا ضد كوسوفو: »عندما تحدثت 

عن املستقبل، كنت واضحًا بالفعل. ال يوجد شيء 
جديد. أنا أركز حاليًا على اللعب بشكل جيد 

وتقديم أفضل ما لدي على أرض امللعب. قضية 
املستقبل شيء منفصل. عندما تكون هناك أخبار، 

، لكن اآلن ال يوجد شيء«.
ً
سأكشف عنها مباشرة

وافقت اللجنة التنفيذية في االتحاد األوروبي لكرة 
القدم على إلغاء قرار حضور الجماهير للمدرجات 
بنسبة 30% من السعة اإلجمالية للماعب، وحظر 
حضورها بشكل كامل في مباريات كرة الصاالت. 
واستقر »يويفا« على اتخاذ هذا القرار باإلجماع 

بسبب الوضع املختلف لاتحادات إزاء أزمة تفشي 
فيروس كورونا، وألن قرار تحديد أعداد الجماهير 

املسموح لها بالحضور يجب أن يكون مسؤولية 
السلطات املحلية.

دفعت أندية الدوري اإلنكليزي حوالى 272 مليون 
إسترليني )320 مليون يورو( على شكل عموالت 

ورسوم لوكاء ووسطاء العبن خال الفترة 
بن شباط/ فبراير 2020 و2021. وكشف تقرير 

لاتحاد اإلنكليزي أن فريق تشيلسي هو األكثر 
دفعًا للعموالت بأكثر من 25 مليون إسترليني. 
وجاء في املركز الثاني مانشستر سيتي بواقع 

30 مليون جنيه للوكاء، بينما احتل مانشستر 
يونايتد املركز الثالث بقيمة 29 مليونًا.

سيرجيو راموس: 
ال جديد بشأن مستقبلي 

مع ريال مدريد

»يويفا« يتراجع عن 
حضور الجماهير 

للمدرجات بنسبة %30

األندية اإلنكليزية أنفقت 
272 مليون إسترليني على 

وكالء الالعبين

انتزع فريق 
بروكلين نتس 
صدارة المنطقة 
الشرقية من 
منافسه 
فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز 
بفوزه على 
هيوستن 
روكتس )120 
- 108( في 
منافسات دوري 
السلة األميركية. 
واستغل 
نتس سقوط 
فيالدلفيا أمام 
دنفر ناغتس 
)104 - 95( قبل 
24 ساعة، ليزيحه 
عن الصدارة بعد 
ان حقق فوزه 
الـ19 في آخر 
23 مباراة لعبها 
في الدوري 
الُمنتظم.

)Getty( بروكلين نتس يُنافس على لقب هذا الموسم

نتس يخطف الصدارة
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الجزائر ـ العربي الجديد

ــم أفـــريـــقـــيـــا  ــ ــ ــيـــات أمـ ــفـ ــتـــبـــت تـــصـ كـ
ــرة  ــيـ ــثـ ــر املـ ــ ــواهـ ــ ــظـ ــ الــــعــــديــــد مـــــن الـ
الكرة  تحقيق  يتصدرها  للجدل، 
الــعــربــيــة رقــمــا قــيــاســيــا فــي عـــدد املنتخبات 
املتأهلة إلى البطولة، يتصدرها 7 منتخبات 
الجزائر حامل  24 صعدت، هي  إجمالي  من 
الـــلـــقـــب، ومـــصـــر األكـــثـــر تــتــويــجــا، وتـــونـــس، 
ــــودان، ومــوريــتــانــيــا، وجـــزر  ــــسـ واملــــغــــرب، والـ
الــقــمــر، لــنــحــطــم الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي نسخة 
عــــام 2019 الــتــي شــهــدت وقــتــهــا مــشــاركــة 5 
منتخبات عربية في البطولة القارية بمصر. 
ومــن الــظــواهــر أيــضــا، نــجــاح عــدة منتخبات 
في حصد تأشيرة التأهل إلى البطولة ألول 

2829
رياضة

تقرير

مرة في تاريخها الرياضي، ويتصدرها جزر 
القمر، املنتخب العربي الصاعد تحت قيادة 
مــديــره الــفــنــي أمــيــر عــبــدو، وحــصــد 9 نقاط 
فــي التصفيات، وهــو أعــلــى عــدد مــن النقاط 
القمر في أي تصفيات  حققها منتخب جــزر 
شـــارك فــيــهــا، وحـــاز عــلــى وصــافــة املجموعة 
الــســابــعــة. وكــذلــك تــأهــلــت ألول مـــرة غامبيا 
بعد حصولها على صدارة املجموعة الرابعة 

متساوية مع الغابون برصيد 10 نقاط.
عودة  أخــرى،  في ظاهرة  التصفيات  وكتبت 
ــن ابـــتـــعـــدوا لــفــتــرة عن  ــذيـ الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار الـ
الكبير  الغابوني  منهم  للتألق،  منتخباتهم 
اإلنكليزي،  أرســنــال  هـــداف  أوبــامــيــانــغ  بيير 
والــذي قاد الغابون للتأهل بعد غياب دام 5 
القارية، وسجل هدفني  البطولة  سنوات عن 

هداف  وكذلك محمد صــالح  التصفيات،  في 
الذي  املصري  واملنتخب  اإلنكليزي  ليفربول 
ظــهــر فـــي آخـــر جــولــتــني بــعــد ابــتــعــاد طــويــل، 
وســــجــــل هــــدفــــني جــمــيــلــني فــــي مــــرمــــى جـــزر 
الــقــمــر، وظــهــر إســـالم سليماني هـــداف ليون 
أعاده  الجزائري، والــذي  الفرنسي واملنتخب 
جـــمـــال بــلــمــاضــي املـــديـــر الــفــنــي فـــي مـــبـــاراة 
الخامسة، وسجل هدفني  الجولة  زامبيا في 
إلى  تأهله  في  املحاربني وساهم  ثالثية  من 
النجوم  كبار  تألق  القارية، بخالف  البطولة 
الــقــارة، مثل ريــاض محرز قائد الجزائر،  في 
وفــيــكــتــور أوســمــني نــجــم نــيــجــيــريــا، وأنـــدري 
أيــو قــائــد غــانــا، وفــرانــك كيسي نجم ساحل 
الـــعـــاج، وهـــم نــجــوم ســاهــمــوا بــأهــدافــهــم في 
ــى الــبــطــولــة  تـــأهـــل مــنــتــخــبــاتــهــم بــســهــولــة إلــ
املجموعات  وتــخــطــي عقبة  الــكــبــرى  الــقــاريــة 

دون مشقة. 
ومـــن ظــواهــر الــتــصــفــيــات ســقــوط عـــدد كبير 
من املدربني الكبار أصحاب األسماء الالمعة 

فــي الــكــرة األفــريــقــيــة، يتصدر هـــؤالء الخبير 
ــيـــد املـــــدربـــــني األجـــــانـــــب فــي  ــفـــرنـــســـي وعـــمـ الـ
ــوروا، الــفــائــز بــالــبــطــولــة في  ــ أفــريــقــيــا كــلــود لـ
عـــام 1988 بــرفــقــة الــكــامــيــرون، والــــذي أخفق 
للتأهل، وجــاء في  قــيــادة منتخب توغو  فــي 
املركز الرابع واألخير في املجموعة السابعة 
خلف مصر وجزر القمر وكينيا، وبات مهددا 
بــفــقــدان مــنــصــبــه فـــي الــفــتــرة املــقــبــلــة بــعــد 5 

سنوات قاد فيها توغو.
الفني  املدير  وسقط أيضا ميتشو الصربي، 
ملنتخب زامبيا الذي حل ثالثا في املجموعة 

رقم قياسي عربي 
وصعود تاريخي 

للمغمورين وغياب الكبار

بيانكا أندريسكو 
تواجه ماريا ساكاري في 

الدور المقبل

الثامنة، وصعدت منها الجزائر وزيمبابوي، 
ولـــم ينجح ميتشو فــي مــعــادلــة إنــجــازه مع 
أفريقيا 2017،  أوغندا حينما صعد إلى أمم 
وهو من األسماء الكبيرة في مجال التدريب 
فـــي الـــقـــارة وقــــاد مـــن قــبــل الـــزمـــالـــك املــصــري 
وأورالنــدو بيراتس الجنوب أفريقي. وسقط 
فــي دائـــرة الــخــروج املبكر أيضا مــدرب كبير 
هو زوران فيليبوفيتش، املدير الفني ملنتخب 
ليبيا، الـــذي حــل فــي مــؤخــرة جـــدول ترتيب 
حلم  تحقيق  في  وفشل  العاشرة،  املجموعة 
الــصــعــود، وبـــات اســتــمــراره مــحــل شــك كبير 
فـــي مــنــصــبــه، بــعــد تــصــاعــد الــضــغــوط عليه 
لالستقالة، وهو مدرب قاد منتخب صربيا، 
باإلضافة إلى فريق رد ستار الصربي الكبير 
وفــاز معه ببطولة الــكــأس، وعمل مــدربــا في 
الوقت نفسه لغولدن الجنوب أفريقي قبل 10 

سنوات.
وكــتــبــت الــتــصــفــيــات نــجــاح املـــــدرب الــوطــنــي 
ــــادة املـــنـــتـــخـــبـــات الـــتـــي  ــيـ ــ ــــي قـ بـــشـــكـــل الفــــــت فـ

ُســجــلــت مــفــاجــأتــان مــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
ــدور ربـــع الــنــهــائــي مــن بطولة  مــنــافــســات الــ
ــة لـــلـــرجـــال  ــتــــوحــ ــفــ ــامــــي األمــــيــــركــــيــــة املــ ــيــ مــ
والسيدات بخروج املصنف األول واملصنفة 
دانييل  الروسي  فئة بسقوط  كل  في  ثانية 
ــــي روبــــيــــرتــــو  ــانـ ــ ــبـ ــ ــديـــف أمــــــــام اإلسـ ــيـ ــدفـ ــيـ مـ
باوتيستا آغوت )4 - 6( و)6 - 2(، واليابانية 
نـــعـــومـــي أوســــاكــــا أمــــــام الـــيـــونـــانـــيـــة مـــاريـــا 

