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االتفاق النووي 

النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين أبرز شخصيات التيار المتطرف في الحزب  )إرين سكوت/فرانس برس(

أظـــهـــرت نــتــائــج نــشــرتــهــا مــجــلــة »ذي النــســيــت« 
عليها خبراء مستقلون،  أمــس، وصــادق  الطبية، 
اتهمت  الـــذي  الــروســي،  »سبوتنيك-في«  لــقــاح  أن 
فعال  بشأنه،  الشفافية  تعتمد  لــم  بأنها  روســيــا 
املــائــة ضــد كـــوفـــيـــد-19. وقــال  فــي  بنسبة 91,6 
ــان جــونــز  ــ ــ اخـــتـــصـــاصـــيـــان بـــريـــطـــانـــيـــان هـــمـــا إي
وبولي روي إن »تطوير لقاح سبوتنيك-في واجه 
لكن  الشفافية.  وغياب  سرعته  بسبب  انتقادات 
النتائج الواردة واضحة وتمت برهنة املبدأ العلمي 
لقاحًا  أن  يعني  »هــذا  أضــافــا:  يقوم عليه«.  الــذي 
إضافيًا يمكن أن ينضم اآلن الى املعركة لخفض 

رئيسة  دافعت  جهتها،  من  كوفيد-19«.  انتشار 
املفوضية األوروبــيــة أورســـوال فــون ديــراليــن عن 
انتقادات  واجــهــت  الــتــي  األوروبــيــة  التطعيم  خطة 
كــبــيــرة بــســبــب الــتــأخــيــر، وانــتــقــدت بــشــكــل غير 
التي جرت حملتها  اململكة املتحدة  مباشر خطة 
على نحو أســرع. وقالت في مقابلة مع صحيفة 
التطعيم  الدول  الفرنسية: »بدأت بعض  »لوموند« 
لــجــأوا  أوروبــــا بقليل، هـــذا صــحــيــح. لكنهم  قــبــل 
إلى تدابير طارئة لترخيص طرحها في غضون 
والــدول  املفوضية  اتفقت  أربــع وعشرين ســاعــة. 
األعضاء على عدم التنازل عن متطلبات السالمة 

اللقاح«. أضافت  والفعالية املتعلقة باملوافقة على 
أن »أوروبا بدأت في وقت الحق، لكنه كان القرار 
بعدما  بريطانيا،  فــي  القلق  ويستمر  الــصــائــب«. 
أعــلــن مــســؤولــون بــريــطــانــّيــون فــي قــطــاع الصحة 
فــي ثماني  فون فــحــوصــات كــورونــا 

ّ
ــهــم سيكث

ّ
أن

مناطق بعد اكتشاف نحو عشر إصابات بنسخة 
كورونا املتحّورة الجنوب إفريقية خالل األسبوع 
املــاضــي. ومـــع تــجــاوز عـــدد اإلصـــابـــات بــكــورونــا 
شــفــي  ــة،  ــ ــابـ ــ إصـ  104,027,353 الـــعـــالـــم  حـــــول 
نحو  تــوفــي  وقــت  فــي   ،75,867,034 نحو  منهم 
2,250,188 بحسب موقع »وورلد ميترز«، ثّمة ما 

يدعو إلى التفاؤل مع إعطاء أكثر من 100 مليون 
وكالة  بحسب  العالم،  حــول  اللقاحات  من  جرعة 
»فرانس برس«. إلى ذلك، شّددت منظمة »هيومن 
ــم جــمــاعــات  ــرورة دعــ ــ ــــش« عــلــى ضــ ــتـــس ووتــ رايـ
األوســع  التوزيع  أجــل ضمان  الدولية من  اإلغــاثــة 
أنحاء  كل  في  للقاحات كورونا  إنصافًا  واألكثر 
سورية، بما في ذلك املناطق الخارجة عن سيطرة 
املنظمة  لــدى  الــســوريــة  الباحثة  وقــالــت  الحكومة. 
أبدًا  الكّيالي: »الحكومة السورية لم تخجل  سارة 

من حجب الرعاية الصحية كسالح حرب«.
)فرانس برس، رويترز(
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سورية: من يعرقل التحركات 
التركية لتأمين »أم 4«؟

23
سياسة

الجزائر... البوليس 
السياسي والتضليل

أمين العاصي

 عـــّدة الــخــطــوات التركية 
ُ

تــواجــه عــراقــيــل
الــهــادفــة إلــى تــأمــن الــطــريــق الــدولــي »أم 
4«، الـــذي يــربــط بــن الــســاحــل الــســوري، 
من  ويعبر  ومدينة حلب،  الــبــاد،  غربي 
محافظة إدلــب، شمالي ســوريــة. وبــرزت 
العقبات بعد لجوء الجيش التركي إلى 
تركيب كاميرات مراقبة على هذا الطريق، 
ــام حــركــة  ــ تــمــهــيــدًا كــمــا يـــبـــدو لــفــتــحــه أمـ
»العربي  املرور. وأكدت مصادر محلية لـ
مـــجـــهـــولـــن  مـــســـلـــحـــن  أن  الــــــجــــــديــــــد«، 
أمس  مــن  أول  مساء  بقذيفة،  استهدفوا 
السلطان  »فرقة  لـ عسكريًا  مقّرًا  اإلثنن، 
»الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي  مـــــــــراد«، الـــتـــابـــعـــة لــــ
ــوات املــعــارضــة الــســوريــة(،  الـــســـوري« )قــ
ــتـــوامـــة فـــي ريــــف حلب  يــقــع فـــي بـــلـــدة الـ
الغربي، على بعد مئات األمتار من نقطة 
مراقبة تركية. وكان جنديان تركيان قد 
صيبا األحد املاضي، في نقطة حراسة 

ُ
أ

على طريق »أم 4« في ريف إدلب الغربي، 
ــــداف الـــنـــقـــطـــة مـــــن قــبــل  ــهـ ــ ــتـ ــ نـــتـــيـــجـــة اسـ
مجهولن كانوا يستقلون دّراجة نارية. 
وأكدت املصادر أن الجيش التركي شرع 
منذ أيام في تركيب كاميرات مراقبة على 
الكاميرات  أن  إلى  الطريق، مشيرة  طول 
الــحــراســة في  مــن نقاط  وضعت بالقرب 
الشغور  وجــســر  أريــحــا  مدينتي  محيط 
الــجــوز، موضحة  وأورم  الكفير  وبلدتي 
أن نــحــو ثــاثــة كــيــلــومــتــرات تــفــصــل بن 
 كـــامـــيـــرتـــن. وكـــــان الــجــيــش الــتــركــي 

ّ
كــــل

قــد نــشــر فــي بــدايــة الــعــام الــحــالــي نقاط 
حـــراســـة إســمــنــتــيــة عــلــى طــــول الــطــريــق، 
أن  ُيعتقد  التي  التفجيرات  لحمايته من 
مجموعات متطرفة تعارض التفاهمات 
ــة فـــي شـــمـــال غــربــي  ــيـ الــتــركــيــة - الـــروسـ

سورية تقف وراءها.
وحــــــول ذلــــــك، أشــــــار الــعــقــيــد مــصــطــفــى 
املعارضة  فصائل  في  القيادي  البكور، 
السورية في الشمال الغربي من سورية، 
ــة عــن  ــ ــيـ ــ إلــــــى »وجـــــــــود قــــــوى غـــيـــر راضـ
االتــفــاق الــروســي الــتــركــي، وعـــن وجــود 
األتــراك في الشمال السوري«. وأضاف، 
»من  أن  الجديد«،  »العربي  لـ في حديث 
هذه القوى نظام بشار األسد، لذلك فمن 
عــدم  عــن  بالتعبير  تــقــوم  أن  الــطــبــيــعــي 
والدوريات  النقاط  باستهداف  رضاها 

الــتــركــيــة«. وأعــــرب الــبــكــور عــن اعــتــقــاده 
ــأن عـــمـــلـــيـــات االســــتــــهــــداف يـــمـــكـــن أن  ــ بــ
 شعور الناس بالنقمة 

ّ
تستمر »في ظل

واإلحـــــبـــــاط بــســبــب اســــتــــمــــرار الـــنـــزوح 
والتهجير واملــأســاة، وعــدم وجــود أفق 

 في سورية«.
ّ

حقيقي للحل
وكانت قوات النظام، وتحت غطاء جوي 
روســي، قد عمدت إلــى تهجير أكثر من 
مــلــيــون مــدنــي مــن أريــــاف إدلـــب وحــلــب، 
وذلـــك فــي أواخـــر الــعــام 2019، وبــدايــات 
إثر سيطرتها على مدن  املاضي،  العام 
وبــــلــــدات كـــبـــرى فـــي الـــشـــمـــال الـــســـوري، 
النعمان  أبــرزهــا خــان شيخون ومــعــرة 
وســــــراقــــــب، وغــــيــــرهــــا. وتـــــــــوزع هـــــؤالء 
املــدنــيــون فــي مــخــيــمــات فــي ريـــف إدلــب 
الواقعة  عفرين  منطقة  وفــي  الشمالي، 
الــغــربــي، وفي  الشمالي  ريــف حلب  فــي 
ــفــــرات« فـــي ريــــف حلب  الــ مــنــطــقــة »درع 
الـــشـــمـــالـــي، وهــــم يــعــيــشــون فـــي ظـــروف 
معيشية تكاد تصل إلى حدود الكارثة 
ــل بــعــودة قــريــبــة لهم  وســـط انــعــدام األمـ
إلى ديارهم. كما أن التفاهمات الروسية 
- التركية لم تبد أّي اهتمام بمأساتهم. 

املتخصص  الباحث  رأى  السياق،  وفــي 
فــي الــجــمــاعــات اإلســامــيــة عــرابــي عبد 
»الـــعـــربـــي  ــي، فــــي حـــديـــث لــــ ــرابــ الـــحـــي عــ
ــعــرف حتى اللحظة 

ُ
الــجــديــد«، أنــه »لــم ت

اســـتـــهـــداف  تـــقـــف وراء  الـــتـــي  ــهـــات  الـــجـ
األتراك في الشمال الغربي من سورية«. 
ولفت عرابي إلى »وجود خايا متطرفة 
تعلن أحيانًا عن مسؤوليتها، مثل خلية 
ــو بــكــر الـــصـــديـــق، أو كــتــائــب خــطــاب  أبــ
أعــلــنــت مسؤوليتها  الــتــي  الــشــيــشــانــي، 
عن عمليتن سابقًا ثم اختفت«. وأعرب 
الــبــاحــث عــن اعــتــقــاده بــأنــه »مـــن املمكن 
أن يــكــون الــنــظــام هــو الــــذي يــقــف خلف 
هذه العمليات، لخلط األوراق والضغط 
على الجانب التركي للتنازل في ملفات 
أخــرى«. وأشــار إلى أن »جهات متطرفة 
ربــمــا تــهــدف إلــى بعث رســائــل للجانب 
الـــتـــركـــي، لــتــخــفــيــف الــضــغــط عــنــهــا في 

الشمال الغربي من سورية«. 
ويحكم اتفاق موسكو املبرم بن الروس 
واألتراك، الوضع في الشمال الغربي من 
سورية، وذلك منذ مارس/ آذار املاضي. 
وأرسى هذا االتفاق دعائم وقف إلطاق 
ــد تـــعـــرض مـــــّرات عــــدة لــخــرق  الـــنـــار، وقــ
مــــن قـــبـــل الـــنـــظـــام والـــجـــانـــب الــــروســــي، 
االتــــفــــاق،  ورســـــــم  يـــنـــهـــار.  أن  دون  مــــن 
الــذي كــان الطرفان قــد توصا إليه إثر 
معارك طاحنة شهدها الشمال الغربي 
ــل عـــام 2020، خــطــوط  ــ مـــن ســـوريـــة أوائـ
الــســيــطــرة بـــن قــــوات الــنــظــام وفــصــائــل 
املعارضة التي ال تزال تحتفظ بمناطق 

عدة في جنوب الطريق الدولي »أم 4«.
وكان الجيش التركي قد استكمل، أواخر 
الــشــهــر املــــاضــــي، إنـــشـــاء نـــقـــاط تــمــركــز 
النظام  قــوات  مــع  التماس  على خطوط 
ــــب، حــيــث نــشــر نقاطًا  فـــي مــحــافــظــة إدلـ
فــي منطقة قــســطــون، فــي ســهــل الــغــاب، 
الــغــربــي، وفي  فــي ريــف حماة الشمالي 
مــن مدينة  القريبتن  كـــدورة ورويــحــة، 
معرة النعمان، ودير سمبل، وفي قرية 
البارة القريبة من بلدة كفرنبل، إضافة 
إلى نقاط بيلون وتل بدران وكنصفرة، 

التي تكشف جزءًا من سهل الغاب.

أعلنت طهران تركيب 
أجهزة طرد مركزي 

جديدة في نطنز وفوردو

يجتمع الكابينت 
اإلسرائيلي األحد لبحث 

خيار عسكري ضد إيران

للحديث تتمة...

شبهات انتقام سياسي وراء فسـخ عقود زراعية لنازحين عراقيين

طهران ـ صابر غل عنبري
القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن تــحــذيــر 
أنتوني  األميركي  الخارجية  وزيــر 
تــكــون  ربــمــا  ــران  ــ إيـ أن  مـــن  بلينكن 
على ُبعد أسابيع مــن امــتــاك مــواد لساح 
نـــووي إذا واصــلــت خـــرق االتــفــاق الــنــووي، 
وإعانه استعداد باده للعودة إلى االمتثال 
إذا فعلت طهران  عــام 2015  ع 

ّ
املوق لاتفاق 

ــرد اإليـــرانـــي بــتــأكــيــد إمــكــانــيــة  ــك، جـــاء الــ ذلــ
الــــعــــودة املـــتـــزامـــنـــة لــلــبــلــديــن إلــــى االتـــفـــاق، 
بــمــا يمهد الــطــريــق لــحــل قــد يــكــون ُمرضيًا 
املستجدات، كثفت  للطرفن. وفــي ظل هــذه 
إســرائــيــل حــراكــهــا مــوّجــهــة رســائــل حربية 
باتجاه طهران، وأخرى تحذيرية لواشنطن 
ــرار إيــــــــران بــبــرنــامــجــهــا  ــمــ ــتــ مــــن مـــغـــبـــة اســ
ــر الــخــارجــيــة اإليــرانــي  الـــنـــووي. وأعــلــن وزيـ
محمد جواد ظريف، في حديث لشبكة »سي 
أنه »يمكن  اإلثنن،  األميركية مساء  أن«  أن 
إما لعودة »متزامنة«  آلية«  أن تكون هناك 
النووي من طهران وواشنطن،  إلى االتفاق 
وإما »تنسيق ما يمكن القيام به«. واقترح 
ظــريــف أن يـــحـــّدد وزيــــر خــارجــيــة االتــحــاد 
ــي جــوزيــب بــوريــل »الــتــدابــيــر التي  ــ األوروبـ
وتلك  املــتــحــدة  الــواليــات  تتخذها  أن  يجب 
الــتــي يجب أن تتخذها إيــــران«، فــي مــا بدا 

دعوة لاتحاد للتوسط بن البلدين.
ــران إلــى  ــ  عــــودة إيـ

ّ
وبــعــد إعــــان بــلــيــنــكــن أن

»بعض  ب 
ّ
تتطل االتــفــاق  بتعهدات  االلــتــزام 

ــــت« لــكــي  ــوقـ ــ الـــــوقـــــت«، ومـــــن ثــــم »بــــعــــض الـ
تجري الواليات املتحدة »تقييمًا ملدى وفاء 
اإليرانين بتعّهداتهم«، رّد نظيره اإليراني 

بالقول »ليست املشكلة بالتوقيت«. 
ــــه يــمــكــن إعـــــادة االلـــتـــزام 

ّ
واعــتــبــر ظــريــف أن

 االلتزام 
ّ
بقيود معّينة »في أقل من يوم«، وأن

ب أيامًا أو أسابيع، 
ّ
»بقيود أخرى قد يتطل

ب وقــتــًا أطـــول مما 
ّ
لكن هــذا األمـــر لــن يتطل

املراسيم  لتنفيذ  املتحدة  الــواليــات  ب 
ّ
يتطل

وقبيل  العقوبات.  لرفع  الــازمــة«  الرئاسية 
إدالء ظريف بتصريحه، قال متحّدث باسم 
 »االتحاد األوروبي 

ّ
إن املفّوضية األوروبية 

ــعـــودة  ــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـ ــبـ ــــاد الـــسـ ــــجـ ــــاول إيـ ــــحـ يـ
الواليات املتحدة إلى االتفاق وبعودة إيران 

إلى احترام التزاماتها بالكامل«. 
كما أعلن املتحدث باسم االتحاد األوروبي 
بــيــتــر ســـتـــانـــو، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، أن 
األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــع  ــ مـ يـــبـــحـــث  االتـــــحـــــاد 
الـــجـــديـــدة رفــــع الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ــاف أنــهــم على  ــ واشــنــطــن عــلــى إيـــــران. وأضـ
ــــراف املــشــاركــة فــي االتــفــاق  اتــصــال مــع األطـ
إعادة  أجل  املتحدة، من  والواليات  النووي 
ــاق إلــــى مـــســـاره الــصــحــيــح، وضــمــان  ــفــ االتــ

عودة الواليات املتحدة إليه.
ــتـــحـــدث بــاســم  فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، جـــــدد املـ
ــلـــي ربــــيــــعــــي، أمـــس  ــكـــومـــة اإليــــرانــــيــــة عـ الـــحـ
الـــثـــاثـــاء، الــتــأكــيــد أن طـــهـــران ســتــعــود إلــى 
تنفيذ تعهداتها النووية فور عودة واشنطن 
إلى التزاماتها. وأضاف ربيعي في مؤتمره 
املتحدة  الــواليــات  أن  األسبوعي،  الصحافي 
»هي الجهة الوحيدة التي أنهت عضويتها 
اتــهــا  فــي االتــفــاق الــنــووي ومـــن خـــال إجــراء
املتعددة، منها وضع عقوبات أحادية«. وقال 
إن بـــاده »لــم تنسحب مــن االتــفــاق الــنــووي 
إلــــى أن خــطــواتــهــا لتقليص  أبــــــدًا«، مــشــيــرًا 
األخيرين  العامن  خــال  النووية  تعهداتها 
تــــداعــــيــــات  عــــلــــى  ردًا  »اضــــــــطــــــــرارًا«  جــــــــاءت 
االنـــســـحـــاب األمـــيـــركـــي و»مـــمـــاطـــات« بقية 

األطراف في تنفيذ االلتزامات.
وعن دعــوات اإلدارة األميركية الجديدة إلى 

عــودة  قبل  تعهداتها  لتنفيذ  طــهــران  عـــودة 
واشــنــطــن إلـــى االتـــفـــاق، قـــال إن هـــذه اإلدارة 
»ال يمكنها أن تقرأ التاريخ بشكل مقلوب«، 
أن  الوحيد هو  املنطقي  »السبيل  أن  معتبرًا 
تعود أميركا إلى تنفيذ كامل اللتزاماتها«، 
ــران،  ــ فـــي إشـــــارة إلــــى رفــــع الــعــقــوبــات عـــن إيـ
»ال  األمـــيـــركـــيـــة  اإلدارة  ــودة  ــ ــ عـ أن  مــضــيــفــًا 
تستدعي وصفة معقدة بل تحتاج إلى إرادة 
سياسية«. وعن تعين روبرت مالي معبوثًا 

بغداد ـ زيد سالم

ــــون ونــــــــــواب فــي  ــيـ ــ ــراقـ ــ ــــون عـ ــــؤولـ ــــسـ كــــشــــف مـ
ــداد فسخت  ــغـ ــي بـ ــان، أن الــســلــطــات فـ ــرملـ ــبـ الـ
عشرات العقود الزراعية في عدد من مناطق 
جــنــوبــي بـــغـــداد وشــمــالــي بــابــل ضــمــن بــلــدة 
جرف الصخر، وضواحي اإلسكندرية، تعود 
لفاحن ومزارعن نازحن منذ سنوات. في 
العقود  من  الكثير  السلطات  منحت  املقابل، 
تعّمق  في خطوة جديدة  آخرين،  ألشخاص 
مــعــانــاة الـــنـــازحـــن وتــثــيــر مـــخـــاوف جــديــدة 
بــــشــــأن دوافـــــعـــــهـــــا، خــــصــــوصــــًا أن فـــصـــائـــل 
املــائــة من  مسلحة تسيطر على نحو 80 فــي 
تلك املناطق وتمنع سكانها من العودة إليها 

منذ نهاية أكتوبر/تشرين األول 2014.
ويــعــتــمــد الــــعــــراق مـــنـــذ خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن 
املاضي نظام التأميم للقطاع الزراعي أسوة 
بالقطاع النفطي، فكل األراضي الزراعية ملك 
ــام لــلــدولــة تــمــنــح اســتــصــاحــهــا للفاحن  عـ
ضــمــن مــا يــعــرف بــاســم »الــطــابــو الـــزراعـــي«. 

ق 
ّ
قــال ربيعي »ال نعل إيـــران،  لــشــأن  أميركيًا 

على تعين األفراد في اإلدارة األميركية، لكن 
هــنــاك قــاعــدة عــامــة تــقــول إن الــدبــلــومــاســيــة 
البناءة ال تثمر إال من خال املؤمنن بها«. 
كما رفض دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون لضم السعودية إلى االتفاق النووي، 
مــعــتــبــرًا أن تــصــريــحــاتــه »غـــيـــر مـــســـؤولـــة«، 
ومـــؤكـــدًا »لــــن نــجــري أي مـــفـــاوضـــات أخـــرى 
حول االتفاق النووي وضم أعضاء جدد إليه 

مرفوض بالكامل«.
ــا التـــــفـــــاق مــع  ــ ــــدهـ ومــــقــــابــــل مـــــد طـــــهـــــران يـ
أجهزة  تركيب  عن  تكشف  كانت  واشنطن، 
طرد حديثة لتخصيب اليورانيوم. وكشف 
ــران الـــدائـــم لـــدى الــوكــالــة الــدولــيــة  ــ مــمــثــل إيـ
للطاقة الــذريــة، كــاظــم غــريــب أبــــادي، أمــس، 
أجهزة طرد  بتركيب  أخيرًا  بــاده  قيام  عن 
مـــركـــزي مـــن الــجــيــل الـــجـــديـــد فـــي مــنــشــأتــي 
»نطنز« و»فــــوردو«. وقــال في تغريدة على 
اإليرانية  الــذريــة  الطاقة  هيئة  إن  »تويتر«، 
»قــــامــــت بـــنـــجـــاح بـــتـــركـــيـــب ســلــســلــتــن مــن 
 ،IR2m ــركـــزي مـــن الــجــيــل أجـــهـــزة الـــطـــرد املـ
يــتــكــون كــل واحـــد منهما مــن 358 جــهــازًا«، 
لهذه  االستيعابية  »الــطــاقــة  أن  إلــى  مشيرًا 

رمزية  رسومًا  واملــزارعــون  الفاحون  ويدفع 
عن العقود التي تجدد تلقائيًا من قبل الدولة، 
وال تتضمن عقود التجديد أي شــروط، غير 
إلزام الفاح بزراعة األراضي واإلنتاج منها. 
الزراعة  لــوزارة  العقود  وأتاحت طبيعة هذه 
أخــيــرًا فسخ الــعــشــرات مــن العقود الــزراعــيــة، 
ـــوا بــالــشــروط، رغــم 

ّ
بــحــجــة أن الــفــاحــن أخـــل

أنــهــم نـــازحـــون وتــمــنــع الــجــمــاعــات املسلحة 
عودتهم ألراضيهم منذ عام 2014.

ــــرف الـــصـــخـــر نـــحـــو 180 ألـــف  ويـــقـــيـــم فــــي جـ
مـــواطـــن مــقــابــل نــحــو 200 ألــــف فـــي جــنــوب 
بغداد، التي تفصل بن العاصمة ومحافظة 
بـــابـــل جـــنـــوبـــًا، ونـــــزح كــثــيــر بــفــعــل عــمــلــيــات 
ــا أعــقــبــهــا مـــن مــعــارك  تــنــظــيــم »داعـــــــش«، ومــ
املسلحة  الفصائل  وسيطرة  بــطــرده  انتهت 
على تلك املناطق، وتهجير سكانها. وفرضت 
وزارة الــزراعــة أيــضــًا شــروطــا أخـــرى إلعــادة 
ملناطق  بالنسبة  الــزراعــيــة  الــعــقــود  تــجــديــد 
جنوبي بغداد، وهي »الورقة األمنية«، التي 
هذه  وتثبت  الوطني.  األمــن  جهاز  يمنحها 
الـــورقـــة أن الـــفـــاح أو املــــــزارع غــيــر مــطــلــوب 
قسمًا  لكن  عليه شبهات،  أو  أمنية  بقضايا 
كــبــيــرًا مــنــهــم لـــم يــحــصــل عــلــى هـــذه الـــورقـــة، 
بدعوى وجــود شبهات أمنية أو تــورط أحد 
أفــراد أسرته مع تنظيم »داعـــش«، ما يؤدي 

إلى فسخ عقودهم.
وكشفت مــصــادر مــن وزارة الــزراعــة، ونــائــٍب 
»العربي الجديد« أنه تم فسخ عقود  عراقي لـ
270 فاحًا ومزارعًا في مناطق جنوب بغداد، 
تحديدًا في اللطيفية واملحمودية واليوسفية 
 عن 

ً
وصـــدر الــيــوســفــيــة والــرضــوانــيــة، فــضــا

ــلـــدة جــــرف الــصــخــر وجـــنـــوبـــي غــــرب بــلــدة  بـ
اإلسكندرية، في األشهر العشرة املاضية. ثم 
بحجة  أخــرى  لجهات  العقود  بعض  ُمنحت 
السكان ألرضهم، رغــم كونهم  عــدم استغال 
نـــازحـــن. كــمــا أنـــه فــي حـــال وجـــود مــؤشــرات 

السابقة«.  األجهزة  أربعة أضعاف  األجهزة 
وأضاف أن »تركيب العدد األكبر من أجهزة 

الطرد املركزي الجديدة في الطريق«.
ــّعــــدت إســــرائــــيــــل حــراكــهــا  مـــقـــابـــل ذلــــــك، صــ
ملــواجــهــة املــلــف الـــنـــووي اإليــــرانــــي. وذكـــرت 
وســائــل إعــــام إســرائــيــلــيــة أمـــس أن رئيس 
»املــــوســــاد« يـــوســـي كـــوهـــن ســيــتــوجــه إلــى 
معلومات  لتقديم  أسابيع  خــال  واشنطن 
إلدارة جــو بــايــدن بــشــأن الــنــووي اإليــرانــي، 
استخبارية  مــعــلــومــات  عليها  وســيــعــرض 
ــــووي.  ــنـ ــ ــاق الـ ــفــ ــن الـــــعـــــودة لــــاتــ ــ لــثــنــيــهــا عـ
فــــي الــــســــيــــاق، يــجــتــمــع الـــكـــابـــيـــنـــت األمـــنـــي 
والــســيــاســي للحكومة اإلســرائــيــلــيــة، األحــد 
املقبل، للبحث في خطط إعداد خيار عسكري 
ضد إيران لوقف برنامجها النووي. وذكرت 
القناة اإلسرائيلية العامة، أن هذا االجتماع 
سيكون األول من نوعه منذ تنصيب بايدن. 
الحكومة بنيامن  رئــيــس  أن  إلــى  وأشـــارت 
ــقـــد مــــســــاء اإلثــــنــــن اجــتــمــاعــًا  نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ
خاصًا بمشاركة وزير األمن ورئيس أركان 
الــجــيــش ومــوظــفــي وزارتـــــي األمــــن واملــالــيــة 
لــــوزارة األمــن  للبحث فــي مطالب املــيــزانــيــة 
اإلسرائيلية على خلفية تصريحات رئيس 

أمـــنـــيـــة ضــــد الـــســـكـــان األصـــلـــيـــن لــــن ُيــســمــح 
لــهــم فــي تــوكــيــل مــحــام، وهـــو مــا يعني أنهم 
في  ملنازلهم  العودة  باستطاعتهم  يكون  لن 
األراضي الزراعية، حتى لو وافقت الجماعات 

املسلحة على االنسحاب منها.
»الــعــربــي  ــد الــــنــــواب لـــ ــال أحــ فـــي الـــســـيـــاق، قــ
تعتبر  الـــجـــديـــدة  »الـــخـــطـــوة  إن  الـــجـــديـــد«، 
ــلـــى إصــــــــرار الــــقــــوى الــســيــاســيــة  مــــؤشــــرًا عـ
ــران، عــلــى إحـــداث  ــ واملــلــيــشــيــات املــوالــيــة إليــ
الــتــغــيــيــر الــديــمــغــرافــي الــطــائــفــي فـــي جــرف 
الــصــخــر ومــنــاطــق أخــــرى جــنــوبــي بـــغـــداد«. 
ــار إلــى أنــه تــم سحب أراٍض كثيرة من  وأشـ
أهــلــهــا مــنــذ مــا قــبــل نــشــوء الــدولــة العراقية 
مــطــلــع الـــقـــرن املـــاضـــي، فـــي شـــرق اللطيفية 
ــنـــشـــآت الــقــديــمــة فـــي حــطــن والــقــعــقــاع  واملـ
وفــحــيــل وأم الــجــيــر، وكــيــلــو 12 وكــيــلــو 14، 
املقابلة  والقراغول  والخضر،  وأبــو شمسي 
وكذلك  الشرقية  الجهة  مــن  الصخر  لــجــرف 
خــلــف محطة غـــاز املــحــمــوديــة. وأضــــاف أنــه 
تّم منح أراٍض كثيرة بعد سحبها من أهلها 
آلخرين. ولفت إلى أن هناك قياديًا بمنظمة 
ــدر«، يــدعــى حسن الــجــبــيــراوي، املــعــروف  »بــ
»أبــو علي الــجــبــيــراوي«، مــســؤول عــن هذا  بـــ

امللف في تلك املناطق.
ــة  ــيـ ــزراعـ ــقـــود الـ ــعـ ــائـــب إلـــــى أن الـ ــنـ وأشـــــــار الـ
ــســخــت أيـــضـــًا، فـــي بيت 

ُ
فـــي جـــرف الــصــخــر ف

ــيــــت جـــاســـم  ــنــــديــــل وأراضــــــــــــي بــ كــــصــــب الــــجــ
وأراضـــي  الــفــرحــان،  وأراضــــي علي  الجنابي 
إلى  إضافة  وغيرها،  واملصب  الباشا،  بنات 
األراضي املميزة الواقعة على ضفتي الفرات. 
ــــرق صــيــانــة كــهــربــاء  ــــول »فـ وتـــحـــدث عـــن دخـ
ــــراج الــطــاقــة بمنطقة جــرف  ــد أبـ إلصــــاح أحـ
الــصــخــر منتصف الــشــهــر املـــاضـــي. وأكــــد أن 
مستثمرة  الشاسعة،  الزراعية  األراضــي  تلك 
حاليًا بشكل فعلي. واألغرب أن وزارة الزراعة 
ــن بـــســـاتـــن هـــذه  ــمـــور مــ ــتـ ــتــــرت مـــوســـم الـ اشــ

ــان الــجــنــرال أفيف كــوخــافــي، األسبوع  األركـ
املاضي بشأن إيعازه للجيش إلعداد خطط 
الجيش  ويــطــالــب  إيــــران.  لــضــرب  عملياتية 
بزيادة مالية قدرها 3 مليارات شيقل )نحو 
910 ماين دوالر( لهذا الغرض. في موازاة 
ذلك، ذكرت وسائل إعام إسرائيلية، مساء 
اإلثـــنـــن، أنـــه تــم إحــبــاط مـــحـــاوالت إيــرانــيــة 
ــل مــن  ــ ــــد ســـــفـــــارات كـ لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات ضـ
الــواليــات املتحدة وإسرائيل واإلمـــارات في 
إحدى دول شرق أفريقيا. وأضافت أنه تبّن 
بعد التفجير قرب السفارة اإلسرائيلية في 
أن منفذي  املــاضــي،  الجمعة  يــوم  نيودلهي 
أن  الرغم من  العملية يتبعون إليــران، على 
. من جهته، قال وزير 

ٍّ
مستوى العملية متدن

الطاقة اإلسرائيلي يوفال شطاينتس أمس 
إن أمـــام إيــــران نــحــو ســتــة أشــهــر إلنــتــاج ما 
يكفي من املــواد االنشطارية الازمة لصنع 
ــــووي واحـــــد. وأضـــــاف فـــي مــقــابــلــة  ســــاح نـ
اإلسرائيلي: »في ما يتعلق  البث  مع هيئة 
للكمية  الــــوصــــول  يــمــكــنــهــم  بــالــتــخــصــيــب، 
الكافية في غضون نصف عام إذا فعلوا كل 
ما يلزم... وفي ما يتعلق بالساح النووي 

تبلغ املدة حوالي عام أو عامن«.

املــنــاطــق، وزّودت مـــزارع األســمــاك فــي جرف 
أهلها  بــنــزوح  علمها  رغــم  بالعلف،  الصخر 
وإغاق املدينة، وأنه ال يوجد فيها أحد غير 
الفصائل املسلحة. وهذا يعني أنها تستثمر 
أماك ومــزارع املواطنن التي سلبت منهم«. 
واتــــهــــم الـــنـــائـــب رئــــيــــس الــــــــــوزراء مــصــطــفــى 
الكاظمي بأنه »واقع تحت املساومة من قبل 

جهات سياسية ومسلحة«.
أقــر مسؤول في ديــوان محافظة  من جانبه 
بابل جنوبي العراق، في حديث مع »العربي 
ــة فـــي جــرف  ــيـ الـــجـــديـــد«، بــفــســخ عــقــود زراعـ
ــوان  ــ ــ ــار إلـــــى »أنــــنــــا )ديـ ــ ــ الـــصـــخـــر، لـــكـــنـــه أشـ
املــحــافــظــة( جــهــة غــيــر مــتــخــصــصــة فـــي هــذا 
الــزراعــة. بالتالي ال  بــوزارة  امللف، الرتباطه 

يــمــكــن مــعــرفــة عـــدد تــلــك الــعــقــود املفسوخة 
ــه الـــتـــحـــديـــد«. وأوضـــــح أن 80 في  عــلــى وجــ
الصخر عبارة عن بساتن  املائة من جــرف 
لكثير من  الــعــقــود  زراعـــيـــة، وفــســخ  وأراض 
يــعــنــي فعليا عملية طــرد  فــيــهــا  الــفــاحــيــن 
لو  عودتهم حتى  ومنع  عقوده  ملن فسخت 

فتحت املدينة مجددًا«.
ــق املــتــحــدث بــاســم وزارة الــزراعــة 

ّ
بــــدوره، عــل

ــربــــي  ــعــ »الــ ـــ ــــف، فـــــي حـــــديـــــٍث لــ ــايـ ــ ــنـ ــ حـــمـــيـــد الـ
الجديد«، أن »العقد شريعة املتعاقدين، ولكل 
فــاح ومــزارع عقد مع الدولة من أجــل زراعــة 
املستأجرة.  أو  اململوكة  كــانــت  ســـواًء  ــه،  أرضـ
وهناك أكثر من صيغة لهذه العقود، ولكنها 
بطبيعة الحال تحتاج إلى تجديد بعد نهاية 

مدتها أو صاحيتها«. وأفاد بأن »الحكومة 
العراقية عملت طيلة السنوات املاضية على 
اســتــثــنــاء الــفــاحــن مــن الــنــازحــن، ال سيما 
ــم اضـــــطـــــرارًا، ووزارة  ــهـ ــيـ تــــركــــوا أراضـ أنـــهـــم 
الزراعة لم تفسخ عقودهم«، من دون التطرق 

إلى أراضي جنوب بغداد وجرف الصخر.
النيابية  الزراعة  أكد عضو لجنة  من جانبه 
ــــات وصـــفـــهـــا  ــهـ ــ ــلــــي الـــــبـــــديـــــري، وجـــــــــود جـ عــ
إنها  قــال  يسميها،  أن  دون  من  »املتنفذة«،  بـ
»استولت على األراضي الزراعية التي كانت 
مملوكة لبعض النازحن أو ملواطنن آخرين 
فـــي ســبــيــل زراعــتــهــا أو تــحــويــلــهــا إلـــى قطع 
لــلــمــواطــنــن عــلــى أنــهــا صالحة  ــبــاع 

ُ
أراض ت

لــلــســكــن، رغـــــم أن الــــقــــانــــون الــــعــــراقــــي يــمــنــع 
تــحــويــل األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة إلــــى ســكــنــيــة«. 
»الــعــربــي  ولـــم يــحــدد الــبــديــري فـــي حـــديـــٍث لـــ
الــجــديــد«، األمــاكــن الــتــي تـــّم االســتــيــاء فيها 
على األراضي التابعة للنازحن أو املواطنن، 
لكنه أوضــح أن »االســتــيــاء حصل فــي كثير 
من املناطق، وال سيما املناطق التي تعرضت 

إلى نزوح أو هجرة أهلها«.
املتجاوزين  »غالبية  أن  إلــى  الــبــديــري  ولفت 
على األراضــي الزراعية، من جهات سياسية 
حة، تستغلها في مشاريع زراعية أو 

ّ
أو مسل

اقتصادية، وال تخشى القانون بشكٍل كبير«. 
ــن الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة  ويـــســـيـــطـــر خــلــيــط مــ
املسلحة الحليفة إليــران، على جرف الصخر 
مــنــذ نــهــايــة عـــام 2014، مــانــعــا ســكــانــهــا من 
في  حاليًا  موزعون  وسكانها  إليها،  العودة 
مــخــيــمــات غــربــي بـــغـــداد وجــنــوبــهــا، وغــربــي 
ــتـــان الــــعــــراق. ومــن  الــفــلــوجــة وإقـــلـــيـــم كـــردسـ
ــرز تــلــك املــلــيــشــيــات: »كــتــائــب حــــزب الــلــه«  ــ أبـ
و»عصائب أهل الحق« و»كتائب اإلمام علي« 
وحركة »النجباء«، التي تبرر منعها األهالي 
من العودة، بأن البلدة ال تــزال تمثل مطمعًا 

لعناصر »داعش«، أو أنها مليئة باأللغام.

دعا ظريف االتحاد األوروبي للتوسط )عطا كيناري/فرانس برس(

تسيطر المليشيات على جرف الصخر )األناضول(

عثمان لحياني

مع انكشاف مزيد من قصص 
التضليل السياسي واملغالطات 

الناتجة عن توظيف البوليس 
السياسي في الجزائر والتالعب 

بالقصص والوقائع ذات الُبعد 
السياسي، سيفقد الجزائريون 

( بمؤسسات 
ً
الثقة )املشوشة أصال

الدولة وناتجها الوظيفي، وباألجهزة 
األمنية ومخرجاتها من القضايا. في 

بداية شهر ديسمبر/ كانون األول 
2019، نشرت السلطات بيانًا تحدثت 

فيه عن إحباط مخطط لتخريب 
االنتخابات الرئاسية التي كانت 

مقررة في ذلك الشهر، والقبض على 
عناصر »مندسة« على صلة بحركة 

انفصالية. حمل ذلك البيان الكثير من 
اإلثارة في ظروف ملتبسة، قبل أن 
يكشف قضاة أحرار أخيرًا، أن هذا 

املستوى من »الفبركة« لم يكن سوى 
»قصة أمنية« من خيال بوليسي 

سعى للتصرف في الظرف السياسي 
حينها وتوجيه الرأي العام. في الكثير 
من الدول يجري الحديث عن التوظيف 
السياسي لألجهزة األمنية وللقضاء، 

أما في الجزائر فيحدث األمر على 
نطاق مغاير تمامًا، فاألجهزة األمنية 

)املخابرات( هي التي تملك القدرة 
واإلمكانية على التالعب بالقصص 

السياسية والتبعات القضائية، ولديها 
القدرة على اختالق أي وضعية 

سياسية، بحكم ظروف تاريخية 
ل النظام السياسي 

ُّ
ومراحل تشك

القائم، والتي تراكم فيها إمساك 
الجهاز األمني بكل أطراف املشهد. 
ُيطرح في الجزائر منذ فترة نقاش 

محدود، حول »البوليس السياسي«. 
في الحقيقة تنطوي هذه التسمية في 

جانب من األمر على فهم الدور األمني 
ومقتضيات وجود جهاز املخابرات 

في حماية البالد، من جهة، ومن جهة 
ثانية تتضّمن هذه التسمية إدانة 

واضحة لتمدد وأدوار غير طبيعية 
يؤديها الجهاز األمني في الجزائر 

داخل املشهد السياسي، إذ يتمركز 
في قلب األحزاب والنقابات واإلدارات 

واملؤسسات الحكومية. وبرزت هيمنة 
البوليس السياسي في الجزائر بشكل 

أكثر وضوحًا في العقود األخيرة. 
دور أجهزة األمن السيادية في أي 
من دول العالم، ال يحتاج إلى شرح 
وتفصيل، لكن ليس بينها اختالق 

القصص والوقائع وارتكاب التجاوزات 
وتضليل الرأي العام بحسب الظروف، 
وتزوير االنتخابات وإحداث االنقالب 
في املنظمات وشق األحزاب وتشكيل 

الكيانات الوهمية لدعم سياسات 
رئيس أو مرحلة، وهذه كلها وقائع 

باتت من صلب مهام الجهاز األمني. 
واإلقرارات التي أعلنها مسؤولون 

وشخصيات وازنة في أحزاب املواالة 
تؤكد ذلك، وتكشف جزءًا يسيرًا من 

هذه الحقائق املّرة، وتفسر املآالت 
الكارثية للبالد.

تثير قضية فسخ عشرات 
العقود الزراعية في 

عدد من مناطق جنوبي 
بغداد وشمالي بابل 

تساؤالت حول دوافعها، 
خصوصًا في ظل استمرار 

سيطرة المليشيات في 
هذه المناطق وتجاهل 

السلطات لشكاوى األهالي

الصخر،  ــرف  ج مــن  النازحين  ــد  أح أشـــار 
لـ»العربي  حديٍث  في  الجنابي،  قحطان 
الجديد«، إلى أن »المليشيات التي تستولي 
البلدة تسيطر على كل مقدراتها،  على 
الملف  على  مقتصرًا  األمــر  يعد  ــم  ول
األمني بل تعدى ذلك بكثير. ونسمع بأن 
الزراعية  األراضي  كل  استغلت  المليشيات 
والــخــضــروات،  المحاصيل  ــة  زراعـ فــي 
المخدرات،  زراعــة  عن  حديث  وهناك 
ويباع  يُسرّب  الذي  الخشخاش،  وتحديدًا 
في العراق«. وأضاف أن »السكان األصليين 

للبلدة موزعون في أماكن متفرقة«.

زراعة الخشخاش
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  شرق
      غرب

العراق: مقتل 
5 من »الحشد« 

بهجوم لـ»داعش«
أفــــــادت »هــيــئــة الــحــشــد الــشــعــبــي«، 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، بــمــقــتــل 5 عــنــاصــر 
مـــن »الـــحـــشـــد« فـــي هـــجـــوم لتنظيم 
»داعش« في محافظة ديالى، شرقي 
الهيئة في بيان، إن  الــعــراق. وقالت 
قوة من »الحشد الشعبي« تعرضت 
لهجوم مباغت من عناصر تابعن 
لتنظيم »داعش« خال عملية أمنية 
مــا دفعها  ديــالــى،  شــرقــي محافظة 
إلى االشتباك مع عناصر التنظيم. 
وأوضــــحــــت أن الـــهـــجـــوم أســـفـــر عن 

سقوط 5 قتلى من »الحشد«.
)العربي الجديد(

فلسطين تطالب 
بالتحقيق في جرائم 

االحتالل
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، 
الحقوقية  املنظمات  الــثــاثــاء،  أمــس 
واإلنــســانــيــة بــســرعــة تــوثــيــق جــرائــم 
ــا إعــــــــدام الـــشـــاب  ــ ـــرهـ ــــال وآخــ ــتـ ــ االحـ
مــحــمــد حــســن عـــمـــرو، جـــنـــوب بيت 
لحم، األحد املاضي، تمهيدًا لرفعها 
ــيـــة  ــى املـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الـــدولـ ــ إلــ
واملحاكم املختصة، وصواًل ملحاسبة 
ــيــــن.  ــلــ ــيــ مــــجــــرمــــي الـــــحـــــرب اإلســــرائــ
في  الفلسطينية  الــخــارجــيــة  ودعـــت 
ــيـــان، املــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة  بـ
إلى اإلسراع في فتح تحقيق رسمي 
فـــي جـــرائـــم االحـــتـــال بــحــق الــشــعــب 

الفلسطيني.
)قنا(

تركيا: بهتشلي يؤيد 
صياغة دستور جديد

شدد زعيم حزب »الحركة القومية« 
)الــصــورة(،  بهتشلي  دولــت  التركي 
أمس الثاثاء، على حاجة تركيا إلى 
دستور جديد، وقال إن حزبه يؤيد 
هذه الرؤية. وقال بهتشلي في بيان 
الذي  الشعب«  »تحالف   

ّ
إن للحزب، 

يجمعه مع حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكم، سيؤدي املسؤوليات امللقاة 
ــلـــى عــــاتــــقــــه، إلجــــــــراء الـــتـــغـــيـــيـــرات  عـ
ــدأ احـــتـــضـــان  ــبــ ــن مــ ــ ــة مـ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
الجميع. ويوم اإلثنن، قال الرئيس 
ــركـــي رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان إن  ــتـ الـ
ــن أجـــل  ــ ــد حــــــان مـ ــ ــــت ربــــمــــا قـ ــوقــ ــ »الــ

مناقشة دستور جديد لتركيا«.
)األناضول(

استشراء التعذيب في 
سجون كوريا الشمالية

قــــال مــكــتــب األمــــم املــتــحــدة لــحــقــوق 
ــر لـــــــــه، أمـــــس  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ اإلنــــــــســــــــان فـــــــي تـ
والـــعـــمـــل  الـــتـــعـــذيـــب  إن  ــاء،  ــ ــاثـ ــ ــثـ ــ الـ
الــــقــــســــري مــــنــــتــــشــــران فـــــي ســـجـــون 
كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، وهــــو مـــا يــرقــى 
إلى جرائم محتملة ضد اإلنسانية. 
ــر، الــــــذي صـــــدر بــعــد  ــريـ ــقـ ــتـ وذكــــــر الـ
ســبــع ســـنـــوات مـــن تــحــقــيــق أجــرتــه 
األمم املتحدة وخلص إلى استمرار 
ارتــكــاب جــرائــم ضــد اإلنــســانــيــة، أن 
معسكرات االعتقال السياسي التي 
تديرها قــوات األمــن ال تــزال قائمة. 
ــلـــس األمـــــن  ــقــــريــــر مـــجـ ــتــ وطـــــالـــــب الــ
الدولي بإحالة كوريا الشمالية إلى 
املحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء 

محكمة خاصة بها.
)رويترز(

اإلمارات واثقة من إتمام 
صفقة »أف-35«

ــــارات لـــدى الــواليــات  قـــال سفير اإلمـ
املتحدة يوسف العتيبة )الصورة(، 
إنـــــه واثـــــــق مــــن إتــــمــــام صـــفـــقـــة بــيــع 
إلــى  األمــيــركــيــة  »أف-35«  طـــائـــرات 
الرئيس  إدارة  مــراجــعــة  بــعــد  بــلــده، 
جو بايدن لبعض مبيعات األسلحة 
إلـــى حــلــفــاء أمــيــركــا. وقــــال العتيبة 
اإلنــتــرنــت نظمه  خــال منتدى عبر 
أمـــس  مـــــن  أول  مـــعـــهـــد واشــــنــــطــــن، 
اإلثنن: »فعلنا كل شيء كما يجب، 
وســيــكــتــشــفــون ذلـــك فـــور اســتــكــمــال 
املراجعة، وستتم الصفقة«. ووصف 

املراجعة بأنها »شكلية«.
)رويترز(

عمد الجيش التركي 
أخيرًا إلى وضع 

كاميرات مراقبة لتأمين 
الطريق الدولي »أم 4« 

في الشمال السوري، 
تمهيدًا لفتحه

وضع الجيش التركي 
كاميرات مراقبة 

على طريق »أم 4«

في موقف قد يمهد طريق العودة لالتفاق النووي، أعلن وزير الخارجية اإليراني 
محمد جواد ظريف أنه يمكن توفير آلية لعودة »متزامنة« بين طهران وواشنطن 
لخيار  بالتحضير  العسكري  حراكها  تصّعد  إسرائيل  كانت  المقابل  في  االتفاق،  إلى 

التحرك الحربي ضد طهران

االتفاق النووي 
بوادر عودة 

متزامنة
طهران تقترح مخرجًا 

على واشنطن وتل أبيب 
تصّعد حراكها العسكري
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السودان: رفض 
لوقف محاكمة البشير

رفــضــت مــحــكــمــة ســـودانـــيـــة، أمــس 
الدفاع  لهيئات  طلبات   4 الثالثاء، 
البشير  املــعــزول عمر  الرئيس  عــن 
بـــوقـــف  ــامــــه،  نــــظــ رمــــــــوز  مـــــن  و34 
إجــــــراءات املــحــاكــمــة، وإبـــعـــاد أحــد 
الـــقـــضـــاة ومـــنـــع الــنــشــر اإلعـــالمـــي. 
ــاء ذلــــك خــــالل جــلــســة عــقــدتــهــا  ــ وجـ
أمس،  الخاصة،  الجنائية  املحكمة 
بـــقـــاعـــة دائـــــــرة الـــجـــنـــائـــيـــات شـــرق 
ــراءات  ــ الـــخـــرطـــوم، وذلــــك وســـط إجـ
أمــنــيــة مـــشـــددة، بــحــضــور البشير 
يحاكمون  الــذيــن  املتهمني  وبــقــيــة 
بتهمة تقويض النظام الدستوري 

في عام 1989.
)العربي الجديد(

الجزائر: اإلفراج عن 
الناشط وليد نقيش

أفرجت السلطات الجزائرية، أمس 
الـــثـــالثـــاء، عـــن الـــطـــالـــب والــنــاشــط 
نقيش،  وليد  الشعبي  الــحــراك  فــي 
ــه بــســتــة أشـــهـــر سجنًا  ــتــ بــعــد إدانــ
شهرًا   14 قضى  لكونه  استنفدها 
أوراق  اإليــقــاف بتهمة حــيــازة  فــي 
ونفى  الــوطــنــيــة،  باملصلحة  تــضــّر 
عــنــه الـــقـــضـــاء جــنــايــة الــتــحــريــض 
عــــلــــى حــــمــــل الــــــســــــالح واملـــــســـــاس 
بــالــوحــدة الــوطــنــيــة. وأثـــــارت هــذه 
ــفـــف عــلــى  ــخـ ــة والــــحــــكــــم املـ ــرئـ ــبـ ــتـ الـ
إلى  بالنظر  كبيرة  مفارقة  نقيش 
 التوقعات كانت تشير إلمكانية 

ّ
أن

إدانته بأحكام قاسية.
)العربي الجديد(

إثيوبيا: بناء سد النهضة 
يجرى على قدم وساق

اإلثيوبي،  والطاقة  املياه  وزيــر  قــال 
 
ّ
سيليشي بيكيلي، أمس الثالثاء، إن
النهضة تجرى  تشييد ســد  أعــمــال 
على قدم وساق كما هو مخطط لها 
مسبقًا. وأضــاف على هامش زيارة 
إلــى مــوقــع الــســد: »دعـــم اإلثيوبيني 
لــســد الــنــهــضــة فــي أفــضــل حــاالتــه«. 
وتأتي تصريحات الوزير اإلثيوبي، 
غــداة تحذير وزيــر الــري السوداني 
ياسر عباس من استمرار ما سماه 
ــلء ســد  ــ ــة ملـ ــ ــاديـ ــ بــــــــ«اإلجـــــــراءات األحـ

النهضة للعام الثاني«.
)األناضول(

القاهرة ـ العربي الجديد

كــشــفــت مـــصـــادر مــصــريــة خــاصــة تفاصيل 
خالفات جديدة بني مصر واإلمــارات خالل 
األيــــام الــقــلــيــلــة املــاضــيــة، بــســبــب تــوصــيــات 
بملف  املعنية  الطبية  الجهات  عــن  صـــادرة 
جائحة كورونا، بضرورة تعليق السفر مع 
اإلمارات، خالل الفترة املقبلة، ملدة أسبوعني 
عــلــى األقـــــل، بــســبــب تـــزايـــد أعـــــداد الـــحـــاالت 
وكــذلــك خشية  هــنــاك،  كبير  بشكل  املوجبة 
انــتــقــال الـــســـالالت الــجــديــدة مــن الــفــيــروس، 
املصادر،  فتكًا. وأوضحت  أشــد  تعد  والتي 

»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــتــــي تـــحـــدثـــت لــ الــ
اتــصــاالت على أعــلــى مستوى جـــرت، خالل 
األيام القليلة املاضية، من جانب مسؤولني 
فــي دولــة اإلمـــارات إلقــنــاع القيادة املصرية 
بمنع إقرار توصية عدم استقبال أي رحالت 
الفادحة التي  من اإلمـــارات، نظرًا للخسائر 

قد يسببها القرار حال اتخاذه.
وأشــــارت املــصــادر إلــى أن مــبــررات الجانب 
القرار  إلــى كــون  اإلمــاراتــي ذهبت جميعها 
املـــصـــري، حـــال اتـــخـــاذه، فـــي أعـــقـــاب الــقــرار 
البريطاني بمنع استقبال الرحالت الوافدة 
مــــن اإلمـــــــــــارات، وكــــــذا تـــصـــريـــحـــات رئــيــســة 
دائـــــرة الــصــحــة الــعــامــة فـــي وزارة الــصــحــة 
ــــروي بـــرايـــس، من  ــارون ألــ ــ اإلســرائــيــلــيــة شــ
ــارة دبـــي،  ــ شــأنــه أن يــتــســّبــب فـــي كـــارثـــة إلمـ
ودولة اإلمارات بشكل كامل، في أعقاب فترة 
االنـــتـــعـــاش الــتــي عــاشــتــهــا حــركــة الــتــجــارة 
هناك خالل الفترة املاضية. وكانت برايس 
قــد ألــقــت الــلــوم فــي زيـــادة الــحــاالت املوجبة 
بــكــورونــا الــتــي تــم تسجيلها فــي إســرائــيــل 
على الرحالت التي وصفتها بالقاتلة اآلتية 
مـــن دبــــي. وأشـــــارت إلـــى أن »أســبــوعــني من 
الــســالم مــع دبــي سّببا وفــيــات أكــثــر مــن 70 

عامًا من الحرب«.
وعرض الجانب اإلماراتي، بحسب املصادر، 
تحّمل أي تكاليف إضافية بشأن اإلجراءات 
الــطــرفــني، بخالف  لــدى  االحــتــرازيــة املتبعة 
ــم طــبــي  ــدعــ ــبــــي بــ ــانــــب أبــــوظــ ــــن جــ وعـــــــود مـ
للقاهرة فــي صــورة عــدد كبير مــن جرعات 
لقاح »سينوفارم« الصيني، كهدية من دولة 
اإلمـــارات. وفــي هــذا السياق، أكــدت املصادر 

ــــى أن  أبـــوظـــبـــي مــحــمــد بــــن زايـــــــد. ولـــفـــتـــت إلـ
ــتـــزام املــســافــريــن  ــرورة الـ ــ الــقــاهــرة حــــددت ضـ
الـــوافـــديـــن مـــن اإلمــــــــارات، وإمــــــارة دبــــي على 
وجـــه الــتــحــديــد، بــمــســحــات طــبــيــة حــديــثــة لم 
تمر عليها 48 ساعة بداًل من 72، مع تشديد 

ــلـــغـــوا الــجــانــب  أن مـــســـؤولـــني مـــصـــريـــني أبـ
ــأمــــني شـــحـــنـــة مــن  اإلمـــــــاراتـــــــي بـــــضـــــرورة تــ
هــذه الــجــرعــات فــي أقـــرب وقـــت، وأن تعليق 
استقبال الرحالت اآلتية من اإلمارات يمكن 
 في حال لم تِف اإلجراءات 

ً
تفعيله مستقبال

ــر الــذي  املــتــفــق عليها بــالــغــرض، وهـــو األمــ
كـــان مــثــار امــتــعــاض كبير مــن اإلمــاراتــيــني، 
للتهديد،  أقــــرب  بــأنــهــا  الــرســالــة  فــهــمــوا  إذ 
ــداء ملــــخــــاوف مــشــروعــة  ــ ــ ولـــيـــســـت مـــجـــرد إبـ

تتعلق بالوضع الصحي في مصر.
ــواء األزمــــة  ــتـ ــادر أنــــه تـــم احـ وأوضـــحـــت املـــصـ
السياسية  القيادة  بدرجة كبيرة بعد تدخل 
املـــصـــريـــة، واتــــصــــاالت مـــن جــانــب ولــــي عهد 

اإلجــــراءات االحــتــرازيــة على الــرحــالت اآلتية 
مـــن هـــنـــاك. وبــحــســب املـــصـــادر، فـــإن »جــهــات 
سيادية مصرية، بناء على توصيات طبية، 
حـــــذرت مـــن وصـــــول ســـــالالت أشــــد فــتــكــًا من 
فيروس كورونا، كتلك التي ظهرت في جنوب 
ــــل، عــــن طـــريـــق الـــرحـــالت  ــرازيـ ــ ــبـ ــ أفـــريـــقـــيـــا والـ
ــارات، نــظــرًا لحالة االنفتاح  ــ الــوافــدة مــن اإلمـ
الكبيرة التي تشهدها الدولة الخليجية، في 
قطاعات  فــي  كبيرة  تسهيالت  تقديمها  ظــل 
التجارة والسياحة منذ نهاية العام املاضي«.

ــادر »إن املـــنـــظـــومـــة املــصــريــة  وقــــالــــت املــــصــ
ـــن زيــــــــادة أعـــــداد  ــم مـ ــرغــ الـــصـــحـــيـــة، عـــلـــى الــ
إال  الحالية،  الفترة  املوجبة خــالل  الــحــاالت 
أنـــه بــاتــت لــديــهــا الـــقـــدرة عــلــى الــتــعــامــل مع 
اإلصابات الناجمة عن سالالت ربما تكون 
ــل فــاعــلــيــة مــن غــيــرهــا الــتــي انــتــشــرت في  أقـ
مناطق أخرى من العالم«. وأشارت إلى أنه 
»فــي حــال وصــول ســالالت عنيفة لــن تكون 
املنظومة الطبية املصرية قادرة على تحمل 
تبعاتها املرضية، وخاصة أنها تحتاج إلى 
أنــمــاط مــن الــرعــايــة الطبية مــن نــوع متقدم 
باملستشفيات، ولن يكون من املجدي معها 
العزل املنزلي«. وكانت بريطانيا قد أعلنت، 
ــبــــوع املــــاضــــي، حــظــر رحـــــالت الـــركـــاب  األســ
ــارات، لتغلق بذلك أنشط  املــبــاشــرة مــن اإلمــ
مجال جوي عاملي بني لندن ودبي. وذكرت 
بريطانيا أنها أضافت اإلمارات وبوروندي 
ــــى الـــقـــائـــمـــة الـــحـــمـــراء املــرتــبــطــة  ورونــــــــدا إلـ
ــع انــــتــــقــــال ســـاللـــة  ــنـ ــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، ملـ بــ
متحورة جديدة من الفيروس رصدت للمرة 

األولى في جنوب أفريقيا.

الئحة العمل 
األهلي المصرية

املحاماة  ومكاتب  املساهمة  الشركات  بذلك 
واالستشارات القانونية وغيرها.

ــيــــة مـــصـــريـــة  ــلــــومــــاســ ــفــــت مـــــصـــــادر دبــ وكــــشــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــجــهــات األوروبـــيـــة  لـــ
تــعــتــرض مــبــدئــيــًا عــلــى عـــدم مــشــاركــتــهــا في 
وضع النصوص الجديدة بعدما كان النظام 
قد وعدها بعرضها عليها قبل إصدارها. لكن 
الــذي حــدث هو تأخير إصــدار الالئحة نحو 
11 شــهــرًا، بــعــدمــا كـــان مــقــررًا صــدورهــا قبل 
20 فــبــرايــر/ شــبــاط 2020. ومــنــذ ذلــك الوقت 
ظهرت العديد من املــســّودات، التي عرضتها 
الـــســـفـــارات  عــلــى  بــالــفــعــل  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
الــغــربــيــة الــفــاعــلــة فـــي مـــجـــال تــمــويــل الــعــمــل 
األهــلــي واملــشــاريــع الــتــنــمــويــة بــالــشــراكــة مع 
الحكومة والقطاع الخاص. غير أن الصياغة 
األخــيــرة الــتــي صـــدرت، تضمنت الــعــديــد من 
املواد املناقضة ملا أوصت به بعض الجهات 
بـــالـــفـــعـــل، خـــصـــوصـــًا مــــا يــتــعــلــق بــــإجــــراءات 
تمويل الجمعيات واملبادرات غير الحكومية، 

ـــني الـــســـلـــطـــتـــني الــتــشــريــعــيــة  ــامــــل بــ ــكــ ــتــ والــ
والــتــنــفــيــذيــة، وتــنــمــيــة الـــقـــوانـــني الــنــاظــمــة 
ــانـــون االنـــتـــخـــاب  ــقـ لــلــحــيــاة الـــســـيـــاســـيـــة، كـ
وقانون األحزاب السياسية وقانون اإلدارة 

املحلية.
ــنــــة الــــعــــامــــة لــــحــــزب الــشــعــب  ــيــ ــــت األمــ ــالـ ــ وقـ
ــــد(، الــعــضــو  ــــشـ ــقـــراطـــي األردنـــــــــي )حـ الـــديـــمـ
السابقة في مجلس النواب عبلة أبو علبة، 
الــجــديــد«، إن إصــالح  »العربي  لـ فــي حديث 
الــتــشــريــعــات الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة الــســيــاســيــة 
الزاوية في عملية إعــادة بناء  ُيعتبر حجر 
الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، مــضــيــفــة »مـــنـــذ إقــــرار 
قـــانـــون الـــصـــوت الـــواحـــد عـــام 1993 ونــحــن 
نــطــالــب بــــإجــــراء تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة على 
قانون  وإلغاء  النيابية،  االنتخابات  قانون 
الصوت الــواحــد، ألنــه شكل ســّدًا منيعًا في 
ــه األحــــــزاب الــســيــاســيــة والــشــخــصــيــات  وجــ

التقدمية والديمقراطية بشكل خاص«.
ورأت أن قانون االنتخاب الذي أعيد إنتاجه 
بـــصـــور مــخــتــلــفــة فــــي الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، 
هـــو الــســبــب الــرئــيــســي فـــي تـــراجـــع الــحــيــاة 
وكل  الجهوية  الظواهر  وإحــالل  السياسية 

القاهرة ـ العربي الجديد

والتضامن  الخارجية  وزارتــا  ت 
ّ
تلق

اعتراضات  املصريتان  االجتماعي 
وتـــــســـــاؤالت ومــــالحــــظــــات شــفــهــيــة، 
مــن عـــدد مــن الــســفــارات األوروبـــيـــة وممثلي 
في  الحكومة  مع  املتعاونة  املانحة،  الجهات 
واالجتماعية  الخدمية  املشاريع  من  العديد 
»اآلثـــــار  والـــتـــنـــمـــويـــة، بـــســـبـــب مــــا ُوصـــــــف بــــــ
ــتــــرتــــب عــلــى  ــكـــن أن تــ ــمـ ــــي يـ ــتـ ــ الـــســـلـــبـــيـــة« الـ
ــا الـــالئـــحـــة  ــهــ ــــي صـــــــــدرت بــ ــتـ ــ ــــصـــــوص الـ ــنـ ــ الـ
األهلي. وهــي الئحة  العمل  لقانون  الجديدة 
صــدرت منتصف الشهر املــاضــي، وتــلــزم كل 
الــكــيــانــات الــعــامــلــة فــي هـــذا املــجــال بتوفيق 
أوضـــاعـــهـــا خـــــالل ســـنـــة واحـــــــدة مــــن تـــاريـــخ 
صـــدورهـــا، كــالــجــمــعــيــات األهــلــيــة والــخــيــريــة 
التي  الــكــيــانــات  وكــذلــك  املـــجـــاالت،  بمختلف 
أعــمــااًل أو أنشطة أخــرى وبجانبها  تــمــارس 
أنشطة يمكن تصنيفها كعمل أهلي، قاصدة 

عّمان ـ أنور الزيادات

بعد االنتخابات البرملانية األردنية 
التي جرت في 10 نوفمبر/ تشرين 
ــتــــي أظـــهـــرت  ــانـــي املــــاضــــي، والــ ــثـ الـ
بــرزت مطالبات  املشاركة،  كبيرًا عن  عزوفًا 
بــإعــادة الــنــظــر بــالــقــوانــني الــنــاظــمــة للحياة 
السياسية في الــبــالد، أبــرزهــا ما جــاء على 
لسان العاهل األردني عبد الله الثاني، الذي 
دعــا فــي مقابلة مــع وكــالــة األنــبــاء األردنــيــة 
ـــشـــرت فـــي 10 يــنــايــر/ 

ُ
الــرســمــيــة )بــــتــــرا(، ن

كــانــون الثاني املــاضــي، إلــى ضـــرورة إعــادة 
النظر في هذه القوانني، كقوانني االنتخاب 
تعزيز  بــهــدف  املحلية،  واإلدارة  واألحــــزاب 

املشاركة السياسية لألحزاب وللشباب.
ــــالح  ــيـــة اإلصــ ــمـ الــــيــــوم ال يـــمـــكـــن إغــــفــــال أهـ
األزمـــــــة  ظـــــل  فـــــي  األردن،  فـــــي  الــــســــيــــاســــي 
االقـــتـــصـــاديـــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــعــانــي منها 
أرقام  إلى  البطالة  معدالت  وارتفاع  البالد، 
قــيــاســيــة، واتـــســـاع دائـــــرة الــفــقــر، واهــتــمــام 
بــحــقــوق  الــديــمــقــراطــيــة  األمــيــركــيــة  اإلدارة 
اإلنـــســـان والـــحـــريـــات واالنـــتـــخـــابـــات، فيما 
الضبابية تغلف مستقبل اإلقليم املضطرب. 
كــل ذلـــك يــأتــي بــعــد االنــتــخــابــات البرملانية 
األخـــيـــرة، الــتــي لــم تــتــجــاوز املــشــاركــة فيها 
الـــ30 في املائة، فيما اقتصرت أعــداد  نسبة 
مقاعد األحزاب في البرملان على 12 مقعدًا، 
الــرغــم مــن مشاركة 47 حزبًا مــن أصل  على 
48، وبنسبة 9 في املائة من إجمالي مقاعد 
تقريران  أشـــار  فيما   ،130 البالغة  املجلس 
وتحالف  اإلنــســان  لحقوق  الوطني  للمركز 
ــة االنــــتــــخــــابــــات، إلـــــى وجــــود  ــبـ ــراقـ راصــــــد ملـ

انتهاكات جسيمة في االنتخابات.
وتبّدلت مواقف من كانوا يتغنون بمثالية 
قانوني االنتخاب واألحزاب باألمس. وقال 
وزير الشؤون السياسية والبرملانية موسى 
املـــعـــايـــطـــة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إن 
قانون االنتخاب الحالي لم يؤِد إلى النتائج 
الــدورتــني املاضيتني وعليه  املــرجــوة خــالل 
مالحظات عدة، معتبرًا أن »قانون االنتخاب 
وغيره من القوانني السياسية عززت العمل 
البرملانية  للحكومة  نــصــل  ولــكــي  الـــفـــردي، 
أغلبية  أن تكون هناك أحــزاب تحقق  يجب 

داخل البرملان«. 
الفايز،  األعــيــان فيصل  رئــيــس مجلس  أمــا 
ــلــــى قــــانــــون  فــــقــــال إن هــــنــــاك تـــحـــفـــظـــات عــ
االنــتــخــاب الــحــالــي وســلــبــيــات كــثــيــرة فــيــه، 

مؤكدًا ضرورة تعديله.
وعـــقـــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء بـــشـــر الـــخـــصـــاونـــة 
ــيــــس مــجــلــس األعــــيــــان فــيــصــل الــفــايــز  ورئــ
ورئيس مجلس النواب عبد املنعم العودات، 
األحـــــد املــــاضــــي، اجــتــمــاعــًا حــــول الــتــعــاون 

ووضع عراقيل أمام عمل املنظمات األجنبية 
غير الحكومية في مصر وافتتاح فروع لها، 

أو إيفاد ممثلني للعمل بكيانات مصرية.
الــجــهــات املهتمة على طول  اعــتــرضــت  كــذلــك 
ــتـــرات الــزمــنــيــة الـــتـــي تــســتــغــرقــهــا وزارة  ــفـ الـ
ــدة الـــجـــديـــدة  ــ ــــوحـ ــن، مــمــثــلــة فــــي الـ ــامـ ــتـــضـ الـ
والتي ستسمى  اآلن،  الهوية حتى  املجهولة 
»الــــــوحــــــدة املــــركــــزيــــة لـــلـــجـــمـــعـــيـــات والـــعـــمـــل 
ــبــــات وإصـــــــــدار  ــلــ ــطــ ــــي بــــحــــث الــ األهـــــــلـــــــي«، فــ
املـــوافـــقـــات عــلــى الــعــديــد مـــن األنــشــطــة الــتــي 
بطرق  مراقبتها  املمكن  ومن  روتينية.  تبدو 
إطالق  مثل  للوقت،  وموفرة  أبسط  ووسائل 
بها،  املصرح  والحمالت  املــبــادرات  تنفيذ  أو 
ــبــــادرات  وتــوســيــع عــضــويــة الــجــمــعــيــات واملــ
ي التبرعات من الداخل، 

ّ
القائمة، وقبول وتلق

األمــوال من أشخاص عاديني  وقبول وتلقي 
خــارج البالد أو كيانات أجنبية حكومية أو 
األجانب  تشغيل  يمكن  كذلك  حكومية.  غير 
الكيانات  فــي  غــيــرهــم  أو  مــصــر  فــي  املقيمني 
املــحــلــيــة الــقــائــمــة، ســــواء كــخــبــراء أو عاملني 
دائــمــني أو مــؤقــتــني أو مــتــطــوعــني، واملــوافــقــة 
على الشراكة مع جهات حكومية أجنبية أو 

محلية لتنفيذ نشاط معني مصرح به.
وحــــددت الــالئــحــة الــتــنــفــيــذيــة، الــتــي مــا زالــت 

أشكال الفساد املالي مكان مركزية البرنامج 
الــوطــنــي واحـــتـــرام الــتــعــدديــة. وتــابــعــت: »ال 
أن املطلوب أســاســًا هــو تعديل قانون  شــك 
االنتخابات النيابية على وجه الخصوص، 
عــلــى قـــاعـــدة تـــأمـــني نـــظـــام انــتــخــابــي عـــادل 
في  الــواســعــة  التمثيلية  املــشــاركــة  يــضــمــن 
البالد«. وأملت أبو  السلطة التشريعية في 

معظم الجمعيات تدرسها حتى اآلن بسبب 
ضــخــامــتــهــا وتــشــعــبــهــا، فـــتـــرات تـــتـــراوح بني 
اإلجــــراءات.  لتنفيذ تلك  أشــهــر  شهر وثــالثــة 
ما ُيعتبر عقبة غير مسبوقة في وجه جهات 
الـــتـــمـــويـــل واملـــنـــظـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة، فــــي وقـــت 
من  بمزيد  الالئحة  تأتي  أن  فيه  تأمل  كانت 
الــتــســهــيــالت لــدعــم الــعــمــل األهــلــي فــي مصر، 
بداًل من توجيه النسبة العظمى من أموالها 
إلى مشاريع شراكة مع الحكومة والجمعيات 
التابعة للنظام. ويؤدي هذا األمر إلى اقتصار 
مجاالت العمل على األجندة الرسمية، وعدم 
استفادة قطاعات واسعة من تلك املساعدات، 
لألنشطة  بعينها  أنــمــاط  عــن تحديد   

ً
فــضــال

مــحــل الـــتـــمـــويـــل، وإهــــمــــال املـــلـــفـــات الــخــاصــة 
القانونية  واملساعدة  الديمقراطي  بالتحول 
لــلــســجــنــاء والــتــثــقــيــف والــتــعــلــيــم والــتــدريــب. 
ــدام مــصــطــلــحــات  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــبــــر اسـ ــــم ذلـــــــك عــ ــتـ ــ ويـ
فضفاضة، يزخر بها القانون الحالي وتثير 
العام،  »النظام  مثل  الغربية  الجهات  شكوك 
واألمن القومي، واآلداب العامة«، بما يتعلق 
ــوابـــط عـــمـــل املـــنـــظـــمـــات األجـــنـــبـــيـــة غــيــر  بـــضـ
الــوزارة  الحكومية. بالتالي يمنح هــذا األمــر 
املــعــنــيــة، والــــوحــــدة الـــجـــديـــدة الـــتـــي ستنشأ 
 
ً
بــهــا ملــتــابــعــة عــمــل تــلــك املــنــظــمــات، مــســاحــة

للتضييق والعقاب، وحتى التصفية.
وتتمسك تــلــك الــجــهــات مــنــذ صـــدور الــقــانــون 
املـــخـــاطـــرة  بــــعــــدم   2019 آب  أغـــســـطـــس/  فــــي 
بالدخول في تمويل مشاريع كبرى للحكومة 
أو للمجتمع املدني، قبل اختبار جدية النظام 
فـــي عــــدم االســـتـــخـــدام الــســلــبــي لــتــلــك األلـــفـــاظ 
ــــالل الـــالئـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة  واألحــــــكــــــام، مــــن خــ
ــا ســيــتــبــعــهــا مـــن تـــصـــرفـــات. مـــع الــعــلــم أن  ومــ
لــم تتضمن تعريفًا وتــحــديــدًا دقيقًا  الــالئــحــة 
واألحكام  املطاطة  األلفاظ  من  العديد  ملعاني 
املانحة  الــجــهــات  وتــرغــب  الديمقراطية.  غير 
والسفارات في تجربة عمل الوحدة املركزية، 
على  الغموض  بعد ويسيطر  تنشأ  لــم  التي 
األجنبية  املــنــظــمــات  خــضــوع  مــع  تشكيلها، 
اإلدارة  أدوار  بــنــفــس  وقــيــامــهــا  إلشـــرافـــهـــا، 
كانت  التي  واالتــحــادات  للجمعيات  املركزية 
كــذلــك  ــامـــن.  ــتـــضـ الـ فــــي وزارة  قـــائـــمـــة ســلــفــًا 
تختص باإلشراف والرقابة على الجمعيات 
واملنظمات  األهلية  واملؤسسات  واالتحادات 
األجنبية غير الحكومية، ومتابعة إجــراءات 
وإعداد  التنفيذية،  القانون والئحته  تطبيق 
واإلحــصــاءات  واملعلومات  الــدراســات  ونشر 
الــــــخــــــاصــــــة بــــالــــجــــمــــعــــيــــات واالتــــــــــحــــــــــادات 
واملــؤســســات األهــلــيــة واملــنــظــمــات األجنبية 
غــيــر الــحــكــومــيــة عــلــى املـــســـتـــويـــات املــحــلــيــة 

واإلقليمية والدولية.
كما يحظر القانون على الجمعيات ممارسة 
أنشطة حزبية أو نقابية أو تكوين جمعيات 
سّرية أو سرايا، وهذا يعتبره الغربيون أمرًا 
طــبــيــعــيــًا، لــكــن لــيــس مــن الــطــبــيــعــي أن يعود 
أنشطة  »مــمــارســة  عليها  ويــحــظــر  املـــشـــروع 
اآلداب  أو  العام  بالنظام  اإلخــالل  من شأنها 
العامة أو الوحدة الوطنية أو األمن القومي« 
من دون توضيح املقصود بهذه املصطلحات. 
فهناك العديد من الفعاليات واألنشطة التي 
يمكن اعتبار أنها تهدد النظام العام، من قبل 
سلطات أو أجهزة متطرفة في تقييد املجال 

العام، أو أنها مغالية في تطبيق القانون.
ويعيد القانون في موضٍع آخر التأكيد على 
»حــظــر تمويل نــشــاط يــدخــل فــي نــطــاق عمل 
العمالية،  أو  املهنية،  النقابات  أو  األحــــزاب، 
يضر  أو  ديـــنـــي،  أو  ســيــاســي  طـــابـــع  ذي  أو 
بــاألمــن الــقــومــي لــلــبــالد، أو الــنــظــام الــعــام، أو 
أو يحض  العامة،  الصحة  أو  العامة،  اآلداب 
الفنت. ما  إثــارة  أو  الكراهية  أو  التمييز  على 
يعبر بحسب تلك الجهات خالل مفاوضاتها 
الحكومة  »قلق  عن  املصريني  املسؤولني  مع 
ــيــــة غــيــر  ــبــ ــنــ ــنــــظــــمــــات األجــ مـــــن تــــحــــركــــات املــ
الحكومية، ورغبتها في إحكام وثاقها وعدم 
فــتــح مــســاحــات أمــامــهــا للعمل فــي املــجــاالت 
تــحــديــدًا،  والــحــقــوقــيــة  والــثــقــافــيــة  السياسية 
تحديدًا مع استخدام مصطلح »إثارة الفنت« 
الذي يمكن استغالله ملنع أنشطة كثيرة في 

تلك املجاالت املزعجة لنظام السيسي.