سكاري )6 - صفر( و)6 - 4(.
وأثبت آغوت أنه العقدة املستعصية ملنافسه 
الروسي ألنه حقق عليه الفوز للمرة الثالثة 
في ثالث مباريات جمعت بينهما حتى اآلن. 
ودخل ميدفيديف املباراة وهو مرشح لبلوغ 
نــصــف الــنــهــائــي ومــتــابــعــة عــروضــه القوية 
منذ مطلع املوسم الحالي، حيث بلغ نهائي 
البطوالت  أولــى  املفتوحة  أستراليا  بطولة 

عامليًا سلسلة   25 املصنفة  ســاكــاري  أنــهــت 
مـــن 23 انــتــصــارًا ألوســـاكـــا املــصــنــفــة ثانية 
ــع الــنــهــائــي لـــدورة  ــــدور ربـ وأقــصــتــهــا مـــن الـ
ميامي املفتوحة للتنس، ثاني دورات األلف 
 -  6( بــفــوزهــا عليها  الــســيــدات،  لـــدى  نقطة 
صــفــر( و)6 - 4(، وكــانــت هـــذه املـــرة األولـــى 
الــتــي تــخــســر فــيــهــا أوســـاكـــا املــتــوجــة بلقب 
أستراليا املفتوحة الشهر الفائت، مجموعة 
بــســتــة أشــــواط نظيفة مــنــذ ســقــوطــهــا أمــام 
ــارا ســوريــبــيــس تـــورمـــو )6 -  اإلســبــانــيــة ســ
صفر( و)6 - 3( في شهر شباط/فبراير من 
عام 2020 وتحديدًا في بطولة »كأس بيلي 
جني كينغ« املخصصة ملنتخبات السيدات، 
والـــتـــي كــانــت تــعــرف ســابــقــًا تــحــت مسمى 
املــبــاراة  االتــحــاد، إذ حققت بعد تلك  كــأس 

بالذات 23 انتصارًا متتاليًا. 
املجموعة  بـــ26 نقطة في  اليونانية  وفــازت 
األولـــى الــتــي أنهتها فــي غــضــون 21 دقيقة 
مــقــابــل ثـــمـــان فــقــط ألوســــاكــــا، فـــي وقــــت لم 
في  أول  لقب  عــن  الباحثة  اليابانية  تحقق 
أوساكا  رابحة. ونجحت  أي ضربة  ميامي 
حاملة لقب أربع بطوالت »غراند سالم« في 
التقدم بثالثة أشــواط نظيفة في املجموعة 

الثانية إال أن اليونانية عادت من بعيد.
ــاري بـــعـــد الــــفــــوز الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــاكـ ــ ــالــــت سـ وقــ
ــلـــة رائــــعــــة،  »أنــــــــا ســـعـــيـــدة جــــــــدًا، إنــــهــــا بـــطـ
 كــلــنــا نــعــلــم ذلــــك. أنـــا عـــاجـــزة عـــن الــتــعــبــيــر، 
ال أمـــلـــك الـــكـــلـــمـــات«، وعـــــن الــــعــــوامــــل الــتــي 
ــاكــــاري  ــالــــت ســ ــا فــــي املــــــبــــــاراة، قــ ــهـ ــاعـــدتـ سـ
»الفوز في ربع النهائي بعد أن أنقذت ست 
ــرات حــاســمــة ســاعــدنــي كــثــيــرًا. املــحــافــظــة  كــ
 عـــلـــى إرســــالــــي عـــنـــدمـــا كـــنـــت مـــتـــأخـــرة 1-4 
ــنــــت بــنــفــســي  ـــــا، آمــ

ً
ــر إرســــالــــهــــا أيـــــض وكــــســ

وسددت كرات جيدة«.
الــتــي خاضت  وتلتقي ســاكــاري )25 عــامــًا( 
في  األولـــى  للمرة  فــي ميامي  النهائي  ربــع 
الكندية  مــع  الــذهــبــي  املــربــع  فــي  مسيرتها 
اإلسبانية  الفائزة على  أندرييسكو  بيانكا 
سوريبيس تورمو )6 - 4(، )6 - 3( و)6 - 3(. 
وكانت ساكاري عبرت إلى ربع النهائي بعد 
نقاط  أنقذت ست  سيناريو جنوني، حيث 
جيسيكا  األميركية  امــام  للمباراة  حاسمة 
 ،)4  -  6( لصالحها  تنهيها  أن  قبل  بيغوال 
)6 - 2(، )7 - 6( و)8 - 6(، بعد ساعتني و38 

دقيقة.
في املقابل ُيعتبر هذا الفوز الثاني لساكاري 
عــلــى حــســاب الــالعــبــة نــعــومــي أوســـاكـــا في 
ــقـــابـــل ثــالثــة  خــــامــــس مـــواجـــهـــة بــيــنــهــمــا مـ
لألخيرة، وحققت اليونانية انطالقة مدوية 
ثــالث  إرســــال منافستها  كــاســرة  لــلــمــبــاراة 

مــرات في املجموعة األولــى قبل أن تنهيها 
نظيفة. إال أن بداية املجموعة الثانية شهدت 
ــا، حــيــث كــســرت أوســاكــا 

ً
ســيــنــاريــو مــخــتــلــف

إرسال منافستها في الشوط الثاني قبل أن 
تتقدم بثالثة أشواط نظيفة.

فقط  ثـــاٍن  لقب  عــن  الباحثة  اليونانية  لكن 
فــــي مــســيــرتــهــا االحــــتــــرافــــيــــة لــــم تــســتــســلــم 
وردت التحية لليابانية في الشوط السابع 
- 3(، قبل أن تكسر  إلــى )4  الــفــارق  لتقلص 
إرســـال أوســاكــا مــجــددًا فــي الــشــوط التاسع 
ــا. وأنـــهـــت  ــهــ ــالــ وتـــنـــهـــي املـــــبـــــاراة عـــلـــى إرســ
ساكاري املباراة مع 22 ضربة رابحة مقابل 
ــا كــانــت جــمــيــعــهــا في  ــاكـ خــمــس فــقــط ألوسـ
االولــى 22  ارتكبت  الثانية، فيما  املجموعة 

خطأ مباشًرا مقابل 23 لليابانية.
وبهذه الخسارة، فشلت أوساكا في سعيها 
الستعادة املركز األول في التصنيف العاملي 
لــالعــبــات املـــحـــتـــرفـــات، والـــــذي ســيــبــقــى في 
حـــوزة األســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي. واعترفت 
أوساك بأن السباق نحو صدارة التصنيف 
العاملي قد يكون أثر عليها في مباراتها ضد 
ســاكــاري بقولها »عــنــدمــا جلست هــنــا في 
أفكر صراحة  أكــن  لــم  آخــر مؤتمر صحافي 
تطرق  الصحافيني  أحــد  لكن  بالتصنيف، 
ــذه املــســألــة وربـــمـــا بــــدأت أفــكــر بــذلــك  إلـــى هـ
ووضـــعـــت ال شــعــوريــًا بــعــض الــضــغــوطــات 
على نفسي. لكن حتى لو حصل هــذا األمر 
كـــان يتعني عــلــي أن أتــخــطــاه. عــلــى العموم 

قدمت أداء ضعيفًا«.
وفــــــــي مـــــــبـــــــاراة أخــــــــــرى وضـــــعـــــت الــــالعــــبــــة 
اإلسبانية سارة سوريبيس نهاية ألسبوع 
مذهل من املشاركة في بطولة ميامي لتنس 
األلــف نقطة، بعد خسارتها  األســاتــذة ذات 
في الدور ربع النهائي أمام الكندية بيانكا 
أنـــدريـــســـكـــو بــــواقــــع مــجــمــوعــتــني لــــواحــــدة. 
أندريسكو لساعتني و35 دقيقة  واحتاجت 
للفوز على سوريبيس بنتيجة )6 - 4( و)6 - 

3( و)6 - 3( واإلطاحة بها من البطولة.
وبــهــذا الــفــوز تمكنت الــالعــبــة الــكــنــديــة من 
بـــلـــوغ الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي الــثــانــي هــذا 
املوسم بعد بطولة فيليب أيالند للتنس في 

ملبورن. 
وســتــســعــى أنــدريــســكــو لــلــوصــول لــلــمــبــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة خـــــالل مـــواجـــهـــتـــهـــا املـــقـــبـــلـــة فــي 
الدور نصف النهائي أمام اليونانية ماريا 
ــرى فـــي الــــدور  ــ ــاراة األخــ ــبــ ــا املــ ــاري، أمــ ــاكــ ســ
نصف النهائي فستجمع ما بني األسترالية 
ــــي بـــــارتـــــي املـــصـــنـــفـــة األولــــــــــى عـــاملـــيـــا  ــلـ ــ آشـ

واألوكرانية إلينا سفيتولينا.
)فرانس برس(

بطولة ميامي: مفاجأتان من العيار الثقيل
لم تسر األمور بشكل جيد 

بالنسبة لنعومي أوساكا 
ودانييل ميدفيديف، 

وذلك بعد إقصائهما 
من بطولة ميامي 
المفتوحة للتنس، 

في مفاجأتين من 
العيار الثقيل، لتفقد 

البطولة اثنين من أفضل 
المرشحين للتتويج باللقب

)Getty/المنتخب الجزائري حامل اللقب واألقوى في التصفيات )إروين سبيك

)Getty( خروج مفاجئ وصادم لليابانية نعومي أوساكا

ما بين سيطرة عربية، وبزوغ نجم المدرب الوطني، واختفاء 
العديد من المشاهير، وتفوق تونسي في النقاط، وجزائري 
في األهداف، وعودة المؤسسين، فرضت الظواهر المثيرة 
المؤهلة  التصفيات  من  شهرا   17 حصاد  على  نفسها 

لنهائيات كأس األمم األفريقية

ــلـــوغ الــنــهــائــيــات  خـــاضـــت الــتــصــفــيــات فــــي بـ
الـــقـــاريـــة، وأصـــبـــح »مـــوضـــة« فـــي عــالــم الــكــرة 
الــســمــراء، بــعــد تــفــوق جــمــال بلماضي املــديــر 
الفني  املــديــر  سيسيه  وألــيــو  للجزائر،  الفني 
إلـــى نهائي  املنتخبني  قــيــادة  فــي  لــلــســنــغــال، 
الجزائر  حسمتها  والــتــي   2019 أفريقيا  أمــم 
لصالحها وقتها بهدف وتّوجت بطلة للقارة. 
ونجح بلماضي وسيسيه في مواصلة التألق 
خالل التصفيات وحسما بشكل مبكر صعود 
الكبرى،  النهائيات  إلــى  والــســنــغــال  الــجــزائــر 
املــدربــني مثل  وانــضــم إليهما عـــدد كبير مــن 
حسام البدري املدير الفني للمنتخب املصري، 
تونس،  ملنتخب  الفني  املــديــر  الكبير  ومــنــذر 
وتشارلز أوكونور املدير الفني ملنتخب غانا، 
وأمير عبدو املدير الفني ملنتخب جزر القمر، 
ووبيتو أباتي املدير الفني ملنتخب إثيوبيا، 
الــفــنــي ملنتخب بوركينا  املــديــر  كــالــو  وكــامــو 
فاسو، وهو ما يعد انتصارا للمدرب الوطني 
تقليل عدد  السمراء وخطوة نحو  القارة  في 
أفريقيا في  الوافدين على  األجــانــب  املــدربــني 

السنوات املقبلة.
وكـــتـــبـــت تـــصـــفـــيـــات كـــــأس األمـــــــم األفـــريـــقـــيـــة 
ظــاهــرة أخــــرى، تمثلت فــي عـــودة منتخبات 
شـــاركـــت فـــي تــأســيــس الـــكـــاف قــبــل أكـــثـــر من 
وإثيوبيا  الــســودان  منتخبا  وهما  عاما،   60
اللذان نجحا في حصد وصافة املجموعتني 
الرابعة والحادية عشرة، وحصد كل منهما 
12 و9 نـــقـــاط عــلــى الـــتـــرتـــيـــب، ونـــــاال بــطــاقــة 
الـــتـــأهـــل إلــــى الــبــطــولــة بــرفــقــة مــصــر املــمــثــل 
الــثــالــث وقــــت تــأســيــس الـــكـــاف، فــيــمــا غــابــت 
تجميده  قبل  الرابع  الشريك  أفريقيا  جنوب 
لسنوات بعدها بسبب العنصرية. والطريف 
أن فشل جنوب أفريقيا في التأهل جاء بعد 
أيام قليلة من انتخاب رجل األعمال الجنوب 
للكاف  رئــيــســا  بــاتــريــس موتسيبي  أفــريــقــي 
خلفا للملغاشي أحمد أحمد الذي تم إيقافه 

قبل فترة من جانب الفيفا.
الحصول  في  تونس  منتخب  نجح  ورقميًا، 
ــقــــارة في  عــلــى صــــــدارة قــائــمــة مــنــتــخــبــات الــ
التصفيات، بعدما حصد تحت قيادة مدربه 
النقاط،  عــدد من  أعلى  الكبير  الوطني منذر 
16 نقطة، تصّدر بها جدول ترتيب املجموعة 
ــو أكــبــر  الـــعـــاشـــرة وحـــقـــق 5 انـــتـــصـــارات، وهــ
ــدد مـــن االنـــتـــصـــارات بـــني كـــل املــنــتــخــبــات،  عــ
يــلــيــه املـــغـــرب والـــجـــزائـــر ونــيــجــيــريــا وغــانــا، 
التصفيات  في  نقطة   14 منها  كل  وحصدت 
ونـــالـــت وصـــافـــة األكـــثـــر حـــصـــدا لــلــنــقــاط في 
التصفيات. وتنفرد الجزائر في الوقت نفسه، 
بـــصـــدارة قــائــمــة أكـــثـــر املــنــتــخــبــات تسجيال 
لــألهــداف لتحصد مــع جــمــال بلماضي لقب 
أقوى خط هجوم برصيد 19 هدفا، وسجلت 
ــاراتــــني فـــقـــط 10 أهـــــــــداف. ونــجــحــت  ــبــ فــــي مــ
منتخبات مــصــر وبــوركــيــنــا فــاســو واملــغــرب 
في  ونيجيريا  وتونس  والسنغال  والجزائر 
الــخــروج مــن الــجــوالت الــســت فــي التصفيات 
بدون التعرض ألي خسارة، وحسمت صدارة 
للبطولة.  وتأهلت  بها  الخاصة  املجموعات 
املؤكد مشاهدة نسخة قوية  وبــات في حكم 
ورائعة ألمم أفريقيا في الكاميرون 2022 مع 

قوة املنتخبات املتأهلة.

تبرز ظاهرة في تصفيات الكرة األفريقية، 
التأهل،  في  كبرى  منتخبات  فشل  هي 
من بينها منتخب الكونغو الديمقراطية 
التصنيف  في  منتخبات   10 أقــوى  أحد 
العالم  لكأس  للتأهل  بقوة  والمرشح 
توجت  التي  أفريقيا  جنوب  وكــذلــك 
بطلة مرة والتي بلغت الدور ربع النهائي 
جانب  إلى  بمصر  الماضية  النسخة  في 
األخيرة  النسخة  في  شاركت  منتخبات 

2019 مثل أنغوال وبوروندي وكينيا.

منتخبات فشلت في التأهل

ــوج 
ُ
األربـــع الكبرى فــي »الــغــرانــد ســـالم«، وت

 لـــــدورة مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي ليرتقي 
ً
بــطــال

إلـــى املـــركـــز الــثــانــي فـــي الــتــصــنــيــف الــعــاملــي 
لــالعــبــني املـــحـــتـــرفـــني. ويــلــتــقــي بــاوتــيــســتــا 
ــع اإليـــطـــالـــي  ــ ــالــــي مـ ــتــ ــــي الـــــــــدور الــ آغـــــــوت فـ
يــانــيــك ســيــنــر الــفــائــز عــلــى الــكــازخــســتــانــي 
 ألكسندر بوبليك )7 - 6(، )7 - 5( و)6 - 4(. 

تصفيات أفريقيا
ظواهر جديدة

تألق النجوم... ونجاح المدرب الوطني
افتتح  بولندا،  أمــام  إنكلترا  مواجهة  فــي 
عــام  الــعــالــم  لبطلة  النتيجة  كــايــن  هـــاري 
1966 من ركلة جزاء، قبل أن تعادل بولندا 
عبر ياكوب مودير، ليعود ويمنح املدافع 
الثالث لبالده في  النقاط  هــاري ماغواير 
الــدقــيــقــة الــــ 85. ورفــــع مــنــتــخــب »األســــود 
نقاط   9 إلــى  الفوز رصيده  بهذا  الثالثة« 

في صدارة املجموعة التاسعة.
البولندي روبــرت  الــدولــي  وغــاب املهاجم 
ليفاندوفسكي عن املباراة بعدما تعرض 
ملدة  سيبعده  اليمنى  ركبته  فــي  اللــتــواء 
أربعة أسابيع عن املالعب، ليغيب بالتالي 
عن مباراتي فريقه بايرن ميونيخ األملاني 
ــا ضــد وصــيــفــه بــاريــس ســان  ــ بــطــل أوروبـ
النهائي  الــدور ربــع  الفرنسي في  جرمان 
ــال، إضـــافـــة  ــ ــطـ ــ األبـ مـــنـــافـــســـات دوري  مــــن 
إلــى املــواجــهــة الــهــامــة ضــد اليــبــزيــغ ثاني 
البوندسليغا نهاية األسبوع الحالي في 
الـــدوري، علمًا أن أربــع نقاط فقط تفصل 

األخير عن العمالق »البافاري« املتصدر.
في املقابل، أجرى مدرب منتخب إنكلترا، 
غـــاريـــث ســـاوثـــغـــيـــت، تــغــيــيــرًا واحــــــدًا في 
ألبانيا  امام  املباراة  التي بدأت  التشكيلة 
ــد املــاضــي، إذ دفـــع بالظهير األيــســر  األحـ
ــداًل من  لــفــريــق تــشــلــســي بـــني تــشــيــلــويــل بــ
لـــوك شـــو، نــظــيــره فــي الــغــريــم مانشستر 

يونايتد.

مانشيني يُعادل رقم ليبي 
ــمــــت إيــــطــــالــــيــــا املـــــرحـــــلـــــة األولــــــــى  ــتــ ــتــ اخــ
بــســجــل مــثــالــي بـــفـــوز ثـــالـــث تـــوالـــيـــًا جــاء 
العاصمة  فــي  لــيــتــوانــيــا  مضيفتها  عــلــى 
فيلنيوس بهدفني نظيفني بفضل البديل 
وتــشــيــرو   )48 )د.  ســيــنــســي  ســتــيــفــانــو 
إيموبيلي )90+4 من ركلة جزاء(. ورفعت 
بطلة الــعــالــم أربـــع مـــرات رصــيــدهــا إلــى 9 
أمــام  الثالثة  املجموعة  فــي صـــدارة  نقاط 

ســويــســرا )6( الــتــي لــهــا مـــبـــاراة مــؤجــلــة، 
مــقــابــل نــقــطــة لــكــل مــن بــلــغــاريــا وإيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة الــلــتــني تــعــادلــتــا ســلــبــًا، فيما 
الترتيب من دون رصيد  ليتوانيا  تتذيل 

من مباراتني. 
عــاد  بــعــدمــا  املــواجــهــة  »األزوري«  ودخــــل 
ــلـــى مــضــيــفــتــه  ــفــــوز مـــســـتـــحـــق عـ األحـــــــد بــ
ــًا، بــعــد  بـــلـــغـــاريـــا بـــهـــدفـــني نــظــيــفــني أيــــضــ
بالنتيجة  الــشــمــالــيــة  إيـــرلـــنـــدا  عــلــى  أول 
ذاتــهــا. وهــو الــفــوز الــــ21 إليطاليا بقيادة 
مــقــابــل سبعة  املــــدرب روبــرتــو مانشيني 
ــعـــادالت وخـــســـارتـــني، إضـــافـــة إلــــى أنــهــا  تـ
املـــبـــاراة الــخــامــســة والــعــشــريــن تــوالــيــًا من 
دون خسارة ملانشيني، ليعادل بذلك رقم 
مارتشيلو ليبي الفائز بلقب كأس العالم 
ـــق مــانــشــيــنــي فـــي هـــذا اإلطـــار 

ّ
2006. وعـــل

: »صــراحــة، األمر 
ً
على هــذا اإلنــجــاز، قــائــال

الوحيد الذي أريده هو أن أعادل ليبي في 
بالتتويج   2022 ديسمبر  األول/  كــانــون 

بلقب كأس العالم«.