عــلــبــة »أال تــتــكــرر أخـــطـــاء املـــاضـــي، عــنــدمــا 
جرى االلتفاف على قانون الصوت الواحد، 
ــغ مــخــتــلــفــة«،  ــيـ بـــــإعـــــادة إنــــتــــاجــــه وفــــــق صـ
باملطالبة  تــتــحــدد  نــظــرنــا  »وجــهــة  مضيفة 
بقانون على أساس القائمة الوطنية املغلقة 
والتمثيل النسبي الشامل، كما أنه من غير 
املمكن الشروع في خريطة طريق لإلصالح 
العامة  الحريات  السياسي من دون إطــالق 
ووقـــــف االنـــتـــهـــاكـــات فـــي مـــا يــخــص حــريــة 

الرأي والتعبير«. 
وتــابــعــت: »ال نعرف مــا هــو حجم اإلصــالح 
لكن  التنفيذية،  السلطة  إلــيــه  تسعى  الـــذي 
التصريحات الصادرة عن أقطاب السلطات 
بــعــد مــقــابــلــة املـــلـــك، تــــدل أن هــنــاك خــريــطــة 

طريق نحو السير في هذا االتجاه«.
وأكدت أبو علبة ضرورة تشكيل هيئة حوار 
وطــنــي تــضــّم ممثلني عــن جــمــيــع األطــيــاف 
املنظمة،  واالجتماعية  السياسية  والــقــوى 
ــفـــاف عـــلـــى الــتــغــيــيــر  ــتـ وااللـــــتـــــزام بـــعـــدم االلـ
الــجــوهــري املــطــلــوب فـــي تــعــديــل الــقــوانــني، 

وإطالق الحريات العامة.
للجمعية  السابق  الرئيس  رأى  جهته،  مــن 
ــالــــد  األردنـــــــــيـــــــــة لــــلــــعــــلــــوم الــــســــيــــاســــيــــة خــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الشنيكات، 
 10 فــي  جــرت  التي  املاضية  االنتخابات  أن 
إلــى خلق  الثاني، لم تــؤِد  نوفمبر/ تشرين 
منظومة سياسية صحية، بل تسّببت بعدم 
ــًا الــقــانــون  ــفـ ــزاب، واصـ ــوز مــرشــحــي األحــــــ فــ
الــــحــــالــــي، الــــــذي جـــــرت وفـــقـــه االنـــتـــخـــابـــات 
السياسية  للحياة  طـــارد  بــأنــه  الــبــرملــانــيــة، 
في  فشله  أثــبــت  أنــه  إلــى  مشيرًا  الحقيقية، 

الدورتني االنتخابيتني املاضيتني.
ـــــر بشكل 

ّ
أث ــانـــون  ــقـ الـ الــشــنــيــكــات إن  وقـــــال 

سلبي على نسبة املشاركة في االنتخابات 
البرملانية األخيرة، على الرغم من أن هناك 
من يرى أن ضعف املشاركة مرتبط بفيروس 
كورونا، لكن العزوف عن املشاركة كان أكثر 
ــا بالنسبة  ارتــبــاطــًا بــقــانــون االنــتــخــاب. أمـ
لــقــانــون اإلدارة املــحــلــيــة، فــأوضــح أنـــه على 
الــرغــم مــن مـــرور ســنــوات عــديــدة على إقــرار 
يحدث  لم  املحلية،  واإلدارة  املركزية  قانون 
ــات، ولــــم يشكل  ــدمـ ــخـ تـــقـــّدمـــًا فـــي نــوعــيــة الـ

إضافة كبيرة في الواقع املحلي.
أمــر آخــر يمكن ربطه  إلــى  الشنيكات  ولفت 
األميركية  اإلدارة  أن  هــو  الــتــطــورات،  بــهــذه 
ــدة بــــرئــــاســــة جـــــو بـــــايـــــدن مــهــتــمــة  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
بقضايا حقوق اإلنسان، وقضايا اإلصالح 
السياسي، مضيفًا: »ربما جزء مما نتأثر به 
وضع إدارة بايدن املنطقة ضمن أولوياتها، 
لألمور  واستباقًا  التغيير  لهذا  واستجابة 
ــادة الـــنـــظـــر بـــالـــقـــوانـــني الــنــاظــمــة  ــ ــ يــمــكــن إعـ

للحياة السياسية في البالد«.

تشديد اإلجراءات االحترازية على الرحالت اآلتية من اإلمارات )كريم صهيب/فرانس برس(

يحظر القانون على الجمعيات ممارسة أنشطة حزبية )األناضول(

لم تمّر الئحة العمل 
األهلي المصرية، 

الصادرة الشهر 
الماضي، بسهولة 

لدى األوروبيين 
الذين انتقدوا الكثير 

من مصطلحاتها 
الفضفاضة، 

متوجسين من 
أهدافها الحقيقية. 
مع العلم أن الالئحة 

تضمنت بنودًا مغايرة 
لما اُتفق عليه 

بين مصر واالتحاد 
األوروبي

في  النظر  إعادة  إلى  الثاني  اهلل  عبد  األردني  العاهل  دعوة  دفعت 
القوانين الناظمة للحياة السياسية، أطرافًا كثيرة لتبني هذا المطلب، 

بعدما أظهرت االنتخابات عزوفًا عن المشاركة
رصدخاص 

انتقادات أوروبية لمصطلحات 
القانون الجديد

خاص

استبعاد 
القضاء

يجيز القانون لوزير 
التضامن االجتماعي أن 

يصدر قرارًا بإيقاف النشاط 
أو إلغاء التصريح من 
األساس، وذلك فقط 

لـ»أسباب تتعلق بتهديد 
األمن القومي أو السالمة 
العامة أو اإلخالل بالنظام 
العام«، من دون اللجوء 

إلى القضاء. ويسمح 
هذا البند بوقف األنشطة 

أو منع التمويل.

يسيطر الغموض على 
تشكيل الوحدة المركزية 

للجمعيات والعمل األهلي

لم يشكل قانون اإلدارة 
المحلية تقّدمًا في 

نوعية الخدمات

األوروبيون يعترضون 
على عدم مشاركتهم في 

وضع النصوص الجديدة

وعود من أبوظبي بتوفير 
جرعات كبيرة من لقاح 

»سينوفارم« للقاهرة

رئيس مجلس األعيان: 
سلبيات كثيرة في قانون 

االنتخاب

استطاعت اإلمارات، عبر 
اتصاالت مع قيادات 

سياسية مصرية، وقف 
قرار القاهرة تعليق السفر 

من الدولة الخليجية 
إليها، فيما حددت مصر 

ضرورة التزام المسافرين 
الوافدين من اإلمارات، 

ودبي تحديدًا، بمسحات 
طبية حديثة لم تمر 

عليها 48 ساعة

اإلصالح 
السياسي 
في األردن

دعوات تغيير 
القوانين بإيقاع 
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البالد،  إحكام قبضته على  الثالثاء،  الجيش في ميانمار، أمس  واصل 
رغم كل اإلدانات الدولية لالنقالب الذي نفذه العسكر يوم اإلثنين، فيما 

تتجه األنظار اآلن بشكل أكبر إلى تأثير الخارج وال سيما أميركا والصين

67
سياسة

وقال أحد النواب لوكالة »أسوشييتد برس« 
ــاء الـــبـــرملـــان تــمــكــنــوا من  ــه و400 مـــن أعـــضـ إنــ
التحدث داخل مجمع االستراحات، والتواصل 
مــع دوائـــرهـــم االنــتــخــابــيــة عــبــر الــهــاتــف، لكن 
في  السكني  املجمع  بــمــغــادرة  لهم  ُيسمح  لــم 
نايبيداو. وأضــاف أن الشرطة تمركزت داخل 
املجمع، بينما كانت قوات الجيش في الخارج.
 
ّ
كما قال مدير مطار يانغون، فون ماينت، إن
الــســلــطــات أغــلــقــت املــطــار الــدولــي فــي املــديــنــة، 
وهــو أيضًا املــطــار الرئيسي فــي الــبــاد. وقــال 
 

ّ
ــتــــرز« إن املـــطـــار سيظل مــايــنــت لــوكــالــة »رويــ
مــغــلــقــًا حــتــى مـــايـــو/ أيـــــار املـــقـــبـــل. أمـــــام هــذا 
الــوضــع، تــواجــه الـــواليـــات املــتــحــدة اآلن، بعد 
الوقت والطاقة واملــال في  استثمار عقود من 
تــعــزيــز الــديــمــقــراطــيــة فــي مــيــانــمــار، تحديات 
يمكن أن تؤثر على ميزان القوى العاملي، حيث 
ــرابـــات فـــي مــيــانــمــار  يــتــوقــع أن تــعــزز االضـــطـ
املنطقة، وســط مخاوف  فــي  مــن نفوذ الصني 
حــديــثــة وخــطــيــرة بـــشـــأن انـــــزالق الـــدولـــة إلــى 

االستبداد.
ر بايدن في بيان قوي، اإلثنني، ميانمار 

ّ
وحذ

ــــرض الـــعـــقـــوبـــات عــلــيــهــا والـــتـــي  مــــن إعـــــــادة فـ
تــم رفــعــهــا بــعــد الـــعـــودة الــجــزئــيــة لــلــبــاد إلــى 
عن  معربًا  أوبــامــا،  إدارة  خــال  الديمقراطية 
دعمه الثابت ملبدأ الديمقراطية الذي يتوافق 
مــع وعــــوده خـــال حملته االنــتــخــابــيــة. وقــال 
 »الواليات املتحدة ستدافع 

ّ
بايدن في بيانه إن

عــن الــديــمــقــراطــيــة فــي أي مــكــان تــتــعــّرض فيه 
بـ«التخلي  ميانمار  جيش  مطالبًا  العــتــداء«، 
ــتــــي اســـتـــولـــى  بـــشـــكـــل فـــــــوري عــــن الـــســـلـــطـــة الــ

عليها«.
قـــال ديــريــك ميتشل، أول سفير  الــســيــاق،  فــي 
لــواشــنــطــن لـــدى مــيــانــمــار بــعــد انــتــقــالــهــا إلــى 
الــحــكــم املـــدنـــي، إن الـــواليـــات املــتــحــدة لــم تعد 
وأضــاف  ميانمار.  فــي  نفسه  بالنفوذ  ع 

ّ
تتمت

ــة  ــرانـــــس بــــــــرس«: »أعـــتـــقـــد أن أزمــ ــ لـــوكـــالـــة »فـ

ــة هــذا االنــقــاب  وبينما رّكـــز الــغــرب على إدانـ
واملـــطـــالـــبـــة بـــاحـــتـــرام الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ذهــبــت 
الواليات املتحدة بعيدًا، إذ هدد رئيسها جو 
الــدولــة.  بــايــدن بــإعــادة فــرض العقوبات على 
ل االنقاب العسكري في ميانمار اختبارًا 

ّ
ويمث

الــدفــاع عن  بــايــدن على  إدارة  مبكرًا لتصميم 
الديمقراطية في العالم، لكن بخاف ما حدث 
قبل نحو عشرة أعــوام عندما رعــت الواليات 
 
ّ
فــإن هــنــاك،  للسلطة  انتقالية  عملية  املتحدة 
الخيارات اآلن أمام اإلدارة الجديدة محدودة. 
الديمقراطية في ميانمار  ُعّد صعود  ولطاملا 
إنجازًا رئيسيًا للرئيس األسبق باراك أوباما 
فتحًا  باعتباره شّكل  بايدن،  ونائبه حينذاك 
لــدولــة مغلقة تــــدور فــي فــلــك الــصــني. وتتجه 
األنظار بالفعل اليوم إلى األخيرة، ودورها في 
 الحزب 

ّ
األيام املقبلة، خصوصًا مع معرفة أن

مع  تاريخ متقلب  له  كــان  الصيني  الشيوعي 
جيش ميانمار. وبدا تعليق بكني غير واضح 
بشأن االنقاب، ودعوتها، أمس الثاثاء، إلى 
عدم »تعقيد الوضع« في ميانمار، فيما ذهبت 

الصحف الصينية باتجاه تلطيف ما حدث.
للديمقراطية«  الوطنية  »الرابطة  حزب  ودعــا 
الحاكم في ميانمار، إلى اإلفــراج عن الرئيس 
الحاكم  الــدولــة،  ورئيسة مجلس  مينت،  ويــن 
ــــغ ســــان ســـو تـــشـــي، بعد  الــفــعــلــي لــلــبــاد، أونـ
ــقــــاب الـــعـــســـكـــري. وقــــال  ــداة االنــ ــ تــوقــيــفــهــم غــ
 »االنقاب العسكري 

ّ
الحزب في بيان، أمس، إن

وصــمــة عـــار فــي تــاريــخ الــجــيــش والـــدولـــة في 
ميانمار«. وفــي وقــت سابق من أمــس، أعلنت 
حكومة  حــل  ميانمار  فــي  العسكرية  الــقــيــادة 
الـــبـــاد وتـــوقـــيـــف 24 وزيــــــرًا مـــع نـــوابـــهـــم عن 
العمل، وتعيني 11 وزيرًا إلدارة شؤون الباد 

كخطوة أولى.
 املئات من أعضاء البرملان 

ّ
في هذا األثناء، ظل

استراحتهم  مقر  داخــل  الجبرية  اإلقــامــة  قيد 
أمــس.  يانغون  الــبــاد  فــي عاصمة  الحكومية 

 الغرب »ربما اعتبرها أيقونة للديمقراطية 
ّ
أن

في العالم قبل أن يخبو هــذا البريق. لكن إذا 
العالم، عندها  كنت مهتمًا بالديمقراطية في 
له 

ّ
عليك احترام الخيار الديمقراطي، وهي تمث

ــر ال يــتــعــلــق  ــ ــ ــــى أن »األمـ ــفـــت الـ ــــوح«. ولـ ــــوضـ بـ
بالشخص، بل بالعملية«.

الفترة األخــيــرة من  وارتفعت خيبة األمــل في 
زعيمة املعارضة السابقة أونغ سان سو تشي. 
 الـــغـــرب طــالــب بـــاإلفـــراج 

ّ
وعــلــى الـــرغـــم مـــن أن

 ســـو تشي 
ّ
عــنــهــا مـــع مــعــتــقــلــني آخــــريــــن، فـــــإن

كانت تخسر الدعم الغربي بشكل متسارع في 
األخيرة مع صمتها حيال وحشية  السنوات 
الجيش البورمي ضّد أقلية الروهينغا، وهو 
صــمــت فـــّســـره الــبــعــض بـــأنـــه مـــحـــاولـــة لــعــدم 

معاداة الجيش.
الديمقراطي،  ميانمار تحّولها  بدأت  وعندما 

فـــإن واشــنــطــن الــتــي كــانــت هــيــاري كلينتون 
تقود سياستها الخارجية آنذاك والتي قامت 
بــزيــارة إلــى هــذا البلد عــام 2011، تمّكنت من 
إقـــنـــاع اإلصــاحــيــني عــبــر وعــــود بــمــســاعــدات 
بديل  وتأمني  العقوبات  وتخفيف  اقتصادية 
االعتماد  بعدم  املتشّددين،  القوميني  للحّكام 
 الـــواليـــات املتحدة 

ّ
الــواســع عــلــى الــصــني. لــكــن

ــى قــائــد  اآلن لــيــس لــديــهــا الــكــثــيــر لــتــقــدمــه إلــ
إلـــى إدارة ظهره  عــســكــري دفــعــتــه طــمــوحــاتــه 
الــجــنــرال  االنــقــاب  فــزعــيــم  التغيير.  مــن  لعقد 
أميركية  لعقوبات  خاضع  هلينغ،  أونــغ  مــني 
ــهــا 

ّ
ــــزال ســـاريـــة بــســبــب الــحــمــلــة الـــتـــي شــن ال تـ

املتحدة  الواليات  ووصفتها  الروهينغا  ضّد 
ــــوراي هــيــبــرت،  ــال مـ بــأنــهــا تــطــهــيــر عـــرقـــي. وقــ
خــبــيــر شــــؤون جــنــوب شــــرق آســيــا فـــي مــركــز 
الـــدراســـات االســتــراتــيــجــيــة والــدولــيــة، لوكالة 

ــدار بيانات  »فــرانــس بـــرس«: »مــن السهل إصـ
التالية  الخطوة  هي  ما  معرفة  األصعب  لكن 
ــا الـــذي  ــــاف »مـ الــتــي يــجــب الــقــيــام بـــهـــا«. وأضـ
معاقبة  بــاإلمــكــان  أنــه  أعتقد  تفعله!  أن  يجب 
ذلك  يــؤدي  ربما  العسكرية.  الــشــركــات  بعض 
ــى إحـــــــداث الــقــلــيــل مــــن الـــضـــغـــط، ألن هـــذه  ــ إلـ
ــات مــنــغــمــســة بــعــمــق فـــي الـــعـــديـــد من  ــركـ الـــشـ
ــاعـــات االقــــتــــصــــاد«. مــــن جــهــتــهــا، طــــورت  قـــطـ
الــصــني عــاقــات وديـــة مــع الــقــيــادة املــدنــيــة في 
بمبادرتها  اهتمامًا  أكثر  بدت  التي  ميانمار، 
»الحزام والطريق« من الجنراالت هناك الذين 
يعيشون في عزلة ويتصرفون أحيانًا بطريقة 
فيها شيء من جنون العظمة. وقــال هيبيرت 
 
ّ
»هناك شيء مثير للسخرية هو اعتقادي بأن

الصني لن تتمكن من بناء عاقة مع الجيش 
كتلك التي كانت مع سو تشي«. لكن مع تأّهب 

الــغــرب لــلــتــشــدد مــع مــيــانــمــار، لــن يــكــون أمــام 
املــجــلــس الــعــســكــري الــجــديــد هــنــاك مــن خيار 
سوى االعتماد على الصني. ومع وعود بايدن 
بالتركيز مجددًا على حلفاء الواليات املتحدة، 
حــيــث الــعــديــد مــنــهــم فـــي جــنــوب شــــرق آســيــا 
يــتــوقــون لـــرؤيـــة واشــنــطــن تــتــصــدى لــلــصــني، 
 »مــا حــدث في ميانمار اآلن 

ّ
أن اعتبر هيبرت 

يجعل ذلك أكثر صعوبة«.
ودعت الصني، أمس الثاثاء، املجتمع الدولي 
إلى عدم »تعقيد الوضع أكثر مما هو عليه« 
ــــي مــــيــــانــــمــــار، غـــــــداة االنـــــقـــــاب الـــعـــســـكـــري.  فـ
املجتمع  الصينية  الخارجية  وزارة  وناشدت 
الــدولــي »املــســاهــمــة فــي االســتــقــرار السياسي 
واالجتماعي« في ميانمار، غداة دعوتها كافة 
 الخافات« 

ّ
األطــراف في هذه الدولة إلى »حل

ضمن اإلطار الدستوري والقانوني، فيما كان 
اجتماعًا طــارئــًا،  الــدولــي  األمـــن  يعقد مجلس 

أمس، ملناقشة الوضع في ميانمار.
وتـــطـــرقـــت وســــائــــل اإلعـــــــام الــصــيــنــيــة، الــتــي 
يــســيــطــر عــلــيــهــا الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــحــاكــم، 
الـــثـــاثـــاء، إلــــى الـــوضـــع فـــي الـــدولـــة املـــجـــاورة 
ــة، وتـــجـــنـــبـــت  ــفــ ــلــــطــ مـــســـتـــخـــدمـــة عـــــــبـــــــارات مــ
ــقــــاب«. وتــحــدثــت وكــالــة  اســتــخــدام كــلــمــة »انــ
الــصــني الــجــديــدة عــن »تــعــديــل وزاري واســع« 
واســـتـــبـــدال الــــــــوزراء املـــدنـــيـــني بــالــعــســكــريــني. 
الناطقة  تايمز«  »غــلــوبــال  صحيفة  ووصــفــت 
ــراء«، اســتــيــاء  ــ ــبـ ــ  عـــن »خـ

ً
بــاإلنــكــلــيــزيــة، نـــقـــا

الــجــيــش عــلــى الــســلــطــة بـــأنـــه »تــعــديــل لبنية 
املتوازنة«. وبينما يميل الحزب  السلطة غير 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم فـــي الــصــني إلــــى األنــظــمــة 
االســـتـــبـــداديـــة، إال أنـــه كـــان لـــه تـــاريـــخ متقلب 
مـــع جــيــش مــيــانــمــار، والـــــذي يــرتــبــط أحــيــانــًا 
بــحــمــاتــه ضـــد األقـــلـــيـــات الــعــرقــيــة الــصــيــنــيــة 
وتجارة املخدرات على طول الحدود الجبلية 
 تولي 

ّ
أن يــرون  املراقبني  لكن بعض  الطويلة. 

الــجــيــش فـــي مــيــانــمــار الــســلــطــة بــعــد تــجــربــة 
قصيرة مع ديمقراطية محدودة، يمنح الصني 
فرصة أكبر لانفتاح على دولة مجاورة سعى 
الــغــرب جــاهــدًا للحد مــن تــأثــيــر بــكــني عليها. 
»فــوريــن بوليسي«  السياق، قالت مجلة  وفــي 
األميركية »قد يكون الاعب األكثر أهمية هو 
الــصــني« فــي مــا يــحــدث اآلن. وأضــافــت »ربما 

الــذي عقد الشهر املــاضــي بني  كــان االجتماع 
ــــغ يــي،  كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــني الــصــيــنــيــني وانـ
املحورية في  النقطة  أونــغ هلينغ، هــو  ومــني 
ــقـــاب«. واعــتــبــرت أنـــه »قـــد تكون  تــحــديــد االنـ
الــطــريــقــة الـــتـــي تــتــعــامــل بــهــا كـــل مـــن الــصــني 
والـــواليـــات املــتــحــدة مــع األزمــــة عــامــة مهمة 
العسكر  »دأب  الصحيفة  وقالت  لعاقتهما«. 
فــــي مـــيـــانـــمـــار عـــلـــى الــــدفــــع بــــروايــــة الـــتـــزويـــر 
االنـــتـــخـــابـــي مــنــذ نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
املاضي، لكن القيادة العسكرية كانت ستتردد 
ــراء لـــو لـــم تــكــن لــديــهــا ثــقــة في  ــ فـــي اتـــخـــاذ إجـ
لحمايتها  بــكــني  عــلــى  تعتمد  أن  يمكن  أنــهــا 
العواقب الحتمية في األمــم املتحدة ومن  من 
 بكني 

ّ
الدول الغربية«. لكن الغريب هنا هو أن

كانت أقرب إلى حكومة سو تشي املدنية مما 
العسكري  النظام  املاضي من  كانت عليه في 
فــي ميانمار. وهـــذا يــرجــع إلــى حــد كبير إلى 
الدولية  العزلة  دائمًا  فضلوا  الذين  العسكر، 
على االعتماد على دولة أجنبية، حتى كدولة 
مثل الصني. وكــان الخوف من االعتماد على 
إلــى استيعاب  أدى، جزئيًا،  الــذي  الصني هو 
جـــيـــش مـــيـــانـــمـــار لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة عـــلـــى مـــدى 
الصينية  املــشــاريــع  الــزمــان وتعليق  مــن  عقد 
الـــكـــبـــرى، مـــثـــل ســــد مــيــيــتــســون، الــــــذي تــبــلــغ 
دائمة  ثغرة  وهــو  دوالر،  مــلــيــارات   3.6 كلفته 
في العاقات منذ ذلك الحني. ومع ذلك، ربما 
لم يمنح الصينيون أي إذن صريح للجنرال 
العسكري مني أونغ هلينغ باملضي قدمًا في 
أنه  اعــتــقــدت  العسكرية  الــقــيــادة  لكن  خططه، 
بإمكانها دفع بكني للدفاع عنها على أي حال. 
الــحــســاب هنا هــو أن الــصــني نـــادرًا مــا تفوت 
فرصة لتوسيع نفوذها في آسيا على حساب 

الواليات املتحدة.
ولـــكـــن قـــد تـــكـــون هـــنـــاك صــفــقــة هـــنـــا، بحسب 
ــــول »فــــــوريــــــن بــــولــــيــــســــي«. وتــــوضــــح  ــقـ ــ مـــــا تـ
ــه »يـــمـــكـــن لـــلـــواليـــات املـــتـــحـــدة أن تــعــتــرف  ــ أنـ
بشأن  سيما  وال  لبكني  الــتــجــاريــة  باملصالح 
مقابل  ميانمار،  في  والطريق  الحزام  مبادرة 
دعـــم الــصــني إلجــبــار مــيــانــمــار عــلــى حــل أزمــة 
الروهينغا، وترسيخ قوة القوى الديمقراطية 
في الباد التي هي بالفعل ودية للغاية تجاه 
بكني. ستكون هذه نتيجة متفائلة، ليس فقط 
مليانمار، ولكن أيضًا آلفاق التعاون األميركي 
الصيني«. مــن جهة أخـــرى، كــان الفتًا موقف 
مما  ميانمار،  مع  الحدودية  الــدولــة  تاياند، 
حــصــل فـــي األخـــيـــرة، إذ اعــتــبــر نــائــب رئــيــس 
براويت وونغسوان، ما جرى  تاياند،  وزراء 
ــذا املــوقــف  ــد ال يـــبـــدو هــ ــًا«. وقــ ــيـ ــلـ ــًا داخـ ــأنـ »شـ
في   2019 انتخابات   

ّ
أن إلــى  نــظــرًا  مستغربًا، 

تــايــانــد ســمــحــت لــزعــيــم املــجــلــس الــعــســكــري 
برايوت تشان أو تشا، بالبقاء كرئيس للوزراء 

بعد خمس سنوات من االنقاب العسكري.
ــــي بـــنـــغـــادش،  الــــدولــــة الــــجــــارة األخــــــــرى، وهـ
بدت معنية أكثر بالديمقراطية في ميانمار. 
ــنـــغـــادش،  بـ فــــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأكــــــــدت 
الــاجــئــني  آالف  مــئــات  الــتــي تستقبل  الـــدولـــة 
»كجارة وصديقة  أنها  الروهينغا،  أفــراد  من 
ملــيــانــمــار، نـــوّد أن نــرى الــســام واالســتــقــرار«، 
»أن يــتــم الــحــفــاظ على   أنــهــا تــأمــل بـــــ

ً
مــضــيــفــة

ــكــــام الــدســتــوريــة  اآللـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة واألحــ
فــي بـــورمـــا«. وبــنــغــادش غــيــر مستفيدة من 
 قــائــد الجيش 

ّ
الــجــديــد، خصوصًا أن الــوضــع 

الجنرال مني أونغ هلينغ، متهم بفظائع ضد 
الروهينغا، الذين انتقل مئات آالف الاجئني 

منهم إلى بنغادش.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
أسوشييتد برس، رويترز(

ترقب للوضع 
في ميانمار

ــمــواقــف الــداخــلــيــة في  ــاءت ال جـ
خجولة،  ــالب  ــق االن عقب  ميانمار 
وقال  انتقامية.  إجراءات  من  خوفًا 
لوكالة  بــائــع صــحــف،  ــو؛  مــونــغ م
إلى  ينزلوا  لن  »الناس  بــرس«:  »فرانس 
أن  يعرف  الجميع  للتظاهر.  الشوارع 
الجنود مسلحون ويمكنهم إطالق 
النار«، فيما أكد مونغ زاو الذي يملك 
يخافون  »الناس  اللحوم:  لبيع  كشكًا 
ما  نحبذ  ال  أنــنــا  مــع  علنًا،  االنــتــقــاد 
حصل«. وظل الجنود أمس منتشرين 
طّوق  فيما  نايبيداو،  العاصمة  في 

عسكريون مباني سكنية للنواب.

مواقف داخلية 
خجولة

الحدث

بــيــنــمــا كـــان الــتــرقــب ســّيــد املــوقــف 
لـــلـــوضـــع فــــي مـــيـــانـــمـــار فــــي الـــيـــوم 
ــانـــي مــــن االنــــقــــاب الــعــســكــري  ــثـ الـ
الــــذي نــفــذه الــجــيــش أول مـــن أمــــس، اإلثــنــني، 
ــره كـــبـــار الــســيــاســيــني، ومــن  ــ واعـــتـــقـــل عــلــى أثـ
أونـــغ ســان ســو تــشــي، معلنًا  الزعيمة  بينهم 
حالة الطوارئ في الباد، كان الجيش يواصل 
 الحكومة 

ّ
إحكام قبضته على الباد، عبر حل

ــة الــجــبــريــة عــلــى الــــنــــواب، إلــى  ــامـ وفــــرض اإلقـ
جانب إغاق املطار الرئيسي للدولة. وبينما 
تتركز األنظار على تطورات الوضع الداخلي، 
فإن مراقبة استجابة الخارج ومدى تأثيرها، 

المئات من أعضاء
البرلمان في ميانمار قيد 

اإلقامة الجبرية

األنظار تتجه للواليات 
المتحدة والصين

وال سيما من قبل الواليات املتحدة والصني، 
مـــع مـــا يــحــصــل فـــي هـــذه الـــدولـــة الــواقــعــة في 
جــنــوب شـــرق آســيــا لــم يــكــن أقـــل أهــمــيــة، نظرًا 
 الوضع الجديد قد يشكل ميدان صراع 

ّ
إلى أن

جديدًا بني واشنطن وبكني أو قد يكون ساحة 
ــدادًا  ــ لــلــتــســويــات. وفــيــمــا يــمــثــل االنـــقـــاب ارتــ
عقود  مــن  خرجت  التي  مليانمار،  دراماتيكيًا 
من الحكم العسكري الصارم والعزلة الدولية 
 خيبة أمــل الغرب 

ّ
الــتــي بـــدأت عــام 1962، فـــإن

السابقة  املعارضة  زعيمة  من  واضحة  كانت 
سو تشي، بسبب تبريرها النتهاكات حقوق 

اإلنسان واملجازر بحق أقلية الروهينغا. 

االتحاد  إن  )الصورة(،  بوريل  األوروبي، جوزيب  االتحاد  قال وزير خارجية 
ميانمار.  في  الديمقراطية  إلحــالل  كافة  المتاحة  الخيارات  سيدرس 
ــح بــوريــل فــي بــيــان، أمس  وأوضـ
يدين  األوروبــي  االتحاد  أن  الثالثاء، 
ــالب الــعــســكــري في  ــق بــشــدة االن
قاطع  بشكل  ويرفض  ميانمار، 
االنتخابات  نتائج  الجيش  تجاهل 
نوفمبر/  8 في  جرت  التي  العامة 
أن  وأكــد  الماضي.  الثاني  تشرين 
االتحاد األوروبي سيقف إلى جانب 
شعب ميانمار في مساعيه إلحالل 

الديمقراطية.

واصل الجيش إحكام قبضته على البالد )األناضول(أوروبا تدرس الخيارات
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إدماج »الجبهة األمازيغية« باألحزاب المغربية: ورقة انتخابية؟نافالني: محاكمتي تهدف إلى إخافة الروس

ل املعارض الروسي ألكسي نافالني، أمس 
ُ
مث

الثاثاء، أمام القضاء الروسي، بتهمة انتهاك 
شــــروط الــرقــابــة الــقــضــائــيــة املــفــروضــة عليه 
في قضية غسل األمــوال التي تعود إلى عام 
حتى  املــعــطــيــات  جميع  تشير  والــتــي   ،2014
اآلن إلى أنها قد تؤدي إلى سجنه لسنوات، 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن احـــتـــجـــاجـــات مـــنـــاصـــريـــه،  عـ
والتنديد الدولي املستمر منذ اعتقاله في 17 
لــدى وصوله  املــاضــي  الثاني  كــانــون  يناير/ 
رت السلطات 

ّ
إلــى مــوســكــو. مــن جهتها، حـــذ

الــروســيــة األوروبـــيـــني مــن مــغــبــة الــدمــج بني 
عاقتهم بموسكو وقضية تسميم املعارض 
الــروســي فــي أغــســطــس/ آب املــاضــي، والــتــي 
سيرغي  الــروســي  الخارجية  وزيـــر  اعتبرها 

الفروف أمس، »مسرحية«.
ودافع نافالني أمس، عن نفسه، أمام محكمة 
موسكو. وخال جلسة االستماع، أكد ممثلو 
االدعـــاء أن املــعــارض الــروســي »انتهك بشكل 
مــنــهــجــي« شــــروط حــكــم بــالــســجــن ملـــدة ثــاث 
سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ صدر 
عام 2014، وبالتالي ينبغي تنفيذ الحكم، ما 
أثـــار حــــوارات مــتــوتــرة مــع محامي نافالني. 
وبالنسبة إلى سلطات السجون، فإن نافالني 
لم يمثل أمامها على النحو املنصوص عليه 
في شروط رقابته القضائية، لكن الدفاع أكد 
أن املعارض األبرز للكرملني كان يتعافى في 
أملانيا عقب عملية التسمم التي تعرض لها، 
إلـــى موسكو.  وتــوجــه فيها أصــابــع االتــهــام 

الرباط ــ عادل نجدي

واملناطقية  التشريعية  االنتخابات  هل تكون 
ــالـــي مــحــطــة  ــام الـــحـ ــعــ ــلـــديـــة املـــنـــتـــظـــرة الــ ــبـ والـ
إدماج جزء من الحركة األمازيغية في الحياة 
أصــبــح مطروحًا  املــغــربــيــة؟ ســـؤال  السياسية 
فــــي املـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي، فــــي ظــــل مــعــطــيــات 
متواترة تشير إلى حركة استقطاب سياسي 
مفتوح قد يحّول القضية األمازيغية إلى ورقة 
مثل  ثقل،  ذات  أحـــزاب  فــي مواجهة  انتخابية 
الحكومي  االئتاف  قائد  والتنمية«،  »العدالة 
الحالي، و»االستقال« املعارض، خال النزال 

االنتخابي املقبل.
ســواء  السياسية،  املشاركة  فكرة  كانت  ولئن 
من داخــل األحــزاب املوجودة أو بإنشاء حزب 
باإلجماع  يحظى  ال  أمــازيــغــيــة،  مرجعية  ذي 
أن ما  الحركة األمــازيــغــيــة، إال  داخــل مكونات 
يعرفه املشهد السياسي في املغرب، حاليًا، من 
اللمسات  لوضع  الحزبية  للتحركات  تسريع 
يكفل  تعاقد سياسي  األخــيــرة على مضامني 
ــمـــل الــســيــاســي  ــعـ ــة الـ ــهـ ــبـ ــى »جـ ــ لــلــمــنــتــمــني إلــ
األمازيغي« االنتقال من املمانعة إلى املشاركة 
فـــي صــنــع الـــقـــرار الــســيــاســي، يــؤكــد أن هــنــاك 
في  للدفع  السياسيني  الفاعلني  لــدى  توجهًا 
اتجاه تكرار تجارب سابقة. أبرز تلك التجارب 
كان تجربة إدماج اإلساميني، التي بدأت عام 
بــدائــل أخــرى تتيح تنفيذ  1992 بالبحث عــن 
فكرة املشاركة السياسية بعد رفض السلطات 
طلب تأسيس حزب »التجديد الوطني«، وكان 

مـــن جــهــتــه، أكــــد نــافــالــنــي أمــــام املــحــكــمــة أنــه 
أملانيا،  فــي  بعنوانه  السجون  سلطات  أبلغ 
 »ما الذي كان يمكنني فعله أيضًا؟ 

ً
متسائا

هل كنتم تريدون أن أرسل لكم مقطع فيديو 
يــصــور عــاجــي الــفــيــزيــائــي؟«. كــذلــك اعــتــبــر 
أن محاكمته تــهــدف إلـــى إخــافــة املــايــني من 
الروس. وبعدما أمضى جزءًا من العقوبة قيد 
اإلقامة الجبرية، يواجه نافالني حاليًا إمكان 
الــعــام. وبالنسبة  احــتــجــازه لعامني ونــصــف 
إلى أنصاره، فإن الرئيس الروسي فاديمير 
األول.  استبعاد معارضه  إلــى  بوتني يسعى 
وكـــتـــب لـــيـــونـــيـــد فــــولــــكــــوف، أحـــــد مــســاعــدي 
ــا يــحــدث في  نــافــالــنــي عــلــى »تــويــتــر«، إن »مـ
نافالني  يرمي  بوتني  منطقي:  أمــر  املحكمة 

في السجن ألنه نجا من عملية االغتيال«.
وبــالــتــزامــن مــع املــحــاكــمــة، أوقــفــت السلطات 
لنافالني  املؤيدين  الروسية عشرات  األمنية 
الذين تظاهروا أمام املحكمة. وأكدت منظمة 
مائة  اعــتــقــال  الحكومية  غير  »أوفــيــد-إنــفــو« 
الروسي  املعارض  شخص، فيما دعا حلفاء 
إلــــى تــظــاهــرة حــظــرتــهــا الــســلــطــات. وجــــاءت 
الــجــلــســة بــعــد عــطــلــة نــهــايــة أســـبـــوع شــهــدت 
كل  في  البارز  للمعارض  داعمة  احتجاجات 
أنــحــاء روســيــا، وهــي تعتبر أكــبــر مــوجــة من 
االحـــتـــجـــاجـــات، وأســـفـــرت عـــن تــوقــيــف أكــثــر 
مــن 5400 شــخــص.  وكـــان الــقــضــاء الــروســي 
نافالني وحلفائه  ــراءات ضــد  اإلجــ قــد صّعد 
ــيـــني، والـــــذيـــــن وضــــعــــوا جــمــيــعــهــم  ــيـــاسـ الـــسـ
أو  أو سجنوا  الجبرية  اإلقــامــة  رهــن  تقريبًا 
حــوكــمــوا خـــال األســابــيــع األخـــيـــرة. وكــانــت 
محكمة مقاطعة سيمونوفسكي في موسكو 
ــادر بــحــق  ــ ــــصـ قــــد طـــلـــبـــت تـــحـــويـــل الـــحـــكـــم الـ
ملــدة 3 سنوات ونصف  القضية  نافالني في 
سجن.  عقوبة  إلــى  التنفيذ  وقــف  مــع  السنة 
وعـــشـــيـــة املـــحـــاكـــمـــة، أيــــــدت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
فــــي مـــوســـكـــو الـــطـــلـــب، بـــاعـــتـــبـــاره »قــانــونــيــًا 
ــبــــررًا«، رغـــم إمـــضـــاء املـــعـــارض قــســمــًا من  ومــ
توالي  الجبرية. ووســط  اإلقامة  في  العقوبة 
ــال واملـــحـــاكـــمـــة،  ــقـ ــتـ ــاالعـ الـــتـــنـــديـــد الـــغـــربـــي بـ
الــروســيــة أمـــس،  اعــتــبــرت وزارة الــخــارجــيــة 
أن وجــــود دبــلــومــاســيــني أجـــانـــب فـــي جلسة 

ــزب »االســـتـــقـــال« لكن  الـــتـــواصـــل أواًل مـــع حــ
بــا نــتــائــج تــذكــر، لــيــجــرى بــعــدهــا الــتــفــاوض 
الخطيب على أساس  الكريم  الــراحــل عبد  مع 
إعادة تجديد هياكل حزبه »الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية«، وصواًل إلى تحقيق 
هذا الهدف مع عقد مؤتمر استثنائي للحزب 

في عام 1996.
وقــبــل أشــهــر قليلة مــن مــحــطــة انــتــخــابــيــة قد 
تغّير من طبيعة مشهد حزبي طبع املغرب منذ 
هبوب رياح الربيع العربي في 2011، بدا مثيرًا 
لــاهــتــمــام تــســريــع حـــزب »الــحــركــة الشعبية« 
)املـــشـــارك فــي الــحــكــومــة( ملــســار تفعيل بنود 
االتفاق الذي تم توقيعه في ديسمبر/ كانون 
األول املـــاضـــي مـــع »جــبــهــة الــعــمــل الــســيــاســي 
األمـــازيـــغـــي«، بــاالنــتــقــال، خـــال اجــتــمــاع عقد 
النظر  إلــى »تقريب وجــهــات  املــاضــي،  السبت 
السياسية ملناضلي  باملشاركة  في ما يتعلق 
الــجــبــهــة فـــي أكـــاديـــر )جـــنـــوب غــــرب املـــغـــرب(، 
والبحث عن سبل تثبيته ميدانيًا بما يخدم 
املدينة  سكان  وتطلعات  األمازيغية  القضية 
الجبهة قد تّوجت مسار  ونواحيها«. وكانت 
حــوار أطلقته على مــدى 9 أشهر مع عــدد من 
الحركة  لــأحــرار،  الوطني  )التجمع  األحـــزاب 
الشعبية، التقدم واالشتراكية( بشأن املشاركة 
في  األول  اتفاقني:  على  بالتوقيع  السياسية، 
17 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي مـــع »الــتــجــمــع 
ــانـــي مــــع »الـــحـــركـــة  ــثـ الـــوطـــنـــي لـــــأحـــــرار«، والـ
كـــانـــون األول  فـــي 31 ديــســمــبــر/  الــشــعــبــيــة« 
املاضي، تم بموجبهما انضمام أعضاء فيها 
إلـــى الــحــزبــني. وإذا كــانــت كــل املــعــطــيــات تــدل 
حاضرة  ستكون  األمازيغية  املعادلة  أن  على 
فــي االنــتــخــابــات املــقــبــلــة، إال أن الــســؤال الــذي 
هــل سيفتح  هــو:  املتابعني  مــن  العديد  يثيره 
اندماج مكونات الجبهة في حزبي »األحرار« 
و»الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة«، الـــبـــاب عــلــى املــشــاركــة 
وذلك  األمازيغية،  للحركة  الفعالة  السياسية 
بــعــد أن ظــلــت منكفئة عــلــى نفسها ألكــثــر من 
40 سنة خـــارج األحــــزاب ومــؤســســات الــدولــة، 
أم أن األمر ال يعدو أن يكون استقطابًا وورقة 

لتحقيق مآرب انتخابية؟
ــمــــل الـــســـيـــاســـي  ــعــ ــة الــ ــهــ ــبــ ــــول مـــنـــســـق »جــ ــقـ ــ يـ

الــســيــاســيــة واعــيــة بــاملــصــداقــيــة واملــشــروعــيــة 
وتــدرك  األمــازيــغــيــة،  الحركة  بها  تتمتع  التي 
ــا، وهــــي تــحــاول  ــكــــوادرهــ الـــزخـــم الــنــضــالــي لــ
جــاهــدة اســتــقــطــابــهــم لــتــعــزيــز هــيــاكــلــهــا التي 
أصابها الوهن والترهل، لكن »ال يمكن لبعض 
األشخاص املحسوبني على رؤوس األصابع، 
والــذيــن لــم يسبق لهم أن خــاضــوا أي تجربة 
انتخابية، بل إن أغلبهم لم يسجلوا أنفسهم 
ــلـــوائـــح االنــتــخــابــيــة إال فـــي ديــســمــبــر/ فـــي الـ

لهذه  الوهم  يبيعوا  أن  املــاضــي،  األول  كانون 
األحــــــــزاب بـــقـــدرتـــهـــم عـــلـــى تــحــقــيــق مــعــجــزات 
إلى  األمــازيــغــي  الناشط  ويــذهــب  انتخابية«. 
أن العمل داخل املؤسسات لخدمة األمازيغية 
مقولة مغلوطة يريد بها البعض تبرير هدف 
السياسية، مضيفًا:  األحــــزاب  فــي  انــخــراطــهــم 
»الــحــركــة األمــازيــغــيــة عــمــلــت دومــــًا مــن داخــل 
املؤسسات وحققت مكتسبات مهمة للقضية، 
وهــي تعمل حاليًا مــن داخــلــهــا، لكن يبدو أن 
ما يقصده املنتمون إلى الجبهة هو رغبتهم 
فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى مـــقـــاعـــد فــــي الــجــمــاعــات 
الدستورية،  املجالس  والبرملان وفي  الترابية 
خـــصـــوصـــًا مــنــهــا املـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي لــلــغــات 

والثقافة املغربية«.
األمازيغية  العصبة  رئيس  ينظر  جهته،  مــن 
التحاق  إلى  أونغير،  بوبكر  اإلنسان،  لحقوق 
بحزبي  األمازيغي«  السياسي  العمل  »جبهة 
»األحرار« و»الحركة الشعبية« على أنه »قرار 
وتــقــديــر شخصي  امللتحقني  مـــســـارات  يــتــوج 
لــــهــــم، كـــمـــا أنــــــه خــــطــــوة ال تــــضــــّر بــالــقــضــيــة 
ــقـــول أونــغــيــر  ــد تــنــفــعــهــا«. ويـ األمـــازيـــغـــيـــة وقــ
املـــشـــاركـــة  »قــــــــرار  الـــجـــديـــد » إن  »الــــعــــربــــي  ـــ لــ
ــــروري النــتــزاع  الــســيــاســيــة أمـــر إيــجــابــي وضــ
مكتسبات نوعية لصالح القضية األمازيغية 
منذ  سياسية  بــقــرارات  وهمشت  ّيبت 

ُ
غ التي 

االقتصار  أن  بيد  اليوم،  إلــى  املغرب  استقال 
أمــرًا غير مبرر وغير  على حزبني فقط يبقى 
مــعــقــول، ألن هــنــاك أحـــزابـــًا أخــــرى لــهــا مـــاٍض 
هناك  أن  كما  األمازيغية،  بخصوص  مشرف 
أحزابًا أخرى يمكن فتح النقاش معها بشأن 
تبنيها للقضية األمازيغية التي تبقى قضية 

وطنية جامعة تهم الجميع«. )Getty /اعتقل اآلالف من مناصري نافالني منذ عودته إلى موسكو )ميخائيل سفلتوف

شارك األمازيغ بفعالية في الحراك الشعبي األخير )فاضل سنا/فرانس برس(

أمــــس، لــنــظــيــرهــا الـــروســـي ســيــرغــي الفـــروف 
خال لقائها به في موسكو عن »قلق السويد 
واالتحاد األوروبي بشأن التدهور في مجال 
روسيا«.  في  اإلنــســان  وحقوق  الديمقراطية 
ــــدى مــوســكــو  مـــن جــهــتــه، قــــال الفـــــروف إن »لـ
ــار قـــضـــيـــة« نــافــالــنــي  ــبـ ــتـ ــًا جـــديـــة العـ ــابـ ــبـ أسـ
أملانيا ترفض  دامــت  »مــا  »مسرحية«، وذلــك 
تقديم أدلة لروسيا تثبت فرضية تسميمه«. 
وأضـــاف الفـــروف أنــه »عندما يــوجــه أحدهم 
اتــهــامــًا لــك، فعليه إثــبــات ذنــبــك. أمــا إذا قــال: 
لــن أفصح لكم عــن أي شــيء ألنــه ســّر، أو ألن 
املريض ذاته لم يسمح لنا بفعل ذلك، فلدينا 
ما يكفي من األسباب العتبار ذلك مسرحية«.
على الرغم من ذلك، فإن التحرك األوروبي لم 
يــهــدأ. ومــن املــتــوقــع أن يصل وزيـــر خارجية 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي جــــوزيــــب بــــوريــــل، بــعــد 

محاكمة نافالني دليل على بعض املحاوالت 
الغربية للتدخل في شؤون موسكو. وكتبت 
املتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا على 
»فيسبوك« أن ذلك دليل على محاوالت غربية 
»لــتــحــجــيــم روســــيــــا«. وفــــي ســـيـــاق الــضــغــط 
ــّبـــرت  األوروبـــــــــــي لـــــإفـــــراج عــــن نـــافـــالـــنـــي، عـ
الرئيسة الحالية ملنظمة األمن والتعاون في 
أوروبا، وزيرة الخارجية السويدية آن لينده، 

غـــٍد الــجــمــعــة إلـــى مــوســكــو، وهـــو طــلــب رؤيــة 
ذلك  موسكو  واستغلت  الــروســي.  املــعــارض 
لتوجيه تحذيرات لبروكسل. وأعرب املتحدث 
أمل  عــن  بيسكوف  دمــيــتــري  الكرملني  بــاســم 
ــــد حـــمـــاقـــة بــربــط  ــأال يـــرتـــكـــب أحـ ــ مـــوســـكـــو »بــ
ــاد  ــحـ ــا واالتـ ــيـ مــســتــقــبــل الـــعـــاقـــات بـــني روسـ
األوروبي بنزيل سجن«، بعد تنديد بروكسل 
املــعــارض وأنــصــاره.  الــذي يستهدف  بالقمع 
وأوضح بيسكوف أنه »في حال كان )بوريل( 
يــحــمــل رســـالـــة صـــارمـــة، فـــوزيـــر خــارجــيــتــنــا 
سيرد بالصرامة نفسها«. وحول طلب بوريل 
زيارة نافالني، رأى املتحدث الروسي أن البت 
فيها عائد »للمحققني والقضاة«، لكن بما أنه 
»ليس فردًا من أفراد عائلته أو أحد أقربائه، 

فعلى أي أساس يريد إجراء هذه الزيارة؟«.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

طلب وزير الخارجية 
األوروبي جوزيب بوريل 

مقابلة نافالني

الـــرفـــض املــطــلــق لــكــل شــــيء ومــقــاطــعــة كـــل ما 
يمت للمؤسسات وللدولة بصلة، وذلــك على 
أن  يمكننا  ال  أنـــه  قبيل  مــن  معطيات  أســـاس 
 
ً
نعمل مــن داخـــل مــؤســســات ال تــعــتــرف أصــا

بــاألمــازيــغــيــة، لــكــن بــعــد الــتــعــديــل الــدســتــوري 
كنا غير  وإن  مــســتــجــدات،  طـــرأت  لسنة 2011 
راضني عنها في املجمل، بيد أنها تتيح على 
األقــــل أرضـــيـــة يــمــكــن تــطــويــرهــا لــنــشــتــغــل من 
داخـــل األحــــزاب واملــؤســســات«. ويــضــيــف: »لن 
العمل  وعــن  السياسية،  مشاركتنا  عــن  نــنــدم 
من داخل املؤسسات، ألنها تمثل أسلوبًا فعااًل 
للتصدي للعديد من القرارات التراجعية التي 

مرر من خال البرملان واملؤسسات«.
ُ
ت

لكن الناشط األمازيغي عبد الواحد درويش، 
الفاعلني  غالبية  بــني  اتــفــاقــًا  هــنــاك  أن  يعتقد 
فــي الــحــركــة عــلــى أن الــتــعــاقــد، الـــذي أبـــرم بني 
وحزبي  األمازيغية  الحركة  مناضلي  بعض 
»األحرار« و»الحركة الشعبية«، هو استقطاب 
حــزبــي يــأتــي قــبــيــل االنــتــخــابــات املــرتــقــبــة في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن 2021. ويــقــول درويــــش، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن األحـــزاب  فــي حــديــث لـــ

»العربي  لـ الدين حجاج،  األمــازيــغــي«، محيي 
الــجــديــد«، إن دخـــول املــعــتــرك الــســيــاســي عبر 
بـــوابـــة األحـــــزاب ســيــجــعــل األمـــازيـــغ مــقــرريــن، 
لــيــس فــقــط عــلــى املـــســـتـــوى الـــثـــقـــافـــي، بـــل في 
أن  لــلــبــاد. ويعتبر  الــعــامــة  السياسة  يهم  مــا 
»إقــــصــــاء األمـــازيـــغـــيـــة فـــي كـــل الـــنـــواحـــي كــان 
بقرار سياسي، وال يمكن أن تنصف إال بقرار 
الــوجــود داخل  الحركة  أبناء  لــذا على  مماثل، 
املؤسسات، ونخال أن أي قرار سياسي لسنا 
فــيــه، لــن ينصف األمــازيــغــيــة، كــمــا حــصــل في 
التنزيل الدستوري في ما يخصها«. ويتابع 
حــجــاج: »كــنــا دائــمــًا نــمــارس السياسة، ولكن 
كــــانــــت ســـيـــاســـة مـــــن نــــــوع خــــــــاص، ســيــاســة 

يرى البعض أن 
إقصاء األمازيغية كان 

بقرار سياسي

دافع المعارض الروسي 
ألكسي نافالني، أمس، 

عن نفسه، خالل جلسة 
محاكمته في وقت 

تشير مختلف الدالئل إلى 
أنه سيواجه السجن رغم 

الضغوط الدولية لإلفراج 
عنه

قبل أشهر من االنتخابات 
المغربية، بدا الفتًا تسريع 

التحركات لضم حركة 
أمازيغية إلى حزبين 
ناشطين، بما طرح 

تساؤالت عن دوافع 
الخطوة وارتداداتها

تقرير متابعة

ــوراء بشكل  الــروهــيــنــغــا أعــــادت األمــــور إلـــى الــ
 مــيــتــشــل، الــــذي يــــرأس الــيــوم 

ّ
كــبــيــر«. وحــــض

باده  األميركي،  الوطني  الديمقراطي  املعهد 
 على 

ّ
ــال إن عــلــى الــتــنــســيــق مـــع حــلــفــائــهــا، وقــ

الــعــالــم أن يــحــتــرم االنــتــصــار الــســاحــق الـــذي 
قته الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة 

ّ
حق

سو تشي في انتخابات العام املاضي. وأضاف 
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سياسة

الصراع يحتدم بين المعتدلين والمتطرفين

جمهوريو أميركا: حرب وجود

تبرئة دونالد ترامب 
تدعم مزاعمه حول 

تزوير االنتخابات

واشنطن ـ العربي الجديد

فــي  الجمهوريــون  اســتعاد 
السياســي،  نشــاطهم  الكونغــرس 
اقتحــام  صدمــة  اســتيعاب  بعــد 
ترامــب  دونالــد  الســابق  الرئيــس  أنصــار 
مبنــى الكابيتــول فــي 6 ينايــر/ كانــون الثاني 
مجلســي  فــي  األغلبيــة  وخســارتهم  املاضــي، 
النواب والشيوخ. وبدأ الحزب العمل مع إدارة 
الرئيس جو بايدن على أكثر من ملف داخلي، 
مواجهــة  بخطــط  يتعلــق  مــا  فــي  ســيما  ال 
تقشــفي،  محافــظ  موقــع  مــن  وذلــك  كورونــا، 
يشير إلى استمرار سياستهم التقليدية. غير 
أن هــذا االتجــاه إلــى إعــادة دوران العمــل فــي 
واشــنطن، من دون ترامب، لم يلِغ األثر الكبير 
الذي ال يزال يتركه امللياردير الشــعبوي، على 
حزبــه، واالنقســام الواضــح الــذي ظهــر داخــل 
الحزب. وإذا كان الجمهوريون سيذهبون في 
النهايــة إلــى تبرئــة ترامــب فــي قضيــة اقتحــام 
الثانيــة  العــزل  محاكمــة  وفــي  الكونغــرس، 
التــي ســتبدأ فــي »الشــيوخ« فــي التاســع مــن 
فبرايــر/ شــباط الحالــي، فإن ذلك من شــأنه أن 
يمنــح األخيــر فرصــة جديــدة لتأكيــد مزاعمــه 
الرئاســية،  االنتخابــات  فــي  تزويــر  بحصــول 
ويعطــي دفعــا للقــوى املتشــددة داخــل الحزب، 
ملواصلة استثمارها في نفوذ ترامب وتأثيره 
علــى الكتلــة املحافظــة، السياســية والشــعبية. 
في األثناء، ال يزال الحزب الجمهوري يتخبط 
املعتــدل  جناحيــه  بــن  االنقســام  دوامــة  فــي 
فــي  أخيــرًا  جليــا  ظهــر  مــا  وهــو  واملتطــرف، 
قضيتــي النائبتــن ليــز تشــيني ومارجــوري 

تايلور غرين.
واليــة  عــن  غريــن  تايلــور  نيابــة  وأصبحــت 
جورجيا، بمثابة الصداع للتيار املعتدل لدى 
لعــزل  املتشــددين  كســعي  تمامــا  املحافظــن، 
النائبة الجمهورية ليز تشــيني، التي صّوتت 
مــن  ترامــب،  ملحاكمــة  النــواب  مجلــس  فــي 
منصبها كالنائبة رقم 3 في القيادة التراتبية 
لــدى الجمهوريــن داخــل »النــواب«. ويرتبــط 
»مشــكلة  بـ األميركــي  اإلعــام  بــات يصفــه  مــا 

»الشــيوخ« ميتــش ماكونيــل، الــذي نــادرًا مــا 
يوجــه انتقــادات ألعضاء فــي مجلس النواب. 
وهاجم ماكونيل أول من أمس اإلثنن، غرين، 
املؤيدة لترامب، من دون أن يســميها، واصفا 
إياهــا بأنهــا »ســرطان للحــزب الجمهــوري«. 
وقال ماكونيل في بيان لصحيفة »ذي هيل« 
إن »من يعتقد أنه لم تتحطم ربما طائرة فوق 
البنتاغــون فــي 11 ســبتمبر/ أيلــول )2001(، 
وأن عمليات إطاق النار املروعة في املدارس 
فــي  يعيــش  ال  شــخص  هــو  مســبقا،  مدبــرة 
العالــم الحقيقــي«. وأضــاف أن تايلــور غرين، 
وتمّســكها  ســخيفة«  »أكاذيــب  بترويجهــا 
»نظريــات املؤامــرة«، هــي »ســرطان للحــزب  بـ
الــرّد  إلــى  النائبــة  وســارعت  الجمهــوري«. 
علــى  تغريــدة  فــي  وكتبــت  ماكونيــل،  علــى 
للحــزب  الحقيقــي  »الســرطان  أن  »تويتــر«، 
الضعفــاء  الجمهوريــون  البرملانيــون  هــم 
الذيــن ال يســعهم ســوى فعــل شــيء واحــد: أن 
يخســروا بأناقة«، معتبرة أنه »لهذا الســبب، 

نحــن نخســر بلدنــا«. وتضــع معضلــة غريــن، 
 

ّ
الجمهوريــن، أمــام خيــارات عــدة، إذ إن غض

النظــر عــن ســجلها الطويل مــن التصريحات 
املتطرفــة سيســمح لهــا بمواصلتــه، وتقويــة 
التــي  والبروباغنــدا  املؤامــرة  نظريــات 
خيــار  مــن  أكثــر  الحــزب  ويملــك  لهــا.  تــرّوج 
أو  توبيخهــا،  أو  إدانتهــا  عبــر  ملحاســبتها، 
أو  التشــريعية،  اللجــان  مــن  اســمها  ســحب 
حتى طردها، سواء من الحزب أو الكونغرس، 
وهو ما يطالب به الديمقراطيون. وقال زعيم 
األقلية الجمهورية في مجلس النواب، كيفن 
ماكارثــي، ملوقــع »أكســيوس«، فــي 27 ينايــر 
املاضــي، إن تصريحــات غريــن »مقلقة«، وإنه 
حــول  معهــا  حديــث  لــه  يكــون  ألن  ــر 

ّ
»ُيحض

ذلك«.
لكــن ماكارثــي نفســه، الــذي يخضــع الختبــار 
ليــس بمنــأى عــن تأثيــرات  فــي هــذا اإلطــار، 
ترامــب. وكان زعيــم األقليــة فــي »النــواب« قــد 
زار الخميــس املاضــي، الرئيــس الســابق فــي 
فــي  معــه  وتباحــث  فلوريــدا،  فــي  منتجعــه 
كيفيــة اســتعادة املجلــس النيابــي مــن قبضة 
الديمقراطيــن فــي االنتخابــات النصفيــة فــي 
ترامــب.  ملكتــب  بيــان  بحســب  وذلــك   ،2022
وأضــاف البيــان أن »شــعبية الرئيــس ترامــب 
لــم تكــن يومــا بمثــل القــوة التــي هــي عليهــا 
 أكثــر مــن أي 

ً
اليــوم، وإن دعمــه يمثــل أهميــة

دعــم آخــر فــي أي وقــت«. علــى املقلــب اآلخــر، 

التــي  األزمــة  الجمهوريــن  لــدى  تبــرز أيضــا 
تتعــّرض لهــا وجــوه معتدلــة فــي صفوفهــم، 
وكيفية حمايتها. وآخر تجليات ذلك، قضية 
الحملــة الشرســة التــي تتعــرض النائبــة ليــز 
تشيني، إثر تصويتها ملحاكمة ترامب. وكما 
تســميتها،  دون  مــن  غريــن  مارجــوري  دان 
مــن  أول  آخــر  تصريــح  فــي  ماكونيــل  دافــع 
أمــس، عــن تشــيني، مســميا إياهــا، وواصفــا 
الرقــم الثالــث لــدى الجمهوريــن فــي مجلــس 
اقتناعــات  تملــك  »زعيمــة  بأنهــا  النــواب، 
عميقــة، والشــجاعة للعمــل وفقهــا«، مضيفــا 
أنهــا »قائــدة مهمــة فــي حزبنــا، وفــي بلدنــا. 
أنــا ممــن لخدمتهــا وأنتظــر اســتمرار العمــل 
معها، حول املسائل املصيرية التي تواجهها 
البــاد«. وينتظــر اليــوم األربعــاء أن يناقــش 
إمكانيــة  النــواب  مجلــس  فــي  الجمهوريــون 
املجلــس.  فــي  منصبهــا  مــن  تشــيني  طــرد 
وكانــت األخيــرة قــد تعرضــت لحملــة شرســة 
مــن حلفــاء ترامــب خــال األســابيع املاضيــة، 
لدعمهــا عزلــه، وخصوصــا مــن النائــب مــات 
غايتــز )فلوريــدا(، الــذي ألقــى كلمة في تجمع 
معــارض لتشــيني فــي واليــة ويوامنــغ، التــي 
يســمى  مــا  أعضــاء  ويطالــب  منهــا.  تتحــدر 
مجلــس  داخــل  املحافــظ  الحريــة«  »تجمــع  بـ
النــواب، ونــواب جهوريــون آخــرون، بصــدور 

قرار لطرد تشيني من القيادة.
وفــي إشــارة أخــرى علــى مــدى االنقســام لــدى 
الجمهوريــن، نقلــت »فوريــن بوليســي«، عــن 
النائــب الجمهــوري الســابق دنفــر ريغلمــان، 
تأكيــده أنــه لم يصوت لترامــب في انتخابات 
الرئاسة األخيرة، ما يشير إلى حجم االنقسام 
داخــل الحــزب. وكشــف ريغلمــان، الــذي خســر 
تمهيديات الحزب األخيرة، في حديث ملدونة 
صوتيــة )بودكاســت( للمجلــة، أنه لم يصوت 
لترامب في 2020 )ولم يصوت كذلك لبايدن(، 
معربــا عــن قلقــه مــن االتجــاه الــذي يســير فيه 
اإلطــار  هــذا  فــي  وتوقــع  املحافــظ.  الحــزب 
اســتغال  فــي  الحــزب  مرشــحو  »يســتمر  أن 
االنتخابــات  تزويــر  حــول  ترامــب  مزاعــم 
للفــوز فــي االنتخابــات النصفيــة«، معربا عن 
اعتقاده بأن »ســردية أوقفوا الســرقة )شــعار 
ألنصــار ترامب( ســتنجح فــي دفع الكثير من 
الناخبن إلى صناديق االقتراع«. واعتبر أنه 
»مــن املمكــن أال أوافــق علــى سياســات بعــض 
األشــخاص، لكــن مــا يغضبنــي هــو أن يشــوه 
أشــخاص الحقائــق للســيطرة علــى اآلخرين، 
أو خلــق حقيقــة بديلــة لتظهيرهــم كأبطال أو 

جعل أنفسهم أسطورة«.