مقدونيا تُسقط ألمانيا 
حقق منتخب مقدونيا الشمالية مفاجأة 
مــــدويــــة مــــع إســـقـــاطـــه مــضــيــفــه األملــــانــــي 
انــتــصــارًا  ــه )2 - 1(، وبــعــد 17  عــلــى أرضــ
إلى كأس  التصفيات املؤهلة  متتاليًا في 
الــعــالــم، ســقــطــت أملــانــيــا عــلــى أرضــهــا في 
أمــام مقدونيا  دويسبورغ بشكل مفاجئ 
الــشــمــالــيــة، تـــاركـــة أرمــيــنــيــا فـــي صــــدارة 
املجموعة العاشرة بالطريق إلى مونديال 

قطر 2022.
ــهــــــدف الـــــــــذي ســـجـــلـــه إيـــلـــكـــاي  ورغـــــــــم الــــ

الـ  الدقيقة  في  ركلة جــزاء  غوندوغان من 
من حسم  الشمالية  مقدونيا  تمكنت   ،63
األمور ملصلحتها بفضل غوران بانديف 
وقــال   .)85 )د.  إيــلــمــاس  وإيــلــيــف   )2+45(
غــونــدوغــان بــعــد املـــبـــاراة: »ال أعــلــم كيف 
أشرح ذلك. املهمة ليست سهلة. كنا ندرك 
وال  باملنافس  االستخفاف  يمكننا  ال  أنــه 
أعتقد أننا قمنا بذلك. لم نكن جيدين بما 
فيه الكفاية الليلة وعلينا أن نكون أفضل 

أمام املرمى«.
ــا تـــســـعـــى إلــــــى مـــواصـــلـــة  ــيــ ــانــ ــت أملــ ــ ــانـ ــ وكـ
انطالقتها القوية في التصفيات بفوزها 
خارج ملعبها على رومانيا بهدف نظيف 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، بــعــدمــا حققت فــوزًا 
عريضًا على أيسلندا بثالثية نظيفة في 
مستهل مــشــوارهــا. وهـــذه هــي الــخــســارة 
األولـــــــى لــــ«املـــانـــشـــافـــت« فــــي الــتــصــفــيــات 
املؤهلة إلى كأس العالم، منذ تعادله )4 - 

4( مع السويد في عام 2012.

فرنسا في الصدارة وفوز إسبانيا
الجيدة  فــرنــســا عــروضــه  واصـــل منتخب 
محققًا فــــوزه الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي أمــام 
مضيفته البوسنة بهدف نظيف، ما أبقاه 
فـــي صـــــدارة املــجــمــوعــة الـــرابـــعـــة بــرصــيــد 
سبع نقاط، بفارق أربع نقاط عن أوكرانيا 
الــثــانــيــة الــتــي سقطت بــفــخ الــتــعــادل أمــام 

كازاخستان متذيلة املجموعة.
ــاراة مــــزهــــوة بــفــوز  ــ ــبـ ــ ــلــــت فـــرنـــســـا املـ ودخــ
ــارج أرضــهــا عــلــى كــازاخــســتــان نفسها  خـ
الثانية، بعد  بهدفني نظيفني في الجولة 
تعادل مخيب أمام أوكرانيا )1 - 1( أيضًا 

فــي مستهل دفــاعــهــا عــن لــقــبــهــا. وحــافــظ 
على سجلهم  األربعاء  بفوزهم  »الديوك« 
تواليًا  الـــ16  للمباراة  الخسارة  خاليًا من 
في املسابقات الرسمية مع 13 فوزًا مقابل 
3 تعادالت، وذلك منذ خسارتهم األخيرة 
أمام منتخب تركيا بهدفني نظيفني في 8 

حزيران/ يونيو 2019.
وكــســر املــنــتــخــب الــفــرنــســي رقــمــًا قياسيًا 
خاصًا به بني عامي 1990 و1991 بفوزه 
للمرة الثامنة تواليًا خارج ملعبه. وفرض 
ــلـــى املــــبــــاراة  الـــفـــرنـــســـيـــون ســيــطــرتــهــم عـ
بشوطيها، رغم تسجيل هدف يتيم لنجم 
بــرشــلــونــة اإلســـبـــانـــي أنـــطـــوان غــريــزمــان 
لــغــريــزمــان   35 الــــ  الـــهـــدف  )د. 60(. وهــــذا 
بالتالي  وأمــســى  الــفــرنــســي،  املنتخب  مــع 
ــلـــديـــوك،  ــيـــني لـ ــاريـــخـ ــتـ ــدافــــني الـ ــهــ رابـــــــع الــ
مــتــقــدمــًا عــلــى دافــيــد تــريــزيــغــيــه، وبــفــارق 
ستة أهداف خلف ميشيل بالتيني. وقال 
الفرنسي ديدييه ديشان:  مدرب املنتخب 
»كــان من املهم أن نخرج بسبع نقاط من 

ثالث مباريات. كل املباريات صعبة«.
في املقابل، فازت إسبانيا على كوسوفو 
الــطــابــع  مـــبـــاراة طــغــى عليها  )3 - 1( فــي 
الــســيــاســي. وســجــل دانــــي أوملــــو )د. 34( 
)د. 36( والبديل جيرارد  وفيران توريس 
الــتــي  مــوريــنــو )د. 75( ثــالثــيــة إســبــانــيــا 
نقاط،  بسبع  الثانية  املجموعة  تــصــدرت 
فيما سجل بيسار حليمي هدف كوسوفو 

الوحيد )د. 70(.
وقــــال قــائــد املــنــتــخــب ســيــرجــيــو رامــــوس، 
 في الدقيقة الـ 85: »أجد 

ً
الذي دخل بديال

إيقاعي شيئًا فشيئًا بعد إصابة قوية في 
الــركــبــة. املــــدرب كـــان واضــحــًا. كــل مــا قيل 
عني خرج عن سياقه. إذا طلب مني أن أبدأ 
سعيدًا،  سأكون  األساسية  التشكيلة  في 
لفترة قصيرة، األمر  اليوم  كــان مثل  وإذا 
أن تقدم كل ما لديك ملساعدة  املهم  ذاتــه. 
ــان منتخب »ال روخــــا« قد  املــنــتــخــب«. وكـ
أفلت في مباراته األخيرة من فخ مضيفه 
الجورجي وقلب تخلفه إلى فوز قاتل )2 
- 1( في تبيليسي، بعد تعثر مفاجئ مع 

اليونان )1 - 1( في الجولة األولى. 
هذا وطغت بعض األمور السياسية على 
املـــواجـــهـــة، إذ ال تــعــتــرف مـــدريـــد رســمــيــًا 
بــكــوســوفــو الـــتـــي كـــانـــت ســابــقــًا مــقــاطــعــة 
ــاد اإلســبــانــي  صـــربـــيـــة، ووصـــفـــهـــا االتــــحــ
لكرة القدم بـ«األراضي«، ما دفع كوسوفو 
إلـــى إصــــدار بــيــان بــالــقــول إن »كــوســوفــو 
دولة مستقلة« ُمهددة بعدم لعب املباراة 
في حــال عــدم السماح لها بعزف النشيد 

الوطني.
)فرانس برس(

تصفيات مونديال 2022
العالمة الكاملة إلنكلترا وإيطاليا

أنهت كل من إنكلترا 
وإيطاليا النافذة األولى 

من التصفيات األوروبية 
المؤهلة إلى مونديال 

قطر 2022 بالعالمة 
الكاملة، في وقت 

حققت فيه كل من 
فرنسا وإسبانيا فوزهما 

الثاني تواليًا

)Getty( إيطاليا لم تخسر في 25 مباراة متتالية
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الدوحة ـ العربي الجديد

بــعــد أن أعــلــنــت قــطــر عــن جاهزية 
ثمانية،  استادات من أصل  أربعة 
للمشاريع  العليا  اللجنة  تستعد 
واإلرث الفــتــتــاح ثــالثــة اســتــادات أخـــرى قبل 
نــهــايــة الــعــام الـــجـــاري، هــي الــبــيــت والثمامة 
ــــو عــــبــــود، فــيــمــا تــســتــعــد لــتــدشــني  ورأس أبـ
اســتــاد لــوســيــل مطلع الــعــام املــقــبــل، بحسب 
بيان رسمي للجنة العليا للمشاريع واإلرث.

املونديال  مباريات  أولــى  وستنطلق صافرة 
 ،2022 الـــثـــانـــي/نـــوفـــمـــبـــر  تـــشـــريـــن   21 ــــي  فـ
لــتــتــواصــل مــنــافــســاتــه عــلــى مــــدى 28 يــومــًا، 
وتــخــتــتــم بــاملــبــاراة الــنــهــائــيــة فــي 18 كــانــون 
األول/ديـــســـمـــبـــر، تــزامــنــًا مــع الــيــوم الــوطــنــي 
املباراة  البيت  استاد  وسيشهد  قطر.  لدولة 
االفتتاحية للمونديال، فيما يحتضن استاد 

لوسيل املباراة النهائية.
وفي ما يخص االستادات الثمانية للبطولة 
أولـــى مبارياتها  عــن  يــعــد يفصلنا  لــم  الــتــي 
يـــوم، يــأتــي فــي مقدمتها اســتــاد  ســـوى 600 
خليفة الــدولــي، الــذي أصبح أول االســتــادات 
كأس  بطولة  منافسات  الستضافة  جاهزية 
قــطــر 2022، مـــن خــــالل اســتــضــافــتــه  الـــعـــالـــم 
ــــي 19 أيــــار/مــــايــــو  ــر فـ ــ ــيـ ــ نـــهـــائـــي كــــــأس األمـ

600 يوم على
المونديال

البنية  ومشاريع  استادات  بناء  في  العمل  يتواصل  الزمن؛  مع  سباق  في 
التحتية المرتبطة ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، متجاوزًا الجداول 
بداية  ركلة  عن  يوم   600 فيه  يفصلنا  الذي  الوقت  في  المقررة.  الزمنية 

النسخة األولى من المونديال في العالم العربي والشرق األوسط

3031
رياضة

تقرير

تـــطـــويـــر شــامــلــة.  بـــعـــد عــمــلــيــة  ــك  ــ 2017، وذلــ
في  مباريات  ثماني  االستاد  وسيستضيف 
املونديال من مرحلة املجموعات حتى دور الـ 

16 ومباراة املركز الثالث.
زون،  أسباير  االســتــاد ضمن مؤسسة  ويقع 
مــركــز الــتــمــيــز الــريــاضــي فـــي قــطــر، ويحظى 
ــتـــضـــاف فــعــالــيــات  ــريــــق، فـــقـــد اسـ ــاريـــخ عــ ــتـ بـ
رياضية كبرى مثل دورة األلعاب اآلسيوية، 
القوى  العالم أللــعــاب  وكــأس آســيــا، وبطولة 
وبطولة   ،24 الــعــربــي  الخليج  وكـــأس   ،2019
كـــأس الــعــالــم لــألنــديــة قــطــر 2019، كــمــا شهد 
االستاد في 2020 مباريات ضمن منافسات 
دوري أبطال آسيا ألندية غرب وشرق القارة.
وثاني االستادات هو استاد الجنوب، والذي 
ــاد يـــجـــري تــشــيــيــده بــالــكــامــل  ــتـ يــعــد أول اسـ
الســتــضــافــة مــنــافــســات بــطــولــة قــطــر 2022، 
علن عن جاهزيته للمونديال في 16 أيار/

ُ
وأ

مايو 2019 خــالل نهائي كــأس األمير، ويقع 
من  واستوحي تصميمه  الــوكــرة،  مدينة  في 
أشــرعــة املـــراكـــب الــتــقــلــيــديــة، ليعكس تــاريــخ 
ــــذي ارتـــبـــط بــالــبــحــر. ومــن  مــديــنــة الـــوكـــرة الـ
مباريات  االستاد سبع  يستضيف  أن  املقرر 
فــي املــونــديــال مــن مــرحــلــة املــجــمــوعــات حتى 
علن عن جاهزية استاد املدينة 

ُ
دور الـ 16. وأ

الصحراء«،  »جــوهــرة  بـ  املــعــروف  التعليمية، 
فــي 15 حــزيــران/يــونــيــو 2020 خــالل فعالية 
رقمية تكريمًا للعاملني في الصفوف األمامية 
العالم. يقع  انتشار كوفيد-19 حول  ملكافحة 
االستاد في املدينة التعليمية، التي تحتضن 
وتنمية  والعلوم  للتربية  قطر  مؤسسة  مقر 
في  واالبتكار  املعرفة  وجهة  عد 

ُ
وت املجتمع، 

قطر، وتضم مرافق تعليمية وبحثية رائدة. 
ــتـــاد ثماني  ومـــن املـــقـــرر أن يــســتــضــيــف االسـ
املــونــديــال مــن دور املجموعات  فــي  مباريات 

حتى ربع النهائي.
ــد بــــن عــلــي  ــمـ ــتــــاد أحـ مــــن جـــهـــتـــه، ُيــعــتــبــر اســ
ــتــــادات املــونــديــالــيــة الــتــي ُكــشــف  ــدث االســ أحــ
عندما  جاهزيته  عــن  عــلــن 

ُ
أ إذ  عنها،  النقاب 

اســـتـــضـــاف فـــي 18 كـــانـــون األول/ديـــســـمـــبـــر 
2020 نهائي كأس األمير بني ناديي العربي 
والـــســـد. ويــقــع اســـتـــاد أحــمــد بـــن عــلــي، الـــذي 
ــم، بـــالـــقـــرب من  ــديـ ــاد قـ ــتـ ــد فـــي مـــوقـــع اسـ ــّيـ ـ

ُ
ش

مــجــمــع قــطــر مـــول الــتــجــاري، ويــبــعــد بضعة 
أمتار عن محطة الرفاع على الخط األخضر 
في مترو الدوحة، ويتميز بواجهة خارجية 
ــوزًا وأشـــكـــااًل وعــنــاصــر تعكس  ــ تــتــضــمــن رمـ
بعض جوانب الحياة والثقافة في قطر، مثل 
سري، وجمال الحياة الصحراوية، 

ُ
الترابط األ

والحياة البرية، والتجارة املحلية والدولية.
هــــذا وســيــســتــضــيــف اســـتـــاد الــبــيــت مـــبـــاراة 
املشجعني  وسُيطلع   ،2022 مونديال  افتتاح 
والزوار من مختلف أنحاء العالم على ثقافة 
ــة قــطــر وعـــاداتـــهـــا وتــقــالــيــدهــا األصــيــلــة.  دولــ
ُيحاكي استاد البيت في تصميمه بيت الشعر 
أو الخيمة التي سكنها البدو قديمًا، وهو في 
اشتهر  التي  والضيافة  العراقة  ُيجسد  ذلــك 
بها العرب منذ القدم. لعل أهم ما يميز استاد 
كما  بالكامل،  للطي  القابل  هو سقفه  البيت 
تضم املنطقة املحيطة باالستاد 400 ألف متر 
ستعود  التي  الخضراء  املساحات  من  مربع 

بالنفع على أفراد مجتمع مدينة الخور. 
بدوره، يبرز استاد الثمامة بتصميمه الفريد 
ــيـــة«، وهـــــي الــقــبــعــة  ــفـ ــقـــحـ ــن »الـ املـــســـتـــوحـــى مــ
التقليدية الــتــي يــرتــديــهــا الــرجــال فــي الــوطــن 
العربي، يحتفي استاد الثمامة بثقافة املنطقة 
الــعــربــيــة وتــقــالــيــدهــا األصــيــلــة. أبـــدع تصميم 
القطري  املــعــمــاري  املونديالية  األيــقــونــة  هــذه 
املهندس إبراهيم الجيدة، ليصبح أول استاد 
سيستضيف  قـــطـــري.  بــتــصــمــيــم  مـــونـــديـــالـــي 
مــونــديــال 2022 ثماني  الثمامة خــالل  اســتــاد 
مـــبـــاريـــات مـــن دور املــجــمــوعــات حــتــى الــــدور 
ربـــع الــنــهــائــي. وُيــعــد اســتــاد رأس أبـــو عبود 

600 يوم على انطالق 
بطولة كأس العالم في 

قطر 2022

لويس إنريكي سعيد بأداء الالعبين 
بعد االنتصار على كوسوفو

أوضــح لويس إنريكي مارتينيز، مــدرب منتخب 
كوسوفو  على  الكبير  االنــتــصــار  بعد  إسبانيا، 
الــثــانــيــة  ــة  املـــجـــمـــوعـ جـــــــوالت  ــالــــث  ثــ فــــي   )1-3(
»سعيد  أنه   ،2022 ملونديال  املؤهلة  بالتصفيات 
للغاية بما شاهده داخل امللعب«، إذ إن إسبانيا 
وحــاول  لعبه  طريقة  مــن  غير  »منافسًا  تخطت 
أن يـــكـــون أكـــثـــر جــــــرأة«. وفــــي تــصــريــحــات بعد 
في  كارتوخا(  )ال  ملعب  احتضنها  التي  املباراة 
إشبيلية، دافـــع إنــريــكــي عــن حــارســه األســاســي 
ــذي استقبلته  ــ الـ ــهـــدف  الـ ــم  ــاي ســيــمــون، رغــ ــ ــ أون
شباكه بعد فقدان للكرة بعيدًا عن مرماه، مؤكدًا 
أن الحارس الباسكي يمنحه »ثقة كاملة«، وأنه ال 
التي  األخــطــاء«  الالعبني من  »مطلقا على  يحكم 
القدم«.  »جــزءا من كرة  تعتبر  يرتكبونها، ألنها 
كما أوضح أن القائمة التي ستشارك في بطولة األمم األوروبية املقبلة ستكون من الـ24 
لهم  آخرين ستكون   10 إلــى  باإلضافة  الحالي،  للمعسكر  استدعاؤهم  تم  الذين  العبًا 
فرصة للتواجد مع املنتخب، ومن بينهم بعض املصابني مثل مدافع فياريال باو توريس 

»الذي يعد عنصرًا أساسيًا بالنسبة إلنريكي«.

أنسو فاتي: سوف أتسلح دائمًا باألمل 
لمواصلة النضال من أجل أحالمي

قــال العــب فــريــق بــرشــلــونــة، أنــســو فــاتــي، الـــذي يغيب عــن املــالعــب منذ أكــثــر مــن أربعة 
أشهر بسبب إصابة في ركبته اليسرى، عبر مواقع التواصل االجتماعي إنه في حال 
تعرض لوضع مماثل سيواجهه بنفس العقلية، مشيرًا إلى أنه سيكون لديه دائمًا األمل 
لالستمرار في النضال من أجل أحالمه. وكتب فاتي عبر حسابه في »إنستغرام«: »قبل 
بضع سنوات، تعرضت إلصابة خطيرة، كسر في الساق والشظية. قضيت ما يقرب من 
عام دون أن أكون قادرًا على اللعب. كانت هناك أيام عديدة من املعاناة واأللم، ولكن أيضًا 
ذلــك على تقدير تفاصيل صغيرة«. وتابع فاتي  لقد ساعدني  ذلــك.  الكثير من  تعلمت 
: »مع عائلتي وجميع املهنيني الذين ساعدوني في ذلك الوقت، وعدت نفسي 

ً
حديثه قائال

باالستمرار والعمل بجد أكثر من أي وقت مضى ألفعل أكثر ما أحبه. لسوء الحظ، علي 
اآلن أن أعيش وضعا مشابها، وسأواجهه بنفس العقلية«.