ال يزال الحزب الجمهوري 
األميركي واقعًا بين فّكي 

كّماشة التيارين المعتدل 
والمتطرف في داخله

)Getty/تدعم غرين نظريات المؤامرة وجماعة »كيو أنون« )شيب سوموديفيال

مارجــوري«، باتســاع ســطوة اليمــن املتطرف 
داخــل الحــزب الجمهوري، ســواء لــدى القاعدة 
الرغــم  علــى  إذ  السياســي،  املســتوى  علــى  أو 
مــن ارتبــاط غريــن ودعمهــا لنظريــات املؤامرة 
املتطرفــة،  املســلحة  أنــون«  »كيــو  وحركــة 
للمهاجريــن  املعاديــة  الصريحــة  ومواقفهــا 
واملســلمن واألميركيــن مــن أصــول أفريقيــة، 
وحتــى لضحايــا الهجمــات بالســاح الفــردي 
فــي الواليــات املتحــدة، باإلضافــة إلــى مواقــف 
أخــرى مثيــرة للجــدل، إال أن ذلك لم يمنع عددًا 
كبيرًا من السياسين الجمهورين من دعمها 
فــي انتخابــات الكونغــرس. وفــازت مارجــوري 
فــي  كــوان  جــون  الجمهــوري  منافســها  علــى 
مــن  النائبــة  هــذه  وتعــّد  اإلعــادة.  انتخابــات 
الوافديــن الجــدد إلــى العمــل التشــريعي، وهي 
لم تتوان خال حملة ترشحها عن نشر فيديو 
»الشــيوعين«  وتهــدد  ســاحا  بهــا  تحمــل 
وخاضــت  جورجيــا،  عــن  بعيــدًا  بالبقــاء 
حملتهــا تحــت شــعار »أنقــذوا أميــركا، أوقفوا 
ضــد  الكونغــرس  فــي  وصّوتــت  الشــيوعية«، 
املصادقــة علــى نتائــج االنتخابــات الرئاســية 

التي فاز فيها جو بايدن.
وعــادت قضية مارجــوري إلى الواجهة أخيرًا، 
بعــد  ســيما  ال  املاضيــن،  األســبوعن  خــال 
املاضــي،  الثاثــاء  أن«،  أن  »ســي  شــبكة  نشــر 
علــى  األخيــرة  حســاب  إن  فيــه  قالــت  تقريــرًا 
»فيســبوك« يتضمــن تأييــدًا ملمارســة العنــف 
الــوكاالت  فــي  والعمــاء  الديمقراطيــن  ضــد 
الفيدراليــة. ومــن األمثلــة علــى ذلــك أنهــا أبدت 
إعجابــا علــى تعليــق يقــول إن »رصاصــة فــي 
نانســي  إطاحــة  مــن  أســرع«  ســتكون  الــرأس 
كذلــك  النــواب.  مجلــس  رئاســة  مــن  بيلوســي 
وضعــت إشــارة اإلعجــاب علــى تعليــق يقــول 
عبــر  أو  منصبهــا،  مــن  )بيلوســي(  »خلــع  إن 
ذلــك  ودفــع  ترحــل«.  أن  املهــم  فــرق،  ال  القتــل، 
الديمقراطين أخيرًا إلى اإلشارة إلى أن غرين 
تشــّكل تهديــدًا مباشــرًا لســامتهم الجســدية. 
داخــل  فــي  هــو  »العــدو  إن  بيلوســي  وقالــت 
املجلس«، فيما أكد النائب الديمقراطي كوري 
املجلــس  رئيســة  أن  املاضــي  الجمعــة  بــوش 

تقوم بنقل مكتبها بعيدًا عن مكتب غرين.
»مشــكلة  أصبحــت  األســاس،  هــذا  وعلــى 
جهــة،  فمــن  للجمهوريــن.  معضلــة  غريــن« 
ورغــم تنديــد العديــد منهــم بمواقفهــا، إال أن 
دعمهــم لهــا هــو مــا أوصلهــا للعضويــة فــي 
الســلطة التشــريعية. وأدلــى جمهوريــون فــي 
النائبــة  لهــذه  الكونغــرس أخيــرًا بانتقــادات 
فــي  األقليــة  زعيــم  وآخرهــم  جورجيــا،  عــن 
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تونس: قروض أوروبية إلصالح االقتصاد
تونس ـ إيمان الحامدي

 600 بنحــو  لتعبئــة  تونــس  حكومــة  تخطــط 
مليــون يــورو مــن بنوك أوروبية ســتوجه لتمويل 
إصاحــات اقتصاديــة واجتماعيــة تنــوي البــاد 

الشروع فيها بعد الحصول على موافقة البرملان. 
بمجلــس  العامــة  الجلســة  علــى  أمــس،  الحكومــة  وعرضــت 
نــواب الشــعب )البرملــان(، ثاثــة مشــاريع التفاقيــات قــروض 
ســتحصل عليهــا مــن الوكالــة الفرنســية للتنميــة واملؤسســة 
األملانية للقروض، بهدف إعادة اإلعمار لتمويل برنامج دعم 
اإلصاحــات فــي القطاعــن البنكي واملالي ودعم اإلصاحات 

في القطاع الحكومي وإنعاش االقتصاد. 
وتنــوي حكومــة هشــام املشيشــي البــدء بسلســلة إصاحــات 
بعــد  أوروبيــة  بمســاعدة  االســتثمار  ودعــم  العــام  للقطــاع 
تعبئة موارد مهمة لتحديث القطاع اإلداري واملالي وتحفيز 

مناخ االستثمار.
وتبلــغ القيمــة املاليــة للقــروض التــي تنــوي تونــس تعبئتهــا 
عبــر اتفاقيــات القــروض نحــو 600 مليــون يــورو، مــن بينهــا 
350 مليــون يــورو مــن الوكالــة الفرنســية لاســتثمار بنســبة 

فائــدة 0.4 باملائــة ستســدد علــى مــدى 20 عاما مع مدة إمهال 
بســبع ســنوات، فيمــا ســتتم تعبئــة باقــي املبلــغ عــن طريــق 
قــرض مــن املؤسســة األملانيــة للقروض بنســب فائــدة تتراوح 
بن 0.9 باملائة و1.03 باملائة ستسدد على 15 عاما مع فترة 

إمهال 5 سنوات.
وأعلــن املشيشــي عــزم حكومتــه تنفيــذ إصاحــات اقتصادية 
عبــر  بإســنادها  البرملــان  مطالبــا  بــاده،  تحتاجهــا  عميقــة 
املتعلقــة  القوانــن  مشــاريع  علــى  املصادقــة  فــي  التعجيــل 

باإلصاحات والتحفيز االقتصادي.
ويفرض صندوق النقد الدولي على تونس حزمة إصاحات 
اتفــاق  فــي مفاوضــات حــول  الدخــول  اتفــاق  مقابــل  جديــدة 

قرض لتمويل عجز املوازنة.
مــن  ويعــد اإلصــاح اإلداري واملالــي وخفــض كتلــة األجــور 
الشــروط األساســية التــي يتمّســك بهــا صنــدوق النقــد الــذي 
طلــب مــن تونــس فــي آخر بيان له ضبط كتلــة األجور والدعم 
قــد  امليزانيــة  فــي  العجــز  أن  مــن  للطاقــة، محــذرًا  املخصــص 

يرتفع إلى أكثر من 9% من الناتج املحلي اإلجمالي.
إذ  صعــب،  وضــع  مــن  التونســية  العامــة  املاليــة  وتعانــي 
يتوقــع أن يبلــغ العجــز املالــي 11.5 باملائــة مــن الناتج املحلي 

اإلجمالي في عام 2020، وهو األعلى منذ نحو أربعة عقود.
علــى  التونســية  والســلطات  الدولــي  النقــد  صنــدوق  يتفــق 
أن تونــس تواجــه حاليــا التحــدي املــزدوج املتمثــل فــي إنقــاذ 
األرواح وســبل العيش حتى يتاشــى وباء كورونا مع البدء 

في معالجة االختاالت املالية.
»العربــي الجديــد«  وقــال الخبيــر االقتصــادي، آرام بالحــاج، لـ
إن صنــدوق النقــد الدولــي يبــدو متمســكا أكثــر مــن أي وقــت 
اقتصاديــة  فــي إصاحــات  تونــس  شــروع  بضــرورة  مضــى 
تتــرك  ال  قــد  الدوليــة  اإلقــراض  مؤسســة  أن  مؤكــدًا  شــاملة، 

لحكومة املشيشي املجال لترتيب أولويات اإلصاح.
توافــق  منــاخ  إلــى  يحتــاج  اإلصــاح  أن  بالحــاج  وأضــاف 
سياسي، موضحا أن الحكومة لن تنجح في تمويل ميزانية 
النقــد  العــام إال إذا أبرمــت اتفاقــا جديــدًا مــع صنــدوق  هــذا 
الدولــي وحصلــت علــى ضمان قرض من الواليات املتحدة أو 
واحــدة مــن الــدول الكبــرى، إضافــة إلــى إقنــاع البنــك املركــزي 

بضرورة توفير سيولة كافية.
وأشــار فــي ســياق متصــل إلــى أنــه مــن دون هــذه اإلجــراءات 
فستضطر السلطات إلى زيادة الضرائب وخصخصة بعض 

الشركات التابعة للدولة.

لجــأت ليبيــا إلــى التعاقد مع عدة شــركات أجنبية من 
أجــل الحــد مــن أزمــة الكهربــاء املتفاقمــة التــي تضــرب 
مختلف املناطق في الباد. وقال مدير الشركة العامة 
 الشــركة أبرمــت عقــودًا 

ّ
للكهربــاء إبراهيــم الفــاح، إن

ميغــاوات   2600 نحــو  إلدخــال  أجنبيــة،  شــركات  مــع 
للشــبكة فــي مناطــق مختلفــة. ومــن بن هذه الشــركات 
إنكا ENKA التركية و»ســيمنس« األملانية، و»ميتكا« 

اليونانية.
شــركة  مــع  بالتعــاون  إنــكا  شــركة  أن  الفــاح  وأكــد 
توليــد  وحدتــي  لتنفيــذ  حاليــا  تعمــل  ســيمنس، 
الخدمــة  تدخــل  ميغــاوات،   640 إلدخــال  كبيرتــن، 

خــال مطلــع 2022 القــادم، فــي مدينــة مصراتــة. وزاد: 
 )ÇALIK( هنــاك إجــراءات تعاقــد مــع شــركة تشــاليك«
التركية بالتعاون مع ســيمنس، لتنفيذ محطة توليد 
طرابلــس  جنــوب  فــي محطــة  ميغــاوات   1300 بقــدرة 

)الكريمية(، إذ تبلغ قيمة العقد 500 مليون دوالر.
عــن  الكهربائــي  التيــار  انقطــاع   

ّ
أن الفــاح،  وأوضــح 

أحيــاء ليبيــا، لثــاث ســاعات هــذه األيــام، يعــود إلــى 
عجــز يبلــغ 1000 ميغــاوات في الوقــت الحالي، بعد أن 

تجاوز 2500 ميغاوات خال الصيف املاضي.
وتنتج الشركة العامة للكهرباء حاليا ما مقداره 5500 
االســتهاك  لتغطيــة  كاف  غيــر  رقــم  وهــو  ميغــاوات، 

الــذي يحتــاج إلــى نحــو 6500 ميغــاوات، كمــا نحتــاج 
 املحطــات 

ّ
صيفــا إلــى 8000 ميغــاوات«، مشــيرًا إلــى أن

التــي تعمــل اآلن وعددهــا 10 رئيســة، ال تقــوم بتوليــد 
التيار الكهربائي بالشكل املطلوب، بسبب عدم إجراء 

الصيانة الازمة.
أزمــة  علــى  للقضــاء  الســليم  العمــل   

ّ
إن الفــاح  وقــال 

العــام  االحتيــاج  توفيــر  فقــط  يتطلــب  ال  الكهربــاء، 
للشــبكة، بــل يتجــاوزه إلــى توفيــر االحتياطــي الــدوار 
مــن قيمــة اإلنتــاج، واحتياطــي صيانــة  بنســبة %10 

بنسبة %15.
منــذ  ليبيــا،  فــي  للكهربــاء  العامــة  الشــركة  وتعكــف 

تنفيــذ  علــى  املاضــي،  األول  تشــرين  أكتوبــر/  شــهر 
خطــة اســتراتيجية، تنهــي أزمــة االنقطاعــات املتكــررة 
للكهربــاء فــي كافــة أرجــاء البــاد. ولــم ينجــح الفرقــاء 
مــن   %100 بنســبة  الطاقــة  توفيــر  فــي  الليبيــون 
االســتهاك املحلــي، فــي بلــد يعتبــر مــن أكبــر مكامــن 

احتياطات النفط املؤكد عامليا.
عقــد  البــاد طيلــة  فــي  الفرقــاء  بــن  املعــارك  وبســبب 
تقريبــا، تعرضــت البنــى التحتيــة فــي صناعــة الطاقــة 
الكهربائية لتدمير، ال ســيما في املناطق التي شــهدت 

عمليات عسكرية واسعة.
)األناضول، العربي الجديد(

ليبيا تلجأ إلى شركات أجنبية لمواجهة أزمة الكهرباء

سيمنز تعتزم 
إلغاء آالف 

الوظائف
شــركة  تعتــزم 
الطاقــة  تكنولوجيــا 
»ســيمنز  األملانيــة 
 7800 إلغــاء  إنرجــي« 
جميــع  فــي  وظيفــة 
بحلــول  العالــم  أنحــاء 
يعــادل  بمــا   ،2025 عــام 
إجمالــي  مــن   %9 نحــو 
الوظائف الحالية، وذلك 
لخفــض  حملــة  ضمــن 

التكاليف.
وفــق  الشــركة،  وقالــت 
أسوشــيتدبرس،  وكالــة 
إن  الثاثــاء،  أمــس 
ــنة  حسَّ

ُ
امل »العمليــات 

حجمــا  األقــل  والهيــاكل 
وتقليل الســعات الزائدة 
إلــى  ســتؤدي  أمــور 
 7800 حوالــي  توفيــر 
وظيفــة فــي قطــاع الغــاز 
والطاقــة، حوالــي ثاثــة 
اإلدارة  فــي  أرباعهــا 

واملبيعات«.
حاليــا  الشــركة  ولــدى 
أكثــر مــن 90 ألف موظف 
وتدعــو  العالــم.  حــول 
 3 إلغــاء  إلــى  الخطــط 
آالف وظيفــة فــي أملانيــا 
الواليــات  فــي  و1700 
فــي  و3100  املتحــدة 
دول أخــرى حــول العالم. 
إن  ســيمنز  وقالــت 
ســتكتمل  التخفيضــات 
الســنة  نهايــة  بحلــول 
وســينفذ   ،2025 املاليــة 
فــي  منهــا  كبيــر«  »جــزء 
املاليــة  الســنة  نهايــة 

.2023

انخفاض األصول األجنبية 
في »مركزي ُعمان«

لإلحصاء  الوطني  المركز  عن  صادرة  بيانات  أظهرت 
انخفاض  على  ُعمان  سلطنة  في   والمعلومات 
العماني  المركزي  البنك  في  األجنبية  األصول  إجمالي 
 5.9 بنسبة  الماضي  الثاني  تشرين  نوفمبر/  نهاية  في 
مليار   15.1( عماني  ريال  مليارات   5.8 نحو  ليبلغ  بالمئة، 
دوالر( مقارنة بحوالي 6.16 مليارات ريال في نفس الفترة 

من عام 2019. 
العمانية،  األنباء  وكالة  أوردتها  التي  البيانات  وأشارت 
بنهاية  المحلية  السيولة  ارتفاع  إلى  الثالثاء،  أمس 
نحو  مسجلة  بالمئة،   9.7 بنسبة  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
19 مليار ريال مقارنة بـ 17.4 مليارًا خالل نفس الفترة من 

.2019

ارتفاع إنتاج روسيا من النفط
ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.16 
الماضي،  الثاني  كانون  يناير/  في  يوميًا  برميل  ماليين 
من 10.04 ماليين برميل يوميًا في الشهر السابق عليه، 
وفقًا لحسابات رويترز المبنية على تقرير أوردته وكالة 

إنترفاكس الروسية استند إلى بيانات من وزارة الطاقة.
وتتفق الزيادة بصفة عامة مع خطط مجموعة من 
كبار منتجي النفط، المعروفة باسم »أوبك+«، لتخفيف 
الماضي  العام  في  استُحدثت  النفط  إنتاج  على  قيود 

للحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد.
وذكرت وكالة إنترفاكس أن صادرات النفط الروسية إلى 
الشهر  تراجعت  السابق  السوفييتي  االتحاد  دول  خارج 
برميل  ماليين   4.12( طن  مليون   17.42 إلى  الماضي 

يوميًا(، وذلك رغم زيادة اإلنتاج.

فورد تتوسع في جنوب أفريقيا
قالت شركة فورد موتور لصناعة السيارات إنها تخطط 
لتوسيع وجودها في جنوب أفريقيا، وإنفاق ما يقرب 
السنوات  خالل  وظيفة   1200 إلضافة  دوالر  مليار  من 
المقبلة. وأوضحت فورد، وفق وكالة أسوشيتدبرس، 
أمس، أن االستثمار الذي تبلغ قيمته مليار دوالر، أو 15.8 
السيارات  صناعة  لشركة  استثمار  أضخم  هو  راند،  مليار 
بدأ  الذي  تاريخها  في  أفريقيا  جنوب  في  األميركية 
قبل 97 عامًا. وأشارت الشركة إلى أن استثمارات التصنيع 
ستتجه نحو إنتاج شاحنة »بيك أب« فورد رينجر. وسيتم 
لتحديث  دوالر  مليون   686 من  يقرب  ما  استخدام 
تم  بينما  للشركة،  التابع  للتجميع  سيلفرتون  مصنع 
تخصيص البقية لتحديث قدرات التصنيع لدى موردي 

فورد في المنطقة.

متفرقات

اقتصاد
مصطفى عبد السالم

ال أعرف سببًا وجيهًا يجعل 
رياض سالمة متمسكًا بمنصبه 

كحاكم ملصرف لبنان، فالرجل 
الذي يتولى منصبه منذ عام 

1993، ويشغل منصبًا غاية في 
الحساسية، ويعد املسؤول األول 
عن حماية أموال املودعني، يواجه 

بعشرات من االتهامات التي تلّوث 
سمعته، خاصة تلك املتعلقة 

بمزاعم الفساد وتهريب األموال 
ومساعدة ساسة فسدة على 

نهب ثروات البالد. ولو كان الرجل 
في منصب سياسي لتفهمنا 

هذه االتهامات التي قد تأتي في 
إطار مناكفات ومعارك سياسية 
وشائعات، لكن بما أن سالمة في 

موقع مالي واقتصادي متقدم 
في الدولة، فإنه يجب عليه تبرئة 

 على سمعته 
ً
ساحته والحفاظ أوال

التي هي جزء من سمعة القطاع 
املالي واملصرفي، بل وسمعة لبنان، 
وبالتالي فإن الرجل عليه أن يغادر 

منصبه في حال عدم فعل ذلك.
ليست االتهامات املوجة لسالمة 

هينة وقليلة، بل كبيرة ومتالحقة، 
من عينة املساعدة في السطو على 

أموال املودعني، وتعريض القطاع 
املصرفي واملالي للخطر، خاصة 
مع تبخر نصف احتياطي النقد 
األجنبي، وتسبب سياساته في 
توقف البالد عن سداد ديونها 

وانهيار العملة الوطنية ونشر الفقر 
والبطالة، كما توسع في االستدانة 

وبفائدة عالية، وهو ما أغرق البالد 
في جبال من الديون تجاوزت 

90 مليار دوالر، إضافة إلى 
ق بغسل أموال 

ّ
مزاعم أخرى تتعل

وشبهات فساد واختالس، وما 
تردد مؤخرًا عن الحصول على 

عموالت من ساسة فاسدين هّربوا 
أموالهم إلى بنوك سويسرا قبل 

فرض قيود على التحويالت.
أحدث االتهامات املوجهة إلى 

سالمة هي إعالن وزارة العدل 
أنها تسلمت طلبًا من السلطات 
القضائية في سويسرا يتعلق 

بتقديم مساعدة قضائية حول 
ملف تحويالت مالية تخّصه. 

وقبلها فتحت السلطات 
السويسرية تحقيقًا في تحويالت 

سالمة إلى الخارج، وخضع بالفعل 
لجلسة استماع لدى مدعي عام 

التمييز غسان عويدات، بناء على 
طلب سويسرا، في إطار التحقيق 
في غسل وتهريب أموال وابتزاز 

وتحويالت بقيمة 400 مليون 
دوالر، تخّص الحاكم وشقيقه 
ومساعدته ومؤسسات تابعة 

للمصرف املركزي، بينها شركة 
طيران الشرق األوسط وكازينو 

لبنان.
وامللفت أن سالمة لم ينكر هذه 

التحويالت، وإن اعترف أنها تمت 
بمبلغ أقل، فقد أبلغ عويدات أّن 

مجمل التحويالت التي أجراها ال 
تتعدى 240 مليون دوالر، وبدأت 

منذ 2002 لتمويل شركة أّسسها 
مع شقيقه رجا في سويسرا، 

وتّمت من حساباتهما الخاصة. 
رياض سالمة بات عبئًا وخطرا 

على الدولة، ومن األفضل له أن 
يتنحي، فربما يجد من يخلفه 

 ألعقد أزمة يواجهها لبنان 
ً
حال

في تاريخه الحديث أال وهي فقدان 
الثقة بالقطاع املصرفي واملالي.

رياض سالمة 
خطر على لبنان

Wednesday 3 February 2021
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اقتصاد

الجزائر ـ حمزة كحال

ــراءات الــحــجــر الــصــحــي  ــ ــ أدت إجـ
ــة  ــ ــــويـ ــــجـ وإغـــــــــــــــاق املـــــــــجـــــــــاالت الـ
أقرتها  التي  والبرية،  والبحرية 
الــحــكــومــة الــجــزائــريــة بــهــدف كــبــح انــتــشــار 
فــيــروس كـــورونـــا، إلـــى تقلص عـــدد طلبات 

تجديد رخص العمال األجانب في الباد. 
جاء ذلك أيضًا بالتزامن مع توقف املشاريع 
الـــكـــبـــرى بــســبــب ســيــاســيــة الــتــقــشــف الــتــي 

انتهجتها الحكومة. 
العمل والتشغيل  وكشف مصدر من وزارة 
الــجــزائــريــة لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن طلبات 
تــجــديــد تــصــاريــح الــعــمــل لــلــعــمــال األجــانــب 
باملؤسسات األجنبية الناشطة فوق التراب 
باملائة   55 بحوالي  تراجعت  قد  الجزائري، 
مقارنة مع نفس الفترة من السنة املاضية. 
وأرجــــــع املــــصــــدر، الـــــذي رفــــض ذكــــر اســمــه، 
الــشــركــات عــن تجديد فترة  »عـــزوف بعض 
بقائهم في الجزائر حسب األصداء الصادرة 
مـــن عــنــد بــعــض أربـــــاب الــعــمــل، إلــــى إغـــاق 
الــحــدود الــجــزائــريــة منذ شهر مــــارس/آذار 
2020، حيث فضل العمال خاصة من الصني 
وأوروبـــا عــدم الــعــودة بسبب غياب رحات 
ــى الــــجــــزائــــر، بـــعـــدمـــا اســتــطــاعــوا  ــ ــة إلـ ــويـ جـ
الخروج إلى بلدانهم ضمن رحات االجاء 

التي أقرتها بلدانهم. 
وحسب املصدر، فإن الحكومة رفضت منح 
ــانـــب،  تـــراخـــيـــص اســتــثــنــائــيــة لــلــعــمــال األجـ
مــن نقل  مــن الصني خوفا  القادمني  خاصة 
الـــفـــيـــروس، فـــي ظـــل الـــحـــديـــث عـــن ســـاالت 

جديدة منها ظهرت هناك.
ومنذ ظهور أولى حاالت اإلصابة بفيروس 
قـــررت  مـــــــــارس/آذار 2020،  كـــورونـــا مــطــلــع 
الــحــكــومــة إغـــاق جميع املــنــافــذ الــحــدوديــة 
الرحات  أمــام  وأجوائها  والبحرية،  البرية 
الــدولــيــة، مــا عـــدا رحـــات اإلجــــاء مــن وإلــى 
الجزائر، ما عطل وصول العديد من العمال 

األجـــانـــب خــاصــة الــصــيــنــيــني الــعــامــلــني في 
قـــطـــاع الـــبـــنـــاء، وعـــمـــال شـــركـــات الــنــفــط في 

الجنوب الجزائري.  
وكانت الجزائر في العقدين األخيرين قبلة 
مفضلة لــلــعــمــالــة األجــنــبــيــة، بــعــد إطــاقــهــا 
ــال  ــغــ ــي الـــســـكـــن واألشــ ملـــشـــاريـــع ضــخــمــة فــ
العمومية والطاقة، حيث تشير آخر األرقام 
لـــوزارة العمل سنة 2018 إلــى أن في الباد 
أكــثــر مــن 150 ألـــف عــامــل أجــنــبــي، مــن 123 
جنسية متحصلني على سند عمل ما يعادل 
0.75 باملائة من العدد اإلجمالي للعمال في 
الـــبـــاد، مـــن بــيــنــهــم 50 ألـــف يــشــتــغــلــون في 
مــجــال الــبــنــاء واألشـــغـــال الــعــمــومــيــة والـــري 
في  عامل  و3000  في صناعة  عامل  و9000 

قطاع الخدمات.
لعاملني  عــرفــت تقلصا  األرقــــام  هـــذه  أن  إال 
األول يتعلق بإغاق  اثنني حسب مراقبني: 
ــل الـــثـــانـــي الـــــذي زاد من  ــامـ ــعـ الــــحــــدود، والـ
صعوبة،  الجزائر  األجنبية  العمالة  ولــوج 
هــو تــشــديــد بــنــك الــجــزائــر املــركــزي الــرقــابــة 
إلى  الصعبة  العملة  تحويل  عمليات  على 
الخارج بسبب األزمــة املالية التي تعيشها 
الــــبــــاد، وتــســقــيــف قــيــمــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة 
املسموح للمسافرين نحو الخارج حيازتها 
والتي تساوي أو تقل عن 3 آالف يــورو، أو 

ما يعادلها من الدوالر، باإلضافة إلى إقرار 
الــرســوم املفروضة على عمليات  زيــادة في 
تــجــديــد رخــــص الــعــمــل لــلــعــمــالــة األجــنــبــيــة 
بموجب قانون املالية التكميلي لسنة 2015. 
الصينيني  العمال  أحــد  يقول  السياق  وفــي 
في الجزائر ويعمل في شركة صينية كبيرة 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  مــخــتــصــة فـــي الــبــنــاء لــــ
الـــورشـــة الــتــي يشتغل بها  إن »ثــلــث عــمــال 
غــادروا الجزائر مع بداية األزمــة الصحية، 
ولـــــم يــســتــطــيــعــوا الـــــعـــــودة، فــــي ظــــل عــجــز 
الــشــركــة والـــســـفـــارة الــصــيــنــيــة فـــي الــجــزائــر 
عــن اســتــصــدار رخــص دخـــول استثنائية«. 
وأضــاف العامل الصيني، الــذي رفــض ذكر 
اسمه، أن »تراجع عدد العمال الصينيني أثر 
على نسبة تقدم األشغال في ورشات البناء 
الكبرى، التي توقفت بها األعمال منذ بداية 

الجائحة.
الــحــالــيــة ال تسمح  »الــــظــــروف  أن  وأضـــــاف 
بــالــبــقــاء وال الـــعـــودة لــلــعــمــل فـــي الــجــزائــر، 
وفوق كل هذا هناك العراقيل البنكية، التي 
دفعتنا إلــى مــاذ غير قانوني وهــو إعطاء 
مــبــلــغ مـــن األمـــــــوال إلــــى صــيــنــيــني مقيمني 
الــجــزائــر، على أن يقدمها أقــاربــهــم إلى  فــي 
عــائــلــتــك فــي بــــاده، أي أنــنــا أنــشــأنــا شبكة 
ــة لــكــثــرة الــشــروط  ــوال مـــوازيـ ــ لــتــحــويــل األمــ

البنكية على عمليات تحويل األموال«.
ومن املنتظر أن يلقي تعطل العمال األجانب 
عن العودة للجزائر بظاله على وتيرة سير 
األشـــغـــال فــي الـــورشـــات الــكــبــرى عــلــى غــرار 
سيترتب  مــا  العمومية،  واألشــغــال  السكن 
عــنــه تـــأخـــر فـــي تــســلــيــم املـــشـــاريـــع، نتيجة 
نــقــص الــيــد الــعــامــلــة املــؤهــلــة مــحــلــيــا، األمــر 
ــــذي ســيــجــبــر الــحــكــومــة الـــجـــزائـــريـــة على  الـ
املــشــاريــع املمنوحة  النظر فــي حجم  إعـــادة 
للمؤسسات األجنبية تماشيا مع الوضعية 

الصحية واملالية التي تمر بهما الباد.
وفــــي الـــســـيـــاق، يــــرى الــخــبــيــر االقـــتـــصـــادي، 
ــة كــانــت  ــكـــومـ ــــن، أن »الـــحـ ــــديـ جـــمـــال نـــــور الـ
ــواء  ــ مـــلـــزمـــة عـــلـــى وضــــــع اســــتــــثــــنــــاءات، سـ
الصينية  لشركات  تراخيص خاصة  بمنح 
النفط  أكثر وحتى شركات  ألنها املتضررة 
األجـــنـــبـــيـــة، ولـــــو بـــإقـــرانـــهـــا بــــشــــروط مــثــل 
ضرورة إرفاق العامل جواز سفره بتحليل 
كــشــف عــن كـــورونـــا، عــلــى األقـــل يــجــرى قبل 
حتم 

ُ
48 ســاعــة مــن دخــــول الــجــزائــر، كــمــا ت

تعيشها  الــتــي  واملــالــيــة  الصحية  الــظــروف 
الـــبـــاد اتـــخـــاذ إجــــــراءات لــيــنــة خــاصــة على 
ــرفــــي الســــتــــمــــالــــة الـــعـــمـــال  ــتــــوى املــــصــ ــســ املــ

األجانب في الظروف الحالية«. 

الرباط ـ مصطفى قماس

لـــن يــفــضــي قــــرار الــحــكــومــة املــغــربــيــة، بــاســتــبــدال واردات 
إلــى  الــتــجــاري،  الــعــجــز  تخفيف  بــهــدف  محلية  بمنتجات 
العودة إلى سياسة حمائية تقود إلى إعادة النظر، بشكل 

تام، في اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها املغرب.
هذا ما يؤكده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي 
يشدد على أن املــغــرب لــن يعود إلــى سياسة االنــغــاق، بل 
املنتجات  تشجيع  مع  االقتصادي  االنفتاح  في  سيمضي 

املحلية التي تتيح التخفيف من عجز امليزان التجاري.
في  النظر  بــإعــادة  برملانيني، طالبوا  نـــواب  على  ردا  وأكـــد 
اتفاقيات التبادل الحر أول من أمس، أن الحكومة تقوم عبر 
وزارة الصناعة والتجارة، بدراسة اتفاقيات التبادل الحر، 
ويتم التعامل بها بما ال يضر مصالح املغرب، إذ إن منع 

االستيراد من بلد ما سيدفعه إلي املعاملة باملثل.
وشــدد على ضـــرورة مــراعــاة مصالح املــغــرب، مــع الحرص 
إلى نوع  التزاماته تجاه شركائه، مشيرًا  على استحضار 
مــن االنــفــتــاح الــذكــي الــــذي يــأخــذ بــعــني االعــتــبــار املــصــالــح 
الحر  التبادل  اتفاقية  إن  الدولية. وقال  الوطنية واملعايير 

مع تركيا تمت مراجعتها بتوافق مع ذلك البلد.
وذهب إلى أن املغرب ينتج أغلبية املنتجات االستهاكية 
األساسية، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أن املستوردين لهم 
أن  إنتاج ما نستهلكه«، معتبرا  أنه »يتوجب  حقوق، غير 
العديد من املــواد الصحية التي توفرت في ظل كوفيد-19 

هي من اإلنتاج املحلي.
وأشــــار إلـــي اتــخــاذ تــدابــيــر بــهــدف تــقــويــة تنافسية املنتج 
الوطني، عبر رسم االستيراد على منتجات مكتملة الصنع 
من 25 إلى 40 في املائة، مع االنكباب على دراســة وتقييم 
مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر، والحرص على تطبيق 
تــدابــيــر الــحــمــايــة الــتــجــاريــة لتصحيح بــعــض املــمــارســات 
املنافسة غير املشروعة عند االستيراد. وأشــار إلى إطاق 
املــشــاريــع مــن أجــل توفير منتجات محلية، حيث  بنك مــن 

يتوخى هذا البرنامج مواكبة 500 مشروع إنتاجي من أجل 
تحقيق هدف تعويض 3.5 مليارات دوالر من الواردات.

إلى  الجديد«  »العربي  لـ حديثه  في  مطلع  مصدر  ويذهب 
يراد  االنتفاح،  ظل  في  واردات  الستبدال  املغرب  سعى  أن 
منه توفير ضمانات للمستثمرين املحليني واألجانب، بأن 
السلطات العمومية لن تعرض مشاريعهم لصعوبات عبر 

اإلمعان في استيراد منتجات رخيصة الثمن.
ودعا املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي أخيرا، إلي 
تقليص اإلقبال على الواردات في العامني املقبلني، معتبرا 
ــواردات،  الـ التعويل على بعض  مــن  التخفيف  أنــه يتوجب 
بــهــدف املــســاهــمــة فــي تــدعــيــم االنــعــاش االقــتــصــادي، الــذي 

يستند على خطة في حدود 13 مليار دوالر.
وأكد النائب لحسن حداد أن تشجيع املنتج املحلي ال يعني 
التقوقع، بل إن الهدف هو تحقيق األمن الغذائى والطاقي 
والصناعي، مشيرا إلى أن سياسة املخطط األخضر لم تتح 
توجيه حوالي  رغــم  الحبوب،  من  الــذاتــي  االكتفاء  تحقيق 
عــشــرة مــلــيــارات دوالر لــدعــم الــفــاحــة فــي الــعــشــر ســنــوات 
األخــيــرة. وأكــد في تعقيبه على كــام رئيس الحكومة، أنه 
على مستوى أمن الطاقة، لم ير املخطط الغازي النور من 

أجل تقليل االرتهان للغاز الجزائري.
وألح النائب سعيد النميلي، على ضــرورة مراعاة إصاح 
مع  تنافسيتها،  ويــعــزز  الوطنية  الصناعة  يخدم  جبائي 
مرعاة حقوق العمال ومراجعة العديد من اتفاقيات التبادل 

الحر وإعطاء األسبقية للشركات املحلية في املشاريع.
وشـــدد فــي مداخلته على أنــه ال غنى عــن الــدولــة مــن أجل 
التوجيه والتنظيم وبلورة مخططات استراتيجية، تترجم 
إلـــى بـــرامـــج عــمــلــيــاتــيــة مــضــبــوطــة تــقــوم بــتــوجــيــه اإلنــتــاج 
واالســتــهــاك وتــقــنــني املــنــافــســة وضــمــان الــجــودة وحماية 

املستهلك الوطني.
أن تعزيز اإلنتاج املحلي واستهاكه سيخلق  إلــى  وذهــب 
اململكة من  العمل، ويحافظ على رصيد  فــرص  مــن  اآلالف 

النقد األجنبي.

الجزائر: الجائحة تطيح 
نصف العمالة األجنبية

)Getty/(وجود كبير للعمال الصينيين في الجزائر )بالل بن سالمGetty( الحكومة تستهدف تقليص الواردات

تشجيع المنتج المحلي ومواصلة االنفتاح

كشف مصدر من وزارة 
العمل والتشغيل الجزائرية لـ 
»العربي الجديد« أن طلبات 

تجديد تصاريح العمل 
للعمال األجانب تراجعت 

بنحو 55 في المائة

دعوة لتجاوز خالفات 
الموازنة العراقية

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، أمس، 
البرملان إلى تجاوز الخالفات بهدف إقرار 
املوازنة االتحادية لعام 2021، مشددًا على 

ضرورة توفير الدعم املالي للمؤسسات 
العسكرية واألمنية. جاء ذلك خالل 

اجتماع صالح مع أعضاء اللجنة املالية في 
البرملان، بحسب بيان رئاسي اطلعت عليه 
األناضول. وأضاف البيان أنه »تم التأكيد 

خالل االجتماع على أهمية تجاوز املسائل 
التي تواجه إقرار املوازنة، واألخذ باالعتبار 

ضمان عدم تعطل مصالح املواطنني، إلى 
جانب ضمان حقوق جميع املحافظات 

حسب احتياجاتها وظروفها«. وأكد صالح 
»ضرورة إبعاد املسائل السياسية عن 

املوازنة، والتركيز على ضرورة التوصل 
لحلول عادلة وقانونية تحفظ حقوق 

الشعب العراقي، واملوظفني واملتقاعدين في 
عموم البلد ومن بينهم إقليم كردستان«. 
وأقرت الحكومة في 22  ديسمبر/ كانون 

األول املاضي موازنة 2021 بقيمة 150 
تريليون دينار )103 مليارات دوالر(، 
بعجز إجمالي 63 تريليون دينار )43 

مليار دوالر(، وأحالتها الى البرملان 
للتصويت عليها.

مصر تنفي تأثير إسرائيل 
على قناة السويس

نفت مصر، أمس، أية تأثيرات سلبية كبيرة 
قد تواجهها قناة السويس، بسبب خطوط 
مالحة إسرائيلية تمتد بني البحر األحمر 
والبحر املتوسط الواقعني جنوب إسرائيل 

وغربها. وذكرت »هيئة قناة السويس« 
في بيان أن مسار القناة سيظل األقصر 

واألكثر أمنًا للربط بني الشرق والغرب، 
حيث تتمكن حاويات النقل البحري عبر 
القناة من نقل كميات أكبر من البضائع، 
وبتكلفة أقل من أية مسارات برية. يأتي 

النفي بعد أن أوردت وسائل إعالم عربية 
ووكاالت أنباء أخبارًا عن تأثيرات سلبية 
ستتعرض لها القناة بسبب خطوط برية 

تتجهز إسرائيل الستئناف تشغيلها، 
خاصة في نقل النفط ومشتقاته من 

 
ً
ميناء إيالت على البحر األحمر، وصوال

إلى ميناء عسقالن على البحر املتوسط. 
وتملك إسرائيل خط أنابيب يربط بني إيالت 

وعسقالن، وتوقف نشاطه منذ أكثر من 
20 عامًا، مع تغير خريطة تزود تل أبيب 

بالنفط، ليكون ميناء حيفا على البحر 
املتوسط هو األبرز الستالم الخام.

زيادة صادرات تركيا 
2.5% في يناير

سجلت الصادرات التركية زيادة بنسبة 2.5 
باملائة في يناير/ كانون الثاني 2021 مقارنة 

بنفس الفترة من العام املاضي، وبلغت 
عائداتها 15 مليارًا و48 مليون دوالر. 

وقالت وزيرة التجارة روهصار بكجان، 
خالل مؤتمر صحافي أمس، إن ذلك يعد 

أعلى رقم لجميع أشهر يناير. وأشارت 
الوزيرة إلى أن الدعم ألنشطة التسويق 

اإللكتروني ستتواصل في الفترة املقبلة في 
إطار رؤية الصادرات للعام الحالي. وأعربت 
الوزيرة عن سعادتها الكبيرة النطالق عام 

2021 برقم إيجابي للصادرات، وقالت: 
»صادراتنا في يناير سجلت زيادة بنسبة 
2.5 باملائة وبلغت عائداتها 15 مليارًا و48 
مليون دوالر«. وفي نفس السياق، شهدت 
صادرات السجاد ارتفاعًا في تركيا خالل 

يناير/ كانون الثاني املاضي، إلى 235 
مليونًا و677 ألف دوالر.

كورونا يعصف باقتصاد 
منطقة اليورو

سجل اقتصادا منطقة اليورو واالتحاد 
األوروبي انكماشًا خالل عام 2020، وسط 

أزمة حادة عصفت بالتكتلني، بسبب كورونا 
وما تبعها من إغالقات قسرية لغالبية 

املرافق الحيوية. وقال مكتب اإلحصاءات 
األوروبي »يوروستات«، أمس، إن الناتج 
املحلي اإلجمالي ملنطقة اليورو انكمش 

بنسبة 6.8 باملائة خالل العام املاضي، كما 
انكمش اقتصاد االتحاد األوروبي بنسبة 

6.4 باملائة، بحسب تقديرات أولية. وتضررت 
اقتصادات دول العالم كافة جراء تفشي 

جائحة كورونا، وتأثيرها على توقف حركة 
اإلمدادات العاملية وحظر التجول املفروض 

خالل فترة كبيرة من العام املاضي. 
وبحسب البيانات، انكمش الناتج اإلجمالي 
ملنطقة اليورو )19 دولة( بنسبة 0.7 باملائة 

على أساس ربعي في الربع األخير من 
2020، وسط استمرار تأثيرات الجائحة. 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

150
ــوزارة  ــدت آخــر أرقـــام لـ أكـ
 2018 سنة  الجزائرية  العمل 
 150 أكثر من  البالد فيها  أن 
 123 من  أجنبي،  عامل  ألف 
سند  على  حاصلين  جنسية 
ألفًا   50 بينهم  ومن  عمل 
البناء  مجال  في  يشتغلون 
واألشغال العمومية والري.

تقارير عربية

المغربتشغيل

ــدة  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة األمـــــــــــــم املـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــت لـ ــ ــ ــالـ ــ ــ قـ
لغربي  واالجتماعية  االقتصادية 
مــبــيــعــات  إن  )إســــــــكــــــــوا(،  آســــيــــا 
القطاع الخاص اللبناني في 2020 
مقارنة  باملئة  بنسبة 45  تراجعت 
مع 2019، رافقها تسريح 23 باملئة 
يعاني  ومنذ 2019،  املوظفني.  من 
لبنان من هبوط مستمر  اقتصاد 
ــاد  فـــي مـــؤشـــراتـــه، تــفــاقــم مـــع ازديــ
ــا وانـــهـــيـــار  ــ ــــورونـ حـــــدة جـــائـــحـــة كـ
ــلــــيــــرة، وانـــفـــجـــار  ــ ســـعـــر صـــــرف ال
مـــرفـــأ بـــيـــروت الــصــيــف املـــاضـــي. 
وذكــرت »إســكــوا« في بيان، أمس، 
ــلــبــنــانــي انــكــمــش  ال ــاد  ــتـــصـ أن االقـ
إثــر  فــي 2020،  بــاملــئــة   20 بنسبة 
تــــراجــــع نـــشـــاط الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
مـــا شــكــل ضـــربـــة لــلــنــاتــج املــحــلــي 
الضريبية  ولــــإيــــرادات  اإلجــمــالــي 
 17 انخفضت  التي  الدولة  لخزينة 
االنكماش  تفاقم  وتــوقــعــت  بــاملــئــة. 
لــقــاح  ُيـــــــوزع  ــم  ــ ل »مـــــا  ــي 2021،  فــ
كــورونــا فــي الــوقــت املــنــاســب، وما 
السياسية  اإلصـــالحـــات  تــنــفــذ  لــم 

واالقتصادية الالزمة«.

لبنان: تراجع 
القطاع 
الخاص

عدن ـ محمد راجح

العام  ســلــطــان،  أوس  اليمني  الــشــاب  يقضي 
من  تخرج  أن  بعد  البطالة،  عالم  فــي  الثاني 
كلية الــتــجــارة واالقــتــصــاد فــي جامعة عــدن، 
ولم يستطع حتى اآلن الحصول على وظيفة 
حكومية أو أي عمل في القطاع الخاص. هذا 
األمر ُيشعر سلطان باإلحباط كما يعبر عن 
»العربي الجديد«، ألنه »رفض االنخراط  ذلك لـ
استوعبت  الــتــي  العسكرية  التشكيات  فــي 
ــي الــــجــــامــــعــــات الـــعـــامـــة  ــجــ ــريــ ــن خــ ــ عـــــــــددا مــ
والــخــاصــة فــي الــعــاصــمــة املــؤقــتــة للحكومة 
في  الواقعة  املحافظات  وبقية  عــدن  اليمنية 
نــطــاقــهــا«. ويــنــتــظــر وفـــق حــديــثــه فــرصــة في 

الــعــمــل بــالــقــطــاع املـــدنـــي الـــعـــام أو الـــخـــاص. 
ويـــواصـــل خــريــجــو الــجــامــعــات الــيــمــنــيــة في 
جــمــيــع املــــدن واملــنــاطــق الــتــدفــق ســنــويــًا منذ 
الــــشــــوارع  ــــى  إلــ الـــجـــامـــعـــات  مــــن  ــام 2015  ــ عــ
دون اســتــيــعــاب مــع تــوقــف جــمــيــع املــشــاريــع 
التنموية واالســتــثــمــاريــة. وفــي الــوقــت الــذي 

والبطالة  والفقر  الــجــوع  مساحة  فيه  تتسع 
في اليمن وسط أزمات اقتصادية متصاعدة 
ــة عــبــر  ــ ــيــ ــ ــ ــات دول ــنــ ــكــ ــــرب ومــــســ ــحــ ــ بـــســـبـــب الــ
مساعدات إنسانية محدودة، تتكدس بشكل 
مضطرد أعداد غفيرة للشباب الخريجني من 
الجامعات اليمنية على رصيف البطالة. ولم 
يعد املواطن شوقي حميد، والذي كان يعمل 
مــعــلــمــًا فـــي إحـــــدى املـــــــدارس الــحــكــومــيــة في 
ــادرًا على تعليم ثــاثــة مــن أوالده  صــنــعــاء، قـ
بالنظام  فــي جامعة صنعاء  يـــدرس  أحــدهــم 
ــن املــــــال ال  املـــــــــوازي الــــــذي يــتــطــلــب مــبــلــغــا مــ
يستطيع توفيره بعد أن فقد راتبه قبل نحو 
أربــعــة أعـــوام وأصــبــح منذ ذلــك الحني يعمل 
فــي أعــمــال ومــهــن شــاقــة بــالــكــاد يــوفــر منها 

الــغــذاء والـــدواء. يقول  احتياجات أسرته من 
»العربي الجديد«، إنه استنفد كذلك  حميد لـ
ما كان متوفرا لديه من مدخرات منها بقايا 
ذهب ومجوهرات خاصة بزوجته تم بيعها 
واســتــخــدم جـــزءًا منها لــإنــفــاق عــلــى تعليم 

أبنائه خال الثاثة أعوام املاضية. 
ويطالب اتحاد عمال نقابات اليمن الحكومة 
الجديدة في عدن بسرعة حل مشكلة رواتب 
في  للدولة  اإلداري  الجهاز  لتشمل  املوظفني 
والعمل  اليمنية  املحافظات  صنعاء وجميع 
على إعداد هيكل أجور موحد لكافة املوظفني 
والـــدوائـــر واملــؤســســات الــعــامــة يــراعــى فيها 
الـــحـــد األدنــــــى مـــن األجــــــور بــمــا يـــعـــادل 300 
التصدي  عملية  تتطلب  كما  شهريا.  دوالر 
رؤيــة متكاملة تشمل  إيجاد  والبطالة  للفقر 
معالجة أوضاع العمالة الفائضة واملسرحني 
مــن أعــمــالــهــم ووظــائــفــهــم فــي الــقــطــاع املــدنــي 

ومعالجة سلم األجور.
ويــحــذر مــراقــبــون مــن ثـــورة جــيــاع قــادمــة في 
الــيــمــن إذا مـــا اســتــمــر الـــوضـــع الـــراهـــن بــهــذا 
الـــتـــردي املــتــواصــل مــع انـــســـداد افـــق الــحــلــول 
الــهــادفــة إلــى تــوقــف الــحــرب والــصــراع املمتد 
ثــورة 2011. عضو اتحاد نقابات عمال  منذ 
اليمن، يحيي حسن، يرى أن الوقت قد حان 
في  بمسؤوليتها  اليمنية  الــحــكــومــة  لــتــقــوم 
التصدي آلفة البطالة واستيعاب هذا العدد 
الــهــائــل مـــن الــخــريــجــني الــشــبــاب مــنــذ بــدايــة 
»العربي الــجــديــد«، إن  الــحــرب. وقــال حسن لـ
نفس األمر ينطبق على سلطات األمر الواقع 
فـــي صــنــعــاء وجــمــيــع املـــحـــافـــظـــات الــيــمــنــيــة 
وعلى القطاع الخاص الــذي يركز جزء كبير 
ــربـــح الـــســـريـــع مـــن خــــال أعــمــال  مــنــه عــلــى الـ
تــشــكــلــت بــفــعــل الـــحـــرب هــدفــهــا اإلثــــــراء على 
حساب املشاريع االستثمارية والتنموية في 

القطاعني العام أو الخاص.
ــل ارتــــــفــــــاع أعـــــــــــداد الـــخـــريـــجـــني  ــابــ ــقــ وفـــــــي مــ
الجامعيني املعطلني عن العمل، يعاني اليمن 
من فقر مدقع ارتفع من 55% عــام 2014 إلى 
فـــي عــــام 2019، ويــعــيــش حــســب األمـــم   %70
املتحدة 17 مليون يمني على وجبه واحــدة 
في اليوم، وضاعفت الحرب أعداد البطالة في 

الباد إذ وجد نحو مليوني شخص أنفسهم 
ــانـــب مــلــيــون  ــــى جـ ــيـــف الـــبـــطـــالـــة إلـ عـــلـــى رصـ
ونــصــف املــلــيــون، وفـــق بــيــانــات رســمــيــة عــام 
االقــتــصــادي واألكــاديــمــي في  الباحث   .2014
جامعة عدن، نصر السماوي، يرى في حديثه 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــحــكــومــة الــجــديــدة  لـــ
الــتــي تــكــافــح مــن أجـــل الــبــقــاء فــي عاصمتها 
ــة عــامــة  املـــؤقـــتـــة عـــــدن، عــلــيــهــا إعــــــداد مــــوازنــ
لــلــدولــة بــســرعــة مــحــددة بــتــوجــهــات تنموية 
لــتــخــفــيــف املــعــانــاة عـــن كــاهــل املــواطــنــني من 
خال وضع برامج فاعلة المتصاص البطالة 
املدنية  الخدمة  التوظيف في  وإعــادة برامج 
التقاعد  والــتــي تتضمن إحــالــة مــن بلغ ســن 
مـــن املــوظــفــني واســتــقــطــاب الــشــبــاب املــؤهــل 
لشغل هـــذه الـــدرجـــات الــوظــيــفــيــة. وتــابــع أنــه 
الــدوائــر والـــوزارات  يجب أيضًا »تركيز عمل 
على  املدنية،  والخدمة  املالية  مثل  املختصة 
وضــــع بـــرامـــج هـــادفـــة المـــتـــصـــاص جــــزء من 
البطالة املتراكمة وتوفير فرص عمل جديدة 
بما من شأنه إعادة األمل للشباب املنتظرين 

للتوظيف منذ سنوات«.
وإذا اســـتـــمـــرت الـــحـــرب حــتــى الـــعـــام الـــقـــادم 
تقرير  في  ورد  كما  اليمن  فسُيصنف   ،2022
صـــــــادر الــــعــــام املــــاضــــي عــــن بـــرنـــامـــج األمــــم 
ــائـــي، كــأفــقــر بــلــد فـــي الــعــالــم.  ــمـ املـــتـــحـــدة اإلنـ
ويــــعــــود ارتــــفــــاع نــســبــة الـــفـــقـــر والــــجــــوع فــي 
الــيــمــن إلـــى عــوامــل تتعلق بــالــحــرب الــدائــرة، 
بــمــا فـــي ذلـــك انــهــيــار االقــتــصــاد الــــذي خسر 
ــام 2015،  مـــا يــنــاهــز 90 مــلــيــار دوالر مــنــذ عـ
وفــق تــقــاريــر رســمــيــة. كما أدى الــصــراع إلى 
تعطيل األسواق واملؤسسات وتدمير البنية 
بينما  واالقــتــصــاديــة،  االجتماعية  التحتية 
انــخــفــض إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي لــلــفــرد من 
3577 دوالرا إلى 1950 دوالرا في أول عامني 
من الحرب فيما وصل إلى أقل من 300 دوالر 
نــهــايــة عـــام 2019. وهـــو مــســتــوى لــم تشهده 
الباد منذ نحو خمسة عقود، إذ ُيعد اليمن 
اآلن وفق تصنيف منظمات دولية ثاني أكبر 
بلد غير متكافئ في العالم من حيث الدخل، 
حيث تجاوز 100 بلد آخر في مستويات عدم 

املساواة في السنوات الخمس املاضية.

رسوم على المسافرين لتعزيز اإليراداتخريجو الجامعات بال وظائف: دائرة البطالة تتسع

الحرب تزيد أعداد العاطلين عن العمل )أحمد الباشا/فرانس برس(

الكويت ـ أحمد الزعبي

مـــع إعــــان الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة خطة 
مواجهة التحديات االقتصادية املقبلة 
فــي ظــل األزمــــة املــالــيــة الــطــاحــنــة التي 
تشهدها الباد جراء عجز املوازنة من 
نــاحــيــة وجــائــحــة كـــورونـــا مــن ناحية 
الكويتية  الــســلــطــات  أخــــرى، أصــــدرت 
قرارًا برسوم على املسافرين، وذلك في 
محاولة منها لتعزيز مواردها املالية.

وفي هذا السياق، قرر وزير الخدمات 
الكويتي عبد الله معرفي فرض رسوم 
املـــغـــادريـــن  عــلــى  دوالرات   10 بــقــيــمــة 
والــــقــــادمــــني إلـــــى الـــكـــويـــت لــلــمــســافــر 
الـــواحـــد، وهـــو األمـــر الـــذي أثـــار ردود 
أفــعــالــة مــتــبــايــنــة بــشــأن الـــجـــدوى من 

الخطوة الجديدة.
ــتــــي لـــ  ــويــ ــكــــومــــي كــ ــدر حــ ــ ــــصـ وقـــــــــال مـ
ــرار الــــذي  ــقــ ــد« إن الــ ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ »الـ
ــي يـــأتـــي  ــ ــاضـ ــ صــــــدر مــــســــاء األحــــــــد املـ
لزيادة  ضمن خطوة حكومية شاملة 
أسعار الخدمات والرسوم الحكومية، 
بــاإلضــافــة إلـــى فـــرض رســــوم جــديــدة 
تقدم  التي  الخدمات  من  العديد  على 
هذا  أن  إلــى  بــصــورة مجانية، مشيرًا 
ــرادات  ــ الــتــوجــه يــهــدف إلـــى زيــــادة اإليـ
املالية في إطار معالجة عجز امليزانية.

ــدر أن الـــحـــكـــومـــة تــتــوقــع  وأكــــــد املــــصــ
مـــلـــيـــون دوالر  ـــ 60  بــ تـــقـــدر  إيــــــــــرادات 
مـــن تــحــصــيــل الـــرســـوم مـــن املــغــادريــن 
والقادمني، بعد عودة العمل في مطار 
الــدولــي بشكل طبيعي عقب  الــكــويــت 
االنـــتـــهـــاء مـــن اإلجـــــــراءات االحـــتـــرازيـــة 
ورفـــع الــقــيــود املــفــروضــة عــلــى خلفية 

جائحة كورونا.
وأشار املصدر الحكومي، الذي رفض 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إلــــى أن الــكــويــت 
ليست أول دولـــة تــقــوم بــهــذا اإلجـــراء، 
الفتًا إلى أن غالبية دول العالم تفرض 
رســـومـــًا عــلــى املــســافــريــن والــقــادمــني، 
وفي املقابل تسعى السلطات الكويتية 

ممثلة في وزارة الخدمات إلى تحسني 
كـــافـــة الـــخـــدمـــات املـــقـــدمـــة لــلــمــواطــنــني 

واملقيمني خال الفترة املقبلة.
ــا  ــتــــوقــــع صــــدورهــ ــرارات املــ ــ ــقـــ ـــ وعــــــن الــ
خـــال الــفــتــرة املــقــبــلــة، أوضـــح املــصــدر 
أن األشـــهـــر املــقــبــلــة ســتــشــهــد الــعــديــد 
: »انــتــهــى عصر 

ً
مــن اإلجــــــراءات قـــائـــا

الخدمات املجانية في الكويت وقريبًا 
ــن قـــــــــرارات لـــزيـــادة  ســيــتــم اإلعـــــــان عــ
الرسوم الحكومية مثل رسوم تجديد 
اإلقامات ورخص القيادة وغيرها من 

املعامات الحكومية«.
مــن جــانــبــه، قـــال الخبير االقــتــصــادي 
الــكــويــتــي، عــلــي املـــوســـى، لــــ »الــعــربــي 
الجديد«، إن قــرار فرض الرسوم على 
املــســافــريــن تــســبــب فـــي مــوجــة غضب 
وحـــالـــة جــــدل عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
االجتماعي، مؤكدًا أنه ال يوجد مبرر 
لحالة الغضب من القرار الذي يهدف 

إلى معالجة األزمة االقتصادية.
وأوضــح املوسى أن الحكومة مطالبة 
ــلــــرأي الـــعـــام  ــا لــ ــهــ اتــ ــراء بــتــوضــيــح إجــ
الـــكـــويـــتـــي، وعـــــــدم اتــــخــــاذ الـــــقـــــراءات 
املــفــاجــئــة بـــدون ذكـــر األســـبـــاب، داعــيــًا 
إلـــى اعــتــمــاد مــبــدأ الــشــفــافــيــة وإطـــاع 
املواطنني على اإلجــراءات التي تنوي 
ــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز  اتـــخـــاذهـــا والـ
ــــوارد املــالــيــة لــدعــم مــيــزانــيــة الــدولــة  املـ
التي تشهد عجز متصاعدًا، خصوصًا 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــــات االقــ ــيـ ــ ــــداعـ ــتـ ــ فـــــي ظـــــل الـ

الخطيرة لجائحة كورونا.
الـــعـــالـــم  دول  غـــالـــبـــيـــة  أن  وأضــــــــــاف 
ــر، فــيــمــا  ــفـ ــسـ ــًا عـــلـــى الـ ــومــ تـــفـــرض رســ
تأخرت الحكومة الكويتية عن تنفيذ 
تــلــك اإلجــــــــراءات. وذكــــر أن املــواطــنــني 
عــنــدمــا يـــســـافـــرون فـــي مــخــتــلــف دول 
ــوم مــــن دون  ــ ــرسـ ــ الـــعـــالـــم يـــدفـــعـــون الـ
تــلــك  ــًا  ــتــــغــــربــ مــــســ اعـــــــتـــــــراضـــــــات،  أي 
االعــــتــــراضــــات فــــي مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 

االجتماعي ضد القرار األخير.
ويـــقـــول عــيــســى نـــاصـــر، وهـــو مــواطــن 

كويتي لـ »العربي الجديد«، إنه يرفض 
قرار زيادة الرسوم على السفر، مؤكدًا 
أن الــوقــت غــيــر مــنــاســب التــخــاذ مثل 
هذه القرارات بسبب تراجع األوضاع 
قال  بــــدوره،  واالقــتــصــاديــة.  املعيشية 
ــر مــــوســــى إن  ــاصــ ــنــ ـــن عـــبـــد الــ ــ ــواطـ ــ املــ
الحكومة تسعى إلى معالجة أزماتها 
مــن خـــال فـــرض الــضــرائــب والــرســوم 
على املواطنني واملقيمني، داعيًا نواب 
ــة الــكــويــتــي إلـــى الــتــدخــل  مــجــلــس األمــ
من أجل وقف مثل هذه القرارات التي 

تستنزف معيشتهم.
إلــــى ذلـــــك، تـــقـــدم الـــنـــائـــب فـــي مجلس 
األمــــــة الـــكـــويـــتـــي )الــــبــــرملــــان(، مــهــلــهــل 
ــر الــــدولــــة  ــ ــ املــــضــــف، بــــســــؤال إلـــــى وزيـ
لشؤون اإلسكان وزير الدولة لشؤون 
الـــخـــدمـــات عــبــد الـــلـــه مــعــرفــي، ملــعــرفــة 
ــدة عــلــى  ــديــ ــاب فـــــرض رســــــوم جــ ــبــ أســ

املواطنني املغادرين أو القادمني.
البرملاني  في سؤاله  املضف  وتساءل 
عن كيفية تحصيل تلك الرسوم، وهل 
ســيــتــم ربــــط هــــذه الــــرســــوم بتحسني 

الخدمات في املطار؟
ــاحــــث  ــبــ ــب آخـــــــــــر، قـــــــــال الــ ــ ــانــ ــ ــــى جــ ــلـ ــ عـ
االقتصادي الكويتي، عادل الفهيد، إن 
الحكومة دائمًا تحل أزماتها من خال 
أن  املواطنني، مؤكدًا  املساس بجيوب 
حيث  طائلة  مبالغ  سيكبدهم  الــقــرار 
تسافر األسر الكويتية باإلضافة إلى 
الخدم أيضًا، ما يعني أن األسرة التي 
املثال  أفـــراد على سبيل  تتكون مــن 6 
ذهـــابـــًا و60  بــدفــع 60 دوالرًا  ســتــقــوم 

دوالرًا عند العودة.
وخــــال اتـــصـــال هــاتــفــي مـــع »الــعــربــي 
ــا الــفــهــيــد الــحــكــومــة إلــى  الــجــديــد« دعـ
ــرار، مــشــيــرًا إلــــى أن  ــقــ الـــتـــراجـــع عـــن الــ
اإلصــــاح االقــتــصــادي يــجــب أن يبدأ 
ــعـــاج األزمــــــــات األخـــــــرى ومــكــافــحــة  بـ
الــفــســاد الـــذي اســتــشــرى خــال الفترة 
املاضية وترشيد اإلنفاق واملضي في 

اإلجراءات اإلصاحية.

الكويتاليمن

االقتصاد خسر أكثر 
من 90 مليار دوالر منذ 

عام 2015
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد

لم تقف حالة الهياج التي تسيطر 
عـــلـــى أســـــــواق األســــهــــم األمــيــركــيــة 
الثمينة عند أعتاب وول  واملعادن 
ستريت وبورصات املعادن خالل األيام القليلة 
اإللكترونية  املتاجر  إلى  انتقلت  بل  املاضية، 
وحتى أسواق بيع الذهب والفضة في أسواق 
شهيرة، منها إمارة دبي، التي بدت أقل بهجة 
بــالــصــعــود الــتــاريــخــي الــتــي ســجــلــتــه أســعــار 

املعادن النفيسة.
وامتد هوس املضاربات إلى األصــول املادية، 
ــيــــش مــن  ــلــــى يـــــد جــ بــــعــــد أن بـــــــدأ الـــــزحـــــف عــ
»املستثمرين الهواة« في سوق املال األميركية 
مستهدفا أكبر صناديق التحوط في الواليات 
املتحدة والعالم، عبر موجات شــراء جماعية 
لألسهم الضعيفة التي راهنت الصناديق على 
املحموم  الشراء  دفــع  بينما  أسعارها،  هبوط 
قياسية  إلى مستويات  قيمتها  األسهم  لهذه 

تكبدت معه الصناديق خسائر فادحة.
ــــي ظــــل املــــضــــاربــــات عـــلـــى الـــفـــضـــة وأســـهـــم  وفـ
شركاتها، غرقت مواقع بيع الفضة بالتجزئة 
في طلبات شراء السبائك والعمالت املصنوعة 
ــق تــقــريــر لـــوكـــالـــة بــلــومــبــيــرغ  مـــن املــــعــــدن، وفــ
األميركية. وذكرت مواقع مثل »موني ميتالز« 
بـــولـــيـــون«،  دي  و»إس  بـــولـــيـــون«  إم  و»جــــــي 
و»أبـــمـــيـــكـــس«، و»وملـــــــارت« ملــنــتــجــات املــعــادن 
الــثــمــيــنــة فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، أنـــهـــا كــانــت 
غير قــادرة على معالجة طلبات الشراء خالل 
عطلة نهاية األسبوع وحتى فتحت األسواق 

اآلسيوية بسبب الطلب غير املسبوق.
وقـــفـــزت أســـعـــار الـــعـــقـــود اآلجـــلـــة لــلــفــضــة في 
ــــن %8،  ــــن املـــــاضـــــي، بـــأكـــثـــر مـ ــنـ ــ جـــلـــســـة، االثـ
لــتــســتــكــمــل رحـــلـــة الـــصـــعـــود الـــتـــي اجــتــاحــت 
املاضي وتصل  الفضة في األسبوع  تــداوالت 
إلــى ذروة 8 ســنــوات، بعد أن كسرت األسعار 
حاجز 30 دوالرًا لألوقية )األونــصــة(، قبل أن 
 أمس الثالثاء، وتدور في 

ً
تهدأ األسعار قليال

نطاق 28.6 دوالرًا لألوقية.
ــيـــس وكـــبـــيـــر املـــديـــريـــن  ــال تـــايـــلـــر وول، رئـ ــ وقــ
التنفيذين في »إس دي بوليون«، في مقابلة 
مع تلفزيون بلومبيرغ: »بيعت جميع كميات 
ــة تــقــريــبــا مـــن املـــخـــزون الــقــائــم،  ــاديـ الــفــضــة املـ
والسعر الذي يجرى دفعه في العقود الفورية 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــفـــضـــة الــحــقــيــقــيــة املـــاديـــة 
ــاف :»غــالــبــيــة  ــ فـــي ارتـــفـــاع صــــاروخــــي«. وأضــ
املنتجات في موقعنا أعلى بـــ30% من السعر 
الفوري، وال يمكننا الحصول عليه بسعر أقل 
الجملة  تــجــار  عــلــيــه اآلن مــن  مــمــا هــو  بكثير 
ــدأت املــضــاربــات  ــ الـــذيـــن نــتــعــامــل مــعــهــم«. وبــ
املحمومة على الفضة، بعد أن دعت منشورات 
األسبوع  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على 
السوق،  ــراد إلغـــراق  األفـ املستثمرين  املــاضــي، 
على غــرار ما حــدث مع أسهم نشطة في وول 
ــتـــوب« لــبــيــع ألــعــاب  ســـتـــريـــت، مــنــهــا »غـــيـــم سـ
الفيديو و»بالك بيري« للهواتف الذكية و»إيه.
السينما،  لــدور  املشغلة  إنترتينمنت«  إم.ســي 
ما أدى إلى قفزات حــادة في قيمتها وتعليق 

الحق للتعامل فيها.
ــريــــن  ــديــ ــز، كـــبـــيـــر املــ ــنـ ــيـ ــغـ ــيـ وقـــــــــال روبـــــــــــرت هـ
الــتــنــفــيــذيــن فـــي مــؤســســة »أرجـــيـــنـــت أســيــت 
غــــــــروب« فــــي مـــديـــنـــة ويــلــمــيــنــغــتــون بـــواليـــة 
كــارواليــنــا الــشــمــالــيــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة، 
إنه كان يتداول عبر الهاتف، طوال يوم األحد 
املاضي، مع أشخاص لشراء الذهب أو الفضة، 
مضيفا أن »سوق الفضة املــادي يمر بمرحلة 
ضــغــط اآلن، وال أعـــرف ســبــب هـــذا، فــقــد تهدأ 

األمور أو ينفجر السوق«.
وانـــدفـــع تــجــار الــتــجــزئــة، مــســتــمــديــن اإللــهــام 
ــنــــشــــورات مــنــصــة »ريـــــديـــــت« لـــلـــتـــداول  مــــن مــ
ــــوق الـــفـــضـــة، وتــمــكــنــوا  ــــى سـ اإللـــكـــتـــرونـــي، إلـ
بــنــجــاح مــن رفـــع أســعــار املــعــدن فــي األســــواق 
يتم  التي  والصناديق  العقود  وكذلك  املالية، 
تداولها في البورصة على مدار األيام األخيرة، 
والعقود  الفورية،  األسعار  جميع  ارتفعت  إذ 
اآلجلة للفضة على منصة »كومكس«، وقفزت 
ــراســــت«، أضــخــم  عـــقـــود »آي شـــيـــرز ســيــلــفــر تــ
صندوق للفضة يتم  التداول به في البورصة، 
أكثر من 5% في األسبوع األخير. ومن املتوقع 

ــلـــنـــت شــــركــــة فــــايــــزر األمـــيـــركـــيـــة لــصــنــاعــة  أعـ
مبيعات  قيمة  أن تصل  تتوقع  أنها  األدويـــة، 
لقاحها املضاد لفيروس كورونا، الذي طورته 
باالشتراك مع بيونتيك األملانية، إلى 15 مليار 
دوالر خالل العام الجاري 2021، على أن ترتفع 

أكثر إذا وقعت مزيدا من العقود الستخدامه.
وتــوقــعــت فـــايـــزر تــحــقــيــق مــبــيــعــات تــتــراوح 
قيمتها بن 44.4 و46.4 مليار دوالر، تضاف 
إليها مبيعات لقاح كــوفــيــد-19، وفــق إعــالن 
عن نتائج أعمالها للعام املاضي 2020، وفق 
ما نقلت وكالة فرانس برس، أمس الثالثاء. 