سان بطرسبرغ تسمح بحضور %50 
من المشجعين خالل »اليورو«

أعلنت اللجنة املنظمة لبطولة كأس األمم األوروبية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية أن 
ملعب )غازبروم أرينا( سيسع 50% من عدد املقاعد البالغة 68 ألف مقعد خالل مباريات 
سيبلغ  الــروســيــة،  السلطات  موافقة  وبعد  البطولة.  نهائي  ربــع  أدوار  وأحــد  األول  الـــدور 
بقراره  »يويفا«  القدم  لكرة  األوروبــي  االتحاد  أليكسي سوروكني  املنظمة  اللجنة  رئيس 
الذين  املشجعني  عــدد  الختيار  تصريحًا  مستضيفة  مدينة  كل  »يويفا«  ومنح  كتابيًا. 
سيمكنهم دخول املالعب في شهر حزيران/يونيو املقبل وفقًا لوضع فيروس كورونا. 
وأوضح سوروكني للصحافة املحلية أن كل مدينة سيمكنها اتخاذ قرار نهائي حول عدد 
املشجعني في 28 من شهر نيسان/أبريل املقبل كأقصى حد، لكنه اعتبر أنه مع مراعاة 

الواقع مع فيروس كورونا خالل األشهر الـ12 األخيرة، فإن معدل 50% نتيجة جيدة.

فالفيردي يُريح زيدان ويبدأ تدريبات الكرة
اإلسباني خبرًا سارًا  ريــال مدريد  تدريب  حمل 
ــــك بــعــودة العــب  لــلــمــدرب الــفــرنــســي، زيـــــدان، وذل
الوسط األوروغواياني فيدي فالفيردي لتدريبات 
الكرة بشكل منفرد، في الوقت الــذي واصــل فيه 
األملاني توني كروس التدريبات التأهيلية. وحتى 
موعد انضمام باقي الالعبني الدوليني لتدريبات 
الكرة  لتدريبات  فالفيردي  عــودة  أثلجت  الفريق، 
صــــدر املـــــدرب الــفــرنــســي. ووفـــقـــًا لــلــصــور الــتــي 
الـــ22 سنة،  النادي »امللكي«، بدأ صاحب  نشرها 
آالم عضلية في  أيــام بسبب   8 الــذي يغيب منذ 
الساق اليمنى، تدريبات الكرة بشكل منفرد على 
فالفيردي  عــودة  الفريق. وستمنح  مــران  هامش 
فــي وسط  الفرنسي  للمدرب  الحلول  مــن  مــزيــدًا 
امللعب، ال سيما وأن الفريق مقبل على مباريات مهمة ومصيرية خالل شهر أبريل/نيسان 
املقبل في الليغا ودوري األبطال على حد سواء، إذ سيخوض ريال مدريد مباراتيه في 
ربع نهائي دوري األبطال أمام ليفربول اإلنكليزي، وبينهما موقعة »كالسيكو األرض« 

أمام الغريم التقليدي برشلونة.

وج أوشياما خالل 
ُ
ساسي ألكانتارا وهسيه شينغ بينغ. وت

إلى  الفردي، ووصــل  ألقاب في منافسات  بثمانية  مسيرته 
لكن   ،2015 عــام  في  الدولية  »ليكسينغتون«  بطولة  نهائي 
الحظ لم ُيحالفه أيضًا وخسر أمام األميركي جون ميلمان، 
في ثالثة أشواط متتالية من دون مقاومة. ومنذ ذلك الحني، 
أمسى أوشياما واحدا من بني أفضل نجوم التنس اليابانيني.

وفـــي مــنــافــســات بــطــولــة كـــأس »ديــفــيــس«، بـــدأ مــع املنتخب 
الــيــابــانــي فــي عـــام 2013، ألول مـــرة، وخـــاض مـــبـــاراة ضد 
منتخب إندونيسيا آنذاك. ثم شارك في نسخة عام 2014، 
الــكــنــدي، ولعب فــي فئة »الــزوجــي« مــع زميله  ضــد املنتخب 
الياباني كي نيشيكوري، ليفوز الثنائي على كل من دانييل 
على  آنــذاك  اليابان  وتفوقت  دانسيفيتش.  وفرانك  نيستور 
البطولة  فــي  النهائي  الـــدور ربــع  إلــى  كــنــدا )4 - 1( وتأهلت 
العاملية ألول مرة في تاريخها. يبلغ طول الالعب ياسوتاكا 

باليد  يلعب  وهـــو  سنتيمترًا،  و83  مــتــر  حــوالــي  أوشــيــامــا، 
مليون  قدرها  خــالل مسيرته  مالية  أرباحًا  وحقق  الُيمنى، 
و76 ألف دوالر أميركي. وفي منافسات فئة »الفردي« عند 
الرجال، حقق الياباني 10 انتصارات مقابل 20 خسارة، في 

وقت يحتل اليوم املركز الـ110 في التصنيف العاملي.
وفي منافسات »الغراند سالم« فئة »الفردي«، خرج أوشياما 
املفتوحة عامي 2020  أستراليا  بطولة  األول في  الــدور  من 
عام  املفتوحة  فرنسا  بطولة  في  األول  الــدور  ومــن  و2021، 
الــدور في »ويمبلدون« عــام 2019، ومن  2020، ومــن نفس 
الــدور في بطولة أميركا املفتوحة عام 2020. أما في  نفس 
فئة »الزوجي«، فحقق الالعب الياباني 10 انتصارات مقابل 
21 خسارة، ويحتل اليوم املركز الـ513 في التصنيف العاملي 

لهذه الفئة.
)العربي الحديد(

ُولد العب التنس الياباني، ياسوتاكا أوشياما، في الخامس 
مــن شهر آب/أغــســطــس عــام 1992، وهــو الـــذي ُيــنــافــس في 
ــــل خــالل  بـــطـــوالت الــتــنــس الــعــاملــيــة مــنــذ عــــام 2011. ووصـ
مسيرته إلى املركز الـ78 في التصنيف العاملي لفئة »الفردي«، 
وهـــو أعــلــى مــركــز وصـــل إلــيــه فــي تصنيف هـــذه الــريــاضــة، 
العاملي لفئة  الـــ102 في التصنيف  كما أنه وصل إلى املركز 

»الزوجي« في عام 2018.
فــوزًا  »الــصــغــار«، حقق 99  فــي فئة  الياباني  خــالل مسيرة 
مقابل 61 خسارة في فئة »الــفــردي«، و77 فــوزًا مقابل 56 
خــســارة فــي منافسات فئة »الـــزوجـــي«، ووصـــل إلــى املركز 
الـــ12 في التصنيف العاملي للصغار. كما وصل إلى املباراة 
املفتوحة للصغار في عام 2009،  النهائية لبطولة أستراليا 
ولعب في فئة »الزوجي« إلى جانب مياكييل بيريوكوف، لكنه 
أمــام كل من فرانسيس  اللقب، وخسر  لم ينجح في خطف 

ياسوتاكا أوشـياما

على هامش الحدث

العب تنس ياباني، 
يحتل المركز الـ110 

في التصنيف 
العالمي للرجال

مالعب مونديال 
قطر سُتبهر 
)Getty( الجماهير

ستجري قطر قرعة بطولة كأس العالم في شهر نيسان/أبريل عام 2022، 
وستضم القرعة 5 منتخبات من قارة أفريقيا، 4,5 منتخبات من قارة آسيا 
 13 الملحق(،  من  إضافي  آسيوي  منتخب  تأهل  إمكانية  هو  )النصف 
منتخبا من القارة األوروبية، 3,5 منتخبات من تصفيات »الكونكاكاف«، 
الجنوبية،  أميركا  من  منتخبات   4,5 أوقيانيا-آسيا،  ملحق  من  منتخبا 
بعد  يُلعب  الذي  المؤهل  الملحق  بسبب  أيضًا  هو  المقاعد  ونصف 

نهاية التصفيات، إذ من الممكن تأهل 5 منتخبات عن هذه القارة.

قرعة المونديال

وجه رياضي

بالكامل  للتفكيك  قابل  مونديالي  استاد  أول 
في تاريخ املونديال، ما يجعله أيقونة مميزة 
فــــي مــــجــــال تـــطـــويـــر االســــــتــــــادات املـــســـتـــدامـــة 
ــاد بـــاســـتـــخـــدام  ــ ــتـ ــ وتــصــمــيــمــهــا. ُيـــشـــّيـــد االسـ
حــاويــات شحن بــحــري ووحــــدات بــنــاء أخــرى 
قـــابـــلـــة لــلــتــفــكــيــك بـــعـــد إســــــــدال الـــســـتـــار عــلــى 
املــونــديــال. ُيــطــل اســتــاد رأس أبـــو عــبــود على 

ــة تــــــراث املــنــطــقــة.  ــ ــراقـ ــ الـــعـــربـــيـــة األصـــيـــلـــة وعـ
يستوحي هذا االستاد االستثنائي تصميمه 
الفريد مــن تــداخــل الــضــوء والــظــل الـــذي يمّيز 
الــفــنــار الــعــربــي الــتــقــلــيــدي أو الــفــانــوس، كما 
يعكس هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة 
عــلــى أوعــيــة الــطــعــام، واألوانــــــي، وغــيــرهــا من 
العالم  أرجـــاء  فــي  الــتــي وجـــدت  الفنية  القطع 

الغربي  الخليج  بمنطقة  الــســحــاب  نــاطــحــات 
فـــي الــجــهــة املــقــابــلــة مـــن كـــورنـــيـــش الـــدوحـــة. 
وخالل مونديال 2022، سيستضيف االستاد 
سبع مــبــاريــات مــن مرحلة املــجــمــوعــات حتى 
الدور الـ 16. أما استاد لوسيل، أكبر استادات 
ــة قطر  مــونــديــال 2022، فــيــجــســد طــمــوح دولــ
وتــطــلــعــهــا لــتــعــريــف الــعــالــم أجـــمـــع بــالــثــقــافــة 

نــهــوض الحضارة  العربي واإلســالمــي خــالل 
في املنطقة. يقع استاد لوسيل في قلب مدينة 
لوسيل العصرية في قطر، وهي مدينة حديثة 
يجري بناؤها على أحــدث طـــراز، وقــد روعــي 
فـــي تــصــمــيــمــهــا تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــســكــان. 
مباريات،  عشر  لوسيل  اســتــاد  سيستضيف 

منها نهائي املونديال.

البرازيل من إصابة  التعافي في  البرازيلي فيليبي كوتينيو )28 سنة(  الالعب  يواصل 
الغضروف املفصلي الخارجي للركبة اليسرى، التي لحقت به في املباراة األخيرة لفريق 
برشلونة في عام 2020 أمام إيبار. إال أن هذه اإلصابة تعقدت وتبدو العودة إلى املالعب 
خالل املوسم الحالي أصعب مع مرور الوقت. وفي ظل هذا الوضع، كشفت وسائل إعالم 
مختلفة أن مجلس إدارة جوان البورتا ال يجد حال آخر لالعب البرازيلي إال طرحه للبيع 
في سوق االنتقاالت الشتوية املقبل. ولكن اإلدارة تخشى أن يكون املقابل املادي القادم 

من بيع الالعب منخفضًا.

صورة في خبر

كوتينيو يتعافى في البرازيل

Friday 2 April 2021 Friday 2 April 2021
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المتحف اليوناني الروماني
األبواب أوشكت أن ُتفتح

اإلسكندرية ـ محمد كريم

لـــيـــكـــشـــف  األوان  أنــــــــــــه  يــــــــبــــــــدو 
املــتــحــف الــيــونــانــي الـــرومـــانـــي في 
اإلســــكــــنــــدريــــة عــــن جـــمـــيـــع كـــنـــوزه 
أثرية  قطع  بينها  ومــن  للزائرين،  املخبوءة 
مــخــزونــة لـــم تــعــرض مـــن قــبــل لــعــدم وجـــود 
، إضــافــة إلى 

ً
املــســاحــة الكافية زمــنــا طــويــا

إغاق املتحف بالكامل منذ سنة 2005، من 
أجــل ترميمه، ثــم جــاءت ثــورة يناير 2011، 
ــال الــتــرمــيــم واســـتـــمـــر إغـــاق  ــمـ فــتــوقــفــت أعـ
الترميم  أعــمــال  آخـــر.  إشــعــار  املتحف حتى 
املاضي، أوشكت على  العام  بــدأت في  التي 
االنـــتـــهـــاء، وبــلــغــت تــكــلــفــتــهــا أكـــثـــر مـــن 356 
مليون جنيه ممولة من الحكومة املصرية، 
ومن املنتظر أن يعلن عن افتتاح املتحف في 

وقت قريب.
واملتحف اليوناني الروماني في اإلسكندرية 
هــو أكــبــر متحف فــي الــوجــه الــبــحــري وهــو 
ــة  ــيـ ــة اآلثــــــــار اإلســـامـ ــمـ ــائـ ــمـــن قـ مـــســـجـــل ضـ
قرابة  املتحف  822. ويضم  برقم   1983 منذ 
40 ألـــف قــطــعــة أثـــريـــة تــنــتــمــي فـــي األســـاس 
ــانـــي إضــافــة  ــرومـ لــلــعــصــريــن الــيــونــانــي والـ
ــرى كــالــفــرعــونــي  ــ إلـــى بــعــض الــعــصــور األخـ
ــبـــطـــي واإلســــــامــــــي، وجـــمـــيـــعـــهـــا آثــــار  ــقـ والـ
اكــتــشــفــت فـــي مــحــيــط مــديــنــة اإلســكــنــدريــة، 

)Getty( من أشهر مقتنيات المتحف محتويات مقبرتين، األولى من العصر البطلمي والثانية من العصر الروماني

وهذه اآلثــار مخزنة حاليا في ثاثة مواقع 
مختلفة. كان املستشرق اإليطالي جيسيب 
بوتي، قد بدأ في العمل على إنشاء املتحف 
بــأمــر مــن الــخــديــوي عــبــاس حلمي الــثــانــي، 
الــرســمــي األول للمتحف  ثــم كـــان االفــتــتــاح 
سنة 1892، وكان عبارة عن شقة مكونة من 
املقتنيات  العديد من  خمس حجرات تضم 
ــى مـــقـــتـــنـــيـــات بــعــض  ــ املـــكـــتـــشـــفـــة إضــــافــــة إلــ
اإلسكندرية  في  املقيمة  األجنبية  العائات 
ــى مــوقــعــه  ــ آنــــــــذاك. بـــعـــدهـــا نـــقـــل املـــتـــحـــف إلـ
الــحــالــي الــــذي كـــان يــضــم فــي أول األمــــر 11 
قاعة، لكن مع تزايد االكتشافات األثرية بلغ 

عدد قاعاته 33 قاعة.   
ــر مــقــتــنــيــات املـــتـــحـــف مــحــتــويــات  ــهـ مــــن أشـ
ــر الــبــطــلــمــي  ــعـــصـ ــــن الـ مـــقـــبـــرتـــن األولـــــــــى مـ
والــثــانــيــة مــن الــعــصــر الـــرومـــانـــي، حــيــث تم 
ونقلهما  اكتشافهما  مــوقــع  مــن  تفكيكهما 
ــا  ــتـــحـــف. أمــ ــمـ ــلـ ــة لـ ــيـ ــلـ ــبـ ــقـ ــة الـ ــقــ ــديــ إلـــــــى الــــحــ
محتوياتها  أشهر  فمن  القبطية  املجموعة 
أبــو مينا بن  القديس  لــوح رخامي يصور 
ــاعـــدة تــمــثــال رخــامــي  َجــَمــلــن رابـــضـــن، وقـ
عليها كتابة تخلد تطهير ترعة اإلسكندرية 
الــقــديــمــة، وتــمــثــال لــلــراعــي الــصــالــح يــعــود 
ــــادي. كــــمــــا تـــوجـــد  ــ ــيـ ــ ــ ــلــــقــــرن الــــــســــــادس املـ لــ
والتماثيل  الذهبية  الحلي  مــن  مجموعات 
من مختلف العصور، ومقتنيات من معبد 

الــســيــرابــيــوم. إضــافــة إلـــى رأس تــمــثــال من 
الــرخــام لــإســكــنــدر األكــبــر بــارتــفــاع 32 سم 
ــثـــال لــلــمــعــبــود  وآخــــــر مــــن الـــغـــرانـــيـــت، وتـــمـ
حربوقراط، وتمثال لإله سيرابيس معبود 
دولة البطاملة على هيئة ثور أسود، وتمثال 
لــإلــهــة إيـــزيـــس بــمــامــح رومـــانـــيـــة تمسك 

بيدها اليسرى إناًء لحفظ مياه النيل. 
تضمنت أعمال الترميم باملتحف توسعات 
فـــي مــســاحــة املـــبـــنـــى، فــقــد أصـــبـــح طــابــقــن 
بعد أن كان طابقا واحــدا؛ الطابق األرضي 
ــعــــرض، أمـــا  مــنــهــمــا مــخــصــص لـــفـــتـــاريـــن الــ
الـــطـــابـــق الـــثـــانـــي فــهــو مــقــســم إلــــى قــســمــن، 
أولــهــمــا صــالــة عـــرض والــثــانــي عـــبـــارة عن 
للموظفن.  إداريــــة  ومــكــاتــب  ثقافية  مكتبة 
ــتــــظــــر إعــــــــــــادة تـــصـــنـــيـــف اآلثــــــــار  ــنــ ومــــــــن املــ
وعــرضــهــا بطريقة جــديــدة، إضــافــة إلـــى أن 
املتحف بعد تطويره سيكون بمثابة مركز 
علمي وثقافي، فإضافة إلى قاعات العرض 
املــتــحــفــي والــحــديــقــة املــتــحــفــيــة، سيتضمن 
مـــركـــزًا لــحــفــظ اآلثــــــار وتــرمــيــمــهــا، ومـــركـــزًا 
ــزًا لــلــبــحــث العلمي  ــركـ لــبــحــوث الــعــمــلــة، ومـ
ومكتبة  واملــؤتــمــرات  للدراسة  قاعات  يضم 
ــة طــبــاعــة، وقــاعــات وســائــط متعددة  وورشـ
إضافة إلى مدرسة للتربية املتحفية لتنمية 

الوعي األثري لألطفال. 
أما بالنسبة للمعروضات، فسيتم عرضها 

فــي 20 قــاعــة على دفــعــات ومــراحــل إلعطاء 
الفرصة لآلثار املخزنة للعرض لترى النور 

من جديد. 
والقواعد  التاريخي  النسق  وستتم مراعاة 
الــــتــــاريــــخــــيــــة واألثــــــــريــــــــة أثــــــنــــــاء تــصــمــيــم 
ــــد تــــم الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــعــــرض. وقـ ســـيـــنـــاريـــو الــ
شركة متخصصة من أجل تصميم فتارين 
فاترينة عرض   30 بــعــدد  املتحفي  الــعــرض 
عــلــى شــكــلــي H وT. بــعــض تــلــك الــفــتــاريــن 
ــمــــرات وبــعــضــهــا في  ســــوف تـــوضـــع فـــي املــ

داخل القاعات. 
ــه مـــع االفـــتـــتـــاح املـــرتـــقـــب؛ ستتيح  يـــذكـــر أنــ
قـــاعـــات املــتــحــف ألول مــــرة عــنــاصــر أثــريــة 
جديدة، منها تماثيل لإمبراطور الروماني 
اإلمــــــبــــــراطــــــور  ورأس  »دقـــــــلـــــــديـــــــانـــــــوس«، 
ــــوي مـــــن تـــمـــثـــال  ــلـ ــ »هـــــــــادريـــــــــان«، وجـــــــــزء عـ
وأفــروديــت،  أبيس  ورأس عجل  سيرابيس، 
ــال إلـــــــه الـــطـــب  ــ ــثـ ــ ــمـ ــ ــــرمـــــس، وتـ ــهـ ــ ــال لـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ وتـ
أسكليبيوس، ومومياء لتمساح محنط من 
معبد سوبيك، ورأس من الرخام لإسكندر 
ــر، وبــــعــــض الـــفـــاســـفـــة الـــيـــونـــانـــيـــن،  ــ ــبـ ــ األكـ
وأعلنت  ــادرة.  نــ بيزنطية  وقــطــع  وتــوابــيــت 
إدارة املتحف عن استضافة املتحف لتمثال 
ضــخــم إلحـــــدى املـــلـــكـــات الــبــطــلــمــيــات وهــو 
معروض حاليا في املتحف البحري، إضافة 

إلى لوحات موزاييك نادرة.