ــقــــا ملــنــصــة  ــار بـــســـرعـــة، وفــ ــ ــعـ ــ أن تـــرتـــفـــع األسـ
»أبــمــيــكــس« لـــلـــتـــداول، الــتــي قــالــت إنــهــا تــرى 
زيادات كبيرة في التكاليف، وحذرت من أنها 
اثــنــن إضافين  أو  يـــوم  إلـــى  ستحتاج غــالــبــا 
لتلبية الطلبات. فيوم السبت فحسب، أضافت 
العديد من الزبائن الجدد الذين تحتاج عادة 

إلى أسبوع إلضافتهم إلى منصتها.
ــمــــالت الــنــســر  وارتــــفــــعــــت الــــــعــــــالوات عـــلـــى عــ
مــن  دوالرات   5 حــــوالــــي  الــفــضــيــة  األمـــيـــركـــي 
مستواها الــعــادي عند دوالريـــن خــالل األيــام 
ــة، وفــــقــــا إليـــفـــريـــت مــيــلــمــان  ــيــ الـــثـــالثـــة املــــاضــ
ــلــــوريــــدا، فــي  ــنـــز« فــــي فــ فــــي »غـــايـــنـــزفـــيـــل كـــويـ
حـــن أضــيــفــت مــالحــظــة عــلــى مـــوقـــع الــشــركــه 
تحتاج  الطلبات  تلبية  إن  تقول  اإللكتروني، 
ــن املــــتــــوقــــع. وقــــــــال مــيــلــمــان  ــ لــــوقــــت أطــــــــول مـ

من  مزيدًا  يحفز  بالتأكيد  »هــذا   : لبلومبيرغ 
الناس، وليس القفز إلى العربة مع مناصري 
ريــــديــــت فــــقــــط، بــــل إنـــــه يــــعــــزز الـــتـــحـــيـــز نــحــو 
أفضل  كاستثمار  املــاديــة  بالفضة  االحــتــفــاظ 

مقارنة باملضاربة في سوق املال«.
ويــــبــــدو أن أســـــــواق األســــهــــم والـــســـلـــع تــشــهــد 
خلخلة جديدة، لكن هذه املــرة على يد جيش 
الــذيــن ظلوا لسنوات  األفـــراد  املستثمرين  مــن 
ــي مـــواجـــهـــة املــــؤســــســــات املــالــيــة  مــهــمــشــن فــ
الــعــمــالقــة وصــنــاديــق الــتــحــوط املــتــغــولــة في 
عــالــم املـــال. وانطلقت غـــارات االســتــثــمــار هذه 
من منصات على غرار »ريديت« في الواليات 
املتحدة، ووصلت إلى ذروتها خالل الفترة من 

26 إلى 29 يناير/كانون الثاني املاضي. 
ــــال بــيــتــر تـــومـــاس، نـــائـــب الــرئــيــس األول  وقـ

ــــي، وعـــــد تـــحـــالـــف فــــايــــزر/ ــاضـ ــ ــــن املـ ــنـ ــ واالثـ
بيونتيك، االتحاد األوروبي بتوفير ما يصل 
إلى 75 مليون جرعة لقاح إضافية في الربع 
الثاني من العام الجاري في تسريع لوتيرة 
اإلمـــــدادات. وقــد طلب االتــحــاد األوروبــــي ما 
مجموعه 600 مليون جرعة من اللقاح الذي 
يــحــمــل تــجــاريــا اســــم »كـــومـــيـــرنـــاتـــي«. وكـــان 
ــار امــتــعــاض  تــأخــر عــمــلــيــات الــتــســلــيــم قــد أثــ
ــي مــنــتــصــف  ــ ــــات أوروبـــــــيـــــــة عـــــــدة فــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــي. وأعــلــنــت  ــاضــ يـــنـــايـــر/ كــــانــــون الـــثـــانـــي املــ
فــــايــــزر وبــيــونــتــيــك فــــي 11 يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 

مليارات  إنــتــاج  على  قــادرتــان  أنهما  الثاني 
الجرعات من لقاحهما بفضل مصنع جديد 
في ماربورغ في أملانيا خصوصا سيباشر 
الحالي. واستفادت  الشهر  فيه خالل  العمل 
الـــعـــديـــد مـــن شـــركـــات األدويـــــــة الــعــاملــيــة من 
انــتــشــار وبـــاء كــورونــا الـــذي أدى إلـــى زيـــادة 
الطلب على اللقاحات املضادة التي طورتها 
ــا والــواليــات  ــ شــركــات عـــدة فــي آســيــا وأوروبـ
املــتــحــدة، فضال عــن الــقــفــزات الــتــي سجلتها 
ــة الــتــي رأى خـــبـــراء في  ــ فـــي مــبــيــعــات األدويــ
قطاع الصحة على مستوى العالم أنها تحد 
من أعراض اإلصابة بالفيروس أو املعقمات 

واألقنعة الطبية املستخدمة في الوقاية.
لتزايد  الزخم باألدوية واللقاحات  ودفــع هذا 
ــــواذ فــــي قــطــاع  ــــحـ ــتـ ــ ــاالت االنـــــدمـــــاج واالسـ ــ ــ حـ
ــالـــت شـــركـــة »هــــوريــــزون«  األدويــــــة عــاملــيــا. وقـ
لـــألدويـــة الــبــيــولــوجــيــة أنــهــا ســتــشــتــري »فيال 
بــيــو« ومــقــرهــا غــايــثــرســبــيــرغ فـــي مــيــريــالنــد 
املــتــحــدة، فــي صفقة تبلغ قيمتها  بــالــواليــات 
تــوســيــع  بـــهـــدف  وذلـــــك  دوالر،  ــيـــارات  ــلـ مـ  3.1
حصتها السوقية، وزيادة ما تقدمه من أدوية 
الــنــادرة. ووفقا لبيان صادر  لعالج األمــراض 
عن هــوريــزون ومقرها الك فورست في والية 
على  الشركة  ستستحوذ  األميركية،  إلينوي 
كل أسهم »فيال بيو« املصدرة، والقائمة مقابل 
53 دوالرًا للسهم بزيادة 53% عن سعر إغالق 
يـــوم الــجــمــعــة املـــاضـــي، وفـــق مـــا نــقــلــت وكــالــة 
األدوية  األميركية. وتساهم شركة  بلومبيرغ 
لقاحا  طــورت  التي  أسترازينيكا  البريطانية 
بيو«،  »فيال  في  بنحو %27  لكورونا  مضادًا 
بينما وافقت على بيع هذه الحصة في بيان 
منفصل لتحقق أرباحا تتراوح بن 760 و780 

مليون دوالر.
)العربي الجديد(

وكالة رويــتــرز، أمــس. وقــال كايل رودا، محلل 
ــاركـــت«، إن  الــســوق لـــدى مــؤســســة »آي.جـــــي مـ
تــحــركــات الـــبـــورصـــة لـــزيـــادة هـــوامـــش تــــداول 
في  املرتفع  املــضــاربــة  سلوك  وتثبيط  الفضة 

السوق حفزت بعض عمليات جني األرباح.
والـــــهـــــوامـــــش عـــــبـــــارة عـــــن ودائــــــــــع تــفــرضــهــا 
الـــبـــورصـــات لــلــحــد مـــن مــخــاطــر الــتــخــلــف عن 

الــســداد أثــنــاء تـــداول املستثمرين فــي أســواق 
العقود اآلجــلــة. ويتم رفعها عــادة فــي أوقــات 
تقلب األسعار. ومع استفادة متعاملن كبار 
فــي الفضة مــن ارتــفــاع األســعــار، بــدا أصحاب 
املــتــاجــر فـــي أســـــواق الــتــجــزئــة، ومــنــهــا ســوق 
الـــذهـــب فـــي دبــــي، أقـــل بــهــجــة، إذ يــتــعــن على 
الــتــجــار فـــي الـــســـوق، الـــذيـــن يــبــيــعــون الكثير 
من الفضة واألملــاس والبالتن باإلضافة إلى 
الذهب، دفع املزيد للحصول على مجوهراتهم 

الفضية والسبائك من تجار الجملة.
ــتـــطـــورات الـــتـــجـــار على  ــذه الـ ــبـــرت هــ ــد أجـ وقــ
يخيف  مــا  وهــو  الخاصة،  أسعارهم  تحديد 
العمالء، فيما األعمال بطيئة باألساس بفعل 
الجديد،  كــورونــا  فــيــروس  تــداعــيــات جائحة 
الــتــي خفضت عــدد الــســيــاح الــذيــن يتدفقون 

ــادن  ــعــ ــر أســـــــــواق املــ ــبــ إلــــــى الـــــــبـــــــازار، أحــــــد أكــ
التقليدية في الشرق األوسط.

وقال تاجر في السوق لوكالة بلومبيرغ: »هذا 
السعر  العمالء معرفة  للغاية، يطلب  جنوني 
ثم يلغون طلباتهم، األمر يصبح فظيعا حقا«. 
ورسمت املقابالت مع أكثر من 20 بائع فضة 
فــي الــســوق، كثير منهم مــهــاجــرون مــن الهند 
وباكستان وأفغانستان، صورة قاتمة بنفس 
أن ينتهي  أنهم يتمنون  إلــى  الــقــدر، مشيرين 

جنون املضاربة قريبا.
ويــــــرى مــحــلــلــون أن املــــضــــاربــــات فــــي الــســلــع 
ــم قــــد تــســتــمــر عـــلـــى املــــدى  ــ ــهـ ــ الــثــمــيــنــة واألسـ
املتوسط، في ظل عــدم وجــود مــؤشــرات حول 
تــعــافــي االقـــتـــصـــادات الــعــاملــيــة مـــن تــداعــيــات 
الحكومات  جائحة كورونا، في حن تواصل 

والبنوك املركزية سياسات التحفيز للحيلولة 
دون وقوع أزمات أكثر عمقا.

وانــكــمــش االقــتــصــاد األوروبــــــي بــنــحــو %6.8 
ــادرة  ــ ــانـــات صــ ــيـ ــبـ لـ ــا  ــقــ وفــ ــام 2020،  ــ عــ ــــالل  خــ
أمــس الــثــالثــاء عــن وكــالــة إحــصــاءات االتــحــاد 
األوروبــي يوروستات، حيث تأثرت الشركات 
بموجات إغالق متكررة بسبب انتشار الوباء.
وسلطت إحــصــاءات النمو الضوء على عام 
الغريبة،  االقــتــصــاديــة  الــبــيــانــات  مــن  متقلب 
0.7% في  االقــتــصــاد بنسبة  انــكــمــش  حــيــث 
ــــي، بــيــنــمــا  ــــاضـ ــام املـ ــعــ ــن الــ ــر مــ ــيــ ــع األخــ ــربــ الــ
انــكــمــش بــنــســبــة 11.7% فـــي الـــربـــع الــثــانــي، 
وهــو األعلى منذ بــدء اإلحصائيات في عام 
1995، تـــاله انــتــعــاش بــلــغ 12.4% فــي الــربــع 

الثالث في أواخر الصيف.

طوفان 
األسواق

فايزر تجني 15 مليار دوالر من لقاح كورونا

)Getty( متاجر الذهب والفضة تخشى استمرار المضاربات

عاملة في الطاقم الطبي بأحد المستشفيات البلجيكية تنقل لقاح فايزر )Getty(قاعة التداول في بورصة كوريا الجنوبية بالعاصمة سيول )فرانس برس(

)Getty( إعفاء مشتري العقارات من الضرائب حتى نهاية مارس/ آذار

أسواق األسهم والسلع 
تشهد خلخلة جديدة على 

يد المستثمرين األفراد

فــي »زانـــيـــر غــــروب« مــن شــيــكــاغــو: »نــحــن ال 
نرى شيئا اآلن، وال عرضا واحــدًا، وهو أمر 
مــخــيــف. مــهــمــا كــــان مـــا نــبــيــعــه، فــــإن الــنــاس 
ــدفـــق وارد  ــاك تـ ــنـ ــيـــس هـ ــه، ولـ ــ يــحــتــفــظــون بـ

للمعدن على اإلطالق«.
وانــتــشــرت هــذه الــطــفــرة فــي الطلب إلــى آسيا 
ــال غــريــغــور غــريــغــيــرســن، مؤسس  أيــضــا. وقـ
شـــركـــة تــــــداول الــفــضــة »بـــولـــيـــون« الـــتـــي يقع 
مــقــرهــا فـــي ســنــغــافــورة: »شــهــدنــا طــلــبــا غير 
ــــو واســــع  ــة، وهـ ــ ــاديـ ــ مـــســـبـــوق عـــلـــى الـــفـــضـــة املـ
النطاق وعميق، كما شهدنا عددًا قياسيا من 
الطلبات إلى جانب حجم قياسي جديد لها«.

وفـــي هـــذه األثـــنـــاء، رفــعــت بـــورصـــة شيكاغو 
ــة لــلــعــقــود اآلجــلــة  ــايـ الـــتـــجـــاريـــة هـــامـــش الـــوقـ
وفــق   ،%17.9 بنسبة   5000 كــومــكــس  للفضة 

المضاربات تجرف المتاجر اإللكترونية 
وأسواق المجوهرات

هــبــطــت أســــعــــار املــــنــــازل الــبــريــطــانــيــة 
الشهر املاضي، للمرة األولى في سبعة 
أشــهــر، عــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار فترة 
اإلعفاءات الضريبية املقررة للمشترين 
فيما  املقبل،  آذار  مــارس/  نهاية  حتى 
ــقــــاري مــتــخــصــص أن  ــع تـــقـــريـــر عــ تـــوقـ
يسجل السوق أداًء ضعيفا في األشهر 
ــد،  ــ ــة نــيــشــن وايـ املـــقـــبـــلـــة. وقــــالــــت شـــركـ
للتمويل الــعــقــاري، أمــس الــثــالثــاء، إن 
ــازل نـــزلـــت بــنــســبــة %0.3  ــنــ أســــعــــار املــ
على أساس شهري في يناير/ كانون 
الــثــانــي، مــشــيــرة إلـــى أن هـــذا الــتــراجــع 
ــادة الـــســـنـــويـــة إلـــى  ــ ــزيـ ــ ــيــــرة الـ ــأ وتــ ــطـ أبـ
كانون  فــي ديسمبر/   %7.3 مــن   %6.4
األول، والتي كانت أكبر قفزة في ست 
ــان الــطــلــب عــلــى اإلســكــان  ســـنـــوات. وكــ
ــراءات الــعــزل الــعــام  ــ قــد ارتــفــع بــعــد إجــ

األولـــــى فـــي بــريــطــانــيــا الـــعـــام املــاضــي 
2020، ملكافحة انتشار فيروس كورونا 
الجديد بدعم من أسباب بينها اإلعفاء 
املـــؤقـــت مـــن ضـــرائـــب شــــراء الــعــقــارات، 
وكــذلــك السعي لتملك مــنــازل أكبر في 
رد فعل على قيود العزل العام. وذكرت 
وسائل إعالم بريطانية أن وزير املالية 
ــاء  ــفـ ــدد اإلعـ ــمـ ــا يـ ــمـ ريـــشـــي ســــونــــاك ربـ
ــقــــارات  ــعــ ــســــوق الــ ــا لــ ــمــ الـــضـــريـــبـــي دعــ
ملـــســـاعـــدة  يـــســـعـــى  إذ  والـــــتـــــوظـــــيـــــف، 
فــي مواجهة  الصمود  االقــتــصــاد على 
الــجــائــحــة. واالثـــنـــن املـــاضـــي، أظــهــرت 
بـــيـــانـــات مــــن بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا املــــركــــزي، 
أن مــوافــقــات الــتــمــويــل الــعــقــاري ظلت 
قـــرب أعــلــى مــســتــوى فـــي 13 عــامــا في 

ديسمبر/ كانون األول املاضي.
)رويترز(

كــــوريــــا  فــــــي  املـــــالـــــيـــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
ــن كــثــب  ــراقـــب عــ ــتـ الـــجـــنـــوبـــيـــة، أنـــهـــا سـ
زيــــــادة مــحــتــمــلــة فـــي تــقــلــبــات الـــســـوق، 
القطيع  »سلوك  يحدث  أن  يمكن  حيث 
بشكل  املحترفن  غير  املستثمرين  مــن 
متكرر«، في إشارة إلى ما شهدته سوق 

املال األميركية خالل األيام األخيرة.
وشــــهــــدت أســــــــواق األســــهــــم الــعــاملــيــة 
أخيرا تقلبات عالية، بعد أن استحوذ 
ــلــــى أســـهـــم  ــمــــرون األفــــــــــــراد عــ ــثــ ــتــ املــــســ
الفيديو  أللعاب  ستوب«  »غيم  شركة 
وشركات أخرى في بورصة نيويورك، 
ــم  ــهــ ــار األســ ــ ــعــ ــ األمـــــــــر الـــــــــذي دفــــــــع أســ
ــا كــبــد صــنــاديــق  لــصــعــود قــيــاســي، مـ
خسائر  والعاملية  األميركية  التحوط 
كبيرة، حيث كانت تراهن على ضعف 

كيم  ـــال  وقــ وأســـعـــارهـــا.  ــم  ــهـ األسـ أداء 
يونغ- بوم، النائب األول لوزير املالية 
غيم  »قضية  إن  الجنوبية،  كوريا  في 
ستوب كانت مثاال على سلوك القطيع 
مــن قــبــل املــشــاركــن فــي الــســوق، الــذي 

يؤدي إلى تقلبات في السوق«.
ــاف كـــيـــم فــــي اجـــتـــمـــاع حــكــومــي  ــ ــ وأضـ
ملــنــاقــشــة أداء االقــتــصــاد، وفـــق وكــالــة 
يــونــهــاب الــكــوريــة، أمـــس الــثــالثــاء، أن 
»سلوك القطيع في قضية غيم ستوب 
يمكن أن يحدث كثيرا في بيئة تداول 
ــالــــي، يـــمـــكـــن لــلــعــديــد  ــتــ ــالــ رقــــمــــيــــة، وبــ
مـــن املـــشـــاركـــن فـــي الـــســـوق الـــوصـــول 
فنراقب عن  املــعــلــومــات،  إلــى  بسهولة 

كثب تداعيات هذه القضية«.
)يونهاب، العربي الجديد(

هبوط أسعار المنازل 
البريطانية

كوريا الجنوبية تخشى 
استثمارات »القطيع«

أسهم

المتاجر  إلى  األميركية  األسواق  ينتاب  الذي  المضاربات  هياج  انتقل 
آالف  بعد  على  الواقعة  النفيسة  المعادن  بيع  وأسواق  اإللكترونية 
األميال من الواليات المتحدة، التي تتضرر من موجة الشراء المحمومة 

للفضة ودفعت أسعارها لذروة 8 سنوات في األيام األخيرة

للجلسة  اليابانية  األسهم  ارتفعت 
الثانية على التوالي، أمس الثالثاء، 
كثيفة  مبيعات  مــن  لتتعافى 
إذ  الماضي،  األسبوع  شهدتها 
الشركات  أربــاح  بشأن  التفاؤل  نما 
دعم  مما  واألميركية  المحلية 
المؤشر  وصــعــد  الــمــعــنــويــات. 
المؤشر  وارتــفــع   ،%0.97 نيكي 
 ،%0.83 نطاقا  ــع  األوس توبكس 
حيث قادت أسهم شركات السلع 
المواد  وصناعة  االستهالكية 

والعقارات المكاسب.

األرباح ترفع األسهم اليابانية

رؤية

شريف عثمان

في أعقاب األزمة املالية العاملية التي ضربت أسواق العالم خالل 
الفترة بني عامي 2008 – 2010، شعر الكثير من أفراد الطبقات 
تسببت  أن  بعد  عليهم،  وقــع  الـــذي  بالظلم  واملتوسطة  الفقيرة 
املــالــيــة في  لــأســواق  املــضــاربــني واملستغلني  مــن  مطامع حفنة 
خسارتهم وظائفهم ودخولهم، وفي كثير من األحيان فقدانهم 
منازلهم التي عملوا لسنوات طويلة لجمع تكلفة شرائها، فبدأت 
القيود على  مــن  املــزيــد  بــوضــع   

ً
ترتفع مطالبة األصـــوات  بعض 

الشهير » وول ستريت«، ملنع  املــال  التي تتم في حي  العمليات 
تعرض املاليني ممن ال عالقة لهم باألسهم أو السندات التي يتم 

تداولها فيها ملزيد من اآلالم. 
أهم  فــي واحـــدة مــن  وتزامنت تلك االحتجاجات على األوضـــاع 
ــول الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي  قـــالع االقــتــصــاد األمــيــركــي مـــع وصــ
باراك أوباما إلى البيت األبيض، مع ما هو معروف من »إعالن« 
الــديــمــقــراطــيــني الـــدائـــم عــن انــحــيــازهــم للطبقات األضــعــف أمــام 
قانون  إقـــرار  فتم  الــشــركــات وعمالقة وول ســتــريــت،  أصــحــاب 
إصالح وول ستريت الذي عرف باسم دود فرانك، إال أنه على 
ما يبدو لم يلب طموحات املتضررين وقتها، بعد أن أخرجوا من 

ديارهم وَصُعب عليهم شراء الطعام ألبنائهم.
تأسست  أيــلــول 2011،  فــي سبتمبر/  وتــحــديــدًا  بــعــام،  بــعــدهــا 
 ،Occupy Wall Street »حركة »احتلوا وول ستريت
كحركة احتجاجية ضد عدم املساواة التي أدت إلى ترّبح املئات 
تعبيرهم وقتها، على  الفاسدة على حد  املالية،  املؤسسات  من 
حساب األفراد منخفضي ومتوسطي الدخل لسنوات، ثم ما تال 
األميركية، كما غيرها من  الفيدرالية  الحكومة  انحياز  ذلك من 
حكومات في أوروبا ودول أخرى، إلى تلك املؤسسات واإلسراع 
العاملية على حساب  املالية  األزمــة  اإلفــالس وقــت  بإنقاذها من 

دافعي الضرائب من املواطنني البسطاء. 
ونظمت الحركة وقتها مسيرات في شوارع عاصمة املال شارك 
فيها املاليني من املؤيدين لها، فسببت صداعًا لتلك املؤسسات، 
وشاهدنا صور مئات العاملني بها يتم حمايتهم بقوات الشرطة 

عند دخولهم أو خروجهم منها لعدة أسابيع. 
رفع املحتجون وقتها شعارات متعددة، أشار أغلبها إلى التفاوت 
في الدخل والثروات بني املنتمني لتلك املؤسسات، الذين يمثلون 
أقل من 1% من أفراد الشعب، بينما يستحوذون على ما يقرب 

من 99% من الثروات. 
وبــعــد طــردهــم مــن حديقة زوكــوتــي فــي حــي مانهاتن الشهير 
ل  بمدينة نيويورك، واملتكدس باملؤسسات املالية الضخمة، َحوَّ
املــتــظــاهــرون تــركــيــزهــم إلـــى احــتــالل الــبــنــوك ومــقــار الــشــركــات 
واجتماعات مجالس اإلدارة واملنازل املغلقة والكليات والجامعات، 
وكتبت الصحف وقتها أن الحركة تبحث عن »ميدان التحرير« 
للتعبير عن ثورتها، تيمنًا بالثورة املصرية العظيمة التي انطلقت 
مطلع عام 2011، قبل أن ينقض عليها العسكر في وقت الحق. 
الكثير  الدخول والثروات  التفاوت في  وعلى مدار عقود، أشعل 
إلى  دراســة جامعية  أكثر من  أشــارت  االحتجاجات، حيث  من 
التفاوت،  هــذا  في  كبيرًا  ارتفاعًا  األخير شهد  القرن  أن نصف 
بدرجة تجاوزت أي وقت سابق، وأن املمارسات غير املنضبطة 
من املؤسسات املالية والشركات األميركية الضخمة لعبت الدور 

األكبر في تعميق هذا التفاوت. 
وبعد ما حفل به العام املاضي من أهوال، نتيجة لظهور وانتشار 
وبــاء كــوفــيــد-19، الــذي تسبب في وفــاة ما يقرب من 450 ألف 
وفــقــدان ماليني  مــن 26 مليون غيرهم،  أكثر  أميركي وإصــابــة 
ــرار مـــاليـــني األســـر  ــطــ األمــيــركــيــني وظــائــفــهــم ودخـــولـــهـــم، واضــ
أشــارت دراســة صــادرة  الطعام لساعات،  لالنتظار في طوابير 
إلـــى أن  الـــدراســـات السياسية فــي واشــنــطــن أخــيــرًا،  عــن معهد 
مليارديرات الواليات املتحدة، لم يكونوا فقط قادرين على حماية 
الوباء   من 

ً
األقــل دخــال الفئات  أعلى بكثير من  أنفسهم بدرجة 

مــارس/  الفترة من شهر  أيضًا خــالل  استطاعوا  وإنما  القاتل، 
املاضي إضافة ما  العام  الثاني من  / تشرين  إلى نوفمبر  آذار 
يقرب من 940 مليار دوالر إلى ثرواتهم، األمر الذي تسبب في 
اشتعال الغضب مرة أخرى على ذئاب وول ستريت، الذين كان 
لهم النصيب األكبر من الزيادة التي شهدتها الثروات األميركية. 
وعـــلـــى عــكــس مـــا عــــرف عـــن مـــديـــري املــحــافــظ فـــي »صــنــاديــق 
التحوط«  »صناديق  وزورًا  إفكًا  عليها  يطلق  التي  املــغــامــرات«، 
األعلى في درجــات  األصــول  باالستثمار في  لها  بينما يسمح 
املــخــاطــرة، مــن االتــفــاق ســرًا على مــوائــد العشاء على شـــراء أو 
الناس، على  الهواة، على أعني  اتفق اآلالف من  بيع سهم معني، 
شراء مجموعة من األسهم التي راهن أصحاب الصناديق على 
تلك  خــســارة  النتيجة  فكانت  الصفر،  مــن  واقترابها  انهيارها 
الصناديق لعشرات املليارات من الدوالرات، واقتراب بعضها من 

حافة اإلفالس عند كتابة هذه السطور.
 ألنهم 

ً
اتفق »املستثمرون الصغار« على شراء هذه األسهم، أوال

يرون فيها »قيمة ضمنية« ال تتناسب مع أسعارها املنخفضة، 
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى لتلقني مــديــري الــصــنــاديــق درســـًا قاسيًا، 
قيمة  في  االنخفاض  استمرار  عن  مسؤولني  اعتبروهم  حيث 
تلك األسهم من خالل العديد من ممارساتهم، املشروعة قانونًا، 
والــتــي يــرفــضــهــا الــبــعــض مــن مــنــظــور أخـــالقـــي، وعــلــى رأســهــا 
التي تراهن على انخفاض سعر  البيع على املكشوف،  عمليات 

بعض األسهم، وتساهم في زيادة الضغوط البيعية عليها. 
اعتبر املشاركون في تلك العمليات من املستثمرين الصغار أنهم 
باتفاقاتهم تلك يعيدون إلى وول ستريت ضغوط فرض املزيد 
دأبــت على  التي  الضخمة،  الصناديق  القيود على تعامالت  من 
استغالل الثغرات املوجودة في القوانني املنظمة لتلك املعامالت، 
من أجــل بيئة أكثر عدالة ومــســاواة، في واحــدة من أهــم معاقل 

االقتصاد الرأسمالي الذي ال يرحم.
ما حدث خالل األسبوع املاضي جاء ليطلق صافرات اإلنذار ملن 
هم داخل أو خارج وول ستريت، وينبههم إلى أن سهولة وصول 
الجموع إلى األسواق، كما التداخل الحالي بني شبكات التواصل 
االجتماعي والنظام املالي العاملي مما لم يكن له نظير من قبل، 
ينذر بتغير مراكز القوى، ال على مستوى أسواق املال وحدها، 
الــذي ربما يبعث األمــل من  وإنــمــا على كافة املستويات، األمــر 
 وتوازنًا، تقل فيه الفوارق بني الطبقات، 

ً
جديد في عالم أكثر عدالة

نتمنى أن نــراه يتحقق بأقل قــدر من الخسائر، وأقــل عــدد من 
االنهيارات واإلفالسات، سواء بني الصغار أو الكبار داخل وول 

ستريت.

عدالة »وول ستريت«
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سمير الزبن

يـــحـــتـــاج وعـــــي الـــحـــقـــوق الـــقـــانـــونـــيـــة إلـــى 
مواطٍن يدرك مكانته وفعاليته الفردية في 
املجتمع، يدرك حقوقه، ألنه يدرك أن هناك 
مـــؤســـســـات ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة قــويــة 
تقوم بحمايتها  الحقوق  أمينة على هذه 
هو  الحقوقي  الــوعــي  كــامــلــة.  باستقاللية 
وعـــــي لـــقـــوة املــــواطــــن الــــفــــرديــــة وشـــعـــوره 
ــقـــوق،  ــذه الـــحـ ــ ــلـــى تــجــســيــد هــ ــدرة عـ ــقــ ــالــ بــ
والــتــأثــيــر فــي املــجــتــمــع فــي ســيــاق الــدفــاع 
عليها  يتوافق  القانونية  فالحقوق  عنها، 
الــجــمــيــع فــي املــجــتــمــع، وتــقــوم مــؤســســات 
التعّدي،  مــن  حمايتها  على  املجتمع  هــذا 
بــــردع املــعــتــدي، وإحـــقـــاق الــحــق لصاحبه 
الذي تعيد إليه مؤسسات املجتمع حقوقه 
وكرامته، في مواجهة التعّدي الذي تعّرض 
له. واملجتمع في صياغة قواعده القانونية 
ال يميز بني أفراد املجتمع، فتأتي قواعده 
كــلــيــة عــلــى الــجــمــيــع أن يــخــضــع لــهــا أفـــراد 
ومؤسسات ودولة. كل هذا في حال خروج 
القانون من  التي يحميها  املواطن  حقوق 
توافق وتطور مجتمعي حقيقي وطبيعي، 
ال من خالل نقل نصوص قانونية استقّرت 
فــــي مــجــتــمــعــات أخـــــــرى إلـــــى مــجــتــمــعــات 
ــقــــوانــــني  الــ هـــــــذه  روح  دون  مـــــن  أخــــــــــرى، 
 في 

ً
ومرجعيتها املجتمعية، لتولد معطلة

مجتمعاٍت افتقدت إلى التوافق املجتمعي 
حول هذه الحقوق. وبذلك تكون قد ولدت 

علي أنوزال

ــرات املـــنـــاهـــضـــة لــقــيــصــر  ــاهــ ــظــ ــذت املــ ــخــ اتــ
على  احتجاجًا  بوتني،  فالديمير  روســيــا، 
سجن خصمه، أليكسي نافالني، بعدًا غير 
وذلــك  الــروســي،  النظام  يتحدى  مسبوق  
 عــن عشرين 

ً
ألول مــرة منذ مــا يزيد قليال

عــامــًا، وهــي الــفــتــرة الــتــي ظــل فيها بوتني 
يــحــكــم االتـــحـــاد الـــروســـي بــيــد مـــن حــديــد. 
وبــحــســب مــراقــبــني غــربــيــني كــثــيــريــن، فــإن 
زخـــم املـــظـــاهـــرات الــحــالــيــة الــتــي شهدتها 
أكثر  أبــعــاد  نحو مائة مدينة روســيــة لها 
نافالني، فهي  املطالبة بإطالق ســراح  من 
 لبوتني، من قبيل 

ً
ترفع شعاراٍت مناهضة

»بــوتــني ارحـــل«، و»بــوتــني لــص«، أكثر من 
شعارات املطالبة بإطالق من بات يوصف 
بأنه رمز للوقوف في وجه قيصر روسيا 
القوي. إنها أكبر صرخٍة شعبيٍة تشهدها 
ــــف، تــحــركــهــا  ــيـ ــ ــا مـــنـــذ عـــقـــديـــن ونـ ــ ــيـ ــ روسـ
املــشــاعــر املــنــاهــضــة لــلــســلــطــة الــبــولــيــســيــة 
الــجــاثــمــة عــلــى أنـــفـــاس الـــنـــاس، والــفــســاد 
املــســتــشــري لــنــظــام أولــــغــــارشــــي، والــقــمــع 

القوي والصامت للحريات.  
الــذيــن يــمــأون شــوارع  أغــلــب املتظاهرين 
ــرى الــتــي  ــ ــدن الـــروســـيـــة األخــ ــ مــوســكــو واملــ
انتقلت إلــيــهــا عـــدوى الــتــظــاهــرات هــم من 
تعبئتهم من خالل تطبيق  تّمت  الشباب، 
»تــيــك تــــوك«، وحــركــتــهــم غــيــر مــســيــســة، ال 
ــــزاب ســيــاســيــة. ونــفــالــنــي  تــقــف خــلــفــهــا أحـ
مجرد  إنــه  منتخبًا.  سياسيًا  ليس  نفسه 
ــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، اكــتــســب  ــي مـ ــ نــــاشــــط فـ
شــهــرتــه وشــعــبــيــتــه مــن خـــالل بــث مقاطع 
فـــيـــديـــو وتـــوفـــيـــر املـــعـــلـــومـــات لـــلـــنـــاس عــن 
فساد السلطة، وعدم وجود محاسبة، وفي 
الوقت نفسه، كان يبني لهم حاجتهم إلى 
األوضــاع.  والديمقراطية إلصــالح  الحرية 
وكـــان آخــر عمل قــام بــه بعد اعتقاله نشر 
شريط فيديو مدته ساعتان تقريبًا يظهر 
مــا ســمــي »قــصــر بــوتــني« الــــذي بــنــي على 
عــلــى شاطئ  هــكــتــار  مــســاحــة سبعة آالف 
البحر األســـود، مــع وثــائــق وفواتير تؤكد 
حجم املبالغ الكبيرة التي صرفت من أجل 
الفيديو  والتأثيث، وقد حصد هذا  البناء 

بشرى المقطري

ــفـــرض الـــفـــقـــر عـــلـــى الــيــمــنــيــني عـــصـــابـــاٌت  تـ
ــا نــكــبــات  ــهـ ــة، عـــصـــابـــاٌت صـــدرتـ ــمــ بــــال رحــ
الــــتــــاريــــخ فــــي إحــــــدى لــحــظــاتــهــا كـــارثـــيـــة، 
تراكم  قــهــريــة،  سلطة  إلــى  حّولتهم  بحيث 
ــبـــت بــه  ــّبـ ــــؤس الـــيـــمـــنـــيـــني، فــــمــــع مـــــا تـــسـ ــ بـ
الــــحــــرب مــــن تـــدمـــيـــر الــبــنــيــة االقـــتـــصـــاديـــة 
املؤسسة  انقسام  مقدمتها  وفــي  اليمنية، 
الحرب،  طرفي  بني  السيادية  االقتصادية 
ــوارد الــدولــة  ــ والـــتـــي أفــضــت إلـــى تـــســـّرب مـ
ــراف الــحــرب والـــقـــادة املحليني  لــصــالــح أطــ
املــوالــيــني لــهــم، فــإن اتــســاع رقــعــة الفقر في 
الــيــمــن يــرتــبــط، بــشــكــل مــبــاشــر، بمنظومة 
واقــع،  أمــر  الــتــي أصبحت سلطات  الفساد 
التي  وقوانينها  االقتصادية،  أدواتها  لها 
تحميها، وطرقها العديدة في نهب موارد 
الــيــمــنــيــني، إذ تــنــهــض ســـيـــاســـة ســلــطــات 
الحرب على إدارة منظومة فساد متكاملة 
وتــجــذيــرهــا فــي مــؤســســات الـــدولـــة، ســواء 
بالطرق التقليدية التي ورثتها عن النظام 
القديم، والــتــي هــي جــزء منه، أو مــن خالل 
أنتجتها  الــتــي  للفساد  الــجــديــدة  الــقــنــوات 
الــوســائــل غير  الــحــرب، بحيث كّيفت هــذه 
ــات فـــســـاٍد  ــيــ ــي آلــ املــــشــــروعــــة وقـــونـــنـــتـــهـــا فــ
بمشاركة  ثروتها،  تنامي  ضمنت  منظمٍة 
الدولة،  في  العميقة  األوليغارشية  الطبقة 
والطبقات الجديدة املتحالفة معها، مقابل 
ليشمل  رقــعــتــه  وتــوســيــع  الــفــقــر  تعويمها 
عموم اليمنيني. وفي هذا السياق، تتكشف 
أهــمــيــة تــقــريــر فــريــق خــبــراء األمـــم املتحدة 
املعني باليمن الصادر أخيرًا، وتحديدًا في 
شقه االقتصادي، كونه يسلط الضوء على 
تــركــيــبــة الــفــســاد االقــتــصــادي والــســيــاســي 
املحلي الذي ساهم في إفقار اليمنيني. ومع 
بعض القصور الذي شاب التقرير، بحيث 
شريكة  يمنية،  وشخصيات  قــوى  تجاهل 
فـــي الـــفـــســـاد، بــمــا فـــي ذلــــك قــــوى إقــلــيــمــيــة، 
تترّبح هي األخرى على حساب اليمنيني، 
فــإن مــا أورده فــي املحصلة ال يمثل سوى 
رأس الجبل العائم لفساد متوحش يخنق 

حيوات اليمنيني. 
تأتي الحكومة اليمنية املعترف بها دوليًا 
الــفــســاد املحلي،  كــجــزء رئــيــس مــن تركيبة 
سواء في فسادها املنفلت الذي ميز أداءها 
تدير  سلطة  بوصفها  والسياسي  اإلداري 
ــّررة، بــمــا فـــي ذلـــك إفــســادهــا  املــنــاطــق املــــحــ
الــتــي تعمل  بــاآللــيــات  أو  الــعــامــة،  الوظيفة 
وفــقــهــا املـــؤســـســـات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة 
اقتصاديني  من  تديرها طغمة  والتي  لها، 
وســــيــــاســــيــــني مــــــوالــــــني لـــــهـــــا، مــــتــــوّرطــــني 
الحكومة  إدارة  تسببت  بحيث  بــالــفــســاد، 
مــــوارد الـــدولـــة واملـــســـاعـــدات الــدولــيــة على 
مدى األعوام السابقة بتنمية مستوى الفقر 
في املناطق املحّررة، بما في ذلك املضاربة 
بالعملة الوطنية، فقد أشار تقرير الخبراء 
إلى انخراط الحكومة اليمنية في عمليات 
مشبوهة لتبييض األمــوال، بحيث حّولت 
أمـــــوال  ــن  مــ دوالر  مـــلـــيـــون   400 ــن  مــ أكـــثـــر 
ــة الـــســـعـــوديـــة فـــي الــبــنــك املـــركـــزي  ــعـ الـــوديـ
اليمني، فرع عدن، إلى تجار محليني، األمر 
الذي أضّر بشبكة إمداد املواد الغذائية في 
ثــم تسبب بتدهور  املــحــّررة، ومــن  املناطق 

األوضاع اإلنسانية. 
ال تكمن خطورة التقرير األممي في اتهامه 
الـــصـــريـــح الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة بــضــلــوعــهــا 
بل بجملٍة من  األمـــوال فقط،  بعملية غسل 
املترتبة  والسياسية  االقتصادية  النتائج 
ــــل الــتــقــريــر 

ّ
ــث ــفـــي حــــني مــ ــلـــى الـــتـــقـــريـــر، فـ عـ

أكثر  اليمنية،  للحكومة  سياسيًا  انكشافًا 

عبد اللطيف السعدون

أمٌر الفت أن يراهن اإليرانيون على اإلدارة 
األميركية الجديدة، للعمل على خلق حالة 
املــعــقــدة بني  الــعــالقــة  »دفء« عــلــى صعيد 
واشنطن وطهران، حتى ولو بقدٍر محدوٍد 
يــتــيــح لــهــم أن يــتــنــفــســوا الـــصـــعـــداء، وأن 
بعدما  لــبــالدهــم،  املكاسب  بعض  يحققوا 
إدارة  فرضتها  الــتــي  الــعــقــوبــات  أرهقتهم 
الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب عــلــيــهــم. والفــتــة 
الدبلوماسية اإليرانية  أيضا إشــارة رجل 
إلــى عالقته  املحنك، محمد جــواد ظــريــف، 
الــوطــيــدة بــجــو بــايــدن الــتــي تمتد إلـــى ما 
قــبــل عــشــريــن عـــامـــا، عــنــدمــا كــانــا يمثالن 
بلديهما في املنظمة الدولية، وقد تعامال 
باحترافيٍة تامة، وتفاهم متبادل »لكننا لم 
هــذه كانت  إشـــارة ظريف  نكن صديقني«، 
ردا عــلــى اتـــهـــامـــات خــصــومــه املــتــشــّدديــن 
ــــن عــصــابــة  ــأنـــه »مـ ــرة بـ ــ الــــذيــــن وصــــفــــوه مـ
نيويورك«! والفتة أكثر مسارعة إدارة جو 
بايدن، بعد أيام فقط من تنصيبه، لتكليف 
بــارزة، مثل روبرت  شخصية دبلوماسية 
الحلول  »مهندس  بأنه  يعرف  الــذي  مالي 
لإلشراف  الصعبة«،  للنزاعات  املستحيلة 
على ملف إيــران، وكــان له دوره البارز في 
بالتعاون  الــنــووي،  االتــفــاق  صياغة بنود 
ــــزو مـــحـــلـــلـــون الـــنـــجـــاح  ــعـ ــ ــــف. ويـ ــريـ ــ ــــع ظـ مـ
فـــي الــتــوصــل إلـــى االتـــفـــاق فـــي حــيــنــه إلــى 
»التناغم« الذي حصل بينهما، على الرغم 
مـــن وجــــود عــنــاصــر فـــي فــريــق الــتــفــاوض 

األميركي في مواقع أعلى منه.  
وأيـــضـــا، فـــإن فــصــال مـــن »الــدبــلــومــاســيــة 
الـــســـريـــة« انــعــقــد بـــني فـــريـــق جـــو بــايــدن 
وممثلني عن حكومة طهران في األسابيع 
الــجــديــدة،  اإلدارة  تنصيب  سبقت  الــتــي 
كان الهدف منه تبادل استجالء املواقف 
البلدين، والتفكير  املتعلقة بالعالقة بني 
 فـــي حــلــحــلــة الــعــقــد الـــتـــي اكــتــنــفــتــهــا في 

عهد ترامب. 
تشابكت هـــذه الــتــقــاطــعــات املــســتــجــّدة مع 
ــرى حــصــلــت في  ــ عـــديـــد مـــن تــقــاطــعــات أخـ
املحيط اإلقليمي، عكست تحّركا في أكثر 
مــن اتــجــاه، فــقــد وضـــع اإليــرانــيــون شرطا 
ــفــــاق الــــنــــووي، هـــو أن  لــعــودتــهــم إلــــى االتــ
ــم بــعــدمــا أحــكــمــوا  تــعــود أمــيــركــا أوال، وهـ
ــقـــات مـــشـــروعـــهـــم الـــتـــوســـعـــي، املــمــتــد  ــلـ حـ
إلــــى مــــدن عــربــيــة عـــديـــدة، أوالهـــــا بـــغـــداد، 
ــــى انــــتــــزاع اعــــتــــراٍف  يـــســـعـــون جـــاهـــديـــن إلـ
القوة  مــراكــز  غياب  فــي  اإلقليم  بزعامتهم 

فــي ســيــاق تقليد شــكــلــي لــلــدول األخــــرى، 
مـــن دون أن تــشــكــل هـــذه الــحــقــوق أســـاس 
عمل املؤسسات. هذه هي مشكلة استيراد 
كما  الــحــقــوق،  فــي  القانونية  التشريعات 
هـــي مــشــكــلــة كـــل املــفــاهــيــم والــقــيــم الــتــي ال 
الطبيعي ملتطلبات  التطور  تمتلك أصالة 
املــجــتــمــعــات الــتــي تــولــد فــيــهــا، فــهــي تأتي 
غريبة وغير فاعلة في مجتمعاٍت أسقطت 
أدت  اجتماعيٍة  تــفــاعــالٍت  دون  مــن  عليها 

إلى الوصول إليها.
تـــــنـــــدرج مـــشـــكـــلـــة وعـــــــي املــــــــــرأة حــقــوقــهــا 
الــقــانــونــيــة فــي هـــذا الــســيــاق، فــهــي بعيدة 
عـــن مــعــرفــة حــقــوقــهــا، ألنـــهـــا جــاهــلــة بكل 
عملًيا  فهي  الحقوق،  بهذه  الكلمة  معنى 
ال تــــدرك حــقــوقــهــا الــقــانــونــيــة، ولـــو نصت 
عــلــيــهــا الــتــشــريــعــات الـــوطـــنـــيـــة، فــأســاًســا 
هناك مشكلة عامة تشمل الرجال والنساء، 
تتمثل بعدم معرفة الحقوق التي يجب أن 
يــتــمــتــعــوا أو يــطــالــبــوا بــهــا فــي أوطــانــهــم. 
ولكن املشكلة تتفاقم عند املرأة ألنها أكثر 
 بحقوقها، بحكم ضغوط اجتماعية 

ً
جهال

تجعل األعراف والتقاليد البالية املرجعية 
األســاســيــة لــلــمــرأة فــي الــتــعــاطــي مــع سير 
ــذه هـــي الــحــقــوق  حــيــاتــهــا، وتــعــتــقــد أن هــ
والتي  املجتمع،  يصيغها  التي  القانونية 
غرقها في مجموعة كاملة من الواجبات 

ُ
ت

القاسية، من دون أن يكون لها أي حقوق، 
ــة لـــالضـــطـــهـــاد  ــر عــــرضــ ــثــ ــا يــجــعــلــهــا أكــ ــ مـ
املزدوج ألنها ال تعرف كيف تحمي نفسها 

العربية  البلدان  في  القوانني  تمنع  املثال، 
الـــضـــرب، وتــتــعــامــل مــعــه كــجــريــمــة يعاقب 
يتعرضن  النساء  وآالف  بالحبس،  عليها 
يــومــًيــا للضرب املــبــّرح على أيــد أزواجــهــن 
أو أخــوتــهــن، تــحــت مــفــاهــيــم تــقــلــيــديــة من 
حق وضرورة تأديب املرأة من قبل الرجل. 
ــاالت كـــثـــيـــرة، إلــى  ــ ويـــصـــل الــــضــــرب، فـــي حـ
ــة لــلــنــســاء الــلــواتــي  ــمـ الــتــســبــب بــعــاهــة دائـ

ــة ـ  ــالـ ــذه الـــحـ ــ ــي هـ ــ ــلـــضـــرب. وفـ يـــتـــعـــّرضـــن لـ
أن تتقدم بشكوى  لــلــمــرأة  ـ يحق  قــانــونــًيــا 
من جــّراء االعــتــداء الــذي تعّرضت لــه، فهذا 
الــقــانــون جــريــمــة. ولــكــن في  الفعل يصنفه 
الغالبية الساحقة من هذه الحاالت ترفض 
الشرطة، تحت  إلــى  التوجه بشكوى  املــرأة 
مـــفـــاهـــيـــم الـــعـــيـــب والـــضـــغـــط االجـــتـــمـــاعـــي 
الــهــائــل الــــذي تــتــعــرض لــه ويــجــبــرهــا على 
ــلـــن بـــحـــق الـــرجـــل  ــعـ اإلقــــــــرار الــضــمــنــي واملـ
فــي مــمــارســة الــعــنــف ضــدهــا. واملــتــابــعــون 
ــتــــداء عــلــى الــنــســاء يــقــولــون  ملـــوضـــوع االعــ
التي يتم تقديم الشكوى  إن عــدد الحاالت 
بشأنها تكاد ال تذكر منسوًبا لعدد حاالت 
وما  يومًيا.  تحصل  التي  الفعلية  التعدي 
يمكن استنتاجه من هذه الحاالت، أن املرأة 
غير قــادرة على ممارسة حقها كــأي كائن 
بشري بمنع أي شخص آخر من التعرض 
لها بالعنف، سواء كان زوجًا أو أخًا أو أبًا 
أو أي شخص آخر. إن القيود االجتماعية 
القاسية التي تحاصر املرأة تجعل االعتداء 
 عليها من قبل من يمارسه تحت 

ً
متواصال

االجتماعية  والــقــوانــني  األفــضــلــيــة  ذريــعــة 
ا 

ً
علن كرًها  أو  حًبا  النساء  فيها  تقر  التي 

ـــا بـــأنـــهـــا يـــجـــب أن تــخــضــع لــهــا. 
ً
أو ضـــمـــن

واملشكلة أن الكثير من هذه االعــتــداءات ال 
ــردع، بحيث  ــ يــمــكــن وقــفــهــا إال مــن خـــالل الـ
االعتداء  بهذا  يقوم  الــذي  الشخص  يشعر 
أنــه عرضة للمحاسبة على االعــتــداء الذي 
يــقــوم بــه بــصــرف الــنــظــر عــن مـــبـــررات هــذا 

االعـــتـــداء. وهـــذا لــيــس املــثــال الــوحــيــد على 
عدم إدراك املرأة لحقوقها وعدم ممارستها 
هــــذه الـــحـــقـــوق ملــمــانــعــة املــجــتــمــع، فــهــنــاك 
عــشــرات األمــثــلــة الــتــي نــراهــا يــومــًيــا تثبت 

القاعدة السابقة وتكرس حالة الظلم.
ــن الــــثــــغــــرات الـــقـــانـــونـــيـــة الــتــي  وبــــعــــيــــًدا عــ
تــعــانــي منها الــتــشــريــعــات الــعــربــيــة بشأن 
فــإن هــذه التشريعات  املـــرأة، وهــي كثيرة، 
ــا مــــن الـــتـــشـــريـــعـــات  ــيــــرادهــ ــتــ ــتــــي تــــم اســ الــ
الحقوق  مــن  كثير  على  تحتوي  الغربية، 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــتـــي جـــــاءت إمــــا معطلة 
أو  السلطات،  الدساتير من  بحكم تعطيل 
ــود املــؤســســات  أنــهــا غــيــر فــاعــلــة لــعــدم وجـ
الــقــادرة على حمايتها. وبقيت في جميع 
ــع  ــواقـ الــــحــــاالت تـــشـــريـــعـــات غـــريـــبـــة عــــن الـ
املنشأ على  بلد  العربي، ألنها تعتمد في 
ــــق الــتــطــور  تـــطـــور اجـــتـــمـــاعـــي أصــــيــــل، رافــ
الحقوقي والتربية الحقوقية في املدارس، 
مــا جــعــل املــجــتــمــع مــتــمــاســًكــا حـــول وضــع 
هذه التشريعات موضع التطبيق والسهر 
من مؤسسات الدولة على حمايتها. وفي 
الــعــربــي، لــم تكن هــذه التشريعات  الــواقــع 
للعالقات  طبيعي  داخــلــي  تــطــور  نتيجة 
قوانني  فعالية  بقيت  وبذلك  االجتماعية. 
الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة الــتــقــلــيــديــة أكــبــر 
التشريعات  مــن  يــقــارن  ال  وبشكل  بكثير، 
املكتوبة، وبقيت مرة أخرى املرأة الخاسر 

األكبر في هذه املعادلة.
)كاتب فلسطيني(

أكثر من 1.7 مليون مشاهدة في األسبوع 
األول من وضعه على »يوتيوب«. وهو ما 
أغــضــب بــوتــني الـــذي اضــطــر إلـــى الــخــروج 
عـــن صــمــتــه املــخــيــف، ونــفــي أن يــكــون هو 
غضب  مــن  يهدئ  وحتى  القصر،  صاحب 
املحتجني، دفــع أحــد املــلــيــارديــرات الــروس 
إلى االدعــاء، عبر قناة رسمية روسية، أن 
عندما  مقنعًا،  يكن  لــم  لكنه  ملكه،  القصر 
لم يبّرر سبب حراسة ملكية خاصة يقوم 

بها جهاز الحماية الخاصة في الكرملني.
وللطعن في مصداقية خصمه، لجأ بوتني 
إلى أسلوبه القديم والقذر في اآلن نفسه، 
من خالل تجييش وسائل اإلعالم الرسمية 
لــتــأثــيــره، لتشويه  الــخــاضــعــة  والــخــاصــة 
مــصــداقــيــة نــفــالــنــي، واتــهــامــه بــأنــه عميل 
األميركية،  االســتــخــبــارات  تحّركه  للغرب، 
ووصــــفــــه بــالــشــخــص املــــخــــادع واملـــحـــتـــال 
يــريــد تعريض  الـــذي  واملــتــطــرف والعنيف 
ــن خــــــالل خــلــق  ــ ــاس لـــلـــخـــطـــر مـ ــ ــنـ ــ حــــيــــاة الـ
الــفــوضــى.. وغــيــرهــا مــن اتــهــامــات جــاهــزة 
في  للطعن  املستبدة  األنظمة  تستعملها 

مصداقية معارضيها.
الـــرغـــم مـــن أن مـــا يـــحـــدث اآلن في  وعـــلـــى 
روســـيـــا مـــا زال بــعــيــدًا عــمــا يــمــكــن وصــفــه 
مقدمة لربيع روسي قادم، إال أنها أول مرة 
منذ تولى بوتني السلطة، يجد فيها نفسه 

في وضع سيئ.
ــي هـــــذه املــــظــــاهــــرات، بــالــنــســبــة  األســـــــوأ فــ
ــو يــهــيــئ فــرض  ــاءت وهــ ــ لـــبـــوتـــني، أنـــهـــا جـ
نفسه رئيسٍا على روسيا حتى عام 2036، 
بــعــد أن نــجــح فـــي الــحــفــاظ عــلــى السلطة 
ــيــــني. فـــالـــدســـتـــور  ــاضــ ــقـــديـــن املــ ــعـ ــــالل الـ خــ
الــروســي كــان يمنع الترشح لــواليــة ثالثة 
بوتني  تخلى  السبب  ولهذا  التوالي،  على 
باهتة،  الرئاسة لشخصية  عن   2008 عــام 
هـــو ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، بــيــنــمــا حــافــظ 
هو على السلطة الحقيقية، حتى استعاد 
وابتكر حيلة   ،2012 عــام  الــرئــاســة  كرسي 
أربع  من  الرئاسية  الوالية  بتمديد  أخــرى 
إلى ست سنوات، وأعيد انتخابه عام 2018 
ما يضمن له البقاء في السلطة حتى 2024 
وعــنــدئــذ ســيــكــون عــمــره قــد بــلــغ 72 عــامــًا، 
وســيــجــد نفسه أمـــام خــيــاريــن، إمـــا إعـــادة 

ــواء عــلــى الــصــعــيــد  ــ ــر، سـ ــ مـــن أي تــقــريــر آخـ
كونه حّملها مسؤولية  الدولي،  أو  املحلي 
ــاع اإلنــســانــيــة،  ــ ــرّدي األوضــ ــ مــبــاشــرة عـــن تـ
األمر الذي يجّردها من السلطة السياسية 
واألخـــالقـــيـــة الــتــي تــتــكــئ عــلــيــهــا فـــي إدارة 
اليمن، كسلطة معترف بها، وتحديدًا على 
املستوى الشعبي، فإنه أيضًا يسقط األعذار 
التي طاملا سّوقتها الحكومة اليمنية بعدم 
قــدرتــهــا عــلــى اإليـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا حــيــال 
املـــواطـــنـــني، نــتــيــجــة عــجــزهــا عـــن تحصيل 
الـــضـــرائـــب فـــي املــنــافــذ واملـــعـــابـــر الــيــمــنــيــة، 
فـــيـــمـــا يـــكـــمـــن الـــســـبـــب فــــي انـــخـــراطـــهـــا فــي 
الــالمــشــروع، كما  الــفــســاد وتــرّبــحــهــا  إدارة 
تــثــيــر مــضــامــني الــتــقــريــر عــالمــة اســتــفــهــاٍم 
الفساد  إدارة  في  دور سعودي  عن حقيقة 
في منظومة حليفها، وذلــك ألن السعودية 
في  الوديعة  على  مباشر،  وبشكل  تشرف، 
ــــدن، وهــــو مـــا يجعل  الــبــنــك املـــركـــزي فـــي عـ
أمــرًا  سعوديني  متنفذين  تـــوّرط  احتمالية 
الــريــاض  إدارة  فــي ضــوء  واردًا، خصوصًا 
كملف  فــســاد،  شابها  يمنيٍة  ملفاٍت  بعض 
اإلغاثة وإعادة إعمار اليمن، إال أن األخطر 
ــد تــلــحــق  ــ ــي األضـــــــــــرار الــــتــــي قـ ــ ــن ذلــــــك هـ ــ مـ
بــاالقــتــصــادي املحلي املــنــهــار، والــتــي قــد ال 
اقتصادية  مؤسسة  انكشاف  على  تقتصر 
ســيــاديــة، كــالــبــنــك املـــركـــزي، ووضـــعـــه على 
املحّك، بوصفه طرفًا انخرط في التعامالت 
املــــشــــبــــوهــــة الـــــتـــــي قــــــّوضــــــت االســـــتـــــقـــــرار 
االقـــتـــصـــادي فـــي املـــنـــاطـــق املــــحــــررة، األمـــر 
الذي قد يؤثر على تعامل التجار املحليني، 
وكـــذلـــك املــانــحــني اإلقــلــيــمــيــني والـــدولـــيـــني، 
مــا قــد يـــؤدي إلــى اســتــمــرار تــدهــور العملة 
ــــواد  ــاع أســــعــــار املـ ــفــ ــــن ثــــم ارتــ الــيــمــنــيــة، ومـ
الغذائية، وفيما تجاهلت الحكومة اليمنية، 
كعادتها، ما أورده التقرير، فبداًل من إحالة 
إلــى التحقيق، بما فــي ذلك  املــتــوّرطــني  كــل 
أعــضــاء الــلــجــنــة االقــتــصــاديــة الــتــي تشرف 
املــركــزي، وقــيــادة البنك،  على أعــمــال البنك 
فإن التقرير تحّول إلى ورقــٍة سياسيٍة بيد 

قوى داخل الحكومة للنْيل من منافسيها.
تــرتــكــز ســيــاســة جــمــاعــة الـــحـــوثـــي، ســـواء 
املناطق  التي تدير وفقها  أو  املعلنة منها 
الخاضعة لها، على اختراع وسائل عديدة، 
مــواردهــا  لتنمية  بكليتها،  مــشــروعــة  غير 
ــة، بــحــيــث وظــفــتــهــا لــتــكــريــس  ــاديـ ــتـــصـ االقـ
في  حــروبــهــا  لتمويلها  وكــذلــك  سلطتها، 
مـــنـــاطـــق املــــواجــــهــــات، األمــــــر الــــــذي يــجــعــل 
سلطة جماعة الحوثي، املعادل املوضوعي 
لــيــس لــلــفــســاد فــقــط، وإنـــمـــا لــبــنــيــة الــنــهــب 
اقتصاد  إلــى  تــديــره، فإضافة  الــذي  املنظم 
الــحــرب املـــوازي فــي الــســوق الــســوداء الــذي 

ــيــــون، مــــن نــاحــيــتــهــم،  ــركــ ــيــ الـــعـــربـــيـــة. األمــ
يـــريـــدون الـــتـــفـــاوض عــلــى حـــزمـــة مــســائــل: 
ــنــــووي والــــصــــواريــــخ الــبــالــســتــيــة  املـــلـــف الــ
والسعودية طلبت  الخليج،  وأمــن  واليمن 
 فــي أي مــفــاوضــات، ما 

ً
أن تــكــون حــاضــرة

دامــت كل هذه األمــور تعنيها قبل غيرها. 
مقابل  وعـــرضـــت  بــالــرفــض،  طـــهـــران  رّدت 
السعودية ودول  املباشر مع  الــحــوار  ذلــك 
الــخــلــيــج، مــن دون حــضــور طـــرف أجنبي. 
الدبلوماسية  بــمــبــادراتــهــا  املــعــروفــة  قطر 
ــٍة لــلــحــوار فـــي أكــثــر من  ــيـ فـــي إيـــجـــاد أرضـ
مــســألــة خــالفــيــة، رأت أن الـــوقـــت قـــد حــان 
ــواٍر مع  ــ ــام الــخــلــيــجــيــني لــلــدخــول فـــي حـ أمــ
ــيـــني، كــمــا عــرضــت وســاطــتــهــا بني  ــرانـ اإليـ
تــركــيــا والـــســـعـــوديـــة. الـــعـــراق، الــــذي شهد 
على أرضه استعراضات القوة بني أميركا 
ــران، أعــــرب عــن اســتــعــداده الحــتــضــان  ــ وإيــ
حـــــوار بـــني الـــطـــرفـــني. وفــــي مـــحـــاولـــة منه 
ــي عــالقــاتــه  ــن الـــــتـــــوازن فــ ــاد نـــــوع مــ ــجــ إليــ
الخارجية، عقد اتفاقيات تعاون وتنسيق 
فــي مــجــاالٍت شتى مــع دول عربية. لبنان 
الذي أنهكته تجاذبات أطراٍف دولية على 
أرضــــه وصــــراعــــات نــخــبــه الــســيــاســيــة بــدا 
عـــاجـــزا حــتــى عـــن تــشــكــيــل حــكــومــة قــــادرة 
على إدارة شــؤونــه. أمــا ســوريــة فما زالــت 
تـــعـــانـــي مــــن اســـتـــعـــصـــاء الـــحـــل ملــشــكــلــتــهــا 
املــزمــنــة فــي ظــل هيمنة إيــرانــيــة - روســيــة 
على قرارها، وعلى أرضها أيضا. ووسط 
ترّدي األوضاع على النحو املاثل، شرعت 
تركيا في البحث عن دور لها وحصة، ما 
دام العالم العربي مشروع قسمة مفتوحا.

ال يحتاج املرء إلى جهد كي يكتشف أن كل 
هذه التشابكات التي تشبه لعبة »كلمات 
مــتــقــاطــعــة« وســــط إقــلــيــم مــلــتــهــب تعكس 
شعورا حاّدا لدى العرب بأنهم مستهدفون 
ثــّمــة مــخــاطــر جــّديــة  بشكل أو بــآخــر، وأن 
تـــلـــوح فـــي األفــــــق، مـــهـــددة بــلــدانــهــم الــتــي 
تعاني من جراحات مستوطنة ومحاوالت 
إصالح خائبة. وقد جاءت جائحة كورونا 
لتطبق على أبنائها، تضاعف جراحاتهم 

وتزيد من جرعة اإلحباط لديهم.
وليس أمامنا في ظل كل هذه االستحقاقات 
وخيباتنا،  بخساراتنا  نعترف  أن  ســوى 
ومشاريعنا الــتــي تــهــاوت مــع الــريــح، وأن 
ــص مـــن إدمــــــان انـــتـــظـــار املــســتــقــبــل، 

ّ
نــتــخــل

مـــن دون أن نــهــيــئ مــطــالــبــه ومــتــطــلــبــاتــه، 
والخشية من أن تحيق بنا إحباطات أكثر 

وخيبات أكبر!
)كاتب عراقي(

إلــى أي مؤسسات  الحقوق، وال  عبر هــذه 
تلجأ، في حال وجود هذه املؤسسات.

ــرأة فـــي جهلها  ــ يــكــمــن جـــزء مـــن مــشــكــلــة املـ
ــــا تــكــون 

ً
ــة، وأحــــيــــان ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ بــحــقــوقــهــا الـ

املشكلة أكــثــر تــعــقــيــًدا، عــنــدمــا تــعــرف هــذه 
الـــحـــقـــوق وال تــســتــطــيــع مـــمـــارســـتـــهـــا، ألن 
هـــنـــاك شــبــكــة مـــن الـــعـــالقـــات االجــتــمــاعــيــة 
تمنعها مــن مــمــارســة هـــذه الــحــقــوق. وفــي 
حــــال إقـــدامـــهـــا عــلــيــهــا، فــــإن هــــذه الــشــبــكــة 
في  قاسية  عقاب  آلية  االجتماعية تصبح 
حقها، تجعل حصولها على حقوقها عبر 
عقاب  إلــى  ويتحّول  عليها،  يرتّد  القانون 
عـــدم مشاركتها  مــن  ذلـــك  ينطلق  لــهــا. وال 
فــي صياغة القوانني واملــشــاركــة فــي صنع 
القرار فحسب، بل وينطلق أساًسا من عدم 
السماح  إدراكــهــا ملوقعها كمواطنة، وعــدم 
ــأن تـــكـــون كــامــلــة الـــحـــقـــوق، النـــعـــدام  لــهــا بــ
ــقـــوق فــــي بــلــدانــنــا.  ــحـ ــة والـ ــنـ ــواطـ ثـــقـــافـــة املـ
ــأن تـــكـــون مـــن خــالل  ــدم الــســمــاح لــهــا بــ ــ وعـ
في   

ً
فاعال فــرًدا  االجتماعي  التقييد  شبكة 

الــقــرار بما  الــقــدرة على اتخاذ  املجتمع، له 
يتعلق بمصيره ومستقبله الشخصي، من 
دون تدخل اآلخــريــن وفــرض اإلمـــالءات أو 
التعّدي على هــذه الحقوق. وهــذا ال يعني 
العالم  باملرأة في  التي تتعلق  القوانني  أن 
الــعــربــي مثالية وعـــادلـــة. وعــلــى الــرغــم من 
العيوب التي تعانيها هذه القوانني، املرأة 
ال تستطيع استثمار وتوظيف ما منحته 
لها القوانني من هذه الحقوق. وعلى سبيل 

سيناريو عام 2008 باختيار رئيس وزراء 
ة 

ّ
ضعيف، ويعود هو إلى الخلف إلدارة دف

ولكن  الحكومة،  رئيس  موقع  من  السلطة 
هــذا السيناريو أصــبــح مــبــتــذاًل، أو إعــادة 
تعديل الدستور مرة أخرى بما يضمن له 
وهو   ،2036 عــام  السلطة حتى  فــي  البقاء 

السيناريو الذي خطط له بوتني.
ولتحقيق الــخــيــار الــثــانــي، وهـــو األرجـــح، 
قـــد يــلــجــأ بـــوتـــني مــــرة أخـــــرى إلــــى إيــقــاظ 
النمط  على  القديمة  القومية  الفعل  ردود 
الذين  املتظاهرين  ملــواجــهــة  السوفييتي، 
يتهمهم باملواالة للغرب، وقمع تظاهراتهم 
بشّدة، أكثر مما فعل حتى اآلن، وزج مزيد 
مـــن اآلالف مــنــهــم فـــي الــســجــون لــتــرهــيــب 
ــابـــرات الـــغـــامـــض لن  الـــشـــعـــب، فـــرجـــل املـــخـ
أخــرى.  مــرة  بجلده  للنجاة  الحيلة  يــعــدم 
ــديــــد مــن  ــعــ ــن الــ ــ ــه أن نـــجـــا مـ ــ لـــقـــد ســـبـــق لـ
ــاد، كــمــا  ــفـــسـ ــالـ الـــفـــضـــائـــح الـــتـــي تــتــهــمــه بـ
سبق له أن قمع بدون ترّدد كل املظاهرات 
املناهضة لحكمه، سّمم معارضيه، ودّجن 
األحــــــــزاب وقـــضـــى عـــلـــى املـــعـــارضـــة وقــتــل 
السياسة في بالده، وهو ما يجعل حدوث 
»الربيع الروسي« بعيد املنال. ولكن، وفي 
كل الحاالت، تمثل حملة مساندة نافالني، 
والدعم املتزايد لها في روسيا وفي الغرب، 
 للروس الشباب، وقد تضع 

ً
 بديال

ً
مستقبال

ــول حــكــم قــمــعــي شــهــدتــه روســيــا  حـــدًا ألطــ
منذ نهاية االتحاد السوفييتي البائد.

)كاتب مغربي(

يخضع لسلطتها، والــذي تديره من خالل 
املــشــرفــني والــطــبــقــة االقــتــصــاديــة الــتــابــعــة 
لها، والــذي يمثل سوق املشتقات النفطية 
إحدى أهم قنواتها، كونه يدّر عليها أموااًل 
ــة  ضــخــمــة، بــحــيــث تخضعه ألزمـــــاٍت دوريـ
ــنـــون، فــــإن آلــيــة تحصيل  يــتــكــبــدهــا املـــواطـ
الداخلية  املــنــافــذ واملــعــابــر  الــضــرائــب على 
التي تسيطر عليها الجماعة، بما في ذلك 
املــصــدر  تــشــّكــل  الــتــي اصطنعتها،  املــنــافــذ 
الــرئــيــس لـــإلثـــراء غــيــر املـــشـــروع للجماعة، 
على  اليومية  اإلتــــاوات  فــرض  يمثل  فيما 
في  االقتصادية  األنشطة  ومجمل  التجار 
مناطقها، بما فــي ذلــك املــواطــنــون، مــوردًا 
اليمنيني وإفقارهم، وجديدها  آخر، لنهب 
فــــرض عــلــى كـــل أســـطـــوانـــة غــــاز يشتريها 
املواطن مبلغًا يذهب إلى املجهود الحربي. 
ولــذلــك فـــإن مــا أشـــار إلــيــه الــتــقــريــر األمــمــي 
ــن تـــوظـــيـــف الـــجـــمـــاعـــة إيــــــــــرادات الـــدولـــة  مــ
لتمويل مجهودها الحربي، والتي وصلت، 
بحسب التقرير، إلى أكثر من بليون دوالر 
وثمانمئة ألــف فــي الــعــام مــا قبل املــاضــي، 
لــيــس ســـوى صـــورة مــصــغــرة للنهب الــذي 
تمارسه الجماعة، مقابل إفقارها املواطنني 
في املناطق الخاضعة لهم، وحرمانهم من 
ــه، وخــالفــًا  مــصــدر دخــلــهــم الــوحــيــد، إال أنــ
لــلــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، الـــــذي يــعــد وصــمــهــا 
بعملية غسل األمــوال، ومن ثم اإلثــراء غير 
لها  املــشــروع والــفــســاد، فضيحة سياسية 
ارتداداتها على منظومتها وعلى حلفائها، 
بما في ذلك املجتمع الدولي الذي يدعمها، 
فإن الجماعة ال تعبأ بأي تقارير دولية أو 

محلية، تكشف جرائمها واحتيالها.    
اللصوصية  العصابات  ن 

ّ
تتفن اليمن،  في 

ــنــــني، ســــــواء الـــعـــصـــابـــات  ــواطــ ــي نـــهـــب املــ فــ
لتأكيد  الحرب  استمرار  على  تعتمد  التي 
مشروعية القوة والغلبة، ومن ثم النهب، أو 
التي تعتمد في مشروعيتها على داعيمها 
اإلقليميني، بحيث باتت طرقها في تجويع 
الــيــمــنــيــني يــخــجــل مــنــهــا الــشــيــطــان نفسه، 
أي مشروعية   

ً
فــاقــدة يجعلها  الـــذي  ــر  األمـ

ســيــاســيــة أو أخــالقــيــة تــّدعــيــهــا، وإذا كــان 
أفق  بــال  بــحــرٍب  الــيــوم  املنهكون  اليمنيون 
تــــطــــاول حـــيـــاتـــهـــم، وتـــضـــيـــق فـــرصـــهـــم فــي 
الحياة، بحيث ال يستطيعون مجابهة كل 
هـــذا األذى ومــحــاســبــة عــصــابــة اللصوص 
ــــن تــــعــــمــــدوا تــجــويــعــهــم  ــــذيـ وحـــلـــفـــائـــهـــم الـ
الكبيسة،  الــحــرب  وإذاللــهــم طيلة ســنــوات 
فإن الشعوب ال تنسى جالديها، وال كرباج 

الجوع الذي أحنى ظهرها.
)كاتبة يمنية(

القانون ال يحمي المرأة في العالم العربي

»الربيع الروسي« ما زال بعيد المنال

فضيحة أخرى لسلطات الحرب 
في اليمن

»كلمات متقاطعة« 
في إقليم ملتهب

جزء من مشكلة 
المرأة في جهلها 

بحقوقها القانونية، 
وأحيانًا المشكلة 

أكثر تعقيدًا، عندما 
تعرف هذه الحقوق 

وال تستطيع 
ممارستها

دّجن بوتين األحزاب 
وقضى على 

المعارضة وقتل 
السياسة في بالده

حّمل تقرير األمم 
المتحدة الحكومة 

مسؤولية مباشرة 
عن ترّدي األوضاع 

اإلنسانية، ما يجّردها 
من السلطة السياسية 

واألخالقية

آراء

أرنست خوري

بعد  األحــســن  نحو  العالم سيتغير  أن  تتكّرر الزمــة  كــورونــا،  انفجرت جائحة  منذ 
تعافيه، وأن الحياة فيه ستغدو أفضل. »أفضل« تفاوَت عند املتفائلني ما بني تطرف 
ر 

ّ
وردي وواقعية أسندت ظهرها إلى حقائق صلبة للخلوص إلى نتائج رخوة. تذك

املتفائلون أن أوبئة كثيرة في التاريخ كانت سببًا في نهاية حروب، لكن فاتهم أنها 
هي نفسها غّيرت بنى اقتصادية نحو مزيد من التوحش واستغالل الطبيعة والبشر. 
التقط املتفائلون إشارات من نوع انحسار الضرر الالحق بطبقة األوزون بفعل توقف 
دورة املصانع واملركبات والطائرات ألسابيع، ليحققوا في مخيلتهم قفزات اشتراكية 
نقلت العالم إلى ما بعد الرأسمالية. رأى هؤالء على شاشاتهم مشاهد حيوانات برية 
تجولت لدقائق في شوارع مدن هجرها البشر بفعل اإلغالق العام، فسارعوا إلى نظم 
 ما بعد كورونا، فقد 

ً
قصائد »حبيبتي الطبيعة«. أما نظرية أنماط اإلنتاج األكثر عدال

وجدت عند املتوهمني إياهم براهني عجيبة فاتها أن ربع مليار وظيفة خسرها العالم 
عام 2020، مرشحة ألن يزيد عددها حتى ولو تم القضاء على الجائحة اليوم، ألن 
العمل االفتراضي وعن ُبعد سيصبح هو القاعدة، واملزيد من االعتماد على التقنية 
والروبوتات والذكاء االصطناعي هو األساس على حساب اليد العاملة »الحقيقية«. 
التفكير الرغبوي ذاك بعالم أفضل عن ُحسن نية ربما، اختصره املخرج السينمائي 
واملــوســيــقــي والـــرســـام األمــيــركــي ديــفــيــد لينش بــكــالم شــاعــري فــي إبــريــل/ نيسان 
صبح صورتهم 

ُ
2020: ستغدو الحياة أفضل. سيستمتع الناس بكونهم أحياء. ست

عن أنفسهم أكبر وأوسع. ستتحّسن عالقاتهم برفاقهم ورفيقاتهم في اإلنسانية. 
سيكون هناك عالم مختلف، أكثر ذكــاًء بكثير. سنصل إلى حلول. ستغدو الحياة 
جميلة جدًا. صحيح أن األحالم الوردية تلك لم تدم أكثر من أسابيع أو أشهر من مطلع 
التفاؤل تحتاج سنوات لهضمها.   رمت كمية من 

ً
أقالمًا وعقوال أن  إال  عام 2020، 

د العالم أمام املصيبة كانت شديدة النشاز. الحجر الصحي هنا ال عالقة له  أنغام توحُّ
ر، وهناك 

ّ
بالحجر هناك. هنا موت من الجوع حرفيًا مع كل انقطاع عن العمل إن توف

ثــروات  الفسيح وهــو شبعان.  آمنًا في منزله  املــواطــن  بقي 
ُ
ت تعويضات ودعــم مالي 

املليارديرات زادت 20 في املائة خالل العام األول للجائحة. أكبر 2200 ملياردير في 
العالم بلغت ثرواتهم حتى ديسمبر/ كانون األول 11.4 تريليون دوالر )والتريليون 
يملكونها في 2019. 255  كانوا  تريليونات دوالر   9.5 مليار(، مقارنة مع  ألف  هو 
مليون عامل وموظف خسروا أشغالهم. ما بني 119 و124 مليون شخص انضموا 

إلى فئة الفقراء في العالم... 
في سلة  بيضهم  كل  أحالمهم، فوضعوا  في  العطب  املتفائلون سريعًا مكمن  هم 

َ
ف

أنواع  اللقاحات، فخرجت معها  وبالفعل، ظهرت أصناف عديدة من  املوعود.  اللقاح 
مختلفة من الوحوش البشرية بدل أن يخرج الورد من بني األشــواك. فصيلة من بني 
ت رحالها في الدنمارك. هذا البلد الثري الذي يسكنه 5.8 ماليني 

ّ
هذه الوحوش حط

نسمة، اشترى نحو 44 مليون جرعة لقاح »على سبيل االحتياط«. 44 مليون لقاح 
يكفون لـ22 مليون شخص لبلد سكانه 5.8 ماليني، بينما عشرات البلدان ال تستطيع 
الــشــراء أو أنها ال تجد دورًا لــدى شــركــات األدويـــة ألن جماعة التخزين على سبيل 
االحتياط سبقوها على الطلبيات. هو نوع من الجرائم التي نسبها املدير العام ملنظمة 
الصحة العاملية تيدروس غيبريسوس إلى عائلة »الكوارث األخالقية« والتي انضمت 
إليها أخيرًا بريطانيا واالتحاد األوروبــي في حربهما على من تطاول يــداه لقاحات 
أكثر.  كلما زادت املساحة املمكنة لوصف معالم هذا »العالم الجديد«، ظهرت سفالة 
ــة أحقر  أبــطــالــه أكــثــر. إســرائــيــل تــقــدم 5 آالف لــقــاح لخمسة مــاليــني فلسطيني. َوَرثــ
ون حملة ملنع اللقاح عن الالجئني الفلسطينيني والسوريني 

ّ
الفاشيني في لبنان، يشن

وحصره باللبنانيني الذين تهافت كثر منهم إلى بلدان الخليج وأوروبــا لتلقيه، وهم 
أجانب هناك. ولكي يصل الغثيان اللبناني إلى ذروتــه، تقرر فئة من املتعجرفني أنه 
سيكون للصحافيني أولوية على غيرهم في تلقي اللقاح عندما يصل بعد أسبوعني. 