يضم املتحف قرابة 
40 ألف قطعة أثرية 
تنتمي في األساس 
للعصرين اليوناني 

والروماني إضافة إلى 
بعض العصور األخرى 
كالفرعوني والقبطي 

■ ■ ■
ستتيح قاعات املتحف 
ألول مرة عناصر أثرية 
جديدة، منها تماثيل 
لإلمبراطور الروماني 
»دقلديانوس«، ورأس 
اإلمبراطور »هادريان«

■ ■ ■
سيتم عرض مقتنيات 
املتحف في 20 قاعة 
على دفعات ومراحل 

إلعطاء الفرصة لآلثار 
املخزنة للعرض لترى 

النور من جديد

باختصار

شارفت عمليات ترميم وإعادة ترميم المتحف اليوناني الروماني، في اإلسكندرية، على االنتهاء. سيتضمن المتحف مركزًا لحفظ 
اآلثار وترميمها، ومركزًا لبحوث العملة، ومركزًا للبحث العلمي

هوامش

معن البياري

غــّيــب املــــوت، قــبــل أســبــوعــن، أســتــاذ الــجــمــالــيــات وعلم 
بــكــورونــا،  الحميد، مصابا  عبد  شــاكــر  اإلبــــداع،  نفس 
عــن 69 عــامــا. ُعـــرف نــاقــدا وبــاحــثــا ثقيل الــســويــة في 
التذوق الفني، وأستاذا جامعيا، وعميدا للمعهد العالي 
ــرا لــلــثــقــافــة خــمــســة شــهــور بعْيد  ــ ــ لــلــنــقــد الــفــنــي، ووزي
ــــراد هــنــا، فــي تلويحة التقدير هذه 

ُ
امل ثـــورة يــنــايــر. أمــا 

نادٍر  كتبه،  بواحٍد من  التنويه  فهو  لشخصه وعطائه، 
 .. والضحك  »الفكاهة  بموضوعه،  إحاطته  فــي  عربيا 
يناير/  الكويت،  املعرفة،  عالم  )سلسلة  جــديــدة«  رؤيــة 
كانون الثاني، 2003(. ودافع هذا التنويه أن هذا الكتاب 
إسهام عربي يتم فيه، أول مرة )وأخيرة ربما( اجتماع 
مختلف النظريات واملقاربات واألطروحات والتصّورات 
الفلسفية والسيكولوجية واألدبية والعلمية في موضوع 
الحميد  عبد  يكتب شاكر  وعندما  والفكاهة.  الضحك 
في املقدمة إنه ليس هناك ما هو أصعب من كتابة كتاٍب 
جاّد عن الضحك، فإنه أصاب نجاحا ظاهرا في جهده. 
ر إلى ما قد يكون في مؤلفه هذا من »جفاٍف 

ّ
وإذ يؤش

املواضع  فــي  هــذا  مــن  التخفيف  لــه  أمكن  فإنه  علمي«، 
املباحث  التي بسط فيها شواهد أجنبية وعربية على 
الغزيرة التي انشغل بها الكتاب، وأيضا عندما اختلف 
أو اتفق مع هذا املنظور أو ذاك لهذا الفيلسوف أو ذاك 

الكاتب. ومن بن مآثر ظاهرة في هذا العمل األكاديمي 
أن صاحب »األدب والجنون« ُيخبر قارئه إن هناك أكثر 
وتركز  متداخلة،  وكلها  الضحك،  عن  نظرية  مائة  من 
بها.  تربطه  أو  بالضحك  تربطها  معينة  عــوامــل  على 
لكن هذا القارئ يطوف في الكتاب )516 صفحة( على 
أزيـــد مــن مــائــة نــظــريــة ومــســاهــمــة معرفية فــي مسألة 
أفــاطــون وأرســطــو وبيرغسون  الضحك، مما جــاء به 
وتوماس  وكيركجارد  وفرويد  وشوبنهور  والجاحظ 
هوبز ونيتشه وأبو حيان التوحيدي والعقاد وهربرت 
سبنسر وهــيــغــل وشــلــيــغــل وإمــبــرتــو إيــكــو وبــاخــتــن 
وبــودلــيــر، وعــديــدون آخــــرون، فضا عــن علماء نفس 
وباحثن وأساتذة جامعات درسوا اجتماعيا وميدانيا 
جــوانــب مــتــنــوعــة فــي قــضــايــا الــضــحــك والــفــكــاهــة، في 
اليهود  الغرب والشرق )أحدهم إسرائيلي درس نكات 

في ثاثة كتب(.
وعندما نعرف من الباحث املجّد، رحمه الله، أن التراكم 
د 

ّ
ول والتصورات  والنظريات  الدراسات  تلك  في  الوفير 

الربع  فــي  ظهر  الـــذي   )Gelotology( الــضــحــك«  »عــلــم 
العشرين، فإن واحَدنا سيسأل عن  القرن  األخير من 
اإلســهــام الــنــظــري واملــعــرفــي واملــيــدانــي فــي األكاديميا 
ــذا الــعــلــم، املــتــصــل بــمــعــارف إنــســانــيــة  الــعــربــيــة فـــي هــ
واجتماعية، وأيضا بالفلسفة والسيكولوجيا ونظريات 
كبار.  وعلماء  ومفكرين  فاسفة  وبمساهمات  األدب، 

وأظنه مهما تشديد شاكر عبد الحميد على أن تتكاتف 
جــهــود كــتــاب وبــاحــثــن ونــقــاد ومــفــكــريــن عـــرب »لكي 
ة التجاهل، 

ّ
نحمي هذا العلم من أن يقع في براثن مشق

أو فــي قبضة عــاصــفــة اإلهـــمـــال«. ودافــعــه إلـــى هـــذا أن 
»الفكاهة مطلوبة من أجل صحتنا النفسية والجسدية، 
مناسبا  دام  ما  أيضا،  مطلوب  والضحك  القومية.  بل 
ــا والئـــقـــا وإبـــداعـــيـــا«. وقـــد يــبــدو تــرفــا  ــيـ بــا وراقـ

ّ
ومــهــذ

ذهنيا، أو تزّيدا في غير موضعه، استدعاء هذه الدعوة 
مــن أكــاديــمــي عــربــي )دّرس فــي جــامــعــات فــي مصر 
والبحرين وُعمان واإلمارات(، من زمنها قبل 18 عاما، 
إلى حيث جبال اليأس واإلحباط والكآبة تزداد ارتفاعا 
في لحظة الخراب العربية الراهنة، غير أن تبّصرا أكثر 

تحديقا في املشهد العربي هذا سيسوق، على األرجح، 
إلى وجوب ما قال به شاكر عبد الحميد.

نقرأ في الكتاب أن »الهزل غذاٌء ودواء« على ما يقول 
تــاريــخــا طويا  للفكاهة  وأن  الــتــوحــيــدي.  أبـــو حــيــان 
الــثــقــافــة اإلنــســانــيــة، ولــهــا وظــائــفــهــا االجتماعية  فــي 
وبالضحك  أيــضــا(.  )والــعــدوانــيــة  الــعــديــدة،  والنفسية 
وبــهــا يــســتــطــيــع اإلنـــســـان أن يــحــيــا بــشــكــٍل أفــضــل، 
ــا أنــه   حـــديـــثـــة. أمــ

ٌ
ــا تـــوضـــح دراســـــــاٌت عــلــمــيــة عــلــى مـ

ينشط الجهاز املناعي ويقلل من احتماالت اإلصابة 
القلبية، فذلكم )وغــيــره( مما هو عضوي،  بــاألزمــات 
فيما أدوار الضحك ووظائفه تتجاوز هذا، في املجتمع، 
وفي الصلة بالسلطة، وبالخصوم، واملباحث في هذا 
ا قال إن اإلنسان ابتكر 

ّ
غزيرة. ولعل نيتشه أصاب مل

. وأصاب الجاحظ 
ً
الضحك ألنه أكثر الكائنات تعاسة

ملا رأى أن فيه تطيب النفوس. وهو )الضحك( مراتب 
والِعرقية  والجنسية  )الدفاعية  الفكاهة  كما  وأنـــواع، 
و..(، كــمــا الــحــمــاقــة واملــفــارقــة والــكــومــيــديــا والــظــرف 
وغير  والتورية  والسخرية  والنكتة  والتهكم  والدعابة 
ذلك من أنواع وأجناس ومفاهيم، اختصت بكل منها 
الحميد،  .. جــال عليها شاكر عبد  وفــيــرة  مــقــاربــاٌت 
وأضاف، وعقب، وأفاد في كتاب أنيق، جاد، احتجت 
ــاه، ملا   مــا أن أصابتني غــالــة األســـى إيـ

ً
قــراءتــه ثانية

صادفت نبأ وفاة كاتبه بالفيروس التاجي.

في علم الضحك

وأخيرًا

تراكم في الدراسات 
والنظريات ولّد »علم الضحك« 
الذي ظهر في الربع األخير من 

القرن العشرين
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