لقد أعمت ألوان الورد أبصارنا. حبذا لو نعود إلى النسخة القديمة من العالم.

أنطوان شلحت

الرابعة خالل نحو  القريبة،  العامة  اإلسرائيلية  االنتخابات  أن جولة  واقــع  في ضوء 
أن تسفر  املتوقع  اليمني اإلسرائيلي، ومــن  أطياف  عامني، ستدور في األســاس بني 
متد منذ 1977، ُيطرح السؤال حول السبب أو جملة األسباب 

ُ
عن استمرار حكمه امل

 وراء رئيس الحكومة بنيامني نتنياهو، 
ّ

التي ال تجعل جميع هذه األطياف تصطف
زعيم الليكود، أكبر أحزاب اليمني. وعلى الرغم من أن التركيز يتم على العامل املتعلق 
بهات الفساد التي تحوم حوله، وجعلته ُيخضع الشأن العام كله ملصلحة الهروب 

ُ
بش

النظر عن وجــود جيوب معارضٍة داخل  فــإن هــذا ينبغي أال يحجب  من محاكمته، 
اليمني لسياسته العامة، وخصوًصا حيال الفلسطينيني.

وسبق أن شهدنا مثل حالة التململ اليميني الراهنة من نتنياهو في األعوام األولى 
مــن واليــتــه الحالية، وتــحــديــًدا بــني 2009 - 2013، على خلفية بعض خــطــوات أقــدم 
حينه،  وفــي  التقليدية.  اليمني  مواقف  عن  بنفسه  ينأى  مــا،  بكيفيٍة  وجعلته،  عليها 
ألــقــاه نتنياهو  الــذي  ُوّجــهــت معظم سهام النقد إلــى مــا يلي: خطاب »بــار إيــالن 1« 
ى فيه »حــل دولــتــني لشعبني«، وهــو فــي عرف 

ّ
يــوم 14 يونيو/ حــزيــران 2009 وتبن

في مستوطنات  البناء  أعمال  تجميد  الصهيوني«،  اليسار  مقاربة  اليمني »خالصة 
اعتراف  مقابل  ذلــك في  لتمديد  واالستعداد  املحتلة 1967 عشرة شهور  األراضــي 
»دولة الشعب اليهودي«، تجميد جزئي لالستيطان في القدس وفي كل مدن الضفة  بـ
الغربية، االستعداد للتفاوض بشأن االنسحاب من هضبة الجوالن، معاملة ُوصفت 
سمى »الكتل الكبرى«. وتراجع 

ُ
بأنها باردة للمستوطنني الذين يسكنون خارج ما ت

، بعدما ألقى نتنياهو »خطاب بار إيالن 2« يوم 6 أكتوبر/ تشرين 
ً

هذا التململ قليال
األول 2013، وتضمن انكفاًء عما ورد في الخطاب السابق، واعتبره اليمني الخطاب 
األفضل له رئيًسا للحكومة. بمتابعة النقاش الدائر في الوقت الحالي في هذا الصدد، 
ا ملا ورد في خطة 

ً
أول ما يصادفنا هو ما يتعلق بإرجاء ضم األراضي املحتلة وفق

»صفقة القرن«. وباإلمكان تصنيف صنفني من التململ: األول، يأخذ على نتنياهو 
أنه بعدم ضمه منطقة األغــوار فور إعالن تلك »الصفقة«، فّوت على دولة االحتالل 
 لن تتكّرر، سيما إثر انتهاء والية الرئيس األميركي دونالد ترامب. والثاني، 

ً
فرصة

، وأن من يدفع نحوه 
ً

يتهم نتنياهو بأنه، بشكل شخصي، غير راغب في الضم أصال
قاعدته االنتخابية الصلبة. ولذا هو يكتفي بالحديث عنه، من دون وجود نّية حقيقية 

لديه لترجمة األقوال إلى أفعال.
وسجل املنتمون إلى الصنف الثاني على نتنياهو: أ - سنحت له فرص كثيرة إللغاء 
اتفاق أوسلو مع الفلسطينيني ولكنه لم ينتهزها، بل مضى نحو عقد في التفاوض 
على مزيد من االتفاقات مع الفلسطينيني، ولم ينكفئ على جوهر ما ورد في »خطاب 
بار إيالن 1«، وفي صلب ذلك تأييد »حل الدولتني لشعبني«، وآثر الحفاظ على »الوضع 
ا في موضوع ضّم األغوار لكان اتخذ قراًرا داخل  القائم«. ب - لو كان نتنياهو جاّدً
الحكومة، كما حدث في املاضي بالنسبة لخطوتي ضم القدس املحتلة وضم هضبة 

الجوالن. ج - أّيد نتنياهو خطة فك االرتباط مع قطاع غزة.
على أن النقطة األهم داخل هذا النقاش أن نتنياهو ال يعارض، على نحو مطلق، قيام 
للموافقة على  ــا 

ً
بــل يضع شــروط دولــة فلسطينية فــي األراضـــي املحتلة فــي 1967، 

إقامتها. وحتى لو كانت هذه الشروط تفرغ تلك الدولة من مضمونها السيادي، ومن 
الفلسطيني في تقرير مصيره، على غرار أن تكون  إمكان تجسيدها حق الشعب 
اليمني ال يرضى بأقل من معارضة قيام  منزوعة السالح وما شابه ذلــك، فإن هذا 
دولة كهذه. بل يذهب بعضه إلى القول إنه طاملا أن نتنياهو ال يعارض قيامها، بل 
يشترط عدة شروط لذلك، فهو »جزء من اليسار«. وبقدر ما يكشف هذا القول عن 
ل أساس قاعدة نتنياهو االنتخابية، فهو يلّوح بما قد يكون في 

ّ
هوية اليمني الذي يشك

مركز جدول األعمال السياسي داخل إسرائيل في الفترة املقبلة.

مروان قبالن

لم تنتظر إيران يوًما واحًدا بعد استالم الرئيس بايدن السلطة، ملحاولة الدفع بملفها 
النووي إلى رأس أولويات اإلدارة األميركية الجديدة. لذلك شرعت فورا في الضغط 
لفتح هذا امللف، خشية أن تحول تطورات داخلية وعاملية أخرى انتباه بايدن في اتجاه 
اقتصادية وصحية  أوضــاع  تحت ضغط  تئن  وهــي  موضوعها،  فينسى  مختلف، 
صعبة. من هذا الباب، زادت إيران من تحللها من بنود االتفاق النووي، سواء بإعالن 
إلــى 20% أو زيــادة عــدد أجهزة الطرد  اليورانيوم  الــى رفــع نسبة تخصيب  سعيها 
إذا  الدوليني  املفتشني  التهديد بطرد  آراك، وأخيرا  العمل بمفاعل  إعــادة  أو  املركزي، 
لم تعد إدارة بايدن إلى االتفاق خالل ثالثة أسابيع. سعت إيــران من ذلك إلى إبالغ 
األميركيني أنها على وشك الوصول إلى الحافة النووية، إذا هم لم يسرعوا بإمساكها، 
لم تحقق، على ما يبدو، غرضها.  االتفاق. لكن هذه االستراتيجية  إلى  العودة  عبر 
وعليه، يمكن تفسير تراجع وزير الخارجية اإليراني، جواد ظريف، عن شروط كان 
أوروبــيــة إلقناع  ثم طلبه وساطة  النووية،  التزاماتها  إلــى  بــالده  لعودة  يتحدث عنها 

واشنطن بالعودة املتزامنة إلى االتفاق، فما الذي غير موقفه؟
استبشرت إيران خيًرا بتعيينات إدارة بايدن، إذ تسلم املناصب العليا فيها مسؤولون 
من  تبني،  لكن  بعضهم.  مع  وثيقة  ويقيم عالقات شخصية  يعرفهم ظريف جيدا، 
جهة ثانية، أن اإلدارة الجديدة ليست في عجلة للعودة إلى االتفاق النووي، وال تنوي 
التفريط بالذخيرة الهائلة من العقوبات التي تركها لها ترامب، أمال في انتزاع أكبر 
إيــران. اتضح، فــوق ذلــك، اهتمام بايدن بالحصول على تعاون  تــنــازالٍت ممكنٍة من 
في  أمضى معظم عمره  الــذي  فالرجل  الخارجية،  السياسة  في قضايا  الكونغرس 
مجلس الشيوخ يسعى إلى رأب الصدوع التي تركها سلفه بني مؤسسات الحكومة. 
يمكن  الحزبني، وال  بإجماع  الكونغرس ويحظى  في  ذروتــه  يبلغ  إليــران  العداء  لكن 
مثال تخيل أن يوافق زعيم األغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، 
ورئيس لجنة االستخبارات، بوب مينانديز، على رفع العقوبات عن إيران، وهم أصال 
مــن أشــد املعارضني التــفــاق 2015. لذلك سيلجأ بــايــدن، فــي حــال قــّرر الــعــودة إلى 
االتفاق النووي، إلى إصدار إعفاءات مؤقتة، يمكن تجديدها كل ستة أشهر، ما يترك 
سيف العقوبات مسلطا على إيران. النقطة األخرى املهمة أن إدارة بايدن نفسها تبدو 
 بخصوص التعامل مع إيران، فوزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ومستشار 

ً
منقسمة

األمن القومي، جيك سوليفان، يريدان أن تعود إيران إلى التزاماتها النووية أوال، وأن 
لهما، كل ما  العقوبات. وبالنسبة  ذلــك قبل أي حديٍث عن رفــع  تتأكد واشنطن من 
توصل  التي  »أنستكس«  آلية  تفعيل  املرحلة  هــذه  خــالل  واشنطن  تقدمه  أن  يمكن 
الحصول على مواد  نفطها مقابل  ببيع جــزء من  إليــران  للسماح  األوربــيــون  إليها 
طبية وغذائية )سيناريو برنامج النفط مقابل الغذاء في العراق(. كما يريد بلينكن 
وسوليفان أن تمثل العودة إلى االتفاق مرحلة أولى للوصول إلى اتفاق جديد، يتضمن 

برنامج إيران الصاروخي وسياساتها اإلقليمية.
الرئاسية  االنتخابات  إلى ما بعد  االنتظار حتى  أخيرا، يرى بعضهم في واشنطن 
السلطة  اتفاٍق مع أصحاب  املحافظون، إلبــرام  أن يفوز بها  إيــران، والتي يتوقع  في 
الحقيقية. وبالنسبة لهم، يفضل أن يكون االتفاق مع ممثلني عن الحرس الذي يقبض 
فعليا على سياسة إيران الخارجية واألمنية، ويتوقع أن يدفع بأحد قادته السابقني 
إلى منصب الرئاسة هذا العام، وأن يتوّسع نفوذه في مرحلة ما بعد خامنئي. ويرى 
هؤالء أن ال داعي للقلق من تقديراٍت )تسهم إيران في تغذيتها( عن قرب حصولها 
على قنبلة نووية، فإيران تحاول منذ عام 1991 فعل ذلك من دون نجاح حقيقي، 
وهذا ما يؤكده األرشيف النووي اإليراني الذي سرقته إسرائيل من قلب طهران عام 
2018 وشاركته مع الواليات املتحدة. كل هذه التفاصيل تثير قلق ظريف، وهي التي 
دفعته، على األرجح، إلى تغيير تكتيكاته من التهديد بالخروج كليا من االتفاق إلى 

طلب وساطة األوروبيني لتسهيل التواصل مع واشنطن.

عالم جديد؟ ال شكرًا ما وراء التململ اليميني 
من نتنياهو

إيران وبايدن ولعبة الحاّفة
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آراء

علي العبداهلل

االنتخابــات  نتائــج  إعــان  مــع  انطلقــت، 
املرشــح  وفــوز  األميركيــة  الرئاســية 
رســائل  بايــدن،  جوزيــف  الديمقراطــي، 
دبلوماســية وسياســية وعســكرية،  إيرانيــة، 
املنتخــب،  الرئيــس  أعلنهــا  مواقــف  علــى  رّدًا 
االتفــاق  بشــأن  االنتخابيــة،  حملتــه  خــال 
النووي وبرنامجها الصاروخي وسياســتها 
تغييــر  إلــى  لدفعــه  محاولــة  فــي  اإلقليميــة، 
ب اإليراني، وفرض 

ّ
مواقفه تحت تأثير التصل

تصّورها للخروج من الجمود الراهن.
انطــوت الرســائل السياســية اإليرانيــة علــى 
حجٍة منطقية تقول إن على من انســحب من 
العقوبــات  أواًل، ورفــع  إليــه  العــودة  االتفــاق 
دونالــد  الســابق،  الرئيــس  فرضهــا  التــي 
ترامــب، كــي تعــود هــي عــن الخطــوات التــي 
األميركــي  االنســحاب  علــى  رّدًا  بهــا  قامــت 
وإعــادة فــرض العقوبــات، كمــا انطــوت علــى 
رفضهــا إجــراء تغييــر فــي االتفــاق. وســعت 
دعــم  علــى  بالحصــول  موقفهــا  تعزيــز  إلــى 
محمــد  الخارجيــة،  وزيــر  قــام  إذ  خارجــي، 
شــملت  إقليميــة  بجولــة  ظريــف،  جــواد 
وروســيا  وجورجيــا  وأرمينيــا  أذربيجــان 
ضــت عــن حصولها على تأييد 

ّ
وتركيــا، تمخ

روســي وتركــي ملوقفهــا. وزادت فــي الضغــط 
باإلعــان  الجديــدة  األميركيــة  اإلدارة  علــى 
التلويــح  عبــر  املتــاح،  الوقــت  ضيــق  عــن 
بتعليــق العمــل بالبروتوكــول اإلضافــي فــي 
األســبوع األخيــر مــن شــهر فبرايــر/ شــباط 
الجــاري، ومنــع املفتشــن الدوليــن من زيارة 
قــرار  تنفيــذ  ومتابعــة  النوويــة،  املنشــآت 
مســتوى  برفــع  القاضــي  الشــورى،  مجلــس 
وأعلنــت   .%20 إلــى  اليورانيــوم  تخصيــب 
نصــب ألــف جهــاز طــرد مركــزي فــي منشــأة 
نطنز النووية خال ثاثة أشهر، وتخصيب 
17 كيلوغرامــا مــن اليورانيــوم بنســبة %20 
فــي منشــأة فــوردو، وعــن وصــول مخزونهــا 
آالف  أربعــة  إلــى  املخّصــب  اليورانيــوم  مــن 
كيلوغــرام مقارنــة بـــ300 ســابقا، وعــن إدانــة 
عمــاد  األميركــي،  اإليرانــي  األعمــال  رجــل 
وقــد  محــّددة.  غيــر  تجّســس  بتهــم  شــرقي، 
انضــم شــرقي إلــى ثاثــة مواطنــن أميركين 
آخرين من أصل إيراني محتجزين في إيران، 

شفان إبراهيم

بــن  كثيــرًا  والتوجهــات  املواقــع  تغّيــرت 
ضمــن  املتصارعــة،  أو  املتحالفــة  األطــراف 
 
ً
نقــا الصــراع حــول ســورية وعليهــا.  حلبــة 

أطــراٍف  إلــى  ســعيا  أو  آخــر،  إلــى  مــكان  مــن 
مختلــف  علــى  أخــرى  أطــراٍف  مــن  والتقــرب 
أشــكالها. كمــا شــهد الصــراع الســوري والدة 
أجسام عسكرية وسياسية وشبابية عديدة، 
اندمجــت؛ لصعوبــة  أو  اندثــرت  مــا  ســرعان 
أمــام  السياســي  العمــل  فــي  منفــردة  بقائهــا 
ضخامــة اإلمكانــات املطلوبــة فــي ظــل ضعف 
البشــري  أو  املــادي  أو  العســكري  الــوارد 
مــن  لجهــاٍت وجــدت حجمهــا يصغــر رويــدًا 
دون إمكانية السيطرة أو املشاركة في القرار.

ــع أطــراف سياســية ضمــن  فــي املقابــل، تجمُّ
املوجــودة  وهــي  واحــدة،  سياســية  مظلــة 
 ضمــن مظلــة أوســع، هــو النقلــة التــي 

ً
أصــا

ففــي  عكســي،  تجمــع  إنهــا  يقــال  أن  ُيمكــن 
حالــة االندماجــات الســابقة، كانــت األطــراف 
واجهــة  فــي  املنضويــة  غيــر  الصغيــرة 
سياســية واضحــة تجتمــع لتضمــن بقاءهــا 
أو عســكري، يحمــي  ضمــن جســد سياســي 
مصالحــه ويضمــن بقــاءه فــي دائــرة القــرار 
جبهــة  أن  حــن  فــي  السياســي.  والصــراع 
الســام والحريــة اختــارت الطريــق املعاكــس 
فــي لــّم شــمل أطــراف سياســية، لبعــٍض منها 
أجنحــة عســكرية، وهــي العاملــة معــا ضمــن 
حقــل السياســية في االئتــاف الوطني لقوى 
فاملجلــس  الســورية،  واملعارضــة  الثــورة 
الوطنــي الكــردي يشــكل ضلعــا فــي الجبهــة، 
سياســية  ألحــزاب  تحالــف  مــن  يملــك  بمــا 
وتمثيــل  والشــباب  املســتقلن  مــن  وكتلــة 
املــرأة، وهــو الذي كان ينشــط مــن ديرك حتى 
عفريــن، قبــل انحســار عملــه ضمــن محافظــة 
العــراق،  كردســتان  فــي  وممثليــة  الحســكة، 
وأخــرى فــي تركيــا، وبحجــم أقــل فــي أوروبا، 
عدا عن بشــمركة »روج آفا« التي تتطلع إلى 
حصولهــا علــى بطاقة العبــور إلى ميدانيها 
فــي املــدن الكرديــة، حصــرًا، ورفضهــا القتــال 
فــي املــدن العربيــة، تقديــرًا لخصوصيــة كل 
العســكري  املجــال  ألولويــة  وتنفيــذًا  مــكان، 
واملجلــس  الغــد،  تيــار  أيضــا  وهنــاك  لهــا. 
األخيــر  وهــذا  والفــرات،  للجزيــرة  العربــي 
امللتقــى  بعــد   ،2017 عــام  مصــر  فــي  تشــكل 
التشــاوري األول للقبائل والقوى السياســية 
العربيــة الســورية فــي املنطقــة الشــرقية )دير 
ينشــط  والــذي  والحســكة(،  والرقــة،  الــزور، 
فــي  العربيــة  العشــائر  نطــاق وجــود  ضمــن 

كمــا أعدمــت أربعــة رياضيــن إيرانيــن علــى 
خلفية مشــاركتهم في احتجاجات سياســية 
الرســائل  هــذه  صاحبــت  وقــد  واجتماعيــة. 
السياســية تحــّركات عســكرية: منــاورات فــي 
إطــاق صواريــخ  تعمــدت  العربــي،  الخليــج 
قــرب حاملــة طائــرات أميركيــة موجــودة فــي 
املــدى  بعيــدة  صواريــخ  وإطــاق  الخليــج، 
باتجاه املحيط الهندي وبحر ُعمان، وقصف 
مليشــياتها فــي العــراق الســفارة األميركيــة، 

والعاصمة السعودية، بالصواريخ.
ضــد  الجديــدة  األميركيــة  اإلدارة  تكــن  لــم 
أعلنــت  أن  ســبق  فقــد  االتفــاق،  إلــى  العــودة 
أنها ســتعود إليه، وهذا ما أّكدته تعييناتها 
ومجلــس  الخارجيــة  السياســة  ملســؤولي 
األمــن القومــي واملخابرات املركزية واملبعوث 
وجايــك  بلينكــن  أنتونــي  إليــران،  الخــاص 
مالــي،  وروبــرت  بيرنــز  ووليــام  ســوليفان 
اعتمــاد  يفضلــون  الذيــن  التوالــي،  علــى 
الدبلوماســية، ولعبــوا دورًا بــارزًا فــي إنجــاز 
تنــوي  ال  لكنهــا  العتيــد.  النــووي  االتفــاق 
العودة من دون مراعاة هواجس حلفائها في 
املنطقــة ومخاوفهــم، إســرائيل ودول الخليــج 
العربــي، الذيــن شــّكلوا حلفــا رافضــا للعــودة 
إلى االتفاق الحالي، وداعيا إلى اتفاق مطّور، 
بحيــث ينهــي أيــة فرصــة لبنــاء ســاح نــووي 
باملطالبــة  بعيــدًا  تذهــب  إســرائيل  إيرانــي. 
بمنــع إيــران مــن تخصيــب اليورانيــوم، وهــذا 
األميركــي، جوزيــف  الرئيــس  إليــه  أشــار  مــا 
تايمــز«،  »نيويــورك  مــع  مقابلــة  فــي  بايــدن، 
بقولــه: »بمجــّرد العودة إلــى االتفاق النووي، 
يجــب أن تكــون هنــاك، فــي وقــت قصيــر جــدًا، 
جولــة مــن املفاوضــات مــن أجــل الســعي إلــى 
إطالــة مــّدة القيــود علــى إنتــاج إيــران املــواد 
إيــران  االنشــطارية، وكذلــك ملعالجــة أنشــطة 
لبنــان  فــي  وكائهــا  خــال  مــن  اإلقليميــة، 
والعــراق وســورية واليمــن. هنــاك كثيــر مــن 
وأشــياء  الدقيقــة  الصواريــخ  عــن  الحديــث 
وأفضــل  املنطقــة،  اســتقرار  تزعــزع  أخــرى 
طريقٍة لتحقيق بعض االستقرار في املنطقة، 
النــووي«.  البرنامــج  مــع  التعامــل  عبــر  هــي 
املطالــب  علــى  املوافقــة  عــدم  عنــى  وهــذا 
اإليرانيــة التــي قدمتهــا عبــر مندوبهــا الدائــم 
لــدى األمــم املتحــدة، مجيــد تخــت روانتشــي، 
والتــي انطــوت علــى املطالبــة بتنفيــذ االتفاق 

املــدن الثــاث، وبمــا يملكــه مــن خــزان بشــري 
متفــاوت الحجــم تبعــا للظــروف التــي مــرت 
بهــا املنطقــة، وانشــطار املكــون العربــي بــن 
قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد(، وتركيــا، 
الســورية،  الحكومــة  وتوجهــات  وروســيا، 
وتيار الغد. وبما يمكن أن يمثله من تشكيل 
النخبــة  قــوات  إلــى  عســكري جديــد يضــاف 
املنظمــة  تشــكيل  إلــى  إضافــة  املوجــودة. 
وهــي  آخــر،  ضلعــا  الديمقراطيــة  اآلثوريــة 
السياســي  التمثيــل  عصــب  تشــّكل  التــي 
الســرياني  اآلشــوري  للشــارع  والشــعبي 
وعمقــه فــي محافظــة الحســكة، منطلقــن من 
يعــود  والــذي  لتأسيســهم،  تاريخــي  نســق 
إلــى 1957. ووفقــا لهــذه التركيبــة السياســية 
الرابــع  الضلــع  يبقــى  للجبهــة،  واإلثنيــة 
للمكونات القومية ناقصا، وهو ما قد يتوج 
بضــم جســد سياســي تركماني إلــى الجبهة؛ 
ليصبح بمثابة تمثيل سياســي يحتوي كل 
القوميــات واألديــان، فــي عمــوم شــمال شــرق 
تصبــح  وبذلــك  الكرديــة،  واملنطقــة  ســورية 

كتلة بشرية جغرافية متماسكة.
ومــع عــدم إغفــال البيــان التأسيســي للجبهــة 
التأكيــد أن التحالــف الجديــد ال يؤثــر ســلبا 
املشــكلة  علــى اســتمرارية عضويــة األطــراف 
السياســية  واملؤسســات  األجســام  فــي  لهــا 
السورية املعارضة، فإن ضعف األداء املستدام 
لعمل اللجنة الدســتورية، ودخولها في نفق 
مظلــم ال يــكاد ُيــرى لــه بدايــة النــور، بســبب 
فــي  الدخــول  وعــدم  السياســي،  االســتعصاء 
مواضيع هادفة وجاّدة كاملبادئ الدستورية 
أو ما فوق الدستورية، فإن هذه الجبهة التي 
لــم تتعــّرض العتراضــات إقليميــة أو دوليــة، 
ُربمــا ُيكتــب لهــا أن تتصــّدر مســارًا سياســيا 

جديدًا لسورية.
فــإن  السياســي  الصــراع  أقطــاب  وضمــن 
مجلس ســوريا الديمقراطية )مســد( يســعى، 
وفــي حركــة ســريعة وديناميكيــة، إلــى كســب 
وإلــى  للمنطقــة،  السياســي  التمثيــل  صــراع 
نــدوات  سلســلة  عبــر  نفســه  طــرح  إعــادة 
ومؤتمرات ولجان مختلفة، ليكون املعّبر عن 
مكونــات املنطقــة. ومــا بنود البيــان الختامي 
الدوليــة  القــرارات  أهميــة  إلــى  أشــار  الــذي 
مــع  بالتشــاور  لســورية،  السياســي  والحــل 
املكونات الفاعلة والرئيســية، وبشــكل خاص 
ضمن مناطق شــمال شــرق ســورية، إال سعي 
نحــو ذلــك. كمــا ترغــب فــي كســب كامــل نقــاط 
جــوالت الحــوار بــن املجلــس الكــردي وقــوات 
جهــة،  مــن  )قســد(  الديمقراطيــة  ســوريا 
وأحــزاب الوحــدة الوطنيــة الكرديــة مــن جهــة 

، ومناقشــة أي خــاٍف حولــه بحضــور 
ً
كامــا

الــدول املوقعــة عليــه، وعــدم ربــط االتفاق بأي 
 آخــر، مثــل ملــف الصواريــخ البالســتية 

ٍّ
ملــف

أو سياســة إيــران اإلقليمية، ورفض مشــاركة 
يعنــي  مــا  املفاوضــات.  فــي  جديــدة  أطــراف 
إلــى  والفرنســية  األميركيــة  الدعــوة  رفــض 

مشاركة السعودية وإسرائيل فيها. 
بلينكــن،  أنتونــي  الخارجيــة،  وزيــر  كان 
إلــى  بالعــودة  القــرار  اتخــذت  »إذا  قــال:  قــد 
التزاماتهــا فسيســتغرق األمــر بعــض الوقت، 
مــن  لنتمّكــن  وقــٍت  إلــى  أيضــا  حاجــة  وثّمــة 
تقييــم احترامهــا التزاماتهــا. نحــن بعيــدون 
مــن ذلــك«. وأكد مســؤول فــي وزارة الخارجية 
بيــان نشــره موقــع صحيفــة  فــي  األميركيــة، 
بوليتيكــو األميركيــة، أن العــودة إلــى االتفاق 
النووي ستستغرق وقتا أطول مما قد يرغب 
االتفــاق.  هــذا  عــن  عديــدون  مدافعــون  فيــه 
وقــال إن إيــران ال تــزال بعيــدة عــن االمتثــال 
ملتطلبــات االتفــاق النــووي، وهنــاك خطــوات 
عــززت  وقــد  تقييــم.  إلــى  ســتحتاج  عديــدة 
ردع  برســائل  السياســي  موقفهــا  اإلدارة 
مــن خــال إجــراء منــاورات التمريــن املشــترك 
وكشــفت  الســعودية.  الجويــة  القــوات  مــع 
عــن  )البنتاغــون(  األميركيــة  الدفــاع  وزارة 
فــي  ومعداتهــا  قواتهــا  لزيــادة  اســتعدادات 
الســعودية خــال الفتــرة املقبلــة، بمــا فــي ذلك 
الحديديــة«، وشــبكات مضــادة  »القبــة  نشــر 
 
ً
فضــا إســرائيلية،  صناعــة  مــن  للصواريــخ 

عــن إبرامهــا؛ وزارة الدفــاع، ترتيبــا أوليــا مــع 
الرياض الستخدام القواعد الجوية واملوانئ 
البحريــة املختلفــة، فــي املناطــق الغربيــة مــن 
البــاد؛ وذلــك للتعامــل مع أي حرٍب مع إيران. 
حصــل  الــذي  التطــور  إلــى  باإلضافــة  هــذا 
التابعــة  الــدول  ــة 

ّ
مظل إلــى  إســرائيل  بنقــل 

للقــوات األميركيــة املركزيــة. زارهــا قائــد هــذه 
القــوات، الجنــرال كينيــث ماكنــزي، لاطــاع 
علــى األوضاع وتنســيق العمــل، بعد أن غدت 

ضمن منطقة عمل قواته.
لــن تكــون العــودة إلى االتفاق ســهلة أو قريبة 
وإقليميــة  داخليــة  عوامــل  جملــة  ضــوء  فــي 
ودوليــة، فإيــران تســتعد النتخابات رئاســية، 
 ،2021 حزيــران  يونيــو/   18 يــوم  تجــرى 
اإلصاحــي  التياريــن،  بــن  الحبــال  وشــّد 
طــرٍف  كل  مــا يجعــل  أشــده،  علــى  واملتشــدد، 

مــن  الكــردي  التمثيــل  ورقــة  لســحب  ثانيــة؛ 
بــن يــدي املجلــس الكــردي، وجعلــه ضعيفــا 
والحريــة.  الســام  جبهــة  ضمــن  سياســيا 
ثمــة تجهيــزات  إعاميــة،  لتســريبات  ووفقــا 
نهائيــة لإلعــان عــن جســد سياســي جديــد، 
مؤلــف مــن »مســد« وهيئــة التنســيق وجــزء 
موســكو  ومنصــة  القاهــرة  منصــة  مــن 
وشخصيات مستقيلة من االئتاف السوري 
ســتكون  أخــرى،  منصــة  لتشــكيل  املعــارض، 
والحريــة.  الســام  جبهــة  ملنصــة  منافســة 
وسيكون لهذا الصراع اللن تداعيات عميقة 
على الساحة السورية، وشمال شرق سورية 
خصوصا، لجهة أن الجسد السياسي املزمع 
»قسد« الدور املحوري  اإلعان عنه سيكون لـ
فــي تمثيلــه العســكري، فــي حــن أن األجنحــة 
العســكرية لجبهة الســام والحرية لم تتمّكن 
مــن انتــزاع بطاقــة العبــور واالســتقرار بعــد، 
ُربمــا  لهــا  السياســي  القبــول  أن  حــن  فــي 
يكــون أعمــق وأكبــر من جســد »مســد« وباقي 

األطراف.
وضمــن صــراع القــوى السياســية املتســابقة 
للظفــر بتمثيــل منطقــة شــمال شــرق ســورية، 
ومــع أن أّي تشــكيل سياســي جديــد لــن يغيــر 
ولــن  ســورية،  فــي  الصــراع  واقــع  حركــة  مــن 
الترتيبــات  نطــاق  عــن  الخــروج  مــن  يتمكــن 
وأميــركا ضمــن  إليهــا روســيا  التــي تســعى 
األوســط،  الشــرق  فــي  مخططاتهمــا  نطــاق 
لكــن الحقيقــة أيضــا التي ال يمكن إلغاؤها أو 
التقليل من شــأنها أن الجبهة جهد سياســي 
شــرق  شــمال  فــي  ســورية  ملكونــات  جمعــي 
البــاد، وهــو شــيء شــبيه بالهوّيــة الجامعة، 
وإثنيــاٍت ضمــن  قوميــاٍت  مــن  يحتويــه  بمــا 
نــواة  الجبهــة  هــذه  نجــد  وُربمــا  جســدها. 
جديــد،  معــارض  سياســي  جســد  تشــكيل 
 كثيــرة عــن »االئتــاف«، 

ٌ
بعــد أن ابتعــدت دول

وانفضت عنه أجســاد سياســية مؤسســة له. 
هذا إن لم يشكل عصب تغيير وإعادة هيكلة 
الجســد  ومــع  أصلهــا.  مــن  الذاتيــة  اإلدارة 
السياســي الجديــد الذي يســتعد لإلعان عن 
نفسه، فإن أربعة معطياٍت متداخلة تتوضح 
السياســية  التشــكيات  هــذه  خــال  مــن 

الجديدة:
حاليــا،  والحريــة،  الســام  جبهــة  أن  أواًل، 
ــع بثقــل سياســي جيــد وقبــول مبدئــي 

ّ
تتمت

من تركيا، روســيا، أميركا، ما يعني إمكانية 
جســد  أي  ضمــن  مســتقلة  منصــة  إدراجهــا 
إنشــاؤه  مزمــع  جديــد  معــارض  سياســي 
وجــود  إن  ثانيــا،  »االئتــاف«.  أنقــاض  علــى 
منصــة موســكو مــع جزء مــن القاهــرة وهيئة 

أهدافــه،  نحــو  السياســية  العمليــة  يدفــع 
فاإلصاحيــون مــع املرونــة الســتثمار العودة 
إلــى االتفــاق فــي تحســن الوضــع االقتصادي 
فــي  املجّمــدة  األمــوال  تحريــر  طريــق  عــن 
مــا  النفــط،  تصديــر  إلــى  والعــودة  الخــارج، 
ز فرصهــم فــي االنتخابات. واملتشــّددون، 

ّ
يعــز

الســاعون إلى الســيطرة على الســلطة الثالثة، 
الشــورى  مجلســي  علــى  ســيطروا  قــد  كانــوا 
وصيانــة الدســتور، يتطلعــون إلــى الفــوز فــي 
االنتخابــات الرئاســية، ويعملــون على عرقلة 
خطــوات الحكومــة، جــّددوا رفــض التصديــق 
 )FATF( علــى لوائــح مجموعــة العمــل املالــي
وتمويــل  األمــوال  غســيل  بمكافحــة  املعنيــة 
اإلرهــاب؛ ألن ذلــك سيســاعد حكومــة الرئيــس 
حســن روحانــي فــي إدارة التجــارة الخارجيــة 

التنسيق سيعني حتما تضاربا في املصالح 
»االئتــاف«  مــع  والتوجهــات  واألهــداف 
السوري الحالي، ومع جبهة السام والحرية 
علن عنهــا. وعلى الرغم 

ُ
برؤاهــا السياســية امل

مــن وجــود كل هــذه األطــراف، ما عدا »مســد«، 
ضمــن هيئة التفــاوض واللجنة الدســتورية، 
مــن  بكثيــر  أقــل  املشــتركة  القواســم  أن  إال 
تكملتــه،  أو  للحــوار  واملســببات  املثبطــات 
ومــا حصــل أخيــرًا مــن خافــات علــى نســبة 
تمثيــل املســتقلن ضمــن هيئــة التفــاوض إال 
لــإلدارة  كانــت  ثالثــا، حتــى وإن  دليــل.  خيــر 
األميركيــة الجديــدة مآخــذ وحساســيات مــن 
العمــق  أن  إال  الحاليــة،  التركيــة  السياســات 
دولــة  تركيــا،  تشــكله  الــذي  االســتراتيجي 
بالنســبة  جيوبوليتيكيــا،  وموقعــا  وشــعبا 
االســتراتيجي  األمنــي  والعمــق  للمصالــح 

وتحســن  األجنبيــة  املصرفيــة  والتعامــات 
قيــادة  فــي  يرغبــون  كمــا  الشــعبي،  موقفهــا 
علــى تحصيــل  قدرتهــم  بدعــوى  املفاوضــات 

شروٍط أفضل. 
فرصــة  وجــود  األميركيــة  اإلدارة  تــرى  ال 
الرحيــل،  وشــك  علــى  حكومــٍة  مــع  لاتفــاق 
 عــن تداخــل امللــف النــووي مــع توجهها 

ً
فضــا

إلــى محاصــرة الوجــود الروســي فــي اإلقليــم 
ومواجهــة الصعــود الصينــي فــي شــرق آســيا 
وتمــّدده فــي بقيــة الــدول، ومــا يثيــره ذلــك مــن 
تعــارٍض فــي النظــر إلــى االتفــاق النــووي مــع 
روســيا  تبنــت  حيــث  امللفــات،  وبقيــة  إيــران، 
املوقف اإليراني بالعودة إلى االتفاق األصلي؛ 
ووعــدت بإقنــاع الــدول األخــرى املوقعــة علــى 
وقعــت  والصــن  حذوهــا.  للحــذو  االتفــاق 
عامــا   25 مدتهــا  إيــران  مــع  تحالــف  معاهــدة 
دوالر  مليــار   400 باســتثمار  فيهــا  تعهــدت 
خال مدة املعاهدة. وفي املعاهدة بنود تضّر 
التنســيق األمنــي  باملصالــح األميركيــة، مثــل 
واســتئجار جــزر وموانئ إيرانيــة، وتحويلها 
إلــى  ســيدفعها  وهــذا  عســكرية.  قواعــد  إلــى 
الضغط على حلفائها العرب واإلســرائيلين، 
لتخفيــف تعاونهــم مــع روســيا والصــن فــي 
مجــاالت الدفــاع واألمــن والفضــاء اإللكتروني 
والذكاء الصناعي والطاقة النووية، والســعي 
إلــى اســتثمار املعطيات الجديــدة؛ حيث إيران 
اليــوم أضعــف ممــا كانت عليه عــام 2015، فقد 
أنهكتهــا العقوبــات االقتصاديــة، وحاصرتها 
تغيــرات جيوسياســية فــي اإلقليــم، فــي ضــوء 
ولبنــان  العــراق  فــي  الشــعبية  التظاهــرات 
املنّددة بدورها في البلدين، وإصرار إسرائيل 
علــى مواصلــة مهاجمــة املــوارد اإليرانيــة فــي 
إيــران  إخــراج  اعتبــار  خلفيــة  علــى  ســورية، 
منهــا أولوية، وقيام حلف إســرائيلي خليجي 
ملواجهتها، واتفاقه على رفض عودة الواليات 
إلــى االتفــاق مــن دون تعديلــه، ومــن  املتحــدة 
دون شمول املفاوضات البرنامج الصاروخي 

إليران وتوّسعها اإلقليمي. 
ســيبقى الشــد والرخي مستمرًا بحّده األدنى، 
حتــى إجــراء االنتخابــات الرئاســية اإليرانية، 
كل  فــي محاولــة  األصابــع   

ّ
عــض وسيســتمر 

أواًل  الصــراخ  إلــى  اآلخــر  الطــرف  دفــع  طــرٍف 
والقبول بشروطه.

)كاتب سوري(

األميركيــة  اإلدارة  تدفــع  ال  ربمــا  األميركــي، 
إلى تفضيل ورقة »مسد« والجسم السياسي 
الــذي تســعى إليــه، على مصالحهــا مع تركيا 
التــي تفيــد إحصائيات بأن التبادل التجاري 
بن أنقرة وواشنطن سيصل إلى مائة مليار 
رابعتهــا:   .2021 نهايــة  فــي  ســنويا،  دوالر 
زحمــة األجســاد السياســية فــي هــذه الرقعــة 
فــي  يصبــان،  ُربمــا  و»عجقتهــا«  الجغرافيــة 
نهاية األمر، في اندماجات سياسية لألحزاب 
مــن  لهــا   

ً
الحزبيــة الصغيــرة حمايــة والكتــل 

االندثــار. وتشــهد املنطقــة انتخابــاٍت أحادية 
الجانب، لن تشارك فيها كتل سياسية مهمة 
ورئيســية، أو الدخــول فــي حواراٍت مســتدامة 
تفضي، في نهاية املطاف، إلى تشــكيل جســم 
سياســي جديــد، قوامــه أطراف جبهة الســام 
والحرية و»مســد« وشــخصيات مســتقلة من 
الوجهــاء والعشــائر املحليــة. وهــذه تحديــدًا 
تخضع للشــروط واالعتبارات التي رســمتها 
»قســد«  أمــام  الجديــدة  األميركيــة  اإلدارة 
و»مســد«، حول عاقتها مع دمشــق، وإنجاح 
الحــوار الكــردي – الكردي، واملوقف من تركيا 

واملعارضة السورية.
لســورية  الحالــي  الوقائــع والوضــع  تقودنــا 
إلــى القــول إنــه ال انتصار سياســيا ألّي طرف 
قــة، ونقــاط القوة 

ّ
حتــى اللحظــة، فالبــاد ممز

مناطــق  وتقتــرب  مثبتــة،  وشــبه  متشــعبة 
عامهــا  دخــول  علــى  والســيطرة  االســتقرار 
الكامــل، وتشــهد املناطق الخاضعة لســيطرة 
علــى  تأرجحــا  الديمقراطيــة  ســوريا  قــوات 
مظاهــر  وتكــرار  الخدمــات،  توفيــر  مســتوى 
االعتراض واالضطرابات، وتكرار التهديدات 
والتوتــرات  عيســى،  عــن  علــى  التركيــة 
الحكومــة  وقــوات  »قســد«  بــن  املتاحقــة 
بشــروط،  األميركــي  والتلويــح  الســورية، 
السياســية  الحظــوظ  ُيضعــف  قــد  كلــه  ذلــك 
»مســد« و»قســد«. فــي املقابــل، فــإن خطــوات  لـ
جبهــة الســام والحريــة ُربمــا تحمــل نتائــج 
 باللقــاءات املكوكية 

ً
مســتدامة قريبــا، متمثلة

عــن  وممثلــن  روســيا،  مــع  الجبهــة  لوفــد 
اإلدارة األميركية، ووزارة الخارجية التركية، 
كردســتان،  وإقليــم  الســورية،  واملعارضــة 
وعــدم اعتــراض أي طــرٍف منهــم علــى إعــان 
 
ً
الجبهــة وبيانهــا وعملهــا، يمنحهــا خطــوة

استباقية في حلبة الصراع القائم. وباملعنى 
إن  القــول  ُيمكــن  اللقــاءات،  لتلــك  السياســي 
الجهد السياســي الــذي يبذله ممثلو الجبهة 
ال ُيمكن أن ُيقفز فوقه أو ُيبعد من الحسابات 

السياسية املستقبلية.
)كاتب سوري(

معركة عّض أصابع بين واشنطن وطهران

»جبهة السالم والحرية« في شمال شرق سورية
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نطاق الترتيبات التي 
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العملية التربوية مهددة في ريف إدلب 

لقاح كورونا ال يُنصف السود

17

عبد اهلل البشير

الريــف  فــي  التعليمّيــة  العملّيــة  واجــه 
ُ
ت

الشــمالي ملحافظــة إدلــب )شــمال ســورية( 
العديــد مــن الضغــوط والصعوبــات التــي 
أدت إلــى مشــاكل كبيــرة خــال الســنوات املاضيــة، 
وفــي مقدمتهــا تراجــع الدعم املمنــوح للمدارس من 
قبل املنظمات والجهات، ســواء الدولية أو املحلية، 

على الرغم من أهمية توفير الدعم. 
ــف دعــم الجهــات املانحــة عــن بعــض املــدارس 

ّ
وتوق

في مخيم أطمة في الريف الشمالي ملحافظة إدلب، 
الــذي ُيَعــّد أحد أكبر املخيمات في املنطقة وأكثرها 
كثافــة. يقــول اإلعامــي محمــود عبــد الــرزاق، املقيم 
فــي حمــات دعــم  والــذي يشــارك  إدلــب،  ريــف  فــي 
»العربــي الجديــد«: إن »غيــاب التمويــل  التعليــم، لـ
عــن املدارس يؤثر ســلبا باملــدّرس والتلميذ، ويزيد 
املــدّرس أن يقــدم  مــن معــدالت البطالــة. وال يمكــن 
أفضــل مــا لديــه وهو يفكر فــي تأمن الخبز ألوالده 
فــي ظــل تراجــع قدرتــه املاديــة«. يضيــف أن »بعــض 
املدرســي،  الــدوام  مــن  االنتهــاء  بعــد  املدرســن، 
ــل أيضــا مــن 

ّ
ــر، مــا يقل

َ
ض

ُ
املــازوت أو الخ يبيعــون 

جودة العملية التعليمية«.
وفي ما يتعلق بآليات دعم التعليم، بعيدًا عن تحكم 
 
ّ
املنظمات والجهات الداعمة، يوضح عبد الرزاق أن

من املمكن تشكيل صندوق تكافل اجتماعي في كل 

بلــدة أو مدينــة فــي املناطــق املحررة، لدعــم العملية 
التعليميــة، بعيــدًا عــن املنظمــات التــي تســعى فقط 
إلــى التقــاط الصــور مــن دون الحــرص علــى جــودة 
التعليم. يضيف: »شهدنا فصل مدرسن بعد تعب 
اســتمّر ثاث ســنوات في املدارس من قبل الجهات 
جهــة.  أي  علــى  محســوبن  غيــر  لكونهــم  املمولــة، 
هكــذا يضيــع حــق هــؤالء املدرســن، حتــى إن كانــوا 

مسجلن لدى مديرية التربية«.
ويتطــرق عبــد الــرزاق إلــى أهميــة حصــول املــدرس 
هــذه  تضمــن  نقابــات  وتشــكيل  حقوقــه  علــى 
الحقــوق. فعلــى الرغــم مــن الحــرب، مــا زال املــدرس 
العمليــة  اســتمرار  لضمــان  كبيــرة  جهــودًا  يبــذل 
مــن فــي 

ّ
 نقابــات املعل

ّ
التعليميــة. لكــن لألســف، إن

وتحســن  دور،  أي  لهــا  ليــس  املحــررة  املناطــق 
املعلمــن  نقابــة  علــى  يعتمــد  التعليمــي  الوضــع 
التــي تتحمــل كامــل املســؤولية للدفــاع عــن حقــوق 
واملنظمــات.  التربيــة  مديريــات  أمــام  املدرســن 
مــن هنــا، إن تشــكيل النقابــات، بــرأي عبــد الــرزاق، 
أمــر مهــم لضمــان حقــوق املدرســن أمــام مديريــات 
مــن  كبيــرة  نســبا  بــأن  علمــا  واملنظمــات،  التربيــة 
ومــن  دعــم،  بــا  املحــررة  املناطــق  فــي  املــدارس 
الضروري تشــكيل نقابة وصندوق تكافل يعوض 

عن دعم املنظمات.
مــن جهتــه، يقــول التربــوي واملــدرس أديــب عرعور، 
إن الدعــم لــم يتوقــف نهائيا عن املدارس كافة، الفتا 

إلــى توقيفــه عــن ثانويــة أطمــة للذكــور منــذ نحــو 
ســتة أشــهر. كذلك انتهى عقد داعمي مدرســة أطمة 

الريفية منتصف الشهر املاضي.  
وأشار بيان صادر عن الكادر التدريسي في ثانوية 
أطمة للذكور، في 30 يناير/ كانون الثاني املاضي، 
إلــى أن جميــع أفــراده يعملــون تطوعــا منــذ بدايــة 
العــام الدراســي الحالــي مــن دون الحصــول على أي 
دعــم، وواصلــوا العمــل إيمانــا منهــم بمســؤوليتهم 
التربوية والتعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي 
األول. وخــال الفتــرة املاضيــة، تابعــوا التعليــم عــن 

بعد. 
ويشــير البيان إلى توقف الدوام في املدرســة خال 
الدعــم،  تأمــن  بانتظــار  الثانــي،  الدراســي  الفصــل 
ســواء مــن خــال املنظمــات أو أو غيرهــا. وبحســب 
البيــان: »لدينــا عائــات وأبنــاء، ومعظمهــم تاميذ 
فــي املــدارس. نحتــاج ملا نســتطيع مــن خاله تأمن 
احتياجاتنــا، ليــس حبــا باملــال، بــل بســبب الحاجة 

إليه في ظل الغاء الفاحش«.
إدلــب  ريــف  فــي  مقيــم  مــدرس  فــؤاد،  أبــو  حســن 
مشــكلة  إن  الجديــد«  »العربــي  لـ يقــول  الشــمالي، 
املدرسن األساسية هي عدم قدرتهم على ممارسة 
أي مهنــة أخــرى خــارج مجال تخصصهــم. هم أمام 
خيــار صعــب بــن مواصلــة العمــل فــي املهنــة، األمر 
الذي ينعكس ســلبا على عائاتهم، وعليهم وعلى 
طابهم في حال عدم توافر الدعم، وبن ترك املهنة 

والتوجــه إلــى غيرهــا، وهو مشــكلة أيضا بالنســبة 
إليهم«. وتقول وفاء الشيخ: »يحزنني أن املنظمات 
تهتــم بــكل شــيء عــدا التعليــم، وإذا دعمــت مدرســة 
ما، تكون رواتب مدرسيها قليلة جدًا، وأقل من أجر 
أي موظــف فــي أي منظمــة، إذ هنــاك مــن يتقاضــى 
ضعفي أو ثاثة أضعاف راتب املدرس، حتى لو لم 
 باملدرس. مهنة 

ً
يكن لديهم شهادة جامعية مقارنة

التعليــم مــن أصعــب املهــن. لذلــك، يجــب أن يكــون 
أجره متناسبا مع عمله«.

مجتمع
نشــرت زوجــة املعتقــل املصــري، حســام عبــد الــرازق خليــل، واملعتقل بســجن وادي النطــرون 440، 
رســالة اســتغاثة إلنقــاذ زوجهــا مــن االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا تحت إشــراف رئيس مباحث 
الســجن مــن احتجــاز مــع الجنائيــن ومنع مــن الزيارة، ووجود آثار تعذيــب عليه نتيجة العتداء 
 أحــد الســجناء عليــه بتحريــض مــن رئيــس املباحــث، واألكثــر مــن ذلــك عــدم موافقته علــى الزيارة 
إال بشــرط إيداعــه زنازيــن التأديــب. ونشــرت الرســالة التنســيقية املصريــة للحقــوق والحريــات 
)العربي الجديد(  )منظمة مجتمع مدني مصرية(.  

ذكــرت الشــرطة الباكســتانية أن حافلــة مســرعة انقلبــت علــى طريــق ســريع فــي جنــوب البــاد أمس، 
الثاثاء، ما أسفر عن مقتل 14 راكبا على األقل وإصابة 11 آخرين. وكان من بن القتلى والجرحى 
نساء وأطفال. وقال املسؤول بالشرطة املحلية شريف أحمد إن الحادث وقع في بلدة أوثال بإقليم 
الســند، الفتا إلى أن »الحادث وقع على ما يبدو عندما فقد الســائق الســيطرة على الحافلة بســبب 
الســرعة«. وأضــاف أن الســلطات ال تــزال تحقــق فــي ســبب الحــادث. وحــوادث الطــرق شــائعة فــي 
)أسوشييتد برس( باكستان بسبب سوء البنية التحتية للطرق وصيانتها.  

باكستان: مقتل 14 في حادث سيرمصر: استغاثة زوجة معتقل

منطقة  في  طالب  مليون  نصف  نحو  يواجه 
مواصلة  فــي  صعوبات  ســوريــة  غــرب  شمال 
المخيمات  في  الطالب  خصوصًا  تعليمهم، 
الذين يتجاوز عددهم 60 ألفًا، بحسب إحصائيات 
سورية«  استجابة  »منسقو  فريق  عن   صــدرت 
في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي. ويبين الفريق 
حلمًا  أصبح  المدرسية  الكتب  على  الحصول  أن 
في  التالميذ  من  الكثير  إلى  بالنسبة  المنال  بعيد 

المراحل المختلفة.

نصف مليون

بــن 14 ديســمبر/ كانــون األول 2020 و14 ينايــر/ 
مليــون   13 نحــو  املاضــي، حصــل  الثانــي  كانــون 
أميركــي علــى الجرعة األولــى على األقل من لقاحي 
فيروس كورونا اللذين تم ترخيصهما في الواليات 
املتحدة، بحسب مراكز مكافحة األمراض والوقاية 
منهــا »ســي دي ســي«. لكــن األخيــرة تشــير إلــى أن 
وا اللقاح بمعّدل يتناسب 

ّ
األميركين السود لم يتلق

مع عددهم في البالد. وتشير البيانات إلى أن نحو 

نصف هؤالء، أي ما يقرب من 6.7 مالين شخص، 
ل الســود 

ّ
تــم تحديــد العــرق الذي ينتمون اليه، وشــك

5.4 فــي املائــة منهــم، مقارنــة مــع 60.4 في املائة من 
البيــض، و11.5 فــي املائــة مــن أصــول التينيــة، و6 
في املئة من اآلســيوين. مع ذلك، أشــارت »ســي دي 
ــوا 

ّ
ســي« إلــى أّن نحــو 14 فــي املائــة مــن الذيــن تلق

هــم مــن عرقيــات متعــّددة أو مختلفة 
ّ
اللقــاح قالــوا إن

غيــر مذكــورة، مــا يحــّد مــن إمــكان التوّصــل إلــى 

نتائج مؤكدة. وقالت »ســي دي ســي« إن التســجيل 
»بيانــات العــرق على مســتوى املصدر  األكثــر دقــة لـ
والواليــة أمــر بالغ األهمية لضمان الكشــف الســريع 
واالســتجابة للتفــاوت املحتمــل فــي حملــة التلقيــح 

لكوفيد-19«.  
وفــي مناطــق معينــة، أنشــئت مراكــز للتلقيــح فــي 
ويمكــن  البيــض،  الســكان  مــن  غالبيــة  ذات  أحيــاء 
موقــع  إلــى  الدخــول  عنــد  نفســه  الخلــل  مالحظــة 

ي لقاح. 
ّ
إنترنت للتسجيل من أجل حجز موعد لتلق

وقالت الطبيبة مارسيال نونيز-سميث، التي عّينها 
الرئيــس جــو بايــدن للتنســيق مــن أجــل اســتجابة 
عادلــة ألزمــة فيــروس كورونــا، إّن األميركيــن مــن 
أصل أفريقي )2.9 في املائة(، أكثر عرضة للحاجة 
حــال  فــي  العــالج  لتلقــي  املستشــفى  دخــول  إلــى 

اإلصابة، و2.1 في املائة أكثر عرضة للوفاة.  
)فرانس برس(
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)جوزيف بريزيوزو/ فرانس برس(



شّكل قرار الرئيس األميركي جو بايدن، المتعلّق 
في السماح بدخول الالجئين، أمًال للعراقيين الذين 

ينتطرون أن تفتح لهم أبواب المستقبل.

»بعدها الدنيا بخير« في مخيّم شاتيال

1819
مجتمع

بغداد ـ كرم سعدي

تــجــددت آمـــال عــراقــيــن بالوصول 
إلــــــى الــــــواليــــــات املــــتــــحــــدة، بــصــفــة 
ــاٍر دام ألكــثــر  ــظـ ــتـ الجـــئـــن، بــعــد انـ
مـــن أربــــع ســـنـــوات، وذلــــك بـــنـــاًء عــلــى وعـــوٍد 
ــو بـــايـــدن،  ــيـــس األمــــيــــركــــي جــ ــرئـ أطـــلـــقـــهـــا الـ
ــبــــاد،  ــال الــــاجــــئــــن فــــي الــ ــبـ ــقـ ــتـ بــــعــــودة اسـ
ترامب بهذا  اتخذه سلفه دونالد  ملا  خافًا 
العراقين  آالف  ويقيم عشرات  الخصوص. 
أبرزها تركيا،  منذ سنوات في بلداٍن عــّدة، 
تــوَصــف تلك  إذ  واألردن، ولــبــنــان، ومــصــر. 

الدول بمحطات اللجوء، ملواطني العراق. 
الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق  وكـــانـــت إدارة 
دونــالــد تــرامــب، عرقلت خــال مــا يــزيــد عن 
أربع سنوات، وصول الجئن إلى الواليات 
املــتــحــدة مــن خـــال بــرنــامــج األمـــم املــتــحــدة، 
بزعم حماية األميركين من اإلرهــاب. األمر 
إلى  السفر  كثيرين  على  الصعب  مــن  جعل 
الــدراســة، والعمل، والبحث  الباد، من أجل 
العديد  ــال  أوصــ تقطعت  بينما  مــلــجــأ،  عــن 
ــائـــات بــســبــب إيـــقـــاف بـــرنـــامـــج لــّم  ــعـ مـــن الـ
الشمل للعائات، حيث يتيح استقدام األب 
لوالديه وأشقائه وزوجته وأوالده )الدرجة 
 بايدن يختلف في 

ّ
األولى في العائلة(. لكن

سياسته عن ترامب في هذا الخصوص، إذ 
وعد بعودة استقبال الاجئن واملهاجرين، 
الـــذي ستستقبله بــــاده. هــذا  ورفـــع الــعــدد 
الــذيــن  الــعــراقــيــن  األمــــل، كـــان ينتظره آالف 
يــقــطــنــون مــنــذ ســنــوات فــي بــلــدان محطات 
الــلــجــوء، وهــم مسجلون فــي بــرنــامــج األمــم 

املتحدة للجوء.
ــــط تـــركـــيـــا، يــقــيــم  ــا، وسـ ــاريـ ــكـ فــــي مـــديـــنـــة سـ
ــيــــر الـــعـــيـــســـاوي وأســـــرتـــــه املــــكــــونــــة مــن  زهــ
زوجــــة وولـــديـــن. كــانــوا عــلــى أعــتــاب السفر 
إلــــى الــــواليــــات املـــتـــحـــدة فـــي نــهــايــة 2017، 
 فـــوز تــرامــب بــالــرئــاســة أوقـــف سفرهم 

ّ
لــكــن

»العربي  لـ الذي تحدث  العيساوي،  بحسب 
العيساوي  غــادر  عــام 2013،  الجديد«. ففي 
وأسرته العراق، وتوجهوا إلى تركيا، بغية 
التقديم إلى مكتب املفوضية السامية لألمم 
ــــو يــحــمــل  ــئـــن، وهـ املـــتـــحـــدة لــــشــــؤون الـــاجـ
مــا يؤكد تعّرضه وأســرتــه للخطر من  معه 
العيساوي:  يــقــول  طائفية.  مليشيات  قبل 
»اللجنة املكلفة بمتابعة ملف طلب اللجوء 
الخاص بنا، اقتنعت بالظلم الذي نواجهه، 
يداهم حياتنا، وعليه جرت  الــذي  والخطر 
املتحدة،  الواليات  إلى  املوافقة على سفري 
وســار األمــر على مــا يـــرام، ولــم تكن أمامنا 
ــراءات بــســيــطــة، وانـــتـــظـــار مــوعــد  ــ ــ ســــوى إجـ
 هـــــذا تـــأجـــل مــع 

ّ
الــــطــــيــــران«. يـــضـــيـــف: »كــــــل

عـــام 2017.  للسلطة  تــرامــب  تــولــي دونـــالـــد 
واملــال  الــوقــت، والجهد،  مــن  الكثير  خسرنا 

حــيــث نـــال الــقــبــول بصفة الجـــئ مــنــذ الــعــام 
ه يعيش حالة نفسية صعبة، بسبب 

ّ
2016، إن

ــــذي قــضــى أكــثــر  ــــوح مــســتــقــبــلــه الـ عــــدم وضـ
أعـــوام منه وهــو يعيش على أمل  مــن ستة 
سفره. حماد، الذي كان على وشك مناقشة 
أطروحة املاجيستير في النظام البيئي، في 
طف مــن قبل 

ُ
بــغــداد عــام 2014، اخت جامعة 

ــراج عــنــه بــفــديــة مــالــيــة.  ــ ــّم اإلفـ مــســلــحــن، وتــ
ــه عاش فترة صعبة طيلة شهرين، 

ّ
يؤكد أن

ــي الــعــيــش  ـــم يــســتــطــع بـــعـــدهـــا الـــتـــأقـــلـــم فــ لـ
اللجوء  الهجرة، وطلب  العراق، فقرر  داخــل 
الذي  الــواليــات املتحدة. ويقول شهاب  إلــى 
»يفضل  التركية:  دوزجــة  مدينة  في  يسكن 
الواليات املتحدة ألنها من أكثر  العراقيون 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــفــتــح بــــاب الــلــجــوء بـــأعـــداد 
الــذيــن حياتهم بخطر  لــألشــخــاص  كــبــيــرة، 
في بلدانهم، ولكونها تتيح مجاالت واسعة 
ــدراســـة«. ويــضــيــف: »الــعــديــد من  للعمل والـ
 
ً
الذين أعرفهم، لم يتحملوا االنتظار طويا

لــلــوصــول إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة، فسلكوا 
إلــى دول أوروبــيــة،  طــرق التهريب وصـــواًل 

ولألسف بعضهم غرق في البحر«.

من خالل المبادرة، 
نحصل على وجبات طعام 

ومواد غذائية أخرى

ينجح كثيرون 
في الوصول لبلدان

 آمنة إما عن طريق 
اللجوء أو الهجرة 

ونحن هنا في تركيا ننتظر. فا نستطيع 
مــا ينتظرنا من  إلــى بلدنا، بسبب  الــعــودة 
الواليات  إلــى  السفر  مخاطر، وال نستطيع 
املــتــحــدة والـــبـــدء بــشــق طــريــقــنــا مـــن جــديــد 
تنتهي  أن  يتوقع  لكنه  مستقبلنا«.  وبــنــاء 
مشكلتهم، خــال الــعــام الــحــالــي، بــنــاء على 
الاجئن،  تجاه  املتساهلة  بــايــدن  سياسة 
بحسب اعــتــقــاده، و»إال فأنا مــهــّدد مــن قبل 
ــراق. حــرقــوا  ــعــ ــل الــ ــ عـــصـــابـــات طــائــفــيــة داخـ
مـــنـــزلـــي، وقـــتـــلـــوا شـــقـــيـــقـــي، وحــــتــــى إن لــم 
كيف  أســرتــي،  حياة  أو  لحياتي  يتعرضوا 
لي أن أضمن أن ينال ولداي حياة آمنة، في 

 الوضع غير املستقر في وطني؟«.
ّ

ظل
العراقية،  الحكومة  تأكيد  من  الــّرغــم  وعلى 
لــألمــن  تحقيقها   ،2017 الـــعـــام  نــهــايــة  مــنــذ 
مــن خــال االنــتــصــار على تنظيم »داعـــش«، 
يتبناها  حة 

ّ
تقع عمليات مسل تــزال  ال  لكن 

االنتحاري  التفجير  كان  وآخرها  التنظيم، 
املـــزدوج الــذي وقــع فــي ساحة الــطــيــران، في 
بغداد، وأدى إلى وفاة وإصابة أكثر من 200 

شخص.
ها 

ّ
في السياق، تقول راوية عبد الحميد، إن

ــراد أســرتــهــا إلـــى األردن، بعد  هــربــت مــع أفــ
مقتل زوجها في تفجيٍر إرهابي، عام 2012، 
ومنذ ذاك الحن لم تعد إلى العراق. وتوضح 
ــهــا أّم ألربــعــة أوالد. 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن لـــ

ومــنــذ 6 أعـــــوام، تــقــدمــوا بــطــلــب إلـــى مكتب 
املــفــوضــيــة الــســامــيــة لــألمــم املــتــحــدة بهدف 
قبولهم بصفة الجئن في الواليات املتحدة. 
ــوا على  ــرفـ ــقـــول: »األشــــخــــاص الـــذيـــن أشـ وتـ
مــلــف أســرتــي فــي األمـــم املــتــحــدة، تعاطفوا 
مــع قضيتنا. قــلــت لــهــم إنـــه لــم تــكــن لــنــا أيــة 
عــداوات، ولم يكن لزوجي أي خاف مع أي 
جــهــة، ولـــم يــكــن مــهــددًا مــن قــبــل أحــــد، لكنه 
ــتــل فــي تــفــجــيــٍر إرهـــابـــي اســتــهــدف مــفــرزة 

ُ
ق

املــدنــيــن،  مــن  لــلــشــرطــة، راح ضحيته عـــدد 
 ذلك جرى بسبب 

ّ
كان زوجي من بينهم. كل

انـــعـــدام األمــــن فــي الـــعـــراق، لــذلــك ال أريــــد أن 
والــدهــم،  مصير  مثل  أطفالي  مصير  يكون 

وأبحث عن بلد يعيشون فيه بسام«. 
 دونالد ترامب تسّبب لها 

ّ
وتقول راويــة، إن

»صدمة«، واصفة إيــاه بـ  وألفــراد أسرتها بـ
»لوال سياسته  اإلنساني«. وتضيف:  »غير 
ــن الــعــنــف،  املــنــاهــضــة لــطــمــوح الـــهـــاربـــن مـ
والباحثن عن األمان والسام، لكان أوالدي 
اليوم يحققون حلمهم بمواصلة تعليمهم، 
ونــعــيــش بــاســتــقــرار فــي بــلــٍد جـــديـــٍد. لكننا 

نأمل أن يتغير الحال في عهد جو بايدن«.
 الـــظـــروف األمــنــيــة الــصــعــبــة الــتــي 

ّ
وفـــي ظـــل

يــعــيــشــهــا الـــعـــراقـــيـــون داخــــــل بـــلـــدهـــم مــنــذ 
سنوات طويلة، إضافة إلى عمليات االنتقام 
الــتــي تــحــصــل، نــتــيــجــة ســيــطــرة مليشيات 
طــائــفــيــة، وجــمــاعــات إرهــابــيــة عــلــى مناطق 

في الباد، يضطر عدد كبير من العراقين 
إلــى مغادرة بلدهم، منذ أكثر من 15 عامًا. 
ينجح كثيرون منهم في الوصول إلى بلدان 
وكندا،  وأستراليا،  املتحدة،  الــواليــات  مثل 
وأوروبــــــــا، ويـــنـــالـــون جــنــســيــاتــهــا. يــصــلــون 
ــواء عـــن طــريــق الــلــجــوء الـــذي  إلـــى هــنــاك ســ
توفره األمــم املتحدة، أو عن طريق الهجرة 
بشقيها، الشرعية والسرية، وما زال آخرون 
ينتظرون دورهم في القبول بصفة الجئن 

في بلدان مختلفة من العالم.
من جهته، يقول شهاب حماد، الذي ينتظر 
املتحدة،  الــواليــات  إلــى  بالسفر  أمـــرًا  تلقيه 

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

يعيش الالجئون 
الفلسطينيون في لبنان 

واقعًا مترديًا في ظل األزمة 
االقتصادية الصعبة في البالد 
والتي زاد من حدتها تفشي 
فيروس كورونا. ومع ارتفاع 
نسبة الفقر بين العائالت، تعّد 

المبادرات اإلنسانية حاجة 
ملحة

بيروت ـ انتصار الدنان

ــاع االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  ــ يــزيــد تــــردي األوضـ
فــــي لـــبـــنـــان مــــن نــســبــة الـــعـــائـــات الـــفـــقـــيـــرة. ويـــعـــّد 
الاجئون الفلسطينيون من أكثر الفئات تأثرًا. وفي 
محاولة ملساعدة هــؤالء، تكثر املبادرات اإلنسانية 
الفلسطينية.  املخيمات  مختلف  في  واالجتماعية 
إحدى هذه املبادرات شهدها مخيم شاتيا لاجئن 
الفلسطينين في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت 
عــنــوان »بــعــدهــا الــدنــيــا بــخــيــر«. وتــســعــى املــبــادرة 
ــبـــات الــطــعــام لــكــبــار الـــســـن يــومــيــًا.  إلــــى تـــأمـــن وجـ
فــيــروس كــورونــا، كانت هــذه الوجبات  قبل تفشي 
ــــي ظــل  ــوم، وفـ ــيــ ــا الــ ــ تــــقــــّدم فــــي مـــركـــز الــجــمــعــيــة. أمـ
إلــى بيوت  رسل هــذه الوجبات 

ُ
إجـــراءات الوقاية، ت

كــبــار الــســن واألشــخــاص ذوي اإلعــاقــة، والــعــائــات 
مــواد غذائية أخرى  إلــى توزيع  الفقيرة، باإلضافة 
قد  كانت  استمارات  إلــى  استنادًا  املحتاجن،  على 
الــنــاس. كذلك،  أعـــدت قبل فــتــرة ملعرفة احــتــيــاجــات 
تقيم املبادرة سوقًا للخضار والفاكهة مرة واحدة 
شهريًا. وعـــادة مــا تــأخــذ النساء فــي هــذا الــيــوم ما 

تحتاجه على مدى أسبوع على األقل.
في هــذا السياق، يقول مدير املــبــادرة أحمد حسن 
يـــوســـف، املـــتـــحـــّدر مـــن قـــضـــاء صــفــد فـــي فــلــســطــن، 
فــي قضاء  الــزيــنــة  فــي منطقة وادي  واملــقــيــم حاليًا 
ــان: »ســـابـــقـــًا،  ــنـ ــبـ الــــشــــوف ضـــمـــن مــحــافــظــة جـــبـــل لـ
كــنــت مــوظــفــًا فـــي وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــن 
الــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــــروا(، ثــــم عـــمـــلـــت فــــي مــجــال 
البراعم،  املقاوالت. وفي عام 2000، أسست جمعية 
الــتــي مــا زالـــت مستمرة حتى الــيــوم. كنا ومــا زلنا 

نعمل على االهتمام باأليتام«. 
يتحدث يوسف عن مشاريع موسمية عديدة نفذتها 
ككسوة  مــوســمــيــة،  مــشــاريــع  فــي  »عملنا  الجمعية. 
الــعــيــد لـــأليـــتـــام، واألضــــاحــــي، وتــقــديــم املــســاعــدات 
وشاركنا  املــدرســة،  وحقيبة  كالقرطاسية،  العينية 
فــي أنــشــطــة مــدرســيــة«. يــتــابــع: »يــأتــي الــتــمــويــل من 
التبرع ألهالي املخيم.  خال أشخاص يرغبون في 
كما استطعنا الحصول على تمويل إلنشاء مطبخ 
ــن خـــال  ــــروت، مــ ــيـ ــ ــي بـ ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــن الـــجـــامـــعـــة األمـ مــ
مبادرات طابية. كنا نقدم من خال املطبخ وجبات 
الــواحــدة  لــلــمــدارس، ولــم يكن سعر الوجبة  صحية 

يتجاوز األلف ليرة لبنانية )أقل من دوالر بحسب 
سعر الصرف الرسمي(، في الوقت الــذي كانت فيه 
نا توقفنا عن 

ّ
لكن أو دوالريـــن.  الوجبة دوالرًا  كلفة 

ذلـــك بسبب عـــدم وجـــود مــمــول وعـــدم قــدرتــنــا على 
االستمرار«، الفتًا إلى استمرار الجمعية في الطهي 
لــلــمــســنــن.  وعـــن مـــبـــادرة »بــعــدهــا الــدنــيــا بــخــيــر«، 
إلى  وتــهــدف  فــي مخيم شاتيا،  »أطلقناها  يــقــول: 
توزيع وجبات طعام على األشخاص ذوي اإلعاقة، 
وكبار السن، والعائات املحتاجة. وفي اليوم الذي 
نــوزع مــواد غذائية عينية كالبيض  ال نطهو فيه، 
والخبز أو البطاطس أو اللحوم. كذلك، نقيم سوقًا 
للخضار والفاكهة مرة واحدة شهريًا. وتستفيد من 
التقديمات نحو 300 عائلة، استنادًا إلى استمارات 
نــدرس فيها حالة كــل عائلة، مــن خــال املتطوعن 

الذين يبلغ عددهم 12 متطوعًا ومتطوعة«.
من جهتها، تقول املتطوعة املتخّصصة في التربية 
الــهــادي، املقيمة في منطقة  الحضانية داريــن عبد 
الناعمة )جبل لبنان(، والتي تتحّدر من قرية عمقا 
الجمعية  فــي  فــي قــضــاء عكا بفلسطن: »تــطــوعــت 
منذ 14 عامًا، وأعمل مع املسنن واألشخاص ذوي 
االعـــاقـــة، ونــقــدم لليتامى مــبــالــغ مـــاديـــة؛ وعــددهــم 

ومــن  للمسنن،  املــســاعــدات  نــقــدم  كــمــا  يتيمًا.   253
بينهم 32 مسنًا، ويستفيد من التقديمات نحو 600 
شخص، فنحن نعمل في مخيمات عدة، من بينها 
مــخــيــمــات فــي بــيــروت وصـــور وصــيــدا والــشــمــال«. 
الرحمن،  مــوائــد  نقيم  رمــضــان  »فــي شهر  تضيف: 
ونقدم كسوة العيد لألطفال، وال نميز بن لبناني 
يستفيدون   

ً
طــفــا  55 لدينا  وفلسطيني.  وســـوري 

التي تقدمها  التقديمات  إلــى كــل  بــاإلضــافــة  مــاديــًا 
الجمعية«.

أم محمد، فتقول: »من  املــبــادرة  مــن  املستفيدة  أمــا 
خــال املــبــادرة، نحصل على وجــبــات طعام ومــواد 
املــال. أعيش  غذائية أخــرى. وأحيانًا، نحصل على 
مع ابني وهو عاطل عن العمل، ما يعني أنه ليس 
لدينا أي دخل«. تضيف: »في األيام التي ال تقدم لنا 
الجمعية وجبة طعام، نسلق البطاطس والبيض«. 
تـــتـــابـــع أم مـــحـــمـــد: »هــــنــــاك الـــعـــديـــد مــــن الـــعـــائـــات 
ــراء الــلــحــوم منذ  املــحــتــاجــة، والـــتـــي لـــم تــســتــطــع شــ
أكثر من ثاثة أشهر وتحتاج إلى إلى دخل شهري. 
بسبب الوضع االقتصادي املتردي في لبنان، خسر 
معظم الناس أعمالهم وباتوا ال يستطيعون حتى 

شراء رغيف الخبز ألوالدهم«.
الفلسطينيون،  بينهم  ومـــن  الــاجــئــون،  ويــعــتــبــر 
اللبناني، في ظل  املجتمع  األكثر ضعفًا في  الفئة 
أزمــتــه املــالــيــة واالقــتــصــاديــة املــســتــجــدة. ويــواجــه 
أكثر من 61 ألف الجئ منهم الفقر الشديد، بحسب 
ــروا. وفــــي وقــــت ســـابـــق، حــــذر مــديــر  دراســـــة لــــألونــ
ــروا« فــي لــبــنــان، كــاوديــو كــوردونــي،  ــ شـــؤون »أونـ
مــن كــارثــة صحية وإغــاثــيــة وتــربــويــة سيشهدها 
عدم  حــال  فــي  لبنان  فــي  الفلسطينيون  الاجئون 

توفر املزيد من التبرعات املالية.

طموح الهجرةتحقيق
قرار بايدن يعيد األمل للعراقيين

الليبي أبواب التوظيف مقفلة أمام الشباب 

توفير الوظائف 
البديلة للمسلحين 

يحتاج استقرارًا سياسيًا 
يتيح آفاقًا اقتصادية

طرابلس ـ العربي الجديد

تــزال املعسكرات واملــقــار األمــنــيــة، الوجهة  ال 
الــوحــيــدة أمــــام الــشــاب الــلــيــبــي، الــبــاحــث عن 
وظيفة وعمل. منذ دخــول الباد في فوضى 
التنمية  بــرامــج  اضــطــرت  ــــروب،  وحـ مسلحة 
 انــشــغــال الــحــكــومــات 

ّ
إلـــى الـــتـــراجـــع، فـــي ظـــل

الــعــديــدة الــتــي تحكم الــبــاد فــي الــصــراع مع 
بــعــضــهــا. ولــــم تــفــلــح الــحــكــومــة املـــوقـــتـــة، في 
تــنــفــيــذ بــرامــجــهــا الــخــاصــة بــدمــج املــقــاتــلــن 
فــي مــؤســســات الــدولــة املــدنــيــة، بسبب تزايد 
مستويات العنف وانتشار الساح الذي أدى 
أمــراء الحرب في  الدولة وتحكم  إلى عسكرة 

مفاصل الباد.
 هـــيـــئـــة شـــــــؤون املــــحــــاربــــن، الــتــي 

ّ
ورغـــــــم أن

ــهــــدف إعـــــــــادة دمـــج  أســـســـتـــهـــا الــــحــــكــــومــــة، بــ
بــرامــج،  عـــّدة  أطلقت  املجتمع،  فــي  املسلحن 
منها برنامج »ايفاد« لتدريس 150 ألف شاب 
إلى  الهادف  »طموح«  وبرنامج  الخارج،  في 
توفير فــرص عمل مــن خــال دعــمــه ملشاريع 
صـــغـــيـــرة ومـــتـــوســـطـــة لــلــمــقــاتــلــن، وبـــرامـــج 
ها فشلت بسبب االنقسامات بن 

ّ
أخرى، إال أن

 مجموعة منها لطرف 
ّ

املسلحن، وانحياز كل
 تجاذبات بــرزت منذ العام 

ّ
سياسي، في ظل

املــســؤول  املنعم صــويــد،  عبد  2013، بحسب 
السابق في هيئة شؤون املحاربن.

االنخراط  الشباب على  إقبال  وتــزداد وتيرة 
فـــي املــجــمــوعــات املــســلــحــة، بــعــد اإلعـــــان عن 
برامج إعادة تأسيس الجيش الليبي، مطلع 
عـــام 2014، وفــتــح بـــاب الــتــدريــب مــع حــوافــز 
مالية. هذا األمر أدى إلى تقدم قرابة 14 ألف 
شاب بطلبات االلتحاق بمختلف املؤسسات 
األمنية والعسكرية، وعلى حّد تعبير صويد، 
هي »مليشيات ال تخضع ألوامــر أحد سوى 
أمرائها«. ويضيف: »في املقابل، أطلق )اللواء 
شرق  الكرامة  عملية  حفتر  خليفة  املتقاعد( 
الباد، واندفع مئات الشباب للمشاركة فيها 
رغبة في االستفادة من الرواتب الكبيرة التي 

دفعتها دول إقليمية وقتها لدعم حفتر«.
 هــــذه الـــظـــاهـــرة ال يــبــدو أنــهــا تــوقــفــت، 

ّ
لــكــن

بــل ال تـــزال الـــوحـــدات الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، 
وجــهــة الــشــبــاب الــلــيــبــي، بــعــد أن فــقــد أمــلــه 
ــة ضــمــن  ــنــ ــــي الــــحــــصــــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة آمــ فـ
تخصصه. وهــو مــا يــؤكــده فـــؤاد بــورويــلــة، 
ح 

ّ
إلــى تشكيٍل مسل انــضــم عــام 2016،  الـــذي 

ــــه انــخــرط في 
ّ
فــي مــديــنــة اجــدابــيــا. ورغــــم أن

املــســلــح ضمن  الــتــشــكــيــل  إدارة  فـــي  الــعــمــل 
املكتبية،  للمنظومات  كمهندس  تخصصه 
ه وجد نفسه منخرطًا في القتال بسبب 

ّ
إال أن

التجنيد اإلجباري الذي فرضته املجموعات 
الحرب  إبــان  منتسبيها،   

ّ
كــل على  املسلحة، 

بـــن حــفــتــر ومــعــارضــيــه فـــي مــنــطــقــة الــهــال 
النفطي، وسط الباد. 

»الــعــربــي  ويــتــحــدث بــورويــلــة عــن تــجــربــتــه لـــ

ــــول: » تــــركــــت الــــعــــمــــل فــي  ــقـ ــ ــالـ ــ الـــــجـــــديـــــد«، بـ
ح، كنت وقتها محتاجًا بشكٍل 

ّ
التشكيل املسل

كــبــيــر لــلــمــال والــوظــيــفــة. مـــا تــدفــعــه الكتيبة 
لــي كموظف  شهريًا هــو أضــعــاف مــا تدفعه 
ــح. أمــا 

ّ
فــي إدارتـــهـــا، لـــذا قــــررت الــعــمــل كــمــســل

التدريب، فقد كان بحسب التجربة والخبرة 
خــــال أشـــهـــٍر مـــن الـــقـــتـــال«. ويـــذكـــر بــورويــلــة 
العمل ضمن  فــي  املنخرط  الوحيد  ليس  ــه 

ّ
أن

املــجــمــوعــات املــســلــحــة بــحــكــم تــخــصــصــه، بل 
الــعــديــد غــيــره كمسعفن ومــصــوريــن  هــنــاك 
التي  الــكــبــيــرة  وإعــامــيــن، جذبتهم األمــــوال 

تدفعها املجموعات املسلحة.

ورغـــم جــهــود حــكــومــات الــبــاد فــي الــحــّد من 
املراحل  تــزال في  ها ال 

ّ
أن مظاهر الساح، إال 

األولــى من القضاء على الظاهرة، كما يؤكد 
التابعة  القربولي  أمــن  مديرية  في  الضابط 
إلى  عــزيــز. ويشير  عثمان  الــوفــاق،  لحكومة 
الداخلية تسير وفــق جدول   خطط وزارة 

ّ
أن

املختلفة  املسلحة  املــجــمــوعــات  لــدمــج  زمــنــي 
ــيـــة ســـــــواء األمـــنـــيـــة  ــات الـــرســـمـ فــــي املــــؤســــســ
أو الــعــســكــريــة. ويــعــتــرف عـــزيـــز فـــي حــديــثــه 
كافية  الخطط غير   

ّ
بــأن الجديد«،  »العربي  لـ

ح في العمل املدني. 
ّ
إلعادة دمج الشباب املسل

 حــجــم خــطــر الــســاح أكــبــر مــن أن 
ّ
ويــؤكــد ان

تتمكن خطط موقتة من العمل على عاجه.
أعلنت  املــاضــي،  األول  أكتوبر/تشرين  وفــي 
لدمج  لجانها  عمل  بــدء  عن  الداخلية  وزارة 
وتــأهــيــل املــجــمــوعــات املــســلــحــة واملــقــاتــلــن، 
تــعــتــمــد عــلــى تقسيم  آلــيــاتــهــا  مــوضــحــة أن 
ــاف، يـــتـــم خــالــهــا  ــنــ ــــى 3 أصــ املـــجـــمـــوعـــات إلـ
إعادة تدريب صنفن وتسريح أفراد الصنف 
الثالث، »ولو بالقوة«، وتوفير لهم باملقابل، 
والتعليم  املهني  والتدريب  املدنية،  األعمال 
العالي، وقروض األعمال الصغيرة، وغيرها 

 
ّ
 عزيز يشير إلى أن

ّ
من الخطط األخــرى. لكن

يحتاج  للمسلحن  البديلة  الوظائف  توفير 
اســتــقــرارًا ســيــاســيــًا يتيح آفــاقــًا اقــتــصــاديــة، 

تعزز اقتصاد القطاع الخاص.
وينّبه الباحث الليبي في الشؤون األمنية، 
املسلح  النزاع   

ّ
أن إلى  الحفيظ،  الصيد عبد 

ــزال يخلق الــظــروف الســتــمــرار  الــحــالــي ال يـ
هــــذه الـــظـــاهـــرة. فــالــعــاجــات الــتــي تقدمها 
في  تطبيقها  ممكن  غير  طرابلس  سلطات 
معسكر شرق الباد، الذي ال تزال معسكراته 
تستقبل مئات الشباب الذين أوصدت أبواب 
الحكومي في وجوههم. ويعتبر  التوظيف 
»الــعــربــي  ــــال حـــديـــثـــه لــــــ عـــبـــد الـــحـــفـــيـــظ، خـ
ح أصبحت 

ّ
 ظاهرة العمل كمسل

ّ
الجديد«، أن

ــل مــــرغــــوبــــة، تــــعــــزز مــن  ــ ــدة، بـ ــ ــائــ ــ  ثـــقـــافـــة ســ
مكانة الشاب في محيطه ومنطقته. ويرجح 
هي  ح 

ّ
للمسل ونــظــرتــهــا  املجتمع  ثــقــافــة   

ّ
أن

ــن الـــعـــوامـــل الـــتـــي تـــدفـــع الــشــبــاب  أيـــضـــًا مــ
لــانــخــراط فــي املليشيات. وال تــوجــد أرقــام 
رسمية لعدد املجموعات املسلحة في ليبيا، 
ويرجح عبد الحفيظ أن يكون عدد الوحدات 

قرابة األلف مجموعة.

ــات الــصــحــيــة  ــوبـ ــعـ  الـــصـ
ّ

 كـــــل
ّ

ــي ظـــــل فــ
ــتـــي  ــيــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة الـ ــيــــشــ واملــــعــ
ــــح عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن  ــبـ ــ ــا، أصـ ــهـ ــيـــشـ ــعـ نـ
ــنـــزعـــجـــون مــــن أصــغــر  األشـــــخـــــاص يـ
ــرتـــه  األمــــــــــــــور. وبــــحــــســــب مـــــقـــــال نـــشـ
هناك  بـــوســـت«،  »واشــنــطــن  صحيفة 
عاقة ما بن القلق واالنزعاج. فالقلق 
الثغرة بن ما لديك وما  موجود في 
تخافه. أما االنزعاج أو الغضب فهو 
الثغرة بن ما لديك وما  موجود في 
تـــــريـــــده. وبـــحـــســـب املـــــقـــــال، يــتــضــمــن 
ــب عــلــى كليهما إيــجــاد الــســام 

ّ
الــتــغــل

مع ما تملكه واالقتناع به، فكما يقول 
املثل الشهير، »القناعة كنز ال يفنى«. 
املــقــال مــثــااًل على ذلك  وتعطي كاتبة 
لــفــهــمــه أكـــثـــر، قــائــلــة: »تــخــّيــل للحظة 
كيف تشعر عندما تتأخر عن اجتماع 
نفس  تخيل  واآلن  الحافلة.  وتفوتك 
الحافلة التي فاتتك، عندما ال تتأخر 
 
ّ
عــن أي شــــيء«. وتــضــيــف: »أعــتــقــد أن

الفرق واضــح. وفــي الحالة األخــيــرة ، 
 كون ما من 

ً
تكون أكثر هدوءًا وتقبا

شيء طارئ«. 
فعند التعامل مع االنزعاج حتى من 
األشياء الصغيرة، قد يكون من املفيد 
والتفكير  االختاف،  التفكير في هذا 
ــاؤه قــيــمــة  ــ ــطــ ــ ــنـــا وإعــ ــا لـــديـ ــمـ  بـ

ً
ــيـــا ــلـ قـ

يمكن  كيف  الكاتبة  وتــشــرح  معينة. 
تجاوز هذه املشكلة عبر إسداء بعض 
 الخيار 

ّ
النصائح النفسية. وتقول إن

األبـــــرز لــلــحــّد مـــن االنــــزعــــاج أو حتى 
الجانب اآلخر  العمل على  القلق، هو 
ــة الــحــافــلــة، أي  ــ مـــن املــعــادلــة فـــي روايـ
جانب اإلدراك الهادئ، حيث تقبل ما 
كمل حياتك. 

ُ
ال يمكنك التحكم فيه، وت

أن تتوقع  أيــضــًا، يجب  ـــه 
ّ
أن وتضيف 

ــاء الــصــغــيــرة،  ــطــ حـــــدوث بــعــض األخــ
ــالــــخــــذالن عــنــدمــا  لــــذلــــك، ال تـــشـــعـــر بــ
يحدث ذلك، فهذا أمر طبيعّي يحدث 
 إنسان. إضافة إلى ذلك، امنح 

ّ
مع كل

الــوقــت أو الفسحة،  نفسك مــزيــدًا مــن 

خــصــوصــًا عــنــد الــقــيــام بـــأمـــور تعلم 
 قاسيًا على 

ْ
ها مرهقة، وال تكن

ّ
حقًا أن

نــفــســك. حــــاول أيــضــًا، إحــضــار كتاب 
عندما تكون عالقًا في غرفة االنتظار، 
هــذا سيريحك ويعطيك   ،

ً
قليا واقـــرأ 

التفكير. حتى  جانبًا آخــر في طريقة 
األمــــور الــجــســديــة مــهــمــة جــــّدًا، لــذلــك، 
ال تــنــســى الــقــيــام بــتــمــاريــن الــتــنــفــس 
ــة،  ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ كــــالــــيــــوغــــا، والـــــتـــــأمـــــل، والـ
ــهـــرك مــا  ــظـ ــمـ واالعــــتــــنــــاء بــنــفــســك وبـ
ســيــغــّيــر نــفــســيــتــك نــحــو اإليــجــابــيــة. 
وال تــخــجــل مــن اكــتــشــاف عــيــوبــك في 
تــصــرفــاتــك لــلــعــمــل عــلــى تــحــســيــنــهــا. 
وســامــح اآلخـــريـــن، واشــعــر بــالــســام. 
وعندما تشعر بالغضب من أي شيء، 
 األمـــر انــتــهــى اآلن وأصــبــح 

ّ
اعــتــبــر أن

مــن املــاضــي، وركــز على مــا هــو مقبل 
وخطوتك التالية.

إذًا، األشخاص الذين يتقبلون طبيعة 
االنزعاج من بعض األمور أو الشعور 
بــالــقــلــق، هـــم أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــتــبــرون 
والفن،  والجمال،  والنجاح،  السعادة، 
 ما 

ّ
والحب، أمور تستحق الفرح، وأن

من شيء مثالي.
)العربي الجديد(

كيف 
نتفادى 
االنزعاج 

المستمر؟

زهير هواري

توقعت دراسة لألمم املتحدة استندت إلى دراسات منظمة األونيسكو 
الدراسي  العام  في  أشهر  ثالثة  معدله  ما  فقدان  أن  والثقافة  للتربية 
من شأنه أن يقود إلى تخلف 72 في املائة من الطالب، إلى حّد أنهم 
املــدارس،  سيكونون لدى بلوغهم الصف العاشر إّما قد تسربوا من 

م أي شيء في املدرسة. 
ّ
وإّما فقدوا القدرة على تعل

وتشير تقديرات األونيسكو إلى أن األثر االقتصادي لجائحة كورونا 
وحده قد يؤدي إلى تسرب عشرات املاليني ابتداًء من مرحلة ما قبل 
التعليم االبتدائي وحتى مرحلة التعليم العالي. أما بشأن التعليم عن 
ُبعد فالدراسة نفسها تظهر التفاوت الحاد في اإلفادة من هذه التقنية، 

تبعًا لألوضاع االقتصادية واالجتماعية والثقافية. 
ولم يقتصر املــردود السلبي على التالمذة والطالب وال سيما األكثر 
هشاشة في أوضاع ذويهم االقتصادية واملعيشية والتكنولوجية، إذ 
طاول املعلمني والعاملني في القطاع التربوي والتعليمي بما فيه التعليم 
أن  بلدًا،  للمعلمني في 93  العالي. فقد كشفت دراســة أجرتها راوبــط 
املؤسسات  التعليم في  العاملني في مجال  الثلثني من  يقارب من  ما 
العقود  أصحاب  املعلمون  وتضرر  كبير.  بشكل  تأثروا  قد  الخاصة 
املؤقتة واملدربون والذين يعملون بالتعاقد أو بالساعة، وكذلك موظفو 
الـــدعـــم املـــدرســـي أكــثــر مـــن غــيــرهــم. ووصــــل األمــــر بــالــجــامــعــات إلــى 

االستغناء عن قسم من أساتذتها هي األخرى. 
ومع تراجع قدرة الدول املانحة على تمويل املنظمات الدولية التي تهتم 
التي  املرتبات  لوقف  املعلمني  كثير من  تعرض  وتعليمهم،  بالالجئني 
أثناء  املؤقتة  وأجورهم  يحصلون عليها، وفقد قسم منهم وظائفهم 
إقفال املدارس. ونتيجة تراجع قدرات األهل االقتصادية واملادية عجز 
مــدارس وجامعات  في  أبنائهم  استمرار تسجيل  منهم عن  كثيرون 
القطاع الخاص، ما أدى إلى تناقص أعداد تالمذتها وطالبها، فعمدت 
إلى صرف معلمني وأساتذة، أو قامت بدفع نصف أو ربع الراتب الذي 

كانوا يتقاضونه. 
ولعل انهيار املدارس الخاصة وتراجع الجامعات غير الحكومية، سواء 
إلى اضطرار  يــؤدي  أن  أو في املستقبل، من شأنه  الحاضر  منه في 
اإلضافيني،  الــطــالب  مــن  كبيرة  أعـــداد  الــعــام الستيعاب  التعليم  ــم 

ُ
ــظ

ُ
ن

ما يتطلب زيادة أساتذة هم على األغلب ال يحملون اختصاصًا في 
عالية.  أكاديمية  وشهادات  للمواد  التدريس  وطرائق  التربوية  العلوم 
وعدم دفع مرتبات املعلمني واألساتذة مسألة ال تعيق توفير التعليم 
الجيد فقط على املدى القصير، بل إنها على املدى املتوسط والطويل 
التعليم، واللجوء للبحث عن  تدفع املعلمني واألساتذة إلى ترك قطاع 

مصادر بديلة للدخل.
)باحث وأكاديمي(

كورونا: 
ماذا عن المعلمين؟

أكاديميا

الالجئين في  المتخصصة في شؤون  بحسب تقرير لمؤسسة »القمة« 
إقليم كردستان والعراق، في ديسمبر/ كانون األول الماضي، فإّن قرابة 
34 ألف شخص هاجروا من البالد قاصدين دوًال أخرى خالل عام 2020. 
والعديد من العراقيين، خصوصًا الشباب، اختاروا الهرب إلى البلد الذين 

ينوون اللجوء إليه، عبر اتخاذ طريق الهجرة السرية.

الوصول إلى برّ األمان

انتظار في أحد مخيمات اللجوء )روبيرت أتاناسوفسكي/ فرانس برس(

)محمد عبد/ فرانس برس(

خالل توزيع المساعدات )العربي الجديد(
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يواجه الشباب الليبي صعوبات في معيشته )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(
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متحف باردو

مدينة دقة

مدرج قرطاج األثري

تونس القديمة

مدينة سيدي بو سعيد

لــم تكــن تونــس، بتاريخهــا وحضارتهــا، مدينــة اســتثنائية وحســب، كانــت ملتقــى 
تــارة،  املتوســط  البحــر  علــى  املطلــة  الــدول  مــن  للعديــد  ومركــزًا  العامليــة،  الثقافــات 
والــدول املغاربيــة واألفريقيــة طــورًا. موقعهــا الجغرافــي ربمــا كان الســبب فــي غناهــا 
التراثــي والثقافــي، ولــذا باتــت مقصــد الكثيــر من الزوار، وملتقى الفنانني والرســامني 
والشــعراء. تونــس، والتــي تعــود جذورهــا التاريخيــة إلى مئات الســنني، تجذب الكثير 
منا الكتشافها. ال يمكن أن يمر الزائر الى هناك من دون العروج على آثارها، وزيارة 
متاحفهــا. فــكل مدينــة مــن مدنهــا تضم متحفــًا خاصًا بها، يعرض أغلــى املقتنيات. 
ولعــل متحــف بــاردو، األشــهر فــي الدولــة، مثــال حــي علــى مــا تضمــه مــن قطــع أثرية. 
ُيعتبــر بــاردو ثانــي متحــف فــي العالــم بالنســبة إلــى فــن الفسيفســاء الرومانيــة بعــد 

متحف فسيفساء زيوغما في تركيا. )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

مدينــة لــم تكــن مقصــد الــزوار، على الرغم من كونها علــى الئحة التراث العاملي ملنظمة 
اليونسكو منذ عام 1997. تقع في الشمال الغربي في تونس، واعتبرت أفضل مدينة 
رومانيــة محفوظــة فــي شــمال أفريقيــا. نتيجــة موقعهــا فــي وســط منطقــة زراعية، لم 
تصلهــا آثــار الزحــف العمرانــي، ولذا ال تزال محافظة علــى طابعها الفني القديم. تمتد 
املدينــة علــى مســافة 70 هكتــارًا، وتضــم آثــارًا تعود إلــى التاريخ البونيقــي والنوميدي 
والرومانــي والبيزنطــي. وبحســب الســكان املحليــني، فــإن اســم املدينــة يعنــي الجبــل 
الصخري. ومن أبرز اآلثار التي تزين املدينة املسرح الروماني الذي كان مكانًا لعرض 
املســرحيات والطقــوس الدينّيــة، ومبنــى الكابيتــول، الــذي يحتــل أكبر مســاحة من بني 
املبانــي األخــرى، وهــو عبــارة عن معبد، إضافة إلــى ضريح »آتيبان بن أبتيمتاح« أحد 

)Getty /أمراء نوميديا ويبلغ طوله 21 مترًا. )مايكل بلباو

محصــورًا  يبقــى  أن  الفينيقــي  التاريــخ  أبــى 
ضمــن حــدود دولــة لبنــان، إذ تخطــى ذلــك الــى 
فينيقيــة  آثــارًا  تضــم  ال  التــي  قرطــاج،  مدينــة 
وحســب، بــل أيضــًا تاريــخ حقبــة زمنيــة مــن 
الذكريــات القديمــة. شــهد مــدرج قرطــاج مئــات 
وكان  العامليــة،  الغنائيــة  الفنيــة  االحتفــاالت 
محطــة مهمــة لزيــارة الوفود األجنبيــة للوقوف 
أمــام عظمــة هــذا الصــرح. يتميــز املــدرج أيضــًا 
املتوســط،  البحــر  علــى  البانوراميــة  بإطاللتــه 
األفــق.  فــي  تجــول  الصياديــن  مراكــب  حيــث 
علــى الرغــم مــن أن مدينــة قرطــاج تــم تدميرها 
فــي  الثالثــة  البونيقيــة  الحــرب  فــي  بالكامــل 
عــام 146 قبــل امليــالد، ولكنهــا مــا زالــت وجهة 
ســاحرة تســتحق االكتشــاف، وتضــم مدينــة 
قرطــاج، إضافــة إلــى مدرجهــا الشــهير، مكتبة 
فنيــا،  رواقــًا  و20  ثقافيــًا  ومركــزًا  عموميــة 
متنزهــًا.  و20  قرطــاج  متحــف  عــن   

ً
فضــال

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(

تتميــز عــادة البلــدات القديمــة بذلــك الطــراز التقليــدي الــذي يظهــر بشــكل واضــح فــي معاملها. واملدينــة القديمة فــي تونس مثال 
حي على هذا الطراز، ســواء لناحية األزقة، أو الشــوارع املرصوفة بالحصى، أو املحال التجارية الصغيرة والتي تعرف باســم 
الدكاكــني. يعــود تاريــخ البلــدة القديمــة إلــى عــام 698 ميــالدي، وكانــت أول املــدن فــي الــدول املغربيــة التــي تدخلهــا الحضــارة 
اإلسالمية، وهو ما يظهر من خالل طريقة هندسة البيوت املحيطة باملدينة. تضم 700 نصب من قصور ومساجد وأضرحة 
ومــدارس وغيرهــا مــن اآلثــار التــي تشــهد علــى تاريــخ املدينــة العريــق. وباإلضافــة إلــى احتوائهــا علــى هــذه النصــب التذكاريــة 
واملواقــع األثريــة، فــإن زيارتهــا بمثابــة فرصــة للتعرف إلى الكثير من التقاليد، وشــراء املقتنيات األثريــة والهدايا التذكارية. أما 

مطاعمها، فهنا تبدأ قصة أخرى، تجمع هذا التناغم في مكونات املطبخ العربي واملغربي. )فتحي بلعيد/ فرانس برس(

صحيــح أن مدينــة ســيدي بــو ســعيد جذبــت الــزوار إلطاللتهــا البحريــة، وألــوان منازلهــا، حيــث يطغــى اللونــان األبيــض 
واألزرق، لكنها أيضًا مدينة تراثية بامتياز، نظرًا للشــكل الهندســي للمباني والبيوت، والشــوارع ذات الطابع األندلســي. 
تعود نشأة مدينة سيدي بو سعيد إلى زمن الفينيقيني الذين أسسوا مدينة قرطاج، حيث كان جبل سيدي بو سعيد، 
 علــى قرطــاج، وعمــد الفينيقيــون إلــى تحويــل الجبل إلى 

ً
والــذي يطلــق عليــه اســم »جبــل املنــار« أو »جبــل املرســى«، مطــال

مركــز للمراقبــة، خوفــًا مــن أي اعتــداءات، وبدأوا بإعمار املدينة، على الطراز الفينيقي، ومع مرور الزمن، ونتيجة الغزوات، 
اكتسبت املدينة أهميتها، وباتت مقصدًا للعديد من الشعوب، األمر الذي جعلها اليوم بهذا الغنى الثقافي. املدينة ليست 
فقط صرحًا ثقافيًا وتراثيًا، بل هي أيضًا مكان لالســترخاء، واالســتمتاع بنقاء مياه البحر املتوســط، وخوض تجربة 

)Getty /اإلقامة في بيوت طينية، وتذوق األطعمة التقليدية. )مايكل بلباو
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MEDIA

هل انتهت حقبة »نجوم 
األخبار« األميركيين؟

العراق يالحق خاليا اإلرهاب 
وصفحاتها افتراضيًا

القاهرة ـ العربي الجديد

علــى  البــاب  فتــح  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
الســتباحة  املوالــي  لإلعــام  مصراعيــه 
الحيــاة الشــخصية وبتــر الحقائــق أو تعمــد 
ــا للنظــام املصــري الحالــي، 

ً
تشــويهها، تملق

اإلعــام  لتنظيــم  األعلــى  املجلــس  التفــت 
إلــى خطــورة  )مؤسســة حكوميــة مصريــة(، 
هــذه املمارســات علــى املجتمــع ككل. فقــد قرر 
املجلس األعلى لتنظيم اإلعام، أخيًرا، إحالة 
تحقيقــات  إلــى  والصحــف  املواقــع  بعــض 
عاجلــة، بســبب »اإلســراف فــي نشــر القضايا 
واألســرة  للمجتمــع  تســيء  التــي  األخاقيــة 
أو  القانــون  مــن  تناولهــم«، دون ســند  ومــن 

تحقيقات النيابة العامة.
وقــال املجلــس فــي بيــان لــه، فــي الثاثــن مــن 
ينايــر/ كانــون الثانــي املاضــي، إنــه »يجــري 
فــي الوقــت الراهــن رصــد دقيــق حــول جرائــم 
الشــكاوى  بجانــب  األخاقيــة،  غيــر  النشــر 
التــي تلقاهــا من املواطنن ومن ذوي الشــأن، 
وكلها تستنكر الخوض في سمعة وأعراض 
جــذب  وراء  جريــا  البســطاء  املواطنــن 
أنهــم  االعتبــار  فــي  الوضــع  دون  الجمهــور، 
ويســتبيحون  مقدســة،  حرمــات  ينتهكــون 
إلــى  إدانتهــا، ويســيئون  تثبــت  لــم  أعراضــا 
تدافــع  أن  املفتــرض  اإلعــام  وســائل  حريــة 
عــن األبريــاء وال تنتهــك الدســتور والقانــون 
والقواعــد التــي تحظــر الخــوض فــي الســيرة 

الشخصية دون سند أو دليل«.
وأعلــن املجلــس أنــه في حالة انعقاد مســتمر 
والتجــاوزات  املخالفــات  ومناقشــة  لبحــث 
اإلعــام  ووســائل  املواقــع  علــى  تبــث  التــي 
املختلفة والتي من شأنها أن »تسيء لسمعة 
واتخــاذ  إثبــات  أو  ســند  دون  املواطنــن 

اإلجراءات الازمة تجاهها«.
تذكيرًيــا  ملخًصــا  املجلــس  نشــر  بعدهــا 
للنشــر  األخاقــي  »الكــود«  بنصــوص 
والبــث الصــادر عــن املجلــس األعلــى لتنظيــم 
لحمايــة  واحــًدا  األكــواد  اإلعــام. وتضمنــت 
القيــم واألخــاق وااللتــزام بمبــادئ وتقاليــد 
املجتمــع، ونصــت علــى »الحفــاظ علــى قيــم 
املجتمــع، وعــدم  وأخــاق ومبــادئ وتقاليــد 
الخــوض فــي األعراض أو تعميــم االتهامات، 
وعــدم اإلســاءة إلــى اآلخريــن واحتــرام الــرأي 
أو  األشــخاص  مــن  التحقيــر  وعــدم  اآلخــر، 
العــام  النظــام  علــى  والحفــاظ  املؤسســات، 
إلــى  يدعــو  مــا  وتجنــب  العامــة،  واآلداب 
اإلباحيــة أو يحــض علــى الفســق والفجــور، 
وإبــراز أهميــة القيــم واألخــاق ودورهمــا في 

حماية املجتمع«.
لتنظيــم  األعلــى  املجلــس  أن  إلــى  يشــار 
موقًعــا   682 حجــب  عــن  املتغافــل  اإلعــام، 
موقًعــا   116 بينهــا  األقــل،  علــى  مصــر  فــي 
ــا، أنشــئ بموجــب قانــون  ــا وإعامّيً صحافّيً

منوعات

رقــم 92 لســنة 2016 بإصــدار قانــون التنظيم 
ووصفتــه  واإلعــام.  للصحافــة  املؤسســي 
»الشــبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان« 
»قانــون  )منظمــة مجتمــع مدنــي مصريــة(، بـ
املجلــس  بموجبــه  تأســس  الســمعة،  ســيئ 
يقــوم  والــذي  واإلعــام،  للصحافــة  األعلــى 
بدور الرقيب على الصحافة وحرية التعبير، 
جانــب  إلــى  األخــاق،  شــرطة  دور  ويــؤدي 

دور الجهــة األمنيــة التــي تراجــع املحتويــات 
الصحافيــة واإلعاميــة وتقــوم بغلــق وحظر 

ومنع الصحافة واإلعام والعاملن بهما«.
ســنوات،  املتأخــرة  الخطــوة  هــذه  جــاءت 
نقابــة  تقديــم عضــو مجلــس  مــن  أيــام  بعــد 
الصحافيــن املصريــة محمــود كامــل مذكــرة 
ملجلــس النقابة بخصــوص تطبيق إجراءات 
الصحافــي  الشــرف  ميثــاق  لتفعيــل  عمليــة 

بعــد تكــرار وقائــع انتهاكــه، وآخرهــا انتهــاك 
حيــاة مواطنــة مصرية من محافظة الغربية. 
األيــام  خــال  »فجعنــا  املذكــرة:  فــي  وقــال 
املاضيــة بكارثــة التعــدي علــى حرمــة الحياة 
محافظــة  مــن  مصريــة  ملواطنــة  الشــخصية 
املواقــع  مــن  عــدد  فــي  النشــر  عبــر  الغربيــة 
الصحافيــة، التي اتهمت الســيدة ووصمتها 
فــي  وصمتهــا  بأوصــاف  وبهتانــا  زورًا 
التــي  االتهامــات  وهــي  وشــرفها،  عرضهــا 
ثبــت عــدم صحتهــا بعــد النشــر. وملــا كانــت 
هــذه الوقائــع تعــد مــن قبيــل جرائــم النشــر 
النقابــة وميثــاق  فــرض علينــا قانــون  التــي 
الشــرف الصحافــي التحقيــق فيهــا ومعاقبــة 
ميثــاق  ينتهــك  عموميــة  أي عضــو جمعيــة 
هــو  دورنــا  كان  وملــا  الصحافــي،  الشــرف 
حماية املجتمع وحماية الوطن من مثل هذه 
املمارســات، أتقدم بطلب ملناقشــة هذه األزمة 
املتكررة خال اجتماع املجلس، يوم األربعاء 
تمنــع  عمليــة  إجــراءات  التخــاذ  املقبــل، 
تكــرار هــذا التجــاوز مــرة أخــرى ومحاســبة 
املتجاوزيــن فــي حــق املهنــة وحــق املواطنــن 

وحق الوطن«.
ملناقشــتها  املقترحــات  بعــض  كامــل  وطــرح 
خــال االجتمــاع، منهــا »إخطــار كل رؤســاء 
التحريــر بنســخة من قانــون النقابة وميثاق 
عليهــم  التأكيــد  مــع  الصحافــي  الشــرف 
لالتــزام بــكل نصوصــه. والتأكيــد علــى منــع 
نشــر بيانــات وصــور أطــراف التقاضــي فــي 
صــدور  قبــل  األســرة  وقضايــا  الزنــا  وقائــع 
حكــم مــن القضــاء حتــى تتبــن بشــكل نهائي 
يتســبب  ال  وحتــى  لهــم  القانونيــة  املراكــز 
فــي  ووصمهــم  بهــم  التشــهير  فــي  النشــر 
شــرفهم قبــل بيــان حقيقــة الوقائــع املرتبطــة 
بهــم، وتنظيــم دورات تدريبيــة بشــكل عاجــل 
للزماء في أقســام الحوادث لشــرح نصوص 

ميثاق الشرف الصحافي«.
كمــا اقتــرح »اعتمــاد دورة تدريبيــة ملزمــة 
لــكل الزمــاء الجــدد امللتحقن بجدول تحت 
التمرين لتعريفهم بنصوص قانون النقابة 
وميثاق الشــرف الصحافي، وتشــكيل لجنة 
شــهري  تقريــر  إلعــداد  املهنــة  أســاتذة  مــن 
بشكل دوري يتضمن مخالفات النشر، على 
أن يتــم تقديمــه للمجلس التخاذ اإلجراءات 
الازمــة«. وفــي ما يتعلق بالواقعة األخيرة، 
النقابــة  مجلــس  عــن  قــرار  صــدور  اقتــرح 
املواقــع  فــي  التحريــر  رؤســاء  كل  بإلــزام 
اعتــذار  بنشــر  الــكاذب  الخبــر  التــي نشــرت 
واضــح وصريــح للســيدة املتهمــة زورا فــي 
 3 ملــدة  للموقــع  الرئيســية  الصفحــة  صــدر 
 عــن صــدور بيــان عــن 

ً
أيــام متتاليــة، فضــا

مجلــس النقابــة يؤكــد علــى التــزام الزمــاء 
الصحافــي،  الشــرف  بميثــاق  الصحافيــن 
ويشــدد علــى أن املجلــس لــن يتهــاون مع أي 

تجاوزات تجاه أي مواطن.

خوض في سمعة 
مواطنين جريًا وراء 

جذب الجمهور

بغداد ـ أكثم سيف الدين

تنفيــذ  العراقيــة  األمنيــة  الســلطات  بــدأت 
التــي  اإلرهابيــة  الخايــا  ملاحقــة  خطــط 
إلكترونيــة  مواقــع  علــى  افتراضيــا  تنشــط 
وحسابات التواصل االجتماعي بهدف منع 
 أن املرحلة املقبلة 

ً
إيصــال محتواهــا، مؤكدة

اإلطــار.  هــذا  فــي  نوعيــا  تطــورًا  ستشــهد 
العراقــي  القومــي  األمــن  مستشــار  وأجــرى 
قاســم األعرجي، مســاء االثنن، اجتماعا مع 
الخاصــة بحجــب  اللجنــة  رئيــس وأعضــاء 
والداعمــة  املحرضــة  والصفحــات  املواقــع 
لجنــة  أخيــرًا  الحكومــة  وشــّكلت  لإلرهــاب. 
ضمــن  الصفحــات،  تلــك  ملتابعــة  خاصــة 
وإنهــاء  اإلرهــاب  ماحقــة  فــي  جهودهــا 
تحركاته، والتي تزايدت أخيرًا بالتزامن مع 
التصعيــد فــي أعمــال العنــف. ووفقــا لبيــان 
عــن مكتبه اإلعامي، فإن »اللقاء اســتعرض 
عمــل اللجنــة والنتائــج املتحققــة فــي مجــال 
املحرضــة  والصفحــات  املواقــع  حجــب 
»األعرجــي  أن  مبينــا  لإلرهــاب«،  والداعمــة 
اســتمع إلــى تقريــر مفّصــل عــن عمــل اللجنة 
وأضــاف  عملهــا«.  إلنجــاح  واحتياجاتهــا، 
بمــا  اللجنــة  بدعــم  وجــه  »األعرجــي  أن 
تحتاجــه مــن مســتلزمات، لحمايــة املجتمــع 
مــن التطــّرف العنيــف واإلرهــاب، كمــا وّجــه 

املؤسســات  جميــع  مــع  بالتنســيق  اللجنــة 
آليــة عمــل ســريعة تحقــق  املعنيــة، إليجــاد 

األهداف املطلوبة«.
أن  اللجنــة  فــي  عضــو  أكــد  جهتــه،  مــن 
»االجتماع أكد توفير كافة الوسائل والدعم 
وقــال  عملهــا«،  إلنجــاح  للجنــة  املباشــر 
»العربــي الجديــد« إن »الحكومة والجهات  لـ
ال  اإللكترونــي  اإلرهــاب  تعتبــر  املســؤولة 
ســيما  امليدانــي،  اإلرهــاب  مــن  خطــرا  يقــل 
وأنــه ينشــر الرعــب والعنــف بــن املواطنــن، 
ويحــّرض عليــه وهنــاك جهود في التواصل 
مــع إدارات فيســبوك وتويتــر وتلغــرام مــن 
»اللجنــة  أن  وأوضــح  الغــرض.  هــذا  أجــل 
خــال  عملهــا  فــي  جيــدة  نتائــج  حققــت 
األجهــزة  مــع  بالتنســيق  الســابقة،  الفتــرة 
االســتخبارية، إال أن الكثيــر مــن الصفحــات 
مســتمرة،  زالــت  مــا  واملواقــع  اإللكترونيــة 
وتحتــاج الــى جهــد إلنهائهــا«، مشــيرًا الــى 
أنــه »تــم وضــع خطــط اســتراتيجية جديــدة 
املقبلــة ستشــهد  األيــام  اللجنــة، وأن  لعمــل 
الصفحــات  تلــك  بمحاربــة  نوعيــة  انتقالــة 

وإنائها«.
التعامــل  خطــورة  مــن  سياســيون  ويحــذر 
مــع الصفحــات التــي توصــف بأنهــا تابعــة 
أهميــة  لــه، مؤكديــن  أو مروجــة  »داعــش«  لـ
أن يتــم اعتمــاد معاييــر واضحــة في تحديد 

تلــك الصفحــات. وقــال عضــو التيــار املدني، 
إن  الجديــد«،  »العربــي  لـ العابــدي،  هشــام 
»حجــب الحســابات التابعة لداعش أو التي 
تروج له يعد جزءًا من الحرب ضد اإلرهاب، 
تلــك  مــع  التعامــل  فــي  حــذرًا  يتطلــب  ــه 

ّ
لكن

الصفحــات، بســبب اســتخدام هــذا الســاح 
سياســية  ومواقــع  صفحــات  إغــاق  فــي 
االنتهــاكات  وتكشــف  الحكومــة  تعــارض 
مناصــرة  اعتبارهــا  فتــم  الفســاد  وملفــات 

لإلرهاب كما حدث في أوقات سابقة«. 

)Getty/مذكرة لنقابة الصحافيين لتطبيق إجراءات عملية لتفعيل ميثاق الشرف الصحافي )محمد مصطفى

)علي مكرم/ األناضول(

واشنطن ـ العربي الجديد

لــم يكــن اإلعامــي األميركــي الري كينغ الذي تم اإلعان عــن وفاته أخيرًا، هو العماق 
 ،NBC التلفزيونــي الوحيــد الــذي غــادر ســاحة اإلعــام التلفزيونــي هــذه األيــام. ففــي
تقاعــد تــوم بــروكاو بعــد 55 عامــا مــن العطــاء. أمــا دان راذر، الــذي كان فــي يــوم مــن 
األيــام شــخصية قويــة فــي شــبكة CBS، فقــد وصلته ريــاح التغيير وانتقــل إلى إطاق 
رســالته اإلخباريــة الخاصــة عبــر Substack. تقول صحيفــة »ذا غارديان« البريطانية، 
 منهــم صــاغ حياتــه املهنيــة قبــل عصــر اإلنترنــت. قــّدم بــروكاو وراذر األخبــار، 

ً
 كا

ّ
إن

وكان لكينغ برنامج حواري عماق في شبكة CNN. وغطى بروكاو الحملة الرئاسية 
لعــام 1968، وصعــود رونالــد ريغــان وهجمــات 11 ســبتمبر/ أيلــول 2001، وغطــى 
راذر اغتيــال جــون كينيــدي وصعــود وســقوط ريتشــارد نيكســون، وفــي رصيد كينغ 

املخضرم 50 ألف مقابلة.
بــروكاو كان املذيــع الوحيــد الــذي قــاد جميــع برامــج »ان بــي ســي« اإلخباريــة الثاثــة 
الرئيســية: Nightly News وToday وMeet the Press. وكان كينــغ هــو النجــم الوحيــد 
علــى قنــاة CNN ملــدة عقديــن علــى األقــل، حتــى قــّررت »فوكــس« شــد انتبــاه الجمهــور 
بمذيعــي آراء بــداًل مــن االكتفــاء باألخبــار. ونقلــت الصحيفــة عــن مديــر »مركــز بلييــر 
روبــرت  نيويــورك،  بواليــة  ســيراكيوز«  جامعــة  فــي  الشــعبية  والثقافــة  للتلفزيــون 
األقــدم. وأوضــح: »حــدث  انتقــااًل إضافيــا بعيــدًا عــن حقبــة  نــا شــهدنا 

ّ
أن تومســون، 

بيتــر  املســائية،  األخبــار  مذيعــو  ابتعــد  عندمــا   ،2005-2004 فــي  الحقيقــي  التحــول 
جينينغز من ABC، وبروكاو، وراذر«. في وقت ســابق، قال راذر لصحيفة »واشــنطن 
 »الفتــرة بــن 2005 و2020 مــن حيث كيفية تطور الصحافة في 

ّ
بوســت« األميركيــة، إن

هذا البلد مذهلة للغاية. ال اهتمام بالعودة إلى سبعينيات القرن املاضي عندما كان 
املذيع والتر كرونكايت هو صاحب السيادة«. وقال الناقد التلفزيوني في »نيويورك 
تايمز«، جيمس بونيوزيك، »كان لدى مذيعي عصر بروكاو وراذر مستوى من القوة 
والتأثيــر ألنهــم كانــوا يمتلكون هــذه الجماهيــر الضخمــة التي لم تعــد موجودة بعد 

اآلن، وكانوا يتنافسون مع عدد أقل من األصوات األخرى. كانوا نجوما عاملين«.

اإلعالم المصري والعبث بـ»قيم األسرة«: صحوة متأخرة

بّرأت المحكمة العليا الباكستانية، أخبار
الثالثاء، البريطاني من أصول 

باكستانية أحمد سعيد عمر شيخ، 
من جريمة قطع رأس الصحافي 

األميركي دانيال بيرل عام 2002، 
وقضت بنقله إلى »منزل حكومي 

آمن« على أن يخضع لحراسة 
مشددة.

حظر موقع »تويتر«، اإلثنين، مؤقتًا، 
بطلب من الحكومة الهندية، 
عشرات الحسابات والتغريدات 

لمزارعين ونقابيين ووسائل إعالم 
تنّظم وتدعم احتجاجات جماعية 
في العاصمة نيودلهي ضّد قانون 

اإلصالح الزراعي، قبل أن تعود 
الحسابات بعد ساعات.

ستدفع شركة »غوغل« مليونين 
و600 ألف دوالر ألكثر من 5500 

موظف ومتقدمين سابقين 
لوظائف فيها، لتسوية اتهامات لها 

بالتمييز ضد المهندسات واآلسيويين 
في واليتي كاليفورنيا وواشنطن، 

وفق ما أعلنت وزارة العمل 
األميركية في بيان.

هددت نقابة الصحافيين 
الفلسطينيين بإجراءات ضد قناة 

»الغد«، إثر استضافتها وزير جيش 
االحتالل اإلسرائيلي بني غانتس، 

مستهجنًة الخطوة المشينة التي 
تتنكر لكل دماء وعذابات الشعب 

والصحافيين الفلسطينيين، ومطالبًة 
القناة باالعتذار الصريح.

غاص اإلعالم المصري في خصوصيات أســر وتحدث عن قيم المجتمع واألســرة، ونّكل بسمعة كثيرين من دون قدرتهم على الرّد أو 
الدفاع. هذا صلب مذكرة لنقابة الصحافيين وتحقيق للمجلس األعلى لتنظيم اإلعالم
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على ترسيخه وانتشاره، ال سيما بني الشباب 
واألجـــيـــال الــجــديــدة، الــتــي ال تــكــاد تــعــرف إال 
أم كــلــثــوم »املـــتـــلـــفـــزة«، ومــــن خــــال الــوصــات 
الــتــي تبثها الــفــضــائــيــات، وكــلــهــا ُســجــلــت في 
حــقــبــة الــســتــيــنــيــات، والــســنــوات األولــــى لعقد 
السبعينيات، بعد أن تراجع البريق في صوت 
الــســيــدة الــكــبــيــرة، وتــورطــت فــي غــنــاء كلمات 
وألــحــان ربــمــا لــم تــكــن تليق بــاملــســتــوى الــذي 
شاب  يستمع  حني  منها.  الجماهير  اعتادته 

عــشــريــنــي إلـــى أغــنــيــات مـــن نـــوع »لــيــلــة حــب« 
الـــحـــب«؛ فإنه  أو »ألـــف ليلة ولــيــلــة« أو »إنـــت 
يــتــســاءل: لــم تستحق أم كــلــثــوم هـــذه املــكــانــة 
إذا كان هذا هو صوتها وأداؤهــا؟ يمكننا أن 
نعتبرها مطربة كبيرة كغيرها من املطربات 
املتربعة  الغناء  سيدة  تكون  أن  ال  الكبيرات، 
عــلــى عــــرش الـــطـــرب. وربـــمـــا أعـــجـــب بعضهم 
نجاة  غنته  لــو  فتمنى  واملــوســيــقــى،  باللحن 
انتشار  أو شادية. ومما ساعد على  أو وردة 

هيثم أبوزيد

لم تخل الكتابات التي تبحث في 
أســـبـــاب هــزيــمــة يــونــيــو/حــزيــران 
الــســهــام  تــوجــيــه  مـــن  عــــام 1967، 
إلـــى أم كــلــثــوم، واعــتــبــارهــا مـــن أهـــم أســبــاب 
العربية  الجماهير  كونها خدرت  »النكسة«، 
بــصــوتــهــا، وشــغــلــت الـــنـــاس عـــن قــضــايــاهــم 
املـــصـــيـــريـــة املــتــمــثــلــة فــــي الـــتـــحـــرر الـــوطـــنـــي، 
ــداد الـــســـيـــاســـي،  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــن االســ ــ ــلــــص مــ ــخــ ــتــ والــ

واالنعتاق من التخلف عن ركب الحضارة.
وهـــــذا الــنــقــد عــلــى ضــعــفــه وتـــهـــافـــتـــه، يحمل 
اعــتــرافــا ضــمــنــيــا بــمــكــانــة أم كــلــثــوم، وعظمة 
ــي الـــجـــمـــاهـــيـــر  ــ ــا، وقــــــــوة تـــأثـــيـــرهـــا فـ ــهــ ــوتــ صــ
ــيــــج. لــكــن  ــلــ ــيــــط إلـــــــى الــــخــ ــيــــة مـــــن املــــحــ الــــعــــربــ
ــر  ــقــــدا آخـ ــيــــدة الـــغـــنـــاء واجــــهــــت نــ ــيـــرة ســ مـــسـ
وُيــرجــع  املــكــانــة،  فــي استحقاقها هــذه  يشكك 
مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن شـــهـــرة ونـــفـــوذ وتــأثــيــر 
 إلـــى رعــايــة الـــدولـــة عــقــب ثــــورة يــولــيــو 1952، 
واملــســانــدة الــكــبــيــرة واملــســتــمــرة مــن الــرئــيــس 
فـــإن  الـــنـــاصـــر شـــخـــصـــيـــا، وإال،  ــبـــد  جــــمــــال عـ
أصـــواتـــا نــســائــيــة أخـــرى كــانــت أولـــى بزعامة 
الغناء العربي. وجد هذا النقد عوامل ساعدت 

الحس بالمواطنة يفرض 
أن يبقى كل منا في منزله 

لحماية »الجميع«

يتجاهل النقاد 
أن السيدة أنجزت معظم 

أعمالها المهمة قبل 
عام 1952

يعود الفنان أشرف 
عبد الباقي إلى السينما 

بعد غياب طويل

2223
منوعات

فــكــرة اســـتـــمـــداد كــوكــب الـــشـــرق مــكــانــتــهــا من 
الــرعــايــة الــنــاصــريــة، كــثــرة الــحــديــث -بحسن 
وذكــائــهــا،  شخصيتها،  عــن  بسوئها-  أو  نية 
وحسن إدارتها ملوهبتها.. فاألغلبية الساحقة 
مــــن الـــكـــتـــاب واملــــتــــحــــدثــــني، حــــني يـــتـــنـــاولـــون 
ــيـــدة وقــيــمــتــهــا الـــفـــنـــيـــة، وعــظــمــة  مـــكـــانـــة الـــسـ
صــوتــهــا ونــفــاســتــه، يـــكـــون حــديــثــهــم حــديــث 
الوقت عينه يطنبون  إيجاز واختصار، وفي 
ــن طــبــاعــهــا  ــ ــــام عـ ــكـ ــ ويــــوســــعــــون مـــســـاحـــة الـ

ظلها،  وخــفــة  بديهتها،  وســرعــة  الشخصية، 
ـــجـــمـــع فــــي كــتــاب 

ُ
ونـــكـــاتـــهـــا الـــتـــي يـــجـــب أن ت

ضخم. مــع تــكــرار عــبــارات مــن نــوع »أم كلثوم 
أو »شخصيتها  فــقــط«،  ليست صوتا جميا 
التعبيرات  أهم من موهبتها«، وغير ذلك من 
التي تظهر املديح وتستبطن الحط من قيمة 
صوتها، أو على األقــل تضعه مساويا لغيره 

من عناصر نجاحها وتفوقها.
ــــام مـــن غــاة  وقـــد تــولــى بــعــض أصـــحـــاب األقـ
الــعــربــي، تـــرويـــج عـــبـــارات التنقيص  الــيــســار 
مـــن قــيــمــة صــــوت أم كـــلـــثـــوم، بـــل وتــحــمــيــلــهــا 
مسؤولية تخدير الجماهير وتغييب الوعي، 
وتــصــويــرهــا بــاعــتــبــارهــا »أفـــيـــون الــشــعــوب«، 
والغرام  الحب  كلمات  في  يستغرق  فنا  تقدم 
واللوعة والهيام، وتنشر طربا ال يختلف أثره 
عن أثر مخدر »الحشيش«، بما ال يتناسب مع 
الحالة »الثورية« التي سادت في الستينيات.

وفــي كتابه »مــســافــر على الــرصــيــف«، وصف 
الــكــاتــب املــصــري الـــراحـــل مــحــمــود الــســعــدنــي، 
نـــقـــاشـــا يـــســـاريـــا مــــن هـــــذا الــــنــــوع املـــتـــطـــرف، 
ــي الـــحـــلـــمـــيـــة«  ــالــ ــيــ كـــمـــا تـــضـــمـــن مـــســـلـــســـل »لــ
لــلــســيــنــاريــســت الـــراحـــل أســـامـــة أنــــور عكاشة 
حــوارا بني بعض شباب اليسار، ممن يعتبر 
ــواكـــب زمـــانـــه.  ــن أم كــلــثــوم فــنــا رجــعــيــا ال يـ فـ
وفي أواخــر التسعينيات، كتب عــادل حمودة 
ــال إنـــه ال يــمــلــك الــوقــت  مــنــتــقــدا أم كــلــثــوم، وقــ

ليبقى في مكانه محنطا أثناء غنائها.
ومن الغريب أن موقف اليسار العربي املتطرف 
التقى وتــوافــق مع مواقف  أم كلثوم  من غناء 
عبد  الكويتي  فالكاتب  اإلساميني،  من  كثير 
الله النفيسي يرى أن أم كلثوم حولت العالم 
العربي إلى »غــرزة«. ومن قبله، اعتبرها عبد 
الــلــه عــــزام مــن أســبــاب »الــنــكــســة« ألن اإلذاعــــة 
الجبهة  إلى  املتجهني  الجنود  تخاطب  كانت 

قائلة: أم كلثوم معكم في املعركة.
ــاء حــمــلــتــهــا الــشــهــيــرة لــلــمــجــهــود  ــنـ وحـــتـــى أثـ
ــن انـــتـــقـــاد  ــ ــم تـــســـلـــم أم كـــلـــثـــوم مـ ــ الــــحــــربــــي، لـ
العظم  يوسف  األردنـــي  فهجاها  اإلساميني، 
بنظم جاء فيه: »كوكب الشرق ال تذوبي غراما 
ودالاًل وُحرقة وُهياما.. ال، وال تنفثي الضياع 

قصيدا عبقريا أو ترسلي األنغاما«.
أم كلثوم  فــي تمتع  يــجــادل  أن  ال يمكن ألحــد 
الراحل  الرئيس  عند  كبيرة  ومكانة  بحظوة 
املكانة  نــالــت تلك  الــنــاصــر، لكنها  جــمــال عبد 
بعظمة صوتها، وبقوة موهبتها، وبتاريخها 
الــفــنــي الــعــريــق، والـــضـــارب فــي أعــمــاق الــزمــن 
ــيــــو، إذا  ــام ثـــــــورة يــــولــ ــيــ ــل قــ ــبـ ــقــــود قـ ــة عــ ثــــاثــ
أم كلثوم  الــتــاريــخ منذ مــجــيء  احتسبنا هــذا 
إلى القاهرة، وأكثر من أربعة عقود باحتساب 
كدها الفني في القرى والنجوع وأرياف الدلتا. 
إذن، فاملكانة لدى دولة يوليو كانت إقرارا من 
هذه الدولة بقيمة أم كلثوم وعظمتها، وربما 
احتياجا لها لتكون قوة فنية ضاربة لتأييد 
أعني  فــي  الحقيقة  هــذه  وقلب  الجديد.  العهد 
الحكومية  السطوة  بجعل  الجديدة  األجــيــال 
والرعاية الناصرية سببًا لتربع السيدة على 
القمة، ليس إال تزويرا فنيا، يتجاهل عن عمد 
أن ســن أم كلثوم كــانــت قــد تــجــاوزت خمسني 
عاما حني قامت ثورة يوليو عام 1952، وأنها 
استوت على عرش الطرب با منازع قبل هذا 
التاريخ بنحو ربع قرن. لم تكن فكرة اكتساب 
إال  الناصرية  املساندة  أم كلثوم مكانتها من 
إشـــاعـــة، راجـــت بــأقــام يــســاريــة مــغــالــيــة، فــإذا 
تركنا اإلشاعات إلى الحقائق، وجدنا أن إعام 
يــولــيــو بصحفه وإذاعـــاتـــه وتــلــفــزتــه، لــم يكن 
حفيا باملاضي الفني العريق لكوكب الغناء.. 
األسطونات،  على  تسجياتها  تماما  أهملت 
في  املحفلية  أغنياتها  بــالــتــدريــج  أهملت  ثــم 
اإلعــام  واألربــعــيــنــيــات، وضـــرب  الثاثينيات 
الــنــاصــري ســـورا حــديــديــا مــن التجاهل حول 
امللكي،  العهد  فــي  وقيمتها  كلثوم،  أم  مكانة 

الذي منحها وسام »صاحبة العصمة«.

إبراهيم علي

الـــخـــاصـــة  الـــــدرامـــــيـــــة  ــارب  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ ــــدو أن  ــبـ ــ يـ
باملنّصات اإللكترونية والشاشات الصغيرة، 
في  طلًبا  األكــثــر  الصناعات  ضمن  أصبحت 
العالم العربي، في ظل ارتفاع نسبة اإلنتاج 
الــخــاصــة بـــهـــذه األعـــمـــال مـــن قــبــل املــحــطــات 

الفضائية نفسها، وشركات اإلنتاج.
يــكــاد ال يمر أســبــوع إال ويتصدر إعـــان عن 
بـــدايـــة تــصــويــر لسلسلة  فــكــرة مــســلــســل، أو 
ــتـــج بــــــدأ يــعــمــل  ــنـ ــلــــة. والــــــواضــــــح أن املـ طــــويــ
منافسه  على  العربي  اإلنتاج  لتغليب  جدًيا 
األوحــد، الدراما التركية، التي ال تزال بعيدة 
إنــتــاج يضاهي سعة انتشارها  جــدًا عــن أي 
وتهافت املحطات نفسها على شراء وعرض 

املسلسات التركية.
في عام 2019، نشرت وكالة األناضول تقريرًا 
ــات الــتــركــيــة،  ــاجـ ــتـ ــن إيــــــــرادات اإلنـ  عـ

ً
مــفــصــا

وقــالــت الــوكــالــة: اعــتــبــارًا مــن عــام 2018، بلغ 
إجــمــالــي إيـــــراد تــركــيــا مـــن املــســلــســات 500 
مليون دوالر، وأكــثــر األعــمــال الــدرامــيــة التي 
ــال  ــ »املــ مـــســـلـــســـات  اآلن  ــتـــى  حـ ربــــًحــــا  درت 

اتــنــا الــخــاصــة أشبه  املــنــتــجــات ضــمــن فــضــاء
الخارج  الــذات والنجاة من  بأسلوب لحماية 
ــل، مــا هـــدد قــيــمــة هــذه  واالنــشــغــال فــي الـــداخـ
املنتجات نفسها وقدرتها على توليد الحس 

بالتسلية أو املرح. 
ما نحاول قوله هو أن استهاك هذه املنتجات 
أصبح جزءًا من استراتيجّية النجاة، بسبب 
تــصــاعــد حــكــايــات االكــتــئــاب واملـــلـــل والــقــلــق، 
األسهل  امللجأ  إلــى  الترفيه  صناعة  لتتحول 
شكل  وكأنها  العقلّية،  الصحة  على  للحفاظ 
مــن أشــكــال الــتــداوي ضمن شــرط يفترض أن 
عــزلــة الــفــرد هــي أســلــوب نــجــاتــه، ولــم يبق له 
»عــدو« ســوى ذاتــه ومــا تخفيه، ومهمته اآلن 

هي الحفاظ على سامته العقلّية وفرادته. 
األهـــم، أن الــفــردانــّيــة الــتــي تــراهــن عليها هذه 
املشاهدين  تساعد  نــمــاذج  ترسخ  املنتجات، 
هي  واستقاليتهم،  »فــرادتــهــم«  حماية  على 
ــّيـــة،  الـــذاتـ بــالــخــصــائــص  لــلــتــبــجــح  »دروس« 
وأوهام التمّيز التي يتبناها كل فرد، ويجب 
الــدفــاع عنها واســتــعــراضــهــا. بــالــتــالــي، نحن 
نــســتــهــلــك هــــذه املــنــتــجــات لــتــكــويــن ذواتـــنـــا، 
املـــرح والتسلّية  لــتــهــا، ونــبــحــث عــن  أو مــســاء
االجــتــمــاعــيــة  الــضــغــوط  عـــبء  مـــن  للتخفيف 
غياب  لكن  الــتــعــبــيــرات،  بأبسط  والسياسية 

عّمار فراس

نــقــرأ فــي عــدد مــن املــجــات واملــواقــع الخاصة 
ــنـــويـــعـــات مـــتـــعـــددة  »أســــلــــوب الــــحــــيــــاة«، تـ بـــــ
عــلــى ســـؤال »هـــل فــقــدنــا املـــرح مــن حــيــاتــنــا؟«. 
ما  أن  األســئــلــة واإلجـــابـــات  مــن  ونستخلص 
الــكــتــب، االستماع  ة  كــان نشاطًا مــرحــًا كــقــراء
للموسيقى، مشاهدة األفــام، تصفح وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــّي... إلـــخ، لــم يعد مسليًا 
أو مــرحــًا، وكــأن الــشــرارة داخــل كــل واحــد منا 
انطفأت بسبب ما يشهده العالم، وفقدت هذه 

نتجات ألقها وقدرتها على مخاطبتنا. 
ُ
امل

لفهم تساؤالت »املرح« و»التسلّية«، ال بد من 
الشرط االجتماعي والسياسي  إلى  أن نشير 
ــــن عـــلـــى »الــــاحــــركــــة«  ــراهـ ــ الــــحــــالــــي، الـــــــذي يـ
ــل تـــفـــادي  ــ ــم مــــن أجـ ــ بــوصــفــهــا الــعــنــصــر األهــ
ِرض على الناس البقاء في املنزل 

ُ
العدوى، إذ ف

الثقافية  املنتجات  واســتــهــاك  واالســتــرخــاء 
لتفادي »الخارج« وما يحمله من أخطار. كما 
أن الحس باملواطنة اآلن يفرض أن يبقى كل 

واحد منا في منزله لحماية »الجميع«. 
هــــذا الـــشـــرط ال يــتــطــابــق مـــع أســـلـــوب تــدفــق 
الــفــراغ،  التسلّية واملـــرح، أي أن وقــت  صناعة 
الــذي يرى البعض أنه ُمهيمن اآلن، هو وقت 
الــاعــمــل، أو بـــصـــورة أدق؛ وقـــت االســتــعــداد 
للعمل. والحكايات التي نشاهدها ونسمعها 
ضمن  فّعالة  أنها  مفترض  ضمنه،  ونــقــرأهــا 
ــطــــرح عــلــيــنــا  ــــرط الـــطـــبـــيـــعـــّي، كـــونـــهـــا تــ ــــشـ الـ
تــســاؤالت قــد نختبرها فــي فــضــاءات العمل 
والفضاءات العامة. لكن بسبب تطابق مكان 
ــقــــدان الــفــضــاء  الــعــمــل مـــع مـــكـــان الــــراحــــة، وفــ
املتمثلة بالتجمع، بل  العام ألهم خصائصه 
الكثيرين ألعمالهم، جعل تدفق هذه  وفقدان 

األســــود والــعــشــق«، و»الــشــمــال والــجــنــوب«، 
ــذا يــمــضــي الـــعـــمـــر«،  ــ ــكـ ــ ــاي«، و»هـ ــبــــضــ ــقــ و»الــ
ذنب  و»مــا  و»الــفــضــة«،  فريحة«،  و»سميتها 
املــمــنــوع«،  و»الــعــشــق  ل«، 

َ
ز

َ
و»أ ــــل«، 

ُ
غ فــاطــمــة 

و»قـــيـــامـــة أرطـــــغـــــرل«، و»الـــعـــشـــق األســـــــود«، 
بأنه  الــوكــالــة  وتابعت  املستحيل«.  و»الــحــب 
»مــن املتوقع وصــول إيـــرادات تركيا من وراء 
العام  مسلساتها نحو مليار دوالر بحلول 

.»2023
كل ذلك شكل حالة صدمة للمنتجني العرب، 
خــصــوصــًا الـــذيـــن يـــتـــعـــاونـــون أو يــســوقــون 
والعربية  الخليجية  للفضائيات  إنتاجهم 
الــتــي تعتمد عــلــى نــســبــة املــشــاهــدة لــلــدرامــا 
املشاهدة،  اإلعانات ونسبة  لكسب  التركية، 
ــوة، لــتــأتــي بــعــدهــا  ــرجــ ــاح املــ ــ ــ وتــحــقــيــق األربـ
نسبة  تحقق  التي  املشتركة  العربية  الدراما 
ال بـــأس بــهــا مــن األربــــاح واملــشــاهــدات خــال 
»موسم رمضان«، في حني يغلب التباين في 
السنة للمسلسات  األرقــام على باقي أشهر 

الجديدة أو املعروفة بالعربية املشتركة.
»عــروس بــيــروت«، مسلسل تركي في األصل 
)عروس إسطنبول(، قررت MBC استنساخه 
عربًيا وعرضه منذ قرابة عامني، واستعانت 
بــفــريــق عــمــل تـــركـــي، بــعــدمــا اشـــتـــرت حــقــوق 
إعادة اإلنتاج، وأشرف املخرج فكرت قاضي 
أوغلو على الجزء األول )60 حلقة(. وبحسب 
ــيــــروت« نسب  الــفــضــائــيــة، حــقــق »عــــــروس بــ
مشاهدة فاقت التوقعات، ما دفع إلى إنتاج 

جزء ثان منه ال يزال ُيعرض.
تركي  استنساخ مسلسل  عن  اليوم  ويحكى 
آخر بعنوان »عالحلوة واملرة«، بدأ تصويره 
فــي تــركــيــا، مــن إخــــراج فــكــرت قــاضــي أوغــلــو 
ــة دانـــــا مـــارديـــنـــي،  أيـــضـــًا، وبـــطـــولـــة الـــســـوريـ

ومـــواطـــنـــهـــا مــحــمــد خــيــر الــــجــــراح، واملــمــثــل 
باميا  وزمــيــلــتــه  مــعــوض،  نــيــكــوال  اللبناني 
الكيك، على أن يتم تصوير 60 حلقة ما بني 
إســطــنــبــول وبــيــروت لــصــالــح MBC، يعرض 

في خريف 2021.
في املقابل، مجموعة ال بأس بها من األعمال 

»شــاهــد«  منصة  لصالح  نــتــجــت 
ُ
أ القصيرة 

تصور في بيروت، ومنها ما أصبح جاهزًا 
 15-12( قصيرة  مسلسات  وهــي  لــلــعــرض، 
حلقة(. وتبدو لجهة املعايير الخاصة بهذا 
املقصود  »التطويل«  أفضل حــاال من  النوع 
ــــداث املــســلــســات املــقــتــبــســة عـــن الـــدرامـــا  ألحـ

ــا  ــًحـ ــك تـــنـــافـــًســـا واضـ ــ الـــتـــركـــيـــة، وُيـــشـــكـــل ذلـ
لجهة إقبال املنتجني على تنفيذ »أجندات« 
خاصة بمستقبل أو صناعة دراما املنّصات، 
والعمل خال باقي أيام السنة على مسلسل 
يــتــجــاوز 30 حلقة خـــاص بموسم  واحـــد ال 

رمضان فقط.

مساحات االســتــعــراض واالخــتــاف وتاشي 
السياقات التي تظهر فيها فردانيتنا )السوق، 
امللعب، الشارع.. إلخ( نفيا عن النجاة واحدة 
من أهــم خصائصها، أال وهــي االخــتــاف عن 
اآلخــريــن أو منافستهم. وتــحــول الــصــراع من 
أجل الحفاظ على الفرادة إلى صراع مع الذات 
نفسها، لتجاوز ما نشأ عن الحجر الصحي، 
أمــام اضطراباته  الفرد اآلن في معركة  وكــأن 
الذاتّية، وما هو مفترض أن يكون تسلّية أو 
استراحة من املعركة تحول إلى عاج يحمي 

الذات من ضياعها وغرقها في هواجسها.
الرغبة بالنجاة، التي نفترض أنها استبدلت 
أيـــضـــًا بطبيعة  تــرتــبــط  بــالــتــســلــّيــة،  الـــحـــس 
منتجات التسلّية ومكوناتها الجمالّية، فهي 
ما زالــت عاجزة عن مخاطبة الوباء والشرط 
الــــذي نــعــيــشــه، وهــــذا مــا نــــراه فــي أكــثــر أفــام 
إذ  الخارقني،  انتشارًا؛ أفام األبطال  التسلية 
قـــادر اآلن على إنقاذنا  ال يــوجــد بطل خـــارق 
التي يمتلكها أي  القوى  الــوبــاء، فطبيعة  من 
ــــؤالء األبـــطـــال ال تــصــلــح إلنــقــاذ  ــد مـــن هـ ــ واحـ
كــل الــبــشــرّيــة مــنــه، مــا يجعلنا عــاجــزيــن عن 

التماهي معه ومع أقرانه.
فــي ذات الــوقــت، كــل واحــد مــن هــؤالء األبطال 
قــــــــادر، بــــل ومـــصـــمـــم، عـــلـــى أســــلــــوب يــجــعــلــه 
مستعدًا للتضحية بذاته ألجل نجاة الجميع. 
لكن فــي ظــل مــا يحصل اآلن، ال فــائــدة مــن أن 
يكون الــواحــد منا »الــرجــل الــحــديــدي«، كونه 
غير قــادر على إنقاذ أحــد، وإن اختار نجاته 
لكنه  كــبــطــل،  قيمته  فستتاشى  الشخصّية 
»مــواطــن« مطيع حبيس  كـــ سيرسخ صــورتــه 
مــنــزلــه. وهــنــا تــبــرز املــفــارقــة، مــا قــيــمــة الــقــوة 
الخارقة إن كان على صاحبها أن يبقى أسير 

جدران أربعة؟

معايير الدراما الُمشتركة بين »التطويل«  و»المختصر«التسلية والمرح وما يشهده العالم
يكاد ال يمر أسبوع إلّا 

ويعلن عن إنتاج مسلسل 
درامي عربي ُمشترك، 

آخر المسلسالت التي بدأ 
تصويرها يحمل عنوان 

»عالحلوة والمرة«

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

ــزال تــخــوفــات املــنــتــجــني فـــي مــصــر مـــن عــرض  ال تــ
أفامهم في ظل استمرار أزمــة كــورونــا، حاضرة، 
حـــيـــث لــــم يــــجــــازف أي مــنــهــم بـــعـــرض أفــــــام فــي 
الــصــاالت املتخصصة فــي الــوقــت الــراهــن، خاصة 
في ظل العمل بنسبة استيعابية في دور العرض 
لـــقـــرار وزاري مــصــري،  وفـــقـــًا  عـــن 50 %،  تـــزيـــد  ال 
يهدف إلى الحد من انتشار جائحة كورونا. هكذا، 
لن يعرض في شهر فبراير/شباط الجاري، سوى 
أيــضــًا هــذا  املــنــتــجــني  فــقــط، ليضيع عــلــى  فيلمني 
الــعــام مــوســم عــيــد الــحــب السينمائي املــوافــق 14 
فبراير، والذي كانت دور العرض فيه في سنوات 
مــاضــيــة تــمــتــلــئ بـــاألفـــام، واملــشــاهــديــن بطبيعة 

الحال.  
بهذا، قررت الشركة املنتجة لفيلم »قبل األربعني« 
طرحه في دور العرض السينمائية اليوم )الثالث 
فقط«،  »للكبار  الفتة  العمل  فــبــرايــر(. ويحمل  مــن 
ويشارك في بطولته كل من الفنانني بسمة، وداليا 
فــاخــر، وإيــهــاب فهمى، ومحمد  مصطفى، وهــالــة 
على  رزق، وأحــمــد جــمــال سعيد، وأحــمــد حــاوة، 
وإخـــراج معتز  أحمد عثمان،  تأليف  مــن  والقصة 

حسام.
تــدور أحــداث العمل في إطــار رعــب نفسي عنيف، 
مـــن خــــال جــثــة مــعــلــقــة يــشــاهــدهــا طــفــل صــغــيــر، 
الفزع في منزل مهجور.  فيسقط على األرض من 

الفيلم.  أبــطــال  على  لعنة  إلــى  الطفل  هــذا  يتحول 
يــتــبــع هـــذا املــشــهــد الــعــديــد مـــن الــلــقــطــات األخـــرى 
ا، 

ً
لكتاب يبدو أنه يختفي ويصبح سًرا كبيرًا ولغز

يرافقه ظهور جن يرتدي مابس بيضاء، بعد أن 
قام أحد األبطال بتحضيره.

من جهتها، قررت الشركة املنتجة لفيلم »سقراط 
خال  السينمائي  الــعــرض  بــدور  طرحه  ونبيلة« 
الــجــاري أيــضــا. الفيلم يمثل عــودة  شــهــر فــبــرايــر 
غياب  بــعــد  للسينما  الــبــاقــي  عــبــد  أشـــرف  للفنان 
طويل، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي 
حول شاب وفتاة، ينفصان بسبب فارق املستوى 
االجتماعي، لكن تجمعهما رؤية متقاربة للعالم، 
ــر املــتــمــثــل فــي  ــبــ ــتـــصـــادم مــــع رؤيــــــة الـــجـــيـــل األكــ تـ
أن  الشاب والفتاة  والديهما، فيما يحاول كل من 
يثبت ذاته في مواجهة رغبات أبيه السلطوية، كل 

بطريقته.
يـــشـــارك فـــي بــطــولــة الــفــيــلــم كـــل مـــن أحــمــد فتحي، 
وشريف أبو هميلة، ومحمد فهيم، والراقصة دينا، 

والقصة  عبدالعظيم،  ومحمد  مــغــاوري،  وســامــي 
لعبد الفتاح كمال وإخراج هشام الشافعي.

ويـــدخـــل الــفــيــلــمــان فـــي مــنــافــســة مـــع عــشــرة أفـــام 
مــوجــودة بـــدور الــعــرض مــنــذ عـــدة شــهــور، وهــذه 
ــــت«،  ــزيـ ــ ــرانـ ــ ــــت تـ ــريـ ــ ــفـ ــ األفــــــــــام هـــــي »ريـــــــمـــــــا«، و»عـ
و»الــــصــــنــــدوق األســــــــــود«، و»الــــخــــطــــة الـــعـــايـــمـــة«، 
ــوأم روحــــي«، و»زنـــزانـــة 7«،  و»وقــفــة رجــالــة«، و»تــ

و»الغسالة«، و»خان تيوال«، و»حظر تجول«.
وقــد حققت كــل هــذه األعــمــال إيـــرادات هزيلة، ولم 
يــتــفــوق فــقــط ســـوى فــيــلــم »وقـــفـــة الـــرجـــالـــة« الـــذي 
عـــرض مـــؤخـــرا، حــيــث حــقــق إيـــــرادات وصــلــت إلــى 
ثــاثــة مــايــني جــنــيــه مــنــذ بـــدايـــة عــرضــه يــــوم 14 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي، مــتــفــوقــا بــذلــك عــلــى كــافــة 
األفام املنافسة التي رغم عرضها منذ شهور إال 

أن إيراداتها لم تتجاوز حاجز املليوني جنيه.
تدور، أحداث فيلم »وقفة رجالة«، في إطار خفيف 
ــة، يجتمعون  ــاء مــنــذ الــــدراســ ــدقـ حــــول أربـــعـــة أصـ
بعدما مر العمر بهم للوقوف لجانب أحدهم بعد 
وفـــاة زوجـــتـــه، ويـــقـــررون الــســفــر إلـــى إحـــدى املــدن 
الــســاحــلــيــة ملــواجــهــة مــشــاكــلــهــم، حــيــث يــعــانــي كل 
واحد فيهم من مشكلة معينة، وخال هذه الرحلة 
يــكــتــشــفــون أن الــعــالــم تــغــيــر عــمــا كــــان عــلــيــه أيـــام 
وسيد  الكدواني،  ماجد  بطولة  والفيلم  شبابهم، 
رجــب، وبيومي فـــؤاد، وشــريــف دســوقــي، ومحمد 
ســـام، والــقــصــة مــن تــألــيــف هيثم دبــــور، وإخـــراج 

أحمد الجندي.

بصوتها ال بعبد الناصر

تلعب دانا مارديني بطولة مسلسل »عالحلوة والمرة« )فيسبوك(

يمثل عيد 
العشاق موسمًا 
سينمائيًا مهّمًا 
لدور العرض 
)إسالم صفوت/
)Getty

)Getty( منتجات التسليّة عاجزة عن مخاطبة الوباء والشرط الذي نعيشه

)Getty( هاجمها كثير من الكتّاب اليساريين واإلسالميين

رغم مرور أكثر من 45 عامًا على رحيل أم كلثوم، إال أنّها ال تزال موضع جدل، سواء فنيًا، أو 
سياسيًا. هنا، نتساءل: هل كسبت أم كلثوم مكانتها بعد ثورة يوليو؟
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فنون وكوكتيل
استعادة

متابعة

إنتاجإضاءة

ليس من الصنيع العلمي 
وال الموضوعي أن نختصر 

رحلة ستة عقود في عقد 
واحد، أو أن نتغافل عن 
أن أم كلثوم عام 1952، 
كانت قد أنجزت الغالبية 
العظمى من أعمالها 

الفنية الخالدة: كانت قد 
غنت كل ما لحنه لها 

القصبجي، وكل ما لحنه 
لها زكريا أحمد عدا »هو 

صحيح الهوى غالب«. 
ومن قبل ذلك، كانت قد 

غنت قصائد الشيخ أبو العال 
محمد، وأعمال النجريدي، 
وداود حسني. وكانت قد 
غنت معظم ألحان رياض 

السنباطي )الصورة(.
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ية موضوعات متفاوتة 
ّ
اإلصــدارات عن تغط

األهــمــّيــة والـــحـــقـــول، مــثــل املــعــاجــم الــعــاشــقــة 
ــّصــصــت للقطط والــبــحــار والــَعــدالــة 

ُ
الــتــي خ

ــقــــى واملــــــســــــارح وســـائـــر  ــيــ ــبــــخ واملــــوســ والــــطــ
عن   

ً
فضال وكندا،  وروسيا  كفرنسا  الُبلدان، 

خصّيات القومّية، مثل شارل ديغول 
ّ

أبرز الش
ونابليون بونابارت.

قافة العربّية - اإلسالمية 
ّ
هذا وقد َحظيت الث

ــيـــث ُوِضــــعــــْت  ــه، حـ ــ ـــصـــيـــب ال يـــســـتـــهـــان بــ
َ
بـــن

ــعــَجــم الــعــاِشــق 
ُ
لــهــا بــعــض األعـــــداد، مــثــل: »امل

لإلسالم« )2004(، و»ألف ليلة وليلة«، )2010( 
حبير 

َ
ت مــن  ــهــا 

ُ
ــت

َ
وثــالث  ،)2012( و»الــجــزائــر« 

الباحث الجزائرّي مالك ِشبل )1953 - 2016(، 
 ،)2001( العاشق ملصر«  »املعجم  إلــى جانب 
وهــو مــن أواِئـــل مــا َصـــدر فــي هــذه السلسلة، 

بنان« )2014(. 
ُ
عجم العاشق لل

ُ
و»امل

ُيــــشــــارك فـــي تــحــريــر هــــذه الـــقـــوامـــيـــس ِكــبــار 
اختصاصه  َحسب   

ٌ
كــل الفرنسّيني،  ــفــني 

ّ
ــؤل

ُ
امل

ينتمون  منهم   
ً
ــة

ّ
ســت بــأن  العلم  مــع  الَبحثّي، 

إلى »األكاديمّية الفرنسّية«، وهو ما ُيضفي 
 

ُ
على مضامينها مصداقّية حقيقّية، تنضاف

األقــالم وطالوتها.  إلى جمالّية أسلوب هذه 
ألفبائي، حيث 

َ
أما منهج ترتيب املواّد فيها ف

ــخــّص املــوضــوع الــعــام، 
َ
ـــرد الــشــروح الــتــي ت

َ
ت

 ،
ً
متتالية وتــأتــي  التصاعدي،  النسق  َحسب 

 الـــعـــديـــَد من 
ً
بـــأحـــجـــاٍم مـــتـــفـــاوتـــة، مــتــضــمــنــة

َيبتغي  ساعد من 
ُ
ت التي  واملــراجــع  الشواهد 

 
ُّ

ــم كــل
َ
ــعــمــيــق مــبــاحــِثــه ومــواصــلــتــهــا. وُيــخــت

َ
ت

كـــتـــاٍب مـــن هــــذه الــســلــســلــة بــقــائــمــة املـــداخـــل 
ّمن رسومًا 

َ
ض

َ
ت

َ
حسب ترتيب ورودهــا. كما ت

 
ُ
ها ليس توضيحّيًا، وإنما تزيني

ُ
رض

َ
بالَيد، غ

سة جمالّية 
َ
املادة وُمؤانسة القارئ ِبإضفاء مل

عــلــيــهــا. ويــبــتــدئ كـــل عــــدٍد بــمــقــّدمــة ُيــصــّرح 
اختاره  الــذي  للموضوع  ِبحّبه  الكاتب  فيها 
مجااًل لَبحِثِه وارتضاه للعشق َمراحًا. وكما 
ـــل الــفــرنــســي: »َمـــن ُيــحــّب ُيـــداِعـــب«، 

َ
ـــث

َ
يــقــول امل

بنقد  العرض،  طــيَّ  اب ألنفسهم، 
ّ
الُكت َيسمح 

ــق 
ّ
ــتـــي تــتــعــل ــَرات الـ ــ ـ

َ
ــغ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــوانـــب والـ ــجـ بـــعـــض الـ

»القاموس  ــه في 
ّ
أن بموضوعاتهم، ومن ذلك 

ــفـــردة   ملـ
ٌ

ـــــّصـــــَص َمـــــدخـــــل
ُ

الـــعـــاشـــق ملــــصــــر« خ
»إن شـــاء الــلــه«، فــي نقد  ـــ ــر لــ ــ

َ
»بــقــشــيــش« وآخ

كالّية والطمع.
ّ
ُمبطٍن لالت

وقـــد تــتــبــادر إلـــى الــذهــن ُمــفــارقــة الــجــمــع بني 
األّول   

ّ
أن باعتبار  عاجم، 

َ
امل وصناعة  العشق 

 َمــشــبــوبــة، ُمــســتــقــّرهــا أعــمــاق الــــذات، 
ٌ
عــاطــفــة

ــْعــَجــَمــة 
َ
امل  

َّ
ــر عنها بــُصــَور األدب، وأن ُيــَعــبَّ قــد 

صارمة  عقلّية   
ً
هندسة ب 

ّ
يتطل ذهــنــّي،   

ٌ
َعمل

وترتيبها  املــداخــل وجمعها  خّير 
َ
ت أجــل  مــن 

سقط الُحدود بني 
َ
 سرعان ما ت

ْ
ْرحها. لكن

َ
ش

َ
ف

نْي وتتالشى الفروق الظاهرّية 
َ
هاتنْي الدائرت

ف 
َ
حّررون مدى الَكل

ُ
بينهما، حني يكتشف امل

َيسترسلون، طيلة 
َ
واّدهم، ف

َ
ه مل

َ
الذي ُيضمرون

وبمجرد  والتفسير.  الــَعــرض  فــي  صــفــحــاٍت، 
ما  إلى  َينقادون  الَحديث عنها،  في  الشروع 
فيتراخون في  ــة«،  الــتــحــريــريَّ »الــلــعــَبــة  يشبه 
ـــة 

ّ
ــم الــعــشــق دف

ّ
ــَســل

َ
ــت الـــَعـــرض الــِعــلــمــّي حـــني َي

ـــرام 
َ
هــــم كــَمــقــاِطــع الـــغ ــســيــر َمــــوادُّ

َ
الــكــتــابــة وت

وأشجانه.
ورّبـــمـــا لـــهـــذا الــســبــب، لــِقــيــت هــــذه السلسلة 
م 

َ
صدًى واسعًا لدى جمهور القّراء عبر العال

نجم الدين خلف اهلل

يبدو التقريُب بني الذاتّية والَعمل 
 ،

ً
 دقــيــقــة

ً
ــعــجــمــّي الـــصـــارم مــهــّمــة

ُ
امل

والتفكيك.   
ّ

الــحــل  
َ
 صعبة

ً
وُمــفــاَرقــة

 
ُ
ـــصـــّدت لـــه ســلــســلــة

َ
ــــذه املـــفـــارقـــة هـــي مـــا ت وهـ

بدأ 
َ
امل َحسب  ــفــْت 

ّ
ل
ُ
أ التي  العاشقة«،  »املعاجم 

 واحٍد منها العديد من 
ُّ

املوضوعي، وَيضمُّ كل
ى 

ّ
قة باملحور املــدروس. وتتجل

ّ
تعل

ُ
املداخل امل

جى في 
ْ
ز

ُ
 األسلوب امل

ُ
في هذه التسمية طبيَعة

قواميَس  منها  َيجعل  ال  أسلوٍب  تها؛ 
َ
صياغ

ــمــا كــتــابــات أقـــرب إلى 
ّ
ــة، وإن

ًّ
 جــاف

ً
مــوســوعــّيــة

ـــْرح 
ّ

ــّيــــة مــنــهــا إلــــى الـــش جــنــس املـــحـــاولـــة األدبــ
اتـــي. 

ّ
ــاَبــع الـــذ

ّ
الــتــعــريــفــّي، بسبب حــضــور الــط

رن الحالي، 
َ
شأت هذه السلسة مطلع الق

َ
وقد ن

وأْصــــــــِدر فــيــهــا مــا ُيـــنـــاهـــز املـــائـــة واألربـــعـــني 
ة. وهذا ما 

َ
ُمعجمًا، أْي بمعّدل سبعٍة في الّسن

ظ.
ّ
ن دون تحف ُيثمَّ

ــى ُمــــؤّســــســــاهــــا جــــــون كـــلـــود  ــوحــ ــتــ وقــــــد اســ
 هـــذه 

َ
ســيــمــويــن وجــيــســلــن بــــوافــــوالــــو فــــكــــرة

ٌر 
َ
السلسلة من ِكتاب دومينيك فرنانديز، »َسف

عنوانًا   
َ

حمل والـــذي   ،)1997( إيطاليا«،  إلــى 
ــــق«، )بــالــفــرنــســيــة:  ــاِشـ ــ ــوٌس عـ ــ ــامـ ــ فـــرعـــّيـــًا: »قـ

 .)Dictionnaire amoureux
ــف 

ّ
تــتــوق لــــم  انـــطـــالقـــهـــا، ســـنـــة 2000،   

ُ
ــنــــذ ومــ

عّمان ـ العربي الجديد

على مدار عقود عّدة، اشتغل الناقد والشاعر 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد األســــعــــد فــــي الــبــحــث 
تــاريــخ فلسطني،  أجــل تحرير  مــن  والترجمة 
ــًا، وآثـــــارهـــــا، مــن  ــمـــومـ واملـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة عـ
الخرافات التوراتية التي سعى املستشرقون 
وعلماء األركيولوجيا الغربيون إلى تثبيتها 
عـــبـــر جـــمـــلـــة مـــغـــالـــطـــات مـــعـــرفـــيـــة اســـتـــنـــدوا 
االستيطاني  املــشــروع  تبرير  أجــل  مــن  إليها 

الصهيوني واختالق جذور له في املكان.
ــن كــتــابــه  ــدة ومــنــقــحــة، مـ ــزيـ  ثـــانـــيـــة، مـ

ٌ
طــبــعــة

»مــســتــشــرقــون فـــي عــلــم اآلثـــــــار: كــيــف قــــرأوا 
األيام  التاريخ«، تصدر هذه  األلــواح وكتبوا 
عــن »دار »خــطــوط وظــالل للنشر والتوزيع« 
إحاطتها  مــن  أهميتها  عــّمــان، وتكتسب  فــي 
بمسار تاريخي للدراسات والتنظيرات التي 
شر 

ُ
أتت في هذا السياق، وإضاءة أحدث ما ن

منها ضمن رؤية نقدية متماسكة قادرة على 
تفنيد ِهناتها وعثراتها التي ال تنتهي.

إلــى أن »الغلبة ما زالت  ف 
ّ
املؤل وهنا، يشير 

لعالم اآلثار والباحث والصحافي والفضولي 
الغربي. ونصيُب العربي، عاملًا كان أو باحثًا 
موسميًا  معرفي،  فــضــول  ذا  أو  صحافيًا  أو 
ــو الـــلـــجـــوء إلـــى  كـــــان أو دائــــــم الــــحــــضــــور، هــ
املتداول في اللغات الغربية، وأكثره شيوعًا، 
املتخصصة  الـــدراســـات  إلــى  وال يصل حتى 
الــقــريــبــة الــعــهــد، بـــل يــظــل ســجــني مــغــالــطــاٍت 
ــراُر، وســّيــجــتــهــا  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وإشــــــاعــــــاٍت أثـــبـــتـــهـــا الـ
حساسياٌت إقليمية وأفكاٌر مسبقة تبتعد به 
عن أن يكون صاحَب فتح جديد، أو ذا قدرٍة 

ي فتوح جديدة«.
ّ
أو جرأٍة على تبن

يــقــف األســـعـــد عــنــد مــســألــة بــالــغــة األهــمــيــة 
صل بالباحث العربي الذي »ال يزال أسيَر 

ّ
تت

ــــول هــويــة  مــفــاهــيــم الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر حـ
أدوات  يستعير  أنــه  كما  الحضارية«،  وطنه 
تفسير تعكس استبطانه للعنصرية الغربية 
الــتــي كــشــف الــعــديــد مـــن الــبــاحــثــني الــغــربــني 
ف هذا الباحث العربي 

ّ
سفاهتها، دون أن يكل

القاموس مساحة للذاتّي أيضًا

يفكك الكتاب الصادر 
حديثًا خطاب االستشراق 
الغربي في تعامله مع 

حاضر وماضي فلسطين، 
في محاولة لتحرير تاريخ 

المنطقة العربية من 
السردية التوراتية

منذ انطالقها عام 2000 
وسلسلة »المعاجم 

العاشقة« الفرنسية تصدر 
نحو سبعة كتٍب في 

السنة، لتغّطي مواضيع 
ومحاور مختلفة 

تمتّد من مصر إلى لبنان 
إلى الجزائر، وال تنتهي 

بموسيقى الروك أو 
األشرعة أو اللغات. سلسلة 

تسقط أحيانًا في بُعد 
قومّي فرنسي

محمد األسعد قراءة تأصيلية لهوية العرب الحضارية

رائحُة حطٍب في أوِل اشتعاله

الَمعاجم العاِشقة رغبٌة في تجاوز الخصام بين العقلّي والحميمّي

حظيت الثقافة 
العربيّة ـ اإلسالمية بنصيٍب 

وافر من السلسلة

ينتقد لجوء 
باحثين عرب ألدوات 

تعكس استبطانهم 
عنصرية الغرب

تعود أحيانًا مقولة 
»االستثناء الفرنسي« َتحت 

غطاء معجمي

أصيلة  طريقة  العاِشقة  القواميس 
بالموارد  المعاجم والتعريف  في صنع 
أْي  العلمي،  يمتزج  وفيها  والمحاور. 
القول الُمعرِّف لألشياء وللمفاهيم في 
تغلّف  التي  بالذاتية  ووضوح،  صرامة 
إالّ  يَسعنا  ال  لذلك،  بالّصبابة.  القول  هذا 
العاشقة  للمعاجم  تصّورًا  نَقترح  أن 
الفرنسية.  تلك  على  مشيًا  بالعربيّة، 
الكتّاب  من  كثيرًا  لدينا  أّن  في  شك  وال 
النداء  تلبية  بإمكانهم  الذين  المقتدرين 
لغٍة  في  محددة  موضوعات  وتناول 

علميٍّة عاشقة.

يومًا ما في العربية؟

2425
ثقافة

إضاءة

كتاب

قصيدة

فعاليات

هــــا فـــي ُحـــرّيـــة  الــفــرنــكــفــونــي، َيــــقــــرأون مــــوادَّ
 أو صفحات من 

ً
ما َيقرأون روايــة

ّ
ــراٍخ، كأن

َ
وت

 ناظٌم 
ٌ
 َيشّدها خيط

ْ
سلّية، ولكن

ُ
امل الّصحافة 

َسّكع 
َ
َيت  ،»

ً
»نزهة عجم 

ُ
امل ُيهدي  كأنما  واحــٌد، 

ختار 
ُ
امل املوضوع  في خبايا  الواحد خاللها 

ــمـــوَرة. وهـــكـــذا، يــمــكــن لــلــقــارئ  ــغـ ـ
َ
وأرجـــائـــه امل

ــلـــومـــاٍت وافـــيـــة،  ــمـــآن أن َيــســتــكــشــف مـــعـ الـــظـ
ــعــجــم 

ُ
فــيــمــا ُيــخــفــيــه، عــلــى ســبــيــل املـــثـــال، »امل

نفسه عــنــاء االطــــالع عــلــى أحـــد االكــتــشــافــات 
األثرية العربية أو يعيد النظر في نصوص 
 »عامِلًا 

ّ
حضاراته القديمة. ويوضح األسعد أن

أو اثنني من العلماء العرب األفــذاذ؛ طه باقر 
الصليبي«، نصحاه بأن يباشر هذه  وكمال 
ــًا مــشــاعــًا  ــ املــهــمــة بــنــفــســه وال يــتــركــهــا »أرضــ
املخابرات من  لصغار املستشرقني، وضباط 

كل جنس ولون«.
آن، يخوضها  فـــي  غــنــيــة وشــّيــقــة  مــغــامــرة 
هــذا الكتاب الــذي يراكم جملة دراســات بدأ 
ف منذ عام 1991، والتي تنفي 

ِّ
بنشرها املؤل

ـــة دامغة وجــود »حضارة 
ّ
عبر شواهد وأدل

إسرائيلية« على أرض فلسطني طوال ثالثة 
آالف عــــام قــبــل املـــيـــالد - وهــــو مـــا كــّرســتــه 
السعي  وكذلك  التاريخ  إلــى  نظرة الهوتية 
في  العربية  األرض  استعمار  تبرير  نحو 

العصور الحديثة.
يقّدم األسعد في الفصل األول، »كيف قرأوا 
ــاريـــخ«، عــــّدة مــقــاالت،  ــتـ األلــــــواح وكــتــبــوا الـ
ألبرت  اآلثـــار األميركي  إحــداهــا حــول عالم 
غلوك )1925- 1992(، الذي أتى إلى فلسطني 
بوصفه أحد املؤمنني بعلم اآلثار التوراتي 
 ثــــم تــــحــــّول إلـــــى بــــاحــــث يـــطـــلـــب الــحــقــيــقــة، 
ــظــهــر 

ُ
والـــتـــي بــســبــبــهــا تــــّم اغـــتـــيـــالـــه، كــمــا ت

ســـطـــوٌر اقــتــبــســهــا األســـعـــد مـــن مــقــال كتبه 
غلوك سنة 1990. 

العاشق للُجزر« )2020( أو »معجم موسيقى 
لألشرعة  املخصص  ذاَك  أو   ،)2020( الـــروك« 
)2020(، وغيرها من َدقائق املوضوعات التي 

اب في الّسنة املاضية.
ّ
تناولها الُكت

 بني املعجم والغرام قد تصبُح 
َ
 العالقة

َّ
إال أن

، بــل وَمــثــار شــكــوٍك، حــني تــغــدو نوعًا 
ً
خــطــرة

مــن »الـــــدالل« الــــذي يــضــرُّ بـــاملـــواد املــشــروحــة 
الذي  النقدّي  س 

َ
ف

َّ
وبالن اختيارها  ومعايير 

 »شهاَدة 
َّ
علوم أن

َ
ينبغي أن ُيَوّجهها. ومن امل

ه عن املعشوق 
َ
 حديث

ّ
العاشق َمجروَحة« وأن

مها، وقد 
ّ

ذاتــّي، ُيخفي جوانَب منه أو يضخ
غَمر الَحقيقة 

ُ
يشّوهها في َسْورة االنجذاب فت

في َسذاَجة األوهام.
ومــن بني هــذه األوهـــام، هيمنة الُبعد القومّي 
ـــهـــا مــّمــا 

ّ
ـــُجـــل

َ
ــاور، ف ــ ــحـ ــ فـــي اخـــتـــيـــار املـــــــواّد واملـ

صل بتاريخ املكّونات الثقافّية لفرنسا عبر 
ّ
يت

ّصصت 
ُ

الــعــصــور. ومــن ذلـــك، املعاجم الــتــي خ
واألساطير  والشخصّيات  واألجبان  مور 

ُ
للخ

الدافع   
ّ
كــأن الفرنسّية.  حافظات 

ُ
وامل واألكـــالت 

الــضــمــنــّي الــــذي يــحــّرك هـــذه االخـــتـــيـــارات هو 
اإلشادة بَمفاخر البلد وأمجاده، في استعادٍة، 
»االستثناء الفرنسي«  قولة 

َ
مل  ، علميٌّ ظاهرها 

ــى بــهــا الــّســاســة مــنــذ ُعــصــور 
ّ
الــتــي طــاملــا تــغــن

ـــحـــت الــغــطــاء 
َ
ــا هــــي تـــعـــود ت ــ االســـتـــعـــمـــار وهـ

ـــــشـــــروع أن 
َ
ــن امل ــّي. ولــــذلــــك، يـــبـــدو مــ ــمـ ــعـــجـ املـ

نتساءل عن معايير اختيار املحاور وترتيب 
، فقط، بروزنامة 

ٌ
األولــيــات. فهل هي مرتبطة

الطبع واقتضاءات التحرير والبرمجة أم ثّمة 
ى سياسّية، 

ّ
من وراِئها اعتباراٌت تجارّية وحت

وأننا  خصوصًا  الالشعور.  رطيُّ 
ُ

ش ُيراِقبها 
م لم تحظ بقاموس 

َ
نرى أن أّيًا من لغات العال

الفرنسّية  ينا 
َ
استثن مــا  إذا  لــهــا،  ُمــخــّصــص 

 )2009( للغات«  العاشق  و»املــعــجــم   ،)2014(
الذي صاغة األلسني الفرنسي كلود حّجاج. 

ــارات َمـــحـــاور  ــيــ ــتــ ــاء اخــ ــنـ ــبـ كـــذلـــك يــدفــعــنــا انـ
قريبة   - َبة  ُمحبَّ على موضوعات  القواميس 
للمشاعر الجمعّية - إلى التساؤل عن إمكانية 
إلى  الَبغيضة  للمحاور  معاجم  خصيص 

َ
ت

كتَب عنها بعشق. 
َ
النفس والتي ال يمكن أن ن

)كاتب وأكاديمي تونسي مقيم في باريس(

في نزع االستشراق عن علم اآلثار

بقميٍص ترّف به الريح

حتى يوم غد، تتواصل في »قاعة الطاهر شريعة« في تونس العاصمة فعاليات 
عروض  من  أمس.  يوم  انطلق  الذي  الدولي  القصير  الفيلم  بانوراما  مهرجان 
اليوم »العالم األخير« لـيوسف بنتيس من الجزائر، و»قوس قزح« لـمحمود الشيخ 
من البحرين، و»فرنسا 1911« لـمحمد فقي من تونس، و»كايال« لـجون دوير من 

بريطانيا.

تبّث صفحة محمد عابد الجابري على فيسبوك، مساء اليوم، لقاًء مع الكاتب 
الباب  الثور..  دم  األخيرة  روايته  عن  للحديث  )الــصــورة(  شقرون  نــزار  التونسي 
المفقود من كليلة ودمنة )دار الوتد، 2020(. من إصدارات شقرون األخرى: بنت 

سيد الرايس، والناقوس والمئذنة، ومعاداة الصورة في الشرق والغرب.

من  الثامنة  من  بدايًة  يقام  اإلسكندرية،  في  درويش«  سيد  »مسرح  خشبة  على 
يحيى خليل  مساء بعد غٍد الجمعة حفٌل موسيقّي يجمع فنان الجاز المصري 
ومجموعة All that JAZZ التي تتكّون من: أندريه ساغون وعلي عمر فاروق 
وطارق رؤوف. انطلقت تجربة يحيى )1943، الصورة( عازفًا على آلة الدرامز، قبل 

أن يصبح مؤلفًا موسيقيًا.

يشارك  أمسيًة  الجمعة،  غٍد  بعد  الفرنسي،  الر  دو  فيل  أو  فيزيت  موقع  ينّظم 
فيها باحثون ومؤرخون ونّقاد متخّصصون في تجربة الفنان التشكيلي الفرنسي 
جورج براك )1882-1963، اللوحة(، مؤّسس المدرسة التكعيبيّة، قبل أن ينتمي إليها 

الفنان اإلسباني بابلو بيكاسو وينتزع األضواء من جميع المنتسبين إليها.

D D

حازم العظمة

هنا أيضًا على الرصيِف
تحت رذاِذ صيٍف خفيٍف

 به الريُح
ُّ

بقميٍص ترف

 الشارِع
َ
هنا أيضًا َوسط

تتبع شمسًا مائلة
كما لو تذهُب إلى ما فاتَك...

 للنوارِس
ُ

تشيُر بيديَك وتهتف
 لتراَك

َ
ق أخفض

ّ
والنوارُس تحل

 لَك...
َ

حتى تهتف
■

 يعتقدون أنه الشعر
َ
الغاوون

والحسناء تحَسُبه الباَر الالتيني
 بني كل هؤالِء 

ُ
 وأنا أخِلط

واملوسيقى...
■

أغنياتهم  تصلني  الــذيــن   
َ
املوسيقيون

من آخــِر النفق جعلوني أمشي مختااًل 
في متاهِة األنفاق

 شعبي
َ
كما لو أن املوسيقيني

هم
ُ
وأني منذ قليل غادرت

وهأنذا اآلن أعوُد...
■

                            
 مذهبًا للدهشِة في السرداب

َ
عشرون

 النهار فيما بينها
ُ

تتداول
 مسربًا سريعًا ومذهبًا 

َ
 وعــشــرون

ٌ
ستة

للدهشِة
ترتّد على الجدران

وأنا في كل مرٍة
أستند بظهري إلى الجداِر

عها
َ
 برأسي وكتِفي كي ال أقط

ُ
أميل

ها ال تنتهي...
ّ
لعل

■

بــعــكــس مــا أشــيــَع عــن الــُســنــونــو مــن أن 
واحدة ال تصنع الربيع...

 واحدة 
ً
عشرون ربيعًا ال تقنع ُسنونوة

أن تأتي
■

 
َ

 هذا الرصيف
َ
الحماماُت اللواتي يذرعن

كل صباح
 عن فتاٍت ما...

َ
يبحثن

:
َ
يستغربن

ملاذا خال الشارع تمامًا من العابرين
والشوارُع املجاورة

 كلها...
ُ
واملدينة

■

َ
 املدينة

َ
حتى اآلن املشاؤون ال َيحُكمون

 وُمصّممون
َ
لكنهم هادئون ومتمّهلون

كما لو اكتشفوا أن ال جدوى من املشي 
السريع

وأن ال شيَء ُيذَكر
كانوا ذاهبني إليه...

■

وخليلة...
ال بد أنها نشأت من تقليد الطيور.

■

النافذة،  فتحَت  أو  بــاكــرًا  نهضَت  ما 
ّ
كل

، حِسبَت 
ٌ

 خــفــيــف
ٌ
غــيــٌم ورذاذ وكـــان ثمة 

بــه في   
َ

قــطــارًا عليك أن تلحق أن هــنــاك 
محطٍة ما...

سوى أن ال قطارات في هذه املدينة وال 
محطاٍت.

■

بينما تعيد ترتيب املقاطِع
ال جدوى...

األجدى أن تأخذ املوسيقيني والعازفاِت
والعبي الفناجنِي

ــبــــاَر   الـــســـهـــام والــــراقــــصــــاِت والــ
َ
وُرمـــــــــاة

الالتينّي
إلى املشهد الذي بعدُه.

■

ال أحد في املشهِد الذي بعدُه
ليُم حسُب...

َ
الظ

سِر
َّ
هرة وطالُع الن

ُّ
وراءه الز
وأزهى... 

■

تشّدَك من آخر الحارة
كحبٍّ قديم

 حطٍب في أوِل اشتعاله.
ُ
رائحة

■

»بصيص الضوء« كلما سمعُت بـ
فّكرُت بحرائِق الغابات،
بحارِس الغابة األخير

يشعل لفافته األخيرة...
■

في الصباح وصلتني هذه الرسالة:
»ال أعرف ما الذي سيشبهه العالم لوال 

الشعر«.
قلُت:

 ما سمعتُه من مديٍح
ُ

هذا أجمل
للعالم...  

)شاعر سوري مقيم في باريس(

املاّرة القليلون الذين بقوا
في مدينٍة فرغت كلها

ال أحــــد مــنــهــم يــجــيــبــك: إلــــى أيــــن ذهــب 
الجميع

ملاذا ذهبوا...
■

الــــتــــراشــــق بــــالــــهــــاون بــــــدأ مـــبـــكـــرًا هـــذا 
الصباح

بعض القذائف أشعر أنها وقعت ورائي 
تمامًا

السنجاب لم أرُه منذ أربعة أيام...
غـــيـــوٌم رمـــاديـــة مـــن تــلــك الــتــي ال حـــدوَد 

 لها
ً
واضحة

  أنها 
ٌ
ُمــِصــّرة مذيعة »النشرة املوجزة« 

ة »، مع أنهم أخبروها عشَر مراٍت 
ّ
»الِرق

أنها ليست كذلك...
أشعر أني َصحوُت في غرفٍة من فندق
 هذه غرفتي منذ عشرين سنة.

ّ
مع أن

■

ُ
هذه اللغة التي فيها: تغرورق

َ
ويتهامسون

)Getty( مارٌّة أمام معجم عمالق في أحد شوارع تورينو، إيطاليا
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

»جّو وضوء البحر«، إميل نولده

)Getty( ختم ينتمي إلى حضارة أوغاريت، التي ال يمكن قراءة أبجديتها بمعزل عن اللغة العربية بحسب الكاتب



سينما

نديم جرجوره

ــي 
ّ

تفش منــذ  الحاصــل   
ّ
أن يبــدو 

كورونــا فــي العالم، بــدءًا من مطلع 
فــرض  فــي  سيســتمّر   ،2020 عــام 
شــروطه علــى الحيــاة والعالقــات وتفاصيــل 
ــب 

ّ
تغل يؤّكــد  شــيء  ال   .2021 عــام  العيــش، 

شــيء  ال  عليــه.  حديثــا،  عــة 
ّ
صن

ُ
امل اللقاحــات، 

قبــل مــن األيــام 
ُ
 امل

ّ
ُيناقــض تصــّورًا، مفــاده أن

 
ّ

ســيختلف عــن مــاٍض قريــٍب جــدًا يحضــر كل
تقــول  الســينما  صناعــة  قاتــل.  بثقــٍل  لحظــة 
 تغيير الحاصل صعٌب، واستعادة 

ّ
 إن

ً
مواَربة

نمــٍط ســابق علــى كورونــا أشــبه باملســتحيل، 
ناقــض قواًل كهــذا. صناعة 

ُ
رغــم رغبــٍة لديهــا ت

تتأقلــم مــع واقــٍع، لحاجتهــا املاّســة إلــى عــدم 
 لهــا، وإلــى كســر 

ٌ
، فهــذا َمقتــل

ً
الغيــاب طويــال

إنتاجــا  عليهــا،  املفــروض  الحصــار  حــّدة 
 ومهرجانــات، 

ً
وتوزيعــا وعروضــا ومشــاهدة

وفــق   
ْ
وإن بالعمــل،  أساســا  ــل 

ّ
يتمث والكســر 

وقواعدهــا  العامــة  الســالمة  بــات 
ّ
متطل

 ـ على مسار 
ً
ر ـ ولو قليال

ّ
الصارمة، مع ما يؤث

الــذي ترتفــع ميزانيتــه  االشــتغال اإلنتاجــي، 
لهذا السبب.

فتــح  إعــادة  بانتظــار  تمامــا.  واضــٌح  هــذا 

العالــم،  فــي  الســينمائية  الصــاالت  أبــواب 
أمــام مشــاريع  تفتــح االســتديوهات أبوابهــا 
ــذ فــي أي حــاٍل مــن األحــوال. 

َّ
نف

ُ
 ت

ْ
ُيــراد لهــا أن

بانتظــار معرفــة مصائر دورات العام الجديد 
)2021( ملهرجانــات مختلفــة، تؤّكــد منّصــات 
الصــاالت  علــى  تــة، 

ّ
املؤق  

ْ
وإن هــا، 

َ
غلبت عــّدة 

»إخضاعها«  أساسا، وعلى شركات توزيع، بـ
عــون كثيــرون ضروريــة 

ّ
التفاقــات يراهــا موز

 بحسب مطالب املنّصات، 
ْ
لنشر أعمالهم، وإن

ورغم ارتباك ُمشــاهدين ســينيفيليني، وتوتر 
ســينمائيني، وهــؤالء جميعــا يريدون لألفالم 

عروضا طبيعية على شاشات سينمائية.
التــي  الســينمائية،  الجوائــز  توزيــع  حفــالت 
يا 

ّ
ة كل

ّ
 تبدأ قريبا، غير مطمئن

ْ
ُيفترض بها أن

. املشــرفون 
ً
 األمور ســتكون عادية فعال

ّ
إلى أن

بديلــة،  ــة 
ّ
خط مــن  أكثــر  يضعــون  عليهــا 

ه األســلم واألكثر 
ّ
ا، ألن

ّ
»أونالين« أوفر حظ والـ

أمنــا. »ســيزار« الفرنســية تريــد خالصــا مــن 
خلــل فظيــع حاصل في إدارتهــا العام الفائت، 
 كورونــا يحــول دون تمّكنهــا من الخروج 

ّ
لكــن

االعتبــار  إعــادة  إلــى  فوضاهــا  مــن  اآلمــن 
والثقافــي،  والفنــي  التاريخــي  لحضورهــا، 
فــي الســينما الفرنســية. »أوســكار« هوليوود 
و»غويــا«  )بريطانيــا(  »بافتــا«  كـ ينتظــر، 

)إسبانيا( وغيرهما.
إلــى  يلجــأ  »برلينالــه«  الـ أيضــا.  املهرجانــات 
واقعيــة،  دورة  يريــد   »

ّ
و»كان »أوناليــن«،  الـ

بعــد إلغــاء دورة العــام الفائــت، فُيحــّدد مطلع 
الصيــف موعــدًا لها، مــع التفكير مليا ببدائل. 
هــا، 

ّ
كل املهرجانــات  علــى  يتفــّوق  »فينيســيا« 

ففــي إيطاليــا، أكثــر البلدان إصابــاٍت وحاالت 
كورونــا  ــي 

ّ
لتفش األولــى  البدايــات  فــي  وفــاة 

قــام الــدورة الـــ77 للمهرجــان فــي 
ُ
، ت

ّ
علــى األقــل

موعدها املحّدد سلفا )2 ـ 12 سبتمبر/ أيلول 
الســالمة  بمعاييــر  صــارم  بالتــزام   ،)2020
هــذا،  رغــم  االجتماعــي.  والتباعــد  الصحيــة 

بــه  يعتــرف  مهّمــا،  نجاحــا  الــدورة  ــق 
ّ
حق

ُ
ت

، مــا مــن مهرجــان يتجــّرأ علــى 
ْ
كثيــرون. لكــن

مــن  مــا  نفســه،  الوقــت  فــي  مثلــه.  املخاطــرة 
 
ْ
مهرجــان يريــد إلغــاًء أو دورة افتراضيــة، وإن

تستســلم مهرجانــات إلــى االفتراضي، غصبا 
ه االرتباك الكبير.

ّ
عنها. إن

 البدائل مقبولة. كثيرون يريدون السينما، 
ّ

كل
املعيشــة«،  »غــرف  فــي  أفالمهــا  شــاَهد 

ُ
ت  

ْ
وإن

نقلهــم  يــان 
ّ
يتول وشــرطيان  ســجناء   6

بشاحنة محّصنة تماما من مخاطر الخارج، 
رفقــة ســيارة يقودهــا شــرطّي وزميلــه، فــي 
ليــٍل بــارٍد للغايــة، والصقيــع يــكاد ينفــذ مــن 
الشاشــة إلى غرفة الجلوس، أثناء مشــاهدة 
»تحــت الصفر« )2021(، لإلســبانّي فرناندو 
نافاّرو )»نتفليكس«، منذ 29 يناير/ كانون 
الثاني 2021(. العادّي في الحكاية مفروض 
ورجــل   ،

ً
ليــال غزيــر  مطــر  عــّدة:  بدايــات  فــي 

فــي حفــرة  يدفنــه حّيــا  أن  قبــل  آخــر  ب 
ِّ
ُيعــذ

مــا  معرفــة  فــي  »القاتــل«  يفشــل   
ْ
إذ كبيــرة، 

يريده من املقتول. 
ثــم مطــر غزيــر نهــارًا، ورجــل ُيصلــح عجلــة 
ســيارته، وفيها ابنته الجميلة، التي تســأله 
فُيخبرهــا  املثقوبــة،  العجلــة  مصيــر  عــن 
الرجــل  منهــا.  فائــدة  ال   

ْ
إذ ســيرميها  ــه 

ّ
بأن

نفســه فــي مقــّر للشــرطة، أحــد ممّراتــه ملــيء 
بميــاٍه تحّولــه إلــى بحيــرة )فســاد وإهمــال(، 
م أول مهّمــة لــه فــي نقل ســجناء. 

ّ
يأتــي لتســل

إلــى  نقلهــم  قبــل  شــون جيــدًا، 
َّ
ُيفت الســجناء 

الشاحنة الحديدية.
مــن  مســتهلك  بنمــٍط  توحــي  عــّدة  بدايــات 
أفــالم الســجن والشــرطة. الرحلــة ليليــة، فــال 
أحــد يعــرف موعد »رحالٍت« كتلك، كما ُيقال 
ســرد بدايــة: 

ُ
للشــرطّي الجديــد. املعلومــات ت

مــن  أحــد  ال  ممنوعــة.  الخلويــة  الهواتــف 
السجناء يعرف موعد نقله إال قبل لحظات. 
اختيــار طريــق فرعيــة أفضــل، لتقليص عدد 

ساعات املهّمة. الليل كالح. 
وقســوته  قــاٍس،  الصقيــع  كثيــف.  الضبــاب 
باديــة فــي تصّرفــات وأقــوال. أحدهــم يضــع 

كمــا فــي قوٍل ليونــاس هوملَبــري، املدير الفني 
الدولــي«.  الســينمائي  »مهرجــان غوتنبــرغ  لـ
الدوليــة،  املهرجانــات  إلــى  يتشــّوقون  ــاٌد 

ّ
نق

ففيهــا متــٌع تخــرج مــن صالــة العــروض إلــى 
والنمائــم  للتســّكع  الشاســعة  املســاحات 
شــاهدة 

ُ
بامل حافــٍل  يــوٍم  بعــد  والســهرات، 

نقــادًا   
ّ
لكــن املهنــّي.  واالشــتغال  والنقــاش 

آخرين يرون في العزلة املنزلية أفضل وسيلة 
 مهرجانــات 

ّ
شــاهدة مريحــة وآمنــة، طاملــا أن

ُ
مل

لدوراتهــا  يوميــة  متابعــة  لهــم  تيــح 
ُ
ت عــّدة 

االفتراضية.
وتأثيراتهــا  تــزداد،  أزماتــه  مرتبــك.  العالــم 
لملم بعضا منها، 

ُ
الســلبية خانقة. الســينما ت

هــا 
ّ
لكن موجعــة  بضربــات  كورونــا  ُيســقطه 

هم 
ّ
غيــر قاضيــة. الناس خائفــون وقلقون، لكن

ســَرق منهــم، والعجــز عن 
ُ
تّواقــون إلــى حيــاٍة ت

. القلق األكبر متأٍت 
ٌ

إنقاذها من الخراب ُمقلق
الجســد  فــي  فظائعــه  رغــم  أخــرى:  حالــٍة  مــن 
ســلوٍك  تغييــر  عــن  كورونــا  يعجــز  والــروح، 
 كورونــا غير 

ّ
ونمــط تفكيــر لــدى كثيريــن. كأن

 ال وباء وال انهيارات 
ْ
ماثٍل في يومياتهم. كأن

وال أســئلة عــن مغــزى الحيــاة وشــكلها، وعــن 
 فيروس 

ّ
معنــى العالقــات ومفرداتهــا، في ظــل

 بوحشية على كائنات بشرية، وُيمعن 
ّ

ينقض
اســتهزاًء بها، بابتكاراته املخيفة في التحّول 
والتجــّدد، بينمــا كثيــرون غيــر قابلني لتحّول 
ل مســالك  إيجابــي فــي حياتهــم، ولتجــّدد ُيبــدِّ

وتصّرفات وأفكارًا.

ســلكا شــائكا علــى األرض. ثــم يبــدأ الصراع، 
وفيه أســئلة غير مختلفٍة عن تلك املطروحة 
فــي أفــالٍم أجنبية كثيــرة: الضحية والجالد، 
الكذب واالحتيال واملواربة واالنتقام، من هو 
الســارق الفعلــي، مــاذا عــن املاضــي والراهــن، 

وعن العالقات واالحالم والرغبات؟
التفاصيــل الجانبيــة عاديــة: مقتــل شــرِطّيي 
)خافييــر  مارتــن  زميــل  ومقتــل  الســيارة، 
غوتيريز ألفاريز( بعد خروجه من الشاحنة. 
»أحدهــم«  الـ هــذا  ذلــك:  بعــد  يبــدأ  األهــّم 
تعذيبــا  ويبــدأ  الشــاحنة،  علــى  ُيســيطر 
طفيفــا بالســجناء وبالضابــط مارتن، الذين 
ســيتعاركون أواًل فيمــا بينهــم، قبــل مقتــل 4 

منهم في ظروف مختلفة. 
األحيــاء،  بــني  شــابا  يريــد  »أحدهــم«  الـ
بينهــم  والنزاعــات  منتــٍه،  غيــر  والتعذيــب 
كثيــرة. إغــراق الشــاحنة فــي بحيــرة جليدية 
جِرَمــني األخيرين، لكن 

ُ
خــالٌص للضابط وامل

الشــاب يهــرب، واآلخــر لــن يردعــه الضابــط، 
متمنيــا لــه التوفيــق بتحقيــق حلــم حياتــه: 
عــن  ممكــن  بلــٍد  أبعــد  فــي  حانــٍة  افتتــاح 

إسبانيا.
ومارتــن  الشــاب،  يطــارد  »أحدهــم«  الـ هــذا 
يلحــق بهمــا. لقــاء مارتــن بــه يكشــف حقيقــة 
ومغتصبــة  مخطوفــة  ابنــة  املطــاردة: 
ومدفونة في مكان ما، ووالدها يريد معرفة 
مكان دفنها. قول هذا لن يحول دون متابعة 
فيلــٍم، ينتهــي بانتصــار خيــر علــى شــّر، مــع 

 وطأة.
ّ

تبرير شرور أخف
 ،)Bajocero( الصفــر«  »تحــت  فــي  جديــد  ال 
وال  تســاؤالت  وال  مضمونــا  وال   

ً
شــكال ال 

ثيــر 
ُ
ت بحرفيــة،  مشــغول  ــه 

ّ
أن رغــم   ،

ً
تمثيــال

 في املتابعة. أقوال الســجناء 
ً
تشــويقا ورغبة

االنتقــاد،  مــن  بشــيء   
ْ
وإن ألفعــاٍل،  تبريــر 

ــه ســبُب غيبوبــة أبديــة 
ّ
 يقــول أحدهــم إن

ْ
كأن

ملغتصــب شــقيقته، فيســأله آخــر: »مــا املفيــد 
 ال إجابــة. تبريــرات 

ْ
لكــن بهــذا لشــقيقتك؟«، 

معتــادة، ومســار درامــي عــادي، وتســلية في 
106 دقائق، ال أكثر.

نديم...

)Getty /ن أداءنا كبشٍر، وإال ستحّل الكارثة )كريستوفر بولك دنزل واشنطن: لنُحسِّ

)Getty /خافيير غوتيريز ألفاريز في مدريد عام 2019 )كيم ليانَس

26

ُتلملم السينما بعضها 
الذي يُسقطه كورونا 

بضربة غير قاضية

ال جديد رغم أّن 
الحرفية المهنية واضحة 

شكًال ومضمونًا

تستمرّ المخاوف من 
عاٍم سينمائي جديد ال 

يختلف عن سابقه بسبب 
تفّشي كورونا، رغم بدء 
تلقيح كثيرين، بما يسمح 

بمواجهة الوباء بشكل 
او بآخر

ن أداءنا  »لنُحسِّ
وإال سيحّل الدمار«

تشويٌق سينمائّي معتاد بِحرفية عادية

عاٌم سينمائّي جديد لكورونا

»تحت الصفر« لفرناندو نافارّو

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

قليــٍل علــى تحديــد موعــد إلطــالق  بعــد وقــٍت 
عروضه التجارية )17 سبتمبر/ أيلول 2020(، 
»مــكان هادئ  علــن عــن تأجيــل بــدء العروض لـ

ُ
أ

 أول موعد لذلك 
ّ
2« لجون كارينســكي، علما أن

ــي 
ّ

آذار 2020، لكــن تفش إلــى 8 مــارس/  يعــود 
ط 

َّ
وباء كورونا حينها حال دون تحقيق املخط

لــه، والتأجيــل لحقــه آخــر، واليــوم بــات املوعــد 
املنتظــر محــّددًا بـــ23 إبريــل/ نيســان 2021. مع 
كارينســكي، تــؤّدي إيميلــي بالنــت الدور األول 
لعون 

ّ
أيضا في الجزء الجديد، الذي يصفه مط

ــه »امتــداٌد للجــزء األول )2018(«. وبحســب 
ّ
بأن

 إيــرادات الجزء األول 
ّ
معلومــات صحافيــة، فــإن

أميركــي  دوالر  مليــون   17 ميزانيتــه  )بلغــت 
شــّباك  فــي  أميركــي  دوالر  مليــون   341 فقــط( 
اد كثيرون على 

ّ
التذاكــر العاملــي، كمــا توافق نق

امتداحــه واإلعجــاب بــه، مــا جعلهــم ينتظــرون 
ــه. أمــا أحداثــه، فتــروي 

ّ
الجــزء الثانــي، أو تتمت

حكايــة تلــك العائلــة الباحثــة عــن ملجــأ، التــي 
تجــد نفســها اآلن فــي مواجهــة صراعــاٍت جّمــة 
فــي عالــم مــا بعــد القيامــة. وكما فــي األول، فإن 
كائنــاٍت غريبــة تتحّكــم بهــذا العالــم، ولديهــا 

حساسية عالية جدًا ضد األصوات.
 )The Marksman( فــي املقابــل، تمّكــن »الرامــي
ـ  نيســون  ليــام  املمثــل  مــع  لورنــز،  لروبــرت 

أفــالم  فــي  اشــتغاله  إنهــاء  فــي  فعليــا  الراغــب 
حركــة وتشــويق ومطــاردات، التــي بــرع فيهــا 
فــي  الســينما  إيــرادات  تصــّدر  مــن  ـ  مؤخــرًا 
أميركا الشمالية، بتحقيق عروضه التجارية ـ 
التــي بــدأت في 15 يناير/ كانون الثاني 2021، 
آالف  و104  ماليــني   3 ـ  مختلفــة  صــاالت  فــي 
بينمــا  االفتتــاح،  فــي  أميركيــة  و204 دوالرات 
بلغــت اإليــرادات الدوليــة فــي أســبوعه األول 8 
ماليــني و598 ألفــا و296 دوالرا أميركيــا. تــدور 
الواليــة  علــى حــدود  تقــع  فــي مزرعــة  أحداثــه 
قحم 

ُ
األميركيــة أريزونــا مــع املكســيك، عندمــا ت

أحــداث معينــة صاحبهــا في الدفــاع عن صبي 
به إلى 

ّ
مكســيكي صغير، يفّر من عصابة تتعق

داخــل الواليــات املتحــدة األميركيــة. إلــى ذلــك، 
تراجعت إيرادات »املرأة الخارقة 1984« لباتي 
 إيــاه إلــى املركــز الثانــي، بعــد 

ً
جانكينــز، دافعــة

 
ّ
تصــّدره قائمــة اإليــرادات لـــ3 أســابيع، علمــا أن

علــن عــن األرقــام، 
ُ
لــم ت شــركة »وارنــر إخــوان« 

عــت أنــه جمــع مليونــني و600 ألــف 
ّ
هــا توق

ّ
لكن

دوالر أميركــي فــي بدايــة أســبوعه الرابــع. أمــا 
جديــد«،  عهــد  كــرود:  »عائلــة  التحريــك  فيلــم 
ق مليونني و40 ألف دوالر أميركي )املركز 

ّ
فحق

لبــول غرينغــراس  العالــم«  الثالــث(، و»أخبــار 
مليونــا و5 آالف دوالر أميركــي )املركز الرابع(، 
و»صائــد الوحــوش« لبول دبليو أس أندرســن 

920 ألف دوالر أميركي )املركز الخامس(.

هوليوود: تأجيٌل إضافي وإيرادات مختلفة

¶ Sous Le Ciel D’Alice لكلوي مازلو، 
تمثيل ألبا روراشر )الصورة( ووجدي 

معوض: فتاة سويسرية تصل 
إلى بيروت أواخر ستينيات القرن 
قيم 

ُ
العشرين، وتتزّوج لبنانيا، وت

وإياه مع عائلته الكبيرة في الريف. 
 العامني األولني من الحرب األهلية 

ّ
لكن

اللبنانية )1975 ـ 1976( سيدخالنها 
في اختبارات مختلفة، كما يضعانها 

وعائلة زوجها أمام تحّديات جّمة.

¶ No Man’s Land لكونور ألن، تمثيل 
و وجورج لوبيز وآندي 

ّ
فرانك غريل

ماكدويل )الصورة(: هذا فيلٌم آخر 
عن الحدود األميركية املكسيكية، 

خذ ألحداثه حّيزًا جغرافيا 
ّ
ه يت

ّ
لكن

قريبا جدًا من الجدار الذي بدأ ببنائه 
 الفيلم 

ّ
دونالد ترامب. هذا يعني أن

يروي حكايات عن فصل صارم بني 
أفراد العائلة الواحدة، وما ُينتجه 

من تزعزع عالقات وارتباك تواصل 
قات.

ّ
وتمز

¶ Deep Water ألدريان لني، تمثيل 
بن أفلك وآنا دي أرماس )الصورة(: 

يعيش فكتور ومليندا زواجا بال 
حّب، فُيقّرران إضفاء بعض اإلثارة 
فقان على 

ّ
ة، ويت

ّ
على حياتهما اململ

 يرتبط كل واحد منهما بعشيق 
ْ
أن

الختبار تجربة عيش مختلفة. لكن 
األمور تسوء، مع بداية وفاة أشخاص 

من حولهم في ظروف غامضة.

أفالم جديدة
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النص الكامل 
على الموقع األلكتروني

27

رياضة

افتتحت الرومانية سيمونا هاليب املوسم 
الجديد بانتصار في أولى مبارياتها ببطولة 
جيبسالند للتنس في أستراليا على الروسية 
أناستازيا بوتابوفا بواقع مجموعتني )6 - 4( 

و)6 - 4(، في مباراة استمرت 78 دقيقة، لتتأهل 
الرومانية إلى دور الـ16 من البطولة. وقالت 

هاليب بعد الفوز: »كنت بحاجة لهذا الفوز ألنني 
لم أشارك في أية مباراة رسمية منذ شهر أكتوبر/ 

.»
ً
تشرين األول املاضي، وهذا ُيعد وقتا طويال

تعاقد فريق أتالنتا اإليطالي في اليوم األخير 
من سوق االنتقاالت الشتوية مع العب الوسط 
األوكراني فيكتور كوفالينكو، قادما من فريق 
شاختار دونتسك. وأعلن أتالنتا في بيان له 

أنه تم التعاقد مع كوفالينكو لتعويض غياب 
األرجنتيني أليخاندرو غوميز الذي انتقل إلى 

فريق إشبيلية. وقضى كوفالينكو صاحب الـ24 
سنة 6 أعوام ونصف مع فريق شاختار، خاض 

خاللها 48 مباراة وسجل 6 أهداف بدوري األبطال.

تحدث األرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عن إمكانية 

تدريب نجم فريق برشلونة ليونيل ميسي، وأشار 
في حوار مع )راديو مونت كارلو(: »الفريق لديه 

استراتيجية للتحُسن. إذا سنحت لي الفرصة 
لتدريب ميسي سيكون أمرًا رائعا، ولكن إذا لم 
يحدث، فال توجد مشكلة. نتشارك عشق نيوز 

أولد بويز، وكالنا كنا نرتدي ذلك القميص، لدينا 
هذا الرابط. ولكن سنرى ماذا سيحدث«.

سيمونا هاليب تفتتح 
الموسم الجديد بانتصار 

على بوتابوفا

أتالنتا يتعاقد رسميًا مع 
العب الوسط األوكراني 

فيكتور كوفالينكو

ماوريسيو بوكيتينو: 
سيكون من الرائع تدريب 

ليونيل ميسي

سيتصارع كل من 
التسيو وأتالنتا 
على البطاقة 
المؤهلة إلى 
المباراة النهائية 
لبطولة كأس 
إيطاليا، في 
مواجهة 
ُمنتظرة على 
ملعب »دييغو 
أرماندو 
مارادونا« في 
ذهاب الدور 
نصف النهائي. 
ويسعى فريق 
المدرب غاتوزو 
إلى تسجيل 
نتيجة إيجابية 
كبيرة تحميه 
قبل خوض 
مباراة اإلياب 
على أرض فريق 
أتالنتا الذي 
يقوده المدرب 
غاسبيريني.

)Getty/من سيفوز في مواجهة الذهاب؟ )ميغيل ميدينا

من أجل النهائي
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رياض الترك

باستمرار  العربية  األنــديــة  شاركت 
فـــي بــطــولــة مـــونـــديـــال األنـــديـــة منذ 
انــــطــــاق الــنــســخــة األولـــــــى فــــي عـــام 
2000، ورغــم ذلــك فــإن اإلنــجــازات كانت قليلة 
كان  فكيف  العاملية،  البطولة  فــي  ومــحــدودة 
مـــشـــوار الـــعـــرب فـــي 17 نــســخــة مــاضــيــة قبل 

انطاق الحدث في الدوحة؟
ُيشارك في نسخة عام 2021 فريقان عربيان 
هما الدحيل القطري واألهلي املصري واللذان 
يتواجهان أيضًا في الدور الثاني ملعرفة هوية 
املتأهل ملواجهة فريق بايرن ميونخ األملاني 
اللقب  لــحــصــد  بــطــل أوروبـــــا واملـــرشـــح األول 
أن شارك  الدحيل  لفريق  ولــم يسبق  العاملي. 
فــي املــونــديــال، بينما شـــارك األهــلــي 3 مــرات 
أعــوام 2006 و2011 و2013، وهو الذي وصل 
إلى البطولة بعد أن حصد لقب دوري أبطال 
أفريقيا عندما تفوق على الزمالك في املباراة 
الــنــهــائــيــة )2 - 1(. فــي وقـــت ُيـــشـــارك الــدحــيــل 
لــلــبــلــد املستضيف  الــقــطــري بــصــفــتــه مــمــثــًا 
للبطولة. وستكون عني الجماهير على الدحيل 
البطولة،  في  العرب  يمثان  ألنهما  واألهــلــي 
رغم أن هذه النسخة )2021( ستخسر واحدًا 
منهما باكرًا في الدور الثاني، في حني سيصل 
الــثــانــي إلـــى املــربــع الــذهــبــي ملــنــافــســة الــنــادي 
املــبــاراة النهائية.  »الــبــافــاري« على مقعد في 
الدور  الثانية في  املباراة  املقابل سُتلعب  في 
الثاني بني فريقي تيغرز وأولسان هيونداي 
والــفــائــز سيلعب ضــد فــريــق بــاملــيــراس بطل 

»كوبا ليبرتادوريس« يوم السبت املاضي.

الوصافة والمركز الثالث مرتين
لم تحصد األندية العربية اللقب في أي مرة، 
بينما حــلــت وصــيــفــة مــرتــني فــقــط فــي تــاريــخ 
املـــشـــاركـــات، والــتــي تمثلت بــوصــول الــرجــاء 

2829
رياضة

تقرير

في  النهائية  املباراة  إلى  املغربي  البيضاوي 
نسخة عام 2013، عندما لعب ضد فريق بايرن 
مــيــونــخ األملـــانـــي وخـــســـره بــهــدفــني نظيفني، 
واملــــرة الــثــانــيــة تمثلت بــوصــول فــريــق العني 
ــبــــاراة الــنــهــائــيــة فـــي نسخة  اإلمـــــــارات إلــــى املــ
عـــام 2018، عــنــدمــا واجـــه فــريــق ريـــال مــدريــد 
وخسره بنتيجة كبيرة )4 – 1(، ليفقد العرب 
فرصة ثانية لرفع اللقب ألول مرة في تاريخ 
مشاركات األندية العربية. في املقابل وصلت 
األنـــديـــة الــعــربــيــة إلـــى الــــدور نــصــف النهائي 
أربــع مــرات فــي تــاريــخ مشاركتها فــي بطولة 
 من 

ّ
مونديال األندية، وفي وقت وصل فيه كل

العني اإلماراتي والرجاء املغربي إلى املباراة 
النهائية مرتني، هناك فريقان عربيان أقصيا 

من املربع الذهبي وحصدا املركز الثالث. 
بــدايــًة مــن فــريــق األهــلــي املــصــري الـــذي حقق 
املركز الثالث في نسخة عام 2006، وذلك عندما 
خسر من أمام إنترناسيونالي  البرازيلي )2 
– 1(، وفــي تلك املــبــاراة قــدم الــفــريــق املصري 
عرضًا كرويًا كبيرًا، خصوصًا أنه كان ُمدججًا 
املركز  ــذاك، بينما حقق  آنــ امُلــمــيــزة  بــاألســمــاء 
الثالث بعد التفوق في مباراة تحديد املركزين 
أميركا  كلوب  منافسه  على  والرابع(  )الثالث 
املكسيكي )2 – 1(. بينما في نسخة عام 2011، 
وصل فريق الدحيل القطري في نسخة اليابان 
إلــــى املــــبــــاراة نــصــف الــنــهــائــيــة ولـــســـوء حظه 
وخسر  اإلســبــانــي  برشلونة  بفريق  اصــطــدم 

الفريق  ليفشل  نظيفة،  أهــداف  بأربعة  اللقاء 
القطري في الوصول إلى املباراة النهائية ألول 
مرة في تاريخه، وحقق الدحيل املركز الثالث 
ريسول  كاشيوا  منافسه  على  تفوق  أن  بعد 

الياباني بركات الترجيح )5 – 4(.

المركز الرابع خمس مرات
حــصــدت 5 أنــديــة عــربــيــة املــركــز الـــرابـــع في 
تــاريــخ بطولة مــونــديــال األنــديــة، بــدايــًة من 
االتحاد السعودي الذي حققه بعد خسارته 
من فريق ساربيسا التاياندي في عام 2005، 
ثم النجم الساحلي التونسي الذي خسر في 
مباراة تحديد املركزين الثالث والرابع أمام 
الــتــرجــيــح. بينما حل  بــركــات  أوراوا ريـــدز 
األهــلــي رابــعــًا بعد خسارته مــبــاراة تحديد 
املراكز في نسخة عام 2012، وذلك أمام فريق 
مونتيري املكسيكي، أما الجزيرة اإلماراتي 
الــرابــع فــي نسخة عـــام 2017  فحقق املــركــز 
عندما خسر من باتشوكا املكسيكي وأخيرًا 

حصد العرب مركز 
الوصافة مرتين في 

تاريخ المشاركات

جاء كريستيانو رونالدو 
في المركز الثاني خلف 

نجم التنس روجيه فيدرر

الهال السعودي الــذي خسر من مونتيري 
املــراكــز وحل  فــي مواجهة تحديد  املكسكي 

رابعًا.

زعيمة القارات الخمس
تنطلق بطولة كأس العالم لألندية في األول 
من شهر شباط/ فبراير املقبل في العاصمة 
ـــ 11 من  الــقــطــريــة الـــدوحـــة، وتــســتــمــر حــتــى الـ
الشهر نفسه. وفي وقت تتنافس فيه 6 أندية 
الــدول  تحلم  الــعــاملــيــة،  البطولة  بلقب  للظفر 
غلتها  برفع  األنــديــة  هــذه  إليها  تنتمي  التي 
من ألقاب هذه البطولة. ُتَعّد إسبانيا زعيمة 
القارات في منافسات بطولة مونديال األندية، 
لكون أنديتها ُتوجت بأكبر عدد من األلقاب 
فـــي الــبــطــولــة تــاريــخــيــًا، إذ حــصــدت األنــديــة 
ــرات  اإلســـبـــانـــيـــة لــقــب مـــونـــديـــال األنــــديــــة 7 مـ
 ،2016  ،2015  ،2014  ،2011  ،2009( تاريخيًا 
الثاني  املركز  حصدها  مقابل  و2018(   2017

مرة واحدة فقط في عام 2006.
ويملك ريال مدريد 4 ألقاب أعوام )2014، 2016، 
برشلونة  فــريــق  يملك  بينما  و2018(،   2017
األلقاب الثاثة األخرى التي حققها في سنوات 
)2009، 2011 و2015(، بينما حل وصيفًا مرة 
ــدة فــي عـــام 2006، ولـــم ُيــحــقــق أي فريق  واحــ

إسباني آخر لقب هذه البطولة.
وتأتي في وصافة الدول األكثر تتويجًا بلقب 
مونديال األندية، البرازيل بأربعة ألقاب و4 

ــــب الــريــاضــيــني أحـــد املــوضــوعــات  ُتــعــد رواتـ
أن  البعض  يعتقد  وربــمــا  لاهتمام،  املثيرة 
العبي كــرة الــقــدم هــم األعــلــى دخــًا باعتبار 
هـــذه الــلــعــبــة هــي الــريــاضــة األشــهــر واألكــثــر 
شــعــبــيــة، إال أن الــســويــســري روجـــيـــه فــيــدرر 
خــطــف األنـــظـــار وتــصــدر قــائــمــة الــريــاضــيــني 
األعلى دخًا على مستوى العالم خال عام 
القدم  كــرة  على نجمي  ليتفوق حتى   ،2020
األشهر حاليًا البرتغالي كريستيانو رونالدو 

واألرجنتيني ليونيل ميسي.
ــقــــًا ألرقـــــــام كــشــفــتــهــا مــجــلــة »فــــوربــــس«  ووفــ
التنس«  »أســـطـــورة  يتقاضى  االقــتــصــاديــة، 
إجــمــاال،  دوالر  مــايــني   106.3 الــســويــســري 
عــائــدات  مــن  مــلــيــون دوالر  إلـــى 100  تنقسم 
اإلعانات و6.3 مايني دوالر إجمالي الراتب، 
ولديه ستة رعــاة. وهي األرقــام التي تجعله 
ُحكمًا أكثر العبي التنس تقاضيًا لألجور في 
العالم. ويعود ارتفاع دخل النجم السويسري 
روجيه فيدرر إلى شعبيته الكبيرة في عالم 
التنس وقــدرتــه على جــذب شــركــات دعائية 

املبلغ رفــع مــن إيــــرادات الــاعــب السويسري 
خال السنوات األخيرة.

رونالدو وميسي خلف فيدرر
البرتغالي كريستيانو  الــقــدم  كــرة  جــاء العــب 
الثاني خلف نجم التنس  رونــالــدو في املركز 
روجيه فيدرر بإجمالي دخل 105 مايني دوالر 
اإلعانات  بواقع 45 مليون دوالر من  موزعة 
و60 مليون دوالر راتبًا، كما يحظى بستة رعاة 
مثل فيدرر تمامًا. ولم يغب رونالدو عن املراكز 
الثاثة األولى لفوربس في السنوات الخمس 
األخيرة، كونه كان يتقاضى مبالغ كبيرة أيضًا 
مع فريق ريال مدريد اإلسباني قبل االنتقال 
إلى فريق يوفنتوس اإليطالي. وما زال رونالدو 
ُيحافظ على مستوى دخل عاٍل رغم تقدمه في 
السن واقترابه من سن االعتزال، وهو ما يؤكد 
قدرة رونالدو على االستمرار حتى سن الـ39 

كما توقع هو في وقت سابق.
ــرًة يــــأتــــي الـــنـــجـــم  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ وخــــلــــف رونـــــــالـــــــدو مـ
الصحافة  حــدث  ميسي،  ليونيل  األرجنتيني 
اليوم بسبب تسريبات عقده الضخم مع فريق 
برشلونة والــذي وصل إلى 555 مليون يورو 
عــلــى 4 ســـنـــوات. ويـــأتـــي مــيــســي ثــالــثــًا بــدخــل 
إلــى حوالي 104  لفوربس يصل  سنوي وفقًا 
مايني يورو )32 مليون يورو من اإلعانات و72 
مليونًا على شكل رواتب من فريق برشلونة(. 
اإلسبانية سربت  )املــونــدو(  وكــانــت صحيفة 
أخــيــرًا عــقــد األرجــنــتــيــنــي الـــذي بموجبه ولــو 
كانت املعلومات صحيحة فسيتصدر ميسي 
قــائــمــة »فـــوربـــس« فـــورًا بــدخــل ســنــوي ُيناهز 
الـ167 مليون يورو، وبالتالي سيكون ميسي 
األكثر تقاضيًا لألجور في العالم. مع اإلشارة 
إلى أن عدد رعاة األرجنتيني هو 5 فقط حاليًا. 
البرازيلي نيمار  وخلف ليونيل ميسي يأتي 
العب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 
املركز الرابع، بـ95.5 مليون دوالر هي حصيلة 
25 مليون دوالر من اإلعانات و70.5 مليون 
دوالر راتبه من »الباريسي«، فضًا عن ثمانية 
رعاة. وكانت صفقة انتقال نيمار إلى باريس 
البرازيلي،  على  ــوال  األمـ أدّرت  جيرمان  ســان 
وارتفعت قيمته السوقية كثيرًا بسبب ما قدمه 
في املاعب األوروبية خال السنوات املاضية، 
وخصوصًا في فترة تواجده مع برشلونة بني 

2014 و2018.

ليبرون جيمس ملك »الُرعاة«
ليبرون جيمس  األميركية  السلة  نجم  ينفرد 
بأكبر عدد من الرعاة هو تسعة، لكنه يأتي في 
املركز الخامس من حيث إجمالي الدخل الذي 
يبلغ 88.2 مليون دوالر بواقع 60 مليون دوالر 

مــن عــائــدات اإلعــانــات والـــــ28.2 مليون دوالر 
األخــــرى هــي راتــبــه. وســبــق لــلــيــبــرون جيمس 
أن كــان فــي املــراكــز الثاثة األولـــى، خصوصًا 
عندما كان مع فريقه كليفاند كافالييرز، لكن 
دخله تراجع قليًا في ظل أزمة تفشي فيروس 
»كورونا«، والتي أثرت سلبيًا على معظم أندية 

كرة السلة األميركية.
ويــأتــي فــي املــركــز الــســادس العـــب كـــرة السلة 
أيضًا ستيفن كوري بإجمالي دخل 74.4 مليون 
دوالر موزعة إلى 44 مليون دوالر من اإلعانات 
و30.4 مليون دوالر كراتب، ولديه أربعة رعاة. 
في وقــت يحتل املركز السابع العــب كــرة سلة 
آخر هو األميركي كيفن دورانت بإجمالي دخل 
63.9 مليون دوالر منها 35 مليون دوالر من 
اإلعانات و28.9 مليون دوالر كراتب سنوي 
من فريقه. هذا ووضعت القائمة تايغر وودز 
ــيـــركـــي فـــي املـــركـــز الــثــامــن  نــجــم الـــغـــولـــف األمـ
ويحصل  دوالر،  مليون   62.3 دخــل  بإجمالي 
على 60 مليون دوالر منها بفضل اإلعانات 
و2.3 مليون دوالر كراتب، ويستأثر بثمانية 
رعــــاة. وكــــان وودز مــن بــني مــتــصــدري قائمة 
األكثر دخًا في عالم الرياضة وفقًا »لفوربس«، 
لكن تقدمه في السن واقترابه من سن االعتزال 
يــخــفــضــان حــجــم الـــرعـــايـــة الـــدعـــائـــيـــة وكــذلــك 
حجم األربـــاح التي ُيحققها. مع اإلشـــارة إلى 
عام  في  كثيرًا  انخفضت  الغولف  بطوالت  أن 
2020 بسبب تفشي فيروس »كورونا«، ما أثر 
ــاح التي  ــ أيــضــًا عــلــى مــجــمــوع الـــرواتـــب واألربـ

حققها تايغر وودز في ذلك العام.
كما وجاء األميركيان كيرك كوزينز وكارسون 
وينتر، نجما كرة القدم األميركية، في القائمة، 
إذ احــتــا املــركــزيــن الــتــاســع والــعــاشــر. ويبلغ 
مــلــيــون دوالر   60.5 كـــوزيـــنـــز  إجـــمـــالـــي دخــــل 
ـــ59.1 مليون  وخــلــفــه بــفــارق مــحــدود ويــنــتــر بــ
دوالر. ورغم أن كوزينز يتقاضى راتبًا أكبر من 
وينتر بحوالي 58 مليون دوالر مقارنة بـ55.1 
مليون دوالر، إال أن وينتر يتفوق في عائدات 
اإلعانات )4 مايني دوالر( وستة رعاة، مقابل 
2.5 مليون دوالر من اإلعــانــات وأربعة رعاة 
فحسب لكوزينز.  وُيعتبر كوزينز وكارسون 
وينتر الاعبني الوحيدين اللذين يظهرن في 
قــائــمــة »فــــوربــــس« عــلــى صــعــيــد ريـــاضـــة كــرة 
ــارة إلـــى أن نجوم  ــ الــقــدم األمــيــركــيــة، مــع اإلشـ
هذه الرياضة هم األعلى دخًا مقارنة بباقي 
الــريــاضــات وخصوصًا فــي الــواليــات املتحدة 
األميركية، كما أن رياضة كرة القدم األميركية 
تشهد عادًة عقودًا ضخمة خيالية لنجوم هذه 
الجميع،  على  طائلة  أمـــوااًل  تــدرُّ  التي  اللعبة 
وخصوصًا في مباراة »السوبر بول« السنوية.
)العربي الجديد، إفي(

روجيه فيدرر الرياضي األعلى دخًال في العالم
تصّدر نجم التنس 
السويسري قائمة 

»فوربس« ألكثر الرياضيين 
دخًال في العالم ألول مرة 

في مسيرته الرياضية، 
وتفوق على الجميع 

وأبرزهم البرتغالي 
كريستيانو رونالدو 

واألرجنتيني ليونيل ميسي

من آخر 
مشاركة 
لألهلي 
في 
البطولة 
عام 
 2013
)Getty(

)Getty( روجيه فيدرر يتقاضى 106 ماليين يورو سنويًا

تنطلق في قطر غدًا منافسات بطولة مونديال األندية، 
بمشاركة فريقين عربيين هما الدحيل القطري واألهلي 
بصمة  ترك  في  منهما  واحد  ينجح  فهل  المصري، 

ذهبية في البطولة مثل األندية العربية السابقة؟

مرات وصافة، إذ حقق فريق كورينثيانس 
اللقب مرتني، وساو باولو وإنترناسيونالي 
مرة واحدة، فيما حل في الوصافة تاريخيًا 
كل من فاسكو دي غاما وسانتوس وغريميو 
وفــامــيــنــغــو. وبــعــد ذلـــك تــأتــي إنــكــلــتــرا في 
املركز الثالث بلقبني ووصافة مرتني، وجاء 
التتويجان من فريقي ليفربول في عام 2019 
بينما   ،2008 عــام  في  يونايتد  ومانشستر 
حل »الريدز« وصيفًا في عام 2005، وكذلك 
فريق تشيلسي في عام 2012. أما البلد الرابع 
األكثر تتويجًا بلقب مونديال األندية، فهو 
عــام 2007  مــيــان  يــد  بلقبني على  إيطاليا، 
وإنتر ميان عام 2010، والبلد الخامس هو 
أملانيا بلقب فقط على يد بايرن ميونخ عام 
2013، فيما فشلت أندية بلدان )األرجنتني، 
إكوادور، الكونغو، املغرب، اليابان، اإلمارات( 
في تحقيق اللقب، رغم وصولها مرة واحدة 
للبطولة  النهائية  املـــبـــاراة  إلـــى  األقـــل  عــلــى 

العاملية.
وفــي نسخة عــام 2020 الــتــي ســُتــقــام فــي عام 
»كـــــورونـــــا«،  ــروس  ــيــ فــ تــفــشــي  بــســبــب   2021
ستكون أملانيا على موعد مع إضافة لقب ثاٍن 
إلى تاريخها، إذا حصد بايرن ميونخ اللقب 
كما هو متوقع، بينما تملك قطر عبر الدحيل 
فرصة للتتويج األول، وكذلك املكسيك وكوريا 
إلى  الــبــرازيــل  ممثل  يسعى  فيما  الجنوبية، 

تعزيز ألقاب باد »السامبا«.

أوكالند سيتي  انسحاب فريق  بعد 
تأّهل  األول،  ــدور  ال من  األسترالي 
الدور  إلى  القطري  الدحيل  فريق 
لمواجهة  البطولة  مــن  الثاني 
أن  على  ــي،  ــل األه أفريقيا  بطل 
مع  المواجهة  من  الفائز  يلعب 
األلماني.  ميونخ  بايرن  أوروبا  بطل 
يلعب  الثانية  الجهة  فــي  بينما 
مع  المكسيكي  تــيــغــرز  فــريــقــا 
أولسان هيونداي بطل آسيا والفائز 
»كوبا  بطل  بالميراس  ضد  يلعب 

ليبيرتادوريس«.

نظام البطولة 
والمباريات

كبيرة نظرًا لصورته في عالم هذه الرياضة، 
وُتضاف إلى ذلك األرقام امُلميزة التي حققها 
خال مسيرته الرياضية والتي تجعله واحدًا 
من أعظم العبي التنس خال السنوات الـ30 
ــرة األولــــــى الــتــي  ــ ــذه املـ ــرة. وُتــعــتــبــر هــ ــيــ األخــ
يتصدر فيها روجيه فيدرر قائمة »فوربس« 
الــخــاصــة بــالــريــاضــيــني األعــلــى أجــــرًا، وذلــك 
رغــم أنــه يخوض مواسمه األخيرة في عالم 
الرعائي  أن عقده  االعــتــزال. كما  التنس قبل 
وقعه  الــذي  اليابانية  »يونيكلو«  شركة  مع 
في عام 2018، مكنه من الحصول على 300 
مليون يــورو موزعة على 10 سنوات، وهذا 

مونديال األندية
مشاركة عربية مؤثرة 

وإنجازات قليلة
قــدم فــريــق لــوس أنجليس اليــكــرز عرضًا 
قـــويـــًا وحـــقـــق فـــــوزًا مــهــمــًا أمـــــام مــنــافــســه 
أتانتا هاوكس بقيادة النجمني ليبرون 
منافسات  في  ديفيس  وأنطوني  جيمس 
تعرض  في حني  األميركية،  السلة  دوري 
بعد مشادة  امللعب  من  للطرد  مشجعون 
كامية مع ليبرون. وتفوق لوس أنجليس 
الثالث فــي ترتيب  املــركــز  اليــكــرز صاحب 
املــنــطــقــة الــغــربــيــة عــلــى مــنــافــس أتــانــتــا 
هاوكس )107 – 99(، وكل هذا بفضل األداء 
املميز الذي قدمه لبيرون جيمس صاحب 
الـــ21 نقطة في املــبــاراة، من بينها النقاط 
التسع األخيرة لفريقه قبل النهاية بأقل من 
دقيقة، باإلضافة لتسع تمريرات حاسمة 

و7 متابعات.
أما زميل جيمس النجم أنطوني ديفيس 
فسجل 25 نقطة في املواجهة مع تمريرتني 
ــمـــتـــني ومـــتـــابـــعـــتـــني فـــــي املــــــبــــــاراة،  حـــاسـ
لــيــتــخــطــى فــريــق لــــوس أنــجــلــيــس اليــكــرز 
الضربة القوية التي تلقاها في الجولة ما 
منافسه  أمــام  عندما خسر  السابقة،  قبل 
ديترويت بيستونز، ونجح في العودة إلى 
سكة االنتصارات بفوز ثاٍن على التوالي. 
وبــهــذا الــفــوز رفــع اليــركــز رصــيــده إلــى 12 
فوزًا مقابل خسارتني خارج أرضه وحافظ 
عــلــى مـــركـــز الـــثـــالـــث فـــي تــرتــيــب املــنــطــقــة 
الغربية خلف كل من يونا جاز واملتصدر 
اللذين  الفريقني  لوس أنجليس كليبيرز، 
ــــذا املـــوســـم  ــتـــة هـ ــان مـــســـتـــويـــات الفـ ــدمـ ــقـ ُيـ
املقابل  اللقب. في  املنافسة على  ويريدان 
تــألــق فــي صــفــوف الــفــريــق الــخــاســر تــراي 
يونغ الذي سجل 25 نقطة مع 16 تمريرة 
حـــاســـمـــة، فـــي وقــــت أضـــــاف زمــيــلــه جــون 

كولينز 22 نقطة في املواجهة.
وشــهــدت املـــبـــاراة طـــرد إحـــدى مشجعات 

فــريــق أتــانــتــا مــن املــلــعــب، إذ سمح لعدد 
قــلــيــل مـــن املــشــجــعــني بــمــشــاهــدة املـــبـــاراة 
بــســبــب الـــبـــروتـــوكـــول املــعــتــمــد لــلــحــد من 
ــا، بــعــدمــا وجهت  تــفــشــي فــيــروس كـــورونـ
كلمات نابية لجيمس، ما دفع الحكام إلى 
إيقاف املباراة والطلب من األمن الخاص 
بالصالة طردها، إضافة إلى امرأة أخرى 
ورجـــلـــني. وشـــرح جيمس مــا حــصــل بعد 
املباراة قائًا »في البداية حصلت مشادة 
كامية بني رجلني ناضجني، قلت كلمتي 
وقال كلمته. ومن ثم تدخل أحدهم وقالت 
مــا أرادت قــولــه، ولــكــن ال أعــتــقــد أنـــه كــان 
يــتــوجــب طــردهــم مــن الــصــالــة«، فــي وقــت 
أكد امللك أنه سعيد لعودة الجماهير إلى 
املاعب وأنه كان يفتقد هذا التفاعل. وفي 
مـــبـــاراة أخــــرى اســتــعــاد فــريــق مــيــلــووكــي 
باكس نغمة االنتصارات بعد أن تعرض 
لخسارتني متتاليتني سابقًا، ليفوز على 
مــنــافــســه بــورتــانــد تــرايــل بـــايـــزرز )134 
امُلــســتــمــر  بـــاكـــس ســعــيــه  لــيــؤكــد   ،)106 –

ــــدوري األمــيــركــي  لــلــمــنــافــســة عــلــى لــقــب الــ
ساهم  وكالعادة    .2021-2020 موسم  في 
النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو في 
هذا الفوز بتسجيله 18 نقطة مع 6 تمريرات 
حاسمة، في حني سجل زميله غرو عوليداي 
ــان أفــضــل املــســجــلــني لفريق  22 نــقــطــة، وكــ
ميلووكي باكس في املواجهة، وخلفه أيضًا 
كريس ميدليتون الذي سجل 17 نقطة على 
مدى شوطني، وأضاف العبو االحتياط 64 
نقطة في إطار خطة ناجحة من التسديدات 
بلغت 55 باملئة،  وتقدم باكس بهذا الفوز 
املهم إلى املركز الثاني في املنطقة الشرقية، 
التاسع  للمركز  بورتاند  تراجع  وقــت  في 
في املنطقة الغربية، متساويًا مع هيوسنت 
روكتس الذي تابع سلسلة انتصاراته بفوز 
سادس تواليًا أمام أوكاهوما سيتي ثاندر 
)136 – 106(. وحطم العبو فريق روكتس 
الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي الــشــخــصــي لــلــفــريــق مــن 
الرميات الثاثية، بعدما سجلوا 28 رمية من 
أصل 52 محاولة في املواجهة بنسبة نجاح 

53,8%، وبرغم أنهم فشلوا في تحطيم الرقم 
القياسي املطلق للدوري بفارق سلة واحدة 
)29( والذي يملكه مليووكي باكس، إال أنهم 
عــادلــوا أكبر عــدد من السات املسجلة في 
ربــع واحـــد )11 ســلــة(. هــذا وتــعــرض فريق 
داالس مافريكس لخسارته السادسة تواليًا 
وتابع تقديم صورة هزيلة عنه بعدما سقط 
وتألق   ،)108  –  109( صنز  فينيكس  أمـــام 
ــفـــوف الـــفـــريـــق الـــفـــائـــز كـــريـــس بـــول  فــــي صـ
بتسجيله 34 نقطة إلى 9 تمريرات حاسمة 
و9 متابعات، وأضاف زميله ديفن بوكر 24 
نقطة. ولم تحل النقاط الـ 25 التي سجلها 
السلوفيني الشاب لوكا دونتشيتش والـ 24 
لجوش ريتشاردسون من سقوط مافريكس.

وفــي مــبــاراة أخـــرى خسر فــريــق ديترويت 
بــيــســتــونــز أمــــام مــنــافــســه غـــولـــدن ســتــايــت 
ووريـــرز )118 – 91(، هــذا ولــم تشهد هذه 
فيروس  بسبب  مــبــاراة  أي  تأجيل  الجولة 
»كورونا«، وكان العدد اإلجمالي للمباريات 
املؤجلة قد وصل إلى 23 منذ بداية املوسم 
مــبــاراة دينفر  املقابل تأجلت  فــي  الــحــالــي. 
خلفية  على  بيستونز  وديترويت  ناغتس 
ــال مــحــتــمــلــة  ــ ــــصــ ــن حـــــــــاالت اتــ ــ ــيـــق عــ ــقـ تـــحـ
بمصابني بفيروس »كورونا« ألعضاء من 
فريق بيستونز من دون أن توضح رابطة 
التفاصيل.  مــن  الكثير  األمــيــركــي  الــــدوري 
وكــان بيستونز قد خسر مباراته األخيرة 
أمــام  فــي ســان فرانسيسكو  الــتــي خاضها 

غولدن ستايت ووريرز )118 – 91(
وبــحــســب الــبــروتــوكــول املــتــبــع فــي الـــدوري 
يــتــعــني حــجــر كـــل شــخــص جـــــاءت نتيجة 
أنه  تم تحديده على  أو  إيجابية،  اختباره 
اتــصــال وثــيــق بشخص مصاب.  كــان على 
ــاراة بــســبــب  ــ ــبـ ــ ــم إرجــــــــاء 23 مـ ــر أنـــــه تــ ــذكــ ــ ُي
انطلقت  أن  منذ  كورونا  فيروس  تداعيات 
مــنــافــســات املــوســم الــحــالــي فــي 22 كــانــون 
األول/ ديسمبر املاضي. وُتستكمل مباريات 
الـــــدوري األمــيــركــي فــجــر الــيــوم بــمــبــاريــات 
مهمة، بــدايــًة مــن مــبــاراة أورالنــــدو ماجيك 
وتـــورونـــتـــو رابــــتــــورز ومـــواجـــهـــة بــروكــلــني 
نتس ولوس أنجليس كليبيرز، بينما يلعب 
فريق إنديانا بايسرز ضد ممفيس غريزليز 
وواشنطن ويزاردز ضد ترايل بايزرز. في 
املــقــابــل تــشــهــد هــــذه الــجــولــة قــمــة مرتقبة 
بـــني غـــولـــدن ســتــايــت ووريــــــورز وبــوســطــن 
سلتيكس، في محاولة من األخير الستعادة 
التوازن والتقدم نحو املراكز الثاثة األولى، 
أمــــام يــوتــا جـــاز وصــيــف املــنــطــقــة الغربية 
العائد  بيستونز  ديترويت  فريق  فيواجه 
إلى املنافسة من جديد بعد الغياب بسبب 

تفشي فيروس »كورونا«.
)العربي الجديد، فرانس برس(

السلة األميركية: ليبرون جيمس يقود 
اليكرز إلسقاط أتالنتا

تابع فريق لوس أنجليس 
اليكرز صحوته في 

بطولة الدوري وحقق 
فوزًا جديدًا على 

منافسه أتالنتا هاوكس، 
ليؤكد سعيه الُمستمر 
للمنافسة على اللقب 

هذا الموسم واالقتراب 
من المركزين األول 

والثاني

)Getty( اليكرز يُتابع ضغطه على أندية الصدارة
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حــســم الــجــزائــري الــدولــي بــغــداد 
بونجاح مصير بقائه مع نادي 
أنـــه يريد  الــقــطــري، معلًنا  الــســد 
أن يكون موجوًدا مع السد أثناء استضافة 
عـــقـــده مع  أن  عــلــًمــا  ملـــونـــديـــال 2022،  قــطــر 
ــاد  ــام 2024. وأشــ الــزعــيــم مــســتــمــر حــتــى عــ
نـــجـــوم قطر  فـــي دوري  الـــهـــدافـــن  مــتــصــدر 
بــتــحــضــيــرات قــطــر الســتــضــافــة املـــونـــديـــال، 
واصــــًفــــا إيــــاهــــا بــالــحــلــم املــنــتــظــر لــأمــتــن 
العربية واإلسالمية. ولفت مهاجم املنتخب 
ــــوار مـــطـــول مـــع »الــعــربــي  الـــجـــزائـــري فـــي حـ
الــجــديــد« إلـــى أن هـــذا الــجــيــل مــن املنتخب 
املدرب  بوجود  محظوًظا  يعتبر  الجزائري 
الفنية،  القيادة  رأس  على  بلماضي  جمال 
قوة  بكل  املنتخب سيسعى  أن  إلــى  مشيًرا 
بغداد  قطر. ووصــف  مونديال  إلــى  للتأهل 
زميله رياض محرز العب مانشستر سيتي 
بــالــنــقــطــة املـــحـــوريـــة فـــي املــنــتــخــب، وتــمــنــى 
محمد  املــصــري  ليفربول  مهاجم  ينتقل  أن 

صالح إلى ريال مدريد اإلسباني.
ويعتبر بونجاح واحدًا من أفضل الالعبن 
الخضر، ومن  بمنتخب  األمــامــي  الخط  في 
الذين يعتمد عليهم املدرب جمال بلماضي 
بــشــكــٍل كــبــيــر بــعــدمــا كــــان قـــد تـــعـــّرض في 
الــســابــق لتهميش كــبــيــر مـــن قــبــل املــدربــن 

الذين توالوا على الجزائر. 

العالم  هــداف  أنــت حالًيا  بونجاح،  بغداد  كابنت   ■
مــنــذ بــدايــة عـــام 2021، بــرصــيــد 11 هـــدًفـــا، وهــو 
تناولت  بعدما  هو شعورك  ما  العالم،  في  األعلى 
ــة عــام  ــدايـ ــل هـــي بـ اســـمـــك الــصــحــف الــعــاملــيــة، وهــ

ُمبّشرة؟
سعيدة  سنة  تبدو  لــي  بالنسبة  بالتأكيد، 
فـــي بــدايــتــهــا، ويـــبـــدو أيـــًضـــا أنــهــا ستكون 
الــذي  العمل  بفضل  هــذا  لله  الحمد  موفقة. 
نقوم به، خصوًصا أن عام 2020 كان صعًبا 
أيًضا  لــي  وبالنسبة  الجميع،  على  للغاية 
كانت سنة في غاية الصعوبة للخروج من 
أزمــة »كــورونــا«. منذ بداية عام 2021 بدأُت 
بتركيٍز عال، وأنا أسجل األهداف باستمرار، 

واملشوار ال يزال طوياًل إن شاء الله.

■ كيف تمّكنت من تجاوز أزمة فيروس كورونا؟
ــأن الــجــمــيــع، الزمــــت املــنــزل طــوال  شــأنــي شـ
فترة الحجر، واتبعت اإلجـــراءات من خالل 
ــزلــــي، وعــــشــــت نـــفـــس األجـــــــواء  ــنــ الـــحـــجـــر املــ
ــة وغــســل  ــرازيـ ــتـ الــعــائــلــيــة مـــع إجــــــــراءات احـ

اليدين باستمرار.

■ هل ترى أن فريق السد يتجه لحسم لقب دوري 
نــجــوم قــطــر هـــذا املــوســم أم أن الــكــرة ال تـــزال في 

امللعب؟
األمــــور بــالــتــأكــيــد ال تـــزال فــي املــلــعــب. نحن 
 مباراة على حدة، ونلعب دائمًا 

ّ
نخوض كل

على النقاط الثالث، وهذا ما منحنا التركيز 
والفوز الدائم والصدارة بفارق 13 نقطة عن 

أقرب املنافسن.

هذا  لــلــدوري  بونجاح هدافًا  بغداد  هل سنرى   ■
املوسم على غرار املوسم قبل املاضي؟

إن شاء الله، لكن أهم شيء أن يفوز الفريق 
فــي الـــــدوري ومــســاعــدة زمــالئــي وأن نــزرع 

الفرحة على وجوه جماهيرنا.

املقبلة في دوري  املشاركة  إلــى  كيف تنظرون   ■

3031
رياضة

المقابلة

أبطال آسيا، وهل ترى أن الفريق سيكون منافًسا 
قوًيا؟

لــديــه خــبــرة عــالــيــة. على  الــفــريــق  بالتأكيد، 
مدار السنوات الثالث املاضية كنا نتعرض 
التركيز،  عـــدم  نتيجة  والـــخـــروج  لــلــخــســارة 
ــداف فـــي مــرمــانــا بسبب  ــ وكـــّنـــا نــتــلــقــى األهــ
ــاء. األمـــــور ســتــخــتــلــف هــــذا املـــوســـم،  األخــــطــ
ــيـــكـــون لـــديـــنـــا تـــركـــيـــز عـــــــاٍل. وأنــــــا عــلــى  وسـ
املستوى الشخصي، أتمنى أن أحــرز اللقب 

اآلسيوي مع السد.

■ كابنت بــغــداد، مــع اقــتــراب مــونــديــال األنــديــة في 
الدوحة، وبما أنك هداف النسخة املاضية مع السد 
بــثــاثــة أهــــداف مــنــاصــفــة مــع حــمــدو الــهــونــي، هل 
تعتقد أن الفريق الحالي للسد هو أفضل من فريق 
جيدة  لديه حظوظ  كانت  وربما  املــاضــي،  املوسم 
في تقديم بطولة جيدة لو سنحت له املشاركة هذه 

النسخة؟
ــه فــي املــوســم املــاضــي لــم يكن  صــحــيــح، ألنـ
للبطولة بسبب  الفريق محضًرا كما يجب 
ــن الــــســــد مــع  ــ ــي 9 العــــبــــن مـ ــ ــوالـ ــ وجــــــــود حـ
استحقاق  لديهم  وكـــان  الــقــطــري،  املنتخب 
املشاركة في كأس الخليج، ودخلوا مباشرة 
من كأس الخليج إلى مونديال األندية، فلم 
الفريق جاهزًا بنسبة 100%. في هذه  يكن 
الــنــســخــة أتــمــنــى ملــمــثــل قــطــر فـــي الــبــطــولــة 
فـــريـــق الـــدحـــيـــل كــــل الـــتـــوفـــيـــق وأن ُيـــشـــرف 

العرب وقطر في هذه النسخة.

املاضية، تحدث اإلعــام عن وصول  الفترة  في   ■
العديد من العروض الخارجية للعب في أوروبا، ملاذا 

لم تغادر، وما هو سّر تمسكك بالبقاء في السد؟
السد صعب حالًيا.  اللعب خــارج  موضوع 
أنــا مــرتــاح هنا وأتــمــنــى أن ألــعــب فــي كأس 
في  العــًبــا  أكـــون حينها  وأن   ،2022 الــعــالــم 

صفوف السد.

ستعرقل اإلجراءات 
الجديدة المفروضة رحلة 

نادي ليفربول إلى ألمانيا

يراقب بايرن منذ 
سنوات أوباميكانو 

مدافع نادي اليبزيغ

خضيرة يوّدع يوفنتوس ويتمنى 
احتفاظه بلقب الدوري

الوسط األملاني سامي خضيرة فريقه يوفنتوس اإليطالي، بعد  ودع العب 
إلــى صفوف فريق  بعد رحيله رسميًا  وذلــك  فيه،  خمس ســنــوات قضاها 
هيرتا برلني األملاني، إذ تمنى نجاح زمائه السابقني في حصد لقب الدوري 
العاشر تواليا. وكتب خضيرة عبر حسابه في )تويتر( »أحبائي  للموسم 
من عائلة يوفنتوس، أريد أن أشكركم من كل قلبي. لقد كانت فترة رائعة، 
مــدار خمس سنوات،  على  إيطاليا  أبطال  كنا  كفريق،  بالنجاحات.  ومليئة 
وفزنا كذلك بلقب كأس إيطاليا 3 مرات، وكأس السوبر مرة«. وتابع صاحب 
الـ33 سنة: »فخور ألنني كنت جزءًا من تلك الحقبة. ارتداء هذا القميص كان 
شرفًا لــي، وأحــمــل ذكــريــات طيبة هنا. هــؤالء هــم األشــخــاص الــذيــن جعلوا 
داخــل  زمــاء  فقط  ليس  ملعرفتي  للغاية  وسعيد  مميزًا،  شيئًا  الفريق  مــن 
لكم  النجاح  »أتمنى  رسالته  وأتــم خضيرة  بالفعل«.  أصدقاء  ولكن  امللعب، 
في املستقبل، وسأصلي من أجل ان تختتموا هذا املوسم بلقب »العاشرة«، 

سيكون عمًا فنيًا رائعًا. إلى األمام بقوة لألبد يوفي«.

برايتون يؤكد تعاقده مع اإلكوادوري 
الشاب مويسيس كايسيدو

ــد هـــوف ألــبــيــون الــتــعــاقــد رســمــيــًا مــع العـــب الــوســط  ــد فــريــق بــرايــتــون أنـ أكـ
اإلكــوادوري مويسيس كايسيدو )19 سنة( ملدة 4 مواسم ونصف وحتى 
شــهــر حــــزيــــران/ يــونــيــو مـــن عــــام 2025. وكــــان الــتــعــاقــد مـــع العــــب وســط 
إنديبندينتي ديل بايي من أكثر الصفقات التي تم التنافس عليها في الدوري 
اإلنكليزي، وذلك بعد أن ارتبط اسم الاعب بالعديد من األندية الكبيرة ومنها 
مانشستر يونايتد. وفي النهاية قرر كايسيدو االنضمام إلى برايتون الذي 
يحتل املركز الـ17 في ترتيب البريميرليغ والذي حقق األحد فوزًا مهمًا على 
الاعبني  من  للعديد  الاعب  انضم  الخطوة،  وبهذه  نظيف.  بهدف  توتنهام 
الذين قــرروا تجربة حظهم في أوروبـــا، ومنهم بريبيس  الشباب في بــاده 
إستوبينيان العب فياريال )23 سنة( وليوناردو كامبان العب فاماليكاو 
البرتغالي  لشبونة  العب سبورتينغ  باتا  وغونزالو  سنة(،   20( البرتغالي 
)20 سنة(. ووفقًا لوسائل اإلعام البريطانية، دفع برايتون 4.5 مايني جنيه 
إسترليني )5 مايني يورو( من أجل الحصول على خدمات الاعب، وهو ما 
يعد مبلغًا كبيرًا نسبيًا لكرة القدم اإلكوادورية حيث لم يتم بيع أي العب في 

عمره بمثل هذا الرقم.

ليفربول يضم المدافع التركي أوزان كاباك 

على سبيل  كاباك  أوزان  التركي  املدافع  مع  تعاقده  اإلنكليزي  ليفربول  أتم 
اإلعارة حتى نهاية املوسم قادمًا من فريق شالكه األملاني مع »بند إمكانية 
الــذي سيعوض غياب الاعب  النادي األملاني  الــشــراء«، وذلــك وفقًا ملا أعلنه 
بــضــم املــخــضــرم شـــطـــودران مــوســتــافــي مــن أرســـنـــال. وأتـــم صــاحــب الــــ20 
سنة انتقاله من أملانيا وسيسافر نهاية األسبوع الحالي إلى ليفربول الذي 
الــدوري األملاني »البوندسليغا« ملوسمني األول مع  الاعب لعب في  ذكر أن 
شتوتغارت والثاني مع شالكه. كما أعلن بطل »البريميرليغ« أن املدافع الشاب 
سيرتدي القميص رقم »19«. ويمتد عقد الدولي التركي مع حتى 2024 مع 
شالكه الذي أعلن تعويض رحيل مدافعه بالتعاقد مع املخضرم شكودران 
أملانيا في 2014 حتى نهاية املوسم من دون أن  العالم مع  موستافي بطل 

يكشف عن مزيد من التفاصيل وفقًا التفاق أطراف الصفقة.

إلتشي يستعير حارس توتنهام األرجنتيني غازانيغا 
باولو  األرجنتيني  اإلنكليزي رحيل حارسه  توتنهام هوتسبر  أعلن فريق 
نهاية  اإلعـــارة حتى  على سبيل  اإلســبــانــي  إلتشي  إلــى صــفــوف  غازانيغا 
املوسم الحالي. وُيعد غازانيغا ثاني صفقات فريق إلتشي خال امليركاتو 
الشتوي بعد الكولومبي يوهان موخيكا الذي انضم من فريق الدرجة الثانية 

جيرونا على سبيل اإلعارة.

التي  الجديدة  الصارمة  السفر  قيود  ألقت 
الشك  من  بظالل  األملانية  الحكومة  قررتها 
ناديي  بــن  املرتقبة  الــقــويــة  املــواجــهــة  على 
اليــبــزيــغ وضــيــفــه لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي في 
دوري  ملسابقة  النهائي  ثمن  الـــدور  ذهـــاب 
أبـــطـــال أوروبـــــا فـــي كـــرة الـــقـــدم، بــعــدمــا قــال 
مــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة لــوكــالــة »فــرانــس 
الرياضين  الــقــواعــد ال تستثني  إن  بـــرس« 
املــحــتــرفــن. وصـــــّرح مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الــداخــلــيــة األملــانــيــة لــوكــالــة »فــرانــس بــرس« 
بـــأن الــحــظــر املـــفـــروض عــلــى املــســافــريــن من 
البلدان التي تعاني من أنــواع جديدة أكثر 
عــدوى مــن فــيــروس كــورونــا مثل بريطانيا 
بالرياضين  خــاصــة  أحــكــاًمــا  يتضمن  »ال 

املحترفن«.
ــن نــهــايــة شهر  وتــحــظــر أملـــانـــيـــا اعـــتـــبـــارًا مـ
يــنــايــر/كــانــون الثاني املــاضــي وحــتــى الـــ17 
الدخول  الحالي مبدئيًا،  من شباط/فبراير 
عبر البر والبحر والجو لغالبية األشخاص 
من خمس دول تشهد تفشيا واسعا لنسخ 

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ 
األملاني لكرة القدم كارل هاينتس رومنيغه 
رحيل املدافع الدولي النمساوي ديفيد أالبا 
العمالق  اهتمام  »99,99%«، مجددًا  بنسبة 
ــع اليـــبـــزيـــغ  ــ ــدافـ ــ ــدمــــات مـ ــاري« بــــخــ ــ ــافــ ــ ــبــ ــ ــ »ال
الــــدولــــي الــفــرنــســي دايـــــو أوبـــامـــيـــكـــانـــو في 
املقبلة. وأوضح  الصيفية  االنتقاالت  سوق 
ــنـــاة »ســــكــــاي«  ــقـ ــيـــغـــه فــــي تـــصـــريـــح لـ ــنـ رومـ
أالبــا  الــنــمــســاوي ديفيد  النجم  أن  األملــانــيــة 
سيترك  املقبل  الصيف  عــقــده  ينتهي  الـــذي 
االهــتــمــام  وأن   ،»%99,99« بنسبة  الـــنـــادي 
البالغ  أوباميكانو  على  »البافاري« مسلط 

ــي املــمــلــكــة  ــا املــــتــــحــــورة هــ ــ ــــورونـ ــيــــروس كـ فــ
املــتــحــدة وأيـــرلـــنـــدا والـــبـــرازيـــل والــبــرتــغــال 

وجنوب أفريقيا.
وســتــعــرقــل اإلجـــــراءات الــجــديــدة املــفــروضــة 
رحــلــة نـــادي ليفربول إلــى أملــانــيــا، مــن أجل 
مواجهة منافسه ومضيفه فريق اليبزيغ في 
على  الحالي  فبراير/شباط  مــن شهر  الــــ16 
ملعب »ريـــد بـــول أريـــنـــا«، ضــمــن منافسات 

)16( في دوري أبطال أوروبا. دور الـ
وفي حال لم يتم منح نادي ليفربول إعفاء 
بقيادة  الفني  الــجــهــاز  يتمكن  فلن  خــاصــًا، 
ــلـــوب والعــــبــــو »الــــريــــدز«  املـــــــدرب يــــورغــــن كـ

ــلـــغ قـــيـــمـــة فــســخ  ــبـ ــًا وتـ ــامــ ــمـــر 22 عــ مــــن الـــعـ
عــقــده 42 مــلــيــون يــــورو. وأضــــاف »الــالعــب 
ــرى ما  ــ مــهــم لــكــن يــجــب أن يـــأخـــذ وقـــتـــه ويـ
ــــى أن نــــاديــــي تــشــلــســي  ــــده«، مـــشـــيـــرًا إلـ ــريـ ــ يـ
اهتمامهما  يبديان  اإلنكليزين  وليفربول 
بــأوبــامــيــكــانــو الـــذي يشغل مــراكــز عـــدة في 

خط الدفاع مع اليبزيغ.
وكان رومنيغه أكد قبل 10 أيام اهتمام فريقه 
بخدمات النجم الفرنسي دايو أوباميكانو، 
وقــال: »سننكب بالطبع على هذه الصفقة، 
لــيــس فــقــط كصفقة خــاصــة، ولــكــن بطريقة 
عامة للنظر في التعزيزات الذي نحتاجها 
ونــريــدهــا فــي هــذا املــركــز أو مــراكــز أخـــرى«. 
أنــه يعلم أن العقد الذي  وأوضــح رومنيغه 
يربط الالعب الفرنسي بنادي اليبزيغ يمتد 
باق  أوباميكانو  مضيفا   ،2023 عــام  حتى 
في اليبزيغ »على األقل حتى نهاية املوسم، 
بالفعل  التحدث  جــًدا«  املبكر  من  وسيكون 
عن انتقال محتمل إلى العمالق »البافاري«.

ويثير أوباميكانو )3 مباريات دولية( وأحد 

مــن دخـــول أملــانــيــا قــادمــن بــريــطــانــيــا وفقًا 
ــة، الـــتـــي تــشــمــل حــظــر  ــفــــروضــ لـــلـــقـــوانـــن املــ

الدخول عبر الجو والحافالت والقطارات.
لكن توجد عدة استثناءات أبرزها السماح 
ــــي املـــمـــلـــكـــة املـــتـــحـــدة  ــمـــن فـ ــيـ ــقـ ــــان واملـ ــــأملـ لـ
بــالــعــودة إلــى بــالدهــم، وهــو مــا ينطبق في 
فقط  اإلنكليزي على مدربه  ليفربول  نــادي 
األملاني يورغن كلوب. وتشمل االستثناءات 
الــعــامــلــن فـــي املـــجـــال الــطــبــي وغــيــرهــم في 
الوظائف الرئيسية. ومع ذلك، قال املتحدث 
باسم وزارة الداخلية األملانية أنه لن يكون 
هــنــاك ســوى »اســتــثــنــاءات قليلة وضيقة«، 
مـــا يــعــنــي عــــدم الـــســـمـــاح لـــنـــادي لــيــفــربــول 
بالحصول عليها، من أجل خوض املواجهة 
املرتقبة. ُيذكر أن نادي ليفربول، قد تصدر 
املجموعة الرابعة، وضمن التأهل إلى الدور 
)16( بـــــدوري األبـــطـــال، فــيــمــا حـــل اليــبــزيــغ 
املتصدر  خلف  الــثــامــنــة،  باملجموعة  ثانيًا 

باريس سان جيرمان الفرنسي.
)فرانس برس(

لنادي اليبزيغ منذ عام  األساسية  الركائز 
األوروبــيــة  الفرق  من  العديد  اهتمام   ،2017
الــكــبــرى، خــاصــة مــنــذ تــقــديــم أدائـــــه الــرائــع 
خالل األدوار النهائية ملسابقة دوري أبطال 
لشبونة  البرتغالية  العاصمة  فــي  ــا  أوروبــ
ــــرج فـــريـــقـــه مــن  ــي، حـــيـــث خـ ــاضــ الـــصـــيـــف املــ
الدور نصف النهائي على يد نادي باريس 
سان جرمان الفرنسي بثالثة أهداف مقابل 

ال شيء.
الثالثية  البافاري صاحب  الــنــادي  ويــراقــب 
املحليان  والكأس  )الـــدوري  املاضي  املوسم 
أوبــامــيــكــانــو منذ  أوروبــــــا(  أبـــطـــال  ودوري 

سنوات ومن املرجح أن يسارع إلى التعاقد 
مــعــه فـــي األشـــهـــر املــقــبــلــة، حــيــث سيتعن 
عليه إعــــادة بــنــاء خــط دفــاعــه هـــذا الصيف 
مـــع رحـــيـــل ديــفــيــد أالبـــــا إلــــى أحــــد األنـــديـــة 
الصيفي  »امليركاتو«  في  بخدماته  املهتمة 
من  البالغ  األيسر  املدافع  القادم. وسيغادر 
العمر 28 عامًا، الــذي تحول إلــى قلب دفاع 
كان  البافاري حيث  الــنــادي  منذ موسمن، 
يلعب منذ أن كان عمره 16 عامًا، في نهاية 
املوسم الحالي 2021/2020. وعلى الرغم من 
العديد من عروض التمديد من بطل الدوري 
األملاني في األعوام الثمانية األخيرة، إال أن 
أالبا رفضها جميعها، كما أن بايرن ميونخ 
تراجع في النهاية عن التجديد لعدم رغبته 
في دفع رواتب عالية مفضال إعطاء األولوية 

ملصالح النادي قبل مصالح األفراد.
من جهة أخرى، أعلن رومنيغه أن مهاجمه 
الهولندي الواعد جوشوا زيركزي صاحب 
)19 عـــامـــا( سينتقل الـــى صــفــوف نـــادي  الــــــ
بــارمــا اإليــطــالــي عــلــى سبيل اإلعــــارة حتى 

الشراء بقيمة  نهاية املوسم مع بند أحقية 
15 مليون يــورو. ويواجه زيركزي صعوبة 
فـــي الــحــصــول عــلــى بــعــض الـــدقـــائـــق للعب 
ــدولـــي الــهــولــنــدي  فـــي ظـــل تــألــق املــهــاجــم الـ
ووجـــود  ليفاندوفسكي  روبــــرت  املــخــضــرم 
تشوبو  إريــك  الكاميروني  الــدولــي  املهاجم 
موتينغ. وقال رومنيغه »لقد كانت رغبته. 
نتمنى أن يلعب الكثير من املباريات معهم 
مباريات  لعب  هــنــاك.  األهـــداف  وأن يسجل 
ــم يــكــن سعيدا  ــذا املــوســم ولـ قليلة مــعــنــا هـ
معنا خالفا للعام املاضي«. ولعب زيركزي 
ــم الـــحـــالـــي مع  ــرات فــقــط فـــي املـــوسـ ــ ثــــالث مـ
الــفــريــق »الـــبـــافـــاري« جميعها فــي الــدقــائــق 
األخيرة. كما أعلن رومينيغه انتقال املدافع 
األمــيــركــي كــريــس ريـــتـــشـــاردز إلـــى صــفــوف 
هوفنهايم على سبيل اإلعــارة من دون بند 
أحقية الشراء. وقال رومنيغه إن »الهدف من 
الــوقــت للعب كي  االنتقال هــو كسب بعض 

يعود إلى صفوفنا هذا الصيف«.
)فرانس برس(

رومنيغه يؤكد رحيل أالبا في الصيفلقاء اليبزيغ وليفربول في دوري األبطال ُمهدد بالتأجيل
يريد نادي بايرن تعويض 

رحيل أالبا في »الميركاتو«، 
عبر التعاقد مع مدافع 

اليبزيغ

)Getty /بونجاح ينافس بقوة على لقب هداف الدوري القطري حاليًا )سيتوارت فرانكلين

)Getty( ينتظر اليبزيغ مواجهة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

تحّدث نجم نادي السد ومنتخب الجزائر في حوار حصري مع »العربي 
منتخب  وكذلك  السد  نادي  مع  وتطلعاته  مستقبله  عن  الجديد« 
إلى  إضافة  صالح  ومحمد  محرز  رياض  للنجمين  تطرق  كما  الجزائر، 

زميله يوسف باليلي

الى  التأهل  وبعد  الــجــزائــري،  للمنتخب  بالنسبة   ■
كأس األمم األفريقية املقبلة في »الكاميرون 2022«، 
هل أنتم طامحون للمحافظة على اللقب الذي أحرزه 

منتخب »الخضر« في مصر قبل عامني؟
أبــطــال كــأس أفريقيا، ونــأمــل أن ندخل  نحن 
ــم شــيء  الــســنــة املــقــبــلــة بــنــفــس الــتــركــيــز، وأهــ
بــالــنــســبــة لـــي هـــو الــتــأهــل إلـــى كـــأس الــعــالــم، 
الجزائري بشكل  الجمهور  وهــذا ما سُيفرح 

كبير.

آمن  بلماضي  جمال  الجزائري  املنتخب  مــدرب   ■
ببغداد بونجاح رغم عدم احترافه في أوروبا وضّمه 
إلى املنتخب، ما هي دعوتك الى الاعبني الجزائريني 
الفرصة  أن  العربي، وهل ترى  الجزائر والوطن  في 

أيضًا متاحة أمامهم لانضمام إلى املنتخب؟
بالتأكيد جمال بلماضي ينظر إلى مستوى 
الــــالعــــب بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن الــــــــدوري الــــذي 
ينشط فيه على الرغم من أن الدوري القطري 
يتمتع بمستوى عــاٍل، في ظل وجود العديد 
مــن املــحــتــرفــن الــكــبــار الــقــادمــن مــن أوروبــــا، 
وجــمــال بــلــمــاضــي يــنــظــر أواًل إلـــى إمــكــانــات 
املهم  امللعب،  أرض  يقدم على  ومــاذا  الالعب 
بالنسبة له تدعيم املنتخب بإضافة حقيقية.

يوسف  قطر  نـــادي  فــي  زميلك  أداء  تقيم  كيف   ■
بايلي الذي ينافسك حالًيا في صراع الهدافني في 

دوري نجوم قطر؟
يوسف  ألن  كــثــيــًرا  يفرحني  بالتأكيد  ــر  األمـ
بــاليــلــي زمــيــلــي فــي املــنــتــخــب. وهـــو سيكون 
مـــفـــيـــًدا لــلــمــنــتــخــب ولــــلــــدوري الـــقـــطـــري بعد 
أفضل  من  أنــه  مستواه، خصوًصا  استعادة 
الالعبن الذين احترفوا في قطر، وهو يقدم 
 التوفيق في 

ّ
العون لفريق قطر، وأتمنى له كل

املستقبل.

يمكن  كيف  الــجــزائــري،  املنتخب  عــن  بالحديث   ■

مباريـات
      األسبـوع

سنسعى لبلوغ المونديال 
والبقاء أبطاًال ألفريقيا

محرز النقطة المحورية 
في منتخبنا

سأخوض المونديال وأنا 
العب للسد

ريــاض  مانشستر سيتي  نجم  وجــود  ينعكس  أن 
محرز معكم في االستحقاقات املقبلة؟

واملحورية  األعلى  النقطة  هو  محرز  ريــاض 
ــتـــخـــب، يـــلـــعـــب مــــع فــــريــــق كـــبـــيـــر فــي  ــنـ فــــي املـ
الدوري اإلنكليزي املمتاز، وُيصّنف من أعلى 
الالعبن في الجودة والنوعية املمتازة جًدا، 
وبالتأكيد سيعاون املنتخب بالخبرة واألداء 
التي يتميز بها، وهو يستحق  واالحترافية 

األفضل دائًما.

ليفربول  العــب  أن  تعتقد  هــل  كاعب محترف،   ■
املتاحة مع  الفرصة  محمد صــاح قد يمتلك نفس 

ناديه اآلن لو ذهب إلى ناٍد آخر؟
محمد صالح يلعب حالًيا مع فريق كبير، بل 
العالم،  في  الفرق  أفضل  من  ليفربول  أعتبر 

ــا مـــن مــشــجــعــي لـــيـــفـــربـــول، لكن  ــاًســ وأنـــــا أســ
أتمنى أن يحترف صالح في ريال مدريد.

■ هل ترى أن مشوار املنتخب الجزائري سيكون 
ســـهـــًا فـــي تــصــفــيــات كــــأس الـــعـــالـــم قــطــر 2022، 
ــّم بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، وجــيــبــوتــي،  ومـــجـــمـــوعـــة تـــضـ

والنيجر؟
ال، ليست هناك مباراة سهلة، يجب أن تفوز 
عــلــى أرضــــك دائـــمـــًا وأن تــحــصــل عــلــى أعــلــى 
معدل من النقاط في املباريات خارج أرضك، 
التأهل  لتحقيق  الحقيقي  املعيار  هــو  وهــذا 

إلى كأس العالم.

الــدوحــة تنتظر بشغف  الــجــزائــريــة فــي  ■ الــجــالــيــة 
تأهل املنتخب إلى كأس العالم واللعب هنا في قطر، 

هل تعتقد أن املنتخب سيذهب بعيًدا إذا ما تأهل، 
وما هي رسالتك للجماهير؟

بــــدايــــة، يــجــب أن نــتــأهــل إلــــى كــــأس الــعــالــم، 
كبيرة  مفاجأة  نحقق  أن  أتمنى  بعد  وفيما 

في كأس العالم.

■ هل تعتبر أن هذا الجيل للمنتخب الجزائري من 
أفضل األجيال التي مّرت في تاريخ الكرة بالباد؟

ــه »األفــــضــــل«، لــكــن هــذا  ال يــمــكــن أن نـــقـــول إنــ
الــجــيــل مــحــظــوظ ألن لــديــه مــدربــًا مــثــل جمال 
ــذا املــنــتــخــب نــجــح بــالــتــتــويــج  ــ بــلــمــاضــي، وهـ
إلى   جيل جاء 

ّ
أن كل أعتقد  األفريقي.  باللقب 

التوفيق   ما لديه وبالنهاية 
ّ

قــّدم كل املنتخب 
العاملن، نتمنى أن يحقق هذا الجيل  من رب 
الـــذي سيأتي  أتــمــنــى للجيل  اإلنـــجـــازات كــمــا 

 
ُ

الــنــجــاحــات، نحن املــزيــد مــن  بعدنا أن يحقق 
فريق واحد ومنتخب واحد تحت اسم الجزائر.

■ كيف تقيم تحضيرات قطر الستضافة املونديال، 
خصوصًا أنك تتحدث من أرض الواقع وتشاهد بأّم 

العني كّل االستعدادات؟ 
قطر  فــي  املــونــديــال  الستضافة  التحضيرات 
شـــيء خــيــالــي ال يمكن وصــفــه، عــلــى املـــرء أن 

 شيء.
ّ

يأتي ويشاهد بأّم العن كل
نـــوم لياًل  األعـــمـــال تسير مــن دون تــوقــف، ال 
ونــــهــــارًا حــتــى يــتــحــقــق هــــذا الــحــلــم لــأمــتــن 
العربية واإلســالمــيــة. وهــذا شــرف لنا كعرب 
بأن تستضيف قطر كأس العالم. املالعب في 
مستوى عاملي والتنظيم أيضًا، وأتمنى لهم 

كل التوفيق والسداد إن شاء الله.

لعب مع أندية رائد شباب غرب وهران 
الجزائري واتحاد الحراش الجزائري 
والنجم الساحلي التونسي والسد 

القطري

■ ■ ■
أحرز كأس تونس مرتني مع النجم 
الساحلي والكونفيدرالية األفريقية 

)2015(

■ ■ ■
فاز مع السد بلقب الدوري والكأس 

وكأس األمير والسوبر القطري

■ ■ ■
توج هدافًا لدوري نجوم قطر في 

موسم )2019-2018(

■ ■ ■
أحرز لقب كأس األمم األفريقية مع 

املنتخب الجزائري )2019(

نبذة
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قصب السكر
الصعيد يبدأ موسم الحصاد

القاهرة ـ محمد كريم

ــم لـــتـــوريـــد  ــ ــــوسـ مـــــع بـــــدايـــــة كـــــل مـ
مـــحـــصـــول الـــقـــصـــب إلــــــى مــصــنــع 
الــــســــكــــر بــــنــــجــــع حـــــــمـــــــادي، تـــقـــام 
افتتاحه  منذ  ثابتة  تقاليد  ذات  احتفالية 
ســنــة 1897 فــي أيـــام الــخــديــوي إســمــاعــيــل، 
حيث يتم ذبح العجول مع وضع أول عيدان 
الــقــصــب فـــي املـــعـــاصـــر ابــتــهــاجــا بــاملــوســم 
املــزارعــون بزيادة  الجديد. في حني يطالب 
ــــورد مـــن 720 وهــو  ســعــر الــطــن لــلــقــصــب املـ
إلــى 1000 جنيه، بعد  املــاضــي  الــعــام  سعر 
موسم ارتفعت تكلفته كثيرًا بسبب ارتفاع 
أسعار األسمدة وغالء املعيشة.  ويستغرق 
موسم عصير القصب في املصانع حوالي 
125 يوما متزامنا مع موسم الحصاد الذي 
الثاني  يناير/كانون  شهر  أوائـــل  مــن  يبدأ 
وحتى أواخر نيسان/ إبريل. ويقدر اإلنتاج 
املحلي في مصر بنحو 1.6 مليون طن تمثل 
1.07 % من إجمالي اإلنتاج العاملي للسكر. 
مع بداية املوسم هذا العام بدأت صافرات 
قـــطـــارات الــديــكــوفــيــل فـــي الــعــمــل فـــي مــدن 

)Getty/يستغرق موسم عصير القصب في المصانع 125 يومًا متزامنًا مع موسم الحصاد )ريتشارد بيكر

ــا. والـــديـــكـــوفـــيـــل شــبــكــة  ــ ــراهـ ــ الــصــعــيــد وقـ
خــطــوط حــديــديــة عــريــقــة وبــســيــطــة تــقــوم 
الحقول  من  السكر  بنقل محصول قصب 
فــي الــقــرى واملــــدن إلـــى املــصــانــع املختلفة 
فــي مــحــافــظــات الــصــعــيــد. وال تــعــمــل هــذه 
القطارات إال في هذه الفترة القصيرة من 
العام. وإضافة إلى تلك القطارات تستخدم 
الـــجـــرارات الــزراعــيــة لنقل املــحــصــول لكن 
للمزارعني،  بالنسبة  كلفة  أقل  الديكوفيل 
بالرغم من أن الشبكة الحديدية متهالكة 

وتحتاج إلى إعادة تأهيل. 
والــقــصــب هـــو ســلــعــة رئــيــســيــة وتــاريــخــيــة 
فـــي الــصــعــيــد خـــاصـــة، إذ يــعــمــل فـــي زراعـــة 
القصب آالف املزارعني في أكثر من 323 ألف 
فــدان، إضافة إلــى عشرات اآلالف من عمال 
القصب  السكر ومصانع مخلفات  مصانع 
في الجيزة وقنا واملنيا وأسوان وسوهاج. 
ـــن األنـــشـــطـــة  ــ ــة إلــــــــى مــــجــــمــــوعــــة مـ ــ ــافــ ـــ إضـ
االقــتــصــاديــة املــتــعــلــقــة بــالــقــصــب ويــمــتــاز 
بــهــا أهـــالـــي الـــوجـــه الــقــبــلــي، مــثــل تــجــارة 
العسل األسود، ومحالت عصائر القصب 
ــرى مــصــر.  ــ ــدن وقـ الـــتـــي تــنــتــشــر فـــي كـــل مــ

الدلتا  فــي بعض محافظات  القصب  يــزرع 
ــه  ــدم قــــصــــب الــــوجــ ــتــــخــ والــــصــــعــــيــــد، ويــــســ
الــبــحــري فـــي املــــص والــعــصــيــر، أمــــا قصب 
الوجه القبلي فيستهلك في صناعة السكر. 
ويــــزرع بمصر فــي مــوســمــني؛ هــمــا املــوســم 
ــن شـــهـــر فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط إلـــى  الـــربـــيـــعـــي مــ
مـــــــارس/آذار. واملــوســم الــخــريــفــي مــن شهر 
األول.  أكتوبر/تشرين  إلى  سبتمبر/أيلول 
تتراوح  ملــدة  األرض  في  املحصول  ويمكث 
من 11 إلى 12 شهرًا حسب الصنف، عالوة 
ــه ســـنـــويـــا بــعــد  ــ ــتـ ــ عـــلـــى عـــــدم تـــجـــديـــد زراعـ
الــحــصــاد الــســنــوي )الــكــســر(، بــل يــتــرك في 
األرض ملــدة تزيد عــن أربــعــة أعـــوام. بعدها 
مـــرة  نـــفـــس األرض  فــــي  الـــقـــصـــب  ــزرع  ــ ــ يـ ال 
ثــانــيــة إال بــعــد تــركــهــا بــضــعــة أشــهــر يــزرع 
الــقــصــب مــنــهــك للتربة  فــيــهــا بــرســيــم، ألن 
الزراعية ويتطلب كميات كبيرة من السماد 
واملــيــاه لــريــه فــي فــتــرات معينه خــالل فترة 
زراعـــتـــه، وذلـــك كــي ال تــقــل إنــتــاجــيــة الــفــدان 
ويؤثر سلبا على صناعة السكر. كما يؤثر 
الــقــصــب للمصنع بــعــد كسره  عـــدم تــوريــد 
مـــبـــاشـــرة عــلــى االقـــتـــصـــاد الـــقـــومـــي بصفة 

عامة، ألن محصول القصب عندما ينقص 
وزنه بالبخر يفقد كثيرًا من السكروز، لذلك 
سرعة توريده ضرورية، خاصة في أواخر 
مــوســم الــحــصــاد حــتــى ال يــتــأثــر بــدرجــات 

الحرارة التي ترتفع في الصعيد. 
وقــد بــدأت صناعة السكر في االزدهـــار منذ 
أول مصنع  افتتح  عصر محمد علي، حيث 
للسكر في 1818 في ملوي باملنيا، ثم تتابعت 
بعد ذلك املؤسسات الصناعية الكبرى ومن 
أشــهــرهــا شــركــة الــحــوامــديــة بــالــجــيــزة التي 
تأسست في 1881، وتضم مصانع: العطور، 
والــــكــــيــــمــــاويــــات، والـــتـــقـــطـــيـــر، والـــحـــلـــويـــات 
والــتــوزيــع  والتعبئة  والــتــكــريــر،  والــطــبــاعــة، 
واملعدات. أما مصانع السكر الوجه القبلي؛ 
ــا،  ــــو قــــرقــــاص، وجـــرجـ فـــقـــد افــتــتــحــت فــــي أبـ
ونــجــع حــمــادي، ودشــنــا، وقـــوص، وأرمــنــت، 
وأدفو، وكوم أمبو.  وكانت مخلفات صناعة 
 على املنتجني 

ً
السكر في املاضي عبئا ثقيال

لصعوبة التخلص منها، وكان ملصر السبق 
فـــي حــســن اســـتـــغـــالل تــلــك املــخــلــفــات حيث 
ــدأت فــــي اســـتـــخـــدام املــــصــــاص )مــخــلــفــات  ــ بــ
الــعــصــيــر( كـــوقـــود إلنـــتـــاج الــبــخــار بــــداًل من 
ثـــم اســتــخــدم  فـــي 1875،  ــتـــورد  املـــسـ الــفــحــم 
املـــــصـــــاص كـــــمـــــادة خـــــــام فـــــي تـــصـــنـــيـــع لــب 
الكتابة  وأوراق  الصناعي  والخشب  الــورق 
والــطــبــاعــة والـــصـــحـــف. ومــــن تــلــك املــصــانــع 
الــتــكــمــيــلــيــة الــتــي افــتــتــحــت بـــجـــوار مصانع 
الصناعي  الخشب  مصانع  الكبرى:  السكر 
كــوم أمبو ونجع حمادي، ومصانع لب  في 
الـــورق بــإدفــو، وشــركــة قنا لــلــورق، ومصنع 

العلف الحيواني بأرمنت وغيرها.

بدأت صناعة السكر 
في االزدهار منذ عصر 
محمد علي، حيث افتتح 
أول مصنع للسكر في 
1818 في ملوي باملنيا.

■ ■ ■
يزرع القصب في 

بعض محافظات الدلتا 
والصعيد، ويستخدم 
قصب الوجه البحري 
للعصير، أما قصب 

الوجه القبلي فيستهلك 
في صناعة السكر.

■ ■ ■
يعمل في زراعة القصب 
آالف املزارعني في أكثر 

من 323 ألف فدان، 
إضافة إلى عشرات 

اآلالف من عمال 
مصانع السكر.

باختصار

مع بداية هذا العام، بدأت صافرات قطارات الديكوفيل في العمل في مدن الصعيد. الديكوفيل شبكة خطوط حديدية 
عريقة تقوم بنقل محصول قصب السكر من الحقول في القرى والمدن إلى المصانع

هوامش

سما حسن

ا، وبعد تجارب وخبرات مريرة، وفاشلة،  جــّدً ًرا 
ِّ
متأخ

على مدى سنني الحياة، اكتشفت أن أمي، رحمها الله، 
كانت على صــواب، في وجهة نظرها، ونمط حياتها. 
 حياتها 

ُّ
بات دائمات، كانت كل كانت بال صديقات مقرَّ

تمرُّ في حياتها  أنثى   
ُّ

لبيتها وعائلتها، وكــل سة  مكرَّ
تكون عالقتها بها عابرة، باحترام، حتى تعتقد أنها 
عالقة قوية ومتينة، وسوف تدوم، ولكنها أبًدا لم تكن 
اإلنــســان يصبح  أن  أمــي قناعاتها، وهــي  كذلك، فلدى 
ه عند آخرين، ولذلك لم تضع  ا، حني يضع سرَّ

ً
ضعيف

ها، إال داخل نفسها، وقلبها، حتى رحلت. سرَّ
ذ العالقات والصحبة الصريحة امللتصقة،  لم تكن تحبِّ
 عالقٍة يجب أن تنتهي مع انتهاء الدوام في العمل، 

ُّ
وكل

بيتها  وأســرار  وللجارة ضيافتها، ولألخت حدودها، 
بلغ  أحــد، مهما  الــذي ال يتجاوزه  األحمر   

َّ
الخط كانت 

قربه منها، ولذلك حافظت على عالقٍة قويٍة ومتينة مع 
ر عليها 

ِّ
الـــزوج، ولــم تسمح أليِّ صــوت أنــثــوي أن يعك

ثقتها التامة بزوجها، برغم طبيعة عمله، فلديه باقات 
ــَصــْب 

ُ
 مــن الــطــالــبــات والــزمــيــالت، وهــكــذا لــم ت

ٌ
دة مــتــجــدِّ

م في   حــيــاتــهــا. يــجــب أن تــتــقــدَّ
َ
بــنــيــران صــديــقــة، طــيــلــة

الكوارث فوق  صَدم، وتتوالى 
ُ
جَرح، وت

ُ
العمر كثيًرا، وت

ــك، وينهشك َمــن حــولــك، بــال رحــمــة؛ ألنــك لسبٍب  رأسـ
بسيٍط لم تكن مثل أمــك، فلم تــِع الــدرس جــيــًدا، وتجد 
ــاء، قد  ــدقـ  مــن دخــلــوا حــيــاتــك، تــحــت بــنــد األصـ

َّ
أن كـــل

ملـــاذا نحتاج  الغبي:  الــســؤال  ــروهــا، وتــســأل نفسك  دمَّ
ك، وصوت عواٍء من بعيد، وقطة 

ُّ
أصدقاء، والعتمة تلف

التي ترغمك أن  وال 
ِّ
الط الليالي  تموء في الجوار، وتلك 

ث، وليتك  تهرش رأسك، وتضغط أرقام هاتفك، وتتحدَّ
لم تفعل. واليوم، أيها البائس، أصبح األمر أسهل، فأنت 
أيقونات تضيء  وأعــمــدة، وخلف  فــي صفوف  تــراهــم 
وتخبو وأسماء حقيقية، أو وهمية، أو إيحائية، وهكذا 
ا. ولكن وقت 

ً
تفتح فمك، وتتكلم، وليتك لم تفعل، أيض

فــي فمك قد  التي كانت  فالكعكة  قــد مضى؛  الــتــراُجــع 
اآلخــريــن،   

ِّ
مــن حــق قضمت منها قضمة، وأصــبــحــت 
ة القضمِة الوحيدة منها.

َّ
وأنت لم تستسغ لذ

يقول نجيب محفوظ: مهما بلغت ثقتك باآلخرين، ال 
تفتح لهم من غرف حياتك أكثر من غرفة الضيوف. 
ــذر  ة، واحــ ك مــــــرَّ ــذر عــــــدوَّ ــ ــول مــقــولــة حــكــيــمــة: احـ ــقـ وتـ
ة. ويبدو أن مقولة  ة، فهو أعلُم باملضرَّ صديقك ألف مرَّ

قة  الضيق قد أصبحت ِمساحتها ضيِّ الصديق وقَت 
الــخــذالن، في  فــي حياتنا، والــغــدر والــخــيــانــة، أو حتى 
أحسن الظروف، قد أصبحت ديدن األصدقاء، في هذه 
ر  األيام. وربما قسوة ظروف الحياة هي السبب في تغيُّ
فيما  وتعلو،  تسود،  األنانية  أصبحت  وإن  األصدقاء، 
لم يعد هناك إنسان يحبُّ الخير لغيره، إال في حاالٍت 
نادرة. وفي النهاية، أنت لن تأمن الصدمات، من أقرب 
بني، وتعزو الخطأ إلى سوء اختيارك، منذ البداية.   املقرَّ
ُيــعــَرض، هــذه األيـــام، مسلسل ركيك الحبكة، وســاذج 

الــفــكــرة، تحت عــنــوان »لــؤلــؤ«. وبــعــيــًدا عــن نــقــده الــذي 
يحتاج مساحة أوسع، هناك قصة صغيرة الفتة، على 
التي  البطلة  وهــي خيانة صديقة  انــزوائــهــا،  الرغم من 
ولكن  كفاحها.  رفيقة  وكانت  امللجأ،  في  معها  ت  تربَّ
ر  وتقرِّ تظهر،  مــا  عكس  خفي 

ُ
ت الصديقة  أنَّ  الغريب 

تبخل عليها  لــم  الــتــي  طــريــق صديقتها  فــي  أن تضع 
ا  ة، شاّبً لها بيتها، حني أصبحت ثريَّ بشيء، وفتحت 
يوهمها بالحب؛ لكي يستولي على أموالها. والغريب أن 
 

ِّ
ْوا عن كل

َ
اد التواصل االجتماعي قد تغاض معظم ُروَّ

ث  عيوب املسلسل، وتداولوا قصة خيانة »مروة«. وتحدَّ
كثيرون عن قصص عايشوها لخيانة األصدقاء، وأن 
بني،  أقــرب املقرَّ الطعنات لم تصبهم في مقتل، إال من 
وتساءل كثيرون: هل علينا أن نبقى بال أصدقاء؛ لكي 
 الوسط؛ 

َّ
 صعبة ولكن الحل

ً
نأمن الخيانة. واملعادلة فعال

لكي نريح قلوبنا، علينا أن نحتفظ بأسرارنا ألنفسنا، 
ا ال يملك سحًرا،  حيث قال الحكماء: من ال يملك ســّرً
فأنت لن تعرف خبايا النفوس، ولذلك أنت مضطر أن 
الناس في غرفة الضيوف، أو كما قالت لي   

َّ
تضع كل

 الناس في زقاق القلب قريبون 
ُّ

صديقة، منذ زمن: كل
من باب الخروج.

لؤلؤ صناعي

وأخيرًا

ث كثيرون عن قصص  تحدَّ
عايشوها لخيانة األصدقاء، 

وأن الطعنات لم تصبهم في 
مقتل، إال من أقرب المقرَّبين
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